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คาํนํา 
 

ผูเ้ขียนไดจ้ดัทาํหนังสือ “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ : บทนํา 

ความเป็นมาและความสําคัญของปัญหา” ดว้ยเห็นวา่ สุขภาพที�ดีเป็นสิ�งที�มีค่ายิ�งต่อทุกชีวิต 

เพราะจะทาํให้ผูน้ั*นสามารถดาํเนินกิจกรรมการงานที�ดีงามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ

และผาสุก แต่ถา้สุขภาพไม่ดีมีความเจ็บป่วย จะทาํให้ผูน้ั*นดาํเนินกิจกรรมการงานที�ดีงาม

ต่าง ๆ ไดอ้ย่างไม่มีประสิทธิภาพและเป็นทุกข ์แมไ้ม่ไดไ้ปทาํอะไรก็ยงัเป็นทุกข ์ภยัพิบติั

ต่าง ๆ นอกจากความเจ็บป่วยนั*น ส่วนใหญ่สามารถพรากห่างออกไปจากจุดที�เกิดภยัพิบติั

ได้ แต่ภยัจากความเจ็บป่วยนั*น ไม่ว่าจะไปอยู่ที�ไหน ก็ต้องพกพาความเจ็บป่วยไปด้วย 

ตราบเท่าที�ยงัไม่สามารถกาํจดัความเจบ็ป่วยนั*นออกจากชีวิตได ้ดงันั*น การเรียนรู้เพื�อสร้าง

สุขภาพที�ดี จึงเป็นสิ�งจาํเป็นสําคญัในการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและผาสุก และผูเ้ขียนได้

พบความจริงวา่หากเราปฏิบติัไดถู้กตรงตามคาํตรัสของพระพุทธเจา้ไดจ้ริงอยา่งสัมมา เราจะ

มีแต่ความผาสุกและความเจริญ และสามารถยงัประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติไดอ้ยา่งย ั�งยืน

และผาสุก   

ผูเ้ขียนหวงัว่า บทความของหนังสือเล่มนี*  จะเป็นประโยชน์กับท่านผูอ่้านบา้ง  

เพื�อการดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและความผาสุกและความเจริญในธรรมอนัเป็นบุญกุศล อยา่ง

แทจ้ริง และเพื�อยงัประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติไดอ้ยา่งย ั�งยนืและผาสุก   
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จิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

บทนํา ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

 
คนในโลกล้วนต้องการสันติสุข คนในโลกจึงแสวงหาวิธีการที�จะทาํให้เกิดสันติสุข 

ในโลก โครงการปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏั
สุรินทร์ (2551 : 1) เห็นความสาํคญัของการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์ห้เป็นผูที้�มีความรู้ความสามารถ 
ในการคิด วเิคราะห์ สังเคราะห์ และการประยกุตเ์พื�อการพฒันา อีกทั;งยงัตอ้งมีคุณลกัษณะพิเศษ คือ
การเป็นนกัวิชาการที�มีความรู้ในลกัษณะพหุวิชาที�สามารถบูรณาการและประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ  
เขา้ดว้ยกนัเพื�อให้สามารถนาํไปพฒันาทอ้งถิ�นและภูมิภาค ให้มีความเขม้แข็งและย ั�งยืนได ้และได้
เปิดอาศรมสาธารณสุขชุมชน โดยมี ศาตราจารย ์ดร.นพ. กระแส ชนะวงศ ์เป็นประธานอาศรมฯ ทาํให้
ผูว้ิจยัมั�นใจวา่การเขา้ศึกษาหลกัสูตรฯ ดงักล่าว จะทาํให้องคค์วามรู้ดา้นสุขภาพแนวแพทยว์ิถีพุทธ 
ที�ผูว้จิยัสะสมมา 20 ปี ถูกจดัทาํในรูปแบบที�เป็นวิชาการ โดยใชก้ระบวนการวิจยัเป็นเครื�องมือ และ
ผลงานดงักล่าวน่าจะเป็นส่วนหนึ� งในการสร้างพลงัให้เกิดการขบัเคลื�อนการพฒันาทั;งทางด้าน
สุขภาพ และทรัพยากรมนุษยใ์หเ้กิดสุขภาวะที�ดี มีความสงบ สันติ อยา่งย ั�งยนืต่อไป 

สุขภาพที�ดีเป็นสิ� งที�มีค่ายิ�งต่อทุกชีวิต เพราะจะทาํให้ผูน้ั* นสามารถดําเนินกิจกรรม 
การงานที�ดีงามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและผาสุก แต่ถา้สุขภาพไม่ดีมีความเจ็บป่วย จะทาํให้
ผูน้ั*นดาํเนินกิจกรรมการงานที�ดีงามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพและเป็นทุกข์ แมไ้ม่ไดไ้ปทาํ
อะไรก็ยงัเป็นทุกข์ ภยัพิบติัต่าง ๆ นอกจากความเจ็บป่วยนั*น ส่วนใหญ่สามารถพรากห่างออกไป
จากจุดที�เกิดภยัพิบติัได ้แต่ภยัจากความเจ็บป่วยนั*น ไม่วา่จะไปอยูที่�ไหน ก็ตอ้งพกพาความเจ็บป่วย
ไปดว้ย ตราบเท่าที�ยงัไม่สามารถกาํจดัความเจ็บป่วยนั*นออกจากชีวิตได ้ดงันั*น การเรียนรู้เพื�อสร้าง
สุขภาพที�ดี จึงเป็นสิ�งจาํเป็นสาํคญัในการดาํรงชีวติอยา่งมีคุณค่าและผาสุก 

ขอ้มูลจากแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบบัที� 11 พ.ศ. 2555-2559 ระบุสถานการณ์ความเจ็บป่วยของประชากรไทยดงันี*  การสูญเสีย 
ปีสุขภาวะ ผูช้ายไทยสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุดจากการติดสุรา อุบติัเหตุจราจรและโรคหลอดเลือดสมอง 
ซึ� งมีการเปลี�ยนแปลงอนัดบัแรกของการสูญเสียปีสุขภาวะจากการติดเชื*อเอชไอวหีรือเอดส์ ใน พ.ศ. 2547 
เป็นการติดสุรา พ.ศ. 2552 สําหรับหญิงไทยมีการสูญเสียปีสุขภาวะสูงสุดจากโรคเบาหวาน 
โรคหลอดเลือดสมอง และจากภาวะซึมเศร้า ซึ� งต่างจาก พ.ศ. 2547 ที�มีการเปลี�ยนแปลงลาํดบั
การสูญเสียปีสุขภาวะจากการติดเชื*อเอชไอวี/เอดส์ เป็นภาวะซึมเศร้า เป็นที�น่าสังเกตวา่ การติดเชื*อ
เอชไอวีหรือเอดส์ ที�เคยเป็นสาเหตุหลกัของการสูญเสียปีสุขภาวะ กลบัมีอนัดบัลดลง ทั*งในผูช้าย
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และผูห้ญิง โดยสาเหตุหลักของการสูญเสียปีสุขภาวะทั*งในผูช้ายและผูห้ญิงไทย มาจากโรค 
ไม่ติดต่อและโรคเรื*อรัง (คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

สาเหตุการตายจากการคาดประมาณแนวโน้มการตายดว้ยโรคต่าง ๆ ของประชากรไทย
ใน พ.ศ. 2537-2552 โดยใช้สาเหตุการตายโดยตรงจากมรณบตัร พบว่าอีก 10 ปีขา้งหน้า  
(พ.ศ. 2562) อุบัติเหตุจราจร มะเร็งตับ และหลอดเลือดสมอง เป็นสาเหตุการตายที�พบสูงสุด 
ในผูช้ายไทย ในขณะที�เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็งตบั เป็นสาเหตุการตายที�พบสูงสุด 
ในผูห้ญิงไทย จะเห็นได้ว่า โรคไม่ติดต่อโดยเฉพาะกลุ่มโรคหัวใจและหลอดเลือด มะเร็ง และ
เบาหวาน เป็นปัญหาสาํคญัที�ทาํใหค้นไทยเสียชีวติเพิ�มขึ*น ซึ� งสอดคลอ้งกบัสถานการณ์การเจ็บป่วย
ของคนไทย ที�มีแนวโนม้การเจ็บป่วยดว้ยโรคเรื*อรังที�ป้องกนัไดเ้พิ�มขึ*นมาตลอดใน 2 ทศวรรษที�
ผา่นมา (คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

โรคติดเชื*ออุบติัใหม่ (Emerging infectious diseases : EID) มีแนวโนม้ทวีความรุนแรง
มากขึ*นและมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสุขภาพของประชาชนทั�วโลกอย่างมหาศาล 
(คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

โรคที�เกิดจากการประกอบอาชีพ สิ� งแวดล้อมและปัจจยัเสี� ยงอื�น ๆ ปัญหามลพิษและ
สิ�งแวดลอ้ม ไดส่้งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนเพิ�มสูงขึ*น ใน พ.ศ. 2550-2552 มีรายงาน
ผูป่้วยด้วยโรคสารเคมีจากการประกอบอาชีพเพิ�มขึ*น ส่วนใหญ่มีสาเหตุมาจากพิษสารเคมีกาํจดั
ศตัรูพืชและสัตวที์�ใช้ในภาคเกษตรกรรม จากพิษสารเคมีในภาคอุตสาหกรรมรวมทั*งจาํนวนผูป่้วย
ดว้ยโรคจากเหตุปัจจยัทางกายภาพที�เกิดจากการประกอบอาชีพและสิ�งแวดล้อม เช่น ความร้อน 
ความเย็น การสั�นสะเทือน เสียง แสงสว่าง กัมมันตรังสี  เป็นต้น มีแนวโน้มเพิ�มมากขึ* น 
(คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

สถานการณ์ความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื* อรังจากวิถีชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไป อนัเป็นผล 
มาจากการเผชิญกบักระแสโลกาภิวตัน์ ระบบทุนนิยมที�ให้ความสําคญักบัการพฒันา ทางดา้นวตัถุ 
เกิดความเสื� อมถอยและล่มสลายของสถาบันครอบครัว สถาบันทางสังคม การดําเนินธุรกิจ 
ที�ขาดความรับผิดชอบ เกิดค่านิยม ว ัฒนธรรม วิถี ชีวิตที�ไม่พอเพียงและขาดความสมดุล 
ขาดการใส่ใจดูแลควบคุมป้องกันปัจจัยเสี� ยงที�ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ อยู่ในสภาพแวดล้อม 
ที�ไม่ปลอดภยั มีภยัคุกคามสุขภาพ และไม่เอื*อต่อการสร้างสุขภาพที�ดี (คณะกรรมการอาํนวยการ
จดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

โดยเฉพาะอย่างยิ�งพฤติกรรมเสี�ยงที�สําคญัจากการบริโภคหวานมนัเค็มมาก บริโภคผกั
และผลไมน้้อย สูบบุหรี�  ดื�มสุรา ขาดการออกกาํลงักาย เกิดความเครียดและไม่สามารถจดัการกบั
อารมณ์ไดเ้หมาะสม ทาํใหมี้ภาวะนํ*าหนกัเกิน อว้นลงพุง ความดนัโลหิตสูง ภาวะเมตตาบอลิกซินโดรม 
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ซึ� งเป็นปัจจยัเสี� ยงหลักที�สําคัญของโรคไม่ติดต่อเรื* อรังที�สามารถป้องกันได้ หรือโรควิถีชีวิต 
ที�ทวีความรุนแรงแพร่ระบาดไปทั�วโลก ซึ� งประเทศไทยก็กาํลังเผชิญกบัปัญหาที�วิกฤติเช่นกัน  
(คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

จากขอ้มูลเชิงประจกัษ์พบคนไทยอายุ 15 ปีขึ*นไป พ.ศ. 2551-2552 มีความชุกภาวะ
นํ* าหนกัเกินและอว้น (BMI มากกวา่หรือเท่ากบั 25 กก./ตร.ม.) ร้อยละ 34.7 (17.6 ลา้นคน)  อว้นลงพุง 
(รอบเอวมากกว่าหรือเท่ากบั 90 เซนติเมตร ในชาย และมากกว่าหรือเท่ากบั 80 เซนติเมตร ในหญิง)  
ร้อยละ 32.1 (16.2 ลา้นคน) ความชุกของโรคเบาหวาน ร้อยละ 6.9 โรคความดนัโลหิตสูง ร้อยละ 
21.4 และภาวะไขมนัในเลือดสูง ร้อยละ 19.4 เกิดการเจ็บป่วยจากโรคมะเร็ง หัวใจ  
หลอดเลือดสมอง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เขา้รับการรักษาเป็นผูป่้วยในช่วง พ.ศ. 2548-2551 
เพิ�มขึ* น 1.2-1.6 เท่า เป็น 505, 684, 257, 848 และ 1,149 ต่อแสนประชากร ตามลาํดับ  
หากไม่สามารถสกดักั*นหรือหยุดย ั*งปัญหาได้ จะทาํให้เกิดการเจ็บป่วย มีภาวะแทรกซ้อน พิการ 
และเสียชีวิตก่อนวยัอนัควร ส่งผลให้ภาระค่าใช้จ่ายทางดา้นสุขภาพและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ
ตามมาอยา่งมหาศาล จึงจาํเป็นตอ้งรวมพลงัของทั*งสังคมในการปรับเปลี�ยนวิถีชีวิต ดว้ยการเพิ�ม 
วถีิชีวติที�พอเพียงจากการบริโภคที�เหมาะสม การออกกาํลงักายที�เพียงพอ และการจดัการอารมณ์ได้
เหมาะสม ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและสุขภาพพอเพียง ในการป้องกันแก้ไขปัญหา
ทางดา้นสุขภาพและผลกระทบจากโรควิถีชีวิต และนาํไปสู่การสร้างสุขภาพดีวิถีชีวิตไทยไดอ้ยา่ง
จริงจงัและย ั�งยนื (คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

องค์การอนามยัโลกรายงานขอ้เท็จจริงที�สอบทานแลว้ เมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
เกี�ยวกบัโรคเบาหวานว่ามีผูป่้วยด้วยโรคเบาหวานทั�วโลกจาํนวน 347 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2547  
มีผูเ้สียชีวิตประมาณ 3.4 ลา้นคน จากผลของระดบันํ* าตาลในเลือดที�สูง ซึ� งเป็นตวัเลขใกลเ้คียงกบั 
ที�ประมาณการไวใ้นปี พ.ศ. 2553 องค์การอนามยัโลกคาดว่าโรคเบาหวานจะเป็นสาเหตุการตาย
ลาํดบัที�เจ็ดในปี พ.ศ. 2573 (องค์การอนามยัโลก. 2556) ในรายงานขอ้เท็จจริงที�ปรับขอ้มูลเป็น
ปัจจุบนัเมื�อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2556 ขององคก์ารอนามยัโลก รายงานวา่ ในปี พ.ศ. 2551 มีผูเ้สียชีวิต
จากกลุ่มโรคหลอดเลือดและหวัใจ (CVDs) จาํนวน 17.3 ลา้นคน โดยส่วนใหญ่เกิดจากโรคหวัใจ 
และโรคสมองขาดเลือด และคาดวา่จะเพิ�มเป็น 23.3 ลา้นคนในปี พ.ศ. 2573 กลุ่มโรคหลอดเลือด
และหวัใจส่วนใหญ่สามารถป้องกนัได ้โดยระบุปัจจยัเสี�ยงเช่น การสูบบุหรี�  การบริโภคที�ไม่ดีต่อ
สุขภาพและโรคอว้น พฤติกรรมการไม่ออกกาํลงักาย ความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวานและไขมนัสูง 
(The World Health Organization (WHO). 2013a 2013b) 

จากข้อมูลดงักล่าว จะเห็นได้ว่า ปัจจุบนัคนในโลกและคนไทยส่วนใหญ่ มีวิถีชีวิตที�
เคร่งเครียด วิตกกงัวล เร่งรีบ เร่งร้อน อาหารการกินส่วนใหญ่ก็เต็มไปด้วยสารพิษสารเคมีและ 
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ไม่สมดุล ไม่ออกกาํลงักายหรือออกกาํลงักายไม่ถูกตอ้ง สัมผสัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มที�เต็มไปดว้ย
มลพิษ เช่น มิตรสหายที�ไม่ดี เศรษฐกิจที�ไม่ดี ภาวะโลกร้อน อากาศเป็นพิษ นํ* าเป็นพิษ ดินเป็นพิษ 
การสัมผสักบัเครื�องยนต ์เครื�องไฟฟ้า เครื�องอิเล็กทรอนิกส์ เกินความสมดุล เป็นตน้ สภาพดงักล่าว 
เป็นสาเหตุหลกัที�ทาํใหเ้กิดความเจบ็ป่วยดว้ยอาการและโรคต่าง ๆ และนบัวนัความเจ็บป่วยก็ทวีความ
รุนแรงมากขึ*น อตัราการเสียชีวติดว้ยโรคต่าง ๆ ก็มากขึ*น 

ผูว้จิยัไดพ้ฒันา “การแพทยว์ิถีพุทธ” ซึ� งหมายถึง การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์
การดูแลสุขภาพทั*ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื*นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. 
เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มาจดัการองคค์วามรู้ ประยุกตผ์สมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรม 
ขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจา้ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุ โดยใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ดว้ยวิธีที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เขา้กบัวิถีชีวิตได ้และมีความ
ย ั�งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื*อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการ
สานพลงักบัหมู่มิตรดีในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี โดยปฏิบติัปรับสมดุลร้อนเยน็ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ 
(ยา 9 เมด็) ซึ� งปรับสมดุลไปสู่จุดที�รู้สึกสุขสบาย เบากาย มีกาํลงั และปรับกลบัไปกลบัมาตามภาวะ
ร้อนเยน็ของผูน้ั*น ณ สิ�งแวดลอ้มปัจจุบนันั*น ๆ อาจเลือกทาํเพียงขอ้ใดขอ้หนึ�งหรือหลายขอ้ร่วมกนั
ตามความเหมาะสมของแต่ละคน ขอ้ใดที�ทาํแลว้รู้สึกสุข สบาย เบากาย มีกาํลงั แสดงวา่เหมาะสม
กบัผูน้ั*น ณ เวลานั*น ควรทาํต่อไป ส่วนขอ้ใดที�ทาํแลว้รู้สึกไม่สุข ไม่สบาย หนกัตวั อ่อนเพลีย แสดงวา่
ไม่เหมาะสมกบัผูน้ั*น ณ เวลานั*น ควรงดเสีย เทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) มีดงันี*  1. การรับประทาน
สมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2. การกวัซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขดูลม (การขูดระบายพิษทาง
ผิวหนงั) 3. การสวนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีท็อกซ์)  4. การแช่มือแช่เทา้
หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ* าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ 
อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ 
โยคะ กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  
8. ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดีสร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มที�ดี  
9. รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

ซึ� งเทคนิคขอ้ที� 8 และ 9 นั*น สัมพนัธ์กบัโอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลกัคาํสอนสําคญัของ
พระพุทธศาสนา หรือคาํสอนอนัเป็นหัวใจสําคญัของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ� ง 
ที�พระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์1,250 รูป ผูไ้ปประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย ณ พระเวฬุวนาราม 
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ในวนัมาฆบูชา ไดแ้ก่ การไม่ทาํบาปทั*งปวง การทาํกุศลใหถึ้งพร้อม การชาํระจิตของตนให้ผอ่งแผว้ 
ธรรมทั*ง 3 อยา่งนี* เป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ทั*งหลาย (ที.ม.10/54) 

หลกัปฏิบติัที�เป็นตน้เหตุใหอ้ายยุนื 7 ประการ ในพุทธธรรมไดแ้ก่ 1) เป็นผูท้าํความสบาย
แก่ตนเอง 2) รู้จกัประมาณในสิ�งที�สบาย 3) บริโภคสิ�งที�ย่อยง่าย 4) เที�ยวในกาละอนัสมควร 
5) ประพฤติเพียงดงัพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับ 
เหตุใหอ้ายสุั*น ก็ตรงกนัขา้ม (องฺ.ปsฺจก.22/125-126) 

สัปปายะ คือสิ�งที�เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที�อยูซึ่� งเหมาะควร) 
โคจรสัปปายะ (ที�ไปซึ�งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที�เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที�เหมาะควรเกี�ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที�เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที�เหมาะควร) 
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที�เหมาะควร) (ว.ิอ.2/368) 

อสัปปายะ คือสิ�งที�ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ที�อยู ่
ซึ� งไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ที�ไปซึ� งไม่เหมาะควร) ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที�ไม่เหมาะควร) 
ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที�ไม่เหมาะควรเกี�ยวขอ้ง) โภชนอสัปปายะ (อาหารที�ไม่เหมาะควร) 
อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที�ไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที�ไม่เหมาะควร) 
(ว.ิอ. 2/368) 

เราไม่พกั เราไม่เพียร เราขา้มโอฆะสงสารได ้(ส.ํส.15/2) 
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตวัเอง ย่อมเบียดเบียนผูมี้ใจชั�ว ดุจขุยไผ่ฆ่าตน้ไผ่ ฉะนั*น  

(ข.ุม. 29/18) การเบียดเบียนทาํใหมี้โรคมากและอายสุั*น การไม่เบียดเบียนทาํให้มีโรคนอ้ยและอายุยืน 
(ม.อุ.14/580-585) ความสั�งสมบาป นาํทุกข์มาให้ (ขุ.ธ.25/19) การไม่ทาํบาป นาํสุขมาให้ (ขุ.ธ.
25/25) ความสั�งสมบุญ นาํสุขมาให้ (ขุ.ธ.25/19) อกุศลธรรมเจริญขึ*น กุศลธรรมเสื�อม อกุศลธรรมเสื�อม 
กุศลธรรมเจริญขึ*น (ที.ม.10/258) เมื�อเขาเสพศีลพรต ชีวิตพรหมจรรย ์ซึ� งมีการบาํรุงดี อกุศลธรรม
เสื�อมไป กุศลธรรมเจริญมากยิ�งขึ*น ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย ์ซึ� งมีการบาํรุงดี เห็นปานนั*นมีผล (องฺ.
ทุก.20/518) ละเหตุทุกขไ์ด ้เป็นสุขในที�ทั*งปวง (ขุ.ธ.25/59) ละทุกขท์ั*งปวงได ้เป็นความสุข (ขุ.ธ.
25/33) ผูป้ระพฤติธรรม อยูเ่ป็นสุข (ข.ุธ.25/37) 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ตรัสรู้พบวา่ การประพฤติธรรม อนัจะทาํให้ชีวิตมีความผาสุกนั*น 
ตอ้งดบัเหตุแห่งทุกข์ คือ ความโลภโกรธหลง การคบมิตรชั�ว การอยู่ในสังคมสิ�งแวดลอ้มที�ไม่ดี 
และการไม่รู้จกัเพียรพกัใหพ้อดี อนัเป็นการเบียดเบียนตนเองและผูอื้�น ซึ� งเป็นวิบาก (พลงัสร้างผล) 
ที�ทาํให้มีโรคมากและอายุสั* น รวมทั*งได้รับความเดือดร้อนเลวร้ายต่าง ๆ การดบัเหตุแห่งทุกข์
ดงักล่าวนั*น พระพุทธเจา้ตรัสว่าให้ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี
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สหายดีสร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มที�ดี และรู้เพียรรู้พกัให้พอดี ดงันั*น การแพทยว์ิถีพุทธจึงถือวา่เทคนิค
ขอ้ที� 8 และ 9 นั*น เป็นสิ�งที�มีความสาํคญัมากที�สุด ต่อสุขภาวะของตนเองและผูอื้�น  

ขอ้มูลดงักล่าวสัมพนัธ์กบัขอ้มูลจากการวิจยัสัญจร (เก็บขอ้มูลภาคสนาม) ในประเทศ
เพื�อนบา้นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว) และสาธารณรัฐประชาชนจีน (จีน) ของ
นักศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค 
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ระหวา่งวนัที� 24 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 ถึงวนัที� 2 มีนาคม พ.ศ. 2557 

ผูว้จิยัพบวา่ โดยส่วนใหญ่มนุษยแ์ต่ละชาติพนัธ์ุจะมีพลงัที�แรงกลา้แห่งความปรารถนาดี 
ความผูกพนั ความห่วงใย ในความเป็นอยู่ของชาติพนัธ์ุของตน รวมทั*งการรักษาเกียรติยศ ศกัดิv ศรี 
ชื�อเสียง ของชาติพนัธ์ุตน แต่ละชาติพนัธ์ุจะมีภาษาที�สื�อสารเขา้ใจกนัไดดี้ มีความไวว้างใจกนั รู้จกั
รายละเอียดของวิถีชีวิตความเป็นอยูข่องชาติพนัธ์ุตนเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะรู้จกัสภาพสุขภาวะของ
ชาติพนัธุ์ตนได้ดีกว่าชนต่างชาติพนัธุ์ ซึ� งตามความหมายที�องค์การอนามยัโลก ได้นิยามคาํว่า 
“สุขภาพ” ว่าหมายถึง สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั*งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิใช่เพียง 
การปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั*น (องคก์ารอนามยัโลก และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) 
หรือสุขภาวะที�สมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื�อมโยงกนั สะทอ้นถึงความเป็นองค์รวมอย่างแทจ้ริงของ
สุขภาพที�เกื*อหนุนและเชื�อมโยงกนัทั*ง 4 มิติ นาํมาสู่วิสัยทศัน์ของสํานักงานกองทุนสนับสนุน 
การสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ คนไทยมีสุขภาวะย ั�งยืน หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดี 
ครบทั*งสี�ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

(1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง  
มีสิ�งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

(2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

(3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที�ทาํงาน 
ในสังคม ในโลก ซึ� งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

(4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูง
เขา้ถึงความจริงทั*งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิ�งสูงสุด ซึ� งหมายถึงพระนิพพาน หรือ  
พระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุด สุดแลว้แต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน (นบัวรรณ เอมนุกูลกิจ. 
2552)  

ในเมื�อแต่ละชาติพนัธ์ุมีภาษาที�สื�อสารเขา้ใจกนัไดดี้ มีความไวว้างใจกนั รู้จกัรายละเอียด
ของวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาติพนัธ์ุตนเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะรู้จกัสภาพสุขภาวะของชาติพนัธ์ุตน
ไดดี้กวา่ชนต่างชาติพนัธ์ุ รวมทั*งวถีิชีวติส่วนใหญ่ก็ดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมสิ�งแวดลอ้มของชาติพนัธ์ุ

This article is a part of the research entitled ?Buddhist Medicinal Volunteer for Humankind?. 180159.



9 

 

นั*น ๆ จิตอาสาของชาติพนัธ์ุนั*น ๆ จึงมีองคป์ระกอบในการสร้างความผาสุกให้กบัชาติพนัธ์ุของตน
ได้ดีกว่าชนต่างชาติพนัธ์ุ และแต่ละชาติพนัธุ์จะมีสภาพสังคมสิ�งแวดล้อมที�แตกต่างกนั ทาํให้
มีทรัพยากร ภูมิปัญญาองค์ความรู้ที�แตกต่างกนั การแลกเปลี�ยนทรัพยากรรวมทั*งภูมิปัญญา
องค์ความรู้ที�เป็นประโยชน์ระหวา่งชาติพนัธุ์ เป็นคุณค่าของนํ* าใจแห่งการเอื*อมเอื*อเกื*อกวา้ง  
เพื�อสร้างความผาสุกให้เกิดต่อนานาชาติพนัธ์ุ จิตอาสานานาชาติพนัธ์ุที�มีสัมพนัธภาพที�ดีต่อกนั 
ช่วยเหลือเกื*อกลูกนั จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ�งต่อความผาสุกของมวลมนุษยชาติ 

จากการสังเกตและสัมภาษณ์ผูใ้ห้ขอ้มูลสําคญั ทั*งในประเทศลาว และจีน ผูว้ิจยัพบว่า 
ส่วนใหญ่มีลกัษณะทางภูมิประเทศคลา้ยกนัคือ ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ในชนบทที�ความเจริญทางวตัถุ
ยงัเขา้ไม่ถึงนั*นมีเพียงส่วนนอ้ย บริเวณภูเขาทั*งสองประเทศส่วนใหญ่ปลูกยางพารา ช่องวา่งระหวา่ง
ภูเขาซึ� งเป็นที�ลุ่มในประเทศลาวส่วนใหญ่จะปลูกขา้วสลบักบัพืชเชิงเดี�ยวที�ใชส้ารเคมีมาก ส่วนใน
ประเทศจีนส่วนใหญ่ปลูกกลว้ยหอมที�ใชส้ารเคมีมาก 

 
 

 
ภาพที� 1 การปลูกพืชเชิงเดี�ยวยางพาราบนภูเขาทั*งลูกในประเทศลาวและจีน 
ที�มา (ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, ภาพถ่าย. 2557, กุมภาพนัธ์ 26) 
 
 

ดงัขอ้มูล ณ บา้นนํ* าฟ้า อาํเภอเมือง จงัหวดัเวียงภูคา ประเทศลาว เป็นชนบทของประเทศลาว 
พื*นที�ส่วนใหญ่เป็นภูเขา ที�ยงัมีป่าธรรมชาติอยู่พอสมควร ความเจริญทางวตัถุยงัเขา้ถึงไม่มากนัก 
ชาวเผ่าลาวเทิงอาศยัอยู่บริเวณดงักล่าว ส่วนใหญ่ทาํอาชีพเกษตรกรรม ชาย อายุ 25 ปี หน้าตา 
ยิ*มแยม้แจ่มใส พดูคุยทกัทายกบัผูว้จิยัอยา่งเป็นมิตร ไดเ้ล่าใหฟั้งวา่ 

“ชีวิตเขาอาศยัอยู่ในละแวกนี*  ต้องทาํงานทั*งในหมู่บ้านชนบทและในเมือง ชาวบ้าน 
ในชนบทดาํรงชีวิตอยู่เรียบง่าย ไม่ค่อยมีความเครียด ไม่เร่งรีบ มีนํ* าใจ ไม่ค่อยเห็นแก่ตวัเหมือน 
ในเมือง กินพืชผกัจากธรรมชาติเป็นหลัก กินปลาที�หาได้ตามธรรมชาติเป็นบางครั* ง ไม่ค่อยมี 
โรคเรื* อรังที�ร้ายแรง เช่น มะเร็ง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง จะมีอาการไม่สบายบา้งบางคราว 
ก็ไม่รุนแรง เช่น การเป็นไข้ ปวดตามข้อ เป็นต้น การรักษาก็มีทั* งใช้สมุนไพร แก้ผี หรือไป
โรงพยาบาล ตามความเชื�อของแต่ละคน ส่วนในเมืองนั*นคนมกัจะป่วยดว้ยโรคเรื*อรังที�ร้ายแรง เช่น 
มะเร็ง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง เพราะคนส่วนใหญ่กินอาหารแบบจีนซึ� งปรุงโดยใชน้ํ* ามนัมาก 
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หมูเป็ดไก่ปลาที�เลี*ยงดว้ยสารเคมีมาก ผกัที�ใชส้ารเคมีมาก คนในเมืองใชเ้งินเป็นหลกั จิตใจไม่ค่อยดี 
คนบา้นนอกไม่ค่อยใชเ้งิน อาหารก็หากินเองตามธรรมชาติ จิตใจดีกวา่คนในเมือง” 

 (สีนวล ไชยจกัร, สัมภาษณ์. 2557, กุมภาพนัธ์ 25) 
 

 

ภาพที� 2 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ บา้นนํ*าฟ้า อาํเภอเมือง จงัหวดัเวยีงภูคา ประเทศลาว  
 เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557  
ที�มา (ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, ภาพถ่าย. 2557, กุมภาพนัธ์ 25) 

 

และข้อมูลในประเทศจีน บริเวณสิบสองปันนา พื*นที�ส่วนใหญ่เต็มไปด้วยภูเขา  
คนส่วนใหญ่ที�อาศยัอยูเ่ป็นชาวไทลื*อ หญิงชาวไทลื*อเล่าให้ฟังวา่ “กลุ่มคนที�อายุยืนจะอยูใ่นชนบท 
กินนํ*าและอาหารธรรมชาติจากภูเขา” 

(คาํเอื*อย, สัมภาษณ์. 2557, กมุภาพนัธ์ 26) 
 
 

 

 

ภาพที� 3 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ หมู่บา้นไทลื*อม่านติ*ว เมืองเชียงรุ่ง (อาํเภอเมือง จงัหวดัสิบสอง 
 ปันนา มณฑลยนูนาน ประเทศจีน) เมื�อวนัที� 26-27 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557 
ที�มา (ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, ภาพถ่าย. 2557, กุมภาพนัธ์ 26) 
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จะเห็นไดว้่า ประชากรทั*งสองประเทศมีส่วนน้อยที�ไดบ้ริโภคอาหารและนํ*าที�ปลอดภยั 
และได้อาศยัอยู่ในสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มที�เอื*อต่อการมีสุขภาวะดี ส่วนใหญ่บริโภคอาหารและ 
นํ* าที�เป็นพิษ และอาศยัอยู่ในสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มที�เป็นภยัต่อสุขภาวะ แสดงให้เห็นว่า
ประชากร ลาว จีน เพื�อนบา้นของไทย ชีวติเริ�มมีปัญหาสุขภาวะเช่นเดียวกบัประชากรทั�วโลก 

ปัจจัยเสี� ยงต่อสุขภาวะด้านภูมิปัญญา เศรษฐกิจและสังคม ดังกล่าว สอดคล้องกับ 
คาํกล่าวถึงสาํนึกใหม่ของผูน้าํท่ามกลางกระแสการดึงรั* ง ระหวา่งภูมิปัญญาชาติพนัธ์ุและเศรษฐกิจ
แบบโลกาภิวตัน์ วา่ “ความกา้วหนา้ทางวิทยาศาสตร์ทั*งโดยการศึกษาทางชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ 
ในห้วงเวลาร่วมร้อยปีในศตวรรษที� 20 มีผลกระทบต่อศาสตร์สาขาต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะ
ฟิสิกส์สมยัใหม่มีอิทธิพลอยา่งลึกซึ* งต่อสังคมมนุษยใ์นแง่มุมต่าง ๆ เกือบทั*งหมด กลายเป็นพื*นฐาน
สาํคญัของวทิยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) รวมทั*งสามารถบูรณาการระหวา่งวิทยาศาสตร์
ธรรมชาติกบัเทคโนโลยี ศาสตร์สมยัใหม่ดงักล่าวนี*  มีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางการเมืองของโลก 
เพราะศาสตร์ดังกล่าวสามารถเข้าถึงและก้าวเลยไปถึงความคิดและวฒันธรรมของมนุษย์ 
ไดเ้ปลี�ยนแปลงเงื�อนไขพื*นฐานของการดาํรงอยูข่องชีวิตบนพื*นโลกทั*งในทางที�เป็นคุณประโยชน์ 
และเป็นโทษอนัตรายต่อชีวติ (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 3) 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยีสามารถทาํให้มนุษยเ์ปลี�ยนทศันคติของตนต่อ
จกัรวาลและต่อความสัมพนัธ์ของตนต่อจกัรวาลอีกดว้ย ในยุคความทนัสมยัหรือยุคอุตสาหกรรม
ที�ผา่นมา คนทางฝั�งตะวนัออกของโลก ต่างก็พยายามปรับทศันคติให้โนม้เอียงและเชื�อถือกิจกรรม
การกระทาํตามแบบแผนของคนฝั�งตะวนัตกของโลก เพราะชนชาติเหล่านั*นพาเราพบแต่ความ
ทนัสมยั มีเทคโนโลยีทุ่นแรงมากมาย โน้มน้าวจิตใจของเราให้ทุ่มเททุกสิ� งทุกอย่างเพื�อบาํรุง
ความสุข มีอิทธิพลต่อการสืบทอดความรู้และอุดมการณ์ในการดาํเนินชีวิต บรรยากาศทางการเมือง
การปกครองของแต่ละประเทศทางฝั�งตะวนัออกของโลก โดยเฉพาะทวีปเอเชียปรากฏเป็น
ความปั�นป่วนทางการเมืองเกือบทุกประเทศ มีการก่อรูปและเติบโตของรัฐบาลให้มีอาํนาจสูงสุด
เพื�อวางกฎเกณฑ์ควบคุมชีวิตประชาชน ประชาชนตอ้งยอมสละอาํนาจอธิปไตยของแต่ละคน
บางส่วนเพื�อจดัตั*งประชาสังคมและรัฐขึ*นมา  ปัญหาที�ตามมาก็คือประชาชนไม่สามารถควบคุมอาํนาจ
อธิปไตยของรัฐได ้ในการดงักล่าวนี*  อิทธิพลการเมืองการปกครองไดก้า้วลํ*าเขา้ถึงระบบการศึกษา 
การจดักิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ดว้ยแนวคิดที�เน้นการพฒันาทางวตัถุมากกว่าจิตวิญญาณ 
ระดมทุนสร้างโรงเรียนและชั*นเรียนให้มีเครื� องทุ่นแรงและเป็นคล้ายทาสทางเทคโนโลยีและ
เศรษฐกิจของชาวตะวนัตก ผูเ้ป็นแม่แบบการสร้างสังคมระบบอุตสาหกรรมหรือความทนัสมยั
ดงักล่าว ผูบ้ริหารการศึกษามีทศันคติความเชื�อและความลุ่มหลงตามแนวทางตะวนัตก หลงประเด็น
วิทยาศาสตร์แนวเก่าและฟิสิกส์สมยัเก่า ซึ� งมีอิทธิพลและเป็นพื*นฐานงานวิจยัหรือระเบียบวิธีวิจยั
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ในศตวรรษที� 17 ที�เนน้ความเชื�อมั�นในชุดทฤษฎีคณิตศาสตร์มากกว่าความเป็นจริงในธรรมชาติ 
วทิยาศาสตร์แนวเก่ามีอิทธิพลล่วงลํ*าถึงระบบความคิดและวฒันธรรมของมนุษย ์รวมถึงความเชื�อวา่
สถานการณ์ต่าง ๆ เมื�อถูกจดัอยา่งมีระบบระเบียบและมีตรรกะแลว้ คือความสมบูรณ์ ในยุคความ
ทนัสมยัที�ผา่นมา (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 3-4) 

วิทยาศาสตร์ไม่เคยคาํนึงถึงจุดเริ�มตน้ของจกัรวาล ต่างก็มองว่าอวกาศคือนิรันดร์กาล
ไม่เปลี�ยนแปลง เพราะทุกภาคส่วนของจกัรวาลถูกตรึงด้วยแรงโน้มถ่วง จากความเชื�อ
ดงักล่าว ก่อให้เกิดศาสตร์ต่าง ๆ ในยุคความทนัสมยัมากมาย เพราะกระบวนทศัน์ทางการวิจยัเป็น
แนวคิดแบบวิทยาศาสตร์ (สมยัเก่า) นิยม (Scientism) มีฐานะคติของการวิจยัเชิงปริมาณที�เน้น 
การใช้ตรรกะและผลลพัธ์ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติ ลงสรุปว่าคือสูตรสําเร็จ (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 
2550 : 4) 

แมแ้ต่วงการศึกษา ก็ถูกครอบคลุมดว้ยวิธีการวิจยัแนวดงักล่าวเป็นกระแสหลกั มีผลกระทบ
ต่อกิจการและการบริหารหรือบริการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คนงานในโลกของธุรกิจ
อุตสาหกรรมถูกตีค่าเป็นแรงงาน ผูบ้ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมุ่งสร้างผลผลิตเพื�อการแข่งขนั
และเล็งเป้าหมายสู่ผลกาํไร ยิ�งไดเ้ท่าไรยิ�งตอ้งการมากกว่านั*น ในยุคแห่งความทนัสมยัที�ผา่นมา 
สามารถเปลี�ยนแปลงค่านิยมของคนทางตะวนัออกได ้เ ป็นส่วนใหญ่และอย ่าง สิ*น เชิง  
“ทาสทางเศรษฐกิจ” ขยายผลใหเ้กิดปรัชญาการศึกษาใหม่ ที�มุ่งสู่การพฒันาเศรษฐกิจบนฐานความรู้ 
และการพฒันาความรู้เพื�อแข่งขนัทางเศรษฐกิจ ภาวะผูน้าํและการบริหารการศึกษาจึงหลงประเด็น 
หาทางออกค่อนขา้งยาก มีปรากฏการณ์ของความไม่ลงรอยกนัระหวา่งนกัเรียนกบัครู กระบวนทศัน์
ขดัแยง้กนัระหว่างเด็กกบัผูใ้หญ่ ฯลฯ บุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่ายสับสนและยงัจดัการ 
ให้กลมกลืนกนัไม่ได ้ระหว่างความเชื�อดั*งเดิมตามแนวทางตะวนัออกกบัความเชื�อใหม่ เป็นความ
เชื�อของวิทยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ (สมยัเก่า) ของชาวตะวนัตก เมื�อ 2-3 ศตวรรษที�ผ่านมา” 
(อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 4-5)  

ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงทิศทางการศึกษาของสังคมโลก  
ที�ส่งผลทั*งทางตรงและทางออ้มต่อการกาํหนดและดาํเนินนโยบายของผูน้าํ อนัสืบเนื�องเป็นค่านิยม
และวิถีชีวิตของสังคม ซึ� งจะทาํให้เกิดความเครียดจากการแก่งแยง่แข่งขนั ขาดการแบ่งปันเอื*อเฟื* อ
เกื*อกูล การผลิตสินคา้รวมถึงการบริโภคที�เกินความจาํเป็น จนทาํให้โลกขาดแคลนทรัพยากรและ
เกิดมลพิษ ซึ� งสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของมหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi) ไดก้ล่าวไวว้า่ “โลกนี*  
มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับทุกคน แต่ไม่เพียงพอสําหรับคนโลภเพียงคนเดียว” การทาํงานอย่างหนัก 
เกินความจาํเป็นเพื �อให้ได ้เงินมาก โดยขาดการใช้พลงังานและเวลามาสร้างสิ� งที�มีคุณค่า 
สําคญัจาํเป็นต่อสุขภาวะของชีวิต เช่น การทาํกิจกรรมการงานที�สัมมาและการเสียสละบาํเพ็ญบุญ

This article is a part of the research entitled ?Buddhist Medicinal Volunteer for Humankind?. 180159.



13 

 

กุศลอย่างรู้เพียรรู้พกัให้พอดี การผลิตและบริโภคอาหารไร้สารพิษอย่างสมดุล การออกกาํลงักาย
หรือกายบริหาร การสร้างสังคมสิ�งแวดล้อมที�ดี และการระบายพิษออกจากร่างกายดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เป็นตน้ วถีิชีวติของผูค้นในสังคมโลกที�เป็นไปในทิศทางที�ไม่สมดุลดงักล่าว เป็นสาเหตุสําคญัของ
ปัญหาสุขภาวะของมนุษยชาติ  

เนื*อหาดงักล่าว สอดคลอ้งกบัคาํกล่าวว่า คนเป็นทุนทางสังคมที�สําคญัยิ�ง คนมีคุณภาพ 
สังคมก็จะมีคุณภาพ คนไม่มีคุณภาพ สังคมก็ไม่มีคุณภาพ ปัจจุบนัสังคมไทยมีปัญหาสุขภาพที�บั�นทอน
คุณภาพของคนในสังคมไทยอย่างยิ�ง อนัมีสาเหตุมาจากการพฒันาที�ผิดพลาดตั*งแต่ปี พ.ศ. 2500  
เป็นตน้มา สังคมไทยไดมี้การเอาทรัพยากร ไม่วา่จะเป็นดา้นสิ�งแวดลอ้ม หรือทรัพยากรมนุษยม์าใช้
อยา่งไม่นึกถึงความเสื�อมโทรมของทรัพยากร ใชจ้นเกินกาํลงั เกินความสมดุล เกิดความขาดแคลน
และเป็นมลพิษต่อชีวิต จนเกิดปัญหาความเจ็บป่วยดงักล่าว แต่เดิมเราเนน้การพึ�งตนดว้ยสมุนไพร
และการเอื*อเฟื* อเกื*อกูลกนั แต่เมื�อเกิดปัญหาความเจ็บป่วยในยุคที�เรียกวา่ยุคพฒันา เราหนัไปพึ�งพิง
ทุนนิยม โดยเฉพาะทุนนิยมโลก ซึ� งจะเห็นไดว้า่ประเทศทุนนิยม มหาอาํนาจเหล่านี*  จะเป็นผูก้าํหนด
ระเบียบ บรรทัดฐาน วิธีการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ ตั* งแต่การแพทย์แผนปัจจุบัน วิธีการรักษา  
สถาบนัเกี�ยวกบัการรักษา เช่น โรงพยาบาล และบริษทัยาต่าง ๆ เป็นตน้  

(พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22) 
เมื�อก่อนทุนทางสังคมของไทย ค่อนขา้งจะมีมาก เหนียวแน่น เพราะคบหาสมาคม

สัมพนัธ์กนัด ้วยความเอื*ออาทร ความช่วยเหลือเกื*อกูลกนั แต่พอทุนนิยมเขา้มา ก็เอาเงิน  
เอาผลประโยชน์ที�เป็นความเห็นแก่ตวัเป็นตวัตั*ง การจะไปช่วยเหลือใคร ๆ จึงมุ่งไปเรื�องของเงิน 
ในการรักษา แม้แต่การรักษาแผนปัจจุบนันี*  คนเจ็บป่วยที�มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ�า ก็มีโอกาสที� 
จะตายมากกวา่กลุ่มที�มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ� งสิ�งนี*ทาํให้ระบบความสัมพนัธ์แปรเปลี�ยนไปผกูพนั
อยู่กบัเศรษฐกิจ อยู่กบัผลประโยชน์ สังคมไทยนี* เราตกอยู่ภายใตภ้าวะการพึ�งพิงสังคมตะวนัตก  
วิถีการรักษาแบบตะวนัตก มาตั*งแต่ พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบนั ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ*นคือ คนไข ้
ไม่ไดล้ดลง แต่การเจ็บป่วยเพิ�มขึ*น คนพึ�งตนเองไดน้้อย ระเบียบ บรรทดัฐานในการรักษาใช้ตาม
ทุนนิยมเกือบทั*งหมด จากปรากฏการณ์ที�เกิดโรคภยัไขเ้จ็บมากขึ*น การพึ�งพิงทุนนิยมไม่ไดล้ดลง  
ยิ�งไปกวา่นั*น การพึ�งพิงทุนนิยมกลบัมากยิ�งขึ*นไปอีก จึงเกิดการหาทางออกดว้ยการทดลองแบบบุญ
นิยมโดยชาติพนัธ์ุชาวอโศกและกลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ  

(พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22) 
ระบบบุญนิยมนี*  บางอยา่งไม่มีกฎระเบียบ หรือบรรทดัฐานที�วางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร

ที�แน่นอนตายตวั แต่อาศยัความสัมพนัธ์ เอาวิถีที�ผูกพนักนั ความเอื*ออาทรกนั ในทางด้านพุทธ
ศาสนาเขา้มาช่วย โดยคาํวา่ “จิตอาสา” ทาํให้บางอยา่งดูเหมือนวา่ไร้ระเบียบ เพราะมองแบบสังคม
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ตะวนัตก มองวา่โครงสร้าง การบริหารจดัการ บรรทดัฐาน ระเบียบ แบบนี*  มนัหละหลวม แต่วา่
จากการที�กลุ่มแพทยว์ิถีธรรมทาํต่อเนื�องมา 18 ปี ปรากฏการณ์ที�เพิ�มขึ*นก็คือ ผูป่้วยที�เคยไปรักษา
ตามสถาบนัโรงพยาบาลแผนปัจจุบนั บางส่วนได้เริ�มหันมาเขา้ร่วมในโครงการแพทยว์ิถีธรรม  
จะเห็นวา่ตั*งแต่กลุ่มแพทยว์ิถีธรรมเริ�มเปิดอบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัการ
แพทยว์ถีิธรรม อยา่งเป็นทางการ หลกัสูตร 5-7 วนั ณ สวนป่านาบุญ 1 พ.ศ. 2550 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรม
เฉลี�ย 100-200 คนต่อรุ่นต่อเดือน จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2556 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพิ�มขึ*นเป็น เฉลี�ย  
300-500 คนต่อรุ่นต่อเดือน สอดคลอ้งกบัขอ้มูลจากวารสารแพทยว์ิถีธรรม ฉบบั เดือนกุมภาพนัธ์ 
2556 หน้า 13 ระบุว่าตั*งแต่เริ�มดาํเนินการมา พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2555 เครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม  
ไดแ้นะนาํผูป่้วยรายบุคคล และอบรมหลกัสูตร 1-7 วนั ให้กบัผูส้นใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
จาํนวน 112,854 คน 

 (พิชญ ์สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22) 
ที� ดูเหมือนว่าเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมไม่มีระเบียบแบบแผนบรรทัดฐานที�ชัดเจน  

ความเป็นจริงนั*นมีระเบียบแบบแผนบรรทดัฐานของมนัอยูข่า้งในอยู ่อย่างเช่น เครือข่ายแพทยว์ิถี
ธรรมนั*น มีการผกูโยงสายสัมพนัธ์กนัโดยใช้หลกัของทฤษฎีเคออส และความเสียสละ ความเอื*อ
อาทรบุญกุศล ซึ� งทฤษฎีไร้ระเบียบ มาจาก Chaos theory ซึ� งแปลเป็นไทยแลว้ใช้ต่างกนัหลายคาํ 
อาทิ ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรือบางทีก็เรียกทบัศพัทว์า่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื*อขยบั
ปีกทาํให้เกิดพายุ” มาจาก “butterfly effect” ซึ� งศาสตราจารยเ์อ็ดเวิร์ด ลอเร้นซ์ (Edward Lorenz) 
คน้พบโดยบงัเอิญ จากการเฝ้าดูตวัเลขการจาํลองทางอุตุนิยมวทิยาที�มีการปรับเปลี�ยนทุก 0.0000001 
สร้างให้เกิดความคลาดเคลื�อนที�คาดไม่ถึง เขาคน้พบว่าความคลาดเคลื�อนเพียงน้อยนิดก่อให้เกิด 
การเปลี�ยนแปลงอย่างมหาศาลทางอุตุนิยมวิทยา และในแต่ละครั* งผลลพัธ์ไม่เหมือนเดิมเลย 
เมื�อพล็อตกราฟออกมาจะเป็นรูปร่างคลา้ยผีเสื* อ และเขานาํไปอธิบายวา่ แมก้ระทั�งผีเสื* อตวัเล็ก ๆ 
กระพือปีกเบา ๆ ที�บราซิล อาจส่งผลกระเทือนถึงเทก็ซสัได ้ซึ� งเป็นที�มาของวลีกอ้งโลก “ผีเสื*อขยบั
ปีกทาํให้เกิดพายุ” และต่อมามีคนขยายความว่า “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” ซึ� งขณะนั*น 
ยงัไม่ไดต้ั*งเป็นทฤษฎีอะไร ผูที้�บญัญติัคาํวา่ Chaos theory คือ เจมส์ เอ ยอร์ค (James A. Yorke) 
ทฤษฎีเคออส อธิบายถึงปรากฏการณ์ในธรรมชาติที�ดูเหมือนไร้ระเบียบ แต่แทจ้ริงแลว้มนัมีระเบียบ
ของมนัอยูภ่ายในนั*น 

(พิชญ ์สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 22) 
วิถีชีวิตที�พอเพียง การพึ�งตนเองดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่าย การมีนํ* าใจช่วยเหลือเอื*อเฟื* อ

เกื*อกูลกนัตามหลกัธรรมในพุทธศาสนาดงักล่าว สัมพนัธ์กบัขอ้มูลจากการวิจยัสัญจร (เก็บขอ้มูล
ภาคสนาม) ในประเทศกมัพชูาและเวียดนาม ของนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
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บณัฑิต สาขายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์ ระหว่างวนัที� 12-14 
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 ดงันี*   

ในประเทศกมัพูชาส่วนใหญ่พบบา้นไมใ้ตถุ้นสูงสร้างแบบเรียบง่าย ห่างกนัเป็นระยะ ๆ อยู่
สองขา้งทาง หลงับา้นเป็นพื*นที�ลุ่มมีทอ้งนาเป็นบริเวณกวา้ง มีฝงูควายเล็มหญา้เป็นระยะ ๆ ภูมิประเทศ
ดงักล่าวทาํให้ประชาชนดาํรงชีพด้วยการเกษตรเป็นหลกั ซึ� งเป็นชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย
ท่ามกลางธรรมชาติที�บริสุทธิv  แสดงถึงค่านิยมของการบริโภคนิยมและอุตสาหกรรมยงัแพร่กระจาย 
ไปไม่ถึงบริเวณดงักล่าวมากนกั ณ นครวดั นครธม พบร่องรอยของศรัทธาอนัแรงกลา้ในพุทธศาสนา
เมื�อประมาณพนัปีที�แลว้ แสดงออกในรูปแบบการก่อสร้างสถาปัตยกรรมปราสาทหินขนาดใหญ่ 
เป็นพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวสี์� ทิศจาํนวนมาก ซึ� งหมายถึง ธรรมะหมวดพรหมวิหารสี�  (เมตตา 
กรุณา มุทิตา อุเบกขา) (ที.ปา.11/ 234) ซึ� งเป็นหลกัการปฏิบติัที�ทาํให้เกิดความแข็งแรงอายุยืน
ใน “อนายุสสสูตร” (องฺ .สตฺตก.22/125-126) และจูฬกัมมวิภ ังคสูตร (ม.อุ.14/580-585) 
ในแผ่นผนังศิลาจาํหลกัของระเบียงคตที�นครธม เป็นภาพเหตุการณ์ต่าง ๆ เช่น วิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่ของชาวบา้นมีอาชีพเกษตรกรรมเป็นหลกั  มีการพึ�งตนในการดูแลสุขภาพโดย
การแพทยพ์ื*นบา้นใชธ้รรมชาติรอบตวัเป็นหลกั เช่น การใชส้มุนไพร การกวัซา การนวด เป็นตน้ 

  

   

ภาพที� 4 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ ประเทศกมัพูชา ระหวา่งวนัที� 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 
 พบบา้นไมใ้ตถุ้นสูงสร้างแบบเรียบง่าย ภาพจาํหลกันครธม แสดงถึงการดูแลสุขภาพ 
 โดยการขดูซา และวถีิการดาํเนินชีวติ ภาพพระพกัตร์ของพระโพธิสัตวสี์�ทิศ จาํนวนมาก 
 ที�นครธม  
ที�มา (ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, ภาพถ่าย. 2556, พฤษภาคม 14) 
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สาํหรับในประเทศเวียดนามนั*น สิ�งที�เห็นเด่นชดัทั�วไป คือ 1. ประชาชนชาวเวียดนาม
จะเก็บเศษวสัดุต่าง ๆ มาตากเพื�อทาํเชื*อเพลิง เช่น เปลือกกะลามะพร้าว กิ�งก้านส่วนประกอบ 
ของผลไม้ต่าง ๆ เศษไม ้เป็นต้น ในขณะที�ประเทศอื�น ๆ ส่วนใหญ่จะทิ*งเป็นขยะ เผาหรือฝัง  
2. ตามร้านอาหาร ร้านคา้หรือบา้น ก็จะพบโต๊ะหรือเก้าอี* เล็ก ๆ สําหรับนั�งรับประทานอาหาร 
ซึ� งเล็กกว่าโต๊ะเก้าอี* ทั�วไปในประเทศอื�น ๆ ประเด็นนี*  เป็นจุดเด่นของวฒันธรรมการประณีต
ประหยดั 3. คือ แมพู้ดคุยไปมือก็ทาํงานไป แสดงถึงความขยนัหมั�นเพียรในการทาํงานใชเ้วลาใน
ทุกวินาทีให้เกิดประโยชน์สูงสุด ไม่ปล่อยให้เวลาสูญเปล่า 4. เปลญวน สําหรับพกัผอ่น ซึ� งใชว้สัดุ
ในการทาํที�ประหยดัเรียบง่าย สามารถเคลื�อนยา้ยไปผกูโยงในที�ต่าง ๆ ไดง่้าย และประหยดัพื*นที�ใน
การผูกโยง 5. รับประทานพืชผกัผลไมเ้ป็นหลกั วิถีชีวิตวฒันธรรมที�อยู่กบัธรรมชาติ ประณีต
ประหยดั ขยนัหมั�นเพียร พกัผ่อนตามควร และบริโภคสิ�งที�เป็นประโยชน์นั*น เป็นพฤติกรรมที�
ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

 
ภาพที� 5  การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ ประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัที� 12-14 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 

แสดงถึงจุดเด่นของวฒันธรรมการประณีตประหยดัของชาวเวียดนาม จะเก็บเศษวสัดุต่าง ๆ 
มาตากเพื�อทาํเชื*อเพลิง ใช้โต๊ะหรือเก้าอี* เล็ก ๆ สาํหรับนั�งรับประทานอาหาร เปลญวน 
สามารถเคลื�อนยา้ยไปผกูโยงในที�ต่าง ๆ ไดง่้าย และการรับประทานพืชผกัผลไมเ้ป็นหลกั  

ที�มา (ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, ภาพถ่าย. 2556, พฤษภาคม 12) 
 
วิถีชีวิตที� รู้เพียรรู้พกัและภูมิปัญญาในการพึ� งตน ด้วยสิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายดังกล่าว 

สัมพนัธ์กบัหลกัการของสุขภาพบุญนิยม คือ การดูแลสุขภาพที�เน้นการส่งเสริมสุขภาพและ
ป้องกันโรคด้วยการพึ� งตนเองตามหลัก 8 อ. 1) อิทธิบาท 4 2) อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 
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5) ออกกาํลงักายหรืออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภยัออก 8) อาชีพ (ที�ไม่บั�นทอนชีวิต) โดยการ
สร้างสุขภาพของชาวบุญนิยมนั*น 1) เน้นการพึ�งตนเอง 2) ใช้ภูมิปัญญาทอ้งถิ�น 3) ปลูกฝัง
วฒันธรรมในการกินอยูห่ลบันอน 4) นิยมความประหยดั เรียบง่าย ปลอดภยั ใชท้รัพยากรในพื*นที� 
5) เนน้กิจกรรมการป้องกนัก่อนการรักษา (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 50) 

จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะนั*น ไม่ใช่แค่ร่างกายเท่านั*น แต่เชื�อมโยง
ถึงจิตใจ สังคมและสิ�งแวดลอ้มดว้ย สอดคลอ้งกบัคาํกล่าววา่ สุขภาพ หมายถึง สุขภาวะที�สมบูรณ์
ทั*งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั*น (องคก์าร
อนามยัโลก และ พ.ร.บ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) สุขภาวะที�สมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื�อมโยงกนั 
สะทอ้นถึงความเป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพที�เกื*อหนุนและเชื�อมโยงกนัทั*ง 4 มิติ นาํมาสู่
วิสัยทศัน์ของสํานกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ คนไทยมีสุขภาวะ
ย ั�งยนื หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั*งสี�ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

(1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง  
มีสิ�งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

(2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

(3) สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที�ทาํงาน 
ในสังคม ในโลก ซึ� งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

(4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูง
เขา้ถึงความจริงทั*งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิ�งสูงสุด ซึ� งหมายถึงพระนิพพาน หรือ  
พระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุด สุดแล้วแต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน ในปัจจุบนันี*  
องคก์ารอนามยัโลก (WHO) ไดใ้ห้คาํนิยามของการดูแลสุขภาพแบบองคร์วมวา่ “สภาวะที�มีความ
ผาสุกของร่างกาย จิตใจและทางสังคม ซึ� งกินความหมายมากกว่าคาํว่า ไม่เจ็บป่วยทางกาย”  
ซึ� งบางครั* งอาจถูกอา้งถึงในการรักษาดว้ยการฝังเข็ม ซึ� งกล่าวถึงทฤษฎีของความสมดุล หยินและหยาง 
หรือการดูแลผูป่้วยแบบเห็นใจเอาใจใส่ ใหเ้วลาในการใหค้าํปรึกษาอยา่งเพียงพอ และคาํวา่องคร์วม
นี* ถูกใช้อา้งถึง แมแ้ต่การรักษาที�ไม่ใช่การรักษาหลกั เช่น การสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (นับวรรณ  
เอมนุกลูกิจ. 2552)  

ความเป็นองคร์วมของสุขภาวะนั*นเชื�อมโยงไปจนถึงจิตวิญญาณ ดงัคาํกล่าววา่ จิตวิญญาณสูง
ทาํให้มีสุขภาวะ (well-being) ทุกคนเคยมีประสบการณ์ความสุขนี* แลว้ทั*งสิ*น ยามใดเราไม่เห็น
แก่ตวั จิตใจผอ่นคลายเป็นอิสระ มีความสุขในการทาํความดี เช่น เมื�อช่วยเหลือผูอื้�นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน หรือการให้ รู้สึกมีความสุขทั*งเนื*อทั*งตวั ยิ�งเห็นแก่ตวัน้อยยิ�งมีสุขความสุขอนัเนื�อง
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ดว้ยมีจิตวญิญาณสูง ในสภาวะที�มีจิตวญิญาณสูงร่างกายจะหลั�งสารเอ็นโดรฟิน (endorphin) ออกมา 
สารเอ็นโดรฟินทาํให้เกิดความสุขทั*งเนื*อทั*งตวั ทาํให้สุขภาพดี และอายุยืน การที�ร่างกายจะหลั�ง 
เอ็นโดรฟินออกมาตอ้งมียีนซึ� งอยูใ่นดีเอ็นเอ อะไรที�จาํเป็นต่อการอยูร่อดของชีวิต ธรรมชาติจะเอา
ไปใส่ไวใ้นดีเอน็เอซึ� งเป็นรหสัทางพนัธุกรรม อาจกล่าวได้ว่ามิติทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนา 
เป็นธรรมชาติที�อยู่ในดีเอ็นเอของมนุษยท์ีเดียว เป็นเรื� องที�ขาดไม่ได้เพราะจาํเป็นต่อสุขภาวะ  
และการมีอายุยืนยาว หรืออีกนัยหนึ� งอาจกล่าวว่ามนุษยข์าดความดีไม่ได ้จะเป็นโรคพร่องทาง 
จิตวิญญาณ (spiritual deficiency) มนุษยส์มยัใหม่ เพราะความคิดทางวตัถุ ซึ� งวิทยาศาสตร์ที�เกิดขึ*น
ในยุโรปเมื�อประมาณ 400 ปี นาํมาทาํให้เขา้สู่ลทัธิวตัถุนิยม บริโภคนิยม มิติทางจิตวิญญาณ 
หดหายไป ดงัที�พดูกนัวา่ พระเจา้ตายแลว้ หมายถึง มิติทางจิตวญิญาณหายไป ทาํใหม้นุษยข์าดมิติทางลึก 
มีแต่ความแบนราบอยู่กบัวตัถุ ไม่มีความสุขที�แทจ้ริงทุรนทุรายเครียด และมีพฤติกรรมเบี�ยงเบน 
ความไม่สมบูรณ์ในตวัเอง ทาํให้ตอ้งหาอะไรมาเติม เช่น ยาเสพติด ความฟุ่มเฟือย ความรุนแรง 
ปัญหาเหล่านี*คงแกไ้ขไม่ได ้ตราบใดที�มนุษยย์งัเป็นโรคพร่องทางจิตวญิญาณอยู ่(ประเวศ วะสี. 2552)  

จะเห็นไดว้่า การหลงในวตัถุมากเกินไปจนลืมความสําคญัของจิตวิญญาณนั*น ทาํให้
ชีวิตขาดความสมดุล ดงัขอ้ความ “ความเจบ็ป่วยนั*นเป็นผลจากการใชชี้วิตที�ขาดความสมดุล การใช้
ความคิดมากเกินไปโดยการขาดการออกกาํลงักาย กินอาหารไม่ถูกตอ้ง มีความกดดนัทางจิตใจ
เนื�องจากความขดัแยง้กบับุคคลสิ�งแวดลอ้ม” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552 : 26) 

ความสมดุลของร่างกาย จิตใจ และสิ�งแวดลอ้ม เป็นสิ�งที�สําคญัต่อสุขภาวะ ดงัขอ้ความ 
“หลกัการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี* นั*น นอกจากการให้ความสนใจทั*งการดูแลรักษา
ทางดา้นกายและจิตใจแลว้ ผูค้นยงัเฟ้นหาสิ�งที�ดีที�สุดสาํหรับตนเอง ซึ� งการเลือกนั*นครอบคลุมไปถึง
การรักษาแบบทางเลือก ซึ� งมีหลกัการที�ว่าการรักษาคือการทาํให้เกิดความสมดุลของร่างกายและ
นอกจากนั*นยงัตอ้งมีความสมดุลของร่างกายและสภาพแวดลอ้ม” (Crellin and Fernando. 2002 : 
56-57) สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว ในหวัขอ้เรื�อง “ภาวะผูน้าํกบังานสาธารณสุข” วา่ “การสาธารณสุข
ไม่ใช่เกาะเดียวอยู่กลางทะเล แต่มนัเกี�ยวขอ้งกบัหลายเกาะหลายองคป์ระกอบ เช่น ร่างกาย จิตใจ 
เศรษฐกิจ สังคม สิ� งแวดล้อม การเมืองและวฒันธรรม เป็นต้น ทุกอย่างเกี�ยวโยงสัมพนัธ์กัน
ทั*งหมด” (กระแส ชนะวงศ.์ บรรยาย. 2556, กนัยายน 28)  

ดงัที� ฟริตจ๊อฟ คาปร้า (Fritjof Capra) ให้ขอ้เสนอแนะการสร้างสิ�งแวดล้อมที�เอื*อให้
ประชาชนมีสุขอนามยัคือ จาํกดัการโฆษณาสินคา้ที�ไม่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ เก็บภาษีจากบริษทั
ที�สร้างมลภาวะและภาษีเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์บุหรี�  อาหารไร้คุณค่า ยกระดบัการศึกษา การจา้งงาน 
สิทธิและฐานะทางเศรษฐกิจของผูย้ากไร้ ขยายบริการวางแผนครอบครัวและสถานรับเลี* ยงเด็ก 
ส่งเสริมให้บริษทัผลิตอาหารที�มีคุณค่า  ออกกฎหมายสนับสนุนพฒันากสิกรรมอินทรีย ์
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ขอ้เสนอแนะเหล่านี*จะเกิดผลไดต่้อเมื�อมีการเปลี�ยนแปลงอยา่งลึกซึ* งในระบบคุณค่า ระเบียบสังคม 
และเศรษฐกิจปัจจุบนัที�เป็นภยัคุกคามสุขภาพอยู ่ดงัที� หมอลีออน ไอเซนเบริv ก กล่าววา่ “…สุขภาพ
ที�เสื�อมโทรมมีสาเหตุจากความลม้เหลวของสถาบนัทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคม การยกเครื�อง
สถาบนัเหล่านี* เป็นเรื�องทา้ทายในศตวรรษหนา้ และเป็นความหวงัสําคญัที�สุดสําหรับการยกระดบั
สาธารณสุขใหดี้ขึ*น" (ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 112-113) 

จะเห็นไดว้า่ องคป์ระกอบของสุขภาวะนั*นเกิดจากความสมดุลในทุก ๆ ดา้น ซึ� งสัมพนัธ์
กบัการพฒันาสู่สุขภาวะเพื�อการพึ�งตนอย่างย ั�งยืนด้วยหลกัเศรษฐกิจพอเพียง ซึ� งเป็นปรัชญา
หรือแนวคิดที�พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมีพระราชดํารัส  
ให้ดาํรงชีวิตตามหลกัทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั ดว้ยเงื�อนไขความรู้ (รอบรู้ 
รอบคอบ ระมดัระวงั) และเงื�อนไขคุณธรรม (ซื�อสัตยสุ์จริต ขยนัอดทน สติปัญญา แบ่งปัน) เพื�อให้
เกิดสภาพชีวิต เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดล้อม สมดุล มั�นคง และย ั�งยืน ดงัตวัอย่าง ขอ้ความ
ต่าง ๆ จากพระบรมราโชวาท และพระราชดาํรัส ดงัต่อไปนี*  

“ความเจริญนั*นมกัจาํแนกกนัเป็นสองอย่าง คือ ความเจริญทางวตัถุอย่างหนึ� งและ
ความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ� ง ยิ�งกว่านั*น ยงัเห็นกันว่า ความเจริญอย่างแรกอาศยัหลักการ
ทางดา้นวิทยาศาสตร์เป็นปัจจยัสร้างสรรค์ ส่วนความเจริญอยา่งหลงัอาศยัศิลปะศีลธรรมจรรยา
เป็นปัจจยั แทจ้ริงแล้วความเจริญทางวตัถุกบัความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์กบัทางดา้นศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่สิ�งที�จะแยกออกจากกนัให้เด็ดขาดได ้ทั*งนี*
เพราะสิ�งที�เราพยายามจะแยกออกจากกนันั*นมีมูลฐานที�เกิดอนัเดียวกนั คือ “ความจริงแท”้ ซึ� ง
เป็นวิทยาศาสตร์ ถึงจะพยายามแยกกันอย่างไร ๆ ที�สุดก็จะรวมลงสู่กาํเนิดจุดเดียวกัน แม้แต่
จุดประสงคก์็จะลงสู่จุดเดียวกนั คือ ความสุขความพอใจของทุกคน” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 
กรกฎาคม 2520) 

“แมปั้จจุบนัโลกเราจะวิวฒันาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้
เปลี�ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอย่างทั*งดีและไม่ดีปรากฏให้เห็นเด่นชดัมากกว่าแต่ก่อน ดงันั*น บุคคล 
ผูส้ามารถประคบัประคองตนใหอ้ยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงตอ้งมีความเขม้แข็งยิ�งขึ*น ที�จะยึดมั�น
ปฏิบติัมั�นตามแบบอยา่งที�พิจารณารู้ชดัดว้ยปัญญาแลว้วา่เป็นทางแห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวั
ปล่อยใจให้มัวเมา หลงผิดไปในทางเสื� อมเสีย พร้อมกันนั* นก็ต้องมีสติกาํก ับอยู่ตลอดเวลา
ที�จะไม่ให้ประพฤติปฏิบติัผิดพลาด ดว้ยความประมาทพลั*งเผลอ เหตุนี* การแก้ไขปัญหาและพฒันา
สังคม นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยูแ่ลว้ จึงควรไดพ้ฒันาบุคคลเป็นขอ้ใหญ่ดว้ย 
เพราะถ้าบุคคลซึ� งเป็นองค์ประกอบสาํคญัของสังคม มีความเขม้แขง็และมีสติปัญญาที�จะพิจารณา
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เลือกเฟ้นสิ�งที�ควรและไม่ควรปฏิบตัิ ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่วนรวม
ยอ่มจะมีโอกาสพฒันาใหก้า้วหนา้ไดโ้ดยไม่ยากนกั” (พระราชดาํรัส วนัที� 25 เมษายน 2539) 

“ความสุขความเจริญอันแท้จริงอ ันควรหวงันั* น  เกิดขึ* นได้จากการกระทาํและ
การประพฤติที�เป็นธรรม มีลักษณะสร้างสรรค์ คืออาํนวยผลที�เป็นประโยชน์ทั*งแก่ตวั แก่ผูอื้�น 
ตลอดถึงประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 กรกฎาคม 2518) 

“สรรพสิ�งทั*งหลายดาํรงอยูพ่ร้อมกบัเจริญย ั�งยืนไปได ้เพราะมีความสมดุลในตวัเอง อยา่ง
ชีวิตมนุษยเ์รานี*ดาํรงอยูไ่ดเ้พราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน อนัเป็นส่วนประกอบสําคญั
ของชีวิต ไดส้ัดส่วนกนั เมื�อใดส่วนประกอบอนัเป็นแก่นแกนของชีวิต ส่วนใดส่วนหนึ�งบกพร่อง
ขาดหายไป ไม่อาจแก้ไขให้คงคืนสมดุลได้ เมื�อนั*นชีวิตก็เสื�อมโทรมแตกดบั ธรรมชาติอื�น ๆ 
ตลอดจนสิ�งที�มนุษยป์รุงแต่งสรรค์สร้างขึ*น เช่น เครื�องจกัร โรงงาน อาคาร บา้นเรือน แมก้ระทั�ง
เศรษฐกิจ กฎหมายและทฤษฎีต่าง ๆ ก็เหมือนกนั ล ้วนตอ้งมีส่วนประกอบที�สมดุลทั*งสิ*น”  
(พระราชดาํรัส วนัที� 8 สิงหาคม 2534) 

“เราเลยบอกวา่ ถา้จะแนะนาํก็แนะนาํได ้ตอ้งทาํแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศรํ� ารวย
เรามีพอสมควร พออยูไ่ด ้แต่ไม่เป็นประเทศที�กา้วหน้าอยา่งมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหน้า
อย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั* น ที� เป็นประเทศที�มีอุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ 
ถอยหลงั และถอยหลงัอย่างน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหาร แบบเรียกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติด 
กบัตาํรามากเกินไป ทาํอย่างมี สามคัคีนี�แหละ คือ เมตตากนัก็จะอยู่ไดต้ลอดไป คนที�ทาํงานตาม
วิชาการ จะตอ้ง ดูตาํรา เมื�อพลิกไปถึงหน้าสุดทา้ยแลว้ ในหนา้สุดทา้ยนั*น เขาบอก “อนาคตยงัมี” 
แต่ไม่บอกวา่ให้ทาํอยา่งไร ก็ตอ้งปิดเล่มคือปิดตาํรา ปิดตาํราแลว้ ไม่รู้จะทาํอะไร ลงทา้ยก็ตอ้งเปิด
หนา้แรกใหม่ เปิดหนา้แรกก็เริ�มตน้ใหม่ ถอยหลงัเขา้คลอง แต่ถา้เราใช ้ตาํราแบบ “คนจน” ใชค้วาม
อะลุ่มอล่วยกนั ตาํรานั*นไม่จบ เราจะกา้วหนา้เรื�อย ๆ” (พระราชดาํรัส วนัที� 4 ธนัวาคม 2534) 

“อนันี* ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมื�อปีที�แล้ว ตอนที�พูด
พอเพียง แปลในใจ แลว้ก็ไดพู้ดออกมาดว้ย วา่จะแปลเป็น Self-sufficiency (พึ�งตนเอง) ถึงไดบ้อก
วา่พอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี*กวา้งกวา่ Self-sufficiency คือ Self-sufficiency 
ผลิตอะไร มีพอที�จะใช ้ไม่ตอ้งไปขอซื*อคนอื�น อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (พึ�งตนเอง)” (พระราชดาํรัส วนัที� 
4 ธนัวาคม 2541) 

“สมมุติวา่เดี�ยวนี* ไฟดบั ถา้ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดบั ไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตเขาดบัหมด จะพงัหมด ทาํอยา่งไร ที�ที�ตอ้งใชไ้ฟฟ้าก็ตอ้งแยไ่ป บางคนในต่างประเทศเวลา
ไฟดบั เขาฆ่าตวัตาย แต่ของเรา ไฟดบัจนเคยชิน เราไม่เป็นไร เมื�อไฟดบั หากมีเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่เต็มที� ถา้เรามีเครื�องปั�นไฟ ก็ใช้เครื�องปั�นไฟ หรือถา้ขั*นโบราณกวา่ มืดก็จุดเทียน คือ มีทางที�จะ
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แกปั้ญหาเสมอ ฉะนั*นเศรษฐกิจพอเพียงนี*  มีเป็นขั*น ๆ แต่จะบอกวา่เศรษฐกิจพอเพียงนี*  ให้พอเพียง
เฉพาะตวัเองร้อยเปอร์เซ็นต์นี� เป็นสิ� งที�ทาํไม่ได้ จะตอ้งมีการแลกเปลี�ยน ตอ้งมีการช่วยกนั ถ้ามี 
การช่วยกัน แลกเปลี�ยนกัน ก็ไม่ใช่พอเพียงแล้ว พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี*  คือให้สามารถที�จะ
ดาํเนินงานได”้ (พระราชดาํรัส วนัที� 23 ธนัวาคม 2542) 

ดงันั*นการแกปั้ญหาหรือพฒันาสุขภาวะที�มีประสิทธิภาพสูงสุดนั*น ตอ้งดาํเนินการทุกเหตุ
ปัจจยัที�เกี�ยวขอ้ง ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที�ทั*งปวง (ขุ.ธ.25/59) ละทุกข ์
ทั*งปวงได ้เป็นความสุข (ข.ุธ.25/33)  

จากขอ้มูลปัญหาสุขภาวะของมนุษยชาติ อนัเกิดจากความไม่สมดุลในดา้นต่าง ๆ ดงักล่าว 
ทาํให ้มนุษยชาติทั�วโลกประสบกบัปัญหาสุขภาวะ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1. ปริมาณผูป่้วย ชนิดและ
ความรุนแรงของความเจ็บป่วยมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ*น 2. ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาความเจ็บป่วย
เพิ�มมากขึ*น 3. ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองนอ้ยลง ซึ� งการบริหาร
จดัการองคค์วามรู้และการดาํเนินการที�มีอยูใ่นระบบปกติ ยงัไม่สามารถแกไ้ขปัญหาดงักล่าวไดม้ากนกั 
ผูว้จิยัจึงไดพ้ฒันา “การแพทยว์ถีิพุทธ” ซึ� งหมายถึง การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแล
สุขภาพทั*ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื*นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อ
สุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มาจดัการองค์ความรู้ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด ้วย
หลกัธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวฯ 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุโดยใช้สิ� งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุดด้วยวิธีที�เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เขา้กบัวิถีชีวิตได ้และมีความ
ย ั�งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื*อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการ
สานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 

ผูว้ิจยั จึงสนใจศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ ที�ไดด้าํเนินการต่อเนื�องกนัมา 20 ปี 
ตั*งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถี
พุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และยุทธศาสตร์
การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

 

คาํถามการวจัิย 
1. ประวตัิศาสตร์การแพทยว์ ิถ ีพ ุทธจากจดหมาย เหตุและสื�อต่าง  ๆ  ระหว ่าง  

พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม เป็นอยา่งไร  
2. รูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ เป็นอยา่งไร 
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3. องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และยุทธศาสตร์การสร้างขยายผลชุมชน 
จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ มีอะไรบา้ง 

 

วตัถุประสงค์ของการวจัิย 
1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 

2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 
2. ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
3. วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์การขยายผล

ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

 

ขอบเขตของการวจัิย 

การวิจยัครั* งนี* ได้กาํหนดขอบเขตของการวิจยัออกเป็น 3 ขอบเขต ดงันี*  คือ ขอบเขต 
เชิงเนื*อหา ขอบเขตเชิงพื*นที� และขอบเขตเชิงประชากรผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

 

ขอบเขตเชิงเนื)อหา 
1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ถีิพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การแพทยว์ิถีพุทธ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 รวมถึงเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�
เกี�ยวข้องกับสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธสถาบันบุญนิยม ในประเด็นประวติัศาสตร์
ความเป็นมา การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วิถีพุทธ และสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ 
วิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้าง 

สุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพัฒนาสุขภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทยพ์ื*นบ้าน ทฤษฎีสสารและ
พลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั*วตรงกนัขา้ม รวมทั*งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม  

2. ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยศึกษา
ขอ้มูลจากจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในประเด็นการให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็
หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสา
แพทย์วิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี  
ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
นานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะ
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ตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วม โดยใชก้ารพรรณนาและใชส้ถิตร้อยละในบางช่วง พฒันาเป็นรูปแบบจิตอาสาแพทย์
วถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 

3. ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์การขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

 

ขอบเขตเชิงพื)นที� 
เครือข่ายการแพทยว์ถีิพุทธ ทั*งในและต่างประเทศ 
 

ขอบเขตเชิงประชากร 
ขอบเขตเชิงประชากร แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดงันี*  
1. จดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ คือ เอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ 

สถาบนับุญนิยม ตั*งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ไดแ้ก่  
1.1 หนงัสือ วารสาร เอกสาร แผน่พบัที�ผูว้ิจยัจดัพิมพ ์และสื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูล

ทางสื�อโทรทศัน์ วทิย ุสื�อออนไลน์ ดีวดีี วซีีดี และเอม็พี 3  
1.2  หนงัสือ วารสาร เอกสาร แผน่พบั สื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ วิทย ุ

สื�อออนไลน์ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�องค์กร หน่วยงาน และบุคคลต่าง ๆ 
จดัทาํ 

1.3 เอกสารและสื�อต่าง ๆ  ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทย์
วถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

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

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การแพทย์วถิีธรรม คือ การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวทิยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั*ง 4 แผน 

คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื*นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของ
สถาบนับุญนิยม มาจดัการองคค์วามรู้ ประยกุตผ์สมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมของแต่ละศาสนา
ตามความเชื�อถือของแต่ละคน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว 
ภูมิพลอดุลยเดช ประยกุตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือ
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ลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ โดยใชสิ้�งที�ประหยดัที�สุด แต่ใหเ้กิดประโยชน์สูงที�สุด ดว้ยวิธีที�เรียบง่าย 
ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ�งพาตนเองได ้ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกตเ์ขา้กบัวิถีชีวิตได้
อยา่งย ั�งยนื 

การแพทย์วถิีพุทธ คือ การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั*ง 4 แผน 
คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื*นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของ
สถาบันบุญนิยม มาจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมของ 
องคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุ โดยใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ดว้ยวิธีที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เข้ากบัวิถีชีวิตได้อย่างย ั�งยืน  
โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื*อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสาน 
พลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี  

จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ คือ บุคคลนานาชาติพนัธ์ุทั* งในและต่างประเทศ ที�ได้เรียนรู้
การแพทยว์ถีิพุทธตามสื�อต่าง ๆ แลว้นาํไปปฏิบติัดูแลสุขภาวะตนเอง และไดแ้นะนาํช่วยเหลือผูอื้�น
ใหดู้แลสุขภาวะตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ และสามารถสร้างความเป็น
พุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื*อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี 

สถาบันบุญนิยม คือ องคก์รชาวอโศก ซึ� งสมาชิกมีการปฏิบติัธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
อยา่งเคร่งครัด ดาํรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
โดยผูน้าํในการปฏิบติัคือ พอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต 

มวลมนุษยชาติ คือ มนุษย์ทุกชีวิต ทุกชาติพนัธ์ุ ทุกประเทศชาติ ที�สนใจการปฏิบัติ 

สู่ความเป็นพุทธะ  

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบประวตัิศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม  

2. ทราบรูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  
3. ทราบองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และยุทธศาสตร์การสร้างขยายผล

ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ  
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4. บุคคลหรือองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาํเอาองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ 
ไปใช้ในการพึ� งตนในการดูแลสุขภาพ นํารูปแบบของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ 
องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และยุทธศาสตร์การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์
วถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ไปใชใ้นกิจกรรมการเผยแพร่องคค์วามรู้ที�เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน 
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