บทที 1
บทนํา
ความเป็ นมาและความสํ าคัญของปัญหา
คนในโลกล้วนต้องการสั นติ สุ ข คนในโลกจึ ง แสวงหาวิธี ก ารที จะทํา ให้เกิ ดสั นติ สุ ข
ในโลก โครงการปรัชญาดุษฎีบณ
ั ฑิ ต สาขาวิชายุทธศาสตร์ การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สุ รินทร์ (2551 : 1) เห็นความสําคัญของการพัฒนาทรัพยากรมนุ ษย์ให้เป็ นผูท้ ีมีความรู ้ความสามารถ
ในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ และการประยุกต์เพือการพัฒนา อีกทั;งยังต้องมีคุณลักษณะพิเศษ คือ
การเป็ นนักวิชาการที มี ความรู ้ ในลักษณะพหุ วิชาที สามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ ต่าง ๆ
เข้าด้วยกันเพือให้สามารถนําไปพัฒนาท้องถินและภูมิภาค ให้มีความเข้มแข็งและยังยืนได้ และได้
เปิ ดอาศรมสาธารณสุ ขชุมชน โดยมี ศาตราจารย์ ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ์ เป็ นประธานอาศรมฯ ทําให้
ผูว้ ิจยั มันใจว่าการเข้าศึกษาหลักสู ตรฯ ดังกล่าว จะทําให้องค์ความรู ้ดา้ นสุ ขภาพแนวแพทย์วิถีพุทธ
ทีผูว้ จิ ยั สะสมมา 20 ปี ถูกจัดทําในรู ปแบบทีเป็ นวิชาการ โดยใช้กระบวนการวิจยั เป็ นเครื องมือ และ
ผลงานดังกล่ าวน่ า จะเป็ นส่ วนหนึ งในการสร้ างพลังให้เกิ ดการขับเคลื อนการพัฒนาทั;งทางด้า น
สุ ขภาพ และทรัพยากรมนุษย์ให้เกิดสุ ขภาวะทีดี มีความสงบ สันติ อย่างยังยืนต่อไป
สุ ข ภาพที ดี เ ป็ นสิ งที มี ค่ า ยิ งต่ อ ทุ ก ชี วิ ต เพราะจะทํา ให้ ผูน้ % ัน สามารถดํา เนิ น กิ จ กรรม
การงานทีดีงามต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพและผาสุ ก แต่ถา้ สุ ขภาพไม่ดีมีความเจ็บป่ วย จะทําให้
ผูน้ % นั ดําเนิ นกิจกรรมการงานทีดี งามต่าง ๆ ได้อย่างไม่มีประสิ ทธิ ภาพและเป็ นทุกข์ แม้ไม่ได้ไปทํา
อะไรก็ยงั เป็ นทุกข์ ภัยพิบตั ิต่าง ๆ นอกจากความเจ็บป่ วยนั%น ส่ วนใหญ่สามารถพรากห่ างออกไป
จากจุดทีเกิดภัยพิบตั ิได้ แต่ภยั จากความเจ็บป่ วยนั%น ไม่วา่ จะไปอยูท่ ีไหน ก็ตอ้ งพกพาความเจ็บป่ วย
ไปด้วย ตราบเท่าทียังไม่สามารถกําจัดความเจ็บป่ วยนั%นออกจากชี วิตได้ ดังนั%น การเรี ยนรู ้เพือสร้าง
สุ ขภาพทีดี จึงเป็ นสิ งจําเป็ นสําคัญในการดํารงชีวติ อย่างมีคุณค่าและผาสุ ก
ข้อมูลจากแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่ งชาติ ในช่ วงแผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่ งชาติ
ฉบับที 11 พ.ศ. 2555-2559 ระบุ ส ถานการณ์ ค วามเจ็บ ป่ วยของประชากรไทยดัง นี% การสู ญเสี ย
ปี สุ ขภาวะ ผูช้ ายไทยสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะสู งสุ ดจากการติดสุ รา อุบตั ิเหตุจราจรและโรคหลอดเลือดสมอง
ซึ งมีการเปลียนแปลงอันดับแรกของการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะจากการติดเชื%อเอชไอวีหรื อเอดส์ ใน พ.ศ. 2547
เป็ นการติ ดสุ ร า พ.ศ. 2552 สํา หรั บ หญิ ง ไทยมี ก ารสู ญเสี ย ปี สุ ข ภาวะสู ง สุ ดจากโรคเบาหวาน
โรคหลอดเลื อดสมอง และจากภาวะซึ ม เศร้ า ซึ งต่า งจาก พ.ศ. 2547 ที มี ก ารเปลียนแปลงลําดับ
การสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะจากการติดเชื% อเอชไอวี/เอดส์ เป็ นภาวะซึ มเศร้า เป็ นทีน่าสังเกตว่า การติดเชื% อ
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เอชไอวีหรื อเอดส์ ทีเคยเป็ นสาเหตุหลักของการสู ญเสี ยปี สุ ขภาวะ กลับมีอนั ดับลดลง ทั%งในผูช้ าย
และผูห้ ญิ ง โดยสาเหตุ หลัก ของการสู ญ เสี ย ปี สุ ข ภาวะทั%ง ในผูช้ ายและผูห้ ญิ ง ไทย มาจากโรค
ไม่ติดต่อและโรคเรื% อรัง (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ. 2555)
สาเหตุการตายจากการคาดประมาณแนวโน้มการตายด้วยโรคต่าง ๆ ของประชากรไทย
ใน พ.ศ. 2537-2552 โดยใช้ส าเหตุ ก ารตายโดยตรงจากมรณบัต ร พบว่า อี ก 10 ปี ข้า งหน้า
(พ.ศ. 2562) อุ บ ัติ เ หตุ จ ราจร มะเร็ ง ตับ และหลอดเลื อ ดสมอง เป็ นสาเหตุ ก ารตายที พบสู ง สุ ด
ในผูช้ ายไทย ในขณะทีเบาหวาน หลอดเลื อดสมอง และมะเร็ งตับ เป็ นสาเหตุการตายทีพบสู งสุ ด
ในผูห้ ญิ ง ไทย จะเห็ นได้ว่า โรคไม่ ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่ มโรคหัวใจและหลอดเลื อด มะเร็ ง และ
เบาหวาน เป็ นปั ญหาสําคัญทีทําให้คนไทยเสี ยชีวติ เพิมขึ%น ซึ งสอดคล้องกับสถานการณ์การเจ็บป่ วย
ของคนไทย ทีมีแนวโน้มการเจ็บป่ วยด้วยโรคเรื% อรังทีป้ องกันได้เพิมขึ%นมาตลอดใน 2 ทศวรรษที
ผ่านมา (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ. 2555)
โรคติดเชื% ออุบตั ิใหม่ (Emerging infectious diseases : EID) มีแนวโน้มทวีความรุ นแรง
มากขึ% น และมี ผ ลกระทบต่อ ระบบเศรษฐกิ จ และสุ ข ภาพของประชาชนทัวโลกอย่า งมหาศาล
(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ. 2555)
โรคที เกิ ดจากการประกอบอาชี พ สิ งแวดล้อมและปั จจัยเสี ยงอื น ๆ ปั ญหามลพิษ และ
สิ งแวดล้อม ได้ส่งผลกระทบต่อสุ ขภาพของประชาชนเพิมสู งขึ%น ใน พ.ศ. 2550-2552 มีรายงาน
ผูป้ ่ วยด้วยโรคสารเคมี จากการประกอบอาชี พเพิมขึ%น ส่ วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพิษสารเคมี กาํ จัด
ศัตรู พืชและสัตว์ทีใช้ในภาคเกษตรกรรม จากพิษสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมรวมทั%งจํานวนผูป้ ่ วย
ด้วยโรคจากเหตุปัจจัยทางกายภาพที เกิ ดจากการประกอบอาชี พและสิ งแวดล้อม เช่ น ความร้ อน
ความเย็ น การสั นสะเทื อ น เสี ยง แสงสว่ า ง กัม มัน ตรั ง สี เป็ นต้ น มี แ นวโน้ ม เพิ มมากขึ% น
(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ. 2555)
สถานการณ์ความรุ นแรงของโรคไม่ติดต่อเรื% อรังจากวิถีชีวิตทีเปลียนแปลงไป อันเป็ นผล
มาจากการเผชิ ญกับกระแสโลกาภิวตั น์ ระบบทุนนิ ยมทีให้ความสําคัญกับการพัฒนา ทางด้านวัตถุ
เกิ ด ความเสื อมถอยและล่ ม สลายของสถาบัน ครอบครั ว สถาบัน ทางสั ง คม การดํา เนิ น ธุ ร กิ จ
ที ขาดความรั บ ผิ ด ชอบ เกิ ด ค่ า นิ ย ม วัฒ นธรรม วิ ถี ชี วิ ต ที ไม่ พ อเพี ย งและขาดความสมดุ ล
ขาดการใส่ ใ จดู แ ลควบคุ ม ป้ องกันปั จจัย เสี ยงที ส่ ง ผลกระทบต่ อ สุ ข ภาพ อยู่ใ นสภาพแวดล้อ ม
ทีไม่ปลอดภัย มีภยั คุ กคามสุ ขภาพ และไม่เอื%อต่อการสร้ างสุ ขภาพทีดี (คณะกรรมการอํานวยการ
จัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ. 2555)
โดยเฉพาะอย่างยิงพฤติกรรมเสี ยงทีสําคัญจากการบริ โภคหวานมันเค็มมาก บริ โภคผัก
และผลไม้น้อย สู บบุหรี ดื มสุ รา ขาดการออกกําลังกาย เกิดความเครี ยดและไม่สามารถจัดการกับ
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อารมณ์ได้เหมาะสม ทําให้มีภาวะนํ%าหนักเกิน อ้วนลงพุง ความดันโลหิ ตสู ง ภาวะเมตตาบอลิกซิ นโดรม
ซึ งเป็ นปั จ จัย เสี ยงหลัก ที สํ า คัญ ของโรคไม่ ติด ต่ อ เรื% อรั ง ที สามารถป้ องกัน ได้ หรื อโรควิถี ชี วิ ต
ที ทวีความรุ นแรงแพร่ ระบาดไปทัวโลก ซึ งประเทศไทยก็ กาํ ลัง เผชิ ญกับ ปั ญหาที วิก ฤติ เช่ นกัน
(คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ. 2555)
จากข้อมูลเชิ งประจักษ์พบคนไทยอายุ 15 ปี ขึ%นไป พ.ศ. 2551-2552 มี ความชุ กภาวะ
นํ%าหนักเกินและอ้วน (BMI มากกว่าหรื อเท่ากับ 25 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 34.7 (17.6 ล้านคน) อ้วนลงพุง
(รอบเอวมากกว่าหรื อเท่ากับ 90 เซนติเมตร ในชาย และมากกว่าหรื อเท่ากับ 80 เซนติเมตร ในหญิง)
ร้อยละ 32.1 (16.2 ล้านคน) ความชุ กของโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 โรคความดันโลหิ ตสู ง ร้ อยละ
21.4 และภาวะไขมัน ในเลื อ ดสู ง ร้ อ ยละ 19.4 เกิ ด การเจ็บ ป่ วยจากโรคมะเร็ ง หัว ใจ
หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เข้ารับการรักษาเป็ นผูป้ ่ วยในช่วง พ.ศ. 2548-2551
เพิ มขึ% น 1.2-1.6 เท่า เป็ น 505, 684, 257, 848 และ 1,149 ต่อแสนประชากร ตามลํา ดับ
หากไม่สามารถสกัดกั%นหรื อหยุดยั%งปั ญหาได้ จะทําให้เกิ ดการเจ็บป่ วย มีภาวะแทรกซ้อน พิการ
และเสี ยชี วิตก่อนวัยอันควร ส่ งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางด้านสุ ขภาพและการสู ญเสี ยทางเศรษฐกิ จ
ตามมาอย่างมหาศาล จึงจําเป็ นต้องรวมพลังของทั%งสังคมในการปรับเปลี ยนวิถีชีวิต ด้วยการเพิม
วิถีชีวติ ทีพอเพียงจากการบริ โภคทีเหมาะสม การออกกําลังกายทีเพียงพอ และการจัดการอารมณ์ได้
เหมาะสม ตามแนวปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพี ย งและสุ ข ภาพพอเพี ย ง ในการป้ องกันแก้ไ ขปั ญหา
ทางด้านสุ ขภาพและผลกระทบจากโรควิถีชีวิต และนําไปสู่ การสร้างสุ ขภาพดีวิถีชีวิตไทยได้อย่าง
จริ งจังและยังยืน (คณะกรรมการอํานวยการจัดทําแผนพัฒนาสุ ขภาพแห่งชาติ. 2555)
องค์การอนามัยโลกรายงานข้อเท็จจริ งที สอบทานแล้ว เมือเดื อนตุ ลาคม พ.ศ. 2556
เกี ยวกับโรคเบาหวานว่ามี ผูป้ ่ วยด้วยโรคเบาหวานทัวโลกจํานวน 347 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547
มีผเู ้ สี ยชี วิตประมาณ 3.4 ล้านคน จากผลของระดับนํ%าตาลในเลื อดทีสู ง ซึ งเป็ นตัวเลขใกล้เคียงกับ
ทีประมาณการไว้ในปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามัยโลกคาดว่าโรคเบาหวานจะเป็ นสาเหตุการตาย
ลําดับทีเจ็ดในปี พ.ศ. 2573 (องค์การอนามัยโลก. 2556) ในรายงานข้อเท็จจริ งทีปรับข้อมูลเป็ น
ปั จจุบนั เมือเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ขององค์การอนามัยโลก รายงานว่า ในปี พ.ศ. 2551 มีผเู ้ สี ยชี วิต
จากกลุ่มโรคหลอดเลือดและหัวใจ (CVDs) จํานวน 17.3 ล้านคน โดยส่ วนใหญ่เกิดจากโรคหัวใจ
และโรคสมองขาดเลือด และคาดว่าจะเพิมเป็ น 23.3 ล้านคนในปี พ.ศ. 2573 กลุ่มโรคหลอดเลือด
และหัวใจส่ วนใหญ่สามารถป้ องกันได้ โดยระบุปัจจัยเสี ยงเช่ น การสู บบุหรี การบริ โภคทีไม่ดีต่อ
สุ ขภาพและโรคอ้วน พฤติกรรมการไม่ออกกําลังกาย ความดันโลหิ ตสู ง โรคเบาหวานและไขมันสู ง
(The World Health Organization (WHO). 2013a 2013b)
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จากข้อมู ล ดัง กล่ า ว จะเห็ นได้ว่า ปั จจุ บนั คนในโลกและคนไทยส่ วนใหญ่ มี วิถี ชีวิตที
เคร่ งเครี ย ด วิตกกังวล เร่ งรี บ เร่ งร้ อน อาหารการกิ นส่ วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยสารพิษสารเคมี และ
ไม่สมดุล ไม่ออกกําลังกายหรื อออกกําลังกายไม่ถูกต้อง สัมผัสสภาพสังคมสิ งแวดล้อมทีเต็มไปด้วย
มลพิษ เช่น มิตรสหายทีไม่ดี เศรษฐกิจทีไม่ดี ภาวะโลกร้อน อากาศเป็ นพิษ นํ%าเป็ นพิษ ดินเป็ นพิษ
การสัมผัสกับเครื องยนต์ เครื องไฟฟ้ า เครื องอิเล็กทรอนิ กส์ เกินความสมดุล เป็ นต้น สภาพดังกล่าว
เป็ นสาเหตุหลักทีทําให้เกิดความเจ็บป่ วยด้วยอาการและโรคต่าง ๆ และนับวันความเจ็บป่ วยก็ทวีความ
รุ นแรงมากขึ%น อัตราการเสี ยชีวติ ด้วยโรคต่าง ๆ ก็มากขึ%น
ผูว้ จิ ยั ได้พฒั นา “การแพทย์วิถีพุทธ” ซึ งหมายถึง การแพทย์ทีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์
การดูแลสุ ขภาพทั%ง 4 แผน คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื%นบ้าน รวมกับหลัก 8 อ.
เพือสุ ขภาพทีดีของสถาบันบุญนิยม มาจัดการองค์ความรู ้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรม
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั เน้นการแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพ
ทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิ ดประโยชน์สูงทีสุ ด ด้วยวิธีทีเรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว
สามารถพึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ และมีความ
ยังยืน โดยสามารถสร้างความเป็ นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื%อกูลมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการ
สานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี โดยปฏิบตั ิปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยเทคนิ ค 9 ข้อ
(ยา 9 เม็ด) ซึ งปรับสมดุลไปสู่ จุดทีรู ้สึกสุ ขสบาย เบากาย มีกาํ ลัง และปรับกลับไปกลับมาตามภาวะ
ร้อนเย็นของผูน้ % นั ณ สิ งแวดล้อมปั จจุบนั นั%น ๆ อาจเลือกทําเพียงข้อใดข้อหนึ งหรื อหลายข้อร่ วมกัน
ตามความเหมาะสมของแต่ละคน ข้อใดทีทําแล้วรู ้ สึกสุ ข สบาย เบากาย มีกาํ ลัง แสดงว่าเหมาะสม
กับผูน้ % นั ณ เวลานั%น ควรทําต่อไป ส่ วนข้อใดทีทําแล้วรู ้สึกไม่สุข ไม่สบาย หนักตัว อ่อนเพลีย แสดงว่า
ไม่เหมาะสมกับผูน้ % นั ณ เวลานั%น ควรงดเสี ย เทคนิ ค 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) มีดงั นี% 1. การรับประทาน
สมุนไพรปรับสมดุ ลร้ อนเย็น 2. การกัวซาหรื อขูดซาหรื อขูดพิษหรื อขูดลม (การขูดระบายพิษทาง
ผิวหนัง) 3. การสวนล้างพิษออกจากลําไส้ใหญ่ดว้ ยสมุนไพรทีถูกกัน (ดี ท็อกซ์) 4. การแช่ มือแช่ เท้า
หรื อส่ วนทีไม่สบายในนํ%าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่ างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ
อบ อาบ เช็ ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย 6. การออกกําลังกาย กดจุดลมปราณ
โยคะ กายบริ หาร ที ถูกต้อง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุ ล ตามภาวะร้ อนเย็นของร่ างกาย
8. ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิ ตรดี สหายดี สร้ างสังคมสิ งแวดล้อมที ดี
9. รู ้เพียร รู ้พกั ให้พอดี
ซึ งเทคนิ คข้อที 8 และ 9 นั%น สัมพันธ์กบั โอวาทปาฏิโมกข์เป็ นหลักคําสอนสําคัญของ
พระพุทธศาสนา หรื อคําสอนอันเป็ นหัวใจสําคัญของพระพุทธศาสนา ได้แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ ง
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ทีพระพุทธเจ้าตรัสแก่พระอรหันต์ 1,250 รู ป ผูไ้ ปประชุ มกันโดยมิได้นดั หมาย ณ พระเวฬุวนาราม
ในวันมาฆบูชา ได้แก่ การไม่ทาํ บาปทั%งปวง การทํากุศลให้ถึงพร้อม การชําระจิตของตนให้ผอ่ งแผ้ว
ธรรมทั%ง 3 อย่างนี%เป็ นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั%งหลาย (ที.ม.10/54)
หลักปฏิบตั ิทีเป็ นต้นเหตุให้อายุยนื 7 ประการ ในพุทธธรรมได้แก่ 1) เป็ นผูท้ าํ ความสบาย
แก่ ต นเอง 2) รู ้ จกั ประมาณในสิ งที สบาย 3) บริ โภคสิ งที ย่อ ยง่ า ย 4) เที ยวในกาละอัน สมควร
5) ประพฤติ เพียงดังพรหม (เมตตา กรุ ณา มุทิตา อุ เบกขา) 6) เป็ นผูม้ ี ศีล 7) มีมิตรดี งาม สําหรั บ
เหตุให้อายุส% ัน ก็ตรงกันข้าม (องฺ .ปpฺ จก.22/125-126)
สัปปายะ คือสิ งทีเหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ทีอยูซ่ ึ งเหมาะควร)
โคจรสัปปายะ (ทีไปซึ งเหมาะควร) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยทีเหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ทีเหมาะควรเกี ยวข้อง) โภชนสัปปายะ (อาหารทีเหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดล้อมทีเหมาะควร)
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีเหมาะควร) (วิ.อ.2/368)
อสัปปายะ คือสิ งทีไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิ เลส ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ทีอยู่
ซึ งไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ทีไปซึ งไม่เหมาะควร) ภัสสอสัปปายะ (การพูดคุ ยทีไม่เหมาะควร)
ปุ ค คลอสัป ปายะ (บุ ค คลที ไม่เหมาะควรเกี ยวข้อง) โภชนอสัป ปายะ (อาหารที ไม่เ หมาะควร)
อุ ตุอ สัป ปายะ (สภาพแวดล้อมที ไม่เหมาะควร) อิ ริย าปถสัป ปายะ (อิ ริ ย าบถที ไม่เ หมาะควร)
(วิ.อ. 2/368)
เราไม่พกั เราไม่เพียร เราข้ามโอฆะสงสารได้ (สํ.ส.15/2)
โลภะ โทสะ โมหะ เกิ ดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผูม้ ีใจชัว ดุ จขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ ฉะนั%น
(ขุ.ม. 29/18) การเบียดเบียนทําให้มีโรคมากและอายุส% ัน การไม่เบียดเบียนทําให้มีโรคน้อยและอายุยืน
(ม.อุ.14/580-585) ความสังสมบาป นําทุกข์มาให้ (ขุ.ธ.25/19) การไม่ทาํ บาป นําสุ ขมาให้ (ขุ.ธ.
25/25) ความสังสมบุญ นําสุ ขมาให้ (ขุ.ธ.25/19) อกุศลธรรมเจริ ญขึ%น กุศลธรรมเสื อม อกุศลธรรมเสื อม
กุศลธรรมเจริ ญขึ%น (ที.ม.10/258) เมือเขาเสพศีลพรต ชี วิตพรหมจรรย์ ซึ งมีการบํารุ งดี อกุศลธรรม
เสื อมไป กุศลธรรมเจริ ญมากยิงขึ%น ศีล พรต ชี วิตพรหมจรรย์ ซึ งมีการบํารุ งดี เห็นปานนั%นมีผล (องฺ .
ทุก.20/518) ละเหตุทุกข์ได้ เป็ นสุ ขในทีทั%งปวง (ขุ.ธ.25/59) ละทุกข์ท% งั ปวงได้ เป็ นความสุ ข (ขุ.ธ.
25/33) ผูป้ ระพฤติธรรม อยูเ่ ป็ นสุ ข (ขุ.ธ.25/37)
จะเห็นได้วา่ พระพุทธเจ้าตรัสรู ้พบว่า การประพฤติธรรม อันจะทําให้ชีวิตมีความผาสุ กนั%น
ต้องดับเหตุ แห่ งทุ กข์ คือ ความโลภโกรธหลง การคบมิ ตรชัว การอยู่ในสังคมสิ งแวดล้อมทีไม่ดี
และการไม่รู้จกั เพียรพักให้พอดี อันเป็ นการเบียดเบียนตนเองและผูอ้ ืน ซึ งเป็ นวิบาก (พลังสร้างผล)
ที ทําให้มีโรคมากและอายุส% ั น รวมทั%ง ได้รับ ความเดื อดร้ อนเลวร้ า ยต่า ง ๆ การดับ เหตุ แห่ ง ทุ ก ข์
ดังกล่ าวนั%น พระพุทธเจ้าตรั สว่าให้ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิ ตใจให้ผ่องใส คบมิ ตรดี
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สหายดีสร้างสังคมสิ งแวดล้อมทีดี และรู ้เพียรรู ้พกั ให้พอดี ดังนั%น การแพทย์วิถีพุทธจึงถือว่าเทคนิ ค
ข้อที 8 และ 9 นั%น เป็ นสิ งทีมีความสําคัญมากทีสุ ด ต่อสุ ขภาวะของตนเองและผูอ้ ืน
ข้อมูลดังกล่ าวสัมพันธ์ กบั ข้อมูลจากการวิจยั สัญจร (เก็บข้อมูลภาคสนาม) ในประเทศ
เพือนบ้านสาธารณรัฐประชาธิ ปไตยประชาชนลาว (ลาว) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ของ
นัก ศึ ก ษาระดับ ปริ ญญาเอก หลัก สู ตรปรั ช ญาดุ ษ ฎี บ ณ
ั ฑิ ต สาขายุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาภูมิ ภาค
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุ รินทร์ ระหว่างวันที 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวันที 2 มีนาคม พ.ศ. 2557
ผูว้ จิ ยั พบว่า โดยส่ วนใหญ่มนุ ษย์แต่ละชาติพนั ธุ์จะมีพลังทีแรงกล้าแห่ งความปรารถนาดี
ความผูกพัน ความห่ วงใย ในความเป็ นอยู่ของชาติพนั ธุ์ของตน รวมทั%งการรักษาเกี ยรติยศ ศักดิsศรี
ชือเสี ยง ของชาติพนั ธุ์ตน แต่ละชาติพนั ธุ์จะมีภาษาทีสื อสารเข้าใจกันได้ดี มีความไว้วางใจกัน รู ้จกั
รายละเอียดของวิถีชีวิตความเป็ นอยูข่ องชาติพนั ธุ์ตนเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะรู ้จกั สภาพสุ ขภาวะของ
ชาติ พ นั ธุ ์ ตนได้ดีก ว่า ชนต่า งชาติ พ นั ธุ ์ ซึ งตามความหมายที องค์ก ารอนามัย โลก ได้นิย ามคํา ว่า
“สุ ข ภาพ” ว่า หมายถึ ง สุ ข ภาวะที สมบูร ณ์ ท% ัง ทางกาย จิ ต ใจ สัง คม และปั ญ ญา มิ ใ ช่ เ พีย ง
การปราศจากโรคหรื อความพิการเท่านั%น (องค์การอนามัยโลก และ พ.ร.บ. สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550)
หรื อสุ ขภาวะที สมบูรณ์ ทุก ๆ ทางเชื อมโยงกัน สะท้อนถึ งความเป็ นองค์รวมอย่างแท้จริ งของ
สุ ขภาพที เกื% อหนุ นและเชื อมโยงกันทั%ง 4 มิ ติ นํามาสู่ วิสัยทัศน์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุ น
การสร้ า งเสริ ม สุ ข ภาพ (สสส.) คื อ คนไทยมี สุ ข ภาวะยังยืน หมายถึ ง คนไทยมี สุ ข ภาวะดี
ครบทั%งสี ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปั ญญา อันได้แก่
(1) สุ ข ภาวะทางกาย หมายถึ ง การมี ร่า งกายที สมบูรณ์ แข็ง แรง มี เศรษฐกิ จพอเพีย ง
มีสิงแวดล้อมดี ไม่มีอุบตั ิภยั เป็ นต้น
(2) สุ ขภาวะทางจิต หมายถึ ง จิตใจทีเป็ นสุ ข ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุ ณา มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น
(3) สุ ขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่ ่ วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุ มชน ในทีทํางาน
ในสังคม ในโลก ซึ งรวมถึงการมีบริ การทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็ นต้น
(4) สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุ ขอันประเสริ ฐทีเกิดจากมีจิตใจสู ง
เข้าถึ งความจริ งทั%งหมด ลดละความเห็ นแก่ตวั มุ่งเข้าถึ งสิ งสู งสุ ด ซึ งหมายถึ งพระนิ พพาน หรื อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้าหรื อความดีสูงสุ ด สุ ดแล้วแต่ความเชือทีแตกต่างกันของแต่ละคน (นับวรรณ เอมนุ กูลกิจ.
2552)
ในเมือแต่ละชาติพนั ธุ์มีภาษาทีสื อสารเข้าใจกันได้ดี มีความไว้วางใจกัน รู ้จกั รายละเอียด
ของวิถีชีวติ ความเป็ นอยูข่ องชาติพนั ธุ์ตนเป็ นอย่างดี โดยเฉพาะรู ้จกั สภาพสุ ขภาวะของชาติพนั ธุ์ตน
ได้ดีกว่าชนต่างชาติพนั ธุ์ รวมทั%งวิถีชีวติ ส่ วนใหญ่ก็ดาํ เนินชีวติ อยูใ่ นสังคมสิ งแวดล้อมของชาติพนั ธุ์
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นั%น ๆ จิตอาสาของชาติพนั ธุ์น% นั ๆ จึงมีองค์ประกอบในการสร้างความผาสุ กให้กบั ชาติพนั ธุ์ของตน
ได้ดีกว่าชนต่างชาติ พนั ธุ์ และแต่ล ะชาติ พ นั ธุ ์ จะมี ส ภาพสัง คมสิ งแวดล้อมที แตกต่า งกัน ทํา ให้
มี ท รั พ ยากร ภูมิ ปั ญ ญาองค์ค วามรู ้ ที แตกต่า งกัน การแลกเปลี ยนทรั พ ยากรรวมทั%ง ภูมิ ปั ญ ญา
องค์ค วามรู ้ที เป็ นประโยชน์ร ะหว่า งชาติพ นั ธุ ์ เป็ นคุณ ค่า ของนํ%า ใจแห่ ง การเอื% อมเอื% อเกื% อกว้า ง
เพือสร้ างความผาสุ กให้เกิ ดต่อนานาชาติ พนั ธุ์ จิ ตอาสานานาชาติ พนั ธุ์ ทีมี สัมพันธภาพที ดี ต่อกัน
ช่วยเหลือเกื%อกูลกัน จึงมีความสําคัญอย่างยิงต่อความผาสุ กของมวลมนุษยชาติ
จากการสังเกตและสัมภาษณ์ ผูใ้ ห้ขอ้ มูลสําคัญ ทั%งในประเทศลาว และจีน ผูว้ ิจยั พบว่า
ส่ วนใหญ่มีลกั ษณะทางภูมิประเทศคล้ายกันคือ ส่ วนใหญ่เป็ นภูเขา ในชนบททีความเจริ ญทางวัตถุ
ยังเข้าไม่ถึงนั%นมีเพียงส่ วนน้อย บริ เวณภูเขาทั%งสองประเทศส่ วนใหญ่ปลูกยางพารา ช่องว่างระหว่าง
ภูเขาซึ งเป็ นทีลุ่มในประเทศลาวส่ วนใหญ่จะปลูกข้าวสลับกับพืชเชิ งเดียวทีใช้สารเคมีมาก ส่ วนใน
ประเทศจีนส่ วนใหญ่ปลูกกล้วยหอมทีใช้สารเคมีมาก

ภาพที 1 การปลูกพืชเชิงเดียวยางพาราบนภูเขาทั%งลูกในประเทศลาวและจีน
ทีมา (ภูเพียรธรรม วิวฒั น์วชิ า, ภาพถ่าย. 2557, กุมภาพันธ์ 26)
ดังข้อมูล ณ บ้านนํ%าฟ้ า อําเภอเมือง จังหวัดเวียงภูคา ประเทศลาว เป็ นชนบทของประเทศลาว
พื%นทีส่ วนใหญ่เป็ นภูเขา ทียังมีป่าธรรมชาติอยู่พอสมควร ความเจริ ญทางวัตถุ ยงั เข้าถึ งไม่มากนัก
ชาวเผ่า ลาวเทิ งอาศัยอยู่บ ริ เวณดัง กล่ าว ส่ วนใหญ่ท าํ อาชี พ เกษตรกรรม ชาย อายุ 25 ปี หน้า ตา
ยิม% แย้มแจ่มใส พูดคุยทักทายกับผูว้ จิ ยั อย่างเป็ นมิตร ได้เล่าให้ฟังว่า
“ชี วิตเขาอาศัย อยู่ใ นละแวกนี% ต้องทํา งานทั%ง ในหมู่ บ ้า นชนบทและในเมื อง ชาวบ้า น
ในชนบทดํารงชี วิตอยู่เรี ยบง่าย ไม่ค่อยมี ความเครี ยด ไม่เร่ งรี บ มีน% าํ ใจ ไม่ค่อยเห็ นแก่ ตวั เหมือน
ในเมื อง กิ นพื ช ผัก จากธรรมชาติ เป็ นหลัก กิ นปลาที หาได้ตามธรรมชาติ เป็ นบางครั% ง ไม่ ค่ อยมี
โรคเรื% อรั งที ร้ ายแรง เช่ น มะเร็ ง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง จะมี อาการไม่ สบายบ้างบางคราว
ก็ ไ ม่ รุ น แรง เช่ น การเป็ นไข้ ปวดตามข้อ เป็ นต้น การรั ก ษาก็ มี ท% ัง ใช้ส มุ น ไพร แก้ผี หรื อ ไป
โรงพยาบาล ตามความเชือของแต่ละคน ส่ วนในเมืองนั%นคนมักจะป่ วยด้วยโรคเรื% อรังทีร้ายแรง เช่น
มะเร็ ง เบาหวาน ความดันโลหิ ตสู ง เพราะคนส่ วนใหญ่กินอาหารแบบจีนซึ งปรุ งโดยใช้น% าํ มันมาก
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หมูเป็ ดไก่ปลาทีเลี%ยงด้วยสารเคมีมาก ผักทีใช้สารเคมีมาก คนในเมืองใช้เงินเป็ นหลัก จิตใจไม่ค่อยดี
คนบ้านนอกไม่ค่อยใช้เงิน อาหารก็หากินเองตามธรรมชาติ จิตใจดีกว่าคนในเมือง”
(สี นวล ไชยจักร, สัมภาษณ์. 2557, กุมภาพันธ์ 25)

ภาพที 2 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ บ้านนํ%าฟ้ า อําเภอเมือง จังหวัดเวียงภูคา ประเทศลาว
เมือวันที 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ทีมา (ภูเพียรธรรม วิวฒั น์วชิ า, ภาพถ่าย. 2557, กุมภาพันธ์ 25)
และข้อ มู ล ในประเทศจี น บริ เ วณสิ บ สองปั น นา พื% น ที ส่ ว นใหญ่ เ ต็ม ไปด้ว ยภู เ ขา
คนส่ วนใหญ่ทีอาศัยอยูเ่ ป็ นชาวไทลื%อ หญิงชาวไทลื%อเล่าให้ฟังว่า “กลุ่มคนทีอายุยืนจะอยูใ่ นชนบท
กินนํ%าและอาหารธรรมชาติจากภูเขา”
(คําเอื%อย, สัมภาษณ์. 2557, กุมภาพันธ์ 26)

ภาพที 3 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ หมู่บา้ นไทลื%อม่านติ%ว เมืองเชียงรุ่ ง (อําเภอเมือง จังหวัดสิ บสอง
ปั นนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน) เมือวันที 26-27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557
ทีมา (ภูเพียรธรรม วิวฒั น์วชิ า, ภาพถ่าย. 2557, กุมภาพันธ์ 26)
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จะเห็ นได้ว่า ประชากรทั%งสองประเทศมีส่วนน้อยทีได้บริ โภคอาหารและนํ%าทีปลอดภัย
และได้อาศัยอยู่ในสภาพสังคมสิ งแวดล้อมทีเอื%อต่อการมีสุขภาวะดี ส่ วนใหญ่บริ โภคอาหารและ
นํ%าที เป็ นพิษ และอาศัย อยู่ใ นสภาพสัง คมสิ งแวดล้อ มที เป็ นภัย ต่อ สุ ข ภาวะ แสดงให้เ ห็ น ว่า
ประชากร ลาว จีน เพือนบ้านของไทย ชีวติ เริ มมีปัญหาสุ ขภาวะเช่นเดียวกับประชากรทัวโลก
ปั จ จัย เสี ยงต่ อ สุ ข ภาวะด้า นภู มิ ปั ญ ญา เศรษฐกิ จ และสั ง คม ดัง กล่ า ว สอดคล้อ งกับ
คํากล่าวถึงสํานึกใหม่ของผูน้ าํ ท่ามกลางกระแสการดึงรั%ง ระหว่างภูมิปัญญาชาติพนั ธุ์และเศรษฐกิจ
แบบโลกาภิวตั น์ ว่า “ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ ท% งั โดยการศึกษาทางชี ววิทยา เคมีและฟิ สิ กส์
ในห้วงเวลาร่ วมร้ อยปี ในศตวรรษที 20 มีผลกระทบต่อศาสตร์ สาขาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
ฟิ สิ กส์สมัยใหม่มีอิทธิ พลอย่างลึกซึ% งต่อสังคมมนุษย์ในแง่มุมต่าง ๆ เกือบทั%งหมด กลายเป็ นพื%นฐาน
สําคัญของวิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ (Natural Science) รวมทั%งสามารถบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติกบั เทคโนโลยี ศาสตร์ สมัยใหม่ดงั กล่าวนี% มีอิทธิ พลต่อโครงสร้างทางการเมืองของโลก
เพราะศาสตร์ ดัง กล่ า วสามารถเข้า ถึ ง และก้า วเลยไปถึ ง ความคิ ด และวัฒ นธรรมของมนุ ษ ย์
ได้เปลี ยนแปลงเงื อนไขพื%นฐานของการดํารงอยูข่ องชี วิตบนพื%นโลกทั%งในทางทีเป็ นคุณประโยชน์
และเป็ นโทษอันตรายต่อชีวติ (อัจฉรา ภาณุ รัตน์. 2550 : 3)
วิทยาศาสตร์ ธรรมชาติ และเทคโนโลยีสามารถทํา ให้ม นุ ษย์เปลี ยนทัศนคติ ของตนต่ อ
จักรวาลและต่อความสัมพันธ์ของตนต่อจักรวาลอีกด้วย ในยุคความทันสมัยหรื อยุคอุตสาหกรรม
ทีผ่านมา คนทางฝังตะวันออกของโลก ต่างก็พยายามปรับทัศนคติให้โน้มเอียงและเชื อถือกิจกรรม
การกระทําตามแบบแผนของคนฝั งตะวันตกของโลก เพราะชนชาติ เหล่านั%นพาเราพบแต่ความ
ทันสมัย มี เทคโนโลยีทุ่นแรงมากมาย โน้ม น้า วจิ ตใจของเราให้ทุ่ม เททุ ก สิ งทุ ก อย่า งเพื อบํา รุ ง
ความสุ ข มีอิทธิ พลต่อการสื บทอดความรู ้และอุดมการณ์ในการดําเนิ นชี วิต บรรยากาศทางการเมือง
การปกครองของแต่ล ะประเทศทางฝั งตะวัน ออกของโลก โดยเฉพาะทวีป เอเชี ย ปรากฏเป็ น
ความปั นป่ วนทางการเมืองเกื อบทุกประเทศ มีการก่อรู ปและเติบโตของรัฐบาลให้มีอาํ นาจสู งสุ ด
เพือวางกฎเกณฑ์ควบคุ มชี วิตประชาชน ประชาชนต้องยอมสละอํานาจอธิ ปไตยของแต่ละคน
บางส่ วนเพือจัดตั%งประชาสังคมและรัฐขึ%นมา ปั ญหาที ตามมาก็คือประชาชนไม่สามารถควบคุ มอํานาจ
อธิ ปไตยของรัฐได้ ในการดังกล่าวนี% อิทธิ พลการเมืองการปกครองได้กา้ วลํ%าเข้าถึงระบบการศึกษา
การจัดกิ จกรรมการเรี ยนรู ้ ในโรงเรี ยน ด้วยแนวคิ ดที เน้นการพัฒนาทางวัตถุ มากกว่าจิ ตวิญญาณ
ระดมทุ นสร้ า งโรงเรี ย นและชั%นเรี ย นให้มี เครื องทุ่ นแรงและเป็ นคล้า ยทาสทางเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิ จของชาวตะวันตก ผูเ้ ป็ นแม่แบบการสร้ างสังคมระบบอุ ตสาหกรรมหรื อความทันสมัย
ดังกล่าว ผูบ้ ริ หารการศึกษามีทศั นคติความเชือและความลุ่มหลงตามแนวทางตะวันตก หลงประเด็น
วิทยาศาสตร์ แนวเก่าและฟิ สิ กส์ สมัยเก่า ซึ งมีอิทธิ พลและเป็ นพื%นฐานงานวิจยั หรื อระเบียบวิธีวิจยั
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ในศตวรรษที 17 ทีเน้นความเชื อมันในชุ ดทฤษฎีคณิ ตศาสตร์ มากกว่าความเป็ นจริ งในธรรมชาติ
วิทยาศาสตร์ แนวเก่ามีอิทธิ พลล่วงลํ%าถึงระบบความคิดและวัฒนธรรมของมนุษย์ รวมถึงความเชื อว่า
สถานการณ์ต่าง ๆ เมือถูกจัดอย่างมีระบบระเบียบและมีตรรกะแล้ว คือความสมบูรณ์ ในยุคความ
ทันสมัยทีผ่านมา (อัจฉรา ภาณุ รัตน์. 2550 : 3-4)
วิทยาศาสตร์ ไม่เคยคํานึ งถึ งจุ ดเริ มต้นของจักรวาล ต่างก็มองว่าอวกาศคื อนิ รันดร์ ก าล
ไม่ เ ปลี ยนแปลง เพราะทุ ก ภาคส่ ว นของจัก รวาลถู ก ตรึ ง ด้ว ยแรงโน้ม ถ่ ว ง จากความเชื อ
ดัง กล่ า ว ก่อให้เกิดศาสตร์ ต่าง ๆ ในยุคความทันสมัยมากมาย เพราะกระบวนทัศน์ทางการวิจยั เป็ น
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ (สมัยเก่า) นิ ยม (Scientism) มีฐานะคติของการวิจยั เชิ งปริ มาณทีเน้น
การใช้ตรรกะและผลลัพธ์ทางคณิ ตศาสตร์ หรื อสถิ ติ ลงสรุ ปว่าคื อสู ตรสําเร็ จ (อัจฉรา ภาณุ รัตน์.
2550 : 4)
แม้แต่วงการศึกษา ก็ถูกครอบคลุมด้วยวิธีการวิจยั แนวดังกล่าวเป็ นกระแสหลัก มีผลกระทบ
ต่อ กิ จ การและการบริ ห ารหรื อ บริ ก ารทางธุ ร กิ จ และอุ ต สาหกรรม คนงานในโลกของธุ ร กิ จ
อุ ต สาหกรรมถู ก ตี ค่ า เป็ นแรงงาน ผูบ้ ริ หารธุ รกิ จอุ ตสาหกรรมมุ่งสร้ างผลผลิ ตเพือการแข่ง ขัน
และเล็งเป้ าหมายสู่ ผลกําไร ยิงได้เท่าไรยิงต้องการมากกว่านั%น ในยุคแห่ งความทันสมัยทีผ่านมา
สามารถเปลี ยนแปลงค่า นิ ย มของคนทางตะวัน ออกได้เ ป็ นส่ ว นใหญ่แ ละอย่า งสิ % น เชิ ง
“ทาสทางเศรษฐกิจ” ขยายผลให้เกิดปรัชญาการศึกษาใหม่ ทีมุ่งสู่ การพัฒนาเศรษฐกิจบนฐานความรู ้
และการพัฒนาความรู ้เพือแข่งขันทางเศรษฐกิจ ภาวะผูน้ าํ และการบริ หารการศึกษาจึงหลงประเด็น
หาทางออกค่อนข้างยาก มีปรากฏการณ์ของความไม่ลงรอยกันระหว่างนักเรี ยนกับครู กระบวนทัศน์
ขัดแย้งกันระหว่า งเด็กกับผูใ้ หญ่ ฯลฯ บุ คลากรทางการศึ กษาหลายฝ่ ายสับ สนและยังจัดการ
ให้กลมกลื นกันไม่ได้ ระหว่างความเชื อดั%งเดิ มตามแนวทางตะวันออกกับความเชื อใหม่ เป็ นความ
เชื อของวิทยาศาสตร์ โดยเฉพาะฟิ สิ กส์ (สมัยเก่า) ของชาวตะวันตก เมือ 2-3 ศตวรรษทีผ่านมา”
(อัจฉรา ภาณุ รัตน์. 2550 : 4-5)
ผูว้ จิ ยั มีความเห็นว่า ข้อมูล ดัง กล่ า วสะท้อนให้เห็ นถึ ง ทิ ศ ทางการศึ ก ษาของสัง คมโลก
ทีส่ งผลทั%งทางตรงและทางอ้อมต่อการกําหนดและดําเนิ นนโยบายของผูน้ าํ อันสื บเนื องเป็ นค่านิ ยม
และวิถีชีวิตของสังคม ซึ งจะทําให้เกิดความเครี ยดจากการแก่งแย่งแข่งขัน ขาดการแบ่งปั นเอื%อเฟื% อ
เกื% อกูล การผลิตสิ นค้ารวมถึ งการบริ โภคทีเกิ นความจําเป็ น จนทําให้โลกขาดแคลนทรัพยากรและ
เกิดมลพิษ ซึ งสอดคล้องกับคํากล่าวของมหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi) ได้กล่าวไว้วา่ “โลกนี%
มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับทุกคน แต่ไม่เพียงพอสําหรับคนโลภเพียงคนเดี ยว” การทํางานอย่างหนัก
เกิ น ความจํา เป็ นเพื อให้ไ ด้เ งิ น มาก โดยขาดการใช้พ ลัง งานและเวลามาสร้ า งสิ งที มี คุ ณ ค่า
สําคัญจําเป็ นต่อสุ ขภาวะของชี วิต เช่น การทํากิ จกรรมการงานทีสัมมาและการเสี ยสละบําเพ็ญบุญ
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กุศลอย่างรู ้ เพียรรู ้ พกั ให้พอดี การผลิ ตและบริ โภคอาหารไร้ สารพิษอย่างสมดุ ล การออกกําลังกาย
หรื อกายบริ หาร การสร้ างสังคมสิ งแวดล้อมที ดี และการระบายพิษออกจากร่ างกายด้วยวิธีการต่า ง ๆ
เป็ นต้น วิถีชีวติ ของผูค้ นในสังคมโลกทีเป็ นไปในทิศทางทีไม่สมดุลดังกล่าว เป็ นสาเหตุสําคัญของ
ปั ญหาสุ ขภาวะของมนุษยชาติ
เนื% อหาดังกล่าว สอดคล้องกับคํากล่าวว่า คนเป็ นทุนทางสังคมทีสําคัญยิง คนมีคุณภาพ
สังคมก็จะมีคุณภาพ คนไม่มีคุณภาพ สังคมก็ไม่มีคุณภาพ ปั จจุบนั สังคมไทยมีปัญหาสุ ขภาพทีบันทอน
คุณภาพของคนในสังคมไทยอย่างยิง อันมีสาเหตุมาจากการพัฒนาทีผิดพลาดตั%งแต่ปี พ.ศ. 2500
เป็ นต้นมา สังคมไทยได้มีการเอาทรัพยากร ไม่วา่ จะเป็ นด้านสิ งแวดล้อม หรื อทรัพยากรมนุ ษย์มาใช้
อย่างไม่นึกถึงความเสื อมโทรมของทรัพยากร ใช้จนเกินกําลัง เกินความสมดุล เกิดความขาดแคลน
และเป็ นมลพิษต่อชี วิต จนเกิดปั ญหาความเจ็บป่ วยดังกล่าว แต่เดิ มเราเน้นการพึงตนด้วยสมุนไพร
และการเอื%อเฟื% อเกื%อกูลกัน แต่เมือเกิดปั ญหาความเจ็บป่ วยในยุคทีเรี ยกว่ายุคพัฒนา เราหันไปพึงพิง
ทุนนิยม โดยเฉพาะทุนนิยมโลก ซึ งจะเห็นได้วา่ ประเทศทุนนิ ยม มหาอํานาจเหล่านี% จะเป็ นผูก้ าํ หนด
ระเบี ย บ บรรทัด ฐาน วิ ธี ก ารรั ก ษาโรคภัย ไข้เ จ็ บ ตั%ง แต่ ก ารแพทย์แ ผนปั จ จุ บ ัน วิ ธี ก ารรั ก ษา
สถาบันเกียวกับการรักษา เช่น โรงพยาบาล และบริ ษทั ยาต่าง ๆ เป็ นต้น
(พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22)
เมื อก่ อ นทุ นทางสัง คมของไทย ค่อ นข้า งจะมี ม าก เหนี ย วแน่ น เพราะคบหาสมาคม
สัม พัน ธ์ ก นั ด้ว ยความเอื% อ อาทร ความช่ ว ยเหลื อ เกื% อ กูล กัน แต่พ อทุ น นิ ย มเข้า มา ก็เ อาเงิ น
เอาผลประโยชน์ทีเป็ นความเห็ นแก่ตวั เป็ นตัวตั%ง การจะไปช่ วยเหลื อใคร ๆ จึงมุ่งไปเรื องของเงิ น
ในการรั กษา แม้แต่ ก ารรั กษาแผนปั จจุ บนั นี% คนเจ็บ ป่ วยที มี ฐานะทางเศรษฐกิ จตํา ก็มี โอกาสที
จะตายมากกว่ากลุ่มทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ งสิ งนี% ทาํ ให้ระบบความสัมพันธ์แปรเปลียนไปผูกพัน
อยู่กบั เศรษฐกิ จ อยู่กบั ผลประโยชน์ สังคมไทยนี% เราตกอยู่ภายใต้ภาวะการพึงพิงสังคมตะวันตก
วิถีการรั กษาแบบตะวันตก มาตั%งแต่ พ.ศ. 2500 จนถึ งปั จจุ บนั ปรากฏการณ์ ทีเกิ ดขึ%นคื อ คนไข้
ไม่ได้ลดลง แต่การเจ็บป่ วยเพิมขึ%น คนพึงตนเองได้น้อย ระเบียบ บรรทัดฐานในการรักษาใช้ตาม
ทุนนิ ยมเกื อบทั%งหมด จากปรากฏการณ์ ทีเกิ ดโรคภัยไข้เจ็บมากขึ%น การพึงพิงทุนนิ ยมไม่ได้ลดลง
ยิงไปกว่านั%น การพึงพิงทุนนิยมกลับมากยิงขึ%นไปอีก จึงเกิดการหาทางออกด้วยการทดลองแบบบุญ
นิยมโดยชาติพนั ธุ์ชาวอโศกและกลุ่มแพทย์วถิ ีพุทธ
(พิชญ์ สมพอง. สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22)
ระบบบุญนิยมนี% บางอย่างไม่มีกฎระเบียบ หรื อบรรทัดฐานทีวางไว้เป็ นลายลักษณ์อกั ษร
ที แน่ นอนตายตัว แต่อาศัยความสัมพันธ์ เอาวิถี ทีผูกพันกัน ความเอื% ออาทรกัน ในทางด้านพุท ธ
ศาสนาเข้ามาช่วย โดยคําว่า “จิตอาสา” ทําให้บางอย่างดูเหมือนว่าไร้ระเบียบ เพราะมองแบบสังคม
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ตะวันตก มองว่าโครงสร้าง การบริ หารจัดการ บรรทัดฐาน ระเบียบ แบบนี% มันหละหลวม แต่วา่
จากการทีกลุ่มแพทย์วิถีธรรมทําต่อเนื องมา 18 ปี ปรากฏการณ์ทีเพิมขึ%นก็คือ ผูป้ ่ วยทีเคยไปรักษา
ตามสถาบันโรงพยาบาลแผนปั จจุ บ นั บางส่ วนได้เริ มหันมาเข้าร่ วมในโครงการแพทย์วิถีธรรม
จะเห็นว่าตั%งแต่กลุ่มแพทย์วิถีธรรมเริ มเปิ ดอบรมค่ายสุ ขภาพพึงตนแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการ
แพทย์วถิ ีธรรม อย่างเป็ นทางการ หลักสู ตร 5-7 วัน ณ สวนป่ านาบุญ 1 พ.ศ. 2550 มีผเู ้ ข้าร่ วมอบรม
เฉลี ย 100-200 คนต่อรุ่ นต่อเดื อน จนถึ งปั จจุบนั พ.ศ. 2556 มี ผูเ้ ข้าร่ วมอบรมเพิมขึ% นเป็ น เฉลี ย
300-500 คนต่อรุ่ นต่อเดือน สอดคล้องกับข้อมูลจากวารสารแพทย์วิถีธรรม ฉบับ เดือนกุมภาพันธ์
2556 หน้า 13 ระบุว่าตั%งแต่เริ มดําเนิ นการมา พ.ศ. 2538 ถึ ง พ.ศ. 2555 เครื อข่ายแพทย์วิถีธรรม
ได้แนะนําผูป้ ่ วยรายบุ คคล และอบรมหลักสู ตร 1-7 วัน ให้ก บั ผูส้ นใจ โดยไม่คิ ดค่า ใช้จ่า ยใด ๆ
จํานวน 112,854 คน
(พิชญ์ สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22)
ที ดู เ หมื อ นว่ า เครื อ ข่ า ยแพทย์วิ ถี ธ รรมไม่ มี ร ะเบี ย บแบบแผนบรรทัด ฐานที ชัด เจน
ความเป็ นจริ งนั%นมีระเบียบแบบแผนบรรทัดฐานของมันอยูข่ า้ งในอยู่ อย่างเช่ น เครื อข่ายแพทย์วิถี
ธรรมนั%น มีการผูกโยงสายสัมพันธ์กนั โดยใช้หลักของทฤษฎี เคออส และความเสี ยสละ ความเอื%อ
อาทรบุญกุศล ซึ งทฤษฎีไร้ระเบียบ มาจาก Chaos theory ซึ งแปลเป็ นไทยแล้วใช้ต่างกันหลายคํา
อาทิ ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรื อบางทีก็เรี ยกทับศัพท์วา่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื% อขยับ
ปี กทําให้เกิดพายุ” มาจาก “butterfly effect” ซึ งศาสตราจารย์เอ็ดเวิร์ด ลอเร้นซ์ (Edward Lorenz)
ค้นพบโดยบังเอิญ จากการเฝ้ าดูตวั เลขการจําลองทางอุตุนิยมวิทยาทีมีการปรับเปลียนทุก 0.0000001
สร้ างให้เกิ ดความคลาดเคลื อนทีคาดไม่ถึง เขาค้นพบว่าความคลาดเคลื อนเพียงน้อยนิ ดก่อให้เกิ ด
การเปลี ยนแปลงอย่า งมหาศาลทางอุ ตุ นิ ย มวิท ยา และในแต่ล ะครั% ง ผลลัพ ธ์ ไ ม่เ หมื อ นเดิ ม เลย
เมื อพล็อตกราฟออกมาจะเป็ นรู ปร่ างคล้ายผีเสื% อ และเขานําไปอธิ บายว่า แม้กระทังผีเสื% อตัวเล็ก ๆ
กระพือปี กเบา ๆ ทีบราซิ ล อาจส่ งผลกระเทือนถึงเท็กซัสได้ ซึ งเป็ นทีมาของวลีกอ้ งโลก “ผีเสื% อขยับ
ปี กทําให้เกิ ดพายุ” และต่อมามี คนขยายความว่า “เด็ดดอกไม้สะเทื อนถึ งดวงดาว” ซึ งขณะนั%น
ยังไม่ได้ต% งั เป็ นทฤษฎี อะไร ผูท้ ีบัญญัติคาํ ว่า Chaos theory คือ เจมส์ เอ ยอร์ ค (James A. Yorke)
ทฤษฎีเคออส อธิ บายถึงปรากฏการณ์ในธรรมชาติทีดูเหมือนไร้ระเบียบ แต่แท้จริ งแล้วมันมีระเบียบ
ของมันอยูภ่ ายในนั%น
(พิชญ์ สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22)
วิถีชีวิตทีพอเพียง การพึงตนเองด้วยสิ งทีประหยัดเรี ยบง่าย การมีน% าํ ใจช่ วยเหลือเอื%อเฟื% อ
เกื% อกูลกันตามหลักธรรมในพุทธศาสนาดังกล่าว สัมพันธ์กบั ข้อมูลจากการวิจยั สัญจร (เก็บข้อมูล
ภาคสนาม) ในประเทศกัมพูชาและเวียดนาม ของนักศึกษาระดับปริ ญญาเอก หลักสู ตรปรัชญาดุษฎี
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บัณ ฑิ ต สาขายุท ธศาสตร์ ก ารพัฒนาภูมิ ภาค มหาวิท ยาลัย ราชภัฏ สุ รินทร์ ระหว่า งวันที 12-14
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดังนี%
ในประเทศกัมพูชาส่ วนใหญ่พบบ้านไม้ใต้ถุนสู งสร้างแบบเรี ยบง่าย ห่ างกันเป็ นระยะ ๆ อยู่
สองข้างทาง หลังบ้านเป็ นพื%นทีลุ่มมีทอ้ งนาเป็ นบริ เวณกว้าง มีฝงู ควายเล็มหญ้าเป็ นระยะ ๆ ภูมิประเทศ
ดัง กล่ า วทํา ให้ป ระชาชนดํา รงชี พ ด้ว ยการเกษตรเป็ นหลัก ซึ งเป็ นชี ว ิต ที พอเพีย งเรี ย บง่ า ย
ท่ามกลางธรรมชาติทีบริ สุทธิs แสดงถึ งค่านิ ยมของการบริ โภคนิ ยมและอุตสาหกรรมยังแพร่ กระจาย
ไปไม่ถึงบริ เวณดังกล่าวมากนัก ณ นครวัด นครธม พบร่ องรอยของศรัทธาอันแรงกล้าในพุทธศาสนา
เมือประมาณพันปี ที แล้ว แสดงออกในรู ปแบบการก่อสร้างสถาปั ตยกรรมปราสาทหิ นขนาดใหญ่
เป็ นพระพักตร์ ของพระโพธิ สัตว์สีทิศจํานวนมาก ซึ งหมายถึ ง ธรรมะหมวดพรหมวิหารสี (เมตตา
กรุ ณา มุ ทิตา อุ เบกขา) (ที .ปา.11/ 234) ซึ งเป็ นหลักการปฏิ บ ตั ิ ที ทํา ให้เกิ ดความแข็ง แรงอายุยืน
ใน “อนายุ ส สสู ต ร” (องฺ . สตฺ ต ก.22/125-126) และจู ฬ กัม มวิ ภ ัง คสู ต ร (ม.อุ . 14/580-585)
ในแผ่นผนังศิ ลาจําหลักของระเบี ยงคตที นครธม เป็ นภาพเหตุ ก ารณ์ ต่า ง ๆ เช่ น วิถี ชี วิต ความ
เป็ นอยู ่ข องชาวบ้า นมี อ าชี พ เกษตรกรรมเป็ นหลัก มี ก ารพึ งตนในการดู แ ลสุ ข ภาพโดย
การแพทย์พ%ืนบ้านใช้ธรรมชาติรอบตัวเป็ นหลัก เช่น การใช้สมุนไพร การกัวซา การนวด เป็ นต้น

ภาพที 4 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ประเทศกัมพูชา ระหว่างวันที 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
พบบ้านไม้ใต้ถุนสู งสร้ างแบบเรี ยบง่าย ภาพจําหลักนครธม แสดงถึ งการดูแลสุ ขภาพ
โดยการขูดซา และวิถีการดําเนินชีวติ ภาพพระพักตร์ ของพระโพธิ สัตว์สีทิศ จํานวนมาก
ทีนครธม
ทีมา (ภูเพียรธรรม วิวฒั น์วชิ า, ภาพถ่าย. 2556, พฤษภาคม 14)
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สําหรับในประเทศเวียดนามนั%น สิ งที เห็ นเด่นชัดทัวไป คือ 1. ประชาชนชาวเวียดนาม
จะเก็ บ เศษวัส ดุ ต่า ง ๆ มาตากเพื อทําเชื% อเพลิ ง เช่ น เปลื อกกะลามะพร้ าว กิ งก้า นส่ วนประกอบ
ของผลไม้ต่าง ๆ เศษไม้ เป็ นต้น ในขณะที ประเทศอื น ๆ ส่ วนใหญ่ จะทิ% งเป็ นขยะ เผาหรื อฝั ง
2. ตามร้ า นอาหาร ร้ า นค้า หรื อบ้า น ก็จะพบโต๊ะ หรื อเก้า อี% เล็ก ๆ สํา หรั บ นังรั บ ประทานอาหาร
ซึ งเล็ ก กว่า โต๊ะ เก้า อี% ท วไปในประเทศอื
ั
น ๆ ประเด็ นนี% เป็ นจุ ด เด่ นของวัฒ นธรรมการประณี ต
ประหยัด 3. คือ แม้พูดคุยไปมือก็ทาํ งานไป แสดงถึ งความขยันหมันเพียรในการทํางานใช้เวลาใน
ทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด ไม่ปล่อยให้เวลาสู ญเปล่า 4. เปลญวน สําหรับพักผ่อน ซึ งใช้วสั ดุ
ในการทําทีประหยัดเรี ยบง่าย สามารถเคลือนย้ายไปผูกโยงในทีต่าง ๆ ได้ง่าย และประหยัดพื%นทีใน
การผูกโยง 5. รั บประทานพืชผักผลไม้เป็ นหลัก วิถีชีวิตวัฒนธรรมที อยู่กบั ธรรมชาติ ประณี ต
ประหยัด ขยันหมันเพีย ร พักผ่อนตามควร และบริ โภคสิ งที เป็ นประโยชน์น% ัน เป็ นพฤติ ก รรมที
ส่ งผลดีต่อสุ ขภาพ

ภาพที 5 การเก็บข้อมูลภาคสนาม ณ ประเทศเวียดนาม ระหว่างวันที 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556
แสดงถึ งจุดเด่นของวัฒนธรรมการประณี ตประหยัดของชาวเวียดนาม จะเก็บเศษวัสดุ ต่าง ๆ
มาตากเพือทําเชื% อเพลิง ใช้โต๊ะหรื อเก้าอี% เล็ก ๆ สําหรั บ นังรั บ ประทานอาหาร เปลญวน
สามารถเคลือนย้ายไปผูกโยงในทีต่าง ๆ ได้ง่าย และการรับประทานพืชผักผลไม้เป็ นหลัก
ทีมา (ภูเพียรธรรม วิวฒั น์วชิ า, ภาพถ่าย. 2556, พฤษภาคม 12)
วิถี ชี วิตที รู ้ เพี ย รรู ้ พ กั และภู มิ ปัญญาในการพึ งตน ด้วยสิ งที ประหยัดเรี ย บง่ า ยดัง กล่ า ว
สัม พัน ธ์ก บั หลัก การของสุ ข ภาพบุญ นิ ย ม คือ การดูแลสุ ข ภาพที เน้น การส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและ
ป้ องกัน โรคด้ว ยการพึ งตนเองตามหลัก 8 อ. 1) อิ ท ธิ บ าท 4 2) อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ
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5) ออกกําลังกายหรื ออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภัยออก 8) อาชี พ (ทีไม่บนทอนชี
ั
วิต) โดยการ
สร้ างสุ ขภาพของชาวบุ ญนิ ยมนั%น 1) เน้นการพึงตนเอง 2) ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ น 3) ปลูกฝั ง
วัฒนธรรมในการกินอยูห่ ลับนอน 4) นิ ยมความประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ใช้ทรัพยากรในพื%นที
5) เน้นกิจกรรมการป้ องกันก่อนการรักษา (กลุ่มสุ ดฝังฝัน. 2556 : 50)
จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบทีเกียวข้องกับสุ ขภาวะนั%น ไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั%น แต่เชื อมโยง
ถึงจิตใจ สังคมและสิ งแวดล้อมด้วย สอดคล้องกับคํากล่าวว่า สุ ขภาพ หมายถึง สุ ขภาวะทีสมบูรณ์
ทั%งทางกาย จิตใจ สังคม และปั ญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรื อความพิการเท่านั%น (องค์การ
อนามัยโลก และ พ.ร.บ. สุ ขภาพแห่ งชาติ พ.ศ. 2550) สุ ขภาวะทีสมบูรณ์ ทุก ๆ ทางเชื อมโยงกัน
สะท้อนถึงความเป็ นองค์รวมอย่างแท้จริ งของสุ ขภาพทีเกื%อหนุ นและเชื อมโยงกันทั%ง 4 มิติ นํามาสู่
วิสัยทัศน์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุ นการสร้ างเสริ มสุ ขภาพ (สสส.) คือ คนไทยมี สุขภาวะ
ยังยืน หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั%งสี ด้าน ได้แก่ กาย จิต สังคม และปั ญญา อันได้แก่
(1) สุ ข ภาวะทางกาย หมายถึ ง การมี ร่า งกายที สมบูรณ์ แข็ง แรง มี เศรษฐกิ จ พอเพีย ง
มีสิงแวดล้อมดี ไม่มีอุบตั ิภยั เป็ นต้น
(2) สุ ขภาวะทางจิต หมายถึ ง จิตใจทีเป็ นสุ ข ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุ ณา มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้น
(3) สุ ขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่ ่ วมกันด้วยดี ในครอบครัว ในชุ มชน ในทีทํางาน
ในสังคม ในโลก ซึ งรวมถึงการมีบริ การทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็ นต้น
(4) สุ ขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุ ขอันประเสริ ฐทีเกิดจากมีจิตใจสู ง
เข้าถึ งความจริ งทั%งหมด ลดละความเห็ นแก่ ตวั มุ่งเข้าถึ งสิ งสู งสุ ด ซึ งหมายถึ งพระนิ พพาน หรื อ
พระผูเ้ ป็ นเจ้า หรื อความดี สู ง สุ ด สุ ด แล้วแต่ค วามเชื อที แตกต่า งกันของแต่ล ะคน ในปั จจุ บ นั นี%
องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ให้คาํ นิ ยามของการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวมว่า “สภาวะทีมีความ
ผาสุ ก ของร่ า งกาย จิ ต ใจและทางสั ง คม ซึ งกิ น ความหมายมากกว่า คํา ว่า ไม่ เ จ็ บ ป่ วยทางกาย”
ซึ งบางครั%งอาจถูกอ้างถึ งในการรักษาด้วยการฝั งเข็ม ซึ งกล่าวถึงทฤษฎี ของความสมดุล หยินและหยาง
หรื อการดูแลผูป้ ่ วยแบบเห็นใจเอาใจใส่ ให้เวลาในการให้คาํ ปรึ กษาอย่างเพียงพอ และคําว่าองค์รวม
นี% ถู ก ใช้อา้ งถึ ง แม้แต่ก ารรั ก ษาที ไม่ใ ช่ ก ารรั ก ษาหลัก เช่ น การสวนล้า งลํา ไส้ ใ หญ่ (นับ วรรณ
เอมนุกลู กิจ. 2552)
ความเป็ นองค์รวมของสุ ขภาวะนั%นเชือมโยงไปจนถึงจิตวิญญาณ ดังคํากล่าวว่า จิตวิญญาณสู ง
ทําให้มีสุขภาวะ (well-being) ทุกคนเคยมีประสบการณ์ ความสุ ขนี% แล้วทั%งสิ% น ยามใดเราไม่เห็ น
แก่ตวั จิตใจผ่อนคลายเป็ นอิสระ มีความสุ ขในการทําความดี เช่ น เมือช่วยเหลื อผูอ้ ืนโดยไม่หวัง
ผลตอบแทน หรื อการให้ รู ้ สึกมีความสุ ขทั%งเนื% อทั%งตัว ยิงเห็ นแก่ตวั น้อยยิงมี สุขความสุ ขอันเนื อง
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ด้วยมีจิตวิญญาณสู ง ในสภาวะทีมีจิตวิญญาณสู งร่ างกายจะหลังสารเอ็นโดรฟิ น (endorphin) ออกมา
สารเอ็นโดรฟิ นทําให้เกิ ดความสุ ขทั%งเนื% อทั%งตัว ทําให้สุขภาพดี และอายุยืน การทีร่ างกายจะหลัง
เอ็นโดรฟิ นออกมาต้องมียีนซึ งอยูใ่ นดีเอ็นเอ อะไรทีจําเป็ นต่อการอยูร่ อดของชี วิต ธรรมชาติจะเอา
ไปใส่ ไว้ในดีเอ็นเอซึ งเป็ นรหัสทางพันธุ กรรม อาจกล่ า วได้ว่า มิ ติท างจิ ตวิญญาณหรื อทางศาสนา
เป็ นธรรมชาติ ที อยู่ใ นดี เอ็น เอของมนุ ษ ย์ที เดี ย ว เป็ นเรื องที ขาดไม่ไ ด้เพราะจํา เป็ นต่อสุ ข ภาวะ
และการมี อายุยืนยาว หรื ออี กนัยหนึ งอาจกล่าวว่ามนุ ษย์ขาดความดี ไม่ได้ จะเป็ นโรคพร่ องทาง
จิตวิญญาณ (spiritual deficiency) มนุ ษย์สมัยใหม่ เพราะความคิดทางวัตถุ ซึ งวิทยาศาสตร์ ทีเกิดขึ%น
ในยุโรปเมือประมาณ 400 ปี นํามาทําให้เข้าสู่ ลทั ธิ วตั ถุ นิยม บริ โภคนิ ยม มิ ติทางจิ ตวิญญาณ
หดหายไป ดังทีพูดกันว่า พระเจ้าตายแล้ว หมายถึง มิติทางจิตวิญญาณหายไป ทําให้มนุษย์ขาดมิติทางลึก
มีแต่ความแบนราบอยู่กบั วัตถุ ไม่มีความสุ ขทีแท้จริ งทุรนทุรายเครี ยด และมีพฤติกรรมเบียงเบน
ความไม่สมบูรณ์ ในตัวเอง ทําให้ตอ้ งหาอะไรมาเติม เช่ น ยาเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย ความรุ นแรง
ปั ญหาเหล่านี%คงแก้ไขไม่ได้ ตราบใดทีมนุษย์ยงั เป็ นโรคพร่ องทางจิตวิญญาณอยู่ (ประเวศ วะสี . 2552)
จะเห็ นได้ว่า การหลงในวัตถุ ม ากเกิ นไปจนลื ม ความสํา คัญของจิ ตวิญญาณนั%น ทํา ให้
ชี วิตขาดความสมดุล ดังข้อความ “ความเจ็บป่ วยนั%นเป็ นผลจากการใช้ชีวิตทีขาดความสมดุล การใช้
ความคิดมากเกิ นไปโดยการขาดการออกกําลังกาย กิ นอาหารไม่ถูกต้อง มี ความกดดันทางจิ ตใจ
เนืองจากความขัดแย้งกับบุคคลสิ งแวดล้อม” (สุ รพล ธรรมร่ มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์. 2552 : 26)
ความสมดุ ลของร่ างกาย จิตใจ และสิ งแวดล้อม เป็ นสิ งทีสําคัญต่อสุ ขภาวะ ดังข้อความ
“หลักการของการรั กษาแบบองค์รวมในยุค นี% น% ัน นอกจากการให้ค วามสนใจทั%ง การดู แลรั ก ษา
ทางด้านกายและจิตใจแล้ว ผูค้ นยังเฟ้ นหาสิ งทีดีทีสุ ดสําหรับตนเอง ซึ งการเลือกนั%นครอบคลุมไปถึง
การรั กษาแบบทางเลื อก ซึ งมี หลัก การที ว่า การรักษาคือการทําให้เกิดความสมดุลของร่ างกายและ
นอกจากนั%นยังต้องมีความสมดุ ลของร่ างกายและสภาพแวดล้อม” (Crellin and Fernando. 2002 :
56-57) สอดคล้องกับคํากล่าว ในหัวข้อเรื อง “ภาวะผูน้ าํ กับงานสาธารณสุ ข” ว่า “การสาธารณสุ ข
ไม่ใช่เกาะเดียวอยู่กลางทะเล แต่มนั เกียวข้องกับหลายเกาะหลายองค์ประกอบ เช่น ร่ างกาย จิตใจ
เศรษฐกิ จ สั ง คม สิ งแวดล้อ ม การเมื อ งและวัฒ นธรรม เป็ นต้น ทุ ก อย่า งเกี ยวโยงสั ม พัน ธ์ ก ัน
ทั%งหมด” (กระแส ชนะวงศ์. บรรยาย. 2556, กันยายน 28)
ดังที ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้ า (Fritjof Capra) ให้ขอ้ เสนอแนะการสร้ างสิ งแวดล้อมทีเอื%อให้
ประชาชนมีสุขอนามัยคือ จํากัดการโฆษณาสิ นค้าทีไม่เป็ นประโยชน์ต่อสุ ขภาพ เก็บภาษีจากบริ ษทั
ทีสร้างมลภาวะและภาษีเครื องดืมแอลกอฮอล์ บุหรี อาหารไร้คุณค่า ยกระดับการศึกษา การจ้างงาน
สิ ทธิ และฐานะทางเศรษฐกิ จของผูย้ ากไร้ ขยายบริ การวางแผนครอบครั วและสถานรั บเลี% ยงเด็ก
ส่ ง เสริ ม ให้บ ริ ษ ทั ผลิ ต อาหารที มี คุ ณ ค่า ออกกฎหมายสนับ สนุ น พัฒ นากสิ ก รรมอิ น ทรี ย ์
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ข้อเสนอแนะเหล่านี%จะเกิดผลได้ต่อเมือมีการเปลียนแปลงอย่างลึกซึ% งในระบบคุณค่า ระเบียบสังคม
และเศรษฐกิจปั จจุบนั ทีเป็ นภัยคุกคามสุ ขภาพอยู่ ดังที หมอลีออน ไอเซนเบริs ก กล่าวว่า “…สุ ขภาพ
ทีเสื อมโทรมมีสาเหตุจากความล้มเหลวของสถาบันทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การยกเครื อง
สถาบันเหล่านี% เป็ นเรื องท้าทายในศตวรรษหน้า และเป็ นความหวังสําคัญทีสุ ดสําหรับการยกระดับ
สาธารณสุ ขให้ดีข% ึน" (ฟริ ตจ๊อฟ คาปร้า. 2550 : 112-113)
จะเห็นได้วา่ องค์ประกอบของสุ ขภาวะนั%นเกิดจากความสมดุลในทุก ๆ ด้าน ซึ งสัมพันธ์
กับ การพัฒนาสู่ สุ ข ภาวะเพื อการพึ งตนอย่า งยังยืน ด้วยหลัก เศรษฐกิ จ พอเพีย ง ซึ งเป็ นปรัชญา
หรื อ แนวคิ ด ที พระบาทสมเด็ จ พระเจ้า อยู่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชมหาราช ทรงมี พ ระราชดํา รั ส
ให้ดาํ รงชี วิตตามหลักทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้ กัน ด้วยเงื อนไขความรู ้ (รอบรู ้
รอบคอบ ระมัดระวัง) และเงือนไขคุณธรรม (ซื อสัตย์สุจริ ต ขยันอดทน สติปัญญา แบ่งปั น) เพือให้
เกิดสภาพชี วิต เศรษฐกิ จ สัง คม และสิ งแวดล้อม สมดุ ล มันคง และยังยืน ดัง ตัวอย่า ง ข้อความ
ต่าง ๆ จากพระบรมราโชวาท และพระราชดํารัส ดังต่อไปนี%
“ความเจริ ญ นั%น มัก จํา แนกกัน เป็ นสองอย่า ง คื อ ความเจริ ญ ทางวัต ถุ อ ย่า งหนึ งและ
ความเจริ ญทางจิ ตใจอี ก อย่า งหนึ ง ยิงกว่า นั%น ยัง เห็ นกันว่า ความเจริ ญอย่า งแรกอาศัยหลัก การ
ทางด้านวิท ยาศาสตร์ เ ป็ นปั จ จัย สร้ า งสรรค์ ส่ วนความเจริ ญอย่างหลังอาศัยศิลปะศีลธรรมจรรยา
เป็ นปั จจัย แท้จ ริ ง แล้ว ความเจริ ญ ทางวัต ถุ ก บั ความเจริ ญ ทางจิ ต ใจก็ดี หรื อ ความรู ้ ท างด้า น
วิท ยาศาสตร์ ก บั ทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่ สิงทีจะแยกออกจากกันให้เด็ดขาดได้ ทั%งนี%
เพราะสิ งทีเราพยายามจะแยกออกจากกัน นั%น มี มูล ฐานที เกิ ด อัน เดี ยวกัน คื อ “ความจริ งแท้” ซึ ง
เป็ นวิท ยาศาสตร์ ถึ ง จะพยายามแยกกันอย่า งไร ๆ ที สุ ดก็ จะรวมลงสู่ ก าํ เนิ ดจุ ดเดี ย วกัน แม้แ ต่
จุดประสงค์ก็จะลงสู่ จุดเดี ยวกัน คือ ความสุ ขความพอใจของทุกคน” (พระบรมราโชวาท วันที 12
กรกฎาคม 2520)
“แม้ปั จ จุ บ นั โลกเราจะวิวฒั นาการก้า วหน้า ไปเพีย งใดก็ต าม แต่ปั ญ หาต่า ง ๆ ก็มิได้
เปลี ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวั อย่างทั%งดี และไม่ดีปรากฏให้เห็ นเด่นชัดมากกว่าแต่ก่อน ดังนั%น บุคคล
ผูส้ ามารถประคับประคองตนให้อยูใ่ นสังคมได้อย่างเป็ นสุ ข จึงต้องมีความเข้มแข็งยิงขึ%น ทีจะยึดมัน
ปฏิบตั ิมนตามแบบอย่
ั
างทีพิจารณารู ้ชดั ด้วยปั ญญาแล้วว่าเป็ นทางแห่ งความดี ความเจริ ญ ไม่ปล่อยตัว
ปล่ อ ยใจให้ ม ัว เมา หลงผิ ด ไปในทางเสื อมเสี ย พร้ อ มกัน นั%น ก็ ต ้อ งมี ส ติ กาํ กับ อยู่ต ลอดเวลา
ที จะไม่ให้ประพฤติปฏิ บตั ิผิดพลาด ด้วยความประมาทพลั%งเผลอ เหตุ น% ี การแก้ไขปั ญหาและพัฒนา
สังคม นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางด้านฐานะความเป็ นอยูแ่ ล้ว จึงควรได้พฒั นาบุคคลเป็ นข้อใหญ่ดว้ ย
เพราะถ้าบุ คคลซึ งเป็ นองค์ประกอบสําคัญของสังคม มีความเข้มแข็งและมีสติปัญญาทีจะพิจารณา
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เลื อ กเฟ้ นสิ งที ควรและไม่ค วรปฏิ บ ตั ิ ปั ญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่ วนรวม
ย่อมจะมีโอกาสพัฒนาให้กา้ วหน้าได้โดยไม่ยากนัก” (พระราชดํารัส วันที 25 เมษายน 2539)
“ความสุ ข ความเจริ ญ อัน แท้จ ริ ง อัน ควรหวัง นั% น เกิ ด ขึ% น ได้จ ากการกระทํา และ
การประพฤติ ที เป็ นธรรม มี ล ักษณะสร้ างสรรค์ คื ออํานวยผลที เป็ นประโยชน์ท% งั แก่ ตวั แก่ ผูอ้ ื น
ตลอดถึงประเทศชาติโดยส่ วนรวมด้วย” (พระบรมราโชวาท วันที 12 กรกฎาคม 2518)
“สรรพสิ งทั%งหลายดํารงอยูพ่ ร้อมกับเจริ ญยังยืนไปได้ เพราะมีความสมดุลในตัวเอง อย่าง
ชี วิตมนุ ษย์เรานี% ดาํ รงอยูไ่ ด้เพราะมีออกซิ เจน ไฮโดรเจน และคาร์ บอน อันเป็ นส่ วนประกอบสําคัญ
ของชี วิต ได้สัดส่ วนกัน เมือใดส่ วนประกอบอันเป็ นแก่นแกนของชี วิต ส่ วนใดส่ วนหนึ งบกพร่ อง
ขาดหายไป ไม่อ าจแก้ไ ขให้ค งคื น สมดุ ล ได้ เมื อนั%น ชี วิต ก็เ สื อมโทรมแตกดับ ธรรมชาติ อืน ๆ
ตลอดจนสิ งทีมนุ ษย์ปรุ งแต่งสรรค์สร้ างขึ%น เช่ น เครื องจักร โรงงาน อาคาร บ้านเรื อน แม้กระทัง
เศรษฐกิ จ กฎหมายและทฤษฎี ต่า ง ๆ ก็เ หมื อนกัน ล้ว นต้อ งมี ส่ ว นประกอบที สมดุ ล ทั%ง สิ % น ”
(พระราชดํารัส วันที 8 สิ งหาคม 2534)
“เราเลยบอกว่า ถ้าจะแนะนําก็แนะนําได้ ต้องทําแบบ “คนจน” เราไม่เป็ นประเทศรํารวย
เรามีพอสมควร พออยูไ่ ด้ แต่ไม่เป็ นประเทศทีก้าวหน้าอย่างมาก เพราะถ้าเราเป็ นประเทศก้าวหน้า
อย่า งมาก ก็ จะมี แต่ ถอยหลัง ประเทศเหล่ านั%น ที เป็ นประเทศที มี อุ ตสาหกรรมก้าวหน้า จะมี แต่
ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ ากลัว แต่ถา้ เรามีการบริ หาร แบบเรี ยกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติด
กับตํารามากเกิ นไป ทําอย่างมี สามัคคีนีแหละ คือ เมตตากันก็จะอยู่ได้ตลอดไป คนทีทํางานตาม
วิชาการ จะต้อง ดูตาํ รา เมือพลิ กไปถึ งหน้าสุ ดท้ายแล้ว ในหน้าสุ ดท้ายนั%น เขาบอก “อนาคตยังมี”
แต่ไม่บอกว่าให้ทาํ อย่างไร ก็ตอ้ งปิ ดเล่มคือปิ ดตํารา ปิ ดตําราแล้ว ไม่รู้จะทําอะไร ลงท้ายก็ตอ้ งเปิ ด
หน้าแรกใหม่ เปิ ดหน้าแรกก็เริ มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง แต่ถา้ เราใช้ ตําราแบบ “คนจน” ใช้ความ
อะลุ่มอล่วยกัน ตํารานั%นไม่จบ เราจะก้าวหน้าเรื อย ๆ” (พระราชดํารัส วันที 4 ธันวาคม 2534)
“อันนี% ก็ ค วามหมายอี กอย่า งของเศรษฐกิ จ หรื อระบบพอเพี ย ง เมื อปี ที แล้ว ตอนที พูด
พอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมาด้วย ว่าจะแปลเป็ น Self-sufficiency (พึงตนเอง) ถึงได้บอก
ว่าพอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริ งเศรษฐกิจพอเพียงนี% กว้างกว่า Self-sufficiency คือ Self-sufficiency
ผลิตอะไร มีพอทีจะใช้ ไม่ตอ้ งไปขอซื% อคนอืน อยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง (พึงตนเอง)” (พระราชดํารัส วันที
4 ธันวาคม 2541)
“สมมุติวา่ เดี†ยวนี% ไฟดับ ถ้าไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดับ ไฟฟ้ านครหลวงหรื อไฟฟ้ า
ฝ่ ายผลิตเขาดับหมด จะพังหมด ทําอย่างไร ทีทีต้องใช้ไฟฟ้ าก็ตอ้ งแย่ไป บางคนในต่างประเทศเวลา
ไฟดับ เขาฆ่าตัวตาย แต่ของเรา ไฟดับจนเคยชิ น เราไม่เป็ นไร เมือไฟดับ หากมีเศรษฐกิจพอเพียง
ไม่เต็มที ถ้าเรามีเครื องปั นไฟ ก็ใช้เครื องปั นไฟ หรื อถ้าขั%นโบราณกว่า มืดก็จุดเทียน คือ มีทางทีจะ
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แก้ปัญหาเสมอ ฉะนั%นเศรษฐกิจพอเพียงนี% มีเป็ นขั%น ๆ แต่จะบอกว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี% ให้พอเพียง
เฉพาะตัวเองร้ อยเปอร์ เซ็ นต์นีเป็ นสิ งที ทําไม่ได้ จะต้องมี การแลกเปลี ยน ต้องมี การช่ วยกัน ถ้ามี
การช่ วยกัน แลกเปลี ยนกัน ก็ ไม่ ใ ช่ พอเพี ย งแล้ว พอเพี ยงในทฤษฎี หลวงนี% คื อให้ สามารถที จะ
ดําเนินงานได้” (พระราชดํารัส วันที 23 ธันวาคม 2542)
ดังนั%นการแก้ปัญหาหรื อพัฒนาสุ ขภาวะทีมีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดนั%น ต้องดําเนินการทุกเหตุ
ปั จจัยทีเกี ยวข้อง ดังทีพระพุทธเจ้าตรัสว่า ละเหตุทุกข์ได้เป็ นสุ ขในทีทั%งปวง (ขุ.ธ.25/59) ละทุกข์
ทั%งปวงได้ เป็ นความสุ ข (ขุ.ธ.25/33)
จากข้อมูลปั ญหาสุ ขภาวะของมนุษยชาติ อันเกิดจากความไม่สมดุลในด้านต่าง ๆ ดังกล่าว
ทําให้ มนุษยชาติทวโลกประสบกั
ั
บปั ญหาสุ ขภาวะ 3 ประการหลัก ได้แก่ 1. ปริ มาณผูป้ ่ วย ชนิดและ
ความรุ นแรงของความเจ็บป่ วยมีแนวโน้มเพิมมากขึ%น 2. ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปั ญหาความเจ็บป่ วย
เพิมมากขึ%น 3. ประชาชนมีศกั ยภาพในการดูแลแก้ไขปั ญหาสุ ขภาพด้วยตนเองน้อยลง ซึ งการบริ หาร
จัดการองค์ความรู ้และการดําเนิ นการทีมีอยูใ่ นระบบปกติ ยังไม่สามารถแก้ไขปั ญหาดังกล่าวได้มากนัก
ผูว้ จิ ยั จึงได้พฒั นา “การแพทย์วถิ ีพุทธ” ซึ งหมายถึง การแพทย์ทีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ การดูแล
สุ ขภาพทั%ง 4 แผน คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื%นบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพื อ
สุ ข ภาพที ดี ข องสถาบัน บุ ญ นิ ย ม มาจัด การองค์ค วามรู ้ ป ระยุก ต์ผ สมผสานบูร ณาการด้ว ย
หลักธรรมของพุท ธศาสนา และปรั ช ญาเศรษฐกิ จพอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัวฯ
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั เน้นการแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพ
ทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัดที สุ ด แต่ให้เกิ ดประโยชน์สูงที สุ ดด้วยวิธีทีเรี ยบง่ าย ได้ผลรวดเร็ ว
สามารถพึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ และมีความ
ยังยืน โดยสามารถสร้างความเป็ นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื%อกูลมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการ
สานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี
ผูว้ ิจยั จึงสนใจศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธ ทีได้ดาํ เนิ นการต่อเนื องกันมา 20 ปี
ตั%งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบันบุญนิ ยม ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถี
พุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุ ษยชาติ องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และยุทธศาสตร์
การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ

คําถามการวิจัย
1. ประว ตั ิ ศ าสตร์ ก ารแพทย์ว ิถ ี พ ุท ธจากจดหมายเหตุ แ ละสื อต่า ง ๆ ระหว่า ง
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิยม เป็ นอย่างไร
2. รู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ เป็ นอย่างไร
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3. องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และยุทธศาสตร์ การสร้ างขยายผลชุ มชน
จิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ มีอะไรบ้าง

วัตถุประสงค์ ของการวิจัย
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ.
2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิยม
2. ศึกษารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
3. วิเคราะห์องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้ างยุทธศาสตร์ การขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ

ขอบเขตของการวิจัย
การวิจยั ครั% งนี% ได้กาํ หนดขอบเขตของการวิจยั ออกเป็ น 3 ขอบเขต ดังนี% คื อ ขอบเขต
เชิงเนื%อหา ขอบเขตเชิงพื%นที และขอบเขตเชิงประชากรผูใ้ ห้ขอ้ มูลหลัก

ขอบเขตเชิงเนือ% หา
1. ศึกษาประวัติศาสตร์ การแพทย์วถิ ีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับ
การแพทย์วิถี พุท ธ ระหว่า ง พ.ศ. 2538-2558 รวมถึ ง เอกสารและสื อต่า ง ๆ ที บัน ทึ ก ข้อมูล ที
เกี ยวข้อ งกับ สุ ข ภาวะของผูใ้ ช้ก ารแพทย์วิ ถี พุ ท ธสถาบัน บุ ญ นิ ย ม ในประเด็ น ประวัติ ศ าสตร์
ความเป็ นมา การบู รณาการองค์ความรู ้ การแพทย์วิถี พุ ทธ และสุ ขภาวะของผูใ้ ช้การแพทย์วิถี พุ ทธ
วิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎี เกี ยวกับการสร้ างสุ ขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้ าง
สุ ข ภาวะตามแนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลัก การพัฒ นาสุ ข ภาวะตามหลัก วิ ท ยาศาสตร์ สุ ข ภาพ
แผนปั จจุ บนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลื อก และการแพทย์พ%ื นบ้าน ทฤษฎี ส สารและ
พลังงาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั%วตรงกันข้าม รวมทั%งแนวคิดความสัมพันธ์กนั เป็ นองค์รวม
2. ศึกษารู ปแบบจิ ตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์ เพือมวลมนุ ษยชาติ โดยศึกษา
ข้อมูลจากจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ในประเด็นการให้ความสําคัญของเทคนิ คการปรับสมดุลร้อนเย็น
หรื อเทคนิ คการดูแลสุ ขภาพแต่ละข้อ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็ นจิตอาสา
แพทย์วิถีพุ ทธ ความสําเร็ จ ปั ญหาอุ ปสรรค ในการพึงตนและช่ วยเหลื อผูอ้ ื นให้มี สุขภาวะที ดี
ตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ แนวทางในการปรับปรุ งแก้ไข และการพัฒนารู ปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
นานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ ยแนวคิดทฤษฎีเกียวกับการสร้างสุ ขภาวะ
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ตามหลักพุทธศาสนา การสร้ างสุ ขภาวะตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง และแนวคิดความสัมพันธ์กนั
เป็ นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาและใช้สถิ ตร้อยละในบางช่ วง พัฒนาเป็ นรู ปแบบจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
3. ศึกษาองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์ การขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ

ขอบเขตเชิงพืน% ที
เครื อข่ายการแพทย์วถิ ีพุทธ ทั%งในและต่างประเทศ

ขอบเขตเชิงประชากร
ขอบเขตเชิงประชากร แบ่งเป็ น 2 กลุ่ม ดังนี%
1. จดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ คือ เอกสารและสื อต่าง ๆ ทีเกียวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ
สถาบันบุญนิยม ตั%งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ได้แก่
1.1 หนังสื อ วารสาร เอกสาร แผ่นพับทีผูว้ ิจยั จัดพิมพ์ และสื อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูล
ทางสื อโทรทัศน์ วิทยุ สื อออนไลน์ ดีวดี ี วีซีดี และเอ็มพี 3
1.2 หนังสื อ วารสาร เอกสาร แผ่นพับ สื อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางสื อโทรทัศน์ วิทยุ
สื อออนไลน์ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 ทีเกียวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ ทีองค์กร หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ
จัดทํา
1.3 เอกสารและสื อต่าง ๆ ทีบันทึกข้อมูลทีเกียวข้องกับสุ ขภาวะของผูป้ ่ วยทีใช้การแพทย์
วิถีพุทธ สถาบันบุญนิยม
2. จิ ตอาสาแพทย์วิ ถี พุ ทธนานาชาติ พ นั ธุ์ ท% ังในและต่ างประเทศ ตั%งแต่ พ.ศ. 2538-2558
จํานวน 10,000 คน

นิยามศัพท์ เฉพาะ
การแพทย์ วถิ ีธรรม คือ การแพทย์ทีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทั%ง 4 แผน
คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลื อกและแผนพื%นบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพทีดี ของ
สถาบันบุญนิยม มาจัดการองค์ความรู ้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมของแต่ละศาสนา
ตามความเชื อถื อของแต่ละคน และปรั ช ญาเศรษฐกิ จ พอเพีย งของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั เน้นการแก้ไขหรื อ
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ลดปั ญหาสุ ขภาพทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงทีสุ ด ด้วยวิธีทีเรี ยบง่าย
ได้ผลรวดเร็ ว สามารถพึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้
อย่างยังยืน
การแพทย์ วถิ ีพุทธ คือ การแพทย์ทีนําเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ การดูแลสุ ขภาพทั%ง 4 แผน
คือ แผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลื อกและแผนพื%นบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพือสุ ขภาพทีดี ของ
สถาบัน บุ ญ นิ ย ม มาจัด การองค์ ค วามรู ้ ประยุ ก ต์ ผ สมผสานบู ร ณาการด้ ว ยหลัก ธรรมของ
องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ งแวดล้อมในปั จจุบนั เน้นการแก้ไขหรื อลดปั ญหาสุ ขภาพ
ทีต้นเหตุ โดยใช้สิงทีประหยัดทีสุ ด แต่ให้เกิ ดประโยชน์สูงทีสุ ด ด้วยวิธีทีเรี ยบง่าย ได้ผลรวดเร็ ว
สามารถพึงพาตนเองได้ ใช้ทรั พยากรในท้องถิ นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่า งยังยืน
โดยสามารถสร้ างความเป็ นพุทธะในตนไปพร้ อม ๆ กับการเกื% อกูลมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการสาน
พลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ งแวดล้อมทีดี
จิ ต อาสาแพทย์ วิถี พุ ท ธ คื อ บุ ค คลนานาชาติ พ นั ธุ์ ท% งั ในและต่ า งประเทศ ที ได้เรี ย นรู ้
การแพทย์วถิ ีพุทธตามสื อต่าง ๆ แล้วนําไปปฏิบตั ิดูแลสุ ขภาวะตนเอง และได้แนะนําช่วยเหลือผูอ้ ืน
ให้ดูแลสุ ขภาวะตามหลักการแพทย์วถิ ีพุทธ โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ และสามารถสร้างความเป็ น
พุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเกื%อกูลมวลมนุ ษยชาติ ด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดี ในสังคมและ
สิ งแวดล้อมทีดี
สถาบันบุญนิยม คือ องค์กรชาวอโศก ซึ งสมาชิ กมีการปฏิบตั ิธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
อย่างเคร่ งครัด ดํารงชี วิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมิพลอดุลยเดช
โดยผูน้ าํ ในการปฏิบตั ิคือ พ่อครู สมณะโพธิ รักษ์ โพธิ รักขิโต
มวลมนุ ษ ยชาติ คื อ มนุ ษ ย์ทุ ก ชี วิต ทุ ก ชาติ พ นั ธุ์ ทุ ก ประเทศชาติ ที สนใจการปฏิ บ ัติ
สู่ ความเป็ นพุทธะ

ประโยชน์ ทคาดว่
ี าจะได้ รับ
1. ทราบประวัติศ าสตร์ ก ารแพทย์วิถี พุท ธจากจดหมายเหตุและสื อต่า ง ๆ ระหว่า ง
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ ช้การแพทย์วถิ ีพุทธ สถาบันบุญนิยม
2. ทราบรู ปแบบจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธนานาชาติพนั ธุ์เพือมวลมนุษยชาติ
3. ทราบองค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และยุทธศาสตร์ การสร้างขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิ ีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ
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4. บุคคลหรื อองค์กรหรื อหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนําเอาองค์ความรู ้การแพทย์วิถีพุทธ
ไปใช้ใ นการพึ งตนในการดู แ ลสุ ข ภาพ นํา รู ป แบบของจิ ต อาสาแพทย์วิ ถี พุ ท ธนานาชาติ พ นั ธุ์
องค์ประกอบการพัฒนาการแพทย์วิถีพุทธ และยุทธศาสตร์ การสร้ างขยายผลชุ มชนจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธเพือมวลมนุษยชาติ ไปใช้ในกิจกรรมการเผยแพร่ องค์ความรู ้ทีเป็ นประโยชน์สู่สาธารณชน
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