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 วิทยานิพนธ์ฉบับนี้ส าเร็จได้ ด้วยความอนุเคราะห์ข้อมูลจากผู้น าชุมชน หมอพ้ืนบ้าน 
ผู้สูงอายุ พระสงฆ์ ผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวผู้สูงอายุ และประชาชนทั่วไปในประเทศไทย 
และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเฉพาะพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต ผู้น าชาว
อโศก อาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ผู้น าจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ซึ่งค้นพบและบูรณาการองค์
ความรู้ของตนร่วมกับค าสั่งสอนของพระพุทธเจ้า และทฤษฎีปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตร
ทฤษฎีใหม่ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จนเกิดชุมชนบุญที่บวรราชธานี
อโศก จังหวัดอุบลราชธานี และ ชุมชนบุญที่สวนป่านาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร ตามล าดับ ผู้วิจัยขอ
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บทคัดย่อ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้บูรณาการระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 
มานุษยวิทยาทางการแพทย์ การเก็บข้อมูลใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักคือ 
หมอพ้ืนบ้าน ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป พบข้อมูลอ่ิมตัวที่ผู้ให้ข้อมูลหลักชาวไทย 35 คน และชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 25 คน และท าการวิจัยเชิงปริมาณ โดยน าข้อมูลที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพมาสรุป
ประเด็นสร้างข้อกระทงค าถามและประมวลผลด้วยวิธีการทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) โดยส ารวจกับกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทยจ านวน 500 คน 
ประกอบด้วย ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมบุญของชุมชนสวนป่านาบุญ หรือ
ชุมชนชาวอโศก 
 ผลการศึกษาวิเคราะห์องค์ประกอบกับเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้ 1) การฟ้ืนฟู “สวน ป่า นา” โดยให้
ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยาวัตถุ 10 ขับเคลื่อน จะมีผลปรากฏ ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน 
การให้ความหมาย และการเรียนรู้เรื่องเครื่องเทศ เครื่องยา จากทั้งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อม
ภายนอก เพื่อเป็นเภสัชวัตถุ    2) การเชื่อเรื่อง “กรรม” มีผลให้ลดเนื้อสัตว์เพ่ือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์
และเพ่ือปฏิบัติศีล 5 (อธิศีล) แล้ว จะเห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักสวน ป่า นาเป็นโภชนบ าบัดและ
สามารถใช้ไตรลักษณ์เป็นกลไกท าให้จิตและกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้  3) เภสัชวัตถุพืช 9 รส 
และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เป็นภูมิรู้ที่ต้องมี สวน ป่า นาในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ 
เพ่ือการรองรับชุมชนบุญ และ 4) บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษา
ความชื้นระบบนิเวศของดินน้ าในสวน ป่า นาเพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวน
ครัวให้มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
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 ผลการจัดท าบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาวในอนุภูมิภาค                  

ลุ่มแม่น้ าโขงด้วยเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ ผู้วิจัยได้ด าเนินการถอดรหัสภูมิ

ปัญญาที่ส าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ น ามาพิจารณา

ร่วมกับค่าน้ าหนักองค์ประกอบจากข้อค าถามที่ได้จากการใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง

ส ารวจได้รหัสภูมิปัญญาจ านวน 8 รหัสหลัก ดังนี้ 1) ภูมิรู้เภสัชวัตถุ 2) ภูมิรู้สวนป่านาไร่ 3) เพ่ิมศีล 

รักษาโรค 4) ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้  5) บุญกิริยาวัตถุ กลไกการฟ้ืนฟูสวน ป่า นา ไร้สารพิษ   

6) บุญกิริยาวัตถุ กลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ 7) ความเชื่อเรื่องกรรม ก่อ

เกิดบุญกิริยาวัตถุ และ 8) พลัง “บวร” กลไกการถ่ายทอดภูมิรู้เพ่ือการพัฒนาสุขภาพดี จากนั้นน า

รหัสภูมิปัญญาดังกล่าวมาจัดกลุ่มแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 3 

แนวทาง คือ ใช้เมื่อเจ็บป่วย ใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน

สุขภาพดี จากนั้นจัดท าเป็นบทเรียนเพ่ือน าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์                   

ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงต่อไป 
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ABSTRACT 
 

 Research concerning pharmaceutical materials depiction in garden, forest, rice 
field related to merit of the elderly in Thailand and Lao People's Democratic Republic 
has integrated the order of qualitative research in the medical humanities. Data were 
collected by using the in-depth interview with the core group of informants, who were 
local doctors, community leaders and Buddhist monks, as well as the elderly and their 
family members and the general public, which found saturated at 35 Thai informants 
and 25 Laotian informants. This was combined with quantitative research taking the 
qualitative data to summarize and create sections of questions and processing with 
statistical methods for an Exploratory Factor Analysis. The survey was held with 500 
members of the target group in Thailand, comprising the elderly aged 60 upwards, who 
had participated in merit-making ceremonies of Buddhist Medicine or Asoke people.  
 The result of analyzing the components and the depiction of pharmaceutical 
materials in gardens, forests and rice fields relating to merit made by the elderly in 
Thailand found that there were 4 components as follows : 1) Reviving “gardens, forests 
and fields” by getting the elderly and their offspring to use the 10 Items of Meritorious 
Action to drive things. The result appeared that the wisdom of creating, sharing and 
giving meaning, and learning about spices and medicines, both internally in people’s 
bodies and the external environment, to make pharmaceutical materials,  2) The belief 
in karma had the effect on reducing meat so as not to trouble animals’ lives and to 
practice the 5 precepts (higher morality). They could see the value of consuming plants 
and vegetables from gardens, forests and rice fields as nutritional therapy. They could 
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use the Tilakkana as a mechanism for their minds and to treat disease by themselves, 
3) As for the 9 flavors of pharmaceutical materials with hot or cold effects, it was 
required to have knowledge of gardens, forests and fields in the ecology and culture 
of the ethics-holding elderly to support the merit community, 4) “Boworn” (Institutions 
of house, temple and school) were mechanisms to transfer technology to maintain 
moistness in ecosystems of soil and water in gardens, forests and fields to produce 
herbal medicine and respiration from the kitchen garden vegetables to have an effect 
on the health of the elderly. 
 
 The results of lessons on developing the health of the elderly in Thai and 
Laos groups of the Greater Mekong Sub region; by using pharmaceutical materials in 
gardens, forests and fields relating to merit, the researcher had carried out the 
unlocking of important wisdom concerning developing the health of the elderly from 
qualitative research. This was combined with the values of weighted components from 
the questions obtained from the use of statistical methods in the Exploratory Factor 
Analysis. The 8 primary keys of wisdom were as follows: 1) knowledge of 
pharmaceutical materials, 2) knowledge of gardens, forests and fields, 3) Increasing 
morality and treating disease,  4) faith in that thing to cure disease, 5) Items of 
Meritorious Action, the mechanism to revive chemical toxin free-gardens, forests and 
fields, 6) Items of Meritorious Action, the mechanism to disseminate knowledge of 
gardens, forests and fields and pharmaceutical materials, 7) Belief in karma, to bring 
about Items of Meritorious Action and 8) The power of “Boworn” the mechanism to 
transfer knowledge to develop good health. from there, these “keys of wisdom” were 
arranged in groups according to the objectives of being used to develop health in three 
forms: use in times of illness, use in everyday life and use in disseminating knowledge 
and developing a healthy community. From there it was arranged as a lesson, which 
was able to be used in further development of the health of the elderly in Thai and 
Laos groups of the Greater Mekong Sub region 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 

ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 
 ยารักษาโรค หนึ่งในปัจจัยสี่ ที่มีความจ าเป็นต่อการด ารงชีวิตของมนุษย์ตั้งแต่อดีตจนถึง
ปัจจุบันในอดีตการรักษาโรคเป็นทั้งศาสตร์และศิลป์ ที่สั่งสมมาจากการแสวงหา การสังเกต การลอง
ผิดลองถูก การทดลอง การจดบันทึกสืบทอดกันมาจากรุ่นสู่รุ่นของหมอพ้ืนบ้าน ซึ่งองค์ความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นที่สั่งสมมีทั้งศาสตร์ประเภทเภสัชวัตถุ คือ พืช สัตว์  และธาตุต่าง ๆ ที่สามารถใช้รักษา
โรคได้ และศิลป์เป็นการปรับประยุกต์สอดคล้องกับความเชื่อ วัฒนธรรมของชุมชนนั้น ๆ เภสัชวัตถุ
เป็นผลงานทั้งศาสตร์และศิลป์ที่ผู้คนแต่ละรุ่นทั้งค้นหา วิจัย ทดลองและสืบทอดจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่น
หนึ่งอย่างต่อเนื่อง ท าให้คนส่วนใหญ่มีความรู้ที่จะป้องกัน ส่งเสริม รักษา และฟ้ืนฟูสุขภาพด้วยตนเอง
และรวมกันทั้งครอบครัว จึงถือว่าเป็นองค์ความรู้ที่มีคุณค่าอย่างยิ่ง แต่ปัจจุบันองค์ความรู้เหล่านี้
จ านวนมากถูกละเลย และสูญหายไปตามสภาพป่าไม้ ล าน้ า และภูเขาที่ถูกถากถางและท าลายรวมทั้ง
อายุขัยของหมอพ้ืนบ้านด้วยการขาดผู้สืบทอดองค์ความรู้ รวมถึงสูญหายไปเนื่องจากการสูญหายไป
ของเภสัชวัตถุ  
 สถานการณ์ยารักษาโรคในปัจจุบัน พบว่ามีโรคหรืออาการหลายโรคที่รักษาไม่หาย 
โดยเฉพาะโรค ไม่ติดต่อเรื้อรัง โรคหลายโรคมีวิธีการรักษา แต่อาจได้รับอันตรายจากผลข้างเคียงของ
ยาเคมี และมีค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพสูง โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เนื่องจากจ านวนผู้สูงอายุที่มากขึ้น 
กลายเป็นสังคมผู้สูงอายุ และความเสื่อมของร่างกายตามวัย การใช้เภสัชวัตถุในการรักษาโรค ช่วยให้
ทั้งภาครัฐและประชาชนมีความสามารถบริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับที่
สามารถควบคุมได้มากข้ึน การเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วของโรคหัวใจและหลอดเลือด เบาหวาน และความ
ดันโลหิตสูงและโรคเรื้อรังต่าง ๆ ร่วมกับภาระต้นทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทาง
ของการแพทย์กระแสหลักที่สูง การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุซึ่งประชาชนกลุ่มนี้มีความเสื่อมของสังขาร
ร่างกายตามวัย เป็นกลุ่มที่มีต้องการความใส่ใจเรื่องสุขภาพสูง 
 องค์การอนามัยโลกมีนโยบายส่งเสริมการใช้การแพทย์ดั้งเดิมหรือการแพทย์พื้นบ้านของแต่
ละประเทศเพ่ือตอบสนองต่อการแก้ปัญหาสุขภาพและงานบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิ สนับสนุนให้มี
งานวิจัยเพื่อแสดงความปลอดภัย ประสิทธิผลคุณภาพ นอกจากการใช้เภสัชวัตถุเป็นยารักษาโรคแบบ
ดั้งเดิมแล้ว เภสัชวัตถุยังเป็นแหล่งก าเนิดของการพัฒนายาใหม่ที่มีคุณค่ามาก ปัจจุบันงานวิจัยเกี่ยวกับ
การค้นคว้าการพัฒนาตัวยาจากพืชสมุนไพรเป็นเป้าหมายทางเภสัชวิทยา เพ่ือการรักษาโรคมะเร็ง 
โรคเอดส์ โรคอัลไซเมอร์ มาลาเรียและอาการปวด ผลิตภัณฑ์ยาจากพืชหลายชนิดที่เพ่ิงได้รับการ
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แนะน าให้รู้จักหรือมีส่วนร่วมในการทดลองทางคลินิกระยะปลายในตลาดสหรัฐอเมริกา ได้แก่ ยา 
Arteether Galantamine Nitisinone และ Tiotropium ในยุโรปมีการใช้เภสัชวัตถุมากกว่า 1300 
ชนิด โดยร้อยละ 90 เก็บจากแหล่งทรัพยากรป่า ในสหรัฐอเมริกาประมาณ 118 จาก 150 อันดับแรก
ของใบสั่งยาอยู่บนพื้นฐานของยาที่มาจากแหล่งธรรมชาติ (Balunas and Kinghorn.  2005 : 431)  
 จะเห็นได้ว่ากระแสการใช้เภสัชวัตถุในการรักษาโรคมีความนิยมสูง เนื่องจากเป็นวิธีการ
ดูแลสุขภาพใกล้บ้าน เข้าถึงได้ง่าย และมีราคาถูก เป็นที่ยอมรับในทางวัฒนธรรม และได้รับความ
เชื่อถือไว้วางใจจากประชาชนจ านวนมาก และช่วยให้ทั้งภาครัฐและประชาชนมีความสามารถบริหาร
จัดการค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับที่สามารถควบคุมได้มากข้ึน 
 จากการศึกษาส ารวจเบื้องต้น ผู้วิจัยเห็นว่า “เภสัชวัตถุ” โดยส่วนใหญ่มาจากพืช แหล่งผลิต
พืชแยกตามลักษณะการปลูก การปฏิบัติดูแลรักษา รวมไปถึงการใช้ประโยชน์ ได้เป็น 3 แหล่ง คือ ป่า 
ไร่นา และสวน ซึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวส่วนใหญ่ท าอาชีพกสิกร โดยท านาปลูกข้าวเป็นหลัก ดังนั้น
แหล่งที่มาของเภสัชวัตถุของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวจึงมาจากสวน ป่า นา ดังนี้ 
  1.  วัตถุดิบจากสวน ได้แก่ ผักนานาชนิดที่แต่ละครอบครัวเป็นผู้ปลูกและท าการเกษตร 
เช่นสวนผักบนพ้ืนที่ลาดเอียงริมล าน้ าทุกสาย โดยเฉพาะส่วนผักที่ปลูกบนพ้ืนที่ลาด (Slop) เอียง                    
45 องศา ริมล าแม่น้ าโขงตั้งแต่จังหวัดเลยลงไปจรดจังหวัดอุบลราชธานี ในเขตประเทศไทย ส่วน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวก็ท าสวนเช่นเดียวกันตั้งแต่แนวแขวงบ่อแก้วไปจรดจ าปาสัก 
แต่ปัจจุบันบางพ้ืนที่รัฐบาลสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้ให้ประเทศจีนและเกาหลี
สัมปทานท าลายพื้นที่ดังกล่าวเพ่ือสร้างสถานที่อุตสาหกรรม บริการการท่องเที่ยว เป็นต้น 
  2.  วัตถุดิบจากป่า ได้แก่ ป่าที่มีความหลากหลายทางชีวภาพในเขตแดนไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ประชาชนกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวทั้ง 2 ประเทศ มีภาษารากฐาน
เดียวกัน นิสัยและการท ามาหากินคล้ายคลึงกัน ชนกลุ่มนี้ถือว่าป่าคือตลาดวัตถุดิบที่ส่งต่องานอาหาร
และเภสัชวัตถุซึ่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวรักษาป่าไม้ไว้ได้ดีกว่าประเทศไทย นอกจากนี้
ป่าในภาคอีสานคือป่าเต็งรัง ภูมิปัญญาการใช้เภสัชวัตถุของอีสาน คือใช้เนื้อไม้จากป่าเต็งรัง ซึ่งส่วน
ใหญ่ไม่สามารถน าต้นไม้เหล่านี้ไปปลูกเองได้ ต้องหาในป่า และการเติบโตของต้นไม้เหล่านี้ใช้เวลาเป็น 
10 ปี 
  3.  วัตถุดิบจากนา ทั้งไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีชาวนาค่อน
ประเทศ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ใช้นาเป็นแหล่งอาหารกล่าวคือนอกจากข้าวซึ่งบางครั้งใช้แทนยาแล้ว 
ยังมีพืชผักเล็ก ๆ  ที่เกิดตามท้องทุ่งนาด้วย อาทิ หญ้าไม้กวาด ผักปราบนา หญ้าตีนนก ถั่วลิสงนา  
กะเม็ง ผักงวงช้าง โสนหางไก่ นอกจากนี้ยังมีกุ้ง หอย ปู ปลา กบ ฯลฯ ในนา ใช้เป็นยารับประทาน 
บางพ้ืนที่ใช้เป็นทั้งอาหารและน ามาประดิษฐ์เป็นเภสัชวัตถุท า “น้ าปูหยอดหู” ใช้รักษาอาการอักเสบ
ได้ (อัจฉรา ภาณุรัตน์.  2549 : 12) 
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ในปี พ.ศ. 2557 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) มีสัดส่วนของพ้ืนที่
ป่าต่อพ้ืนที่ประเทศ ร้อยละ 81.3 สูงเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่ประเทศไทยมี
สัดส่วนฯ ที่ร้อยละ 32.1 อยู่ในล าดับที่เก้าของกลุ่มประเทศอาเซียน ขณะที่ประเทศที่มีระดับการ
พัฒนาคล้ายประเทศไทยคือประเทศมาเลเซีย และบรูไน มีสัดส่วนดังกล่าวประมาณร้อยละ 60 - 70 
ของพ้ืนที่ประเทศ ประเทศไทยประสบปัญหาการสูญเสียพ้ืนที่ป่ามาตลอด 41 ปีที่ผ่านมา พ้ืนที่ป่าใน
ประเทศไทยในปี 2516 มีประมาณ 139 ล้านไร่ ขณะที่ปี 2557 มีประมาณ 102 ล้านไร่ หายไปกว่า 
37 ล้านไร่ (พ้ืนที่ป่าไทยรั้งท้ายกลุ่มอาเซียน. 2559) ขณะที่ประเทศไทยมีจ านวนประชากรต่อตาราง
กิโลเมตรน้อยกว่าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในปี 2560 ประเทศไทยมีจ านวนประชากร 
393 คนต่อตารางกิโลเมตร ขณะที่สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวมีจ านวนประชากร 459 คน
ต่อตารางกิโลเมตร ส่วนอัตราการเสียชีวิตของประชากรไทยอยู่ที่ 8 คนต่อหนึ่งพันประชากร ส่วน
อัตราการเสียชีวิตของประชากรสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ที่ 7 คนต่อหนึ่งพัน
ประชากร ส่วนอัตราส่วนพ่ึงพิงทางอายุของผู้มีอายุมากกว่า 65 ปีขึ้นไปต่อ 100 ประชากรของ
ประเทศไทยอยู่ที่ ร้อยละ 14.6 คน ส่วนสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวอยู่ที่ร้อยละ 6.2 (กอง
ยุทธศาสตร์และแผนงาน ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.  2560 : 20 - 29) กล่าวคือสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวมีความมั่งคั่งด้วยสวน ป่า และนา มากกว่าประเทศไทย คงการด ารงวิถี
ชีวิตและภูมิปัญญาดั้งเดิมไว้มาก โดยเฉพาะการน าเภสัชวัตถุจากวัตถุดิบในสวน ป่า นา รวมถึงภูมิ
ปัญญาดั้งเดิมมาใช้ประโยชน์ได้มาก ส่งผลให้ประชากรในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวไม่
ค่อยเจ็บป่วย มีอัตราการเสียชีวิต และอัตราส่วนพ่ึงพิงทางอายุของผู้มีอายุมากกว่า 65  ปีขึ้นไปน้อย
กว่าประเทศไทย ทั้งที่สัดส่วนประชากรต่อตารางกิโลเมตรของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
สูงกว่า  
 องค์การสหประชาชาติ น าเสนอวาระการพัฒนาที่ยั่งยืนของโลก ค.ศ. 2030 เป็นทิศทาง
หลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. 2015 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) ประกอบด้วย 17 เป้าหมายและ 169 เป้าประสงค์ ซึ่งจะมีส่วนส าคัญ
ในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต ส าหรับประเด็นเรื่องสิ่งแวดล้อม การมีรูปแบบ
การผลิตและบริโภคที่ยั่งยืน ใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสีย การปกป้องและ
ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าไม้อย่างยั่งยืน และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ การบริหารจัด
การเมืองอย่างยั่งยืนลดผลกระทบทางลบต่อสิ่งแวดล้อม และการด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและผลกระทบที่เกิดขึ้น ท าให้ประเทศไทยก าหนดยุทธศาสตร์ที่ 4 
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน ไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่สิบสอง พ.ศ. 2560 - 2564 เป้าหมายและแนวทางการพัฒนาเพ่ือรักษาฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติควบคู่กับแนวทางการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่มีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
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ยั่งยืน ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมให้น้อยที่สุด ซึ่งยุทธศาสตร์ที่ 4 นี้มีสาระส าคัญส่วนหนึ่งคือ อนุรักษ์ 
ฟ้ืนฟู และปรับปรุงพ้ืนที่ป่าไม้ ส่งเสริมบทบาทของชุมชนและประชาชนในการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าและดูแล
รักษาป่า การค้นหาและต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและส่งเสริมการ
ใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพ (ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ.  2560 : 107) 
 สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ด าเนินการวิจัยแบบผสม เพ่ือจัดท าข้อเสนอเชิงนโยบายต่อ
ทิศทางและการวิจัยทางด้านการแพทย์แผนไทยที่เหมาะสม โดยศึกษาสถานการณ์งานวิจัยด้วยการ
วิจัยเชิงปริมาณโดยวิเคราะห์จากบทคัดย่อของงานวิจัยที่ค้นจากค าส าคัญคือ สมุนไพร การแพทย์แผน
ไทย การแพทย์พ้ืนบ้านและการแพทย์ทางเลือก ย้อนหลังจากปี พ.ศ. 2550 ถึง 2558 จ านวน 998 
เรื่อง และใช้การวิจัยเชิงคุณภาพในกระบวนการสังเคราะห์กรอบขั้นตอนการวิจัยด้วยการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกและการอภิปรายกลุ่มของผู้ทรงคุณวุฒิจ านวน 15 ท่าน พบว่าสาระของขั้นตอนการวิจัย
การแพทย์แผนไทยสอดคล้องกับรายงานการวิจัยต่างประเทศเกี่ยวกับขั้นตอนการวิจัยการแพทย์
ดั้งเดิม ดั้งนี้ การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์องค์รวมที่มีการวิเคราะห์ผู้ป่วยแบบเฉพาะรายการ จ่าย
ยาสมุนไพรในรูปของต ารับ เป็นการสั่งจ่ายรายบุคคลจึงจะมีประสิทธิผล ดั้งนั้นกระบวนการวิจัยจึงไม่
ควรวัดแค่ผลจากยาต ารับยา แต่ควรต้องมีกระบวนการทางเวชกรรมไทยประกอบอยู่ในหลักการด้วย 
ผลจากการรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยไม่ควรวัดแค่ตัวชี้วัดที่เป็นวัตถุวิสัย ตามมาตรวัดของ
การแพทย์แผนปัจจุบันเพียงอย่างเดียว ควรต้องมีมาตรวัดที่เป็นอัตวิสัยด้วย และการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์พ้ืนบ้านเป็นการแพทย์ที่มีอยู่หรือคงอยู่ในสังคมมาและถูกน ามาใช้ประโยชน์เป็นระยะ
เวลานานแล้ว ไม่ใช่สิ่งที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ดั้งนั้นกระบวนการวิจัยที่มุ่งเน้นการอธิบาย เพ่ือสื่อสารให้
เกิดความเช้าใจทางการแพทย์ดั้งเดิมนั้น ๆ ความเป็นอยู่ของชุมชน และวัฒนธรรมที่อิงอาศัยประโยชน์
จากการรักษาดังกล่าวยังเป็นสิ่งจ าเป็น และขั้นตอนแรกจาก 4 ขั้นตอนของการวิจัยการแพทย์แผน
ไทยและการแพทย์พ้ืนบ้าน ที่ทีมวิจัยน าเสนอคือ การวิจัยเชิงพรรณนาที่อธิบายถึงที่มาและที่ไปของ
การรักษา อาทิเช่นทฤษฎีการรักษา ตัวยาต ารับที่จะศึกษา ประวัติของการน าไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น 
โดยควรบรรยายให้เห็นความส าคัญทางวัฒนธรรมที่เชื่อมโยงกับการแพทย์ดั้งเดิมนั้น โดยอาจใช้
แนวทางและวิธีการศึกษาทางด้านชาติพันธุ์การแพทย์เป็นกรอบทฤษฎี (สถาบันวิจัยการแพทย์แผน
ไทย.  2560 : 3 - 24) 
 ผู้วิจัยเชื่อว่าการรักษาโรคของชาวไทลาวในอดีตที่มีประสิทธิภาพเป็นผลมาจากการใช้เภสัช
วัตถุ ร่วมกับการท าบุญที่เป็นวิถีชีวิตของคนไทลาว ชาวไทลาวคือผู้ใช้ภาษาตระกูลไท หรือค าไต 
ปัจจุบันอาศัยอยู่มากในภาคตะวันออกเยงเหนือของประเทศไทย (ไทยอีสาน) และในพ้ืนที่ราบลุ่มใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาวลุ่ม) ในอดีตชาวไทลาวมีการปกครองท้องถิ่นด้วยระบบ
เทศาภิบาลใช้ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ฮีตสิบสอง หรือบุญประเพณี 12 เดือน ก่อให้เกิดกิจกรรมบุญทุก
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เดือน เป็นช่องทางให้ฝ่ายปกครอง ฝ่ายพระสงฆ์ และฝ่ายประชาชนทั่วไปได้มาพบกัน เกิดการสื่อสาร
ในเรื่องต่าง ๆ เดือนละครั้ง เป็นช่องทางการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตัวอย่างพฤติกรรมที่ชุมชนต้องการ 
ต่อลูกหลานคองสิบสี่เป็นข้อปฏิบัติ มี 14 ของฝ่ายปกครอง 14 ข้อของฝ่ายพระสงฆ์ และ 14 ข้อของ
ฝ่ายประชาชน ซึ่งการปฏิบัติศีล 5 อยู่ในคองสิบสี่ของฝ่ายประชาชนด้วย การที่ทุกคนปฏิบัติตาม                   
คอง 14 ตามฐานะของตนจะท าให้ชุมชนสงบสุข กล่าวคือในอดีตขาวไทลาว มีวิถีชีวิตอยู่กับการท าบุญ 
ซึ่งเป็นกิจกรรมที่แฝงอยู่ในฮีตสิบสอง คองสิบสี่ แต่ในปัจจุบันพระครูอาทรวชิรกิจ  (2560 : 103) 
พบว่าประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงยึดมั่นในการ
ปฏิบัติตามหลักประเพณีอย่างมั่นคงตามรูปแบบที่เคยปฏิบัติมาอย่างช้านาน ขณะที่ประเพณี              
ฮีตสิบสอง คองสิบสี่ในประเทศไทย มีความเข้มข้นของพิธีการนั้น ๆ จะน้อยกว่า เช่นบุญเดือนเก้า บุญ
ข้าวประดับดินของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงยึดปฏิบัติอยู่ในทุกชุมชนเกษตรกร
ชาวนา แต่ของประเทศไทยเริ่มจางหายไป  
 วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะเจ็บป่วย ผู้ป่วยจะได้รับค าแนะน าจากหมอพ้ืนบ้านถึง
ข้อห้ามการกระท า หรือข้อขะล า ต่าง ๆ บวกกับความรู้ ความเชื่อเดิมของผู้ป่วย และคนรอบข้างใน
การปฏิบัติตัวระหว่างการเจ็บป่วย ซึ่งข้อห้ามต่าง ๆ คือสิ่งที่เพ่ิมเติมขึ้นมาจากการปฏิบัติตัวตามปกติ 
คือมากกว่าการท าบุญในวิถีชีวิต เมื่อการปฏิบัติตามฮีตสิบสองลดความเคร่งครัดลง การศึกษา
ความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญอาจท าให้ถอดรหัสการใช้เภสัชวัตถุอย่างมีประสิทธิผล  
 ความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญนั้น ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่ผ่านประสบการณ์การใช้เภสัชวัตถุ
และบุญ ในการรักษาโรคอยู่กับวัฒนธรรม ภูมิปัญญาดั้งเดิม เป็นผู้เคยได้รับประสบการณ์ตรงและหรือ
เคยได้ยินเรื่องราวเกี่ยวกับประโยชน์ของเภสัชวัตถุ และบุญในการรักษาโรค เป็นกลุ่ มคนที่เห็นคุณค่า
ในเภสัชวัตถุ และบุญในการรักษาโรคมากที่สุด ผู้สูงอายุจึงเป็นผู้รักษามรดกทางปัญญาเภสัชวัตถุไว้
มาก การรวบรวมองค์ความรู้ด้านเภสัชวัตถุและบุญในการรักษาโรคจากผู้สูงอายุ จะท าให้ได้ข้อมูลที่
ครอบคลุม ครบถ้วน เท่าที่เป็นไปได้ ความรู้เรื่องเภสัชวัตถุและบุญในการรักษาโรค เป็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุได้ ในฐานะ
ครู และหมอที่สามารถให้ค าปรึกษาลูกหลานในเรื่องสุขภาพแบบพ่ึงตน และเมื่อมีการถ่ายทอดองค์
ความรู้ นั่นคือ เมื่อองค์ความรู้นี้ถูกน าไปใช้ประโยชน์ในชีวิตจริง มีผู้ได้ผลดีจากองค์ความรู้นี้ย่อมท าให้
การกระจายองค์ความรู้นี้เผยแพร่ต่อสู่คนกลุ่มอ่ืน น าสู่การใช้ประโยชน์ในวงกว้าง และสู่การอนุรักษ์
เภสัชวัตถุ และภูมิปัญญาการรักษาโรคไว้อย่างยั่งยืน 
 จากข้อมูลดังกล่าวข้างต้น ท าให้ผู้วิจัยสนใจศึกษาในเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า 
และนา ของผู้สูงอายุในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพ่ือค้นหาข้อมูลเชิง
ประจักษ์ถึงคุณค่าของเภสัชวัตถุและภูมิปัญญาในการรักษาโรคด้วยเภสัชวัตถุ จะก่อให้เกิดการส่งเสริม
การใช้ประโยชน์จากเภสัชวัตถุและภูมิปัญญานี้ จนการเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสุขภาพทางเลือก



6 

 

ให้กับประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความเชื่อในบุญและเภสัชวัตถุอยู่ก่อน เป็น
แนวทางในการดูแลสุขภาพของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มน้ าแม่โขงที่เข้ากับวิถีชีวิต มี
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ ก่อเกิดผู้มีอายุยืนอย่างมีคุณภาพชีวิตที่ดี พ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ในแต่
ละช่วงชีวิต 
 

ค ำถำมกำรวิจัย 
 1.  เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหารกับ
อุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขตกับจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาวมีลักษณะอย่างไร 

2.  องค์ประกอบเภสัชวัตถุในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย มีกี่
องค์ประกอบ อะไรบ้าง 

3.  บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง  
ด้วยเภสัชวัตถุในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญ ประกอบด้วยอะไรบ้าง 

 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1.  ศึกษาเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในจังหวัด
มุกดาหารกับอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขตกับจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
  2.  วิเคราะห์องค์ประกอบเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
  3.  พัฒนาบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญ 
 

ขอบเขตของกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
และ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ขอบเขตการวิจัยมี 3 ขอบเขตตามลักษณะ
กระบวนการวิจัยและพัฒนาซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 
  ระยะที่ 1 เป็นกำรวิจัยเชิงคุณภำพ เพื่อศึกษำเภสัชวัตถุพรรณนำในสวน ป่ำ นำ                   
ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอำยุในจังหวัดมุกดำหำรกับอุบลรำชธำนี ประเทศไทย และแขวงสะหวัน
นะเขตกับจ ำปำสัก สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว 
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  ขอบเขตด้ำนพื้นที่  
  การศึกษาในระยะที่ 1 นี้ ใช้การวิจัยคุณภาพเชิงมานุษยวิทยา และใช้วิธีการวิจัยทาง
ชาติพันธุ์วรรณนาเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล และใช้การวิจัยข้ามวัฒนธรรมเพ่ือตรวจสอบ 
ยืนยันข้อมูลกัน จึงเลือกพ้ืนที่ในการศึกษาโดยสัมพันธ์กับการเลือกตัวอย่าง  เพ่ือให้ได้ตัวอย่างที่
เหมาะสมกับแนวคิด จุดมุ่งหมาย และวัตถุประสงค์ของศึกษาเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา                      
ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหารกับอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะ
เขตกับจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายแบบเจาะจงคือ 
จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย ที่อยู่ของอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ผู้ค้นพบการแพทย์วิถีพุทธ 
ท่านเป็นหมอชาวไทลาวที่มีความโดดเด่นเรื่องการใช้เภสัชวัตถุและบุญในการรักษาโรค และตาม
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ที่มีแนวคิดว่า วัฒนธรรมจะแพร่กระจายจากจุดศูนย์กลาง หรือ
จุดก าเนิด ไปตามพ้ืนที่เท่าที่จะไปได้ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันและยุคสมัยใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงเลือก
พ้ืนที่แขวงสะหวันนะเขต ใน สปป.ลาว ที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร โดยมีแม่น้ าโขงก้ันอยู่ ต่อมา
ผู้วิจัยพบว่า องค์ความรู้เรื่องบุญ ของอาจารย์ใจเพชร ได้รับอิทธิพลจากพ่อครูสมณโพธิรักษ์ สมณะ
ชาวไทลาว ผู้น าชาวอโศก ที่ตั้งชุมชนหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก อยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี จึงเลือก
พ้ืนที่นี้และแขวงจ าปาสัก ที่อยู่อีกฝั่งแม่น้ าเป็นพื้นที่ศึกษาเพ่ิมเติม 
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  การศึกษาเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในจังหวัด
มุกดาหารกับอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขตกับจ าปาสัก สาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาวครั้งนี้  ผู้วิจัยได้ก าหนดขอบเขตเนื้อหาของการวิจัยตามข้อก าหนด                      
ในวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 ของการศึกษา โดยใช้การศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่อง
เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ โดยมีขั้นตอนดังนี้ 
   1.  ศึกษาบริบทกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 
   2.  ศึกษาบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ
ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   3.  วิเคราะห์แยกสาระองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา 
ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศไทย โดยแยกเป็นกลุ่มประเด็น ดังนี้ 
    3.1  ภูมิความรู้เกี่ยวกับเภสัชวัตถุ 
    3.2  ความส าคัญของสวน ป่า นาแหล่งที่มาของเภสัชวัตถุ 
    3.3  ภูมิความรู้เกี่ยวกับบุญในการสร้างและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
    3.4  ความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุและบุญในการสร้างและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
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  ขอบเขตด้ำนบุคคลที่ศึกษำ 
  บุคคลที่ศึกษาของการวิจัยเชิงคุณภาพตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1  เลือกแบบเจาะจงโดย
ผู้ให้ข้อมูลหลักคือผู้มีความรู้ ความเชื่อ การปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุใน
สวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ ในชุมชนที่ศึกษา เก็บข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกร่วมกับการ
สังเกตและการจดบันทึก จนกว่าจะได้ข้อมูลที่อ่ิมตัว พบกลุ่มเป้าหมายในประเทศไทย -35 คน และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 25 คน ประกอบด้วยตัวแทนของบุคคลที่มีคุณสมบัติ ดังนี้ 
   1.  หมอพ้ืนบ้าน ผู้มีความรู้เรื่องเภสัชวัตถุ ในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของ
ผู้สูงอายุ 
   2.  ผู้น าชุมชน  
   3.  พระสงฆ ์
   4.  ผู้สูงอายุและผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ ในพ้ืนที่เดียวกัน 
  ระยะที่ 2 เป็นกำรวิจัยเชิงปริมำณ เพื่อวิเครำะห์องค์ประกอบเภสัชวัตถุพรรณนำใน
สวน ป่ำ นำที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอำยุในประเทศไทย 
  ขอบเขตด้ำนพื้นที่ ประชำกร และกลุ่มตัวอย่ำง 
  การศึกษาในระยะที่ 2 นี้ ใช้การวิจัยเชิงปริมาณ โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรใน
พ้ืนที่วิจัยในประเทศไทย เป็นผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมบุญของชุมชนสวน
ป่านาบุญ หรือชุมชนชาวอโศกในระหว่างปี พ.ศ. 2561 โดยก าหนดตัวอย่างผู้ตอบแบบสอบถาม
จ านวน 500 คน 
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ผู้วิจัยน าสาระองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์
กับบุญในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เก็บข้อมูลจากการศึกษาในระยะ
ที่ 1 มาสรุปประเด็นสร้างข้อกระทงค าถามและจัดท าแบบสอบถาม 
  ระยะที่ 3 พัฒนำบทเรียนกำรพัฒนำสุขภำพของผู้สูงอำยุกลุ่มชำติพันธุ์ไทลำวใน            
อนุภูมิภำคลุ่มแม่น้ ำโขง 
  ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ 
  ผู้วิจัยน าผลที่ได้จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณมาถอดรหัสภูมิปัญญา
และแปลความหมายเพ่ือมาจัดท าเป็นบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม 
และบริบทในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 
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ข้อจ ำกัดกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้ศึกษาในพ้ืนที่ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เภสัชวัตถุ
ที่พบในงานวิจัยนี้บางชนิดไม่มีภาษาไทย หรือชื่อทางวิทยาศาสตร์ก ากับไว้เพ่ือประโยชน์ในการสืบค้น
ต่อ เนื่องจากเป็นเภสัชวัตถุที่เกิดขึ้นเฉพาะท้องถิ่น หรือผู้ให้ข้อมูลหลักทราบเพียงชื่อที่เรียกด้วยภาษา
ท้องถิ่นของตนเอง  
 

นิยำมศัพท์เฉพำะที่ใช้ในกำรวิจัย 
 เภสัชวัตถุ หมายถึง พืช และหรือแร่ธาตุต่าง ๆ จากสวน ป่า นา ที่น ามาปรุงเป็นอาหารและ
ยา เพื่อสร้างหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ  
 เภสัชวัตถุพรรณนา หมายถึง การพรรณนาถึงเภสัชวัตถุ ในด้านการใช้ประโยชน์เป็นอาหาร
และยา เพ่ือสร้างหรือฟ้ืนฟู โดยมุ่งอธิบายเฉพาะเรื่องรสยา และฤทธิ์ร้อน-เย็นของเภสัชวัตถุ 
 สวนป่านาไร่ หมายถึง แหล่งที่มาของเภสัชวัตถุ เป็นค ากลาง ๆ ในการกล่าวถึง สวน ป่า นา 
หรือไร่ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือหลายอย่างรวมกัน 
 สวน หมายถึง พ้ืนที่ปลูกพืชสวนต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการปลูกพืชที่เป็นเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน - 
เย็น และเภสัชวัตถุที่มีรสยาหลากหลาย ขนาดของพ้ืนที่อาจมีขนาดเล็กเพียงแค่ระเบียงบ้าน หรือมี
พ้ืนที่หลายไร่ก็ได้   
 ป่า หมายถึง พ้ืนที่ที่ปลูกพืชที่มีวัตถุประสงค์ในการรักษาระบบนิเวศ ดินและน้ าร่วมด้วย  
เป็นไปตามแนวคิดป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่างของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช 
 นา หมายถึง พ้ืนที่ที่มีการปลูกข้าวเป็นหลัก  
 บุญ หมายถึง การกระท าการช าระจิตให้สะอาดจากอกุศล โลภะ โทสะ โมหะ และให้ผล
เป็นความสุข ภพที่น่าชื่นชมซึ่งแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคล ซึ่งบุญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ
กระท าเหตุคือการท าบุญ คือบุญกิริยาวัตถุ อันประกอบด้วย ทาน ศีล และภาวนา 
 ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป สามารถพ่ึงตนเองได้ และเข้า
ร่วมกิจกรรมบุญของชุมชนสวนป่านาบุญ หรือชุมชนชาวอโศกในระหว่างปี พ.ศ. 2561 
 

ประโยชน์ที่ได้รับจำกกำรวิจัย 
 1.  ได้เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหาร
กับอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขตกับจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  
 2.  ได้องค์ประกอบเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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 3.  ได้บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ า
โขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ 

 



บทท่ี 2  
แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

 
 งานวิจัยเรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มุ่งศึกษาและท าความเข้าใจบริบทและสาระส าคัญ
องค์ความรู้ท้องถิ่น การใช้เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กรณีศึกษาในประเทศไทยคือ จังหวัดมุกดาหารกับ
อุบลราชธานี ประเทศไทย และในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ แขวงสะหวัน
นะเขตกับจ าปาสัก ขอบเขตการศึกษาในครั้งนี้ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
น าเสนอตามหัวข้อต่อไปนี้ 
  แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน 
  แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
  แนวคิดเก่ียวกับเภสัชวัตถุ 
  แนวคิดเรื่องบุญกับการรักษาโรค 
  แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ 
  ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
  กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 
  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ 
  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 

แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน 
 1.  ความหมายของการสาธารณสุขมูลฐาน 
 การสาธารณสุขมูลฐาน (Primary Health Care) หมายถึง กลวิธีทางสาธารณสุขที่เพ่ิม
ขึ้นมาจากระบบบริการของรัฐ ซึ่งมีอยู่เดิมระดับต าบลและหมู่บ้าน เป็นการจัดบริการสาธารณสุขแบบ
ผสมผสาน ทั้งการรักษาพยาบาล การส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสุขภาพที่
ด าเนินการโดยประชาชน ซึ่งประชาชนจะต้องมีส่วนร่วมในการวางแผนการด าเนินงานและการ
ประเมินผล และได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐในด้านวิชาการ ข้อมูลข่าวสาร วัสดุอุปกรณ์ การให้
การศึกษาอบรม และระบบการส่งต่อผู้ป่วยโดยอาศัยทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่นเป็นหลัก ซึ่งนับเป็น
จุดเริ่มต้นของการพัฒนาชุมชนเพ่ือให้ประชาชนแก้ปัญหาได้ด้วยตนเอง และสามารถช่วยตนเองได้
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ด้วยการพัฒนาสาธารณสุขให้ผสมผสานกับการพัฒนาด้านอ่ืน ๆ เช่น การศึกษา การเกษตร ฯลฯ 
เพ่ือให้เกิดการพัฒนาอย่างครบวงจร (กรมสนับสนุนสุขภาพประชาชน.  2557 : 14)  
 2.  องค์ประกอบการจัดบริการสุขภาพ 
 การดูแลสุขภาพ เป็นการกระท าใด ๆ ที่จะก าจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อสุขภาพอนามัย 
คือการที่สามารถป้องกันโรคที่ป้องกันได้ และเมื่อเจ็บป่วยสามารถวินิจฉัยโรคตั้งแต่แรกเริ่มได้ และ
ได้รับการรักษาที่ถูกวิธี ตลอดทั้งการได้รับการฟ้ืนฟูร่างกายให้สามารถใช้ชีวิตได้อย่ างมีความสุข การ
จัดบริการสาธารณสุขควรมีองค์ประกอบครอบคลุม 4 มิติดังนี้ (กุนนที พุ่มสงวน.  2557 : 11 - 12) 
  2.1  การสร้างเสริมสุขภาพ เป็นกลไกการสร้างความเข้มแข็งให้แก่สุขภาพกาย 
สุขภาพจิต สุขภาพสังคม และสุขภาพจิตวิญญาณ การส่งเสริมสุขภาพจะแตกต่างกันออกไปตามวัย
ต่าง ๆ โดยอยู่บนพ้ืนฐานง่าย ๆ ของการด าเนินชีวิต 
  2.2  การป้องกันโรค ครอบคลุมการป้องกันลดความเสี่ยงในการเกิดโรค ทั้งด้านร่างกาย 
จิตใจ อารมณ์ และสังคม รวมทั้งการสร้างภูมิคุ้มกันเฉพาะโรค เพ่ือมิให้เกิดโรคกาย โรคจิต โรคสังคม 
และโรคจิตวิญญาณ 
  2.3  การรักษาโรค เป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการบ าบัด เพ่ือลดความเสียหายแก่สุขภาพ 
หรือแม้แต่การป้องกันมิให้เสียชีวิต  
  2.4  การฟ้ืนฟูสภาพ เป็นการฟ้ืนฟูสภาพร่างกายหลังการเจ็บป่วยให้ดีขึ้น รวมถึงการ
รักษาและด ารงไว้ในส่วนที่เสื่อมหรือเสียไปแล้วให้คงอยู่ในสภาพเดิมโดยไม่เสื่อมเพ่ิมขึ้น การกลับมามี
ชีวิตในสังคมตามสภาพปกติทั้งทางร่างกายและจิตใจ รวมถึงการช่วยให้ผู้ป่วยช่วยตนเองให้มากที่สุด
ด้วย 
 3.  หลักการส าคัญของการด าเนินงานการสาธารณสุขมูลฐาน  
  3.1  การมีส่วนร่วมของชุมชน เพ่ือให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลด้านสุขภาพ
อนามัย เกิดมีความรู้สึกเป็นเจ้าของโครงการต่าง ๆ ชุมชนตระหนักถึงปัญหาของชุมชน และร่วมกัน
แก้ไขปัญหาของตนเอง 
  3.2  การใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม เทคนิควิธีการที่ใช้งานสาธารณสุขมูลฐานจะต้องง่าย ๆ 
ไม่ซับซ้อน เหมาะสมตามสภาพของท้องถิ่นและศักยภาพของประชาชน 
  3.3  การปรับบริการสาธารณสุขพ้ืนฐานของรัฐรองรับ ปรับปรุงระบบบริการของรัฐที่มี
อยู่แล้วให้สามารถเชื่อมต่อ สอดคล้องและรองรับงานสาธารณสุขมูลฐานในระดับชุมชนได้เพ่ือให้เกิด
ระบบการส่งต่อผู้ป่วยที่มีประสิทธิภาพ 
  3.4  การประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น
หน่วยงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ศึกษาธิการ มหาดไทย พาณิชย์ และอุตสาหกรรม 
ตลอดจนหน่วยงานจากภาครัฐและเอกชน 
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 แนวความคิดสากลของการสาธารณสุขมูลฐาน เกิดจากความพยายามของรัฐบาล                 
ทุกประเทศท่ัวโลกที่จะให้บริการสาธารณสุขที่จ าเป็น ได้แก่ การรักษาโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัย 
การป้องกันโรค และการฟ้ืนฟูสภาพของผู้ป่วย ให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน ทั้งระดับบุคคล ระดับ 
ครอบครัว และระดับชุมชน การที่จะให้บริการ ที่จ าเป็น ดังกล่าวเป็นจริงได้นั้น มีอยู่หนทางเดียว คือ 
ให้ประชาชนทุกคนปฏิบัติได้ด้วยตนเอง แนวคิดดังกล่าวแตกต่างจาก  การปฏิบัติในอดีตที่เน้น                     
ให้ความส าคัญแก่ระบบการจัดการบริการสาธารณสุข ให้แก่ประชาชนแต่เพียงอย่างเดียว แนวคิดทาง 
การสาธารณสุขมูลฐานเป็นแนวคิดทางด้านการพัฒนาทางสังคม เพราะมุ่งเน้นพัฒนาความรู้ 
ความสามารถ การรวมกลุ่มกันในชุมชน และ การตั้งใจที่จะช่วยเหลือเพ่ือนบ้ านและสมาชิกใน 
ครอบครัว (อัศวิน  เทพาค า.  2531 : 5) 
 สรุปการสาธารณสุขมูลฐาน เป็นการสร้างให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้เป็น
แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพที่ยั่งยืน หนึ่งในกลวิธีที่ส าคัญส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน คือการ
กลับมาส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่จะช่วยให้ประชาชนพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ดีขึ้น 
 

แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
1. ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 ภูมิปัญญา (Wisdom) หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ความเชื่อ และศักยภาพใน
การแก้ปัญหาของมนุษย์ที่สืบทอดกันมาจากอดีตถึงปัจจุบันอย่างไม่ขาดสายและเชื่อมโยงกันทั้งระบบ
ทุกสาขา ภูมิปัญญาไทย หมายถึง ความรู้ ความสามารถ ทักษะและเทคนิคการตัดสินใจ ผลิตผลงาน
ของบุคคลอันเกิดจากการสะสมองค์ความรู้ทุกด้านที่ผ่านกระบวนการสืบทอด พัฒนาปรับปรุง และ
เลือกสรรมาแล้วเป็นอย่างดี สามารถแก้ไขปัญหา และพัฒนาวิถีชีวิตของคนไทยได้เหมาะสมกับยุค
สมัย ส่วนภูมิปัญญาท้องถิ่น หรือภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ทุกสิ่งทุกอย่างที่ชาวบ้านคิดขึ้นได้เอง
และน ามาใช้ในการแก้ปัญหา เป็นเทคนิควิธี เป็นองค์ความรู้ของชาวบ้าน ทั้ งทางกว้างและทางลึกที่
ชาวบ้านคิดเอง ท าเอง โดยอาศัยศักยภาพที่มีอยู่แก้ปัญหาการด าเนินชีวิตในท้องถิ่นได้อย่างเหมาะสม
กับยุคสมัย (นันทสาร  สีสลับ.  2550 : 16) 
 ภูมิปัญญาชาวบ้าน หมายถึง ความรู้ของชาวบ้าน ซึ่งได้มาจากประสบการณ์ และความ
เฉลียวฉลาดของชาวบ้าน รวมทั้งความรู้ที่สั่งสมมาแต่บรรพบุรุษ สืบทอดจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่คนอีกรุ่น
หนึ่ง ระหว่างการสืบทอดมีการปรับประยุกต์ และเปลี่ยนแปลง จนอาจเกิดเป็นความรู้ใหม่ตาม
สภาพการณ์ทางสังคมวัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อม ภูมิปัญญาเป็นความรู้ที่ประกอบด้วยคุณธรรม 
สอดคล้องกับวิถีชีวิตดั้งเดิมของชาวบ้านในวิถีดั้งเดิมนั้น ชีวิตของชาวบ้านไม่ได้แบ่งแยกเป็นส่วน ๆ 
หากแต่ทุกอย่างมีความสัมพันธ์กันทั้งการท ามาหากิน การอยู่ร่วมกันในชุมชน การปฏิบัติกิจทาง
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ศาสนา พิธีกรรม และประเพณี ภูมิปัญญาจึงเป็นความรู้ที่มีคุณธรรม เป็นความรู้ที่มีเอกภาพของทุกสิ่ง
ทุกอย่าง เป็นความรู้ว่า ทุกสิ่งทุกอย่างสัมพันธ์กันอย่างมีความสมดุล (เสรี พงศ์พิศ.  2549 : 252) 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ความรู้ ความคิด ความเชื่อ และความช านาญ
ในการดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมาในท้องถิ่น ซึ่งรวมถึง
การแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ที่ประชาชนและชุมชนใช้ในการ
ดูแลสุขภาพอย่างสอดคล้องกับท้องถิ่นนั้น ๆ ด้วย (คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.  2559 : 13)  
 สรุปข้างต้นพบว่าภูมิปัญญา ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ มีความหมายใกล้เคียงกัน แตกต่างที่ความเป็นเจ้าของของภูมิปัญญา และหรือประเภทความรู้
ที่ส าคัญในภูมิปัญญานั้น กล่าวคือภูมิปัญญาไทย ผู้เป็นเจ้าของคือคนไทย ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้าน
สุขภาพ จะเป็นความรู้ด้านสุขภาพที่ผู้เป็นเจ้าของคือท้องถิ่น  

2. ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในประเทศไทย 
 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านจัดเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพที่มีบทบาทในการดูแลสุขภาพของคนไทยมาตั้งแต่อดีต และถูกลดบทบาทลงเมื่อ
การแพทย์แผนตะวันตกหรือการแพทย์แผนปัจจุบันเข้ามาในประเทศไทยในสมัยรัชกาลที่ 5 ภูมิปัญญา
การแพทย์แผนไทย และภูมิปัญญาการแพทย์พ้ืนบ้านกลับมาได้รับความสนใจจากภาครัฐอีกครั้ง 
ภายหลังการเสนอนโยบายสุขภาพดีถ้วนหน้าภายในปี พ.ศ. 2543 (Health for All by the Year. 
2000) ขององค์การอนามัยโลกในปีพ.ศ. 2521 และการก าหนดภารกิจการส่งเสริมการใช้สมุนไพรใน
งานสาธารณสุขมูลฐานในแผนพัฒนาสุขภาพภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 
(พ.ศ. 2520 - 2524) (ส านักงานข้อมูลและคลังความรู้กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์
ทางเลือก. 2559 : 94)  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในประเทศไทยนั้นสามารถแบ่งได้เป็น 3 ระบบ คือการแพทย์
แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกอ่ืน ดังนี้  
  2.1  การแพทย์แผนไทย (Thai Traditional Medicine) หมายถึง ภูมิปัญญาในการดูแล
รักษาสุขภาพที่พัฒนาขึ้นมาจากระบบการแพทย์พ้ืนบ้านจนกลายเป็นภูมิปัญญาของชาติ โดยมีแนวคิด 
ทฤษฎีที่อธิบายได้ชัดเจนมากกว่าการแพทย์พ้ืนบ้าน และเป็นที่ยอมรับในทางกฎหมาย มีต าราที่ใช้สืบ
ทอดกันมา รวมทั้งมีหลักสูตรการเรียนการสอนในสถานศึกษาที่ได้รับการรับรองตามกฎหมายว่าด้วย
การประกอบโรคศิลปะ (ชนิดา มัททวางกูร. 2557 : 17) การแพทย์แผนไทยเดิมเคยเรียกกันว่า 
การแพทย์แผนโบราณเป็นภูมิปัญญาของบรรพบุรุษไทย ผสมผสานเข้ากับความรู้ทางการแพทย์ร่วม
สมัย ซึ่งได้รับจากชาวต่างชาติที่เข้ามาในราชอาณาจักรไทย ตั้งแต่อดีตเรื่อยมา ร่วมกับองค์ความรู้ทาง
การแพทย์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎกแห่งพระพุทธศาสนา หล่อหลอมจนกลายเป็นระบบการแพทย์แผน
ไทยที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว ตัวอย่างเช่น การประยุกต์เอาสมุนไพรตัวยาดี ๆ ของต่างชาติที่ไม่มีใน
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ราชอาณาจักรไทย มาใช้ในต ารับยาไทย จนปัจจุบันเกือบจะไม่มีผู้รู้ว่า สมุนไพรชนิดใดเป็นของไทย 
ชนิดใดเป็นของต่างชาติ เช่น ยาด า มหาหิงคุ์ โกฐเชียง เทียนเยาวพานี (ชยันต์ พิเชียรสุนทร.  2551 : 
290 - 293)  
  2.2  การแพทย์พ้ืนบ้าน ( Indigenous Medicine หรือ Folk Medicine) จัดเป็นภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นประการหนึ่ง โดยเป็นภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการดูแล รักษาสุขภาพของประชาชนในแต่
ละท้องถิ่นหรือชุมชน โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ที่ได้สั่งสม ถ่ายทอด และพัฒนาสืบต่อกันมา
จากรุ่นสู่รุ่น เป็นระบบการแพทย์ที่มีความสัมพันธ์กับวิถีชีวิตและวัฒนธรรมชุมชน ซึ่งประกอบด้วย
ระบบวิธีคิดและแบบแผนการปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อ พิธีกรรม ประเพณี วัฒนธรรม รวมถึง
ทรัพยากรที่แตกต่างกันในแต่ละชุมชน และเป็นที่ยอมรับของชุมชน (ชนิดา มัททวางกูร. 2557 : 17) 
ส่วนการแพทย์พื้นบ้านไทย หมายถึงการตรวจ การวินิจฉัย การบ าบัด การรักษา การป้องกันโรค การ
ส่งเสริมและการฟ้ืนฟูสุขภาพ โดยใช้องค์ความรู้ซึ่งสืบทอดกันมาในชุมชนท้องถิ่น ทั้งนี้ด้วยกรรมวิธี
การแพทย์แผนไทย (พระราชบัญญัติวิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2556.  2556 : 2) 
  2.3  การแพทย์ทางเลือกอ่ืน (Alternative Medicine) เป็นภูมิปัญญาการดูแลสุขภาพ
โดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที่นอกเหนือจากการแพทย์แผนปัจจุบัน การแพทย์แผนไทย และ
การแพทย์พ้ืนบ้าน (คณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ.  2559 : 13) 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นมีความเป็นพลวัต รับเอา ปรับเปลี่ยน และประยุกต์ภูมิปัญญาจากแหล่ง
อ่ืนมาใช้ประโยชน์ในท้องถิ่นด้วย ประกอบกับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีการสื่อสาร อินเตอร์เน็ต 
ท าให้ความรู้ด้านเภสัชวัตถุกระจายไปทั่ว เพ่ือให้การรวมรวมองค์ความรู้การใช้เภสัชวัตถุของผู้สูงอายุ
ในท้องถิ่นได้ครอบคลุม การศึกษาครั้งนี้จึงก าหนดขอบเขตในระดับของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
ซึ่งรวมการแพทย์ทั้ง 3 ระบบคือการแพทย์แผนไทย การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์ทางเลือกที่
เกี่ยวข้องที่ผู้สูงอายุในท้องถิ่นน ามาใช้จริง  
 3.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพกับความเชื่อเรื่องความเจ็บป่วย 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในประเทศไทยแต่เดิมมีความคิดความเชื่อเกี่ยวกับ ผี ขวัญ 
และโชคชะตา ซึ่งโยงความสัมพันธ์จากตัวมนุษย์ให้ขยายกว้างออกไปถึงธรรมชาติรอบตัวและสิ่งที่อยู่
เหนือธรรมชาติ รวมทั้งดวงดาวในจักรวาล โดยน ามาประสานให้กลมกลืนไปได้อย่างดีกับหลักความ
เชื่อของพุทธศาสนา จะเห็นได้จากมีพระสงฆ์ไม่น้อยที่ท านายดวงชะตา แต่ได้ปรับเปลี่ยนวิธีการ
สะเดาะเคราะห์ให้อยู่ในรูปของการท าบุญกับพุทธศาสนา เช่น การท าบุญตักบาตร ถวายสังฆทาน 
และให้หันมานับถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะแทนการนับถือผี สะท้อนให้เห็นถึงความกลมกลืนกันของ
ความเชื่อชุดต่าง ๆ ที่มีในสังคมไทย แม้รู้ดีว่าการป่วยนั้นมีสาเหตุจากธรรมชาติ เช่น อุบัติเหตุตกต้นไม้ 
ปวดเมื่อย ก็ยังใช้คติความเชื่อเรื่อง เคราะห์กรรม ขวัญ และผี มาร่วมอธิบายสาเหตุที่มาของความ
ยุ่งยากที่เข้ามาในชีวิต ย้ าให้เห็นความสัมพันธ์ของคนกับธรรมชาติและสิ่งที่เหนือธรรมชาติที่มีอยู่
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ตลอดเวลา ด้วยเหตุนี้ขั้นตอนหนึ่งของการรักษาในอดีตไม่ว่าจะใช้รากไม้ สมุนไพร การนวด จะมี
พิธีกรรมที่มาจากความเชื่อพ้ืนฐานนี้รวมอยู่ด้วย เช่น มีการบูชาครู เป่าน้ ามนต์ เสกคาถาก่อนฝนยา
หรือทายาให้ผู้ป่วย เพราะไม่ได้คิดว่าการป่วยเป็นเรื่องทางกายเพียงอย่างเดียว หากแต่สัมพันธ์กับโลก
และชีวิตในมิติอ่ืน ๆ อีกด้วย (วิชิต เปานิล.  2546 : 106) 
 การแพทย์ดั้งเดิมของไทยผูกพันกับความเชื่อ อันได้แก่ ความเชื่อในอ านาจเหนือธรรมชาติ 
ความเชื่อเรื่องไสยศาสตร์ ความเชื่อเรื่องโหราศาสตร์ การเคารพธรรมชาติ เห็นได้จากบวงสรวงเทพ
เทวดา เจ้าป่า เจ้าเขา แม่ธรณี เป็นต้น ต่อมามีการลองผิดลองถูก การเรียนรู้ทดสอบเรื่องสรรพคุณ
ของเภสัชวัตถุ ผสมผสานกับพิธีกรรม ความเชื่อดั้งเดิม การแพทย์ประสบการณ์ เกิดเป็นระบบ
การแพทย์พ้ืนบ้าน จากนั้นการแพทย์ในไทย ได้รับอิทธิพลจากภายนอก คือขอม อินเดีย และจีน เกิด
การแลกเปลี่ยนและผสมผสานให้สอดคล้องกับวิถีชีวิตสังคมและวัฒนธรรมไทย อิทธิพลของขอมสมัย
พระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ปรากฏหลักฐานคืออโรคยาศาลที่พบในประเทศไทยหรือต าราสมุดข่อยโบราณที่
เป็นต าราภาษาของการเผยแพร่ศาสนาพุทธและฮินดูจากอินเดียท าให้การแพทย์อายุรเวทเข้ามามี
อิทธิพลและเป็นรากฐานของการแพทย์ไทยดังจะเห็นได้ว่าต าราหรือคัมภีร์แพทย์จะเริ่มต้นท าปณาม 
หรือนมัสการพระพุทธเจ้า การอ้างถึงปรมาจารย์ทางการแพทย์ คือ หมอชีวกโกมารภัจจ์ การกล่าวถึง
ธาตุทั้ง 4 ได้แก่ดิน น้ า ลม ไฟ ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก แสดงถึงอิทธิพลของพระพุทธศาสนา ต ารา
พระโอสถพระนารายณ์ ปรากฏข้อมูลของหมอจีนและต ารวจแพทย์ จึงมีการใช้โกฐซึ่งเป็นตัวยา
อายุวัฒนะของจีน เป็นหลักฐานแสดงถึงอิทธิพลของแพทย์จีน ทฤษฎีธาตุสมุฏฐาน อุตุสมุฏฐาน อายุ
สมุฏฐาน และกาลสมุฏฐาน ที่แพทย์แผนไทยใช้ในปัจจุบัน มาจากทฤษฎีการแพทย์ดั้งเดิม บทสรุป
ของการแพทย์ไทยประกอบด้วยระบบการแพทย์พ้ืนบ้านและระบบการแพทย์ท้องถิ่น พระพุทธศาสนา 
อายุรเวทอินเดีย การแพทย์จีนและการแพทย์ขอม และทฤษฎีการแพทย์ดั้งเดิม การพัฒนาและ
ตอบสนองการดูแลป้องกันบ าบัดและรักษาสุขภาพของคนไทยตั้งแต่อดีตจนมาถึงปัจจุบัน (กิตติ                     
ลี้สยาม.  2555 : 1/11 - 1/12) 
 พุทธศาสนาเกี่ยวข้องกับระบบการแพทย์พ้ืนบ้านตั้งแต่การก าหนดความหมายและการรับรู้
เกี่ยวกับการเจ็บป่วย ช่วยให้เห็นว่าการเจ็บป่วยเป็นเรื่องธรรมดาของชีวิต เป็นธรรมชาติ และมีสาเหตุ
ทั้งท่ีมาจากธรรมชาติ สิ่งที่เหนือธรรมชาติ ดวงดาว รวมทั้งเคราะห์กรรม และเม่ือถึงท่ีสุดไม่สามารถให้
การรักษาได้ มักใช้ข้อสรุปที่เป็นความเชื่อของศาสนาในเรื่องของกรรม ถือว่าเป็นการหมดกรรมหรือ
สิ้นบุญที่เป็นความคิดความเชื่อพ้ืนฐานที่สุดของชาวบ้านมาใช้อธิบายเพ่ือบรรเทาความทุกข์จากการ
สูญเสียในขั้นตอนต่าง ๆ ของการรักษา ตั้งแต่การตรวจวินิจฉัย ค าอธิบายเกี่ยวกับสาเหตุองโรค 
เทคนิคที่ใช้รักษา ค าอธิบายผลการรักษาว่าท าไมจึงหายหรือไม่หาย ก็ล้วนได้รับอิทธิพลจากความคิด
ความเชื่อของพุทธศาสนาด้วย โดยเฉพาะหลักความเชื่อเกี่ยวกับองค์ประกอบของร่างกายที่
ประกอบด้วยธาตุ 4 ในส่วนของรูป และส่วนของจิตที่ไม่อาจมองเห็นหรือรับรู้ผ่านประสาทสัมผัสปกติ
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ได้ที่เรียกว่าวิญญาณ ซึ่งได้รับการถ่ายทอดผ่านทางหลักธรรมค าสอนในพุทธศาสนา ก็กลายเป็นความ
เข้าใจพื้นฐานที่หมอพ้ืนบ้านใช้ในการรักษาโรคมาโดยตลอด (วิชิต เปานิล.  2546 : 109) 
 สถาบันการแพทย์แผนไทย (2544 : 2) สรุปสาเหตุการเจ็บป่วยเป็น 3 กลุ่มใหญ่ ดังนี้ 
  3.1  เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากสิ่งที่เหนือธรรมชาติ ได้แก่ ผีบรรพบุรุษ สิ่งที่มีอ านาจ 
เช่น ผีป่า ปีศาจ ผีหรือสิ่งของที่ผู้อ่ืนเสกมากระท าโทษ เชื่อในเรื่องของเทพ เรื่องของพระเจ้าลงโทษ
ผู้ท าผิดจารีตประเพณี ความเชื่อนี้มีอยู่โดยทั่วไปแตกต่างกันตามที่อู่และวัฒนธรรมของแต่ละท้องถิ่น 
  3.2  เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากธรรมชาติ ได้แก่ การเสียสมดุลของร่างกายอัน
ประกอบด้ายธาตุทั้ง 4 การเสียสมดุลของความร้อนความเย็น การเสียสมดุลของโครงสร้างร่างกาย  
  3.3  เชื่อว่าความเจ็บป่วยเกิดจากพลังจักรวาล ได้แก่ อิทธิพลของดวงดาวต่าง ๆ มีทั้ง
พลังที่สร้างสรรค์ และพลังที่ท าลายสุขภาพ หากพลังใดมากกว่าจะส่งผลให้สุขภาพดีหรือร้ายไปตามนั้น  
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของไทย มีฐานคิดเริ่มจาก ผี ขวัญ และโชคชะตา ที่สอด
ประสานกลมกลืนกับพุทธศาสนา ฐานคิดเรื่องการเจ็บป่วยไม่ใช่เป็นเรื่องทางกายเพียงอย่างเดียว 
หากแต่สัมพันธ์กับโลกและชีวิตในมิติอ่ืน ๆ อีกด้วย การรักษาโรคจึงเป็นการรักษาทั้งในมิติของวัตถุ 
และนามธรรม ผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ 
 4.  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีพุทธ 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในมุกดาหาร นอกจากมีการผสมผสานของภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านสุขภาพในระบบการแพทย์แผนไทยและระบบการแพทย์พ้ืนบ้านอีสานแล้ว การแพทย์วิถีพุทธ ซึ่ง
เป็นหนึ่งในการแพทย์ทางเลือก ตั้งแต่ พ.ศ. 2555 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก 
ยอมรับให้เป็นหนึ่งในทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกใช้ได้ และก าหนดให้เรียกชื่อองค์ความรู้นี้ว่า 
“การแพทย์วิถีธรรม” อย่างไรก็ตามในงานด้านการศึกษาวิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์ของใจเพชร 
กล้าจน ปราชญ์ท้องถิ่นชาวอ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผู้ค้นพบองค์ความรู้นี้ เลือกใช้ค าส าคัญ
ว่า การแพทย์วิถีพุทธ ดังนั้นในงานวิจัยนี้ผู้วิจัยจึงเลือกใช้การแพทย์วิถีพุทธ เพ่ือประโยชน์ในการ
ค้นคว้าด้านการศึกษาต่อไป 
 การแพทย์วิถีพุทธ คือ การแพทย์ที่น าเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั้ง 4 แผน 
คือ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพ้ืนบ้าน รวมกับหลัก 8 อ. เพ่ือสุขภาพที่ดีของ
สถาบันบุญนิยม มาบริหารจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วยหลักธรรมขององค์
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า และแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน เน้นการแก้ไขหรือลด
ปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ โดยใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด ด้วยวิธีที่เรียบง่าย ได้ผล
รวดเร็ว สามารถพ่ึงพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน 
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โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กับการเก้ือกูลมวลมนุษยชาติ ด้วยการสานพลังกับ
หมู่มิตรดี ในสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี (ใจเพชร กล้าจน.  2558 : 21 - 22) 
 การปรับสมดุลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม มี 3 สูตรปรับ
สมดุล    4 กลวิธีหลัก 9 เทคนิค ดังนี้ (ใจเพชร กล้าจน.  2558 : 385 - 395)  
 การปรับสมดุลร้อนเย็น 3 สูตร คือ  
  1.  สูตรร้อน ใช้แก้อาการเย็นเกินและอาการร้อนหลอก 
  2.  สูตรเย็น ใช้แก้อาการร้อนเกินและอาการเย็นหลอก  
  3.  สูตรร้อนผสมกับสูตรเย็น ใช้แก้อาการร้อนและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันโดยปรับ
สมดุลไปสู่จุดที่รู้สึกสบาย เบากาย มีก าลัง ตามหลักกกจูปมสูตรและอนายุสสสูตร  
 การปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ 4 กลวิธีหลัก คือ สมดุลร้อนเย็น ละบาป บ าเพ็ญบุญ 
และเพ่ิมพูนใจไร้กังวลเทคนิคปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ 9 ข้อ  
  1.  การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  
  2.  การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลมเพ่ือระบายพิษทางผิวหนัง 
  3.  การสวนล้างพิษออกจากล าไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์) 
  4.  การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ าสมุนไพร 
  5.  การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย  
  6.  การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง 
  7.  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
  8.  ใช้ธรรมะ ละบาป บ าเพ็ญบุญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี และสร้าง
สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  9.  รู้เพียรรู้พักให้พอดี 
 สรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแพทย์วิถีพุทธ น าความรู้เรื่องเภสัชวัตถุ และบุญมาใช้ในการ
รักษาโรค 7 ใน 9 เทคนิคปรับสมดุลใช้เภสัชวัตถุเป็นองค์ประกอบ และการบ าเพ็ญบุญ เป็นหนึ่งใน
กลวิธีหลักในการปรับสมดุลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ กล่าวคือองค์ความรู้การแพทย์วิถีพุทธ มีทั้งรูปคือ
เภสัชวัตถุ และนามคือบุญ การศึกษาการใช้เภสัชวัตถุตามองค์ความรู้นี้ อาจช่วยถอดรหัสการใช้เภสัช
วัตถุอย่างมีประสิทธิผล 
 สรุปภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้าน ที่มีการประสานกลมกลืน
กับวิถีชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่องการเจ็บป่วยและวิธีการรักษา ไม่ใช่ เป็น
มิติทางด้านกายท่ีเป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว มีเรื่องของใจที่เป็นนามธรรมด้วย การดูแลสุขภาพอย่าง
มีประสิทธิภาพ จึงเป็นเรื่องของการใช้เภสัชวัตถุ และการท าบุญร่วมกัน 
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แนวคิดเกี่ยวกับเภสัชวัตถุ 
1.  ความหมายของเภสัชวัตถุ 

 สถาบันการแพทย์แผนไทย (2544 : 119) ให้ความหมายของเภสัชวัตถุ ว่าหมายถึง สิ่งของ
นานาชนิดที่น ามาใช้เป็นยาแก้โรคได้ ซึ่งได้มาจากวัตถุ 3  ประการ คือพืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุ 
การศึกษาถึงคุณสมบัติของสมุนไพรหรือวัตถุอ่ืน ๆ ที่สามารถน ามาปรุงเป็นยาได้ เรียกว่า การรู้จัก                
ตัวยา 5 ประการ คือ รูป สี กลิ่น รส และชื่อ ขณะที่ราชบัณฑิตยสถาน (2550 : 62) ให้ความหมาย
ของ เภสัชวัตถุ ว่าหมายถึง สิ่งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นยา หรือเป็นส่วนผสมในต ารับยา อันได้แก่ พืช สัตว์ แร่
ธาตุ หรือ จุลชีพ เช่น พรมมิ รากดิน (ไส้เดือนดิน) สารส้ม เห็ดฆ้องเขาเขียว  ส่วนใดส่วนหนึ่งของพืช
หรือสัตว์ เช่น แก่นคูน ฝักราชพฤกษ์ นอแรด ลิ้นทะเล รวมถึงสิ่งของอ่ืนใดที่ได้จากพืช เช่น ยาด า 
มหาหิงคุ์. และหมายถึง ระบบวิชาความรู้ด้านสิ่งต่าง ๆ ที่ใช้เป็นยา หรือ เป็นส่วนผสมในต ารับยา 
จัดเป็นหลักวิชาด้านเภสัชกรรมไทย 1 ใน 4 หมวดวิชา ได้แก่ เภสัชวัตถุ สรรพคุณเภสัช คณาเภสัช 
และเภสัชกรรม 
 พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย พ.ศ. 2542 (2542 : 50)                
ให้ความหมายของสมุนไพร ว่าหมายถึง ผลิตผลธรรมชาติอาจได้จากพืช สัตว์ แร่ธาตุ หรือจุลชีพ                         
ซึ่งน ามาใช้เป็นยาได้หรือใช้ผสมกันตามต ารับยา เพ่ือบ าบัดโรคหรือบ ารุงร่างกาย และหมายถึง. พืช 
สัตว์ จุลชีพ ธาตุ วัตถุ สารสกัดดั้งเดิมจากพืชหรือสัตว์ที่ใช้หรือแปรสภาพ หรือผสม หรือปรุงเป็นยา
หรืออาหาร เพ่ือการตรวจวินิจฉัย บ าบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือส่งเสริมสุขภาพร่ างกาย ของ
มนุษย์หรือสัตว์ และให้หมายความรวมถึงถิ่นก าเนิดหรือ ถิ่นที่อยู่ของสิ่งดังกล่าวด้วย.  
 สรุปเภสัชวัตถุ มีความหมายถึงวัตถุต่าง ๆ ที่ใช้เป็นสิ่งที่บ าบัด รักษา หรือป้องกันโรค หรือ
ส่งเสริมสุขภาพร่างกาย โดยรวมคือมีสรรพคุณสร้างสุขภาพดี ฟ้ืนฟูสุขภาพได้ แหล่งของวัตถุได้มาจาก
พืช สัตว์ และแร่ธาตุ รวมถึงระบบความรู้ว่าสิ่งใดที่ใช้เป็นยาได้ ขณะที่สมุนไพร จะให้ความหมายถึง
วัตถุที่สามารถใช้เป็นยาได้ ในการวิจัยครั้งนี้ มุ่งศึกษาถึงความรู้ของผู้สูงอายุในการใช้ยาที่มาจาก
ธรรมชาติ ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค าว่า “เภสัชวัตถุ” เพ่ือใช้ในความหมายอง ความรู้การใช้วัตถุใด ๆ ก็ตาม
ที่มาจากพืช สัตว์  และแร่ธาตุ มาสร้างสุขภาพ หรือฟ้ืนฟูสุขภาพได้  
 2.  ประเภทของเภสัชวัตถุ 
 ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยจัดประเภทจ าแนกตามแหล่งที่มาของเภสัชวัตถุ เป็น 3  
ประเภทใหญ่ คือ พฤกษวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ มีรายละเอียดดังนี้ 1) พฤกษวัตถุ หรือ พืชวัตถุ 
ได้แก่ พรรณพฤกษชาตินานาชนิด แบ่งออกได้ 5 จ าพวก ได้แก่พืชจ าพวกต้น พืชจ าพวกเถาหรือเครือ 
พืชจ าพวกหัว พืชจ าพวกผัก และพืชจ าพวกหญ้า และมีพืชพิเศษ จ าพวกเห็ด ที่จัดเป็นพวกธาตุวัตถุ 
แต่ปัจจุบันจัดเป็นพืชวัตถุ เนื่องจากมีการเจริญเติบโตได้ 2) สัตว์วัตถุ ได้แก่ สัตว์นานาชนิดที่ทั้งตัว 
หรือเพียงบางส่วนเช่น ขน หนัง เขา งา กระดูก น ามาใช้เป็นเครื่องยา สัตว์วัตถุนั้นได้แบ่งออกเป็น 3  
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จ าพวก ได้แก่ สัตว์บก สัตว์น้ า สัตว์อากาศ (สัตว์ที่บินได้) และ3)  ธาตุวัตถุ ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ                   
ที่น ามาใช้เป็นเครื่องยา ทั้งที่เกิดขึ้นเองในธรรมชาติ หรือที่ประสมขึ้น ธาตุวัตถุแบ่งได้เป็น 2 จ าพวก 
ได้แก่ ธาตุที่สลายตัวได้ง่าย ธาตุที่สลายตัวได้ยาก ต าราการแพทย์แผนไทยระบุไว้ว่า สรรพวัตถุที่มีอยู่
ในโลกนี้ ล้วนเกิดแต่ธาตุทั้ง 4 และย่อมใช้เป็นยาบ าบัดโรคได้ทั้งสิ้น แต่จะมีสรรพคุณมากน้อยกว่ากัน
อย่างไร ขึ้นอยู่กับชนิดของวัตถุนั้น ๆ แพทย์ผู้ปรุงยาจึงต้องรู้จักตัวยาใน 5 ประการ ได้แก่ รูป สี กลิ่น 
รส และชื่อยา (ชยันต์ พิเชียรสุนทร.  2551 : 290 - 293)  
 คัมภีร์ใบลานอีสานแสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้านอีสานด้านการหาและการเก็บ
เภสัชวัตถุ โดยแบ่งตามแหล่งที่มาได้ 3  ประเภท คือ 1) เภสัชวัตถุที่ได้จากพืช พืชแต่ละชนิดแต่ละ
ส่วนใช้ท ายาเพ่ือรักษาอาการของโรคที่แตกต่างกัน เช่นรากพายสงรักษาโรคนิ่ว รากตูมตังแก้ไข้ตั ว
ร้อน แก่นตาไก้รักษาโรคชะดวงดัง (ริดสีดวงจมูก) ใบหมากชะลดและใบหมากแปบรักษาโรคงูสวัด ผล
เชือก ผลสมอรักษาเสลด เมล็ดถั่วแฮและเมล็ดข้าวดอแดงเป็นยาถ่ายพยาธิ 2) เภสัชวัตถุท่ีได้จากสัตว์ 
เช่นน้ ามันงูจงอาง บีงูจงอางใช้รักษาพิษงูกัด บีงูเหลือมและแมงลิ้นหมาแก้เสลด ปูดิบดูกแฮ้ง ดูกกา 
ตับคักคาก งาช้าง นอแรด แมงดุกจี้ข้ี แก้โรคกึบ เขาควยด่อนแก้โรคริดสีดวงดัง เป็นต้น และ 3) เภสัช
วัตถุที่ได้จากแร่ธาตุ เช่น ขี้เจียขาว น้ าพังคา รักษาโรคนิ่ว น้ าส่วงน้อย น้ าท่า เหล่าเด็ด มีดสะนาก                 
ฝาบอกบูนและสุนนาก รักษาโรคกึบ (กฤษฎา ศรีธรรมา และคนอ่ืน ๆ.  2552 : 18)  
 สรุปภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและภูมิปัญญาแพทย์พ้ืนบ้านอีสาน มีการจัดประเภทของ
เภสัชวัตถุตามแหล่งที่มาที่ตรงกัน คือแบ่งเป็น 3 ประเภทคือ พืชวัตถุ สัตว์วัตถุ และธาตุวัตถุ 
 3.  เภสัชวัตถุในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  
 เภสัชวัตถุในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ นั้นมีมาตั้งแต่โบราณ ในพระไตรปิฎกระบุถึงการ
ใช้เภสัชวัตถุในการรักษาโรคของภิกษุในสมัยพุทธกาล ซึ่งสืบทอด ผสมผสานรวมอยู่ในภูมิปัญญา
การแพทย์พ้ืนบ้าน และการแพทย์แผนไทย เภสัชวัตถุปรากฏในพระวินัยปิฎก หมวดเภสัชชขันธ์กะ ซึ่ง
ระบุถึงพระพุทธานุญาตของพระพุทธเจ้าในการรักษาโรคและข้อจ ากัดในการรักษาโรคต่าง ๆ ไว้ การ
ที่พระพุทธเจ้าทรงมีบัญญัติต่าง ๆ ดังกล่าวน่าจะเป็นเพราะทรงค านึงถึงความเหมาะสมกับสมณเพศ
เป็นส าคัญ คือ การด ารงตนเป็นแบบอย่างของการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายให้กับคฤหัสถ์ได้น าไปถือปฏิบัติ
ตาม และการถือสันโดษในปัจจัย 4 ได้แก่ จีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และยารักษาโรค การใช้เภสัชวัตถุ 
ในหมวดเภสัชชขันธ์นั้นพบว่ามีการจัดและเรียบเรียงหมวดหมู่ของใช้สมุนไพรต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างดี แต่
ส่วนใหญ่ไม่ได้มีการระบุถึงเครื่องประกอบยา กรรมวิธีในการปรุง และวิธีการใช้ยาอย่างชัดเจนมากนัก 
ในบางแห่งจะระบุแต่เพียงสรรพคุณท่ีใช้รักษาโรคไว้เท่านั้น (ภาณุวิชญ์ ปญฺญาปโชโต.  2557 : 31) 
 การรักษาอาการเจ็บป่วยของการแพทย์แผนไทยเป็นความรู้เชิงประสบการณ์ที่เกิดจากการ
สังเกตลองผิดลองถูกจนเกิดการจัดระบบความรู้และได้อาศัยทฤษฎีธาตุของพุทธศาสตร์ในการอธิบาย
ร่างกายและกลไกการเกิดการเจ็บป่วย โดยร่างกายประกอบด้วยธาตุทั้ง 4 ประการ คือ ปถวีธาตุ 
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อาโปธาตุ วาโยธาตุ เตโชธาตุ และการเจ็บป่วยเกิดจากธาตุในร่างกายท าหน้าที่ผิดปกติ ก าเริบ หย่อน 
พิการ และเมื่อธาตุท าหน้าที่ผิดปกติก็ส่งผลให้ร่างกายแสดงอาการเจ็บป่วยซึ่งต้องการยาที่มีสรรพคุณ
มาเยียวยารักษาอาการเจ็บป่วยนั้นโดยมีรสยาเป็นเครื่องบ่งชี้สรรพคุณยาและสามารถเชื่อมโยงไปยัง
การท าหน้าที่ของธาตุ และเม่ืออธิบายการกระท าได้ก็น าไปสู่การแก้ไขปรับปรุงสูตรต ารับยาที่มีอยู่ให้มี
ความเหมาะสมกับสภาพการท าหน้าที่ของธาตุในร่างกายของผู้ป่วยแต่ละคน  (กฤษดา ศรีหมตรี.  
2558 : 5) รสยา แบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ยารสประธาน และรสยา 9 รส ยารสประธาน 3 รส คือ ยาที่
ปรุงเป็นต ารับแล้ว แบ่งออกเป็น 3  รสย่อย คือ ยารสเย็น ยารสร้อน และยารสสุขุม ส่วนรสยา 9 รส 
คือ 1 รสฝาด ส าหรับสมาน 2 รสหวาน ส าหรับซึมซาบไปตามเนื้อ 3  รสเบื่อเมา ส าหรับแก้พิษ 4 รส
ขม ส าหรับแก้ทางโลหิต 5 รสเผ็ดร้อน ส าหรับแก้ลม 6 รสมันส าหรับแก้เส้น 7 รสหอมเย็น ส าหรับ
บ ารุงหัวใจ 8 รสเค็ม ส าหรับซึมซาบไปตามผิวหนัง และ 9 รสเปรี้ยว ส าหรับกัดเสมหะ (สถาบัน
การแพทย์แผนไทย.  2544 : 119 - 121)  
 การรักษาตามภูมิปัญญาพ้ืนบ้านอีสาน ที่พบจากการปริวรรตต ารายาใบลาน พบว่ามีการ
เรียกชื่อโรคและสมุนไพรเป็นภาษาไทยอีสานหรือภาษาไทลาวทั้งเล่ม ไม่ได้บอกถึงการวินิจฉัยโรคแต่
บอกเพียงชื่อโรค อาการของโรค ชื่อเภสัชวัตถุ กรรมวิธีปรุงยา และวิธีการรักษาไว้เพียงสั้น ๆ (ชานนท์ 
ไชยทองดี.  2560 : 125) อย่างไรก็ตามหมอพ้ืนบ้านในอดีตโดยส่วนใหญ่คือผู้เคยบวชเรียน และผล
ของการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ท าให้การวินิจฉัยโรคของหมอพ้ืนบ้านอีสานบางท่านอาศัยทฤษฎี
ธาตุเช่นกัน 
 การแพทย์วิถีพุทธใช้เทคนิค 9 ข้อในการปรับสมดุลร่างกาย เมื่อร่างกายเข้าสู่สมดุลพลังใน
ร่างกายจะรักษาตนเอง เป็นเหตุให้โรคหรืออาการต่าง ๆ หายหรือทุเลาได้ 7 ใน 9 เทคนิคที่ใช้ได้น า
เภสัชวัตถุมาใช้ด้วยเทคนิคที่ต่างกัน การแพทย์วิถีพุทธจะพิจารณาจากฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็นของเภสัช
วัตถุต่าง ๆ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกาย ตัวอย่างของเภสัชวัตถุที่การแพทย์วิถีพุทธ
น ามาใช้ แบ่งตามแหล่งที่มาของวัตถุได้ดังนี้ พืชวัตถุที่มีฤทธิ์เย็น ได้แก่ ใบย่านางเขียว ใบเตย บัวบก 
หญ้าปักกิ่ง ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุ้ง ใบเสลดพังพอน หยวกกล้วย ว่านกาบหอย ผลไม้ฤทธิ์เย็น
และผักฤทธิ์เย็น พืชวัตถุที่มีฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย 
มะตูม ผลไม้ฤทธิ์ร้อนและผักฤทธิ์ร้อน พืชวัตถุที่ไม่ได้ระบุฤทธิ์ร้อน  - เย็น ได้แก่ ข้าว (น้ าซาวข้าว) 
และธาตุวัตถุ ถ่าน (ถ่านที่ใช้ก่อไฟ) เกลือ 
 สรุปเภสัชวัตถุในภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ มีหลักเกณฑ์ในการบอกสรรพคุณของยาที่
ต่างกัน คือการแพทย์แผนไทยใช้รสยา ขณะที่การแพทย์วิถีพุทธใช้ฤทธิ์ยา อย่างไรก็ตามผลของการ
แพร่กระจายทางวัฒนธรรม หมอในแต่ละแผนได้ผสมผสานความรู้ต่าง ๆ ร่วมกับประสบการณ์ของตน 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิผลในการดูแลสุขภาพ 
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 สรุปแนวคิดเกี่ยวกับเภสัชวัตถุ เภสัชวัตถุหมายถึง สิ่งต่าง ๆ เช่นพืชต่าง ๆ ที่น ามาปรุงเป็น
อาหารและยา เพ่ือสร้างหรือฟ้ืนฟูสุขภาพ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ เป็นการสังเคราะห์
ประสบการณ์ของท้องถิ่นเกี่ยวกับสุขภาพ ส าหรับในเรื่องของเภสัชวัตถุนั้น เครื่องบ่งชี้สรรพคุณยา คือ
รสยาในการแพทย์แผนไทย ฤทธิ์ร้อน-เย็นในการแพทย์วิถีพุทธ ซึ่งความรู้ 2 ศาสตร์นี้ได้ถูกผสม
กลมกลืนเป็นวิธีการรักษาของท้องถิ่น ที่มีองค์ความรู้นี้ การเก็บข้อมูลเภสัชวัตถุนั้ น ควรใช้การเก็บ
ข้อมูลเชิงคุณภาพที่มีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล เนื่องจาก องค์ความรู้บางส่วนไม่ได้ถูก
บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร บางส่วนเป็นเรื่องของประสาทการรับรู้ของมนุษย์เช่นเรื่องของรสยาและ
ฤทธิ์ยา เป็นต้น เพ่ือให้การเก็บข้อมูลเภสัชวัตถุ สามารถน าไปใช้ในระดับชาวบ้าน ชาวชุมชนได้จริง 
ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของเภสัชวัตถุชื่อท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับรสของยา และฤทธิ์ร้อน – เย็นของเภสัชวัตถุ
เป็นข้อมูลขั้นต่ าที่ควรทราบ 
 

แนวคิดเรื่องบุญกับการรักษาโรค 
 ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพของไทย มีฐานคิดเริ่มจาก ผี ขวัญ และโชคชะตา ที่สอด
ประสานกลมกลืนกับพุทธศาสนา ฐานคิดเรื่องการเจ็บป่วยไม่ใช่ เป็นเรื่องทางกายเพียงอย่างเดียว 
หากแต่สัมพันธ์กับโลกและชีวิตในมิติอ่ืน ๆ อีกด้วย การรักษาโรคจึงเป็นการรักษาทั้งในมิติของวัตถุ 
และนามธรรมผ่านพิธีกรรมต่าง ๆ การท าบุญ บุญประเพณี 12 เดือน เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม                
ไทลาวที่สอดร้อยภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพด้วย  
 1.  ความหมายของบุญ 
 บุญ แปลตามศัพท์ว่า ช าระ ฟอก ล้าง ท่านแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ บุญส่วนที่เป็นเหตุ ได้แก่ 
ความดีต่าง ๆ เรียกว่าเป็นบุญ เพราะเป็นเครื่องช าระ ฟอกล้างความชั่ว บุญส่วนที่เป็นผล คือความสุข 
บุญส่วนที่เป็นเหตุคือความดีนั้น เกิดจากการกระท า ถ้าอยู่เฉย ๆ ไม่ท าก็ไม่เกิดเป็นบุญขึ้น การกระท า
บุญ เรียกว่า บุญกิริยา จ าต้องมีวัตถุคือสิ่งเป็นที่ตั้ง หรือ เรื่องของการกระท า ซึ่งเรียกว่า บุญกิริยาวัตถุ 
แปลว่า สิ่งเป็นที่ตั้งแห่งการกระท าบุญ ทางพระพุทธศาสนาท่านแสดงไว้โดยย่อ 3  อย่างคือ ทานมัย 
บุญส าเร็จด้วยการบริจาคทาน ศีลมัย บุญส าเร็จด้วยการรักษาศีล และภาวนามัย บุญส าเร็จด้วยการ
เจริญภาวนา ซึ่งความดีทั้ง 3  เรียกว่าบุญ เพราะเป็นเครื่องช าระล้างความชั่วตลอดถึงรากเหง้าของ
ความชั่ว (อกุศลมูล) 3 อย่างคือ โลภะ อยากได้ โทสะ คิดประทุษร้ายเขา และ โมหะ หลงไม่รู้จริง 
(สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก.  2556 : 1 - 13)  
 “บุญ” มีความหมายตามรูปศัพท์ที่นิยมแสดงกันไว้ 2 อย่าง คือ เครื่องช าระสันดาน คือ
ช าระพ้ืนจิตใจให้สะอาด และว่า สิ่งที่ท าให้เกิดผลคือภพที่น่าชื่นชม นอกจากนี้ บางแหง ยังแสดง
ความหมายอ่ืนไว้อีกว่าสิ่งที่น ามาซึ่งความน่าบูชา และว่า สิ่งที่ยังอัธยาศัย (ความประสงค์ ) ของผู้
กระท าให้บริบูรณ์ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต). 2555 : 251) ส่วนค าว่า “ท าบุญ” หมายถึงท า



23 
 

ความดี ท าสิ่งที่ดีงาม ประกอบกรรมดี ดังที่ท่านแสดงในบุญกิริยาวัตถุ 3  หรือบุญกิริยาวัตถุ 10  แต่ที่
พูดกันทั่วไป มักเพ่งที่การเลี้ยงพระตักบาตร ถวายจตุปัจจัยแก่พระสงฆ์ บริจาคบ ารุงวัดและการ
ก่อสร้างในวัด เป็นส าคัญ (พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต).  2551 : 128) 
 บุญ  หมายถึง อ านาจพิเศษหรือพลังหนุนส่ง ค้ าชู ให้เกิดผลคือภพที่น่าชื่นชม บุญคืออ านาจ
พิเศษหรือพลังที่หนุนส่ง ค้ าชูให้เกิดผลคือภพที่น่าชื่นชม ผู้ที่มีบุญมากเป็นผู้มีเจตจ านงอิสระคือมี 
อ าเภอใจ สามารถท าทุกสิ่งที่ปรารถนาได้ราวปาฏิหาริย์ ภพที่น่าชื่นชม หรือสิ่งที่น่าปรารถนาอันเป็น
ผลของบุญนั้น แตกต่างกันไปในแต่ละเงื่อนไขและแต่ละบุคคล อาจหมายถึงสวรรค์ ความมั่งค่ัง ความ
สมบูรณ์พูนสุข การฟ้ืนคืนมามีชีวิตอีกครั้ง การมีคู่ครองดังปรารถนา การมีทายาทที่ประเสริฐ เป็นต้น  
และ บุญหมายถึงบุญบารมีที่ปกแผ่ โอบอุ้ม อ านวย ช่วยค้ าชูผู้อ่ืน วิธีท าบุญที่ปรากฏวรรณกรรมอีสาน
ใน เน้นที่การให้ทาน การรักษาศีล การภาวนา นอกจากนี้การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับซึ่งเป็น
การท าบุญอุทิศส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นการท าบุญตามจารีตประเพณี การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ 
การท าจิตให้ผ่องใส รู้จักระงับอารมณ์ เช่น ความเศร้าโศก ความโกรธแค้น ชิงชัง ก็เป็นวิธีท าบุญด้วย 
(จารุณี วงศ์ละคร.  2559 : 158 - 160) 
 จากข้างต้นบุญในมุมมองของพระพุทธศาสนาจะมองทั้งเหตุที่ท าให้เกิดบุญ และผลของบุญ
ในขณะที่มุมมองของชาวบ้านจะเน้นที่ผลของบุญ โดยสรุปบุญ คือการกระท าการช าระจิตให้สะอาด
จากอกุศล โลภะ โทสะ โมหะ และให้ผลเป็นความสุข ภพที่น่าชื่นชมซึ่งแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่
ละบุคคล ซึ่งบุญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการกระท าเหตุคือการท าบุญ คือบุญกิริยาวัตถุ อันประกอบด้วย 
ทาน ศีล และภาวนา 
 2.  ประเภทของการท าบุญในพุทธศาสนา  
 พระพุทธเจ้าตรัสการท าบุญไว้ในปุญญกิริยาวัตถุสูตร ว่าบุญกิริยาวัตถุมี 3  หมวดทานมัย
ปุญญกิริยาวัตถุ ศีลมัยปุญญกิริยาวัตถุ และภาวนามัยปุญญกิริยาวัตถุ ต่อมาพระอรรถกถาจารย์ได้
ขยายความให้เห็นตัวอย่างเป็นบุญกิริยาวัตถุ 10 (อรรถกถา ธรรมสังคณีปกรณ์ 208 ) ประกอบด้วย   
1) ทานมัยบุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยทาน 2) ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยศีล 3) ภาวนามัย บุญกิริยา
วัตถุส าเร็จด้วยภาวนา 4 ) อปจิติสหคตะ บุญที่สหรคตด้วยนอบน้อม 5 ) เวยยาวัจจสหคตะ                      
บุญที่สหรคตด้วยการขวนขวาย 6) ปัตตานุปทานมัย บุญส าเร็จด้วยการแผ่ส่วนบุญ 7) อัพภานุโมทน
มัย บุญส าเร็จด้วยการอนุโมทนา 8) เทศนามัย บุญส าเร็จด้วยการแสดงธรรม 9) สวนมัย บุญส าเร็จ
ด้วยการฟังธรรม และ 10) ทิฏฐุชุกรรม. บุญส าเร็จด้วยการท าความเห็นให้ตรง พระอรรถกถาจารย์
ท่านได้สงเคราะห์บุญกิริยาวัตถุ 10 ลงในบุญกิริยาวัตถุ 3  คือ การให้ส่วนบุญและการอนุโมทนาส่วน
บุญสงเคราะห์เข้าในทานมัย. ความประพฤติอ่อนน้อมและการขวนขวาย ย่อมสงเคราะห์เป็นศีลมัย. 
การแสดงธรรม การฟังและทิฏฐุชุกรรมสงเคราะห์เข้าในภาวนามัย. 
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 3.  องค์ประกอบของบุญกิริยาวัตถุ 3 
 สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก (2556 : 13 - 31) อธิบาย
ถึงองค์ประกอบของบุญกิริยาวัตถุ สรุปได้ดังนี้ 
  3.1  ทานมัย บุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยทาน 
  ความหมายของทาน ทาน มีความหมายอย่างกว้าง ๆ ว่าการสละบริจาคสิ่งอะไรแก่                
ใคร ๆ หรือแก่องค์การอะไร ๆ ด้วยการให้เปล่า มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปลี่ยนหรือให้เช่า และมี
ความหมายตลอดถึงการให้ก าลังกาย ก าลังวาจา ก าลังใจ ก าลังความคิด ความรู้ ช่วยในทางต่าง ๆ 
การให้ทานทางพระพุทธศาสนา ประสงค์ให้รู้จักเลือกให้ คือเลือกบุคคลผู้รับว่าเป็นผู้สมควร เลือกวัตถุ
สิ่งของให้เหมาะสม และตั้งเจตนาให้ดีว่าเพ่ือบูชาหรือเพ่ือสงเคราะห์อนุเคราะห์ และให้รู้จักประมาณ 
ให้เกิดความสุขทั้งแก่ผู้ให้ทั้งผู้รับ  
  ประเภทของทาน  การให้ทานในพระพุทธศาสนา มีหลายประเภท ในทานสูตร 
พระพุทธเจ้าทรงแสดงทานไว้ 2 ประเภท คือ อามิสทาน การให้สิ่งของเป็นทาน และธรรมทาน การให้
ธรรมเป็นทาน ซึ่งบรรดาการให้ทาน 2 อย่างนี้ ธรรมทานเป็นเลิศ  
  จุดประสงค์ของการให้ทาน การให้ทานนี้ ขัดกับโลภะความอยากได้ และมัจฉริยะความ
ตระหนี่เหนียวแน่น เพราะความโลภเป็นเหตุรวบรวมเข้ามาความตระหนี่เป็นเหตุให้หวงแหนไว้ ถ้าทุก 
ๆ ฝ่ายต่างรวบรวมเข้ามาและหวงแหนไว้แต่อย่างเดียว ก็จะเกิดความขาดแคลนอย่างยิ่งแก่ผู้ที่ไม่
สามารถ     ซึ่งมีอยู่เป็นอันมาก แต่การขาดแคลนนั้นจักหายไป ในเมื่อทุก ๆ ฝ่ายต่างให้ทานแก่กัน
และกันตามฐานะ และการให้ทานนั้นก็แสดงว่าเป็นการชนะใจ คือชนะความโลภ ความตระหนี่ ให้
ทานออกไปคราวหนึ่งก็ช าระล้างความโลภ ความตระหนี่ในสิ่งที่ให้นั้นได้คราว 
  องค์ประกอบของการให้ทาน องค์สมบัติของทานนั้นตรัสไว้ว่ามี 3  อย่างคือ 
   1.  เจตนาสมบัติ ถึงพร้อมด้วยเจตนา คือ มีเจตนาดี คือมีเจตนาที่จะสละบริจาค 
เพ่ือสงเคราะห ์อนุเคราะห์บูชาแก่ผู้ที่มีความสมควร ในกาลทั้ง 3  คือ ก่อนให้ ก าลังให้ และให้แล้ว  
   2.  วัตถุสมบัติ ถึงพร้อมด้วยวัตถุ คือมีวัตถุที่สมควรจะให้ อันจะเป็นประโยชน์แก่
ผู้รับ วัตถุอันสมควร หมายถึง วัตถุท่ีเป็นของตน อันเกิดจากการแสวงหาได้มาในทางที่ชอบ ทั้งเป็นสิ่ง
ที่จะเป็นประโยชน์แก่ผู้รับ เช่น ถ้าผู้รับขาดแคลนอาหารก็ให้อาหารเป็นต้น 
   3.  ปฏิคาหกสมบัติ ถึงพร้อมด้วยผู้รับ คือมีผู้รับที่สมควร 
  วิธีการให้ทานที่ได้บุญมาก 
  ทาน คือ การให้ ไม่ใช่ความหมายแคบเพียงให้เงินทองข้าวของแก่ภิกษุสามเณรหรือคน
อยากไร้ขาดแคลนเท่านั้น การให้ทานไม่ว่าจะเป็นข้าวของเงินทอง จุดมุ่งหมายที่เห็นชัดคือเพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อื่น แต่จุดส าคัญคือเพ่ือช าระกิเลสจากใจ กิเลสตัวนั้นคือโลภะ ผู้ที่ให้ทานโดยมุ่งช าระกิเลส
นั่นแหละถกู ให้ทานโดยมุ่งผลตอบแทนเป็นลาภยศ สรรเสริญ ไม่ถูก อย่าคิดจะช่วยทุกข์ผู้อ่ืนไปพร้อม
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กับท่ีคิดว่าจะได้รับผลตอบแทน เป็นความมีลาภ ยศ สรรเสริญ สุข จากการให้นั้นด้วย แล้วดีใจว่าการ
ให้ทานของตนเป็นการยิงนกทีเดียวได้สองตัว ได้ทั้งผู้อ่ืนและจะได้ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ของตนด้วย 
ถ้าจะดีใจว่ายิงนกทีเดียวได้สองตัว ก็ให้เป็นสองตัวคนละอย่าง คือตัวหนึ่งเป็นการช่วยบ าบัดทุกข์ของ
ผู้อื่น อีกตัวหนึ่งเป็นการละกิเลสในใจตนไปพร้อมกัน ให้ดีใจเช่นนี้นับว่าใช้ได้เป็นการไม่ผิด  
  การให้อภัยทานส าคัญกว่าให้ทานด้วยทรัพย์สิ่งของอภัยทานเป็นเครื่ องละกิเลสโทสะ
โดยตรง อภัยทาน คือ การท าใจให้หายโกรธ เมื่อมีเหตุมาท าให้โกรธแล้วกลับไม่โกรธ อภัยให้ ผู้ได้รับ
ผลดีของอภัยทานก่อนคือตัวผู้ให้เอง เราผู้โกรธแล้วให้อภัยจนหายโกรธนั้นแหละ เป็นผู้รู้ว่าจิตใจของ
เราขณะเมื่อยังไม่ได้ให้อภัยกับเมื่อให้อภัยแล้ว แตกต่างกันมาก ร้อนเย็นผิดกันมาก ขุ่นมัวแจ่มใสผิด
กันมาก วิธีที่จะท าให้หายโกรธได้ผลแน่นอนคือให้ท าใจให้สงบเป็นขั้นแรก เมื่อใจสงบ ซึ่งจะต้องอาศัย
วิธีให้ใจถอนจากเรื่องที่ท าให้โกรธอยู่กับเรื่องอ่ืน ผู้ปฏิบัติธรรมทางพุทธศาสนาใช้วิธีท่องพุทโธ หรือธัม
โม สังโฆ จนใจสงบ เมื่อใจถอนจากเรื่องที่เป็นเหตุให้โกรธ ความไม่คิดถึงเรื่องที่ท าให้โกรธก็จะเกิดขึ้น
ในขณะนั้น แม้เพียงชั่วระยะเวลาหนึ่งก็ยังดี เมื่อใจสงบเช่นนั้นแล้ว ให้คิดเปรียบเทียบดูว่า เวลาที่
ก าลังโกรธกับเวลาที่หยุดโกรธแม้เพียงชั่วครู่ชั่วยาม มีความเย็นใจในเวลาไหน เวลาโกรธหรือเวลาหาย
โกรธ ย่อมจะได้ค าตอบที่ถูกต้องแน่นอน และถ้าไม่ดื้อจนเกินไป ก็คงจะพยายามรักษาความเย็นใจไว้ 
อาจจะท่องพุทโธต่อไปให้นานเท่าท่ีมีเวลาจะท าได้ก็ได้ หรืออาจจะพยายามคิดว่าความโกรธไม่เป็นคุณ
อย่างใดเลย เป็นโทษเท่านั้น และความโกรธจะหายไปไม่ได้ถ้าไม่อภัยให้ผู้เป็นเหตุแห่งความโกรธเสีย 
การที่ความโกรธดับไปเองตามหลักธรรมดาจะไม่หมดไปจากใจ จักฝังอยู่เป็นความมัวหมองของใจ แม้
จะสังเกตเห็นไม่ได้ในขณะที่ดับ แต่เมื่อถึงเวลาเกิดขึ้นอีกจะเพ่ิมมากขึ้น คนที่อะไรนิดอะไรหน่อยก็
โกรธนั้น เป็นผู้ที่มีความโกรธฝังสะสมอยู่ในใจแล้วเป็นอันมาก ความโกรธนั้นเกิดขึ้นทีหนึ่ง แม้ดับไป
แล้วก็จะไม่หายไปไหน แต่จะฝังอยู่ในใจเป็นพ้ืนแห่งความเศร้าหมองไม่บริสุทธิ์ผ่องใส เป็นรอยมลทิน
ติดอยู่อย่างแน่นอน แม้จะขูดขัดในภายหลังก็ยากที่จะสะอาดได้จริง แต่ถ้าหาเหตุผลให้เกิดความรู้สึก
ไม่ถือโกรธ คือให้อภัยเสียได้ในทันที ไม่ปล่อยให้ดับไปเองตามหลักธรรมดา นั้นแหละจึงจะท าให้ความ
โกรธในเรื่องนั้น ๆ ไม่ฝังลงเป็นพื้นใจต่อไป แต่จะหมดสิ้นไปได้เลย 
  3.2  ศีลมัย บุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยศีล 
  ความหมายของศีล ศีล แปลว่า ปกติ หมายถึง ปกติกาย ปกติวาจา ปกติใจ เพราะมีใจ
คิดงดเว้นจากโทษทางกาย ทางวาจาที่ควรงดเว้น ศีล เป็นความดีที่สูงกว่าทานขึ้นมาอีกชั้นหนึ่ง มี
ความหมายกว้างว่า ความประพฤติงดเว้นจากการเบียดเบียนกันและกันให้เดือดร้อน เรียกว่าอภัยทาน 
แปลว่าให้อภัย คือให้ความไม่มีเวรมีกรรมแก่ใคร ๆ เรียกว่าเป็นสุข เพราะศีลคือความเว้นจากความ
ประทุษร้ายเขา  
  ประเภทของศีล ศีลแบ่งตามเจตนาคิดงดเว้น (วิรัติเจตนา) โดยทั่วไปมี 3  ประเภท ดังนี้ 
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   1.  สัมปัตตวิรัติ ความเว้นจากวัตถุที่จะพึงล่วงได้อันมาถึงเฉพาะหน้า คือไม่ได้รับถือ
ศีลมาก่อน แต่เมื่อได้พบสัตว์มีชีวิตที่จะฆ่าได้ ไปพบทรัพย์ที่จะลักได้ ก็เว้นได้ไม่ฆ่า ไม่ลัก เป็นต้น 
ความคิดงดเว้นได้อย่างนี้ก็เป็นศีลเหมือนกัน แต่ถ้างดเว้นเพราะไม่ได้โอกาส ไม่จัดว่าเป็นศีล  
   2.  สมาทานวิรัติ ความงดเว้นด้วยอ านาจการถือเป็นกิจวัตร การรับถือศีลเรียกว่า 
สมาทานศีล สมาทานแปลว่าการรับถือ จะสมาทานด้วยตนเองคือตั้งจิตว่าจะงดเว้นจากโทษข้อนั้น ๆ 
เองหรือจะสมาทานด้วยรับจากผู้อ่ืนก็ได้ แต่มิใช่จะรับแต่ปาก ต้องตั้งใจรับจึงจะได้ศีล แต่ก่อนรับศีล
จากผู้มีศีล มีธรรมเนียมขอสรณะและศีล 
   3.  สมุจเฉทวิรัติ ความเว้นด้วยตัดขาดมีอันไม่ท าอย่างนั้นเป็นปกติ ตามภูมิของคนผู้
ปฏิบัติ ท่านกล่าวว่าเป็นวิรัติของพระอริยเจ้า แต่เมื่อจะอธิบายให้ฟังทั่วไป ก็อาจอธิบายได้ว่า คือเว้น
จนเป็นปกติของตนจริง ๆ 
  3.3  ภาวนามัย บุญกิริยาวัตถุส าเร็จด้วยภาวนา 
  ความหมายของภาวนา ภาวนา ตามศัพท์แปลว่า การท าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น มีความ
หมายถึงการปฏิบัติให้บังเกิดผลได้อย่างจริงจัง เหมือนอย่างเรียนมาแล้วท าไม่ได้ ไม่เรียกว่า ภาวนา 
ต่อเมื่อมาปฏิบัติหรือท าให้มีขึ้น ให้เป็นขึ้น จึงเรียกว่า ภาวนา ค าว่า ภาวนา จึงมีความหมายแข็งแรง 
เป็นภาคปฏิบัติโดยตรง ในที่นี้หมายถึง การอบรมจิตใจให้ตั้งมั่นจัดเป็นจิตตสิกขา หรือสมาธิ 1 อบรม
ความรู้ความเห็นที่ถูกชอบให้มีขึ้น จัดเป็นปัญญาสิกขา 1 รวมความแล้ว อบรมจิตให้บริสุทธิ์สะอาด ให้
สว่างไสวด้วยสมาธิและปัญญา เรียกว่าเป็นบุญ คือความดีที่สูงกว่าศีลขึ้นมา เพราะเป็นเครื่องช าระ
ล้างโมหะ คือความหลงไม่รู้จริงให้หมดไป  
  3.4  วิธีการปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 
  พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ. ปยุตฺโต.  2551ข : 6 - 7) ศีล และภาวนาต่างเป็นบุญ และ
สูงขึ้นตามล าดับ คือศีลเป็นบุญที่สูงกว่าทาน ภาวนาเป็นบุญที่สูงกว่าศีล แต่บุคคลสามารถท าไปพร้อม
กันทั้ง  3  อย่าง ตัวอย่างเช่นการน าของไปถวายพระที่วัด นอกจากการท าทานแล้ว บุคคลยังต้อง
ส ารวมกายวาจาอยู่ในระเบียบแบบแผนวัฒนธรรมประเพณี ขณะเดียวกันบุคคลก็งดเว้นความไม่สุจริต
ทางกายวาจา ความไม่เรียบร้อย การเบียดเบียนทางกายวาจา นี่คือศีล และด้วยจิตใจของบุคคลที่มี
ความเลื่อมใสตั้งใจไปด้วยศรัทธาหรือด้วยบรรยากาศของการท าบุญ จิตใจของบุคคลก็ดีงามไปด้วย 
เช่นมีความสงบ ความสดชื่น เบิกบานแจ่มใส นี่คือภาวนา และถ้าเข้าใจในเรื่องการท าทานว่าท าเพ่ือ
อะไร มีประโยชน์อย่างไร สัมพันธ์กับบุญหรือการปฏิบัติธรรมอ่ืน ๆ อย่างไร บุคคลมองเห็นคุณค่า
ประโยชน์ มีความรู้ ความเข้าใจธรรม เข้าใจเหตุผลต่าง ๆ มากขึ้น นี่คือได้ปัญญาด้วย นั่นคือบุคคล
สามารถท าทาน ศีล ภาวนาไปพร้อม ๆ กันได้ 
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  3.5  บุญประเพณี 12 เดือนกับบุญกิริยาวัตถุ 3 
  ชาวอีสานประกอบด้วยชนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ แต่มีสายใยร้อยให้มีเอกสักษณ์ตัวตน              
มีจิตวิญญาณแบบอีสาน สายใยนี้คือ “บุญ” ที่ “สนุก” และมี “ความสุข” ซึ่งสะท้อนเป็น “ฮีตสิบสอง 
คองสิบสี่” โดยมีวัฒนธรรมข้าว ค าสอนในพระพุทธศาสนาและความเชื่อเรื่องผี เป็นฐานคิด ในรอบ
เวลา 1 ปี คนอีสานมี “ฮีต” หรือกิจที่ต้องกระท าตลอดทั้ง 12 เดือน เป็นวิถีชุมชนที่สะท้อนถึงความมี
ชีวิตชีวาของคนและแสดงถึงความมีพลังของชุมชน เป็นวิถีท่ีให้คุณค่ากับทุกสรรพสิ่งในจักรวาล ทั้งสิ่ง
ธรรมชาติและเหนือธรรมชาติ ทั้งสิ่งที่มองเห็นและมองไม่เห็นล้วนเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน (จารุณี วงศ์
ละคร.  2559 : 47)  
  การปฏิบัติตามฮีตสิบสองคองสิบสี่นั้น ยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทลาว หรือไทย
อีสานอยู่ ฮีต 12 หรือบุญประเพณี 12 เดือน ซึ่งอัจฉรา ภาณุรัตน์ (2556 : 20 - 44) ได้อธิบายไว้ดังนี้ 
   บุญเดือนหนึ่ง (เดือนอ้าย เดือนเจียง) บุญเข้ากรรม บุญข้าวก่ า 
   บุญเข้ากรรมคือ พิธีท าบุญแก่พระสงฆ์ที่เข้ากรรม (ปริวาสกรรม) ชาวบ้านจะเตรียม
ข้าวก่ า มาใส่บาตรหรือถวายเป็นภัตตาหารแก่พระสงฆ์ในเดือนธันวาคม ซึ่งเป็นเดือนที่พระสงฆ์จัดพิธี
ปริวาสกรรม ผู้คนมีความเชื่อกันว่า หากท าบุญแด่พระสงฆ์ในช่วงที่ท่านเข้ากรรมจะได้อานิสงส์สูง 
เพราะในยามที่พระสงฆ์เข้ากรรมถือเป็นช่วงที่เคร่งวินัยและบริสุทธิ์มากที่สุด ชาวนาชาติพันธุ์ไทลาวให้
ความส าคัญกับข้าวก่ าเกินกว่าข้าวพันธุ์อ่ืน ข้าวก่ า ถูกยกย่องเป็นพญาข้าว เพราะมีคุณสมบัติพิเศษ
ปกป้องคุ้มครองข้าวพันธุ์อ่ืนที่อยู่ในท้องนาไม่ให้ถูกแมลงกิน ชาวนาจึงปลูกข้าวก่ าไว้ เพ่ือเป็นศิริมงคล 
และเป็นขวัญของทุ่งนา นอกจากนี้ข้าวก่ ายังเป็นยาอายุวัฒนะ แก้โรคเบาหวานอีกด้วย 
   บุญเดือนสอง (เดือนยี่) บุญคูนข้าว หรือ บุญคูนลาน 
   บุญคูนข้าว หรือบุญคูนลาน เป็นพิธีที่ท าขึ้นเพ่ือเคารพดิน น้ า ลม ไฟ ป่า ภูเขา วัว 
ควาย และอ่ืน ๆ ผู้ช่วยให้ข้าวเจริญงอกงามและมีส่วนผลิตข้าวจนส าเร็จใช้ท าบุญได้ โดยชาวบ้านจะ
น าข้าวเปลือกมาบริจาคเป็นของส่วนกลางส าหรับเจ้าภาพน าไปถวายวัด บุญคูนลานจัดขึ้นในปฏิทิน
เดือน 2 ช่วงฤดูหนาวและขึ้นปีใหม่ จึงเป็นการท าบุญฉลองความส าเร็จส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ด้วย  
   บุญเดือนสาม บุญข้าวจี่ 
   บุญข้าวจี่ การท าบุญข้าวจี่จะเริ่มตอนเช้าหลังการท าบุญวันมาฆบูชาโดยน าข้าวจี่ไป
ถวายพระสงฆ์ การท าข้าวจี่ นิยมใช้ข้าวเหนียวแช่น้ าข้าวสารจนอ่อนแล้วท าการนึ่ง ได้ข้าวเหนียวสุก
แล้วน ามาปั้นเป็นก้อนแล้วชุบไข่หรือถั่วงาคลุกร่วม น าไปปิ้งหรืออบให้หอม วันมาฆบูชา เป็นวันส าคัญ
ทางพุทธศาสนา เป็นวันคล้ายวันที่พระอรหันต์สาวก 1,250 รูป มาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย
พระสงฆ์ทุกรูปล้วนเป็น เอหิภิกษุ คือผู้ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้เอง คืนวันนั้นเป็นวันพระจันทร์เต็ม
ดวงและพระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์โปรดพระสาวกเหล่านั้น กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ถือว่า
วันมาฆบูชาเป็นวันส าคัญมาก อุบาสกและอุบาสิกาไปอยู่ที่วัดถือศีล 8 และบ าเพ็ญภาวนา 
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พุทธศาสนิกชนทั่วไปนิยมท าบุญตักบาตร การปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการให้ทานชีวิตแก่สัตว์ รักษา
ศีล ฟังเทศนาธรรมจากพระสงฆ์ ตอนค่ ามีพิธีเวียนเทียน 3  รอบ ๆ อุโบสถหรือรอบพระปรางค์ หรือ
รอบพระพุทธรูปใหญ่ เป็นต้น  
   บุญเดือนสี่ บุญพระเวส หรือบุญมหาชาติ บุญข้าวปุ้น 
   บุญพระเวส หรือบุญมหาชาติ มีสาระส าคัญคือการฟังเทศน์เรื่องพระเวสสันดรชาดก 
หรือเทศน์มหาชาติ ซึ่งมี 13 กัณฑ์ เชื่อว่าหากได้ฟังเทศน์มหาชาติทั้งวันทั้งคืนหรือหลายวันหลายคืน
จะได้บุญกุศลอย่างยิ่ง ในเดือนสี่ ต้นข้าวที่ยังไม่เก็บเกี่ยวแต่เจอน้ าฝนในเดือน 12 ท าให้น้ าท่วมนาข้าว
ชาวนาลงเก็บเกี่ยวไม่ได้ ข้าวเปลือกแช่น้ า จึงใช้เทคโนโลยีน ามาต าหรือโม่เป็นแป้งและท าแป้งหมัก
เป็นขนมจีนหรือกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวเรียกว่าข้าวปุ้น ข้าวปุ้นมีคุณสมบัติเหมาะส าหรับผู ้สูงอายุ                   
เคี้ยวง่าย รวมทั้งเด็ก ๆ  ก็รับประทานง่าย และการรับประทานช่วงเช้าจะเป็นยาระบายอย่างดี  
   บุญเดือนห้า บุญสงกรานต์ 
   บุญสงกรานต์หรือตรุษสงกรานต์ ตามสุริยคติแล้ววันสงกรานต์หรือปีใหม่ของไทย
ตรงกับวันที่ 13 , 14 , 15 ของเดือนเมษายนของทุกปี มีงานหลายส่วนงานที่ผูกพันกับพุทธศาสนา
อาทิ การถวายข้าวแช่ การแห่นกแห่ปลาไปปล่อย ขนทรายเข้าวัด การบริจาคเงิน การสรงน้ า
พระพุทธรูป การสรงน้ าพระสงฆ์และการสาดน้ ากันอย่างเอิกเกริก จนกลายเป็นการละเล่นกับคนหมู่
มาก ถือเป็นรหัสลับทางประเพณีเรียกฝนเพ่ือการเกษตรระยะข้าวนาปรังและพืชผักสวนครัวอ่ืน ๆ 
รวมถึงการดับร้อนแก่ผู้ที่เรารักและนับถือ ที่ส าคัญคือผลผลิตของชาวนาได้ท าเป็นต ารับโภชนาหาร 
“ข้าวแช่” อันมีสารอาหารครบหมู่และมีคุณค่าในการบ ารุงเลี้ยงร่างกาย บ ารุงธาตุทั้งดินน้ าลมไฟใน
ร่างกายอย่างครบถ้วน นั่นคือทั้งน้ าและข้าวมีพันธะต่อกันในวงจรหมุนเวียนร่วมกับชีวิตของเกษตรกร
ที่มี “บุญ” และพุทธศาสนาเป็นเป้าหมายแห่งชีวิต ส่วนการขนทรายเข้าวัดและบรรจงก่อเจดีย์ทราย
นั้น นอกจากฝึกเพ่งหรือสมาธิแล้ว ถือเป็นกิจกรรมสอดคล้องกับภูมิปัญญาการเคารพดินและศิลป์การ
พรวนดินอย่างประณีตซึ่งสืบทอดกันมาโดยกลุ่มชนเผ่าไทสมัยที่อยู่ในแผ่นดินใหญ่ของจีนตั้งแต่ 3,000 ปี
ล่วงมาแล้ว  
   บุญเดือนหก บุญพิธีแรกนาขวัญและบุญบั้งไฟ 
   บุญพิธีแรกนาขวัญและบุญบั้งไฟ เป็นบุญประเพณีที่เกี่ยวข้องกับดิน น้ า ลม และไฟ 
โดยมีเป้าหมายเพ่ือการเกษตรได้ผลอุดมสมบูรณ์และได้รับเป็นผลบุญในทางศาสนาด้วย คติชนอีสาน
ถือว่าเทวดาหรือเทพเจ้าที่บันดาลให้ฝนฟ้าอุดมสมบูรณ์คือพญาแถน หรือพระอินทร์ การเซ่นไหว้ท่าน
ต้องบูชาด้วยบั้งไฟ บางหมู่บ้านมีนิยายปรัมปราว่าเมืองชมพูมีเจ้าผู้ครองนครคือพระเจ้าเอกราช                    
มีมเหสีชื่อนางสีดา มีพระโอรสซึ่งมีร่างกายเหมือนคางคก ชื่อพญาคันคาก ต่อมาพระองค์ได้ตั้งจิต
อธิษฐานให้กายกลับเป็นผู้คนปกติ ด้วยบุญบารมีท าให้ค าอธิษฐานล่วงรู้ถึงพญาแถน พญาแถนจึง
บันดาลให้พญาคันคากร่างคางคกกลายเป็นหนุ่มรูปงาม ต่อมาพญาคันคากได้ครองเมืองชมพู บรรดา
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บ้านเมืองบริวารใหญ่น้อยล้วนมีความมั่งคั่งและมั่นคงขึ้นกว่าแต่ก่อน จึงพร้อมใจกันบูชาพญาคันคาก 
หลงลืมการบูชาพญาแถนบนท้องฟ้าอย่างเคย พญาแถนโกรธมากจึงไม่หลั่งน้ าฟ้ามาให้เมืองนี้เป็นเวลา 
7 ปี พญาคันคากรู้ถึงความเดือดร้อนของชาวเมือง จึงแต่งกองทัพคนพร้อมด้วยบรรดาสัตว์ขึ้นไปรบ
กับพญาแถนที่เมืองฟ้า จนพญาแถนปราชัยและยอมปล่อยน้ าฝนลงสู่เมืองมนุษย์ดังเดิม คนอีสาน
เชื่อมั่นในพญาคันคากมาก ฉะนั้น 2-3  วันก่อนงานบุญบั้งไฟ ชาวบ้านนิยมนุ่งห่มขาวเข้าวัดสมาทาน
ศีล 8 ก่อน คือท าตัวให้สงบและสะอาดจากกิเลสก่อนแล้วจึงบูชาพญาแถน แล้วจึงบูชาพญาคันคาก
โดยใช้การยิงบั้งไฟขึ้นฟ้าแทนภาพจ าลองการรบระหว่างพญาคันคากกับพญาแถน หลังจากนั้นพระ
สงฆ์ก็แสดงธรรมเทศนาเรื่องพญาคันคากก็เป็นอันเสร็จพิธี และฝนก็จะตกลงมาในช่วงเย็นหรือค่ าทุก
ครั้งจนชาวบ้านถือว่าบุญบั้งไฟเป็นบุญเบิกฟ้าและเบิกความศักดิ์สิทธิ์ นอกจากนี้ในเดือน 6 มีวันส าคัญ
ทางศาสนาคือวันวิสาขบูชา วันคล้ายวันประสูติ  ตรัสรู้  และปรินิพพานของพระพุทธองค์  
พุทธศาสนิกชนนิยมท าบุญตักบาตร และเวียนเทียนรอบอุโบสถตอนค่ า 
   บุญเดือนเจ็ด บุญซ าฮะ 
   บุญซ าฮะ หรือบุญเบิกบ้าน หรือบุญบูชาบรรพบุรุษ นิยมท ากันในเดือน 7 จัดท าได้
ทั้งข้างข้ึนและข้างแรม การซ าฮะ (ช าระ) สะสางสิ่งสกปรกโสโครกให้สะอาดปราศจากมลทินโทษหรือ
ความมัวหมอง ช าระล้างสิ่งที่เป็นเสนียดจัญไร อันจะท าให้เกิดข้าศึกมาราวีท าลาย เกิดผู้ร้ายโจรมา
ปล้นเกิดรบราฆ่าฟันแย่งกันเป็นใหญ่ผู้คนช้างม้าวัวควายล้มตายถือกันว่าบ้านเดือดเมืองร้อนชะตาบ้าน
ชะตาเมืองขาด จ าต้องซ าฮะให้หายเสนียดจัญไร ซึ่งในงานบุญนี้นอกจากจะท าพิธีขับไล่สิ่งชั่วร้ายแล้ว 
ยังต้องมีการท าพิธีบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เซ่นสรวงหลักเมือง หลักบ้าน ปู่ตา ผีตาแฮก ผีเมือง 
เป็นการท าบุญเพ่ือระลึกถึงผู้มีพระคุณ เพ่ือให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่หมู่บ้านและประชาชน ต านาน
การท าบุญซ าฮะ เมืองไพสาลีเกิดทุพภิกขภัย ข้าวยากหมากแพง ฟ้าฝนไม่ตกต้องตามฤดูกาล สรรพสิ่ง
ต่างก็พากันเจ็บป่วยล้มตาย ด้วยโรคห่า หรือ อหิวาตกโรค ชาวบ้านที่ยังมีชีวิตอยู่จึงไปนิมนต์สมเด็จ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้า เพ่ือมาปัดเป่าทุกข์ภัย พระพุทธองค์จึงเสด็จมาพร้อมกับพระสงฆ์จ านวน 500 
รูป กว่าพระองค์จะเดินทางมาถึงเมืองไพสาลีก็ใช้เวลานานถึง 7 วัน เมื่อพระองค์เสด็จมาถึงพร้อม
คณะสงฆ์ก็เกิดฝนห่าแก้วตกลงมาอย่างหนัก จนน้ าท่วมเมืองไพสาลีสูงถึงหัวเข่า แล้วน้ าก็ไหลพัดพา
เอาซากศพต่าง ๆ ลงสู่แม่น้ าจนหมดสิ้น พระองค์จึงท าน้ าพระพุทธมนต์ให้พระอานนท์ไปประพรมทั่ว
เมือง นับตั้งแต่บัดนั้นโรคร้ายก็สูญหายไปจากบ้านเมือง ด้วยความเชื่อตามต านานอันนี้ชาวอีสานจึงได้
จัดให้มีประเพณีบุญซ าฮะขึ้นในเดือนเจ็ดเป็นประจ าทุกปี 
   บุญเดือนแปด บุญเข้าพรรษา 
   บุญเข้าพรรษา ตามประวัติชาวไทยเราได้ประกอบพิธี ทางศาสนาเนื่องในวัน
เข้าพรรษา มาตั้งแต่ครั้งกรุงสุโขทัย ซึ่งมีทั้งพิธีหลวงและพิธีราษฎร์ กิจกรรมที่กระท าก็มีการเตรียม
เสนาสนะให้อยู่ในสภาพที่ดี ส าหรับพระสงฆ์จะได้จ าพรรษาอยู่ตลอด 3  เดือน จัดท าเทียนจ าน า
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พรรษา ซึ่งหล่อเป็นเล่ม หรือแท่งขนาดใหญ่ ตกแต่งอย่างสวยงาม เพ่ือใช้จุดบูชาพระบรมธาตุ พระ
พุทธปฏิมา พระปริยัติธรรม ตลอดทั้ง 3  เดือน ถวายธูป เทียน ชวาลา น้ ามันตามไส้ประทีปแก่
พระภิกษุสงฆ์ที่อยู่จ าพรรษาในพระอาราม ส าหรับเทียนจ าน าพรรษาจะมีการแห่เทียนไปยังพระ
อารามทั้งทางบกและทางน้ าตามแต่หนทางที่ไปจะอ านวยให้ เพ่ือน าเทียนเข้าไปตั้งในพระอุโบสถหรือ
พระวิหาร แล้วก็จะจุดเทียนเพ่ือบูชาพระรัตนตรัย ส าหรับการปฏิบัติอ่ืน ๆ ก็จะมีการถวาย ผ้าอาบ
น้ าฝน การอธิษฐานตนว่าจะประพฤติปฏิบัติให้อยู่ในกรอบของศีลห้า ศีลแปด ฟังเทศน์ฟังธรรม ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนดโดยเคร่งครัดตามก าลังศรัทธา และขีดความสามารถของตน นับว่าวันเข้าพรรษา
เป็นโอกาสอันดีที่พุทธศาสนิกชน จะได้ประพฤติปฏิบัติตนในกรอบของพระพุทธศาสนาได้เข้มข้น
ยิ่งขึ้นไปอีกระดับหนึ่งในวันเข้าพรรษานี้ 
   บุญเดือนเก้า บุญข้าวประดับดิน 
   บุญข้าวประดับดิน ในเดือนเก้าเป็นช่วงที่ข้าวตั้งท้อง ชาวนาห่วงครรภ์ข้าว จึงมีพิธี
เซ่นไหว้พระแม่โพสพ ด้วยความเชื่อว่าพระแม่โพสพคือขวัญที่สถิตอยู่กับต้นข้าว การตั้งครรภ์ของข้าว
ต้องอาศัยน้ าและดินที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งต้องพ่ึงพาพระแม่ธรณี จึงจัดเตรียมอาหาร ข้าว ดอกไม้ ธูป 
เทียน คล้ายส่งของส าหรับคนตั้งท้อง ใส่กระทงน าไปวางตามคันนา หรือบนดินริมถนนซอกซอย ต่าง 
ๆ อาจมีบายศรีสู่ขวัญ ด้ายมงคลผูกรับขวัญท้องข้าวจากหัวไร่จนถึงปลายนา ผู้ประกอบพิธีอัญเชิญ
เทวดาต่าง ๆ และพระแม่ธรณี ให้ลงมาช่วยดูแลรักษาต้นข้าว ท้องข้าว รวมทั้งชาวนาผู้ปลูกข้าวและผู้
มีส่วนเกี่ยวข้อง ในกาลนี้จะมีชาวนาชาวไร่บางคน ขอสมาทานศีล 8 และเข้าปฏิบัติกรรมฐาน ซึ่งกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทลาว เรียกตามขนบธรรมเนียมแบบวัฒนธรรมลาวว่า “การเข้ากรรมธรรมเพียร” โดยมี
ก าหนดผู้ชายจะเข้าอดข้าวรับประทานแต่น้ าปานะ งดใช้น้ า คือไม่อาบน้ า เพ่ือให้พ้ืนดินและแผ่นฟ้ามี
น้ าพอให้ข้าวที่ตั้งท้อง อดทนทางวาจา คือไม่พูดกับใคร เพราะอาจท าให้เสียงหรือคลื่นเสียงและจิตไป
รบกวนข้าวในทุ่งนาหรือท าให้จิตถูกส่งออก ไม่สามารถเจริญภาวนาได้ส าเร็จ รวมทั้งหมด 5 วัน แต่
หากผู้หญิงสนใจจะเข้าพิธีดังกล่าวก าหนดเพียง 3  วัน ดินบุญข้าวประดับ (อัจฉรา ภาณุรัตน์.  2556 : 
43 - 44) 
   บุญเดือนสิบ บุญข้าวสาก 
   บุญข้าวสากหรือข้าวสลาก (สลากภัตร) ชาวอีสานเชื่อที่ว่า ในวันขึ้น 15 ค่ า เดือน 10 
เป็นวันที่พระยายมภิบาล เปิดขุมนรกให้สัตว์นรกได้มารับส่วนบุญส่วนกุศลจากญาติพ่ีน้องที่อยู่ใน
มนุษย์โลก ตั้งแต่เที่ยงคืนถึงวันขึ้น 14 ค่ า ไปจนถึงเที่ยงคืนวันขึ้น 15 ค่ า ทีนี้ในเมื่อพวกเปรต หรือ
สัตว์นรกเหล่านั้นมารับส่วนบุญจากญาติพ่ีน้องที่อยู่ในมนุษย์โลก พวกที่ได้รับบุญกุศล ที่เกิดจากการ
ท าบุญข้าวสากนี้ ก็จะอวยพรให้ลูกหลานอยู่เย็นเป็นสุข มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยสิ่ง ที่ต้องการและ
ปรารถนา ในทางตรงข้าม ถ้าหากว่ามาแล้วเกิดไม่ได้ส่วนบุญอะไรเลย ก็จะน้อยเนื้อต่ าใจว่า ลูกหลาน
ไม่ใส่ใจ ถึงแม้ว่าผู้อ่ืนไม่ใช่ญาติสายโลหิตจะอุทิศแผ่ส่วนบุญไปให้ ก็ได้แต่เลียใบตองห่อข้าวสากเท่านั้น 
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ซึ่งไม่ถึงกับอิ่มท้องอะไรเลย ก็ได้สาปลูก แช่งหลานที่ไม่เอาใจใส่ มัวแต่แย่งทรัพย์สมบัติมรดก ที่เขาหา
มาในขณะยังมีชีวิตอยู่ จนกระทั่งลืมผู้มีพระคุณ บางท้องถิ่นจะจัดให้มีการถวายทาน รักษาศีล เพ่ือ
เป็นอุทิศส่วนกุศล ไปให้ปวงญาติที่ตายไปแล้ว นอกจากนี้ยังจัดให้มีการฟังเทศน์ตลอดทั้งวันอีกด้วย 
โดยเรื่อง ที่น ามาเทศน์ส่วนมากเป็นเรื่องวรรณกรรมท้องถิ่น และมีอิทธิพลต่อความเชื่อของท้องถิ่น ใน
ลักษณะของการขัดเกลาจิตใจ และเร่งเร้าให้ท าคุณงามความดีในรูปแบบต่าง ๆ เช่น เรื่องมโหสถ เรื่อง
พระเจ้าสิบชาติ เรื่องท้าวก ากาด าเป็นต้น  
   บุญเดือนสิบเอ็ด บุญออกวัดสา 
   บุญออกพรรษา หรือ บุญออกวัดสา เป็นงานบุญที่กระท าในวันออกพรรษาซึ่งตรงกับ
วันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ า เดือน 11 ชาวอีสานจะมีพิธีกรรมในงานบุญเดือน 11 คือ ไต้ประทีป ถวายผ้าสาท
ดอกเผิ่ง ไหลเฮือไฟ (ไหลเรือไฟ) การบ าเพ็ญกุศลนอกจากนี้ก็มีการถวาย ผ้าจ าน าพรรษา และพิธี
ทอดกฐิน ซึ่งจะกระท ากันหลังวันออกพรรษาไปได้อีกถึง วันเพ็ญ กลางเดือน 12 ส าหรับพิธีตักบาตร
เทโวซึ่งท าในวันออกพรรษานั้นโดยทั่วไปจะท ากันในบริเวณพระอุโบสถ มีการอัญเชิญพระพุทธรูป ซึ่ง
ประดิษฐานบนบุษบกมีล้อเลื่อน มีบาตรตั้งอยู่หน้าพระพุทธรูป แล้วใช้คนลากน าหน้าพระภิกษุสงฆ์จะ
เดินตามพระพุทธรูป บรรดาพุทธศาสนิกชนจะเรียงรายอยู่เป็นแถวสองข้างทางที่พระพุทธรูปและ
พระสงฆ์เคลื่อนผ่าน เพ่ือตักบาตรอาหารที่นิยม น ามาตักในวันนี้มี ข้าวสุก ข้าวต้มมัดใต้ และข้าวต้ม
ลูกโยน  
   บุญเดือนสิบสอง บุญทอดกฐิน 
   บุญทอดกฐิน เป็นบุญถวายผ้าไตรจีวรแด่พระสงฆ์ซึ่งจ าพรรษาแล้ว เริ่มตั้งแต่แรม 1 
ค่ า เดือน 11 ถึง วันเพ็ญ 15 ค่ า เดือน 12 ค าว่า “กฐิน” เป็นค าภาษาบาลีหมายถึงชื่อของไม้ชนิดหนึ่ง
ซึ่งเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ขึงในเวลาเย็บจีวร ภาษาไทยเรียกว่า “ไม้สดึง” กฐิน เป็นชื่อของสังฆกรรมชนิด
หนึ่งในพระพุทธศาสนาที่ต้องใช้พระสงฆ์ร่วมเป็นพยานในการท า 5 รูปเป็นอย่างน้อย คือ 4 รูป เป็น
องค์สงฆ์หรือพยาน และอีก 1 รูปเป็นองค์ครองผ้ากฐิน รวมเป็น 5 รูป ภาษาสังฆกรรมของพระ
เรียกว่า “ปัญจวรรค” พิธีท าบุญทอดกฐิน เจ้าภาพจะมีการจองวัดและก าหนดวันทอดล่วงหน้า เตรียม
ผ้าไตร จีวร พร้อมอัฐบริขาร ตลอดบริวารอ่ืน ๆ และเครื่องไทยทาน ก่อนน ากฐินไปทอดมักมีการคบ
งัน วันรุ่งขึ้นก็เคลื่อนขบวนไปสู่วัดที่ทอด เมื่อน าองค์กฐินไปถึงวัดจะมีการแห่เวียนประทักษิณรอบวัด
หรือรอบพระอุโบสถสามรอบ จึงน าผ้ากฐินและเครื่องประกอบอ่ืน ๆ ไปถวายพระสงฆ์ที่โบสถ์หรือ
ศาลาการเปรียญ เมื่อท าพิธีถวายผ้ากฐินและบริวารแด่พระสงฆ์ พระสงฆ์ท าพิธีรับแล้วเป็นเสร็จพิธี 
   บุญประเพณี 12 เดือนนั้นทั้งหมดมีกิจกรรมที่เป็นการท าบุญ เป็นบุญกิริยา ซึ่ง
สามารถจัดกลุ่มกิจกรรมตามบุญกิริยาวัตถุ 3  ได้ดังนี้ 
    1. การให้ทาน พิธีท าบุญทั้งสิบสองเดือนส่วนใหญ่เน้นที่การให้ทานต่าง ๆ แต่
แตกต่างกันในเรื่องวัตถุที่ถวายและโอกาสที่ถวายเท่านั้น กล่าวคือ บุญเข้ากรรมในเดือนอ้าย เป็นการ
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ถวายทานแก่พระภิกษุผู้เข้าปริวาสกรรม ในขณะที่บุญประเพณีเดือนอ่ืน ล้วนเน้นการตักบาตร ถวาย
อาหารหรือถวายทานแก่พระสงฆ์ท้ังสิ้น 
    2. การรักษาศีล ในพิธีกรรมบุญประเพณีทั้ง 12 เดือน เมื่อมีการให้ทานจะมี
ขั้นตอนหนึ่งที่ส าคัญคือการสมาทานศีล โดยเฉพาะศีลห้า พุทธศาสนิกชนบางท่านถือปฏิบัติศีล 8 ใน
ช่วยบุญประเพณีด้วย 
    3.  การเจริญภาวนา การฟังเทศน์ หรือฟังพระสวดมนต์ เป็นช่วงเวลาส าหรับ
ทบทวน พิจารณา ใคร่ครวญธรรมะที่อยู่ในค าเทศน์ หรือบทสวดมนต์ ถือเป็นการภาวนาเจริญปัญญา
อย่างหนึ่ง  
   การท าบุญเป็นวิถีชีวิตของชาวอีสานอย่างแท้จริง โดยเฉพาะการให้ทานไม่ว่าจะเป็น
การท าบุญตามฮีตสิบสอง หรือบุญประเพณี 12 เดือน การจ าศีลอุโบสถและการฟังพระธรรมเทศนา 
ยามใดที่ว่างเว้นจากการท างานประกอบอาชีพ ชาวอีสานจะหาโอกาสท าบุญเสมอ โดยเฉพาะการ
ปฏิบัติที่ขาดไม่ได้คือ การท าบุญตักบาตรในตอนเช้า และตามที่ปรากฏในวรรณกรรมเรื่องคองสิบสี่
คองที่เจ็ด วันเจ็ดค่ าแปดค่ า ทั้งขึ้นแรมให้นิมนต์พระมาสู่บ้านเรือนแล้วรับศีล ฟังพระสวดพระปริตร
มงคล ถวายสังฆทานและฟังธรรมเทศนา คองที่แปด ถึงกลางพรรษาให้ออกไปฟังพระภิกษุสวดปริตร
มงคล และท าบุญตักบาตรที่วัด และคองที่ 11 ตอนบ่ายของวันพระอุโบสถ ซึ่งเรียกว่า วันธรรมสวนะ 
ให้ชาวบ้านไปรักษาศีลฟังธรรมเทศนาที่วัดสม่ าเสมอ (พุทธรักษ์ ปราบนอก.  2558 : 59 - 60)  
   ในวิถีชีวิตของชาวอีสาน มีการท าบุญกิริยาวัตถุในชีวิตประจ าวันงานบุญใหญ่อย่าง
บุญประเพณี 12 เดือน ก่อให้เกิดกิจกรรมที่เอ้ือให้เกิดการท าทาน ศีลและภาวนา ครบองค์สามของ
บุญกิริยาวัตถุ นอกจากนี้ส าหรับชาวอีสานที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา และยึดมั่นปฏิบัติตามฮีต 12 
คอง 14 ซึ่งมักพบในผู้สูงอายุ จะมีการท าทานทุกวันผ่านการตักบาตรตอนเช้า ระลึกถึงศีลและทบทวน
ธรรมเพ่ือเจริญปัญญาผ่านการฟังเทศน์ทุกวันพระ นั่นคือในวิถีชีวิตของชาวอีสานมีการปฏิบัติบุญ
กิริยาวัตถุในชีวิตประจ าวัน 
  3.6  ผลของบุญ 
  ผลของบุญคือความดีนั้น คือความสุขที่เกิดจากความบริสุทธิ์ใจ เพราะการท าบุญคือ
ความดี โดยตรงมุ่งช าระฟอกล้างจิตใจให้สะอาดจากโลภะ โทสะ โมหะ จะได้ความสุขอันเกิดจาก
ความบริสุทธิ์ใจ ซึ่งเป็นความสุขอย่างบริสุทธิ์ในปัจจุบันที่ท านั้นเอง ทางพระพุทธศาสนามุ่งผลดีที่เป็น
ปัจจุบันเช่นนี้ มิใช่มุ่งผลแก่คนที่ตายไปแล้วคือผลในโลกหน้า แต่ความดีทั้งหลายนั้น ย่อมให้ผลยั่งยืน
ดังเช่นความดีที่บรรพบุรุษบรรพสตรีของชาติได้บ าเพ็ญมาแล้วในอดีต ก็ยังอ านวยผลแก่คนรุ่นเราใน
ปัจจุบันนี้ (สมเด็จพระสังฆราชมหาสังฆปริณายก.  2556 : 13 - 31)  
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  3.7  บุญกับการรักษาโรค 
  บุญ คือการลดกิเลส โลภ โกรธ หลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปรับพฤติกรรมสุขภาพ 
ชองการแพทย์แผนตะวันตก (แผนปัจจุบัน) ลด หวาน มัน เค็ม เผ็ด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงหรือความ
รุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ และบุญคือการท ากิจกรรมที่เป็นความดีแก่สังคมร่วมกับหมู่มิตรดี 
บุญประเพณี 12 เดือนคือกิจกรรมที่เป็นความดีแก่สังคมร่วมกับหมู่มิตรดีของชาวไทลาว นอกจากจะ
เกิดความสุขใจ คลายเครียดแล้ว ยังลดความเสี่ยงในการท ากิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ เช่นการ
ดื่มเหล้า เป็นต้น ในหัวข้อบุญกับการรักษาโรคนี้ จึงแบ่งเป็น 2 กิจกรรมคือ บุญคือการท ากิจกรรมที่
เป็นความดีแก่สังคมร่วมกับหมู่มิตรดี และบุญคือการลดกิเลสรักษาโรค 
   3.7.1  บุญคือการท ากิจกรรมที่เป็นความดีแก่สังคมร่วมกับหมู่มิตรดี 
   พระไตรปิฎก เล่ม 22 ข้อ 125 ในอนายุสสสูตรที่ 1 (กรมการศาสนา.  2525 : 130)               
ให้หลักปฏิบัติที่เป็นต้นเหตุให้อายุยืน 7 ประการ ในพุทธธรรม ได้แก่ 1) เป็นผู้ท าความสบายแก่ตนเอง                
2) รู้จักประมาณในสิ่งที่สบาย 3) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย 4) เที่ยวในกาละอันสมควร 5) ประพฤติเพียงดัง
พรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผู้มีศีล และ7) มีมิตรดีงาม การท าบุญ เป็นเหตุให้เกิด
การท ากิจกรรมบุญประเพณี ซึ่งเป็นองค์ประกอบให้เกิดการเที่ยวในกาละอันสมควร ประพฤติเพียงดัง
พรหมเป็นผู้มีศีล และก่อให้เกิดการพบมิตรดี สิ่งแวดล้อมดี ซึ่งเป็นองค์ประกอบของการมีอายุยืน 
ปราศจากโรค  
   การมีส่วนร่วม เข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มศาสนา เป็นแนวทางปฏิบัติที่ส าหรับการมี
สุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน คนมีสุขภาพดีที่มีอายุเกินกว่าร้อยปีทุกแห่ง เป็นส่วนหนึ่งของสังคม
ศาสนาที่เข้มแข็ง ชาวซาร์ดิเนียและนิโคยาส่วนใหญ่เป็นคาทอลิก ศาสนาคริสต์ ชาวโอกินาวามีศาสนา
แบบผสมผสานที่ให้ความส าคัญกับการบูชาบรรพบุรุษ ชาวโลมาลินดาที่อายุเกินร้อยปี เป็นเซเว่นเดย์
แอ๊ดแวนติส ศาสนาคริสต์ การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มศาสนาช่วยเสริมสร้างเครือข่ายทางสังคมให้
กว้างขวางแน่นแฟ้นขึ้น คนที่เข้าร่วมพิธีกรรมทางศาสนาอาจเคารพและเห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นด้วย 
เพราะศาสนาส่งเสริมให้คิดบวก ความคิดดีเก่ียวกับตนเองและสุขภาพทางจิตใจจะได้รับการเสริมสร้าง
ให้แข็งแกร่งขึ้น นอกจากนี้การเข้าร่วมกลุ่มศาสนาเปิดโอกาสให้พวกเขาได้ละความเครียดจาก
ชีวิตประจ าวัน (แดน บุทเนอร์.  2556 : 281 - 283)  
   การอยู่ในกลุ่มชนที่ถูกต้องแวดล้อมด้วยผู้ที่เห็นคุณค่าของการมีอายุยืน เป็นอีก
แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน ลีลาชีวิตที่ด าเนินอยู่เป็นสิ่งที่เกิดขึ้น
เองตามธรรมชาติ ชาวเซเว่นเดย์แอ๊ดเวนตีสตั้งใจสมาคมกับชาวแอ๊ดเวนตีสด้วยกันเอง เป็นแนวปฏิบัติ
ที่ได้รับการส่งเสริมโดยพิธีกรรมทางศาสนาและการร่วมพิธีสะบาโตทุกวันเสาร์ ชาวแอ๊ดเวนตีส จะร่วม
พิธีสะบาโตในวันเสาร์ พวกเขาถือว่าช่วงเวลาตั้งแต่ตะวันตกดินในวันศุกร์ถึงตะวันตกดินในวันเสาร์
เป็น “ช่วงเวลาศักดิ์สิทธิ์” ระหว่างนั้นพวกเขาจะสนใจแต่พระผู้เป็นเจ้า ครอบครัว และธรรมชาติ 
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พวกเขาไม่ท างาน เด็ก ไม่เล่นกีฬาที่มีกฎเกณฑ์มากและไม่ท าการบ้าน สมาชิกในครอบครัวจะท า
กิจกรรมร่วมกัน เช่นการเดินเที่ยวชมธรรมชาติ ท าให้สมาชิกในครอบครัวใกล้ชิดกันและรู้สึกใกล้ชิด
กับพระผู้เป็นเจ้ามากยิ่งขึ้น ส าหรับพวกเขาช่วงนี้เป็นโอกาสในการย้อนส ารวจชีวิตที่ผ่านมาในรอบ
สัปดาห์และผ่อนคลายจากความอึกทึกโกลาหลของชีวิตในยามปกติ ขณะที่ชาวซาร์ดิเนียถูกจ ากัดด้วย
เงื่อนไขทางสภาพภูมิศาสตร์ให้อยู่บนที่ราบสูงนูโรมาเกือบ 2,000 ปี ผลคือคนกลุ่มที่มีวัฒนธรรมแห่ง
การมีอายุยืนนี้ท างานด้วยกันและมีสังคมกันเอง และทุกวันหลังเลิกงานพวกเขาจะเข้าร้านเหล้า
ท้องถิ่นไปพบปะเพ่ือน ๆ และทุกคนในชุมชนจะมาช่วยงานเก็บเกี่ยวองุ่นประจ าปีและงานเทศกาล
ประจ าหมู่บ้าน ส่วนชาวโอกินาวา มีกลุ่มโมอิ คือกลุ่มเพ่ือนที่อยู่ด้วยกันและพ่ึงพากันตลอดชีวิต โมอิมี
ต้นก าเนิดจากความจ าเป็นที่ต้องพ่ึงพากันด้านการเงินแล้วสืบทอดอย่างยั่งยืนจนกลายเป็นเครือข่าย
ความสนับสนุนระหว่างกัน (แดน บุทเนอร์.  2556 : 289 - 290)  
   การท าบุญ เป็นการท ากิจกรรมที่เป็นความดีแก่สังคมร่วมกับหมู่มิตรดี เช่นการ
ร่วมงานบุญประเพณี 12 เดือนของชาวไทลาว ช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีสังคมร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของสังคม 
ท าให้เห็นคุณค่าตัวเองมากขึ้นด้วย การละออกจากการงานในชีวิตประจ าวันมาร่วมกิจกรรมช่วยให้
คลายเครียด คลายทุกข์ เกิดความสุขทางใจ และการร่วมท าความดีกับหมู่มิตรดี คือในสังคมที่มีความ
เชื่อเรื่องเดียวกัน ก็จากพากันไปสู่สิ่งที่ดี ชักชวนกันท าในกิจกรรมที่ดี ไม่ท ากิจกรรมที่เสี่ยงให้เกิดทุกข์
เกิดโรค 
   3.7.2  บุญคือการลดกิเลส รักษาโรค 
   การแพทย์วิถีพุทธพบว่าการไม่ท าบุญ เป็น 1 ใน 4 สาเหตุของความเจ็บป่วยตาม
หลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ และการบ าเพ็ญบุญ เป็น 1 ใน 4 กลวิธีหลักของการปรับสมดุลเพ่ือแก้ไข
ปัญหาสุขภาพ ค าขวัญปัจจุบันของการแพทย์วิถีพุทธคือ “ลดกิเลส รักษาทุกโรค” และใจเพชร กล้า
จน (2558 : 633 - 635) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพันธุ์เพ่ือมวลมนุษยชาติ เรื่อง
การให้ความส าคัญของเทคนิคดูแลสุขภาพแต่ละข้อตามหลักการแพทย์วิถีพุทธจากกลุ่มจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธนานาชาติพันธุ์ที่ผ่านเกณฑ์คัดเลือกจากเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ ตั้งแต่ พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 
2558 โดยเลือกกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักท้ังในและต่างประเทศ แบบเจาะจงจ านวน 60 คน ใช้การวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงเนื้อหา พบว่าอันดับแรก ที่จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธให้ความส าคัญของเทคนิคการปรับสมดุล
ร้อนเย็น คือ เทคนิคข้อ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บ าเพ็ญบุญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้างสังคม
และสิ่งแวดล้อมที่ดี ตัวอย่างข้อมูลที่น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน การเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญความ
ดีกับหมู่กลุ่ม แลกเปลี่ยนและรับฟังประสบการณ์การปฏิบัติธรรมละบาป บ าเพ็ญบุญกุศล ท าจิตใจให้
ผ่องใส กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจ าวันจากเพ่ือนร่วมกลุ่มท าให้เกิดความเข้าใจและเชื่อมั่นใน
ธรรม ลดกิเลสไปด้วยท าดีไปด้วย การเอาแต่ใจตัวเอง จะท าให้ทุกข์เมื่อไม่ได้ดังใจ ร้อนรนจิตใจ แข็ง
กร้าว โกรธ ไม่พอใจ ขัดเคือง แตกความสามัคคี ลดกามลดอัตตาเพ่ือสร้างความรักความสามัคคีในหมู่
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พ่ีน้อง จิตอาสาต้องฝึกลดกิเลสด้วยการฝึกกินน้อยใช้และแบ่งปันด้วยจิตเบิกบานแจ่มใส ความสุขจาก
การแบ่งปันหาซื้อไม่ได้ ความสุขเกิดจากใจที่พร้อมจะให้โดยไม่หวังผล ฝึกปล่อยวางหายโรคก็เป็นโชค
ดีพ้นทุกข์ ไม่หายโรคก็เป็นการชดใช้กรรม เราผู้ให้ต้องบริสุทธิ์ใจตั้งใจให้ความช่วยเหลือด้วยใจจริงโดย
ไม่หวังผลตอบแทน จิตอาสามาฝึกลดกิเลสและบ าเพ็ญกุศลให้ยิ่ง ๆ ขึ้น มิตรสหายสังคมและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีท าให้มีพลังในการปฏิบัติธรรม ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จในการช่วยเหลือผู้อ่ืน
หรือเผยแพร่ความรู้การแพทย์วิถีพุทธ คือเราดีพอผาสุกท่ีตนจริง การเข้าใจในเรื่องกรรมอย่างแจ่มแจ้ง
จะสามารถลดกิเลสตนเองได้ เราพากเพียรท าดีและลดกิเลสไปเรื่อยแล้วเหตุการณ์ต่าง ๆ จะตามมาให้
เราได้บ าเพ็ญช่วยเหลือเอง ต้องมีธรรมะจึงจะแก้ปัญหาได้ยั่งยืน ธรรมะท าให้เป็นสุขยั่งยืน ธรรมะมีผล
มากที่สุดต่อการรักษาโรค  
   บุญ คือการลดกิเลส โลภ โกรธ หลง ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการปรับพฤติกรรม
สุขภาพ ชองการแพทย์แผนตะวันตก (แผนปัจจุบัน) ลด หวาน มัน เค็ม เผ็ด ซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยง
หรือความรุนแรงของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังได้ เนื่องจากโรคไม่ติดต่อเรื้อรังมีสาเหตุหลักจากพฤติกรรม
สุขภาพที่ไม่ดี 
   สรุปบุญ หมายถึง การกระท าการช าระจิตให้สะอาดจากอกุศล โลภะ โทสะ โมหะ 
และให้ผลเป็นความสุข ภพที่น่าชื่นชมซึ่งแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคล ซึ่งบุญจะเกิดขึ้นได้
ต้องมีการกระท าเหตุคือการท าบุญ คือบุญกิริยาวัตถุ อันประกอบด้วย ทาน ศีล และภาวนา การ
ท าบุญรักษาโรคมี 2 กิจกรรมหลัก คือ การท ากิจกรรมที่เป็นความดีแก่สังคมร่วมกับหมู่มิตรดี ซึ่งเป็น
ระดับโลกียะ และการลดกิเลส ที่เป็นระดับโลกุตระ  
 

แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์  
 พหุลักษณ์ทางการแพทย์ หรือการด ารงอยู่ของความหลากหลายทางวัฒนธรรมสุขภาพ                  
ในสังคมหนึ่ง ๆ นั้น เป็นแนวคิดทางมานุษยวิทยาการแพทย์ที่ได้รับการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง 
เพราะในความเป็นจริง ไม่มีระบบการแพทย์ระบบใดระบบเดียว จะมีความสมบูรณ์แบบในตัวของมัน
เองจนสามารถตอบสนองต่อปัญหาที่เกิดจากความเจ็บป่วยได้อย่างบริบูรณ์ในทุกมิติ และสอดคล้อง
เหมาะสมกับความต้องการที่แตกต่างหลากหลายของผู้คนในสังคม เพราะสุขภาพและความเจ็บป่วย
เป็นปรากฏการณ์ที่มีหลายมิติ สลับซับซ้อน และเป็นพลวัต อาจกล่าวได้ว่าสุขภาพโดยแท้จริงแล้วเป็น
ปรากฏการณ์ทางชีวะวัฒนธรรม ซึ่งในแต่ละวัฒนธรรมย่อมมีนิยามสุขภาพที่แตกต่างกันมีค่านิยม 
ความคิด ความเชื่อ และแบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเป็นอยู่ที่ดีหรือสุขภาวะที่แตกต่างกัน 
สุขภาพจึงผันแปรปรับเปลี่ยนไปตามวัฒนธรรมของแต่ละสังคม  (โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์.  2549 : 6) 
 ลือชัย ศรีเงินยวง และกัณฑ์วีร์ วิวัฒน์พาณิชย์ (2547 : 63 - 91) สรุปแนวคิดเกี่ยวกับ
มานุษยวิทยาการแพทย์ ดังนี้ แนวคิดส าคัญของมานุษยวิทยาการแพทย์ คือ การศึกษาปฏิสัมพันธ์
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ระหว่างปัจจัยทางชีวภาพกับวัฒนธรรมของการเกิดสุขภาพและการเจ็บป่วย มิติด้านชีวภาพ อาศัย
แนวคิดและเทคนิคจากหลายสาขาวิชา เช่น ระบาดวิทยา จุลชีวิทยา พันธุศาสตร์ โภชนาการ ฯลฯ ใน
การศึกษาท าความเข้าใจกับสุขภาพและความเจ็บป่วย ส่วนมิติสังคมวัฒนธรรม อาศัยแนวคิดเรื่อง
วัฒนธรรมเป็นหัวใจในการศึกษาปรากฏการณ์ทางสุขภาพและความเจ็บป่วยของมนุษย์ มานุษยวิทยา
การแพทย์มีทัศนะเบื้อต้นว่า ความเชื่อและการกระท าที่เกี่ยวเนื่องกับความเจ็บป่วย คือสาระส าคัญ
ของวัฒนธรรมทุกสังคม ที่เชื่อมโยงกับระบบความเชื่อเกี่ยวกับสาเหตุของสิ่งเลวร้ายในชีวิตอ่ืน ๆ เช่น 
ทุกภิกขภัย อุบัติเหตุ การทะเลาะวิวาท เป็นต้น โดยการเจ็บป่วยคือ  สิ่งปรากฏอย่างหนึ่งของความ
โชคร้ายของชีวิต ค่านิยมและประเพณีของบุคคลที่เกี่ยวเนื่องกับความเจ็บป่วย ล้วนแยกไม่ออกจาก
ค่านิยมประเพณี วัฒนธรรมใหญ่ของสังคม เราไม่มีทางที่จะเข้าใจพฤติกรรมที่คนมีต่อความเจ็บป่วย 
หากเราไม่เข้าใจลักษณะทางวัฒนธรรมของสังคมที่คนเหล่านั้นเกิดและเติบโตมา  
 แนวคิดที่ส าคัญที่ช่วยในการท าความเข้าใจแนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ที่
น ามาใช้ในการศึกษาครั้งนี้มีดังนี้ 
 1.  ทฤษฎีวัฒนาการทางสังคมและนิเวศวิทยาวัฒนธรรม  
 ทฤษฎีในการอธิบายการพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในยุคแรกได้รับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Darwin.  2001 : 61 - 122) เขาน าเสนอว่าสิ่งมีชีวิตล้วน
แล้วแต่ดิ้นรนในทางชีววิทยาเพ่ือความอยู่รอดของตนเอง ( struggle for existence ภายใต้
สถานการณ์ที่ซับซ้อน บางชีวิตจะเหมาะที่จะอยู่รอด บางชีวิตที่เหมาะสมจะล้มตายไป ในส่วนของ
เผ่าพันธุ์ที่ประสบความส าเร็จ จะมีการเปลี่ยนแปลงภายในเผ่าพันธุ์ ท าให้ชีวิตในเผ่าพันธุ์เดียวกันมี
ลักษณะแตกต่างกันออกไปเมื่อเวลาผ่านไปเนิ่นนาน ภายใต้สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมใหม่ก็จะมี
บางส่วนบังเอิญเหมาะสมที่จะอยู่รอด ส่วนนั้นก็จะอยู่รอดต่อไป ส่วนที่ไม่เหมาะสมก็จะตายไปจากโลก
เช่นเดียวกับพวกที่ไม่เหมาะสมในรุ่นก่อน ๆ กระบวนการคัดสรรตามธรรมชาติที่คัดเอาเผ่าพันธุ์ที่
เหมาะสมไว้ ดาร์วินถือเป็นกลไกหลักของธรรมชาติ ธรรมชาติมีกลไกการคัดสรรว่าใครควรอยู่รอด 
ใครควรล้มตายไป กล่าวคือแม้สิ่งมีชีวิตแต่ละหน่วยจะพยายามปรับตัวตามที่เห็นว่าดีที่สุดเพ่ือความอยู่
รอดของตน แต่กระบวนการเลือกสรรตามธรรมชาติก็จะท าหน้าที่อย่างอิสระ ไม่มีใครบอกได้ว่าการ
ปรับตัวแบบไหนจึงจะเข้าเกณฑ์การเลือกสรรตามธรรมชาติ สิ่งมีชีวิตที่อยู่รอดไม่จ าเป็นต้องเป็น
สิ่งมีชีวิตที่แข็งแรงที่สุด แต่เป็นสิ่งมีชีวิตที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมมากที่สุด กล่าวคือการเลือกสรร
ตามธรรมชาติไม่มีเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตัว 
 ทฤษฎีในการอธิบายการพัฒนาการของสังคมและวัฒนธรรมในยุคแรกได้รับอิทธิพลจาก
ทฤษฎีวิวัฒนาการของ ชาร์ลส์ ดาร์วิน (Charles Darwin) และ เฮอร์เบอร์ท สเปนเซอร์ (Herbert 
Spencer) โดยอธิบายว่า ทุกสังคมจะมีพัฒนาการไปตามกฎเกณฑ์ทางวิวัฒนาการทางธรรมชาติแบบ
เดียวกันคือ วัฒนธรรมใหม่จะเกิดมาจากวัฒนธรรมเก่า ด าเนินไปเป็นขั้น ๆ และเป็นเส้นตรง
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เหมือนกัน ค่อยวิวัฒน์จากสังคมแบบชนเผ่าเรียบง่ายไปสู่สังคมที่ซับซ้อน โดยสรุปวัฒนธรรมโดย
พ้ืนฐานคือ สิ่งที่เกิดขึ้นจากการปรับตัวในการเผชิญกับสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติโดยอาจเป็นไปได้
หลายทาง แนวคิดวิวัฒนาการและการปรับตัวถูกน าไปใช้ในการท าความเข้าใจเรื่องสุขภาพและความ
เจ็บป่วย โดยอาจแยกเป็นสองแนว ดังนี้ 
  1.  แนวคิดวิวัฒนาการที่เน้นด้านชีวภาพ มองความสัมพันธ์ระหว่างกระบวนวิวัฒนาการ 
ลักษณะทางพันธุกรรม กับการท าให้คนทนทานหรือง่ายต่อการเจ็บป่วย ในท่ามกลางสภาพแวดล้อม
ต่าง ๆ แนวคิดนี้มองพฤติกรรมและความคิด ความเชื่อในการกิน อยู่ หลับ นอนของคนซึ่งมีลักษณะ
ทางพันธุกรรมพ้ืนฐานบางอย่างที่ส่งผลต่อความสามารถในการปรับตัวต่อสิ่งแวดล้อม  
  2.  แนวคิดวิวัฒนาการที่เน้นระบบสุขภาพ มองความสัมพันธ์ระหว่างชีวิตทั้ งมวลกับ
สิ่งแวดล้อมทั้งหมด มีฐานความเชื่อส าคัญคือ 1) มองว่าสรรพสิ่งอยู่อย่างพ่ึงพาในระบบนิเวศหนึ่ง                  
2) เป้าหมายคือการอยู่ร่วมกันของมวลชีวิตคือการดุลยภาพ 3) การปรับตัวอยู่รอดของมนุษย์ ทั้งใน
ด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี อาจเปลี่ยนแปลงหรือท าลายดุลยภาพของความสัมพันธ์ ซึ่งส่งผลต่อ
การเจ็บป่วยและตาย แนวคิดนี้โรคมิใช่สิ่งที่ด ารงอยู่จริงด้วยตัวมันเอง แต่คือการเปลี่ยนแปลงอย่าง
หนึ่งที่ถูกกระตุ้นโดยปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน กับจุลินทรีย์ที่เป็นสาเหตุของโรค ในการเกิดปฏิสัมพันธ์
ดังกล่าว อาจส่งผลให้เกิดโรคหรือไม่ก็ได้ แนวคิดนี้มีชื่อเรียกอีกอย่างว่า นิเวศวิทยาการแพทย์ ตาม
แนวคิดนี้ ความคิด ความเชื่อ แนวปฏิบัติ ภูมิปัญญาในการบ าบัดรักษา หรือระบบการแพทย์พ้ืนบ้าน
ทั้งหลาย อาจตีความได้ว่า คือผลของการปรับตัวเพ่ือการอยู่รอดของคนในแต่ละวัฒนธรรมใน
ท่ามกลางสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงและแตกต่างกัน 
 2.  ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความ  
 กลุ่มทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความ ใช้ฐานความคิดและวิธีวิเคราะห์จากจิตวิทยา 
ประวัติศาสตร์ และภาษาศาสตร์ มองว่าวัฒนธรรมคือปรากฏการณ์ทางจิต วัฒนธรรมมิได้เป็นสิ่งที่อยู่
ภายนอกแยกจากตัวคน แต่เป็นสิ่งที่เกิดจากการที่คนตีความหรือให้ความหมายต่อเหตุการณ์หรือสิ่ง
ต่าง ๆ ที่อยู่รอบตัว แนวคิดเชิงทฤษฎีกลุ่มนี้มีบทบาทส าคัญมากกับมานุษยวิทยาการแพทย์ 
โดยเฉพาะการท าความเข้าใจพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยใน
หลายมิติ เช่น การชี้ให้เห็นว่าโรคไม่ใช่ความเจ็บป่วย เพราะโรคคือความจริงของหมอหรือความจริง
ทางชีวการแพทย์เกิดจากนิยามความผิดปกติทางอวัยวะ ร่างกายหรือจิตที่ตรวจพบโดยเครื่องมือทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นสิ่งที่สังเกตเห็นได้ ขณะที่ความเจ็บป่วยเป็นความจริงของคนไข้ มีองค์ประกอบของ
อารมณ์ ความรู้สึกเป็นแกนส าคัญนอกเหนือจากอาการทางกาย เป็นความจริงที่มีพ้ืนฐานจากประสบ
การส่วนตัว ครอบครัว ญาติพ่ีน้อง ความเชื่อ ศาสนา ฐานะ ความเป็นอยู่ เพศ วัย ฯลฯ ชาวบ้าน
สามารถป่วยโดยหมอหาโรคไม่พบ หรือ หมออาจตรวจพบโรคแต่ผู้ป่วยไม่มีอาการ ความแตกต่าง
ระหว่างโรคที่เป็นความจริงของแพทย์ กับการป่วยที่เป็นความจริงของผู้ป่วย ช่วยให้สามารถเข้าใจ
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ปรากฏการณ์มากหมาย ทั้งในแง่ปัญหาการสื่อสารระหว่างแพทย์และคนไข้ การใช้บริการรักษาตนเอง 
การด ารงอยู่ของระบบและรูปแบบการดูแลรักษาสุขภาพหลาย ๆ แบบอยู่รวมกัน หรือระบบ
การแพทย์พหุลักษณ์ เป็นต้น 
 แนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพ 
 วิธีการในการจัดการสุขภาพกับสุขภาพที่คนในสังคมรับรู้และยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ร่วมกันนั้น นักมานุษยวิทยาถือว่าเป็นวัฒนธรรมประเภทหนึ่งซึ่งเป็นผลรวมของแนวคิด ความเชื่อ 
และวิธีการที่ถูกสร้างขึ้นเพ่ือบ าบัดความต้องการขั้นพ้ืนฐานที่ตอบสนองโดยตรงต่อความต้องการทาง
ร่างกายเพ่ือความอยู่รอดของชีวิตมนุษย์ โดยการตอบสนองความต้องการของร่างกายมนุษย์นั้นจะต้อง
ท ากันเป็นกลุ่ม ภายใต้ความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์กับคนในสังคม วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพของคน
ในสังคม ไม่ได้เกิดขึ้นอย่างอิสระ เมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ้น วิธีการรักษา การดูแลบ าบัดเพ่ือให้กลับ
คืนสู่สภาวะปกติล้วนเป็นสิ่งที่ถูกหล่อหลอมด้วยวัฒนธรรมทั้งสิ้น ไม่มีวิธีการดูแลสุขภาพใดที่มนุษย์
เลือกใช้องค์ความรู้และวิธีการรักษาโดยตรงจากธรรมชาติโดยที่ไม่มีการเลือกสรร อาจกล่าวได้ว่า
พัฒนาการทางการแพทย์และการดูแลสุขภาพได้ถูกพัฒนาขึ้นมาพร้อมกับพัฒนาการของความเป็น
มนุษย์ที่พัฒนาวิธีการป้องกันรักษาความเจ็บไข้ได้ป่วยจากประสบการณ์ที่เกิดขึ้นซ้ าแล้วซ้ าเล่า 
จนกระท่ังพัฒนาเป็นวัฒนธรรมในการดูแลสุขภาพท่ีเป็นระบบของสังคมนั้น  
 โดยธรรมชาติวัฒนธรรมมีลักษณะเป็นพลวัตรไม่หยุดนิ่ง มีการเปลี่ยนแปลงอยู่แสมอ เราจึง
พบเห็นว่าในแต่ละสังคมมีรูปแบบและวิธีการดูแลสุขภาพที่หลากหลายและทับซ้อนกันไปมากกว่าหนึ่ง
วิธีการเสมอ โดยได้รับอิทธิพลทางวัฒนธรรมจากสังคมอ่ืนตลอดเวลา ดั้งนั้นการเข้าใจสภาพความ
เจ็บป่วยและแนวทางการดูแลสุขภาพของคนในสังคมหนึ่งจึงต้องมองปัจจัยต่าง ๆ ในสังคมทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอกอย่างเป็นองค์รวม เพ่ือสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเจ็บป่วยและการ
จัดการด้านสุขภาพได้อย่างลึกซึ้ง วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ หมายถึง ความคิด ความเชื่อเกี่ยวกับ
สุขภาพท่ีเชื่อมโยงตั้งแต่การดูแลสุขภาพตัวเอง การดูแลสุขภาพแบบพ้ืนบ้าน ไปจนถึงการดูแลสุขภาพ
ที่อาศัยความรู้วิทยาการหรือเทคโนโลยีทางการแพทย์สมัยใหม่ ครอบคลุมการดูแลสุขภาพทั้ง 4 มิติ 
คือ 1) ส่งเสริมสุขภาพให้สมบูรณ์แข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  2) ป้องกันไม่ให้เกิดการเจ็บป่วย
หรือพิการ 3) ดูแลรักษาสุขภาพเมื่ออยู่ในภาวะเจ็บป่วยเป็นโรค และ 4) ฟ้ืนฟูสุขภาพให้เข้าสู่ภาวะ
ปกต ิประเภทของวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพ แบ่งเป็น 2 ลักษณะ คือ 
  1.  วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะปกติ หมายถึง แบบแผนทางวัฒนธรรมของ
สังคมที่มีก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินชีวิตของคนในสังคม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือท าให้
คนในสังคมมีสุขภาพดี แข็งแรงสมบูรณ์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 



39 
 

   1.1  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพ เช่น การรับประทานอาหารประเภท
น้ าพริกผักจิ้มและอาหารจากธรรมชาติ การออกก าลังกาย การเข้าวัด ถือศีล ท าสมาธิ ท าบุญตักบาตร 
งดบริโภคสุราและสิ่งเสพติด 
   1.2  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการป้องกันโรค เช่น การบริโภคอาหารปรุงสุก การคว่ ากะลา
หรือใส่ทรายอะเบทเพ่ือป้องกันการแพร่ระบาดของยุงลาย การรับวัคซีนภูมิคุ้มกันโรค 
  2.  วัฒนธรรมการดูแลสุขภาพในสภาวะเจ็บป่วย หมายถึง การรับรู้ของบุคคลที่มีต่อ
ความผิดปกติของร่างกาย แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
   2.1  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการรักษาโรค ในแต่ละสังคมต่างมีระบบการดูแลสุขภาพที่มี
ความเชื่อมโยงกัน 3 ประเภท ได้แก่ ระบบการดูแลสุขภาพภาคประชาชน แบบพ้ืนบ้าน และแบบ
วิชาชีพ 
   2.2  วัฒนธรรมเกี่ยวกับการฟ้ืนฟูสมรรถภาพ เช่น การดูแลการพักฟ้ืนของผู้ป่วยจาก
คนในครอบครัว การงดบริโภคอาหารแสลง การออกก าลังกายเพ่ือเสริมสร้างความแข็งแรง  

 แนวคิดเกี่ยวกับชาติพันธุ์วรรณนา  
 วิธีการชาติพันธุ์วรรณนา เป็นการศึกษาเรื่องราวของคนและวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์
กลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ลักษณะของการศึกษาเป็นการพรรณนาให้เห็นถึงรายละเอียดในภาพรวม (Holistic) 
เพ่ือการสร้างทฤษฎี หรือเพ่ือให้ได้ข้อสรุปของชนกลุ่มชนต่าง ๆ การวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา เป็น
การวิจัยที่ศึกษาเรื่องราวของคนและวัฒนธรรม เน้นการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ เพ่ือการพรรณนาและ
ตีความหมายของสิ่งที่ผู้วิจัยต้องการจะศึกษา เช่น วัฒนธรรมประเพณี แบบแผนพฤติกรรมทางสังคม 
รวมไปถึงวิถีชีวิตของกลุ่มคนในสังคม  
 ลักษณะส าคัญของการวิจัยแบบชาติพันธุ์วรรณนา คือ การวิจัยมีลักษณะเป็นวิทยาศาสตร์ 
การค้นหาความรู้ความจริงโดยมีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือหลักในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยปราศจากอคติ 
ความคิดเห็นจากผู้ให้ข้อมูลหลักเป็นสิ่งส าคัญ เป็นการศึกษาท่ีเริ่มจากสิ่งที่เฉพาะเจาะจง เพ่ือเชื่อมโยง
ไปยังสิ่งอ่ืนที่มีอยู่ทั่วไป คือเป็นการวิจัยแบบอุปนัย และเป็นการสร้างองค์ความรู้หรือทฤษฎีมาจาก
พ้ืนที่ที่ท าการศึกษา เพ่ือท าการทดสอบปรับปรุงและพัฒนาให้เหมาะสมส าหรับใช้ในพ้ืนที่หรือที่อ่ืน ๆ 
ใช้เครื่องมือที่ออกแบบมาเก็บข้อมูลได้กับคนทุกประเภท มีการเลือกตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาแบบ
เจาะจง และมีการออกแบบการวิจัยที่ยืดหยุ่น สามารถปรับได้ตามสภาพความจ าเป็น เทคนิควิธีของ
การเก็บรวบรวมข้อมูลนิยมใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วม โดยมีผู้วิจัยเป็นเครื่องมือ เทคนิคการ
สัมภาษณ์แบบเจาะลึก การสัมภาษณ์เป็นการสื่อสาร 2 ทาง ผู้สัมภาษณ์ต้องใช้ศิลปะและมีมนุษย
สัมพันธ์สูง เพ่ือให้ผู้ถูกสัมภาษณ์มีความกระตือรือร้นในการเล่าเรื่องโดยไม่ปิดปังและมีความสุข และ
เทคนิคการวิเคราะห์เอกสาร บันทึกต่าง ๆ  
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 กล่าวโดยสรุปมานุษยวิทยาการแพทย์เห็นว่าสุขภาพและความเจ็บป่วย เป็นปรากฏการณ์
ทั้งทางชีวภาพและสังคมวัฒนธรรม มิใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง การท าความเข้าใจปรากฏการณ์และ
พฤติกรรมการใช้เภสัชวัตถุของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว เพ่ือค้นหาวิธีการหรือแนวทางในการ
แก้ไขปัญหาสุขภาพได้อย่างถูกต้องและได้ผลมากขึ้น จึงควรใช้แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพ่ือใช้
อธิบายแนวคิดว่าด้วยเหตุของโรค และส่วนที่เป็นแบบแผนพฤติกรรมในการดูแลรักษา ใช้ทฤษฎี
สัญลักษณ์และการตีความและแนวคิดเกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพความคิด มาการท าความ
เข้าใจพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยในหลายมิติ โดยการใช้วิธีการ
ชาติพันธุ์วรรณนาเพื่อท าการศึกษาแบบองค์รวมในเรื่องราวของคนและวัฒนธรรมการใช้เภสัชวัตถุของ
ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 
 

ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม  
 ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ใช้กระบวนการทางประวัติศาสตร์ที่ใช้อธิบายการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรม โครเบอร์ (Kroeber.  1952 : 168) เสนอแนวคิดว่า วัฒนธรรมจะ
แพร่กระจายไปยังแหล่งอื่น ๆ ได้ เพราะวัฒนธรรมเป็นความคิดและพฤติกรรมที่ติดตัวบุคคล บุคคลไป
ถึงท่ีใดวัฒนธรรมก็ไปที่นั่น ซ่ึง นิยพรรณ วรรณศิริ (2540 : 99 -101) สรุปปัจจัยการแพร่กระจายของ
วัฒนธรรมไว้มีดังนี้ 
  1.  ปัจจัยทางภูมิศาสตร์ต้องไม่มีอุปสรรคขวางกั้น เช่น ไม่มีภูเขาสูง ทะเลขวางกั้น 
เพราะสภาพภูมิศาสตร์เป็นตัวก าหนดเส้นทางการเดินทางของมนุษย์ที่จะน าวัฒนธรรมติดตัวไป
เผยแพร่ยังพื้นที่ต่าง ๆ  
  2.  ปัจจัยทางเศรษฐกิจ การเดินทางติดต่อไปมาหาสู่กัน เกิดจากปัญหาความยากจน
ความไม่เพียงพอต่อการยังชีพ ท าให้มนุษย์ต้องแสวงหาโอกาสทางเศรษฐกิจที่ดีกว่า เพ่ือความอยู่รอด  
  3.  ปัจจัยทางสังคม คือ การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมอย่างจงใจ เช่น การไปศึกษายังต่าง
ถิ่น การแต่งงานกับคนต่างวัฒนธรรม การย้ายที่อยู่ การถูกยึดครองโดยผู้รุกราน เป็นต้น  
  4.  ปัจจัยทางคมนาคม เป็นปัจจัยที่เอ้ือต่อการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมเพราะการมี
ถนนหรือระบบขนส่งที่ดี ท าให้มีการติดต่อสื่อสาร ค้าขายแลกเปลี่ยนช่วยให้การแพร่กระจายทาง
วัฒนธรรมเป็นไปได้รวดเร็ว 
 สรุปวัฒนธรรม คือ ความคิด และพฤติกรรม หรือผลของความคิดที่ติดตัวบุคคลเมื่อบุคคล
ไปไหนวัฒนธรรมก็ติดตัวไปถึงนั่นด้วยเสมอ การแพร่กระจายทางวัฒนธรรมจะเกิดขึ้นเมื่อมีการ
ติดต่อสื่อสาร ในอดีตการติดต่อสื่อสารขึ้นกับลักษณะภูมิศาสตร์เป็นส าคัญ ที่ใดที่บุคคลเดินทางไปได้
สะดวก จะมีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรมได้มาก ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม ที่น ามาใช้
ในงานวิจัยนี้ คือการแพร่กระจายของวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวที่อยู่ในจังหวัดมุกดาหาร ใน



41 
 

ประเทศไทย กับที่อยู่ในแขวงสะหวันนะเขต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และที่จังหวัด
อุบลราชธานี ประเทศไทย กับท่ีอยู่ในแขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ก้ันด้วย
แม่น้ าโขง และมีประวัติศาสตร์การเดินทางไปมาหาสู่ และอยู่ภายใต้การปกครองเดียวกันในอดีต 
 

กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 
 ภูมิภาคอีสาน เป็นแหล่งเจริญทางวัฒนธรรมตั้ งแต่ เมื่อประมาณ 5,000 ปี  ก่อน
ประวัติศาสตร์ ก่อนจากการขุดค้นทางโบราณคดีเช่น เครื่องปั้นดินเผา ที่บ้านเชียง อุดรธานี ขวานหิน
และลายเขียนสีตามผนังถ้ า เช่น ภาพเขียนสีวัวแดง ภาพคนสีแดงที่ภูพระบาท อุดรธานี เป็นต้น สรุป
ได้ว่ามีชุมชนเกษตรกรรมขนาดใหญ่ตั้งอยู่ในภูมิภาคอีสาน มีความเจริญทางด้านเทคโนโลยีในการท า
เครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจ าวัน เช่นภาชนะดินเผา เครื่องมือส าริด ลูกปัด เป็นต้น และจากการ
ส ารวจทางด้านศิลาจารึกที่ปรากฏอยู่ในภาคอีสานประกอบกับซากโบราณสถานร่วมสมัย สามารถแบ่ง
ยุคของชุมชนอีสานสมัยประวัติศาสตร์เป็น 3  ยุค คือ  1) ยุคร่วมสมัยทวารวดี พุทธศตวรรษที่ 12-16 
พบซากโบราณสถานที่เกี่ยวเนื่องด้วยพุทธศาสนาเช่น ใบเสมาหินขนาดใหญ่ และจารึกสั้น ๆ ด้วย
อักษรปัลลวะ ภาษาสันสกฤต 2) ยุควัฒนธรรมขอมสมัยพระนคร พุทธศตวรรษที่ 16 - 18 พบ
โบราณสถานแบบขอม เช่นปราสาทหิน และศิลาจารึกอักษรขอมโบราณ และ 3) ยุคสมัยวัฒนธรรมไท
ลาว ซึ่งเข้ามาแทนที่หลังการสิ้นอิทธิพลทางการเมืองการปกครองของขอมสมัยพระนครหรือหลังการ
สิ้นรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 พบโบราณสถานแบบพุทธศาสนา เช่นพระธาตุทรงบัวเหลี่ยม คติพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาท และศิลาจารึกที่บันทึกด้วยอักษรตัวธรรม และอักษรไทยน้อยภาษาถิ่นอีสาน  
(มูลนิธิสารานุกรมวัฒนธรรมไทย ธนาคารไทยพาณิชย์.  2542 : 3 , 140 - 3,153) 
 วัฒนธรรมไทลาวปรากฏชัดเจนในดินแดนภาคอีสาน เมื่อพุทธศตวรรษที่ 19 ร่วมสมัยกับ
สุโขทัย หลักศิลาจารึกสมัยพ่อขุนรามค าแหงกล่าวถึงชุมชนแถบลุ่มแม่น้ าโขงตอนเหนือ ในสมัยอยุธยา
ตอนต้นมีบันทึกว่ามีชุมชนอิสระทางริมฝั่งแม่น้ าโขงปกครองโดยกษัตริย์ และจากศิลาจารึกและ
โบราณวัตถุในพ้ืนที่แอ่งสกลนคร (มุกดาหาร นครพนม สกลนคร หนองเคย อุดรธานี และเลย) แสดง
ให้เห็นว่าอาณาจักรล้านช้างมีอิทธิพลเหนือเมืองโคตรบอง (นครพนม) มาตั้งแต่สมัยเจ้าฟ้างุ้ม กษัตริย์
ลาวร่วมสมัยกับพระเจ้าอู่ทองแห่งกรุงศรีอยุธยา แต่ไม่ปรากฏในพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา เรื่องราวที่
เกี่ยวข้องกับอีสานเริ่มบันทึกในประวัติศาสตร์เมื่อสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช จากยุคนั้นจนถึง
ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ราชอาณาจักรไทยมีอาณาเขตถึงเมืองโคราช ในขณะเดียวกันกลุ่มชนไทลาว
ได้แยกย้ายมาตั้งชุมชน ในบริเวณลุ่มแม่น้ าโขงตอนล่างบริเวณเมืองจ าปาสักและสุวรรณภูมิด้วย                
ในสมัยธนบุรี หัวเมืองทางอีสาน ตลอดถึงเวียงจันทน์ และหลวงพระบาง  อยู่ภายใต้อ านาจของราช
ธานีไทย ในยุครัตนโกสินทน์ตอนต้น รัชกาลที่ 1 - 4 มีการอพยพคนลาวในประเทศลาวเข้ามาตั้งเป็น
เมืองใหม่อยู่ ในดินแดนภาคอีสานของประเทศไทยหลายระลอกทั้งจากการขัดแย้งกันเอง
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ภายในประเทศ การเป็นเชลยในการสงคราม และการแสวงหาที่ดินท ากินใหม่ ส าหรับการควบคุมหัว
เมืองอีสาน รัฐบาลกลางได้จัดให้มีการปกครองกันเองแบบล้านช้าง โดยให้ขึ้นกับประเทศไทยแบบ
ประเทศราช การปฏิรูปการปกครองหัวเมือง พ.ศ. 2436 ในสมัยรัชกาลที่ 5 หัวเมืองอีสานได้ผนวก
เป็นรัฐประชาชาติเดียวกับราชธานีไทย รัฐบาลกลางส่งข้าหลวงไปควบคุมเรียกว่าระบบเทศาภิบาล 
และลดอ านาจเจ้าเมืองลงจนยกเลิกการมีเจ้าเมืองในภายหลัง และมีการส่งแพทย์จากส่วนกลางไปเป็น
แพทย์ประจ าเมือง เพ่ือดูแลระบบการสาธารณสุข ท าให้การแพทย์ดั้งเดิมของหัวเมืองต่าง ๆ ในอีสาน
ถูกลดความส าคัญลงไป (มูลนิธิมหาวิทยาลัยมหิดล.  2543  : 239) ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 5 ไทยต้อง
สูญเสียดินแดนฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขงให้แก่ฝรั่งเศสไป ลาวฝั่งซ้ายจึงตกเป็นอาณานิคมของฝรั่งเศส และ
กลายเป็นสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในปัจจุบัน ส่วนฝั่งขวาของแม่น้ าโขงคืออีสาน หรือ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบัน 
 อีสานเป็นดินแดนที่เป็นที่ราบสูงลุ่มแม่น้ าโขงและสาขา ภูมิประเทศของอีสานมีเทือกเขา
ใหญ่ทั้งทางตะวันตกและตอนล่างคือ เทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเย็น ท าให้ภูมิประเทศ
เป็นแอ่งกระทะขนาดใหญ่ 2 แอ่ง คือ แอ่งสกลนคร และแอ่งโคราช ด้วยสภาพภูมิศาสตร์ที่มีแม่น้ าโขง
อยู่กลาง จึงมีการอพยพโยกย้ายถิ่นฐานเข้ามาในภาคอีสานหลายครั้งจากเหตุผลด้านการเมือง การ
สงคราม และการแสวงหาที่อยู่ใหม่ และมีการเดินทางไปมาระหว่างฝั่งซ้ายของแม่น้ าโขง คือลาว กับ
ฝั่งขวาของแม่น้ าโขง คือดินแดนที่เป็นภาคอีสานของไทยในปัจจุบัน ดังนั้นวัฒนธรรมลาวกับวัฒนธรรม
อีสานตอนบนบริเวณแอ่งสกลนคร จึงมีความสัมพันธ์กันอย่างแยกไม่ออก ในประวัติศาสตร์อิทธิพล
ของอาณาจักรล้านช้างและอารยธรรมล้านช้าง จึงได้แผ่ขยายมาถึงบริเวณอีสานตอนบนด้วย พระธาตุ
พนมที่นครพนม พระธาตุเชิงชุมที่สกลนคร พระธาตุสองรักที่จังหวัดเลย เป็นหลักฐานทางวั ตถุที่
สะท้อนสายสัมพันธ์ทางศิลปวัฒนธรรมไทลาวที่อยู่สองฝั่งโขงได้ดี โดยเหตุที่อีสานตอนบนได้ร่วม
วัฒนธรรมกับอาณาจักรล้านช้างมาช้านาน ระบบความเชื่อ พิธีกรรมและศาสนาตลอดจนวรรณกรรม
จึงได้รับอิทธิพลอารยธรรมล้านช้างอยู่มาก ตัวอย่างเช่น ระบบความเชื่อดั้งเดิมของลาวในเรื่องแถน
หรือผีฟ้า ระบบการปกครองโบราณซึ่งใช้ฮีตสิบสอง คองสิบสี่แทนกฎหมาย ประเพณีการจุดบั้งไฟ 
การเทศน์พญาคันคากเพ่ือบูชาแถนให้ฝนตก การรับรู้วรรณกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น ท้าวเสียวสวาสดิ์ 
จ าปาสี่ต้น การะเกด สังข์ศิลป์ชัย พญาคันคาก สีทนต์มโนราห์ สุริยวงศ์ พระลัก-พระลาม ความนิยม
ในการน านิทานพ้ืนบ้านมาแต่งในรูปของนิทานชาดก ซึ่งมีนิทานชาดกพ้ืนบ้านจ านวนมากท าตัวละคร
ให้เป็นพระโพธิสัตว์ เป็นต้น นั่นคือ ความเชื่อและศิลปวัฒนธรรมอีสานมีลักษณะคล้ายกับความเชื่อ
และศิลปวัฒนธรรมของคนลาว-ไทในแถบนี้ที่เป็นการผสมผสานความเชื่อและวัฒนธรรมดั้งเดิมให้เข้า
กับวัฒนธรรมพุทธศาสนาที่รับเข้ามาในขั้นหลัง (ศิราพร ณ ถลาง.  2540 : 22 - 28) 
 ชาวอีสานส่วนใหญ่มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย พ่ึงพาอาศัยกัน มีอาชีพเกษตรกรรม
เป็นส่วนใหญ่ ท าไร่ ท านา ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงวัว กระบือ เพ่ือใช้เป็นแรงงานส าหรับท านา มี
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ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกในหมู่บ้านเป็นอย่างดี การปกครองในอดีตใช้ระบบอัญญาสี่ ใช้กฎหมาย
จารีตที่ได้รับการสืบทอดมาจากอาณาจักรล้านช้าง มีเนื้อหาสาระเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตและการ
สนับสนุนระบบอัญญาสี่ โดยแบ่งความร้ายแรงของความผิดตามลักษณะโทษทางวินัยของพระสงฆ์คือ 
ปาราชิก ปาจิตตีย์ สังฆาทิเสต มีบทลงโทษตั้งแต่สถานเบาคือ แต่งขันดอกไม้ไปขอขมา ปรับไหม 
เฆี่ยน และไม่พบบทลงโทษให้ประหารชีวิต รวมถึงการใช้จารีตประเพณีในการกล่อมเกลาให้สมาชิก
เป็นคนดี ชาวอีสานยึดถือ ฮีตสิบสอง คองสิบสี่อย่างเคร่งครัด เป็นบุญประเพณี 12 เดือน คองสิบสี่
ส าหรับผู้ปกครอง คองสิบสี่ส าหรับพระภิกษุ และคองสิบสี่ส าหรับประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ชาว
อีสานมีความเชื่อและโลกทัศน์ในการมองความจริงที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต คือ โลกเกิดขึ้นจาก
แถน เป็นผู้สร้าง มนุษย์คู่แรกชื่อว่า ปู่สังกะสา ย่าสังกะสี เมื่อแถนและเมืองคนไปมาหาสู่กันได้ ต่อมา
มนุษย์ไม่เคารพแถน แถนจึงได้แยกจากกัน ความเชื่อเรื่องผี วิญญาณ ทั้งผีดีและผีร้าย เหล่านี้สามารถ
ท าร้ายมนุษย์ให้เจ็บป่วยได้ ความเชื่อพญานาค ความเชื่อไสยศาสตร์ ความเชื่อขวัญ ความเชื่อกรรม 
และความเชื่อพระศรีอาริย์ เหล่านี้เป็นโลกทัศน์ส่วนใหญ่ของชาวอีสาน ที่มีอิทธิพลต่อการด าเนินชีวิต 
ส่วนมากมีลักษณะเป็นนามธรรม มีผลกระทบให้เกิดความเจ็บป่วยได้หากไม่ปฏิบัติตามฮีตคอง และ
การละเมิด (ปฐมพงศ์ ลิ้มเจริญ.  2558 : 58 - 59) 
 คนไทลาวนับถือศาสนาพุทธและนับถือผีเป็นแกนกลางของระบบประเพณี พิธีกรรม
สามารถสร้างความสมดุลในระบบความเชื่อทั้งสองท าให้เกิดการด ารงชีวิตที่ราบรื่น และม่ันคงมีจิตใจที่
ดีกว่าชนชาติอ่ืน ๆ คนไทลาวในภาคอีสานนับถือผีบ้าน หรือผีปู่ตา หรือผีตาปู่ ชุมชนบ้านไทลาวต้องมี
ศาลปู่ตาซึ่งส่วนใหญ่จะอยู่ในบริเวณใดบริเวณหนึ่งภายในหรือใกล้กับหมู่บ้าน มักเป็นบริเวณที่แยก
จากเขตเรือนและมีต้นไม้ใหญ่ปกคลุมแสดงเป็นเขตเฉพาะที่ใครจะมาหักโค่นต้นไม้ไม่ได้ ศาลปู่ตาจึง
เป็นสิ่งที่ช่วยอนุรักษ์ป่าไม้ไว้ส่วนหนึ่ง ศาลปู่ตาเป็นศาลของผีบ้าน ผู้บรรพบุรุษ เป็นผีผู้ดูแลและให้
ความร่มเย็นเป็นสุขแก่ผู้คนในหมู่บ้านแต่หากคนไม่อยู่ในจารีตประเพณีที่ดีงาม เป็นการละเมิดผี
ละเมิดกฎของชุมชน และอาจถูกผีปู่ตาลงโทษท าให้เกิดความเดือดร้อนและความวิบัติ นานาประการ
แก่ผู้คนในชุมชนได้ (ทรงศักดิ์ ถิตย์รัศมี.  2557 : 7) 
 สรุปกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ในภาคอีสาน ประเทศไทย และในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว คือ กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ าโขง
ต่อเนื่องมายาวนาน ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่และภาษาที่ใช้จึงเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เนื่องจาก
วัฒนธรรมเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้องกับปัจจัยต่าง ๆ ณ เวลานั้นเพ่ือความอยู่รอดของ
ชีวิต การศึกษาการใช้เภสัชวัตถุในผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ในภาคอีสาน ประเทศไทย และ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะช่วยให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไท
ลาวในภูมิปัญญาของบรรพชนชาวไทลาว และการปรับประยุกต์วัฒนธรรมมาสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ใช้
ในปัจจุบัน 
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แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการพัฒนาผู้สูงอายุ 
 นิยามผู้สูงอายุ 
 การนิยามผู้สูงอายุ ยังไม่มีนิยามที่แน่นอนว่าอายุเท่าไหร่จึงเรียกว่า ผู้สูงอายุ แต่องค์กร
สหประชาชาติได้ใช้อายุ 60 ปีขึ้นไป ในการน าเสนอสถิติข้อมูลและตัวชี้วัดเกี่ยวกับผู้สูงอายุ ส าหรับ
ประเทศไทย พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 มาตรา 3 ให้ค านิยาม ผู้สูงอายุ คือ บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไปและมีสัญชาติไทย (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย .  2560 : 12) 
ในการวิจัยครั้งนี้ เพ่ือให้น าข้อมูลเปรียบเทียบกับข้อมูลอื่นได้จึงก าหนดให้ ผู้สูงอายุ หมายถึง บุคคลซึ่ง
มีอายุเกินหกสิบปีบริบูรณ์ขึ้นไป  
 สภาวการณ์ผู้สูงอายุ 
 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรโลกรวมถึงประเทศไทยนั้นมุ่งเข้าสู่ สังคมผู้สูงอายุ       
(ผู้มีอายุมากกว่า 60  ปีขึ้นไป) แผนกประชากร ส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งองค์การ
สหประชาชาติ (United Nations.  2015 : 2-3) คาดการณ์ว่าในปีพ.ศ. 2573 ประชากรที่มีอยู่
มากกว่า 60 ปีขึ้นไปจะสูงขึ้นร้อยละ 56 จาก 901 ล้านคนเป็น1.4 พันล้านคน และมีจ านวนมากกว่า
เด็กอายุน้อยกว่า 9 ปีที่คาดการณ์ว่ามี1.3 พันล้านคน และในปีพ.ศ. 2593 ประชากรผู้สูงอายุจะ
เพ่ิมขึ้นมากกว่าสองเท่าของปีพ.ศ. 2558 ประมาณเกือบ2.1 พันล้านคน ซ่ึงมากกว่าประชากรวัยรุ่น
อายุ 10 - 24 ปี ที่คาดการณ์ว่ามี 2 พันล้านคน ในประเทศไทย ส านักงานสถิติแห่งชาติ (2557 : 7) 
รายงานว่าในปีพ.ศ. 2557 ประเทศไทยมีจ านวนผู้สูงอายุ (ผู้ที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) ทั้งสิ้น 10 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 14.9 ของประชากรทั้งหมด ดัชนีการสูงอายุ ของประเทศไทยมีแนวโน้ม
เพ่ิมข้ึนอย่างต่อเนื่อง คือ อัตราส่วนของผู้สูงอายุต่อเด็ก (อายุต่ ากว่า 15 ปี) 100 คน จากร้อยละ 22.6 
ในปีพ.ศ. 2537 เป็นร้อยละ 82.6 
 การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทย มีผลกระทบต่อการสาธารณสุขไทย ความเสื่อม
ทางสุขภาพของผู้สูงอายุที่เป็นไปตามวัย ส่งผลต่อค่าใช้จ่ายทางด้านการสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นทั้งในทางใน
ระดับบุคคลและระดับภาครัฐ รวมถึงส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจมหภาคหลายประการ เช่น ประชากร
วัยแรงงานลดลง การออมลดลง ท าให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจลดลง อย่างไรก็ตาม ด้วยองค์
ความรู้สุขภาพปัจจุบัน และความเจริญก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์ท าให้ผู้ที่มีอายุเกินกว่า 60 ปี ส่วน
ใหญ่มีศักยภาพในการท างาน และช่วยเหลือสังคม จนมีการศึกษาวิจัยเพ่ือที่จะขยายอายุเกษียณ
ราชการ หรือปรับเปลี่ยนค านิยามของผู้สูงอายุ  
 ทฤษฎีกิจกรรม (The Activity Theory)  
 ฮาวิกิร์สต์ (Havighurst.  1961 : 8 - 9) ได้อธิบายถึงทฤษฎีกิจกรรม ว่าเป็นหนึ่งในทฤษฎี
ของการเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ ทฤษฎีนี้คือการรักษากิจกรรมและทัศนคติของตนเองช่วง
วัยกลางคนไว้ให้ยาวนานเท่าที่เป็นไปได้  ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์การดูแลผู้สูงอายุชอบทฤษฎีนี้ พวกเขา
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เชื่อว่า คนควรจะด ารงรักษากิจกรรมและทัศนคติในช่วงวัยกลางคนไว้ให้ยาวนานเท่าที่เป็นไปได้ 
ขณะเดียวกันก็หากิจกรรมทดแทนงานที่เขาหยุดท าเพราะเกษียณอายุ กิจกรรมทดแทนการเป็น
สมาชิกของสโมสรหรือสมาคมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ท าก่อนเกษียณอายุ กิจกรรมทดแทนเพ่ือน
หรือคนรักท่ีเสียชีวิต  
 แม็คเลแลน (Mcclelland.  1982 : 723) พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อกิจกรรมทางสังคม คือ 
เพศ อายุ สถานภาพสมรส การศึกษา สถานภาพทางเศรษฐกิจ ภาวะสุขภาพและกิจกรรมทางสังคม
ของแต่ละบุคคลจะท าให้เกิดความพึงพอใจในสังคม ความพึงพอใจในชีวิต และการมีทัศนะเกี่ยวกับ
ตนเองเชิงบวก การส่งเสริม Self - conception ของบุคคล คือการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันในรูปแบบ 
Role Support ท าให้เกิดความกลมกลืนทางอารมณ์ ของสัมพันธภาพท าให้บุคคลรับรู้ถึงการยอมรับ
ตนเองในสังคม เกิดความพอใจในสังคม และเกิดความพึงพอใจในชีวิตในที่สุด 
 โดยสรุป ในวัยผู้สูงอายุจะพบการเปลี่ยนแปลง ด้านการงาน จากการเกษียณอายุ หรือ
สภาพร่างกายที่ไม่แข็งแรงเหมือนก่อน ส่งผลต่อสถานภาพและบทบาททางสังคม และอ่ืน ๆ 
นอกจากนี้วัยผู้สูงอายุจะพบกับการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของเพ่ือนหรือคนรักที่เสียชีวิตด้วย สิ่งที่ช่วย
ให้ผู้สูงอายุที่พบกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ แล้วกลายเป็นผู้สูงอายุที่ประสบความส าเร็จ คือการมี
กิจกรรมทดแทนกิจกรรมเดิมที่ผู้สูงอายุเคยท าอันก่อให้เกิดความพ่ึงพอใจในชีวิต  
 แนวคิดพฤฒพลัง 
 การเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรสู่สังคมผู้สูงอายุ นอกจากจะมีผลต่อภาระ
ค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพที่เพ่ิมขึ้นแล้ว ยังมีผลต่อสภาพเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมจากการขาดก าลัง
แรงงานอีกด้วย ผู้จัดท านโยบายทั้งในระดับโลก ระดับประเทศ และระดับหน่วยงานต่างเตรียมความ
พร้อมที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงนี้ องค์การอนามัยโลก (World Health Organization.  2002 : 
12) ได้น าเสนอแนวคิดเรื่องพฤฒิพลัง Active Ageing ซึ่งหมายถึง กระบวนการในการสร้างโอกาสที่มี
ประสิทธิภาพ ทางด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความม่ันคง เพ่ือยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุทั้งในระดับบุคคลและกลุ่มประชากร ซึ่งค าว่า พลัง (Active) หมายถึง การที่ยังมีส่วนร่วมใน
สังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม จิตวิญญาณ สถานภาพทางสังคม ไม่ใช่เพียงความสามารถทางกายหรือ
การมีส่วนร่วมทางด้านแรงงาน ผู้สูงอายุที่เกษียณอายุจากงาน ที่ป่วย ที่ไร้ความสามารถ ยังคงสามารถ
มีส่วนร่วมอย่างมีพลังในครอบครัวของเขา เพ่ือน ชุมชน และประเทศชาติ พฤฒิพลังนี้ ใช้ได้ในระดับ
บุคคลและกลุ่มประชากร ที่จะช่วยให้คนตระหนักถึงศักยภาพทางร่างกาย สังคม และจิตใจ ตลอดช่วง
ชีวิต และตระหนักถึงการส่วนร่วมในสังคมตามความจ าเป็น ตามความต้องการและตามความสามารถ 
รวมถึงการให้ความป้องกัน ความมั่นคง และการดูแลที่เพียงพอเมื่อเขาต้องการความช่วยเหลือ  
 แนวคิดพฤฒาวิทยาด้านการศึกษา เป็นแนวคิดที่บูรณาการหลักการและวิธีการสอน 
ผู้สูงอายุตามแนวคิดการศึกษาตลอดชีวิตเข้ากับแนวคิดพฤฒาวิทยา โดยมีเป้าหมายการจัดการศึกษา  
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เพ่ือให้ผู้สูงอายุได้พัฒนาศักยภาพของตนอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เสริมสร้างพลังอ านาจแก่ผู้สูงอายุ 
ให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการชราภาพตามธรรมชาติ อันประกอบด้วย การมีสุขภาพที่ดี การสร้าง 
ความมีส่วนร่วมในสังคม และการมีหลักประกันที่มั่นคง และเสนอว่าการจัดการเรียนรู้ควร ด าเนินการ
ในลักษณะให้ผู้สูงอายุเรียนรู้จากประสบการณ์โดยมีส่วนร่วมทุกขั้นตอน ตั้งแต่การวินิจฉัย ความ
ต้องการจ าเป็น การระบุวัตถุประสงค์ การก าหนดแผนการเรียนรู้ รวมทั้งการประเมินผลการเรียนรู้
ด้วยตนเอง โดยผู้สอนมีบทบาทเป็นวิทยากรกระบวนการ หรือผู้อ านวยให้เกิดการเรียนรู้ คอย  ให้การ
ช่วยเหลือและให้การสนับสนุน ระวี สัจจะโสภณ (2556 : 478 - 479) 
 แนวคิดพืชสวนบ าบัด 
 ในประวัติศาสตร์มนุษย์ได้ใช้ธรรมชาติเป็นแหล่งช่วยรักษา  บ าบัด และฟ้ืนฟูอย่างมี
ประสิทธิภาพ   พืชสวนบ าบัด ได้รับความนิยมในหลายประเทศ เช่น ในยุโรป อเมริกา ออสเตรเลีย 
และญี่ปุ่น แรกเริ่มมาจากการฟ้ืนฟูสภาพร่างกาย - จิตใจ ของคนไข้ในโรงพยาบาลมักใช้กับคนไข้โรค
หลอดเลือดและหัวใจ คนไข้ท่ีบาดเจ็บบริเวณกระดูกสันหลัง  
 ประโยชน์จากพืชและการท าสวนเพ่ือพัฒนาการปรับตัวของคนในด้านการเรียนรู้ร่างกาย  
จิตใจ สังคม เป็น 3 ด้าน คือ ด้านกายภาพ กิจกรรมพืชสวนบ าบัดจะช่วยเพ่ิมความเคลื่อนไหวของ
ร่างกายท าให้กล้ามเนื้อแข็งแกร่ง เพ่ิมทักษะการใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กหรือกล้ามเนื้อมือ  ซึ่งสอดคล้อง
สัมพันธ์ไปกับสายตา แขน ขา และอวัยวะส่วนอ่ืน ๆ จึงเพ่ิมการท างานอย่างสมดุลสอดประสานของ
กล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของร่างกาย ด้านจิตใจ พืชสวนบ าบัดจะช่วยสร้างความรู้สึกผ่อนคลาย
เป็นอิสระ พัฒนาความภาคภูมิใจในตนเองและการเห็นคุณค่าในตน ทั้งยังเสริมสร้างทักษะการสังเกต
การเลือก การแก้ปัญหา และส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงช่วยลดความเครียดระบายความโกรธ
และอารมณ์ต่าง ๆ ด้านสังคม กิจกรรมในพืชสวนบ าบัดเปิดโอกาสการมีปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น การสร้าง
สัมพันธภาพที่ดีท าให้เกิดความรู้สึกถึงการมีชีวิตอยู่และการร่วมมือกับผู้อ่ืนที่ยังคงมีความส าคัญ  
ส่งเสริมทักษะการท างานเป็นทีม  เรียนรู้ถึงความส าเร็จและความล้มเหลวจากงานที่ท าใน
สภาพแวดล้อมแห่งการเรียนรู้และการได้รับแรงบันดาลใจจากผู้อ่ืน โคราซอน และคณะ (Corazon et 
al. 2010)  
 ประโยชน์ของต้นไม้และการท าสวนต่อผู้สูงอายุ (ทิวาพร หงส์ร่อน.  2557 : 94 - 96) มีดังนี้ 
  1.  การเห็นประโยชน์ของต้นไม้และการท าสวน ต้นไม้ให้คุณค่าต่อตนทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ เช่นให้อากาศท่ีบริสุทธิ์ ให้คุณค่าทางโภชนาการ ให้จิตใจได้ความรื่นรมย์ การปลูกต้นไม้เป็น
กิจกรรมที่ผู้สูงอายุสามารถเลือกสรรต้นไม้ได้ตามความชื่นชอบและสนใจของแต่ละท่าน  นอกจากนี้
ผลผลิตที่ได้ยังมีประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่สามารถท ารายได้ให้ผู้สูงอายุ  นอกเหนือจากการน ามา
บริโภคหรือแจกจ่ายอีกด้วย และการท าสวนยังเป็นการออกก าลังกายที่ผู้สูงอายุสามารถเลือกระดับ
การออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพร่างกายได้ด้วย 
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  2.  ความรู้สึกรักและผูกพันกับต้นไม้ การให้ชีวิตแก่ต้นไม้ด้วยการเพาะเมล็ด เตรียมดิน                 
ลงกล้า รดน้ า ใส่ปุ๋ย ก่อให้เกิดสายใยแห่งรักและผูกพันกับต้นไม้ที่ตนปลูก อยากดูแลเอาใจต้นไม้ให้
เติบโต ท าให้กระตือรือร้นที่จะหาความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ อยากเรียนรู้และสังเกตการเติบโตของต้นไม้ 
  3.  ความสุขที่เกิดจากต้นไม้และการท าสวน การดูแลต้นไม้และการได้อยู่กับต้นไม้ช่วย
ให้ผู้สูงอายุมีความสุขเย็นใจในช่วงเวลานั้น และการมีสมาธิจดจ่อกับการดูแลต้นไม้อย่างเพลิดเพลิน 
จนลืมความทุกข์ ความเครียด ความวิตกกังวลใจที่เคยมี และการเห็นการเติบโตของต้นไม้ที่เกิดจาก
การดูแลเอาใจใส่ของตน ยังเพ่ิมความสุขใจให้ผู้สูงอายุรู้สึกภาคภูมิใจในผลงานการเป็นผู้ให้ชีวิตของตน
ด้วย นอกจากนี้การอยู่กับต้นไม้และการท าสวนช่วยให้ผู้สูงอายุมีความอ่อนโยนมากขึ้น  ใจเย็นมากข้ึน 
อยู่ร่วมกับคนรอบข้างได้อย่างมีความสุขมากขึ้น รวมถึงต้นไม้เป็นเพ่ือนที่มีชีวิตที่ช่วยคลายเหงา และ
เป็นเพื่อนที่รับฟังสารทุกข์สุขดิบได้ด้วย 
  4.  การมีต้นไม้เป็นแบบอย่างในการใช้ชีวิต การอยู่กับต้นไม้และการท าสวน ท าให้
ผู้สูงอายุน าชีวิตของต้นไม้มาเปรียบเทียบกับชีวิตของตนเอง เมื่อเห็นต้นไม้ด ารงชีวิตอย่างสง่างามท า
ให้ผู้สูงอายุอยากมีชีวิตที่สง่างามเช่นเดียวกับต้นไม้ โดยเรียนรู้ที่จะดูแลรักษาร่างกายและจิตใจของตน
ให้สมบูรณ์น่าชื่นชมเช่นเดียวกับต้นไม้ที่ได้รับการดูแลอย่างดี และเม่ือตระหนักถึงประโยชน์ของต้นไม้
ที่มอบให้ตนและระบบนิเวศน์ ก็เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้สูงอายุอยากใช้ชีวิตให้เป็นประโยชน์เช่นต้นไม้  
การดูแลต้นไม้ที่หลากหลายและทราบถึงความต้องการปัจจัยต่าง  ๆ ที่ต่างกันของต้นไม้ ช่วยให้
ผู้สูงอายุรับรู้ เข้าใจ และยอมรับความหลากหลายที่มีของต้นไม้ แล้วน ามาเปรียบเทียบกับความ
แตกต่างหลากหลายของคนที่อยู่ร่วมกันได้มากขึ้น นอกจากนี้ต้นไม้ยังเป็นเครื่องมือช่วยให้ผู้สูงอายุ
เข้าใจธรรมะตามหลักพุทธศาสนาได้แจ่มชัดมากขึ้น ทั้งการฝึกสติ รู้เท่าทันอารมณ์ และการฝึกสมาธิ 
เพราะต้นไม้ช่วยดึงความสนใจจากอารมณ์อ่ืน ๆ ได้ดี และการเห็นธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา
ของต้นไม้และวงจรชีวิตที่มีการเกิด   แก่ เจ็บ ตาย ท าให้เข้าใจถึงความไม่แน่นอน ความไม่เที่ยงของ
สังขารได้ลึกซ้ึงมากยิ่งขึ้น 
  5.  ความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับผู้คน ชีวิตและธรรมชาติ การได้เห็นต้นไม้ที่เกี่ยวโยงกับ
ความทรงจ าในอดีต ท าให้ได้ย้อนระลึกถึงบุคคลหรือประสบการณ์ที่มีความส าคัญกับชีวิตของผู้สูงอายุ 
เช่น เห็นต้นมะม่วงนึกถึงแม่ที่เคยปลูกและเก็บผลให้ตนรับประทาน ส่วนการปลูกและการดูแลต้นไม้ก็
ช่วยให้ผู้สูงอายุได้ประสานสัมพันธ์กับบุคคลใกล้ชิดและบุคคลแวดล้อมได้แน่นแฟ้นขึ้น  เช่นการน า
ผลผลิตเป็นของฝากหรือแจกจ่าย การพูดคุยกันเกี่ยวกับต้นไม้ที่ปลูก เป็นต้น รวมถึงสร้างการตระหนัก
ถึงความเป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติ ได้เห็นการพ่ึงพาอาศัยกันของสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติ  การได้
ตระหนักถึงการพึ่งพาอาศัยกันระหว่างตนเองกับธรรมชาติจากการท าสวน 
 การท าสวน เป็นหนึ่งในแนวทางปฏิบัติส าหรับการมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน ผู้มีอายุ
ยืนเกินร้อยปีชาวโอกินาวา ประเทศญี่ปุ่น แทบทุกคนท าสวนหรือเคยท าสวน การท าสวนท าให้ร่างกาย
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กายได้เคลื่อนไหว ออกก าลังทุกส่วนทุกวัน ช่วยลดความเครียด และยังเป็นแหล่งของผักสดในทุกวัน
อีกด้วย นอกจากนี้การรับประทานผักให้มาก หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์และอาหารแปรรูป เป็นหนึ่งในพลังทั้ง 
9 แนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดส าหรับการมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืนจากวัฒนธรรมต่าง ๆ ทั่วโลก ที่
แดน บุทเนอร์น าเสนอ ถั่ว ธัญพืช และผักสวนครัว ซึ่งเป็นผลผลิตจากสวนของตนเอง เป็นอาหารหลัก
ของกลุ่มคนอายุยืน คนเลี้ยงแกะชาว ซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลีจะพกขนมปังที่ท าจากแป้งหมี่หยาบติด
ตัวไปรับประทานเมื่อออกไปทุ่งเลี้ยงสัตว์ ชาวนิโคยา ในคอสตาริก้า รับประทานแผ่นแป้งข้าวโพดเป็น
ส่วนหนึ่งของอาหารทุกม้ือ ชาวแอ๊ดเวนตีสรับประทานธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดขาว ส่วนชาวโอกินนาวา 
ประเทศญี่ปุ่น รับประทานเต้าหู้เป็นอาหารประจ าวัน คนอายุยืนเหล่านี้รับประทานเนื้อสัตว์ไม่บ่อย 
อาหารประจ าเทศกาลของชาวซาร์ดิเนียมีเนื้อสัตว์ปริมาณมาก ชาวโอกินาวาเชือดหมูเพ่ือรับประทาน
ในเทศกาลไหว้พระจันทร์ ชาวนิโคยาเลี้ยงหมู แต่พวกเขารับประทานเนื้อสัตว์ไม่บ่อยในแต่ละเดือน 
ขณะที่ชาวแด๊ดแวนตีส ในเมืองโลมาลินดา รัฐแคลิฟอร์เนีย  ที่เคร่งครัดจะหลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์อย่าง
สิ้นเชิง พวกเขารับประทานเฉพาะอาหารที่เขียนไว้ในพระธรรมปฐมกาล 1 : 28 “พระเจ้าตรัสว่า ดู
เถิด เราให้บรรดาต้นผักที่มีเมล็ดซึ่งอยู่ทั่วพ้ืนแผ่นดินโลก และบรรดาต้นไม้ซึ่งมีเมล็ดในผลแก่เจ้า ให้
เป็นอาหารแก่เจ้า” (แดน บุทเนอร์.  2556 : 135, 267 - 269)  
 โดยสรุป ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประสบการณ์ชีวิตสูง พ่ึงพาตนเองได้ การผ่านอายุที่ 60 
แล้วต้องหยุดกิจกรรมที่มีคุณค่าทุกอย่าง แล้วกลับไปใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากจะเป็นการ
สูญเสียก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมโลกแล้วอาจก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจกับผู้สูงอายุ และส่งผล
เป็นปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ สาธารณสุขต่อไป การศึกษาวิธีการที่ช่วยให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปี ก้าวผ่านช่วงการ
เปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง ซึ่งตามทฤษฎีการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ ที่เสนอว่าต้องมีแบบแผนให้
ผู้สูงอายุสามารถ ท ากิจกรรมได้เท่ากับคนในวัยกลางคน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ให้มีความ
สนใจและเกี่ยวข้องกับสุขภาพในวัยเดียวกัน เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคม และความ
พึงพอใจในชีวิต และจากแนวคิดพฤฒพลัง ที่มองผู้สูงอายุคือผู้มีศักยภาพ ไม่ใช่ภาระ ซึ่งกิจกรรมการ
ท าสวน เป็นกิจกรรมที่เหมาะกับสภาวะทางกายของผู้สูงอายุ และสวนที่ปลูกด้วยสมุนไพร ที่ผู้ปลูก
เลือกสรรสมุนไพรที่มีประโยชน์กับตนและชุมชน รวมถึงการถ่ายทอดความรู้ด้านเภสัชวัตถุให้กับ
ลูกหลาน คนในชุมชน กิจกรรมนี้น่าส่งเสริมให้ผู้สูงอายุมีสุขภาพทางกาย ทางใจ สังคม และจิต
วิญญาณท่ีดี เป็นผู้สูงอายุที่ทรงคุณค่าในสังคม 
 

แนวคิดบทเรียนส าเร็จรูป 
 ในโลกปัจจุบันผู้เรียนสามารถหาความรู้ได้จากแหล่งการเรียนรู้มากมาย ผู้เรียนกลุ่มหนึ่ง
สามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ได้ง่าย แต่บางส่วนยังขาดโอกาสที่จะเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ ดังนั้นผู้สอน
จะต้องจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ บทบาทผู้สอนเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการ
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จัดกิจกรรมการเรียนการสอน บทเรียนส าเร็จรูป เป็นสื่อส าหรับเรียนด้วยตนเอง อาจใช้ส าหรับศึกษา
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม ซึ่งมีชื่อเรียกแตกต่างกันไปตามลักษณะของการน าไปใช้ เช่น บทเรียน
ส าเร็จรูป แบบเรียนส าเร็จรูป แบบเรียนด้วยตนเอง บทเรียน โปรแกรมการสอน เป็นต้น แต่ลักษณะ
โดยทั่วไปของบทเรียนส าเร็จรูปมีความคล้ายคลึงกัน เป็นสื่อการเรียนที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการ
จัดกิจกรรมการเรียนรู้ในยุคปัจจุบัน  
 ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป  
 นันทยาพร ควรชม (2559 : 9 - 10) บทเรียนส าเร็จรูป เป็นบทเรียนที่ล าดับเนื้อหาจากง่าย
ไปหายาก โดยเสนอในรูปของกรอบหรือเฟรม เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเองตามความถนัดและ
ความสามารถของผู้เรียน แต่ละกรอบมีความเกี่ยวเนื่องกันตามล าดับก่อนหลังมีค าถามและค าเฉลย
ก ากับไว้ด้วย แล้วตอบค าถามอีกครั้ง เมื่อตอบถูกก็จะเรียนในกรอบต่อไปทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีความ
ซื่อสัตย์ในการเรียน จึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาท่ีก าหนดไว้ 
 ธีระชัย ปูรณโชติ (2552 : 4) ให้ความหมายของบทเรียนส าเร็จรูป ว่าหมายถึงสื่อการเรียนรู้
ที่เน้นให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองโดยเรียงล าดับเนื้อหาจากง่ายไปยาก ซึ่งบทเรียนส าเร็จรูป
นี้มีบททดสอบวัดความรู้ความเข้าใจของผู้เรียนทั้งก่อนเรียนและหลังเรียนท าให้ทราบความก้าวหน้าใน
การเรียนรู้ของผู้เรียน 
 สรุปบทเรียนส าเร็จรูป หมายถึง สื่อการเรียนรู้ที่สร้างขึ้น เพ่ือให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ด้วยตนเอง 
ควรมีการปฏิบัติกิจกรรมต่าง ๆ และแบบทดสอบความรู้ความเข้าใจ เพ่ือให้ทราบความก้าวหน้าของ
การเรียนรู้ 
 ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนส าเร็จรูป 
 ทิศนา แขมมณี (2552  : 50) กล่าวถึงทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ Thorndike’s 
Connectionism Theory) ว่าทฤษฎีนี้กล่าวถึงการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้า (Stimulus-S) กับการ
ตอบสนอง (Response - R) โดยมีหลักเบื้องต้นว่า “การเรียนรู้เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับ
การตอบสนอง โดยที่การตอบสนองมักจะออกมาเป็นรูปแบบต่าง ๆ หลายรูปแบบ จนกว่าจะพบ
รูปแบบที่ดี หรือเหมาะสมที่สุด เรียกการตอบสนองเช่นนี้ว่าการลองถูกลองผิด (Trial and Error) 
ธอร์นไดค์ กล่าวถึงกฎการเรียนรู้ 3 กฎ ดังนี้ 
  1.  กฎแห่งความพร้อม (Law of Readiness) การเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้ดี ถ้าผู้เรียนมี
ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ กล่าวคือ เมื่อบุคคลพร้อมที่จะท าแล้วได้ท า เขาย่อมเกิดความ
พอใจ เมื่อบุคคลพร้อมที่จะท าแล้วไม่ได้ท า เขาย่อมเกิดความไม่พอใจ เมื่อบุคคลไม่พร้อมที่จะท าแต่
เขาต้องท า เขาย่อมเกิดความไม่พอใจ 
  2.  กฎแห่งการฝึกหัด (Law of Exercise) การฝึกหัดหรือกระท าบ่อย ๆ ด้วยความ
เข้าใจจะท าให้การเรียนรู้นั้นคงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระท าซ้ าบ่อย ๆ การเรียนรู้นั้นจะไม่คงทนถาวร และ
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ในที่สุดอาจลืมได้ กฎแห่งการฝึกหัด แบ่งเป็น 2 กฎย่อย คือ กฎแห่งการได้ใช้ (Law of Use) มี
ใจความว่าพันธะหรือตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะเข้มแข็งขึ้นเมื่อได้ท าบ่อย ๆ และกฎ
แห่งการไม่ได้ใช้ (Law of Disuse) มีใจความว่าพันธะหรือตัวเชื่อมระหว่างสิ่งเร้า และการตอบสนอง
จะอ่อนก าลังลง เมื่อไม่ได้กระท าอย่างต่อเนื่องมีการขาดตอนหรือ ไม่ได้ท าบ่อย ๆ 
  3.  กฎแห่งผลที่พึงพอใจ (Law of Effect) เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะ
เรียนรู้ต่อไป แต่ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจ จะไม่อยากเรียนรู้ พันธะระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนองจะ
เข้มแข็งหรืออ่อนก าลัง ย่อมขึ้นอยู่กับผลต่อเนื่องหลังจากท่ีได้ตอบสนองไปแล้ว รางวัลมีผลให้พันธะสิ่ง
เร้าและการตอบสนองเข้มแข็งขึ้น ส่วนการท าโทษนั้นจะไม่มีผลใด ๆ ต่อความเข้มแข็งหรือการอ่อน
ก าลังของพันธะระหว่างสิ่งเร้าและการตอบสนอง 
 สรุปการจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป ที่ก่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ดีควรค านึงถึงทฤษฎีการเชื่อมโยง
ของธอร์นไดค์ ควรมีการออกแบบให้มีการฝึกหัด และการกระท าการฝึกหัดซ้ า ใช้การให้รางวัลในการ
กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ต่อไป 
 ลักษณะของบทเรียนส าเร็จรูป 
 ลักษณะบทเรียนส าเร็จรูป ธีระชัย ปูรณโชติ (2552 : 56) สรุปไว้ดังนี้ 
  1.  เนื้อหาวิชาถูกแบ่งเป็นย่อย ๆ เรียกว่ากรอบ จะเรียงล าดับจากง่ายไปยาก เพ่ือให้
ผู้เรียนได้ไปทีละน้อยจากสิ่งที่รู้แล้วไปสู่ความรู้ใหม่เป็นการเร้าความสนใจไปในตัว 
  2.  แต่ละกรอบจะต้องให้ผู้เรียนมีการตอบสนองเช่นตอบค าถามหรือเติมข้อความลงใน
ช่องว่างท าให้ผู้เรียนแต่ละคนเกิดความเข้าใจในเนื้อหาที่ได้จากการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่าง ๆ ของ
บทเรียน 
  3.  ผู้เรียนจะได้รับการเสริมแรงย้อนกลับทันทีจากการได้รับทราบค าตอบที่ถูกต้องทันที 
หากตอบผิด ก็สามารถแก้ไขความเข้าใจผิดของตนเองได้ทันที 
  4.  การเรียงล าดับของบทเรียนต่อเนื่องกันไปตามล าดับจากง่ายไปยาก 
  5.  ผู้เรียนปฏิบัติหรือตอบค าถามแต่ละต่อไปตามวิธีที่ก าหนดให้  
  6.  ผู้เรียนค่อย ๆ เรียนเพ่ิมข้ึนทีละข้ัน  
  7.  ผู้เรียนมีโอกาสเรียนด้วยตนเองไม่จ ากัดเวลา การใช้เวลาศึกษาแต่ละบทเรียนขึ้นกับ
ความสามารถของผู้เรียน  
  8. บทเรียนส าเร็จรูปตั้งจุดมุ่งหมายเฉพาะไว้แล้ว จึงสามารถวัดได้ว่าบทเรียนนั้น บรรลุ
เป้าหมายหรือไม่  
  9. บทเรียนส าเร็จรูปยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 สรุปลักษณะที่ดีของบทเรียนส าเร็จรูป คือ ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การล าดับความรู้เริ่ม
จากง่าย ไปหายาก ไม่จ ากัดเวลาการเรียนรู้ ใช้กิจกรรมและแบบฝึกหัดในการกระตุ้นการเรียนรู้ต่อไป 
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การจัดท าบทเรียนส าเร็จรูป เป็นสื่อการสอนที่เหมาะส าหรับการศึกษาด้วยตนเอง ให้ทฤษฎีการเรียนรู้
เพ่ือช่วยให้กระบวนการเรียนรู้มีประสิทธิภาพ เช่นใช้ทฤษฎีการเชื่อมโยงของธอร์นไดค์ ที่เน้นการท า
การฝึกหัด และการท าซ้ า ๆ การให้รางวัล เช่นการเฉลยค าตอบในทันทีเมื่อท าแบบทดสอบเสร็จ เป็น
ต้น บทเรียนส าเร็จรูปนี้ ครูจะมีบทบาทเป็นผู้อ านวยความสะดวกในการจัดท ากิจกรรม ฝึกหัดต่าง ๆ 
เป็นบทเรียนที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง 
 

งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 เรื่องสมุนไพร 
 ภูมิธรรม (Phumthum, M.  2018 : 90 - 98). ส ารวจข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ยาพ้ืนบ้านที่มา
จากพืชในประเทศไทยรวบรวมจากรายงานทางวิทยาศาสตร์ หนังสือ ที่ผลิตตั้งแต่ พ.ศ. 2533  ถึง 
พ.ศ. 2557 จ านวน 64 ฉบับ พบการใช้ยาจากพ้ืนบ้านจ านวน16,789 ส าหรับพืช 2,187 สายพันธุ์ใน 
206 วงศ์ จาก 19 กลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ใน 121 หมู่บ้านในประเทศไทย กลุ่มอาการส่วนใหญ่ที่
สามารถรักษาด้วยยาพ้ืนบ้านที่มาจากพืช ได้แก่ ความผิดปกติของระบบทางเดินอาหารการติดเชื้อ 
ความผิดปกติทางโภชนาการ, ความผิดปกติของระบบกล้ามเนื้อ กระดูก และความผิดปกติของระบบ
ทางเดินปัสสาวะ วงศ์พืชที่มีคุณค่าทางการใช้สูงได้แก่ วงศ์ถ่ัว Fabaceae วงศ์ทานตะวัน Asteraceae 
วงศ์อะแคนเทซิอี Acanthaceae วงศ์กะเพรา Lamiaceae และวงศ์ขิง Zingiberaceae ส่วนพันธุ์พืช
ที่มีคุณค่าทางการใช้สูงได้แก่ สาบเสือ (Chromolaena odorata (L.) R.M.King & H.Rob.) หนาด
หรือ หนาดใหญ่ หรือหนาดหลวง (Blumea balsamifera (L.) DC. และเอ้ืองหมายนา (Cheilocostus 
speciosus (J.Koenig) C.D.Specht) ล าต้นและใบเป็นส่วนที่ใช้มากที่สุดของการใช้เป็นยา แต่ส่วนอ่ืน ๆ 
ก็ถูกใช้ในสูตรยา วิธีการใช้เภสัชวัตถุที่พบมากที่สุดคือต้มในน้ า นอกจากนี้ยังพบว่าแม้จะพบพืชถึง 
2,187 สายพันธุ์ที่ใช้เป็นยาพ้ืนบ้าน แต่มีเพียงไม่กี่ร้อยชนิดที่มีค่าการใช้งานที่สูงคือมีรายงานถึงการ
ผลิตสารออกฤทธิ์ทางชีวภาพที่มีผลทางสรีรวิทยา 
 ปานวาด มากนวล (2559 : 144 - 152) ศึกษาบทบาทและการสืบทอดคาถาและพิธีกรรม
ของหมอพ้ืนบ้านในการรักษาโรคที่บ้านหนองขาว จังหวัดกาญจนบุรี. โดยใช้แนวทางการศึกษาด้าน
คติชนวิทยา พบว่าปัจจุบันหมู่บ้านนี้มีหมอพ้ืนบ้านทั้งหมด 22 คน พบว่า พิธีกรรมรักษาโรคของหมอ
พ้ืนบ้านที่บ้านหนองขาวเริ่มต้นด้วยการไหว้ครู แล้วจึงรักษาโดยใช้สมุนไพรหรือการเป่าพ่น จากนั้น
เป็นการบอกข้อควรระวังและการให้สินน้ าใจ พิธีกรรมมุ่งสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ป่วยผ่าน
องค์ประกอบและสัญลักษณ์ที่สะท้อนความศรัทธาในอ านาจพระพุทธคุณ อ านาจของครู และอ านาจ
ของคาถาอาคม คาถาที่ใช้ในการรักษาโรคพบ 20 คาถา คาถาจ าแนกตามเนื้อหาเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
คาถาที่มีเนื้อหาเน้นเรื่องการรักษาโรค และคาถาที่มีเนื้อหาเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา ข้อค้นพบสรุปได้
ว่าคาถาและพิธีกรรมรักษาโรคของหมอพื้นบ้านยังคงสืบทอดกันอยู่ในหมู่เครือญาติและครู-ศิษย์ ทั้งยัง
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มีบทบาทต่อชุมชนในการสร้างความมั่นคงทางด้านจิตใจ การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชน 
และการสืบทอดความเชื่อเกี่ยวกับการรักษาโรค 
 ชลธิชา มาลาหอม (2559 : 118 - 122) ท าการส ารวจและท าฐานข้อมูลสมุนไพรที่ใช้เป็น
อาหารและยาในชุมชนบ้านอุปราช พบว่ามีพืชสมุนไพร 61 วงศ์ 140 ชนิด โดยพืชสมุนไพรส่วนใหญ่
อยู่ในวงศ์ Fabaceae และ Zingiberaceae ตามล าดับ โดยมีพืชสมุนไพรที่เป็นทั้งอาหารและยากว่า 
90 ชนิด เป็นยา 50 ชนิด ใช้ในพิธีกรรม 15 ชนิด และใช้สอยอ่ืน ๆ 10 ชนิด กิจกรรมการเรียนรู้
เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้สมุนไพร เพ่ือการบริโภคอย่างยั่งยืนระดับครัวเรือนที่เหมาะสมกับชุมชนบ้าน
อุปราชมี 3  กิจกรรม 5 ชุดความรู้ คือ 1) ต านานสานสายใย ภูมิวิถีสมุนไพรสัมพันธ์ มีชุดความรู้ 
ได้แก่ สมุนไพรที่ใช้อาหารในชุมชน สมุนไพรกับความเชื่อศึกษาดูงาน 2 ) วิถีสมุนไพรสู่ความยั่งยืน มี
ชุดความรู้คือ ปลูกพืชรอบรั้วครัวสมุนไพร มีกินรู้ใช้สมุนไพรสามัญประจ าบ้าน และ 3 ) สรุปและ
สังเคราะห์ผล ซึ่งกระบวนการดังกล่าวไม่ใช่เพียงแค่ส่งเสริมให้คนกินพืชผักสมุนไพรหรือปลูกพืช
สมุนไพร แต่เป็นการท าให้คนในชุมชนเรียนรู้สิ่งใหม่ และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสมุนไพรที่มีใน
ชุมชน ตามแบบของภูมิปัญญาในยุคปัจจุบัน เพ่ือให้เข้าถึงองค์ความรู้ การมีและใช้พืชสมุนไพรในการ
ด ารงชีวิตประจ าวันที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนกับธรรมชาติอย่างสมดุล ด้วยการแบ่งปันบน
พ้ืนที่ภูมิศาสตร์ใหม่ของสมุนไพรระดับครัวเรือน ที่จะน าไปสู่การบริโภคพืชสมุนไพรอย่างยั่งยืนระดับ
ครัวเรือน บนฐานความคิดภูมิวิถีสมุนไพรสามัญประจ าบ้าน ผ่านการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมท า ร่วม
รับประโยชน์ และร่วมเป็นเจ้าของ 
 เกศริน มณีนูน  และคนอ่ืน ๆ (2560  : 256) การศึกษาภูมิปัญญาการรักษาโรคโลหิตระดู
สตรีของหมอพ้ืนบ้านในจังหวัดกระบี่และสงขลา มีหมอพ้ืนบ้านเป็นผู้ ให้ข้อมูลหลัก 11 ท่านผล
การศึกษาพบว่า หลักการวินิจฉัยโรคของหมอพ้ืนบ้านมีความคล้ายคลึงกัน คือ การซักประวัติและ
ตรวจร่างกาย ส่วนที่ต่างกัน คือ การจับชีพจร ซึ่งเป็นไปตามภูมิปัญญาที่สืบทอดมา และความสนใจใน
การศึกษาเพ่ิมเติมของหมอพ้ืนบ้านแต่ละท่าน ส าหรับการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรคโลหิตระดู
สตรี พบว่ามีความแตกต่างกันตามองค์ความรู้ที่ได้สืบทอดมา และเป็นไปตามชนิดพืชที่พบในแต่ละ
พ้ืนที่ของหมอพ้ืนบ้าน นั่นคือลักษณะขององค์ความรู้และวิธีการรักษาเป็นรูปแบบเฉพาะของแต่ละ
บุคคล ซึ่งเกิดจากประสบการณ์การรักษาที่สั่งสมมานาน และเกิดจากการศึกษาหาความรู้ เพ่ิมเติมอยู่
ตลอดเวลาของหมอพ้ืนบ้าน ส าหรับต ารับยา รวบรวมได้ทั้งสิ้นจ านวน 115 ต ารับ เป็นต ารับยาที่ใช้
รักษากลุ่มอาการประจ าเดือนมาไม่ปกติมากที่สุดถึง 33  ต ารับ ซึ่งต ารับยาเหล่านี้ยังไม่มีการทดสอบ
ฤทธิ์ทางเภสัชวิทยา จึงมีประโยชน์อย่างยิ่งสาหรับน าไปศึกษาฤทธิ์ทางชีวภาพด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
เพ่ือสนับสนุนการใช้รักษาโรคโลหิตระดูสตรีต่อไป 
 สุภรัชต์ อินทรเทพ, สุวารีย์ ศรีปูณะ  และผมหอม เชิดโกทา (2560 : 281 - 282) ศึกษา
สภาพปัญหาการถ่ายทอดภูมิปัญญาและแนวทางพัฒนาการถ่ายทอดภูมิปัญญาการใช้สมุนไพร
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พ้ืนบ้านในการด ารงชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมในชุมชน จังหวัดสระแก้ว โดยเก็บข้อมูลด้วยการ
สัมภาษณ์และการจัดสนทนากลุ่มจากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลส าคัญรวม 18 คน พบว่าหมอยาพ้ืนบ้านส่วน
ใหญ่นิยมถ่ายทอดภูมิปัญญาให้เฉพาะลูกหลานและคนใกล้ชิดท าให้คนทั่วไปขาดความรู้ในการอนุรักษ์
และใช้สมุนไพรในการด ารงชีวิต ไม่มีการเขียนบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาเป็นลายลักษณ์อักษร วิธีการ
ถ่ายทอดเป็นการบอกเล่าและฝึกปฏิบัติ ไม่มีการจัดการถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบ ส่วนคนรุ่น
ใหม่ไม่สนใจการอนุรักษ์และการใช้สมุนไพร รวมทั้งขาดผู้น าและหน่วยงานสนับสนุนการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญา ส่งผลให้ครัวเรือนในชุมชนไม่นิยมปลูกสมุนไพรไว้บริโภคเป็นพืชผักสวนครัว และป่าไม้ซึ่งเป็น
แหล่งสมุนไพรถูกท าลาย 
 เรื่องบุญ 
 จารุณี วงศ์ละคร (2559  : 7, 158 - 162) การวิจัยเอกสาร ท าโดยการวิเคราะห์เนื้อหา
วรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน เพ่ือค้นหาแนวคิดเรื่องบุญในประเด็นส าคัญ คือ ความหมายของบุญ วิธีการ
ท าบุญ อานิสงส์ของบุญรวมถึงลักษณะของคนบุญ คนบาป เพ่ือเผยให้เห็นวาทกรรมบุญในวรรณกรรม
อีสาน โดยเลือกวรรณกรรมท้องถิ่นอีสาน 5 เรื่อง ได้แก่ กาฬะเกษ ขูลูนางอ้ัว ท้าวก ่ากาด า นาง ผม
หอม และ ท้าวโสวัตร์ ทั้ง 5 เรื่องนี้มักได้รับความนิยมน ามาเทศน์ในงานบุญ ทั้งยังน ามาอ่านหรือเล่า
ในงันเฮือนดี (งานศพ) งันหม้อกรรม (การอยู่ไฟ) ทั้งน ามาขับล าโดยหมอล าซึ่งให้ความบันเทิงที่แฝง
ด้วยค าสอนเรื่องบุญ กรรม ผสานเข้ากบเรื่อง ผี สิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิ่งเหนือธรรมชาติ ได้ข้อสรุ ปถึง
ความหมายของบุญ คือ อ านาจพิเศษหรือพลังหนุนส่ง ค้ าชู ให้เกิดผลคือภพที่น่าชื่นชม และหมายถึง
บุญบารมีที่ปกแผ่ โอบอุ้ม อ านวย ช่วยค้ าชูผู้อ่ืน ลักษณะคนบุญและอานิสงส์ของบุญ คือมีรูปสมบัติ
และคุณสมบัติ มีของวิเศษ มีอิทธิฤทธิ์ มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองไม่ให้เป็นอันตราย และมียศศักดิ์สูง มี
อ านาจ มีบารมี ส่วนวิธีท าบุญเน้นที่การให้ทาน การรักษาศีล การภาวนา นอกจากนี้การท าบุญอุทิศ
ส่วนกุศลให้ผู้ล่วงลับซึ่งเป็นการท าบุญตามจารีตประเพณี การกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ การท าจิตให้ผ่อง
ใส รู้จักระงับอารมณ์ เช่น ความเศร้าโศก ความโกรธแค้น ชิงชัง ก็เป็นวิธีท าบุญด้วย แนวคิดเรื่องบุญ
ได้รับการกล่าวถึงและสื่อสารกันทั่วทั้งสังคม เกิดการยอมรับโดยดุษฎีว่าบุญน าไปสู่ความสุขและความ
มั่นคั่งอันเป็นภพที่น่าชื่นชมและกีดกันสิ่งที่ไม่ใช่บุญ เพราะน าไปสู่ภพที่ไม่น่าชื่นชม เช่น ความล าบาก
ยากแค้น ความขัดสนยากจน ความอัปลักษณ์ เป็นต้น จนกลายเป็นค่านิยมที่  หล่อหลอมตัวตนให้มี
ลักษณะบางประการ เช่น การถ่อมตน ความรู้สึกต่ าต้อย เป็นต้น 
 สิงหา  จันทริย์วงษ์ (2553 : 372 – 390) ศึกษาเรื่องรูปแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในชนบทของราชอาณาจักรไทยและราชอาณาจักรกัมพูชาโดยใช้ครอบครัวเป็นศูนย์กลาง 
พบว่าผู้สูงอายุไทยที่มีคุณภาพชีวิตดี มีลักษณะของการขัดเกลาของคนในสังคมร่วมกัน จากการมา
ชุมนุมร่วม กันประกอบพิธีกรรมทางศาสนา การปฏิบัติตามหลักค าสอนของพุทธศาสนาและความเชื่อ
เกี่ยวกับอานิสงส์ของบุญเป็นแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ ผู้คนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในบรรยากาศของความ
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เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่และเป็นกุศลร่วมกัน คุณภาพชีวิตด้านสุขภาพกายของผู้สูงอายุในชนบทไทยและ
กัมพูชา คล้ายคลึงกันคือเป็นไปตามวงจรชีวิตมนุษย์และความเสื่อมถอย ผู้สูงอายุที่มีคุณภาพชีวิตทาง
กายที่ดี ขึ้นกับพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของตนเอง มีสมาชิกในครอบครัวคอยดูแลเพ่ือชะลอความ
เสื่อม ผู้สูงอายุไทยที่มีคุณภาพชีวิตด้านสุขภาพจิตดี มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องจากสุขภาพกาย ซึ่งมักมี
ความสุขกับการได้มาท าบุญ เพราะมีการจับกลุ่มพูดคุยกัน มาเป็นครอบครัวใหญ่ นอกจากนั้นในงาน
วันผู้สูงอายุของชุมชนมีโอกาสได้รับแจกของที่ระลึกย่อมท าให้เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจที่เป็นส่วนหนึ่ง
ของสังคม ส าหรับพฤติกรรมการปฏิบัติผู้สูงอายุไทยที่มีคุณภาพชีวิตดีมีพฤติกรรมการปฏิบัติต่อตนเอง 
ครอบครัวและชุมชน ด้วยวิธีการแบบดั้งเดิมตามความเชื่อที่สืบทอดประเพณีต่อกันมาของท้องถิ่น
ผสมผสานกับวิธีการแบบสากล โดยมีความโน้มเอียงเพ่ือการปรับตัวของผู้สูงอายุให้สามารถด ารงตน
อยู่ในสังคมได้อย่างสงบสุข มีแนวโน้มส่งเสริมป้องกัน และการรักษาโดยใช้ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน
ผสมผสานกับการแพทย์แผนปัจจุบัน 
 อาณา สุดชาดา (2556 : 72 - 74) ศึกษาเรื่องการศึกษาบุญกิริยาวัตถุ 3  ที่ปรากฏใน
ประเพณีบุญเดือนสี่ : กรณีศึกษาต าบลนาคาย อ าเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าการจัดงาน
บุญพระเวสในภาคอีสานมีหลายขั้นตอน และแตกต่างกันไปตามการนิยมของท้องถิ่นแต่ด้วยภาพรวม
แล้ว คือมีการเตรียมงานด้วยการมีส่วนร่วมของพระในวัดและชุมชนอยู่รอบข้างวัด และทุกกิจกรรม
เป็นไปตามหลักบุญกิริยาวัตถุ 3 คือการเสียสละเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม การรักษาศีล และเจริญจิตด้วย
การฟังเทศน์อย่างเอาใจใส่ กัณฑ์เทศน์ของพระเวสในภาคอีสานซึ่งแต่ละกัณฑ์มีความเชื่อมโยงกับหลัก
บุญกิริยาวัตถุ 3 เช่น 1) ทานมัยในกัณฑ์ทศพร พระนางผุสดีเทพอัปสร ปรารถนาเพ่ือจะได้เป็นส่วน
หนึ่งในการให้อภัยทานแด่นักโทษ กัณฑ์หิมพานต์ พระเวสสันดรโพธิสัตว์ได้บริจาคทานต่าง ๆ เรื่อยมา
จนกระท่ังบริจาคช้างปัจจยเคนทร์แด่นครกลิงนรัฐ ทานกัณฑ์ ทรงบ าเพ็ญสัตมหาทาน คือบริจาคทาน
อย่างละ 700 กัณฑ์กุมาร ทรงได้บริจาคพระราชโอรส และพระราชธิดาเป็นทานแด่เฒ่าชูชก กัณฑ์สัก
กบรรพ ทรงบริจาคพระนางมัทรีซึ่งเป็นพระชายาแด่อินทร์พราหมณ์ การบริจาคสองครั้งหลังนี้เป็น
การบริจาคครั้งยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นการบริจาคเพ่ือบ าเพ็ญบารมีขั้นที่สองให้เกิดขึ้น พระองค์ยืนยันว่าจะ
บริจาคแม้ชีวิต หากมีใครมาขอ ในกัณฑ์สุดท้ายคือนครกัณฑ์ ขณะที่พระองค์ครองราชย์เป็นเจ้าชีวิต
ของทวยราษฎร์ ทรงได้บริจาคพระราชทานทรัพย์จนหมดพระคลัง ด้วยเจตนาเพ่ือลดความทุกข์ยาก
ของทวยราษฎร์ 2) ศีลมัย นับแต่วันที่พระเวสสันดรได้ประสูติมา ทรงไม่เคยท าในเรื่องที่ขัดแย้งต่อ
เจตนารมณ์ เป็นผู้ที่สละเพ่ือประโยชน์สุข ด้วยการเจริญคุณธรรมและศีลธรรม พระองค์ได้รักษาศีลถึง
พร้อมด้วยเจตนา นับแต่กัณฑ์ชูชกมาจนถึงกัณฑ์นครกัณฑ์ จะเห็นความตั้งใจในการรักษาศีลของพระ
เวสสันดรอย่างยอดเยี่ยมที่สุด ทรงตั้งกติกาแด่พระนางมัทรี และพระราชโอรสพระราชธิดาในการเข้า
เยี่ยม หรือบ าเรอรับใช้ ทั้งนี้เพ่ืออบรมจิตของพระองค์ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้ห่างไกลจากบาป
ธรรมที่เกิดจากวัตถุกามหรือความอยากใคร่มาครอบง าได้ และ 3) ภาวนามัย นับแต่เป็นพระราชกุมาร 
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พระเวสสันดรได้ศึกษาอบรมกาย วาจาและจิตให้อยู่ภายใต้การควบคุมของสติ หรือภาวนา ซึ่งเป็น
คุณธรรมชั้นสูง มีหลายกัณฑ์ที่กล่าวถึงการเจริญภาวนาของพระเวสสันดรเช่น กัณฑ์วนประเวศ 
จนกระทั่งกัณฑ์สุดท้าย พระองค์ได้พยายามท าการเจริญภาวนาอย่างยอดเยี่ยมที่สุดในความเป็น
มนุษย์ที่อาจท าได้ โบราณจารย์หลายท่านได้กล่าวต่อ ๆ กันว่า พระเจ้าเวสสันดรตั้งจิตเพ่ือบรรลุเป็น
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าด้วยการเจริญภาวนา จนกระทั่งได้บรรลุซึ่งฌาน ประเพณีบุญพระเวสได้สอนให้
ชาวต าบลนาคายได้เรียนรู้หลักสังเคราะห์ของพระเวสสันดรโพธิสัตว์ด้วยหลัก 3  ประการ คือ การ
สังเคราะห์ระดับขั้นพ้ืนฐาน ด้วยการแบ่งปัน เสียสละ เอ้ืออาทร ช่วยเหลือกันและกัน ระดับปานกลาง
ด้วยการยกระดับการท าความดีให้สูงกว่าเดิม และระดับสูงสุดด้วยการยกระดับการท าความดีสูงที่สุด 
และบริบูรณ์ที่สุด ซึ่งท าให้เป็นคนที่มีน้ าใจ เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความรักความเมตตา รู้จักการแบ่งปัน 
เสียสละในสิ่งที่ตนมี เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนรวม เป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตน มีวาจาดี และเป็นคนที่มี
น้ าใจแด่เพ่ือนมนุษย์เสมอ 

 ธิติพร  สุวรรณอ าภา (2557 : 105 - 115) ท าการวิจัยเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัย
โดยการสุ่มสองกลุ่มวัดผลสองครั้ง (The Control - Group Pretest - Posttest Design) เพ่ือศึกษา
ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้บุญกิริยาวัตถุ 3  ต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วย
โรคมะเร็ง กลุ่มตัวอย่างคือผู้ป่วยรายใหม่ที่ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าเป็นโรคมะเร็ง จ านวน 36 
คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มทดลอง 18 คน กลุ่มควบคุม 18 คน ท าการพัฒนาโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้
บุญกิริยาวัตถุ 3 (ทาน ศีล ภาวนา) ซึ่งเป็นหลักปฏิบัติส าหรับบุคคลทั่วไปมาสร้างกิจกรรมในโปรแกรม
พยาบาล เพ่ือเพ่ิมระดับของความผาสุกทางจิตวิญญาณในผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการปฏิบัติในเรื่องของ
ทาน ได้แก่ การท าบุญตักบาตร การกรวดน้ าแผ่ส่วนบุญส่วนกุศล การแผ่เมตตา ซึ่งเป็นการช่วยลด
ความเห็นแก่ตัว และการตั้งจิตท าทานจะเกิดความอ่ิมเอิบ สุขใจ การปฏิบัติในเรื่องของศีล ได้แก่ การ
สมาทานศีล และการถือปฏิบัติศีล 5 เป็นการเพียรปฏิบัติเพ่ือระงับโทษ ทางกาย วาจา และใจ จะ
ส่งผลต่อการเกิดความเชื่อและความศรัทธาในศาสนา คือการไม่เบียดเบียนต่อผู้อ่ืน และการปฏิบัติศีล
ที่สมบูรณ์ ทางกาย วาจา และใจ ส่งผลให้จิตใจเกิดความสงบสุข ส่วนการปฏิบัติในเรื่องภาวนา ได้แก่ 
การสวดมนต์ และการปฏิบัติสมาธิ เพ่ือเกิดความผ่อนคลาย สร้างความสงบในจิตใจ ลดความฟุ้งซ่าน 
สร้างสิ่งยึดเหนี่ยวในจิตใจ พบว่า ผู้ป่วยโรคมะเร็งที่ได้รับโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้บุญกิริยาวัตถุ 3  
มีคะแนนเฉลี่ยของความผาสุกทางจิตวิญญาณเพ่ิมขึ้นอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 กล่าวได้ว่า 
โปรแกรมการพยาบาลโดยใช้บุญกิริยาวัตถุ 3 ต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง นั้น
สามารถปรับสภาพจิตใจของผู้ป่วยที่ตกอยู่ในภาวะวิกฤติของชีวิตให้สามารถต่อสู้และเผชิญกับปัญหา
ในชีวิตได้อย่างมีสติ มีความสุข สามารถใช้ชีวิตอยู่กับสภาพที่เจ็บป่วยได้อย่างมีความสุข มีสิ่งที่ยึดถือ
เป็นหลักในการด ารงชีวิต สามารถดูแลสภาพจิตใจตนเองได้ผลของโปรแกรมการพยาบาลโดยใช้บุญ
กิริยาวัตถุสามต่อความผาสุกทางจิตวิญญาณของผู้ป่วยโรคมะเร็ง 
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 เบญจวรรณ  วงษาวดี (2553  : 228 - 229) ศึกษาการศึกษาตลอดชีวิตเพ่ือการพ่ึงตนเอง
จากบุญประเพณี 12 เดือนของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ในประเทศไทยและประเทศสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่าประชาชนของทั้งสองพ้ืนที่ในสองประเทศมีความศรัทธาต่อพุทธ
ศาสนา มีสภาพความเป็นอยู่และการด าเนินชีวิตที่ยังคงพ่ึงพิงธรรมชาติ ถือปฏิบัติตามบุญประเพณี 12 
เดือน ซึ่งแสดงถึงภูมิปัญญาที่คนในชุมชน แสวงหาความรู้เพ่ือเอาชนะธรรมชาติ ท าบุญแล้วเกิดความ
สบายใจ รู้สึกอบอุ่นไม่โดดเดี่ยว มีการรวมพลังช่วยกันท ากิจกรรมในชุมชน มีความเป็นน้ าหนึ่งใจ
เดียวกัน ช่วยเหลือเกื้อกูล เอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ สามัคคี ปฏิบัติต่อกันด้วยการให้เกียรติ เคารพนับถือผู้
อาวุโส ด ารงไว้ซึ่งความสัมพันธ์ในเครือญาติ จากข้อค้นพบท าให้เห็นความส าคัญในบุญประเพณี 12 
เดือน ซึ่งเป็นโครงสร้างทางความคิดความเชื่อความศรัทธาอันชาญฉลาดได้สร้างระบบเรียนรู้โดยอาศัย
พิธีกรรมและกิจกรรมจากบุญประเพณีเป็นสื่อการเรียนรู้ บ่มเพาะขัดเกลาให้เป็นคนดี และยังท าให้
เกิดการศึกษาตลอดชีวิตด้านอาหาร ด้านศิลปะ งานฝีมือ ด้านงานประดิษฐ์ ด้านสุขภาพ ด้าน
วรรณกรรมท้องถิ่น และด้านคุณธรรมจริยธรรมซึ่งความรู้ดังกล่าวน ามาพัฒนาผู้สูงอายุทางร่างกาย 
อารมณ์ สังคม และสติปัญญา จนผู้สูงอายุมีศักยภาพแห่งการพึ่งตนเอง 
 ใจเพชร  กล้าจน (2553 : 82 - 95, 122 - 126) ศึกษาเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแล
สุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร พบว่า ผู้เข้าอบรมกับศูนย์เรียนรู้ฯ 
ในระหว่างปี พ.ศ.2538 - 2551 ผู้เข้าอบรมมีอาการของความเจ็บป่วยลดลงภายใน 5 วัน 1,291 คน 
คิดเป็นร้อยละ 92.41 เก็บตัวอย่าง จาก 1 ,397 คน ในปี พ.ศ.2552 ผู้เข้าอบรมมีอาการของความ
เจ็บป่วยลดลงภายใน 7 วัน คิดเป็นร้อยละ 94.51 เก็บตัวอย่างจาก 1 ,803  อาการ และ ในช่วง 1 
มกราคม ถึง 30 มิถุนายน 2553  ผู้เข้าอบรมมีอาการของความเจ็บป่วยลดลง 691 อาการ คิดเป็น
ร้อยละ 77.99 เก็บตัวอย่างจาก 886 อาการ โดยพบสาเหตุ   ของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์
ทางเลือกวิถีพุทธ 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ 1) ร้อนเย็นไม่สมดุล 2) ท าบาป 3) ไม่ท าบุญ และ4) เพ่ิมพูน
ความวิตกกังวล แบ่งกลุ่มอาการเจ็บป่วยตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธเป็น 5 กลุ่มอาการได้แก่                  
1) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน 2) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน 3) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่างกายร้อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ้นพร้อมกัน 4) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิด
จากร่างกายร้อนเกินตีกลับเป็นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก) และ 5) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มี
สาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกินตีกลับ เป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก) และพบการปรับสมดุลเพ่ือ
แก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ด้วยแนวทาง “3  สูตรปรับสมดุล 4 กลวิธีหลัก 
9 เทคนิค” 
 รุ่งโรจน์  สงสระบุญ (2559 : 133 - 144) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรคไม่ติดต่อตาม
แนวทางพุทธศาสนา ศึกษาจากผู้ป่วยที่เป็นผู้สูงอายุและนอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเอกชนที่ป่วย
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เป็นโรคไม่ติดต่อจ านวน 400 คน พบปัจจัยที่มีผลต่อการรักษาโรคไม่ติดต่อตามแนวทางพุทธศาสนา 7 
ปัจจัย คือ การสวดมนต์ การนั่งสมาธิ การสนทนาธรรม การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ การออก
ก าลังกาย การมีอารมณ์ดี และการปฏิบัติตนตามนาฬิกาชีวิต และได้สร้างสมการพยากรณ์การมี
สุขภาพดีคือ การมีสุขภาพดีเท่ากับ .308  การรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ .156 การออกก าลัง
กาย .144 การปฏิบัติตนตามนาฬิกาชีวิต .108  การสวดมนต์ .104 การนั่งสมาธิ ที่สามารถร่วมกัน
อธิบายความผันแปรของการมีสุขภาพดี ได้ร้อยละ 65.8 และสมการถดถอยที่ได้มีความแปรปรวน
เท่ากับ .378 
 ภาณุวิชญ์ ปญฺญาปโชโต (2560 : 1 - 10) ท าการวิจัยเชิงเอกสารเพ่ือศึกษาพุทธวิธีในการ
บ าบัดรักษาโรคที่ปรากฏในคัมภีร์พระพุทธศาสนา พบว่า พระพุทธเจ้าทรงมีพุทธานุญาตให้ใช้ยา
สมุนไพร ซึ่งล้วนแต่เป็นยาแบบพ้ืนบ้านที่คนในสังคมยุคนั้นพึงมีและใช้กันอยู่แล้ว ซึ่งท าให้พระภิกษุ
สงฆ์สามารถหาใช้ได้ง่ายและสะดวก การใช้เภสัชสมุนไพร ตามที่ระบุไว้ในพระวินัยปิฎก หมวดเภสัช
ขันธกะนั้นพบว่ามีการจัดและเรียบเรียงหมวดหมู่ของใช้สมุนไพรต่าง ๆ ไว้ค่อนข้างดี แต่ส่วนใหญ่
พบว่าไม่ได้มีการระบุถึงเครื่องประกอบยา กรรมวิธีในการปรุง รวมถึงวิธีการใช้ยาอย่างชัดเจนมากนัก 
ในบางแห่งจะระบุแต่เพียงสรรพคุณที่ใช้รักษาโรคไว้เท่านั้น ตั้งข้อสังเกตได้ประการหนึ่ งคือ
พระพุทธเจ้าแม้จะทรงมีความรู้เรื่องการใช้ยาสมุนไพรเป็นอย่างดี แต่พระองค์ไม่ได้เป็นผู้แนะน าหรือ
บอกตัวยาที่ใช้รักษาโรคไว้ทั้งหมด พบว่าบางครั้งเมื่อภิกษุอาพาธและเข้าไปกราบทูลว่าเคยฉันยาชนิด
นั้นแล้วหาย เมื่อทรงวินิจฉัยว่าเหมาะสม พระองค์ทรงตรัสอนุญาตให้น าไปใช้ได้ จึงไม่ได้ระบุกรรมวิธี
ต่าง ๆ ไว้อย่างชัดเจนมากนัก ส าหรับหลักพุทธธรรมที่ใช้บ าบัดรักษาโรคทางใจ ส่วนใหญ่พบว่าล้วนแต่
เป็นหลักธรรมส าคัญที่ทางพระพุทธศาสนาน าไปใช้เพ่ือความละคลายจากความยึดมั่นถือมั่นและ
น าไปสู่การบรรลุ มรรค ผล นิพพาน ทั้งสิ้น ดังพุทธพจน์ที่ตรัสว่า "ธรรมที่เราแสดงล้วนมีความมุ่ง
หมายเพ่ือคลายความก าหนัด" โดยธรรมโอสถหมวดใหญ่ คือ โพธิปักขิยธรรม 37 สัญญา 10 ไตร
ลักษณ์ พระรัตนตรัย อนัตตา และหลักธรรม เป็นต้น ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงน าไปใช้กับ
ผู้ป่วยหนักใกล้ตายที่ไม่อาจให้การเยียวยารักษาใด ๆ ได้อีกแล้วนั้น (ผู้ป่วยมรณวิถี) พบว่าการใช้ธรรม
โอสถจะสามารถน าไปใช้รักษาเยียวยาทางด้านจิตใจแทน ธรรมโอสถที่พระพุทธเจ้าทรงน ามาใช้ใน
ผู้ป่วยมรณวิถีมากที่สุดได้แก่หลักธรรมเรื่องของ ขันธ์ 5 อายตนะ 12 วิญญาณ 6 เวทนา 6 เป็นต้น มา
ให้ได้พิจารณาเพ่ือให้เห็นแจ้งในความเป็นอนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ทั้งนี้ทรงมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้บุคคล
นั้นได้เข้าใจถึงแก่นแท้แห่งชีวิตว่าเป็นอย่างไร จะได้เกิดความเข้าใจในกระบวนการของชีวิต และ
สามารถวางจิตใจในขณะได้รับความเจ็บป่วยและความตายได้อย่างถูกต้อง 
 ศิริพร ทัศนศรี (2560  : 144) ศึกษาเรื่องพุทธวิธีการรักษาโรคด้วยโพชฌงค์ : ผลแห่งการ
ปฏิบัติหรือมหัศจรรย์แห่งมนต์ คาถา หลักการที่ส าคัญเกี่ยวกับการป้องกันและรักษาสุขภาพ คือ หลัก
โพชฌงค์ท้ัง 7 ซึ่งเป็นองค์แห่งการรู้แจ้ง เป็นการบรรลุธรรมในพระพุทธศาสนา ผู้สนใจในเรื่องสุขภาพ 
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จึงควรเจริญสติที่ระลึกรู้เท่าทันสภาวธรรมปัจจุบันภายในกายกับจิต มีปัญญาหยั่งเห็นสภาวธรรมตาม
ความเป็นจริง มีความเพียรในการปฏิบัติธรรม มีปีติความอ่ิมใจ มีปัสสัทธิสงบกาย สงบใจ มีสมาธิตั้ง
มั่นในสภาวธรรมปัจจุบัน และมีอุเบกขาวางเฉยตามรู้สิ่งที่จิตรับรู้ได้สม่ าเสมอ เมื่อเป็นเช่นนั้นก็จะ
สามารถประสบความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม เมื่อมีความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมแล้วย่อม
ส่งผลต่อสุขภาพไปโดยปริยาย เนื่องจากจิตเป็นนาย กายเป็นบ่าว เมื่อจิตดี กายย่อมจะดีด้วยเป็น
ธรรมดา และแม้เพียงการสวดโพชฌังคปริตร ก็สามารถรักษาโรคได้เช่นกันเพราะการสวดมนต์คือสื่อ
ของภาษา คาถาที่เปล่งออกมามีพลังในตัวเอง เพราะเป็นค าที่มีอักขระต่าง ๆ ยังให้เสียงที่เปล่งออกมา
สะเทือนไปยังอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายและสามารถรักษาอวัยวะที่เจ็บป่วยได้ นอกจากนี้ความหมาย
ของคาถายังเป็นสัจธรรม มีอานุภาพในตัวเอง การสวดมนต์เป็นการรู้จักป้อนข้อมูลที่ดีแก่ตนเอง                   
มีพลานุภาพก่อให้เกิดพลังด้านบวกโดยรับข้อมูลจากคาถาต่าง ๆ ก็ย่อมส่งผลดีต่อสุขภาพได้เช่นกัน 
อย่างไรก็ตาม สิ่งส าคัญท่ีสุดในเรื่องสุขภาพคือ การใช้ความเป็นผู้มีสุขภาพดีเป็นเครื่องมือในการฝึกหัด
ขัดเกลาตนเองให้สามารถบรรลุธรรมในทางพุทธศาสนาได้ 
 พระมหาประภาส ปริชาโน (แก้วเกตุพงษ์) และพระราชปริยัติวิมล (ศรีสุระ) (2560 : 190) 
ศึกษาพุทธวิธีบ าบัดโรคด้วยธรรมโอสถสู่การดูแลสุขภาพที่ดี ได้ข้อสรุปว่าพุทธวิธีบ าบัดรักษาโรคของ
พระพุทธองค์ในการรักษาโรคต่าง ๆ ด้วยเภสัช 5 ชนิด คือ เนยใส เนยข้น น้ ามัน น้ าผึ้ง น้ าอ้อย ยา
สมุนไพรอื่น การใช้ความร้อนบ าบัดและการผ่าตัด การรักษาโรคทางใจ คือ ตัดกิเลสพร้อมทั้งอนุสัยอัน
ได้แก่ ความโลภ ความโกรธ ความหลง และความมัวเมา ทรงแสดงธรรมะโอสถ เลือกธรรมะตรงตาม
ภาวะของโรคเมื่อฟังแล้วพิจารณาตาม ท าให้จิตใจสงบระงับผ่อนคลาย เป็นสมาธิ ส่งผลไปถึงกายให้
หายจากโรคทางกายและโรคทางใจได้ 
 เรื่องผู้สูงอายุ 
 อัญญา ปลดเปลื้อง (2560  : 91 - 103) ศึกษาเรื่องวิถีชีวิตของผู้สูงอายุที่มีอายุมากกว่า               
80 ปี ในพ้ืนที่จังหวัดกาญจนบุรีจ านวน 5 คน โดยใช้วิธีการศึกษาเชิงคุณภาพแบบวิธีวิทยาแบบเรื่อง
เล่า พบว่าผู้สูงอายุที่มีอายุยืนมีพฤติกรรมที่ส าคัญ 5 ประเด็นหลักคือ 1) การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์ ส่วนใหญ่คือปลา และผักตามพ้ืนบ้าน 2) การออกก าลังกายสม่ าเสมอ โดยจะออกก าลังกาย
ตามสภาพของแต่ละคน ได้แก่ การเดินไปตลาด การเดินไปท าบุญใส่บาตร การวิ่งเหยาะ ๆ รอบบ้าน 
และการเต้นแอโรบิก การช่วยท างานบ้าน การท างานเล็ก ๆ น้อย ๆ ในไร่ในสวน 3) จิตอาสา เสียสละ
เพ่ือส่วนร่วม ผู้สูงอายุที่อายุยืนจะมีกิจกรรมทางสังคม การท ากิจกรรมต่าง ๆ นี้ ท าให้ผู้สูงอายุได้
ใกล้ชิดกับเพ่ือนผู้สูงอายุคนอ่ืน ๆ เกิดการช่วยเหลือกันเอง กิจกรรมเหล่านี้เป็นการสร้างความรู้สึกมี
คุณค่าในตนเองแก่ผู้สูงอายุ และมีความสุขที่ได้ท าประโยชน์ให้แก่ผู้อ่ืน 4) มีความรักความผูกพันต่อ
คนในครอบครัว ผู้สูงอายุที่มีอายุยืน จะพักอาศัยอยู่กับครอบครัว ได้แก่ อยู่กับคู่ชีวิต อยู่กับครอบครัว
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ของลูกหลานซึ่งเป็นบ้านเดิมที่เคยอยู่มาก่อน ท าให้ผู้สูงอายุได้ด าเนินกิจกรรมร่วมกับครอบครัวด้วย
และ 5) ท าจิตใจให้สงบ ใช้ธรรมะเป็นที่พ่ึง 
 ทิวาพร  หงษ์ร่อน (2557 : 109 - 110) ท าการวิจัยเชิงคุณภาพแนวปรากฏการณ์วิทยา            
เชิงตีความ เพ่ือท าความเข้าใจประสบการณ์ทางจิตใจและความหมายของความเชื่อมโยงกับธรรมชาติ
ผ่านการท าสวนในผู้สูงอายุที่เป็นพฤฒิพลัง โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก 8 ราย พบว่าพบว่าผลจากการอยู่กับ
ต้นไม้และการท าสวนของผู้สูงอายุ เกิดประโยชน์ทั้งทางด้านสุขภาวะทางร่างกายและจิตใจ การมีส่วน
ร่วมในสังคม และความมั่นคงทางด้านร่างกายและจิตใจซึ่งเป็นองค์ประกอบของการเป็นผู้สูงอายุที่มี
ศักยภาพ หรือพฤฒิพลัง จึงสามารถใช้ต้นไม้และการท าสวนเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพใน
การด าเนินชีวิตของผู้สูงอายุได้ และได้ให้ข้อเสนอแนะในการน างานวิจัยไปใช้ว่า นักจิตวิทยาการ
ปรึกษา สามารถน าการปลูกต้นไม้และการท าสวนมาใช้ในกระบวนการปรึกษาเชิงจิตวิทยาได้
หลากหลายวัตถุประสงค์ เช่น การใช้ต้นไม้และการท าสวนเพ่ือเพ่ิมการรับรู้ตนเองและความภาคภูมิใจ
ในตนเอง ใช้ในการพัฒนาทักษะทางสังคมและการสร้างสัมพันธภาพ ใช้เป็นกิจกรรมที่ช่วยลดช่องว่าง
และสร้างสัมพันธภาพระหว่างวัยในครอบครัว ใช้ในการเรียนรู้และเข้าใจธรรมชาติของชีวิต ใช้เป็น
เครื่องมือที่ช่วยให้เกิดปัญญาและเข้าใจการเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนของธรรมชาติและชีวิตได้
แจ่มชัดมากขึ้นเมื่อใช้ร่วมกับการเรียนรู้ค าสอนตามหลักพุทธศาสนา ท าให้ผู้สูงอายุเข้าใจและยอมรับ
การเปลี่ยนแปลงและความเจ็บป่วยทางร่างกายได้มากข้ึน เป็นต้น 
 ศุภเจตน์  จันทร์สาส์น (2555  : 201, 212) ศึกษาเรื่องพฤฒิพลังของผู้สูงอายุไทย การปัน
ผลทางประชากร และโอกาสทางเศรษฐกิจของประเทศไทยในสังคมสูงวัย. สรุปความหมายของพฤฒิ
พลังของผู้สูงอายุว่า หมายถึง ผู้สูงอายุที่มีสุขภาพแข็งแรง ทั้งสุขภาพกายและสุขภาพจิต มีส่วนร่วมทั้ง
ในการท างาน กิจกรรมในครอบครัว และกิจกรรมในชุน รวมทั้งมีความมั่นคงทั้งทางด้านการเงินและ
ด้านการอยู่อาศัย ซึ่งท าให้ผู้สูงอายุกลายเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าทั้งต่อครอบครัว ชุมชน และ
ประเทศชาติ โดยไม่เป็นเพียงประชากรพ่ึงพิงของสังคมอีกต่อไป เมื่อพิจารณาระดับพฤฒิพลังของ
ผู้สูงอายุทางด้านสุขภาพ ด้านการมีส่วนร่วม และด้านความมั่นคงพบว่า ผู้สูงอายุไทยยังมีพฤฒิพลังใน
ระดับที่ไม่สูงพอที่จะน าพาตนเองให้หลุดพ้นจากการเป็นประชากรพ่ึงพิงทางเศรษฐกิจและสามารถมี
ส่วนร่วมทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นด้านสุขภาพและด้านความมั่นคง
ด้านการเงิน กล่าวคือ ผู้สูงอายุไทยจ านวนไม่น้อยยังคงมีปัญหาด้านสุขภาพกาย ในขณะที่ผู้สูงอายุ
ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถพ่ึงพาตนเองในทางเศรษฐกิจได้ และเป็นการยากที่ระดับความมั่นคงด้าน
การเงินในปัจจุบันจะเป็นไปอย่างยั่งยืน เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่ต้องพ่ึงพารายได้จากเงินอุดหนุน
จากสมาชิกในครอบครัวซึ่งไม่ยั่งยืนในสังคมสูงวัยเป็นหลัก ลักษณะดังกล่าวจะท าให้เกิดข้อจ ากัดใน
การบริโภคของผู้สูงอายุ และท าให้เป็นการยากที่ประเทศไทยจะสามารถอาศัยประชากรวัยสูงอายุที่มี
สัดส่วนเพ่ิมขึ้นนี้ในการชดเชยการลดลงของสัดส่วนประชากรวัยแรงงานเพ่ือสร้างการปันผลทาง
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ประชากรครั้งที่ 2 (โอกาสทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการเจริญเติบโตของสัดส่วนประชากรวัยสูงอายุ) 
และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยส าคัญ 
 งานวิจัยในต่างประเทศ 
 อาลี เนสเสอร์ และคนอ่ืน ๆ (Ali Nasser A et al.  2017 : 401) เชื่อว่าความรู้ เรื่อง
ทรัพยากรสมุนไพรในท้องถิ่นมีความส าคัญต่อการก าหนดการใช้สมุนไพรอย่างละเอียดและเป็นระบบ 
และเอกสารทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการใช้สมุนไพรแบบดั้งเดิมในภูมิภาคอัล บาฮาห์ (Al Bahah)                  
มีน้อย จึงท าการรวบรวมข้อมูลเภสัชวิทยาชาติพันธุ์ (Ethno pharmacological) จากประชาชน
พ้ืนบ้านเกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรภูมิภาค อัล บาฮาห์ และตรวจสอบว่าการใช้งานแบบดั้งเดิมนั้น
พิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ได้หรือไม่ จากการส ารวจพบพืช 39 ชนิดที่มีการให้ข้อมูลว่ามีประโยชน์ทาง
การแพทย์ แจกแจงได้ 28 ครอบครัว ชื่อของสมุนไพรรายงานด้วยชื่อพ้ืนบ้าน สมุนไพรที่ค้นพบใช้ใน
การรักษาโรคผิวหนัง รวมถึงไฟไหม้ แผล หูด โรคติดเชื้อลิชมาเนีย (Leishmaniosis) การห้ามเลือด 
ตามด้วยระบบทางเดินอาหาร โรคไขข้อ ปัญหาทางเดินหายใจ โรคเบาหวาน ป้องกันพิษงู มาลาเรีย 
และตาอักเสบ 
 อาหมัด และคนอ่ืน ๆ (Ahmad, K. S et al.  2017 : 1) จัดท าเอกสารเกี่ยวกับภูมิปัญญา
พ้ืนเมืองด้านการใช้เภสัชวัตถุในหมู่บ้านเคล (Kel) ตั้งอยู่ที่หุบเขานีลัมตอนเหนือ (Upper Neelum) 
อาซัดแคชเมียร์ ประเทศปากีสถาน ด้วยการสัมภาษณ์ผู้ใช้ข้อมูลหลักจ านวน 20 คน พบพืชที่รักษา
โรคได้ 50 ชนิด แจกแจงได้ 33  พันธุ์ รักษาโรคได้ 13  ประเภทโรค ส่วนใหญ่ใช้ใบเป็นวัตถุในการ
รักษา การต้มเป็นการปรุงยาที่พบโดยทั่วไป พืชที่พบมีผลต่อระบบปัสสาวะ โรคหัวใจ ศีรษะล้าน และ
การแท้งบุตร 
 เพลทเซอร์ คาร์ล และคนอื่น ๆ (Peltzer, Karl et al.  2016 : 1 - 11) ท าการศึกษา Cross 
Sectional กลุ่มตัวอย่างคือผู้ใหญ่ที่ป่วยตัวโรคเรื้อรังในประเทศลุ่มแม่น้ าโขงตอนใต้ กัมพูชา เวียดนาม
และประเทศไทยจ านวน 4,799 คน ด้วยแบบสอบถามสากลเพ่ือวัดการใช้การแพทย์ทางเลือกและ
การแพทย์เสริม (I - CAM) พบความชุกของการให้ค าปรึกษาของผู้ให้บริการการแพทย์ทางเลือกและ
การแพทย์เสริมเป็นเวลา 1 ปี เท่ากับร้อยละ 26 เฉพาะกัมพูชาร้อยละ 27 ประเทศไทยร้อยละ 26.3  
และเวียดนามร้อยละ 23.9 ประเภทของการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมที่ใช้ทั่วไป คือ
สมุนไพรร้อยละ 17.3  การนวด ร้อยละ 6 และการฝังเข็มร้อยละ 5.5 ร้อยละ 40.9 ของกลุ่มตัวอย่าง
พ่ึงตนเองด้วยการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา แจกแจงแต่ละ
ประเทศคือ ร้อยละ 50.7 ในกัมพูชา ร้อยละ 48.1 ในไทย และ ร้อยละ 25.4 ในเวียดนาม พึ่งตน เอง
ด้วยการแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมภายใน 12 เดือนที่ผ่านมา ประเภทของการพ่ึงตนเอง
พบว่าส่วนใหญ่ใช้การสวดมนต์ร้อยละ 30.1 การนั่งสมาธิร้อยละ 13.9 ข้อสรุปของการศึกษาครั้งนี้
พบว่า ผู้ป่วยด้วยโรคเรื้อรังในกัมพูชา ไทยและเวียดนามยังใช้และพอใจการแพทย์ทางเลือกและ
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การแพทย์เสริม การใช้การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมอาจมีประโยชน์โดยเฉพาะกรณีที่ผู้ป่วย
ที่ถูกจ ากัดเรื่องการเข้าถึงระบบสุขภาพ และสิ่งที่ส าคัญคือผู้ให้บริการด้านสุขภาพมีความรู้ความเข้าใจ
ถึงการใช้การแพทย์ทางเลือกและการแพทย์เสริมของผู้ป่วยโรคเรื้อรัง โดยเฉพาะปฏิสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น
จากยาสมุนไพร 
 ซินดารา  และคนอ่ืน ๆ (Sydara, K., et al. 2005 : 199) ส ารวจทัศนคติและความรู้ของ
สมาชิกและเจ้าหน้าที่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวในการใช้การแพทย์ดั้งเดิม การใช้ยา 
การแพทย์ดั้งเดิมเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและถือว่าเป็นประโยชน์ส าหรับประเทศที่มีรายได้น้อยที่มี
ปัญหาการเข้าถึงยาแผนปัจจุบัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวจึงสนับสนุนการใช้การแพทย์
ดั้งเดิมควบคู่กับการแพทย์แผนปัจจุบัน ท าการส ารวจทัศนคติและความรู้ของประชาชนและเจ้าหน้าที่
สุขภาพจ านวน 600 ครัวเรือน ในพ้ืนที่ราบลุ่มแขวงปากเซ (Pakse) และพ้ืนที่ภูเขาแขวงปากซอง 
(Paksong) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบว่า ร้อยละ 77 ของครัวเรือนเคยใช้การแพทย์
ดั้งเดิม ที่ประกอบด้วย การใช้ยาสมุนไพร ซาวน่า การนวด และการฝังเข็ม เหตุผลการใช้คือรับรู้ถึง
ประสิทธิผล การใช้ประโยชน์มีความคล้ายคลึงกันของคนในพ้ืนที่ราบลุ่ม กับพ้ืนที่ภูเขาสูง เช่นเดียวกับ
คนเมืองและคนชนบท การแพทย์ดั้งเดิมถูกใช้ทั้งกับโรคเรื้อรังและโรคเฉียบพลัน ผลของการสนทนา
กลุ่มเสนอว่าควรมีการฝึกอบรมส าหรับผู้ให้บริการการแพทย์ดั้งเดิมและกับควรมีสวนสมุนไพรใน
หมู่บ้าน  
 

สรุป 
 การสาธารณสุขมูลฐาน เป็นการสร้างให้ประชาชนสามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้ เป็น
แนวทางการแก้ปัญหาสุขภาพที่ยั่งยืน หนึ่งในกลวิธีที่ส าคัญส าหรับงานสาธารณสุขมูลฐาน คือการ
กลับมาส่งเสริมการแพทย์ดั้งเดิมหรือภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ที่จะช่วยให้ประชาชนพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพได้ และควบคุมค่าใช้จ่ายสุขภาพได้ดีขึ้น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ  เป็นภูมิปัญญา
ของชาวบ้าน ที่มีการประสานกลมกลืนกับวิถีชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของพุทธศาสนา ความเชื่อเรื่อง
การเจ็บป่วยและวิธีการรักษา ไม่ใช่เป็นมิติทางด้านกายที่เป็นรูปธรรมเพียงอย่างเดียว มีเรื่องของใจที่
เป็นนามธรรมด้วย การดูแลสุขภาพอย่างมีประสิทธิลจึงเป็นเรื่องของการใช้เภสัชวัตถุ และการท าบุญ
ร่วมกัน 
 เภสัชวัตถุหมายถึง สิ่งต่าง ๆ เช่นพืชต่าง ๆ  ที่น ามาปรุงเป็นอาหารและยา เพ่ือสร้างหรือ
ฟ้ืนฟูสุขภาพ มีเครื่องบ่งชี้สรรพคุณยา คือรสยาในการแพทย์แผนไทย ฤทธิ์ร้อน  – เย็นในการแพทย์                           
วิถีพุทธซึ่งความรู้ 2 ศาสตร์นี้ได้ถูกผสมกลมกลืนเป็นวิธีการรักษาของท้องถิ่นที่มีองค์ความรู้นี้ เพ่ือให้
การเก็บข้อมูลเภสัชวัตถุ สามารถน าไปใช้ในระดับชาวบ้าน ชาวชุมชนได้จริง ข้อมูลเกี่ยวกับชื่อของ
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เภสัชวัตถุ ชื่อท้องถิ่น ข้อมูลเกี่ยวกับรสของยา และฤทธิ์ร้อน-เย็นของเภสัชวัตถุเป็นข้อมูลขั้นต่ าที่ควร
ทราบ  
 บุญ หมายถึง การกระท าการช าระจิตให้สะอาดจากอกุศล โลภะ โทสะ โมหะ และให้ผล
เป็นความสุข ภพที่น่าชื่นชมซึ่งแตกต่างกันตามเงื่อนไขของแต่ละบุคคล ซึ่งบุญจะเกิดขึ้นได้ต้องมีการ
กระท าเหตุคือการท าบุญ คือบุญกิริยาวัตถุ อันประกอบด้วย ทาน ศีล และภาวนา การท าบุญรักษา
โรคมี 2 กิจกรรมหลัก คือ การท ากิจกรรมที่เป็นความดีแก่สังคมร่วมกับหมู่มิตรดี ซึ่งเป็นระดับโลกียะ 
และการลดกิเลส ที่เป็นระดับโลกุตระ  
 การศึกษาวิจัยเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งนี้ใช้แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยา
การแพทย์ร่วมกับทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม โดยมานุษยวิทยาการแพทย์เห็นว่าสุขภาพ
และความเจ็บป่วย เป็นปรากฏการณ์ทั้งทางชีวภาพและสังคมวัฒนธรรม มิใช่อย่างใดอย่างหนึ่ง 
การศึกษาเรื่องนี้ จึงควรใช้แนวคิดนิเวศวิทยาวัฒนธรรม เพ่ือใช้อธิบายแนวคิดว่าด้วยเหตุของโรค และ
ส่วนที่เป็นแบบแผนพฤติกรรมในการดูแลรักษา ใช้ทฤษฎีสัญลักษณ์และการตีความและแนวคิด
เกี่ยวกับวัฒนธรรมกับการดูแลสุขภาพความคิด มาการท าความเข้าใจพฤติกรรม ความคิด ความเชื่อ 
เกี่ยวกับสุขภาพและความเจ็บป่วยในหลายมิติ โดยการใช้วิธีการชาติพันธุ์วรรณนาเพ่ือท าการศึกษา
แบบองค์รวมในเรื่องราวของคนและวัฒนธรรมการใช้เภสัชวัตถุของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว และ
ตามทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม วัฒนธรรม คือ ความคิด และพฤติกรรม หรือผลของ
ความคิดที่ติดตัวบุคคลเมื่อบุคคลไปไหนวัฒนธรรมก็ติดตัวไปถึงนั่นด้วยเสมอ กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว                 
ในภาคอีสาน ประเทศไทย และในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว คือ กลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน 
มีการอพยพเคลื่อนย้ายไปมาระหว่างสองฝั่งแม่น้ าโขงต่อเนื่องมายาวนาน ดังนั้นวิถีชีวิตความเป็นอยู่
และภาษาที่ใช้จึงเป็นหนึ่งเดียวกัน แต่เนื่องจากวัฒนธรรมเป็นพลวัตมีการเปลี่ยนแปลงให้สอดคล้อง
กับปัจจัยต่าง ๆ ณ เวลานั้นเพ่ือความอยู่รอดของชีวิต การศึกษาการใช้เภสัชวัตถุในผู้สูงอายุกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทลาว ในภาคอีสาน ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะช่วยให้เกิด
ความเข้าใจในวัฒนธรรมของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในภูมิปัญญาของบรรพชนชาวไทลาว และการปรับ
ประยุกต์วัฒนธรรมมาสู่ภูมิปัญญาท้องถิ่นท่ีใช้ในปัจจุบัน 
 ผู้สูงอายุเป็นผู้ที่มีคุณค่า มีประสบการณ์ชีวิตสูง พ่ึงพาตนเองได้ การผ่านอายุที่ 60 แล้วต้อง
หยุดกิจกรรมที่มีคุณค่าทุกอย่าง แล้วกลับไปใช้ชีวิตในอีกรูปแบบหนึ่ง นอกจากจะเป็นการสูญเสีย
ก าลังส าคัญในการพัฒนาสังคมโลกแล้วอาจก่อให้เกิดความทุกข์ทางใจกับผู้สูงอายุ และส่งผลเป็น
ปัญหาเรื่องเศรษฐกิจ สาธารณสุขต่อไป การจัดท าบทเรียนที่ดีเพ่ือสนับสนุนให้ผู้ที่มีอายุ 60 ปีก้าวผ่าน
ช่วงการเปลี่ยนแปลงอย่างมั่นคง นั้นควรท าตามทฤษฎีการท ากิจกรรมของผู้สูงอายุ ที่เสนอว่าต้องมี
แบบแผนให้ผู้สูงอายุสามารถท ากิจกรรมได้เท่ากับคนในวัยกลางคน โดยสนับสนุนให้มีกิจกรรมต่าง ๆ 
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ให้มีความสนใจและเกี่ยวข้องกับสุขภาพในวัยเดียวกัน เน้นความสัมพันธ์ระหว่างกิจกรรมทางสังคม 
และความพึงพอใจในชีวิต  
 

กรอบแนวคิดในการวิจัย  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่  1  กรอบแนวคิดการวิจัยเรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 

การวิจัยเชิงคุณภาพ 
-------------------------------------------------
- 
แนวคิดและทฤษฎีมานุษยวิทยาการแพทย์ 
ทฤษฎีการแพร่กระจายทางวัฒนธรรม 
กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 
-------------------------------------------------
- 
แนวคิดการสาธารณสุขมูลฐาน 
แนวคิดภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ 
แนวคิดเก่ียวกับเภสัชวัตถุ 
แนวคิดเรื่องบุญกับการรักษาโรค 
 

การวิจัยเชิงปริมาณ 
---------------------------------------------------
--วิ เ ค ร า ะ ห์ อ ง ค์ ป ร ะ ก อ บ 
เภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ 
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 

ความรู้เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา 
ที่สัมพันธ์กับบุญ ของผู้สูงอายุ
ก ลุ่ ม ช า ติ พั น ธุ์ ไ ท ล า ว 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแมน่้ าโขง 

บท เ รี ยนการ พัฒนาสุ ขภาพ 
ของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว 
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 

ถอดรหัสภูมิปัญญา 
แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับ
การพัฒนาผู้สูงอายุ 
แนวคิดบทเรียนส าเร็จรูป 



 

 

บทท่ี 3 
วิธีด ำเนินกำรวิจัย 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิจัยและพัฒนา โดยใช้กระบวนการ
การวิจัยแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) เริ่มการศึกษาจากการวิจัยเชิงคุณภาพแนว
มานุษยวิทยาการแพทย์ เพ่ือส ารวจการน าเภสัชวัตถุในสวน ป่า และนา รวมทั้งการท าบุญของผู้สูงอายุ
มาใช้ในการรักษาโรค น าข้อมูลที่ได้มาท าวิจัยเชิงปริมาณด้วยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ  
(Exploratory Factor Analysis) เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย น าผลที่ได้มาพัฒนาบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น้ าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ 
 ผู้วิจัยเตรียมความพร้อมในการเข้าพ้ืนที่ศึกษาโดยเตรียมสมุดบันทึก ปากกา ดินสอ กล้อง
ถ่ายภาพ เครื่องบันทึกเสียง รวมทั้งอุปกรณ์อ่ืน ๆ ตามแนวทางในการเก็บข้อมูล ตัวผู้วิจัยซึ่งถือว่าเป็น
เครื่องมือที่ส าคัญได้มีการเตรียมด้านทัศนคติการรวบรวมข้อมูลโดยพยายามท าตัวให้เป็นกลางปฏิบัติ
ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทของชุมชนที่เข้าไปเก็บข้อมูลให้มากท่ีสุด โดยมีขั้นตอนด าเนินการ
ศึกษาวิจัย ดังนี้ 
  1.  ศึกษาข้อมูล จากเอกสาร ต าราวิชาการ และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  2.  เลือกพ้ืนที่ท าการศึกษา และกลุ่มผู้ให้ข้อมูล 
  3.  เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
  4.  ก าหนดวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  ก าหนดวิธีการตรวจสอบข้อมูล 
  6.  ก าหนดวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
  7.  ด าเนินการวิจัยตามขั้นตอนที่ก าหนดไว้ 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสารแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เพ่ือศึกษาและท าความเข้าใจ
ในหลายมิติ เพ่ือให้สามารถวิเคราะห์ประเด็นที่ศึกษาได้อย่างลุ่มลึก น าสู่การพัฒนากรอบแนวคิดการ
วิจัยและแนวทางการศึกษา โดยใช้กระบวนการศึกษาวิจัย แบบหลายขั้นตอน ผู้วิจัยแบ่งการวิ จัย
ออกเป็น 3  ขั้นตอน ดังนี้ 
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ขั้นตอนที่  1  กำรวิจัยเชิงคุณภำพ  
 การศึกษาในขั้นตอนนี้มีเป้าหมายในการศึกษาเพ่ือท าเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา                        
ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหารกับอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะ
เขตกับจ าปาสัก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ  โดยอาศัย
เทคนิคการวิจัยแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม ซึ่งมีขอบเขตการศึกษา เครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ การ
รวบรวมข้อมูล การตรวจสอบคุณภาพข้อมูล และการวิเคราะห์ข้อมูล รายละเอียดดังนี้  
 การศึกษาวิจัยเรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีขอบเขตการศึกษา 3 ด้าน คือ  
 ขอบเขตด้ำนพื้นที่ที่ศึกษำ  
 การวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดพ้ืนที่โดยสัมพันธ์กับผู้ให้ข้อมูลหลัก แบบยึดจุดมุ่งหมายของ
การศึกษาเป็นหลัก โดยผู้วิจัยเป็นผู้เลือก โดยเน้นความเหมาะสมกับแนวคิด จุดมุ่งหมาย และ
วัตถุประสงค์ของการศึกษา คือ ศึกษาและพรรณนาเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยเลือกพ้ืนที่เฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) ในชุมชนที่มีใช้เภสัชวัตถุและบุญเด่นชัด และสนับสนุนด้วยกระบวนการ
ทบทวนทางวิชาการและการลงพ้ืนที่จริง ผู้วิจัยจึงได้ท าการเลือกพ้ืนที่ อ าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร ที่อยู่ของอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ผู้ค้นพบการแพทย์วิถีพุทธ ท่านเป็นหมอชาว
ไทลาวที่มีความโดดเด่นเรื่องการใช้เภสัชวัตถุและบุญในการรักษาโรค และตามทฤษฎีการแพร่กระจาย
ทางวัฒนธรรม ที่มีแนวคิดว่า วัฒนธรรมจะแพร่กระจายจากจุดศูนย์กลาง หรือ จุดก าเนิด ไปตามพ้ืนที่
เท่าท่ีจะไปได้ในเขตภูมิศาสตร์เดียวกันและยุคสมัยใกล้เคียงกัน ผู้วิจัยจึงเลือกพ้ืนที่แขวงสะหวันนะเขต 
ใน สปป.ลาว ที่อยู่ตรงข้ามกับจังหวัดมุกดาหาร โดยมีแม่น้ าโขงกั้นอยู่ ต่อมาผู้วิจัยพบว่า องค์ความรู้
เรื่องบุญ ของอาจารย์ใจเพชร ได้รับอิทธิพลจากพ่อครูสมณโพธิรักษ์ สมณะชาวไทลาว ผู้น าชาวอโศก 
ที่ตั้งชุมชนหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก อยู่ที่ จังหวัดอุบลราชธานี จึงเลือกพ้ืนที่นี้และแขวงจ าปาสัก ที่
อยู่อีกฝั่งแม่น้ าเป็นพ้ืนที่ศึกษาเพ่ิมเติม โดยสรุปพ้ืนที่ศึกษาในงานวิจัยนี้คือ อ าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร กับบ้านราชธานีอโศก ต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี และแขวง
สะหวันนะเขตกับจ าปาสัก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ขอบเขตด้ำนเนื้อหำ  
 การศึกษาครั้งนี้ ผู้วิจัยก าหนดขอบเขตเนื้อหาตามข้อก าหนดในวัตถุประสงค์ของการศึกษา                      
โดยศึกษาวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสัมพันธ์เชื่อมโยงการใช้เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ของผู้สูงอายุ 
และการท าบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เก่ียวกับการ
รักษาโรค โดยการวิจัยแนวแนวมานุษยวิทยาวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียด คือ 
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  1.  ศึกษาบริบทชุมชนกลุ่มชาติพันธุ์ ไทลาว ในประเทศ ไทย และสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน โดยศึกษาบริบท วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด 
วิถีชีวิต การกระท า แบบแผนการกระท า ความหมาย ความสัมพันธ์ การมีส่วนร่วมในกิจกรรมของ
สมาชิกในชุมชน สภาพสังคมที่เชื่อมโยงกับการใช้เภสัชวัตถุที่อยู่ในสวน ป่า และนา รวมถึงการใช้บุญ
ในการรักษาโรค 
  2.  ศึกษาบริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญใน
ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
  3.  วิเคราะห์แยกสาระองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา                  
ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศไทย โดยแยกเป็นกลุ่มประเด็น ดังนี้ 
   3.1  ภูมิความรู้เกี่ยวกับเภสัชวัตถุ 
   3.2  ความส าคัญของสวน ป่า นาแหล่งที่มาของเภสัชวัตถุ 
   3.3  ภูมิความรู้เกี่ยวกับบุญในการสร้างและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
   3.4  ความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุและบุญในการสร้างและฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 ขอบเขตด้ำนบุคคลที่ศึกษำ  
 บุคคลที่ศึกษาตามจุดประสงค์ ข้อที่ 1 คือ ศึกษาและส ารวจการใช้เภสัชวัตถุ และบุญในการ
รักษาโรคของผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหารกับอุบลราชธานี ประเทศไทย และแขวงสะหวันนะเขตกับ                           
แขวงจ าปาสัก ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ ใช้เทคนิคการวิจัย 
ลงภาคสนามสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม และการสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In - depth interview) เลือก
กลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  (Purposive Sampling) โดยอาศัยความรอบรู้  ความช านาญและ
ประสบการณ์ของผู้ท าวิจัยด้วยเทคนิค Judgement Sampling ประกอบด้วย หมอพ้ืนบ้าน พระสงฆ์ 
ผู้สูงอายุ ผู้เคยใช้เภสัชวัตถุ และหรือบุญในการรักษาโรคผู้ร่วมรักษา ญาติและประชาชนทั่วไป  เป็น
ผู้ให้ข้อมูลหลัก จ านวนผู้ให้ข้อมูลหลักขึ้นกับความอ่ิมตัวของข้อมูล ในงานวิจัยนี้มีผู้ให้ข้อมูลหลักรวม
จ านวน 60 คน โดยแบ่งเป็นประเทศไทย 35 คน และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 25 คน  
 เครื่องมือในกำรศึกษำ  
 ขั้นตอนการวิจัยเชิงคุณภาพ เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ใช้เทคนิคการศึกษา
หลายวิธีเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล ข้อเท็จจริง ลดช่องว่างระหว่างผู้วิจัยและผู้ให้ข้อมูล เสมือนผู้วิจัยเป็นคน
ใน (Insider) ของท้องถิ่นและสร้างบรรยากาศการเป็นกันเอง มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและ
กันได้อย่างราบรื่น ดังนั้นเครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเพ่ือการวิจัย ในระยะของการวิจัยเชิง
คุณภาพมีดังนี้  
  1.  ตัวผู้วิจัย เป็นเครื่องมือส าคัญในการเก็บข้อมูล เป็นผู้สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มี
ส่วนร่วม เป็นผู้ตั้งค าถาม จดบันทึก วิเคราะห์ข้อมูลในทุกขั้นตอนการเก็บข้อมูล สร้างสัมพันธภาพเป็น
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กันเองกับผู้ให้ข้อมูล เก็บข้อมูลอย่างกว้าง ๆ และสามารถเจาะลึกได้ทันทีเมื่อปรากฏข้อมูลที่น่าสนใจ
ในประเด็นที่ศึกษา ผู้วิจัยบันทึกข้อมูลภาคสนามลงในสมุดบันทึกที่ได้จากการสังเกต  สัมภาษณ์ 
ประเด็นข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่ได้จากผู้ให้ข้อมูล และคัดสรรบทสัมภาษณ์จากผู้ให้ข้อมูลเหล่านั้น น ามา
สร้างแบบสอบถาม เตรียมการส าหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบ รวมทั้งการบันทึกข้อสังเกต และการ
วิเคราะห์ของผู้วิจัยเองในช่วงที่เข้าศึกษาหาข้อมูลในพื้นที่  
  2.  อุปกรณ์ในการเก็บข้อมูล เช่น กล้องถ่ายภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ก่อนถ่ายภาพ
ผู้วิจัยจะขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง เครื่องบันทึกเสียงใช้ประกอบการสัมภาษณ์เจาะลึก ก่อน
การบันทึกเสียงทุกครั้งผู้วิจัยจะแจ้งและขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลก่อนทุกครั้ง  สมุดจดบันทึกภาคสนาม 
เพ่ือบันทึกการสัมภาษณ์เจาะลึกและข้อมูลที่ได้จากการสังเกตการณ์  
  3.  แบบสัมภาษณ์ เป็นแนวค าถามแบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ก าหนดหัวข้อที่จะ
สอบถามและใช้เก็บข้อมูลแบบเจาะลึกเพ่ือทราบถึงการใช้เภสัชวัตถุ และบุญในการรักษาโรคของ
ผู้สูงอายุ โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม บันทึกภาพ บันทึกเสียง ศึกษาข้อมูลจาก
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และมีการออกเก็บข้อมูลภาคสนามจริงแล้วน้าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์
อย่างเป็นระบบ  
  4.  ผู้ช่วยผู้วิจัย เป็นผู้ช่วยในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  5.  ผู้ประสานงานพื้นที่เก็บข้อมูล  
 กำรสร้ำงเครื่องมือ  
 การสร้างเครื่องมือหรือกรอบการสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บข้อมูลในการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยสร้าง
เครื่องมือ คือแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง โดยก าหนดขั้นตอนและวิธีการสร้างเครื่องมือดังนี้  
  1.  ในการวิจัยเชิงคุณภาพ เป็นการสร้างกรอบการสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างเพ่ือเก็บ
ข้อมูล โดยการศึกษาข้อมูลเบื้องต้น เพ่ือใช้เป็นความรู้พ้ืนฐานในการก าหนดกรอบการสัมภาษณ์ ให้
ครอบคลุมประเด็นที่จะศึกษา ศึกษาจากเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง และจากการลงภาคสนาม 
มีพูดคุยสัมภาษณ์เบื้องต้นกับผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ  
  2.  ศึกษาข้อมูลภาคสนามชุมชนใน อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และบ้านราชธานี
อโศก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย และสะหวันนะเขตและจ าปาสัก ใน
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แล้วน าข้อมูลที่ได้มาสร้างกรอบการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง                   
ให้ครอบคลุมในประเด็นที่ศึกษา ประกอบไปด้วย  
   2.1  ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย ชื่อ–สกุล อายุ ที่อยู่ 
   2.2  ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับประเด็นที่เชื่อมโยงเภสัชวัตถุ และบุญในการรักษาโรค
ของผู้สูงอายุ ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ดังนี้ 



68 
 

 

    2.2.1  ค าถามเกี่ยวกับบริบทสวน ป่า นา และการใช้เภสัชวัตถุในการรักษาโรค 
ของกลุ่มเป้าหมาย ค าถามหลักประกอบด้วย ที่บ้านท่านปลูกพืชอะไรบ้าง พืชใดบ้างท่ีมีประโยชน์ด้าน
ยา หรือด้านสุขภาพ ถ้ามีช่วยอธิบายโรคหรืออาการที่เป็น และการรักษาที่ท่านใช้  ท่านมีการใช้สิ่งอ่ืน 
ๆ มาเป็นยารักษาโรค หรือดูแลสุขภาพอีกหรือไม่ (เช่นสิ่งที่ได้มาจากป่า) เป็นต้น 
    2 .2 .2   ค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมท าบุญของผู้สู งอายุ  ความเชื่อเกี่ยวกับ
ความสัมพันธ์ของการใช้เภสัชวัตถุร่วมกับบุญในการรักษาโรค 
  3.  ตรวจสอบกรอบการสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง  แล้วน าเสนออาจารย์ที่ปรึกษา 
ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ตรวจสอบความถูกต้องและเหมาะสม เพ่ือให้สามารถน าไปใช้ในการเก็บ
ข้อมูลภาคสนามได้อย่างมีประสิทธิภาพและครอบคลุม  
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล  
 ขั้นตอนข้อมูลเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยได้ศึกษาเอกสาร งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และศึกษา
ข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ การเก็บข้อมูลภาคสนาม โดยเริ่มจากการศึกษาข้อมูลต่าง ๆ ในพ้ืนที่ 
ข้อมูลด้านกายภาพ โดยใช้เทคนิคหลากหลายวิธีของการวิจัยเชิงคุณภาพแนวมานุษยวิทยาการแพทย์
โดยการสังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม การสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการ และไม่เป็น
ทางการ รวมทั้งการสัมภาษณ์เจาะลึกด้วยการเขียนพรรณนาแบบลุ่มลึก (Thick Description) วิธีการ
เก็บข้อมูลในการท าวิจัยในครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้  
  1.  การศึกษาเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากหนังสือ บทความวิชาการ วิทยานิพนธ์ 
และเอกสารต่าง ๆ เพ่ือน ามาใช้เป็นข้อมูลพ้ืนฐานในการศึกษาวิเคราะห์ และสังเคราะห์ โดยเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากแหล่งเรียนรู้ที่เก่ียวข้องต่าง ๆ เช่น  
   1.1  ฐานข้อมูลโครงการเครือข่ายห้องสมุดในประเทศไทย (ThaiLIS - Thai Library 
Integrated System) ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ttp://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php 
   1.2  คลังข้อมูลงานวิจัยไทย (Thai National Research Repository : TNRR) http: 
//www.tnrr.in.th 
   1.3  ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  
   1.4  ส านักหอสมุดกลาง มหาวิทยาลัยรามค าแหง 
   1.5  หอสมุดปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ 
   1.6  ส านักงานวิทยทรัพยากร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย [หอสมุดกลาง] 
 2.  การเก็บข้อมูลภาคสนามเชิงคุณภาพ ผู้วิจัยใช้เทคนิคที่หลากหลาย ดังนี้  
  2.1  สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participant Observation and 
Non Participant Observation) โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการสังเกตพฤติกรรมของพระสงฆ์ 
หมอพ้ืนบ้าน ผู้สูงอายุและครอบครัว รวมทั้งประชาชนทั่วไป  ผู้วิจัยจะสังเกตร่วมด้วยในประเด็น

http://ww/
http://ww/
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เกี่ยวกับสภาพแวดล้อม ที่อยู่อาศัย บริบท ประเพณี วัฒนธรรม ความเชื่อ ความคิด ที่เกี่ยวกับบริบท
ของสวน ป่า นา และการใช้เภสัชวัตถุ และบุญในการรักษาโรค ขณะเก็บข้อมูลผู้วิจัยเข้าไปสร้าง
ความคุ้นเคย กับผู้ให้ข้อมูล ครอบครัว คนในชุมชนเพ่ือท าการสัมภาษณ์เจาะลึกเพ่ือให้ได้มาซึ่งข้อมูล
ในประเด็นที่ศึกษา  
  2.2  สัมภาษณ์อย่างไม่เป็นทางการ (Informal Interview) ตามกรอบแบบสัมภาษณ์                                        
กึ่งโครงสร้าง เป็นการพูดคุยกับพระสงฆ์ หมอพ้ืนบ้าน ผู้สูงอายุและครอบครัว  รวมทั้งชาวบ้าน                   
ในชุมชนในเรื่องบริบททางสังคม ความเชื่อ ความคิด วัฒนธรรม ประเพณีในชุมชน สัมภาษณ์เกี่ยวกับ
ประวัติความเป็นมาของหมู่บ้าน สภาพสังคม วัฒนธรรม ความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี วิถีการ
ด าเนินชีวิตของชาวบ้าน เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านบริบททางสังคมและวัฒนธรรม เป็นการสัมภาษณ์พูดคุย
จากบุคคลในชุมชน และกลุ่มบุคคลที่เป็นกรณีศึกษา โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง  
  2.3  การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก โดยใช้กรอบการสัมภาษณ์แบบก่ึงโครงสร้าง เป็นวิธีการ
หลักที่ผู้วิจัยใช้ในการศึกษาครั้งนี้ เนื่องจากจะได้ข้อมูลที่ละเอียด ลึก กว้างมากกว่าวิธีอ่ืน พร้อมยังได้
สังเกตผู้ถูกสัมภาษณ์ขณะให้ข้อมูล และสิ่งแวดล้อมรอบตัวผู้ให้ข้อมูลด้วย ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก ร่วมกับการไต่ถามประเด็นที่ไม่ชัดเจน การใช้ค าถามปลายเปิด การสังเกต เพ่ือให้ผู้ให้ข้อมูล
ได้เล่าถึงประสบการณ์และความรู้สึกของตนอย่างสบายใจ ผสมผสานกับเทคนิคการฟังอย่างลึกซึ้ง 
เพ่ือให้ได้ข้อมูลที่ครอบคลุม หรือจนกระทั่งข้อมูลอ่ิมตัว ผู้วิจัยได้เก็บข้อมูลโดยสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูล
หลัก ได้แก่ พระสงฆ์ หมอพ้ืนบ้าน ผู้สูงอายุและครอบครัวผู้เคยใช้เภสัชวัตถุ และหรือบุญ ในการรักษา
โรค และประชาชนทั่วไป  
 กำรตรวจสอบคุณภำพของข้อมูล  
 ข้อมูลเชิงคุณภาพที่ได้จากการเก็บข้อมูลภาคสนาม ในแต่ละวันที่ออกเก็บข้อมูล ผู้วิจัยจะ
น าข้อมูลที่ได้มาตรวจสอบความครบถ้วนของข้อมูล โดยน าข้อมูลมาท าการแยกแยะข้อมูลออกเป็น
หมวดหมู่ตามประเด็นที่ได้ ผู้วิจัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า (Triangulation Method) 
ซึ่งเป็นการใช้หลายวิธีหรือความหลากหลายในการเก็บข้อมูล แล้วน าข้อมูลนั้นมาตรวจสอบว่าตรงกัน
หรือไม่ คือการตรวจสอบแหล่งที่มาของข้อมูลทั้งในด้านเวลา สถานที่ และบุคคล ให้ครบ 3 ด้าน                   
ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นว่าข้อมูลและผลการวิจัยถูกต้อง น่าเชื่อถือและตรงกับความเป็นจริง เป็นการ
ตรวจสอบทั้งด้านข้อมูล ด้านวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งมีวิธีการตรวจสอบข้อมูลมีดังนี้  
  1.  การตรวจสอบสามเส้าทางด้านข้อมูล (Data Triangulation) เพ่ือลดความไม่
สมบูรณ์ของข้อมูลหนึ่งจากการเติมเต็มของอีกข้อมูลหนึ่ง และเพ่ิมความน่าเชื่อถือของข้อมูล โดยการ
ตรวจสอบความแน่นอนของค าพูดในเรื่องเดียวกันแต่ต่างเวลา สถานที่ และบุคคล และพิจารณาว่า
ข้อมูลที่ได้มาจากจุดต่าง ๆ เป็นข้อมูลที่เหมือนกันหรือไม่ ถ้าข้อมูลที่ได้มา เหมือนกันหรือซ้ า ๆ กัน 
ผู้วิจัยถือว่า ข้อมูลนั้นเชื่อถือได้ และตรงกับความเป็นจริง  



70 
 

 

   1.1 เวลา หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มคนในพ้ืนที่
ประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับข้อมูลต่างเวลากัน  มาตรวจสอบ
เปรียบเทียบผลว่าข้อมูลที่ได้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
   1.2 สถานที่ หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มคนในพื้นที่
ที่ต่างกันในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้รับข้อมูลต่างสถานที่กันมา
ตรวจสอบเปรียบเทียบผลว่าข้อมูลที่ได้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
   1.3  บุคคล หมายถึง การน าข้อมูลที่ได้จากการสังเกตและสัมภาษณ์กลุ่มคนในพ้ืนที่
ในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้ค าถามเดียวกันแต่คนตอบไม่ซ้ ากัน 
น าข้อมูล ที่ได้มาตรวจสอบเปรียบเทียบผลว่าข้อมูลที่ได้มีความเหมือนหรือต่างกันอย่างไร  
  2.  การตรวจสอบสามเส้าทางด้านวิธี การเก็บรวบรวมข้อมูลหลายวิธี (Methods 
Triangulation) เพ่ือลดความบกพร่องและความล าเอียงที่เกิดจากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการเดียว ด้วย
การน าข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ การสังเกต และการอ่านเอกสาร ข้อมูลที่มาจากการเก็บข้อมูลที่
ต่างกันแต่มีความสอดคล้องกัน จะมีความน่าเชื่อถือของข้อมูลเพ่ิมขึ้น 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูล  
 การวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยได้ท าการวิเคราะห์ สังเคราะห์จากเอกสาร การสัมภาษณ์ การ
สังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม และการส ารวจภาคสนาม กระบวนการวิเคราะห์เบื้องต้นได้
ด าเนินการควบคู่ไปกับการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการต่าง ๆ ดังกล่าวแล้ว บันทึกผลการวิเคราะห์ข้อมูลใน
ลักษณะของการพรรณนา (Descriptive Analysis) โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content 
Analysis) โดยน าข้อมูลที่ได้มาจ าแนก จัดประเภทของข้อมูลที่ยึดหลักตามค าถามและวัตถุประสงค์
การวิจัย  
 

ขั้นตอนที่  2  กำรวิจัยเชิงปริมำณ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 2 คือ วิเคราะห์องค์ประกอบของเภสัชวัตถุในสวน ป่า นาที่
สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย เพ่ือยืนยันข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ หลังการรวบรวม
ข้อมูลเนื้อหาเชิงคุณภาพแล้ว ผู้วิจัยด าเนินการเพ่ือยืนยันข้อมูล ด้วยการน าสาระองค์ความรู้ที่เป็นข้อ
ค้นพบ และผ่านการตรวจสอบความถูกต้อง และความน่าเชื่อถือของข้อมูลแล้ว มาจัดหมวดหมู่สาระ
องค์ความรู้ แล้วจัดท ากระทงค าถามในประเด็นเภสัชวัตถุในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทย ในกลุ่มตัวอย่างที่เลือกแบบเจาะจงในพ้ืนที่ศึกษา ตรวจสอบความสมบูรณ์ของ
แบบสอบถาม และน ามาวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ เพ่ือยืนยันข้อค้นพบ 
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 พื้นที่ศึกษำและประชำกรกลุ่มตัวอย่ำง 
 เพ่ือให้ได้ข้อมูลเชิงปริมาณที่สามารถสนับสนุน ยืนยัน ความหนักแน่น และน่าเชื่อถือมาก
ขึ้น ของข้อค้นพบจากการส ารวจเชิงคุณภาพก่อนหน้า ผู้วิจัยเลือกใช้การวิจัยเชิงปริมาณ ด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ซึ่งคอมเรย์ และลี (Comrey 
and Lee. 2013 : 213 - 220) กล่าวว่าจ านวนตัวอย่างที่เพียงพออย่างคร่าว ๆ ในการท าการวิเคราะห์
องค์ประกอบมีระดับดังนี้ ระดับแย่มาก - 50 ตัวอย่าง, ระดับแย่ – 100 ตัวอย่าง, ระดับกลาง fair - 
200 ตัวอย่าง, ระดับดี – 300 ตัวอย่าง ระดับดีมาก – 500 ตัวอย่าง และระดับดีเยี่ยม – 1,000 
ตัวอย่าง ผู้วิจัยจึงก าหนดจ านวนกลุ่มตัวอย่างที่ 500 คน กลุ่มผู้ให้ข้อมูลการวิจัยเชิงปริมาณ โดยการ
เลือกกลุ่มตัวอย่างจากประชากรในพ้ืนที่วิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) ประกอบด้วย 
ผู้สูงอายุที่เคยผ่านประสบการณ์ใช้เภสัชวัตถุ และหรือบุญในการรักษาโรค รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว 
และประชาชนทั่วไป จ านวน 500 คน โดยเลือกเก็บในพ้ืนที่ที่ใช้เภสัชวัตถุ และบุญในการรักษาโรค 
คือใช้พ้ืนที่จัดค่ายสุขภาพแพทย์วิถีพุทธ จ านวน 4 พ้ืนที่คือ ภาคอีสานที่สวนป่านาบุญ 1 อ าเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร ภาคใต้ที่สวนป่านาบุญ 2 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ภาคกลางที่
สวนป่านาบุญ 9 อ าเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี และภาคเหนือที่ฮอมบุญอโศก จังหวัดแพร่ และ
พ้ืนที่ของชาวอโศก แหล่งที่มีภูมิรู้เรื่องสวน ป่า นา การท ากสิกรรมไร้สารพิษ ควบคู่กับการปฏิบัติ
ธรรม โดยก าหนดพ้ืนที่ 4 พ้ืนที่คือ ภาคอีสานที่พุทธสถานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ภาคใต้
ที่สังฆสถานทะเลธรรม จังหวัดตรัง ภาคกลางที่พุทธสถานสันติอโศก กรุงเทพมหานคร และภาคเหนือ
ที่พุทธสถานไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์  
 เครื่องมือ และกำรสร้ำงเครื่องมือ 
 เครื่องมือที่ใช้ในขั้นตอนนี้ คือแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถาม ในระยะของการ
วิเคราะห์องค์ประกอบ เพ่ือยืนยันข้อมูลด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือส ารวจเกี่ยวกับเภสัชวัตถุในสวน 
ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย ผู้วิจัยสร้างแบบสอบถามขึ้นเอง โดยมีขั้นตอน
ดังนี้ 
  1.  ศึกษาทฤษฎี และเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์
กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย รวมทั้งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์ จัดหมวดหมู่ประเด็นข้อค้นพบ 
จากการวิจัยเชิงคุณภาพในระยะแรก น ามาเรียบเรียงเป็นกรอบข้อกระทงค าถาม  
  2.  สร้างแบบสอบถาม โดยแบ่งเป็น 2 ตอน คือ 
   ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ประกอบด้วย อายุ อาชีพ ** 
   ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้เรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย ใช้แบบมาตรวัดประมาณค่า (Rating Scale) 5 ตัวเลือก คือ มากที่สุด มาก 
ปานกลาง น้อยและน้อยที่สุด โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนแบ่งเป็น 5 ระดับ คือ  
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 ระดับความคิดเห็น    ระดับคะแนน 
  น้อยที่สุด    1 
  น้อย     2 
  ปานกลาง    3 
  มาก     4 
  มากที่สุด    5 

  3.  ตรวจสอบเครื่องมือ ด้วยการทดสอบความเที่ยงตรง ( Validity)  ผู้ วิจัยน า
แบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) และความเหมาะสมของภาษาที่ใช้ ก่อนน ามาปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ 
  4.  ตรวจสอบเครื่องมือ ด้วยการทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้ วิจัยน า
แบบสอบถามที่ปรับปรุงแก้ไขแล้วจากผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เชี่ยวชาญไปท าการทดลองใช้ (Try - Out) 
จ านวน 30 ชุด กับกลุ่มประชากรที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างเพ่ือตรวจสอบว่าค าถาม
สามารถสื่อความหมายตรงตามความต้องการและมีความเหมาะสมหรือไม่ มีความยากง่ายเพียงใด 
ผู้วิจัยก าหนดผู้สูงอายุที่มาร่วมงานที่มาอบรมที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตน สวนป่านาบุญ 1 จ านวน 15 
คน และที่มาร่วมงานพุทธาภิเษก ที่ชุมชนราชธานีอโศกจ านวน 15 คน รวมเป็น 30 คน จากนั้นจึง
น ามาทดสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม โดยใช้โปรแกรมส าเร็จรูป SPSS ในการหาความเชื่อมั่น 
โดยใช้สูตรหาค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) ด้วยเทคนิค
อาศัยค่าความแปรปรวนของคะแนนเพ่ือดูความสอดคล้องภายในของเครื่องมือ ( Internal 
Consistency) ถ้าเครื่องมือวัดมีความน่าเชื่อถือสูง ก าหนดค่ามาตรฐานสากลที่ก าหนดไว้ที่ 0.80 
รวมถึงการพิจารณาค่า Cronbach's Alpha if Item Deleted รายข้อค าถาม เพ่ือดูว่ามีข้อค าถามใด
ถ้าตัดออกและท าให้ค่า Cronbach's Alpha เพ่ิมข้ึนหรือไม่ เพ่ือจัดท าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์ เพ่ือ
น าไปใช้ในการเก็บข้อมูล 
 กำรเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้วิจัยและผู้ช่วยวิจัยด าเนินการแจกแบบสอบถามด้วยตนเอง ให้กลุ่มตัวอย่าง จากประชากร
ในพ้ืนที่วิจัยแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือผู้สูงอายุที่เคยผ่านประสบการณ์ใช้เภสัชวัตถุ 
และหรือบุญในการรักษาโรค รวมทั้งสมาชิกในครอบครัว และประชาชนทั่วไป จ านวน 500  คน และ
ท าการตรวจสอบความสมบูรณ์ของการตอบแบบสอบถาม ก่อนออกจากพ้ืนที่ทุกครั้ง โดยช่วงเวลาใน
การจัดกระท าข้อมูล ด าเนินการระหว่างเดือนมิถุนายน - กรกฎาคม พ.ศ. 2561 
 กำรวิเครำะห์ข้อมูลและกำรประมวลผล 
 การประมวลข้อมูล (Data Organization) ด้วยการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน
แบบสอบถามและความสมบูรณ์ของเนื้อหารวมทั้งจ านวนที่ได้รับมาประมวลโดยไม่น้อยกว่า ร้อยละ 



73 
 

 

95 ของจ านวนตัวอย่าง หากไม่ถูกต้อง ไม่สมบูรณ์และจ านวนที่ได้รับไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด
จะต้องด าเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลให้ได้ครบตามเกณฑ์ 
 การวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามนั้น ผู้วิจัยใช้สถิติซึ่งประกอบด้วย การหาค่าเฉลี่ย ร้อย
ละ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์
เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการแปลความหมายและจัดแยกแยะข้อมูลออกเป็นหมวดหมู่ตาม
กรอบแนวคิด ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามเชิงส ารวจ วัดค่าตัวแปรต่าง ๆ และการ
วิเคราะห์ตัวแปร โดยการใช้โปรแกรมส าเร็จรูป IBM SPSS Statistics for Window Version 23  
เพ่ือหาค่าความสัมพันธ์ทางสถิติของการศึกษาวิจัยนี้ใช้ความมีนัยส าคัญที่ระดับ 0.05 โดยสถิติที่ใช้ใน
การวิเคราะห์ข้อมูลมีลักษณะ ดังนี้ 
  1.  วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้สถิติเชิงพรรณนา สถิติพ้ืนฐานได้แก่ ความถี่ ร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพ่ือทราบลักษณะการกระจายข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง  
  2.  วิเคราะห์แยกองค์ประกอบของเภสัชวัตถุในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ                  
ในประเทศไทย โดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) ด้วย
เทคนิคแกนส าคัญ (Principal Component Analysis) หมุนแกนภายหลังการสกัดองค์ประกอบ 
(Factor Rotation) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบมากขึ้น ซึ่งผู้วิจัยก าหนดเงื่อนไขให้แต่ละ
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 และตัวแปรแต่ละตัวในองค์ประกอบนั้น ๆ มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป 
  ในการแปลค่าคะแนนเฉลี่ยระดับความคิดเห็น ก าหนดเกณฑ์ การแปลความหมาย ดังนี้  
   ค่าเฉลี่ย 4.51 - 5.00  หมายถึง มากที่สุด (เชื่อว่าเป็นอย่างนั้น) 
   ค่าเฉลี่ย 3.51 - 4.50  หมายถึง มาก (ค่อนข้างเชื่อ) 
   ค่าเฉลี่ย 2.51 - 3.50  หมายถึง ปานกลาง (ไม่แน่ใจ) 
   ค่าเฉลี่ย 1.51 - 2.50  หมายถึง น้อย (ไม่ค่อยเชื่อ) 
   ค่าเฉลี่ย 1.00 -1.50  หมายถึง น้อยที่สุด (ไม่น่าเชื่อ)  
  ส าหรับการก าหนดเกณฑ์การยอมรับผลการประเมินความคิดเห็น ผู้วิจัยก าหนดอยู่ใน  
ระดับมากข้ึนไป (3.50 ขึ้นไป) 
   1.  การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
   2.  การวิเคราะห์องค์ประกอบ (Factor Analysis) เพ่ือก าหนดจ านวนองค์ประกอบ 
   3.  การหมุนแกนองค์ประกอบ (Factor Rotation) 
   4.  การตั้งชื่อองค์ประกอบ และการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
  ผลของการตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ  
แสดงตามข้ันตอนการตรวจสอบได้ ดังนี้ 
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 กำรใช้ ค่ ำสถิ ติ ของ  Kaiser – Meyer - Olkin (KMO) ค่ า  Kaise – Meyer - Olkin 
(KMO) เป็นค่าสัมประสิทธิ์ที่มีค่าอยู่ระหว่าง 0 ถึง 1 ถ้าค่า KMO เข้าใกล้ 1 แสดงว่าตัวแปรมี
ความสัมพันธ์กัน การวิเคราะห์องค์ประกอบเหมาะสมกับข้อมูล โดยทั่วไป ค่า KMO > .500 ถูก
พิจารณาว่าการวิเคราะห์องค์ประกอบเหมาะสมกับข้อมูล การเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งนี้ได้ค่า KMO 
เท่ากับ .962 ซึ่งมากกว่า .500 และเข้าสู่ 1 นั่นคือข้อมูลที่มีอยู่เหมาะสมที่จะใช้เทคนิคการวิเคราะห์
องค์ประกอบ (Factor Analysis)  
 กำรทดสอบสมมติฐำนด้วยสถิติของ Bartlett (Bartlett’s Test of Sphericity)  เป็น
ค่าสถิติท่ีมีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ (Chi - square) โดยก าหนดให้  
  HO  ตัวแปรทุกตัวไม่มีความสัมพันธ์กัน 
  H1  ตัวแปรบางตัวมีความสัมพันธ์กัน 
 ถ้าค่าไคสแควร์มีค่ามากหรือค่า Significance (Sig.) ในการทดสอบนัยส าคัญทางสถิติ มีค่า
น้อยกว่า ระดับนัยส าคัญที่ .05 จึงปฏิเสธฺ HO แสดงว่าข้อค าถาม มีความสัมพันธ์กับเพียงพอที่จะน ามา
วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 
 

ขั้นตอนที่ 3 กำรพัฒนำ 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ข้อที่ 3  ของการวิจัย คือ จัดท าบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของ
ผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ 
ผู้วิจัยจะท าการสังเคราะห์ข้อมูลภาคสนามที่ได้จากประเด็นส าคัญในการลงพ้ืนที่ศึกษา ร่วมกับการ
สังเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณที่ได้จากการประมวลผลข้อมูลทางสถิติ โดยการวิเคราะห์องค์ประกอบ 
(Factor Analysis) ซึ่งคัดสรรสาระส าคัญจากค่าน้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป แล้ว
น ามาสังเคราะห์ผลสรุปของประเด็นต่าง ๆ และถอดรหัสลับภูมิปัญญา เพ่ือน ามาจัดท าร่างบทเรียนฯ 
และส่งให้ผู้เชี่ยวชาญที่เลือกแบบเจาะจง 3  ท่านพิจารณาความเหมาะสมของเนื้อหาในบทเรียน และ
รูปเล่ม ผู้วิจัยน าข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็นที่ได้บันทึกไว้ มาแก้ไขเนื้อหา รูปเล่มตามที่ผู้เชี่ยวชาญ
เสนอแนะมา เพ่ือให้ได้เนื้อหา และรูปเล่มบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญที่เหมาะสม และมีความ
สมบูรณ์ 

 

กำรน ำเสนอผลกำรวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ครั้งนี้ ผู้วิจัยน าเสนอผลการวิจั ยแบบพรรณนา
วิเคราะห์ (Descriptive Analysis) เป็นขั้นตอนเริ่มจากการวิจัยด้วยเทคนิคเชิงคุณภาพ ข้อค้นพบที่ได้
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จากการศึกษา ยืนยัน และสนับสนุนความหนักแน่น น่าเชื่อถือของข้อค้นพบด้วยสถิติเชิงปริมาณ น า
สาระทั้งหมดมาจัดท าเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย และจัดท า
บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง ด้วยเภสัชวัตถุ
ในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ เล่มร่าง เสนอผู้เชี่ยวชาญ พิจารณาความเหมาะสม ให้ข้อเสนอแนะเพ่ือ
ปรับปรุง และพิมพ์เล่มฉบับสมบูรณ์ เพ่ือการเผยแพร่ต่อในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขงต่อไปด้วย 



บทท่ี 4 
เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กบับุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 
 การศึกษาเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามร่วมกับการวิเคราะห์เอกสารที่เกี่ยวข้อง ใช้ระเบียบวิธี
วิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วน
ร่วมในกิจกรรมจากสถานการณ์จริงของชุมชน ร่วมกับเน้นการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความเป็นมา วัฒนธรรม 
ประเพณี ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา พิธีกรรม ข้อห้าม ในการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเภสัชวัตถุ
พรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น า
ชุมชน ผู้สูงอายุ พระภิกษุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่พฤษภาคม 2558 - กรกฎาคม 2561 ผู้วิจัยน าเสนอ
ข้อมูล 4 ประเด็นหลัก คือ 1) บริบทการใช้เภสัชวัตถุ หมู่ที่ 11 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร 2) บริบทการใช้เภสัชวัตถุ หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก ต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ 
จังหวัดอุบลราชธานี 3) บริบทบุญในประเทศไทย และ4) บริบทบุญในการรักษาโรค ในประเทศไทย 
 

บริบทการใช้เภสัชวัตถุ หมู่ที่ 11 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 ผู้วิจัยลงพ้ืนที่ลงเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่หมู่ที่ 11 ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล 
จังหวัดมุกดาหาร ในช่วง 16 - 28 มีนาคม 2561 และ 1 - 31 พฤษภาคม 2561 เพ่ือเก็บรวมรวม
ข้อมูลการใช้เภสัชวัตถุของหมอพ้ืนบ้าน รวมถึงชาวบ้านทั่วไปในพื้นที่หมู่ที่ 11 ต าบลดอนตาล ซึ่งเป็น
ที่อยู่ของหมอพ้ืนบ้านชาวไทลาว อาจารย์ใจเพชร กล้าจน ที่ค้นพบศาสตร์การแพทย์วิถีพุทธที่ใช้เภสัช
วัตถุร่วมกับบุญในการฟ้ืนฟูสุขภาพ เพ่ือให้ทราบถึงการเชื่อมโยงความรู้การใช้ เภสัชวัตถุร่วมกับบุญ
ของการแพทย์วิถีพุทธ มีรากฐานมาจากภูมิปัญญา วัฒนธรรม ความเชื่อของชาวไทลาวที่ใช้ในหมู่บ้าน
เดียวกันหรือไม่ ผู้วิจัยเริ่มเก็บข้อมูลจากการสอบถามแม่ค้าและชาวบ้านที่ตลาดดอนตาล พบค าตอบ
ตรงกันคือ หมอยาพ้ืนบ้าน ไม่มีแล้ว คนสุดท้ายเสียชีวิตเมื่อ 5 - 6 ปีก่อน แต่เสียชีวิตแล้ว เกี่ยวกับ
เภสัชวัตถุ สมุนไพรที่ใช้อยู่ ส่วนใหญ่คือมีน้ ามันเขียวตรีมรกตของหมอเขียว พกไว้ใช้สูดดม แก้ไข้ แก้
หวัด ปวดเข่า ปวดเมื่อย แต่ถ้าจะหาพวกยารากไม้ ที่ตลาดชานุมาน จังหวัดอ านาจเจริญ จะมีหมอยา
รากไม้ มาขายทุกวันอาทิตย์ต้นเดือน อย่างไรก็ตามเมื่อสอบถามกับพ่อแก้ว พบว่านอกจากอาจารย์
หมอเขียวแล้ว ยังมีหมอกระดูกอีกท่านหนึ่ง ชื่อหมออ่ า เสนา ซึ่งได้กล่าวไว้ว่า 
 “หมอยาสมุนไพร รากไม้ที่ฝนที่ทาไปกินเนียะ หมอยาที่ดอนตาลก็หมดไป 5 - 6 ปี ได้แล้ว 
ท่านสุดท้ายก็คือ พ่ออาจารย์พาดี อยู่คุ้มหมู่1 เนี้ยะแหละ ส่วนหมอรักษากระดูกยังอยู่ ใครที่
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กระดูกหักเดี๋ยวนี้มีคนหนึ่งที่สามารถดูแลเรื่องเหล่านี้ได้ เขาก็ใช้มนต์คาถาของเขากับน้ ามันงาเขาเอา
น้ ามันงาทาตรงบริเวณที่หักแล้วเป่ามนต์คาถาลงไปแล้วใส่เฝือก เฝือกก็จะเป็นเฝือกไม้ไผ่ ไม้ไผ่ที่เขา
เหลาเอาไว้แล้ว เดือนหนึ่งเขาก็หายอยู่นะหลายคนเขาก็หายโดยไม่ต้องไปหาหมอก็ยังใช้ดีอยู่“ 

(กีรติ  ปาวงศ์.  2561, พฤษภาคม 14) 
 สรุปหมอพ้ืนบ้านที่หมู่ที่ 11 ต าบลดอนตาล มี 2 ท่านคือ หมออ่ า รักษากระดูก มีเภสัชวัตถุ
หลักคือ น้ ามันงา และอาจารย์หมอเขียว ที่ค้นพบศาสตร์การแพทย์วิถีพุทธ ที่ใช้เภสัชวัตถุหลายชนิด 
ร่วมกับบุญ คือการลดกิเลสในการรักษาโรค ส าหรับการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยมุ่งศึกษาองค์ความรู้เภสัชวัตถุ 
ของอาจารย์หมอเขียว ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้  
 ประวัติศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 หมู่ที่ 11 
ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ1 ตั้งอยู่ที่ 114 ม. 11 
ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร มีผู้น าทางจิตวิญญาณชื่อใจเพชร กล้าจนหรือ
อาจารย์หมอเขียว สวนป่านาบุญ 1 เป็นพ้ืนที่ของครอบครัวมีทรัพย์ ครอบครัวของอาจารย์หมอเขียว
ซึ่งแต่เดิมชื่อส าเริง มีทรัพย์ ครอบครัวของอาจารย์หมอเขียวมีคุณพ่อชื่อนายเลียง มีอาชีพครูซึ่ง
ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว คุณแม่ชื่อนางครั่ง มีชื่อทางธรรมว่าถนอม มีพ่ีน้อง 4 คน คือนางนภาพร อาจารย์
ใจเพชร นางสาววิจิตรา และนายกิตติศักดิ์ (บินตรง) มีทรัพย์ อาชีพหลักของครอบครัวคือกสิกรปี 
2549 อาจารย์หมอเขียวขอใช้พ้ืนที่สวนป่านาบุญกับครอบครัว เพ่ือจัดท า “ธุระบุญค่ายสุขภาพ” เพ่ือ
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากความเจ็บป่วย โดยขอท าแบบไม่เรียกร้องค่าใช้จ่ายใด ๆ กับ
ประชาชนที่มาใช้บริการ มีแนวคิดว่าเราใช้ทรัพยากรและเรี่ยวแรงที่มีอยู่พ่ึงตนเองให้ได้ เราฝึกกินน้อย
ใช้น้อย เท่าที่พอดีไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน แล้วแบ่งปันส่วนที่เหลือเกื้อกูลผู้อ่ืน ครอบครัวมีทรัพย์ 
น าโดยแม่ถนอมเห็นว่าเป็นโอกาสที่จะได้บ าเพ็ญบุญกุศล จึงบริจาคพ้ืนที่ของสวนป่านาบุญทั้งหมด มี
เนื้อที่ประมาณ 50 ไร่เศษ ให้ด าเนินธุระบุญดังกล่าว พร้อมทั้งอาสาท ากสิกรรมและช่วยเหลืองานทุก
ด้านตามความสามารถ ท างานฟรี ไม่มีค่าตอบแทน  
 อาจารย์หมอเขียวตั้งชื่อพ้ืนที่นี้ว่า “ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านาบุญ” อาจารย์หมอเขียวและครอบครัวได้ระดมทุนที่มีทั้งหมด มาท าธุระบุญดังกล่าว และ
เริ่มมีญาติธรรมที่มีจิตศรัทธาทยอยเอาแรงกายและแรงทรัพย์มาร่วมบุญ ท าให้ธุระบุญดังกล่าว
ขับเคลื่อนไปได้ จนเกิดการอบรมครั้งแรก ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2550 ต่อมาจึงได้ด าเนินกิจกรรม
ค่ายสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ เรื่อยมา ปัจจุบันมีการจัดค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพพ่ึง
ตนตามหลักการแพทย์วิถีพุทธให้กับประชาชนที่สนใจเป็นประจ าทุกเดือน มีผู้เข้าร่วมการอบรมโดย
เฉลี่ยครั้งละประมาณ 200 - 300 คน  
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ภาพที่  2  ผู้เข้าอบรมค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 12 วันที่ 19 - 25 ตุลาคม 2558 ที่สวนป่านาบญุ 1 
ที่มา  (จิรนนัท์ ทับเนียม, ภาพถ่าย. 2558,  ตลุาคม  24) 
 ในเดือนตุลาคมของทุกปีที่สวนป่านาบุญ 1 จะมีค่ายพระไตรปิฎก ซึ่งรับเฉพาะผู้เคยผ่าน
ค่ายสุขภาพฯ มาแล้ว รวมทั้งมีการจัดประชุมเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธแห่งประเทศไทยด้วย  
เป็นค่ายที่เน้นการปฏิบัติเหตุแห่งการวิมุติ 5 ประการ คือการฟังธรรม การแสดงธรรมหรือการสนทนา
ธรรม การทบทวนธรรม การตรึกตรองใคร่ครวญธรรม และการปฏิบัติมรรคมีองค์แปด รวมถึงการตั้ง
อธิศีลรับประทานอาหารมื้อเดียว 
 ส าหรับพืชสมุนไพรและผลไม้ที่ใช้เลี้ยงผู้เข้ารับการอบรมนั้นส่วนหนึ่งจะน ามาจากสวนป่า
นาบุญ1 สวนสร้างบุญ1 สวนสร้างบุญ2 และสวนป่านาบุญ4 เป็นพ้ืนที่ท ากสิกรรมไร้สารพิษโดยจิต
อาสาแพทย์วิถีพุทธร่วมกับผู้เข้าร่วมการอบรม การจัดอบรมดังกล่าวฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายศูนย์แห่งนี้จึงถูก
เรียกว่า “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” ปัจจุบันศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวน
ป่านาบุญ มีจ านวน 9 แห่ง ตั้งอยู่ที่มุกดาหาร นครศรีธรรมราช ปทุมธานี นครพนม ระยอง อเมริกา 
ประจวบคีรีขันธ์ แพร่ และสุพรรณบุรี ตามล าดับ 
 ประวัติการค้นพบแพทย์วิถีพุทธ 
 ใจเพชร กล้าจน หรืออาจารย์หมอเขียวมีความรู้เรื่องการแพทย์พ้ืนบ้านแบบไทยอีสานหรือ
ไทลาวจากคุณพ่อซึ่งนอกจากเป็นครูแล้ว ยังเป็นหมอสมุนไพรด้วยท่านรักษาช่วยชีวิตผู้อ่ืนให้เห็นอยู่
เสมอ และเป็นตัวอย่างของผู้มีความเอ้ือเฟ้ือแบ่งปันท างานฟรีให้อาจารย์หมอเขียวอีกด้วย 
 “พ่อเป็นครูและเป็นคนใจกว้างมีน้ าใจชอบช่วยเหลือคนเพราะจึงเป็นที่เคารพศรัทธาของคน
ในหมู่บ้านต าบลและอ าเภอดอนตาล เวลาชาวบ้านมีปัญหาการทะเลาะเบาะแว้งกัน เจ้าบ้านก็จะมา



79 
 

ขอให้พ่อของอาจารย์ตัดสินคดีเสมอซึ่งท่านจะไกลเกลี่ยตัดสินด้วยความใจเย็นเมตตาอย่างยุติธรรม ... 
เคยเห็นคนถูกงูกัดซึ่งโรงพยาบาลรักษาไม่หายบางคนอาการปางตายแต่พอมาหาท่านแล้วท่าน
สามารถรักษาให้หายได้ด้วยสมุนไพร” 

(ใจเพชร กล้าจน.  2561 มีนาคม 17) 
 นอกจากความรู้เรื่องเภสัชวัตถุที่ได้จากคุณพ่อแล้ว อาจารย์หมอเขียวได้เข้าศึกษาในระบบ
การแพทย์แผนไทย ส าเร็จปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาธารณสุขศาสตร์ และปริญญาตรี
วิทยาศาสตร์สุขภาพ บริหารสาธารณสุข จากมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช ศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์
การแพทย์แผนไทย, แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย, เวชกรรมแผนไทย, เภสัชพฤกษศาสตร์, 
ธรรมานามัย และสังคมวิทยาการแพทย์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช.ศึกษาและอบรมด้าน
การแพทย์ทางเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน  ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท สาขา
พัฒนาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจพอเพียง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  ท าการศึกษาวิจัยเรื่องความ
เจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
และส าเร็จการศึกษาปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 
(สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท าการศึกษาเรื่องดุษฎีนิพนธ์เรื่อง  “จิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธเพ่ือมวลมนุษยชาติ” รวมถึงศึกษาธรรมะ จากครูบาอาจารย์ต่าง ๆ โดยเฉพาะจากพ่อครู
สมณะโพธิรักษ์ ผู้น าชาวอโศก จนสามารถบูรณาการองค์ความรู้ และค้นพบการแพทย์วิถีพุทธในที่สุด 
 “สิ่งที่อาจารย์พบตั้งแต่ 3 ปีแรกที่ใช้องค์ความรู้แผนปัจจุบันอย่างเดียวดูแลแก้ไขปัญหา
สุขภาพประชาชนเราพบว่าลดปัญหาได้ส่วนหนึ่ง เราก็เคารพนะว่าแก้ปัญหาได้ส่วนนึง แต่ก็มีปัญหา
จ านวนมากที่ยังแก้ไม่ได้ ก็เลยไปเรียนแพทย์แผนไทย แพทย์ทางเลือก แพทย์พ้ืนบ้านทั้งในระบบและ
นอกระบบ ในการศึกษาปกติ ทั้งในประเทศ ต่างประเทศก็ไปเรียนเท่าที่จะเรียนได้ และน าเอาจุดดี
ของการแพทย์ทุกแผนมาบูรณาการ 
ได้พุทธะธรรมะปรากฏว่าก็แก้ปัญหาได้มากขึ้นแต่ว่ามันยังไม่ถึงครึ่งหรอกแก้ได้ 30 - 40 เปอร์เซ็นต์ 
แต่จากเดิมก็ได้ประมาณ 20 - 30 เปอร์เซ็นต์ ก็ได้เปอร์เซ็นต์เพ่ิมขึ้นมาอยู่แต่ก็ยังมีปัญหาจ านวนมาก
ยังแก้ไม่ได้ สุดท้ายมาพบธรรมะและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงนี้แหละและสุดท้ายก็เอาองค์ความรู้
ทั้งหมดมาบูรณาการด้วยธรรมะและเศรษฐกิจพอเพียงกลายเป็นการแพทย์วิธีธรรมหรือการแพทย์วิถี
พุทธ” 

(ใจเพชร กล้าจน.  2561, มีนาคม 17) 
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ภาพที่  3  อาจารย์ใจเพชร กลา้จน ผูฝ้่าทางตันสุขภาพดว้ยการแพทย์วิถีพุทธ บนปกนิตยสาร ค. คน 
 อาจารย์หมอเขียว อดีตเจ้าหน้าที่สาธารณสุขดี เด่น ผู้ค้นพบการแพทย์วิถีพุทธ เพ่ือการ         
พ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เป็นการดูแลสุขภาพที่น าเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์สุขภาพแผน
ปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพ้ืนบ้าน รวมถึงหลัก 8 อ. เพ่ือสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญ
นิยมมาประยุกต์ผสมผสานบูรณาการ ด้วยธรรมะ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้เหมาะสมและ
สามารถแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ในสภาพสังคมสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ซึ่งน าไปสู่การ
ปฏิบัติที่ประหยัด เรียบง่าย ปลอดภัย ได้ผลรวดเร็ว พึ่งตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในท้องถิ่นเป็นหลัก 
ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้อย่างยั่งยืน  
 ความรู้เรื่องการแพทย์วิถีพุทธ 
 หลักการแพทย์วิถีพุทธ มี 3 เรื่องหลักคือ 
  1.  แก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยใช้หลักอริยสัจสี่ 
  2.  ใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่ายตามหลักจัตตาริสูตร ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 
  3.  แต่ละคนท าเองได้ อัตตาหิอัตโนนาโถ ตนเป็นที่พ่ึงของตน หรือหมอที่ดีที่สุดในโลก
คือตัวคุณเอง 
 ถ้ามีความจ าเป็นก็จะใช้การแพทย์แผนอื่น ๆ มาเสริมเติมเต็มให้เหมาะกับแต่ละท่าน ๆ ท่าน
ใดเหมาะแบบไหนก็เอาแบบนั้นใช้แล้วสบาย เบากาย มีก าลังก็เอา ใช้แล้วไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มี
ก าลัง อ่อนเพลีย หนักตัว ก็ไม่เอา 
 สาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วิถีพุทธ มี 4 สาเหตุหลัก ได้แก่  
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  1.  ร้อนเย็นไม่สมดุล  
  2.  ท าบาป  
  3.  ไม่ท าบุญ และ  
  4.  เพิ่มพูนความวิตกกังวล  
 การแบ่งกลุ่มอาการเจ็บป่วยตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเป็น 5 กลุ่มอาการ ได้แก่                   
1) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน 2) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน 3) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่างกายร้อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ้นพร้อมกัน 4) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิด
จากร่างกายร้อนเกินตีกลับเป็นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก) และ5) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที่มี
สาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกินตีกลับ เป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)  
 การปรับสมดุลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ มีแนวทาง                     
“3  สูตรปรับสมดุล 4 กลวิธีหลัก 9 เทคนิค” ดังนี้  
 การปรับสมดุลร้อนเย็น 3  สูตรปรับสมดุล คือ  
  1.  สูตรร้อน ใช้แก้อาการเย็นเกินและอาการร้อนหลอก  
  2.  สูตรเย็น ใช้แก้อาการร้อนเกินและอาการเย็นหลอก  
  3.  สูตรร้อนผสมกับสูตรเย็น ใช้แก้อาการร้อนและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกันโดยปรับ
สมดุลไปสู่จุดที่รู้สึกสบาย เบากาย มีก าลัง ตามหลักกกจูปมสูตรและอนายุสสสูตร  
 การปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ 4 กลวิธีหลัก คือ  
  1.  สมดุลร้อนเย็น 
  2.  ละบาป  
  3.  บ าเพ็ญบุญ  
  4.  เพิ่มพูนใจไร้กังวล  
 เทคนิคปรับสมดุลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพ 9 เทคนิค ดังนี้ 
  1.  การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  
  2.  การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลมเพ่ือระบายพิษทางผิวหนัง 
  3.  การสวนล้างพิษออกจากล าไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์) 
  4.  การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน้ าสมุนไพร 
  5.  การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของ
ร่างกาย 
  6.  การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง 
  7.  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
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  8.  ใช้ธรรมะ ละบาป บ าเพ็ญบุญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดีและสร้าง
สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี 
  9.  รู้เพียรรู้พักให้พอดี 
 การใช้เภสัชวัตถุในการแพทย์วิถีพุทธ  
 การแพทย์วิถีพุทธน าเภสัชวัตถุที่อยู่ในสวน ป่า นา ร่วมกับบุญ คือการลดกิเลสมาใช้ในการ
รักษาโรค เภสัชวัตถุของหมอใจเพชร กล้าจน จังหวัดมุกดาหาร ใช้พืชผักพ้ืนบ้าน มีในชีวิตประจ าวัน
มาใช้ในเทคนิคปรับสมดุลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ 9 ข้อ ซึ่งแต่ละข้อมีการใช้เภสัชวัตถุที่แตกต่างกัน 
รายละเอียดการปฏิบัติตามเทคนิคแต่ละข้อ กลไกการปรับสมดุล และเภสัชวัตถุที่ใช้แยกตามเทคนิค
แต่ละข้อสรุปได้ดังนี้ 
 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  
 กลไกการท าให้สุขภาพดี คือเมื่อรับประทานสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิต สัญญาของ
ชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไปดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลและหล่อเลี้ยงชีวิตท าให้
ชีวิตมีพลังมากขึ้นจากการที่สารและพลังของสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวิต และจากการที่
ไม่ต้องเสียพลังขับพิษที่ดับได้แล้ว เมื่อชีวิตมีพลังมากขึ้น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลักดันพิษร้อน
เย็นที่ไม่สมดุลที่ยังตกค้างอยู่ออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ท าให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และ
อายุยืน กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน ดื่มน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ  
 วิธีท า ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น ใบย่านางเขียว 5 - 20 ใบ ใบเตย 1 - 3  ใบ บัวบก ครึ่ง -               
1 ก ามือ หญ้าปักกิ่ง 1 - 5 ต้น ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ่ง - 1 ก ามือ ผักบุ้ง ครึ่ง – 1 ก ามือ                      
ใบเสลดพังพอน ครึ่ง - 1ก ามือ หยวกกล้วย ครึ่ง - 1 คืบ และว่านกาบหอย 3 - 5 ใบ เป็นต้น จะใช้
อย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ โขลกให้ละเอียดหรือขยี้หรือปั่น ผสมกับน้ าเปล่ า 1 - 3  
แก้ว กรองผ่านกระชอน เอาน้ าที่ได้มาดื่ม ครั้งละประมาณ ครึ่ง - 1 แก้ว วันละ 1 - 3  ครั้ง ก่อนอาหาร
หรือตอนท้องว่างหรือดื่มแทนน้ าตอนที่รู้สึกกระหายน้ า ปริมาณการดื่มและความเข้มข้นของสมุนไพร
อาจมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ ตามความรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลัง กรณีมีภาวะร้อนเกินและเย็นเกิน
เกิดขึ้นพร้อมกันให้กดน้ าร้อนใส่น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรือน าไปต้มให้เดือดก่อนดื่ม หรืออาจน า
สมุนไพรฤทธิ์ร้อนมาผสมก่อนดื่มก็ได้ เช่น น าน้ าต้มขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา กระเทียม 
กระชาย มะตูม เป็นต้น กรณีมีภาวะเย็นเกิน ดื่มสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ปริมาณสมุนไพรฤทธิ์ร้อนที่
เหมาะสมเฉลี่ยประมาณ 1 - 3  ข้อนิ้วมือ อาจปรับปริมาณมากหรือน้อยกว่านี้ได้ตามความรู้สึกสุขสบาย
เบากายมีก าลังของแต่ละคน 
 วันที่ 5 พฤษภาคม 2561 วันนี้ได้ติดตามกลุ่มผู้เข้าอบรม ไปเข้าฐานท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
ซึ่งสมาชิกกลุ่มจะช่วยกันเก็บสมุนไพร ล้าง หั่น ปั่น จนกลายเป็นน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็น ให้ผู้เข้าอบรม
และจิตอาสาดื่มในวันนั้น ผู้เข้าอบรมได้รับประโยชน์ตน คือได้มีโอกาสฝึกฝนปฏิบัติการท าน้ าสมุนไพร
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ฤทธิ์เย็นด้วยตนเองแล้ว ได้บ าเพ็ญบุญกุศล เสียสละแรงกาย มาช่วยกันท าน้ าสมุนไพร ได้ออกจาก
ความกังวลในโรคมาท ากิจกรรมที่เป็นความดี ได้ตระหนักถึงพลังความดีของการท างานเป็นหมู่ ออก
แรงไม่มากแต่ยังประโยชน์กับผู้ อ่ืนได้มาก คือมีผู้ที่ได้ดื่มน้ าสมุนไพรที่ผู้เข้าอบรมมีส่วนร่วมท า 
ประมาณ 250 ท่านในครั้งนี้ คุณรจรินทร์ แม่ฐานท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นครั้งนี้ เล่าว่า  
 “ปกติการเก็บสมุนไพรตอนเช้าตรู่ ซึ่งแสงจากดวงอาทิตย์ยังไม่สาดส่องมา ในระหว่างเดิน
ในสวน จะมีหญ้า และมีน้ าค้างบนใบหญ้า ให้ได้เหยียบเย็น สบาย เมื่อสัมผัสกับฝ่าเท้าไร้รองเท้าเป็น
การถอนพิษร้อนไปในตัวด้วย อากาศเช้า ๆ ก็สดชื่น สบาย ๆ ชีวิตก็สัมผัสถึงพลังชีวิตของสมุนไพรสด 
ๆ จากต้นที่ก าลังเอ้ือมมือไปเก็บ ความสด ความไร้สารพิษ ท าให้มือที่เอ้ือมไปเก็บได้รับพลังชีวิต พลัง
ความเย็นจากสมุนไพรนี้ด้วย เช่น วอเตอร์เครส อ่อมแซบหรือเบญจรงค์ หญ้าปราบใบแหลม หญ้า
ปราบใบมน เสลดพังพอนตัวเมีย หญ้าม้า ย่านาง ใบเตย เป็นต้น คุณสมบัติคร่าว ๆ ของสมุนไพรสด ที่
ใช้ท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นให้ประชาชนที่มาอบรมในค่ายสุขภาพดื่มแก้ร้อนใน ถอนพิษร้อน ดังนี้ 
  เสลดพังพอนตัวเมีย เป็นยาเย็น ช่วยถอนพิษร้อนได้ดี ถอนพิษจากแมลงสัตว์ กัด ต่อย 
ได้ดีเช่นกัน ยังสามารถเอาไปลวก เป็นผักสด ได้ด้วย รสชาติออกหวาน  
   หญ้าปราบใบแหลม หญ้าปราบใบมน ชื่อก็มีค าว่า “ปราบ” คือสามารถปราบพิษ ถอน
พิษจากแมลงสัตว์ กัด ต่อย ได้ดี แก้บวมและเป็นยาเย็น ถอนพิษร้อนได้ ปกติไม่ได้ปลูกมักเกิดข้างทาง 
ข้างถนน ตามพ้ืน ดิน เกิดเองตามธรรมชาติ 
   อ่อมแซบ หรือเบญจรงค์ เป็นยาเย็น ถอนพิษร้อนได้ดี ล าต้นและใบจะมีความเป็นเมือก
ลื่น นิยมน ามาเป็นผักสด พลังชีวิตดี เกิดง่าย ปลูกง่าย ตายยาก  
   วอเตอร์เครส มีวิตามินซีสูง ใบกรอบ รสชาติออกมัน เป็นยาเย็นถอนพิษร้อน 
รับประทานเป็นผักสด ผักลวก 
   หญ้าม้า มีพลังชีวิตดี แข็งแรง เกิดง่าย ตายยาก มีรดชาดหวาน เป็นตัวชูรสให้น้ า
สมุนไพรมีรสดี ใบจะมีขนเล็ก ๆ บางคนจะแพ้ และคัน ดังนั้น เมื่อคั้นน้ าสมุนไพรเสร็จแล้วกากท่ีเหลือ
นิยมทิ้ง ไม่เก็บไว้ใช้พอกทา 
    ใบเตย เป็นยาเย็น ถอนพิษร้อนได้ดี มีกลิ่นหอม บ ารุงหัวใจ  
    ย่านาง เป็นยาเย็น ถอนพิษร้อนได้ดี แก้แมลงสัตว์ กัด ต่อย ได้ดี มีแคลเซียม เบต้า
แคโรทีนสูง มีแร่ธาตุหลายชนิด ปลูกยาก แต่ถ้าปลูกติดแล้วจะเติบโตได้ดี” 

(ขวัญชวนไพร อักขะโคตร 2561, พฤษภาคม 5) 
 สมุนไพรปรับสมดุลที่ทางสวนป่านาบุญ จัดให้ผู้เข้าอบรมได้แก่ น้ าเปล่า น้ าสมุนไพรฤทธิ์
เย็น น้ าถ่าน และน้ าสมุนไพรฤทธิ์ร้อน นอกจากนี้ ผู้เข้าอบรมบางท่านดื่มน้ ามะพร้าวด้วยเนื่องจากมี
ร้านขายมะพร้าวอยู่ใกล้ศูนย์ฯ และบางท่านดื่มน้ าปัสสาวะ ที่ปกติทางศูนย์จะน าเสนอข้อมูลการใช้
และผลของการใช้น้ าปัสสาวะในวันที่ 3 หรือ 4 ของการอบรม อย่างไรก็ตามผู้เข้าอบรมบางท่านได้
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ทราบข้อมูลก่อนล่วงหน้าและดื่มน้ าปัสสาวะตั้งแต่วันแรกของการอบรม ผู้วิจัยท าการจดบันทึกเภสัช
วัตถุที่ใช้ในการท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็น และน้ าสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ที่จัดให้ผู้เข้าอบรมในค่ายสุขภาพ
พระไตรปิฎก มีนาคม 2560 พบว่าน้ าสมุนไพรฤทธิ์ร้อน จ านวน 3  วันที่มีอากาศค่อนข้างเย็น เป็นน้ า
ต้มตะไคร้ (ไม่มีน้ าตาล) วันอ่ืน ๆ เป็นน้ าร้อนธรรมดา ส าหรับเภสัชวัตถุที่ใช้น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็น 
สามารถจัดกลุ่มเภสัชวัตถุได้ 3 กลุ่มดังนี ้

 

    
ใบอ่อมแซบ ใบเตย ใบย่านางเขียว ใบหญ้าม้า 

 
ภาพที่  4  ภาพเภสชัวัตถุท่ีใช้ท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เยน็เป็นประจ า ที่สวนป่านาบุญ 1 
ที่มา  (จิรนันท์ ทับเนียม, ภาพถ่าย. 2561, มีนาคม 17) 
 1.  กลุ่มเภสัชวัตถุที่ใช้ท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นเป็นประจ า ได้แก่ใบอ่อมแซบ ใบเตย                        
ใบย่านางเขียว และใบหญ้าม้า เนื่องจากเป็นเภสัชวัตถุท่ีรับประทานง่ายและแทบจะไม่มีคนแพ้ 
 2.  กลุ่มเภสัชวัตถุที่น ามาท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นบางวัน 1 - 2 วัน เป็นเภสัชวัตถุที่อาจท า
ให้น้ าสมุนไพรดื่มยากข้ึนเล็กน้อย อาจไม่เหมาะกับผู้เข้าอบรมที่เพ่ิงเริ่มต้นดื่มน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็น เช่น                                
ใบเสลดพังพอนตัวเมีย ที่ใช้อยู่ 2 วัน หญ้าปราบใบแหลม หญ้าปราบใบมน น้ านมราชสีห์ ซึ่งน ามาใช้
อยู่ 1 วัน นอกจากนี้ยังมีอยู่ 2 วันที่น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นมีส่วนผสมของหยวกกล้วย เนื่องจากมีคนตัด
มาให้ ซึ่งหยวกกล้วยมีคุณสมบัติพิเศษคือเป็นสารกันบูดธรรมชาติช่วยให้น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นบูดช้าลง 
 3.  กลุ่มเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น ที่น ามาท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ได้ หรือน าไปรับประทานเป็นผัก
สด ผักลวก หรือเป็นอาหารได้ ซึ่งในสวนป่านาบุญมีผักกลุ่มนี้อยู่หลายชนิด เช่น ใบไชยา หรือคะน้า
เม็กซิกัน โสมไทย ว่านกาบหอย วอเตอร์เครส ผักบุ้ง ใบหม่อน เป็นต้น ซึ่งเภสัชวัตถุข้างต้นผู้รับใช้ฐาน
งานจะพาผู้เข้าอบรมไปเก็บตอนเช้า และจัดสรรไปท าเป็นอาหารในค่ายสุขภาพ ฯ และแนะน าผู้เข้า
อบรมว่าเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็นที่สามารถรับประทานสดได้ทุกชนิดสามารถน ามาท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นได้ 
ไม่ต้องกังวล เรามีอะไรก็ใช้สิ่งนั้น 
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 ในวันสุดท้ายของการอบรม ที่สวนป่านาบุญ จะมีการแจกจ่ายเภสัชวัตถุ คือ ก้านอ่อมแซบ 
ก้านหญ้าม้า ก้านเสลดพังพอนตัวเมีย และก้านไชยา ให้ผู้สนใจน าไปปลูกที่บ้านด้วย 
 การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลมเพื่อระบายพิษทางผิวหนัง 
 กลไกการท าให้สุขภาพดี คือเมื่อใช้วัสดุขอบเรียบที่ไม่มีคมขูดที่ผิวหนัง โดยลงน้ าหนักแรง
เท่าที่รู้สึกสบาย การขูดคือการเสียดสี ซึ่งการเสียดสีนั้นโดยหลักวิทยาศาสตร์จะท าให้เกิดความร้อน 
เมื่อเกิดความร้อนขึ้นสัญญาของชีวิตจะสั่งให้เส้นเลือดขยายตัวเพ่ือเพ่ิมพ้ืนที่ในการระบายความร้อน 
สัญญาของชีวิตจะสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลออกจากร่างกายได้ ท าให้สัญญาของชีวิตจะ
สั่งให้กล้ามเนื้อคลายตัวเพราะไม่มีพิษที่ต้องบีบออก เมื่อเส้นเลือดขยายและกล้ามเนื้อคลายตัว ท าให้
ช่องทางระบายพิษสะดวกยิ่งขึ้น สัญญาของชีวิตก็จะสามารถผลักดันพิษที่อยู่ใต้สภาพดังกล่าวออก
จากร่างกายได้ กล้ามเนื้อก็จะคลายตัวเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ถูกกดทับ ท าให้ สัญญาของชีวิต
ผลักดันพิษออกได้สะดวกยิ่งขึ้นกว่าเดิม เกิดกลไกและสภาพดังกล่าวลึกลงไปเรื่อย ๆ ในร่างกาย 
สัญญาของชีวิตก็จะฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที่ยังตกค้างในจุดต่าง ๆ ของร่างกายมาระบายออก 
กล้ามเนื้อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายก็จะคลายตัว เลือดลม สารและพลังงานต่าง ๆ ก็จะไหลเวียน
สะดวก ท าให้สัญญาของชีวิตดูดดึงสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นทั้งที่อยู่นอกตัวและในตัวมาหล่อ
เลี้ยงชีวิตได้อย่างสะดวก ประกอบกับการขูดจะท าให้เลือดเคลื่อนไปที่ผิวหนัง ซึ่งท าให้สัญญาของชีวิต
จึงสามารถผลักดันสารและพลังงานที่เป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชีวิตได้ดูดสารและพลังงานที่
สมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ที่อยู่นอกร่างกายมาหล่อเลี้ยงเลือดได้ จึงกลายเป็นเลือดที่มีคุณภาพดี 
สัญญาของชีวิตก็จะดูดดึงเลือดที่มีคุณภาพดีดังกล่าวไปเลี้ยงชีวิต กลไกดังกล่าวทั้งหมดอันเกิดจาก
การกัวซาขูดพิษขูดลม จึงท าให้ชีวิตโรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน 
 วิธีกัวซา กรณีที่มีภาวะร้อนเกินใช้น้ ามันกัวซาฤทธิ์เย็น น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรือน้ าเปล่า 
อย่างใดอย่างหนึ่งทาบนผิวหนังก่อนขูดซา ในบริเวณที่รู้สึกไม่สบายหรือบริเวณที่ใช้งานมากหรือ
บริเวณที่ถอนพิษจากร่างกายได้ดี เช่น บริเวณหลัง แขน ขา เป็นต้น จุดที่ห้ามขูดคือ จุดที่เป็นแผล ฝี 
หนอง สิว จุดที่ขูดแล้วรู้สึกไม่สบาย อวัยวะเนื้อเยื่ออ่อนนิ่ม เช่น นัยน์ตา อวัยวะเพศ เป็นต้น ถ้ามี
ภาวะเย็นเกินก็ทาด้วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อน ถ้าภาวะทั้งร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้สมุนไพร
ทั้งร้อนและเย็นผสมกันทาก่อนขูดซา (การขูดซา แม้ไม่มีสมุนไพรใด ๆ ทาก็สามารถขูดซาได้ ช่วยถอน
พิษได้) ใช้อุปกรณ์เรียบง่าย เช่น ช้อน ชาม เหรียญ ไม้หรือวัสดุขอบเรียบต่าง ๆ ขูดได้ทั้งท่ีผิวหนังตรง 
ๆ หรือจะขูดผ่านเสื้อผ้าก็ได้ ลงน้ าหนักแรงเท่าที่รู้สึกสุขสบาย ขูดจุดละประมาณ 10 - 50 ครั้ง อาจ
ขูดมากหรือน้อยกว่านี้ก็ได้ เท่าท่ีรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลัง 
 “น้ ามันกัวซาฤทธิ์เย็น สามารถท าได้เองที่บ้าน ด้วยการใช้น้ ามันพืช ทอดผักสมุนไพรฤทธิ์
เย็นที่ล้างและผึ่งไว้จนแห้งแล้ว ทอดจนกรอบ น้ ามันที่ได้คือน้ ามันกัวซาฤทธิ์เย็น ถ้าต้องการเพ่ิมความ
เย็นก็จะหยดน้ ามันเขียวเพ่ิม ผักสมุนไพรฤทธิ์เย็นที่นิยมน ามาทอดคือ ย่านาง ใบเตย เสลดพังพอนตัว
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เมีย เป็นต้น ส าหรับอุปกรณ์การขูดกัวซา คือไม้กัวซา แล้วก็หิน หินก้อนแบน ๆ ไม่คม ขนาดพอดีมือที่
อยู่บริเวณหน้าร้านเอื้อดิน ที่เอามาจากล าแม่น้ าโขง ก็มีคนนิยมน าไปใช้ขูด ที่นี่เราไม่ใช้เขาสัตว์ เพราะ
มันจะมีพลังของการเบียดเบียนอยู่” 

(ก่ิงดอกดิน  เอ๋ียวสกุล 2561, พฤษภาคม 5) 
 การสวนล้างพิษออกจากล าไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์) 
 กลไกการท าให้สุขภาพดี คือใส่น้ าเข้าไปที่ล าไส้ใหญ่ ชีวิตจะได้น้ าส่วนเกิน สัญญาของชีวิตก็
จะดันน้ านั้นออกทางล าไส้ใหญ่พร้อมกับอุจจาระที่ตกค้าง เมื่อสัญญาของชีวิตรู้ว่าจะมีน้ าถูกดันออก
ทางล าไส้ใหญ่ สัญญาของชีวิตก็จะฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที่ยังตกค้างในจุดต่าง ๆ ของร่างกายมา
ระบายออกท่ีล าไส้ใหญ่ พิษจะถูกขับออกมาพร้อมกับน้ าและอุจจาระที่ตกค้าง เราจึงมักรู้สึกเบาสบาย
ทั้งตัว ไม่ใช่รู้สึกเบาสบายที่บริเวณท้องอย่างเดียว เพราะเป็นกลไกที่กระตุ้นให้สัญญาฝากพิษร้อนเย็น
ไม่สมดุลที่ยังตกค้างในจุดต่าง ๆ ของร่างกายมาระบายออกท่ีล าไส้ใหญ่ (ถ้าไม่มีอุจจาระตกค้าง ก็จะมี
สารและพลังงานที่เป็นพิษและน้ าที่ใส่เข้าไปถูกขับออกมา โดยไม่มีเนื้ออุจจาระ และถ้าชีวิตต้องการน้ า 
สารและพลังงานที่ใส่เข้าไปทางล าไส้ใหญ่เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ในการปรับสมดุลร้อนเย็น สัญญาของ
ชีวิตก็ดูดผ่านทางล าไส้ใหญ่ไปใช้ประโยชน์ เมื่อขับถ่ายออกก็จะมีปริมาณน้ าน้อยกว่าที่ใส่เข้าไป) ยิ่งถ้า
ใส่สมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไป
ดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลและหล่อเลี้ยงชีวิต ท าให้ชีวิตมีพลังมากข้ึนจากการที่สารและพลังของสมุนไพร
ที่สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวิต และจากการที่ไม่ต้องเสียพลังขับพิษที่ดับได้แล้ว เมื่อชีวิตมีพลังมาก
ขึ้น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลที่ยังตกค้างอยู่ออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น 
กลไกท้ังหมดอันเกิดจากการสวนล้างล าไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรร้อนเย็นที่สมดุลร้อนเย็น ก็จะท าให้โรคภัย
ไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน 
 วิธีท า เลือกสมุนไพรที่เหมาะสม คือ เมื่อใช้ท าดีท็อกซ์ แล้วรู้สึกสดชื่นโปร่งโล่งเบาสบาย 
ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย น าสมุนไพรต้มในน้ าเปล่า เดือดประมาณ 5  - 10 นาที แล้วผสมน้ า
ธรรมดาให้อุ่น หรือใช้ใบสมุนไพรสด ขยี้กับน้ าเปล่า กรองผ่านกระชอน น าน้ าที่ได้ ไปใส่ขวดหรือถุง  
ที่เป็นชุดสวนล้างล าไส้ โดยทั่วไปใช้น้ าสมุนไพร 500 - 1,500 ซี.ซี. เปิดน้ าให้วิ่งตามสายเพ่ือไล่อากาศ
ออกจากสาย แล้วขันให้แน่นไว้จากนั้น น าเจลหรือวาสลีนหรือน้ ามันพืชหรือว่านหางจระเข้ทาที่ปลาย
สายสวน ประมาณ 1 เซนติเมตร เพ่ือหล่อลื่น หรือใช้ปลายสายสวนจุ่มในน้ าก็ได้ ต่อจากนั้น ค่อย ๆ 
สอดปลายสายสวนเข้าไปที่รูทวารหนัก สอดให้ลึกเข้าไป ประมาณเท่านิ้วมือเรา (ประมาณ 3  - 5นิ้ว
ฟุต) ยกหรือแขวนขวดสมุนไพรสูงจากทวารประมาณ 2 ศอก ค่อย ๆ ปล่อยน้ าสมุนไพรให้ไหลเข้าไป
ในล าไส้ใหญ่ของเรา ใส่ปริมาณน้ าเท่าที่ร่างกายเรารู้สึกทนได้โดยไม่ยากไม่ล าบากเกินไป แล้วใช้มือ
นวดคลึงที่ท้อง กลั้นไว้ประมาณ 10 - 20 นาที หรืออาจไม่ถึงก็ได้ คือ เมื่อทนได้ยากล าบากก็ไประบาย
ถ่ายออก ส าหรับผู้ป่วยที่อาการหนัก อาจท าดีทอกซ์วันละ 1  - 2 ครั้ง อาจมากหรือน้อยกว่า ตาม
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สภาพของร่างกาย คือ ท าเท่าที่รู้สึกสุขสบาย ส่วนคนทั่วไป ท าดีทอกซ์เฉลี่ย สัปดาห์ละ 1  - 3  ครั้ง 
หรือตามสภาพร่างกาย คือ ท าเท่าที่รู้สึกสุขสบาย 
 “เภสัชวัตถุ กับการดีท็อกซ์ ปกติใช้น้ าปัสสาวะกับน้ าเปล่า เพราะมันสะดวกและเรียบง่าย
ที่สุดแล้วไม่ต้อง แต่ส าหรับผู้เข้าอบรมถ้าไม่สบายใจกับน้ าปัสสาวะ ก็จะแนะน าให้ใช้น้ าสมุนไพรฤทธิ์
เย็นเจือจางผสมน้ าแทน ถ้าไม่มีน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นก็ใช้ใบสมุนไพรสด 2 - 3 ใบ เช่น ใบอ่อมแซบ แช่
ในน้ าเปล่า เป็นต้น” 

(ดินแสงธรรม  กล้าจน 2561, พฤษภาคม 16) 
 การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบายในน  าสมุนไพร 
 กลไกการท าให้สุขภาพดี ก็คือกรณีของการแช่ด้วยน้ าอุ่นพลังงานความร้อนจากน้ าอุ่นจะท า
ให้เส้นเลือดขยายตัวกล้ามเนื้อคลายตัว กลไกการขับพิษและดูดดึงสารและพลังงานที่เป็นประโยชน์ก็
จะเกิดขึ้นเช่นเดียวกับการกัวซา ขูดพิษ ขูดลม แต่ถ้าแช่น้ าอุ่นนานเกินพอดี พลังงานความร้อนจะเข้า
ไปในร่างกายในปริมาณที่มากเกินไป สัญญาของชีวิตก็จะใช้พลังขับความร้อนที่มากเกินนั้นออก ท าให้
อ่อนเพลีย หน้ามืด วิงเวียน หรือเกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ได้ เป็นผลเสียต่อสุขภาพ จึงต้องแช่ใน
ระยะเวลาที่พอดี โดยเฉลี่ย แช่ประมาณ 3  นาที พัก 1 นาที ท า 3  รอบ อาจใช้เวลาน้อยหรือมากกว่า
นั้นก็ได้เท่าที่รู้สึกสุขสบาย เบากาย มีก าลัง คือจุดที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต กรณีไม่ถูกกับน้ าอุ่น 
คือเมื่อสัมผัสน้ าอุ่นแล้วรู้สึกไม่สบาย แต่ถูกกับการแช่ด้วยน้ าธรรมดาหรือน้ าเย็นมาก ก็ใช้หลักการแช่
ในระยะเวลาที่รู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลัง คือจุดที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต ยิ่งถ้าเราแช่ด้วย
สมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลังงานของสมุนไพรดังกล่าว ไปดับ
พิษร้อนเย็นไม่สมดุลและหล่อเลี้ยงชีวิต ท าให้ชีวิตมีพลังมากขึ้นจากการที่สารและพลังของสมุนไพรที่
สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวิต และจากการที่ไม่ต้องเสียพลังขับพิษท่ีดับได้แล้ว เมื่อชีวิตมีพลังมากข้ึน 
สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่สมดุลที่ยังตกค้างอยู่ออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น 
กลไกทั้งหมดอันเกิดจากแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพรที่สมดุลร้อนเย็น ก็จะท าให้โรคภัย
ไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน  
 กรณีที่มีภาวะร้อนเกินให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็น ประมาณ ครึ่ง - 1 ก ามือ จะใช้สมุนไพรอย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ ต้มกับน้ า 1 - 3  ขัน (ประมาณ 1 - 3  ลิตร) เดือด ประมาณ 
5 - 10นาที แล้วผสมน้ าธรรมดาให้อุ่นแค่พอรู้สึกสบาย จากนั้นแช่มือแช่เท้า แค่พอท่วมข้อมือข้อเท้า
ประมาณ 3  นาที แล้วยกข้ึนจากน้ าอุ่น 1 นาที ท าซ้ าจนครบ 3 รอบ ถ้าใช้น้ าอุ่นแล้วรู้สึกไม่สบาย ให้
ใช้น้ าธรรมดาหรือน้ าเย็น อาจใช้น้ าเปล่าหรือผสมสมุนไพรสด ส าหรับคนเจ็บป่วยท าวันละประมาณ 1 
- 3  ครั้ง ส าหรับคนแข็งแรงทั่วไป ท าเฉลี่ยสัปดาห์ละ 1 - 3  ครั้ง หรือท าเมื่อรู้สึกไม่สบาย กรณีที่มี
ภาวะเย็นเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิ์ร้อน แช่มือแช่เท้าได้นานเท่าที่รู้สึกสบาย กรณีท่ีมีทั้งร้อนเกินและเย็น
เกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้สมุนไพรฤทธิ์เย็นต้ม หรืออาจใช้สมุนไพรทั้งร้อนและเย็นผสมกันก็ได้  
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 “เภสัชวัตถุส าหรับแช่มือแช่เท้า ในสวนป่านาบุญมีพืชหลากหลายตัว ที่ปลูกไว้รักษาโรคต่าง 
ๆ ดูแลตัวเองตามหลักแพทย์วิถีพุทธ ใบย่านางที่สวนข้างบ้านแม่ถนอม ใช้ทั้งใบทั้งเครือของย่านาง ถ้า
เก็บใบสดจะท าให้มีพลังชีวิตมาก ๆ มีความเป็นฤทธิ์เย็น กาบกล้วยหรือหยวกกล้วยเก็บจากสวนสร้าง
บุญ1 ใช้ได้ในทุกส่วนของต้นกล้วยใบ ก้าน กาบ หยวก ราก หัว มีความเป็นยาเย็นหรือสมุนไพรฤทธิ์
เย็น ถอนพิษร้อนได้ดี มะขามเก็บจากส่วนหน้าอาคารแก่นสุข ใช้ได้ทั้งยอด ใบแก่ ใบอ่อน หรือฝักก็
ใช้ได้ร่วมทั้งมะขามเปียก มีความเป็นยาเย็นจะช่วยถอนพิษได้ดี ใบเตย เก็บจากสวนข้างบ้านอาจารย์
หมอเขียวเป็นสมุนไพรฤทธิ์เย็นใช้ได้ทั้งหมดทุกส่วนแต่เราจะเลือกใช้ใบแก่หรือใบที่อยู่ด้านล่างเพ่ือให้
ต้นเตยได้ขยายกอแล้วใช้ประโยชน์ท าอย่างอ่ืนตามความเหมาะสม ใบเปล้าเก็บจากสวนข้างห้องน้ า
ชาย ใช้ทั้งก้านทั้งใบ ใบรางจืดเก็บจากสวนสมุนไพรหน้าอาคารแก่นสุข เป็นยาเย็นช่วยถอนพิษใช้ได้
ทั้งเครือ ใบและราก ใบตะไคร้เก็บจากคันนาหรือข้างแปลงนา มีฤทธิ์ร้อนมีความหอมใช้ใบของมันเป็น
หลักแต่จริง ๆ ก็ใช้ได้ทั้งหมด ต้นมันเอาไว้ต้มน้ าสมุนไพรหรือท าอาหาร เป็นเครื่องเทศ ท าต้มย าหรือ
ย า ลวกต่าง ๆ เป็นต้น การเก็บสมุนไพรที่จะให้เกิดประโยชน์สูงสุดจะต้องเก็บช่วงเช้าก่อน 8 นาฬิกา 
เพราะต้นหรือสมุนไพรยังไม่สังเคราะห์แสงท าให้ออกฤทธิ์สูงสุดและผู้เก็บก็ไม่ร้อน มีความรู้สึกสดชื่น
ปลอดโปร่งได้สูดอากาศบริสุทธิ์ ได้รับออกซิเจนเต็มปอด ท าให้มีพลังชีวิต ทั้งสมุนไพรและคนท า
สมุนไพร นอกจากนี้เราสามารถใช้สมุนไพรจากการประกอบอาหาร หรือในครัวได้อีกด้วย เช่นก้าน
อ่อมแซบ เปลือกสับปะรด ก้านหัวปลี เปลือกส้มโอ ก้านผักบุ้งเป็นต้น ตามความต้องการในสภาพ
อากาศหรือความสมดุลร้อนเย็นนั้น จ านวนตามความเหมาะในแต่ละครั้ง ใช้สมุนไพรกี่อย่างก็ได้ ที่หา
ได้ง่ายหรือที่สวนเรามี ให้เรียบง่าย ประหยัด ใช้ของใกล้ตัวตามหลักแพทย์วิถีพุทธค่ะ” 

(ร าพึง  ก๋งจิ๋ว 2561, พฤษภาคม 6)  
 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย  
 วิธีการดังกล่าว เป็นการท าให้ร่างกายได้สัมผัสกับสมุนไพรด้วยวิธีการต่าง ๆ ซึ่งกลไกท่ีท าให้
สุขภาพดี ก็เช่นเดียวกับการแช่มือเท้าหรือส่วนที่ไม่สบายด้วยสมุนไพร โดยแต่ละวิธีให้ท าเท่าที่รู้สึกสุข
สบายเบากายมีก าลัง คือจุดที่เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวิต  
 กิจกรรมในค่ายสุขภาพ จะมีฐานพอกทาอยู่บริเวณแคร่ใกล้กับเตาต้มน้ าแช่มือแช่เท้า                  
ซึ่งช่วงบ่าย ๆ ก็จะมีการตั้งฐานกัน ผู้เข้าอบรมท่านใดสนใจพอกเข่า ก็จะมานั่งพอก และเหยียดขาอยู่
แถวนี้ นั่งโสเหล่ คุยกันขณะรอฟังอาจารย์หมอเขียวขึ้นบรรยาย และอาจนั่งฟังค าบรรยายของอาจารย์
หมอเขียวอยู่ตรงนั้นอย่างสบาย ๆ ไม่ปวดเข่า แม่ฐานพอกทา คือคุณแก่นเกื้อ หรืออาต่อน ท่านจบ
การศึกษาปริญญาโท ท าวิทยานิพนธ์เกี่ยวกับผลของการพอกเข่ากับผู้สูงอายุ จึงเป็นฐานหนึ่งที่แม่ฐาน
มีองค์ความรู้เรื่องเภสัชวัตถุเป็นอย่างมาก จากการให้ข้อมูลของอาต่อน กับผู้เข้าอบรมที่ฐานพอกทา 
สามารถสรุปได้ดังนี้  
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 “ต ารับพอกสมุนไพรฤทธิ์เย็นซึ่งได้ผ่านการวิจัยที่ได้ผลดีมากมาแล้ว คือ สูตรที่ประกอบไป
ด้วยสมุนไพร 6 ชนิด คือ ย่านาง ว่านกาบหอย อ่อมแซบ ต้นกล้วย ดินสอพองและผงถ่าน ย่านาง 
สมุนไพรเก่าแก่ที่ชาวอีสานเรียกว่า “หมื่นปีบ่เฒ่า” (หมื่นปีไม่แก่) นั่นแสดงให้เห็นว่าย่านางมีสรรพคุณ
ที่มากมายหลายหลากมากและนับว่าเป็นพระเอกในต ารับยาสมุนไพรฤทธิ์เย็นเลยทีเดียว ส่วนว่าน
กาบหอย ก็มีสรรพคุณท่ีมากมายหลายข้อแต่ที่โดดเด่นคือ แก้อาการไอที่หลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นไอ
ร้อน ไอแห้ง ไอมีเสมหะ เป็นต้น อ่อมแซบ มีสรรพคุณที่โดดเด่นในการรักษาระบบมดลูก รักษาโรค
ผิวหนังที่เกิดจากเชื้อรา และต้นกล้วย ก็มากมายในสรรพคุณ เป็นยาในทุกส่วนของกล้วย โดยเฉพาะมี
สาร Tannin (แทนนิน) ที่สามารถฆ่าเชื้อราที่ผิวหนังตลอดจนสมานแผล รักษาแผลได้ทั้งแผลสดและ
แผลเปื่อย ต ารับสมุนไพรฤทธิ์เย็นพอกเข่าในครั้งนี้ มีอยู่ 6 ชนิด ประกอบด้วย สมุนไพรสดหรือพืช
วัตถุ 4 ชนิด คือย่านางสด 2 กิโลกรัม ว่านกาบหอยสด 1 กิโลกรัม อ่อมแซบ 1 กิโลกรัม ต้นกล้วยสด 
2 กิโลกรัม ธาตุวัตถุ 2 ชนิด คือผงถ่าน ½ กิโลกรัม และดินในนาไร้สารพิษ 10 กิโลกรัม 
 
 ขั้นตอนการเตรียมสมุนไพรฤทธิ์เย็นและพอกเข่ามีหลักการและขั้นตอน ดังนี้ 
  1.  สมุนไพรสดทุกอย่าง เก็บตอนเช้าก่อนมีแสงแดด ล้าง หั่น ปั่นหรือบดหรือต าให้
แหลกสมุนไพรที่บดหรือปั่นแล้วแยกใส่ภาชนะเอาไว้  
   2.  ผสมสมุนไพรที่เตรียมไว้กับดินที่ผสมผงถ่านแล้ว 1 : 1 สมุนไพรที่ผสมแล้ว / เข่าข้าง
ละ 300 - 500 กรัม (ตามขนาดของเข่า เล็ก ใหญ่) 
   3.  ใช้สเปรย์ฉีดพ่นน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นลงไปที่เข่าข้างที่จะพอกให้ทั่วเพ่ือเตรียมสัมผัส
ฤทธิ์เย็นจากสมุนไพรและให้ผิวหนังได้ชุ่มชื้นก่อน 
   4.  วางผ้าใต้เข่าข้างที่ปวดและเอาสมุนไพรบางส่วนวางไว้ใต้เข่า 
   5.  เอาสมุนไพรที่เหลือ วางโอบรอบเข่าด้านบนให้ทั่ว 
   6.  ดึงชายผ้าด้านหนึ่งขึ้นมาพันทับและพันอีกข้างหนึ่งปิด ดึงให้แน่น 
   7.  เอามือทั้งสองบีบเกลี่ยสมุนไพรไปให้ทั่วรอบ ๆ เข่า ดึงผ้าให้กระชับแล้วจึงผูกเชือก
กันผ้าและสมุนไพรหลุดเวลาเคลื่อนไหว 
   8.  พอกสมุนไพรเอาไว้นาน ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั่วโมง ระหว่างนั้นถ้าสมุนไพรแห้ง
หรือเริ่มแข็งก็ให้ใช้สเปรย์ฉีดพ่นหรือจะเอาน้ าพรมลงบนผ้าที่พันรอบเลยก็ได้ 
 ประโยชน์ของการพอกสมุนไพร คือ 1) ช่วยแก้ปัญหาความไม่สบายส่วนใดส่วนหนึ่งบน
ร่างกายได้เช่นบรรเทาอาการปวด 2) ช่วยลดการกินยาแก้ปวดซึ่งมีผลข้างเคียงต่ออวัยวะภายในเสมอ 
3) เป็นตัวอย่างในการแก้ปัญหาสุขภาพด้วยตนเอง สร้างแนวทางการพ่ึงตนในเรื่องการแก้ปัญหา
สุขภาพด้วยตนเอง ส่งเสริมแนวทางสุขภาพพ่ึงตน” 

(แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม. 2561, พฤษภาคม 6)  
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 การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง 
 การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้องคือ การเคลื่อนไหวร่างกาย
เร็วในขนาดที่รู้สึกกระปรี้กระเปร่าที่สุดต่อเนื่องกัน เท่าที่เริ่มรู้สึกทนได้ยากได้ล าบากเกินแล้วผ่อนลง 
ท าควบคู่กับการกดจุดลมปราณ การดัดกล้ามเนื้อเส้นเอ็นให้ยืดหยุ่น และดัดให้กล้ามเนื้อกระดูกเส้น
เอ็นเข้าที่ตามสภาพปกติ โดยท าเท่าที่รู้สึกสุขสบาย เบากาย มีก าลัง การเคลื่อนไหวร่างกายเร็ว
ต่อเนื่องกันนั้น เป็นการกระตุ้นเซลล์เนื้อเยื่อของร่างกายทุกส่วนท างาน การท างานของเซลล์เนื้อเยื่อ
โดยหลักวิทยาศาสตร์จะเกิดความร้อนขึ้น สัญญาของชีวิตจะสั่งให้เส้นเลือดทั่วร่างกายขยายตัวเพ่ือ
เพ่ิมพ้ืนที่การระบายความร้อน สัญญาของชีวิตก็จะสามารถผลักดันเอาสารและพลังงานที่เป็นพิษร้อน
เย็นไม่สมดุลออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น และสามารถดูดดึงเอาสารและพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเป็น
ประโยชน์ทั้งในและนอกตัวมาเลี้ยงร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ท าให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุ
ยืน แต่การเคลื่อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื่องกันอย่างเดียวนั้นจะมีผลเสียแทรกซ้อน คือ ท าให้กล้ามเนื้อ
เส้นเอ็นบางส่วนเกร็งค้าง ท าให้กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นบางส่วนบิดเบี้ยวผิดรูปกดทับเส้นเลือด 
เส้นประสาท เส้นลมปราณ เลือดลม สารและพลังงานต่าง ๆ ไหลเวียนไม่สะดวก ท าให้เกิดโรคภัยไข้
เจ็บ เพ่ือป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงท าควบคู่กับการกดจุดลมปราณ โยคะ ดัดตัว กายบริหาร 
เพราะวิธีการกดจุดลมปราณนั้นจะท าให้เส้นลมปราณทะลุทะลวงดี ซึ่งจุดลมปราณนั้น เป็นบริเวณที่
สัญญาของชีวิตดูดดึงเอาพลังงานที่สมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ทั้งในและนอกตัวมาเลี้ยงชีวิตมากที่สุด 
และผลักดันเอาพลังงานพิษที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิตมากที่สุด ซึ่งเส้นลมปราณหลักนั้นจะอยู่ที่
ข้างกระดูก ข้างเส้นเอ็น ข้างเส้นประสาท และร่องกล้ามเนื้อ ส่วนการโยคะ ดัดตัว กายบริหาร จะท า
ให้กล้ามเนื้อเส้นเอ็นยืดหยุ่น ท าให้กระดูกกล้ามเนื้อเส้นเอ็นเข้าที่เข้าทางตามสภาพปกติไม่กดทับเส้น
เลือด เส้นประสาท เส้นลมปราณ เลือดลม สารและพลังงานต่าง ๆ ไหลเวียนสะดวกสัญญาของชีวิตก็
จะดูดดึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปเลี้ยงชีวิตได้สะดวก และขับสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษออกจากชีวิตได้สะดวก 
ท าให้โรคภัยไข้เจ็บลดลง แข็งแรง และอายุยืน 
 การออกก าลังกาย เพ่ือให้เกิดในขนาดที่รู้สึกกระปรี้กระเปร่าที่สุดต่อเนื่องกัน เท่าท่ีเริ่มรู้สึก
ทนได้ยากได้ล าบากเกินแล้วผ่อนลง จะใช้การเดินเร็ว และจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธส่วนใหญ่จะถอด
รองเท้าเดิน ซึ่งนอกจากจะได้รับความเย็นจากดินที่ไร้สารพิษแล้ว ยังเป็นวัคซีนที่ช่วยให้ร่างกายฝึก
ถอนพิษอีกด้วย  
 เภสัชวัตถุที่เกี่ยวข้องกับเทคนิคข้อ 6 การออกก าลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร                
ที่ถูกต้อง นอกจากดินที่กล่าวข้างต้นแล้วยังมี อากาศ เป็นอีกธาตุวัตถุที่เกี่ยวข้อง ในการกดจุด
ลมปราณ โยคะ อาจารย์หมอเขียวจะแทรกเรื่องการหายใจอยู่ในแต่ละท่าของโยคะ เช่นค าพูดที่ว่า  
 “ผ่อน หายใจคั่น สบาย ๆ” เพ่ือพักก่อนการเปลี่ยนท่าโยคะ และการฝึกลมหายใจที่อาจารย์
หมอเขียวเรียกว่ากปาละบาติ ซึ่งอาจารย์หมอเขียวประยุกต์มาจากหนึ่งในศาสตร์โยคะของอินเดีย 
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“ส่วนหนึ่งที่ส าคัญในวิชาลมปราณก็คือ การหายใจ การหายใจนี้ มีอยู่ 2 แบบ แบบหนึ่งหายใจให้ร้อน
ขึ้น แบบหนึ่งหายใจให้เย็นลง เราสามารถหายใจเพ่ือที่จะปรับสมดุลร่างกายให้แข็งแรงได้นะครับ 
รักษาโรคได้ท าให้เราแข็งแรงได้” 

(ใจเพชร  กล้าจน 2561,กุมภาพันธ์ 26) 
 วิธีการหายใจกปาละบาติ ของแพทย์วิถีพุทธ 
 1.  การหายใจที่ท าให้ร้อนขึ้น หลักการคือระยะเวลาหายใจเข้ามากกว่าระยะเวลาหายใจ
ออก ท่าเตรียม นั่ง หรืออยู่ในอิริยาบถอ่ืนก็ได้ ก าก าปั้นด้วยก็ได้เกร็งตัว เกร็งพอประมาณนะ ให้ไม่ตึง
มากจนเกินไป ไม่หย่อนจนเกินไป มือเราจะวางแบบไหนก็ได้ วางที่ท้องน้อย วางที่ไหนก็ได้ หายใจเข้า 
เกร็งตัว หายใจออกนี่เป็นการหายใจให้ร้อนข้ึน ถ้าเราต้องการให้ร้อนกว่านี้ เราหายใจซ้ าเข้าไปหลายที 
เช่น 7 วันที่แล้วค่อยเกร็งตัว ท าแบบนี้ซ้ าไปเรื่อย เวลาเรารู้สึกหนาวเย็น หรืออากาศหนาวเย็น แล้ว
ท าอันนี้ได้ก็จะท าให้ร่างกายร้อนขึ้น ท าซ้ าไปซ้ ามาไปเรื่อย ๆ ก็จะอุ่นขึ้นไปเรื่อย ๆ  
  2.  การหายใจที่จะท าเย็นลง หลักการคือระยะเวลาหายใจเข้าน้อยกว่าระยะเวลาหายใจ
ออก อาจารย์หมอเขียวแนะน าวิธีหายใจให้เย็นลง 3  แบบซึ่งเพ่ิมความเย็นให้ร่างกายจากมากไปน้อย
ตามล าดับ คือ 1) หายใจเข้าทางจมูกเต็มที่ กลั้นไว้สักพัก แล้วก็ ผ่อนลมหายใจออกทางจมูก เหมือน
สั่งน้ ามูก หรือเหมือนเป่าเทียน แต่เป่าทางจมูกแทนปาก แบบนี้หายใจเข้า กลั้นไว้นิดนึง หายใจออก 
(ฮึก ฮึก ฮึก...หายใจออกมากท่ีเราไหว) ซึ่งที่ฝึกร่วมกันในค่ายสุขภาพจะอยู่ที่ 30 ครั้ง แต่จะมีการแจ้ง
ผู้มาใหม่ว่าท าใหม่ ๆ จะท าได้ไม่กี่ครั้งเป็นเรื่องปกติ ให้ท าเท่าที่ได้ เมื่อเราไม่ไหว ก็หายใจแบบที่ 2) 
หายใจเข้าเต็มที่ แล้วผ่อนออกทางปากช้า ๆ ผ่อนคลายให้สบาย แบมือออกไป ผ่อนออก (ฮ้า...) ท าไป
เรื่อย ๆ จนรู้สึกไม่ไหว ก็หายใจแบบที่ 3) หายใจเข้าเต็มที่ แล้วก็ผ่อนออกทางปากสบาย ๆ แล้วก็
ปล่อยลมหายใจเข้า ผ่อนลมหายใจออก ตามธรรมชาติของ เขา สบาย ๆ หายใจเข้าทางจมูก ผ่อนออก
ทางจมูกนั่นแหละ แบบปล่อยให้ เขาท าแบบที่ร่างกายต้องการ หรือจะผ่อนออกทางปากก็ได้ แล้วแต่
ที่ร่างกายต้องการท าแบบไหน ก็ปล่อยให้ เขาท าแบบนั้น แล้วก็สังเกต ความเบา สบาย ความเย็น                 
จะรู้สึกเย็นหัว เย็นปอด เย็นไปตามตัว เราจะรู้สึกสบาย ๆ ในทางปฏิบัติจะท าทั้ง 3 แบบสลับไปเรื่อย 
ๆ จนกว่าจะเมื่อย หรือร่างกายอยู่ในสภาพสบาย ตอนหายใจเข้าเราจะวางมือแบบไหนก็ได้ แต่ส่วน
ใหญ่ เขาจะนิยมวางที่ท้องน้อย จะวางแบบมือประสานกัน แล้วแต่แบบไหนที่ถนัด แต่ตอนผ่อนออก 
ให้แบออกให้สบาย  
 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
 กลไกการท าให้สุขภาพดี คือเมื่อรับประทานอาหารที่สมดุลร้อนเย็นกับชีวิต สัญญาของชีวิต
จะดูดดึงสารและพลังงานของอาหารดังกล่าว ไปดับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลและหล่อเลี้ยงชีวิต ท าให้ชีวิต
มีพลังมากข้ึนจากการที่สารและพลังของอาหารที่สมดุลร้อนเย็นไปหล่อเลี้ยงชีวิต และจากการที่ไม่ต้อง
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เสียพลังขับพิษที่ดับได้แล้ว เมื่อชีวิตมีพลังมากขึ้น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลักดันพิษร้อนเย็นที่ไม่
สมดุลที่ยังตกค้างอยู่ออกจากร่างกายได้ดียิ่งขึ้น ท าให้โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน 
 วิธีปฏิบัติคือ ควรรับประทานอาหารไร้สารพิษดีที่สุด หรือลดพิษจากเคมีให้ได้มากที่สุดด้วย
วิธีต่าง ๆ การแพทย์วิถีพุทธใช้การลดพิษจากเคมี ด้วยการด้วยน้ าซาวข้าว หรือถ่าน 1  - 5 ก้อนขนาด
ครึ่ง - 1 ก ามือ หรือเกลือ 1 - 3  ช้อนแกง ผสมกับน้ าซาวข้าวหรือน้ าเปล่า 5 - 10 ลิตร แช่พืชผัก
ผลไม้หรือธัญพืชประมาณ 10 - 20 นาทีขึ้นไป ลดหรืองดเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะท าได้ ใช้โปรตีนจากถั่วแทน ส าหรับผู้ที่ยังไม่สามารถงดเนื้อสัตว์ได้ ควรลดหรืองด
เนื้อสัตว์ใหญ่ หันมารับประทานสัตว์เล็กแทน จนเหลือรับประทานปลา และไข่ เป็นล าดับ เพ่ิมการ
รับประทานผัก ผลไม้ที่ไม่หวานจัด ปรุงรสไม่จัดจนเกินไป ส าหรับองค์ประกอบของสภาพร่างกาย 
อากาศ สังคม และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยโดยรวม ในปัจจุบัน ควรปรุงรส อยู่ในระดับประมาณ 
10 – 30 % ของที่เคยปรุงโดยทั่วไป คือ รับประทานเกลือประมาณ 1 ช้อนชา / คน / วัน , น้ าตาล 
ไม่เกิน 5 ช้อนชา / คน / วัน , พริก (พริกชี้ฟ้า) ไม่เกิน 1 - 3  เม็ด / คน / วัน และน้ ามันพืช 1 - 4 
ช้อนชา / คน / สัปดาห์ โดยสามารถปรับลดหรือเพ่ิมตามสภาพร่างกาย ณ เวลานั้น เท่าที่รู้สึกสุข
สบายเบากายมีก าลัง ใช้เกลือปรุงอาหารเป็นหลักดีที่สุด ถ้าต้องการใส่เครื่องปรุงอ่ืน ๆ เช่น ซีอ๊ิว 
เต้าเจี้ยว กะปิ น้ าปลา ปลาร้า ฯลฯ ควรใส่เพียงเล็กน้อย 
 กรณีชีวิตมีภาวะร้อนเกินและอากาศร้อน ควรใช้ไฟกลาง ๆ นานแค่พอสุก ไม่ควรอุ่นซ้ าแล้ว
ซ้ าอีก ในการปรุงอาหารหรือหุงต้มข้าวหรือถั่ว ส่วนกรณีชีวิตมีภาวะเย็นเกินและอากาศหนาวเย็น ควร
ใช้ไฟแรง ตั้งไฟนาน อุ่นซ้ าแล้วซ้ าอีกได้ ในการปรุงอาหาร หุงต้มข้าวหรือถั่ว เพราะความแรงของไฟมี
ผลต่อคุณสมบัติของอาหาร ใช้ไฟแรงมากขึ้นอาหารก็มีฤทธิ์ร้อนมากข้ึนไปตามล าดับ ควรปรับใช้ความ
แรงของไฟในสัดส่วนที่ผู้รับประทานรู้สึกสุขสบายเบากายมีก าลัง การใช้ฟืนหรือถ่านในการปรุงอาหาร
จะท าให้อาหารอยู่ในสภาพที่ชีวิตสามารถน าไปใช้สังเคราะห์เป็นพลังชีวิตได้สูงสุด รองลงมาคือแก๊ส 
รองลงมาคือหม้อหุงข้าวไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า เครื่องปิ้งย่างไฟฟ้า แย่ที่สุดคือไมโครเวฟหรือเครื่องมือที่
มีพลังคลื่นแม่เหล็กที่แรงเกิน เพราะมีคลื่นแม่เหล็กที่แรงเกินท าให้อาหารอยู่ในสภาพที่เป็นพิษต่อพลัง
ชีวิต จึงไม่ควรใช้หรืออาจใช้เมื่อมีความจ าเป็นในบางครั้ง  
 เทคนิคการรับประทานอาหารตามล าดับ กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกิน มีดังนี้ 
  ล าดับที่ 1 ดื่มน้ าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่าง ๆ หรือที่เรียกว่า                 
น้ าคลอโรฟิลล์สดจากธรรมชาติ เป็นต้น 
  ล าดับที่ 2 รับประทานผลไม้ฤทธิ์เย็น เช่น กล้วยน้ าว้า แก้วมังกร กระท้อน สับปะรด  
ส้มโอ เป็นต้น ควรงดหรือลดผลไม้ฤทธิ์ร้อน เช่น ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วงสุก กล้วยหอม กล้วย
เล็บมือนาง ผลไม้ทุกชนิดที่ผ่านความร้อน เช่น การอบ นึ่ง ปิ้ง ย่าง ต้ม หรือตากแห้ง เป็นต้น  
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  ล าดับที่ 3  รับประทานผักฤทธิ์เย็นสด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุ้ง แตง กวางตุ้ง 
ผักกาดขาว เป็นต้น ควรงดหรือลดผักฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ผักรสเผ็ด กลิ่นฉุน เครื่องเทศทุกชนิด เช่น พริก 
ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) พริกไทย (ร้อนมาก) กุยช่าย (ผักแป้น ร้อนมาก) ขม้ิน โหระพา เป็นต้น 
และพืชที่ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ชะอม คะน้า กะหล่ าปลี แครอท รากบัว ไข่น้ า ฯลฯ 
  ล าดับที่ 4 รับประทานข้าวจ้าวพร้อมกับข้าว โดยรับประทานข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือ
เป็นปกติก็ยิ่งดี ควรงดหรือลดคาร์โบไฮเดรทที่มีฤทธิ์ร้อนมาก เช่น ข้าวเหนียว ข้าวแดง ข้าวด า (ข้าว
ก่ า ข้าวนิล) ข้าวอาร์ซี ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ เผือก มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรทที่มีฤทธิ์ร้อน
มากแต่ขาดวิตามิน เช่น อาหารหวานจัด ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป ข้าวปุ้น (ขนมจีน) 
เป็นต้น กับข้าว ควรใช้ผักฤทธิ์เย็นเป็นหลักในการปรุง ได้แก่ ผักฤทธิ์เย็นที่กล่าวมาข้างต้น รวมถึงผัก
ฤทธิ์เย็นอ่ืน ๆ เช่น บวบ ใบ - ยอดต าลึง ผักปลัง ผักหวาน ฟัก แฟง แตงต่าง ๆ หยวกกล้วย ฯลฯ 
  ล าดับที่ 5 รับประทานโปรตีนฤทธิ์เย็น ได้แก่ ต้มถั่วหรือธัญพืชฤทธิ์เย็นเป็นหลัก เช่น 
ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา ถั่วโชเล่ย์ขาว ลูกเดือย หรือเห็ดฤทธิ์เย็น (บางวัน) เช่น เห็ดฟาง 
เห็ดนางฟ้า เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นต้น แต่ละวันควรรับประทานโปรตีนฤทธิ์เย็น
หมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ควรงดหรือลดการรับประทานโปรตีนฤทธิ์ร้อน เช่น เนื้อ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วแดง 
ถั่วด า ถั่วทุกชนิดที่เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เป็นต้น รวมถึงโปรตีนทั้งพืชและสัตว์ที่เอามา
หมักดอง ควรงดหรือลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เช่น น้ ามันพืช น้ ามันสัตว์ ร าข้าว จมูกข้าว 
งา กะทิ เนื้อมะพร้าว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดอัลมอลล์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ฯลฯ  
  กรณีท่ีมีภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ้นพร้อมกัน ใช้ทั้งฤทธิ์ร้อนและเย็นผสมกันเท่าที่
รู้สึกสุขสบาย กรณีที่มีภาวะเย็นเกิน ลดหรืองดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น แล้วเพ่ิมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อน ในสัดส่วน
ปริมาณที่เมื่อรับประทานแล้วรู้สึกว่าสุขสบาย เบากายและมีก าลังที่สุด ตามแต่สภาพร่างกายของคน 
ๆ นั้น ณ เวลานั้น ๆ ควรเคี้ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน รับประทานในปริมาณที่พอดีอ่ิมสบาย เบา
กาย มีก าลังเต็มที่สุด และกลืนลงคอให้ได้  
  เภสัชวัตถุที่เกี่ยวกับเทคนิคข้อที่ 7 เรื่องของอาหารปรับสมดุลนั้นมีทั้งส่วนที่เป็นพืชไร้
สารพิษ ในช่วงที่มีการจัดอบรม พืชไร้สารพิษ จะมาจากสวนป่านาบุญ 1 และ 4 สวนสร้างบุญ 1 และ 
2 ในบางครั้งจะมีผักจากชุมชนราชธานีอโศก มาท้ังจากการเดินทางไปมาหาสู่กันในช่วงนั้น ก็จะน ามา
ฝากกัน หรือช่วงที่ผลผลิตของชุมชนราชธานีอโศกมีมากเกิน ก็จะแจ้งข่าวมาให้จัดสรรคนไปขนมาใช้
ในค่ายสุขภาพ และยังมาจากผู้เข้าอบรม โดยเฉพาะผู้เข้าอบรมที่เคยมาเข้าค่ายสุขภาพแล้วก็จะน าพืช
ไร้สารพิษ ที่ตนมีหรือจัดหาได้โดยไม่ยากไม่ล าบากมาร่วมบ าเพ็ญในค่ายสุขภาพ กรณีที่ไม่เพียงพอก็
จะจัดซื้อจากชาวบ้านแถวดอนตาล ที่ทางจิตอาสาทราบว่าปลูกไร้สารพิษ กรณีที่ไม่มี ผักไร้สารพิษ                  
ก็จะน ามาแช่ถ่าน หรือ น้ าซาวข้าว ก่อนเพื่อดูดซับพิษของสารเคมี 
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 ใช้ธรรมะ ละบาป บ าเพ็ญบุญกุศล ท าจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี และสร้างสังคม
สิ่งแวดล้อมที่ด ี
 กลไกในการท าให้สุขภาพดีคือ สัญญาของชีวิตจะท าหน้าที่เป็นปกติคือผลักดันเอาพลังงาน
หรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อ
เลี้ยงชีวิต วิบากกรรมของบุญกุศลเป็นพลังงานที่ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็น
ออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาหล่อเลี้ ยงชีวิตอีกแรงหนึ่ง ส่วน
วิบากกรรมร้ายเป็นพลังงานที่ดูดดึงเอาพลังงานหรือสารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นเข้ามาท าร้ายชีวิต และ
ผลักดันเอาพลังงานหรือสารที่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต 
 วิธีปฏิบัติคือ เรียนรู้ฝึกฝนเทคนิคการลดละเลิกการติดในสิ่งที่เป็นพิษและการเข้าถึงสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ด้วยจิตที่เป็นสุขตามหลักการแพทย์วิถีพุทธเทคนิคการท าใจให้หายโรคเร็วตามหลักการ
แพทย์วิถีพุทธ คือ ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล และการปฏิบัติเทคนิคการท าดีอย่างมีสุข
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ คือ รู้ว่าอะไรดีที่สุด ปรารถนาให้เกิดสิ่งที่ดีที่สุด  ลงมือท าให้ดีที่สุด ยินดี
เมื่อได้ท าให้ดีที่สุดแล้ว ไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ดีที่สุด นั่นแหละคือสิ่งที่ดีที่สุด รวมทั้งการพ่ึงตนใน
การสร้างและอาศัยมิตรดีสหายดี สังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี เพ่ือเป็นพลังเสริมหนุนในการรักษาโรค ใน
เทคนิคข้อที่ 8 นี้ ไม่มีเภสัชวัตถุท่ีเด่นชัด เป็นการใช้บุญ คือการลดกิเลสในการรักษาโรค 
 รู้เพียรรู้พักให้พอดี 
 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราไม่พัก (เราเพียร) เราไม่เพียร (เราพัก) เราข้ามโอฆะได้แล้ว                
(เราพ้นทุกข์ได้แล้ว)” (พระไตรปิฎกเล่ม 15 “โอฆตรณสูตร” ข้อ 2) กล่าวคือ การพากเพียรท าหน้าที่
กิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ต่าง ๆ นั้นท าตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่ท าได้ อย่างเต็มที่ในขนาด
ที่ให้หนักเหนื่อยแต่อย่าให้ป่วยอย่าให้ทรมานตนเองเกินไป (จะท าให้ชีวิตแข็งแกร่งที่สุด) แล้วพักผ่อน
ให้พอดีสุขสบาย เบากาย มีก าลัง ไม่ว่าจะเป็นการเพียรหรือการพักนั้น ควรท าในขนาดที่ไม่มากหรือ
น้อยเกินจนทรมานตัวเองเกินไป จะท าให้เลือดลม สารและพลังงานต่าง ๆ ไหลเวียนดี ได้พลังคลื่น
แม่เหล็กวิบากดีด้วย โรคภัยไข้เจ็บลดน้อยลง แข็งแรง และอายุยืน (ยกเว้น เมื่อมีสถานการณ์บีบบังคับ
ให้มีความจ าเป็นต้องพากเพียรหนักมากเกิน หรือพักมากเกิน เป็นบางคราว ถ้าคุ้มกับประโยชน์ที่จะ
เกิดขึ้นก็ยอมให้เกิดความเจ็บป่วยได้ แล้วค่อยมาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสุขภาพในภายหลัง ถือว่าเป็น
วัคซีนที่สร้างภูมิต้านทาน ความแข็งแกร่งให้กับชีวิต ซึ่งสามารถกระท าได้ในบางครั้งบางคราว ไม่ใช่
กระท าเป็นประจ า) และรู้พักอย่างพอดี (เพียรเต็มที่ พักพอดี) เมื่อพากเพียรอย่างเต็มที่แล้ว ก็ท าใจ
รับรู้ว่าผลที่เกิดขึ้นนั้น “ดีที่สุดแล้วที่เป็นไปได้จริง” จากนั้นก็ท าใจให้ผาสุกกับการปล่อยการกระท า
และผลนั้น ให้มันเกิดข้ึน ตั้งอยู่ให้โลกได้อาศัย แล้วก็ดับไปเมื่อหมดฤทธิ์ของเหตุปัจจัยที่กอร์ปก่อ หมุน
วนอยู่อย่างนั้น ๆ เมื่อเราพักพอดีแล้ว ก็เพียรอย่างเต็มที่ใหม่ ท าสลับกันไปเรื่อย ๆ ตราบที่เรายังมี
ชีวิตอยู่ ถ้าเราฝึกฝนกระท าสิ่งดังกล่าวให้ได้มั่นคงทุก ๆ วินาที เราก็จะได้จิตใจที่ผาสุกอย่างยั่งยืน ดังที่
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เราไม่พัก เราไม่เพียร ก็ข้ามโอฆะสงสารได้” (พระไตรปิฎกเล่ม 15 “โอฆตรณ
สูตร”ข้อ 2) แปลว่า รู้เพียร รู้พัก ก็พ้นทุกข์ได้ 
 เภสัชวัตถุที่อนุโลมเกี่ยวข้องกับเทคนิคข้อนี้ คือ การนอนพัก บ้านดินไร้สารพิษ จะช่วยทั้ง
การพัก และการถอนพิษไปในตัว ดังเช่นค าสัมภาษณ์ของผ่องไพรธรรม ที่ว่า 
 “คนเราย่อมมีทุกข์จากการเจ็บป่วยเป็นธรรมดา เป็นทุกข์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ความเจ็บป่วย
อาจมีสาเหตุจากการขาดความสมดุลของร่างกายและจิตใจ รวมถึงการเพียรพักที่ไม่พอดี เมื่อถึงคราว
เจ็บป่วยขึ้นมา จากการเพียรที่มากไป ท าให้ขาดความสมดุลท าให้เกิดการเจ็บป่วยขึ้น ร่างกายจึง
ต้องการพัก “การพัก” รักษาตัวในขณะที่ก าลังเจ็บป่วย ในสวนป่านาบุญนั้น ได้รับอานิสงส์จาก “ดิน” 
อาการไม่สบาย คือ ปวดหลังมาก เส้นยึด ไม่สามารถยืดตัวได้ การขยับตัวเป็นไปด้วยความยากล าบาก 
การเดินก็เป็นไปด้วยความยากล าบาก ต้องมีคนช่วยประคอง หรือ ต้องใช้ไม้เท้าช่วย วินิจฉัยตัวเองได้
ว่ามีภาวะร้อนเกิน จึงได้ปรับสมดุลด้วยยา 9 เม็ดตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ได้นึกถึงหลักการระบาย
ความร้อนจากตัวลงสู่ดินที่ ดร.ใจเพชร กล้าจน (อาจารย์หมอเขียว) ได้บรรยายเอาไว้ว่า มือและเท้า
เป็นช่องทางระบายพิษที่ส าคัญของร่างกายมนุษย์ กรณีที่มีภาวะร้อนเกินควรเดินบนดินด้วยเท้าเปล่า 
เป็นการระบายความร้อนลงสู่ดิน เพราะ “ดินมีฤทธิ์เย็น” จะเกิดการถ่ายเทพลังงานความร้อนจาก
ร่างกายลงสู่ดิน และร่างกายจะดูดเอาฤทธิ์เย็นจากดินเข้าสู่ร่างกาย นอกจากนี้ “ดิน” ยังสามารถให้
พลังชีวิตได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามจากข้อจ ากัดจากอาการเจ็บป่วยที่ไม่สามารถเดินได้ จึงคิดหาวิธีที่
จะท าอย่างไรเราจึงจะสามารถเอาร่างกายของเราสัมผัสกับดินให้ได้มากที่สุด จึงนึกขึ้นได้ว่าเราก็ใช้
แผ่นหลังของร่างกายสัมผัสกับดินสิ เพราะเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ และเป็นศูนย์รวมลมปราณที่ส าคัญของ
ร่างกาย จึงได้พาตัวเองในขณะที่ปวดหลังมากไปนอนที่ใต้ต้นไม้ใหญ่ คือต้นมะค่าโมง ได้ใช้ผ้าขาวม้าปู
พ้ืนและนอนหงาย ในระหว่างที่นอนนั้นก็คือได้ทั้งการพักและได้ทั้งรักษาโรคได้ทั้งฟังธรรมไปด้วย (ได้
เปิดธรรมะอาจารย์หมอเขียวฟังไปด้วยในหัวข้อการฆ่ากิเลส) เป็นเรื่องที่ไม่น่าเชื่อว่าระยะเวลาที่ผ่ าน
ไปเพียง 30 นาที พอพยุงตัวลุกขึ้นนั่ง ปรากฏว่าอาการปวดหลังที่มากนั้น ลดลงถึง 80% เหลือความ
ปวดเพียง 20 % เป็นเรื่องที่น่ามหัศจรรย์มาก แผ่นดิน สามารถรักษาอาการปวดหลังได้มากถึงเพียง
นี้” 

(ผ่องไพรธรรม กล้าจน.  2561, พฤษภาคม 16) 
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ตารางที่  1  รายการเภสัชวัตถุของหมอพ้ืนบ้าน - หมอเขียว : เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน – เย็น 
 
เภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น 

ใบอ่อมแซบ ใบเตย ใบย่านางเขียว ใบหญ้าม้า ก้านหญ้าม้า ใบเสลดพังพอน หยวกกล้วย 
หญ้าปราบใบมน หญ้าปราบใบแหลม ใบวอเตอร์เครส ใบหม่อน ใบว่านกาบหอย ผักบุ้ง แตง 
กวางตุ้ง ผักกาดขาว บวบ ใบ-ยอดต าลึง ผักปลัง ผักหวาน ฟัก แฟง แตงต่าง ๆ หยวกกล้วย กล้วย
น้ าว้า แก้วมังกร กระท้อน สับปะรด ส้มโอ มะพร้าว ถั่วขาว ถั่วเขียว ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา ถั่วโชเล่ย์
ขาว ลูกเดือย เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู  
เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน 

ข้าวเหนียว ข้าวแดง ข้าวด า (ข้าวก่ า ข้าวนิล) ข้าวอาร์ซี ข้าวสาลี ข้าวบาเลย์ เผือก มัน 
กลอย โดยเฉพาะข้าวปุ้น (ขนมจีน) ชะอม คะน้า กะหล่ าปลี แครอท ไข่น้ า รากบัว ทุเรียน ขนุนสุก 
มะม่วงสุก กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง ผลไม้ทุกชนิดที่ผ่านความร้อน เช่น การอบ นึ่ง ปิ้ง ย่าง ต้ม 
หรือตากแห้ง พริก ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) พริกไทย (ร้อนมาก) กุยช่าย (ผักแป้น ร้อนมาก) 
ขม้ิน โหระพา กะเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย มะตูม เนื้อ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วด า ถ่ัวทุก
ชนิดที่เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ น้ ามันพืช น้ ามันสัตว์ ร าข้าว จมูกข้าว งา กะทิ เนื้อ
มะพร้าว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟักทอง เมล็ดอัลมอลล์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์  

 

 สรุปการแพทย์วิถีพุทธใช้เทคนิค 9 ข้อในการปรับสมดุลร่างกาย เมื่อร่างกายเข้าสู่สมดุลพลัง
ในร่างกายจะรักษาตนเอง เป็นเหตุให้โรคหรืออาการต่าง ๆ หายหรือทุเลาได้ 7 ใน 9 เทคนิคที่ใช้ได้น า
เภสัชวัตถุมาใช้ด้วยเทคนิคที่ต่างกัน การแพทย์วิถีพุทธจะพิจารณาจากฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็นของเภสัช
วัตถุต่าง ๆ และปรับใช้ให้เหมาะสมกับภาวะของร่างกาย ตัวอย่างของเภสัชวัตถุที่แพทย์วิถีพุทธ
น ามาใช้ แบ่งตามฤทธ์ของวัตถุได้ดังนี้ พืชวัตถุที่มีฤทธิ์เย็น ได้แก่ ใบย่านางเขียว ใบเตย บัวบก หญ้า
ปักกิ่ง ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุ้ง ใบเสลดพังพอน หยวกกล้วย ว่านกาบหอย ผลไม้ฤทธิ์เย็นและ
ผักฤทธิ์เย็นพืชวัตถุท่ีมีฤทธิ์ร้อน ได้แก่ ขมิ้น ขิง ข่า ตะไคร้ กะเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย มะตูม 
ถ่าน (ถ่านที่ใช้ก่อไฟ) เกลือ 
 เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
  1.  สวน ป่า นา ในพื นที่ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
  บ้านดอนตาลหรือต าบลดอนตาล ในอดีตเป็นพ้ืนที่ที่มีสวน ป่า นาที่อุดมสมบูรณ์ ตาม
ต านานที่เล่าสืบต่อกันมาชื่อดอนตาล มาจากชื่อของเกาะกลางล าแม่น้ าโขงที่มีต้นตาลอยู่เป็นจ านวน
มาก แต่ปัจจุบันต้นตาลที่บ้านดอนตาลถูกตัดทิ้งจ านวนมาก เนื่องจากชาวบ้านต้องการพ้ืนที่ไปท า
อย่างอ่ืน และขาดคนเก็บลูกตาล ในช่วงหน้าลูกตาลออกผล ในตลาดดอนตาลจะมีชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว น าลูกตาลข้ามแม่น้ าโชง ที่ท่าประเพณีวัดท่าดอนตาล มาชายในตลาด
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ดอนตาล ภาพความอุดมสมบูรณ์และภาพความเป็นปัจจุบันของสวน ป่า นาในพ้ืนที่ดอนตาล ผ่านค า
สัมภาษณ์ของชาวดอนตาล มีรายละเอียดดังนี้  
 “เมื่อก่อนไม่เคยซื้อกับข้าวตื่นขึ้นมาพ่อไปหาอยู่แม่น้ าโขงรอพ่อมารอแม่มาจากไร่จากนา 
จะไปซื้อท าไมไม่มีใครซื้อใคร เพราะว่าไม่มีตังค์ ไม่เคยมีไฟฟ้า ไม่เคยมีน้ าประปา ตื่นมาก็ไปหาบเอา
น้ าอยู่ท่ีบ่อท่ีสร้างไว้มาใส่โอ่ง ซักผ้าก็ลงโขง ไม่ได้มีค่าไฟ ค่าน้ า ไปขุดเขียดขุดกบไปหาอาหารอยู่ป่ามา
กินกัน ท าได้ก็แบ่ง แบ่งปันกันไม่ได้ซื้อ แม่เกิดทันอยู่ แต่ไม่นานมันก็เปลี่ยนไป ในสมัยนั้นถ้าเขาป่วย
กัน เขาก็ไปเอารากไม้ มาฝนแล้วแปะ ๆ ใส่ขันแล้วเอามาใส่น้ าดื่มกัน เขาก็หายของเขานะ ตอนนี้คนที่
มีความรู้เขาตายไปหมดแล้ว เมื่อก่อนนี้ถ้าเป็นไข้ ออกตุ่ม เราก็ได้กินเราก็หาย แม่เกิดทันก็อยากให้
เป็นเหมือนเก่า อากาศก็ไม่เสีย ไม่มีปุ๋ยเคมีอะไร ปลาก็ปลาแม่น้ าโขง เก็บผักก็เก็บที่ดอน มีแต่ผักที่
ไม่ได้ใส่ปุ๋ย ก็ได้กิน ไม่เห็นต้องเหนื่อยไม่เห็นอะไร เรื่องแบบนี้มันหายไป คนก็เกิดข้ีนมาเยอะบ้านเมือง
ก็เป็นเขตเป็นอ าเภอ คนก็มาอยู่ ลาวก็แตกมา มาอยู่กับเรา เขาก็ไปหากบหาเขียด มาแลกกันกินเอา
มาขายด้วย มันก็เริ่มเกิดอดอยากขึ้นมา เมื่อก่อนมันไม่อด หาอะไรมันก็มี สัตว์ที่ทุ่งนาก็ไม่อด มีกุ้ง ปู 
ปลา ปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ ไม่ได้ฉีดยา เขาก็มีกิน มันไม่ได้มีพิษกินอะไรก็สบายใจ น้ า ตอนเดินไปฝนตก น้ าที่
อยู่ร่องหลุมตามถนน หิวเราก็ตักกินได้เลย น้ าตามถนนตามป่าตามเขากินได้ ไม่เห็นเป็นอะไร ทุกวันนี้
มีแต่ไปซื้อเขากิน น้ าก็เอาใส่ตุ่มไว้กินก็ไม่ได้ต้ม ก็กินไป มันก็ไม่ได้มีพิษ” 

(จ าลองรักษ์  กาญจนคร. 2561, พฤษภาคม 29)  
 “แถวนี้ไม่มีป่าแล้ว ป่าหมดแล้ว แต่ละป่าก็มีเจ้าของหมดแล้ว กลายเป็นที่ไร่ปลายนาของ
เขา ไปแตะไม่ได้แล้ว ต้องซื้อ แต่ก่อนยังเป็นประเพณีโบราณอยู่ ที่หัวไร่ปลายนาพ่อก็ยังมีไม้ใหญ่อยู่
บ้าง ไม่ใช่ไม้เศรษฐกิจ อะไรมีไม้เต็ง ไม้ต้นหว้า ไม้รัง ไม้ขี้เหล็กป่า ไม่เป็นป่ามันจะมีกระจายกัน 
ไม้แดงล ายังไม่ใหญ่ก็มีปลูกยางพาราไปด้วย”  

(กีรต ิ ปาวงศ์. 2561, พฤษภาคม 14) 
 “สวนป่านาบุญเคยเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง ปลูกพืชไม่ข้ึน แม่ต้องอาศัยความเพียรในการปรับปรุง
ดินที่เสียไปให้ดีขึ้น เริ่มจากมาปลูกป่าเพ่ิมขึ้นจากที่ท าลายป่ามาเป็นแปลงนา ในที่นาก็ปลูกพืชตระกูล
ถั่วหลากหลายชนิดและไถกลบเพ่ือเป็นปุ๋ยบ ารุงดินใช้ความพยายามถึงปีที่ 4 จึงจะได้ผลจากเดิมปลูก
ข้าวไร้คุณภาพทั้งเม็ดข้าวลีบ รสขมและมีกลิ่นเหม็น จนกระทั่งได้ข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดเต็ม ไม่ขมและ
ไม่มีกลิ่นเหม็น”  

(ถนอม  มีทรัพย์. 2561, พฤษภาคม 27)  
 “พ้ืนที่แถวสวนป่านาบุญ เมื่อก่อนเป็นลานกว้างคือแปลงจากพ้ืนที่ป่าไปเป็นนา ความอุดม
สมบูรณ์ยังคงอยู่ แต่พอใช้ไปเรื่อย ๆ อินทรีย์วัตถุมันก็จะหมดไปเรื่อย ๆ ในอดีตวัฏจักรเขาจะเลี้ยงวัว
เลี้ยงควายท านาเอาควายไถได้ข้าวขึ้นมา เกี่ยวข้าวนวดข้าวเสร็จก็เอาฟางให้ควายกินเพราะควายกินก็
ขี้ใส่คอกขนลงไปแปลงนา ฉะนั้นมันจะลงได้ มันก็จะเป็นวัฏฏะของมันได้ แต่พอหลัง ๆ มาไม่ท าอย่าง
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นั้นขายควายทิ้ง ซื้อคูโบต้ามาใส่ ขี้ก็ไม่มี มันก็ไปอย่างนั้น มันก็หายไงที่นี้มันจ าเป็นที่จะต้องเอาปุ๋ยเข้า
มา เพราะว่ามันถูกใช้อย่างเดียวธาตุอาหารในดินถูกใช้อย่างเดียว ฟางที่ได้มาก็เผา เพราะว่าคูโบต้ามัน
ไถไม่ได้ ก็ต้องเผา มันก็เลยเป็นอย่างนั้น พอเขาเผามันก็ไม่มีหญ้าขึ้น แถวนี้เคยแห้งแล้ว ไม่มีน้ า                 
เราปลูกป่าเพ่ิมขึ้นมาจากที่ท าลายป่าให้มันเป็นแปลงนา เป็นนาแปลงเล็กนาแปลงเล็กเนี่ยมันเก็บน้ า
ไม่อยู่เพราะผิวดินชั้นบนมันไม่แน่น มันหลวม ๆ ด้วยแล้วก็อากาศมันร้อนแรงเพ่ิมขึ้น ที่มันมีน้ าอยู่ได้
เพราะว่ามีคลองน้ าเข้ามาสูบน้ าเข้ามาแปลงนา แต่นาแปลงเล็กก็ยังเก็บน้ าไม่อยู่ จนกระทั่งมาท านา
แปลงใหญ่ ขยายน้ าออกให้เป็นแปลงใหญ่ใช้รถไถ และปรับที่ปรับอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ปลูกหอม
ปลูกอะไรให้ดินมันอุ้มน้ า พอดินมันเริ่มอยู่ตัวไม่ใช้เคมี ดินมันเริ่มที่จะจับตัวจับอนุภาคสามารถที่จะอุ้ม
น้ าได้ แต่ถ้าเป็นเคมีมันจะไม่ได้ เคมีก็คือส่วนที่เหลือเขาเรียกว่าคือพืชกินธาตุอาหาร เราปลูกอย่าง
เดียว เช่นปลูกข้าว ข้าวก็จะกินธาตุอาหารที่ข้าวชอบบางส่วนมันก็เหลือ พอเหลือมันก็กลายเป็นพิษอยู่
ในดิน พอไม่มีการใช้ปุ๋ยที่มันครบรอบ ความเป็นพิษอันนี้ท าให้ดินไม่สมบูรณ์พอปลูกรอบหน้าต่อไปมัน
ก็จะเป็นพิษเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ เพราะความสะสมความเป็นพิษของมันเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ คือตัวที่มันไม่กิน 
แต่พอเราท านาตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ปลูกหอม ปลูกถั่ว ปลูกนั่นปลูกนี่ กว่ามันจะกลับฟ้ืนขึ้นมาได้นี่เรา
ปลูกถั่ว 3  ปีซ้อนนะ ปลูกปีละ 2 รอบด้วยถั่วปีแรกเนี่ยปลูกขึ้นมาได้เล็ก ๆ พอปีที่ 2 มันก็ขึ้นเยอะ
หน่อย ปีที่ 3 ถึงได้เพราะว่าเราไม่ได้เผาตอซัง เราไถกลบ มันต้องเอาพวกนี้ลงไป เอาอินทรีย์วัตถุกลับ
ลงไปในดินเพ่ือปรับโครงสร้าง แล้วพอปลูกถั่วมากไปก็กลายเป็นว่านาข้าวงามใบเพราะถั่วให้ธาตุ
ไนโตรเจน มันไม่ได้ผลผลิตก็ออกแต่ใบเพราะออกใบเยอะผลไม่ได้ก็ขาดทุนอีกย่อยยับเหมือนกัน…                
ในอดีตวัฏจักรเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท านาเอาควายไถได้ข้าวขึ้นมา เกี่ยวข้าวนวดข้าวเสร็จก็เอาฟาง
ให้ควายกินเพราะควายกินก็ขี้ใส่คอกขนลงไปแปลงนา ฉะนั้นมันจะลงได้ มันก็จะเป็นวัฏฏะของมันได้ 
แต่พอหลัง ๆ มาไม่ท าอย่างนั้นขายควายทิ้ง ซื้อคูโบต้ามาใส่ ขี้ก็ไม่มี มันก็ไปอย่างนั้น ...ถ้าทั่วไป แล้ว
ไม่มีองค์ความรู้ใด ๆ ในการแสวงหาพวกนี้เลย ก็จะไม่รู้อะไรเลยไง ก็ท าไปเรื่อย ๆ ก็หาเคมีมาใส่ไป
เรื่อย ๆ เพราะไม่ได้ผลก็หาเคมีมา ใส่มันง่ายมันไว เพราะมันถูกตัดต่อ อยากได้ธาตุตัวไหนก็ลงตัวนั้น 
แต่มันมีส่วนที่มันเหลือมันก็จะกลายเป็นพิษ ...จริง ๆ หลักของการหมุนปลูกพืชหมุนเวียนไม่ใช่ปลูก
อะไรก็ได้แต่มันจะต้องมีหลักว่าข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้า สามารถจัดการกับธาตุอาหารได้แทบทุกชนิด 
พอ ๆ กันกับ 
 ข้าวโพด แล้วถั่วเนี่ยพืชตระกูลถั่วก็จะให้ไนโตรเจน เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนวัตถุ
พืช ปลูกพืชพวกนี้เสร็จ ก็ต้องมีข้าว ถั่ว งา งาก็จะเป็นพวกโพแทสเซียม ไม่ก็กล้วย” 

 (วิจิตรา  มีทรัพย์. 2561, พฤษภาคม 27) 
 นอกจากความไม่รู้ในการปรุงดินให้ดีเหมาะสมกับการปลูกพืชแล้ว สิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนไป
ทั้งโดยธรรมชาติ หรือฝีมือมนุษย์ก็ท าให้พื้นที่ท่ีปลูกพืชไร้สารพิษบางส่วนหายไป เช่น 
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 “การปลูกผักริมโขง เป็นประเพณีของชาวบ้านที่เคยท ามา เพราะว่าที่ริมโขง น้ าโขงที่ขึ้นมา
หน้าน้ าหลาก น้ าแห้งไปตะกอนน้ าที่ไหลมาจากที่อ่ืนชาวบ้านที่เขาท าเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเพราะ
น้ าโขงดินดีอยู่แล้วดินตะกอนท าในหน้าหนาวที่เดือน 12 ...ที่ยังอยู่ในดอนตาลก็น่าจะเป็นเส้นทางที่
เลยวัดโพนชัยขึ้นไป เป็นส่วนที่ดินยังไม่ถล่มดินไม่พัง แต่ก่อนนี้มันจะที่ลาดลงไป แต่ช่วงหลังมาหลาย
ปีมานี้ บริษัทที่เขามาสูบทรายท าให้ตลิ่งพังลงไป ท าให้ดินที่ลาดเดิม มันชันลงไป และทางน้ าเปลี่ยน ก็
เลยท าไม่ได้” 

(สุทธา บุรวัฒน์. 2561, พฤษภาคม 18) 
 อย่างไรก็ตาม การปลูกพืชไร้สารพิษที่จะให้ได้ผลดี ไม่สามารถท าด้วยพลังของคนคนเดียว 
ต้องมีความใจเย็นเห็นคุณค่าของความไร้สารพิษอย่างจริงจัง เพราะงานกสิกรรมไร้สารพิษ มีงานที่ต้อง
ท ามาก เหนื่อยกาย ไม่รวดเร็วแบบปุ๋ยเคมี และการท ากสิกรรมไร้สารพิษ แต่เพ่ือนบ้านไม่ท า ก็ยัง
ได้รับผลกระทบของสารเคมีอยู่ดี ดังเช่น  
 “ในสวนส่วนใหญ่ ก็จะใช้ปุ๋ยคอก ขี้วัว ขี้ควาย ขี้ไก่ กระสอบละ 60 บาท เอามาจากบ้าน
ญาติ บ้านญาติเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย ปุ๋ยเคมี ก็เป็นตัวเสริมบ้างนิดหน่อย จะใช้ในตัวที่ขึ้นช้าอืดอาด เรา
ก็จะใช้ปุ๋ย เข้าไปเร่งนิดนึง ผักปลอดสารพิษ ถ้าท าได้จะช่วยได้เยอะเพราะจะไม่มีพิษตกค้าง เข้าไป
ข้างใน แต่ว่าโดยทางจริง ๆ ในปัจจุบัน ถ้าเราปลูกพืช มันจะมีแมลงมา เบียดบัง ถ้าเราใช้สารหมัก เรา
จะใช้สะเดา ใช้ใบสะเดา เป็นสาร ผสมกันกับผัก 4 - 5 อย่างจ าไม่ได้ แช่ไว้ 4 - 5คืน ให้มันแดง แล้ว
เอามาราดสิ่งที่เราหมัก เราเองก็กินได้อยู่แล้ว ไม่ค่อยเป็นพิษเป็นภัย อย่างพริกที่มองเห็นก็ไม่ได้ใช้สาร
อะไร ...ข้อเสียคือสวนข้างเคียงเขาไปท าไร่อ้อย ที่นาข้างเคียงเขาเปลี่ยนนาเป็นไร่อ้อย อ้อยขึ้นคลุมทีนี้
ก็ฉีดยาฆ่าหญ้า มันก็ไหลลงท้องไร่ ท้องนากบเขียดมันอยู่ไมได้มันก็หนี มันอาจจะไม่ลงนาเราแต่ไปลง
นาคนอ่ืน แต่มันก็ส่งผลอยู่บ้าง ซึ่งไม่ชอบเลยทีมีสวนไร่อ้อยน้ าไหลลงทุ่งอันตราย กบเขียดซึ่งมีน้อยอยู่
แล้ว ตามท้องไร่ท้องนาปูปลามาเจออย่างนี้ ยังมีน้อย ตัวที่ทนทานจริง ๆ ถึงอยู่ได้” 

(กีรติ ปาวงศ์. 2561, พฤษภาคม 14) 
 ขณะเดียวกันการใช้สารเคมีเป็นข้อจ ากัดการใช้เภสัชวัตถุ การทราบว่าแหล่งที่มาของเภสัช
วัตถุใช้สารเคมี ผู้สูงอายุบ้านดอนตาลส่วนใหญ่มีประสบการณ์การรับประทานยาฝนของหมอพ้ืนบ้าน
ตอนเป็นเด็ก บางท่านจ าได้ว่าเภสัชวัตถุอะไรแก้อาการอะไร แต่มีความเชื่อว่าปัจจุบันการรักษา
ดังกล่าวไม่หาย เพราะเชื่อว่าเภสัชวัตถุนั้นมีสารเคมี อันตรายไปหาหมอโรงพยาบาล ตัวอย่างเช่น 
 “ตอนเด็กเคยเป็นผื่น ไปฝนยาเย็น แล้วก็เอามากินแล้วก็หาย ไม่รู้ว่า ใช้อะไรบ้าง ตอนนั้น
หมอแนะน าให้กินแต่ปลา  คนโบราณ ถ้าตัวร้อน พ่อแม่จะเอาไส้เดือนมาแช่น้ า เป็นยาเย็นดื่ม ถ้าปวด
ท้องก็เอาน้ าในต้นชาด มากิน มันก็หาย แต่เดี๋ยวนี้มันไม่หาย มันมียา มีสารพิษ ถ้าไม่หาหมอมันเอาไม่
อยู่” 

(รัตนาภรณ์ กาญจนคช.  2561, มีนาคม 23) 
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 “แต่ก่อนเคยใช้สาบเสือ เวลามีดบาดเป็นแผลอะไร ก็เคี้ยวใส่ลงแผลไม่ให้เลือดไหล แต่
เดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้แล้ว มันสกปรก ทุกวันนี้มีแต่ยา มีสารพิษเยอะ เดี๋ยวติดเชื้อ”  

(อวน  ศรีลาศักดิ์.  2561, มีนาคม 23) 
 ประโยชน์ทางด้านสุขภาพของสวน ป่า นา ในพ้ืนที่ต าบลดอนตาล ที่ไม่มีองค์ความรู้แพทย์
วิถีพุทธ คือการมีอาหารที่ไร้สารพิษ หรือปลอดสารพิษรับประทาน การได้อากาศที่ดี อยู่สิ่งแวดล้อมที่
ดีเกิดความสบายใจ คลายความเครียด ดังเช่นค ากล่าวที่ว่า  
 “การมีสวนมีนาก็ช่วยให้พ่ึงตนเองได้ช่วยได้เยอะสุขภาพจิตมันก็ดี ตอนข้าวก าลังงอกต้น
เขียวอ่อนลมพัดเป็นคลื่น ๆ ดูมีความสุขเดินลงทุ่งนะ.ตอนค่ า ๆ สักนิดหนึ่งแดดร่มลมตก ก็มีหลายคน
บอกว่าท านาตอนนี้มีแต่ค่าใช้จ่ายท าให้ขาดทุนสู้ซื้อข้าวสารกินดีกว่า เขาเรียกว่าสิ่งที่ไม่ได้เป็นตัวเงิน
มันมีสุขภาพจิตเนี่ยแหละเดินไป ๆ จับกบจับเขียดจับปูกินอยู่แถวทุ่งมันก็มีความสุขดี แขวนเปลอย่าง
นึ้ไว้ที่เถียงนาลมพัดเย็นสบาย ไม่มีใครมาบังคับเรา อาหารปลา ปลาในสระเราก็มี เราให้อาหารปลา
เห็นปลาขึ้นมารับประทานอาหารที่เราให้มันก็มีความสุข บางทีก็ไม่ใช้แต่อาหารที่เราซื้อ บางทีก็มี
เถาวัลย์ต่าง ๆ ผักหญ้าโยนลงไปมันกินเป็นผักหมด เคยปลูกผักบุ้งเหมือนกันมันไม่กระจาย มันไม่ใหญ่
มันไม่แผ่สักที มันไม่กระจายปลากินหมด มันไม่ไหว มันสู้ปลาไม่ได้ เอาดอกบัวมาปลูกมันไม่ขยายเลย
ปลาจัดการหมดปลาไม่กินเฉพาะหัวอาหารไม่กินเฉพาะร าที่เราหว่านลงไป ข้าวที่เราหว่านลงไป มัน
กิน ผักด้วย ปลากินพืช ไม่ใช่ปลากินเนื้อ ปลาดุก ปลาช่อน ไม่กล้าเลี้ยงที่เลี้ยงก็เป็นปลาตะเพียน เป็น
ส่วนใหญ่ มีปลานิลบ้างและปลาสร้อย แต่ไม่ค่อยรับมากินหรอก ที่ว่าจับมาท าอาหารจะลงห้วยมันเป็น 
ปลาที่มีอยู่ตามธรรมชาติ คือ เราไม่ได้เลี้ยงกับมือ การน ามากิน ไม่รู้สึกอะไรมากมาย แต่ปลาในสระ  
ที่เราเห็นกันทุกวัน มันก็รู้สึกคอแข็งกินไม่ลง” 

(กีรติ ปาวงศ์.  2561, พฤษภาคม 14) 
 “การเจ็บป่วยเกิดจากการผิดพลาดในร่างกายที่เกิดจากการกินอยู่ที่มันไม่สมดุลธาตุของเรา
มีอยู่ 4 ธาตุคือดิน น้ า ลม ไฟ ถ้ามันขาดตัวใดตัวหนึ่งก็คือผิด ผิดส าแดงมันท าให้เราไม่สบายเรา ก็เลย
จะพ่ึงตัวไหนที่มันช่วยเราได้ บางที่เราคลายเครียดด้วยการไปปลูกผักปลูกหญ้าไปเลี้ยงปลาแล้วก็
สบายใจ” 

(รพีพรรณ พรหมชาติ. 2561, พฤษภาคม 18)  
 “ในสวนมีหมดมีข่า ตะไคร้ มีหมดทุกอย่าง มีกล้วย มีบักฮุ่ง มีหมด และได้แบ่งให้คนอื่น  วัด
วาอารามให้ไปหมด แบบว่าไม่ได้ไปก็ฝากไป ในวัดในวาให้หมด ใครอยากได้ก็เข้าไปในสวน ให้กินหมด 
ให้ไปฮอด ของกินนี่ ให้แบบว่าแจกจ่ายหมดนา เข้าไปในสวนหรือบ่ไป ถ้ารู้จักกันไปมาหาแวะกันแจก
กันไปหมด ให้แล้วเป็นบุญเป็นบาปยายก็คิดไม่ออกเด้อ คิดว่าให้หมู่กินแล้วก็ภูมิใจ ขอให้มีให้หมู่ได้กิน
น า ถ้าหมู่คือคนดี ถ้าคนไม่ดียายก็บ่อยากคบ งานบุญไปวัดวาอารามยายไปแบบว่ากฐินบุญอิหยังยาย
ไปนอนเฝ้าวัดอยู่แล้ว” 
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(กี จันทร์พัน.  2561, พฤษภาคม 29) 
 สรุป สวน ป่า นา ในพ้ืนที่อ าเภอดอนตาล เมื่อ 60 ปีก่อนมีความอุดมสมบูรณ์มาก                
มีปัจจัย 4  ที่เพียงพอในการด ารงชีวิตของชาวบ้านทุกคน ไม่ต้องใช้เงินก็อยู่ได้ แม้ยามเจ็บไข้ เภสัช
วัตถุในสวน ป่า นา ร่วมกับองค์ความรู้ทางด้านการรักษาโรค ก็สามารถช่วยให้ชาวบ้านด ารงชีวิตอยู่ได้ 
ยิ่งไปกว่านั้น ผลผลิตจากสวน ป่า นา รวมถึงน้ า และอากาศ ก็ไม่มีสารพิษ ท าให้การเจ็บไข้ได้ป่วย
น้อย หรืออาการเจ็บป่วยไม่รุนแรง ท าให้ชาวบ้านด ารงชีวิตได้อย่างผาสุก เมื่อจ านวนประชากรเพ่ิม
มากขึ้น การเปลี่ยนป่าให้กลายเป็นนา และสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ ท าให้ระบบนิเวศไม่สมดุล ธาตุอาหาร
ในดินและน้ าไม่เพียงพอต่อการเติบโตของข้าว ท าให้ชาวบ้านต้องใช้เงินซื้อปุ๋ยมาบ ารุงดิน รวมถึงมีการ
ตกค้างของสารเคมีในดินและผลผลิตอีกด้วย และเมื่อมีสารเคมีตกค้างในพืช ส่งผลต่อเนื่องให้ ไม่กล้า
ใช้พืชดังกล่าวเป็นเภสัชวัตถุ ทั้งท่ีมีองค์ความรู้การใช้เภสัชวัตถุนั้น การมีสวน ป่า นา เป็นทุนที่ส าคัญท่ี
ท าให้ชาวบ้านมีอาหารปลอดภัยรับประทาน แม้ตนเองจะไม่สามารถท าพืชไร้สารพิษได้ทั้งหมด แต่
การปลูกพืชรับประทานเองท าให้รู้ และป้องกันสารพิษสะสมในร่างกายได้ในระดับหนึ่ง ยิ่งไปกว่านั้น 
การอยู่ในสวน ป่า นายังให้อากาศที่ดี และความสบายใจ ผ่อนคลายด้วย และมีผลผลิตที่เป็นเครื่องมือ
ในการท าบุญตักบาตร เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันผลผลิตให้ผู้อื่นอีกด้วย 
 สวน ป่า นา ที่สวนป่านาบุญ 1 
 การท าสวน ป่า นา หรือกสิกรรมที่สวนป่านาบุญ 1 เป็นการท ากสิกรรมไร้สารพิษทั้งหมด 
ผู้ท าคือ จิตอาสาท างานฟรี และผู้เข้าอบรมค่ายสุขภาพ ฯ ที่มาลงแรง ช่วยท าให้ช่วงกิจกรรมบ าเพ็ญ
บุญ ซึ่งมีวันละประมาณ 1 - 2 ชั่วโมง ทั้งนี้เป็นกุศโลบายท าให้ผู้ป่วยลืมความทุกข์จากป่วยกาย มาท า
กิจกรรมที่เป็นประโยชน์กับส่วนรวม คือเรียนรู้และร่วมแรงท ากสิกรรมไร้สารพิษ ผลผลิตที่ได้จากการ
ท ากสิกรรม น ามาใช้ในการท าอาหาร น้ าสมุนไพร และใช้เป็นวัตถุในการท าเทคนิคยา 9 ข้อ ซึ่งเป็น
การท าให้กับชาวแพทย์วิถีพุทธและผู้เข้าอบรมฟรี ถือได้ว่าเป็นการท าบุญที่บริสุทธิ์ทีเดียว กสิกรรมไร้
สารพิษ ที่สวนป่านาบุญ มีองค์ประกอบของ สวน ป่า นา และไร่ ปลูกพืชหลากหลาย ใช้ธรรมชาติ
สร้างธรรมชาติ อาจารย์หมอเขียวใจเพชร กล้าจน คิดค้นสูตรจุลินทรีย์พลังศีล และปุ๋ยพลังศีล ที่ลด
การเบียดเบียนสัตว์ให้มากที่สุดและเป็นประโยชน์กับพืช โดยใช้ภูมิรู้เภสัชวัตถุ ร่วมกับภูมิรู้สวนป่านา
ไร่ และความตั้งใจท าบุญ ไม่เบียดเบียนสัตว์ ร่วมกับการประยุกต์ใช้เทคนิคกสิกรรมไร้สารพิษพลังศีล
แบบยั่งยืน (เพอร์มาคัลเจอร์ : Permaculture) .ในการท าปุ๋ยเพ่ือบ ารุงดิน วิธีการท าจุลินทรีย์พลังศีล
และปุ๋ยพลังศีล ปรากฏในบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุฯ ในบทที่ 8 
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ภาพที่  5  กิจกรรมบ าเพ็ญบุญ ฐานงานเพอร์มาคัลเจอร์ และจลุินทรีย์พลังศีล  
ที่มา  (ชุมพล  ยอดสะเทิน. ภาพถ่าย. 2561, พฤศจิกายน  3) 
 กิจกรรมบ าเพ็ญบุญ ฐานงานเพอร์มาคัลเจอร์ และจุลินทรีย์พลังศีล เป็นกิจกรรมบ าเพ็ญ
บุญอย่างหนึ่งในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีพุทธ เป็นการให้ความรู้เรื่องการท าเพอร์มาคัลเจอร์ และ
จุลินทรีย์พลังศีล ผู้เข้าอบรมแต่ละท่านจะได้รับเลขที่กลุ่มเขียนไว้บนป้ายชื่อตั้งแต่วันแรก แต่ละวันจะ
มีฐานงานให้บ าเพ็ญบุญแตกต่างกัน ซึ่งผู้เข้าอบรมมีสิทธิเลือกที่จะเข้าร่วมหรือไม่เข้าร่วมก็ได้ ฐานงาน
เพอร์มาคัลเจอร์ และจุลินทรีย์พลังศีล เป็นฐานงานที่ผู้เข้าอบรมจะได้เข้าไปในส่วนของป่า ในสวนป่า
นาบุญ เพ่ือเก็บกิ่งไม้ ใบไม้ต่าง ๆ ในป่า เพ่ือคัดแยกไปท าฟืนให้พลังงานส่วนหนึ่ง ส่วนที่เหลือคือมา
ท าเพอร์มาคัลเจอร์ ซึ่งเป็นการน าซากพืช ขอนไม้ กิ่งไม้ต่าง ๆ ไปหมักกับจุลินทรีย์ จนกลายเป็นดินที
มีธาตุอาหารอุดมสมบูรณ์เหมาะสมที่พืชจะน าไปใช้ได้ ในส่วนของฐานงานนี้จะมีงานคือขนขอนไม้ กิ่ง
ไม้ ใบไม้ ตามก าลัง งานขนดินใต้ต้นไม้ที่เรียกว่า “ดินป่า” ซึ่งจะจุดที่มีใบไม้ร่วงหล่นลงมาสะสมกัน
และมีจุลินทรีย์พลังศีล (สีขาวหลังใบไม้แห้ง) ท าการย่อยสลายใบไม้ จึงเป็นแหล่งที่มีจุลินทรีย์พลังศีล
อยู่ น าไปเพ่ือเป็นหัวเชื้อจุลินทรีย์ งานขนเภสัชวัตถุสด ที่ย่อยสลายง่ายและจุลินทรีย์ชอบรับประทาน 
หรือเป็นเภสัชวัตถุที่มีฤทธิ์ไล่แมลง เช่น สาบเสือ สาบแร้งสาบกา กระถิน สะเดา ผักโขม ผักกาดนา 
โสน จามจุรี พืชตระกูลถั่วต่าง ๆ เป็นต้น และงานสับเภสัชวัตถุสด ต่าง ๆ ให้เป็นชิ้นเล็กลง เพ่ือสะดวก
ในการหมัก และใช้เวลาในการย่อยสลายเร็วขึ้น 
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ภาพที่  6  เพอร์มาคัลเจอร ์กสกิรรมไร้สารพิษพลังศีลแบบยั่งยนื ที่สวนป่านาบุญ 1 
ที่มา  (เอมอร  แซ่ลิ้ม. 2561, กุมภาพันธ์ 17, พฤศจิกายน 3.) 

 
 ภาพจุดแสดงเพอร์มาคัลเจอร์ สาธิตที่สวนป่านาบุญ 1 ตั้งอยู่บริเวณลานหน้าร้านเอ้ือบุญ                   
อยู่ทางมุมขวาด้านหน้าศาลาแก่นสุข ศาลาอบรมหลัก เพอร์มาคัลเจอร์ หรือกสิกรรมไร้สารพิษพลังศีล
แบบยั่งยืน ที่สวนป่านาบุญ 1 เริ่มเผยแพร่ให้ผู้เข้าอบรมประมาณช่วงปลายปี พ.ศ . เริ่มท าในค่าย
สุขภาพแพทย์วีถีธรรม และท าการหมักอินทรียวัตถุไว้ ดังภาพข้างบนด้านซ้าย และในเดือนกุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2561  ซากพืชที่หมักไว้ได้ที่ จึงท าการปลูกเภสัชวัตถุ พืชฤทธิ์ร้อน - เย็นที่ใช้บ่อยในค่ายสุขภาพ 
ฯ เช่น ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ หญ้าม้า เสลดพังพอนตัวเมีย หญ้าปราบในมน หญ้าปราบใบแหลม 
กัญชานา น้ านมราชสีห์ สาบเสือ ต้นไชยา (คะน้าเม็กซิกัน) และมะละกอ เป็นต้น การท าเพอร์มาคัล
เจอร์ คือการน าซากพืช จัดเรียงตามล าดับการย่อยสลาย โดยส่วนที่ย่อยสลายยากอยู่ด้านล่าง ซึ่งจะ
เรียงไว้ในหลุม หรือบนพ้ืนดินก็ได้ ที่สวนป่านาบุญ แสดงแบบกองไว้บนพ้ืนดิน แล้วให้จุลินทรีย์พลัง
ศีลในการย่อยสลาย หมักไว้ ให้จุลินทรีย์ย่อยสลายซากพืชจนกลายเป็นธาตุอาหารที่พืชสามารถดูดซึม
ไปใช้ได้ โดยภาพด้านบนข้างขวาแสดงความเจริญงอกงามของพืชหลากหลายที่เกิดบริเวณที่ท าเพอร์
มาคัลเจอร์  
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ภาพที่  7  การลงแขกด านาของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธและผู้เขา้อบรม ที่สวนป่านาบุญ 1 
ที่มา  (เอมอร  แซ่ลิ้ม.  2561, กรกฎาคม 23) 
 ในส่วนของการท านา ที่สวนป่านาบุญใช้การลงแขกในทุกขั้นตอนของการท านา โดยการขอ
แรงบุญผู้เข้าอบรมช่วยกันท านา เพาะกล้า ถอนกล้า ด านา เกี่ยวข้าว โดยผู้เข้าอบรมจะมีประสบการณ์
ท านาหรือไม่ก็ได้ เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการท าบุญกุศล ซึ่งประโยชน์ตนที่ผู้เข้า
อบรมได้รับ คือการได้เรียนรู้การท านา หรือเพ่ิมเติมวิธีการท านา การได้อยู่กับเภสัชวัตถุคือดิน ดินไร้
สารพิษ ที่ไร้สารเคมีมายาวนานเกิน 20 ปี ซึ่งมีฤทธิ์เย็นช่วยถอนพิษร้อนในร่างกาย ฟ้ืนฟูสุขภาพ รับรู้
คุณค่าของตนที่ได้ท าประโยชน์ต่อผู้อ่ืน ความสุขที่ได้ท ากิจกรรมบุญกุศล ปลูกข้าวให้คนรับประทาน 
การหลุดจากความกังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บของตน มาสู่การท าความดีตรงหน้า และก่อให้เกิดประโยชน์
ท่าน คือ มีข้าวไร้สารพิษ ให้ผู้เข้าอบรมรับประทาน นอกจากนี้ในมุมของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธที่เป็น
แม่ฐานงานนี้ ก็ได้ฝึกขัดเกลาจิตใจตนเอง เห็นประโยชน์ทางจิตวิญญาณของผู้อ่ืน เมตตา กรุณา ต่อผู้
ที่ไม่เคยท างานด้านนี้ ยินดีรับความเสียหายบางส่วนจากผู้ท านามือใหม่ 
 สรุป องค์ประกอบของการมีสวน มีป่า มีนา ที่สวนป่านาบุญ ช่วยให้มีน้ าและดินที่พอเหมาะ
กับการเจริญเติบโตของพืชหลากหลายชนิด เมื่อผสมผสานกับความรู้เรื่องการปลูกพืชหมุนเวียน การ
ใช้จุลินทรีย์ และเทคนิคเพอร์มาคัลเจอร์ และท่ีส าคัญคือการฟ้ืนฟูกกิจกรรมการลงแขก ท าให้การปลูก
พืชไร้สารพษิท่ีสวนป่านาบุญเป็นไปอย่างยั่งยืน 
 เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ของชาวแพทย์วิถีพุทธ 
 จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ผู้เข้าอบรมการแพทย์วิถีพุทธ รวมทั้งผู้ที่ได้รับทราบองค์ความรู้
การแพทย์วิถีพุทธ ที่เห็นประโยชน์ของการใช้เภสัชวัตถุปรับสมดุลร้อนเย็น และสามารถจัดสรรพ้ืนที่
ปลูกพืชได้ มักจะมีพืชที่เป็นเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน - เย็นที่ปลูกง่าย เลี้ยงดูง่าย ไว้ในสวนของตนเพ่ือ
สะดวกในการใช้ ดังตัวอย่างเช่น 
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 “ที่สวนมีก้านตรง ผักหวานบ้าน วอเตอร์เครส อ่อมแซบ ใบบัวบก ผักบุ้ง กล้วย ส้มโอ 
มะกรูด มะนาว มะม่วง ไชยา มีป่าใกล้บ้าน น าดินมาท าปุ๋ย น าหน่อไม้กระถิน มะขามเปรี้ยวมาเป็น
อาหาร และมีนาข้าว ที่คันนามีกระท้อนและหน่อไม้ ทุกอย่างที่มีอยู่ในนา สวน ป่าน ามาเป็นยารักษา
โรค ดูแลสุขภาพเป็นอาหารร้อน-เย็น” 

(ก้าน  ไตรยสุทธิ์.  2561, เมษายน 24) 
 “ปลูกพืชไม่อยากทานพืชผักที่มีสารพิษสารเคมีและเห็นตัวอย่างที่ค่ายสุขภาพศูนย์การ
เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนสวนป่านาบุญ 1 ในสวนมีย่านาง ใบเตย หญ้าม้า อ่อมแซบ คะน้าเม็กซิกัน ตะไคร้ 
ใบกระเพรา มะเขือเทศ เป็นต้น ที่บ้านมีป่าใกล้บ้านน าใบเปล้า ใบส้มป่อย ใบมะขามมาต้มแช่มือแช่
เท้า อบ ที่บ้านมีที่นาในนามีข้าวปลูกข้าว ผลผลิตจากสวน ป่า นา มีย่านาง อ่อมแซบ หญ้าม้า ใบเตย 
ใบเปล้า มะละกอ ใบเตย ใบมะขาม กล้วยมาต้มอบและใช้มือแช่เท้า ผลิตผลผลิตจากป่าสวนนาช่วย
ให้สุขภาพดีเพราะไม่เสี่ยงต่อการรับประทานพืชผักท่ีมีสารพิษ” 

(พิมลพรรณ  น้อยบัวทิพย์. 2561, มีนาคม 23) 
 “ปลูกพืชเริ่มแรกชอบทานผัก ตามชนบทหาผักตามสวนไร่นามาปรุงอาหารประจ าเพราะไม่
มีตลาด และเมื่อเป็นมะเร็งจะปลูกเพ่ือรักษาตัวเองกินผักเป็นยา ในสวนจะมีทั้งผักฤทธิ์เย็นและฤทธิ์
ร้อน ผักฤทธิ์เย็น เป็นมะเร็งที่เต้านมขวาได้ใช้ศาสตร์อาจารย์หมอเขียวรักษา โดยใช้พืชผักในสวนมา
รักษาโรค ด้วยการน ามาท าน้ าสมุนไพรปรับสมดุล ปรุงอาหาร พอกทา ต้มแช่มือแช่เท้า  ท าให้โรค
หายไปภายใน 3 เดือน” 

(นงยันต์  หาระวงค์.  2561, เมษายน 18) 
 “การปลูกพืชเพราะเราชอบกินพืชผักทั้งครอบครัวจึงคิดว่าปลูกไว้กินเองจะปลอดภัยจาก
สารเคมีและประหยัด ในสวนมีพืชสมุนไพรฤทธิ์เย็นได้แก่ กล้วย ย่านาง ไชยา อ่อมแซบ หญ้าม้า 
ใบเตย เสลดพังพอนตัวเมีย วอเตอร์เครส ก้านตรง มะละกอ ว่านกาบหอย สมุนไพรฤทธิ์ร้อนได้แก่
ตะไคร้ แมงลัก ก้านพลู ขึ้นฉ่าย สาระแน พริก มีป่าอยู่ใกล้บ้านประมาณ 1 กม. สิ่งที่น ามาใช้ประโยชน์
คือ พืชผักที่กินได้ตามฤดูกาลเช่นผักหวานป่า ดอกกระเจียว เป็นต้น ผลผลิตที่ได้จากสวนและป่า
สามารถใช้เป็นยารักษาโรคได้แน่นอนเช่น เรียนรู้การกินผลไม้ ผักฤทธิ์เย็นแก้ปวดศีรษะได้เช่น
มะละกอ น้ าย่านาง น้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นน ามาชุบผ้าเช็ดตัวเวลาลูกหลานมีไข้ตัวร้อน น้ ายางจากต้น
กล้วยกินแก้ปวดแสบท้องจากอาหารรสจัดได้ดี การมีสวนช่วยให้สุขภาพดีเพราะได้กินพืชผักที่ไร้
สารพิษและยังได้ออกก าลังกายท าให้แข็งแรงด้วย” 

(ส าเริง  สมองบอก.  2561, พฤษภาคม 10) 
 “แรงจูงใจในการปลูกพืชเพ่ือรับประทาน ให้ญาติ ไปช่วยค่ายสุขภาพหมอเขียว ผักที่สวนมี
ผักบุ้ง มะเขือพวง มะเขือเปราะ มะนาว ส้มโอ ฟักทอง ฟักหอม แครอท มะเขือเทศ มะละกอ มะกรูด 
กล้วยน้ าว้า กล้วยหอม ผักติ้ว หญ้าปักกิ่ง อ่อมแซบ ว่านกาบหอย ย่านนาง โสมไทย กล้วยไข่กล้วย
พาโล มะดัน ตะลิงปลิง หวาย บวบงู บวบเหลี่ยม กวางตุ้ง คะน้า หมาน้อย หญ้าม้า หนุมานประสาน
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กาย ไชยา เสลดพังพอนตัวเมีย วอเตอร์เครสเตย กล้วยญวน แมงลัก อัญชัน กรดน้ า หญ้าปราบใบ
แหลม หญ้าปราบไปมน แถวบ้านมีป่าน าเอาใบหมี่จากป่ามาท ายาสระผม น าหน่อไม้มาประกอบ
อาหาร พืชผักที่มาจากสวนน ามาท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นดื่มก่อนอาหารหรือระหว่างวัน เช็ดตัวเวลา
อากาศร้อน การท าสวนท าให้ได้ออกก าลังกายสุขภาพจิตดี ได้ร่มเงา” 

(เพ่ิมสุข สังคมศิลป์. 2561, พฤษภาคม 10) 
 ประโยชน์ทางด้านสุขภาพของสวน ป่า นา ของชาวแพทย์วิถีพุทธ ที่นอกจากการน าผลผลิต
มาเป็นเภสัชวัตถุ ใช้ปรุงเป็นอาหารและหรือยารักษาโรค ยังช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายอีกด้วย ดังค ากล่าว 
ดังนี้ 
 “ผลิตผลจากสวนป่านามีทั้งผลไม้ ถ่าน ฟืน ได้อาหารปลอดภัย ได้อากาศบริสุทธิ์ ได้ยา
รักษาโรค ท าให้สุขภาพดีแน่นอน เป็นคนมีสุขภาพดีไม่ป่วย ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่รู้จักแพทย์วิถีพุทธ 
ไม่ได้ทานยาหมอปัจจุบันเลยแม้แต่เม็ดเดียว เมื่อเกิดการเจ็บป่วยรักษาโดยวิธี 1) สังเกตว่าเกิดจาก
ร้อนเกินเย็นเกินแล้วปรับสมดุล 2) เอาพิษออกด้วยการกัวซา ดีท็อกซ์ แช่ 3) ใช้ปัสสาวะบ าบัด” 

(ใบ สิงห์นาคลอง. 2561, เมษายน 24) 

  

 

   
 

ภาพที่  8  สวน ปา่ นา ที่รพ.สต.ดอนหนั พ้ืนที่ส่วนกลางของเจ้าหน้าที่และประชาชน  
ที่มา  (วรรณศร ี สาเสน.  ถ่ายภาพ. 2561,  ตลุาคม  23) 
 ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลดอนหัน (รพ.สต.) วรรณศรี สาเสน น า
ความรู้ที่ได้จากการเรียนรู้ที่สวนป่านาบุญ ไปประยุกต์ใช้เพ่ือการส่งเสริมสุขภาพประชาชนในพ้ืนที่               
ที่ตนดูแล ด้วยการเปิดพ้ืนที่ว่างหน้ารพ.สต. ให้กลายเป็นพ้ืนที่ส่วนกลางให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่
ปลูกพืชไร้สารพิษซึ่งรวมถึงมีแปลงของเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน-เย็น นอกจากจะได้ประโยชน์จากการได้
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เภสัชวัตถุไร้สารพิษมาปรุงเป็นอาหารและยาแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้ประชาชน รู้วิธีการปลูกพืชไร้
สารพิษ เพ่ือการน าไปประยุกต์ใช้ที่บ้าน ได้ออกก าลังกายร่วมกัน ก่อเกิดความสามัคคีของคนในชุมชน 
การเรียนรู้ศาสตร์การแพทย์วิถีพุทธ ผ่านพืชวัตถุฤทธิ์ร้อน - เย็นในแปลงเพ่ือการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ
ในเบื้องต้น วรรณศรี สาเสน (2561 : ตุลาคม 23) กล่าวถึงการพ่ึงตนเองได้ของสวน ป่า นาแห่งนี้ว่า 
“ช่วงแรกตั้งใจให้ชาวบ้านรู้จักพืชฤทธิ์ร้อน - เย็น ก็สนับสนุนเรื่องปุ๋ย เรื่องเครื่องมือการเกษตรอยู่ 
ต่อมาผลผลิตที่ได้เหลือเกินกว่าที่ชาวบ้านจะเก็บกิน เลยได้ขาย และน าเงินมาหมุนเวียนบ ารุงสวนนี้” 
 สรุปสวน ป่า นา  ของชาวแพทย์วิถีพุทธ มักจะมีพืชฤทธิ์ร้อน-เย็นที่ปลูกง่าย เลี้ยงง่าย
รวมอยู่ด้วย ซึ่งบางชนิดคือวัชพืช ที่คนส่วนใหญ่มีแต่จะท าลายทิ้ง เช่น หญ้าม้า อ่อมแซบ เป็นต้น 
กล่าวคือ สวน ป่า นาเป็นแหล่งที่รวมของพืชที่ผู้เป็นเจ้าของ หรือผู้ที่มีโอกาสใช้ประโยชน์คัดสรรสิ่งที่มี
คุณค่าประโยชน์กับตนเอง หรือผู้อ่ืน มาปลูก หรือรักษาไว้ นอกจากประโยชน์ด้านการรักษาโรคแล้ว 
สวน ป่า นา  ยังให้ประโยชน์ในเรื่องของ อากาศที่ดี และการประหยัดค่าใช้จ่ายทั้งในเรื่องของ
ค่าใช้จ่ายทางด้านอาหารและค่าใช้จ่ายทางด้านสุขภาพจากการไม่ป่วยด้วย นอกจากนี้หน่วยงาน
ส่งเสริมสุขภาพอาจน ารูปแบบการลงแขกท าสวน ป่า นาไร้สารพิษ ไปใช้เป็นยุทธวิธีการสร้างเสริม
สุขภาพให้ประชาชนอย่างครบวงจรอีกด้วย 
 สรุป เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร                  
มีการจัดสรรจัดสรรพ้ืนที่เป็นสวน ป่า นา การปลูกพืชหมุนเวียน การท าเพอร์มาคัลเจอร์ การใช้ปุ๋ย
พลังศีล และจุลินทรีย์พลังศีล ร่วมกันก่อเกิดการท ากสิกรรมไร้สารพิษ ใช้กิจกรรมบ าเพ็ญบุญ ลงแขก
ท ากสิกรรมไร้สารพิษ ก่อเกิดความสุขใจ คลายทุกข์จากความเจ็บป่วยระหว่างท ากิจกรรมบุญ รวมถึง
ได้รับความรู้เรื่องกสิกรรมไร้สารพิษ ที่น ากลับไปประยุกต์ใช้ที่บ้านเพ่ือการพึ่งตนเองได้มากขึ้นอีกด้วย 
เภสัชวัตถุที่คัดสรรมาปลูกในพ้ืนที่สวนป่านาบุญ และพ้ืนที่บ้านของผู้มีความรู้การแพทย์วิถึพุทธ จะมี
เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน-เย็น ที่ปลูกง่าย เลี้ยงดูง่าย มาปลูกไว้เช่น ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ หญ้าม้า 
เสลดพังพอนตัวเมีย หญ้าปราบใบมน หญ้าปราบใบแหลม กัญชานา น้ านมราชสีห์ สาบเสือ ต้นไชยา 
(คะน้าเม็กซิกัน) ต้นมะละกอ ต้นกล้วย เป็นต้น นอกจากนี้ผู้มีความรู้เรื่องการแพทย์วิถีพุทธ นิยม
แบ่งปันเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น ให้แก่ผู้อื่นอีกด้วย 
 การผสมผสานการแพทย์วิถีพุทธกับแพทย์แผนอ่ืน 
 ในการผสมผสานความรู้ในการรักษาโรค ชาวแพทย์วิถีพุทธจะใช้แนวการทางการแพทย์วิถี
พุทธก่อน เมื่อไม่หายก็จะผสมผสานความรู้กับศาสตร์อ่ืน ๆ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธหลายท่านมีหรือ
เคยมีอาชีพ หมอ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารณสุข เช่นหมอลักขณา แพทย์แผนปัจจุบัน เป็นท่าน
หนึ่งที่ปวารณาตัวมาเป็นจิตอาสาประจ าที่สวนป่านาบุญ ฐานงานของท่านคือฐานลงทะเบียน และฐาน
การตรวจสุขภาพท าให้ท่านได้ให้ค าปรึกษากับผู้เข้าอบรมเป็นประจ าเรื่องการผสมผสานศาสตร์
การแพทย์แต่ละแผน กล่าวถึงการให้ค าแนะน าของท่านไว้ ดังนี้  
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 “องค์ความรู้แพทย์แผนปัจจุบันสอนว่าสุขภาพหมายถึงภาวะอันสมบูรณ์ของร่างกายจิตใจ
สังคมและจิตวิญญาณเพราะฉะนั้นในการรักษาความเจ็บป่วยใด ๆ จะต้องรักษาเป็นองค์รวมให้ครบทั้ง 
4 ด้านนั่นคือทฤษฎีแต่การปฏิบัติจริงจากประสบการณ์ท างานมา 14 ปี พบว่าทั้งระบบที่เป็นอยู่วิธีการ
ที่ยุ่งยากหลายขั้นตอนและเครื่องมือ อันทันสมัยต่าง ๆ ท าให้ผู้ให้บริการ และผู้รับบริการไปติดอยู่กับ
เรื่องวัตถุการรักษาก็มุ่งเน้นไปที่การรักษาร่างกายเป็นหลักไม่ได้ให้ความส าคัญกับการรักษาจิตใจ 
สังคมและจิตวิญญาณซึ่งทั้ง 4 ด้านต่างส่งผลต่อความเจ็บป่วยทั้ งสิ้นวิธีการทั้งหมดรักษาได้แค่ด้าน
ร่างกายผลที่ตามมาคือ โรคไม่หายหรือหายช้าหรือเป็นมากขึ้น และ ถ้าหายก็จะวนกลับมาเป็นใหม่
เพราะยังใช้ชีวิตเหมือนเดิม พฤติกรรมเดิม ๆ คือไม่ได้รักษาด้านจิตใจ สังคมและจิตวิญญาณ ซึ่งนี่คือ
ความบกพร่องของการแพทย์แผนปัจจุบัน ถ้ามองในภาพกว้างก็จะก่อให้เกิดปัญหาสังคมเศรษฐกิจ
ประเทศชาติตามมาได้ ส่วนการแพทย์วิถีพุทธมีแนวคิดหลักคือ 1) อริยศีลรักษาโรค 2) สมดุลร้อนเย็น 
3) ใช้สิ่งประหยัดเรียบง่าย 4) พ่ึงตนเองได้ เมื่อแนวคิดหลักเป็นแบบนี้วิธีการปฏิบัติก็คือการให้ปัญญา
ไม่ใช่ให้ยาเมื่อมีปัญญาก็จะสามารถแก้ปัญหาต่าง ๆ ในชีวิตได้ทุกด้านทั้งด้านร่างกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณซึ่งเรียกได้ว่าเป็นยุทธศาสตร์ “แก้จุดเดียว ทลายทุกข์ทั้งแนว” ในภาพกว้างสามารถ
แก้ปัญหาสุขภาพสังคมเศรษฐกิจและส่งเสริมให้เกิดความสงบสุขและความมั่นคงของประเทศชาติได้  
การแนะน าผู้ป่วยหรือผู้เข้าอบรมในการบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วิถีพุทธมาใช้ร่วมกับ
การแพทย์แผนปัจจุบันในการดูแลความเจ็บป่วย พระพุทธเจ้าตรัสว่า “มโน ปุพพังคมา ธัมมา มโน 
เสฏฐา มโน มยา ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐสุด ทุกสิ่งส าเร็จได้ด้วยใจ”                  
ซึ่งหลักการของแพทย์วิถีพุทธให้ความส าคัญในเรื่องของใจ 70 เปอร์เซ็นต์บวก Infinity (เรื่องใจส าคัญ
ร้อยละ 70 บวกไม่มีที่สิ้นสุด) ส่วนด้านวัตถุคือวิธีการต่าง ๆ ยา อาหาร สมุนไพร สมดุลร้อนเย็นของ
ร่างกาย การระบายพิษต่าง ๆ ให้ความส าคัญ 30 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นเวลาแนะน าผู้ป่วยเราจึงแนะน า
ตามล าดับความส าคัญ ซึ่งจะท าให้หายได้รวดเร็ว คือ  
  1.  ยาหลัก คือเรื่องการวางใจโดยพิจารณาว่าไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล 
การท าใจแบบนี้จะท าให้ใจสบาย ใจที่สบายจะท าให้ร่างกายหลั่งสารที่เป็นประโยชน์ที่ช่วยในการฟ้ืนฟู
ตัวเองของเซลล์ ส่วนใจที่เป็นทุกข์จะท าให้ร่างกายหลั่งสารที่เป็นโทษท าให้โรคทรุดหนักลง  
  2.  ยารอง คือเรื่องสมดุลร้อนเย็น คือการทานอาหารให้ถูกสมดุลร้อนเย็น ลดละเลิกการ
ทานผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เช่นเนื้อ นม ไข่และเครื่องปรุงรสต่าง ๆ เช่นซอส ซีอ๊ิว กะปิ น้ าปลา ปลาร้า 
เต้าเจี้ยว ผงชูรส เป็นต้น เพราะสิ่งเหล่านี้มีความเป็นพิษต่อเซลล์ค่อนข้างมาก  
  3.  ยาเสริม คือวิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ร่วมกับยาหลักและยารอง ซึ่งเป็นวิธีการของ
การแพทย์แผนใด ๆ ก็ได้ เลือกท าตามที่สะดวกใจ และถูกกับร่างกายตนเอง โดยมีตัวชี้วัดคือท าแล้ว
รู้สึก สบาย เบากาย มีก าลัง” 

(ลักขณา แซ่โซ้ว.  2561, พฤษภาคม 14) 
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 สรุปการผสมผสานการแพทย์วิถีพุทธกับการแพทย์แผนอ่ืน ๆ การแพทย์วิถีพุทธมองว่าใจ
เป็นสิ่งที่ส าคัญที่สุด การวางใจไม่ทุกข์ใจกับการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้น จะมีผลต่อการหายของโรคร้อยละ 
70 บวกไม่มีที่สิ้นสุด รองลงมาคือเรื่องของเภสัชวัตถุ คือการปรับสมดุลร้อนเย็นของร่างกาย รวมถึง
การลดกิเลส ลดพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะมีผลต่อการหายของโรคร้อยละ 30 ส่วนการรักษา
ด้วยวิธีการต่าง ๆ ด้วยการแพทย์แผนใด ๆ คือยาเสริม ซึ่งผู้เจ็บป่วยสามารถเลือกสรรได้  
 สรุปบริบทหมอพ้ืนบ้าน ต าบลดอนตาล อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ผู้วิจัยเลือก
ศึกษาภูมิปัญญาการใช้เภสัชวัตถุของอาจารย์หมอเขียว ใจเพชร กล้าจน ที่บูรณาการความรู้เภสัชวัตถุ 
ร่วมกับบุญในการรักษาโรค เรียกศาสตร์นี้ว่าการแพทย์วิถีพุทธ ซึ่งมีความเชื่อว่าสาเหตุของความ
เจ็บป่วยมี 4 สาเหตุหลัก ได้แก่ ร้อนเย็นไม่สมดุล ท าบาป ไม่ท าบุญ และเพ่ิมพูนความวิตกกังวล การ
แก้ไขความเจ็บป่วยจากร้อนเย็นไม่สมดุล การแพทย์วิถีพุทธใช้ฤทธิ์ของเภสัชวัตถุซึ่งมีฤทธิ์ร้อน และ
ฤทธิ์เย็น ในการปรับสมดุล เมื่อร่างกายอยู่ในภาวะสมดุลร้อนเย็น ร่างกายจะทุเลาหรือหายจากการ
ป่วยได้ เภสัชวัตถุที่การแพทย์วิถีพุทธเลือกใช้เป็นพืชที่หาได้ในท้องถิ่น หรือน าไปปลูกแล้ว เลี้ยงง่าย 
บ ารุงง่าย ไม่ยึดติดที่สรรพคุณของเภสัชวัตถุ ส่วนการเจ็บป่วยที่เกิดจากเหตุอ่ืน การท าบุญ จะช่วย
ลดทอนความรุนแรงของการเจ็บป่วยในอนาคตได้ ตัวอย่างการท าบุญที่เห็นในสวนป่านาบุญ มี 2 ส่วน
หลักคือส่วนของการลดกิเลส คือปรับพฤติกรรมสุขภาพของตนให้เหมาะสมไม่เอาสิ่งที่เป็นโทษเข้าสู่
ร่างกาย เช่นการรับประทานอาหารรสจัด เป็นต้น และส่วนของการให้ คือให้องค์ความรู้ในเรื่องการ
ดูแลสุขภาพ ปรับสมดุลกายใจต่าง ๆ  ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิต โดยเริ่มตั้งแต่การปลูกเภสัชวัตถุในสวน 
ป่า นาเพ่ือเป็นอาหารและยา ในการปรับสมดุลร่างกาย การแสดงตัวอย่างของการให้โดยไม่หวังอะไร
ตอบแทนด้วยการท างานเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที่เสียสละท างานฟรี รูปแบบการลงแขกท าสวน 
ป่า นา ไร้สารพิษ คัดสรรปลูกเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน - เย็น เช่นในสวนป่านาบุญ สามารถน าไปปรับใช้ใน
ระดับบ้าน ในระดับชุมชน เพ่ือเกิดการสร้างเสริมสุขภาพ ที่ได้ประโยชน์ทั้งการเรียนรู้เรื่องการท าสวน 
ป่า นาไร้สารพิษ การเรียนรู้การแพทย์วิถีพุทธ ศาสตร์แห่งการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ เภสัชฤทธิ์            
ร้อน - เย็น ได้มีเภสัชวัตถุไร้สารพิษมาปรุงเป็นอาหารและยา ได้ออกก าลังกายจากการท าสวน ได้
อากาศที่ดี ได้มิตรไมตรีจากการท าบุญในนาบุญเดียวกัน เกิดความสามัคคีของคนในบ้านหรือชุมชน
เป็นต้น 
 

บริบทการใช้เภสัชวัตถุ หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก ต าบลบุ่งไหม อ าเภอวารินช าราบ  
จังหวัดอุบลราชธานี 
 ผู้วิจัยได้ลงเก็บข้อมูลภาคสนามในพ้ืนที่หมู่ที่ 10 หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก ต าบลบุ่งไหม 
อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี จากการพบว่าภูมิความรู้เรื่องสวน ป่า นา และบุญ ของ
อาจารย์หมอเขียว มีจุดเริ่มจากการฟังธรรมจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โพธิขิตโต ผู้น าทางจิตวิญญาณ
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ชาวอโศก โดยผู้วิจัยเข้าเก็บข้อมูล ในช่วง 4 - 18 เมษายน พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นช่วงของงานบุญชาว
อโศก 2 งาน คืองานปลุกเสกพระแท้ ๆ และงานตลาดอาริยะ  
 บริบทหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  

 

  
 
ภาพที่  9  ภาพมุมสูง แผ่นดินพุทธ หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  
ที่มา  (ปุ๊ก  ทองไท. ภาพถ่าย. 2561, เมษายน 16) 
 หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก เกิดข้ึนจากความศรัทธาของญาติธรรมที่บริจาคท่ีดินให้กองทัพ
ธรรมมูลนิธิ เมื่อ พ.ศ. 2535 เพ่ือสร้างชุมชนให้พุทธศาสนิกที่ปฏิบัติธรรมตามแนวทางการน าของ
สมณะโพธิรักษ์ มาอยู่ร่วมกันอันจะเอ้ือต่อความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรม ผู้ที่จะสร้างบ้านเรือนต้อง
ปฏิบัติตามข้อก าหนดของมูลนิธิ ไม่มีสิทธิอ านาจในที่ดินเป็นส่วนตน การขายต่อ การโอนสิทธิ์ หรือ
การให้เช่าบ้านต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุมชน วันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2539 
กระทรวงมหาดไทยอนุมัติให้จัดตั้งหมู่บ้านใหม่แยกจากหมู่บ้านค ากลางใหม่ หมู่ที่ 6 ต าบลบุ่งไหม ให้
ชื่อ “หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก” หมู่ที่ 10 ต าบลบุ่งไหม ชาวชุมชนด ารงชีวิตด้วย 3 อาชีพกู้ชาติ คือ 
กสิกรรมไร้สารพิษ ปุ๋ยสะอาด และ ขยะวิทยา ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่าย พอเพียง พ่ึงตนเอง รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ ถือศีล 5 เป็นอย่างต่ า ท างานฟรี ชาวชุมชนจะแต่งกายคล้าย ๆ กัน ผู้ชายใส่เสื้อ
ม่อฮ่อม ใส่กางเกงสีคล้ายกัน ผู้หญิงใส่เสื้อแขนยาวสีน้ าเงินและนุ่งผ้าถุง ส่วนใหญ่ตัดผมสั้น และไม่
สวมรองเท้า ทั้งนี้เพ่ือฝึกการไม่ยึดติดกับความสวยงาม กามราคะ นอกจากนี้ชาวชุมชนนิยมขอชื่อทาง
ธรรม ซึ่งจะมีภาษาที่ตรงไปตรงมา เข้าใจง่ายจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เพ่ือเป็นการเริ่มต้นวิถีชีวิตใหม่
แสดงการเกิดทางธรรม เช่น (สิกขมาตุ / นักบวชหญิง) กล้าข้ามฝัน งามบุญ ฝั่งบุญ ดาวเพ็ญ ฯลฯ 
หรือเพ่ือเป็นกรรมฐานหรือแนวทางการปฏิบัติธรรมของตน เช่น หายโง่ ตายแน่ ผ้าขี้ริ้ว ฯลฯ ภายใน
ชุมชนอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ ดูแลกันเองตั้งแต่เกิดจนตาย สมดังค ากล่าวของพ่อครูสมณะโพธิ
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รักษ์ที่ว่า  “ทุกอย่างเราพ่ึงตนเอง และเกื้อกูลสังคมอ่ืนให้ได้ 1) พ่ึงตนเองรอด 2) ไม่เป็นหนี้ 3) 
สร้างสรรค์ให้เหลือให้เกิน 4) แจกจ่ายเจือจานผู้อื่น” 
 การใช้เภสัชวัตถุของหมอพื นบ้านในหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  
 ในอาคารบวร อาคารขนาด 11 ไร่ ที่เป็นพ้ืนที่หลักของการท าพาณิชย์บุญนิยม หน้าร้าน  
ปันบุญ มีซุ้มแสดงเภสัชวัตถุพร้อมทั้งสรรพคุณและมียาต้มชุมโคคาน แจกฟรีอยู่ หมอพ้ืนบ้านผู้ดูแล
คือหมอได้คิด ดวงวงษา อายุ 39 ปี เริ่มศึกษาเรื่องเภสัชวัตถุ เมื่อ พ.ศ. 2545 สาเหตุที่ศึกษาเริ่มจาก
ความเจ็บป่วยของตนเอง และอยู่ใกล้ผู้รู้เรื่องเภสัชวัตถุ ต่อจากนั้นจึงศึกษาเพ่ิมเพ่ือช่วยเหลือผู้อ่ืนและ
เพ่ือรักษาภูมิปัญญาไว้ หมอได้คิด เล่าถึงเส้นทางการเรียนรู้เภสัชวัตถุของตนเอง ดังนี้ 
 “ชื่อได้คิด ดวงวงษา เป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ด ชื่อนี้พ่อครูท่านตั้งให้ ได้รางวัลหมอพ้ืนบ้าน
ดีเด่นปี พ.ศ.2558 ที่จังหวัดร้อยเอ็ด พอมาอยู่ที่นี่ก็มาขอขึ้นทะเบียนใหม่ขณะนี้ก าลังด าเนินการอยู่ 
องค์ความรู้เกิดจากตัวเองป่วยและมีครูบาอาจารย์ที่เป็นเวชกรรมไทยหมอพ้ืนบ้านที่ได้หนังสือรับรอง 
เป็นลูกศิษย์ของพ่อสมุทร สารุ รักษาริดสีดวงทวาร ผู้ที่มีอาการริดสีดวงทวารหนักขนาดไหนก็ท าให้
บรรเทาหรือหายขาดได้ พอศึกษากับท่านก็ยังติดขัดหลายอย่าง ท่านเก่งเฉพาะเรื่อง แต่ยังรักษาโรค
อ่ืนไม่ค่อยได้ ก็ไปศึกษาเพ่ิมเติมจากพระทอง อยู่จังหวัดมหาสารคาม ท่านเก่งเรื่องฝีภายในท้อง และ
จะรักษาโรคมะเร็งต่าง ๆ ก็ไปเรียนกับท่าน อายุ 77 ปี เรียกได้ว่าเป็นหมอที่มีความช านาญ รักษาคน
ตั้งแต่อายุ 20 ต้น ๆ จนโรงพยาบาลที่ จังหวัดมหาสารคาม เรียกตัวให้เป็นช่วยดูคนป่วย ในสาขา
แพทย์แผนไทย ท่านจะเก่งเกี่ยวกับโรคอวัยวะภายใน อย่างเช่น ม้ามโต ตับแข็ง โรคตับ โรคต่าง ๆ                  
ที่เก่ียวกับช่องท้อง ก็ได้ไปเรียนกับท่านได้ 1 เดือน ท่านก็เสียชีวิต ทีนี้ก็ยังสงสัยการรักษาโรคอ่ืน ๆ อีก 
ก็เลยไปศึกษาต่อที่หนองพอก ท่านจะเก่งไปอีกแบบจะใช้น้ ามันสัตว์ แก้พิษงู จะแก้พวกที่เกี่ยวกับโรค
เขี้ยวพิษต่าง ๆ โรคเก๊าท์ โรคมะเร็ง ก็เลยเอามาประยุกต์ด้วยกัน จาก  3  อาจารย์ นี่ใช้ยาไม่
เหมือนกัน ท่านแรกจะเก่งพวกยาจีน ท่านที่สองจะใช้เกี่ยวกับเห็ด หลินจือ เห็ดต่าง ๆ ท่านที่สาม                  
ก็จะใช้พวกหิน พวกแร่ พวกเขา นอ งา กระดูกต่าง ๆ พอมาดูในหนังสือ ความเป็นมาก็เข้ ากันพอดี 
จากนั้นเรียนกับพ่อลานที่อยู่จังหวัดสุรินทร์ ผู้มีวิชาคาถาต่อกระดูก ใครที่ใส่เฝือกไปก็จะถอดออกใส่
เฝือกไม้ทาน้ ามันแทน พ่อทองสา เจริญตา หมอดีเด่นแห่งชาติ ปี 60 ท่านมีตัวยาอยู่ 300 ชุม ท่านมี
วิชาครบมีท้ังกล มีทั้งมนต์และคาถาต่าง ๆ ก็ได้ไปเรียนกับท่านมา และมีพ่อรุน ท่านจะรักษาโรคทั่วไป 
 การรับศิษย์ของหมอพ้ืนบ้านบางคนก็ง่ายบางคนก็ยาก ที่ไปเรียนมาประมาณ 7 - 8 คนที่ไป
ศึกษาวิชา เขามีการตั้งขันธ์ครู มีผ้าซิ่นผืน แพรวา เหล้า ไข่ ดอกไม้ เทียน พอเป็นพิธี แล้วก็เงินตามท่ี
ครูบาอาจารย์แจ้ง บางครูบางอาจารย์ก็สลึงนึง บางคนก็บาทหนึ่ง บางคนก็ 3  บาท 6 บาท 12 บาท 
16 บาท ค่าคายแถวภาคอีสานใหญ่สุดคือ 16 แต่ภาคอ่ืนมี 32 บาทว่ากันไป ส่วนใหญ่การยกครูจะ
เป็นวันอังคาร…ผมก็มีลูกศิษย์บ้าง คือหาคนที่จะมาเรียนพวกนี้มันยาก คนที่มีมาเรียน เรียนได้ไม่เยอะ
ก็ไป …ที่ผมเรียนไว้นั้น มันเป็นภูมิปัญญาที่มีมาดั้งเดิม ถ้าผมไม่เรียนไว้อาจจะหมดไป แล้วคนก็จะไม่
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เข้าใจต้นไม้ว่ามันเป็นยา เขาก็จะตัดไป หากเราหากเราพอมีภูมิปัญหาเหล่านี้ไว้ ก็อาจจะช่วยทัดทาน 
หรือแจ้งได้ว่าต้นไม้เหล่านี้มีประโยชน์ … คุณธรรมของหมอต้องซื่อสัตย์เป็นอันดับแรก หมอพ้ืนบ้าน
ห้ามเรียกร้องเอาเงินทอง หรือแล้วแต่คนที่ป่วยมาหา โดยรวม ๆ แล้วจากอาจารย์หลายอาจารย์ก็คือ
อยู่ในศีล 5 เป็นหลัก คุณห้ามรับเงิน แล้วแต่เขาจะให้ แต่ผมนี่ถ้าคนป่วยหนัก ๆ นี่แบบจะไม่รอด ผม
ท ายาให้เขาเลยกินไปก่อน ถ้าหายแล้วค่อยว่ากันเพราะว่าถ้าไม่หาย เราก็ไปหลอกเอาเงินเขาเฉย ๆ 
แล้วทีนี้ก็แล้วแต่เขาจะกลับมาหาเราไหม ถ้าไม่มาก็ไม่เป็นไรเราก็ได้ช่วยเขา …เป็นหมอ อย่าเก่งกว่า
ยา หมายถึง ท ายาให้กินไม่ต้องไปบอกว่าจะหายหรือไม่หาย ถ้ากินแล้วดีขึ้นก็คือหายถ้าไม่ดีขึ้นก็ไม่
หาย ตอนแรกเราก็ไม่รู้ตัวหรอกว่าคืออะไรเพราะเราก็ศึกษาการท ายาและไปรักษาคนป่วยมันก็เข้า
ต ารับ เวลาพูดก็จะมั่นใจว่า เขาจะหาย มันเก่งกว่ายาแล้ว ต้องบอกให้เป็น ลองดูไป ไปกินดู เรา
เปรียบเสมือน เราเห็นรถที่ตกหล่ม เราก็ช่วยเขาข้ึนไปได้ ส่วนเขาจะไปทางไหนมันก็เรื่องของเขา เราก็
ช่วยได้เท่าที่ช่วย เราจะไปบอกว่ามันแน่นอนเลยต้องหายไม่ดี …เวลาเรารักษานี่ก็อย่าไปให้ความหวัง 
เขามาก เพราะว่ามันก็เป็นวิบาก เป็นกรรมของ เขาด้วย ถ้าคุณจะสู้กับวิบาก ก็จะต้องเริ่มเรียนรู้ เริ่ม
ต่อสู้ จนให้เกิดถึงผลที่จะเกิดขึ้น เหมือนกับการปฏิบัติธรรม พอเราช านาญในเรื่องนั้น ๆ ก็ต่อสู้ได้  …
เราตั้งใจที่จะช่วยเขาเราไม่ต้องหวังผลตอบแทนอยู่แล้ว ท าโดยธรรมชาติส่วนผลที่ เขาจะศรัทธา
เลื่อมใสนั้นก็เป็นเรื่องของเขา ส่วนเราต้องท าวิธีของเรา  
 เวลาเข้ายาก็จะสังเกตกลุ่มคนป่วยว่ามีอาการอย่างไรบ้าง สมมติว่าเจ็บท้องเป็นโรค
กระเพาะก็จะต้องมีแผลอยู่ข้างใน ก็จะต้องใช้ของฝาดเข้าไปแต่ถ้าฝาดอย่างเดียวจะถ่ายไม่ออก ก็ต้อง
เติมที่ช่วยให้ระบายเข้าไปด้วย มันก็จะไปสมานและขับของเสียออกมา เราก็จะดูคนไข้แต่ละรายไป 
กลุ่มอาการที่ออกมากับตัวคนเราก็แก้ไปตามอาการ เพราะใช้ยาสมุนไพรไม่เสี่ยงเหมือนแผนปัจจุบัน
ไม่มีผลข้างเคียง ทุกอย่างกินได้หมด ...การผสมผสานแพทย์แผนโบราณ และแพทย์แผนปัจจุบัน คือไม่
ขัดแย้งกัน รักษาควบคู่กันไป เรื่องของจิตวิญญาณมันส าคัญ คนที่ยังเชื่อมั่นแผนปัจจุบันก็มี แล้วถ้า
ลองใช้ยาสมุนไพรก็ดี ก็จะใช้ควบคู่กันไป ถึงขั้นคนป่วยที่อยู่โรงพยาบาลไม่ฟ้ืน ก็มีโทรเรียกให้เข้าไป
รักษา อย่างเช่น โรคมะเร็ง เราก็ไปท ายาให้กิน หมอแผนปัจจุบันก็เข้าใจ ไม่ได้ว่าอะไร” 

(ได้คิด  ดวงวงษา. 2561, เมษายน 16) 
 เภสัชวัตถุที่หมอได้คิดใช้ ส่วนใหญ่เก็บจากในป่า ที่หมอมีโอกาสได้ผ่านไป โดยเก็นเป็นราก
ไม้ ท่อนไม้มาเก็บไว้ที่บ้าน เนื่องจากสามารถเก็บได้นาน และโดยส่วนใหญ่ความแรงของยาในเภสัช
วัตถุท่ีอยู่ในรากไม้ และท่อนไม้มีมากท าให้ไม่ต้องใช้ประมาณมาก เท่ากับการใช้ใบ จนใช้เนื้อท่ีจัดเก็บ
น้อย ดังค ากล่าวที่ว่า 
 “ยาโดยส่วนใหญ่นั้นไปเก็บเอง จะซื้อน้อยมากนอกจากจะท าไม่ทันจริงถึงซื้อ ไปเก็บจากป่า
เบญจพรรณทั่วไป ตรงไหนที่มีป่าก็จะไปส ารวจไว้ก่อนว่าต้นไหนจ าเป็นต้องใช้ ไม่จ าเป็นต้องตัดทีเดียว
ตัดเฉพาะที่จะต้องใช้ เมื่อใช้หมดเราก็ไปตัดใหม่ ตัดเฉพาะกิ่ง ไม่จ าเป็นจะต้องตัดทั้งต้นก็จะเป็นการ
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อนุรักษ์ป่า ทุกวันนี้หมอก็หายาก ตัวยาก็หายาก ป่าก็โดนท าลายไปเยอะ เหลือบ้างบางพ้ืนที่ หมอต้อง
ลงทุนไปเสาะแสวงหา บางทีค่าตอบแทนก็ไม่คุ้ม ระหว่างป่ากับหมอก็จะต้องเกื้อกูลกัน และจะต้อง
ช่วยกันอนุรักษ์ป่าพวกนี้ไว้ และหมอก็จะต้องเผยแพร่สูตรยา” 

(ได้คิด  ดวงวงษา. 2561, เมษายน 16) 
 

  
 

ภาพที่  10  ร้านของหมอได้คิด ดวงวงษา หมอพ้ืนบ้าน ที่ชุมชนราชธานีอโศก  
ที่มา  (เพลินพิศ  สังข์บุญลือ. ภาพถ่าย. 2561, เมษายน 16) 
 ภาพร้านของหมอได้คิด แสดงเภสัชวัตถุที่หมอได้คิดใช้ส่วนใหญ่เป็นรากไม้น ามาตากแห้ง
เก็บมาจากป่าในที่ต่าง ๆ ส่วนใหญ่อยู่นอกชุมชนราชธานีอโศก การให้ยากับผู้ป่วยส่วนใหญ่จะเป็นการ
ให้ยาเป็นชุม คือมีเภสัชวัตถุหลายชนิดรวมกัน น าไปต้มน้ าจนสีของรากไม้ออก และดื่ม ซึ่งหมอได้คิด
จะจัดเภสัชวัตถุให้หลังจากสอบถามอาการ ปริมาณของเภสัชวัตถุที่จัด ขึ้นกับอาการของแต่ละบุคคล 
การจัดยาของหมอได้คิดจึงเป็นการจัดยาเฉพาะให้แต่ละคน โดยมีหลักส าคัญในเรื่องน าเภสัชวัตถุ
หลายชนิด หลายรสยามาจัดเป็นชุม เพ่ือปรับสมดุลธาตุต่าง ๆ และระบบต่าง ๆ ในร่างกาย จากการ
สังเกตพบว่าอย่างไรก็ตามส าหรับบุคลลทั่วไปที่มีการเจ็บป่วยไม่มาก เป็นลักษณะของการปรับสมดุล
ธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย หมอได้คิดได้มีการจัดยาเป็นชุมไว้บางส่วนโดยท าเป็นชุดและส่งให้ร้านปันบุญ 
ร้านค้าของชุมชนราชธานีอโศกขายและน าเงินเข้าวัด เช่นยาคลายเส้นชุมใหญ่ โคคลาน, ยาชุมน้ านม 
เพ่ือเพ่ิมน้ านมแม่, ยาชุมริดสีดวง, ยาชุมมดลูก และยาชุมนิ่ว ฯลฯ โดยยาคลายเส้นชุมใหญ่โคคลาน
นั้น จะมีการต้มไว้ทุกเช้าให้ชาวชุมชนได้ดื่มฟรีทุกวัน ซึ่งเป็นที่นิยมของชาวชุมชนราชธานีอโศก เพ่ือ
คลายความปวดเมื่อยจากการท างาน 
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ภาพที่  11  ยาคลายเสน้ชุมใหญ่ โคคลาน ของหมอได้คิด  
ที่มา  (เพลินพิศ  สังข์บุญลือ. ภาพถ่าย. 2561, เมษายน 16) 
 ยาคลายเส้นชุมใหญ่โคคลานนี้ประกอบด้วยเภสัชวัตถุประมาณ 20 ชนิดซึ่งแต่ละชนิดหมอ
ได้คิดได้น ามาจัดแสดงใส่กระจาดไว้หน้าร้าน โดยระบุชื่อและสรรพคุณของเภสัชวัตถุแต่ละชนิดไว้                   
ยาชุมนี้ใช้ต้มกับน้ าจนสียาออก ใช้ดื่มแทนน้ า ไปได้เรื่อย ๆ เมื่อน้ าหมดสามารถเติมน้ าแล้วต้มใหม่ 
จนกว่าสียาหมด เภสัชวัตถุที่ส าคัญของยาชุมนี้คือ 1) โคคลาน (Mallotus repandus (Willd.) Mull. 
Arg.)1 มีสรรพคุณ แก้ปวดเมื่อย ปวดหลัง ปวดเอว แก้กระษัย ไตพิการ ขับปัสสาวะ บ ารุงเลือด                 
2) ก าลังเสือโคร่ง (Strychnos axillaris Colebr.)1 มีสรรพคุณ บ ารุงก าลัง บ ารุงเส้นเอ็น เป็นยา
อายุวัฒนะ 3) เถาเอ็นอ่อน (Cryptolepis buchanani Roem. & Schult.) 2 มีสรรพคุณ บ ารุงเส้น
เอ็น แก้เส้นเอ็นพิการ แก้ปวดเมื่อย แก้ขัดยอก 4) สาวน้อยตกเตียง มีสรรพคุณ บ ารุงก าลัง แก้ปวด
หลัง แก้ปวดเอว เป็นยาเจริญอาหาร 5) ก าแพงเจ็ดชั้น (Salacia chinensis L.) 1 มีสรรพคุณ บ ารุง
โลหิต แก้โลหิตเป็นพิษ แก้ประดง ขับผายลม  6) ก าแพงเก้าชั้น (Salacia verrucosa Wight.)1                
มีสรรพคุณ แก้โลหิตและน้ าเหลืองพิการ แก้กษัย ไตพิการ แก้ปวดหลัง ปวดเอว 7) ตะไคร้ต้น (Litsea 
cubeba (Lour.) 1 Pers.) 2 มีสรรพคุณ ขับลมในล าไส้ แก้ปัสสาวะพิการ เป็นต้น หมอได้คิดได้สรุป
สรรพคุณของยาคลายเส้นชุมใหญ่ โคคลาน ว่ามีสรรพคุณ บรรเทาอาการปวดเมื่อย บ ารุงก าลัง บ ารุง
ธาตุ บ ารุงเลือด บ ารุงสมรรถภาพ แก้กษัยเส้น เจริญอาหาร กระชุ่มกระชวย ช่วยให้ผ่อนคลาย หลับ
สบาย ป้องกันอัมพฤกษ์ อัมพาต กรดไหลย้อน เป็นยาอายุวัฒนะ  
 ที่มา 1 ข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์จาก ฐานข้อมูลมุนไพร คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัย
อุบลราชธานี เข้าถึงได้จาก : http://www.phargarden.com/main.php สืบค้น 1 ธันวาคม 2561. 
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   2 ข้อมูลชื่อวิทยาศาสตร์จาก ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤษศาสตร์ กระทรวง
ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม เข้าถึงได้จาก : http://www.qsbg.org/Database/plantdb/searchmix.asp
สืบค้น 1 ธันวาคม 2561. 
 เมื่อสอบถามหมอได้คิด เกี่ยวกับการท่ีป่าไม้ถูกท าลาย อาจท าให้เภสัชวัตถุบางชนิดสูญพันธุ์ 
มีผลกระทบต่อการใช้เภสัชวัตถุดูแลสุขภาพหรือไม่ หมอได้คิดตอบว่าการแพทย์แผนไทยใช้รสยาเป็น
เครื่องบ่งชี้สรรพคุณหากเภสัชวัตถุใดสูญหาย ก็สามารถใช้เภสัชวัตถุท่ีมีรสยาเดียวกันทดแทนได้ ดังค า
ให้สัมภาษณ์ของหมอได้คิดทีว่า 
 “บางครั้งเราไม่สามารถหาพืชในต ารับยาได้ เราก็เปลี่ยนแปลง คือที่เราเรียนตามแผนไทย
นั้นมีต้นไม้อยู่ 9 รส ในโลกนี้ ตอนที่เรามาชิมดูว่ามีรสอย่างไร สมมติว่าฤทธิ์ร้อน เราก็ใช้พริก 
กระเทียม ขิงใช้แทนกันได้เลย หรือเอามารวมกันทั้งหมด เพราะยาไทยนั้นอยู่ที่รสยาและรสทั้ง 9 นั้น
ร่างกายต้องการทั้งหมด ดินน้ า ลม ไฟ ดิน ก็ต้องการฝาด หวาน มัน เค็ม น้ าก็มีส่วนจ าเป็นในร่างกาย 
น้ าหวานก็คือส่วนที่หวานจากอ้อย หรือน้ าตาล ฝาด ร่างกายต้องการ เพ่ือรักษาแผล เค็ม ก็จะไปท าให้
กล้ามเนื้อส่วนที่เน่าเหม็นที่เราไม่เห็น ท าให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ ไม่เน่าไม่เหม็น ส่วนน้ า เปรี้ยว ขม 
เมาเบื่อ 3  รสนี้ไปทางธาตุน้ า ลมก็คือต้องการของเผ็ดร้อน ถ้าไม่มีของเผ็ดร้อน ลมก็จะก าเริบ หย่อน 
พิการ และไฟ ก็จะมีอยู่ 4 ไฟ ไฟท าให้แก่คร่ าคร่า ไฟย่อยอาหาร ไฟอบอุ่นทั่วร่างกาย และไฟท าให้
ร้อนระส่ าระสาย กระสับกระส่าย ...ในเมื่อแพทย์แผนไทยใช้รสเป็นยา ซึ่งพืชที่อยู่ในสวน ก็มีอยู่ 9 รส 
เหมือนที่มีอยู่แล้วในสวน ท าไมเราต้องกลับไปแสวงหาในป่า คือพืชบางชนิดจ าเป็นต้องใช้อย่างเช่น
กะเพรา โหระพา ข่า ที่สามารถเก็บจากสวนได้ และเพ่ือความสะดวกในการใช้งาน ถ้าจะรอไปเก็บใน
ป่า กว่าจะกลับมาปรุง บางทีอาจจะเสียก่อนได้ แต่ส่วนใหญ่จะใช้ส่วนเถา แก่น ซึ่งจะอยู่ในป่า และ
สรรพคุณของพืชในป่าจะแรงกว่า” 

(ได้คิด ดวงวงษา. 2561, เมษายน 16) 
 สรุปบริบทหมอพ้ืนบ้าน หมู่ที่ 10 หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี หมอ
พ้ืนบ้านไม่จ าเป็นต้องมีอายุมากเสมอไป หากได้รับการส่งเสริมจากอาจารย์ผู้รู้ต่าง ๆ และมีโอกาสได้
ให้การรักษากับประชาชนที่หลากหลาย ก่อเกิดการสั่งสมประสบการณ์ ท าให้สามารถบูรณาการองค์
ความรู้ ประยุกต์ใช้เภสัชวัตถุท่ีมีอยู่จริง เข้ากับต ารายาที่บางเภสัชวัตถุสูญหายไป เกิดวงจรส่งเสริมกัน
และกัน กล่าวคือเมื่อมีการใช้เภสัชวัตถุ เกิดการสั่งสมประสบการณ์ของหมอพ้ืนบ้าน ความมั่นใจใน
การรักษามีมากขึ้น เกิดศรัทธากับผู้ถูกรักษามากขึ้น จากการรู้ข้อมูลว่ามีคนเคยหายจากฝีมือของหมอ
พ้ืนบ้าน ท าให้ยอมรับที่จะใช้เภสัชวัตถุ เป็นวงจรที่ส่งเสริมกัน สู่ความเจริญ ของชุมชนที่พ่ึงตนเองด้าน
สุขภาพได้ นอกจากนี้ความมีคุณธรรมของหมอพ้ืนบ้าน ในเรื่องของศีล 5 การไม่รับเงินทอง การไม่ให้
ความหวังกับผู้ป่วย ท าตัวเป็นเพียงผู้บอกแนวทาง ท าให้ผู้ป่วยไม่ป่วยใจเพ่ิมขึ้นจากความวิตกกังวล
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เรื่องเงินค่ารักษา เรื่องความเคร่งครัดที่จะใช้ศาสตร์นี้เพียงศาสตร์เดียว นั่นคือถึงกายจะหายช้าหรือไม่
หาย แต่ใจของผู้ป่วยได้คลายทุกข์คลายกังวลไปแล้วบางส่วน  
 เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  
 การท าสวน ป่า นาหรือกสิกรรมที่ชุมชนราชธานีอโศก เป็นการท ากสิกรรมไร้สารพิษท้ังหมด 
ผู้ท าคือชาวชุมชนที่มุ่งมั่นมาปฏิบัติธรรม และญาติธรรมที่เข้ามาร่วมท าบุญ ด้วยการท ากสิกรรมไร้
สารพิษ เป็นครั้งคราว ด้วยความเชื่อว่าในฐานะของฆราวาส 3  อาชีพเพ่ือมวลมนุษยชาติคือ กสิกรรม
ธรรมชาติ ปุ๋ยสะอาด และขยะวิทยา เป็นอาชีพในการผลิตปัจจัย 4 ที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต และไม่
เป็นโทษ ก่อเกิดความฟุ้งเฟ้อ ฟุ่มเฟือย จึงเป็นทั้งการท าประโยชน์ตนและประโยชน์ผู้อื่น ผลผลิตจาก
กสิกรรมไร้สารพิษที่ชุมชนราชธานีอโศก นอกจากจะใช้กินใช้ในชุมชนแล้ว ยังน าไปจัดจ าหน่าย หรือ
ท าเป็นอาหาร เครื่องดื่ม มังสวิรัติ จ าหน่ายในราคาถูก ทุกวันเว้นวันจันทร์ที่อุทยานบุญนิยม ในตัว
เมืองอุบลราชธานี นอกจากนี้ในงานตลาดอาริยะ ที่จัดในช่วงงานบุญประเพณีสงกรานต์ เป็นงาน
ท าบุญ ที่ฝึกฝนการเสียสละของชาวชุมชน ขายของต่ ากว่าทุน และแจกฟรี มีการขายพืชผักไร้สารพิษ
ในราคาขาดทุน มีอาหารมังสวิรัติไร้สารพิษขายในราคา 1 บาท มีผู้คนทั้งชาวไทย และชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว มาร่วมงานบุญเป็นจ านวนมากทุกปี 
 ในแต่ละบ้านของชาวชุมชนจะมีสวนอยู่รอบบ้าน ซึ่งพืชที่น ามาปลูกส่วนหนึ่งคือพืชที่รวมกัน
ปลูกเป็นส่วนกลางอยู่แล้ว ก็ขอแบ่งมาปลูกที่บ้านบ้างตามการคัดสรรคุณค่าประโยชน์ของแต่ละท่าน 
บางส่วนก็หามาจากข้างนอกบ้าง ข้อสังเกตที่พบคือบ้านใดเจ้าของเคยเข้าอบรมแพทย์วิถีพุทธ มักจะมี
พืชฤทธิ์เย็น คือย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ และต้นไชยา ปลูกอยู่บริเวณบ้านด้วย ดังค ากล่าวที่ว่า 
 “ในสวนมีพืชหลายอย่าง คือสมุนไพร ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เสลดพังพอนตัวเมีย                      
ต้นกล้วย มะนาว มะกรูด ต้นไชยา มะละกอ ต้นหม่อน มะม่วง ชมพู่ ขนุน กระท้อน ใบชะพลู                     
ต้นอัญชัน ผักสวนครัว ผักบุ้ง ผักคะน้า ผักกาดขาว เคยทดลองปลูกข้าว ปลูกถั่วเขียว กว้าง 3 เมตร 
ยาว 1.5 เมตร ส่งเป็นการบ้านให้อาจารย์หมอเขียว มีป่าใกล้บ้านสามารถน าสมุนไพรมาใช้ เช่น ต้น
ตะขบเมื่อไม่มีผลไม้ทานตามที่เราปลูกลูกตะขบสามารถมีลูกให้กินตลอดปี กินไปแล้วท าให้ระบาย ต้น
ต าลึง สามารถน าใบสดมาท าน้ าย่านาง ลูกต าลึง ยอดต าลึงเป็นอาหาร ต้นกระบองเพชร ตามป่าจะ
เป็นไม้เลื้อย สามารถน ามาต้มเป็นยาลดโรคเบาหวานได้ นาของตัวเองไม่มีแต่มีข้าง ๆ บ้านพัก ก็เป็น
เพ่ือนบ้านสามารถไปเก็บกินได้ มีดอกบัวขาว ดอกบัวก็น าฝักมากินได้ ที่นามีผักแว่นเก็บมากินได้ 
ผักบุ้งนาก็เกิดในน้ าในนาช่วยรักษาโรคต่าง ๆ ได้ดีมากส าคัญคือตา ...สวนผักที่เราปลูกไว้ได้ใช้
ประโยชน์ท าอาหาร ซึ่งได้เรียนรู้จากอาจารย์หมอเขียวว่าชนิดใดเป็นพืชผักฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็น ใช้แก้ไข
ป้องกันส าหรับผู้มีอาการป่วยจากร้อน เย็นหรือร้อนเย็นพันกันได้ท าให้สุขภาพดี”  

(พิมลพร  สุนทรกะลัมพ์.  2561, เมษายน 18) 
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 “ชาวบ้านราชนี่ มีการปลูกอยู่ปลูกกินเป็นวิถีชีวิต แต่ละบ้านจะปลูกสมุนไพรเสริมเข้าไป
ด้วย ใช้เป็นยารักษาโรค เช่น ว่านง็อก หญ้าเทวดาหรือหญ้าปักกิ่ง โดยใช้ปุ๋ยที่ชุมชนเราผลิตเอง ...
วัตถุจากสวน ป่า นา เป็นทั้งยารักษาโรคเป็นทั้งอาหาร เช่น ลูกประคบ หรือแม้แต่น้ าสมุนไพร  น้ าผัก
ปั่น ก็ถือว่าเป็นยาชนิดหนึ่ง เราผลิตเอง สะอาดไร้สารพิษนี่ถือว่าเป็นยาเลยนะ” 

(ปานรุ้ง  สุขเกษม.  2561, เมษายน 16) 
 “สวนมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอน เพราะได้เป็นการออกก าลังกายได้สัมผัสดินอันมีธาตุ
เย็นที่ช่วยถ่ายเทความร้อน ฤทธิ์ร้อนออกจากร่างกาย ได้ปฏิบัติธรรมในระหว่างการดูแลความ
เจริญเติบโตของพืชผล ผลที่ได้ไม่เป็นดั่งคาดในบางครั้งเราก็วางใจได้ ท าใจให้สบายไม่ยึดมั่นถือมั่น 
เมื่อใจสบาย กายก็สบาย เหตุแห่งโรคคือทุกข์ เมื่อใจสุขทุกข์ก็ไม่มีเช่นนี้สุขภาพจึงแข็งแรง” 

(ศิริรัตน์  บุญเกื่อง. 2561, เมษายน 18) 
 สรุป เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก เป็นการปลูกพืชไร้
สารพิษ บนพ้ืนที่ที่มีครบทั้งสวน ทั้งป่า ทั้งนา ทั้งไร่ เมื่อผสมผสานกับองค์ความรู้กสิกรรมไร้สารพิษ 
ร่วมกับความเชื่อชองชาวชุมชนว่าการท ากสิกรรมไร้สารพิษเป็นการท าบุญกุศล ผลผลิตที่ได้เข้า
ส่วนกลางของชุมชนกินใช้ร่วมกัน ท าให้มีพืชไร้สารพิษหลากหลาย และมีผลผลิตปริมาณมากเพียง
พอที่จะเลี้ยงคนทั้งชุมชนและเผื่อแผ่สู่ประชาชนอ่ืน ๆ ภายนอกชุมชนอีกด้วย การท าสวน ป่า นา 
นอกจากเป็นแหล่งของเภสัชวัตถุไร้สารพิษ ที่น าไปปรุงเป็นอาหารและหรือยารักษาโรค เป็นเครื่องมือ
ในการท าบุญกุศล ฝึกฝนการให้ การท าทาน ทั้งในแง่ของการแบ่งปันผลผลิต การแบ่งปันภูมิรู้สวนป่า
นาไร่ ภูมิรู้เภสัชวัตถุแล้ว ยังเป็นการออกก าลังกายสร้างสุขภาพ เป็นการปฏิบัติธรรมฝึกฝนการวางใจ 
ไม่ยึดมั่นถือมั่น จากการเห็นไตรลักษณ์ ความเป็นทุกข์ ความไม่เที่ยง ต่าง ๆ จากการปลูก ซึ่งอาจ
สามารถน ามาปรับในการคลายทุกข์ใจจากความเจ็บป่วย 
 การใช้เภสัชวัตถุของชาวชุมชนในหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  
 ชาวชุมชนเชื่อว่าการกินพืชไร้สารพิษ ท าให้ร่างกายของตนเองแข็งแรง เจ็บป่วยน้อย หรือ
กล่าวได้ว่าพืชไร้สารพิษทุกชนิดคือเภสัชวัตถุ ดังค ากล่าวที่ว่า 
 “กสิกรรมธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิด คือสร้างสิ่งที่เลี้ยงชีวิตมาเป็นอาหาร มาเป็นกสิกรรม
ธรรมชาติ เป็น Organic คือไร้สารพิษ คือไม่มีสารที่ท าให้ไม่ดีเกิดเจ็บป่วย เป็นความเจริญเป็นความดี 
เป็นการท าประโยชน์ทั้งเพ่ือตัวเองและเพ่ือผู้อ่ืน” 

(โพธิรักษ์ โพธิรักขิโต (สมณะ).  2561, เมษายน 13) 
 “เนื่องจากเป็นวัตถุที่ไม่มีพิษ ไม่มีสารเคมี ไม่มียาฆ่าแมลง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่มี
พิษภัยต่อร่างกายเมื่อบริโภค”  

(ดินไท  ธานิโย (สมณะ). 2561, เมษายน 12) 
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 “การท าสวนท าให้สุขภาพแข็งแรง คนท ากสิกรรมเป็นคนโชคดี ได้กินผักผลไม้ไร้สารพิษ               
สด ๆ จากต้นมีพลังชีวิต ไม่ต้องข้ามวันข้ามคืน ไปซื้อเขา ก็เลยแข็งแรง” 

(ดาวเย็น  นาวาบุญนิยม.  2561, เมษายน 11) 
 ขณะเดียวกันเมื่อชาวชุมชนเจ็บป่วย ก็มีแนวโน้มที่จะพ่ึงตนเองด้วยการวิเคราะห์หาสาเหตุ
ของความเจ็บป่วยและแก้ไขด้วยตนเอง แต่หากไม่ทุเลา ก็จะหาวิธีการรักษาอ่ืน ซึ่งในชุ มชนมีทั้ง
การแพทย์แผนปัจจุบันที่มีพยาบาลวิชาชีพอยู่ และการแพทย์ทางเลือกที่หลากหลายแล้วแต่ แต่ละคน
จะเลือกใช้ การพ่ึงตนเองด้านสุขภาพชองชาวชุมชน ดังค ากล่าวที่ว่า 
 “ความเจ็บป่วยเกิดจากความไม่สมดุลอวัยวะเจ้าการนี่เป็นค าตรัสของพระพุทธเจ้าเลย 
อวัยวะเจ้าการมันไม่ท างานสมดุล คุณต้องเกิดการเจ็บป่วย หากมีการท าให้สมดุลจุดไหนก็พยายามแก้
กัน หมอไม่ว่าชาติไหนปางไหนจะเป็นปัจจุบันจนถึงอดีต ก็รักษาที่เหตุ ถ้าไม่รู้เหตุก็ได้แต่รักษาเดาส่ง 
ตายพอดีหรือไม่หายก็ตาม เป็นเรื่องอริยสัจเป็นเรื่องธรรมดา” 

(โพธิรักษ์  โพธิรักขิโต (สมณะ).  2561, เมษายน 13) 
 “ความเจ็บป่วยเกิดจากอาหาร การกินที่เราไม่เข้าใจ คิดว่าเป็นประโยชน์จากสิ่งที่ทุกคนท า
ตามกันในสังคมเป็นอยู่ แต่พอเราได้เรียนรู้และรู้ประโยชน์ที่แท้จริงและสามารถที่จะลดละเลิกกิเลส
ของเราได้ การเจ็บป่วยก็น้อยลง แต่การเจ็บป่วยทางใจนั้นส าคัญยิ่ง ความโกรธ ความยึดมั่นถือมั่น 
ความโลภ เป็นต้นต่าง ๆ นั่นแหละความเจ็บป่วยของเราทุกข์หนักหนาสาหัส ใจป่วย กายป่วย ปัจจุบัน
โรคทุกอย่างทุเลา ได้ดูแลตัวเองตามเทคนิค 9 ข้อของอาจารย์หมอเขียวได้เรียนรู้ธรรมะที่ถูกต้อง 
ลดละเลิกกิเลสของตัวตน อยู่กับหมู่กลุ่มที่มีศีล ได้ฟังธรรมกับสัตบุรุษ” 

(พิมลพร  สุนทรกะลัมพ์. 2561, เมษายน 18) 
 “ถ้าเจ็บป่วย ต้องตรวจก่อนว่า เราไปท าอะไรมา ส่วนมากจะเรื่องกินนะ ตรวจก่อนว่าเรา
กินนอน นอนก็คือการพักผ่อน การท างาน เรื่องจิต 4 อย่างนี้ กิน พักผ่อน การท างาน งานมันเร่ง งาน
มันมาก เรื่องจิตเราเครียดไหมเกิดจากอะไร ตรวจก่อนว่าอันไหนที่มันมีเรื่อง 1) จิตเราเครียดไหม 
เครียดที่เกิดจากอะไร เกิดจากการท างาน หรือเกิดจากมีปัญหาครอบครัว ปัญหาอะไรก็ว่าไปนะ 2) ก็
เรื่องการท างาน งานมันเร่ง งานมันมาก 3) ก็เรื่องการพักผ่อน 4) เรื่องการกิน เราก็ตรวจเลย ถ้าตรวจ
แล้วนี่ เราใช้ความรู้ของเราทั้งหมด ใช้การพิจารณา ใช้ความสังเกตในตัวเรา ว่าเราป่วยเพราะอะไร 
แล้วเราก็แก้เหตุนั้นเสีย ถ้าเหตุนั้นมันยังไม่หายเนี่ย มันยังไม่หายเนี่ย จนเราแน่ใจว่า เราได้แก้เหตุที่
เรามี 4 อย่างนี้หมดแล้ว เราถึงไปหาหมอ ว่าเอ้…เราไม่รู้นะ ไอ้ตัวนี้มันเกิดจากอะไร” 

(ปานรุ้ง  สุขเกษม.  2561, เมษายน 16) 
 “ความเจ็บป่วยของคนเกิดจากหนึ่ง วิบาก สอง เกิดจากการใช้ชีวิต วิบากกรรมเป็นเรื่องที่
เราห้ามไม่ได้ และวิบากกรรมรักษาก็ไม่หาย เพราะวิบากกรรมเป็นโรคที่หมอรักษาไม่ได้ มันต้องใช้หนี้ 
ต้องยอมรับความจริงไป ส่วนโรคจากการใช้ชีวิต อันนี้ก็รักษาได้ ใช้ชีวิตเช่นเกิดจากที่เรากิน กินที่ไม่
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ถูกกับสรีระของเรา รับประทานอาหารเป็นพิษ รับประทานอาหารอบายมุข กินผงชูรส ถือว่า
รับประทานอาหารเป็นพิษ กินน้ ามัน ไขมันทรานส์ กินน้ าตาลทรายขาวก็เป็นอาหารเป็นพิษ นั่นคือ
การใช้ชีวิตที่ผิด การกินไม่ถูกต้องกับสรีระของตัวเอง เช่นรับประทานอาหารแล้วร่างกายทรมาน 
พระพุทธเจ้าตรัสว่ารับประทานอาหารแล้วไม่ให้เกิดเวทนาใหม่ กินเป็น ไปทุกวันนึกถึงพรหมจรรย์ 
ไม่ใช่กินแล้วปวดท้อง ปวดไส้ ทรมาน เดี๋ยวนี้อาหารเป็นพิษมันเยอะมาก เป็นพิษถึง 99.99 % เวลา
เดินเข้าตลาดไป แทบไม่มีอาหารใด ๆ เลยที่ไม่เป็นพิษ ติดโลกีย์ความอร่อย เป็นโรคสารพัดที่เรียกว่า
โรคที่ไม่ติดต่อจะเป็นทุกคน เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ ไม่ติดต่อแต่เป็นกันมากมาย เพราะว่าใช้
ชีวิตผิด กินผิด นอนผิด นอนดึก ถึงเวลานอนก็ไม่นอน แต่งกายก็แต่งกายแบบผิด เอาเครื่องส าอางมา
ใส่ เวลาคนที่ เขามีลูก เขาก็จะไม่ใช้เครื่องส าอาง เพราะกลัวพิษจะไปสู่ลูก การไปท าอาชีพที่ท าให้เกิด
โรค อาชีพที่ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้ยาฆ่าหญ้า ท างานมากก็เป็นโรคเยอะมากในสังคม หมอไหนก็เต็มทุก
หมอ ทุกโรงพยาบาล คนก็จะอายุสั้นลง คนรุ่นเราที่ไม่มารู้จักธรรมะ อายุก็จะสั้น แต่เพ่ือนเราก็จะอายุ
สั้น ถึง 50 ปี เพราะอาหารเป็นพิษ” 

(ฟ้าไท  สมขาติโก, สมณะ.  2561, เมษายน 12) 
 “ความเจ็บป่วยของแต่ละบุคคลย่อมมีสาเหตุจากเหตุปัจจัยที่ต่างกันเช่น อาหาร อากาศ 
อารมณ์ ออกก าลังกาย เอนกาย อิทธิบาท 4 อาชีพ เอาพิษออกซึ่งเป็นหลักการ 8 อ. เพ่ือสุขภาพที่ดี
ของพ่อครู (สมณะโพธิรักษ์) ตามหลักวิทยาศาสตร์การเจ็บป่วยเกิดจากความไม่สมดุลร้อนเย็นของ
ร่างกาย” 

(ศิริรัตน์  บุญเกื่อง. 2561, เมษายน 18) 
 “2 - 3  เดือนที่แล้วนี้ป่วยล่าสุดเวลาท าอะไรมันเหนื่อย มันเหนื่อยมาก แล้วมีสมุนไพรพวก
ม้ากระทืบโรง พวกโคคาน ก็ก าลังเอามารักษาทดลองดู มีหมอเขามาแนะน าแล้วเขาก็มาเอายามา
ทดลองเราก็เคยแพ้นั่นแหละแล้วก็ไปดูเขาไปรักษาผู้ป่วยด้วยแล้วก็ผู้ป่วยก็ดีขึ้น เพราะรู้สึกอายที่
เหนื่อยเหนื่อย จะว่าคุยก็ไม่ใช่ผมท างานปกติอย่างที่เคยเหนื่อยก็ไม่เหนื่อยมันแน่นหน้าอกมันหาย
หายไปเรื่อย ๆ 4 - 5 วัน ไหนดี ไอ้ที่ว่าเหนื่อยเราปั่นจักรยานดู 1 รอบก็ยังไม่เหนื่อย 2 รอบก็ยังไม่
เหนื่อยเหนื่อยรอบที่ 3  ก็หยุดก็ใช้ได้ถ้ามันเป็นอย่างนี้ไปเรื่อย ๆ ดีมันจะดี เป็นผงเอาไว้ทานตอนเช้า 
หนึ่งหนแต่ว่าทานซองเดียวเพราะมันสลับกัน มันหลายอัน อันไหนที่เราทานถูกหรือที่เห็นว่ามันเข้าท่า
ก็เอา 2 ซอง อันไหนไม่เข้าท่าแล้วก็เอาซองเดียวสลับกันอย่างนี้ ก็รู้สึกว่าจะลงตัว ตื่นเช้าขึ้นมาอย่าง
น้อยก็เอาผงนี่ใส่แทนที่เราจะกินกาแฟ ยาที่ก าลังทดลองอยู่นี่ดีมาก กะว่าจะทานไปเรื่อย ๆ ที่เขา
ก าหนดว่า 2 ห่อใหญ่ ๆ ถ้ามันหมดแล้วก็หายก็จะดี ก็คงหายเหนื่อย” 

(บรรจง  สุกฤษฎิ์.  2561, เมษายน 12) 
 สรุปการใช้เภสัชวัตถุของชาวชุมชนในหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  ชาวชุมชนเชื่อว่า สาเหตุ
แห่งความแข็งแรง เจ็บป่วยน้อย เกิดจากการได้รับประทานพืชไร้สารพิษในวิถีชีวิต ซึ่งถือได้ว่าพืชไร้
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สารพิษทั้งหมดคือเภสัชวัตถุ และเมื่อเจ็บป่วยชาวชุมชนส่วนใหญ่เป็นหมอดูแลตนเอง สังเกตและ
วิเคราะห์เหตุของความเจ็บป่วยและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุตามภูมิรู้ของตนเอง เช่นถ้าพบว่ากินไม่ถูกก็
หลีกเลี่ยง อาหารที่กินแล้วสงสัยว่าจะท าให้เกิดอาการเจ็บป่วยในช่วงนั้น เป็นต้น หากอาการไม่ทุเลา 
ชาวชุมชนจึงจะเลือกหาวิธีการรักษาอ่ืน ๆ มาเสริมเพ่ิมเติม 
 สรุปบริบทการใช้เภสัชวัตถุของชาวชุมชน หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก  คือการรับประทาน
พืชไร้สารพิษที่ปลูกในสวน ป่า นาของชุมชนเป็นหลัก พืชไร้สารพิษทุกชนิดจึงถือเป็นเภสัชวัตถุของ
ชาวชุมชน เมื่อเจ็บป่วยชาวชุมชนส่วนใหญ่ เริ่มจากการพึ่งตนเองด้วยการวิเคราะห์สาเหตุของโรคแล้ว
หาทางแก้ปัญหาด้วยตนเองก่อน เมื่อไม่หายก็แสวงหาวิธีการรักษาอ่ืน ซึ่งในชุมชนมีศาสตร์การรักษา
หลายศาสตร์ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน หมอพ้ืนบ้าน ที่ใช้รากไม้รักษาโรค การแพทย์ทางเลือกอ่ืน 
รวมถึงการแพทย์วิถีพุทธ ความรู้ทางการแพทย์แต่ละศาสตร์อยู่ในตัวบุคคลที่สนใจไปเรียนรู้มาแต่สิ่งที่
เหมือนกันคือไม่ว่าศาสตร์ใดก็ตามคือการรักษาฟรี ผู้ป่วยมีอิสระในการเลือกวิธีการรักษาด้วยตนเอง 
และจะผสมผสานอย่างไรก็ตามความสบายใจของผู้ป่วย 
 

บริบทบุญในประเทศไทย 
 การท าบุญ อยู่คู่กับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน ไม่ว่ากิจกรรมส าคัญใด ๆ ในชีวิตตั้งแต่เกิด 
จน ตาย ชาวพุทธก็จะเกี่ยวโยงกับการท าบุญ ส าหรับชาวไทลาว บุญประเพณี 12 เดือน  ฮีตสิบสอง
คองสิบสี่ เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทลาว ที่สอดร้อยภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่าง ๆ ไว้ด้วยกัน 
รวมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพด้วย  
 ความหมายของบุญ 
 บุญ และการท าบุญเกี่ยวข้องกับชีวิตคนไทยตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นค าที่คนส่วนใหญ่ให้
ความหมายโดยบอกถึงวิธีการว่าท าอย่างไร ซึ่งโดยส่วนใหญ่เข้ากันกับวิธีการท าบุญ 10 อย่างหรือบุญ
กิริยาวัตถุ 10 ที่ทางพระอรรถาจารย์ขยายออกมาจากบุญกิริยาวัตถุ 3  ที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ 
แม้ว่าบุญเป็นค าที่อยู่ในวิถีชีวิตชาวไทย แต่กลับไม่มีความหมายของค าว่าบุญที่ชัดเจน บุญจึงมี
ความหมายที่หลากหลายตามความรู้ ประสบการณ์ของแต่ละคน ดังนี้ 
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ภาพที่  12  บุญ คือ การลดกิเลส โดย พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต 
ที่มา  (บุญนิยมทีวี.  ภาพประกอบ. 2561, เมษายน 16) 

 

 “อาตมาเชื่อว่าผู้รู้ทั้งหลายแม้แต่อาจารย์ที่ว่านี้เข้าใจค าว่าบุญคือกุศล ไม่ได้ลึกลงไปถึงค าว่า
บุญ คือการตัดกิเลส” 

(โพธิรักษ์  โพธิรักขิโต (มณะ).  2561, เมษายน 13) 
 “บุญ คือเวลาเราจะท าบุญ ส่วนใหญ่จะคิดว่าบุญ คือการให้ทาน ให้ทานแล้วจะได้บุญ บุญ
คือความไม่มี ความไม่เกิด แต่ถ้าเราให้ทานว่าคือการท าบุญ การให้ทานของเรานี่มันเกิดด้วย เกิดก็ได้ 
ไม่เกิดก็ได้ …บุญอยู่ที่ใจเรา เราเต็มใจ พูดง่าย ๆ คือการท างาน ก็คือการท าบุญ อย่าง เขามาซื้อยา 
รักษากับเรา ผมให้ เขาไปกินก่อน บางคนถ้าเราไม่ปฏิบัติธรรมก็คิดถึงตัวเงิน ว่าจะได้เท่าไร แต่ถ้าเรา
รักษาอารมณ์ไม่ให้เกิดพวกนี้ ก็เป็นนาบุญของเรา”  

(ได้คิด  ดวงวงษา.  2561, เมษายน 16) 
 “ท านาไรซ์เบอรี่ 4 - 5 ไร่ ไม่ท าเกินตัว ถือว่าเป็นนาบุญ เพราะปลูกอะไรก็ตามก็ถวายวัด
หมด ไม่ซื้อไม่ขาย ไม่เคยท าพาณิชย์ เราจะท าถวายพระ มีนาไรซ์เบอรี่ก็ราคาดีที่นี่เขามาจองซื้อข้าว
กัน เราก็ไม่สนใจ เรามุ่งที่จะเอาข้าวมาถวายพระ เข้าโรงสี ถวายวัด” 

(บรรจง สุกฤษฎิ์.  2561, เมษายน 12) 
 สรุปการให้ความหมายของบุญของชาวไทยมีความหลากหลาย มีลักษณะของการกระท า
แบ่งได้เป็น 2 หมวด คือ การท าทาน และการปฏิบัติศีล ซึ่งเมื่อกระท าให้มาก ก็จะเกิดผล คือ ภาวนา 
ซึ่งผลที่ได้ของการท าบุญ มีทั้งที่ให้ผลคือความดี ความสุข สบายใจกับผู้กระท า และให้ผลเป็นการลด
กิเลส ซึ่งเป็นไปตามฐานจิตของแต่ละคน  
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 บริบทงานบุญประเพณีของชาวดอนตาล 
 การปฏิบัติฮีตสิบสองคองสิบสี่ในปัจจุบันของชาวดอนตาล ผ่านค าสัมภาษณ์ของพ่อแก้ว 
นายกีรติ ปาวงศ์ อดีตสาธารณสุขอ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ปัจจุบันเป็นผู้อ านวยการโรงเรียน
ผู้สูงอายุไทกะเลิง อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และเป็นประธานสภาวัฒนธรรมอ าเภอดอนตาล 
เล่าถึงฮีตสิบสองคองสิบสี่ ดังนี้ 
  “ฮีต 12 คือประเพณี 12 เดือน บางประเพณีก็หายไป  
   เดือนอ้าย (เดือน1) บุญเข้าปริวาสกรรมของพระสงฆ์ ก็ไม่ได้จัดแล้วในดอนตาล 
   เดือน 2 บุญคูณลาน เอาข้าวจากไร่มารวมกันในลานข้าวเพ่ือนวด เอาเมล็ดออกจากรวง  
เพ่ิงเกี่ยวข้าวเสร็จ ปัจจุบันไม่มีแล้ว ท าเป็นบุญประทายข้าวเปลือก เอาข้าวเปลือกมารวมกัน และ
แบ่งปันกันในราคาถูก เอาเงินเข้าวัดเพื่อพัฒนาวัด  
   เดือน 3  บุญข้าวจี่ มีไม้ข้าวจี่ จากต้นข้าวจี่ซึ่งออกดอกเดือนกรกฏาคม ดอกหอมคล้าย
ดอกกระดังงา เอาไว้เสียบข้าวจี่ เอาไปจี่ เดี๋ยวนี้ท าใครท ามัน  
   เดือน 4 บุญพระเวส คือเทศน์มหาชาติ กล่าวถึงประวัติของพระพุทธเจ้าชาติที่ 10 คือ
พระเวสสันดร จะมีการตั้งขบวนแห่ไปเชิญพระเวสที่ป่าเข้ามา เนื่องจากพระเวชสันดรถูกพ่อขับไล่ออก
จากเมือง การเทศน์เสียงคล้ายหมอล า เครื่องท าบุญ มีหลายอย่างถ้าท าไม่ถูกจะมีฟ้าผ่า มีเรื่องร้ายเข้า
มาที่ดอนตาล 3  ปีท าครั้ง แต่ก็แล้วแต่ก าลัง 
   เดือน 5 บุญสงกรานต์ สรงน้ าปู่ย่าตายยาย วันครอบครัว จุดประสงค์คือสรงน้ าพระ                  
เก็บดอกไม้เอามาล้าง แล้วสาดน้ ากันให้เกิดความเย็น  
   เดือน 6 บุญบั้งไฟ งานบุญบั้งไฟ บ้านดอนตาลจะมีการประชันกลองกิ่ง กลองกิ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของบ้านดอนตาล ท ามาจากไม้ประดู่ เนื้อแน่น ตีเพ่ือความสนุกสนาน เมื่อก่อนลูก
เล็ก ก้นทึบ เวลามีแห่งานบุญก็เอาไปร่วมแห่ มาเอาบุญ เกิดการแข่งขันกัน เป็นการฉลองงานอีก
รูปแบบหนึ่ง ในงานบุญบั้งไฟ นอกจากการตักบาตรตามปกติแล้ว จะมีพิธีเชิญพระอุปคุตจากแหล่งน้ า
ท้ายบ้านมาตั้งไว้ศาลาในวัด มีฤทธิ์ในทางปราบมาร ปราบผี ปราบของไม่ดีทั้งหลาย จึงเชิญมาปกปัก
รักษากันผีปีศาจ มีการฝังชาตาที่สี่มุมวัด ชาตา คือหุ่นอวัยวะเพศหญิงชายผูกไว้ด้วยกัน 1 วา ขุดหลุม
ไปวางในหลุมมีค าพูดลามก โปรยเงินเหรียญด้วย เพ่ือระลึกถึงคุณพ่อแม่ที่ให้ก าเนิดเรา ฝากไว้กับแม่
ธรณี 2 คืน พอครบก็ขุดขึ้นมาล้างน้ า ใช้ต้นนุ่นท า ฝังเฉพาะตัวแทนคู่ชายหญิง ไม่ฝังทั้งหมดที่หาบไป 
วันสุดท้ายที่ถอนขึ้น คณะที่ไปถอนต้องขอขมาพระในฐานะที่ไปท าลามกในวัด ส่วนเรื่องเล่นตมขี้โคลน 
ระหว่างเพื่อนกับเพ่ือนที่ รู้ใจกัน ถ้าบั้งไฟไม่ข้ึนถือว่าท างานล้มเหลว ไม่มีฝีมือ ก็จะถูกลงตม(โคลน) เป็น
ความสนุกสนาน มีประโยชน์ เอามาพอกบ าบัด ดูดพิษ คนเคยเบื่อ (กินพิษ) เห็ดป่า เอาไปฝังในตมให้
ดูดพิษออก  
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   เดือน7 บุญซ าฮะ ช าระสิ่งเลวร้ายในบ้านก่อนลงฤดูการท านา ท าเป็นกลุ่ม แต่เดี๋ยวนี้ท า
เป็นบ้าน ขอให้การท านาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ท า 3  คืน เสร็จแล้วเอาน้ ามนต์ในไหมาแจกกัน  
   เดือน8 เข้าพรรษา เตรียมผ้าอาบน้ าฝนไปถวายพระ พระอธิษฐานพรรษาจ าวัด 3  เดือน
ไม่ไปที่อ่ืน  
   เดือน 9 ข้าวประดับดิน น าข้าวห่อไปอ้อนวอนบรรพบุรุษตนเองที่ลูกหลานเตรียมมาให้ 
บางบ้านเปิดที่วัด ที่บ้านก็มี  
   เดือน 10 บุญข้าวสาก ห่อข้าวปลาอาหารไปไหว้คนที่ตนเองเคารพนับถือ รวมทั้งที่ที่อยู่
ในอเวจี  
   เดือน11 บุญออกพรรษา บางบ้านมีไหลเรือไฟ เอาไม้ไผ่มาท าเรือไฟ ขอขมาเจ้าแม่คงคา 
บูชารอยพระบาท มีแข่งเรือบางปี มีพ่ีน้องฝั่งลาวมาร่วม ค่าใช้จ่ายสูง จึงงดไป ใช้ไม้ตะเคียนท าเรือ อีก
อย่างหาคนพายเรือยาก มีแต่คนแก่อยู่บ้าน คนหนุ่มไปท างานที่อ่ืนหมด  
   เดือน 12 บุญกฐิน มี 3ประเภท 1) กฐินพระราชทาน 2) กฐินสามัคคี และ 3) จุลกฐินคือ
กฐินแล่น ท าหลังออกพรรษาได้ 1 วัน ระยะเวลา 1 เดือน ไปจนถึงข้ึน 15 วัน จากนั้นจะมีผู้ส ารวจวัด
ไหนไม่ได้รับกฐินบ้าง ท าแบบฉับพลันทันใด ท า 1 วัน 1 คืน ทอผ้าวันนั้นให้เป็นผืนผ้า ผ้า 1 ผืน ผ้านุ่ง 
1 ผืน ผ้าพาดบ่า 1 ผืน หัวใจกฐินให้ได้ผ้าผืนใดผืนหนึ่ง ท าทุกปี โดยเฉพาะกฐินแล่น ในวัดนั้นจะต้อง
มีภิกษุอย่างน้อย 5 รูป ตกลงกันว่ามีภิกษุรูปใดรูปหนึ่งรับกฐินนั้น โดยใช้มติสงฆ์ เห็นชอบ จึงจะมอบ
ให้ภิกษุนั้นรับกฐิน 
   เรื่องของคองสิบสี่ ค่อนข้างหายไปจากสังคมของคนดอนตาล ส่วนที่อยู่ในความทรงจ า
ของผู้สูงอายุ คือเรื่องที่เกี่ยวข้องการแต่งงาน เรื่องข้อปฏิบัติของภรรยา ต่อสามี ต่อพ่อแม่สามี และ
เรื่องของการไปวัดฟังธรรม สมาทานศีล ทุกวันศีล เพ่ือน าศีลมาปฏิบัติไม่ให้ด่างพร้อย พอศีลตกก็ให้ไป
รับมาใหม”่ 

(กีรต ิ ปาวงศ์.  2561, พฤษภาคม 14) 
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ภาพที่  13  หมากแงว (บักแงว) แสดงการให้ในวิถีชีวิตของชาวดอนตาล  
ที่มา  (ดินแสงธรรม  กล้าจน.  ภาพถ่าย. 2561, พฤษภาคม 14) 
 ภาพหมากแงว ลิ้นจี่ป่า ที่เป็นวัตถุทาน แสดงถึงการให้การแบ่งปันของชาวดอนตาล แม้ว่า
การท าบุญกุศลของชาวดอนตาลผ่านฮีตสิบสอง คองสิบสี่ จะมีการสูญหายไปบางส่วน และงานบุญ
ส่วนใหญ่ในปัจจุบันมักมีแต่ผู้สูงอายุเข้าร่วมกิจกรรม แต่กิจกรรมการท าบุญ โดยเฉพาะการท าทาน คือ
การให้ยังคงฝังอยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทลาวอยู่ ดังเช่นเหตุการณ์ที่ผู้วิจัยและคณะ ไปเยี่ยมบ้านพ่อแก้ว 
(กีรติ ปาวงศ์) เพ่ือขอข้อมูล เพ่ือนบ้านของพ่ออายุประมาณ 40 เศษเดินเข้ามาที่บ้านและมอบหมาก
แงว หรือลิ้นจี่ป่ามาฝาก และบอกว่ารุ่นนี้หวาน คุยกันและขอตัวกลับเพราะเห็นพ่อแก้วมีแขก ซึ่ง
หมากแงวนี้ แทบทุกบ้านในพ้ืนที่ดอนตาลมีปลูกอยู่ บ้านพ่อแก้วก็มี ที่สวนป่านาบุญ 1 ก็มี การมาให้นี้
เป็นการแสดงออกถึงการให้ การระลึกถึงกันโดยแท้ แม้รู้ว่าทุกบ้านก็มีเหมือนกัน แต่ความมีน้ าใจ 
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน ท าให้เกิดการเก็บผลผลิตที่ตนมีและมองว่าเป็นของดีแบ่งปันให้เพ่ือน ซึ่งวัฒนธรรม
การให้นี้ เป็นสิ่งที่ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวดอนตาล ระหว่างที่ทีมสัมภาษณ์ แม่บ้านของพ่อแก้วก็
เก็บมะม่วงกระล่อนจากต้นมาให้พวกเรารับประทาน ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อเห็นว่าพวกเรารับประทานกัน
อร่อย แม่ก็เก็บให้อีก 2 ถุงใหญ่เพ่ือให้กลับไปแบ่งผู้ที่อยู่ที่สวนป่านาบุญรับประทาน ขณะเดียวกันพ่อ
แก้วก็แบ่งหมากแงวส่วนใหญ่ที่ได้รับมาให้กับผู้วิจัยและทีมกลับบ้าน 
 สรุปการท าบุญของชาวดอนตาล ยังคงมีอยู่ในวิถีชีวิต แต่ที่เป็นรูปแบบเช่นงานบุญประเพณี
ใหญ่ ๆ อาจลดน้อยลง ด้วยติดภาระหน้าที่การงานต่าง ๆ แต่วัฒนธรรมการให้ การท าทาน การ
เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันยังคงพบเห็นได้ทั่วไปในชาวดอนตาล 
 บริบทงานบุญประเพณีของชาวแพทย์วิถีพุทธ 
 บุญประเพณีหรืองานบุญ ในความหมายของกิจกรรมที่ร่วมกันท าความดีท ากุศล และท า
การลดกิเลสท าบุญชองสมาชิกในชุมชน หรือผู้มีความเชื่อแบบเดียวกัน จากความหมายข้างต้น 
สามารถสรุปงานบุญประเพณีของชาวแพทย์วิถีพุทธได้ ดังนี้ 
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 งานที่ไปร่วมบุญกับชาวอโศก ซึ่งกิจกรรมหลักคือการท าอธิศีล เพ่ิมการปฏิบัติศีลให้ตนเอง 
การฟังธรรมซึ่งส่วนใหญ่คือจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ในช่วงเช้ามืด และช่วงเย็น การสนทนาธรรม 
ทบทวนธรรม กับสมณะ และสิกขมาตุ (นักบวชชาย และนักบวชหญิง) ในช่วงเที่ยง และการบ าเพ็ญ
บุญ ในช่วงสาย และช่วงเย็น ด้วยการท ากิจกรรมการงานต่าง ๆ ฟังเทศน์ก่อนฉันโดยสมณะหรือสิก
ขมาตุ และการรับประทานอาหารร่วมกันในศาลา โดยจะนั่งเรียงแถว และเลื่อนถาดอาหารให้แต่ละ
คนได้พิจารณาและตักไว้ เช่นเดียวกับที่นักบวชปฏิบั ติ ส าหรับการเพ่ิมอธิศีลหลัก ๆ คือการ
รับประทานอาหารมื้อเดียวน้ าปานะที่อนุญาตคือน้ าเปล่า ไม่สวมรองเท้า ซึ่งแต่ละบุคคลสามารถ
พิจารณาให้เหมาะสมกับฐานของตนเองได้ งานบุญที่ร่วมกับชาวอโศก มีดังนี้ 
  งานบุญที่ชาวแพทย์วิถีพุทธร่วมกับชาวอโศก มีดังนี้ 
   งานโพชฌังคาริยสัจจายุ จัดช่วยเทศกาลปีใหม่ 28 ธันวาคม ถึง 3  มกราคม ของทุก
ปีที่พุทธสถานราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี 
   งานพุทธาภิเษก สุดยอดปาฏิหาริย์ งานนี้จัดในช่วงสัปดาห์ที่มีวันมาฆบูชา ช่วงเวลา
จัดงาน 7 วัน สถานที่จัดงานในอดีตจัดที่พุทธสถานศาลีอโศก อ าเภอไพศาลี จังหวัดนครสวรรค์ แต่ปี 
พ.ศ. 2560 เปลี่ยนมาจัดที่พุทธสถานปฐมอโศก จังหวัดนครปฐม 
   งานปลุกเสกพระแท้ ๆ ของพุทธ งานนี้จะจัดวันที่ 5 - 11 เมษายนของทุกปี ส่วน
ใหญ่จัดที่ชุมชนราชธานีอโศก อย่างไรก็ตามงานนี้จะสัมพันธ์กับสถานที่จัดงานตลาดอาริยะ กิจกรรม
บ าเพ็ญบุญหลักของงานปลุกเสกพระแท้ ๆ ของพุทธ คือการเตรียมงานตลาดอาริยะ ที่จัดในช่วง
สงกรานต์ 
   งานตลาดอาริยะ จัดในช่วงวันสงกรานต์ 13 - 15 เมษายน ของทุกปี ซึ่งเป็นการ
แสดงถึงการปฏิบัติในเรื่องทาน ตลาดอาริยะเป็นตลาดของการแบ่งปัน โดยพ่อให้แม่ให้ทั้งหลายจะ
จัดหาสินค้า อาหารที่จ าเป็นมาขายในราคาต่ ากว่าทุน เป็นการแสดงการปฏิบัติ สละ ลดความโลภออก
จากตนอย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งเงินทุนที่จะมาอาริยะครั้งนี้เกิดจากการรวมก าลังทรัพย์ของชาวอโศกทั่ว
ประเทศ ที่ตั้งใจร่วมกันมาเสียสละซื้อ หรือผลิตสินค้าไม่เอาก าไร ไม่บวกค่าขนส่ง ไม่บวกค่าแรงงาน 
และต้องขายต่ ากว่าราคาที่ซื้อมาจริง การขายต่ ากว่าทุนนี้ ก็คือขาดทุนนั่นเอง ขาวอโศกเรียกว่า 
“ก าไร อาริยะ” ซึ่งชาวอโศกท าเป็นประเพณีติดต่อกัน เป็นฝึกฝนการให้โดยที่คิดไม่เอาอะไรจากใคร
ให้ได้ ด้วยการขายขาดทุนซึ่งพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ให้สัมภาษณ์ว่า  
    “อาตมาว่ามันเป็นความคิดลึกซึ้ง ทางจิตวิทยาหลายชั้น เป็นบททดสอบพวกเรา 
และทดสอบคนข้างนอกด้วย ซึ่งมันมีอ านาจ ต่อรองที่ดีอยู่นะ เพราะเราขายสินค้าถูกให้เขา เพ่ือ
เกื้อกูลเขา ซึ่งเราก็สามารถบอก และก าหนดให้เขาประพฤติตนรู้จักเสียสละ รู้จักมีมารยาท รู้จักเข้าคิว 
รู้จักจัดอันดับ รู้จัก ไม่ขี้โลภ หรือท าอะไรผิด ๆ และเขาก็ยอมประพฤติตาม ซึ่งในด้านการค้าระบบทุน
นิยม พ่อ ค้าแม่ค้าต้องง้อลูกค้า ต้องเอาใจลูกค้า ต้องยอมลูกค้า แต่ของเราเองไม่ต้องง้อ ไม่ต้องเอาใจ 
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แต่เราก็สุภาพกับผู้ซื้อ แม้มีผู้ขายบางเจ้าไม่สุภาพ เราก็ยังว่ากล่าวตักเตือนกันเลย ไม่ได้ไปกดขี่ดูถูกดู
แคลน ไปเบ่งไปกดอะไรเขา เหมือนไปแจกโรงบุญ เราไปให้เขา และ ก็ไหว้เขา มันเป็นอะไรที่เขารับได้ 
นี่เป็นการสร้างจิตวิญญาณ และสร้างวัฒนธรรมที่ดี” 

(โพธิรักษ์  โพธิรักขิโต (สมณะ).  2561, เมษายน 13) 
 

   
 

ภาพที่  14  บรรยากาศงานตลาดอาริยะ หมู่บ้านชุมชนราชธานอีโศก  
ที่มา  (หินไท  ชาวหินฟ้า.  ภาพถ่าย. 2561, เมษายน 14) 

 
 ภาพบรรยากาศงานตลาดอาริยะ ในบริเวณอาคารบวร มีประชาชนทั้งจากฝั่งไทยและ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่มาร่วมงานบุญที่นี่ ได้เห็นตัวอย่างของการแบ่งปัน เสียสละ
ก าไร ทุนรอน แรงงาน ขายของในราคาขาดทุนหรือแจกฟรี ผู้เข้าร่วมงานก็ได้ท าบุญกุศลเช่นกัน ด้วย
การรับประทานอาหารมังสวิรัติ ละเว้นจากการเบียดเบียนสัตว์ ในราคาจานละ 1 บาท การรับรู้ว่าการ
ขายของราคาถูก ก็เป็นการท าบุญกุศลอย่างหนึ่ง เพราะได้เสียสละก าไรของตนออก รวมถึงการซื้อของ
เท่าที่จ าเป็นก็เป็นการท าบุญกุศลอย่างหนึ่งได้ เพราะเป็นการลดเสียซึ่งความโลภของตนเอง ก่อให้
ผู้อ่ืนได้ประโยชน์จากการได้ของที่เขาจ าเป็นต้องใช้ในราคาถูกอีกด้วย ซึ่งเป็นการสอนคนให้ท าบุญ
กุศลอย่างเป็นรูปธรรม 
 งานอโศกร าลึก งานนี้จะจัดใช้ช่วงวันที่ 5 - 10 มิถุนายนของทุกปี เป็นงานที่รวมตัวของชาว
อโศก ถือเป็นงานบันเทิงอย่างมีสาระของชาวอโศก ช่วงเวลานี้บางคนจะถือโอกาสปฏิบัติธรรมเข้ม 
เป็นวันอด ไม่รับประทานอาหารของเขา บางคนถือเป็นวันสบาย วันผ่อนคลาย วันอ่ิม รับประทานกี่
มื้อก็ได้ก็มี ในงานมีกิจกรรมที่ให้แต่ละชุมชมร่วมกันจัดการแสดงทั้งบนเวที และนิทรรศการของดีของ
ชุมชน เพ่ือมาแบ่งปันองค์ความรู้กันและกัน การแสดงบนเวที จะมีการร้องเพลง บนเวทีส่วนใหญ่เป็น
เพลงของชาวอโศก หรือเพลงคุณธรรมอ่ืน ๆ มีการประกวดร้องเพลง ที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์แต่งหรือ
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เพลงชาวอโศกอื่น เป็นต้น กิจกรรมที่ส าคัญอีกสองกิจกรรมคือ การบูชาบรรพชนชาวอโศก ในช่วงเช้า
ของวันที่ 9 มิถุนายน และการบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ในช่วงเย็นของวันที่ 9 มิถุนายน 
 งานบุญเฉพาะของชาวแพทย์วิถีพุทธ 
 งานบุญเฉพาะของชาวแพทย์วิถีพุทธ คือการเข้าร่วมอบรมในค่ายพระไตรปิฎก ปัจจุบันจะมี
การจัด 3  ครั้งต่อปี จ านวน 7 - 9 วันต่อครั้ง ปัจจุบัน ค่ายพระไตรปิฎก วันที่ 11 - 19 มิถุนายน 
2561 เป็นครั้งที่ 21 รุ่นดับนรกด้วยอริยศีล ตั้งแต่ค่ายพระไตรปิฎกครั้งที่ 10 เป็นต้นมามีการตั้งชื่อ
ค่าย เพ่ือก าหนดหัวเรื่องในการพูดคุยแต่ละครั้ง กิจกรรมหลักคือการท าเหตุแห่งการวิมุติ 5 อย่างคือ 
ฟังธรรม สั่งสอนธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรม ด าเนินอริยมรรคมีองค์ 8 ในกิจกรรมการงาน 
บ าเพ็ญบุญต่าง ๆ การฟังธรรมจากอาจารย์ใจเพชรมีในช่วงเช้ามืด และช่วงบ่ายถึงเย็น สลับด้วยการ
ขึ้นสอบสภาวะธรรม แสดงวิธีการลดกิเลสของตน คนละ 5 นาที โดยนักศีกษาวิชชาราม ซึ่งผู้ที่ตั้งใจจะ
เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ จะสมัครเป็นนักศึกษาวิชชารามทั้งหมด ส่วนการปฏิบัติศีล จะใช้ศีล 43  ที่
เหมาะสมกับฆราวาสเป็นหลัก ตัวอย่างค าอาราธนาศีลในค่ายพระไตรปิฎก ครั้งที่ 21 มีดังนี ้
  งานบุญเฉพาะของชาวแพทย์วิถีพุทธ คือค่ายพระไตรปิฎกซ่ึงปัจจุบันมีการจัด 3  ครั้งต่อ
ปี มีรายละเอียดดังนี้ 
  ช่วงหลังงานสงกรานต์ หรือตลาดอาริยะที่ราชธานีอโศก สถานที่จัดงานส่วนใหญ่จะจัด
ในพ้ืนที่ของเครือข่ายภาคกลาง ปี 2561 จัดที่สวนป่านาบุญ 9 ต าบลสระกระโจม อ าเภอดอนเจดีย์ 
จังหวัดสุพรรณบุรี ช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาปิดเทอม จิตอาสาที่เป็นครู และลูกหลานชาวแพทย์วิถีพุทธ 
หรือผู้สนใจที่เคยอบรมค่ายสุขภาพมาแล้วก็จะมาร่วมปฏิบัติธรรมเข้มด้วย  
  ช่วงหลังงานอโศกร าลึก เนื่องจากวันที่ 11 มิถุนายน เป็นวันเกิดของอาจารย์ใจเพชร                   
ซึ่งลูกศิษย์ของอาจารย์ใจเพชรที่จัดสรรเวลาได้ มักจะมากราบอาจารย์ในวันนั้น และก็ เดินทางกลับ 
ภายหลังเพ่ือให้เกิดประโยชน์กลับลูกศิษย์มากที่สุด จึงมีการเพ่ิมค่ายพระไตรปิฎกในช่วงเวลานี้ แทน
ค่ายสุขภาพ และมักจัดที่สวนป่านาบุญ 2 อ าเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งเป็นโอกาสให้พ่ี
น้องจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้มีโอกาสมาเยี่ยมเยียน พ่ีน้องทางภาคใต ้
  ช่วงเดือนตุลาคม ที่มีวันหยุดราชการคือวันปิยมหาราช เพ่ือเปิดโอกาสให้พี่น้องจิตอาสา
แพทย์วิถีพุทธที่ยังท างานราชการ ท างานบริษัท จัดสรรเวลามาร่วมงานได้มากขึ้น ในอดีตเรียกค่ายนี้
ว่าค่ายแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งในช่วงแรกจะมีการสอนธรรมะส าหรับจิตอาสา ร่วมกับวิชาช่วยเหลือผู้อ่ืน เช่น 
การปาก๊วน ฝังเข็ม จัดกระดูก เพ่ือเป็นอาวุธให้จิตอาสา ในยามที่เจอผู้คนที่พ่ึงตนเองตามหลักยา                
9 เม็ด อาจไม่ทันการณ์ หรือไม่ไปไม่มา ต่อมาเมื่อฐานจิตของจิตอาสาเพ่ิมขึ้น มั่นใจการใช้ธรรมะ
รักษาโรคมากกว่าวัตถุ ประกอบกับการมีข่าวคนไม่มีศีลน าวิชาที่ได้จากค่ายแฟนพันธุ์แท้ไปเรียกเก็บ
เงินที่แพง จึงเปลี่ยนเป็นค่ายพระไตรปิฎก ในวันเสาร์ของค่ายพระไตรปิฎก ถูกก าหนดเป็นวันประชุม
เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั่วไป เพ่ือก าหนดตารางงานของแพทย์วิถีพุทธในปีหน้า การพิจารณาว่า
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อาจารย์ใจเพชรจะไปบรรยายที่ไหนในปีหน้า พิจารณาโดยหมู่กลุ่มจิตอาสา โดยใช้เกณฑ์การบ าเพ็ญ
ในรอบปีที่ผ่าน และอ่ืน ๆ เป็นหลัก โดยในช่วงเช้าของวันเสาร์แต่ละเครือข่ายจะน าเสนอผลงานของ
ตนเองที่มุ่งเน้นการลดกิเลสของหมู่กลุ่มจิตอาสาที่ท างานร่วมกันเป็นหลัก 
  สรุปงานบุญของชาวแพทย์วิถีพุทธ มีเกือบทุกเดือน สอดคล้องกับวันส าคัญทางศาสนา 
คือวันมาฆบูชา วันที่พระสงฆ์มารวมตัวกันโดยที่ไม่ได้นัดหมาย วันปีใหม่สากล วันปีใหม่ไทยสงกรานต์ 
ซึ่งทั้งสองช่วงเวลาเป็นช่วงวันหยุดยาว มีอุบัติเหตุบนท้องถนน มีผู้คนบาดเจ็บและเสียชีวิตมาก การ
จัดกิจกรรมปฏิบัติธรรมยาวในช่วงเวลาดังกล่าวเป็นนับเป็นกุศโลบายในการคุ้มครองชีวิตและความ
ปลอดภัยของลูกหลานชาวอโศกเป็นอย่างดี งานบุญส่วนใหญ่เป็นงานที่สร้างและคัดสรรขึ้นเพ่ือให้เกิด
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญาของผู้ร่วมงาน อย่างไรก็ตามมีงานตลาดอาริยะ ที่เอ้ือส าหรับผู้เริ่มปฏิบัติบัติ ได้
เข้าใจถึงบุญ คือการท าทาน การให้ โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนที่เป็นรูปธรรม ซึ่งถือได้ว่าเป็นการประยุกต์
บุญเดือนห้า บุญพระเวส ของชาวไทอีสาน ให้เป็นรูปธรรมที่ชัดเจนยิ่งขึ้น 
  สรุปบริบทบุญในประเทศไทย การให้ความหมายของบุญของชาวไทยมีความหลากหลาย                     
มีลักษณะของการกระท าแบ่งได้เป็น 2 หมวด คือ การท าทาน และการปฏิบัติศีล ซึ่งเมื่อกระท าให้มาก 
ก็จะเกิดผล คือ ภาวนา ซึ่งผลที่ได้ของการท าบุญ มีทั้งที่ให้ผลคือความดี ความสุข สบายใจกับผู้กระท า 
และให้ผลเป็นการลดกิเลส ซึ่งเป็นไปตามฐานจิตของแต่ละคน การท าทานยังคงปรากฎในวิถีชีวิตของ
ชาวบ้าน ผ่านการแบ่งปันผลผลิตจากสวน ป่า นาของตนไปให้เพ่ือน แม้เพ่ือนก็ปลูกอยู่เช่นกัน แต่เป็น
การแสดงออกถึงความรัก ความระลึกถึงกัน ส่วนในชุมชนบุญ คือชาวแพทย์วิถีพุทธและหมู่บ้านชุมชน
ราชธานีอโศก  ฝึกฝนการให้ทาน เพ่ือให้ท าทานที่ดีที่สุดคือไม่เอาอะไรรักษาศีล 5 รับประทานมังสวิรัติ 
ปลูกพืชไร้สารพิษ เพ่ือลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน เป็นขั้นต่ าในวิถีชีวิต ชาวชุมชน
บางส่วนก็ฝึกฝนการเสียสละที่มากขึ้นด้วยการท างานฟรี กินใช้ร่วมกันเรียกว่าระบบสาธารณโภคี ชาว
ชุมชนจัดงานบุญประเพณี ตามวันส าคัญทางศาสนา หรือวันหยุดยาวตามประเพณี หรือช่วงวันเกิด
ของผู้น าชุมชน ซึ่งเป็นงานบุญประเพณีที่มุ่งให้เกิดการรวมตัวกันของคนในชุมชน ร่วมกันท าทาน 
เสียสละทุนรอน แรงงาน ปัญญาช่วยกันจัดงานบุญประเพณี ถือศีลเข้มขึ้นคือ ถือศีล 8 และร่วมกันฟัง
เทศน์ สนทนาธรรมกัน ซึ่งกิจกรรมในงานบุญประเพณีจะก่อให้เกิดการแบ่งปันภูมิรู้ต่าง ๆ ทั้งเรื่องของ
ภูมิรู้สวนป่านาไร่ ภูมิรู้เภสัชวัตถุ องค์ความรู้การแพทย์ทางเลือกแผนต่าง ๆ ผ่านกิจกรรมฐานงาน
บ าเพ็ญบุญต่าง ๆ นอกจากนี้ยังมีการจัดงานตลาดอาริยะ เพ่ือท ามหาทาน แสดงตัวอย่างการให้ การ
สละออก โดยการขายของขาดทุน และแจกฟรี 
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บริบทบุญในการรักษาโรค ในประเทศไทย 
 ความเชื่อเรื่องบุญกับการรักษาโรคของชาวไทย เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีความ
หลากหลาย ตั้งแต่ไม่เชื่อ เชื่อเล็กน้อย จนถึงระดับปฏิบัติจนได้ผลรักษาโรคจริง ซึ่งการใช้บุญในการ
รักษาโรคมีความหลากหลายเช่นเดียวกับการให้ความหมายของบุญ โดยจัดกลุ่มได้ ดังนี้  
  บุญรักษาโรค คือการมีศีล ไม่เบียนเบียนตนด้วยการท าทุกข์ใจเพิ่ม  
  ศีล คือข้อปฏิบัติที่ก าหนดให้เกิดพฤติกรรมที่ดีงาม ในศีลข้อที่ 1 เมื่อตีความละเอียดจะ
รวมถึงการไม่เบียดเบียนตนเองด้วย ซึ่งภาวะความเจ็บป่วย มักจะตามมาด้วยการสร้างความทุกข์ทาง
ใจจากความกังวลต่าง ๆ ขึ้นมาด้วย ซึ่งทางพระพุทธศาสนาถือว่าทุกข์ทางใจเหล่านี้สามารถหลีกเลี่ยง
ได้ จึงเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยควรดูแลจิตใจตัวเองไม่สร้างทุกข์เพ่ิมขึ้นขณะที่มีความทุกข์กายจากการเจ็บป่วย
อยู่ ดังค ากล่าวที่ว่า 
   “การรักษาการเจ็บป่วยได้ไข้ของมนุษย์ ถ้ามีความรู้ในเรื่องของจิตมากมันก็ดี รักษาคน
ให้หายป่วยได้อย่างดี หรือแม้แต่เป็นทุกข์ทางกาย ทุกข์ทางร่างทางสรีระ ที่มันเป็น เจ็บป่วยก็เพราะว่า 
มีโรค มีความไม่สมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของการเจ็บป่วยเป็นทุกข์ทรมาน ถ้าจิตเรา
ยิ่งช่วยไม่ให้ไปติดยึดมันมาก พยายามปล่อยวางเป็น พยายามที่จะไม่เอาทุกข์ไปทับถมตน เพราะทุกข์
ที่มันเป็นพยาธิมีความไม่สมดุลของชีวะสรีระเราอยู่แล้วก็เป็นทุกข์แล้ว แล้วก็ยังจะไปเศร้าหมอง 
แม้แต่อยากให้หายเร็ว ๆ มันก็ไม่ควรจะไปมีจิตที่ไปบังคับ มีกิเลสไปผสมอะไร ก็รู้ความจริงตามความ
เป็นจริงว่าทุกข์ของเรา ควรจะท าอย่างไร เป็นการรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเราไม่สบายเป็นเหตุ
ทางร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้ รู้จักเหตุ” 

(โพธิรักษ์  โพธิรักขิโต. สมณะ.  2561, เมษายน 13)  
   “บุญสัมพันธ์กับการรักษาโรค ด้วยการลดกิเลส ลดละเลิกในการเอาทุกข์ใส่ตัว ด้วยการ
ไม่ท าบาปทั้งปวง ท ากุศลให้ถึงพร้อม และท าจิตให้ใจให้ผ่องใส โอวาทปาฏิโมกข์ ตั้งจิตท าในสิ่งที่ดี 
หยุดสิ่งที่ไม่ดี เมื่อท าดีที่สุดแล้ว แต่มีวิบากร้ายเข้ามาให้เข้าใจในเรื่องของกรรมอย่างแจ่มแจ้งว่า สิ่งที่
เราได้รับคือสิ่งที่เราได้เคยท ามาไม่ว่าในชาตินี้หรือชาติก่อน ๆ ใช้ปัญญาฆ่ากิเลส ลดกิเลสได้จะเป็นสุข
ที่สุดในโลก จะมีจิตไร้สารพิษคือไม่มีทุกข์เจือ เมื่อไม่ทุกข์ก็จะปลอดโรคภัย” 

(ศิริรัตน์  บุญเกื่อง. 2561, เมษายน 18) 
   “พ่อเคยใช้พวกรากไม้ ตอนแตกหนุ่มเป็นไข้อยู่หลายเดือนนะ มีทั้งหมอโบราณมีทั้งหมอ
เถื่อนทีนี้ฉีดยาเข้ากล้ามเนื้อฉีดยาเข้าเส้น ตอนนั้นโรงพยาบาลยังไม่มี สถานีอนามัยก็ยังไม่มี ก็อาศัย
หมอเหล่านี้ ปนกับหมอผีบ้าง หมอผีก็ให้ก าลังใจ พูดถึงหมอผีก็ให้ก าลังใจนั่นเเหละ มาท าพิธี มาร่าย
มนต์เหมือนว่าขจัดปัดเป่าสิ่งร้ายออกจากตัวเราใจเราก็ดีขึ้น ใจญาติพ่ีน้องก็ดีขึ้น พวกนี้ก็ช่วยได้เยอะ 
ดีกว่าไม่มีอะไรเลย หลายคนก็หาย” 

(กีรติ  ปาวงศ์. 2561, พฤษภาคม 14) 
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  “ตามทฤษฎีของแพทย์แผนไทยก็จะมีธาตุทั้ง 4 อากาศธาตุ วิญญาณธาตุ มันควบคู่กัน
อยู่แล้ว อย่างสมมติว่าธาตุขันธ์ ของเราดี แต่ใจของเราไม่ดี พอใจไม่ดีก็ส่งผลมาหาช่องว่าง ก็กลับ
กลายเป็นไม่ว่าง ดิน น้ า ลม ไฟ ก็มีผล กระทบกระเทือนไป เพราะว่ามี ดิน น้ า ลม ไฟ ...ถ้าพ้นจากยา
ของพวกนี้ไปแล้วก็จะเป็นโรควิบาก เพราะเราใช้ทุกอย่างรักษาแล้ว แสดงว่าไม่ใช่เป็นโรคธรรมดามัน 
ต้องมีดิน น้ า ลม ไฟ และวิญญาญธาตุ อากาศธาตุ ธาตุทั้ง6 มันเชื่อมโยงกันแล้วมันก็เป็นวิบากไปแล้ว 
เราก็รักษาตามท่ีรักษาได้ คือหมออย่าเก่งกว่ายา ให้ยาเป็นตัวบอก” 

(ได้คิด ดวงวงษา. 2561, เมษายน 16) 
  บุญรักษาโรค คือการตั งศีล ลด ละ เลิกพฤติกรรมท่ีเป็นเหตุแห่งโรค  
  อริยสัจ 4 เป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่แสดงให้เห็นว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธ
เจ้าท่านทรงเน้นการแก้ไขปัญหาที่ถูกวิธีคือการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ และแนะน าการท าบุญด้วยการ
กระท าบุญ 3  อย่าง หรือบุญกิริยาวัตถุ ซึ่งประกอบด้วยทาน ศีล ภาวนา โดยทานและศีลเป็นการ
กระท า ส่วนภาวนา เป็นผลจากการกระท าทานและศีลให้มาก ศีลที่น ามาใช้ในการรักษาโรค คือการ
ตั้งศีล เพือ่ลด ละ เลิก พฤติกรรมที่เป็นเหตุแห่งโรค ดังค ากล่าวที่ว่า ดังนี้ 
    “อาหารรสจัดยังชอบกินอยู่ มันท าให้แสบท้องก็รู้ แต่มันก็กินแบบลูกทุ่งติดรสจัด 
เผ็ดจัดเค็มจัด กินกับข้าวเหนียวต้องกินคู่เผ็ด พอเป็นเบาหวานก็ไม่อดข้าวเหนียวแต่ไปอดของหวาน
จากผลไม้ เช่นล าไย ระวังเอา มะขามหวาน ข้าวเหนียวไม่งดแต่ระวังอาหารขนมหวาน น้ าหวาน 
อาหารไม่ปรุงหวาน ส่วนกล้วยสุก มะละกอสุกก็กิน ใช้วิธีควบคุมอาหารไม่กินยา ไปพบแพทย์ตามนัด 
ปฏิบัติตามค าแนะน าแพทย์เป็นหลัก เนื้อสัตว์นาน ๆ กินที ถ้าไม่มีงานบุญไม่ค่อยฆ่าสัตว์ แต่ตอนนี้มี
ตลาด ...ความรู้ที่ปฏิบัติจนอายุขนาดนี้แข็งแรง ใช้หลัก คือ ไม่ท าให้ตนเองและผู้อ่ืนเดือดร้อน ไม่
เบียดเบียนก็พอ ได้ฟังจากพระเทศน์ ประสบการณ์เป็นตัวบอก รู้แยกแยะชั่วดีได้ สิ่งไม่ดีก็ละเว้น เมื่อ
ท าอย่างนี้ก็เป็นบุญ พอไม่ท าบาปก็เป็นบุญ 

(กีรติ  ปาวงศ์. 2561, พฤษภาคม 14) 
    “ยายเป็นคนชอบสมุนไพรพ้ืนฐาน ยายมีอาการแทรกซ้อนเมื่อกินยาแก้ปวดเส้น มัน
ก็จะปวดท้องมันไม่ดี ตอนนี้ก็ไม่กินเผ็ด กินย่านางแล้วก็กินน้ า ไม่กินของฤทธิ์ร้อนก็ดีขึ้น ความรู้นี้รู้
จากหมอเขียวถ้าไม่เจอหมอเขียวก็ตายแล้วป่านนี้ เป็นร้อนใน อารมณ์ร้อน โมโหสามี แล้วก็มานั่ง เก็บ
กด รู้จุดอ่อนของตัวเองอยู่ สาเหตุเกิดจากขี้ใจน้อย อารมณ์เป็นเหตุก็มานั่งพุทโธพุทโธ คิดว่าใจมีส่วน
ในการรักษาโรคร้อยเปอร์เซ็นต์ เราโมโหก็มานั่งพุทโธ จะเกิดอะไรก็ช่างมัน ชีวิตมันจะมีอะไรมากบุญ 
คือ ศีล คือการงดเว้นในสิ่งที่เป็นโทษ ไม่เบียดเบียนตนเอง” 

(สมสมัย  โยธา. 2561, พฤษภาคม 29) 
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  บุญรักษาโรคของแพทย์วิถีพุทธ 
  เมื่อน าค าขวัญส าคัญของแพทย์วิถีพุทธในแต่ละช่วงเวลามาท าการวิเคราะห์ จะเห็นทิศ
ทางการพัฒนาทางจิตวิญญาณของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ เริ่มจาก“ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” ในช่วง
แรก ที่แสดงถึงบุญ คือ การให้ทาน ผลคือความสบายใจของผู้รับ หรือผู้ป่วย ที่ไม่ต้องกังวลใจกับเรื่อง
ค่ารักษาพยาบาล ซึ่งเป็นการไม่ท าทุกข์ทับถมตนที่เพ่ิมข้ึนของผู้ป่วยไข้ สู่ “หมอที่ดีที่สุดในโลก คือตัว
คุณเอง” การแสดงจุดยืนที่ชัดเจนว่าผู้ที่จะรักษาโรคของตนเองได้ดีที่สุดคือตัวผู้ป่วยเอง อาการ
เจ็บป่วยในแต่ละวันไม่เหมือนกัน อาหารการกิน อากาศ อารมณ์ และอ่ืน ๆ แต่ละวันไม่เหมือนกัน 
เหตุใดการรักษาโดยการรับประทานยาที่เหมือนเดิม ปริมาณเดิม จึงจะท าให้อาการดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น
การรับประทานยาเคมีที่มีผลข้างเคียงต่อตับ ต่อไต รับประทานยาเคมี นาน ๆ ต่อเนื่องไปเรื่อย ๆ ก็จะ
ไปเพ่ิมโอกาสเป็นโรคอ่ืนแทน ฉะนั้นการสังเกตเพ่ือหาสาเหตุของความเจ็บป่วยของตนเอง และรักษา
ที่ต้นเหตุจึงเป็นสิ่งที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง  
  ต่อจากนั้นคือช่วงเวลาของ “ลดกิเลส รักษาโรค” เมื่อผู้ป่วยถอดรหัสความเจ็บป่วยของ
ตนเองได้ แก้ปัญหาสมดุลร้อนเย็นด้วยการใช้เภสัชวัตถุต่าง ๆ เป็นหลัก เน้นเทคนิคข้อที่ 1 - 5 เป็น
หลัก เน้นการเอาพิษออก คือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเมื่อเกิดอาการไม่สบาย ก็สังเกตสมดุลร้อนเย็น 
และปรับสมดุลด้วยวัตถุ สุดท้ายก็เริ่มแก้ไขยากขึ้น อาการเริ่มไม่ตรงไปตรงมาเป็นอาการร้อนผสมเย็น 
เพราะจริง ๆ แล้วสาเหตุของความเจ็บป่วย มีสิ่งที่มองไม่เห็นอันเกิดจากวิบากกรรมเก่า วิบากกรรม
ใหม่สังเคราะห์กัน การลดกิเลส แสดงถึงบุญ คือ การให้ทาน ท ากุศล ด้วยการท างานจิตอาสา จึงถูก
ยกเป็นทิศทางของชาวแพทย์วิถีพุทธ ซึ่งสอดคล้องกับบททบทวนธรรมที่ชาวแพทย์วิธีพุทธ ถือเป็นศีล
ของตนที่ว่า ท าดีให้มาก ๆ เพ่ือจะให้ดีชิงออกฤทธิ์แทนร้าย ที่เราเคยพลาดท ามาในชาตินี้หรือชาติก่อน 
ๆ จะได้มีดีไว้ใช้ในปัจจุบันและอนาคต ในชาตินี้และชาติอื่น ๆ สืบไป และบททบทวนธรรมที่ว่า ถ้าใคร
มีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้ท าความดี 4 อย่างนี้ ด้วยความยินดี จริงใจ จะช่วยให้ปัญหาหรือ
ความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว 1) ส านึกผิด หรือยอมรับผิด 2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม  3) ตั้งจิตหยุด
สิ่งที่ไม่ดีอันนั้น และ 4) ตั้งจิตท าความดีให้มาก ๆ คือ ลดกิเลสให้มาก ๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้
มาก ๆ โดยอาจารย์หมอเขียวได้อธิบายเพิ่มเติมของบททบทวนธรรมนี้ ดังนี้ 
    “การปฏิบัติตามความหมายเชิงลึกของ “อาพาธสูตร” สรุปได้ดังนี้ 1) ศรัทธาในวัสดุ
และวิธีการปรับสมดุล ร้อนเย็น และพากเพียรปฏิบัติ ศรัทธา ในพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริยะ 
และครูอาจารย์ที่พากเพียรฝึกฝนและถ่ายทอดองค์ความรู้ องค์ประกอบสู่ความพ้นทุกข์ให้เราและผอง
ชน 2) ส านึกผิด ขออโหสิกรรม ต่อพระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ พระอริยะ คนและสัตว์ที่เราเคยท าไม่ดี
หรือเบียดเบียนมาในชาตินี้หรือชาติก่อน ๆ 3) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดี ท าสิ่งที่ดี โดยสานพลังกับหมู่มิตรดี
ที่ลดกิเลสช่วยเหลือผู้อ่ืนไปพร้อม กับการลดกิเลสของตน เมื่อปฏิบัติตาม “อาพาธสูตร” ได้ถูกตรงก็
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จะท าให้เกิดผล คือ ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกาย แข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข เป็นล าดับ 
ๆ อันเป็นสุขภาวะที่ทรงคุณค่ายิ่งต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ” 

(ใจเพชร  กล้าจน. 2561, มีนาคม 25) 
  การส านึกผิด ขออโหสิกรรมต่อคนและสัตว์ที่เราเคยท าไม่ดีหรือเบียดเบียนมาในชาตินี้
หรือชาติก่อน ๆ นั้นเป็นที่มาของการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ของชาวแพทย์วิถีพุทธ ส่งผลให้อาหาร
ปรับสมดุลในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีพุทธจึงไม่มีเนื้อสัตว์ และค าแนะน าให้กับผู้เข้าอบรม ให้ฝึกฝนลด
กิเลส ลด ละ เลิก การไม่รับประทานเนื้อสัตว์ไปตามล าดับ ตามเหตุปัจจัยของแต่ละคน  
  การท าสิ่งที่ดี โดยสานพลังกับหมู่มิตรดีที่ลดกิเลสช่วยเหลือผู้อ่ืนไปพร้อมกับการลดกิเลส
ของตนนั้น ก่อเกิดการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ของผู้ป่วยหรืออดีตผู้ป่วยที่ได้รับผลดีด้านสุขภาพ
จากการปฏิบัติการแพทย์วิถีพุทธ ภายใต้กรอบของคนดีมาท าดีร่วมกัน อัตตาความถือดี ยึดดี ที่เป็น
ตะกอนในใจของแต่ละคนก็ถูกกวนให้ขึ้นมาก กระบวนการอปริหานิยธรรม หมั่นประชุมกันเพ่ือฝึกใช้
มติหมู่ ซึ่งเป็นมติที่ไม่มีใครได้ดั่งใจไปทุกอย่าง จิตอาสาแต่ละคนก็จะน าเหตุการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจมา
ฝึกฝนขัดเกลากิเลส สอดคล้องกับวาทะแห่งปี พ.ศ. 2560 ที่ว่า  
   เย่ๆ ๆ ดีใจจัง ไม่ได้ดั่งใจ (วิบากหมด กิเลสตาย ได้กุศล)  
   แย่ ๆ ๆ ซวยแน่เรา เอาแต่ใจ (วิบากเพ่ิม กิเลสพอก งอกอกุศล) 
   เย่ ๆ ๆ ไม่หวั่นไหว ใจเป็นสุข  เย่  ! 
  ปัจจุบันค าขวัญหลักของแพทย์วิถีพุทธ คือ “อริยศีล รักษาโรค” แสดงให้เห็นถึงทิศทาง
ของแพทย์วิถีพุทธ ที่มุ่งสู่การปฏิบัติอริยศีล ล้างความชิงชังรังเกียจ เพ่ือก่อเกิดจิตวิญญาณที่ผาสุก
ตลอดเวลา ซึ่งเป็นค าตอบของการแก้ปัญหาทุกอย่างในโลก รวมถึงความเจ็บป่วย เป็นการแก้ปัญหา
อย่างยั่งยืน คือการท าบุญ คือศีล จนมีความมั่นคงยั่งยืน ให้ผลเป็นภาวนา สอดคล้องกับบททบทวน
ธรรมที่ว่า วิธีการ 5 ข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือ 1) คบมิตรด ี2) มีศีล 3) ท าสมดุลร้อนเย็น 
4) พ่ึงตน และ 5) แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ 
    “ศีลที่สัมมาและสมบูรณ์ คือ ศีลที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ เป็นศีลที่มีฤทธิ์สูง
ที่สุดกว่าทุกวิธีในการก าจัดหรือบรรเทาโรคทุกโรค ไม่ว่าจะเป็นโรคใจ โรคกาย และสามารถก าจัดสิ่ง
เลวร้ายทั้งมวลออกจากชีวิตตนได้ รวมถึงสามารถดูดดึงสิ่งดีงามทั้งมวลมาสู่ชีวิตตนได้ ส่วนการปฏิบัติ
ศีลที่ไม่ถูกตรง ก็จะเกิดผลตรงกันข้าม คือ เพ่ิมโรคใจ โรคกาย และเรื่องเลวร้ายทั้งมวลในชีวิตตน 
รวมถึงผลักดันสิ่งดีงามทั้งมวลออกไปจากชีวิตตน ...ไม่ว่าจะใช้วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ หรือท า
กิจกรรมการงานใด ๆ ถ้าท าควบคู่กับการเพ่ิมศีลให้เหมาะกับฐานจิตของตน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
คือ ถ้าสิ่งนั้นเหมาะควรหรือถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพด้านดีสูงสุด แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่
เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะมีอาการหรือสัญญาณที่ไม่ดีได้เร็วแต่ไม่รุนแรงเกินหรือไม่
อันตรายเกินหรือไม่เสียหายเกินเพ่ือเตือนหรือบอกว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน เราจะได้หยุด
ท าสิ่งนั้นได้เร็ว ตรงกันข้ามไม่ว่าจะใช้วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ หรือท ากิจกรรมการงานใด ๆ ถ้าท า
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ควบคู่กับการผิดศีล ก็จะเกิดโทษสูงสุดหรือลดประสิทธิภาพที่ดีของสิ่งนั้นลง หรือเห็นสิ่งที่เป็น
ประโยชน์นั้นว่าเป็นโทษหรือเห็นสิ่งที่เป็นโทษว่าเป็นประโยชน์ ท าให้เกิดทุกข์ยาวนาน พระไตรปิฎก 
เล่ม 23  ข้อ 61 ซึ่งจะเกิดผลในชาตินี้ หรือชาติต่อไป หรือชาติอื่น ๆ สืบไป พระไตรปิฎก เล่ม 37 ข้อ 
1,698 ต่อให้คนส่วนใหญ่ใช้สิ่งนั้นแล้วเป็นประโยชน์ แต่เมื่อคนผิดศีลใช้สิ่งนั้น และเมื่อวิบากร้ายออก
ฤทธิ์ จะเกิดผลที่เป็นโทษ เช่น แพ้ยาหรือเกิดผลเสียเมื่อใช้วิธีการนั้น ๆ ต่อให้สิ่งนั้นเหมาะควรหรือถูก
กัน ณ เวลานั้น ก็จะลดประสิทธิภาพด้านดีลง หรือถ้าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน ณ เวลานั้น ก็
จะมีไม่มีอาการหรือสัญญาณที่ไม่ดีบอกเตือนเร็ว อาการหรือเรื่องเลวร้ายมักจะออกฤทธิ์บอกเตือนช้า
แต่จะหนักและนาน ผู้นั้นจึงหยุดท าสิ่งนั้นได้ช้าและทรมานนาน” 

(ใจเพชร  กล้าจน.  2561,  พฤษภาคม 6) 
  ในประเด็นการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์นั้น คือการฝึกฝนการให้ คือการท าบุญกิริยาวัตถุ 
ทานมัย ที่ขัดเกลากิเลสต่าง ๆ ไปด้วย โดยมีเป้าหมายสูงสุดคือการให้โดยไม่มีกิเลส ซึ่งอาจารย์ หมอ
เขียวคิดภาษาที่เข้าใจง่ายว่า “ให้ แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใคร ให้ได้” ซึ่งอาจารย์หมอเขียวได้
อธิบายความหมายเพิ่มเติมสั้น ๆ ดังนี้  
    “ให้ แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใคร ให้ได้ เป็นการให้ เป็นการเสียสละ ด้วยใจที่
บริสุทธิ์ ให้เกิดสิ่งที่ดี ให้โดยไม่อยากได้อะไรจากคนที่เราให้ แม้แต่รอยยิ้ม ค าขอบคุณ ความเข้าใจ 
หรือสิ่งใด ๆ ทั้งสิ้น” 

(ใจเพชร  กล้าจน.  2561, มีนาคม 25) 
  สรุปการใช้บุญรักษาโรคของแพทย์วิถีพุทธ นั้นเริ่มจากการมีศรัทธาในทุกอย่าง ทั้งเภสัช
วัตถุ วัสดุ อุปกรณ์ วิธีการปรับสมดุลร้อน - เย็น วิธีการรักษาอ่ืน ๆ ผู้รักษา ผู้บอกวิธีการรักษา และ
อ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง จากนั้นส านึกผิด ขออโหสิกรรม ต่อสิ่งที่เราเคยท าไม่ดีหรือเบียดเบียนต่อตนเอง 
ผู้อื่น และสัตว์อ่ืนทั้งในชาตินี้และชาติก่อน ๆ โดยตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดี ด้วยการท าบุญ ลดกิเลส เช่นการ
ลด ละ เลิกการรับประทานเนื้อสัตว์ พยายามลดความทุกข์ใจ จากการกลัวโรค กลัวตาย เร่งผล กังวล
เกี่ยวกับความเจ็บป่วยที่ตนเองมีอยู่ การพ่ึงตนเองเท่าที่เป็นไปได้ เพ่ือลดการเบียดเบียนผู้ดูแลตนเอง
ยามเจ็บป่วย ฯลฯ และตั้งจิตท าความดีโดยสานพลังกับหมู่มิตรดีที่ลดกิเลสช่วยเหลือผู้อ่ืนไปพร้อมกับ
การลดกิเลสของตน ด้วยการจัดสรรเวลามาบ าเพ็ญบุญกุศลด้วยการท างานจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ 
ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยของตน เท่าที่จะท าได้ ซึ่งการวัดผลความก้าวหน้าของการรักษาโรคของ
การแพทย์วิถีพุทธ คือการไปสู่ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข 
เป็นล าดับ ๆ 
  บริบทความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญในการรักษาโรค 
  จากการสอบถามชาวไทย โดยส่วนใหญ่เชื่อว่าการใช้เภสัชวัตถุร่วมกับท าบุญจะท าให้
หายโรคได้ ดังเช่น  
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    “ยามี 2 ส่วน ส่วนหนึ่งที่เป็นของที่เขาจับต้องได้มีผักมีสมุนไพร แล้วก็ฟืนเป็นการ
กลับไปใช้ชีวิตอย่างไม่รีบร้อนคือใช้ฟืนในการปรุงอาหารเป็นด้านวัตถุ คนข้างนอกเขาตื่นเต้นกับการใช้
เตาฟืนที่สวนเรา เราก็ไม่รู้นะว่าแต่ละตัวเป็นยารักษาอะไร แต่โดยรวมเขาเห็นเขาติดใจเขาเห็นอะไรที่
มันง่าย เขาลืมไปว่าแบบนี้นั่นแหละยา และก็สมดุลร้อนเย็น ยาก็คือเขาเห็นว่ามันง่าย แล้วก็ฟรีไม่เก็บ
เงิน การที่เราไม่เก็บเงินเขาก็สบายใจมันก็คือยาตัวหนึ่ง เขาได้มีโอกาสเข้ามาเห็นที่มันง่ายแล้วเขาก็ไม่
ต้องท าใจให้มันยากกว่าเขาจะมาได้ มาไม่ได้ ถูกจ ากัดตรงนั้นตรงนี้ ไม่มีขีดจ ากัดที่นี่อยากมาก็มา มาก่ี
วัน มาก่ีชั่วโมง มาก่ีนาทีก็มา เห็นอะไรก็เอากลับไปปรับใช้ของตนเอง คือจริง ๆ แล้วเขานั่นแหละเป็น
คนสร้างยาของเขาเอง มันก็เก่ียวมาถึงยาในด้านจิตใจที่ท าให้เขาหาย เขามีความรู้สึกเป็นสุขได้มาเห็น
อะไรที่ไม่เร่งรีบ ไม่กดดัน ไม่บีบคั้นเข้ามาแล้วรู้สึกว่าไม่ถูกบังคับ คุณต้องเลือกอย่างนี้คุณต้องชิดซ้าย
ชิดขวาหรือไม่ก็ถูกกดดันด้วยราคาที่สูง ก็น่าจะได้ยาจากตรงนี้ไปไม่มากก็น้อยคือตัวธรรมะ ยิ่งย้ าลงไป
อีกว่าวัตถุท่ีคุณเห็นและความรู้สึกท่ีคุณเป็นมันคืออะไร มันคือกิเลสที่คุณติดยึดมาแล้ว คุณมาปล่อยมา
วางก็เป็นยาส าหรับเขา” 

(ดินแสงธรรม  กล้าจน.  2560, ธันวาคม 31) 
    “โดยส่วนตัวเวลาเกิดความเจ็บป่วยจะใช้ยา 9 เม็ดของแพทย์วิถีพุทธเป็นหลัก
โดยเฉพาะเม็ดที่ 8 คือใช้อริยศีลรักษาโรคเช่นเดินกระจกบาดนิ้วเป็นแผลยาวประมาณ 2 เซนติเมตร 
การรักษาคือ 1) เช็คใจดูทันทีว่ามีความกลัวกังวลระแวงหวั่นไหวไหมเพราะใจที่เป็นทุกข์เป็นการ
เบียดเบียนตนเองผิดศีลข้อ 1 2) ส านึกผิดหรือยอมรับผิดเป็นญาน 7 ปราสาทพระโสดาบันข้อที่ 4 เรา
ต้องรีบส านึกและขออโหสิกรรมต่อคนอ่ืนสัตว์อ่ืนที่เราเคยเบียดเบียนเมื่อก่อนเรารับประทานเนื้อสัตว์
ต้องเบียดเบียนสัตว์แน่นอนอยู่แล้วและตั้งจิตที่จะหยุดการเบียดเบียนใด ๆ นับจากนี้ 3) ใช้น้ าปัสสาวะ
ที่หมักกับสาบเสือแก้แผลทุกวันน้ าปัสสาวะมีฤทธิ์ลดปวดลดการอักเสบลดการติดเชื้อแบคทีเรีย
สาบเสือมีฤทธิ์หยุดเลือดผลคือแผลดีขึ้นอย่างรวดเร็วแต่ติดภายใน 1 วันไม่ปวด ไม่บวมและแผลก็ดีขึ้น
เรื่อย ๆ จนหายสนิทภายใน 7 วัน” 

(ลักขณา  แซ่โซ้ว.  2561, พฤษภาคม 14)  
 สรุปความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญในการรักษาโรคนั้น โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เชื่อเรื่องบุญ
รักษาโรคจะให้ความส าคัญกับการท าบุญ คือรักษาศีล ลดกิเลส สิ่งที่เป็นโทษ มากกว่าด้านวัตถุซึ่ง
ความเชื่อดังกล่าวเกิดจากการได้รับความรู้จากแพทย์วิถีพุทธ ที่สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร 
 สรุปบุญกับการรักษาโรค ขึ้นกับความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งความเชื่อนั้นเริ่มจากความศรัทธา 
ไม่ว่าจะเป็นศรัทธาในหมอ ในเภสัชวัตถุ วิธีการรักษาหรืออ่ืน ๆ เมื่อศรัทธาก็จะประพฤติพฤติกรรม
สุขภาพที่ได้รับค าแนะน าอย่างตั้งใจ ไม่มีความสงสัยว่าท าแล้วดีหรือไม่ ซึ่งช่วยให้พลังงานทั้งหมดในตัว
ผู้ป่วยน าไปใช้ในการฟ้ืนฟูตนเอง ไม่เสียไปกับความคิดอ่ืน ๆ ส่วนวิธีการท าบุญเพ่ือการรักษาโรคคือ
การมีศีล การตั้งศีลมาปฏิบัติเพ่ือให้เกิดการลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพซึ่งรวมถึงการไม่
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เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน เท่าที่ท าได้ เช่นลดการเบียดเบียนตนเองด้วยการไม่ท าทุกข์ใจทับถม
ตน ลดการเบียดเบียนผู้อ่ืน ด้วยการพ่ึงตนเองเท่าที่เป็นไปได้ ลดการเบียดเบียนสัตว์อ่ืน ด้วยการลด
การรับประทานเนื้อสัตว์ เป็นต้น นอกจากนี้การท าบุญกุศลด้วยการท าความดี ช่วยเหลือผู้อ่ืน เป็น
วิธีการหนึ่งที่อย่างน้อยก็ไม่เพ่ิมความรุนแรงของการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ และอาจจะท าให้ทุกข์ทางกาย
ลดลงอีกด้วย การท าความดีสร้างความสุข ความสบายใจให้ผู้ท า อย่างน้อยก็ช่วยระยะเวลาหนึ่ง ท าให้
ใจของผู้ป่วยได้ห่างจากความทุกข์ใจ จากเหตุของความกลัวโรค กลัวตาย เร่งผล กังวล หรืออ่ืน ๆ                   
ที่แม้รู้ว่าจะเพ่ิมความทุกข์ให้ตนแต่การหยุดคิดสิ่งไม่ดีเหล่านี้หยุดได้ไม่ง่ายนัก วิธีการท าบุญข้างต้น จะ
เป็นเหตุปัจจัยให้ภาวะความเจ็บป่วยพื้นพูได้เร็วขึ้น 
 บริบทการใช้เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญผู้สูงอายุในประเทศไทย ความรู้การ
ใช้เภสัชวัตถุมีความหลากหลายทั้งจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ที่ใช้รสของเภสัชวัตถุ 9 รส                            
เป็นการบอกสรรพคุณของเภสัชวัตถุ การบูรณาการความรู้จากหลายศาสตร์ของอาจารย์หมอใจเพชร 
กล้าจน ใช้ฤทธิ์ของเภสัชวัตถุ ซึ่งมี 2 ฤทธิ์หลักคือฤทธิ์ร้อนและเย็น ในการปรับสมดุลร่างกาย ความรู้
ดั้งเดิมที่สืบทอดกันมา ส่งผลให้การรักษาอาการใดอาการหนึ่งมีความหลากหลาย มีเภสัชวัตถุที่
สามารถใช้แทนกันได้ การไร้สารพิษของเภสัชวัตถุเป็นเงื่อนไขส าคัญของการใช้เภสัชวัตถุ ความกังวล
เรื่องสารเคมีตกค้างจากยาฆ่าแมลง ปุ๋ยเคมี ท าให้ชาวบ้านไปหาหมอ ไม่ใช้เภสัชวัตถุใกล้ตัวที่ตนเองมี 
แม้ในอดีตตนเองเคยใช้เภสัชวัตถุนั้นหาย ยิ่งไปกว่านั้น ชาวบ้านที่สุขภาพแข็งแรง ไม่ค่อยเจ็บป่วย 
ส่วนใหญ่อยู่ในสภาพแวดล้อมสวน ป่า นา ที่ไร้สารพิษ บุญของชาวไทย  มีลักษณะของการกระท าแบ่ง
ได้เป็น 2 หมวด คือ การท าทาน และการปฏิบัติศีล ซึ่งเมื่อกระท าให้มาก ก็จะเกิดผล คือ ภาวนา ผลที่
ได้ของการท าบุญ มีทั้งที่ให้ผลคือความดี ความสุข สบายใจกับผู้กระท า และให้ผลเป็นการลดกิเลส 
ความสบายใจที่ได้จากการท าบุญ มีส่วนในการลดทุกข์ทางใจจากภาวะเจ็บป่วยได้ และการตั้งศีล                 
ลด ละ เลิก สิ่งที่เป็นโทษต่อสุขภาพ จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการฟ้ืนฟูสุขภาพได้ ในชุมชนบุญสวน
ป่านาบุญ และชุมชนราชธานีอโศก มีกิจกรรมการท าบุญผ่านวัฒนธรรมการลงแขกในการท ากสิกรรม
ไร้สารพิษ ซึ่งมีส่วนส าคัญในการเผยแพร่การประยุกต์ใช้องค์ความรู้สวน ป่า นา ความรู้เภสัชวัตถุ เพ่ือ
สุขภาพที่ดีของทุกคน 



บทท่ี  5 
เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กบับุญของผู้สูงอายุ 

ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 

 การศึกษาเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ผู้วิจัยได้น าเสนอข้อมูลจากการศึกษาภาคสนามร่วมกับการวิเคราะห์
เอกสารที่เกี่ยวข้อง ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์วรรณนา โดยใช้การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมและการสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมจากสถานการณ์จริงของชุมชน ร่วมกับการสัมภาษณ์
แบบเจาะลึกทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ เพ่ือให้เข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ความ
เป็นมา วัฒนธรรม ประเพณี ความคิด ความเชื่อ ความศรัทธา พิธีกรรม ข้อห้าม ในการปฏิบัติตน
เกี่ยวกับเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว โดยมีผู้ให้ข้อมูลหลัก คือ ผู้น าชุมชน ผู้สูงอายุ พระภิกษุและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในช่วงวันที่ 
20 มีนาคม ถึง 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ผู้วิจัยน าเสนอข้อมูล 5 ประเด็นหลัก คือ 1) บริบทการใช้
เภสัชวัตถุของหมอพ้ืนบ้านที่แขวงสะหวันเขต 2) บริบทการใช้เภสัชวัตถุของหมอพ้ืนบ้านที่แขวงจ าปา
สัก  3) บริบทเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ                 
4) บริบทความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญในการรักษาโรคของผู้สูงอายุในสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว มีรายละเอียดดังนี้  
 

บริบทการใช้เภสัชวัตถุของหมอพื้นบ้านที่แขวงสะหวันเขต  
 แขวงสะหวันนะเขต ตั้งอยู่ภาคกลางห่างจากนครหลวงเวียงจันทน์ 480 กิโลเมตร ทิศเหนือ 
ติดกับแขวงค าม่วน ทิศตะวันออก ติดกับจังหวัดกวางจิและกวางบินของเวียดนาม ทิศใต้ ติดกับแขวง
สาละวัน ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดมุกดาหาร นครพนม อ านาจเจริญและ อุบลราชธานีของประเทศ
ไทย โดยมีแม่น้ าโขงเป็นเขตแดน มีเนื้อที่ 21,774 ตารางกิโลเมตร เป็นที่ราบร้อยละ 58.5 เนินเขา
และภูเขาร้อยละ 41.5 การแบ่งเขตการปกครอง 15 เมือง ได้แก่ ไกสอน - พมวิหาน อุทุมพอน อาด
สะพังทอง พิน เซโปน  วีละบูลี สองคอน นอง จ าพอน ท่าปางทอง ชนบูลี ไซบูลี อาดสะพอน ไซพู
ทอง และ พะลาน ประชากร ประกอบด้วย 11 ชนเผ่า คือ ลาวลุ่ม ผู้ไท ไทด า กะตาง มังกอง จาลือ 
ละวา ลาวส่วย ปาโกะ กะเลิง และ ตะโอ้ย ประชากรร้อยละ 90 ประกอบอาชีพเกษตรกรรมเพ่ือ
บริโภคในครัวเรือน โดยมีผลผลิตเหลือส่งออกต่างประเทศ ทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ที่ดิน ป่าไม้ 
แหล่งน้ า และแร่ธาตุ ได้แก่ หินอ่อน หินแกรนิต แร่ลิกไนต์ แร่เหล็ก ทองค า ทองแดง ยิปซัม โดยมี
บริษัท Minerals and Metals Group or MMG ของจีน เป็นผู้ลงทุนผลิตทองค า และทองแดงส่งออก
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ด้านการเกษตร กสิกรรมที่ส าคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย  ไม้ยูคาลิปตัส ยาสูบ อ้อย ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง ถั่วลิสง ละหุ่ง มันส าปะหลัง กระเทียม อ้อย ปศุสัตว์ที่ส าคัญ ได้แก่ วัว แพะ  
 จากการลงส ารวจภาคสนามที่แขวงสะหวันะเขตในวันที่ 20 มีนาคม 2561 เส้นทางข้าม
สะพานมิตรภาพไทย  - ลาว ด่านมุกดาหาร  - สะหวันนะเขต มุ่งสู่บ้านหลวงโพนสิน ที่ตาม
ประวัติศาสตร์กล่าวว่าบรรพบุรุษของชาวมุกดาหารอพยพจากหมู่บ้านนี้ จุดแรกที่ลงส ารวจคือวัดพระ
ธาตุอิงฮัง พบว่าบ้านนี้ไม่มีหมอพ้ืนเมือง ต้องไปหมู่บ้านอ่ืน และมีสุขศาลาอยู่ใกล้ เมื่อเจ็บป่วย
ชาวบ้านจึงไปหาหมอแผนปัจจุบัน สอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ ดังนี้ 
  “การใช้สมุนไพร ไม่ค่อยใช้ส่วนใหญ่ไปพบแพทย์ สมุนไพร เมื่อก่อนมีหมอลาว ได้
สมุนไพรมาต้มกิน ใช้รากไม้ ใบไม้ ตากแดด มากินแต่ไม่รู้จักชื่อ เคยใช้ ไม่ดีข้ึนบ้าง ดีขึ้นบ้าง ไม่ดีขึ้นก็
ไปพบแพทย”์ 

(ดวง.  2561, มีนาคม  20) 
   “หายาพื้นบ้านไม่ดีขึ้นไม่เหมือนสมัยก่อนจึงไปหาหมอ” 

(ทองสา. 2561, มีนาคม 20) 
 คณะผู้วิจัยได้เดินทางต่อไปเพ่ือค้นหาหมอพ้ืนเมืองด้วยเทคนิคสโนว์บอล ในที่สุดผู้วิจัยได้
พบกับพ่อเฒ่าป่า หมอพ้ืนเมืองแห่งบ้านโพนสว่าง เมืองไกสอนพรหมวิหาร แขวงสะหวันเขต ท่านมี
ชื่อเสียงเรื่องการรักษาโรคริดสีดวงทวาร พ่อเฒ่าป่า อายุ 69 ปี มีอาชีพท านาและเป็นหมอยา ท่านได้
เรียนรู้เรื่องเภสัชวัตถุจากอาจารย์หลายคนหลายที่ เรียนที่เมืองบัวทองก่อนถึงศรีโคตรบูรณ์ และได้
เรียนวิชาเป็นหมอยาเพ่ิม ช่วงปี ค.ศ. 1986 ถึงปี ค.ศ. 1990 ที่เมืองหลวงพระบาง เมืองเวียงจันทน์ 
จากนั้นกลับมาอยู่บ้าน ตอนไปเรียนอาจารย์พาเข้าป่า แล้วก็พาดูต้นนั้นต้นนี้เราก็วาดรูปเอาไว้ เวลา
สอบเขาก็ให้เข้าป่าไปหาตามที่บอก ถ้าหามาถูกก็ได้ 10 คะแนน ถ้าหามาไม่ถูกก็ได้ศูนย์ 
 ยาทั้งหมดท่านเก็บเองหมดเก็บจากในป่าในดงแถวบ้าน และน ามาสับตากแห้งแล้วใส่ถุงไว้                 
เก็บไว้ให้ผู้มารักษา เวลาจะไปเอายาต้องท่องนะโมก่อน 3  จบ เวลาขุดยาก็มีคาถา ก็ขุดไปท่องคาถา
ไป แล้วก็ต้องขอเจ้าที่เจ้าทางด้วย ในแต่ละวันจะไปเวลาไม่เหมือนกัน อย่างวันพุธเป็นเวลานี้วันพฤหัส
หรือวันศุกร์เป็นเวลานี้ ต้องไปให้ถูกเวลา แล้วแต่วัน ส่วนของเภสัชวัตถุท่ีใช้ ใช้ได้ทุกส่วนทั้งแก่นทั้งล า 
ทั้งใบครบชุด ตัวไหนเอารากก็เอา ตัวไหนเอาใบก็เอา ส่วนไหนไม่มีแรงเอารากเอาล ามันก็ได้ แต่ให้เอา
ให้ถูกยาม ถ้าไม่ถูกยามมันจะไม่เข้า เอามาก็เป็นไม้ธรรมดา กินไม่ดี เอาส่วนต าราก็ใช้จากหลายต ารา
หลายอาจารย์ บางครั้งก็เอามาผสมกัน บางตัวพ่อก็พลิกแพลงถ้ายาตัวนั้นมันหายาก อย่างงูขบ แมง
งอดต่อย ถ้าเอาตามต ารามันต้องไปหาตามภูผา พ่อก็ไปไม่ได้เพราะมันไกล ถ้าไปมันจะเสียค่าเดินทาง
เยอะ และพออายุมากขึ้นก็เก็บแต่เภสัชวัตถุในป่าที่ไม่ไกล พ่อเฒ่าเล่าถึงการหาเภสัชวัตถุในป่าว่า 
    “ออกไปเก็บยาแต่ละครั้งประมาณสามมื้อพุ่นแหล่ว (ประมาณสามวัน) ไปหลายบ่อน            
(ไปหลายที่) บางเทื่อมันกะไก บางเทื่อมันไก้ ไปซอก (ไปหา) มาจนพอพุ่นแหล่วค่อยได้มาประกอบเข้า 
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ป่าอยู่หายไปสี่ห้าหลัก (ประมาณ 4 - 5 กิโลเมตร) มีบางโตที่หาบ่ได้กะมี กะบ่เอากะบ่ไซ่ เปลี่ยนบาง
โตใส่แทนบางเทื่อกะบ่ดีบางทื่อกะบ่ถืกบ่แน่นอน”  

(พ่อเฒ่าป่า. 2561, มีนาคม 20) 
 

  
 

ภาพที่  15  หมอพ้ืนบ้านชาวสะหวันนะเขต กับยารากไม้ส าหรบัโรครดิสีดวง 
ที่มา  (ทาริการ ์ แหลมโคกกรวด, ภาพถ่าย. 2561, เมษายน 4) 
 พ่อเฒ่าป่ามียาหลายขนานจัดใส่ถุงเก็บไว้ ท่านไม่ได้ไปขายยาในตลาด แต่มีคนมาหาท่านที่
บ้าน ซึ่งบางเดือนก็ถึง 10 คน บางเดือนก็ไม่ถึง ส่วนใหญ่คนที่มาหาได้รับการบอกต่อจากคนที่เคย
ได้ผลดีจากยาของพ่อเฒ่า บางคนก็มาซื้อ ราคายาส่วนใหญ่อยู่ที่ 20 - 40 บาท อย่างยาแก้ถ่ายยาก
ราคาสิบพัน บางคนก็แต่งขันธ์มา คือมาขอบูชาเพราะไม่มีเงิน พ่อเฒ่ากล่าวว่า “เขาบ่มีเขาหั่นอยากดี
กะนโยบายกันไป (ท าไงได้เขาไม่มีเงินแต่เขาอยากหายป่วย ก็ช่วยกันไป)” (พ่อเฒ่าป่า. 2561, มีนาคม 
20) ท่านมีชื่อเสียงในการรักษาโรคริดสีดวง ท่านเล่าว่าคนที่มาหาบางคนก็ไม่ได้ไปหาหมอแผนปัจจุบัน 
บางคนไปหาหมอแผนปัจจุบันแต่รักษาไม่หายก็มาให้ท่านรักษา และท่านเล่าถึงผลการรักษาโรค
ริดสีดวงของท่านว่า “หายเกือบทุกคน มาจากต่างเมืองกะมีเช่น มาจาก เมืองท่าแขก กะมา พะลาน 
เมืองพิงกะมา มาทั่ว” (พ่อเฒ่าป่า. 2561, มีนาคม 20) โรคที่ท่านรักษามีโรคริดสีดวง ปันดง มีลงขาว 
(ตกขาว) ฆ่าแมงท้อง (ฆ่าพยาธิในท้อง) ยาแก้ถ่ายยาก แข่วแมง (ฟันผุ) ซึ่งมีตัวยาเก็บไว้ที่บ้าน บางคน
มีอาการไม่ตรงกับยาที่มี พ่อเฒ่าบอกว่าสามารถหาให้ได้ ยามะเร็งท่านก็มี อย่างไรก็ตามถ้าหาไม่ได้                  
ก็บอกว่าหาไม่ได้ ไม่โกหก ไม่เอาเงินเพราะมันบาป ดังที่ท่านกล่าวว่า 
    “บางคนคัน บางคนมีกลิ่นเหม็นบางคนเป็นบ่เซา(เป็นเรื้อรัง) บางคนกะเจ็บ
เลือดออกบ่เซา มันมีหลายลักษณะ ถ้าบ่อมีกะได่หามาให่ …พวกตับแข็งหรือตับพิการบางเทื่อมันบ่อมี
ยากะได่หา ถ้ามีคนมาให่ปัว (ปัว = รักษา) ...ยามะเร็งก็มี กินยานี้แล้วถ้ามีอนุมูลอิสระมากมันจะขับ
ออกมา ขับออกจากเลือดจากเส้น แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะดีทุกคน…ถ้าหากเฉาซอกยาได่ ซอกบ่อได่กะจาวไป 
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(จาว หมดปัญญา กลับมือปล่าว ท าใจ เสมอตัว) ผู้เป็นกะอยากซาวเนาะ หาบ่ได้กะบอกว่าบ่มีโลด ตั๋ว
บ่ได้ตั๋วเอาเงินเอาค ามันบาป” 

(พ่อเฒ่าป่า. 2561, มีนาคม 20) 
 

ตารางที่  2  รายการโรคหรืออาการและเภสชัวัตถุของหมอพ้ืนบ้าน - พ่อเฒ่าป่า 
 

โรคหรืออาการ เภสัชวัตถ ุ
โรคริดสีดวง แก้อาการขับถ่ายเป็น
เลือดเป็นเนื้องอกท่ีทวารหนัก 

กก เคนตั ว ผู้  กกหญ้ ากะจาย  ทั บแทบ  หนามแท่ ง  
เครือมะขามป่า (เถามะขามป่า) โดยการเอาสมุนไพร
ทั้งหมดมาสับรวมกัน  

อาการกระเพาะบาด 
(แก้แผลในกระเพาะอาหาร)  

กกห่ ม3   เมื อ งหรื อกกสามห่ ม  บกคายหรื อบก เห  
ข้าหลามดง 

ยานิ่ว  
 

หญ้าแห้วหมู หญ้ายุบ (ไมยราบ) หญ้าคาเอา ทั้งต้นทั้งราก 
แคด้าว กกตีนนก 

ยาแก้ปอด 
 

ขี้ไพรนกขุ่ม รากบักเอ๊ิก สะมัดน้อย สะมัดใหญ่ นิ้วกระต่าย 
ข้อห้าม : ยาสูบ ปลาดิบ กุ้งดิบ หรือว่าของดิบ 

ยานอนหลับ 
 

ใช้ใบหูกวง (ใบต้นหูกวาง) เอามาตากแดด 
แล้วเอามาต้มรับประทาน เฮ็อให่นอนหลับดี  

โรคภูมิแพ้ กันข้ึกะยือ (โรคหอบหืด)  ใบแคขาว 

ยากินข้าวแซ่บ  ใช้ดอกแคหนู ลักษณะต่างจากดอกแคบ้าน 

ยาบ ารุงเลือด เฮ็ดให้เลือดแลน (วิ่ง)
สะดวก เนื้อหนังสงเฮาสิเค่ง (ท าให้
ผิวพรรนเต่งตึง)  

โสมเกาหลี  

วิธีรับประทานยาข้างต้นใช้วิธีเดียวกัน คือต้มในน้ าประมาณ 1 -1.5 ลิตร ท่วมตัวเภสัชวัตถุ  ต้ม
ประมาณ 20 นาที ดื่มแทนน้ า 

 
 ปริมาณการจ่ายยาของพ่อเฒ่าป่า แล้วแต่อาการหนักเบาของผู้ป่วย ข้อคะล า หรือข้อห้าม
ของผู้มารักษาแตกต่างกันในแต่ละโรค ส่วนใหญ่เป็นการห้ามรับประทานของต่าง ๆ เช่นห้าม
รับประทานไขมัน ห้ามดื่มเหล้า ห้ามยาสูบ ห้ามรับประทานยาแก้ปวด ห้ามรับประทานเครื่องดองห้าม
รับประทานของดิบ อาหารประเภทเนื้อดิบ ปลาดิบ พ่อเฒ่ามีสุขภาพแข็งแรงไม่ป่วย แต่เมื่อ 2 - 3  ปี 
ก่อนได้รับอุบัติเหตุขี่รถมอเตอร์ไซต์ไปชนกับรถเทเลอร์ ได้รับการผ่าตัดที่ท้อง ท่านเล่าว่าเกิดจากท่าน
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ดื่มเหล้ากับคนในหมู่บ้านที่มารักษากับพ่อ ก็เลยเกิดอุบัติเหตุ คนที่มารักษาและดื่มเหล้าด้วยก็ไม่หาย
ป่วยจากยาท่าน หลังจากนั้นท่านก็ไม่ได้ไปป่า ท าให้เภสัชวัตถุบางตัวไม่มี อย่างเช่น ตะไก้ ตะกวง ที่ใช้
ในยาแก้ปวดเมื่อยก็หมด ตอนนี้ท่านยังไม่มีทายาทสืบทอดความรู้ของท่าน และท่านคิดว่าการอ่าน
ต าราที่ท่านบันทึกไว้ก็ไม่ได้ช่วยให้ความรู้ของท่านสืบต่อได้ ดังค าสัมภาษณ์ของท่านที่ว่า 
   “ตอนนี้ก็ยังไม่มีผู้สืบทอด ไม่ได้คิดมาก ถ้าไม่มีมันก็สูญหายไป …คนมาเรียนตาม ถ้ามาดู
แต่ต ารามันก็จะท าไม่เป็น เพราะมันต้องพาเข้าป่าต้องพาไปดูต้นจริงมันถึงจะรู้ ไม่งั้นจะเอามาผิดตัว” 

(พ่อเฒ่าป่า. 2561, มีนาคม 20) 
 คุณธรรมของการเป็นหมอพ้ืนเมือง จะมีฤทธิ์ช่วยให้เภสัชวัตถุมีฤทธิ์ในการรักษา พ่อเฒ่า
บอกว่าการเป็นหมอมีข้อห้าม คือ ห้ามกินงู,ห้ามกินสุนัข, มังสัง 10 ไม่โกหก ถ้าโกหกยาจะเปลี่ยน
สภาพ ยามันจะหมดฤทธิ์ นอกจากนี้พ่อยังถือศีล 5 และแนะน าผู้มารักษาให้ปฏิบัติศีล 5 และในการ
รักษาโรคพ่อเฒ่าป่าก็มีความเชื่อเรื่องบุญ รักษาโรคด้วย สอดคล้องกับที่ท่านกล่าวว่า 
    “เวลามันจะดีกินอะไรก็ดี เวลามันไม่ดีกินอะไรก็ไม่ดี เรื่องบุญเรื่องบาปพ่อก็เชื่อ ไป
วัดไปวาตักบาตรหยาดน้ าแล้วก็ถือศีล ถือศีล 5” 

(พ่อเฒ่าป่า. 2561, มีนาคม 20) 
 สรุปหมอพ้ืนบ้านที่สะหวันนะเขต สะหวันนะเขตมีพ้ืนที่เนินเขาและภูเขาร้อยละ 41.5 ของ
เขตท าให้มีความอุดมสมบูรณ์เรื่องของเภสัชวัตถุ ซึ่งเป็นส่วนส าคัญของการคงอยู่ของหมอยาพ้ืนบ้าน 
แต่ด้วยความเป็นแขวงเศรษฐกิจของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ท าให้ประชาชนมีรายได้
ดี พ้ืนที่มีความเจริญทางด้านต่าง ๆ รวมถึงด้านการศึกษา และสาธารณสุข เป็นปัจจัยที่ท าให้การ
เข้าถึงแพทย์แผนตะวันตกได้ง่าย ท าให้ความนิยมในการแพทย์พ้ืนบ้านมีน้อย ยิ่งไปกว่านั้น หลาย
หมู่บ้านไม่มีหมอพ้ืนบ้านแล้วเนื่องจากหมอพ้ืนบ้านเสียชีวิตและไม่มีผู้สืบทอด หมู่บ้านที่มีหมอพ้ืนบ้าน
อยู่ หมอก็มีอายุมาก มีข้อจ ากัดในการเข้าป่าหายา ท าให้การเข้าถึงหมอพ้ืนบ้าน และการให้การรักษา
ของหมอพ้ืนบ้านถูกจ ากัด นอกจากนี้หมอพ้ืนบ้านในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว อย่างไรก็
ตามมีข้อสังเกตว่าโรคริดสีดวง เป็นโรคที่สังคมมองว่าน่าอาย ชาวบ้านมักไม่ค่อยไปหาหมอปัจจุบัน 
หรือไปหาตอนที่เป็นมากแล้ว ท าให้การรักษาใช้ระยะเวลานาน และหลายคนเสาะแสวงหาวิธีการ
รักษาโรคนี้ในทุกศาสตร์ ทุกแผน หมอพ้ืนบ้านที่มีประสบการณ์รักษาโรคนี้ แล้วหาย ก็มีความมั่นใจใน
การรักษา ยิ่งมีชาวบ้านบอกต่อถึงประสิทธิภาพในการรักษา ยิ่งท าให้หมอพ้ืนบ้านมีความมั่นใจ ความ
ศรัทธาในองค์ความรู้ ในเภสัชวัตถุของตน ยิ่งส่งเสริมให้ยามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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บริบทการใช้เภสัชวัตถุของหมอพื้นบ้านที่แขวงจ าปาสัก 
 แขวงจ าปาสัก ตั้งอยู่ตอนใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวห่างจากนครหลวง
เวียงจันทน์ 610 กิโลเมตร. ทิศเหนือ ติดกับแขวงสาละวัน ทิศใต้ ติดกับกัมพูชา ทิศตะวันออก ติดกับ
แขวงเซกอง แขวงอัตตะปือ ทิศตะวันตก ติดกับจังหวัดอุบลราชธานี มีพ้ืนที่บน 2 ฝั่งแม่น้ าโขง มีพ้ืนที่ 
15,410 ตารางกิโลเมตร ภูมิประเทศแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ พ้ืนที่ราบ และพ้ืนที่สูง พ้ืนที่ราบคิด
เป็นร้อยละ 74 ของพ้ืนที่แขวง อากาศร้อนชื้น เหมาะส าหรับการปลูกข้าวและพืชตระกูลถั่ว  พ้ืนที่สูง
คิดเป็นร้อยละ 26 ของพ้ืนที่แขวง เหมาะปลูกพืชเพ่ือการเกษตร เช่น ผัก เร่ว (หมากแหน่ง) กาแฟ ชา 
ไม้เศรษฐกิจ เป็นแขวงที่มีศักยภาพที่จะพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากมีความอุดมสมบูรณ์ด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิอากาศ ซึ่งเป็นปัจจัยส าคัญที่ท าให้แขวงสามารถผลิตพืชผลทางเกษตร
เพียงพอส าหรับการบริโภคและการส่งออก เช่น ข้าว เมล็ดกาแฟ ผักผลไม้ และพืชไร่ต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เมือง ปากช่อง ซึ่งเป็นเมืองที่ตั้งอยู่บริเวณท่ีราบสูง มีสภาพอากาศเย็นตลอดทั้งปี และมีฝนตกชุก เป็น
พ้ืนที่ที่เหมาะสมส าหรับการเพาะปลูก นอกจากนั้น แขวงมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่น่าสนใจ 
เช่น น้ าตกหลี่ผี คอนพะเพ็ง และประสาทหินวัดพู เป็นต้น 
 การแบ่งเขตการปกครองมี 10 เมือง ได้แก่ ปากเซ บาเจียงจะเลินสุก ปะทุมพอน จ าปาสัก                  
สุขุมา มูนละปาโมก ซะนะสมบูน ปากซอง โพนทอง เมืองโขง ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพ
เกษตรกรรมร้อยละ 74 บริการ ร้อยละ 23  ว่างงานร้อยละ 3  มี 18 ชนเผ่า ได้แก่ ลาวลุ่ม ลาวส่วย 
ละเวน ผู้ไท กะตาง ตะโอย ยาเหิน ขะแมลาว ละแว ออง อาลัก แงะ กะตู เจง อินหรือโอย กะเสง ม้ง 
และตะเหลียง มีพ้ืนที่กสิกรรม คิดเป็นร้อยละ 37 ของพ้ืนที่แขวง สินค้าหลัก ได้แก่ ข้าว ไม้แปรรูป 
กาแฟ พืชผักและผลไม้ โค กระบือ มีพ้ืนที่ป่า 931,349 เฮกตาร์ คิดเป็นร้อยละ 58 ของพ้ืนที่แขวง มี
ป่าสงวนแห่งชาติขนาดใหญ่ 3  แห่ง รวมเนื้อที่เป็น 309,000 เฮกตาร์ มีป่าสงวนของแขวง อีก 11 แห่ง 
 จากการลงส ารวจภาคสนามที่แขวงจ าปาสักในวันที่ 4 เมษายน 2561 โดยใช้เส้นทางข้าม
ด่านตรวจคนเข้าเมืองที่ช่องเม็ก ข้ามสะพานมิตรภาพลาว - ญี่ปุ่น สู่ตลาดเช้าเมืองปากเซ หรือตลาด
ดาวเรือง ซึ่งน่าจะเป็นแหล่งจ าหน่ายสมุนไพรใหญ่ ผู้วิจัยเริ่มค้นหาแพทย์พ้ืนเมืองจากแม่ค้าที่มาจาก
เมืองโพนทอง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ตลาดช่องเม็ก พบว่า “หมอสมุนไพรที่โพน
ทองชื่อพ่อใหญ่ง่ าเป็นหมอฮากไม้แต่พ่อเฒ่าหมดบุญแล้วล่ะและก็ไม่มีใครสืบทอด เวลาลูกป่วยก็ไปโรง
หมอ กินยาเม็ด” (นารี.  2561, เมษายน 4)  

เมื่อถึงตลาดดาวเรือง พบร้านขายยาสมุนไพรอยู่บริเวณทางเท้าหน้าตลาดดาวเรือง เป็น
ร้านเล็ก ๆ ไม่สะดุดตา ส่วนใหญ่ขายโดยชาวลาวสูง มีอยู่ประมาณ 4 -5 ร้าน เป็นแผงลอย ไม่ติดกัน 
คั่นด้วยร้านขายมือถือ ร้านขายเสื้อผ้า ร้านขายน้ าที่เป็นลูกค้าสามารถยืนเลือกซื้อสินค้าได้เลย ไม่ต้อง
ก้มลง หรือนั่งซื้อ ร้านขายสมุนไพรร้านแรกผู้ขายคือสาวชาวม้งวัย 18 ปี เธอรู้ชื่อของเภสัชวัตถุท่ีอยู่ใน
ชุดยาถุงที่เธอขายน้อยมาก เธอรู้ตามสรรพคุณของยาตามป้ายที่ เขียนไว้และสามารถบอกวิธีใช้ได้ 
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สอบถามได้ใจความว่า ยาพวกนี้พ่อแม่เธอไปเก็บมาจากภูเขาควาย เวียงจันทน์ และน ามาขายที่นี่ เป็น
ประจ า มีหน้าร้านเป็นแผงลอย อยู่ 3  ร้านในตลาดดาวเรือง ร้านที่แม่เธอเฝ้าอยู่ห่างจากเธอไปประมาณ 5 
- 6 ล็อค ส่วนร้านที่พ่อเฝ้าอยู่หัวตลาด ผู้วิจัยจึงเก็บข้อมูลจากนางหมวงฟง ซึ่งให้ข้อมูล ดังนี้ 
  นางหมวงฟง อายุ 60 ปี เป็นชาวม้ง อาศัยอยู่ที่ภูเขาความ เวียงจันทน์ เป็นพ้ืนที่สูงมี
อากาศหนาวเย็น เภสัชวัตถุที่น ามาจ าหน่ายส่วนใหญ่ไม่สามารถปลูกได้ในที่ราบ เภสัชหลายชนิดจึงมี
แต่ชื่อที่เป็นภาษาม้ง ไม่มีในภาษาลาว วิธีการใช้เภสัชวัตถุของนางหมวงฟง มีทั้งแบบฝน รับประทาน
สด น าไปต้มน้ าดื่มแบบชา ต้มแล้วสูดดมเอาไอ ทาภายนอก ส่วนของเภสัชวัตถุที่ใช้ มีทั้งราก เครือ 
เถา ล าต้น หน่อ ใบ น ามาตากแห้งเก็บไว้ นางหมวงฟงเรียนรู้เรื่องเภสัชวัตถุจากแม่ ซึ่งเป็นหมอยาใน
หมู่บ้าน ด้วยวิธีแม่น าพาให้ท า สอนให้เก็บ และเก็บไว้ในความทรงจ า ไม่มีการจดบันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร นางหมวงฟงมีลูก 4 คน ได้เรียนหนังสือทุกคน สองคนได้เรียนหนังสือไทยด้วย ตอนนี้ทุก
คนจบการศึกษาหรือเลิกเรียนแล้ว ทุกคนท าไร่ ท านา ไม่ได้สืบต่อความรู้นี้ ลูกสาวที่มาช่วยขาย เพ่ิง
ออกจากโรงเรียน บอกขี้เกียจเรียน แต่อ่านออกเขียนได้แล้ว อยู่ระหว่างหางานอ่ืนท า นางหมวงฟง
และครอบครัวขายยาฮากไม้ที่ตลาดดาวเรือง มา 15 ปีแล้ว โดยเช่าบ้านอยู่แถวตลาด ปีหนึ่งจะกลับ
บ้านที่ภูเขาควาย เพ่ือไปหายาในป่าลึก ใช้เวลาเก็บประมาณ 1-2 เดือน รวมถึงเก็บเภสัชวัตถุที่ปลูกไว้
ที่บ้าน เพ่ือน ามาขายที่ตลาดดาวเรือง สาเหตุที่ไม่ต้องเก็บยาบ่อย เพราะไม่ค่อยมีลูกค้ามาซื้อ นางหมว
งฟงเล่าว่าค่าเรียนของลูก ๆ นั้นได้จากการขายยา ร่วมกับขายไก่ ขายหมู ขายวัว ที่บ้านมีรถ เพราะ
เงินจากลูก ๆ ท านาบ้างขายของบ้าง ไม่ใช่จากการขายยา การขายยาแค่พอใช้จ่ายในครอบครัวเท่านั้น 
  ร้านของนางหมวงฟง นอกจากมียาฮากไม้ที่นางเก็บมาจากป่า จากสวนของตัวเองแล้ว 
ยังมีรับมาจากเพ่ือนเช่นยาแก้โรคเบาหวาน โรคความดัน ซึ่งนางจะไม่สามารถบอกได้ว่าประกอบด้วย
เภสัชวัตถุอะไรบ้าง พระพุทธรูปองค์เล็ก ๆ ที่รับจากเพ่ือนมาขาย ทั้งที่ตนไม่ได้นับถือศาสนาพุทธ 
น้ ามันเลียงผา เป็นต้น ส่วนน้ ามันมะพร้าวที่ชาวลาวนิยมมาทาเพ่ือแก้ปวดเมื่อยนั้น นางท าเองและ
บรรจุขวดเล็ก ๆ ขาย ขวดละ 40 บาท ร้านของนางหมวงฟงจะมีเภสัชวัตถุบรรจุเป็นถุง และใส่ใน
กระสอบไว้ แต่ละกระสอบจะมีป้ายบอกว่าเป็นยารักษาโรคหรืออาการอะไรได้บ้าง ซึ่งมีประมาณ 15 
สูตร ที่พร้อมขายได้เลย โดยส่วนใหญ่ถุงละ 20 บาท ผู้วิจัยสังเกตว่านางหมวงฟงไม่ได้ขายยาชุด 
ส าเร็จรูปแบบนั้น แต่จะจัดยาใหม่ตามอาการผู้ป่วย เช่นผู้ซื้อมาซื้อยาแก้กระเพาะ นางหมวงฟงจะถาม
ว่ามีอาการอะไรบ้าง เขาบอกว่า ปวดแสบท้อง และมีอาการตึงบริเวณสะบักด้านซ้าย อุจจาระแข็ง 
นางหมวงฟง จัดยาชุดแก้กระเพาะ บวกด้วยสมุนไพรบางตัวที่แก้เรื่องคลายเส้น เพ่ือแก้เรื่องตึงบริเวณ
สะบัก และเพ่ิมยาถ่ายเข้าไปด้วย ส่วนปริมาณที่ขายขึ้นกับความหนักเบาของอาการ ของผู้ซื้อรายนี้ 
นางจัดยากระเพาะให้ 3 ชุด ส่วนของเภสัชวัตถุแก้ตึงสะบัก และยาถ่าย เพ่ิมให้แต่ปริมาณน้อยเพราะ
เป็นไม่มาก รวมเป็นเงิน 80 บาท 
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ภาพที่  16  หมอพ้ืนบ้านชาวมง้ กับแผงขายยา 
 

ตารางที่  3  รายการโรคหรืออาการและเภสชัวัตถุของหมอพ้ืนบ้าน - นางหมวงฟง 
 

โรคหรืออาการและเภสัชวัตถุ รูปถ่าย 
1.  แก้โรคกระเพาะ ปวดกระเพาะ ปวดเอว  
เภสัชวัตถุ : กะพ้อ 
วิธีใช้ : ซอยกะพ้อผสมกับน้ า รับประทานก่อนหรือหลังอาหารก็ได้ 
รับประทานวันละ 3  ครั้ง รับประทานติดต่อกันก็ไม่เป็นอันตราย  
แหล่งเภสัชวัตถุ : ในสวนที่บ้าน ใช้หน่อปลูก  

 

2.  แก้ประดงเส้นประดงไฟ แก้ปวดเข่าปวดเส้น  
เภสัชวัตถุ : มีตัวยา 7 ชนิด คือ เครือเจ็บเส้น ม้าโจ้ ม้าจิกุลโย่ มันจั่ว 
ยาแดง เตี้ย และหนวดพระฤาษี 
วิธีใช้ : ล้างให้สะอาด ต้มกับน้ า 1 ลิตร รับประทาน 3 วัน วันละหม้อ  
แหล่งเภสัชวัตถุ : เก็บจากป่าจากดอย ถ้ารู้จักก็จะหาเจอได้ถ้าไม่รู้จัก
ก็ไม่ได้ เก็บได้นานเป็น ปีสองปีก็ไม่เป็นไร 
ข้อห้ามขณะรับประทานยา: ขณะรับประทานยา ห้ามรับประทาน
เนื้อไก่ หน่อไม้ดอง ของหมักดองของเปรี้ยว  
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ตารางที่ 3 ตารางที่  3  (ต่อ)   
  

โรคหรืออาการและเภสัชวัตถุ รูปถ่าย 
3  ส าหรับเพิ่มน้ านม 
เภสัชวัตถุ : รากเต้านม  
วิธีใช้ : ต้มกับน้ าจนสียาออก ดื่มแทนน้ า 

 
4.  แก้ปอดอักเสบ มีเสมหะ 
เภสัชวัตถุ : มีตัวยา 6 ชนิด คือ ดีไอ ดีหื้อ โหโจ้ไก๊ มัดลูกโก ๋เล่าตื๊อกู่ 
และมันจั่ว 
วิธีใช้ : ล้าง แล้วต้มกับน้ า 1 ลิตร รับประทาน 3 วัน วันละ 1 หม้อ 

 
5.  เกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ 
5.1 แก้ปวดไส้เลื่อน กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ ส าหรับผู้ชาย 
เภสัชวัตถุ : สิเด้าจั๊วะ ใช้ด้านเรียบ 
วิธีใช้ : ทาข้ึนทาเข้าหาตัวแล้วทาวนวนไป 
5.2 แก้ปวดมดลูก มดลูกหย่อน มดลูกบวม กระตุ้นอารมณ์ทางเพศ 
ส าหรับผู้หญิง 
เภสัชวัตถุ : สิเด้าจั๊วะ ใช้ด้านไม่เรียบ 
วิธีใช้ : ตัดเป็นชิ้นเล็ก ๆ แล้วเอาไปต้มน้ ารับประทานหรือฝน ๆ กับ
น้ าแล้วรับประทาน 
แหล่งเภสัชวัตถุ : ในป่า  

 
ด้านเรียบส าหรับผู้ชาย 

 
ด้านไม่เรียบส าหรับผู้หญิง 

6.  บ ารุงเลือด ปวดหัว  
เภสัชวัตถุ : หัวทองเลือด  
วิธีใช้ : หยิบมา 1ข้อนิ้วมือ ต้มกับน้ าจนสียาออก ดื่มแทนน้ า 

 
7.  แก้ตกขาว ปวดท้องน้อย 
เภสัชวัตถุ : มีตัวยา 6 ชนิด คือ ม้ามบมไบ ล้างบมไบ ปะหลังไจ๋ 
หญ้าอี่ไหม ยาแดง และโกโต้ไค ้ 
วิธีใช้ : ล้างให้สะอาด ต้มกับน้ า 1 ลิตร รับประทาน 3  วัน วันละ
หม้อ  
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ตารางที่ 3 ตารางที่  3  (ต่อ)   
  

โรคหรืออาการและเภสัชวัตถุ รูปถ่าย 
8.  แก้มดลูกอักเสบ มดลูกหย่อนบวม ริดสีดวงทวาร  

เภสัชวัตถุ : ว่านโฮ้  
วิธีใช้ : ล้างให้สะอาด ต้มกับน้ า 1 ลิตร ต้มจนสียาออก ดื่มแทนน้ า 
หรือรับประทานสด หรือใช้ฝนแล้วทาจะท าให้ไม่มีหนอง 
แหล่งเภสัชวัตถุ : ในสวนที่บ้าน ปลูกได้ที่อากาศหนาว 

 

 

9.  แก้พิษงูกัดหรือแมลงสัตว์กัดต่อย 
เภสัชวัตถุ : ไม้สักพันปี 
วิธีใช้ : ฝนแล้วทา 

 

10. หายใจอ่อนแรง กระตุ้นการท างานของการเต้นของหัวใจ 
เภสัชวัตถุ : เครือหัวใจ 
วิธีใช้ : ต้มกับน้ าจนสียาออก ดื่มแทนน้ า 

 
11.  อยู่ไฟ รับประทานอาหารผิด เบื่อเห็ด เบื่ออาหาร 
เภสัชวัตถุ : ไม้เยี่ยวด า 
วิธีใช้ : ฝนแล้วรับประทาน 
 

 
12.  แก้กระเพาะ ปัสสาวะเป็นเลือด 
เภสัชวัตถุ : มันกึนจัว 
วิธีใช้ : ต้มกับน้ าจนสียาออก ดื่มแทนน้ า 

 
13.  แก้เวียนหัวมึนหัว แก้มึนชา ลืมตาไม่ข้ึน  
เภสัชวัตถุ : สิดไคต้ง 
วิธีใช้ : ต้มแล้วสูดดมเอาไอของยา มีกลิ่นหอม 

 
14.  แก้ประจ าเดือนมาน้อยแล้วปวดหัว 
เภสัชวัตถุ : หญ้าหนวดแมว 
วิธีใช้ : ต้มกับน้ าจนสียาออก ดื่มแทนน้ า 
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ตารางที่ 3 ตารางที่  3  (ต่อ)   
  

โรคหรืออาการและเภสัชวัตถุ รูปถ่าย 
15.  แก้เบาหวาน ตับ 
เภสัชวัตถุ : เครือดีงูป่า 
วิธีใช้ : ต้มกับน้ าจนสียาออก ดื่มแทนน้ า รสขม มีหวานเล็กน้อย 

 
16.  ยาหยุดเลือด เลือดไหลไม่หยุด กินแล้วช่วยหยุดเลือด 
เภสัชวัตถุ : ไม่ทราบชื่อ ซื้อจากเพ่ือนอีกที 
 

 
 

  

 
 ผู้วิจัยน าเภสัชวัตถุของแม่หมวงฟงบางส่วนมาให้หมอพ้ืนบ้านชาวไทยช่วยดูว่า มีชื่อ
ภาษาไทยหือไม่ พบว่ามีเพียง ก าลังเสือโคร่ง ที่หมอไทยสามารถระบุได้ นอกจากนั้นบางชนิดไม่พบใน
เมืองไทย ซึ่งน่าจะเกิดจากภูมิประเทศ ภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกันท าให้ไม่มีเภสัชวัตถุดังกล่าวในภาค
อีสาน บางส่วนไม่สามารถบอกได้เนื่องจากส่วนที่ผู้วิจัยน ามาเป็นส่วนของเนื้อไม้อย่างเดียวไม่มีเปลือก 
และเมื่อชิมรสก็ไม่สามารถบอกได้ว่าคือเภสัชวัตถุอะไรในเมืองไทย แต่รสของยาท าให้ท่านพอสรุปได้
ว่าใช้รักษาอาการอะไร ซึ่งตรงกับโรคหรืออาการที่ระบุไว้หน้าถุงยา จะเห็นว่าพ้ืนที่ที่มีภูมิประเทศ 
ภูมิอากาศที่ไม่เหมือนกัน มีพืช สมุนไพรที่ต่างกัน แต่ถ้ามีความรู้ ก็จะสามารถหาเภสัชวัตถุในพ้ืนที่
ใช้ได้ ในแต่ละพ้ืนที่แม้มีพืช สมุนไพรที่ต่างกัน ขณะเดียวกันการมีพืช สมุนไพรอยู่รอบตัว แต่ถ้าไม่มี
ความรู้ ก็ไม่สามารถใช้เภสัชวัตถุนั้นได้ และฤทธิ์ของเภสัชวัตถุนั้น ไม่ต่างจากฤทธิ์ของยาแผนปัจจุบัน 
ดังค ากล่าวของนายหมวงฟงว่า 
 “พอแม่กลับบ้านก็ยังมีคนให้แม่ช่วยหายาให้อยู่ แม่บ่ไป เขาก็ไม่ไปเอา เขาไม่รู้ยา เขาไปเอา
ก็ไม่ถูก กินแล้วก็ไม่ดี ...ตัวแม่เองเคยกินยานี่ (หน่อกะพ้อ) มาตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ แล้วก็ไม่เป็นอะไร อยู่ที่
โน่นไม่มีโรงหมอ เวลาปวดกระเพาะก็จะกินยาตัวนี้แหละก็หาย เดี๋ยวนี้อยากกินยาโรงหมอก็กิน กินยา
ตัวนี้ก็กิน บ่มีเวลาก็กินยาโรงหมอ กินยาโรงหมอกับกินยาตัวนี้ดีเท่ากันเลย ขึ้นกับเวลา”  

(หมวง  ฟง. 2561, เมษายน 4) 
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 บริบทการแพทย์พ้ืนบ้านในแขวงจ าปาสัก มีลักษณะเช่นเดียวกับที่แขวงสะหวันเขต                    
หมอพ้ืนบ้าน คือผู้สูงอายุที่อยู่ในหมู่บ้าน ซึ่งส่วนใหญ่ไม่มีผู้สืบทอด บางหมู่บ้านไม่มีหมอพ้ืนบ้านแล้ว             
องค์ความรู้สูญหายไปพร้อมการเสียชีวิตของหมอพ้ืนบ้าน และเนื่องจากพ้ืนที่ของเขตจ าปาสักส่วน
ใหญ่คือพ้ืนที่ราบลุ่ม ไม่ค่อยมีป่าและต้นไม้มากนัก ท าให้ไม่ค่อยมีหมอพ้ืนบ้านที่เป็นชาวลาวลุ่ม ส่วน
ใหญ่หมอพ้ืนบ้านจะเป็นชาวลาวสูง น ายาที่เก็บจากบนภูเขามาขาย  
 

บริบทเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ข้อมูลทั่วไป เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ลาว  
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นประเทศแห่งป่าไม้และขุนเขา เป็นดินแดนแห่ง
ขุนเขาและสายน้ า ประเทศ ตั้งอยู่บริเวณที่เรียกว่า “ดินแดนสุวรรณภูมิ” หรือคาบสมุทรอินโดจีน 
ลักษณะทางภูมิศาสตร์ของประเทศลาว ส่วนใหญ่ล้อมรอบด้วยเทือกเขาสลับซับซ้อน มีพ้ืนที่เป็นภูเขา
สูงและที่ราบสูง ซึ่งรวมกันแล้วมากถึง 3  ใน 4 ของพ้ืนที่ประเทศทั้งหมด สามารถแบ่งออกเป็น 3  
เขต ด้วยกัน คือ 
  เขตภูเขาสูง ตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือของประเทศ มีพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลโดยเฉลี่ย 
1,500 เมตรขึ้นไป อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรป่าไม้มากที่สุดของประเทศ เป็นถิ่นที่อยู่ของลาวสูง
หรือม้ง ท าอาชีพท านาบนที่สูง ท าไร่ และปลูกฝิ่น ยังคงนับถือผี บูชาบรรพบุรุษ 
  เขตที่ราบสูง มีอาณาเขตตั้งแต่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของที่ราบสูงเมืองพวนไปจนถึง
ชายแดนกัมพูชา มีพ้ืนที่สูงกว่าระดับน้ าทะเลเฉลี่ย 1,000 เมตรขึ้นไป ในบริเวณที่ราบสูงนี้มีที่ราบสูง
ขนาดใหญ่อยู่ 3  แห่ง ได้แก่ ที่ราบสูงเมืองพวน แขวงเชียงขวาง ที่ราบสูงนากาย แขวงค าม่วน และที่
ราบสูงบริเวณภาคใต้ เป็นถิ่นอาศัยของลาวเทิงหรือชาวขมุที่ยังนับถือผี ท าเกษตรบนที่สูง ท านา
ขั้นบันได และท าไร่เลื่อนลอย 
  เขตที่ราบลุ่ม มีอาณาบริเวณตั้งแต่ตอนใต้ของแม่น้ างึม เรียกว่า ที่ราบลุ่มเวียงจันทน์ 
ผ่านที่ราบลุ่มสะหวันนะเขต ซึ่งอยู่ตอนใต้ของแม่น้ าเซบังไฟและแม่น้ าเซบังเหียง และที่ราบจ าปาสัก
ทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเขตที่ราบตามแนวฝั่งแม่น้ าโขงและแม่น้ า
ต่าง ๆ จนจดชายแดนประเทศกัมพูชา เป็นถิ่นที่อยู่ของลาวลุ่ม ซึ่งมีอาชีพหลักคือการท านาลุ่มและท า
การเกษตรตามลุ่มแม่น้ าโขง เป็นพ้ืนที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดในเขตพ้ืนที่ทั้ง 3 เขต พ้ืนที่ราบ
ลุ่มนี้นับเป็นพื้นที่อู่ข้าวอู่น้ าท่ีส าคัญของประเทศ  
  ลักษณะภูมิประเทศของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  มีองค์ประกอบของ
สวนป่านาไร่ ที่ครบ เป็นระบบนิเวศขนาดใหญ่ ที่มีการบริหารจัดการที่ดินและน้ าตามธรรมชาติให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด กล่าวคือพ้ืนที่ภูเขาสูง จะอุดมด้วยป่า ซึ่งระบบรากของต้นไม้จ านวนมากของป่าจะ
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ช่วยรักษาความชื้น และเก็บสะสมน้ าไว้ ส่วนในบริเวณไหล่เขา ที่ดอน ที่ราบสูง จะเป็นพ้ืนที่ท าไร่ 
พ้ืนที่ราบลุ่มแม่น้ า จะเป็นพ้ืนที่ท านา  และพ้ืนที่ระหว่างที่ราบสูง กับท่ีราบลุ่ม จะเป็นพ้ืนที่ส าหรับท า
สวน เป็นการมีสวน มีป่า มีนา มีไร่ ครบจะท าให้พืชที่อยู่ในทุกพ้ืนที่ ได้น้ าและธาตุอาหารที่จ าเป็นกับ
การอยู่รอดของตนเองอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ (อัจฉรา ภาณุรัตน์. 2561,  เมษายน 5) กล่าวถึงสวน
ป่านาไร่ในประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวว่า “มีการก าหนดให้สงวนป่าไว้รอบนา 
แล้วจะต้องมีน้ าอยู่ในป่านั้น แล้วจะมีปลายนาที่ต้องแบ่งกัน ปลายนาคือน้ าไหลจากที่สูงสู่ที่ต่ า” 
  เภสัชวัตถุพรรณนาในป่า 
  ป่าไม้แหล่งเภสัชวัตถุอันอุดมสมบูรณ์ พ้ืนที่ส่วนใหญ่ของประเทศลาว เป็นขุนเขาและป่า
ไม้ โดยมีเนื้อที่ป่าไม้ทั้งหมดประมาณ 110,000 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นสัดส่วนประมาณร้อยละ 47 
ของพ้ืนที่ทั้งหมดของประเทศ มีพ้ืนที่ป่าไม้ที่ส ารวจแล้วราว 56,000 ตารางกิโลเมตร ที่มีความอุดม
สมบูรณ์ของป่าไม้นานาชนิด เช่น ไม้ค าพี ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้แคน ไม้สัก ไม้จิก ไม้รัง ไม้ยาง ไม้บาก 
ไม้สน ฯลฯ ซึ่งพ้ืนที่ป่าไม้ส่วนใหญ่อยู่บริเวณเมืองซ าเหนือ แขวงหัวพันและภาคเหนือของสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม้เศรษฐกิจที่ส าคัญของลาว ได้แก่ ไม้สัก ไม้แดง และไม้เนื้อแข็งอ่ืน ๆ 
ไม้และผลิตภัณฑ์ไม้เป็นสินค้าส่งออกส าคัญอันดับ 4 ของประเทศ โดยส่วนใหญ่ส่งออกในรูปไม้ซุง ไม้
แปรรูปอ่ืน ๆ นอกจากไม้เนื้อแข็งและเนื้ออ่อนแล้ว ในป่าและขุนเขาของลาวยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
เภสัชวัตถุหลายร้อยชนิด รวมทั้งโสมขาวบางชนิดที่เกิดขึ้นในภาคเหนือ และที่ราบสูงของแขวงเชียง
ขวาง ผลิตผลจากป่าไม้ที่ส าคัญมีแก่นจันทน์ ก ายาน ชันน้ ามันยาง ยางสน กระวาน (หมากแน่ง) หวาย 
ครั่ง ฯลฯ ท าให้ชาวลาวมีอาชีพเก็บของป่า และส่งขายให้แก่ประเทศเพ่ือนบ้าน สร้างรายได้เลี้ยง
ครอบครัว แม้ปัจจุบันป่าไม้ในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ถูกแผ้วถางเพ่ือการสร้างเขื่อน
ผลิตกระแสไฟฟ้าและการค้าจนพื้นที่ป่าลดจ านวนลงอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดผลต่อระบบนิเวศในผืนป่า 
และสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ก็ตาม แต่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะรักษาพ้ืนที่ร้อยละ 40 ของประเทศเป็น
เขตป่าและธรรมชาติ เพ่ือรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งท่องเที่ยงทางธรรมชาติให้คงอยู่
ต่อไป (วิทย์  บัณฑิตกุล. 2555ข : 47 - 57) 
 เภสัชวัตถุพรรณนาในป่า ส่วนใหญ่จะน ามาใช้ประโยชน์ผ่านหมอยาพ้ืนเมืองเป็นหลัก         
ซึ่งบางท่านก็ท าอาชีพหมอยาเป็นอาชีพเสริมเช่นพ่อเฒ่าป่าที่มีอาชีพหลักท านา และมีเก็บยาไว้ที่บ้าน 
ท่านใดป่วยและจะรักษากับหมอพ้ืนเมืองก็มาหาท่านที่บ้าน บางท่านก็คืออาชีพหลักแต่ปรับเปลี่ยนให้
เหมาะกับสภาพเศรษฐกิจเช่นแม่หมวงฟง ที่ออกจากบ้าน จากถ่ินก าเนิดบนภูเขาสูง น ายามาบรรจุห่อ
ขายในตลาดใหม่ปากเซ พ้ืนที่ลุ่มภาคกลางของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 นอกจากหมอพ้ืนเมืองจะน าพืชจากป่ามาเป็นเภสัชวัตถุแล้ว ชาวบ้านยังได้อาหารจากป่าที่มี
ความเป็นธรรมชาติ ไร้สารเคมี ไม่มีพิษกับร่างกาย ท าให้ร่างกายมีก าลัง สุขภาพแข็งแรง แต่ป่าที่เป็น
ของส่วนรวมคงเหลืออยู่ไม่มาก และไกลจากหมู่บ้าน รวมถึงความอุดมสมบูรณ์ท่ีลดลง จากวงจรที่เป็น
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เหตุปัจจัยกันและกัน คือ เมื่อพ้ืนที่ป่าน้อยลง ดินเก็บสะสมน้ าได้น้อยลง ความเป็นเมืองที่มาแทนที่ 
พร้อมประชากรที่มากขึ้น มีมลภาวะ สารเคมีเพ่ิมขึ้น ท าให้ความอุดมสมบูรณ์ของป่าลดลง ป่าจึงเป็น
ที่พ่ึงของคนได้ลดลง ตัวอย่างการน าผลผลิตจากป่ามาใช้ประโยชน์ของชาวบ้าน ดังเช่น 
   “สมุนไพร เอามาจากป่าสงวนได้ความรู้จากพ่อแม่แต่เดิม เวลาปวดท้อง กินขมิ้น ว่าน
ไพร ใบฝรั่ง (รสฝาด) เน้นธรรมชาติ ตอนที่วิทยาศาสตร์ยังเข้าไม่ถึง มียาประดง ประดงเลือด มีหลาย
ชนิด พอเริ่มมีวิทยาศาสตร์เข้ามาก็เชื่อมกัน ใช้ยางชาดทาเวลาเจ็บปาก” 

(สุนทร. 2561, มีนาคม 20) 
   “ถ้าลูกชายเป็นไข้ ก่อนไปหาหมอก็เช็ดตัวด้วยน้ า กินยาพ้ืนบ้านก่อน ก็มีผู้เฒ่าแนะน าไว้ 
ต้มยาที่ผู้เฒ่าแนะน าให้กิน ผู้เฒ่าเป็นคนไปเอามาให้ ไปเอามาจากในสวนในป่า แล้วมันจะเป็นใบนูน
เขาจะหามาให้เรา เอามาต้มแล้วถ้าเวลาที่แม่เฒ่าเดินไม่ไหว ก็เอาใบมาให้ดูอยู่ มันเป็นแบบนั้นแบบนี้
เขาก็บอก ตัวอย่างเช่น ใบหว้า ใบม่วง ๆ ที่เรากินลูกมันเอามาเคี้ยว ๆ ให้ละเอียดแล้วก็เอาน้ ายามัน
ป้ายใส่แผล แล้วมันก็ลอกออก มันฝาดนะ พวกโรคเปื่อย ๆ เราจะใช้ของฝาด ถ้าเจ็บท้องเราก็เอาใบขี้
สะเหล่ากุ่ม ต้นเตี้ย ๆ น้อย ๆ กับพวกซากง่าว เหลือง ๆ ผสมกันเวลาท้องบิดท้องเจ็บก็เอามาต้มกิน 
เวลาเป็นไข้ก็เอาน้ าเช็ดเอาน้ ามวกเช็ด (น้ าซาวข้าว) แล้วไข้ก็ลดลง” 

(ดวง  สมศักดิ์. 2561, พฤษภาคม 5) 
   “ตัวเองไม่ค่อยเจ็บป่วยแต่เคยเห็นผู้ใหญ่ใช้ เช่นคนเขาตกต้นไม้เขาใช้ปัสสาวะกิน คือหา
ยาบ่ทันทีคิดอย่างใดก็เอามากินก่อน แต่น้ าปัสสาวะดีเลยอย่าง อย่างเขาถูกเมี่ยงปลาดุกปักมือเขาก็
เอามาทาเอามันจะเฮ็ดให้หายบวม เฮ็ดให้แผลหายเจ็บ ส่วนพืชที่ใช้มีหลายอย่างอยู่ เห็นเขาใช้ เช่นใบ
หูเสือเวลาเป็นไข้ เห็นแม่เอามาให้น้อง น้องเป็นไข้เอามายีๆ แล้วก็มาโป๊ะใส่หัว แล้วไข้ก็ลดลง แล้วก็
ใบที่ภาษาไทยเขาเอ้ินว่าใบสาบเสือ อยู่ลาวเขาเรียกใบขี้นาก อันนั้นก็ดี เป็นยาห้ามเลือด เวลาเป็น
แผลห้ามเลือด เวลาเที่ยงเลือดออกหลายเขาเอาใช้ มียี ๆ มาประคบแผลห้ามเลือด เลือดก็หยุดออก 
คุณประโยชน์มันมีหลาย เขาเอามากินน าเวลาปวดท้อง เวลาหาก็หาอยู่ป่า ใบหูเสือปลูกเอาเพราะว่ามัน
อึด แล้วก็มีว่านจอด คนไทยเรียกว่านกาบหอย ช่วยให้แผลหายไวคือกัน แผลเป็นแผลเอามาใช้กับแผล
ก็ให้มันจอด เลือดมันก็หยุดไหล ใบนี้ก็ดีดิ มีหยังอีกน้อมีหลายอยู่ แล้วก็ไปเปล้า เวลาเปิ้นได้ลูก เปิ้นก็
เอาไปฮองก้นนั่งแล้วก็เอาเกลือไปใส่แล้วก็นั่ง เพราะมันจะช่วยสมานแผลข้างในของแม่หญิงนั่น พืชที่
เปิ้นมาเฮ็ดท ายามีหลายอย่าง เป็นฮากไม้ก็มี แต่กะบ่ฮู้เห็นแต่ผู้เฒ่าเปิ้นเอามาเฮ็ด เครือข้าวห่อก็มี 
ไทยเรียกบอระเพ็ด เขาเอามาต้มกินนะ ปวดท้องเขาก็กินมันจะออกขม ๆ มันจะฝาด ๆ ท้องอืดท้อง
อันยังเขาก็กินก็ดี” 

(พรสะหวัน  เสียงทอง.  2561, พฤษภาคม 6) 
 



150 
 

   “มีเก็บเห็ด หน่อไม้อีหล่อ อีนูน จากในป่า ก็ไม่พอกินพอใช้หรอกต้องไปซื้อ เกิดวันไหน
เราหาไม่ได้ก็ไม่ได้กินคือมีคนหาตั้งแต่กลางคืนเยอะกว่ากลางวันเราไม่ทันเขาก็เลยต้องซื้อกิน” 

(นิคม.  2561, พฤษภาคม 19)  
   “กินผักหลายอย่าง ผักหนอก ผักคาวทอง ก็หาตามทุ่งไร่ทุ่งนามีเขียด มีกบ มีปลาดุก                    
ปลาข่อ ไม่ต้องซื้ออาหารหาได้ ในป่าก็มีเห็ด” 

(แยง พันธวง.  2561, พฤษภาคม 20)  
 สรุปชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงได้รับประโยชน์จากการมีป่า ส่วน
ใหญ่เป็นการน าผลผลิตในป่ามาท าเป็นอาหาร หรือน ามาจ าหน่าย ส าหรับในด้านการใช้ประโยชน์เรื่อง
ยา ผู้ใดมีความรู้เรื่องสรรพคุณด้านยาของพืชในป่าจึงจะได้ประโยชน์ในส่วนนี้ 
 เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน 
 ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผูกพันกับต้นไม้ ธรรมชาติ มีดินมีท่ีว่างตรงไหน
มักจะปลูกพืชไว้ ประกอบกับพ้ืนที่ส่วนใหญ่ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะมีฤดูแล้ง
ยาว แม้แต่ในที่ราบลุ่มติดริมแม่น้ าโขงบางพ้ืนที่ ที่การชลประทานยังเข้าไม่ถึง ก็ท านาน้ าฝนได้ปี ละ
ครั้ง ช่วงหน้าแล้งผักพ้ืนบ้านที่ขึ้นตามคันนาก็ไม่มีด้วย ประกอบกับพ้ืนที่ท านาจะจัดสรรแยกออกจาก
บ้าน และชุมชน เวลาท านา ชาวบ้านจะมีการเดินทางไปท านา อย่างน้อยสัก 2 - 3  กิโลเมตร                     
การปลูกพืชรอบบ้านที่เป็นพืชกินได้ ท าให้เกิดความสะดวกในการท าอาหาร และมีสายน้ ารดน้ าได้ถึง                
ก็ช่วยให้ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สามารถพ่ึงตนเองได้ในช่วงหน้าแล้ง นอกจากพืช
กินได้แล้ว บางบ้านก็ปลูกไม้ประดับด้วย ซึ่งเป็นการปลูกแบบธรรมชาติ การดูแลที่เพ่ิมขึ้นคือเอาฝุ่น 
(ปุ๋ย) ขี้วัว ที่ตนหรือเพ่ือนบ้านเลี้ยงมาบ ารุงดินเป็นบางครั้ง ชาวบ้านโดยส่วนใหญ่ไม่รู้ว่าพืชที่ปลูก
รักษาโรคได้ ใช้ในวัตถุประสงค์ที่เป็นยา เมื่อเจ็บป่วยก็ไปหาหมอตามที่ตนเองเชื่อ หรือเดินไปหาเภสัช
วัตถุที่ตนเองได้ข้อมูลว่ารักษาอาการดังกล่าวได้จากป่า หรือจากเพ่ือนบ้านที่เขาปลูกไว้ อย่างไรก็ตาม
คนในชุมชนเกษตรกรรมของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง                   
ไม่ค่อยเจ็บป่วย และมีอายุยืน ซึ่งค าตอบที่ตรงกันคือ การได้รับประทานอาหารธรรมชาติ ไม่มีสารพิษ 
และการได้ออกก าลังกายด้วยการท าสวน  
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ภาพที่  17  พืชบนรัว้และข้างรัว้บ้านของชาวบา้นโพนสิน แขวงสะหวันนะเขต 
ที่มา  (ทาริการ์  แหลมโคกกรวด.  ภาพถ่าย. 2561, เมษายน  4) 

 
 บ้านโพนสิน สะหวันนะเขต แต่ละบ้านมีพ้ืนที่รอบบ้านไม่มากนัก ลักษณะของบ้านเป็นบ้าน
สองชั้นที่ชั้นล่างมีก าแพงปิดเพ่ือเก็บของหรือใช้ประโยชน์อ่ืน การปลูกพืชละแวกบ้านจึงมีเพียงแนวรั้ว
บ้านซึ่งเป็นการปลูกในกระถาง และวัสดุเหลือใช้ต่าง ๆ ที่ชาวบ้านมาประยุกต์ใช้เป็นภาชนะปลูกพืช 
เนื่องจากพ้ืนที่น้อยจึงไม่ค่อยเห็นไม้ผลเท่าใดนัก ร้านขายของในหมู่บ้านนอกจากจะมีเนื้อสัตว์ ขนม 
ของกินของใช้ประจ าวันแล้วมีการวางพืชผักพ้ืนบ้านหน้าร้านด้วย แสดงถึงความไม่พอเพียงของพืชผัก
ในสวนของคนในหมู่บ้าน จึงต้องซี้อหากันในช่วงหน้าแล้ง ดังตัวอย่างของบ้านพ่อเฒ่าป่า จะมีการปลูก
เภสัชวัตถุในกระถางวางไว้บนก าแพงรั้วและข้างรั้วในบ้าน ประกอบด้วย ต้นมะยม ต้นชะพลู ว่าน
กาบหอย ผักบุ้ง ผักโขม ต้นหอม แมงลัก ดาวเรือง ตะไคร้ คุณนายตื่นสาย โหระพา สะระแหน่              
คึ่นฉ่าย หญ้าปักกิ่ง ตะขาบบิน ว่านหางจระเข้ โสมไทย และกุ๋ยช่าย ในครัวของพ่อเฒ่าป่า ซึ่งอยู่กับ
หลานชาย 2 คน ในครัวมีเครื่องปรุงคือ เกลือ และใช้ฟืนในการหุงต้ม 
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ยุ้งข้าว และบ้านของ

ลูกหลานในรั้วเดียวกัน 
บ้านใต้ถุงสูง และรั้ว

บ้านที่เปิดโล่ง  
ความหลากหลายของ
พืชที่แต่ละบ้านปลูก 

เภสัชวัตถุ ย่านาง 
สาบเสือ ริมรั้ว 

 
ภาพที่  18  บรรยากาศบ้านหนองไฮ แขวงจ าปาสัก 
ที่มา  (เอมอร  แซ่ลิ้ม. ภาพถ่าย. 2561, เมษายน  4) 

 
 บ้านหนองไฮ แขวงจ าปาสัก ชาวบ้านนิยมปลูกต้นไม้ในบริเวณบ้าน ท าให้เห็นถึงความเขียว             
ร่มรื่นตลอดเส้นทางในหมู่บ้าน ซึ่งแตกต่างจากถนนใหญ่ที่เห็นความแห้งแล้งของท้องทุ่งนาในฤดูแล้ง
เดือนเมษายน บ้านในชุมชนส่วนใหญ่ใช้ไม้ไผ่ในการท ารั้ว ที่สังเกต ซึ่งไม่แข็งแรงนัก แสดงให้เห็นถึง
ความปลอดภัยในหมู่บ้าน ชาวบ้านไม่กังวลถึงอันตรายจากขโมย นอกจากนี้บ้านส่วนใหญ่เปิดรั้วบ้าน
อย่างกว้างขวาง คือรถยนต์ รถอีแต๋น สามารถขับรถเข้าถึงตัวบ้านได้ตลอดเวลา ชาวบ้านไม่นิยมเลี้ยง
สุนัข ผู้วิจัยและคณะสามารถเดินเข้าบ้านแต่ละบ้านเพียงแค่ตะโกนบอก ซึ่งทุกหลังต่างยินดีต้อนรับคน
แปลกหน้าอย่างเป็นมิตร ในหนึ่งรั้วคือญาติพ่ีน้องกัน รั้วไหนมีบ้านมากแสดงถึงการออกเรือนของ
ลูกหลาน บ้านแต่ละหลังจะมีใต้ถุนสูง ไว้ส าหรับนั่งท ากิจกรรมต่าง ๆ หรือจอดรถจากการสังเกตพบว่า
ในระหว่างวันผู้สูงอายุจะมีเพ่ือนคุย เพ่ือนร่วมท ากิจกรรม ซึ่งอาจจะเป็นญาติพ่ีน้องที่มีอายุใกล้เคียงกัน 
หรือเพ่ือนบ้าน แทบทุกบ้านมียุ้งข้าว แสดงถึงอาชีพหลักของคนบ้านหนองไฮคือท านา และแสดงถึงความ
อุดมสมบูรณ์ของผลผลิต  บ้านแต่ละหลังมีบริเวณกว้าง ท าให้ปลูกพืชได้หลากหลาย 
 การปลูกพืชละแวกบ้านของชาวหนองไฮ มีทั้งไม้ผล และผักพืชบ้าน หลากหลายตามการคัด
สรรของแต่ละท่าน ตัวอย่างเช่นบ้านยายแวง มีว่านกาบหอย ใบภู ใบผักชะพู (อีเลิศ) ต้นมะม่วง                   
ต้นมะยม ต้นมะขาม มะละกอ ผักบุ้ง ผักกาดเขียว ดอกซ่อนกลิ่น ผักโขม ฯลฯ บ้านถัดมา มีต้นกล้วย 
ต้นมะยม ต้นวาสนา มะพร้าว มะละกอ ใบมหาเศรษฐี (กวักเงิน) หน้าร้านขายของมีต้นกระบองเพชร
ประดับด้วยดอกไม้พลาสติกหลากสี ต้นมะม่วง กุหลาบดิน ร้านขายของในหมู่บ้านมีร้านเดียวขาย
เนื้อสัตว์ ของแห้ง ขนม น้ าแข็ง ของกินของใช้ประจ าวันต่าง ๆ ไม่พบการวางขายพืชผักในช่วง
หน้าแล้ง แสดงถึงความพ่ึงตนได้ในเรื่องของอาหารที่มาจากพืชในช่วงหน้าแล้ง 
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ภาพที่  19  ครอบครัวอายุยืน แห่งบ้านหนองไฮ  
ที่มา  (เอมอร  แซ่ลิ้ม.  ภาพถ่าย. 2561, เมษายน 4) 
 ผู้วิจัยและคณะ ได้ขอเข้าเยี่ยมบ้านของยายพลอย (เสื้อน้ าเงิน) อายุ 86 ปี ที่ก าลังนั่งเลือก
เมล็ดถั่วอยู่ สักครู่ยายแวงน้องสาว อายุ 84 ปี ก็เดินจากบ้านหลังซ้ายมือมาสมทบ เมื่อสอบถามพบว่า
ยายมีพ่ีน้องทั้งหมด 7 คน ทั้งหมดมีชีวิตอยู่ คนโตอายุ 89 ปี และคนสุดท้องอายุ 78 ปี มี 2 คนไม่ได้
อยู่ที่บ้านหนองไฮ คนนึงอยู่อเมริกา อีกคนอยู่ในเมือง ในหมู่บ้านมีคนอายุเกิน 90 ปี ประมาณ 10 
กว่าตน คนอายุ 100 ปีต้น เพ่ิงเสียไปเมื่อสองสัปดาห์ก่อน ตอนนี้ในหมู่บ้านไม่มีใครอายุเกินร้อย เรื่อง
สุขภาพ ก็เป็นไปตามอายุ ปวดเมื่อยบ้าง อย่างอ่ืนไม่มี อาหารการกินก็รับประทานอาหารธรรมชาติ 
รสชาติเผ็ดอยู่ แต่ไม่กินมาก ก็ไม่รู้ว่าท าไม่แข็งแรง โดยยายพลอยกล่าวด้วยความยิ้มแย้มว่า “ไม่รู้
ท าไมอายุยืน รับประทานอาหารธรรมชาตินั่นแหละ กินข้าว กินผักกินยัง ไม่กินผงชูรส ไม่ไปท านาแล้ว 
ปลูกผักในบ้าน” (พลอย. 2561, เมษายน 4) 

 

 
 

ภาพที่  20  เขื่อนริมแม่น้ าโขง ที่สะพานมิตรภาพไทย - ลาว 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต 
ที่มา  (ทาริกาณ์  แหลมโคกกรวด. ภาพถ่าย.2561, มีนาคม 20) 
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 ภาพเขื่อนริมแม่น้ าโขง ท าให้การปลูกผักตามทางลาดของแม่น้ าโขงบางส่วนสูญหายไป การ
ปลูกผักตามทางลาดของแม่น้ าโขง เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านริมฝั่งโขง เมื่อน้ าโขงลด ชาวบ้านก็จะปลูก
ผัก ปลูกกล้วยริมโขง ซึ่งเป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ น้ าโขงได้น าพาธาตุอาหารที่พืชต้องการมาตกตะกอน
อยู่ในดินตรงริมโขง ดินนี้ปลูกอะไรก็งามไม่ต้องใส่ปุ๋ย แต่ตอนนี้เมื่อมองลงไปที่ริมแม่น้ าโขง เห็นแต่
เขื่อนขนาดใหญ่ที่เกิดขึ้น ซึ่งท าให้ทางน้ าเปลี่ยน ท าให้วัฒนธรรม กินปลาเป็นหลัก กินผักเป็นยา กิน
กล้วยน้ าว้าบ ารุงร่างกาย ของชาวไทลาว ริมฝั่งโขงจางลงไป สอดคล้องกับที่นางนิคมกล่าวว่า 
   “บ้านอยู่ริมฝั่งโขงตอนนี้ก็ไม่ได้ปลูกผักริมโขงแล้วเมื่อก่อนเคยปลูกส่วนใหญ่ก็ปลูกกล้วย
กับพริกจะปลูกได้กันช่วงนี้แหละพฤษภาคมเริ่มตอนฝนตกใหม่ พ้ืนที่ตอนน้ าโขงเหือดแห้งมีเจ้าของแต่
ละคนจะมีที่ใครที่มัน ที่ไม่ปลูกคือพ้ืนที่มันชันไม่เหมือนก่อน เพ่ือนบ้านบางคนยังปลูกได้อยู่”  

(นิคม.  2561, พฤษภาคม 19)  
 สรุป ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่มีสวนข้างบ้าน แต่ละบ้านคัด
สรรพืชมาปลูกตามการเห็นประโยชน์ของตน ส่วนใหญ่มีผักกินได้รวมอยู่ด้วย การปลูกพืชที่สวนใช้ปุ๋ย
ขี้วัว ที่ได้จากวัวที่เลี้ยงเป็นส่วนใหญ่ กล่าวคือพืชผักที่ชาวบ้านกิน เป็นพืชผักไร้สารพิษ ที่ปลูกไว้กิน
กันเอง ชาวบ้านไม่ได้ปลูกพืชเพ่ือประโยชน์ทางยา ปลูกเพ่ือเป็นอาหารและไม้ประดับเป็นส่วนใหญ่  
 เภสัชวัตถุพรรณนาในนา 
 สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะแบ่งพ้ืนที่ที่ท านาไว้ แยกจากพ้ืนที่พักอาศัย             
แต่ไม่ไกลนัก คันนาจะเป็นตัวแบ่งเขตความเป็นเจ้าของ แต่ละคันนาจะมีพืชยืนต้นปลูกอยู่ และบริเวณ
ข้างคันนา เขียงนา จะมีพืชกินได้เล็ก ๆ อยู่ด้วย 

 

 
 

ภาพที่  21  ทุ่งนาบริเวณบ้านโพนสิน แขวงสะหวันนะเขต 
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 ที่นาในเส้นทางด่าน สู่ตัวเมืองไกรสรพรมวิหาร การเดินทางเริ่มจากข้ามสะพานมิตรภาพ
ไทย - ลาว 2 มุกดาหาร - สะหวันนะเขต สองข้างทางยังคงเป็นทุ่งนาโล่ง ๆ มีต้นไม้บนคันนาอยู่แต่ดู
โดยภาพรวมคือแห้งแล้ง แม้จะอยู่ริมแม่น้ าโขง แต่ด้วยป่าที่ถูกตัดออกไปมากเพ่ือจัดสรรเป็นเขต
เศรษฐกิจพิเศษสะหวัน - เซโน ท าให้น้ าไม่พอที่จะท านานอกฤดูฝนได้ ยังมีฝูงวัวเลี้ยงแบบอิสระ
บริเวณทุ่งนาอยู่บ้าง มีรถอีแต๋นบนท้องถนนให้เห็น ต้นไม้ที่อยู่บนคันนา ส่วนมากคือต้นยางนา               
ต้นตาล มะม่วง กระถินณรงค์ ฯลฯ  

 

  
 

ภาพที่  22  ทุ่งนาบริเวณบ้านหนองไฮ แขวงจ าปาสัก 
ที่มา  (เอมอร  แซ่ลิ้ม.  ภาพถ่าย.  2561, เมษายน 4) 
 นาในเส้นทางด่านช่องเม็ก ไปตลาดใหม่ปากเซ แขวงจ าปาสัก การเดิมทางเริ่มจากข้าม
สะพานมิตรภาพลาว - ญี่ปุ่นเพ่ือไปสู่ตลาดใหม่ปากเซ หรือตลาดดาวเรือง เพ่ือค้นหาพ่อค้าเภสัชวัตถุ 
เพ่ือหาผู้ให้ข้อมูลหลักต่อไป เมื่อข้ามเข้าเขตแดนของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จะเห็น
ป่าไล (ป่าไม้ไผ่) อยู่ด้านขวามือ และมีภูล่าง (พ้ืนที่ต่ า) อยู่ทางด้านซ้าย ผ่าน บ้านดอนโจด (เนินสูงที่มี
ป่าไผ่) พบเห็นทุ่งนาที่แห้งแล้งทั้งสองฝั่งถนน ในช่วงเดือนเมษายนซึ่งเป็นฤดูร้อน ในทุ่งนา นอกจาก
ความแห้งแล้งแล้ว เห็นการเผาตอซัง และพบฝูงวัวจ านวนไม่มาก หากินเองในทุ่งนา เห็นรถอีแต๋นมาก 
แทบทุกบ้านมีรถอีแต๋นใช้ พืชที่อยู่บริเวณคันนา ได้แก่ กอไผ่ มะขาม มะม่วง ตะขบ ต้นยางนา กระถิน 
หมากเซอเวอ (มะระหวาน) น้อยหน่า ลิ้นฟ้า มะพร้าว ต้นคูณ ต้นประดู่ มะม่วงหิมพานต์ ใบตองตึง 
กระถินณรงค์ ผ่านบ้านดงยาง ซึ่งเท่าที่สังเกตบ้านนี้จะเห็นต้นยางนาที่คันนามากกว่าต้นไม้อ่ืน 
นอกจากต้นไม้ใหญ่ที่ขึ้นบนคันนาแล้ว ก็มีต้นดอกรักที่เหมือนตั้งใจปลูกไว้ริมทาง อยู่เป็นระยะ ๆ   
และเห็นต้นสาบเสือ ขึ้นอยู่ทั่วไป ผ่านบ้านหนองดง (บ้านที่มีน้ าและป่า) ผ่านบ้านดู่ (ประดู่) ล าห้วยผา
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ลิง บ้านโพนสัม บ้านโพนทอง บ้านโนนหิน ก่อนจะเข้าสู่ตลาดดาวเรือง ตลอดเส้นทางจะพบบ้าน                       
วัด รวมถึงโรงเรียน อยู่ตลอด แสดงถึงความสัมพันธ์บ้านวัดโรงเรียน ยังคงมีอยู่ในพื้นท่ีนี้  
 ชาวนาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้พืชผักที่อยู่ตามคันนาเป็นส่วนหนึ่งของ
อาหารในชีวิตประจ าวัน ช่วงฤดูฝนจะมีความอุดมสมบูรณ์ สามารถเก็บพืชผักในนาในสวน โดยไม่ต้อง
ซื้อ ดังเช่น 
   “มีนาค่ะ ท านา ปลูกข้าวเหนียวพันธุ์ข้าวดอ แถวคันนาไม่มีผักอะไร มีหนองน้ า 
ธรรมชาติ ผักที่อยู่ตามคันนาเอามาปลูกกิน ผักบุ้ง ผักเกษตร ผักติว มีผักค าเม็ก ไม่มีป่าค่ะเป็นเมือง
หมดแล้ว เดียวนี้ป่าก็ไกลมากแล้ว กว่าที่จะไปถึง” 

(ดวง  สมศักดิ์. 2561, พฤษภาคม 5)  
   “คันนาก็มีไม้ดู่ มีต้นตาล ส่วนผักก็มีผักแขยง ผักอีฮีน ผักแว่น เยอะช่วงหน้าฝน ถ้า
หน้าแล้งก็ไม่มีผักต้องไปซื้อเขา” 

(นิคม. 2561, พฤษภาคม 19)  
 สรุป นาข้าวยังคงเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ไม้
ยืนต้นบริเวณคันนา และพืชผักตามคันนายังคงเป็นอาหารในชีวิตประจ าวันของชาวบ้านอยู่ ชาวบ้านที่
อยู่ในวิถีชีวิตแบบนี้ส่วนใหญ่มีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน 
 การเลือกพืชมาปลูกในสวน ในนา 
 การเลือกพืชมาปลูกในสวน ในนา เป็นไปตามการให้คุณค่า เห็นประโยชน์ของผู้เป็นเจ้าของ
บ้าน ตัวอย่างเช่น ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ได้เรียนรู้แพทย์วิถีพุทธ จากสวนป่า
นาบุญ 1 มุกดาหาร จะมีเภสัชวัตถุที่ใช้ท าน้ าสมุนไพรฤทธิ์เย็นเช่น ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ หญ้าม้า 
ว่านกาบหอย เสลดพังพอนตัวเมีย ปลูกในสวน รวมถึงวัชพืช เช่นน้ านมราชสีห์ หญ้าปราบใบมน และ
หญ้าปราบใบแหลม ที่มีคุณสมบัติฤทธิ์เย็น ไว้กินหรือใช้ปรับสมดุลร้อนเย็น เจริญเติบโตดีกว่าบ้านอื่น 
ๆ เนื่องจากเจ้าของมองเป็นสิ่งที่มีคุณค่า มากกว่าวัชพืช ตัวอย่างพืชในสวนของชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่เคยมาเข้าอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีพุทธ เช่น 
   “ในสวนก็ปลูกเครื่องครัวก็มีหัวข่า หัวคิงไค (ตะไคร้) ใบอีตู (แมงลัก) สาระแน หอมแพว 
ต้นหอม หอมซี เครื่องครัวปลูกกิน ผักกะปลูกกิน ผักต านิน (ต าลึง) ผักปลัง มีพ้ืนที่น้อย ๆ กะปลูก
ผักกาด ผักบุ้ง เอาหยังลงได้กะเอาลง สมุนไพรมีนมราชสีห์ หญ้าปักกิ่ง กาบหอย ใบเตย ย่านาง นอก
บ้านกะไปเก็บเอา ถ้า (เวลา)ไปนอกบ้านกะเก็บสาบเสือ หญ้าม้า ใบเปล้า...อีกคนเนื้องอกอยู่ตับ 
ส่วนมากบ่รอดต้องตาย คนไข้ตกใจมาหา เฮากะเว้าเรื่องธรรมะให้ฟัง ต้มน้ าแซ่มือแซ่เท้า เอาดินสอ
พองผสมผงถ่านพอก ให่กินสมุนไพร ไปตรวจอุบลสดซื่นดีขึ้น” 

(เกดมณี สุขสะหวัน.  2561, พฤษภาคม 6) 
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   “พอกลับบ้านก็เอาสมุนไพรจากศูนย์ไปปลูกที่บ้าน ลูกชายก็ท าน้ าสมุนไพรให้กิน มาค่าย
ครั้งแรก เดือนกันยายน ปี 2560 ในอดีตเคยปลูกผักเล็กผักน้อยมาตลอด เมื่อก่อนจะเลี้ยงสัตว์ ก็เอา
มูลสัตว์มาใส่เป็นปุ๋ย เดี๋ยวนี้ไม่ได้เลี้ยงแล้ว แต่ก็ไปเก็บปุ๋ยขี้วัว ของคนข้างบ้านมาใส่ ส่วนที่บ้านก็จะมี
สมุนไพรมีครบหมด ผักหวาน บวบ ถั่ว คะไคร้ ผักหอมแต่ละชนิด หน่อข่า หน่อขิง กอไผ่ ต้นกล้วย
อย่างละต้น พ้ืนที่น้อย ต้นแป้งนัว (ต้นไชยา) หญ้าม้า ว่านกาบหอย เอาที่ศูนย์ไปปลูกที่บ้านด้วยต้นอ่ืน
มีอยู่แล้วเหมือนที่สวน ย่านาง ใบเตย อ่อมแซบ เกือบครบหมด การมีสวนช่วยให้สุขภาพดี ตื่นมาเราก็
ได้ออกแรง รดน้ าทุกวันมีสีเขียวสดชื่น มีผักบั่ว (ต้นหอม) ผักกาด ผักสลัด ผักเช มีครบหมด อย่างละ
น้อยไม่เยอะพอได้กินในครอบครัว ...เราเรียนรู้เรื่องสมุนไพรแบบที่มาค่าย เราก็เอามาแบ่งปันให้คน
อ่ืนด้วย” 

(พรรณนารี พุดทาโพ.  2561, พฤษภาคม 5) 
   “ปลูกผักที่เรากินประจ านี่เหละ ก็มี ผักบุ้ง ผักปลัง ผักหนอก ผักกาวทอง ผักต านิน 
(ต าลึง) ย่านาง ใบเตย ว่านหางจระเข้ ผักหอม ผักบั่ว (ต้นหอม) บักแขงข่ม(มะแหวง) มะเขือ ถั่ว 
มะเขือเทศ ส้มปอย ใบมะกอก ผักอีหุ่ม ผักกะด๋าว ผักกะโดน นมราชสีห์ ว่านกาบหอย หญ้าปักกิ่ง 
โสมไทย โหระพา อีตู่ (แมงลัก) กกกล้วย (ต้นกล้วย) ปลูกกินลูก อันไหนกินได้เราก็กิน”  

(พรสะหวัน  แสงทองมาลิน. 2561, พฤษภาคม 6) 
 การเลือกพืชมาปลูกในสวนในนา  เป็นไปตาการให้คุณค่าของผู้เป็นเจ้าของ ผู้ที่รู้ถึงคุณค่า
ของเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน – เย็นมักน าเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน - เย็นที่ปลูกง่าย ดูแลง่ายมาปลูกไว้ในสวน ใน
นาของตนเอง 
 การปลูกพืชไร้สารพิษ 
 การปลูกพืชไร้สารพิษ ในบริเวณที่นาค่อนข้างมีน้อย เนื่องจากเลี้ยงวัวน้อยลงไม่มีมูลสัตว์ 
และดินไม่อุดมสมบูรณ์เหมือนก่อน จึงต้องซื้อปุ๋ยเคมีมาใช้ เพ่ือให้เกิดผลผลิต แต่ในบางที่เช่นที่ดอน
ตาล เกาะกลางแม่น้ าโขง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ซึ่งดินยังมีความอุดมสมบูรณ์ 
จากการที่แม่น้ าโขงเคลื่อนผ่าน เกิดการตกตะกอนของธาตุที่พืชต้องการ ส่วนนี้ดินมีความอุดมสมบูรณ์
ไม่ต้องท าอะไร ในส่วนของสวนที่อยู่บริเวณบ้าน ส่วนใหญ่ใช้ฝุ่น คือปุ๋ยจากขี้วัว เคมี บางส่วนใช้ปุ๋ยท า
เอง บางส่วนไม่ท าอะไรกับดิน ตัวอย่างเช่น 
   “ที่คันนามีต้นตาลต้นมะม่วงต้นล าไย ในที่นาก็ไม่ได้ปลูก มันเกิดเองธรรมชาติมีผัก
ธรรมชาติมีผักต าลึง ส่วนเรื่องปุ๋ยก็ซ้ือเขาไม่ได้ท าเองซื้อเอาเป็นปุ๋ยเคมี 16 20 20 ในสวนปลูกบักแตง 
ปลูกถ่ัว”  

(แมค  จันทาวงศ์.  2561, พฤษภาคม 5) 
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   “ที่นาได้ใช้ปุ๋ยเคมี เมื่อก่อนนะใช้พวกขี้วัวขี้ควาย เดี๋ยวนี้มันหายากเลี้ยงวัวอยู่แต่ไม่ได้มี
เยอะใส่ตะกร้าก็หมดแล้ว และเมื่อก่อนมีทั้งวัวทั้งควายไถนาตอนนี้ใช้รถก็เลยต้องซื้อปุ๋ย แต่รุ่นพ่อรุ่น
แม่นะสบายไม่ต้องเอาปุ๋ยใส่ ไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้กิน สมัยนี้ต้องใส่อย่างเดียว” 

(นิคม. 2561,  พฤษภาคม 19) 
 บางส่วนก็มีความตั้งใจปลูกผักไร้สารพิษรับประทาน ดังเช่นค าให้สัมภาษณ์ของค านางและ              
พรสะหวัน ดังนี้ 
   “ส่วนมากที่บ้านจะปลูกเอง ที่เอามาปลูกเพราะว่าชอบกินผัก ปลูกตามฤดูกาล เวลา
ผักกาดก็เอาผักกาดมาหว่าน หน้าฝนก็เอาผักปลังมาปลูกปรับเปลี่ยนสลับกันไป ที่ปลูกเองเพราะไม่
อยากกินสารพิษ” 

(ค านาง  พูมชะนะ.  2561, พฤษภาคม 20)  
   “ผักที่สวนเราช่วยให้เราไม่เป็นโรคได้ เรากินดิบ ๆ (สด ๆ) ได้ เดินไปหยิบกินได้เลย ไม่
ต้องแช่ถ่อกแช่ถ่านคือเขา (เหมือนคนอ่ืน) เพราะเวลาเราไปตลาดได้ผักมาเราก็ต้องมาแช่ถ่านก่อน ถ้า
เรามีผักเองเราก็เก็บกินได้เลย” 

(พรสะหวัน  แสงทองมาลิน.  2561, พฤษภาคม 6) 
 การปลูกพืชไร้สารพิษ เป็นสิ่งที่ทุกคนให้คุณค่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ยังได้รับประทานพืชไร้
สารพิษ ที่ขึ้นเองตามธรรมชาติข้างคันนา หรือในป่า หรือในสวนซึ่งมีพ้ืนที่ไม่มาก ปุ๋ยขี้วัวที่ตนเองมี
เพียงพอที่จะใส่บ ารุงดินได้ อย่างไรก็ตามด้วยข้อจ ากัดในด้านความรู้ด้านการปลูกพืชไร้สารพิษ ท าให้
กสิกรหลายท่านใช้ปุ๋ยเคมีกับพืชผักที่ปลูกไว้เพ่ือขาย  
 ประโยชน์ต่อสุขภาพของสวน ป่า นาในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 สวน ป่า นา มีประโยชน์ต่อสุขภาพหลากหลายมุมมอง ทั้งด้านของการได้ออกก าลังกาย 
การได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี มีความสดชื่น เป็นที่มาของอาหารปลอดภัยท าให้ร่างกายแข็งแรง 
ประหยัดคา่ใช้จ่าย เป็นที่มาของการมีข้าวของไปแบ่งปันผู้อ่ืน ฯลฯ ดังค ากล่าวที่ว่า ดังนี้ 
   “ไม่ได้คิดว่าท าสวนแล้วสุขภาพดี แต่ว่าเราก็ค่อยท าไป มันก็ดีใจของเรามันก็ดีเอง เรา
ไม่ได้ไปบังคับใคร เราเหนื่อยเราก็พัก เรามีแรงเราก็ท าต่อ แบบนี้เราก็มีความสุข” 

(จันแดง.  2561, พฤษภาคม 5)  
   “ผักที่อยู่ในสวนก็แบ่งกันกินกับเพ่ือนบ้าน “ เขาขอกันกินนะแถวนั้น” ก็ขอกันกินก็เขา
แบ่งกันกินเป็นหัวข่าเป็นผักเป็นหญ้า ใครบ่มีหยังก็มาเอาเฮ็ดกิน หมากเขือหมากแค่ บ่หวง” 

(เจือ  ไชยแสง.  2561, พฤษภาคม 20)  
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   “ท านา ในนามีไม้ดู ไม้แดง ไม้ยางเฮานี่แหละ ในสวนปลูกกล้วย ล าไย ไม่ต้องซื้อผักซื้อ
หญ้า ปลูกเอาก็กินผักขม ผักปลัง กินผักหลายอย่าง ผักหนอก ผักคาวทอง ก็หาตามทุ่งไร่ทุ่งนามีเขียด 
มีกบ มีปลาดุก ปลาข่อ ไม่ต้องซื้ออาหารหาได้ ในป่าก็มีเห็ด” 

(แยง  พันธวง.  2561, พฤษภาคม 20)  
   “การมีสวนช่วยให้สุขภาพดี ตื่นมาเราก็ได้ออกแรง รดน้ าทุกวันมีสีเขียวสดชื่น” 

(พรรณนารี  พุดทาโพ.  2561, พฤษภาคม 5)  
   “เฮ็ดนา ปลูกเผือกขายที่นามีผักทุกอย่าง ที่กินได้ มีผักแขยง ผักแว่น ผักกระโดน ผักติ้ว
มีหลาย ต้นไม้ใหญ่ในนา มีแต่ต้นสมอเตี้ย เป็นยาแก้ร้อนใน เป็นยาเย็น”  

(ขัน.  2561, เมษายน 4) 
 อย่างไรก็ตามส าหรับผู้ไม่มีความรู้เรื่องเภสัชวัตถุ แม้มีสวน ป่า นาของตนเองแต่ก็ไม่สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ด้านยารักษาโรคได้ สอดคล้องกับค ากล่าวของนางพอง ที่ว่า “ที่บ้านมีสวนมีนา 
ปลูกพริก ปลูกกล้วย ในสวนมีสมุนไพรบ่ฮู้ว่ามีอะไรบ้าง เวลาป่วยก็รักษาหาหมอที่ดอนตาล” (พอง  
พิมมะสอน. 2561, พฤษภาคม 19) 
 การมีสวน ป่า นา ให้ประโยชน์ด้านสุขภาพที่หลากหลาย ทั้งในด้านการได้รับประทาน
พืชผักสดใหม่ การได้ออกก าลังกาย ความสุขที่ได้อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดี การมีทุนด้านอาหารไว้กินเอง
หรือน าไปแบ่งปัน โดยไม่ต้องซื้อหา อย่างไรก็ตามประโยชน์ของการมีสวน ป่า นา ทางด้านเภสัชวัตถุ
เพ่ือสร้างหรือฟ้ืนฟูสุขภาพนั้น จะต้องมีความรู้เรื่องเภสัชวัตถุประกอบด้วย 
 

บริบทความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญในการรักษาโรคของผู้สูงอายุในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 บริบทบุญในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 วัฒนธรรมประเพณีของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ได้รับอิทธิพลของพุทธ
ศาสนาแบบเถรวาทอย่างมาก นับแต่อดีตยาวนานจนถึงปัจจุบันประชาชนลาวได้มีแผนการด ารงชีวิต
อันงดงามผ่านประเพณีฮีตสิบสอง คองสิบสี่ ซึ่งกลายมาเป็นเอกลักษณ์ทางด้านวัฒนธรรมของ
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ฮีตสิบสอบ 
 ฮีตสิบสอง คือ บุญประเพณี 12 เดือน คองสิบสี่ คือแบบแผนประเพณี 14 อย่าง ทั้งฮีตคอง
ต่างมีคติเรื่องบุญ เกี่ยวข้องด้วย การปฏิบัติตามฮีตสิบสองนั้น ยังคงปรากฏอยู่ในวิถีชีวิตของชาว
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แต่มีทิศทางที่ลดลง ดังค าสัมภาษณ์ของพ่อวิชัย แขวงจ าปา
สัก นางเกษมณี แขวงค าม่วน และนางพรรณนารี แขวงสะหวันเขต ดังนี้ 
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   “ฮีตสิบสองคลองสิบสี่ ท าครบทุกข้อ คณะพรรคมีส่วนร่วมในการควบคุมจารีตของ
ประชาชน เจ้าอาวาสมีบทบาททางด้านศาสนา มีนายบ้านควบคุมเก่ียวกับสามัญชน วัดท าเรื่องศาสนา
อย่างเดียว บุญปริวาสกรรม พระเข้ากรรม ประชาชนไปปฏิบัติธรรมเดือนอ้าย  บุญคูนลานก็ท า นาย
บ้านเป็นคนน าท า เอาข้าวเปลือกไปรวมกันที่วัดให้วัดขาย มีข้าวสารข้าวเปลือกมีเงิน 3  อย่าง บุญ
ข้าวจี่ จี่ข้าวไปวัด การบวชของชาวบ้านที่ได้บวชร้อยละ 50 บุญ 12 เดือนท าทุกเดือน เวลาการท าบุญ
ก็ไปเกือบหมดตามศรัทธา เวลามีเงินก็ไป ไม่บังคับ” 

(วิชัย.  2561, เมษายน 4) 
   “บุญเดือน 1 บุญเข้าปริวาสเป็นงานของพระสงฆ์ที่ค าม่วนไม่มี ที่เห็นจะมีก็คือที่สะหวัน               
บุญเดือน 2 บุญคูณลาน มีอยู่แต่ละบ้านที่มีนามีข้าวก็จะเอาข้าวไปถวายวัดแล้วก็จบ  บุญเดือน 3               
บุญข้าวจี่ ก็ปิ้งข้าวจี่ใส่ไข่ บางครั้งบางวันก็ใส่ปลาร้า และก็ตั้งกองบุญรวมกัน ตอนเช้ามาก็ถวาย
สังฆทาน แล้วก็จบบุญข้าวจี่ บุญเดือน 4 บุญพระเวส ก็จะมีการปั้นรูป ชูชก พราหมณ์ และนางอามิ
ทาตา ก็แบ่งกันว่าหมู่บ้านไหน คุ้มไหนจะได้แบบไหนก็แบ่งกันท า  มีการรวมกันตั้งกองบุญ มีเย็บ
ขันหมากเบ่ง มีก่อพระทราย ก่อล้อมเจดีย์ ตอนเย็นมีแห่ไปเชิญพระเวส ตอนเย็นมีการฟังธรรมมาลัย
หมื่น มาลัยแสน จะฟังทั้งคืนจนสว่าง ตอนเช้าก็มีตัก บาตรแล้วถวายสังฆทาน เป็นจบบุญเดือน 4  
บุญเดือน 5 ประเพณีสงกรานต์ ก็เฮฮาเหมือนเดิม มีการสรงน้ าพระ แล้วแต่วัดบางวัด จัด 5 วัน               
บางวัด 7 วัน บางวัด 4 วัน ก็แล้วแต่แล้วก็มีการท าบุญตักบาตร ถวายสังฆทานในวันสุดท้ายแล้วก็จบ                
บุญเดือน 6 วันวิสาขบูชา มีก่อพระทรายกองใหญ่แล้วก็มาสวดพระทราย มีกองหมากเบง พันกาบ                   
มีการมารวมตัวกันของคนในหมู่บ้าน สวดหมู่ใหญ่ทั้งหมู่บ้าน ตอนเย็นมีการนอนวัดจ าศีล ตื่นเช้า
ท าบุญตักบาตรถวายสังฆทานก็จบ บุญเดือน 7 คิดไม่ออก บุญเดือน 8 เข้าพรรษาเตรียมผ้าไตร 
เตรียมเทียนเข้าพรรษา หลาย ๆ อย่าง ที่พระจ าเป็นต้องใช้ และน าไปถวายพระ มีต้นเงินมีเทียน ตอน
เย็นก็มีจ าศีล ตักบาตรถวายสังฆทาน บุญเดือน 9 ห่อข้าวประดับดิน เตรียมทุกอย่าง ผลไม้ ฝรั่ง กล้วย 
อ้อย ฟักทอง นึ่งห่อใส่เป็นหมก ๆ ไว้ ตอนเย็นมีนอนวัด จ าศีล ตื่นมาน าห่อหมกประดับดินไปวางไว้
ตามที่ต่าง ๆ ตั้งแต่ ตี 1 - 5 แล้วก็ สาย ๆ เจ็ดโมงแปดโมง ใส่บาตรแล้วก็จบ บุญเดือน 10 ห่อข้าว
สาก ท าเป็นพวง หว่านไม้วาง หลังจากถวายพระเหลือก็เอาไปไร่ไปที่นา ใครไม่มีนาก็มาไว้ตามรั้วบ้าน
ถวายเจ้าที่เจ้าทาง ใส่บาตร บุญเดือน 11 ออกพรรษา รวมกันท าบุญเหมือนกัน ท ากัน 3  วัน 5 วัน                 
ก็แล้วแต่จะรวมกัน ตื่นมาก็ถวายสังฆทานแล้วก็จบ บุญเดือน 12 กฐิน ท าบุญเหมือนคนไทย” 

(เกตมณี  สุขสะหวัน.  2561, พฤษภาคม 19) 
   “ฮีต 12 คลอง 14 ก็ยังท ากันอยู่ ก็แล้วแต่คนไม่มีการบังคับกัน ใครจะไปก็ได้ไม่ไปก็ได้ 
เทียบกับสมัยในอดีตกับปัจจุบัน มันจะส าเร็จรูปหมดในอดีตเราจะท าเอง จะท าอะไรเราก็รวมกันมาท า
เป็นกลุ่มเป็นก้อน แต่ปัจจุบัน เห็นแต่ละอย่างก็มีแต่ศรัทธาได้คนละนิดคนละหน่อยมาตกแต่งแบ่ง                 
ใส่กันเอาของส าเร็จรูปมาเลย ปัจจุบัน เดือน 1 เป็นงานพระธาตุของธาตุอีฮ้ัง สะหวันเขต คนก็มาจาก
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ทั่วสารทิศของประเทศเป็นงานประเพณี แต่พอเดือน 2 มันไม่ใช่พ้ืนที่เรา มันคือพ้ืนที่อ่ืน เช่น ที่สาละ
วัน เขาจัดที่ด่านมน บางครั้งพ่ีน้องเราที่อยู่เมืองไทย เขาก็แห่แผ่บุญรวมกันกลับไปท าที่บ้าน คนที่บ้าน
ที่ไปอยู่แถวอ่ืน พอมีงานเขาก็ชวนกันมา อย่างงานเดือน 2 ที่เขาจัดถ้าเราสะดวกเราก็ไปไม่สะดวกเรา
ก็ไม่ไป บุญเดือน 3  ก็คือพระธาตุเมืองเก่า 3  วัดภู จ าปาสัก เดือน 4 พระธาตุเฮือนหิน เมืองไชโพธิ์
ทอง แขวงสะหวันเขต ใครอยากมาก็มา แต่อยู่ในถิ่นของตัวเองก็ท าอยู่แล้ว เดือน 5 สงกรานต์ ทั่ว
ประเทศเลย เดือน 6 บุญบั้งไฟ อิงตามสถานที่บ้านใคร ก็ไม่ได้จัดกันทุกวัด เดือน 7 ไม่มี มีแต่เดือน 7 
เนี้ยมันไม่มีบุญ เดือน 8 เข้าพรรษา เดือน 9 ห่อข้าวประดับดิน เดือน 10 ห่อข้าวสาก เดือน 11 ออก
พรรษา เดือน 12 งานธาตุหลวง งานลอยกระทง” 

(พรรณนารี  พุดทาโพ. 2561, พฤษภาคม 5) 
 

 
 

ภาพที่  23  ชาวบ้าน มารว่มท างานใบตองที่วัดงานบุญพระเวสในวันรุ่งขึ้น 
ที่มา  (ทาริกาณ์  แหลมโคกกรวด.  ภาพถ่าย. 2561, มีนาคม 20) 
 พุทธศาสนิกชนชาวสาธารณรัฐประชาชนลาว โดยเฉพาะผู้สูงอายุ ยังคงเข้าวัด เสียสละ
แรงงาน เวลา ความสามารถ ในการร่วมท างานใบตองเพ่ือใช้ในงานบุญพระเวสที่วัดในวันรุ่งขึ้น             
โดยเริ่มท าตั้งแต่ช่วงสาย และเสร็จประมาณ 4 โมงเย็น ด้วยบรรยายกาศสงบทุกคนมีสมาธิการงาน
ใบตองของตน อย่างไรก็ตามเมื่อทีมผู้วิจัยขออนุญาตพูดคุยสอบถาม ก็ยินดีวางงานและพูดคุยกับทีม
ผู้วิจัยด้วยไมตรี นางบุญมี (เสื้อสีขาวในรูป) กล่าวถึงความส าคัญของวันศีลว่า “วันศีลนี่ลงทุกศีล ลูก
ทุกคนลงศีลหมด ลูกก็ไม่ต้องไปท างาน วันศีลแม่ไม่ไปไหนนะ วันศีลอยู่บ้านหมด ไม่มีใครไปท างาน 
อยู่เฮือนก็หาอยู่หากินกันไป กินพืช กินปลาเหมือนเดิม แต่ไม่ได้ฆ่า ตักบาตรทุกศีล วิสาขบูชา มาฆะ
บูชา ก็มาวัด” (บุญมี. 2561, มีนาคม 20) 
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 ฮีตสิบสองหรือบุญประเพณี 12 เดือนในสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็น
กิจกรรมที่ท าให้ชาวชุมชนมีความสุข ได้ท ากุศลร่วมกับผู้อ่ืน ได้ใช้แรงกาย แรงปัญญาในการจัดงาน 
การเตรียมของ เตรียมสถานที่ร่วมงานบุญ ได้สังสรรค์กับเพ่ือนบ้าน พบเจอเพ่ือนเก่า ญาติพ่ีน้องที่
ท างานต่างพ้ืนที่ ได้ลดกิเลส เสียสละ แรงกาย ทุนทรัพย์ แรงปัญญา ของตนเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดีทั้งด้านกาย จิต สังคม และปัญญา อย่างไรก็ตามมีข้อสังเกตว่า งานบุญที่
ชาวบ้านให้ความส าคัญและมาร่วมงานมาก คืองานบุญที่เกี่ยวกับความสนุกสนานเช่น บุญสงกรานต์ 
บุญบั้งไฟ และงานบุญที่เกี่ยวกับวันส าคัญทางพุทธศาสนา ที่รัฐก าหนดให้เป็นวันหยุดราชการ ขณะที่
งานบุญเกี่ยวข้องกับพุทธศาสนาน้อย เช่นบุญห่อข้าวประดับดิน บุญข้าวสาก บุญวิถีบูชาเทพอารักษ์ 
จะมีการปฏิบัติน้อยลง อย่างไรก็ตามพบว่า ถ้าองค์การบริหารหมู่บ้าน นายบ้าน มีความเข้มแข็งให้
ความส าคัญกับฮีตสิบสอง จะช่วยธ ารงรักษาประเพณีดีงามนี้ต่อไปได้ 
 คองสิบสี่ 
 คองสิบสี่ ค าว่า คอง เป็นภาษาลาว แปลว่า แบบ แบบอย่าง คองสิบสี่ หมายถึง แบบแผน
ประเพณีหรือคองธรรมที่คนโบราณได้ปฏิบัติสืบกันมา 14 อย่าง คองสิบสี่ซึ่งมีมีหลายแบบ แบบที่
แพร่หลายมี 4 แบบ คือ คองสิบสี่ธรรมดา ใช้ส าหรับทุกคน คองสิบสี่ส าหรับผู้น า คองสิบสี่ส าหรับ
พระสงฆ์ และคองสิบสี่ส าหรับประชาชน ในที่นี้จะกล่าวเฉพาะคองสิบสี่  ส าหรับประชาชน                           
เป็นประเพณีของชาวบ้านเป็นวัฒนธรรมและกฎกติกาของชุมชนหรือวิถีชีวิตของคนในสังคมนั้ น ๆ 
เป็นการปฏิบัติให้ถูกต้องตามมารยาทในสังคมมี 14 ข้อดังนี้ 
  คองที่ 1 เมื่อได้ข้าวใหม่ หรือผลไม้ที่เป็นผลใหม่ ผู้เป็นเจ้าของอย่าเพ่ิงกินก่อนต้องน าไป
ถวายทานให้กับผู้มีศีลก่อน แล้วตนเองจึงค่อยกินและให้น าไปแจกจ่ายให้กับญาติพ่ีน้องด้วย 
  คองที่ 2 อย่าโกงตาชั่ง อย่าจ่ายเงินกู้ อย่าปลอมแปลงเงินตรา และอย่าพูดค าหยาบต่อ
กัน 
  คองที่ 3 ให้พร้อมเพรียงกันท ารั้ว หรือก าแพงวัดและบ้านเรือนของตน แล้วปลูกหอ
เทวดาไว้ 4 มุมบ้านเรือนของตน  
  คองที่ 4 ให้ล้างเท้าก่อนขึ้นบ้าน  
  คองที่ 5 เมื่อถึงวันพระวันศีล 7 ค่ า, 8 ค่ า, 14 ค่ า และ15 ค่ า ให้ขอขมาก้อนเส้า เรือน
ไฟ แม่บันได และประตูเรือนที่ตนอาศัย 
  คองที่ 6 ให้ล้างเท้าก่อนเข้านอนในตอนกลางคืนทุกครั้ง 
  คองที่ 7 เมื่อถึงวันพระให้ภรรยาน าดอกไม้ ธูป เทียนมาขอขมาสามี และญาติผู้ใหญ่ของ
สามีและให้น าดอกไม้ ธูป เทียนไปถวายพระสงฆ์ที่วัดด้วย 
  คองที่ 8 เมื่อถึงวันพระ 14 หรือ 15 ค่ าให้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้าน
แล้วท าบุญตักบาตรเลี้ยงพระ 
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  คองที่ 9 เมื่อพระภิกษุมาบิณฑบาต อย่าให้ท่านยืนคอย เวลาใส่บาตรอย่าให้มือถูกบาตร
และอย่าถูกตัวพระภิกษุสามเณร ขณะใส่บาตรนั้นอย่าสวมรองเท้า กางร่ม เอาผ้าคลุมศีรษะ อุ้มหลาน 
และถืออาวุธต่าง ๆ 
  คองที่ 10 เมื่อพระภิกษุเข้าปริวาสกรรม ให้จัดข้าวตอกดอกไม้ ธูป เทียนและเครื่อง
อัฐบริขารไปถวายท่าน 
  คองที่ 11 เมื่อเห็นพระภิกษุเดินผ่านมา ให้นั่งลงยกมือไหว้ก่อนแล้วจึงค่อยพูดคุยด้วย 
  คองที่ 12 อย่าเหยียบเงาพระภิกษุผู้มีศีลบริสุทธิ์ 
  คองที่ 13  อย่าเอาอาหารที่ตนหรือคนอื่นกินแล้ว ไปถวายพระสงฆ์หรือเอาไว้ให้สามีกิน  
  คองที่ 14 อย่าเสพกามคุณในวันพระ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันมหาสงกรานต์
และวันเกิดของตน 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่  24  คองสิบสี่ส าหรับปกครองลูกบ้าน คัดลอกโดยนายบ้านโพนทอง 
ที่มา  (ผุสดี  เจริญไวยเจตน.์ ภาพถ่าย. 2561,  เมษายน 4) 
 คองสิบสี่ส าหรับประชาชน ยังคงท าหน้าที่เป็นกฎระเบียบของหมู่บ้าน เพ่ือสร้างความสงบ 
ร่มเย็น ให้กับประชาชนเช่นในอดีต สอดคล้องกับค ากล่าวของนายบ้านพะนม แห่งบ้านโพนทอง แขวง
จ าปาสัก หมู่บ้านที่ได้รับรางวัลหมู่บ้านปลอดคดี ผู้คัดลอกคองสิบสี่ส าหรับประชาชนไว้ในสมุดบันทึก
งานปกครองเพ่ือให้อ้างอิงเวลาไกล่เกลี่ยคดีต่าง ๆ ดังนี้ 
   “หมู่บ้านปลอดคดี คือ หมู่บ้านนี้ไม่มีคดีร้ายแรงถึงขั้นขึ้นโรงขึ้นศาล คดีนับตั้งแต่ขโมย 
ยาบ้าอะไรต่าง ๆ ขโมยเป็ดขโมยไก่เล็กน้อย แก้ไขเฉพาะภายในหมู่บ้านเรานี้ได้เรียบร้อยถือว่าดูแลได้
ในหมู่บ้าน ไม่ได้ให้ยุ่งยากไปถึงอ าเภอ ...เวลามีความขัดแย้งอย่างเรื่องดินเรื่องดอนเรื่องคดีต่าง ๆ จะ
เข้าสู่คณะไกล่เกลี่ย ประกอบด้วย นายบ้าน ปกช (ป้องกันชาติ - ทหาร) ปกส (ป้องกันสงบ - ต ารวจ) 
และแนวโฮม แนวโฮมคือผู้ที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ซึ่งทางอ าเภอจะมาประกาศเป็นทางการ ผู้เป็นแนวโฮม
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จะเลือก 3  ท่านขึ้นเป็นหัวหน้า แนวโฮมจะประชุมกันทุกวันศุกร์ ที่ 5 คุ้มนี่ก็มีอยู่ 40 ท่าน เลือกมา
เนี่ย 7 ท่านนี้เป็นหัวหน้า เหลือจากนั้นเป็นผู้รองหมด เป็นกรรมการหมด รวมหมดทั้ง 5 คุ้ม 5 บ้าน 
แนวโฮม ท าหน้าที่ ไกล่เกลี่ยความขัดแย้งอย่างเรื่องดินเรื่องดอนเรื่องคดีต่าง ๆ เข้าร่วมกับนายบ้าน 
ฮีต 12 เรานี่ ก็ถือว่าขึ้นกับแนวโฮม มอบให้กับแนวโฮมหมด …คองสิบสี่ ถือว่าเป็นกฎระเบียบของ
หมู่บ้าน เป็นจารีตของบ้าน เราหามาถือว่าเพ่ือแก้ไขปัญหาของบ้าน” 

(พะนม สุโพพาบ.  2561, เมษายน 4) 
 คองที่ 8 เมื่อถึงวันพระ 14 หรือ 15 ค่ าให้นิมนต์พระสงฆ์มาเจริญพระพุทธมนต์ที่บ้านแล้ว
ท าบุญตักบาตรเลี้ยงพระ นั้นพบว่า ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ส่วนใหญ่ยังคงให้
ความส าคัญกับวันพระใหญ่ ขึ้น 14 - 15 ค่ าอยู่ แต่กิจกรรมที่ท าอาจลดทอนไปตามวิถีชีวิต เศรษฐกิจ
ที่เปลี่ยนไป ดังค าสัมภาษณ์ ต่อไปนี้ 
   “ไปท าบุญทุกเดือน ไม่มีไรมากท าบุญตักบาตรทุกวันพระวันศีล เวลามีบุญใหญ่               
งานประเพณีก็ไปอยู่วัดทั้งวันเลย ก็ใส่ชุดขาวส าหรับผู้เฒ่าผู้แก่ ก็ไปช่วยงานที่วัดเสร็จแล้วตอนเย็น
ค่อยกลับบ้าน” 

(ดวง สมศักดิ์.  2561, พฤษภาคม 5)  
   “เรื่องวันศีลก็จัดใน วัดของหมู่บ้านของตัวเองอยู่แล้ว วันศีลคือ 15 ค่ า และ 8 ค่ า 8 ค่ า
คนจะไปน้อย 15 ค่ า คนจะไปเยอะ เข้าวัดก็จะนุ่งขาวห่มขาว ไหว้พระ ถือศีล 5 ศีล 8 ถวายสังฆทาน 
ตักบาตร ตามความสะดวกของตัวเอง” 

(พรรณนารี  พุดทาโพ.  2561, พฤษภาคม 5) 
   “ใครบ่มีหยังก็มาเอาเฮ็ดกิน หมากเขือหมากแค่ บ่หวง และเอาไปท าบุญไปบ่อยทุกศีล                  
วันพระก็ต้องไป” 

(แยง  พันธวง.  2561, พฤษภาคม 20) 
 ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวยังคงปฏิบัติตามคองสิบสี่ โดยเฉพาะเรื่องการให้
ความเคารพกับผู้สูงอายุ การยกย่องผู้มีอายุ 60 ปีเป็นแนวโฮมมอบบทบาทหน้าที่ในการท ากิจเรื่อง
การไกล่เกลี่ย เรื่องงานบุญประเพณี อันเป็นกิจที่ก่อให้เกิดความสามัคคีของคนในชุมชน ส่งผลให้
ผู้สูงอายุเป็นผู้เฒ่าที่ลูกหลานเหลนรัก เป็นผู้ควรนับถือ เป็นตัวอย่างที่ดี เข้าวัดฟังเทศน์ ตามฮีตเฒ่า
คอง นอกจากนี้คองสิบสี่นั้นให้ความส าคัญกับศีล ซึ่งคือการกระท าอันเป็นปกติของชีวิต การรักษากาย 
วาจา ใจให้เรียบร้อย เป็นแบบอย่างท่ีดีงามให้คนในสังคม รวมถึงการเพิ่มอธิศีล ห้ามเสพกามคุณในวัน
พระ เพ่ือความเจริญ สงบ สันติของตนเองและชุมชน ดังพุทธพจน์ทีว่า สุข  ยาว ชรา สีล  ศีลน าสุขมา
ให้ตราบเท่าชรา  
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 ความหมายของบุญ 
 บุญ เป็นค าที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวพุทธศาสนาทุกคน ตั้งแต่เกิดจนตาย เมื่อเด็กเกิดใน
ครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ ก็บอกว่าเด็กมีบุญ ท าความดีก็เรียกท าบุญ เมื่อเสียชีวิตก็ใช้ค าว่า หมดบุญ 
สิ้นบุญ ฯลฯ แต่เมื่อสอบถามถึงความหมายของบุญ พบว่าการให้ความหมายของบุญไม่เหมือนกัน   
บางท่านให้ความหมายไม่ได้ แต่บอกวิธีท าบุญที่ตนเองท าได้ ซึ่งมักเป็นการท าบุญในหมวด ทาน และ
ศีล ตัวอย่างเช่น 
  การให้ความหมายของบุญ 
   “เวลามันจะดีกินอะไรก็ดี เวลามันไม่ดีกินอะไรก็ไม่ดี เรื่องบุญเรื่องบาปพ่อก็เชื่อ ไปวัด
ไปวาตักบาตรหยาดน้ าแล้วก็ถือศีล ถือศีล 5”  

(พ่อเฒ่าป่า. 2561, มีนาคม 20) 
 

 
 

ภาพที่  25  กระดาษจดศีล 5 เพ่ือจดจ าของชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
   “การท าบุญ คือท าทานเอากับข้าว เอาธูปแทนไปวัด ท าตามคนส่วนใหญ่ เชื่อว่าท าบุญ
ท าให้แข็งแรง เวลาท าบุญตามที่คิดจะตั้งจิต คือ ขอให้ร่างกายแข็งแรง ท าบุญตามเทศกาล ทุกวันพระ
ตักบาตร” 

(แม่พร.  2561, มีนาคม 20) 
   “บุญคือเครื่องช าระกิเลสแต่ว่าศาสนาเฮาเข้าใจผิดหลาย บุญต้องมีทรัพย์หลาย ๆ ตาย
ไปไปสวรรค์ทุกมื้อ(วัน)นี้เข้าใจแบบนี้ แท้จริงบุญคือ ค าโลกุตระ เหนือโลก เดี๋ยวนี้เอาลงมาต่ า ๆ น่า
เสียดายบ่มาทางสัตบุรุษที่บรรลุธรรม”  

(เกดมณี  สุขสะหวัน.  2561, พฤษภาคม 6)  
   “บุญคือการไม่เป็นโรค” 

(พรสะหวัน แสงทองมาลิน.  2561, พฤษภาคม 6) 
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   “การท างานด้วยความตั้งใจ คือบุญ”  
(วิชัย.  2561, เมษายน 4) 

   “บุญ คือ ก็คือการบอกคน เล่าสู่กันฟัง อธิบายไม่ถูกว่าเป็นอย่างไร เช่นบอก ยา 9 เม็ด 
คืออะไร เขาก็ฝากซื้อ เราก็บอกไม่รู้ต้องไปเอาเอง เราก็บอกได้แต่แบบนี้อย่างอ่ืนก็บอกไม่เป็น” 

(พรรณนารี พุดทาโพ.  2561, พฤษภาคม 5)  
 สรุปการให้ความหมายของบุญของชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความ
หลากหลาย แต่มีทิศทางของสิ่งดี ท าดี หรือเกิดผลดี การท าบุญสามารถแบ่งได้เป็น 2 หมวด คือ การ
ท าทาน และการปฏิบัติศีล ซึ่งเมื่อกระท าให้มาก ก็จะเกิดผล คือ ภาวนา นั่นคือชาวสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ยังคงมีการปฏิบัติบุญกิริยาวัตถุ 3 อยู่ในวิถีชีวิต 
 บริบทบุญในการรักษาโรค 
 ความเชื่อเรื่องบุญกับการรักษาโรคของชาว สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว            
เป็นความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งมีความหลากหลาย ตั้งแต่ไม่เชื่อ เชื่อเล็กน้อย จนถึงระดับปฏิบัติจนได้ผล
รักษาโรคจริง ซึ่งการปฏิบัติจนได้ผลนั้นมีปัจจัยส าคัญ คือมีสัตบุรุษแนะน าแนวทางให้ ดังตัวอย่างเช่น 
   “บุญรักษาโรคแต่ส่วนน้อยนะ บางครั้งก็พอเชื่ออยู่ เวลาท าบุญก็อธิษฐานถึงพ่อแม่ที่เสีย
ไป ไปเกิดดีสูงสุด ให้มั่งมีร่ ารวย ไม่ให้เป็นห่วงอะไร ไม่ให้ลูกหลานกังวล ก็ไม่ได้ขอให้ร่ ารวยอะไร ขอ
พออยู่พอกิน ขอไม่ได้ต้องท าเอง เราต้องสร้างมาเอง” 

(จันแดง.  2561, พฤษภาคม 5)  
   “ศีลช่วยรักษาโรคแน่นอน 1) มีศรัทธา 2) มีศีล ตัวเองท ามาแล้ว ตัวเองขนาดเฮ็ดบ่ได้
ซ่ าอาจารย์กะหยังได้ซ่ านี้ จึงเชื่อเรื่องศีลรักษาโรค แนะน าลูกให้ปฏิบัติศีล แม่บ่มีเงิน แม่มีแต่ให้ธรรมะ
ให้ปฏิบัติศีลเอา เวลาลูกมาเทศกาลมีแต่อบรมเรื่องธรรมเรื่องศีล เอาไปใช้ นี่คือการเคารพแม่ เปลี่ยน
จากไปวัดมาเอาศีลจากแม่” 

(เกดมณี สุขสะหวัน.  2561, พฤษภาคม 6)  
   “ส่วนงานบุญประเพณีไม่ค่อยได้ไป แต่งานบุญใหญ่ ๆ จะไปตลอดทุกปีไม่ได้ขาด ก็ไป
ท าบุญท าทานที่วัดตลอด เวลาท าบุญก็ไม่ได้อธิษฐานขออะไร คิดว่าบุญช่วยให้สุขภาพแข็งแรง ไม่
เจ็บป่วย มีนาก็คิดว่าตัวเองมีบุญ”  

(แมค จันทาวงศ์.  2561, พฤษภาคม 5)  
   “บ่ฮู้บ่เชื่อว่าท าบุญ รักษาโรคได้ไหม และใจรักษาโรคได้ รักษาได้ยังไง ก็บ่ฮู้คือกันว่าท า
ไม่ถึงเจ็บป่วย” 

(แพง ไพรมณี.  2561, พฤษภาคม 19) 
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 สรุปบุญกับการรักษาโรค ขึ้นกับความเชื่อส่วนบุคคล ซึ่งความเชื่อนั้นเริ่มจากความศรัทธา 
อย่างไรก็ตามความเชื่อมั่นในการใช้บุญรักษาโรค มีปัจจัยส าคัญ คือการมีสัตบุรุษมาชี้แนวทางการ
ปฏิบัติ  
 บริบทความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญในการรักษาโรค 
 จากการสอบถามชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยส่วนใหญ่ เชื่อว่าการใช้
เภสัชวัตถุร่วมกับท าบุญจะท าให้หายโรคได้ ดังเช่น  
   “การปฏิบัติศีล คือ แต่งขันธ์5 (ธูป เทียน ดอกไม้) ไปวัดไปหาพระท าพิธีแล้วน ามาบูชา 
(ยกขึ้นเหนือหัว) ตั้งจิตเอาอยากได้อะไรก็ให้ตั้งจิตเอา ป่วยก็ขอให้หายโรค ขอให้กินยาแล้วถูกกัน” 

(แม่พร.  2561, มีนาคม 20) 
 

 สรุปความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุกับบุญในการรักษาโรคนั้น โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เชื่อเรื่องบุญ
รักษาโรคจะให้ความส าคัญกับการท าบุญ คือรักษาศีล ลดกิเลส สิ่งที่เป็นโทษ มากกว่าด้านวัตถุ                    
ซึ่งความเชื่อดังกล่าวเกิดจากการได้รับความรู้จากแพทย์วิถีพุทธ ที่สวนป่านาบุญ จังหวัดมุกดาหาร 
 สรุปเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชื่อว่าการรับประทาน
อาหารธรรมชาติไร้สารพิษ ช่วยให้ร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรค เมื่อเจ็บป่วย ก็แสวงหาวิธีการรักษาตาม
ความเชื่อ ความสะดวกของตน แต่ไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นว่าต้องเป็นการแพทย์แผนใด ถ้าทราบว่าเภสัช
วัตถุใดรักษาโรคได้  ก็ยินดีที่จะทดลองใช้  การแสวงหาวิธีการรักษาโรคนั้นไม่จ ากัดเ ฉพาะ
ภายในประเทศเท่านั้น มีการแสวงหานอกประเทศคือประเทศไทย และประเทศเวียดนาม ที่มีพ้ืนที่
ติดกัน สะดวกในการเดินทาง ส าหรับการท าบุญที่ยังคงอยู่ในวิถีชีวิตของชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ผ่านฮีตสิบสองคองสิบสี่ แม้มีความเคร่งครัดลดลง แต่ยังมีการปฏิบัติอยู่ ผู้ปฏิบัติอยู่
ได้ผลดีทางใจ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของปัจจัยแห่งการหายโรค มีสุขภาพดี อายุยืน 
 



บทท่ี  6 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา 

ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย  
 

 ผู้วิจัยได้น ำข้อมูลที่ท ำกำรศึกษำในขั้นตอนที่หนึ่ง กำรวิจัยเชิงคุณภำพ มำท ำกำรคัดสรร
ข้อควำมสัมภำษณ์ในประเด็นต่ำง ๆ ที่เกี่ยวกับเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศ
ไทย และสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ร่วมกับกำรสังเครำะห์ข้อมูลที่ได้จำกกำรลงเก็บ
ข้อมูลภำคสนำมและกำรทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องมำจัดท ำแบบสอบถำม ได้ข้อค ำถำมจ ำนวน 
60 ข้อ และน ำไปส ำรวจกับกลุ่มเป้ำหมำย คือผู้สูงอำยุที่อำศัยอยู่ในประเทศไทย จ ำนวน 500 คน 
จำกนั้นน ำข้อมูลจำกแบบสอบถำมมำประมวลผลทำงสถิติ ด้วยสถิติพรรณนำ และกำรวิเครำะห์
องค์ประกอบเชิงส ำรวจ (Factor Analysis) เพ่ือได้องค์ประกอบเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับ
บุญในประเทศไทย ตำมวัตถุประสงค์กำรวิจัยข้อที่ 2 ซึ่งผู้วิจัยแบ่งหัวข้อกำรน ำเสนอ ดังนี้ 
  1.  กำรคัดสรรบทสัมภำษณ์เพ่ือสร้ำงข้อค ำถำม  
  2.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
  3.  ผลกำรวิเครำะห์ข้อมูลองค์ประกอบของเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับบุญ
ของผู้สูงอำยุในประเทศไทย 
 

การคัดสรรบทสัมภาษณ์เพ่ือสร้างข้อค าถาม  
 ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลเชิงประจักษ์โดยกำรลงพ้ืนที่ภำคสนำมและกำรสัมภำษณ์แบบ
เจำะลึก เพ่ือศึกษำเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอำยุในประเทศไทย โดยใช้
หลักกำรวิเครำะห์สำมเส้ำ (Triangulation Analysis) หลังจำกนั้นได้น ำข้อมูลจำกกำรสัมภำษณ์มำคัด
สรรและสังเครำะห์ข้อมูลเพ่ือสร้ำงข้อค ำถำม และน ำไปเก็บข้อมูลกับประชำกรกลุ่มเป้ำหมำย อนึ่ง 
งำนวิจัยนี้มีขอบเขตเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ซึ่งเป็นไปตำมวัฒนธรรมกำรปลูกพืชของชำวไทลำว                   
ในพ้ืนที่กำรวิจัยนี้ อย่ำงไรก็ตำมเนื่องจำกควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีกำรเกษตร และปัจจัยอ่ืน                    
ท ำให้ชำวไทลำวในปัจจุบันบำงคนมีกำรท ำไร่เพ่ิมเติม ผู้วิจัยจึงเลือกใช้ค ำว่ำ “สวนป่ำนำไร่”                     
ในแบบสอบถำม เพ่ือใช้ในควำมหมำยของกำรมีสวน มีป่ำ มีนำ หรือมีไร่ อย่ำงใดอย่ำงหนึ่ง หรือหลำย
อย่ำงรวมกัน  ซึ่งรำยละเอียดข้อมูลกำรให้สัมภำษณ์และข้อค ำถำมมีดังตำรำงข้ำงล่ำง 
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ตารางที ่ 4   ข้อค าถามและข้อมูลการให้สัมภาษณ์เรื่องเภสัชวตัถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
1 หากผู้สูงอายุ เรียนรู้ชีววิทยาพืชและสัตว์ คือ

สมุนไพรมีฤทธิ์เป็นยา (เภสัช) 9 รส ก็สามารถ
เลือกใช้พืชยา หรือพืชทดแทนเพ่ือรักษาและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพได ้

ยาสมุนไพรที่ใช้รักษาโรคอาศัยป่า ผมไปเก็บตามป่า ต้นไม้มันเป็น
ยาทั้งนั้น ...กรณีที่ต้นไม้ที่อยู่ในต ารับยาไม่มีแล้วท าอย่างไร แพทย์
แผนไทยนะมันมีอยู่ 9 รสในโลกนี้ถ้าต้นที่ว่านี้มันชิมดูว่ามันเป็นรส
อะไรสมมุติว่าเป็นฤทธิ์ร้อนปุ๊บได้หมดเลยพริก กระเทียม ขิงแทน
กันได้หมดเลย หรือไม่ก็รวมกันทั้งหมดแล้วเอามาท าเป็นยาลงใน
ต ารับเดียวได้เลยหรืออย่างที่ท า หรือเนี่ยเอาทั้งหมดเลยที่อยู่ในนี้
มารวมกันแล้วไปลงในหม้อมากินได้เหมือนกัน 

(ได้คิ ด  ดวงวงษา .   2561 , 
เมษายน 16) บ้านราชธานีอโศก 
จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย 

2 ความรู้เรื่องป่าส าคัญมากส าหรับผู้สูงอายุ เพราะ
ป่าให้สมุนไพรเป็นยา (เภสัช) และให้บรรยากาศ
ฟ้ืนฟูธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย 

สมุนไพร เอามาจากป่าสงวนได้ความรู้จากพ่อแม่แต่เดิม เวลาปวด
ท้อง กินขมิ้น ว่านไพร ใบฝรั่ง (รสฝาด) ใช้ยางชาติทาเวลาเจ็บปาก 

(สุนทร.  2561, มีนาคม 20) 
บ้ านโพนสิน เมืองไกสอน - 
พมวิหาร สะหวันเขต สปป.ลาว  

3 พืชผักสวนครัวเสมือนสนามความรู้ของผู้สูงอายุ 
เพราะทั้งพริก กล้วย เครื่องเทศต่าง ๆ ใช้
ท าอาหารและยาในชีวิตประจ าวัน 

ที่บ้านมีสวนมีนา ปลูกพริก ปลูกกล้วย ในสวนมีสมุนไพรบ่ฮู้ว่ามี
อะไรบ้าง เวลาป่วยก็รักษาหาหมอท่ีดอนตาล 
 

(พอง พิมมะสอน.   2561 , 
พฤษภาคม 19) บ้านดอนหวาย 
เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
4 เภสัชวัตถุพืช 9 รส และฤทธิ์พืชทั้งร้อนและเย็น 

เป็นภูมิรู้ที่ผู้สูงอายุต้องศึกษา เพ่ือคัดสรรมา
รับประทานเป็นอาหารและยาได้ตรงกับอาการ
ของร่างกายด้วยตนเอง 

สวนผักที่เราปลูกไว้ได้ใช้ประโยชน์ท าอาหาร ซึ่งได้เรียนรู้จาก
อาจารย์หมอเขียวว่าชนิดใดเป็นพืชผักฤทธิ์ร้อน ฤทธิ์เย็น ใช้แก้ไข
ป้องกันส าหรับผู้มีอาการป่วยจากร้อน เย็นหรือร้อนเย็นพันกันได้  
ท าให้สุขภาพด ี
 

(พิ ม ล พ ร  สุ น ท ร ก ะ ลั ม พ์ .  
2561 , เมษายน 18) บ้านราช
ธานีอโศก จ . อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 

5 ระบบนิเวศของ “นา” ให้ผักผลไม้ที่มีทั้งฤทธิ์
ร้อน-เย็น เพ่ือเป็นโภชนาบ าบัดรักษาและป้องกัน
โรคได้ 

ปลูกพืชเริ่มแรกชอบทานผัก ตามชนบทหาผักตามสวนไร่นามาปรุง
อาหารประจ าเพราะไม่มีตลาด และเมื่อเป็นมะเร็งจะปลูกเพ่ือ
รักษาตัวเองกินผักเป็นยา  
 

(นงยันต์ หาระวงค์.  2561 , 
เ ม ษ า ย น  18) อ . เ มื อ ง  
จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย 

6 ระบบนิเวศของ “สวน” ให้ผัก ผลไม้ สมุนไพร 
และเครื่องเทศ ทั้งที่เป็นโภชนาบ าบัดและเป็น
เภสัชวัตถุทดแทน เภสัชวัตถุจากนาและไร่  

ในสวนจะมีทั้งผักฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อน ผักฤทธิ์เย็น ฉันเป็นมะเร็ง
ที่เต้านมขวาได้ใช้ศาสตร์อาจารย์หมอเขียวรักษา ใช้อาหารเป็นยา
(รักษาโรคด้วยยา 9 เม็ดโรคหายไปภายใน 3  เดือน) 
 

7 ผู้สูงอายุที่ฝึกกรรมฐานและเข้าสู่ภายในจิตได้
อย่างคล่อง จะสามารถใช้ระบบอวัยวะภายใน
รักษาโรคร่วมกับการรับประทานเภสัชวัตถุ 

ฉันเป็นมะเร็งที่เต้านมขวาได้ใช้ศาสตร์อาจารย์หมอเขียวรักษา ใช้
อาหารเป็นยารักษาโรคด้วยยา 9 เม็ดโรคหายไปภายใน 3  เดือน 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
8 ผู้สูงอายุเคยใช้ชีวิตที่มีระบบนิเวศของสวนป่านา

ไร่ สมบูรณ์ จึงมีภูมิรู้เภสัชวัตถุ สามารถถ่ายทอด
ให้ชนรุ่นหลัง 

แม่เรียนเรื่องยาจากแม่ตนเอง ตอนนี้พอแม่กลับบ้านก็ยังมีคนให้แม่
ช่วยหายาให้อยู่ แม่บ่ไป เขาก็ไม่ไปเอา เขาไม่รู้ยา เขาไปเอาก็ไม่ถูก 
กินแล้วก็ไม่ดี  
 

(หมวงฟง.  2561, เมษายน 4) 
ตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ 
จ าปาสัก สปป.ลาว  

9 ยาหรือเครื่องเทศบางชนิดรักษากระเพาะอาหาร 
ฉะนั้นผู้สูงอายุที่เคยใช้รับประทานเป็นประจ าจึง
ควรถ่ายทอด แบ่งปัน และขยายพันธุ์เพ่ือให้เป็น
ชุมชนสุขภาวะ 

ตัวแม่เองเคยกินยานี่ (หน่อกะพ้อ) มาตั้งแต่ตัวเล็ก ๆ แล้วก็ไม่เป็น
อะไร อยู่ที่โน่นไม่มีโรงหมอ เวลาปวดกระเพาะก็จะกินยาตัวนี้
แหละก็หาย เดี๋ยวนี้อยากกินยาโรงหมอก็กิน กินยาตัวนี้ก็กิน บ่มี
เวลาก็กินยาโรงหมอ กินยาโรงหมอกับกินยาตัวนี้ดีเท่ากันเลย 
ขึ้นกับเวลา อันนี้ปลูกเอง ปลูกกับดินธรรมดาใช้แบบนี้ปลูกเลย 
ปลูกแล้วก็จะออกหน่อแบบนี้ออกมา พอแก่แล้วก็ขุดเอามากินบ้าง
เอามาขายบ้าง 
 

10 “สวนป่านาไร่” เป็นสิ่งประกอบซึ่งกันเละกัน 
เพราะท าให้ชุมชนละแวกนั้น มีน้ าไหลทั้งผิวดิน
และใต้ดินสะดวก และเพ่ิมความชื้น ท าให้ทั้งพืช
และสัตว์เจริญเติบโต 

การปรับปรุงดินที่เสียไปให้ดีขึ้น เริ่มจากมาปลูกป่าเพ่ิมขึ้นจากที่
ท าลายป่ามาเป็นแปลงนา ในที่นาก็ปลูกพืชตระกูลถั่วหลากหลาย
ชนิดและไถกลบเพ่ือเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน 

(ถนอม  มี ท รั พย์ .   2 5 61 , 
พฤษภาคม 27) ต.ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
11 ปัจจุบันแต่ละชุมชนมีสวนป่านาไร่ ไม่ครบถ้วน

และไม่เอ้ืออิงกัน สภาพดินและน้ าใต้ดินขัดข้อง 
ชีวิตพืช สัตว์เจริญช้า จึงเปลืองปุ๋ยคอก 

เมื่อก่อนมีทั้งวัวทั้งควายไถนาตอนนี้ใช้รถก็เลยต้องซื้อปุ๋ย แต่รุ่นพ่อ
รุ่นแม่นะสบายไม่ต้องเอาปุ๋ยใส่ ไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้กิน สมัยนี้ต้องใส่ อย่าง
เดียว 
 

(นิคม.  2561, พฤษภาคม 19) 
บ้านดอนหวาย เมืองไซพูทอง 
สะหวันนะเขต สปป.ลาว 

12 การท านาหรือสวนที่ท าการแยกส่วน มองข้าม
คุณค่าของการประกอบกัน 3-4 ส่วน (สวนป่านา
ไร่) จึงท าให้ดินเสื่อมสภาพเร็ว ข้าวมีคุณภาพต่ า 
และไม่มีฤทธิ์เป็นยา 

สวนป่านาบุญเคยเป็นพ้ืนที่แห้งแล้ง ปลูกพืชไม่ขึ้น แม่ต้องอาศัย
ความเพียรในการปรับปรุงดินที่เสียไปให้ดีขึ้น เริ่มจากมาปลูกป่า
เพ่ิมข้ึนจากที่ท าลายป่ามาเป็นแปลงนา ในที่นาก็ปลูกพืชตระกูลถั่ว
หลากหลายชนิดและไถกลบเพ่ือเป็นปุ๋ยบ ารุงดินใช้ความพยายาม
ถึงปีที่ 4 จึงจะได้ผลจากเดิมปลูกข้าวไร้คุณภาพทั้งเม็ดข้าวลีบ รส
ขมและมีกลิ่นเหม็น จนกระทั่งได้ข้าวที่มีคุณภาพเมล็ดเต็ม ไม่ขม
และไม่มีกลิ่นเหม็น  
 

(ถนอม  มี ท รั พย์ .   2 5 61 , 
พฤษภาคม 27) ต.ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 

13 ภูมิรู้ ด้ านการเกษตรและนิ เวศวิทยา ท าให้
ผู้ สู งอายุสามารถฟ้ืนฟูดิน นอกจากนี้ ยั ง ได้
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ สวนป่านาไร่อินทรีย์
ป้องกันและรักษาสุขภาพได้ 

แม่ต้องอาศัยความเพียรในการปรับปรุงดินที่เสียไปให้ดีขึ้น เริ่มจาก
มาปลูกป่าเพ่ิมข้ึนจากท่ีท าลายป่ามาเป็นแปลงนา ในที่นาก็ปลูกพืช
ตระกูลถั่วหลากหลายชนิดและไถกลบเพ่ือเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
14 ลูกหลานควรท านาอินทรีย์เพ่ือสร้างสุขภาวะให้

ผู้สูงอายุ จัดอาหารตามฤดูกาลให้เป็นโภชนา
บ าบัด 

ปลูกตามฤดูกาล เวลาผักกาดก็เอาผักกาดมาหว่าน หน้าฝนก็เอา
ผักปลังมาปลูกปรับเปลี่ยนสลับกันไป ที่ปลูกเองเพราะไม่อยากกิน
สารพิษ 
 

(ค านาง พูมชะนะ.  2561 , 
พฤษภาคม 20) บ้านดงดอกไม้ 
เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว 

15 ผู้สูงอายุควรเลือกท าพืชผักสวนครัวเบา ๆ ให้เป็น
เพียงงานอดิเรก เ พ่ือให้ได้สูดไอระเหยจาก
เครื่องเทศและสมุนไพรที่เพาะปลูก 

ส่วนมากที่บ้านจะปลูกเอง ที่เอามาปลูกเพราะว่าชอบกินผัก … ที่
ปลูกเองเพราะไม่อยากกินสารพิษ 

16 ในครอบครัวหนึ่ง ๆ หรือชุมชนเครือญาติหนึ่ง ๆ 
ควรจัดสรรพ้ืนที่ให้มีสวนป่านาไร่ ติดต่อกัน เพ่ือ
รักษาน้ าใต้ดิน ระบบนิเวศ และไอระเหย เพ่ือ
สุขภาพของผู้สูงอายุ และสมาชิกชุมชน 

...ในงานกสิกรรมเนี่ยมันเป็นภาคตัดกิเลสให้กับองค์รวมของคนอื่น
ด้วยนะ กระบวนการกลุ่มมันท าให้ได้ผ่อนคลายอยู่กับธรรมชาติ
พวกนี้อาว่าโดยโครงสร้างแบบนี้ก็เป็นการรักษาโรคเหมือนกัน ถ้า
พวกชอบกลุ่มก็ต้องมีกระบวนการลงแขก  
 

(ด า ว เ ย็ น  น า ว า บุ ญ นิ ย ม .  
2561, เมษายน 11) บ้านราช
ธานีอโศก จ . อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 17 เมื่อผลผลิตเภสัชวัตถุจากสวนป่านาไร่ ที่เป็น

อินทรีย์และไร้สารพิษ ผู้สูงอายุจึงได้รับประทาน
พืชผักที่สดสะอาด 

ท ากสิกรรมเป็นคนโชคดี ได้กินผักผลไม้ไร้สารพิษสด ๆ จากต้นมี
พลังชีวิต ไม่ต้องข้ามวันข้ามคืน ไปซื้อเขา ก็เลยแข็งแรง 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
18 กิ จ ก ร รม ใน  ส วนป่ า น า ไ ร่  แ ล ะกา รหยุ ด

รับประทานเนื้อสัตว์  จะมีผลลัพธ์ทางจิตใจ 
สามารถตัดกิเลสและเจริญภาวนาได้ดี 

ขณะนี้ผักเหลือน้อยมากที่ชาวสวนจะปลูกพืชที่ไม่ใช้สารเคมีเพราะ
เขายังไม่เข้าใจว่าการท าเช่นนี้เป็นบาปเพียงแต่หวังในรายได้ที่มาก 
ไม่สนใจในความทุกข์ผู้ อ่ืน ยิ่งเราได้มาเรียนรู้ธรรมะมีศีลไม่ทาน
เนื้อสัตว์ หันมาทานพืชผักเป็นอาหาร จึงเป็นอาหารหลักที่จะต้อง
กินเป็นหลัก จึงเป็นแรงจูงใจให้ปลูกพืชผักกินเอง และแบ่งปันญาติ
พ่ีน้องหรือเหลือพอแจกจ่ายให้ผู้อื่น 
 

( พิ ม ล พ ร  สุ น ท ร ก ะ ลั ม พ์ .  
2561, เมษายน 18) บ้านราช
ธานีอโศก จ . อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 

บางที่เราคลายเครียดด้วยการไปปลูกผักปลูกหญ้าไปเลี้ยงปลาแล้ว
ก็สบายใจแต่ว่าผักที่เราปลูกมันมีประโยชน์มันท าให้เราปลอด
สารเคมีบางส่วน 
 

(รพีพรรณ พรหมชาติ.  2561, 
พฤษภาคม 18)                ต.
ด อ น ต า ล  อ . ด อ น ต า ล                 
จ.มุกดาหาร ประเทศไทย 

19 เมนูอาหารพ้ืนบ้าน เป็นสูตรก าหนดให้ผู้สูงอายุ
ต้องเพาะปลูกพืชผักกี่ชนิด และกระจายความรู้
ทั่วชุมชนและตลาดสด เช่นผักชี สะระแหน่ ฯลฯ 

มีสะระแหน่ ผักแพรว พลูคาว โหระพา ผักสะแงะ หอมเสริม 
รวมกัน ปลูกแบบธรรมชาติมาแต่ลาว แบ่งขายก็ได้ ถุงละ 20 บาท 

(นารี.  2561, เมษายน 4) บ้าน
โพนทอง เมืองโพนทอง จ าปา
สัก สปป.ลาว 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
20 การมีภูมิรู้เรื่องโภชนาบ าบัด เภสัชวัตถุ ท าให้

ผู้สูงอายุใช้ปัญญารักษาตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้ 
และอาจจะกลายเป็นผู้ช่วยรักษาผู้อ่ืนต่อไปด้วย
จิตอาสา 

ได้ยินว่าอะไรดีก็ทดลองกินตามมาตลอด แล้วก็หายอาการดีขึ้น ใช้
สมุนไพรตัวนี้ ๆ แก้อาการอย่างนี้ ๆ ก็ได้ความรู้ที่ตัวเองท าไปบอก
ต่อคนอ่ืนก็คิดว่าเป็นบุญ อย่างย่านางก็เห็นในทีวี ว่าดีก็กินตามเขา 
ท ากินเอง บางคนกินแล้วดี ก็เอาย่านางมาให้ เราก็ได้ท าเผื่อคนอื่น 
 

(พรสะหวัน แสงทองมาลิน.  
2 5 6 1 , พ ฤ ษ ภ า ค ม  6)  
แขวงค าม่วน สปป.ลาว 

21 ผู้สูงอายุที่มีภูมิรู้เรื่องวงจรอาหารของพืชและสัตว์ 
จะเข้าใจการเลี้ยงวัวควาย การท าปุ๋ยแก่พืช 
แม้แต่การเห็นคุณค่าว่าปัสสาวะก็เป็นยา 

ในอดีตวัฏจักรเขาจะเลี้ยงวัวเลี้ยงควายท านาเอาควายไถได้ข้าว
ขึ้นมา เกี่ยวข้าวนวดข้าวเสร็จก็เอาฟางให้ควายกินเพราะควายกินก็
ขี้ใส่คอกขนลงไปแปลงนา ฉะนั้นมันจะลงได้ มันก็จะเป็นวัฏฏะของ
มันได้ แต่พอหลัง ๆ มาไม่ท าอย่างนั้นขายควายทิ้ง ซื้อคูโบต้ามาใส่ 
ขี้ก็ไม่มี มันก็ไปอย่างนั้น 
 

(วิ จิ ต รา  มีทรั พย์ .   2561 , 
พฤษภาคม 27) ต.ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 

22 พืชผักปัจจุบันเป็นอาหารได้แต่เป็นอาหารพิษ 
และไม่เป็นเภสัชวัตถุ เพราะเจือปนและแปด
เปื้อนสารเคมีมาก 

ถ้าทั่วไป ก็ท าไปเรื่อย ๆ ก็หาเคมีมาใส่ไปเรื่อย ๆ เพราะไม่ได้ผลก็
หาเคมีมา ใส่มันง่ายมันไว เพราะมันถูกตัดต่ออยากได้ธาตุตัวไหนก็
ลงตัวนั้น แต่มันมีส่วนที่มันเหลือมันก็จะกลายเป็นพิษ 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
23 ข้าว ถั่ว งา เห็ด กล้วย ฯลฯ จากสวนป่านาไร่ ที่

ไร้สารพิษแต่สมบูรณ์ตามวัฎฎะ (วงจร) อาหาร
ของพืชและสัตว์ คือเภสัชวัตถุท่ีพึงประสงค์ 

จริง ๆ หลักของการหมุนปลูกพืชหมุนเวียนไม่ใช่ปลูกอะไรก็ได้แต่
มันจะต้องมีหลักว่าข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้า สามารถจัดการกับธาตุ
อาหารได้แทบทุกชนิด พอ ๆ กันกับข้าวโพด แล้วถั่วเนี่ยพืชตระกูล
ถั่วก็จะให้ไนโตรเจน เพราะฉะนั้นมันจะต้องมีการเปลี่ยนวัตถุพืช 
ปลูกพืชพวกนี้เสร็จ ก็ต้องมีข้าว ถั่ว งา งาก็จะเป็นพวกโพแทสเซียม 
ไม่ก็กล้วย 
 

(วิ จิ ต รา  มีทรั พย์ .   2561 , 
พฤษภาคม 27) ต.ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 

24 ผู้สูงอายุควรถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังรักษา
ป่าและล าน้ าธรรมชาติ เพราะเอ้ือประโยชน์ต่อ
การเพาะปลูก ไร่ นา และพืชสวน 

การปลูกผักริมโขง เป็นประเพณีของชาวบ้านที่เคยท ามา เพราะว่า
ที่ริมโขง น้ าโขงที่ขึ้นมาหน้าน้ าหลาก น้ าแห้งไปตะกอนน้ าที่ไหลมา
จากที่อ่ืนชาวบ้านที่เขาท าเขาจะไม่ใส่ปุ๋ยไม่ใส่อะไรเพราะน้ าโขงดิน
ดีอยู่แล้วดินตะกอนท าในหน้าหนาวที่เดือน 12 ... แต่ช่วงหลังมา 
บริษัทที่เขามาสูบทรายท าให้ตลิ่งพังลงไป ท าให้ดินที่ลาดเดิม มัน
ชันลงไป และทางน้ าเปลี่ยน ก็เลยท าไม่ได้ 
 

(สุ ท ธ า  บุ ร วั ฒ น์ .   2 5 61 , 
พฤษภาคม 18) บ้านนาโยง  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร  
ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
25 ลูกหลานควรเป็นกสิกรที่คืนธรรมชาติแก่สิ่งมีชีวิต 

รวมถึงผู้สูงอายุจะได้ฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย 
ปุ๋ย ได้มาจากขยะ กสิกรรมนี่ก็รับประทานอาหารจากปุ๋ ย 
รับประทานอาหารจากปุ๋ยเสร็จก็เป็นต้นพืช ต้นพืชเอาไปกินเอาไป
ใช้เอาไปขาย ก็กลายเป็นกสิกรรมไร้สารพิษ พอมันเหลือมันก็กลาย
มาเป็นขยะ ก็กลายมาเป็นปุ๋ย แบบนี้เป็น สามเส้า ที่สัมพันธ์กัน คน
คิดคือพ่อครูเป็นความคิดที่ฉลาดมาก  

(ถักบุญ อาจิตปุญโญ, สมณะ.  
2561, เมษายน 10)  บ้านราช
ธานีอโศก จ . อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 26 หากสมาชิกในชุมชนที่ท าสวนป่านาไร่  เป็น

พุทธศาสนิกชนที่ดี ก็สามารถใช้ธรรมชาติสร้าง
ธรรมชาติได้ อาทิ จุลินทรีย์พลังศีล ปุ๋ยพลังศีล ฯลฯ 

ตอนนี้ที่หมอเขียวพาท ามีจุลินทรีย์พลังศีล ปุ๋ยพลังศีล ไม่ต้องใช้
กากน้ าตาล ไม่ต้องใช้น้ าตาลทรายแดง ไม่ต้องซื้ออะไรมาเลย ใช้
ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ไม่ต้องเสียเวลาขนปุ๋ยมาลง ซื้อปุ๋ยมาใส่ 

27 ป่ า คื อ ต ล า ด ส ด ที่ ดี  ( ซุ ป เ ป อ ร์ ม า ร์ เ ก ต  : 
Supermarket) ของชุมชน ชุมชนใดไม่มีป่าก็จะ
เจ็บป่วยและยากจน 

ในป่าก็มีเห็ด ต้นไม้ที่เป็นยามันเป็น ไม้กาวดีต่อกระเพาะเอามาต้ม
กินหน่อยนะแล้วก็มีไม้มิ่นหมอน เอามาจากแถวแม่น้ าของดีต่อ
กระเพาะล าไส้ เจ็บป่วยส่วนมากก็มีแต่กระเพาะยามเฮากินส้มต า
ใส่ปูดองมันจะข้ึนเวลาแก้แม่ก็กินยาต้ม  
 

(แ ย ง  พั น ธ ว ง .   2 5 6 1 , 
พฤษภาคม 20) บ้านดงดอกไม้ 
เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว  
 

28 ป่าให้ทั้งน้ า พืชผักเนื้อสัตว์และเภสัชวัตถุ อีกทั้ง
ให้ความชุ่มชื้นแก่ดิน และน้ าใต้ดินในสวนและนา 

ไม้ม่ินหมอน เอามาจากแถวแม่น้ าของดีต่อกระเพาะล าไส้…นี่แหละ
รู้ได้ยังไงก็คือหมอบอก เขาว่ากินยาลาวยาสมุนไพรตามโคกตามป่า
เรานั่นแหละมาต้มกิน 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
29 การสร้างสวนป่านาไร่พร้อม ๆ กัน คือกิจกรรม

สร้างสรรค์ของลูกหลานพึงท าแก่ผู้สูงอายุ 
ท านา ในนามีไม้ดู ไม้แดง ไม้ยางเฮานี่แหละ ในสวนปลูกกล้วย 
ล าไย ไม่ต้องซื้อผักซื้อหญ้า ปลูกเอาก็กินผักขม ผักปลัง กินผัก
หลายอย่าง ผักหนอก ผักคาวทอง ก็หา ตามทุ่งไร่ทุ่งนามีเขียด มี
กบ มีปลาดุก ปลาข่อ ไม่ต้องซื้ออาหารหาได้…ในป่าก็มีเห็ด ต้นไม้ที่
เป็นยา 

( แ ย ง  พั น ธ ว ง .   2 5 6 1 , 
พฤษภาคม 20) บ้านดงดอกไม้ 
เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว  
 

30 ในน้ าล าธาร มีปลา ในเรือกสวนและนาก็มี กบ 
เขียด กุ้ง หอย ปลา ฯลฯ ท าให้ผู้สูงอายุลด
รายจ่าย เพิ่มรายได้ 

31 ที่นากว้างใหญ่ควรแบ่งเนื้อที่สร้างป่า เพ่ือบ ารุง
ดินให้แปรรูปหลายสภาพ อาทิ โคก ลุ่ม ลาด 
ปลัก ฯลฯ อันเหมาะแก่พืชหัว พืชตระกูลถั่ว ผัก
ผลไม้ และพืชยืนต้นชนิดเป็นยา 

เฮ็ดนา ปลูกเผือกขายที่นามีผักทุกอย่าง ที่กินได้ มีผักขแยง ผักแว่น 
ผักกระโดน ผักติ้วมีหลาย ต้นไม้ใหญ่ในนา มีแต่ต้นสมอเตี้ย เป็นยา
แก้ร้อนใน เป็นยาเย็น 
 

(ขั น .   2 561 , เ มษายน  4)  
บ้ านวั ง เต่ า  เมือง โพนทอง  
แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว 

32 เมื่อชุมชนมีพร้อมทั้งสวนป่านาไร่ ก็จะได้ผลผลิต
ทั้งอาหาร ฟืน ปัจจัย 4 ในวิถีเศรษฐกิจดี ไม่เป็น
หนี้ 

ผลิตผลจากสวนป่านามีทั้งผลไม้ ถ่าน ฟืน ได้อาหารปลอดภัย ได้
อากาศบริสุทธิ์ ได้ยารักษาโรค ท าให้สุขภาพดีแน่นอน เป็นคนมี
สุขภาพดีไม่ป่วย ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่รู้จักแพทย์วิถีพุทธ ไม่ได้
ทานยาหมอปัจจุบันเลยแม้แต่เม็ดเดียว เมื่อเกิดการเจ็บป่วยรักษา
โดยวิธี 1) สังเกตว่าเกิดจากร้อนเกินเย็น 

( ใบ สิ งห์นาคลอง.   2561 , 
เมษายน 24) นาคู จ.กาฬสินธุ์ 
ประเทศไทย 33 เพ่ือปลอดหนี้ มีอาหาร และปัจจัย 4 พอเพียง 

ผนวกกับการได้อยู่ร่วมกัน สมาชิกในสวนป่า 
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ตารางที่ 4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
 นาไร่ที่ถือศีลถือธรรม ก็ปลอดโรคภัยสุขภาพดี

ถ้วนหน้า 
เกินแล้วปรับสมดุล 2) เอาพิษออกด้วยการกัวซา ดีท็อกซ์ แช่ 3) 
ใช้ปัสสาวะบ าบัด 

 

34 บุญกิริยาวัตถุ 10 ช่วยให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยน้อย 
เพราะเป็นระบบที่สามารถดูแลกายใจด้วยตนเอง 
ภายใต้สภาวะ “สวนป่านาไร่” 

สวนก็เป็นสวนบุญ มีอะไรก็เก็บได้ ไม่ต้องขายว่ายังงั้นเถอะ...บุญ
รักษาโรคได้ด้วยเพราะเป็นการตัดกิเลสตนเองตัดการสะสม และ
ท าไปได้เรื่อย ๆ อย่างน้อย ๆ ก็ร่างกายเราแข็งแรงจากการท าสวน
ท านา อยากกินอะไรในสวนก็มีหมดไม่ต้องซื้อเขา อากาศก็ดีมาก 

(บ ร ร จ ง  สุ ก ฤ ษ ฎิ์ .   2561, 
เมษายน 12) บ้านราชธานีอโศก 
จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย 

35 การฟัง (สดับ) ธรรมในพุทธศาสนา ท าให้ผู้สูงอายุ
ฟูใจ หรือเรียกว่าอาการได้บุญ 

คนไข้คนหนึ่งป่วย 100 % แต่เขามาหาเราเขาหายไปแล้ว 60 % 
70 % เพราะค าพูดของหมอท าให้เขาหายไป 60 % บางคนเขาไม่
ต้องการอะไร เขาต้องการคลายเครียดเพราะเขาไม่ได้เป็นถึงขนาด
ต้องผ่าตัดต้องฉีดยา รักษาใจไปสัก 60 % กายเป็นแค่ส่วนหนึ่ง ใจ
ส าคัญที่สุด  

(รพีพรรณ พรหมชาติ.  2561, 
พฤษภาคม 18) อ.ดอนตาล จ.
มุกดาหาร ประเทศไทย 

  ในปัจจุบันเมื่อมีอาการเจ็บป่วยเกิดขึ้นถ้าเป็นโรคที่เคยเป็นอยู่ก็จะ
หาสาเหตุ ...จะดูเรื่องอาหาร… ด้านจิตใจดูว่ามีความรู้สึกชอบชัง 
หงุดหงิด อยากได้ อารมณ์ร้อน ๆ ท าให้เกิดโรค …ถ้าแก้ไขไม่ดีข้ึน… 
ท าใจให้สบาย ฟังธรรม ทบทวนธรรม เมื่อเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้น โรคก็
ลดลงตามล าดับโดยไม่พ่ึงยา 

(พิ ม ล พ ร  สุ น ท ร ก ะ ลั ม พ์ .  
2561, เมษายน 18) บ้านราช
ธานีอโศก จ . อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
36 ผู้สูงอายุที่ผ่านประสบการณ์สร้างสภาวะ “สวน

ป่านาไร่” และภาวนาประจ า จะกลายเป็น
กัลยาณมิตรแก่ชนรุ่นหลัง 

ก่อนไปหาหมอก็เช็ดตัวด้วยน้ า กินยาพ้ืนบ้านก่อน ก็มีผู้เฒ่าแนะน า
ไว้ ต้มยาที่ผู้เฒ่าแนะน าให้กิน ผู้เฒ่าเป็นคนไปเอามาให้ ไปเอามา
จากในสวนในป่า...เพราะเราช่วยตัวเองได้อยู่ คนอ่ืนถ้าคนที่เขา
รู้จักเราเขาก็ไปถามกับเรา ถ้าคนที่ไม่รู้ ก็ไปหมอเลย บางทีเขา
แนะน าให้มาหาเราว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้เขาก็มาหาเขาก็ให้พวกเรา
ไปหายาให้ ก็มีคนมาหาแม่เฒ่าเวลาป่วย มาเป่ายา บ่เอาเงิน 
 

( ด ว ง  ส ม ศั ก ดิ์ .  2561,
พ ฤ ษ ภ า ค ม  5) บ้ า น ด่ า น  
เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว  

37 กัลยาณมิตร พึงเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเภสัชวัตถุ 
อย่างเป็นล าดับ (ยาหลัก ยารอง ยาเสริม : ยา
หลัก คือการวางใจไม่กลัวกังวลกับความเจ็บป่วย 
ยารอง คือ การใช้โภชนาบ าบัดและเภสัชวัตถุจาก 
สวนป่านาไร่ และยาเสริม คือ การรักษาโดย
แพทย์แผนต่าง ๆ) 

ดังนั้นเวลาแนะน าผู้ป่วยเราจึงแนะน าตามล าดับความส าคัญ ซึ่งจะ
ท าให้หายได้รวดเร็ว คือ  1)  ยาหลัก คือเรื่องการวางใจโดย
พิจารณาว่าไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล การท าใจ
แบบนี้จะท าให้ใจสบาย … ส่วนใจที่เป็นทุกข์จะท าให้ร่างกายหลั่ง
สารที่เป็นโทษท าให้โรคทรุดหนักลง 2) ยารอง คือเรื่องสมดุลร้อน
เย็น คือการทานอาหารให้ถูกสมดุลร้อนเย็น …3) ยาเสริม คือ
วิธีการต่าง ๆ ที่จะใช้ร่วมกับยาหลักและยารอง ซึ่งเป็นวิธีการของ
การแพทย์แผนใด ๆ ก็ได้ เลือกท า 

(ลั กขณา แซ่ โซ้ ว .   2561 , 
พฤษภาคม 14) ต.ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
  ตามท่ีสะดวกใจ ถูกกับร่างกายตนเอง โดยมีตัวชี้วัดคือท าแล้วรู้สึก 

สบาย เบากาย มีก าลัง 
 

38 เภสัชวัตถุบางชนิดดับฤทธิ์ร้อนได้ และท าให้
อารมณ์เย็นขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็แสวงบุญเพียง
หมายถึงความสบายใจ 

ยายเป็นคนชอบสมุนไพรพื้นฐาน ยายมีอาการแทรกซ้อนเมื่อกินยา
แก้ปวดเส้น มันก็จะปวดท้องมันไม่ดี ตอนนี้ก็ไม่กินเผ็ด กินย่านาง
แล้วก็กินน้ า ไม่กินของฤทธิ์ร้อนก็ดีขึ้น ความรู้นี้รู้จากหมอเขียวถ้า
ไม่เจอหมอเขียวก็ตายแล้วป่านนี้ เป็นร้อนใน อารมณ์ร้อน โมโห
สามี แล้วก็มานั่งเก็บกด รู้จุดอ่อนของตัวเองอยู่ สาเหตุเกิดจากขี้ใจ
น้อย อารมณ์เป็นเหตุก็มานั่งพุทโธพุทโธ คิดว่าใจมีส่วนในการรักษา
โรคร้อยเปอร์เซ็นต์ เราโมโหก็มานั่งพุทโธ จะเกิดอะไรก็ช่างมัน 
ชีวิตมันจะมีอะไรมากบุญคือความสบายใจ 

( ส ม ส มั ย  โ ย ธ า .  2 5 6 1 , 
พฤษภาคม 29  อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร ประเทศไทย 

39 การใช้สมุนไพรเป็นเภสัชวัตถุแม้เป็นการรักษา
หายช้า แต่ผู้สูงอายุที่แพ้ยาก็สามารถเลือกทางนี้
ได ้

หมอยาในลาว ปัจจุบันไม่ค่อยมี เหลือแต่แม่นี่แหละ เพราะเป็นคน
ที่แพ้ยา กินยาไม่ได้ ก็หาสมุนไพรใช้เอง ก็เอาความรู้มาจากพ่อ พ่อ
เป็นหมอยาเอง สมุนไพรตัวไหนพอได้ได้เราก็น ามาใช้ เอาตัว
เฉพาะตัวที่รู้ ก็มีบางคนที่ รู้จักเราก็มาเอาสมุนไพรกับเราไปต้มกิน 
ที่บ้านจะมีสมุนไพรแบบท่อนไม้ แบบเกล็ดมิ่ง เกล็ดของสัตว์ป่า 
ของพ่อที่เหลืออยู่ ใครใช้เป็นเราก็เอาให้เขาไปใช้ 

(พรรณนารี พุดทาโพ.  2561, 
พฤษภาคม 5) บ้านโพนทราย 
เมืองไกสอน พมวิหาร สะหวัน
เขต สปป.ลาว 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
40 การแบ่งปันเครื่องเทศและสมุนไพรแก่กันและกัน 

ท าให้สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและ
ร่วมท าบุญ ถือศีล 

ผักที่อยู่ในสวนก็แบ่งกันกินกับเพ่ือนบ้าน “ เขาขอกันกินนะแถว
นั้น” ก็ขอกันกินก็เขาแบ่งกันกินเป็นหัวข่าเป็นผักเป็นหญ้า ใครบ่มี
หยังก็มาเอาเฮ็ดกิน บ่หวง และเอาไปท าบุญไปบ่อยทุกศีล วันพระ
ก็ต้องไป 

(เ จื อ  ไ ช ย แ ส ง .   2561, 
พฤษภาคม 20) บ้านหนองเห็น 
เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว  

41 การใช้น้ าปัสสาวะแทนยารักษาโรคหลายโรค 
เป็นภูมิปัญญาที่มีเงื่อนไขให้ผู้สูงอายุรู้จักสร้าง
ปัสสาวะให้สะอาด (หรือสร้างบุญ) ด้วยตนเอง 

เคยเห็นผู้ใหญ่ใช้ เช่น คนเขาตกต้นไม้เขาให้กินน้ าปัสสาวะ คือหา
ยาอะไรไม่ทันก็เอามากินก่อน น้ าปัสสาวะมีประโยชน์หลายอย่าง 
เวลาถูกเม่ียงปลาดุกปักมือก็เอามาทาท าให้หายบวมหายเจ็บ 
 

(พรสะหวัน เสียงทอง.  2561, 
พฤษภาคม 19) เมืองหนองบก 
แขวงค าม่วน สปป.ลาว  

42 หากผู้สูงอายุเรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศของ
วัชพืชหรือสมุนไพร อาทิ หู เสือ ใบขี้ ไก่  (ใบ
สาบเสือ) ขี้นาก ว่านกาบหอย ฯลฯ ก็จะรู้และ
รักษาเภสัชวัตถุเหล่านี้ให้เป็นพืชหาง่ายใช้คล่อง 

ส่วนพืชที่ใช้มีหลายอย่างอยู่ เช่น ใบหูเสือเวลาน้องเป็นไข้ เห็นแม่
เอามายี ๆ แล้วก็มาโป๊ะใส่หัว แล้วไข้ก็ลดลง แล้วก็ใบสาบเสือ อยู่
ลาวเขาเรียกใบขี้นาก เวลาเป็นแผลใช้ห้ามเลือด โดยเอามายี ๆ มา
ประคบแผลห้ามเลือด เลือดก็หยุดไหล หรือเอามากินเวลาปวดท้อง 
แล้วก็มีว่านจอด คนไทยเรียกว่านกาบหอย ช่วยให้แผลหายไว ใช้
ห้ามเลือดได้ด้วย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
43 ผู้สูงอายุหรือคนรุ่นใหม่ขาดความเข้าใจ คือไม่รู้ว่า 

ข้าวและผักเป็นยา ครั้นเจ็บป่วยก็รับประทานยา
เคมีแทน 

ปกติถ้าป่วยเป็นไม่มากก็หาหมอประจ าบ้าน หมอแผนปัจจุบัน ถ้า
เป็นแรงก็มาหาหมอที่มุกดาหาร มีกินยาต้มยาฮากไม้ยาสมุนไพร
ด้วย ก็ไปซื้อมา มีหมอเมืองอยู่ ส่วนใหญ่ก็ไปหาด้วยโรคกระเพาะ 
ไปหาหมอเมืองทีก็ประมาณ 1,000 กว่าบาท แต่ถ้าเป็นหมอ
โรงพยาบาลก็ประมาณ 2,000 - 3,000 บาท ก็แล้วแต่โรค 

(แ พ ง  ไ พ ร ม ณี .  2 5 6 1 , 
พฤษภาคม 19) บ้านดอนหวาย 
เมืองไซพูทอง สะหวันนะเขต 
สปป.ลาว  

44 ผู้สูงอายุควรฝึกตนงดเว้นอาหารและพฤติกรรม
บางอย่างตามศีล 5 และข้อห้าม (ข้อคะล า) ตาม
หมอแผนโบราณและปัจจุบัน 

การเป็นหมอก็มีข้อห้าม คือ ห้ามกินงู,ห้ามกินสุนัข, มังสัง10 ไม่
โกหก ถ้าโกหกยาจะเปลี่ยนสภาพ ยามันจะหมดฤทธิ์  เวลามันจะดี
กินอะไรก็ดี เวลามันไม่ดีกินอะไรก็ไม่ดี เรื่องบุญเรื่องบาปพ่อก็เชื่อ 
ไปวัดไปวาตักบาตรหยาดน้ าแล้วก็ถือศีล ถือ ศีล 5 

(พ่อเฒ่าป่า.  2561 , มีนาคม 
20) บ้านโพนสิน เมืองไกสอน 
พมวิหาร สะหวันเขต สปป.ลาว  

45 การมีส่วนร่วมในบุญประเพณี 12 เดือน ท าให้
ผู้สูงอายุได้เข้าสัมพันธ์ในระบบ “บวร” (บ้าน วัด 
โรงเรียน) สร้างศรัทธาและมีความสุขด้วย
เป้าหมาย “บุญ” 
 

บุญ 12 เดือนท าทุกเดือน เวลาการท าบุญก็ไปเกือบหมดตาม
ศรัทธา เวลามีเงินก็ไป ไม่บังคับ 

(วิชั ย .   2561 , เมษายน 4)  
บ้านหนองไฮ เมืองโพนทอง 
แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว  
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
46 กระบวนระบบ “บวร” ท าให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือร่วม

ทางบุญ และได้น าผลผลิตจาก สวนป่านาไร่ ไป
รับประทานที่วัด และแจกจ่ายแบ่งปันกันอย่างมี
ความสุข 

การได้พบปะเพ่ือนท าให้มีก าลังใจสบายใจลดความเครียด ปล่อย
วางไม่คิดมาก ได้อยู่ท่ามกลางลูกหลานกินข้าวด้วยกัน เข้าวัดเข้าวา 
กวาดลานวัด ไหว้พระ ท าให้มีความสุขเยอะ 
 

(กี ร ติ  ป า ว ง ศ์ .   2 5 6 1 , 
พฤษภาคม 14) อ.ดอนตาล  
จ.มุกดาหาร ประเทศไทย 

47 ศีล สมาธิ ปัญญา คือบันไดเจริญภาวนา เพ่ือ
พัฒนาจิตเข้าสู่  “บุญ” (บุญกิริยาวัตถุ 10) ที่
สัมพันธ์กับกิจกรรมในสวนป่านาไร่ 

วันศีลนี่ลงทุกศีล ลูกทุกคนลงศีลหมด ลูกก็ไม่ต้องไปท างาน วันศีล
แม่ไม่ไปไหนนะ วันศีลอยู่บ้านหมด ไม่มีใครไปท างาน อยู่เฮือนก็หา
อยู่หากินกันไป กินพืช กินปลาเหมือนเดิม แต่ไม่ได้ฆ่า ตักบาตรทุก
ศีล วิสาขบูชา มาฆะบูชา ก็มาวัด 

(บุญมี .   2561 , มีนาคม 20) 
บ้านหนองนา เมืองไกสอน - 
พ ม วิ ห า ร  ส ะ ห วั น เ ข ต  
สปป.ลาว  

48 ผู้สูงอายุที่มีภูมิรู้เรื่องโภชนาบ าบัดและเภสัชวัตถุ 
จะผสมผสานความรู้ของตนกับการรักษาโดย
แพทย์แผนต่าง ๆ การสังเกตอาการตนเอง เป็น
หมอดูแลตนเองจะช่วยให้อาการเจ็บป่วยทุเลา/
หายเร็ว 

ยายก็ป่วยมันก็ปวดก็เมื่อยธรรมดาเป็นไปตามอายุขัยก็ท าอะไรหา
แก่นไม้แก่นไร่มาต้มกิน ก็ผู้ใดว่าดีก็ไปขอมา แก่นแดง แก่นอิหยังก็
หามาต้มกินไปนั่นแหล่ะ กินขนานไหนถูกก็กิน กินขนานไหนบ่ซาว
ก็ไม่กิน แก่นไม้ที่ใช้หาไม่ยากมีที่บ้านนั่นแหละ ไปโรงบาลก็ได้แต่
ยาพารากับยาแก้เส้นมันก็บ่ซาวสิมากินหมดแล้วมันก็เป็นยายก็ไป
เอามากินอยู่ยาโรงบาลมันบ่ซาว มันก็ปวด บ่ได้ว่าหมอไม่ดีก็บ่แม่น 
ก็ดีแต่มันคนละโรค  

(กี จันทร์พัน.  2561,พฤษภาคม 
29) อ. ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
49 สาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่

ไม่ เหมาะสม เช่นรับประทานอาหารรสจัด 
รับประทานอาหารเป็นพิษ ผงชูรส นอนน้อย 
ฯลฯ แก้ไขด้วยการปฏิบัติศีล คืองดเว้นพฤติกรรม
นั้น ร่วมกับการใช้โภชนาบ าบัดและเภสัชวัตถุไร้
สารพิษ จึงหายโรค 

โรคจากการใช้ชีวิต อันนี้ก็รักษาได้ ...โรคสารพัดที่เรียกว่าโรคที่ไม่
ติดต่อจะเป็นทุกคน เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ ไม่ติดต่อแต่
จะเป็นกันมากมาย เพราะว่าใช้ชีวิตผิด กินผิด นอนผิด นอนดึก ถึง
เวลานอนก็ไม่นอน แต่งกายก็แต่งกายแบบผิด เอาเครื่องส าอางมา
ใส่ เวลาคนที่ เขามีลูก เขาก็จะไม่ใช้เครื่องส าอาง เพราะกลัวพิษจะ
ไปสู่ลูก การไปท าอาชีพที่ท าให้เกิดโรค อาชีพที่ใช้ยาฆ่าแมลง ใช้ยา
ฆ่าหญ้า ท างานมากก็เป็นโรคเยอะมากในสังคม... การปลูกพืชไร้
สารพิษ เขาไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยไปหาหมอ ไม่เคยทะเลาะกันใน
ครอบครัว เพราะไม่มีเวลาทะเลาะกัน คนที่มาซื้อผักไร้สารพิษก็
หายจากโรคเยอะ โดยที่ไม่ต้องไปหาหมอ 

(ฟ้า ไท สมขาติ โก , สมณะ.  
2561, เมษายน 12) บ้านราช
ธานีอโศก จ . อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 

50 สาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากวิบากกรรม 
การท าบาป ไม่ท าบุญ การท าจิตใจไม่ผ่องใส ยา
หลัก คือการละบาป บ าเพ็ญบุญ ท าจิตใจให้ผ่อง
ใส 

สาเหตุของความเจ็บป่วยตามหลักแพทย์วิถีพุทธ มี 4 สาเหตุหลัก 
ได้แก่ 1) ร้อนเย็นไม่สมดุล 2) ท าบาป 3) ไม่ท าบุญ และ 4) เพ่ิมพูน
ความวิตกกังวล … สูตรการปรับสมดุลเพ่ือแก้ไขปัญหาสุขภาพ 4 
กลวิธีหลัก คือ 1) สมดุลร้อนเย็น 2) ละบาป 3) บ าเพ็ญบุญ และ 4) 
เพ่ิมพูนใจไร้กังวล  

(ใ จ เพช ร  กล้ า จน .   2561,
พฤษภาคม 6) ต .ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
51 ใครที่ศรัทธาสิ่งใด ๆ ว่ารักษาโรคได้ มักจะหาย

โรคอย่างรวดเร็ว เพราะเขาไม่กลัวในโรค แต่เป็น
การหายชั่วคราว เมื่อกลับมาเป็นอีกมักใช้สิ่งเดิม
รักษาไม่หาย เพราะไม่ได้แก้ไขโรคนั้นที่ต้นเหตุ 
คือไม่ได้ล้างความชอบชังในสิ่งต่าง ๆ เช่นการ
ชอบในอาหารรสหวานของผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ 
 

ใครที่ศรัทธาสิ่งใด ๆ ว่ารักษาโรคได้ มักจะหายโรคอย่างรวดเร็ว 
เพราะเขาไม่กลัวในโรค แต่เป็นการหายชั่วคราว เมื่อกลับมาเป็น
อีกมักใช้สิ่งเดิมรักษาไม่หาย เพราะไม่ได้แก้ไขโรคนั้นที่ต้นเหตุ คือ
ไม่ได้ล้างความชอบชังในสิ่งต่าง ๆ 

(ใ จ เพช ร  กล้ า จน .   2561,
พฤษภาคม 6) ต .ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 

52 วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ เช่นการใช้โภชนาบ าบัด 
เภสัชวัตถุ  ฯลฯ ถ้าท าควบคู่กับการเ พ่ิมศีล 
(อธิศีล) ให้เหมาะสมกับฐานจิตของตน เช่นท าศีล 
5 ให้บริสุทธิ์ขึ้น เช่นลดการรับประทานเนื้อสัตว์ 
ลดการรับประทานสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย เพ่ิม
เป็นศีล 8 ด้วยการลดมื้ออาหารลง ฯลฯ จะเกิด
ประโยชน์สูงสุด 

วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ หรือท ากิจกรรมการงานใด ๆ ถ้าท าควบคู่
กับการเพ่ิมศีลให้เหมาะกับฐานจิตของตน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
คือ ถ้ าสิ่ งนั้ น เหมาะควรหรือถูกกัน ณ เวลานั้น  ก็จะเ พ่ิม
ประสิทธิภาพด้านดีสูงสุด แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน 
ณ เวลานั้น ก็จะมีอาการหรือสัญญาณที่ไม่ดีได้เร็วแต่ไม่รุนแรงเกิน
หรือไม่อันตรายเกินหรือไม่เสียหายเกินเพ่ือเตือนหรือบอกว่าสิ่งนั้น
ไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน เราจะได้หยุดท าสิ่งนั้นได้เร็ว 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
53 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กรรมที่ท าให้มีโรคมาก 

เจ็บป่วยง่าย คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์” 
การรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อ 1 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ 
(สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน) หรือท า
ให้เกิดผลโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์ใด ๆ โดยเจตนา 
รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวิตตนเอง 
ด้วยความกลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล และ
ความโกรธที่รุนแรง ช่วยให้อาการเจ็บป่วยทุเลา/
หายได ้
 

ข้อปฏิบัติศีลเบื้องต้น คือ ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน 
หรือสัตว์อ่ืน) หรือท าให้เกิดผลโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์ใด ๆ โดย
เจตนา รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวิตตนเอง ด้วยความ
กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล และความโกรธที่รุนแรง อันมี
รากเหง้ามาจากการปรุงแต่งความชอบชังในสิ่งต่าง ๆ เช่น คน สัตว์ 
สิ่งของ โรค ภัย หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ความยึดมั่นถือมั่น 
ความไม่เข้าใจเรื่องกรรมและวิบากกรรม และการไม่สามารถน า
ความเข้าใจเรื่องกรรมและวิบากกรรมมาดับหรือบรรเทาทุกข์ 

(ใ จ เพช ร  กล้ า จน .   2561,
พฤษภาคม 6) ต .ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 

54 เมื่อมีความเจ็บป่วย ให้ท าความดี 4 อย่างนี้ ด้วย
ความยินดี จริงใจ จะช่วยให้ความเจ็บป่วย ลดลง
ได้เร็ว คือ1) ส านึกผิด หรือยอมรับผิด 2) ขอโทษ 
หรือขออโหสิกรรม 3) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น 
และ 4) ตั้งจิตท าความดีให้มาก ๆ คือ ลดกิเลสให้
มาก ๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ  

ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้ท าความดี 4 อย่างนี้ 
ด้วยความยินดี จริงใจ จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว 
1) ส านึกผิด หรือยอมรับผิด 2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม 3) ตั้ง
จิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น และ4) ตั้งจิตท าความดีให้มาก ๆ คือ ลด
กิเลสให้มาก ๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ  
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
55 การยึดมั่นถือมั่นในความไม่มีโรคเช่นในอดีต เป็น

การท าทุกข์ไปทับถมตน เพ่ิมทุกข์ให้ตนเอง โรค
จึงทุเลา/หายช้า ผู้สูงอายุควรท าจิตรู้ความจริง
ตามความเป็นจริง พยายามปล่อยวางให้เป็น 
อาการเจ็บป่วยจึงทุเลา/หายเร็ว 

การรักษาการเจ็บป่วยได้ไข้ของมนุษย์ ถ้ามีความรู้ในเรื่องของจิต
มากมันก็ดี รักษาคนให้หายป่วยได้อย่างดี หรือแม้แต่เป็นทุกข์ทาง
กาย ทุกข์ทางร่างทางสรีระ ที่มันเป็น เจ็บป่วยก็เพราะว่า มีโรค มี
ความไม่สมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของการเจ็บป่วย
เป็นทุกข์ทรมาน ถ้าจิตเรายิ่งช่วยไม่ให้ไปติดยึดมันมาก พยายาม
ปล่อยวางเป็น พยายามที่จะไม่เอาทุกข์ไปทับถมตน เพราะทุกข์ที่
มันเป็นพยาธิมีความไม่สมดุลของชีวะสรีระเราอยู่แล้วก็เป็นทุกข์
แล้ว แล้วก็ยังจะไปเศร้าหมอง แม้แต่อยากให้หายเร็ว ๆ มันก็ไม่
ควรจะไปมีจิตที่ไปบังคับ มีกิเลสไปผสมอะไร ก็รู้ความจริงตาม
ความเป็นจริงว่าทุกข์ของเรา ควรจะท าอย่างไร เป็นการรู้ความจริง
ตามความเป็นจริงว่าเราไม่สบาย เป็นเหตุทางร่างกายอย่างนั้น
อย่างนี้ รู้จักเหตุ 

(โพธิรักษ์ โพธิรักขิโต, สมณะ.  
2561,เมษายน 13) บ้านราช
ธานีอโศก จ . อุบลราชธานี  
ประเทศไทย 

56 การคิดที่เป็นทุกข์ เพ่ิมความรุนแรง ความเรื้อรัง
ของโรคทุกโรค ทุกข์ทางใจหายได้ด้วยความเชื่อ
เรื่องกรรม และการยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ไม่
ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่ง  

การคิดที่เป็นทุกข์ เพ่ิมความรุนแรง ความเรื้อรังของโรคทุกโรค 
ทุกข์ทางใจหายได้ด้วยความเชื่อเรื่องกรรม และการยินดีในความไม่
ชอบไม่ชัง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่ง  

(ใ จ เพช ร  กล้ า จน .   2561,
พฤษภาคม 6) ต .ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
57 วิธีการคิดที่ ไม่ทุกข์  คือการลดกิ เลส คือลด

ความชอบชังในทุกสิ่ง สิ่งที่เป็นโทษ ก็ตัดออก สิ่ง
ที่เป็นประโยชน์ ก็พ่ึงอาศัย ถ้าต้องอาศัยสิ่งที่เป็น
โทษ ก็ยอมรับในกรรมที่ท ามาอย่างเต็มใจ ด้วย
การพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลส (ความไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนของกิเลส) 
 

ก าจัดอาการและหรือความคิดเข้าข้างกิเลส (ความคิดที่เหนี่ยวน า 
โน้มน้าวให้อยากเสพตามที่กิเลสต้องการ) ด้วยวิธีพิจารณาไตร
ลักษณ์ของกิเลส (ความไม่เที่ยงของสุขลวงอัน เกิดจากการเสพ
กิเลส ทุกข์โทษภัยของกิเลส และความไม่มีตัวตนของกิเลส จนกว่า
กิเลสตัวนั้น ๆ จะละจางคลายสลายไปสิ้น) 

(ใ จ เพชร  กล้ า จน .   2561,
พฤษภาคม 6) ต .ดอนตาล  
อ . ดอนตาล  จ . มุ ก ด าห า ร 
ประเทศไทย 

58 กิจกรรมในสวนป่านาไร่ ท าให้ฝึกวางใจ ปล่อย
วางความยึดมั่นถือมั่นในผลผลิต และมุ่งท าเหตุ
คือการดูแลพืชให้อยู่ ในภาวะที่ดี ซึ่งสามารถ
น ามาใช้กับการวางใจ ปล่อยวางความ ยึดมั่นถือ
มั่นในผลการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ 

สวนมีประโยชน์ต่อสุขภาพแน่นอน เพราะได้เป็นการออกก าลังกาย
ได้สัมผัสดินอันมีธาตุเย็นที่ช่วยถ่ายเทความร้อน ฤทธิ์ร้อนออกจาก
ร่างกาย ได้ปฏิบัติธรรมในระหว่างการดูแลความเจริญเติบโตของ
พืชผล ผลที่ได้ไม่เป็นดั่งคาดในบางครั้งเราก็วางใจได้ ท าใจให้สบาย
ไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อใจสบาย กายก็สบาย เหตุแห่งโรคคือทุกข์ เมื่อ
ใจสุขทุกข์ก็ไม่มีเช่นนี้สุขภาพจึงแข็งแรง 
 

(ศิริ รัตน์  บุญเกื่อง .   2561 , 
เมษายน 18) บ้านราชธานีอโศก 
จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย 
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ตารางที่  4  (ต่อ) 
 

ล าดับ ข้อค าถาม ข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ผู้ให้ข้อมูล 
59 การท าบุญกิริยาวัตถุ ด้วยการแบ่งปันด้วยใจที่

บริสุทธิ์ โดยให้เภสัชวัตถุ ให้ความรู้เรื่องการใช้
เภสัชวัตถุ และการท าตนเป็นตัวอย่าง จะช่วยให้
อาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทุเลา/หาย และไม่
กลับมาเป็นอีก 

ที่นี่เป็นสวนบุญ นาบุญ ตั้งแต่ไม่มีสารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่มี
สารพิษ และคนก็เป็นคนบุญที่มีศีลมีธรรม ก็จะเป็นสวนบุญ นาบุญ 
ไม่เบียดเบียน ไม่ท าร้าย ท าเพ่ือให้ แบ่งปันท าเชิงอนุรักษ์ ...อาหาร
ก็เป็นอาหารบุญ เนื่องจาก เป็นวัตถุที่ไม่มีพิษ ไม่มีสารเคมี ไม่มียา
ฆ่าแมลง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ก็จะไม่มีพิษภัยต่อร่างกายเมื่อ
บริโภค 

(ดินไท ธานิโย, สมณะ.  2561, 
เมษายน 12) บ้านราชธานีอโศก 
จ.อุบลราชธานี ประเทศไทย 

คิดว่าบุญมีส่วนในการรักษาโรค เพราะเราก็ไม่ได้เป็นคนขี้เหนียวมี
อะไรก็แบ่งป้นตลอด แบ่งป้นความรู้ให้กับคนอ่ืน ท าเป็นตัวอย่าง
ให้กับคนอ่ืน เช่นเวลาไปท าบุญที่วัดจะเอาความรู้ไปแบ่งปันกับ
เพ่ือน ๆ ที่มาท าบุญด้วยกัน...อย่างการมารักษาตัวในค่ายแพทย์วิถี
พุทธ ก็ได้ความรู้จากเพ่ือนที่วัด 

(พรสะหวัน  แสงทองมาลิน.  
2561, พฤษภาคม 6) แขวงค า
ม่วน สปป.ลาว  

60 การปลูกพืชผักสมุนไพรไร้สารพิษ รับประทาน
เองที่บ้าน ช่วยลดปัญหาอาการเจ็บป่วยได้ ท าให้
อาการเจ็บป่วยทุเลา/หายได้ส่งผลต่อสุขภาพกาย
ที่แข็งแรงและใจที่เป็นสุขได ้

ไม่รู้ท าไมอายุยืน รับประทานอาหารธรรมชาตินั่นแหละ กินข้าว 
กินผักกินยัง ไม่กินผงชูรส ไม่ไปท านาแล้ว ปลูกผักในบ้าน 

(พลอย.  2561 , เมษายน 4) 
บ้านหนองไฮ เมืองโพนทอง 
แขวงจ าปาสัก สปป.ลาว  
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 จากตารางที่ 4 แสดงข้อค าถามที่สังเคราะห์จากข้อมูลการให้สัมภาษณ์ ร่วมกับความรู้ที่ได้
จากการเก็บข้อมูลภาคสนามและการทบทวนวรรณกรรม จากขั้นตอนการวิจัยขั้นที่ 1 โดยใช้ค า
สัมภาษณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้ให้ข้อมูลชาวไทย และชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว ได้ข้อค าถามรวม 60 ข้อ จากนั้นน าแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบเครื่องมือตาม
ระเบียบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณแล้ว ไปส ารวจความคิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่าง จ านวน 500 คน 
ผลการวิจัย มีดังนี้ 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล 
 จากการส ารวจข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 คน ผู้วิจัยท าการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
เกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผู้ให้ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 

 

ตารางที่  5  จ านวนและร้อยละของผู้ให้ข้อมูล 
 

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

1.  เพศ   

ชาย 116 23.2 

หญิง 384 76.8 

รวม 500 100.0 

2.  อายุ   

60-69 ปี 346 69.2 

70-79 ปี 97 19.4 

80 ปีขึ้นไป 57 11.4 

รวม 500 100.0 

3.  ระดับการศึกษา   

ประถมศึกษา หรือต่ ากว่าประถมศึกษา 190 38.0 

มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า  74 14.8 

ปริญญาตรี หรืออนุปริญญาตรี 190 38.0 

ปริญญาโทข้ึนไป 46 9.2 

รวม 500 100.0 
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ตารางที่  5  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

4.  การนับถือศาสนา   

พุทธ 484 96.8 

อ่ืน ๆ  16 3.2 

รวม 500 100.0 

5.  สถานภาพสมรส   

โสด 151 30.2 

สมรส 206 41.2 

หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 143 28.6 

รวม 500 100.0 

6.  ลักษณะการอยู่อาศัย   

อยู่คนเดียว 92 18.4 

อยู่กับครอบครัว 354 70.8 

อ่ืน ๆ 54 10.8 

รวม 500 100.0 

7.  อาชีพหลัก   

เกษียณอายุ ท างานจิตอาสา 148 29.6 

เกษียณอายุ ไม่ได้ท าอาชีพ 154 30.8 

เกษตรกร/กสิกร 77 15.4 

ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว 54 10.8 

อ่ืน ๆ 67 13.4 

รวม 500 100.0 
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ตารางที่  5  (ต่อ) 
 

  

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

8.  ความเพียงพอของรายได้ 

พอใช้ 434 86.8 

ไม่พอใช้ 66 13.2 

รวม 500 100.0 

9.  ภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่าง   

สุขภาพทั่วไปดี ช่วยเหลือตนเองได้ 183 36.6 

สุขภาพทั่วไปดี ช่วยเหลือตนเองได้ อาจมีโรค
หรืออาการเจ็บป่วย แต่ควบคุมได้ 

293 58.6 

ช่วยตนเองได้ ในบางเรื่ อง  ต้องการการ
ช่วยเหลือบางส่วน อาจมีโรคเรื้อรัง และโรคที่มีผลต่อ
การเคลื่อนไหว 

24 4.8 

รวม 500 100.0 

10. รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ท าในชีวิตประจ าวัน 

กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ เช่น การช่วยเหลืองาน
ของครอบครัว การพบปะกับเพื่อน ญาติ ฯลฯ 

199 39.8 

กิจกรรมที่มีรูปแบบ เช่น เข้าร่วมในสมาคม
ต่าง ๆ เข้ากลุ่มทางศาสนา เป็นจิตอาสา ฯลฯ 

206 41.2 

กิจกรรมที่ท าคนเดียว เช่น กิจกรรมพักผ่อน
หย่อนใจ ส่วนตัว ฯลฯ 

95 19.0 

รวม 500 100.0 

11.  การเคยได้ยิน/รู้จัก การใช้บุญ ศีล การลดกิเลส ร่วมกับการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วย 

เคยได้ยิน/ รู้จัก 410 82.0 

ไม่เคยได้ยิน / ไม่รู้จัก 90 18.0 

รวม 500 100.0 
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 จากตารางที่ 5 พบว่า กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง จ านวน 
384 คน คิดเป็นร้อยละ 76.8 เพศชาย จ านวน 116 คน คิดเป็นร้อยละ 23.2 โดยมีอายุอยู่ในช่วง 60 
- 69 ปี จ านวน 346 คน คิดเป็นร้อยละ 69.2 รองลงมาอายุ 70 - 79 ปี จ านวน 97 คน คิดเป็นร้อย
ละ 19.4 จ านวนน้อยที่สุด คือกลุ่มอายุ 80 ปีขึ้นไป จ านวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 11.4 ระดับ
การศึกษาจบชั้นประถมศึกษาหรือต่ ากว่า  จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 38 จบปริญญาตรี                     
หรืออนุปริญญาตรี จ านวน 190 คน คิดเป็นร้อยละ 38.0 มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า จ านวน 74 คน 
คิดเป็นร้อยละ 14.8 จ านวนน้อยที่สุด คือปริญญาโทขึ้นไป จ านวน 46 คน คิดเป็นร้อยละ 9.2                   
ด้านการนับถือศาสนา ส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ 484 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8 ด้านสถานภาพสมรส 
ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือโสด จ านวน 151 คน              
คิดเป็นร้อยละ 30.2 และน้อยที่สุดคือ หม้าย หย่าร้างหรือแยกกันอยู่ จ านวน 143 คน คิดเป็นร้อยละ 
28.6 ด้านการอยู่อาศัย ส่วนใหญ่อยู่กับครอบครัว จ านวน 354 คน คิดเป็นร้อยละ 70.8 รองลงมาคือ
อยู่คนเดียว จ านวน 92 คน คิดเป็นร้อยละ 18.4 และอ่ืน ๆ เช่นอยู่กับคนรู้จัก อยู่วัด เป็นต้น จ านวน 
54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8  
 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจของกลุ่มตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ไม่ได้ท า
อาชีพ จ านวน 154 คน คิดเป็นร้อยละ 30.8 รองลงมาคือ เกษียณอายุและท างานจิตอาสา จ านวน 
148 คน คิดเป็นร้อยละ 29.6 เกษตรกร / กสิกร จ านวน 77 คน คิดเป็นร้อยละ 15.4 ค้าขาย / ธุรกิจ
ส่วนตัว จ านวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.8 และประกอบอาชีพอ่ืน ๆ เช่นรับราชการ ลูกจ้างภาครัฐ
หรือภาคเอกชน เป็นต้น จ านวน 67 คน คิดเป็นร้อยละ 13.4 ส าหรับความเพียงพอของรายได้ ส่วน
ใหญ่มีรายได้พอใช้ จ านวน 434 คน คิดเป็นร้อยละ 86.8  ภาวะสุขภาพของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบ
แบบสอบถาม พบว่าส่วนใหญ่มีสุขภาพทั่วไปดี ช่วยเหลือตนเองได้ อาจมีโรคหรืออาการเจ็บป่วย                 
แต่ควบคุมได้ จ านวน 293 คน คิดเป็นร้อยละ 58.6 รองลงมาคือสุขภาพทั่วไปดี ช่วยเหลือตนเองได้ 
จ านวน 183  คน คิดเป็นร้อยละ 36.6 และน้อยที่สุดคือช่วยตนเองได้ในบางเรื่อง ต้องการการ
ช่วยเหลือบางส่วน อาจมีโรคเรื้อรัง และโรคที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว จ านวน 24 คน คิดเป็นร้อยละ 4.8 
 รูปแบบกิจกรรมส่วนใหญ่ที่ท าในชีวิตประจ าวันของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถาม พบว่า
ส่วนใหญ่ท ากิจกรรมที่มีรูปแบบ เช่นเข้าร่วมในสมาคมต่าง ๆ เข้ากลุ่มทางศาสนา เป็นจิตอาสา ฯลฯ 
จ านวน 206 คน คิดเป็นร้อยละ 41.2 รองลงมาคือท ากิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ เช่น การช่วยเหลืองาน
ของครอบครัว การพบปะกับเพื่อน ญาติ ฯลฯ จ านวน 199 คน คิดเป็นร้อยละ 39.8 และน้อยที่สุดคือ
ท ากิจกรรมที่ท าคนเดียว เช่น กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนตัว ฯลฯ จ านวน 95 คน คิดเป็นร้อยละ 
19.0 กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคย ได้ยิน / รู้จัก การใช้บุญ ศีล การลดกิเลส ร่วมกับการรักษาโรค / 
อาการเจ็บป่วย จ านวน 410 คน คิดเป็นร้อยละ 82.0 
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ตารางที่  6  จ านวนและร้อยละ จ าแนกตามลักษณะกิจกรรมในยามว่างของผู้ให้ข้อมูล 
 

ลักษณะกิจกรรมในยามว่างของกลุ่มตัวอย่าง จ านวน (คน) ร้อยละ 

ท ากิจกรรมนันทนาการ เช่น ท างานอดิเรก ปลูกต้นไม้ 
เข้าชมรมต่าง ๆ ท่องเที่ยว ฯลฯ 

389 77.8 

ปลูกต้นไม้ ท าสวน ในยามว่าง 384 76.8 

ท ากิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การปฏิบัติธรรม การเข้า
อบรมเรื่องต่าง ๆ ฯลฯ 

379 75.8 

เคยเข้าอบรม / ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับ
การแพทย์วิถีธรรม / การแพทย์วิถีพุทธ ที่ค้นพบโดย
อาจารย์ใจเพชร กล้าจน 

313 62.6 

ท ากิจกรรมบริการผู้อ่ืน ๆ เช่น งานอาสาสมัคร จิตอาสา
ต่าง ๆ ไวยาวัจกร ฯลฯ 

285 57.0 

ท างานจิตอาสาเกี่ยวกับการแพทย์วิถี-ธรรม / 
การแพทย์วิถีพุทธ 

197 39.4 

 
 จากตารางที่ 6 ลักษณะกิจกรรมในยามว่างของกลุ่มตัวอย่าง ด้านกิจกรรมนันทนาการ 
พบว่า กลุ่มตัวอย่างท ากิจกรรมนันทนาการ เช่น ท างานอดิเรก ปลูกต้นไม้ ท าสวน เข้าชมรมต่าง ๆ 
ท่องเที่ยว ฯลฯ จ านวน 389 คน คิดเป็นร้อยละ 77.8 และเฉพาะกิจกรรมปลูกต้นไม้ ท าสวน ในยาม
ว่าง จ านวน 384 คน  คิดเป็นร้อยละ 76.8 ด้านกิจกรรมการเรียนรู้ พบว่ากลุ่มตัวอย่างท ากิจกรรม
การเรียนรู้ เช่น การปฏิบัติธรรม การเข้าอบรมเรื่องต่าง ๆ ฯลฯ จ านวน 379 คน คิดเป็นร้อยละ 75.8 
และเฉพาะการเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์วิถีธรรม / การแพทย์วิถีพุทธ ที่ค้นพบโดยอาจารย์ใจเพชร 
กล้าจน จ านวน 313  คน คิดเป็นร้อยละ 62.6 และด้านกิจกรรมอาสาสมัคร พบว่ากลุ่มตัวอย่างท า
กิจกรรมบริการผู้อ่ืน เช่น งานอาสาสมัคร จิตอาสาต่าง ๆ ไวยาวัจกร  ฯลฯ จ านวน 285 คน คิดเป็น
ร้อยละ 57.0 และเฉพาะท างานจิตอาสาเกี่ยวกับการแพทย์วิถีธรรม / การแพทย์วิถีพุทธ จ านวน 197 
คน คิดเป็น ร้อยละ 39.4 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส ารวจเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์
กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
 การตรวจสอบเครื่องมือ 
 ผู้วิจัยได้สกัดแบบสอบถามงานวิจัยเรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ
ของผู้สูงอายุในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จ านวน 60 ข้อโดยผ่านการ
พิจารณาตรวจสอบของผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ ท าการทดลอง (Try out) โดยน าแบบสอบถาม
ไปเก็บรวบรวมข้อมูลกับกลุ่มทดลองที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะเช่นเดียวกับกลุ่มตัวอย่าง 
จ านวน 30 คน น าข้อมูลที่ได้มาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งชุด ได้ค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา
ของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) เท่ากับ 0.978 ซึ่งมากกว่าค่ามาตรฐานสากลที่
ก าหนดไว้ที่ 0.80 และเมื่อพิจารณาค่า Cronbach’s Alpha if Item Deleted รายข้อค าถามพบว่า
ไม่มีข้อค าถามไหนถ้าตัดออกและท าให้ค่า Cronbach’s Alpha Coefficient เพ่ิมข้ึนจึงไม่มีข้อค าถาม
ใดถูกตัดออก จากนั้นน าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง จากประชากรในพ้ืนที่หน่วยวิจัยที่ เลือกแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) คือผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีขึ้นไป ที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
ที่เข้ามาบ าเพ็ญบุญ หรือผู้เข้าอบรม ในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีพุทธ ชาวชุมชนหรือผู้มาร่วมงานบุญของ
ชาวอโศกในระหว่างเดือนเมษายน-มิถุนายน พ.ศ. 2561 จ านวนรวม 500 คน บันทึกข้อมูลในตาราง
ของโปรแกรมส าเร็จรูป  
 การตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ 
 การตรวจสอบความเป็นไปได้ในการน าข้อมูลไปท าการวิเคราะห์องค์ประกอบ ได้ค่าสถิติ
ของ Kaiser - Meyer - Olkin (KMO) เท่ากับ .962 แสดงว่าการรวมตัวกันของข้อค าถามในแต่ละ
องค์ประกอบเป็นองค์ประกอบที่มีความเหมาะสมในแต่ละองค์ประกอบ และค่า Bartlett’s Test of 
Sphericity มีการแจกแจงโดยประมาณแบบไคสแควร์ เท่ากับ 23,935.526 ได้ค่า Sig. .000 นั่นคือข้อ
ค าถามเรื่อง เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศไทยทั้ง 60 ข้อ มีความสัมพันธ์กัน
เพียงพอที่จะน ามาวิ เคราะห์องค์ประกอบได้ การวิ เคราะห์ข้อมูลองค์ประกอบเชิงส ารวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ได้ผลการวิเคราะห์ข้อมูลดังนี้ 
 สัญลักษณ์ในการวิจัย 
 การน าเสนอผลการวิจัยในรูปแบบตารางประกอบค าอธิบาย ผู้วิจัยจะใช้สัญลักษณ์ต่อไปนี้
แทนความหมายต่าง ๆ ในตาราง เพ่ือความสะดวกในการน าเสนอผลการวิเคราะห์ สัญลักษณ์แทนตัว
แปรทั้งหมด ดังต่อไปนี้ 
  Factor 1 หมายถึง การฟ้ืนฟู “สวนป่านาไร่” โดยให้ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยา
วัตถุ 10 ขับเคลื่อน จะมีผลปรากฏ ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน การให้ความหมาย และการ
เรียนรู้เรื่องเครื่องเทศ เครื่องยา จากทั้งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือเป็นเภสัชวัตถุ 
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  Factor 2 หมายถึง การเชื่อเรื่อง “กรรม” มีผลให้ลดเนื้อสัตว์เพ่ือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์
และเพ่ือปฏิบัติศีล 5 (อธิศีล) แล้ว จะเห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักสวนป่านาไร่เป็นโภชนะบ าบัดและ
สามารถใช้ไตรลักษณ์เป็นกลไกท าให้จิตและกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้ 
  Factor 3  หมายถึง เภสัชวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เป็นภูมิรู้ที่ต้องมี สวน
ป่านาไร่ในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ เพ่ือการรองรับชุมชนบุญ  
  Factor 4 หมายถึง บวร (บ้าน วัด โรงเรียน เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษา
ความชื้นระบบนิเวศของดินน้ าในสวนป่านาไร่เพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวน
ครัวให้มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ 
 วิเคราะห์จ านวนองค์ประกอบ  
 ผู้วิจัยก าหนดเงื่อนไขให้แต่ละองค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 และตัวแปรแต่ละตัว                   
ในองค์ประกอบนั้น ๆ มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป สกัดองค์ประกอบด้วยเทคนิคแกน
ส าคัญ การหมุนแกนภายหลังจากการสกัดองค์ประกอบ โดยใช้การหมุนแกนออรโธกอนอล ดวยวิธีแว
ริแมกซได้องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 จ านวน 4 องค์ประกอบ จ านวนองค์ประกอบ ค่าไอเกน 
(Eigen Value) ค่าร้อยละของความแปรปรวน (% of Variance) และค่าร้อยละของความแปรปรวน
สะสม (Commonalities % of Variance) แสดงดังตารางต่อไปนี้ 
 
ตารางที่  7  องค์ประกอบเภสัชวัตถุใน สวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศไทย 
 

องค์ประกอบ 
ผลรวมของน้ าหนักจากการสกัดองค์ประกอบภายหลังการหมุมแกน 

ค่าไอเกนของการ
แปรปรวน 

ค่าร้อยละของความ
แปรปรวน 

ค่าร้อยละของความ
แปรปรวนสะสม 

Factor 1 13.017 29.585 29.585 

Factor 2 7.555 17.172 46.756 

Factor 3 3.558 8.086 54.842 

Factor 4 3.528 8.018 62.860 

 
 จากตารางที่ 7 แสดงให้เห็นว่า องค์ประกอบที่เหมาะสมมีทั้งสิ้น 4 องค์ประกอบ ค่าความ
แปรปรวนสะสมขององค์ประอบทั้ง 4 เท่ากับร้อยละ 62.860 ของความแปรปรวนทั้งหมด  
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 ผลการหมุนแกนภายหลังการสกัดองค์ประกอบ  
 ผลการหมุนแกนภายหลังการสกัดองค์ประกอบ (Factor Rotation) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์
กับองค์ประกอบมากขึ้น โดยการหมุนแกนแบบออร์โธกอนอล (Orthogonal Rotation) ด้วยวิธีแวริ
แมกซ์ (Varimax) พบว่าใช้การหมุนแกน 6 รอบ ได้แบบแผนองค์ประกอบ ซึ่งผู้วิจัยพิจารณาค่า
น้ าหนักองค์ประกอบที่มีค่าตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป จากข้อค าถามทั้งสิ้น 60 ข้อ มีข้อค าถามที่ใช้ได้จ านวน 
44 ข้อ และข้อค าถามที่ใช้ไม่ได้ ไม่สามารถจัดเข้าองค์ประกอบใดได้จ านวน 16 ข้อ ได้แก่ 6 , 7 , 9 , 
10 , 12 , 14 , 15 , 18 , 19 , 20 , 21 , 22 , 23 , 41 , 43 , และ 46 จากนั้นน าผลมาก าหนดเป็น
องค์ประกอบของเภสัชวัตถุ ในสวน ป่า นา   ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย 4 
องค์ประกอบ ดังนี้ 
  องค์ประกอบที่ 1 การฟ้ืนฟู “สวนป่านาไร่” โดยให้ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยา
วัตถุ 10 ขับเคลื่อน จะมีผลปรากฏ ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน การให้ความหมาย และการ
เรียนรู้เรื่องเครื่องเทศ เครื่องยา จากทั้งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือเป็นเภสัชวัตถุ 
จ านวน 23 ข้อ ประกอบด้วยข้อ 33 , 28 , 34 , 32 , 31 , 36 , 40 , 47 , 26 , 29 , 42 , 37 , 35 , 
39 , 48 , 44 , 27 , 50 , 45 , 25 , 38 , 30 และ 49  
  องค์ประกอบที่ 2 การเชื่อเรื่อง “กรรม” มีผลให้ลดเนื้อสัตว์เพ่ือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์
และเพ่ือปฏิบัติศีล 5 (อธิศีล) แล้ว จะเห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักสวนป่านาไร่เป็นโภชนะบ าบัดและ
สามารถใช้ไตรลักษณ์เป็นกลไกท าให้จิตและกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้ จ านวน 10 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อ 51 , 52 , 53 , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 และ 60 
  องค์ประกอบที่ 3  เภสัชวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เป็นภูมิรู้ที่ต้องมี สวน
ป่านาไร่ในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ เพ่ือการรองรับชุมชนบุญ จ านวน 6 ข้อ 
ประกอบด้วยข้อ 1 , 2 , 3 , 4 , 5 และ 8 
  องค์ประกอบที่ 4 บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษา
ความชื้นระบบนิเวศของดินน้ าในสวนป่านาไร่เพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวน
ครัวให้มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ จ านวน 5 ข้อประกอบด้วยข้อ 11 , 13 , 16 , 17 และ 24 
 การตั้งชื่อองค์ประกอบ 
 ผู้วิจัยตั้งชื่อตามที่วิเคราะห์ได้ทั้ง 4 องค์ประกอบ โดยพิจารณาจากข้อค าถามโดยรวม
ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในองค์ประกอบนั้น รายละเอียดปรากฏดังตารางที่ 8 , ตารางที่ 11 ตามล าดับ 
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ตารางที่  8  องค์ประกอบที่ 1 การฟ้ืนฟู “สวนป่านาไร่” โดยให้ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยาวัตถุ 10 
ขับ เคลื่อนจะมีผลปรากฏ ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน การให้ความหมาย และการเรียนรู้
เรื่องเครื่องเทศ เครื่องยา จากทั้งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือเป็นเภสัชวัตถุ 

 
 ข้อค าถาม ค่า

น้ าหนัก 
ค่าเฉลี่ย ระดับ

ความรู้ 

33 เพ่ือปลอดหนี้ มีอาหาร และปัจจัย 4 พอเพียง ผนวกกับ
การได้อยู่ร่วมกัน สมาชิกในสวนป่านาไร่ที่ถือศีลถือธรรม 
ก็ปลอดโรคภัยสุขภาพดีถ้วนหน้า 

.792 4.44 มาก 

28 ป่าให้ทั้งน้ า พืชผักเนื้อสัตว์และเภสัชวัตถุ อีกท้ังให้
ความชื้นแก่ดิน และน้ าใต้ดินในสวนและนา 

.780 4.52 มาก
ที่สุด 

34 บุญกิริยาวัตถุ 10 ช่วยให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยน้อย เพราะเป็น
ระบบที่สามารถดูแลกายใจด้วยตนเอง ภายใต้สภาวะ 
“สวนป่านาไร่” 

.777 4.41 มาก 

32 เมื่อชุมชนมีพร้อมทั้งสวนป่านาไร่ ก็จะได้ผลผลิตทั้งอาหาร 
ฟืน ปัจจัย 4 ในวิถีเศรษฐกิจดี ไม่เป็นหนี้ 

.772 4.40 มาก 

31 ที่นากว้างใหญ่ควรแบ่งเนื้อที่สร้างป่า เพ่ือบ ารุงดินให้แปร
รูปหลายสภาพ อาทิ โคก ลุ่ม ลาด ปลัก ฯลฯ อันเหมาะ
แก่พืชหัว พืชตระกูลถั่ว ผักผลไม้ และพืชยืนต้นชนิดเป็น
ยา 

.762 4.26 มาก 

36 ผู้สูงอายุที่ผ่านประสบการณ์สร้างสภาวะ “สวนป่านาไร่” 
และภาวนาประจ า จะกลายเป็นกัลยาณมิตรแก่ชนรุ่นหลัง 

.755 4.47 มาก 

40 การแบ่งปันเครื่องเทศและสมุนไพรแก่กันและกัน ท าให้
สมาชิกในชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและร่วมท าบุญ ถือ
ศีล 

.753 4.37 มาก 

47 ศีล สมาธิ ปัญญา คือบันไดเจริญภาวนา เพื่อพัฒนาจิตเข้า
สู่ “บุญ” (บุญกิริยาวัตถุ 10) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในสวน
ป่านาไร่ 
 

.750 4.33 มาก 
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ตารางที ่ 8  (ต่อ)  
 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

26 หากสมาชิกในชุมชนที่ท าสวนป่านาไร่ เป็นพุทธศาสนิกชน
ที่ด ีจะสามารถใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติได้ อาทิ 
จุลินทรีย์พลังศีล ปุ๋ยพลังศีล ฯลฯ 

.749 4.28 มาก 

29 การสร้างสวนป่านาไร่พร้อม ๆ กัน คือกิจกรรมสร้างสรรค์
ของลูกหลานพึงท าแก่ผู้สูงอายุ 

.749 4.36 มาก 

42 หากผู้สูงอายุเรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศของวัชพืชหรือ
สมุนไพร อาทิ หูเสือ ใบขี้ไก่ (ใบสาบเสือ) ขี้นาก ว่าน
กาบหอย ฯลฯ ก็จะรู้และรักษาเภสัชวัตถุเหล่านี้ให้เป็นพืช
หาง่ายใช้คล่อง 

.733 4.33 มาก 

37 กัลยาณมิตร พึงเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเภสัชวัตถุ อย่างเป็น
ล าดับ (ยาหลัก ยารอง ยาเสริม : ยาหลัก คือการวางใจไม่
กลัวกังวลกับความเจ็บป่วย ยารอง คือ การใช้โภชนา
บ าบัดและเภสัชวัตถุจาก สวนป่านาไร่ และยาเสริม คือ 
การรักษาโดยแพทย์แผนต่าง ๆ) 

.729 4.36 มาก 

35 การฟัง (สดับ) ธรรมในพุทธศาสนา ท าให้ผู้สูงอายุฟูใจ 
หรือเรียกว่าอาการได้บุญ 

.723 4.40 มาก 

39 การใช้สมุนไพรเป็นเภสัชวัตถุแม้เป็นการรักษาหายช้า แต่
ผู้สูงอายุที่แพ้ยาก็สามารถเลือกทางนี้ได้ 

.710 4.41 มาก 

48 ผู้สูงอายุที่มีภูมิรู้เรื่องโภชนาบ าบัดและเภสัชวัตถุ จะ
ผสมผสานความรู้ของตนกับการรักษาโดยแพทย์แผนต่าง 
ๆ การสังเกตอาการตนเอง เป็นหมอดูแลตนเองจะช่วยให้
อาการเจ็บป่วยทุเลา/หายเร็ว 

.708 4.36 มาก 

44 ผู้สูงอายุควรฝึกตนงดเว้นอาหารและพฤติกรรมบางอย่าง
ตามศีล 5 และข้อห้าม (ข้อคะล า) ตามหมอแผนโบราณ
และปัจจุบัน 

.686 4.33 มาก 
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ตารางที ่ 8  (ต่อ)  
 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

27 ป่าคือตลาดสดที่ดี (ซุปเปอร์มาร์เกต : Supermarket) 
ของชุมชน ชุมชนใดไม่มีป่าก็จะเจ็บป่วยและยากจน 

.678 4.37 มาก 

50 สาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากวิบากกรรม หรือไม่
ทราบสาเหตุ แก้ไขด้วยการละบาป บ าเพ็ญบุญ ท าจิตใจ
ให้ผ่องใส 

.677 4.47 มาก 

45 การมีส่วนร่วมในบุญประเพณี 12 เดือน ท าให้ผู้สูงอายุได้
เข้าสัมพันธ์ในระบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) สร้าง
ศรัทธาและมีความสุขด้วยเป้าหมาย “บุญ” 

.671 4.26 มาก 

25 ลูกหลานควรเป็นกสิกรที่คืนธรรมชาติแก่สิ่งมีชีวิต รวมถึง
ผู้สูงอายุจะได้ฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย 

.660 4.37 มาก 

38 เภสัชวัตถุบางชนิดดับฤทธิ์ร้อนได้ และท าให้อารมณ์เย็น
ขึ้น ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็แสวงบุญเพียงหมายถึงความสบาย
ใจ 

.628 4.21 มาก 

30 ในน้ าล าธาร มีปลา ในเรือกสวนและนาก็มี กบ เขียด กุ้ง 
หอย ปลา ฯลฯ ท าให้ผู้สูงอายุลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

.614 4.12 มาก 

49 สาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่
เหมาะสม เช่น รับประทานอาหารรสจัด รับประทาน
อาหารเป็นพิษ ผงชูรส นอนน้อย ฯลฯ แก้ไขด้วยการ
ปฏิบัติศีล คืองดเว้นพฤติกรรมนั้น ร่วมกับการใช้โภชนา
บ าบัดและเภสัชวัตถุไร้สารพิษ จึงหายโรค 

.613 4.35 มาก 

 รวมค่าเฉลี่ย  4.36 มาก 

ค่าไอเกน เท่ากับ 13.017 ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 29.585 
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 จากตารางที่ 8 องค์ประกอบที่ 1 สามารถอธิบายด้วยตัวแปร 23  ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .613 - .792 มีค่าไอเกนเท่ากับ 13.017 ค่าร้อยละของความแปรปรวน
เท่ากับ 29.585 โดยข้อค าถามที่  33  เพ่ือปลอดหนี้ มีอาหาร และปัจจัย 4 พอเพียง ผนวกกับการได้
อยู่ร่วมกัน สมาชิกในสวนป่านาไร่ที่ถือศีลถือธรรม ก็ปลอดโรคภัยสุขภาพดีถ้วนหน้า  มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบ เท่ากับ .792 เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามโดยรวม
พบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถาม
ที่ 28 ป่าให้ทั้งน้ า พืชผักเนื้อสัตว์และเภสัชวัตถุ อีกท้ังให้ความชื้นแก่ดิน และน้ าใต้ดินในสวนและนา มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.52 
 หลังการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้ว องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยประเด็น
เกี่ยวกับสวนป่านาไร่ เป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ ก่อประโยชน์ที่มากมายกล่าวคือให้ปัจจัย 4 โดยเฉพาะ
อาหารและยา สร้างวิถีเศรษฐกิจที่ดี เกิดการปลอดหนี้ ลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ การได้อยู่ร่วมกันของ
คนในครอบครัว ปลอดโรคภัย ฟ้ืนฟูสุขภาพ สุขภาพดีกันถ้วนหน้า สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของ
นายใบ สิงห์นาคลอง (2561, เมษายน 24) ที่ว่า “ผลิตผลจากสวนป่านามีทั้งผลไม้ ถ่าน ฟืน ได้อาหาร
ปลอดภัย ได้อากาศบริสุทธิ์ ได้ยารักษาโรค ท าให้สุขภาพดีแน่นอน เป็นคนมีสุขภาพดีไม่ป่วย” 
 ผู้วิจัยเห็นว่า การกระท าที่โดดเด่นของผู้สูงอายุที่มีสุขภาวะที่ดี คือผู้มีสามารถน าทรัพย์ที่ตน
มีคือ สวนป่านาไร่ มาท าบุญกิริยาวัตถุ 10 ด้วยการให้ทานแบ่งปันเครื่องเทศและสมุนไพรในสวนป่า
นาไร่ของตนให้แก่ผู้อ่ืน และน าไปท าบุญที่วัด สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของนางเจือ ไชยแสง ที่ว่า 
“ผักที่อยู่ในสวนก็แบ่งกันกินกับเพ่ือนบ้าน เขาขอกันกินนะแถวนั้น ก็ขอกันกินก็เขาแบ่งกันกินเป็นหัว
ข่าเป็นผักเป็นหญ้า ใครบ่มีหยังก็มาเอาเฮ็ดกิน บ่หวง และเอาไปท าบุญไปบ่อยทุกศีล วันพระก็ต้อง
ไป” (เจือ ไชยแสง 2561, พฤษภาคม 20) หรือนางดวง สมศักดิ์ กล่าวถึงการแบ่งปันความรู้เรื่องเภสัช
วัตถุ โดยไม่เอาเงินเป็นการให้ทานที่เป็นบุญสูงสุดคือลดกิเลสความโลภไปด้วย โดยกล่าวว่า “ต้มยาที่ผู้
เฒ่าแนะน าให้กิน ผู้เฒ่าเป็นคนไปเอามาให้ไปเอามาจากในสวนในป่า ...เพราะเราช่วยตัวเองได้อยู่ คน
อ่ืนถ้าคนที่เขารู้จักเราเขาก็ไปถามกับเรา ถ้าคนที่ไม่รู้ก็ไปหมอเลย บางทีเขาแนะน าให้มาหาเราว่าเป็น
แบบนั้นแบบนี้เขาก็มาหาเขาก็ให้พวกเราไปหายาให้ ก็มีคนมาหาแม่เฒ่าเวลาป่วย มาเป่ายา บ่เอา
เงิน” (ดวง  สมศักดิ์. 2561, พฤษภาคม 5) นอกจากการให้ทานด้วยการแบ่งปันพืชผัก เภสัชวัตถุ                  
ต่าง ๆ หรือการใช้ความรู้เองเภสัชวัตถุในการรักษาโรคแล้ว ซึ่งเป็นการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับเภสัช
วัตถุแล้ว ยังก่อให้เกิดผลคือความสุขใจ แก่ผู้กระท าบุญกิริยาด้วย ซึ่งความสุขใจ สบายใจนี้จะช่วยให้
ความเจ็บป่วยทางกายลดลงได้เช่นกัน  
 เภสัชวัตถุที่ได้จากสวนป่านาไร่ จะมีประสิทธิผลในการป้องกันและรักษาโรคมากยิ่งขึ้น      
หากใช้ควบคู่กับการรักษาศีล หนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ 10 กล่าวคือการมีศีลของผู้จ่ายและผู้รับยาจะเพ่ิม
ประสิทธิภาพของยา สอดคล้องกับค ากล่าวของหมอป่า (2561, มีนาคม 20) ที่ว่า “การเป็นหมอก็มีข้อ
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ห้าม คือ ห้ามกินงู,ห้ามกินสุนัข, มังสัง 10 ไม่โกหก ถ้าโกหกยาจะเปลี่ยนสภาพ ยามันจะหมดฤทธิ์ 
เวลามันจะดีกินอะไรก็ดี เวลามันไม่ดีกินอะไรก็ไม่ดี เรื่องบุญเรื่องบาปพ่อก็เชื่อ ไปวัดไปวาตักบาตร
หยาดน้ าแล้วก็ถือศีล ถือศีล 5” และการปฏิบัติศีลของผู้มีโรคด้วยการงดเว้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตที่ไม่
เหมาะสม จะรักษาโรคจากการใช้ชีวิตได้ สอดคล้องกับค ากล่าวของสมณะฟ้าไท สมขาติโก (2561, 
เมษายน 12) ที่ว่า “โรคจากการใช้ชีวิต อันนี้ก็รักษาได้ ...โรคสารพัดที่เรียกว่าโรคที่ไม่ติดต่อจะเป็นทุก
คน เช่น โรคมะเร็ง เบาหวาน ภูมิแพ้ ไม่ติดต่อแต่จะเป็นกันมากมาย เพราะว่าใช้ชีวิตผิด กินผิด นอน
ผิด นอนดึก ถึงเวลานอนก็ไม่นอน แต่งกายก็แต่งกายแบบผิด เอาเครื่องส าอางมาใส่ เวลาคนที่ เขามี
ลูก เขาก็จะไม่ใช้เครื่องส าอาง เพราะกลัวพิษจะไปสู่ลูก การไปท าอาชีพที่ท าให้เกิดโรค อาชีพที่ใช้ยา
ฆ่าแมลง ใช้ยาฆ่าหญ้า ท างานมากก็เป็นโรคเยอะมากในสังคม” และสอดคล้องกับค าสัมภาษณ์ของ
อาจารย์ใจเพชร กล้าจน (2561,พฤษภาคม 6) ที่ว่า “วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ หรือท ากิจกรรมการงาน
ใด ๆ ถ้าท าควบคู่กับการเพ่ิมศีลให้เหมาะกับฐานจิตของตน ก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด คือ ถ้าสิ่งนั้น
เหมาะควรหรือถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะเพ่ิมประสิทธิภาพด้านดีสูงสุด แต่ถ้าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่
ถูกกัน ณ เวลานั้น ก็จะมีอาการหรือสัญญาณที่ไม่ดีได้เร็วแต่ไม่รุนแรงเกินหรือไม่อันตรายเกินหรือไม่
เสียหายเกินเพื่อเตือนหรือบอกว่าสิ่งนั้นไม่เหมาะควรหรือไม่ถูกกัน เราจะได้หยุดท าสิ่งนั้นได้เร็ว” 
 พืชผักที่ได้มาจากแหล่งที่ไร้สารพิษ จึงจะเป็นโภชนาบ าบัด หรือเภสัชวัตถุท่ีมีประสิทธิผลใน
การดูแลรักษาโรค สอดคล้องกับค ากล่าวของนางอวน ศรีลาศักดิ์ (2561, มีนาคม 23) ที่ว่า ”แต่ก่อน
เคยใช้สาบเสือ เวลามีดบาดเป็นแผลอะไร ก็เคี้ยวใส่ลงแผลไม่ให้เลือดไหล แต่เดี๋ยวนี้ใส่ไม่ได้แล้ว               
มันสกปรกทุกวันนี้มีแต่ยา  มีสารพิษเยอะ เดี๋ยวติดเชื้อ” ดังนั้น การใช้เภสัชวัตถุอย่างมีประสิทธิผลจึง
จ าเป็นต้องมีการฟ้ืนฟูสวนป่านาไร่ ที่ไร้สารพิษควบคู่กัน การท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ เป็นการท าบุญ 
น าสู่การไม่เบียดเบียนชีวิตตนเอง คนอ่ืน และสัตว์อ่ืน และเป็นการแบ่งปันให้ทาน ให้ของดี ไม่มีพิษกับ
ผู้ อ่ืน สัตว์อ่ืน จะก่อให้เกิดสุขภาวะที่ดี ไม่เจ็บป่วย หรือเจ็บป่วยก็รักษาด้วยเภสัชวัตถุอย่างมี
ประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของสมณะดินไท ธานิโย (2561, เมษายน 12) ที่ว่า 
“ที่นี่เป็นสวนบุญ นาบุญ ตั้งแต่ไม่มีสารเคมี ไม่ใช้ยาฆ่าแมลง ไม่มีสารพิษ และคนก็เป็นคนบุญที่มีศีลมี
ธรรม ก็จะเป็นสวนบุญ นาบุญ ไม่เบียดเบียน ไม่ท าร้าย ท าเพ่ือให้ แบ่งปันท าเชิงอนุรักษ์ ...อาหารก็
เป็นอาหารบุญ เนื่องจาก เป็นวัตถุที่ไม่มีพิษ ไม่มีสารเคมี ไม่มียาฆ่าแมลง ไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม ก็จะ
ไม่มีพิษภัยต่อร่างกายเมื่อบริโภค” จากที่กล่าวมาข้างต้น ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 1 นี้ว่า “การ
ฟื้นฟู “สวนป่านาไร่” โดยให้ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยาวัตถุ 10 ขับเคลื่อน จะมีผลปรากฏ 
ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน การให้ความหมาย และการเรียนรู้เรื่องเครื่องเทศ เครื่องยา จาก
ทั้งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพื่อเป็นเภสัชวัตถุ” 
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ตารางที่  9  องค์ประกอบที่ 2 การเชื่อเรื่อง “กรรม” มีผลให้ลดเนื้อสัตว์เพ่ือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และเพ่ือ
ปฏิบัติศีล 5 (อธิศีล) แล้วจะเห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักสวนป่านาไร่เป็นโภชนบ าบัดและ
สามารถใช้ไตรลักษณ์เป็นกลไกท าให้จิตและกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้ 

 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

53 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กรรมที่ท าให้มีโรคมาก เจ็บป่วยง่าย 
คือเป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์” การรักษาศีลโดยเฉพาะ
ศีลข้อ 1 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน หรือ
สัตว์อ่ืน) หรือท าให้เกิดผลโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์ใด ๆ โดย
เจตนา รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวิตตนเอง 
ด้วยความกลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล และความโกรธ
ที่รุนแรง ช่วยให้อาการเจ็บป่วยทุเลา/หายได้ 

.767 4.36 มาก 

56 การคิดที่เป็นทุกข์ เพ่ิมความรุนแรง ความเรื้อรังของโรค
ทุกโรค ทุกข์ทางใจหายได้ด้วยความเชื่อเรื่องกรรม และ
การลดกิเลสด้วยการยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ไม่ยึดมั่น
ถือมั่นในทุกสิ่ง 

.752 4.37 มาก 

54 เมื่อมีความเจ็บป่วย ให้ท าความดี 4 อย่างนี้ ด้วยความ
ยินดี จริงใจ จะช่วยให้ความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว คือ 1) 
ส านึกผิด หรือยอมรับผิด 2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม 
3) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น และ 4) ตั้งจิตท าความดีให้
มาก ๆ คือ ลดกิเลสให้มาก ๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์
ให้มาก ๆ 

.749 4.35 มาก 

55 การยึดมั่นถือมั่นในความไม่มีโรคเช่นในอดีต เป็นการท า
ทุกข์ไปทับถมตน เพ่ิมทุกข์ให้ตนเอง โรคจึงทุเลา/หายช้า 
ผู้สูงอายุควรท าจิตรู้ความจริงตามความเป็นจริง พยายาม
ปล่อยวางให้เป็น อาการเจ็บป่วยจึงทุเลา/หายเร็ว 

.746 4.36 มาก 

59 การท าบุญกิริยาวัตถุ ด้วยการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ โดย
ให้เภสัชวัตถุ ให้ความรู้เรื่องการใช้เภสัชวัตถุ และการท า
ตนเป็นตัวอย่าง จะช่วยให้อาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ
ทุเลา/หาย และไม่กลับมาเป็นอีก 

.731 4.33 มาก 
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ตารางที่  9  (ต่อ) 
 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

60 การปลูกพืชผักสมุนไพรไร้สารพิษ รับประทานเองที่บ้าน ช่วย
ลดปัญหาอาการเจ็บป่วยได้ ท าให้อาการเจ็บป่วยทุเลา/หาย
ได้ส่งผลต่อสุขภาพกายที่แข็งแรงและใจที่เป็นสุขได้ 

.725 4.50 มาก 

57 วิธีการคิดที่ไม่ทุกข์ คือการลดกิเลส คือลดความชอบชังใน
ทุกสิ่ง สิ่งที่เป็นโทษ ก็ตัดออก สิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็พ่ึง
อาศัย ถ้าต้องอาศัยสิ่งที่เป็นโทษ ก็ยอมรับในกรรมที่ท ามา
อย่างเต็มใจ ด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลส (ความ
ไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนของกิเลส) 

.715 4.45 มาก 

58 กิจกรรมในสวนป่านาไร่ ท าให้ฝึกวางใจ ปล่อยวางความ
ยึดมั่นถือมั่นในผลผลิต และมุ่งท าเหตุคือการดูแลพืชให้อยู่
ในภาวะที่ดี ซึ่งสามารถน ามาใช้กับการวางใจ ปล่อยวาง
ความยึดมั่นถือมั่นในผลการรักษาอาการเจ็บป่วยของ
ผู้สูงอายุ 

.709 4.36 มาก 

52 วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ เช่นการใช้โภชนาบ าบัด เภสัช
วัตถุ ฯลฯ ถ้าท าควบคู่กับการเพิ่มศีล (อธิศีล) ให้เหมาะสม
กับฐานจิตของตน เช่นท าศีล 5 ให้บริสุทธิ์ขึ้น เช่นลดการ
รับประทานเนื้อสัตว์ ลดการรับประทานสิ่งที่เป็นพิษต่อ
ร่างกาย เพ่ิมเป็นศีล 8 ด้วยการลดมื้ออาหารลง ฯลฯ จะ
เกิดประโยชน์สูงสุด 

.704 4.32 มาก 

51 ใครที่ศรัทธาสิ่งใด ๆ ว่ารักษาโรคได้ มักจะหายโรคอย่าง
รวดเร็ว เพราะเขาไม่กลัวในโรค แต่เป็นการหายชั่วคราว 
เมื่อกลับมาเป็นอีกมักใช้สิ่งเดิมรักษาไม่หาย เพราะไม่ได้
แก้ไขโรคนั้นที่ต้นเหตุ คือไม่ได้ล้างความชอบชังในสิ่งต่าง ๆ 
เช่นการชอบในอาหารรสหวานของผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ 

.696 4.24 มาก 

 รวมค่าเฉลี่ย  4.36 มาก 

ค่าไอเกน เท่ากับ 7.555 ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 17.172 
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 จากตารางที่ 9 องค์ประกอบที่ 2 สามารถอธิบายด้วยตัวแปร 10 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .696-.767 มีค่าไอเกนเท่ากับ 7.555 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 
17.172 โดยข้อค าถามที่ 53  พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กรรมที่ท าให้มีโรคมาก เจ็บป่วยง่าย คือเป็นผู้มี
ปกติเบียดเบียนสัตว์” การรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อ 1 คือ ไม่ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน 
หรือสัตว์อ่ืน) หรือท าให้เกิดผลโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์ใด ๆ โดยเจตนา รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่เบียดเบียน 
ไม่ฆ่าชีวิตตนเอง ด้วยความกลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล และความโกรธที่รุนแรง ช่วยให้อาการ
เจ็บป่วยทุเลา / หายได้  มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ .767 เมื่อพิจารณาระดับความ
คิดเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.36 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่า ระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถามที่ 60 การปลูกพืชผักสมุนไพรไร้สารพิษ 
รับประทานเองที่บ้าน ช่วยลดปัญหาอาการเจ็บป่วยได้ ท าให้อาการเจ็บป่วยทุเลา / หายได้ส่งผลต่อ
สุขภาพกายที่แข็งแรงและใจที่เป็นสุขได้ มีค่าเฉลี่ยสูงสุด เท่ากับ 4.50 หลังการวิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงส ารวจแล้ว องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับความเชื่อเรื่องกรรมว่าการเบียดเบียน
สัตว์ส่งผลต่อการมีโรคมากตามค าตรัสของพระพุทธเจ้า ก่อเกิดการตั้งศีล ลด ละ เลิก การรับประทาน
เนื้อสัตว์โดยเชื่อว่าจะช่วยให้ความเจ็บป่วยลดลงได้เร็ว สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของอาจารย์ใจ
เพชร กล้าจน (2561,พฤษภาคม 6) ที่ว่า “ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้ท าความดี 4 
อย่างนี้ ด้วยความยินดี จริงใจ จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว 1) ส านึกผิด หรือยอมรับ
ผิด 2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม 3) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น และ 4) ตั้งจิตท าความดีให้มาก ๆ                       
คือ ลดกิเลสให้มาก ๆ เกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ” ซึ่งการตั้งศีลลดการรับประทานเนื้อสัตว์ 
ก่อให้เกิดการเห็นคุณค่าของการบริโภคผักเป็นอาหาร โภชนาบ าบัด โดยเฉพาะผักไร้สารพิษ ผลผลิต
ของสวนป่านาไร่ สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของนางพิมลพร สุนทรกะลัมพ์ (2561, เมษายน 18) 
ที่ว่า “ยิ่งเราได้มาเรียนรู้ธรรมะมีศีลไม่รับประทานเนื้อสัตว์ หันมารับประทานพืชผักเป็นอาหาร                            
จึงเป็นอาหารหลักที่จะต้องกินเป็นหลัก จึงเป็นแรงจูงใจให้ปลูกพืชผักกินเอง และแบ่งปันญาติพ่ีน้อง
หรือเหลือพอแจกจ่ายให้ผู้อื่น” 
 ยิ่งไปกว่านั้นกิจกรรมในสวนป่านาไร่ เป็นการฝึกวางใจ ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นด้วย ดัง
ค าให้สัมภาษณ์ของนางศิริรัตน์ บุญเกื่อง (2561, เมษายน 18) ที่ว่า “สวนมีประโยชน์ต่อสุขภาพ
แน่นอน เพราะได้เป็นการออกก าลังกายได้สัมผัสดินอันมีธาตุเย็นที่ช่วยถ่ายเทความร้อน ฤทธิ์ร้อนออก
จากร่างกาย ได้ปฏิบัติธรรมในระหว่างการดูแลความเจริญเติบโตของพืชผล ผลที่ได้ไม่เป็นดั่งคาดใน
บางครั้งเราก็วางใจได้ ท าใจให้สบายไม่ยึดมั่นถือมั่น เมื่อใจสบาย กายก็สบาย เหตุแห่งโรคคือทุกข์        
เมื่อใจสุขทุกข์ก็ไม่มีเช่นนี้สุขภาพจึงแข็งแรง” ซึ่งการฝึกวางใจ ลดความยึดมั่นถือมั่น เป็นการลดการ
เบียดเบียนตนเอง หรือลดการเบียดเบียนสัตว์ด้วย ซึ่งจะช่วยให้อาการเจ็บป่วยทุเลาได้เร็ว สอดคล้อง
กับค าให้สัมภาษณ์ของสมณะโพธิ์รักษ์ โพธิรักขิโต (2561, เมษายน 13) ที่ว่า “เจ็บป่วยก็เพราะว่า                    



207 
 

มีโรค มีความไม่สมดุลของอวัยวะต่าง ๆ ซึ่งก็เป็นธรรมดาของการเจ็บป่วยเป็นทุกข์ทรมาน ทางจิตของ
เราถ้าจิตเรายิ่งช่วยไม่ให้ไปติดยึดมันมาก พยายามปล่อยวางเป็น พยายามที่จะไม่เอาทุกข์ไปทับถมตน 
เพราะทุกข์ที่มันเป็นพยาธิมีความไม่สมดุลของชีวะสรีระเราอยู่แล้วก็เป็นทุกข์แล้ว แล้วก็ยังจะไปเศร้า
หมอง แม้แต่อยากให้หายเร็ว ๆ มันก็ไม่ควรจะไปมีจิตที่ไปบังคับ มีกิเลสไปผสมอะไร ก็รู้ความจริงตาม
ความเป็นจริงว่าทุกข์ของเรา ควรจะท าอย่างไร เป็นการรู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าเราไม่สบาย 
เป็นเหตุทางร่างกายอย่างนั้นอย่างนี้ รู้จักเหตุ” ผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบนี้ว่า “การเชื่อเรื่อง 
“กรรม” มีผลให้ลดเนื้อสัตว์เพื่อไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และเพื่อปฏิบัติศีล 5 (อธิศีล) แล้ว จะเห็น
คุณค่าการบริโภคพืชผักสวนป่านาไร่เป็นโภชนบ าบัดและสามารถใช้ไตรลักษณ์เป็นกลไกท าให้จิต
และกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้” 

 
ตารางที ่ 10  องค์ประกอบที่ 3  เภสชัวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เป็นภูมิรู้ที่ตอ้งมี สวนป่านา

ไร่ในนิเวศวิทยาวฒันธรรมของผู้ทรงศีลสูงอาย ุเพ่ือการรองรับชุมชนบุญ 
 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

2 ความรู้เรื่องป่าส าคัญมากส าหรับผู้สูงอายุเพราะป่าให้สมุนไพร
เป็นยา (เภสัช) และให้บรรยากาศฟ้ืนฟูธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย 

.780 3.80 มาก 

1 หากผู้สูงอายุ เรียนรู้ชีววิทยาพืชและสัตว์ คือสมุนไพรมี
ฤทธิ์เป็นยา (เภสัช) 9 รส ก็สามารถเลือกใช้พืชยา หรือพืช
ทดแทนเพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูสุขภาพได้ (แพทย์แผนไทย 
แบ่งยา (เภสัช) เป็น 9 รส เช่น รสหวาน รสขม ฯลฯ) 

.750 3.50 ปาน
กลาง 

4 เภสัชวัตถุพืช 9 รส และฤทธิ์พืชทั้งร้อนและเย็น เป็นภูมิรู้
ที่ผู้สูงอายุต้องศึกษา เพ่ือคัดสรรมารับประทานเป็นอาหาร
และยาได้ตรงกับอาการของร่างกายด้วยตนเอง 

.711 3.92 มาก 

5 ระบบนิเวศของ “นา” ให้ผักผลไม้ที่มีทั้งฤทธิ์ร้อน-เย็น 
เพ่ือเป็นโภชนาบ าบัดรักษาและป้องกันโรคได้ 

.684 3.84 มาก 

3 พืชผักสวนครัวเสมือนสนามความรู้ของผู้สูงอายุ เพราะทั้ง
พริก กล้วย เครื่องเทศต่าง ๆ ใช้ท าอาหารและยาใน
ชีวิตประจ าวัน 

.590 4.14 มาก 
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ตารางที่  10  (ต่อ) 
 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

8 ผู้สู งอายุ เคยใช้ชีวิตที่มีระบบนิเวศของสวนป่านาไร่ 
สมบูรณ์ จึงมีภูมิรู้เภสัชวัตถุ สามารถถ่ายทอดให้ชนรุ่น
หลัง 

.576 3.85 มาก 

 รวมค่าเฉลี่ย  3.84 มาก 

ค่าไอเกน เท่ากับ 3.558 ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 8.086 

 
 จากตารางที่ 10 องค์ประกอบที่ 3  สามารถอธิบายด้วยตัวแปร 6 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .576 - .780 มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.558 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 
8.086 โดยข้อค าถามที่ 2 ความรู้เรื่องป่าส าคัญมากส าหรับผู้สูงอายุเพราะป่าให้สมุนไพรเป็นยา 
(เภสัช) และให้บรรยากาศฟ้ืนฟูธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ .780 
เมื่อพิจารณาระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามโดยรวมพบว่า อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.84 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถามที่ 3 พืชผักสวนครัว
เสมือนสนามความรู้ของผู้สูงอายุ เพราะทั้งพริก กล้วย เครื่องเทศต่าง ๆ ใช้ท าอาหารและยาใน
ชีวิตประจ าวัน มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.14 หลังการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้ว 
องค์ประกอบที่ 3 ประกอบด้วยประเด็นเกี่ยวกับภูมิรู้เรื่องเภสัชวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - 
เย็นเป็นภูมิรู้ที่ต้องมีสวนป่านาไร่ในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ สรุปได้ดังนี้ 
 การใช้เภสัชวัตถุเพ่ือป้องกันและรักษาโรคนั้นมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนของภูมิรู้เรื่อง
เภสัชวัตถุ 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น และส่วนของแหล่งที่มีเภสัชวัตถุ หรือสวนป่านาไร่ 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เภสัชวัตถุ พืชต่าง ๆ ที่อ้างไว้ในต ารายาโบราณ 
หาได้ยากดังนั้นภูมิรู้เรื่องเภสัชวัตถุ 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น ท าให้ผู้สูงอายุสามารถคัดสรร
พืชผักในสวนป่านาไร่มาใช้ท าอาหารและยา เพ่ือเป็นโภชนาบ าบัดรักษาและป้องกันโรคได้ สอดคล้อง
กับค าให้สัมภาษณ์ของหมอได้คิด ดวงวงษา (2561, เมษายน 16) ที่ว่า “กรณีที่ต้นไม้ที่อยู่ในต ารับยา
ไม่มีแล้วท าอย่างไร แพทย์แผนไทยนะมันมีอยู่ 9 รสในโลกนี้ถ้าต้นที่ว่านี้มันชิมดูว่ามันเป็นรสอะไร
สมมุติว่าเป็นฤทธิ์ร้อนปุ๊บได้หมดเลยพริก กระเทียม ขิงแทนกันได้หมดเลย หรือไม่ก็รวมกันทั้ง
หมดแล้วเอามาท าเป็นยาลงในต ารับเดียวได้เลย”  
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 นอกจากภูมิรู้เรื่องรส และฤทธิ์ของเภสัชวัตถุแล้ว การมีส่วนป่านาไร่ เพ่ือเป็นแหล่งของ
เภสัชวัตถุ ก็เป็นสิ่งส าคัญ ที่ก่อให้เกิดการพ่ึงตนเองด้านสุขภาพ เช่นการปลูกพืชในสวนเพ่ือใช้เป็น
อาหารและยา ดังค าให้สัมภาษณ์ของนางพิมลพร สุนทรกะลัมพ์ (2561, เมษายน 18) ที่ว่า “สวนผักที่
เราปลูกไว้ได้ใช้ประโยชน์ท าอาหาร ซึ่งได้เรียนรู้จากอาจารย์หมอเขียวว่าชนิดใดเป็นพืชผักฤทธิ์ร้อน 
ฤทธิ์เย็น ใช้แก้ไขป้องกันส าหรับผู้มีอาการป่วยจากร้อน เย็นหรือร้อนเย็นพันกันได้ท าให้สุขภาพดี ” 
และสอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของนางนงยันต์ หาระวงค์ (2561, เมษายน 18) ที่ว่า “ในสวนจะมีทั้ง
ผักฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อน ผักฤทธิ์เย็น ฉันเป็นมะเร็งที่เต้านมขวาได้ใช้ศาสตร์อาจารย์หมอเขียวรักษา 
ใช้อาหารเป็นยา” จะเห็นได้ว่าสวนป่านาไร่ จะเป็นสนามฝึกฝนเพ่ิมความรู้ความช านาญในภูมิรู้เรื่อง
เภสัชวัตถุ ผ่านการคัดสรรพืชผักจากสวนป่านาไร่ ที่น ามาท าอาหารและยาในชีวิตประจ าวัน  
 นอกจากภูมิรู้เภสัชวัตถุ และการมีแหล่งของเภสัชวัตถุแล้ว เรื่องของเภสัชวั ตถุไร้สารพิษ                 
ก็ส าคัญเช่นกัน เภสัชวัตถุที่เกิดในสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ จากผู้ปลูกที่มีศีล ตั้งใจลดการเบียดเบียน
ตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน ท าให้ผู้ใช้เภสัชวัตถุ สบายใจ เพราะเชื่อมั่นว่าการใช้เภสัชวัตถุนั้นรักษาโรค
ได้ โดยไม่มีผลร้ายข้างเคียงจากสารพิษตกค้างในเภสัชวัตถุ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสุขภาพที่ดีนั้น
ประกอบด้วยความสัมพันธ์ของภูมิรู้เภสัชวัตถุ ร่วมกับการมีสวนป่านาไร่ไร้สารพิษข้อคนมีศีล ผู้ตั้งใจ
ท าบุญกิริยาวัตถุ และเม่ือแนวทางพัฒนาสุขภาพนี้ขยายออกไป จะท าให้ชุมชนเต็มไปด้วยบุคคลผู้มีศีล 
มีสุขภาพดี ท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ เพ่ือประโยชน์ตนเอง ผู้ อ่ืน และสัตว์ อ่ืนผู้วิจัยจึงตั้งชื่อ
องค์ประกอบที่ 3  ว่า “เภสัชวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เป็นภูมิรู้ที่ต้องมีสวนป่านาไร่
ในนิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ เพื่อการรองรับชุมชนบุญ”  

 
ตารางที่  11  องค์ประกอบที่ 4 บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาความชืน้ 

ระบบนิเวศของดินน้ าในสวนป่านาไร่เพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวน
ครัวให้มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ 

 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

13 ภูมิรู้ด้านการเกษตรและนิเวศวิทยา ท าให้ผู้สูงอายุสามารถ
ฟ้ืนฟูดิน นอกจากนี้ยังได้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ สวน
ป่านาไร่อินทรีย์ป้องกันและรักษาสุขภาพได้ 

.669 4.14 มาก 

24 ผู้สูงอายุควรถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังรักษาป่าและล า
น้ าธรรมชาติ เพราะเอ้ือประโยชน์ต่อการเพาะปลูก ไร่ นา 
และพืชสวน 

.669 4.39 มาก 
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ตารางที่  11  (ต่อ) 
 

 ข้อค าถาม ค่า
น้ าหนัก 

ค่าเฉลี่ย ระดับ
ความรู้ 

16 ในครอบครัวหนึ่ง ๆ หรือชุมชนเครือญาติหนึ่ง ๆ  ควร
จัดสรรพื้นที่ให้มีสวนป่านาไร่ ติดต่อกัน เพ่ือรักษาน้ าใต้ดิน 
ระบบนิเวศ และไอระเหย เพ่ือสุขภาพของผู้สูงอายุ และ
สมาชิกชุมชน 

.651 4.23 มาก 

11 ปัจจุบันแต่ละชุมชนมีสวนป่านาไร่ ไม่ครบถ้วนและไม่เอ้ือ
อิงกัน สภาพดินและน้ าใต้ดินขัดข้อง ชีวิตพืช สัตว์เจริญช้า 
จึงเปลืองปุ๋ยคอก 

.647 4.00 มาก 

17 เมื่อผลผลิตเภสัชวัตถุจากสวนป่านาไร่ ที่เป็นอินทรีย์และ
ไร้สารพิษ ผู้สูงอายุจึงได้รับประทานพืชผักท่ีสดสะอาด 

.628 4.47 มาก 

 รวมค่าเฉลี่ย  4.25 มาก 

ค่าไอเกน เท่ากับ 3.528 ค่าร้อยละของความแปรปรวน เท่ากับ 8.018 

  
 จากตารางที่ 11  องค์ประกอบที่ 4 สามารถอธิบายด้วยตัวแปร 5 ตัวแปร มีค่าน้ าหนัก
องค์ประกอบอยู่ระหว่าง .628 - .669 มีค่าไอเกนเท่ากับ 3.528 ค่าร้อยละของความแปรปรวนเท่ากับ 
8.018 ระดับความคิดเห็นของผู้สูงอายุที่ตอบแบบสอบถามโดยรวม อยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ย 4.25 ข้อ
ค าถามที่ 13  ภูมิรู้ด้านการเกษตรและนิเวศวิทยา ท าให้ผู้สูงอายุสามารถฟ้ืนฟูดิน นอกจากนี้ยังได้
สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ สวนป่านาไร่อินทรีย์ป้องกันและรักษาสุขภาพได้ และข้อค าถามที่ 24 
ผู้สูงอายุควรถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังรักษาป่าและล าน้ าธรรมชาติ  เพราะเอ้ือประโยชน์ต่อการ
เพาะปลูก ไร่ นา และพืชสวน มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบมากที่สุดเท่ากับ .669 ส่วนข้อค าถามที่ 17 
เมื่อผลผลิตเภสัชวัตถุจากสวนป่านาไร่ ที่เป็นอินทรีย์และไร้สารพิษ ผู้สูงอายุจึงได้รับประทานพืชผักท่ี
สดสะอาด มีระดับความคิดเห็นต่อข้อค าถาม มีค่าเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.47  
 หลังการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจแล้ว องค์ประกอบที่ 4 ประกอบด้วยประเด็นบวร 
(บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกในการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาความชื้นระบบนิเวศของดินน้ าใน
สวนป่านาไร่ ภูมิรู้เรื่องสวนป่านาไร่ เป็นการใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ เอ้ืออาศัยกันและกันของดิน 
น้ า ป่า และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ หมุนเวียนเป็นวัฎฎะวงจรก่อเกิดความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลในระบบ
นิเวศ โดยไม่ต้องพ่ึงสารเคมี ช่วยลดต้นทุนการปรับปรุงดิน ได้สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมต่อสุขภาวะที่ดี
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ของทุกคน สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของสมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ (2561, เมษายน 10) ที่ว่า 
“ปุ๋ย ได้มาจากขยะ กสิกรรมนี่ก็รับประทานอาหารจากปุ๋ย รับประทานอาหารจากปุ๋ยเสร็จก็เป็นต้น
พืช ต้นพืชเอาไปกินเอาไปใช้เอาไปขาย ก็กลายเป็นกสิกรรมไร้สารพิษ พอมันเหลือมันก็กลายมาเป็น
ขยะ ก็กลายมาเป็นปุ๋ย แบบนี้ เป็น 3  เส้า ที่สัมพันธ์กัน คนคิดคือพ่อครูเป็นความคิดที่ฉลาดมาก                  
...ตอนนี้ที่หมอเขียวพาท ามีจุลินทรีย์พลังศีล ปุ๋ยพลังศีล ไม่ต้องใช้กากน้ าตาล ไม่ต้องใช้น้ าตาลทราย
แดง ไม่ต้องซื้ออะไรมาเลย ใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ไม่ต้องเสียเวลาขนปุ๋ยมาลง ซื้อปุ๋ยมาใส่ ” 
สอดคล้องกับค าให้สัมภาษณ์ของนางถนอม มีทรัพย์ (2561, พฤษภาคม 27) ที่ว่า “แม่ต้องอาศัยความ
เพียรในการปรับปรุงดินที่เสียไปให้ดีขึ้น เริ่มจากมาปลูกป่าเพ่ิมขึ้นจากที่ท าลายป่ามาเป็นแปลงนา ใน
ที่นาก็ปลูกพืชตระกูลถั่วหลากหลายชนิดและไถกลบเพ่ือเป็นปุ๋ยบ ารุงดิน” สอดคล้องกับค าให้
สัมภาษณ์ของนางสาววิจิตรา มีทรัพย์ (2561, พฤษภาคม 27) ที่ว่า “จริง ๆ หลักของการหมุนปลูกพืช
หมุนเวียนไม่ใช่ปลูกอะไรก็ได้แต่มันจะต้องมีหลักว่าข้าวเป็นพืชตระกูลหญ้า สามารถจัดการกับธาตุ
อาหารได้แทบทุกชนิด พอ ๆ กันกับข้าวโพด แล้วถั่วเนี่ยพืชตระกูลถั่วก็จะให้ไนโตรเจน เพราะฉะนั้น
มันจะต้องมีการเปลี่ยนวัตถุพืช ปลูกพืชพวกนี้เสร็จ ก็ต้องมีข้าว ถั่ว งา งาก็จะเป็นพวกโพแทสเซียม    
ไม่ก็กล้วย”  
 จะเห็นได้ว่าเทคโนโลยีการรักษาความชื้นระบบนิเวศของดินน้ าในสวนป่านาไร่ ไม่ใช่เรื่อง
ไกลตัว แต่ก็ไม่ใช่สิ่งที่ทุกคนรู้ในปัจจุบันแม้แต่ผู้เป็นกสิกร สะท้อนได้จากค าให้สัมภาษณ์ของนางนิคม 
(2561, พฤษภาคม 19) ที่ว่า “เมื่อก่อนมีทั้งวัวทั้งควายไถนาตอนนี้ใช้รถก็เลยต้องซื้อปุ๋ย แต่รุ่นพ่อรุ่น
แม่นะสบายไม่ต้องเอาปุ๋ยใส่ ไม่ใส่ปุ๋ยก็ได้กิน สมัยนี้ต้องใส่อย่างเดียว” ดังนั้นการถ่ายทอดความรู้เรื่อง
เทคโนโลยีการรักษาความชื้นระบบนิเวศของดินน้ าในสวนป่านาไร่ จึงเป็นสิ่งที่จะช่วยให้คนในชุมชน
อยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ไร้สารพิษ เพ่ือสุขภาวะที่ดีกับทุกคน ซึ่งการสร้างสวนป่านาไร่ เป็นสิ่งที่ต้องร่วม
ด้วยช่วยกันในครอบครัว หรือชุมชน ยิ่งไปกว่านั้นสวนป่านาไร่ไร้สารพิษที่ยั่งยืนนั้น ต้องประกอบด้วย
ผู้ทรงศีลที่ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพกสิกรรมไร้สารพิษ ไม่เห็นความสบายระยะสั้นด้วย
การใช้สารเคมี หรือเป็นผู้เห็นโทษภัยของพืชผักมีสารพิษที่เป็นโทษต่อสุขภาพของผู้รับประทาน หรือ
เป็นผู้เห็นประโยชน์ของการรับประทานพืชผักไร้สารพิษ ผู้วิจัยเห็นว่าระบบบวร ที่ประกอบด้วย 3 เส้า
แห่งความสมดุลของผู้คนทุกวัยในชุมชน จะเป็นกลไกส าคัญในการกระจายความรู้สวนป่านาไร่ไร้
สารพิษ สู่ชุมชนและน าสู่การปฏิบัติจริง เกิดสังคมสุขภาวะอย่างต่อเนื่องได้ ดังค าให้สัมภาษณ์ของ
สมณะฟ้าไท แห่งชุมชนราชธานีอโศก นักบวชผู้เป็นที่ปรึกษาของกลุ่มชาวบ้าน บ้านหนองเม็ก จังหวัด
อ านาจเจริญ ที่สามารถท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษได้อย่างต่อเนื่องกว่า 20 ปี โดยท่านกล่าวว่า “การ
ปลูกพืชไร้สารพิษ เขาไม่เคยเจ็บป่วย ไม่เคยไปหาหมอ ไม่เคยทะเลาะกันในครอบครัว เพราะไม่มีเวลา
ทะเลาะกัน คนที่มาซื้อผักไร้สารพิษก็หายจากโรคเยอะ โดยที่ไม่ต้องไปหาหมอ” (สมณะฟ้าไท  สมขา
ติโก 2561, เมษายน 12) โดยสรุปผู้วิจัยจึงตั้งชื่อองค์ประกอบที่ 4 นี้ว่า “บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) 
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เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาความชื้นระบบนิเวศของดินน้ าในสวนป่านาไร่เพื่อผลิต
ยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวนครัวให้มีผลต่อสุขภาวะของผู้สูงอายุ”  
 

สรุป 
 สรุปผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเกี่ยวกับเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับ
บุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย ซึ่งผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถามจากการคัดสรรค าให้
สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลจากชาวไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากการวิจัยเชิง
คุณภาพในขั้นตอนการวิจัยก่อนหน้า น ามาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการลงพ้ืนที่ภาคสนามและ
การทบทวนวรรณกรรม ได้ข้อค าถามจ านวน 60 ข้อ น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 คน 
และวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ โดยเลือด
องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 และข้อค าถามที่มีค่าน้ าหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป 
พบว่าองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย มีจ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี้  
  1.  การฟ้ืนฟู “สวนป่านาไร่” โดยให้ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยาวัตถุ 10 
ขับเคลื่อน จะมีผลปรากฏ ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน การให้ความหมาย และการเรียนรู้เรื่อง
เครื่องเทศ เครื่องยา จากทั้งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือเป็นเภสัชวัตถุ 
  2 การเชื่อเรื่อง “กรรม” มีผลให้ลดเนื้อสัตว์เพ่ือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และเพ่ือปฏิบัติศีล 
5 (อธิศีล) แล้ว จะเห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักสวนป่านาไร่เป็นโภชนบ าบัดและสามารถใช้ไตรลักษณ์
เป็นกลไกท าให้จิตและกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้ 
  3  เภสัชวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เป็นภูมิรู้ที่ต้องมี สวนป่านาไร่ใน
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ เพ่ือการรองรับชุมชนบุญ  
  4 บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาความชื้นระบบ
นิเวศของดินน้ าในสวนป่านาไร่เพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวนครัวให้มีผลต่อสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ 
 เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจข้างต้น กับผลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ
ที่ท าให้ขั้นตอนการวิจัยที่ 1 พบว่าข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ลุ่มลึกนั้น ได้รับการสนับสนุนและ
รองรับความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยสถิติการวิจัยเชิงปริมาณ แสดงผลออกมาเป็นกลุ่มความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรที่เป็นข้อกระทงค าถาม สามารถตั้งชื่อเป็นองค์ประกอบ ที่สื่อความหมายครอบคลุม
ความสัมพันธ์นั้น ๆ และเป็นแนวทางส าหรับผู้วิจัยน าไปจัดท าเนื้อหาในบทเรียนการพัฒนาสุขภาพ
ของผู้สูงอายุฯ ต่อไป 
 



บทท่ี 7 
รหัสเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศไทย  

และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 
 ผู้วิจัยได้ด ำเนินกำรถอดรหัสภูมิปัญญำที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำสุขภำพของผู้สูงอำยุที่ได้
จำกกำรศึกษำวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์เภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศไทย และ
สำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว ที่น ำเสนอไว้แล้วในบทที่ 4 , 5 และ 6 น ำมำพิจำรณำร่วมกับ
ค่ำน  ำหนักองค์ประกอบจำกข้อค ำถำมที่ได้จำกกำรใช้วิธีกำรทำงสถิติวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ 
จำกข้อมูลควำมคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่ำงที่เป็นผู้สูงอำยุ จ ำนวน 500 คน ที่น ำเสนอไว้แล้วในบทที่ 7 
ผู้วิจัยถอดรหัสภูมิปัญญำเป็นค ำหรือวลีส ำคัญ เพ่ือง่ำยและสะดวกในกำรสื่อสำร และน ำไปปฏิบัติ
ต่อไป ได้รหัสภูมิปัญญำจ ำนวน 8 รหัสหลัก รหัสภูมิปัญญำย่อย 12 รหัส รวม 20 รหัสภูมิปัญญำและ
จัดท ำเป็นสัญลักษณ์ภำพเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำที่สัมพันธ์กับบุญสร้ำงสุขภำพดี เพ่ือควำมง่ำยในกำร
สื่อสำร โดยผู้วิจัยแบ่งกำรน ำเสนอ ดังนี  
  ตอนที่ 1 รหัสภูมิปัญญำ รูปแบบยุทธศำสตร์กำรพัฒนำสุขภำพของผู้สูงอำยุ ด้วยเภสัช
วัตถุในสวน ป่ำ นำ 
  ตอนที่ 2 สัญลักษณ์ภำพเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับบุญ สร้ำงสุขภำพดี 
 

ตอนที่  1  รหัสภูมิปัญญาการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้วยเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา 
 รหัสภูมิปัญญำ กำรพัฒนำสุขภำพของผู้สูงอำยุ ด้วยเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ สรุปได้ รหัส
หลัก และรหัสภูมิปัญญำย่อย รวม 20 รหัสภูมิปัญญำ น ำเสนอในรูปแบบภำษำอักขระกึ่งสำรำนุกรม 
มีรำยละเอียด ดังต่อไปนี  
  ภูมิรู้เภสัชวัตถุ 
  ภูมิรู้เภสัชวัตถุ คือควำมรู้ในเรื่องเภสัชวัตถุพืช 9 รส และฤทธิ์พืชทั งร้อนและเย็น เป็นภูมิ
รู้ที่น ำมำคัดสรรเภสัชวัตถุต่ำง ๆ มำรับประทำนเป็นอำหำรและยำได้ เมื่อร่วมกับกำรเป็นหมอดูแล
ตนเองด้วยกำรสังเกตควำมสบำย เบำกำย มีก ำลัง จะท ำให้เลือกสรรเภสัชวัตถุได้ตรงกับอำกำรของ
ร่ำงกำยด้วยตนเอง ท ำให้พึ่งตนเองด้ำนสุขภำพได้มำกขึ น ภูมิรู้เภสัชวัตถุ ที่ส ำคัญ มีดังนี  
   เภสัชวัตถุ 9 รส  
   เภสัชวัตถุ 9 รส คือ รสของเภสัชวัตถุ ซึ่งกำรแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็น 9 รส แต่
ละรสมีสรรพคุณในกำรปรับธำตุในร่ำงกำยท่ีแตกต่ำงกัน กำรปรุงเภสัชวัตถุให้เหมำะสมเพื่อปรับสมดุล
ธำตุในร่ำงกำย จะเป็นยำรักษำควำมไม่สมดุลของธำตุ เมื่อธำตุสมดุลกำรเจ็บป่วยก็จะหำย ควำมรู้เรื่อง
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รสยำ ร่วมกับกำรเป็นหมอดูแลตนเองโดยสังเกตอำกำรต่ำง ๆ ของร่ำงกำยตนเอง จะช่วยให้ผู้นั นปรับ
สมดุลธำตุในร่ำงกำยของตนเองผ่ำนกำรใช้พืชผักในสวน ป่ำ นำได้ทันทีเมื่อสังเกตพบควำมไม่สมดุล
ของธำตุ ท ำให้ชีวิตแข็งแรง เจ็บป่วยน้อย เมื่อเจ็บป่วยก็ฟ้ืนเร็ว รสยำแบ่งแบบละเอียดเป็น 9 รส 
ประกอบด้วย 1) รสฝำด ส ำหรับสมำน 2) รสหวำน ส ำหรับซึมซำบไปตำมเนื อ 3) รสเบื่อเมำ ส ำหรับ
แก้พิษ 4) รสขม ส ำหรับแก้ทำงโลหิต 5) รสเผ็ดร้อน ส ำหรับแก้ลม 6) รสมัน ส ำหรับแก้เส้น 7) รส
หอมเย็น ส ำหรับบ ำรุงหัวใจ 8) รสเค็ม ส ำหรับซึมซำบไปตำมผิวหนัง และ 9) รสเปรี ยว ส ำหรับกัด
เสมหะ แม้ว่ำรสยำมีเพียง 9 รส แต่เภสัชวัตถุ พืช สัตว์ แร่ธำตุต่ำง ๆ  มีมำกมำยในโลก รวมทั งกำรไม่
สมดุลของธำตุต่ำง ๆ ในร่ำงกำยของคนมีส่วนผสมที่หลำกหลำย จึงมีสูตรยำหรือต ำรับยำที่เป็นกำร
ปรุงเฉพำะส ำหรับธำตุของแต่ละคน เกิดขึ นมำกมำย กำรเข้ำใจหลักส ำคัญที่ว่ำสรรพคุณของยำขึ นกับ
รสยำ จะท ำให้ควำมกังวลกับกำรตำมหำเภสัชวัตถุตำมต ำรับยำลดน้อยลง และเห็นคุณค่ำของพืชใน
ท้องถิ่นมำกขึ น ดังค ำให้สัมภำษณ์ของหมอได้ คิด ดวงวงษำ (2561, เมษำยน 16) ที่ว่ำ “กรณีที่ต้นไม้
ที่อยู่ในต ำรับยำไม่มีแล้วท ำอย่ำงไร แพทย์แผนไทยนะมันมีอยู่ 9 รสในโลกนี ถ้ำต้นที่ว่ำนี มันชิมดูว่ำมัน
เป็นรสอะไรสมมุติว่ำเป็นฤทธิ์ร้อนปุ๊บได้หมดเลยพริก กระเทียม ขิงแทนกันได้หมดเลย  หรือไม่ก็
รวมกันทั งหมดแล้วเอำมำท ำเป็นยำลงในต ำรับเดียวได้เลยหรืออย่ำงที่ท ำ หรือเนี่ยเอำทั งหมดเลยที่อยู่
ในนี มำรวมกันแล้วไปลงในหม้อมำกินได้เหมือนกัน” วลี เภสัชวัตถุ 9 รส ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 1 มีค่ำ
น  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.75 
  เภสัชวัตถุ ฤทธิ์ร้อน - เย็น 
  เภสัชวัตถุ ฤทธิ์ร้อน - เย็น คือ ฤทธิ์ของเภสัชวัตถุ ซึ่งกำรแพทย์วิถีพุทธแบ่งออกเป็น 2 
ฤทธิ์คือ ฤทธิ์ร้อนและฤทธิ์เย็น กำรแพทย์วิถีพุทธเชื่อว่ำหนึ่งในสำเหตุหลักของควำมเจ็บป่วยคือ ร้อน
เย็นไม่สมดุล ควำมรู้เรื่องฤทธิ์ของเภสัชวัตถุ ร่วมกับกำรเป็นหมอดูแลตนเองโดยสังเกตอำกำรต่ำง ๆ 
ของร่ำงกำยตนเอง จะช่วยให้ผู้นั นปรับสมดุลร้อนเย็นในร่ำงกำยของตนเอง ผ่ำนกำรใช้พืชผักในสวน 
ป่ำ นำได้ทันทีเม่ือสังเกตพบควำมไม่สมดุลของร่ำงกำย ท ำให้ชีวิตแข็งแรง เจ็บป่วยน้อย เมื่อเจ็บป่วยก็
ฟ้ืนเร็ว กำรแยกเภสัชวัตถุเป็นฤทธิ์ร้อนหรือฤทธิ์เย็นใช้กำรสังเกตจำกกำรกิน เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน        
เมื่อกินเข้ำไปแล้วจะรู้สึกปำกคอแห้ง กระหำยน  ำ และเมื่อดื่มน  ำตำมแล้ว รู้สึกสดชื่น อร่อย เช่นกิน
พริกเผ็ด ๆ พอดื่มน  ำจะรู้สึกสบำยขึ น ส ำหรับเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น เมื่อกินเข้ำไปแล้วจะรู้สึกชุ่มปำกชุ่ม
คอ เมื่อดื่มน  ำตำมแล้วรู้สึกไม่อร่อย กำรแพทย์วิถีพุทธแบ่งอำกำรเจ็บป่วยเป็น 3  อำกำรหลัก คือ 
อำกำรเด่นร้อนเกิน อำกำรเด่นเย็นเกิน และอำกำรเด่นร้อนเย็นพันกัน ซึ่งกำรแก้ไขเน้นกำรใช้เภสัช
วัตถุฤทธิ์ตรงข้ำมเข้ำไปปรับสมดุลร่ำงกำย เมื่อร่ำงกำยสมดุล อำกำรเจ็บป่วยก็จะหำย เช่นเดียวกับรส
ยำ อำกำรเจ็บป่วยของแต่ละคน มีหลำกหลำยอำกำรร่วม ส่วนผสมของอำกำรร้อนและเย็น ท ำให้
กำรแพทย์วิถีพุทธแบ่งอำกำรเจ็บป่วยแบบละเอียดเป็น 9 อำกำร เมื่อผสมผสำนกับเภสัชวัตถุ 2 ฤทธิ์   
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จึงมีต ำรับยำมำกมำยเกิดขึ นและสำมำรถปรับเปลี่ยนชนิดของเภสัชวัตถุตำมท้องถิ่นที่มีได้ วลี                  
เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน - เย็น ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 5 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.684 
  หมอดูแลตนเอง 
  หมอดูแลตนเอง หมำยถึง กำรสังเกตอำกำรสบำย เบำกำย มีก ำลังของตนเอง เนื่องจำก
ร่ำงกำยต้องเผชิญกับกำรเปลี่ยนแปลงของอำกำศ สิ่งแวดล้อมภำยนอก ภำวะอำรมณ์ควำมเครียดใน
จิตใจ ฯลฯ เมื่อสังเครำะห์ร่วมกับควำมหลำกหลำยของเภสัชวัตถุที่เป็นส่วนประกอบในอำหำรแต่ละ
มื อ ร่ำงกำยจึงมีกำรปรับสมดุลของธำตุ และร้อนเย็นอยู่ตลอดเวลำ กำรแพทย์วิถีพุทธใช้ตัวชี วัดควำม
สมดุลของร่ำงกำย 3  อย่ำงคือ สบำย เบำกำย มีก ำลังของตนเอง เมื่อใดที่ร่ำงกำยรับรู้ถึงควำมผิดปกติ
ของตัวชี วัดตัวใดตัวหนึ่ง ผู้เป็นเจ้ำของร่ำงกำย ก็สำมำรถน ำเภสัชวัตถุที่อยู่ในสวน ป่ำ นำมำปรุงเป็น
อำหำรหรือยำ เพ่ือรักษำอำกำรไม่สมดุลได้ทันที กำรฟ้ืนคืนสู่ควำมสมดุลก็จะใช้เวลำไม่นำน วลี “หมอ
ดูแลตนเอง” ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 48 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.708 
 

ภูมิรู้สวนป่านาไร่ 
 ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ ก่อให้เกิดชีวิตที่พอเพียง และสร้ำงสุขภำพกำยใจที่ดี ด้วยกำรใช้ธรรมชำติ
สร้ำงธรรมชำติ เกิดจำกกำรอิงอำศัยกันและกันของพืช สัตว์ และมนุษย์ ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมดิน น  ำ 
อำกำศที่ดี อุดมสมบูรณ์ ขั นตอนกำรสร้ำงสวนป่ำนำไร่ที่พบในงำนวิจัยนี ที่ส ำคัญคือ จัดสรรพื นที่ สวน
ป่ำนำไร่, กำรปลูกข้ำว ถั่ว งำ ให้เป็นวัฒนธรรม และกำรใช้ธรรมชำติสร้ำงธรรมชำติ ด้วยวงจรกสิกร
รมธรรมชำติ ปุ๋ยสะอำด และขยะวิทยำ โดยมีรำยละเอียดสรุปได้ดังนี  
  ภูมิรู้สวนป่านาไร่ ให้ชีวิตพอเพียง  
  สวนป่ำนำไร่ ท ำให้แต่ละครอบครัวมีพืชที่หลำกหลำย พออยู่ พอกิน พอใช้ ลดรำยจ่ำย
ให้กำรซื ออำหำรและซื อปุ๋ยบ ำรุงดินลง เพ่ิมรำยได้จำกกำรมีน  ำที่มำกขึ นเพ่ือท ำกำรเกษตร ก่อเกิดกำร
มีพืชหลำกหลำย แม้ในยำมหน้ำแล้ง หำกคนในครอบครัวถือศีล 5 ละ อบำยมุข องค์ประกอบของสวน
ป่ำนำไร่นี  จะเป็นแหล่งท ำมำหำกินที่เพียงพอส ำหรับครอบครัว ท ำให้ครอบครัวปลอดหนี  วลี ภูมิรู้
สวนป่ำนำไร่ ให้ชีวิตพอเพียง ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 32 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.772 
  สวนป่านาไร่ สร้างสุขภาพกายใจที่ดี 
  กำรท ำสวนป่ำนำไร่ ท ำให้ได้รับประทำนพืชผักสดใหม่ ไม่ต้องเสียเวลำกับกระบวนกำร
บรรจุ และขนส่ง ท ำให้ได้รับประทำนพืชผักที่เก็บมำสด ๆ ได้รับน  ำตำมธรรมชำติ ซึ่งมีสำระส ำคัญ     
ต่ำง ๆ ส่วนใหญ่เป็นสำรต้ำนอนุมูลอิสระละลำยอยู่ด้วยเป็นจ ำนวนมำก มีผลเพ่ิมภูมิต้ำนทำน ลดควำม
เสื่อมสภำพของร่ำงกำย สอดคล้องกับค ำกล่ำวของ  ดำวเย็น นำวำบุญนิยม (2561, เมษำยน 11) ที่ว่ำ 
“คนท ำกสิกรรมเป็นคนโชคดี  ได้กินผักผลไม้ไร้สำรพิษสด ๆ จำกต้นมีพลังชีวิต ไม่ต้องข้ำมวันข้ำมคืน 
ไปซื อเขำก็เลยแข็งแรง” และปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 17 
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  กิจกรรมสวนป่ำนำไร่ สร้ำงควำมพอเพียงกับกำรเลี ยงชีพ ท ำให้ลูกหลำนไม่ต้องไป
แสวงหำงำนท ำต่ำงถิ่น เมื่อเศรษฐกิจดี ลูกหลำนได้อยู่พร้อมหน้ำพร้อมตำกัน น ำมำซึ่งควำมสุขควำม
อบอุ่นให้กับครอบครัว จะเห็นได้ว่ำสวนป่ำนำไร่ ท ำให้ได้รับประทำนอำหำรที่อุดมด้วยสำรทีส่ ำคัญ ได้
ออกก ำลังกำยที่ดีจำกกำรเดิน กำรยืดเหยียดกล้ำมเนื อที่แทรกอยู่ในกิจกรรม นอกจำกนี กิจกรรมสวน
ป่ำนำไร่ เป็นกำรอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติสีเขียว ได้สูดไอระเหยของเภสัชวัตถุท่ีมีกลิ่นหอมระเหยที่เลือก
ปลูกไว้ เป็นกำรใช้สีและกลิ่นบ ำบัดเพ่ือสุขภำพ ก่อให้เกิดควำมรู้สึกสบำย ผ่อนคลำย บรรเทำอำกำร
เครียด และไอระเหยของพืชบำงชนิดช่วยให้โรคทุเลำด้วย ปรำกฏในข้อค ำถำมที่ มีค่ำน  ำหนัก
องค์ประกอบ 16 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ 0.651 
  จำกข้ำงต้น กิจกรรมสวนป่ำนำไร่ สร้ำงสุขภำพกำยผ่ำนกำรได้รับประทำนอำหำรเก็บ  
สด ๆ กำรออกก ำลังกำย และสร้ำงสุขภำพทำงใจจำกกำรอยู่กับครอบครัวลูกหลำนพร้อมหน้ำ และ
สร้ำงสุขภำพทั งกำยและใจจำกกำรอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำติ ไอระเหยของเภสัชวัตถุ จึงสรุปเป็นวลีได้ว่ำ 
สวนป่ำนำไร่ สร้ำงสุขภำพกำยใจที่ดี  
  จัดสรรพื้นที่ สวนป่านาไร่ 
  กำรสร้ำงสวนป่ำนำไร่ เริ่มจำกกำรรู้คุณค่ำของป่ำที่เป็นแหล่งให้น  ำและควำมชื นแก่ดิน 
กำรมีอยู่ของพืชและสัตว์ในป่ำจ ำนวนมำก ก่อให้เกิดกำรหมุนเวียนของอินทรีย์วัตถุและธำตุอำหำรที่
จ ำเป็นต่อกำรเติบโตของพืชตำมธรรมชำติ เมื่อป่ำถูกชำวบ้ำนน ำมำจัดสรรเป็นนำไร่ที่ท ำมำหำกิน
ทั งหมด ไม่นำนดินก็จะขำดควำมอุดมสมบูรณ์ ปลูกอะไรก็ไม่เติบโต ดังเช่นนำงถนอม มีทรัพย์ เล่ำถึง
ควำมแห้งแล้งของที่ดินของตนและกำรสร้ำงป่ำเพ่ือฟ้ืนฟูควำมอุดมสมบูรณ์ของที่ดิน ที่ว่ำ “แม่ต้อง
อำศัยควำมเพียรในกำรปรับปรุงดินที่เสียไปให้ดีขึ น เริ่มจำกมำปลูกป่ำเพ่ิมขึ นจำกที่ท ำลำยป่ำมำเป็น
แปลงนำ” (ถนอม  มีทรัพย์. 2561, พฤษภำคม 27) วลี จัดสรรพื นที่ สวนป่ำนำไร่ ปรำกฏในข้อค ำถำม
ที่ 31 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.762  
  กำรสร้ำงสวนป่ำนำไร่ เริ่มจำกกำรจัดสรรพื นที่เป็นส่วนของสวน ของป่ำ ของนำไร่ 
รวมถึงกำรขุดบ่อน  ำ ดินที่ได้จำกกำรขุดบ่อน  ำ ก่อให้เกิดโคก หรือเนินท ำให้ระดับที่ดินมีควำมสูง
แตกต่ำงกัน จึงปลูกพืชได้หลำกหลำยขึ น กำรสร้ำงโคกหรือเนินนี  สำมำรถใช้เทคนิคเพอร์มำคัลเจอร์ 
(ดูรำยละเอียดเพ่ิมเติมในบทที่ 8) มำใช้เพ่ือปรับปรุงดินที่ขุดเพ่ือสร้ำงบ่อ ให้มีธำตุอำหำรเพียงพอกับ
ควำมต้องกำรของพืช ท ำกำรคัดสรรพืชมำปลูกในสวนป่ำนำไร่ เป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้ำของเลือกสรรได้ เพ่ือ
ควำมสะดวกในกำรใช้สอย เป็นเภสัชวัตถุปรับสมดุล ควรมีกำรปลูกเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน-เย็นที่ปลูกง่ำย
ดูแลง่ำย เช่น ย่ำนำง ใบเตย หญ้ำม้ำ อ่อมแซบ เป็นต้น รวมถึงกล้วยน  ำว้ำ และมะละกอส ำหรับท ำ
ส้มต ำไว้ด้วย ควำมหลำยหลำยของพืชที่จะเลือกปลูกขึ นกับกำรคัดสรรของผู้เป็นเจ้ำของ เช่นค ำ ให้
สัมภำษณ์ของ นำงขัน (2561, เมษำยน 4) ที่ว่ำ “เฮ็ดนำ ปลูกเผือกขำยที่นำมีผักทุกอย่ำง ที่กินได้ มี
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ผักแขยง ผักแว่น ผักกระโดน ผักติ วมีหลำย ต้นไม้ใหญ่ในนำ มีแต่ต้นสมอเตี ย เป็นยำแก้ร้อนใน เป็น
ยำเย็น”  
  ปลูกข้าว ถั่ว งา ให้เป็นวัฒนธรรม 
  ข้ำว ถั่ว งำ เป็นอำหำรหลักของคนไทยมำแต่อดีต ในพิธีพืชมงคล จะมีกำรท ำขวัญเมล็ด
พันธุ์พืชต่ำง ๆ โดยเฉพำะเมล็ดข้ำว ถั่ว งำ เพ่ือให้มีควำมอุดมสมบูรณ์ พิธีจรดพระนังคัลแรกนำขวัญ
อำหำรที่น ำมำให้พระโคเสี่ยงทำย 7 อย่ำงคือ ข้ำวเปลือก ถั่ว งำ ข้ำวโพด เหล้ำ น  ำ และหญ้ำ ในกำร
ท ำบุญข้ำวสำกของชำวอีสำน ชำวบ้ำนจะเตรียมข้ำวสำก จำกข้ำวเม่ำ ข้ำวพอง ข้ำวตอก คลุกเข้ำกัน
กับ ถั่ว งำ น  ำอ้อย น  ำตำล และมะพร้ำว กล่ำวคือ กำรปลูกข้ำว ถั่ว งำ เป็นวัฒนธรรมของไทยมำช้ำ
นำน รหัสภูมิปัญญำที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรมกำรปลูกข้ำว ถั่ว งำ คือกำรใช้พื นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ในภำคอีสำนส่วนใหญ่ฤดูแล้งน  ำจะน้อยไม่เพียงพอส ำหรับปลูกข้ำว ชำวบ้ำนจึงปลูกข้ำวนำปี นำน  ำฝน 
ปีละ 1 ครั ง หลังเก็บเกี่ยวข้ำว ชำวบ้ำนเลือกปลูกถ่ัวโดยเฉพำะถั่วลิสง และงำ พืชที่ใช้เป็นอำหำร เก็บ
ไว้กินทั งปีได้ ถั่วและงำใช้น  ำน้อย สำมำรถปลูกในฤดูแล้งมีระยะเวลำกำรเก็บเกี่ยวสั น จึงปลูกสลับกับ
กำรปลูกข้ำวได้ ทั งข้ำว ถั่ว งำ เป็นพืชที่เก็บเมล็ดไว้รับประทำนได้นำน เมื่อปลูกครบรอบ ชำวบ้ำนจะ
มีข้ำว ถั่ว งำ ไว้กินใช้ตลอดทั งปี วลี “ปลูกข้ำว ถั่ว งำ ให้เป็นวัฒนธรรม” เป็นค ำที่ปรำกฏในหัวใจของ
กำรท ำกสิกรรมไร้สำรพิษของชำวอโศก ที่ว่ำ “ชำวอโศกจะต้องปลูกข้ำว ถั่ว งำ  ให้เป็นวัฒนธรรม” 
(กลุ่มสุดฝั่งฝัน . 2556 : 34) สอดคล้องกับค ำให้สัมภำษณ์ของ นำงสำววิจิตรำ มีทรัพย์ (2561, 
พฤษภำคม 27) ที่ว่ำ “จริง ๆ แล้วหลักของกำรหมุนปลูกพืชหมุนเวียนไม่ใช่ปลูกอะไรก็ได้แต่มันจะต้อง
มีหลักว่ำข้ำวเป็นพืชตระกูลหญ้ำ สำมำรถจัดกำรกับธำตุอำหำรได้แทบทุกชนิด พอ ๆ กันกับข้ำวโพด 
แล้วถั่วเนี่ยพืชตระกูลถั่วก็จะให้ไนโตรเจน เพรำะฉะนั นมันจะต้องมีกำรเปลี่ยนวัตถุพืช ปลูกพืชพวกนี 
เสร็จ ก็ต้องมีข้ำว ถั่ว งำ งำก็จะเป็นพวกโพแทสเซียม ไม่ก็กล้วย” และปรำกฏในข้อค ำถำมที่ 13 มีค่ำ
น  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.669 
  วงจรสวนป่านาไร่ ใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ 
  สวนป่ำนำไร่ ใช้ธรรมชำติสร้ำงธรรมชำติ วงจรของสวนป่ำนำไร่ เกิดจำกกำรอิงอำศัยกัน
และกันของพืช สัตว์ และมนุษย์  สวนป่ำนำไร่ ให้อำหำรแก่คน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่ำง ๆ ขยะจำก
สิ่งมีชีวิต เช่น เศษอำหำร มูลสัตว์ กิ่งไม้ ใบไม้แห้งต่ำง ๆ น ำมำหมักและย่อยสลำยด้ วยจุลินทรีย์ 
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ จะได้ปุ๋ยสะอำดอำหำรของพืชในสวนป่ำนำไร่ ผู้วิจัยคัดสรร วงจรสวนป่ำนำไร่ ใช้
ธรรมชำติสร้ำงธรรมชำติ เป็นค ำส ำคัญจำกกำรศึกษำแนวคิดของสมณะโพธิรักษ์เรื่อง สำมอำชีพเพ่ือ
มวลมนุษยชำติ ที่ว่ำ “กสิกรรมธรรมชำติ ปุ๋ยสะอำด ขยะวิทยำ สำมอำชีพนี เป็นเนื อหำสำระส ำคัญ
ของกำรประกอบสัมมำอำชีวะที่จะกู้ตัวเองแล้วกู้ชำติได้จริง ๆ” ซึ่งสมณะถักบุญ อำจิตปุญโญ (2561, 
เมษำยน 10) สรุปใจควำมไว้ว่ำ “ปุ๋ย ได้มำจำกขยะ กสิกรรมนี่ก็รับประทำนอำหำรจำกปุ๋ย 
รับประทำนอำหำรจำกปุ๋ยเสร็จก็เป็นต้นพืช ต้นพืชเอำไปกินเอำไปใช้เอำไปขำย ก็กลำยเป็นกสิกรรม
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ไร้สำรพิษ พอมันเหลือมันก็กลำยมำเป็นขยะ ก็กลำยมำเป็นปุ๋ย แบบนี เป็น 3  เส้ำ ที่สัมพันธ์กัน คนคิด
คือพ่อครูเป็นควำมคิดที่ฉลำดมำก” รวมถึงปรำกฏในข้อค ำถำมที่ 26 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 
0.749 
  วงจรสวนปำนำไร่ ใช้ธรรมชำติสร้ำงธรรมชำติ ในทำงปฏิบัติเป็นกำรบูรณำกำรภูมิรู้สวน
ป่ำนำไร่ ภูมิรู้เภสัชวัตถุ และบุญกิริยำวัตถุ ท ำให้ได้ปุ๋ยสะอำดลดกำรเบียดเบียนสัตว์ ได้สำรไล่แมลง
จำกธรรมชำติไม่ก่อสำรพิษสะสมในร่ำงกำย ใช้ประโยชน์จำกขยะและวัชพืช ลดแรงงำนกำรจัดกำรกิ่ง
ไม้ใบไม้แห้งลดแรงงำนกำรขนปุ๋ย ได้ดินอุดมสมบูรณ์เหมำะแก่กำรท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ ซึ่ง
หลักกำรใช้ธรรมชำติสร้ำงธรรมชำติ ที่พบในงำนวิจัยนี ดังนี   
  ธำตุอำหำรพืช หมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ จำกตัวอย่ำงของวงจรข้ำว ถั่ว งำ จะเห็นธำตุ
อำหำรพืชที่ส ำคัญ มีกำรหมุนเวียนกลับมำใช้ใหม่ ผ่ำนซำกพืช ซำกสัตว์ ของเสียต่ำง ๆ ที่ออกจำกคน
และสัตว์ เศษอำหำร ขยะต่ำง ๆ ด้วยวิธีกำรฝังลงดิน หรือสร้ำงเนินดินขึ นมำใหม่ และปล่อยให้
จุลินทรีย์ท ำกำรย่อยสลำยจนธำตุอำหำรที่พืชต้องกำรอยู่ในรูปที่พืชสำมำรถดูดซึมได้ ธำตุอำหำรพืช
เหล่ำนี ไม่ใช่สิ่งที่เกิดใหม่ ส่วนใหญ่เป็นสิ่งที่หมุนวนผ่ำนกระบวนกำรห่วงโซ่อำหำร กล่ำวคือ ธำตุ
อำหำรที่จ ำเป็นต่อกำรเจริญเติบโตของพืชที่เรำปลูกส่วนใหญ่ คือ ธำตุ N - ไนโตรเจน P - ฟอสฟอรัส 
และ K - โพแทสเซียม หรือ NPK มีอยู่ในธรรมชำติน้อยมำก และเกิดขึ นจำกกำรเปลี่ยนแปลงทำง
ธรณีวิทยำ เช่น แผ่นดินไหว ภูเขำไฟระเบิด ด้วยเหตุนี ธำตุเหล่ำนี จึงถูกใช้หมุนเวียนอยู่ระหว่ำงพืชและ
สัตว์ โดยถ่ำยทอดผ่ำนห่วงโซ่อำหำร เมื่อคนหรือสัตว์กินพืช ธำตุต่ำง ๆ ก็มำสะสมไว้ในที่คนและสัตว์ 
ธำตุใดเกินก็ขับออกเป็นอุจจำระ ปัสสำวะ และเมื่อสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ พืชตำยไปธำตุต่ำง ๆ ก็คืนสู่
ธรรมชำติ อยู่ในดิน ในน  ำ เมื่อสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ จุลินทรีย์เช่นเชื อรำ แบตทีเรียย่อยสลำยอุจจำระ 
ปัสสำวะ ซำกสิ่งมีชีวิต ธำตุ NPK และธำตุอ่ืน ๆ ก็เหมำะสมให้พืชดูดซึมเป็นอำหำร เมื่อเข้ำใจวงจร
ธรรมชำติข้ำงต้น กำรท ำปุ๋ยโดยใช้ซำกพืชซำกสัตว์ รวมถึงมูลสัตว์ และปัสสำวะสัตว์ซึ่งเป็นแหล่งของ  
NPK มำหมักไว้ปล่อยให้จุลินทรีย์ย่อยสลำย ก็จะได้ธำตุอำหำร NPK ที่พืชสำมำรถดูดซึมไปใช้ได้  
  วัชพืชมีคุณค่ำ เติบโตเร็ว มีประโยชน์ วัชพืช คือพืชที่ขึ นเอง ส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่
ต้องกำรของเจ้ำของ ด้วยเกรงว่ำจะมำแย่งอำหำรของพืชหลักที่ตั งใจปลูก ควำมไม่พอใจที่วัชพืชขึ น
อำจสร้ำงควำมทุกข์ใจให้เจ้ำของมำกกว่ำควำมเสียหำยทำงกำยภำพที่เกิดขึ นจริง จึงควรหำวิธีคิดที่ไม่
ทุกข์ ด้วยกำรมองประโยชน์ของวัชพืช วัชพืชป้องกันกำรชะล้ำงหน้ำดินยำมฝนตกหนัก เป็นกำรห่มดิน
ให้อุณหภูมิไม่ร้อนหรือเย็นเกินไป ท ำให้เหมำะกับกำรเจริญเติบโตของพืชหลัก ควำมคุมควำมชื นและ
น  ำไม่ให้ระเหยเร็วเกินไป แมลงบำงชนิดจะเลือกกินวัชพืชมำกกว่ำกินผัก ขณะเดียวกันพืชที่แมลงไม่
กิน เช่น สำบเสือ สำบแร้งสำบกำ ก็คือวัชพืชที่ไล่แมลงได้ ที่ส ำคัญซำกของวัชพืชคืออินทรียวัตถุ เป็น
ธำตุอำหำรให้กับพืชหลักอีกด้วย วัชพืชหลำยชนิดมีคุณสมบัติเป็นยำ เช่น ต้นสำบเสือ ช่วยให้เลือด
หยุดไหล วัชพืชหลำยชนิดมีกลิ่นหอมระเหยไล่แมลงซึ่งคุณสมบัติของวัชพืชเหล่ำนี  จึงเหมำะที่จะมำ
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ท ำปุ๋ย และหรือน  ำหมักเพ่ือบ ำรุงดินและไล่แมลง วลี “วัชพืชมีคุณค่ำ เติบโตเร็ว มีประโยชน์” ปรำกฏ
ในข้อค ำถำมท่ี 42 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.733 
  กำรใช้ภูมิรู้เภสัชวัตถุ และบุญกิริยำวัตถุคัดสรรพืชไล่แมลง หมำยถึง กำรใช้เภสัชวัตถุใน
กำรไล่แมลงและลดจ ำนวนวัชพืชต่ำง ๆ เพ่ือลดควำมสูญเสียของผลผลิตในสวนป่ำนำไร่ และไม่
ก่อให้เกิดสำรเคมีตกค้ำง อันอำจสะสมในร่ำงกำยคนและสัตว์มำกจนท ำให้เกิดโรคหรือเสียชีวิตได้ โดย
คัดสรรเภสัชวัตถุที่สร้ำงควำมเบียดเบียนให้สัตว์น้อยเท่ำที่เป็นไปได้ แม้ว่ ำสวนป่ำนำไร่ จะท ำให้พื นที่
อุดมสมบูรณ์ ปลูกพืชได้หลำกหลำย และเกิดกำรควบคุมจ ำนวนของหญ้ำ แมลง และสัตว์อ่ืน ๆ ตำม
ธรรมชำติไม่ให้มำกเกินไป ผ่ำนระบบห่วงโซ่อำหำร คือกำรกินกันเป็นทอด ๆ ของสิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณ
นั น แต่วัชพืชและแมลงศัตรูพืชที่เหลือท ำให้ผลผลิตที่ได้ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วย สูญเสียไปเนื่องจำก
ผลผลิตโตไม่เต็มที่เนื่องจำกมีวัชพืชมำแบ่งน  ำ แสงแดด และธำตุอำหำรไป หรือมีแมลง และสัตว์อ่ืน ๆ 
มำกัดกินผลผลิต  
  ภูมิรู้เภสัชวัตถุเรื่องรสยำ ช่วยให้คัดสรรพืชที่มีฤทธิ์ไล่แมลง มำปลูกและท ำเป็นน  ำหมัก
ชีวภำพไล่แมลงได้ โดยส่วนของพืชที่มีรสฝำด ช่วยในกำรฆ่ำเชื อรำในโรคพืชทุกชนิด รสขม สำมำรถ
ฆ่ำเชื อแบคทีเรียเพ่ือสร้ำงภูมิคุ้มกัน ให้กับพืช รสเผ็ดร้อน ช่วยในกำรไล่แมลงและท ำให้แมลงแสบร้อน 
รสเปรี ยว ช่วยในกำรไล่แมลง ฆ่ำเชื อรำในโรคพืชทุกชนิดและบ ำรุงพืช และรสเบื่อเมำ ช่วยในกำรฆ่ำ
เพลี ย หนอน และแมลง ในพืชผักทุกชนิด ส ำหรับรสเบื่อเมำ ซึ่งเป็นรสยำที่ต้องระวังในกำรใช้เพรำะ
อำจมีพิษกับคนและสัตว์ได้ ผู้ท ำสวนป่ำนำไร่ที่มีศีล จะพิจำรณำไม่เลือกใช้ นอกจำกนี กลุ่มเภสัชวัตถุที่
มีกลิ่นหอมระเหย เช่น โหระพำ สำบแร้งสำบกำ สำบเสือ ก็เป็นกลุ่มเภสัชวัตถุที่ช่วยในกำรไล่แมลง
และฆ่ำเชื อรำได้เช่นกัน  
  จำกกำรบูรณำกำรควำมรู้ข้ำงต้น อำจำรย์ใจเพชร กล้ำจน ได้แนะน ำกำรท ำจุลินทรีย์
พลังศีล และปุ๋ยพลังศีลซึ่งมีสูตรที่ไม่ตำยตัว มีเป้ำหมำยคือใช้ทรัพยำกรขยะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ประหยัดสุด และเบียดเบียนสัตว์น้อยเท่ำที่เป็นไปได้ ปุ๋ยพลังศีล คือปุ๋ยที่เกิดจำกกำรน ำกิ่งไม้ 
ใบไม้ต่ำง ๆ ที่ไม่ต้องกำรมำหมัก ร่วมกับพืชที่มีฤทธิ์ไล่แมลงต่ำง ๆ และจุลินทรีย์พลังศีล เป็นปุ๋ยที่ลด
กำรเบียดเบียนสัตว์ ส ำหรับจุลินทรีย์พลังศีล คือกำรหมักเศษอำหำร ข้ำวที่เหลือซึ่งสำมำรถกลำยเป็น
น  ำตำล เป็นอำหำรของจุลินทรีย์ ท ำให้จุลินทรีย์เพ่ิมขึ น เพ่ิมอัตรำกำรย่อยสลำยซำกพืชให้เร็วขึ น ซึ่ง
กำรหมักปุ๋ยนั น ไม่จ ำเป็นต้องเป็นกำรฝังดิน  อำจใช้กำรท ำเนินดินเพ่ือหมักก็ได้ ที่รำชธำนีอโศก 
จัดกำรกับวัชพืชไมยรำบยักษ์ด้วยกำรท ำไถกลบ และหมัก นอกจำกเป็นปุ๋ยบ ำรุงดินแล้ว ยังเป็นกำร
ถมดินให้สูงขึ นอีกด้วย 
  โดยสรุปภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ คือควำมรู้ด้ำนกำรเกษตรที่ควรศึกษำและน ำไปประยุกต์ใช้ 
เป็นทักษะที่จ ำเป็นต่อกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีสุขภำพดี จึงควรจัดให้มีกำรเรียนรู้เรื่องนี ในทุกช่วงวัย 
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ควำมรู้นี ท ำให้เกิดกำรพ่ึงตนเองได้ โดยใช้ธรรมชำติสร้ำงธรรมชำติ เกิดชีวิตที่มีควำมพอเพียง มี
สุขภำพกำยใจที่ดี และมีแหล่งอำหำรและเภสัชวัตถุ เป็นที่พ่ึงของตนเองและผู้อ่ืน 
 

เพ่ิมศีล ลดโรค 
 กำรเพ่ิมศีล คือสร้ำงควำมประพฤติทำงกำย ทำงวำจำ รวมถึงใจให้ดีต่อสุขภำพ เพรำะโรค
หลำยโรคมีสำเหตุเกิดจำกกรรม กำรกระท ำที่หลำยคนทรำบว่ำพฤติกรรมใดท ำให้ก่อโรค หลำยคนไม่
ทรำบแต่เชื่อในค ำตรัสของพระพุทธเจ้ำในพระไตรปิฎกเล่มที่ 14 ข้อ 584 ที่ว่ำ “...ปฏิปทำเป็นไปเพ่ือ
มีโรคมำกนี คือ เป็นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์...” กล่ำวคือเหตุของกำรมีโรคมำก เกิดจำกกำรผิดศีลข้อ
ที่ 1 กำรเบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน กำรแก้กรรมเก่ำ ในทำงพระพุทธศำสนำนั นไม่มี ทุกคนมี
กรรมเป็นของตน ท ำกรรมใดไว้ย่อมรับผลกรรมนั น แต่เพ่ือลดควำมรุนแรงของผลกรรมเรื่องควำม
เจ็บป่วย จึงสร้ำงเหตุใหม่ด้วยกำรรักษำศีลข้อที่ 1 กำรไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ยิ่งขึ น เพ่ือกลำยเป็นคนที่มี
โรคน้อย ตำมท่ีพระพุทธเจ้ำตรัสไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่ 14 ข้อ 585 ที่ว่ำ “...ปฏิปทำเป็นไปเพ่ือมีโรค
น้อยนี คือ เป็นผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์...” วลี “เพิ่มศีล ลดโรค” ปรำกฏในค ำให้สัมภำษณ์ของ 
อำจำรย์ใจเพชร กล้ำจน (2561,พฤษภำคม 6) ที่ว่ำ “วิธีกำรดูแลสุขภำพใด ๆ เช่นกำรใช้โภชนำบ ำบัด 
เภสัชวัตถุ ฯลฯ ถ้ำท ำควบคู่กับกำรเพ่ิมศีล (อธิศีล) ให้เหมำะสมกับฐำนจิตของตน เช่นท ำศีล 5 ให้
บริสุทธิ์ขึ น เช่นลดกำรรับประทำนเนื อสัตว์ ลดกำรกินสิ่งที่เป็นพิษต่อร่ำงกำย เพ่ิมเป็นศีล 8 ด้วยกำร
ลดมื ออำหำรลง ฯลฯ จะเกิดประโยชน์สูงสุด” และปรำกฏในข้อค ำถำมที่  52 มีค่ำน  ำหนัก
องค์ประกอบ เท่ำกับ 0.704 กำรเพ่ิมศีล ลดโรค ที่ค้นพบในงำนวิจัยนี ที่ส ำคัญมี 7 ข้อ คือกำรไม่ท ำ
ทุกข์ทับถมตน กำรงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค กำรลดกำรรับประทำนเนื อสัตว์ กำรปลูกพืชผักสวนครัวไร้
สำรพิษ กำรฟังธรรม ไม่เพ่ิมทุกข์ใจ กำรแบ่งปัน สร้ำงสุข และหมอมีศีล เพ่ิมฤทธิ์รักษำโรค มี
รำยละเอียด ดังนี   
  การไม่ท าทุกข์ทับถมตน 
  กำรไม่ท ำทุกข์ทับถมตน คือ กำรไม่คิดสิ่งที่จะสร้ำงควำมทุกข์ใจให้กับตนเอง เช่นควำม
กลัวตำย กลัวโรค เร่งผล กังวล ในเรื่องต่ำง ๆ ฯลฯ รวมถึงกำรปล่อยวำงควำมยึดมั่นในควำมแข็งแรง
ของร่ำงกำยที่ไม่เหมือนในอดีต กำรยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่เป็นอดีตที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเรำอยู่ในภำวะ
เจ็บป่วย เพรำะกำรคิดที่เป็นทุกข์ กำรคร่ ำครวญถึงสิ่งที่เป็นอดีต มีแต่จะสร้ำงทุกข์ทำงใจเพ่ิมขึ น 
นอกจำกได้ทุกข์ทำงใจที่เพ่ิมแล้ว บำงครั งพลังของควำมทุกข์ทำงใจยังดึงให้ทุกข์ทำงกำยที่เป็นอยู่มี
ควำมรุนแรงเพิ่มขึ นอีกด้วย วลี “กำรไม่ท ำทุกข์ทับถมตน” ปรำกฏในค ำให้สัมภำษณ์ของ พ่อครูสมณะ
โพธิรักษ์ โพธิรักขิโต (2561, เมษำยน 13) ที่ว่ำ “...ซึ่งก็เป็นธรรมดำของกำรเจ็บป่วยเป็นทุกข์ทรมำน 
ถ้ำจิตเรำยิ่งช่วยไม่ให้ไปติดยึดมันมำก พยำยำมปล่อยวำงเป็น พยำยำมที่จะไม่เอำทุกข์ไปทับถมตน 
เพรำะทุกข์ที่มันเป็นพยำธิมีควำมไม่สมดุลของชีวะสรีระเรำอยู่แล้วก็เป็นทุกข์แล้ว แล้วก็ยังจะไปเศร้ำ
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หมอง แม้แต่อยำกให้หำยเร็ว ๆ มันก็ไม่ควรจะไปมีจิตที่ไปบังคับ มีกิเลสไปผสมอะไร ก็รู้ควำมจริงตำม
ควำมเป็นจริงว่ำทุกข์ของเรำ ควรจะท ำอย่ำงไร เป็นกำรรู้ควำมจริงตำมควำมเป็นจริงว่ำเรำไม่สบำย 
เป็นเหตุทำงร่ำงกำยอย่ำงนั นอย่ำงนี  รู้จักเหตุ ” และปรำกฏในข้อค ำถำมที่  55 มีค่ำน  ำหนัก
องค์ประกอบเท่ำกับ 0.746 
  เรื่องควำมเจ็บป่วย ในทำงพุทธศำสนำมองว่ำเป็นกำรแสดงออกของผลของกรรม เป็นสิ่ง
ที่ไม่อำจเข้ำใจได้ด้วยตรรกะสำมัญของปุถุชน กำรหำสำเหตุของควำมเจ็บป่วยด้วยกำรเปรียบเทียบว่ำ
ท ำไมต้องเป็นเรำที่เจ็บป่วย หรือลดกินของหวำนแล้ว แต่โรคเบำหวำนไม่หำย ฯลฯ คือสิ่งหนึ่งที่ไม่ควร
คิด เปลืองพลังงำน และเพ่ิมทุกข์ทำงใจ เพรำะควำมเจ็บป่วยที่เกิดขึ นไม่ใช่ผลของกรรมที่เรำท ำใน
ชำตินี ชำติเดียว กำรศรัทธำในพระพุทธเจ้ำ เชื่อในค ำตรัสของพระพุทธเจ้ำ ว่ำหำกฝึกฝนปฏิบัติตำม
แล้วจะพำเรำพ้นทุกข์ จึงเป็นสิ่งที่ควรท ำ เพรำะอย่ำงน้อยกำรเชื่อว่ำควำมเจ็บป่วยที่เกิดขึ นเป็นผล
จำกกำรกระท ำของเรำในอดีต ท ำให้เรำยอมรับ ยอมชดใช้หนี ด้วยควำมเต็มใจ ควำมทุกข์ใจที่จะสร้ำง
ขึ นมำเพ่ือทับถมตนก็ไม่เกิด กำรเพ่ิมศีล สร้ำงพฤติกรรมใหม่ ๆ ที่ดีต่อสุขภำพ ก็ท ำด้วยควำมสบำยใจ 
ว่ำอย่ำงน้อยโรคที่เป็นอยู่ระหว่ำงกำรรักษำด้วยวิธีกำรที่มีคนเคยหำย แต่ถึงเรำหำยช้ำ หรือไม่หำย ก็
เพรำะเรำเคยท ำมำมำกกว่ำนั น ทุกข์ทำงใจที่จะสร้ำงขึ นจำกกำรเร่งผลก็ไม่เกิด ท ำให้กลำยเป็นผู้กำย
ป่วย ใจไม่ป่วย สร้ำงกุศลเป็นตัวอย่ำงให้ลูกหลำนเห็นกำรใช้ชีวิตที่ใจ ผำสุก ผ่องใสทุกเวลำ แม้กระทั่ง
ยำมเจ็บป่วย  
  แนวทำงในกำรไม่ท ำทุกข์ทับถมตน คือกำรคิดที่ไม่ทุกข์ อำจำรย์ใจเพชร กล้ำจน (2561, 
พฤษภำคม 6) แนะน ำวิธีกำรคิดที่ไม่ทุกข์ ไว้ว่ำ “วิธีกำรคิดที่ไม่ทุกข์ คือกำรลดกิเลส คือลดควำมชอบ
ชังในทุกสิ่ง สิ่งที่เป็นโทษ ก็ตัดออก สิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็พ่ึงอำศัย ถ้ำต้องอำศัยสิ่งที่เป็นโทษ ก็ยอมรับ
ในกรรมท่ีท ำมำอย่ำงเต็มใจ ด้วยกำรพิจำรณำไตรลักษณ์ของกิเลส (ควำมไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน
ของกิเลส)” กล่ำวคือ ลดควำมชอบในสิ่งที่เป็นโทษ เช่นควำมชอบอำหำรรสเผ็ดในผู้ป่วยโรคกระเพำะ
อำหำร และตัดกำรรับประทำนอำหำรรสเผ็ดออก ลดควำมชังในสิ่งที่เป็นโทษ เช่นควำมชังในอำกำร
เจ็บป่วย โดยท ำใจให้เห็นควำมเจ็บป่วยตำมควำมเป็นจริง ตัดควำมชังออก ลดควำมชอบในสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ เช่นชอบควำมไร้สำรพิษของพืชผัก ก็ให้กินพืชผักไร้สำรพิษด้วยควำมเห็นประโยชน์ มีก็กิน
ไม่มีกินก็ไม่ทุกข์ ลดควำมชังในสิ่งที่เป็นประโยชน์ เช่นไม่ชอบกินผักสด ก็ให้ท ำใจกินเอำประโยชน์ด้วย
ควำมไม่ชัง และเมื่อจ ำเป็นต้องอำศัยสิ่งที่เป็นโทษ เช่นกำรกินพืชผักที่ผ่ำนกำรใช้สำรเคมีที่เป็นพิษ ก็
ให้กินด้วยใจที่ไม่ชอบไม่ชัง ให้ยอมรับในกรรมที่ตนท ำมำอย่ำงเต็มใจ ด้วยกำรพิจำรณำควำมไม่เที่ยง 
เป็นทุกข์ ควำมไม่มีตัวตนของควำมชอบควำมชังนั น ๆ  
  การงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค  
  กำรงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค หรือกำรปรับเปลี่ยนสู่พฤติกรรมกำรมีสุขภำพดี คือ วิธีกำร
แก้ปัญหำที่ต้นเหตุของโรคไม่ติดต่อเรื อรัง ซึ่งเป็นโรคที่เกิดจำกพฤติกรรมกำรด ำเนินชีวิต ซึ่งจะมีกำร
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ด ำเนินโรคอย่ำงช้ำ ๆ ค่อย ๆ สะสมอำกำรอย่ำงต่อเนื่อง ตัวอย่ำงโรค เช่น โรคควำมดันโลหิตสูง โรค
หลอดเลือดหัวใจ โรคหลอดเลือดสมอง (อัมพฤกษ์อัมพำต) โรคเบำหวำน โรคมะเร็งต่ำง ๆ โรคปอด
อุดกั นเรื อรัง ถุงลมโป่งพอง โรคไตเรื อรัง โรคอ้วนลงพุง โรคตับแข็ง เป็นต้น ซึ่งเป็นกลุ่มโรคที่เป็น
สำเหตุกำรตำยอันดับ 1 ของประชำกรทั่วโลกรวมทั งคนไทยมำต่อเนื่อง วิธีกำรรักษำด้วยแพทย์แผน
ปัจจุบันเป็นกำรรักษำตำมอำกำร และชะลอควำมรุนแรงของโรคไว้ ปัจจุบันมีข้อค้นพบว่ำกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เหมำะสมช่วยให้กลุ่มโรคนี หำยได้ ในอดีตเมื่อเกิดควำมเจ็บป่วย หมอพื นบ้ำน
จะรักษำด้วยเภสัชวัตถุควบคู่กับกำรให้ข้อขะล ำ หรือข้อห้ำมทำงพฤติกรรม เช่นเดียวกับกำรรักษำของ
แพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่รักษำด้วยกำรให้ยำ และข้อแนะน ำกำรปฏิบัติตัวที่เหมำะสม เช่นกำร
ลดกำรรับประทำนรสเค็มในผู้ป่วยโรคไต ฯลฯ ข้อขะล ำ และค ำแนะน ำของแพทย์ นั นถือได้ว่ำเป็นศีล
อย่ำงหนึ่ง เพรำะเม่ือท ำแล้ว ไม่เกิดกำรเบียนเบียนตนเองให้เจ็บป่วยมำกขึ น  
  กำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ที่ท ำมำต่อเนื่องยำวนำนสะสมจนเกิดโรคนั น มักเป็น
พฤติกรรมที่ชอบท ำ ท ำจนเคยชินเป็นนิสัย จึงยำกที่จะปรับเปลี่ยนได้ เช่นคนเป็นโรคเบำหวำน เพรำะ
ชอบกินขนมหวำนมำทั งชีวิต กำรลดกำรติดในรสหวำนจึงเป็นเรื่องยำกของเขำ ยำกกว่ำกำรกินยำเพ่ือ
ชะลอควำมรุนแรงของโรค เป็นต้น ในทำงพุทธศำสนำระบบไตรสิกขำ ศีล สมำธิ ปัญญำคือระบบกำร
พัฒนำคนให้ดีขึ น เจริญขึ น ซึ่งเริ่มจำกกำรมีศีลเช่นกัน กำรมองว่ำกำรลด ละ เลิกพฤติกรรมที่ก่อโรค 
เป็นภัยต่อสุขภำพ เป็นกำรเพ่ิมศีลข้อที่ 1 คือกำรไม่เบียดเบียนตนเอง จะเป็นกำรเสริมพลังให้กับ
พุทธศำสนิกชนทั งหลำยมีควำมตั งใจในกำรงดเว้นพฤติกรรมที่ไม่ดี และสร้ำงพฤติกรรมที่ดีได้มำกขึ น 
กำรงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 49 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ เท่ำกับ 0.613   
  การลดการรับประทานเนื้อสัตว์  
  กำรลดกำรรับประทำนเนื อสัตว์ เป็นกำรเพ่ิมศีลข้อที่ 1 กำรไม่เบียดเบียนสัตว์ที่ละเอียด
ยิ่งขึ น กล่ำวคือแม้ผู้รับประทำนเนื อสัตว์จะไม่ใช่คนฆ่ำสัตว์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของสำเหตุกำรฆ่ำ เพ่ือลด
กำรสะสมเหตุของกำรมีโรคมำกในอนำคตจำกกำรเบียดเบียนสัตว์ พุทธศำสนิกชนจึงควรเพ่ิมศีล กำร
ลด ละ เลิกกำรรับประทำนเนื อสัตว์ ตำมอินทรีย์พละหรือก ำลังของแต่ละคน เพ่ือควำมมีโรคน้อยใน
กำลข้ำงหน้ำ ตำมที่พระพุทธเจ้ำท่ำนทรงตรัสไว้ ในงำนวิจัยนี ปรำกฏข้อมูล “กำรลดกำรรับประทำน
เนื อสัตว์” ช่วยให้อำกำรเจ็บป่วยทุเลำ / หำยได้ ปรำกฏในข้อค ำถำมที่ 53  มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ
เท่ำกับ 0.767  
  การปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษ 
  กำรปลูกพืชผักสวนครัวไร้สำรพิษ นั นเป็นกิจกรรมสร้ำงบุญกุศล คือลดกำรเบียดเบียน
ตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน จำกกำรไม่ใช้สำรเคมีฆ่ำแมลง และอำจก่อโรคให้กับคนกรณีมี สำรเคมี
เหล่ำนั นสะสมในร่ำงกำยมำกเกินไป รวมถึงกำรท ำทำนมัย แบ่งปันผลผลิตบำงส่วนให้กับแมลงศัตรูพืช
สัตว์ต่ำง ๆ ในบริเวณนั น ด้วยใจที่เป็นสุข ซึ่งกิจกรรมกำรปลูกพืชผักสวนครัวไร้สำรพิษ ยังให้ผล
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โดยตรงกับสุขภำพกำยท่ีดี จำกกำรมีแหล่งอำหำรและเภสัชวัตถุไร้สำรพิษใกล้บ้ำน เป็นโภชนำบ ำบัดที่
มีพลังสด พลังชีวิตสูง กำรมีกลิ่นไอดิน ไอระเหยจำกเภสัชวัตถุที่มีรสหอมระเหยเช่น ขิง ตะไคร้ เป็นสุ
คนธบ ำบัดใช้กลิ่นหอมระเหยช่วยในกำรผ่อนคลำย นอนหลับง่ำย สร้ำงเสริมภูมิคุ้มกัน ลดอำกำร
ภูมิแพ้หำยใจ เป็นต้น นอกจำกนี กิจกรรมกำรปลูกพืชผักสวนครัวไร้สำรพิษ เป็นกิจกรรมที่สำมำรถท ำ
ร่วมกันได้ทั งครอบครัว ไม่จ ำกัดเพศ และวัย ก่อให้เกิดควำมสำมัคคี พร้อมหน้ำพร้อมตำกันของ
ครอบครัว ส่งผลให้เกิดสุขภำพใจที่ดีอีกด้วย วลี “กำรปลูกพืชผักสวนครัวไร้สำรพิษ” ปรำกฏในข้อ
ค ำถำมท่ี 60 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.725 
  การฟังธรรม ไม่เพิ่มทุกข์ใจ 
  กำรฟังธรรมเป็นกำรท ำบุญกิริยำวัตถุอย่ำงหนึ่ง กำรฟังธรรมเป็นกำรเปิดโอกำสให้
ตนเองได้ข้อมูลใหม่ ได้ทบทวนภำวะควำมเจ็บป่วยของตนเอง และอำจลดควำมเครียด กังวลกับควำม
เจ็บป่วยได้ หรืออย่ำงน้อยในขณะที่ฟังธรรม ก็ท ำให้ไม่เกิดกำรเพ่ิมทุกข์ใจจำกควำมทุกข์จำกโรคทำง
กำยได้ชั่วขณะ และอำจให้ผลเป็นควำมสุขใจได้อีกด้วย วลี “กำรฟังธรรม ไม่เพ่ิมทุกข์ใจ” ปรำกฏใน

ข้อค ำถำมท่ี 35 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ 0.723สร้างสุข 
  การแบ่งปัน สร้างสุข 
  กำรให้ทำน ท ำบุญตักบำตร ด้วยผลผลิตในสวนป่ำนำไร่ของตน รวมถึงกำรแบ่งปัน
ผลผลิตกับเพ่ือนบ้ำน ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของชำวไทลำวทั งในประเทศไทยและสำธำรณ
ประชำธิปไตยประชำชนลำว นั นเป็นภูมิปัญญำอย่ำงหนึ่งที่ส ำคัญที่ให้ผลคือควำมสุขใจกับผู้ปฏิบัติ 
และจะช่วยลดทุกข์ใจ อย่ำงน้อยก็ช่วงเวลำหนึ่ง ท ำให้ผู้เจ็บป่วยคลำยควำมทุกข์ ควำมกังวลใจได้ ดัง
ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 40  มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ 0.753 
  หมอมีศีล เพิ่มฤทธิ์รักษาโรค 
  หมอมีศีล เพ่ิมฤทธิ์รักษำโรค หมำยถึง กำรที่หมอประพฤติปฏิบัติตัวอยู่ในศีลช่วยให้กำร
รักษำโรคเป็นไปได้เร็ว หมอหรือผู้ให้ค ำแนะน ำในกำรรักษำโรค ที่มีศีลจะเป็นผู้น่ำเคำรพศรัทธำ ท ำให้
ผู้ป่วยเชื่อมั่นว่ำโรคของตนจะหำย ในอดีตกำรปฏิบัติตนของหมอพื นบ้ำน เป็นไปตำมข้อห้ำม (ขะล ำ) 
ที่ถ่ำยทอดผ่ำนครูอำจำรย์รุ่นต่อรุ่น ตัวอย่ำงกำรปฏิบัติตัวของหมอพื นบ้ำนภำคอีสำน คือส่วนใหญ่จะ
ถือศีล 5 และในวันพระจะถือศีล 8 ไปจ ำศีลที่วัด มีกำรไหว้พระ บูชำพระรัตนตรัย บูชำคุณอำจำรย์พ่อ
แม่ทุกวัน นั่งวิปัสสนำกรรมฐำนอย่ำงสม่ ำเสมอ ฯลฯ กำรกระท ำดังกล่ำวส่ งผลให้หมอพื นบ้ำน
กลำยเป็นผู้มีศีล เป็นตัวอย่ำงที่ดี เป็นที่เคำรพและศรัทธำของคนในชุมชน ควำมศรัทธำต่อองค์ควำมรู้
ด้ำนเภสัชวัตถุ และคุณธรรมของหมอพื นบ้ำน สร้ำงควำมสบำยใจให้กับผู้ป่วย คลำยควำมกลัว ควำม
กังวล และเพ่ิมควำมมั่นใจว่ำอำกำรเจ็บป่วยของตนจะรักษำหำยได้ และไม่เสียค่ำใช้จ่ำยในรำคำที่สูง
เกินก ำลัง วลี “หมอมีศีล เพ่ิมฤทธิ์รักษำโรค” ปรำกฏในค ำให้สัมภำษณ์ของพ่อเฒ่ำป่ำ (2561, มีนำคม 
20) ที่ว่ำ “กำรเป็นหมอก็มีข้อห้ำม คือ ห้ำมกินงู ห้ำมกินสุนัข  มังสัง 10 ไม่โกหก ถ้ำโกหกยำจะ
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เปลี่ยนสภำพ ยำมันจะหมดฤทธิ์” และปรำกฏในข้อค ำถำมที่ 44 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 
0.686 
  คนทุกคนมีควำมเป็นหมอในตัวเอง เมื่อได้รับกำรรักษำจำกหมอแผนใด ๆ ก็ตำม ผู้ป่วย
จะน ำสิ่งที่ได้รับค ำแนะน ำนั น ร่วมกับควำมรู้อ่ืนที่ตนมีมำปรับใช้กับตนเอง เช่นกำรรับประทำนอำหำร 
เภสัชวัตถุบำงอย่ำงเพ่ิมเติมจำกยำที่หมอแนะน ำมำ ตัดสินใจที่จะท ำหรือไม่ท ำพฤติกรรมบำงอย่ำงเพ่ือ
ฟ้ืนฟูสุขภำพ จำกกำรวิเครำะห์ข้อมูลควำมรู้และค ำแนะน ำจำกที่ต่ำง ๆ จึงกล่ำวได้ว่ำหมอใหญ่ที่รักษำ
ผู้ป่วยคือผู้ป่วยเอง ดังนั นกำรมีศีลของหมอใหญ่หรือผู้ป่วยเองเป็นหนึ่งในรหัสลับในกำรรักษำโรค 
น ำมำซึ่งควำมสุข  
  โดยสรุปกำรเพ่ิมศีล เป็นกำรท ำบุญกิริยำวัตถุหมวดศีลมัยให้ยิ่งขึ น หลักกำรใหญ่คือกำร
ปฏิบัติกำย วำจำ และใจให้เป็นไปเพ่ือไม่เบียดเบียดตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน ซึ่งกำรตั งศีลเพ่ือลดกำร
เบียดเบียนตนเองคือ กำรไม่ท ำทุกข์ทับถมตน กำรงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค กำรลดกำรรับประทำน
เนื อสัตว์ กำรปลูกพืชผักไร้สำรพิษ กำรฟังธรรม ไม่สร้ำงทุกข์ใจ กำรแบ่งปัน สร้ำงสุข หมอมีศีล เพ่ิม
ฤทธิ์รักษำโรค ซึ่งเมื่อไม่เบียดเบียนตนเอง สุขภำพกำยและจิตก็จะดีขึ น ท ำให้ลดกำรเบียดเบียนญำติพ่ี
น้อง ผู้ อ่ืน ในกำรช่วยเหลือดูแลตนเองยำมเจ็บป่วยทั งทำงตรงและทำงอ้อม ส ำหรับกำรลดกำร
รับประทำนเนื อสัตว์ เป็นกำรลดกำรเบียดเบียนตนเอง ด้วยกำรไม่เอำสำรพิษ สร้ำงกรรมไม่ดีกับ
ตนเอง ลดกำรเบียดเบียนผู้อ่ืน เพรำะสุขภำพดีขึ น พ่ึงพำผู้อ่ืนลดลง และลดกำรเบียดเบียนสัตว์อีก
ด้วย กำรเพ่ิมศีล ลดโรค เป็นกำรละพฤติกรรมที่เป็นควำมเคยชินสู่พฤติกรรมใหม่ ซึ่งในระหว่ำงกำร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ควำมชัง ควำมไม่ถูกใจ ที่ไม่ได้ท ำพฤติกรรมที่เคยชอบ เคยชิน อำจสร้ำงควำม
ทุกข์ทำงใจ เกิดกำรเบียดเบียนตนเองได้ นั่นคือระดับกำรเพ่ิมศีลของแต่ละบุคคลจะไม่เท่ำกัน ขึ นกับ
พฤติกรรมที่ต้องกำรลด ละ เลิกนั นเคยติด เคยยึดมำกน้อยเพียงไร ควำมเข้มแข็งทำงจิตใจ กำรเห็น
โทษของพฤติกรรมเดิม และกำรเห็นประโยชน์ของพฤติกรรมใหม่ และปัจจัยอ่ืน ๆ ผู้ที่ตั งใจเพ่ิมศีล 
เพ่ือเจริญศีลข้อ 1 ให้ยิ่งขึ น จึงควรประเมินตนเองเพ่ือหำควำมสมดุลของกำรไม่เบียนเบียนตนเอง                          
กับกำรไม่เบียนเบียนผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน เพ่ือก ำหนดกำรเพ่ิมศีลที่เหมำะสม ว่ำควรเริ่มจำกระดับของกำร 
“ลด” คือท ำพฤติกรรมที่เป็นโทษน้อยละ “ละ” คืองดเว้นกำรท ำพฤติกรรมนั นเป็นบำงช่วง หรือเลิก 
คือไม่ท ำพฤติกรรมที่เป็นโทษนั นอีก เป็นต้น วลี “เพิ่มศีล ลดโรค” ปรำกฏในค ำให้สัมภำษณ์ของนำง
เกดมณี สุขสะหวัน (2561, พฤษภำคม 19) ที่ว่ำ “รักษำศีล โรคนั นจะหำยไว ถ้ำไม่รักษำศีลโรคนั นจะ
กลับมำอีก” 
 

ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้ 
 ศรัทธำสิ่งใด ๆ ที่รักษำโรคได้ หมำยถึง เมื่อจะใช้วิธีกำรใด หมอแผนใด เภสัชวัตถุชนิดใดก็
ตำมที่จะใช้รักษำโรคของตน ให้ศรัทธำสิ่งนั น ๆ ว่ำรักษำโรคของตนได้ เมื่อใจเชื่อมั่นเช่นนั น  จะไม่มี
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ควำมระแวง หวั่นไหว วิตกกังวล ก็จะไม่เกิดกำรท ำทุกข์ทับถมตนให้ทุกข์ทำงใจเพ่ิมขึ น ขณะเดียวกัน
ควำมมั่นใจว่ำจะหำย ควำมโน้มเอียงที่จะท ำพฤติกรรมที่ส่งเสริมกำรหำยโรคก็มีมำกขึ น กล่ำวได้ว่ำ 
กำรศรัทธำสิ่งใด ๆ ที่รักษำโรคได้ไม่ใช่สิ่งเสียหำย มีแต่ประโยชน์อย่ำงน้อยก็ท ำให้ใจเป็นสุข ไม่ท ำทุกข์
ทับถมตน เป็นกำรท ำบุญกิริยำวัตถุอย่ำงหนึ่ง แสดงออกถึงกำรอ่อนน้อมถ่อมตน ศรัทธำในสิ่งที่ควร
ศรัทธำ รวมถึงกำรอยู่ในศีลไม่เบียดเบียนตนเองด้วยควำมทุกข์ ควำมกังวลในวิธีกำรรักษำโรค วลี 
ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรค  ปรำกฏให้ค ำให้สัมภำษณ์ของ อำจำรย์ใจเพชร กล้ำจน (2561 , 
พฤษภำคม 6) ที่ว่ำ “กำรปฏิบัติตำมควำมหมำยเชิงลึกของอำพำธสูตร ข้อแรกคือ ศรัทธำในวัสดุและ
วิธีกำรปรับสมดุลร้อนเย็น และพำกเพียรปฏิบัติ ศรัทธำในพระพุทธเจ้ำ พระโพธิสัตว์ พระอริยะ และ
ครูอำจำรย์ที่พำกเพียรฝึกฝนและถ่ำยทอดองค์ควำมรู้องค์ประกอบสู่ควำมพ้นทุกข์ให้เรำและผองชน” 
และปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 4 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ 0.711 
 

บุญกิริยาวัตถุ กลไกการฟ้ืนฟูสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ 
 กำรท ำบุญเป็นควำมเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยมำช้ำนำน กำรเปลี่ยนแปลงใด ๆ                            
ถ้ำสอดคล้องไปกับควำมเชื่อและวิถีชีวิตปกติของผู้คน จะเป็นที่ยอมรับได้ง่ำย กำรฟื้นฟูสวนป่ำนำไร่ไร้
สำรพิษ เป็นงำนที่ต้องอำศัยควำมร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัว ชุมชน เป็นงำนที่ใช้เวลำหลำยปี
กว่ำจะเห็นผลอย่ำงชัดแจ้ง และในช่วงเริ่มแรกของกำรปรับเปลี่ยนนั นมีต้นทุนสูง ผลตอบแทนทำงตัว
เงินน้อย พลังศรัทธำควำมเชื่อในผลของบุญกิริยำที่ท ำจะเป็นพลังในกำรขับเคลื่อนกำรฟ้ืนฟูสวนป่ำนำ
ไร่ที่ส ำคัญ ควำมเชื่อในกำรให้ทำนด้วยของดี ของบริสุทธิ์ จะได้อำนิสงส์มำก หันกลับมำปลูกพืชไร้
สำรพิษ กำรอยู่ในศีลข้อ 1 เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน ช่วยลดควำมหวั่นไหวในกำร
ท ำสวนป่ำนำไร่ ยำมผลผลิตได้รับควำมเสียหำยจำกสัตว์และแมลงต่ำง ๆ วลี บุญกิริยาวัตถุ กลไกการ
ฟื้นฟูสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 34 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.777 
 ในงำนวิจัยนี ผู้วิจัยค้นพบบุญกิริยำวัตถุ หลำยประกำรที่ส่งเสริมให้คนท ำสวนป่ำนำไร่ สรุป
แยกตำมประเภทของบุญกิริยำวัตถุ ได้ดังนี  
  ทานมัย : ผู้ ให้ของประเสริฐ ย่อมได้ฐานะอันประเสริฐ  กำรให้  กำรแบ่งปัน 
เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมำตั งแต่อดีต จัดเป็นทำนมัยในบุญกิริยำวัตถุ กำรจัดหำของ
ดี ของประเสริฐ มำท ำทำนเป็นควำมเชื่อ ควำมศรัทธำของชำวพุทธที่ยังคงสืบทอดมำถึงปัจจุบัน กำรมี
ควำมเห็นที่ถูกตรง ตระหนักถึงแหล่งที่มำอันบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนสัตว์อ่ืน เป็นของดี ของประเสริฐ 
ปลอดภัยจำกสำรพิษของพืชผักผลไม้ที่น ำมำท ำบุญให้ทำน เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท ำให้คนหันมำมำฟ้ืนฟู
สวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ ดังเช่นค ำให้สัมภำษณ์ของ นำงจันแดง (2561, พฤษภำคม 5) “ท ำบุญก็ท ำไป
เรื่อย ๆ เรำมีควำมสุขที่ได้ท ำเพรำะท ำแล้วมีควำมสุข ก็เอำผักในสวนไปท ำบุญตลอดทุกวันเลย” 
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  ศีลมัย : เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน ศีลมัย บุญส ำเร็จด้วยกำรงดเว้น
จำกทุจริต หรือประพฤติสุจริตทำงกำย วำจำ กำรตั งจิตละบำปด้วยกำรเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง 
ผู้อื่น และสัตว์อ่ืน และกำรตั งจิตท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ เป็นกำรท ำกุศล สร้ำงอำหำรและเภสัชวัตถุ
ไร้สำรพิษ ที่ส่งเสริมให้คนสุขภำพดี เป็นศีลที่ประเสริฐ ควรค่ำแก่กำรปฏิบัติ กำรท ำสวนป่ำนำไร่ไร้
สำรพิษ ต้องใช้ควำมตั งมั่นในศีลอย่ำงมำก เนื่องจำกเป็นกำรท ำที่สวนทำงกับกระแสกำรท ำเกษตรใน
ปัจจุบัน มีเหตุกำรณ์ที่สร้ำงควำมหวั่นไหวมำก ทั งจ ำนวนผลผลิตในช่วงแรกที่มีจ ำนวนน้อย เพรำะ
เสียหำยจำกกำรกัดกินของแมลง และสัตว์ต่ำง ๆ ควำมเหนื่อยกำยที่เพ่ิมขึ น จำกกำรถอนหญ้ำ วัชพืช
ต่ำง ๆ กำรใช้วิธีจับแมลงศัตรูพืชออกจำกแปลง เป็นต้น ซึ่งเป็นเหตุกำรณ์ให้ได้ขัดเกลำกิเลสโลภะ 
ควำมหวงผลผลิตที่ควรจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย หรือกิเลสโทสะ ควำมโกรธแมลงและสัตว์ต่ำง ๆ ที่ มำ
สร้ำงควำมเสียหำยให้กับผลผลิตซึ่งล้วนแต่ชักชวนให้กลับไปใช้สำรเคมียำฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลงต่ำง ๆ ที่
จะท ำให้ได้ผลผลิตเต็มเม็ดเต็มหน่วย ใบ ดอก ผล สวยงำมน่ำรับประทำน ขำยได้เงินมำก ใช้เวลำน้อย
ในกำรก ำจัดวัชพืชและแมลงต่ำง ๆ เป็นต้น กำรตั งศีล เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน 
จะเป็นก ำแพงกั นควำมหวั่นไหวจำกเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ จนกล่ำวได้ว่ำผู้ท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ คือผู้มี
ศีล สอดคล้องกับค ำให้สัมภำษณ์ของสมณะดินไท ธำนิโย (2561, เมษำยน 12) ที่ว่ำ “ที่นี่เป็นสวนบุญ 
นำบุญ ตั งแต่ไม่มีสำรเคมี ไม่ใช้ยำฆ่ำแมลง ไม่มีสำรพิษ และคนก็เป็นคนบุญที่มีศีลมีธรรม ก็จะเป็น
สวนบุญ นำบุญ  ไม่เบียดเบียน ไม่ท ำร้ำย” 
  ภาวนามัย : รู้แจ้งการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ ภำวนำมัย บุญส ำเร็จด้วยกำรอบรม
จิตใจในกำรละกิเลส ยกระดับจิตใจให้สูงขึ นโดยใช้สมำธิปัญญำ เริ่มจำกกำรสร้ำงควำมเห็นที่ถูกตรง 
(ทิฎฐชุกรรม) เพ่ือลดควำมหลงผิด (โมหะ) เรื่องกำรใช้สำรเคมี ยำฆ่ำหญ้ำ ยำฆ่ำแมลง เป็นกำร
เบียดเบียนสัตว์ ท ำให้สัตว์ตำย และสำรเคมีที่ตกค้ำงในพืช เมื่อสะสมมำกเข้ำในร่ำงกำยคนจะ
กลำยเป็นสำรพิษก่อโรคให้กับคนได้ เมื่อคนมีทิฎฐิเช่นนี  ควำมตั งใจจะปลูกพืชไร้สำรพิษจะมีมำกขึ น 
และเม่ือเป็นผู้ท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษอย่ำงต่อเนื่อง จะพบเหตุกำรณ์ต่ำง ๆ ที่ไม่เป็นไปอย่ำงที่คิด ท ำ
ให้มีโอกำสใช้ปัญญำทบทวนสัจจะ อริยสัจ 4 เพ่ือเห็นควำมจริงที่ชัด อะไรคือทุกข์ อะไรคือสำเหตุแห่ง
ทุกข์ ผลที่ได้จำกกำรดับทุกข์ และทำงที่พำดับทุกข์คืออะไร จนมีควำมชัดเจนในใจว่ำกำรท ำสวนป่ำนำ
ไร่ไร้สำรพิษ เป็นเส้นทำงดับทุกข์ ที่เกิดจำกควำมโลภ โกรธ หลง ที่เป็นเหตุให้เกิดกำรเบียนเบียด
ตนเอง ผู้อื่น สัตว์อ่ืน เมื่อมีปัญญำเห็นแจ้งเช่นนี  ผู้นั นจะเป็นผู้ท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษอย่ำงยั่งยืน 
 

บุญกิริยาวัตถุ กลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ 
 ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ เป็นสิ่งที่ถ่ำยทอดมำจำกบรรพชน รุ่นต่อรุ่น และมีกำร
สูญหำยไปบำงส่วน ประกอบกับภูมิรู้ดังกล่ำว เป็นภูมิรู้ที่ปรับตัวเข้ำกับสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลำนั น ๆ 
กำรได้มำซึ่งควำมรู้ที่ทรงคุณค่ำนี จึงผ่ำนมำทำงผู้สูงอำยุที่ผ่ำนประสบกำรณ์กำรใช้หรือได้รับกำร
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ถ่ำยทอด กำรพบเห็นภูมิรู้นั นมำก ๆ กำรแสวงหำควำมรู้กำรท ำสวนป่ำนำไร่ และเภสัชวัตถุ เป็นกำร
ส่งเสริมให้เกิดกำรละบำป  (ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน) ท ำควำมดี (สร้ำงผลผลิตไร้
สำรพิษ ให้คนได้กินเอำประโยชน์) จัดเข้ำเป็น ธัมมัสสวนมัย บุญส ำเร็จด้วยกำรฟังธรรมอย่ำงหนึ่ง 
ขณะเดียวกันกำรแบ่งปันควำมรู้ที่ส่งเสริมกำรท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ เป็นกำรส่งเสริมให้คนเกิด
ควำมเชื่อมั่นในกำรท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ ให้เป็นแหล่งอำหำรมีประโยชน์กับผู้คน และกำรให้
แบ่งปันภูมิรู้เภสัชวัตถุ ช่วยให้เกิดกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ ท ำให้คนอื่นคลำยทุกข์ ช่วยให้รู้วิธีไล่แมลงศัตรูพืช
ต่ำง ๆ ท ำให้ลดกำรเบียดเบียนสัตว์ นั นจัดเข้ำเป็นธัมมเทสนำมัย บุญส ำเร็จด้วยกำรแสดงธรรม โดย
สรุปกำรใช้บุญกิริยำวัตถุหมวดภำวนำมัย จะท ำให้เกิดกำรรวมตัวกันของคนมีศีล มีภูมิรู้เภสัชวัตถุ เกิด
กำรพ่ึงตนเองด้ำนสุขภำพได้มำกขึ น มำร่วมกันท ำสิ่งที่เป็นควำมดี เป็นกุศลคือสร้ำงสวนป่ำนำไร่ไร้
สำรพิษที่ขยำยวงกว้ำงขึ น เกิดเป็นชุมชนบุญ ที่มีสิ่งแวดล้อมดี อำกำศบริสุทธิ์ ผลผลิตไร้สำรพิษ
จ ำนวนมำก อันเป็นปัจจัยสร้ำงสุขภำพที่ดีของทุกชีวิต วลี บุญกิริยาวัตถุ กลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวน
ป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ ปรำกฏในข้อค ำถำมข้อ 24 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบ เท่ำกับ 0.669  
 

ความเชื่อเร่ืองกรรม ก่อเกิดบุญกิริยาวัตถุ 
 ควำมเชื่อเรื่องกรรม หมำยรวมถึงควำมเชื่อว่ำกรรมมีอยู่จริง ควำมเชื่อว่ำผลของกรรมมีจริง 
และเชื่อว่ำแต่ละคนเป็นผู้ต้องเสวยผลของกรรมของตน เป็น 3  ศรัทธำ (ควำมเชื่อ) 3  อย่ำงแรกของ
ศรัทธำ 4 ในพระพุทธศำสนำ ซึ่งสำมำรถรวมลงเป็นศรัทธำข้อที่ 4 คือ ควำมเชื่อกำรตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้ำ ว่ำท่ำนทรงเป็นผู้น ำทำงให้ผู้คนพ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้ำทรงย่อหัวใจของพระพุทธศำสนำ 
ทำงแห่งกำรพ้นทุกข์ เป็นคำถำ 1 บทเรียกว่ำโอวำทปำติโมกข์ มีเนื อหำคือ “สพฺพปำปสฺส อกรณ ” 
กำรไม่ท ำบำปทั งปวง “กุสลสฺสูปสมฺปทำ” กำรท ำกุศลให้ถึงพร้อม และ “สจิตฺตปริโยทปน ” กำรท ำจิต
ของตนให้ผ่องใส และทรงแนะน ำวิธีกำรท ำบุญ 3  หมวดหรือบุญกิริยำวัตถุ 3 ประกอบด้วย ทำน ศีล 
และภำวนำ เพ่ือลดควำมโลภ ควำมโกรธ ควำมหลง อันเป็นสำเหตุของทุกข์ กำรแพทย์วิถีพุทธใช้
วิธีกำรเพ่ิมศีล และพิจำรณำเกี่ยวกับควำมทุกข์ที่พบจำกกำรตั งศีลนั นเป็นหนึ่งในอุบำยวิธีที่ช่วยให้
เห็นชัดและเชื่อเรื่องกรรมยิ่งขึ น กล่ำวคือควำมเชื่อเรื่องกรรมเป็นปัจจัยภำยในบุคคลที่ส่งเสริมให้
บุคคลมุ่งท ำบุญกิริยำวัตถุ เพ่ือลดสำเหตุของควำมทุกข์ต่ำง ๆ วลี ความเชื่อเรื่องกรรม ก่อเกิดบุญ
กิริยา ปรำกฏในข้อค ำถำมท่ี 50 มีค่ำน  ำหนักองค์ประกอบเท่ำกับ 0.677 
 

พลัง “บวร” กลไกการถ่ายทอดภูมิรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพดี 
 บวร ย่อจำกตัวอักษรตัวแรกของบ้ำน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นกลไกส ำคัญในกำรพัฒนำคน
และสังคม เป็น 3  เส้ำที่ช่วยกันถ่ำยทอดควำมรู้ คุณธรรม วิชำกำรใช้ชีวิตต่ำง ๆ ให้กับคนในชุมชน
ตั งแต่เด็กจนแก่เฒ่ำ ผ่ำนกำรร่วมท ำกิจกรรมบุญต่ำง ๆ กำรสร้ำงสวนป่ำนำไร่ เพ่ือกำรพัฒนำสุขภำพ
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ดีนั น ต้องอำศัยควำมร่วมมือของคนในครอบครัว และหรือในระดับชุมชน กำรถ่ำยทอดควำมรู้ผ่ำน
ระบบ “บวร” จะก่อให้เกิด ทิฎฐิควำมคิดที่ตรงกัน ท ำให้กำรสร้ำงสวนป่ำนำไร่เป็นไปได้ง่ำยขึ น ใน
ด้ำนกำรฟ้ืนฟูสุขภำพ ควำมเจ็บป่วยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัว เป็นเหตุกำรณ์ที่ก่อให้เกิด
ควำมสำมัคคีของคนในครอบครัว ร่วมท ำร่วมคิดต่ำง ๆ เพ่ือให้ผู้ป่วยฟ้ืนฟูสุขภำพกลับมำ แนวทำงใน
กำรรักษำโรคมีอยู่หลำยวิธี เพ่ือลดควำมขัดแย้งในกำรเลือกใช้วิธีกำรต่ำง ๆ รวมทั งก่อให้เกิดกำร
สนับสนุนให้ผู้ป่วยได้ใช้วิธีกำรที่ตนเองศรัทธำอันเป็นหนึ่งในรหัสภูมิปัญญำในกำรหำยโรคเร็วนั น คือ
กำรปรับทิฎฐิควำมคิดเห็นให้ตรงกันของคนในครอบครัว กำรสื่อสำรภูมิรู้เภสัชวัตถุผ่ำนระบบ บวร จะ
ท ำให้บุคคลในครอบครัวทุกช่วงไว้มีทิฎฐิเดียวกัน ผู้วิจัยจึงคัดสรร พลัง “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) 
กลไกการถ่ายทอดภูมิรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพดี เป็นค ำส ำคัญ ดังค ำกล่ำวของนำยวิชัย (2561, 
เมษำยน 4) ที่ว่ำ  “บุญ 12 เดือนท ำทุกเดือน เวลำกำรท ำบุญก็ไปเกือบหมดตำมศรัทธำ เวลำมีเงินก็
ไป  ไม่บังคับ” และค ำกล่ำวของนำงพรสะหวันที่พบวิธีกำรรักษำโรคจำกกำรไปร่วมงำนบุญประเพณีที่
วัด โดยนำงกล่ำวว่ำ “...อย่ำงกำรมำรักษำตัวในค่ำยแพทย์วิถีพุทธ ก็ได้ควำมรู้จำกเพ่ือนที่วัด” (พร
สะหวัน  แสงทองมำลิน. 2561, พฤษภำคม 6) และปรำกฏในข้อค ำถำมที่  45 มีค่ำน  ำหนัก
องค์ประกอบ 0.671 
 

ตอนที่  2  สัญลักษณ์ภาพเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ สร้างสุขภาพดี 
 

 
 

ภำพที่  26  สัญลักษณ์ภำพเภสชัวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธก์ับบุญ สร้ำงสุขภำพดี 
ที่มำ  (ตรงพุทธ  ทองไพบูลย.์  2561, กันยำยน 20) 
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 สัญลักษณ์ภำพเภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับบุญ สร้ำงสุขภำพดี ผู้วิจัยดัดแปลงมำ
จำกดอกอ่อมแซบ (บุษบำริมทำง) ซึ่งเป็นเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น ที่พบเห็นง่ำยตำมข้ำงทำงทั งในประเทศ
ไทยและสำธำรณรัฐประชำธิปไตยประชำชนลำว เป็นเภสัชวัตถุที่ขึ นง่ำย แต่ไม่ค่อยมีคนใส่ใจน ำไป
ปลูกเป็นพืชกินได้ หรือไม้ประดับ แต่เมื่อได้เรียนรู้เรื่องเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น รวมถึงวิธีกำรปรับสมดุล
ร้อนเย็นของร่ำงกำย เพ่ือสร้ำงสุขภำพดี ท ำให้บ้ำนของผู้ที่รู้คุณค่ำของอ่อมแซบ ก็จะน ำก้ำนแก่ไปปัก
ช ำ และน ำยอดไปกินเป็นผักสด ผักลวก แกงจืด โดยเฉพำะกำรน ำไปท ำน  ำสมุนไพรฤทธิ์เย็นดื่ม และ
เมื่อตัดยอดอ่อมแซบน ำไปใช้ ก็จะยิ่งแตกยอด ออกใบและดอกเป็นพุ่มสวย กลำยเป็นไม้ประดับบ้ำน 
มองแล้วสดชื่นมีควำมสุขได้ 
 ดอกอ่อมแซบประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบแทนรหัสภูมิปัญญำหลักในกำรพัฒนำสุขภำพ 
คือ 1) ภูมิรู้เภสัชวัตถุ 2) ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ และบุญกิริยำวัตถุ โดยส่วนของรหัสภูมิปัญญำบุญกิริยำ
วัตถุ มี 3  รหัสด้วยกันคือ 3) เพ่ิมศีล รักษำโรค เป็นควำมรู้เรื่องบุญกิริยำวัตถุที่ใช้ในกำรพัฒนำ
สุขภำพ4) ศรัทธำสิ่งใด ๆ  ที่รักษำโรคได้ ซึ่งเป็นบุญกิริยำวัตถุที่เสริมกับภูมิรู้เภสัชวัตถุ เพ่ือสร้ำง
สุขภำพดีอย่ำงมีประสิทธิภำพ 5) บุญกิริยำวัตถุ กลไกกำรฟื้นฟู สวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ ส่วนของก่ิงของ
อ่อมแซบแทนรหัสภูมิปัญญำที่ 6) บุญกิริยำวัตถุ กลไกกำรเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ และภูมิรู้เภสัช
วัตถุ โดยมีใบอ่อมแซบ 2 ใบแทน 7) ควำมเชื่อเรื่องกรรม และ 8) พลัง“บวร” ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อน
ภำยใน และพลังขับเคลื่อนภำยนอก ตำมล ำดับ ที่สนับสนุนกำรกระท ำบุญกิริยำวัตถุ รหัสภูมิปัญญำที่
แสดงในกลีบดอก แต่ละรหัสภูมิปัญญำ เป็นรหัสภูมิปัญญำที่สำมำรถสร้ำงสุขภำพด้วยรหัสภูมิปัญญำ
เพียงรหัสเดียว แต่ประสิทธิภำพของกำรพัฒนำสุขภำพจะเพ่ิมขึ นเมื่อบูรณำกำรร่วมกับรหัสภูมิปัญญำ
อ่ืน ๆ ขณะที่รหัสภูมิปัญญำที่อยู่ในส่วนของกิ่งและใบ เป็นพลังในกำรขับเคลื่อนให้เกิดบุญกิริยำวัตถุ 
ซึ่งส่งเสริมให้กำรพัฒนำสุขภำพ และกำรเผยแพร่องค์ควำมรู้กำรสร้ำงสุขขยำยสู่ประชำชนในวงกว้ำง 
 เมื่อน ำรหัสภูมิปัญญำข้ำงต้นมำพัฒนำเป็นรูปแบบกำรพัฒนำสุขภำพตำมวัตถุประสงค์กำร
ใช้ พบแนวทำงกำรพัฒนำสุขภำพ 3 แนวทำงคือ  
  1.  ภูมิรู้ฟ้ืนฟูสุขภำพ เป็นแนวทำงท่ีบูรณำกำรจำกภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยำวัตถุ และภูมิ
รู้สวนป่ำนำไร่ ที่เน้นภูมิรู้เภสัชวัตถุเป็นแกน เหมำะกับกำรถือปฏิบัติยำมเจ็บป่วย  
  2.  ไร้สำรพิษ สร้ำงสุขภำพ เป็นแนวทำงที่บูรณำกำรจำกภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยำวัตถุ 
และภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ ที่เน้นภูมิรู้สวนป่ำนำไร่เป็นแกน เหมำะที่จะถือปฏิบัติในชีวิตประจ ำวัน  
  3.  ชุมชนบุญ สุขภำพดี เป็นแนวทำงท่ีบูรณำกำรภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยำวัตถุ และภูมิรู้
สวนป่ำนำไร่ ร่วมกับกำรใช้ควำมเชื่อเรื่องกรรม เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนภำยในบุคคล และพลัง 
“บวร” เป็นกลไกกำรขับเคลื่อนภำยนอก โดยใช้รหัสบุญกิริยำวัตถุเป็นแกนหลัก เกิดกำรบ ำเพ็ญ                 
บุญกุศล สร้ำงประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวม ให้ผลคือ “ชุมชนบุญ สุขภำพดี”  
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 เภสัชวัตถุในสวน ป่ำ นำ ที่สัมพันธ์กับบุญ สร้ำงสุขภำพดี หมำยถึง กำรบูรณำกำรภูมิรู้เภสัช
วัตถุ ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ และบุญกิริยำวัตถุ จะก่อเกิดชีวิตไร้สำรพิษ น ำมำซึ่งสุขภำพแข็งแรง ภูมิรู้สวน
ป่ำนำไร่ ก่อให้เกิดอำหำรและยำ ที่เป็นสิ่งจ ำเป็นในกำรด ำรงชีวิต เมื่อร่วมกับบุญกิริยำวัตถุ ควำมมีศีล
ตั งใจไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน และภูมิรู้เภสัชวัตถุ ในเรื่องรสของเภสัชวัตถุที่ช่วยในกำร
ไล่แมลงศัตรูพืช ลดปริมำณวัชพืช จะท ำให้เกิดสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ สร้ำงอำหำร ยำ อำกำศ และ
สิ่งแวดล้อมไร้สำรพิษ ที่เอื ออ ำนวยให้สุขภำพดี และเมื่อใดที่ร่ำงกำยเริ่มมีอำกำรเจ็บป่วย ภูมิรู้เภสัช
วัตถุ ในเรื่องรสยำ 9 รสและฤทธิ์ร้อน - เย็นของเภสัชวัตถุ ท ำให้ผู้ป่วยสำมำรถคัดสรรเภสัชวัตถุใน
สวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษมำใช้ปรับสมดุลร่ำงกำย ท ำให้ร่ำงกำยกลับสู่ควำมสมดุล คืนควำมสุขภำพดี
อย่ำงรวดเร็ว ในรำยที่สุขภำพฟ้ืนตัวช้ำ กำรเพ่ิมศีลด้วยกำรไม่ท ำทุกข์ทับถมตน สนับสนุนด้วยควำม
เชื่อเรื่องกรรม วำงใจว่ำควำมเจ็บป่วยทำงกำยจะหำยก็ได้ไม่หำยก็ได้ จะหำยเร็วก็ได้หำยช้ำก็ได้ ยิ่งไป
กว่ำนั นเมื่อน ำภูมิรู้เภสัชวัตถุ ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ และบุญกิริยำวัตถุ และสนับสนุนด้วยควำมเชื่อเรื่อง
กรรม และพลังของ “บวร” ก่อเกิดกิจกรรมงำนบุญประเพณี ที่ส่งเสริมกำรสร้ำงควำมสำมัคคีให้กับ
ชุมชนเป็นที่รวมของกัลยำณมิตรผู้มีศีลที่มีประสบกำรณ์กำรท ำสวนป่ำนำไร่ไร้สำรพิษ เป็นตัวอย่ำง
ของผู้มีสุขภำพดี มีจิตใจผ่องใส ก็จะเป็นพลัง เป็นก ำลังใจให้ผู้สนใจ หรือก ำลังสร้ำงสวนป่ำนำไร่ไร้
สำรพิษท ำได้มำกยิ่งขึ น ก่อเกิดกำรขยำยสวนป่ำนำไร่ที่กว้ำงใหญ่ขึ น น ำมำซึ่งอำหำร อำกำศ 
สิ่งแวดล้อมที่ดี สร้ำงสุขภำพดีเป็นประโยชน์กับคนส่วนรวมมำกขึ น ขณะเดียวกันคนในชุมชน หรือ
บวรก็จะอุดมไปด้วยผู้มีศีล กลำยเป็นชุมชนบุญที่มีสุขภำพดี และมีพลังในกำรแบ่งปันสิ่งดีดีสู่สังคม  
 

สรุป 
 ผลกำรถอดรหัสภูมิปัญญำที่ส ำคัญเกี่ยวกับกำรพัฒนำสุขภำพของผู้สูงอำยุที่ได้จำกกำรวิจัย
เชิงคุณภำพ น ำมำพิจำรณำร่วมกับค่ำน  ำหนักองค์ประกอบจำกข้อค ำถำมที่ได้จำกกำรใช้วิธีกำรทำง
สถิติวิเครำะห์องค์ประกอบเชิงส ำรวจ ได้รหัสภูมิปัญญำจ ำนวน 8 รหัสหลัก ดังนี  1) ภูมิรู้เภสัชวัตถุ                   
2) ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ 3) เพ่ิมศีล รักษำโรค 4) ศรัทธำสิ่งใด ๆ ที่รักษำโรคได้ 5) บุญกิริยำวัตถุ กลไกกำร
ฟ้ืนฟูสวน ป่ำ นำ ไร้สำรพิษ 6) บุญกิริยำวัตถุ กลไกกำรเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่ำนำไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ 
7) ควำมเชื่อเรื่องกรรม ก่อเกิดบุญกิริยำวัตถุ และ 8) พลัง “บวร” กลไกกำรถ่ำยทอดภูมิรู้เพ่ือกำร
พัฒนำสุขภำพด ีซ่ึงแต่ละรหสัภมิูปัญญำสำมำรถชว่ยสร้ำงและฟ้ืนฟูสุขภำพได้ แต่ประสิทธิผลของกำร
สร้ำงและฟ้ืนฟูสุขภำพจะเพ่ิมขึ นหำกใช้ร่วมกับรหัสภูมิปัญญำอ่ืน  
 



 
 

บทท่ี  8  
การพัฒนาบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สงูอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว                 

ในอนุภูมิภาคลุม่แม่น ้าโขง 
 

 การพัฒนาบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาค                
ลุ่มแม่น ้าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ ในบทนี เป็นขั นตอนการพัฒนาจาก
ผลการวิจัย (Research and Development) ซึ่งผู้วิจัยได้น้าค่าคะแนนไอเกนจาก 4 องค์ประกอบใน
บทที่ 6 และรหัสภูมิปัญญาที่ได้ในบทที่ 7 มาเรียบเรียงและยกตัวอย่างตามวัตถุประสงค์การใช้ เพ่ือให้
ผู้อ่านสามารถน้ารหัสภูมิปัญญาที่ค้นพบในงานวิจัยนี น้าไปปฏิบัติได้จริง โดยผู้วิจัยจัดเรียงรหัสภูมิ
ปัญญาได้เป็น 3 แนวทางตามวัตถุประสงค์การใช้ คือ แนวทางการพัฒนาสุขภาพส้าหรับใช้ในยาม
เจ็บป่วย ส้าหรับใช้ในชีวิตประจ้าวัน และส้าหรับการเผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาสุขภาพ 

 

ตารางที่  12  รหัสภูมิปัญญา ตามค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 
 

รหัสภูมิปัญญา 
ข้อ

ค้าถาม 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 

1.  ภูมิรู้เภสัชวัตถุ  
 

     1.1  เภสัชวัตถุ 9 รส  1 0.750 

     1.2  เภสัชวัตถุ ฤทธิ์ร้อน-เย็น 5 0.684 

     1.3  หมอดูแลตนเอง 48 0.708 

2.  ภูมิรู้สวนป่านาไร่   

     2.1  ภูมิรู้สวนป่านาไร่ ให้ชีวิตพอเพียง  32 0.772 

     2.2  สวนป่านาไร่ สร้างสุขภาพกายใจที่ดี 16 0.651 

     2.3  จัดสรรพื นที่ สวนป่านาไร่ 31 0.762 

     2.4  ปลูกข้าว ถั่ว งา ให้เป็นวัฒนธรรม 13 0.669 

     2.5  วงจรสวนป่านาไร่ ใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ 26 0.749 

3.  เพ่ิมศีล รักษาโรค   

     3.1  การไม่ท้าทุกข์ทับถมตน 55 0.746 

     3.2  การงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค  49 0.613 
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ตารางที่  12  (ต่อ) 
 

รหัสภูมิปัญญา 
ข้อ

ค้าถาม 
ค่าน ้าหนัก

องค์ประกอบ 

     3.3  การลดการรับประทานเนื อสัตว์ 53 0.767 

     3.4  การปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษ 60 0.725 

     3.5  การฟังธรรม ไม่เพ่ิมทุกข์ใจ 35 0.723 

     3.6  การแบ่งปัน สร้างสุข  
 

40 0.753 

     3.7  หมอมีศีล เพ่ิมฤทธิ์รักษาโรค 44 0.686 

4  ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้ 4 0.711 

5  บุญกิริยาวัตถ ุกลไกการฟื้นฟูสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ 34 0.777 

6  บุญกิริยาวัตถ ุกลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัช
วัตถ ุ

24 0.669 

7  ความเชื่อเรื่องกรรม ก่อเกิดบุญกิริยาวัตถ ุ 50 0.677 

8  พลัง “บวร” กลไกการถ่ายทอดภูมิรู้เพ่ือการพัฒนาสุขภาพดี 45 0.671 

 
 ตารางที่ 12 แสดงรายการ 8 รหัสภูมิปัญญาหลัก และ 12 รหัสภูมิปัญญาย่อย พร้อมแสดง
ที่มาของข้อค้าถามท่ีเกี่ยวข้อง และค่าน ้าหนักองค์ประกอบ ที่ได้จากผลการวิจัยเชิงส้ารวจ เ 

 

 
 

ภาพที ่ 27  การด้าเนนิงานวิจัยตามแบบแผนและขั นตอนกลไกสังคม 
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 งานวิจัยเล่มนี  ด้าเนินการตามแบบแผนและขั นตอนกลไกสังคมดังนี  จากปัญหาและ
วัตถุประสงค์การวิจัย ผู้วิจัยแสวงหาความรู้ กฎทางสังคมจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ใน บทที่ 2 แล้วน้ามา
ออกแบบวิธีการวิจัย จากนั นด้าเนินการวิจัยเชิงคุณภาพ ลงพื นที่ภาคสนามเพ่ือแสวงหาภูมิปัญญา
เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญจากหมอพื นบ้าน ผู้น้าชุมชน ผู้สูงอายุและผู้รู้อ่ืน ๆ ซึ่งเป็น
ผู้สร้างบรรทัดฐานให้คนในสังคมนั น ๆ และรายงานข้อค้นพบไว้ในบทที่  4 และ 5 จากนั นน้าบท
สัมภาษณ์ที่ได้มาสร้างกระทงค้าถามในบทที่ 6 แล้วน้าไปท้าการวิจัยเชิงปริมาณกับผู้สูงอายุ จ้านวน 
500 คน เพ่ือให้ได้มาซึ่งวิถีประชาที่ประชาชนเห็นชอบด้วย น้าข้อมูลที่ได้มาประมวลผลด้วยเทคนิค
การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส้ารวจ ได้ค่าน ้าหนักองค์ประกอบของแต่ละข้อกระทงค้าถาม และได้
องค์ประกอบที่ส้าคัญจ้านวน 4 องค์ประกอบที่มีค่าไอเกนมากกว่า 1 น้าองค์ประกอบที่ได้ไปพิจารณา
ร่วมกับข้อมูลในบทที่ 4 , 5 และ 6 เพ่ือความครอบคลุมในแต่ละประเด็นยิ่งขึ น จากนั นน้าข้อมูลที่
ได้มาถอดรหัสภูมิปัญญา เพ่ือก้าหนดบรรทัดฐานที่ได้จากการวิจัย ดังปรากฏในบทที่ 7 จากนั นน้ามา
จัดท้าบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง ในบทที่ 
8 ซึ่งถือเป็นระเบียบในการเรียนการสอน  
 บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขง      
ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ ประกอบด้วยหัวเรื่องและเนื อหาที่เรียบเรียงมาจากผล
การวิเคราะห์องค์ประกอบเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย และรหัสภูมิปัญญาการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยน้าข้อมูลทั งสองส่วนมาเรียบเรียง
ผสมผสานระหว่างข้อปฏิบัติจากภูมิปัญญาดั งเดิมของชาวบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ การแพทย์
พื นบ้าน การแพทย์วิถีพุทธ ร่วมกับธรรมะในพระพุทธศาสนา บทเรียนเล่มนี ได้รับการตรวจสอบความ
เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเลือกแบบเจาะจง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย การแพทย์วิ ถี
พุทธ ปราชญ์พื นบ้านผู้มีภูมิรู้นิเวศการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั งอาจารย์ที่ปรึกษา 
เพ่ือให้ได้บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงที่
สมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว รายละเอียดเนื อหาในบทเรียนการพัฒนา
สุขภาพฯ ประกอบด้วย ปกหน้า ปกรอง วัตถุประสงค์การจัดท้าบทเรียน ค้าน้า สารบัญ รหัสภูมิ
ปัญญาการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ บทส่งท้าย และปกหลัง ดังนี  
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บทเรียนการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มชาตพิันธุ์ไทลาว 
ในอนุภูมิภาคลุม่น ้าแมโ่ขง 

ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ 
 

 
 

โดย  ผุสดี เจริญไวยเจตน์ 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 

 
 



 
 

ค้าน้า 
 

 บทเรียนฉบับนี  จัดท้าเพ่ือเป็นบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ ด้วยเภสัชวัตถุในสวน
ป่านา ที่สัมพันธ์กับบุญ ตามวัตถุประสงค์ของวิทยานิพนธ์เรื่อง เภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับ
บุญในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ คือ ได้แนวทางการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ รวมทั งเป็น
แนวทางในการส่งเสริมสุขภาพให้กับประชาชนทั่วไป ให้เป็นผู้มีสุขภาพดี ห่างไกลโรค โดยน้าองค์
ความรู้ภูมิปัญญาการแพทย์ ภูมิปัญญาการเกษตร และภูมิปัญญาทางพุทธศาสนา หรือน้าเรื่องของ
เภสัชวัตถุ สวนป่านาไร่ และบุญ ตามล้าดับ มาบูรณาการร่วมกัน เพ่ือให้ประชาชนมีความสามารถใน
การพัฒนาสุขภาพ และหรือส่งเสริมสุขภาพของตนเองผ่านกิจกรรมต่าง ๆ ในวิถีชีวิตของตนเอง 
 อนึ่งการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุตามแนวทางนี  สามารถเรียนรู้ได้ทุกช่วงวัย และควรเริ่ม
เรียนตั งแต่วัยเด็ก เพ่ือสั่งสมประสบการณ์การใช้ภูมิปัญญาต่าง ๆ และการเห็นผลดีของการใช้ภูมิ
ปัญญาเหล่านี จะสั่งสมเป็นความเชื่อ ความศรัทธา เกิดความม่ันใจในการใช้ เผยแพร่ และเป็นตัวอย่าง
จริงของผู้ใช้ภูมิปัญญานี   

 
           ผุสดี  เจริญไวยเจตน์ 
             พฤศจิกายน 2561 
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ค้าแนะน้าส้าหรับครู 
 

 1. บทเรียนการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าแม่โขง  ใช้
ส้าหรับประกอบการจัดการเรียนรู้ในชั นเรียน หรือการศึกษาด้วยตนเอง ส้าหรับผู้สนใจ 
  2.  ศึกษาบทเรียนตั งแต่เริ่มต้นถึงเนื อหาสุดท้าย อ่านทั งเนื อหาและกิจกรรมให้เข้าใจก่อน 
  3.  ศึกษาว่ากิจกรรมในเรื่องใดที่ครูต้องเป็นผู้ให้ค้าแนะน้า หรือให้ค้าปรึกษา 
  4.  ชี แจงให้ผู้เรียนอ่านค้าแนะน้าในการใช้บทเรียนส้าเร็จรูป  และปฏิบัติตามทุกขั นตอน  ทั ง
เนื อหา  กิจกรรม  ค้าถาม  ค้าตอบ  หรือแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
  5.  ครูท้าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา คอยให้ค้าแนะน้า  ช่วยเหลือยามที่ผู้เรียนเกิดปัญหา  ครูไม่ได้
ท้าหน้าที่เป็นผู้สอน 
  6.  ก่อนเริ่มเรียนรู้ ควรจัดกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีสมาธิ เช่น การนั่งสมาธิ ด้วยการก้าหนด
สิ่งใด             สิ่งหนึ่ง จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ ตามที่ตนเคยท้าสัก 5 นาทีก่อนเริ่มการเรียนรู้ หรือให้
การเดินชมสวนป่านาไร่ สัก 5 – 10 นาที หรือท้าการฝึกการหายใจกปาละบาติ ของการแพทย์วิถีพุทธ 
ในภาคผนวก ก.วิธีการหายใจกปาละบาติ ของแพทย์วิถีพุทธ 
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ค้าแนะน้าส้าหรับผู้เรียน 
 

  บทเรียนการพัฒนาสุขภาพผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มน ้าแม่โขงนี  จัดท้าขึ น
เพ่ือให้ผู้เรียนศึกษาด้วยตนเอง โปรดอ่านค้าแนะน้าก่อนศึกษาบทเรียน ดังต่อไปนี  

   1.  บทเรียนนี ไม่ใช่ข้อทดสอบ  ผู้เรียนไม่ต้องกังวลใจ  พยายามท้าไปอย่างช้าๆ ทีละเรื่อง  
ผู้เรียนจะได้รับความรู้  ได้ท้าแบบฝึกหัด  และได้ท้ากิจกรรมต่างๆ ด้วยตัวผู้เรียนเอง 

   2.  ก่อนที่ผู้เรียนจะศึกษา  ควรท้าแบบทดสอบก่อนเรียนก่อน 
   3.  ให้ท้าไปทีละเรื่อง ท้าไปช้าๆ  ไม่ต้องรีบร้อน  ถ้าเหนื่อยหรือเบื่อให้พักสักครู่แล้วค่อยท้า

ต่อไป 
   4.  เมื่อศึกษาจบทุกบทแล้ว  ให้ผู้เรียนท้าแบบทดสอบหลังเรียนด้วย เสร็จแล้วตรวจค้าตอบใน

เฉลย  เพ่ือดูผลความก้าวหน้าของตนเอง 
   5.  ถ้าตอบผิด  ให้กลับไปศึกษาเนื อหาอีกครั ง  ท้าความเข้าใจให้ดี  แล้วตอบค้าถามใหม่  ถ้า

ตอบค้าถามผิดอีก  ให้ปรึกษาครูผู้สอน 
   6.  ก่อนเริ่มเรียน ควรเริ่มกิจกรรมที่เสริมสร้างการมีสมาธิ เช่น การนั่งสมาธิ ด้วยการก้าหนด

สิ่งใดสิ่งหนึ่ง จะลืมตาหรือหลับตาก็ได้ ตามที่ตนเคยท้าสัก 5 นาทีก่อนเริ่มการเรียนรู้ หรือให้การเดินชม
สวนป่านาไร่ สัก 5 – 10 นาที หรือท้าการฝึกการหายใจกปาละบาติ ของการแพทย์วิถีพุทธ ในภาคผนวก 
ก.วิธีการหายใจกปาละบาติ ของแพทย์วิถีพุทธ 
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แบบทดสอบก่อนเรียน 
 

  1.  ข้อใดคือภูมิรู้เภสัชวัตถุ 
   ก เภสัชวัตถุ 9 รส 
   ข เภสัชวัตถุ ฤทธิ์ร้อน – ฤทธิ์เย็น 
   ค หมอดูแลตนเอง 
   ง ถูกทุกข้อ 
 
  2.  ข้อใดคือ ภูมิรู้สวนป่านาไร่ 
   ก ใช้ธรรมชาติ สร้างธรรมชาติ 
   ข ปลูกข้าว ถั่ว งา ให้เป็นวัฒนธรรม 
   ค ผิดทุกข้อ 
   ง ถูกทุกข้อ 

 
  3.  ข้อใดคือ บุญรักษาโรค 
   ก ไม่เบียดเบียนตนเอง ด้วยการสร้างทุกข์ใจ 
   ข ไม่เบียดเบียนผู้อื่น ด้วยการพ่ึงตนเองเท่าที่จะท้าได้ 
   ค ไม่เบียดเบียนสัตว์อ่ืน ด้วยการลดการรับประทานเนื อสัตว์ 
   ง ถกูทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1 ง       2 ง      3 ง 
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บทท่ี 1 
รหัสภูมิปัญญาเภสัชวัตถุ ในสวนป่านาไร่ ที่สมัพันธ์กับบุญ สร้างสุขภาพดี 
ความส้าคัญของเภสัชวัตถุ ในสวนป่านาไร่ ทีส่ัมพันธ์กับบุญ สร้างสขุภาพดี 

 
 การมีสุขภาพดีเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาของทุกคน แต่เมื่อมีความเจ็บป่วยเกิดขึ น  ยารักษาโรค           
จะเป็นสิ่งแรก ๆ ที่ผู้คนจะแสวงหา  ปัจจุบันมีโรคหลายโรคที่รักษาไม่หาย โดยเฉพาะโรคไม่ติดต่อ
เรื อรัง โรคหลายโรคมีวิธีการรักษา แต่อาจมีอันตรายจากผลข้างเคียงของยาเคมี มีค่าใช้จ่ายด้าน
สุขภาพสูง บางคนเลือกใช้เภสัชวัตถุต่าง ๆ แล้วโรคหาย แต่บางคนเป็นโรคเดียวกันใช้เภสัชวัตถุ
เดียวกัน แต่โรคไม่หาย ผู้วิจัยจึงท้าการศึกษาเรื่องเภสัชวัตถุจากสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของ
ผู้สูงอายุในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยใช้วิธีการศึกษาวิจัยแบบ
ผสมผสาน เริ่มจากการลงภาคสนามและสัมภาษณ์เชิงลึกด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพแนวชาติพันธุ์
วรรณนา น้าข้อมูลที่ได้สร้างเป็นข้อค้าถามจ้านวน 60 ข้อ แล้วน้าไปท้าวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่าง
จ้านวน 500 ราย วิเคราะห์ข้อมูลด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส้ารวจ ตามวิธีการวิจัยเชิง
ปริมาณ เพ่ือยืนยันความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่ได้มาจากงานวิจัยเชิงคุณภาพก่อนหน้า  
 

สัญลักษณ์ภาพ เภสัชวัตถุ ในสวนป่านาไร่ ที่สัมพันธ์กับบุญ สร้างสุขภาพดี 
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 สัญลักษณ์ภาพเภสัชวัตถุ ในสวนป่านาไร่ ที่สัมพันธ์กับบุญ สร้างสุขภาพดี ผู้วิจัยดัดแปลงมา
จากดอกอ่อมแซบ (บุษบาริมทาง) ซึ่งเป็นเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น ที่พบเห็นง่ายตามข้างทางทั งในประเทศ
ไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นเภสัชวัตถุที่ขึ นง่าย แต่ไม่ค่อยมีคนใส่ใจน้าไป
ปลูกเป็นพืชกินได้ หรือไม้ประดับ แต่เมื่อได้เรียนรู้เรื่องเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น รวมถึงวิธีการปรับสมดุล
ร้อนเย็นของร่างกาย เพ่ือสร้างสุขภาพดี ท้าให้บ้านของผู้ที่รู้คุณค่าของอ่อมแซบ ก็จะน้าก้านแก่ไปปัก
ช้า และน้ายอดไปกินเป็นผักสด ผักลวก แกงจืด โดยเฉพาะการน้าไปท้าน ้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นดื่ม และ
เมื่อตัดยอดอ่อมแซบน้าไปใช้  ก็จะยิ่งแตกยอด ออกใบและดอกเป็นพุ่มสวย กลายเป็นไม้ประดับบ้าน 
มองแล้วสดชื่นมีความสุขได้ 
 ดอกอ่อมแซบประกอบด้วยกลีบดอก 5 กลีบแทนรหัสภูมิปัญญาหลักในการพัฒนาสุขภาพ 
คือ 1) ภูมิรู้เภสัชวัตถุ 2) ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และบุญกิริยาวัตถุ โดยส่วนของรหัสภูมิปัญญาบุญกิริยา
วัตถุ มี 3 รหัสด้วยกันคือ 3) เพ่ิมศีล รักษาโรค เป็นความรู้เรื่องบุญกิริยาวัตถุท่ีใช้ในการพัฒนาสุขภาพ
4) ศรัทธาสิ่งใด ที่รักษาโรคได้ ซึ่งเป็นบุญกิริยาวัตถุท่ีเสริมกับภูมิรู้เภสัชวัตถุ เพ่ือสร้างสุขภาพดีอย่างมี
ประสิทธิภาพ 5) บุญกิริยาวัตถุ กลไกการฟ้ืนฟู สวนป่านาไร่ไร้สารพิษ ส่วนของกิ่งของอ่อมแซบแทน
รหัสภูมิปัญญาที่ 6) บุญกิริยาวัตถุ กลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ  โดยมีใบ
อ่อมแซบ 2 ใบแทน 7) ความเชื่อเรื่องกรรม และ 8) พลัง“บวร” ซึ่งเป็นพลังขับเคลื่อนภายใน และ
พลังขับเคลื่อนภายนอก ตามล้าดับ ที่สนับสนุนการกระท้าบุญกิริยาวัตถุ รหัสภูมิปัญญาที่แสดงในกลีบ
ดอก แต่ละรหัสภูมิปัญญา สามารถสร้างสุขภาพดีด้วยรหัสภูมิปัญญาเพียงรหัสเดียว แต่ประสิทธิภาพ
ของการพัฒนาสุขภาพจะเพ่ิมขึ นเมื่อบูรณาการร่วมกับรหัสภูมิปัญญาอ่ืน ๆ ขณะที่รหัสภูมิปัญญาที่อยู่
ในส่วนของก่ิงและใบเป็นพลังในการขับเคลื่อนให้เกิดบุญกิริยาวัตถุซึ่งส่งเสริมให้การการพัฒนาสุขภาพ 
และการเผยแพร่องค์ความรู้การสร้างสุขขยายสู่ประชาชนในวงกว้าง  
 เมื่อน้ารหัสภูมิปัญญาข้างต้นมาพัฒนาเป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพตามวัตถุประสงค์การ
ใช้ พบแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 3 แนวทางคือ  
  1. ภูมิรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพ เป็นแนวทางที่บูรณาการจากภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และภูมิ
รู้สวนป่านาไร่ ที่เน้นภูมิรู้เภสัชวัตถุเป็นแกน เหมาะกับการถือปฏิบัติยามเจ็บป่วย กล่าวคือภูมิรู้เภสัช
วัตถุ ในเรื่องรสยา 9 รสและฤทธิ์ร้อนเย็นของเภสัชวัตถุ ท้าให้ผู้ป่วยสามารถคัดสรรเภสัชวัตถุในสวน
ป่านาไร่ไร้สารพิษมาใช้ปรับสมดุลร่างกาย ท้าให้ร่างกายกลับสู่ความสมดุล คืนความสุขภาพดีอย่าง
รวดเร็ว ในรายที่สุขภาพฟ้ืนตัวช้า การเพ่ิมศีล ท้าพฤติกรรมสุขภาพที่ดี ซึ่งรวมถึงการลดการ
รับประทานเนื อสัตว์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกิริยาวัตถุ จะช่วยให้การฟ้ืนฟูสุขภาพได้ผลยิ่งขึ น  
  2. ไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ เป็นแนวทางที่บูรณาการจากภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ 
และภูมิรู้สวนป่านาไร่ ที่เน้นภูมิรู้สวนป่านาไร่เป็นแกน เหมาะที่จะถือปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน กล่าวคือ 
ภูมิรู้สวนป่านาไร่ ก่อให้เกิดอาหารและยา ที่เป็นสิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีวิต เมื่อร่วมกับบุญกิริยาวัตถุ 
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ความมีศีลตั งใจไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน และภูมิรู้เภสัชวัตถุ ในเรื่องรสของเภสัชวัตถุที่
ช่วยในการไล่แมลงศัตรูพืช ลดปริมาณวัชพืช จะท้าให้เกิดสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ สร้างอาหาร ยา 
อากาศ และสิ่งแวดล้อมไร้สารพิษ ที่เอื ออ้านวยให้สุขภาพดี 
  3. ชุมชนบุญ สุขภาพดี เป็นแนวทางที่บูรณาการภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และภูมิรู้
สวนป่านาไร่ ร่วมกับการใช้ความเชื่อเรื่องกรรม เป็นกลไกการขับเคลื่อนภายในบุคคล และพลัง 
“บวร” เป็นกลไกการขับเคลื่อนภายนอก โดยใช้รหัสบุญกิริยาวัตถุเป็นแกนหลัก เกิดการบ้าเพ็ญบุญ
กุศล สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวม ให้ผลคือ “ชุมชนบุญ สุขภาพดี”  
 

รหัสภูมิปัญญาเภสัชวัตถุ ในสวนป่านาไร่ ที่สัมพันธ์กับบุญ สร้างสุขภาพดี 
 1.  ภูมิรู้เภสัชวัตถุ 
 ความหมาย  
 ความรู้ในเรื่องเภสัชวัตถุพืช 9 รส และฤทธิ์พืชทั งร้อนและเย็น เป็นภูมิรู้ที่น้ามาคัดสรรเภสัช
วัตถุต่าง ๆ มารับประทานเป็นอาหารและยาได้ เมื่อร่วมกับการเป็นหมอดูแลตนเองด้วยการสังเกต
ความสบาย เบากาย มีก้าลัง จะท้าให้เลือกสรรเภสัชวัตถุได้ตรงกับอาการของร่างกายด้วยตนเอง ท้า
ให้พ่ึงตนเองด้านสุขภาพได้มากขึ น (ท่ีมา ข้อค้าถามท่ี  48 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.696) 
 ข้อมูลเพิ่มเติม  
 รสยา 9 รส  เมื่อร่างกายมีความไม่สมดุลของธาตุท้าให้เจ็บป่วย จะไม่ได้ป่วยเพียงแค่ที่ใดที่
หนึ่ง เพราะเมื่อจุดใดพร่อง จุดอ่ืนในร่างกายก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย การปรุงอาหารและยา เพ่ือ
การโภชนาบ้าบัดที่ส้าคัญคือการน้าเภสัชวัตถุหลายรสมาใช้ร่วมกันมาปรุงเป็นยาหรืออาหาร เพ่ือปรับ
สมดุลของธาตุในร่างกาย 
 ฤทธิ์ร้อน - เย็น ร้อนเย็นไม่สมดุล เป็นสาเหตุที่ท้าให้เกิดการเจ็บป่วย เมื่อเป็นหวัดจากการ
ตากฝน การอยู่ในที่อบอุ่น กินน ้าอุ่น เช็ดตัวด้วยน ้าอุ่น อาการเจ็บป่วยก็จะดีขึ นเพราะแก้สาเหตุจาก
ร่างกายเย็นเกินจากการตากฝนแล้ว 
 หมอดูแลตนเอง การแก้ปัญหาที่ยั่งยืน มีประสิทธิภาพคือการแก้ปัญหาที่สาเหตุ หากผู้มี
อาการเจ็บป่วยสังเกตพบเหตุของการเจ็บป่วย ก็จะท้าให้การรักษามีประสิทธิภาพ เช่น หากพบว่า
ตนเองเป็นไข้ หลังจากตากแดด  แนวทางในการดูแลตนเองคือการเช็ดตัวด้วยน ้าธรรมดา ดื่มน ้าเย็น 
อาการก็จะดีขึ น  
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2.  ภูมิรู้สวนป่านาไร่  
 ความหมาย  
 ภูมิรู้สวนป่านาไร่ เป็นการใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ เกิดจากการอิงอาศัยกันและกันของ
พืช สัตว์ และมนุษย์ ก่อให้เกิดสิ่งแวดล้อมดิน น ้า อากาศที่ดี อุดมสมบูรณ์ ตัวอย่างการปฏิบัติเช่น
จัดสรรพื นที่ สวนป่านาไร่ ด้วยเกษตรทฤษฎีใหม่ขั นที่ 1  การคัดสรรพืช ด้วย พออยู่ พอกิน พอใช้ 
ด้วยแนวทางป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง การปลูกข้าว ถั่ว งา ให้เป็นวัฒนธรรม และการใช้
ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ  ด้วยวงจรกสิกรรมธรรมชาติ ปุ๋ยสะอาด และขยะวิทยา เป็นต้น ภูมิรู้สวนป่า
นาไร่ จึงเป็นการฟ้ืนฟูระบบนิเวศ เกิดความอุดมสมบูรณ์ของ พืช สัตว์ นานาพรรณ และท้าให้คนมี
ปัจจัย 4 ท้าจ้าเป็นกับชีวิตเพียงพอ เป็นการสร้างชีวิตดีให้กับทุกสรรพสิ่ง   
 ผล  
 ให้ชีวิตพอเพียง ที่ดินอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งอาหารและท้ามาหากิน ปลอดหนี  พออยู่ พอ
กิน พอใช้ (ท่ีมา ข้อค้าถามท่ี 33 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 0.792) 
 สร้างสุขภาพกายใจที่ดี ผู้ท้าสวนป่านาไร่ โชคดีได้กินพืชเก็บสด ๆ ซึ่งมีน ้าธรรมชาติ                  
ที่ประกอบด้วยสารส้าคัญ ต่อการเพ่ิมภูมิต้านทาน ลดความเสื่อมสภาพของร่างกาย ได้ออกก้าลังกาย 
ได้สูดไอระเหยของพืชที่ปลูกเป็นกลิ่นบ้าบัดเพ่ือสุขภาพ ได้อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสีเขียว ช่วยบรรเทา
ความเครียด และได้อยู่กับลูกหลานพร้อมหน้าพร้อมตา  (ที่มา  ข้อค้าถามที่ 16 มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.651) 
 

3.  เพ่ิมศีล ลดโรค 
 ความหมาย  

การเพ่ิมศีล คือสร้างความประพฤติทางกาย ทางวาจา รวมถึงใจให้ดีต่อสุภาพ เพราะโรค
หลายโรคมีสาเหตุเกิดจากกรรม การกระท้าที่หลายคนทราบว่าพฤติกรรมใดท้าให้ก่อโรค หลายคนไม่
ทราบแต่เชื่อในค้าตรัสของพระพุทธเจ้าที่ว่าเหตุของการมีโรคมาก เกิดจากการผิดศีลข้อที่ 1 การ
เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน สัตว์อ่ืน การแก้กรรมเก่า ในทางพระพุทธศาสนานั นไม่มี ทุกคนมีกรรมเป็น
ของตน ท้ากรรมใดไว้ย่อมรับผลกรรมนั น แต่เพ่ือลดความรุนแรงของผลกรรมเรื่องความเจ็บป่วย จึง
สร้างเหตุใหม่ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ยิ่งขึ น เพ่ือกลายเป็นคนที่มีโรคน้อย ที่
เกิดจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ (ที่มา  ข้อค้าถามที่ 16 มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบ 0.651)  การเพ่ิมศีลที่พบในงานวิจัยนี  มี 7 วิธีที่ส้าคัญคือ 1)  การไม่ท้าทุกข์ทับถมตน 
2)  การงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค 3)  การลดการรับประทานเนื อสัตว์ 4)  การปลูกพืชผักสวนครัวไร้
สารพิษ 5)  การฟังธรรม ไม่เพ่ิมทุกข์ใจ 6)  การแบ่งปัน สร้างสุข และ 7)  หมอมีศีล เพ่ิมฤทธิ์รักษาโรค  
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4.  ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้ 
  ความหมาย  
 ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้ หมายถึง เมื่อจะใช้วิธีการใด หมอแผนใด เภสัชวัตถุชนิดใดก็
ตามที่จะใช้รักษาโรคของตน ให้ศรัทธาสิ่งนั น ๆ ว่ารักษาโรคของตนได้ เมื่อใจเชื่อมั่นเช่นนั น จะไม่มี
ความระแวง หวั่นไหว วิตกกังวล ก็จะไม่เกิดการท้าทุกข์ทับถมตนให้ทุกข์ทางใจเพ่ิมขึ น ขณะเดียวกัน
ความมั่นใจว่าจะหาย ร่างกายก็จะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน สารแห่งความสุข ที่ช่วยระงับความเจ็บปวดได้ 
ก็จะยิ่งมี ความมั่นใจว่าจะหายมากขึ น ความโน้มเอียงที่จะท้าพฤติกรรมที่ส่งเสริมการหายโรคก็มีมาก
ขึ น กล่าวได้ว่า การศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้ไม่ใช่สิ่งเสียหาย มีแต่ประโยชน์อย่างน้อยก็ท้าให้ใจ
เป็นสุข ไม่ท้าทุกข์ทับถมตน เป็นการท้าบุญกิริยาวัตถุอย่างหนึ่ง แสดงออกถึงการอ่อนน้อมถ่อมตน 
ศรัทธาในสิ่งที่ควรศรัทธา รวมถึงการอยู่ในศีลไม่เบียดเบียนตนเองด้วยความทุกข์ ความกังวลในวิธีการ
รักษาโรค (ท่ีมา ข้อค้าถามท่ี 4 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 0.711) 
 

5.  บุญกิริยาวัตถุ กลไกการฟ้ืนฟูสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ 
 ความหมาย  
 การท้าบุญเป็นความเชื่อและวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน การเปลี่ยนแปลงใด ๆ ถ้า
สอดคล้องไปกับความเชื่อและวิถีชีวิตปกติของผู้คน จะเป็นที่ยอมรับได้ง่าย การฟ้ืนฟูสวนป่านาไร่ไร้
สารพิษ เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของคนในครอบครัว ชุมชน เป็นงานที่ใช้เวลาหลายปี
กว่าจะเห็นผลอย่างชัดแจ้ง และในช่วงเริ่มแรกของการปรับเปลี่ยนนั นมีต้นทุนสูงผลตอบแทนทางตัว
เงินน้อย พลังศรัทธาความเชื่อในผลของบุญกิริยาที่ท้า จะเป็นพลังในการขับเคลื่อนการฟ้ืนฟูสวนป่า
นาไร่ที่ส้าคัญ ความเชื่อในการให้ทาน ด้วยของดี ของบริสุทธิ์ จะได้อานิสงส์มาก หันกลับมาปลูกพืชไร้
สารพิษ การอยู่ในศีลข้อ 1 เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน ช่วยลดความหวั่นไหวในการ
ท้าสวนป่านาไร่ ยามผลผลิตได้รับความเสียหายจากสัตว์และแมลงต่าง ๆ (ที่มา ข้อค้าถามที่  34 มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.777) 
 

6.  บุญกิริยาวัตถุ กลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ 
  ความหมาย    
 ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ เป็นสิ่งที่ถ่ายทอดมาจากบรรพชน รุ่นต่อรุ่น และมีการ
สูญหายไปบางส่วน ประกอบกับภูมิรู้ดังกล่าว เป็นภูมิรู้ที่ปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมในช่วงเวลานั น ๆ 
การได้มาซึ่งความรู้ที่ทรงคุณค่านี จึงผ่านมาทางผู้สูงอายุที่ผ่านประสบการณ์การใช้หรือได้รับการ
ถ่ายทอด การพบเห็นภูมิรู้นั นมาก ๆ การแบ่งปันความรู้ที่ส่งเสริมการท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ ท้าให้
ลดการเบียดเบียนสัตว์ มีแหล่งอาหารมีประโยชน์กับผู้คน และการแบ่งปันภูมิรู้ เภสัชวัตถุ ช่วยให้เกิด
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การฟ้ืนฟูสุขภาพ ท้าให้คนอ่ืนคลายทุกข์ ช่วยให้รู้วิธีไล่แมลงศัตรูพืชต่าง ๆ ท้าให้ลดการเบียดเบียน
สัตว์ นั นจัดเข้าเป็นธัมมเทสนามัย บุญส้าเร็จด้วยการแสดงธรรม เมื่อการถ่ายทอดภูมิรู้นี ออกไป เกิด
การท้าที่มากขึ นจะท้าให้เกิดการรวมตัวกันของคนมีศีล มีภูมิรู้เภสัชวัตถุ เกิดการพึ่งตนเองด้านสุขภาพ
ได้มากขึ น มาร่วมกันท้าสิ่งที่เป็นความดี เป็นกุศลคือสร้างสวนป่านาไร่ไร้สารพิษที่ขยายวงกว้างขึ น 
เกิดเป็นชุมชนบุญ ที่มีสิ่งแวดล้อมดี อากาศบริสุทธิ์ ผลผลิตไร้สารพิษจ้านวนมาก อันเป็นปัจจัยสร้าง
สุขภาพที่ดีของทุกชีวิต (ข้อค้าถามข้อ 24 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.669) 
 

7.  ความเชื่อเร่ืองกรรม ก่อเกิดบุญกิริยาวัตถุ 
 ความหมาย  
 ความเชื่อเรื่องกรรม หมายรวมถึงความเชื่อว่ากรรมมีอยู่จริง ความเชื่อว่าผลของกรรมมีจริง 
และเชื่อว่าแต่ละคนเป็นผู้ต้องเสวยผลของกรรมของตน เป็น 3 ศรัทธา (ความเชื่อ) 3 อย่างแรกของ    
ศรัทธา 4  ในพระพุทธศาสนา ซึ่งสามารถรวมลงเป็นศรัทธาข้อที่ 4 คือ ความเชื่อการตรัสรู้ของ
พระพุทธเจ้า ว่าท่านทรงเป็นผู้น้าทางให้ผู้คนพ้นทุกข์ได้ พระพุทธเจ้าทรงย่อหัวใจของพระพุทธศาสนา 
ทางแห่งการพ้นทุกข์ เรียกว่าโอวาทปาติโมกข์ มีเนื อหาคือ สพฺพปาปสฺส อกรณ้ การไม่ท้าบาปทั งปวง 
กุสลสฺสูปสมฺปทา การท้ากุศลให้ถึงพร้อม และสจิตฺตปริโยทปน้ การท้าจิตของตนให้ผ่องใส และทรง
แนะน้าวิธีการท้าบุญ 3 หมวดหรือบุญกิริยาวัตถุ 3  ประกอบด้วย ทาน ศีล และภาวนา เพ่ือลดความ
โลภ ความโกรธ ความหลง อันเป็นสาเหตุของทุกข์ การแพทย์วิถีพุทธใช้วิธีการเพ่ิมศีล และพิจารณา
เกี่ยวกับความทุกข์ที่พบจากการตั งศีลนั นเป็นหนึ่งในอุบายวิธีที่ช่วยให้เห็นชัดและเชื่อเรื่องกรรมยิ่งขึ น 
กล่าวคือความเชื่อเรื่องกรรมเป็นปัจจัยภายในบุคคลที่ส่งเสริมให้บุคคลมุ่งท้าบุญกิริยาวัตถุ เพ่ือลด
สาเหตุของความทุกข์ต่าง ๆ (ที่มา ข้อค้าถามท่ี  50 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.677) 

 

8.  พลัง “บวร” กลไกการถ่ายทอดภูมิรู้เพื่อการพัฒนาสุขภาพดี  
 ความหมาย  

บวร ย่อจากตัวอักษรตัวแรกของบ้าน วัด และโรงเรียน ซึ่งเป็นกลไกส้าคัญในการพัฒนาคน
และสังคม เป็น 3 เส้าที่ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม วิชาการใช้ชีวิตต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชน
ตั งแต่เด็กจนแก่เฒ่า งานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็นกิจกรรมสร้างสรรค์รวมพลังของบ้าน วัด โรงเรียน 
เป็นงานที่สร้างความสามัคคีของคนในชุมชนทุกช่วงวัย การสร้างสวนป่านาไร่ เพ่ือการพัฒนาสุขภาพดี
นั น ต้องอาศัยความร่วมมือของคนในครอบครัว และหรือในระดับชุมชน การถ่ายทอดความรู้ผ่าน
ระบบ “บวร” จะก่อให้เกิดทิฎฐิความคิดที่ตรงกัน ท้าให้การสร้างสวนป่านาไร่เป็นไปได้ง่ายขึ น ด้าน
การฟ้ืนฟูสุขภาพ ความเจ็บป่วยของบุคคลใดบุคคลหนึ่งในครอบครัว เป็นเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดความ
สามัคคีของคนในครอบครัว ร่วมท้าร่วมคิดต่าง ๆ เพ่ือให้ผู้ป่วยฟ้ืนฟูสุขภาพกลับมา แนวทางในการ
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รักษาโรคมีอยู่หลายวิธี เพ่ือลดความขัดแย้งในการเลือกใช้วิธีการต่าง ๆ รวมทั งก่อให้เกิดการสนับสนุน
ให้ผู้ป่วยได้ใช้วิธีการที่ตนเองศรัทธา เป็นหนึ่งในรหัสภูมิปัญญาในการหายโรคเร็วนั น คือการปรับทิฎฐิ
ความคิดเห็นให้ตรงกันของคนในครอบครัว การสื่อสารภูมิรู้เภสัชวัตถุผ่านระบบ บวร จะท้าให้บุคคล
ในครอบครัวทุกช่วงวัยมีทิฎฐิเดียวกัน  
(ที่มา ข้อค้าถามท่ี  45 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 0.671) 
 

กิจกรรมท้ายบทเรียน 
1.  ส้ารวจพืชในบ้าน และละแวกบ้านของท่านว่ามีต้นอะไรบ้าง 
2 . ในปีที่ผ่านมา ท่านท้าบุญหรือร่วมงานบุญอะไรบ้าง 
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บทท่ี  2 
แนวทางภูมิรู้ฟื้นฟูสุขภาพ เหมาะกับการถือปฏิบัติยามเจ็บป่วย 

ความหมายภูมิรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 
 ภูมิรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพเป็นแนวทางที่บูรณาการจากภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และภูมิรู้สวน
ป่านาไร่       ที่เน้นภูมิรู้เภสัชวัตถุเป็นแกน เหมาะกับการถือปฏิบัติยามเจ็บป่วย เป็นแนวทางการ
ปฏิบัติส้าหรับผู้ป่วย ทั งที่มีสวนป่านาไร่ไร้สารพิษหรือไม่ก็ได้  
 

แนวทางภูมิรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพ 
 1.  ภูมิรู้แภสัชว้ตถุ 
  1.1 เภสัชวัตถุ 9 รส 
  เภสัชวัตถุ 9 รส ช่วยในการคัดสรรพืชมาปรุงเป็นอาหารและยา เพ่ือเป็นโภชนาบ้าบัดให้
สมดุลกับร่างกาย เมื่อร่างกายมีความไม่สมดุลของธาตุท้าให้เจ็บป่วย จะไม่ได้ป่วยเพียงแค่ที่ใดที่หนึ่ง 
เพราะเมื่อจุดใดพร่อง จุดอ่ืนในร่างกายก็จะได้รับผลกระทบไปด้วย การปรุงอาหารและยา เพ่ือการ
โภชนาบ้าบัดที่ส้าคัญจึงเป็นการน้าเภสัชวัตถุหลายชนิด หลายรสมาปรุงร่วมกัน (ที่มา ข้อค้าถามที่  1 
มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.75) 

  

เภสัชวัตถุ 9 รส 
1 รสฝาด ส้าหรับสมาน 

2 รสหวาน ส้าหรับซึมซาบไปตามเนื อ 
3 รสเบื่อเมา ส้าหรับแก้พิษ 
4 รสขม ส้าหรับแก้ทางโลหิต 
5 รสเผ็ดร้อน ส้าหรับแก้ลม 

6 รสมันส้าหรับแก้เส้น 
7 รสหอมเย็น ส้าหรับบ้ารุงหัวใจ 

8 รสเค็ม ส้าหรับซึมซาบไปตามผิวหนัง 
9 รสเปรี ยว ส้าหรับกัดเสมหะ 
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  1.2 เภสัชวัตถุ ฤทธิ์ร้อน - เย็น 
  เภสัชวัตถุ ฤทธิ์ร้อน-เย็น การแพทย์วิถีพุทธเชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุหลักของความเจ็บป่วย
คือ ร้อนเย็นไม่สมดุล การรู้ฤทธิ์ร้อน-เย็นของเภสัชวัตถุ ช่วยในการคัดสรรพืชมาปรุงเป็นอาหารและยา 
เพ่ือเป็นโภชนาบ้าบัดให้สมดุลกับร่างกายเช่นกัน ในอดีต พืชผักต่าง ๆ จะเกิดขึ นตามฤดูกาล ซึ่ง
เป็นไปตามหลักของร้อน - เย็น เมื่อผู้คนกินผักตามฤดูกาล จึงมีสมดุลร้อน-เย็น และเจ็บป่วยน้อย 
ตัวอย่างเช่นผักแขยง วัชพืชในที่นา ผักพืชบ้านอีสาน เป็นผักท่ีเติบโตในช่วงฤดูฝนหรือหลังท้านาเสร็จ 
มีฤทธิ์ร้อน เหมาะที่จะกินในช่วงที่อากาศเย็น เป็นต้น ปัจจุบันความรู้และเทคโนโลยีทางการเกษตร
ก้าวหน้า พืชผักหลายชนิดมีกินตลอดปี พืชผักจากที่ห่างไกลที่ขึ นตามสมดุลร้อน-เย็น ณ ที่หนึ่ง ก็
สามารถให้คนอีกที่หนึ่งซึ่งมีอากาศร้อน-เย็นแตกต่างกันกินได้ การรู้เภสัชฤทธิ์ร้อน-เย็นจึงจ้าเป็นมาก
ในปัจจุบัน เพ่ือการมีสุขภาพดี มีสมดุลร้อน-เย็น (ที่มา ข้อค้าถามที่  5    มี ค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.684) 

 
 

 การแพทย์วิถีพุทธ 
 

แบ่งอาการเจ็บป่วยเป็น 
3 อาการหลัก  

อาการเด่นร้อนเกิน  
อาการเด่นเย็นเกิน  

อาการเด่นร้อนเย็นพันกัน  
 
การแก้ไขเน้น 

การใช้เภสัชวัตถุฤทธิ์ตรงข้าม 
เข้าไปปรับสมดุลร่างกาย  

เมื่อร่างกายสมดุล  
อาการเจ็บป่วยก็จะหาย 

 

  เภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น  
 

เมื่อกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกชุ่มปากชุ่มคอ  
เมื่อดื่มน ้าตามแล้วรู้สึกไม่อร่อย 

 
ตัวอย่างเภสัชวัตถุฤทธิ์เย็น  

ใบอ่อมแซบ ใบเตย ใบย่านางเขียว ใบหญ้าม้า 
ก้านหญ้าม้า ใบเสลดพังพอน หยวกกล้วย  

หญ้าปราบใบมน หญ้าปราบใบแหลม  
ใบวอเตอร์เครส ใบหม่อน ใบว่านกาบหอย ผักบุ้ง 

แตง กวางตุ้ง ผักกาดขาว บวบ ใบ-ยอดต้าลึง 
ผักปลัง ผักหวาน ฟัก แฟง แตงต่าง ๆ  

หยวกกล้วย กล้วยน ้าว้า แก้วมังกร กระท้อน 
สับปะรด ส้มโอ มะพร้าว ถั่วขาว ถั่วเขียว  

ถั่วเหลือง ถั่วลันเตา ลูกเดือย  
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 เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน  
 

เมื่อกินเข้าไปแล้วจะรู้สึกปากคอแห้ง กระหายน ้า และเม่ือดื่มน ้าตามแล้ว รู้สึกสดชื่น อร่อย  
 

ตัวอย่างเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน ข้าวเหนียว ข้าวแดง ข้าวด้า (ข้าวก่้า ข้าวนิล) เผือก มัน กลอย 
โดยเฉพาะข้าวปุ้น (ขนมจีน)  ชะอม คะน้า กะหล่้าปลี แครอท ไข่น ้า รากบัว  ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วง
สุก กล้วยหอม กล้วยเล็บมือนาง ผลไม้ทุกชนิดที่ผ่านความร้อน เช่น การอบ นึ่ง ปิ้ง ย่าง ต้ม หรือตาก

แห้ง  พริก ขิง ตะไคร้ ข่า (ข่าแก่ร้อนมาก) พริกไทย (ร้อนมาก) กุยช่าย (ผักแป้น ร้อนมาก) ขมิ น 
โหระพา กระเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย มะตูม เนื อ นม ไข่ ถั่วลิสง ถั่วแดง ถั่วด้า ถั่วทุกชนิดที่

เอามาทอด เห็ดหอม น ้ามันพืช น ้ามันสัตว์ ร้าข้าว จมูกข้าว งา กะทิ เนื อมะพร้าว  
 
  1.3 หมอดูแลตนเอง 
 
               หมอดูแลตนเอง เมื่อเกิดภาวะเจ็บป่วย 
สมดุลธาตุและสมดุลร้อน  - เย็นในร่ างกายจะ
แปรปรวนเปลี่ยนแปลงง่าย ทั งจาก อารมณ์ อาหาร 
อากาศ และอ่ืน ๆ การฟ้ืนฟูร่างกายที่มีประสิทธิภาพ
ที่สุด คือการเป็นหมอดูแลตนเอง สังเกตอาการต่าง ๆ 
ที่เกิดขึ น ว่าสบาย เบากาย มีก้าลัง หรือไม่ แล้ว
วิเคราะห์วิจัยว่าเกิดจากสิ่งใด ถ้าสิ่งใดดีก็ท้าต่อ ถ้าสิ่ง
ใดไม่ดีก็หลีกเลี่ยงเสีย ตัวชี วัดเรื่องความสบาย อาจไม่
เด่นชัดเมื่อเจ็บป่วย ให้ดูที่ เบากาย มีก้าลังเป็นหลัก  
(ที่มา ข้อค้าถามที่  48 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ
เท่ากับ 0.708)  

 

  
ในยามเจ็บป่วย การวิเคราะห์ว่า 

สิ่งใดควรท้า สิ่งใดควรกิน  
ให้ดูว่าสิ่งใดท้าแล้ว  

ให้ความรู้สึก 
เบากาย 
มีก้าลัง 

ให้ท้าสิ่งนั น  
ถ้าไม่มีภาวะเบากาย มีก้าลัง  

ให้หลีกเลี่ยงเสีย 
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  2  ศรัทธาสิ่งใด ๆ ท่ีรักษาโรคได้ 
   ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้ หมายถึง เมื่อจะใช้วิธีการใด หมอแผนใด เภสัชวัตถุชนิดใดก็
ตามที่จะใช้รักษาโรคของตน ให้ศรัทธาสิ่งนั น ๆ ว่ารักษาโรคของตนได้ เมื่อใจเชื่อมั่นเช่นนั น จะไม่มีความ
ระแวง หวั่นไหว วิตกกังวล ก็จะไม่เกิดการท้าทุกข์ทับถมตน ขณะเดียวกันความมั่นใจว่าจะหาย ร่างกาย
ก็จะหลั่งสารเอ็นโดรฟิน สารแห่งความสุข ที่ช่วยระงับความเจ็บปวดได้ (ที่มา ข้อค้าถามที่  4 มีค่า
น ้าหนักองค์ประกอบ 0.711) 

 
 

อภิวาทะนะสีลิสสะ นิจจัง  
วุฑฒาปะจายิโน จัตตาโร ธัมมาวัฑฒันติ อายุ วัณโณ สุขัง พะลัง  

แปลว่า  
พร 4 ประการคือ อายุ วรรณะ สุขะ พละ ย่อมเจริญ แก่ผู้มีปกติกราบไหว้  

เคารพสิ่งที่ควรเคารพ 
 

  3  เพิ่มศีล ลดโรค 
  บุญกิริยาวัตถุ ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ ที่ค้นพบในงานวิจัยนี ที่ส้าคัญมี 7 ข้อ เมื่อท้าร่วมกับ
วิธีการรักษาอ่ืน  จะช่วยให้สุขภาพฟ้ืนฟูได้เร็ว  
 

 
วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ ... 

ถ้าท้าควบคู่กับการเพ่ิมศีล (อธิศีล)  
ให้เหมาะสมกับฐานจิตของตน  

เช่นท้าศีล 5 ให้บริสุทธิ์ขึ น เช่นลดการรับประทานเนื อสัตว์  
 ลดการกินสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย ฯลฯ  

จะเกิดประโยชน์สูงสุด 
 

 (ใจเพชร กล้าจน. 2561,พฤษภาคม 6) 
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  3.1  การงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค 
  ในอดีตเมื่อเกิดความเจ็บป่วย หมอพื นบ้านจะรักษาด้วยเภสัชวัตถุควบคู่กับการให้ข้อขะ
ล้า หรือข้อห้ามทางพฤติกรรม เช่นเดียวกับการรักษาของแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งส่วนใหญ่รักษาด้วย
การให้ยา และข้อแนะน้าการปฏิบัติตัวที่เหมาะสม เช่นการลดกินของเค็มในผู้ป่วยโรคไต ฯลฯ ข้อขะ
ล้า และค้าแนะน้าของแพทย์ นั นถือได้ว่าเป็นศีลอย่างหนึ่ง เพราะเมื่อท้าแล้ว ไม่เกิดการเบี ยนเบียน
ตนเอง ให้เจ็บป่วยมากขึ น (ที่มา ข้อค้าถามท่ี 49 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ เท่ากับ 0.613)  
  3.2  การลดการรับประทานเนื อสัตว์ 
  การลดการรับประทานเนื อสัตว์ เป็นการเพ่ิมศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ที่ละเอียด
ยิ่งขึ น กล่าวคือแม้ผู้รับประทานเนื อสัตว์จะไม่ใช่คนฆ่าสัตว์ แต่เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการฆ่า เพ่ือลด
การสะสมเหตุของการมีโรคมากในอนาคตจากการเบียดเบียนสัตว์ พุทธศาสนิกชนจึงควรเพ่ิมศีล การ
ลด ละ เลิกการรับประทานเนื อสัตว์ ตามอินทรีย์พละหรือก้าลังของแต่ละคน เพ่ือความมีโรคน้อยใน
กาลข้างหน้า (ท่ีมา ข้อค้าถามที่ 53 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.767) 
  3.3  การปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษ 
  กิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษ เป็นการจ้าลองสวนป่านาไร่ภายใต้ข้อจ้ากัด
ในเรื่องต่าง ๆ ท้าให้มีแหล่งอาหารและเภสัชวัตถุไร้สารพิษใกล้บ้าน เป็นโภชนาบ้าบัดที่มีพลังสด พลัง
ชีวิตสูง การมีกลิ่นไอดิน ไอระเหยจากเภสัชวัตถุที่มีรสหอมระเหยเช่น ขิง ตะไคร้ เป็นสุคนธบ้าบัดใช้
กลิ่นหอมระเหยช่วยในการผ่อนคลาย นอนหลับง่าย สร้างเสริมภูมิคุ้มกัน ลดอาการภูมิแพ้หายใจ  เป็น
ต้น (ที่มา ข้อค้าถามท่ี 60 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.725) 
  3.4  การไม่ท้าทุกข์ทับถมตน 
  การไม่ท้าทุกข์ทับถมตน คือ การไม่คิดสิ่งที่จะสร้างความทุกข์ใจให้กับตนเอง เช่นความ
กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ในเรื่องต่าง ๆ ฯลฯ รวมถึง การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่
เป็นอดีต ที่เปลี่ยนแปลงไปเมื่อเราอยู่ในภาวะเจ็บป่วย เพราะการคิดที่เป็นทุกข์ต่าง ๆ มีแต่จะสร้าง
ทุกข์ทางใจเพ่ิมขึ น และบางครั งพลังของความทุกข์ทางใจยังดึงให้ทุกข์ทางกายที่เป็นอยู่มีความรุนแรง
เพ่ิมขึ นอีกด้วย (ท่ีมา ข้อค้าถามท่ี  55 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.746) 
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“วิธีการคิดที่ไม่ทุกข์ คือ 
การลดกิเลส คือลดความชอบชังในทุกสิ่ง สิ่งที่เป็นโทษ ก็ตัดออก สิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็พ่ึงอาศัย  

ถ้าต้องอาศัยสิ่งที่เป็นโทษ ก็ยอมรับในกรรมที่ท้ามาอย่างเต็มใจ ด้วยการพิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลส  
(ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตนของกิเลส)” 

 
 (ใจเพชร กล้าจน. 2561, พฤษภาคม 6) 

 
 
  3.5  การฟังธรรม ไม่เพิ่มทุกข์ใจ 
  แนวทางการปฏิบัติข้างต้นทุกข้อ อาจไม่ใช่เรื่องที่ท้าได้ง่าย โดยเฉพาะขณะที่มีภาวะ
เจ็บป่วย การพรากออกจากสิ่งที่เป็นทุกข์ คือความคิดวนเวียนเรื่องความเจ็บป่วยของตนเอง ความ
กังวลต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ นเนื่องจากความเจ็บป่วยของตน ด้วยการท้ากิจกรรมต่าง ๆ ที่ไม่เป็นโทษที่
สร้างความสบายใจ ซึ่งผู้รู้แนะน้าการท้าบุญไว้ในบุญกิริยาวัตถุไว้ 10 อย่าง ที่ท้าแล้วให้ผลเป็น
ความสุขใจ ก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งที่อย่างน้อยก็ไม่เพ่ิมทุกข์ใจ ทับถมตน เช่นการฟังธรรม ก็ท้าให้เกิด
การฟูใจได้ ซึ่งปรากฏในข้อค้าถามท่ี 35 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 0.723 
  3.6  การแบ่งปัน สร้างสุข  
  การให้ทาน ท้าบุญตักบาตร ด้วยผลผลิตในสวนป่านาไร่ของตน รวมถึงการแบ่งปัน
ผลผลิตกับเพ่ือนบ้าน ล้วนเป็นสิ่งที่อยู่ในวิถีชีวิตของชาวไทลาวทั งในประเทศไทยและสาธารณ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว นั นเป็นภูมิปัญญาอย่างหนึ่งที่ส้าคัญที่ให้ผลคือความสุขใจกับผู้ปฏิบัติ 
และจะช่วยลดทุกข์ใจ อย่างน้อยก็ช่วงเวลาหนึ่ง ท้าให้ผู้เจ็บป่วยคลายความทุกข์ ความกังวลใจได้  ซึ่ง
ปรากฏในข้อค้าถามท่ี 40 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบ 0.753 
  3.7  หมอมีศีล เพิ่มฤทธิ์รักษาโรค 
  การมีศีลของหมอพื นบ้าน เป็นสิ่งที่คู่กันมากับความรู้เภสัชวัตถุ เป็นรหัสภูมิปัญญาของ
บรรพชนที่จะเพ่ิมศรัทธาให้กับผู้ป่วย ลดความกังวล สร้างทุกข์ทับถมตนได้ (ที่มา ข้อค้าถามที่  44 มี
ค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.686) 
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  4  ใช้พืชไร้สารพิษ ท้าอาหารและยา 
  การใช้พืชไร้สารพิษ ท้าอาหารและยา จะช่วยให้ร่างกายน้าสารต่าง ๆ ไปใช้เพื่อการฟ้ืนฟู
ร่างกายได้อย่างเต็มที่ ไม่ต้องเสียพลังงานไปกับการขับสารพิษออก อย่างไรก็ตามหากไม่มีพืชไร้สารพิษ
กิน ให้ท้าใจในใจยอมรับตามความเป็นจริง อย่าท้าทุกข์ทับถมตนด้วยความกังวลต่าง ๆ อาจมองในแง่
ดีว่าร่างกายก้าลังได้รับวัคซีน คือพิษที่อ่อนแรง ที่จะช่วยกระตุ้นให้ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายท้างาน
เพ่ือขับพิษออกซึ่งจะพาพิษอ่ืน ๆ ออกไปด้วย การแพทย์วิถีพุทธแนะน้าว่า การน้าพืชมาแช่ถ่าน หรือ
น ้าซาวข้าวจะช่วยลดพิษจากสารเคมีลงได้  
  5  ใช้ความเชื่อเรื่องกรรม และพลัง “บวร” ช่วยลดทุกข์ทางใจ 
  ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อเรื่องกรรม ภาวะความเจ็บป่วยบางครั งเป็นผลจาก
กรรม ซึ่งส่งผลให้รักษาด้วยวิธีการใด ๆ ก็ไม่ทุเลาหรือหายได้ การยินดีรับในผลของกรรมที่ท้ามาและ
มุ่งหน้าท้าบุญกุศลต่อไปแม้ตนเองเจ็บป่วย หรือการร่วมท้ากิจกรรมที่เป็นกุศลกับชุมชนบุญ (พลัง 
“บวร”) จะเป็นการส่งเสริมการคิดที่ไม่ทุกข์ เป็นการไม่ท้าทุกข์ทับถมตนที่ควรน้ามาใช้ 

 

สรุป  
 แนวทางภูมิรู้ฟื้นฟูข้างต้น จะช่วยให้ผู้มีอาการเจ็บป่วยฟ้ืนฟูสุขภาพได้เร็ว ซึ่งรหัสภูมิปัญญา
ที่ส้าคัญคือการไม่ท้าทุกข์ทับถมตน สร้างทุกข์ใจเพ่ิม คิดหรือท้าใจในใจให้ใจตนเองผาสุกกับทุก
เหตุการณ ์

 

กิจกรรมท้ายบทเรียน 
1.  สังเกตความสบาย เบากาย มีก้าลัง ของตนในแต่ละวัน  
2.  วิเคราะห์อาการสบาย เบากาย มีก้าลังที่เปลี่ยนแปลงไปว่าเกิดจากการสัมผัส กระทบสิ่งใด 

กินสิ่งใด 
 
 

หมอมีศีล  
เพ่ิมศรัทธา  

ลดเหตุทุกข์ใจ 
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บทท่ี 3 
แนวทางไร้สารพิษ สรา้งสุขภาพ เหมาะกับการถือปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน 

ความหมายไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ 
  
 ไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ เป็นแนวทางท่ีบูรณาการจากภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และภูมิรู้
สวนป่านาไร่ ที่เน้นภูมิรู้สวนป่านาไร่เป็นแกน เหมาะที่จะถือปฏิบัติในชีวิตประจ้าวัน การบูรณาการนี 
จะก่อเกิดชีวิตไร้สารพิษ น้ามาซึ่งสุขภาพแข็งแรง ภูมิรู้สวนป่านาไร่ ก่อให้เกิดอาหารและยา ที่เป็น
สิ่งจ้าเป็นในการด้ารงชีวิต เมื่อร่วมกับบุญกิริยาวัตถุ ความมีศีลตั งใจไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และ
สัตว์อ่ืน และภูมิรู้เภสัชวัตถุ ในเรื่องรสของเภสัชวัตถุท่ีช่วยในการไล่แมลงศัตรูพืช ลดปริมาณวัชพืช ให้
เกิดสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ สร้างอาหาร ยา อากาศ และสิ่งแวดล้อมไร้สารพิษ ที่เอื ออ้านวยให้สุขภาพดี 

 

แนวทางไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ  
 1  ภูมิรู้สวนป่านาไร่ 
  1.1 การจัดสรรพื นที่ สวนป่านาไร่ 
  การสร้างสวนป่านาไร่ เริ่มจากการจัดสรรพื นที่ เป็นส่วนของสวน ของป่า ของนาไร่ 
รวมถึงการขุดบ่อน ้า ดินที่ได้จากการขุดบ่อน ้า ก่อให้เกิดโคก หรือเนินท้าให้ระดับที่ดินมีความสูง
แตกต่างกัน จึงปลูกพืชได้หลากหลายยิ่งขึ น การสร้างโคกหรือเนินนี  สามารถให้เทคนิคเพอร์มาคาล
เจอร์ (ดูเพ่ิมเติมที่ ภาคผนวก ค)  มาใช้เพ่ือปรับปรุงดินที่ขุดเพ่ือสร้างบ่อ ให้มีธาตุอาหารเพียงพอกับ
ความต้องการของพืช ท้า การคัดสรรพืชมาปลูกในสวนป่านาไร่ เป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของเลือกสรรได้ 
เพ่ือความสะดวกในการใช้สอย เป็นเภสัชวัตถุปรับสมดุล ควรมีการปลูกเภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน-เย็นที่ปลูก
ง่ายดูแลง่าย เช่น ย่านาง ใบเตย หญ้าม้า อ่อมแซบ เป็นต้น รวมถึงกล้วยน ้าว้า และมะละกอส้าหรับ
ท้าส้มต้าไว้ด้วย (ท่ีมา ข้อค้าถามท่ี  31 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.762) 
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อ่อมแซบ ย่านางเขียว 

 
ข้อมูลเพิ่มเติม 
แนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล-อดุลยเดช เรื่อง “ทฤษฎีใหม่” ขั นที่ 1 

ที่เป็นแนวทางหรือหลักการในการบริหารการจัดการที่ดินและน ้า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้
เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นแนวทางแนะน้า ส้าหรับประชาชนในการจัดสรรพื นที่สวนป่านาไร่   พระองค์
ท่านทรงยกตัวอย่างการจัดสรรที่ดินแบ่งเป็น 4 ส่วนในอัตรา 3:3:3:11    

 
การคัดสรรพืช มาปลูกในสวนป่านาไร่ เป็นสิ่งที่ผู้เป็นเจ้าของเลือกสรรได้ พระบาทสมเด็จ

พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงแนะน้าให้ปลูกข้าว เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย 
และแนะน้าให้ปลูกพืชอ่ืน ๆ ตามแนวทางของ ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง2   

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1 ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ.   (2555).  

จอมปราชญ์แห่งการพัฒนา.  กรุงเทพฯ : ส้านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงาน
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด้าริ. 

2 เจรมัย พิทักษ์วงศ์.  (2560, พฤษภาคม 22).  “ป่า 3 อย่างประโยชน์ 4 อย่าง.”  [ออนไลน์]. เข้าถึง
ได้ จ าก  : http://www.baanlaesuan.com/41656/the-editors/afforest/ สื บค้ น  18 
พฤศจิกายน 2561. 

 

http://www.baanlaesuan.com/41656/the-editors/afforest/
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แนวทาง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” 

ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
ปลูกป่า 3 อย่าง คือ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ไว้ใช้สอย 

จะได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ 
1 “พออยู่”  ปลูกไม้เศรษฐกิจไว้ท้าท่ีอยู่อาศัยและจ้าหน่าย 

2 “พอกิน”  ปลูกไม้ผล ไว้เพ่ือเป็นอาหารและยา 
33 “พอใช้”   ปลูกไม้ไว้ใช้สอยและใช้พลังงาน เช่นไม้ท้าฟืน 

4   เป็นประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน ้าล้าธาร  
สร้างความอุดมสมบูรณ์ เกิดความหลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ 

 
  

                                                           
3 
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1.2 การปลูกข้าว ถั่ว งา ให้เป็นวัฒนธรรม 
  การปลูกข้าว ถั่ว งา เป็นวัฒนธรรมของไทยมาช้านาน รหัสลับที่ซ่อนอยู่ในวัฒนธรรม
การปลูกข้าว ถั่ว งา คือการใช้พื นดินให้เกิดประโยชน์สูงสุด ฤดูฝนปลูกข้าว ฤดูแล้งปลูกถั่ว ปลูกงา 
เมื่อปลูกครบรอบชาวบ้านก็มีข้าว ถั่ว งา กินใช้ตลอดทั งปี  (ที่มา ข้อค้าถามที่  13 มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.669) 
 

ข้อมูลเพิ่มเติม 
การปลูกถั่วลิสง และงา ระหว่างรอการปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ เป็นภูมิรู้สวนป่านาไร่ของ

บรรพบุรุษ เพราะนอกจากเป็นการใช้พื นที่ให้เกิดประโยชน์สูง ได้ธัญพืชถั่ว งา ไว้กินแล้ว ซากของถั่ว 
และงา ยังให้ธาตุอาหารที่เหมาะสมกับข้าวอีกด้วย กล่าวคือ  ถั่ววงศ์ย่อยประดู่ (Faboideae 
Subfamily) เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง ถั่วฝักยาว ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพุ่ม และถั่วพร้า จะให้ธาตุ
ไนโตรเจนสูง เนื่องจากมีลักษณะพิเศษ คือที่รากมีปมเรียกว่าปมรากถั่ว ที่มีเชื อจุลินทรีย์จ้าพวกไร
โซเบียมอยู่ ไรโซเบียมนี สามารถดึงธาตุไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ การไถกลบต้นถั่วโดยเฉพาะขณะ
ออกดอกจะให้ไนโตรเจนกับดินสูงสุด หรือจะรอไถกลบหลังเก็บเกี่ยวถั่วแล้ว ซึ่งจะคืนธาตุไนโตรเจน
กับดินลดลง แต่มีอาหารคือถั่วไว้รับประทานก็ได้ต้นข้าวที่ได้ธาตุไนโตเจนที่เพียงพอ จะเติบโตได้ดี 
งามใบ ธาตุอาหารที่ช่วยให้ข้าวออกรวงมาก รวงข้าวมีน ้าหนัก แข็งแรงไม่หักได้ง่าย คือธาตุฟอสฟอรัส
และโพแทสเซียม ซึ่งได้จากการไถกลบซากของต้นงา หลังจากนั นดินที่ไถกลมซากต้นถ่ัวและต้นงาไว้ ก็
มีธาตุอาหารเพียงพอส้าหรับปลูกข้าว และเมื่อเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จ การไถกลบฟางข้าว ก็เป็นการคืน
ธาตุอาหารลงสู่ดิน ซึ่งเพียงพอส้าหรับการเติบโตของต้นถั่ว ต้นงา ในรอบถัดไป  
 
 
  1.3 การใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ  
  สวนป่านาไร่ ใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ วงจรของสวนป่านาไร่ เกิดจากการอิงอาศัยกัน
และกันของพืช สัตว์ และมนุษย์ กล่าวคือ สวนป่านาไร่ ให้อาหารแก่คน สัตว์ และสิ่งมีชีวิตต่าง ๆ ขยะ
จากสิ่งมีชีวิต เช่น เศษอาหาร มูลสัตว์ กิ่งไม้ ใบไม้แห้งต่าง ๆ น้ามาหมักและย่อยสลายด้วยจุลินทรีย์ 
สิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ จะได้ปุ๋ยสะอาดอาหารของพืชในสวนป่านาไร่ (ที่มา ข้อค้าถามที่  26 มีค่าน ้าหนัก
องค์ประกอบเท่ากับ 0.749)  
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   สามอาชีพเพ่ือมวลมนุษยชาติแนวคิดของสมณะโพธิรักษ์ 
 
  หลักการใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ที่สรุปจากงานวิจัยมีดังนี  
   1.3.1 ภูมิรู้สวนป่านาไร่ : ธาตุอาหารพืช หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ 
  ธาตุอาหารที่จ้าเป็นต่อการเจริญเติบโตของพืชที่เราปลูกส่วนใหญ่ คือ ธาตุ N-ไนโตนเจน 
P-ฟอสฟอรัส และ K- โพแทสเซียม หรือ NPK  ซึ่งมีอยู่ในธรรมชาติน้อยมาก และเกิดขึ นจากการ
เปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยา เช่น แผ่นดินไหว ภูเขาไฟระเบิด ด้วยเหตุนี ธาตุเหล่านี จึงถูกใช้หมุนเวียน
อยู่ระหว่างพืชและสัตว์ โดยถ่ายทอดผ่านห่วงโซ่อาหาร เมื่อคนหรือสัตว์กินพืช ธาตุต่าง ๆ ก็มาสะสม
ไว้ในที่คนและสัตว์  ธาตุใดเกินก็ขับออกเป็นอุจจาระ ปัสสาวะ และเมื่อสิ่งมีชีวิต คน สัตว์ พืชตายไป
ธาตุต่าง ๆ ก็คืนสู่ธรรมชาติ อยู่ในดิน ในน ้า เมื่อสิ่งมีชีวิตเล็ก ๆ จุลินทรีย์เช่นเชื อรา แบตทีเรียย่อย
สลายอุจจาระ ปัสสาวะ ซากสิ่งมีชีวิต ธาตุ NPK และธาตุอ่ืน ๆ ก็เหมาะสมให้พืชดูดซึมเป็นอาหาร 
เมื่อเข้าใจวงจรธรรมชาติข้างต้น การท้าปุ๋ยโดยใช้ซากพืชซากสัตว์ รวมถึงมูลสัตว์ และปัสสาวะสัตว์ซึ่ง
เป็นแหล่งของ NPK มาหมักไว้ปล่อยให้จุลินทรีย์ย่อยสลาย ก็จะได้ธาตุอาหาร NPK ที่พืชสามารถดูด
ซึมไปใช้ได ้
   1.3.2 วัชพืชมีคุณค่า เติบโตเร็ว มีประโยชน์ 
   วัชพืช คือพืชที่ขึ นเอง ส่วนใหญ่จะไม่เป็นที่ต้องการของเจ้าของ ด้วยเกรงว่าจะมา
แย่งอาหารของพืชหลักที่ตั งใจปลูก ความไม่พอใจที่วัชพืชขึ นอาจสร้างความทุกข์ใจให้เจ้าของมากกว่า
ความเสียหายทางกายภาพที่เกิดขึ นจริง จึงควรหาวิธีคิดที่ไม่ทุกข์ ด้วยการมองประโยชน์ของวัชพืช 
วัชพืชป้องกันการชะล้างหน้าดินยามฝนตกหนัก เป็นการห่มดินให้อุณพภูมิไม่ร้อน-เย็นเกินไป ท้าให้
เหมาะกับการเจริญเติบโตของพืชหลัก ความคุมความชื นและน ้าไม่ให้ระเหยเร็วเกินไป แมลงบางชนิด
จะเลือกกินวัชพืชมากกว่ากินผัก ขณะเดียวกันพืชที่แมลงไม่กิน เช่น สาบเสือ สาบแร้งสาบกา ก็คือ
วัชพืชที่ไล่แมลงได้ และซากของวัชพืชคืออินทรียวัตถุเป็นธาตุอาหารให้กับพืชหลัก วัชพืชหลายชนิดมี
คุณสมบัติเป็นยา เช่นต้นสาบเสือ ช่วยให้เลือดหยุดไหล วัชพืชหลายชนิดมีกลิ่นหอมระเหย ไล่แมลง 
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คุณสมบัติของวัชพืชเหล่านี  จึงเหมาะที่จะมาท้าปุ๋ย และหรือน ้าหมักเพ่ือบ้ารุงดินและไล่แมลง (ที่มา ข้อ
ค้าถามที่  42 มีค่าน ้าหนักองค์ประกอบเท่ากับ 0.733) 
   1.3.3 การใช้ภูมิรู้เภสัชวัตถุ และบุญกิริยาวัตถุคัดสรรพืชไล่แมลง 
   การใช้ภูมิรู้เภสัชวัตถุ และบุญกิริยาวัตถุคัดสรรพืชไล่แมลง หมายถึง การใช้เภสัชวัตถุ
ในการไล่แมลงและลดจ้านวนวัชพืชต่าง ๆ เพ่ือลดความสูญเสียของผลผลิตในสวนป่านาไร่ และไม่
ก่อให้เกิดสารเคมีตกค้าง อันอาจสะสมในร่างกายคนและสัตว์มากจนท้าให้เกิดโรคหรือเสียชีวิตได้ โดย
คิดสรรเภสัชวัตถุที่สร้างความเบียดเบียนให้สัตว์น้อยเท่าที่เป็นไปได้ ภูมิรู้เภสัชวัตถุ เรื่องรสยา ช่วยให้
คัดสรรพืชที่มีฤทธิ์ไล่แมลง มาปลูกและท้าเป็นน ้าหมักชีวภาพไล่แมลงได้  

 
 
 รสของเภสัชวัตถุกับการไล่แมลง  

 
รสฝาด ช่วยในการฆ่าเชื อราในโรคพืชทุกชนิด รสขม สามารถฆ่าเชื อแบคทีเรียเพ่ือสร้างภูมิคุ้มกัน ให้กับ
พืช รสเผ็ดร้อน ช่วยในการไล่แมลง และ ท้าให้แมลงแสบร้อน รสเปรี ยว ช่วยในการไล่แมลง ฆ่าเชื อราใน
โรคพืชทุกชนิด และบ้ารุงพืช และรสเบื่อเมา ช่วยในการฆ่าเพลี ย หนอน และแมลง ในพืชผักทุกชนิด 
ส้าหรับรสเบื่อเมา ซึ่งเป็นรสยาที่ต้องระวังในการใช้เพราะอาจมีพิษกับคนและสัตว์ได้ ผู้ท้าสวนป่านาไร่ที่
มีศีล จะพิจารณาไม่เลือกใช้  นอกจากนี กลุ่มเภสัชวัตถุที่มีกลิ่นหอมระเหย เช่น โหระพา สาบแร้งสาบกา 
สาบเสือ ก็เป็นกลุ่มเภสัชวัตถุท่ีช่วยในการไล่แมลงและฆ่าเชื อราได้เช่นกัน 
 
   จากการบูรณาการความรู้ข้างต้น อาจารย์ใจเพชร กล้าจนแนะน้าการท้าจุลินทรีย์
พลังศีล และปุ๋ยพลังศีลซึ่งมีสูตรที่ไม่ตายตัว มีเป้าหมายคือใช้ทรัพยากร ขยะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ประหยัดสุด และเบียดเบียนสัตว์น้อยเท่าที่เป็นไปได้ สูตรทุกอย่างปรับสัดส่วนได้เท่าที่ไม่มีกลิ่น
เหม็นเน่า ย่อยซากพืชซากสัตว์ได้ดี และพืชงาม ตัวอย่างการท้าจุลินทรีย์พลังศีล และปุ๋ยพลังศีล ของ
อาจารย์ใจเพชร กล้าจน อยุ่ในภาคผนวก ข ท้ายบทเรียน 
 2.  บุญกิริยาวัตถุ กลไกการฟื้นฟูสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ  
 ในงานวิจัยนี ผู้วิจัยค้นพบบุญกิริยาวัตถุ หลายประการที่ส่งเสริมให้คนท้าสวนป่านาไร่ สรุป
แยกตามประเภทของบุญกิริยาวัตถุ ได้ดังนี  
  2.1 ทานมัย : ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมได้ฐานะอันประเสริฐ     
  การให้ การแบ่งปัน เอื อเฟ้ือเผื่อแผ่ เป็นเอกลักษณ์ของคนไทยมาตั งแต่อดีต การจัดหา
ของดี ของประเสริฐ มาท้าทานเป็นความเชื่อ ความศรัทธาของชาวพุทธที่ยังคงสืบทอดมาถึงปัจจุบัน 
การตระหนักถึงแหล่งที่มาอันบริสุทธิ์ ไม่เบียดเบียนสัตว์อ่ืน และเป็นของดี ของประเสริฐ ปลอดภัย
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จากสารพิษของพืชผักผลไม้ที่น้ามาท้าบุญให้ทาน เป็นเหตุผลหนึ่งที่ท้าให้คนหันมามาฟ้ืนฟูสวนป่านา
ไร่ไร้สารพิษ ผลของการให้ทาน แบ่งปันผลผลิตไร้สารพิษ จากสวนป่านาไร่ คือความสุข การฝึกฝนการ
สละออก ลดความโลภ 
  2.2 ศีลมัย : เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน  
  ศีลมัย บุญส้าเร็จด้วยการงดเว้นจากทุจริต หรือประพฤติสุจริตทางกาย  วาจา การตั งจิต
ละบาปด้วยการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน และการตั งจิตท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ 
เป็นการท้ากุศล สร้างอาหารและเภสัชวัตถุไร้สารพิษ ที่ส่งเสริมให้คนสุขภาพดี เป็นศีลที่ประเสริฐ ควร
ค่าแก่การปฏิบัติ 
  2.3 ภาวนามัย : รู้แจ้งการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์  
  ภาวนามัย บุญส้าเร็จด้วยการอบรมจิตใจในการละกิเลส ยกระดับจิตใจให้สูงขึ นโดยใช้
สมาธิปัญญา เริ่มจากการสร้างความเห็นที่ถูกตรง (ทิฎฐชุกรรม) เพ่ือลดความหลงผิด (โมหะ) เรื่องการ
ใช้สารเคมี ยาฆ่าหญ้า ยาฆ่าแมลง เป็นการเบียดเบียนสัตว์ ท้าให้สัตว์ตาย และสารเคมีที่ตกค้างในพืช 
เมื่อสะสมมากเข้าในร่างกายคนจะกลายเป็นสารพิษก่อโรคให้กับคนได้ เมื่อคนมีทิฎฐิเช่นนี  ความตั งใจ
จะปลูกพืชไร้สารพิษจะมีมากขึ น และเมื่อเป็นผู้ท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษอย่างต่อเนื่อง  จะพบ
เหตุการณ์ต่าง ๆ ที่ไม่เป็นไปอย่างที่คิด ท้าให้มีโอกาสใช้ปัญญาทบทวนสัจจะ อริยสัจ 4 เพื่อเห็นความ
จริงที่ชัด อะไรคือทุกข์ อะไรคือสาเหตุแห่งทุกข์ ผลที่ได้จากการดับทุกข์ และทางที่พาดับทุกข์คืออะไร 
จนมีความชัดเจนในใจว่าการท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ เป็นเส้นทางดับทุกข์ ที่เกิดจากความโลภ โกรธ 
หลง ที่เป็นเหตุให้เกิดการเบียนเบียดตนเอง ผู้อื่น สัตว์อ่ืน เมื่อมีปัญญาเห็นแจ้งเช่นนี  ผู้นั นจะเป็นผู้ท้า
สวนป่านาไร่ไร้สารพิษอย่างยั่งยืน 
 3.  การกินพืชผักไร้สารพิษ จากสวนป่านาไร่ หลีกเลี่ยงอาหารมีสารพิษ 
 การกินพืชผัก และอาหารไร้สารพิษ ท้าให้ร่างกายได้สารอาหารและพลังงานอย่างเต็มที่ ไม่
เสียไปกับการขับสารพิษในร่างกายออก พืชผักไร้สารพิษ ที่เก็บสด ๆ จากสวนป่านาไร่ จะมีรสชาติ
อร่อยกว่าทิ งไว้ ท้าให้อาหารมีรสชาติดี ไม่ต้องพิษสารเคมีปรุงแต่งอาหาร เช่นผงชูรส ผงปรุงรสต่าง ๆ 
ผู้ใดรับประทานอาหารไร้สารพิษสม่้าเสมอ ความหลากหลายของพืชผัก และความกลมกล่อมของรส
อาหาร ก็คือยาที่ปรับธาตุต่าง ๆ ของร่างกายให้อยู่ในภาวะสมดุลอยู่ในตัว ร่างกายก็จะแข็งแรง หาก
เจ็บป่วยก็ฟ้ืนตัวได้เร็ว  
 4.  ใช้ภูมิรู้เภสัชวัตถุ คัดสรรพืชผักมาท้าอาหาร เพื่อเป็นโภชนาบ้าบัด 
 แม้ว่าจะมีพืชผักไร้สารพิษกินที่หลากหลาย ปรุงรสให้กลมกล่อม เพ่ือปรับสมดุลทุกธาตุใน
ร่างกาย ซึ่งน่าจะเพียงพอให้คนที่มีแข็งแรงมีสุขภาพดีได้ต่อเนื่อง แต่ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่
อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ความ ก้าวหน้าทางความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรท้าให้พืชผักออกนอก
ฤดูกาลได้ท้าให้ผู้คนได้กินพืชผักนอกฤดูกาล ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความไม่สมดุลร้อน - เย็น ประกอบกับ
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อุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ น การอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้า โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ภาวะอารมณ์ที่เครียด
มากขึ น สนับสนุนให้ร่างกายไม่สมดุลไปในทิศทางร้อนเกิน การมีภูมิรู้ เภสัชวัตถุฤทฺธิ์ร้อน -เย็น จะ
ช่วยให้ร่างกายสามารถปรับสมดุลได้ดี จึงท้าให้เป็นผู้แข็งแรง หรือหากเจ็บป่วยก็ฟ้ืนคืนได้เร็ว 
นอกจากนี จากการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของสิ่งแวดล้อม การเป็นหมอปฐมภูมิ ดูแลตนเองใน
เบื องต้นด้วยการตรวจสอบความ สบาย เบากาย มีก้าลัง อย่างสม่้าเสมอ จะช่วยให้ทราบถึงความไม่
สมดุลในร่างกาย และจัดหาเภสัชวัตถุมาปรับสมดุลได้ทันเวลา ท้าให้ภาวะไม่สมดุลที่เกิดขึ นมีเพียง
เล็กน้อย แล้วก็หายไป 
 ในยามที่ร่างกายแข็งแรง ให้ตรวจสอบความ สบาย เบากาย มีก้าลัง ของตนเองอย่าง
สม่้าเสมอ เมื่อใดที่ความสบาย เบากาย มีก้าลัง อย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนไป ให้พิจารณาหาว่าได้ท้าสิ่ง
ใด กินสิ่งใด กระทบสัมผัสกับอะไร เพ่ือหาสาเหตุ  และปรับพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสม ส่วนอาการ
ที่เป็นให้พิจารณาว่ามีอาการหลักคืออะไร  
 5.  ใช้ความเชื่อเรื่องกรรม และพลัง “บวร” สร้างบุญกุศล 
 ศาสนาพุทธ เป็นศาสนาที่สอนให้เชื่อเรื่องกรรม การมีสุขภาพดี มีความเจ็บป่วยน้อย เป็น
ผลมาจากการไม่เบียดเบียนสัตว์ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน จูฬกัมมวิภังคสูตร พระไตรปิฎกเล่มที่ 14 
การไม่เบียดเบียนสัตว์ นั นหมายถึงการไม่เบียดตนเอง คนอ่ืน และสัตว์อ่ืน และสูงสุดของการไม่
เบียดเบียนคือความเมตตา กรุณาต่อตนเอง คนอ่ืน และสัตว์อ่ืน ผลของความเชื่อเรื่องกรรม จะท้าให้
แต่ละคนส้ารวมกาย วาจา ใจ สร้างบุญกุศลให้กับตนเอง เป็นผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อ่ืน 
เป็นผู้ให้ เอื อเฟ้ือ แบ่งปันกับผู้อ่ืน ก่อให้ก่อความสันติสุขในสังคม น้ามาซึ่งสิ่งแวดล้อมที่ดี ส่งผลให้
สุขภาพใจที่ดี ลดการเกิดโรคทางกายอันเกิดจากจิตใจ ความเครียด 
 

สรุป 
 แนวทางไร้สารพิษ สร้างสุขภาพข้างต้น จะช่วยให้ผู้ปฏิบัติมีสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ อันเป็นที่
พ่ึงแก่ตนเองและครอบครัว มีสุขภาพกายที่แข็งแรง และมีความสุขใจจากการแบ่งปันสิ่งดีสิ่งที่เป็นกุศล
ให้กับผู้อื่น 

 

กิจกรรมท้ายบทเรียน 
 1.  หาพื นที่ 1 เมตร x 1 เมตร ทดลองปลูกข้าว ถั่ว งา กล้วย และพืชอ่ืน ๆ ที่ท่านต้องการ 
และบันทึกการเรียนรู้จาการปลูกพืชในพื นที่ 1 x 1 เมตร  (กรณีไม่มีพื นที่ก็พื นที่ที่เท่าที่มี) 
 2.  บันทึกรายการพืชผัก ผลไม้ที่ท่านซื อมาเพ่ือรับประทาน รวมทั งจ้านวนเงิน และ
พิจารณาว่ารายการใดควรปลูกเพ่ิมในพื นที่ของท่านหรือไม่ 
 3.  บันทึกรายการวัตถุดิบ ในอาหารที่ท่านรับประทาน และแยกฤทธิ์ร้อน-เย็นของอาหารที่ท่าน 
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 4.  บันทึกสรุปกาย สรุปใจในแต่ละสัปดาห์กับเหตุการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการปลูกพืชไร้
สารพิษ                    1 เมตร x 1 เมตร 
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บทท่ี 4  
แนวทางชุมชนบุญ สุขภาพดี  

 

ความหมายชุมชนบุญ สุขภาพดี 
 ชุมชนบุญ สุขภาพดี เป็นแนวทางท่ีบูรณาการภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และภูมิรู้สวนป่า
นาไร่ ร่วมกับการใช้ความเชื่อเรื่องกรรม เป็นกลไกการขับเคลื่อนภายในบุคคล และพลัง “บวร” เป็น
กลไกการขับเคลื่อนภายนอก โดยใช้รหัสบุญกิริยาวัตถุเป็นแกนหลัก เกิดการบ้าเพ็ญบุญกุศล สร้าง
ประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวม ให้ผลคือ “ชุมชนบุญ สุขภาพด”ี 
 

แนวทางชุมชนบุญ สุขภาพดี 
 งานวิจัยชิ นนี  ผู้วิจัยได้ลงพื นที่ภาคสนามที่ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่านาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร ที่ใช้เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพเป็นตัวน้า และเมื่อผู้เข้า
อบรมศึกษาลึกเข้าไปจะพบว่าสุขภาพที่ดีเริ่มจากการรับประทานอาหารไร้สารพิษ จึงต่อยอดด้วยการ
ท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ และผู้วิจัยได้ลงพื นท่ีภาคสนามที่บวรราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ที่นี่
มีเรื่องบุญเป็นตัวน้า  ผู้ที่เข้ามาอยู่ในชุมชนนี มุ่งเข้ามาปฏิบัติธรรม ละบาป บ้าเพ็ญบุญ ท้าจิตใจให้ผ่อง
ใส และใช้กิจกรรมบ้าเพ็ญบุญกุศล คือ สามอาชีพเพ่ือมวลมนุษย์ชาติ กสิกรรมไร้สารพิษ ปุ๋ยสะอาด 
และขยะวิทยา ซึ่งเป็นอาชีพที่ผลิตของที่จ้าเป็นต่อการด้ารงชีวิต ไม่เป็นไปเพ่ือความฟุ้งเฟ้อ จึงเป็น
อาชีพที่มีโอกาสสร้างบาปที่น้อย เมื่อน้ามาวิเคราะห์ร่วมกับผลของการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส้ารวจ ผู้วิจัยสรุปแนวทางการสร้างชุมชนบุญ สุขภาพดี ได้ดังนี  
 1.  ใช้ระบบ “บวร” ถ่ายทอดภูมิรู้ต่าง ๆ โดยใช้เรื่องบุญและสุขภาพเป็นตัวน้า  
 ใช้ระบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นฐานการถ่ายทอดภูมิรู้ต่าง ๆ โดยใช้เรื่องบุญและ
สุขภาพเป็นตัวน้า เรื่องบุญ คือความเชื่อเรื่องกรรม เรื่องสุขภาพ คือการรับประทานอาหารไร้สารพิษ 
ดีต่อสุขภาพ เมื่อน้าสองเรื่องนี มาถ่ายทอด ความตระหนักถึงประโยชน์ของการมีภูมิรู้สวนป่านาไร่ 
และ ภูมิรู้เภสัชวัตถุ ก็จะเป็นไปอย่างถูกตรง และเกิดความต้องการภายในของผู้นั นที่ต้องการท้าสวน
ป่านาไร่ไร้สารพิษ เท่าท่ีเหตุปัจจัยของตนท้าได้ 
 2.  จัดหาพื นที่บ้าเพ็ญบุญกุศล ลงแขกเรียนรู้และท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษร่วมกัน  
 จัดหาพื นที่บ้าเพ็ญบุญกุศล ด้วยการลงแขกเรียนรู้และท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษร่วมกัน การ
มีพื นที่ที่ได้ลองปฏิบัติจริง ท้างานกับผู้รู้ จะท้าให้ผู้สนใจท้าสวนป่านาไร่ ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติจริง           
ท้าให้มั่นใจในการท้าสวนป่านาไร่ของตนเองยิ่งขึ น ยิ่งไปกว่านั นการท้างานที่เป็นกุศล ความเครียดใน
เรื่องของรายได้ ในเรื่องความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ นจะมีน้อย ท้าให้กล้าลองผิดลองถูก ท้าให้เกิด
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ประสบการณ์ที่จะน้ากลับไปประยุกต์กับที่ของตนเอง และการท้างานบ้าเพ็ญบุญกุศลร่วมกับผู้อื่น ท้า
ให้พบกัลยาณมิตร ที่มีความรู้ประสบการณ์ที่จะช่วยเหลือยามพบปัญหาหรืออุปสรรค ส้าหรับผลผลิต
ที่ได้จากสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ จะน้าไปร่วมในงานบุญประเพณี หรือจัดสรรอย่างอ่ืนตามที่ตกลงกัน  
 3.  เข้าหาชุมชนบุญต้นแบบ  
 กรณีท่ียังไม่มีผู้รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในชุมชน ควรเริ่มศึกษาจากชุมชนบุญที่ท้าได้แล้ว เช่น
ชุมชนชาวอโศก หรือชุมชนชาวแพทย์วิถีพุทธ เพ่ือได้พบกัลยาณมิตรที่พร้อมจะแบ่งปันภูมิรู้ที่มีให้ 
และเป็นที่ปรึกษาตลอดเส้นทางของการเป็นผู้ท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ 
 

สรุป 
 การบูรณาการภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และภูมิรู้สวนป่านาไร่ นอกจากเป็นการพัฒนา
สุขภาพดีแล้ว ยังส่งผลให้ผู้คนมีศีล ตั งใจปฏิบัติบุญกิริยา ลด ละ เลิกกิเลส เหตุแห่งทุกข์ต่าง ๆ เป็น
การเน้นการละบาป บ้าเพ็ญกุศล ท้าจิตใจให้ผ่องใส และเมื่อปฏิบัติไปเรื่อย ๆ ทั งพลังผลักดันภายใน
จากความเชื่อเรื่องกรรมที่ชัดเจนขึ นจากผลการของปฏิบัติศีล และพลังผลักดันภายนอก จาก “บวร” 
ชุมชนคนมีศีล จะท้าให้บุคคลเกิดความตั งใจที่จะท้าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษที่มากขึ น และเต็มใจที่จะ
แบ่งปันความรู้ ผลผลิตให้กับผู้อ่ืน ก่อให้เกิดการขยายตัวของคนมีศีล ท้าสวนป่านาไร่ ที่มากขึ น จาก
ระดับครอบครัว เป็นชุมชนที่มีสุขภาพดี 
 

กิจกรรมท้ายบทเรียน 
 1.  สัมภาษณ์หรือสอบถามผู้ท้ากสิกรรมไร้สารพิษ เกี่ยวกับแรงจูงใจ ความภาคภูมิใจ ผลที่
ได้รับ และประสบการณ์การท้ากสิกรรมไร้สารพิษ และบันทึกการเรียนรู้ที่ได้จากการสัมภาษณ์ครั งนั น 
 2.  น้าพืชผักไร้สารพิษที่ปลูกเอง ไปร่วมท้าบุญในงานบุญประเพณี บันทึกความรู้สึกของตน
ในแต่ละครั ง 
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แบบทดสอบหลังเรียน 
 

  1.  ข้อใดคือ เภสัขวัตถุฤทธิ์เย็น 
   ก ผักบุ้ง ใบเตย กระชาย 
   ข ใบอ่อมแซบ ใบขี เหล็ก ใบโหระพา 
   ค ผักแขยง ขนมจีน ถั่วแดง 
   ง กล้วยน ้าว้า ใบย่านาง น ้านมราชสีห์ 

 
  2.  ข้อใดคือการท้าบุญ ช่วยให้โรคทุเลาได้ 
   ก การรักษาศีล ด้วยการลด ละ เลิกพฤติกรรมไม่ดีต่อสุขภาพ   
   ข การให้ การแบ่งปัน อย่างไม่เอาอะไร ช่วยให้สบายใจ คลายทุกข์ใจจากความเจ็บป่วย 
   ค การไม่สร้างทุกข์ใจจากความเจ็บป่วย  
   ง ถูกทุกข้อ 

 
  3.  ข้อใดคือการใช้เภสัชวัตถุในการฟ้ืนฟูร่างกาย 
   ก ปวดท้อง  คาดว่ามีแผลในกระเพาะอาหาร จึงกินน ้าหยวกกล้วยเพราะมีรสฝาด 
   ข มีไข้ตัวร้อน มือเท้าเย็น จึงท้าน ้าย่านาง ผสมน ้าอุ่นดื่ม 
   ค มือบวมเนื่องจากโดนน ้าร้อนลวก ให้น ้าเย็นประคบ 
   ง ถูกทุกข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
เฉลยแบบทดสอบก่อนเรียน 
1 ง       2 ง      3 ง 
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ภาคผนวก ก วิธีการหายใจกปาละบาติ ของแพทย์วิถีพุทธ 
 

1.  การหายใจที่ท้าให้ร้อนขึ น  
 หลักการคือระยะเวลาหายใจเข้ามากกว่าระยะเวลาหายใจออก  
 ท่าเตรียม นั่ง หรืออยู่ในอิริยาบถอ่ืนก็ได้ ก้าก้าปั่นด้วยก็ได้เกร็งตัว เกร็งพอประมาณนะ ให้
ไม่ตึงมากจนเกินไป ไม่หย่อนจนเกินไป  มือเราจะวางแบบไหนก็ได้ วางที่ท้องน้อย  วางที่ไหนก็ได้ 
หายใจเข้า เกร็งตัว หายใจออก นี่เป็นการหายใจให้ร้อนขึ น  ถ้าเราต้องการให้ร้อนกว่านี  เราหายใจซ ้า
เข้าไปหลายที เช่น 7 ทีแล้วค่อยเกร็งตัว ท้าแบบนี ซ ้าไปเรื่อย เวลาเรารู้สึกหนาวเย็น หรืออากาศหนาว
เย็น แล้วท้าอันนี ได้ ก็จะท้าให้ร่างกายร้อนขึ น ท้าซ ้าไปซ ้ามาไปเรื่อย ๆ ก็จะอุ่นขึ นไปเรื่อย ๆ  

 

2.  การหายใจที่จะท้าเย็นลง  
 หลักการคือระยะเวลาหายใจเข้าน้อยกว่าระยะเวลาหายใจออก  
  วิธีหายใจให้เย็นลง 3 แบบ ที่เพ่ิมความเย็นให้ร่างกายจากมากไปน้อย ดังนี  
  2.1 หายใจเข้าทางจมูกเต็มที่ กั นไว้สักพัก แล้วก็ ผ่อนลมหายใจออกทางจมูก เหมือนสั่ง
น ้ามูก หรือเหมือนเป่าเทียน แต่เป่าทางจมูกแทนปาก แบบนี หายใจเข้า กั นไว้นิดนึง หายใจออก (ฮีก 
ฮึก ฮึก...หายใจออกมากที่เราไหว) ซึ่งที่ฝึกร่วมกันในค่ายสุขภาพจะอยู่ที่ 30 ครั ง แต่จะมีการแจ้งผู้มา
ใหม่ว่าท้าใหม่ ๆ จะท้าได้ไม่ก่ีครั งเป็นเรื่องปกติ ให้ท้าเท่าที่ได้เมื่อเราไม่ไหว ก็หายใจแบบที่  
   2.2 หายใจเข้าเต็มที่ แล้วผ่อนออกทางปากช้า ๆ ผ่อนคลายให้สบาย แบบมือออกไป 
ผ่อนออก (ฮ้า...) ท้าไปเรื่อย ๆ จนรู้สึกไม่ไหว ก็หายใจแบบที่  
   2.3 หายใจเข้าเต็มที่ แล้วก็ผ่อนออกทางปากสบาย ๆ  แล้วก็ปล่อยลมหายใจเข้า 
ผ่อนลมหายใจออก ตามธรรมชาติของเค้า สบาย ๆ หายใจเข้าทางจมูก ผ่อนออกทางจมูกนั่นแหละ 
แบบปล่อยให้เค้าท้าแบบที่ร่างกายต้องการ  หรือจะผ่อนออกทางปากก็ได้ แล้วแต่ที่ร่างกายต้องการ
ท้าแบบไหน ก็ปล่อยให้เค้าท้าแบบนั น  
   จากนั นสังเกต ความเบา สบาย ความเย็น จะรู้สึกเย็นหัว เย็นปอด เย็นไปตามตัว เรา
จะรู้สึกสบาย ๆ  ในทางปฏิบัติจะท้าทั ง 3 แบบสลับไปเรื่อย ๆ จนกว่าจะเมื่อย หรือร่างกายอยู่ใน
สภาพสบาย ตอนหายใจเข้าเราจะวางมือแบบไหนก็ได้ แต่ส่วนใหญ่เค้าจะนิยมวางที่ท้องน้อย จะวาง
แบบมือประสานกัน แล้วแต่แบบไหนที่ถนัด แต่ตอนผ่อนออก ให้แบออกให้สบาย  
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ภาคผนวก ข การท้าจุลินทรีย์พลังศีล และปุย๋พลังศีล 
 

 จากการบูรณาการภูมิรู้สวนป่านาไร่ ร่วมกับภูมิรู้เภสัชวัตถุ และบุญกิริยาวัตถุ อาจารย์ใจ
เพชร กล้าจนได้แนะน้าการท้าจุลินทรีย์พลังศีล และปุ๋ยพลังศีลซึ่งมีสูตรที่ไม่ตายตัว มีเป้าหมายคือใช้
ทรัพยากร ขยะที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ประหยัดสุด และเบียดเบียนสัตว์น้อยเท่าท่ีเป็นไปได้ สุตร
ทุกอย่างปรับสัดส่วนได้เท่าที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเน่า ย่อยซากพืชซากสัตว์ได้ดี และพืชงาม ตัวอย่างการท้า
จุลินทรีย์พลังศึลและปุ๋ยพลังศีล ของ ใจเพชร กล้าจน (2561 : 1 - 5) มีดังนี  

 

การท้าจุลินทรีย์พลังศีล  
การท้าหัวเชื อจุลินทรีย์พลังศีล 
  ส่วนประกอบ 
 1.  ดินร่วน (ดินใต้ต้นไม้ที่มีใบไม้หรือก่ิงไม้ที่ย่อยสลาย) 1 ส่วน 
 2.  ข้าวเปลือกโขลกหรือปั่นให้แตก หรือข้าวสารที่แช่น ้าปัสสาวะหรือน ้าเปล่า ท่วมข้าว 1 – 
2 ข้อนิ วมือ นาน 4 - 48 ชั่วโมง หรือ ข้าวสุก หรือล้าอ้อยทุบแล้วสับให้เล็กไม่เกิน 3 เซนติเมตร ใช้
อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้  1-5  ส่วน 
 3.  พืชสดที่เกิดและย่อยสลายง่าย (ตัวอย่างของพืชสดที่เกิดและย่อยสลายง่าย ซึ่งจุลินทรีย์
ดีชอบกินเช่น สาบเสือ สาบแร้งสาบกา กระถิน สะเดา ผักโขม ผักกาดนา โสน จามจุรี พืชตระกูลถั่ว
ต่าง ๆ เป็นต้น) ใช้อย่างเดียวหรือหลายอย่างรวมกันก็ได้ น้ามาสับให้เล็กไม่เกิน 3 เซนติเมตร 1 ส่วน 
 4.  น ้าปัสสาวะ หรือน ้าเปล่า ปริมาณพอที่จะท้าให้ส่วนผสมทั งหมดพอหมาด ๆ 
 
  วิธีท้า 
 1.  น้าส่วนผสมตามข้อ 1 - 4 มาคลุกเคล้ากันความชื นพอหมาด ๆ (ความชื นประมาณ 30 - 
50 %) คือ เมื่อก้าแล้วน ้าไม่ไหลออก พอแบแล้วก้อนยังเกาะกันได้ แล้วตักใส่กระสอบ หรือ บ่มไว้ 
 2.  การบ่ม ทุก 24 ชั่วโมง น้ามาเกลี่ยกระจายทิ งไว้ ประมาณ 5 - 10 นาที ให้เย็น แล้วตัก
ใส่กระสอบ หรือ บ่มไว้อีก ท้าสลับไปมา จนกว่าราสีขาวจะเดินไปทั่วและเย็น (ใช้เวลาประมาณ 3 - 7 
วัน) แล้วผึ่งในร่มให้แห้ง เก็บไว้ใช้หรือจ้าหน่ายจ่ายแจก (จะเก็บในรูปหยาบหรือบดเป็นผงก็ได้) 
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การขยายเชื อต่อจากจุลินทรีย์พลังศีลแห้ง  
 
แบบที่ 1 แบบน ้า 
 

1.  น้าจุลินทรีย์แห้งในรูปหยาบหรือผง 1 - 5 ช้อน
แกง ผสมในน ้าเปล่าหรือน ้าปัสสาวะและคนให้ทั่ว 
2.  น้าข้าวเปลือก โขลกหรือปั่นให้แตก หรือ
ข้าวสาร หรือข้าวสุก หรือล้าอ้อยที่ทุบแล้วสับให้
เล็ก ไม่เกิน 3 เซนติเมตร ใช้อย่างเดียวหรือหลาย
อย่างรวมกันก็ได้ (เท่าที่มี) มาแช่ในน ้าเปล่าหรือน ้า
ปัสสาวะที่ผสมกับจุลินทรีย์พลังศีลตามข้อ 1 ให้
ท่วมประมาณ 1 – 2 ข้อนิ วมือ นาน 4 – 48 ชั่วโมง 
3.  น้ามาบ่มตามขั นตอนที่  2 ของการท้าหั ว
เชื อจุลินทรีย์พลังศีล ข้างต้น  

แบบที่ 2 แบบแห้ง 
 

1.  จุลินทรีย์แห้งในรูปหยาบหรือผง 1 ส่วน 
2.  น้าข้าวเปลือก โขลกหรือปั่นให้แตก หรือ
ข้าวสาร หรือข้าวสุก หรือล้าอ้อยที่ทุบแล้ว
สับให้เล็ก ไม่เกิน 3 เซนติเมตร ใช้อย่างเดียว
หรือหลายอย่ างรวมกันก็ ได้  ( เท่ าที่ มี ) 
ประมาณ 5 – 10 ส่วน มาแช่ในน ้าเปล่า             
หรือน ้าปัสสาวะท่วม ประมาณ 1 – 2 ข้อนิ ว
มือ นาน           4 – 48 ชั่วโมง 
3.  น้าจุลินทรีย์พลังศีลตามข้อ 1 และวัตถุดิบ
ตามข้อ 2 มาคลุกเคล้าผสมกัน  
4.  น้ามาบ่มตามขั นตอนที่ 2 ของการท้าหัว
เชื อจุลินทรีย์พลังศีล ข้างต้น 

 
วิธีใช้จุลินทรีย์พลังศีล 
 1.  จุลินทรีย์พลังศีลแห้ง 1 ส่วน แช่ในน ้า 10 - 30 ส่วน นาน 1 - 24 ชั่วโมง รดบนซากพืช
ซากสัตว์ที่ต้องการย่อยสลาย หรือ รดต้นไม้ 
 2.  จุลินทรีย์พลังศีลแห้ง ครึ่ง – 1 ลิตร ต่อ ถังหมักเศษอาหาร 20 - 40 ลิตร หมักเศษ
อาหารทั งน ้าทั งเนื อ หรือใส่น ้าปัสสาวะในถังหมักด้วยยิ่งดี ทิ งไว้  3 วัน ขึ นไป 
      2.1 น้าเนื อขยะท่ีหมักด้วยจุลินทรีย์พลังศีล คลุกดินในสัดส่วน 1 ต่อ 3 - 5 กองไว้ให้เย็น                 
(3 - 7 วัน) ใช้เป็นดินปลูกพืชได้ 
      2.2 น ้าหมักขยะด้วยจุลินทรีย์พลังศีล 1 ส่วน ต่อ น ้าเปล่า 10 - 30 ส่วน ใช้รดพืชผัก ต้น
ข้าว หรือต้นไม้ให้เจริญงอกงาม โดยพืชเล็กใช้เจือจาง พืชโตขึ นใช้เข้มข้นขึ น 
      2.3 ใช้น ้าหมักขยะด้วยจุลินทรีย์พลังศีล แบบเข้มข้น หรือเจือจาง คือ 1 ส่วน ต่อ 
น ้าเปล่า 10 - 30 ส่วน รดซากพืชซากสัตว์ที่ต้องการย่อยสลาย 
      2.4  ใช้น ้าหมักขยะด้วยจุลินทรีย์พลังศีล แบบเข้มข้น ส้าหรับรดฆ่าต้นหญ้า 
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      2.5 ส้าหรับการพ่นไล่แมลง ใช้น ้าหมักขยะด้วยจุลินทรีย์พลังศีล 1 ลิตร หรือหัวเชื อแห้ง 
ครึ่ง – 1 ลิตร ผสมกับพืชที่แมลงไม่กิน ในถัง 20 - 40 ลิตร แช่น ้าให้ท่วม นาน 24 ชั่วโมงขึ นไป พร้อม
ใช้ส้าหรับพ่นไล่แมลงได้ 
 

การท้าปุ๋ยหมักพลังศีล 
  ส่วนประกอบ 
 1.  ดิน 1 ส่วน 
 2.  อินทรียวัตถุ ที่หาได้ 3 – 5 ส่วน บดหรือสับให้เล็กไม่เกิน 3 เซนติเมตร (ตัวอย่าง
อินทรียวัตถุ เช่น เศษอาหาร ซากพืช ซากสัตว์ มูลสัตว์ เป็นต้น) 
 3.  น ้าหมักจากการหมักเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีล ผสมน ้าเปล่าหรือน ้าปัสสาวะ ใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 10 – 30   
 
  วิธีท้า 
 น้าส่วนผสมตามข้อ 1 - 3 มาคลุกเคล้ากันความชื นพอหมาด ๆ (ความชื นประมาณ  30 - 
50 %) คือ เมื่อก้าแล้วน ้าไม่ไหลออก พอแบแล้วก้อนยังเกาะกันได้ แล้วตักใส่กระสอบ หรือคลุมด้วย
วัสดุเพ่ือบ่มหมัก เช่น กระสอบ ผ้ายาง ผ้าใบ ผ้าเต็นท์ ไวนิล เป็นต้น ทิ งไว้จนกว่าจะเย็น (ใช้เวลา
ประมาณ 3 - 7 วัน) เมื่อเย็นก็สามารถน้าไปใช้ได้   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พืชที่ไล่แมลงได้ดี คือ 
พืชที่แมลงไม่กิน เช่น 
ก ร ะ ถิ น  ส า บ เ สื อ 
ส า บ แ ร้ ง ส า บ ก า  
สะเดา ยูคาลิปตัส ผัก
โ ข ม  ผั ก ก า ด น า 
ดาวเรือง เถามันเทศ 
เถาแก้วมังกร เป็นต้น 
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การท้าดินปลูกพลังศีล 
  ส่วนประกอบ 
 1.  ปุ๋ยหมักพลังศีล 1 ส่วน 
 2.  ดิน 3 – 5 ส่วน (ใช้ดินชนิดใดก็ได้ แต่ดินร่วนดีที่สุด) 
 3.  น ้าหมักจากการหมักเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีล ผสมน ้าเปล่าหรือน ้าปัสสาวะ  ใน
อัตราส่วน 1 ต่อ 10 – 30  

 
  วิธีท้า 
 น้าส่วนผสมตามข้อ 1 - 3 มาคลุกเคล้ากันความชื นพอหมาด ๆ (ความชื นประมาณ  30 - 
50 %) คือ เมื่อก้าแล้วน ้าไม่ไหลออก พอแบแล้วก้อนยังเกาะกันได้ แล้วตักใส่กระสอบ หรือคลุมด้วย
วัสดุเพ่ือบ่มหมัก เช่น กระสอบ ผ้ายาง ผ้าใบ ผ้าเต็นท์ ไวนิล เป็นต้น ทิ งไว้จนกว่าจะเย็น (ใช้เวลา
ประมาณ 3 - 7 วัน) เมื่อเย็นก็สามารถน้าไปใส่กระถางหรือใส่แปลงปลูกได้ 
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ภาคผนวก ค การท้ากสิกรรมไรส้ารพิษพลังศลีแบบย่ังยืน 
Permaculture (เพอร์มาคัลเจอร์) 

 Permaculture เป็นแนวคิดการพัฒนาดินจากการหมักซากพืชต่าง ๆ โดยเรียงล้าดับสิ่งที่
จุลินทรีย์ย่อยสลายยากไว้ล่างสุด ตามล้าดับ เมื่อเวลาผ่านไปส่วนของซากพืชที่อยู่ด้านบนจะถูก
จุลินทรีย์ย่อยสลายกลายเป็นดินที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้วยธาตุอาหารก่อน ก็จะพอดีกับรากของต้นไม้ 
ไม้ยืนต้นในช่วงแรกที่ยังยั่งรากลงดินไม่ลึกมาก แพทย์วิถีพุทธ น้าความรู้นี มาใช้ร่วมกับจุลินทรีย์พลัง
ศีล เป็นการเพ่ิมจ้านวนจุลินทรีย์ท้าให้ย่นระยะเวลาการย่อยสลายซากพืชให้เป็นดินที่อุดมสมบูรณ์ให้
เร็วขึ น วิธีการท้ากสิกรรมไร้สารพิษพลังศีลแบบยั่งยืน หรือ เพอร์มาคาลเจอร์ของอาจารย์ใจเพชร  
กล้าจน (2561 : 6) สรุปได้ดังนี  
 

วิธีท้ากสิกรรมไร้สารพิษพลังศีลแบบยั่งยืน 
 1.  ขุดหลุมกว้างประมาณ 2 ฟุต ยาวประมาณ 2 ฟุต ลึกประมาณ 1 ฟุต หรือไม่ขุดก็ได้ 
สามารถย่อหรือขยายขนาด เพ่ิมหรือลดชั น ตามความเหมาะสมกับสภาพพื นที่หรือขนาดกระถางหรือ
วัสดุที่น้ามาใส่อินทรียวัตถุเพื่อปลูกพืช  
 2.  จากชั นล่างสุดไปหาชั นบนสุด ให้ใส่อินทรียวัตถุจากย่อยยากสุดไปหาย่อยง่ายสุด มีสิ่งใด
ก็ใส่ไปเป็นล้าดับ ไม่มีสิ่งใดก็ไม่ต้องใช้ แต่ให้ใช้สิ่งที่มีแทนสิ่งที่ไม่มี เช่น ใส่ไม้ชิ นใหญ่สดหรือแห้งลงไป
ล่างสุด (ถ้ามี) สูงประมาณ ครึ่ง - 1 ฟุต ชั นบนขึ นมาใส่ไม้สดหรือแห้งชิ นเล็ก (ถ้ามี) สูงประมาณ ครึ่ง 
- 1 ฟุต 
 3.  จากนั นใส่ใบไม้แห้ง (ถ้ามี) สูงประมาณ ครึ่ง - 1 ฟุต แล้วเอาดินโรยทั่ว ๆ ประมาณ ครึ่ง 
- 1 เซนติเมตร แล้วเอาใบไม้แห้งหรือพืชสดหรือเศษอาหาร (ถ้ามี) วางตามล้าดับ สูงประมาณ 1 - 2 
ฟุต ชั นบนสุดใส่ดินประมาณ 10 - 20 เซนติเมตร แล้วเอาฟางหรือใบไม้คลุมหนาประมาณ 5 - 10 
เซนติเมตร  
 4.  รดด้วยน ้าจุลินทรีย์พลังศีล หรือน ้าหมักเศษอาหารด้วยจุลินทรีย์พลังศีลให้ทั่ว แล้วรด
น ้าเปล่าให้ชุ่ม ถ้ามีวัสดุทึบ เช่น กระสอบ ผ้ายาง ผ้าใบ ผ้าเต็นท์ ไวนิล เป็นต้น คลุมเพ่ือบ่มหมักยิ่งดี 
ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องใช้ เมื่อดินเย็น (ประมาณ 2 - 6 สัปดาห์ขึ นไป) ก็เอาวัสดุทึบที่คลุมออก แล้วปลูกผลไม้
หรือพืชยืนต้นได้ และในระหว่างรอรับผลผลผลิตจากพืชอายุยืน ก็ปลูกพืชอายุสั นรอบ ๆ พืชอายุยืนได้ 
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วิธีการ 5 ข้อในการแก้ปัญหาทุกปัญหาในโลกคือ 
 

1) คบมิตรดี 
2) มีศีล 

3) ท้าสมดุลร้อนเย็น 
4) พึ่งตน และ 

5) แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ 
 

(ใจเพชร กล้าจน. 2560, ตุลาคม 7) 
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สรุป 
 ผลการจัดท้าบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น ้าโขง ด้วยเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ ผู้วิจัยได้ด้าเนินการถอดรหัสภูมิ
ปัญญาที่ส้าคัญเกี่ยวกับการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุที่ได้จากการวิจัยเชิงคุณภาพ น้ามาพิจารณา
ร่วมกับค่าน ้าหนักองค์ประกอบจากข้อค้าถามที่ได้จากการใช้วิธีการทางสถิติวิเคราะห์องค์ประกอบเชิง
ส้ารวจ ได้รหัสภูมิปัญญาจ้านวน 8 รหัสหลัก ดังนี  1) ภูมิรู้เภสัชวัตถุ 2) ภูมิรู้สวนป่านาไร่ 3) เพ่ิมศีล 
รักษาโรค 4) ศรัทธาสิ่งใด ๆ  ที่รักษาโรคได้ 5)บุญกิริยาวัตถุ กลไกการฟ้ืนฟูสวน ป่า นา ไร้สารพิษ                
6) บุญกิริยาวัตถุ กลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ 7) ความเชื่อเรื่องกรรม ก่อ
เกิดบุญกิริยาวัตถุ และ 8) พลัง “บวร” กลไกการถ่ายทอดภูมิรู้เพ่ือการพัฒนาสุขภาพดี จากนั นน้า
รหัสภูมิปัญญาดังกล่าวมาจัดกลุ่มแบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้เป็นแนวทางการพัฒนาสุขภาพ 3 
แนวทาง คือ ใช้เมื่อเจ็บป่วย ใช้ในชีวิตประจ้าวัน และใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชน
สุขภาพดี จากนั นจัดท้าเป็นบทเรียนเพ่ือน้าไปใช้ในการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาว
ในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น ้าโขงต่อไป 



บทท่ี 9  
สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 

 
 การศึกษาวิจัยเรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1 ) ศึกษาเภสัชวัตถุ
พรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในจังหวัดมุกดาหารกับอุบลราชธานี ประเทศ
ไทย และแขวงสะหวันนะเขตกับจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  2) วิเคราะห์
องค์ประกอบเภสัชวัตถุพรรณนาในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย  และ        
3)พัฒนาบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ด้วย
เภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ งานวิจัยนี บูรณาการระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ มานุษยวิทยา
ทางการแพทย์ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก กับกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลักที่ได้จากการส ารวจข้อมูลเชิง
ประจักษ์ ในพื นที่การศึกษาประกอบด้วยการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงโดยอาศัยความรอบรู้ 
ความช านาญและประสบการณ์ของผู้ท าวิจัยด้วยเทคนิคการเลือกตัวอย่างอย่างเจาะจงประกอบด้วย 
หมอพื นบ้าน ผู้น าชุมชน พระสงฆ์ ผู้สู งอายุและผู้ที่เป็นสมาชิกในครอบครัวของผู้สูงอายุ และ
ประชาชนทั่วไป พบข้อมูลอ่ิมตัวที่ผู้ให้ข้อมูลหลักชาวไทย 35 คน และชาวสาธารณรัฐประชาธิปไตย
ประชาชนลาว 25 คน ผู้วิจัยได้ลงพื นท่ีภาคสนามศึกษาเพ่ือสรุปประเด็นในการน ามาตั งเป็นข้อกระทง
ค าถามจ านวน 60 ข้อ จากนั นน าไปส ารวจกับกลุ่มเป้าหมาย จ านวน 500 คน คือผู้สูงอายุที่มีอายุ
ตั งแต่ 60 ปีขึ นไป ที่เข้าร่วมกิจกรรมบุญของชุมชนสวนป่านาบุญ หรือชุมชนชาวอโศกในระหว่าง                   
ปี พ.ศ. 2561 จากนั นผู้วิจัยท าการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถามแล้วน ามาประมวลผลด้วย
วิธีการทางสถิติโดยการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ จากนั นน าข้อมูลมาถอดรหัสค าส าคัญ เพ่ือ
อธิบายความหมายอย่างลุ่มลึกเป็นความหมายเชิงพฤติกรรมที่ผู้อ่านสามารถน าปฏิบัติได้ เพ่ือน ามา
จัดท าเป็นบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 3 ขั นตอนการวิจัยข้างต้น
สามารถสรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และข้อเสนอแนะผลการศึกษาตามล าดับ ดังนี  
  ตอนที่  1  เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
  ตอนที่  2  องค์ประกอบเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย 
  ตอนที่  3  บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น  าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ 
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สรุปผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 บริบทกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว         
 กลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่พบใน
งานวิจัยนี  ยังคงใช้ชีวิตอยู่กับการท านาข้าว และการมีสวน และการมีป่า แม้ว่าพื นที่ป่าจะน้อยลงกว่า
ในอดีต ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุที่พบในงานวิจัยนี ส่วนใหญ่แข็งแรง เจ็บป่วยน้อย แต่ไม่ทราบว่าท าไมถึง
แข็งแรง แต่มีวิถีชีวิตคล้ายกันคือ ยังท าสวนอยู่ที่บ้าน แต่ไม่ได้ไปท านาแล้ว ตักบาตรทุกวันศีลวันพระ    
และร่วมงานบุญประเพณีอย่างสม่ าเสมอ ส่วนใหญ่รับประทานอาหารธรรมชาติที่ปลูกเองไว้ในสวน
ละแวกบ้าน ซึ่งปลูกโดยใช้ปุ๋ยชี วัวบ ารุงดิน และเมื่อเจ็บป่วยจะใช้การดูแลแบบผสมผสานคือใช้ทั ง
เภสัชวัตถุตามที่ตนมีความรู้ การหาหมอพื นบ้านและหมอแผนปัจจุบัน ซึ่งการไปหาหมอแผนใด ที่ใด 
มีเรื่องของความศรัทธาในหมอ และการคมนาคมมาเป็นปัจจัยในการเลือก  
 ในเรื่องการท าบุญ งานวิจัยนี พบแนวทางการท าบุญ 2 แนวทางหลัก คือ 1) การท าบุญ ที่
แฝงอยู่ในลัทธิฮีตคอง ท าบุญผ่านงานบุญประเพณี 12 เดือน หรือฮีตสิบสอง และการเข้าวัด ถือศีลใน
วันพระ ตามคองสิบสี่ ซึ่งผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยังคงถือปฏิบัติอยู่ สิ่งที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะในพื นที่ประเทศ
ไทยคืองานบุญประเพณี 12 เดือนในอดีตเป็นที่รวมของคนทั งชุมชนทุกช่วงวัย ปัจจุบันมักมีแต่
ผู้สูงอายุที่ไปร่วมงานบุญ ซึ่งงานวิจัยนี ศึกษาที่ต าบลดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ประเทศไทย และบ้าน
โพนสิน แขวงสะหวันนะเขต กับบ้านหนองไฮ แขวงจ าปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
2) การท าบุญ ของชาวบุญนิยม ซึ่งมีผู้น าทางจิตวิญญาณคือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โพธิขิตโต ซึ่ง
งานวิจัยนี ได้ท าการศึกษาใน 2  พื นที่คือ สวนป่านาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร และ หมู่บ้านชุมชนราช
ธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี ประเทศไทย โดยการท าบุญของชาวบุญนิยม เป็นการท าบุญในวิถีชีวิต 
ทุกกิจกรรมการงานเป็นไปเพ่ือฝึกฝนการให้ การสละออก การกินใช้ร่วมกันของชาวชุมชน  
 บริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 ภูมิความรู้เกี่ยวกับเภสัชวัตถุ ความรู้การใช้เภสัชวัตถุที่พบในการวิจัยนี แบ่งได้เป็น 3 กลุ่ม                   
กลุ่มแรกคือมีความรู้จากการได้ยินได้ฟัง หรือมีประสบการณ์การใช้จากการถ่ายทอดของปู่ย่าตายาย
พ่อแม่ซึ่งจะเป็นความรู้เฉพาะเจาะจงว่าเภสัชวัตถุใดรักษาอาการใด เมื่อไม่มีเภสัชวัตถุดังกล่าวจะไม่
สามารถหาเภสัชวัตถุอ่ืนทดแทนได้ กลุ่มที่สองคือกลุ่มที่มีความรู้จากหมอพื นบ้าน จะใช้เภสัชวัตถุใน
รูปของรากไม้ ที่เก็บจากป่ามาตากแห้งเป็นหลัก ส่วนใหญ่จะมีความรู้เรื่องรสยา และสามารถใช้เภสัช
วัตถุอ่ืนทดแทนเภสัชวัตถุที่กล่าวไว้ในต ารายาได้ หมอพื นบ้านที่พบในงานวิจัยนี ทุกรายในทั งสอง
ประเทศจ่ายยาให้ผู้ที่เข้ามาปรึกษาในลักษณะเฉพาะส าหรับคนไข้แต่ละราย ไม่ได้จ่ายยาตามชุดที่จัด
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ไว้แล้ว ยาชุดมาตรฐานที่จัดไว้ ที่จัดแบบกลาง ๆ ครอบคลุมเพ่ือปรับสมดุลในร่างกาย โดยเน้นหนักท่ี
อาการที่เด่นชัด แต่หากผู้ป่วยได้เล่าถึงอาการที่ตนเองเป็น หมอพื นบ้านจะปรับสัดส่วนของเภสัชวั ตถุ
แต่ละชนิดให้สอดคล้องกับอาการป่วยของผู้นั น นอกจากนี  หมอพื นบ้านที่รักษาฟรี หรือน าเงินที่ได้
การขายเภสัชวัตถุและการรักษาท าบุญทั งหมด เป็นหมอที่มีประสบการณ์การรักษาโรคและอาการที่
หลากหลาย ขณะที่หมอพื นบ้านที่ท าเป็นอาชีพ แม้เป็นอาชีพเสริม และเรียกเก็บเงินไม่ มากนั น มี
ประสบการณ์ในการรักษาโรคจ ากัดเพียงไม่กี่โรค และเมื่อมีโรคอ่ืนมารักษา แม้มีความรู้ในการรักษา
แต่ต้นทุนการเข้าป่าเพ่ือเก็บเภสัชวัตถุก็ไม่คุ้มที่จะไป จึงปฏิเสธการรักษา และกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่มี
ความรู้การใช้เภสัชวัตถุจากศาสตร์การแพทย์วิถีพุทธที่ค้นพบโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน กลุ่มนี จะใช้
ฤทธิ์ของเภสัชวัตถุซึ่งมีฤทธิ์หลัก 2 ฤทธิ์ คือฤทธิ์ร้อน - เย็น ในการปรับสมดุลร่างกาย ร่วมกับการใช้
บุญคือการลดกิเลส ร่วมกับการท ากุศลท าความดี ด้วยการเป็นจิตอาสา บูรณาการร่วมกันในการรักษา
โรค  
 ความส าคัญของสวน ป่า นาแหล่งที่มาของเภสัชวัตถุ ในงานวิจัยนี พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลัก
ให้คุณค่ากับแหล่งที่มาของเภสัชวัตถุที่ไร้สารพิษ แม้ว่ามีความรู้การใช้เภสัชวัตถุ แต่เภสัชวัตถุดังกล่าว
อยู่ในพื นที่ที่มีการใช้สารเคมีท าการเกษตร ก็จะไม่กล้าใช้เภสัชวัตถุนั น เพราะกังวลเรื่องการสะสม
สารเคมีในร่างกาย ในตามพื นที่นาของผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่ใช่ชาวบุญนิยม ส่วนใหญ่ใช้ปุ๋ยเคมี ขณะที่
พื นที่สวนรอบบ้านใช้ปุ๋ยคอก เนื่องจากการเลี ยงวัว เลี ยงควายน้อยลงท าให้มีจ านวนปุ๋ยคอกน้อย 
ขณะที่พื นที่สวน ป่า นา ของชาวบุญนิยมจะท ากสิกรรมไร้สารพิษ ไม่ใช่สารเคมีทั งหมด 
 ภูมิความรู้เกี่ยวกับบุญในการสร้างและฟื้นฟูสุขภาพ ในงานวิจัยนี พบว่า ผู้ให้ข้อมูลหลักที่
เป็นชาวบุญนิยม หรือเชื่อในแนวคิดบุญนิยม คิดว่าการท าบุญด้วยการลดกิเลสด้วยการตั งศีลปรับ
พฤติกรรมสุขภาพของตนให้เหมาะสม และการไม่ท าทุกข์ทับถมตน ด้วยการกังวลต่าง ๆ ในโรคภัยไข้
เจ็บของตน เป็นการสร้างและพื นฟูสุขภาพ ส่วนผู้ให้ข้อมูลหลักที่ไม่ใช่ชาวบุญนิยม ที่ท าบุญ ด้วยการ
ไปวัด ตักบาตร รักษาศีล และร่วมงานบุญประเพณีต่าง ๆ ผู้ให้ข้อมูลหลักกลุ่มนี บางส่วนคิดว่าการ
ท าบุญดังกล่าวสร้างความสบายใจ ท าให้ไม่ป่วย บางส่วนไม่คิดว่าการท าบุญของตนช่วยสร้างหรือ
ฟ้ืนฟูสุขภาพได้ ส าหรับความสัมพันธ์ของเภสัชวัตถุและบุญในการสร้างและฟื้นฟูสุขภาพ                          
ในงานวิจัยนี พบว่าผู้ที่เชื่อว่าการท าบุญมีส่วนให้การสร้างและฟ้ืนฟูสุขภาพ จะใช้ทั งเภสัชวัตถุและการ
ท าบุญร่วมกัน โดยคิดว่าจะช่วยให้การสร้างและฟ้ืนฟูสุขภาพได้ผลเร็ว 
 ตอนที่ 2 องค์ประกอบเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย 
 ผู้วิจัยสร้างเครื่องมือวิจัย คือแบบสอบถามจากการคัดสรรค าให้สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลจาก
ชาวไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จากการวิจัยเชิงคุณภาพในขั นตอนการวิจัยก่อน
หน้า น ามาสังเคราะห์ร่วมกับข้อมูลที่ได้จากการลงพื นที่ภาคสนามและการทบทวนวรรณกรรม ได้ข้อ
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ค าถามจ านวน 60 ข้อ น าไปเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างจ านวน 500 คน และวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
ปริมาณด้วยเทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจ (Exploratory Factor Analysis) สกัด
องค์ประกอบด้วยเทคนิคแกนส าคัญ (Principal Component Analysis) หมุนแกนภายหลังการสกัด
องค์ประกอบ (Factor Rotation) เพ่ือให้ตัวแปรสัมพันธ์กับองค์ประกอบมากขึ นโดยการหมุนแบบ
ออร์โธกอนอล (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ์ (Varimax) โดยเลือดองค์ประกอบที่มีค่าไอเกน
มากกว่า 1 และข้อค าถามท่ีมีค่าน  าหนักองค์ประกอบตั งแต่ 0.50 ขึ นไป พบว่าองค์ประกอบที่เก่ียวข้อง
กับเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย มีจ านวน 4 
องค์ประกอบ ดังนี   
  1.  การฟ้ืนฟู “สวนป่านาไร่” โดยให้ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยาวัตถุ 10 
ขับเคลื่อน จะมีผลปรากฏ ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน การให้ความหมาย และการเรี ยนรู้เรื่อง
เครื่องเทศเครื่องยาจากทั งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือเป็นเภสัชวัตถุ 
  2.  การเชื่อเรื่อง “กรรม” มีผลให้ลดเนื อสัตว์เพ่ือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และเพ่ือปฏิบัติ
ศีล 5 (อธิศีล) แล้ว จะเห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักสวนป่านาไร่เป็นโภชนบ าบัดและสามารถใช้ไตร
ลักษณ์เป็นกลไกท าให้จิตและกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้ 
  3.  เภสัชวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เป็นภูมิรู้ที่ต้องมี สวนป่านาไร่ใน
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ เพ่ือการรองรับชุมชนบุญ  
  4.  บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาความชื นระบบ
นิเวศของดินน  าในสวนป่านาไร่เพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวนครัวให้มีผลต่อสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ 
 ตอนที่  3  บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาค                 
ลุ่มแม่น  าโขง 
 ผู้วิจัยได้จัดท าต้นฉบับบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุ
ภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ ประกอบด้วยหัวเรื่องและเนื อหา                   
ที่เรียบเรียงมาจากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ
ของผู้สูงอายุในประเทศไทย และรหัสภูมิปัญญาการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุ โดยน าข้อมูลทั งสอง
ส่วนมาเรียบเรียงผสมผสานระหว่างข้อปฏิบัติจากภูมิปัญญาดั งเดิมของชาวบ้านที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ การแพทย์พื นบ้าน การแพทย์วิถีพุทธ ร่วมกับธรรมะในพระพุทธศาสนา บทเรียนเล่มนี ได้รับการ
ตรวจสอบความเหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญซึ่งเลือกแบบเจาะจง จากผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์แผนไทย 
การแพทย์วิถีพุทธ ปราชญ์พื นบ้านผู้มีภูมิรู้นิเวศการเกษตร ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญ รวมทั ง
อาจารย์ที่ปรึกษา เพ่ือให้ได้บทเรียนการพัฒนาสุขภาพ ฯ ที่สมบูรณ์และสอดคล้องกับบริบทของกลุ่ม
ชาติพันธุ์ไทลาว  
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 เนื อหาในเล่มประกอบแบ่งออกเป็น 4 บท บทที่หนึ่ง รหัสภูมิปัญญา เภสัชวัตถุในสวน ป่า 
นาที่สัมพันธ์กับบุญ มีเนื อหาเกี่ยวกับรหัสภูมิปัญญาการพัฒนาสุขภาพ ที่สรุปได้ 8 รหัสภูมิปัญญาหลัก 
และ 12 ภูมิปัญญาย่อย โดยรหัสภูมิปัญญาหลัก ประกอบด้วย 1) ภูมิรู้เภสัชวัตถุ 2) ภูมิรู้สวนป่านาไร่ 
3) เพ่ิมศีล รักษาโรค 4) ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษาโรคได้ 5) บุญกิริยาวัตถุ กลไกการฟ้ืนฟูสวน ป่า นา                
ไร้สารพิษ 6) บุญกิริยาวัตถุ กลไกการเผยแพร่ภูมิรู้สวนป่านาไร่ และภูมิรู้เภสัชวัตถุ 7) ความเชื่อเรื่อง
กรรม ก่อเกิดบุญกิริยาวัตถุ และ8) พลัง “บวร” กลไกการถ่ายทอดภูมิรู้เพ่ือการพัฒนาสุขภาพดี 
ส าหรับบทที่ 2 - 4 เสนอแนวทางการพัฒนาสุขภาพ ที่เกิดจากการเรียบเรียบรหัสภูมิปัญญาการ
พัฒนาสุขภาพ แยกตามวัตถุประสงค์การใช้ ซึ่งแบ่งได้ 3  ขั น คือภูมิรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพ ส าหรับใช้ในยาม
เจ็บป่วย ไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ ส าหรับใช้ในชีวิตประจ าวัน และ ชุมชนบุญ สุขภาพดี ส าหรับ
เผยแพร่องค์ความรู้การพัฒนาสุขภาพสู่ประชาชนต่อไป 
 แนวทางการพัฒนาสุขภาพ 3  แนวทาง ที่แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้คือ ใช้เมื่อเจ็บป่วย 
ใช้ในชีวิตประจ าวัน และใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนสุขภาพดี ซึ่งมีรายละเอียดดังนี  
  1.  ภูมิรู้ฟื้นฟูสุขภาพ เป็นแนวทางที่บูรณาการจากภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และ
ภูมิรู้สวนป่านาไร่ ที่เน้นภูมิรู้เภสัชวัตถุเป็นแกน เหมาะกับการถือปฏิบัติยามเจ็บป่วย ประกอบไปด้วย
รหัสภูมิปัญญา คือ เภสัชวัตถุ 9 รส เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน-เย็น หมอดูแลตนเอง ศรัทธาสิ่งใด ๆ ที่รักษา
โรคได้ หมอมีศีล เพ่ิมฤทธิ์รักษาโรค การใช้บุญกิริยาวัตถุ ช่วยฟ้ืนฟูสุขภาพ ด้วยการงดเว้นพฤติกรรม
ก่อโรค การลดการรับประทานเนื อสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษ การไม่ท าทุกข์ทับถมตน 
และการท าบุญกิริยาวัตถุอื่น ๆ เช่นการฟังธรรม และการใช้พืชไร้สารพิษ ท าอาหารและยา  
  2.  ไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ เป็นแนวทางที่บูรณาการจากภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ 
และภูมิรู้สวนป่านาไร่ ที่เน้นภูมิรู้สวนป่านาไร่เป็นแกน เหมาะที่จะถือปฏิบัติในชีวิตประจ าวัน 
ประกอบไปด้วยรหัสภูมิปัญญา คือ 1) การจัดสรรพื นที่สวนป่านาไร่ 2) การคัดสรรพืช ด้วย พออยู่ พอ
กิน พอใช้ 3) การปลูกข้าว ถั่ว งา ให้เป็นวัฒนธรรม 4) การใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ด้วยวงจร
กสิกรรมธรรมชาติ ปุ๋ยสะอาด และขยะวิทยา ใช้ความรู้เรื่องรสยาในการไล่แมลง เห็นประโยชน์ของ
วัชพืช ความเข้าใจในวงจรของธาตุอาหารพืช 5) การใช้แนวทางการท าบุญกิริยาวัตถุ เพ่ือเสริมความ
มุ่งมั่นในการท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ ดังเช่น การให้พืชไร้สารพิษคือการเป็นผู้ให้ของประเสริฐ ย่อม
ได้ฐานะอันประเสริฐ การท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ คือ ผู้ไม่เบียดเบียนตนเอง ผู้อ่ืน และสัตว์อ่ืน และ
การรู้แจ้งการเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ 6) การรับประทานพืชผักไร้สารพิษ จากสวนป่านาไร่ และ
หลีกเลี่ยงอาหารมีสารพิษ และ 7) ใช้ภูมิรู้เภสัชวัตถุ คัดสรรพืชผักมาท าอาหาร เพ่ือเป็นโภชนาบ าบัด  
  3.  ชุมชนบุญ สุขภาพดี เป็นแนวทางท่ีบูรณาการภูมิรู้เภสัชวัตถุ บุญกิริยาวัตถุ และภูมิ
รู้สวนป่านาไร่ ร่วมกับการใช้ความเชื่อเรื่องกรรม เป็นกลไกการขับเคลื่อนภายในบุคคล และพลัง 
“บวร” เป็นกลไกการขับเคลื่อนภายนอก โดยใช้รหัสบุญกิริยาวัตถุเป็นแกนหลัก เกิดการบ าเพ็ญบุญ
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กุศล สร้างประโยชน์ให้กับตนเองและส่วนรวม ให้ผลคือ “ชุมชนบุญ สุขภาพด”ี การจัดพื นที่ส่วนกลาง
ใน บวร เพ่ือเป็นพื นที่บ าเพ็ญบุญ ร่วมกันเรียนรู้ ปฏิบัติจริงของการท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ การคัด
สรร 
 

อภิปรายผลการวิจัย 
ตอนที่ 1 เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 บริบทกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 ผู้สูงอายุในพื นที่การวิจัยส่วนใหญ่อายุยืนและมีสุขภาพแข็งแรง ยังท าสวนอยู่ที่บ้าน แต่ไม่ได้
ไปท านาแล้ว ตักบาตรทุกวันศีลวันพระ และร่วมงานบุญประเพณีอย่างสม่ าเสมอ ส่วนใหญ่รับประทาน
อาหารธรรมชาติที่ปลูกเองไว้ในสวนละแวกบ้าน ซึ่งปลูกโดยใช้ปุ๋ยชี วัวบ ารุงดิน จึงเชื่อได้ว่าการออก
ก าลังกายเบา ๆ ด้วยการท าสวนที่บ้าน การรับประทานอาหารธรรมชาติไร้สารพิษ และการท าบุญ
กุศล มีส่วนท าให้สุขภาพแข็งแรงอายุยืน สอดคล้องกับการศึกษาของแดน บุทเนอร์ (2556 : 135, 
267-269) ร่วมกับนิตยสารเนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) ที่ท าการศึกษาปัจจัยที่
ท าให้คนอายุยืนในชุมชน 5 แห่งในโลกที่มีคนอายุยืนมากกว่า 100 ปี และสรุปเป็น  9 แนวทางปฏิบัติ
ส าหรับการมีสุขภาพแข็งแรงและมีอายุยืน  ซึ่งมี 4 ใน 9 ข้อที่สอดคล้องกับงานวิจัยนี  คือ 1) การ
เคลื่อนไหวตามธรรมชาติ  (Move Naturally), 2) กินพืชเป็นหลัก ( Plant Slant), 3) เป็นผู้ศรัทธา 
(Belong) และ 4) กลุ่มเพ่ือนที่ถูกต้อง (Right Tribe) ดังมีรายละเอียด ดังนี    
  1. การเคลื่อนไหวตามธรรมชาติ (Move Naturally) สอดคล้องกับการด าเนินชีวิตใน
สวน ป่า นา ของผู้สูงอายุที่ค้นพบในงานวิจัยนี  แดน บุทเนอร์พบว่าผู้อายุยืนส่วนใหญ่ ไม่ได้ท า
กิจกรรมยกลูกเหล็ก เข้ายิม  พวกเขาส่วนใหญ่ใช้ชีวิตในสิ่งแวดล้อมที่เอื อให้เคลื่อนไหวตลอดเวลาโดย
ไม่ต้องคิด พวกเขาท าสวน และไม่มีเครื่องจักรช่วยมากนักผู้มีอายุยืนเกินร้อยปีชาวโอกินาวา ประเทศ
ญี่ปุ่น แทบทุกคนท าสวนหรือเคยท าสวน การท าสวนท าให้ร่างกายกายได้เคลื่อนไหว ออกก าลังทุก
ส่วนทุกวัน ช่วยลดความเครียด และสวนยังเป็นแหล่งของผักสดในทุกวันอีกด้วย  
  2.  กินพืชเป็นหลัก ( Plant Slant) สอดคล้องกับ การลดการกินเนื อสัตว์ ที่พบใน
งานวิจัยนี  แดน บุทเนอร์พบว่าถั่ว ธัญพืช และผักสวนครัว ซึ่งเป็นผลผลิตจากสวนของตนเอง เป็น
อาหารหลักของกลุ่มคนอายุยืน คนเลี ยงแกะชาวซาร์ดิเนีย ประเทศอิตาลีจะพกขนมปังที่ท าจากแป้ง
หมี่หยาบติดตัวไปทานเมื่อออกไปทุ่งเลี ยงสัตว์ ชาวนิโคยา ในคอสตาริก้า ทานแผ่นแป้งข้าวโพดเป็น
ส่วนหนึ่งของอาหารทุกมื อ ชาวแอ๊ดเวนตีสทานธัญพืชที่ไม่ผ่านการขัดขาว ส่วนชาวโอกินนาวา 
ประเทศญี่ปุ่น ทานเต้าหู้เป็นอาหารประจ าวัน คนอายุยืนเหล่านี ทานเนื อสัตว์ไม่บ่อยนัก   
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  3.  เป็นผู้ศรัทธา (Belong) สอดคล้องกับวิถีชีวิตการอยู่ในบุญ ด้วยการท าบุญใน
แนวทางต่าง ๆ ที่พบในงานวิจัยนี  แดน บุทเนอร์พบว่าคนมีสุขภาพดีที่มีอายุเกินกว่าร้อยปีทุกแห่ง 
ส่วนใหญ่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมศาสนาที่เข้มแข็ง จากงานวิจัยค้นพบการเข้าร่วมพิธีทางศาสนา 4 ครั ง
ต่อเดือน จะช่วยท าให้อายุยืนยาวขึ น 4 - 14 ปี 
  4.  กลุ่มเพ่ือนที่ถูกต้อง (Right Tribe) สอดคล้องกับการเข้าร่วมกิจกรรมบุญประเพณี 
12 เดือนเป็นประจ าของผู้สูงอายุ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมบ าเพ็ญบุญกุศลของผู้สูงอายุชาวบุญนิยม       
ที่พบในงานวิจัยนี  แดน บุทเนอร์พบว่าผู้มีสุขภาพดีเกินร้อยปี เลือกหรือมีกลุ่มเพ่ือนทางสังคมที่คอย
ช่วยเหลือกันในเชิงสุขภาพ ก่อเกิดการสร้างและส่งเสริมพฤติกรรมสุขภาพซึ่งกันและกัน 
 บริบทภูมิปัญญาท้องถิ่นในเรื่องเภสัชวัตถุในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญในประเทศ
ไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
 การใช้เภสัชวัตถุอย่างมีประสิทธิผลมีการปรุงยาเฉพาะบุคคล หมอพื นบ้านที่พบในงานวิจัย
นี ทุกรายในทั งสองประเทศจ่ายยาให้ผู้ที่เข้ามาปรึกษาในลักษณะเฉพาะส าหรับคนไข้แต่ละราย ไม่ได้
จ่ายยาตามชุดที่จัดไว้แล้ว ยาชุดมาตรฐานที่จัดไว้ ที่จัดแบบกลาง ๆ ครอบคลุมเพ่ือปรับสมดุลใน
ร่างกาย โดยเน้นหนักที่อาการท่ีเด่นชัด แต่หากผู้ป่วยได้เล่าถึงอาการท่ีตนเองเป็น หมอพื นบ้านจะปรับ
สัดส่วนของเภสัชวัตถุแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับอาการป่วยของผู้นั น ดังนั นการรู้ชื่อเภสัชวัตถุและรู้ว่า
รักษาโรคอะไร ไม่เพียงพอที่จะท าให้สุขภาพฟ้ืนฟูได้ การใช้รสยา 9 รส ซึ่งหมอได้คิด จากประเทศไทย 
และ พ่อเฒ่าป่าแห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หรือการใช้ฤทธิ์ร้อน-เย็น ซึ่งชาวแพทย์วิถี
พุทธใช้ เพ่ือบอกสรรพคุณของเภสัชวัตถุ ร่วมกับการวิเคราะห์อาการ เป็นความรู้พื นฐานที่จ าเป็นต่อ
การฟ้ืนฟูสุขภาพ ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย (2560 :   3 - 24) ที่
พบว่าการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์องค์รวมที่มีการวิเคราะห์ผู้ป่วยแบบเฉพาะรายการ จ่ายยา
สมุนไพรในรูปของต ารับ เป็นการสั่งจ่ายรายบุคคลจึงจะมีประสิทธิผล  
 การใช้เภสัชวัตถุอย่างมีประสิทธิผลมีการปรุงยาเฉพาะบุคคล หมอพื นบ้านที่พบในงานวิจัย
นี ทุกรายในทั งสองประเทศจ่ายยาให้ผู้ที่เข้ามาปรึกษาในลักษณะเฉพาะส าหรับคนไข้แต่ละราย ไม่ได้
จ่ายยาตามชุดที่จัดไว้แล้ว ยาชุดมาตรฐานที่จัดไว้ ที่จัดแบบกลาง ๆ ครอบคลุมเพ่ือปรับสมดุลใน
ร่างกาย โดยเน้นหนักที่อาการท่ีเด่นชัด แต่หากผู้ป่วยได้เล่าถึงอาการท่ีตนเองเป็น หมอพื นบ้านจะปรับ
สัดส่วนของเภสัชวัตถุแต่ละชนิดให้สอดคล้องกับอาการป่วยของผู้นั น ซึ่งสอดคล้องกับข้อค้นพบของ
สถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย (2560 : 3 - 24) ที่พบว่าการแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์องค์รวมที่มี
การวิเคราะห์ผู้ป่วยแบบเฉพาะรายการ จ่ายยาสมุนไพรในรูปของต ารับ เป็นการสั่งจ่ายรายบุคคลจึง
จะมีประสิทธิผล งานวิจัยนี พบหมอพื นบ้านในประเทศไทยและหมอพื นบ้านในสาธารณรัฐ
ประชาธิปไตยประชาชนลาว ใช้รสยา 9 รสในการปรุงยา ซึ่งสอดคล้องการการแพทย์แผนไทยที่ใช้รส
ยาเป็นตัวก าหนดสรรพคุณยา และพบชาวแพทย์วิถีพุทธใช้ฤทธิ์ร้อน - เย็น เพ่ือก าหนดสรรพคุณของ
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เภสัชวัตถุ  ซึ่งสอดคล้องกับค าตรัสของพระพุทธเจ้าใน สังคิตดสูตร (พระไตรปิฎก เล่มที่ 11 ข้อที่ 
239) ที่กล่าวถึงความเพียร 5 อย่าง หนึ่งในนั นคือ “เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ 
(ความร้อนในร่างกาย) อันมีวิบาก (ผล) เสมอกัน ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความ
เพียร”  
 เมื่อพิจารณาพืชฤทธิ์ร้อน-เย็น พบว่าพืชกลุ่มที่ให้พลังงานคือ คาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ
ไขมันสูง จะเป็นฤทธิ์ร้อน และพืชที่ให้พลังงานน้อยแต่มีคุณค่าด้านวิตามินและเกลือแร่ ส่วนใหญ่เป็น
ฤทธิ์เย็น ซึ่งสอดคล้องกับการอาหารหลักของแต่ละประเทศในอดีต เช่นชาวยุโรปที่อยู่ในอากาศเย็น 
นิยมทานเนื อสัตว์ สเต็ก ขณะที่ประเทศไทยที่อยู่ในอากาศร้อน นิยมทานน  าพริก ผักสด ผักลวก พืชที่
ปกติให้ผลในช่วงฤดูหนาว ฤดูฝน หรืออยู่ในดิน ในน  า มักมีฤทธิ์ร้อน พืชที่มีสีโทนร้อน เช่นสีแดง สีส้ม 
สีเหลือง พืชที่เป็นเครื่องเทศมีกลิ่นหอมต่าง ๆ มักจะมีฤทธิ์ร้อน จากการวิเคราะห์ข้างต้นพบว่าถ้ากิน
พืชผักตามฤดูกาล ร่างกายจะมีความสมดุลร้อน - เย็น เจ็บป่วยน้อย กล่าวคือ ในฤดูหนาว ร่างกาย
พลังงานความร้อนเพ่ือสร้างความอบอุ่น ผลผลิตในฤดูหนาวส่วนใหญ่เป็นฤทธิ์ร้อน อาหารส่วนใหญ่
ในช่วงนั นของชาวบ้านจึงเป็นอาหารฤทธิ์ร้อน ส่วนเครื่องเทศต่าง ๆ ที่มีผลผลิตทั งปี ที่น ามาใช้ปรุงรส 
ปรุงกลิ่นอาหาร มีฤทธิ์ร้อน แต่ปริมาณท่ีใช้ในการปรุงอาหารแต่ละครั งไม่มาก อย่างไรก็ตาม หลักการ
ข้างต้นเป็นเพียงเกณฑ์เบื องต้น อาจมีพืชบางอย่างที่อาจเป็นข้อยกเว้น การรู้ว่าเภสัชวัตถุชนิดใดมีฤทธิ์
ร้อน หรือฤทธิ์เย็น การใช้ประสาทสัมผัสจะให้ผลที่ถูกตรงกว่า  
 ความศรัทธาในหมอพื นบ้านเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ช่วยในการฟ้ืนฟูสุขภาพ ในงานวิจัยนี 
พบว่าหมอพื นบ้านทั งในประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีข้อห้ามการปฏิบัติ 
หรือข้อขะล าที่ครูอาจารย์บอกไว้สืบต่อกันมา โดยหมอพื นบ้านเชื่อว่าหากไม่ปฏิบัติตามจะท าให้ฤทธิ์
ของเภสัชวัตถุเสื่อมโดยข้อขะล าเหล่านั นส่วนใหญ่ส่งเสริมให้เกิดการมีคุณธรรมในตนเอง ยิ่งไปกว่านั น 
หมอชาวบุญนิยมที่พบในงานวิจัยนี  2 ท่านคือหมอใจเพชร และหมอได้คิด ท่านทั งสอง ท างานฟรี                
ไม่คิดค่าปรึกษาหรือค่ารักษา กล่าวคือมีจิตใจเมตตาช่วยเหลือผู้อ่ืน อย่างบริสุทธิ์ไม่มีแอบแฝงเรื่อง
ค่าตอบแทน มองตนเองเป็นเพียงผู้ชี แนวทางการรักษา ผู้ป่วยจะเลือกท าหรือไม่ท าก็ได้ ไม่ได้ให้
ความหวังกับผู้ป่วยว่าจะหายหรือไม่หาย เมื่อหมอมีคุณธรรม จะส่งเสริมให้ผู้ป่วยศรัทธาในตัวหมอเพ่ิม
มากขึ น และศรัทธาไปถึงเภสัชวัตถุ และวิธีการรักษาของหมอด้วย ท าให้มีความเต็มใจที่จะปฏิบัติตาม
ค าแนะน าของหมอก็สูง ส่งผลให้อาการป่วยฟื้นฟูได้เร็ว  
 การท าบุญที่พบในงานวิจัยนี แบ่งเป็น 2 แนวทางหลัก คือ 1) การท าบุญ ที่แฝงอยู่ในลัทธิ                 
ฮีตคอง ท าบุญผ่านงานบุญประเพณี 12 เดือน หรือฮีตสิบสอง และการเข้าวัด ถือศีลในวันพระตาม                 
คองสิบสี่ ซึ่งผู้สูงอายุในทั งสองประเทศส่วนใหญ่ยังคงถือปฏิบัติอยู่ แต่รูปแบบของกิจกรรมมีขนาดเล็ก
ลง โดยเฉพาะในประเทศไทย สาเหตุหลักเกิดจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไปจากการท างานในภาคธุรกิจและ
อุตสาหกรรมแทนการท าเกษตร การเรียนในโรงเรียนหรือสถานศึกษาต่าง ๆ แทนการเรียนที่วัด ท าให้
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ผู้ใหญ่ที่ท างานในภาคธุรกิจและอุตสาหกรรม และเด็กนักเรียน นักศึกษา ไม่สามารถเข้าร่วมงานบุญ
ประเพณี หากการจัดงานบุญประเพณีไม่ตรงกับวันหยุด  เมื่อจ านวนผู้เข้าร่วมงานบุญประเพณีลดลง 
การด าเนินวิถีชีวิตอยู่ในการท าบุญของคนกลุ่มนี จึงน้อยลง การใช้เภสัชวัตถุในการสร้างและฟ้ืนฟู
สุขภาพจึงได้ผลในบางคน และไม่ได้ผลในบางคน ท าให้ความศรัทธาในเภสัชวัตถุลดลง มีแนวโน้ม
เลือกใช้การแพทย์แผนปัจจุบันเป็นล าดับแรก แม้ว่าจะมีเภสัชวัตถุใน สวน ป่า นา ของตนก็ตาม                  
2) การท าบุญ ของชาวบุญนิยม ซึ่งมีผู้น าทางจิตวิญญาณคือพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ โพธิขิตโต ที่ท าทุก
กิจกรรมการงานเป็นการท าบุญเป็นไปเพ่ือฝึกฝนการให้ การสละออก การกินใช้ร่วมกันของชาวชุมชน 
ใช้ระบบ บวร  สร้างกิจกรรมบูรณาการ บ้าน วัด โรงเรียน ร่วมท ากิจกรรมการงาน บ าเพ็ญบุญร่วมกัน 
เด็กเรียนรู้ ศึกษาสิ่งต่าง ๆ ผ่านการท ากิจกรรมการงานที่ท างานร่วมกับผู้ใหญ่ มุ่งเน้นการท ากิจกรรม
ที่สร้างผลผลิตเป็นปัจจัย 4 โดยเฉพาะพืชไร้สารพิษ ที่ล้วนเป็นเภสัชวัตถุ ที่น าไปปรุงเป็นอาหารและ
ยา ในการสร้างและฟ้ืนฟูสุขภาพ เมื่อกิจกรรมการท าบุญอยู่ในวิถีชีวิต การใช้เภสัชวัตถุในการสร้าง
และฟ้ืนฟูสุขภาพจึงได้ผลเป็นส่วนใหญ่ ชาวบุญนิยมจึงมีแนวโน้นเลือกใช้เภสัชวัตถุในการสร้างและ
ฟ้ืนฟูสุขภาพก่อน เลือกใช้การแพทย์แผนอื่น 
 การท าทุกกิจกรรมการงานเป็นการท าบุญ ส่งผลให้มีการต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้มาก 
งานวิจัยนี พบหมอพื นบ้าน 2 ท่าน มีอายุระหว่าง 35 - 45 ปี เป็นหมอที่ได้รับการยอมรับในระดับ
จังหวัด คือหมอได้คิด และในระดับชาติ คืออาจารย์ใจเพชร (หมอเขียว สิ่งที่เหมือนกันของทั งสองท่าน
คือ น าความรู้ของท่านมาเป็นเครื่องมือการท าบุญ ฝึกฝนการเมตตา เสียสละ อย่างไม่หวังผลตอบแทน 
องค์ประกอบเช่นนี ท าให้ผู้ป่วยที่เข้ามาขอค าแนะน า คลายความทุกข์ใจในเบื องต้น หมดความกังวลใน
เรื่องค่าใช้จ่ายในการรักษา จึงมีผู้ยิมยอมที่จะท าตามค าแนะน าของท่านจ านวนมาก ด้วยความศรัทธา 
เป็นการเพ่ิมประสบการณ์การรักษาให้กับหมอ จนมีความเชี่ยวชาญเกิดปัญญาในการรักษา สามารถ
บูรณาการองค์ความรู้การรักษาให้เหมาะสมกับสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน ที่อาจขาดแคลนเภสัชวัตถุ
บางอย่างในการปรุงยาตามต ารา และสามารถใช้เภสัชวัตถุใกล้ตัว หาได้ง่าย ต้นทุนการได้มาต่ า เช่น
วัชพืชต่าง ๆ มาปรุงยา เกิดประโยชน์สูงสุดกับผู้ป่วยมากยิ่งขึ น และเมื่อระยะเวลาผ่านไป หมอก็มี
ประสบการณ์เพ่ิมขึ นเก่งขึ น จ านวนผู้ป่วยที่หายจากโรคด้วยวิธีที่หมอแนะน าก็มากขึ น ยิ่งสร้างศรัทธา
ให้กับผู้ป่วยรายใหม่เพ่ิมยิ่งขึ น ก็จะท าให้เป็นพลังที่ท าให้หายเร็วยิ่งขึ น  

 
ตอนที่  2  องค์ประกอบเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศ
ไทย 
 งานวิจัยนี พบองค์ประกอบที่เกี่ยวข้องกับเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับ
บุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย จ านวน 4 องค์ประกอบ ดังนี   
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  1.  การฟ้ืนฟู “สวนป่านาไร่” โดยให้ผู้สูงอายุและลูกหลานใช้บุญกิริยาวัตถุ 10 
ขับเคลื่อน จะมีผลปรากฏ ภูมิปัญญาการสร้าง การแบ่งปัน การให้ความหมาย และการเรียนรู้เรื่อง
เครื่องเทศ เครื่องยา จากทั งภายในกายคน และสิ่งแวดล้อมภายนอก เพ่ือเป็นเภสัชวัตถุ 
  องค์ประกอบที่ 1 การฟ้ืนฟู “สวนป่านาไร่” เป็นงานที่ต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของ
คนในครอบครัว ชุมชน ต้องใช้เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลอย่างชัดแจ้ง แม้คนส่วนใหญ่จะเห็นคุณค่า
ของ ป่า ว่าเป็นแหล่งสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินและน  า แต่การแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยการจัดสรร
พื นที่ปลูกป่านั น ไม่ใช้เส้นทางแห่งความสบาย และได้ผลตอบแทนทางตัวเงินที่มากและเร็ว การฟ้ืนฟู
สวนป่านาไร่ จึงต้องอาศัยพลังแห่งความเชื่อ เชื่อในการท าความดี เห็นประโยชน์ของการท าสวนป่านา
ไร่ว่าเป็นประโยชน์ต่อตนเอง ผู้อ่ืนและสัตว์อ่ืน บุญกิริยาวัตถุที่ส าคัญที่ใช้ในการฟ้ืนฟูสวนป่านาไร่คือ 
ทาน ศีล และ ภาวนา กล่าวคือ ให้ทานด้วยการลดความโลภ สละพื นที่ท ามาหากินของตนบางส่วนมา
ปลูกป่า แบ่งปันความรู้ประสบการณ์การท าสวนป่านาไร่กับผู้อ่ืน การมีศีล มีความตั งใจจะลดการ
เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่นและสัตว์อ่ืน ด้วยการลดการใช้สารเคมีในงานเกษตรกรรมเท่าที่ท าได้ ด้วยการ
ท าสวนป่านาไร่ เพ่ือการกลับคืนมาของความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศ และภาวนา ตั งใจท าสวนป่า
นาไร่อย่างต่อเนื่อง ตั งมั่นไม่ย่อท้อต่อปัญหาและอุปสรรค จนเกิดปัญญาที่ชัดเจนของการลดความโลภ
ในการสร้างผลผลิตมาก ลดความโกรธ ความไม่พอใจ ที่ผลผลิตเสียหายจากสัตว์อ่ืน มากัดกิน เพราะ
เราได้สร้างเหตุให้พืชเจริญเติบโตพร้อมกับท าการป้องกันความเสียหายของพืชผักจากสัตว์ต่าง ๆ ตาม
ก าลังของเราแล้ว และยอมรับในผลผลิตที่ได้ตามความเป็นจริง โดยไม่หวั่นไหวใช้สารเคมีทาง
การเกษตร ที่ก่อให้เกิดการสะสมของสารเคมีตกค้างในดิน และผลผลิต ทีเป็นอันตรายต่อคนและสัตว์
หากมีการสะสมในร่างกายที่มากเกินไป 
  การท าสวนป่านาไร่ จะก่อให้เกิดการสะสมภูมิรู้การสร้างสวนป่านาไร่ เรียนรู้วงจรธาตุ
อาหารของพืช ที่หมุนวนอยู่ในระบบห่วงโซ่อาหาร ของเสียที่ออกจากร่างกายของคน สัตว์ที่กินพืช 
รวมถึงซากพืช ซากสัตว์ จึงมีธาตุอาหารที่ควรกลับคืนสู่ดิน เพ่ือเกิดการหมุนเวียนของธาตุอาหาร 
ความอุดมสมบูรณ์ของพืช สัตว์ในระบบนิเวศจึงพ่ึงตนเองได้ ไม่ต้องอาศัยสิ่งภายนอก ความรู้เรื่องธาตุ
อาหารที่เหลืออยู่ในซากของพืช ท าให้เข้าใจเหตุที่บรรพบุรุษชาวไทลาวมีวัฒนธรรมการปลูกข้าว                    
ถั่ว งา และใช้ข้าว ถั่ว งา เป็นอาหารร่วมงานบุญประเพณี กล่าวคือแม้ว่าฟางข้าวเมื่อไถกลบจะคืนธาตุ
อาหารต่าง ๆ สู่ดิน เช่น แคลเซียม ฟอสฟอรัส ไนโตรเจน และอ่ืน ๆ แต่ไม่พอต่อความต้องการของ
การปลูกข้าวในรอบถัดไป การปลูกถ่ัวลิสง และงา ระหว่างรอการปลูกข้าวในฤดูกาลใหม่ นอกจากเป็น
การใช้พื นที่ให้เกิดประโยชน์สูง ได้ธัญพืชถั่ว งา ไว้กินแล้ว ซากของถั่ว และงา ยังให้ธาตุอาหารที่
เหมาะสมกับข้าวอีกด้วย กล่าวคือ ถั่ววงศ์ย่อยประดู่ (Faboideae Subfamily) เช่น ถั่วเขียว ถั่วลิสง 
ถั่วฝักยาว ปอเทือง โสนแอฟริกัน ถั่วพุ่ม และถ่ัวพร้า จะให้ธาตุไนโตรเจนสูง เนื่องจากมีลักษณะพิเศษ 
คือที่รากมีปมเรียกว่าปมรากถั่ว ที่มีเชื อจุลินทรีย์จ าพวกไรโซเบียมอยู่ ไรโซเบียมนี สามารถดึงธาตุ
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ไนโตรเจนจากอากาศมาใช้ การไถกลบต้นถั่วโดยเฉพาะขณะออกดอกจะให้ไนโตรเจนกับดินสูงสุด 
หรือจะรอไถกลบหลังเก็บเกี่ยวถั่วแล้ว ซึ่งจะคืนธาตุไนโตรเจนกับดินลดลง แต่มีอาหารคือถั่วไว้
รับประทานก็ได้ ต้นข้าวที่ได้ธาตุไนโตเจนที่เพียงพอ จะเติบโตได้ดี งามใบ ธาตุอาหารที่ช่วยให้ข้าวออก
รวงมาก รวงข้าวมีน  าหนัก แข็งแรงไม่หักได้ง่าย คือธาตุฟอสฟอรัสและโพแทสเซียม ซึ่งได้จากการไถ
กลบซากของต้นงา ดังนั นดินที่ไถกลบซากต้นถั่วและต้นงาไว้จึงมีธาตุอาหารเพียงพอส าหรับปลูกข้าว 
และเม่ือเก็บเก่ียวข้าวเสร็จ การไถกลบฟางข้าว ก็เป็นการคืนธาตุอาหารลงสู่ดิน ซึ่งเพียงพอส าหรับการ
เติบโตของต้นถั่ว ต้นงา ในรอบถัดไป 
  นอกจากนี การท าสวนป่านาไร่ จะก่อให้เกิดการสะสมภูมิรู้เภสัชวัตถุ เนื่องจากพื นที่สวน
ป่านาไร่ท าให้ปลูกพืชได้หลากหลาย มีผลผลิตให้รับประทานให้ใช้ทั งปีรวมถึงหน้าแล้งด้วย เกิดการต่อ
ยอดองค์ความรู้ถึงคุณค่าประโยชน์ของพืชต่าง ๆ ในฐานะที่เป็นอาหารและยา ที่น ามาเป็นโภชนา
บ าบัด สร้างเสริมสุขภาพให้แข็งแรง ยิ่งไปกว่านั นผลผลิตปลอดสารพิษจากสวนป่านาไร่ มีต้นทุนการ
ผลิตต่ า ใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติ ลดการซื อปุ๋ย และปลอดสารพิษ ผู้เป็นเจ้าของจึงสบายใจที่จะ
เอื อเฟ้ือแบ่งปันท าบุญท าทาน ตามความเชื่อของพุทธที่ว่า ผู้ให้ของประเสริฐ ย่อมได้ฐานะอันประเสริฐ 
  ภูมิรู้สวนป่านาไร่ สอดคล้องกับแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอ
ดุลยเดช เรื่อง “ทฤษฎีใหม่” ขั นที่ 1 ที่ทางส านักงานคณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชด าริ (2555 : 2 - 13) ได้สรุปว่าทฤษฎีใหม่เป็นแนวทางหรือหลักการในการ
บริหารการจัดการที่ดินและน  า เพ่ือการเกษตรในที่ดินขนาดเล็กให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยพระองค์
ท่านทรงยกตัวอย่างการจัดสรรที่ดินเป็น 4 ส่วน ในอัตรา 3 : 3 : 3 : 1 เพ่ือเป็นพื นที่สะสมน  า พื นที่ท า
นาปลูกข้าว พื นที่สวนป่าไร่ปลูกพืชนานาพันธุ์ และพื นที่อยู่อาศัยและอ่ืน ๆ นอกจากนี พระบาทสมเด็จ
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ท่านทรงแนะน าให้ปลูกข้าว เพราะข้าวเป็นอาหารหลักของคนไทย 
และแนะน าให้ปลูกพืชอ่ืน ๆ ตามแนวทางของ ป่า 3  อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง โดยพระองค์ทรงให้
ความหมายของป่าไว้ว่า “ในค าวิเคราะห์ของกรมป่าไม้รู้สึกจะไม่ใช่ป่าไม้ แต่ในความหมายของการ
ช่วยเหลือเพ่ือต้นน  าล าธารนั น ป่าไม้เช่นนี จะเป็นสวนผลไม้ก็ตามหรือเป็นสวนไม้ฟืนก็ตามนั่นแหละ
เป็นป่าไม้ที่ถูกต้อง เพราะท าหน้าที่เป็นป่า คือ เป็นต้นไม้และท าหน้าที่เป็นทรัพยากรในด้านส าหรับ
ให้ผลที่มาเป็นประโยชน์แก่ประชาชนได้...” แนวทาง “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” คือปลูกป่า 3  
อย่างคือ ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล และไม้ไว้ใช้สอย จะได้ประโยชน์ 4 อย่าง คือ “พออยู่” ปลูกไม้เศรษฐกิจ
ไว้ท าท่ีอยู่อาศัยและจ าหน่าย “พอกิน” ปลูกไม้ผลไว้เพ่ือเป็นอาหารและยา “พอใช้” ปลูกไม้ไว้ใช้สอย
และใช้พลังงาน เช่น ไม้ท าฟืน และประโยชน์อย่างสุดท้ายเป็นประโยชน์เพ่ือส่วนรวมคือ เป็น
ประโยชน์ต่อระบบนิเวศ ช่วยอนุรักษ์ดินและต้นน  าล าธาร สร้างความอุดมสมบูรณ์ เกิดความ
หลากหลายของพันธุ์พืชและสัตว์ สวนป่านาไร่ เป็นแหล่งน  า แหล่งอาหารและเภสัชวัตถุ เมื่อมีความ
หลากหลายของพันธุ์พืช จะท าให้มีพืชหลากหลายให้เป็นอาหารและยา 
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  2.  การเชื่อเรื่อง “กรรม” มีผลให้ลดเนื อสัตว์เพ่ือไม่เบียดเบียนชีวิตสัตว์และเพ่ือปฏิบัติ
ศีล 5 (อธิศีล) แล้ว จะเห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักสวนป่านาไร่เป็นโภชนบ าบัดและสามารถใช้ไตร
ลักษณ์เป็นกลไกท าให้จิตและกายบ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้ 
  โรคหลายโรคมีสาเหตุเกิดจากกรรม การกระท า หลายคนทราบว่าพฤติกรรมใดท าให้ก่อ
โรค หลายคนไม่ทราบแต่เชื่อในค าตรัสของพระพุทธเจ้าในพระไตรปิฎกเล่มที่ 14 ข้อที่ 584 ที่ว่าเหตุ
ของการมีโรคมาก เกิดจากการเบียดเบียนสัตว์ การแก้กรรมเก่า ในทางระพุทธศาสนานั นไม่มี ทุกคนมี
กรรมเป็นของตน ท ากรรมใดไว้ย่อมรับผลกรรมนั น แต่เพ่ือลดความรุนแรงของผลกรรมเรื่องความ
เจ็บป่วย จึงสร้างเหตุใหม่ด้วยการรักษาศีลข้อที่ 1 การไม่เบียดเบียนสัตว์ให้ยิ่งขึ น ด้วยการลดการ
รับประทานเนื อสัตว์ เพ่ือกลายเป็นคนที่มีโรคน้อยในอนาคต การไม่รับประทานเนื อสัตว์ เป็นเหตุให้มี
โรคน้อย อายุยืนนั นสอดคล้องกับการค้นพบโดยแดน บุทเนอร์ (2556 : 267 - 269) ที่ร่วมกับนิตยสาร
เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิค (National Geographic) ท าการศึกษาปัจจัยที่ท าให้คนอายุยืนในชุมชน 5 
แห่งในโลกที่มีคนอายุยืนมากกว่า 100 ปี และสรุปเป็นพลังทั ง 9 หนึ่งในนั นคือการรับประทานผักให้
มาก หลีกเลี่ยงเนื อสัตว์และอาหารแปรรูป เขาน าเสนอว่า ถั่ว ธัญพืช และผักสวนครัว ซึ่งเป็นผลผลิต
จากสวนของตนเอง เป็นอาหารหลักของกลุ่มคนอายุยืน นอกจากนี การไม่รับประทานเนื อสัตว์ ส่งผล
ให้เห็นคุณค่าการบริโภคพืชผักจากสวนป่านาไร่ ความใส่ใจในพืชผักจากสวนป่านาไร่ จะท าให้เห็นการ
เปลี่ยนแปลงของพืชผักในสวนป่านาไร่ตามหลักไตรลักษณ์ และย้อนกลับมาพิจารณาภาวะความ
เจ็บป่วยของตนเอง จะช่วยให้คลายความทุกข์ทางใจ และส่งเสริมให้สุขภาพทางกายดีขึ น เป็ นการ
บ าบัดโรคภัยด้วยตนเองได้ 
  การเพ่ิมศีล (อธิศีล) ที่พบในงานวิจัยนี  เนื อหาส่วนหนึ่งคือการปรับพกติกรรมสุขภาพ ที่
ใช้ภาษาท่ีเหมาะสมกับผู้ศรัทธาในพุทธศาสนาท าให้เกิดการปฏิบัติที่ยิ่งขึ น ซึ่งการฟื้นฟูสุขภาพนั นมีมิติ
ทางด้านจิตใจด้วย หลักการใหญ่คือแนวทางในการท าใจให้ไม่ท าทุกข์ทับถมตน หากผู้ป่วยสามารถ
ประคองใจของตนให้ไม่ทุกข์ใจจากการเจ็บป่วย เห็นการเจ็บป่วยตามความเป็นจริง จะท าให้ร่างกาย
ฟ้ืนฟูได้เร็ว สอดคล้องกับการแพทย์แผนปัจจุบันที่พบว่าหากมีความเครียดสะสมอยู่เป็นระยะ
เวลานาน สมองส่วนไฮโพทาลามัสจะหลั่งฮอร์โมนที่กระตุ้นต่อมหมวกไตส่วนนอก (adrenal cortex) 
ให้หลั่งคอร์ติซอล (cortisol) เพ่ิมขึ น ส่งผลให้ร่างกายค่อยๆ ปรับตัวเพ่ือรักษาสภาพของร่างกาย                   
ให้เป็นปกติโดยต่อต้านต่อความเครียด ส่งผลให้ร่างกายเปลี่ยนแปลง เช่น มีความดันเลือดสูงขึ น    
กรดอะมิโนในเลือดมีความเข้มข้นมากขึ น ร่างกายปล่อยกรดไขมันเพ่ิมขึ น สร้างกลูโคสจากสารที่ไม่ใช่
กลุ่มคาร์โบไฮเดรตเพิ่มขึ น ภูมิคุ้มกันในร่างกายลดลงจึงเจ็บป่วยได้ง่าย และหากมีคอร์ติซอลในปริมาณ
มากจะท าให้เพ่ิมความเสี่ยงต่อภาวะหลอดเลือดตีบ และเกิดแผลในทางเดินอาหารหรือโรคอ่ืน ๆ ได้ 
(ปาณิก เวียงชัย. 2558) 
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  3.  เภสัชวัตถุพืช 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน-เย็น เป็นภูมิรู้ที่ต้องมี สวนป่านาไร่ใน
นิเวศวิทยาวัฒนธรรมของผู้ทรงศีลสูงอายุ เพ่ือการรองรับชุมชนบุญ  
  การใช้เภสัชวัตถุเพ่ือป้องกันและรักษาโรคนั นมีองค์ประกอบ 2 ส่วนคือ ส่วนของภูมิรู้
เรื่องเภสัชวัตถุ 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น และส่วนของแหล่งที่มีเภสัชวัตถุ หรือสวนป่านาไร่ 
เนื่องจากสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วท าให้เภสัชวัตถุ พืชต่าง ๆ ที่อ้างไว้ในต ารายาโบราณ 
หาได้ยากดังนั นภูมิรู้เรื่องเภสัชวัตถุ 9 รส และพืชให้ฤทธิ์ร้อน - เย็น ท าให้ผู้สูงอายุสามารถคัดสรร
พืชผักในสวนป่านาไร่มาใช้ท าอาหารและยา เพ่ือเป็นโภชนาบ าบัดรักษาและป้องกันโรคได้ ความรู้
เรื่องเภสัช 9 รสเป็นพื นฐานส าคัญในการปรุงยาเพ่ือปรับสมดุลธาตุของการแพทย์แผนไทยสอดคล้อง
กับ กฤษดา ศรีหมตรี (2558 : 1) ที่ท าการศึกษาการใช้รสยาเป็นเครื่องบ่งชี สรรพคุณยาของหมอยา
ไทย และพบว่ารสยาที่ใช้ในการบ่งชี สรรพคุณยาสมุนไพรของหมอยาไทยโบราณ “เป็นภูมิปัญญาที่
เกิดขึ นในระหว่างกระบวนการเตรียมยารักษาโรค และเป็นวิธีการ  บ่งชี สรรพคุณยาที่ลดการพ่ึงพา
เทคโนโลยีที่มีความสลับซับซ้อน ต้นทุนสูง สามารถท าได้โดยการดมการชิมซึ่งเป็น  วิธีการที่สะดวก
และลดค่าใช้จ่าย”  
  เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อนเย็น การแพทย์วิถีพุทธเค้นพบ ชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุหลักของความ
เจ็บป่วยคือ ร้อนเย็นไม่สมดุลในอดีตผู้คนกินพืชผักตามฤดูกาล กินผักที่เกิดแถวบ้าน จึงมีร่างกาย
แข็งแรง เพราะได้สมดุลร้อนเย็น ในสภาพแวดล้อมปัจจุบันที่อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ความก้าวหน้า
ทางความรู้และเทคโนโลยีการเกษตรท าให้พืชผักออกนอกฤดูกาลได้ ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความไม่สมดุลร้อน 
เย็น ภูมิรู้เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน - เย็น จะช่วยให้ร่างกายสามารถปรับสมดุลได้ดี จึงท าให้เป็นผู้แข็งแรง 
หรือหากเจ็บป่วยก็ฟ้ืนคืนได้เร็ว สอดคล้องกับงานวิจัยใจเพชร กล้าจน (2553 : 82 - 95, 122 - 126) 
ศึกษาเรื่องความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 
ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ อ าเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร พบว่า ผู้เข้าอบรมกับศูนย์เรียนรู้ฯ ในระหว่างปี 2538 - 2551 ผู้เข้าอบรมมีอาการของ
ความเจ็บป่วยลดลงภายใน 5 วัน 1,291 คน คิดเป็นร้อยละ 92.41 เก็บตัวอย่าง จาก 1,397 คน ในปี 
2552 ผู้เข้าอบรมมีอาการของความเจ็บป่วยลดลงภายใน 7 วัน คิดเป็นร้อยละ 94.51 เก็บตัวอย่าง
จาก 1,803 อาการ และ ในช่วง 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553 ผู้เข้าอบรมมีอาการของความ
เจ็บป่วยลดลง 691 อาการ คิดเป็นร้อยละ 77.99 เก็บตัวอย่างจาก 886 อาการ 
 สวนป่านาไร่เป็นแหล่งของเภสัชวัตถุ เป็นองค์ประกอบส าคัญของการน าภูมิรู้เภสัชวัตถุมา
ใช้การได้มาซึ่งเภสัชวัตถุ ไร้สารพิษ นั นเกิดจากผู้ปลูกที่มีศีล ตั งใจลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และ
สัตว์อ่ืน ท าให้ผู้ใช้เภสัชวัตถุ สบายใจ เพราะเชื่อมั่นว่าการใช้เภสัชวัตถุนั นรักษาโรคได้ โดยไม่มีผลร้าย
ข้างเคียงจากสารพิษตกค้างในเภสัชวัตถุ จะเห็นได้ว่าการพัฒนาสุขภาพที่ดีนั นประกอบด้วย
ความสัมพันธ์ของภูมิรู้เภสัชวัตถุ ร่วมกับการมีสวนป่านาไร่ไร้สารพิษของคนมีศีล ผู้ตั งใจท าบุญกิริยา
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วัตถุ ซึ่งการท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษที่มีประสิทธิภาพสูงสุด คือการท าสวนป่านาไร่ที่กว้างขึ น ขยายสู่
เพ่ือนบ้าน ชุมชนตนเอง และชุมชนอ่ืน ๆ ข้างเคียง เพ่ือลดความเสี่ยงของสารพิษที่มาจากการ
เคลื่อนย้ายของสัตว์ แมลง ลม น  า อากาศต่าง ๆ ซึ่งจะเป็นการก่อเกิดชุมชนบุญ ชุมชนของคนมีศีล                     
มุ่งลดการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อ่ืน ด้วยการท าสวนป่านาไร่ไร้สารพิษ  
  4. บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกการถ่ายทอดเทคโนโลยีการรักษาความชื นระบบ
นิเวศของดินน  าในสวนป่านาไร่เพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอระเหยจากพืชผักสวนครัวให้มีผลต่อสุข
ภาวะของผู้สูงอายุ 
  บวร (บ้าน วัด โรงเรียน) เป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาคนและสังคม เป็น 3 เส้าที่
ช่วยกันถ่ายทอดความรู้ คุณธรรม วิชาการใช้ชีวิตต่าง ๆ ให้กับคนในชุมชนตั งแต่เด็กจนแก่เฒ่า 
เทคโนโลยีการรักษาความชื นระบบนิเวศของดินน  าในสวนป่านาไร่เพ่ือผลิตยาสมุนไพรและสร้างไอ
ระเหยจากพืชผักสวนครัว เป็นความรู้ที่เป็นประโยชน์กับคนทุกช่วงวัย และเป็นความรู้ที่ไม่ควรจ ากัด
ไว้เพียงแวดวงผู้ท าอาชีพการเกษตร เพราะเป็นความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจ าวันเพ่ือการมีชีวิตและ
สุขภาพที่ดีของตนเองและครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุ ที่มีความเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยมากจากความ
เสื่อมของร่างกายตามวัย ระบบ บวร จึงเหมาะสมที่จะเป็นกลไกการถ่ายทอดความรู้นี  เพราะ
ครอบคลุมคนทุกช่วงวัย และทุกอาชีพในชุมชน  
  เมื่อพิจารณาผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงส ารวจข้างต้น กับผลของงานวิจัยเชิง
คุณภาพก่อนหน้า พบว่าข้อมูลจากการวิจัยเชิงคุณภาพที่ลุ่มลึกนั น ได้รับการสนับสนุนและรองรับ
ความเป็นเหตุเป็นผล ด้วยสถิติการวิจัยเชิงปริมาณ แสดงผลออกมาเป็นกลุ่มความสัมพันธ์ของตัวแปร
ที่เป็นข้อกระทงค าถาม สามารถตั งชื่อเป็นองค์ประกอบ ที่สื่อความหมายครอบคลุมความสัมพันธ์นั น 
ๆ และเป็นแนวทางส าหรับผู้วิจัยน าไปจัดท าเนื อหาในบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติ
พันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  าโขง ด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ ต่อไป 
 

ตอนที่  3  บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่น  าโขง 
 เนื อหาในบทเรียนฯ ประกอบด้วยรหัสภูมิปัญญาการพัฒนาสุขภาพจ านวน 8 รหัส                           
ภูมิปัญญาหลัก และ 12 รหัสภูมิปัญญาย่อย ซึ่งได้ท าการอธิบายอยู่ในตอนที่ 1 และ 2 แล้ว ในตอนนี 
ผู้วิจัยขออธิบายเฉพาะในส่วนของการน ารหัสภูมิปัญญาไปใช้ ซึ่งงานวิจัยนี ได้จัดแนวทางการ                  
พัฒนาสุขภาพ 3  แนวทาง ที่แบ่งตามวัตถุประสงค์การใช้คือ 1) ภูมิรู้ฟ้ืนฟูสุขภาพ ใช้เมื่อเจ็บป่วย                     
2)  ไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ ใช้ในชีวิตประจ าวัน และ 3)  ชุมชนบุญ สุขภาพดี ใช้ในการเผยแพร่องค์
ความรู้เพื่อพัฒนาชุมชนสุขภาพดี 
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  1.  ภูมิรู้ฟื้นฟูสุขภาพ ใช้เมื่อเจ็บป่วย ในงานวิจัยนี พบว่าการฟ้ืนฟูสุขภาพไม่ได้มุ่งที่การ
ใช้วัตถุคือการใช้พืชไร้สารพิษท าอาหารและยา และการรู้รสและฤทธิ์ของยา เพียงด้านเดียว ยังมีมิติ
ทางด้านจิตใจด้วย ซึ่งหลักการใหญ่คือแนวทางในการท าใจให้ไม่ท าทุกข์ทับถมตน เพ่ิมความทุกข์ใจให้
ตนเองในยามที่มีทุกข์ทางกายจากความเจ็บป่วยอยู่ ทั งการมีศรัทธาในสิ่งใด ๆ ที่เราจะใช้รักษาโรค 
เพ่ือคลายกังวลกับความกลัวว่าโรคจะไม่หาย การท าบุญกุศลต่าง ๆ ตั งศีลงดเว้นพฤติกรรมก่อโรค การ
ลดการรับประทานเนื อสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัวไร้สารพิษ การฟังธรรม ล้วนแล้วแต่ช่วยให้ผู้ป่วย
ไม่จมอยู่กับความทุกข์กาย จนอาจเพ่ิมความทุกข์ใจได้ทั งสิ น และหากผู้ป่วยสามารถประคองใจของ
ตนให้ไม่ทุกข์ใจจากการเจ็บป่วย เห็นการเจ็บป่วยตามความเป็นจริง สุขภาพกายจะฟ้ืนตัวได้อย่างเร็ว 
  2.  ไร้สารพิษ สร้างสุขภาพ ใช้ในชีวิตประจ าวัน เป็นการน าเสนอวิถีชีวิต กสิกรรมไร้
สารพิษ ด้วยการการใช้ภูมิรู้สวนป่านาไร่ ท ากสิกรรมไร้สารพิษ ภูมิรู้สวนป่านาไร่ที่พบในงานวิจัยนี 
สอดคล้องกับแนวคิดของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เรื่อง “ทฤษฎีใหม่” ขั นที่ 
1 และเรื่อง ป่า 3  อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ซ่ึงเมื่อประชาชนน้อมน าแนวคิดของพระองค์มาใช้จะน าสู่
วิถีชีวิตที่พอเพียง ส าหรับในด้านสุขภาพ การมีอาหารไร้สารพิษรับประทาน อยู่ท่ามกลางสิ่งแวดล้อม
ที่ดี อากาศบริสุทธิ์ มีไอระเหยของเภสัชวัตถุมาไว้ช่วยในการปรับสมดุลร่างกายต่าง ๆ อาจยังไม่เพียง
พอที่จะเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ในยุคปัจจุบัน ซึ่งอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อย ความก้าวหน้าทางความรู้
และเทคโนโลยีการเกษตรท าให้พืชผักออกนอกฤดูกาลได้ ท าให้ผู้คนได้รับประทานพืชผักนอกฤดูกาล 
ซึ่งสุ่มเสี่ยงต่อความไม่สมดุลร้อน-เย็น ประกอบกับอุณหภูมิโลกที่ร้อนขึ น การอยู่กับอุปกรณ์ไฟฟ้า 
โทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์ ภาวะอารมณ์ที่เคร่งเครียดมากขึ น ซึ่งสนับสนุนให้ร่างกายไม่สมดุลไปใน
ทิศทางร้อนเกินและเกิดไม่สบายขึ น การคัดสรรพืชไร้สารพิษมารับประทานเพ่ือเป็นโภชนาบ าบัดใน
โลกปัจจุบันจึงจ าเป็นต้องมีภูมิรู้เภสัชวัตถุ โดยเฉพาะเรื่องของฤทธิ์ร้อน - เย็นของเภสัชวัตถุ 
  3.  ชุมชนบุญ สุขภาพดี ใช้ในการเผยแพร่องค์ความรู้เพ่ือพัฒนาชุมชนสุขภาพดี ชุมชน
บุญจากงานวิจัยนี ทั งที่สวนป่านาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร และหมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก จังหวัด
อุบลราชธานี นั นเป็นการใช้บุญ เป็นตัวขับเคลื่อนขุมชน มุ่งท ากิจกรรมการผลิตที่สร้างปัจจัย 4 สิ่งที่
จ าเป็นต่อการด ารงชีวิต โดยเฉพาะในเรื่องของเภสัชวัตถุไร้สารพิษ ซึ่งเป็นที่มาของอาหารและยา เพ่ือ
สุขภาพที่ดีของชุมชน กิจกรรมการงานต่าง ๆ ในชุมชนบุญ ใช้การลงแขกช่วยกันท า เป็นการท างาน
ฟรี และกินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง เรียกว่าระบบสาธารณโภคี สอดคล้องกับสังคมคอมมิวนิสต์สังคม
ในอุดมคติของ คาร์ล มาร์กซ เป็นสังคมที่ไม่มีการแบ่งชนชั น และการขัดแย้งกันต่อไป ทรัพย์สินจะตก
เป็นของส่วนกลาง และแต่ละคนจะได้รับผลประโยชน์จากการท างานตามความจ าเป็นในการยังชีพ
ของตน สาเหตุที่สังคมอุดมคติเกิดขึ นจริงในชุมชนบุญ เกิดเพราะความเต็มใจของสมาชิกทุกคนใน
ชุมชนที่ร่วมฝึกฝนการท าบุญ ด้วยการให้ และการใช้ศีลเป็นกลไกการควบคุมทางสังคม สมาชิกใน
ชุมชนบุญที่ศึกษาในงานวิจัยนี มีเป้าหมายฝึกฝนการท าบุญกิริยาวัตถุ เรื่องทานการให้ ให้ไปสู่การให้
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โดยไม่หวังผลตอบแทน ดังค ากล่าวของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้น าทางจิตวิญญาณชาวอโศก (2555 : 
25) ที่ว่า “คนเราเกิดมาเพื่อจะเลิกสิ่งที่ชั่ว...และท าสิ่งที่ดี...และให้ ...ให้หมด” และค ากล่าวของ
อาจารย์ใจเพชร กล้าจนผู้น าทางจิตวิญญาณชาวแพทย์วิถีพุทธ (2561 , มีนาคม 25) ที่ว่า “ให้...แล้ว
คิดที่จะไม่เอาอะไรจากใคร..ให้ได้” ด้วยการฝึกฝนการให้ การแบ่งปันอยู่ในวิถีชีวิต ชาวชุมชนเหล่านี  
จึงกลายเป็นผู้มีความยินดีที่จะให้ตลอดเวลา ซึ่งเป็นการให้ที่มากกว่าแค่วัตถุคือ ผลผลิตไร้สารพิษทาง
การเกษตร ยังรวมถึงการให้ความรู้ ประสบการณ์ต่าง ๆ ที่ตนและชุมชนได้เรียนรู้มาอย่างเต็มที่ ดังนั น 
ผู้วิจัยจึงเชื่อว่าการเรียนรู้ภูมิรู้เภสัชวัตถุ ภูมิรู้สวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ ที่ชุมชนบุญในลักษณะ
แบบนี  จะเป็นการเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตวิญญาณของผู้เรียน ให้ซึมซับ
วัฒนธรรมการให้ การแบ่งปันไปด้วย ซึ่งจะน าสู่การแพร่กระจายองค์ความรู้ ที่น าสู่การปฏิบัติที่
ประหยัด เรียบง่าย พ่ึงตน อย่างมีสุขภาพดีของมนุษย์ในทุกแห่ง  
 

ข้อเสนอแนะในการน าผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ 
 1. ความรู้เรื่องรสยา 9 รส ตามหลักการแพทย์แผนไทย และความรู้เรื่องฤทธิ์ร้อน-เย็นของ
เภสัชวัตถุ ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ จะช่วยให้ประชาชนเลือกสรรพืช ผัก ผลไม้ ให้เหมาะสมเพ่ือท า
ให้ร่างกายอยู่ในภาวะสมดุล ร่างกายแข็งแรง เจ็บป่วยน้อย หรือฟ้ืนตัวได้เร็วเมื่อเจ็บป่วย เป็นความรู้
พื นฐานในการด ารงชีวิต ควรมีการจัดให้มีการเรียนรู้ตั งแต่เด็ก 
 2. การใช้บุญในการรักษาโรค ที่พบในงานวิจัยนี  มีหลักการส าคัญคือการไม่ท าทุกข์ทับถม
ตนด้วยการไม่เบียดเบียนตนเอง จากการเพ่ิมทุกข์ทางใจด้วยความกังวล ความกลัวโรค กลัวตาย เร่ง
ผลการรักษาต่าง ๆ การท าพฤติกรรมสุขภาพที่ไม่เหมาะสม การไม่ท าพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม 
ซึ่งการตั งศีลที่ปฏิบัติสิ่งที่ไม่เบียดเบียนตนเอง จะส่งเสริมให้การรักษาเภสัชวัตถุ หรือวิธีการใด ๆ                             
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ น ยิ่งไปกว่านั นการใช้ค าว่าการปฏิบัติศีลจะเพ่ิมพลังในการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องได้
มากขึ นส าหรับผู้มีศรัทธาในพุทธศาสนา  
 3.  ควรส่งเสริมให้ผู้ป่วยมีส่วนร่วมในกิจกรรมการท าบุญต่าง ๆ ตามก าลังของตน เช่น  การ
ท าบุญตักบาตร ฟังธรรม การร่วมในงานบุญประเพณีต่าง ๆ เป็นต้น มีส่วนช่วยให้ผู้ป่วยไม่ท าทุกข์ทับ
ถมตน สามารถละจากความทุกข์ทางใจจากความกังวลความกลัวต่าง ๆ ได้ชั่วคราวในบางท่าน และใน
บางท่านอาจเกิดปัญญาคลายความทุกข์ทางใจจากความเจ็บป่วยได้มาก ผู้ป่วยและหรือผู้ดูแลจึงควร
พิจารณากิจกรรมท าบุญต่าง ๆ เพ่ือส่งเสริมให้การรักษาเภสัชวัตถุ หรือวิธีการใด ๆ มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ น 
 4.  หมอ แพทย์ พยาบาล รวมทั งผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการรักษาผู้ป่วย ควรจัดสรรเวลาน า
ความรู้ ความสามารถของตนมาเป็นกิจกรรมบ าเพ็ญบุญของตนเอง ด้วยการท างานฟรี รักษาฟรี หรือ
ลดค่ารักษาพยาบาลลง ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ต่าง ๆ ได้มาก มีประสบการณ์การ
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รักษาที่เพ่ิมขึ น การเพ่ิมพูนความเมตตา กรุณาในจิตวิญญาณ ท าให้ผู้ป่วยเปิดใจในการรักษา ท าให้ได้
ข้อมูลที่แท้จริงของการรักษา เพ่ือสั่งสมประสบการณ์ตนเองให้ยิ่งขึ น ดังเช่นตัวอย่างการท างานฟรีของ
หมอพื นบ้าน 2 ท่าน ในงานวิจัยนี  ที่ได้รับการยอมรับในระดับจังหวัด และในระดับชาติ ขณะที่อายุ
ระหว่าง 35 - 45 ปี  
 5. การท ากสิกรรมไร้สารพิษ เป็นความมั่นคงทางด้านอาหารและยาของประชาชนทุกคน                  
การส่งเสริมความรู้ และการจัดสรรให้เกิดการท ากสิกรรมไร้สารพิษ ด้วยการเผยแพร่ทฤษฎีใหม่ของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จึงควรกระท าอย่างต่อเนื่อง  
 6. การใช้กิจกรรมบุญเป็นแนวทางการสื่อสาร ให้ความรู้ และส่งเสริมพฤติกรรมที่เหมาะสม                 
ดังตัวอย่างที่พบในงานวิจัยนี  คือการส่งเสริมการท ากสิกรรมไร้สารพิษ ของชุมชนบุญราชธานีอโศก 
สวนป่านาบุญ 1 และรพ.สต.ดอนหัน ที่เปิดพื นที่ส่วนกลางให้พื นที่ร่วมบ าเพ็ญบุญปลูกพืชไร้สารพิษ 
ผลผลิตที่ได้จัดสรรให้ผู้ปลูกและร่วมท ากิจกรรมบุญ ท าให้ผู้สนใจท ากสิกรรมไร้สารพิษ ได้ฝึกฝนปฏิบัติ
จริง และมั่นใจที่จะไปท าในพื นที่ของตน ยิ่งไปกว่านั นในพื นที่ของสวนป่านาบุญ 1 และ รพ.สต.ดอน
หัน ได้ให้องค์ความรู้เรื่องการใช้เภสัชวัตถุฤทธิ์ร้อน - เย็นด้วย ท าให้ผู้สนใจร่วมท ากิจกรรมบุญ มี
ความรู้เภสัชวัตถุ ที่สามารถพ่ึงตนเองด้านสุขภาพในเบื องต้นได้ 
 7. การน าบทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่ม
แม่น  าโขงด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ มีข้อเสนอแนะ ดังนี  
  7.1  บทเรียนการพัฒนาสุขภาพของผู้สูงอายุกลุ่มชาติพันธุ์ไทลาวในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น  า
โขงด้วยเภสัชวัตถุในสวนป่านาที่สัมพันธ์กับบุญ จัดท าเป็นบทเรียนส าเร็จรูปที่เหมาะที่จะเรียนด้วย
ตนเอง หรือผ่านระบบโรงเรียน 
  7.2  เนื อหาในบทเรียนการพัฒนาสุขภาพที่จัดท าขึ น สามารถน าไปใช้กับประชาชนทุก
ช่วงวัยจึงเหมาะที่จะเป็นบทเรียนเสริมประสบการณ์ชีวิตให้กับคนทุกช่วงวัย 
  7.3  การศึกษาบทเรียนนี ตั งแต่วัยเด็ก จะก่อให้เกิดการสะสมประสบการณ์การพ่ึงตนเอง
ด้านสุขภาพ เป็นหมอดูแลตนเอง ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่มีคุณค่ายิ่งต่อการเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพใน
อนาคต 
  7.4  การอ่านบทเรียนการพัฒนาสุขภาพหรือการใช้บทเรียนการพัฒนาสุขภาพ
ประกอบการสอน ผู้อ่าน หรือผู้สอน จะเริ่มจากรหัสภูมิปัญญาใดภูมิปัญญาหนึ่ง หรือเริ่มจากแนว
ทางการพัฒนาสุขภาพแนวทางใดแนวทางหนึ่งก็ได้ ตามที่ผู้อ่าน หรือผู้เรียนสนใจ ด้วยเหตุที่ทุก
เรื่องราวจะส่งเสริมกันและกัน ไม่ว่าเริ่มที่จุดใด เมื่อท าได้ระดับหนึ่งก็จะพบว่าควรต่อยอดด้วยการ
เรียนรู้เรื่องอ่ืนในวงจรนี  
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ข้อเสนอแนะในการศึกษาครั งต่อไป 
 ในการวิจัยครั งนี  พบว่าพื นที่ที่เป็นชุมชนบุญ คือราชธานีอโศก จังหวัดอุบลราชธานี และ
ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 จังหวัดมุกดาหาร เป็นตัวอย่างที่
ดีของการรวมตัวกันของคนมีศีล อยู่กันอย่างสงบเรียบร้อย มีจิตใจดี มุ่งท าประโยชน์ตนและประโยชน์ 
มีการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ ในระดับชุมชน และได้พิสูจน์ทฤษฎีใหม่ของพระองค์ทั ง 
3  ขั นจากการท ากสิกรรมเพ่ือให้ตนและครอบครัวมีชีวิตที่พอเพียงในขั นที่หนึ่ง จึงถึงขั นการแบ่งปัน
ท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม มีองค์ความรู้ที่หลากหลายในทั งสองชุมชนนี  ที่น่าจะได้มีการศึกษา เพ่ือน า
ข้อมูลไปใช้ในการสร้างชีวิตที่พอเพียง และเป็นสุขในที่อ่ืน ๆ 
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รายชื่อผู้ให้ข้อมูลสัมภาษณ์แบบเจาะลึกภาคสนาม 
 
ประเทศไทย 
 ชุมชนบุญสวนป่านาบุญ 1 อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
 ชาวชุมชน 

1. นายใจเพชร กล้าจน, ผู้น าทางจิตวิญญาณ อายุ 46 ปี 
2. นางสาวกิ่งดอกดิน เอ๋ียวสกุล อายุ 42 ปี 
3. นางสาวแก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม อายุ 59 ปี 
4. นางสาวขวัญชวนไพร อักขะโคตร อายุ 37 ปี 
5. นางสาวดินแสงธรรม กล้าจน อายุ 44 ปี 
6. นางถนอม มีทรัพย์ อายุ 66 ปี 
7. นางร าพึง ก๋งจิ๋ว อายุ 49 ปี 
8. นางสาวผ่องไพรธรรม กล้าจน อายุ 48 ปี 
9. นางสาวลักขณา แซ่โซ้ว อายุ 37 ปี 
10. นางสาววิจิตรา มีทรัพย์ อายุ 44 ปี 

 ผู้เข้ามาที่สวนป่านาบุญ 1 ในช่วงปีพ.ศ. 2561 
11. นางก้าน ไตรยสุทธิ์ อายุ 59 ปี อ าเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 
12. นางเพ่ิมสุข สังคมศิลป์ อายุ 63 ปี อ าเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
13. นางส าเริง สมองบอก อายุ 57 อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 
14. นายใบ สิงห์นาคลอง อายุ 61 ปี อ าเภอนาค ูจังหวัดกาฬสินธุ์ 
15. นางนงยันต์ หาระวงค์ อายุ 67 ปี อ าเภอเมือง จังหวัด อุบลราชธานี 
16. นางพิมลพรรณ น้อยบัวทิพย์. อายุ 61 ปี อ าเภอกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ 
17. นางสาววรรณศรี สาเสน อายุ 58 ปี อ าเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 อ.ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 
18. นางสาวกี จันทร์พัน อายุ 68 ปี 
19. นายกีรติ ปาวงศ์ อายุ 70 ปี 
20. นางสาวจ าลองรักษ์ กาญจนคร อายุ 68 ปี 
21. นางรัตนาภรณ์ กาญจนคช อายุ 67 ปี 
22. นางสาวรพีพรรณ พรหมชาติ อายุ 55 ปี 
23. นางสาวสมสมัย โยธา อายุ 63 ปี 
24. นายสุทธา บุรวัฒน์ อายุ 44 ปี 
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25. นางอวน ศรีลาศักดิ์ อายุ 73 ปี 
 ชุมชนบุญ บ้านราชธานีอโศก อ าเภอวารินช าราบ จังหวัดอุบลราชธานี 

26. สมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต, ผู้น าทางจิตวิญญาณ อายุ 84 ปี 
27. สมณะดินไท ธานิโย อายุ 60 ปี 
28. สมณะถักบุญ อาจิตปุญโญ อายุ 45 ปี 
29. สมณะฟ้าไท สมขาติโก อายุ 61 ปี 
30. นายได้คิด ดวงวงษา อายุ 39 ปี  
31. นางดาวเย็น นาวาบุญนิยม อายุ 54 ปี 
32. นายบรรจง สุกฤษฎิ์ อายุ 86 ปี 
33. นางปานรุ้ง สุขเกษม อายุ 56 ปี 
34. นางพิมลพร สุนทรกะลัมพ์ อายุ 60 ปี 
35. นางศิริรัตน์ บุญเกื่อง อายุ 59 ปี 
 

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
 แขวงสะหวันนะเขต 

1. นางเจือ ไชยแสง อายุ 65 ปี บ้านหนองเห็น เมืองไซพูทอง 
2. นางแพง ไพรมณี อายุ 70 ปี บ้านดอนหวาย เมืองไซพูทอง 
3. นางแมค จันทาวงศ์ อายุ 42 ปี บ้านนาทาน เมืองไซพูทอง 
4. นางแยง พันธวง อายุ 67 ปี บ้านดงดอกไม้ เมืองไซพูทอง 
5. นางจันแดง อายุ 60 ปี บ้านด่าน เมืองไซพูทอง 
6. นางดวง สมศักดิ์ อายุ 56 ปี บ้านด่าน เมืองไซพูทอง 
7. นางดวง อายุ 56 ปี บ้านด่าน เมืองไซพูทอง 
8. นางทองสา อายุ 67 ปี บ้านธาตุ เมืองไกสอน พมวิหาร 
9. นางนิคม อายุ 44 ปี บ้านดอนหวาย เมืองไซพูทอง 
10. นางบุญมี อายุ 58 ปี บ้านหนองนา เมืองไกสอน พมวิหาร 
11. นางพร อายุ 69 ปั บ้านธาตุ เมืองไกสอน พมวิหาร 
12. นางพอง พิมมะสอน อายุ 60 ปี บ้านดอนหวาย เมืองไซพูทอง 
13. นางสาวค านาง พูมชะนะ อายุ 36 ปี บ้านดงดอกไม้ เมืองไซพูทอง 
14. นายสุนทร อายุ 76 ปี บ้านโพนสิน เมืองไกสอน พมวิหาร 
15. พ่อเฒ่าป่า อายุ 69 ปี บ้านโพนสิน เมืองไกสอน พมวิหาร 

 แขวงจ าปาสัก 
16. นางขัน อายุ 62 ปี บ้านวังเต่า เมืองโพนทอง 
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17. นางนารี อายุ 54 ปี บ้านโพนทอง เมืองโพนทอง 
18. นางพลอย อายุ 81 ปี บ้านหนองไฮ เมืองโพนทอง 
19. นางหมวงฟง อายุ 60 ปี ตลาดดาวเรือง เมืองปากเซ 
20. นายพะนม สุโพพาบ อายุ 60 ปี  บ้านโพนทอง เมืองโพนทอง 
21. นายวิชัย บ้านหนองไฮ เมืองโพนทอง 

 ผู้เข้ามาที่สวนป่านาบุญ 1 ในช่วงปีพ.ศ. 2561 
22. นางเกดมณี สุขสะหวัน อายุ 52 ปี แขวงค าม่วน 
23. นางพรรณนารี พุดทาโพ อายุ 59 ปี เมืองไกสอน พมวิหาร แขวนสะหวันะเขต 
24. นางพรสะหวัน แสงทองมาลิน อายุ 41 แขวงค าม่วน 
25. นางสาวพรสะหวัน เสียงทอง อายุ 24 ปี เมืองหนองบก แขวงค าม่วน 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ข 
รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เช่ียวชาญตรวจสอบเคร่ืองมือ 
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รายนามผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบเครื่องมอื 
 
1. รศ.ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ ต าแหน่ง อดีตประธานสาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค 

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
2. ดร. ใจเพชร กล้าจน ผู้ เชี่ยวชาญการแพทย์วิถีพุทธ ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขา

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ท าการศึกษาดุษฎี
นิพนธ์เรื่อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพ่ือมวลมนุษยชาติ” 

3. นางนิตยาภรณ์ สุระสาย พยาบาลช านาญการ โรงพยาบาลอ านาจเจริญ จังหวัด
อ านาจเจริญ 

4. นางประภาพรรณ สุขพลอย  พยาบาลช านาญการ  รับผิดชอบงานแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือก โรงพยาบาลเจ็ดเสมียน จังหวัดราชบุรี 

5. นางสาววรางคณา  ไตรยสุทธิ์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย
ประยุกต์  คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก  ค 
แบบสอบถามการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
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แบบสอบถามการวิจัย 
เรื่อง เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สมัพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน

ประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
............................................................................................................................. .................. 

เรียน ท่านผู้ตอบแบบสอบถาม 
เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ในการตอบแบบสอบถามเพ่ือการวิจัย 

 

ข้าพเจ้านางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์ นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.) สาขา
ยุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ขอความอนุเคราะห์ในการตอบ
แบบสอบถามเพ่ือท าดุษฎีนิพนธ์เรื่อง "เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ
ในประเทศไทยและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว " โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือ ผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย ที่พึ่งตนเองเองได้ หรือพึ่งตนเองได้บ้าง อายุ 60 ปีขึ้นไป 500 ท่าน 

แบบสอบถามนี้แบ่งออกเป็น 3  ส่วน ดังนี้  
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวน 17 ข้อ 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุ

ในประเทศไทย จ านวน 60 ข้อ 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเพิ่มเติมเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของ

ผู้สูงอายุในประเทศไทย 
การตอบแบบสอบถามฉบับนี้ค าตอบของท่านมีความส าคัญอย่างยิ่งต่อการวิเคราะห์ข้อมูลที่

ใช้ในการวิจัย กรุณาตอบให้ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกข้อ ทุกส่วนตามความจริง เพ่ือให้การวิจัยนี้มีความ
เที่ยงตรงและเกิดประโยชน์อย่างแท้จริง อย่างไรก็ตามหากท่านไม่สบายใจที่จะตอบข้อค าถามใด ๆ 
ท่านมีสิทธิที่จะไม่ตอบในข้อค าถามนั้น รวมถึงยกเลิกการตอบแบบสอบถามทั้งฉบับได้ ข้อมูลที่ท่าน
ตอบแบบสอบถามนี้จะเก็บเป็นความลับ โดยจะน าเสนอผลการวิจัยในภาพรวมเท่านั้น  หากท่านมีข้อ
สงสัยประการใดเกี่ยวกับแบบสอบถามฉบับนี้ โปรดติดต่อผู้วิจัย ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 085-021-
1049 และ E-mail : munmingbun@gmail.com  

ผู้วิจัยขอขอบพระคุณที่ท่านกรุณาสละเวลาในการให้ข้อมูลมา ณ โอกาสนี้เป็นอย่างสูง 
  

    (นางสาวผุสดี เจริญไวยเจตน์) 
    นักศึกษาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ปร.ด.)  

          สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ 
 
 

mailto:munmingbun@gmail.com
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ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1 เพศ  
  1 ชาย  2 หญิง 
2 อายุ (แบบสอบถามนี้เฉพาะผู้มีอายุ 60 ปี ขึ้นไป) 
  1 60-64 ปี  2 65-69 ปี  3  70-74 ปี  
  4 75-79 ปี  5 80 ปีขึ้นไป 
3  ระดับการศึกษา  
  1 ต่ ากว่าประถมศึกษา  2 ประถมศึกษา  3  มัธยมศึกษาหรือเทียบเท่า 
  4 อนุปริญญาตรี         5 ปริญญาตรี          6 ปริญญาโทข้ึนไป 
4 ศาสนา 
  1 พุทธ  2 คริสต์  3  อิสลาม  4 ไม่มี  5 อื่น ๆ _______ 
5 สถานภาพสมรส 
  1 โสด  2 สมรส  3  หม้าย/หย่าร้าง/แยกกันอยู่ 
6 ลักษณะการอยู่อาศัย 
  1 อยู่คนเดียว  2 อยู่กับครอบครัว  3  อยู่กับคนรู้จัก 
  4 อยู่ในระบบกินใช้ร่วมกัน เช่น วัด ชุมชนสาธารณโภค ีฯลฯ  
  5 อื่น ๆ _______  
7 อาชีพหลักในปัจจุบันของท่าน  
  1 เกษียณอายุ ท างานจิตอาสา  2 เกษียณอายุ ไม่ได้ท าอาชีพ  
  3เกษตรกร/กสิกร    4 เจ้าหน้าที่ภาครัฐ/รัฐวิสาหกิจ   
  5 ลูกจ้างภาคเอกชน  6 ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว  7 อ่ืน ๆ _______ 
8 ความเพียงพอของรายได้ 
  1 พอใช้  2 ไม่พอใช้ 
9 ภาวะสุขภาพของท่าน 
  1 สุขภาพท่ัวไปดี ช่วยเหลือตนเองได้  
  2 สุขภาพท่ัวไปดี ช่วยเหลือตนเองได้ อาจมีโรคหรืออาการเจ็บป่วย แต่ควบคุมได้ 
  3  ช่วยตนเองได้ในบางเรื่อง ต้องการการช่วยเหลือบางส่วน อาจมีโรคเรื้อรัง และ
โรคที่มีผลต่อการเคลื่อนไหว 
10 รูปแบบกิจกรรมที่ท่านท าในชีวิตประจ าวันส่วนใหญ่ (เลือกค าตอบที่ตรงที่สุด 1 ข้อ) 
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  1 กิจกรรมที่ไม่มีรูปแบบ เช่น การช่วยเหลืองานของครอบครัว การพบปะกับเพ่ือน 
ญาติ ฯลฯ 
  2 กิจกรรมที่มีรูปแบบ เช่นเข้าร่วมในสมาคมต่าง ๆ เข้ากลุ่มทางศาสนา เป็นจิต
อาสา ฯลฯ 
  3  กิจกรรมที่ท าคนเดียว เช่น กิจกรรมพักผ่อนหย่อนใจ ส่วนตัว ฯลฯ 
11 ท่านเคยได้ยิน/รู้จัก การใช้บุญ ศีล การลดกิเลส ร่วมกับการรักษาโรค/อาการเจ็บป่วยหรือไม่ 
  1 เคยได้ยิน/ รู้จัก   2 ไม่เคยได้ยิน / ไม่รู้จัก 
 

 ลักษณะกิจกรรมในยามว่างของท่าน 

ท า
 

ไม
่ท า

 

12 ท่านท ากิจกรรมนันทนาการ เช่น ท างานอดิเรก ปลูกต้นไม้ เข้าชมรมต่าง ๆ 
ท่องเที่ยว ฯลฯ 

  

13 ท่านปลูกต้นไม้ ท าสวน ในยามว่าง   

14 ท่านท ากิจกรรมการเรียนรู้ เช่น การปฏิบัติธรรม การเข้าอบรมเรื่องต่าง ๆ ฯลฯ   

15 ท่านเคยเข้าอบรม/ศึกษาด้วยตนเองเกี่ยวกับการแพทย์วิถีธรรม/การแพทย์วิถี
พุทธ ที่ค้นพบโดยอาจารย์ใจเพชร กล้าจน 

  

16 ท่านท ากิจกรรมบริการผู้อื่น ๆ งานอาสาสมัคร จิตอาสาต่าง ๆ ไวยาวัจกร ฯลฯ   

17 ท่านท างานจิตอาสาเกี่ยวกับการแพทย์วิถีธรรม / การแพทย์วิถีพุทธ   
 
ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
ค าชี้แจง โปรดท าเครื่องหมาย  ลงในช่อง ระดับความเป็นจริง ตามความคิดเห็นของท่าน 

ข้อ 
เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ 

ของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ระดับความเป็นจริง 

ส า
หร

ับผ
ู้วิจ

ัย 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

 
2 

น้อ
ย 

3 
 ป

าน
กล

าง
 

4 
มา

ก 
5 

มา
กท

ี่สุด
 

1 หากผู้สูงอายุ เรียนรู้ชีววิทยาพืชและสัตว์ คือสมุนไพรมีฤทธิ์เป็นยา 
(เภสัช) 9 รส ก็สามารถเลือกใช้พืชยา หรือพืชทดแทนเพ่ือรักษา
และฟ้ืนฟูสุขภาพได้ (แพทย์แผนไทย แบ่งยา (เภสัช) เป็น 9 รส 
เช่น รสหวาน รสขม ฯลฯ) 

      

2 ความรู้เรื่องป่าส าคัญมากส าหรับผู้สูงอายุเพราะป่าให้สมุนไพรเป็น
ยา (เภสัช) และให้บรรยากาศฟ้ืนฟูธาตุต่าง ๆ ในร่างกาย 
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ข้อ 
เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ 

ของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ระดับความเป็นจริง 

ส า
หร

ับผ
ู้วิจ

ัย 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

 
2 

น้อ
ย 

3 
 ป

าน
กล

าง
 

4 
มา

ก 
5 

มา
กท

ี่สุด
 

3 พืชผักสวนครัวเสมือนสนามความรู้ของผู้สูงอายุ เพราะทั้งพริก 
กล้วย เครื่องเทศต่าง ๆ ใช้ท าอาหารและยาในชีวิตประจ าวัน 

      

4 เภสัชวัตถุพืช 9 รส และฤทธิ์ พืชทั้งร้อนและเย็น เป็นภูมิรู้ที่
ผู้สูงอายุต้องศึกษา เพ่ือคัดสรรมารับประทานเป็นอาหารและยาได้
ตรงกับอาการของร่างกายด้วยตนเอง 

      

5 ระบบนิเวศของ “นา” ให้ผักผลไม้ที่มีทั้งฤทธิ์ร้อน-เย็น เพ่ือเป็น
โภชนาบ าบัดรักษาและป้องกันโรคได้ 

      

6 ระบบนิเวศของ “สวน” ให้ผัก ผลไม้ สมุนไพร และเครื่องเทศ ทั้ง
ที่เป็นโภชนาบ าบัดและเป็นเภสัชวัตถุทดแทนเภสัชวัตถุจากนา
และไร่  

      

7 ผู้สู งอายุที่ฝึกกรรมฐานและเข้าสู่ภายในจิตได้อย่ างคล่อง 
จะสามารถใช้ ระบบอวัยวะภายในรักษาโรคร่วมกับการ
รับประทานเภสัชวัตถุ 

      

8 ผู้สูงอายุเคยใช้ชีวิตที่มีระบบนิเวศของสวนป่านาไร่ สมบูรณ์ จึงมี
ภูมิรู้เภสัชวัตถุ สามารถถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลัง 

      

9 ยาหรือเครื่องเทศบางชนิดรักษากระเพาะอาหาร ฉะนั้นผู้สูงอายุที่
เคยใช้รับประทานเป็นประจ าจึงควรถ่ายทอด แบ่งปัน และ
ขยายพันธุ์เพ่ือให้เป็นชุมชนสุขภาวะ 

      

10 “สวนป่านาไร่” เป็นสิ่งประกอบซึ่งกันเละกัน เพราะท าให้ชุมชน
ละแวกนั้น มีน้ าไหลทั้งผิวดินและใต้ดินสะดวก และเพ่ิมความชื้น 
ท าให้ทั้งพืชและสัตว์เจริญเติบโต 

      

11 ปัจจุบันแต่ละชุมชนมีสวนป่านาไร่ ไม่ครบถ้วนและไม่เอ้ืออิงกัน 
สภาพดินและน้ าใต้ดินขัดข้อง ชีวิตพืช สัตว์เจริญช้า จึงเปลืองปุ๋ย
คอก 

      

12 การท านาหรือสวนที่ท าการแยกส่วน มองข้ามคุณค่าของการ
ประกอบกัน 3-4 ส่วน (สวนป่านาไร่) จึงท าให้ดินเสื่อมสภาพเร็ว 
ข้าวมีคุณภาพต่ า และไม่มีฤทธิ์เป็นยา 
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ข้อ 
เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ 

ของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ระดับความเป็นจริง 

ส า
หร

ับผ
ู้วิจ

ัย 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

 
2 

น้อ
ย 

3 
 ป

าน
กล

าง
 

4 
มา

ก 
5 

มา
กท

ี่สุด
 

13 ภูมิรู้ด้านการเกษตรและนิเวศวิทยา ท าให้ผู้สูงอายุสามารถฟ้ืนฟู
ดิน นอกจากนี้ยังได้สิ่งแวดล้อมและบรรยากาศ สวนป่านาไร่
อินทรีย์ป้องกันและรักษาสุขภาพได้ 

      

14 ลูกหลานควรท านาอินทรีย์ เ พ่ือสร้ างสุขภาวะให้ผู้ สู งอายุ   
จัดอาหารตามฤดูกาลให้เป็นโภชนาบ าบัด 

      

15 ผู้สูงอายุควรเลือกท าพืชผักสวนครัวเบา ๆ ให้เป็นเพียงงานอดิเรก 
เพ่ือให้ได้สูดไอระเหยจากเครื่องเทศและสมุนไพรที่เพาะปลูก 

      

16 ในครอบครัวหนึ่ง ๆ หรือชุมชนเครือญาติหนึ่ง ๆ ควรจัดสรรพ้ืนที่
ให้มีสวนป่านาไร่ ติดต่อกัน เพ่ือรักษาน้ าใต้ดิน ระบบนิเวศ และไอ
ระเหย เพื่อสุขภาพของผู้สูงอายุ และสมาชิกชุมชน 

      

17 เมื่อผลผลิตเภสัชวัตถุจากสวนป่านาไร่ ที่เป็นอินทรีย์และไร้สารพิษ 
ผู้สูงอายุจึงได้รับประทานพืชผักท่ีสดสะอาด 

      

18 กิจกรรมใน สวนป่านาไร่ และการหยุดรับประทานเนื้อสัตว์ จะมี
ผลลัพธ์ทางจิตใจ สามารถตัดกิเลสและเจริญภาวนาได้ดี 

      

19 เมนูอาหารพ้ืนบ้าน เป็นสูตรก าหนดให้ผู้สูงอายุต้องเพาะปลูก
พืชผักกี่ชนิด และกระจายความรู้ทั่วชุมชนและตลาดสด เช่นผักชี 
สะระแหน่ ฯลฯ 

      

20 การมีภูมิรู้เรื่องโภชนาบ าบัด เภสัชวัตถุ ท าให้ผู้สูงอายุใช้ปัญญา
รักษาตนเองเป็นที่พ่ึงแห่งตนได้ และอาจจะกลายเป็นผู้ช่วยรักษา
ผู้อื่นต่อไปด้วยจิตอาสา 

      

21 ผู้สูงอายุที่มีภูมิรู้เรื่องวงจรอาหารของพืชและสัตว์ จะเข้าใจการ
เลี้ยงวัวควาย การท าปุ๋ยแก่พืช แม้แต่การเห็นคุณค่าว่าปัสสาวะก็
เป็นยา 

      

22 พืชผักปัจจุบันเป็นอาหารได้แต่เป็นอาหารพิษ และไม่เป็นเภสัช
วัตถุ เพราะเจือปนและแปดเปื้อนสารเคมีมาก 
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ข้อ 
เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ 

ของผู้สูงอายุในประเทศไทย 

ระดับความเป็นจริง 

ส า
หร

ับผ
ู้วิจ

ัย 

1 
น้อ

ยท
ี่สุด

 
2 

น้อ
ย 

3 
 ป

าน
กล

าง
 

4 
มา

ก 
5 

มา
กท

ี่สุด
 

23 ข้าว ถั่ว งา เห็ด กล้วย ฯลฯ จากสวนป่านาไร่ ที่ไร้สารพิษแต่
สมบูรณ์ตามวัฎฎะ (วงจร) อาหารของพืชและสัตว์ คือเภสัชวัตถุท่ี
พึงประสงค ์

      

24 ผู้สูงอายุควรถ่ายทอดความรู้ให้คนรุ่นหลังรักษาป่าและล าน้ า
ธรรมชาติ เพราะเอ้ือประโยชน์ต่อการเพาะปลูก ไร่ นา และพืช
สวน 

      

25 ลูกหลานควรเป็นกสิกรที่คืนธรรมชาติแก่สิ่งมีชีวิต รวมถึงผู้สูงอายุ
จะได้ฟ้ืนฟูสุขภาพด้วย 

      

26 หากสมาชิกในชุมชนที่ท าสวนป่านาไร่ เป็นพุทธศาสนิกชนที่ดี จะ
สามารถใช้ธรรมชาติสร้างธรรมชาติได้ อาทิ จุลินทรีย์พลังศีล ปุ๋ย
พลังศีล ฯลฯ 

      

27 ป่าคือตลาดสดที่ดี (ซุปเปอร์มาร์เกต : Supermarket) ของชุมชน 
ชุมชนใดไม่มีป่าก็จะเจ็บป่วยและยากจน 

      

28 ป่าให้ทั้งน้ า พืชผักเนื้อสัตว์และเภสัชวัตถุ อีกทั้งให้ความชื้นแก่ดิน 
และน้ าใต้ดินในสวนและนา 

      

29 การสร้างสวนป่านาไร่พร้อม ๆ กัน คือกิจกรรมสร้างสรรค์ของ
ลูกหลานพึงท าแก่ผู้สูงอายุ 

      

30 ในน้ าล าธาร มีปลา ในเรือกสวนและนาก็มี กบ เขียด กุ้ง หอย 
ปลา ฯลฯ ท าให้ผู้สูงอายุลดรายจ่าย เพ่ิมรายได้ 

      

31 ที่นากว้างใหญ่ควรแบ่งเนื้อที่สร้างป่า เพ่ือบ ารุงดินให้แปรรูปหลาย
สภาพ อาทิ  โคก ลุ่ม ลาด ปลัก ฯลฯ อันเหมาะแก่ พืชหัว  
พืชตระกูลถั่ว ผักผลไม้ และพืชยืนต้นชนิดเป็นยา 

      

32 เมื่อชุมชนมีพร้อมทั้งสวนป่านาไร่ ก็จะได้ผลผลิตทั้งอาหาร ฟืน 
ปัจจัย 4 ในวิถีเศรษฐกิจดี ไม่เป็นหนี้ 

      

33 เพ่ือปลอดหนี้ มีอาหาร และปัจจัย 4 พอเพียง ผนวกกับการได้อยู่
ร่วมกัน สมาชิกในสวนป่านาไร่ที่ถือศีลถือธรรมก็ปลอดโรคภัย
สุขภาพดีถ้วนหน้า 
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ข้อ 
เภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญ 

ของผู้สูงอายุในประเทศไทย 
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34 บุญกิริยาวัตถุ 10 ช่วยให้ผู้สูงอายุเจ็บป่วยน้อย เพราะเป็นระบบที่
สามารถดูแลกายใจด้วยตนเอง ภายใต้สภาวะ “สวนป่านาไร่” 

      

35 การฟัง (สดับ) ธรรมในพุทธศาสนา ท าให้ผู้สูงอายุฟูใจ หรือเรียกว่า
อาการได้บุญ 

      

36 ผู้สูงอายุที่ผ่านประสบการณ์สร้างสภาวะ “สวนป่านาไร่” และ
ภาวนาประจ า จะกลายเป็นกัลยาณมิตรแก่ชนรุ่นหลัง 

      

37 กัลยาณมิตร พึงเป็นผู้ให้ความรู้เรื่องเภสัชวัตถุ อย่างเป็นล าดับ (ยา
หลัก ยารอง ยาเสริม : ยาหลัก คือการวางใจไม่กลัวกังวลกับความ
เจ็บป่วย ยารอง คือ การใช้โภชนาบ าบัดและเภสัชวัตถุจาก สวน
ป่านาไร่ และยาเสริม คือ การรักษาโดยแพทย์แผนต่าง ๆ) 

      

38 เภสัชวัตถุบางชนิดดับฤทธิ์ร้อนได้ และท าให้อารมณ์เย็นขึ้น 
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็แสวงบุญเพียงหมายถึงความสบายใจ 

      

39 การใช้สมุนไพรเป็นเภสัชวัตถุแม้เป็นการรักษาหายช้า แต่ผู้สูงอายุ
ที่แพ้ยาก็สามารถเลือกทางนี้ได้ 

      

40 การแบ่งปันเครื่องเทศและสมุนไพรแก่กันและกัน ท าให้สมาชิกใน
ชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างสันติและร่วมท าบุญ ถือศีล 

      

41 การใช้น้ าปัสสาวะแทนยารักษาโรคหลายโรค เป็นภูมิปัญญา ที่มี
เงื่อนไขให้ผู้สูงอายุรู้จักสร้างปัสสาวะให้สะอาด (สร้างบุญ) ด้วย
ตนเอง 

      

42 หากผู้สูงอายุเรียนรู้และเข้าใจระบบนิเวศของวัชพืชหรือสมุนไพร 
อาทิ หูเสือ ใบขี้ไก่ (ใบสาบเสือ) ขี้นาก ว่านกาบหอย ฯลฯ ก็จะรู้
และรักษาเภสัชวัตถุเหล่านี้ให้เป็นพืชหาง่ายใช้คล่อง 

      

43 ผู้สูงอายุหรือคนรุ่นใหม่ขาดความเข้าใจ คือไม่รู้ว่า ข้าวและผักเป็น
ยา ครั้นเจ็บป่วยก็รับประทานยาเคมีแทน 

      

44 ผู้สูงอายุควรฝึกตนงดเว้นอาหารและพฤติกรรมบางอย่างตามศีล 5 
และข้อห้าม (ข้อคะล า) ตามหมอแผนโบราณและปัจจุบัน 
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45 การมีส่วนร่วมในบุญประเพณี 12 เดือน ท าให้ผู้สูงอายุได้เข้า
สัมพันธ์ในระบบ “บวร” (บ้าน วัด โรงเรียน) สร้างศรัทธาและมี
ความสุขด้วยเป้าหมาย “บุญ” 

      

46 กระบวนระบบ “บวร” ท าให้ผู้สูงอายุมีเพ่ือร่วมทางบุญ และได้น า
ผลผลิตจาก สวนป่านาไร่ ไปรับประทานที่วัด และแจกจ่ายแบ่งปัน
กันอย่างมีความสุข 

      

47 ศีล สมาธิ ปัญญา คือบันไดเจริญภาวนา เพ่ือพัฒนาจิตเข้าสู่  
“บุญ” (บุญกิริยาวัตถุ 10) ที่สัมพันธ์กับกิจกรรมในสวนป่านาไร่ 

      

48 ผู้สูงอายุที่มีภูมิรู้เรื่องโภชนาบ าบัดและเภสัชวัตถุ จะผสมผสาน
ความรู้ของตนกับการรักษาโดยแพทย์แผนต่าง ๆ การสังเกต
อาการตนเอง เป็นหมอดูแลตนเองจะช่วยให้อาการเจ็บป่วยทุเลา/
หายเร็ว 

      

49 สาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากการใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสม เช่น
รับประทานอาหารรสจัด รับประทานอาหารเป็นพิษ ผงชูรส นอน
น้อย ฯลฯ แก้ไขด้วยการปฏิบัติศีล คืองดเว้นพฤติกรรมนั้น ร่วมกับ
การใช้โภชนาบ าบัดและเภสัชวัตถุไร้สารพิษ จึงหายโรค 

      

50 สาเหตุของความเจ็บป่วยที่เกิดจากวิบากกรรม หรือไม่ทราบ
สาเหตุ แก้ไขด้วยการละบาป บ าเพ็ญบุญ ท าจิตใจให้ผ่องใส  

      

51 ใครที่ศรัทธาสิ่งใด ๆ ว่ารักษาโรคได้ มักจะหายโรคอย่างรวดเร็ว 
เพราะเขาไม่กลัวในโรค แต่เป็นการหายชั่วคราว เมื่อกลับมาเป็น
อีกมักใช้สิ่งเดิมรักษาไม่หาย เพราะไม่ได้แก้ไขโรคนั้นที่ต้นเหตุ คือ
ไม่ได้ล้างความชอบชังในสิ่งต่าง ๆ เช่นการชอบในอาหารรสหวาน
ของผู้ป่วยเบาหวาน ฯลฯ 

      

52 วิธีการดูแลสุขภาพใด ๆ เช่นการใช้โภชนาบ าบัด เภสัชวัตถุ ฯลฯ 
ถ้าท าควบคู่กับการเพ่ิมศีล (อธิศีล) ให้เหมาะสมกับฐานจิตของตน 
เช่นท าศีล 5 ให้บริสุทธิ์ขึ้น เช่นลดการรับประทานเนื้อสัตว์ ลดการ
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รับประทานสิ่งที่เป็นพิษต่อร่างกาย เพ่ิมเป็นศีล 8 ด้วยการลดมื้อ
อาหารลง ฯลฯ จะเกิดประโยชน์สูงสุด 

53 พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กรรมที่ท าให้มีโรคมาก เจ็บป่วยง่าย คือเป็น
ผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์” การรักษาศีลโดยเฉพาะศีลข้อ 1 คือ ไม่
ฆ่าสัตว์ (สัตว์ คือ ตัวเรา หรือคนอ่ืน หรือสัตว์อ่ืน) หรือท าให้
เกิดผลโหดร้ายรุนแรงกับสัตว์ใด ๆ โดยเจตนา รวมถึงไม่ก่อโรค ไม่
เบียดเบียน ไม่ฆ่าชีวิตตนเอง ด้วยความกลัวตาย กลัวโรค เร่งผล 
กังวล และความโกรธที่รุนแรง ช่วยให้อาการเจ็บป่วยทุเลา/หายได ้

      

54 เมื่อมีความเจ็บป่วย ให้ท าความดี 4 อย่างนี้ ด้วยความยินดี จริงใจ 
จะช่วยให้ความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว คือ 1) ส านึกผิด หรือยอมรับ
ผิด 2) ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม 3) ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีอันนั้น 
และ 4) ตั้งจิตท าความดีให้มาก ๆ คือ ลดกิเลสให้มาก ๆ เกื้อกูล
ผองชนและหมู่สัตว์ให้มาก ๆ  

      

55 การยึดมั่นถือมั่นในความไม่มีโรคเช่นในอดีต เป็นการท าทุกข์ไปทับ
ถมตน เพ่ิมทุกข์ให้ตนเอง โรคจึงทุเลา/หายช้า ผู้สูงอายุควรท าจิตรู้
ความจริงตามความเป็นจริง พยายามปล่อยวางให้เป็น อาการ
เจ็บป่วยจึงทุเลา/หายเร็ว 

      

56 การคิดที่เป็นทุกข์ เพ่ิมความรุนแรง ความเรื้อรังของโรคทุกโรค 
ทุกข์ทางใจหายได้ด้วยความเชื่อเรื่องกรรม และการลดกิเลสด้วย
การยินดีในความไม่ชอบไม่ชัง ไม่ยึดมั่นถือมั่นในทุกสิ่ง  

      

57 วิธีการคิดที่ไม่ทุกข์ คือการลดกิเลส คือลดความชอบชังในทุกสิ่ง 
สิ่งที่เป็นโทษ ก็ตัดออก สิ่งที่เป็นประโยชน์ ก็พ่ึงอาศัย ถ้าต้อง
อาศัยสิ่งที่เป็นโทษ ก็ยอมรับในกรรมที่ท ามาอย่างเต็มใจ ด้วยการ
พิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลส (ความไม่เที่ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตัวตน
ของกิเลส) 

      

58 กิจกรรมในสวนป่านาไร่ ท าให้ฝึกวางใจ ปล่อยวางความยึดมั่นถือ
มั่นในผลผลิต และมุ่งท าเหตุคือการดูแลพืชให้อยู่ในภาวะที่ดี ซึ่ง
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สามารถน ามาใช้กับการวางใจ ปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นใน
ผลการรักษาอาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุ 

59 การท าบุญกิริยาวัตถุ ด้วยการแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ โดยให้เภสัช
วัตถุ ให้ความรู้เรื่องการใช้เภสัชวัตถุ และการท าตนเป็นตัวอย่าง 
จะช่วยให้อาการเจ็บป่วยของผู้สูงอายุทุเลา/หาย และไม่กลับมา
เป็นอีก 

      

60 การปลูกพืชผักสมุนไพรไร้สารพิษ รับประทานเองที่บ้าน ช่วยลด
ปัญหาอาการเจ็บป่วยได้ ท าให้อาการเจ็บป่วยทุเลา/หายได้ส่งผล
ต่อสุขภาพกายท่ีแข็งแรงและใจที่เป็นสุขได้ 

      

 
ส่วนที่ 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติมเรื่องเภสัชวัตถุพรรณนาในสวน ป่า นา ที่สัมพันธ์กับบุญของผู้สูงอายุใน
ประเทศไทย 

 
 
 
 
 

***** ขออนุโมทนาบุญทุกท่านที่กรุณาเสียสละให้ข้อมูลเพื่อประโยชน์สุขต่อมวลมนุษยชาติ***** 



ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ - สกุล    นางสาวผุสดี  เจริญไวยเจตน์ 
วัน เดือน ปี เกิด  28  มกราคม พ.ศ. 2518 
ที่อยู่ปัจจุบัน   บ้านเลขที่  158 ม. 11 ถ.วิธานธรรมวัตร ต าบลทรงคะนอง อ าเภอ                       

พระประแดง  จังหวัดสมุทรปราการ  รหัสไปรษณีย์ 10130 
ประวัติการศึกษา   พ.ศ. 2529 จบการศึกษา ประถมศึกษา โรงเรียนอาษาวิทยา 
    จังหวัดสมุทรปราการ 
    พ.ศ. 2532 จบการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี 
    จังหวัดสมุทรปราการ 
    พ.ศ. 2535 จบการศึกษา มัธยมศกึษาตอนปลาย โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี  
    กรุงเทพมหานคร 
    พ.ศ. 2539 จบการศึกษา บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  
    กรุงเทพมหานคร 
    พ.ศ. 2545 จบการศึกษา ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
    มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ กรุงเทพมหานคร 
    พ.ศ. 2562 จบการศึกษา ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนา- 
    ภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ต าแหน่งหน้าที่การงาน ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตแห่งประเทศไทย 
    จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ สวนป่านาบุญ 1 อ าเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร 

 
 


	1 ปกนอก ใน
	2 กิตติกรรมประกาศ
	3 บทคัดย่อไทย
	4 บทคัดย่ออังกฤษ
	5   สารบัญ
	6 บทที่ 1
	7  บทที่ 2
	8  บทที่ 3
	9 บทที่ 4
	10 บทที่  5
	11. 1 บทที่  6
	11.2  บทที่  6  ตารางที่  4
	11.2 .1  ใบเปล่า   ตารางที่  4
	11.3 บทที่ 6  ต่อ
	12  บทที่ 7
	13  บทที่  8
	14  บทที่ 9
	15 บรรณานุกรม
	16 ภาคผนวก  ภาคผนวก  ก
	17  ภาคผนวก ข
	18  ภาคผนวก  ค
	19 ประวัติผู้วิจัย

