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คาํนํา 
 

ผูเ้ขียนได้จดัทาํหนังสือ “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ : เอกสารและ
งานวจัิยที�เกี�ยวข้อง” ดว้ยเห็นวา่ สุขภาพที�ดีเป็นสิ�งที�มีค่ายิ�งต่อทุกชีวิต เพราะจะทาํให้ผูน้ั*นสามารถ
ดาํเนินกิจกรรมการงานที�ดีงามต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพและผาสุก แต่ถา้สุขภาพไม่ดีมีความ
เจบ็ป่วย จะทาํใหผู้น้ั*นดาํเนินกิจกรรมการงานที�ดีงามต่าง ๆ ไดอ้ยา่งไม่มีประสิทธิภาพและเป็นทุกข ์
แมไ้ม่ไดไ้ปทาํอะไรก็ยงัเป็นทุกข ์ภยัพิบติัต่าง ๆ นอกจากความเจ็บป่วยนั*น ส่วนใหญ่สามารถพราก
ห่างออกไปจากจุดที�เกิดภยัพิบติัได ้แต่ภยัจากความเจ็บป่วยนั*น ไม่ว่าจะไปอยู่ที�ไหน ก็ตอ้งพกพา
ความเจ็บป่วยไปดว้ย ตราบเท่าที�ยงัไม่สามารถกาํจดัความเจ็บป่วยนั*นออกจากชีวิตได ้ดงันั*น การ
เรียนรู้เพื�อสร้างสุขภาพที�ดี จึงเป็นสิ�งจาํเป็นสําคญัในการดาํรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและผาสุก และ
ผูเ้ขียนไดพ้บความจริงว่าหากเราปฏิบติัไดถู้กตรงตามคาํตรัสของพระพุทธเจา้ไดจ้ริงอย่างสัมมา เรา
จะมีแต่ความผาสุกและความเจริญ และสามารถยงัประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติใหผ้าสุกอยา่งย ั�งยนื 

ผูเ้ขียนหวงัว่า บทความของหนงัสือเล่มนี*  จะเป็นประโยชน์กบัท่านผูอ่้านบา้ง  เพื�อการ
ดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและผาสุก ซึ� งเป็นความเจริญในธรรมอนัเป็นบุญกุศล อยา่งแทจ้ริง และเพื�อยงั
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติใหผ้าสุกอยา่งย ั�งยนื 
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จติอาสาแพทย์วถิพุีทธเพื�อมวลมนุษยชาต ิ

เอกสารและงานวจัิยที�เกี�ยวข้อง 
 

งานวจิยัเรื�อง “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี*  มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั  
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื*นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิด
ทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั*วตรงกนัขา้ม และแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วม ดงัมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี*  
 

แนวคดิพทุธธรรมะ 
พุทธธรรมะ เป็นธรรมที�พระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้คือ ไตรสิกขา โพธิปักขิยธรรม 37  

เป็นตน้ 
ปัจจัยที�เกี�ยวกบัการมีโรคมาก โรคน้อย อายุสั%น และอายุยนื 
ใน องฺ.ทสก.24/60 พระพุทธเจา้ตรัสถึงการสร้างสุขภาวะดงันี*  “สมยัหนึ�งพระผูมี้พระภาค

ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั*นแล 
ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั* งนั*นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาค
ถึงที�ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแลว้นั�ง ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�งครั* นแลว้ไดก้ราบทูลพระผู ้
มีพระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไขห้นกั ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมี้พระภาค ได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี�ยมท่านพระคิริมานนท์ยงัที�อยู่เถิด 
พระเจา้ขา้ฯ  

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการ 
แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ที�อาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนัเพราะไดฟั้งสัญญา 
10 ประการนั*นเป็นฐานะที�จะมีไดส้ัญญา 10 ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1
อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1ฯ  

ดูกรอานนท ์ ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี*อยูใ่นป่าก็ดี อยู่ที�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี*วา่ รูปไม่เที�ยง เวทนาไม่เที�ยง สัญญาไม่เที�ยง 
สังขารทั*งหลายไม่เที�ยง วิญญาณไม่เที�ยง ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยงในอุปาทาน
ขนัธ์ 5 เหล่านี*ดว้ยประการอยา่งนี*  ดูกรอานนท ์นี* เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ  
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ดูกรอานนท ์ ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี*อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลิ�นเป็นอนตัตา ลิ*นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั*งหลายทั*งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี*  ดว้ยประการอยา่งนี*  ดูกร
อานนท ์นี* เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ  

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

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

ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี*  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ*นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ� งกามวิตกอนัเกิดขึ* นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ*นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ� งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ*นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ*นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ� งวิหิงสา
วิตกอนัเกิดขึ*นแลว้ ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ*นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี 
ซึ� งอกุศลธรรมทั*งหลายอนัชั�วชา้อนัเกิดขึ*นแลว้ ดูกรอานนทนี์* เรียกวา่ปหานสัญญาฯ 
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ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี* อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ ธรรมชาตินั�นสงบธรรมชาตินั�นประณีต 
คือธรรมเป็นที�ระงบัสังขารทั*งปวง ธรรมเป็นที�สละคืนอุปธิทั*งปวง ธรรมเป็นที�สิ*นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นที�สาํรอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที�ดบักิเลสและกองทุกข ์ดูกรอานนทนี์* เรียกวา่วริาคสัญญาฯ 

ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี*  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ ธรรมชาตินั�นสงบธรรมชาตินั�นประณีต 
คือธรรมเป็นที�ระงบัสังขารทั*งปวง ธรรมเป็นที�สละคืนอุปธิทั*งปวง ธรรมเป็นที�สิ*นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นที�ดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที�ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี* เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ 

ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี*   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั*งมั�นถือมั�นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมั�น
ดูกรอานนท ์นี* เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ 

ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี*   
ยอ่มอึดอดั ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สังขารทั*งปวง ดูกรอานนท์ นี* เรียกวา่ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญาฯ 

ดูกรอานนท์ อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี* อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที�
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นั�งคูบ้ลัลงัก์ตั*งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมื�อหายใจออกยาวก็รู้ชดัวา่หายใจออกยาวหรือเมื�อหายใจเขา้ยาวก็
รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื�อหายใจออกสั* นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั* นหรือเมื�อหายใจเขา้สั* นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั*น ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั*งปวงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั*งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่า
จกัระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้
จิตหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกักาํหนดรู้จิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บนัเทิงหายใจเขา้  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั*งจิตใหม้ั�นหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั*ง
จิตให้มั�นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื*องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื*องจิตหายใจออก  
ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื*องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ยอ่มศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
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คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี*
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ 

ดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการนี* แก่คิริมานนทภิกษุไซร้  
ข้อที�อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี*   
เป็นฐานะที�จะมีไดฯ้ ลาํดบันั*นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี*  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัที�อยู่ ครั* นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั* งนั*นแล อาพาธนั*นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี*  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั*น ก็แลอาพาธนั*นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั*นแลฯ” 

พระพุทธเจา้ตรัสขอ้ความสาํคญัที�เกี�ยวกบัสาเหตุของการมีโรคนอ้ยวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย 
มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ อนัมีวิบากเสมอกนั ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั เป็นอย่างกลาง ๆ 
ควรแก่ความเพียรฯ”(ที.ปา.11/293) 

“สุข ทุกข์ หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื�องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ* า) 1 ลม (ลม) 1  
ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ�าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1 เป็นที� 8ฯ” 
(ส.ํสฬา.18/427-429) 

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

พระพุทธเจ้าย ังตรัสถึงประโยชน์หรือตัวชี* ว ัดของการมีสุขภาพที� ดี  5  ข้อ ดังนี*   
1) ความเจบ็ป่วยนอ้ย 2) ความลาํบากกายนอ้ย 3) เบากาย 4) มีกาํลงั 5) เป็นอยูผ่าสุก (ม.มู.12/265) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสเรื�อง สาเหตุของการมีอายุสั*น อายุยืน โรคมาก โรคน้อย รวมถึงการ
ไดรั้บสิ�งที�เลวร้ายหรือประณีตดีงามต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสกด์งันี*  

สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั�งเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผูมี้พระภาคดงันี* ว่า ข้าแต่ 
พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวกมนุษยที์�เกิดเป็นมนุษยอ์ยู ่ปรากฏความ
เลวและความประณีต คือ มนุษย์ทั* งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั* น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย  
มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกัดาน้อย มีศกัดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํ�า 
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เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญอะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวก
มนุษย ์ที�เกิดเป็นมนุษยอ์ยู ่ปรากฏความเลวและความประณีตฯ 

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรมาณพ สัตว์ทั*งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นที�พึ�งอาศยั กรรมย่อมจาํแนกสัตวใ์ห้เลว
และประณีตไดฯ้ 

พระผูมี้พระภาคจึงไดต้รัสดงันี* ว่า ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม 
บุรุษก็ตาม เป็นผูม้ ักทาํชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคนเหี* ยมโหด มีมือเปื* อนเลือดหมกมุ่นในการ
ประหตัประหาร ไม่เอน็ดูในเหล่าสัตวมี์ชีวติ ... จะเป็นคนมีอายสุั*น ... 

ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแลว้ 
เป็นผูเ้วน้ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราได ้มีความละอาย ถึงความเอน็ดู อนุเคราะห์ดว้ย
ความเกื*อกลูในสรรพสัตวแ์ละภูตอยู ่... จะเป็นคนมีอายยุนื ...  

ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูมี้ปรกติเบียดเบียน
สัตวด์ว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาสตรา ... จะเป็นคนมีโรคมาก ... 

ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู ้มีปรกติ 
ไม่เบียดเบียนสัตวด์้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม ้หรือศาสตรา ... จะเป็นคนมีโรคน้อย ...  
(ม.อุ.14/580-585) 

พระพุทธเจา้ได้ตรัสถึงการผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกข์ภยั มีโรคมากและอายุสั* น  
การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํใหเ้กิดความผาสุก แขง็แรงและอายุยืน ใน “จกักวตัติสูตร” ดงันี*  “ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย ... เมื�อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทาน
ถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้ง
ความแพร่หลาย เมื�อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อมุสาวาทถึง
ความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั*นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอย
จากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 80,000 ปี ก็มีอายุถอยลง เหลือ 40,000 ปี
ดูกรภิกษุทั* งหลายในเมื�อมนุษย์มีอายุ 40,000 ปีบุรุษคนหนึ� งขโมยเอาทรัพย์ของคนอื�นไป  
เขาช่วยกนัจบับุรุษนั*นไดแ้ลว้ จึงแสดงแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ� งไดมู้รธาภิเษกพร้อมดว้ยกราบทูลวา่ 
พระพุทธเจา้ขา้ บุรุษผูนี้* ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื�นไป ดูกรภิกษุทั*งหลาย เมื�อเขาพากนักราบทูล 
อยา่งนี*แลว้ ทา้วเธอจึงตรัสคาํนี*กะบุรุษนั*นวา่ พอ่บุรุษ ไดย้นิวา่ เธอขโมยเอาทรัพยข์องคนอื�นไปจริงหรือ 
บุรุษนั*นไดก้ราบทูลคาํเทจ็ทั*งรู้อยูว่า่ ไม่จริงเลยพระพุทธเจา้ขา้ฯ” (ที.ปา.11/42) 

“ดูกรภิกษุทั*งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี*  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื�อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความ
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แพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อมุสาวาทถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั*นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจาก 
อายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 40,000 ปี ก็มีอายุ 20,000 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ20,000 ปี บุรุษคนหนึ�งขโมยเอาทรัพยข์องคนอื�นไป บุรุษอีกคนหนึ�งจึง
กราบทูลแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ� งไดมู้รธาภิเษก เป็นการส่อเสียดวา่ พระพุทธเจา้ขา้บุรุษชื�อนี*ขโมย
เอาทรัพยข์องคนอื�นไปฯ ” (ที.ปา.11/43) 

“ดูกรภิกษุทั*งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี*  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื�อความขดัสนถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั*นก็เสื�อมถอย แมว้รรณก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจาก  
อายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 20,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 10,000 ปีฯ 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10,000 ปี สัตวบ์างพวกมีวรรณะดีสัตวบ์างพวกมีวรรณะไม่ดี
ในสัตวท์ั*งสองพวกนั*น สัตวพ์วกที�มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตวพ์วกที�มีวรรณะดี ถึงความประพฤติ
ล่วงในภรรยาของคนอื�นฯ ” (ที.ปา.11/44) 

“ดูกรภิกษุทั*งหลาย ... ความขดัสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อความขดัสนถึงความ
แพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจาร
ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั*นก็เสื�อมถอย 
แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�
มีอายุ 10,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 5,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษย์มีอายุ 5,000 ปี  
ธรรม 2 ประการคือผรุสวาจาและสัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 2 ประการถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั*นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจาก 
อายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 5,000 ปี บางพวกมีอายุ 2,500 ปี บางพวก
มีอายุ 2,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั* นก็เสื� อมถอย  
แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�
มีอายุ 2,500 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 1,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั* งหลายในเมื�อมนุษย์มีอายุ 1,000 ปี 
มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั* นก็ 
เสื� อมถอย แม้วรรณะก็เสื� อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายุบ้าง เสื� อมถอยจากวรรณะบ้าง  
บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 1,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 500 ปีฯ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ
500 ปี ธรรม 3 ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งแก่ความแพร่หลาย เมื�อธรรม 
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3 ประการถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั*นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวก
เขาเสื�อมถอยจากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 500 ปี บางพวกมีอาย ุ
250 ปี บางพวกมีอาย ุ200 ปีฯ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ250 ปี ธรรมเหล่านี* คือ ความไม่
ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติั
ชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ไดถึ้งความแพร่หลายฯ ... ความขดั
สนก็ได้ถึงแก่ความแพร่หลาย เมื�อความขัดสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย เมื�อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อปิสุณาวาจาถึง
ความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย 
ธรรม 2 ประการคือ ผรุสวาจา และ สัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 2 ประการถึง
ความแพร่หลาย อภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ
แพร่หลาย มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย ธรรม 3 ประการคือ 
อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 3 ประการถึงความแพร่หลาย 
ธรรมเหล่านี* คือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบใน
สมณะ ความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื�อธรรมเหล่านี* ถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั*นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็
เสื�อมถอย เมื�อสัตวเ์หล่านั*นเสื�อมถอยจากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอาย ุ
250 ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ 100 ปีฯ” (ที.ปา.11/45) 

“ดูกรภิกษุทั*งหลาย จกัมีสมยัที�มนุษยเ์หล่านี* มีบุตรอายุ 10 ปี ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี รสเหล่านี* คือ  
เนยใส เนยขน้ นํ* ามนั นํ* าผึ*งนํ* าออ้ย และเกลือ จกัอนัตรธานไปสิ*น ดูกรภิกษุทั*งหลายในเมื�อมนุษย ์ 
มีอายุ 10 ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็นอาหารอย่างดี ... ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี กุศล
กรรมบถ 10 จกัอนัตรธานไปหมดสิ*น อกุศลกรรมบถ 10 จกัรุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั*งหลาย  
ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ10 ปี แมแ้ต่ชื�อวา่กุศลก็จกัไม่มี และคนทาํกุศลจกัมีแต่ไหน ... ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี เขาจกัไม่มีจิตคิดเคารพยาํเกรงว่านี�แม่ นี�น้า นี�พ่อ นี�อา นี�ป้า นี�ภรรยาของ
อาจารย์ หรือว่านี�ภรรยาของท่านที� เคารพทั* งหลาย สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด  
เปรียบเหมือน แพะ ไก่ สุนขับา้น สุนขัจิ*งจอก ฉะนั*น ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
สัตวเ์หล่านั*นต่างก็จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอยา่งแรงกลา้ในกนั
และกนั มารดากบับุตรก็ดี บุตรกบัมารดาก็ดี บิดากบับุตรก็ดี บุตรกบับิดาก็ดี พี�ชายกบันอ้งหญิงก็ดี 
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นอ้งหญิงกบัพี�ชายก็ดี จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากนัอยา่งแรงกลา้ 
นายพรานเนื*อเห็นเนื*อเขา้เกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อยา่งแรงกลา้
ฉนัใด ฉนันั*นเหมือนกนัฯ” (ที.ปา.11/46) 

“ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ10 ปี จกัมีสัตถนัตรกปัสิ*น 7 วนั มนุษยเ์หล่านั*นจกั
กลบัไดค้วามสาํคญักนัเองวา่เป็นเนื*อ ศสัตราทั*งหลายอนัคมจกัปรากฏมีในมือของพวกเขา พวกเขา
จะฆ่ากนัเองด้วยศสัตราอนัคมนั*นโดยสําคญัว่า นี* เนื*อ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ครั* งนั*น สัตว์เหล่านั*น  
บางพวกมีความคิดอยา่งนี* ว่า พวกเราอยา่ฆ่าใคร ๆ และใคร ๆ ก็อยา่ฆ่าเรา อยา่กระนั*นเลย เราควร
เขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้ระหวา่งเกาะ หรือซอกเขา มีรากไมแ้ละผลไมใ้นป่าเป็นอาหารเลี*ยง
ชีวิตอยู่ เขาพากนัเขา้ไปตามป่าหญา้สุมทุมป่าไม้ ระหว่างเกาะหรือซอกเขา มีรากไม้และผลไม ้ 
ในป่าเป็นอาหารเลี* ยงชีวิตอยูต่ลอด 7 วนั เมื�อล่วง 7 วนัไป เขาพากนัออกจากป่าหญา้สุมทุมป่าไม ้
ระหว่างเกาะ ซอกเขา แล้วต่างสวมกอดกนัและกนั จกัขบัร้องดีใจอย่างเหลือเกินในที�ประชุมว่า 
สัตวผ์ูเ้จริญ เราพบเห็นกนัแลว้ ท่านยงัมีชีวิตอยูห่รือ ๆ ฯ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ลาํดบันั*น สัตวเ์หล่านั*น 
จกัมีความคิดอย่างนี* ว่า เราถึงความสิ*นญาติอย่างใหญ่เห็นปานนี*  เหตุเพราะสมาทานธรรมที�เป็น
อกุศล อยา่กระนั*นเลยเราควรทาํกุศล ควรทาํกุศลอะไร เราควรงดเวน้ปาณาติบาต ควรสมาทานกุศล
ธรรมนี*แลว้ประพฤติ เขาจกังดเวน้จากปาณาติบาตจกัสมาทานกุศลธรรมนี*  แลว้ประพฤติเพราะเหตุ
ที�สมาทานกุศลธรรม เขาจกัเจริญด้วยอายุบา้ง จกัเจริญดว้ยวรรณะบา้ง เมื�อเขาเจริญด้วยอายุบา้ง 
เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยท์ั*งหลายที�มีอายุ 10 ปี จกัมีอายุเจริญขึ*นถึง 20 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย ลาํดบันั*นสัตวเ์หล่านั*นจกัมีความคิดอยา่งนี* ว่า เราเจริญดว้ยอายุบา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง 
เพราะเหตุที�สมาทานกุศลธรรม อยา่กระนั*นเลย เราควรทาํกุศลยิ�ง ๆ ขึ*นไป ควรทาํกุศลอะไร เราควร
งดเวน้จากอทินนาทาน ควรงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจาร ควรงดเวน้จากปิสุณาวาจา ควรงดเวน้จาก 
ผรุสวาจา ควรงดเวน้จากสัมผปัปลาปะ ควรละอภิชฌา ควรละพยาบาท ควรละมิจฉาทิฐิ ควรละ
ธรรม 3 ประการ คือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม อย่ากระนั*นเลย เราควรปฏิบติัชอบใน
มารดา ควรปฏิบติัชอบในบิดา ควรปฏิบติัชอบในสมณะ ควรปฏิบติัชอบในพราหมณ์ ควรประพฤติ
อ่อนน้อมต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ควรสมาทานกุศลธรรมนี* แล้วประพฤติ เขาเหล่านั*นจกัปฏิบติั
ชอบในมารดา ปฏิบัติชอบในบิดา ปฏิบัติชอบในสมณะ ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ประพฤติ 
อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล จกัสมาทานกุศลธรรมนี*แลว้ประพฤติ เพราะเหตุที�สมาทานกุศล
ธรรมเหล่านั*นเขาเหล่านั*นจกัเจริญดว้ยอายุบา้ง จกัเจริญดว้ยวรรณะบา้ง เมื�อเขาเหล่านั*นเจริญดว้ย
อายุบา้ง เจริญดว้ยวรรณะบา้ง บุตรของคนผูมี้อายุ 20 ปี จกัมีอายุเจริญขึ*นถึง 40 ปี บุตรของคนผูมี้
อายุ 40 ปี จกัมีอายุเจริญขึ*นถึง 80 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 80 ปี จกัมีอายุเจริญขึ*นถึง 160 ปี บุตรของ
คนผูมี้อาย ุ160 ปี จกัมีอายุเจริญขึ*นถึง 320 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 320 ปี จกัมีอายุเจริญขึ*นถึง 640 ปี 
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บุตรของคนผูมี้อายุ 640 ปี จกัมีอายุเจริญขึ*นถึง 2,000 ปี บุตรของคนผูมี้อายุ 2,000 ปี จกัมีอายุเจริญ
ขึ*นถึง 4,000 ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ4,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ*นถึง 8,000 ปี บุตรของคนมีอายุ 8,000 ปี 
จกัมีอายเุจริญขึ*นถึง 20,000 ปี บุตรของคนผูมี้อาย ุ20,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ*นถึง 40,000 ปี บุตรของ
คนผูมี้อาย ุ40,000 ปี จกัมีอายเุจริญขึ*นถึง 80,000 ปีฯ” (ที.ปา.11/47) 

“ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 80,000 ปี เด็กหญิงมีอายุ 500 ปี จึงจกัสมควรมี
สามีได ้ดูกรภิกษุทั*งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ80,000 ปี จกัเกิดมีอาพาธ 3 อยา่ง คือ ความอยากกิน 1 
ความไม่อยากกิน 1 ความแก่ 1 ...” (ที.ปา.11/48) 

 “ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูม้กัทาํชีวิตสัตว ์
ใหต้กล่วง เป็นคนเหี* ยมโหด มีมือเปื* อนเลือดหมกมุ่นในการประหตัประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตวมี์ชีวิต 
… จะเป็นคนมีอายุสั* น ... ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
ละปาณาติบาตแล้ว เป็นผูเ้วน้ขาดจากปาณาติบาตวางอาชญาวางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือ 
วธีิที�เบียดเบียน) ไดมี้ความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ยความเกื*อกูลในสรรพสัตวแ์ละภูตอยู ่
... จะเป็นคนมีอายุยืน ... บุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูมี้ปรกติ  
เบียดเบียนสัตว ์(ทาํใหต้นเอง คนอื�น หรือสัตวอื์�น ไดรั้บความทุกข ์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ 
ล้มตาย) ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดินหรือท่อนไม้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือวิธีการต่าง ๆ) ...  
จะเป็นคนมีโรคมาก ... ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี*  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูมี้
ปรกติไม่เบียดเบียนสัตว ์(ไม่ทาํให้ตนเอง คนอื�น หรือสัตวอื์�น ไดรั้บความทุกข์ ทรมาน เดือดร้อน  
ไม่สบาย บาดเจ็บ ล้มตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือ
วิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมีโรคน้อย ...” (ม.อุ.14/582-585),“ผูใ้ดแสวงหาความสุขเพื�อตนย่อม 
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั*งหลาย (การไม่ทาํให้ตนเอง คนอื�น หรือสัตว์อื�น ได้รับความทุกข์ ทรมาน 
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ ลม้ตาย)” (ข.ุข.ุ25/20) 

“ดูกรภิกษุทั*งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน ละปาณาติบาตแลว้ 
เวน้ขาดจากปาณาติบาตแลว้ วางทณัฑะ วางศาตราแลว้มีความละอาย มีความกรุณา หวงัประโยชน์
แก่สัตวท์ั*งปวงอยู ่ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บื*องหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั*น 
อนัตนทาํสั�งสมพอกพูนไพบูลย ์... เมื�อเป็นพระราชาไดผ้ลขอ้นี*  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน 
อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ที�เป็นมนุษยซึ์� งเป็นขา้ศึกศตัรู สามารถปลงพระชนม์ชีพใน
ระหว่างได้ ... เมื�อเป็นพระพุทธเจา้จึงได้ผลขอ้นี*  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน ทรงอภิบาล
พระชนมายุยืนยาว ไม่มีข้าศึกศตัรู จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ ในโลก 
สามารถปลงพระชนมชี์พในระหวา่งได”้ (ที.ปา.11/136) 
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“ดูกรภิกษุทั* งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกาํเนิดก่อน เป็นผู ้
ไม่เบียดเบียนสัตวท์ั*งหลายด้วยฝ่ามือ ก ้อนดิน ท่อนไม ้หรือศาตรา ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติ 
โลกสวรรคเ์บื*องหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั*นอนัตนทาํสั�งสมพอกพูนไพบูลย ์ฯลฯ ...  
เมื�อเป็นพระพุทธเจา้ได้จึงรับผลขอ้นี*  คือ มีพระโรคาพาธน้อย มีความลาํบากน้อย สมบูรณ์ด้วย 
พระเตโชธาตุ อนัยงัอาหารให้ย่อยดี ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก อนัควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง”  
(ที.ปา.11/156) 

พระพุทธเจา้ตรัส ใน องฺ.เอกาทสก.24/88,213 “พยสนสูตร” วา่ 

[88] ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื�อนพรหมจรรยท์ั*งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ 
ภิกษุนั*นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึ�งขอ้นี*  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ความฉิบหาย 
10 อยา่งเป็นไฉน คือ ภิกษุนั*นไม่บรรลุธรรมที�ยงัไม่บรรลุ 1 เสื�อมจากธรรมที�บรรลุแลว้ 1 สัทธรรม
ของภิกษุนั*นยอ่มไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจวา่ตนไดบ้รรลุในสัทธรรมทั*งหลาย 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 1 ยอ่มถูกโรคอยา่งหนกั 1 ถึงความ
เป็นบา้ มีจิตฟุ้งซ่าน 1 เป็นผูห้ลงใหลกระทาํกาละ 1 เมื�อตายไปยอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 1 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื�อนพรหมจรรยท์ั*งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ ภิกษุนั*นจะ 
ไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่งนี*  อยา่งใดอยา่งหนึ�งขอ้นี*  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสฯ 
 [213] ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื�อนพรหมจรรยท์ั*งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ 
ขอ้นี*  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที�ภิกษุนั*นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 11 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ� ง  
ความฉิบหาย 11 อยา่งเป็นไฉน คือ ไม่บรรลุธรรมที�ยงัไม่ไดบ้รรลุ 1 เสื�อมจากธรรมที�บรรลุแลว้ 1 
สัทธรรมของภิกษุนั*นย่อมไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจว่าไดบ้รรลุในสัทธรรม 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึ�ง 1 บอกลาสิกขาเวยีนมาเพื�อหินภาพ 1 
ถูกตอ้งโรคอยา่งหนกั 1 ยอ่มถึงความเป็นบา้ คือ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 1 เป็นผูห้ลงใหลทาํกาละ 1 
เมื�อตายไป ย่อมเขา้ถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก 1 ดูกรภิกษุทั*งหลายภิกษุใดด่าบริภาษเพื�อน
พรหมจรรยท์ั*งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ ขอ้นี*  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที�ภิกษุนั*นจะไม่พึงถึงความ 
ฉิบหาย 11 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึ�งนี*ฯ 

ความสัมพนัธ์ของนามรูป 
นิยาม 5 อย่าง คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม (อรรถกถา

แปล เล่ม 76 หนา้ 81) 
หลกัปฎจิจสมุปบาท (อนุโลม) 11 “มหาขนัธกะ” ถึง “โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ” 

(ว.ิม.4/1-3) คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ*น (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี*  
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1] โดยสมยันั*น พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้แรกตรัสรู้ประทบัอยู่ ณ ควงไมโ้พธิพฤกษ ์
ใกล้ฝั�งแม่นํ* าเนรัญชรา ในอุรุเวลาประเทศ ครั* งนั* น พระผูมี้พระภาคประทับนั�งด้วยบัลลังก์เดียว 
เสวยวมุิตติสุข ณ ควงไมโ้พธิพฤกษต์ลอด 7 วนั และทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) 
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ*น หรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีว่าดงันี*  : หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 คือ  
การอาศยักนัและกนัเกิดขึ*น (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี*  เพราะอวิชชา 
เป็นปัจจยั (เหตุ) จึงมีสังขาร สังขารจึงมีวิญญาณ วิญญาณจึงมีนามรูป นามรูปจึงมีสฬายตนะ 
สฬายตนะจึงมีผสัสะ ผสัสะจึงมีเวทนา เวทนาจึงมีตณัหา ตณัหาจึงมีอุปาทาน อุปาทานจึงมีภพ  
ภพจึงมีชาติ ชาติจึงมี ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส กองทุกขท์ั*งมวลนั*นยอ่มเกิด 
ดว้ยประการฉะนี*  

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

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

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

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

จรณะ 15 คือ ขอ้ประพฤติเพื�อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลสสังวรศีล (ถึงพร้อม
ดว้ยศีล) สาํรวมอินทรีย ์(ระวงัตา หู จมูก ลิ*น กาย ใจ) โภชเนมตัตญัXุตา (รู้ประมาณในการบริโภค) 
ชาคริยานุโยคะ (ทาํความเพียรตื�นอยู่) ศรัทธา (เชื�อมั�น) หิริ (ละอายต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ) 
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โอตตปัปะ (สะดุ ้งกลวัต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ) พหูสูต (ฟังธรรมรู้ธรรมมาก) วิริยารัมภะ 
(ปรารภความเพียรละอกุศล) สติ (ระลึกรู้ตวัไม่เผลอใจ) ปัญญา (รู้แจง้ชาํแรกกิเลสได้) ปฐมฌาน 
(ฌานที� 1) ทุติยฌาน (ฌานที� 2) ตติยฌาน (ฌานที� 3) จตุตถฌาน (ฌานที� 4) (ม.ม.13/27-32 ในเสข
ปฏิปทาสูตร) 

โสฬสญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา นามรูปปริจเฉทญาณ 
(รู้แจง้แยกรูปแยกนามได้) ปัจจยัปริคคหญาณ (รู้แจง้เหตุปัจจยัแก่กนัของนามรูป) สัมมสนญาณ  
(รู้แจ ้งนามรูปเป็นไปตามไตรลักษณ์) อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (รู้แจ ้งความเกิดและดับ)  
ภงัคานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ว่าทุกสิ�งตอ้งเสื�อมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู้แจง้ภยัอนัน่ากลวัของ
กิเลส) อาทีนวานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้โทษชั�วของกิเลส) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ในความ 
เบื�อหน่ายกิเลส) มุญจิตุกมัยตาญาณ (รู้แจง้การปลดเปลื*องกิเลสออกไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ  
(รู้แจง้ทบทวนว่ากิเลสออกจริงไหม) สังขารุเปกขาญาณ (รู้แจง้ความเป็นกลางปราศจากกิเลส)  
สัจจานุโลมิกญาณ (รู้แจง้ในอาริยสัจ 4 ทั*งอนุโลม ปฏิโลม) โคตรภูญาณ (รู้แจง้รอยต่อระหว่าง
ปุถุชนกับอาริยชน) มคัคญาณ (รู้แจ้งในข้อปฏิบติัสู่ความเป็นอาริยบุคคล) ผลญาณ (รู้แจ้งใน 
อาริยผลที�ทาํได)้ ปัจจเวกขณญาณ (รู้แจง้ตรวจสอบชดัวา่วิมุตไหม) (พระวิสุทธิมคัค“์ปัญญานิเทศ” 
หนา้ 540-656) 

อุปกเิลส 16 คือ เหตุแห่งทุกข ์อนัเป็นเครื�องเศร้าหมองของจิต 16 ประการ 
อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบไม่สมํ�าเสมอ คือความเพ่งเล็ง) พยาบาท (ปองร้ายเขา) โกธะ 

(โกรธ) อุปนาหะ (ผูกโกรธไว)้ มกัขะ (ลบหลู่คุณท่าน) ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่า) อิสสา (ริษยา)
มจัฉริยะ (ตระหนี�) มายา (มารยา) สาเฐยยะ (โออ้วด) ถมัถะ (หวัดื*อ) สารัมภะ (แข่งดี) มานะ (ถือตวั) 
อติมานะ (ดูหมิ�นท่าน) มทะ (มวัเมา) ปมาทะ (เลินเล่อ) (ม.มู.12/93) 

โพธิปักขิยธรรม 37  
โพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า “พรหมจรรย ์นั*นจะพึงเป็นไป เพื�อเกื*อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก  

เพื�อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก เพื�ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื�อประโยชน์ เพื�อเกื*อกูล เพื�อความสุข
แก่เทพดาและมนุษยท์ั*งหลาย คืออะไรบา้ง คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 
พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ดูกรจุนทะ ธรรมทั* งหลายเหล่านี* แล อันเราแสดงแล้ว 
ดว้ยความรู้ยิ�ง ซึ� งเป็นธรรมที�บริษทัทั*งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกนัประชุม รวบรวมตรวจตรา 
อรรถด้วยอรรถ พยญัชนะด้วยพยญัชนะ โดยวิธีที�พรหมจรรย์นี* จะพึงตั* งอยู่ตลอดกาลยืดยาว  
ตั*งมั�นอยูสิ่*นกาลนาน พรหมจรรยน์ั*นจะพึงเป็นไป เพื�อเกื*อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื�อความสุขแก่ชน
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เป็นอนัมาก เพื�ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื�อประโยชน์ เพื�อเกื*อกูล เพื�อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์
ทั*งหลายฯ” (ที.ปา.11/108) 

ในมหาสติปัฏฐานสูตร 4 “สมยัหนึ� ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยูใ่นกุรุชนบทมีนิคมของ
ชาวกุรุชื�อว่ากมัมาสทมัมะ ณ ที�นั*น พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย
ภิกษุเหล่านั*น ทูลรับพระผูมี้พระภาควา่ พระพุทธเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพุทธภาษิตนี* วา่ 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย หนทางนี*  เป็นที�ไปอนัเอกเพื�อความบริสุทธ̂ิของเหล่าสัตว ์เพื�อล่วงความโศกและ
ปริเทวะ เพื�อความดบัสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื�อบรรลุธรรมที�ถูกตอ้ง เพื �อทาํให้แจง้ซึ� ง 
พระนิพพาน หนทางนี* คือสติปัฏฐาน 4 ประการ 4 ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยันี*  พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสั
ในโลกเสียได ้1 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได ้1 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได ้ 1 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาํจดั
อภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้1ฯ” (ที.ม.10/273) 

ในปธานสูตรพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั*งหลาย สัมมปัปธาน 4 ประการนี*  4 ประการ
เป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยันี*  ย่อมยงัฉันทะให้เกิด ย่อมพยายามปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั*งจิตมั�น เพื�อไม่ให้อกุศลธรรมอนัลามกที�ยงัไม่เกิดเกิดขึ*น 1 ย่อมยงัฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตตั*งจิตมั�น เพื�อละอกุศลธรรมอนัลามกที�เกิดขึ*นแลว้ 1 ยอ่มยงัฉนัทะให้เกิด 
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตั*งจิตมั�น เพื�อให้กุศลธรรมที�ยงัไม่เกิดเกิดขึ*น 1 ยอ่มยงัฉนัทะ
ใหเ้กิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตั*งจิตมั�น เพื�อความตั*งมั�น เพื�อความไม่หลงลืม เพื�อให้
มียิ�งขึ*น เพื�อความไพบูลย ์เพื�อเจริญ เพื�อใหบ้ริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมที�เกิดขึ*นแลว้ 1 ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
สัมมปัปธาน 4 ประการ นี*แลฯ” 

พระขีณาสพเหล่านั*น มีความเพียรอนัชอบ ครอบงาํเตภูมิกวฏั อนัเป็นบ่วงแห่งมาร 
เป็นผูอ้นักิเลสไม่อาศยัแลว้ ถึงฝั�งแห่งภยั คือ ชาติและมรณะ ท่านเหล่านั*นชนะมารพร้อมทั*งเสนา 
ชื�นชมแลว้ เป็นผูไ้ม่หว ั�นไหว กา้วล่วงกาํลงัพระยามารเสียทั*งหมด (ถึงความสุขแลว้)ฯ (องฺ.จตุกฺก.
21/13) 

อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมอนัเป็นที�ตั*งแห่งความสําเร็จ อิทธิบาท 4 เหล่านี*  อนัพระผูมี้ 
พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ พระองค์นั*น ทรงบญัญติัไวแ้ล้ว เพื�อความ 
ทาํฤทธ̂ิให้มาก เพื�อความทาํฤทธ̂ิให้วิเศษ เพื�อแสดงฤทธ̂ิไดอิ้ทธิบาท 4 เป็นไฉน ท่านผูเ้จริญ
ทั*งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี*  เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
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เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยวิริยสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยจิตตสมาธิและ
ปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยวมิงัสาสมาธิ (ที.ม.10/200) 

อนิทรีย์ 5 ในสัทธาสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบัอินทรีย ์5 ไว ้ดงันี*  
“สมยัหนึ�ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ นิคมของชาวองัคะชื�ออาปณะ ในแควน้องัคะ ณ 

ที�นั*นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่า ดูกรสารีบุตรอริยสาวกผูใ้ด  
มีศรัทธามั�นเลื�อมใสยิ�งในพระตถาคต อริยสาวกนั*น ไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือ 
ในศาสนาของตถาคต 

พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญอริยสาวกใด มีศรัทธามั�นเลื�อมใสยิ�ง 
ในพระตถาคต อริยสาวกนั*นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคต หรือในศาสนาของ 
พระตถาคต ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธาพึงหวงัขอ้นี* ไดว้า่ จกัเป็นผูป้รารภความเพียร เพื�อละอกุศลธรรม 
เพื�อยงักุศลธรรมใหถึ้งพร้อม มีกาํลงั มีความบากบั�นมั�นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั*งหลาย 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็วริิยะของอริยสาวกนั*น เป็นวิริยินทรีย ์ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียรแลว้ พึงหวงัขอ้นี* ไดว้่า จกัเป็นผูมี้สติประกอบดว้ยสติเป็นเครื�องรักษาตนอยา่งยิ�ง 
จกัระลึกถึง ตามระลึกถึงกิจที�ทาํและคาํพดูแมน้านได ้

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ก็สติของอริยสาวกนั*นเป็นสตินทรีย ์ดว้ยว่าอริยสาวกผูม้ีศรัทธา 
ปรารภความเพียร เขา้ไปตั*งสติไวแ้ล้ว พึงหวงัขอ้นี* ได้ว่า จกัยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์  
ไดส้มาธิ ไดเ้อกคัคตาจิต 

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ก็สมาธิของอริยสาวกนั*น เป็นสมาธินทรีย ์ด้วยว่าอริยสาวกผูมี้
ศรัทธา ปรารภความเพียร เขา้ไปตั*งสติไว ้มีจิตตั*งมั�นโดยชอบ พึงหวงัขอ้นี* ไดว้า่ จกัรู้ชดัอย่างนี* ว่า 
สงสารมีที�สุดและเบื*องตน้อนับุคคลรู้ไม่ไดแ้ล้ว เบื*องตน้ที�สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว ์ผูมี้อวิชชา
เครื�องกั*น มีตณัหาเป็นเครื�องผูกไว ้ผูแ้ล่นไปแลว้ ท่องเที�ยวไปแลว้ ก็ความดบัดว้ยการสํารอกโดย 
ไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชา นั*นเป็นบทอนัสงบนั�นเป็นบทอนัประณีตคือ ความระงบัสังขารทั*งปวง 
ความสละคืนอุปธิทั*งปวง ความสิ*นตณัหา ความสิ*นกาํหนดั ความดบั นิพพาน 

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ก็ปัญญาของอริยสาวกนั*น เป็นปัญญินทรีย ์อริยสาวกนั*นแล 
พยายามอย่างนี*  ครั* นพยายามแลว้ ระลึกอย่างนี*  ครั* นระลึกแลว้ ตั*งมั�นอย่างนี*  ครั* นตั*งมั�นแลว้ รู้ชัด
อย่างนี*  ครั* นรู้ชดัแลว้ ย่อมเชื�อมั�นอย่างนี* ว่า ธรรมเหล่านี* ก็คือธรรมที�เราเคยได้ฟังมาแล้วนั�นเอง  
เหตุนั*น บดันี*  เราถูกตอ้งดว้ยนามกายอยู ่และเห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา” (ส.ํม.19/1011-1015) 

พละ 5 ในวิตถตสูตร องัคุตตรนิกาย พระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบัพละ 5 ไว ้ดงันี*  “ดูกรภิกษุ
ทั*งหลายกาํลงั 5 ประการนี*  5 ประการเป็นไฉนคือกาํลงัคือศรัทธา 1 กาํลงัคือวิริยะ 1 กาํลงัคือสติ 1 
กาํลงัคือสมาธิ 1 กาํลงัคือปัญญา 1 ดูกรภิกษุทั*งหลาย กาํลงัคือศรัทธาเป็นไฉน อริยสาวกในธรรม
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วินัยนี*  เป็นผูมี้ศรัทธา ย่อมเชื�อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แมเ้พราะเหตุนี*  ๆ พระผูมี้ 
พระภาคพระองค์นั*นเป็นพระอรหนัต์ ... เป็นผูเ้บิกบานแลว้เป็นผูจ้าํแนกธรรมนี* เรียกว่ากาํลงัคือ
ศรัทธา ก็กาํลงัคือวริิยะเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย อริยสาวกในธรรมวนิยันี*  เป็นผูป้รารภความเพียร 
เพื�อละอกุศลธรรม ... ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั*งหลาย นี* เรียกวา่กาํลงัคือวิริยะ ก็กาํลงัคือสติเป็นไฉน 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี*  เป็นผูมี้สติประกอบด้วยสติเครื�องรักษาตวัชั*นเยี�ยม 
ระลึกตามแมสิ้�งที�ทาํแมค้าํที�พูดไวน้านได ้นี* เรียกวา่กาํลงัคือสติ ก็กาํลงัคือสมาธิเป็นไฉน ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี*  สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร  
มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู ่เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌาน อนัเป็นความผอ่งใสแห่งจิตใน
ภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ*น ไม่มีวิตกวิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีติสิ*นไปเป็นผูมี้
อุเบกขา มีสติ มีสัมปชญัญะ เสวยสุขดว้ยนามกาย บรรลุตติยฌาน ที�พระอริยะทั*งหลายสรรเสริญวา่ 
ผูไ้ดฌ้านนี*  เป็นผูมี้อุเบกขา มีสติอยู ่เป็นสุข บรรลุจตุตถฌาน อนัไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์
และดบัโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได ้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธ̂ิอยู่ นี* เรียกว่ากาํลงัคือสมาธิ  
ก็กาํลงัคือปัญญาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี*  เป็นผูมี้ปัญญาประกอบดว้ย
ปัญญาที�หย ั�งถึงความเกิดและความดบั เป็นอริยะชาํแรกกิเลส เป็นเครื�องให้ถึงความสิ*นไปแห่งทุกข์
โดยชอบ นี* เรียกวา่กาํลงัคือปัญญา ดูกรภิกษุทั*งหลาย กาํลงั 5 ประการ นี*แลฯ” (องฺ.ปXฺจก.22/14) 

โพชฌงค์ 7 ในจกักวตัติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเปรียบโพชฌงค ์7 กบัรัตนะ 7 อยา่งคือ 
องค์แห่งการตรัสรู้ คือเครื�องย ํ�ายีมาร (กิเลส) พระพุทธเจา้ปรากฏ โพชฌงค์ 7 จึงปรากฏได ้ 
สติสัมโพชฌงค์ (การระลึกรู้แจง้กิเลส) เปรียบเสมือนจกัรแก้ว ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (พิจารณา
แยกแยะกิเลส) เปรียบเสมือนชา้งแกว้ วริิยสัมโพชฌงค ์(พากเพียรลดละกิเลส) เปรียบเสมือนมา้แกว้ 
ปีติสัมโพชฌงค์ (อิ�มใจกาํจดักิเลสได้) เปรียบเสมือนแกว้มณี ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (สงบใจจาก
กิเลส) เปรียบเสมือนนางแกว้ สมาธิสัมโพชฌงค์ (ได้สภาวะจิตตั*งมั�น) เปรียบเสมือนคหบดีแก้ว 
อุเบกขาสัมโพชฌงค ์(จิตเที�ยงธรรม เป็นกลาง) เปรียบเสมือนปรินายกแกว้ (ส.ํม.19/505-507) 

อริยมรรคมีองค์ 8 ประกอบดว้ยองค ์8 ประการ “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี* แล คือ 
ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบ
ดว้ยสิ� งอนัไม่เป็นที�รักก็เป็นทุกข์ ความพลดัพรากจากสิ�งอนัเป็นที�รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ�งใด
ไม่ไดแ้มข้อ้นั*นก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขนัธ์ 5 เป็นทุกข์ ก็ทุกขสมุทยัอริยสัจนี* แล คือ ตณัหา 
อนัทาํให้มีภพใหม่ ประกอบด้วยความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ�งนัก 
ในอารมณ์นั*น ๆ ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา ก็ทุกขนิโรธอริยสัจนี* แล คือ ความดบัดว้ย
การสํารอกโดยไม่เหลือแห่งตณัหานั*นแหละ ความสละ ความวาง ความปล่อย ความไม่อาลยั  
ก็ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาอริยสัจนี* แล คือ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ซึ� งได้แก่
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สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ” (ส.ํม. 19/1665) 

สมยัหนึ� ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนัใกล้พระนครพาราณสี  
ณ ที�นั*นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวคัคียม์าแลว้ตรัสวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลายส่วนสุด 2 อยา่งนี*  
อนับรรพชิตไม่ควรเสพ ส่วนสุด 2 อย่างนั*นเป็นไฉน? คือการประกอบตนให้พวัพนัดว้ยกามสุข 
ในกามทั* งหลาย เป็นของเลวเป็นของชาวบ้าน เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้วย
ประโยชน์ 1 การประกอบความลาํบากแก่ตน เป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐไม่ประกอบดว้ยประโยชน์ 1 
ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลาง ไม่เขา้ไปใกลส่้วนสุด 2 อยา่งเหล่านี*อนัตถาคต ไดต้รัสรู้แลว้ กระทาํจกัษุ 
กระทาํญาณ ย่อมเป็นไปเพื�อความสงบ เพื�อความรู้ยิ�ง เพื�อความตรัสรู้ เพื�อนิพพาน ก็ขอ้ปฏิบติัอนั
เป็นสายกลางนั*น เป็นไฉน? คือ อริยมรรคอนัประกอบด้วยองค์ 8 นี* แหละ ซึ� งได้แก่ ความ
เห็นชอบ ความดาํริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี* ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั*งใจชอบ  
ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลางนี* แล อนัตถาคตไดต้รัสรู้แลว้ กระทาํจกัษุ กระทาํญาณ ย่อมเป็นไปเพื�อ
ความสงบ เพื�อความรู้ยิ�ง เพื�อความตรัสรู้ เพื�อนิพพาน (ส.ํม.19/1664) 

ทางมีองค์ 8 ประเสริฐกว่าทางทั*งหลาย ทางนี* เท่านั*น เพื�อความหมดจดแห่งการเห็นดว้ย
ปัญญา ทางอื�นไม่มี ท่านทั*งหลายจงดาํเนินไปตามทางนี* แหละ เพราะทางนี* เป็นที�ทาํมารและ 
เสนามารใหห้ลงทาง หากท่านเดินไปตามทางนี*แลว้ จะทาํที�สุดแห่งทุกขไ์ด ้(ข.ุสุ.25/30) 

สนงักุมารพรหมไดก้ล่าวเนื*อความนี* แลว้ เรียกเทวดาชั*นดาวดึงส์มากล่าวว่า ดูกรท่านผู ้
เจริญทั*งหลาย เทวดาชั*นดาวดึงส์ จะสําคญัความขอ้นั*นเป็นไฉนบริขารแห่งสมาธิ 7 ประการนี*   
อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคน์ั*น ทรงบญัญติัดีแลว้เพื�อ
ความเจริญ เพื�อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ บริขารแห่งสมาธิ 7 ประการ เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้จริญ
ทั*งหลาย ความที�จิตตั*งมั�น แวดล้อมดว้ยองค์ 7 นี* แล พระผูมี้พระภาคตรัสว่า สัมมาสมาธิอนัเป็น
อริยะ มีอุปนิสัย ดงันี*บา้ง มีบริขารดงันี*บา้งฯ (ที.ม.10/206) 

มงคล 38 
คือความดีความเจริญอนัสูงสุด 38 ประการไดแ้ก่ ไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลานงั) คบหา

บณัฑิต (บณัฑิตานัญจ เสวนา) บูชาบุคคลที�ควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิยานัง) อยู่ในที�อนัสมควรอยู ่
(ปฏิรูปเทสวาโส จ) ... (ข.ุข.ุ25/318) 

ปัญญา 
ปัญญา ในพุทธธรรม หมายถึง ความรู้ทั�ว ปรีชาหย ั�งรู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชดัเจน ความรู้

เขา้ใจหย ั�งแยกได้ในเหตุผล ดีชั�ว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นตน้ และรู้ที�จะจดัแจง
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จดัสรร จดัการ ดาํเนินการให้ลุผล ล่วงพน้ปัญหา ความรอบรู้ในสังขาร มองเห็นตามเป็นจริง  
ดงัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ในหลายที� ไดแ้ก่ 

แสงสวา่งเสมอดว้ยปัญญา ไม่มี (ส.ํส.15/29) 
ไม่พึงละเลยการใชปั้ญญา (ม.อุ.14/683) 
คนยอ่มบริสุทธ̂ิดว้ยปัญญา (ข.ุธ.25/311) 
ปัญญา เป็นแสงสวา่งในโลก (ส.ํส.15/61) 
ปัญญา เป็นดวงแกว้ของคน (ส.ํส.15/159) 
คนมีปัญญา แมต้กทุกข ์ก็ยงัหาสุขพบ (ข.ุชา.27/2444) 
คนฉลาดกล่าววา่ ปัญญาแลประเสริฐสูงสุด (ข.ุชา.27/2468) 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภพ 3 นี* ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ 3 เป็นไฉน คือ กามภพ  

รูปภพ อรูปภพภพ 3 นี* ควรละ ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา  
ควรศึกษาในไตรสิกขานี*  ดูกรภิกษุทั*งหลาย เมื�อใดแล ภพ 3 นี*  เป็นสภาพอนัภิกษุละได้แล้ว  
และเธอเป็นผูมี้สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้ในไตรสิกขานี*  เมื�อนั*นภิกษุนี* เรากล่าววา่ ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ 
คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ ไดท้าํที�สุดทุกข ์เพราะละมานะไดโ้ดยชอบฯ (องฺ.ปXฺจก. 22/376) 

ดูกรวจัฉะ ธรรมทั*งสอง คือ สมถะ และวิปัสสนานี*  เธอเจริญให้ยิ�งขึ*นไปแลว้ จกัเป็นไป
เพื�อแทงตลอดธาตุหลายประการ” (ม.ม. 13/260) โดยที�สมถะเป็นอุบายทางใจเป็นวิธีฝึกอบรม 
จิตให้สงบ และวิปัสสนาเป็นอุบายทางปัญญาเพื�อให้จิตสงบ อุบายทางปัญญาให้เกิดความรู้  
เขา้ใจตามความเป็นจริง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). 2531) 

ไตรลกัษณ์ 
ไตรลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะสามอาการที�เป็นเครื�องกาํหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของ

สภาวธรรมทั*งหลาย ที�เป็นอยา่งนั*น ๆ 3 ประการ ดงัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ 

ในอนุธัมมสูตรที� 2 พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุผูป้ฏิบติัธรรมสมควร 
แก่ธรรมยอ่มมีธรรมอนัเหมาะสม คือ พึงเป็นผูพ้ิจารณาเห็นความไม่เที�ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา 
ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ เมื�อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที�ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร  
ในวิญญาณอยู ่ย่อมกาํหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื�อเธอกาํหนดรู้รูปเวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ ยอ่มหลุดพน้จากรูป ยอ่มหลุดพน้จากเวทนา ยอ่มหลุดพน้ จากสัญญา ยอ่มหลุดพน้
จากสังขาร ยอ่มหลุดพน้จากวญิญาณ ยอ่มหลุดพน้จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั 
อุปายาส เรากล่าววา่ ยอ่มหลุดพน้จากทุกข”์ (ส.ํข.17/84) 

ในอนุธัมมสูตรที� 3 พระผูมี้พระภาคได้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุผูป้ฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ยอ่มมีธรรมอนัเหมาะสม คือ พึงเป็นผูพ้ิจารณาเห็นทุกขใ์นรูป ในเวทนา ในสัญญา 
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ในสังขาร ในวิญญาณอยู ่เมื�อเธอพิจารณาเห็นทุกขใ์นรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู ่
ย่อมกาํหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื�อกาํหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ 
ย่อมหลุดพน้จากรูป ย่อมหลุดพน้จากเวทนา ย่อมหลุดพน้จากสัญญา ย่อมหลุดพน้จากสังขาร  
ยอ่มหลุดพน้จากวิญญาณ ย่อมหลุดพน้จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนสัอุปายาส 
เรากล่าววา่ ยอ่มหลุดพน้จากทุกข”์ (ส.ํข.17/85) 

ในอนุธัมมสูตรที� 4 พระผูมี้พระภาคได้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุผูป้ฏิบติัธรรม
สมควรแก่ธรรม ย่อมมีธรรมอนัเหมาะสม คือ พึงเป็นผูพ้ิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา  
ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ เมื�อเธอพิจารณาเห็นอนตัตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร 
ในวิญญาณอยู่ ย่อมกาํหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื�อเธอกาํหนดรู้รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วญิญาณ ยอ่มหลุดพน้จากรูป ยอ่มหลุดพน้จากเวทนา ยอ่มหลุดพน้จากสัญญา ยอ่มหลุดพน้
จากสังขาร ยอ่มหลุดพน้จากวญิญาณ ยอ่มหลุดพน้จากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั 
อุปายาส เรากล่าววา่ ยอ่มหลุดพน้จากทุกข”์ (ส.ํข.17/84-86) 

บาปบุญ กุศลและอกุศล 

พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นหลกักาลามสูตร “เมื�อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใดนั*นเป็น
อกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นตน้แลว้ จึงควรละหรือเขา้ถึงธรรมตามนั*น” (องฺ.ติก.20/505) 

บณัฑิตยอ่มเวน้สิ�งที�ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ�งที�เป็นประโยชน์ (องฺ.จตุกฺก.21/42) 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย หมู่มหาชน 84,000 คนเหล่านั*น ไดบ้รรพชาไดอุ้ปสมบทในสํานกัของ

พระผูมี้พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามว่าวิปัสสีแล้ว พระผูมี้พระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา้พระนามวา่วิปัสสี ไดท้รงยงัภิกษุเหล่านั*นให้เห็นแจง้ให้สมาทาน ให้อาจหาญให้รื�นเริง
ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงประกาศโทษของสังขารที�ต ํ�าช้าเศร้าหมองและอานิสงส์ในพระนิพพาน  
จิตของภิกษุเหล่านั* น ผู ้อ นัพระผู ม้ ีพระภ าคอรห ันตสัม มาสัม พุทธ เจ า้พระนามว่าวิปัสสี  
ทรงใหเ้ห็นแจง้ใหส้มาทานให้อาจหาญให้รื�นเริงด้วยธรรมีกถา ไม่นานนักก็หลุดพน้จากอาสวะ
เพราะไม่ยึดมั�นฯ (ที.ม.10/49) 

ผูท้าํบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี*  ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชื�อว่าเศร้าโศกในโลกทั*งสอง  
เขาเห็นกรรมอนัเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน (ข.ุธ. 25/11) 

ความสั�งสมบาป นาํทุกขม์าให ้(ข.ุธ.25/19) 
การไม่ทาํบาป นาํสุขมาให ้(ข.ุธ.25/25) 
ความสั�งสมบุญ นาํสุขมาให ้(ข.ุธ.25/19) 
อกุศลธรรมเจริญขึ*น กุศลธรรมเสื�อม อกุศลธรรมเสื�อม กุศลธรรมเจริญขึ*น (ที.ม.10/258) 
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เมื�อเขาเสพศีลพรต ชีวิตพรหมจรรยซึ์� งมีการบาํรุงดี อกุศลธรรมเสื�อมไป กุศลธรรม
เจริญมากยิ�งขึ*นศีลพรตชีวติพรหมจรรยซึ์� งมีการบาํรุงดี เห็นปานนั*นมีผล (องฺ.ทุก.20/518) 

พระพุทธเจา้ตรัส ในคาถาธรรมบทปาปวรรคที�9ว่า “บุคคลพึงรีบทาํความดี พึงห้ามจิต
จากบาป เพราะเมื�อทาํบุญช้าไป ใจยอ่มยินดีในบาป หากบุรุษพึงทาํบาปไซร้ ไม่พึงทาํบาปนั*นบ่อย ๆ 
ไม่พึงทาํความพอใจในบาปนั*น เพราะการสั�งสมบาปนาํทุกข์มาให้ หากว่าบุรุษพึงทาํบุญไซร้  
พึงทาํบุญนั*นบ่อย ๆ พึงทาํความพอใจในบุญนั*น เพราะการสั�งสมบุญนําสุขมาให้ แมค้นลามก  
ย่อมเห็นความเจริญ ตราบเท่าที�บาปยงัไม่ให้ผล แต่เมื�อใดบาปย่อมให้ผลคนลามกจึงเห็นบาปเมื�อนั*น  
แมค้นเจริญ ก็ย่อมเห็นบาป ตราบเท่าที�ความเจริญยงัไม่ให้ผล บุคคลอย่าพึงดูหมิ�นบาปว่า บาปมี
ประมาณนอ้ย [พอประมาณ] จกัไม่มาถึง แมห้มอ้นํ* าย่อมเต็มได้ด้วยหยาดนํ* าที�ตกทีละหยาด ๆ  
[ฉนัใด] คนพาลสั�งสมบาปแมที้ละน้อย ๆ ย่อมเต็มดว้ยบาป [ฉนันั*น] บุคคลอยา่พึงดูหมิ�นบุญว่า  
บุญมีประมาณนอ้ย จกัไม่มาถึง แมห้มอ้นํ* าย่อมเต็มไดด้้วยหยาดนํ* าที�ตกทีละหยาด ๆ นกัปราชญ ์
สั�งสมบุญแมที้ละนอ้ย ๆ ยอ่มเตม็ดว้ยบุญ ภิกษุพึงเวน้บาป ดุจพ่อคา้มีพวกนอ้ยมีทรัพยม์าก เวน้ทาง
ที�ควรกลวั ดุจบุรุษผูใ้คร่ต่อชีวิต เวน้ยาพิษฉะนั*น ถา้ที�ฝ่ามือไม่พึงมีแผลไซร้ บุคคลพึงนาํยาพิษไป
ด้วยฝ่ามือได้ เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมซาบฝ่ามือที�ไม่มีแผล บาปย่อมไม่มีแก่คนไม่ทาํ ผูใ้ดย่อม
ประทุษร้ายต่อคนผูไ้ม่ประทุษร้าย ผูเ้ป็นบุรุษหมดจด ไม่มีกิเลสเครื�องย ั�วยวน บาปย่อมกลบัถึง 
ผูน้ั*นแหละ ผูเ้ป็นพาลดุจธุลีละเอียดที�บุคคลซัดทวนลมไปฉะนั*น คนบางพวกย่อมเขา้ถึงครรภ์  
บางพวกมีกรรมอนัลามก ยอ่มเขา้ถึงนรก ผูที้�มีคติดียอ่มไปสู่สวรรค ์ผูที้�ไม่มีอาสวะยอ่มปรินิพพาน 
อากาศท่ามกลางสมุทร ช่องภูเขาอนัเป็นที�เขา้ไปส่วนแห่งแผน่ดิน ที�บุคคลสถิตอยูแ่ลว้ พึงพน้จาก
กรรมอนัลามกได้ ไม่มีเลย อากาศท่ามกลางสมุทร ช่องภูเขาอนัเป็นที�เขา้ไปส่วนแห่งแผ่นดิน 
ที�บุคคลสถิตอยูแ่ลว้ มจัจุพึงครอบงาํไม่ได ้ไม่มีเลยฯ” (ข.ุธ.25/19) 

พระพุทธเจา้ตรัส ในคาถาธรรมบทนิรยวรรคที� 22 วา่ “บุคคลผูก้ล่าวคาํไม่จริงยอ่มเขา้ถึงนรก 
หรือแมผู้ใ้ดทาํบาปกรรมแลว้ กล่าวว่ามิไดท้าํ ผูน้ั*นย่อมเขา้ถึงนรกเช่นเดียวกนั แมค้นทั*งสองนั*น
เป็นมนุษยผ์ูมี้กรรมเลวทรามละไปแล้ว ย่อมเป็นผูเ้สมอกนัในโลกหน้า คนเป็นอนัมาก ผูอ้นัผา้
กาสาวะพนัคอแลว้ มีธรรมอนัลามกไม่สํารวม เป็นคนชั�วช้าย่อมเขา้ถึงนรก เพราะกรรมอนัลามก
ทั*งหลาย ก้อนเหล็กแดงเปรียบด้วยเปลวไฟ อนับุคคลบริโภคแล้ว ประเสริฐกว่าบุคคลผูทุ้ศีล 
ไม่สาํรวมพึงบริโภคกอ้นขา้วของชาวแวน่แควน้ จะประเสริฐอะไร นรชนผูป้ระมาทแลว้ ทาํชูภ้ริยา
ของผูอื้�นย่อมถึงฐานะ 4 อยา่งคือ ไม่ไดบุ้ญ 1 ไม่ไดน้อนตามความใคร่ 2 นินทาเป็นที� 3 นรกเป็นที� 4 
การไม่ไดบุ้ญและคติอนัลามก ย่อมมีแก่นรชนนั*น ความยินดีของบุรุษผูก้ลวักบัหญิงผูก้ลวันอ้ยนกั 
และพระราชาทรงลงอาชญาอยา่งหนกั เพราะฉะนั*น นรชนไม่ควรทาํชูภ้ริยาของผูอื้�น หญา้คาบุคคล
จบัไม่ดีย่อมบาดมือฉันใด ความเป็นสมณะที�บุคคลปฏิบติัไม่ดี ย่อมคร่าเขา้ไปในนรกฉันนั*น 
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การงานอย่างใดอย่างหนึ� งที�ย่อหย่อน วตัรที�เศร้าหมอง และพรหมจรรยที์�ระลึกด้วยความรังเกียจ 
ยอ่มไม่มีผลมาก ถา้จะทาํพึงทาํกิจนั*นจริง ๆ พึงบากบั�นให้มั�นก็สมณธรรมที�ย่อหย่อน ย่อมเรี� ยราย
กิเลสดุจธุลีโดยยิ�ง ความชั�วไม่ทาํเสียเลยดีกวา่ เพราะความชั�วทาํให้เดือดร้อนในภายหลงั ส่วนความดีทาํ
นั�นแลเป็นดี เพราะทาํแลว้ไม่เดือดร้อนในภายหลงั ท่านทั*งหลายจงคุม้ครองตน เหมือนปัจจนัตนครที�
มนุษย์ทั* งหลายคุ้มครองไวพ้ร้อม ทั*งภายในและภายนอกฉะนั*น ขณะอย่าล่วงท่านทั*งหลายไปเสีย 
เพราะวา่ผูที้�ล่วงขณะเสียแลว้ เป็นผูย้ดัเยียดกนัในนรก ยอ่มเศร้าโศกสัตวท์ั*งหลาย ผูถื้อมั�นมิจฉาทิฐิ 
ยอ่มละอายเพราะวตัถุอนับุคคลไม่พึงละอาย ยอ่มไม่ละอายเพราะวตัถุอนับุคคลพึงละอาย ยอ่มไปสู่
ทุคติ สัตวท์ั*งหลายผูถื้อมั�นมิจฉาทิฐิ ผูมี้ปกติเห็นในสิ�งที�ไม่ควรกลวัวา่ควรกลวั และมีปกติเห็นใน
สิ�งที�ควรกลวัวา่ไม่ควรกลวั ยอ่มไปสู่ทุคติ สัตวท์ั*งหลายผูถื้อมั�นมิจฉาทิฐิ มีปกติรู้ในสิ�งที�ไม่มีโทษ
ว่ามีโทษ และมีปกติเห็นในสิ�งที�มีโทษว่าไม่มีโทษ ย่อมไปสู่ทุคติ สัตวท์ั*งหลายผูถื้อมั�นสัมมาทิฐิ  
รู้ธรรมที�มีโทษโดยความเป็นธรรมที�มีโทษ และรู้ธรรมที�หาโทษมิไดโ้ดยความเป็นธรรมหาโทษ
มิได ้ยอ่มไปสู่สุคติฯ (ข.ุธ.25/32) 

 
กรรมและผลของกรรม 
พระผูมี้พระภาคไดต้รัสไวว้่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราไม่กล่าวความที�กรรมอนัเป็นไปดว้ย

สัญเจตนา ที�บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ*นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั*นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว (ปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื�นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) 

กรรมชั�วอนับุคคลทาํด้วยตนเองแลว้ จกัเศร้าหมองดว้ยตนเอง กรรมชั�วอนับุคคลไม่ทาํ
ดว้ยตนเองแลว้ ยอ่มบริสุทธ̂ิดว้ยตนเอง ความบริสุทธ̂ิ ความไม่บริสุทธ̂ิเฉพาะตน ผูอื้�นจะช่วยชาํระ
ผูอื้�นใหบ้ริสุทธ̂ิหาไดไ้ม่ (ข.ุจู.30/219) 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ฐานะ 5 ประการนี*อนัสตรี บุรุษ คฤหสัถ์ หรือ บรรพชิตควรพิจารณา
เนือง ๆ 5 ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหสัถ ์หรือบรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ วา่ เรามีความ
แก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้1 เรามีความเจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้1 
เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความตายไปได้ 1 เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรักของชอบใจ
ทั*งสิ*น 1 เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ 
มีกรรมเป็นที�พึ� ง จกัทาํกรรมใด ดีก็ตาม ชั�วก็ตาม เราจะเป็นผูรั้บผลของกรรมนั*น 1ฯ (องฺ.ปXฺจก.
22/57) 

“ผลวิบากของกรรมที�ทําดีทําชั�วแล้ว มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)” 
(ม.อุ.14/257) 
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พระพุทธเจ้าตรัสให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั%นถึงตัว ในขุ.ชา.27/783-787, 797 
[783] ผูใ้ดลวงให้เราจบังูเห่าว่านี�ลูกนกสาลิกา ผูน้ั*นตามพรํ� าสอนสิ�งที�ลามก ถูกงูนั*น 

กดัตายแลว้ 
[784] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่ฆ่าเอง และผูไ้ม่ใช้คนอื�นให้ฆ่าตน คนนั*น 

ถูกฆ่าแลว้ นอนตายอยูเ่หมือนกบับุรุษผูถู้กงูกดัตายแลว้ฉะนั*น 
[785] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่เบียดเบียนตน และไม่ฆ่าตน คนนั*นถูกฆ่าแล้ว 

นอนตายอยูเ่หมือนกบับุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั*น 
[786] บุรุษผูก้าํฝุ่ นไวใ้นมือ พึงซัดฝุ่ นไปในที�ทวนลม ละอองฝุ่ นนั*น ย่อมหวนกลบัมา

กระทบบุรุษนั*นเอง เหมือนบุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั*น 
[787] ผูใ้ดประทุษร้ายคนผูไ้ม่ประทุษร้ายตน เป็นคนบริสุทธ̂ิ ไม่มีความผิดเลย  

บาปยอ่มกลบัมาถึงคนพาลผูน้ั*นเอง เหมือนกบัละอองละเอียดที�บุคคลซดัไปทวนลมฉะนั*น  
[797] อนัธรรมดาตณัหาเป็นสิ�งที�กวา้งขวางอยู่ ณ เบื*องบน ให้เต็มได้ยากมกัเป็นไป 

ตามอาํนาจของความปรารถนา เพราะฉะนั*น ชนเหล่าใด มากาํหนดั ยินดี ตณัหานั*น ชนเหล่านั*น  
จึงตอ้งเป็นผูทู้นจกัรกรดไว ้

พระพุทธเจา้ตรัสในธรรมบทยมกวรรคที� 1 ว ่า “ธรรมทั*งหลายมีใจเป็นหัวหน้า  
มีใจประเสริฐที�สุด สาํเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจอนัโทษประทุษร้ายแลว้ กล่าวอยูก่็ตามทาํอยูก่็ตาม 
ทุกขย์อ่มไปตามบุคคลนั*น เพราะทุจริต 3 อยา่งนั*น เหมือนลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โคผูล้ากเกวียนไป
อยูฉ่ะนั*น ธรรมทั*งหลายมีใจเป็นหวัหน้า มีใจประเสริฐที�สุด สําเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจผ่องใส กล่าว
อยูก่็ตาม ทาํอยูก่็ตาม สุขยอ่มไปตามบุคคลนั*น เพราะสุจริต 3 อยา่ง เหมือนเงามีปรกติไปตามฉะนั*น 
ก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรไวว้่า คนโน้นด่าเราคนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลัก
สิ� งของ ๆ เรา ดงันี*  เวรของชนเหล่านั*นย่อมไม่ระงบั ส่วนชนเหล่าใด ไม่เขา้ไปผูกเวรไวว้่า  
คนโนน้ด่าเรา คนโนน้ไดตี้เรา คนโนน้ไดช้นะเรา คนโนน้ไดล้กัสิ�งของ ๆ เรา ดงันี*  เวรของชนเหล่านั*น
ย่อมระงบั ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี*  ย่อมไม่ระงบั เพราะเวรเลย แต่ย่อมระงบัเพราะความไม่จองเวร 
ธรรมนี* เป็นของเก่า ก็ชนเหล่าอื�น ไม่รู้สึกวา่ พวกเรายอ่มยุบยบัในท่ามกลางสงฆนี์*  ส่วนชนเหล่าใด
ในท่ามกลางสงฆน์ั*น ยอ่มรู้สึกความหมายมั�น ยอ่มระงบัจากชนเหล่านั*น มารยอ่มรังควาญบุคคล ผูมี้
ปรกติเห็นอารมณ์ว่างาม ผูไ้ม่สํารวมแลว้ในอินทรียท์ั*งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกียจคร้าน  
มีความเพียรเลว เหมือนลมระรานตน้ไมที้�ทุรพลฉะนั*น มารยอ่มรังควาญไม่ได ้ซึ� งบุคคลผูมี้ปรกติ
เห็นอารมณ์ว่าไม่งาม อยู่สํารวมดีแลว้ในอินทรียท์ั*งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ มีศรัทธา ปรารภ
ความเพียร เหมือนลมระรานภูเขาหินไม่ไดฉ้ะนั*น ผูใ้ดยงัไม่หมดกิเลสดุจนํ* าฝาดปราศจากทมะ และ
สัจจะ จกันุ่งห่มผา้กาสายะ ผูน้ั*นไม่ควรเพื�อจะนุ่งห่มผา้กาสายะ ส่วนผูใ้ดมีกิเลสดุจนํ* าฝาดอนัคายแลว้ 
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ตั*งมั�นแลว้ในศีล ประกอบดว้ยทมะและสัจจะ ผูน้ั*นแลยอ่มควรเพื�อจะนุ่งห่มผา้กาสาวะ ชนเหล่าใดมี
ความรู้ในธรรม อนัหาสาระมิไดว้่าเป็นสาระ และมีปกติเห็นในธรรมอนัเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ 
ชนเหล่านั*นมีความดาํริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่บรรลุธรรมอนัเป็นสาระชน เหล่าใดรู้ธรรมอนัเป็น
สาระโดยความเป็นสาระ และรู้ธรรมอนัหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอนัหาสาระมิได้  
ชนเหล่านั*นมีความดาํริชอบเป็นโคจร ย่อมบรรลุธรรมอนัเป็นสาระ ฝนย่อมรั�วรดเรือนที�บุคคล 
มุงไม่ดีฉันใด ราคะยอ่มรั�วรดจิตที�บุคคลไม่อบรมแลว้ฉนันั*น ฝนย่อมไม่รั�วรดเรือนที�บุคคลมุงดีฉันใด 
ราคะย่อมไม่รั�วรดจิตที�บุคคลอบรมดีแล้วฉันนั*น บุคคลผูท้าํบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี*  ย่อมเศร้า
โศกในโลกหน้า ย่อมเศร้าโศกในโลกทั*งสอง บุคคลผูท้าํบาปนั*น ย่อมเศร้าโศก บุคคลผูท้าํบาปนั*น  
เห็นกรรมที�เศร้าหมองของตนแลว้ ยอ่มเดือดร้อน ผูท้าํบุญไวแ้ลว้ยอ่มบนัเทิงในโลกนี*  ยอ่มบนัเทิง
ในโลกหน้า ย่อมบันเทิงในโลกทั* งสอง ผู ้ท ําบุญไว้แล้วนั* น ย่อมบันเทิง ผู ้ท ําบุญไว้แล้วนั* น  
เห็นความบริสุทธ̂ิแห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงอย่างยิ�ง บุคคลผูท้ ําบาปย่อมเดือดร้อน  
ในโลกนี*  ยอ่มเดือดร้อนในโลกหนา้ ยอ่มเดือดร้อนในโลกทั*งสอง บุคคลผูท้าํบาปนั*นยอ่มเดือดร้อนวา่ 
บาปเราทําแล้ว บุคคลผู ้ท ําบาปนั* น ไปสู่ทุคติแล้ว ย่อมเดือดร้อนโดยยิ�ง  ผู ้ท ําบุญไว้แล้ว  
ยอ่มเพลิดเพลินในโลกนี*  ยอ่มเพลิดเพลินในโลกหนา้ ยอ่มเพลิดเพลินในโลกทั*งสอง ผูท้าํบุญไวแ้ลว้
ย่อมเพลิดเพลินว่า บุญอันเราทาํไวแ้ล้ว ผูท้าํบุญไวแ้ล้วนั* น ไปสู่สุคติ ย่อมเพลิดเพลินโดยยิ�ง  
หากว่านรชนกล่าวคําอันมีประโยชน์แม้มาก แต่เป็นผูไ้ม่ท ํากรรมอันการกบุคคลพึงกระทํา  
เป็นผูป้ระมาทแล้วไซร้ นรชนนั*น ย่อมไม่เป็นผูมี้ส่วนแห่งคุณ เครื� องความเป็นสมณะ ประดุจ 
นายโคบาลนับโคของชนเหล่าอื�น ย่อมไม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั* น หากว่านรชนกล่าวคาํ 
อนัมีประโยชน์แมน้อ้ย ยอ่มประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ละราคะโทสะและโมหะแลว้ รู้ทั�วโดยชอบ 
มีจิตหลุดพน้ด้วยดีแล้ว ไม่ถือมั�นในโลกนี*  หรือในโลกหน้า นรชนนั*นย่อมเป็นผูมี้ส่วนแห่งคุณ  
เครื�องความเป็นสมณะฯ” (ข.ุธ. 25/11) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงวิบากของการกล่าววา่พระพุทธเจา้องคก์สัสปะวา่ “เราชื�อวา่โชติปาละ 
ไดก้ล่าวกะพระสุคตเจา้พระนามวา่ กสัสปะ ในกาลนั*นวา่ จกัมีโพธิมณฑลแต่ที�ไหน โพธิญาณท่าน
ไดย้ากอยา่งยิ�ง ดว้ยวิบากแห่งกรรมนั*น เราไดป้ระพฤติกรรมที�ทาํไดย้ากมาก (ทุกกรกิริยา) ที�ตาํบล
อุรุเวลาเสนานิคมตลอด 6 ปี แต่นั*น จึงไดบ้รรลุ โพธิญาณ แต่เราก็มิไดบ้รรลุโพธิญาณอนัสูงสุดดว้ย
หนทางนี*  เราอนับุรพกรรมตกัเตือนแลว้ จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางที�ผิด (บดันี* ) เราเป็นผูสิ้*นบาป
และบุญ เวน้จากความเร่าร้อนทั*งปวง ไม่มีความเศร้าโศก ไม่คบัแคน้ เป็นผูไ้ม่มีอาสวะ จกันิพพาน 
พระชินเจา้ทรงบรรลุกาํลงัแห่งอภิญญาทั*งปวงแลว้ ทรงพยากรณ์โดยทรงหวงัประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ ์
ที�สระใหญ่อโนดาต ดว้ยประการฉะนี*แล” (ข.ุอป.32/392) 
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จิต 
ใจเป็นประธานของสิ�งทั*งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที�สุด ทุกสิ� งสําเร็จได้ด้วยใจ 

(มโนปุพพงัคมา ธมัมามโนเสฏฐา มโนมยา) (ข.ุธ. 25/11) 
เมื�อจิตไม่เศร้าหมองแลว้ สุคติเป็นอนัหวงัได ้(ม.มู.12/64) 
เมื�อจิตเศร้าหมองแลว้ ทุคติเป็นอนัตอ้งหวงั (ม.มู.12/64) 
ทุกขย์อ่มไม่ตกถึงผูห้มดกงัวล (ส.ํส.15/122) 
ผูถึ้งธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิ�งที�ล่วงไปแลว้ ไม่ฝันเพอ้ถึงสิ�งที�ยงัมาไม่ถึง ดาํรงอยูด่ว้ยสิ�งที�

เป็นปัจจุบนั ฉะนั*นผวิพรรณจึงผอ่งใส (ส.ํส.15/122) 
กเิลส กาม 
กิเลส หมายถึง สิ�งที�ทาํให้ใจเศร้าหมอง ความชั�วที�แฝงอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดทาํให้จิตใจ

ขุ่นมวัไม่บริสุทธ̂ิ และเป็นเครื�องปรุงแต่งความคิดให้ทาํกรรม ซึ� งนาํไปสู่ปัญหาความยุง่ยากเดือดร้อน
และความทุกข ์

กาม หมายถึง ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา น่าใคร่ กามมี 2 คือ 1) กิเลสกาม 
กิเลสที�ทาํให้ใคร่ 2) วตัถุกาม วตัถุอนัน่าใคร่ ได้แก่ กามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐพัพะ 
(สัมผสัทางกาย) ที�น่าใคร่น่าพอใจ 

ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสว่าโลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตวัเอง ย่อมเบียดเบียนผูมี้ใจชั�ว  
ดุจขยุไผฆ่่าตน้ไผฉ่ะนั*น (ข.ุม.29/18) 

ในชาดกพระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงกาม ดว้ยการอุปมาไว ้ดงันี*   
กามทั*งหลายมีความพอใจนอ้ย ทุกขอื์�นยิ�งกวา่กามไม่มี ชนเหล่าใด ส้องเสพกามทั*งหลาย 

ชนเหล่านั*นยอ่มเขา้ถึงนรก 
เหมือนดาบที�ลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี�ที�ขดัดีแล้วแทง เหมือนหอกที�พุ่งปักอก  

(เจบ็ปานใด) กามทั*งหลายเป็นทุกขย์ิ�งกวา่นั*น 
หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแลว้ ลึกกว่าชั�วบุรุษ ผาลที�เขาเผาร้อนอยูต่ลอดวนั (ร้อนปานใด) 

กามทั*งหลายเป็นทุกขย์ิ�งกวา่นั*น 
เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ*ามนัที�เดือดพล่าน ทองแดงที�กาํลงัละลายควา้ง (ร้อนปานใด) 

กามทั*งหลายเป็นทุกขย์ิ�งกวา่นั*น (ข.ุชา.27/1549-1552) 
ถา้วา่ปราชญพ์ึงหาความสุขอนัไพบูลย ์เพราะสละความสุขพอประมาณไซร้ (สละสุขจาก

กามสุขขลิักะและอตัตกิลมถะ) เมื�อปราชญ์เห็นความสุขอนัไพบูลย ์พึงสละความสุขพอประมาณเสีย 
(สละสุขจากกามสุขขลิักะและอตัตกิลมถะ) (ข.ุสุ.25/8) 
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ความสุข 
ความสุข หมายถึง ความสบาย ความสาํราญ ความฉํ�าชื�นรื�นกายรื�นใจ มี 2 คือ 1) กายิกสุข 

สุขทางกาย 2) เจตสิกสุข สุขทางใจ ดงัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ ดงันี*  
ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที�ทั*งปวง (ข.ุธ.25/59) 
ละทุกขท์ั*งปวงได ้เป็นความสุข (ข.ุธ.25/33) 
ความไม่เบียดเบียนกนัเป็นสุขในโลก (ว.ิม. 4/6) 
ผูเ้จริญเมตตาดีแลว้ หลบัและตื�นยอ่มเป็นสุข (ธรรมสภา. 2540) 
พอใจเท่าที�มี เป็นความสุข (ข.ุธ.25/33) 
ไดสิ้�งใด พึงพอใจในสิ�งนั*น (ว.ิภิกฺขนีุ.3/96) 
นิพพานเป็นสุขอยา่งยิ�ง (ข.ุธ.25/59) 
ความสุข (อื�น) ยิ�งกวา่ความสงบไม่มี (ข.ุธ. 25/42) 
การแสดงสัทธรรม นาํความสุขมาให ้(ข.ุธ. 25/41) 
ผูป้ระพฤติธรรม อยูเ่ป็นสุข (ข.ุธ.25/37) 
คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที� 21 “ถา้วา่ปราชญพ์ึงเห็นความสุขอนัไพบูลย ์เพราะสละ

ความสุขพอประมาณไซร้ เมื�อปราชญเ์ห็นความสุขอนัไพบูลย ์พึงสละความสุขพอประมาณเสีย ผูใ้ด
ปรารถนาความสุขเพื�อตนดว้ยการเขา้ไปตั*งความทุกขไ์วใ้นผูอื้�น ผูน้ั*นระคนแลว้ดว้ยความเกี�ยวขอ้ง
ดว้ยเวร ยอ่มไม่พน้ไปจากเวร ก็กรรมที�ควรทาํภิกษุเหล่านี*ละทิ*งเสียแลว้ ส่วนภิกษุเหล่าใดยอ่มทาํ
กรรมที�ไม่ควรทาํ อาสวะทั*งหลายยอ่มเจริญแก่ภิกษุเหล่านั*นผูมี้มานะดงัไมอ้อ้ยกขึ*นแลว้ ประมาท
แลว้ ก็กายคตาสติอนัภิกษุเหล่าใดปรารภดว้ยดีเป็นนิตย ์ ภิกษุเหล่านั*นผูท้าํความเพียรเป็นไปติดต่อ
ในกรรมที�ควรทาํ ย่อมไม่ส้องเสพกรรมที�ไม่ควรทาํ อาสวะทั*งหลายของภิกษุเหล่านั*น ผูมี้
สติสัมปชัญญะ ย่อมถึงความสิ*นไป พราหมณ์ฆ่ามารดาบิดาเสียได ้ ฆ่าพระราชาผูเ้ป็นกษตัริย ์
ทั*งสองเสียได ้ และฆ่าแวน่แควน้พร้อมกบันายเสมียนเสียได ้ ยอ่มเป็นผูไ้ม่มีทุกขไ์ป พราหมณ์ฆ่า
มารดาบิดาเสียได ้ ฆ่าพระราชาผูเ้ป็นพราหมณ์ทั*งสองเสียได ้ และฆ่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์ดุจเสือ
โคร่งเป็นที� 5 เสียได ้ ยอ่มเป็นผูไ้ม่มีทุกขไ์ป สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในพระพุทธเจา้เป็นนิตย ์
ทั*งกลางวนัและกลางคืน ชนเหล่านั*นชื�อวา่เป็นสาวกของพระโคดม ตื�นอยู ่ตื�นดีแลว้ในกาลทุกเมื�อ 
สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในพระธรรมเป็นนิตยท์ั*งกลางวนัและกลางคืน ชนเหล่านั*นชื�อว่าเป็น
สาวกของพระโคดม ตื�นอยู ่ตื�นดีแลว้ในกาลทุกเมื�อ สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในพระสงฆเ์ป็นนิตย ์
ทั*งกลางวนัและกลางคืนชนเหล่านั*นชื�อวา่เป็นสาวกของพระโคดม ตื�นอยู ่ ตื�นดีแลว้ในกาลทุกเมื�อ 
สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในกายเป็นนิตยท์ั*งกลางวนัและกลางคืน ชนหล่านั*นชื�อวา่เป็นสาวกของ
พระโคดม ตื�นอยู่ ตื�นดีแล้วในกาลทุกเมื�อ ใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน 
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ทั*งกลางวนัและกลางคืนชนเหล่านั*นชื�อวา่เป็นสาวกของพระโคดม ตื�นอยู ่ ตื�นดีแลว้ในกาลทุกเมื�อ 
ใจของชนเหล่าใดยินดีแลว้ในภาวนา ทั*งกลางวนัและกลางคืน ชนเหล่านั*นชื�อวา่เป็นสาวกของพระ
โคดม ตื�นอยูตื่�นดีแลว้ในกาลทุกเมื�อ บวชไดย้าก ยินดีไดย้าก เรือนมีการอยูค่รองไม่ดี นาํความทุกข์
มาให้ การอยูร่่วมกบับุคคลผูไ้ม่เสมอกนั นาํความทุกขม์าให้ ชนผูเ้ดินทางไกลอนัทุกขต์กตามแลว้ 
เพราะเหตุนั*น บุคคลไม่พึงเดินทางไกลและไม่พึงเป็นผูอ้นัทุกข์ตกตามแลว้ กุลบุตรผูมี้ศรัทธา  
ถึงพร้อมแล้วดว้ยศีล เพรียบพร้อมแลว้ด้วยยศและโภคะ ไปถึงประเทศใด ๆ เป็นผูอ้นัคนบูชาแล้ว 
ในประเทศนั*น ๆ แล สัตบุรุษยอ่มปรากฏไดใ้นที�ไกล เหมือนภูเขาหิมวนัต ์อสัตบุรุษแมน้ั�งแลว้ในที�นี*
ก็ยอ่มไม่ปรากฏเหมือนลูกศรที�บุคคลยิงไปแลว้ในเวลากลางคืน ฉะนั*น ภิกษุพึงเสพการนั�งผูเ้ดียว  
(ผูเ้ดียวหมายถึงมีจิตบริสุทธ̂ิที�ไม่มีกิเลสอยูด่ว้ยในจิตตน) การนอนผูเ้ดียว ไม่เกียจคร้าน เที�ยวไป 
ผูเ้ดียว ฝึกหดัตนผูเ้ดียว พึงเป็นผูย้นิดีแลว้ในที�สุดป่าฯ (ป่าหมายถึงจิตที�สงบจากกิเลส) (ข.ุธ.25/31) 

ความไม่ประมาท 
พระพุทธเจา้ตรัส ในคาถาธรรมบท อปัปมาทวรรคที� 2 วา่ “ความไม่ประมาท เป็นทาง

เครื�องถึงอมตนิพพาน ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ม่ประมาทยอ่มไม่ตาย ชนเหล่าใด
ประมาทแลว้ ยอ่มเป็นเหมือนคนตายแลว้ บณัฑิตทั*งหลายตั*งอยูใ่นความไม่ประมาท ทราบเหตุนั�น
โดยความแปลกกนัแลว้ ยอ่มบนัเทิงในความไม่ประมาท ยินดีแลว้ในธรรมอนัเป็นโคจรของพระ
อริยเจา้ทั*งหลาย ท่านเหล่านั*นเป็นนกัปราชญ ์เพ่งพินิจ มีความเพียรเป็นไปติดต่อมีความบากบั�นมั�น
เป็นนิตย ์ ยอ่มถูกตอ้งนิพพานอนัเกษมจากโยคะ หาธรรมอื�นยิ�งกว่ามิได ้ ยศย่อมเจริญแก่บุคคล 
ผูมี้ความหมั�น มีสติ มีการงานอนัสะอาด ผูใ้คร่ครวญแลว้จึงทาํผูส้ํารวมระวงั ผูเ้ป็นอยู่โดยธรรม 
และผูไ้ม่ประมาท ผูมี้ปัญญาพึงทาํที�พึงที�ห้วงนํ* าท่วมทบัไม่ได ้ ดว้ยความหมั�นความไม่ประมาท 
ความสํารวมระวงั และความฝึกตน ชนทั*งหลายผูเ้ป็นพาลมีปัญญาทราม ย่อมประกอบตาม
ความประมาท ส่วนนักปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาท เหมือนทรัพย์อนัประเสริฐสุด 
ท่านทั*งหลายอยา่ประกอบตามความประมาท อยา่ประกอบการชมเชยดว้ยสามารถความยินดีในกาม 
เพราะว่าคนผูไ้ม่ประมาทแลว้ เพ่งอยู่ ย่อมถึงสุขอนัไพบูลยเ์มื�อใด บณัฑิตย่อมบรรเทาความ
ประมาทดว้ยความไม่ประมาท เมื�อนั*นบณัฑิตผูมี้ความประมาทอนับรรเทาแลว้นั*น ขึ*นสู่ปัญญาดุจ
ปราสาท ไม่มีความโศก ยอ่มพิจารณาเห็นหมู่สัตวผ์ูมี้ความโศก นกัปราชญย์อ่มพิจารณาเห็นคนพาล 
เหมือนบุคคลอยูบ่นภูเขามองเห็นคนผูอ้ยูที่�ภาคพื*น ฉะนั*น ผูมี้ปัญญาดี เมื�อสัตวท์ั*งหลายประมาทแลว้ 
ยอ่มไม่ประมาท เมื�อสัตวท์ั*งหลายหลบั ยอ่มตื�นอยูโ่ดยมาก ยอ่มละบุคคลเห็นปานนั*นไป ประดุจมา้
มีกาํลงัเร็วละมา้ไม่มีกาํลงัไป ฉะนั*นทา้วมฆัวาฬถึงความเป็นผูป้ระเสริฐที�สุดกวา่เทวดาทั*งหลายดว้ย
ความไม่ประมาท บณัฑิตทั*งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท ความประมาทบณัฑิตติเตียน 
ทุกเมื�อ ภิกษุยินดีแลว้ในความไม่ประมาท หรือเห็นภยัในความประมาท เผาสังโยชน์นอ้ยใหญ่ไป 

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



30 
 

ดงัไฟไหมเ้ชื*อนอ้ยใหญ่ไป ฉะนั*น ภิกษุผูย้นิดีแลว้ในความไม่ประมาทหรือเห็นภยัในความประมาท 
เป็นผูไ้ม่ควรเพื�อจะเสื�อมรอบ ยอ่มมีในที�ใกลนิ้พพานทีเดียวฯ (ข.ุธ.25/12) 

โอวาทปาฏิโมกข์ 
โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลกัคาํสอนสําคญัของพระพุทธศาสนา หรือคาํสอนอนัเป็นหัวใจ

สาํคญัของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ�งที�พระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์1,250 รูป 
ผูไ้ปประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัมาฆบูชา ไดแ้ก่ 

การไม่ทาํบาปทั*งปวง 
การทาํกุศลใหถึ้งพร้อม 
การชาํระจิตของตนใหผ้อ่งแผว้ 
ธรรมทั*ง 3 อยา่งนี*  เป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ทั*งหลาย (ที.ม.10/54) 
อตัตวรรคที� 12 การพึ�งตนเองและช่วยเหลอืผู้อื�น 
ในธรรมบทอตัตวรรค พระพุทธเจา้ตรัสวา่ หากวา่บุคคลพึงรู้วา่ตนเป็นที�รักไซร้ พึงรักษาตน

นั*นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแล ้ว บณัฑิตพึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั*งสาม  
ยามใดยามหนึ� ง บุคคลพึงยงัตนนั*นแลให้ตั*งอยู่ในคุณอนัสมควรเสียก่อน พึงพรํ� าสอนผูอื้�น 
ในภายหลงั บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากว่าภิกษุพึงทาํตนเหมือนอย่างที�ตนพรํ� าสอนคนอื�นไซร้ 
ภิกษุนั*นมีตนอนัฝึกดีแล ้วหนอ พึง ฝึก ได ้ย ินว ่าตนแลฝึกได ้ยาก ตนแลเป็นที�พึ� งของตน  
บุคคลอื�นใครเล่าพึงเป็นที�พึ� งได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ที�พึ� งอนัได้โดยยาก  
ความชั�วที�ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ย่อมย ํ�ายีคนมีปัญญาทรามดุจเพชรย ํ�ายีแกว้มณี 
ที�เกิดแต่หิน ฉะนั*น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วนย่อมรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด ทาํให้เป็นอตัภาพ 
อนัตนรัดลงแล้วเหมือนเถาย่านทรายรวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบัแล้ว บุคคลนั*นย่อมทาํตน
เหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจรผูเ้ป็นโจก ฉะนั*น กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย 
ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วย กรรมนั*นแลทาํได้ยากอย่างยิ�ง ผูใ้ดมีปัญญาทราม  
อาศัยทิฐิอันลามก ย่อมคัดค้านคาํสั�งสอนของพระพุทธเจ้า ผูอ้รหันต์ เป็นพระอริยเจ้ามีปกติ 
เป็นอยูโ่ดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั*น ยอ่มเผล็ดเพื�อฆ่าตน เหมือนขุยไผฆ่่าตน้ไผ ่
ฉะนั*น ทาํชั�วดว้ยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํชั�วด้วยตนเอง ย่อมหมดจดด้วยตนเอง 
ความบริสุทธ̂ิ ความไม่บริสุทธ̂ิ เป็นของเฉพาะตวัคนอื�นพึงชําระคนอื�นให้หมดจดหาได้ไม่ บุคคล 
ไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื�อม เพราะประโยชน์ของผูอื้�นแมม้าก บุคคลรู้จกัประโยชน์ของ
ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ข.ุธ.25/22) 

พรหมวิหาร 4 
พรหมวหิาร 4 ประกอบไปดว้ย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา (ที.ปา.11/ 234) 
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เราไม่พกั เราไม่เพียร เราขา้มโอฆะสงสารได ้(ส.ํส.15/2) 
สัตวท์ั*งปวงดาํรงอยูไ่ด ้เพราะอาหาร (ข.ุข.ุ25/4) 
พดูอยา่งใด พึงทาํอยา่งนั*น (ที.ม. 10/255) 
ผูใ้ดไม่พดูเป็นธรรม ผูน้ั*นไม่ใช่สัตบุรุษ (ส.ํส.15/270) 
ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีเพื�อนดี นี* เป็นพรหมจรรย ์(ส.ํม.19/5) 
เหตุแห่งการวมุิตติ 5  
ในวิมุตติสูตรพระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุแห่งการวิมุตติ 5 เหตุที�ทาํให้บรรลุหลุดพน้กิเลส 

(วิมุตติ) ไดห้ลุดพน้ดว้ยการฟังธรรม หลุดพน้ดว้ยการแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม หลุดพน้ดว้ย
การท่องทบทวนธรรม หลุดพน้ดว้ยการตรึกตรองใคร่ครวญธรรม หลุดพน้ดว้ยการตั*งจิตมั�นในนิมิต 
(สมาธินิมิต) (องฺ.ปXฺจก.22/26) 

องค์คุณอุเบกขา 5 
องค์คุณอุเบกขา 5 ปริสุทธา (จิตบริสุทธิหมดจด) ปริโยทาตา (จิตสะอาดผุดผ่อง) มุทุ  

(จิตแววไว หวัอ่อนดดัง่าย) กมัมญัญา (จิตควรแก่การงาน) ปภสัสรา (จิตผอ่งใสแวววาว) (ม.อุ.14/690) 
สาราณยีธรรม 6 
ในสาราณียสูตรพระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบัสาราณียธรรม 6 เป็นหลกัการอยู่ร่วมกนัคือ 

ให้ระลึกถึงกนัด้วย เมตตากายกรรม (เมตตงั กายกมัมงั) เมตตาวจีกรรม (เมตตงั วจีกมัมงั)  
เมตตามโนกรรม (เมตตงั มโนกมัมงั) แบ่งปันลาภแก่กนัเป็นสาธารณโภคี (ลาภธมัมิกา) ศีลบริบูรณ์
เสมอกนั (สีลสามญัญตา) ความเห็นอยา่งอาริยะเสมอกนั (ทิฏฐิสามญัญตา) (องฺ.ฉกฺก.22/282) 

พุทธพจน์ 7  
ในสาราณียสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงการปฏิบติัสาราณียธรรม 6 อนัเป็นที�ตั*งแห่งการเกิด

ธรรมตามลาํดบั คือ พุทธพจน์ 7 ดังนี*  ระลึกถึงกนั (สาราณียะ) รักกัน (ปิยกรณะ) เคารพกัน  
(ครุกรณะ) เกื*อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ) ไม่วิวาทกนั (อวิวาทะ) พร้อมเพรียงกัน (สามคัคียะ)  
เป็นนํ*าหนึ�งใจเดียวกนั (เอกีภาวะ) (องฺ.สตฺตก.22/283) 

สมาธิปริขาร 7 
พระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบัสมาธิปริขาร ดงัขอ้ความสนทนากบัภิกษุ ดงันี*  “ขา้แต่พระองค ์

ผูเ้จริญ สนงักุมารพรหมไดก้ล่าวเนื*อความนี*แลว้ เรียกเทวดาชั*น ดาวดึงส์มากล่าววา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ
ทั*งหลาย เทวดาชั*นดาวดึงส์ จะสําคญัความขอ้นั*นเป็นไฉน ปริขารแห่งสมาธิ 7 ประการนี*   
อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคน์ั*น ทรงบญัญติัดีแลว้เพื�อ
ความเจริญ เพื�อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ ปริขารแห่งสมาธิ 7 ประการ เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้จริญ
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ทั*งหลาย ความที�จิตตั*งมั�น แวดลอ้มดว้ยองค์ 7 นี* แล พระผูมี้พระภาคตรัสว่า สัมมาสมาธิอนัเป็น
อริยะ มีอุปนิสัย ดงันี*บา้ง มีปริขารดงันี*บา้งฯ (ที.ม.10/206) 

อปริหานิยธรรม 7 
มหาปรินิพพานสูตรพระพุทธเจา้ตรัสอปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมที�พาเจริญอยา่งเดียว  

ไม่มีเสื�อมเลย หมั�นประชุมกนัเนืองนิตย ์พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียง
กนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิ�งที�พระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิกถอนสิ�งที�ทรงบญัญติัแลว้ สักการะ 
เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) เป็นสังฆปริณายก (ผูน้าํในการปฏิบติัที�ถูกตรง จะเป็น
นกับวชหรือฆราวาสก็ได)้ และเชื�อฟังถอ้ยคาํของท่าน ไม่ตกอยูใ่นอาํนาจตณัหาอนัจะก่อเกิดภพใหม่ 
ยินดีในเสนาสนะป่า (คือที�อยูอ่นัสงดัจากกิเลส) ตั*งสติไวว้า่ ทาํไฉนหนอ เพื�อนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีล
เป็นที�รัก ที�ยงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้�มาแลว้ ขอจงอยูเ่ป็นสุข (ที.ม.10/71) 

สัปปุริสธรรม 7 
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที�มีความเห็นถูกตอ้ง) ธมัมญัXู (เป็นผูรู้้ธรรม) 

อตัถญัXู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญัXู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัXู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญัXู 
 (เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) ปริสัญXู (เป็นผูรู้้หมู่คนและสิ�งรอบตวั) ปุคคลปโรปรัญXู (เป็นผูรู้้บุคคล) 
(องฺ.สตฺตก.23/65) 

สัปปายะ และอสัปปายะ 7 
สัปปายะ คือสิ�งที�เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที�อยู่ซึ� งเหมาะควร) 

โคจรสัปปายะ (ที�ไปซึ�งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพดูคุยที�เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที�
เหมาะควรเกี�ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที�เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที�เหมาะควร) 
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที�เหมาะควร) 

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

ความเป็นผู้มีมิตรดี สหายดี เป็นทั%งหมดทั%งสิ%นของพรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) 
พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูม้ีมิตรดี สหายดี เป็นทั*งหมดทั*งสิ*นของพรหมจรรย ์

(ความพน้ทุกข)์ ใน ส.ํส.15/381-384 ดงันี*  
[381] พระผูมี้พระภาคประทบั ... เขตพระนครสาวตัถี ... พระเจา้ปเสนทิโกศลประทบันั�ง 

ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�ง แลว้ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาควา่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประทานพระโอกาส

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



33 
 

ความปริวติกแห่งใจบงัเกิดขึ*นแก่ขา้พระองคผ์ูเ้ขา้ที�ลบัพกัผอ่นอยูอ่ยา่งนี* วา่ ธรรมที�พระผูมี้พระภาค
ตรัสดีแล้วนั�นแหละ สาํหรับผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที�ดี ไม่ใช่สําหรับผูม้ีมิตรชั�ว  
มีสหายชั�ว มีจิตนอ้มไปในคนที�ชั�วฯ 

พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ ดูกรมหาบพิตร ขอ้นี* เป็นอยา่งนั*น ดูกรมหาบพิตร ธรรมที�อาตมภาพ
กล่าวดีแล้วนั�นแหละ สาํหรับผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนดี ไม่ใช่สาํหรับผูมี้มิตรชั�ว 
มีสหายชั�ว มีจิตนอ้มไปในคนที�ชั�วฯ 

[382] ดูกรมหาบพิตร สมยัหนึ� งอาตมภาพอยูที่�นิคมของหมู่เจา้ศากยะ ชื�อว่านครกะในสักกชนบท 
ดูกรมหาบพิตร ครั* งนั*นภิกษุอานนทเ์ขา้ไปหาอาตมภาพถึงที�อยู ่ครั*นแลว้ก็อภิวาทอาตมภาพ แลว้นั�ง
อยู ่ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�ง ดูกรมหาบพิตรภิกษุอานนทน์ั�งอยู ่ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�งแลว้ไดก้ล่าวกะ
อาตมภาพวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที�ดี เป็นคุณกึ�งหนึ�ง
แห่งพรหมจรรย ์ดูกรมหาบพิตรเมื�อภิกษุอานนทก์ล่าวอยา่งนี*แลว้ อาตมภาพไดก้ล่าวกะภิกษุอานนทว์า่ ดูกร
อานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั*น ดูกรอานนท์ความเป็นผูม้ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที�ดีนี*   
เป็นพรหมจรรยท์ั*งสิ*นทีเดียว ดูกรอานนท์นี�ภิกษุผูมี้มิตรดี พึงปรารถนาภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี  
มีจิตนอ้มไปในคนที�ดี จกัเจริญอริยมรรคมีองคแ์ปด จกักระทาํซึ� งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดฯ้ 

[383] ดูกรอานนท์ก็ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที�ดี ยอ่มเจริญอริยมรรคมี 
องคแ์ปด ยอ่มกระทาํซึ� งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งไรฯ 

ดูกรอานนท ์ภิกษุในศาสนานี* ย่อมเจริญสัมมาทิฐิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ 
น้อมไปเพื�อความสละคืน ... ย่อมเจริญสัมมาสังกปัปะ ... ย่อมเจริญสัมมาวาจา ... ย่อมเจริญ
สัมมากมัมนัตะ ... ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ ... ย่อมเจริญสัมมาวายามะ ... ย่อมเจริญสัมมาสติ ... 
ยอ่มเจริญสัมมาสมาธิ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ นอ้มไปเพื�อความสละคืนฯ 

ดูกรอานนท์ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที�ดี ยอ่มเจริญอริยมรรคมีองคแ์ปด 
ยอ่มกระทาํซึ� งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งนี*แลฯ 

ดูกรอานนทโ์ดยปริยายแมนี้*  พึงทราบวา่ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคน
ที�ดี นี* เป็นพรหมจรรยท์ั*งสิ*นทีเดียวฯ 

ดูกรอานนท์ดว้ยวา่อาศยัเราเป็นมิตรดี สัตวท์ั*งหลาย ผูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้
จากความเกิดได ้สัตวท์ั*งหลายผูมี้ความแก่เป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความแก่ได ้สัตวท์ั*งหลายผู ้
มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความเจ็บป่วยได้ สัตวท์ั*งหลายผูม้ีความตายเป็น
ธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความตายได ้สัตวท์ั*งหลายผูมี้ความโศก ความรํ�าไร ความทุกข ์ความเสียใจ
และความคบัแคน้ใจเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความโศก ความรํ� าไร ความทุกข์ ความเสียใจ 
และความคบัแคน้ใจไดฯ้ 
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ดูกรอานนทโ์ดยปริยายนี*แล พึงทราบวา่ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคน
ที�ดี นี* เป็นพรหมจรรยท์ั*งสิ*นทีเดียวฯ 

[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนั*นแหละ พระองคพ์ึงทรงสําเหนียกอยา่งนี* วา่ เราจกัเป็น
ผูมี้มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที�ดี ดูกรมหาบพิตร พระองคพ์ึงทรงสาํเหนียกอยา่งนี*แลฯ 

ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยา่งหนึ�งนี*  คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั*งหลาย พระองคผ์ูมี้
มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที�ดี พึงทรงอาศยัอยูเ่ถิดฯ 

พุทธธรรม มีลกัษณะของ 8 ประการ 
ได้แก่ ลึกซึ* ง (คมัภีรา) เห็นตามได้ยาก (ทุททสา) รู้ตามได้ยาก (ทุรนุโพธา) สงบ (สันตา) 

ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่ได้ (อตักกาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้ได้เฉพาะบัณฑิต 
(ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี.9/26) 

อวชิชาสูตร 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย ดว้ยประการดงันี*  การไม่คบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่ฟังสัทธรรม 

ใหบ้ริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ยอ่มยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที�บริบูรณ์
ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายที�บริบูรณ์ย่อมยงั
ความไม่มีสติสัมปชญัญะใหบ้ริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชญัญะที�บริบูรณ์ยอ่มยงัการไม่สํารวมอินทรียใ์ห้
บริบูรณ์ การไม่สาํรวมอินทรียที์�บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 ให้บริบูรณ์ทุจริต 3 ที�บริบูรณ์ยอ่มยงันิวรณ์ 
5 ใหบ้ริบูรณ์นิวรณ์ 5 ที�บริบูรณ์ยอ่มยงัอวชิชาใหบ้ริบูรณ์อวชิชานี* มีอาหารอยา่งนี*  และบริบูรณ์อยา่งนี*ฯ 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ดว้ยประการดงันี*  การคบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ย่อมยงัการฟังสัทธรรมให้
บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ยอ่มยงัศรัทธาใหบ้ริบูรณ์ ศรัทธาที�บริบูรณ์ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจ
โดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายที�บริบูรณ์ย่อมยงัสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ 
สติสัมปชญัญะที�บริบูรณ์ย่อมยงัการสํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรียที์�บริบูรณ์ยอ่มยงั
สุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที�บริบูรณ์ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์  
สติปัฏฐาน 4 ที�บริบูรณ์ยอ่มยงัโพชฌงค ์7 (สติ ธมัมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ 
โพชฌงค์ 7 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี* มีอาหารอย่างนี*  และ
บริบูรณ์อยา่งนี*ฯ (องฺ.ทสก.24/61) 

จัตตาริสูตร 
ในจตัตาริสูตรพระพุทธเจา้ตรัสวา่ดูกรภิกษุทั*งหลายปัจจยันอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 4 

อย่างนี*  4 อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลายบรรดาจีวร ผา้บงัสุกุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 
บรรดาโภชนะ คาํขา้วที�ไดด้ว้ยปลีแขง้ นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษบรรดาเสนาสนะ โคนไม ้นอ้ย 
หาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเภสัช มูตรเน่า น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
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 เรากล่าวธรรมอยา่งใดอยา่งหนึ�ง ของภิกษุซึ� งเป็นผูส้ันโดษดว้ยปัจจยัที�นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ  
วา่เป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ ความคบัแคน้แห่งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษ ดว้ยปัจจยัน้อย  
หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื�อว ่า 
ไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผูส้ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี�ยวเอาไวไ้ด้ซึ� งธรรมอนัสมควรแก่ธรรม 
ที�พระตถาคตตรัสบอกแลว้แก่เธอ (ข.ุสุ. 25/281) 

การใช้สิ� งที�ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ในตัว ในจัตตาริสูตรนั%น สัมพันธ์กับ
ที�พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน วิ.ม.5/25-44 ดังนี% 

ภิกษุอาพาธในฤดูสารท  
[25] โดยสมยันั*นแล พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนัอารามของอนาถ

บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี ครั* งนั*น ภิกษุทั*งหลายอนัอาพาธซึ� งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตอ้ง 
แลว้ ยาคูที�ดื�มเขา้ไปก็พุ่งออก แมข้า้วสวยที�ฉนัแลว้ก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั*น พวกเธอจึงซูบผอม 
เศร้าหมอง มีผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอ็น พระผูมี้พระภาคไดท้อดพระเนตร 
เห็นภิกษุเหล่านั*น ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอ็น 
ครั* นแลว้จึงตรัสเรียกท่านพระอานนทม์ารับสั�งถามวา่ ดูกรอานนท ์ทาํไมหนอเด̀ียวนี* ภิกษุทั*งหลาย
จึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอ็น ท่านพระอานนท์
กราบทูลวา่ พระพุทธเจา้ขา้ เด̀ียวนี* ภิกษุทั*งหลาย อนัอาพาธซึ� งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตอ้งแลว้ ยาคูที�
ดื�มเขา้ไปก็พุง่ออก แมข้า้วสวยที�ฉนัแลว้ก็พุง่ออก เพราะอาพาธนั*น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมองมี
ผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอน็ 

พระพุทธานุญาตเภสัช 5 ในกาล 
ครั* งนั*น พระผูมี้พระภาคประทบัในที�สงดัทรงหลีกเร้นอยู ่ ไดมี้พระปริวิตกแห่งพระทยั

เกิดขึ*นอยา่งนี*วา่ เด̀ียวนี* ภิกษุทั*งหลายอนัอาพาธซึ� งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตอ้งแลว้ ยาคูที�ดื�มเขา้ไปก็
พุ่งออก แมข้า้วสวยที�ฉนัแลว้ก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั*น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมองมีผิวพรรณ
ไม่ดี มีผิวพรรณเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุ
ทั*งหลาย ซึ� งเป็นเภสัชอยูใ่นตวั และเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั*งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่
สัตวโ์ลก และจะไม่พึงปรากฏเป็นอาหารหยาบ ที�นั*นพระองคไ์ดมี้พระปริวิตกสืบต่อไปวา่ เภสัช 5 
นี*แล คือ เนยใส เนยขน้ นํ*ามนั นํ*าผึ*ง นํ*าออ้ย เป็นเภสัชอยูใ่นตวั และเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั*งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั*น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 
นี*แก่ภิกษุทั*งหลาย ใหรั้บประเคนในกาลแลว้บริโภคในกาล ครั*นเวลาสายณัห์พระองคเ์สด็จออกจาก
ที�หลีกเร้น ทรงทาํธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั*น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั*น แลว้รับสั�งกะภิกษุ
ทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราไปในที�สงดัหลีกเร้นอยู ่ ณ ตาํบลนี*  ไดมี้ความปริวิตกแห่งจิต
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เกิดขึ*นอยา่งนี*วา่ เด̀ียวนี* ภิกษุทั*งหลายอนัอาพาธซึ� งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตอ้งแลว้ ยาคูที�ดื�มเขา้ไปก็
พุ่งออก แมข้า้วสวยที�ฉนัแลว้ก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั*น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณ
ไม่ดี มีผิวเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุทั*งหลาย 
ซึ� งเป็นเภสัชอยูใ่นตวัและเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั*งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโ์ลก
และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เรานั*นไดมี้ความปริวิตกสืบต่อไปวา่ เภสัช 5 นี*
แล คือ เนยใส เนยขน้ นํ* ามนั นํ* าผึ*ง นํ* าออ้ย เป็นเภสัชอยูใ่นตวั และเขาสมมติวา่เป็นเภสัชทั*งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโ์ลก และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั*น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 
นี* แก่ภิกษุทั*งหลาย ให้รับประเคนในกาลแลว้บริโภคในกาล ดูกรภิกษุทั*งหลายเราอนุญาตให้รับ
ประเคนเภสัช 5 นั*นในกาล แลว้บริโภคในกาล 

พระพุทธานุญาตเภสัช 5 นอกกาล 
[26] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายรับประเคนเภสัช 5 นั*นในกาล แลว้บริโภคในกาล 

โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ยอ่ย ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารที�ดี พวกเธออนั
อาพาธซึ� งเกิดชุมในฤดูสารทนั*น และอนัความเบื�อภตัตาหารนี* ถูกตอ้งแลว้เพราะเหตุ 2 ประการนั*น 
ยิ�งเป็นผูซู้บผอม เศร้าหมอง มีผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอ็นมากขึ*น พระผู ้
มีพระภาคไดท้อดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั*นซึ� งซูบผอมเศร้าหมองมีผวิพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ*น ๆ 
มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอน็มากขึ*น ครั* นแลว้จึงตรัสเรียกท่านพระอานนท ์มารับสั�งถามวา่ ดูกรอานนท ์
ทาํไมหนอ เด̀ียวนี* ภิกษุทั*งหลายยิ�งซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวั
สะพรั�งด้วยเอ็นมากขึ*น? ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจา้ขา้ เด̀ียวนี* ภิกษุทั*งหลายรับ
ประเคนเภสัช 5 นั*น 

ในกาลแล้วบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ย่อย  
ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารที�ดี พวกเธออนัอาพาธซึ� งเกิดชุมในฤดูสารทนั*น และอนัความเบื�อ
ภตัตาหารนี* ถูกตอ้งแลว้ เพราะเหตุ 2 ประการนั*น ยิ�งเป็นผูซู้บผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิว
เหลืองขึ*น ๆ มีเนื*อตวัสะพรั�งดว้ยเอ็นมากขึ*น ลาํดบันั*นพระผูมี้พระภาคทรงทาํธรรมีกถา ในเพราะ
เหตุเป็นเคา้มูลนั*น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั*น แลว้ตรัสเรียกภิกษุทั*งหลายมารับสั�งว่า ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตใหรั้บประเคนเภสัช 5 นั*น แลว้บริโภคไดท้ั*งในกาลทั*งนอกกาล 

พระพุทธานุญาตนํ*ามนัเปลว 
[27] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการดว้ยนํ* ามนัเปลวเป็นเภสัช  

จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตนํ*ามนัเปลวเป็นเภสัช คือ นํ*ามนัเปลวหมี นํ*ามนัเปลวปลา นํ* ามนัเปลวปลาฉลาม 
นํ* ามนัเปลวหมู นํ* ามนัเปลวลา ที�รับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล บริโภคอยา่งนํ* ามนั
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 ดูกรภิกษุทั*งหลาย ถา้ภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะพึง
บริโภคนํ*ามนัเปลวนั*น ตอ้งอาบติัทุกกฏ 3 ตวั ดูกรภิกษุทั*งหลาย ถา้ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวใน
วิกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริโภคนํ* ามนัเปลวนั*น ตอ้งอาบติัทุกกฏ 2 ตวั ดูกรภิกษุทั*งหลาย  
ถา้ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริโภคนํ* ามนัเปลวนั*น ตอ้งอาบติั
ทุกกฏ 1 ตวั 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ถา้ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล หากจะพึงบริโภค
นํ*ามนัเปลวนั*น ไม่ตอ้งอาบติั 

พระพุทธานุญาตมูลเภสัช 
[28] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการด้วยรากไมเ้ป็นเภสัช  

จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตรากไมที้�เป็นเภสัช คือ ขมิ*น ขิง วา่นนํ* า วา่นเปราะ อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู  
ก็หรือมูลเภสัช แมช้นิดอื�นใดบรรดามี ที�ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี*ยวที�ไม่สําเร็จประโยชน์
แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัชเหล่านั*นแลว้เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมี
เหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมื�อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตเครื�องบดยา 
สมยัต่อมา ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการด้วยรากไมที้�เป็นเภสัชชนิดละเอียด  

จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค.พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตตวัหินบด ลูกหินบด 

พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช 
[29] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการด้วยนํ* าฝาดเป็นเภสัช  

จึงกราบทูลเรื� องแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* าฝาดที�เป็นเภสัช คือ นํ* าฝาดสะเดาะ นํ* าฝาดมูกมนั นํ* าฝาดกระดอมหรือขี*กา 
นํ* าฝาดบรเพด็ หรือพญามือเหล็ก นํ* าฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัช แมช้นิดอื�นใดบรรดามี  
ที�ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี*ยว ในของควรเคี*ยว ที�ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคใน
ของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหล่านั*น แลว้เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได ้
เมื�อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตปัณณเภสัช 
[30] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการดว้ยใบไมเ้ภสัช จึงกราบทูล

เรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย  
เราอนุญาตใบไมที้�เป็นเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมนั ใบกระดอม หรือขี*กา ใบกะเพรา หรือแมงลกั 

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



38 
 

ใบฝ้าย ก็หรือปัณณเภสัช แมช้นิดอื�นใดบรรดามี ที�ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี*ยว ในของ 
ควรเคี* ยว ที�ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภครับประเคนปัณณเภสัช
เหล่านั*น แลว้เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได ้เมื�อเหตุไม่มีภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติั
ทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตผลเภสัช 
[31] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการดว้ยผลไมเ้ป็นเภสัชจึงกราบ

ทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
เราอนุญาตผลไมที้�เป็นเภสัช คือ ลูกพิลงักาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลแห่ง
โกฐ ก็หรือผลเภสัช แมช้นิดอื�นใดบรรดามี ที�ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี*ยวในของควรเคี*ยว  
ที�ไม่สาํเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนผลเภสัชเหล่านั*นแลว้เก็บไว้
ไดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมื�อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตชตุเภสัช 
[32] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการดว้ยยางไมเ้ป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
เราอนุญาตยางไมที้�เป็นเภสัช คือ ยางอนัไหลออกจากตน้หิงคุ ยางอนัเขาเคี�ยวจากกา้นและใบแห่ง
ตน้หิงคุ ยางอนัเขาเคี�ยวจากใบแห่งตน้หิงคุ หรือเจือของอื�นดว้ย ยางอนัไหลออกจากยอดไมต้กะ 
ยางอนัไหลออกจากใบแห่งตน้ตกะ ยางอนัเขาเคี�ยวจากใบหรือไหลออกจากกา้นแห่งตน้ตกะ กาํยาน
ก็หรือชตุเภสัชชนิดอื�นใดบรรดามีที�ไม่สาํเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี*ยวในของควรเคี*ยว ที�ไม่สําเร็จ
ประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัชเหล่านั*น แล้วเก็บไวไ้ด้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมื�อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 
[33] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการดว้ยเกลือเป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
เราอนุญาตเกลือที�เป็นเภสัช คือ เกลือสมุทร เกลือดาํ เกลือสินเธาว ์เกลือดินโป่ง เกลือหุง ก็หรือ 
โลณเภสัชชนิดอื�นใดบรรดามี ที�ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี*ยวในของควรเคี* ยว ที�ไม่สําเร็จ
ประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนโลณเภสัชเหล่านั*น แลว้เก็บไวไ้ดจ้น
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมื�อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตจุณเภสัช 
[34] โดยสมยันั*นแล ท่านพระเวลฏัฐสีสะ อุปัชฌายข์องท่านพระอานนท ์อาพาธเป็นโรค

ฝีดาษ หรืออีสุกอีใส ผา้นุ่งผา้ห่มกรังอยูที่�ตวัเพราะนํ* าเหลืองของโรคนั*น ภิกษุทั*งหลายเอานํ* าชุบ ๆ 
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ผา้เหล่านั*นแลว้ค่อย ๆ ดึงออกมา พระผูมี้พระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินตามเสนาสนะ ไดท้อดพระเนตร
เห็นภิกษุพวกนั*นกาํลงัเอานํ* าชุบ ๆ ผา้นั*นแลว้ค่อย ๆ ดึงออกมา ครั* นแลว้เสด็จพระพุทธดาํเนินเขา้
ไปทางภิกษุเหล่านั*น ไดต้รัสถามวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุรูปนี*อาพาธโรคอะไร? ภิกษุทั*งหลาย
กราบทูลวา่ พระพุทธเจา้ขา้ ท่านรูปนี*อาพาธโรคฝีดาษ หรืออีสุกอีใส ผา้กรังอยูที่�ตวั เพราะนํ* าเหลือง 
พวกขา้พระพุทธเจา้เอานํ* าชุบ ๆ ผา้เหล่านั*นแลว้ค่อย ๆ ดึงออกมา ครั* งนั*นพระผูมี้พระภาค ทรงทาํ
ธรรมีกถา ในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั*น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั*น แลว้รับสั�งกะภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผง สําหรับภิกษุผูเ้ป็นฝีก็ดี พุพองก็ดี สิวก็ดี โรคฝีดาษ หรือ
อีสุกอีใสก็ดี มีกลิ�นตวัแรงก็ดี เราอนุญาตโคมยั ดินเหนียว กากนํ* ายอ้ม สําหรับภิกษุไม่อาพาธ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตครก สาก 

พระพุทธานุญาตเครื�องกรอง 
[35] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุทั*งหลายที�อาพาธมีความตอ้งการด้วยยาผงที�กรองแล้ว  

จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตวตัถุเครื�องกรองยาผง ภิกษุอาพาธมีความตอ้งการดว้ยยาผงที�ละเอียด พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตผา้กรองยา 

พระพุทธานุญาตเนื*อดิบและเลือดสด 
[36] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุรูปหนึ�งอาพาธเพราะผเีขา้ พระอาจารย ์พระอุปัชฌายะช่วยกนั

รักษาเธอ ก็ไม่สามารถแกไ้ขใหห้ายโรคได ้เธอเดินไปที�เขียงแล่หมู แลว้เคี*ยวกินเนื*อดิบ ดื�มกินเลือด
สด อาพาธเพราะผเีขา้ของเธอนั*น หายดงัปลิดทิ*ง ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*น แด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตเนื*อดิบ เลือดสด  
ในเพราะอาพาธเกิดแต่ผเีขา้. 

พระพุทธานุญาตยาตา 
[37] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุรูปหนึ�งอาพาธเป็นโรคนยัน์ตา ภิกษุทั*งหลายจูงเธอไปให้ถ่าย

อุจจาระบา้ง ปัสสาวะบา้ง พระผูมี้พระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินตามเสนาสนะ ไดท้อดพระเนตร
เห็นพวกภิกษุนั*นกาํลงัจูงภิกษุรูปนั*นไปให้ถ่ายอุจจาระบา้ง ปัสสาวะบา้ง จึงเสด็จพระพุทธดาํเนิน
เขา้ไปทางภิกษุพวกนั*นแลว้ไดต้รัสถามว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุรูปนี*อาพาธเป็นอะไร ? ภิกษุ
ทั*งหลายกราบทูลวา่ ท่านรูปนี*อาพาธเป็นโรคนยัน์ตา พวกขา้พระพุทธเจา้คอยจูงท่านรูปนี* ไปให้ถ่าย
อุจจาระบา้ง ปัสสาวะบา้ง พระพุทธเจา้ขา้ ลาํดบันั*น พระผูมี้พระภาคทรงทาํธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เป็นเคา้มูลนั*น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั*น แลว้รับสั�งกะภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาต
ยาตา คือ ยาตาที�ปรุงดว้ยเครื�องปรุงหลายอย่าง ยาตาที�ทาํดว้ยเครื�องปรุงต่าง ๆ ยาตาที�เกิดใน
กระแสนํ* าเป็นตน้ หรดาลกลีบทอง เขม่าไฟ พวกภิกษุอาพาธมีความตอ้งการดว้ยเครื�องยาที�จะบด 
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ผสมกบัยาตา จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตไมจ้นัทร์ กฤษณา กะลมัพกั ใบเฉียง แห้วหมู สมยัต่อมา ภิกษุ
ทั*งหลายเก็บยาตาชนิดผงไวใ้นโอบา้ง ในขนับา้ง ผงหญา้บา้ง ฝุ่ นบา้ง ปลิวลง จึงกราบทูลเรื�องนั*น
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาต
กลกัยาตา สมยัต่อมา พระฉพัพคัคียใ์ชก้ลกัยาตาชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดที�ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดที�ทาํ 
ดว้ยเงินบา้ง คนทั*งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาวา่ เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย ภิกษุไม่พึงใชก้ลกัยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใช ้ ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั*งหลาย  
เราอนุญาตกลกัยาตาที�ทาํดว้ยกระดูก ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขา ทาํดว้ยไมอ้อ้ ทาํดว้ยไมไ้ผ ่ ทาํดว้ยยาง  
ทาํดว้ยผลไม ้ทาํดว้ยโลหะ ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมา กลกัยาตาไม่มีฝาปิด ผงหญา้บา้ง ฝุ่ นบา้ง 
ปลิวตกลง ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตฝาปิด ฝาปิดยงัตกได ้พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลายเราอนุญาตให้ผกูดา้ย แลว้พนักบักลกัยาตา กลกัยาตาแตก พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลายเราอนุญาตให้ถกัดว้ยดา้ย สมยัต่อมา 
ภิกษุทั*งหลาย ป้ายยาตาดว้ยนิ*วมือ นยัน์ตาชํ* า จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตไมป้้ายยาตา สมยัต่อมา 
พระฉพัพคัคียใ์ช้ไมป้้ายตาชนิดต่าง ๆ คือ ที�ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ที�ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั*งหลายจึง 
เพง่โทษ ติเตียน โพนทะนาวา่ เหมือนเหล่าคฤหสัถผ์ูบ้ริโภคกาม 

ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสหา้มภิกษุทั*งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุไม่พึงใชไ้มป้้ายยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใช ้ ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตไมป้้ายยาตาที�ทาํดว้ยกระดูก ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขาทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมา 
ไมป้้ายยาตาตกลงที�พื*นเปื* อน ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตภาชนะสําหรับเก็บไมป้้ายยาตา สมยัต่อมา ภิกษุทั*งหลาย
บริหารกลกัยาตาบา้ง ไมป้้ายยาตาบา้ง ดว้ยมือ จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลายเราอนุญาตถุงกลกัยาตา หูถุงสําหรับ
สะพายไม่มี ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตเชือกผกูเป็นสายสะพาย 

พระพุทธานุญาตนํ*ามนั 
[38] ก็โดยสมยันั*นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะปวดศีรษะ ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*น

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลายเราอนุญาต
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นํ*ามนัทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตการนัตถุ์นํ* ามนัที�นัตถุ ์
ไหลออก ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสําหรับนตัถุ์ สมยัต่อมา พระฉพัพคัคียใ์ชก้ลอ้ง
สาํหรับนตัถุช์นิดต่าง ๆ คือ ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดที�ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั*งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาวา่ เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุไม่พึงใชก้ลอ้งสําหรับนตัถุ์ชนิด
ต่าง ๆ รูปใดใช ้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสําหรับนตัถุ์ที�ทาํดว้ยกระดูก ... 
ทาํดว้ยเปลือกสังข ์ท่านพระปิลินทวจัฉะนตัถุไ์ม่เท่ากนั ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตกลอ้ง
สําหรับนตัถุ์ประกอบดว้ยหลอดคู่ โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้
สูดควนัภิกษุทั*งหลายจุดเกลียวผา้แลว้สูดควนันั*นนั�นแหละ คอแสบร้อน จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระ
ผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสูด
ควนั สมยัต่อมา ฉพัพคัคียใ์ชก้ลอ้งสูดควนัชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดที�ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดที�ทาํดว้ย
เงินบา้ง คนทั*งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กลอ้งสูดควนัชนิดต่าง ๆ รูปใดใช ้ ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั*งหลาย  
เราอนุญาตกลอ้งสูดควนัที�ทาํดว้ยกระดูก ... ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมา กลอ้งสูดควนัไม่มีฝาปิด 
ตวัสัตวเ์ขา้ไปได ้ ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค ตรัสอนุญาต
แก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตฝาปิด สมยัต่อมา ภิกษุทั*งหลายบริหารกลอ้งสูด
ควนัดว้ยมือ จึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตถุงกลอ้งสูดควนั กลอ้งสูดควนัเหล่านั*นอยูร่่วมกนัยอ่มกระทบกนัได ้
ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตถุงคู่ หูสําหรับสะพายไม่มี ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาต
เชือกผกูเป็นสายสะพาย 

พระปิลินทวจัฉเถระอาพาธเป็นโรคลม 
[39] ก็โดยสมยันั*นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลม พวกแพทยป์รึกษาตกลง

กนัอยา่งนี*วา่ ตอ้งหุงนํ*ามนัถวาย ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
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ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* ามนัที�หุงในนํ* ามนัที�หุงนั*นแล 
แพทยต์อ้งเจือนํ*าเมาดว้ย ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้เจือนํ* าเมาลงในนํ* ามนัที�หุง สมยัต่อมา 
พระฉพัพคัคียหุ์งนํ*ามนัเจือนํ*าเมาลงไปเกินขนาด ดื�มนํ*ามนันั*นแลว้เมาภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�อง
นั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั*งหลายวา่ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุไม่พึงดื�ม
นํ* ามนัที�เจือนํ* าเมาลงไปเกินขนาด รูปใดดื�ม พึงปรับอาบติัตามธรรม ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาต
ให้ดื�มนํ* ามนัเจือนํ* าเมา ชนิดที�เขาหุงไม่ปรากฏสี กลิ�น และรสของนํ* าเมา สมยัต่อมา นํ* ามนัที�พวก
ภิกษุหุงเจือนํ*าเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครั* งนั*น ภิกษุทั*งหลาย 

ไดมี้ความปริวิตกว่า จะพึงปฏิบติัในนํ* ามนัที�เจือนํ* าเมาลงไปเกินขนาด อย่างไรหนอ ? 
แลว้กราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลายเราอนุญาตให้ตั*งเอาไวเ้ป็นยาทา สมยัต่อมา ท่านพระปิลินทวจัฉะหุงนํ* ามนัไวม้าก ภาชนะ
สาํหรับบรรจุนํ*ามนัไม่มี ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตลกัจั�น 3 ชนิด คือ ลกัจั�นทาํดว้ยโลหะ 1 
ลกัจั�นทาํดว้ยไม ้1 ลกัจั�นดว้ยผลไม ้1 สมยัต่อมา ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลมตามอวยัวะ 
ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั*งหลายเราอนุญาตการเขา้กระโจม โรคลมยงัไม่หาย ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*น
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาต
การรมใบไมต่้าง ๆ โรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตการรมใหญ่ โรคลมยงัไม่หาย 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* าที�ตม้เดือดดว้ย
ใบไมต่้างชนิดโรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
เราอนุญาตอ่างนํ*า  

อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ้ 
[40] ก็โดยสมยันั*นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะ อาพาธเป็นโรคลมเสียดยอกตามขอ้ ภิกษุ

ทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามขอ้ยงัไม่หาย ภิกษุทั*งหลาย
กราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตใหร้ะบายโลหิตออกแลว้กรอกดว้ยเขา 

อาพาธเทา้แตก 
[41] ก็โดยสมยันั*นแล เทา้ของท่านปิลินทวจัฉะแตก ภิกษุทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลายเราอนุญาตยาทาเทา้ 
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โรคยงัไม่หาย ภิกษุนวกะทั*งหลายจึงกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตใหป้รุงนํ*ามนัทาเทา้ 

อาพาธเป็นโรคฝี 
[42] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุรูปหนึ�งอาพาธเป็นโรคฝี ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตการ
ผา่ตดั ภิกษุนั*นตอ้งการนํ* าฝาด ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* าฝาด ภิกษุนั*นตอ้งการงาที�บดแลว้ 
ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตงาที�บดแลว้ ภิกษุนั*นตอ้งการยาพอก ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตยาพอก 
ภิกษุนั*นตอ้งการผา้พนัแผล ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตผา้พนัแผล แผลคนั ภิกษุทั*งหลายกราบทูล
เรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย  
เราอนุญาตให้ชะดว้ยนํ* าแป้งเมล็ดพรรณผกักาดแผลชื*นหรือเป็นฝ้า ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*น
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาต
ให้รมควนั เนื*องอกยื�นออกมา ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตใหต้ดัดว้ยกอ้นเกลือ แผลไม่งอก ภิกษุ
ทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* ามนัทาแผล นํ* ามนัไหลเยิ*ม ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตผา้เก่า
สาํหรับซบันํ*ามนัและการรักษาบาดแผลทุกชนิด 

พระพุทธานุญาตยามหาวกิฏั 4 อยา่ง 
[43] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุรูปหนึ�งถูกงูกดั ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค 

พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้ใชย้ามหาวิกฏั 4 อยา่ง คือ คูถ มูตร 
เถา้ ดิน ต่อมา ภิกษุทั*งหลายคิดสงสัยวา่ ยามหาวกิฏัไม่ตอ้งรับประเคนหรือตอ้งรับประเคน จึงกราบ
ทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
เราอนุญาตใหภิ้กษุรับประเคน ในเมื�อมีกปัปิยการก เมื�อกปัปิยการกไม่มี ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได ้
สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึ�งดื�มยาพิษเขา้ไป ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่ พระผูมี้พระภาค พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแด่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้ดื�มนํ* าเจือคูถต่อมา ภิกษุ
ทั*งหลายคิดสงสัยวา่ นํ* าเจือคูถนั*น จะไม่ตอ้งรับประเคน หรือตอ้งรับประเคน จึงกราบทูลเรื�องนั*น
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แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาต
คูถที�ภิกษุหยบิไวต้อนกาํลงัถ่าย นั�นแหละเป็นอนัประเคนแลว้ ไม่ตอ้งรับประเคนอีก 

ภิกษุอาพาธดว้ยโรคต่าง ๆ 
[44] ก็โดยสมยันั*นแล ภิกษุรูปหนึ�งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้
ดื�มนํ*าที�เขาละลายจากดินรอยไถซึ�งติดผาล สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึ�งอาพาธเป็นพรรดึก ภิกษุทั*งหลาย
กราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เราอนุญาตให้ดื�มนํ* าด่างอามิส สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึ�งอาพาธเป็นโรคผอมเหลือง ภิกษุ
ทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้ดื�มยาผลสมอดองนํ* ามูตรโค สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึ�งอาพาธเป็นโรค
ผิวหนงั ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตให้ทาํการลูบไลด้ว้ยของหอม สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึ�งมี
กายกอปรดว้ยโทษมาก ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตใหดื้�มยาประจุถ่าย ภิกษุนั*นมีความตอ้งการ
นํ* าขา้วใส ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั*งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* าขา้วใส มีความตอ้งการดว้ยนํ* าถั�วเขียวตม้ที�ไม่ขน้ ภิกษุ
ทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* าถั�วเขียวตม้ที�ไม่ขน้ มีความตอ้งการดว้ยนํ* าถั�วเขียวตม้ที�ขน้นิดหน่อย 
ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ* าถั�วเขียวตม้ที�ขน้นิดหน่อย มีความตอ้งการดว้ยนํ* าเนื*อตม้ ภิกษุ
ทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั*งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตนํ*าเนื*อตม้  

มนาปทายสูีตร  
ในมนาปทายีสูตร พระผูมี้พระภาค ไดต้รัสกะอุคคเทพบุตรดว้ยพระคาถาความวา่ ผูใ้ห้

ของที�พอใจ ยอ่มไดข้องที�พอใจ ผูใ้ห้ของที�เลิศ ยอ่มไดข้องที�เลิศ ผูใ้ห้ของที�ดี ยอ่มไดข้องที�ดี และ
ผูใ้ห้ของที�ประเสริฐ ยอ่มเขา้ถึงสถานที�ประเสริฐ นรชนใดให้ของที�เลิศ ให้ของที�ดี และให้ของที�
ประเสริฐ นรชนนั*นจะบงัเกิด ณ ที�ใด ๆ ยอ่มมีอายยุนื มียศ ดงันี*ฯ (องฺ.ปXฺจก. 22/44) 

พระพุทธเจา้ตรัสความสําคญัของการแบ่งปัน “ที�พึ�งของสัตวท์ั*งปวงยิ�งไปกวา่ทานไม่มี” 
(ข.ุชา. 28/1, 073)  
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ใน ท.ีปา.11/51-54 พระพุทธเจ้าตรัส ถึงธรรมดํา มีวบิากดํา ธรรมขาว มีวบิากขาว  
[51] ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งนี*  สมยัหนึ�ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระวิหารบุพพาราม 

เป็นปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวตัถี ก็โดยสมยันั*นแล วาเสฏฐสามเณรกบั
ภารทวาชสามเณร เมื�อจาํนงความเป็นภิกษุอยู ่อยูอ่บรมในสํานกัภิกษุทั*งหลาย เยน็วนัหนึ�ง พระผูมี้
พระภาคเสด็จออกจากที�หลีกเร้น เสด็จลงจากปราสาทแลว้ทรงจงกรมอยู ่ณ ที�แจง้ในร่มเงาปราสาท 
วาเสฏฐสามเณรไดเ้ห็นพระผูมี้พระภาคเสด็จออกจากที�หลีกเร้น เสด็จลงจากปราสาทกาํลงัเสด็จ
จงกรม อยูใ่นที�แจง้ ในร่มเงาปราสาทในเวลาเยน็ ครั* นแลว้จึงเรียกภารทวาชสามเณรมาพูดวา่ ดูกร
ภารทวาชะผูมี้อายุ นี*พระผูมี้พระภาคเสด็จออกจากที�หลีกเร้นในเวลาเยน็ เสด็จลงจากปราสาททรง
จงกรมอยู ่ณ ที�แจง้ในร่มเงาปราสาท เรามาไปกนัเถิด พากนัเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงที�ประทบั 
บางทีเราจะไดฟั้งธรรมมีกถา เฉพาะพระพกัตร์ของพระองคบ์า้งเป็นแม่นมั�น ส่วนภารทวาชสามเณร
รับคาํของวาเสฏฐสามเณรแลว้ ทนัใดนั*น วาเสฏฐสามเณรกบัภารทวาชสามเณร พากนัเขา้ไปเฝ้า
พระผูมี้พระภาคถึงที�ประทบั ครั* นแลว้ถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแลว้ ชวนกนัเดินตามเสด็จ
พระองคผ์ูก้าํลงัเสด็จจงกรมอยู ่ครั* งนั*นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมาแลว้ตรัสวา่ 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั*งสอง มีชาติเป็นพราหมณ์ มีตระกูลเป็นพราหมณ์ ออกบวชจาก
ตระกลูพราหมณ์ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะพวกพราหมณ์ไม่ด่าวา่เธอทั*งสองบา้งดอกหรือฯ  

สามเณรทั*งสองนั*นจึงกราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ พวกพราหมณ์พากนัด่าว่าขา้
พระองคท์ั*ง 2 ดว้ยคาํเหยียดหยามอยา่งสมใจ อยา่งเต็มที� ไม่มีลดหยอ่นเลย พระผูมี้พระภาคจึงตรัส
ถามต่อไปว่า ก็พวกพราหมณ์พากนัด่าว่าเธอทั*งสองด้วยถ้อยคาํอนัเหยียดหยามอย่างสมใจ  
อย่างเต็มที� ไม่มีลดหย่อนอย่างไรเล่า สามเณรทั*งสองกราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ พวก
พราหมณ์พากนัวา่อยา่งนี* ว่า พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะที�ประเสริฐที�สุด วรรณะอื�นเลวทราม 
พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื�นเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียว 

บริสุทธ̂ิ พวกอื�นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธ̂ิไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ  
เกิดจากปากของพรหม มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ*น เป็นทายาทของพรหม เจา้ทั*งสองคน
มาละวรรณะที�ประเสริฐที�สุดเสียแลว้ ไปเขา้รีดวรรณะที�เลวทราม คือ พวกสมณะที�มีศีรษะโลน้  
เป็นพวกคฤหบดี เป็นพวกดาํ เป็นพวกเกิดจากเทา้ของพรหม เจา้ทั*งสองคนมาละพวกที�ประเสริฐ
ที�สุดใดเสียไป เขา้รีดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะที�มีศีรษะโลน้ เป็นพวกคฤหบดีเป็นพวกดาํ 
เป็นพวกเกิดจากเทา้ของพรหม ขอ้นั*นไม่ดี ไม่สมควรเลย ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พวกพราหมณ์พา
กนัด่าวา่ขา้พระองคท์ั*งสองดว้ยถอ้ยคาํที�เหยยีดหยาม อยา่งสมใจอยา่งเตม็ที� ไม่มีลดหยอ่นเลยอยา่งนี*
แล พระองคจึ์งตรัสว่า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ์ระลึกถึงเรื�องเก่าของพวกเขา
ไม่ได ้ จึงพากนัพูดอย่างนี*  พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะที�ประเสริฐที�สุด วรรณะอื�นเลวทราม 
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พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื�นเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธ̂ิ พวกอื�น
นอกจากพราหมณ์หาบริสุทธ̂ิไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม  
มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ*น เป็นทายาทของพรหม ดงันี*  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ  
ก็ตามที�ปรากฎอยูแ่ล คือ นางพราหมณีทั*งหลายของพวกพราหมณ์ มีระดูบา้ง มีครรภบ์า้ง คลอดอยูบ่า้ง 
ให้ลูกกินนมอยูบ่า้ง อนัที�จริง พวกพราหมณ์เหล่านั*นก็ลว้นแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณี
ทั*งนั*น พากนัอวดอา้งอยา่งนี*วา่ พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะที�ประเสริฐที�สุด วรรณะอื�นเลวทราม 
พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอื�นเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธ̂ิ พวกอื�น
นอกจากพราหมณ์หาบริสุทธ̂ิไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม  
มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ*นเป็นทายาทของพรหม เขาเหล่านั*นกล่าวตู่พรหม และพูดเท็จ
ก็จะประสบแต่บาปเป็นอนัมากฯ 

[52] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหล่านี*  มีอยูสี่� คือ กษตัริย ์พราหมณ์ แพศย ์ศูทร 
ก็กษตัริยบ์างพระองค์ในโลกนี*  มีปรกติฆ่าสัตว ์ มีปรกติลกัทรัพย ์ มีปรกติประพฤติผิดในกาม
ทั*งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาํหยาบ พูดเพอ้เจอ้ ละโมบมาก คิดปองร้ายผูอื้�น  
มีความเห็นผดิ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี*แล ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศล
นบัว่าเป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษนบัว่าเป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพนับว่าเป็นธรรม 
ไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรมนบัว่าไม่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมดาํ มีวิบากดาํ วิญXูชน 
ติเตียน อกุศลธรรมเหล่านั*น มีปรากฏอยูแ่มใ้นกษตัริยบ์างพระองคใ์นโลกนี*  ดูกรวาเสฏฐะและภาร
ทวาชะ แมพ้ราหมณ์บางคนในโลกนี*  ฯลฯ แมแ้พศยบ์างคนในโลกนี*  ฯลฯ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศู้ทรบางคนในโลกนี*  มีปรกติฆ่าสัตว ์ มีปรกติลกัทรัพย ์
มีปรกติประพฤติผิดในกามทั*งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาํหยาบ พูดเพอ้เจอ้ ละโมภ
มาก คิดปองร้ายผูอื้�น มีความเห็นผิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี*แล 
ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนบัวา่เป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษนบัวา่เป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพ
นบัวา่เป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรมนบัวา่ไม่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมดาํ มีวิบากดาํ 
วญิXูชนติเตียน ธรรมเหล่านั*นมีปรากฎอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี*ฯ 

[53] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝ่ายกษตัริยบ์างพระองคใ์นโลกนี*  เป็นผูเ้วน้ขาดจาก
การฆ่าสัตว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลกัทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤติผิดในกาม เป็นผูเ้วน้ขาด
จากการพูดเท็จ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพูดส่อเสียด เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพูดคาํหยาบ เป็นผูเ้วน้ขาด
จากการพดูเพอ้เจอ้ ไม่ละโมบมาก ไม่คิดปองร้ายผูอื้�น มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี*แล ธรรมเหล่าใดเป็นกุศลนบัวา่เป็นกุศลเป็นธรรม ไม่มีโทษนบัวา่เป็น
ธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที�ควรเสพนบัว่าเป็นธรรมที�ควรเสพ ควรเป็นอริยธรรมควรนบัว่าเป็น 
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อริยธรรม เป็นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญXูชนสรรเสริญธรรมเหล่านั*นมีปรากฏอยูแ่มใ้นกษตัริยบ์าง
พระองคใ์นโลกนี*  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพ้ราหมณ์บางคนในโลกนี*  ฯลฯ แมแ้พศยบ์างคน
ในโลกนี*  ฯลฯ แมศู้ทรบางคนในโลกนี*  เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆ่าสัตว ์ฯลฯ ไม่ละโมภมาก  
ไม่คิดปองร้ายผูอื้�น มีความเห็นชอบ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี*แล ธรรมเหล่าใดที�เป็นกุศลนบัวา่
เป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีโทษนบัวา่เป็นธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที�ควรเสพนบัว่าเป็นธรรมที�ควร
เสพ ควรเป็นอริยธรรม นบัวา่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาว มีวิบากขาว วิญXูชนสรรเสริญ 
ธรรมเหล่านั*น มีปรากฏอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี*  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมื�อวรรณะทั*ง
สี� เหล่านี* แล รวมเป็นบุคคลสองจาํพวกคือพวกที�ตั*งอยู่ในธรรมดาํ วิญXูชนติเตียนจาํพวกหนึ� ง  
พวกที�ตั*งอยูใ่นธรรมขาว วญิXูชนสรรเสริญจาํพวกหนึ�ง เช่นนี*  ไฉนพวกพราหมณ์จึงพากนัอวดอา้ง
อยูอ่ยา่งนี*วา่ พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะที�ประเสริฐที�สุด วรรณะอื�นเลวทราม พวกพราหมณ์เป็น
วรรณะขาว พวกอื�นเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธ̂ิ พวกอื�นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธ̂ิไม่ 
พราหมณ์พวกเดียวเป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ*น 
เป็นทายาทของพรหม ดงันี* เล่า ท่านผูรู้้ทั*งหลายยอ่มไม่รับรองถอ้ยคาํของพวกเขา ขอ้นั*นเพราะเหตุไร 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะว่า บรรดาวรรณะทั*งสี� เหล่านั*น ผูใ้ดเป็นภิกษุสิ*นกิเลสและ 
อาสวะแลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ มีกิจที�ควรทาํ ทาํเสร็จแลว้ ไดว้างภาระเสียแลว้ ลุถึงประโยชน์
ของตนแลว้ สิ*นเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแลว้ หลุดพน้ไปแลว้เพราะรู้โดยชอบผูน้ั*นปรากฏวา่เป็นผูเ้ลิศ
กวา่คนทั*งหลายโดยชอบธรรมแท ้มิไดป้รากฎโดยไม่ชอบธรรมเลย ดว้ยวา่ธรรมเป็นของประเสริฐ
ที�สุดในหมู่ชน ทั*งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั*งในเวลาภายหนา้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนี*แล 
เธอทั*งสองพึงทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั*นเป็นของประเสริฐที�สุดในหมู่ชนทั*งในเวลาที�เห็นอยูท่ ั*งใน
เวลาภายหนา้ฯ 

[54] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจา้ปัสเสนทิโกศล ทรงทราบ แน่ชดัวา่พระสมณ
โคดมผูย้อดเยี�ยมไดท้รงผนวชจากศากยตระกูล ดงันี*  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากย 
ตระกูลยงัตอ้งเป็นผูโ้ดยเสด็จพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยู ่ทุก ๆ ขณะและพวกเจา้ศากยะตอ้งทาํการ
นอบนอ้ม กราบไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยู ่ ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี*แล พวกเจา้ศากยะยงัตอ้งกระทาํการนอบนอ้ม กราบไหว ้
ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรมอนัใดอยูใ่นพระเจา้ปัสเสนทิโกศล แต่ถึงกระนั*น กิริยาที�นอบนอ้ม 
กราบไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม และสามีจิกรรมอนันั*น พระเจา้ปัสเสนทิโกศลก็ยงัทรงกระทาํอยูใ่น
ตถาคต ดว้ยทรงถือวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้พระชาติสูง เรามีชาติตํ�ากวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้
พระกาํลงั เรามีกาํลงันอ้ยกวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้คุณน่าเลื�อมใส เรามีคุณน่าเลื�อมใสนอ้ยกว่า 
พระสมณโคดมเป็นผูสู้งศกัด̂ิ เราเป็นผูต้ ํ�าศกัด̂ิกวา่ ดงันี*  แต่ที�แท ้พระเจา้ปัสเสนทิโกศลทรงสักการะ 
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เคารพ นบัถือ บูชา ไหว ้ ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูด่ว้ยอาการอยา่งนี*  ดูกร 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยปริยายนี*แล เธอทั*งสองพึงทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั*นเป็นของประเสริฐ
ที�สุดในหมู่ชน ทั*งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั*งในเวลาภายหนา้ฯ” 

“โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รู้จกัอิ�ม เป็นทาสแห่งตณัหา ...” (ม.ม.13/450)  
มหาปเทส 4 คือ หลกัการใหญ่ที�ใชอ้า้งอิงตรวจสอบแลว้ตดัสิน 
สิ�งใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิ�งนั*นเขา้กบัสิ�งไม่ควร ขดักบัสิ�งควร สิ�งนั*นจึงไม่ควร 
สิ�งใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิ�งนั*นเขา้กบัสิ�งควร ขดักบัสิ�งไม่ควร สิ�งนั*นจึงควร 
สิ�งใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิ�งนั*นเขา้กบัสิ�งไม่ควร ขดักบัสิ�งควร สิ�งนั*นจึงไม่ควร 
สิ�งใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิ�งนั�นเขา้กบัสิ�งควร ขดักบัสิ�งไม่ควร สิ�งนั*นจึงควร  
(ว.ิม.5/92) 
ปัจจัยเกดิสัมมาทฏิฐิ 2  
ปัจจยั 2 อยา่งที�ทาํใหส้ัมมาทิฏฐิเกิดขึ*น 
1) ปรโตโฆสะ (การตั*งใจรับฟังผูอื้�น) 
2) โยนิโสมนสิการ (การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที�เกิด) (ม.มู.12/497) 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อปฏิบัติและสภาพแห่งความเป็นพุทธะ คือ ผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบานดว้ย

ธรรม ว่า “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน เป็นผูเ้ขา้หา
สมณะหรือพราหมณ์แลว้ซกัถามว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนอกุศล
เป็นอยา่งไร กรรมส่วนที�มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนที�ไม่มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมที�ควรเสพเป็น
อย ่างไร กรรมที�ไม่ควรเสพเป็นอย ่างไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู ่พึง เ ป็นไปเพื �อไม่เป็น
ประโยชน์เพื�อทุกข์ตลอดกาลนาน อนึ� ง กรรมอะไรข้าพเจ้าทาํอยู่พึงเป็นไปเพื�อเป็นประโยชน์ 
เพื�อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื*องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั*น อนัตนทาํ สั�งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ ครั* นจุติ จากสวรรคน์ั*นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งนี*  
ยอ่มไดเ้ฉพาะซึ� งมหาปุริสลกัษณะนี*  คือ มีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุลี
ละอองมิติดพระกายได ้ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั*น ถา้อยู่ครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดิ เมื�อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื�อเป็นพระราชาจะได้รับผลขอ้นี*  คือ มีปัญญามาก  
ไม่มีบรรดากามโภคีชนผูใ้ดผูห้นึ� งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่พระองค ์ ถา้พระมหา
บุรุษนั*นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลส
อนัเปิดแลว้ในโลก เมื�อเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เมื�อเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้นี*  คือ มีพระ
ปรีชามาก มีพระปรีชากวา้งขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว มีพระปรีชาเฉียบแหลม  
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มีพระปรีชาทาํลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตวผ์ูใ้ดผูห้นึ� งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่
พระองค ์...” (ที.ปา.11/146) 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสคุณสมบัติของสมณะ ภิกษุ มุนี ว่า “... บุคคลไม่ชื�อว่าเป็นสมณะ
เพราะศีรษะโลน้ บุคคลผูไ้ม่มีวตัร พดูเหลาะแหละ มากดว้ยความอิจฉาและความโลภจกัเป็นสมณะ
อยา่งไรได ้ ส่วนผูใ้ดสงบบาป (กิเลสเหตุแห่งทุกข)์ นอ้ยใหญ่ไดโ้ดยประการทั*งปวง ผูน้ั*นเรากล่าว
ว่าเป็นสมณะเพราะสงบบาปได้แล้ว บุคคลไม่ชื�อว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงที�ขอคนอื�น บุคคล
สมาทานธรรมอนัเป็นพิษ ไม่ ชื� อว่า เป็นภิกษุด้วยเหตุนั* น ผู ้ใดในโลกนี* ลอยบุญและบาปแล้ว  
(ผูส้ามารถทาํลายบาปคือกิเลสเหตุแห่งทุกข์ในตนจนหมดเกลี* ยงแล้ว โดยใช้บุญคือธรรมะที�ใช้
ทาํลายกิเลส เมื�อทาํลายกิเลสไดแ้ลว้จึงไม่ตอ้งใชบุ้ญทาํลายบาปอีกต่อไป จึงเป็นผูล้อยบุญและบาป
แลว้ ชีวติที�เหลือของท่านจึงไม่ทาํบาป (กิเลส) ทั*งปวง แต่ทาํกุศล (ความดีงามช่วยเหลือเกื*อกูลผูอื้�น 
ทาํให้คนในโลกไดป้ระโยชน์ ให้ถึงพร้อมซึ� งสั�งสมเป็นวิบากดีให้ท่านได้อาศยัตราบปรินิพพาน 
จิตใจท่านจึงบริสุทธ̂ิผ่องใส) ประพฤติพรหมจรรยรู้์ธรรมทั*งปวงแลว้ เที�ยวไปในโลก ผูน้ั*นแล  
เราเรียกวา่เป็นภิกษุ บุคคลไม่ชื�อวา่เป็นมุนีเพราะความนิ�ง บุคคลผูห้ลงลืมไม่รู้แจง้ ไม่ชื�อวา่เป็นมุนี 
ส่วนผูใ้ดเป็นบณัฑิตถือธรรมอนัประเสริฐเป็นดุจบุคคลประคองตราชั�ง เวน้บาปทั*งหลายผูน้ั*นชื�อวา่
เป็นมุนี เพราะเหตุนั*นผูน้ั*นชื�อวา่มุนี ผูใ้ดรู้จกัโลกทั*งสอง (โลกโลกียะและโลกโลกุตตระ) ผูน้ั*นเรา
เรียกวา่เป็นมุนีเพราะเหตุนั*น บุคคลไม่ชื�อวา่เป็นอริยะเพราะเหตุที�เบียดเบียนสัตวท์ั*งปวง บุคคลที�เรา
เรียกวา่เป็นอริยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตวท์ั*งปวง ...” (ข.ุข.ุ25/29) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงญาณที� 5 ของพระโสดาบันว่า “... ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ� ง  
อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดงันี* ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ (ความรู้ความเห็นความเขา้ใจ) 
ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั*น ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิ ประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกรภิกษุทั*งหลาย ธรรมดานี*ของบุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิ คือ อริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที�ควรทาํอย่างไรของเพื�อนสพรหมจารี 
โดยแท ้ ถึงอยา่งนั*น ความเพ่งเล็งกลา้ในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ของอริย
สาวกนั*นก็มีอยู ่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อน ยอ่มเล็มหญา้กินดว้ยชาํเลืองดูลูกดว้ยฉะนั*น อริยสาวกนั*น 
ยอ่มรู้ชดัอยูอ่ยา่งนี* วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั*น นี*ญาณที� 5 เป็นอริยะ เป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั*นบรรลุ
แลว้ ...” (ม.มู.12/547) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงประโยชน์ตนว่า “ผูใ้ดเป็นภิกษุสิ*นกิเลสและอาสวะแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรยแ์ล้ว มีกิจที�ควรทาํ ทาํเสร็จแล้ว ได้วางภาระเสียแล้ว ลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว  

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



50 
 

สิ*นเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแลว้ หลุดพน้ไปแลว้เพราะรู้โดยชอบ ผูน้ั*นปรากฏว่าเป็นผูเ้ลิศกว่าคน
ทั*งหลายโดยชอบธรรมแท”้ (ที.ปา.11/53) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงอธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ว่า “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภพ 
3 นี* ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ 3 เป็นไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 นี*  ควรละ 
ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี*  ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย เมื�อใดแล ภพ 3 นี*  เป็นสภาพอนัภิกษุละไดแ้ลว้ และเธอเป็นผูมี้สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้ใน
ไตรสิกขานี*  เมื�อนั*นภิกษุนี* เรากล่าวว่า ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ ไดท้าํที�สุดทุกข ์
เพราะละมานะไดโ้ดยชอบฯ” (องฺ.สตฺตก.22/376) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงต้นเหตุของทุกข์ว่า “กามสุขขลัลิกะ (การเสพสุขลวง ในรูป รส กลิ�น 
เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที�เป็นภยั) และอตัตกิลมถะ (การประกอบความลาํบากแก่ตนดว้ย
ความยดึมั�นถือมั�น) เป็นตน้เหตุแห่งทุกข”์ (ส.ํม.19/1664)  

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเพยีรที�พอเหมาะว่า “ดูกรโสณะ เหมือนกนันั�นแล ความเพียรที�
ปรารภเกินไปนกั ยอ่มเป็นไปเพื�อความฟุ้งซ่าน ความเพียรที�ยอ่หยอ่นนกั ก็เป็นไปเพื�อเกียจคร้าน 
เพราะเหตุนั*นแล เธอจงตั*งความเพียรแต่พอเหมาะ จงทราบขอ้ที�อินทรีย ์(กาํลงัจิต) ทั*งหลายเสมอกนั 
(ไม่ตึงไม่หยอ่นเกินไป) และจงถือนิมิต (เครื�องหมาย หรือการกาํหนดหมาย) ในความสมํ�าเสมอนั*น” 
(ว.ิม.5/2) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการตั%งตนอยู่บนความลาํบากว่า “ตั*งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรม
เจริญยิ�ง ตั*งตนอยูบ่นความสบาย อกุศลธรรมเจริญยิ�ง” (ม.อุ.14/15) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงเทคนิคการทาํลายกเิลสที�แน่นหนาว่า “พรากไมที้�ชุ่มดว้ยยางออกจาก
นํ*าก่อนแลว้ค่อยเผาทาํลาย” (ม.อุ.14/312) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการพิจารณาเพื�อดับทุกข์ “พิจารณาความไม่เที�ยง ความเป็นทุกข ์
ความไม่มีตวัตนของกิเลส ยอ่มหลุดพน้จากทุกข”์ (ส.ํข.17/84-86) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ�งควรละและสิ�งควรเข้าถึงว่า “... เมื�อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง วา่ธรรม 
เหล่าใดนั*นเป็นอกุศล เป็นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นตน้แลว้ จึงควรละหรือเขา้ถึงธรรมตามนั*น” 
(องฺ.เอกก.20/505) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ�งควรละและสิ�งควรเข้าถึงว่า “บณัฑิตย่อมเวน้สิ� งที�ไม่เป็น
ประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ�งที�เป็นประโยชน์” (องฺ.จตุกฺก.21/42) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีหลุดพ้นจากอาสวะ (กิเลส) ว่า “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ... พระผูมี้พระ
ภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ ... ทรงประกาศโทษของสังขารที�ต ํ�าชา้เศร้าหมอง (โทษของการปรุง
แต่งหรือสร้างกิเลสความโลภโกรธหลงสุขลวงอนัเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั*งปวงตามหลกัปฏิจจสมุป
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บาทดา้นเกิดทุกขท์ั*งปวง) และอานิสงส์ (ประโยชน์) ในพระนิพพาน (ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส
ความโลภ โกรธ หลงสุขลวง ตามหลกัปฏิจจสมุปบาท ดา้นการดบัทุกข์ที�ตน้เหตุ ทุกข์ทั*งปวงก็จะดบั) 
จิตของภิกษุเหล่านั* น ผู ้อันพระผู ้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  … ทรงให้เห็นแจ้ง  
ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รื�นเริงด้วยธรรมมีกถา ไม่นานนัก ก็หลุดพน้จากอาสวะ เพราะ 
ไม่ยึดมั�นฯ” (ที.ม.10/49) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการต่อสู้กบัมารว่า 
“[458] ขา้พเจา้ได้สดบัมาแล ้วอย่างนี*  สมยัหนึ� งพระผูม้ีพระภาคประทบัอยู ่ ณ  

พระวหิารเชตะวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวตัถีฯ  
[459] ครั* งนั*นแล มารผูมี้บาป ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงที�ประทบั ครั* นแลว้ไดก้ล่าวกะ

พระผูมี้พระภาคดว้ยคาถาวา่ บ่วงใดมีใจไปไดใ้นอากาศกาํลงัเที�ยวไป ขา้พระองคจ์กัคลอ้งพระองค์
ไวด้ว้ยบ่วงนั*น สมณะท่านไม่พน้เราฯ  

[460] พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ เราหมดความพอใจ ในรูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐพัพะ 
อนัเป็นของรื�นรมยใ์จแลว้ แน่ะมาร เรากาํจดัท่านไดแ้ลว้ฯ ลาํดบันั*น มารผูมี้บาป เป็นทุกข ์เสียใจวา่ 
พระผูมี้พระภาคทรงรู้จกัเรา พระสุคตทรงรู้จกัเรา ดงันี*  จึงไดห้ายไปในที�นั*นนั�นเองฯ” (ส.ํส.15/458-460) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความลึกซึ%งแห่งธรรมว่า “... ธรรมที�เราบรรลุแลว้นี*  เป็นธรรมลึกซึ* ง 
เห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได ้ละเอียดรู้ไดเ้ฉพาะบณัฑิตส่วนหมู่สัตวนี์*   
มีอาลยั (ความห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสุขลวง) เป็นที�ยินดี ยินดีแลว้ในอาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั  
ก็อนัหมู่สัตวผ์ูมี้อาลยัเป็นที�ยินดี ยินดีแลว้ในอาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั ยากที�จะเห็นไดซึ้� งฐานะนี*  
คือ ปัจจยัแห่งสภาวะธรรมอนัเป็นที�อาศยักนัเกิดขึ*น (ปฏิจจสมุปบาท) ยากที�จะเห็นไดซึ้� งฐานะแมนี้*
คือ พระนิพพาน ซึ� งเป็นที�ระงบัแห่งสังขารทั*งปวง (การปรุงแต่งหรือสร้างสุขลวงอนัเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์จริง) เป็นที�สลดัอุปธิ (กิเลส) ทั*งปวง เป็นที�สิ*นไปแห่งตณัหา คลายความกาํหนัดดบัทุกข์”  
(ที.ม.10/44) 

พระพุทธเจ้าตรัส ใน “มหาขันธกะ” ถึง “โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ”  
[1] โดยสมยันั*นพระผูมี้พระภาคพุทธเจา้แรกตรัสรู้ประทบัอยู ่ณ ควงไมโ้พธิพฤกษใ์กล้

ฝั�งแม่นํ* าเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศ ครั* งนั*น พระผูม้ีพระภาคประทบันั�งด้วยบลัลังก์เดียว 
เสวยวมุิตติสุข ณ ควงไมโ้พธิพฤกษต์ลอด 7 วนัและทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) 
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ*น หรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีวา่ดงันี*  

ปฏิจจสมุปบาทอนุโลม เพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมี
วญิญาณ เพราะวญิญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
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เป็นปัจจยัจึงมีผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจยัจึงมีตณัหา เพราะ
ตณัหาเป็นปัจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัจึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ เพราะ
ชาติเป็นปัจจยัจึงมีชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโ์ทมนสัอุปายาส เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั*งมวลนั�นยอ่ม
เกิดดว้ยประการฉะนี*   

ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ�งเพราะอวิชชานั�นแหละดบัโดยไม่เหลือ ดว้ยมรรคคือวิราคะ
สังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึงดบั เพราะนามรูป
ดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส จึงดบั เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั*งมวล
นั�นยอ่มดบัดว้ยประการฉะนี*  

ลาํดบันั*น พระผูมี้พระภาคทรงทราบเนื*อความนั*นแลว้ จึงทรงเปล่งอุทานนี* ในเวลานั*นว่า
ดงันี*  เมื�อใดแล ธรรมทั*งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู ่เมื�อนั*น ความสงสัยทั*งปวงของ
พราหมณ์นั*นยอ่มสิ*นไป เพราะมารู้ธรรมพร้อมทั*งเหตุ 

[2] ลาํดับนั*น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดมชัฌิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี* ในเวลานั*นว่าดงันี*  ... เมื�อใดแลธรรมทั*งหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู่เมื�อนั*น ความสงสัยทั*งปวงของพราหมณ์นั*นย่อมสิ*นไป เพราะ
ไดรู้้ความสิ*นแห่งปัจจยัทั*งหลาย 

[3] ลาํดบันั*น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอด
ปัจฉิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี* ในเวลานั*นวา่ดงันี*  ... เมื�อใดแลธรรมทั*งหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู ่เมื�อนั*น พราหมณ์นั*น ย่อมกาํจดัมารและเสนาเสียได ้ดุจพระอาทิตยอุ์ทยั
ทาํอากาศใหส้วา่งฉะนั*น (ว.ิม.4/1-3) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่เที�ยง ไม่มีตัวตนแท้ ของกิเลสว่า “... รูป เวทนา สัญญา 
สังขาร วิญญาณของกิเลสนั*น เหมือนกลุ่มฟองนํ* า ฟองนํ* า พยบัแดด ตน้กล้วย มายากล” (สํ.ข.
17/242-246) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของกามว่า 
“[1549] กามทั*งหลายมีความพอใจ (ความสุข) นอ้ย ทุกข์อื�นยิ�งกวา่กามไม่มี ชนเหล่าใด

ส้องเสพกามทั*งหลาย ชนเหล่านั*นยอ่มเขา้ถึงนรก  
[1550] เหมือนดาบที�ลบัคมดีแลว้เชือด เหมือนกระบี�ที�ขดัดีแลว้แทง เหมือนหอกที�พุ่งปักอก 

(เจบ็ปานใด) กามทั*งหลายเป็นทุกยิ�งกวา่นั*น 
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[1551] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชั�วบุรุษ ผาลที� เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวนั  
(ร้อนปานใด) กามทั*งหลายเป็นทุกขย์ิ�งกวา่นั*น 

[1552] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ* ามันที� เดือดพล่าน ทองแดงที�กําลังละลายควา้ง  
(ร้อนปานใด) กามทั*งหลายเป็นทุกขย์ิ�งกวา่นั*น” (ข.ุชา.27/1549-1552)  

พระพุทธเจ้าตรัสในคุมพยิชาดกเปรียบวตัถุกามเหมือนยาพษิ 
[778] ยกัษ์ชื�อคุมพิยะเที�ยวหาเหยื�อของตนอยู่ ไดว้างยาพิษอนัมีสีกลิ�นและรสเหมือน

นํ*าผึ*งไวใ้นป่า 
[779] สัตวเ์หล่าใดมาสําคญัว่านํ* าผึ*ง กินยาพิษนั*นเขา้ไป ยาพิษนั*นเป็นของร้ายแรงกว่า

สัตวเ์หล่านั*นสัตวเ์หล่านั*นตอ้งพากนัเขา้ถึงความตายเพราะยาพิษนั*น” (ข.ุชา.27/778-779) 
พระพุทธเจ้าตรัสถึง“ลักษณะจิตวิญญาณ 7 ประการว่า ทูรังคมงั (ไปได้ไกล) เอกจรัง  

(ไปแต่ผูเ้ดียว) อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง) คุหาสยงั (มีกายเป็นที�อาศยั ถา้ไม่มีกายก็อาศยัอยูใ่นจิตตนเอง) 
อนิทัสสนัง (มองไม่เห็น) อนันตัง (ไม่มีที� สุด) สัพพโต ปภัง (แจ่มใสโดยประการทั* งปวง)”  
(ที.สี.9/350, ข.ุข.ุ25/13) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงลักษณะและอานิสงส์ของวิมุติ ว่า“วิมุติ (หลุดพ้นจากกิเลส)  
เป็นกาํลงั” (ที.ปา.11/50 ) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที�ทําให้มีความสามารถว่า “ดูกรภิกษุทั*งหลาย ... เป็นผูเ้ขา้หา
สมณะหรือพราหมณ์แลว้ซกัถามวา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนอกุศล
เป็นอยา่งไร กรรมส่วนที�มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนที�ไม่มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมที�ควรเสพเป็น
อย่างไร กรรมที�ไม่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่พึงเป็นไปเพื�อไม่เป็นประโยชน์ 
เพื� อ ทุก ข์ตลอดก าล นา น อนึ� ง  กรรม อะ ไรข้าพ เจ้าทําอยู่พึ ง เ ป็นไป เพื� อ เ ป็นประโยช น์  
เพื�อสุขตลอดกาลนาน ... เพราะกรรมนั*น อนัตนทาํ สั�งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ จะไดรั้บผลขอ้นี*  
คือ .. .มีความสามารถวอ่งไว ...” (ที.ปา.11/146 ) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่ประมาทว่า “ความไม่ประมาท เป็นทางเครื�องถึงอมต
นิพพาน ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ม่ประมาทยอ่มไม่ตาย ชนเหล่าใดประมาทแลว้ 
ย่อมเป็นเหมือนคนตายแลว้ บณัฑิตทั*งหลายตั*งอยู่ในความไม่ประมาท ทราบเหตุนั�นโดยความ
แปลกกนัแลว้ ย่อมบนัเทิงในความไม่ประมาท ยินดีแลว้ในธรรมอนัเป็นโคจรของพระอริยเจา้
ทั*งหลาย ท่านเหล่านั*น เป็นนกัปราชญ์ เพ่งพินิจ มีความเพียรเป็นไปติดต่อมีความบากบั�นมั�น 
เป็นนิตย ์ ยอ่มถูกตอ้งนิพพานอนัเกษมจากโยคะ หาธรรมอื�นยิ�งกวา่มิได ้ ยศยอ่มเจริญแก่บุคคลผูมี้
ความหมั�น มีสติ มีการงานอนัสะอาด ผูใ้คร่ครวญแลว้จึงทาํผูส้ํารวมระวงั ผูเ้ป็นอยูโ่ดยธรรม และผู ้
ไม่ประมาท ผูมี้ปัญญาพึงทาํที�พึงที�ห้วงนํ* าท่วมทบัไม่ได ้ ดว้ยความหมั�นความไม่ประมาท ความ
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สาํรวมระวงั และความฝึกตน ชนทั*งหลายผูเ้ป็นพาล มีปัญญาทราม ยอ่มประกอบตามความประมาท 
ส่วนนักปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาท เหมือนทรัพยอ์นัประเสริฐสุด ท่านทั*งหลายอย่า
ประกอบตามความประมาท อย่าประกอบการชมเชยด้วยสามารถความยินดีในกาม เพราะว่าคน 
ผูไ้ม่ประมาทแลว้ เพ่งอยู ่ยอ่มถึงสุขอนัไพบูลย ์เมื�อใด บณัฑิตยอ่มบรรเทาความประมาทดว้ยความ
ไม่ประมาท เมื�อนั*นบณัฑิตผูมี้ความประมาทอนับรรเทาแลว้นั*น ขึ*นสู่ปัญญาดุจปราสาท ไม่มีความโศก 
ยอ่มพิจารณาเห็นหมู่สัตวผ์ูมี้ความโศก นกัปราชญย์่อมพิจารณาเห็นคนพาล เหมือนบุคคลอยูบ่น
ภูเขามองเห็นคนผูอ้ยูที่�ภาคพื*นฉะนั*น ผูมี้ปัญญาดี เมื�อสัตวท์ั*งหลายประมาทแลว้ ยอ่มไม่ประมาท 
เมื�อสัตวท์ั*งหลายหลบั ยอ่มตื�นอยูโ่ดยมาก ยอ่มละบุคคลเห็นปานนั*นไป ประดุจมา้มีกาํลงัเร็วละมา้
ไม่มีกาํลังไปฉะนั*น ท้าวมฆัวาฬถึงความเป็นผูป้ระเสริฐ ที�สุดกว่าเทวดาทั*งหลายด้วยความ 
ไม่ประมาท บณัฑิตทั*งหลายยอ่มสรรเสริญความไม่ประมาท ความประมาทบณัฑิตติเตียนทุกเมื�อ 
ภิกษุยินดีแลว้ในความไม่ประมาท หรือเห็นภยัในความประมาท เผาสังโยชน์นอ้ยใหญ่ไป ดงัไฟ
ไหมเ้ชื*อน้อยใหญ่ไป ฉะนั*น ภิกษุผูย้ินดีแลว้ในความไม่ประมาทหรือเห็นภยัในความประมาท  
เป็นผูไ้ม่ควรเพื�อจะเสื�อมรอบ ยอ่มมีในที�ใกลนิ้พพานทีเดียวฯ” (ข.ุข.ุ25/12) 

พระพุทธเจ้าตรัสเรื�องการเพียรการพักว่า “เราไม่พกั เราไม่เพียร เราขา้มโอฆะไดแ้ลว้” 
(ส.ํส.15/2) 

พระพุทธเจ้าตรัสสภาวะนิพพาน 7 เป็นสภาวะจิตที�กิเลสทั%งปวงสิ%นเกลี%ยงแล้ว คือ  
ไม่มีอะไรเปรียบได้ (นัตถิ อุปมา) ไม่มีอะไรหักล้างได้ (อสังหิรัง) ไม่กาํเริบ (อสังกุปปัง) เที�ยง  
(นิจจงั) ย ั�งยืน (ธุวงั) ตลอดกาล (สัสสตงั) ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา (อวิปริณามธัมมงั) (ขุ.จู.
30/659) 

พระพุทธเจ้าตรัสธรรมของพรหมว่า “พรหมวหิารสี�  ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา” 
(ที.ปา.11/234)  

พระพุทธเจ้าตรัสถึง “องค์คุณอุเบกขา 5”  
1. ปริสุทธา คือ จิตบริสุทธิหมดจดจากกิเลส 
2. ปริโยทาตา คือ แมจ้ะมีผสัสะคือเหตุการณ์ต่าง ๆ มากระทบกระแทก จิตยงัสะอาด 

ผดุผอ่งจากกิเลสอยู ่ไม่ออกอาการของกิเลส 
3. มุทุ คือ จิตแววไว หวัอ่อนดดัง่าย ไม่ยึดมั�นถือมั�น พร้อมปรับเปลี�ยนไปสู่จุดที�เป็นกุศล

สูงสุดที�เป็นไปไดจ้ริง ณ องคป์ระกอบนั*น 
4. กมัมญัญา คือ จิตควรแก่การงาน มีปัญญากระทาํอยา่งเหมาะควรในการดาํเนินกิจกรรม

การงาน 
5. ปภสัสรา คือ จิตผอ่งใส แวววาว งดงาม ดีงาม  
(ม.อุ.14/690) 
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พระพุทธเจ้าตรัสถึงความยินดีที�ถูกต้องว่า “ยินดีในธรรมชนะความยินดีทั*งปวง” (ขุ.ขุ.
25/34) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความพร่องในโลกว่า “โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รู้จกัอิ�ม เป็นทาสแห่ง
ตณัหา ...” (ม.ม.13/450) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสอดคล้องลงตัวกนัทุกสูตรของธรรมะที�ท่านตรัสไว้ว่า 
“...ดูกรภิกษุทั*งหลาย พระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและ

ย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ย่อมตรัสบอกแสดงซึ� งพุทธพจน์อนัใด 
ในระหวา่งนี*  พุทธพจน์นั*นทั*งหมด ยอ่มเป็นอยา่งนั*นนั�นแล ไม่เป็นอยา่งอื�น ...” (ข.ุข.ุ25/293) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงวรรณะ 9 คือ การทาํตัวเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อย่าง 
“เป็นคนเลี* ยงง่าย (สุภระ) บาํรุงง่าย (สุโปสะ) มักน้อย (อัปปิจฉะ) สันโดษ ใจพอ  

(สันตุฏฐิ) ขดัเกลา (สัลเลขะ) กาํจดักิเลส มีศีลเคร่ง (ธูตะ) มีอาการที�น่าเสื� อมใส (ปาสาทิกะ)  
ไม่สะสม (อปจยะ) ปรารภความเพียร ยอดขยนั (วริิยารัมภะ)” (ว.ิมหา.1/20) 

 
พระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิบัติได้ถูกต้องตามลําดับ อนุปุพพวิหาร 9 คือ ธรรมอันเป็น

เครื�องอยู่ตามลาํดับ 
1. สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลกรรม บรรลุปฐมฌาน (ฌานที� 1) มีวิตก วิจาร ปีติ สุข  

เกิดจากวเิวกอยู ่
2. บรรลุทุติยฌาน (ฌานที� 2) มีความผอ่งใสแห่งจิตภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ*น ไม่มีวิตก 

วจิาร มีแต่ปีติ สุข เกิดจากสมาธิอยู ่
3. บรรลุตติยฌาน (ฌานที� 3) เพราะปีติสิ*นไป ได้รับสุขด้วยนามกาย มีสติอยู่เป็นสุข  

มีอุเบกขาอยู ่
4. บรรลุจตุตถฌาน (ฌานที� 4) ละสุข ละทุกข ์ดบัโสมนสั โทมนสัก่อน ๆ ได ้มีอุเบกขา

เป็นเหตุใหส้ติบริสุทธ̂ิอยู ่
5. บรรลุอากาสานญัจายตนะ  
6. บรรลุวญิญาณญัจายตนะ  
7. บรรลุอากิญจญัญายตนะ  
8. บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ 
9. บรรลุสัญญาเวทยิตนิโรธ (กาํหนดรู้แจง้อารมณ์วา่ กิเลสดบัสนิทเด็ดขาดแลว้) เพราะ

ล่วงพน้เนวสัญญานาสัญญายตนะ  
(ที.ปา.11/355) 
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พระพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติของพระโสดาบัน ใน ม.มู.12/543-550 
[543] ดูกรภิกษุทั*งหลายก็ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึกเป็นนิยยานิกธรรมนาํออกซึ� ง

บุคคลผูท้าํตามนั*นเพื�อความสิ*นทุกข์โดยชอบเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั*งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี*
ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนตน้ก็ดี ไปสู่เรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่เรามีจิตอนัปริยุฏฐาน
กิเลสใดกลุม้รุมแลว้ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั*นที�เรายงัละไม่ไดมี้อยูห่รือ
หนอ? ดูกรภิกษุทั*งหลาย ถา้ภิกษุมีจิตอนักามราคะกลุม้รุมก็ชื�อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้
เทียว มีจิตอนัพยาบาทกลุม้รุมก็ชื�อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัถีนมิทธะกลุม้
รุมก็ชื�อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว มีจิตอนัอุททจัจกุกกุจจะกลุ้มรุมก็ชื�อว่ามีจิต
อนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัวิจิกิจฉากลุม้รุมก็ชื�อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้
รุมแลว้เทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื� องโลกนี* ก็ชื�อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว 
เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื�องโลกหนา้ก็ชื�อวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว และเกิดขดัใจ
ทะเลาะวิวาททิ�มแทงกนัและกนัด้วยหอกคือปากอยู่ก็ชื�อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้ว
เทียว ภิกษุนั*นย่อมรู้ชดัอยา่งนี* ว่าเรามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสใดกลุม้รุมแลว้ ไม่พึงรู้เห็นตามความ
เป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั*นที�เรายงัละไม่ได้แล้ว มิได้มีเลย จิตเราตั*งไวดี้แล้ว เพื�อ
ตรัสรู้สัจจะทั*งหลาย นี*ญาณที� 1 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัภิกษุนั*นบรรลุแลว้ 

[544] ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ เราเสพเจริญทาํให้มาก
ซึ�งทิฏฐินี*  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลสเฉพาะตนหรือหนอ? อริยสาวกนั*นยอ่ม
รู้ชดัอย่างนี* ว่าเราเสพเจริญทาํให้มากซึ� งทิฏฐินี*  ย่อมได้ความระงบัเฉพาะตน ย่อมได้ความดบักิเลส
เฉพาะตน นี*ญาณที� 2 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั*นบรรลุแลว้  

[545] ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�งอริยสาวก ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่เราประกอบดว้ย
ทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื�นนอกธรรมวินัยนี*  ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั*นมีอยู่หรือหนอ?  
อริยสาวกนั*นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี*วา่เราประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื�นนอกธรรมวินยั
นี* ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั*นมิไดมี้ นี* ญาณที� 3 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน  
อนัอริยสาวกนั*นบรรลุแลว้ 

[546] ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั*น ดูกรภิกษุทั*งหลายก็
บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทั*งหลาย ธรรมดานี* ของบุคคล 
ผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิคือความออกจากอาบติัเช่นใด ยอ่มปรากฏอริยสาวกยอ่มตอ้งอาบติัเช่นนั*นบา้ง
โดยแท ้ถึงอย่างนั*น อริยสาวกนั*นรีบแสดงเปิดเผยทาํให้ตื*นซึ� งอาบติันั*น ในสํานักพระศาสดา 
หรือเพื�อนสพรหมจารีที�เป็นวิญXูชนทั*งหลาย ครั* นแสดงเปิดเผยทาํให้ตื*นแลว้ก็ถึงความสํารวม
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ต่อไป เปรียบเหมือนกุมารที�อ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟดว้ยมือหรือดว้ยเทา้เขา้แลว้ ก็ชกัหนีเร็วพลนั
ฉะนั*น อริยสาวกนั*นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี*วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเรา
ก็ประกอบ ดว้ยธรรมดาเช่นนั*น นี*ญาณที� 4 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริย
สาวกนั*นบรรลุแลว้  

[547] ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั*น ดูกรภิกษุทั*งหลาย 
ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกรภิกษุทั*งหลายธรรมดานี* ของบุคคล 
ผูถ้ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที�ควรทาํอย่างไร ของ
เพื�อนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอย่างนั*น ความเพง่เล็งกลา้ในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญา
สิกขา ของอริยสาวกนั*นก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินด้วยชาํเลืองดูลูก
ด้วยฉะนั*น อริยสาวกนั*นยอ่มรู้ชดัอยูอ่ย่างนี* วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดา
เช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั*น นี*ญาณที� 5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวก
ปุถุชน อนัอริยสาวกนั*นบรรลุแลว้ 

[548] ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั*น ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั*งหลาย พละนี* ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ
คืออริยสาวกนั*นเมื�อธรรมวินยัที�ตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยูท่าํให้มีประโยชน์ทาํไวใ้น
ใจกาํหนดดว้ยจิตทั*งปวงเงี�ยโสตฟังธรรม อริยสาวกนั*นรู้ชดัอย่างนี* ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั*น นี* ญาณที� 6 เป็นอริยะเป็นโลกุตระ 
ไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั*นบรรลุแล้ว 

[549] ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี* วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั*น ดูกรภิกษุทั*งหลายก็บุคคล
ผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั*งหลาย พละนี* ของบุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั*น เมื�อธรรมวินัยที�ตถาคตประกาศแล้ว อนับณัฑิตแสดงอยู ่ย ่อมได้ 
ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทยอ์นัประกอบด้วยธรรม อริยสาวกนั*นรู้ชัด
อย่างนี* ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั* น  
นี* ญาณที� 7 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั*นบรรลุแล้ว 

[550] ดูกรภิกษุทั*งหลาย ธรรมดาอนัอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์ 7 ประการอย่างนี*
ตรวจดูดีแล้วด้วยการทาํให้แจง้ซึ� งโสดาปัตติผล ดูกรภิกษุทั*งหลาย อริยสาวกผูป้ระกอบด้วย
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องค์ 7 ประการนี* แล ย่อมเป็นผูเ้พรียบพร้อมด้วยโสดาปัตติผลฉะนี* แล พระผูม้ีพระภาคได้ตรัส
พระพุทธพจน์นี*แลว้ ภิกษุเหล่านั*นชื�นชมยนิดี พระภาษิตของพระผูมี้พระภาค ฉะนี*แล 

พระพุทธเจ้าตรัสลักษณะของสัจจะว่า “สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั* น มิได้มีสอง”  
(ข.ุข.ุ29/549) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงอานิสงส์ของศีลที�เป็นกุศลว่า“... ดูกรอานนทศี์ลที�เป็นกุศลมีอวิปปฏิสาร
เป็นผลมีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ อวิปปฏิสารมีปราโมทยเ์ป็นผลมีความปราโมทยเ์ป็นอานิสงส์ 
ความปราโมทยมี์ปีติเป็นผลมีปีติเป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ ปัสสัทธิ
มีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ สมาธิมียถาภูตญาณทสัสนะ
เป็นผลมียถาภูตญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตญาณทสัสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทา
วิราคะเป็นอานิสงส์ นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ 
ด้วยประการดังนี*  ดูกรอานนท์ศีลที� เป็นกุศล ย่อมถึงอรหัตโดยลําดับ ด้วยประการดังนี* แลฯ” 
(องฺ.ทสก.24/1) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
“ครั* งนั*นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคยงัที�ประทบัถวายบงัคมพระผู ้

มีพระภาคแลว้นั�ง ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�ง ครั* นแลว้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดี
วา่ ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุที�อริยสาวกเขา้ไประงบัภยัเวร 5 ประการเสียไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื�อง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรม อนัเป็นอริยะด้วยปัญญาอริย
สาวกนั*น เมื�อหวงัอยูพ่ึงพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้่าเรามีนรกสิ*นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ*นแลว้ มีปิตติ
วสิัยสิ*นแลว้ มีอบายทุคติและวินิบาตสิ*นแล้ว เราเป็นพระโสดาบนัมีความไม่ตกตํ�าเป็นธรรมดา 
เป็นผูเ้ที�ยงที�จะตรัสรู้ในภายหนา้ ดงันี*  

ภยัเวร 5 ประการที�อริยสาวกเขา้ไประงบัแลว้ เป็นไฉนคือบุคคลผูฆ่้าสัตวย์อ่มประสบภยัเวร
ทั*งที�เป็นไปในปัจจุบนั ทั*งที�เป็นไปในสัมปรายภพ ตอ้งเสวยทุกขโทมนสัแมที้�เป็นไปทางใจเพราะ
ปาณาติบาตเป็นปัจจยั  บุคคลผูง้ดเวน้จากปาณาติบาต ย ่อมไม่ประสบภยัเวรทั*งที�เป็นไป 
ในปัจจุบนั ทั*งที�เป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้งเสวยทุกขโทมนัสแมที้�เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ด
เวน้จากปาณาติบาตแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรดว้ยประการฉะนี*  บุคคลผูถื้อเอาสิ�งของที�เจา้ของเขา
ไม่ให ้... บุคคลผูป้ระพฤติผดิในกามทั*งหลาย ... บุคคลผูก้ล่าวคาํเทจ็ ... บุคคลผู.้..เมา...สุราและเมรัย
อนัเป็นฐานแห่งความประมาทยอ่มประสบภยัเวร ทั*งที�เป็นไปในปัจจุบนั ทั*งที�เป็นไปในสัมปรายภพ  
ตอ้งเสวยทุกขโทมนสัแมที้�เป็นไปในทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐาน
แห่งความประมาท ยอ่มไม่ประสบภยัเวรทั*งที�เป็นไปในปัจจุบนั ทั*งที�เป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้ง
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เสวยทุกขโทมนัสแมที้�เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐาน
แห่งความประมาทแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรนั*นดว้ยประการฉะนี*  ภยัเวร 5 ประการนี*ยอ่มสงบระงบัไปฯ 

อริยสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์เครื�องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการเป็นไฉน ดูกร
คฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินยันี*  เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลื�อมใสอนัไม่หว ั�นไหว ในพระพุทธเจา้ 
ว่าแมเ้พราะเหตุนี*  พระผูม้ีพระภาคพระองค์นั*นเป็นพระอรหันต์ ... เป็นผูเ้บิกบานแล้ว เป็นผู ้
จาํแนกธรรม 1 เป็นผูป้ระกอบด้วยความเลื�อมใสอนัไม่หว ั�นไหว ในพระธรรมว่า พระธรรมอนั
พระผูมี้พระภาคตรัสดีแลว้ ... อนัวิญXูชนพึงรู้เฉพาะตน 1 เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลื�อมใสอนั 
ไม่หว ั�นไหว ในพระสงฆว์า่ พระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้ ... เป็นนาบุญ
ของโลกไม่มีนาบุญอื�นยิ�งกว่า 1 เป็นผูป้ระกอบด้วยศีลที�พระอริยะใคร่แล้ว ไม่ขาดไม่ทะลุ 
ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย วญิXูชนสรรเสริญอนัตณัหาและทิฐิลูบคลาํไม่ได ้เป็นไปเพื�อสมาธิ 1 อริย
สาวกเป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื�องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนี*ฯ 

ก็ญายธรรมที�เป็นอริยะอนัอริยสาวกนั*น เห็นแจง้แทงตลอดด้วยปัญญาเป็นไฉน ดูกร
คฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินยันี*  ย่อมพิจารณาเห็นดงันี* ว่า เมื�อสิ�งนี* มีสิ�งนี* จึงมีเพราะสิ�งนี* เกิดสิ�งนี*  
จึงเกิด เมื�อสิ� งนี* ไม่มีสิ� งนี* จึงไม่มี เพราะสิ� งนี* ดบัสิ� งนี* จึงดบั คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมี
สังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมีวญิญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็น
ปัจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยัจึงมีผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงมีเวทนา เพราะ
เวทนาเป็นปัจจยัจึงมีตณัหา เพราะตณัหาเป็นปัจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัจึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจยัจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และ
อุปายาส ความเกิดขึ*นแห่งกองทุกข์ทั*งมวลนี*  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี*  ก็เพราะอวิชชาดบัโดย
สาํรอกหาส่วนเหลือมิไดส้ังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวญิญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึงดบั 
เพราะนามรูปดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั 
เพราะเวทนาดบัตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพ
ดบัชาติจึงดบัเพราะชาติดบัชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนสัและอุปายาสจึงดบั ความดบัแห่ง
กองทุกข์ทั*งมวลนี*  ย่อมมีดว้ยอาการอย่างนี*  ญายธรรมที�เป็นอริยะนี*  อนัอริยสาวกนั*นเห็นแจง้แทง
ตลอดด้วยปัญญาฯ 

ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุที�อริยสาวกระงบัภยัเวร 5 ประการนี*  เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื�อง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนี*  และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรมที�เป็นอริยะดว้ยปัญญา 
อริยสาวกนั*นเมื�อหวงัอยู่พึงพยากรณ์ตนดว้ยตนไดว้่า เรามีนรกสิ*นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ*นแลว้ 
มีปิตติวสิัยสิ*นแลว้ มีอบายทุคติและวนิิบาตสิ*นแลว้ เราเป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตกตํ�าเป็นธรรมดา 
เป็นผูเ้ที�ยงที�จะตรัสรู้ในภายหนา้ฯ” (องฺ.ทสก.24/92) 

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



60 
 

พระพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติของพระโสดาบัน ใน สํ.ม.19/1452-1467 
[1452] ดูกรช่างไมท้ั*งหลายอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเป็น 

พระโสดาบนั มีความไม่ตกตํ�าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที�ยงจะตรัสรู้ในเบื*องหน้าธรรม 4 ประการ
เป็นไฉน ? อริยสาวกในธรรมวินยันี*ประกอบดว้ยความเลื�อมใสอนัไม่หว ั�นไหวในพระพุทธเจา้ว่า
แมเ้พราะเหตุนี*  ๆ พระผูมี้พระภาคพระองค์นั*น ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ มีใจ
ปราศจากความตระหนี�อนัเป็นมลทิน มีจาคะอนัปล่อยแลว้ มีฝ่ามืออนัชุ่มยินดีในการสละควรแก่
การขอ ยินดีในการจาํแนกทานอยูค่รองเรือน ดูกรช่างไมท้ั*งหลาย อริยสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  
4 ประการเหล่านี*แล ยอ่มเป็นพระโสดาบนั มีความไม่ตกตํ�าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที�ยงที�จะตรัสรู้ใน
เบื*องหนา้ 

[1459] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย ธรรมปริยายที�ควรนอ้มเขา้มาในตนเป็นไฉน ?
อริยสาวกในธรรมวินยันี*  ย่อมพิจารณาเห็นดงันี* ว่า เราอยากเป็นอยู ่ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข ์
ผูใ้ดจะปลงเรา ผูอ้ยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์ เสียจากชีวิต ขอ้นั*น ไม่เป็นที�รัก 
ที�ชอบใจของเรา อนึ� งเราพึงปลงคนอื�น ผูอ้ยากเป็นอยู่ไม่อยาก ตายรักสุข เกลียดทุกข์ เสียจาก
ชีวิต ขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจ แมข้องคนอื�น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา ธรรม
ขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รักที�ชอบใจ แม้ของผูอื้�น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้�นไวด้ว้ยธรรมขอ้นั*นอยา่งไร ? อริยสาวกนั*น พิจารณาเห็นดงันั*นแลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้
จากปาณาติบาตดว้ย ชกัชวนผูอื้�นเพื�องดเวน้จากปาณาติบาตดว้ย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้
ปาณาติบาตดว้ย กายสมาจารของอริยสาวกนั*น ยอ่มบริสุทธ̂ิโดยส่วนสามอยา่งนี*  

[1460] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย อีกประการหนึ�ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็น
ดงันี* ว่า ผูใ้ดพึงถือเอาสิ�งของที�เรามิไดใ้ห้ ดว้ยอาการขโมย ขอ้นั*น ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบของเรา อนึ� ง 
เราพึงถือเอาสิ� งของที�ผูอื้�นมิได้ให้ ด้วยอาการขโมย ขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจ แมข้องผูอื้�น
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�รักที�ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจ แมข้องผูอื้�น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้�นไวด้ว้ยธรรมขอ้นั*นอย่างไร? อริย
สาวกนั*นพิจารณาเห็นดงันี* แลว้ ตนเองย่อมงดเวน้จากอทินนาทานดว้ย ชกัชวนผูอื้�นเพื�อให้งดเวน้
จากอทินนาทาน ดว้ยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากอทินนาทานด้วย กายสมาจารของ
อริยสาวกนั*น ย่อมบริสุทธ̂ิโดยส่วนสามอย่างนี*  

[1461] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย อีกประการหนึ� ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี* ว่า ผูใ้ดพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของเรา ขอ้นั*น ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา อนึ� ง  
เราพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของคนอื�น ข้อนั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจ แมข้องคนอื�น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจแมข้องผูอื้�น ธรรมขอ้ใด 
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ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้�นไวด้้วยธรรมขอ้นั*นอย่างไร ? อริยสาวกนั*น
พิจารณาเห็นดงันี* แล้ว ตนเองย่อมงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจารด้วย ชักชวนผูอื้�นเพื�อให้งดเวน้จาก
กาเมสุมิจฉาจารดว้ย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจารดว้ย กายสมาจารของอริยสาวก
นั*น ยอ่มบริสุทธ̂ิโดยส่วนสามอยา่งนี*  

[1462] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย อีกประการหนึ�ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี*วา่ ผูใ้ดพึงทาํลายประโยชน์ของเราดว้ยการกล่าวเทจ็ ขอ้นั*นไม่เป็นที�รักใคร่ชอบใจของเรา อนึ� ง 
เราพึงทาํลายประโยชน์ของคนอื�นด้วยการกล่าวเท็จ ขอ้นั*นก็ไม่เป็นที�รักที�ชอบใจแมข้องคนอื�น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รักที�ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รักที�ชอบใจแมข้องผูอื้�น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที�รักที�ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้�นไวด้้วยธรรมขอ้นั*นอย่างไร? อริยสาวกนั*น
พิจารณาเห็นดงันี*แลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้จากมุสาวาทดว้ย ชกัชวนผูอื้�นเพื�อให้งดเวน้จากมุสาวาทดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากมุสาวาทด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนั*น ย่อมบริสุทธ̂ิ
โดยส่วนสามอยา่งนี*  

[1463] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย อีกประการหนึ�ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี*วา่ ผูใ้ดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั*น ไม่เป็นที�รักที� ชอบใจของเรา อนึ� ง เรา
พึงยยุงคนอื�นใหแ้ตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจแมข้องคนอื�น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจแมข้องคนอื�น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้�นไวด้้วยธรรมขอ้นั*นอย่างไร? อริยสาวกนั*น
พิจารณาเห็นดงันี*แลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย ชกัชวนผูอื้�นเพื�อให้เวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั*น ย่อมบริสุทธ̂ิโดย
ส่วนสามอย่างนี*  

[1464] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย อีกประการหนึ�ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี* วา่ ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั*น ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา อนึ� ง เราพึงพูดกะคนอื�น
ดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจ แมข้องคนอื�น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา 
ธรรมขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจแมข้องผูอื้�น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้�นไวด้้วยธรรมขอ้นั*นอย่างไร ? อริยสาวกนั*นพิจารณาเห็นดงันี* แล้ว ตนเองย่อม 
งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย ชักชวนผูอื้�นเพื�อให้งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
การงดเวน้จากผรุสวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั*น ยอ่มบริสุทธ̂ิโดยส่วนสามอยา่งนี*  

[1465] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย อีกประการหนึ� งอริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดงันี*วา่ ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยถอ้ยคาํเพอ้เจอ้ ขอ้นั*น ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจของเรา อนึ� งเราพึงพูด
กะคนอื�นดว้ยถอ้ยคาํเพอ้เจอ้ ขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจ แมข้องคนอื�น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก 
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ที�ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั*น ก็ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจแมข้องผูอื้�น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที�รัก ที�ชอบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้�นไวด้้วยธรรมขอ้นั*นอย่างไร ? อริยสาวกนั*นพิจารณาเห็นดงันี*
แล้ว ตนเองย่อมงดเวน้จากสัมผปัปลาปะด้วย ชักชวนผูอื้�นเพื�อให้งดเวน้จากสัมผปัปลาปะด้วย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากสัมผปัปลาปะดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั*น ยอ่มบริสุทธ̂ิ
โดยส่วนสามอยา่งนี*  

[1466] อริยสาวกนั*นประกอบดว้ยความเลื�อมใสอนัไม่หว ั�นไหว ในพระพุทธเจา้ ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ ์... ประกอบดว้ยศีลที�พระอริยเจา้ใคร่แลว้ ... เป็นไปเพื�อสมาธิ 

[1467] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั*งหลาย เมื�อใดอริยสาวกประกอบด้วยสัทธธรรม 
7 ประการนี*  เมื�อนั*นอริยสาวกนั*น หวงัอยูด่ว้ยฐานะเป็นที�ตั*งแห่งความหวงั 4 ประการนี*  พึงพยากรณ์
ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรกกาํเนิด สัตวดิ์รัจฉาน ปิตติวิสัย อบายทุคติวินิบาต สิ*นแล้ว เราเป็น
พระโสดาบนั มีความไม่ตกตํ�าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที�ยงที�จะตรัสรู้ในเบื*องหนา้ 

 
คุณสมบัติของพระโสดาบันว่าด้วยสาราณยิธรรม 6 
[542] ครั* งนั*นแล พระผูมี้พระภาคตรัสบอกภิกษุทั*งหลายว่า ดูกรภิกษุทั*งหลาย ธรรม 

6 ประการนี* เป็นเหตุใหร้ะลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื�อความสงเคราะห์กนั 
เพื�อความไม่ววิาทกนั เพื�อความพร้อมเพรียงกนั เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั 6 ประการเป็นไฉน ? 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี*  เขา้ไปตั*งกายกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาใน
เพื�อนสพรหมจารีทั*งหลาย ทั*งในที�แจง้และที�ลบั ธรรมแมนี้* เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื�อความสงเคราะห์กนั เพื�อความไม่วิวาทกนั เพื�อความพร้อมเพรียงกนั 
เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ� งภิกษุเขา้ไปตั*งวจีกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาในเพื�อน 
สพรหมจารีทั*งหลาย ทั*งในที�แจง้และในที�ลบัธรรม แมนี้* เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั 
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื�อความสงเคราะห์กนั เพื�อความไม่วิวาทกนั เพื�อความพร้อมเพรียงกนั 
เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ� งภิกษุเขา้ไปตั*งมโนกรรม อนัประกอบดว้ยเมตตาในเพื�อน 
สพรหมจารีทั*งหลาย ทั*งในที�แจง้และที�ลบัธรรม แมนี้* เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั 
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื�อความสงเคราะห์กนั เพื�อความไม่วิวาทกนั เพื�อความพร้อมเพรียงกนั  
เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�งภิกษุมีลาภเกิดขึ*นโดยธรรม ไดม้าโดยธรรมที�สุดเป็นลาภสักวา่
อาหารที�เนื�องในบาตร ก็บริโภคโดยไม่เกียดกนัไวเ้พื�อตน บริโภคเป็นสาธารณะกบัเพื�อนสพรหมจารีผู ้
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มีศีลธรรม แมนี้* เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื�อความ
สงเคราะห์กนั เพื�อความไม่ววิาทกนั เพื�อความพร้อมเพรียงกนั เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั  

ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ� งภิกษุมีศีล ไม่ขาด ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท 
อนัท่านผูรู้้สรรเสริญ อนัตณัหาทิธรรมไม่ครอบงาํ เป็นไปเพื�อสมาธิ ถึงความเป็นผูม้ีศีลเสมอกนั 
ในศีลเช่นนั*นกบัเพื�อนสพรหมจารีทั*งหลาย ทั*งในที�แจง้และในที�ลบัอยู ่ธรรมแมนี้* เป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื�อความสงเคราะห์กนั เพื�อความไม่วิวาทกนั 
เพื�อความพร้อมเพรียงกนั เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย อีกขอ้หนึ�ง ภิกษุมีทิฏฐิอนัไกลจากขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรมอนันาํออก
ซึ� งบุคคลผูท้าํตามนั*น เพื�อความสิ*นทุกข์โดยชอบ ถึงความเป็นผูเ้สมอกนั ด้วยทิฏฐิในทิฏฐิ
เช่นนั*น กบัเพื�อนสพรหมจารีทั*งหลาย ทั*งในที�แจง้และในที�ลบัอยู่ ธรรมแมนี้* เป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื�อความสงเคราะห์กนั เพื�อความไม่วิวาทกัน  
เพื�อความพร้อมเพรียงกนั เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั*งหลายธรรม 6 ประการนี* แล เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความ
เคารพกนั เป็นไปเพื�อความสงเคราะห์กนั เพื�อความไม่วิวาทกนั เพื�อความพร้อมเพรียงกนั  
เพื�อความเป็นพวกเดียวกนั  

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ� งบุคคล
ผูท้าํตามนั*น เพื�อความสิ*นทุกข์โดยชอบนี*  เป็นยอดยึดคุมธรรม 6 ประการนี*  ที�เป็นเหตุให้ระลึกถึง
กนัไว ้ 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย เปรียบเหมือนยอดเป็นที�สูงสุด เป็นที�ยึดคุมของเรือนยอดฉันใด ทิฏฐิ
อนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ� งบุคคลผูท้าํตามนั*นเพื�อความสิ*นทุกขโ์ดย
ชอบนี*  ก็ฉนันั*นเหมือนกนั เป็นยอดยดึคุมธรรม 6 ประการนี*  ที�เป็นเหตุใหร้ะลึกถึงกนั 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงสังโยชน์ (กิเลสที�ผกูมดัใจสัตว,์ ธรรมที�มดัสัตวไ์วก้บัทุกข ์หรือกิเลส
เครื�องร้อยรัดจิตใจใหจ้มอยูใ่นวฏัฏะ 10 อยา่ง) 

“[284] โอรัมภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื*องตํ�า) 5 อย่าง 1. สักกายทิฏฐิ 2. วิจิกิจฉา  
3. สีลพัตปรามาส 4. กามฉนัทะ 5. พยาบาท 

[285] อุทธมัภาคิยสังโยชน์ (สังโยชน์เบื*องบน) 5 อยา่ง 1. รูปราคะ 2. อรูปราคะ 3. มานะ 
4. อุทธจัจะ 5. อวชิชา”  

(ที.ปา.11/284-285) 
ใน องฺ.เอกก.20/524-525 และ 527-530 พระพุทธเจา้ตรัสถึงอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา วา่ 
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[524] สมยัหนึ�ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัใกลเ้มืองเวสาลี 
ครั* งนั*นแล ภิกษุวชัชีบุตรรูปหนึ�ง เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงที�ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค 
แลว้นั�ง ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ� งครั* นแลว้ทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญสิกขาบท 150 ถว้นนี* ย่อมมาสู่
อุเทศทุกกึ�งเดือน ขา้พระองคไ์ม่สามารถที�จะศึกษาในสิกขาบทนี*พระเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคตรัสถามวา่ 
ดูกรภิกษุ ก็ท่านสามารถจะศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 หรือฯ 

ว. ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญขา้พระองค์สามารถจะศึกษาได้ในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1  
อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 พระเจา้ขา้ฯ 

พ. ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั*นแลท่านจงศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 
อธิปัญญาสิกขา 1 เมื�อใดท่านจกัศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี จกัศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี จกัศึกษาอธิปัญญา
สิกขาก็ดี เมื�อนั*น เมื�อท่านนั*น ศึกษาอธิศีลสิกขาอยูก่็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาอยู่ก็ดี ศึกษาอธิปัญญา
สิกขาอยูก่็ดี จกัละราคะโทสะโมหะเสียได ้เพราะละราคะโทสะโมหะเสียได ้ท่านนั*นจกัไม่กระทาํ
กรรมเป็นอกุศล จกัไม่เสพกรรมที�เป็นบาป ครั* นสมยัต่อมา ภิกษุนั*นศึกษาแลว้ ทั*งอธิศีลสิกขา  
ทั*งอธิจิตตสิกขา ทั*งอธิปัญญาสิกขา เมื�อภิกษุนั*น ศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี ศึกษา
อธิปัญญาสิกขาก็ดี ละราคะโทสะโมหะไดแ้ลว้ เพราะละราคะโทสะโมหะเสียได ้เธอมิไดท้าํกรรม
ที�เป็นอกุศล มิไดเ้สพกรรมที�เป็นบาปฯ 

[525] ครั* งนั*น ภิกษุรูปหนึ� ง เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ีพระภาคถึงที�ประทบั ถวายบงัคมพระ 
ผูมี้พระภาคแลว้นั�ง ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�ง ครั* นแลว้ไดทู้ลถามวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พระองค์
ตรัสวา่เสขะ ๆ ดงันี*  ดว้ยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชื�อวา่เป็นเสขะ 

พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ ดูกรภิกษุ ที�เรียกชื�อวา่เสขะดว้ยเหตุวา่ยงัตอ้งศึกษา ศึกษา
อะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และศึกษาอธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุ ที�เรียกชื�อวา่เสขะ
ดว้ยเหตุวา่ยงัตอ้งศึกษาแลฯ สาํหรับพระเสขะผูศึ้กษาอยู ่ปฏิบติัตามทางตรงเกิดญาณในความสิ*นไป
ก่อนแต่นั*น คือแต่มรรคญาณที� 4 อรหตัผลจึงเกิดในลาํดบัต่อไป ต่อจากนั*น ท่านผูพ้น้ดว้ยอรหตัผล 
ผูค้งที� มีญาณเกิดขึ*นในความสิ*นภวสังโยชน์วา่ วมุิตติของเรา ไม่กาํเริบดงันี*ฯ  

[527] ดูกรภิกษุทั*งหลาย สิกขาบท150 ถ้วนนี*  ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ� งเดือนซึ� งกุลบุตร
ทั*งหลายผูป้รารถนาประโยชน์ศึกษากนัอยู ่ดูกรภิกษุทั*งหลายสิกขา 3 นี*  ที�สิกขาบท 150 นั*นรวมอยู่
ดว้ยทั*งหมดสิกขา 3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 ดูกรภิกษุทั*งหลาย
สิกขา 3 นี*แล ที�สิกขาบท 150 นั*นรวมอยูด่ว้ยทั*งหมด 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี*  เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผูท้าํพอประมาณ 
ในสมาธิ เป็นผูท้าํพอประมาณในปัญญา เธอยอ่มล่วงสิกขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ยอ่มออกจากอาบติับา้ง  
ขอ้นั*นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภพัเพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี*  แต่ว่า
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สิกขาบทเหล่าใดเป็นเบื*องตน้แห่งพรหมจรรย ์สมควรแก่พรหมจรรย ์เธอเป็นผูมี้ศีลย ั�งยืน และมีศีล
มั�นคงในสิกขาบทเหล่านั*น สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั*งหลาย 

เธอเป็นพระสัตตกัขตัตุปรมโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ*นไป ท่องเที�ยวไปในเทวดา
และมนุษยอ์ยา่งมากเจด็ครั* ง แลว้จกัทาํที�สุดแห่งทุกขไ์ด ้ 

เธอเป็นพระโกลงัโกละโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ*นไป ท่องเที�ยวไปสู่ 2 หรือ 3
ตระกลู (ภพ) แลว้จกัทาํที�สุดแห่งทุกขไ์ด ้เธอเป็นพระเอกพิชีโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ*นไป 
มาเกิดยงัภพนี*ภพเดียวเท่านั*น แลว้จกัทาํที�สุดแห่งทุกขไ์ด ้

เธอเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ*นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 
มาสู่โลกนี* อีกครั* งเดียว แลว้จกัทาํที�สุดแห่งทุกขไ์ด ้

ดูกรภิกษุทั*งหลายก็ภิกษุในธรรมวินยันี*  เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ในศีล เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ 
ในสมาธิเป็นผูท้าํพอประมาณในปัญญา เธอยอ่มล่วงสิกขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ยอ่มออกจากอาบติับา้ง 
ขอ้นั*นเพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภพั เพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี*  แต่ว่าสิกขาบท
เหล่าใดเป็นเบื*องตน้แห่งพรหมจรรยส์มควรแก่พรหมจรรย ์ เธอเป็นผูมี้ศีลย ั�งยืน และมีศีลมั�นคง  
ในสิกขาบทเหล่านั*น สมาทานศึกษาอยูใ่นสิกขาบททั*งหลาย เพราะโอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์
เบื*องตํ�า) หมดสิ*นไป เธอเป็นพระอนาคามีผูอุ้ทธงัโสโตอกนิฏฐคามี เป็นพระอนาคามีผูส้สังขารปริ
นิพพายี เป็นพระอนาคามีผูอ้สังขารปรินิพพายี เป็นพระอนาคามีผูอุ้ปหัจจปรินิพพายี เป็นพระ
อนาคามีผูอ้นัตราปรินิพพาย ี

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็ภิกษุในธรรมวนิยันี*  เป็นผูท้าํใหบ้ริบูรณ์ในศีล เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ใน
สมาธิ เป็นผูท้าํให้บริบูรณ์ในปัญญา เธอยอ่มล่วงสิกขาบทเล็กนอ้ยบา้ง ยอ่มออกจากอาบติับา้ง ขอ้นั*น
เพราะเหตุไร เพราะไม่มีใครกล่าวความเป็นคนอาภพั เพราะเหตุล่วงสิกขาบทนี*  แต่วา่สิกขาบทเหล่าใด
เป็นเบื*องตน้แห่งพรหมจรรย ์สมควรแก่พรหมจรรย ์ เธอเป็นผูมี้ศีลย ั�งยืน และมีศีลมั�นคง ในสิกขาบท
เหล่านั*น สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั*งหลาย เธอทาํให้แจง้ซึ� งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหา 
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั*งหลายสิ*นไปด้วยปัญญาอนัยิ�งเองในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย ภิกษุผูท้าํได้เพียงบางส่วนย่อมให้สําเร็จได้บางส่วน ผูท้าํให้บริบูรณ์ย่อมให้สําเร็จได้
บริบูรณ์อยา่งนี*แล ดูกรภิกษุทั*งหลาย เรากล่าวสิกขาบททั*งหลายวา่ ไม่เป็นหมนัเลยฯ 

[529] ดูกรภิกษุทั*งหลาย สิกขา 3 นี*  3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1  
อธิปัญญาสิกขา 1 

ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี*  เป็นผูมี้
ศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั*งหลาย ดูกรภิกษุทั*งหลาย นี* เรียกว่าอธิศีลสิกขา ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี*  สงดัจากกาม ฯลฯ 
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บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั*งหลาย นี* เรียกว่าอธิจิตตสิกขา ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็อธิปัญญา
สิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี*  ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่นี* ทุกข ์ฯลฯ นี*
ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์ดูกรภิกษุทั*งหลาย นี* เรียกวา่อธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั*งหลาย สิกขา 3 
นี*แลฯ 

[530] ดูกรภิกษุทั*งหลาย สิกขา 3 นี*  3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1  
อธิปัญญาสิกขา 1 ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี*  
เป็นผูมี้ศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั*งหลาย ดูกรภิกษุทั*งหลาย นี* เรียกว่าอธิศีลสิกขา 
ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี*  สงดัจากกาม 
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั*งหลายนี* เรียกวา่อธิจิตตสิกขา ดูกรภิกษุทั*งหลาย ก็อธิปัญญา
สิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี*  ทาํให้แจง้ซึ� งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั*งหลายสิ*นไป ด้วยปัญญาอนัยิ�งเองในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู่ ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย นี* เรียกวา่อธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั*งหลายสิกขา 3 นี*แลฯ 

ภิกษุผูมี้ความเพียร มีเรี�ยวแรงมีปัญญา เพง่พินิจมีสติคุม้ครองอินทรีย ์พึงครอบงาํทั�วทุกทิศ 
ด้วยอปัปมาณสมาธิ ประพฤติทั*งอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา เมื�อก่อนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั*น 
ภายหลงัฉันใด เมื�อก่อนก็ฉนันั*น เบื*องตํ�าฉนัใด เบื*องบนก็ฉันนั*น เบื*องบนฉนัใด เบื*องตํ�าก็ฉันนั*น 
ในกลางวนัฉนัใด ในกลางคืนก็ฉนันั*น ในกลางคืนฉนัใด ในกลางวนัก็ฉนันั*น ภิกษุเช่นนั*นบณัฑิต
กล่าวว่าเป็นนักศึกษา เป็นนกัปฏิบติั และเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยดี ภิกษุเช่นนั*น บณัฑิต
กล่าวว่า เป็นผูต้รัสรู้ชอบ เป็นนักปราชญ์ เป็นผูถึ้งที�สุดของการปฏิบติัในโลก ท่านผูป้ระกอบด้วย
วิมุตติอนัเป็นที�สิ*นตณัหา ยอ่มมีจิตหลุดพน้จากสังขารธรรม เพราะวิญญาณดบัสนิท เหมือนความดบั
ของประทีป ฉะนั*นฯ  

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการกําเนิดของโลกและชีวิต รวมถึงเหตุแห่งความเสื�อม ความทุกข์
หรือความเจริญความผาสุก ใน ที.ปา.11/56-71 ดงันี*  

[56] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั* งบางคราว โดยล่วงระยะกาลยืดยาว 
ชา้นานที�โลกนี* จะพินาศ เมื�อโลกกาํลงัพินาศอยู ่ โดยมากเหล่า สัตวย์อ่มเกิดในชั*นอาภสัสรพรหม 
สัตวเ์หล่านั*นไดส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ
อยูใ่นวมิานอนังามสถิตอยูใ่นภพนั*นสิ*นกาลยดืยาวชา้นาน  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั* ง บางคราว โดยระยะกาลยืดยาวชา้นาน ที�โลก
นี* จะกลบัเจริญ เมื�อโลกกาํลงัเจริญ อยูโ่ดยมาก เหล่าสัตวพ์ากนัจุติจากชั*นอาภสัสรพรหมลงมาเป็น
อยา่งนี*  และสัตวน์ั*น ไดส้าํเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้น
อากาศอยูใ่นวิมานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั*นสิ*นกาลยืดยาวชา้นาน ก็แหละ สมยันั*นจกัรวาลทั*งสิ*น 
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นี*แลเป็นนํ*าทั*งนั*น มืดมนแลไม่เห็นอะไร ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็ยงัไม่ปรากฎ ดวงดาวนกัษตัร
ทั*งหลายก็ยงัไม่ปรากฎ กลางวนักลางคืนก็ยงัไม่ปรากฎ เดือนหนึ� งและกึ� งเดือนก็ยงัไม่ปรากฎ  
ฤดูและปีก็ยงัไม่ปรากฎ เพศชายและเพศหญิงก็ยงัไม่ปรากฎ สัตวท์ั*งหลาย ถึงซึ� งอนันบัเพียงวา่สัตว์
เท่านั*น  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั*นต่อมา โดยล่วงระยะกาลยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอย
อยูบ่นนํ* าทั�วไป ไดป้รากฎแก่สัตวเ์หล่านั*นเหมือนนมสดที�บุคคลเคี�ยวให้งวด แลว้ตั*งไวใ้ห้เยน็จบั
เป็นฝาอยู่ขา้งบน ฉะนั*นงว้นดินนั*นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส มีสีคลา้ยเนยใสหรือเนยขน้อย่างดี 
ฉะนั*น มีรสอร่อยดุจรวงผึ*งเล็กอนัหาโทษมิได ้ฉะนั*นฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตวผ์ูห้นึ� งเป็นคนโลนพูดวา่ ท่านผูเ้จริญทั*งหลายนี�
จกัเป็นอะไร แลว้เอานิ*วชอ้นง้วนดินขึ*นลองลิ*มดู เมื�อเขาเอานิ*วชอ้นงว้นดินขึ*นลองลิ*มดูอยู ่งว้นดิน
ไดซ้าบซ่านไปแลว้ เขาจึงเกิดความอยากขึ*น  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมส้ัตวพ์วกอื�นก็พากนักระทาํตามอยา่งสัตวน์ั*น เอานิ*ว
ช้อนงว้นดินขึ*นลองลิ*มดู เมื�อสัตวเ์หล่านั*นพากนัเอานิ*วช้อนงว้นดินขึ*นลองลิ*มดูอยู่ ง้วนดินได้
ซาบซ่านไปแลว้ สัตวเ์หล่านั*นจึงเกิดความอยากขึ*น ต่อมาสัตว ์ เหล่านั*นพยายามเพื�อจะปั* นงว้นดิน
ใหเ้ป็นคาํ ๆ ดว้ยมือแลว้บริโภค  

ดูกรเสฏฐะและภารทวาชะ ในคราวที�พวกสัตว ์พยายามเพื�อจะปั* นงว้นดินให้เป็นคาํ ๆ 
ดว้ยมือแลว้บริโภคอยูน่ั*น เมื�อรัศมีกายของสัตวเ์หล่านั*นก็หายไปแลว้ ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็
ปรากฏ เมื�อดวงจนัทร์และดวงอาทิตยป์รากฏแลว้ ดวงดาวนกัษตัรทั*งหลายก็ปรากฏ เมื�อดวงดาว
นกัษตัรปรากฏแลว้ กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏ เมื�อกลางคืนและกลางวนัปรากฏแลว้ เดือนหนึ�ง
และกึ�งเดือนก็ปรากฏ เมื�อเดือนหนึ�งและกึ�งเดือนปรากฏอยู ่ฤดูและปีก็ปรากฏ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยเหตุเพียงเท่านี*แล โลกนี* จึงกลบัเจริญขึ*นมาอีกฯ  
[57] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* นต่อมาสัตวเ์หล่านั*นพากนับริโภคง้วนดิน 

รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้*นกาลชา้นาน ดว้ยเหตุที�สัตวเ์หล่านั*นมวัเพลิน
บริโภคงว้นดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้*นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั*น
จึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ*นทุกที ทั*งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม 
สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั*งสองพวกนั*น สัตวพ์วกที�มีผิวพรรณงามนั*นพากนัดูหมิ�น
สัตวพ์วกที�มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่า 
พวกเรา ดงันี*  เมื�อสัตวท์ั*งสองพวกนั*นเกิดมีการไวต้วัดูหมิ�นกนัขึ*น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณ
เป็นปัจจยั งว้นดินก็หายไป เมื�องว้นดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั*นจึงพากนัจบักลุ่ม ครั* นแลว้ ต่างก็
บ่นถึงกนัวา่ รสดีจริง รสดีจริง ดงันี*  ถึงทุกวนันี*ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากไดข้องที�มีรสดีอยา่งใด
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อยา่งหนึ�ง มกัพูดกนัอยา่งนี* วา่ รสอร่อยแท ้ๆ รสอร่อยแท ้ๆ ดงันี*  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ 
ที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณนั*นเท่านั*น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื*อความแห่งอกัขระนั*นเลยฯ 

[58] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* นต่อมา เมื�องว้นดินของสัตว ์ เหล่านั*นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีกระบิดินขึ*น กระบิดินนั*นปรากฏลกัษณะคลา้ยเห็ด กระบิดินนั*นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส มีสี
เหมือนเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดีฉะนั*น ไดมี้รสอร่อยดุจรวงผึ*งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั*น 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*น สัตวเ์หล่านั*นพยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตว์
เหล่านั*นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้*นกาลนาน 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะโดยประการที�สัตวเ์หล่านั*นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทาน 
กระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้*นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั*นจึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ*น 
ทุกที ทั*งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณ
ไม่งาม ในสัตวท์ั*งสองจาํพวกนั*น สัตวพ์วกที�มีผิวพรรณงาม พากนัดูหมิ�นสัตวพ์วกที�มีผิวพรรณ 
ไม่งามวา่ พวกเรามีผิวพรรณดีกวา่พวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี*  เมื�อสัตวท์ั*ง
สองพวกนั*น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ�นกนัขึ*น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณเป็นปัจจยั กระบิดินก็
หายไป เมื�อกระบิดินหายไปแลว้ ก็เกิดมีเครือดินขึ*น เครือดินนั*นปรากฏคลา้ยผลมะพร้าวทีเดียว 
เครือดินนั*น ถึงพร้อมดว้ยสี รส กลิ�น มีสีคลา้ยเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดี ฉะนั*น ไดมี้รสอร่อยดุจ
รวงผึ*งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั*นฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*น สัตว์เหล่านั*นพยายามจะบริโภคเครือดิน 
สัตวเ์หล่านั*นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงมาไดสิ้*นกาล 
ชา้นาน โดยประการที�สัตวเ์หล่านั*นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั*นเป็น
อาหาร ดาํรงมาไดสิ้*นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั*นจึงมีร่างกายแขง็กลา้ขึ*นทุกที ทั*งผิวพรรณก็ปรากฏวา่
แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั*งสองพวกนั*น 
สัตวพ์วกที�มีผิวพรรณงาม พากนัดูหมิ�นพวกที�มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่า 
พวกท่าน พวกท่านมีผวิพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี*  เมื�อสัตวท์ั*งสองพวกนั*น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ�นกนั 
เพราะทะนงตวัปรารภผวิพรรณเป็นปัจจยั เครือดินก็หายไป เมื�อเครือดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั*นก็
พากนัจบักลุ่ม ครั* นแลว้ต่างก็บ่นถึงกนัว่า เครือดินไดเ้คยมีแก่พวกเราหนอ เด̀ียวนี* เครือดินของ 
พวกเราไดสู้ญหายเสียแลว้หนอ ดงันี*  ถึงทุกวนันี*ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากพอถูกความระทมทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ� งมากระทบ ก็มกับ่นกนัอย่างนี* ว่า สิ� งของของเราทั*งหลายได้เคยมีแล้วหนอ  
แต่เด̀ียวนี*  สิ�งของของเราทั*งหลายไดม้าสูญหายเสียแลว้หนอ ดงันี*  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ
ที�รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณนั*นเท่านั*น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื*อความแห่งอกัขระนั*นเลยฯ 
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[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* นต่อมา เมื�อเครือดินของสัตวเ์หล่านั*นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีขา้วสาลีขึ*นเองในที�ที�ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลิ�นหอม มีเมล็ดเป็น
ขา้วสาร ตอนเยน็สัตวเ์หล่านั*นนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าขา้วสาลี
ชนิดนั*นที�มีเมล็ดสุกก็งอกขึ*นแทนที� ตอนเชา้เขาพากนัไปนาํเอาขา้วสาลีใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเชา้ 
ตอนเยน็ขา้วสาลีชนิดนั*นที�มีเมล็ดสุกแลว้ก็งอกขึ*นแทนที� ไม่ปรากฏวา่บกพร่องไปเลย   

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*น พวกสัตวบ์ริโภคขา้วสาลีที�เกิดขึ*นเอง ในที�ที�ไม่ตอ้งไถ 
พากนัรับประทานขา้วสาลีนั*น มีขา้วสาลีนั*นเป็นอาหารดาํรงมาไดสิ้*นกาลชา้นาน ก็โดยประการที�
สัตวเ์หล่านั*นบริโภคขา้วสาลีอนัเกิดขึ*นเองอยู่ รับประทานขา้วสาลีนั*น มีขา้วสาลีนั*นเป็นอาหาร 
ดาํรงมาได้สิ*นการช้านาน สัตว์เหล่านั*นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ* นทุกที ทั* งผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่างกนัออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนยัวา่ สตรีก็เพ่งดูบุรุษอยูเ่สมอ 
และบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมื�อคนทั*งสองเพศ ต่างก็เพ่งดูกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกาํหนัดขึ* น  
เกิดความเร่าร้อนขึ*นในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจยัเขาทั*งสองจึงเสพเมถุนธรรมกนัฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมยันั*นแล สัตวพ์วกใดเห็นพวกอื�นเสพเมถุนธรรม
กนัอยู ่ยอ่มโปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง พร้อมกบัพูดวา่คนชาติชั�ว จงฉิบหาย 
คนชาติชั�ว จงฉิบหาย ดงันี*  แลว้พดูต่อไปวา่ ก็ทาํไมขึ*นชื�อวา่สัตว ์จึงทาํแก่สัตวเ์ช่นนี* เล่า ขอ้ที�วา่มานั*น 
จึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนันี*  ในชนบทบางแห่ง คนทั*งหลาย โปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถ้า 
ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง ในเมื�อเขาจะนาํสัตวที์�ประพฤติชั�วร้ายไปสู่ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มา
ระลึกถึงอกัขระที�รู้กนัว่าเป็นของดี อนัเป็นของโบราณนั*นเท่านั*น แต่พวกเขาไม่รู้ชดัถึงเนื*อความ
แห่งอกัขระนั*นเลยฯ 

[60] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมยันั*นการโปรยฝุ่ นใส่กนัเป็นตน้ นั*นแล สมมติกนัวา่
ไม่เป็นธรรม มาในบดันี*  สมมติกนัว่าเป็นธรรมขึ*น ก็สมยันั*น สัตวพ์วกใด เสพเมถุนกนั สัตวพ์วก
นั*นเขา้บา้นหรือนิคมไม่ได ้สิ*นสองเดือนบา้ง สามเดือนบา้ง  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมื�อใดแล สัตวท์ั*งหลายพากนัเสพอสัทธรรมนั�นอยู่เสมอ 
เมื�อนั*น จึงพยายามสร้างเรือนกนัขึ*น เพื�อเป็นที�กาํบงัอสัทธรรมนั*น ครั* งนั*น สัตวผ์ูห้นึ� ง เกิดความ
เกียจคร้านขึ*น จึงไดมี้ความเห็นอยา่งนี* วา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เราช่างลาํบากเสียนี�กระไร ที�ตอ้งไปเก็บ
ข้าวสาลีมา ทั* งในเวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ทั* งในเวลาเช้าสําหรับอาหารเช้า อย่ากระนั*นเลย  
เราควรไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื�อบริโภคทั*งเยน็ทั*งเชา้เสียคราวเดียวเถิด 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นั*นมาสัตวผ์ูน้ั*นก็ไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไว ้เพื�อบริโภค
ทั*งเยน็ทั*งเชา้เสียคราวเดียวกนั ฉะนี*แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*น สัตวผ์ูห้นึ� งเขา้ไปหา
สัตวผ์ูน้ั*นแลว้ชวนวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิดเราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั*นตอบวา่ ดูกรสัตว ์
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ผูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื�อบริโภคพอทั*งเยน็ทั*งเชา้เสียคราวเดียว แลว้ต่อมาสัตวผ์ูน้ั*นถือ
ตามแบบอยา่งของสัตวผ์ูน้ั*น จึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวเพื�อสองวนั แลว้พูดวา่ ไดย้ินวา่ 
แมอ้ยา่งนี*ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ� ง เขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั*น แลว้ชวนวา่ ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั*นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้ว
สาลีมาไวเ้พื�อบริโภคพอทั*งเยน็ทั*งเชา้เสียคราวเดียวแลว้ฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*นแล สัตวผ์ูน้ั*นถือตามแบบอยา่งของ สัตวน์ั*นจึงไป
เก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียว เพื�อสี�วนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี*ก็ดีเหมือนกนั ท่านผูเ้จริญ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ� งเขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั*น แลว้ชวนว่า ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั*นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ไดไ้ปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพื�อสี�วนัแลว้ ครั* งนั*นแล สัตวผ์ูน้ั*น ถือตามแบบอยา่งของสัตวน์ั*น จึงไปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพื�อแปดวนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี*ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ เมื�อใดสัตวท์ั*งหลาย
เหล่านั*นพยายามเก็บขา้วสาลีสะสมไวเ้พื�อบริโภคกนัขึ*น เมื�อนั*นแล ขา้วสาลีนั*นจึงกลายเป็นขา้วมีรํา
ห่อเมล็ดบา้ง มีแกลบหุ้มเมล็ดบา้ง ตน้ที�ถูกเกี�ยวแลว้ก็ไม่กลบังอกแทน ปรากฏวา่ขาดเป็นตอน ๆ 
(ตั*งแต่นั*นมา) จึงไดมี้ขา้วสาลีเป็นกลุ่ม ๆ ฯ 

[61] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั* งนั*น สัตวเ์หล่านั*นพากนัมาจบักลุ่ม ครั* นแลว้ 
ต่างก็มาปรับทุกขก์นัวา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เด̀ียวนี*  เกิดมีธรรมทั*งหลายอนัเลวทรามปรากฏขึ*นในสัตว์
ทั*งหลายแลว้ ดว้ยวา่เมื�อก่อนพวกเราไดเ้ป็นผูส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นวมิานนั*นสิ*นกาลยืดยาวชา้นาน บางครั* ง
บางคราวโดยระยะยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอยขึ*นบนนํ* าทั�วไปแก่เราทุกคน งว้นดินนั*นถึงพร้อม
ดว้ยสี กลิ�น รส พวกเราทุกคนพยายามปั* นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั*งสองเพื�อจะบริโภค 
เมื�อพวกเราทุกคน พยายามปั* นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั*งสองเพื�อจะบริโภคอยู ่รัศมีกาย
ก็หายไป เมื�อรัศมีกายหายไปแลว้ ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยก์็ปรากฏขึ*น เมื�อดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ*นแล้ว ดาวนกัษตัรทั*งหลายก็ปรากฏขึ*น เมื�อดวงดาวนกัษตัรทั*งหลายปรากฏขึ*นแล้ว 
กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏขึ*น เมื�อกลางคืนและกลางวนัปรากฎขึ*นแลว้ เดือนหนึ�งและกึ�งเดือนก็
ปรากฏขึ*น เมื�อเดือนหนึ�งและกึ�งเดือนปรากฏขึ*นแลว้ ฤดูและปีก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริโภคงว้น
ดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหารดาํรงชีพอยูไ่ดสิ้*นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั*งหลายที�เป็นอกุศลชั�วชา้ปรากฏขึ*นแก่พวกเรา งว้นดินจึงหายไป เมื�องว้นดิน
หายไปแลว้ จึงมีกระบิดินปรากฏขึ*น ระบิดินนั*นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส พวกเราทุกคนบริโภค 
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ระบิดิน เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคระบิดินนั*นอยู ่รับประทานระบิดิน มีระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยู่
ไดสิ้*นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั*งหลายที�เป็นอกุศลชั�วช้าปรากฏขึ* นแก่พวกเรา กระบิดินจึงหายไป  
เมื�อกระบิดินหายไปแลว้ จึงมีเครือดินปรากฏขึ*น เครือดินนั*น ถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส พวกเราทุก
คนพยายามบริโภคเครือดิน เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคเครือดินนั*นอยู ่รับประทานเครือดิน มีเครือดิน
เป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้*นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั*งหลายที�เป็นอกุศลชั�วชา้ปรากฏขึ*นแก่พวกเรา เครือดินจึงหายไป เมื�อเครือดิน
หายไปแลว้ จึงมีขา้วสาลีปรากฏขึ*นเองในที�ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วที�ไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด  
กลิ�นหอม มีเมล็ดเป็นขา้วสาร ตอนเยน็พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื�อบริโภคใน 
เวลาเยน็ ตอนเชา้ขา้วสาลีชนิดนั*นที�มีเมล็ดสุกก็งอกขึ*นแทนที� ตอนเชา้พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้ว
สาลีชนิดใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั*นที�มีเมล็ดสุกก็งอกขึ* นแทนที�  
ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคขา้วสาลี ซึ� งเกิดขึ*นเองในที�ไม่ตอ้งไถอยู ่
รับประทานขา้วสาลีนั*น มีขา้วสาลีนั*นเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้*นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั*งหลายที�เป็นอกุศลชั�วช้าปรากฏขึ*นแก่พวกเรา ขา้วสาลีนั*นจึงกลายเป็น
ขา้วมีรําหุ้มเมล็ดบา้ง มีแกลบห่อเมล็ดไวบ้า้ง แมต้น้ที�เกี�ยวแลว้ก็ไม่งอกขึ*นแทนที� ปรากฏว่า 
ขาดเป็นตอน ๆ จึงไดมี้ขา้วสาลี เป็นกลุ่ม ๆ อยา่กระนั*นเลย พวกเราควรมาแบ่งขา้วสาลีและปักปัน
เขตแดนกนัเสียเถิด 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั*นแลว้ สัตวท์ั*งหลาย จึงแบ่งขา้วสาลี ปักปันเขตแดนกนัฯ 
[62] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*นแล สัตวผ์ูห้นึ� งเป็นคนโลภ สงวนส่วนของตนไว ้

ไปเก็บเอาส่วนอื�นที�เขาไม่ได้ให้มาบริโภค สัตวท์ั*งหลายจึงช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั*น ครั* นแล้ว  
ไดต้กัเตือนอยา่งนี* วา่ แน่ะสัตวผ์ูเ้จริญ ก็ท่านกระทาํกรรมชั�วชา้นกั ที�สงวนส่วนของตนไว ้ ไปเก็บ
เอาส่วนอื�นที�เขาไม่ไดใ้หม้าบริโภค ท่านอยา่ไดก้ระทาํกรรมชั�วชา้เห็นปานนี* อีกเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั*นแล รับคาํของสัตวเ์หล่านั*นแลว้ แมค้รั* งที� 2 ... แม้
ครั* งที� 3 สัตวน์ั*นสงวนส่วนของตนไว ้ไปเก็บเอาส่วนอื�นที�เขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค สัตวเ์หล่านั*นจึง
ช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั*น ครั* นแลว้ ได้ตกัเตือนว่า แน่ะ สัตวผ์ูเ้จริญ ท่านทาํกรรมอนัชั�วช้านกั ที�สงวน
ส่วนของตนไว ้ไปเอาส่วนที�เขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค ท่านอยา่ไดก้ระทาํกรรมอนัชั�วชา้เห็นปานนี* อีกเลย 
สัตวพ์วกหนึ�งประหารดว้ยฝ่ามือ พวกหนึ�งประหารดว้ยกอ้นดินบา้ง พวกหนึ�งประหารดว้ยท่อนไม ้ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั*นเป็นตน้มา การถือเอาสิ� งของที�
เจา้ของไม่ไดใ้ห้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไมจึ้งปรากฏ 
ครั* งนั*นแล พวกสัตวที์�เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั ครั* นแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัวา่ พ่อเอ๋ย ก็การถือเอา

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



72 
 

สิ�งของที�เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กั 
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั*นเกิดปรากฏแลว้ในสัตวท์ั*งหลาย อยา่กระนั*นเลย 
พวกเราจกัสมมติสัตวผ์ูห้นึ� งให้เป็นผูว้า่กล่าวผูที้�ควรว่ากล่าวไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูติ้เตียนผูที้�ควรติ
เตียนไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูข้บัไล่ผูที้�ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบ ส่วนพวกเราจกัแบ่งส่วนขา้วสาลีให้แก่ 
ผูน้ั*น ดงันี*   

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* นแลว้ สัตวเ์หล่านั*น พากนัเขา้ไปหาสัตวที์�สวยงามกว่า 
น่าดูน่าชมกวา่ น่าเลื�อมใสกวา่ และน่าเกรงขามมากกวา่สัตวทุ์กคนแลว้ จึงแจง้เรื�องนี* วา่ ขา้แต่สัตว ์
ผูเ้จริญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงวา่กล่าวผูที้�ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบ จงติเตียนผูที้�ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ 
จงขบัไล่ผูที้�ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบเถิด ส่วนพวกขา้พเจา้จกัแบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่พอ่  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั*นแลรับคาํของสัตวเ์หล่านั*นแลว้ จึงวา่กล่าวผูที้�ควร
ว่ากล่าวได้โดยชอบ ติเตียนผูที้�ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ ขบัไล่ผูที้�ควรขบัไล่ได้โดยชอบ ส่วนสัตว์
เหล่านั*นก็แบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่สัตวที์�เป็นหวัหนา้นั*นฯ 

[63] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูที้�เป็นหัวหน้าอนัมหาชนสมมติ ดงันี* แล
อกัขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบติัขึ*นเป็นอนัดบัแรก เพราะเหตุผูที้�เป็นหวัหน้า เป็นใหญ่ยิ�งแห่งเขต
ทั*งหลาย ดงันี*แล อกัขระวา่กษตัริย ์กษตัริย ์จึงอุบติัขึ*นเป็นอนัดบัที�สอง เพราะเหตุที�ผูเ้ป็นหวัหนา้ยงั
ชนเหล่าอื�นใหสุ้ขใจไดโ้ดยธรรม ดงันี*แล อกัขระวา่ ราชา ราชา จึงอุบติัขึ*นเป็นอนัดบัที�สาม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงันี* แล การบงัเกิดขึ*น แห่งพวกกษตัริยน์ั*น  
มีขึ* นได้ เพราะอักขระที� รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณ อย่างนี* แล เรื� องของสัตว์เหล่านั* น  
จะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั*น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั*น เป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั*งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั*งในเวลาภายหนา้ฯ 

[64] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*นแล สัตวบ์างจาํพวกไดมี้ความคิดขึ*นอยา่งนี* วา่ 
พอ่เอ๋ย การถือเอาสิ�งของที�เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การกล่าวเท็จจกัปรากฏ 
การถือท่อนไมจ้กัปรากฏ การขบัไล่ จกัปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั*นเกิด
ปรากฏแล้วในสัตวท์ั*งหลาย อย่ากระนั*นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมที�ชั�วช้ากนัเถิด  
สัตวเ์หล่านั*นพากนัลอยอกุศลธรรมที�ชั�วชา้แลว้  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุที�สัตวเ์หล่านั*นพากนัลอยอกุศลธรรมที�ชั�วชา้อยู ่
ดงันี* แล อกัขระว่า พวกพราหมณ์ ๆ จึงอุบติัขึ*นเป็นอนัดบัแรก พราหมณ์เหล่านั*นพากนัสร้าง
กระท่อมซึ� งมุงและบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ� งมุงและบงัด้วยใบไม ้ พวกเขา 
ไม่มีการหุงตม้ และไม่มีการตาํขา้วเวลาเยน็ เวลาเชา้ ก็พากนัเที�ยวแสวงหา อาหารตามคามนิคมและ
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ราชธานี เพื�อบริโภคในเวลาเยน็เวลาเชา้ เขาเหล่านั*น ครั* นไดอ้าหารแลว้ จึงพากนักลบัไปเพ่งอยูใ่น
กระท่อมซึ�งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีก คนทั*งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นั*นแลว้
พากนัพูดอยา่งนี* วา่พ่อเอ๋ย สัตวพ์วกนี* แลพากนัมาสร้างกระท่อมซึ� งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่า 
แลว้เพง่อยูใ่นกระท่อมซึ�งมุงและบงัดว้ยใบไม ้ไม่มีการหุงตม้ ไม่มีการตาํขา้ว เวลาเยน็เวลาเชา้ ก็พา
กนัเที�ยวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพื�อบริโภคในเวลาเยน็เวลาเช้า เขาเหล่านั*น 
ครั*นไดอ้าหารแลว้จึงพากนักลบัไปเพง่อยูใ่นกระท่อมซึ�งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีกฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั*นแล อกัขระวา่ พวกเจริญฌาน ดงันี*  จึงอุบติัขึ*น
เป็นอนัดบัที�สอง บรรดาสัตวเ์หล่านั*นแล สัตวบ์างพวกเมื�อไม่อาจสําเร็จฌานได ้ ที�กระท่อมซึ� งมุง
และบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า จึงเที�ยวไปยงัคามและนิคมที�ใกล้เคียงแล้วก็จดัทาํพระคมัภีร์มาอยู่  
คนทั*งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นี*นั*นแลว้ จึงพูดอยา่งนี* วา่ พ่อเอ๋ย ก็สัตวเ์หล่านี* ไม่อาจ
สําเร็จฌานไดที้�กระท่อมซึ� งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นทวาชะราวป่า เที�ยวไปยงับา้นและนิคมที�ใกลเ้คียง 
จดัทาํพระคมัภีร์ไปอยู ่ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บดันี*พวกชนเหล่านี* ไม่เพ่งอยู ่บดันี*  พวกชนเหล่านี* ไม่เพ่งอยู ่
ดงันี*แล อกัขระวา่อชฺฌายกิา อชฺฌายกิา จึงอุบติัขึ*นเป็นอนัดบัที�สาม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมยันั*นการทรงจาํ การสอน การบอกมนต ์ถูกสมมติวา่เลว 
มาในบดันี*  สมมติวา่ประเสริฐ ดว้ยประการดงักล่าวมานี*แล การอุบติัขึ*นแห่งพวกพราหมณ์ นั*นมีขึ*นได ้
เพราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี* แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั*นจะต่างกนัหรือ
เหมือนกนัจะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั*น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั*นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน 
ทั*งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั*งในเวลาภายหนา้ฯ 

[65] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเ์หล่านั*นแล สัตวบ์างจาํพวกยึดมั�น 
เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ เพราะเหตุที�สัตวเ์หล่านั*นยึดมั�นเมถุนธรรม  
แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ นั*นแล อกัขระวา่ เวสฺสา เวสฺสา ดงันี*  จึงอุบติัขึ*น 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี*  การอุบติัขึ*นแห่งพวกแพศยน์ั*น 
มีขึ*นไดเ้พราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี*แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั*นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั*น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี*แล การอุบติัขึ*นแห่งพวกศูทรนั*น
มีขึ*นได ้เพราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี*แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั*นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั*น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั*นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั*งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั*งในเวลาภายหนา้ฯ 

[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยัอยู ่ที�กษตัริยบ์า้ง พราหมณ์บา้ง แพศยบ์า้ง ศูทรบา้ง 
ตาํหนิธรรมของตน จึงไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดว้ยประสงคว์า่ เราจกัเป็นสมณะ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึ*นได ้จากวรรณะทั*งสี�  นี* แล เรื�องของ
สัตวเ์หล่านั*นจะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ด้วยธรรมเท่านั*น  
ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเท่านั*นเป็นของประเสริฐที�สุดในประชุมชน ทั*งในเวลาที�
เห็นอยูท่ ั*งในเวลาภายหนา้ฯ 

[67] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฐิ ยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจ
มิจฉาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจมิจฉาทิฐิ เป็นเหตุ เบื*องหนา้แต่ตายเพราะกายแตกยอ่ม
เขา้ถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ทั*งสิ*นฯ 

[68] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฐิ ยึดถือการกระทาํด้วยอาํนาจ
สัมมาทิฐิ เพราะยึดถือการกระทาํด้วยอาํนาจสัมมาทิฐิ เป็นเหตุ เบื*องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก  
ยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคฯ์ 

[69] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สมณะก็ดี ... มีปรกติกระทาํกรรมทั*งสอง [คือสุจริตและทุจริต] ดว้ยกาย มีปรกติกระทาํกรรมทั*งสอง
ด้วยวาจา มีปรกติกระทาํกรรมทั*งสองด้วยใจ มีความเห็นปนกัน ยึดถือการกระทาํด้วยอาํนาจ
ความเห็นปนกนั เพราะยดึถือการกระทาํดว้ยอาํนาจความเห็นปนกนัเป็นเหตุ เบื*องหนา้แต่ตายเพราะ
กายแตก ยอ่มเสวยสุขบา้ง ทุกขบ์า้งฯ 

[70] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ... 
สํารวมกาย สํารวมวาจา สํารวมใจ อาศยัการเจริญโพธิปักขิยธรรมทั*ง 37 แลว้ ย่อมปรินิพพานใน
ปัจจุบนันี* ทีเดียวฯ 

[71] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั*งสี� นี*  วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ*นอาสวะแลว้ 
มีพรหมจรรยอ์ยู่จบแลว้ มีกิจที�ควรทาํ ทาํเสร็จแลว้วางภาระเสียไดแ้ลว้ ลุถึงประโยชน์ของตนแลว้ 
หมดเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแลว้ หลุดพน้แลว้ เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั*นปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลิศกว่า
คนทั*งหลาย โดยธรรมแทจ้ริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั*นเป็นของประเสริฐที�สุดในประชุมชน 
ทั*งในเวลาเห็นอยู ่ทั*งในเวลาภายหนา้ฯ 
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พระพุทธเจา้ตรัสใน ที.สี.9/235 “... ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จอุบติัในโลกนี*  เป็นพระ
อรหนัตต์รัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว้ ทรงรู้แจง้โลก เป็นสารถีฝึก
บุรุษที�ควรฝึกไม่มีผูอื้�นยิ�งกวา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั*งหลาย เป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผู ้
จาํแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคน์ั*น ทรงทาํโลกนี*พร้อมทั*งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแ้จง้ชดั
ด้วยพระปัญญาอนัยิ�งของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตวพ์ร้อมทั*งสมณพราหมณ์เทวดาและ
มนุษยใ์หรู้้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื*องตน้ งามในทา่มกลาง งามในที�สุด ทรงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั*งอรรถ พร้อมทั*งพยญัชนะ บริสุทธ̂ิ บริบูรณ์สิ*นเชิง ...”  

เนื*อหาอานิสงส์ของการปฏิบติัธรรมที�ถูกตรง ตามพระพุทธเจา้ซึ� งเป็นผูรั้กษาพยาบาล
ชาวโลกทั*งปวง ในข.ุว.ิ 26/385 เถรคาถา วสีตินิบาต 1. อธิมุตตเถรคาถา คาถาสุภาษิตของพระอธิมุต
ตเถระ “พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจบัไว ้ มิไดมี้ความกลวัหวาดเสียว มีหนา้ผอ่งใส เมื�อหวัหนา้
โจรเห็นดงันั*น เกิดความอศัจรรยใ์จ จึงไดก้ล่าวคาถาสรรเสริญ 2 คาถาวา่ เมื�อก่อน เราจะฆ่าสัตว์
เหล่าใดเพื�อบูชายญั หรือเพื�อทรัพย ์ความกลวัก็ยอ่มเกิดแก่สัตวเ์หล่านั*นทั*งสิ*น สัตวเ์หล่านั*นยอ่มพา
กนัหวาดหวั�นและบ่นเพอ้ แต่ความกลวัมิไดมี้แก่ท่านเลย สีหนา้ของท่านผอ่งใสยิ�งนกั เมื�อภยัใหญ่
เห็นปานนี*ปรากฏแลว้ เหตุไรท่านจึงไม่ครํ� าครวญเล่า พระเถระเมื�อจะแสดงธรรม โดยมุ่งการตอบ
คาํถามของนายโจรนั*น จึงไดก้ล่าวคาถาเหล่านี*ความวา่ ดูกรนายโจร ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผู ้
ไม่ห่วงใยในชีวิต ความกลวัทั*งปวงอนัเราผูสิ้*นสังโยชน์ล่วงพน้ไดแ้ลว้ เมื�อตณัหาเครื�องนาํไปสู่ภพ
สิ*นไปแลว้ ความกลวัตายในปัจจุบนัมิไดมี้ดว้ยประการใดประการหนึ�งเลย ดุจบุรุษไม่กลวัความหนกั 
เพราะวางภาระแลว้ฉะนั*น พรหมจรรยเ์รา ประพฤติดีแลว้ แมม้รรคเราก็อบรมดีแลว้ เราไม่มีความ
กลวัตายเหมือนบุคคลไม่กลวัโรคเพราะโรคสิ*นไปแล้วฉะนั*น พรหมจรรยเ์ราประพฤติดีแล้ว 
แมม้รรคเราก็อบรมดีแลว้ ภพทั*งหลายอนัไม่น่ายินดีเราไดเ้ห็นแลว้ เหมือนบุคคลดื�มยาพิษแลว้คาย
ทิ*งฉะนั*น บุคคลผูถึ้งฝั�งแห่งภพ ไม่มีความถือมั�น เสร็จกิจแลว้ หมดอาสวะ ยอ่มยนิดีต่อความสิ*นอายุ
เหมือนบุคคลพ้นแล้วจากการถูกประหารฉะนั* น บุคคลผูบ้รรลุธรรมอันสูงสุดแล้ว ไม่มีความ
ตอ้งการอะไรในโลกทั*งหมด ย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนที�ถูกไฟไหม้
ฉะนั*น สิ�งใดสิ�งหนึ�งซึ� งมีอยู่ในโลกนี* ก็ดี ภพที�สัตวย์อ่มไดใ้นโลกนี*ก็ดี พระพุทธเจา้แสวงหาคุณ 
อนัใหญ่ยิ�งไดต้รัสไวว้า่ สิ�งทั*งหมดนี* ไม่เป็นอิสระ ผูใ้ดรู้แจง้ธรรมขอ้นั*น เหมือนดงัที�พระพุทธเจา้
ทรงแสดงไว ้ ผูน้ั*นย่อมไม่ยึดถือภพอะไร ดงับุคคลผูไ้ม่จบัก้อนเหล็กแดงอนัร้อนโชน ฉะนั*น 
เราไม่มีความคิดวา่ไดเ้ป็นมาแลว้ จกัเป็นต่อไป จะไม่เป็น หรือสังขารจกัฉิบหายไป จะครํ� าครวญไป
ทาํไมในเพราะสังขารนั*นเล่า ดูกรนายโจร ความกลวัยอ่มไม่มีแก่ผูพ้ิจารณาเห็นตามความเป็นจริง 
ซึ� งความเกิดขึ*นแห่งธรรมอนับริสุทธ̂ิ และความสืบต่อแห่งสังขารอนับริสุทธ̂ิ เมื�อใดบุคคลพิจารณา
เห็นโลกเสมอดว้ยหญา้และไมด้ว้ยปัญญา เมื�อนั*น บุคคลนั*นยอ่มไม่ยดึถือวา่เป็นของเรา ยอ่มไม่เศร้า
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โศกว่า ของเราไม่มี เรากลดักลุ้มด้วยสรีระ ไม่ตอ้งการด้วยภพ ร่างกายนี* จกัแตกไป และจกั 
ไม่มีร่างกายอื�น ถา้ท่านทั*งหลายปรารถนาจะทาํกิจใดดว้ยร่างกายของเรา ก็จงทาํกิจนั*นเถิด ความขดัเคือง
และความรักใคร่ในสรีระนั*น จกัไม่มีแก่เรา เพราะเหตุที�ท่านทั*งหลาย ทาํกิจตามปรารถนาดว้ย
ร่างกายของเรานั*น โจรทั*งหลายไดฟั้งคาํของท่าน อนัอศัจรรยอ์นัทาํให้ขนลุกชูชนัดงันั*นแลว้ จึงพา
กนัวางศาตราวุธ แลว้กล่าวดงันี* วา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ความไม่เศร้าโศกที�ท่านไดนี้*  เพราะท่านไดท้าํ
กรรมอะไรไว ้ หรือใครเป็นอาจารยข์องท่าน หรือเพราะอาศยัคาํสั�งสอนของใคร? พระเถระไดฟั้ง
ดงันั*นแลว้ จึงไดก้ล่าวตอบวา่ พระศาสดาผูเ้ป็นสัพพญัXู รู้เห็นธรรมทั*งปวง ชนะหมู่มาร มีพระ
กรุณาใหญ่ ผูรั้กษาพยาบาลชาวโลกทั*งปวง เป็นอาจารยข์องเรา ธรรมเครื�องให้ถึงความสิ*นอาสวะ
อนัยอดเยี�ยมนี*  พระองค์ทรงแสดงไวแ้ลว้ ความไม่เศร้าโศก เราไดเ้พราะอาศยัคาํสั�งสอนของ
พระองค ์พวกโจรฟังถอ้ยคาํอนัเป็นสุภาษิตของพระเถระผูเ้ป็นฤาษีแลว้ พากนัวางศาตราและอาวุธ
บางพวกก็งดเวน้จากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหล่านั*นครั* นไดบ้รรพชาในศาสนาของ
พระสุคตแลว้ ไดเ้จริญโพชฌงคแ์ละพลธรรมเป็นบณัฑิต มีจิตเฟื� องฟูเบิกบาน มีอินทรียอ์นัอบรม 
ดีแลว้ ไดบ้รรลุสันตบท คือ นิพพานอนัหาปัจจยัปรุงแต่งมิได”้ 

 

แนวคดิทางศาสนากบัสุขภาพ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวข้องนั*น มีงานวิจยัที�ทาํการศึกษาในด้าน

แนวคิดทางศาสนากบัสุขภาพดงันี*  
พระมหาอุดร ทาํการวิจยัเอกสารร่วมกบัการวิจยัเชิงพรรณนาเรื�องสุขภาพองค์รวมใน

พระไตรปิฎกนั*นประกอบไปด้วย 4 มิติคือ ด้านกาย ด้านสังคม ด้านจิต และด้านปัญญา ผลของ
สุขภาพองคร์วมวถีิพุทธเนน้ที�ความสุข ภาวะสุขภาพที�เป็นภาวะที�เป็นความดีของชีวติ ประกอบดว้ย
วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ และสันติ แนวทางการไดม้าซึ� งสุขภาพองคร์วมนั*น ใช้กระบวนการแกปั้ญหา
ตามหลกัอริยสัจ 4 โดยรูปแบบและกระบวนการสร้างสุขภาพองค์รวม 4 มิติ คือ 1) ด้านร่างกาย 
ประกอบไปดว้ย 3 รูปแบบ คือ 1.1 รูปแบบดูแลร่างกาย ดว้ยเรื�องเกี�ยวกบัอาหาร การใชย้าสมุนไพร 
(เภสัช) การออกกาํลังกาย และการบริหารร่างกาย และอื�น ๆ 1.2 รูปแบบการพกัผ่อนอิริยาบถ 
 1.3 รูปแบบการผ่าตดั 2) รูปแบบด้านสังคมหรือสิ�งแวดล้อม ประกอบดว้ยคนและกลุ่มคน และ
ธรรมชาติ 3) รูปแบบดา้นจิตใจ และ 4) รูปแบบดา้นปัญญา ธรรมะ เช่น โพชฌงค์ 7 สัญญา 10 
สติปัฎฐาน 4 ขนัธ์ 5 ไตรลกัษณ์ 3 พรหมวิหาร 4 อิทธิบาท 4 และทิฎฐิอุชุกรรม การปรับทิฐิให้ตรง 
(พระมหาอุดร สุทฺธิาโณ (เกตุทอง). 2554 : 79) 

อุ่นเอื*อ สิงห์คํา ได้ศึกษากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ พบว่า  
จิตวิญญาณเป็นตน้เหตุของความเจ็บป่วย ความจ็บป่วยของผูมี้ภาวะเสี�ยงทางด้านสุขภาพเป็นผล
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ของจิตวิญญาณที�มีการสะสมกิเลสความโลภ โกรธ หลง ในระดบัที�เพิ�มขึ*น โดยความโลภจะเป็น 

ตวัแสดงที�เด่นชัดที�เป็นแรงผลักดันให้เกิดปัญหาความอยาก จึงเกิดการทาํงานอย่างหนักเพื�อ
แสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาสะสมโดยมีความเข้าใจว่าเป็นความสุข ผลจากความสําเร็จใน 

การหาเงิน ทาํให้เกิดอตัตา (ตวัตน) ที�สูงขึ*น มีความยึดมั�นถือมั�นในตนเอง จนไม่สนใจความรู้สึก
ของคนรอบข้าง เมื�อมีเงินแล้วก็แสวงหาความสุขด้วยการบาํเรอตนเองด้วยการ กิน สูบ ดื�ม  
ตามใจอยากของตนเอง พฤติกรรมดงักล่าวส่งผลให้ร่างกายสะสมพิษจากการบริโภค และพิษจาก
ภาวะกดดนัทางอารมณ์จากการทาํงาน เมื�อสะสมถึงจุดหนึ� งจะเกิดภาวะความเจ็บป่วย นอกจากนี*   
ยงัพบว่า การที�ผูป่้วยยอมรับวิธีการที�แตกต่างจากแนวทางการรักษาเดิมนั*น เกิดจากผูใ้ดเห็นทุกข ์ 
ผูน้ั*นเห็นธรรม ความเจบ็ป่วยจะทาํใหม้นุษยเ์กิดความทุกขท์รมาน ถึงที�สุดถึงขั*นทอ้แทสิ้*นหวงั และ
เมื�อทุกข์ถึงที�สุด (จุดวิกฤต) ซึ� งขึ* นอยู่กับแต่ละบุคคล จิตจะปล่อยวางสิ� งที� เคยยึดมั�นถือมั�นลง 
ยอมรับการหาทางดบัทุกขใ์นกระบวนทศัน์ใหม่ (อุ่นเอื*อ สิงห์คาํ.2555 : 183-184) 

อุ่นเอื*อยงัพบว่า แกนกลางของการบูรณาการที�เชื�อมโยงสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ คือ ธรรมะวิถีพุทธ ซึ� งเป็นกระบวนการปฎิบัติที�ทาํให้กิเลส ตัณหา อุปาทาน  
ที�แสดงออกในรูปของความโลภ โกรธ หลง ที�อยูใ่นจิตวิญญาณลดลงจากภาวะของปัจจุบนั ส่งผล
ให้กายกรรม วจีกรรม ที�เกิดจากแรงขบัภายในคือจิตวิญญาณ ลดการดิ*นรนแสวงหาเพื�อให้สมใจ 

ในโลภ โกรธ หลง ผลที�เกิดขึ*น คือเกิดจิตวญิญาณดวงใหม่ที�มีสภาวะตรงขา้งคือ ทาน เมตตา กรุณา 
ปัญญาโตขึ*นเรื�อย ๆ โดยวิถีพุทธนั*น เมื�อกิเลสตายลงจิตวิญญาณดวงใหม่จะโตขึ*น ส่งผลให้จิตใจ 
(อารมณ์) ลดภาวะความตึงเครียด เป็นสดชื�นแจ่มใส ร่าเริง เบิกบานเป็นสภาวะของความสุข และ
พบว่าจิตวิญญาณที� เป็น “บุญ” มีผลกระทบให้เกิด “พลัง” แห่งการเสียสละช่วยเหลือผู ้อื�น 
บนพื*นฐานของความจริงจากผลที�บุคคลนั*นไดรั้บ เช่น มีสุขภาพกายที�ดีขึ*น ก็อยากช่วยเหลือให้ผูอื้�น 

มีสุขภาพกายที�ดีขึ* นด้วยเช่นกัน โดยอาศยัความรู้ (ปัญญา) ที�บุคคลนั*นคน้พบในการปฎิบติัตน  
มีผลกระทบให้สุขภาพของสังคมดีขึ* น เป็นองค์รวมของสุขภาวะที�เกิดผลได้จริงในเชิงของ 

การปฎิบติั โดยการบูรณาการ “ธรรมะ” เขา้ไปต่อยอดกบัทฤษฎีสุขภาวะองคร์วมหรือทฤษฎีสุขภาพ
อื�น ๆ (อุ่นเอื*อ สิงห์คาํ.2555 : 187) 

งานของ Harold G.Koenig เป็นการศึกษาเกี�ยวกบัเรื�องของศาสนา จิตวญิญาณและสุขภาพ
ย้อนหลัง ปี ค.ศ.1872-2010 พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา จิตวิญญาณและสุขภาพ 
ผลเชิงบวกประกอบด้วยความเป็นอยู่ที�ดี ความสุข ความหวงั การมองโลกในแง่ดีความกตญัXู
เมตตาต่อกนัรวมถึงผลทางด้านกายภาพและอุปนิสัย เช่น การออกกาํลงักาย การสูบบุหรี�  อาหาร
สุขภาพ เป็นต้น ส่งผลดีต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์-อัมพาต สมองเสื� อม 
(Alzheimer’s discease) ภูมิคุม้กนั endocrine function มะเร็งต่าง ๆ ความเจ็บป่วยจากโรคภยัต่าง ๆ 
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รวมถึงการเตรียมตัวรับวาระสุดท้ายของการสิ*นสุดชีวิต ซึ� งต้องอาศยัผูเ้ชี�ยวชาญด้านสุขภาพ 
และผูดู้แลดา้นจิตวญิญาณ (Keonig H.G.Religion. 2010) 

สัมพนัธ์กบังานศึกษาของ David R.Williams และ Michelle J.Sternthal ซึ� งพบว่า ใน
ประเทศออสเตรเลีย พบความเชื�อมโยงสําคัญทางวิทยาศาสตร์ของความเชื�อทางศาสนาและ 
จิตวิญญาณ ขอ้บ่งชี* ทางสุขภาพหลายประการ การยอมรับการสิ*นสุดของชีวิต การลดอตัราเสี�ยง
รุนแรงดา้นสุขภาพต่าง ๆ และการอาศยัความเชื�อทางสังคมที�นบัถือเป็นสิ�งเดียวกนั ช่วยให้กาํลงัใจ
ไดอ้ยา่งมาก ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมดีขึ*น (David R.W. and Michelle J.S. 2007 : 47-50) 

เฉกเช่นเดียวกับ Christin M.Puchalski ซึ� งพบว่าการแพทย์ในปัจจุบันมุ่ง เน้น 
ดา้นเทคโนโลยกีารแพทย ์เป็นหลกัในการยดือายขุองผูป่้วย ซึ� งต่างกบัการแพทยเ์มื�อหลายสิบปีก่อน  
ซึ� งมุ่งการรักษาผสมผสานทั*งทางดา้นกายภาพ จิตวิญญาณ อารมณ์ และสังคม (George Washington 
Institute for Spirituality and Health) โดยงานวิจยัมุ่งเน้นในเรื� องของ 1) การมีชีวิตยืนยาว  
2) การรับมือความเจ็บป่วยความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมานจากโรค และ 3) การฟื* นตวัจากความ
เจบ็ป่วย (Christina M.P. 2001 : 352-357) 

ในเรื�องของการมีชีวิตยืนยาว พบว่ากลุ่มผูที้�เชื�อมั�นทางศาสนามีอายุยืนนานกว่าในเรื�อง
ของการรับมือกบัความเจบ็ป่วย พบวา่ มีคุณภาพชีวติดีกวา่ และฟื* นตวัจากความเจบ็ป่วยไดเ้ร็วกวา่ 

Jade Dyer, BSc อธิบายการศึกษาถึง จิตวญิญาณ ความเชื�อทางศาสนาส่งผลดีอยา่งมากต่อ
สุขภาพโดยรวม ความยืนยาวของชีวิตและคุณภาพชีวิต แมจ้ะไม่สามารถอธิบายเหตุผลไดท้ั*งหมด
ถึงกลไกการหายและการฟื* นตวัจากโรคต่าง ๆ โดยพบวา่ อตัราตายลดลงกวา่ 30 % จากกวา่แสนราย
ในกลุ่มที�เขา้โบสถ์ศึกษาธรรมะ กินมงัสวิรัติ (พืชผกัผลไม,้ ลดเนื*อสัตว)์ งดเครื�องดื�มแอลกอฮอล ์
งดบุหรี�และออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ (ส่วนใหญ่อายุ >40 ปี) สวดมนตเ์ป็นประจาํ (Jade Dyer. 2007 : 
324-328) 

Gowri Anandarajah และ Ellen Hight ทาํการศึกษา พบวา่ความเชื�อมั�นในจิตวิญญาณและ
ศาสนามีความสําคญัต่อสุขภาพอยา่งยิ�ง และไดท้าํเครื�องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (H, O, P, E) 
เป็นเครื�องมือในการปรับเปลี�ยนทางจิตวญิญาณผูป่้วย โดยสรุป คือ จิตวญิญาณเป็นสิ�งสําคญัหลากหลาย
มิติ การจะเขา้ใจลึกซึ* ง จาํเป็นตอ้งศึกษาอยา่งกวา้งขวาง จะไดป้ระโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู ่
แต่หลกัการ คือ ตอ้งเคารพต่อสิทธ̂ิผูป่้วย ความเป็นส่วนตวั และอิสระในดา้นความคิดและความเชื�อ
ของผูป่้วย การเชื�อมโยงระหว่างจิตใจ และวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํเป็นตอ้งพฒันาการดูแลให้
ครอบคลุมเพื�อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (Gowri A. and Ellen H. 2001 : 81-88) 

Kenneth I. Pargament และคณะ พบวา่ ผูป่้วยสูงอายุ 268 ราย ที�นอนโรงพยาบาล ศึกษา
ทางความเชื�อทางศาสนาและจิตวิญญาณ สภาพทางจิตใจ พบว่า 2 ปีต่อมา ตรวจสอบซํ* า สุขภาพ
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โดยรวมดีขึ*น (ความเชื�อทางศาสนา การสวดมนต ์การสนทนาธรรม การลงโทษ) (Kenneth I.P. et 
al. 2004 : 713-710) 

Jacqneline Ruth Mickley และ Karen Soeken ศึกษาจิตวญิญาณและสุขภาพในผูป่้วยหญิง 
175 รายที�เป็นมะเร็งเตา้นม พบวา่ Spiritual well-being (SWB) เป็นส่วนสําคญัที�ทาํให้เกิดความหวงั 
ส่วน Prognostic Factor จากระยะของโรค จาํนวน Lymph node positive ไม่สามารถใชใ้นการ
พยากรณ์ใน SWB ได ้(Jacqueline RM, Karen S. and Anne B. 1992 : 267-272) 

การศึกษาของ Lindsey Mc Dougle และคณะ พบวา่มีความสัมพนัธ์ที�เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของอาสาสมคัร 1,805 ราย ที�ยึดถือเชื�อมั�นทางศาสนาต่าง ๆ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ที�ส่งผลต่อสุขภาพทั*งดา้นกายภาพและจิตใจ ในช่วงอายุวยักลางคนขึ*นไป (Lindsey 
Mc.D. et al. 2014 : 337-351) 

 

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาหรือแนวคิดที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชทรงมีพระราชดาํรัสให้ดาํรงชีวิตตามหลกัทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุม้กนั 
ดว้ยเงื�อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) และเงื�อนไขคุณธรรม (ซื�อสัตยสุ์จริต ขยนัอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน) เพื�อใหเ้กิดสภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม สมดุล มั�นคง และย ั�งยนื  

ดงัตวัอยา่ง ขอ้ความต่าง ๆ จากพระราชดาํรัส ดงัต่อไปนี*  
“ความเจริญนั* นมักจาํแนกกันเป็นสองอย่าง คือ ความเจริญทางวตัถุอย่างหนึ� งและ 

ความเจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ� ง ยิ�งกว่านั*น ยงัเห็นกันว่า ความเจริญอย่างแรกอาศยัหลักการ
ทางด้านวิทยาศาสตร์เป็นปัจจยัสร้างสรรค์ ส่วนความเจริญอย่างหลงัอาศยัศิลปะศีลธรรมจรรยา 
เป็นปัจจัย แท้จริงแล้วความเจริญทางว ัตถุกับความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรู้ทางด้าน
วิทยาศาสตร์กบัทางดา้นศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่สิ�งที�จะแยกออกจากกนัให้เด็ดขาดได ้ทั*งนี*
เพราะสิ� งที� เราพยายามจะแยกออกจากกันนั* นมีมูลฐานที� เกิดอันเดียวกัน คือ “ความจริงแท้”  
ซึ� ง เป็นวิทยาศาสตร์ ถึงจะพยายามแยกกันอย่างไร ๆ ที� สุดก็จะรวมลงสู่กําเนิดจุดเดียวกัน  
แม้แต่จุดประสงค์ก็จะลงสู่จุดเดียวกัน คือ ความสุขความพอใจของทุกคน” (พระบรมราโชวาท  
วนัที� 12 กรกฎาคม 2520) 

“แม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวฒันาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้
เปลี�ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอยา่งทั*งดีและไม่ดีปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัมากกวา่แต่ก่อน ดงันั*นบุคคลผู ้
สามารถประคบัประคองตนให้อยูใ่นสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข จึงตอ้งมีความเขม้แข็งยิ�งขึ*นที�จะยึดมั�น
ปฏิบติัมั�นตามแบบอยา่งที�พิจารณารู้ชดัดว้ยปัญญาแลว้วา่ เป็นทางแห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวั
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ปล่อยใจให้มวัเมา หลงผิดไปในทางเสื�อมเสีย พร้อมกนันั*นก็ตอ้งมีสติกาํกับอยู่ตลอดเวลาที�จะ 
ไม่ใหป้ระพฤติปฏิบติัผดิพลาด ดว้ยความประมาทพลั*งเผลอ เหตุนี*การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคม 
นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยู่แล้ว จึงควรไดพ้ฒันาบุคคลเป็นขอ้ใหญ่ดว้ย 
เพราะถา้บุคคลซึ� งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของสังคม มีความเขม้แข็งและมีสติปัญญาที�จะพิจารณา
เลือกเฟ้นสิ�งที�ควรและไม่ควรปฏิบติั ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่วนรวม
ยอ่มจะมีโอกาสพฒันาใหก้า้วหนา้ไดโ้ดยไม่ยากนกั” (พระราชดาํรัส วนัที� 25 เมษายน 2539) 

“ความสุขความเจริญอันแท้จริง อันควรหวงันั* น เกิดขึ* นได้จากการกระทาํและการ
ประพฤติที�เป็นธรรม มีลกัษณะสร้างสรรค ์คืออาํนวยผลที�เป็นประโยชน์ทั*งแก่ตวั แก่ผูอื้�น ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 กรกฎาคม 2518) 

“สรรพสิ� งทั* งหลายดาํรงอยู่พร้อมกับเจริญย ั�งยืนไปได้ เพราะมีความสมดุลในตวัเอง  
อย่างชีวิตมนุษยเ์รานี*ดาํรงอยูไ่ดเ้พราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน อนัเป็นส่วนประกอบ
สําคญัของชีวิตได้สัดส่วนกัน เมื�อใดส่วนประกอบอนัเป็นแก่นแกนของชีวิต ส่วนใดส่วนหนึ� ง
บกพร่องขาดหายไป ไม่อาจแกไ้ขให้คงคืนสมดุลได ้เมื�อนั*นชีวิตก็เสื�อมโทรมแตกดบั ธรรมชาติอื�น ๆ 
ตลอดจน สิ�งที�มนุษยป์รุงแต่งสรรค์สร้างขึ*น เช่น เครื�องจกัร โรงงาน อาคาร บา้นเรือน แมก้ระทั�ง 
เศรษฐกิจ กฎหมายและทฤษฎีต่าง ๆ ก็เหมือนกนั ลว้นตอ้งมีส่วนประกอบที�สมดุลทั*งสิ*น” (พระราช
ดาํรัส วนัที� 8 สิงหาคม 2534) 

“เราเลยบอกวา่ ถา้จะแนะนาํก็แนะนาํได ้ตอ้งทาํแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศรํ� ารวย
เรามีพอสมควร พออยูไ่ด ้แต่ไม่เป็นประเทศที�กา้วหน้าอยา่งมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหน้า
อยา่งมาก ก็จะมีแต่ถอยหลงั ประเทศเหล่านั*นที�เป็นประเทศที�มีอุตสาหกรรมกา้วหนา้ จะมีแต่ถอยหลงั 
และถอยหลงัอยา่งน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหารแบบเรียกวา่แบบ “คนจน” แบบไม่ติดกบัตาํรามาก
เกินไป ทาํอยา่งมีสามคัคีนี�แหละ คือ เมตตากนัก็จะอยูไ่ดต้ลอดไป คนที�ทาํงานตามวชิาการ จะตอ้งดู
ตาํรา เมื�อพลิกไปถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ ในหนา้สุดทา้ยนั*น เขาบอก “อนาคตยงัมี” แต่ไม่บอกวา่ให้ทาํ
อย่างไร ก็ต้องปิดเล่มคือปิดตาํรา ปิดตาํราแล้ว ไม่รู้จะทาํอะไร ลงท้ายก็ตอ้งเปิดหน้าแรกใหม่  
เปิดหนา้แรกก็เริ�มตน้ใหม่ ถอยหลงัเขา้คลอง แต่ถา้เราใช้ ตาํราแบบ “คนจน” ใช้ความอะลุ่มอล่วยกนั 
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) 
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“สมมุติวา่เด̀ียวนี* ไฟดบั ถา้ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดบั ไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตเขาดบัหมด จะพงัหมด ทาํอยา่งไร ที�ที�ตอ้งใชไ้ฟฟ้าก็ตอ้งแยไ่ป บางคนในต่างประเทศเวลา
ไฟดบั เขาฆ่าตวัตาย แต่ของเรา ไฟดบัจนเคยชิน เราไม่เป็นไรเมื�อไฟดบั หากมีเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่เต็มที� ถา้เรามีเครื�องปั�นไฟ ก็ใช้เครื�องปั�นไฟหรือ ถา้ขั*นโบราณกวา่ มืดก็จุดเทียน คือ มีทางที�จะ
แกปั้ญหาเสมอ ฉะนั*นเศรษฐกิจพอเพียงนี*  มีเป็นขั*น ๆ แต่จะบอกวา่เศรษฐกิจพอเพียงนี*  ให้พอเพียง
เฉพาะตวัเองร้อยเปอร์เซ็นตนี์�เป็นสิ�งที�ทาํไม่ได ้จะตอ้งมีการแลกเปลี�ยน ตอ้งมีการช่วยกนั ถา้มีการ
ช่วยกนั แลกเปลี�ยนกนั ก็ไม่ใช่พอเพียงแลว้ พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี* คือให้สามารถที�จะดาํเนินงานได”้ 
(พระราชดาํรัส วนัที� 23 ธนัวาคม 2542) 

 

วทิยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบัน 
เสริมสร้างสุขภาพด้วย สุขบัญญตัิ 10 ประการ 
สุขบญัญตัิ 10 ประการ คือ ขอ้กาํหนดที�เด็ก และเยาวชน รวมทั*งประชาชนทั�วไป  

ควรปฏิบติัอย่างสมํ�าเสมอจนเป็นนิสัย เพราะผูที้�ปฏิบติัตาม สุขบญัญติั 10 ประการ จะเป็นคนมี
สุขภาพดี ทั*งร่างกาย จิตใจ และสังคม ซึ� งจะส่งผลให้มีสุขภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน 
การทาํงาน และ สุขบญัญติั 10 ประการ ยงัช่วยให้มีภูมิตา้นทานโรค ไม่เจ็บป่วยง่าย ๆ ดว้ย โดย  
สุขบญัญติั 10 ประการหรือสุขบญัญติัแห่งชาตินี*  รัฐบาลไดป้ระกาศให้ดาํเนินการและเผยแพร่ ใน
วนัที� 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2539 ดงันั*น จึงไดก้าํหนดให้ทุกวนัที� 28 พฤษภาคม เป็น "วนัสุขบญัญติั
แห่งชาติ" อีกดว้ย 

สุขบญัญติั 10 ประการ ประกอบดว้ย 1) ดูแลรักษาร่างกายและของใชใ้ห้สะอาด 2) รักษา
ฟันให้แข็งแรงและแปรงฟันทุกวนัอย่างถูกวิธี 3) ลา้งมือให้สะอาดก่อนรับประทานอาหารและ 
หลงัการขบัถ่าย 4) กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอนัตราย และหลีกเลี�ยงอาหารรสจดัสีฉูดฉาด 
5) งดสูบบุหรี�  สุรา สารเสพติด การพนัน และการสําส่อนทางเพศ 6) สร้างความสัมพนัธ์ใน
ครอบครัวให้อบอุ่น 7) ป้องกนัอุบติัภยัดว้ยการไม่ประมาท ทาํไดโ้ดย 8) ออกกาํลงักายสมํ�าเสมอ 
และตรวจสุขภาพประจาํปี 9) ทาํจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสอยู่เสมอ 10) มีสํานึกต่อส่วนรวมร่วม
สร้างสรรคส์ังคม (กระปุกดอทคอม. 2552) 

สภาพจิตใจกบัสุขภาพทางกาย 

สภาพอารมณ์มีผลต่อสุขภาพดว้ยกลไกทางวทิยาศาสตร์ ดงันี*  
ความเครียดที�เพิ�มขึ*นสูงในร่างกายจะทาํให้ภูมิตา้นทานไม่ดี เวลาคนเราเครียด จะเกิด

อะไรขึ* น ระบบประสาทในร่างกายจะส่งคาํสั�งจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไต ให้สร้าง
ฮอร์โมน ขึ*นมา 2 ตวั ตวัหนึ� ง คือ คอร์ติซอล (Cortisols) อีกตวัหนึ� ง คือ อะดรีนาลีน (Adrenalin) 
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อะดรีนาลีน จะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้แรง ขณะเดียวกนัคอร์ติซอลจะทาํให้เซลล์อึดแลว้
เซลล์จะเหี�ยวลง คือ หมดเรี�ยวหมดแรง เพราะฉะนั*นเด็กที�ใกลส้อบจะป่วยง่ายเพราะวา่ร่างกายเมื�อ
เกิดความเครียด ภูมิตา้นทานจะลดลง แต่ในผูใ้หญ่จะเป็นความเครียดแบบเรื*อรัง เพราะฉะนั*น เมื�อมี
ความเครียดตลอด ภูมิตา้นทานจะลดลง เพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลตวันี*  ดงันั*น ถ้าเราสามารถลด
ความเครียดได ้จะเพิ�มภูมิตา้นทานใหร่้างกาย (บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล. 2551 : 24)  

การทาํงานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพื�อต่อสู้ภาวะตึงเครียด ดงันี*  เพิ�มความดนัเลือด 
จากการทาํใหห้ลอดเลือดหดตวั (Alpha receptor) และทาํให้หวัใจเตน้เร็วและแรง เพิ�มปริมาณเลือด
ไปที�กลา้มเนื*อที�กาํลงัทาํงาน คือ กลา้มเนื*อลายที�ทาํให้หลอดเลือดขยายตวั (Beta two receptor และ 
Cholinergic sympathetic) เพิ�มอตัราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลลท์ั�วร่างกาย 

จากผลรวมนี*ทาํให้เราสามารถใชก้าํลงักายไดม้ากกวา่ที�ควรจะเป็น เนื�องจากความเครียด
ทางร่างกาย (Physical stress) จะกระตุน้ระบบประสาทซิมพาเธติกให้ร่างกายทาํงานมากขึ*น เรียก 
sympathetic stress reaction และยงัช่วยเพิ�มการทาํงานในสภาวะตึงเครียดเกี�ยวกับอารมณ์ 
(Emotional stress) เช่น ในขณะที�มีความโกรธ ไฮโปธาลามสัถูกกระตุน้ ส่งสัญญาณสู่ Reticular 
formation และไขสันหลงั ทาํให้มีการกระตุน้ต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอย่างรุนแรง เรียก 
Sympathetic alarm reaction หรือบางทีเรียก fight or flight reaction คือตดัสินใจว่าจะสู้หรือหนี 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 153) 

สารเอ็นโดฟิน Endorphin เป็นสารเคมีจาํพวกเดียวกบัฝิ� น (Opioid) ซึ� งผลิตขึ*นภายใน
ร่างกายโดยสมองส่วนไฮโปธาลามสั (Hypothalamus) และต่อมใตส้มอง (Pituitary gland)  
อนัเนื�องมาจากเป็นสารเคมีจาํพวกเดียวกบัฝิ� นจึงมีฤทธ̂ิบรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทาํให้
รู้สึกสุขสบาย หรืออีกนยัหนึ�ง สารเอ็นโดฟินก็คือ ยาแกป้วดแบบธรรมชาติ เอ็นโดฟิน มาจากคาํวา่ 
Endogenous Morphine ซึ� งหมายถึงสารมอร์ฟีนที�ถูกผลิตขึ*นภายในร่างกายโดยธรรมชาติ ซึ� งไม่ก่อผลเสีย
ต่อร่างกาย เมื�ออยูใ่นสภาวะที�สุขสบายมีการกระตุน้ใหส้มองเกิดการหลั�งสารเอ็นโดฟินขึ*น เมื�อสาร
เอ็นโดฟินส์ที�หลั�งออกมานี* จะไปจบักบัตวัรับ (Receptor) ชนิด Opioid ในสมอง ก็จะมีผลโดยรวม
ทาํให้เกิดการหลั�งของสารโดปามีน (Dopamine) มากขึ*น ซึ� งก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายต่าง ๆ เช่น 
บรรเทาความเจ็บปวด เกี�ยวขอ้งกบัสมดุล ความหิว การนอนหลบั ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย นอกจากนี* ยงัมีผลต่อการควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศ 
และที�สาํคญัสารเอน็โดฟิน สามารถส่งเสริมการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย โดยผลของ
การหวัเราะวา่ทาํใหเ้กิดการหลั�งสารเอ็นโดฟินในสมองมากขึ*น จะเกิดการกดการทาํงานของ Stress 
hormone หรือฮอร์โมนที�หลั�งเมื�อร่างกายเผชิญกบัสภาวะที�เครียด เช่น Adrenaline มีผลทาํให้
เนื*อเยื�อต่าง ๆ ผอ่นคลายมากขึ*น ทาํใหอ้าการปวดบรรเทาลง และมีผลทาํใหห้ลอดเลือดขยายตวัไดดี้
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ขึ*น ทาํให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเขา้ไปฆ่าเชื*อโรคหรือสิ�งแปลกปลอมไดดี้ขึ*น โอกาสเจ็บป่วยก็จะ
ลดลง คือทาํให้สุขภาพแข็งแรงขึ*นนั�นเอง ดงันั*นการที�มีกิจกรรมใดก็ตามที�ทาํให้เรารู้สึกเป็นสุข  
มีการหลั�งสารเอน็โดฟินยอ่มมีส่วนเสริมความแขง็แรงใหก้บัร่างกายไดเ้สมอ 

ร่างกายกบัจิตใจมีความเชื�อมประสานกนัอยา่งแยกไม่ได ้ ในบางครั* งเวลาไม่สบายกาย 
จิตใจก็มกัหงุดหงิดหรือหดหู่ไปดว้ย หรือเวลาที�ไม่สบายใจ ร่างกายก็พลอยเบื�ออาหาร นอนไม่หลบั
ไปดว้ย ดงันั*นเวลาที�คนเราไม่สบาย นอกจากการรับประทานยาตามแพทยส์ั�งแลว้ การอยูใ่นสภาวะ
ที�มีความสบายกาย และสบายใจ หรือมีความสุขใจ ก็มีผลดีต่ออาการเจ็บป่วยทางร่างกาย (หมอเด่น. 
2552) 

อาหารกบัสมดุลของสุขภาพ 
อาหารเป็นหนึ� งในปัจจยัที�จาํเป็นต่อสิ� งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าคน สัตว ์หรือพืช ร่างกาย

คนเราประกอบขึ*นจากอาหารที�บริโภค สุขภาพของร่างกายจะแข็งแรงดีหรือไม่ขึ*นอยู่กบัปริมาณ
และคุณภาพของอาหาร ถ้าคนขาดอาหารจะเสียชีวิตภายในเวลาประมาณร้อยวนั แต่จะสิ*นชีวิต
ภายในไม่กี�วนัถา้ขาดนํ*า ดงันั*นอาหารจึงสาํคญัยิ�งต่อชีวติคนเรา (ดุษณี สุทธปรียาศรี. 2535 : 6) 

การวจิยัเรื�อง “การกินเพื�อสุขภาพดว้ยหลกั 9 ประการ” พบวา่ หากคนขาดอาหารจะทาํให้
ไม่มีสารอาหารไปสร้างและหล่อเลี*ยงร่างกายให้เจริญเติบโต ไม่สามารถสร้างภูมิตา้นทาน ร่างกาย
จะอ่อนแออนัเป็นบ่อเกิดของโรค การกินที�ดีควรไดท้ั*งปริมาณและคุณภาพของประเภทอาหาร  
ไม่ควรกินตามสมยันิยมหรือตามแฟชั�น กินตามแบบตะวนัตก เพื�อความรวดเร็ว สะดวก เช่น 
ประเภทขนมปัง สเตก็ ซึ� งจะขาดอาหารบางหมู่ไป หากรับประทานแบบไทย ๆ จะไดอ้าหารครบหมู่ 
แต่ตอ้งกินให้เป็น อาหารที�ครบหมวดหมู่ คือ หมวดขา้ว แป้ง นม หมวดเนื*อต่าง ๆ รวมทั*งถั�วเมล็ด
แหง้ หมวดผกั หมวดผลไม ้หมวดไขมนั การกินแต่ละวนัไม่ควรมากเกินความตอ้งการของร่างกาย 
ดงันั*นเวลากินอาหารควรมีสติไม่ควรตามใจปาก ดงัคาํกล่าวที�วา่ “ตามใจปากจะยากนาน” หากการ
กินอาหารไม่เป็น กินมากเกินความตอ้งการจะทาํใหเ้กิดโรคอว้น ดงันั*นควรกินพอดีและหยุดเมื�ออิ�ม 
ห้ามกินของจุบจิบ หากกินมากเกินความตอ้งการของร่างกายจะนาํไปเก็บสะสมเป็นไขมนั ซึ� งจะ
แอบแฝงในอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีโอกาสเสี�ยงต่อการเกิดโรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด กินนอ้ยเกินไปเป็นโรคขาดสารอาหารภูมิตา้นทานลดลง (สมบูรณ์ 
จยัวฒัน์. 2552) 

ดร. ลิน เอ็ม สเทฟเฟน และคณะ จากมหาวิทยาลยัมินนิโซทา มินนีอาโพลิส รายงานว่า 
การกินผกั ผลไม ้ และผลิตภณัฑ์จากพืชมีส่วนช่วยลดความเสี�ยงจากโรคความดนัเลือดสูง ขณะที�
การกินเนื*อเพิ�มความเสี�ยงต่อโรค โดยไดศึ้กษาอุบติัการณ์ของโรคความดนัเลือดสูงตั*งแต่ 130/85 
ขึ*นไป หรือคนที�ใชย้าลดความดนัเลือด 4,300 คน ซึ� งมีคนผิวขาวเท่ากบัผิวดาํ ผูช้ายเท่ากบัผูห้ญิง 
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อายุ 18-30 ปี ติดตามอาหารการกินเป็นเวลา 15 ปี พบว่า กลุ่มตวัอย่างที�กินอาหารจากพืช
ค่อนขา้งมาก ความเสี�ยงโรคความดนัเลือดสูงลดลง 27-36 % เมื�อเทียบกบักลุ่มที�กินอาหารจากพืชนอ้ย 
ตรงกนัขา้มการกินเนื*อมากทาํให้เสี�ยงต่อโรคความดนัเลือดสูงเพิ�มขึ*น ส่วนการกินผลิตภณัฑ์นม 
ไม่มีผลต่อความดนัเลือด และแนะนาํให้กินผลิตภณัฑ์จากพืช (ขา้วกลอ้ง ถั�ว งา ผกั ผลไม)้ ให้มากขึ*น 
กินเนื*อให้นอ้ยลง เพื�อลดความเสี�ยงจากโรคความดนัเลือดสูง ซึ� งเป็นปัจจยัเสี�ยงตวัหลกัที�ทาํให้เกิด
โรคเส้นเลือดหวัใจอุดตนัหวัใจ (วลัลภ พรเรืองวงศ.์ 2552) 

นายแพทยฮี์นนี� หวัหนา้งานวิจยัเรื�องกระดูกเสื�อมและการดูดซึมแคลเซียม ซึ� งทาํการวิจยั
ที�ใหญ่ที�สุดและนานที�สุดที�มหาวทิยาลยัเครตนักล่าววา่ “เราไดพ้บวา่แคลเซียมในบร็อกโคลี ผกักาด
ใบเขียว และผกักาดขาวปลี ดูดซึมเขา้ร่างกายไดดี้กวา่แคลเซียมจากนม ผกัใบเขียว ส่วนมากที�เราได้
ทดลองสามารถปล่อยแคลเซี�ยมออกมาไดดี้ ๆ ทั*งนั*น” (คณะกรรมการสุขภาพบุญนิยม. 2552) 

อาหารไทยส่วนมากนอกจากจะมีคุณประโยชน์แลว้ ยงัเป็นอาหารที�ช่วยส่งเสริมสุขภาพ 
สามารถบริโภคเพื�อการลดความอว้น ควบคุมนํ* าหนกัตวั ช่วยป้องกนัโรค และสามารถจดัเตรียม
อาหารใหก้บัผูป่้วยเพื�อช่วยในการรักษาโรค (ปรีดา ตั*งตรงจิต และคณะ. 2547 : 2) 

มลพษิกบัสมดุลของสุขภาพ 
เมื�อกล่าวถึงสิ�งแวดลอ้มเสียหรือเป็นพิษ หมายความว่า สภาพของสิ�งแวดลอ้มเกิดการ

เปลี�ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการดาํรงชีพของมนุษย ์ในปัจจุบนัเรามกัจะไดย้ินที�กล่าวกนัวา่ 
ดินเสีย นํ* าเสีย อากาศเป็นพิษ และแสง เสียงเป็นพิษ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาํของมนุษย์
นั*นเอง (สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน. 2553) 

ทฤษฎกีายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา  
ส่วนประกอบและการทาํงานอยา่งอตัโนมติัของชีวโมเลกุล 

องค์ประกอบของเซลล์ ได้แก่ นิวเคลียส นิวคลีโอลสั โครมาทิน ไซโทพลาสซึม 
เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั ไรโบโซม กอลจิคอมเพล็กซ์ ไลโซโซม แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย พลาสติด 
เซนทริโอล ไซโทสเกเลตอน ไซโทซอล ผนงัเซลล์ และเยื�อหุ้มเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล ์
แต่ละอยา่งก็จะมีรูปร่างและหนา้ที�แตกต่างกนัไป เช่น ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) คือ แหล่ง
สร้างพลงังานของเซลล์ เป็นแหล่งสร้างพลงังานของเซลล์ โดยการหายใจระดบัเซลล์ในวฏัจกัร 
เครบส์ที�เมทริกซ์และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนที�คริสตี (พิเชษฐ ์บุญทว ีและคณะ. 2553) 

เพอรอกซิโซม (Peroxisome) หรือ ไมโครบอดี (Microbodies) เป็นออร์แกเนลล์ขนาดเล็ก 
ภายในประกอบด้วย เอนไซม์หลายชนิด ที�มีหน้าที�สําคญั ในกระบวนการเมตาบอลิสม์ของ 
กรดไขมนั เพอรอกซิโซมจะหลั�งเอนไซมชื์�อ คะตะเลส (Catalase) มายอ่ยไฮโดรเจนเพอรอกไซด ์
(hydrogen peroxide) ซึ� งเป็นพิษต่อเซลล์ ให้กลายเป็นโมเลกุลนํ* า เพอรอกซิโซม จะทาํงานไดดี้  
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ในขบวนการเมตาโบลิซึมของไขมนั และเกี�ยวกบัการกาํจดัสารพิษ เช่น เอทานอล (Ethanol) (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี. 2553) 

โมเลกุลในสิ�งมีชีวิตเรียกวา่ ชีวโมเลกุล (Biomolecule) มีสมบติัพิเศษประการหนึ� ง คือ
ทาํงานไดต้ามหนา้ที�เหมือนเครื�องจกัรกล โดยมีหนา้ที�จาํเพาะอยา่ง และพบวา่ความสามารถในการ
ทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั*น เนื�องมาจากลกัษณะโครงสร้าง (Structure) และโครงรูป 
(Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 25) 

ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของโมเลกุล 
เนื�องจากโครงสร้างระดบัสอง ระดบัสาม และระดบัสี�ของชีวโมเลกุล มีแรงยึดเหยี�ยวที�

สาํคญั 3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั*นปัจจยัต่าง ๆ ที�มี
อิทธิพลต่อพนัธะเหล่านี*  ย่อมมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที�สุดทาํให้
โครงรูปเปลี�ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที�สาํคญัเหล่านั*น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ* า 
และอุณหภูมิ 

1. ความเป็นกรดด่างของนํ* า ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีนํ* าเป็นสิ�งแวดลอ้ม โดยปกติสิ�งมีชีวิตจะ
ควบคุมความเป็นกรดด่างของนํ* าให้เป็นกลาง คือ มี pH อยู่ประมาณ 7.0-7.2 ประจุของหมู่ต่าง ๆ 
ขึ*นอยูก่บัความเป็นกรดด่างของนํ*า โดยทั�วไปแลว้ถา้นํ*ามี pH สูงขึ*นประจุบวกจะลดลง และถา้มี pH 
ลดลงประจุจะลดลงเช่นกนั 

2. ปริมาณเกลือแร่ในนํ*า ปริมาณสารละลายเกลือแร่ในนํ* าวดัไดจ้าก กาํลงัไอออนิก (Ionic 
strength) กาํลงัไอออนิกของเกลือที�มีประจุมากกวา่หนึ�ง จะสูงกวา่กาํลงัไอออนิกของเกลือที�มีประจุ
เป็นหนึ� ง ถา้กาํลงัไอออนิกสูงก็จะมีอิทธิพลมาก ดงันั*น สิ�งมีชีวิตจึงมีการควบคุมชนิดของเกลือแร่
และความเขม้ขน้ของสารละลายภายในเซลล ์จากการทดลองใชน้ํ*าที�ไม่มีเกลือแร่ละลายโปรตีน เช่น 
เอนไซม์ หรือ DNA พบว่า เอนไซม์ หรือ DNA จะเสียโครงสร้าง กล่าวคือ เอนไซม์จะไม่มีโครงสร้าง
ระดบัสองและระดบัสาม กลายเป็นโพลีเปปไทด์ที�มีโครงสร้างไร้รูป และทาํหนา้ที�เป็นตวัเร่งไม่ได ้
ในกรณีของ DNA โครงสร้างเกลียวคู่จะแยกตวัออกจากกนั กลายเป็นโครงสร้างไร้รูปเช่นเดียวกนั 

3. อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของชีวโมเลกุลอยา่งมาก เพราะการเคลื�อนไหวใน
รูปของการหมุนหรือในรูปของการสั�นสะเทือนของพนัธะจะเพิ�มขึ*น ดงันั*นแรงยึดเหนี�ยวต่าง ๆ เช่น 
พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิกที�ยึดส่วนต่าง ๆ ของโมเลกุลอาจไม่สามารถตา้นทาน
การเปลี�ยนแปลงจากการสั�นสะเทือนและการหมุนได ้ จึงเป็นผลให้โครงสร้างต่าง ๆ สลายตวัลง 
กลายเป็นโครงสร้างไร้รูป 

จากการศึกษาพบว่าโมเลกุลใหญ่ส่วนมากจะเสียสภาพโครงสร้าง เมื�ออุณหภูมิสูงกว่า  
50 องศาเซลเซียส และโมเลกุลน้อยชนิดที�คงสภาพอยู่ไดที้�จุดเดือดของนํ* า กระบวนการต่าง ๆ  
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ในสิ�งมีชีวิตจึงมกัเกิดขึ*นได้ดีที�สุดที�อุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเหตุให้อุณหภูมิของร่างกาย
ไดรั้บการควบคุมใหอ้ยูใ่นช่วงนี*  

ปัจจยัทั*ง 3 ชนิดที�กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ� งเท่ากบั
ว่ามีผลต่อหน้าที�และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั*น ถา้ปัจจยัเหล่านี* เปลี�ยนแปลงทาํให้โครงรูป
และโครงสร้างเปลี�ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหนา้ที�ของตนเองไม่ได ้เราเรียกสภาพนี*วา่ 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที�ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือสภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุลจะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ  
ซึ� งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั�วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที�ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ระบบประสาทอตัโนมัติ 
ระบบประสาทอตัโนมติั ไดถู้กคน้พบโดย นกักายวิภาคศาสตร์และนกัสรีรวิทยาในช่วง

คริสตกาลที� 130-200 ชื�อ กาเลน ซึ� งโดยการผ่าศพของหมูและพบเส้นประสาทสมอง 6 เส้น และ 
ในปี 1664 โทมสั วิลลิส ไดศึ้กษาเกี�ยวกบัระบบประสาทอตัโนมติั ระบบและประสาทซิมพาเทติค 
ซึ� งทาํให้เกิดความก้าวหน้าและความเขา้ใจครั* งใหญ่เกี�ยวกบัระบบประสาทอตัโนมติั การศึกษา
เกี�ยวกบัระบบประสาทอตัโนมติัเกือบทั*งหมดในปัจจุบนัมีขอ้มูลพื*นฐานจากการศึกษาของ ดบัเบิลยู.
เอช แกสเคล (ปี 1847-1914) และ จอห์น นิวพอร์ท แลงเลย ์ (ปี 1852-1925) แห่งมหาวิทยาลยัเคมบริด 
ซึ� งศึกษาวิจยัระบบประสาทอตัโนมติั และคน้พบการทาํงานที�ตรงขา้มกนั ระหวา่งระบบประสาท
ซิมพาเทติค และระบบประสาทพาราซิมพาเทติค (Ackerknecht. 1974 : 623-624) 

รีเฟล็กซ์ คือ การตอบสนองที�เกิดซํ* าแบบเดิม (Stereotype) ทุกครั* งที�มีการกระตุน้ เกิดแบบ
ไม่รู้ตวั (Subconscious) และควบคุมไม่ได ้(Involuntaly) บริเวณตอบสนองจะอยูที่�เดียวกบับริเวณ
ถูกกระตุน้ (Local response) ขนาดการตอบสนองขึ*นอยู่กบัความแรงของตวักระตุน้ รีเฟล็กซ์
ตอบสนองเร็วมากก่อนที�สมองจะมีการรับรู้วา่มีการกระตุน้เกิดขึ*น เพราะสัญญาณกระตุน้ยงัไปไม่ถึง
สมองระดบัรู้สึกตวัไปถึงเพียงศูนยส์ั�งการในระดบัไขสันหลงัหรือกา้นสมอง หรือ Cerebral cortex 
รีเฟล็กซ์แต่ละชนิดมีวงจรประสาทรีเฟล็กซ์ (Reflex arc) ที�มีทางเดินประสาทที�แน่นอน Reflex arc 
หรือวงจรประสาทรีเฟล็กซ์ คือทางเดินประสาทระหว่างจุดกระตุน้กบัอวยัวะที�ตอบสนอง ไดแ้ก่ 
กลา้มเนื*อ Flexor (Withdrawal) reflex เป็นรีเฟล็กซ์ที�เกิดเมื�อมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ที�ผิวกาย 
ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์ถอยส่วนของร่างกายหนีออกจากตวักระตุน้อนัตรายนั*น เรียก Withdrawal reflex 
รีเฟล็กซ์เป็นการทาํงานเหมือนเครื�องจกัร และการตอบสนองรีเฟล็กซ์ยงัคงอยู่ แมมี้การตดัแยก 
ไขสันหลงัออกจากกา้นสมอง การรับรู้ความรู้สึกปวด (Pain) เป็นกลวิธีเตือนร่างกายวา่มีอนัตราย
มาถึงและถือวา่เป็นกลวิธีป้องกนัร่างกายที�สําคญัอยา่งหนึ�ง ตวักระตุน้ให้เกิดความเจ็บปวด เรียกวา่ 
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Nociceptive stimuli ซึ� งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน หรือสารเคมีก็ได ้การรับรู้ความ
เจ็บปวดตอ้งอาศยั Sensory receptor ที�เป็น Naked nerve ending ซึ� งอาจเรียกอีกอย่างหนึ� งว่า 
Nociceptor ก็ได ้

เมื�อกลา้มเนื*อหดตวัมากเกินไปจากการออกกาํลงักายเกินขนาด หรือกลา้มเนื*อขาดเลือด
มาเลี*ยงจะเกิดอาการปวดกลา้มเนื*อ เรียกวา่ Muscle pain เชื�อวา่เกิดจากมีการคั�งของสารเคมีที�เรียกวา่ 
“P factor” ซึ� งอาจเป็น K ประจุบวก เป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการเจ็บปวดได ้อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิด
การเกร็ง (Spasm) ของกลา้มเนื*อ มีผลให้กลา้มเนื*อขาดเลือดมาเลี*ยงมากยิ�งขึ*น ทาํให้รู้สึกปวดมาก
ขึ*นไปอีก (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัที�ทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื*อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื*อเฉพาะที� ซึ� งสมยัก่อนเขา้ใจวา่เกิดจาก

การมีการหดตวัของกลา้มเนื*อจากการมี Metabolic end product ผิดปกติไป แต่การศึกษาโดย EMG 
พบวา่เกิดเนื�องจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื*อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี*ยง หรือกลา้มเนื*อ
ทาํงานมากเกินไปทาํให้เกิดความเจ็บปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอย่างอื�น ส่งจาก
กลา้มเนื*อไปยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื*อ ซึ� งการหดตวันี* จะกระตุน้
ตวัรับความรู้สึกอนัเดิมนั*นมากขึ*นไปอีก มี Positive feedback เกิดขึ*นทาํให้เพิ�มการหดตวัรุนแรงขึ*น 
จนกระทั�งเกิดตะคริวของกลา้มเนื*อขึ*น 

รีเฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) 
มีประสาทออโตโนมิกเป็น Motor pathway และ Effector organs เป็นกลา้มเนื*อเรียบ 

กลา้มเนื*อหวัใจและต่อมต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น 
1.  มีการเปลี�ยนแปลงความตึงของผนงัหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ� งเป็นผลจากความ

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

ของร่างกาย 
3. รีเฟล็กซ์ที�เกี�ยวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที�ควบคุม

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

ปัสสาวะ)  
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
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ในกรณีที�เนื*อเยื�อขาดเลือดไปเลี*ยงจะรู้สึกปวดที�เนื*อเยื�ออยา่งรวดเร็ว ยิ�งกรณีที�มีอตัราของ
เมตาบอลิซึมมากก็จะปวดไดเ้ร็วมาก 

ในกรณีที�มีการหดเกร็งของกลา้มเนื*อ (Muscle spasm) อาจทาํให้มีการเจ็บปวดไดรุ้นแรง 
เนื�องจากมีการหดตวัของกลา้มเนื*อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื*อ ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี*ยงกลา้ม 
เนื*อลดลงมากและการหดตวัเพิ�มอตัราของเมตาบอลิซึมของกลา้มเนื*อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมา
เลี* ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid metabolites ต่าง ๆ เช่น กรดแลกติก อยู่เป็น
จาํนวนมาก นอกจากนี* ยงัมี Bradykinin และ Polypeptides อื�น ๆ เกิดขึ*นจากมีการทาํลายเซลล์
กลา้มเนื*อทาํใหป้วดไดม้าก (ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209) 

ระบบภูมิคุ้มกนั 
ระบบภูมิคุม้กนั หมายถึง สภาพที�ร่างกายมีความตา้นทานโดยกลไกต่าง ๆ ที�เกิดขึ*นใน

ร่างกาย ซึ� งไดจ้ดัให้อยู่ในวิชาที�เรียกว่าอิมมูโนวิทยา (Immunology) ซึ� งไดถู้กคิดคน้เป็นครั* งแรก 
โดย เอด็เวร์ิด เจนเนอร์ ในปี 1796 ซึ� งทดลองและคิดคน้วคัซีนป้องกนัไขท้รพิษ ซึ� งการคน้พบนี* เป็น
จุดเริ�มตน้ในการคน้ควา้ ศึกษาและวิจยัเกี�ยวกบัระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย และวคัซีนอีกมากมาย 
(Edward Jenner Museum. 2010) 

ระบบภูมิคุม้กนั แบ่งกลไกออกเป็น 2 แบบ คือ กลไกการต่อสู้แบบที�ไม่จาํเพาะ (Non-
specific defensive mechanism) และกลไกการต่อสู้แบบจาํเพาะ (Specific defensive mechanism) 

เม็ดโลหิตขาวที�สําคัญในระบบภูมิคุ้มกัน ประกอบด้วย ลิมโฟไซต์ พลาสมาเซลล ์ 
นิวโตรฟิล อีโอซิโนฟิล เบโซฟิล โมโนไซต์ มาโครฟาจ เซลล์มาสต์ (พรชยั มาตงัคสมบติั และ
จินดา นยัเนตร. 2527 : 261-270) 

คอมพลีเมนตที์�ถูกกระตุน้จะมีการแตกตวัเป็นชิ*นเล็กชิ*นนอ้ย ซึ� งมีคุณสมบติัต่าง ๆ กนั 
บางชิ*นจะไปกระตุน้เซลลเ์มด็โลหิตขาว ที�ชื�อเซลลม์าสต ์(Mast cell) ซึ� งจะอยูที่�แถวเนื*อเยื�อเกี�ยวพนั 
ทาํให้เซลล์มาสตห์ลั�งสารที�เรียกฮิสตามีน (Histamine) ออกมามีผลทาํให้เกิดการขยายตวัของเส้น
โลหิต ฝอย (Capillary vessel) จึงมีช่องวา่งให้ของเหลวที�อยูใ่นเส้นโลหิตฝอยเล็ดลอดออกมานอก
เส้นโลหิต ทาํใหเ้กิดการบวมแดงเรียกวา่เกิดการอกัเสบ (Inflammation) การขยายตวัของเส้นโลหิต
ทาํใหส้ารผา่นเขา้ออกไดม้ากขึ*น มีผลทาํใหช่้องวา่งบนผนงัโลหิตที�ใหญ่โตพอให้นิวโตรฟิลออกมา
ตรงบริเวณที�มีจุลินทรียเ์ขา้มา (Diapedesis) นอกจากนี* ตอนที�คอมพลีเมนต์แตกตวันั*น ชิ*นเล็ก ๆ 
ของคอมพลีเมนตที์�แตกตวับางชิ*น มีคุณสมบติัในการดึงดูดใหนิ้วโตรฟิล ลิมโฟไซต ์(Lymphocyte) 
และโมโนไซต์ (Monocyte) ซึ� งเป็นเม็ดโลหิตขาวที�เดินทางมาชุมนุมกันที�ที�เกิดเหตุ ในที�สุด
จุลินทรียนี์* จะถูกกลืนกินโดยนิวโตรฟิลบางชนิดจะถูกกลืนไดโ้ดยง่าย ตวัอยา่งเช่น เชื*อจุลินทรียที์�
ทาํให้เกิดปอดบวม (Streptococcus pneumoniae) ที�ไม่มีเกราะ (Capsule) หุ้มจะถูกทาํลายไดง่้าย แต่
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ถา้เป็นชนิดที�มีเกราะหุม้จะมีฤทธ̂ิตา้นการกลืนกิน นอกจากนี* จุลินทรียบ์างชนิดที�สามารถเจริญและ
แบ่งตวัในเมด็โลหิตขาวได ้เช่น เชื*อวณัโรค จึงรอดจากการทาํลายโดยวธีินี*  

ในกรณีที�ได้รับเชื*อไวรัส ซึ� งตวัไวรัสเองจะมีโมเลกุลของโปรตีนซึ� งสามารถจบักับ
โมเลกุลบริเวณเยื�อหุ้มเซลล์ของร่างกายและส่วนของแอนติบอดีก็จะเข้ามาจบักบัตวัไวรัสเพื�อ
ขดัขวางการจบักันของตวัไวรัสและร่างกาย ซึ� งทาํให้เชื*อไวรัสไม่สามารถแพร่กระจายได้โดย 
แอนติบอดี IgA แอนติบอดีจะทาํหนา้ที�ขดัขวางการจบักนัของไวรัสและร่างกาย ส่วน IgG และ IgM 
แอนติบอดีช่วยส่งเสริมขบวนการฟาโกไซโตซีส (Phagocytosis) ยิ�งไปกวา่นั*น IgM แอนติบอดียงั
ทาํให้เศษชิ*นส่วนของไวรัสมารวมกนั อีกทั*ง IgG และ IgM ยงักระตุน้คอมพลีเมนต์ เพื�อให้ Cb3 
สามารถเริ�มขบวนการฟาโกไซโตซีสไดดี้ยิ�งขึ*น (Mediate opsonisation) และยอ่ยสลายเปลือกของ
ไวรัสโดยขบวนการ เมมเบรน แอทแทค็ คอมเพล็ก (Membrane-attack complex) (Rao. 2006)  

มีการแบ่งหน้าที�ที�แสดงออกระหว่างเซลล์ต่าง ๆ และมีการติดต่อประสานงานใน
การควบคุมการแบ่งตวัและการปรับสภาพเซลล์ของแต่ละตระกูลของเซลล์ ความผิดพลาดย่อมเกิดขึ*น
ไดห้ลายขั*นตอน ดงัต่อไปนี*  (พรชยั มาตงัคสมบติั และมาลี จึงเจริญ. 2527 : 338-341) 

1. ความผิดปกติทางพนัธุศาสตร์หรือการพฒันาเนื*อเยื�อระบบภูมิคุม้กนั ทาํให้ขาดขอ้มูล
พนัธุศาสตร์สําหรับสร้างภูมิคุม้กันทั*งหมดหรือบางส่วน หรือขาดขอ้มูลพนัธุศาสตร์สําหรับติดต่อ
ประสานงาน ยอ่มทาํใหก้ารตอบสนองขาดสมรรถภาพไป หรือขาดกลไกการควบคุมที�เหมาะสม 

2. อาจมีปัจจยัภายนอก เช่น ไวรัสบางชนิด หรือกมัมนัตภาพรังสี หรือสารเคมีบางอยา่ง 
ทาํใหเ้ซลลข์องระบบภูมิคุม้กนัหรือเซลลอื์�นหลุดพน้จากกลไกการควบคุมระหวา่งเซลล์ ทาํให้แบ่ง
เซลลม์ากเกินไป จนก่อพยาธิสภาพเป็นมะเร็ง 

3. อาจมีสารแปลกปลอมเขา้มา ในลกัษณะก่อให้เกิดความเปลี�ยนแปลง ในโครงรูปสารเดิม
ของร่างกาย ใหร่้างกายสร้างภูมิคุม้กนัต่อสาร 

4. อาจมีปัจจยัทาํใหส้ารของร่างกาย ซึ� งธรรมดาอยูใ่นตาํแหน่งที�ไม่พบมาโครฟาจ หรือ 
ที หรือ บี ลิมโฟไซต ์เช่น สารที�ธรรมดาอยูใ่นเซลล์กลบัออกมานอกเซลล์ มีโอกาสพบปะกบัเซลล์
เหล่านี*  ซึ� งไม่รู้วา่เป็นสารของตนเอง ทาํใหส้ร้างภูมิคุม้กนัและนาํไปสู่พยาธิสภาพได ้

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 
โอเร็ม กล่าวว่า การดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นการปฏิบติักิจกรรมที�บุคคลริเริ�มและ

กระทาํด้วยตนเอง เพื�อรักษาไวซึ้� งชีวิต สุขภาพและสวสัดิภาพของตน และเมื�อกระทาํอย่าง 
มีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหนา้ที� และพฒันาการดาํเนินไปไดถึ้งขีดสูงสุด การที�
บุคคลจะสามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมนั*น ตอ้งริเริ�มและปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเองอยา่ง
ต่อเนื�อง ซึ� งประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปนี*  คือ 
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1. มีความรู้ ความชาํนาญ และความรับผดิชอบในการดูแลตนเอง 
2. มีแรงจูงใจที�จะกระทาํ และมีความพยายามอยา่งต่อเนื�องจนไดรั้บผลสาํเร็จ 
3. ใหค้วามสาํคญักบัการมีสุขภาพดี 
4. รับรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถลดอตัราเสี�ยงต่อการเกิดโรคได ้
5. ใหก้ระทาํกิจกรรมอยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีขอ้บกพร่องหรือการลืมนอ้ยที�สุด จนบรรลุผล

สาํเร็จตามตอ้งการ  
6. มีกาํลงัใจ และความตั*งใจสูง ตั*งแต่เริ�มปฏิบติัจนสิ*นสุด  
(Orem. 1985 : 38-41) 
พลังความสามารถในการดูแลตนเอง (Power components: enabling capabilities for 

self-care)  
โอเร็ม มองพลงัความสามารถทั*ง 10 ประการ ในลกัษณะของตวักลางซึ� งเชื�อมการรับรู้

และการกระทาํของมนุษย์ แต่เฉพาะเจาะจงสําหรับการกระทาํอย่างจงใจเพื�อการดูแลตนเอง  
ไม่ใช่การกระทาํโดยทั�วไป พลงัความสามารถ 10 ประการนี*  ไดแ้ก่  

1. ความสนใจและเอาใจใส่ในตนเอง ในฐานะที�ตนเป็นผูรั้บผิดชอบในตนเอง รวมทั*ง
สนใจและเอาใจใส่ในตนเอง ภาวะแวดลอ้มในภายนอกตนเอง ตลอดจนปัจจยัที�สําคญัสําหรับการ
ดูแลตนเอง  

2. ความสามารถที�จะควบคุมพลงังานทางดา้นร่างกายของตนเองให้เพียงพอ สําหรับการ
ริเริ�ม และการปฏิบติัการดูแลตนเองอยา่งต่อเนื�อง  

3. ความสามารถที�จะควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพื�อการเคลื�อนไหวที�จาํเป็นในการ
ริเริ�ม หรือปฏิบติัการเพื�อดูแลตนเองใหเ้สร็จสมบูรณ์ และต่อเนื�อง  

4. ความสามารถที�จะใชเ้หตุใชผ้ลเพื�อการดูแลตนเอง  
5. มีแรงจูงใจที�จะกระทาํการดูแลตนเอง เช่น มีเป้าหมายของการดูแลตนเองที�สอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะและความหมายของชีวติ สุขภาพ และสวสัดิภาพ  
6. มีทกัษะในการตดัสินใจเกี�ยวกบัการดูแลตนเองและปฏิบติัตามที�ไดต้ดัสินใจ  
7. มีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้เกี�ยวกบัการดูแลตนเองจากผูที้�เหมาะสม 

และเชื�อถือได ้สามารถจะจดจาํและนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติัได ้ 
8. มีทกัษะในการใชก้ระบวนการทางความคิดและสติปัญญา การรับรู้ การจดักระทาํ การ

ติดต่อ และการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอื�น เพื�อปรับการปฏิบติัการดูแลตนเอง  
9. มีความสามารถในการจดัระบบการดูแลตนเอง  
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10. มีความสามารถที�จะปฏิบติัการดูแลตนเองอยา่งต่อเนื�อง และสอดแทรกการดูแลตนเอง
เขา้ไปเป็นส่วนหนึ� งในแบบแผนการดาํเนินชีวิตในฐานะบุคคล ซึ� งมีบทบาทเป็นส่วนหนึ� งของ
ครอบครัวและชุมชน (Orem. 2001 : 264-265) 

ความสามารถและคุณสมบัติขั%นพื%นฐาน (Foundational capabilities and disposition) 
ความสามารถขั*นพื*นฐานของมนุษยที์�จาํเป็นสําหรับการกระทาํอย่างจงใจ (Deliberate 

action) โดยทั�ว ๆ ไป แบ่งออกเป็น  
1. ความสามารถที�จะรู้ (Knowing) กบัความสามารถที�จะกระทาํ (Doing) (ทางสรีระและ

จิตวทิยาแบ่งเป็นการรับความรู้สึก การรับรู้ ความจาํ และการวางตนใหเ้หมาะสม เป็นตน้)  
 2. คุณสมบติัหรือปัจจยัที�มีผลต่อการแสวงหาเป้าหมายของการกระทาํ ความสามารถและ
คุณสมบติัขั*นพื*นฐาน ประกอบดว้ย 
 2.1 ความสามารถและทกัษะในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความจาํ ความสามารถในการอ่าน 
เขียนนบัเลข รวมทั*งความสามารถในการหาเหตุผลและการใชเ้หตุผล 
 2.2 หนา้ที�ของประสาทรับความรู้สึก (Sensation) ทั*งการสัมผสั การมองเห็น การไดย้ิน 
การไดก้ลิ�น และการรับรส 
 2.3 การรับรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั*งภายในและภายนอกตนเอง 
 2.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2.5 นิสัยประจาํตวั 
 2.6 ความตั*งใจ 
 2.7 ความเขา้ใจในตนเอง 
 2.8 ความห่วงใยในตนเอง 
 2.9 การยอมรับตนเอง 
 2.10 ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญั รู้จกัจดัแบ่งเวลาในการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ  
 2.11 ความสามารถที�จะจดัการเกี�ยวกบัตนเอง เป็นตน้ 

จะเห็นว่าหากบุคคลขาดความสามารถและคุณสมบัติขั*นพื*นฐานเหล่านี*  เช่น ผูป่้วย 
ไม่รู้สึกตวั ย่อมขาดความสามารถในการกระทาํกิจกรรมที�จงใจ และมีเป้าหมายโดยทั�วไป และ 
ไม่สามารถจะพฒันาความสามารถเพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการดูแลตนเองได ้นั�นคือขาดทั*งพลงั
ความสามารถเพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการการดูแลตนเองได ้นั�นคือขาดทั*งพลงัความสามารถ  
10 ประการและความสามารถในการปฏิบติัการเพื�อดูแลตนเอง การประเมินความสามารถในการ
ดูแลตนเอง โดยประเมินวา่บุคคลสามารถจะกระทาํการดูแลตนเอง เพื�อสนองตอบต่อความตอ้งการ
การดูแลตนเองที�จาํเป็นในแต่ละขอ้ที�ใช้แจกแจงไวน้อกจากโครงสร้างของความสามารถในการ
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ดูแลตนเองของบุคคล ยงัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั พื*นฐานซึ�งมีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง 
(Orem. 2001 : 264-265)  

 
หลกัความยนืหยดัและสิ�งเย้ายวน (Self-Efficacy & Temptation)  
ความยืนหยดั (Self-Efficacy) หมายถึงความมั�นคงในทิศทางที�ตั*งใจไวแ้มใ้นสถานการณ์

ที�สั�นคลอน ซึ� งตอ้งต่อสู้กบัสิ� งเยา้ยวน (Temptation) ซึ� งหมายถึงความแรงของสิ�งที�มาชกัจูงให ้
ใจอ่อน หันเหกลบัไปสู่วิถีเดิม ๆ ก่อนการเปลี�ยนแปลง การจะเปลี�ยนแปลงให้สําเร็จตอ้งคอย
เสริมสร้างความยืนหย ัดให้หนักแน่นขึ* นทุกวนั และลดทอนสิ� งเย ้ายวนให้เหลือน้อยที� สุด  
(สันต ์ใจยอดศิลป์. 2556)  

 

การแพทย์แผนไทยและแผนพื%นบ้าน 
การแพทยแ์ผนไทย มีวิธีการพิจารณาปัจจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัความเจ็บป่วยในรูปแบบต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัซึ� งเป็นสิ�งที�เป็นธรรมชาติกาํหนด ไดแ้ก่ ธาตุเจา้เรือน ฤดูกาล ภูมิประเทศ สุริยจกัรวาล 
มนุษยต์อ้งพยายามปรับตวัให้เขา้กบัปัจจยัหรือสมุฏฐานต่าง ๆ ดว้ยอาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร 
และการปรับพฤติกรรมที� เป็นมูลเหตุเกิดโรค การปฏิบัติตนในชีวิตประจําว ันที�ไม่ถูกต้อง  
อาจก่อให้เกิดการเสียสมดุลของธาตุจนทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บไดเ้ช่นกนั พฤติกรรมที�เป็นมูลเหตุ
ของการเกิดโรค ไดแ้ก่ 1) การบริโภคอาหารมากหรือน้อยเกินไป อาหารบูด อาหารไม่ถูกกบัธาตุ  
ไม่ถูกกบัโรค 2) การฝืนอิริยาบถ ไดแ้ก่ การนั�ง ยนื เดิน นอนที�ไม่สมดุลกนั ทาํให้โครงสร้างร่างกาย
เสียสมดุลและอวยัวะเสื�อมเสียหน้าที�ไป 3) มลภาวะของอากาศ อยู่ในที�อากาศร้อนหรือเย็นเกินไป  
ฝุ่ นละอองมากเกินไป 4) การอด ไดแ้ก่ การอดอาหาร อดนํ* า อดนอน พกัผอ่นไม่เพียงพอ 5) การกลั*น
อุจจาระ กลั*นปัสสาวะเป็นประจาํ 6) การทาํงานเกินกาํลงัมากไป หรือมีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป 
7) มีความเศร้าโศกเสียใจ หรือดีใจจนเกินไป ขาดพรหมวิหาร ตดัอาลยัไม่ขาด 8) การมีโทสะมาก
เกินไป ขาดสติ (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกรู. 2547 : 20) 

การแพทยแ์ผนไทยมีการตรวจวินิจฉัยโรค และ การบาํบดัโรคดว้ยแนวคิดพื*นฐานเรื�อง
ธาตุทั*ง 4 คือ ดิน (เยน็) นํ* า (เยน็) ลม (เยน็) และไฟ (ร้อน) ที�ประกอบกนัขึ*นเป็นร่างกายของคน  
การเสียสมดุลของธาตุทั*ง 4 จากอิทธิพลการเปลี�ยนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และ
พฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการเกิดโรค (เฉลิมพล เกิดมณี. 2547 : 2) 

ภูมิปัญญาแห่งการเยียวยาวา่ “เราพบวา่ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นดา้นสุขภาพจะมีประโยชน์มาก
กบับรรดาโรคเรื* อรัง การแพทยต์ะวนัตก ซึ� งเก่งเรื�องยา เรื�องการผ่าตดั แบบเทคโนโลยีจะเก่งเรื�อง
โรคปัจจุบนัทนัด่วน เช่น เป็นไขติ้ดเชื*อก็สามารถรักษาไดแ้ลว้ก็หาย แต่โรคเรื* อรังมกัจะไม่ค่อยหาย 
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ปรากฏว่าพอคนเราอายุยืนขึ* น โรคเรื* อรังมนักลบัเยอะ โรคไม่ติดเชื*อ โรคที�เกิดจากพฤติกรรม 
กลับเยอะขึ* น ศาสตร์และศิลป์ด้านการแพทยพ์ื*นบ้านก็เลยมีประโยชน์เข้ามาช่วยแก้ไขได้เยอะ 
แมก้ระทั�งโรคมะเร็ง ถา้เราเรียนมาในแบบตะวนัตก เราจะรู้วา่เซลล์มะเร็งที�มนัเกิดขึ*นปกติในแต่ละวนั 
ร่างกายคนเราจะมีเซลล์ผิดปกติที�เกิดขึ*น แต่ถา้ร่างกายมีภูมิตา้นทานแข็งแรง ก็จะสามารถกาํจดั
เซลล์มะเร็งที�มนัผิดปกติได ้แต่คนเป็นมะเร็ง คือร่างกายไม่สามารถกาํจดัเซลล์มะเร็งที�เกิดขึ*นเอง
ดว้ยเหตุปัจจยัอะไรก็แลว้แต่ ทั*งเรื�องการงาน การกินอยู่ นี�แหละ แลว้ในที�สุดก็เป็นมะเร็ง ถา้เป็น
แบบแผนตะวนัตก คือ ผา่ตดั เอาเคมีไปบาํบดั ไปทาํลายเซลลม์ะเร็งหรือเอากาํมนัตรังสีไปฝังทาํลาย 
ไปจดัการกบัมนั แลว้มนัก็จะบอกวา่ชนิดไหนเป็นมากแค่ไหน เราก็จะมีการเรียนการสอนแบบนี*” 

“แต่คนไขที้�เป็นมะเร็งจาํนวนไม่น้อย ที�เมื�อก่อนนี* คิดว่าจะตอ้งตายภายในไม่นาน 
 3 เดือน 6 เดือน หนึ� งปี ปรากฏว่าเขาอยู่ไดน้าน เกิดจากอะไร ก็เกิดจากที�เขาไดไ้ปใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิ�น การแพทยก์ารดูแลสุขภาพแบบที�ไม่ใช่ตะวนัตก เช่น เขาไปปรับสมดุลชีวิตใหม่ แทนที�จะ
อยูใ่นภาวะทาํงานอยา่งเคร่งเครียด ไปอยูที่�การปรับสมดุลการมีชีวิตอยู ่คือ เราไม่ทาํงานจนร่างกาย
เราเครียดกระทั�งผิดปกติอยูเ่สมอ กินอยูอ่ยา่งพอเหมาะ อาหารการกินก็ควรจะเป็นธรรมชาติเพราะ
ขณะนี* เรากินอาหารผดิธรรมชาติ ทั*งเรื�องที�มาของอาหารก็ผดิธรรมชาติ มีทั*งสารเคมี มีทั*งสารเร่งให้
มนัเติบโตมา ผิดธรรมชาติและปริมาณ การผิดธรรมชาติเหล่านี* ยิ�งทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ โรคอื�น ๆ  
อีกมากมาย ยงัไม่รวมโรคทางสุขภาพจิตจากความเครียด จากพฤติกรรมที�มนัเปลี�ยนไป และเรื�องของ
การดาํเนินชีวิตอยู่ บางครั* งเราไม่ได้ออกกาํลังกาย เวลาเหนื�อยก็กลับไปกินอีกแทนที�จะได้ใช้
พลงังานออกไป” 

“ผกัอยา่งนั*น อยา่งนี*  กินแลว้เขาหาย สุขภาพก็ดีขึ*น สิ�งเหล่านี* เรียกไดว้า่เป็นคุณงามความ
ดีที�อยูใ่นภูมิปัญญาทอ้งถิ�น เป็นแพทยท์างเลือก ผมก็เห็นดว้ยกบัแพทยท์างเลือกวา่มนัมีหลกัแลว้ก็
มาเลือก แต่จริง ๆ มนัเป็นการแพทยแ์นวทางธรรมชาติ แนวทางที�ให้ความเคารพและสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติ ความเป็นปกติธรรมดาซึ�งตอนนี*มนุษยล์ะเลยไป จึงทาํให้มีปัญหา แต่ถา้เผื�อวา่ไดก้ลบัมา
ใชภู้มิปัญญาไดเ้รียนรู้ และเอามาใชใ้หถู้กตอ้ง ก็ไม่ตอ้งเสียเงินให้ที�ไหน และทุกคนทาํได ้ไม่ตอ้งไปรอ
ให้มีแพทย ์มีโรงพยาบาล มีพยาบาลเยอะ ๆ ทาํไดทุ้กที�แลว้สุขภาพก็กลบัดี เพียงแต่เราตอ้งเปิด
ทศันะในการมองใหม่” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552 : 31-33) 

การปรุงยาตามแบบแผนไทย มี 28 วธีิ เช่น ยาสับเป็นชิ*นเป็นท่อนใส่ลงในหมอ้เติมนํ* าตม้ 
แลว้รินแต่นํ* ากิน ตม้แลว้เอานํ* าอาบ ตม้เอานํ* าแช่ ตม้เอานํ* าสวน ใช้เป็นลูกประคบ ทาํเป็นยาพอก  
ตม้เอาไอรมหรืออบ กวนเป็นยาขี*ผึ*งปิดแผล เป็นตน้ (วฒิุ วฒิุธรมเวช. 2547 : 186) 

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



94 
 

นํ*าสมุนไพรนอกจากดื�มเพื�อดบักระหายแลว้ยงัช่วยปรับธาตุ บาํรุงสุขภาพ และป้องกนัโรค 
หรืออาการเจ็บป่วยบางอย่างได ้เนื�องจากมีวิตามินหลายชนิด สกดัจากใบ ดอก ผล เกสร เปลือก 
หรือรากของพืช (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกรู. 2547 : 24) 

การนวดเป็นศาสตร์และศิลปะในการรักษาความเจ็บป่วยของมนุษยที์�เก่าแก่มากวิธีหนึ� ง 
ทั*งนี* โดยใช้มือกระทาํต่อเนื*อเยื�อของร่างกายอย่างเป็นระบบ การนวดมีหลายประเภทและหลาย
รูปแบบ แต่ไม่ว่าจะนวดโดยใช้รูปแบบใดก็มกัจะมีผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิตและนํ* าเหลือง 
ระบบประสาท ระบบกระดูกและกลา้มเนื*อ ส่งผลให้การรักษาโรคต่าง ๆ ไดผ้ลดีโดยไม่ตอ้งใชย้า
การนวดตามเส้นสิบของไทย เป็นการนวดตามแนวทางเดินของเส้นเอ็นประธาน 10 เส้น ที�มี
จุดเริ�มตน้บริเวณเดียวกนัรอบสะดือ พาดผ่านร่างกายบริเวณต่าง ๆ ที�สัมพนัธ์กนัไปยงัจุดสุดทา้ย 
เพื�อทาํหนา้ที�ควบคุมการทาํงานของระบบร่างกายเฉพาะแห่งของเส้นประธานแต่ละเส้น ทั*งระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท สมอง และไขสันหลงั ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบขบัถ่าย และกาํจดัของเสีย 
การนวดตามเส้นสิบกระตุน้การทาํงานของระบบร่างกาย และแกไ้ขโรคที�เกิดจากลมประจาํ เส้นสิบ 
(มุกดา ต้นชัย. 2547 : 146) เส้นสิบ ได้แก่ เส้นอิทา เส้นปิงคลา เส้นสุมนา เส้นกาลทารี  
เส้นสหสัรังสี เส้นทวารี เส้นจนัทภูสัง เส้นรุชาํ เส้นนนัทกะหวดั เส้นสิกขิณี เส้นเอ็นประธานและ
แขนงเส้นบริวารทั�วร่างกายมีมากถึง 72,000 เส้น (อภิชาติ ลิมติยะโยธิน. 2547 : 185)  
 

การแพทย์ทางเลอืก  
ศาสตร์ของการแพทยท์างเลือกนั*นพบในวฒันธรรมตะวนัออกมากกวา่ 5,000 ปี โดยเริ�ม

พบในยุคทองของอิสลามในดินแดนของเมโสโปเตเมีย วฒันธรรมอียิปต์ และตามมาดว้ยศาสตร์
ของอายุรเวทและแพทยแ์ผนจีน และในส่วนของประเทศทางตะวนัตกนั*น เริ�มมีศาตร์ของแพทย์
ทางเลือกเมื�อ 3,000 ปี โดยมีพื*นฐานมาจากปรัชญาในธรรมชาติที�อยู่บนรากฐานของวฒันธรรม
ตะวนัตก (Wikipedia. 2010)  

จําแนกกลุ่มของการแพทย์ทางเลอืก 
หน่วยงานของ National Center of Complementary And Alternative Medicine 

(NCCAM) ของสหรัฐอเมริกา ปี พ.ศ. 2005 ไดจ้าํแนกกลุ่มของการแพทย์ทางเลือก ออกเป็น 5 กลุ่ม
ดงันี*   

1. ระบบการแพทยท์างเลือก (Alternative Medical Systems) 

คือ การแพทยท์างเลือกที�มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉยัและการบาํบดัรักษาที�มีหลากหลาย
วิธีการ ทั*งดา้นการให้ยา การใชเ้ครื�องมือมาช่วยในการบาํบดัรักษาและหตัถการต่าง ๆ เป็นตน้ คือ 
ระบบการแพทย์ทางเลือกที�มีความสมบรูณ์ทั*งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบติั ซึ� งเป็นศาสตร์ทาง
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การแพทยที์�พฒันามาก่อนการแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น การแพทยแ์ผนโบราณของจีน การแพทย์
แบบอายรุเวทของอินเดีย (Ayurveda) และ การบาํบดัแบบโฮมีโอพาธี (Homeopathy)  

2.กลุ่มศาสตร์ที�มีความเกี�ยวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของกาย-จิต (Mind-Body Interventions) 
คือ การบําบัดที� มี เน้นการรักษากาย-จิตนั* นมีหลากหลายวิธี ซึ� งเน้นการส่งเสริม

ความสามารถของการทาํงานของจิตใจเพื�อส่งผลไปยงัการทาํงานและอาการทางร่างกาย เช่น การใช้
สมาธิบาํบดั (Meditation) และโยคะ (Yoga)  

3.  การบาํบดัดว้ยวธีิการใชส้ารชีวภาพ (Biologically Based Therapies) 
คือ วิธีการบาํบดัรักษาโดยการใช้ สารชีวภาพ สารเคมีต่าง ๆ หรือแมก้ระทั*งอาหารสุขภาพ 

การบาํบดัด้วยวิธีทางชีวภาพนี* ใช้สารที�พบได้ในธรรมชาติ รวมทั*งผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และ
ผลิตภณัฑจ์ากพืช รวมไปถึงการใชว้ตัถุอื�น ๆ ที�ยงัไม่มีการพิสูจน์ผลการรักษาทางวิทยาสาสตร์ เช่น 
การใชก้ระดูกปลาฉลามเพื�อรักษามะเร็ง 

4.  การบาํบดัโดยใชห้ตัถการต่าง ๆ (Manipulative and Body-Based Methods) 
คือ วิธีการบาํบดัรักษาโดยการใช้หัตถการต่าง ๆ เช่น การจดักระดูก (Chiropractic)  

การนวด (Massage therapy) การฝังเขม็ (Acupuncture) เป็นตน้ 
5.  การบาํบดัดว้ยพลงังาน (Energy Therapies) 
คือ วธีิการบาํบดัรักษาที�ใชพ้ลงังานในการบาํบดัรักษา ที�สามารถวดัไดแ้ละไม่สามารถวดั

ไดใ้นการบาํบดัรักษา เช่น การสวดมนตบ์าํบดั พลงักายทิพย ์พลงัจกัรวาล เรกิ โยเร เป็นตน้ (Wong 
Cathy. 2010) 

ประเด็นสําคัญเกี�ยวกบัการแพทย์ทางเลอืกแนวต่าง ๆ  
ไฮโปธาลามสั (Hypothalamus) เป็นส่วนของสมองที�เกี�ยวขอ้งกบัอารมณ์มากที�สุด  

เมื�อคนเราได้รับแรงกดดนั ทาํให้เกิดความเครียด ความคบัขอ้งใจจะมีผลต่อการส่งฮอร์โมนจาก 
ไฮโปธาลามสัไปยงัต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) และระบบภูมิคุม้กนั (Immune system : T-cell 
ซึ� งสามารถเกาะติดกบัเซลล์มะเร็ง และฆ่าเซลล์มะเร็งได้) ทาํให้เซลล์อ่อนแอลง การบาํบดัทาง
การแพทยท์างเลือก เป็นการแพทยส์าขาหนึ�งที�มุ่งเนน้การรักษาที�ผสมผสานกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
เพื�อให้ผูป่้วยโรคมะเร็งรู้จกัดูแลตนเอง ทาํให้เกิดความเขม้แข็งทั*งดา้นร่างกายและจิตใจ ซึ� งจะช่วย
ส่งผลดีไม่เพียงทางจิตใจเท่านั*น แต่ร่างกายของผูป่้วยจะดีตามไปดว้ย (สํานกัการแพทยท์างเลือก 
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2551) 

การวจิยัเรื�อง “หลอมรวมการเรียนรู้เพื�อความเป็นไท” พบวา่ บ่อยครั* งที�ชีวิตประจาํวนัทาํ
ใหเ้ราละเลยและมองขา้มอาการที�ร่างกายบ่งบอกถึงการใชชี้วิต ที�ไม่อาจสอดคลอ้งกบัธรรมชาติใน
ร่างกาย ซึ� งมกัก่อให่เกิดการลุกลามจากความเจบ็ป่วยเล็กนอ้ยไปเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยที�จาํเป็น 
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ตอ้งพึ�งพาผูเ้ชี�ยวชาญ และยิ�งนานวนัเขา้การพึ�งพาเหล่านี* ดูเหมือนจะมีมากขึ*น แมเ้ป็นไข ้ปวดหวัตวั
ร้อนเพียงเล็กนอ้ย แลว้ทุกวนันี* เราก็พบกบัความจริงที�วา่ เงินไม่สามารถซื*อสุขภาพได ้โรคร้ายต่าง ๆ มี
มากขึ*น สุขภาพของคนในสังคมกลบัย ํ�าแยล่งทุกวนั ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้ม 
อากาศ นํ*าและอาหารที�เตม็ไปดว้ยมลภาวะ พฤติกรรมและการใชชี้วิตที�มีส่วนในการทาํลายสุขภาพ 
(สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552) 

วถีิชีวติของคนไทยเราโดยเฉพาะการกินอยูเ่ปลี�ยนแปลงไปอยา่งมากอุตสาหกรรมอาหาร
มีการแปรรูปอยา่งมากมาย จากวถีิชีวติที�เคยอยูอ่ยา่งเรียบง่ายพอเพียงหาไดใ้นทอ้งถิ�น กลายเป็นการ
บริโภคนิยม เน้นความสะดวกสบาย สะดวกซื*อ จนลืมให้ความสําคญัว่า “อาหารสร้างชีวิตและ
สุขภาพ” คนไทยจึงเริ�มมีปัญหาสุขภาพเปลี�ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นไดช้ดั ดงัแสดงอตัราการ
ตายดว้ยสาเหตุการตายต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2544-2548 แบ่งตามกลุ่มโรคสาํคญั 

 
ตารางที� 1 อตัราการตายดว้ยสาเหตุการตายแบ่งตามกลุ่มโรคสาํคญัต่อประชากร 100,000 คน  
พ.ศ. 2544-2548 (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548) 
 

สาเหตุการตาย 2544 2545 2546 2547 2548 
มะเร็งและเนื*องอกทุกชนิด* 68.4 73.3 78.9 81.3 81.4 
อุบติัเหตุและการเป็นพิษ* 50.9 55.3 56.9 58.9 57.6 
ความดนัโลหิตสูง และหลอดเลือดในสมอง* 24.5 26.6 34.5 34.8 29.2 
โรคหวัใจ* 30.3 24.6 27.7 26.8 28.2 
ปอดอกัเสบและโรคอื�น ๆ ของปอด 18.0 21.1 23.9 26.3 22.4 
ไตอกัเสบ ไตพิการ* 16.3 16.9 19.2 18.6 20.2 

* มีส่วนเกี�ยวขอ้งกบัภยัจากอาหารทั*งจากการติดเชื*อและสารเคมีปนเปื* อนรวมทั*งสารก่อมะเร็ง 

ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบนั ส่วนสําคญัเกิดจากปัญหาสารพิษในอาหาร ซึ� งมีถึง 
9 ชนิดอนัตราย และมีถึง 6 ชนิดร้ายแรงที�ก่อให้เกิดมะเร็งแฝงตวัอยูใ่นอาหารนบัร้อยชนิดที�คนไทย
บริโภคอยู่ทุกวนั วงการแพทยมี์การพิสูจน์แลว้พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารประเภทเนื*อสัตวเ์ป็นประจาํ 
จะทาํให้เกิดมะเร็งที�บริเวณลาํไส้ใหญ่ เตา้นม ตบั และต่อมลูกหมาก การศึกษาทางระบาดวิทยา
พบว่าการบริโภคนํ* าตาลทรายมากมีความสัมพนัธ์กับมะเร็งต่อไปนี*  มะเร็งช่องปาก กล่องเสียง 
กระเพาะอาหาร ตบัอ่อน ปอด ลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั เตา้นม นอกจากนี* ยงัพบอีกวา่มีผลเสียต่อ
สุขภาพอีกมากมาย เช่น กดระบบภูมิตา้นทาน มีงานศึกษาวิจยัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มะเร็ง และปัญหาสุขภาพอื�น ๆ กบัการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากนม การเตรียมอาหารแมคโครไบโอติกส์นั*น 
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เนน้การใชว้สัดุอุปกรณ์ครัว พลงังานตอ้งมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะเครื�องใชไ้ฟฟ้าควรหลีกเลี�ยง
ให้มากที�สุด อาหารแมคโครไบโอติกส์เป็นอาหารที�เนน้การบริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน สรุปไดว้า่
อาหารที�ไดจ้ากขบวนการอินทรียน์ั*น มีคุณค่าอาหารตามหลกัโภชนาการมากกว่าอาหารที�ไดจ้าก
เกษตรสมยัใหม่ แนวคิดของแมคโครไบโอติกส์แนะนําให้บริโภคธัญพืช ถั�วและผกัเป็นหลัก 
(โอภาส ภูชิสสะ และคณะ. 2550 : 12-23) 

การเคลื�อนไหวร่างกายเป็นการใช้พลงังานเพื�อการเคลื�อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
ซึ� งมีวิวฒันาการมาโดยตลอด การเคลื�อนไหวร่างกายมีผลต่อร่างกายและมีการตอบสนองใน
ลักษณะต่าง ๆ ของระบบภายในร่างกาย การเคลื�อนไหวที� เหมาะสมจะมีผลที� ดีต่อสุขภาพ  
การเคลื�อนไหวร่างกายแบบตะวนัออกจะยดึหลกัการที�เป็นไปตามทฤษฎี หยิน-หยาง ซึ� งเป็นการฝึก
กายไปพร้อม ๆ กบัการฝึกจิตและควบคุมลมหายใจ มีลักษณะเป็นองค์รวม (สมชาย ลี�ทองอิน.  
2547 : 224) 

“กดจุด” เป็นวิธีการบาํบดัรักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยภายในร่างกาย ซึ� งเป็นสิ�งที�
ชาวจีนยอมรับเชื�อถือ และปฏิบติักนัมาหลายพนัปี และยงัแพร่หลายไปทั�วโลกทั*งในยุโรปและ
อเมริกา (ลลิดา อาชานานุภาพ และสุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2538 : 1) 

เส้นลมปราณจะเป็นสิ�งเชื�อมโยงอวยัวะภายในทั*งห้า อวยัวะกลวงทั*งหก แขนขาและ 
ทุกส่วนของร่างกายเขา้ดว้ยกนั เป็นเส้นลาํเลียงพลงัเลือดและของเหลวไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เส้นลมปราณทาํหน้าที�ควบคุมการไหลเวียนและสมดุลของพลัง รวมทั*งควบคุมการไหลเวียน 
ของเลือด บาํรุงรักษากระดูก หล่อลื�นเอ็น และไขขอ้ต่าง ๆ ทั�วร่างกายให้สามารถเคลื�อนไหวได้
คล่องและเป็นปกติ เนื�องจากเส้นลมปราณต่าง ๆ ของร่างกายต่อเนื�องเชื�อมโยงและมีความสัมพนัธ์
กนัอยู่ จึงทาํให้อวยัวะต่าง ๆ ทั*งภายในและภายนอกเชื�อมโยงเป็นอนัหนึ� งอนัเดียวกนั (สันนิษฐานว่า 
สัมพนัธ์กบัระบบประสาท ระบบไหลเวียน และเส้นเอ็นต่าง ๆ ของร่างกาย) การจาํแนกเส้น
ลมปราณ เส้นลมปราณแบ่งออกไดเ้ป็นเส้นลมปราณปกติ 12 เส้น และเส้นลมปราณพิเศษ 8 เส้น 
(โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวนัออก และ มูลนิธิ
สาธารณสุขกบัการพฒันา. 2551 : 49-50)  

การวิจยัเรื�อง “กดจุดหยุดปวดแบบรวดเร็ว” เก็บขอ้มูลทุกคนที�มารับบริการ รายงานว่า 
ในผูป่้วยทั*งหมด 118 ราย มีเพียง 2 รายเท่านั*นที�การกดจุดไม่ไดผ้ลเลย นอกนั*นตอบสนองหมด 
สามารถสรุปว่าการกดจุดแนวใหม่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดได ้ร้อยละ 98.7 และ
พบวา่ร้อยละ 78.4 ของผูป่้วยที�ไดรั้บการกดจุดสามารถลดความรุนแรงของอาการปวดไดม้ากกว่า
ร้อยละ 50 ภายใน 5 นาที (คาํแกว้ สมบูรณ์. 2551) 
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การวิจยัเรื� อง “ผลของการฝึกโยคะต่อความสุขและภาวะซึมเศร้า ในผูป่้วยที�มีอาการ
ซึมเศร้า” พบว่า การฝึกโยคะส่งผลให้ผูป่้วยซึมเศร้ามีความสุขเพิ�มขึ*น และอาการซึมเศร้าลดลง  
แต่ความต่อเนื�องในการทาํโยคะเมื�อผูป่้วยกลบับา้นแลว้ ยงัมีแค่ร้อยละ 40 และเสนอว่า ควรหาวิธี
อื�น ๆ ในการกระตุน้ใหผู้ป่้วยทาํอยา่งต่อเนื�องต่อไป ควรจดักิจกรรมการฝึกโยคะอยา่งต่อเนื�อง และ
ควรขยายผลการฝึกโยคะกบัผูป่้วยโรคอื�น ๆ ไดแ้ก่ ย ํ*าคิดย ํ*าทาํ ออทิสติก หรือ จิตเภทเรื*อรัง (อมัพร 
กุลเวชกิจ และคณะ. 2552) 

“กวัซาบาํบดั” ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณยุคราชวงศ์ถัง หมิง สืบทอดยาวนานกว่า 
5,000 ปี เป็นการบาํบดัรักษาโรคของชาวจีนโบราณ เป็นศาสตร์ชั*นสูงที�ใช้เฉพาะในราชสํานัก
เท่านั*นและเริ�มเป็นที�นิยมมากขึ*น มีถ่ายทอดและเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนจนถึงประเทศเพื�อน
บา้น อาทิ เวียดนาม เขมร พม่า ไทย โดยเฉพาะชาวลา้นนา โดยเป็นที�นิยมและรุ่งเรืองสูงสุดในยุค
ราชวงศ์ถงัและหมิง สืบทอดยาวนานมากว่า 5,000 ปี และเกือบสูญหายไป 30 ปีที�ผ่านมา มีกลุ่ม
แพทยจี์น นักวิชาการ นักธุรกิจ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัปักกิ�ง เพื�อฟื* นฟูศาสตร์กวัซาบาํบดักลบัมา 
อีกครั* ง โดยปัจจุบนัวชิากวัซาบาํบดัไดรั้บการบรรจุเป็นวิชาเอกอยูใ่นหลกัสูตรคณะแพทยท์างเลือก
ของมหาวิทยาลยัปักกิ�ง และไดมี้ชาวมาเลเซียนาํไปเผยแพร่ในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
อินเดีย ฮ่องกง ไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย 

ขอ้ดีของการทาํกวัซาบาํบดั คือ เป็นศาสตร์ที�เรียนรู้ง่าย ปฏิบติัง่าย ทุกคนสามารถเรียน
และฝึกทําให้ตนเองและผู ้อื�นได้ โดยไม่มีผลเสีย ถ้าทําถูกวิธีจะเห็นผลทันที แต่ถ้าผิดวิธีก็ 
ไม่มีผลเสียหรือผลขา้งเคียงใด เพียงแต่ไม่หายจากอาการเจ็บป่วยนั*น “กวัซา” นั*น ความหมายก็คือ 
“กวั” แปลวา่ขดู “ซา” แปลวา่สารพิษ หรืออาจหมายถึงเชื*อโรค หรือสิ�งปนเปื* อนผิดปรกติในกระแส
การไหลเวยีนของร่างกาย ซึ� งเป็นสาเหตุของการเจบ็ป่วย 

ประโยชน์ของการทาํกวัซาบาํบดั กระตุน้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกาย ช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนของเลือดดีขึ* น กระตุ้นเซลล์โดยการเพิ�มออกซิเจนและระบายของเสียในเซลล ์ 
เพิ�มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย เสริมความงาม ชะลอความชรา ใช้แทนการออก
กาํลงักายได ้ทาํใหร่้างการแขง็แรง ป้องกนัการเกิดโรคต่าง ๆ สามารถและตรวจเช็คโรคเบื*องตน้ได ้ 

วิธีการทาํกัวซาบาํบดั ทาํได้ 3 วตัถุประสงค์ คือ 1) เพื�อการตรวจเช็คสุขภาพ และ
บาํบดัรักษาโรค บรรเทาอากาเจ็บป่วย 2) เพื�อผอ่นคลายหรือเพื�อสุขภาพ แทนการออกกาํลงักายทาํ
ใหร่้างกายแขง็แรง ระบบการไหลเวยีนดีขึ*น และ 3) เพื�อความงาม (Scoreboards Company. 2010) 

วิธีการรักษาแต่โบราณของการแพทยแ์ผนจีนนั*น ในตาํราโบราณได้มีการบนัทึกไวว้่า 
มีอยูสี่�วธีิคือ ขดู ฝัง รม ยา 
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การขดู หมายถึง วิธีการนวดและการขดูผิวให้ออกผื�นแดง ถูกจดัให้อยูอ่นัดบัที�หนึ� งของ 
สี� วิธีการรักษา จึงเห็นได้ว่าเป็นวิธีที�มีความสําคัญที�สุดในสี� วิธีการรักษา การขูดนอกจากจะ 
มีประสิทธิภาพการรักษาที�ดีเป็นพิเศษแลว้ เนื�องจากการขูดไม่จาํเป็นตอ้งใช้วสัดุหรือเครื�องมือที�
พิเศษอนัใด หากจะใชเ้พียงมือหนึ�งคู่ แผน่ขดูหนึ�งอนั หรือชอ้นกระเบื*องเซรามิคแบบธรรมดาเพียง
หนึ�งคนัก็พอ หรือบางทีอาจจะใชเ้พียงหินเรียบแค่หนึ�งกอ้นก็ใชไ้ดแ้ลว้ ขอเพียงแต่มีความเขา้ใจใน
หลกัการทางการแพทย ์เท่านี*ก็จะสามารถรักษาผูค้นไดทุ้กที�ทุกเวลา วิธีการขดูจึงเป็นวิธีการรักษาที�
สะดวกที�สุด ดงันั*นจึงถูกคนโบราณจดัใหเ้ป็นอนัดบัหนึ�งของวธีิการรักษาทั*งหลาย 

ส่วนการใชย้าจะเป็นอนัดบัสุดทา้ยของสี�วิธีการรักษา สาเหตุอาจเป็นเพราะวิธีการนี*ตอ้ง
ใช้ตวัยาหลายขนาน ไม่สามารถเตรียมพร้อมไดทุ้กที�ทุกเวลา ดงันั*น จึงถูกจดัให้อยูใ่นอนัดบัทา้ย
ของสี�วิธีการรักษา แพทยที์�ดีจะตอ้งมีความรอบรู้วิธีการเหล่านี*  จากนั*นพิจารณาดูความเหมาะสม
ตามสถานการณ์แล้วเลือกเฟ้นวิธีที�ดีที�สุดในการรักษาให้กบัผูป่้วย แต่เนื�องจากวิธีรักษาแบบขูด  
จะทาํให้แพทยต์อ้งเสียพละกาํลงัมากที�สุด ตอ้งเสียเวลามากที�สุด และไดเ้งินนอ้ยที�สุด อีกทั*งเวลา
รักษาจะดูเหมือนกบักรรมกรที�กาํลงัทาํงานหนกั ภาพลกัษณ์ของแพทยจึ์งดูไม่ค่อยสวยงาม ส่วนการ
รักษาโดยการใช้ยาไม่เพียงแต่จะใช้เวลาและพละกาํลงัในการรักษาผูป่้วยน้อยเท่านั*น หากยงัสามารถ
รักษาความน่าเชื�อถือทางวชิาการของแพทยไ์ดอี้กดว้ย ทั*งนี*  ในดา้นของตวัยาก็ยงัง่ายต่อการเพิ�มราคา
ใหสู้งขึ*นอีกต่างหาก ทาํใหแ้พทยไ์ดรั้บผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที�ค่อนขา้งมากกวา่ 

หลงัจากไดมี้การพฒันามาเป็นเวลานาน การรักษาโดยใชต้วัยาจึงกลายเป็นกระแสหลกั
ของการรักษาในการแพทยจี์น หากแต่วธีิการรักษาแบบขดูกลบักลายเป็นวิธีการรักษาแบบชาวบา้น 
แพทยที์�ทรงกิตติศพัท์จึงไม่ให้ความสําคญักบัการรักษาประเภทนี*  ด้วยเช่นนี* ประสิทธิภาพของการ
รักษาของการแพทยแ์ผนจีนจึงลดตํ�าลงไปมากมาย โรคบางโรคที�ตอ้งใชว้ิธีการรักษาแบบขดูเป็นหลกั 
ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโรคที�มิอาจรักษาใหห้ายได ้(อมร ทองสุก. 2553 : 118-119)  

การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่นั*นไม่ใช่เทคนิคหรือวิธีการใหม่ หากแต่พบวา่ไดมี้การทาํมาแลว้
ตั* งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวอียิปต์ แม้ในคาํภีร์ไบเบิลก็ระบุถึงการสวนล้างลาํไส้ 
การแพทยก์รีกยุคฮิปโปเครติสถือเอาการสวนลา้งลาํไส้เป็นกรรมวิธีหนึ�งในการรักษาโรค ปัจจุบนั
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่เป็นแขนงหนึ�งของวิชาวารีบาํบดั ในการแพทย์
แผนธรรมชาติถึงมีการจดัตั*งสมาคม เช่น The Colon International Association และ The 
International Colon Therapy Foundation ในสหราชอาณาจกัร แพทยที์�ใชก้ารสวนลา้งลาํไส้ในการ
รักษามะเร็งอย่างจริงจงัคือ นายแพทยแ์ม็กซ์เกอร์สัน และ ทนัตแพทยว์ิลเลียม เคลลี นอกจากนี*  
ดร.เบอร์หนาด เจนเซน และ ดร.นอร์แมน วอร์กเกอร์ สองนกัธรรมชาติบาํบดัที�มีชื�อเสียงก็ใชก้าร
สวนลาํไส้ใหญ่เป็นส่วนหนึ� งในการรักษาของเขา การแพทยต์ะวนัตกเองไดก้าํหนดการสวนลา้ง
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ลาํไส้ไวเ้ป็นการรักษาวิธีหนึ�งในคู่มือ Merck Medical Manual ตั*งแต่ ค.ศ. 1899  ถึง 1977 แพทยช์าวไทย
รุ่นแรก ๆ ที�ศึกษาแพทยแ์ผนตะวนัตกก็เคยใช้การสวนลา้งลาํไส้กบัผูป่้วยอยู่บ่อย ๆ และไดถู้ก
นาํมาใชที้�ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Elmer Lee ในปลายปี 1800 ซึ� งการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่นี*
ช่วยกาํจดัสารพิษที�ตกคา้งอยู่ในลาํไส้มานานนบัปีตลอดจนช่วยเพิ�มประสิทธิภาพการทาํงานของ
ลาํไส้ใหญ่ การสวนลาํไส้ แทจ้ริงนอกจากทาํให้ลาํไส้สะอาดแลว้ อาจถือเป็นวิธีการหนึ�งในการใส่ยา
บางอย่างให้กับผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน (บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล.  
2547 : 184)  

ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดมี้การใชก้ารสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ในผูป่้วยโรคต่าง ๆ เช่น ผูป่้วย
ที�ไม่สามารถควบคุมการขบัถ่ายไดแ้ละทาํการผ่าตดัแลว้ไม่ประสบผลสําเร็จ (Dynamic graciloplasty -
DGP) นั*น พบวา่การสวนลา้งสาํไส้นั*นเป็นวธีิที�มีประสิทธิภาพในการรักษาผูป่้วยที�ทาํการรักษาดว้ย
การผา่ตดั DGP แลว้ไม่ประสบผลสําเร็จ (Koch et al. 2008 : 195-200) และในผูป่้วยที�การขบัถ่าย
อุจจาระผิดปกติก็พบว่าการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่นั*นเป็นทางเลือกที�มีประสิทธิภาพ และช่วยพฒันา
คุณภาพชีวติของผูป่้วยที�มีการขบัถ่ายอุจจาระผดิปกติได ้ 

สารพิษ ก็คือ สารที�ทาํลายสุขภาพ ในทางอายุรเวทได้อธิบายว่า ร่างกายของเรา
ประกอบดว้ยธาตุ ทั*ง 5 หากส่วนใดส่วนหนึ�งถูกรบกวนจะเกิดสารพิษ “อามะ” อุดตนัในร่างกาย 
และการไหลเวยีนของพลงังาน ทาํใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยขึ*น (ศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัว.ี 2553) 

วธีิการทาํความสะอาดลาํไส้มี 2 วธีิ คือ 
1. การสวนลาํไส้ใหญ่ระดบับน เนน้การสวนดว้ยนํ*าอุ่น 
2. การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ระดบักลางดว้ยสารบางอยา่ง เช่น กาแฟ หรือสมุนไพร  
ปัสสาวะบาํบดั (Urine Therapy) คือ การใชปั้สสาวะของตวัเองเพื�อวตัถุประสงคใ์นการ

รักษาโรค โดยไม่ใชย้าและยงัช่วยส่งเสริมสุขภาพดว้ย  
ในคมัภีร์พระไตรปิฎก พระผูมี้พระภาคได้ตรัสกล่าวถึงการใช้มูตรเน่า (ปัสสาวะ)  

ในหลาย ๆ พระสูตร ดงันี*  ในจตัตาริสูตร พระผูมี้พระภาคไดต้รัสวา่ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ปัจจยั นอ้ย 
หาไดง่้าย และไม่มีโทษ 4 อย่างนี*  4 อย่าง เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั*งหลาย ... บรรดาเภสัชมูตรเน่า 
(ปัสสาวะ) น้อยหาไดง่้ายและไม่มีโทษ ... (ขุ.ธ.25/281) ในพระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย 4 ...  
พึงบอกนิสสัย 4 ว่าดงันี*  ... บรรพชาอาศยัมูตรเน่า (ปัสสาวะ) เป็นยา เธอพึงทาํอุตสาหะในขอ้นั*น 
จนตลอดชีวิต (วิ.ม.4/143) และในพระพุทธานุญาตยามหาวิกฏั 4 อยา่ง ... ก็โดยสมยันั*นแลภิกษุรูป
หนึ�งถูกงูกดั ภิกษุทั*งหลายกราบทูลเรื�องนั*นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตวา่ ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย เราอนุญาตใหใ้ชย้ามหาวกิฏั 4 อยา่ง คือ คูถ มูตร (ปัสสาวะ) เถา้ ดิน ... (ว.ิม.5/43) 
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ตาํราไทยโบราณหลายเล่ม จึงไดก้ล่าวอา้งถึงการใชปั้สสาวะรักษาโรค ตามที�พระพุทธเจา้
ไดต้รัสไวใ้นพระไตรปิฎก โดยพระวินยัปิฎกเขียนไวว้า่ พระภิกษุปฏิบติันิสสัยสี�  ให้ฉนันํ* ามูตรแช่
ผลสมอเพื�อแกโ้รคต่าง ๆ เมื�อพนัปีก่อนคริสตศ์กัราช ในคมัภีร์พระเวทยข์องฮินดู ถือวา่นํ* าปัสสาวะ
เป็นของศกัด̂ิสิทธ̂ิ ดื�มแลว้จะเป็นนํ*าอมฤต (บรรจบ ชุณสวสัดิกุล. 2546)  

ในตาํราการแพทยจี์น เขียนขึ*นช่วง พ.ศ. 586-754 อา้งว่าปัสสาวะเป็นตวัละลายยา
สมุนไพร ช่วยทาํใหส้มุนไพรมีสรรพคุณดียิ�งขึ*น 

พ.ศ. 600 ปรินุส นกัปราชญช์าวโรมนั แต่งตาํราวา่ดว้ยปัสสาวะเป็นยารักษาพิษต่าง ๆ 
และใชป้ระโยชน์ในการฟอกหนงั ยอ้มสีผา้ 

พ.ศ. 1782-1832 ญี�ปุ่นยคุอิมเป็ง ดื�มนํ*าปัสสาวะในการรักษาโรค  
จากการวจิยัของ ดร.ฟารอน นกัชีวเคมี พบสารต่าง ๆ ในปัสสาวะ 95% เป็นนํ* า 2.5% เป็น 

urea และ 2.5% เป็นสารอื�น ๆ เป็นส่วนผสมของเกลือแร่ เกลือ ฮอร์โมน เอน็ไซม ์และภูมิคุม้กนั  
ที�น่าสนใจในปัสสาวะมีสารอื�น ๆ ได้แก่ เอนไซม์ : Amylase (diastase), Lactic 

dehydrogenase (LDH), Leucine amino-peptidase (LAP) และ Urokinase (ใชล้ะลายลิ�มเลือดใน
ผูป่้วยหลอดเลือดหวัใจตนัเฉียบพลนั) ฮอร์โมน : Catecholamines, 17-Catecholamine, Hydroxy-
steroids, Erythropoietin, Adenylate cyclase, Prostaglandins, Growth hormones, ฮอร์โมนเพศ และ 
อินซูลิน ฯลฯ แต่นกัวจิยัเชื�อวา่ยงัมีสารที�เรายงัไม่รู้จกัอีกมากในปัสสาวะการรักษาโรค 

ดร.อลัเบิร์ต เซนต ์ กีออร์กี นกัวิทยาศาสตร์รางวลัโนเบลทดลองใชส้าร Methyl gloxal  
ซึ� งพบในปัสสาวะรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งและไดผ้ลเป็นที�น่าพอใจในหลายราย สารต่าง ๆ เหล่านี*แม้
จะมีปริมาณน้อยในปัสสาวะแต่พบว่าอยู่ในรูปแบบที�มีศกัยภาพสูง เมื�อดื�มเขา้ไป จะซึมผ่านเยื�อบุ
กระเพาะอยา่งรวดเร็วและเกิดผลต่อร่างกาย  

งานวิจยัชิ*นใหญ่ของนายแพทยธ์รรมาธิกรี รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดียได้ทดลอง 
ให้ผูป่้วยจาํนวน 200 คน ดื�มนํ* าปัสสาวะของตนเองและติดตามผลทางการแพทยอ์ย่างใกลชิ้ด  
ไดข้อ้สรุปดงันี*  

1. เมื�อดื�มนํ* าปัสสาวะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ*น และอตัราเผาผลาญ  
ในร่างกายสูงขึ*น 

2. การดื�มนํ* าปัสสาวะจะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ*น ในผูป่้วยทุกราย และ
ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงขี*นดว้ย  

เขาเชื�อว่าขอ้สรุป 2 ประการนี* สําคญัมาก ช่วยให้เกิดการบาํบดัรักษาโรคและอาการ
เจบ็ป่วยไดห้ลายกรณี ดว้ยกลไกของเอนไซม ์ฮอร์โมนและเกลือแร่และช่วยให้ภูมิตา้นทานดีขึ*นอีก
ดว้ย  
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การวจิยัของนกัวทิยาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย 2 คน พบวา่ เมื�อดื�มปัสสาวะจะทาํให้มีสมาธิ 
จิตใจสดชื�น อารมณ์ดีขึ*น แจ่มใสเพราะในปัสสาวะมีฮอร์โมน ชื�อ Melatonin ซึ� งพบในปัสสาวะ
ตอนเชา้ 

ในงานวิจยัคน้พบวา่ปัสสาวะของแต่ละคนจะมีผลต่อการทาํงานในร่างกายของแต่ละคน 
โดยจะทาํหนา้ที�เป็นวคัซีนธรรมชาติ เป็นตวัต่อตา้นแบคทีเรียและไวรัส ต่อตา้นสารก่อมะเร็ง ทาํให้
เกิดความสมดุลกบัฮอร์โมนและช่วยเรื� องภูมิแพ ้ (ปัสสาวะทาํหน้าที�เป็น Natural vaccine, 
Antibacterial, Antiviral, Anti-cancer agents, Hormone balance, Allergy relievers)  

วธีิการใชปั้สสาวะบาํบดั มี 2 แบบ คือ 
1. แบบใชภ้ายใน 
ดื�ม ดื�มปัสสาวะตอนเชา้ ช่วงกลางของปัสสาวะ โดยเริ�มตน้จาก 5-10 หยด ก่อนแลว้ค่อย ๆ 

เพิ�มจนถึง 1 แกว้ ประมาณ 100 cc. มีประโยชน์ในการรักษาโรคทั�วไป 
ลา้งพิษ ดื�มปัสสาวะตลอดทั*งวนั (ยกเวน้ตอนเยน็) และดื�มนํ* าสะอาดดว้ย เป็นการลา้งพิษ

ออกจากร่างกาย โดยทาํให้เลือดสะอาดขึ*น พิษจะถูกกาํจดัออกจากร่างกายทางอุจจาระ เหงื�อ และ
ทางหายใจ 

กลั*วคอ เมื�อมีอาการเจบ็คอ ปวดฟัน และเมื�อมีอาการไอเป็นหวดั 
สวนทวาร (Detoxification) โดยการสวนปัสสาวะเขา้ไปในทวารเพื�อลา้งลาํไส้และเป็น

การกระตุน้ภูมิคุม้กนัของร่างกาย หยอดหู ตา เมื�อมีอาการหูและตาอกัเสบ โดยการใชปั้สสาวะผสม
กบันํ*าสุกที�สะอาดหยอดหูและตา 

สูดเขา้จมูก สูดเอาปัสสาวะสด ๆ ตอนเชา้เขา้จมูกทั*งสองขา้ง เพื�อลา้งโพรงจมูก สําหรับ
คนที�เป็นไซนสั เป็นหวดั ภูมิแพ ้(นํ*ามูกไหลเป็นประจาํ) 

2. แบบใชภ้ายนอก 
ทาและนวดผิวหนงั โดยการนวดร่างกายทั*งหมดหรือบางส่วนทิ*งไวป้ระมาณ 1 ชั�วโมง 

แลว้ลา้งออก จะช่วยรักษาโรคผวิหนงัไดห้รือผวิหนงัที�โดนแดดเผา 
ลา้งเทา้ กรณีมีปัญหาที�ผวิหนงัและเล็บเทา้ 
สระผม ช่วยทาํใหผ้มสะอาด นุ่มสลวย และทาํใหผ้มดกขึ*น ปัสสาวะสามารถรักษาอาการ

ปวดหลงั แผล แผลไฟไหม ้ภูมิแพ ้หืดหอบ ไมเกรน มะเร็ง ผิวหนงัผื�นแพ ้กามโรค ปวดตามขอ้ 
โรคเก๊าต ์ทอ้งผกู มาลาเรีย หวดั ตบัอกัเสบ ปัญหาเกี�ยวกบัผวิหนงั ความดนัโลหิตสูง ฯลฯ 

การประเมินผลการใชปั้สสาวะ 
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1. ด้านความปลอดภยั (Safety) นักวิจยัเชื�อว่า ปัสสาวะโดยธรรมชาติเป็นนํ* าสะอาด
ปราศจากเชื*อ และมีสารประกอบพิเศษมากมายที�มีประโยชน์ทางการแพทย ์ ไม่เคยมีรายงานวา่คน
ดื�มนํ*าปัสสาวะแลว้ตาย และการดื�มนํ*าปัสสาวะไม่มีผลขา้งเคียง  

2. ดา้นประสิทธิผล (Efficacy) โรคที�ไดผ้ลดีจากปัสสาวะบาํบดั ไดแ้ก่ โรคหอบหืดและ
ภูมิแพ ้ทอ้งผกูเรื* อรัง ซึ� งมกัพบในผูสู้งอายุ พวกบิดเรื* อรังจากเชื*ออะมีบา โรคมะเร็งบางรายขึ*นกบั
ระยะของโรค และโรคทั�วไป เช่น โรคผวิหนงั โรคหวดั ไอเรื* อรัง หลอดลมอกัเสบ ไขจ้ากเชื*อไวรัส 
และแเบคทีเรีย (จุฑา ลิ*มสุวฒัน์. 2552) 

ถ่านไม ้ถ่านไมมี้สรรพคุณสามารถใชใ้นการดูแลสุขภาพไดห้ลากหลาย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิ�งถ่านไมไ้ผ่ที�เผาด้วยความร้อนสูง ได้มีการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ขจดัสารตกคา้งในร่างกาย 
นอกเหนือจากการใชเ้ป็นเชื*อเพลิงประกอบอาหารตั*งแต่โบราณแลว้ คนอาจจะคุน้เคย กบักอ้นถ่าน
ไมด้าํช่วยดูดกลิ�น แต่ถ่านยงัสามารถใช้ในประโยชน์อื�น ๆ อย่าง เครื�องสําอาง สารขจดัพิษ หรือ
วสัดุเพื�อการผอ่นคลาย (Stickycorn. 2010) 

การรับประทานอาหารตามหมู่เลือดของแต่ละคนนั*นกาํลงัเป็นวิธีการหนึ�งที�นิยม (Peter J 
D’ Adamoand and Whitney. 1998)  

การแพทยที์�รักษากายและจิตใจไปดว้ยกนั ได้ประมวลเอาความฉลาดของศาสตร์การแพทย์
ทางเลือกต่าง ๆ เขา้มาไวใ้นการรักษา ไม่วา่จะเป็นอายุรเวท โฮมีโอพาที การแพทยแ์ผนจีน การใช้
พืชและสมุนไพรของชนอเมริกนัพื*นเมือง หลกัโภชนาการ และการบาํบดัจิตใจร่วม ๆ ไปดว้ยกบั
การรักษา การรักษาและการจดัระบบของร่างกายใหม่นั*น สามารถเร่งผลการรักษาให้สําเร็จและ
ครอบคลุมไปถึงผลทางกายภาพ อารมณ์และจิตวญิญาณ (Rudolph Ballentine. 2011 : 6)  

การมีเนื*อเยื�อที�เก็บกกัสารพิษไวใ้นร่างกายนั*นเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรค ยกตวัอยา่ง
เช่น ระบบลาํไส้ของคนที�กาํจดัของเสียนั*น เป็นสิ�งที�ตอ้งดูแลรักษาให้เหมาะสมเพื�อให้เกิดสุขภาพ 
ที�ดี การเรียนรู้โปรแกรมจดัการดูแลลาํไส้นั*นทาํใหเ้ราคน้พบความสําคญัของสวนลา้งลาํไส้วา่ทาํให้
เกิดพลงั เกิดการสร้างเนื*อเยื�อใหม่ และระบบร่างกายได้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้เต็มที� 
(Bernard Jensen. 1998 : 9-10, 14, 17)  

การพฒันาเทคนิคการผ่อนคลายเป็นการรักษาความเจ็บป่วย โดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์ 
หลกัพนัธุกรรมและการรักษากาย-จิตไปพร้อม ๆ กนั ซึ� งมีงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งที�ทาํการศึกษาที�
โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและโรงพยาบาลแมสซาชูเซท และแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของการแสดงออกของยนีที�สัมพนัธ์กบัโรคและสุขภาพ ซึ� งช่วยในการรักษาโรคหลาย
ชนิด  
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จุดตดัการดูแลสุขภาพและเสนอมุมมองใหม่ ๆ ที�จะดูแลให้เกิดสุขภาพ ซึ� งสามารถผสาน
ความรู้นี* เขา้กบัการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และยงัเป็นการช่วยป้องกนัโรคและความเจ็บป่วย
อีกหลายโรค (Benson and Stuart. 1993 : 3-5) 

พลงังานของมนุษยส์ัมพนัธ์กบัสุขภาพ ความสุข และศกัยภาพของมนุษย ์และการเยียวยา 
กระบวนทศัน์ใหม่ทางสุขภาพ และความสัมพนัธ์กบัโรคที�เกิดขึ*น “การแพทยท์างเลือก” ที�รวมภูมิ
ปัญญาและรูปแบบการปฏิบัติของแพทย์ทางเลือกเข้ากับเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบันที�
ทนัสมยั พลงัและความชดัเจนของชี�กงนั*นเหมาะกบัทุกคนสามารถทาํใหเ้กิดความส่องสวา่ง ทาํให้มี
ชีวติชีวาและความสุขความปิติที�เกิดขึ*นไดก้บัทุกคน (Kenneth S. Cohen. 1999 : 8) 

หนทางในการเอาชนะความตาย คือตายโดยไม่ทุกข์ และไม่สิ*นไร้ไมต้อกเมื�อเผชิญกบั
ความตาย และเรายงัสามารถใชค้วามตายใหเ้ป็นประโยชน์ในการสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวติ ไม่จาํเพาะ 
“โลกนี* ” เท่านั*น หากรวมถึง “โลกหนา้” ดว้ย ยิ�งกวา่นั*นหากเรารู้จกัความตายดีพอ มนัยงัเป็นโอกาส
แห่งการหลุดพน้จากอาํนาจของความตายอยา่งแทจ้ริง นั�นคือไม่มี “การเกิด” อีกต่อไปดว้ย (โซเกียล 
รินโปเช. 2543)  

การเดินทางของการคน้พบ ผ่านหลายพื*นที�ของฟิสิกส์ร่วมสมยัจากอุณหพลศาสตร์ที� 
ไม่สมดุล และเลนส์ควอนตมัไปยงัผลึกเหลว และ Fractals เป็นตน้ มุมมองที�หายากและงดงามของ
สิ�งมีชีวิต สู่ความเขา้ใจใหม่ที�ไม่เพียงแต่เป็นฟิสิกส์ แต่ยงัเป็น “บทกวีและความหมายของการมี
ชีวติ” (Mae-wan Ho. 2008 : 5)  

บาํบดัจากใจรวมที�ดีที�สุดของรอยต่อของแพทย์แผนตะวนัตก และวิธีโบราณของการ
บาํบดัดว้ยตนเอง องคร์วมทั*งหมดที�ครอบคลุมถึงการรักษา และความลึกลบัของอวยัวะที�ซับซ้อน
อย่างน่าทึ�งนี* ขยายไกลเกินกว่าทางร่างกาย เป็นการเชื�อมโยงโดยตรงกบัอารมณ์ การปรุงแต่งทาง
จิตใจของเรา และจิตวญิญาณของเรา (Mehmet C et al. 1999 : 3,31-32)  

 

แนวคดิบุญนิยม  
กลุ่มสุดฝั�งฝัน (2556) ได้รวบรวมแนวคิดบุญนิยม เกี�ยวกับสุขภาพ การพึ� งตน และ

ยทุธศาสตร์การขบัเคลื�อนสิ�งที�เป็นประโยชน์สุขสู่สังคม ดงันี*   
การมีสุขภาพดีดว้ยหลกั 8 อ. 1) อิทธิบาท 4 2) อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) ออกกาํลงั

กายหรืออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภยัออก 8) อาชีพ (ที�ไม่บั�นทอนชีวิต) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 
66) ดงัที�พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ มีเทคนิคในการดูแลสุขภาพ และใช้หลกัพุทธธรรมในการดูแล
สุขภาพ ก็ใช ้8 อ. มี  
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1. อิทธิบาท คือตอ้งมีฉันทะ คนทั*งหลายก็ตอ้งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะนี�ขยนัไหม 
แลว้ก็เอาจริง จิตตะ อาตมาวา่ มีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่ามีจิตเอาใจใส่จะไม่มีแรงอะไร 
แต่ว่าถา้ทุ่มโถมใส่เขา้ไปเลย มีจิตเท่าไหร่โถมใส่เขา้ไปเต็มที� แลว้เราจะไดค้ดัเอาเนื*อยิ�ง ๆ เป็น
วมิงัสา ปฏิบติัจริงก็เกิดผล ก็เลือกเฟ้นเอง 

2. อารมณ์ เป็นการรักษาอารมณ์ อารมณ์หรือเวทนา ถึงขั*นอุเบกขา สุดยอดเป็นฐาน
นิพพานก็ตอ้งรู้เวทนา 108 ตอ้งทาํใหดี้เสมอ  

3. อาหาร ก็ตอ้งเขา้ใจอาหารธรรมชาติ อาหารเป็นประโยชน์ตามโภชนาการ แต่ละคนก็
ไม่เท่ากนั จะไปเอาสูตรตายตวัทุกคนเหมือนกนัหมดไม่ได้ แต่ละคนก็ตอ้งต่างกันไปบา้ง คนนี*  
ร้อนมาก คนนี* เยน็มาก ตามธาตุของคน ตอ้งใหเ้หมาะสม 

4. อากาศ จะต้องมีสิ� งแวดล้อม มีตน้ไม ้เป็นแอร์ธรรมชาติ ตน้ไม้ ภูเขา ลาํธาร แม่นํ* า  
จะให้อากาศที�ไดส้ัดส่วน ก็ตอ้งมีความเยน็ความร้อนในสถานที�ไดส้ัดส่วนเหมาะ แต่ทุกวนันี* เขา 
ไม่เขา้ใจ กลายเป็นป่าคอนกรีต ป่าเหล็กไปหมดแลว้ จนลมพดัเขา้มาก็หลงทาง นํ* าตกเขา้มาไม่รู้จะ
ไหลไปทางไหน ดิน นํ*า ลม ไฟ ไหลมาในป่าคอนกรีตก็หลงทางหมดแลว้ แต่ไม่ใช่ป่าดงดิบ เพราะ
แบคทีเรียของป่าดงดิบคนอยู่ด้วยไม่ได้ ก็ตอ้งทาํให้ได้สัดส่วน สรุปคือมีอากาศทั*งกันเชื*อโรค  
ทั*งสัดส่วนที�ดี 

5. ออกกาํลงักาย คนมนัขี* เกียจจริง ๆ บางคนไฟแรงจดัออกกาํลงักายเกิน มีคนไดข้่าวว่า
นายยกัษต์วัโตออกกาํลงักายเกิน อมัพฤกตกิ์นแลว้ ส่วนมากจะทาํขาด ไม่ค่อยทาํทน การออกกาํลงั
กายตอ้งออกกาํลงักายใหพ้อเหมาะ  

6. เอนกาย คือตอ้งให้พกัผ่อนรู้พกัรู้เพียร พกัไม่มากหรอก แต่เพียรให้มากน่ะชีวิตคน  
แต่สมควรพกัก็พกั มนัเกินก็ทรุดเสื�อม แต่ที�มากก็คือตอ้งเขา้ใจเองและเขน็ตวัเองในเรื�องออกกาํลงักาย 

7. เอาพิษออก ทาํใหเ้หงื�อออกก็ออกกาํลงักายแลว้ ดีทอ็กซ์  
8. อาชีพ ตวันี*สาํคญั เรื�องอาชีพเป็นพฤติกรรมเป็นงานของมนุษยที์�ไม่ค่อยคิดวา่เป็นโทษ

หรือประโยชน์ อาชีพเด̀ียวนี* เป็นโทษเยอะ อาชีพนกัธุรกิจนี�เป็นโทษเยอะ ไม่ตอ้งพูดถึงคา้ยาบา้ คา้
พิษ ค้าอาวุธ ก็เป็นมิจฉาวณิชชา เป็นอาชีพร้ายแรง ทาํให้ตนและคนอื�นอายุสั* น แม้แต่อาชีพที�
ล่อแหลม ที�ตายไว ก็มีมาก ตอ้งรู้ว่าอาชีพที�จะให้เรามีอายุยาวยืนคืออย่างไร แมม้นัจะอายุยาวยืน
อยา่งไร ทาํใหย้าเคมีตน้ไมง้าม แต่ตนเองไดรั้บพิษ ตนเองก็ตายก่อน ลูกเตา้ก็กาํพร้าสิ ไปหลงวา่ตอ้ง
ได้เงินทองมาก และอาชีพที�เป็นอบายมุขทาํร้ายทาํลายคนอื�น เช่น เศรษฐีทาํนํ* าเหล้าตวัเขาเอง 
ไม่ดื�มเหลา้นะอนันี* อาํมหิต รู้อยู่วา่เหลา้ไม่ดีตนเองไม่ดื�ม แต่ก็ทาํมาขายมอมเมาคนอื�นเป็นพิษภยั 
คนแบบนี*คบไม่ไดค้นหนา้เนื*อใจเสือ ตนเองรู้วา่ไม่ดีตนเองยงัไม่ดื�มแต่ฆ่าคนอื�นทาํร้ายคนอื�น เขาก็
รํ� ารวยอยา่งบาป อยา่ไปทาํอาชีพแบบนี* เด็ดขาด ชาตินี* คุณอาจมีเงินรักษาชีวิตไปได ้เป็นมนุษยพ์ืช ก็
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ไดเ้ลย มีเทคโนโลยี มีอวยัวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย แต่ชาติต่อไปคุณไม่ไดห้อบหัวใจเทียม 
ไปดว้ย ก็ไดห้ัวใจอ่อนแอ จะหนีวิบากตามฤทธ̂ิเดชวตัถุ ชาตินี* อาจทาํได้แต่ชาติหน้าทาํไม่ได้แน่  
เราอยา่ทาํอาชีพล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุ ตายโหง อาชีพที�เป็นภยัต่อตนและผูอื้�น ก็ตอ้งเรียนรู้สัมมา
อาชีพใหดี้ ไม่ทาํบาปทาํวบิากใส่ตวั รู้จกัวธีิทาํบุญกุศลใหแ้ก่ตนเอง”  

(สมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 23) 
การสร้างสุขภาพของชาวอโศก 1) เนน้การพึ�งตนเอง 2) ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�น 3) ปลูกฝัง

วฒันธรรมในการกินอยูห่ลบันอน 4) นิยมความประหยดั เรียบง่าย ปลอดภยั ใชท้รัพยากรในพื*นที� 
5) เนน้กิจกรรมการป้องกนัก่อนการรักษา (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 66) 

สุขภาพดีตามวิถีไทยไท ในเครือแหชุมชนอโศก (ลกัษณะคนมีสุขภาพดีในชุมชนอโศก) 
1) รูปร่างสันทดั ไม่อว้น ไม่ผอม แลดูแข็งแกร่ง กระปรี* กระเปร่า 2) เบากาย พร้อมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ทนัที แมเ้ขา้วยัสูงอายุ 3) มีลกัษณะที�เห็นหรือยามอยู่ใกลชิ้ดแล้วเย็นอกเย็นใจ คือ เขา้กบัคนง่าย 
ประสานงานดี คิดริเริ�มดี รับคาํสั�งเป็นคนอื�นสั�งงานก็รับได ้ไม่ถือตวั ไม่โกรธง่าย ทาํให้คนรอบขา้ง
มีความสุข 4) ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้อยูเ่สมอ 5) กินง่าย เลี* ยงง่าย นอนหลบั ขบัถ่ายสะดวก เบิกบานง่าย 
ขย ันมาก ใจดี แบ่งปันง่าย เป็นพี� เป็นน้อง อบอุ่น 6) จะแก่ จะป่วย จะตาย ก็ เย็นอกเย็นใจ  
มีสติสัมปชญัญะ ไม่โวยวาย ไม่ทุกขร้์อน ไม่เรียกร้อง 7) มีอิสรเสรีภาพในหวัใจ เคลื�อนตวัวอ่งไว 
ไป-มาง่าย รวดเร็ว เรียบง่าย สัมภาระนอ้ย ช่วยตนเองไดม้าก (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 67) 

บุญญาวุธ อาวุธอนัเป็นบุญของชาวอโศก 7 อนัดบั 1) อาหารมงัสวิรัติ 2) ตลาดอาริยะ  
3) กสิกรรมไร้สารพิษ 4) สุขภาพบุญนิยม 5) การศึกษาบุญนิยม 6) การสื�อสารบุญนิยม 7) การเมือง
บุญนิยม (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 9) 

สารลกัษณ์สําคญั 3 อย่างของคนบุญนิยม 1) ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนบรรลุอุภโตภาควิมุติ  
2) ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนมีความรู้ และความสามารถในการสร้างสรรค์ (มีสมรรถนะ) 3) ตอ้งศึกษา
ฝึกฝนจนมีสัปปุริสธรรม 7 (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 21) 

หลักประกันของชีวิต 1) พึ� งตนเองได้ มีคุณภาพคุณธรรม มีสมรรถภาพ มีความรู้
ความสามารถ 2) มีภราดรภาพ มีที�พึ�ง พึ�งพี�พึ�งนอ้ง พึ�งญาติได ้เป็นญาติที�มิใช่เพียงแต่พี�นอ้งคลอด
ตามออกมาจากสายเลือด 3) มีบุญเก่า ปุพเพกตปุญญตา (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 39) 

คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ประโยชน์สูง-ประหยดัสุด ประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน 
โดยเฉพาะคาํว่า “ประโยชน์ตน” ที�มีค่าสูงสุดนั*น คือ การได้ตดักิเลสลงไปได้เรื�อย ๆ หรือการ 
ละความเห็นแก่ตวัไดจ้ริง ๆ แทเ้มื�อใด ขณะใดเสมอ นั�นคือ “คุณค่า” แห่งความเป็นมนุษยเ์พิ�มขึ*น
ทุกขณะ ทุกเมื�อที�ได ้ที�มี ที�เป็น  

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



107 
 

การทาํงานมีคุณค่า 1) ทาํใหม้นุษยมี์โอกาสเป็นคนที�มีประโยชน์และพฒันาความสามารถ
ของตน 2) ทาํให้มนุษยส์ามารถล้างความเห็นแก่ตวั (ล้างอตัตา) ด้วยการตอ้งทาํงานร่วมมือร่วม
ประสานกับคนอื�น ๆ 3) ทาํให้มนุษย์ได้มาซึ� งผลผลิตและก็ได้อาศยัผลผลิตของตนนั�นแหละ  
ตอบแทนหรือแลกเปลี�ยน เลี*ยงชีวติอยู ่(กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 70) 

ทาํประโยชน์แก่สังคม 1) ไม่ผลาญ กินนอ้ยใชน้อ้ย ไม่ฟุ่มเฟือย เป็นการสงวนทรัพยากร
ให้สังคมซึ� งนบัเป็น “ทุนทางสังคม” 2) ไม่เอาเปรียบ ฝึกฝนในทางไม่เอาเปรียบ มีแต่สละคืนให้
สังคม 3) ขยนั สร้างสรร ทาํงานให้เกิดผลผลิต ไม่กอบโกย สะพดัออกไป 4) เป็นบุญนิยม ยืนยนั 
“บุญนิยม” และมุ่งสู่นิพพาน (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 59) 

ลางบรรลยัสื�อเตือนชุมชนชาวอโศก (ที�รับงานนอกมากเกินไป) 1) เด็กและคนแก่งอแง 2) 
มีคนป่วยเพิ�มขึ*น 3) คนในชุมชนนอ้ยลง 4) บา้นรก 5) ผกัไม่มีกิน (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 60) 

ใหท้านอยา่งเป็นบุญมาก 1) ใหใ้นสิ�งที�ขาดแคลน 2) จาํเป็น 3) ตอ้งการ 4) เป็นประโยชน์ 
5) เป็นคุณค่า (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 74) 

อุดมการณ์สูงสุด มี 7 ส. 1) ส.สุข สุขที�กิเลสลดลง 2) ส.สูง ไดรั้บการยอมรับคุณค่าความ
ดีงามที�จริงจากผูอื้�น 3) ส.สร้างสรร สร้างอยา่งเลือกเฟ้นดว้ยความมีปัญญา 4) ส.เสียสละ พยายาม
เสียสละใหม้ากเสมอ เพราะเห็นเป็นคุณค่าของชีวิต แมที้�สุดเสียเปรียบ ก็จาํยอมเมื�อถึงคราว 5) ส.สมบติั 
เป็นโลกุตรสมบัติ หรือ อาริยสมบัติ 6). ส.สูญ สูญสิ* นกิเลส ตัณหา อุปาทาน 7) ส.สัมบูรณ์  
มีทุกอยา่งครบทั*ง 6 ส. (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 78) 

ทฤษฎีงานบุญนิยม 19 ขอ้ 1) มีคนที�ดี 2) มีงานที�ดี 3) มีความรู้ความสามารถ 4) มีเวลา
หรือโอกาส 5) มีทุนที�เหมาะควร 6) มีสุขภาพและกาํลงัที�ดี 7) มีความขยนั อุตสาหะ บากบั�น  
8) มีหลกั มีระเบียบ มีเป้าหมาย 9) มีการจดัสรรและจดัโครงการ 10) มีการแบ่งงานและประสาน
เนื�องหนุน 11) มีกะจิตกะใจ มีความใส่ใจ ขวนขวาย ไม่ดูดาย 12) มีการปรับความเขา้ใจกนั ให้เกิด
ความสามคัคีอยูเ่สมอ 13) มีการขดัเกลา ปฏิบติัละกิเลสเสมอ 14) มีความเห็นดี ยินดี 15) มีความ 
เห็นจริง ซาบซึ* ง เชื�อมั�น 16) มีสติ ปฏิภาณ ปัญญา 17) มีสมาธิ ฌาน อุเบกขา 18) มีความเสียสละแท ้
19) มีพลงัเป็นนํ*าหนึ�งใจเดียวกนั (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 6) 

นโยบายการคา้ของชาวอโศก 1) ขายถูก 2) ไม่ฉวยโอกาส 3) ขยนัอุตสาหะ 4) ประณีต 
ประหยดั 5) ซื�อสัตย ์เสียสละ (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 13) 

หลกัการตลาดบุญนิยม 1) ของดี 2) ราคาถูก 3) ซื�อสัตย ์4) มีนํ* าใจ 5) ขายสด งดเชื�อ 
(เครดิตเหนือเครดิต) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 13) 
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อุดมการณ์ 4 ระดบัของบุญนิยม 1) กาํหนดค่าตํ�ากวา่ราคาตลาด (ยงัเป็นบาปเป็นหนี* โดย
ธรรม) 2) กาํหนดค่าเท่าทุน (ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นบาป เสมอตวั) 3) กาํหนดค่าตํ�ากว่าทุน (เป็นบุญ  
ยิ�งตํ�าไดม้ากยิ�งบุญมาก) 4) ใหฟ้รี (เป็นบุญแน่แท ้เมื�อเตม็ใจ ไม่มีเล่ห์) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 14) 

ยุทธศาสตร์บุญนิยม 1) คารโว (ความเคารพ) 2) นิวาโต (ถ่อมตน) 3) อหิงสา (ไม่เบียดเบียน)  
4) อโหสิ (ใหอ้ภยั) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 18) 

ลกัษณะของผูบ้รรลุบุญนิยม 1) จะเป็นคนประหยดั มีชีวิตที�เรียบง่ายสมถะ ไม่เป็นคนเผา
ผลาญทาํลาย ไม่ทาํตวัหรูหราฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย 2) เป็นคนมกันอ้ยกลา้จน เสียสละอยูเ่สมอ ๆ  ไม่เอาเปรียบ
ใคร ๆ 3) เป็นคนใฝ่ศึกษา สร้างสรรค ์สร้างสมรรถนะและขยนั แต่กินนอ้ยใชน้อ้ย ไม่สะสม มีแต่
สะพดัออก 4) เป็นคนทาํงานอย่างตั*งใจ กลา้ขาดทุนให้แก่ผูอื้�นและสังคม ดว้ยความเห็นแจง้ความ
จริงว่า ผูข้าดทุนคือผูมี้กาํไรแก่ชีวิตตนเอง หรือคือผูมี้ประโยชน์ มีคุณค่าแก่ผูอื้�นอย่างถูกสัจจะ  
5) เมื�อปฏิบติัธรรมไดสู้ง ยิ�งจะเป็นผูส้ร้างสรร ขยนั อดทน เสียสละ สะพดัออก ไม่สะสม ถึงขั*น
สูงสุดก็คือ อนัตตา คือไม่มีตวัตนที�เห็นแก่ตวัเหลืออยู่เลยอย่างสัมบูรณ์อนัติมะ (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 
2556 : 22) 

บรมภาวะสุดประเสริฐ 5 ประการ ของมนุษยแ์ละสังคม 1) อิสรเสรีภาพ (Independence) 
2) ภราดรภาพ (Fraternity) 3) สันติภาพ (Peace) 4) สมรรถภาพ (Efficiency) 5) บูรณภาพ (Integrity)  
(กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 79) 
 

แนวคดิทฤษฎเีกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน และปัจจัยที�เกี�ยวข้อง 
การศึกษาคน้ควา้ระหวา่งความสัมพนัธ์ของธรรมชาติกบัสสารและพลงังาน เริ�มตน้จาก

การศึกษาของ เดโมคริตสัในกรีกยคุโบราณ และพฒันามาสู่วชิาฟิสิกส์ของนิวตนั และในศตวรรษที� 
20 นกัฟิสิกส์สามารถที�จะศึกษาสู่ “องคป์ระกอบพื*นฐาน” ของสสาร ซึ� งพิสูจน์ไดว้า่มีอะตอม และ
ต่อมาก็พบองคป์ระกอบของอะตอมไดแ้ก่ นิวเคลียสและอิเล็กตรอน และในที�สุดก็พบองคป์ระกอบ
ของนิวเคลียส คือโปรตอนและนิวตรอน รวมทั*งอาจจะมีอนุภาคที�เล็กกวา่อะตอมชนิดอื�น ๆ อีกดว้ย  

ในทศันะของนิวตนั ธาตุต่าง ๆ ซึ� งเคลื�อนที�อยู่ในเวลาและอวกาศที�สัมบูรณ์ นี* ก็คืออนุภาค
ทางวตัถุ ในสมการทางคณิตศาสตร์มนัถูกกระทาํเหมือนกับเป็น “จุดที�มีมวลสาร” และใน
แบบจาํลองทั*งสองแบบ อนุภาคของวตัถุจะคงที�มีมวลและรูปร่างอยูใ่นสภาพเดิมเสมอ ดงันั*นสสาร
วตัถุจึงเป็นสิ�งคงที�เสมอ และโดยเนื*อแทแ้ลว้ไม่มีพลงักระทาํการในตนเอง ภายหลงัในปี พ.ศ. 2448 
ซึ� งเป็นจุดเริ�มตน้ของวิชาฟิสิกส์สมยัใหม่ โดย อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไดเ้ริ�มแนวคิดสองกระแสซึ� ง
เป็นการปฎิวติัแนวความคิดเดิม แนวคิดแรกก็คือทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ (Special Theory of 
Relativity) อีกแนวคิดหนึ�งคือวธีิการใหม่ในการศึกษาตีความการแผรั่งสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ� งไดก้ลาย
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มาเป็นส่วนสาํคญัของทฤษฎีควอนตมั (ทฤษฎีที�วา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ� งทาํให้เกิดความ
เขา้ใจว่ามวลสารมิใช่อะไรอื�นนอกจากพลงังานรูปหนึ� งเท่านั*น แมก้ระทั�งวตัถุในสภาพสถิตยก์็มี
พลงังานสะสมอยูใ่นมวลสารของมนัและความสัมพนัธ์ระหว่างสสารและพลงังานได ้โดยสมการ 
คือ E = mc² (Capra Fritjof. 2000 : 50-51, 61-63) 

เนื�องจากสสารและพลงังานนั*นโดยเนื*อแทแ้ลว้เป็นสิ�งเดียวกนัเพียงแต่แสดงออกมาใน
รูปแบบที�แตกต่างกันเท่านั* น มวลของร่างกายนั* นไม่ใช่สิ� งที�หยุดนิ�งสามารถผนัแปรตามการ
เปลี�ยนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี* เองจึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติวา่ แทที้�จริงแลว้
ร่างกายของมนุษย ์ณ ระดบัใตอ้ะตอม ก็คือ พลงังานซบัซ้อนที�มีการสั�นสะเทือน และแกวง่ในอตัรา
ที�แตกต่างกนัไป เราจะพบว่าแทที้�จริงแล้วร่างกายมนุษยก์็มีการใช้พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดเวลา (Einstein A. 1970 : 14-31) 

ปริมาณต่าง ๆ ในธรรมชาติ สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 แบบ คือ สสารและพลงังาน สสาร
ทุกสถานะประกอบดว้ยอนุภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างที�เป็นระเบียบ แรงเป็นสาเหตุให้สสารเคลื�อนที�
ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ กนัไปในทิศทางต่าง ๆ กนั พลงังานเป็นสิ�งสําคญัในการดาํเนินชีวิตบนโลก 
พลงังานมีหลายรูปแบบและพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเปลี�ยนแปลงรูปแบบได ้ 

ถ้าอุณหภูมิของของเหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะเบียดตวัแน่นขึ* นอีก  
โดยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีอิทธิพลสูงขึ*น จนถึงจุดที�เรียกว่าจุดเยือกแข็ง โมเลกุลของธาตุ 
จะแยกตวัออกเป็นอะตอมและเรียงตวักันใหม่ ในรูปแบบที�แน่นอนและยึดเหนี�ยวกนัแน่นหนา  
โดยแรงไฟฟ้าที�เรียกวา่ อิเลคโตรเวเลนต ์(Electrovalent force) หรือแรงโควาเลนต ์(Covalent force) 
ที�อุณหภูมิ ณ จุดนี* ของเหลวก็ได้เปลี�ยนสถานะเป็นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกือบทุกชนิด 
เป็นผลึก เมื�ออุณหภูมิสูงขึ*นถึงจุดที�เรียกว่าจุดหลอมเหลวเมื�อใดของแข็งทั�วทั*งกอ้นจะแปรสภาพ
พร้อมกนัเป็นของเหลวทนัที ที�อุณหภูมิเดียวกนันี*จะเรียกวา่ จุดเยอืกแขง็ ถา้ของเหลวแปรสภาพเป็น
ของแขง็  

พลังงานเคมี เมื�อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ* น หมายถึงมีการแลกเปลี�ยนและการจดัที�อยู่ของ
อิเลคตรอนที�วิ�งวนรอบนิวเคลียสเสียใหม่นั*น จะมีการเปลี�ยนแปลงปริมาณในการเกิดโมเลกุลใหม่
ด้วย หลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วจะพบว่าเหลือพลงังานอยู่จาํนวนหนึ� ง ปฏิกิริยาแบบนี* เรียกว่า 
ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction) หากปฏิกิริยาที�เกิดตอ้งการพลงังานจาํนวนหนึ� ง
เพื�อให้เกิดโมเลกุลใหม่ เรียกว่าปฏิกิริยาดูดกลืนความร้อน (Endothermic reaction) พลังงาน 
ทุกรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนัทั*งทางตรงและทางออ้ม พลงังานสามารถเปลี�ยนรูปแบบไดโ้ดยผา่น
กระบวนการที�ถูกตอ้ง (ฉนัทนา อิศรางกรู ณ อยธุยา และทวศีกัด̂ิ จินดานุรักษ.์ 2540 : 168) 
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สุขภาพนอกกรอบที�ไปพน้กรอบทางเวชศาสตร์ชีวภาพ เชื�อคลา้ยคลึงกนัวา่ความเจ็บป่วย
เป็นผลจากการเปลี�ยนแปลงของพลงังานจึงเรียกรวมว่า “เวชศาสตร์พลงังาน” แนวโฮมีโอพาธี  
พดูถึง “พลงัชีวติ” แนวไรคพ์ดูถึง “พลงัชีวภาพ” ซึ� งทั*งสองคาํมีความหมายใกลเ้คียงกบั “ชี�” ของจีน 
คาํเหล่านี* มีขึ*นเพื�ออธิบายการไหลและผนัแปรขึ*นลงในหน่วยชีวิตของมนุษย ์ยงัเชื�อดว้ยว่ามีการ
แลกเปลี�ยน “พลงัชีวิต” ระหวา่งหน่วยชีวิตกบัสิ�งแวดลอ้ม และหลายสายเชื�อว่าพลงังานนี*สามารถ
ส่งกลบัไปกลบัมาระหว่างมนุษยโ์ดยการทาบมือและการรักษาทางจิตแบบอื�น ๆ รากฐานปรัชญา 
โฮมีโอพาธี สามารถยอ้นไปถึงคาํสอนของพาราเซลล์และฮิปโปเครตีส แต่ระบบการบาํบดัมีขึ*นใน
ปลายศตวรรษที� 18 โดยแพทยเ์ยอรมนัชื�อแซมวล ฮาเนมานน์ เป้าหมายของการบาํบดัคือกระตุน้
ระดบัพลงังานในตวัคน ยอร์จ วิทูลคสั ผูน้าํที�โดดเด่นในวงการนี* ในยุคปัจจุบนั มีสมมุติฐานวา่พลงั
ชีวิตของฮาเนมานน์คือสนามพลงัแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกาย และเรียกระดบัพื*นฐานที�ความเจ็บป่วย
ก่อตวัขึ*นว่า “ระนาบพลวตั” ซึ� งมีลกัษณะสั�นไหว เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะคน สิ� งเร้าภายนอกหรือ
ภายในมีผลต่ออตัราการสั�นไหวของหน่วยชีวิต และการเปลี�ยนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดอาการ 
ทางกาย อารมณ์ หรือจิตใจ (ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 120-123) 

มาซารุ เอะโมโตะ (Masaru Emoto) ผูเ้ชี�ยวชาญและผูท้าํวิจยัดา้นผลึกนํ* า ไดท้าํการวิจยั
โดยการเก็บตวัอยา่งนํ*าจากสถานที�และสิ�งแวดลอ้มที�ต่างกนั มาทดสอบดว้ยการถ่ายภาพผลึกของนํ* า
แต่ละชนิดเมื�ออยูใ่นลกัษณะเป็นนํ* าแข็ง ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ มีกาํลงัขยายสูง และไดท้าํ
การทดสอบถ่ายภาพผลึกนํ*าในลกัษณะที�แตกต่างกนั เช่น การให้นํ* าฟังเสียงบทเพลงที�มีท่วงทาํนอง
จงัหวะลีลาที�แตกต่างกนั เช่น บทเพลงคลาสสิคและเพลงร็อค ฟังเสียงบทสวดมนต์ เขียนติดขา้ง
ขวดหรือพูดใส่ให้นํ* า ด้วยคาํพูดที�ดีและไม่ดี เช่น คาํ “ขอบคุณ” หรือ “ไอโ้ง่” หรือวางหรือติด
รูปภาพต่าง ๆ ใตห้รือขา้งขวดนํ* า ซึ� งไดผ้ลการทดสอบวา่ นํ* าแต่ละชนิดให้ผลึกที�แตกต่างกนั สถานที�
และสภาพแวดลอ้มที�เก็บตวัอย่างนํ* าที�แตกต่างกนั จะมีผลต่อการก่อตวัของผลึกนํ* าที�แตกต่างกนั 
โดยนํ* าที�มาจากสถานที�ตามธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ จะก่อตวัเป็นผลึกนํ* าที�สวยงามกว่านํ* าที�เก็บ
ตวัอย่างใกล ้ๆ กบัโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งนํ* าที�มีมลพิษ นํ* าจากในเมือง เป็นตน้ และจิตของ
มนุษย ์(หรืออารมณ์) และสภาพแวดลอ้มรอบตวันั*น มีผลต่อการก่อตวัของผลึกนํ* า เช่น บทเพลงที�มี
ความไพเราะต่างกนั ก็จะก่อผลึกเป็นรูปร่างสวยงามไม่เหมือนกนั ผลึกของนํ* าที�ก่อตวัดว้ยการให้
หรือติดคาํพูดที�ดี นํ* าที�ไดรั้บการอวยพร นํ* าที�ไดรั้บฟังเสียงสวดมนต ์นํ* าที�ไดรั้บความรู้สึกดา้นบวก 
จะมีการก่อตวัของผลึกนํ* าที�สวยงามกวา่ เมื�อเทียบกบันํ* าที�ให้หรือติดคาํพูดที�ไม่ดี หรือไม่ไดรั้บการ
อวยพร นํ*าที�ไดรั้บความรู้สึกดา้นลบ พบวา่นํ* าเหล่านั*น จะไม่ก่อตวัเป็นผลึกนํ* า (มาซารุ เอะโมโตะ. 
2005)  
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การทดลองเหล่านี* เป็นการสื�อไดถึ้งวา่ นํ* าสามารถรับรู้สัญลกัษณ์หรือรหสัที�แตกต่างกนั
จากรอบ ๆ ตวัได ้(Wanutwira, 2013) นํ* าเป็นสื�อที�สามารถถ่ายทอดสิ�งที�เป็นพลงังานไดอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์อารมณ์ที�แสดงออก ขอบคุณ ความสุข ความรักการเอาใจใส่ลว้นส่งผลกระทบต่ออนุภาค
ของนํ* าทั*งสิ*น การทาํให้ทุกอณูของนํ* าเต็มไปดว้ยอารมณ์ความรักในเเชิงบวก ผลึกนํ* าที�ปรากฏให้
เห็นเป็นที�วิจิตรงดงามตระการตา ส่วนอารมณ์ขี* อิจฉาริษยา โกรธแค้นชิงชัง ความเครียดความ
กดดนั จะทาํให้ผลึกของนํ* าที�ถ่ายได ้เป็นรูปร่างน่าเกลียดไม่สมบูรณ์ (จุมพล พูลภทัรชีวิน. 2549)  
นํ* าจึงมีความสามารถในการรับรู้ จาํ และสื�อสารได ้แทบจะไม่แตกต่างจากชีวิตมนุษย ์ภาพผลึกนํ* า 
ตอบสนองต่อสารเคมีที� มีอยู่ในนํ* า คลื�นแม่เหล็กไฟฟ้า ความสะอาดของสิ� งแวดล้อม คาํพูด 
เสียงเพลง บทสวดมนต ์กระทั�งตวัหนงัสือและรูปภาพที�ติดไวบ้นขวดนํ* า ทาํให้ภาพผลึกนํ* าแตกต่าง
กนัไดม้ากมาย (กิเลน ประลองเชิง. 2550) ดงันั*น เมื�อใจของเราคิดกระทาํการใด ๆ ก็จะส่งผลต่อนํ* า
ด้วยเช่นกัน สิ� งเหล่านี* สื� อแสดงให้เห็นว่า "นํ* า" ที�คนเราเข้าใจว่าเป็นสิ� งไม่มีชีวิต ไม่มีจิตใจ  
แต่สามารถสัมผสัไดถึ้งพลงัแห่งความรักและศรัทธาที�ส่งไปให้ พลงัดา้นบวก พลงัแห่งความดีงาม
จึงสามารถส่งต่อไปยงัทุกสรรพสิ�งบนโลกนี*ทั*งที�มีและไม่มีชีวติ (จุมพล พลูภทัรชีวนิ. 2549) 

มาซารุ เอะโมโตะ ไดก้ล่าวไวใ้น “The Message from Water” วา่ “เขาไดภ้าพถ่ายผลึกนํ* า
นบัไม่ถว้น แต่เขาไม่เคยเห็นภาพผลึกนํ*าอนัไหนที�สวยเท่าภาพผลึกนํ* าที�แสดงความรู้สึกอยา่งมั�นคง
ของ “ความรักและความขอบคุณ” (love and thanks) ใหท้่านทั*งหลายลองนึกถึงความมหศัจรรยที์�จะ
เกิดเป็นไปได้ ถ้าหากนํ* าในร่างกายของคนเรามีผลึกที�สวยงามเฉกเช่นเดียวกนันี*  ด้วยการแสดง 
“ความรักและความขอบคุณ” ต่อตวัเราและผูอื้�นใหม้าก ๆ” (มาซารุ เอะโมโตะ. 2005) 

เนื�องจากมนุษยมี์ส่วนประกอบของนํ*าในร่างกายมากกวา่ 70 เปอร์เซนต ์คุณภาพชีวิตของ
คนเราจึงมีส่วนเกี�ยวข้องจากนํ* าในร่างกาย จะเห็นว่าจิตของมนุษยน์ั*นนอกจากจะมีอิทธิพลต่อ
ร่างกายตวัเองแลว้ ยงัสามารถมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม และคนที�อยูร่อบขา้งดว้ย ถา้เราคิดในสิ�ง
ที�ดีและทาํความดี ผูที้�อยู่รอบขา้งจะรู้สึกด้วยเช่นกนั และจะทาํให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกไดอ้ย่างมี
ความสุข ซึ� งเชื�อวา่ผลึกนํ*าในร่างกายเราก็จะเรียงตวักนัสวยงาม เมื�อนํ* าในตวัเราเปลี�ยนไปในทิศทาง
ที�ดีขึ*น ชีวติของเราก็จะเปลี�ยนไปในทางที�ดีขึ*น ร่างกายก็สามารถดูดซึมอาหารที�รับประทานเขา้ไป
ไดดี้ หรือแมแ้ต่ยาที�เราทานก็จะไดรั้บการดูดซึมที�ดีดว้ย และส่งผลใหเ้รามีสุขภาพร่างกายที�สมบูรณ์
แขง็แรงและมีจิตใจงดงาม (Wanutwira, 2013) 

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ได้แสดงธรรมถึงนิยามคาํว่ารักของ “อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์” ใน
รายการวถีิอาริยธรรม พุทธสถานราชธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานี เมื�อวนัที� 21 มิถุนายน 2558 ถึง
สิ�งที�อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไดค้น้พบวา่  
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“พลงัจกัรวาลนี*  มีพลงัที�ยิ�งใหญ่มาก คือ ความรัก เมื�อนกัวิทยาศาสตร์มองหาทฤษฎีรวม
ของจกัรวาล เขาลืมพลงัที�มองไม่เห็นซึ� งมีอานุภาพสูงสุดนี* ไปเสีย ความรักคือแสงซึ� งให้ความสวา่ง
แก่ผูใ้หแ้ละผูรั้บ ความรักคือแรงโนม้ถ่วง เพราะมนัดึงดูดคนบางคนเขา้หาคนอื�น ความรักคืออาํนาจ 
เพราะมนัทวีคูณสิ�งที�ดีที�สุดที�เรามี และช่วยให้มนุษยชาติไม่ดบัสูญไปในความเห็นแก่ตวัอย่างมืด 
บอดของตนเอง ความรักคลี�คลายเผยตวัออกมา เรามีชีวิตอยู่และตายเพื�อความรัก ความรักคือ  
พระเจา้ และพระเจา้คือความรัก พลงันี*อธิบายทุกสิ�งทุกอยา่งและให้ความหมายแก่ชีวิต นี�คือตวัแปร
ที�เรามองขา้มมาเนิ�นนานจนเกินไป ที�เรากลวัความรัก อาจเป็นเพราะมนัเป็นพลงังานเพียงอยา่งเดียว
ในจกัรวาล ที�มนุษยย์งัไม่รู้จกัขบัเคลื�อนไดต้ามใจปรารถนา เพื�อให้มองเห็นภาพความรักได ้พ่อจึง
ขอแทนค่าสมการที�ขึ* นชื�อที�สุดของพ่ออย่างง่าย ๆ แทนที�จะเป็น E (พลังงาน) = mc2 (มวล x 
ความเร็วแสง)2 ถา้เรายอมรับวา่พลงังานที�จะเยียวยาโลกได ้สามารถไดม้าโดยผา่นความรักคูณดว้ย
ความเร็วแสงยกกาํลงั 2 เราก็จะไดข้อ้สรุปวา่ ความรักเป็นพลงัที�ทรงอานุภาพที�สุดที�มีอยู ่เพราะมนั
ไม่มีขีดจาํกดั หลงัจากที�มนุษยชาติประสบความลม้เหลวในการใชแ้ละควบคุมพลงังานอื�น ๆ ใน
จกัรวาลที�ขดัขวางเราแลว้ จึงเป็นเรื�องเร่งด่วนที�เราจะหล่อเลี*ยงตวัเองดว้ยพลงังานอีกประเภทหนึ� ง 
หากเราตอ้งการให้ Species ของเราอยู่รอด หากเราตอ้งการคน้หาความหมายของชีวิต หากเรา
ตอ้งการช่วยโลกและสิ�งมีชีวติที�มี Sense รับรู้ซึ� งอาศยัอยูใ่นโลกแลว้ละก็ ความรัก คือคาํตอบเดียวที�
มี เราอาจจะยงัไม่พร้อมที�จะผลิตระเบิดรัก ซึ� งเป็นอุปกรณ์ที�มีแสนยานุภาพพอที�จะทาํลายความ
เกลียดชัง ความเห็นแก่ตวัและความโลภ ซึ� งย ํ�ายีโลกได้อย่างราบคาบ แต่ทุกคนก็มีเครื�องกาํเนิด
ความรักเล็ก ๆ อนัทรงพลงัอยูใ่นตวั ซึ� งรอคอยการปลดปล่อยพลงังานออกมา เมื�อเราเรียนรู้ที�จะให้
และรับพลังงานจกัรวาลนี*  เราก็จะพิสูจน์ได้ว่า ความรักพิชิตทุกสิ� งทุกอย่าง สามารถก้าวข้าม 
ทุกอยา่ง ไม่วา่สิ�งใด ทั*งนี*  เพราะความรัก คือแก่นแทแ้ห่งชีวติ (Einstein A. 1980) 

 

ทฤษฎสุีขภาวะแบบขั%วตรงกนัข้าม 
หลักการปรับสมดุลร้อนเย็นในแพทยแ์ผนจีน คือ พิษความแห้ง ถือเป็นเหตุก่อโรคที�

เป็นหยาง การแพทยแ์ผนจีนเชื�อว่าคนกบัสิ� งแวดล้อมจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา ฉะนั*น  
หยิน หยางคือความสมดุลของคนกบัสิ�งแวดลอ้มทุก ๆ อย่าง หยิน คือ สิ�งที�เป็นลกัษณะความเยน็ 
ความสงบนิ�ง อยูใ่นส่วนที�เป็นมืด หรือวา่สิ�งที�ตกลงมา ส่วนหยาง คือ ความวอ่งไว (Active) เป็นสิ�ง
ที�เป็นความร้อน สิ�งที�ลอยขึ*นขา้งบน คุณลกัษณะของพิษความเยน็ จดัเป็นพิษก่อโรคประเภทหยิน 
(ธวชั บูรณถาวรสม. 2551: 101-109) 

หยิน-หยาง เป็นทฤษฎีพื*นฐานทางการแพทยข์องจีนที�อาศยัคุณสมบติัของหยิน-หยาง  
มาอธิบายร่างกายมนุษย ์โดยอกัขระ “หยิน” หมายถึงเยน็หรือที�ร่ม ส่วน “หยาง” หมายถึง ร้อนหรือ
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ที�แจง้ “หยิน-หยาง เป็นดา้นของสรรพสิ�งที�ตรงกนัขา้ม ดา้นทั*งสองนี* จะต่อตา้นกนั ขณะเดียวกนัก็
ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กนั” สรรพสิ�งที�ปรากฏอยู่ในจกัรวาลนี*ประกอบดว้ยหยิน-หยางทั*งสิ*น 
หยิน-หยางเหล่านี*มีการเปลี�ยนแปลงเกี�ยวเนื�องสัมพนัธ์ซึ� งกนัและกนัตลอดเวลา และการ
เปลี�ยนแปลงนี* เองที�เป็นตวักาํหนดปรากฏการณ์ธรรมชาติทั*งปวง รวมถึงการเจริญเติบโตและการ
เปลี�ยนแปลงของชีวิตมนุษย ์โดยทั�วไป “หยาง” หมายถึง ดวงอาทิตย ์ฟ้า กลางวนั ไฟ ความร้อน 
ความแห้ง แสงสว่าง บวก ฯลฯ “หยิน” หมายถึง ดวงจนัทร์ ดิน กลางคืน นํ* า ความเยน็ ความชื*น 
ความมืด ลบ ฯลฯ  
 
ตารางที� 2 ความหมายของหยิน-หยาง ในลกัษณะที�เป็นคู่ตรงกนัขา้ม โดยโครงการพฒันาเทคนิค

การทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และ มูลนิธิสาธารณสุขกบัการ
พฒันา  

 

ชนิด อวกาศ เวลา 
ฤดู 
กาล 

เพศ 
อุณห 
ภูม ิ

นํ%า 
หนัก 

ระดบั
ความ
สว่าง 

ลกัษณะการเคลื�อนไหว 

หยนิ ดิน 
กลาง 
คืน 

ใบไม้
ร่วง
หนาว 

หญิง เยน็ หนกั มืด ลง 
หดเขา้
หาภาย 
ใน 

ความ
สงบ
นิ�งที�
เป็น 
สมั 
พทัธ์ 

ความ
ตาย 

หยาง ฟ้า 
กลาง 
วนั 

ใบไม้
ผลิ 
ร้อน 

ชาย ร้อน เบา สวา่ง ขึ*น 

กระ 
จาย 
ออกสู่
ภาย 
นอก 

การ
เคลื�อน 
ที�ชดั 
เจน 

ความ
มี
ชีวติ 

  
เมื�อใดก็ตามที�สภาวะหนึ�งสภาวะใดเกิดขึ*นแลว้ ทาํให้การเกิดและการสลายของหยิน-หยาง

ผิดปกติหยิน-หยางจะเสียสมดุล เป็นเหตุให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บขึ*น และในสภาวะเจ็บไขน้ั*น ย่อมมี
การเกิดและการสลายของหยิน-หยางเขา้มาเกี�ยวขอ้ง หากหยางมีปริมาณมากเกินไปจะทาํให้หยิน
อ่อนกาํลงัลง และในทาํนองกลบักนั ถา้หยนิมากเกินไป ก็จะเป็นอุปสรรคขวางกั*นหยาง 
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ในเงื�อนไขที�แน่นอนหยนิ-หยาง สามารถแปรกลบักนัได ้เช่น หยางที�มากเกินไปสามารถ
แปรเป็นหยนิได ้หรือหยนิที�มากเกินไปสามารถแปรเป็นหยางได ้ 

สภาพเช่นนี* พบได้บ่อยในทางปฏิบติั เช่น โรคบางโรคเกิดจากร้อนมากเกินไปอย่าง
เฉียบพลนั เช่น ปอดอกัเสบจากการติดเชื*อตามทศันะแพทยต์ะวนัตก ทาํให้มีอาการไขสู้ง หงุดหงิด 
หนา้แดง เหงื�อออกมาก ปากแหง้ คอแหง้ กระหายนํ* า ไอมีเสมหะปนเลือด ทอ้งผกู เบาขดัและสีเขม้ 
เป็นตน้ 

ภาวะของพิษไขแ้ละความร้อนสูงในร่างกาย เป็นสาเหตุให้ร่างกายใช้พลงังานมากเกิน
ปกติจนเกิดอาการตวัเยน็ (อุณหภูมิของร่างกายลดลง) อย่างกะทนัหันได ้มีอาการกระสับกระส่าย 
หน้าขาวซีด แขนขาเย็น หายใจขดั ชีพจรเตน้เบา อาการดงักล่าวนี* เป็นอาการของความเย็นมาก
เกินไป นั�นคือ ร่างกายเปลี�ยนจากสภาพหยาง (ร้อน) สู่สภาพหยนิ (เยน็) 

เมื�อร่างกายมีการเปลี�ยนแปลงมาถึงขึ*นนี* แลว้ หากไดรั้บการดูแลรักษาอย่างถูกตอ้งสามารถ
กลบัคืนสู่ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นขึ*น หน้าไม่ซีด ชีพจรเตน้แรงขึ*น สภาพหยางของร่างกาย
ค่อย ๆ กลบัคืนสู่สมดุล นี�คือตวัอยา่งที�สภาพร่างกายเปลี�ยนจากหยนิเป็นหยาง 

ความสมดุลของหยิน-หยาง หยินและหยางในร่างกายมนุษย์ไม่ตายตวัแน่นอน แต่มีการ
เปลี�ยนแปลงตลอดเวลา เมื�อใดก็ตามที�สมดุลของมนัถูกทาํลาย หรือมีการเปลี�ยนแปลงผูน้ั*นจะมี
อาการป่วย หากไม่สามารถแกไ้ขสมดุลนั*นให้กลบัสู่สภาวะปกติได ้ในที�สุดก็จะตาย ดงันั*นจึงตอ้ง
รักษาสมดุลหยนิ-หยางในร่างกายใหป้กติ ขณะเดียวกนัตอ้งปรับสมดุลร่างกายกบัสิ�งแวดลอ้มดว้ย 

สภาพสมดุลหยิน-หยาง หมายถึง ร่างกายของคนทั* งภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ของอวยัวะภายในอยูใ่นภาวะสมดุลคงที�  

ถา้หยิน-หยางเกิดผิดปกติขึ*นไม่ว่าทางใดทางหนึ� ง จะทาํให้ฝ่ายหนึ� งเพิ�มหรือขณะที�อีก
ฝ่ายหนึ�งอ่อนแอลง เช่น ถา้หยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ 

สภาพหยางมากเกินในที�นี*  หมายถึง การที�ร่างกายของคนสนองตอบอยา่งแรงต่อโรคภยั
ไขเ้จ็บ ทาํให้เกิดอาการร้อน เช่น มีไข ้ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํ* า ทอ้งผูก เบาขดัและสีเขม้ ลิ*นแดง 
ชีพจรเตน้เร็ว 

สภาพหยนิมากเกิน หมายถึง สภาพที�ร่างกายบางส่วนอ่อนแอลงกวา่ปกติ ทาํใหเ้กิดอาการ
เยน็ เช่น มือทา้เยน็ ตวัเยน็ หนาวสั�น ไม่กระหายนํ*า ลิ*นขาวซีด 

การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้อน) เราก็ใหย้าเยน็ ถา้โรคเกิดจากสภาพหยินมาก
เกิน (เยน็) ก็ให้ยาร้อนหรือยาขบัเยน็ เพื�อปรับหยิน-หยางให้เขา้สู่สภาวะสมดุล (โครงการพฒันา
เทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา. 
2541 : 1-12) 
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หลกัพื*นฐานในการรักษาโรคของแพทยแ์ผนจีนโดยทั�วไป ไดแ้ก่ 
1. การรักษาเมื�อยงัไม่เป็นโรค (มีความหมายทํานองเดียวกับการป้องกันโรคของ

การแพทยแ์ผนปัจจุบนั) 
2. การพยงุปัจจยัภายในขจดัปัจจยัภายนอก 
3. การรักษาทั�วร่างกาย : ทศันะองค์รวม ในการรักษาโรค ไม่เพียงแต่ต้องดูเฉพาะ

ตาํแหน่งที�เป็นโรคยงัตอ้งสังเกตทั*งร่างกายดว้ย ทาํนองเดียวกนัก็ไม่สามารถดูทั*งร่างกาย (ส่วนรวม) 
แลว้ละเลยเฉพาะตาํแหน่งไป 

4. การรักษาทั*งเปลือกและแก่น “เปลือก” กบั “แก่น” เป็นสิ�งที�ตรงกนัขา้ม ใช้อธิบาย
ความสัมพนัธ์หลกั-รองของโรค 

 
ตารางที� 3 ความสัมพนัธ์ของเปลือก-แก่น 
 

สิ�งที�พจิารณา สิ�งที�เป็นแก่น สิ�งที�เป็นเปลอืก 
- พิ จ า รณ า จา ก ปั จ จัย
ภายในและปัจจยัภายนอก 
- พิจารณาจากโรค 
- ในกรณีที�มีหลายโรค 
- ตาํแหน่งของโรค 
- สาเหตุของโรค 

ปัจจยัภายใน 
 
สาเหตุของโรค 
โรคที�เป็นก่อน 
อวยัวะภายใน 
สาเหตุจากภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
 
อาการ 
โรคที�เป็นหลงั 
ร่างกายภายนอก 
สาเหตุจากภายนอก 

 
โดยทั�วไปแลว้พอจะสรุปเป็นหลกัไดว้า่ การรักษาโรคมุ่งรักษาที�แก่น โรคเฉียบพลนัรักษา

ที�เปลือก โรคเรื* อรังรักษาที�แก่น รักษาทั*งเปลือกและแก่นพร้อมกนั ถ้าอาการของโรคค่อนขา้ง
ซบัซอ้น อาการทั*งเปลือกและแก่นต่างก็เฉียบพลนัรุนแรง จะใชว้ิธีใดวิธีหนึ�งไม่ได ้ตอ้งใชว้ิธีรักษา
ทั*งเปลือกและแก่นไปพร้อม ๆ กนั 

การรักษาโรคของแพทยแ์ผนจีน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. การรักษาแบบขดัแยง้และการรักษาแบบไม่ขดัแยง้ 

การรักษาแบบขดัแยง้ : รักษาตามหลกัพิจารณาจากอาการของโรค โดยใช้ยาที�มีฤทธ̂ิ
ตรงกนัขา้มกบัลกัษณะอาการโรคและใหผ้ลทาํลายโรคนั*น เช่น เป็นโรคเยน็ให้ยาร้อน เป็นโรคร้อน
ให้ยาเย็น โรคพร่องให้ยาบาํรุง โรคแกร่งให้ยาขบัร้อนหรือยาถ่าย เป็นการรักษาโดยใช้ยาที�มี
คุณภาพตรงขา้มกนั  
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การรักษาแบบไม่ขดัแยง้ : รักษาตรงขา้มกบัหลกัตรงขา้ม กบัการรักษาแบบขดัแยง้ เป็น
การรักษาโรคโดยเลือกใชย้าที�มีคุณสมบติัเหมือนกบัอาการของโรคกลบัไปรักษาโรคนั*น การรักษา
วิธีนี* เหมาะกบัโรคที�มีอาการค่อนขา้งจะสลบัซับซ้อน ลกัษณะและอาการของโรคที�แสดงออกมา 
ไม่ตรงกนั 

การรักษาแบบไม่ขดัแยง้ที�ใช้มาก ไดแ้ก่ อาการโรคเยน็ ใชย้าเยน็ อาการโรคร้อน ใชย้าร้อน 
อาการอุดตนัไม่คล่อง ใชว้ธีิอุดกลบัรักษา อาการถ่าย ใชย้าถ่าย 

2. การพิจารณาดา้นตวัผูป่้วย เวลา ฤดูกาลและภูมิประเทศ 

โรคเดียวกันใช้วิธีต่างกัน โรคต่างกันใช้วิธีเดียวกัน โรคมักมีอาการสลับซับซ้อน  
โรคชนิดเดียวกนัเนื�องจากพยาธิสภาพและการดาํเนินของโรคต่างกนั อาการที�ปรากฏจึงแตกต่างกนั 
ฉะนั*น การรักษาจึงตอ้งกาํหนดใหถู้กตอ้ง เรียกวา่ “รักษาโรคเดียวกนัใชว้ธีิต่างกนั” 

โรคที�ต่างกนัถ้ามีสาเหตุและการดาํเนินของโรคของเหมือนกนั ใช้วิธีรักษาเดียวกนัได ้
เรียกว่า “ใช้วิธีเดียวกนัรักษาโรคต่างกนั” (โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการ
ศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา. 2541 : 163-176) 

การปรับสมดุลร้อนเยน็ตามหลกัแมคโครไบโอติกส์ คือ การสร้างความสมดุลทุกดา้นของ
ชีวิตและธรรมชาติ ทั* งด้านกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ชีววิทยา นิเวศวิทยา เป็นการดําเนิน
ชีวติประจาํวนั โดยเฉพาะเรื�องการดื�ม การกิน ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติที�อยูอ่าศยั เพื�อให้มีสุขภาพ
ดีเตม็เปี� ยมไปดว้ยพลงัแห่งชีวติ (Vitality) มีชีวิตชีวา มีความสุขและมีอิสรภาพ หากใครสามารถดื�ม
กินในชีวิตประจาํวนัตามกฎของธรรมชาติ ชีวิตย่อมประสบกบัสุขภาพดีและมีความสุข ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากใครไม่ดื�มกินในชีวิตประจาํวนัตามกฎของธรรมชาติ ผูน้ั*นย่อมประสบกบัทุกข์
สุขภาพ อนัได้แก่ โรคภยั ความเจ็บปวด ภยัพิบติั ชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ ไร้อิสรภาพ นี�คือ ความ
ยุติธรรมของธรรมชาติ สิ� งที�เป็นปฏิปักษ์และส่งเสริมกัน สามารถแบ่งออกเป็นหยินกับหยาง 
(โอภาส ภูชิสสะ, สุพินดา ศิริขนัธ์ และนวนนัทน์ กิจทว.ี 2550 : 25-33) 

การแพทยแ์ผนไทยมีการตรวจวินิจฉัยโรค และ การบาํบดัโรคดว้ยแนวคิดพื*นฐานเรื�อง
ธาตุทั*ง 4 คือ ดิน (เย็น) นํ* า (เยน็) ลม (เยน็) และไฟ (ร้อน) ที�ประกอบกนัขึ*นเป็นร่างกายของคน  
การเสียสมดุลของธาตุทั*ง 4 จากอิทธิพลการเปลี�ยนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และ
พฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการเกิดโรค (เฉลิม เกิดมณี. 2547 : 2) 
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แนวคดิจิตอาสา 
ความหมายจิตอาสา 
วิภาพร เกิดท่าไม ้ได้ให้ความหมาย จิตอาสา (Volunteer spirit) ว่าหมายถึง การ

เอื*อเฟื* อเผื�อแผ่ การเสียสละเวลา สิ� งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื�อสาธารณประโยชน์  
เป็นจิตใจที�มีความสุขเมื�อไดท้าํความดี การช่วยเหลือผูอื้�นและสังคมเพื�อใหผู้อื้�นมีความสุขดว้ยความ
สมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทาํ
ของบุคคลที�เกิดขึ*นโดยความสมคัรใจ ปรารถนาที�จะช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผูอื้�นหรือ
สังคมและตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยการเอาใจใส่ดูแล และมีส่วนร่วมในการอาสา
ทาํประโยชน์เพื�อส่วนรวม จิตสานึกสาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง ความตระหนกัของ
บุคคลถึงปัญหาที�เกิดขึ*นในสังคม คาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีสํานึกในระบบคุณธรรม และ
จริยธรรมที�ดีงามรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระ ปรารถนาที�จะช่วยเหลือสังคม ตอ้งการแก้ไขปัญหาของ
สังคม ดว้ยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในเรื�องของส่วนร่วมที�เป็นประโยชน์ต่อสังคม (วิภาพร เกิดท่าไม.้ 
2555 : 11-12) 

ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์ ไดส้รุปความหมายของจิตอาสา วา่หมายถึง ความสาํนึกของบุคคล
ที�มีต่อสังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผูที้�มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ� งพฤติกรรมที�
อาสาทาํประโยชน์เพื�อส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิ�งของ แรงกาย และสติปัญญาเพื�อช่วยเหลือ
ผูอื้�นและสังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึ� งมีความหมายเหมือน ทาน การอาสาสมคัร จิตสํานึก
สาธารณะ จิตสาํนึกทางสังคม จิตสาธารณะ (ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์. 2550) 

อาตีก๊ะ จรัลศาส์น ไดก้ล่าววา่ อาสาสมคัร คืออาสาสมคัรที�มีอุดมคติหรืออุดมการณ์ มีจิต
และวญิญาณของอาสาสมคัรและมีคุณธรรม อาสาสมคัรควรยดึถืออุดมคติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ 
อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ที�วา่ “ประโยชน์ของเพื�อนมนุษยเ์ป็นกิจที�หนึ� ง ประโยชน์ส่วนตวั
เป็นกิจที�สอง” กล่าวคือ ถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน อาสาสมคัรควรมี
ศรัทธาในการเป็นอาสาสมัครเพื�อช่วยเหลือผูอื้�นตามกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัที�วา่ “อาสาสมคัรจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ศรัทธาในงานอาสาสมคัรเพื�อช่วยเหลือผูอื้�น
นั*นเกิดขึ*นดว้ยตนเอง ตนมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมคัร มีศรัทธาที�จะทาํงาน มีเวลาที�จะ
ปฏิบติังาน และพร้อมที�จะเป็นอาสาสมคัร” (อาตีก๊ะ จรัลศาส์น. 2550)  

สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั ได้ให้ความหมายอาสาสมคัร 
หมายถึงบุคคลที�มุ่งทาํงานเพื�อบริการ และอุทิศตนโดยไม่ตอ้งการค่าตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง  
ไม่ตอ้งมีการจ่ายให้กบัการทาํงานนั*น ๆ แต่อย่างใด อาสาสมคัรเต็มใจในการอาสาเพื�องานนั*น
โดยตรง จิตวิญญาณอาสาสมคัร (Spirit of Voluntarism) คือการมีจิตใจที�เสียสละ ทาํงานดว้ยความ
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สมคัรใจ เพื�อเห็นแก่ประโยชน์ของผูอื้�น ประชาชนและสังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนที�เป็นเงิน
หรือวตัถุ หรือผลประโยชน์ส่วนตน (สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 
6-9) 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์ไดนิ้ยามความหมายอาสาสมคัรที�พึง
ประสงคว์า่ ตอ้งมีจิตวิญญาณของอาสาสมคัร เป็นผูป้ฏิบติังานดว้ยความสมคัรใจเพื�อประโยชน์แก่
ประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยไม่หวงัสิ� งตอบแทน เป็นผูมี้อุดมการณ์โดยถือประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน ทาํงานดว้ยความเสียสละ กระตือ รือร้น เอื*ออาทร บริสุทธ̂ิใจ 
และมีศรัทธาที�จะทาํงานอาสาสมคัร (กระทรวงพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย.์ 2550) 

ความหมายของลกัษณะจิตอาสาในมิติทางศาสนา ประกอบดว้ยการมีความรับผิดชอบ  
มีความเมตตา มีการดูแลเอาใจใส่ซึ� งกนัและกนั การมีใจเป็นกลาง และการให้โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ซึ� งองค์ประกอบเหล่านี* เป็นหลักพื*นฐานตามหลักศาสนาที�สอนให้คนเป็นคนดี  
โดยกระทาํดว้ยความบริสุทธ̂ิใจ ไม่วา่จะเป็นการให้ดา้นใดก็ตามก่อให้เกิดการส่งเสริมเกื*อกูลซี�งกนั 
และใหก้บัผูที้�อยูร่อบขา้งใหมี้ความสุข (ดวงทิพย ์อนัประสิทธิ. 2555 : 19)  

จากการทบทวนความหมายจิตอาสาดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า จิตอาสา เป็นผูที้�มีจิต
วิญญาณหรือจิตสํานึกแห่งความเสียสละ เอื*อเฟื* อเผื�อแผ่ มีศรัทธา เมตตาและปรารถนาในการ
ช่วยเหลือผูอื้�นและสังคม ช่วยแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูอื้�นหรือสังคม และตระหนกัถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพื�อใหผู้อื้�นหรือสังคมมีความสุขดว้ยความสมคัรใจโดยไม่หวงัผลตอบ แทนใด ๆ อาสาทาํ
ประโยชน์เพื�อส่วนรวม โดยมีการเสียสละทั* งเวลา สิ� งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพื�อ
สาธารณประโยชน์ เป็นจิตใจที�มีความสุขเมื�อไดท้าํคุณความดี 

แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิ�งซึ� งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความตอ้งการ 

(Needs) พลงักดดนั (Drives) ความปรารถนา (Desires) หรือ ความมุ่งหวงั (Expectency) ที�จะ
พยายามดิ*นรนเพื�อให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ ซึ� งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการ
เรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิ�งเร้าทั*งภายในและภายนอกตวัของบุคคลนั*น ๆ ภายในได้แก่ 
ความรู้สึกตอ้งการหรือขาดอะไรบางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูงหรือกระตุน้ให้มนุษยป์ระกอบกิจกรรม
เพื�อทดแทนสิ�งที�ขาดหรือตอ้งการนั*น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ สิ�งใดก็ตามที�มาเร่งเร้า นาํช่องทาง และมา
เสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์ซึ� งแรงจูงใจนี* อาจเกิดจากสิ�งเร้า
ภายในหรือภายนอก แต่เพียงอยา่งเดียว หรือทั*งสองอยา่งพร้อมกนัได ้โดยอาจกล่าวไดว้า่ แรงจูงใจ
ทาํให้เกิดพฤติกรรมซึ� งเกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์ซึ� งความตอ้งการเป็นสิ�งเร้าภายในที�สําคญั
กบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี* ยงัมีสิ�งเร้าอื�น ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที� 
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เป็นมิตร การบงัคบัขู่เขญ็ การใหร้างวลัหรือกาํลงัใจหรือการทาํใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจ
ใหเ้กิดแรงจูงใจได ้(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2557) 

แนวคิดทฤษฎีในการสร้างแรงจูงใจกบัการสร้างพลงัอาํนาจในตน มีดงันี*  
1. ทฤษฎพีฤติกรรมนิยม (Behavioral View of Motivation) 

 ทฤษฎีนี* ให้ความสําคญักับประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผลต่อ
แรงจูงใจของบุคคลเป็นอยา่งมาก ดงันั*นทุกพฤติกรรมของมนุษยถ์า้วิเคราะห์ดูแลว้จะเห็นวา่ไดรั้บ
อิทธิพลที�เป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ในอดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในดา้นดีและ
กลายเป็นแรงจูงใจทางบวกที�ส่งผลเร้าให้มนุษยมี์ความตอ้งการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั*นมาก
ยิ�งขึ*น ทฤษฎีนี* เนน้ความสาํคญัของสิ�งเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation) 

2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation) 

 ทฤษฎีนี* เห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ�งการสร้าง
เอกลกัษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลที�ตนเองชื�นชม หรือคนที�มี
ชื�อเสียงในสังคม จะเป็นแรงจูงใจที�สาํคญัในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

3. ทฤษฎพีุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) 

 ทฤษฎีนี* เห็นว่าแรงจูงใจในการกระทาํพฤติกรรมของมนุษยน์ั*นขึ*นอยู่กบัการรับรู้ 
(Perceive) สิ�งต่าง ๆ ที�อยู่รอบตวั โดยอาศยัความสามารถทางปัญญาเป็นสําคญั มนุษยจ์ะไดรั้บ
แรงผลกัดนัจากหลาย ๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซึ� งในสภาพเช่นนี*  มนุษยจ์ะเกิดสภาพความ 
ไม่สมดุล (Disequilibrium) ขึ*น เมื�อเกิดสภาพเช่นว่านี* มนุษยจ์ะตอ้งอาศยัขบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และการปรับ (Accommodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ที�ไดรั้บใหม่ให้เขา้
กบัประสบการณ์เดิมของตน ซึ� งการจะทาํไดจ้ะตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็นพื*นฐานที�สําคญั ทฤษฎีนี*
เนน้เรื�องแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) นอกจากนั*นทฤษฎีนี*ยงัให้ความสําคญักบัเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ และการวางแผน ทฤษฎีนี* ให้ความสําคญักบัระดบัของความคาดหวงั (Level of 
Aspiration) โดยที�เขากล่าวว่าคนเรามีแนวโนม้ที�จะตั*งความคาดหวงัของตนเองให้สูงขึ*น เมื�อเขา
ทาํงานหนึ�งสําเร็จ และตรงกนัขา้ม คือจะตั*งความคาดหวงัของตนเองตํ�าลง เมื�อเขาทาํงานหนึ�งแลว้
ลม้เหลว 

4. ทฤษฎมีานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 

แนวความคิดนี* เป็นของมาสโลว ์(Maslow) ที�ไดอ้ธิบายถึงลาํดบัความตอ้งการของมนุษย ์
โดยที�ความตอ้งการจะเป็นตวักระตุน้ให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมเพื�อไปสู่ความตอ้งการนั*น ดงันี*  
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ถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์ก็สามารถอธิบายถึงเรื� องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน  
(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2557) 

ในการทาํกิจการงานต่าง ๆ การที�บุคคลจะทาํงานของตนหรือของหน่วยงานใดก็ตาม  
จะตั*งใจทาํงานอยา่งไรหรือไม่ และจะไดผ้ลออกมาดีหรือไม่ นั*นตอ้งขึ*นอยูก่บัแรงจูงใจของเขาเป็น
สําคญั ดงันั*นผูที้�แสดงพฤติกรรมจิตอาสาหรือเป็นอาสาสมคัรก็เช่นกนั ยอ่มตอ้งมีแรงจูงใจในการ
ทาํงานด้วย ดงันั*นแรงจูงใจจึงเป็นคาํสําคญัที�มีความหมายในฐานะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม เป็นแรง
กระตุน้หรือแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรม เป็นแรงที�ให้พลงังานกระตุน้ร่างกายให้กระทาํพฤติกรรม 
เป็นแรงกระตุน้ที�มีการกาํหนดทิศทางไวว้่าจะทาํพฤติกรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็นแรง
กระตุน้ให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั*นเอาไว ้(Steers & Porter. 1979 : 6 อา้งถึงใน สิทธิโชค วรานุ
สันติกูล. 2546 : 157) โดยทั�วไปแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Need) ความปรารถนา (Desire) 
ความมุ่งหวงั (Expectancy) หรือ พลังกดดัน (Drive) เพื�อให้ได้ในสิ� งที�ตนมุ่งหมายหรือไปสู่
เป้าหมายที�ตอ้งการ 

แรงจูงใจและหรือเหตุปัจจัยในการมาเป็นจิตอาสา 
ความยดึมั�นในอุดมการณ์ 
ผูที้�จะมาเป็นจิตอาสา จะเป็นผูมี้อุดมการณ์หรือมีสํานึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม มีความปรารถนาที�ตอ้งการเห็นสังคมมีการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมมีการเอารัดเอาเปรียบกนั
น้อยที�สุด ซึ� งสังคมจะเป็นเช่นนั*นไดจ้ะตอ้งอาศยักระบวนการจดัสรรทรัพยากรและแพร่กระจาย
ให้กบัทุกคนในทุกชนชั*นของสังคมอย่างเป็นธรรมให้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้ แต่สิ� งที�เกิดขึ*นใน
สังคมไทย เน้นการส่งเสริมการบริโภคนิยมตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ที�มุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั ดงันั*นปัจจยัสําคญัที�ทาํให้มีจิตวิญญาณของจิต
อาสา คือ การเห็นความไม่ยุติธรรมหรือการเอารัดเอาเปรียบ (สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ 
และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 7) 

ความยดึมั�นในศาสนา 
ผูที้�จะมาเป็นจิตอาสา ในบางท่านได้ยึดหลกัการทาํความดีตามหลกัคาํสอนในศาสนา  

ซึ� งในประเทศไทยสามารถเห็นไดช้ดัจากหลกัพระธรรมคาํสอนในพุทธศาสนาไดส้อนให้ทุกคนทาํ
ความดี และถือว่าศาสนาเป็นรากฐานของศีลธรรมที�สร้างมนุษยขึ์*นมาไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ ยอ่มก็
ตอ้งมีจิตใจที�ดีงาม มีความเอื*อเฟื* อ เสียสละซึ� งมีความหมายคลา้ยกบัความหมายของคาํวา่ จิตอาสา 
ดงัตวัอย่างเรื�องเล่าเกี�ยวกบัพระจริยวตัรของพระพุทธเจา้ในเรื�องการบาํเพ็ญประโยชน์ให้กบัผูอื้�น 
ซึ� งปรัชญาในทางพระพุทธศาสนา ที�มีความหนึ�งกล่าววา่ “ผูที้�มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตวัวา่ เป็นคนมี
จิตใจไม่สะอาดหรือเรียกวา่คนสกปรก ขณะเดียวกนัก็สรรเสริญผูที้�มุ่งประโยชน์แก่ผูอื้�นวา่ เป็นผูมี้
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อธัยาศยักวา้งขวาง มีจิตใจบริสุทธ̂ิสมลกัษณะมหาบุรุษ” ซึ� งความขอ้นี* เราจะดูไดที้�องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ซึ� งพระองคเ์องเป็นผูท้รงบาํเพญ็ประโยชน์เพื�อผูอื้�นอยา่งแทจ้ริง โดยไม่ไดเ้ห็นแก่
ประโยชน์ส่วนพระองคเ์ลย พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งในทางเสียสละ โดยยึดหลกัที�วา่ “การใดที�
จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็พยายามทาํการนั*นให้สําเร็จลุล่วงไป แมจ้ะตอ้งเสียสละประโยชน์
ส่วนตนไปบา้ง ก็ไม่ควรนาํมาคาํนึงถึง” ซึ� งในทางพุทธวจนะภาษิตก็กล่าวไวว้า่ “จเช มตฺตาสุข ํธีโร 
สมฺปสฺสํ วิปุล ํสุข ํนกัปราชญ์พึงสละสุขพอประมาณเสีย เมื�อเห็นสุขไพบูลย”์ (ขุ.ธ.25/31) (ธรรม 
ภทัรภิกข.ุ 2522) 

พระไพศาล วสิาโล ไดก้ล่าวในหนงัสือ “เมื�อดอกไมบ้านสะพรั�งทั*งแผน่ดิน” วา่ จิตอาสา
นั*นมีอยู่ในทุกคนอยู่แลว้ เพราะทุกคนลว้นมีความปรารถนาที�จะทาํความดี แต่บางครั* งความดีนั*น
อาจถูกสกดักั*นดว้ยความกลวั เช่น กลวัวา่จะทาํไม่ได ้กลวัคนหวัเราะเยาะ กลวัพ่อแม่ไม่เขา้ใจ หรือ
กลวัวา่จะทาํมาหากินสู้คนอื�นไม่ได ้แต่ถา้คนเรายอมให้ความกลวัครอบงาํก็จะไม่มีวนัเติบโตหรือ
กา้วสู่ชีวิตใหม่ได ้ซึ� งการมีจิตอาสานั*นเกิดจากสาเหตุหลกั ๆ (ปิยะนาถ สรวิสูตร. 2552 : 37 อา้งถึง
ใน พระไพศาล วสิาโล. 2550) ดงัต่อไปนี*  

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

2.  เกิดจากประสบการณ์ที�ไดช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ยตนเอง และไดรั้บความสุขจึงอยากช่วย 
เหลือผูอื้�นอีก  

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

จิตอาสาที�ทาํงานดว้ยหลกัการของการยดึมั�นในหลกัศาสนา และตอ้งการทาํงานเพื�อลดละ
ตวัตน หรือเขา้ถึงการปล่อยวางทางวตัถุ สิ�งของ ขา้วของ เงินทอง และเครื�องใชต่้าง ๆ ที�จาํเป็นต่อ
การดาํรงชีพ เพื�อใหส้ามารถเขา้ถึงความสุขที�ลึกซึ* งแทจ้ริงกวา่นั*น จิตอาสาเหล่านี* จึงมุ่งอุทิศแรงกาย
แรงใจ และทรัพยสิ์นเพื�อบริจาคเป็นทาน มีนํ* าใจเสียสละความสุขส่วนตวัเพื�อประโยชน์ของผูอื้�น 
โดยจิตอาสาที�ไดศึ้กษาและเขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอนของศาสนา จะหาหลกัธรรมประจาํใจเพื�อเป็น
เป้าหมาย หรือเครื�องมือในการเดินทางไปสู่บั*นปลายของชีวิต และพยายามหาหนทางที�จะอุทิศตน 
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นที�เจ็บป่วยและยากไร้ ดอ้ยโอกาสกว่าตน 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 8) 
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ค่านิยมบางประการ 

การอุทิศตนมาเป็นจิตอาสาในบางคน อาจมาจากค่านิยมบางประการที�มีอยูภ่ายในความ 
รู้สึกนึกคิดของบุคคลนั*น ๆ ซึ� งอาจเป็นค่านิยมที�ไดรั้บการพฒันาหรือหล่อหลอมมาจากครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา หลกัธรรมคาํสอนในศาสนา การเฝ้าสังเกตและการตั*งคาํถามกบัความเป็นไปใน
สังคม หรือการได้อ่านประวติัชีวิตของนักพฒันา หรือบุคคลที�เป็นแบบอย่างในใจ โดยค่านิยม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

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

2) ความมั�นคงทางจิตใจ จะตอ้งมีความหนกัแน่น อดทน และความมั�นคงอยา่งสูงทางใจ 
ถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะการทาํงานที�เปลี�ยนเป้าหมายจากการรับผลตอบ 
แทนเป็นตวัเงิน มาเป็นการบาํรุงความเชื�อและความยดึถือในสิ�งที�ตนศรัทธาหรืออุดมการณ์ของตน 

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

ผูที้�มาอุทิศตนเป็นจิตอาสา มีความตอ้งการการยอมรับจากสังคมและคนรอบขา้งในระดบัหนึ�ง 
โดยสะทอ้นไดจ้ากการไดรั้บรางวลัในรูปของวตัถุสิ�งของ โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ หรือการไดรั้บ
การยกยอ่งชมเชย การยอมรับในความสามารถของตนเอง แต่อยา่งไรก็ตามการไดรั้บการยอมรับนี* มี
แนวคิดวา่เป็นการสร้างตวัตนให้กบัมนุษยแ์ทนที�จะเป็นการลดตวัลดตนอนัเป็นแนวทางการบรรลุ
ถึงความสุขอนัแตกต่างจากทรัพยสิ์นเงินทอง ที�เป็นความตอ้งการอนัเป็นแรงขบัจากภายใน  
(ฉตัรวรัญ องคสิงห์. 2550) 

การทาํงานจิตอาสา จึงเป็นการทาํงานเพราะมีความรัก มีความสุขในการทาํงาน ได้มี
โอกาสสร้างสรรงานอยา่งที�ตอ้งการ หากจะมีการยอมรับในผลงานก็นอ้มรับมนัอยา่งมีสติ แต่ถา้ดี
ไม่มีหรือไม่มาถึงก็ไม่ควรคิดถึง ความตอ้งการทั*งหมดนั*นอยู่ที�ตวังาน ทุกคนที�ได้ทาํงานจะตอ้ง
เรียนรู้ถึงศิลปะ ความรักในงานที�ทาํ และมีความสุขในงานโดยไม่ตอ้งได้รับการยอมรับนับถือ 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 9) 

ความเมตตา กรุณา ปรารถนาให้ผูอื้�นพน้ทุกข ์และมีความสุข ความมีนํ* าใจ การช่วยเหลือ
เกื*อกูลซึ� งกนัและกนั ของเหล่าจิตอาสาหรืออาสาสมคัรลว้นมีความเชื�อมโยงกบั “จิตอาสา” ทั*งสิ*น 
งานที�เกิดจากผูที้�มีจิตอาสามีความหมายอยา่งมากกบัสังคมส่วนรวม เพราะ เป็นผูที้�เอื*อเฟื* อ เสียสละ
เวลา แรงกาย แรงใจ เพื�อช่วยเหลือผูอื้�น หรือสังคมใหเ้กิดประโยชน์และความสุขมากขึ*น อีกทั*งเป็น
การช่วยลด “อตัตา” หรือความเป็นตวัเป็นตนของตนเองให้ลงไดบ้า้ง การเป็น “จิตอาสา” ไม่วา่จะ
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เป็นงานใด ๆ ก็แลว้แต่ที�ทาํให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ลว้นแต่เป็นสิ�งที�เราควรทาํทั*งสิ*น คนที�จะ
เป็นอาสาสมคัรได้นั*นไม่ได้จาํกดัที� วยั การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือขอ้จาํกดัใด ๆ ทั*งสิ*น 
หากแต่ตอ้งมีจิตใจเป็น “จิตอาสา” ที�อยากจะช่วยเหลือผูอื้�นหรือสังคมเท่านั*น (ประวิตร พิสุทธิ
โสภณ. ม.ป.ป. อา้งถึงใน Lioness. 2551) 

 

แนวคดิความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม 

องคก์ารอนามยัโลก ไดนิ้ยามคาํ สุขภาพ วา่หมายถึง สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั*งทางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั*น (องคก์ารอนามยัโลก และ 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) หรือสุขภาวะที�สมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื�อมโยงกนั สะทอ้น
ถึงความเป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพที�เกื*อหนุนและเชื�อมโยงกนัทั*ง 4 มิติ นาํมาสู่วิสัยทศัน์
ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ คนไทยมีสุขภาวะย ั�งยืนหมายถึง 
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 การอยูร่่วมกนัดว้ยดีในครอบครัว ในชุมชน ในที�ทาํงาน 
ในสังคม ในโลก ซึ� งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

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

ประเวศ วะสี กล่าวว่า จิตวิญาณสูงทาํให้มีสุขภาวะ (Well-being) ทุกคนเคยมี
ประสบการณ์ความสุขนี*แลว้ทั*งสิ*น ยามใดเราไม่เห็นแก่ตวั จิตใจหยอ่นคลายเป็นอิสระ มีความสุข
ในการทาํความดี เช่น เมื�อช่วยเหลือผูอื้�นโดยไม่หวงัผลตอบแทน หรือการให้รู้สึกมีความสุขทั*งเนื*อ
ทั*งตวั ยิ�งเห็นแก่ตวัน้อยยิ�งมีสุขความสุขอนัเนื�องดว้ยมีจิตวิญญาณสูง ในสภาวะที�มีจิตวิญญาณสูง
ร่างกายจะหลั�งสารเอน็โดรฟิน (Endorphin) ออกมา สารเอ็นโดรฟินทาํให้เกิดความสุขทั*งเนื*อทั*งตวั 
ทาํใหสุ้ขภาพดี และอายยุนื การที�ร่างกายจะหลั�งเอ็นโดรฟินออกมาตอ้งมียีนซึ� งอยูใ่น DNA อะไรที�
จาํเป็นต่อการอยู่รอดของชีวิต ธรรมชาติจะเอาไปใส่ไวใ้นดีเอ็นเอซึ� งเป็นรหัสทางพนัธุกรรม  
อาจกล่าวได้ว่ามิติทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนาเป็นธรรมชาติที�อยู่ในดีเอ็นเอของมนุษยที์�เดียว 
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เป็นเรื�องที�ขาดไม่ได ้ เพราะจาํเป็นต่อสุขภาวะ และการมีอายุยืนยาว หรืออีกนยัหนึ� งอาจกล่าวว่า
มนุษยข์าดความดีไม่ได ้ถา้ขาดความเป็นมนุษยจ์ะไม่สมบูรณ์ขาดความเต็มอิ�ม หรือความสมบูรณ์
ในตวัเอง เป็นโรคพร่องทางจิตวิญญาณ (Spiritual deficiency) มนุษยส์มยัใหม่ เพราะความคิดทาง
วตัถุ ซึ� งวทิยาศาสตร์ที�เกิดขึ*นในยโุรป เมื�อประมาณ 400 ปีนาํมาใหท้าํใหเ้ขา้สู่ลทัธิวตัถุนิยม บริโภค
นิยม มิติทางจิตวิญญาณหดหายไป ดงัที�พูดกนัว่า พระเจ้าตายแล้ว หมายถึง มิติทางจิตวิญญาณ
หายไป ทาํให้มนุษยข์าดมิติทางลึก มีแต่ความแบนราบอยูก่บัวตัถุ ไม่มีความสุขที�แทจ้ริงทุรนทุราย
เครียด และมีพฤติกรรมเบี�ยงเบน ความไม่สมบูรณ์ในตวัเองทาํให้ตอ้งหาอะไรมาเติม เช่น ยาเสพติด 
ความฟุ่มเฟือย ความรุนแรง ปัญหาเหล่านี*คงแกไ้ขไม่ไดต้ราบใดที�มนุษยย์งัเป็นโรคพร่องทางจิต
วญิญาณอยู ่(ประเวศ วะสี. 2552) 

เดวิด โบห์ม กล่าวว่า การคิดไดร่้วมกนัในความหมายวา่ ทุกสิ�งทุกอย่างที�เกิดขึ*นลว้น
เชื�อมโยงถึงกนัและกนั ไม่มีสิ�งใดที�ถือว่าแยกส่วนออกจากกนั การไดก้ลบัเขา้มาที�ใจของเราเอง  
เพื�อฟังเสียงดา้นในของตนเอง โดยผา่นวิธีการสุนทรียสนทนา (Dialogue) อีกทั*งให้มีการเชื�อมโยง
ต่อสังคมในการเขา้ใจผูอื้�น สุนทรียสนทนานั*น ถือไดว้า่เป็นเครื�องมือหนึ�งที�สามารถนาํมาช่วยใน
เหตุการณ์ของโลกปัจจุบนัที�เกิดขึ*น เพราะเมื�อเราไดเ้รียนรู้ใจตนเองไดอ้ย่างถ่องแทแ้ลว้ และยงั
สามารถเขา้ใจผูอื้�นได ้ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจซึ� งกนัและกนั (David Bohm. 1996 : 11-13) 

ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า นกัฟิสิกส์ชาวสหรัฐฯ กล่าววา่ มุมมองเชิงระบบต่อชีวิต ความเป็นองค์
รวมและสุขภาพ การเดินทางไปพน้พื*นที�และเวลาและเส้นทางสู่ยุคแห่งดวงอาทิตย ์สภาวการณ์ใน
ปัจจุบนัของโลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นต่าง ๆ มากมาย อนัเนื�องจากกระบวนทศัน์แบบกลไกในช่วงที� 
ผา่นมา ถึงเวลาที�เป็นจุดเปลี�ยนของโลกสู่กระบวนทศัน์ใหม่ที�เป็นองคร์วมในทุกสาขา (Capra, 2010) 

ฟริตจ๊อฟ คาปร้า ยงัไดก้ล่าววา่ ขั*นตอนแรกและสําคญัที�สุดของการบาํบดัแบบองคร์วม
คือ ทาํให้ผูป่้วยเขา้ใจธรรมชาติและระดบัความไม่สมดุลยใ์นตวัเขา ผูดู้แลควรมีทกัษะในการรักษา
ทั*งกายและใจ มีบทบาทดั*งเดิมของหมอคือ “doctor” มาจากคาํละติน docre แปลว่าสอน คือสอน
ผูป่้วยให้เขา้ใจธรรมชาติ ความเจ็บป่วยและเปลี�ยนแปลงแผนการดาํเนินชีวิตอนัเป็นสาเหตุของ
ปัญหา เป้าหมายการบาํบดัองค์รวมอยู่ที�คนไม่ใช่ที�โรค คือการฟื* นฟูผูป่้วยให้อยู่ในภาวะสมดุล  
มีทศันะว่าผูป่้วยมีศกัยภาพรักษากายใจของตวัเอง ผูบ้าํบดัแทรกแซงน้อยที�สุด ให้การบาํบดัอย่าง
อ่อนที�สุด ลดปริมาณยาให้น้อยสุด ช่วยลดความเครียดที�รุนแรง หนุนให้ผูป่้วยมีความมั�นใจใน
ตนเอง วางจิตในทางที�ดี (ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 114-118) 

“ความเจ็บป่วยนั*นเป็นผลจากการใช้ชีวิตที�ขาดความสมดุล การใช้ความคิดมากเกินไป
โดยการขาดการออกกาํลงักาย กินอาหารไม่ถูกตอ้ง มีความกดดนัทางจิตใจเนื�องจากความขดัแยง้กบั
บุคคลสิ�งแวดลอ้ม” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552) 
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ในปัจจุบนันี*  องค์การอนามยัโลก (WHO) ไดใ้ห้คาํนิยามของการดูแลสุขภาพแบบ 
องคร์วมวา่ “สภาวะที�มีความผาสุกของร่างกาย จิตใจและทางสังคม ซึ� งกินความหมายมากกวา่คาํวา่ 
ไม่เจ็บป่วยทางกาย” ซึ� งบางครั* งอาจถูกอา้งถึงในการรักษาด้วยการฝังเข็มซึ� งกล่าวถึงทฤษฎีของ
ความสมดุล หยินและหยาง หรือการดูแลผูป่้วยแบบเห็นใจเอาใจใส่ ให้เวลาในการให้คาํปรึกษา
อยา่งเพียงพอและคาํวา่องคร์วมนี* ถูกใชอ้า้งถึงแมแ้ต่การรักษาที�ไม่ใช่การรักษาหลกั เช่น การสวน
ลา้งลาํไส้ใหญ่ 

หลกัการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี* นั*นนอกจากการให้ความสนใจทั*งการดูแล
รักษาทางดา้นกายและจิตใจแลว้ ผูค้นยงัเฟ้นหาสิ�งที�ดีที�สุดสําหรับตนเองซึ� งการเลือกนั*นครอบคลุม
ไปถึงการรักษาแบบทางเลือกซึ� งมีหลกัการที�วา่ การรักษาคือการทาํให้เกิดความสมดุลของร่างกาย
และนอกจากนั*นยงัตอ้งมีความสมดุลของร่างกายและสภาพแวดลอ้ม (Crellin and Fernando. 2002 : 
56-57) 

การเยยีวยารักษาความเจบ็ป่วยมิใช่ทางกายเท่านั*น หากยงัไดแ้ก่การเยียวยาความเจ็บป่วย
ทางจิต รวมถึงการขจดัความทุกข์ทางใจ ความเจ็บป่วยทางกายอาจเกิดขึ* นกับเรานาน ๆ ครั* ง  
แต่ความทุกขท์างใจนั*นเกิดขึ*นกบัเราเป็นนิจ จิตที�เป็นอกุศล โดยเฉพาะความเห็นแก่ตวัเป็นรากเหงา้
แห่งความทุกขท์ั*งปวงไม่วา่ทางกายหรือทางใจ ดงันั*นการบาํเพญ็เมตตาภาวนา อาทิการแผเ่มตตาจิต
ใหแ้ก่สรรพสัตว ์การไถ่ชีวิตสัตว ์รวมทั*งการนอ้มรับความทุกขข์องผูอื้�นมาไวที้�ตวัเราและถือวา่เรา
กาํลงัแบกรับความทุกขแ์ทนสรรพสัตวน์ั*น จึงเป็นวิธีการเยียวยาความทุกขท์ั*งกายและใจที�ทรงพลา
นุภาพ การใชค้วามเจบ็ป่วย (และความทุกขช์นิดอื�น ๆ รวมทั*งความตาย) มาเป็นอุบายในการเปิดใจ
ให้เราลดละความเห็นแก่ตวัและนึกถึงประโยชน์สุขของสรรพชีวิต จนละวางความยึดติดถือมั�นใน
ตวัตนอนัเป็นหนทางสู่ความพน้ทุกขอ์ยา่งสิ*นเชิง (ลามะโซปะ ริมโปเช. 2553)  

จริยธรรมสําหรับสหัสวรรษใหม่ในเวลาเป็นสิ� งซึ� งในวฒันธรรมที�วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไดน้าํมาจากความเชื�อทางศาสนาเมื�อมีความเขา้ใจหลกัจริยธรรมในแง่ของทางเลือกที�
งดงามหรือกฎหมาย กบัคาํถามที�ว่าพวกเราจะกาํหนดหลกัคุณธรรมเพื�อเป็นแนวทางให้เราใน
ชีวติประจาํวนัของเราอยา่งไร? ท่านดาไลลามะ แสดงให้เห็นวา่ความจริงที�วา่การปฏิบติัสามารถให้
เรามีวิธีการที�จะอยู่อย่างมีความสุขและเติมเต็มชีวิตที�มีความหมาย เมื�อใดก็ตามที�เราคน้พบแรง
บนัดาลใจ ความเปิดกวา้งและดุลยภาพภายในตวัเอง เมื�อนั*นชีวิตของเราจะมีความสุขและมีคุณค่า
ต่อการดาํรงอยูอ่ยา่งแทจ้ริง (ตาร์ธาง ตุลก.ู 2551) 

วธีิเพื�อการเอาชนะโรคมะเร็งสําหรับผูป่้วยและครอบครัวของผูป่้วย โดยความตั*งใจที�จะ
มีชีวติอยู ่เรียนรู้ความเครียดและปัจจยัทางดา้นอารมณ์อื�น ๆ ที�มีผลต่อการเกิดโรคและแพร่กระจาย
ของมะเร็ง เรียนรู้ความคาดหวงัในเชิงบวก การตระหนกัรู้ของตนเองและการดูแลตนเองวา่มีผลต่อ
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การหายจากโรค การส่งเสริมการรักษาพยาบาลด้วยเทคนิคสําหรับการเรียนรู้มีเจตคติที� ดี  
การพกัผอ่น การสร้างภาพในใจ การกาํหนดเป้าหมาย การจดัการความเจ็บปวด การออกกาํลงักาย 
และการสร้างระบบการสนบัสนุนทางอารมณ์ (Oscar Carl Simonton et al. 1992 : 3-6, 10)  

เวชศาสตร์กายจิตสัมพนัธ์ (Psychosomatic Medicine) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ� ง  
มุ่งศึกษาสุขภาพในแง่ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตใจกบัร่างกาย ที�มีผลต่อการเกิดขึ*น ลุกลามและการ
บาํบดัความเจ็บป่วย การเจ็บป่วยทางจิตใจขึ*นอยู่กบัความสามารถของบุคคลในการสัมพนัธ์กบั
ครอบครัว มิตรสหายและสังคม จะเขา้ใจชดัเจนก็ต่อเมื�อเห็นวา่หน่วยชีวิตหนึ�ง ๆ อยูใ่นสิ�งแวดลอ้ม
ทางสังคมลักษณะใด เห็นได้ชัดที�สุดกรณีโรคหัวใจ และปัจจุบันเชื�อว่าบุคลิกภาพของผูป่้วย
สัมพนัธ์กบัโรคมะเร็งดว้ย ความเจ็บป่วยของเขาไม่อาจแยกจากสภาพจิตใจ อนัเป็นการสนบัสนุน
ให้มีการผสมผสานการบาํบดัทางกายและทางใจเขา้ดว้ยกนั แมมี้การคน้ควา้และขอ้เขียนจาํนวนมาก
เกี�ยวกบัอิทธิพลของจิตใจต่อการลุกลามและการฟื* นตวัของโรค และการคน้พบปรากฏการณ์ตอบกลบั
ทางชีวภาพ (Biofeedback phenomenon) แสดงว่าบุคคลสามารถอาศยัจิตใจโน้มนาํกระบวนการ 
ทางกายไดม้ากมายหลายประเภท แต่กลบัมีความพยายามหาวิธีเบี�ยงเบนอิทธิพลดงักล่าวน้อยมาก 
การบาํบดัแบบกายจิตสัมพนัธ์ ผูป่้วยตอ้งตระหนักว่าตนมีส่วนทาํให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ*น และ
ลุกลามแล้วมีส่วนร่วมในการรักษา ซึ� งความคิดว่าตนเป็นเหตุนั*นมกัถูกปฏิเสธจากผูป่้วยเพราะ
อิทธิพลของความคิดแนวเดส์คาตส์ ความคิดเรื�องผูป่้วยมีส่วนทาํให้ป่วยนั*นมิไดมุ้่งให้เกิดความรู้สึกผิด 
แต่เพื�อให้เกิดการเปลี�ยนแปลงที�จาํเป็น ให้เห็นวา่ผูป่้วยสามารถมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาดว้ย 
(ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 102-106) 

กระบวนการกายจิตสัมพนัธ์ ก่อทศันะเชิงพลวตัเกี�ยวกบัความเจ็บป่วยว่า หน่วยชีวิตมี
ความโนม้เอียงที�จะรักษาตน เมื�อป่วยนอ้ย ๆ กิจกรรมที�เคยทาํสมํ�าเสมอสะดุดลง คือร่างกายบงัคบั
ใหมี้การเปลี�ยนแปลงจงัหวะการทาํงาน ไม่กี�วนัหายไดแ้มไ้ม่มีการรักษา เมื�อเจ็บป่วยรุนแรงตอ้งใช้
ความพยายามมากขึ*นในการฟื* นฟูดุลยภาพอาศยัหมอหรือผูบ้าํบดั ผลที�ตามมาขึ*นกบัการวางจิตใจ
ของผูป่้วยเป็นอย่างมาก มีเพียงแก้ไขทางกายภาพและจิตวิทยา หากยงัเปลี�ยนแปลงวิถีชีวิตและ 
โลกทศัน์ของผูป่้วย การดูแลรักษาประกอบดว้ยการฟื* นฟูและรักษาดุลยภาพที�เคลื�อนไหวของบุคคล 
ครอบครัว และกลุ่มสังคม แต่ผูป่้วยตอ้งกระทาํการดว้ยตนเอง ไม่อาจมีผูใ้ดหยิบยื�นหรือจดัหาให้ได ้
และต้องพึ� งพิงกันระหว่างสุขภาพของบุคคลกับระบบสังคมและระบบนิเวศวิทยาที�แวดล้อม  
การรักษาบางส่วนเป็นเรื� องส่วนตวั บางส่วนเป็นเรื� องของระบบ ทั*งสามส่วนต้องสัมพนัธ์กัน
ตลอดเวลา สุขภาพของคนถูกกาํหนดดว้ยพฤติกรรม อาหารและสิ�งแวดลอ้มยิ�งกวา่อะไรอื�น ปัจเจก
บุคคลมีอาํนาจและความรับผดิชอบที�ตอ้งรักษาหน่วยชีวิตของเราให้สมดุลดว้ยหลกัสุขลกัษณะ คือ
การนอน อาหาร ออกกาํลงักาย การผอ่นคลาย และใชย้าบาํบดั (ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 106-111) 
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การเยียวยาซี�งวินิจฉัยโรคด้วยสัญชาติญาณของตน โดยออกแบบโปรแกรมที�เฉพาะ 
แต่ละบุคคลมาเพื�อส่งเสริมการรักษาทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณ นอกจากนี* ยงัพิจารณาการ
เชื�อมโยงระหวา่งจิตวญิญาณและอารมณ์เครียดซึ�งโรคเฉพาะเหล่านี* เกิดขึ*นในส่วนต่าง ๆ ของระบบ
พลังงานของร่างกาย โดยนําความรู้ที�ได้จากการสังเคราะห์ของศาสตร์ภูมิปัญญาโบราณของ 
สามแหล่ง-จกัระ Hindu, Christian ศีล และ Kabbalah-ตน้ไมแ้ห่งชีวิต ดว้ยโมเดลนี* คุณสามารถ
พฒันาพลงัที�ซ่อนเร้นของคุณเองและสัญชาติญาณพร้อมกบัพฒันาพลงังานและจิตวิญญาณของคุณ 
(Caroline Myss. 1997 : 63 -67)  

อจัฉรา ภาณุรัตน์ กล่าวถึง สํานึกใหม่ของผูน้าํท่ามกลางกระแสการดึงรั* งระหว่าง 
ภูมิปัญญาชาติพนัธุ์และเศรษฐกิจแบบโลกาภิวฒัน์ว่า ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ทั*งโดย
การศึกษาทางชีววิทยา เคมีและฟิสิกส์ ในห้วงเวลาร่วมร้อยปีในศตวรรษที� 20 มีผลกระทบต่อ
ศาสตร์สาขา ต่าง ๆ มากมาย โดยเฉพาะฟิสิกส์สมยัใหม่ มีอิทธิพลอยา่งลึกซึ* งต่อสังคมมนุษยใ์นแง่มุม
ต่าง ๆ เกือบทั*งหมด กลายเป็นพื*นฐานสําคญัของวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ (Natural Science) รวมทั*ง
สามารถบูรณาการระหว่างวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับเทคโนโลยี ศาสตร์สมยัใหม่ดังกล่าวนี*   
มีอิทธิพลต่อโครงสร้างทางการเมืองของโลก เพราะศาสตร์ดงักล่าวสามารถเขา้ถึงและกา้วเลยไปถึง
ความคิดและวฒันธรรมของมนุษยไ์ด ้เปลี�ยนแปลงเงื�อนไขพื*นฐานของการดาํรงอยูข่องชีวิตบนพื*น
โลกทั*งในทางที�เป็นคุณประโยชน์และเป็นโทษอนัตรายต่อชีวติ (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 3) 

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถทาํให้มนุษยเ์ปลี�ยนทศันคติของตนต่อ
จกัรวาลและต่อความสัมพนัธ์ของตนต่อจกัรวาลอีกดว้ย ในยุคความทนัสมยัหรือยุคอุตสาหกรรมที�
ผา่นมา คนทางฝั�งตะวนัออกของโลกต่างก็พยายามปรับทศันคติใหโ้นม้เอียงและเชื�อถือกิจกรรมการ
กระทาํตามแบบแผนของคนฝั�งตะวนัตกของโลก เพราะชนชาติเหล่านั*นพาเราพบแต่ความทนัสมยั 
มีเทคโนโลยีทุ่นแรงมากมาย โน้มน้าวจิตใจของเราให้ทุ่มเททุกสิ� งทุกอย่างเพื�อบาํรุงความสุข  
มีอิทธิพลต่อการสืบทอดความรู้และอุดมการณ์ในการดาํเนินชีวิต บรรยากาศทางการเมืองการปกครอง
ของแต่ละประเทศทางฝั�งตะวนัออกของโลก โดยเฉพาะทวีปเอเชีย ปรากฏเป็นความปั�นป่วนทาง
การเมืองเกือบทุกประเทศ มีการก่อรูปและเติบโตของรัฐบาลให้มีอาํนาจสูงสุด เพื�อวางกฎเกณฑ์
ควบคุมชีวิตประชาชน ประชาชนตอ้งยอมสละอาํนาจอธิปไตยของแต่ละคนบางส่วน เพื�อจดัตั*ง
ประชาสังคมและรัฐขึ*นมา ปัญหาที�ตามมาก็คือประชาชนไม่สามารถควบคุมอาํนาจอธิปไตยของ 
รัฐได ้ ในการดงักล่าวนี*  อิทธิพลการเมืองการปกครองได้ก้าวลํ* าเขา้ถึงระบบการศึกษาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ดว้ยแนวคิดที�เนน้การพฒันาทางวตัถุมากกวา่จิตวิญญาณ ระดมทุน
สร้างโรงเรียนและชั*นเรียนให้มีเครื�องทุ่นแรง และเป็นคลา้ยทาสทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ชาวตะวนัตก ผูเ้ป็นแม่แบบการสร้างสังคมระบบอุตสาหกรรมหรือความทนัสมยัดงักล่าว ผูบ้ริหาร
การศึกษามีทศันคติความเชื�อและความลุ่มหลงตามแนวทางตะวนัตก หลงประเด็นวิทยาศาสตร์ 
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แนวเก่าและฟิสิกส์สมยัเก่า ซึ� งมีอิทธิพลและเป็นพื*นฐานงานวิจยัหรือระเบียบวิธีวิจยัในศตวรรษที� 
17 ที�เนน้ความเชื�อมั�นในชุดทฤษฎีคณิตศาสตร์มากกวา่ความเป็นจริงในธรรมชาติ วิทยาศาสตร์แนว
เก่ามีอิทธิพลล่วงลํ* าถึงระบบความคิดและวฒันธรรมของมนุษย ์ รวมถึงความเชื�อวา่สถานการณ์ต่าง ๆ 
เมื�อถูกจดัอยา่งมีระบบระเบียบและมีตรรกะแลว้ คือความสมบูรณ์ ในยุคความทนัสมยัที�ผ่านมา 
(อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 3-4)  

วิทยาศาสตร์ไม่เคยคาํนึงถึงจุดเริ�มตน้ของจกัรวาล ต่างก็มองว่าอวกาศคือนิรันดร์กาล  
ไม่เปลี�ยนแปลง เพราะทุกภาคส่วนของจกัรวาลถูกตรึงด้วยแรงโน้มถ่วงจากความเชื�อดงักล่าว 
ก่อให้เกิดศาสตร์ต่าง ๆ ในยุคความทนัสมยัมากมาย เพราะกระบวนทศัน์ทางการวิจยัเป็นแนวคิด
แบบวทิยาศาสตร์ (สมยัเก่า) นิยม (Scientism) มีฐานะคติของการวจิยัเชิงปริมาณที�เนน้การใชต้รรกะ
และผลลพัธ์ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติลงสรุปวา่ คือ สูตรสาํเร็จ (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 4) 

แมแ้ต่วงการศึกษาก็ถูกครอบคลุมดว้ยวิธีการวิจยัแนวดงักล่าวเป็นกระแสหลกั มีผลกระทบ
ต่อกิจการและการบริหารหรือบริการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คนงานในโลกของธุรกิจอุตสาหกรรม
ถูกตีค่าเป็นแรงงาน ผูบ้ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมุ่งสร้างผลผลิตเพื�อการแข่งขนัและเล็งเป้าหมายสู่
ผลกาํไร ยิ�งไดเ้ท่าไรยิ�งตอ้งการมากกวา่นั*น ในยุคแห่งความทนัสมยัที�ผา่นมา สามารถเปลี�ยนแปลง
ค่านิยมของคนทางตะวนัออกไดเ้ป็นส่วนใหญ่และอยา่งสิ*นเชิง “ทาสทางเศรษฐกิจ” ขยายผลให้เกิด
ปรัชญาการศึกษาใหม่ที�มุ่งสู่การพฒันาเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการพฒันาความรู้ เพื�อแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจ ภาวะผูน้าํและการบริหารการศึกษาจึงหลงประเด็นหาทางออกค่อนขา้งยาก มีปรากฏการณ์
ของความไม่ลงรอยกนัระหวา่งนกัเรียนกบัครู กระบวนทศัน์ขดัแยง้กนัระหวา่งเด็กกบัผูใ้หญ่ ฯลฯ 
บุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่ายสับสนและยงัจดัการให้กลมกลืนกนัไม่ได ้ระหวา่งความเชื�อดั*งเดิม
ตามแนวทางตะวนัออก กบัความเชื�อใหม่เป็นความเชื�อของวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ (สมยัเก่า) 
ของชาวตะวนัตก เมื�อ 2-3 ศตวรรษที�ผา่นมา (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 4-5) 

เมื�อใดที�สามารถบูรณาการหลกัความรู้แบบอตัวิสัยดา้นของการแพทยเ์อเชียตะวนัออก 
และแบบฮิปโปเครตีสของตะวนัตกเองมาใชก้บัระบบการรักษาสุขภาพปัจจุบนัให้มีทศันะแบบองค์
รวมและนิเวศวิทยาเป็นพื*นฐานก็จะเกิดประสิทธิภาพที�ดีขึ* น สุขภาพดี เจ็บป่วย ปกติ จิตปกติ 
วิกลจริต มีความหมายแตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม ระบบรักษาสุขภาพจะมีประสิทธิผล ต่อเมื�อ
ตั*งอยู่บนแนวคิดทศันะที�ฝังรากลึกในวฒันธรรมและมีพฒันาการที�สอดคลอ้งกบัการเปลี�ยนแปลง
ของสังคมและวฒันธรรม เป็นทศันะแบบกระบวนระบบที�มองสุขภาพเป็นกระบวนการทาํงานและ
เปลี�ยนแปลงอนัต่อเนื�องสอดคลอ้งกบันิเวศวิทยา โดยร่างกาย จิตใจ และสภาพสังคมต่างเป็นเหตุ
ปัจจยัแก่กนัและกนั สุขภาพแยกได้เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ปัจเจกบุคคล สังคม และนิเวศวิทยา 
(ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 89-95) 
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สัมพนัธ์กบัพิชญ ์สมพอง กล่าววา่ คนเป็นทุนทางสังคมที�สําคญัยิ�ง คนมีคุณภาพสังคมก็
จะมีคุณภาพ คนไม่มีคุณภาพสังคมก็ไม่มีคุณภาพ ปัจจุบนัสังคมไทยมีปัญหาสุขภาพที�บั�นทอน
คุณภาพของคนในสังคมไทยอย่างยิ�ง อนัมีสาเหตุมาจากการพฒันาที�ผิดพลาดตั*งแต่ปี พ.ศ. 2500 
เป็นตน้มา สังคมไทยไดมี้การเอาทรัพยากร ไม่วา่จะเป็นดา้นสิ�งแวดลอ้ม หรือทรัพยากรมนุษย ์ มา
ใช้อย่างไม่นึกถึงความเสื�อมโทรมของทรัพยากร ใช้จนเกินกาํลงั เกินความสมดุล เกิดความขาด
แคลนและเป็นมลพิษต่อชีวิตจนเกิดปัญหาความเจ็บป่วยดังกล่าว แต่เดิมเราเน้นการพึ� งตนด้วย
สมุนไพรและการเอื*อเฟื* อเกื*อกูลกนั แต่เมื�อเกิดปัญหาความเจ็บป่วยในยุคที�เรียกวา่พฒันา เราหนัไป
พึ�งพิงทุนนิยม โดยเฉพาะทุนนิยมโลก ซึ� งจะเห็นไดว้่าประเทศทุนนิยม มหาอาํนาจเหล่านี* จะเป็นผู ้
กาํหนดระเบียบ บรรทดัฐาน วิธีการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ตั*งแต่ทางแพทยแ์ผนปัจจุบนั วิธีการรักษา 
สถาบนัเกี�ยวกบัการรักษา เช่น โรงพยาบาล และบริษทัยาต่าง ๆ เป็นตน้ (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 
2555, มีนาคม 22) 

เมื�อก่อนทุนทางสังคมของไทย ค่อนข้างจะมีมาก เหนียวแน่น เพราะคบหาสมาคม
สัมพันธ์กันด้วยความเอื*ออาทร ความช่วยเหลือเกื* อกูลกัน แต่พอทุนนิยมเข้ามา ก็ เอาเงิน  
เอาผลประโยชน์ที�เป็นความเห็นแก่ตวัเป็นตวัตั*ง การจะไปช่วยเหลือใคร ๆ จึงมุ่งไปเรื�องของเงินใน
การรักษา แมแ้ต่การรักษาแผนปัจจุบนันี*  คนเจ็บป่วยที�มีฐานะทางเศรษฐกิจตํ�า ก็มีโอกาสที�จะตาย
มากกวา่กลุ่มที�มีฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ� งสิ�งนี*ทาํให้ระบบความสัมพนัธ์แปรเปลี�ยนไปผกูพนัอยูก่บั
เศรษฐกิจอยูก่บัผลประโยชน์ (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

สังคมไทยนี* เราตกอยู่ภายใตภ้าวะการพึ�งพิงสังคมตะวนัตกวิถีการรักษาแบบตะวนัตก  
มาตั*งแต่ พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบนั ปรากฏการณ์ที�เกิดขึ*นคือ คนไขไ้ม่ไดล้ดลง แต่การเจ็บป่วย
เพิ�มขึ*น คนพึ�งตนเองได้น้อย ระเบียบ บรรทดัฐานในการรักษา ใช้ตามทุนนิยมเกือบทั*งหมด  
จากปรากฏการณ์ที�เกิดโรคภยัไขเ้จ็บมากขึ*น การพึ�งพิงทุนนิยมไม่ไดล้ดลง ยิ�งไปกวา่นั*นการพึ�งพิง
ทุนนิยมกลบัมากยิ�งขึ*นไปอีก จึงเกิดการหาทางออกดว้ยการทดลองแบบบุญนิยมชาติพนัธ์ุชาวอโศก
และกลุ่มแพทยว์ถีิธรรม (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ระบบบุญนิยมนี*  บางอยา่งไม่มีกฎระเบียบ หรือบรรทดัฐานที�วางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ที�แน่นอนตายตวั แต่อาศยัความสัมพนัธ์ เอาวิถีที�ผูกพนักนั ความเอื*ออาทรกนั ในทางด้านพุทธ
ศาสนาเขา้มาช่วย โดยคาํวา่จิตอาสา (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ทาํให้บางอยา่งดูเหมือนวา่ไร้ระเบียบ เพราะมองแบบสังคมตะวนัตก มองวา่โครงสร้าง 
การบริหารจดัการ บรรทดัฐาน ระเบียบ แบบนี*  มนัหละหลวม แต่ว่าจากการที�กลุ่มแพทยว์ิถีธรรม 
ทาํต่อเนื�องมา 18 ปี ปรากฏการณ์ที�เพิ�มขึ*นก็คือ ผูป่้วยที�เคยไปรักษาตามสถาบนัโรงพยาบาลแผน
ปัจจุบนั บางส่วนได้เริ�มหันมาเขา้ร่วมในโครงการแพทยว์ิถีธรรม จะเห็นว่าตั*งแต่แพทยว์ิถีธรรม 
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เริ�มเปิดอบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม อย่างเป็นทางการ 
หลกัสูตร 5-7 วนั ณ สวนป่านาบุญ 1 พ.ศ. 2550 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมเฉลี�ย 100-200 คนต่อรุ่นต่อเดือน 
จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2556 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพิ�มขึ*นเป็น เฉลี�ย 300-500 คนต่อรุ่นต่อเดือน สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลจากวารสารแพทยว์ิถีธรรม ฉบบั กุมภาพนัธ์ 2556 หนา้ 13 ระบุวา่ตั*งแต่เริ�มดาํเนินการมา 
พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2555 เครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ไดแ้นะนาํผูป่้วยรายบุคคล และอบรมหลกัสูตร 
(ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม) 1-7 วนั ให้กบัผูส้นใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ จาํนวน 112,854 คน 
(พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ที� ดูเหมือนว่าเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมไม่มีระเบียบแบบแผนบรรทัดฐานที�ชัดเจน  
ความเป็นจริงนั*นมีระเบียบแบบแผนบรรทดัฐานของมนัอยูข่า้งในอยู ่อยา่งเช่นเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม
นั*น มีการผูกโยงสายสัมพนัธ์กนัโดยใช้หลกัของทฤษฎีเคออส และความเสียสละ ความเอื*ออาทร 
บุญกุศล ซึ� ง ทฤษฎีไร้ระเบียบ มาจาก Chaos theory ซึ� งแปลเป็นไทยแลว้ใช้ต่างกนัหลายคาํ อาทิ 
ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรือบางทีก็เรียกทบัศพัทว์า่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื*อขยบัปีก
ทาํให้เกิดพายุ” มาจาก “Butterfly effect” ซึ� งศาสตราจารยเ์อ็ดเวิร์ด ลอเร้นซ์ (Edward Lorenz) 
คน้พบโดยบงัเอิญ จากการเฝ้าดูตวัเลขการจาํลองทางอุตุนิยมวทิยาที�ทีการปรับเปลี�ยนทุก 0.0000001 
สร้างใหเ้กิดความคลาดเคลื�อนที�คาดไม่ถึง เขาคน้พบวา่ความคลาดเคลื�อนเพียงนอ้ยนิดก่อให้เกิดการ
เปลี�ยนแปลงอยา่งมหาศาลทางอุตุนิยมวทิยา และในแต่ละครั* งผลลพัธ์ไม่เหมือนเดิมเลย เมื�อพล็อตกราฟ
ออกมาจะเป็นรูปร่างคลา้ยผีเสื*อ และเขานาํไปอธิบายวา่ แมก้ระทั*งผีเสื*อตวัเล็ก ๆ กระพือปีกเบา ๆ 
ที�บราซิล อาจส่งผลกระเทือนถึงเท็กซัสได้ ซึ� งเป็นที�มาของวลีก้องโลก “ผีเสื* อขยบัปีกทาํให้เกิด
พายุ” และต่อมามีคนขยายความว่า “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” ซึ� งขณะนั*นยงัไม่ไดต้ั*งเป็น
ทฤษฎีอะไร ผูที้�บญัญติัคาํว่า Chaos theory คือ เจมส์ เอ ยอร์ค (James A.Yorke) ทฤษฎีเคออส 
อธิบายถึงปรากฏการณ์ในธรรมชาติที�ดูเหมือนสะเปสะปะไร้ระเบียบแต่แทจ้ริงแลว้มนัมีระเบียบ
ของมนัอยูภ่ายในนั*น (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ซึ� งสอดคล้องกับที�  กระแส ชนะวงศ์ ได้กล่าวในหัวข้อเรื� อง “ภาวะผู ้นํากับงาน
สาธารณสุข” ว่า “การสาธารณสุขไม่ใช่เกาะเดียวอยู่กลางทะเล แต่มนัเกี�ยวข้องกับหลายเกาะ  
หลายองค์ประกอบ เช่น ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดลอ้ม การเมืองและวฒันธรรม เป็นตน้ 
ทุกอยา่งเกี�ยวโยงสัมพนัธ์กนัทั*งหมด” (กระแส ชนะวงศ.์ บรรยาย 2556, กนัยายน 28) 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัจากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนงานวิจยั และ
เอกสารที�เกี�ยวขอ้ง ดงันี*  
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การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง
กบัการแพทยว์ถีิพุทธระหวา่ง พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�
เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ย
แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์
แผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื*นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม ทฤษฎีเกี�ยวกับ
สสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั*วตรงกนัขา้ม  รวมทั*งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็น
องคร์วม 

เกิดองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธในการสร้างสุขภาวะที�ดีส่วนบุคคล 

เกิดองคค์วามรู้การแพทยใ์นการสร้างสุขภาวะที�ดีส่วนบุคคล เชื�อมโยงมาสู่การเกิดจิต
อาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ดาํเนินกิจกรรมในการพึ�งตน และช่วยผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี 
ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํให้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ เกิดประสบการณ์นาํมาสู่
องค์ความรู้ ในการจดัลาํดบัความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็หรือเทคนิคการดูแล
สุขภาพแต่ละขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทราบแรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาการแพทยว์ิถีพุทธ 
ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดีตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ 

ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ 
นานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์จากการนาํเสนอของจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ที�มีประสบการณ์ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี 

ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ 

วิเคราะห์แบบสอบถามของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้องค์ประกอบการพฒันาการ 
แพทยว์ถีิพุทธ และยทุธศาสตร์การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

 

ภาพที� 6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทย์จากจดหมายเหตุและสื� อต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้องกับการแพทย ์
วถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบั
สุขภาวะของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎี
เกี�ยวกับการสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และการแพทยพ์ื*นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม ทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎี
สุขภาวะแบบขั*วตรงกนัขา้ม รวมทั*งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม 

เกิดองค์ความรู้การแพทยใ์นการสร้างสุขภาวะที�ดีส่วนบุคคล เชื�อมโยงมาสู่การเกิด 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ดาํเนินกิจกรรมในการพึ�งตน และช่วยผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ เกิดประสบการณ์นาํมาสู่
องค์ความรู้ในการจดัลาํดบัความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแล
สุขภาพแต่ละขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทราบแรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ที�มีประสบการณ์ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�น
ให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ นาํประสบการณ์องค์ความรู้เสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  

นาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์สังเคราะห์เป็นรูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ  

วิเคราะห์แบบสอบถามของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ไดอ้งคป์ระกอบการพฒันาการ 
แพทยว์ถีิพุทธ และยทุธศาสตร์การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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



133 
 

บรรณานุกรม 

 
 .  (2556). ธรรมพุทธสุดลกึ. พิมพค์รั* งที� 6.  กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ.์ 
กนกวรรณ  ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั.  (2552). สรีรวิทยา 3.  พิมพค์รั* งที� 7.  

กรุงเทพมหานคร :  โรงพิมพ ์เรือนแกว้การพิมพ.์ 
กรมการศาสนา.  (2541). พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐ. กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยั

มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 
กระทรวงการพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย.์  (2550). ปฏิญญาอาสาสมคัรไทย. 

[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้ากhttp://wvvw.m-society.go.th/content_detail.php?pageid= 
155. สืบคน้ 14 พฤศจิกายน 2557. 

กระปุกดอทคอม.  “สุขบญัญติั 10 ประการ”, เสริมสร้างสุขภาพดว้ย สุขบญัญติั 10 ประการ.
[ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  : http://health.kapook.com/view6623.html. สืบคน้  28 
ธนัวาคม 2552. 

กระแส ชนะวงศ.์  (2556, กนัยายน 28).  ประธานอาศรมสาธารณสุขชุมชนหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวชิายทุธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์.  บรรยาย. 

กิเลน ประลองเชิง.  (2550).  นํ*าในแกว้ที�สาม. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  http://writer.dek-
d.com/on_bluesky/story/viewlongc.php?id=403426&chapter=179 สืบคน้ 28 
มิถุนายน 2558. 

กลุ่มสุดฝั�งฝัน.  (2556).  สรรค่าสร้างคน.  พิมพค์รั* งที� 6. กรุงเทพมหานคร : อุษาการพิมพ.์   
คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ กระทรวงสาธารณสุข.  (2555). 

แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ในช่วงแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 11 
พ.ศ. 2555 – 2559. นนทบุรี : องคก์ารสงเคราะห์ทหารผา่นศึก ในพระบรมราชูปถมัภ ์
กรุงเทพฯ. 

คาํแกว้  สมบูรณ์.  (2551). การวจิยัเรื�อง “กดจุดหยดุปวดอยา่งรวดเร็ว”, ใน กดจุดหยุดปวดแบบ
รวดเร็ว.  กรุงเทพมหานคร :  สุขภาพใจ. 

โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิ
สาธารณสุขกบัการพฒันา.  (2541).  ทฤษฎแีพทย์จีน.  พิมพค์รั* งที� 4.  กรุงเทพมหานคร : 
สาํนกัพิมพห์มอชาวบา้น. 

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



134 
 

จุฑา ลิ*มสุวฒัน์.  (2552). “ปัสสาวะบาํบดั (Urine Therapy)”, การรวบรวมองคค์วามรู้ เรื�อง ปัสสาวะ
บาํบดั (Urine Therapy). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  

:http://www.thaicam.go.th/index.php?option=com_content&view= 
article&id=183:-urine-therapy&catid=49:2009-09-09-09-44-27&Itemid=136. 
สืบคน้ 11 มิถุนายน 2552. 

จุมพล พลูภทัรชีวนิ.  (2549). สาส์นจากวารี (Messages from Water). [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  

http://writer.dek-d.com/on_bluesky/story/viewlongc.php?id= 403426 & 
chapter=179  สืบคน้ 28 มิถุนายน 2558. 

จาํหลกันครธม.  (ศิลาจาํหลกั). (2556, พฤษภาคม 13). ภาพถ่าย. 
ใจเพชร  กลา้จน.  (2555).  “การใชส้มุนไพรฤทธ̂ิเยน็ สูตรหมอเขียว” ใน หมอเขียว.  หนา้ 32-33. 

มุกดาหาร : ศูนยสุ์ขภาพสวนป่านาบุญ (จดัพิมพ)์. 
_______.  (ม.ป.ป.).  การเตรียมวางขันธ์วางร่าง (ส่งวิญญาณ).  มุกดาหาร : ศูนยสุ์ขภาพสวนป่านา

บุญ (จดัพิมพ)์. 
_______.  (เรียบเรียง)  (2556).  การปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจตามหลกัการแพทย์วถิีธรรม.  

มุกดาหาร : มูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย (จดัพิมพ)์.  (เอกสารการอบรม
หลกัสูตรการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม เพื�อการพึ�งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, 
นายแพทยเ์ทวญั  ธานีรัตน์. (บก.), สาํนกัการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข และ
โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ, มูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย). 

_______.  (ม.ป.ป.).  การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร.  มุกดาหาร : ศูนย์
สุขภาพสวนป่านาบุญ. 

_______และคนอื�นๆ.  (2557).  การแพทย์วถิีธรรมกบัการสร้างสุขภาวะในเรือนจํา.  กรุงเทพฯ : 
พิมพดี์. 

_______.  (2557). “การแพทยว์ถีิธรรมเพื�อมวลมนุษยชาติ.” ใน Program and Articles.  
International Conference of Public Health Program On Health Care Wisdom for 
Mankind. (ICPHP2014).  หนา้ 31-45.  Surin : SurindraRajabhat University. 

_______.  (2557).  ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑ การผ่าตัดกเิลส เหตุแห่งโรคทุกข์ทั%งปวง.  กรุงเทพฯ : 
พิมพดี์. 

_______.  (2557).  ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒ ผ่าตัดโรคภัยโดยใช้สมดุลร้อนเยน็.  กรุงเทพฯ : พิมพดี์. 
_______.  (2557).  ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๓ เป็นโสดดีหรือมีคู่.  กรุงเทพฯ : พิมพดี์. 

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



135 
 

_______.  (2553). ความเจ็บป่วยกบัการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกจิพอเพยีง ตามหลกัแพทย์
ทางเลอืกวถิีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกจิพอเพยีงสวนป่านาบุญ 
อาํเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร.วทิยานิพนธ์ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒัน
บูรณาการศาสตร์  มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. 

_______.  (2556).  คู่มือการใช้สมุนไพรฤทธิ}เยน็กบัการดูแลสุขภาพ.  กรุงเทพฯ : กองบุญแพทยว์ถีิ
ธรรมแห่งประเทศไทย (จดัพิมพ)์. 

_______.  (ม.ป.ป.).  คนพอเพยีง.  มุกดาหาร : ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านาบุญ (จดัพิมพ)์. 

_______.  (2554, มกราคม-เมษายน).  “ความเจบ็ป่วยกบัการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม
หลกัการแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ.”  วารสารสํานักการแพทย์ทางเลอืก.  4(1) : 25-483.  
(วทิยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาพฒันบูรณาการศาสตร์ คณะ
บริหารศาสตร์ มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี พ.ศ. 2553). 

_______.  (ม.ป.ป.).  ความผาสุกที�แท้จริง.  มุกดาหาร : ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่านาบุญ (จดัพิมพ)์. 

_______.  (2557, เมษายน-สิงหาคม).  “เดินตามรอยบาท...พระศาสดา.” วารสารแพทย์วถิีธรรม.   
ฉ. 4 : 17-25. 

_______.  (2556, ตุลาคม).  “ตอบแหลก...แหกค่าย โรคไตวายเรื*อรังระยะสุดทา้ย.” วารสารแพทย์
วถิีธรรม.  ฉ. 3 : 13-14. 

_______.  (2557, เมษายน-สิงหาคม).  “ตอบแหลก...ก่อนแหกค่าย ภาวะร้อนเยน็พนักนั ฯลฯ.” 
วารสารแพทย์วถิีธรรม.  ฉ. 4 : 13-15. 

_______.  (2556).  ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๑ ร้อน-เยน็ไม่สมดุล.  พิมพค์รั* งที� 30.  กรุงเทพฯ : อุษา
การพิมพ.์ 

_______.  (2556).  ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๒ ความลบัฟ้า.  พิมพค์รั* งที� 16.  กรุงเทพฯ : อุษาการ
พิมพ.์ 

_______.  (2556).  ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๓ มาเป็นหมอดูแลตัวเองกนัเถอะ.  พิมพค์รั* งที� 17.  
กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ.์ 

_______.  (เรียบเรียง)  (ม.ป.ป.).  เทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกจิพอเพยีงตามหลกัการแพทย์
วถิีธรรม เพื�อควบคุมป้องกนัโรค บําบัดบรรเทา และฟื% นฟูสุขภาพ. มุกดาหาร : ศูนย์
เรียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ (จดัพิมพ)์. 

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



136 
 

_______.  (2555).  เทคนิคการทาํใจให้หายจากโรคเร็ว.  มุกดาหาร : ศูนยสุ์ขภาพสวนป่านาบุญ 
(จดัพิมพ)์. 

_______.  (2555).  มหัศจรรย์นํ%าปัสสาวะบําบัด ยาดีที�คนส่วนใหญ่ไม่รู้.  มุกดาหาร : ศูนยสุ์ขภาพ
สวนป่านาบุญ (จดัพิมพ)์. 

_______.  (2555).  ย่านาง.  พิมพค์รั* งที� 27.  กรุงเทพฯ : ธีระการพิมพ.์ 
_______.  (2555).  สู้ทุกทุกข์ภัยด้วยใจเป็นสุข.  มุกดาหาร : ศูนยสุ์ขภาพสวนป่านาบุญ (จดัพิมพ)์. 
_______.  (เรียบเรียง)  (ม.ป.ป.).  อาหารล้างพษิร้อนปรับสมดุล. มุกดาหาร : ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�ง

ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ (จดัพิมพ)์. 
ฉตัรวรัญ องคสิงห์.  (2550).  อาสาสมคัรสาธารณสุข ; ศักยภาพและบทบาทในบริบทสังคมไทยที�  

เปลี�ยนแปลงไป. สถาบนัวจิยัระบบสาธารณสุข. 
ฉนัทนา  อิศรางกรู ณ อยธุยา และทวศีกัด̂ิ  จินดานุรักษ.์ (2540).  “สสารกบัพลงังาน”,  ใน 

วทิยาศาสตร์กบัสังคม.  พรพิมล  นุ่นปาน และสมพิศ  นิชลานนท ์บรรณาธิการ. หนา้ 
119-170. พิมพค์รั* ง ที� 4. กรุงเทพมหานคร : กระทรวงพลงังาน. 

เฉลิมพล  เกิดมณี.  (2547). “ปรัชญา วิวฒันาการ และแนวคิดการแพทยแ์ผนไทย”, ใน แนวคิดและ
ทฤษฎกีารแพทย์แผนไทย.  เยาวภา  ปิ� นทุพนัธ์ บรรณาธิการ. หนา้ 1-24. 
กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 

ชชัวาลย ์เรืองประพนัธ์.  (2543). สถิติพื%นฐานพร้อมตัวอย่างการวเิคราะห์ด้วยโปรแกรม Minitab 
SPSS และ SAS. ขอนแก่น : มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  

โซเกียล รินโปเช.  (2543).  เหนือห้วงมหรรณพ : คําสอนธิเบตเพื�อการอยู่และตายอย่างไร้ทุกข์.  
The Tibetan Book Of Living and Dying (Part I Living) แปลโดย  พระไพศาล วสิาโล. 
กรุงเทพมหานคร :สาํนกัพิมพ ์มูลนิธิโกมลคีมทอง. 

ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์.  (2550).  การพฒันาโมเดลเชิงสาเหตุของจิตอาสาของนักเรียนประถมศึกษา
ตอนปลายในโรงเรียนสังกดัสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั%นพื%นฐาน. สาขาวชิาวจิยั
การศึกษา ภาควชิาวจิยัและจิตวทิยาการศึกษา คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

ดวงทิพย ์อนัประสิทธิ.  (2555).  รูปแบบการขัดเกลาทางสังคมเพื�อเสริมสร้างจิตอาสาในชุมชน : 
กรณีศึกษา ชุมชนบางนํ%าหวาน อาํเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ. วทิยานิพนธ์
ศิลปศาสตรมหาบณัฑิต สาขาการบริหารการพฒันาสังคม คณะพฒันาสังคมและ
สิ�งแวดลอ้ม สถาบนับณัฑิตพฒันบริหารศาสตร์. 

ดุษณี  สุทธปรียาศรี.  (2535).  “ปัญหาโภชนาการ.” ใน โภชนศาสตร์สาธารณสุข.  กิติตยคัคานนท ์
บรรณาธิการ.  หนา้ 1-54. พิมพค์รั* งที� 9.  นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยั 

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



137 
 

ธรรมาธิราช. 
ตาร์ธาง  ตุลก.ู  (2551).  ดุลยภาพแห่งชีวติ.  Gesture of Balance แปลโดยบุลยา.  กรุงเทพมหานคร : 

มูลนิธิโกมลคีมทอง. 
ธรรมทศัน์สมาคม.  (2558).  สุดยอดหมออาริยะ (หมอชีวกโกมารภัจจ์). กรุงเทพฯ : อุษาการพิมพ.์ 
ธรรมภทัรภิกข.ุ  (2522).  ปรัชญาของพระพุทธองค์. พิมพครั้์งที� 3.  กรุงเทพมหานคร : อมรการ

พิมพ.์ 
ธรรมสภา.  (2540).  พุทธศาสนสุภาษิต ฉบับสมบูรณ์.  กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา. 
ธวชั  บูรณถาวรสม.  (2551).  “โรคมะเร็งตามทฤษฎีแพทยแ์ผนจีน”, ใน  การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง

ด้วยการแพทย์ผสมผสาน.  เทวญั  ธานีรัตน์ และคณะ บรรณาธิการ.  หนา้ 99-124.  พิมพ์
ครั* งที� 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั สุขมุวทิมีเดีย มาร์เก็ตติ*ง จาํกดั. 

ธานินทร์ ศิลป์จารุ.  (2557).  การวจัิยและวเิคราะห์ข้อมูลทางสถิติด้วย SPSS และ AMOS (พิมพ์
ครั* งที� 15). นนทบุรี:  เอส.อาร์.พริ*นติ*ง แมสโปรดกัส์. หนา้ 419. 

นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์ และคณะ.  (2556).  รอยเวลา : เส้นทางประวตัิศาสตร์สุขภาพ. กรุงเทพฯ :          
สุขศาลา. 

นบัวรรณ เอมนุกลูกิจ.  “ความหมายของสุขภาพ”,  สุขภาวะคืออะไร. [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  : 
dsd.pbru.ac.th/health/index.php?option=com.id. สืบคน้ 25 กนัยายน 2552. 

บรรจบ  ชุณหสวสัดิกุล.  (2547).  “การลา้งพิษเพื�อเสริมสุขภาพและบาํบดัโรค”,  ใน  ธรรมานามัย.   
มุกดา ตน้ชยั  บรรณาธิการ.   นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 

_______.  (2551).  “ประสบการณ์รักษามะเร็งดว้ยธรรมชาติบาํบดั”, ใน การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ด้วยการแพทย์ผสมผสาน.  เทวญั ธานีรัตน์ และคณะบรรณาธิการ.  หนา้ 15-52.  พิมพ์
ครั* งที� 2.  กรุงเทพมหานคร : สุขมุวทิยมี์เดียมาร์เก็ตติ*ง. 

_______.  (2546).  วทิยาศาสตร์ว่าด้วยนํ%าปัสสาวะบําบัดโรค. กรุงเทพ : สาํนกัพิมพร์วมทรรศน์.  
ประทีป  อศัวภูมิ.  (25520).  “แผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ ฉบบัที� 10”,  กลุ่มพฒันายทุธศาสตร์ 

สาํนกันโยบายและยทุธศาสตร์. [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  : 

Bps.ops.moph.go.th/Plan10/plan10.htm.สืบค้น 25 กนัยายน 2552.   
ประเวศ  วะสี.  (2552). “เอนโดรฟิน”, จิตวญิญาณ Spirituality. [ออนไลน์].เขา้ถึงไดจ้าก  : 

www.novabizz.com/NovaAce/Spiritual/ Spirituality.htm.สืบคน้ 28 ธนัวาคม 2552. 
ปรีดา  ตั*งตรงจิต และคณะ.  (2547).  “อาหารไทยพื*นบา้น”,  ใน  ธรรมานามัย.  มุกดา ตน้ชยั 

บรรณาธิการ.  หนา้ 1-83. นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 

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



138 
 

พรชยั  มาตงัคสมบติั และจินดา  นยัเนตร.  (2527).  “ความตา้นทานและภูมิคุม้กนัโรค”, ใน
วทิยาศาสตร์ชีวภาพ.  เครือวลัย ์ โสภาสรรค ์บรรณาธิการ.  หนา้ 255-300.  พิมพค์รั* งที� 2.  
กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพก์ราฟฟิตอาร์ต.   

พรชยั  มาตงัคสมบติั และมาลี  จึงเจริญ.  (2527).  “โรคภูมิแพแ้ละความผดิปกติอื�นของระบบ
ภูมิคุม้กนั”, ใน  วทิยาศาสตร์ชีวภาพ.  เครือวลัย ์โสภาสรรค ์บรรณาธิการ. หนา้ 303-349.
พิมพค์รั* งที� 2.  กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพก์ราฟฟิตอาร์ต. 

พระไตรปิฎกฉบบัสยามรัฐ. กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพม์หามกุฎราชวทิยาลยั. 
พระไตรปิฎกภาษาไทยฉบบัหลวง.  (2525).  กรุงเทพมหานคร : กระทรวงศึกษาธิการ.  
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบบัหลวง.  (2514).  กรุงเทพมหานคร : กรมศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ. 
พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต).  (2531). พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์.  พิมพค์รั* งที� 4.  

กรุงเทพมหานคร  :  มหาจุฬาลงกรณ์ราชวทิยาลยั. 
พระไพศาล วสิาโล.  (2550).  เมื�อดอกไม้บานสะพรั�งทั%งแผ่นดิน. กรุงเทพมหานคร : เครือข่ายพุทธิกา. 
พระมหาอุดร สุทฺธิาโณ (เกตุทอง).  (2554).  ศึกษาสุขภาพแบบองค์รวมวถิีพุทธในพระไตรปิฎก.

วทิยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาพระพุทธศาสนาบณัฑิตวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั. 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร ประกาศนียบตัร และอนุปริญญาบตัร 
 ของมหาวทิยาลยัศิลปากร ณ หอประชุมมหาวทิยาลยัศิลปากร วนัองัคารที� 12 กรกฎาคม 

2520.  [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech. สืบคน้ 16 
กนัยายน 2557. 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัร และอนุปริญญาบตัรของจุฬาลงกรณ์
มหาวทิยาลยั ณ หอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั วนัเสาร์ที� 12 กรกฎาคม 2518. 
[ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech. สืบคน้ 16 
กนัยายน 2557. 

พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบตัรของมหาวทิยาลยัมหิดล ณ อาคารใหม่ สวน
อมัพร วนัพฤหสับดีที� 8 สิงหาคม 2534. [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก
http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech. สืบคน้ 16 กนัยายน 2557. 

พระราชดาํรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที�เขา้เฝ้าฯ ถวายชยัมงคล เนื�องในโอกาสวนัเฉลิม
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต วนัพุธที� 4 
ธนัวาคม 2534.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ohm.go.th/th/monarch/ speech. 
สืบคน้ 16 กนัยายน 2557. 

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



139 
 

พระราชดาํรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที�เขา้เฝ้าฯ ถวายชยัมงคล เนื�องในโอกาสวนัเฉลิม 
พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลยั สวนจิตรลดารโหฐาน พระราชวงัดุสิต วนัศุกร์ที� 4 
ธนัวาคม 2541. [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech. 
สืบคน้ 16 กนัยายน 2557. 

พระราชดาํรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที�เขา้เฝ้าฯ ถวายชยัมงคล เนื�องในโอกาสวนัเฉลิม 
 พระชนมพรรษาณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวงัดุสิต วนัพฤหัสบดีที�  23 

ธันวาคม 2542. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก  http://student.nu.ac.th/nu_aom-am/6-1.htm. 
สืบคน้ 16 กนัยายน 2557. 

พระราชดาํรัส พระราชทานเพื�อเชิญไปอ่านในพิธีเปิดการประชุม การสังคมสงเคราะห์แห่งชาติ  
 ครั* งที� 15 ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร์ วนัพฤหสับดีที� 25 เมษายน 2539.  [ออนไลน์]. 
 เขา้ถึงไดจ้าก http://www.ohm.go.th/th/monarch/speech. สืบคน้ 16 กนัยายน 2557. 
พิชญ ์สมพอง.  (2555, มีนาคม 22).  อาจารยพ์ิเศษประจาํคณะรัฐประศาสนศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัขอนแก่น.  สัมภาษณ์. 
พิชิต  โตสุโขวงศ.์  (2535).  “กระบวนการของชีวติในระดบัโมเลกุล”, ใน วทิยาศาสตร์ชีวภาพ.  

เครือวลัยโ์สภาสรรค ์บรรณาธิการ. หนา้ 1-50. พิมพค์รั* งที� 11.  นนทบุรี : สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 

พิเชษฐ ์บุญทว ีและคณะ.  “เซลลข์องสิ�งมีชีวติ”,  เซลล์และทฤษฎขีองเซลล์.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงได้
จาก:  www.thaigoodview.com/library/.../45/.../ mitochondria.html. สืบคน้ 14
สิงหาคม 2553.   

ฟริตจ๊อฟ คาปร้า.  (2550).  จุดเปลี�ยนแห่งศตวรรษ. เล่ม3. The Turning Point  แปลโดย พระประชา 
ปสันนธมโมและคณะ.  กรุงเทพฯ : สาํนกัพิมพม์ูลนิธิโกมลคีมทอง. 

มาลี  อาณากุล และบุษกร  เมธางกรู.  (2547).  “หลกัธรรมมานามยักบัภูมิปัญญาการแพทยแ์ผน
ไทย”,  ธรรมานามัย.  มุกดา  ตน้ชยั บรรณาธิการ.  หนา้ 1-41.  นนทบุรี : สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช.  

มุกดา  ตน้ชยั.  (2547).  “วทิยาศาสตร์ในการนวดและการประคบ”,  วทิยาศาสตร์ในการแพทย์แผน
ไทย.  เยาวภา  ปิ� นทุพนัธ์ บรรณาธิการ.  หนา้ 145-178.  นนทบุรี : สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช.   

มูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย.  (2556, กุมภาพนัธ์).  วารสารแพทย์วถิีธรรม. ฉ.1 : 13. 
ราตรี  สุดทรวง และวรีะชยั  สิงหนิยม.  (2550).  ประสาทสรีรวิทยา.  พิมพค์รั* งที� 5.  

กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพแ์ห่งจุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั. 

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



140 
 

ลลิดา  อาชานานุภาพ และสุรเกียรติ  อาชานานภาพ.  (2538).  กดจุดหยุดโรค.  พิมพค์รั* งที� 2.  
กรุงเทพมหานคร : สาํนกัพิมพห์มอชาวบา้น. 

ลามะโซปะ  ริมโปเช.  (2553).  พลงัแห่งกรุณาคือการเยยีวยาสูงสุด.  Ultimate Healing : The Power 
of Compassion แปลโดยธีรเดช อุทยัวทิยารัตน์.  กรุงเทพมหานคร : มูลนิธิโกมลคีมทอง. 

วลัลภ  พรเรืองวงศ.์  “เพิ�มผกั ลดเนื*อ ลดความดนัเลือด”, บา้นสุขภาพ เพิ�มผกั ลดเนื*อ ลดความดนั
เลือด.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  : gotoknow.org/blog/health2you/10180. สืบคน้ 28 
ธนัวาคม 2552. 

วรรณดี สุทธินรากร.  (2556).  การวจัิยเชิงคุณภาพ : การวจัิยในกระบวนทัศน์ทางเลอืก. กรุงเทพฯ : 
สยามปริทศัน์. 

วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี.  “เปอรอกซิโซม”,  เซลลชี์ววทิยา.  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก  : 

http://th.wikipedia.org/wiki/เปอรอกซิโซม. สืบคน้ 14 สิงหาคม 2553. 
แรงจูงใจ.  (2557).  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  : http://th.wikipedia.org/wiki/แรงจูงใจ. สืบคน้ 14 

มีนาคม 2557. 
วภิาพร เกิดท่าไม.้  (2555).  ปัจจัยที�มีผลต่อพฤติกรรมจิตอาสาของประชาชนในกองพลทหารปืน

ใหญ่ต่อสู้อากาศยาน กรณีศึกษามหาอุทกภัย ปี 2554. วทิยานิพนธ์มหาบณัฑิต   สาขาการ
จดัการสาธารณะ มหาวทิยาลยับูรพา. 

วฒิุ  วฒิุธรมเวช.  (2547).  คัมภีร์เภสัชรัตนโกสินทร์.  พิมพค์รั* งที� 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั ศิลป์
สยามบรรจุภณัฑแ์ละการพิมพ ์จาํกดั. 

ศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัว.ี  (2553).  “การสวนลา้งลาํไส้”,  การสวนลา้งลาํไส้-ศูนยธ์รรมชาติบาํบดั
บลัว.ี  [ออนไลน์]. เขา้ถึงไดจ้าก  : www.balavi.com/content_th/activity/activity_2. 
asp. สืบคน้ 7 มกราคม 2553. 

สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั.  (2550).  แนวคิด รูปแบบ และวธีิการของ
การพฒันาจิตสํานึกอาสาสมัครในมหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ : กรณศึีกษาการจัดกจิกรรม
ของสํานึกบัณฑิตอาสาสมัคร. สาํนกับณัฑิตอาสาสมคัร มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์. 

สมชาย  ลี�ทองอินทร์.  (2547).  “การเคลื�อนไหวร่างกายกบัสุขภาพ”, ใน ธรรมานามัย.  มุกดา ตน้ชยั 
บรรณาธิการ.  หนา้ 223-278.  นนทบุรี : สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช. 

สมบูรณ์ จยัวฒัน์.  “กินเพื�อสุขภาพดว้ยหลกั 9 ประการ.”  กินเพื�อสุขภาพดว้ยหลกั 9 ประการ.
[ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก : www.mfu.ac.th/school/nurse/download/current_news01. 
pdf.  สืบคน้ 28 ธนัวาคม 2552. 

สมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต.  (2557, ตุลาคม 23)  สัมภาษณ์. 

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



141 
 

สันต ์ใจยอดศิลป์.  (2556).  “หลกัทฤษฎีการปรับเปลี�ยนวิถีชีวติ”  [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก :  
http://visitdrsant.blogspot.com/2010/01/transtheoretical-stage-of-change-
model.html.  สืบคน้  18  ธนัวาคม 2557. 

สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชนโดยพระราชประสงคใ์นพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัเล่มที� 15.  
“มลพิษต่างๆ”,  ปัญหาสิ�งแวดลอ้มระดบัสากล.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  : 

web.ku.ac.th/schoolnet/snet6/envi3/en-sakol/sakoln.htm. สืบค้น 7 มกราคม 2553. 
สาวคาํเอื*อย.  (2557, กุมภาพนัธ์ 26).  สัมภาษณ์.  
สิทธิโชค  วรานุสันติกุล.  (2546).  จิตวทิยาสังคม: ทฤษฎีและการประยุกต์ใช้.  กรุงเทพมหานคร : 

บริษทั ซีเอด็ยเูคชั�น จาํกดั (มหาชน). 
สาํนกัการแพทยท์างเลือก กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวง

สาธารณสุข.  (2551).  การดูแลผู้ป่วยโรคมะเร็งด้วยการแพทย์ผสมผสาน.  พิมพค์รั* งที� 2.  
กรุงเทพมหานคร : บริษทั สุขมุวทิยมี์เดีย มาร์เก็ตติ*ง จาํกดั. 

สาํนกัการแพทยท์างเลือกกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก.  (2551).  “การ
รวบรวมองคค์วามรู้ เรื�อง ปัสสาวะบาํบดั (Urine Therapy)”,  ปัสสาวะบําบัด.  
กรุงเทพมหานคร :  สาํนกัการแพทยท์างเลือกกรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก. 

สาํนกัโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข.  (2552).  แนวทางการปฏิบัติงาน
ควบคุมและป้องกนัโรคไม่ติดต่อสําหรับเจ้าหน้าที�สาธารณสุข.  สุวภิา  นิตยางกรู และ
คณะบรรณาธิการ.  กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพส์าํนกังานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ. 

สีนวล ไชยจกัร.  (2557,กุมภาพนัธ์ 25).  สัมภาษณ์.  
สุรพล  ธรรมร่มดี และมิรา  ชยัมหาวงศ.์  (2552).  หลอมรวมการเรียนรู้เพื�อความเป็นไทยเล่ม 3 

สุขภาพทางเลอืกเพื�อดุลภาพแห่งชีวติ กลุ่มแพทย์และสาธารณสุขทางเลอืก.  
กรุงเทพมหานคร : บริษทั แปลน พริ*นติ*ง จาํกดั. 

หมอเด่น.   “เอนโดรฟิน”, ความรักกบัสารเอ็นโดฟินส์ (ENDORPHINES).  [ออนไลน์].  เขา้ถึงได้
จาก  : www.oknation.net/blog/ moh-den/2009/07/28/entry-2. สืบคน้  27 ธนัวาคม 
2552. 

อภิชาต  ลิมติยะโยธิน.  (2547).  “วทิยาศาสตร์ในการนวดและการประคบ”, ใน  วทิยาศาสตร์ใน
การแพทย์แผนไทย.  เยาวภา  ปิ� นทุพนัธ์ บรรณาธิการ. หนา้ 185-256.  นนทบุรี : 
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมมาธิราช.  

อมร  ทองสุก.  (2553).  เข็มทศิสุขภาพ.  พิมพค์รั* งที� 2.  กรุงเทพมหานคร : บริษทั ชุณหวตัร จาํกดั. 

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



142 
 

อาตีก๊ะ  จรัลศาส์น.  (2550).  ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อการปฏิบัติงานของอาสาสมัครพฒันาสังคมและ
 ความมั�นคงของมนุษย์ระดับตําบล ศึกษากรณตีัวอย่างในจังหวดัปัตตานี. กลุ่มนโยบาย
 และวชิาการสาํนกังานพฒันาสังคมและความมั�นคงของมนุษย ์ จงัหวดัปัตตานี. 

อจัฉรา ภานุรัตน์. (2550). บริบทและแนวโน้มทางการศึกษาเพื�อสันติสุข. สุรินทร์ : สาํนกัพิมพ์
มหาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์. 

_______. (2554). ธัมมวจัิยและสิกขา : ปรัชญาการวจัิยและการศึกษาท้องถิ�น.  สุรินทร์ : 
สาํนกัพิมพม์หาวทิยาลยัราชภฏัสุรินทร์. 

อมัพร กุลเวชกิจ และคณะ.  (2552, ตุลาคม 13-16).  “การวิจยัเรื�อง ผลของการฝึกโยคะต่อความสุข
และภาวะซึมเศร้าในผูป่้วยที�มีอาการซึมเศร้า”.  ศรีนครินทร์เวชสาร.  ฉ. 3 : 54. 

อุ่นเอื*อ สิงห์คาํ.  (2555).  กระบวนการและผลกระทบของการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวถิีพุทธ.
ดุษฏีนิพนธ์ สาขาพฒันบูรณาการศาสตร์มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. สาํนกัวทิยบริการ : 
มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี. 

โอภาส ภูชิสสะ, สุพินดา ศิริขนัธ์ และนวนนัทน์ กิจทว.ี  (2550).  อาหารแมคโครไบโอติกส์.  
กรุงเทพมหานคร : บริษทั สุขมุวทิมีเดียมาร์เก็ตติ*ง จาํกดั. 

Ackerknecht, Erwin H.  (1974).  “The History of the discovery of the vegetative (autonomic) 
nervous system.  Medical History”,  Anesthesiology.  18 : 623-624. 

AhluwaliaAditya.  (2010).  “History of Aryuraveda in India”, Life Positive: Your complete Guide 
to Holistic Living. [Online].Available : http://www.lifepositive.com/body/ayurveda/ 
ayurveda-in-india.asp.  Retrieved October 8, 2010. 

Benson, Herbert., and Stuart, Eileen M. R.N.  (1993).  The Wellness Book.  New York : Carol 
Publishing Group.  

Bernard Jensen.  (1998).  Dr.  Jensen's Guide to Better Bowel Care : A Complete Program 
for Tissue Cleansing through Bowel Management.  Revised edition.  New York : 
Avery Trade Pub.  

Capra Fritjof.  (2010).  The Tao of Physics : An Exploration of the Parallels between Modern 
Physics and Eastern Mysticism.  5thedition.  Shambhala Publishing.  

Caroline Myss.  (1997).  Anatomy of the Spirit : The Seven Stages of Power and Healing.  
New York: Three Rivers Press Publisher. 

Christina M.P.  (2001).  The role of spirituality in health care. BUMC Proceedings. 14 : 352-
357. 

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



143 
 

Crellin J.K. and Fernando Ania.  (2002).  “Chapter 3,  Changing the Health Care Paradigm?,  
Professionalism and  Ethics”,  In  Complementary and Alternative Medicine.  New 
York : The Haworth Press Inc. 

Cronbach, L.J. (1970).  Essential of Psychological Testing. 3rd ed. New York : Harper and Row. 
Dalai lama.  (2001).  Ancient Wisdom, Modern World : Ethics for the New Millennium.  New 

York: Abacus Press. 
David Bohm.  (2006).  The Mind/Body Connection On Dialogue.  New York : Routledge.  
David R.W. and Michelle J.S.  (2007).  Spirituality, religion and health ; evidence and research 

directions. Spirituality and Health.MJA. May 21, 186 (10) : 47-50. 
Edward Jenner Museum.  “Edward Jenner”,  Milestones in Immunology. [Online]. Available : 

http://www.jennermuseum.com/Jenner/milestones.html. Retrieved October 8, 2010. 
Einstein A.  (1970).  Theory of Special Relativity. 5th edition.  New Jercey : Press Princeton. 
Einstein A.  (1980).  A letter from Albert Einstein to his daughter: about The Universal 

Force which is LOVE. [Online].  Available :  https://wearelightbeings.wordpress. 
com/2015/ 04/ 15/a-letter-from-albert-einstein-to-his-daughter-about-the-universal 
-force-which-is-love/.  Retrieved June 25, 2015. 

Gowri A. and Ellen H.  (2001).  Spirituality and Medical Practice :using the HOPE Questions 
as a Practical tool for Spiritual assessment. Am. Fam. Phys. January 1 : 63(1) : 81-
88. 

Herbert Benson and Miriam Z. Klipper.  (2000). The relaxation response.  New York : Harper 
Collins Publishers Inc.  

Jacqueline RM, Karen S., and Anne B.  (1992).  Spiritual Well-Being; Religious and hope among 
Women with Beast Cencer. J Nursschol. December 24(4) : 267-272. 

Jade Dyer, BSC.  (2007).  How dose spirituality affect  Physical Health? A conceptual Review. 
Holist NursPract. 21(6) : 324-328. 

Kenneth I.P. et al.  (2004).  Religious Coping Methods as Predictors of Psychological, Physical 
and Spiritual outcome among Medically ill elderly Patients : A two year Longitudinal 
study. Healthy Psychol. 9(6) : 713-710. 

Kenneth S.  Cohen.  (1999).  The Way of Qigong: The Art and Science of Chinese Energy 
Healing.  New York : Ballantine Books.  

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



144 
 

KeonigH.G.Religion.  (2010).  Spirituality and Health : The Research and Clinical Implications. 
ISRN Psychiatry. [Online]. Available at :http://dx.doi.org/10.5402/2012/278730. 

Koch SM et al.  (2008). “Prospective study of colonic irrigation for the treatment of defaecation 
disorders”. in Br J Surg.  95 (10) : 1273-1279. 

Likert, Rensis A.  (1961).  New Patterns of Management. New York : McGraw-Hill Book 
Company Inc. - See more at : http://www.thaiall.com/blog/tag/likert/#sthash.Ef4 
ZQblD.dpuf. 

Lindsey Mc.D., et al.  (2014).  Health Outcomes and Volunteering : The Moderating Role of 
Religiousity. Social indicators Research. June 117 (2) : 337-351. 

Lioness.  (2551). ความจริงวนันี*  วนัจิตอาสา.  [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก  

http://www.oknation.net/blog/thanomwong/2008/12/27/entry-1. สืบคน้เมื�อ 14 
พฤศจิกายน 2557. 

Mae-wan Ho.  (2008).  The Rainbow And The Worm: The Physics of Organism.  3rd  Edition.  
Singapore : World Scientific Publishing Company.  

Masaru Emoto.  (2005).  The Hidden Messages in Water.  [Online]. Available :  
http://www.creatingconsciously.com/books/emotowaterbook.pdf. Retrieved June 
28, 2015. 

Mehmet C, et al.  (1999).  Healing  from the Heart: A Leading Surgeon Combines Eastern 
and Western  Traditions to  Create the Medicine of the Future.  1st edition.  New 
York: Plume. 

Orem, D. E.  (2001).  Nursing: Concepts of practice. 6th ed. St. Louis, MO : Mosby. 
Oscar Carl Simonton et al.  (1992).  Getting well again. 1st edition.  New York : Bantam.  
Peter J D’ Adamoand Whitney, Catherine.  (1998).  Eat Right 4 Your Type .  4th edition.UK : 

Cornerstone Published. 
Rattanakosinstrategy.  (2014).  หลกัการพฒันาพลงัสร้างสรรขององคก์รดว้ยแนวคิดและ

กระบวนการเอไอซี. [ออนไลน์]. เข้าถึงได้จาก: https://sites.google.com/ site/ 
rattanakosinstrategy/knowledge/aic.สืบคน้ 21 มิถุนายน 2557. 

Rudolph Ballentine.  (1999).  Radical Healing: Integrating The World's Great Therapeutic.  
1st edition.New York : Three Rivers Press. 

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



145 
 

Scoreboards Company.  (2010).  “การกวัซา”, กวัซาบาํบดั ศาสตร์แพทยแ์ผนจีนโบราณ. 
[ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก : www.look4thailand.com/healthy/news. สืบคน้ 5 ธนัวาคม 
2553. 

Stickycorn.  (2010).  “ถ่านไมไ้ผ ่ดูดสารพิษ”,  ถ่านไมไ้ผดู่ดสารพิษ. [ออนไลน์].  เขา้ถึงไดจ้าก : 
http://stickycorn.multiply.com/journal/item/11/11. สืบคน้ 15 ธนัวาคม 2553.  

The World Health Organization (WHO).  (2013).  “Cardiovascular  diseases  (CVDs)  Fact sheet  N 317”. 
[Online].Available : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs317/en/index.html.   Retrieved 
December 28, 2013. 

The World Health Organization (WHO),  (2013).  “Diabetes Fact sheet N 312”.  [Online]. 
Available : http://www.who.int/mediacentre/factsheets/ fs312/en/index.html.   Retrieved 
December 28, 2013. 

Wanutwira.  (2013).  ผลึกนํ*าและความสัมพนัธ์กบัจิต (Messages in Water).  [ออนไลน์].  เขา้ถึงได้
จาก: http://nstda.or.th/blog/?p=22258. สืบคน้ 29 มิถุนายน 2558. 

WebMed MD Medical Reference.  (2010).  “Understanding Types of Complementary and 
Alternative Medicine”, Health & Balance. [Online]. Available : 
http://www.webmd.com/balance/ what-is-alternative-medicine. Retrieved October 
8, 2010. 

Wikipedia.  (2010).  “Discussion”,  History of alternative medicine. [Online]. Available : 
http://en.wikipedia.org/wiki/History of alternative medicine. Retrieved October 8, 
2010. 

Wong Cathy.  (2010).  “What are the 5 Main Types of Complementary/Alternative”, About.com 
Guide.  [Online].  Available : http://altmedicine.about.com/od/alternative 
medicinebasics/ a/ types.htm. Retrieved October 8, 2010. 
 

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


