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คาํนํา 
 

ผูเ้ขียนได้จดัทาํหนังสือ “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ : ความเป็นมา 
รูปแบบการบริการ และศรัทธา ของการแพทย์วิถีพุทธ” ดว้ยเห็นว่า สุขภาพที�ดีเป็นสิ�งที�มีค่ายิ�งต่อ
ทุกชีวิต เพราะจะทาํให้ผูน้ั*นสามารถดาํเนินกิจกรรมการงานที�ดีงามต่าง ๆ ไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพ
และผาสุก แต่ถา้สุขภาพไม่ดีมีความเจ็บป่วย จะทาํให้ผูน้ั*นดาํเนินกิจกรรมการงานที�ดีงามต่าง ๆ ได้
อย่างไม่มีประสิทธิภาพและเป็นทุกข์ แมไ้ม่ไดไ้ปทาํอะไรก็ยงัเป็นทุกข์ ภยัพิบติัต่าง ๆ นอกจาก
ความเจ็บป่วยนั*น ส่วนใหญ่สามารถพรากห่างออกไปจากจุดที�เกิดภยัพิบติัได้ แต่ภยัจากความ
เจ็บป่วยนั*น ไม่ว่าจะไปอยูที่�ไหน ก็ตอ้งพกพาความเจ็บป่วยไปดว้ย ตราบเท่าที�ยงัไม่สามารถกาํจดั
ความเจ็บป่วยนั*นออกจากชีวิตได ้ดงันั*น การเรียนรู้เพื�อสร้างสุขภาพที�ดี จึงเป็นสิ�งจาํเป็นสําคญัใน
การดาํรงชีวิตอย่างมีคุณค่าและผาสุก และผูเ้ขียนไดพ้บความจริงวา่หากเราปฏิบติัไดถู้กตรงตามคาํ
ตรัสของพระพุทธเจ้าได้จริงอย่างสัมมา เราจะมีแต่ความผาสุกและความเจริญ และสามารถยงั
ประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติใหผ้าสุกอยา่งย ั�งยนื 
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ดาํรงชีวิตอยา่งมีคุณค่าและผาสุก ซึ� งเป็นความเจริญในธรรมอนัเป็นบุญกุศล อยา่งแทจ้ริง และเพื�อยงั
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จติอาสาแพทย์วถิพุีทธเพื�อมวลมนุษยชาต ิ
ความเป็นมา รูปแบบการบริการ และศรัทธา ของการแพทย์วถิพุีทธ 

 
การวิจัยเรื� อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ”นี* เป็นการศึกษาโดยใช้

กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวตัิศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 
2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
นานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และ
สร้างยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

ประวตัิการกาํเนิดของโลกและชีวติ 
พระพุทธเจา้ตรัสถึงการกาํเนิดของโลกและชีวิต 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 
อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั*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 
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
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เป็นฝาอยู่ขา้งบน ฉะนั*นงว้นดินนั*นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส มีสีคลา้ยเนยใสหรือเนยขน้อย่างดี 
ฉะนั*น มีรสอร่อยดุจรวงผึ*งเล็กอนัหาโทษมิได ้ฉะนั*นฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมามีสัตวผ์ูห้นึ� งเป็นคนโลนพูดวา่ ท่านผูเ้จริญทั*งหลายนี�
จกัเป็นอะไร แลว้เอานิ*วชอ้นงว้นดินขึ*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
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 
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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 สัตวเ์หล่านั*นพยายามจะบริโภคเครือดิน สัตว์
เหล่านั*นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงมาได้สิ*นกาล 
ชา้นาน โดยประการที�สัตวเ์หล่านั*นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั*นเป็น
อาหาร ดาํรงมาไดสิ้*นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั*นจึงมีร่างกายแขง็กลา้ขึ*นทุกที ทั*งผิวพรรณก็ปรากฏวา่
แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั*งสองพวกนั*น 
สัตว์พวกที�มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ�นพวกที�มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่า 
พวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี*  เมื�อสัตวท์ั*งสองพวกนั*น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ�น
กนั เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณเป็นปัจจยั เครือดินก็หายไป เมื�อเครือดินหายไปแลว้ สัตว์
เหล่านั*นก็พากนัจบักลุ่ม ครั* นแลว้ต่างก็บ่นถึงกนัวา่ เครือดินไดเ้คยมีแก่พวกเราหนอ  เดีhยวนี* เครือดิน 
ของพวกเราไดสู้ญหายเสียแลว้หนอ ดงันี*  ถึงทุกวนันี*ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากพอถูกความระทม
ทุกข์อย่างใดอยา่งหนึ� งมากระทบ ก็มกับ่นกนัอยา่งนี* วา่ สิ�งของของเราทั*งหลายไดเ้คยมีแลว้หนอ  
แต่เดีhยวนี*  สิ�งของของเราทั*งหลายไดม้าสูญหายเสียแลว้หนอ ดงันี*  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ
ที�รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณนั*นเท่านั*น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื*อความแห่งอกัขระนั*นเลยฯ 

[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   
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั* งนั*น พวกสัตวบ์ริโภคขา้วสาลีที�เกิดขึ*นเอง ในที�ที�ไม่ตอ้ง
ไถ พากนัรับประทานขา้วสาลีนั*น มีขา้วสาลีนั*นเป็นอาหารดาํรงมาไดสิ้*นกาลชา้นาน ก็โดยประการ
ที�สัตวเ์หล่านั*นบริโภคขา้วสาลีอนัเกิดขึ*นเองอยู่ รับประทานขา้วสาลีนั*น มีขา้วสาลีนั*นเป็นอาหาร 
ดาํรงมาได้สิ*นการช้านาน สัตว์เหล่านั*นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ* นทุกที ทั* งผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่างกนัออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนยัวา่ สตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่
เสมอ และบุรุษก็เพง่ดูสตรีอยูเ่สมอ เมื�อคนทั*งสองเพศ ต่างก็เพ่งดูกนัอยูเ่สมอ ก็เกิดความกาํหนดัขึ*น  
เกิดความเร่าร้อนขึ*นในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจยัเขาทั*งสองจึงเสพเมถุนธรรมกนัฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมยันั*นแล สัตวพ์วกใดเห็นพวกอื�นเสพเมถุนธรรม
กนัอยู ่ยอ่มโปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง พร้อมกบัพูดวา่คนชาติชั�ว จงฉิบหาย 
คนชาติชั�ว จงฉิบหาย ดงันี*  แลว้พูดต่อไปวา่ ก็ทาํไมขึ*นชื�อวา่สัตว ์จึงทาํแก่สัตวเ์ช่นนี* เล่า ขอ้ที�วา่มา
นั*น จึงไดเ้ป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนันี*  ในชนบทบางแห่ง คนทั*งหลาย โปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ 
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 ์
ผูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื�อบริโภคพอทั*งเยน็ทั*งเชา้เสียคราวเดียว แลว้ต่อมาสัตวผ์ูน้ั*นถือ
ตามแบบอยา่งของสัตวผ์ูน้ั*น จึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวเพื�อสองวนั แลว้พูดวา่ ไดย้ินวา่ 
แมอ้ยา่งนี*ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ  
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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 เดีhยวนี*  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�องว้น
ดินหายไปแลว้ จึงมีกระบิดินปรากฏขึ*น ระบิดินนั*นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส พวกเราทุกคนบริโภค 
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 พวกเรา 
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ทุกคนพยายามบริโภคเครือดิน เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคเครือดินนั*นอยู่  รับประทานเครือดิน  
มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้*นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั*งหลายที�เป็นอกุศลชั�วชา้ปรากฏขึ*นแก่พวกเรา เครือดินจึงหายไป เมื�อเครือ
ดินหายไปแลว้ 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 สงวนส่วนของตน

ไว ้ 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�เขาไม่ได้ให้มาบริโภค ท่านอย่าไดก้ระทาํกรรมอนัชั�วช้าเห็นปานนี*  
อีกเลย สัตวพ์วกหนึ�งประหารดว้ยฝ่ามือ พวกหนึ� งประหารดว้ยกอ้นดินบา้ง พวกหนึ�งประหารดว้ย 
ท่อนไม ้ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั*นเป็นตน้มา การถือเอาสิ� งของที�
เจา้ของไม่ไดใ้ห้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไมจึ้งปรากฏ 
ครั* งนั*นแล พวกสัตวที์�เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั ครั* นแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัวา่ พ่อเอ๋ย ก็การถือเอา
สิ�งของที�เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กั 
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั*นเกิดปรากฏแลว้ในสัตวท์ั*งหลาย อยา่กระนั*น
เลย พวกเราจกัสมมติสัตวผ์ูห้นึ�งใหเ้ป็นผูว้า่กล่าวผูที้�ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูติ้เตียนผูที้�ควร
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ติเตียนไดโ้ดยชอบ ใหเ้ป็นผูข้บัไล่ผูที้�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
ปรากฏแล้วในสัตว์ทั*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
ราชธานี เพื�อบริโภคในเวลาเยน็เวลาเชา้ เขาเหล่านั*น ครั* นไดอ้าหารแลว้ จึงพากนักลบัไปเพ่งอยูใ่น
กระท่อมซึ�งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีก คนทั*งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นั*นแลว้
พากนัพูดอยา่งนี* วา่พ่อเอ๋ย สัตวพ์วกนี* แลพากนัมาสร้างกระท่อมซึ� งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่า 
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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�ใกล้เคียงแล้วก็จดัทาํพระคมัภีร์มาอยู ่ 
คนทั*งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นี*นั*นแลว้ จึงพูดอยา่งนี* วา่ พ่อเอ๋ย ก็สัตวเ์หล่านี* ไม่อาจ
สําเร็จฌานได้ที�กระท่อมซึ� งมุงและบงัด้วยใบไม้ในทวาชะราวป่า เที�ยวไปยงับ้านและนิคมที�
ใกลเ้คียง จดัทาํพระคมัภีร์ไปอยู ่ 

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมยันั*นการทรงจาํ การสอน การบอกมนต ์ ถูกสมมติวา่
เลว มาในบดันี*  สมมติวา่ประเสริฐ ดว้ยประการดงักล่าวมานี*แล การอุบติัขึ*นแห่งพวกพราหมณ์ นั*น
มีขึ*นได ้เพราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณอยา่งนี*แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั*นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนัจะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั*น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  

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

[65] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเ์หล่านั*นแล สัตวบ์างจาํพวกยึดมั�น 
เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ เพราะเหตุที�สัตวเ์หล่านั*นยึดมั�นเมถุนธรรม  
แลว้ประกอบการงานเป็นแผนก 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*นแห่งพวกศูทร
นั*นมีขึ*นได ้ เพราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี*แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั*นจะ
ต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั*น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 

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

[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยัอยู ่ที�กษตัริยบ์า้ง พราหมณ์บา้ง แพศยบ์า้ง ศูทร
บา้ง ตาํหนิธรรมของตน จึงไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดว้ยประสงคว์า่ เราจกัเป็นสมณะ  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึ*นได ้จากวรรณะทั*งสี�  นี* แล เรื�องของ
สัตว์เหล่านั*นจะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกนั 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*นอาสวะ
แลว้ มีพรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ มีกิจที�ควรทาํ ทาํเสร็จแลว้วางภาระเสียไดแ้ลว้ ลุถึงประโยชน์ของตน
แลว้ หมดเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแลว้ หลุดพน้แลว้ เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั*นปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลิศ
กวา่คนทั*งหลาย โดยธรรมแทจ้ริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั*นเป็นของประเสริฐที�สุดในประชุมชน 
ทั*งในเวลาเห็นอยู ่ทั*งในเวลาภายหนา้ฯ 

พระพุทธเจา้ได้ตรัสถึงการผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกข์ภยั มีโรคมากและอายุสั* น  
การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํใหเ้กิดความผาสุก แขง็แรงและอายุยืน ใน “จกักวตัติสูตร” ดงันี*  “ดูกรภิกษุ
ทั*งหลาย ... เมื�อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทาน
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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
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  

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



15 
 

 

 

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 
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) 
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“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 
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 ๆฯ 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
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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 
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) 
 

ประวตัศิาสตร์การแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย 
หมอชีวกโกมารภัจจ์ สุดยอดหมออจัฉริยะ 
จากคาํกล่าวของหมอชีวกโกมารภจัจ ์ที�ทาํให้ท่านสําเร็จศิลปการแพทยภ์ายในเวลา 7 ปี 

คือ ไม่เห็นสิ�งใดเลยที�ไม่เป็นยา ซึ� งทาํให้อาจารยข์องท่านไดก้ล่าวแสดงความยินดีว่า “ดีมากชีวก 
บดันี* เจา้ศึกษาสาํร็จแลว้ มีความรู้มากพอที�จะเป็นหมอรักษาคนป่วยได”้ (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 
10-11) ซึ� งตรงกบัหลกัของการแพทยว์ิถีพุทธ ที�สามารถนาํทุกอย่างมาใช้ในการบาํบดัรักษาอาการ
เจ็บป่วยดว้ย ทั*งวตัถุดิบธรรมชาติที�มีสารพิษสารเคมีตกคา้งนอ้ยที�สุดเพื�อดูแลสุขภาพทางกาย และ
พุทธรรมเพื�อลา้งกิเลสในจิตวิญญาณที�เป็นสาเหตุที�แทจ้ริงของการเจ็บป่วย โดยจะใชสิ้�งที�ประหยดั 
เรียบง่าย ใกลต้วั ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ไดผ้ลเร็ว มีประสิทธิภาพสูง พึ�งตนเองได ้และ
ประยกุตเ์ขา้กบัวถีิชีวติไดอ้ยา่งมั�นคง (ใจเพชร กลา้จน. 2556 : 14-15) 
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หมอชีวกเป็นหมอที�มีชื�อเสียงรํ� าลือว่ามีฝีมือการรักษายอดเยี�ยมอยา่งมาก ซึ� งท่านยงัเป็น
หมอหลวงประจาํพระเจา้พิมพิสารรวมถึงฝ่ายในและพระพุทธเจา้รวมถึงพระภิกษุสงฆ์ โดยครั* งหนึ� ง
ท่านไดถ้วายการรักษาพระพุทธเจา้ดว้ยวธีิระบายออกเนื�องจากทรงมีพระวรกายหมกัหมมดว้ยสิ�งอนั
เป็นโทษจึงทรงตอ้งการจะเสวยพระโอสถประจุ (ยาถ่าย) หมอชีวกจึงถวายก้านอุบล (บวัสาย)  
3 กา้น ที�อบดว้ยยาต่าง ๆ โดยให้พระองคท์รงสูดดมซึ� ง 1 กา้น จะทาํให้พระองคท์รงถ่ายถึง 10 ครั* ง 
รวมเป็น 30 ครั* ง แต่เพราะพระวรกายของพระผูมี้พระภาคเจา้หมกัหมมดว้ยสิ�งที�เป็นโทษจะทาํให้
พระองค์ทรงถ่ายเพียง 29 ครั* ง จึงควรให้พระองค์สรงสนาน (อาบนํ* าชาํระร่างกาย) ก็จะถ่ายอีก  
1 ครั* ง จึงจะครบ 30 ครั* ง พอดี (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 37-39) ซึ� งตรงกบัหลกัการถอนพิษที�
สะสมจนทาํให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ ออกจากร่างกายของแพทยว์ิถีพุทธ คือ การสวน
ล้างลาํไส้ใหญ่ด้วยนํ* าสมุนไพรที�ถูกกัน เนื�องจากเป็นการกระตุน้ให้มีการขบัถ่ายมากกว่าปกติ  
เพื�อนาํของเสียที�เป็นกากอาการ ของเหลวและก๊าซที�อยู่ในลาํไส้ใหญ่ ออกมาทางทวารหนัก
เช่นกัน (ใจเพชร กล้าจน. 2556 : 104-105) 

ในกาลต่อมา มีหมอชีวกไดข้อพระพุทธเจา้ ทรงอนุญาตให้ภิกษุบริหารกายกบัอบสมุนไพร 
เนื�องจากมีพวกทายก (ผูใ้ห้ที�เป็นชาย) กบัทายิกา (ผูใ้ห้ที�เป็นหญิง) ในกรุงเวสาลีนครหลวงของ
แควน้วชัชี มกัถวายภตัตาหารแก่ภิกษุสงฆด์ว้ยอาหารอนัประณีต (รสเลิศจดัปรุงอยา่งสุดฝีมือ) ภิกษุ
ทั*งหลายฉนัอาหารอนัประณีตเหล่านั*นบ่อย ๆ ทาํให้มีร่างกายสั�งสมดว้ยโทษภยัอาพาธ (เจ็บป่วย) มาก 
ซึ� งหมอชีวกเดินทางไปกระทาํกิจที�กรุงเวสาลีเห็นภิกษุทั*งหลายมีร่างกายสั�งสมไปดว้ยโทษและ
อาพาธกนัจาํนวนมากจึงคิดช่วยเหลือเพราะเลื�อมใสในภิกษุทั*งหลายท่านจึงขอให้ทรงอนุญาต
ที�จงกรม (สถานที�เดินไปมาโดยมีสติกาํกบัไม่ให้เกิดกิเลสครอบงาํได้) และเรือนไฟ (เรือนอบ
สมุนไพรรักษาโรค) แก่ภิกษุทั*งหลายดว้ยเถิด ซึ� งพระพุทธเจา้ตรัสกบัภิกษุวา่ “ดูก่อนภิกษุทั*งหลาย 
เราอนุญาตที�จงกรมและเรือนไฟ” (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 43-44) ซึ� งตรงกบัหลกัการถอนพิษที�
สะสมจนทาํใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยไม่สบายต่าง ๆ ออกจากร่างกายของแพทยว์ิถีพุทธ คือ การอบดว้ย
สมุนไพรที�ถูกกนัและการออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ และกายบริหารที�ถูกตอ้ง นอกจาก
เป็นการถอนพิษออกจากร่างการแล้วยงัได้ฝึกสมถะเพื�อเพิ�มความนิ�งในการมีสติล้างกิเลสด้วย 
(ใจเพชร กลา้จน. 2557 : 96-108) 

จากเหตุการณ์ที�พระผูมี้พระภาคเจา้ประทบัอยู ่ณ ชีวกมัพวนันั*นเอง หมอชีวกไดมี้โอกาส
เขา้เฝ้าทูลถามขอ้สงสัยของตนเรื�องการฆ่าสัตวแ์ล ้วอา้งว่าเพื �อนํามาถวายพระสมณโคดม 
ดงันั*นพระองคจึ์งตรัสวา่ “ดูก่อนชีวก เรากล่าวเนื*อสัตวไ์ม่ควรเป็นของบริโภค ดว้ยเหตุ 3 ประการ คือ  

1. เนื*อที�ตนเห็นวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(ทิฏฐงั)  
2. เนื*อที�ตนไดย้นิวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(สุตงั)  
3. เนื*อที�ตนสงสัยรังเกียจวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(ปริสังกิตงั) 
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และเรากล่าววา่ เนื*อสัตวเ์ป็นของควรบริโภค ดว้ยเหตุ 3 ประการ คือ  

1. เนื*อที�ตนไม่ไดเ้ห็นวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(อทิฏฐงั) 
2. เนื*อที�ตนไม่ไดย้นิวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(อสุตงั) 
3. เนื*อที�ตนไม่ไดส้งสัยรังเกียจวา่เขาเจาะจงฆ่าสัตว ์(อปริสังกิตงั)” 

ซึ� งพระองคท์รงตรัสต่อวา่ “ดูก่อนชีวก ภิกษุในธรรมวินยันี*อาศยับา้นหรือหมู่บา้นแห่งใด
แห่งหนึ�งอยู ่ภิกษุจะมีใจประกอบดว้ยเมตตา (คิดที�จะช่วยเขา) กรุณา (ลงมือช่วยเขา) มุทิตา (ยินดีที�
ช่วยเขาให้ได้ดี) อุเบกขา (วางใจเป็นกลางเที�ยงธรรม) แผ่ไปตลอดทั*ง 4 ทิศ แผ่ไปตลอดโลก  
ทั�วสัตวทุ์กเหล่าในที�มุกสถานด้วยใจอนัประกอบดว้ยเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เต็มเปี� ยมหา
ประมาณมิได ้ไม่มีเวร ไม่มีความเบียดเบียนอยู”่ แต่เมื�อคหบดี (ผูมี้ฐานะ) หรือบุตรคหบดีจะองัคาส 
(ถวายอาหาร) ภิกษุบิณฑบาตอนัประณีต ภิกษุย่อมไม่มีความคิดว่า “ดีหนอองัคาสเราดว้ยอาหาร
ประณีตเช่นนี* ต่อ ๆ ไปอีก” เนื�องจากภิกษุนั*นจะไม่กาํหนดั (ใคร่อยากในรูปเสียงกลิ�นรสสัมผสั)  
ไม่ยอมสยบ ไม่รีบฉนับิณฑบาต จะมีปกติเห็นโทษมีปัญญาเครื�องถอนกิเลสตนบริโภคอยู ่ 

พระองคจึ์งตรัสถามวา่ “ดูก่อนชีวก ท่านเขา้ใจวา่อยา่งไร ภิกษุนั*นยอ่มคิดเพื�อเบียดเบียนตน 
เพื�อเบียดเบียนผูอื้�น หรือเพื�อเบียดเบียนทั*ง 2 ฝ่าย บา้งหรือไม่” และทรงตรัสวา่ “ท่านจงรู้เถิดวา่ผูใ้ด
ฆ่าสัตวเ์จาะจงตถาคต (เป็นพระนามหนึ�งของพระพุทธเจา้) หรือสาวกของตถาคต ผูน้ั*นยอ่มประสบ 
(การเกิดผล)บาปเป็นอนัมากมิใช่บุญ (การชาํระกิเลส) เลย ดว้ยเหตุ 5 ประการนี*  คือ  

1. ผูน้ั*นกล่าวอยา่งนี*วา่ ท่านทั*งหลายจงไปนาํสัตวชื์�อนั*นมา นี*ยอ่มเกิดผลบาป มิใช่บุญเลย 
2. สัตวน์ั*นเมื�อถูกเขาผกูคอนาํมาไดรั้บทุกขโ์ศกเสียใจ นี*ยอ่มเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย 
3. ผูน้ั*นกล่าวอยา่งนี*วา่ ท่านทั*งหลายจงฆ่าสัตวต์วันี*  นี�ยอ่มเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย 
4. สัตวน์ั*นเมื�อกาํลังโดนเขาฆ่าอยู่ ย่อมได้รับทุกข์โศกเสียใจ นี* ย่อมเกิดผลบาปมาก  

มิใช่บุญเลย 
5.ผูน้ั*นย ่อมกระทาํให้ตถาคตและสาวกของตถาคตยินดีด ้วยเนื*อสัตวที์�ไม่สมควร 

(อกปัปิยะ) นี* ย่อมเกิดผลบาปมาก มิใช่บุญเลย” (ธรรมทศัน์สมาคม. 2558 : 53-57)  
ซึ� งตรงกบัหลกัการถอนพิษที�สะสมจนทาํให้เกิดอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ ออกจาก

ร่างกายของแพทยว์ิถีพุทธ คือ การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย โดยแนะนาํให้เพิ�มการ
รับประทานผกัและผลไมที้�ไม่หวานจดัรวมถึงโปรตีนจากถั�วเป็นหลกั แต่ในท่านที�ไม่สามารถงด
เนื*อสัตวไ์ดจ้ริง ๆ ก็อนุโลมให้รับประทานปลากบัไข่ได ้เพื�อหลีกเลี�ยงสารพิษสารเคมีที�อยูใ่นเนื*อสัตว์
และวิบากบาปในการเบียดเบียนสัตว ์ที�เป็นสาเหตุสําคญัในการเจ็บป่วยและอาการไม่สบายต่าง ๆ 
(ใจเพชร กลา้จน. 2557 : 162-186) 
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เส้นทางประวตัิศาสตร์สุขภาพประเทศไทย 
สมยักรุงสุโขทยั พ.ศ. 1792-1981 การแพทยแ์ผนโบราณของไทยไดมี้การผสมผสานกบั

อายุรเวทของอินเดีย เนื�องจากอาณาจักรกัมพูชาที� รุ่งเรืองก่อนหน้าอาราจ ักรสุโขทัยได้รับ
อิทธิพลจากศาสนาพราหมณ์-ฮินดู รวมไปถึงคติความเชื�อในพุทธศาสนานิกายมหายาน  
ด ังปรากฏพระไภษชัยคุรุไวฑูรยประภาเป็นประธานในอโรคยาศาล ทาํให้สันนิฐานว ่า
อาณาจกัรสุโขทยัคงรับเอาความรู้ในเรื�องการแพทยต์ามคติพราหมณ์ฮินดู เขา้มาผสมผสานกับ
ความรู้เดิมในทอ้งถิ�น อีกทั*งไม่ปรากฏหลกัฐานที�ชัดว่าในสุโขทยัมีรูปแบบหรือวิธีการรักษา
โรคโดยเฉพาะแต่อย่างใด จึงอนุมานว่าลกัษณะการแพทยก์ารรักษาเป็นการใช้สมุนไพรรวม
ไปถึงเวทมนต์คาถาสิ� งศกัสิทธิs อนัเป็นความเชื�อดั �งเดิม (นภนาท อนุพงศ์พฒัน์ และคณะ. 
2556 : 36) 

ต่อมาสมยัสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พ.ศ. 2199-พ.ศ. 2231 คน้พบเอกสารรวบรวม
ตาํรายาต่าง ๆ ที�หมอหลวงได้ประกอบถวายสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ ตาํราพระโอสถ 
พระนารายณ์ ซึ� งมีความสาํคญัในฐานะที�เป็นหลกัฐานทางประวติัศาสตร์การแพทยข์องไทย ในสมยั
อยธุยาตอนกลางซึ� งมีผูน้าํมาวิเคราะห์ศึกษาต่ออีกมากมายหลายท่าน ทาํให้ไดท้ราบถึงแนวคิดและ
วธีิวทิยาของการแพทยแ์ผนไทยแต่เดิม ไม่วา่จะเป็นแนวคิดในเรื�องร่างกายประกอบดว้ยธาตุ 4 เรื�อง
ที�มาของโรคแล้วใช้ยาเพื�อปรับธาตุ และเรื� องสมมุติฐานของโรคที�เกิดจากสมุฏฐาน 4 ประการ 
ขาดความสมดุล 

ซึ� งสมยัพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้เจา้อยูห่วัทรงมีพระราชดาํริวา่ ตาํราแพทยต่์าง ๆ 
ที�มีใช้กนัมานั*นได้สูญหายไปบา้ง คลาดเคลื�อนไปบา้งจึงมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ 
ให้ชาํระสอบสวนตรวจทานคมัภีร์ต่าง ๆ รวบรวมและจดัทาํขึ*น เรียกวา่ ตาํราเวชศาสตร์ฉบบัหลวง 
ประกอบดว้ยคมัภีร์แพทย ์10 คมัภีร์ ซึ� งนบัเป็นตาํราการแพทยแ์ผนไทยฉบบัมาตรฐานฉบบัแรกสุด
โดยมีเนื*อหาครอบคลุมเรื�องโรค การรักษาโรค ยาที�ใช้ แนวคิดเรื�องการเจ็บป่วยของไทย (นภนาท 
อนุพงศพ์ฒัน์ และคณะ. 2556 : 114) 

ทาํใหมี้การเปิดโรงเรียนราชแพทยาลยัหลงัจากไดรั้บอิทธิพลของการแพทยแ์ผนตะวนัตก 
ซึ� งเรียนร่วมกบัการแพทยแ์ผนไทยใน พ.ศ. 2450 แต่ไดยุ้ติการเรียนการสอนวิชาการพทยแ์ผนโบราณ
ของไทยใน พ.ศ. 2458 โดยมีการให้เหตุผลว่า “การเรียนวิชาแพทยแ์ผนโบราณกบัแผนตะวนัตก 
ไม่สอดคลองกนั ทาํให้นกัเรียนสับสนและยาไทยที�นาํมาใชก้็เป็นยาส่วนตวัของแพทยผ์ูใ้ช ้โดยมกั
ปิดบังหวงวิชา เครื� องยาสมุนไพรมีหลายชนิดอีกทั* งร้านขายยาไทยก็น้อยลงทุกทีจนหายาก”  
(นภนาท อนุพงศพ์ฒัน์ และคณะ. 2556 : 208) 
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หลงัจากนั*นประเทศไทยในฐานะสมาชิกองคก์ารอนามยัโลกขานรับแถลงการ อลัมา อตา 
จึงจดัตั*ง “คณะกรรมการพฒันาการใช้สมุนไพรแห่งชาติ” มีวตุัถุประสงคเ์พื�อนาํการแพทยพ์ื*นบา้น
และสมุนไพรเขา้ไปในงานสาธารณสุขมูลฐานเป็นแนวทางหลกัให้ประชาชนพึ�งตนเองได้ 
และนาํไปสู่สุขภาพดีถว้นหน้า (Health for All) แต่พบอุปสรรคเชิงโครงสร้างนโยบายจนไม่อาจ
ผลกัดนังานได้ตามที�กาํหนดบทบาทไว ้(นภนาท อนุพงศ์พฒัน์ และคณะ. 2556 : 296) แต่ยงัมี 
การผลกัดนัอยา่งต่อเนื�องจนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
กระทรวงสาธารณสุขได้เริ�มโครงการศึกษาวิจยัยาสมุนไพร มีโครงการสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเป็นจุดเริ� มต้นของงานสมุนไพร การแพทย์พื*นบ้าน และการแพทยแ์ผนไทย  
(นภนาท อนุพงศ์พฒัน์ และคณะ. 2556 : 303) 

ในปัจจุบนักระทรวงสาธารณสุข มีการจดัตั* งกรมพฒันาการแพทย์แผนไทยและ
การแพทยท์างเลือก ตามพระราชบญัญติัปรับปรุง กระทรวง กรม พ.ศ. 2545 มีภารกิจเกี�ยวกบัการ
พฒันาวิชาการด้านการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือกอื�น เพื�อคุม้ครอง อนุรักษณ์ และ
ส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยให้ทดัเทียมการแพทยแ์ผนปัจจุบนั (นภนาท อนุพงศ์พฒัน์ 
และคณะ. 2556 : 323) 

จะเห็นได้ว่าในอดีตจนถึงปัจจุบ ัน การแพทย์ของประเทศไทยได้รับอิทธิพลจาก
หลายปัจจยัทั*งความเชื�อทางศาสนา พิธีกรรม ที�มาการเกิดโรค วิธีการรักษา โดยมีการผสมผสาน
รวมกนักบัการแพทยด์ั�งเดิมของไทยและการแพทยแ์ผนปัจจุบนั ถึงแมว้่าช่วงหนึ� งมีการยุติที�
จะส่งเสริมแพทยแ์ผนไทยแลว้สนบัสนุนเฉพาะการแพทยแ์ผนตะวนัตกก็ตาม ภายหลงัจากนั*นก็มี
แถลงการขององค์การอนามยัโลกให้ส่งเสริมการแพทยพ์ื*นบา้นและสมุนไพรให้ประชาชนใช้
พึ�งตนเองในทุกประเทศที�เป็นสมาชิก ซึ� งตรงกบัหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�มีการบูรณาการแนวคิด
พุทธธรรมะ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง แนวคิดการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพ 
แผนปัจจุบนั แนวคิดการแพทยแ์ผนไทยและแผนพื*นบา้น แนวคิดการแพทยท์างเลือก แนวคิด
สุขภาพบุญนิยม แนวคิดวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั แนวคิดทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์และ
สรีรวิทยา และแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับสสารกับพลังงานและปัจจยัที�เกี�ยวข้องอื�น ๆ โดยอาศยั
หลกัของธรรมชาติบาํบดัและการลดกิเลสเพื�อแก้ปัญหาสุขภาพองค์รวมทุกด้าน ทั*งทางกาย 
ทางจิตใจ ทางสังคม และทางปัญญา 

จากขอ้มูลประวติัการกาํเนิดของโลกและชีวิต และประวติัศาสตร์การแพทยแ์ละสุขภาพ
ของประเทศไทยขา้งตน้ จะเห็นไดว้า่ การแพทยแ์ละสุขภาพที�แข็งแรงสมบบูรณ์มีที�มาและเส้นทาง
การกาํเนิดและพฒันากนัมาอยา่งยาวนาน จนกระทั�งปัจจุบนัเป็นการแพทยแ์ผนวิทยาศาสตร์ (แผน
ปัจจุบนั) ที�ประชาชนใชใ้นการดูแลสุขภาพของตนเองเป็นหลกั หลงัจากที�ผูว้ิจยั ไดส้ําเร็จการศึกษา
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ในระดบัปริญญาตรีวิทยาศาตร์สุขภาพ สาขาสาธารณสุขศาสตร์และบริหารสาธารณสุข และไดเ้ขา้
รับราชการในโรงพยาบาลในสายงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน ผูว้ิจยั ได้ใช้องค์ความรู้ด้าน
สุขภาพแผนปัจจุบนัอย่างเต็มความสามารถ ในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน 
แต่พบว่าสามารถแกปั้ญหาสุขภาพไดเ้พียงบางส่วนเท่านั*น ยงัมีปัญหาสุขภาพอีกจาํนวนมากที�ยงั
ไม่สามารถแกไ้ขได้ ยิ�งไปกว่านั*นปัญหากลบับานปลายมากยิ�งขึ*น โดยเฉพาะอย่างยิ�งปัญหาโรค
เรื*อรัง เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดนัโลหิตสูง ไขมนัในเลือดสูง ปวดตามขอ้ ปวดตามเนื*อตวั 
ปัญหาทางเดินอาหาร ภูมิแพ ้เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายในการดูแลสุขภาพสูงขึ*น  ศกัยภาพใน การพึ�งตนใน
การดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพน้อยลง ทาํให้เริ�มชัดเจนว่าการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบนัช่วยลดหรือ
แกปั้ญหาไดบ้างส่วน แต่อีกหลายส่วนยงัไม่สามารถลดหรือแกปั้ญหาได ้ดว้ยเหตุนี* จึงทาํให้หมอ
เขียว จึงเริ�มแสวงหาการศึกษาเพิ�มเติม และเรียนรู้สุขภาพแนวธรรมชาติบาํบดัอย่างเป็นองค์รวม 
ศึกษาการดูแลสุขภาพแนวทางเลือกต่าง ๆ หลากหลายศาสตร์เพิ�มเติม และได้เริ� มลงมือปฏิบติั
วิธีการดูแลสุขภาพแนวทางต่าง ๆ รวมถึงการการทาํกสิกรรมไร้สารพิษและการดาํรง ชีวิต
แนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั เหตุปัจจยัต่าง ๆ เหล่านี*  ล ้วนเป็นเหตุปัจจยัที�ทาํให้เกิด
การบูรณาการ และเป็นที�มาของประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธ ดงัที�จะ
นาํเสนอต่อไปนี*   

 

ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของการแพทย์วถิีพทุธ 
การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 

2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
การแพทยว์ิถีพุทธ โดยรวบรวมขอ้มูลจากจดหมายเหตุเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การแพทย์วิถีพุทธ ตั* งแต่ พ.ศ. 2538-2558 อนัได้แก่ หนังสือ วารสาร เอกสาร และแผ่นพบัที�ผูว้ิจยั 
จดัพิมพแ์ละสื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ วิทยุ สื�อออนไลน์ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 เป็นตน้ 
ที�ผูว้ิจยัไดจ้ดัทาํ และที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�องค์กร หน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ จดัทาํ 
ซึ� งรวบรวมและนาํเสนอขอ้มูลไดด้งันี*  

การแพทยว์ิถีพุทธเป็นการแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั*ง 4 แผน 
คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื*นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของ
สถาบนับุญนิยมมาบริหารจดัการองคค์วามรู้ ประยุกตผ์สมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมของพุทธ
ศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ ประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสม
กบัสภาพสังคมสิ�งแวดล้อมในปัจจุบนั เน้นการแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุโดยใช้สิ� งที�
ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุดดว้ยวิธีที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ�งพาตนเอง 
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ไดใ้ชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกตเ์ขา้กบัวิถีชีวิตได ้และมีความย ั�งยืนโดยสามารถสร้าง
ความเป็นพุทธะในตนไป พร้อม ๆ กบัการเกื*อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี 
ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดีโดยการปฏิบติัปรับสมดุลร้อนเยน็ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ดงันี*  
1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2. การกวัซาหรือขดูซาหรือขดูพิษหรือขดูลม (การขดู
ระบายพิษทางผิวหนัง) 3. การสวนล้างพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที�ถูกกัน (ดีท็อกซ์)  
4.การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ*าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 5. การพอก ทา 
หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 6. การออกกาํลงักาย กด
จุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็
ของร่างกาย 8. ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสร้างสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี 9. รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี โดยผูว้จิยัไดคิ้ดคน้การแพทยว์ิถีพุทธซึ� งมีประวติัความเป็นมา
ดงันี*  

“หมอเขียวมีชื�อเดิมว่า นายสําเริง มีทรัพย์ ต่อมาได้เปลี�ยนชื�อและนามสกุลเป็น  
นายใจเพชร กล้าจน บิดาชื�อ นายเลียง มีทรัพย ์(ชื�อเดิม นายหล่าย มีทรัพย)์ อาชีพรับราชการครู 
มารดาชื�อ นางครั�ง มีทรัพย ์อาชีพชาวนา มีพี�น้องร่วมบิดามารดาเดียวกนั 4 คน คือ นางนภาพร  
มีทรัพย ์นายใจเพชร กลา้จน นางสาววิจิตรา มีทรัพย ์และนายกิตติศกัดิs  มีทรัพย ์ซึ� งปัจจุบนัสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย ทาํงานฟรี ไม่รับค่าตอบแทน” 

(ครั�ง มีทรัพย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 
“ในสภาพของชนบทนั*น ครอบครัวเรามีฐานะปานกลางค่อนขา้งยากจน แต่คนอื�น ๆ จะ

มองวา่มีฐานะดี เพราะมีพอ่เป็นครูและเป็นคนใจกวา้ง มีนํ* าใจ ชอบช่วยเหลือคน พ่อจึงเป็นที�เคารพ
ศรัทธาของคนในหมู่บา้นตาํบลและอาํเภอดอนตาล เวลาชาวบา้นมีปัญหาการทะเลาะเบาะแวง้กนั
ชาวบา้นก็มกัจะมาขอใหพ้อ่ของเราตดัสินคดีเสมอ ซึ� งท่านจะไกล่เกลี�ยตดัสินดว้ยความใจเยน็เมตตา
อยา่งยติุธรรม ส่วนแม่ของเรานั*น ท่านเป็นคนขยนัทาํการงานมาก มุมานะ ทาํอะไรทาํจริงจงั ทาํทน 
ใครไม่ทาํก็ช่าง ฉนัทาํเอง หมอเขียวไดซึ้มซับฝึกฝนคุณธรรมดงักล่าวจากพ่อแม่ และปัจจยัสําคญั
อยา่งหนึ�งที�ทาํให้หนัมาสนใจสมุนไพร คือ ตอนวยัเด็กไดซึ้มซบัมาจากพ่อ ที�นอกจากเป็นครูแลว้ 
ท่านยงัเป็นหมอสมุนไพรดว้ย ท่านรักษาช่วยชีวิตผูอื้�นให้เห็นอยูเ่สมอ หมอเขียวเคยเห็นคนถูกงูกดั
ซึ� งโรงพยาบาลรักษาไม่หาย บางคนอาการปางตาย แต่พอมาหาพ่อแลว้ ท่านสามารถรักษาให้หายได้
ดว้ยสมุนไพร ซึ� งเป็นองคป์ระกอบเหตุปัจจยัสําคญัอยา่งหนึ�งในการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธของ
หมอเขียวในปัจจุบนันี* ”  

(นภาพร มีทรัพย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
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ภาพที� 7 ผูว้จิยักบัครอบครัวตระกลู “มีทรัพย”์ ในช่วงวยัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
ที�มา (ครอบครัวมีทรัพย,์ ภาพถ่าย. 2531) 

 
“สาํหรับบุคลิกอุปนิสัยโดยส่วนตวัของหมอเขียวนั*น เป็นคนจริงจงั ทาํอะไรมุ่งมั�น เชื�อฟัง

บิดามารดาครูอาจารย ์ครูวา่อยา่งไรก็ทาํอย่างนั*น เวลาดูโทรทศัน์ เขาเห็นตวัร้าย เขาจะเกลียดมาก 
และเขาก็ตั*งใจไวว้่าเขาจะตอ้งไม่เป็นตวัร้าย จะไม่เบียดเบียน ไม่ทาํร้ายคนอื�น มีใจสงสารคนที�ถูก
ทาํร้ายมาก เป็นเด็กที�ค่อนขา้งเรียบร้อยจนเพื�อน ๆ เลือกให้เป็นประธานนกัเรียนตอนอยูช่ั*นมธัยมตน้ 
เป็นคนที�ทาํอะไรก็ทุ่มเท จะเรียนรู้อะไรก็ทุ่มโถมพากเพียรเรียนรู้จนไดค้วามกระจ่างชดัในเรื�องที�
สนใจนั*น ๆ จึงทาํใหมี้ทกัษะในหลายเรื�องที�ทุ่มเททาํ 

ตั*งแต่เด็กหมอเขียวตั*งใจไวว้า่จะไม่ทาํงานโรงพยาบาล เพราะรู้สึกกลวัเชื*อโรคมาก 
อยากเป็นทหาร สอบไดท้หารอากาศ แต่ไปรายงานตวัไปไม่ทนัเลยไม่ไดเ้รียน และมาสอบติดทุน
ของสาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัมุกดาหาร จึงไดท้าํงานดูแลสุขภาพคน ซึ� งตั*งแต่ไปเรียนช่วงแรกก็
ไม่ชอบใจนกั แต่ช่วงหลงัก็รู้ว่าเป็นสิ�งที�มีประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้�นจึงตั*งใจศึกษาเล่าเรียน และ
ปฏิบติัราชการดว้ยความตั*งใจ” 

(ครั�ง มีทรัพย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
“ปี พ.ศ. 2535-2538 เมื�อจบการศึกษา คุณหมอเขียว รับราชการที�โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ 

จงัหวดัมุกดาหาร อยู่ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ รับผิดชอบงานสาธารณสุขมูลฐาน และดาํเนินโครงการ
นวตักรรมของโรงพยาบาล เช่น โครงการพฒันาคุณภาพชีวิตแบบองค์รวมอย่างย ั�งยืน โครงการ
แกไ้ขปัญหาเด็กขาดสารอาหาร ยาเสพติด บุหรี�  เป็นตน้ ซึ� งส่วนใหญ่ในการช่วยเหลือประชาชนนั*น
ดาํเนินการไปโดยไม่มีงบประมาณ หรือมีงบประมาณนอ้ย แต่เห็นวา่กิจกรรมการงานและโครงการ
ต่าง ๆ ที�ดาํเนินการนั*นมีประโยชน์ต่อประชาชน จึงตั*งใจมุมานะดาํเนินการ ทาํให้คุณหมอเขียว 
ไดรั้บคดัเลือกเป็นขา้ราชการดีเด่นของโรงพยาบาลเมื�อปี พ.ศ.2536 ซึ� งในช่วงเวลา 3 ปีแรกของการ
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เริ�มรับราชการ คุณหมอเขียว ไดใ้ช้องค์ความรู้ดา้นสุขภาพแผนปัจจุบนัอย่างเต็มความสามารถ ใน
การดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชน แต่สามารถแก้ปัญหาสุขภาพได้เพียงบางส่วน
เท่านั*น ยงัมีปัญหาสุขภาพอีกจาํนวนมากที�ยงัไม่สามารถแก้ไขได้ ยิ�งไปกว่านั*นปัญหากลบั
บานปลายมากยิ�งขึ*น โดยเฉพาะอยา่งยิ�งปัญหาโรคเรื*อรัง เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ความดนัโลหิต
สูง ไขมนัในเลือดสูง ปวดตามขอ้ ปวดตามเนื*อตวั ปัญหาทางเดินอาหาร ภูมิแพ ้เป็นตน้ ค่าใชจ่้ายใน
การดูแลสุขภาพสูงขึ* น ศกัยภาพในการพึ� งตนในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพน้อยลง ทาํให้
เริ� มชัดเจนว่าการดูแลสุขภาพแผนปัจจุบนัช่วยลดหรือแก้ปัญหาได้บางส่วน แต่อีกหลายส่วนยงั 
ไม่สามารถลดหรือแก้ปัญหาได้ 

คุณหมอเขียวจึงได้เ ริ� มแสวงหาความรู้ เพิ�ม เติม  โดยศึกษา เ รียนรู้วิถีชี วิตและ
วิธีการดูแลสุขภาพแนวบุญนิยมจากการอ่านหนังสือ และได้ไปอบรมการแพทย์พื*นบ้าน 
และกสิกรรมผสมผสานไร้สารพิษ การดาํรงชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงกบัปราชญ์ชาวบา้น
จงัหวดับุรีรัมย  ์กลุ่มพ่อผาย พ่อคาํเดื�อง พ่อสุทธิน ันท์ ซึ� งการดําเนินการทั*งสองกิจกรรม
ดงักล่าว เป็นจุดสําคญัของการเรียนรู้สุขภาพแนวธรรมชาติบาํบดัอย่างเป็นองค์รวม จากนั*น
จึงได้ศึกษาการดูแลสุขภาพแนวทางเลือกต่าง ๆ หลากหลายศาสตร์เพิ�มเติม โดยช่วงเวลา
ดังกล่าวคุณหมอเขียวได้เริ� มลงมือปฏิบตัิวิธีการดูแลสุขภาพแนวทางต่าง ๆ เช่น แนวบุญนิยม 
แนวปราชญ์ชาวบ้าน และแนวทางอื�น ๆ รวมถึงการทาํกสิกรรมไร้สารพิษและการดาํรงชีวิตแนว
เศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงั” 

คุณหมอเขียวไดบุ้กเบิกโครงการแพทยแ์ผนไทยขึ*นในโรงพยาบาลหวา้นใหญ่ เพราะเห็น
ว่าจะเป็นสิ� งที�ทาํให้ประชาชนพึ� งตนเองได้ จึงได้ดาํเนินโครงการประสานแพทย์พื*นบ้าน ไปเป็น
วิทยากรอบรมอาสาสมคัรสาธารณสุขของโรงพยาบาลหวา้นใหญ่ โดยคุณหมอเขียวถือโอกาส
เรียนรู้พร้อมกนัไปดว้ย คุณหมอเขียวบุกเบิกนาํร่องการแพทยแ์ผนไทยของโรงพยาบาลหวา้นใหญ่
หลายดา้น เริ�มจากเรื�องนวดและการใชย้าสมุนไพร ทาํให้ไดพ้ื*นฐานตรงนั*น จึงเริ�มเห็นทางออกของ
สุขภาพ” 

ปี พ.ศ. 2540 คุณหมอเขียวไดมี้โอกาสไปงานอบรมจริยธรรมที�ศีรษะอโศก จงัหวดัศรีสะ
เกษ เมื�อไปถึงศีรษะอโศก ได้พบคนในชุมชนหมู่กลุ่มใหญ่ที� มีนํ* าใจ มีศีล ลดละอบายมุข 
รับประทานอาหารมงัสวรัิติ ทาํปุ๋ยชีวภาพ ทาํกสิกรรมไร้สารพิษ มีการจดัการขยะให้เป็นประโยชน์ 
ทาํสิ�งอุปโภคบริโภคจากสมุนไพร พึ�งตนเองในสิ�งจาํเป็นของชีวิตดา้นต่าง ๆ มีกองบุญส่วนกลาง
กินใชร่้วมกนั (สาธารณโภคี) ดาํรงชีวติอยา่งพอเพียงเรียบง่าย อ่อนนอ้มถ่อมตน”  

(สุปาณี ชาทิพา, สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 5) 
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“สิ�งนี* จึงเป็นสิ�งที�ทาํให้คุณ
ของการแกไ้ขปัญหาสุขภาพที�ตน้เห
คนกินอาหารมงัสวิรัติส่วนใหญ่จะ
(ร้อน) ดูแลสุขภาพ จึงได้นาํวิธีการ
สนใจ พบว่าไดผ้ลดีต่อสุขภาพ ทาํใ
สะดุดใจคุณหมอเขียว อยา่งมาก จนท
อ่านกระดาษที�ห่อหนังสือจากชาวอ
สัตวเ์พื�อนร่วมโลก แต่ปากคุณยงัเคี* ย
สะดุดสะดุง้ และเขา้ใจการปฏิบติัคว
รับประทานอาหารมงัสวรัิติตั*งแต่นั*น

 

 

ภาพที� 8 อาหารมงัสวรัิติปรับสมดุล เ
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์, ภาพถ่าย

 
“คุณหมอเขียว ได้เขา้ร่วม

หลกัการและแนวทางขององค์กรบ
เกี�ยวกบัสุขภาพ การพึ�งตน และยทุธศ
เขียวไดน้าํมาบูรณาการเป็นองคค์วาม

 
การมีสุขภาพดีดว้ยหลกั 

หรืออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภ
ดงัที�พอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์มีเทคนิคใ
ใช ้8 อ. มี  

คุณหมอเขียว เชื�อวา่ การปฏิบติัตามวิถีชีวิตดงักล่าว เป
น้เหตุ คุณหมอเขียว ไดศึ้กษาขอ้มูลอาหารมงัสวิรัติ ซึ� ง
จะมีอายุยืนกว่าคนกินเนื*อสัตว ์และการใช้หลกัหยิน 

ธีการดงักล่าวมาทดลองใช้กบัตนเองและช่วยเหลือป
ทาํให้มีความมั�นใจและสนใจวิธีการดงักล่าวมากขึ*นแล
จนทาํใหคุ้ณหมอเขียว เปลี�ยนวิถีชีวิตการรับประทานอ
าวอโศกที�มีขอ้ความว่า “คุณบอกว่าคุณมีความเมตตา

ยงัเคี* ยวกลืนชีวิตของผูอื้�นอยู่ คุณมีเมตตาจริงหรือเปล่า
ติัความเมตตาที�แทจ้ริงต่อสัตว ์จึงไดห้ยุดรับประทานเน

ต่นั*นเป็นตน้มา”  
(แก่นเกื*อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557

 
ดุล เช่น ผกัสด ผกัลวก ขา้ว กบัขา้ว และถั�วธญัพืช  
ถ่าย. 2558, มกราคม 24) 

า้ร่วมศึกษาและฝึกฝนการพฒันาสุขภาวะอย่างเป็นอง
์กรบุญนิยม ที�กลุ่มสุดฝั�งฝัน (2556) ได้รวบรวมแนวค
ยทุธศาสตร์การขบัเคลื�อนสิ�งที�เป็นประโยชน์สุขสู่สังคม 
ค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ดงันาํเสนอต่อไปนี* ” 

(แก่นเกื*อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557

กั 8 อ. 1) อิทธิบาท 4 2) อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) 
พิษภยัออก 8) อาชีพ (ที�ไม่บั�นทอนชีวิต) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน
นิคในการดูแลสุขภาพ และใชห้ลกัพุทธธรรมในการดูแ

่าว เป็นทางออก
ซึ� งพบขอ้มูลวา่ 
ยิน (เยน็) หยาง 
ลือประชาชนที�
ึ*นและสิ�งหนึ�งที�

านอาหาร คือได้
ตตากบัผูค้นกบั
ล่า” ทาํให้รู้สึก

านเนื*อสัตว ์โดย

557, ตุลาคม 30) 

 

็ นองค์รวม ตาม
นวคิดบุญนิยม 

ังคม ซึ� งคุณหมอ

557, ตุลาคม 30) 

 ออกกาํลงักาย
ั�งฝัน. 2556 : 66) 
รดูแลสุขภาพ ก็
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“1. อิทธิบาท คือตอ้งมีฉนัทะ คนทั*งหลายก็ตอ้งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะนี�ขยนัไหม 
แลว้ก็เอาจริง จิตตะ อาตมาวา่ มีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่ามีจิตเอาใจใส่จะไม่มีแรงอะไร 
แต่ว่าถ้าทุ่มโถมใส่เขา้ไปเลย มีจิตเท่าไหร่โถมใส่เขา้ไปเต็มที� แลว้เราจะได้คดัเอาเนื*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 อาชีพเดีhยวนี* 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� ารวยอย่างบาป อยา่ไปทาํอาชีพแบบนี* เด็ดขาด ชาตินี* คุณอาจมีเงินรักษาชีวิตไปได ้เป็นมนุษยพ์ืช  
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ก็ไดเ้ลย มีเทคโนโลยี มีอวยัวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย แต่ชาติต่อไปคุณไม่ไดห้อบหวัใจเทียม 
ไปดว้ย ก็ไดห้ัวใจอ่อนแอ จะหนีวิบากตามฤทธิs เดชวตัถุ ชาตินี* อาจทาํไดแ้ต่ชาติหน้าทาํไม่ได้แน่  
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) การเมืองบุญ
นิยม (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 9) 

สารลกัษณ์สําคญั 3 อยา่งของคนบุญนิยม 1) ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนบรรลุอุภโตภาควิมุติ 2) 
ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนมีความรู้ และความสามารถในการสร้างสรรค ์(มีสมรรถนะ) 3) ตอ้งศึกษาฝึกฝน
จนมีสัปปุริสธรรม 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) 

คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์“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  
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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
เสียสละให้มากเสมอ เพราะเห็นเป็นคุณค่าของชีวิต แมที้�สุดเสียเปรียบ ก็จาํยอมเมื�อถึงคราว 5) ส.
สมบติั เป็นโลกุตรสมบติั หรือ อาริยสมบติั 6). ส.สูญ สูญสิ*นกิเลส ตณัหา 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) 

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

ลกัษณะของผูบ้รรลุบุญนิยม 1) จะเป็นคนประหยดั มีชีวิตที�เรียบง่ายสมถะ ไม่เป็นคน 
เผาผลาญทาํลาย ไม่ทาํตวัหรูหราฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย 2) เป็นคนมกันอ้ยกลา้จน เสียสละอยูเ่สมอ ๆ ไม่เอา
เปรียบใคร ๆ 3) เป็นคนใฝ่ศึกษา สร้างสรรค ์สร้างสมรรถนะและขยนั แต่กินนอ้ยใชน้อ้ย ไม่สะสม 
มีแต่สะพดัออก 4) เป็นคนทาํงานอย่างตั*งใจ กลา้ขาดทุนให้แก่ผูอื้�นและสังคม ดว้ยความเห็นแจง้
ความจริงวา่ ผูข้าดทุนคือผูมี้กาํไรแก่ชีวติตนเอง หรือคือผูมี้ประโยชน์ มีคุณค่าแก่ผูอื้�นอยา่งถูกสัจจะ  
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) 

  
“คุณหมอเขียวมีการเปลี�ยนตวัเองอย่างรวดเร็ว ทดลองฝึกปฏิบติัตามชาวอโศก ถือศีล 5 

เป็นอยา่งนอ้ย ละอบายมุข รองเทา้ไม่ใส่ ใส่ชุดม่อฮ่อม ตดัผมสั*น รับประทานอาหารวนัละหนึ�งมื*อ 
ผลคือ ทาํงานไดดี้กวา่เดิม ทาํงานไดม้าก เพราะสุขภาพดีขึ*น ปัญญาแตกฉานเฉียบแหลมขึ* น และได้
เวลาที� เคยสูญเสียกับสิ� งที� เป็นภัยหรือไร้สาระกลับคืนมา 

คุณหมอเขียว พบว่าการแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยทั�วไปในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นการ
แกปั้ญหาที�ปลายเหตุไม่พึ�งตนดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั จึงเริ�มฝึกฝนตนเองและช่วยเหลือ
ผูอื้�นในการพึ�งตนแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั ใชว้ิธีการอื�น ๆ เสริมเติม
เต็มตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตามสภาพ ณ เวลานั*น ๆ เมื�อคุณหมอเขียว มีแนวคิด
แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ (ดบัทุกข ์ตอ้งดบัที�เหตุ) ก็รู้วา่ตอ้งทาํอะไร แต่ก็มีอุปสรรคเนื�องจากโรงพยาบาล
เป็นองค์กรใหญ่ทาํอะไรได้ไม่มาก ในปี พ.ศ. 2540 คุณหมอเขียว จึงยา้ยมาปฏิบัติราชการที�
สถานีอนมยับา้นนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกจงัหวดัมุกดาหาร ทาํโครงการช่วยประชาชน
ตามที�มีองค ์ความรู้ซึ� งได ้เ รียนรู้จากพระพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาวอโศก  
ปราชญ์ชาวบา้น และการดูแลสุขภาพศาสตร์ต่าง ๆ ตามที�ได้ศึกษามา ดว้ยโครงการการดูแลสุขภาพ
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แบบองค์รวม ครอบคลุมต*
ช่วยเหลือกัน รับประทาน
ๆ ที�ส่งเสริมให้ตนเองแล
จุดเด่นขอสถานี อนามยัที�มีแ
ขึ*น โดยปัจจยัสนบัสนุนสํา
นาบุญ 4 บา้นแดนสวรรค
เผยแพร่การทาํกสิกรรมไร้
อนามยัประมาณ 10 กิโลเมตร
ไดส้ะดวกและเตม็ที�  

คุณหมอเขียวมีอุด
ศรัทธา” เป็นการทาํเพื�อปร
ความตอ้งการ “ให”้ แก่ผูอื้�น
คุณงามความดีเพื�อผูอื้�นเป็น
ไม่ตอ้งการแมแ้ต่ตนเองจะ
ทางออ้มเป็นการ “ทาํงาน
นุกมัปายะ) ทาํเพื�อความเป
ผาสุกของมวลมนุษยชาติ

 

 
ภาพที� 9 ภาพหมอเขียว ที�ใช
ที�มา (ทีวบีูรพา, ภาพถ่าย. 

 

ลุมตั*งแต่วิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนั วฒันธรรมที�มีควา
านอาหารปลอดภัยจากสารเคมี การออกกาํลังกาย

งและประชาชนมีสุขภาพที�ดี เกิดผลทาํให้มีคนสนใจม
ที�มีแพทยแ์ผนไทยแพทยท์างเลือกและสะสมภูมิปัญญาใ

สําคญัอีกอย่างหนึ� งคือมีพื*นที�ของครอบครัวคุณหม
รรค์ ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
มไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัสังคม พื*นที�ดงักล่
เมตร ซึ� งทาํใหคุ้ณหมอเขียว สามารถเขา้มาดูแลและพฒันา

มีอุดมการณ์มุ่งมั�นพฒันาตนเองไปสู่สภาพ “ทาํความผ
ื�อประโยชน์ผูอื้�น (ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํทางกาย วาจา
่ผูอื้�น ชนิดสุจริตใจอยา่งบริสุทธิs แทจ้ริงสมบูรณ์ที�สุด เป็น
ื�นเป็นหลกั ไม่มีความต้องการเพื�อตนเองจะได้ ตนเอง
องจะเสพกามหรืออตัตาในสิ�งที�ทาํนั*นเพื�อตน ไม่ว่าจ
าน” เพื�องานเท่านั*น ทาํให้โลกอนุเคราะห์เกื*อกูลมนุษย
ามเป็นประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ (พหุชนหิตายะ
าติ (พหุชนสุขายะ) ทาํอยา่งสุดความสามารถเท่าที�จะพึงท

(แก่นเกื*อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ

ที�ใชใ้นงานกิจกรรมและการเผยแพร่สื�อองคค์วามรู้ของ
 2553, มีนาคม 21) 
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ีความเกื*อกูลกันลงแขก
กาย และกิจกรรมต่าง 
ใจมาดูงานมากขึ*น เป็น
ญาในหลาย ๆ ดา้นมาก
หมอเขียว คือ สวนป่า

นม ใชเ้ป็นที�สาธิตฝึกฝน
งักล่าวอยู่ห่างจากสถานี
ฒันาพื*นที�สวนป่านาบุญ 4 

ามผาสุกที�ตน สอนคนที�
วาจา หรือ ใจ) หรือเป็น
เป็นความตอ้งการสร้าง

นเองจะมี ตนเองจะเป็น  
่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
นุษยชาติในโลก (โลกา
ายะ) ทาํเพื�อเป็นความ

ะพึงทาํได”้ 
ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

องการแพทยว์ถีิพุทธ 
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“คุณหมอเขียวจึงไดน้าํองคค์วามรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในการสร้างสุขภาวะ ที�ไดศึ้กษามาบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม เป็นการแพทยว์ิถีพุทธ คือการแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การ
ดูแลสุขภาพทั*ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื*นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. 
เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบันบุญนิยม มาจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วย
หลักธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประยกุตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุโดยใช้สิ� งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุดด้วยวิธีที�เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เขา้กบัวิถีชีวิตได ้และมีความ
ย ั�งยืนโดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื*อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการ
สานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดีโดยการปฏิบติัปรับสมดุลร้อนเยน็ดว้ยเทคนิค  
9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ดงันี*  1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น 2. การกวัซาหรือขูดซา
หรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3. การสวนล้างพิษออกจากลาํไส้ใหญ่
ด้วยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีทอ็กซ์) 4. การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ* าสมุนไพร ตามภาวะ
ร้อนเยน็ของร่างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็
ของร่างกาย 6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทาน
อาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8. ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้
ผ่องใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9. รู้เพียรรู้พกัให้พอดี เผยแพร่ช่วยเหลือเกื*อกูล
มนุษยชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ไดมี้ผูเ้รียนรู้ฝึกฝนตามจนไดผ้ลมีสุขภาวะที�ดีขึ*น มีปริมาณมาก
ขึ*นเรื�อย ๆ ตามลาํดบั และมีผูที้�สามารถปฏิบติัการแพทยว์ิถีพุทธจนมีสุขภาวะที�ดีขึ*น มีจิตใจพฒันา
ตนเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธช่วยเหลือเกื*อกลูผูอื้�น โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ มากขึ*นเรื�อย ๆ เป็น
ลาํดบั และไดเ้ขา้สู่การพฒันาตนสู่ความเป็นพุทธะ ดว้ยกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อ
มวลมนุษยชาติ ร่วมกบัพึ�งตนไปพร้อม ๆ กบัการทาํกิจกรรมช่วยเหลือเกื*อกูลมนุษยชาติ ก่อเกิดเป็นศูนย์
เรียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธทั*งในและต่างประเทศ และมีกิจกรรมเผยแพร่องคค์วามรู้ ดงันี*  

ในปีพ.ศ. 2538 คุณหมอเขียว และครอบครัว ได้พฒันาพื*นที�ของครอบครัว “นางครั�ง  
มีทรัพย์”  หรือที�หมอเขียว ตั* งชื� อว่า “สวนป่านาบุญ” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นไร่นาสวนผสมพร้อม ๆ กับการเรียนรู้และฝึกฝนการดูแล
สุขภาพแนวธรรมชาติบาํบดั 

ในปี พ.ศ. 2549 คุณหมอเขียว และครอบครัว “นางครั�ง มีทรัพย์” ได้มอบที�ดิน 50 ไร่  
ของครอบครัว เพื�อจดัตั*งเป็น “ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 

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



 

 

อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกด
จงัหวดัมุกดาหาร ซึ� งไดด้าํเน
“ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตน
มุกดาหาร” 

 

 

ภาพที� 10  ภาพป้ายหนา้ “
 และ “มูลนิธิแพท
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

 
“ศูนยเ์รียนรู้สุขภ

ตาล จงัหวดัมุกดาหาร ไดมี้ก
พุทธหลกัสูตรเต็มระยะเวล
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นปร
คน สําหรับพืชผกัสมุนไพร
จะนาํมาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภ
จงัหวดันครพนม” 

 

 

 

ั มุกดาหาร” ซึ� งตั*งอยู่ ณ เลขที� 114 หมู่ 11 ตาํบลดอนต
ด้าํเนินการมาตั*งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั โดยใน

ึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภ

(พรรณทิวา เกตุกลม, สัมภาษณ

“ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส
ิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย” อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 21) 

ู ้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านา
ไดมี้การจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตา
ะเวลา 5-7 วนั (พกัคา้งในพื*นที�ศูนย)์ ให้กบัประชาชน
็ นประจาํทุกเดือน มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั* งล
ไพรและผลไมที้�ใชใ้นการปรุงอาหารให้กบัผูเ้ขา้รับการ
ู ้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุ

(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ
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อนตาล อาํเภอดอนตาล 
ยในปัจจุบนัมีชื�อใหม่ว่า 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

ียง สวนป่านาบุญ 1” 
หวดัมุกดาหาร 

่ านาบุญ 1 อาํเภอดอน
นตามหลกัการแพทยว์ิถี
าชนทั�วไปที�สนใจ โดย 
รั* งละประมาณ 200-300 
การอบรมนั*น ส่วนหนึ� ง
าบุญ 4 อาํเภอธาตุพนม 

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
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ภาพที� 11 ตวัอย่างภาพกิจกรรมการอ
ณ ค่ายสุขภาพพึ�งตนฯ สว

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จนและสุมาลี 
 

“ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัห
ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามห
ในพื*นที�) ให้กบัประชาชนทั�วไปที�ส
การอบรมโดยเฉลี�ยครั* งละประมาณ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ
ไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการ (โดยได
การก่อตั*งศูนยใ์นพื*นที� ตั*งแต่ประม
สุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถ
เน้นเป็นการอบรมที�เน้นในหลกัสูต
ประจาํทุกเดือน ซึ� งมีผูเ้ขา้ร่วมการอบ
จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีผู ้
กิจกรรมการจดัอบรมไดที้�ภาคผนวก

ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตน
จงัหวดันครพนม ไดถู้กเปิดอยา่งเป็นท
ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมการอบรมให

การอบรมค่ายสุขภาพ และผลผลิตพืชผกัสมุนไพรและผ
สวนป่านาบุญ 1 ตาํบลดอนตาล อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

ุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 24) 

. 2556 ไดเ้ปิดศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐ
จงัหวดันครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ ไดมี้การจดั

ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธหลกัสูตรเต็มระยะเวลา 5-7 
ที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เป็นประจาํทุกเดือน

าณ 20-200 คน (ดูภาพกิจกรรมการอบรมไดที้�ภาคผนวก
ศ. 2556 สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหว

ยไดมี้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เขา้พฒันาพื*นที�ปรับปรุงภ
ระมาณปลายปี พ.ศ. 2555) มีการจดัค่ายอบรมให้ควา

วิถีพุทธ ให้กบัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใ
กัสูตรระยะสั* น 3 วนั มีทั*งแบบไปกลบัและพกัคา้งใน
ารอบรมโดยเฉลี�ยครั* งละประมาณ 180-300 คน นบัตั*งแ

ผูไ้ด้เขา้รับการอบรมทั*งสิ*นรวมแล้วประมาณ 4,000 
นวก ช.) 
ึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 4 อาํเภ
เป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยที�ผา่นมา สวน

ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพ การอบรมคุณธรรม

 

 
ละผลไมต่้าง ๆ 

ั หวดัมุกดาหาร 

รษฐกิจพอเพียง
ารจดัค่ายอบรม 

7 วนั (พกัคา้ง
ดือน มีผูเ้ขา้ร่วม
นวก ช.) 
งัหวดัปทุมธานี  
รุงภูมิทศัน์และ
้ความรู้เกี�ยวกับ
ิดค่าใชจ่้ายใด ๆ 
า้งในพื*นที� เป็น
ตั*งแต่เปิดศูนยฯ์ 
000 คน (ดูภาพ

อาํเภอธาตุพนม 
วนป่านาบุญ 4 

รรมและการทาํ
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กสิกรรมไร้สารพิษมาตั*งแต
ให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉล

 

ภาพที� 12 กิจกรรมต่าง ๆ 
ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํ

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน
 

“ในเดือนมกราคม
บา้นค่าย จงัหวดัระยอง อย่า
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธใหก้บั
มีครบทั*งหลกัสูตรระยะสั*น
ครั* งละประมาณ 20-100 คน

 

ภาพที� 13  ภาพป้าย “สวนป่
สวนป่านาบุญ 
แพทยว์ถีิพุทธเคร

ที�มา (กุศล บูรพากลา้จน, จิร

ั*งแต่ปี พ.ศ. 2535 และนบัแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
ภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประช
ๆ เป็นประจาํทุกเดือนโดยเน้นเป็นการอบรมในหลกั

ยเฉลี�ยครั* งละประมาณ 20-70 คน” 
(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ

ๆ ของค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ
า้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

จน, ภาพถ่าย. 2556, มีนาคม 27) 

ราคม พ.ศ. 2558 ไดเ้ปิดสวนป่านาบุญ 5 (หรือชื�อเดิม “
ง อย่างเป็นทางการ มีการจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบั
ใหก้บัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ
ะสั*น 1-3 วนั และหลกัสูตรระยะยาว 5-7 วนั มีผูเ้ขา้ร่วม

คน” 
(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ

วนป่านาบุญ 5” การอบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัก
 5 จงัหวดัระยอง และการทาํกิจกรรมแพทยว์ิถีพุทธ

ธเครือข่ายภาคตะวนัออก  
จิรนนัท ์ทบัเนียมและกมลพรรณ ฮอฟแมน, ภาพถ่าย

35 

 

56 ไดมี้การจดัค่ายอบรม
ระชาชนที�สนใจทั�วไป  
หลกัสูตรระยะสั* น 1 วนั  

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

ุทธ ณ สวนป่านาบุญ 4 

“บา้นญาติ”) ณ อาํเภอ
ี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตาม

ๆ เป็นประจาํทุกเดือน 
า้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ย

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 
ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ณ 
พุทธสัญจรของจิตอาสา

่าย. 2558, มกราคม 14) 
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ภาพที� 14  ภาพป้าย “มูลนิธิแพทยว์ถิ
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่า

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย
 

“คุณหมอเขียว กล่าววา่ “
ผาสุก เป็นคุณค่าและความผาสุกที�แท

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 25
ร่วมกันจดัตั* งมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม
“ชีวติที�พอเพยีงเรียบง่าย ร่างกายที�แข
การแพทยว์ิถีพุทธให้กบัประชาชน
ประจาํทุกเดือน ซึ� งจะมีผูเ้ขา้ร่วมการ
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั*งในและต่าง
กวา่หนึ�งแสนหกหมื�นคน เป้าหมายห
แข็งแรง จิตใจที�ดี งาม จิตใจที�ผ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั คือ ป
โลก ยึดหลกัดาํเนินงานคือ “ทาํความ
คือ ตวัคุณเอง” 

วตัถุประสงค์ของมูลนิธิแพ
1. เพื�อส่งเสริมการเผยแพ
2. เพื�อส่งเสริมการศึกษา
3. เพื�อส่งเสริมการกุศลอ
4. เพื�อส่งเสริมการปกคร

ยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย” หนา้ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งต
นป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  
ถ่าย. 2557, มีนาคม 21) 

“ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีง
ที�แท้จริงของชีวติมนุษย์”  

2555 คุณหมอเขียว และคณะทาํงานจิตอาสาแพทย
รรมแห่งประเทศไทย เพื�อเผยแพร่นโยบายหลักของ

ยที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�ผาสุก” และการเผยแพร
าชนที�สนใจทั�วไปในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่า
มการอบรมโดยเฉลี�ยครั* งละประมาณ 200-400 คน ในท
ะต่างประเทศ จนกระทั�งปี พ.ศ. 2558 สามารถช่วยเหลือ
มายหลักของแพทย์วิถีพุทธ คือ ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่า
ที�ผาสุก ยึดหลักการพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอ
ือ ประหยดั เรียบง่าย พึ�งตน ขยนั และแบ่งปัน เป็นกุศล
ความผาสุกที�ตน และช่วยคนที�ศรัทธา” และ “หมอที�ดีท

แพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย มีดังนี)  
ผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแล
ึกษา ปฏิบติั และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา  
ุศลอื�น ๆ หรือดาํเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์  
กครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์. 2557

 
พึ�งตนตามแนว

ที�ดีงาม จิตใจที�

พทย์วิถีพุทธได้
ขององค์กร คือ  
แพร่องคค์วามรู้
ช้จ่ายใด ๆ เป็น
 ในทุกเครือข่าย
เหลือประชาชน
บง่าย ร่างกายที�

ิ จพอเพียงของ
กุศลสูงสุดของ
ที�ดีที�สุดในโลก 

ิดูแลสุขภาพ  
 

ริยเ์ป็นประมุข” 
557, ตุลาคม 30) 
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“คุณหมอเขียว ไดส้ร้างเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ทั*งในและต่างประเทศ ดงันี*  
1. เครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร และสวนป่านาบุญ 4 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เครือข่ายตามจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี 
หนองบวัลาํภู กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น อาํนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย ์
สุรินทร์ และอุบลราชธานี 

2. เครือข่ายภาคใต้  
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เครือข่ายตาม

จงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พงังา ภูเก็ต พทัลุง ตรัง ปัตตานี และสงขลา  
3. เครือข่ายภาคกลาง 
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครือข่ายตามจงัหวดั

ต่าง ๆ ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท อุทยัธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
นครนายก นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

4. เครือข่ายภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง 
ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน แพร่ น่าน ลาํปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน 

อุตรดิตถ์ ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร และ
นครสวรรค ์

5. เครือข่ายภาคตะวนัออก 
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 5 อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง (บูรพากลา้จน) เครือข่าย

ตามจงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ สระแกว้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด 
6. เครือข่ายภาคตะวนัตก 
ศูนย์ธรรมชาติบาํบดัแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรี เครือข่ายตามจงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ 
7. เครือข่ายแพทย์วถิีพุทธในต่างประเทศ 

7.1 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ดลัลสัเทก็ซสั-อเมริกา) 

7.2 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (อเล็กซานเดรียหลุยเซียน่า-อเมริกา) 

7.3 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ฟลอริดา้-อเมริกา) 

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
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ภาพที� 15 ภาพหมู่เครือข่ายจิตอาส
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย
 

 
ภาพที� 16 ภาพหมู่เครือข่ายจิตอาสาแ

อเมริกา และ ฟลอริดา้-อเม
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน และทวสุีข
 

“ณ ปัจจุบนั เดือนเมษายน 
ขบัเคลื�อนกิจกรรมค่ายสุขภาพแพท
จิตอาสาหญิง 292 คน (ร้อยละ 75
จาํนวนจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุท

 
 
 
 
 

อาสาแพทยว์ิถีพุทธภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต
ออก และภาคตะวนัตก ตามลาํดบั  
ถ่าย. 2557, ตุลาคม 23) 

 
าสาแพทยว์ิถีพุทธ ดลัลสัเท็กซัส-อเมริกา อเล็กซานเดรียห

อเมริกา ตามลาํดบั 
วสุีข สุปิงคลดั, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 19-26) 

ายน พ.ศ. 2558 มีจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธที�เป็นเนื*อในและ
แพทย์วิถีพุทธทั�วประเทศอยู่เป็นประจาํในขณะนี*  
75) จิตอาสาชาย 98 คน (ร้อยละ 25) รายละเอียด ดัง
พุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 

 

 
คใต ้ภาคกลาง 

 
ดรียหลุยเซียน่า-

และไดร่้วมกนั
นี*  390 คน เป็น 
ด ดังตารางที� 4 
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ตารางที� 4 จาํนวนจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 

ภาค จํานวน (คน) สัดส่วนร้อยละ (%) 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 135 35 
เหนือ 90 23 
กลาง 67 17 
ใต ้ 57 14 
ตะวนัออก 30 8 
ตะวนัตก 11 3 
รวม  390 100 

 

 

 

ภาพที� 17 ภาพกราฟแสดงร้อยละจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 
 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การบาํเพ็ญบุญร่วมกบัเครือข่ายแพทย ์

วิถีพุทธ ในช่วง 2-4 ปี มีจาํนวน 91 คน (ร้อยละ 23.33 ของจาํนวนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั*งหมด) 
รองลงมาเป็นจิตอาสาที�มีประสบการณ์การบาํเพญ็บุญร่วมกบัเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ มากกวา่หรือ
เท่ากบั 5 ปี มีจาํนวน 41 คนส่วนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธสมทบมีจาํนวนกวา่ 10,000 คน” 

(สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

หญิง

75%

292 คน

ชาย 25%

98 คน

จิตอาสา (แยกตามเพศ)

อีสาน

35%

เหนือ
23%

กลาง
17%

ใต้

14%

ตะวนัออก
8%

ตะวนัตก
3%
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“ตวัอยา่งของกิจกรรมที�คุณหมอเขียว และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื�อ
การพึ�งตนและช่วยเหลือผูค้นให้พน้ทุกขบ์างส่วนตามที�นาํเสนอได ้ดงัตารางที� 5 นี*  (และดูกิจกรรม
เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธเพิ�มเติมไดที้� ภาคผนวก ช.) 

ตารางที� 5 ตวัอยา่งตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย 
(เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมค่ายสุขภาพ สถานที� จังหวดั 
1-5 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  

(หลกัสูตร 5 วนั) 
ณ สวนป่านาบุญ 1  
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 
 

8 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั) 

ณ บา้นเทวดาสาธุ  
เขตดอนเมือง  

กรุงเทพฯ 

13-15 พ.ย. 57 ค่ายสุขภา 
(หลกัสูตร 3 วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ 3  
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

15-19 พ.ย. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ วดัสนธิs  
ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ ์

จ.สุราษฎร์ธานี 

19-23 พ.ย. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ ทะเลธรรม อ.เมือง  จ.ตรัง 
 

23 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั)  

สวนป่าโพธาราม 
อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

24 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ  
(หลกัสูตร 1 วนั)  

ณ วิทยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ  

กรุงเทพฯ  

29 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั)  

ณ เรือนรับอรุณ  
โรงเรียนรุ่งอรุณ  
ถ.พระราม 2 

กรุงเทพฯ 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  
สวนป่านาบุญ 1 

ณ ฝั�งตรงขา้มตลาดเทศบาล 
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 
 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  
สวนป่านาบุญ 2 

ณ เทศบาลชะอวด  
อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่ 
สวนป่านาบุญ 3 

ณ บริเวณหนา้ อบต. 
คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 
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ตารางที� 5 (ต่อ) 

 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมค่ายสุขภาพ สถานที� จังหวดั 
5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  

สวนป่านาบุญ 4 
ณ สวนป่านาบุญ 4 
ต.อุ่มเหมา้ อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม 

6-10 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ  
(หลกัสูตร 6 วนั) 

ณ ศูนยธ์รรมชาติบาํบดั 
อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

10 -15 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ สวนป่านาบุญ 2  
ต.ชะอวด อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

13 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั)  

ณ สวนป่านาบุญ 3 
ต. คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

19-23 ธ.ค. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ 1 
 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 

 
คุณหมอเขียว ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรบรรยายเรื�องสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธจากองคก์รต่าง ๆ 

ทั�วประเทศ ตามที�ได้มีการบนัทึกและรวบรวมไวโ้ดยจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในระหว่างปี พ.ศ. 
2553 เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ตามที�แสดงในภาคผนวก ช. และไดค้ดั
มาแสดงเป็นตวัอยา่งบางส่วน ดงันี*  

- งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง “การดูแลสุขภาพตามหลกัการ
แพทยท์างเลือกวถีิพุทธ” วนัที� 4-13 พฤษภาคม 2553 (ตรัง) 

- ศูนย์อนามัยที�  1 กรุงเทพฯ “สุขภาพพึ� งตนวิถีธรรม” ว ันที�  10 สิงหาคม 2553 
(กรุงเทพฯ) 

- เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนยต์รัง “โครงการค่ายสุขภาพโปรแกรมปรับ
สมดุลชีวติ พิชิตเบาหวาน สร้างสุขภาพ” วนัที� 23-27 กนัยายน 2553 (ตรัง) 

- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ “การสร้างสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีธรรม” วนัที� 13-14 ตุลาคม 2553 (สงขลา) 

- สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา “ธรรมชาติบาํบดักบัหมอเขียว” วนัที� 15 ตุลาคม 
2553 (สงขลา) 
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- วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี “การ
ดูแลสุขภาพองคร์วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวถีิพุทธ” วนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2554 (อุบลราชธานี) 

- กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
“การบูรณาการภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยสู่การปฏิบติั” วนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2554 (สกลนคร) 

- สํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข “เชิญเข้าร่วมปรึกษาหารือเรื� อง 
 การพฒันาหลกัสูตรแพทยท์างเลือกวถีิเศรษฐกิจพอเพียง” วนัที� 7 มิถุนายน 2554 (อุบลราชธานี) 

- สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข “คนพอเพียง เลี* ยงชีพดว้ยการแบ่งปัน เสียสละ 
ชีวติที�มั�นคง มีคุณค่า และผาสุกที�สุดในโลก” วนัที� 13 มกราคม 2555” (นนทบุรี) 

- สํานกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง “สุขภาพดีดว้ยวิถีไทย” วนัที� 28 
มีนาคม 2555 (เชียงราย) 

- ชมรมคนรักษสุ์ขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา “วิธีการดูแลสุขภาพ ตามหลกัการแพทย ์วิถี
ธรรม” วนัที� 25 เมษายน 2555-24 พฤษภาคม 2555 (สหรัฐอเมริกา) 

- สมาคมมงัสวิรัติแห่งประเทศไทย “มงัสวิรัติบาํบดัโรค” วนัที� 24 พฤศจิกายน 2555 
(เชียงใหม่) 

- สํานักงาน สกสค. จงัหวดัมุกดาหาร “โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร” วนัที� 28 มิถุนายน 2555 (มุกดาหาร) 

- สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี “ค่ายอบรมปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทางการแพทยท์างเลือกวถีิรรม” วนัที� 6-12 สิงหาคม 2555 (ราชบุรี) 

- สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ “การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนเองตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง : แพทยท์างเลือกวถีิธรรม” วนัที� 31 ตุลาคม 2555 (ลพบุรี)” 

- (พิไลลกัษณ์ พิพิธกุล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

-  
“ตวัอย่างภาพกิจกรรมที�หมอเขียว และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย ที�ได้

ร่วมกนัขบัเคลื�อนและดาํเนินกิจกรรมการพึ�งตนและช่วยเหลือเกื*อกูลมวลมนุษยชาติ ตามที�ไดมี้การ
บนัทึกและรวบรวมไวโ้ดยจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในระหวา่งปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั 
ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ในภาคผนวก ช. และดงัที�ไดค้ดัมาแสดงเป็นตวัอยา่งบางส่วน ดงันี*  

 

 

 

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



43 
 

 

 

 
ภาพที� 18  ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพนัธ์แท)้ และประชุมจิตอาสาทั�วประเทศ วนัที� 30 เมษายน 2554 

และค่ายแฟนพนัธ์แท้ ครั* งที�  6 มอบปลอกแขนจิตอาสารุ่น 2 วนัที�  27 ตุลาคม 2555 
ตามลาํดบั ณ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

ที�มา (อภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, เมษายน 30 และ 2555, ตุลาคม 27) 

 

 
ภาพที� 19 กิจกรรมการลงแขกในค่ายพระไตรปิฎกครั* งที� 5 ณ สวนป่านาบุญ 1 จงัหวดัมุกดาหาร 

วนัที� 6 กรกฎาคม 2555 และค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ สําหรับนกับวชหมู่บา้นพลมั ณ 
ชุมชนมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี วนัที� 18 เมษายน 2555 ตามลาํดบั  

ที�มา (เอม จนัทร์แสน, ภาพถ่าย. 2555, กรกฏาคม 6 และ จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2555, เมษายน 18) 
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ภาพที� 20 การอบรมค่ายสุขภาพในต่างประเทศ ครั* งที� 1 ณ รัฐแคลิฟลอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วนัที� 4 พฤษภาคม2555 และค่ายสุขภาพ 1 วนั ณ วดัพุทธบูชา ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วนัที� 19 ตุลาคม 2555 ตามลาํดบั  

ที�มา  (ภูเพียรธรรม วิวฒัน์วิชา, ภาพถ่าย. 2555, พฤษภาคม 4 และ จิรนันท์ ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 
2555, ตุลาคม 19) 

 
ในส่วนของกิจกรรมการเป็นจิตอาสาช่วยสาธารณชน และทาํประโยชน์ต่าง ๆ ให้กบั ผองชน

นั*น คุณหมอเขียว ซึ� งเป็นประธานขององค์กรมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ได้นําพา 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั*งในประเทศและต่างประเทศ ดาํเนินกิจกรรมที�เป็นสาธารณประโยชน์ที�เป็นบุญ
และกุศลต่าง ๆ อย่างต่อเนื�องตลอดเวลา ตามกาํลงัแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาและศกัยภาพของ 
แต่ละท่าน ๆ ดว้ยจิตใจที�เบิกบานและผาสุก ดงัเช่น กิจกรรมหลกั ๆ ที�ไดมี้การดาํเนินประโยชน์ที�
ผา่นมาแลว้ คือ กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ* าท่วมในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกิจกรรมการรับสนองนโยบายการดาํเนินกิจกรรม ตาม
โครงการในพระราชดาํริต่าง ๆ เป็นตน้” 

(ปทิตตา จารุวรรณชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 “การดาํเนินกิจกรรมในโครงการพระราชดาํริ มีดงันี*  1) โครงการรวมใจภกัดิs  ปลูก
มเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภายใตโ้ครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
มูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)  
2) โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื�องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
3) โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงด้วยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ�งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ
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พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
แห่งแรก ในระหว่างเดือนธ
อยา่งต่อเนื�องเป็นระยะ ๆ ถึง

 

ภาพที� 21  โครงการดูแลสุข
แนวเศรษฐกิจพอเ
เธอพระองค์เจ ้า
(ธันวาคม 2556
มีผูต้อ้งขงัหญิงเข

ที�มา (เจา้หนา้ที�เรือนจา
2557, สิงหาคม 
 
“โดยมูลนิธิแพทย

การสร้างสุขภาวะในเรือนจาํ
หลงัจากไดด้าํเนินโครงการ
เมตตา ในการนาํเนื*อหาการด
ฉบบัเดือนกรกฏาคม-กนัยา
การไวว้างพระราชหฤทยัต่อ
“โครงการดูแลสุขภาพผูต้
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้า
เจา้พชัรกิติยาภา” เพิ�มอีก

า ณ เรือนจาํกลางนครพนม จงัหวดันครพนม อนัเป็นโ
ือนธันวาคม พ.ศ. 2556-สิงหาคม พ.ศ. 2557 และต่อ

ถึงปัจจุบนัในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558” 
(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ

ลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม
ิจพอเพียง ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพร
ค์เจ ้าพชัรกิติยาภา ณ เรือนจาํกลางนครพนม ระยะเ
556-พฤศจิกายน 2557) มีการอบรมสุขภาพ 1-2 วนัเ

ญิงเขา้ร่วมโครงการนี* ในเบื*องตน้ จาํนวน 200 คน  
ือนจาํนครพนม, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 19, แกว้ใจเพช
คม 19 และ สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย 2557, สิงหาคม

พทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย ไดถ้วายรายงานการวิจยั
นจาํ” แด่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ประธ
งการเป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยคณะทาํงานโครงการ
การดาํเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ นั*น ตีพิมพล์งในวา
นัยายน 2557 นอกจากนั*น ทางมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห
ยัต่อยอดสนองพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชั
ผูต้ ้องขงัหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื�

ตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจ
ีก คือ เรือนจาํภูเก็ตจงัหวดัภูเก็ต ในเดือนเมษายน พ.

45 

 

เป็นโครงการนาํร่องเป็น
ต่อยงัคงดาํเนินกิจกรรม

าษณ์. 2558, เมษายน 19) 

 
รรม เพื�อการพึ�งตนตาม

ในพระดาํริพระเจา้หลาน
ยะเวลาโครงการ 1 ปี 

วนัเป็นประจาํทุกเดือน 

จเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 
หาคม 30) 

วิจยั “แพทยว์ิถีธรรมกบั
ระธานโครงการกาํลงัใจ 

งการกาํลงัใจไดใ้ห้ความ
ในวารสาร “กาํลงัใจ” ใน
มแห่งประเทศไทยไดรั้บ
า้พชัรกิติยาภา ให้ดาํเนิน 
เพื�อการพึ� งตนตามแนว
ระเจา้หลานเธอพระองค์

.ศ. 2558 และที�จะได้
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ดาํเนินกิจกรรมเป็นแห่งต่อไปที�ทณั
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้” 

 

ภาพที� 22 โครงการรวมใจภกัดิs  ปลู
เนื�องในวโรกาสมหามงค
มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห
มเหสักข-์สักสยามินทร์ จ
รวม 230 ไร่ ระหวา่งเดือน

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย
 

โครงการรวมใจภกัดิs  ปลู
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระช
แห่งประเทศไทย ได้ร่วมรับสนอง
ทั*งสิ*น 3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 
(หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิธิแ
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดํา
พระราชดาํริฯ สมเด็จพระเทพรัตน
พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนรา
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และไ
ปาฐกถางานประชุมสักนานาชาติ 
มนุษยชาติ” “Living in Harmony w
คุณหมอเขียว ไดมี้การนาํเสนอปาฐก

ทณัฑสถานเปิดโคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนพ

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2558

ิs  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพร
ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วนัที� 5 ธนัวาคม
มแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรม ไดร่้วม
ทร์ จาํนวนทั*งสิ*น 3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 1,2,3, และ

งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
ถ่าย. 2556, พฤษภาคม 5 และ 2557, สิงหาคม 20) 

ิs  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพร
ระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 โดยมูลนิธิแพ
องพระราชดาํรัสในโครงการปลูกมเหสัก-สักสยามิน
ุญ 1,2,3, และ 4 ในพื*นที�รวม 230 ไร่ ในการนี*  นายใจเพ
นิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย ไดรั้บโอกาสในการ
รดําเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูล
ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เมื�อป
ละไดรั้บการประสานจากคณะกรรมการมูลนิธิ อพ.สธ
ติ (World Teak Conference 2013) หวัขอ้ “สวนป่านาบ

ny with Nature-Our Contribution to Well-Being of Ma
ปาฐกถาในหวัขอ้ดงักล่าวไปเมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2556

ือนพฤษภาคม-

58, เมษายน 19) 

 
็จพระเจา้อยู่หัว

วาคม 2554 โดย 
ร่้วมกนัปลูกตน้
และ 4 ในพื*นที�

็จพระเจา้อยู่หัว
ิธิแพทยว์ิถีธรรม
ามินทร์ จาํนวน
ใจเพชร กลา้จน 
การเขา้พบและ
ันเนื�องมาจาก

ะมูลนิธิอนุรักษ์
เมื�อประมาณตน้

สธ. ให้แสดง
นาบุญ เพื�อมวล
 Mankind” โดย
556 ณ โรงแรม
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เซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร ดงัที�แสดงในตารางที� 6 ปาฐกถา “สวนป่านา
บุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of 
Mankind) 

(สิริมา ศรสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 19) 
 
ตารางที� 6 ปาฐกถา “สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Harmony with Nature-Our 

Contribution to Well-Being of Mankind) 
 

ปาฐกถา 
“สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ”  
“Living in Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of Mankind” 
วนัที� 25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร 
โดยนายใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย 
 

โครงการรวมใจภกัดิs ปลูกมเหสักขแ์ละสักสยามินทร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผูท้รงเป็น “พระบิดาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม” นั*น มิใช่แค่การปลูกตน้ไมล้งในดิน หรือเพียงดูแลตน้ไมใ้ห้
เจริญเติบโตมีมูลค่ามากขึ*นแลว้จบเท่านั*น ทวา่ โครงการปลูกตน้สักนี* เป็นสัญลกัษณ์แห่งพระปรีชา
ญาณและอธิคุณของพระองค์ที�เราจะน้อมนาํมาปฏิบติัและเผยแผ่สืบไป ทั*งยงัเปรียบเสมือนการ
ปลูกปัญญาพร้อมดว้ยคุณงามความดีที�พระองค์ทรงปฏิบติัเป็นแบบอย่าง หย ั�งลงในจิตใจของชาว
ไทยและชาวโลก เราพึงพากเพียรดาํเนินตามรอยพระบาท ดว้ยการอนุรักษส์ร้างสรรค ์ทั*งเผยแผ่
ปัญญาและสิ�งดีงามนั*นเพื�อการพึ�งตน และช่วยมวลมนุษยชาติให้มีความผาสุกที�จริงอยา่งเขม้แข็ง 
ยืนยาว นี�คือความงดงามที�มีคุณค่า ดั�งตน้สักที�แข็งแรง อายุยืน เป็นตน้ไมง้ดงาม ให้คุณค่าและ
ประโยชน์ตลอดกาล 

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญและเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ไดศึ้กษาเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะการ
ดาํเนินชีวติที�สัมพนัธ์กบัธรรมชาติอยา่งสมดุลมา 18 ปี โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิต 4 
ประเด็น คือ 

1.ชีวติที�พอเพียงเรียบง่าย 
2.ร่างกายที�แขง็แรง 
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ตารางที� 6 (ต่อ) 
 

3.จิตใจที�ดีงาม 
4.จิตใจที�ผาสุก 

จิตอาสาทุกคนต้องฝึกฝนการพึ� งตน ให้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้ได้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้และ
เสียสละช่วยเหลือเกื*อกูลผูค้นไม่รับค่าตอบแทน จิตอาสาผูใ้ดรับเงินเพื�อส่วนตวัจะถูกไล่ออกทนัที 
เครือข่ายของเราได้ทาํกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
หลักสูตร 7 วนั โดยไม่คิดค่าอบรม ทั*งบริการที�พกัและอาหารเพื�อสุขภาพ เรายงัให้ความรู้ ให้
คาํแนะนาํรายบุคคล โดยไม่เก็บเงินเช่นกนั ตั*งแต่ พ.ศ. 2538-2555 รวม 112,854 คน และดาํเนินการ
ต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2556 ในอนาคตเรายงัมุ่งมั�นดาํเนินงานต่อไปเราเน้นการดาํรงชีวิตใน
สิ�งแวดลอ้มที�อยู่ใกลชิ้ดธรรมชาติและป่าไม ้ยงัชีพอยา่งเรียบง่ายดว้ยผลผลิตจากสวนผลไม ้ไร่นา 
พืชผกัและสมุนไพรไร้สารพิษตามหลกัโภชนาการและสมดุลร้อนเยน็ ทาํให้ผูใ้ช้วิธีการนี*  จาํนวน
ร้อยละ 70-90 มีสุขภาพที�ดีขึ*นภายใน 5 วนั 

ทุก ๆ ปีในวนัส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ เครือข่ายของเราได้ร่วมกับองค์กรบุญนิยม 
ขายสินคา้ราคาขาดทุนในตลาดอาริยะเพื�อแบ่งปันเกื*อกูลสังคม เมื�อเราขยนัสร้างสรรคจ์นสามารถ
พึ�งตนได ้และมีเหลือเกินกินเกินใช้แลว้ การตั*งใจขาดทุนในส่วนเกินนั*นเป็นไปเพื�อเกื*อกูลสังคม
ด้วยปัญญาว่า จะแบ่งปันอะไร ให้ใคร แค่ไหน อย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์แท้ต่อเขา ไม่เสริม 
ความเลวร้าย ความเดือดร้อนให้แก่เขา ซึ� งก็คือ ความโลภ โกรธ หลง ยิ�งการแบ่งปันเน้นการใช้
ศิลปะที�เป็นมงคลอุดมซึ� งประกอบดว้ย สุนทรียะและสาระ จนทาํให้ผูที้�ได้รับการเกื*อกูลนั*นเกิด
ปัญญาในการพึ�งตนและแบ่งปันต่อไป เป็นลูกโซ่นั�นคือความประเสริฐ เป็นบุญ เป็นคุณค่า เป็น
ประโยชน์ที�แทต่้อตนเองและผูอื้�น 

สมาชิกของมูลนิธิฯ และเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ซึ� งเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของพสกนิกรไทย 
ขอถวายความจงรักภกัดีและความกตญั�ู แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดว้ยการปลูกตน้สักแห่ง
สัญลกัษณ์นี*  โดยจะดาํเนินการปลูกชุดแรกในปีนี*จาํนวนสองพนัตน้ 

โครงการรวมใจภกัดิs ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
เป็นกิจกรรมที�สาํคญัทั*งรูปธรรมและนามธรรม แห่งการพฒันาประโยชน์สุดอย่างเป็นองค์รวม
ดา้นรูปธรรม เมื�อเราปลูกตน้สักและตน้ไมช้นิดต่าง ๆ ที�เป็นเพื�อนของตน้สักในสัดส่วนและตาํแหน่งที�
พอเหมาะในพื*นที�นั*น ๆ นอกจากจะสามารถสร้างที�อยูอ่าศยั เครื�องใชส้อยต่าง ๆ หรือเป็นเชื*อเพลิงแลว้ 
ยงัทาํใหเ้ราไดสิ้�งแวดลอ้ม อากาศ ปุ๋ย และนํ* าที�ดี ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัต่อการปลูกขา้ว พืช ผกั ผลไม ้
และสมุนไพรไร้สารพิษ เราจะได้นาํผลผลิตดงักล่าวมาพึ�งตนให้มีสุขภาพดี และแบ่งปัน 
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ตารางที� 6 (ต่อ) 
 

เกื*อกลูผองชน หรือเลี*ยงชีพด
ดา้นนามธรรม คือ การใชปั้ญ
งามของพระบาทสมเด็จพระ
ถา้ปฏิบติัอยา่งเป็นองคร์วมค
วธีิการนี*  ยงัสามารถชะลอห
หนทางสิ�งก่อสร้างหรือวตัถ
อย่างไร้ปัญญานี*  เป็นตน้เห
สังคม และสิ� งแวดล้อม ดัง
อย่างพอเหมาะพอดี มีการส
ประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงต่อส

สุดท้ายนี*  ขออน
สติปัญญา เพื�อความสําเร็จข
ชาติกลบัคืนมา เพื�อความผา

 

ภาพที� 23 นายใจเพชร กลา้จ
ไดรั้บการประส
บรมราชกุมารี
2013) หวัขอ้ “
Our Contributio
เซ็นทรัลทาราแก

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพ

งชีพดว้ยการจาํหน่ายในราคาที�ไม่แพงเกินไป ไม่เบียดเบีย
ใชปั้ญญา ขยนั ซื�อสัตย ์จริงใจ สุขใจ อยา่งมีกาํลงัใจอนัเก

พระเจา้อยูห่วั โดยผา่นมาทางการปลูกมเหสักขแ์ละสัก
ร์วมครบวงจร จะเป็นการรักษาและเพิ�มทั*งมูลค่าและคุณ
ลอหรือป้องกนัหายนะธรรม ที�ใชชื้�อโกห้รูวา่ “พฒันา” 
วตัถุเกินจาํเป็น รวมทั*งการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที�เก

น้เหตุของการเกิดมหันตภยัซึ� งเป็นมลพิษต่อจิตวิญญาณ
ดังนั* น ทรัพยากรธรรมชาติที�มีการอนุรักษ์พฒันาแ

ีการสร้างทดแทนเติมเต็ม เพิ�มพูน ดว้ยจิตวิญญาณที�ดีง
ิงต่อสิ�งแวดลอ้มและมวลมนุษยชาติอยา่งย ั�งยนื 
ออนุโมทนา กับทุกท่านที�ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แ
ําเร็จของโครงการนี*  นั�นคือ การนาํตน้สักแห่งสัญลกัษณ
มผาสุกของชาวไทย และมวลมนุษยชาติ 

ลา้จน (หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิธิแพทยว์ิถีธร
ระสานจากมูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ
ารี ให้แสดงปาฐกถาในงานประชุมสักนานาชาติ (Worl

“สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Har
bution to Well-Being of Mankind) เมื�อวนัที� 25 มีนาค
ราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร  
ภาพถ่าย. 2556, มีนาคม 25) 
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ดเบียนตนเองและผูอื้�น 
อนัเกิดจากแบบอยา่งที� ดี
ะสักสยามินทร์ ซึ� งการนี*
คุณค่าของแผน่ดิน อนึ�ง

 ซึ� งเนน้การสร้างถนน
ิที�เกินจาํเป็น การพฒันา
ญาณ สุขภาพ เศรษฐกิจ 
นาและใช้อย่างรู้คุณค่า  
ที�ดีงามและผาสุก จะเป็น

ใจ แรงทรัพย์ และพลัง
กัษณ์ ซึ� งเป็นสมบติัของ

 
ิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
ะเทพรัตนราชสุดาสยาม

orld Teak Conference 
Harmony with Nature-
ีนาคม 2556 ณ โรงแรม

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



50 

 

รูปแบบการให้บริการการแพทย์วถิีพทุธ 
จากประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ มาสู่การให้ บริการ

ของการแพทยว์ิถีพุทธในปัจจุบนั ที�ดาํเนินการและขบัเคลื�อนโดย นายใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) ซึ� ง
เป็นผูเ้ชี�ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมสํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
นกัวิชาการสาธารณสุขระดบัชาํนาญการโรงพยาบาลอาํนาจเจริญ กระทรวงสาธารณสุข, แพทยว์ิถีธรรม
และครูฝึกแพทยแ์ผนไทยศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร, และประธานมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย โดยไดร่้วมกบัเครือข่ายจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธทั*งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 390 คน ได้ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้
การแพทยว์ิถีพุทธและแพทยว์ิถีธรรม ในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ เพื�อลดปัญหาความเจ็บป่วยทุกข์
ทรมานใหก้บัประชาชน ดว้ยรูปแบบการบริการต่าง ๆ  ดงันี*   

1. การจัดค่ายอบรมให้ความรู้และข้อมูลเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน ตามหลักการ
แพทย์วถิีพุทธ (แพทย์วถิีธรรม) ที�เป็นการนาํเอาจุดดีของการแพทยทุ์กแผนมาบูรณาการดว้ยธรรมะ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาและพฒันาทั*งด้านร่างกาย จิตใจ และวฒันธรรมสังคม
สิ�งแวดลอ้มไปพร้อม ๆ กนั เน้นการใชสิ้�งที�ประหยดัเรียบง่าย ไดผ้ลเร็ว พึ�งตนเองได ้ใชท้รัพยากร
ในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกตเ์ขา้กบัวิถีชีวิตไดอ้ย่างย ั�งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตน
ไปพร้อม ๆ กบัการเกื*อกลูมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�
ดีและพฒันาคนไปสู่ “ชีวติที�พอเพยีงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข” เพื�อ
เกื*อกูลมวลมนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ*นเชื�อมโยงกนัในทุกมิติ และเผยแพร่  สัจธรรมให้กบั
ประชาชนที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นประจาํทุกเดือน ในเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั*งใน
ประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยฯ์ 
สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ศูนย์ฯ สวนป่า นาบุญ 4 อาํเภอธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 5 อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ
ทั�วประเทศ และในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐ  เท็กซัส และฟลอริดา้ เป็นตน้ 
จนกระทั�งปัจจุบนัสามารถช่วยเหลือประชาชนไดก้วา่หนึ�งแสนหกหมื�นคน นบัตั*งแต่ปี พ.ศ. 2538 
จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 โดยในปัจจุบนัไดมี้การจดัอบรมค่ายสุขภาพหลกัสูตรต่าง ๆ 
ดงันี*   

1.1 ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ 
(หลกัสูตรระยะกลาง 3 วนั หรือหลกัสูตรระยะยาว 5-7 วัน) เพื�อส่งเสริมการเผยแพร่และสร้างเสริม
การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธจดัการอบรม
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อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั* ง 
สถานที�ที�กาํหนดโดยเครือข
ประมาณครั* งละ 200-300 

ภาพที� 24 การจดัอบรมค่าย
ดอนตาล จงัหวดัม

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน
กรกฏาคม 23, ดิณห์ ไอรา
ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 
 

1.2 ค่ายสุขภาพ
(หลักสูตรระยะสั)น 1 วัน)
ที�กาํหนดโดยเครือข่ายแพทย

1.3 ค่ายพระไตรป
สร้างจิตอาสาศูนยบ์าท เป็น
ทองอามิสสินจา้งใด ๆ แต่
การฝึกฝนการปฏิบติัเขม้ขน้
มรรคมีองคแ์ปด ฝึกฝนการก
มงัสวิรัติ ไม่มีเนื* อสัตว์รสจ

ั* ง หรือตามความเหมาะสม ณ ศูนยฯ์หลกั สวนป่านาบุญ
รือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั*งในประเทศและต่างประเทศโด
0 คนต่อค่าย 

ค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ (เทคนิค 9 ขอ้) ณ สวน
หวดัมุกดาหาร  
จน, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 20, กมลพรรณ ฮอฟแม
ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย. 2557, กรกฏาคม 23 และ

23) 

ขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักก
) มีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ยประมาณครั* งละ ตั*งแต่ 10-1,000 

พทยว์ถีิพุทธทั*งในประเทศและต่างประเทศ 
ไตรปิฏก (จิตอาสาแฟนพนัธ์ุแท้) เป็นค่ายเพื�อรวมพลคน
เป็นที�รวมของคนดีที�พร้อมมาฝึกฝน เสียสละทาํงานฟร

แต่มาร่วมมารวมกนัทาํประโยชน์เพื�อผองชนเพื�อมวลมน
ม้ขน้ ดว้ยการ ลด ละ ลา้งและฆ่ากิเลส และการดาํเนินก
การกินนอ้ยใชน้อ้ยดว้ยการรับประทานอาหารเพียงมื*อเด
ว์รสจืด) ฝึกฝนสมรรถนะและความแข็งแกร่งของร่าง
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าบุญ ทั*ง 5 ศูนย ์หรือ ณ 
โดยมีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ย

 
สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอ

ฟแมน, ภาพถ่าย. 2557, 
ละแกว้ใจเพชร กลา้จน, 

ลักการแพทย์วิถีพุทธ 
00 คนต่อครั* ง ณ สถานที�

ลคนดี พร้อมตามหาและ
นฟรีศูนยบ์าท ไม่รับเงิน
ลมนุษยชาติ พร้อมกบัมี
นินกิจกรรมการงานดว้ย
มื*อเดียว (อาหารสุขภาพ
งร่างกายและจิตใจด้วย
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กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การเดินจาร
ธาตุพนม เพื�อไปกราบนมสัการและ
ระยะทางทั*งสิ*นประมาณ 23 กิโลเมต
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ยครั* งละ

ภาพที� 25  ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพ
สวนป่านาบุญ 1 จ. มุกดาห

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย
 
1.4 ค่ายพระไตรปิฏก (นัก

พระพุทธศาสนา เนน้การดาํเนินชีวิต
เขม้ขน้ ดว้ยการ ลด ละ ลา้งและฆ่าก
ฝึกฝนการกินน้อยใช้น้อย ด้วยกา
รสจืด ไม่มีเนื*อสัตว)์ ฝึกฝนสมรรถน
ฐานงานต่าง ๆ พร้อมกบักิจกรรมหล
กิเลสของตนเอง สําหรับนกัศึกษาแพ
แพทยว์ิถีธรรมรุ่นปัจจุบนั (รุ่นปีท
สําหรับนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม 
อบรมปีละ 1 ครั* ง ในเดือนเมษายน
มุกดาหาร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมรับการอบร

2. การให้บริการความรู้
วารสาร แผ่นพบั และ แผ่นการ์ดต่าง

“คุณหมอเขียว ใจเพชร ก
ธรรมแห่งประเทศไทย ไดร่้วมกนั
การปฏิบติัดูแลสุขภาพ การศึกษาปฏ

ินจาริกจากสวนป่านาบุญ 4 (บา้นแดนสวรรค)์ ตาํบลอุ่มเ
รและสักการะพระธาตุพนม อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันค
ลเมตร มีกาํหนดจดัการอบรมปีละ 1 ครั* ง ในเดือนตุลาค

รั* งละประมาณ 300 คน 

 
นพนัธ์ุแท ้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ) เดินตามรอยบาทพร

ุกดาหาร ระหวา่งวนัที� 19-23 ตุลาคม 2557  
ย. 2557, ตุลาคม 23) 

นักศึกษาแพทย์วถิีธรรม 7 ปี) เพื�อส่งเสริมและเผยแพร่ส
ชีวิตประจาํวนัตามหลกัพระพุทธศาสนา ดว้ยการฝึกฝน

ฆ่ากิเลส และการดาํเนินกิจกรรมการงานต่าง ๆ ดว้ยมรรค
ยการรับประทานอาหารเพียงมื* อเดียว (อาหารสุขภา
รถนะและความแขง็แกร่งของร่างกายและจิตใจ ดว้ยการ
มหลกัในการสอบรายงานสภาวธรรมจากการฝึกฝนในกา
าแพทยว์ิถีธรรม 7 ปี ที�ถือเป็นการสอบเลื�อนชั*นปีสําหร
ปีที� 1-รุ่นปีที� 4) และเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื�อเขา้
 7 ปี รุ่นใหม่ (ดูภาคผนวก ก. หมวดขอ้ 7) โดยมีกาํห
ายนของทุกปี ณ ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนต
อบรมเฉลี�ยครั* งละประมาณ 300 ท่าน  

มรู้และข้อมูลแพทย์วิถีพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ์ ได้แ
ต่าง ๆ  
ร กลา้จน และทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ โดยมูลน

กนัส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้แล
าปฏิบติัดว้ยการจดัค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพ

อุ่มเหมา้ อาํเภอ
ดันครพนมเป็น
ุลาคมของทุกปี 

 
ทพระศาสดา ณ 

แพร่สัจธรรมใน
ึ กฝนการปฏิบติั
มรรคมีองค์แปด 
ุ ขภาพมังสวิ รั ติ  
การทาํกิจกรรม

ในการลดละเลิก
ําหรับนกัศึกษา

เขา้รับการศึกษา
มีกาํหนดจดัการ
อนตาล จงัหวดั

์  ได้แก่ หนังสือ 

มูลนิธิแพทยว์ิถี
รู้และทกัษะใน
กิจพอเพียงตาม
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เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั*
เขียนและนาํเสนอผลงานสื�อ
จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนกุมภา
พิมพแ์ละจดัจาํหน่ายสูงสุด ค

ภาพที� 26 ขอ้มูลองคค์วามร
พบั แผน่การ์ดต
VCD และ MP

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพ
 
“ผลงานสื�อสิ�งพิม

การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง
นํ* าปัสสาวะ เทคนิคทาํใจให
ชุดรวมพลคนดี เป็นตน้ 

ผลงานการส่งเส
ประมุข เรื�อง “สัจจะกูช้าติ ย
ประชาชนต่อสู้ด้วยหลกัส
พระพุทธศาสนาดว้ยการหย

นอกจากนี*  ยงัไดจ้
ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรม 
บริหาร, ยา 9 เม็ด, แลกเปลี�ย
การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง 
การจาํหน่ายรวมประมาณ

ทั*งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจาํอย่างต่อเนื�อ
นสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้นสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐก
ุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มียอดพิมพร์าวกวา่ 1,800,000 เล่ม
สุด คือ หนงัสือ “ถอดรหสัสุขภาพ เล่ม 3 มาเป็นหมอดูแ

 (จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษ

วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ไดแ้ก่ ห
ร์ดต่าง ๆ และสื�อที�จดัทาํในรูปของ ซีดี ดีวดีี วซีีดี และเอ
MP3) เป็นตน้  

ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 12) 

ิ�งพิมพใ์นการเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น
งร่าง (ส่งวิญญาณ) คนพอเพียง สู้ทุกทุกข์ภยัด้วยใจท
ใจให้หายโรคเร็ว บทเพลงธรรมชุดหัวใจคุณธรรม ชุด

่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพ
้ าติ ยุทธศาสตร์การต่อสู้สู่ชยัชนะที�แทจ้ริง” มีเนื*อหาห
ลกัสันติอหิงสา อโหสิ ไม่ใช้ความรุนแรง ปราศจาก
รหยดุชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 
งัไดจ้ดัทาํสื�อ ซีดี ดีวดีี วซีีดี และเอ็มพีสาม (CD, DVD, V
รม 5-7 วนั, ค่ายแฟนพนัธ์ุแท,้ ค่ายพระไตรปิฎก, โยคะ 
เปลี�ยนประสบการณ์, สวดมนต ์ฝึกลมหายใจ, กวัซา, 
่าง (ส่งวญิญาณ) เป็นตน้ จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนกุมภาพนั
ณ 12,000 แผน่”  

(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษ
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่อเนื�อง คุณหมอเขียวได้
รษฐกิจพอเพียง รวมแลว้
เล่ม โดยเล่มที�มียอดการ
อดูแลตวัเองกนัเถอะ” 
ภาษณ์. 2558, มีนาคม 3) 

 
ก่ หนงัสือ วารสาร แผน่
ะเอม็พีสาม (CD, DVD, 

เช่น ความผาสุกที�แทจ้ริง 
ใจที�เป็นสุข มหัศจรรย ์
ชุดถนนคนกล้าดี และ 

มีพระมหากษตัริยเ์ป็น
หาหลกัอยู่ที�ส่งเสริมให้

ศจากอาวุธใช้แก่นของ

D, VCD และ MP3) เช่น 
ยคะ กดจุดลมปราณ กาย

, และเสียงอ่านหนงัสือ
าพนัธ์ พ.ศ. 2558 มียอด

ภาษณ์. 2558, มีนาคม 3) 
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3. การให้บริการความรู้ ข้อมูลหลักการแพทย์วิถีพุทธ และให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพ
รายบุคคลโดยตรง (ตวัต่อตวั) 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ แต่ละท่านเมื�อไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเองในการปฏิบติัหรือการ
ดูแลสุขภาพตนเองตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยเทคนิคการปฏิบตั 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เม็ด แลว้เห็น
ผลดีที�เกิดขึ*นไดจ้ริง จากการปฏิบติัที�ทาํไดจ้ริง เกิดความศรัทธา จึงนาํผลจากการปฏิบติัไดจ้ริงนั*น 
ไปแบ่งปันประสบการณ์และเกื*อกูลช่วยเหลือผูอื้�น ให้คาํปรึกษาแนะนาํหรือให้ขอ้มูลหรือ
องค์ความรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ใหก้บัผูที้�ศรัทธาขอรับคาํแนะนาํ หรือผูที้�กาํลงัมีความทุกขจ์ากความ
ไม่สบายกายไม่สบายใจ เพื�อจะให้ท่านเหล่านั*นไดน้าํไปปรับใช้กบัตนเอง ให้ทุเลาหรือลดความ
ทุกขไ์ม่สบายลงได ้ 

4. การให้บริการความรู้และข้อมูลแพทย์วถิีพุทธผ่านสถานีโทรทศัน์  
4.1 สถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีวี www.boonniyom.tv ในรายการ “สุขภาพดีกับแพทย์

วถิีธรรมหมอเขียว” ออกอากาศทุกวนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 6.00-7.00 น.  

 

ภาพที� 27 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลการแพทยว์ถีิพุทธ ผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุและแกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม5) 

4.2 สถานีโทรทศัน์หมอเขียวทีวอีอนไลน์ 
โดยการทาํผา่น livestream ที� http://original.livestream.com/morkeawtv  
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ภาพที� 28  การให้บริการคว
ออนไลน์ โดยปก
สุขภาพแพทยว์ิถ
วถีิพุทธต่าง ๆ  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

5. การให้บริการค
รับฟังรายการแพท

ทางคลื�น 102.75 หล่ายแกว้เ
อาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป
นครพนม ฯลฯ เป็นตน้ 

6. การให้บริการ

ที�เวปหมอเขียวดอ

ภาพที� 29 หน้าโฮมเพทห
ใหบ้ริการความร

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ
 

 
ารความรู้และข้อมูลการแพทย์วิถีพุทธ ผ่านสถานีโทร
ยปกติจะเป็นการออกอากาศสดการบรรยายสุขภาพขอ
ยว์ิถีธรรม ณ ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 1-5 และ ณ สถานท

 
จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 5) 

 
ารความรู้และข้อมูลแพทย์วถิีพุทธผ่านสถานีวทิยุ 
แพทยว์ถีิพุทธ ทางสถานีวทิย ุออกอากาศทุกวนัเสาร์และ
แกว้เรดิโอ และการไดรั้บเชิญไปออกรายการวิทยุทอ้งถิ�น
เภอป่าซางบา้นโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัล

ริการความรู้และข้อมูลการแพทย์วถิีพุทธผ่านระบบอนิเต

ียวดอทเน็ต www.mokeaw.net 

 

ทหรือหน้าหลกัของเวป หมอเขียวดอทเน็ต www.m
วามรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
นัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ี โทรทศัน์หมอเขียวทีวี
พของหมอเขียว ในค่าย
านที�ของเครือข่ายแพทย์

ละอาทิตยเ์วลา 1 ถึง 2 ทุ่ม 
อ้งถิ�น เช่น สถานีจงัหวดั
วดัลาํพูน สถานีจงัหวดั

นิเตอร์เน็ต 

ww.mokeaw.net การ
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หมอเขียวทวีอีอนไลน์ http://new.livestream.com/boonniyom/events/3 
และ Blogger ต่าง ๆ มีดงันี*  

-เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม http://morkeaw-network.blogspot.com/ 
-วารสารแพทยว์ถีิธรรม http://morkeawjournal.blogspot.com/ 
-ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ  

http://suanpanaboon.blogspot.com/ 
-แชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบแพทยว์ถีิธรรม (ยา 9 เมด็)  

http://morkeaw-healthcare.blogspot.com/ 
-ตอบคาํถามสุขภาพ http://answermorkeaw.blogspot.com/ 
-แพทยว์ถีิธรรม http://fansclubmorkeaw.blogspot.com/ 
-สื�อเผยแพร่องคค์วามรู้การแพทยท์างเลือกวถีิธรรม 

http://morkeaw-media.blogspot.com/ 
-เมนูอาหารฤทธิs เยน็และเมนูอาหารปรับสมดุลเพื�อสุขภาพ  

http://morkeawfansclub-food.blogspot.com/ 
-นํ*าสมุนไพรปรับสมดุล http://morkeaw-herbdrinking.blogspot.com/ 
-แพทยว์ถีิธรรม ยาเมด็ที� 5 การพอกทา หยอดประคบอบอาบดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 

http://morkeaw-pills5.blogspot.com/ 
-แพทยว์ถีิธรรม ยาเมด็ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล  

http://morkeaw-nutrition.blogspot.com/ 
-ปัสสาวะบาํบดั-แพทยว์ถีิธรรม http://morkeaw-urine.blogspot.com/ 
-DHAMMA ALTERNATIVE MEDICINE (9PILLS)  

http://morkeawninepills.blogspot.com/ 
-สาเหตุของโรคตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม http://morkeawfanclub.blogspot.com/ 
-9 pills of morkeaw http://nalsusa.org/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=9 
-9 pills of morkeaw 
-http://www.goodsiam.com/2010/06/01/the-nine-pills-of-mor-keaw/?lang=TH 

8. การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ และข้อมูลผ่านทาง LINE กลุ่มจิตอาสาแพทย์  วิถี
พุทธ ทั)งห้องจิตอาสาส่วนรวมและห้องจิตอาสาเครือข่ายภาคต่าง ๆ  

ดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั จึงเกิดช่องการสื�อสารที�ทาํใหข้อ้มูลเขา้ถึงทุกท่านไดเ้ร็วขึ*น 
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9. การออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์สาธารณะในรายการต่าง ๆ  
- สารคดีธรรมชาติบาํบดัพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานกังานหลกัประกนั

สุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
- สารคดี สุขภาพดี วิถีไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์

แห่งประเทศไทยช่อง 11 
- รายการสุขภาพดีดว้ย 8 อ. “สุขภาพแนวพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่ทาง

สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี : ทีวีเพื�อมวลมนุษยชาติ ทุกบรรยากาศคือการรายงาน
ความจริง (booniyom tv) (เดิมชื�อ สถานีโทรทศัน์ FMTV สถานีโทรทศัน์เพื�อมวลมนุษยชาติ) 

- รายการ คนคน้คน “หมอเขียวศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2553 

- รายการ เรื�องจริงผา่นจอ เผยแพร่ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
- รายการ ครูสร้างคน คนสร้างโลก ของ คุรุสภา ตอน “หมอเขียว” เยียวยาครอบครัวครู 

.. ครอบครัวครูดูแล โดย สกสค. เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ 19 พฤษภาคม 2557 
(https://www.youtube.com/watch?v=p5TVyZWpBP8) 

- สารคดี ทางนาํชีวิต ตอน “ธรรมะดบัโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2557 เวลา 05.00-05.30 น. (https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A) 
- รายการวิถิชีวิตบุญนิยม “580102 วิถิชีวิตบุญนิยม หมอเขียว มั�นแม่น ทองธรรม” 

(http://www.boonniyom.com/?p=3756)  
- รายการ “มองโลก มองธรรม กบัแพทยว์ิถีธรรม” เผยแพร่ทางสถานีบุญนิยมทีวี เมื�อ

วนัที� 10 พฤษภาคม 2558 (https://www.youtube.com/watch?v=VgYPijVv3RU) 
10. การจัดการความรู้ การทาํวจัิย และการพฒันางานด้านวชิาการ 
- ผูว้ ิจยั และทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ได้จดัตั*งกลุ่มวิชาการเพื�อพฒันางาน

การ ศึกษาและการวิจยั  การใช้การแพทยว์ ิถีพุทธในการสร้างเสริมดูแลรักษา และฟื* นฟู
สุขภาพของประชาชน ซึ� งได้มีผูส้นใจเข้าร่วมทั* งหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐ นักวิชาการและ
ผูเ้ชี�ยวชาญ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอ และสาธารณสุขระดบัตาํบล เจา้หนา้ที�
สาธารณสุขต่าง ๆ แพทย ์พยาบาล อสม. เป็นต้น ร่วมกบัภาคประชาชนที�เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
นอกจากนั*น ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัสาํนกัการแพทย ์กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
ในการทาํหลกัสูตรการแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อใชใ้น
การอบรมการดูแลสุขภาพใหก้บัเจา้หนา้ที�สาธารณสุขและประชาชนที�สนใจทั�วไป 
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- ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร ไดร่้วมกบัสถาบนัอาศรมศิลป์ จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร “ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาผูป้ระกอบการสังคม ความถนัดแพทยว์ิถีธรรม” โดยเปิดการศึกษาในรุ่นแรกเมื�อปี
การศึกษา 2556  

- ร่วมกบัการศึกษานอกโรงเรียน จดัหลกัสูตรการแพทยว์ิถีธรรมให้นกัเรียนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

- ร่วมทาํวิจยักบัโครงการกาํลงัใจ โครงการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองค์
เจา้พชัรกิติยาภา ในการฟื* นฟูสุขภาพของผูต้อ้งขงัหญิง ได้แก่ ผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํกลาง
นครพนม จงัหวดันครพนม ผูต้อ้งขงัหญิงเรือนจาํจงัหวดัภูเก็ต และนกัโทษชาย ณ เรือนจาํชั�วคราว
โคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ เป็นตน้ 

 
ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพทุธ 

การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 
2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม ซึ� งประกอบดว้ยทั*งผูที้�ป่วยไม่สบายดว้ย
โรค/อาการต่าง ๆ และผูไ้ม่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย ที�ได้มาศึกษาหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และ
นาํไปใชใ้นการดูแลสุขภาพตนเองเป็นหลกัหรือเพื�อใชดู้แลและแนะนาํช่วยเหลือแบ่งปันผูอื้�นก็ตาม 
พบวา่ผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร้อยละ 90.41 มีผลการเปลี�ยนแปลงของสุขภาวะทั*งทางกาย ใจ สังคม
และปัญญา (จิตวญิญาณ) ในทางที�ดีขึ*น อาการเจ็บป่วยทุเลา มีสุขภาพกายที�ดีขึ*น มีความสุขมากขึ*น 
ลว้นมีความศรัทธาและเชื�อมั�นต่อองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธ หรือแมแ้ต่ผูที้�ไม่ไดป่้วยแต่ไดใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ลว้นเกิดจากความเชื�อมั�นในองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และธรรมะที�ไดสื้�อใน
องคค์วามรู้ของการแพทยว์ิถีพุทธ ที�ไดบู้รณาการตามแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตาม
หลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตาม
หลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทย์
พื *นบ า้น ทฤษฏีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั*วตรงกนัข า้ม  รวมทั*งแนวคิด
ความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม ดงัขอ้มูลต่อไปนี*  

1. ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพุทธ ประเด็นประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ  
“ผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีความเห็นว่า สิ�งที�แพทยท์าํมาทั*งหมดนี*  แพทยนี์�มีอตัตาสูง 

กินยา ฉีดยา ฉายแสง เคโม แลว้ก็บอกวา่นี�เราวเิศษที�สุด เพราะใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟัง ส่วนใหญ่จะ
เป็นอย่างนั*น แต่จริง ๆ ไม่ใช่ อตัตาสูง เขาเชื�อเหมือนกนั แต่เป็นเพราะถูกสอนมา เราเป็นคนรุ่นนี*  
พ.ศ. นี*  ตอ้งเชื�อแบบนี*  แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่ มันมีสิ�งที�ลึกซึ)งกว่านั)นอีก ว่าคนที�อยู่รอดได้ ต้องกลับสู่แนว
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ธรรมชาติ แต่เขาอ่านไม่ถึงเพราะมนัไม่ออกสอบ แต่มนัเป็นสิ�งที�สําคญัมาก เป็นสิ�งที�คอยเตือนใจเรา
ตลอดเวลา วา่แต่นี* ต่อไป การรักษาของที�นี�ต้องไม่เก็บตังค์ตลอดชีวิต ฟรีตลอด สําหรับคนที�ป่วยที�
เห็นจริงแลว้วา่ทางเดิมตอ้งไปรอวนัตาย ถา้สนใจจะกลบัมาทางนี*  จะมาไม่มา เราไม่บงัคบั แต่วา่ถา้
มาแลว้ เราไม่เอาตงัค ์ขอฟรีตลอด ดงันั*น การแพทยว์ิถีพุทธไม่คิดค่ารักษาแน่นอน ถา้ไปเจอที�ไหน
เก็บตงัคไ์ม่ใช่เราแน่นอน ท่านอาจารย์หมอเขียวก็พูดเฉียดไปเฉียดมา เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เคยห่าง
ในหลวงเลย พระพุทธองค์กบัในหลวงคู่กนัมาตลอด เพราะฉะนั)น วถิีนี)ผมว่าเรามาถูกทางแล้ว 

ผมดีใจที�มีคนจากหลาย ๆ ที�มา อย่างน้อย ๆ ก็มีชาวต่างชาติ มีมาเลเซีย ก็มาหาอาจารย์
หมอเขียว มีอินเดียด้วย คนมาเลย์ เขาจะฟังออกหรือเปล่าไม่รู้ แต่เขาบอกว่า เขาเข้าใจว่าชาติก่อน
เราเป็นพี�น้องกัน แต่ว่าเขาบังเอิญไปเกิดในต่างประเทศ คนที�จะพูดอย่างนี)ได้ เขาต้องรู้สึกอิ�มอะไร
บางอย่างในสองสามวนันี�  เขาบอกว่าหัวใจเขาอิ�ม สองสามวนันี* เขารู้สึกอิ�ม ก่อนหน้านี* เขา
เป็นมะเร็งไทรอยด ์แลว้เขาก็ดีขึ*นในสองสามวนันี*  

ท่านอาจารย์จะหนักไปทางด้านปัญญา มันมีศีล สมาธิ ปัญญา ท่านจะหนักไปทางด้าน
นั)นมาก ให้พวกเรารู้จักคิด มีเหตุมีผล ไม่ต้องการให้เชื�อ แต่ให้คิดเองใช่ไหม ๆ สามวนันี*ผมจบัความ
ได้แบบนี*  ถ้าเราหนกัไปทางนี*  การเขา้ถึงก็จะง่าย แต่ว่าปัญญาที�อาจารย์หมอเขียวสอนบางอย่าง  
ผมเข้าใจเลยว่ามันมุ่งไปทางความสงบ ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ ทางการแพทย์เชื�อว่า 
ความสุข สงบสุข จะทาํให้ภูมิมนัขึ*น ทางการแพทยเ์ชื�อว่ามะเร็งมีในทุกคน แต่มนัไม่หือไม่ฮือ 
เพราะว่าภูมิของเรามนัเหนือกว่า แต่เมื�อไหร่เราเผลอ มนัจะสะกดจิตเรา ก็จะแพเ้ขา อาจารย์
ปลุกให้เราตื�นตลอดเวลา สงบสุข ๆ สุขที�แท้จริง ห้องเรียนของเรา ตรงไหนก็ได้ มุมไหนก็ได ้ 
ที�ท่านรู้สึกสงบ อยากเรียนรู้ อยากฟัง อยากถามตัวเองบ่อย ๆ เพราะว่าตวัเองเป็นหมอ ใช่ไหม  
ไม่มีหมอใดสู้ตวัเองได”้ 

พูดจริง ๆ เลย แล้วประเทศของเรานี�  อีกสองปีบา้นของเราก็จะก้าวเขา้สู่อาเซียนแล้ว  
ความยุง่ยากตามมาแน่นอน ผมเคยพูดเล่น ๆ ว่า ถ้าเขาอยากเห็นกษัตริย์ที�ดีที�สุดในโลก เขาต้องมา
ประเทศไทย ถ้าเขาอยากเห็นการแพทย์วิถีพุทธ อยากเห็นการแพทย์ที�ดีที�สุดในโลก เขาต้องมา
ประเทศไทย เราไม่ไปประเทศเขาแน่นอน เขาตอ้งมาประเทศเรา แลว้บางอยา่งก็จะดีขึ*น” 

ของบางอย่างทาํแทนกนัไม่ได้ เช่น ไหนลองออกกาํลงักายแทนผมหน่อยซิ ความดี
ก็เหมือนกนั ทาํแทนกนัไม่ได ้ยิ�งทาํยิ�งได ้ใจมนัอิ�มภูมิตา้นทานมนัจะสูงขึ*น เพราะฉะนั*น ก็อยากจะ
เชิญชวนกัน สักวันหนึ�ง ว่าวันหนึ�งใครเคยไม่สบาย มาแล้วหาย ก็มาช่วยกัน ความดีต่อความดี  
บุญต่อบุญ ไปเรื�อย ๆ นี�คือวถิีแห่งพุทธ วถิีแห่งท่านอาจารย์หมอเขียว” 

(สุภคั ปิติภากร, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 10) 
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“เราพยายามกลบัสู่รากเหงา้ ของความเป็นไทย สวนกระแสตะวนัตก และสุขภาพจะดีขึ*น 
หลายกิจกรรมที�นี* เป็นไปตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เราปรารถนาจะเห็นเด็ก
รุ่นใหม่ไดเ้ดินตามรอยพระยุคลบาท เราบอกชาวบา้นเสมอว่า ทุกคนมีสิทธ์เขา้มาช่วยกนัดบัทุกข ์
แบ่งเป็นความสุขในอนาคต ที�นี*  คือศูนย์บาทรักษาทุกโรคของแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ซึ�งเป็น
ต้นแบบของหน่วยราชการและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ในทางดูแลสุขภาพด้านการพึ�งตนเองแห่ง
แรกของโลก ที�นี)จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ที�นี�จะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับ
งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในแนวทางแพทย์วิถีพุทธ เราลงมือทํากันอย่างจริงจัง เพื�อต่อไปใน
ที�สุด สถานที�แห่งนี)จะเป็นต้นแบบในการแพทย์พอเพยีง” 

(สุภคั ปิติภากร, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 4) 
 
“ผมเป็นนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั มีความเห็นวา่ การแต่งกายเป็นเปลือก ใจที�เป็นบุญ

คือแก่น เมื�อผมแต่งตัว เช่นนักปฏิบัติธรรมผมก็ไม่กล้าทําชั�ว ไม่กล้าผิดศีล เปลือกนี)ช่วยคุ้มกันแก่น 
หมอเขียวเป็นตัวอย่างที�ดีมาก ทั)งกายและใจ ครบพร้อมทั)งเปลือกและแก่น กิจกรรมที�นี* คือวิธีการ
ทาํบุญแบบหนึ� ง เสียสละคือบุญ เมื�อเราเขม้แน่น เราไม่เปลี�ยนเป้าหมาย เราจะมุ่งไปในทิศทาง
แห่งบุญ” 

(บุญเรียง ชูชยัแสงรัตน์, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 2) 
 
“ผมเป็นอายุรแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญโรคหัวใจ จะขอนาํเสนอหลกัการสําคญัในการเลือกสิ�ง

ต่าง ๆ นั*น มาดูแลสุขภาพของตวัเราเอง มีอยู ่4 ขอ้ ซึ� งผูอ้าํนวยการสํานกังานการแพทยท์างเลือกนั*น 
อาจารยเ์ทวญัได้ให้เอาไวใ้น 4 ขอ้นี*  ในขอ้ที� 1 เราตอ้งดูว่ามีหลกัความน่าเชื�อถือหรือไม่ ขอ้ที� 2 
มีความปลอดภยัหรือไม่ ขอ้ที� 3 มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ในการใช้รักษาสุขภาพ ขอ้ที� 4 มีความ
คุม้ค่าหรือไม่ ถ้าเกดิเปรียบเทยีบในส่วนของแพทย์วถิีพุทธ เราพบว่าแพทย์วิถีพุทธนั)น มีหลักความ
น่าเชื�อถือโดยได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกนั)น ให้การรับรองว่า แพทย์วิถีพุทธนั)นมีประโยชน์ต่อประชาชน เมื�อประชาชน
ปฏิบัติตามแล้ว สามารถลดภาวะการเจ็บป่วยลงได้จริง จึงได้ให้การรับรองว่าแพทย์วิถีพุทธนั)น
สามารถที�จะแนะนํา ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ ใช้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ เหมือนแพทยแ์ผนไทย 
แผนจีนเช่นเดียวกนั อนันี*ก็คือในเรื�องของหลกัความน่าเชื�อถือ” 

(วชัระ กอ้นแกว้, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 10) 
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“เอาหนังสือของอาจารย์หมอเขียวแล้วศึกษา แล้วเนื�องจากเราเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน 
 เราก็เชื�อว่าที�อาจารย์พูดมานี�ถูกต้อง อาหารร้อนกบัเยน็นี�มนัเป็นผลอนัหนึ�ง ที�ทาํให้เราเกิดเจ็บไข้
ขึ*นมา ยาที�ฝรั�งให้เรากินนะมนัเป็นยากรดทั*งหมดเลยนะ มนัเป็นพิษแต่เขาไม่กลา้บอกเพราะอะไร 
ผมเป็นตวัหมอเองนี� ไปกินยามาตั*งนาน เป็นพวกกรดทั*งหลายแหล่ และถ้าพวกเรามีความศรัทธาใน
อาจารย์หมอเขียว ปฏิบัติทั)ง 9 ข้อนี�นะ พวกเราจะหายจากโรค โรคที�เราเป็น ๆ นี�มนัหายนะ  
ไอม้ะเร็งนีก็จะเอาธรรมะของอาจารยเ์มื�อวานนี* ที�พูดเมื�อวานนี*  เขาจะบอกเราว่ามนัอากาศจะร้อน 
จะเย็น กบัที�เกิดจากอารมณ์บ้าง เกิดจากที�อาหารบา้ง ผัสสะที�เราประสบนี�มันเกิดจากเพราะว่า
ความเครียด ทุกอย่าง ความพอใจ ไม่พอใจ เกิดขึ)น อันนี)ต่างหากที�มันทําให้เราเกิดปัญหาขึ)นมา 
เพราะฉะนั*นนะผมว่านี�  เชื�ออาจารย์หมอเขียวถูกต้องแล้ว พวกเราขอให้มีความศรัทธา ปฏิบัติที�
อาจารย์หมอเขียวบอก ยาทุกอย่างนี�  สิ� งใดที�เราตอ้งทานก็ตอ้งทาน สิ� งใดที�ไม่จาํเป็นตอ้งทานก็
พยายามปรับปรุงตวัเราเอง ร่างกายเราจะสมบูรณ์จริง ๆ ปฏิบัติของอาจารย์หมอเขียวนี� มันเปลี�ยน
ความคิด แลว้ตวัเองนี�ก็มีความรู้สึกว่า ธรรมะของอาจารยห์มอเขียวที�พูดมานี�ถูกตอ้งก็เลยปฏิบติั
ธรรมตาม เรื� องธรรมะที�อาจารย์หมอเขียวบอกมานี� เป็นความถูกต้องนะครับ  เพราะว่าคน
นกัวิทยาศาสตร์จะไม่เชื�อ ฝรั�งนี� เขาไม่รู้เท่าของพระพุทธเจา้ที�รู้ พระพุทธเจา้รู้ เป็นรู้ธรรมะ ซึ� งถูก
วนันี*  พรุ่งนี*  มะรืนนี*  ถูกทุกเวลา” 

(ธรรมศกัดิs , สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8) 
 

“เจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�เคยมาอบรมกบัค่ายสุขภาพวถีิพุทธ พี�ก็เป็นหนึ�งในกลุ่มนั*น ก็เริ�ม
ตั*งแต่ทาํไมจึงสนใจมาเขา้ค่ายเลยค่ะ เนื�องจากวฒันธรรมการกินของที�นี�คือแขกมาตอ้งตอ้นรับ หรือ
รับรองเต็มที�ดว้ยอาหาร บวกกบัประเพณีงานศพ งานแต่ง ที�ตอ้งเป็นอาหารที�ดี เช่น หมูฮ่อง หมูคั�ว
เกลือ มีแกง มีอะไรเต็มที� บางครั* งมีการปิดครัวที�บ้านเพื�อมาช่วยงานศพเลย เพื�อจะบ่งบอกถึง
เศรษฐกิจฐานะของเจา้ภาพวา่ ถา้หากวา่เลี* ยงไม่ดีนี* คือเจา้ภาพไม่ค่อยเท่าไหร่ทาํให้คนตะกั�วป่าเป็น
โรคเรื* อรังเยอะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวาน ความดนั แถมยงัตบทา้ยดว้ยผลไมต้ามฤดูกาลหน้า
ทุเรียน หนา้ลองกอง หนา้มงัคุด มีเยอะค่ะ ก็เลยอยากให้แพทย์วิถีพุทธเป็นทางเลือกหนึ�งในการดูแล
สุขภาพเพื�อลดการเกิดโรคเรื)อรัง การส่งเสริมสุขภาพ จึงมองหาทางเลือกให้ หลาย ๆ ทาง เพื�อให้
เขาเลือกสิ�งที�ชอบ ที�ถูกกบัเขามาปฏิบติัเพื�อสุขภาพที�ดีของเขา ซึ� งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพทั�วไป 
ที�เราให้คือ 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกาํลงักาย ที�เราทาํ pre-test และ post-test พบวา่มนัไม่สามารถ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมไดจ้ริง มีความรู้จริงแต่ไม่สามารถปรับเปลี�ยนไดจ้ริง คือ ความจริงมันอยู่ที�ใจค่ะ 
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ต่อสู้กบัจิตใจไม่ได้ แต่คุณหมอเขียวจะมีเรื�องจิตวญิญาณเข้ามาเกี�ยวข้องก็เลยอยากนํามาเสนอ หาก
เขามีความศรัทธาแล้ว คิดว่าน่าจะมีแรงจูงใจในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมได้” 

(กานตพ์ิชชา เทพเสถียร, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 22) 
 
“มดนี�เป็นคนดื*อใครจะมาบอกอยา่งโนน้อยา่งนี*  มดไม่เชื�อ มดต้องพิสูจน์ด้วยตนเองแล้ว

มันจะศรัทธาด้วยความคลายสงสัย เรียกว่าศรัทธาครั) งนี ) สัมมาศรัทธาไม่ใช่มิจฉาศรัทธา 
เพราะว่ามันผ่านการทดลองของตัวเอง ไม่ใช่แค่สักแต่ฟังแล้วหลงเชื�อ” 

(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26) 
  
“พรหมวิหาร 4 มีครบเลยนะคะ ความเมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา มีหมดเลย แล้วท่าน 

ก็ยังสอนเรื�องของธรรมะ ไม่ได้สอนเรื�องเดียวของการบําบัดโรคที�ยากแก่การบําบัดรักษา บางครั)ง
ปัจจุบันก็ยังยาก ถ้าเรารักษาถูกทาง หมอเขียวนี�พอได้ยินชื�อแล้วนี�ก็ศรัทธา ศรัทธามานานแล้วนะ 
แต่ก็ยงัไม่ไดป้ฏิบติัจริง ๆ ครั* งนี* เตม็ ๆ เลย 4 วนันี*  ถือวา่ไดป้ฏิบติัจริง ๆ จงั ๆ แลว้ก็ลึกซึ* ง เรื�องของ
ในธรรมะดว้ยแลว้ การสอนใหรู้้วา่ชีวติคนเรานั*นใหป่้วยแต่กาย อยา่ป่วยใจนะคะ เอาธรรมะเขา้ช่วย 
เราตอ้งมีพลงั พลงัใจ พลงัใจนั*นสาํคญั เราตอ้งต่อสู้นะคะ” 

(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7) 
 
“ผมยงัตดัสินใจว่าผมจะไม่กลบัไปแลว้ ผมเลยมาตั*งปณิธานกบัตวัเองไวน้ะครับ เผื�อมี

ประโยชน์สําหรับท่านผูมี้เกียรติทุกท่านนะครับ พี�น้องทุกท่านผมก็เขียนไวบ้อกว่า จะทําตามคุณ
หมอเขียวแนะนําไว้ จะไม่ให้ความตั)งใจนั)นจางหาย จะท่องจําอยู่เสมอว่าไม่กลัวตาย จะไม่อายแม้
เพื�อนเราเขานินทา ใครจะว่าเราโง่งี�เง่าช่างเขาเถิด ยาดีเลศิสมัยใหม่เลกิแล้วนะ คีโมฉายแสงผ่าตัดผม
ขอลา เพราะศรัทธาคุณหมอเขียวท่านเชี�ยวชาญ นะครับ” 

(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5) 
 
“หมู่กลุ่มที�น่าศรัทธาจังเลยนะ มีแต่การให้ เราก็ว่า มีคนอย่างนี)ด้วยเหรอในโลกนี) เราก็

ค่อย ๆ เรียนรู้ อ่านแล้วก็ดู แล้วก็เข้ามาแอบกินมังสวิรัติแบบเขา มันก็ดีนะ ก็อร่อยดี ก็ค่อย ๆ ทําไป
เรื�อย ๆ สุขภาพก็ดี นํ* าหนักปีแรกที�กินมงัสวิรัติ คือผมกินช่วงเข้าพรรษานะ พอดีดูกลุ่มอโศก 
 ตอนเขา้พรรษานี�เขาจะบอกวา่ คุณจะตั*งตบะอะไรใช่ไหมในเขา้พรรษานี*  คนนี*ก็บอกลดกินขนมลด
กินโน่นลดกินนี� เราก็เลยลองคิดวา่ เออ ลองกินมงัสวิรัติ สัก 4 ปี แลว้ผมก็เริ�มกินเขา้พรรษา ปีนั*น 
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ก็กินมงัสวรัิติ กินไม่เป็นหรอกครับ กินไอนู่้นก็ไม่เป็น กินไอนี้�ก็ไม่เป็น เลยลดไปเกือบ 10 กิโลกรัมครับ 
จาก 75 เหลือ 65” 

(วนัชยั เบญจพรชยั, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7) 
 
“เขา้ www.morkeaw.net ลองไปคน้หาดู เราก็คน้หา แลว้มีการเขา้ค่ายเราก็มา แต่พอมานี�

เราเข้าใจเลยว่ายา 9 เม็ดของหมอเขียวนี�ทําไมน้องเขาถึงใช้ได้ผล เพราะว่าน้องเขาศรัทธาแล้วก็ทํา
จริง เพราะฉะนั)นเราเองเราก็เริ�มศรัทธา เราก็เลยเรียกคนที�บ้านมา จนกระทั�งคนที�บ้านนี�ครบ 
เพราะวา่เราพี�นอ้ง 8 คน แต่วา่เรามีคนขา้ง ๆ พี�นอ้งเราอีกสิบกวา่คน เรามากนัจนครบ” 

(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31) 
 
“ได้ไปฟังและได้นั�งคุยกบัอาจารยห์มอเขียว รู้สึกศรัทธามากในความนิ�งสุขุมของ

ท่านไม่มีอาการตื�นเต้นอะไรเลย หมอเขียวพูดด้วยสายตา ท่าทางเหมือนลูกชายเป็นไข้หวัดธรรมดา 
ไม่ใช่มะเร็ง เหมือนกาํลงัคุยกบัคนเป็นหวดัอยู ่หมอเขียวบอกวา่ จะผา่ตดัก่อนแลว้ค่อยมารักษาตวั
แบบแพทยว์ิถีพุทธก็ได ้คนที�แย่กว่านี* ก็รักษาหายได ้โดยไม่ตอ้งตดัอวยัวะ ทําให้รู้สึกศรัทธามาก  
จึงตัดสินใจพาลูกชายมาเข้าค่ายก่อนมาเขา้ค่าย ก็ซ้อมกินอาหารฤทธิs เยน็มาก่อน ทั*งพ่อแม่ลูก มาถึง
ค่ายก็ทาํทุกอยา่ง ไดป้ฏิบติัยา 9 เมด็อยา่งตั*งอกตั*งใจทั*งพอ่กบัลูก” 

(วราวธุ เตง็รัง, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 21) 

 
“ผกัร้อนเย ็นผมไม่เคยรู้ หรืออยู ่ในสมองมาก่อน เพราะฉะนั*นกินผกัอะไรก็ไม่รู้ 

อย่างกล้วยนํ*าหวา้ดิบและห่ามจะมีฤทธิs เย็นส่วนกล้วยนํ* าหวา้สุกมีฤทธิs ร้อน เราจาํเป็นตอ้งรู้ว่า
ขณะนี* ร่างกายเราตอ้งการอาหารฤทธิs ร้อนหรือเยน็ เสียดายเวลาในชีวิตทาํไม่ตอ้งมารออายุ 50-60 ปี
ค่อยมารู้ ถา้เรารู้แต่ตน้ เราจะใชชี้วิตนี* ดีและไม่ประมาท เราอยู่ดว้ยความไม่รู้ไม่เฉพาะเรื�องอาหาร
การกินเท่านั*น การเสพข่าวจริงหรือปลอมไม่มีใครรู้ หมอเขียวท่านได้นําวิชาพุทธศาสตร์มาใช้อย่าง
ไม่ม ีใครทํา  ผม เ ป็นนักว ิทยาศา สตร์ผมม าที �นี )เพื �อพ ิสูจน์แนว ทางการรัก ษาอ ย่าง เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ ขอบคุณ มะเร็ง ที�ทาํให้ผมเห็น “สัจธรรม” ของชีวิต” 

(วรีะ สัจกุล, สัมภาษณ์. 2556, กนัยายน 16) 
 
“ได ้ใช ้พลงัวิญญาณผสานนาโนยูเ รียของคุณหมอเขียวในการรักษาอาการป่วย  

จากหน้าบวมเพราะหูขา้งซ้ายอกัเสบรูหูปิด ใบหน้ายุบเป็นปกติในวนัที� 3 อาการหูอกัเสบ 
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หายสนิท “การค้นพบของท่านเป็นเรื�องที�ยิ�งใหญ่มาก ท่านอธิบายได้ชัดลึกกว่า จิตวิญญาณ 
มีบทบาทสําคัญยิ�งต่อการบําบัดโรค” 

(เราโน ไลทาไลเนน (RaunoLaitalainen), สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 9) 
 
“ไดใ้ชพ้ลงัจิตดา้นการปรับสมดุลโครงสร้างร่างกายรักษาของคุณหมอเขียวรักษาโรคเส้น

เลือดในสมองตีบ ไดดู้แลฟื* นฟูพลงัลมปราณพร้อมกบัการจดัโครงสร้างร่างกายโดยเฉพาะที�ขาซ้าย
ที�มีปัญหาภายใน 4 วนั คุณเอนกไดป้ฏิบติัเพื�อฟื* นฟูพลงัชีวิตในค่ายนี*  คุณเอนกพูดไดค้ล่องขึ*นและ
จาํไดคุ้ณเอนกไดก้ล่าววา่ “พลังจิตมีความสําคัญมากต่อการบําบัดโรคและผู้ค้นพบศาสตร์นี)จะต้อง
เป็นผู้มีศีลในระดับสูงและมีจิตเมตตาอย่างยิ�ง” 

(สิริมา ศรสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 9) 
 
“สิ� งที�ภูมิใจ คือ ได้จัดตั) งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และได้ให้คําปรึกษาแนะนําในผู้ป่วยที�แพทย์แผนปัจจุบันส่งขอรับ
คําแนะนํา ในกรณีที�ให้ยาแล้วแต่ผู้ป่วยไม่ดีขึ)น เช่น โรคเบาหวาน ภูมิแพ ้ไขมนัสูง และกลุ่มโรค
เรื* อรัง ที�แผนปัจจุบนัรักษาแล้วไม่ทุเลา หรือมีอาการเพิ�มมากขึ*น เช่น โรคผิวหนังโรคกระเพาะ
อาหาร ก็จะมีผูเ้คยทุเลาและหายจากการดูแลหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ โดยแนะนาํให้มาขอคาํแนะนาํ
จากเรา ณ วันนี)สุขภาพโดยรวมดีขึ)นเป็นที�พอใจมาก มีความสุขในทุกวันจากการนําแพทย์วิถีพุทธ
มาใช้กับตนรู้สึกตนโชคดีมาก มีบุญเหลือเกินที�เกิดมาและได้รู้จักแพทย์วิถีพุทธและหมอเขียว และ
ตั)งใจจะใช้แพทย์วถิีพุทธในการดูแลตนเองตลอดไป และเหนือสิ�งอื�นใดกจ็ะตั)งใจที�จะพฒันาจิตใจให้
เจริญยิ�งขึ)น ให้สุขยิ�งขึ)น ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที�จะทาํได้” 

(เสาวนีย ์สอนอาจ, สัมภาษณ์. 2555, พฤศจิกายน 29) 
 
“ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพยีง ซึ�งเป็นพระราชดําริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที�นํามา

สู่การปฏิบัตินับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยทั�วประเทศทุกชนชั) น หมอเขียวได้นําแนวทางของ
พระพุทธเจ้าและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบายให้ความกระจ่างแก่ชาวโพธารามและ
ประชาชนโดยทั�วไป” 

(ชวนชื�น บุญญานุสาสน์, สัมภาษณ์. 2556, กรกฏาคม 29) 
 
“การทาํนํ* าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิs เยน็สด (คลอโรฟิลล์) และอาหารปรับสมดุลอนัจะ

เป็นประโยชน์ในการปรับพฤติกรรมของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน การได้เข้า

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



65 
 

 

 

มาร่วมในกจิกรรมนี)ทาํให้มีการมั�นใจมากกว่า นี)คือ การผ่าทางตันของระบบสุขภาพ ที�จะนําไปสู่สุข
ภาวะที�สมบูรณ์ได้อย่างยั�งยืน ฝ่ายนโยบายสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี จึงสนบัสนุนกิจกรรมนี*อยา่ง
เตม็ที�” 

(นนัธมน ยิ*มแยม้, สัมภาษณ์. 2556, กรกฏาคม 29) 
 
“จากการได้เข้าร่วมพิธีกรรมที�ทาํนาโยน ได้เข้าร่วมการหลอมรวมจิตวิญญาณของ

ผูจ้ดัอบรมและผูเ้ขา้อบรม ไดพู้ดถึงแพทยว์ิถีพุทธว่า “หนูมีความสุขที�ได้ฝึกแรงงาน และก็ทําได้  
หนูศรัทราในแนวทางนี) ได้ทดลองกบัตนเอง”  

(เสาวนีย ์ปีติภากร, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 2) 
 
“เราทาํงานก ันแบบพี �น ้อง  เราพยายามอย ่างดีที �สุด  ส่วนผลจะเกิดขึ* นอย ่างไร 

แค่ไหน อย่างไร เราไม่คาดหวงั ตั)งแต่เริ�มต้นจนถึงวันนี) มีการขยายผลอย่างน่าปีติ โชคดีที�ฝ่าย
นโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสายตาก้าวไกล เราจึงมีโอกาสทํางานเรื�องนี)อย่างเต็มที� 
ความเหนื�อยนั)นเป็นธรรมดา แต่ทุกคนมีความสุขซึ�งเป็นหลักการของแพทย์วิถีพุทธ คือการทํางาน
อย่างมีความสุขเพื�อประโยชน์สุขของเพื�อนมนุษย์” 

(ประภาพรรณ สุขพลอย, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 2) 

 
“แพทยว์ิถีพุทธเป็นศาสตร์ที�แก้ปัญหาได้ทุกเรื� อง ไม่ใช้เพียงแต่เพียงการแก้ปัญหา

เรื� องสุขภาพเท่านั*น แต่การศึกษาแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ผมคน้พบวา่การแกปั้ญหาต่าง ๆ ในโลกใบนี*  
แก้ไขได้ดว้ยการใช้แพทยว์ิถีพุทธ ได้ด้วยทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร จุดเด่นของแพทยว์ิถีพุทธคือ 
การมุ ่ง เน ้นให้ผู ศ้ ึกษามีความสุข โดยการพาล ้างกิเลส โดยเฉพาะผมนั*นรู้ได ้ว ่าตวั เองมี
ความสุขทั*งทางกายและทางใจมากขึ*น แต่ก่อนนั*นเป็นคนที�โมโหง่าย อารมณ์ร้าย ขี*บ่น แต่พอมา
ศึกษาวธีิลดกิเลสกบัแพทยท์างเลือก ทาํให้ผมเปลี�ยนไปเป็นคนใหม่เป็นคนอารมณ์ดี มองโลก
ในแง่ดีขึ*น กลายเป็นคนเบิกบานร่าเริงแจ่มใสมากขึ*น มีปัญญาแก้ปัญหาทุกข์ในชีวิต ทุกวนันี*
ผมมีความสุขมาก ทาํให้ผมเขา้ใจวา่ “ความไม่มี” เป็นสุขไดอ้ยา่งไร ผมตรวจใจตนเองวา่ไม่มีจิตที�
จะเก็บเอามาเพื�อตวัมาเพื�อตน ใจมนัเบา ไม่รู้สึกวา่หนกัอะไร ในใจจะเหลือเพียงความตั*งใจที�ทาํเพื�อ
สังคม แมบ้างครั* งจะไม่ไดท้าํอยา่งตั*งใจ ก็ไม่เครียด ไม่ทุกข์รู้จกัมองปัญหาให้เป็นสุขไดแ้ละวันที�
ผมมีความศรัทธาแพทย์วิถีพุทธมาก ๆ คือวันที �ผมทิ )งเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของผมเพื �อ
ทาํบุญ เพราะอยากพสูิจน์สัจจะของพระพุทธเจ้า ที�พระองค์ท่านทิ)งทุกสิ�งทุกอย่าง เพื�อค้นหาชีวิตที�
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เป็นสุข จากการไม่มีกินเก็บสะสม สุขกว่าตอนมีเงินมาก ๆ ซึ� งตอนมีเงินนั*นไม่สุขเลย มีแต่ทุกข ์ 
มนัทาํให้จิตผมฟุ้งอยากทาํเรื�องนั*นเรื�องนี* เพื�อตวัเองอยูต่ลอดเวลา แต่ผมไม่มีเงินแลว้กลบัสบายใจ 
หลงัจากนั*นก็มีเรื�องดี ๆ เขา้มาในชีวิต ถ้าเราไม่มีอะไร ทาํเพื�อคนอื�นก็สละออกไปให้กบัคนที�ทาํ
เพื�อสังคม เพราะเมื�อถึงเวลาเราจะใช ้มนัจะมาเองไม่ตอ้งไปพกไปถือให้มนัเมื�อยมือ ถึงเวลาก็จะได้
ใชเ้อง มนัเป็นการคน้พบสิ�งที�มหศัจรรยเ์ลยก็วา่ได”้ 

(กลา้ให ้กลา้จน, สัมภาษณ์.2558,เมษายน 7) 
 
“ไดเ้ขียนคาํกลอนไวเ้ตือนสติตนเอง จาก 13 เมษายน 2557 เป็นเวลา 1 ปี ได้เดินตาม

แนวทางของอาจารย์หมอเขียวมาโดยตลอด สิ�งที�ทําให้จิตใจแน่วแน่ทางนี)คือ สัจธรรมที�อาจารย์
หมอเขียวพรํ�าสอนพวกเรา ตอนนี)ได้เป็นจิตอาสาฝึกหัดคนหนึ�ง ที�มีความแน่วแน่และเชื�อมั�นใน
แพทย์วิถีพุทธตลอดไปซึ� งแม่นํ* าหลายสายยงัไหลมารวมกนัเป็นหนึ� งเดียว สัจธรรมเท่านั*น ที�ทาํให้
พวกเรารวมกนั เป็นหนึ�งเดียวในศรัทธา” 

“ศรัทธาคือพลงั หวงัชนะ 
แค่เริ�มตน้จะสู้ อยา่หลบหนี  
อีกขอใหใ้จมั�น ดว้ยความดี 
ทาํเตม็ที�ตามวาระ กะหมายปอง” 

(นลิน สุขโยธิน, สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 6) 

 
“หลงัจากที�เขา้ค่ายตั*งแต่วนัที� 22-26 กนัยายน 2557 ที�รัฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

จนถึงปัจจุบนั ก็ประมาณ 2 เดือน โดยยึดหลักของแพทย์วิถีพุทธ ได้เกิดความเลื�อมใส ศรัทธาใน
แนวปฏิบัติที�ตนเองปฏิบัติตาม เพราะเห็นผลได้กับตนเองและศรัทธาแนวทางแพทย์วิถีพุทธ 
“ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เลื�อมใสจิตใจทีมงานคุณหมอเขียว และได้สมัครเป็นจิตอาสา เพื�อจะได้มี
โอกาสได้ทาํความดี และได้ช่วยเหลอืผู้อื�นบ้าง” 

(ประสาน อนุสรณ์ทรางกรู, สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 21) 
 
“หลงัจากเขา้ค่ายและได้ปฏิบติัตามแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้สามารถนาํความรู้มาใช้ได้

ถูกกาละ ทาํให้รู้วา่การที�มีสติเป็นสิ�งที�ดี การมีความรู้บางเรื�องเป็นสิ�งที�ดีการใชสิ้�งที�มีในตวัเราเป็น
สิ�งที�ดีที�สุดสาํหรับภาวะวิกฤติเช่นนี*  ไดช่้วยชีวิตเราไดอ้ยา่งปลอดภยั รู้สึกศรัทธาในการทํางานของ
ท่านและที�สุดมาก ๆ คือท่านมีเมตตาธรรมในการช่วยเหลือผู้อื�นด้านการเจ็บป่วยและพยายามที�จะ
ให้คนทั�วไปไม่เจ็บป่วยด้วยการแนะนําสาธิตด้านสุขภาพ ในโอกาสนี)ใคร่ขอขอบพระคุณคุณหมอที�
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ได้ให้ความรู้ และประสบการณ์ที�ท่านได้ทํามา นํามาเล่าสู่ฟังแล้วได้นํามาใช้การมีโอกาสได้เข้าค่าย
หมอเขียวจึงได้รู้เคล็ดลับและการดูแลตนเอง บางอย่างก็ต้องประสบและศึกษาด้วยตนเองจึงรู้
ได้เฉพาะตน” 

(ชารี ชยัชนะ, บนัทึก facebook. 2555,กนัยายน) 
 
“ไดรู้้จกัแพทยว์ถีิพุทธและอาจารยห์มอเขียวเมื�อเดือน กรกฏาคม 2556 เป็นค่ายสุขภาพพึ�ง

ตน ณ พุทธสถานทะเลธรรม จงัหวดัตรัง หลงัจากไดน้าํวิธีการดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถี
พุทธมาใช ้สุขภาพของตนเองและครอบครัวดีขึ*น สามารถปรับสมดุลร่างกายและจิตใจ แกไ้ขปัญหา
ความเจ็บป่วยเนื�องจากความไม่สมดุลของร่างกายดีขึ*นเรื� อย ๆ ตามองค์ความรู้และการแนะนาํ  
ผมจึงมั�นใจ เชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทางของการแพทย์วิถีพุทธและอาจารย์หมอเขียวว่าเป็นทางหลัก 
ไม่ใช่ทางเลอืกของชีวติอย่างแน่นอน เพราะสามารถดูแล แกไ้ข ป้องกนั ปัญหาดา้นสุขภาพ ยงัส่งผล
ทางเศรษฐกิจของครอบครัวดีขึ*นเพราะรายจ่ายเนื�องจากสุขภาพลดลง และที�สําคญั ความสุขทาง
ใจความเข้าใจ ความอบอุ่นในครอบครัว ก็มีมากขึ* น รู้เป้าหมายชีวิต และวิธีการใช้ชีวิตให้มี
ความสุข” 

“สําคัญที�สุดในชีวติผม อาจารย์หมอเขียว คือผู้ยกระดับจิตวิญญาณของชีวิต ของการเกิด
มาเป็นคน ด้วยองค์ประกอบที�อาจารย์หมอเขียว แนะนํา สอน พาทํา ขัดเกลาและด้วยองค์ประกอบ
ขององค์กร ที�เรียกว่า จิตอาสา ทาํงานศูนย์บาท ทาํงานหนัก ช่วยเหลอืคนเต็มกําลังบนหลักแก่นของ
ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที�พสูิจน์ได้ และได้สุขยิ�งขึ)นจริง” 

(ทิวากร ชุมจีด, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 8) 
 
“เพราะศรัทธาในแนวธรรมชาติบาํบดั เมื�อไดย้ินชื�อค่ายสุขภาพหมอเขียว วา่เป็นการดูแล

สุขภาพแบบธรรมชาติบาํบดั ใชส้มุนไพรพืชผกัสีเขียวธรรมชาติในการรักษาจึงเกิดความสนใจเป็น
อย่างมาก จึงจดัสรรหาเวลามาเขา้ค่าย เพื�อศึกษาเรียนรู้อยา่งไม่ชกัช้า และก็ไดพ้บว่า สิ�งที�อาจารย์
หมอเขียวสอนและถ่ายทอดแนะนําให้ คือธรรมะที�เ ป็นสัจจะแท้ ธรรมะที �สามารถนําไป
ปฏิบัติ ได้จริง และพิสูจน์ให้เห็นผลได้จริง ความเชื�อมั�นศรัทธาจากการปฏิบัติได้จริงที�เห็นผลได้
จริง จะเป็นพลงัในการปฏิบัติตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธได้อย่างมั�นคงและต่อเนื�อง” 

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 15) 
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“งานแพทยว์ิถีพุทธภาคเหนือ มีลกัษณะกระจายตวัอยู่ตามทอ้งที�ต่าง ๆ ตามแต่จิตอาสา 
จะขวนขวายบุญตามแต่อตัตภาพที�ทาํได ้เรามีหนา้ที� ตามดู ตามรู้ ตามเก็บเรื�องราวดี ๆ เหล่านั*นมา
ร้อยเรียงเสริมต่อตามโอกาสอนัควร ซึ�งท่านเหล่านั)นจะเพียรพยายามทําประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่านตามแนวทางที�ได้รับการอบรมสั�งสอนมาจากท่านอาจารย์หมอเขียว และได้ให้ทิศทางใน
การพัฒนาการดําเนินงาน อีกทั)งเรายังมีกระบวนการเตวิชโชที�ทําให้เราสามารถทบทวนการทํางาน
ที�ทาํไปแล้ว ว่าเป็นอย่างไร รู้จักเอากเิลสมาเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหา นํามากระแทกแทรกซึมเข้า
สู่สํานึกของพี�น้องจิตอาสาของภาคเหนือให้มารวมตัวกันได้ คาํปรารภของคุณหมอเขียวได้
แปรไปสู่แผนการปฏิบติัไดใ้นทนัที มีการผนึกกาํลงักนัทุกกลุ่ม เพื�อช่วยเหลือแบ่งปันในดา้นต่าง ๆ 
พร้อมที�จะลุยเตม็ที� และสร้างกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่” 

(สุเมธ พรหมรักษา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 26) 
 
“ผมรู้สึกประทับใจเพื�อนจิตอาสาเป็นอย่างมาก ที�ช่วยแก้ไขสถานการณ์ได้รวดเร็ว  

(จากการเกิดมีต่อหวัเสือรุมต่อยประมาณ 20 แผลในวนัที� 20 ตุลาคม 2557 และทาํการรักษาดว้ย
หลกัการแพทยว์ิถีพุทธจนอาการดีขึ*น) เพื�อน ๆ จิตอาสาที�ช่วยเหลือผมแบบทุ่มเท กระตือรือร้น  
ทําให้ผมได้ชีวิตใหม่ ผมได้อาศัยร่างนี)บําเพ็ญบุญและกุศลต่อไป และขอขอบคุณอาจารย์หมอเขียว 
ที�ให้ความรู้ที�ดีที�สุดในโลก ที�ไม่ต้องพึ�งโรงพยาบาล และให้กาํลงัใจผม” 

(ปณชยั คุธชั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 26) 
 
“ดิฉนัไดไ้ปเขา้ค่ายสุขภาพที� อ.ดอนตาลจ.มุกดาหาร ที�นั�นได้เห็นว่าทุกคนในครอบครัว

ของคุณหมอเขียวคือผู้ให้อย่างแท้จริง คุณแม่ครั�งผู้เมตตา จิตอาสาผู้มีปฏิภาณ มีจิตวญิญาณบริสุทธิW 
พร้อมเสียสละช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไม่รู้เหนื�อย น่าชื�นชมเป็นอย่างมาก ทั)งหมดทั)งสิ)นทําให้ดิฉัน
รู้สึกได้ว่ายังมีคนดีมีคุณธรรมอยู่ตรงนี)และเป็นที�พึ�งของเราชาวโลก ได้คําสอนธรรมะของ 
คุณหมอเขียว ดิฉันได้นํามาใช้ในชีวติประจําวนั ทั)งในการเตือนสติและในการแก้ปัญหาต่าง ๆ” 

(ศิริรัตน์ บุญเลื�อง, สัมภาษณ์.2556, ตุลาคม 4) 
 
“แพทย์วถิีพุทธทาํให้ชีวติครอบครัวผมเปลี�ยนไปทั)งหน้ามือหลังมือ เพราะได้แรงบันดาล

ใจจากอาจารย์หมอเขียว ผมเป็นผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไคร้ เป็นหน่วยที�
เล็กที�สุด ปัจจุบนัเปิดเป็นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ ไม่เน้นวตัถุนิยม 
แพทยว์ิถีพุทธจะขบัเคลื�อนหรือไม่ขบัเคลื�อนอยู่ที�ตวัเรา (เจา้หน้าที�สาธารณสุข) ผมเห็นด้วยกบั
นายแพทยบ์ุญเรียง ชูชัยแสงรัตน์ ซึ� งเป็นนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั ที�เสนอและสนบัสนุนให้ใช้
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หมอเขียวทั*งแผ่นดิน เพราะมองไม่เห็นทางรอดทางอื�น โดยส่วนใหญ่ยงัพึ� งตนเองได้น้อย  
ยงัเปลี�ยนน้อย ผมดาํเนินการแบบเชิงรุก คือ ไปเยี�ยมชาวบา้น นาํเป็นหลกั ชาวบา้นพอใจ 
เพราะเห็นผลเป็นรูปธรรม จากผลการตรวจ ค่าลดลง มีคนไขห้ยุดยาได้ ถ้าทาํได้ต่อเนื�องและ
มีการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมโดยมีคนเริ�มปลูกผกัทานเอง” 

(วงคป์ระสิทธิs  มะลิรส, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ุ 1) 
 
“ผมเป็นแพทยปั์จจุบนั ทุกวนันี* แทบจะไม่มีคนไขเ้รื* อรังรายไหนที�สามารถลดยาได้  

เมื�อกินยามากเกินไป การกินยาหรือรับยาไปเยอะ ๆ สุดทา้ยตบัไต อวยัวะภายในจะพากนัเสื�อม  
อนันี* เป็นขอ้เท็จจริงอยู่แลว้ จะบอกคนไขว้่าปัจจุบนัตอ้งอดทนกนัไป รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไร 
จนกระทั�งเจอศาสตร์แพทยว์ถีิพุทธ ผมจึงนําแพทย์วิถีพุทธมาช่วยประชาชน โดยมีเป้าหมายในการ
ทําคือ ลดการใช้ยาเคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ กับคนไข้ ให้ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา ให้มากที�สุด 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื)อรัง ให้สามารถพึ�งพาตัวเองได้มากที�สุด ในเรื�องด้านสุขภาพโดยทําเป็น
แบบสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ” 

 (ชยัรัตน์ เจริญสุข, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ุ 1) 
 
“ดิฉนัเป็นอาจารยส์อนพยาบาล ในปี 2549 คุณสมเกียรติ ภู่ธรรมศิริ (สามี) ได้นําหนังสือ

ความลับฟ้ามาให้ หลังจากอ่านเกิดความสนใจแนวทางการดูแลสุขภาพแนวนี) และได้รู้จักกับ 
คุณหมอเขียว ได้แลกเปลี�ยนทัศนคติกับแนวคิด ทําให้มโนทัศน์กว้างขึ)นอีก การรับรู้ ทําให้บางสิ�ง
เปลี�ยนแปลงไป ได้ใคร่ครวญแล้วว่าจะนําความรู้มาใช้กับบทบาทหน้าที�ของตนเองให้ได้มากที�สุด 
ตามศักยภาพของตนเอง เนื�องจากความรู้นี* น่าจะเกิดประโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง เพราะทุกคน
ทาํได้เอง ค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกบัธรรมชาติวิถีชีวิตคนไทย คนยากจนก็เขา้ถึงได้” 

(นิตยา ภู่ธรรมศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
“ไดแ้นะนาํคนที�บา้นให้ปฏิบติัตนตามวิถีการดูแลสุขภาพพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

และแนะนาํเพื�อน ๆ ให้มาเขา้ค่ายฯ ส่วนคนที�ยงัไม่มีเวลาก็เอาเอกสารให้ ให้หนงัสือ ดีวิดี นํ* ามนัเขียว
และให้ขอ้มูลต่าง ๆ บางคนปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ทอ้งอืด หยดนํ* ามนัเขียวใส่นํ* าให้ดื�มก็หาย เขาก็มา
ขอบคุณใหญ่เลย ส่วนเวลาทาํงานถา้ตรวจเจอคนไขที้�ร่างกายไม่สมดุล บางครั* งมาตรวจฟันแต่ก็จะ
ป่วยอีกหลายโรค เราก็จะถามเขาว่าเคยได้ยินหรือสนใจการรักษาแนวธรรมชาติบาํบดัมั�ย ถ้าเขา
สนใจก็จะแนะนาํ website หมอเขียวใหแ้ละแนะนาํช่องทางสมคัรเขา้ค่ายดูแลสุขภาพพึ�งตนฯ ให้ค่ะ 
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ก็รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพด้วยวธีินี)เป็นการพึ�งตนเองที�ดีมาก มีประโยชน์มาก ๆ และประหยัด แถมยัง
ได้รู้จักสังเกตตนเอง ต้องมีสติจึงจะดูแลตนเอง” 

(สมหญิง นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม 20) 
 
“ในส่วนของยาเม็ดที�ใช้ธรรมะจะเปิดเทปของคุณหมอเขียวฟังตลอดค่ะ ฟังทั*งเทปที�บรรยาย

ค่ายสุขภาพ และเทปบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ฟังตั*งแต่เขา้ค่ายจนถึงทุกวนันี* เลยค่ะ เหมือนยงันั�งฟัง
อยู่ในค่าย แมก้ระทั�งในรถก็เปิดเทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ รู้สึกได้เลยว่ามีพลังขึ)น แผลตามที�
ต่าง ๆ ดีขึ*นมาก สีผิวเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแลว้ เป็นเรื�องที�อัศจรรย์มาก รู้สึกได้เลยค่ะว่าจิตใจเป็น
เรื�องที�สําคัญมาก ต้องมีกําลังใจ อย่าท้อแท้ กําลังใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุด มันคือพลัง และที�มาในวันนี)คือ
จะมากราบคารวะขอบคุณคุณหมอและเยี�ยมพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ รู้สึกสํานึกในบุญคุณอย่างหา
ที�สุดมิได้” 

(นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24) 
 
 “เดีhยวนี*ก็ไม่ตอ้งใชเ้งินอะไรมาก ก็เก็บผกัเก็บอะไรกิน ปลูกกนักินแถวนี* ค่ะ อยูว่ดัก็กิน

กับส่วนกลางแล้วปฏิบัติธรรม ก็ไม่ต้องใช้เ งิน ภูมิใจมากกับความจนที� เงินเดือนศูนย์บาท  
จากเงินเดือนครั* งสุดท้ายสองหมื�นแปดพนักว่าบาท ไม่ได้เสียดายเลย ไม่เสียใจเลยที�ลาออก 
เพราะว่าข้างนอกนั* นเป็นชีวิตที�มนัสูญเปล่า เสียเวลา หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต  
การปฏิบติัธรรมมีส่วนช่วยในการรักษาโรคไดอ้ยา่งดี จากคําพูดที�อาจารย์หมอบอกว่า ปฏิบัติธรรม
ถือศีล ศีลกจ็ะนําสุขมาให้ เพราะฉะนั)นมาในนี)แล้วได้ทั)งอาหารกายอาหารใจ” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15) 
 
“เดิมทีป่วยเป็นโรคเกี�ยวกบัมดลูก ตกขาวและมีพงัผืดหนามาก หมอนดัตรวจดูอาการดู

ทุก 3 เดือน ดิฉนัรักษามา 3 ปี ไม่หายและมีกรดไหลยอ้นอีก ไดไ้ปดูรายการคนค้นคน เกิดความ
ประทบัใจ เกิดความศรัทธาในแนวทางของอาจารย์หมอเขียวมาก ต้องกราบขอบพระคุณท่านมาก 
ดิฉันได้เริ�มรักษาอยู่ที�บ้านมา 2 เดือน โดยได้ติดตามดูแลตัวเองจากพี� ๆ เพื�อนจิตอาสาจากทางเฟส 
เลยตัดสินใจมาเข้าค่ายแพทย์วิถีพุทธที�ค่ายบุรีรัมย์เป็นค่ายแรก เกิดความประทับใจที�ได้คําแนะนํา
อย่างดี และในวนัที� 28 มีนาคม 2558 ไดมี้ส่วนร่วมในการแชร์ประสบการณ์ป่วยดีใจมาก ตนอยาก
เป็นจิตอาสา อยากตอบแทนกบัสิ�งดี ๆ ที�ได้รับมา มิตรดีสหายดีจะหาได้จากที�ไหน ดิฉันจะระลึกถึง
เสมอและกราบขอบคุณอาจารย์หมอเขียว และพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ” 

(วราพร กรสมบติั, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 31) 

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



71 
 

 

 

“หมอเขียวพูดธรรมะให้ฟังจึงเลิกคิดฆ่าตัวตาย จะฆ่าตวัตายเพื�ออะไร สักวนัเราก็ไดอ้อกไป 
เพราะเราหมดกรรม ทุกครั* งที�หมอเขียวมาบรรยายรู้สึกดีใจมาก ถ้าออกจากที�นี)จะไปหาหมอเขียวไป
ฟังธรรม และจะออกไปทาํนํ*าสมุนไพรปรับสมดุลใหญ้าติไดดื้�ม” 

(สมทรง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1) 
 
“ขอบคุณที�ดิฉันได้เคยทําชั�วมาแล้วได้มาเจอครูบาอาจารย์ดี ๆ ที�ช่วยให้ดิฉันได้เห็น  

เห็นอะไรที�ดี ๆ อย่างที�คุณหมอเขียวจะพูดเสมอ ๆ ค่ะว่า เราทุกคนมีกรรมเป็นของของตน เราจะได้
กรรมดีหรือกรรมชั�วขึ)นอยู่กบัตัวเรา กรรมจะให้ผลไม่ว่าในชาตินี)หรือชาติอื�น ๆ สืบไป ฉะนั*นจะทาํ
อะไรก็ขึ*นอยูก่บัตวัเราเท่านั*น ขอบพระคุณมากค่ะ” 

(จรูญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20) 
 
“นํ* าสมุนไพรนํ* ายา่นางผมกินมาไดเ้ป็นปีแลว้ ไม่ใช่วา่เพิ�งมากินที�นี� แต่ดีท็อกซ์เพิ�งมาทาํ

ที�นี�เพราะวา่ให้มั�นใจเสียก่อนวา่แผลผา่ตดัของเรามนัหายดี ประสบการณ์ชีวิตผมก็ไม่มีอะไรมากก็
ขอฝากให้ทุกท่านนะครับ “สิ�งสําคัญที�สุดคือรักษาสุขภาพของตัวเอง ตัวเราเองทํา ตัวเราเองได้รับ 
ตัวเราเองไม่ทํา ตัวเราเองไม่ได้รับ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที�เกิดกับตัวเรา ตัวเราหาใส่ตัวเราทั)งนั)น  
ไม่มีใครมายัดเยียดให้เราได้” อย่างโรคมะเร็งที�ผมเป็นนี� ไม่มีใครจาม แลว้โรคมะเร็งกระเด็นมา 
ใส่ผม ไม่ใช่ครับ ผมยดัเขา้ปากผมเองทั*งนั*น เพราะฉะนั*น “เราทําอะไรเราได้อย่างนั)น อย่างที� 
คุณหมอเขียวพูดนะครับ” ขอฝากสั*น ๆ นะครับกบัสุขภาพทุกท่านครับ ทาํจริงได้จริง ทําเล่นได้เล่น
ครับ สวสัดีครับ เจริญธรรมสาํนึกดีครับ” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19) 
 
“ผมเป็นศลัยแพทย ์เชื�อในหลกัของพระพุทธศาสนาวา่ เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดาเลย 

อนิจจงั เป็นของไม่เที�ยง เพราะฉะนั*นร่างกายถา้สมมติปรับสมดุลไดม้นัก็ฟื* นไดน้ะครับ ทีนี*ของผม
กลบัมาแลว้นี�ก็เหมือนตายแลว้เกิดใหม่ เพราะวา่เราผา่นความที�จะใกลต้ายมาแลว้เป็นยงัไง ทุกวนันี*
พระก็ไม่ใส่ครับ ไม่ช่วย มนัไม่ไดช่้วยอะไรเลย ความเข้มแข็งของจิตใจสําคัญที�สุด เพราะฉะนั)น
เมื�ออาจารย์หมอเขียวบอกว่าจิตวิญญาณนะ จิตวิญญาณเราต้องเข้มแข็ง เป็นผู้ป่วยมะเร็งต้อง
เข้มแข็งนะครับ เราไม่ตาย เราจึงต้องเข้มแข็ง แล้วจะเป็นบุญ อาจจะเป็นเพราะเมื�อก่อนชีวิตของเรา
นี�ไดช่้วยเพื�อนมนุษยม์าเยอะ เราทาํผ่าตดัช่วยเขา ดีนะผมไม่ติดเอดส์ ติดแต่ตบัอกัเสบซี เพราะว่า
เข็มมนัจะทิ�มบ่อย เพราะว่าเป็นหมอผ่าตดันี�ค่อนข้างจะเร็ว เพราะว่าเรากลัวคนไข้จะตายเราก็
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พยายามที�จะทาํเร็วที�สุด เมื�อก่อนนี�จะเป็นอุบติัเหตุเยอะ เพราะฉะนั*นในชีวิตเราช่วยคนมาเยอะ  
มนัก็ไดบุ้ญ มนัก็มาช่วยในส่วนหนึ�งในเรื�องของเรา บุญกรรมมนัมีจริงนะครับ กรรมทนัตาเห็นก็คือ
ในชาตินี* แหละครับ ใครทาํกรรมดีกรรมนั*นก็ตอบสนอง ใครทาํกรรมชั�ว ชั�วก็ตอบสนอง ในช่วง
ชีวติที�ท่านไดเ้ห็นนี*แหละ ไม่ตอ้งรอชาติหนา้ชาตินี*แหละครับ..” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22) 
 
“เหมือนที�อาจารย์หมอเขียวบอกว่า เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม ดั�งที�องค์พระสมเด็จพระ

สัมมาสัมพุทธเจา้ทรงตรัสไวว้่า เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เมื�อเราทุกข์มากเราก็หันทางหันหน้า
พยายามหันหน้าพึ�งพระธรรมพึ�งธรรมะ ก็สวดมนต ์ไหวพ้ระขอให้เราพบทางออกแลว้เราก็ไดพ้บ
ทางออกจริง ๆ พบจริง ๆ นะครับ” 

“ทุกสิ�งทุกอย่างอยู่ที�ใจของเรานะครับ จิตใจของเราถ้าตั)งมั�นอยู่นะ ถ้าตั)งมั�นอยู่นี�เราสามารถที�
จะดําเนินต่อไปได้ เอาผมนี�เป็นตวัอย่าง ผมลืมบอกไปก่อนหน้านั*นบา้นผมนี�ขายอาหารตามสั�ง  
มีกินทุกอยา่งนะครับ อยากกินอะไรมีหมด แลว้ผมก็หกัโดยไม่กินอะไรในบา้นเลยนะ ผมแหกค่าย
มาเป็นแบบหมอเขียวทั)งหมดจนทุกวันนี)นะครับ ก็อยู่อย่างนี) ใครจะชวนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็
บอกตัวเองเสมอว่า เราสบาย เบากาย เป็นอยู่ผาสุก นั�นคือคําตอบที�ดีที�สุดนะ อย่างที�หมอเขียวท่าน
บอกนะ” 

(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10) 
 
“อาจารยห์มอเขียวบอกวา่กินฉี� ก็เลยไดย้ิน ก็ไปดูในยทููปหรือวา่อินเตอร์เน็ต แลว้ก็ฟัง ๆ

ไปบอกว่ากินฉี�ตวัเองก็เลยเขา้ไปกินฉี�ตวัเองวนัแรก ตอนนี* ก็กินมาได ้3 เดือนกว่าแลว้ ก็รู้สึกว่า
สุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้เจ็บไข้อะไรหรอก ไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่ว่ามีความที�ว่าดีที�ได้เดินทาง
มาปฏิบัติทางนี) ก็ถือว่ามีบุญผู้หนึ�งแล้วก็จิตใจก็ได้มาทางนี)” 

“กจ็ะบอกให้ทราบนะคะว่าการบําบัดวิถีธรรมของท่านอาจารย์หมอเขียวนี� เป็นประจักษ์
พยานที�เด่นชัดมากเลย วา่เรารักษาดว้ยวิธีธรรมชาตินี�มนัมหัศจรรย ์มนัเป็นจริง ขอให้ปฏิบติัดว้ย
ตวัเอง แลว้ท่านจะเห็นผลเอง” 

(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7) 
 
“กราบคารวะหมอเขียวผูใ้จดี เป็นผูที้�ต่อชีวิตให้ผมมา แต่ละครั* งนี�ผมมานั�งฟังที�บอกว่า 

ผมนั�งฟังขา้งหลงัอยูต่ลอดเวลานี�คือผมพยายามจะเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที�หมอเขียวพูดนี� คือแต่ละครั)ง
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ที�หมอเขียวมาพูดนี�ก็จะมีความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ�มเติมอยู่เรื�อย ๆ ทําให้ผมรู้สึกว่าหนังสือความลับฟ้าที� 
คุณหมอเขียนขึ)นมานี�มัน มันมีค่ามาก ทาํให้ผมนี�มีชีวติมาถึงทุกวนันี)ครับ” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7) 
 
เริ� มเรียนรู้แล้วว่าเราประมาทกับชีวิตของเรามานาน เราเอาชีวิตเราเองนี�ไปยึดติด

อยู่กับลาภยศสรรเสริญ ชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี�เราไดโ้อกาสที� 2 ของชีวิตมานี�โชคดี
มากแลว้ แต่ถ้าเราเอาชีวิตเราตอนนี)ซึ�งที�เหลือนี�มันเป็นกําไรแล้วนี� เอามาเดินตามคุณหมอเขียว  
มาช่วยเหลือคนที�ศรัทธาอย่างตามรอยของที�คุณหมอเขียวทํา เราจะช่วยคนได้อีกเท่าไร การที�เรา
ไดม้าให้ความรู้ให้คาํแนะนาํหรือดูแลรักษาคนไขนี้�มนัเกิดพลงัค่ะ พลงัชีวิตพลงับุญต่าง ๆ นี�มนั
ยอ้นกลบัเขา้มาหาหญิงอยา่งมหศัจรรย ์จิตที�บริสุทธิs ดว้ยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ตั* งแต่ได้ธรรมะของคุณหมอนี�ชีวิตที�อยู่นี�  ที� เหลือนี�บอกเลยว่ามันคือกาํไร แล้วตัวก็เบาสบาย  
มีความสุขทุกลมหายใจค่ะ” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัม่ภาษณ์. 2555, กนัยายน 4) 
 
ตรงนี*แหละที�มนัเป็นสิ�งที�เราคน้หามาตลอดชีวิต คือตวัเองเคยคิดวา่ถา้ฉนัรวยถา้ฉนัมีเงิน

ฉันจะช่วยเหลือคน แต่เราก็พอมีเป็นฐานะชั*นกลาง หมอยงัอยู่กระต๊อบเลย หมอยงัช่วยคนไดต้ั*ง
เยอะแยะ แลว้เราเป็นคนชั*นกลาง แลว้ที�คิดวา่เป็นคนมีอุดมการณ์ที�อยากจะทาํอะไรเพื�อสังคมตรงนี*  
นี�พอหมอประกาศวา่อยากจะช่วยคน แลว้ก็หาคนมาช่วย เราจึงไดมี้ความคิดวา่สมคัรใจอยากจะมา
เป็นจิตอาสาเพราะวา่วนันั*น ถา้วนันั*นไม่มีจิตอาสาที�เสียสละมาทาํค่ายให้เรา แต่พอมาวนันี* จากการ
ที�เราได้บาํเพ็ญก็ขอบคุณ ขอบคุณท่านอาจารยห์มอเขียว ขอบคุณเพื�อน ๆ จิตอาสาที�ให้เมยเ์ป็น
ส่วนหนึ� งของการได้ร่วมบาํเพ็ญ คือขอบคุณที�ให้ได้เป็นส่วนหนึ� งของการร่วมบาํเพ็ญเพราะวา่
ชีวตินี�ตั*งแต่เจอหมอเขียวมา ชีวติมนัเจอแต่สิ�งดี ๆ ไง แบบเมยห์าเงินนอ้ยไป 80% แต่มนัไม่มีค่าเลย 
กบัเงินที�เราจะหาได้กับสิ� งที�เรามีอยู่เพราะว่าพอถึงวนันี*  ถ้าให้เมยต์ายวนันี* เมยก์็พร้อมที�จะตาย 
เพราะคิดวา่ไดท้าํหนา้ที�ของไดส้มกบัที�เกิดมาเป็นคนแลว้ 

(กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15) 

 
ก่อนที�จะพบค่ายหมอเขียวนี� ดิฉันท้อแท้มากค่ะ คุณหมอพูดประโยคหนึ�งที�ดิฉันถือว่าเป็น

ประโยคทองของดิฉันตอนนี) คือ อย่าหวังเกินกว่าฤทธิWแรงที�เราทําได้จริง เวลาดิฉันจะทําอะไรดิฉัน
คิดถึงตรงนี)แล้วก็คิดถึงที�คุณหมอว่า โรคจะหายหรือไม่หายนั)นอยู่ที�วิบากกรรมค่ะ ดิฉันเอามาปรับ
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ใจตัวเองไม่ได้ปรับใจคนไข้เลย เพราะว่าไม่อย่างนั*นคือตวัเองจะไม่มีแรงสู้ตรงนี*  แล้วก็เริ� มใช้
ธรรมะมาปฏิบติัแลว้ก็มาบอก การเจ็บป่วยครั* งนี* เป็นประสบการณ์ที�จะให้เราไดรู้้วา่พวกเราละเลย 
เรามวัทาํแต่งาน เราไม่เพียงพอกบัชีวิตค่ะ กิเลสทาํให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จกัเต็ม พอหลังจากที�ดิฉัน
พบหมอเขียวดิฉันรู้เลยว่า เรากนิเท่านี)ให้พอดีให้พอเพยีง อยา่งของในหลวงใชห้ลกัตรงนี*   

(อุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8) 
 
แต่ที�ต้องกลับมาที�ค่ายในครั* งนี* ก็เพราะว่าตกไป 2-3 ขอ้เหมือนกันน่ะค่ะก็รู้เพียรรู้พกั 

อาหารบ้าง แล้วก็ธรรมค่ะ ก็เลยต้องชุดใหญ่เลยค่ะต้องกล ับมา นี* มาด้วยอาการของการมี
ประจาํเดือนเรื*อรังแลว้ก็มีการตกเลือดถึงขนาดช๊อคหมดสติน่ะค่ะ แต่วา่ลูกสาวให้สามีกวัซาที�ศีรษะ
ก็เลยฟื* นขึ*นมาก็มาหาค่ายเราเนี�ยค่ะ เพราะวา่ทางลูกสาวที�เรียนหมอเคา้ก็ตอ้งการให้เราไปทางโนน้
เราก็เลยบอกวา่แม่คิดวา่แม่ขอมาทางนี* ก่อน เพราะวา่แม่มั�นใจมาศาสตร์นี*แลว้ แม่คิดวา่แม่มาถูกทาง
ถา้ไปทางโนน้ก็ไม่รู้วา่จะจดัยดัยาอะไรใหแ้ม่ ถา้พลงัชีวติแม่ตกอยา่งนี*แม่ก็อาจจะรับไม่ไหว แต่พอ
มาถึงนี�วนัแรกจากการที�นั�งรถมาก็ทาํให้ปัสสาวะไม่ออก ปัสสาวะมนัขดั ๆ มา 2 อาทิตยแ์ลว้ถ้า
ไม่กวัซาตรงหัวหน่าวเนี�ยมนัจะไม่ออกเลยค่ะ ปวดมากทรมานมาก ก็คิดถึงแต่ว่าวิบากเรามนัคง
เยอะ ทีนี*อาจารยท์างทีมงานพี� ๆ นอ้ง ๆ ทางนี* เคา้ก็เลยช่วยเหลือศาสตร์ที�สามารถดูแลตนเอง สามีก็
เป็นคนทาํให้ พี�นอ้งก็เป็นคนบอกตรงนั*นตรงนี*  ก็เลยฉี�ออกไดเ้องตามปกติตั*งแต่เมื�อคืนเลยค่ะก็ถือ
วา่สบายตวัขึ*นเยอะเลย 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24) 
 
“กราบในคุณงามความดีที�ท่านอาจารยไ์ดใ้ห้ความเมตตาชี* นาํช่องทาง ชี* นาํทาง ประศาสตร์

ความรู้ ภูมิแพทยว์ถีิพุทธงานที�ท่านอาจารย์ต้องแบกรับนั)นมากมายและยิ�งใหญ่ ดิฉันแม้เป็นแค่เศษ
เสี)ยวของหนึ�งในล้านของท่านอาจารย์ ก็ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสร้างงาน ดิฉันได้เห็นถึงความ
ทุ่มเทเสียสละ ทุกสิ�งทุกอย่างทั)งในความเมตตากัน ทุกหมู่เหล่าได้ให้ดิฉันเกิดพลังสู้ตายอย่าง 
ไม่ย่อท้อตามอาจารย์ และหมู่กลุ่มของแพทย์วิถีพุทธ จึงขอกราบคารวะธรรม ท่านอาจารยม์า  
ณ โอกาสนี* ”   

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 13) 
 

“ผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนั ผมก็ภูมิใจที�ไดม้าสัมผสัที�นี� ไดเ้ห็นการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ 
เข้ามาแบบลงตวั พิสูจน์ได้จากผลที�ปรากฏและผลการพิสูจน์ก็เป็นผลที�น่าอัศจรรย์ ซึ� งแพทย ์
แผนปัจจุบนัทาํไม่ได ้ผลการรักษาดีวนัดีคืน ผมเองมีความเชื�อโดยไม่มีข้อสงสัยทั)ง ๆ ที�ไม่เคยรู้จัก
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สวนป่านาบุญหรืออาจารย์หมอเขียวมาก่อนเลย เพียงได้เปิดดูข้อมูลในเน็ตนิดหน่อย ดูแนวว่าเป็น
อย่างไร หมอเขียวคือใคร แล้วผมก็มาสัมผัสด้วยตัวเอง ตอนนี)จิตผมพัฒนาขึ)นแล้ว ผมถือวา่ผมได้
ในสิ�งที�เกินคาด จะยืนอยู่บนจุดที�อาจารย์หมอเขียวสอน ท่านจดัทุกอยา่งให้เป๊ะหมดแลว้ เหลือแต่
เราจะลงมือปฏิบติัพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตวัของเราเอง” 

(บวรรัตน์ เอื*อจิตรญาณ, สัมภาษณ์. 2555, ธนัวาคม 12) 
 

“ประทับใจโครงการของแพทย์วิถีพุทธนี) ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้กินอาหารปรับสมดุล 
กินสมุนไพร ทําให้ชีวิตดีขึ)น ได้ฟังธรรมะ ทําให้จิตใจดีขึ)น ได้ฟังธรรม ทาํให้จิตใจสงบเย็น 
แต่ก่อนไม่เคยรู้เรื�องธรรมะทาํงานอยา่งเดียว เวลาญาติมาเยี�ยมก็บอกวา่ สบายดี อีก 11 เดือน ก็ได้
ออกแลว้ถา้ไดใ้ห้อภยัโทษ ไดเ้รียนรู้วิธีการดูแลตวัเองทุกเรื�อง ออกไปก็สามารถนาํไปใช้แนะนาํ
ผูอื้�นได ้ออกไปจะไม่ทาํความผดิอีก”  

(สมศรี นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม) 
 
“โครงการแพทย์วิถีพุทธนี)ดีมาก เป็นกําลังใจให้กับเรา ทําให้เราไม่คิดมาก จิตใจสบาย  

อยู่แบบปลง ปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด ไม่เครียด คิดว่าถ้าใครได้เข้าร่วมเหมือนเราเขาจะ 
ไม่เครียด” 

(สมหมาย นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม) 
 

2. ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพุทธ ในประเด็นรางวลัและเกยีรติบัตรต่าง ๆ 
“จากการที�คุณหมอเขียวได้ทุ่มเททุ่มโถมทาํงานช่วยเหลือเพื�อนมนุษยอ์ย่างเสียสละ

อยา่งไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อยนั*น ทาํให้คุณหมอเขียวไดรั้บรางวลัขา้ราชการดีเด่น พร้อมทั*งมีองคก์ร
ต่าง ๆ มาเสนอให้รางวลัและเกียรติบตัรต่าง ๆ มากมาย ตั* งแต่ปี พ.ศ. 2536 จนถึงปัจจุบนั 
(เมษายน พ.ศ. 2558) ดงัรายละเอียดต่อไปนี*  

ปี พ.ศ. รางวลัและเกยีรติบัตรต่าง ๆ  
2536 ขา้ราชการโรงพยาบาลดีเด่น 
2543 
 

ไดรั้บเครื�องราชอิสริยาภรณ์ชา้งเผอืก ชั*นที� 4 จตุัรถาภรณ์ 
วนัที� 5 ธนัวาคม 2543 เป็นปีที� 55 ในรัชกาลปัจจุบนั 

2543 รางวลัขา้ราชการสาธารณสุขดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร  
2543 รางวลัขา้ราชการพลเรือนดีเด่น จงัหวดัมุกดาหาร  
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ปี พ.ศ. รางวลัและเกยีรติบัตรต่างๆ 
2545   ไดรั้บเครื�องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั*นที� 3 ตริตาภรณ์ 

วนัที� 5 ธนัวาคม 2545 เป็นปีที� 57 ในรัชกาลปัจจุบนั 
2553 รางวลัตน้แบบคนดีแทนคุณแผน่ดิน พ.ศ. 2553 เครือข่ายเดอะเนชั�น 
2553 รางวลัคนคน้คนอวอร์ด ครั* งที� 2 สาขาคนตน้เรื�องแห่งปี พ.ศ. 2553 
2554 รางวลัชนะเลิศ ผลงานวิชาการ Routine to Research “ผา่ทางตนัปัญหา

สุขภาพด้วยการแพทยว์ิถีธรรม ของหน่วยแพทยว์ิถีธรรมโรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ” พ.ศ. 2554 

2554 รางวลัชนะเลิศอนัดับ 1 ผลงานวิชาการงานเวชปฏิบติัครอบครัวและ
ชุมชนเรื�อง “นวตักรรมผ่าทางตนัปัญหาสุขภาพโรงพยาบาลอาํนาจเจริญ” 
พ.ศ. 2554 

2555 เกียรติบตัรเป็นผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ�ง
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สํานักการแพทย์ทางเลือก กรมพฒันา
การแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 

2555 รางวลัผูมี้ผลงานดีเด่นวฒันธรรมสัมพนัธ์ ครั* งที� 5 
เนื�องในวนัคลา้ยวนัพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารีและวนัอนุรักษม์รดกไทย พ.ศ.2555 

2555 
 

ปัญญาบตัรหลักสูตร “บณัฑิตบุญนิยม” เกียรตินิยมอนัดับ 2 คุณนิยม
วชิชาลยับรรดาบณัฑิตบุญนิยม พ.ศ. 2555 

2556 ไดรั้บเชิญจากมูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ให้เป็นองค์ปาฐก แสดงปาฐกถาในงานประชุมสัก
นานาชาติ วนัที� 25 มีนาคม พ.ศ. 2556 

2556 ประกาศเกียรติคุณ วงักาบรางธรรมสถาน อาํเภอถูเวยีง จงัหวดัน่าน 
2557 ประกาศเกียรติคุณสโมสรโรตารี� ลุมพินี พ.ศ. 2557 
2557 ไดรั้บเขม็พระราชทานจากพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา  

ประธานโครงการกาํลงัใจ ณ เรือนจาํกลาง นครพนม พ.ศ. 2557 
2558 

(12 มกราคม 2558) 
รางวลัประกาศกิตติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ดา้นพุทธสาธารณสุข  
สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้  
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
สาํนกังานคณะกรรมการการจดัการการศึกษาขั*นพื*นฐาน 
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ปี พ.ศ. 
2558 

(27 กุมภาพนัธ์ 2558) 

ภาพที� 30  ตวัอย่างของรางว
โดยหมอเขียว 
วนัที� 12 มกราคม
เกียรติบุคคลที�ได
และทาํประโยช
ประเทศไทย เมื�อ

ที�มา (จิรนนัท ์ทบันียม, ภาพ
 
จะเห็นไดว้า่ ผูใ้ชห้

อย่างต่อเนื�อง ไดผ้ลสุขภาพ
ผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธลว้นแ

1) ศรัทธาต่อตัว
เมื�อผูว้จิยั พากเพีย

นาํเสนอในบทที� 5 จนเกิดสภ
แลว้ ซึ� งเป็นสภาพแห่งความ
เผยแพร่องคค์วามรู้การแพท
การพึ�งตนเองและช่วยเหลือผ

รางวลัและเกยีรติบัตรต่างๆ 
รางวลัประกาศเกียรติคุณสัมพนัธ์ “สังขเ์งิน” 
ผูป้ระสบความสาํเร็จดา้นการประชาสัมพนัธ์ประเภทบ
สมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย  

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์

รางวลัและเกียรติบตัรต่าง ๆ ที�มีต่อการปฏิบติังานขอ
ว ไดรั้บรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสา
ราคม 2558 และ รางวลักิตติคุณสัมพนัธ์ “สังขเ์งิน” เป็น
ที�ไดใ้ห้ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามาร
โยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมนักป
เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2558  
ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 12 และ กุมภาพนัธ์ 27) 

ผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธที�สามารถนาํหลกัการแพทยว์
ภาพดีขึ*นทั*งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญ
ว้นแต่เป็นผูมี้ความศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ใน 4 ดา้

่อตัวผู้วจัิย  
เพียรฝึกฝนปฏิบติัตามองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ที�ได

กิดสภาพชีวติพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงา
วามเป็นพุทธบุตร เขา้ใจและเขา้ถึงองคค์วามรู้ที�ถูกตอ้ง 

แพทยว์ิถีพุทธ เพื�อช่วยเหลือมนุษยชาติต่อไป ดงัที�พระพ
หลือผูอื้�น ในอตัตวรรคที� 12 วา่ 
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เภทบุคคล  

ณ์. 2558, เมษายน 30) 

 
ของการแพทยว์ิถีพุทธ 

นสาธารณสุข” ที�คุรุสภา 
เป็นรางวลัยกยอ่งเชิดชู

ามารถนาํมาใชใ้นกิจการ
นักประชาสัมพนัธ์แห่ง

ทยว์ิถีพุทธไปปฏิบติัได้
ัญญา (จิตวิญญาณ) นั*น 

ดา้น คือ  

ที�ไดบู้รณาการมาตามที�
จดีงาม และจิตใจเป็นสุข
ตอ้ง จึงดาํเนินการพฒันา

ระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบั
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“หากวา่บุคคลพึงรู้วา่ตนเป็นที�รักไซร้ พึงรักษาตนนั*นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแลว้ 
บณัฑิตพึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั*งสาม ยามใดยามหนึ� ง บุคคลพึงยงัตนนั*นแลให้ตั*งอยู่
ในคุณอนัสมควรเสียก่อน พึงพรํ� าสอนผูอื้�นในภายหลงั บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากว่าภิกษุพึงทาํ
ตนเหมือนอยา่งที�ตนพรํ� าสอนคนอื�นไซร้ ภิกษุนั*นมีตนอนัฝึกดีแลว้หนอ พึงฝึก ไดย้ินว่าตนแลฝึก
ได้ยาก ตนแลเป็นที�พึ�งของตน บุคคลอื�นใครเล่าพึงเป็นที�พึ�งได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว 
ยอ่มไดที้�พึ�งอนัไดโ้ดยยาก ความชั�วที�ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ยอ่มย ํ�ายีคนมีปัญญา
ทรามดุจเพชรย ํ�ายีแก้วมณีที�เกิดแต่หิน ฉะนั*น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วน ย่อมรวบรัดอตัภาพของ
บุคคลใด ทาํใหเ้ป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแลว้ เหมือนเถายา่นทรายรวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบั
แล้ว บุคคลนั*นย่อมทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ป็นโจก ฉะนั*น กรรมไม่ดีและ 
ไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ดว้ย ดีดว้ย กรรมนั*นแลทาํไดย้าก
อย่างยิ�ง ผูใ้ดมีปัญญาทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหันต ์ 
เป็นพระอริยเจา้ มีปกติเป็นอยูโ่ดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั*น ยอ่มเผล็ดเพื�อฆ่าตน 
เหมือนขุยไผ่ฆ่าต้นไผ่ฉะนั*น ทาํชั�วด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํชั�วด้วยตนเอง  
ยอ่มหมดจดดว้ยตนเอง ความบริสุทธิs  ความไม่บริสุทธิs  เป็นของเฉพาะตวัคนอื�นพึงชาํระคนอื�นให้
หมดจดหาไดไ้ม่ บุคคลไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื�อม เพราะประโยชน์ของผูอื้�นแมม้าก บุคคล
รู้จกัประโยชน์ของตนแลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ข.ุธ.25/22) 

ซึ� งการเขา้ใจและเขา้ถึงพุทธธรรมมีความสําคญัมาก เพราะจะทาํให้ไดป้ระโยชน์สุขจาก
พุทธธรรมที�แท้เป็นลําดับ ๆ และสามารถถ่ายทอดได้อย่างถูกต้องถูกตรง เพราะพุทธธรรม  
มีลกัษณะ 8 ประการ ได้แก่ ลึกซึ* ง (คมัภีรา) เห็นตามได้ยาก (ทุททสา) รู้ตามไดย้าก (ทุรนุโพธา) 
สงบ (สันตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่ได้ (อตกักาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้ได้เฉพาะ
บณัฑิต (ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี.9/26) 

การเรียนรู้จนเขา้ใจเขา้ถึงและสามารถถ่ายทอดไดถู้กตรงนั*น จะตอ้งไดเ้รียนรู้จากสัปบุรุษผู ้
เป็นบณัฑิตแทคื้อผูที้�เขา้ถึงพุทธไดอ้ย่างแทจ้ริง ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสใน “อวิชชาสูตร” ว่า “ดูกร
ภิกษุทั*งหลาย ดว้ยประการดงันี*  การไม่คบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ 
การไม่ฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที�บริบูรณ์  
ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายที�บริบูรณ์ ยอ่มยงั
ความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการไม่สํารวม
อินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์�บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3 ที�บริบูรณ์ 
ยอ่มยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชานี* มีอาหารอย่างนี*  
และบริบูรณ์อยา่งนี*ฯ ดูกรภิกษุทั*งหลาย ดว้ยประการดงันี*  การคบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการฟัง
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สัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที�บริบูรณ์ ยอ่มยงั
การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายใหบ้ริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติสัมปชญัญะ
ให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการสํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรียที์�
บริบูรณ์ ยอ่มยงัสุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) 
ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัโพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ 
อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค ์7 ที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี* มี
อาหารอยา่งนี*  และบริบูรณ์อยา่งนี*  ฯ” (องฺ.ทสก.24/61) 

การทาํให้ไดก่้อนแลว้ช่วยเหลือเกื*อกูลผูอื้�นต่อไป ที�พระพุทธเจา้ตรัส สัมพนัธ์กบัคาํตรัส
ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวคือ “..ให้ทุกฝ่ายทาํความเขา้ใจ พยายามเขา้ถึงประชาชน และ
ร่วมกนัพฒันา” (พระราชดาํรัส วนัที� 4 ธนัวาคม 2547) 

“ความเจริญนั*นมกัจาํแนกกนัเป็นสองอย่าง คือ ความเจริญทางวตัถุอย่างหนึ� งและความ
เจริญทางจิตใจอีกอย่างหนึ� ง ยิ�งกว่านั*น ยงัเห็นกนัว่า ความเจริญอย่างแรกอาศยัหลกัการทางดา้น
วิทยาศาสตร์เป็นปัจจยัสร้างสรรค์ ส่วนความเจริญอย่างหลงัอาศยัศิลปะศีลธรรม จรรยาเป็นปัจจยั 
แทจ้ริงแล้วความเจริญทางวตัถุกบัความเจริญทางจิตใจก็ดี หรือความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์กับ
ทางด้านศิลปะศีลธรรมจรรยาก็ดี มิใช่สิ� งที�จะแยกออกจากกนัให้เด็ดขาดได้ ทั*งนี* เพราะสิ� งที�เรา
พยายามจะแยกออกจากกนันั*นมีมูลฐานที�เกิดอนัเดียวกนั คือ “ความจริงแท”้ ซึ� งเป็นวิทยาศาสตร์  
ถึงจะพยายามแยกกนัอย่างไร ๆ ที�สุดก็จะรวมลงสู่กาํเนิดจุดเดียวกนั แม้แต่จุดประสงค์ก็จะลงสู่จุด
เดียวกนั คือ ความสุขความพอใจของทุกคน” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 กรกฎาคม 2520) 

“แมปั้จจุบนัโลกเราจะวิวฒันาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้
เปลี�ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอยา่งทั*งดีและไม่ดีปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัมากกวา่แต่ก่อน ดงันั*นบุคคลผู ้
สามารถประคบัประคองตนให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงตอ้งมีความเขม้แข็งยิ�งขึ*น ที�จะยึดมั�น
ปฏิบติัมั�นตามแบบอยา่งที�พิจารณารู้ชดัดว้ยปัญญาแลว้วา่เป็นทางแห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวั
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) 
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“ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงอนัควรหวงันั*น เกิดขึ*นไดจ้ากการกระทาํและการประพฤติที�
เป็นธรรม มีลกัษณะสร้างสรรค์ คืออาํนวยผลที�เป็นประโยชน์ทั*งแก่ตวั แก่ผูอื้�น ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 กรกฎาคม 2518) 

 
“ดงันั*น ความศรัทธาของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธที�มีต่อตวัอาจารยห์มอเขียว จึงเป็นผล 

จากที�อาจารยห์มอเขียวไดน้าํองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธที�ไดค้น้พบนี*  ทาํกิจกรรมช่วยเหลือมนุษยชาติ 
พร้อมกบัทาํการสื�อสารในกลุ่มเครือข่ายฯ และต่อสาธารณะทุกรูปแบบเช่น ค่ายอบรม สุขภาพ
แพทยว์ิถีพุทธ การเผยแพร่แนะนาํแบบปากต่อปาก หนงัสือ วารสาร แผน่พบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพีสาม 
โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูฟ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ แบบไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายใด ๆ (“ศูนยบ์าทรักษา
ทุกโรค”) ต่อประชาชนทั�วไป อยา่งเสียสละและทุ่มโถมทั*งแรงกายแรงใจและแรงปัญญา มาตลอด
ระยะเวลา 20 ปี ตั*งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 อาจารยห์มอเขียวเป็นตน้แบบของการ “ทาํตวัอยา่งที�ตน 
ช่วยคนที�ศรัทธา” ที�ชัดเจน ดังที�สมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต ได้กล่าวไว ้“ผูจ้ะแสดงธรรมเป็น 
ธรรมกถึก ตอ้งเป็นผูบ้รรลุธรรมก่อน ตอ้งมีคุณอนัสมควรก่อนแลว้สอนผูอื้�นจึงไม่มวัหมอง” (โพธิรักษ ์
โพธิรักขิโต. 2558, กุมภาพนัธ์ 1) เพราะองคค์วามรู้ที�อาจารยห์มอเขียวนาํมาเผยแพร่และแนะนาํต่อ
อยา่งละเอียดในทุก ๆ ประเด็น อยา่งไม่มีการปกปิดใด ๆ นั*น เป็นประสบการณ์ที�อาจารยห์มอเขียว
ไดค้น้พบและไดป้ฏิบติัดว้ยตนเอง ที�ไดว้ิจยัและพิสูจน์สัจจะอย่างต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี  
จนหายสงสัยในผลการปฏิบติัว่า ผูที้�สามารถนาํหลกัการแพทยว์ิถีพุทธไปปฏิบติัได ้ก็สามารถเห็น
ผลและเกิดผลประโยชน์จากการปฏิบติัได้ เช่นเดียวกับผลที�ได้เกิดกบัอาจารย์หมอเขียวได้จริง  
แลว้ถึงนาํมาเผยแพร่ต่อเพื�อช่วยเหลือผูค้นที�ไดรั้บความทุกขท์รมานเดือดร้อนจากความเจ็บป่วยและ
สาเหตุต่าง ๆ ที�ตน้เหตุของปัญหาสุขภาพหรือทุกขใ์นทุกเรื�อง อยา่งต่อเนื�อง” 

(แก่นเกื*อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
“อาจารย์หมอเขียวเป็นต้นแบบของแรงบนัดาลใจ และกาํลังใจให้กับผูที้�มีความเลื�อมใส

ศรัทธาในสัจธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้ ที�ผูไ้ด้ฟังได้พบเห็นและเขา้ใจสัจจะ
ที�อาจารยห์มอเขียวไดบ้รรยายให้ฟัง ผา่นการฟังที�ซํ* า ๆ ซํ* า ๆ หรือแมเ้พียงครั* งแรกก็ตาม หรือจาก
การอ่านผ่านหนังสือที�อาจารยห์มอเขียวได้สื�อไวเ้ช่นกนั อยากที�จะปฏิบติัตามและดาํเนินตาม 
ได้เปลี�ยนทศันคติและแนวคิดของตนได ้ที�ทาํให้มีมโนทศัน์กวา้งขึ*นและลึกขึ*นอีก ช่วยทาํให้เขา
สามารถพลิกเปลี�ยนวถีิการคิดและวถีิการดาํเนินชีวติของเขาจากที�กาํลงัอยูใ่นความเสื�อมตํ�า เช่น การ
คิดอยากฆ่าตวัตาย มาสู่ในทางที�เจริญขึ*นจากการไดฟั้งไดอ่้านไดเ้ขา้ใจในเรื�องของกรรมและวิบาก 
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วา่ทุกคนมีกรรมเป็นของของตน การจะไดรั้บผลของกรรมดีหรือกรรมชั�วขึ*นอยูก่บัการกระทาํของ
ตนเองเท่านั*น” 

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
“การไดย้นิชื�อเสียงของคุณหมอเขียวซึ� งเป็นผูค้น้พบและเผยแพร่หลกัปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ 

ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�ได้เผยแพร่และแนะนาํโดยคุณหมอเขียวและทีมงานจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธ ผ่านช่องทางแบบปากต่อปากและสื�อต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปี อย่างไม่มีการคิด
ค่าใช้จ่ายใด ๆ และเมื�อผูที้�ได้ยินได้รู้จักคุณหมอเขียวผ่านช่องทางสื�อต่าง ๆ นั* น ได้มาฟังการ
บรรยายองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และประสบการณ์ในการแนะนาํการดูแลสุขภาพประชาชน
เป็นจาํนวนมากกวา่แสนคนขึ*นไป พร้อมหลกัธรรมะต่าง ๆ ที�ไดพ้ิสูจน์ให้เห็นผลไดจ้ริง ที�นาํมาเล่า
สู่ฟัง และการไดส้ัมผสักบัคุณหมอเขียวไดด้ว้ยตนเอง จึงเกิดความศรัทธาต่อองคค์วามรู้และประสบการณ์ที�
คุณหมอเขียวนาํเสนอและถ่ายทอดให้ และอยากทดลองปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ในการดูแลสุขภาพตน 
เมื�อไดป้ฏิบติัและเห็นผลที�เกิดกบัตนไดจ้ริงอยา่งเป็นสุข จึงเกิดความเชื�อมั�นและศรัทธาต่อคุณหมอเขียว
และหลกัปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และนาํไปปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง ที�แตกต่างกนั
ตามองคป์ระกอบเหตุปัจจยัของแต่ละบุคคล” 

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2557,ตุลาคม 30) 
 

การไดรั้บรู้ ทาํให้บางสิ�งเปลี�ยนแปลงไป ผูรั้บรู้ไดน้าํไปใคร่ครวญและทบทวนว่าจะนาํ
ความรู้แพทยว์ถีิพุทธที�ตนเขา้ใจ มาใชก้บับทบาทหนา้ที�ของตนเองให้ไดม้ากที�สุดตามศกัยภาพของ
ตนเองในชีวติประจาํวนั ทั*งในการสังเกตตนเอง เตือนสติตน และในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ไดป้ฏิบติัธรรม 
ทั*งอาหารกายและอาหารใจ ทาํให้ชีวิตของผูเ้ขา้ใจสัจจะนี*  สามารถเปลี�ยนพลิกชีวิตของตนเองจาก
ความเสื�อมสู่ความเจริญได ้ดงัหลกัธรรม “ผูป้ระพฤติธรรม อยูเ่ป็นสุข” (ข.ุธ.25/37) 

 
2) ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไว้ หรือที�มีอยู่ในตัวของผู้วจัิย  

“โดยเฉพาะความมีเมตตาธรรมและความเสียสละอย่างทุ่มโถมที�ไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อย ในการ
เพียรช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที�ไม่หยุดหย่อน อย่างต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั*งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ธรรมะที�อาจารยห์มอเขียวไดน้าํไปเผยแพร่และแนะนาํให้นั*นครบทั*ง
ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ทุกท่านได้รู้จกั ได้คิด ได้เห็นอย่างมีเหตุมีผล เชื*อเชิญให้มาพิสูจน์กนัได้ 
การสื�อสัจธรรมให้ก ับผูที้�ได้รับความรู้หล ักการแพทย์วิถีพุทธ ให้เขานาํไปปฏิบตัิได้อย่าง 

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



82 

 

ไม่ยากไม่ลาํบาก เห็นผลการเปลี�ยนแปลงในทางที�เจริญขึ*นได้จริง นาํพาให้ผูใ้ช้หลกัการแพทย ์ 
ว ิถีพุทธทั*งหลาย ได ้ลดความทุกข ์ทั*งทางด ้านร่างกาย และจิตใจเกิดปัญญาที�ทาํให้ผู ใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธสามารถแก้ปัญหาของแต่ละท่านได้ที�ตน้เหตุของปัญหาทาํให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมรอบขา้งเป็นอย่างมาก” 

(แก่นเกื*อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
3) ศรัทธาต่อหลักเทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ไปปฏิบติัในการดูแลป้องกนั 

รักษา ฟื* นฟู และสร้างเสริมสุขภาพใหทุ้เลาจากโรคหรืออาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ เป็นการผา่ทางตนัของ
ระบบสุขภาพ ที�จะนาํไปสู่สุขภาวะที�สมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ั�งยนื หรือสร้างเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงไดจ้ริง 
เห็นผลเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ*นไดจ้ริง ผูใ้ชมี้ความสบาย เบากาย มีกาํลงั มีความเป็นอยูที่�ผาสุกขึ*น
เจริญขึ*น 

“ผูที้�มีความศรัทธาในตวัคุณหมอเขียว เมื�อปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ อย่างมั�นใจและศรัทธา 
สามารถจะหายจากโรคไดทุ้กโรค แต่ไม่ใช่กบัทุกคน ซึ� งขึ*นอยูก่บัองคป์ระกอบเหตุปัจจยัในการลง
มือปฏิบติัอย่างเห็นผลได้จริงของแต่ละบุคคล ความศรัทธานี* เกิดได้จากการได้รับฟังขอ้มูลการ
บรรยายถ่ายทอดถึงกลไกและสาเหตุการเกิดการหายของโรคอย่างละเอียดที�ลงลึกถึงระดบัจิตวิญญาณ 
จิตวิญญาณมีบทบาทสําคญัยิ�งต่อการบาํบดัโรค พลงัจิตมีความสําคญัมากต่อการบาํบดัโรค ผสัสะ
จากความเครียด ความพอใจไม่พอใจ คือ รากเหงา้ของปัญหาทุกอย่างในโลก หากผูที้�ได้ฟังและ
เขา้ใจไดต้ามนั*นจริง ก็จะเกิดศรัทธาและมั�นใจที�จะปฏิบติัตาม เนื�องจากเห็นผลจากหมู่กลุ่มทีมงาน
จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ และผูใ้ชแ้พทยว์ถีิพุทธในค่ายสุขภาพ ที�ปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้แลว้เห็นผลไดจ้ริง”  

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
 
การปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ช่วยทาํให้ผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธสามารถเปลี�ยน

ความคิดของตนเอง จากความเห็นที�ไม่ถูกตอ้งถูกตรง (มิจฉาทิฎฐิ) เป็นความเห็นที�ถูกตอ้งถูกตรง 
(สัมมาทิฎฐิ) ตามหลกัสัจธรรมได ้เป็นแรงจูงใจในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมให้ลดละเลิกในสิ�งที�
เป็นพิษเป็นภยักบัชีวิตลงได ้จิตวิญญาณมีบทบาทสําคญัยิ�งต่อการบาํบดัโรค พลงัจิตมีความสําคญั
มากต่อการบาํบดัโรค ดงันั*น จิตที�มีธรรมะนํา จะถึงพน้ซึ� งทุกข์ได้ ดังที�พระพุทธเจ้าได้ตรัสไว ้
ว่า “ธรรมทั*งหลาย มีจิตนาํหน้า” (ขุ.ธ. 25/11) หรือ “ใจเป็นประธานของสิ�งทั*งปวง ใจเป็นใหญ่  
ใจประเสริฐที�สุด ทุกสิ�งสาํเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” (ขุ.ธ. 25/11) 
และ “เมื�อจิตไม่เศร้าหมองแลว้ สุคติเป็นอนัหวงัได”้ (ม.มู.12/64) 
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4) ศรัทธาต่อหมู่กลุ่มหรือเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที�เป็นหมู่มิตรดีสหายดีสังคม
สิ�งแวดล้อมดี ที�จะเป็นความผาสุกที�สุดในโลก 

“การได้อยู่ในหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี ที�เป็นกลุ่มผูม้าร่วมปฏิบติัคุณงาม 
ความดีดว้ยความซื�อสัตยบ์ริสุทธิs ใจดีแท ้ดว้ยการถือศีลห้า ทานอาหารมงัสวิรัติ ลดละเลิกอบายมุข 
กามและอตัตา พร้อมทาํงานรับใช้ช่วยเหลือกิจกรรมหมู่กลุ่มส่วนกลางด้วยแรงงานแรงกายและแรง
ปัญญา โดยไม่รับค่าตอบแทนในรูปของอามิสสินจา้งใด ๆ (ทาํงานศูนยบ์าท) และพร้อมแบ่งปัน
เกื*อกูลผลประโยชน์ที�ไดจ้ากการทาํกิจกรรมการงานและการทาํคุณความดีร่วมกนั ให้กบัหมู่มิตรดี
สหายดี อยา่งเต็มใจเต็มตามกาํลงัความสามารถของแต่ละคน เท่าที�ตนจะจดัสรรไดอ้ยา่งที�ดีที�สุดที�
จะทาํได ้ณ องค์ประกอบเหตุปัจจยั ณ ขณะนั*น ๆ การปฏิบติัตามในสิ�งเหล่านี* ที�ผูป้ฏิบติัสามารถ
ปฏิบติัไดอ้ย่างเห็นผลได้จริง ยิ�งพร้อมดว้ยความศรัทธาที�มีให้ต่อตวัอาจารยห์มอเขียว  ในศรัทธา
ดา้นที� 1, ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไวห้รือที�มีอยูใ่นตวัของอาจารยห์มอเขียว  ในศรัทธา
ดา้นที� 2, และศรัทธาต่อหลกัเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ในศรัทธาดา้นที� 3 ขา้งตน้ 
อย่างบริสุทธิs ใจจริง นี* จะเป็นพลงัรวมสร้างความศรัทธาต่อหมู่กลุ่ม หรือเครือข่ายจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธให้เกิดขึ*นและเกิดความเจริญของจิตวิญญาณของหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีไดม้ากยิ�งขึ*น และ
พลงัศรัทธานี*  ก็พร้อมส่งผลใหผู้ป้ฏิบติัไดเ้กิดความเจริญทางจิตวิญญาณอนัผาสุก ที�จะเป็นความสุข
ที�แทจ้ริงของชีวิตของตนไดอ้ย่างย ั�งยืน ซึ� งจะเป็นพลงัสร้างสรรที�ทรงคุณค่าอนัหาค่าที�เปรียบ
ไม่ได้อนัสูงสุด ต่อความสงบสันติสุขของสังคม และมลวมนุษยชาติโดยส่วนรวม อย่างสูงสุด 
เป็นสภาพของพุทธพจน์ 7 ดว้ยการปฏิบติัตามหลกัสาราณียธรรม 6 ที�จะไดน้าํเสนอต่อไปในบทที� 5 
การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ 

หลักการของแพทย์วิถีพุทธ คือการทาํงานอย่างมีความสุขเพื�อประโยชน์สุขของ
เพื �อนมนุษย์ จึงมีผูศ้รัทธาในธรรมะที�ทรงไวใ้นตัวอาจารย์หมอเขียว มาร่วมปฏิบติัความเป็น 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ หรือคือเพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะให้เกิดขึ*นกบัตน พร้อมช่วยเหลือเอื*อเฟื* อ
สังคมไปตามเหตุปัจจยัของแต่ละบุคคล ดว้ยการปฏิบติัตามแบบอย่างและคาํสอนที�อาจารยห์มอเขียว 
ไดแ้สดงและถ่ายทอดใหเ้ห็นอยูอ่ยา่งสมํ�าเสมอ ๆ ซึ� งพลงัแห่งการเอื*อเฟื* อช่วยเหลือผูอื้�น จะเป็นพลงั
ที�ส่งผลให้ชีวิตของผูป้ฏิบติัไดมี้สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั*งดา้นกาย จิต สังคม และปัญญา (จิตวิญญาณ) 
อยา่งย ั�งยนื” 

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
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สรุปผลศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพทุธ 
ความเชื�อมั�นและศรัทธาในองค์ความรู้ของหลักการแพทย์วิถีพุทธ และต่อตัวผูว้ิจ ัย  

ที�เป็นผูบู้รณาการ องค์ความรู้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เป็นความศรัทธาที�ปรากฏขึ*นจากการได้
ทดลองปฏิบติัจริงตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธทั*งในดา้นของการดูแลสุขภาพ โดยใชเ้ทคนิคการปรับ
สมดุล 9 ขอ้ และหรือจากการปฏิบติัฝึกฝนตนเพื�อพฒันาการเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จากคาํ
ถ่ายทอดแนะนาํของผูว้ิจยั ทั*งในเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ และการฝึกฝนความเป็นพุทธะ หรือ
การพฒันาสู่การแพทยว์ถีิพุทธ เป็นผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ออกจากสิ�งที�เป็นพิษเป็นบาปเวรภยัของชีวิต
ตน ของผูที้�ใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ จากการเก็บรวบรวมบนัทึกประวติัศาสตร์ผลของการใชก้ารแพทย์
วิถีพุทธ ดงัที�เสนอในบทที� 6 และไดส้รุปเป็นผลของศรัทธาตามที�เสนอขา้งตน้ใน 4 ประเด็นคือ  
1) การศรัทธาต่อตวัผูว้จิยั ซึ� งเป็นผูค้น้พบและบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ และไดน้าํองค์
ความรู้นี* ไปเผยแพร่และถ่ายทอดแนะนาํต่อ แบบไม่มีการคิดค่าใชจ่้ายใด ๆ (“ศูนยบ์าท รักษาทุกโรค”) 
ต่อประชาชนทั�วไป อยา่งเสียสละและทุ่มโถมทั*งแรงกายแรงใจและแรงปัญญา มาตลอดระยะเวลา 
20 ปี ตั*งแต่ พ.ศ. 2538-2558 การศรัทธาต่อตวัผูว้ิจยั ที�เป็นตน้แบบของการ “ทาํตวัอยา่งที�ตน ช่วย
คนที�ศรัทธา” ที�ชัดเจน ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไวห้รือที�มีอยู่ในตวัของผูว้ิจยั 
โดยเฉพาะความมีเมตตาธรรมและความเสียสละอย่างทุ่มโถม ที�ไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อยในการเพียร
ช่วยเหลือประชาชนอยา่งเตม็ที�ไม่หยดุหยอ่น อยา่งต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั*งในประเทศไทย
และต่างประเทศ 3) การศรัทธาต่อหลกัเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ไปปฏิบติัในการดูแล
ป้องกนั รักษา ฟื* นฟู และสร้างเสริมสุขภาพให้ทุเลาจากโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ เป็นการผ่า
ทางตนัของระบบสุขภาพ ที�จะนาํไปสู่สุขภาวะที�สมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ั�งยืน หรือสร้างเสริมให้มีสุขภาพ
แข็งแรงไดจ้ริง เห็นผลเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ*นไดจ้ริง ผูใ้ชมี้ความสบาย เบากาย มีกาํลงั มีความ
เป็นอยูที่�ผาสุกขึ*นเจริญขึ*น 4) ศรัทธาต่อหมู่กลุ่ม และเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ที�เป็นหมู่มิตร
ดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี ที�จะเป็นความผาสุกที�สุดในโลก 
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