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กติตกิรรมประกาศ 

 

วทิยานิพนธ์ เรื�อง “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” ฉบบันี!  สําเร็จลุล่วงได ้ขอ
กราบขอบพระคุณศาสตราจารย ์ดร.นพ.กระแส ชนะวงศ์ รองศาสตราจารย ์ดร.อจัฉรา ภาณุรัตน์ 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.มาลินี อุทธิเสน คณะกรรมการที�ปรึกษาวิทยานิพนธ์และคณาจารยทุ์กท่าน 
ที�เมตตาให้กาํลงัใจ ให้คาํปรึกษาชี!แนะแนวทางในการเรียนรู้และแนวทางดาํเนินการวิจยั ผูว้ิจยัขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที�นี! 

ขอกราบขอบพระคุณผูเ้ชี�ยวชาญตรวจสอบคุณภาพเครื� องมือ ที�กรุณาให้ข้อมูล ให้
คาํปรึกษา ตลอดจนชี!แนะแนวทางการสร้างเครื�องมือในการทาํวิจยัในครั! งนี!  ขอกราบขอบพระคุณ
ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการเผยแพร่การแพทยว์ิถีพุทธ ที�วิพากษ์ วิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสําคญั ให้ขอ้มูล
แก่ผูว้จิยัในครั! งนี!  ผูว้จิยัจึงขอกราบขอบพระคุณเป็นอยา่งสูงไว ้ณ ที�นี! 

ขอขอบคุณเพื�อนนักศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวิชายุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค 

ทุกท่านที�มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษา การลงพื!นที�ภาคสนามเพื�อเก็บขอ้มูลวิจยั ทาํให ้

การทาํวจิยัครั! งนี!ประสบผลสาํเร็จลุล่วงดว้ยดี 

ทา้ยที�สุดนี!  ขอบพระคุณจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทุกท่านที�ร่วมบาํเพ็ญช่วยเหลือเกื!อกูล  
จนงานวจิยันี!สาํเร็จลุล่วงไดด้ว้ยดี 
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บทคดัยอ่   
 

การวิจยัเรื� อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นีA เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ  1) ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 
ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม    2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติ
พนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  และ  3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้าง
ยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

ผลการวจิยั 
1. การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการนาํเอาจุดดีของการดูแลสุขภาพของแต่ละชาติพนัธ์ุ ไดแ้ก่ 

วิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทัAง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพืAนบา้น 
รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มาบริหารจดัการองคค์วามรู้ประยุกต์ผสมผสาน    
บูรณาการดว้ยหลกัธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัฯ 
ประยุกตใ์ชใ้ห้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้ม ในปัจจุบนัไดเ้ผยแพร่องคค์วามรู้กระจายไปสู่
บุคคล กลุ่มคนหรือหน่วยงานทัAงในและต่างประเทศ โดยมีจุดเด่นที�เน้นการสร้างสุขภาวะ แกไ้ข
หรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ โดยใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ด้วยวิธีที�
เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ�งพาตนเองไดใ้ชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกตเ์ขา้กบัวิถี
ชีวิตได ้และมีความย ั�งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกืAอกูลมวล
มนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี เหมาะสมอย่างยิ�งกบัการ
สร้างสุขภาวะ เพื�อแกปั้ญหาสุขภาพ ณ สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ย ํ�าแยใ่นปัจจุบนั โดย
สร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกืAอกลูมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี
สหายดี ในสังคมและสิ� งแวดล้อมที�ดี แต่ละชาติพนัธ์ุสามารถพึ�งตนในการสร้างสุขภาวะ และ
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สามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้เอืAอเฟืA อเกืAอกูลให้ผูอื้�นไดส้ร้างสุขภาวะต่อไป   เป็นการใชว้ิธีการแนว
ชาติพนัธ์ุวรรณนาในการพฒันางานสาธารณสุขชุมชน เพื�อมวลมนุษยชาติ  

2. รูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
จะใหค้วามสาํคญักบัเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทย์
วิถีพุทธในอนัดบัแรก คือ เทคนิคข้อ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส  
คบมิตรดี สร้างสังคมและสิ� งแวดล้อมที�ดี ในประเด็นความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็น 
จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ อนัดบัแรก คือ การอยากช่วยผูอื้�นให้พน้ทุกข ์อยากทาํความดี อยากส่งต่อสิ�งดี ๆ 
ในส่วนของปัจจยัความสาํเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ สิ�งสําคญัอนัดบัแรก คือ การปฏิบติัธรรม ลด ละ เลิก บาป บาํเพญ็กุศล       
ใจเบิกบาน ไร้กงัวล  

3. องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธมีทัAงสิAน 11 องค์ประกอบ ซึ� งนาํมาสร้าง
ขอ้เสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ทัAงหมด 11 นโยบาย ประกอบด้วย        
1) การรู้หรือพุทธะโดยตวัอย่างหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ�งที�ประหยดั 
เรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั ทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดี
สหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 2) หลกั
ปฏิบติัหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา 3) การใชธ้รรมะตาม
หลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม
ป้องกนัรักษาและฟืA นฟูสุขภาพ    4) แพทยว์ิถีธรรม เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ 
5) สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและผาสุก 6) การสื�อสารผา่นออนไลน์
และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถี
ธรรมชาติ และแพทยว์ถีิธรรม คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั 
7) ชื�อ อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจ็บป่วย  8) หมอที�ดีที�สุด 
ในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกืAอกูลผูอื้�น  9) คุณธรรม 
ความกตญัcูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้ความรู้มาเสียสละและเกืAอกูลมนุษยชาติ            
10) ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ 11) อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้
ประโยชน์ตัAงแต่ระยะเริ�มตน้ของผูป่้วย และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการ
ทุเลาความเจบ็ป่วย  
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ABSTRACT 

 

Research entitled “Buddhist Medicinal Volunteer for Humankind” was a 

mixed method research between ethnography research and action research. The 

research objectives were : 1) to study the history of Buddhist Medicine from archive 

and medias of people practicing Buddhist Medicine of Boonniyom Institute from 1995 

to 2015,   2) to study the form of Buddhist Medicinal volunteers for various ethnic 

groups of humankind, and 3) to analyze the factors in development of Buddhist 

Medicine and create the expansion strategy at community level of Buddhist Medicinal 

volunteer for Humankind. 

Results are shown as the followings. 

1. Buddhist Medicine is integration of strengths from different ethnic health 

care which are 4 healthcare sciences: modern, traditional Thai, alternative and local 

medications, combined with Eight Elements of Holistic Health of Boonniyom Institute, 

Buddhism Dhamma and Sufficiency Economy Principle of His Majesty the King 

appropriately applied to Thai environmental society. It is disseminated to personnel, 

group or entity both domestic and international at present. The knowledge has a 

strength at creating wellness, correcting or minimizing health problem at root caused 

by using the most frugal but highest benefit approach, technique that is simple, quick-

result, self-dependable, mainly local resources. It is applicable with way of life, 

sustainable and appropriate with creating wellness in order to solve health problem in 
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social economy condition and deteriorating environment at present, and creating 

Buddhism in oneself together with helping humankind by cooperation among good 

friends in good society and environment. Each country can depend on itself in creating 

wellness and transferring knowledge to help others to create wellness further, using 

ethnography in developing community healthcare for humankind.  

2. With regards to forms of various ethnic groups of Buddhism Medicinal 

volunteers, the volunteers focus on Hot and Cool balancing techniques or healthcare 

techniques according to each principle in Buddhist Medicine. The first technique used 

is the 8
th
 technique of practicing Dhamma, abandoning sin, making merit, clarifying 

one’s mind, seeking good friends, and creating good society and environment. The 

motives for the Buddhist Medicine volunteers are; firstly, their wish to help others 

from suffering / to do good deed / and to pass on good thing. The most important 

factor of success, problem/obstacle in self-dependence and helping other to achieve 

wellness according to Buddhist Medicine Principle is practicing Dhamma, lessen, 

abandon and quit sin as well as make merit, thus having joyful mind, no worry.  

3. There are 11 elements in developing Buddhist Medicine and these are 11 

policy proposals at expansion of Buddhist Medicinal volunteers for humankind at 

community level. They compose of 1) It is to be enlightened, awakened as Lord 

Buddha by living an exemplary life, solving problem at root cause and using frugal, 

simple and ubiquitous thing in order to live daily life, create faith, power of good 

community, good society and environment as well as power of sacrifice, enrich their 

volunteering.  2) There are 9 practical principles / balancing techniques / 9 medicine 

pills to alleviate sickness symptoms. 3) It is to apply Dhamma according to Buddhism 

to balance hot and cool abandon sin, make merit and clarify one’s mind, resulting in 

health promotion, prevention, healing and rehabilitation.  4) Dhamma Medicine is an 

alternative medication in healthcare. 5) Society, environment and place influence 

sound, and bliss full health of body and mind. 6) Communication via online or printed 
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media influences in promoting, helping people and creating belief or faith in way of 

nature, and Dhamma Medicine as a health unit which benefit Buddhists, mainly.        

7) “Morkeaw” food makes body comfortable, light-weighted and energized as well as 

relives sickness symptom. 8) The slogan, “The best doctor is yourself”, is learning to 

depend oneself from suffering and help others. 9) There are virtue and gratitude to the 

sacrificing doctor by using knowledge to sacrifice and help humankind.  10) Happiness 

is a goal of Buddhist Medicine.  11) Tasteless balancing vegetarian food is utilized 

since early stage of patient. while normal-taste, green veggie food is essential in 

relieving sickness.  
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  สารบัญภาพ 

ภาพที�  หนา้ 
1 การปลูกพืชเชิงเดี�ยวยางพาราบนภูเขาทั�งลูกในประเทศลาวและจีน……….. 7 
2 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ บา้นนํ�าฟ้า อาํเภอเมือง จงัหวดัเวยีงภูคา ประเทศ

ลาว เมื�อวนัที� 25 กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2557…………………………………….. 
 

8 
3 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ หมู่บา้นไทลื�อม่านติ�วเมืองเชียงรุ่ง (อาํเภอเมือง 

จงัหวดัสิบสองปันนา มณฑลยนูนาน ประเทศจีน) เมื�อวนัที� 26-27 กุมภาพนัธ์ 
พ.ศ. 2557…………………………………………….……………………… 

 
 

8 
4 การเก็บขอ้มูลภาคสนาม ณ ประเทศกมัพูชา ระหวา่งวนัที� 12-14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 พบบา้นไมใ้ตถุ้นสูงสร้างแบบเรียบง่าย ภาพจาํหลกันครธม แสดง
ถึงการดูแลสุขภาพโดยการขดูซา และวิถีการดาํเนินชีวิต ภาพพระพกัตร์ของ
พระโพธิสัตวสี์�ทิศจาํนวนมากที�นครธม….…………………………….….… 

 
 
 

13 
5 การเก็บขอ้มูลภาคสนามณประเทศเวียดนาม ระหวา่งวนัที� 12-14 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2556 แสดงถึงจุดเด่นของวฒันธรรมการประณีตประหยดัของชาว
เวยีดนาม จะเก็บเศษวสัดุต่าง ๆ มาตากเพื�อทาํเชื�อเพลิงใชโ้ต๊ะหรือเกา้อี� เล็ก ๆ
สาํหรับนั�งรับประทานอาหาร เปลญวนสามารถเคลื�อนยา้ยไปผกูโยงในที�ต่าง ๆ 
ไดง่้าย และการรับประทานพืชผกัผลไมเ้ป็นหลกั…………..……………..…. 

 
 
 
 

14 
6 กรอบแนวคิดในการวจิยั………………………………………..………….… 151 
7 ผูว้จิยักบัครอบครัวตระกลู “มีทรัพย”์ ในช่วงวยัมธัยมศึกษาตอนปลาย….….... 182 
8 อาหารมงัสวรัิติปรับสมดุล เช่น ผกัสด ผกัลวก  ขา้ว กบัขา้ว และถั�วธญัพืช….. 184 
9 ภาพหมอเขียวที�ใชใ้นงานกิจกรรมและการเผยแพร่สื�อของแพทยว์ถีิพุทธ…… 189 

10 ภาพป้ายหน้า “ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่า
นาบุญ 1” และ “มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย” อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร………………………………………….………………..... 

 
 

191 
11 ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพ และผลผลิตพืชผกัสมุนไพรและ

ผลไมต่้าง ๆ ณ ค่ายสุขภาพพึ�งตนฯ สวนป่านาบุญ 1 ตาํบลดอนตาล อาํเภอ
ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร…………………………………………………... 

 
 

192 
12 กิจกรรมต่างๆ ของค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ณ สวนป่า

นาบุญ 4 ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม…………………... 
 

193 



(26) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
13 ภาพป้าย “สวนป่านาบุญ 5” การอบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทย์

วถีิพุทธ ณ สวนป่านาบุญ 5 จงัหวดัระยอง และการทาํกิจกรรมแพทยว์ิถีพุทธ
สัญจรของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเครือข่ายภาคตะวนัออก…………………… 

 
 

193 
14 ภาพป้าย “มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย”  หน้าศูนยเ์รียนรู้สุขภาพ

พึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร………………………………………………………………….... 

 
194 

15 ภาพหมู่เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้ภาค
กลาง ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก และภาคตะวนัตก ตามลาํดบั……………….. 

 
196 

16 ภาพหมู่เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ดลัลสัเทก็ซสั-อเมริกา อเล็กซานเดรีย
หลุยเซียน่า-อเมริกา และ ฟลอริดา้-อเมริกา ตามลาํดบั…………………...….. 

 
196 

17 ภาพกราฟแสดงร้อยละจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย  
(หมอเขียว) ปี 2558……………………………………………….…………. 

 
197 

18 ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพนัธ์แท)้ และประชุมจิตอาสาทั�วประเทศ วนัที� 30 
เมษายน 2554 และค่ายแฟนพนัธ์แท ้ครั� งที� 6 มอบปลอกแขนจิตอาสารุ่น 2 
วนัที� 27 ตุลาคม 2555 ตามลาํดบั ณ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร………………………………………………………………..….... 

 
 
 

201 
19 กิจกรรมการลงแขกในค่ายพระไตรปิฎกครั� งที� 5 ณ สวนป่านาบุญ 1 จงัหวดั

มุกดาหาร วนัที� 6 กรกฎาคม 2555 และค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิพุทธ สาํหรับ
นกับวชหมู่บา้นพลมั ณ ชุมชนมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดั 
อุบลราชธานี วนัที� 18 เมษายน 2555 ตามลาํดบั…...………...….…………… 

 
 
 

201 
20 การอบรมค่ายสุขภาพในต่างประเทศ ครั� งที� 1 ณ รัฐแคลิฟลอเนีย สหรัฐอเมริกา 

วนัที�  4  พฤษภาคม 2555 และค่ายสุขภาพ 1 วนั  ณ วดัพุทธบูชา ธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร วนัที�  19  ตุลาคม  2555 ตามลาํดบั……...………………… 

 
 

202 
21 โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม  เพื�อการ

พึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจ
ในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา  ณ เรือนจาํกลาง
นครพนม  ระยะเวลาโครงการ 1 ปี……………….…………………..……… 
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(27) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�  หนา้ 
22 โครงการรวมใจภกัดิP  ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์   ถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยูห่วัเนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วนัที� 5 
ธนัวาคม 2554 โดยมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทย์
วถีิธรรมไดร่้วมกนัปลูกตน้มเหสัก-สักสยามินทร์ จาํนวนทั�งสิ�น 3,304 ตน้ ณ  
สวนป่านาบุญ 1, 2,3, และ 4  ในพื�นที�รวม 230 ไร่…………..……………… 

 
 
 
 

204 
23 นายใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่ง

ประเทศไทยได้รับการประสานจากมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชสมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดายามบรมราชกุมารี   ให้แสดงปาฐกถาในงานประชุมสัก
นานาชาติ (World Teak Conference 2013) หัวขอ้ “สวนป่านาบุญ เพื�อมวล

มนุษยชาติ” (Living in Harmony with Nature-Our Contribution to Well-
Being of Mankind) เมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2556  ณ โรงแรมเซ็นทรัลทารา 
แกรนดเ์ซ็นทรัลเวลิด ์ กรุงเทพฯ………………….……………….………… 

 
 
 
 
 
 

207 

24 การจดัอบรมค่ายสุขภาพการแพทยว์ถีิพุทธ (เทคนิค 9 ขอ้) ณ สวนป่านาบุญ 1 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร…………………………….……………… 

 
209 

25 ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพนัธ์ุแท ้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ)  เดินตามรอยบาท
พระศาสดา  ณ สวนป่านาบุญ 1 จ. มุกดาหาร ระหว่างวนัที� 19-23 ตุลาคม  
2557………………………………………………………………….……… 

 
 

210 
26 ขอ้มูลองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ได้แก่ หนงัสือ  

วารสาร แผ่นพบั  แผ่นการ์ดต่างๆ และสื�อที�จดัทาํในรูปของซีดี ดีวีดี วีซีดี 
และเอม็พีสาม (CD, DVD, VCD และ MP3) เป็นตน้ ………………………. 

 
 

211 
27 การให้บริการความรู้/ ขอ้มูลการแพทยว์ิถีพุทธ ผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยม

ทีว…ี……………………………………………………………………..…... 
 

212 
28 การใหบ้ริการความรู้ และขอ้มูลการแพทยว์ถีิพุทธ ผา่นสถานีโทรทศัน์หมอ

เขียวทีวอีอนไลน์ โดยปกติจะเป็นการออกอากาศสดการบรรยายสุขภาพของ
หมอเขียว ในค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรม ณ ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 1-5 และ ณ 
สถานที�ของเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธต่างๆ…………….……………………… 

 
 
 

213 
   



(28) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�  หนา้ 
29 หนา้โฮมเพทหรือหนา้หลกัของเวปหมอเขียวดอทเน็ต www.mokeaw.net 

การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นระบบอินเตอร์เน็ต….…...   

 
213 

30 ตวัอยา่งของรางวลัและเกียรติบตัรต่างๆ ที�มีต่อการปฏิบติังานของการแพทย์
วถีิพุทธ…………………………………………………………………….. 

 
235 

31 ผูที้�ตอ้งการทดสอบวา่สิ�งใด ๆ นั�นเป็นประโยชน์ (ถูกกนั) กบัตนหรือไม่ ให้
สัมผสักบัสิ�งนั�น แลว้เอานิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ขา้งใดขา้งหนึ� งชนกนัให้เป็น
ลกัษณะวงกลม เกร็งใหแ้น่น…………………...…………………………… 

 
 

300 
32 ให้อีกคนหนึ� งสอดนิ�วชี� ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลมดงักล่าวจากดา้นหน้า

ของผูส้อดนิ�วโค้งเข้ามาหาตัวเองเหมือนตะขอ แล้วออกแรงดึงง้างให้
นิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� แยกออกจากกนั คนที�เกร็งนิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็น
วงกลมกบัคนที�ใชนิ้�วชี� ทั�งสองงา้งออก จะตอ้งออกแรงโดยประมาณให้เท่า
เดิมทุกครั� ง…………………………………………………………………. 

 
 
 
 

301 
33 การตรวจสอบโรคหรือความไม่สมดุลของร่างกาย ดว้ยการใหค้นหนึ�งสัมผสั

กบัผูที้�มีโรค หรือความไม่สมดุลของร่างกาย ณ อวยัวะใด โดยสัมผสัผิวหนงั
ที�ตรงตามอวยัวะที�ตอ้งการทดสอบโดยสัมผสัผา่นผา้ (เสื�อ) ของผูน้ั�น ๆ…… 

 
 

302 
34 ชุมพล ยอดสะเทิน ประคองภรรยา เตือนใจ จนัทะ มาให้สัมภาษณ์ หลงัจาก

ออกจากโรงพยาบาลมาพกัฟื� นที� “ศูนยเ์รียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านา
บุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร” เมื�อวนัที�  5 กรกฎาคม 2556……….. 

 
 

375 
35 เตือนใจ จนัทะ สุขภาพแขง็แรงดี หลงัจากปฏิบติัตวัต่อเนื�องมาประมาณ 1 ปี

ครึ� ง หายดีแล้ว มาเขา้ค่าย ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร เมื�อวนัที�  21 
ธนัวาคม 2557 หนา้ตายิ�มแยม้แจ่มใสมีความสุข……………………………. 

 
 
 

376 
36 ภาพถ่ายเตือนใจ จนัทะ กบัครอบครัว ขณะที�ป่วยพกัฟื� นเมื�อกลางปี 2556 

และหลงัจากหายแลว้สุขภาพแขง็แรงดี เมื�อเดือนธนัวาคม 2557…….……... 
 

378 
37 ผูว้จิยัถ่ายภาพกบันายแพทยช์ยัพร กนักา อดีตผูอ้าํนวยการศูนยม์ะเร็งลพบุรี 

เมื�อผูว้จิยัไดไ้ปบรรยายค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมที�จดัโดยเครือข่ายจิตอาสา
ในจงัหวดัลพบุรีเมื�อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555………………..…………..… 

 
 

380 



(29) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
38 คุณทรงกลด นาคอร่าม ให้สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2557 พร้อมแสดง

ขอ้มูลเกี�ยวกบัผลสุขภาพตาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ�ง……………...……...… 
 

381 
39 คุณคฑาวฒิุ เอกตาแสง ใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2555…..………… 382 
40 คุณป้าปาน กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิP  ใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2555…. 385 
41 คุณยุวดี นโมชัยยากร ให้สัมภาษณ์ ณ ค่ายสุขภาพยูเอสเอ เมื�อวนัที� 26 

กนัยายน 2557………………………………………………........................ 
 

386 
42 คุณอรรถวรรณ  หงอสุวรรณ ใหส้ัมภาษณ์ ณ ค่ายสุขภาพยเูอสเอ เมื�อวนัที� 25 

กนัยายน 2557…………………………………………..……....................... 
 

389 
43 คุณนิตยา สิทธิประเสริฐ ใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2557………….... 391 
44 แผลที�หนา้ แขนและขา ที�เคยแฉะ ๆ  กลบัแหง้และสะอาด  สีของแผลลดความเขม้ลง...... 393 
45 คุณรักบุญ อโศกตระกลู ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2555…………… 393 
46 คุณสุนนัทา เพียวไพบูลย ์ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2555 …………... 398 
47 พอ่แดงและแม่อุ ๊ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อปี 2556……………………………..…….. 400 
48 ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ในค่ายสุขภาพแพทย ์

วถีิธรรม เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2558………...………………………...……… 
 

403 
49 คุณสุนทร เอี�ยมพินิจ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 17 มิถุนายน 2556………………. 405 
50 คุณกิ�งแกว้  ฉัตรมณีวฒันา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมบาํเพ็ญกิจกรรมค่าย

สุขภาพ ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 3 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี………………………….………...…….. 

 
 

406 
51 คุณตะวนัเดือน วรรณวงษ ์ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ไดร่้วมบนัทึกภาพในค่าย

พระไตรปิฎก จิตอาสา-แฟนพนัธ์ุแท ้เดือนตุลาคม 2557……………..……… 
 

408 
52 คุณสุชนา ทิวถนอม จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้ร่วมบันทึกภาพในค่าย

พระไตรปิฎก จิตอาสาแฟน-พนัธ์ุแท ้เดือนตุลาคม 2557…………………….. 
 

410 
53 คุณอิทธิชยั จนัทชาติ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ภาพถ่ายเมื�อร่วมกิจกรรมงาน 

“วชิชาลยับรรดาบณัฑิตบุญนิยม ครั� งที� 3” ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อาํเภอ 
วารินชาํราบ จงัหวดัอุบลราชธานี ระหวา่งวนัที� 28 ธนัวาคม 2557 –  3 มกราคม 
2558………………………………………………………………………….. 

 
 

413 

54 ภาพถ่าย X-ray แขนขา้งขวาของ จิตอาสา อิทธิชยั จนัทชาติ………….……... 416 



(30) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
55 ขาขา้งขวาเมื�อไปถึงโรงพยาบาลไดรั้บการทาํแผลและเขา้เฝือกไวแ้ต่ยงัมี

เลือดยงัไหลไม่หยดุ………………………………………………............... 
 

416 
56 ผูว้จิยัแวะเยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั  เมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558……………... 416 
57 แม่ครั�ง มีทรัพย ์และพี�น้องจิตอาสาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร มา
เยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั ที�โรงพยาบาล…….………………………………….. 

 
 

417 
58 นกักายภาพบาํบดัพาฝึกเดิน และแผลเนื�อแดงหลงัเทา้ดา้นขวา ก่อนแพทย์

อนุญาตใหก้ลบับา้นได…้…………………………………………….......... 
 

417 
59 มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน เมื�อมาดูแลรักษาสุขภาพและเขา้ค่ายสุขภาพ

แพทยว์ิถีธรรม ที�สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร เมื�อ
เดือนกุมภาพนัธ์และเมษายน พ.ศ. 2556 และผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์
ศูนยสุ์ขภาพเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด…์……………………………. 

 
 
 

418 
60 คุณบวรรัตน์  เอื�อจิตรญาณ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2555……… 419 
61 คุณเกริกศกัดิP  คุณเกษม ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557………….. 422 
62 คุณภูมิพงศ ์หลงัจากไดท้าํกวัซาที�หนา้ ศีรษะ คอ บ่า ไหล่และหลงั จากสีที�

เห็นบนผิวหนงั แปลผลไดว้า่มีพิษสะสมในระดบัที�มาก ซึ� งไดใ้ห้ขอ้มูลไว ้
เมื�อวนัที� 31 พฤษภาคม 2555………………………………………………. 

 
 

425 
63 คุณอดุงวิทย ์ภาพเปรียบเทียบก่อนเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมเมื�อ พ.ศ. 

2551 และหลงัจากไดดู้แลรักษาตวัเองตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธมา 6 ปี 
อาการบวมต่อมนํ�าเหลืองที�คอหายได…้…………………………………… 

 
 

426 
64 ผูเ้ขา้อบรมฝึกปฏิบติั ยาเม็ดที� 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ 

กายบริหาร ในค่ายอบรมสุขภาพ ณ สถาบันฝึกอบรมผู ้นํา  จังหวัด 
กาญจนบุรี วนัที� 12-18 มิถุนายน 2554………...…………………………...   

 
 

2483 
65 ผูเ้ขา้อบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สถาบนัอบรมผูน้าํ 

จงัหวดักาญจนบุรี ระหวา่งวนัที�  12-18  มิถุนายน  2554 ร่วมถ่ายภาพหมู่ใน
วนัสุดทา้ยของค่าย……..…...……………………..................................... 

 
 

2483 
66 ผูว้จิยับรรยายค่ายสุขภาพ ณ แดนอโศก จ.นครปฐม วนัที� 4 กุมภาพนัธ์ุ 2556 2484 

   



(31) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�  หนา้ 
67 การบรรยายค่ายสุขภาพ 1 วน้ ณ สโมสรนายทหารศูนยก์ลางทหารปืนใหญ่ 

จงัหวดัลพบุรี วนัที� 21 มิถุนายน 2555……………………………………...      
 

2484 
68 การอบคมค่ายสุขภาพ วนัที� 18 กนัยายน 2554 ที� อาํเภอพนสันิคม จงัหวดั

ชลบุรี............................................................................................................. 
 

2485 
69 ผูว้ิจยัและทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ� าท่วมที�    

จงัหวดัปทุมธานี วนัที� 27 ตุลาคม 2554……………………….………….... 
 

2485 
70 ผูว้ิจยัและทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ� าท่วมที�     

จงัหวดันนทบุรี วนัที� 28 ตุลาคม 2554…………………………………....... 
 

2486 
71 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร………………………………………….. 

 
 

2486 
72 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล        
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร…….……………………………….........             

 
 

2487 
73 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร.……………………………………......... 

 
 

2487 
74 กิจกรรมโรงบุญแจกอาหารมงัสวรัิติแก่ประชาชนในวนัพ่อ 5 ธนัวาคม และ

วนัแม่ 12 สิงหาคม เป็นประจาํทุกปี ณ หน้าตลาดสดเทศบาลดอนตาล       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร.……………………………………......... 

 
 

2488 
75 ผูว้ิจ ัยบรรยายอบรมค่ายสุขภาพ 1 วนั ณ ธนาคารเพื�อการเกษตรและ

สหกรณ์ สํานักงานใหญ่ นางเลิ�ง กรุงเทพมหานคร วนัที�   28  กันยายน  
2554……………………………………………….......…………………… 

 
 

2488 
76 ผูว้จิยับรรยาย ที�  มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช วนัที�  9 กนัยายน  2555 2489 
77 ผูว้ิจยับรรยายในงานสัมนามงัสวิรัตโลก มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ The 5th 

Southeast Asian Vegetarian Congress go Veg for a better World วนัที� 24 
พฤศจิกายน 2555……………………………………………...………….... 

 
 

2489 
  



(32) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
78 โครงการอบรมหลักสูตรการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม

หลกัการแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ ครั� งที� 3  วดัวางกาบรางสถานจงัหวดัน่าน 
วนัที� 2-6 กนัยายน 2556……………………………...……………..……….... 

 
 

2490 
79 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั� งที� 9 โดยกรมการพฒันาแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือกเมืองทองธานี  กรุงเทพ ฯ วนัที� 5 กนัยายน 2555…....... 
 

2490 
80 งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ  ครั� งที� 10 โดยกรมการพฒันาแพทยแ์ผนไทย

และการแพทยท์างเลือกเมืองทองธานี  กรุงเทพ ฯ วนัที�  7  กนัยายน  2556….... 
 

2491 
81 นกัศึกษาวทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ เขา้รับฟังการบรรยายการแพทยว์ิถีธรรม ณ 

วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศ วนัที� 17 สิงหาคม 2554…...………………....… 
 

2491 
82 บรรยายสุขภาพที�ศิริราชพยาบาล วนัที� 30 สิงหาคม 2554……………….....…. 2492 
83 การอบรมสุขภาพพึ� งตนวิถีธรรมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง โรงพยาบาล 

โพธาราม ร่วมกบั สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรีวนัที� 15 มกราคม 2556. 
 

2492 
84 โครงการสร้างเสริมสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ� งตนวิถีธรรม ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ จ.อาํนาจเจริญ วนัที� 4 กนัยายน 2556…........ 
 

2493 
85 ผูว้ิจ ัยร่วมเปิดหน่วยงานแพทย์วิถีธรรม ที�โรงพยาบาลโพธาราม จังหวดั

ราชบุรี…………………………………………………………………………. 
 

2493 
86 ผูว้ิจยัร่วม เปิดสํานักงานแพทยว์ิถีธรรม ที�โรงพยาบาลโพธาราม จงัหวดั

ราชบุรี………………………………………………………………………..... 
2494 

87 บรรยายสุขภาพ ณ วทิยาลยัพยาบาลทหารอากาศวนัที� 6 สิงหาคม 2556……...... 2494 
88 โครงการรักษ์สุขภาพแบบพึ� งพาตนเองโดยวิถีธรรม ณ วดัธรรมธีราราม    

จ.บุรีรัมย ์ โดยงานแพทยแ์ผนไทย โรงพยาบาลบุรีรัมย ์วนัที� 25-31 สิงหาคม 
2556………………………………………………...........…………………... 

 
 

2495 
89 ค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา   

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร วนัที� 19-23 ตุลาคม 2557…………………....….. 
 

2495 
90 ค่ายพระไตรปิฎก จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม เดินตามรอยบาทพระศาสดา   

สวนป่านาบุญ 1 จ.มุกดาหาร วนัที� 19-23 ตุลาคม 2557…………………..…... 
 

2496 
91 เดินจาริกจากสวนป่านาบุญ 4 (บ้านแดนสวรรค์) อาํเภอธาตุพนม เพื�อไป

สักการะพระธาตุพนม  อาํเภอธาตุพนม  เป็นระยะทางทั�งสิ�น 23 กิโลเมตร....... 
 

2496 



(33) 
 

    สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
92 โครงการรวมใจภกัดิP  ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระ

เจา้อยู่หัว  เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 
ธนัวาคม 2554 มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ไดป้ลูกมเหสัก-สัก 
สยามินทร์  จาํนวนทั�งสิ�น  3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 1 2 3 และ 4  ในพื�นที�
รวม 230 ไร่…………………………………………………………….….... 

 
 
 
 

2497 
93 ผูว้ิจยัและจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ถ่ายภาพร่วมกนัหน้าป้ายโครงการรวมใจ

ภักดิP  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 
ณ สวนป่านาบุญ 4  ในพื�นที�ประมาณ 120 ไร่…………………..…….…….. 

 
 
 

2497 
94 ผูว้ิจ ัยในฐานะประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทยได้รับการ

ประสานจากมูลนิธิอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
บรมราชกุมารี  ให้แสดงปาฐกถางานประชุมสักนานาชาติ (World Teak 
Conference 2013) หวัขอ้ “สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” "Living in 
Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of Mankind" วนัที� 
25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพฯ.... 

 
 
 
 
 

2498 
95 โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้  80 พรรษามหาราชินี  เฉลิมพระ

เกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ พระบรมราชินีนาถ  เนื�องในโอกาสพระราชพิธี
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 12 สิงหาคม 2555…………….. 

 
 

2499 
96 กิจกรรมการแพทยว์ถีิธรรม ณ เรือนจาํกลางนครพนม……………..……….. 2499 
97 ภาพปกวารสารกาํลงัใจและหนงัสือการวิจยัแพทยท์างเลือกวิถีธรรมกบัการ

สร้างสุขภาวะในเรือนจาํ ผูว้จิยัถ่ายภาพร่วมกบัทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
หนา้เรือนจาํกลางนครพนม………………………………………………..…   

 
 

2500 
98 โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม  เพื�อการ

พึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  ภายใต้การดําเนินงานตามโครงการ
กาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้พชัรกิติยาภา  ณ เรือนจาํ
กลางนครพนม  ระยะเวลาโครงการ 1 ปี (ธนัวาคม 2556 - พฤศจิกายน 2557) 
กิจกรรมประกอบด้วยการอบรมสุขภาพ  1-2  วนั เป็นประจาํทุกเดือน มี
ผูต้อ้งขงัหญิงเขา้ร่วมโครงการนี� ในเบื�องตน้ จาํนวน 200  คน…………….….   

 
 
 
 
 

2500 



(34) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
99 กิจกรรมลงทะเบียน – ตรวจสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  สวนป่านาบุญ 1  จ.มุกดาหาร…………………………………….  
 

 2501 
100 กิจกรรมลงทะเบียน – ตรวจสุขภาพ ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียง  สวนป่านาบุญ 1  จ.มุกดาหาร …………………………………… 
 

2502 
101 ผูเ้ขา้ค่าย ฟังการบรรยายหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ (ยา 9 เม็ด) ณ สวนป่านาบุญ 1 

จงัหวดัมุกดาหาร………………………..………………………………….. 
 

2504 
102 กิจกรรมแช่มือแช่เทา้ในนํ� าสมุนไพรที�ถูกกนั (ยาเม็ดที� 4) ณ โรงเรียน 

อุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม………..…………. 
 

2504 
103 รถการขับเคลื�อนงานแพทย์วิถีธรรมโดยทีมงานศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ 5     

อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง……………………………………………... 
 

2506 
104 ร่วมออกบูธกิจกรรมแพทยว์ิถีธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์

อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม………………………………………….. 
 

2506 
105 บูธกิจกรรมแพทยว์ถีิธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อาํเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม ฐานยาเมด็ที� 1 การดื�มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล……… 
 

2507 
106 บูธกิจกรรมแพทยว์ถีิธรรม 1 วนั ณ โรงเรียนอุ่มเหมา้ประชาสรรค ์อาํเภอธาตุ

พนม จงัหวดันครพนม ฐานยาเม็ดที� 5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ 
เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย……………………..…….. 

 
 

2507 
107 ขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ ไดแ้ก่ หนงัสือ  วารสาร แผ่น

พบั แผน่การ์ดต่างๆ………………………………………………………... 
 

2509 
108 ภาพแสดงหน้าปกหนังสือการแพทย์วิถีพุทธ สุขภาพพึ� งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงแต่ละเล่ม………………………………………………... 
 

2510 
109 สื�อสิ�งพิมพง์านเขียนต่างๆ ของผูว้ิจยั ที�ใชเ้พื�อการเผยแพร่การดูแลสุขภาพ 

พึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ที�จดัวางจาํหน่ายในกิจกรรมการอบรมค่าย
สุขภาพ………………………………………………………………..……. 

 
 

2514 
110 ผลงานสื�อสิ� งพิมพ์งานการเขียนหนังสือ การ์ด แผ่นพบั และวารสารต่างๆ

ของผูว้ิจยั ที�ใช้เพื�อการเผยแพร่การดูแลสุขภาพเพื�อการพึ� งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกั การแพทยว์ิถีพุทธ ที�วางจาํหน่ายให้กบัผูส้นใจ
ทั�วไปในกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพ ทุกค่ายที�จดัโดยศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 

 
 
 
  



(35) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
 1-5 เครือข่ายแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย และในการทาํกิจกรรมแพทย์

วถีิพุทธที�ไดรั้บการประสานมาจากหน่วยงานและองคก์รต่าง ๆ…………….. 
 

2515 
111 ภาพแสดงหน้าปกหนังสือการแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อเผยแพร่สัจธรรมและสืบ

สานพระพุทธศาสนา แต่ละเล่ม……………………………………………... 
 

2516 
112 ภาพแสดงหน้าปกหนังสือ “สัจจะกู้ชาติ” และ “ผลการดาํเนินการและ

ความก้าวหน้า ปี 2556-2557 โครงการรวมใจภักดิP  ปลูกมเหสักข์-สัก 
สยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั”…………….……………..… 

 
 

2517 
113 ผลงานสื�อ CD, DVD, VCD และ MP3ของผูว้จิยั………………...………….. 2518 
114 จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธให้คาํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล ในกิจกรรม 

“ตลาดวิถีธรรม” ณ ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร 
วนัที� 29 มกราคม 2558……………………………………………...……….. 

 
 

2519 
115 จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธให้คาํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล ยาเม็ดที� 5 การ

พอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของ
ร่างกาย ในกิจกรรม “ตลาดวิถีธรรม” ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1       
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร วนัที� 24 มีนาคม 2558……………….…… 

 
 
 

2519 
116 จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมใหค้าํปรึกษาปัญหาสุขภาพรายบุคคล…...…………... 2520 
117 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี 2520 
118 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี 2521 
119 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นสถานีโทรทศัน์หมอเขียว 

ทีวอีอนไลน์…………………………………………………..............……... 
 

2521 
120 ทีมงานจิตอาสาสื�อแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมเรียนรู้การทาํสื�อกบั

ทางสถาบนัสื�อบุญนิยม ณ ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ 1 วนัที� 21 มีนาคม 
2558…………………………………………………………..……………... 

 
 

2522 
121 ผู ้วิจ ัยรับเชิญไปออกรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย        

จงัหวดันครพนม………………………………………………………......… 
 

2523 
122 ขอ้มูลการติดตามการแพทยว์ถีิธรรม ไดท้างหมอเขียวดอทเนท……...…..…… 2523 
123 การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ที� 

www.morkeaw.net  หนา้แรกของเวป………..……………………………… 
 

2524 



(36) 
 

 สารบัญภาพ (ต่อ)  

ภาพที�  หนา้ 
124 การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต  

หมอเขียวทีว…ี……………………………….…………………………….... 
 

2525 
125 การให้บริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต - เฟสเพจ 

“หมอเขียวแฟนคลบั” ………….……………………………...…………….. 
 

2526 
126 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสบุ๊ค 

ของศูนยเ์รียนรู้สวนป่านาบุญ 1 และสวนป่านาบุญ 2……………………….. 
 

2527 
127 การให้บริการความรู้ และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต - 

เฟสบุค๊ ของศูนยเ์รียนรู้สวนป่านาบุญ 3 และสวนป่านาบุญ 4……………….. 
 

2528 
128 การใหบ้ริการความรู้/ ขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ – 

“MP3 บรรยายสุขภาพหมอเขียว” “ถอดเทปแยกหัวขอ้บรรยายแพทยว์ิถี
ธรรม” ……………………………………………………………………..... 

 
 

2529 
129 การให้บริการความรู้ และข้อมูลแพทย์วิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต 

เฟสบุค๊ กลุ่ม “หมอเขียว” และ กลุ่ม “ถาม-ตอบปัญหาสุขภาพ”……..…….... 
 

2530 
130 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ 

“รวบรวมภาพจิตอาสา – หมอเขียว”  “เพลงหมอเขียว”……………………... 
 

2531 
131 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผา่นระบบอินเตอร์เน็ต เฟสเพจ 

“คาํคมเพชรจากใจเพชร”…………………………………………………..... 
 

2532 
132 การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีธรรมผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ยูทูป

หมอเขียว (Youtube Morkeaw)……………………………………………....  
 

2533 
133 การให้บริการความรู้และขอ้มูลการแพทยว์ิถีธรรมผ่านช่องทางระบบการ

สื�อสารทางโทรศพัทแ์บบ  “LINE” ………………………………………..... 
 

2535 
134 การให้บริการความรู้ คาํแนะนาํปรึกษาแกไ้ขปัญหาสุขภาพ การส่งกาํลงัใจ 

และขอ้มูลการแพทยว์ิถีธรรมผ่านช่องทางระบบการสื�อสารทางโทรศพัท์
แบบ “LINE” ………………………………………………………………... 

 
 

2536 
135 การจดัประชุมเครือข่ายแพทยว์ถีิธรรม “บุคคลากรสาธารณสุข ครั� งที� 1” และ

เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรมทั�วประเทศ ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพมหานคร เมื�อวนัที� 1 กุมภาพนัธ์ 2558 เวลา 9.00-17.00 น…….……. 

 
 

2538 
   



(37) 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 

ภาพที�  หนา้ 
136 รางวลัประกาศเกียรติคุณและเกียรติบตัรต่างๆ ของผูว้ิจยั ตั�งแต่ปี พ.ศ. 2536 

– 2558……………………………………………………………………….. 
 

2523 
137 ผูว้ิจยัรับรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ดา้นสาธารณสุข” ที�คุรุสภา 

วนัที� 12 มกราคม 2558….…………………………………………………… 
 

2525 
138 รับรางว ัล “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผ่นดิน ด้านสาธารณสุข” วนัที�  12 

มกราคม 2558……………………………………………………………….. 
 

2526 
139 ผูว้จิยัรับรางวลักิตติคุณสัมพนัธ์  “สังขเ์งิน”  เป็นรางวลัยกยอ่งเชิดชูเกียรติบุคคล

ที�ไดใ้ห้ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามารถนาํมาใช้ในกิจการ
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บทที� 1 
บทนํา 

 

ความเป็นมาและความสําคญัของปัญหา 
 

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

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

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

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

ผา่นมา (คณะกรรมการอาํนวยการจดัทาํแผนพฒันาสุขภาพแห่งชาติ. 2555)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ในเมื
อแต่ละชาติพนัธ์ุมีภาษาที
สื
อสารเขา้ใจกนัไดดี้ มีความไวว้างใจกนั รู้จกัรายละเอียด
ของวถีิชีวติความเป็นอยูข่องชาติพนัธ์ุตนเป็นอยา่งดี โดยเฉพาะรู้จกัสภาพสุขภาวะของชาติพนัธ์ุตน
ไดดี้กวา่ชนต่างชาติพนัธ์ุ รวมทั%งวถีิชีวติส่วนใหญ่ก็ดาํเนินชีวติอยูใ่นสังคมสิ
งแวดลอ้มของชาติพนัธ์ุ
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นั%น ๆ จิตอาสาของชาติพนัธ์ุนั%น ๆ จึงมีองคป์ระกอบในการสร้างความผาสุกให้กบัชาติพนัธ์ุของตน
ได้ดีกว่าชนต่างชาติพนัธ์ุ และแต่ละชาติพนัธุ์จะมีสภาพสังคมสิ
งแวดล้อมที
แตกต่างกนั ทาํให้
มีทรัพยากร ภูมิปัญญาองค์ความรู้ที
แตกต่างกนั การแลกเปลี
ยนทรัพยากรรวมทั%งภูมิปัญญา
องค์ความรู้ที
เป็นประโยชน์ระหวา่งชาติพนัธุ์ เป็นคุณค่าของนํ% าใจแห่งการเอื%อมเอื%อเกื%อกวา้ง  
เพื
อสร้างความผาสุกให้เกิดต่อนานาชาติพนัธ์ุ จิตอาสานานาชาติพนัธ์ุที
มีสัมพนัธภาพที
ดีต่อกนั 
ช่วยเหลือเกื%อกลูกนั จึงมีความสาํคญัอยา่งยิ
งต่อความผาสุกของมวลมนุษยชาติ 

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

 
 

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

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

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

 (สีนวล ไชยจกัร, สัมภาษณ์. 2557, กุมภาพนัธ์ 25) 
 

 

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

 

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

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

 

 

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

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

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

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

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

ผูว้จิยัมีความเห็นวา่ ขอ้มูลดงักล่าวสะทอ้นให้เห็นถึงทิศทางการศึกษาของสังคมโลก  
ที
ส่งผลทั%งทางตรงและทางออ้มต่อการกาํหนดและดาํเนินนโยบายของผูน้าํ อนัสืบเนื
องเป็นค่านิยม
และวิถีชีวิตของสังคม ซึ
 งจะทาํให้เกิดความเครียดจากการแก่งแยง่แข่งขนั ขาดการแบ่งปันเอื%อเฟื% อ
เกื%อกูล การผลิตสินคา้รวมถึงการบริโภคที
เกินความจาํเป็น จนทาํให้โลกขาดแคลนทรัพยากรและ
เกิดมลพิษ ซึ
 งสอดคลอ้งกบัคาํกล่าวของมหาตมะคานธี (Mahatma Gandhi) ไดก้ล่าวไวว้า่ “โลกนี%  
มีทรัพยากรเพียงพอสําหรับทุกคน แต่ไม่เพียงพอสําหรับคนโลภเพียงคนเดียว” การทาํงานอย่างหนัก 
เกินความจาํเป็นเพื 
อให้ได ้เงินมาก โดยขาดการใช้พลงังานและเวลามาสร้างสิ
 งที
มีคุณค่า 
สําคญัจาํเป็นต่อสุขภาวะของชีวิต เช่น การทาํกิจกรรมการงานที
สัมมาและการเสียสละบาํเพ็ญบุญ
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กุศลอย่างรู้เพียรรู้พกัให้พอดี การผลิตและบริโภคอาหารไร้สารพิษอย่างสมดุล การออกกาํลงักาย
หรือกายบริหาร การสร้างสังคมสิ
งแวดล้อมที
ดี และการระบายพิษออกจากร่างกายดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
เป็นตน้ วถีิชีวติของผูค้นในสังคมโลกที
เป็นไปในทิศทางที
ไม่สมดุลดงักล่าว เป็นสาเหตุสําคญัของ
ปัญหาสุขภาวะของมนุษยชาติ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  

   

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

ส่งผลดีต่อสุขภาพ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ความเป็นองคร์วมของสุขภาวะนั%นเชื
อมโยงไปจนถึงจิตวิญญาณ ดงัคาํกล่าววา่ จิตวิญญาณสูง
ทาํให้มีสุขภาวะ (well-being) ทุกคนเคยมีประสบการณ์ความสุขนี% แลว้ทั%งสิ%น ยามใดเราไม่เห็น
แก่ตวั จิตใจผอ่นคลายเป็นอิสระ มีความสุขในการทาํความดี เช่น เมื
อช่วยเหลือผูอื้
นโดยไม่หวงั
ผลตอบแทน หรือการให้ รู้สึกมีความสุขทั%งเนื%อทั%งตวั ยิ
งเห็นแก่ตวัน้อยยิ
งมีสุขความสุขอนัเนื
อง



16 

 

ดว้ยมีจิตวญิญาณสูง ในสภาวะที
มีจิตวญิญาณสูงร่างกายจะหลั
งสารเอ็นโดรฟิน (endorphin) ออกมา 
สารเอ็นโดรฟินทาํให้เกิดความสุขทั%งเนื%อทั%งตวั ทาํให้สุขภาพดี และอายุยืน การที
ร่างกายจะหลั
ง 
เอ็นโดรฟินออกมาตอ้งมียีนซึ
 งอยูใ่นดีเอ็นเอ อะไรที
จาํเป็นต่อการอยูร่อดของชีวิต ธรรมชาติจะเอา
ไปใส่ไวใ้นดีเอน็เอซึ
 งเป็นรหสัทางพนัธุกรรม อาจกล่าวได้ว่ามิติทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนา 
เป็นธรรมชาติที
อยู่ในดีเอ็นเอของมนุษยท์ีเดียว เป็นเรื
 องที
ขาดไม่ได้เพราะจาํเป็นต่อสุขภาวะ  
และการมีอายุยืนยาว หรืออีกนัยหนึ
 งอาจกล่าวว่ามนุษยข์าดความดีไม่ได ้จะเป็นโรคพร่องทาง 
จิตวิญญาณ (spiritual deficiency) มนุษยส์มยัใหม่ เพราะความคิดทางวตัถุ ซึ
 งวิทยาศาสตร์ที
เกิดขึ%น
ในยุโรปเมื
อประมาณ 400 ปี นาํมาทาํให้เขา้สู่ลทัธิวตัถุนิยม บริโภคนิยม มิติทางจิตวิญญาณ 
หดหายไป ดงัที
พดูกนัวา่ พระเจา้ตายแลว้ หมายถึง มิติทางจิตวญิญาณหายไป ทาํใหม้นุษยข์าดมิติทางลึก 
มีแต่ความแบนราบอยู่กบัวตัถุ ไม่มีความสุขที
แทจ้ริงทุรนทุรายเครียด และมีพฤติกรรมเบี
ยงเบน 
ความไม่สมบูรณ์ในตวัเอง ทาํให้ตอ้งหาอะไรมาเติม เช่น ยาเสพติด ความฟุ่มเฟือย ความรุนแรง 
ปัญหาเหล่านี%คงแกไ้ขไม่ได ้ตราบใดที
มนุษยย์งัเป็นโรคพร่องทางจิตวญิญาณอยู ่(ประเวศ วะสี. 2552)  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

คาํถามการวจิัย 
1. ประวตัิศาสตร์การแพทยว์ ิถ ีพ ุทธจากจดหมาย เหตุและสื
อต่าง  ๆ  ระหว ่าง  

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

 

วตัถุประสงค์ของการวจิัย 
1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื
อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 

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

ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื
อมวลมนุษยชาติ 

 

ขอบเขตของการวจิัย 

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

 

ขอบเขตเชิงเนื%อหา 
1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ถีิพุทธ จากจดหมายเหตุและสื
อต่าง ๆ ที
เกี
ยวขอ้งกบั

การแพทยว์ิถีพุทธ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 รวมถึงเอกสารและสื
อต่าง ๆ ที
บนัทึกขอ้มูลที

เกี
ยวข้องกับสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธสถาบันบุญนิยม ในประเด็นประวติัศาสตร์
ความเป็นมา การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วิถีพุทธ และสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ 
วิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี
ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้าง 

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

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

3. ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์การขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื
อมวลมนุษยชาติ 

 

ขอบเขตเชิงพื%นที� 
เครือข่ายการแพทยว์ถีิพุทธ ทั%งในและต่างประเทศ 
 

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

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

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

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

1.3 เอกสารและสื
อต่าง ๆ  ที
บนัทึกขอ้มูลที
เกี
ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูป่้วยที
ใชก้ารแพทย์
วถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

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

 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
การแพทย์วถิีธรรม คือ การแพทยที์
นาํเอาจุดดีของวทิยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั%ง 4 แผน 

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

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

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

สถาบันบุญนิยม คือ องคก์รชาวอโศก ซึ
 งสมาชิกมีการปฏิบติัธรรมตามแนวพระพุทธศาสนา
อยา่งเคร่งครัด ดาํรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช 
โดยผูน้าํในการปฏิบติัคือ พอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต 

มวลมนุษยชาติ คือ มนุษย์ทุกชีวิต ทุกชาติพนัธ์ุ ทุกประเทศชาติ ที
สนใจการปฏิบัติ 

สู่ความเป็นพุทธะ  

 

ประโยชน์ที�คาดว่าจะได้รับ 

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

2. ทราบรูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื
อมวลมนุษยชาติ  
3. ทราบองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และยุทธศาสตร์การสร้างขยายผล

ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื
อมวลมนุษยชาติ  
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4. บุคคลหรือองคก์รหรือหน่วยงานต่าง ๆ สามารถนาํเอาองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ 
ไปใช้ในการพึ
 งตนในการดูแลสุขภาพ นํารูปแบบของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ 
องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และยุทธศาสตร์การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์
วถีิพุทธเพื
อมวลมนุษยชาติ ไปใชใ้นกิจกรรมการเผยแพร่องคค์วามรู้ที
เป็นประโยชน์สู่สาธารณชน 
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บทที� 2 

เอกสารและงานวจิัยที�เกี�ยวข้อง 
 

งานวจิยัเรือง “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพือมวลมนุษยชาติ” นี�  มีแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจยั
ทีเกียวขอ้ง ไดแ้ก่ แนวคิดทฤษฎีเกียวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะ
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั  
การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื�นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิด
ทฤษฎีเกียวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั�วตรงกนัขา้ม และแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วม ดงัมีรายละเอียด ดงัต่อไปนี�  
 

แนวคดิพทุธธรรมะ 
พุทธธรรมะ เป็นธรรมทีพระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้คือ ไตรสิกขา โพธิปักขิยธรรม 37  

เป็นตน้ 
ปัจจัยที�เกี�ยวกบัการมีโรคมาก โรคน้อย อายุสั!น และอายุยนื 
ใน องฺ.ทสก.24/60 พระพุทธเจา้ตรัสถึงการสร้างสุขภาวะดงันี�  “สมยัหนึงพระผูมี้พระภาค

ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั�นแล 
ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั� งนั�นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาค
ถึงทีประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแลว้นัง ณ ทีควรส่วนขา้งหนึงครั� นแลว้ไดก้ราบทูลพระผู ้
มีพระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไขห้นกั ขอประทาน
พระวโรกาส ขอพระผูมี้พระภาค ได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยียมท่านพระคิริมานนท์ยงัทีอยู่เถิด 
พระเจา้ขา้ฯ  

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการ 
แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ทีอาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนัเพราะไดฟั้งสัญญา 
10 ประการนั�นเป็นฐานะทีจะมีไดส้ัญญา 10 ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1
อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1ฯ  

ดูกรอานนท ์ ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยู่ที
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี�วา่ รูปไม่เทียง เวทนาไม่เทียง สัญญาไม่เทียง 
สังขารทั�งหลายไม่เทียง วิญญาณไม่เทียง ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เทียงในอุปาทาน
ขนัธ์ 5 เหล่านี�ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ  
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ดูกรอานนท ์ ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลินเป็นอนตัตา ลิ�นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั�งหลายทั�งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี�  ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกร
อานนท ์นี� เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ  

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

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

ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ งกามวิตกอนัเกิดขึ� นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ�นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ งวิหิงสา
วิตกอนัเกิดขึ�นแลว้ ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี 
ซึ งอกุศลธรรมทั�งหลายอนัชัวชา้อนัเกิดขึ�นแลว้ ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่ปหานสัญญาฯ 
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ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี� อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินันสงบธรรมชาตินันประณีต 
คือธรรมเป็นทีระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นทีสละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นทีสิ�นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นทีสาํรอกกิเลส ธรรมชาติเป็นทีดบักิเลสและกองทุกข ์ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่วริาคสัญญาฯ 

ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินันสงบธรรมชาตินันประณีต 
คือธรรมเป็นทีระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นทีสละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นทีสิ�นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นทีดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นทีดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี� เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ 

ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั�งมันถือมันและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมัน
ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ 

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

ดูกรอานนท์ อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี� อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นังคูบ้ลัลงัก์ตั�งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมือหายใจออกยาวก็รู้ชดัวา่หายใจออกยาวหรือเมือหายใจเขา้ยาวก็
รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมือหายใจออกสั� นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั� นหรือเมือหายใจเขา้สั� นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั�น ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั�งปวงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั�งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่า
จกัระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้
จิตหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกักาํหนดรู้จิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บนัเทิงหายใจเขา้  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�งจิตใหม้ันหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�ง
จิตให้มันหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจออก  
ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เทียง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เทียงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ยอ่มศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
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คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี�
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ 

ดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการนี� แก่คิริมานนทภิกษุไซร้  
ข้อทีอาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี�   
เป็นฐานะทีจะมีไดฯ้ ลาํดบันั�นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี�  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัทีอยู่ ครั� นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั� งนั�นแล อาพาธนั�นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี�  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั�น ก็แลอาพาธนั�นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั�นแลฯ” 

พระพุทธเจา้ตรัสขอ้ความสาํคญัทีเกียวกบัสาเหตุของการมีโรคนอ้ยวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย 
มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ อนัมีวิบากเสมอกนั ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั เป็นอย่างกลาง ๆ 
ควรแก่ความเพียรฯ”(ที.ปา.11/293) 

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

หลกัปฏิบติัทีเป็นตน้เหตุใหอ้ายยุนื 7 ประการ ในพุทธธรรมไดแ้ก่ 1) เป็นผูท้าํความสบาย
แก่ตนเอง 2) รู้จักประมาณในสิ งทีสบาย 3) บริโภคสิ งทีย่อยง่าย 4) เทียวในกาละอันสมควร  
5) ประพฤติเพียงดงัพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับ 
เหตุใหอ้ายสุั�น ก็ตรงกนัขา้ม (องฺ.ปSฺจก.22/125-126) 

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

พระพุทธเจา้ไดต้รัสเรือง สาเหตุของการมีอายุสั�น อายุยืน โรคมาก โรคน้อย รวมถึงการ
ไดรั้บสิงทีเลวร้ายหรือประณีตดีงามต่าง ๆ ในพระไตรปิฎก มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสกด์งันี�  

สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนังเรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผูมี้พระภาคดงันี� ว่า ข้าแต่ 
พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวกมนุษยที์เกิดเป็นมนุษยอ์ยู ่ปรากฏความ
เลวและความประณีต คือ มนุษย์ทั� งหลายย่อมปรากฏมีอายุสั� น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย  
มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกัดาน้อย มีศกัดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํา 
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เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญอะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวก
มนุษย ์ทีเกิดเป็นมนุษยอ์ยู ่ปรากฏความเลวและความประณีตฯ 

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรมาณพ สัตว์ทั�งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นทีพึงอาศยั กรรมย่อมจาํแนกสัตวใ์ห้เลว
และประณีตไดฯ้ 

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

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

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

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

พระพุทธเจา้ได้ตรัสถึงการผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกข์ภยั มีโรคมากและอายุสั� น  
การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํใหเ้กิดความผาสุก แขง็แรงและอายุยืน ใน “จกักวตัติสูตร” ดงันี�  “ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ... เมือความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมืออทินนาทาน
ถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้ง
ความแพร่หลาย เมือปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือมุสาวาทถึง
ความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสือมถอย แมว้รรณะก็เสือมถอย เมือพวกเขาเสือมถอย
จากอายุบา้ง เสือมถอยจากวรรณบา้ง บุตรของมนุษยที์มีอายุ 80,000 ปี ก็มีอายุถอยลง เหลือ 40,000 ปี
ดูกรภิกษุทั� งหลายในเมือมนุษย์มีอายุ 40,000 ปีบุรุษคนหนึ งขโมยเอาทรัพย์ของคนอืนไป  
เขาช่วยกนัจบับุรุษนั�นไดแ้ลว้ จึงแสดงแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ งไดมู้รธาภิเษกพร้อมดว้ยกราบทูลวา่ 
พระพุทธเจา้ขา้ บุรุษผูนี้� ขโมยเอาทรัพยข์องคนอืนไป ดูกรภิกษุทั�งหลาย เมือเขาพากนักราบทูล 
อยา่งนี�แลว้ ทา้วเธอจึงตรัสคาํนี�กะบุรุษนั�นวา่ พอ่บุรุษ ไดย้นิวา่ เธอขโมยเอาทรัพยข์องคนอืนไปจริงหรือ 
บุรุษนั�นไดก้ราบทูลคาํเทจ็ทั�งรู้อยูว่า่ ไม่จริงเลยพระพุทธเจา้ขา้ฯ” (ที.ปา.11/42) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี�  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมือความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมืออทินนาทานถึงความ
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แพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมือปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือมุสาวาทถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสือมถอย แมว้รรณะก็เสือมถอย เมือพวกเขาเสือมถอยจาก 
อายุบา้ง เสือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์มีอายุ 40,000 ปี ก็มีอายุ 20,000 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อาย ุ20,000 ปี บุรุษคนหนึงขโมยเอาทรัพยข์องคนอืนไป บุรุษอีกคนหนึงจึง
กราบทูลแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ งไดมู้รธาภิเษก เป็นการส่อเสียดวา่ พระพุทธเจา้ขา้บุรุษชือนี�ขโมย
เอาทรัพยข์องคนอืนไปฯ ” (ที.ปา.11/43) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี�  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมือความขดัสนถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมือปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสือมถอย แมว้รรณก็เสือมถอย เมือพวกเขาเสือมถอยจาก  
อายบุา้ง เสือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์มีอายุ 20,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 10,000 ปีฯ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อายุ 10,000 ปี สัตวบ์างพวกมีวรรณะดีสัตวบ์างพวกมีวรรณะไม่ดี
ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น สัตวพ์วกทีมีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตวพ์วกทีมีวรรณะดี ถึงความประพฤติ
ล่วงในภรรยาของคนอืนฯ ” (ที.ปา.11/44) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ... ความขดัสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมือความขดัสนถึงความ
แพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจาร
ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสือมถอย 
แมว้รรณะก็เสือมถอย เมือพวกเขาเสือมถอยจากอายบุา้ง เสือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์
มีอายุ 10,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 5,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษย์มีอายุ 5,000 ปี  
ธรรม 2 ประการคือผรุสวาจาและสัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือธรรม 2 ประการถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสือมถอย แมว้รรณะก็เสือมถอย เมือพวกเขาเสือมถอยจาก 
อายบุา้ง เสือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์มีอายุ 5,000 ปี บางพวกมีอายุ 2,500 ปี บางพวก
มีอายุ 2,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อายุ 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมืออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั� นก็เสื อมถอย  
แมว้รรณะก็เสือมถอย เมือพวกเขาเสือมถอยจากอายบุา้ง เสือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์
มีอายุ 2,500 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 1,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั� งหลายในเมือมนุษย์มีอายุ 1,000 ปี 
มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมือมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั� นก็ 
เสื อมถอย แม้วรรณะก็เสื อมถอย เมือพวกเขาเสือมถอยจากอายุบ้าง เสื อมถอยจากวรรณะบ้าง  
บุตรของมนุษยที์มีอายุ 1,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 500 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อาย ุ
500 ปี ธรรม 3 ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งแก่ความแพร่หลาย เมือธรรม 
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3 ประการถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสือมถอย แมว้รรณะก็เสือมถอย เมือพวก
เขาเสือมถอยจากอายุบา้ง เสือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์มีอายุ 500 ปี บางพวกมีอาย ุ
250 ปี บางพวกมีอาย ุ200 ปีฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อาย ุ250 ปี ธรรมเหล่านี� คือ ความไม่
ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติั
ชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ไดถึ้งความแพร่หลายฯ ... ความขดั
สนก็ได้ถึงแก่ความแพร่หลาย เมือความขัดสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมืออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย เมือปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมือมุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือปิสุณาวาจาถึง
ความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมือกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย 
ธรรม 2 ประการคือ ผรุสวาจา และ สัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือธรรม 2 ประการถึง
ความแพร่หลาย อภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมืออภิชฌาและพยาบาทถึงความ
แพร่หลาย มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมือมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย ธรรม 3 ประการคือ 
อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมือธรรม 3 ประการถึงความแพร่หลาย 
ธรรมเหล่านี� คือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบใน
สมณะ ความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมือธรรมเหล่านี� ถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสือมถอย แมว้รรณะก็
เสือมถอย เมือสัตวเ์หล่านั�นเสือมถอยจากอายุบา้ง เสือมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์มีอาย ุ
250 ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ 100 ปีฯ” (ที.ปา.11/45) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย จกัมีสมยัทีมนุษยเ์หล่านี� มีบุตรอายุ 10 ปี ในเมือมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อายุ 10 ปี รสเหล่านี� คือ  
เนยใส เนยขน้ นํ� ามนั นํ� าผึ�งนํ� าออ้ย และเกลือ จกัอนัตรธานไปสิ�น ดูกรภิกษุทั�งหลายในเมือมนุษย ์ 
มีอายุ 10 ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็นอาหารอย่างดี ... ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อายุ 10 ปี กุศล
กรรมบถ 10 จกัอนัตรธานไปหมดสิ�น อกุศลกรรมบถ 10 จกัรุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
ในเมือมนุษยมี์อาย ุ10 ปี แมแ้ต่ชือวา่กุศลก็จกัไม่มี และคนทาํกุศลจกัมีแต่ไหน ... ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
ในเมือมนุษยมี์อายุ 10 ปี เขาจกัไม่มีจิตคิดเคารพยาํเกรงว่านีแม่ นีน้า นีพ่อ นีอา นีป้า นีภรรยาของ
อาจารย์ หรือว่านีภรรยาของท่านที เคารพทั� งหลาย สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด  
เปรียบเหมือน แพะ ไก่ สุนขับา้น สุนขัจิ�งจอก ฉะนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมือมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
สัตวเ์หล่านั�นต่างก็จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอยา่งแรงกลา้ในกนั
และกนั มารดากบับุตรก็ดี บุตรกบัมารดาก็ดี บิดากบับุตรก็ดี บุตรกบับิดาก็ดี พีชายกบันอ้งหญิงก็ดี 
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นอ้งหญิงกบัพีชายก็ดี จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากนัอยา่งแรงกลา้ 
นายพรานเนื�อเห็นเนื�อเขา้เกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อยา่งแรงกลา้
ฉนัใด ฉนันั�นเหมือนกนัฯ” (ที.ปา.11/46) 

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

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

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

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

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

[88] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพือนพรหมจรรยท์ั�งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ 
ภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึงขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ความฉิบหาย 
10 อยา่งเป็นไฉน คือ ภิกษุนั�นไม่บรรลุธรรมทียงัไม่บรรลุ 1 เสือมจากธรรมทีบรรลุแลว้ 1 สัทธรรม
ของภิกษุนั�นยอ่มไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจวา่ตนไดบ้รรลุในสัทธรรมทั�งหลาย 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึง 1 ยอ่มถูกโรคอยา่งหนกั 1 ถึงความ
เป็นบา้ มีจิตฟุ้งซ่าน 1 เป็นผูห้ลงใหลกระทาํกาละ 1 เมือตายไปยอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 1 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพือนพรหมจรรยท์ั�งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ ภิกษุนั�นจะ 
ไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่งนี�  อยา่งใดอยา่งหนึงขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสฯ 
 [213] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพือนพรหมจรรยท์ั�งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ 
ขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ทีภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 11 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ ง  
ความฉิบหาย 11 อยา่งเป็นไฉน คือ ไม่บรรลุธรรมทียงัไม่ไดบ้รรลุ 1 เสือมจากธรรมทีบรรลุแลว้ 1 
สัทธรรมของภิกษุนั�นย่อมไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจว่าไดบ้รรลุในสัทธรรม 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึง 1 บอกลาสิกขาเวยีนมาเพือหินภาพ 1 
ถูกตอ้งโรคอยา่งหนกั 1 ยอ่มถึงความเป็นบา้ คือ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 1 เป็นผูห้ลงใหลทาํกาละ 1 
เมือตายไป ย่อมเขา้ถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก 1 ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุใดด่าบริภาษเพือน
พรหมจรรยท์ั�งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ ขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ทีภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความ 
ฉิบหาย 11 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึงนี�ฯ 

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

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

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

ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึงเพราะอวิชชานันแหละดบัโดยไม่เหลือ ดว้ยมรรคคือวิราคะ 
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูปดับ 
สฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั 
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส จึงดบั เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั�งมวล
นันยอ่มดบั ดว้ยประการฉะนี�  

ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงทราบเนื�อความนั�นแล้ว จึงทรงเปล่งอุทานนี�  ในเวลานั�น 
วา่ดงันี�  ... เมือใดแล ธรรมทั�งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพ่งอยู ่เมือนั�น ความสงสัยทั�งปวง
ของพราหมณ์นั�น ยอ่มสิ�นไป เพราะมารู้ธรรมพร้อมทั�งเหตุ 

[2] ลาํดบันั�น พระผูม้ีพระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดมชัฌิมยามแห่งราตรี .. . จึงทรงเปล่งอุทานนี�  ในเวลานั�นว่าดงันี�  .. .  เมือใดแล ธรรม
ทั�งหลาย ปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพง่อยู ่เมือนั�น ความสงสัยทั�งปวงของพราหมณ์นั�น ยอ่มสิ�นไป 
เพราะไดรู้้ความสิ�นแห่งปัจจยัทั�งหลาย 

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

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

โสฬสญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา นามรูปปริจเฉทญาณ 
(รู้แจง้แยกรูปแยกนามได้) ปัจจยัปริคคหญาณ (รู้แจง้เหตุปัจจยัแก่กนัของนามรูป) สัมมสนญาณ  
(รู้แจ ้งนามรูปเป็นไปตามไตรลักษณ์) อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (รู้แจ ้งความเกิดและดับ)  
ภงัคานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ว่าทุกสิงตอ้งเสือมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู้แจง้ภยัอนัน่ากลวัของ
กิเลส) อาทีนวานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้โทษชัวของกิเลส) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ในความ 
เบือหน่ายกิเลส) มุญจิตุกมัยตาญาณ (รู้แจง้การปลดเปลื�องกิเลสออกไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ  
(รู้แจง้ทบทวนว่ากิเลสออกจริงไหม) สังขารุเปกขาญาณ (รู้แจง้ความเป็นกลางปราศจากกิเลส)  
สัจจานุโลมิกญาณ (รู้แจง้ในอาริยสัจ 4 ทั�งอนุโลม ปฏิโลม) โคตรภูญาณ (รู้แจง้รอยต่อระหว่าง
ปุถุชนกับอาริยชน) มคัคญาณ (รู้แจ้งในข้อปฏิบติัสู่ความเป็นอาริยบุคคล) ผลญาณ (รู้แจ้งใน 
อาริยผลทีทาํได)้ ปัจจเวกขณญาณ (รู้แจง้ตรวจสอบชดัวา่วิมุตไหม) (พระวิสุทธิมคัค“์ปัญญานิเทศ” 
หนา้ 540-656) 

อุปกเิลส 16 คือ เหตุแห่งทุกข ์อนัเป็นเครืองเศร้าหมองของจิต 16 ประการ 
อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบไม่สมําเสมอ คือความเพ่งเล็ง) พยาบาท (ปองร้ายเขา) โกธะ 

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

โพธิปักขิยธรรม 37  
โพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่า “พรหมจรรย ์นั�นจะพึงเป็นไป เพือเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก  

เพือความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก เพืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพือประโยชน์ เพือเกื�อกูล เพือความสุข
แก่เทพดาและมนุษยท์ั�งหลาย คืออะไรบา้ง คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 
พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ดูกรจุนทะ ธรรมทั� งหลายเหล่านี� แล อันเราแสดงแล้ว 
ดว้ยความรู้ยิง ซึ งเป็นธรรมทีบริษทัทั�งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกนัประชุม รวบรวมตรวจตรา 
อรรถด้วยอรรถ พยญัชนะด้วยพยญัชนะ โดยวิธีทีพรหมจรรย์นี� จะพึงตั� งอยู่ตลอดกาลยืดยาว  
ตั�งมันอยูสิ่�นกาลนาน พรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพือเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพือความสุขแก่ชน



37 
 

เป็นอนัมาก เพืออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพือประโยชน์ เพือเกื�อกูล เพือความสุขแก่เทพดาและมนุษย์
ทั�งหลายฯ” (ที.ปา.11/108) 

ในมหาสติปัฏฐานสูตร 4 “สมยัหนึ ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยูใ่นกุรุชนบทมีนิคมของ
ชาวกุรุชือว่ากมัมาสทมัมะ ณ ทีนั�น พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย
ภิกษุเหล่านั�น ทูลรับพระผูมี้พระภาควา่ พระพุทธเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพุทธภาษิตนี� วา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย หนทางนี�  เป็นทีไปอนัเอกเพือความบริสุทธิ[ ของเหล่าสัตว ์เพือล่วงความโศกและ
ปริเทวะ เพือความดบัสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพือบรรลุธรรมทีถูกตอ้ง เพื อทาํให้แจง้ซึ ง 
พระนิพพาน หนทางนี� คือสติปัฏฐาน 4 ประการ 4 ประการเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใน
ธรรมวินยันี�  พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสั
ในโลกเสียได ้1 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได ้1 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยู ่มีความเพียร มีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได ้ 1 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่ มีความเพียร มีสัมปชัญญะ มีสติกาํจดั
อภิชฌาและโทมนสัในโลกเสียได ้1ฯ” (ที.ม.10/273) 

ในปธานสูตรพระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย สัมมปัปธาน 4 ประการนี�  4 ประการ
เป็นไฉน คือ ภิกษุในธรรมวินยันี�  ย่อมยงัฉันทะให้เกิด ย่อมพยายามปรารภความเพียร ประคองจิต
ตั�งจิตมัน เพือไม่ให้อกุศลธรรมอนัลามกทียงัไม่เกิดเกิดขึ�น 1 ย่อมยงัฉันทะให้เกิด พยายาม
ปรารภความเพียร ประคองจิตตั�งจิตมัน เพือละอกุศลธรรมอนัลามกทีเกิดขึ�นแลว้ 1 ยอ่มยงัฉนัทะให้เกิด 
พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตั�งจิตมัน เพือให้กุศลธรรมทียงัไม่เกิดเกิดขึ�น 1 ยอ่มยงัฉนัทะ
ใหเ้กิด พยายามปรารภความเพียร ประคองจิตตั�งจิตมัน เพือความตั�งมัน เพือความไม่หลงลืม เพือให้
มียิงขึ�น เพือความไพบูลย ์เพือเจริญ เพือใหบ้ริบูรณ์ แห่งกุศลธรรมทีเกิดขึ�นแลว้ 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
สัมมปัปธาน 4 ประการ นี�แลฯ” 

พระขีณาสพเหล่านั�น มีความเพียรอนัชอบ ครอบงาํเตภูมิกวฏั อนัเป็นบ่วงแห่งมาร 
เป็นผูอ้นักิเลสไม่อาศยัแลว้ ถึงฝังแห่งภยั คือ ชาติและมรณะ ท่านเหล่านั�นชนะมารพร้อมทั�งเสนา 
ชืนชมแลว้ เป็นผูไ้ม่หว ันไหว กา้วล่วงกาํลงัพระยามารเสียทั�งหมด (ถึงความสุขแลว้)ฯ (องฺ.จตุกฺก.
21/13) 

อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมอนัเป็นทีตั�งแห่งความสําเร็จ อิทธิบาท 4 เหล่านี�  อนัพระผูมี้ 
พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ พระองค์นั�น ทรงบญัญติัไวแ้ล้ว เพือความ 
ทาํฤทธิ[ ให้มาก เพือความทาํฤทธิ[ ให้วิเศษ เพือแสดงฤทธิ[ ไดอิ้ทธิบาท 4 เป็นไฉน ท่านผูเ้จริญ
ทั�งหลาย ภิกษุในพระธรรมวินัยนี�  เจริญอิทธิบาทประกอบด้วยฉันทสมาธิและปธานสังขาร 
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เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยวิริยสมาธิและปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยจิตตสมาธิและ
ปธานสังขาร เจริญอิทธิบาทประกอบดว้ยวมิงัสาสมาธิ (ที.ม.10/200) 

อนิทรีย์ 5 ในสัทธาสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเกียวกบัอินทรีย ์5 ไว ้ดงันี�  
“สมยัหนึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ นิคมของชาวองัคะชืออาปณะ ในแควน้องัคะ ณ 

ทีนั�นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแล้วตรัสว่า ดูกรสารีบุตรอริยสาวกผูใ้ด  
มีศรัทธามันเลือมใสยิงในพระตถาคต อริยสาวกนั�น ไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือ 
ในศาสนาของตถาคต 

พระสารีบุตรกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผูเ้จริญอริยสาวกใด มีศรัทธามันเลือมใสยิง 
ในพระตถาคต อริยสาวกนั�นไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคต หรือในศาสนาของ 
พระตถาคต ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธาพึงหวงัขอ้นี� ไดว้า่ จกัเป็นผูป้รารภความเพียร เพือละอกุศลธรรม 
เพือยงักุศลธรรมใหถึ้งพร้อม มีกาํลงั มีความบากบันมันคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั�งหลาย 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็วริิยะของอริยสาวกนั�น เป็นวิริยินทรีย ์ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียรแลว้ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้่า จกัเป็นผูมี้สติประกอบดว้ยสติเป็นเครืองรักษาตนอยา่งยิง 
จกัระลึกถึง ตามระลึกถึงกิจทีทาํและคาํพดูแมน้านได ้

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

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ก็สมาธิของอริยสาวกนั�น เป็นสมาธินทรีย ์ด้วยว่าอริยสาวกผูมี้
ศรัทธา ปรารภความเพียร เขา้ไปตั�งสติไว ้มีจิตตั�งมันโดยชอบ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้า่ จกัรู้ชดัอย่างนี� ว่า 
สงสารมีทีสุดและเบื�องตน้อนับุคคลรู้ไม่ไดแ้ล้ว เบื�องตน้ทีสุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว ์ผูมี้อวิชชา
เครืองกั�น มีตณัหาเป็นเครืองผูกไว ้ผูแ้ล่นไปแลว้ ท่องเทียวไปแลว้ ก็ความดบัดว้ยการสํารอกโดย 
ไม่เหลือแห่งกองมืดคืออวิชชา นั�นเป็นบทอนัสงบนันเป็นบทอนัประณีตคือ ความระงบัสังขารทั�งปวง 
ความสละคืนอุปธิทั�งปวง ความสิ�นตณัหา ความสิ�นกาํหนดั ความดบั นิพพาน 

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ก็ปัญญาของอริยสาวกนั�น เป็นปัญญินทรีย ์อริยสาวกนั�นแล 
พยายามอย่างนี�  ครั� นพยายามแลว้ ระลึกอย่างนี�  ครั� นระลึกแลว้ ตั�งมันอย่างนี�  ครั� นตั�งมันแลว้ รู้ชัด
อย่างนี�  ครั� นรู้ชดัแลว้ ย่อมเชือมันอย่างนี� ว่า ธรรมเหล่านี� ก็คือธรรมทีเราเคยได้ฟังมาแล้วนันเอง  
เหตุนั�น บดันี�  เราถูกตอ้งดว้ยนามกายอยู ่และเห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา” (ส.ํม.19/1011-1015) 

พละ 5 ในวิตถตสูตร องัคุตตรนิกาย พระพุทธเจา้ตรัสเกียวกบัพละ 5 ไว ้ดงันี�  “ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายกาํลงั 5 ประการนี�  5 ประการเป็นไฉนคือกาํลงัคือศรัทธา 1 กาํลงัคือวิริยะ 1 กาํลงัคือสติ 1 
กาํลงัคือสมาธิ 1 กาํลงัคือปัญญา 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย กาํลงัคือศรัทธาเป็นไฉน อริยสาวกในธรรม



39 
 

วินัยนี�  เป็นผูมี้ศรัทธา ย่อมเชือพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่า แมเ้พราะเหตุนี�  ๆ พระผูมี้ 
พระภาคพระองค์นั�นเป็นพระอรหนัต์ ... เป็นผูเ้บิกบานแลว้เป็นผูจ้าํแนกธรรมนี� เรียกว่ากาํลงัคือ
ศรัทธา ก็กาํลงัคือวริิยะเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวนิยันี�  เป็นผูป้รารภความเพียร 
เพือละอกุศลธรรม ... ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั�งหลาย นี� เรียกวา่กาํลงัคือวิริยะ ก็กาํลงัคือสติเป็นไฉน 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี�  เป็นผูมี้สติประกอบด้วยสติเครืองรักษาตวัชั�นเยียม 
ระลึกตามแมสิ้งทีทาํแมค้าํทีพูดไวน้านได ้นี� เรียกวา่กาํลงัคือสติ ก็กาํลงัคือสมาธิเป็นไฉน ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี�  สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌาน มีวิตกวิจาร  
มีปีติและสุข เกิดแต่วิเวกอยู ่เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌาน อนัเป็นความผอ่งใสแห่งจิตใน
ภายใน เป็นธรรมเอกผุดขึ�น ไม่มีวิตกวิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่ เพราะปีติสิ�นไปเป็นผูมี้
อุเบกขา มีสติ มีสัมปชญัญะ เสวยสุขดว้ยนามกาย บรรลุตติยฌาน ทีพระอริยะทั�งหลายสรรเสริญวา่ 
ผูไ้ดฌ้านนี�  เป็นผูมี้อุเบกขา มีสติอยู ่เป็นสุข บรรลุจตุตถฌาน อนัไม่มีทุกข ์ไม่มีสุข เพราะละสุขละทุกข์
และดบัโสมนัสโทมนัสก่อน ๆ ได ้มีอุเบกขา เป็นเหตุให้สติบริสุทธิ[ อยู่ นี� เรียกว่ากาํลงัคือสมาธิ  
ก็กาํลงัคือปัญญาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี�  เป็นผูมี้ปัญญาประกอบดว้ย
ปัญญาทีหย ังถึงความเกิดและความดบั เป็นอริยะชาํแรกกิเลส เป็นเครืองให้ถึงความสิ�นไปแห่งทุกข์
โดยชอบ นี� เรียกวา่กาํลงัคือปัญญา ดูกรภิกษุทั�งหลาย กาํลงั 5 ประการ นี�แลฯ” (องฺ.ปSฺจก.22/14) 

โพชฌงค์ 7 ในจกักวตัติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเปรียบโพชฌงค ์7 กบัรัตนะ 7 อยา่งคือ 
องค์แห่งการตรัสรู้ คือเครืองย ํายีมาร (กิเลส) พระพุทธเจา้ปรากฏ โพชฌงค์ 7 จึงปรากฏได ้ 
สติสัมโพชฌงค์ (การระลึกรู้แจง้กิเลส) เปรียบเสมือนจกัรแก้ว ธัมมวิจยสัมโพชฌงค์ (พิจารณา
แยกแยะกิเลส) เปรียบเสมือนชา้งแกว้ วริิยสัมโพชฌงค ์(พากเพียรลดละกิเลส) เปรียบเสมือนมา้แกว้ 
ปีติสัมโพชฌงค์ (อิมใจกาํจดักิเลสได้) เปรียบเสมือนแกว้มณี ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (สงบใจจาก
กิเลส) เปรียบเสมือนนางแกว้ สมาธิสัมโพชฌงค์ (ได้สภาวะจิตตั�งมัน) เปรียบเสมือนคหบดีแก้ว 
อุเบกขาสัมโพชฌงค ์(จิตเทียงธรรม เป็นกลาง) เปรียบเสมือนปรินายกแกว้ (ส.ํม.19/505-507) 

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

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

ทางมีองค์ 8 ประเสริฐกว่าทางทั�งหลาย ทางนี� เท่านั�น เพือความหมดจดแห่งการเห็นดว้ย
ปัญญา ทางอืนไม่มี ท่านทั�งหลายจงดาํเนินไปตามทางนี� แหละ เพราะทางนี� เป็นทีทาํมารและ 
เสนามารใหห้ลงทาง หากท่านเดินไปตามทางนี�แลว้ จะทาํทีสุดแห่งทุกขไ์ด ้(ข.ุสุ.25/30) 

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

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

บณัฑิต (บณัฑิตานัญจ เสวนา) บูชาบุคคลทีควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิยานัง) อยู่ในทีอนัสมควรอยู ่
(ปฏิรูปเทสวาโส จ) ... (ข.ุข.ุ25/318) 

ปัญญา 
ปัญญา ในพุทธธรรม หมายถึง ความรู้ทัว ปรีชาหย ังรู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชดัเจน ความรู้

เขา้ใจหย ังแยกได้ในเหตุผล ดีชัว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นตน้ และรู้ทีจะจดัแจง
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จดัสรร จดัการ ดาํเนินการให้ลุผล ล่วงพน้ปัญหา ความรอบรู้ในสังขาร มองเห็นตามเป็นจริง  
ดงัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ในหลายที ไดแ้ก่ 

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

รูปภพ อรูปภพภพ 3 นี� ควรละ ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา  
ควรศึกษาในไตรสิกขานี�  ดูกรภิกษุทั�งหลาย เมือใดแล ภพ 3 นี�  เป็นสภาพอนัภิกษุละได้แล้ว  
และเธอเป็นผูมี้สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้ในไตรสิกขานี�  เมือนั�นภิกษุนี� เรากล่าววา่ ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ 
คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ ไดท้าํทีสุดทุกข ์เพราะละมานะไดโ้ดยชอบฯ (องฺ.ปSฺจก. 22/376) 

ดูกรวจัฉะ ธรรมทั�งสอง คือ สมถะ และวิปัสสนานี�  เธอเจริญให้ยิงขึ�นไปแลว้ จกัเป็นไป
เพือแทงตลอดธาตุหลายประการ” (ม.ม. 13/260) โดยทีสมถะเป็นอุบายทางใจเป็นวิธีฝึกอบรม 
จิตให้สงบ และวิปัสสนาเป็นอุบายทางปัญญาเพือให้จิตสงบ อุบายทางปัญญาให้เกิดความรู้  
เขา้ใจตามความเป็นจริง (พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยตุโต). 2531) 

ไตรลกัษณ์ 
ไตรลกัษณ์ หมายถึง ลกัษณะสามอาการทีเป็นเครืองกาํหนดหมายให้รู้ถึงความจริงของ

สภาวธรรมทั�งหลาย ทีเป็นอยา่งนั�น ๆ 3 ประการ ดงัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ ไดแ้ก่ 

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

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

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

บาปบุญ กุศลและอกุศล 

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

บณัฑิตยอ่มเวน้สิงทีไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิงทีเป็นประโยชน์ (องฺ.จตุกฺก.21/42) 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย หมู่มหาชน 84,000 คนเหล่านั�น ไดบ้รรพชาไดอุ้ปสมบทในสํานกัของ

พระผูมี้พระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระนามว่าวิปัสสีแล้ว พระผูมี้พระภาคอรหันตสัมมา 
สัมพุทธเจา้พระนามวา่วิปัสสี ไดท้รงยงัภิกษุเหล่านั�นให้เห็นแจง้ให้สมาทาน ให้อาจหาญให้รืนเริง
ด้วยธรรมีกถาแล้ว ทรงประกาศโทษของสังขารทีต ําช้าเศร้าหมองและอานิสงส์ในพระนิพพาน  
จิตของภิกษุเหล่านั� น ผู ้อ นัพระผู ม้ ีพระภ าคอรห ันตสัม มาสัม พุทธ เจ า้พระนามว่าวิปัสสี  
ทรงใหเ้ห็นแจง้ใหส้มาทานให้อาจหาญให้รืนเริงด้วยธรรมีกถา ไม่นานนักก็หลุดพน้จากอาสวะ
เพราะไม่ยึดมันฯ (ที.ม.10/49) 

ผูท้าํบาป ย่อมเศร้าโศกในโลกนี�  ละไปแล้วก็เศร้าโศก ชือว่าเศร้าโศกในโลกทั�งสอง  
เขาเห็นกรรมอนัเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน (ข.ุธ. 25/11) 

ความสังสมบาป นาํทุกขม์าให ้(ข.ุธ.25/19) 
การไม่ทาํบาป นาํสุขมาให ้(ข.ุธ.25/25) 
ความสังสมบุญ นาํสุขมาให ้(ข.ุธ.25/19) 
อกุศลธรรมเจริญขึ�น กุศลธรรมเสือม อกุศลธรรมเสือม กุศลธรรมเจริญขึ�น (ที.ม.10/258) 
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เมือเขาเสพศีลพรต ชีวิตพรหมจรรยซึ์ งมีการบาํรุงดี อกุศลธรรมเสือมไป กุศลธรรม
เจริญมากยิงขึ�นศีลพรตชีวติพรหมจรรยซึ์ งมีการบาํรุงดี เห็นปานนั�นมีผล (องฺ.ทุก.20/518) 

พระพุทธเจา้ตรัส ในคาถาธรรมบทปาปวรรคที9ว่า “บุคคลพึงรีบทาํความดี พึงห้ามจิต
จากบาป เพราะเมือทาํบุญช้าไป ใจยอ่มยินดีในบาป หากบุรุษพึงทาํบาปไซร้ ไม่พึงทาํบาปนั�นบ่อย ๆ 
ไม่พึงทาํความพอใจในบาปนั�น เพราะการสังสมบาปนาํทุกข์มาให้ หากว่าบุรุษพึงทาํบุญไซร้  
พึงทาํบุญนั�นบ่อย ๆ พึงทาํความพอใจในบุญนั�น เพราะการสังสมบุญนําสุขมาให้ แมค้นลามก  
ย่อมเห็นความเจริญ ตราบเท่าทีบาปยงัไม่ให้ผล แต่เมือใดบาปย่อมให้ผลคนลามกจึงเห็นบาปเมือนั�น  
แมค้นเจริญ ก็ย่อมเห็นบาป ตราบเท่าทีความเจริญยงัไม่ให้ผล บุคคลอย่าพึงดูหมินบาปว่า บาปมี
ประมาณนอ้ย [พอประมาณ] จกัไม่มาถึง แมห้มอ้นํ� าย่อมเต็มได้ด้วยหยาดนํ� าทีตกทีละหยาด ๆ  
[ฉนัใด] คนพาลสังสมบาปแมที้ละน้อย ๆ ย่อมเต็มดว้ยบาป [ฉนันั�น] บุคคลอยา่พึงดูหมินบุญว่า  
บุญมีประมาณนอ้ย จกัไม่มาถึง แมห้มอ้นํ� าย่อมเต็มไดด้้วยหยาดนํ� าทีตกทีละหยาด ๆ นกัปราชญ ์
สังสมบุญแมที้ละนอ้ย ๆ ยอ่มเตม็ดว้ยบุญ ภิกษุพึงเวน้บาป ดุจพ่อคา้มีพวกนอ้ยมีทรัพยม์าก เวน้ทาง
ทีควรกลวั ดุจบุรุษผูใ้คร่ต่อชีวิต เวน้ยาพิษฉะนั�น ถา้ทีฝ่ามือไม่พึงมีแผลไซร้ บุคคลพึงนาํยาพิษไป
ด้วยฝ่ามือได้ เพราะยาพิษย่อมไม่ซึมซาบฝ่ามือทีไม่มีแผล บาปย่อมไม่มีแก่คนไม่ทาํ ผูใ้ดย่อม
ประทุษร้ายต่อคนผูไ้ม่ประทุษร้าย ผูเ้ป็นบุรุษหมดจด ไม่มีกิเลสเครืองย ัวยวน บาปย่อมกลบัถึง 
ผูน้ั�นแหละ ผูเ้ป็นพาลดุจธุลีละเอียดทีบุคคลซัดทวนลมไปฉะนั�น คนบางพวกย่อมเขา้ถึงครรภ์  
บางพวกมีกรรมอนัลามก ยอ่มเขา้ถึงนรก ผูที้มีคติดียอ่มไปสู่สวรรค ์ผูที้ไม่มีอาสวะยอ่มปรินิพพาน 
อากาศท่ามกลางสมุทร ช่องภูเขาอนัเป็นทีเขา้ไปส่วนแห่งแผน่ดิน ทีบุคคลสถิตอยูแ่ลว้ พึงพน้จาก
กรรมอนัลามกได้ ไม่มีเลย อากาศท่ามกลางสมุทร ช่องภูเขาอนัเป็นทีเขา้ไปส่วนแห่งแผ่นดิน 
ทีบุคคลสถิตอยูแ่ลว้ มจัจุพึงครอบงาํไม่ได ้ไม่มีเลยฯ” (ข.ุธ.25/19) 

พระพุทธเจา้ตรัส ในคาถาธรรมบทนิรยวรรคที 22 วา่ “บุคคลผูก้ล่าวคาํไม่จริงยอ่มเขา้ถึงนรก 
หรือแมผู้ใ้ดทาํบาปกรรมแลว้ กล่าวว่ามิไดท้าํ ผูน้ั�นย่อมเขา้ถึงนรกเช่นเดียวกนั แมค้นทั�งสองนั�น
เป็นมนุษยผ์ูมี้กรรมเลวทรามละไปแล้ว ย่อมเป็นผูเ้สมอกนัในโลกหน้า คนเป็นอนัมาก ผูอ้นัผา้
กาสาวะพนัคอแลว้ มีธรรมอนัลามกไม่สํารวม เป็นคนชัวช้าย่อมเขา้ถึงนรก เพราะกรรมอนัลามก
ทั�งหลาย ก้อนเหล็กแดงเปรียบด้วยเปลวไฟ อนับุคคลบริโภคแล้ว ประเสริฐกว่าบุคคลผูทุ้ศีล 
ไม่สาํรวมพึงบริโภคกอ้นขา้วของชาวแวน่แควน้ จะประเสริฐอะไร นรชนผูป้ระมาทแลว้ ทาํชูภ้ริยา
ของผูอื้นย่อมถึงฐานะ 4 อยา่งคือ ไม่ไดบุ้ญ 1 ไม่ไดน้อนตามความใคร่ 2 นินทาเป็นที 3 นรกเป็นที 4 
การไม่ไดบุ้ญและคติอนัลามก ย่อมมีแก่นรชนนั�น ความยินดีของบุรุษผูก้ลวักบัหญิงผูก้ลวันอ้ยนกั 
และพระราชาทรงลงอาชญาอยา่งหนกั เพราะฉะนั�น นรชนไม่ควรทาํชูภ้ริยาของผูอื้น หญา้คาบุคคล
จบัไม่ดีย่อมบาดมือฉันใด ความเป็นสมณะทีบุคคลปฏิบติัไม่ดี ย่อมคร่าเขา้ไปในนรกฉันนั�น 
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การงานอย่างใดอย่างหนึ งทีย่อหย่อน วตัรทีเศร้าหมอง และพรหมจรรยที์ระลึกด้วยความรังเกียจ 
ยอ่มไม่มีผลมาก ถา้จะทาํพึงทาํกิจนั�นจริง ๆ พึงบากบันให้มันก็สมณธรรมทีย่อหย่อน ย่อมเรี ยราย
กิเลสดุจธุลีโดยยิง ความชัวไม่ทาํเสียเลยดีกวา่ เพราะความชัวทาํให้เดือดร้อนในภายหลงั ส่วนความดีทาํ
นันแลเป็นดี เพราะทาํแลว้ไม่เดือดร้อนในภายหลงั ท่านทั�งหลายจงคุม้ครองตน เหมือนปัจจนัตนครที
มนุษย์ทั� งหลายคุ้มครองไวพ้ร้อม ทั�งภายในและภายนอกฉะนั�น ขณะอย่าล่วงท่านทั�งหลายไปเสีย 
เพราะวา่ผูที้ล่วงขณะเสียแลว้ เป็นผูย้ดัเยียดกนัในนรก ยอ่มเศร้าโศกสัตวท์ั�งหลาย ผูถื้อมันมิจฉาทิฐิ 
ยอ่มละอายเพราะวตัถุอนับุคคลไม่พึงละอาย ยอ่มไม่ละอายเพราะวตัถุอนับุคคลพึงละอาย ยอ่มไปสู่
ทุคติ สัตวท์ั�งหลายผูถื้อมันมิจฉาทิฐิ ผูมี้ปกติเห็นในสิงทีไม่ควรกลวัวา่ควรกลวั และมีปกติเห็นใน
สิงทีควรกลวัวา่ไม่ควรกลวั ยอ่มไปสู่ทุคติ สัตวท์ั�งหลายผูถื้อมันมิจฉาทิฐิ มีปกติรู้ในสิงทีไม่มีโทษ
ว่ามีโทษ และมีปกติเห็นในสิงทีมีโทษว่าไม่มีโทษ ย่อมไปสู่ทุคติ สัตวท์ั�งหลายผูถื้อมันสัมมาทิฐิ  
รู้ธรรมทีมีโทษโดยความเป็นธรรมทีมีโทษ และรู้ธรรมทีหาโทษมิไดโ้ดยความเป็นธรรมหาโทษ
มิได ้ยอ่มไปสู่สุคติฯ (ข.ุธ.25/32) 

 

กรรมและผลของกรรม 
พระผูมี้พระภาคไดต้รัสไวว้่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความทีกรรมอนัเป็นไปดว้ย

สัญเจตนา ทีบุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว (ปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอืนสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) 

กรรมชัวอนับุคคลทาํด้วยตนเองแลว้ จกัเศร้าหมองดว้ยตนเอง กรรมชัวอนับุคคลไม่ทาํ
ดว้ยตนเองแลว้ ยอ่มบริสุทธิ[ ดว้ยตนเอง ความบริสุทธิ[  ความไม่บริสุทธิ[ เฉพาะตน ผูอื้นจะช่วยชาํระ
ผูอื้นใหบ้ริสุทธิ[ หาไดไ้ม่ (ข.ุจู.30/219) 

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

“ผลวิบากของกรรมที�ทําดีทําชั�วแล้ว มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)” 
(ม.อุ.14/257) 
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พระพุทธเจ้าตรัสให้ทุกข์แก่ท่านทุกข์นั!นถึงตัว ในขุ.ชา.27/783-787, 797 
[783] ผูใ้ดลวงให้เราจบังูเห่าว่านีลูกนกสาลิกา ผูน้ั�นตามพรํ าสอนสิงทีลามก ถูกงูนั�น 

กดัตายแลว้ 
[784] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่ฆ่าเอง และผูไ้ม่ใช้คนอืนให้ฆ่าตน คนนั�น 

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

นอนตายอยูเ่หมือนกบับุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 
[786] บุรุษผูก้าํฝุ่ นไวใ้นมือ พึงซัดฝุ่ นไปในทีทวนลม ละอองฝุ่ นนั�น ย่อมหวนกลบัมา

กระทบบุรุษนั�นเอง เหมือนบุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 
[787] ผูใ้ดประทุษร้ายคนผูไ้ม่ประทุษร้ายตน เป็นคนบริสุทธิ[  ไม่มีความผิดเลย  

บาปยอ่มกลบัมาถึงคนพาลผูน้ั�นเอง เหมือนกบัละอองละเอียดทีบุคคลซดัไปทวนลมฉะนั�น  
[797] อนัธรรมดาตณัหาเป็นสิงทีกวา้งขวางอยู่ ณ เบื�องบน ให้เต็มได้ยากมกัเป็นไป 

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

พระพุทธเจา้ตรัสในธรรมบทยมกวรรคที 1 ว ่า “ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหัวหน้า  
มีใจประเสริฐทีสุด สาํเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจอนัโทษประทุษร้ายแลว้ กล่าวอยูก่็ตามทาํอยูก่็ตาม 
ทุกขย์อ่มไปตามบุคคลนั�น เพราะทุจริต 3 อยา่งนั�น เหมือนลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โคผูล้ากเกวียนไป
อยูฉ่ะนั�น ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหวัหน้า มีใจประเสริฐทีสุด สําเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจผ่องใส กล่าว
อยูก่็ตาม ทาํอยูก่็ตาม สุขยอ่มไปตามบุคคลนั�น เพราะสุจริต 3 อยา่ง เหมือนเงามีปรกติไปตามฉะนั�น 
ก็ชนเหล่าใดเข้าไปผูกเวรไวว้่า คนโน้นด่าเราคนโน้นได้ตีเรา คนโน้นได้ชนะเรา คนโน้นได้ลัก
สิ งของ ๆ เรา ดงันี�  เวรของชนเหล่านั�นย่อมไม่ระงบั ส่วนชนเหล่าใด ไม่เขา้ไปผูกเวรไวว้่า  
คนโนน้ด่าเรา คนโนน้ไดตี้เรา คนโนน้ไดช้นะเรา คนโนน้ไดล้กัสิงของ ๆ เรา ดงันี�  เวรของชนเหล่านั�น
ย่อมระงบั ในกาลไหน ๆ เวรในโลกนี�  ย่อมไม่ระงบั เพราะเวรเลย แต่ย่อมระงบัเพราะความไม่จองเวร 
ธรรมนี� เป็นของเก่า ก็ชนเหล่าอืน ไม่รู้สึกวา่ พวกเรายอ่มยุบยบัในท่ามกลางสงฆนี์�  ส่วนชนเหล่าใด
ในท่ามกลางสงฆน์ั�น ยอ่มรู้สึกความหมายมัน ยอ่มระงบัจากชนเหล่านั�น มารยอ่มรังควาญบุคคล ผูมี้
ปรกติเห็นอารมณ์ว่างาม ผูไ้ม่สํารวมแลว้ในอินทรียท์ั�งหลาย ไม่รู้ประมาณในโภชนะ เกียจคร้าน  
มีความเพียรเลว เหมือนลมระรานตน้ไมที้ทุรพลฉะนั�น มารยอ่มรังควาญไม่ได ้ซึ งบุคคลผูมี้ปรกติ
เห็นอารมณ์ว่าไม่งาม อยู่สํารวมดีแลว้ในอินทรียท์ั�งหลาย รู้ประมาณในโภชนะ มีศรัทธา ปรารภ
ความเพียร เหมือนลมระรานภูเขาหินไม่ไดฉ้ะนั�น ผูใ้ดยงัไม่หมดกิเลสดุจนํ� าฝาดปราศจากทมะ และ
สัจจะ จกันุ่งห่มผา้กาสายะ ผูน้ั�นไม่ควรเพือจะนุ่งห่มผา้กาสายะ ส่วนผูใ้ดมีกิเลสดุจนํ� าฝาดอนัคายแลว้ 
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ตั�งมันแลว้ในศีล ประกอบดว้ยทมะและสัจจะ ผูน้ั�นแลยอ่มควรเพือจะนุ่งห่มผา้กาสาวะ ชนเหล่าใดมี
ความรู้ในธรรม อนัหาสาระมิไดว้่าเป็นสาระ และมีปกติเห็นในธรรมอนัเป็นสาระว่าไม่เป็นสาระ 
ชนเหล่านั�นมีความดาํริผิดเป็นโคจร ย่อมไม่บรรลุธรรมอนัเป็นสาระชน เหล่าใดรู้ธรรมอนัเป็น
สาระโดยความเป็นสาระ และรู้ธรรมอนัหาสาระมิได้โดยความเป็นธรรมอนัหาสาระมิได้  
ชนเหล่านั�นมีความดาํริชอบเป็นโคจร ย่อมบรรลุธรรมอนัเป็นสาระ ฝนย่อมรัวรดเรือนทีบุคคล 
มุงไม่ดีฉันใด ราคะยอ่มรัวรดจิตทีบุคคลไม่อบรมแลว้ฉนันั�น ฝนย่อมไม่รัวรดเรือนทีบุคคลมุงดีฉันใด 
ราคะย่อมไม่รัวรดจิตทีบุคคลอบรมดีแล้วฉันนั�น บุคคลผูท้าํบาปย่อมเศร้าโศกในโลกนี�  ย่อมเศร้า
โศกในโลกหน้า ย่อมเศร้าโศกในโลกทั�งสอง บุคคลผูท้าํบาปนั�น ย่อมเศร้าโศก บุคคลผูท้าํบาปนั�น  
เห็นกรรมทีเศร้าหมองของตนแลว้ ยอ่มเดือดร้อน ผูท้าํบุญไวแ้ลว้ยอ่มบนัเทิงในโลกนี�  ยอ่มบนัเทิง
ในโลกหน้า ย่อมบันเทิงในโลกทั� งสอง ผู ้ท ําบุญไว้แล้วนั� น ย่อมบันเทิง ผู ้ท ําบุญไว้แล้วนั� น  
เห็นความบริสุทธิ[ แห่งกรรมของตนแล้ว ย่อมบันเทิงอย่างยิง บุคคลผูท้ ําบาปย่อมเดือดร้อน  
ในโลกนี�  ยอ่มเดือดร้อนในโลกหนา้ ยอ่มเดือดร้อนในโลกทั�งสอง บุคคลผูท้าํบาปนั�นยอ่มเดือดร้อนวา่ 
บาปเราทําแล้ว บุคคลผู ้ท ําบาปนั� น ไปสู่ทุคติแล้ว ย่อมเดือดร้อนโดยยิง  ผู ้ท ําบุญไว้แล้ว  
ยอ่มเพลิดเพลินในโลกนี�  ยอ่มเพลิดเพลินในโลกหนา้ ยอ่มเพลิดเพลินในโลกทั�งสอง ผูท้าํบุญไวแ้ลว้
ย่อมเพลิดเพลินว่า บุญอันเราทาํไวแ้ล้ว ผูท้าํบุญไวแ้ล้วนั� น ไปสู่สุคติ ย่อมเพลิดเพลินโดยยิง  
หากว่านรชนกล่าวคําอันมีประโยชน์แม้มาก แต่เป็นผูไ้ม่ท ํากรรมอันการกบุคคลพึงกระทํา  
เป็นผูป้ระมาทแล้วไซร้ นรชนนั�น ย่อมไม่เป็นผูมี้ส่วนแห่งคุณ เครื องความเป็นสมณะ ประดุจ 
นายโคบาลนับโคของชนเหล่าอืน ย่อมไม่มีส่วนแห่งปัญจโครสฉะนั� น หากว่านรชนกล่าวคาํ 
อนัมีประโยชน์แมน้อ้ย ยอ่มประพฤติธรรมสมควรแก่ธรรม ละราคะโทสะและโมหะแลว้ รู้ทัวโดยชอบ 
มีจิตหลุดพน้ด้วยดีแล้ว ไม่ถือมันในโลกนี�  หรือในโลกหน้า นรชนนั�นย่อมเป็นผูมี้ส่วนแห่งคุณ  
เครืองความเป็นสมณะฯ” (ข.ุธ. 25/11) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงวิบากของการกล่าววา่พระพุทธเจา้องคก์สัสปะวา่ “เราชือวา่โชติปาละ 
ไดก้ล่าวกะพระสุคตเจา้พระนามวา่ กสัสปะ ในกาลนั�นวา่ จกัมีโพธิมณฑลแต่ทีไหน โพธิญาณท่าน
ไดย้ากอยา่งยิง ดว้ยวิบากแห่งกรรมนั�น เราไดป้ระพฤติกรรมทีทาํไดย้ากมาก (ทุกกรกิริยา) ทีตาํบล
อุรุเวลาเสนานิคมตลอด 6 ปี แต่นั�น จึงไดบ้รรลุ โพธิญาณ แต่เราก็มิไดบ้รรลุโพธิญาณอนัสูงสุดดว้ย
หนทางนี�  เราอนับุรพกรรมตกัเตือนแลว้ จึงแสวงหาโพธิญาณโดยทางทีผิด (บดันี� ) เราเป็นผูสิ้�นบาป
และบุญ เวน้จากความเร่าร้อนทั�งปวง ไม่มีความเศร้าโศก ไม่คบัแคน้ เป็นผูไ้ม่มีอาสวะ จกันิพพาน 
พระชินเจา้ทรงบรรลุกาํลงัแห่งอภิญญาทั�งปวงแลว้ ทรงพยากรณ์โดยทรงหวงัประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ ์
ทีสระใหญ่อโนดาต ดว้ยประการฉะนี�แล” (ข.ุอป.32/392) 

 



47 
 

จิต 
ใจเป็นประธานของสิงทั�งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐทีสุด ทุกสิ งสําเร็จได้ด้วยใจ 

(มโนปุพพงัคมา ธมัมามโนเสฏฐา มโนมยา) (ข.ุธ. 25/11) 
เมือจิตไม่เศร้าหมองแลว้ สุคติเป็นอนัหวงัได ้(ม.มู.12/64) 
เมือจิตเศร้าหมองแลว้ ทุคติเป็นอนัตอ้งหวงั (ม.มู.12/64) 
ทุกขย์อ่มไม่ตกถึงผูห้มดกงัวล (ส.ํส.15/122) 
ผูถึ้งธรรม ไม่เศร้าโศกถึงสิงทีล่วงไปแลว้ ไม่ฝันเพอ้ถึงสิงทียงัมาไม่ถึง ดาํรงอยูด่ว้ยสิงที

เป็นปัจจุบนั ฉะนั�นผวิพรรณจึงผอ่งใส (ส.ํส.15/122) 
กเิลส กาม 
กิเลส หมายถึง สิงทีทาํให้ใจเศร้าหมอง ความชัวทีแฝงอยูใ่นความรู้สึกนึกคิดทาํให้จิตใจ

ขุ่นมวัไม่บริสุทธิ[  และเป็นเครืองปรุงแต่งความคิดให้ทาํกรรม ซึ งนาํไปสู่ปัญหาความยุง่ยากเดือดร้อน
และความทุกข ์

กาม หมายถึง ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา น่าใคร่ กามมี 2 คือ 1) กิเลสกาม 
กิเลสทีทาํให้ใคร่ 2) วตัถุกาม วตัถุอนัน่าใคร่ ได้แก่ กามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ 
(สัมผสัทางกาย) ทีน่าใคร่น่าพอใจ 

ดงัทีพระพุทธเจา้ตรัสว่าโลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตวัเอง ย่อมเบียดเบียนผูมี้ใจชัว  
ดุจขยุไผฆ่่าตน้ไผฉ่ะนั�น (ข.ุม.29/18) 

ในชาดกพระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงกาม ดว้ยการอุปมาไว ้ดงันี�   
กามทั�งหลายมีความพอใจนอ้ย ทุกขอื์นยิงกวา่กามไม่มี ชนเหล่าใด ส้องเสพกามทั�งหลาย 

ชนเหล่านั�นยอ่มเขา้ถึงนรก 
เหมือนดาบทีลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบีทีขดัดีแล้วแทง เหมือนหอกทีพุ่งปักอก  

(เจบ็ปานใด) กามทั�งหลายเป็นทุกขย์ิงกวา่นั�น 
หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแลว้ ลึกกว่าชัวบุรุษ ผาลทีเขาเผาร้อนอยูต่ลอดวนั (ร้อนปานใด) 

กามทั�งหลายเป็นทุกขย์ิงกวา่นั�น 
เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ�ามนัทีเดือดพล่าน ทองแดงทีกาํลงัละลายควา้ง (ร้อนปานใด) 

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

กามสุขขลิักะและอตัตกิลมถะ) เมือปราชญ์เห็นความสุขอนัไพบูลย ์พึงสละความสุขพอประมาณเสีย 
(สละสุขจากกามสุขขลิักะและอตัตกิลมถะ) (ข.ุสุ.25/8) 
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ความสุข 
ความสุข หมายถึง ความสบาย ความสาํราญ ความฉําชืนรืนกายรืนใจ มี 2 คือ 1) กายิกสุข 

สุขทางกาย 2) เจตสิกสุข สุขทางใจ ดงัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ ดงันี�  
ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในทีทั�งปวง (ข.ุธ.25/59) 
ละทุกขท์ั�งปวงได ้เป็นความสุข (ข.ุธ.25/33) 
ความไม่เบียดเบียนกนัเป็นสุขในโลก (ว.ิม. 4/6) 
ผูเ้จริญเมตตาดีแลว้ หลบัและตืนยอ่มเป็นสุข (ธรรมสภา. 2540) 
พอใจเท่าทีมี เป็นความสุข (ข.ุธ.25/33) 
ไดสิ้งใด พึงพอใจในสิงนั�น (ว.ิภิกฺขนีุ.3/96) 
นิพพานเป็นสุขอยา่งยิง (ข.ุธ.25/59) 
ความสุข (อืน) ยิงกวา่ความสงบไม่มี (ข.ุธ. 25/42) 
การแสดงสัทธรรม นาํความสุขมาให ้(ข.ุธ. 25/41) 
ผูป้ระพฤติธรรม อยูเ่ป็นสุข (ข.ุธ.25/37) 
คาถาธรรมบท ปกิณณกวรรคที 21 “ถา้วา่ปราชญพ์ึงเห็นความสุขอนัไพบูลย ์เพราะสละ

ความสุขพอประมาณไซร้ เมือปราชญเ์ห็นความสุขอนัไพบูลย ์พึงสละความสุขพอประมาณเสีย ผูใ้ด
ปรารถนาความสุขเพือตนดว้ยการเขา้ไปตั�งความทุกขไ์วใ้นผูอื้น ผูน้ั�นระคนแลว้ดว้ยความเกียวขอ้ง
ดว้ยเวร ยอ่มไม่พน้ไปจากเวร ก็กรรมทีควรทาํภิกษุเหล่านี�ละทิ�งเสียแลว้ ส่วนภิกษุเหล่าใดยอ่มทาํ
กรรมทีไม่ควรทาํ อาสวะทั�งหลายยอ่มเจริญแก่ภิกษุเหล่านั�นผูมี้มานะดงัไมอ้อ้ยกขึ�นแลว้ ประมาท
แลว้ ก็กายคตาสติอนัภิกษุเหล่าใดปรารภดว้ยดีเป็นนิตย ์ ภิกษุเหล่านั�นผูท้าํความเพียรเป็นไปติดต่อ
ในกรรมทีควรทาํ ย่อมไม่ส้องเสพกรรมทีไม่ควรทาํ อาสวะทั�งหลายของภิกษุเหล่านั�น ผูมี้
สติสัมปชัญญะ ย่อมถึงความสิ�นไป พราหมณ์ฆ่ามารดาบิดาเสียได ้ ฆ่าพระราชาผูเ้ป็นกษตัริย ์
ทั�งสองเสียได ้ และฆ่าแวน่แควน้พร้อมกบันายเสมียนเสียได ้ ยอ่มเป็นผูไ้ม่มีทุกขไ์ป พราหมณ์ฆ่า
มารดาบิดาเสียได ้ ฆ่าพระราชาผูเ้ป็นพราหมณ์ทั�งสองเสียได ้ และฆ่านิวรณ์มีวิจิกิจฉานิวรณ์ดุจเสือ
โคร่งเป็นที 5 เสียได ้ ยอ่มเป็นผูไ้ม่มีทุกขไ์ป สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในพระพุทธเจา้เป็นนิตย ์
ทั�งกลางวนัและกลางคืน ชนเหล่านั�นชือวา่เป็นสาวกของพระโคดม ตืนอยู ่ตืนดีแลว้ในกาลทุกเมือ 
สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในพระธรรมเป็นนิตยท์ั�งกลางวนัและกลางคืน ชนเหล่านั�นชือว่าเป็น
สาวกของพระโคดม ตืนอยู ่ตืนดีแลว้ในกาลทุกเมือ สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในพระสงฆเ์ป็นนิตย ์
ทั�งกลางวนัและกลางคืนชนเหล่านั�นชือวา่เป็นสาวกของพระโคดม ตืนอยู ่ ตืนดีแลว้ในกาลทุกเมือ 
สติของชนเหล่าใดไปแลว้ในกายเป็นนิตยท์ั�งกลางวนัและกลางคืน ชนหล่านั�นชือวา่เป็นสาวกของ
พระโคดม ตืนอยู่ ตืนดีแล้วในกาลทุกเมือ ใจของชนเหล่าใดยินดีแล้วในความไม่เบียดเบียน 
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ทั�งกลางวนัและกลางคืนชนเหล่านั�นชือวา่เป็นสาวกของพระโคดม ตืนอยู ่ ตืนดีแลว้ในกาลทุกเมือ 
ใจของชนเหล่าใดยินดีแลว้ในภาวนา ทั�งกลางวนัและกลางคืน ชนเหล่านั�นชือวา่เป็นสาวกของพระ
โคดม ตืนอยูตื่นดีแลว้ในกาลทุกเมือ บวชไดย้าก ยินดีไดย้าก เรือนมีการอยูค่รองไม่ดี นาํความทุกข์
มาให้ การอยูร่่วมกบับุคคลผูไ้ม่เสมอกนั นาํความทุกขม์าให้ ชนผูเ้ดินทางไกลอนัทุกขต์กตามแลว้ 
เพราะเหตุนั�น บุคคลไม่พึงเดินทางไกลและไม่พึงเป็นผูอ้นัทุกข์ตกตามแลว้ กุลบุตรผูมี้ศรัทธา  
ถึงพร้อมแล้วดว้ยศีล เพรียบพร้อมแลว้ด้วยยศและโภคะ ไปถึงประเทศใด ๆ เป็นผูอ้นัคนบูชาแล้ว 
ในประเทศนั�น ๆ แล สัตบุรุษยอ่มปรากฏไดใ้นทีไกล เหมือนภูเขาหิมวนัต ์อสัตบุรุษแมน้ังแลว้ในทีนี�
ก็ยอ่มไม่ปรากฏเหมือนลูกศรทีบุคคลยิงไปแลว้ในเวลากลางคืน ฉะนั�น ภิกษุพึงเสพการนังผูเ้ดียว  
(ผูเ้ดียวหมายถึงมีจิตบริสุทธิ[ ทีไม่มีกิเลสอยูด่ว้ยในจิตตน) การนอนผูเ้ดียว ไม่เกียจคร้าน เทียวไป 
ผูเ้ดียว ฝึกหดัตนผูเ้ดียว พึงเป็นผูย้นิดีแลว้ในทีสุดป่าฯ (ป่าหมายถึงจิตทีสงบจากกิเลส) (ข.ุธ.25/31) 

ความไม่ประมาท 
พระพุทธเจา้ตรัส ในคาถาธรรมบท อปัปมาทวรรคที 2 วา่ “ความไม่ประมาท เป็นทาง

เครืองถึงอมตนิพพาน ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ม่ประมาทยอ่มไม่ตาย ชนเหล่าใด
ประมาทแลว้ ยอ่มเป็นเหมือนคนตายแลว้ บณัฑิตทั�งหลายตั�งอยูใ่นความไม่ประมาท ทราบเหตุนัน
โดยความแปลกกนัแลว้ ยอ่มบนัเทิงในความไม่ประมาท ยินดีแลว้ในธรรมอนัเป็นโคจรของพระ
อริยเจา้ทั�งหลาย ท่านเหล่านั�นเป็นนกัปราชญ ์เพ่งพินิจ มีความเพียรเป็นไปติดต่อมีความบากบันมัน
เป็นนิตย ์ ยอ่มถูกตอ้งนิพพานอนัเกษมจากโยคะ หาธรรมอืนยิงกว่ามิได ้ ยศย่อมเจริญแก่บุคคล 
ผูมี้ความหมัน มีสติ มีการงานอนัสะอาด ผูใ้คร่ครวญแลว้จึงทาํผูส้ํารวมระวงั ผูเ้ป็นอยู่โดยธรรม 
และผูไ้ม่ประมาท ผูมี้ปัญญาพึงทาํทีพึงทีห้วงนํ� าท่วมทบัไม่ได ้ ดว้ยความหมันความไม่ประมาท 
ความสํารวมระวงั และความฝึกตน ชนทั�งหลายผูเ้ป็นพาลมีปัญญาทราม ย่อมประกอบตาม
ความประมาท ส่วนนักปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาท เหมือนทรัพย์อนัประเสริฐสุด 
ท่านทั�งหลายอยา่ประกอบตามความประมาท อยา่ประกอบการชมเชยดว้ยสามารถความยินดีในกาม 
เพราะว่าคนผูไ้ม่ประมาทแลว้ เพ่งอยู่ ย่อมถึงสุขอนัไพบูลยเ์มือใด บณัฑิตย่อมบรรเทาความ
ประมาทดว้ยความไม่ประมาท เมือนั�นบณัฑิตผูมี้ความประมาทอนับรรเทาแลว้นั�น ขึ�นสู่ปัญญาดุจ
ปราสาท ไม่มีความโศก ยอ่มพิจารณาเห็นหมู่สัตวผ์ูมี้ความโศก นกัปราชญย์อ่มพิจารณาเห็นคนพาล 
เหมือนบุคคลอยูบ่นภูเขามองเห็นคนผูอ้ยูที่ภาคพื�น ฉะนั�น ผูมี้ปัญญาดี เมือสัตวท์ั�งหลายประมาทแลว้ 
ยอ่มไม่ประมาท เมือสัตวท์ั�งหลายหลบั ยอ่มตืนอยูโ่ดยมาก ยอ่มละบุคคลเห็นปานนั�นไป ประดุจมา้
มีกาํลงัเร็วละมา้ไม่มีกาํลงัไป ฉะนั�นทา้วมฆัวาฬถึงความเป็นผูป้ระเสริฐทีสุดกวา่เทวดาทั�งหลายดว้ย
ความไม่ประมาท บณัฑิตทั�งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท ความประมาทบณัฑิตติเตียน 
ทุกเมือ ภิกษุยินดีแลว้ในความไม่ประมาท หรือเห็นภยัในความประมาท เผาสังโยชน์นอ้ยใหญ่ไป 



50 
 

ดงัไฟไหมเ้ชื�อนอ้ยใหญ่ไป ฉะนั�น ภิกษุผูย้นิดีแลว้ในความไม่ประมาทหรือเห็นภยัในความประมาท 
เป็นผูไ้ม่ควรเพือจะเสือมรอบ ยอ่มมีในทีใกลนิ้พพานทีเดียวฯ (ข.ุธ.25/12) 

โอวาทปาฏิโมกข์ 
โอวาทปาฏิโมกข์เป็นหลกัคาํสอนสําคญัของพระพุทธศาสนา หรือคาํสอนอนัเป็นหัวใจ

สาํคญัของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึงทีพระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์1,250 รูป 
ผูไ้ปประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัมาฆบูชา ไดแ้ก่ 

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

นั�นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแล ้ว บณัฑิตพึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั�งสาม  
ยามใดยามหนึ ง บุคคลพึงยงัตนนั�นแลให้ตั�งอยู่ในคุณอนัสมควรเสียก่อน พึงพรํ าสอนผูอื้น 
ในภายหลงั บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากว่าภิกษุพึงทาํตนเหมือนอย่างทีตนพรํ าสอนคนอืนไซร้ 
ภิกษุนั�นมีตนอนัฝึกดีแล ้วหนอ พึง ฝึก ได ้ย ินว ่าตนแลฝึกได ้ยาก ตนแลเป็นทีพึ งของตน  
บุคคลอืนใครเล่าพึงเป็นทีพึ งได้ เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแล้ว ย่อมได้ทีพึ งอนัได้โดยยาก  
ความชัวทีตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ย่อมย ํายีคนมีปัญญาทรามดุจเพชรย ํายีแกว้มณี 
ทีเกิดแต่หิน ฉะนั�น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วนย่อมรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด ทาํให้เป็นอตัภาพ 
อนัตนรัดลงแล้วเหมือนเถาย่านทรายรวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบัแล้ว บุคคลนั�นย่อมทาํตน
เหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจรผูเ้ป็นโจก ฉะนั�น กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย 
ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วยดีด้วย กรรมนั�นแลทาํได้ยากอย่างยิง ผูใ้ดมีปัญญาทราม  
อาศัยทิฐิอันลามก ย่อมคัดค้านคาํสังสอนของพระพุทธเจ้า ผูอ้รหันต์ เป็นพระอริยเจ้ามีปกติ 
เป็นอยูโ่ดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั�น ยอ่มเผล็ดเพือฆ่าตน เหมือนขุยไผฆ่่าตน้ไผ ่
ฉะนั�น ทาํชัวดว้ยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํชัวด้วยตนเอง ย่อมหมดจดด้วยตนเอง 
ความบริสุทธิ[  ความไม่บริสุทธิ[  เป็นของเฉพาะตวัคนอืนพึงชําระคนอืนให้หมดจดหาได้ไม่ บุคคล 
ไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสือม เพราะประโยชน์ของผูอื้นแมม้าก บุคคลรู้จกัประโยชน์ของ
ตนแล้วพึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ข.ุธ.25/22) 

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

(วิมุตติ) ไดห้ลุดพน้ดว้ยการฟังธรรม หลุดพน้ดว้ยการแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม หลุดพน้ดว้ย
การท่องทบทวนธรรม หลุดพน้ดว้ยการตรึกตรองใคร่ครวญธรรม หลุดพน้ดว้ยการตั�งจิตมันในนิมิต 
(สมาธินิมิต) (องฺ.ปSฺจก.22/26) 

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

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

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

พุทธพจน์ 7  
ในสาราณียสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงการปฏิบติัสาราณียธรรม 6 อนัเป็นทีตั�งแห่งการเกิด

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

สมาธิปริขาร 7 
พระพุทธเจา้ตรัสเกียวกบัสมาธิปริขาร ดงัขอ้ความสนทนากบัภิกษุ ดงันี�  “ขา้แต่พระองค ์

ผูเ้จริญ สนงักุมารพรหมไดก้ล่าวเนื�อความนี�แลว้ เรียกเทวดาชั�น ดาวดึงส์มากล่าววา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ
ทั�งหลาย เทวดาชั�นดาวดึงส์ จะสําคญัความขอ้นั�นเป็นไฉน ปริขารแห่งสมาธิ 7 ประการนี�   
อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคน์ั�น ทรงบญัญติัดีแลว้เพือ
ความเจริญ เพือความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ ปริขารแห่งสมาธิ 7 ประการ เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ 
สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้จริญ



52 
 

ทั�งหลาย ความทีจิตตั�งมัน แวดลอ้มดว้ยองค์ 7 นี� แล พระผูมี้พระภาคตรัสว่า สัมมาสมาธิอนัเป็น
อริยะ มีอุปนิสัย ดงันี�บา้ง มีปริขารดงันี�บา้งฯ (ที.ม.10/206) 

อปริหานิยธรรม 7 
มหาปรินิพพานสูตรพระพุทธเจา้ตรัสอปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมทีพาเจริญอยา่งเดียว  

ไม่มีเสือมเลย หมันประชุมกนัเนืองนิตย ์พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียง
กนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิงทีพระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิกถอนสิงทีทรงบญัญติัแลว้ สักการะ 
เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) เป็นสังฆปริณายก (ผูน้าํในการปฏิบติัทีถูกตรง จะเป็น
นกับวชหรือฆราวาสก็ได)้ และเชือฟังถอ้ยคาํของท่าน ไม่ตกอยูใ่นอาํนาจตณัหาอนัจะก่อเกิดภพใหม่ 
ยินดีในเสนาสนะป่า (คือทีอยูอ่นัสงดัจากกิเลส) ตั�งสติไวว้า่ ทาํไฉนหนอ เพือนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีล
เป็นทีรัก ทียงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้มาแลว้ ขอจงอยูเ่ป็นสุข (ที.ม.10/71) 

สัปปุริสธรรม 7 
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนทีมีความเห็นถูกตอ้ง) ธมัมญัSู (เป็นผูรู้้ธรรม) 

อตัถญัSู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญัSู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัSู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญัSู 
 (เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) ปริสัญSู (เป็นผูรู้้หมู่คนและสิงรอบตวั) ปุคคลปโรปรัญSู (เป็นผูรู้้บุคคล) 
(องฺ.สตฺตก.23/65) 

สัปปายะ และอสัปปายะ 7 
สัปปายะ คือสิงทีเหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ทีอยู่ซึ งเหมาะควร) 

โคจรสัปปายะ (ทีไปซึงเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพดูคุยทีเหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคลที
เหมาะควรเกียวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารทีเหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มทีเหมาะควร) 
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีเหมาะควร) 

อสัปปายะ คือสิงทีไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสไดแ้ก่ อาวาสอสัปปายะ (ทีอยู่ซึ ง 
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ทีไปซึงไม่เหมาะควร) ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยทีไม่เหมาะควร) 
ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลทีไม่เหมาะควรเกียวขอ้ง) โภชนอสัปปายะ (อาหารทีไม่เหมาะควร) 
อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมทีไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถทีไม่เหมาะควร) 
 (ว.ิอ.2/368) 

ความเป็นผู้มีมิตรดี สหายดี เป็นทั!งหมดทั!งสิ!นของพรหมจรรย์ (ความพ้นทุกข์) 
พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูม้ีมิตรดี สหายดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย ์

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

ณ ทีควรส่วนขา้งหนึง แลว้ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาควา่ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประทานพระโอกาส
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ความปริวติกแห่งใจบงัเกิดขึ�นแก่ขา้พระองคผ์ูเ้ขา้ทีลบัพกัผอ่นอยูอ่ยา่งนี� วา่ ธรรมทีพระผูมี้พระภาค
ตรัสดีแล้วนันแหละ สาํหรับผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ไม่ใช่สําหรับผูม้ีมิตรชัว  
มีสหายชัว มีจิตนอ้มไปในคนทีชัวฯ 

พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ ดูกรมหาบพิตร ขอ้นี� เป็นอยา่งนั�น ดูกรมหาบพิตร ธรรมทีอาตมภาพ
กล่าวดีแล้วนันแหละ สาํหรับผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนดี ไม่ใช่สาํหรับผูมี้มิตรชัว 
มีสหายชัว มีจิตนอ้มไปในคนทีชัวฯ 

[382] ดูกรมหาบพิตร สมยัหนึ งอาตมภาพอยูที่นิคมของหมู่เจา้ศากยะ ชือว่านครกะในสักกชนบท 
ดูกรมหาบพิตร ครั� งนั�นภิกษุอานนทเ์ขา้ไปหาอาตมภาพถึงทีอยู ่ครั�นแลว้ก็อภิวาทอาตมภาพ แลว้นัง
อยู ่ณ ทีควรส่วนขา้งหนึง ดูกรมหาบพิตรภิกษุอานนทน์ังอยู ่ณ ทีควรส่วนขา้งหนึงแลว้ไดก้ล่าวกะ
อาตมภาพวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนทีดี เป็นคุณกึงหนึง
แห่งพรหมจรรย ์ดูกรมหาบพิตรเมือภิกษุอานนทก์ล่าวอยา่งนี�แลว้ อาตมภาพไดก้ล่าวกะภิกษุอานนทว์า่ ดูกร
อานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั�น ดูกรอานนท์ความเป็นผูม้ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดีนี�   
เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียว ดูกรอานนท์นีภิกษุผูมี้มิตรดี พึงปรารถนาภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี  
มีจิตนอ้มไปในคนทีดี จกัเจริญอริยมรรคมีองคแ์ปด จกักระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดฯ้ 

[383] ดูกรอานนท์ก็ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนทีดี ยอ่มเจริญอริยมรรคมี 
องคแ์ปด ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งไรฯ 

ดูกรอานนท ์ภิกษุในศาสนานี� ย่อมเจริญสัมมาทิฐิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ 
น้อมไปเพือความสละคืน ... ย่อมเจริญสัมมาสังกปัปะ ... ย่อมเจริญสัมมาวาจา ... ย่อมเจริญ
สัมมากมัมนัตะ ... ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ ... ย่อมเจริญสัมมาวายามะ ... ย่อมเจริญสัมมาสติ ... 
ยอ่มเจริญสัมมาสมาธิ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ นอ้มไปเพือความสละคืนฯ 

ดูกรอานนท์ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนทีดี ยอ่มเจริญอริยมรรคมีองคแ์ปด 
ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งนี�แลฯ 

ดูกรอานนทโ์ดยปริยายแมนี้�  พึงทราบวา่ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคน
ทีดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียวฯ 

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

[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนั�นแหละ พระองคพ์ึงทรงสําเหนียกอยา่งนี� วา่ เราจกัเป็น
ผูมี้มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนทีดี ดูกรมหาบพิตร พระองคพ์ึงทรงสาํเหนียกอยา่งนี�แลฯ 

ดูกรมหาบพิตร ธรรมอยา่งหนึงนี�  คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั�งหลาย พระองคผ์ูมี้
มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนทีดี พึงทรงอาศยัอยูเ่ถิดฯ 

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

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

อวชิชาสูตร 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงันี�  การไม่คบสัปบุรุษทีบริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่ฟังสัทธรรม 

ใหบ้ริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมทีบริบูรณ์ยอ่มยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาทีบริบูรณ์
ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายทีบริบูรณ์ย่อมยงั
ความไม่มีสติสัมปชญัญะใหบ้ริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชญัญะทีบริบูรณ์ยอ่มยงัการไม่สํารวมอินทรียใ์ห้
บริบูรณ์ การไม่สาํรวมอินทรียที์บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 ให้บริบูรณ์ทุจริต 3 ทีบริบูรณ์ยอ่มยงันิวรณ์ 
5 ใหบ้ริบูรณ์นิวรณ์ 5 ทีบริบูรณ์ยอ่มยงัอวชิชาใหบ้ริบูรณ์อวชิชานี� มีอาหารอยา่งนี�  และบริบูรณ์อยา่งนี�ฯ 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงันี�  การคบสัปบุรุษทีบริบูรณ์ย่อมยงัการฟังสัทธรรมให้
บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมทีบริบูรณ์ยอ่มยงัศรัทธาใหบ้ริบูรณ์ ศรัทธาทีบริบูรณ์ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจ
โดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายทีบริบูรณ์ย่อมยงัสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ 
สติสัมปชญัญะทีบริบูรณ์ย่อมยงัการสํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรียที์บริบูรณ์ยอ่มยงั
สุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ทีบริบูรณ์ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์  
สติปัฏฐาน 4 ทีบริบูรณ์ยอ่มยงัโพชฌงค ์7 (สติ ธมัมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ 
โพชฌงค์ 7 ทีบริบูรณ์ ย่อมยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี� มีอาหารอย่างนี�  และ
บริบูรณ์อยา่งนี�ฯ (องฺ.ทสก.24/61) 

จัตตาริสูตร 
ในจตัตาริสูตรพระพุทธเจา้ตรัสวา่ดูกรภิกษุทั�งหลายปัจจยันอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 4 

อย่างนี�  4 อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลายบรรดาจีวร ผา้บงัสุกุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 
บรรดาโภชนะ คาํขา้วทีไดด้ว้ยปลีแขง้ นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษบรรดาเสนาสนะ โคนไม ้นอ้ย 
หาได้ง่ายและไม่มีโทษบรรดาเภสัช มูตรเน่า น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
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 เรากล่าวธรรมอยา่งใดอยา่งหนึง ของภิกษุซึ งเป็นผูส้ันโดษดว้ยปัจจยัทีนอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ  
วา่เป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ ความคบัแคน้แห่งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษ ดว้ยปัจจยัน้อย  
หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชือว ่า 
ไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผูส้ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนียวเอาไวไ้ด้ซึ งธรรมอนัสมควรแก่ธรรม 
ทีพระตถาคตตรัสบอกแลว้แก่เธอ (ข.ุสุ. 25/281) 

การใช้สิ� งที�ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ในตัว ในจัตตาริสูตรนั!น สัมพันธ์กับ

ที�พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน วิ.ม.5/25-44 ดังนี! 
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท  
[25] โดยสมยันั�นแล พระผูมี้พระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู ่ณ พระเชตวนัอารามของอนาถ

บิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี ครั� งนั�น ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตอ้ง 
แลว้ ยาคูทีดืมเขา้ไปก็พุ่งออก แมข้า้วสวยทีฉนัแลว้ก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั�น พวกเธอจึงซูบผอม 
เศร้าหมอง มีผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอ็น พระผูมี้พระภาคไดท้อดพระเนตร 
เห็นภิกษุเหล่านั�น ซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอ็น 
ครั� นแลว้จึงตรัสเรียกท่านพระอานนทม์ารับสังถามวา่ ดูกรอานนท ์ทาํไมหนอเดี]ยวนี� ภิกษุทั�งหลาย
จึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอ็น ท่านพระอานนท์
กราบทูลวา่ พระพุทธเจา้ขา้ เดี]ยวนี� ภิกษุทั�งหลาย อนัอาพาธซึ งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตอ้งแลว้ ยาคูที
ดืมเขา้ไปก็พุง่ออก แมข้า้วสวยทีฉนัแลว้ก็พุง่ออก เพราะอาพาธนั�น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมองมี
ผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอน็ 

พระพุทธานุญาตเภสัช 5 ในกาล 
ครั� งนั�น พระผูมี้พระภาคประทบัในทีสงดัทรงหลีกเร้นอยู ่ ไดมี้พระปริวิตกแห่งพระทยั

เกิดขึ�นอยา่งนี�วา่ เดี]ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตอ้งแลว้ ยาคูทีดืมเขา้ไปก็
พุ่งออก แมข้า้วสวยทีฉนัแลว้ก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั�น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมองมีผิวพรรณ
ไม่ดี มีผิวพรรณเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุ
ทั�งหลาย ซึ งเป็นเภสัชอยูใ่นตวั และเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั�งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่
สัตวโ์ลก และจะไม่พึงปรากฏเป็นอาหารหยาบ ทีนั�นพระองคไ์ดมี้พระปริวิตกสืบต่อไปวา่ เภสัช 5 
นี�แล คือ เนยใส เนยขน้ นํ�ามนั นํ�าผึ�ง นํ�าออ้ย เป็นเภสัชอยูใ่นตวั และเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั�งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั�น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 
นี�แก่ภิกษุทั�งหลาย ใหรั้บประเคนในกาลแลว้บริโภคในกาล ครั�นเวลาสายณัห์พระองคเ์สด็จออกจาก
ทีหลีกเร้น ทรงทาํธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แลว้รับสังกะภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไปในทีสงดัหลีกเร้นอยู ่ ณ ตาํบลนี�  ไดมี้ความปริวิตกแห่งจิต
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เกิดขึ�นอยา่งนี�วา่ เดี]ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ งเกิดชุมในฤดูสารท ถูกตอ้งแลว้ ยาคูทีดืมเขา้ไปก็
พุ่งออก แมข้า้วสวยทีฉนัแลว้ก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั�น พวกเธอจึงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณ
ไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุทั�งหลาย 
ซึ งเป็นเภสัชอยูใ่นตวัและเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั�งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโ์ลก
และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เรานั�นไดมี้ความปริวิตกสืบต่อไปวา่ เภสัช 5 นี�
แล คือ เนยใส เนยขน้ นํ� ามนั นํ� าผึ�ง นํ� าออ้ย เป็นเภสัชอยูใ่นตวั และเขาสมมติวา่เป็นเภสัชทั�งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโ์ลก และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั�น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 
นี� แก่ภิกษุทั�งหลาย ให้รับประเคนในกาลแลว้บริโภคในกาล ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้รับ
ประเคนเภสัช 5 นั�นในกาล แลว้บริโภคในกาล 

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

โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ยอ่ย ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารทีดี พวกเธออนั
อาพาธซึ งเกิดชุมในฤดูสารทนั�น และอนัความเบือภตัตาหารนี� ถูกตอ้งแลว้เพราะเหตุ 2 ประการนั�น 
ยิงเป็นผูซู้บผอม เศร้าหมอง มีผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอ็นมากขึ�น พระผู ้
มีพระภาคไดท้อดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั�นซึ งซูบผอมเศร้าหมองมีผวิพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ 
มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอน็มากขึ�น ครั� นแลว้จึงตรัสเรียกท่านพระอานนท ์มารับสังถามวา่ ดูกรอานนท ์
ทาํไมหนอ เดี]ยวนี� ภิกษุทั�งหลายยิงซูบผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวั
สะพรังด้วยเอ็นมากขึ�น? ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจา้ขา้ เดี]ยวนี� ภิกษุทั�งหลายรับ
ประเคนเภสัช 5 นั�น 

ในกาลแล้วบริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว ไม่ย่อย  
ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารทีดี พวกเธออนัอาพาธซึ งเกิดชุมในฤดูสารทนั�น และอนัความเบือ
ภตัตาหารนี� ถูกตอ้งแลว้ เพราะเหตุ 2 ประการนั�น ยิงเป็นผูซู้บผอม เศร้าหมอง มีผิวพรรณไม่ดี มีผิว
เหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรังดว้ยเอ็นมากขึ�น ลาํดบันั�นพระผูมี้พระภาคทรงทาํธรรมีกถา ในเพราะ
เหตุเป็นเคา้มูลนั�น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แลว้ตรัสเรียกภิกษุทั�งหลายมารับสังว่า ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตใหรั้บประเคนเภสัช 5 นั�น แลว้บริโภคไดท้ั�งในกาลทั�งนอกกาล 

พระพุทธานุญาตนํ�ามนัเปลว 
[27] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการดว้ยนํ� ามนัเปลวเป็นเภสัช  

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

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

พระพุทธานุญาตมูลเภสัช 
[28] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการด้วยรากไมเ้ป็นเภสัช  

จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตรากไมที้เป็นเภสัช คือ ขมิ�น ขิง วา่นนํ� า วา่นเปราะ อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู  
ก็หรือมูลเภสัช แมช้นิดอืนใดบรรดามี ทีไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวทีไม่สําเร็จประโยชน์
แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัชเหล่านั�นแลว้เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมี
เหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตเครืองบดยา 
สมยัต่อมา ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการด้วยรากไมที้เป็นเภสัชชนิดละเอียด  

จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค.พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตตวัหินบด ลูกหินบด 

พระพุทธานุญาตกสาวเภสัช 
[29] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการด้วยนํ� าฝาดเป็นเภสัช  

จึงกราบทูลเรื องแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าฝาดทีเป็นเภสัช คือ นํ� าฝาดสะเดาะ นํ� าฝาดมูกมนั นํ� าฝาดกระดอมหรือขี�กา 
นํ� าฝาดบรเพด็ หรือพญามือเหล็ก นํ� าฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัช แมช้นิดอืนใดบรรดามี  
ทีไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยว ในของควรเคี�ยว ทีไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคใน
ของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหล่านั�น แลว้เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได ้
เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตปัณณเภสัช 
[30] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการดว้ยใบไมเ้ภสัช จึงกราบทูล

เรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
เราอนุญาตใบไมที้เป็นเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมนั ใบกระดอม หรือขี�กา ใบกะเพรา หรือแมงลกั 
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ใบฝ้าย ก็หรือปัณณเภสัช แมช้นิดอืนใดบรรดามี ทีไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยว ในของ 
ควรเคี� ยว ทีไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภครับประเคนปัณณเภสัช
เหล่านั�น แลว้เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงให้บริโภคได ้เมือเหตุไม่มีภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติั
ทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตผลเภสัช 
[31] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการดว้ยผลไมเ้ป็นเภสัชจึงกราบ

ทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตผลไมที้เป็นเภสัช คือ ลูกพิลงักาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลแห่ง
โกฐ ก็หรือผลเภสัช แมช้นิดอืนใดบรรดามี ทีไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว  
ทีไม่สาํเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนผลเภสัชเหล่านั�นแลว้เก็บไว้
ไดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตชตุเภสัช 
[32] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการดว้ยยางไมเ้ป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตยางไมที้เป็นเภสัช คือ ยางอนัไหลออกจากตน้หิงคุ ยางอนัเขาเคียวจากกา้นและใบแห่ง
ตน้หิงคุ ยางอนัเขาเคียวจากใบแห่งตน้หิงคุ หรือเจือของอืนดว้ย ยางอนัไหลออกจากยอดไมต้กะ 
ยางอนัไหลออกจากใบแห่งตน้ตกะ ยางอนัเขาเคียวจากใบหรือไหลออกจากกา้นแห่งตน้ตกะ กาํยาน
ก็หรือชตุเภสัชชนิดอืนใดบรรดามีทีไม่สาํเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว ทีไม่สําเร็จ
ประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนชตุเภสัชเหล่านั�น แล้วเก็บไวไ้ด้จน
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตโลณเภสัช 
[33] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการดว้ยเกลือเป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตเกลือทีเป็นเภสัช คือ เกลือสมุทร เกลือดาํ เกลือสินเธาว ์เกลือดินโป่ง เกลือหุง ก็หรือ 
โลณเภสัชชนิดอืนใดบรรดามี ทีไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี� ยว ทีไม่สําเร็จ
ประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนโลณเภสัชเหล่านั�น แลว้เก็บไวไ้ดจ้น
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมือเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตจุณเภสัช 
[34] โดยสมยันั�นแล ท่านพระเวลฏัฐสีสะ อุปัชฌายข์องท่านพระอานนท ์อาพาธเป็นโรค

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

พระพุทธานุญาตเครืองกรอง 
[35] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายทีอาพาธมีความตอ้งการด้วยยาผงทีกรองแล้ว  

จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตวตัถุเครืองกรองยาผง ภิกษุอาพาธมีความตอ้งการดว้ยยาผงทีละเอียด พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตผา้กรองยา 

พระพุทธานุญาตเนื�อดิบและเลือดสด 
[36] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึงอาพาธเพราะผเีขา้ พระอาจารย ์พระอุปัชฌายะช่วยกนั

รักษาเธอ ก็ไม่สามารถแกไ้ขใหห้ายโรคได ้เธอเดินไปทีเขียงแล่หมู แลว้เคี�ยวกินเนื�อดิบ ดืมกินเลือด
สด อาพาธเพราะผเีขา้ของเธอนั�น หายดงัปลิดทิ�ง ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�น แด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตเนื�อดิบ เลือดสด  
ในเพราะอาพาธเกิดแต่ผเีขา้. 

พระพุทธานุญาตยาตา 
[37] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึงอาพาธเป็นโรคนยัน์ตา ภิกษุทั�งหลายจูงเธอไปให้ถ่าย

อุจจาระบา้ง ปัสสาวะบา้ง พระผูมี้พระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินตามเสนาสนะ ไดท้อดพระเนตร
เห็นพวกภิกษุนั�นกาํลงัจูงภิกษุรูปนั�นไปให้ถ่ายอุจจาระบา้ง ปัสสาวะบา้ง จึงเสด็จพระพุทธดาํเนิน
เขา้ไปทางภิกษุพวกนั�นแลว้ไดต้รัสถามว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุรูปนี�อาพาธเป็นอะไร ? ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลวา่ ท่านรูปนี�อาพาธเป็นโรคนยัน์ตา พวกขา้พระพุทธเจา้คอยจูงท่านรูปนี� ไปให้ถ่าย
อุจจาระบา้ง ปัสสาวะบา้ง พระพุทธเจา้ขา้ ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงทาํธรรมีกถา ในเพราะเหตุ
เป็นเคา้มูลนั�น ในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แลว้รับสังกะภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
ยาตา คือ ยาตาทีปรุงดว้ยเครืองปรุงหลายอย่าง ยาตาทีทาํดว้ยเครืองปรุงต่าง ๆ ยาตาทีเกิดใน
กระแสนํ� าเป็นตน้ หรดาลกลีบทอง เขม่าไฟ พวกภิกษุอาพาธมีความตอ้งการดว้ยเครืองยาทีจะบด 
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ผสมกบัยาตา จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตไมจ้นัทร์ กฤษณา กะลมัพกั ใบเฉียง แห้วหมู สมยัต่อมา ภิกษุ
ทั�งหลายเก็บยาตาชนิดผงไวใ้นโอบา้ง ในขนับา้ง ผงหญา้บา้ง ฝุ่ นบา้ง ปลิวลง จึงกราบทูลเรืองนั�น
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
กลกัยาตา สมยัต่อมา พระฉพัพคัคียใ์ชก้ลกัยาตาชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดทีทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดทีทาํ 
ดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาวา่ เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใชก้ลกัยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใช ้ ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
เราอนุญาตกลกัยาตาทีทาํดว้ยกระดูก ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขา ทาํดว้ยไมอ้อ้ ทาํดว้ยไมไ้ผ ่ ทาํดว้ยยาง  
ทาํดว้ยผลไม ้ทาํดว้ยโลหะ ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมา กลกัยาตาไม่มีฝาปิด ผงหญา้บา้ง ฝุ่ นบา้ง 
ปลิวตกลง ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตฝาปิด ฝาปิดยงัตกได ้พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ผกูดา้ย แลว้พนักบักลกัยาตา กลกัยาตาแตก พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ถกัดว้ยดา้ย สมยัต่อมา 
ภิกษุทั�งหลาย ป้ายยาตาดว้ยนิ�วมือ นยัน์ตาชํ� า จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตไมป้้ายยาตา สมยัต่อมา 
พระฉพัพคัคียใ์ช้ไมป้้ายตาชนิดต่าง ๆ คือ ทีทาํดว้ยทองคาํบา้ง ทีทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึง 
เพง่โทษ ติเตียน โพนทะนาวา่ เหมือนเหล่าคฤหสัถผ์ูบ้ริโภคกาม 

ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสหา้มภิกษุทั�งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใชไ้มป้้ายยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใช ้ ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตไมป้้ายยาตาทีทาํดว้ยกระดูก ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขาทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมา 
ไมป้้ายยาตาตกลงทีพื�นเปื� อน ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตภาชนะสําหรับเก็บไมป้้ายยาตา สมยัต่อมา ภิกษุทั�งหลาย
บริหารกลกัยาตาบา้ง ไมป้้ายยาตาบา้ง ดว้ยมือ จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตถุงกลกัยาตา หูถุงสําหรับ
สะพายไม่มี ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตเชือกผกูเป็นสายสะพาย 

พระพุทธานุญาตนํ�ามนั 
[38] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะปวดศีรษะ ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�น

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต
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นํ�ามนัทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตการนัตถุ์นํ� ามนัทีนัตถุ ์
ไหลออก ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสําหรับนตัถุ์ สมยัต่อมา พระฉพัพคัคียใ์ชก้ลอ้ง
สาํหรับนตัถุช์นิดต่าง ๆ คือ ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดทีทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน 
โพนทะนาวา่ เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใชก้ลอ้งสําหรับนตัถุ์ชนิด
ต่าง ๆ รูปใดใช ้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสําหรับนตัถุ์ทีทาํดว้ยกระดูก ... 
ทาํดว้ยเปลือกสังข ์ท่านพระปิลินทวจัฉะนตัถุไ์ม่เท่ากนั ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตกลอ้ง
สําหรับนตัถุ์ประกอบดว้ยหลอดคู่ โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้
สูดควนัภิกษุทั�งหลายจุดเกลียวผา้แลว้สูดควนันั�นนันแหละ คอแสบร้อน จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระ
ผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสูด
ควนั สมยัต่อมา ฉพัพคัคียใ์ชก้ลอ้งสูดควนัชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดทีทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดทีทาํดว้ย
เงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษ ติเตียน โพนทะนาว่า เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กลอ้งสูดควนัชนิดต่าง ๆ รูปใดใช ้ ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
เราอนุญาตกลอ้งสูดควนัทีทาํดว้ยกระดูก ... ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมา กลอ้งสูดควนัไม่มีฝาปิด 
ตวัสัตวเ์ขา้ไปได ้ ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค ตรัสอนุญาต
แก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตฝาปิด สมยัต่อมา ภิกษุทั�งหลายบริหารกลอ้งสูด
ควนัดว้ยมือ จึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตถุงกลอ้งสูดควนั กลอ้งสูดควนัเหล่านั�นอยูร่่วมกนัยอ่มกระทบกนัได ้
ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตถุงคู่ หูสําหรับสะพายไม่มี ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
เชือกผกูเป็นสายสะพาย 

พระปิลินทวจัฉเถระอาพาธเป็นโรคลม 
[39] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลม พวกแพทยป์รึกษาตกลง

กนัอยา่งนี�วา่ ตอ้งหุงนํ�ามนัถวาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
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ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� ามนัทีหุงในนํ� ามนัทีหุงนั�นแล 
แพทยต์อ้งเจือนํ�าเมาดว้ย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้เจือนํ� าเมาลงในนํ� ามนัทีหุง สมยัต่อมา 
พระฉพัพคัคียหุ์งนํ�ามนัเจือนํ�าเมาลงไปเกินขนาด ดืมนํ�ามนันั�นแลว้เมาภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรือง
นั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงดืม
นํ� ามนัทีเจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาด รูปใดดืม พึงปรับอาบติัตามธรรม ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
ให้ดืมนํ� ามนัเจือนํ� าเมา ชนิดทีเขาหุงไม่ปรากฏสี กลิน และรสของนํ� าเมา สมยัต่อมา นํ� ามนัทีพวก
ภิกษุหุงเจือนํ�าเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครั� งนั�น ภิกษุทั�งหลาย 

ไดมี้ความปริวิตกว่า จะพึงปฏิบติัในนํ� ามนัทีเจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาด อย่างไรหนอ ? 
แลว้กราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตให้ตั�งเอาไวเ้ป็นยาทา สมยัต่อมา ท่านพระปิลินทวจัฉะหุงนํ� ามนัไวม้าก ภาชนะ
สาํหรับบรรจุนํ�ามนัไม่มี ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตลกัจัน 3 ชนิด คือ ลกัจันทาํดว้ยโลหะ 1 
ลกัจันทาํดว้ยไม ้1 ลกัจันดว้ยผลไม ้1 สมยัต่อมา ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลมตามอวยัวะ 
ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตการเขา้กระโจม โรคลมยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�น
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
การรมใบไมต่้าง ๆ โรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตการรมใหญ่ โรคลมยงัไม่หาย 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าทีตม้เดือดดว้ย
ใบไมต่้างชนิดโรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตอ่างนํ�า  

อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ้ 
[40] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะ อาพาธเป็นโรคลมเสียดยอกตามขอ้ ภิกษุ

ทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ระบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามขอ้ยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลาย
กราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตใหร้ะบายโลหิตออกแลว้กรอกดว้ยเขา 

อาพาธเทา้แตก 
[41] ก็โดยสมยันั�นแล เทา้ของท่านปิลินทวจัฉะแตก ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตยาทาเทา้ 
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โรคยงัไม่หาย ภิกษุนวกะทั�งหลายจึงกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตใหป้รุงนํ�ามนัทาเทา้ 

อาพาธเป็นโรคฝี 
[42] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึงอาพาธเป็นโรคฝี ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตการ
ผา่ตดั ภิกษุนั�นตอ้งการนํ� าฝาด ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าฝาด ภิกษุนั�นตอ้งการงาทีบดแลว้ 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตงาทีบดแลว้ ภิกษุนั�นตอ้งการยาพอก ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตยาพอก 
ภิกษุนั�นตอ้งการผา้พนัแผล ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตผา้พนัแผล แผลคนั ภิกษุทั�งหลายกราบทูล
เรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
เราอนุญาตให้ชะดว้ยนํ� าแป้งเมล็ดพรรณผกักาดแผลชื�นหรือเป็นฝ้า ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�น
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
ให้รมควนั เนื�องอกยืนออกมา ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตใหต้ดัดว้ยกอ้นเกลือ แผลไม่งอก ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� ามนัทาแผล นํ� ามนัไหลเยิ�ม ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตผา้เก่า
สาํหรับซบันํ�ามนัและการรักษาบาดแผลทุกชนิด 

พระพุทธานุญาตยามหาวกิฏั 4 อยา่ง 
[43] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึงถูกงูกดั ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 

พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ใชย้ามหาวิกฏั 4 อยา่ง คือ คูถ มูตร 
เถา้ ดิน ต่อมา ภิกษุทั�งหลายคิดสงสัยวา่ ยามหาวกิฏัไม่ตอ้งรับประเคนหรือตอ้งรับประเคน จึงกราบ
ทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตใหภิ้กษุรับประเคน ในเมือมีกปัปิยการก เมือกปัปิยการกไม่มี ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได ้
สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึงดืมยาพิษเขา้ไป ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่ พระผูมี้พระภาค พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแด่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ดืมนํ� าเจือคูถต่อมา ภิกษุ
ทั�งหลายคิดสงสัยวา่ นํ� าเจือคูถนั�น จะไม่ตอ้งรับประเคน หรือตอ้งรับประเคน จึงกราบทูลเรืองนั�น
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แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
คูถทีภิกษุหยบิไวต้อนกาํลงัถ่าย นันแหละเป็นอนัประเคนแลว้ ไม่ตอ้งรับประเคนอีก 

ภิกษุอาพาธดว้ยโรคต่าง ๆ 
[44] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึงอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้
ดืมนํ�าทีเขาละลายจากดินรอยไถซึงติดผาล สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึงอาพาธเป็นพรรดึก ภิกษุทั�งหลาย
กราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตให้ดืมนํ� าด่างอามิส สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึงอาพาธเป็นโรคผอมเหลือง ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ดืมยาผลสมอดองนํ� ามูตรโค สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึงอาพาธเป็นโรค
ผิวหนงั ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ทาํการลูบไลด้ว้ยของหอม สมยัต่อมา ภิกษุรูปหนึงมี
กายกอปรดว้ยโทษมาก ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตใหดื้มยาประจุถ่าย ภิกษุนั�นมีความตอ้งการ
นํ� าขา้วใส ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าขา้วใส มีความตอ้งการดว้ยนํ� าถัวเขียวตม้ทีไม่ขน้ ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าถัวเขียวตม้ทีไม่ขน้ มีความตอ้งการดว้ยนํ� าถัวเขียวตม้ทีขน้นิดหน่อย 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าถัวเขียวตม้ทีขน้นิดหน่อย มีความตอ้งการดว้ยนํ� าเนื�อตม้ ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ�าเนื�อตม้  

มนาปทายสูีตร  
ในมนาปทายีสูตร พระผูมี้พระภาค ไดต้รัสกะอุคคเทพบุตรดว้ยพระคาถาความวา่ ผูใ้ห้

ของทีพอใจ ยอ่มไดข้องทีพอใจ ผูใ้ห้ของทีเลิศ ยอ่มไดข้องทีเลิศ ผูใ้ห้ของทีดี ยอ่มไดข้องทีดี และ
ผูใ้ห้ของทีประเสริฐ ยอ่มเขา้ถึงสถานทีประเสริฐ นรชนใดให้ของทีเลิศ ให้ของทีดี และให้ของที
ประเสริฐ นรชนนั�นจะบงัเกิด ณ ทีใด ๆ ยอ่มมีอายยุนื มียศ ดงันี�ฯ (องฺ.ปSฺจก. 22/44) 

พระพุทธเจา้ตรัสความสําคญัของการแบ่งปัน “ทีพึงของสัตวท์ั�งปวงยิงไปกวา่ทานไม่มี” 
(ข.ุชา. 28/1, 073)  

 



65 
 

ใน ท.ีปา.11/51-54 พระพุทธเจ้าตรัส ถึงธรรมดํา มีวบิากดํา ธรรมขาว มีวบิากขาว  
[51] ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาอยา่งนี�  สมยัหนึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระวิหารบุพพาราม 

เป็นปราสาทของนางวิสาขามิคารมารดา เขตพระนครสาวตัถี ก็โดยสมยันั�นแล วาเสฏฐสามเณรกบั
ภารทวาชสามเณร เมือจาํนงความเป็นภิกษุอยู ่อยูอ่บรมในสํานกัภิกษุทั�งหลาย เยน็วนัหนึง พระผูมี้
พระภาคเสด็จออกจากทีหลีกเร้น เสด็จลงจากปราสาทแลว้ทรงจงกรมอยู ่ณ ทีแจง้ในร่มเงาปราสาท 
วาเสฏฐสามเณรไดเ้ห็นพระผูมี้พระภาคเสด็จออกจากทีหลีกเร้น เสด็จลงจากปราสาทกาํลงัเสด็จ
จงกรม อยูใ่นทีแจง้ ในร่มเงาปราสาทในเวลาเยน็ ครั� นแลว้จึงเรียกภารทวาชสามเณรมาพูดวา่ ดูกร
ภารทวาชะผูมี้อายุ นี�พระผูมี้พระภาคเสด็จออกจากทีหลีกเร้นในเวลาเยน็ เสด็จลงจากปราสาททรง
จงกรมอยู ่ณ ทีแจง้ในร่มเงาปราสาท เรามาไปกนัเถิด พากนัเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงทีประทบั 
บางทีเราจะไดฟั้งธรรมมีกถา เฉพาะพระพกัตร์ของพระองคบ์า้งเป็นแม่นมัน ส่วนภารทวาชสามเณร
รับคาํของวาเสฏฐสามเณรแลว้ ทนัใดนั�น วาเสฏฐสามเณรกบัภารทวาชสามเณร พากนัเขา้ไปเฝ้า
พระผูมี้พระภาคถึงทีประทบั ครั� นแลว้ถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแลว้ ชวนกนัเดินตามเสด็จ
พระองคผ์ูก้าํลงัเสด็จจงกรมอยู ่ครั� งนั�นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกวาเสฏฐสามเณรมาแลว้ตรัสวา่ 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เธอทั�งสอง มีชาติเป็นพราหมณ์ มีตระกูลเป็นพราหมณ์ ออกบวชจาก
ตระกลูพราหมณ์ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะพวกพราหมณ์ไม่ด่าวา่เธอทั�งสองบา้งดอกหรือฯ  

สามเณรทั�งสองนั�นจึงกราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ พวกพราหมณ์พากนัด่าว่าขา้
พระองคท์ั�ง 2 ดว้ยคาํเหยียดหยามอยา่งสมใจ อยา่งเต็มที ไม่มีลดหยอ่นเลย พระผูมี้พระภาคจึงตรัส
ถามต่อไปว่า ก็พวกพราหมณ์พากนัด่าว่าเธอทั�งสองด้วยถ้อยคาํอนัเหยียดหยามอย่างสมใจ  
อย่างเต็มที ไม่มีลดหย่อนอย่างไรเล่า สามเณรทั�งสองกราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ พวก
พราหมณ์พากนัวา่อยา่งนี� ว่า พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะทีประเสริฐทีสุด วรรณะอืนเลวทราม 
พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอืนเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียว 

บริสุทธิ[  พวกอืนนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ[ ไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ  
เกิดจากปากของพรหม มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ�น เป็นทายาทของพรหม เจา้ทั�งสองคน
มาละวรรณะทีประเสริฐทีสุดเสียแลว้ ไปเขา้รีดวรรณะทีเลวทราม คือ พวกสมณะทีมีศีรษะโลน้  
เป็นพวกคฤหบดี เป็นพวกดาํ เป็นพวกเกิดจากเทา้ของพรหม เจา้ทั�งสองคนมาละพวกทีประเสริฐ
ทีสุดใดเสียไป เขา้รีดวรรณะเลวทราม คือพวกสมณะทีมีศีรษะโลน้ เป็นพวกคฤหบดีเป็นพวกดาํ 
เป็นพวกเกิดจากเทา้ของพรหม ขอ้นั�นไม่ดี ไม่สมควรเลย ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พวกพราหมณ์พา
กนัด่าวา่ขา้พระองคท์ั�งสองดว้ยถอ้ยคาํทีเหยยีดหยาม อยา่งสมใจอยา่งเตม็ที ไม่มีลดหยอ่นเลยอยา่งนี�
แล พระองคจึ์งตรัสว่า ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกพราหมณ์ระลึกถึงเรืองเก่าของพวกเขา
ไม่ได ้ จึงพากนัพูดอย่างนี�  พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะทีประเสริฐทีสุด วรรณะอืนเลวทราม 
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พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอืนเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธิ[  พวกอืน
นอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ[ ไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม  
มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ�น เป็นทายาทของพรหม ดงันี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ  
ก็ตามทีปรากฎอยูแ่ล คือ นางพราหมณีทั�งหลายของพวกพราหมณ์ มีระดูบา้ง มีครรภบ์า้ง คลอดอยูบ่า้ง 
ให้ลูกกินนมอยูบ่า้ง อนัทีจริง พวกพราหมณ์เหล่านั�นก็ลว้นแต่เกิดจากช่องคลอดของนางพราหมณี
ทั�งนั�น พากนัอวดอา้งอยา่งนี�วา่ พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะทีประเสริฐทีสุด วรรณะอืนเลวทราม 
พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะขาว พวกอืนเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธิ[  พวกอืน
นอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ[ ไม่ พวกพราหมณ์เป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม  
มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ�นเป็นทายาทของพรหม เขาเหล่านั�นกล่าวตู่พรหม และพูดเท็จ
ก็จะประสบแต่บาปเป็นอนัมากฯ 

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศู้ทรบางคนในโลกนี�  มีปรกติฆ่าสัตว ์ มีปรกติลกัทรัพย ์
มีปรกติประพฤติผิดในกามทั�งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคาํหยาบ พูดเพอ้เจอ้ ละโมภ
มาก คิดปองร้ายผูอื้น มีความเห็นผิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัทีกล่าวมานี�แล 
ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนบัวา่เป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษนบัวา่เป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพ
นบัวา่เป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรมนบัวา่ไม่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมดาํ มีวิบากดาํ 
วญิSูชนติเตียน ธรรมเหล่านั�นมีปรากฎอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี�ฯ 

[53] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝ่ายกษตัริยบ์างพระองคใ์นโลกนี�  เป็นผูเ้วน้ขาดจาก
การฆ่าสัตว ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการลกัทรัพย ์เป็นผูเ้วน้ขาดจากการประพฤติผิดในกาม เป็นผูเ้วน้ขาด
จากการพูดเท็จ เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพูดส่อเสียด เป็นผูเ้วน้ขาดจากการพูดคาํหยาบ เป็นผูเ้วน้ขาด
จากการพดูเพอ้เจอ้ ไม่ละโมบมาก ไม่คิดปองร้ายผูอื้น มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
ดว้ยประการดงัทีกล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดเป็นกุศลนบัวา่เป็นกุศลเป็นธรรม ไม่มีโทษนบัวา่เป็น
ธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมทีควรเสพนบัว่าเป็นธรรมทีควรเสพ ควรเป็นอริยธรรมควรนบัว่าเป็น 
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อริยธรรม เป็นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญSูชนสรรเสริญธรรมเหล่านั�นมีปรากฏอยูแ่มใ้นกษตัริยบ์าง
พระองคใ์นโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพ้ราหมณ์บางคนในโลกนี�  ฯลฯ แมแ้พศยบ์างคน
ในโลกนี�  ฯลฯ แมศู้ทรบางคนในโลกนี�  เป็นผูเ้วน้ขาดจากการฆ่าสัตว ์ฯลฯ ไม่ละโมภมาก  
ไม่คิดปองร้ายผูอื้น มีความเห็นชอบ ดว้ยประการดงัทีกล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดทีเป็นกุศลนบัวา่
เป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีโทษนบัวา่เป็นธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมทีควรเสพนบัว่าเป็นธรรมทีควร
เสพ ควรเป็นอริยธรรม นบัวา่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาว มีวิบากขาว วิญSูชนสรรเสริญ 
ธรรมเหล่านั�น มีปรากฏอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมือวรรณะทั�ง
สี เหล่านี� แล รวมเป็นบุคคลสองจาํพวกคือพวกทีตั�งอยู่ในธรรมดาํ วิญSูชนติเตียนจาํพวกหนึ ง  
พวกทีตั�งอยูใ่นธรรมขาว วญิSูชนสรรเสริญจาํพวกหนึง เช่นนี�  ไฉนพวกพราหมณ์จึงพากนัอวดอา้ง
อยูอ่ยา่งนี�วา่ พราหมณ์พวกเดียวเป็นวรรณะทีประเสริฐทีสุด วรรณะอืนเลวทราม พวกพราหมณ์เป็น
วรรณะขาว พวกอืนเป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธิ[  พวกอืนนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิ[ ไม่ 
พราหมณ์พวกเดียวเป็นบุตรเกิดจากอุระ เกิดจากปากของพรหม มีกาํเนิดมาจากพรหม พรหมเนรมิตขึ�น 
เป็นทายาทของพรหม ดงันี� เล่า ท่านผูรู้้ทั�งหลายยอ่มไม่รับรองถอ้ยคาํของพวกเขา ขอ้นั�นเพราะเหตุไร 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะว่า บรรดาวรรณะทั�งสี เหล่านั�น ผูใ้ดเป็นภิกษุสิ�นกิเลสและ 
อาสวะแลว้ อยูจ่บพรหมจรรยแ์ลว้ มีกิจทีควรทาํ ทาํเสร็จแลว้ ไดว้างภาระเสียแลว้ ลุถึงประโยชน์
ของตนแลว้ สิ�นเครืองเกาะเกียวในภพแลว้ หลุดพน้ไปแลว้เพราะรู้โดยชอบผูน้ั�นปรากฏวา่เป็นผูเ้ลิศ
กวา่คนทั�งหลายโดยชอบธรรมแท ้มิไดป้รากฎโดยไม่ชอบธรรมเลย ดว้ยวา่ธรรมเป็นของประเสริฐ
ทีสุดในหมู่ชน ทั�งในเวลาทีเห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนี�แล 
เธอทั�งสองพึงทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐทีสุดในหมู่ชนทั�งในเวลาทีเห็นอยูท่ ั�งใน
เวลาภายหนา้ฯ 

[54] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจา้ปัสเสนทิโกศล ทรงทราบ แน่ชดัวา่พระสมณ
โคดมผูย้อดเยียมไดท้รงผนวชจากศากยตระกูล ดงันี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากย 
ตระกูลยงัตอ้งเป็นผูโ้ดยเสด็จพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยู ่ทุก ๆ ขณะและพวกเจา้ศากยะตอ้งทาํการ
นอบนอ้ม กราบไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรมในพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยู ่ ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ ดว้ยประการดงัทีกล่าวมานี�แล พวกเจา้ศากยะยงัตอ้งกระทาํการนอบนอ้ม กราบไหว ้
ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรมอนัใดอยูใ่นพระเจา้ปัสเสนทิโกศล แต่ถึงกระนั�น กิริยาทีนอบนอ้ม 
กราบไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม และสามีจิกรรมอนันั�น พระเจา้ปัสเสนทิโกศลก็ยงัทรงกระทาํอยูใ่น
ตถาคต ดว้ยทรงถือวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้พระชาติสูง เรามีชาติตํากวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้
พระกาํลงั เรามีกาํลงันอ้ยกวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้คุณน่าเลือมใส เรามีคุณน่าเลือมใสนอ้ยกว่า 
พระสมณโคดมเป็นผูสู้งศกัดิ[  เราเป็นผูต้ ําศกัดิ[ กวา่ ดงันี�  แต่ทีแท ้พระเจา้ปัสเสนทิโกศลทรงสักการะ 
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เคารพ นบัถือ บูชา ไหว ้ ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูด่ว้ยอาการอยา่งนี�  ดูกร 
วาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยปริยายนี�แล เธอทั�งสองพึงทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐ
ทีสุดในหมู่ชน ทั�งในเวลาทีเห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ” 

“โลกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ไม่รู้จกัอิม เป็นทาสแห่งตณัหา ...” (ม.ม.13/450)  
มหาปเทส 4 คือ หลกัการใหญ่ทีใชอ้า้งอิงตรวจสอบแลว้ตดัสิน 
สิงใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิงนั�นเขา้กบัสิงไม่ควร ขดักบัสิงควร สิงนั�นจึงไม่ควร 
สิงใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิงนั�นเขา้กบัสิงควร ขดักบัสิงไม่ควร สิงนั�นจึงควร 
สิงใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิงนั�นเขา้กบัสิงไม่ควร ขดักบัสิงควร สิงนั�นจึงไม่ควร 
สิงใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิงนันเขา้กบัสิงควร ขดักบัสิงไม่ควร สิงนั�นจึงควร  
(ว.ิม.5/92) 
ปัจจัยเกดิสัมมาทฏิฐิ 2  
ปัจจยั 2 อยา่งทีทาํใหส้ัมมาทิฏฐิเกิดขึ�น 
1) ปรโตโฆสะ (การตั�งใจรับฟังผูอื้น) 
2) โยนิโสมนสิการ (การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงทีเกิด) (ม.มู.12/497) 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสข้อปฏิบัติและสภาพแห่งความเป็นพุทธะ คือ ผูรู้้ ผูตื้น ผูเ้บิกบานดว้ย

ธรรม ว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน เป็นผูเ้ขา้หา
สมณะหรือพราหมณ์แลว้ซกัถามว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนอกุศล
เป็นอยา่งไร กรรมส่วนทีมีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนทีไม่มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมทีควรเสพเป็น
อย ่างไร กรรมทีไม่ควรเสพเป็นอย ่างไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู ่พึง เ ป็นไปเพื อไม่เป็น
ประโยชน์เพือทุกข์ตลอดกาลนาน อนึ ง กรรมอะไรข้าพเจ้าทาํอยู่พึงเป็นไปเพือเป็นประโยชน์ 
เพือสุขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื�องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะ
กรรมนั�น อนัตนทาํ สังสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ ครั� นจุติ จากสวรรคน์ั�นแลว้ มาสู่ความเป็นอยา่งนี�  
ยอ่มไดเ้ฉพาะซึ งมหาปุริสลกัษณะนี�  คือ มีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด ธุลี
ละอองมิติดพระกายได ้ พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั�น ถา้อยู่ครองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดิ เมือเป็นพระราชาจะได้อะไร เมือเป็นพระราชาจะได้รับผลขอ้นี�  คือ มีปัญญามาก  
ไม่มีบรรดากามโภคีชนผูใ้ดผูห้นึ งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่พระองค ์ ถา้พระมหา
บุรุษนั�นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลส
อนัเปิดแลว้ในโลก เมือเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เมือเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้นี�  คือ มีพระ
ปรีชามาก มีพระปรีชากวา้งขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว มีพระปรีชาเฉียบแหลม  
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มีพระปรีชาทาํลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตวผ์ูใ้ดผูห้นึ งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่
พระองค ์...” (ที.ปา.11/146) 

พระพุทธเจ้าได้ตรัสคุณสมบัติของสมณะ ภิกษุ มุนี ว่า “... บุคคลไม่ชือว่าเป็นสมณะ
เพราะศีรษะโลน้ บุคคลผูไ้ม่มีวตัร พดูเหลาะแหละ มากดว้ยความอิจฉาและความโลภจกัเป็นสมณะ
อยา่งไรได ้ ส่วนผูใ้ดสงบบาป (กิเลสเหตุแห่งทุกข)์ นอ้ยใหญ่ไดโ้ดยประการทั�งปวง ผูน้ั�นเรากล่าว
ว่าเป็นสมณะเพราะสงบบาปได้แล้ว บุคคลไม่ชือว่าเป็นภิกษุด้วยเหตุเพียงทีขอคนอืน บุคคล
สมาทานธรรมอนัเป็นพิษ ไม่ ชื อว่า เป็นภิกษุด้วยเหตุนั� น ผู ้ใดในโลกนี� ลอยบุญและบาปแล้ว  
(ผูส้ามารถทาํลายบาปคือกิเลสเหตุแห่งทุกข์ในตนจนหมดเกลี� ยงแล้ว โดยใช้บุญคือธรรมะทีใช้
ทาํลายกิเลส เมือทาํลายกิเลสไดแ้ลว้จึงไม่ตอ้งใชบุ้ญทาํลายบาปอีกต่อไป จึงเป็นผูล้อยบุญและบาป
แลว้ ชีวติทีเหลือของท่านจึงไม่ทาํบาป (กิเลส) ทั�งปวง แต่ทาํกุศล (ความดีงามช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้น 
ทาํให้คนในโลกไดป้ระโยชน์ ให้ถึงพร้อมซึ งสังสมเป็นวิบากดีให้ท่านได้อาศยัตราบปรินิพพาน 
จิตใจท่านจึงบริสุทธิ[ ผ่องใส) ประพฤติพรหมจรรยรู้์ธรรมทั�งปวงแลว้ เทียวไปในโลก ผูน้ั�นแล  
เราเรียกวา่เป็นภิกษุ บุคคลไม่ชือวา่เป็นมุนีเพราะความนิง บุคคลผูห้ลงลืมไม่รู้แจง้ ไม่ชือวา่เป็นมุนี 
ส่วนผูใ้ดเป็นบณัฑิตถือธรรมอนัประเสริฐเป็นดุจบุคคลประคองตราชัง เวน้บาปทั�งหลายผูน้ั�นชือวา่
เป็นมุนี เพราะเหตุนั�นผูน้ั�นชือวา่มุนี ผูใ้ดรู้จกัโลกทั�งสอง (โลกโลกียะและโลกโลกุตตระ) ผูน้ั�นเรา
เรียกวา่เป็นมุนีเพราะเหตุนั�น บุคคลไม่ชือวา่เป็นอริยะเพราะเหตุทีเบียดเบียนสัตวท์ั�งปวง บุคคลทีเรา
เรียกวา่เป็นอริยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งปวง ...” (ข.ุข.ุ25/29) 

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

พระพุทธเจ้าตรัสถึงประโยชน์ตนว่า “ผูใ้ดเป็นภิกษุสิ�นกิเลสและอาสวะแล้ว อยู่จบ
พรหมจรรยแ์ล้ว มีกิจทีควรทาํ ทาํเสร็จแล้ว ได้วางภาระเสียแล้ว ลุถึงประโยชน์ของตนแล้ว  
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สิ�นเครืองเกาะเกียวในภพแลว้ หลุดพน้ไปแลว้เพราะรู้โดยชอบ ผูน้ั�นปรากฏว่าเป็นผูเ้ลิศกว่าคน
ทั�งหลายโดยชอบธรรมแท”้ (ที.ปา.11/53) 

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

พระพุทธเจ้าตรัสถึงต้นเหตุของทุกข์ว่า “กามสุขขลัลิกะ (การเสพสุขลวง ในรูป รส กลิน 
เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ทีเป็นภยั) และอตัตกิลมถะ (การประกอบความลาํบากแก่ตนดว้ย
ความยดึมันถือมัน) เป็นตน้เหตุแห่งทุกข”์ (ส.ํม.19/1664)  

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความเพยีรที�พอเหมาะว่า “ดูกรโสณะ เหมือนกนันันแล ความเพียรที
ปรารภเกินไปนกั ยอ่มเป็นไปเพือความฟุ้งซ่าน ความเพียรทียอ่หยอ่นนกั ก็เป็นไปเพือเกียจคร้าน 
เพราะเหตุนั�นแล เธอจงตั�งความเพียรแต่พอเหมาะ จงทราบขอ้ทีอินทรีย ์(กาํลงัจิต) ทั�งหลายเสมอกนั 
(ไม่ตึงไม่หยอ่นเกินไป) และจงถือนิมิต (เครืองหมาย หรือการกาํหนดหมาย) ในความสมําเสมอนั�น” 
(ว.ิม.5/2) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการตั!งตนอยู่บนความลาํบากว่า “ตั�งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรม
เจริญยิง ตั�งตนอยูบ่นความสบาย อกุศลธรรมเจริญยิง” (ม.อุ.14/15) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงเทคนิคการทาํลายกเิลสที�แน่นหนาว่า “พรากไมที้ชุ่มดว้ยยางออกจาก
นํ�าก่อนแลว้ค่อยเผาทาํลาย” (ม.อุ.14/312) 

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

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

พระพุทธเจ้าตรัสถึงสิ�งควรละและสิ�งควรเข้าถึงว่า “บณัฑิตย่อมเวน้สิ งทีไม่เป็น
ประโยชน์ ถึงเอาแต่สิงทีเป็นประโยชน์” (องฺ.จตุกฺก.21/42) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงวิธีหลุดพ้นจากอาสวะ (กิเลส) ว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ... พระผูมี้พระ
ภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ ... ทรงประกาศโทษของสังขารทีต ําชา้เศร้าหมอง (โทษของการปรุง
แต่งหรือสร้างกิเลสความโลภโกรธหลงสุขลวงอนัเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั�งปวงตามหลกัปฏิจจสมุป
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บาทดา้นเกิดทุกขท์ั�งปวง) และอานิสงส์ (ประโยชน์) ในพระนิพพาน (ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส
ความโลภ โกรธ หลงสุขลวง ตามหลกัปฏิจจสมุปบาท ดา้นการดบัทุกข์ทีตน้เหตุ ทุกข์ทั�งปวงก็จะดบั) 
จิตของภิกษุเหล่านั� น ผู ้อันพระผู ้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า  … ทรงให้เห็นแจ้ง  
ให้สมาทาน ให้อาจหาญ ให้รืนเริงด้วยธรรมมีกถา ไม่นานนัก ก็หลุดพน้จากอาสวะ เพราะ 
ไม่ยึดมันฯ” (ที.ม.10/49) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการต่อสู้กบัมารว่า 
“[458] ขา้พเจา้ได้สดบัมาแล ้วอย่างนี�  สมยัหนึ งพระผูม้ีพระภาคประทบัอยู ่ ณ  

พระวหิารเชตะวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวตัถีฯ  
[459] ครั� งนั�นแล มารผูมี้บาป ไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงทีประทบั ครั� นแลว้ไดก้ล่าวกะ

พระผูมี้พระภาคดว้ยคาถาวา่ บ่วงใดมีใจไปไดใ้นอากาศกาํลงัเทียวไป ขา้พระองคจ์กัคลอ้งพระองค์
ไวด้ว้ยบ่วงนั�น สมณะท่านไม่พน้เราฯ  

[460] พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ เราหมดความพอใจ ในรูป เสียง กลิน รส โผฏฐพัพะ 
อนัเป็นของรืนรมยใ์จแลว้ แน่ะมาร เรากาํจดัท่านไดแ้ลว้ฯ ลาํดบันั�น มารผูมี้บาป เป็นทุกข ์เสียใจวา่ 
พระผูมี้พระภาคทรงรู้จกัเรา พระสุคตทรงรู้จกัเรา ดงันี�  จึงไดห้ายไปในทีนั�นนันเองฯ” (ส.ํส.15/458-460) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความลึกซึ!งแห่งธรรมว่า “... ธรรมทีเราบรรลุแลว้นี�  เป็นธรรมลึกซึ� ง 
เห็นได้ยากรู้ตามได้ยาก สงบประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได ้ละเอียดรู้ไดเ้ฉพาะบณัฑิตส่วนหมู่สัตวนี์�   
มีอาลยั (ความห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสุขลวง) เป็นทียินดี ยินดีแลว้ในอาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั  
ก็อนัหมู่สัตวผ์ูมี้อาลยัเป็นทียินดี ยินดีแลว้ในอาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั ยากทีจะเห็นไดซึ้ งฐานะนี�  
คือ ปัจจยัแห่งสภาวะธรรมอนัเป็นทีอาศยักนัเกิดขึ�น (ปฏิจจสมุปบาท) ยากทีจะเห็นไดซึ้ งฐานะแมนี้�
คือ พระนิพพาน ซึ งเป็นทีระงบัแห่งสังขารทั�งปวง (การปรุงแต่งหรือสร้างสุขลวงอนัเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์จริง) เป็นทีสลดัอุปธิ (กิเลส) ทั�งปวง เป็นทีสิ�นไปแห่งตณัหา คลายความกาํหนัดดบัทุกข์”  
(ที.ม.10/44) 

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

ฝังแม่นํ� าเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศ ครั� งนั�น พระผูม้ีพระภาคประทบันังด้วยบลัลังก์เดียว 
เสวยวมุิตติสุข ณ ควงไมโ้พธิพฤกษต์ลอด 7 วนัและทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) 
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น หรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนืองกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีวา่ดงันี�  

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

ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึงเพราะอวิชชานันแหละดบัโดยไม่เหลือ ดว้ยมรรคคือวิราคะ
สังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึงดบั เพราะนามรูป
ดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส จึงดบั เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั�งมวล
นันยอ่มดบัดว้ยประการฉะนี�  

ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงทราบเนื�อความนั�นแลว้ จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นว่า
ดงันี�  เมือใดแล ธรรมทั�งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู ่เมือนั�น ความสงสัยทั�งปวงของ
พราหมณ์นั�นยอ่มสิ�นไป เพราะมารู้ธรรมพร้อมทั�งเหตุ 

[2] ลาํดับนั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม 
ตลอดมชัฌิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นว่าดงันี�  ... เมือใดแลธรรมทั�งหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู่เมือนั�น ความสงสัยทั�งปวงของพราหมณ์นั�นย่อมสิ�นไป เพราะ
ไดรู้้ความสิ�นแห่งปัจจยัทั�งหลาย 

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

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

พระพุทธเจ้าตรัสถึงโทษของกามว่า 
“[1549] กามทั�งหลายมีความพอใจ (ความสุข) นอ้ย ทุกข์อืนยิงกวา่กามไม่มี ชนเหล่าใด

ส้องเสพกามทั�งหลาย ชนเหล่านั�นยอ่มเขา้ถึงนรก  
[1550] เหมือนดาบทีลบัคมดีแลว้เชือด เหมือนกระบีทีขดัดีแลว้แทง เหมือนหอกทีพุ่งปักอก 

(เจบ็ปานใด) กามทั�งหลายเป็นทุกยิงกวา่นั�น 
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[1551] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชัวบุรุษ ผาลที เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวนั  
(ร้อนปานใด) กามทั�งหลายเป็นทุกขย์ิงกวา่นั�น 

[1552] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ� ามันที เดือดพล่าน ทองแดงทีกําลังละลายควา้ง  
(ร้อนปานใด) กามทั�งหลายเป็นทุกขย์ิงกวา่นั�น” (ข.ุชา.27/1549-1552)  

พระพุทธเจ้าตรัสในคุมพยิชาดกเปรียบวตัถุกามเหมือนยาพษิ 
[778] ยกัษ์ชือคุมพิยะเทียวหาเหยือของตนอยู่ ไดว้างยาพิษอนัมีสีกลินและรสเหมือน

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

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

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

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

พระพุทธเจ้าตรัสถึงเหตุที�ทําให้มีความสามารถว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ... เป็นผูเ้ขา้หา
สมณะหรือพราหมณ์แลว้ซกัถามวา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็นอย่างไรกรรมส่วนอกุศล
เป็นอยา่งไร กรรมส่วนทีมีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนทีไม่มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมทีควรเสพเป็น
อย่างไร กรรมทีไม่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่พึงเป็นไปเพือไม่เป็นประโยชน์ 
เพื อ ทุก ข์ตลอดก าล นา น อนึ ง  กรรม อะ ไรข้าพ เจ้าทําอยู่พึ ง เ ป็นไป เพื อ เ ป็นประโยช น์  
เพือสุขตลอดกาลนาน ... เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํ สังสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ จะไดรั้บผลขอ้นี�  
คือ .. .มีความสามารถวอ่งไว ...” (ที.ปา.11/146 ) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความไม่ประมาทว่า “ความไม่ประมาท เป็นทางเครืองถึงอมต
นิพพาน ความประมาทเป็นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ม่ประมาทยอ่มไม่ตาย ชนเหล่าใดประมาทแลว้ 
ย่อมเป็นเหมือนคนตายแลว้ บณัฑิตทั�งหลายตั�งอยู่ในความไม่ประมาท ทราบเหตุนันโดยความ
แปลกกนัแลว้ ย่อมบนัเทิงในความไม่ประมาท ยินดีแลว้ในธรรมอนัเป็นโคจรของพระอริยเจา้
ทั�งหลาย ท่านเหล่านั�น เป็นนกัปราชญ์ เพ่งพินิจ มีความเพียรเป็นไปติดต่อมีความบากบันมัน 
เป็นนิตย ์ ยอ่มถูกตอ้งนิพพานอนัเกษมจากโยคะ หาธรรมอืนยิงกวา่มิได ้ ยศยอ่มเจริญแก่บุคคลผูมี้
ความหมัน มีสติ มีการงานอนัสะอาด ผูใ้คร่ครวญแลว้จึงทาํผูส้ํารวมระวงั ผูเ้ป็นอยูโ่ดยธรรม และผู ้
ไม่ประมาท ผูมี้ปัญญาพึงทาํทีพึงทีห้วงนํ� าท่วมทบัไม่ได ้ ดว้ยความหมันความไม่ประมาท ความ
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สาํรวมระวงั และความฝึกตน ชนทั�งหลายผูเ้ป็นพาล มีปัญญาทราม ยอ่มประกอบตามความประมาท 
ส่วนนักปราชญ์ย่อมรักษาความไม่ประมาท เหมือนทรัพยอ์นัประเสริฐสุด ท่านทั�งหลายอย่า
ประกอบตามความประมาท อย่าประกอบการชมเชยด้วยสามารถความยินดีในกาม เพราะว่าคน 
ผูไ้ม่ประมาทแลว้ เพ่งอยู ่ยอ่มถึงสุขอนัไพบูลย ์เมือใด บณัฑิตยอ่มบรรเทาความประมาทดว้ยความ
ไม่ประมาท เมือนั�นบณัฑิตผูมี้ความประมาทอนับรรเทาแลว้นั�น ขึ�นสู่ปัญญาดุจปราสาท ไม่มีความโศก 
ยอ่มพิจารณาเห็นหมู่สัตวผ์ูมี้ความโศก นกัปราชญย์่อมพิจารณาเห็นคนพาล เหมือนบุคคลอยูบ่น
ภูเขามองเห็นคนผูอ้ยูที่ภาคพื�นฉะนั�น ผูมี้ปัญญาดี เมือสัตวท์ั�งหลายประมาทแลว้ ยอ่มไม่ประมาท 
เมือสัตวท์ั�งหลายหลบั ยอ่มตืนอยูโ่ดยมาก ยอ่มละบุคคลเห็นปานนั�นไป ประดุจมา้มีกาํลงัเร็วละมา้
ไม่มีกาํลังไปฉะนั�น ท้าวมฆัวาฬถึงความเป็นผูป้ระเสริฐ ทีสุดกว่าเทวดาทั�งหลายด้วยความ 
ไม่ประมาท บณัฑิตทั�งหลายยอ่มสรรเสริญความไม่ประมาท ความประมาทบณัฑิตติเตียนทุกเมือ 
ภิกษุยินดีแลว้ในความไม่ประมาท หรือเห็นภยัในความประมาท เผาสังโยชน์นอ้ยใหญ่ไป ดงัไฟ
ไหมเ้ชื�อน้อยใหญ่ไป ฉะนั�น ภิกษุผูย้ินดีแลว้ในความไม่ประมาทหรือเห็นภยัในความประมาท  
เป็นผูไ้ม่ควรเพือจะเสือมรอบ ยอ่มมีในทีใกลนิ้พพานทีเดียวฯ” (ข.ุข.ุ25/12) 

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

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

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

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

ผดุผอ่งจากกิเลสอยู ่ไม่ออกอาการของกิเลส 
3. มุทุ คือ จิตแววไว หวัอ่อนดดัง่าย ไม่ยึดมันถือมัน พร้อมปรับเปลียนไปสู่จุดทีเป็นกุศล

สูงสุดทีเป็นไปไดจ้ริง ณ องคป์ระกอบนั�น 
4. กมัมญัญา คือ จิตควรแก่การงาน มีปัญญากระทาํอยา่งเหมาะควรในการดาํเนินกิจกรรม

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

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

พระพุทธเจ้าตรัสถึงความสอดคล้องลงตัวกนัทุกสูตรของธรรมะที�ท่านตรัสไว้ว่า 
“...ดูกรภิกษุทั�งหลาย พระตถาคตย่อมตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใดและ

ย่อมปรินิพพานด้วยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ย่อมตรัสบอกแสดงซึ งพุทธพจน์อนัใด 
ในระหวา่งนี�  พุทธพจน์นั�นทั�งหมด ยอ่มเป็นอยา่งนั�นนันแล ไม่เป็นอยา่งอืน ...” (ข.ุข.ุ25/293) 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงวรรณะ 9 คือ การทาํตัวเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อย่าง 

“เป็นคนเลี� ยงง่าย (สุภระ) บาํรุงง่าย (สุโปสะ) มักน้อย (อัปปิจฉะ) สันโดษ ใจพอ  
(สันตุฏฐิ) ขดัเกลา (สัลเลขะ) กาํจดักิเลส มีศีลเคร่ง (ธูตะ) มีอาการทีน่าเสื อมใส (ปาสาทิกะ)  
ไม่สะสม (อปจยะ) ปรารภความเพียร ยอดขยนั (วริิยารัมภะ)” (ว.ิมหา.1/20) 

 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิบัติได้ถูกต้องตามลําดับ อนุปุพพวิหาร 9 คือ ธรรมอันเป็น

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

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

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

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

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

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

บุคคลผูท้าํตามนั�นเพือความสิ�นทุกข์โดยชอบเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี�
ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนตน้ก็ดี ไปสู่เรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่เรามีจิตอนัปริยุฏฐาน
กิเลสใดกลุม้รุมแลว้ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�นทีเรายงัละไม่ไดมี้อยูห่รือ
หนอ? ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถา้ภิกษุมีจิตอนักามราคะกลุม้รุมก็ชือวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้
เทียว มีจิตอนัพยาบาทกลุม้รุมก็ชือวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัถีนมิทธะกลุม้
รุมก็ชือว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว มีจิตอนัอุททจัจกุกกุจจะกลุ้มรุมก็ชือว่ามีจิต
อนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัวิจิกิจฉากลุม้รุมก็ชือว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้
รุมแลว้เทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลกนี� ก็ชือว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว 
เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรืองโลกหนา้ก็ชือวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว และเกิดขดัใจ
ทะเลาะวิวาททิมแทงกนัและกนัด้วยหอกคือปากอยู่ก็ชือว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้ว
เทียว ภิกษุนั�นย่อมรู้ชดัอยา่งนี� ว่าเรามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสใดกลุม้รุมแลว้ ไม่พึงรู้เห็นตามความ
เป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�นทีเรายงัละไม่ได้แล้ว มิได้มีเลย จิตเราตั�งไวดี้แล้ว เพือ
ตรัสรู้สัจจะทั�งหลาย นี�ญาณที 1 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทัวไปกบัพวกปุถุชน อนัภิกษุนั�นบรรลุแลว้ 

[544] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึงอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ เราเสพเจริญทาํให้มาก
ซึงทิฏฐินี�  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลสเฉพาะตนหรือหนอ? อริยสาวกนั�นยอ่ม
รู้ชดัอย่างนี� ว่าเราเสพเจริญทาํให้มากซึ งทิฏฐินี�  ย่อมได้ความระงบัเฉพาะตน ย่อมได้ความดบักิเลส
เฉพาะตน นี�ญาณที 2 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทัวไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้  

[545] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึงอริยสาวก ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่เราประกอบดว้ย
ทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อืนนอกธรรมวินัยนี�  ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั�นมีอยู่หรือหนอ?  
อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่เราประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อืนนอกธรรมวินยั
นี� ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั�นมิไดมี้ นี� ญาณที 3 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทัวไปกบัพวกปุถุชน  
อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[546] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึงอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็
บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี� ของบุคคล 
ผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิคือความออกจากอาบติัเช่นใด ยอ่มปรากฏอริยสาวกยอ่มตอ้งอาบติัเช่นนั�นบา้ง
โดยแท ้ถึงอย่างนั�น อริยสาวกนั�นรีบแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นซึ งอาบติันั�น ในสํานักพระศาสดา 
หรือเพือนสพรหมจารีทีเป็นวิญSูชนทั�งหลาย ครั� นแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นแลว้ก็ถึงความสํารวม
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ต่อไป เปรียบเหมือนกุมารทีอ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟดว้ยมือหรือดว้ยเทา้เขา้แลว้ ก็ชกัหนีเร็วพลนั
ฉะนั�น อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเรา
ก็ประกอบ ดว้ยธรรมดาเช่นนั�น นี�ญาณที 4 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทัวไปกบัพวกปุถุชน อนัอริย
สาวกนั�นบรรลุแลว้  

[547] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึงอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกรภิกษุทั�งหลายธรรมดานี� ของบุคคล 
ผูถ้ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยทีควรทาํอย่างไร ของ
เพือนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอย่างนั�น ความเพง่เล็งกลา้ในอธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญา
สิกขา ของอริยสาวกนั�นก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินด้วยชาํเลืองดูลูก
ด้วยฉะนั�น อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยูอ่ย่างนี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดา
เช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั�น นี�ญาณที 5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทัวไปกบัพวก
ปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[548] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึงอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย พละนี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ
คืออริยสาวกนั�นเมือธรรมวินยัทีตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยูท่าํให้มีประโยชน์ทาํไวใ้น
ใจกาํหนดดว้ยจิตทั�งปวงเงียโสตฟังธรรม อริยสาวกนั�นรู้ชดัอย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น นี� ญาณที 6 เป็นอริยะเป็นโลกุตระ 
ไม่ทัวไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแล้ว 

[549] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึงอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคล
ผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย พละนี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิคืออริยสาวกนั�น เมือธรรมวินัยทีตถาคตประกาศแล้ว อนับณัฑิตแสดงอยู ่ย ่อมได้ 
ความรู้อรรถ ย่อมได้ความรู้ธรรม ย่อมได้ปราโมทยอ์นัประกอบด้วยธรรม อริยสาวกนั�นรู้ชัด
อย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั� น  
นี� ญาณที 7 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทัวไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแล้ว 

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

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

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

พระพุทธเจ้าตรัสถึงคุณสมบัติของพระโสดาบัน 
“ครั� งนั�นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคยงัทีประทบัถวายบงัคมพระผู ้

มีพระภาคแลว้นัง ณ ทีควรส่วนขา้งหนึง ครั� นแลว้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดี
วา่ ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุทีอริยสาวกเขา้ไประงบัภยัเวร 5 ประการเสียไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครือง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรม อนัเป็นอริยะด้วยปัญญาอริย
สาวกนั�น เมือหวงัอยูพ่ึงพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้่าเรามีนรกสิ�นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ�นแลว้ มีปิตติ
วสิัยสิ�นแลว้ มีอบายทุคติและวินิบาตสิ�นแล้ว เราเป็นพระโสดาบนัมีความไม่ตกตําเป็นธรรมดา 
เป็นผูเ้ทียงทีจะตรัสรู้ในภายหนา้ ดงันี�  

ภยัเวร 5 ประการทีอริยสาวกเขา้ไประงบัแลว้ เป็นไฉนคือบุคคลผูฆ่้าสัตวย์อ่มประสบภยัเวร
ทั�งทีเป็นไปในปัจจุบนั ทั�งทีเป็นไปในสัมปรายภพ ตอ้งเสวยทุกขโทมนสัแมที้เป็นไปทางใจเพราะ
ปาณาติบาตเป็นปัจจยั  บุคคลผูง้ดเวน้จากปาณาติบาต ย ่อมไม่ประสบภยัเวรทั�งทีเป็นไป 
ในปัจจุบนั ทั�งทีเป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้งเสวยทุกขโทมนัสแมที้เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ด
เวน้จากปาณาติบาตแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรดว้ยประการฉะนี�  บุคคลผูถื้อเอาสิงของทีเจา้ของเขา
ไม่ให ้... บุคคลผูป้ระพฤติผดิในกามทั�งหลาย ... บุคคลผูก้ล่าวคาํเทจ็ ... บุคคลผู.้..เมา...สุราและเมรัย
อนัเป็นฐานแห่งความประมาทยอ่มประสบภยัเวร ทั�งทีเป็นไปในปัจจุบนั ทั�งทีเป็นไปในสัมปรายภพ  
ตอ้งเสวยทุกขโทมนสัแมที้เป็นไปในทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐาน
แห่งความประมาท ยอ่มไม่ประสบภยัเวรทั�งทีเป็นไปในปัจจุบนั ทั�งทีเป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้ง
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เสวยทุกขโทมนัสแมที้เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐาน
แห่งความประมาทแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรนั�นดว้ยประการฉะนี�  ภยัเวร 5 ประการนี�ยอ่มสงบระงบัไปฯ 

อริยสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์เครืองบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการเป็นไฉน ดูกร
คฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินยันี�  เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือมใสอนัไม่หว ันไหว ในพระพุทธเจา้ 
ว่าแมเ้พราะเหตุนี�  พระผูม้ีพระภาคพระองค์นั�นเป็นพระอรหันต์ ... เป็นผูเ้บิกบานแล้ว เป็นผู ้
จาํแนกธรรม 1 เป็นผูป้ระกอบด้วยความเลือมใสอนัไม่หว ันไหว ในพระธรรมว่า พระธรรมอนั
พระผูมี้พระภาคตรัสดีแลว้ ... อนัวิญSูชนพึงรู้เฉพาะตน 1 เป็นผูป้ระกอบดว้ยความเลือมใสอนั 
ไม่หว ันไหว ในพระสงฆว์า่ พระสงฆส์าวกของพระผูมี้พระภาคเป็นผูป้ฏิบติัดีแลว้ ... เป็นนาบุญ
ของโลกไม่มีนาบุญอืนยิงกว่า 1 เป็นผูป้ระกอบด้วยศีลทีพระอริยะใคร่แล้ว ไม่ขาดไม่ทะลุ 
ไม่ด่างไม่พร้อยเป็นไทย วญิSูชนสรรเสริญอนัตณัหาและทิฐิลูบคลาํไม่ได ้เป็นไปเพือสมาธิ 1 อริย
สาวกเป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครืองบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนี�ฯ 

ก็ญายธรรมทีเป็นอริยะอนัอริยสาวกนั�น เห็นแจง้แทงตลอดด้วยปัญญาเป็นไฉน ดูกร
คฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินยันี�  ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เมือสิงนี� มีสิงนี� จึงมีเพราะสิงนี� เกิดสิงนี�  
จึงเกิด เมือสิ งนี� ไม่มีสิ งนี� จึงไม่มี เพราะสิ งนี� ดบัสิ งนี� จึงดบั คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมี
สังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมีวญิญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็น
ปัจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยัจึงมีผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงมีเวทนา เพราะ
เวทนาเป็นปัจจยัจึงมีตณัหา เพราะตณัหาเป็นปัจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัจึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจยัจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และ
อุปายาส ความเกิดขึ�นแห่งกองทุกข์ทั�งมวลนี�  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี�  ก็เพราะอวิชชาดบัโดย
สาํรอกหาส่วนเหลือมิไดส้ังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวญิญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึงดบั 
เพราะนามรูปดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั 
เพราะเวทนาดบัตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพ
ดบัชาติจึงดบัเพราะชาติดบัชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนสัและอุปายาสจึงดบั ความดบัแห่ง
กองทุกข์ทั�งมวลนี�  ย่อมมีดว้ยอาการอย่างนี�  ญายธรรมทีเป็นอริยะนี�  อนัอริยสาวกนั�นเห็นแจง้แทง
ตลอดด้วยปัญญาฯ 

ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุทีอริยสาวกระงบัภยัเวร 5 ประการนี�  เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครือง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนี�  และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรมทีเป็นอริยะดว้ยปัญญา 
อริยสาวกนั�นเมือหวงัอยู่พึงพยากรณ์ตนดว้ยตนไดว้่า เรามีนรกสิ�นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ�นแลว้ 
มีปิตติวสิัยสิ�นแลว้ มีอบายทุคติและวนิิบาตสิ�นแลว้ เราเป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตกตําเป็นธรรมดา 
เป็นผูเ้ทียงทีจะตรัสรู้ในภายหนา้ฯ” (องฺ.ทสก.24/92) 
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พระพุทธเจ้าตรัสคุณสมบัติของพระโสดาบัน ใน สํ.ม.19/1452-1467 
[1452] ดูกรช่างไมท้ั�งหลายอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเป็น 

พระโสดาบนั มีความไม่ตกตําเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ทียงจะตรัสรู้ในเบื�องหน้าธรรม 4 ประการ
เป็นไฉน ? อริยสาวกในธรรมวินยันี�ประกอบดว้ยความเลือมใสอนัไม่หว ันไหวในพระพุทธเจา้ว่า
แมเ้พราะเหตุนี�  ๆ พระผูมี้พระภาคพระองค์นั�น ฯลฯ ในพระธรรม ฯลฯ ในพระสงฆ ์ฯลฯ มีใจ
ปราศจากความตระหนีอนัเป็นมลทิน มีจาคะอนัปล่อยแลว้ มีฝ่ามืออนัชุ่มยินดีในการสละควรแก่
การขอ ยินดีในการจาํแนกทานอยูค่รองเรือน ดูกรช่างไมท้ั�งหลาย อริยสาวกผูป้ระกอบดว้ยธรรม  
4 ประการเหล่านี�แล ยอ่มเป็นพระโสดาบนั มีความไม่ตกตําเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ทียงทีจะตรัสรู้ใน
เบื�องหนา้ 

[1459] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย ธรรมปริยายทีควรนอ้มเขา้มาในตนเป็นไฉน ?
อริยสาวกในธรรมวินยันี�  ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เราอยากเป็นอยู ่ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข ์
ผูใ้ดจะปลงเรา ผูอ้ยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รักสุขเกลียดทุกข์ เสียจากชีวิต ขอ้นั�น ไม่เป็นทีรัก 
ทีชอบใจของเรา อนึ งเราพึงปลงคนอืน ผูอ้ยากเป็นอยู่ไม่อยาก ตายรักสุข เกลียดทุกข์ เสียจาก
ชีวิต ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจ แมข้องคนอืน ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา ธรรม
ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรักทีชอบใจ แม้ของผูอื้น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้นไวด้ว้ยธรรมขอ้นั�นอยา่งไร ? อริยสาวกนั�น พิจารณาเห็นดงันั�นแลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้
จากปาณาติบาตดว้ย ชกัชวนผูอื้นเพืองดเวน้จากปาณาติบาตดว้ย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้
ปาณาติบาตดว้ย กายสมาจารของอริยสาวกนั�น ยอ่มบริสุทธิ[ โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1460] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็น
ดงันี� ว่า ผูใ้ดพึงถือเอาสิงของทีเรามิไดใ้ห้ ดว้ยอาการขโมย ขอ้นั�น ไม่เป็นทีรัก ทีชอบของเรา อนึ ง 
เราพึงถือเอาสิ งของทีผูอื้นมิได้ให้ ด้วยอาการขโมย ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจ แมข้องผูอื้น
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีรักทีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจ แมข้องผูอื้น 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้นไวด้ว้ยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริย
สาวกนั�นพิจารณาเห็นดงันี� แลว้ ตนเองย่อมงดเวน้จากอทินนาทานดว้ย ชกัชวนผูอื้นเพือให้งดเวน้
จากอทินนาทาน ดว้ยกล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากอทินนาทานด้วย กายสมาจารของ
อริยสาวกนั�น ย่อมบริสุทธิ[ โดยส่วนสามอย่างนี�  

[1461] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี� ว่า ผูใ้ดพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของเรา ขอ้นั�น ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา อนึ ง  
เราพึงถึงความประพฤติ (ผิด) ในภริยาของคนอืน ข้อนั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจ แมข้องคนอืน 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจแมข้องผูอื้น ธรรมขอ้ใด 
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ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร ? อริยสาวกนั�น
พิจารณาเห็นดงันี� แล้ว ตนเองย่อมงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจารด้วย ชักชวนผูอื้นเพือให้งดเวน้จาก
กาเมสุมิจฉาจารดว้ย กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากกาเมสุมิจฉาจารดว้ย กายสมาจารของอริยสาวก
นั�น ยอ่มบริสุทธิ[ โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1462] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี�วา่ ผูใ้ดพึงทาํลายประโยชน์ของเราดว้ยการกล่าวเทจ็ ขอ้นั�นไม่เป็นทีรักใคร่ชอบใจของเรา อนึ ง 
เราพึงทาํลายประโยชน์ของคนอืนด้วยการกล่าวเท็จ ขอ้นั�นก็ไม่เป็นทีรักทีชอบใจแมข้องคนอืน 
ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรักทีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรักทีชอบใจแมข้องผูอื้น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นทีรักทีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริยสาวกนั�น
พิจารณาเห็นดงันี�แลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้จากมุสาวาทดว้ย ชกัชวนผูอื้นเพือให้งดเวน้จากมุสาวาทดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากมุสาวาทด้วย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ย่อมบริสุทธิ[
โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1463] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี�วา่ ผูใ้ดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั�น ไม่เป็นทีรักที ชอบใจของเรา อนึ ง เรา
พึงยยุงคนอืนใหแ้ตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจแมข้องคนอืน ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจแมข้องคนอืน ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริยสาวกนั�น
พิจารณาเห็นดงันี�แลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย ชกัชวนผูอื้นเพือให้เวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ย่อมบริสุทธิ[ โดย
ส่วนสามอย่างนี�  

[1464] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี� วา่ ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั�น ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา อนึ ง เราพึงพูดกะคนอืน
ดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจ แมข้องคนอืน ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา 
ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจแมข้องผูอื้น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร ? อริยสาวกนั�นพิจารณาเห็นดงันี� แล้ว ตนเองย่อม 
งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย ชักชวนผูอื้นเพือให้งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
การงดเวน้จากผรุสวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ยอ่มบริสุทธิ[ โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1465] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ งอริยสาวกย่อมพิจารณา
เห็นดงันี�วา่ ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยถอ้ยคาํเพอ้เจอ้ ขอ้นั�น ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจของเรา อนึ งเราพึงพูด
กะคนอืนดว้ยถอ้ยคาํเพอ้เจอ้ ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจ แมข้องคนอืน ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก 
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ทีชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจแมข้องผูอื้น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นทีรัก ทีชอบใจ
ของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร ? อริยสาวกนั�นพิจารณาเห็นดงันี�
แล้ว ตนเองย่อมงดเวน้จากสัมผปัปลาปะด้วย ชักชวนผูอื้นเพือให้งดเวน้จากสัมผปัปลาปะด้วย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากสัมผปัปลาปะดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ยอ่มบริสุทธิ[
โดยส่วนสามอยา่งนี�  

[1466] อริยสาวกนั�นประกอบดว้ยความเลือมใสอนัไม่หว ันไหว ในพระพุทธเจา้ ... ใน
พระธรรม ... ในพระสงฆ ์... ประกอบดว้ยศีลทีพระอริยเจา้ใคร่แลว้ ... เป็นไปเพือสมาธิ 

[1467] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย เมือใดอริยสาวกประกอบด้วยสัทธธรรม 
7 ประการนี�  เมือนั�นอริยสาวกนั�น หวงัอยูด่ว้ยฐานะเป็นทีตั�งแห่งความหวงั 4 ประการนี�  พึงพยากรณ์
ตนด้วยตนเองได้ว่า เรามีนรกกาํเนิด สัตวดิ์รัจฉาน ปิตติวิสัย อบายทุคติวินิบาต สิ�นแล้ว เราเป็น
พระโสดาบนั มีความไม่ตกตําเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ทียงทีจะตรัสรู้ในเบื�องหนา้ 

 

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

6 ประการนี� เป็นเหตุใหร้ะลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพือความสงเคราะห์กนั 
เพือความไม่ววิาทกนั เพือความพร้อมเพรียงกนั เพือความเป็นพวกเดียวกนั 6 ประการเป็นไฉน ? 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี�  เขา้ไปตั�งกายกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาใน
เพือนสพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในทีแจง้และทีลบั ธรรมแมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกนั เพือความพร้อมเพรียงกนั 
เพือความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุเขา้ไปตั�งวจีกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาในเพือน 
สพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในทีแจง้และในทีลบัธรรม แมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั 
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกนั เพือความพร้อมเพรียงกนั 
เพือความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุเขา้ไปตั�งมโนกรรม อนัประกอบดว้ยเมตตาในเพือน 
สพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในทีแจง้และทีลบัธรรม แมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั 
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกนั เพือความพร้อมเพรียงกนั  
เพือความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึงภิกษุมีลาภเกิดขึ�นโดยธรรม ไดม้าโดยธรรมทีสุดเป็นลาภสักวา่
อาหารทีเนืองในบาตร ก็บริโภคโดยไม่เกียดกนัไวเ้พือตน บริโภคเป็นสาธารณะกบัเพือนสพรหมจารีผู ้



83 
 

มีศีลธรรม แมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพือความ
สงเคราะห์กนั เพือความไม่ววิาทกนั เพือความพร้อมเพรียงกนั เพือความเป็นพวกเดียวกนั  

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุมีศีล ไม่ขาด ไม่เป็นช่อง ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท 
อนัท่านผูรู้้สรรเสริญ อนัตณัหาทิธรรมไม่ครอบงาํ เป็นไปเพือสมาธิ ถึงความเป็นผูม้ีศีลเสมอกนั 
ในศีลเช่นนั�นกบัเพือนสพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในทีแจง้และในทีลบัอยู ่ธรรมแมนี้� เป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกนั 
เพือความพร้อมเพรียงกนั เพือความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึง ภิกษุมีทิฏฐิอนัไกลจากขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรมอนันาํออก
ซึ งบุคคลผูท้าํตามนั�น เพือความสิ�นทุกข์โดยชอบ ถึงความเป็นผูเ้สมอกนั ด้วยทิฏฐิในทิฏฐิ
เช่นนั�น กบัเพือนสพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในทีแจง้และในทีลบัอยู่ ธรรมแมนี้� เป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกัน  
เพือความพร้อมเพรียงกนั เพือความเป็นพวกเดียวกนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลายธรรม 6 ประการนี� แล เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความ
เคารพกนั เป็นไปเพือความสงเคราะห์กนั เพือความไม่วิวาทกนั เพือความพร้อมเพรียงกนั  
เพือความเป็นพวกเดียวกนั  

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ งบุคคล
ผูท้าํตามนั�น เพือความสิ�นทุกข์โดยชอบนี�  เป็นยอดยึดคุมธรรม 6 ประการนี�  ทีเป็นเหตุให้ระลึกถึง
กนัไว ้ 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย เปรียบเหมือนยอดเป็นทีสูงสุด เป็นทียึดคุมของเรือนยอดฉันใด ทิฏฐิ
อนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ งบุคคลผูท้าํตามนั�นเพือความสิ�นทุกขโ์ดย
ชอบนี�  ก็ฉนันั�นเหมือนกนั เป็นยอดยดึคุมธรรม 6 ประการนี�  ทีเป็นเหตุใหร้ะลึกถึงกนั 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงสังโยชน์ (กิเลสทีผกูมดัใจสัตว,์ ธรรมทีมดัสัตวไ์วก้บัทุกข ์หรือกิเลส
เครืองร้อยรัดจิตใจใหจ้มอยูใ่นวฏัฏะ 10 อยา่ง) 

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

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

(ที.ปา.11/284-285) 
ใน องฺ.เอกก.20/524-525 และ 527-530 พระพุทธเจา้ตรัสถึงอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา วา่ 
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[524] สมยัหนึง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัใกลเ้มืองเวสาลี 
ครั� งนั�นแล ภิกษุวชัชีบุตรรูปหนึง เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงทีประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค 
แลว้นัง ณ ทีควรส่วนขา้งหนึ งครั� นแลว้ทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญสิกขาบท 150 ถว้นนี� ย่อมมาสู่
อุเทศทุกกึงเดือน ขา้พระองคไ์ม่สามารถทีจะศึกษาในสิกขาบทนี�พระเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคตรัสถามวา่ 
ดูกรภิกษุ ก็ท่านสามารถจะศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 หรือฯ 

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

พ. ดูกรภิกษุ เพราะฉะนั�นแลท่านจงศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 
อธิปัญญาสิกขา 1 เมือใดท่านจกัศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี จกัศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี จกัศึกษาอธิปัญญา
สิกขาก็ดี เมือนั�น เมือท่านนั�น ศึกษาอธิศีลสิกขาอยูก่็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาอยู่ก็ดี ศึกษาอธิปัญญา
สิกขาอยูก่็ดี จกัละราคะโทสะโมหะเสียได ้เพราะละราคะโทสะโมหะเสียได ้ท่านนั�นจกัไม่กระทาํ
กรรมเป็นอกุศล จกัไม่เสพกรรมทีเป็นบาป ครั� นสมยัต่อมา ภิกษุนั�นศึกษาแลว้ ทั�งอธิศีลสิกขา  
ทั�งอธิจิตตสิกขา ทั�งอธิปัญญาสิกขา เมือภิกษุนั�น ศึกษาอธิศีลสิกขาก็ดี ศึกษาอธิจิตตสิกขาก็ดี ศึกษา
อธิปัญญาสิกขาก็ดี ละราคะโทสะโมหะไดแ้ลว้ เพราะละราคะโทสะโมหะเสียได ้เธอมิไดท้าํกรรม
ทีเป็นอกุศล มิไดเ้สพกรรมทีเป็นบาปฯ 

[525] ครั� งนั�น ภิกษุรูปหนึ ง เขา้ไปเฝ้าพระผูม้ีพระภาคถึงทีประทบั ถวายบงัคมพระ 
ผูมี้พระภาคแลว้นัง ณ ทีควรส่วนขา้งหนึง ครั� นแลว้ไดทู้ลถามวา่ ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ พระองค์
ตรัสวา่เสขะ ๆ ดงันี�  ดว้ยเหตุมีประมาณเท่าไรหนอ บุคคลจึงชือวา่เป็นเสขะ 

พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ ดูกรภิกษุ ทีเรียกชือวา่เสขะดว้ยเหตุวา่ยงัตอ้งศึกษา ศึกษา
อะไร ศึกษาอธิศีลสิกขา ศึกษาอธิจิตตสิกขา และศึกษาอธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุ ทีเรียกชือวา่เสขะ
ดว้ยเหตุวา่ยงัตอ้งศึกษาแลฯ สาํหรับพระเสขะผูศึ้กษาอยู ่ปฏิบติัตามทางตรงเกิดญาณในความสิ�นไป
ก่อนแต่นั�น คือแต่มรรคญาณที 4 อรหตัผลจึงเกิดในลาํดบัต่อไป ต่อจากนั�น ท่านผูพ้น้ดว้ยอรหตัผล 
ผูค้งที มีญาณเกิดขึ�นในความสิ�นภวสังโยชน์วา่ วมุิตติของเรา ไม่กาํเริบดงันี�ฯ  

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

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

เธอเป็นพระสัตตกัขตัตุปรมโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป ท่องเทียวไปในเทวดา
และมนุษยอ์ยา่งมากเจด็ครั� ง แลว้จกัทาํทีสุดแห่งทุกขไ์ด ้ 

เธอเป็นพระโกลงัโกละโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป ท่องเทียวไปสู่ 2 หรือ 3
ตระกลู (ภพ) แลว้จกัทาํทีสุดแห่งทุกขไ์ด ้เธอเป็นพระเอกพิชีโสดาบนั เพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป 
มาเกิดยงัภพนี�ภพเดียวเท่านั�น แลว้จกัทาํทีสุดแห่งทุกขไ์ด ้

เธอเป็นพระสกทาคามีเพราะสังโยชน์ 3 หมดสิ�นไป และเพราะราคะโทสะและโมหะเบาบาง 
มาสู่โลกนี� อีกครั� งเดียว แลว้จกัทาํทีสุดแห่งทุกขไ์ด ้

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

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

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

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

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

ภิกษุผูมี้ความเพียร มีเรียวแรงมีปัญญา เพง่พินิจมีสติคุม้ครองอินทรีย ์พึงครอบงาํทัวทุกทิศ 
ด้วยอปัปมาณสมาธิ ประพฤติทั�งอธิศีล อธิจิต และอธิปัญญา เมือก่อนฉันใด ภายหลังก็ฉันนั�น 
ภายหลงัฉันใด เมือก่อนก็ฉนันั�น เบื�องตําฉนัใด เบื�องบนก็ฉันนั�น เบื�องบนฉนัใด เบื�องตําก็ฉันนั�น 
ในกลางวนัฉนัใด ในกลางคืนก็ฉนันั�น ในกลางคืนฉนัใด ในกลางวนัก็ฉนันั�น ภิกษุเช่นนั�นบณัฑิต
กล่าวว่าเป็นนักศึกษา เป็นนกัปฏิบติั และเป็นผูมี้ความประพฤติเรียบร้อยดี ภิกษุเช่นนั�น บณัฑิต
กล่าวว่า เป็นผูต้รัสรู้ชอบ เป็นนักปราชญ์ เป็นผูถึ้งทีสุดของการปฏิบติัในโลก ท่านผูป้ระกอบด้วย
วิมุตติอนัเป็นทีสิ�นตณัหา ยอ่มมีจิตหลุดพน้จากสังขารธรรม เพราะวิญญาณดบัสนิท เหมือนความดบั
ของประทีป ฉะนั�นฯ  

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการกําเนิดของโลกและชีวิต รวมถึงเหตุแห่งความเสื�อม ความทุกข์

หรือความเจริญความผาสุก ใน ที.ปา.11/56-71 ดงันี�  
[56] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั� งบางคราว โดยล่วงระยะกาลยืดยาว 

ชา้นานทีโลกนี� จะพินาศ เมือโลกกาํลงัพินาศอยู ่ โดยมากเหล่า สัตวย์อ่มเกิดในชั�นอาภสัสรพรหม 
สัตวเ์หล่านั�นไดส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ
อยูใ่นวมิานอนังามสถิตอยูใ่นภพนั�นสิ�นกาลยดืยาวชา้นาน  

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั�นต่อมา โดยล่วงระยะกาลยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอย
อยูบ่นนํ� าทัวไป ไดป้รากฎแก่สัตวเ์หล่านั�นเหมือนนมสดทีบุคคลเคียวให้งวด แลว้ตั�งไวใ้ห้เยน็จบั
เป็นฝาอยู่ขา้งบน ฉะนั�นงว้นดินนั�นถึงพร้อมดว้ยสี กลิน รส มีสีคลา้ยเนยใสหรือเนยขน้อย่างดี 
ฉะนั�น มีรสอร่อยดุจรวงผึ�งเล็กอนัหาโทษมิได ้ฉะนั�นฯ 

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมส้ัตวพ์วกอืนก็พากนักระทาํตามอยา่งสัตวน์ั�น เอานิ�ว
ช้อนงว้นดินขึ�นลองลิ�มดู เมือสัตวเ์หล่านั�นพากนัเอานิ�วช้อนงว้นดินขึ�นลองลิ�มดูอยู่ ง้วนดินได้
ซาบซ่านไปแลว้ สัตวเ์หล่านั�นจึงเกิดความอยากขึ�น ต่อมาสัตว ์ เหล่านั�นพยายามเพือจะปั� นงว้นดิน
ใหเ้ป็นคาํ ๆ ดว้ยมือแลว้บริโภค  

ดูกรเสฏฐะและภารทวาชะ ในคราวทีพวกสัตว ์พยายามเพือจะปั� นงว้นดินให้เป็นคาํ ๆ 
ดว้ยมือแลว้บริโภคอยูน่ั�น เมือรัศมีกายของสัตวเ์หล่านั�นก็หายไปแลว้ ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็
ปรากฏ เมือดวงจนัทร์และดวงอาทิตยป์รากฏแลว้ ดวงดาวนกัษตัรทั�งหลายก็ปรากฏ เมือดวงดาว
นกัษตัรปรากฏแลว้ กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏ เมือกลางคืนและกลางวนัปรากฏแลว้ เดือนหนึง
และกึงเดือนก็ปรากฏ เมือเดือนหนึงและกึงเดือนปรากฏอยู ่ฤดูและปีก็ปรากฏ  

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

รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน ดว้ยเหตุทีสัตวเ์หล่านั�นมวัเพลิน
บริโภคงว้นดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั�น
จึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ�นทุกที ทั�งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม 
สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น สัตวพ์วกทีมีผิวพรรณงามนั�นพากนัดูหมิน
สัตวพ์วกทีมีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่าพวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกว่า 
พวกเรา ดงันี�  เมือสัตวท์ั�งสองพวกนั�นเกิดมีการไวต้วัดูหมินกนัขึ�น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณ
เป็นปัจจยั งว้นดินก็หายไป เมืองว้นดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั�นจึงพากนัจบักลุ่ม ครั� นแลว้ ต่างก็
บ่นถึงกนัวา่ รสดีจริง รสดีจริง ดงันี�  ถึงทุกวนันี�ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากไดข้องทีมีรสดีอยา่งใด
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อยา่งหนึง มกัพูดกนัอยา่งนี� วา่ รสอร่อยแท ้ๆ รสอร่อยแท ้ๆ ดงันี�  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ 
ทีรู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื�อความแห่งอกัขระนั�นเลยฯ 

[58] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นต่อมา เมืองว้นดินของสัตว ์ เหล่านั�นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีกระบิดินขึ�น กระบิดินนั�นปรากฏลกัษณะคลา้ยเห็ด กระบิดินนั�นถึงพร้อมดว้ยสี กลิน รส มีสี
เหมือนเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดีฉะนั�น ไดมี้รสอร่อยดุจรวงผึ�งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั�น 

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะโดยประการทีสัตวเ์หล่านั�นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทาน 
กระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั�นจึงมีร่างกายแข็งกลา้ขึ�น 
ทุกที ทั�งผิวพรรณก็ปรากฏวา่แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณ
ไม่งาม ในสัตวท์ั�งสองจาํพวกนั�น สัตวพ์วกทีมีผิวพรรณงาม พากนัดูหมินสัตวพ์วกทีมีผิวพรรณ 
ไม่งามวา่ พวกเรามีผิวพรรณดีกวา่พวกท่าน พวกท่านมีผิวพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี�  เมือสัตวท์ั�ง
สองพวกนั�น เกิดมีการไวต้วัดูหมินกนัขึ�น เพราะทะนงตวัปรารภผิวพรรณเป็นปัจจยั กระบิดินก็
หายไป เมือกระบิดินหายไปแลว้ ก็เกิดมีเครือดินขึ�น เครือดินนั�นปรากฏคลา้ยผลมะพร้าวทีเดียว 
เครือดินนั�น ถึงพร้อมดว้ยสี รส กลิน มีสีคลา้ยเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดี ฉะนั�น ไดมี้รสอร่อยดุจ
รวงผึ�งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั�นฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น สัตว์เหล่านั�นพยายามจะบริโภคเครือดิน 
สัตวเ์หล่านั�นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงมาไดสิ้�นกาล 
ชา้นาน โดยประการทีสัตวเ์หล่านั�นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั�นเป็น
อาหาร ดาํรงมาไดสิ้�นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั�นจึงมีร่างกายแขง็กลา้ขึ�นทุกที ทั�งผิวพรรณก็ปรากฏวา่
แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น 
สัตวพ์วกทีมีผิวพรรณงาม พากนัดูหมินพวกทีมีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่า 
พวกท่าน พวกท่านมีผวิพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี�  เมือสัตวท์ั�งสองพวกนั�น เกิดมีการไวต้วัดูหมินกนั 
เพราะทะนงตวัปรารภผวิพรรณเป็นปัจจยั เครือดินก็หายไป เมือเครือดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั�นก็
พากนัจบักลุ่ม ครั� นแลว้ต่างก็บ่นถึงกนัว่า เครือดินไดเ้คยมีแก่พวกเราหนอ เดี]ยวนี� เครือดินของ 
พวกเราไดสู้ญหายเสียแลว้หนอ ดงันี�  ถึงทุกวนันี�ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากพอถูกความระทมทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ งมากระทบ ก็มกับ่นกนัอย่างนี� ว่า สิ งของของเราทั�งหลายได้เคยมีแล้วหนอ  
แต่เดี]ยวนี�  สิงของของเราทั�งหลายไดม้าสูญหายเสียแลว้หนอ ดงันี�  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ
ทีรู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื�อความแห่งอกัขระนั�นเลยฯ 
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[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นต่อมา เมือเครือดินของสัตวเ์หล่านั�นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีขา้วสาลีขึ�นเองในทีทีไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลินหอม มีเมล็ดเป็น
ขา้วสาร ตอนเยน็สัตวเ์หล่านั�นนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพือบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าขา้วสาลี
ชนิดนั�นทีมีเมล็ดสุกก็งอกขึ�นแทนที ตอนเชา้เขาพากนัไปนาํเอาขา้วสาลีใดมาเพือบริโภคในเวลาเชา้ 
ตอนเยน็ขา้วสาลีชนิดนั�นทีมีเมล็ดสุกแลว้ก็งอกขึ�นแทนที ไม่ปรากฏวา่บกพร่องไปเลย   

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น พวกสัตวบ์ริโภคขา้วสาลีทีเกิดขึ�นเอง ในทีทีไม่ตอ้งไถ 
พากนัรับประทานขา้วสาลีนั�น มีขา้วสาลีนั�นเป็นอาหารดาํรงมาไดสิ้�นกาลชา้นาน ก็โดยประการที
สัตวเ์หล่านั�นบริโภคขา้วสาลีอนัเกิดขึ�นเองอยู่ รับประทานขา้วสาลีนั�น มีขา้วสาลีนั�นเป็นอาหาร 
ดาํรงมาได้สิ�นการช้านาน สัตว์เหล่านั�นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ� นทุกที ทั� งผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่างกนัออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนยัวา่ สตรีก็เพ่งดูบุรุษอยูเ่สมอ 
และบุรุษก็เพ่งดูสตรีอยู่เสมอ เมือคนทั�งสองเพศ ต่างก็เพ่งดูกันอยู่เสมอ ก็เกิดความกาํหนัดขึ� น  
เกิดความเร่าร้อนขึ�นในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจยัเขาทั�งสองจึงเสพเมถุนธรรมกนัฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมยันั�นแล สัตวพ์วกใดเห็นพวกอืนเสพเมถุนธรรม
กนัอยู ่ยอ่มโปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง พร้อมกบัพูดวา่คนชาติชัว จงฉิบหาย 
คนชาติชัว จงฉิบหาย ดงันี�  แลว้พดูต่อไปวา่ ก็ทาํไมขึ�นชือวา่สัตว ์จึงทาํแก่สัตวเ์ช่นนี� เล่า ขอ้ทีวา่มานั�น 
จึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนันี�  ในชนบทบางแห่ง คนทั�งหลาย โปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถ้า 
ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง ในเมือเขาจะนาํสัตวที์ประพฤติชัวร้ายไปสู่ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มา
ระลึกถึงอกัขระทีรู้กนัว่าเป็นของดี อนัเป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่พวกเขาไม่รู้ชดัถึงเนื�อความ
แห่งอกัขระนั�นเลยฯ 

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เมือใดแล สัตวท์ั�งหลายพากนัเสพอสัทธรรมนันอยู่เสมอ 
เมือนั�น จึงพยายามสร้างเรือนกนัขึ�น เพือเป็นทีกาํบงัอสัทธรรมนั�น ครั� งนั�น สัตวผ์ูห้นึ ง เกิดความ
เกียจคร้านขึ�น จึงไดมี้ความเห็นอยา่งนี� วา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เราช่างลาํบากเสียนีกระไร ทีตอ้งไปเก็บ
ข้าวสาลีมา ทั� งในเวลาเย็นสําหรับอาหารเย็น ทั� งในเวลาเช้าสําหรับอาหารเช้า อย่ากระนั�นเลย  
เราควรไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พือบริโภคทั�งเยน็ทั�งเชา้เสียคราวเดียวเถิด 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นั�นมาสัตวผ์ูน้ั�นก็ไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไว ้เพือบริโภค
ทั�งเยน็ทั�งเชา้เสียคราวเดียวกนั ฉะนี�แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น สัตวผ์ูห้นึ งเขา้ไปหา
สัตวผ์ูน้ั�นแลว้ชวนวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิดเราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั�นตอบวา่ ดูกรสัตว ์
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ผูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พือบริโภคพอทั�งเยน็ทั�งเชา้เสียคราวเดียว แลว้ต่อมาสัตวผ์ูน้ั�นถือ
ตามแบบอยา่งของสัตวผ์ูน้ั�น จึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวเพือสองวนั แลว้พูดวา่ ไดย้ินวา่ 
แมอ้ยา่งนี�ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ  

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�นแล สัตวผ์ูน้ั�นถือตามแบบอยา่งของ สัตวน์ั�นจึงไป
เก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียว เพือสีวนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี�ก็ดีเหมือนกนั ท่านผูเ้จริญ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ งเขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั�น แลว้ชวนว่า ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั�นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ขา้พเจา้ไดไ้ปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพือสีวนัแลว้ ครั� งนั�นแล สัตวผ์ูน้ั�น ถือตามแบบอยา่งของสัตวน์ั�น จึงไปเก็บขา้ว
สาลีมาไวค้ราวเดียว เพือแปดวนั แลว้พดูวา่ แมอ้ยา่งนี�ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ เมือใดสัตวท์ั�งหลาย
เหล่านั�นพยายามเก็บขา้วสาลีสะสมไวเ้พือบริโภคกนัขึ�น เมือนั�นแล ขา้วสาลีนั�นจึงกลายเป็นขา้วมีรํา
ห่อเมล็ดบา้ง มีแกลบหุ้มเมล็ดบา้ง ตน้ทีถูกเกียวแลว้ก็ไม่กลบังอกแทน ปรากฏวา่ขาดเป็นตอน ๆ 
(ตั�งแต่นั�นมา) จึงไดมี้ขา้วสาลีเป็นกลุ่ม ๆ ฯ 

[61] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ในครั� งนั�น สัตวเ์หล่านั�นพากนัมาจบักลุ่ม ครั� นแลว้ 
ต่างก็มาปรับทุกขก์นัวา่ ดูกรท่านผูเ้จริญ เดี]ยวนี�  เกิดมีธรรมทั�งหลายอนัเลวทรามปรากฏขึ�นในสัตว์
ทั�งหลายแลว้ ดว้ยวา่เมือก่อนพวกเราไดเ้ป็นผูส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกาย
ตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นวมิานนั�นสิ�นกาลยืดยาวชา้นาน บางครั� ง
บางคราวโดยระยะยืดยาวชา้นาน เกิดงว้นดินลอยขึ�นบนนํ� าทัวไปแก่เราทุกคน งว้นดินนั�นถึงพร้อม
ดว้ยสี กลิน รส พวกเราทุกคนพยายามปั� นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั�งสองเพือจะบริโภค 
เมือพวกเราทุกคน พยายามปั� นงว้นดินกระทาํให้เป็นคาํ ๆ ดว้ยมือทั�งสองเพือจะบริโภคอยู ่รัศมีกาย
ก็หายไป เมือรัศมีกายหายไปแลว้ ดวงจนัทร์ดวงอาทิตยก์็ปรากฏขึ�น เมือดวงจนัทร์ดวงอาทิตย์
ปรากฏขึ�นแล้ว ดาวนกัษตัรทั�งหลายก็ปรากฏขึ�น เมือดวงดาวนกัษตัรทั�งหลายปรากฏขึ�นแล้ว 
กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏขึ�น เมือกลางคืนและกลางวนัปรากฎขึ�นแลว้ เดือนหนึงและกึงเดือนก็
ปรากฏขึ�น เมือเดือนหนึงและกึงเดือนปรากฏขึ�นแลว้ ฤดูและปีก็ปรากฏ พวกเราทุกคนบริโภคงว้น
ดินอยู ่รับประทานงว้นดิน มีงว้นดินเป็นอาหารดาํรงชีพอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายทีเป็นอกุศลชัวชา้ปรากฏขึ�นแก่พวกเรา งว้นดินจึงหายไป เมืองว้นดิน
หายไปแลว้ จึงมีกระบิดินปรากฏขึ�น ระบิดินนั�นถึงพร้อมดว้ยสี กลิน รส พวกเราทุกคนบริโภค 
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ระบิดิน เมือพวกเราทุกคนบริโภคระบิดินนั�นอยู ่รับประทานระบิดิน มีระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยู่
ไดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายทีเป็นอกุศลชัวช้าปรากฏขึ� นแก่พวกเรา กระบิดินจึงหายไป  
เมือกระบิดินหายไปแลว้ จึงมีเครือดินปรากฏขึ�น เครือดินนั�น ถึงพร้อมดว้ยสี กลิน รส พวกเราทุก
คนพยายามบริโภคเครือดิน เมือพวกเราทุกคนบริโภคเครือดินนั�นอยู ่รับประทานเครือดิน มีเครือดิน
เป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายทีเป็นอกุศลชัวชา้ปรากฏขึ�นแก่พวกเรา เครือดินจึงหายไป เมือเครือดิน
หายไปแลว้ จึงมีขา้วสาลีปรากฏขึ�นเองในทีไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วทีไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด  
กลินหอม มีเมล็ดเป็นขา้วสาร ตอนเยน็พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพือบริโภคใน 
เวลาเยน็ ตอนเชา้ขา้วสาลีชนิดนั�นทีมีเมล็ดสุกก็งอกขึ�นแทนที ตอนเชา้พวกเราทุกคนไปนาํเอาขา้ว
สาลีชนิดใดมาเพือบริโภคในเวลาเช้า ตอนเย็นข้าวสาลีชนิดนั�นทีมีเมล็ดสุกก็งอกขึ� นแทนที  
ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย เมือพวกเราทุกคนบริโภคขา้วสาลี ซึ งเกิดขึ�นเองในทีไม่ตอ้งไถอยู ่
รับประทานขา้วสาลีนั�น มีขา้วสาลีนั�นเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้�นกาลชา้นาน  

เพราะมีธรรมทั�งหลายทีเป็นอกุศลชัวช้าปรากฏขึ�นแก่พวกเรา ขา้วสาลีนั�นจึงกลายเป็น
ขา้วมีรําหุ้มเมล็ดบา้ง มีแกลบห่อเมล็ดไวบ้า้ง แมต้น้ทีเกียวแลว้ก็ไม่งอกขึ�นแทนที ปรากฏว่า 
ขาดเป็นตอน ๆ จึงไดมี้ขา้วสาลี เป็นกลุ่ม ๆ อยา่กระนั�นเลย พวกเราควรมาแบ่งขา้วสาลีและปักปัน
เขตแดนกนัเสียเถิด 

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

ไปเก็บเอาส่วนอืนทีเขาไม่ได้ให้มาบริโภค สัตวท์ั�งหลายจึงช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั�น ครั� นแล้ว  
ไดต้กัเตือนอยา่งนี� วา่ แน่ะสัตวผ์ูเ้จริญ ก็ท่านกระทาํกรรมชัวชา้นกั ทีสงวนส่วนของตนไว ้ ไปเก็บ
เอาส่วนอืนทีเขาไม่ไดใ้หม้าบริโภค ท่านอยา่ไดก้ระทาํกรรมชัวชา้เห็นปานนี� อีกเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั�นแล รับคาํของสัตวเ์หล่านั�นแลว้ แมค้รั� งที 2 ... แม้
ครั� งที 3 สัตวน์ั�นสงวนส่วนของตนไว ้ไปเก็บเอาส่วนอืนทีเขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค สัตวเ์หล่านั�นจึง
ช่วยกนัจบัสัตวผ์ูน้ั�น ครั� นแลว้ ได้ตกัเตือนว่า แน่ะ สัตวผ์ูเ้จริญ ท่านทาํกรรมอนัชัวช้านกั ทีสงวน
ส่วนของตนไว ้ไปเอาส่วนทีเขาไม่ไดใ้ห้มาบริโภค ท่านอยา่ไดก้ระทาํกรรมอนัชัวชา้เห็นปานนี� อีกเลย 
สัตวพ์วกหนึงประหารดว้ยฝ่ามือ พวกหนึงประหารดว้ยกอ้นดินบา้ง พวกหนึงประหารดว้ยท่อนไม ้ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั�นเป็นตน้มา การถือเอาสิ งของที
เจา้ของไม่ไดใ้ห้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไมจึ้งปรากฏ 
ครั� งนั�นแล พวกสัตวที์เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั ครั� นแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัวา่ พ่อเอ๋ย ก็การถือเอา
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สิงของทีเจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กั 
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั�นเกิดปรากฏแลว้ในสัตวท์ั�งหลาย อยา่กระนั�นเลย 
พวกเราจกัสมมติสัตวผ์ูห้นึ งให้เป็นผูว้า่กล่าวผูที้ควรว่ากล่าวไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูติ้เตียนผูที้ควรติ
เตียนไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูข้บัไล่ผูที้ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบ ส่วนพวกเราจกัแบ่งส่วนขา้วสาลีให้แก่ 
ผูน้ั�น ดงันี�   

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นแลว้ สัตวเ์หล่านั�น พากนัเขา้ไปหาสัตวที์สวยงามกว่า 
น่าดูน่าชมกวา่ น่าเลือมใสกวา่ และน่าเกรงขามมากกวา่สัตวทุ์กคนแลว้ จึงแจง้เรืองนี� วา่ ขา้แต่สัตว ์
ผูเ้จริญ มาเถิดพ่อ ขอพ่อจงวา่กล่าวผูที้ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบ จงติเตียนผูที้ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ 
จงขบัไล่ผูที้ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบเถิด ส่วนพวกขา้พเจา้จกัแบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่พอ่  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ สัตวผ์ูน้ั�นแลรับคาํของสัตวเ์หล่านั�นแลว้ จึงวา่กล่าวผูที้ควร
ว่ากล่าวได้โดยชอบ ติเตียนผูที้ควรติเตียนไดโ้ดยชอบ ขบัไล่ผูที้ควรขบัไล่ได้โดยชอบ ส่วนสัตว์
เหล่านั�นก็แบ่งส่วนขา้วสาลีใหแ้ก่สัตวที์เป็นหวัหนา้นั�นฯ 

[63] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุผูที้เป็นหัวหน้าอนัมหาชนสมมติ ดงันี� แล
อกัขระว่า มหาชนสมมติ จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัแรก เพราะเหตุผูที้เป็นหวัหน้า เป็นใหญ่ยิงแห่งเขต
ทั�งหลาย ดงันี�แล อกัขระวา่กษตัริย ์กษตัริย ์จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัทีสอง เพราะเหตุทีผูเ้ป็นหวัหนา้ยงั
ชนเหล่าอืนใหสุ้ขใจไดโ้ดยธรรม ดงันี�แล อกัขระวา่ ราชา ราชา จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัทีสาม  

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั�น เป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั�งในเวลาทีเห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

[64] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�นแล สัตวบ์างจาํพวกไดมี้ความคิดขึ�นอยา่งนี� วา่ 
พอ่เอ๋ย การถือเอาสิงของทีเจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การกล่าวเท็จจกัปรากฏ 
การถือท่อนไมจ้กัปรากฏ การขบัไล่ จกัปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั�นเกิด
ปรากฏแล้วในสัตวท์ั�งหลาย อย่ากระนั�นเลย พวกเราควรไปลอยอกุศลธรรมทีชัวช้ากนัเถิด  
สัตวเ์หล่านั�นพากนัลอยอกุศลธรรมทีชัวชา้แลว้  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุทีสัตวเ์หล่านั�นพากนัลอยอกุศลธรรมทีชัวชา้อยู ่
ดงันี� แล อกัขระว่า พวกพราหมณ์ ๆ จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัแรก พราหมณ์เหล่านั�นพากนัสร้าง
กระท่อมซึ งมุงและบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า เพ่งอยู่ในกระท่อมซึ งมุงและบงัด้วยใบไม ้ พวกเขา 
ไม่มีการหุงตม้ และไม่มีการตาํขา้วเวลาเยน็ เวลาเชา้ ก็พากนัเทียวแสวงหา อาหารตามคามนิคมและ
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ราชธานี เพือบริโภคในเวลาเยน็เวลาเชา้ เขาเหล่านั�น ครั� นไดอ้าหารแลว้ จึงพากนักลบัไปเพ่งอยูใ่น
กระท่อมซึงมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีก คนทั�งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นั�นแลว้
พากนัพูดอยา่งนี� วา่พ่อเอ๋ย สัตวพ์วกนี� แลพากนัมาสร้างกระท่อมซึ งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่า 
แลว้เพง่อยูใ่นกระท่อมซึงมุงและบงัดว้ยใบไม ้ไม่มีการหุงตม้ ไม่มีการตาํขา้ว เวลาเยน็เวลาเชา้ ก็พา
กนัเทียวแสวงหาอาหารตามคามนิคมและราชธานี เพือบริโภคในเวลาเยน็เวลาเช้า เขาเหล่านั�น 
ครั�นไดอ้าหารแลว้จึงพากนักลบัไปเพง่อยูใ่นกระท่อมซึงมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นราวป่าอีกฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั�นแล อกัขระวา่ พวกเจริญฌาน ดงันี�  จึงอุบติัขึ�น
เป็นอนัดบัทีสอง บรรดาสัตวเ์หล่านั�นแล สัตวบ์างพวกเมือไม่อาจสําเร็จฌานได ้ ทีกระท่อมซึ งมุง
และบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า จึงเทียวไปยงัคามและนิคมทีใกล้เคียงแล้วก็จดัทาํพระคมัภีร์มาอยู่  
คนทั�งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นี�นั�นแลว้ จึงพูดอยา่งนี� วา่ พ่อเอ๋ย ก็สัตวเ์หล่านี� ไม่อาจ
สําเร็จฌานไดที้กระท่อมซึ งมุงและบงัดว้ยใบไมใ้นทวาชะราวป่า เทียวไปยงับา้นและนิคมทีใกลเ้คียง 
จดัทาํพระคมัภีร์ไปอยู ่ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บดันี�พวกชนเหล่านี� ไม่เพ่งอยู ่บดันี�  พวกชนเหล่านี� ไม่เพ่งอยู ่
ดงันี�แล อกัขระวา่อชฺฌายกิา อชฺฌายกิา จึงอุบติัขึ�นเป็นอนัดบัทีสาม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็สมยันั�นการทรงจาํ การสอน การบอกมนต ์ถูกสมมติวา่เลว 
มาในบดันี�  สมมติวา่ประเสริฐ ดว้ยประการดงักล่าวมานี�แล การอุบติัขึ�นแห่งพวกพราหมณ์ นั�นมีขึ�นได ้
เพราะอกัขระทีรู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณอย่างนี� แล เรืองของสัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนัหรือ
เหมือนกนัจะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน 
ทั�งในเวลาทีเห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

[65] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ บรรดาสัตวเ์หล่านั�นแล สัตวบ์างจาํพวกยึดมัน 
เมถุนธรรม แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ เพราะเหตุทีสัตวเ์หล่านั�นยึดมันเมถุนธรรม  
แล้วประกอบการงานเป็นแผนก ๆ นั�นแล อกัขระวา่ เวสฺสา เวสฺสา ดงันี�  จึงอุบติัขึ�น 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัทีกล่าวมานี�  การอุบติัขึ�นแห่งพวกแพศยน์ั�น 
มีขึ�นไดเ้พราะอกัขระทีรู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี�แล เรืองของสัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัทีกล่าวมานี�แล การอุบติัขึ�นแห่งพวกศูทรนั�น
มีขึ�นได ้เพราะอกัขระทีรู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี�แล เรืองของสัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั�งในเวลาทีเห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยัอยู ่ทีกษตัริยบ์า้ง พราหมณ์บา้ง แพศยบ์า้ง ศูทรบา้ง 
ตาํหนิธรรมของตน จึงไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดว้ยประสงคว์า่ เราจกัเป็นสมณะ  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึ�นได ้จากวรรณะทั�งสี  นี� แล เรืองของ
สัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ด้วยธรรมเท่านั�น  
ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐทีสุดในประชุมชน ทั�งในเวลาที
เห็นอยูท่ ั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

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

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

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

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

[71] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั�งสี นี�  วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ�นอาสวะแลว้ 
มีพรหมจรรยอ์ยู่จบแลว้ มีกิจทีควรทาํ ทาํเสร็จแลว้วางภาระเสียไดแ้ลว้ ลุถึงประโยชน์ของตนแลว้ 
หมดเครืองเกาะเกียวในภพแลว้ หลุดพน้แลว้ เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั�นปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลิศกว่า
คนทั�งหลาย โดยธรรมแทจ้ริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐทีสุดในประชุมชน 
ทั�งในเวลาเห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 
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พระพุทธเจา้ตรัสใน ที.สี.9/235 “... ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จอุบติัในโลกนี�  เป็นพระ
อรหนัตต์รัสรู้เองโดยชอบถึงพร้อมดว้ยวชิชาและจรณะ เสด็จไปดีแลว้ ทรงรู้แจง้โลก เป็นสารถีฝึก
บุรุษทีควรฝึกไม่มีผูอื้นยิงกวา่ เป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั�งหลาย เป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผู ้
จาํแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคน์ั�น ทรงทาํโลกนี�พร้อมทั�งเทวโลก มารโลก พรหมโลก ใหแ้จง้ชดั
ด้วยพระปัญญาอนัยิงของพระองค์เองแล้ว ทรงสอนหมู่สัตวพ์ร้อมทั�งสมณพราหมณ์เทวดาและ
มนุษยใ์หรู้้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื�องตน้ งามในทา่มกลาง งามในทีสุด ทรงประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั�งอรรถ พร้อมทั�งพยญัชนะ บริสุทธิ[  บริบูรณ์สิ�นเชิง ...”  

เนื�อหาอานิสงส์ของการปฏิบติัธรรมทีถูกตรง ตามพระพุทธเจา้ซึ งเป็นผูรั้กษาพยาบาล
ชาวโลกทั�งปวง ในข.ุว.ิ 26/385 เถรคาถา วสีตินิบาต 1. อธิมุตตเถรคาถา คาถาสุภาษิตของพระอธิมุต
ตเถระ “พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจบัไว ้ มิไดมี้ความกลวัหวาดเสียว มีหนา้ผอ่งใส เมือหวัหนา้
โจรเห็นดงันั�น เกิดความอศัจรรยใ์จ จึงไดก้ล่าวคาถาสรรเสริญ 2 คาถาวา่ เมือก่อน เราจะฆ่าสัตว์
เหล่าใดเพือบูชายญั หรือเพือทรัพย ์ความกลวัก็ยอ่มเกิดแก่สัตวเ์หล่านั�นทั�งสิ�น สัตวเ์หล่านั�นยอ่มพา
กนัหวาดหวันและบ่นเพอ้ แต่ความกลวัมิไดมี้แก่ท่านเลย สีหนา้ของท่านผอ่งใสยิงนกั เมือภยัใหญ่
เห็นปานนี�ปรากฏแลว้ เหตุไรท่านจึงไม่ครํ าครวญเล่า พระเถระเมือจะแสดงธรรม โดยมุ่งการตอบ
คาํถามของนายโจรนั�น จึงไดก้ล่าวคาถาเหล่านี�ความวา่ ดูกรนายโจร ทุกข์ทางใจย่อมไม่มีแก่ผู ้
ไม่ห่วงใยในชีวิต ความกลวัทั�งปวงอนัเราผูสิ้�นสังโยชน์ล่วงพน้ไดแ้ลว้ เมือตณัหาเครืองนาํไปสู่ภพ
สิ�นไปแลว้ ความกลวัตายในปัจจุบนัมิไดมี้ดว้ยประการใดประการหนึงเลย ดุจบุรุษไม่กลวัความหนกั 
เพราะวางภาระแลว้ฉะนั�น พรหมจรรยเ์รา ประพฤติดีแลว้ แมม้รรคเราก็อบรมดีแลว้ เราไม่มีความ
กลวัตายเหมือนบุคคลไม่กลวัโรคเพราะโรคสิ�นไปแล้วฉะนั�น พรหมจรรยเ์ราประพฤติดีแล้ว 
แมม้รรคเราก็อบรมดีแลว้ ภพทั�งหลายอนัไม่น่ายินดีเราไดเ้ห็นแลว้ เหมือนบุคคลดืมยาพิษแลว้คาย
ทิ�งฉะนั�น บุคคลผูถึ้งฝังแห่งภพ ไม่มีความถือมัน เสร็จกิจแลว้ หมดอาสวะ ยอ่มยนิดีต่อความสิ�นอายุ
เหมือนบุคคลพ้นแล้วจากการถูกประหารฉะนั� น บุคคลผูบ้รรลุธรรมอันสูงสุดแล้ว ไม่มีความ
ตอ้งการอะไรในโลกทั�งหมด ย่อมไม่เศร้าโศกในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนทีถูกไฟไหม้
ฉะนั�น สิงใดสิงหนึงซึ งมีอยู่ในโลกนี� ก็ดี ภพทีสัตวย์อ่มไดใ้นโลกนี�ก็ดี พระพุทธเจา้แสวงหาคุณ 
อนัใหญ่ยิงไดต้รัสไวว้า่ สิงทั�งหมดนี� ไม่เป็นอิสระ ผูใ้ดรู้แจง้ธรรมขอ้นั�น เหมือนดงัทีพระพุทธเจา้
ทรงแสดงไว ้ ผูน้ั�นย่อมไม่ยึดถือภพอะไร ดงับุคคลผูไ้ม่จบัก้อนเหล็กแดงอนัร้อนโชน ฉะนั�น 
เราไม่มีความคิดวา่ไดเ้ป็นมาแลว้ จกัเป็นต่อไป จะไม่เป็น หรือสังขารจกัฉิบหายไป จะครํ าครวญไป
ทาํไมในเพราะสังขารนั�นเล่า ดูกรนายโจร ความกลวัยอ่มไม่มีแก่ผูพ้ิจารณาเห็นตามความเป็นจริง 
ซึ งความเกิดขึ�นแห่งธรรมอนับริสุทธิ[  และความสืบต่อแห่งสังขารอนับริสุทธิ[  เมือใดบุคคลพิจารณา
เห็นโลกเสมอดว้ยหญา้และไมด้ว้ยปัญญา เมือนั�น บุคคลนั�นยอ่มไม่ยดึถือวา่เป็นของเรา ยอ่มไม่เศร้า
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โศกว่า ของเราไม่มี เรากลดักลุ้มด้วยสรีระ ไม่ตอ้งการด้วยภพ ร่างกายนี� จกัแตกไป และจกั 
ไม่มีร่างกายอืน ถา้ท่านทั�งหลายปรารถนาจะทาํกิจใดดว้ยร่างกายของเรา ก็จงทาํกิจนั�นเถิด ความขดัเคือง
และความรักใคร่ในสรีระนั�น จกัไม่มีแก่เรา เพราะเหตุทีท่านทั�งหลาย ทาํกิจตามปรารถนาดว้ย
ร่างกายของเรานั�น โจรทั�งหลายไดฟั้งคาํของท่าน อนัอศัจรรยอ์นัทาํให้ขนลุกชูชนัดงันั�นแลว้ จึงพา
กนัวางศาตราวุธ แลว้กล่าวดงันี� วา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ความไม่เศร้าโศกทีท่านไดนี้�  เพราะท่านไดท้าํ
กรรมอะไรไว ้ หรือใครเป็นอาจารยข์องท่าน หรือเพราะอาศยัคาํสังสอนของใคร? พระเถระไดฟั้ง
ดงันั�นแลว้ จึงไดก้ล่าวตอบวา่ พระศาสดาผูเ้ป็นสัพพญัSู รู้เห็นธรรมทั�งปวง ชนะหมู่มาร มีพระ
กรุณาใหญ่ ผูรั้กษาพยาบาลชาวโลกทั�งปวง เป็นอาจารยข์องเรา ธรรมเครืองให้ถึงความสิ�นอาสวะ
อนัยอดเยียมนี�  พระองค์ทรงแสดงไวแ้ลว้ ความไม่เศร้าโศก เราไดเ้พราะอาศยัคาํสังสอนของ
พระองค ์พวกโจรฟังถอ้ยคาํอนัเป็นสุภาษิตของพระเถระผูเ้ป็นฤาษีแลว้ พากนัวางศาตราและอาวุธ
บางพวกก็งดเวน้จากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหล่านั�นครั� นไดบ้รรพชาในศาสนาของ
พระสุคตแลว้ ไดเ้จริญโพชฌงคแ์ละพลธรรมเป็นบณัฑิต มีจิตเฟื องฟูเบิกบาน มีอินทรียอ์นัอบรม 
ดีแลว้ ไดบ้รรลุสันตบท คือ นิพพานอนัหาปัจจยัปรุงแต่งมิได”้ 

 

แนวคดิทางศาสนากบัสุขภาพ 
จากการทบทวนเอกสารและงานวิจยัทีเกียวข้องนั�น มีงานวิจยัทีทาํการศึกษาในด้าน

แนวคิดทางศาสนากบัสุขภาพดงันี�  
พระมหาอุดร ทาํการวิจยัเอกสารร่วมกบัการวิจยัเชิงพรรณนาเรืองสุขภาพองค์รวมใน

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

อุ่นเอื�อ สิงห์คํา ได้ศึกษากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ พบว่า  
จิตวิญญาณเป็นตน้เหตุของความเจ็บป่วย ความจ็บป่วยของผูมี้ภาวะเสียงทางด้านสุขภาพเป็นผล
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ของจิตวิญญาณทีมีการสะสมกิเลสความโลภ โกรธ หลง ในระดบัทีเพิมขึ�น โดยความโลภจะเป็น 

ตวัแสดงทีเด่นชัดทีเป็นแรงผลักดันให้เกิดปัญหาความอยาก จึงเกิดการทาํงานอย่างหนักเพือ
แสวงหาทรัพย์สินเงินทองมาสะสมโดยมีความเข้าใจว่าเป็นความสุข ผลจากความสําเร็จใน 

การหาเงิน ทาํให้เกิดอตัตา (ตวัตน) ทีสูงขึ�น มีความยึดมันถือมันในตนเอง จนไม่สนใจความรู้สึก
ของคนรอบข้าง เมือมีเงินแล้วก็แสวงหาความสุขด้วยการบาํเรอตนเองด้วยการ กิน สูบ ดืม  
ตามใจอยากของตนเอง พฤติกรรมดงักล่าวส่งผลให้ร่างกายสะสมพิษจากการบริโภค และพิษจาก
ภาวะกดดนัทางอารมณ์จากการทาํงาน เมือสะสมถึงจุดหนึ งจะเกิดภาวะความเจ็บป่วย นอกจากนี�   
ยงัพบว่า การทีผูป่้วยยอมรับวิธีการทีแตกต่างจากแนวทางการรักษาเดิมนั�น เกิดจากผูใ้ดเห็นทุกข ์ 
ผูน้ั�นเห็นธรรม ความเจบ็ป่วยจะทาํใหม้นุษยเ์กิดความทุกขท์รมาน ถึงทีสุดถึงขั�นทอ้แทสิ้�นหวงั และ
เมือทุกข์ถึงทีสุด (จุดวิกฤต) ซึ งขึ� นอยู่กับแต่ละบุคคล จิตจะปล่อยวางสิ งที เคยยึดมันถือมันลง 
ยอมรับการหาทางดบัทุกขใ์นกระบวนทศัน์ใหม่ (อุ่นเอื�อ สิงห์คาํ.2555 : 183-184) 

อุ่นเอื�อยงัพบว่า แกนกลางของการบูรณาการทีเชือมโยงสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ คือ ธรรมะวิถีพุทธ ซึ งเป็นกระบวนการปฎิบัติทีทาํให้กิเลส ตัณหา อุปาทาน  
ทีแสดงออกในรูปของความโลภ โกรธ หลง ทีอยูใ่นจิตวิญญาณลดลงจากภาวะของปัจจุบนั ส่งผล
ให้กายกรรม วจีกรรม ทีเกิดจากแรงขบัภายในคือจิตวิญญาณ ลดการดิ�นรนแสวงหาเพือให้สมใจ 

ในโลภ โกรธ หลง ผลทีเกิดขึ�น คือเกิดจิตวญิญาณดวงใหม่ทีมีสภาวะตรงขา้งคือ ทาน เมตตา กรุณา 
ปัญญาโตขึ�นเรือย ๆ โดยวิถีพุทธนั�น เมือกิเลสตายลงจิตวิญญาณดวงใหม่จะโตขึ�น ส่งผลให้จิตใจ 
(อารมณ์) ลดภาวะความตึงเครียด เป็นสดชืนแจ่มใส ร่าเริง เบิกบานเป็นสภาวะของความสุข และ
พบว่าจิตวิญญาณที เป็น “บุญ” มีผลกระทบให้เกิด “พลัง” แห่งการเสียสละช่วยเหลือผู ้อืน 
บนพื�นฐานของความจริงจากผลทีบุคคลนั�นไดรั้บ เช่น มีสุขภาพกายทีดีขึ�น ก็อยากช่วยเหลือให้ผูอื้น 

มีสุขภาพกายทีดีขึ� นด้วยเช่นกัน โดยอาศยัความรู้ (ปัญญา) ทีบุคคลนั�นคน้พบในการปฎิบติัตน  
มีผลกระทบให้สุขภาพของสังคมดีขึ� น เป็นองค์รวมของสุขภาวะทีเกิดผลได้จริงในเชิงของ 

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

งานของ Harold G.Koenig เป็นการศึกษาเกียวกบัเรืองของศาสนา จิตวญิญาณและสุขภาพ
ย้อนหลัง ปี ค.ศ.1872-2010 พบว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างศาสนา จิตวิญญาณและสุขภาพ 
ผลเชิงบวกประกอบด้วยความเป็นอยู่ทีดี ความสุข ความหวงั การมองโลกในแง่ดีความกตญัSู
เมตตาต่อกนัรวมถึงผลทางด้านกายภาพและอุปนิสัย เช่น การออกกาํลงักาย การสูบบุหรี  อาหาร
สุขภาพ เป็นต้น ส่งผลดีต่อโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง อัมพฤกษ์-อัมพาต สมองเสื อม 
(Alzheimer’s discease) ภูมิคุม้กนั endocrine function มะเร็งต่าง ๆ ความเจ็บป่วยจากโรคภยัต่าง ๆ 
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รวมถึงการเตรียมตัวรับวาระสุดท้ายของการสิ�นสุดชีวิต ซึ งต้องอาศยัผูเ้ชียวชาญด้านสุขภาพ 
และผูดู้แลดา้นจิตวญิญาณ (Keonig H.G.Religion. 2010) 

สัมพนัธ์กบังานศึกษาของ David R.Williams และ Michelle J.Sternthal ซึ งพบว่า ใน
ประเทศออสเตรเลีย พบความเชือมโยงสําคัญทางวิทยาศาสตร์ของความเชือทางศาสนาและ 
จิตวิญญาณ ขอ้บ่งชี� ทางสุขภาพหลายประการ การยอมรับการสิ�นสุดของชีวิต การลดอตัราเสียง
รุนแรงดา้นสุขภาพต่าง ๆ และการอาศยัความเชือทางสังคมทีนบัถือเป็นสิงเดียวกนั ช่วยให้กาํลงัใจ
ไดอ้ยา่งมาก ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมดีขึ�น (David R.W. and Michelle J.S. 2007 : 47-50) 

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

ในเรืองของการมีชีวิตยืนยาว พบว่ากลุ่มผูที้เชือมันทางศาสนามีอายุยืนนานกว่าในเรือง
ของการรับมือกบัความเจบ็ป่วย พบวา่ มีคุณภาพชีวติดีกวา่ และฟื� นตวัจากความเจบ็ป่วยไดเ้ร็วกวา่ 

Jade Dyer, BSc อธิบายการศึกษาถึง จิตวญิญาณ ความเชือทางศาสนาส่งผลดีอยา่งมากต่อ
สุขภาพโดยรวม ความยืนยาวของชีวิตและคุณภาพชีวิต แมจ้ะไม่สามารถอธิบายเหตุผลไดท้ั�งหมด
ถึงกลไกการหายและการฟื� นตวัจากโรคต่าง ๆ โดยพบวา่ อตัราตายลดลงกวา่ 30 % จากกวา่แสนราย
ในกลุ่มทีเขา้โบสถ์ศึกษาธรรมะ กินมงัสวิรัติ (พืชผกัผลไม,้ ลดเนื�อสัตว)์ งดเครืองดืมแอลกอฮอล ์
งดบุหรีและออกกาํลงักายสมําเสมอ (ส่วนใหญ่อายุ >40 ปี) สวดมนตเ์ป็นประจาํ (Jade Dyer. 2007 : 
324-328) 

Gowri Anandarajah และ Ellen Hight ทาํการศึกษา พบวา่ความเชือมันในจิตวิญญาณและ
ศาสนามีความสําคญัต่อสุขภาพอยา่งยิง และไดท้าํเครืองมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (H, O, P, E) 
เป็นเครืองมือในการปรับเปลียนทางจิตวญิญาณผูป่้วย โดยสรุป คือ จิตวญิญาณเป็นสิงสําคญัหลากหลาย
มิติ การจะเขา้ใจลึกซึ� ง จาํเป็นตอ้งศึกษาอยา่งกวา้งขวาง จะไดป้ระโยชน์ต่อสุขภาพและความเป็นอยู ่
แต่หลกัการ คือ ตอ้งเคารพต่อสิทธิ[ ผูป่้วย ความเป็นส่วนตวั และอิสระในดา้นความคิดและความเชือ
ของผูป่้วย การเชือมโยงระหว่างจิตใจ และวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํเป็นตอ้งพฒันาการดูแลให้
ครอบคลุมเพือใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (Gowri A. and Ellen H. 2001 : 81-88) 

Kenneth I. Pargament และคณะ พบวา่ ผูป่้วยสูงอายุ 268 ราย ทีนอนโรงพยาบาล ศึกษา
ทางความเชือทางศาสนาและจิตวิญญาณ สภาพทางจิตใจ พบว่า 2 ปีต่อมา ตรวจสอบซํ� า สุขภาพ
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โดยรวมดีขึ�น (ความเชือทางศาสนา การสวดมนต ์การสนทนาธรรม การลงโทษ) (Kenneth I.P. et 
al. 2004 : 713-710) 

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

การศึกษาของ Lindsey Mc Dougle และคณะ พบวา่มีความสัมพนัธ์ทีเป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของอาสาสมคัร 1,805 ราย ทียึดถือเชือมันทางศาสนาต่าง ๆ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ทีส่งผลต่อสุขภาพทั�งดา้นกายภาพและจิตใจ ในช่วงอายุวยักลางคนขึ�นไป (Lindsey 
Mc.D. et al. 2014 : 337-351) 

 

แนวคดิเศรษฐกจิพอเพยีง 
เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาหรือแนวคิดทีพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช

มหาราชทรงมีพระราชดาํรัสให้ดาํรงชีวิตตามหลกัทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผลมีภูมิคุม้กนั 
ดว้ยเงือนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) และเงือนไขคุณธรรม (ซือสัตยสุ์จริต ขยนัอดทน 
สติปัญญา แบ่งปัน) เพือใหเ้กิดสภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และสิงแวดลอ้ม สมดุล มันคง และย ังยนื  

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

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

“แม้ปัจจุบันโลกเราจะวิวฒันาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้
เปลียนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอยา่งทั�งดีและไม่ดีปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัมากกวา่แต่ก่อน ดงันั�นบุคคลผู ้
สามารถประคบัประคองตนให้อยูใ่นสังคมไดอ้ย่างเป็นสุข จึงตอ้งมีความเขม้แข็งยิงขึ�นทีจะยึดมัน
ปฏิบติัมันตามแบบอยา่งทีพิจารณารู้ชดัดว้ยปัญญาแลว้วา่ เป็นทางแห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวั
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ปล่อยใจให้มวัเมา หลงผิดไปในทางเสือมเสีย พร้อมกนันั�นก็ตอ้งมีสติกาํกับอยู่ตลอดเวลาทีจะ 
ไม่ใหป้ระพฤติปฏิบติัผดิพลาด ดว้ยความประมาทพลั�งเผลอ เหตุนี�การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคม 
นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยู่แล้ว จึงควรไดพ้ฒันาบุคคลเป็นขอ้ใหญ่ดว้ย 
เพราะถา้บุคคลซึ งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของสังคม มีความเขม้แข็งและมีสติปัญญาทีจะพิจารณา
เลือกเฟ้นสิงทีควรและไม่ควรปฏิบติั ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่วนรวม
ยอ่มจะมีโอกาสพฒันาใหก้า้วหนา้ไดโ้ดยไม่ยากนกั” (พระราชดาํรัส วนัที 25 เมษายน 2539) 

“ความสุขความเจริญอันแท้จริง อันควรหวงันั� น เกิดขึ� นได้จากการกระทาํและการ
ประพฤติทีเป็นธรรม มีลกัษณะสร้างสรรค ์คืออาํนวยผลทีเป็นประโยชน์ทั�งแก่ตวั แก่ผูอื้น ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย” (พระบรมราโชวาท วนัที 12 กรกฎาคม 2518) 

“สรรพสิ งทั� งหลายดาํรงอยู่พร้อมกับเจริญย ังยืนไปได้ เพราะมีความสมดุลในตวัเอง  
อย่างชีวิตมนุษยเ์รานี�ดาํรงอยูไ่ดเ้พราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน อนัเป็นส่วนประกอบ
สําคญัของชีวิตได้สัดส่วนกัน เมือใดส่วนประกอบอนัเป็นแก่นแกนของชีวิต ส่วนใดส่วนหนึ ง
บกพร่องขาดหายไป ไม่อาจแกไ้ขให้คงคืนสมดุลได ้เมือนั�นชีวิตก็เสือมโทรมแตกดบั ธรรมชาติอืน ๆ 
ตลอดจน สิงทีมนุษยป์รุงแต่งสรรค์สร้างขึ�น เช่น เครืองจกัร โรงงาน อาคาร บา้นเรือน แมก้ระทัง 
เศรษฐกิจ กฎหมายและทฤษฎีต่าง ๆ ก็เหมือนกนั ลว้นตอ้งมีส่วนประกอบทีสมดุลทั�งสิ�น” (พระราช
ดาํรัส วนัที 8 สิงหาคม 2534) 

“เราเลยบอกวา่ ถา้จะแนะนาํก็แนะนาํได ้ตอ้งทาํแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศรํ ารวย
เรามีพอสมควร พออยูไ่ด ้แต่ไม่เป็นประเทศทีกา้วหน้าอยา่งมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหน้า
อยา่งมาก ก็จะมีแต่ถอยหลงั ประเทศเหล่านั�นทีเป็นประเทศทีมีอุตสาหกรรมกา้วหนา้ จะมีแต่ถอยหลงั 
และถอยหลงัอยา่งน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหารแบบเรียกวา่แบบ “คนจน” แบบไม่ติดกบัตาํรามาก
เกินไป ทาํอยา่งมีสามคัคีนีแหละ คือ เมตตากนัก็จะอยูไ่ดต้ลอดไป คนทีทาํงานตามวชิาการ จะตอ้งดู
ตาํรา เมือพลิกไปถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ ในหนา้สุดทา้ยนั�น เขาบอก “อนาคตยงัมี” แต่ไม่บอกวา่ให้ทาํ
อย่างไร ก็ต้องปิดเล่มคือปิดตาํรา ปิดตาํราแล้ว ไม่รู้จะทาํอะไร ลงท้ายก็ตอ้งเปิดหน้าแรกใหม่  
เปิดหนา้แรกก็เริมตน้ใหม่ ถอยหลงัเขา้คลอง แต่ถา้เราใช้ ตาํราแบบ “คนจน” ใช้ความอะลุ่มอล่วยกนั 
ตาํรานั�นไม่จบ เราจะกา้วหนา้เรือย ๆ” (พระราชดาํรัส วนัที 4 ธนัวาคม 2534)  

“อนันี� ก็ความหมายอีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง เมือปีทีแล้ว ตอนทีพูด
พอเพียง แปลในใจ แลว้ก็ไดพู้ดออกมาดว้ย วา่จะแปลเป็น Self-sufficiency (พึงตนเอง) ถึงไดบ้อก
วา่พอเพียงแก่ตนเอง แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี�กวา้งกวา่ Self-sufficiency คือ Self-sufficiency 
ผลิตอะไร มีพอทีจะใช ้ไม่ตอ้งไปขอซื�อคนอืน อยูไ่ดด้ว้ยตนเอง (พึงตนเอง)” (พระราชดาํรัส วนัที 
4 ธนัวาคม 2541) 
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“สมมุติวา่เดี]ยวนี� ไฟดบั ถา้ไม่มีเศรษฐกิจพอเพียง เวลาไฟดบั ไฟฟ้านครหลวงหรือไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตเขาดบัหมด จะพงัหมด ทาํอยา่งไร ทีทีตอ้งใชไ้ฟฟ้าก็ตอ้งแยไ่ป บางคนในต่างประเทศเวลา
ไฟดบั เขาฆ่าตวัตาย แต่ของเรา ไฟดบัจนเคยชิน เราไม่เป็นไรเมือไฟดบั หากมีเศรษฐกิจพอเพียง  
ไม่เต็มที ถา้เรามีเครืองปันไฟ ก็ใช้เครืองปันไฟหรือ ถา้ขั�นโบราณกวา่ มืดก็จุดเทียน คือ มีทางทีจะ
แกปั้ญหาเสมอ ฉะนั�นเศรษฐกิจพอเพียงนี�  มีเป็นขั�น ๆ แต่จะบอกวา่เศรษฐกิจพอเพียงนี�  ให้พอเพียง
เฉพาะตวัเองร้อยเปอร์เซ็นตนี์เป็นสิงทีทาํไม่ได ้จะตอ้งมีการแลกเปลียน ตอ้งมีการช่วยกนั ถา้มีการ
ช่วยกนั แลกเปลียนกนั ก็ไม่ใช่พอเพียงแลว้ พอเพียงในทฤษฎีหลวงนี� คือให้สามารถทีจะดาํเนินงานได”้ 
(พระราชดาํรัส วนัที 23 ธนัวาคม 2542) 

 

วทิยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบัน 
เสริมสร้างสุขภาพด้วย สุขบัญญตัิ 10 ประการ 
สุขบญัญตัิ 10 ประการ คือ ขอ้กาํหนดทีเด็ก และเยาวชน รวมทั�งประชาชนทัวไป  

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

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

สภาพจิตใจกบัสุขภาพทางกาย 

สภาพอารมณ์มีผลต่อสุขภาพดว้ยกลไกทางวทิยาศาสตร์ ดงันี�  
ความเครียดทีเพิมขึ�นสูงในร่างกายจะทาํให้ภูมิตา้นทานไม่ดี เวลาคนเราเครียด จะเกิด

อะไรขึ� น ระบบประสาทในร่างกายจะส่งคาํสังจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไต ให้สร้าง
ฮอร์โมน ขึ�นมา 2 ตวั ตวัหนึ ง คือ คอร์ติซอล (Cortisols) อีกตวัหนึ ง คือ อะดรีนาลีน (Adrenalin) 
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อะดรีนาลีน จะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้แรง ขณะเดียวกนัคอร์ติซอลจะทาํให้เซลล์อึดแลว้
เซลล์จะเหียวลง คือ หมดเรียวหมดแรง เพราะฉะนั�นเด็กทีใกลส้อบจะป่วยง่ายเพราะวา่ร่างกายเมือ
เกิดความเครียด ภูมิตา้นทานจะลดลง แต่ในผูใ้หญ่จะเป็นความเครียดแบบเรื�อรัง เพราะฉะนั�น เมือมี
ความเครียดตลอด ภูมิตา้นทานจะลดลง เพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลตวันี�  ดงันั�น ถ้าเราสามารถลด
ความเครียดได ้จะเพิมภูมิตา้นทานใหร่้างกาย (บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล. 2551 : 24)  

การทาํงานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพือต่อสู้ภาวะตึงเครียด ดงันี�  เพิมความดนัเลือด 
จากการทาํใหห้ลอดเลือดหดตวั (Alpha receptor) และทาํให้หวัใจเตน้เร็วและแรง เพิมปริมาณเลือด
ไปทีกลา้มเนื�อทีกาํลงัทาํงาน คือ กลา้มเนื�อลายทีทาํให้หลอดเลือดขยายตวั (Beta two receptor และ 
Cholinergic sympathetic) เพิมอตัราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลลท์ัวร่างกาย 

จากผลรวมนี�ทาํให้เราสามารถใชก้าํลงักายไดม้ากกวา่ทีควรจะเป็น เนืองจากความเครียด
ทางร่างกาย (Physical stress) จะกระตุน้ระบบประสาทซิมพาเธติกให้ร่างกายทาํงานมากขึ�น เรียก 
sympathetic stress reaction และยงัช่วยเพิมการทาํงานในสภาวะตึงเครียดเกียวกับอารมณ์ 
(Emotional stress) เช่น ในขณะทีมีความโกรธ ไฮโปธาลามสัถูกกระตุน้ ส่งสัญญาณสู่ Reticular 
formation และไขสันหลงั ทาํให้มีการกระตุน้ต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอย่างรุนแรง เรียก 
Sympathetic alarm reaction หรือบางทีเรียก fight or flight reaction คือตดัสินใจว่าจะสู้หรือหนี 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 153) 

สารเอ็นโดฟิน Endorphin เป็นสารเคมีจาํพวกเดียวกบัฝิ น (Opioid) ซึ งผลิตขึ�นภายใน
ร่างกายโดยสมองส่วนไฮโปธาลามสั (Hypothalamus) และต่อมใตส้มอง (Pituitary gland)  
อนัเนืองมาจากเป็นสารเคมีจาํพวกเดียวกบัฝิ นจึงมีฤทธิ[ บรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทาํให้
รู้สึกสุขสบาย หรืออีกนยัหนึง สารเอ็นโดฟินก็คือ ยาแกป้วดแบบธรรมชาติ เอ็นโดฟิน มาจากคาํวา่ 
Endogenous Morphine ซึ งหมายถึงสารมอร์ฟีนทีถูกผลิตขึ�นภายในร่างกายโดยธรรมชาติ ซึ งไม่ก่อผลเสีย
ต่อร่างกาย เมืออยูใ่นสภาวะทีสุขสบายมีการกระตุน้ใหส้มองเกิดการหลังสารเอ็นโดฟินขึ�น เมือสาร
เอ็นโดฟินส์ทีหลังออกมานี� จะไปจบักบัตวัรับ (Receptor) ชนิด Opioid ในสมอง ก็จะมีผลโดยรวม
ทาํให้เกิดการหลังของสารโดปามีน (Dopamine) มากขึ�น ซึ งก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายต่าง ๆ เช่น 
บรรเทาความเจ็บปวด เกียวขอ้งกบัสมดุล ความหิว การนอนหลบั ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย นอกจากนี� ยงัมีผลต่อการควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศ 
และทีสาํคญัสารเอน็โดฟิน สามารถส่งเสริมการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย โดยผลของ
การหวัเราะวา่ทาํใหเ้กิดการหลังสารเอ็นโดฟินในสมองมากขึ�น จะเกิดการกดการทาํงานของ Stress 
hormone หรือฮอร์โมนทีหลังเมือร่างกายเผชิญกบัสภาวะทีเครียด เช่น Adrenaline มีผลทาํให้
เนื�อเยือต่าง ๆ ผอ่นคลายมากขึ�น ทาํใหอ้าการปวดบรรเทาลง และมีผลทาํใหห้ลอดเลือดขยายตวัไดดี้
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ขึ�น ทาํให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเขา้ไปฆ่าเชื�อโรคหรือสิงแปลกปลอมไดดี้ขึ�น โอกาสเจ็บป่วยก็จะ
ลดลง คือทาํให้สุขภาพแข็งแรงขึ�นนันเอง ดงันั�นการทีมีกิจกรรมใดก็ตามทีทาํให้เรารู้สึกเป็นสุข  
มีการหลังสารเอน็โดฟินยอ่มมีส่วนเสริมความแขง็แรงใหก้บัร่างกายไดเ้สมอ 

ร่างกายกบัจิตใจมีความเชือมประสานกนัอยา่งแยกไม่ได ้ ในบางครั� งเวลาไม่สบายกาย 
จิตใจก็มกัหงุดหงิดหรือหดหู่ไปดว้ย หรือเวลาทีไม่สบายใจ ร่างกายก็พลอยเบืออาหาร นอนไม่หลบั
ไปดว้ย ดงันั�นเวลาทีคนเราไม่สบาย นอกจากการรับประทานยาตามแพทยส์ังแลว้ การอยูใ่นสภาวะ
ทีมีความสบายกาย และสบายใจ หรือมีความสุขใจ ก็มีผลดีต่ออาการเจ็บป่วยทางร่างกาย (หมอเด่น. 
2552) 

อาหารกบัสมดุลของสุขภาพ 
อาหารเป็นหนึ งในปัจจยัทีจาํเป็นต่อสิ งมีชีวิตทุกชนิด ไม่ว่าคน สัตว ์หรือพืช ร่างกาย

คนเราประกอบขึ�นจากอาหารทีบริโภค สุขภาพของร่างกายจะแข็งแรงดีหรือไม่ขึ�นอยู่กบัปริมาณ
และคุณภาพของอาหาร ถ้าคนขาดอาหารจะเสียชีวิตภายในเวลาประมาณร้อยวนั แต่จะสิ�นชีวิต
ภายในไม่กีวนัถา้ขาดนํ�า ดงันั�นอาหารจึงสาํคญัยิงต่อชีวติคนเรา (ดุษณี สุทธปรียาศรี. 2535 : 6) 

การวจิยัเรือง “การกินเพือสุขภาพดว้ยหลกั 9 ประการ” พบวา่ หากคนขาดอาหารจะทาํให้
ไม่มีสารอาหารไปสร้างและหล่อเลี�ยงร่างกายให้เจริญเติบโต ไม่สามารถสร้างภูมิตา้นทาน ร่างกาย
จะอ่อนแออนัเป็นบ่อเกิดของโรค การกินทีดีควรไดท้ั�งปริมาณและคุณภาพของประเภทอาหาร  
ไม่ควรกินตามสมยันิยมหรือตามแฟชัน กินตามแบบตะวนัตก เพือความรวดเร็ว สะดวก เช่น 
ประเภทขนมปัง สเตก็ ซึ งจะขาดอาหารบางหมู่ไป หากรับประทานแบบไทย ๆ จะไดอ้าหารครบหมู่ 
แต่ตอ้งกินให้เป็น อาหารทีครบหมวดหมู่ คือ หมวดขา้ว แป้ง นม หมวดเนื�อต่าง ๆ รวมทั�งถัวเมล็ด
แหง้ หมวดผกั หมวดผลไม ้หมวดไขมนั การกินแต่ละวนัไม่ควรมากเกินความตอ้งการของร่างกาย 
ดงันั�นเวลากินอาหารควรมีสติไม่ควรตามใจปาก ดงัคาํกล่าวทีวา่ “ตามใจปากจะยากนาน” หากการ
กินอาหารไม่เป็น กินมากเกินความตอ้งการจะทาํใหเ้กิดโรคอว้น ดงันั�นควรกินพอดีและหยุดเมืออิม 
ห้ามกินของจุบจิบ หากกินมากเกินความตอ้งการของร่างกายจะนาํไปเก็บสะสมเป็นไขมนั ซึ งจะ
แอบแฝงในอวยัวะต่าง ๆ ของร่างกาย มีโอกาสเสียงต่อการเกิดโรคอว้น โรคเบาหวาน โรคความดนั
โลหิตสูง โรคหวัใจขาดเลือด กินนอ้ยเกินไปเป็นโรคขาดสารอาหารภูมิตา้นทานลดลง (สมบูรณ์ 
จยัวฒัน์. 2552) 

ดร. ลิน เอ็ม สเทฟเฟน และคณะ จากมหาวิทยาลยัมินนิโซทา มินนีอาโพลิส รายงานว่า 
การกินผกั ผลไม ้ และผลิตภณัฑ์จากพืชมีส่วนช่วยลดความเสียงจากโรคความดนัเลือดสูง ขณะที
การกินเนื�อเพิมความเสียงต่อโรค โดยไดศึ้กษาอุบติัการณ์ของโรคความดนัเลือดสูงตั�งแต่ 130/85 
ขึ�นไป หรือคนทีใชย้าลดความดนัเลือด 4,300 คน ซึ งมีคนผิวขาวเท่ากบัผิวดาํ ผูช้ายเท่ากบัผูห้ญิง 
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อายุ 18-30 ปี ติดตามอาหารการกินเป็นเวลา 15 ปี พบว่า กลุ่มตวัอย่างทีกินอาหารจากพืช
ค่อนขา้งมาก ความเสียงโรคความดนัเลือดสูงลดลง 27-36 % เมือเทียบกบักลุ่มทีกินอาหารจากพืชนอ้ย 
ตรงกนัขา้มการกินเนื�อมากทาํให้เสียงต่อโรคความดนัเลือดสูงเพิมขึ�น ส่วนการกินผลิตภณัฑ์นม 
ไม่มีผลต่อความดนัเลือด และแนะนาํให้กินผลิตภณัฑ์จากพืช (ขา้วกลอ้ง ถัว งา ผกั ผลไม)้ ให้มากขึ�น 
กินเนื�อให้นอ้ยลง เพือลดความเสียงจากโรคความดนัเลือดสูง ซึ งเป็นปัจจยัเสียงตวัหลกัทีทาํให้เกิด
โรคเส้นเลือดหวัใจอุดตนัหวัใจ (วลัลภ พรเรืองวงศ.์ 2552) 

นายแพทยฮี์นนี หวัหนา้งานวิจยัเรืองกระดูกเสือมและการดูดซึมแคลเซียม ซึ งทาํการวิจยั
ทีใหญ่ทีสุดและนานทีสุดทีมหาวทิยาลยัเครตนักล่าววา่ “เราไดพ้บวา่แคลเซียมในบร็อกโคลี ผกักาด
ใบเขียว และผกักาดขาวปลี ดูดซึมเขา้ร่างกายไดดี้กวา่แคลเซียมจากนม ผกัใบเขียว ส่วนมากทีเราได้
ทดลองสามารถปล่อยแคลเซียมออกมาไดดี้ ๆ ทั�งนั�น” (คณะกรรมการสุขภาพบุญนิยม. 2552) 

อาหารไทยส่วนมากนอกจากจะมีคุณประโยชน์แลว้ ยงัเป็นอาหารทีช่วยส่งเสริมสุขภาพ 
สามารถบริโภคเพือการลดความอว้น ควบคุมนํ� าหนกัตวั ช่วยป้องกนัโรค และสามารถจดัเตรียม
อาหารใหก้บัผูป่้วยเพือช่วยในการรักษาโรค (ปรีดา ตั�งตรงจิต และคณะ. 2547 : 2) 

มลพษิกบัสมดุลของสุขภาพ 
เมือกล่าวถึงสิงแวดลอ้มเสียหรือเป็นพิษ หมายความว่า สภาพของสิงแวดลอ้มเกิดการ

เปลียนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการดาํรงชีพของมนุษย ์ในปัจจุบนัเรามกัจะไดย้ินทีกล่าวกนัวา่ 
ดินเสีย นํ� าเสีย อากาศเป็นพิษ และแสง เสียงเป็นพิษ สาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการกระทาํของมนุษย์
นั�นเอง (สารานุกรมไทยสาํหรับเยาวชน. 2553) 

ทฤษฎกีายวภิาคศาสตร์และสรีรวทิยา  
ส่วนประกอบและการทาํงานอยา่งอตัโนมติัของชีวโมเลกุล 

องค์ประกอบของเซลล์ ได้แก่ นิวเคลียส นิวคลีโอลสั โครมาทิน ไซโทพลาสซึม 
เอนโดพลาสมิกเรติคูลมั ไรโบโซม กอลจิคอมเพล็กซ์ ไลโซโซม แวคิวโอล ไมโทคอนเดรีย พลาสติด 
เซนทริโอล ไซโทสเกเลตอน ไซโทซอล ผนงัเซลล์ และเยือหุ้มเซลล์ ส่วนประกอบของเซลล ์
แต่ละอยา่งก็จะมีรูปร่างและหนา้ทีแตกต่างกนัไป เช่น ไมโทคอนเดรีย (Mitochondria) คือ แหล่ง
สร้างพลงังานของเซลล์ เป็นแหล่งสร้างพลงังานของเซลล์ โดยการหายใจระดบัเซลล์ในวฏัจกัร 
เครบส์ทีเมทริกซ์และการถ่ายทอดอิเล็กตรอนทีคริสตี (พิเชษฐ ์บุญทว ีและคณะ. 2553) 

เพอรอกซิโซม (Peroxisome) หรือ ไมโครบอดี (Microbodies) เป็นออร์แกเนลล์ขนาดเล็ก 
ภายในประกอบด้วย เอนไซม์หลายชนิด ทีมีหน้าทีสําคญั ในกระบวนการเมตาบอลิสม์ของ 
กรดไขมนั เพอรอกซิโซมจะหลังเอนไซมชื์อ คะตะเลส (Catalase) มายอ่ยไฮโดรเจนเพอรอกไซด ์
(hydrogen peroxide) ซึ งเป็นพิษต่อเซลล์ ให้กลายเป็นโมเลกุลนํ� า เพอรอกซิโซม จะทาํงานไดดี้  
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ในขบวนการเมตาโบลิซึมของไขมนั และเกียวกบัการกาํจดัสารพิษ เช่น เอทานอล (Ethanol) (วิกิพีเดีย 
สารานุกรมเสรี. 2553) 

โมเลกุลในสิงมีชีวิตเรียกวา่ ชีวโมเลกุล (Biomolecule) มีสมบติัพิเศษประการหนึ ง คือ
ทาํงานไดต้ามหนา้ทีเหมือนเครืองจกัรกล โดยมีหนา้ทีจาํเพาะอยา่ง และพบวา่ความสามารถในการ
ทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั�น เนืองมาจากลกัษณะโครงสร้าง (Structure) และโครงรูป 
(Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 25) 

ปัจจัยที�มีอทิธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของโมเลกุล 
เนืองจากโครงสร้างระดบัสอง ระดบัสาม และระดบัสีของชีวโมเลกุล มีแรงยึดเหยียวที

สาํคญั 3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ทีมี
อิทธิพลต่อพนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลียนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในทีสุดทาํให้
โครงรูปเปลียนแปลงไปดว้ย ปัจจยัทีสาํคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า 
และอุณหภูมิ 

1. ความเป็นกรดด่างของนํ� า ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีนํ� าเป็นสิงแวดลอ้ม โดยปกติสิงมีชีวิตจะ
ควบคุมความเป็นกรดด่างของนํ� าให้เป็นกลาง คือ มี pH อยู่ประมาณ 7.0-7.2 ประจุของหมู่ต่าง ๆ 
ขึ�นอยูก่บัความเป็นกรดด่างของนํ�า โดยทัวไปแลว้ถา้นํ�ามี pH สูงขึ�นประจุบวกจะลดลง และถา้มี pH 
ลดลงประจุจะลดลงเช่นกนั 

2. ปริมาณเกลือแร่ในนํ�า ปริมาณสารละลายเกลือแร่ในนํ� าวดัไดจ้าก กาํลงัไอออนิก (Ionic 
strength) กาํลงัไอออนิกของเกลือทีมีประจุมากกวา่หนึง จะสูงกวา่กาํลงัไอออนิกของเกลือทีมีประจุ
เป็นหนึ ง ถา้กาํลงัไอออนิกสูงก็จะมีอิทธิพลมาก ดงันั�น สิงมีชีวิตจึงมีการควบคุมชนิดของเกลือแร่
และความเขม้ขน้ของสารละลายภายในเซลล ์จากการทดลองใชน้ํ�าทีไม่มีเกลือแร่ละลายโปรตีน เช่น 
เอนไซม์ หรือ DNA พบว่า เอนไซม์ หรือ DNA จะเสียโครงสร้าง กล่าวคือ เอนไซม์จะไม่มีโครงสร้าง
ระดบัสองและระดบัสาม กลายเป็นโพลีเปปไทด์ทีมีโครงสร้างไร้รูป และทาํหนา้ทีเป็นตวัเร่งไม่ได ้
ในกรณีของ DNA โครงสร้างเกลียวคู่จะแยกตวัออกจากกนั กลายเป็นโครงสร้างไร้รูปเช่นเดียวกนั 

3. อุณหภูมิ อุณหภูมิมีอิทธิพลต่อโครงสร้างของชีวโมเลกุลอยา่งมาก เพราะการเคลือนไหวใน
รูปของการหมุนหรือในรูปของการสันสะเทือนของพนัธะจะเพิมขึ�น ดงันั�นแรงยึดเหนียวต่าง ๆ เช่น 
พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิกทียึดส่วนต่าง ๆ ของโมเลกุลอาจไม่สามารถตา้นทาน
การเปลียนแปลงจากการสันสะเทือนและการหมุนได ้ จึงเป็นผลให้โครงสร้างต่าง ๆ สลายตวัลง 
กลายเป็นโครงสร้างไร้รูป 

จากการศึกษาพบว่าโมเลกุลใหญ่ส่วนมากจะเสียสภาพโครงสร้าง เมืออุณหภูมิสูงกว่า  
50 องศาเซลเซียส และโมเลกุลน้อยชนิดทีคงสภาพอยู่ไดที้จุดเดือดของนํ� า กระบวนการต่าง ๆ  
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ในสิงมีชีวิตจึงมกัเกิดขึ�นได้ดีทีสุดทีอุณหภูมิ 37 องศาเซลเซียส เป็นเหตุให้อุณหภูมิของร่างกาย
ไดรั้บการควบคุมใหอ้ยูใ่นช่วงนี�  

ปัจจยัทั�ง 3 ชนิดทีกล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ งเท่ากบั
ว่ามีผลต่อหน้าทีและการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลียนแปลงทาํให้โครงรูป
และโครงสร้างเปลียนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหนา้ทีของตนเองไม่ได ้เราเรียกสภาพนี�วา่ 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลทีทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือสภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุลจะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ  
ซึ งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทัวไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ทีไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ระบบประสาทอตัโนมัติ 
ระบบประสาทอตัโนมติั ไดถู้กคน้พบโดย นกักายวิภาคศาสตร์และนกัสรีรวิทยาในช่วง

คริสตกาลที 130-200 ชือ กาเลน ซึ งโดยการผ่าศพของหมูและพบเส้นประสาทสมอง 6 เส้น และ 
ในปี 1664 โทมสั วิลลิส ไดศึ้กษาเกียวกบัระบบประสาทอตัโนมติั ระบบและประสาทซิมพาเทติค 
ซึ งทาํให้เกิดความก้าวหน้าและความเขา้ใจครั� งใหญ่เกียวกบัระบบประสาทอตัโนมติั การศึกษา
เกียวกบัระบบประสาทอตัโนมติัเกือบทั�งหมดในปัจจุบนัมีขอ้มูลพื�นฐานจากการศึกษาของ ดบัเบิลยู.
เอช แกสเคล (ปี 1847-1914) และ จอห์น นิวพอร์ท แลงเลย ์ (ปี 1852-1925) แห่งมหาวิทยาลยัเคมบริด 
ซึ งศึกษาวิจยัระบบประสาทอตัโนมติั และคน้พบการทาํงานทีตรงขา้มกนั ระหวา่งระบบประสาท
ซิมพาเทติค และระบบประสาทพาราซิมพาเทติค (Ackerknecht. 1974 : 623-624) 

รีเฟล็กซ์ คือ การตอบสนองทีเกิดซํ� าแบบเดิม (Stereotype) ทุกครั� งทีมีการกระตุน้ เกิดแบบ
ไม่รู้ตวั (Subconscious) และควบคุมไม่ได ้(Involuntaly) บริเวณตอบสนองจะอยูที่เดียวกบับริเวณ
ถูกกระตุน้ (Local response) ขนาดการตอบสนองขึ�นอยู่กบัความแรงของตวักระตุน้ รีเฟล็กซ์
ตอบสนองเร็วมากก่อนทีสมองจะมีการรับรู้วา่มีการกระตุน้เกิดขึ�น เพราะสัญญาณกระตุน้ยงัไปไม่ถึง
สมองระดบัรู้สึกตวัไปถึงเพียงศูนยส์ังการในระดบัไขสันหลงัหรือกา้นสมอง หรือ Cerebral cortex 
รีเฟล็กซ์แต่ละชนิดมีวงจรประสาทรีเฟล็กซ์ (Reflex arc) ทีมีทางเดินประสาททีแน่นอน Reflex arc 
หรือวงจรประสาทรีเฟล็กซ์ คือทางเดินประสาทระหว่างจุดกระตุน้กบัอวยัวะทีตอบสนอง ไดแ้ก่ 
กลา้มเนื�อ Flexor (Withdrawal) reflex เป็นรีเฟล็กซ์ทีเกิดเมือมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ทีผิวกาย 
ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์ถอยส่วนของร่างกายหนีออกจากตวักระตุน้อนัตรายนั�น เรียก Withdrawal reflex 
รีเฟล็กซ์เป็นการทาํงานเหมือนเครืองจกัร และการตอบสนองรีเฟล็กซ์ยงัคงอยู่ แมมี้การตดัแยก 
ไขสันหลงัออกจากกา้นสมอง การรับรู้ความรู้สึกปวด (Pain) เป็นกลวิธีเตือนร่างกายวา่มีอนัตราย
มาถึงและถือวา่เป็นกลวิธีป้องกนัร่างกายทีสําคญัอยา่งหนึง ตวักระตุน้ให้เกิดความเจ็บปวด เรียกวา่ 
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Nociceptive stimuli ซึ งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน หรือสารเคมีก็ได ้การรับรู้ความ
เจ็บปวดตอ้งอาศยั Sensory receptor ทีเป็น Naked nerve ending ซึ งอาจเรียกอีกอย่างหนึ งว่า 
Nociceptor ก็ได ้

เมือกลา้มเนื�อหดตวัมากเกินไปจากการออกกาํลงักายเกินขนาด หรือกลา้มเนื�อขาดเลือด
มาเลี�ยงจะเกิดอาการปวดกลา้มเนื�อ เรียกวา่ Muscle pain เชือวา่เกิดจากมีการคังของสารเคมีทีเรียกวา่ 
“P factor” ซึ งอาจเป็น K ประจุบวก เป็นสาเหตุใหเ้กิดอาการเจ็บปวดได ้อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิด
การเกร็ง (Spasm) ของกลา้มเนื�อ มีผลให้กลา้มเนื�อขาดเลือดมาเลี�ยงมากยิงขึ�น ทาํให้รู้สึกปวดมาก
ขึ�นไปอีก (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัทีทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื�อเฉพาะที ซึ งสมยัก่อนเขา้ใจวา่เกิดจาก

การมีการหดตวัของกลา้มเนื�อจากการมี Metabolic end product ผิดปกติไป แต่การศึกษาโดย EMG 
พบวา่เกิดเนืองจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื�อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี�ยง หรือกลา้มเนื�อ
ทาํงานมากเกินไปทาํให้เกิดความเจ็บปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอย่างอืน ส่งจาก
กลา้มเนื�อไปยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื�อ ซึ งการหดตวันี� จะกระตุน้
ตวัรับความรู้สึกอนัเดิมนั�นมากขึ�นไปอีก มี Positive feedback เกิดขึ�นทาํให้เพิมการหดตวัรุนแรงขึ�น 
จนกระทังเกิดตะคริวของกลา้มเนื�อขึ�น 

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

กลา้มเนื�อหวัใจและต่อมต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น 
1.  มีการเปลียนแปลงความตึงของผนงัหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ งเป็นผลจากความ

ร้อนหรือความเยน็ 
2. การหลังเหงือ (Sweating) จากการมีการเพิมความร้อนทีผิวหนงับริเวณใดบริเวณหนึ ง

ของร่างกาย 
3. รีเฟล็กซ์ทีเกียวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ทีควบคุม

หนา้ทีทางมอเตอร์ของกระเพาะลาํไส้ 
4. รีเฟล็กซ์ทางเพศ 
5. รีเฟล็กซ์ทีเกียวกบัการขบัออก (Evacuation reflex) เพือการขบัถ่ายอุจจาระและ

ปัสสาวะ)  
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
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ในกรณีทีเนื�อเยือขาดเลือดไปเลี�ยงจะรู้สึกปวดทีเนื�อเยืออยา่งรวดเร็ว ยิงกรณีทีมีอตัราของ
เมตาบอลิซึมมากก็จะปวดไดเ้ร็วมาก 

ในกรณีทีมีการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm) อาจทาํให้มีการเจ็บปวดไดรุ้นแรง 
เนืองจากมีการหดตวัของกลา้มเนื�อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื�อ ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี�ยงกลา้ม 
เนื�อลดลงมากและการหดตวัเพิมอตัราของเมตาบอลิซึมของกลา้มเนื�อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมา
เลี� ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid metabolites ต่าง ๆ เช่น กรดแลกติก อยู่เป็น
จาํนวนมาก นอกจากนี� ยงัมี Bradykinin และ Polypeptides อืน ๆ เกิดขึ�นจากมีการทาํลายเซลล์
กลา้มเนื�อทาํใหป้วดไดม้าก (ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209) 

ระบบภูมิคุ้มกนั 
ระบบภูมิคุม้กนั หมายถึง สภาพทีร่างกายมีความตา้นทานโดยกลไกต่าง ๆ ทีเกิดขึ�นใน

ร่างกาย ซึ งไดจ้ดัให้อยู่ในวิชาทีเรียกว่าอิมมูโนวิทยา (Immunology) ซึ งไดถู้กคิดคน้เป็นครั� งแรก 
โดย เอด็เวร์ิด เจนเนอร์ ในปี 1796 ซึ งทดลองและคิดคน้วคัซีนป้องกนัไขท้รพิษ ซึ งการคน้พบนี� เป็น
จุดเริมตน้ในการคน้ควา้ ศึกษาและวิจยัเกียวกบัระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย และวคัซีนอีกมากมาย 
(Edward Jenner Museum. 2010) 

ระบบภูมิคุม้กนั แบ่งกลไกออกเป็น 2 แบบ คือ กลไกการต่อสู้แบบทีไม่จาํเพาะ (Non-
specific defensive mechanism) และกลไกการต่อสู้แบบจาํเพาะ (Specific defensive mechanism) 

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

คอมพลีเมนตที์ถูกกระตุน้จะมีการแตกตวัเป็นชิ�นเล็กชิ�นนอ้ย ซึ งมีคุณสมบติัต่าง ๆ กนั 
บางชิ�นจะไปกระตุน้เซลลเ์มด็โลหิตขาว ทีชือเซลลม์าสต ์(Mast cell) ซึ งจะอยูที่แถวเนื�อเยือเกียวพนั 
ทาํให้เซลล์มาสตห์ลังสารทีเรียกฮิสตามีน (Histamine) ออกมามีผลทาํให้เกิดการขยายตวัของเส้น
โลหิต ฝอย (Capillary vessel) จึงมีช่องวา่งให้ของเหลวทีอยูใ่นเส้นโลหิตฝอยเล็ดลอดออกมานอก
เส้นโลหิต ทาํใหเ้กิดการบวมแดงเรียกวา่เกิดการอกัเสบ (Inflammation) การขยายตวัของเส้นโลหิต
ทาํใหส้ารผา่นเขา้ออกไดม้ากขึ�น มีผลทาํใหช่้องวา่งบนผนงัโลหิตทีใหญ่โตพอให้นิวโตรฟิลออกมา
ตรงบริเวณทีมีจุลินทรียเ์ขา้มา (Diapedesis) นอกจากนี� ตอนทีคอมพลีเมนต์แตกตวันั�น ชิ�นเล็ก ๆ 
ของคอมพลีเมนตที์แตกตวับางชิ�น มีคุณสมบติัในการดึงดูดใหนิ้วโตรฟิล ลิมโฟไซต ์(Lymphocyte) 
และโมโนไซต์ (Monocyte) ซึ งเป็นเม็ดโลหิตขาวทีเดินทางมาชุมนุมกันทีทีเกิดเหตุ ในทีสุด
จุลินทรียนี์� จะถูกกลืนกินโดยนิวโตรฟิลบางชนิดจะถูกกลืนไดโ้ดยง่าย ตวัอยา่งเช่น เชื�อจุลินทรียที์
ทาํให้เกิดปอดบวม (Streptococcus pneumoniae) ทีไม่มีเกราะ (Capsule) หุ้มจะถูกทาํลายไดง่้าย แต่
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ถา้เป็นชนิดทีมีเกราะหุม้จะมีฤทธิ[ ตา้นการกลืนกิน นอกจากนี� จุลินทรียบ์างชนิดทีสามารถเจริญและ
แบ่งตวัในเมด็โลหิตขาวได ้เช่น เชื�อวณัโรค จึงรอดจากการทาํลายโดยวธีินี�  

ในกรณีทีได้รับเชื�อไวรัส ซึ งตวัไวรัสเองจะมีโมเลกุลของโปรตีนซึ งสามารถจบักับ
โมเลกุลบริเวณเยือหุ้มเซลล์ของร่างกายและส่วนของแอนติบอดีก็จะเข้ามาจบักบัตวัไวรัสเพือ
ขดัขวางการจบักันของตวัไวรัสและร่างกาย ซึ งทาํให้เชื�อไวรัสไม่สามารถแพร่กระจายได้โดย 
แอนติบอดี IgA แอนติบอดีจะทาํหนา้ทีขดัขวางการจบักนัของไวรัสและร่างกาย ส่วน IgG และ IgM 
แอนติบอดีช่วยส่งเสริมขบวนการฟาโกไซโตซีส (Phagocytosis) ยิงไปกวา่นั�น IgM แอนติบอดียงั
ทาํให้เศษชิ�นส่วนของไวรัสมารวมกนั อีกทั�ง IgG และ IgM ยงักระตุน้คอมพลีเมนต์ เพือให้ Cb3 
สามารถเริมขบวนการฟาโกไซโตซีสไดดี้ยิงขึ�น (Mediate opsonisation) และยอ่ยสลายเปลือกของ
ไวรัสโดยขบวนการ เมมเบรน แอทแทค็ คอมเพล็ก (Membrane-attack complex) (Rao. 2006)  

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

1. ความผิดปกติทางพนัธุศาสตร์หรือการพฒันาเนื�อเยือระบบภูมิคุม้กนั ทาํให้ขาดขอ้มูล
พนัธุศาสตร์สําหรับสร้างภูมิคุม้กันทั�งหมดหรือบางส่วน หรือขาดขอ้มูลพนัธุศาสตร์สําหรับติดต่อ
ประสานงาน ยอ่มทาํใหก้ารตอบสนองขาดสมรรถภาพไป หรือขาดกลไกการควบคุมทีเหมาะสม 

2. อาจมีปัจจยัภายนอก เช่น ไวรัสบางชนิด หรือกมัมนัตภาพรังสี หรือสารเคมีบางอยา่ง 
ทาํใหเ้ซลลข์องระบบภูมิคุม้กนัหรือเซลลอื์นหลุดพน้จากกลไกการควบคุมระหวา่งเซลล์ ทาํให้แบ่ง
เซลลม์ากเกินไป จนก่อพยาธิสภาพเป็นมะเร็ง 

3. อาจมีสารแปลกปลอมเขา้มา ในลกัษณะก่อให้เกิดความเปลียนแปลง ในโครงรูปสารเดิม
ของร่างกาย ใหร่้างกายสร้างภูมิคุม้กนัต่อสาร 

4. อาจมีปัจจยัทาํใหส้ารของร่างกาย ซึ งธรรมดาอยูใ่นตาํแหน่งทีไม่พบมาโครฟาจ หรือ 
ที หรือ บี ลิมโฟไซต ์เช่น สารทีธรรมดาอยูใ่นเซลล์กลบัออกมานอกเซลล์ มีโอกาสพบปะกบัเซลล์
เหล่านี�  ซึ งไม่รู้วา่เป็นสารของตนเอง ทาํใหส้ร้างภูมิคุม้กนัและนาํไปสู่พยาธิสภาพได ้

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 
โอเร็ม กล่าวว่า การดูแลสุขภาพของตนเอง เป็นการปฏิบติักิจกรรมทีบุคคลริเริมและ

กระทาํด้วยตนเอง เพือรักษาไวซึ้ งชีวิต สุขภาพและสวสัดิภาพของตน และเมือกระทาํอย่าง 
มีประสิทธิภาพจะมีส่วนช่วยให้โครงสร้างหนา้ที และพฒันาการดาํเนินไปไดถึ้งขีดสูงสุด การที
บุคคลจะสามารถดูแลตนเองไดอ้ยา่งเหมาะสมนั�น ตอ้งริเริมและปฏิบติักิจกรรมการดูแลตนเองอยา่ง
ต่อเนือง ซึ งประกอบดว้ยปัจจยัต่อไปนี�  คือ 
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1. มีความรู้ ความชาํนาญ และความรับผดิชอบในการดูแลตนเอง 
2. มีแรงจูงใจทีจะกระทาํ และมีความพยายามอยา่งต่อเนืองจนไดรั้บผลสาํเร็จ 
3. ใหค้วามสาํคญักบัการมีสุขภาพดี 
4. รับรู้พฤติกรรมการดูแลตนเอง สามารถลดอตัราเสียงต่อการเกิดโรคได ้
5. ใหก้ระทาํกิจกรรมอยา่งสมําเสมอ โดยมีขอ้บกพร่องหรือการลืมนอ้ยทีสุด จนบรรลุผล

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

self-care)  
โอเร็ม มองพลงัความสามารถทั�ง 10 ประการ ในลกัษณะของตวักลางซึ งเชือมการรับรู้

และการกระทาํของมนุษย์ แต่เฉพาะเจาะจงสําหรับการกระทาํอย่างจงใจเพือการดูแลตนเอง  
ไม่ใช่การกระทาํโดยทัวไป พลงัความสามารถ 10 ประการนี�  ไดแ้ก่  

1. ความสนใจและเอาใจใส่ในตนเอง ในฐานะทีตนเป็นผูรั้บผิดชอบในตนเอง รวมทั�ง
สนใจและเอาใจใส่ในตนเอง ภาวะแวดลอ้มในภายนอกตนเอง ตลอดจนปัจจยัทีสําคญัสําหรับการ
ดูแลตนเอง  

2. ความสามารถทีจะควบคุมพลงังานทางดา้นร่างกายของตนเองให้เพียงพอ สําหรับการ
ริเริม และการปฏิบติัการดูแลตนเองอยา่งต่อเนือง  

3. ความสามารถทีจะควบคุมส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเพือการเคลือนไหวทีจาํเป็นในการ
ริเริม หรือปฏิบติัการเพือดูแลตนเองใหเ้สร็จสมบูรณ์ และต่อเนือง  

4. ความสามารถทีจะใชเ้หตุใชผ้ลเพือการดูแลตนเอง  
5. มีแรงจูงใจทีจะกระทาํการดูแลตนเอง เช่น มีเป้าหมายของการดูแลตนเองทีสอดคลอ้งกบั

คุณลกัษณะและความหมายของชีวติ สุขภาพ และสวสัดิภาพ  
6. มีทกัษะในการตดัสินใจเกียวกบัการดูแลตนเองและปฏิบติัตามทีไดต้ดัสินใจ  
7. มีความสามารถในการเสาะแสวงหาความรู้เกียวกบัการดูแลตนเองจากผูที้เหมาะสม 

และเชือถือได ้สามารถจะจดจาํและนาํความรู้ไปใชใ้นการปฏิบติัได ้ 
8. มีทกัษะในการใชก้ระบวนการทางความคิดและสติปัญญา การรับรู้ การจดักระทาํ การ

ติดต่อ และการสร้างสัมพนัธภาพกบับุคคลอืน เพือปรับการปฏิบติัการดูแลตนเอง  
9. มีความสามารถในการจดัระบบการดูแลตนเอง  
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10. มีความสามารถทีจะปฏิบติัการดูแลตนเองอยา่งต่อเนือง และสอดแทรกการดูแลตนเอง
เขา้ไปเป็นส่วนหนึ งในแบบแผนการดาํเนินชีวิตในฐานะบุคคล ซึ งมีบทบาทเป็นส่วนหนึ งของ
ครอบครัวและชุมชน (Orem. 2001 : 264-265) 

ความสามารถและคุณสมบัติขั!นพื!นฐาน (Foundational capabilities and disposition) 
ความสามารถขั�นพื�นฐานของมนุษยที์จาํเป็นสําหรับการกระทาํอย่างจงใจ (Deliberate 

action) โดยทัว ๆ ไป แบ่งออกเป็น  
1. ความสามารถทีจะรู้ (Knowing) กบัความสามารถทีจะกระทาํ (Doing) (ทางสรีระและ

จิตวทิยาแบ่งเป็นการรับความรู้สึก การรับรู้ ความจาํ และการวางตนใหเ้หมาะสม เป็นตน้)  
 2. คุณสมบติัหรือปัจจยัทีมีผลต่อการแสวงหาเป้าหมายของการกระทาํ ความสามารถและ
คุณสมบติัขั�นพื�นฐาน ประกอบดว้ย 
 2.1 ความสามารถและทกัษะในการเรียนรู้ ไดแ้ก่ ความจาํ ความสามารถในการอ่าน 
เขียนนบัเลข รวมทั�งความสามารถในการหาเหตุผลและการใชเ้หตุผล 
 2.2 หนา้ทีของประสาทรับความรู้สึก (Sensation) ทั�งการสัมผสั การมองเห็น การไดย้ิน 
การไดก้ลิน และการรับรส 
 2.3 การรับรู้ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอกตนเอง 
 2.4 การเห็นคุณค่าในตนเอง 
 2.5 นิสัยประจาํตวั 
 2.6 ความตั�งใจ 
 2.7 ความเขา้ใจในตนเอง 
 2.8 ความห่วงใยในตนเอง 
 2.9 การยอมรับตนเอง 
 2.10 ระบบการจดัลาํดบัความสาํคญั รู้จกัจดัแบ่งเวลาในการกระทาํกิจกรรมต่าง ๆ  
 2.11 ความสามารถทีจะจดัการเกียวกบัตนเอง เป็นตน้ 

จะเห็นว่าหากบุคคลขาดความสามารถและคุณสมบัติขั�นพื�นฐานเหล่านี�  เช่น ผูป่้วย 
ไม่รู้สึกตวั ย่อมขาดความสามารถในการกระทาํกิจกรรมทีจงใจ และมีเป้าหมายโดยทัวไป และ 
ไม่สามารถจะพฒันาความสามารถเพือสนองตอบต่อความตอ้งการดูแลตนเองได ้นันคือขาดทั�งพลงั
ความสามารถเพือสนองตอบต่อความตอ้งการการดูแลตนเองได ้นันคือขาดทั�งพลงัความสามารถ  
10 ประการและความสามารถในการปฏิบติัการเพือดูแลตนเอง การประเมินความสามารถในการ
ดูแลตนเอง โดยประเมินวา่บุคคลสามารถจะกระทาํการดูแลตนเอง เพือสนองตอบต่อความตอ้งการ
การดูแลตนเองทีจาํเป็นในแต่ละขอ้ทีใช้แจกแจงไวน้อกจากโครงสร้างของความสามารถในการ
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ดูแลตนเองของบุคคล ยงัตอ้งคาํนึงถึงปัจจยั พื�นฐานซึงมีอิทธิพลต่อความสามารถในการดูแลตนเอง 
(Orem. 2001 : 264-265)  

 

หลกัความยนืหยดัและสิ�งเย้ายวน (Self-Efficacy & Temptation)  
ความยืนหยดั (Self-Efficacy) หมายถึงความมันคงในทิศทางทีตั�งใจไวแ้มใ้นสถานการณ์

ทีสันคลอน ซึ งตอ้งต่อสู้กบัสิ งเยา้ยวน (Temptation) ซึ งหมายถึงความแรงของสิงทีมาชกัจูงให ้
ใจอ่อน หันเหกลบัไปสู่วิถีเดิม ๆ ก่อนการเปลียนแปลง การจะเปลียนแปลงให้สําเร็จตอ้งคอย
เสริมสร้างความยืนหย ัดให้หนักแน่นขึ� นทุกวนั และลดทอนสิ งเย ้ายวนให้เหลือน้อยที สุด  
(สันต ์ใจยอดศิลป์. 2556)  

 

การแพทย์แผนไทยและแผนพื!นบ้าน 
การแพทยแ์ผนไทย มีวิธีการพิจารณาปัจจยัทีเกียวขอ้งกบัความเจ็บป่วยในรูปแบบต่าง ๆ 

ไดแ้ก่ ปัจจยัซึ งเป็นสิงทีเป็นธรรมชาติกาํหนด ไดแ้ก่ ธาตุเจา้เรือน ฤดูกาล ภูมิประเทศ สุริยจกัรวาล 
มนุษยต์อ้งพยายามปรับตวัให้เขา้กบัปัจจยัหรือสมุฏฐานต่าง ๆ ดว้ยอาหารสมุนไพร ยาสมุนไพร 
และการปรับพฤติกรรมที เป็นมูลเหตุเกิดโรค การปฏิบัติตนในชีวิตประจําว ันทีไม่ถูกต้อง  
อาจก่อให้เกิดการเสียสมดุลของธาตุจนทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บไดเ้ช่นกนั พฤติกรรมทีเป็นมูลเหตุ
ของการเกิดโรค ไดแ้ก่ 1) การบริโภคอาหารมากหรือน้อยเกินไป อาหารบูด อาหารไม่ถูกกบัธาตุ  
ไม่ถูกกบัโรค 2) การฝืนอิริยาบถ ไดแ้ก่ การนัง ยนื เดิน นอนทีไม่สมดุลกนั ทาํให้โครงสร้างร่างกาย
เสียสมดุลและอวยัวะเสือมเสียหน้าทีไป 3) มลภาวะของอากาศ อยู่ในทีอากาศร้อนหรือเย็นเกินไป  
ฝุ่ นละอองมากเกินไป 4) การอด ไดแ้ก่ การอดอาหาร อดนํ� า อดนอน พกัผอ่นไม่เพียงพอ 5) การกลั�น
อุจจาระ กลั�นปัสสาวะเป็นประจาํ 6) การทาํงานเกินกาํลงัมากไป หรือมีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป 
7) มีความเศร้าโศกเสียใจ หรือดีใจจนเกินไป ขาดพรหมวิหาร ตดัอาลยัไม่ขาด 8) การมีโทสะมาก
เกินไป ขาดสติ (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกรู. 2547 : 20) 

การแพทยแ์ผนไทยมีการตรวจวินิจฉัยโรค และ การบาํบดัโรคดว้ยแนวคิดพื�นฐานเรือง
ธาตุทั�ง 4 คือ ดิน (เยน็) นํ� า (เยน็) ลม (เยน็) และไฟ (ร้อน) ทีประกอบกนัขึ�นเป็นร่างกายของคน  
การเสียสมดุลของธาตุทั�ง 4 จากอิทธิพลการเปลียนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และ
พฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการเกิดโรค (เฉลิมพล เกิดมณี. 2547 : 2) 

ภูมิปัญญาแห่งการเยียวยาวา่ “เราพบวา่ภูมิปัญญาทอ้งถินดา้นสุขภาพจะมีประโยชน์มาก
กบับรรดาโรคเรื� อรัง การแพทยต์ะวนัตก ซึ งเก่งเรืองยา เรืองการผ่าตดั แบบเทคโนโลยีจะเก่งเรือง
โรคปัจจุบนัทนัด่วน เช่น เป็นไขติ้ดเชื�อก็สามารถรักษาไดแ้ลว้ก็หาย แต่โรคเรื� อรังมกัจะไม่ค่อยหาย 
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ปรากฏว่าพอคนเราอายุยืนขึ� น โรคเรื� อรังมนักลบัเยอะ โรคไม่ติดเชื�อ โรคทีเกิดจากพฤติกรรม 
กลับเยอะขึ� น ศาสตร์และศิลป์ด้านการแพทยพ์ื�นบ้านก็เลยมีประโยชน์เข้ามาช่วยแก้ไขได้เยอะ 
แมก้ระทังโรคมะเร็ง ถา้เราเรียนมาในแบบตะวนัตก เราจะรู้วา่เซลล์มะเร็งทีมนัเกิดขึ�นปกติในแต่ละวนั 
ร่างกายคนเราจะมีเซลล์ผิดปกติทีเกิดขึ�น แต่ถา้ร่างกายมีภูมิตา้นทานแข็งแรง ก็จะสามารถกาํจดั
เซลล์มะเร็งทีมนัผิดปกติได ้แต่คนเป็นมะเร็ง คือร่างกายไม่สามารถกาํจดัเซลล์มะเร็งทีเกิดขึ�นเอง
ดว้ยเหตุปัจจยัอะไรก็แลว้แต่ ทั�งเรืองการงาน การกินอยู่ นีแหละ แลว้ในทีสุดก็เป็นมะเร็ง ถา้เป็น
แบบแผนตะวนัตก คือ ผา่ตดั เอาเคมีไปบาํบดั ไปทาํลายเซลลม์ะเร็งหรือเอากาํมนัตรังสีไปฝังทาํลาย 
ไปจดัการกบัมนั แลว้มนัก็จะบอกวา่ชนิดไหนเป็นมากแค่ไหน เราก็จะมีการเรียนการสอนแบบนี�” 

“แต่คนไขที้เป็นมะเร็งจาํนวนไม่น้อย ทีเมือก่อนนี� คิดว่าจะตอ้งตายภายในไม่นาน 
 3 เดือน 6 เดือน หนึ งปี ปรากฏว่าเขาอยู่ไดน้าน เกิดจากอะไร ก็เกิดจากทีเขาไดไ้ปใช้ภูมิปัญญา
ทอ้งถิน การแพทยก์ารดูแลสุขภาพแบบทีไม่ใช่ตะวนัตก เช่น เขาไปปรับสมดุลชีวิตใหม่ แทนทีจะ
อยูใ่นภาวะทาํงานอยา่งเคร่งเครียด ไปอยูที่การปรับสมดุลการมีชีวิตอยู ่คือ เราไม่ทาํงานจนร่างกาย
เราเครียดกระทังผิดปกติอยูเ่สมอ กินอยูอ่ยา่งพอเหมาะ อาหารการกินก็ควรจะเป็นธรรมชาติเพราะ
ขณะนี� เรากินอาหารผดิธรรมชาติ ทั�งเรืองทีมาของอาหารก็ผดิธรรมชาติ มีทั�งสารเคมี มีทั�งสารเร่งให้
มนัเติบโตมา ผิดธรรมชาติและปริมาณ การผิดธรรมชาติเหล่านี� ยิงทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บ โรคอืน ๆ  
อีกมากมาย ยงัไม่รวมโรคทางสุขภาพจิตจากความเครียด จากพฤติกรรมทีมนัเปลียนไป และเรืองของ
การดาํเนินชีวิตอยู่ บางครั� งเราไม่ได้ออกกาํลังกาย เวลาเหนือยก็กลับไปกินอีกแทนทีจะได้ใช้
พลงังานออกไป” 

“ผกัอยา่งนั�น อยา่งนี�  กินแลว้เขาหาย สุขภาพก็ดีขึ�น สิงเหล่านี� เรียกไดว้า่เป็นคุณงามความ
ดีทีอยูใ่นภูมิปัญญาทอ้งถิน เป็นแพทยท์างเลือก ผมก็เห็นดว้ยกบัแพทยท์างเลือกวา่มนัมีหลกัแลว้ก็
มาเลือก แต่จริง ๆ มนัเป็นการแพทยแ์นวทางธรรมชาติ แนวทางทีให้ความเคารพและสัมพนัธ์กบั
ธรรมชาติ ความเป็นปกติธรรมดาซึงตอนนี�มนุษยล์ะเลยไป จึงทาํให้มีปัญหา แต่ถา้เผือวา่ไดก้ลบัมา
ใชภู้มิปัญญาไดเ้รียนรู้ และเอามาใชใ้หถู้กตอ้ง ก็ไม่ตอ้งเสียเงินให้ทีไหน และทุกคนทาํได ้ไม่ตอ้งไปรอ
ให้มีแพทย ์มีโรงพยาบาล มีพยาบาลเยอะ ๆ ทาํไดทุ้กทีแลว้สุขภาพก็กลบัดี เพียงแต่เราตอ้งเปิด
ทศันะในการมองใหม่” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552 : 31-33) 

การปรุงยาตามแบบแผนไทย มี 28 วธีิ เช่น ยาสับเป็นชิ�นเป็นท่อนใส่ลงในหมอ้เติมนํ� าตม้ 
แลว้รินแต่นํ� ากิน ตม้แลว้เอานํ� าอาบ ตม้เอานํ� าแช่ ตม้เอานํ� าสวน ใช้เป็นลูกประคบ ทาํเป็นยาพอก  
ตม้เอาไอรมหรืออบ กวนเป็นยาขี�ผึ�งปิดแผล เป็นตน้ (วฒิุ วฒิุธรมเวช. 2547 : 186) 
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นํ�าสมุนไพรนอกจากดืมเพือดบักระหายแลว้ยงัช่วยปรับธาตุ บาํรุงสุขภาพ และป้องกนัโรค 
หรืออาการเจ็บป่วยบางอย่างได ้เนืองจากมีวิตามินหลายชนิด สกดัจากใบ ดอก ผล เกสร เปลือก 
หรือรากของพืช (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกรู. 2547 : 24) 

การนวดเป็นศาสตร์และศิลปะในการรักษาความเจ็บป่วยของมนุษยที์เก่าแก่มากวิธีหนึ ง 
ทั�งนี� โดยใช้มือกระทาํต่อเนื�อเยือของร่างกายอย่างเป็นระบบ การนวดมีหลายประเภทและหลาย
รูปแบบ แต่ไม่ว่าจะนวดโดยใช้รูปแบบใดก็มกัจะมีผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิตและนํ� าเหลือง 
ระบบประสาท ระบบกระดูกและกลา้มเนื�อ ส่งผลให้การรักษาโรคต่าง ๆ ไดผ้ลดีโดยไม่ตอ้งใชย้า
การนวดตามเส้นสิบของไทย เป็นการนวดตามแนวทางเดินของเส้นเอ็นประธาน 10 เส้น ทีมี
จุดเริมตน้บริเวณเดียวกนัรอบสะดือ พาดผ่านร่างกายบริเวณต่าง ๆ ทีสัมพนัธ์กนัไปยงัจุดสุดทา้ย 
เพือทาํหนา้ทีควบคุมการทาํงานของระบบร่างกายเฉพาะแห่งของเส้นประธานแต่ละเส้น ทั�งระบบ
ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท สมอง และไขสันหลงั ระบบสืบพนัธ์ุ ระบบขบัถ่าย และกาํจดัของเสีย 
การนวดตามเส้นสิบกระตุน้การทาํงานของระบบร่างกาย และแกไ้ขโรคทีเกิดจากลมประจาํ เส้นสิบ 
(มุกดา ต้นชัย. 2547 : 146) เส้นสิบ ได้แก่ เส้นอิทา เส้นปิงคลา เส้นสุมนา เส้นกาลทารี  
เส้นสหสัรังสี เส้นทวารี เส้นจนัทภูสัง เส้นรุชาํ เส้นนนัทกะหวดั เส้นสิกขิณี เส้นเอ็นประธานและ
แขนงเส้นบริวารทัวร่างกายมีมากถึง 72,000 เส้น (อภิชาติ ลิมติยะโยธิน. 2547 : 185)  
 

การแพทย์ทางเลอืก  
ศาสตร์ของการแพทยท์างเลือกนั�นพบในวฒันธรรมตะวนัออกมากกวา่ 5,000 ปี โดยเริม

พบในยุคทองของอิสลามในดินแดนของเมโสโปเตเมีย วฒันธรรมอียิปต์ และตามมาดว้ยศาสตร์
ของอายุรเวทและแพทยแ์ผนจีน และในส่วนของประเทศทางตะวนัตกนั�น เริมมีศาตร์ของแพทย์
ทางเลือกเมือ 3,000 ปี โดยมีพื�นฐานมาจากปรัชญาในธรรมชาติทีอยู่บนรากฐานของวฒันธรรม
ตะวนัตก (Wikipedia. 2010)  

จําแนกกลุ่มของการแพทย์ทางเลอืก 
หน่วยงานของ National Center of Complementary And Alternative Medicine 

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

1. ระบบการแพทยท์างเลือก (Alternative Medical Systems) 

คือ การแพทยท์างเลือกทีมีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉยัและการบาํบดัรักษาทีมีหลากหลาย
วิธีการ ทั�งดา้นการให้ยา การใชเ้ครืองมือมาช่วยในการบาํบดัรักษาและหตัถการต่าง ๆ เป็นตน้ คือ 
ระบบการแพทย์ทางเลือกทีมีความสมบรูณ์ทั�งในเชิงทฤษฎีและภาคปฏิบติั ซึ งเป็นศาสตร์ทาง
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การแพทยที์พฒันามาก่อนการแพทยแ์ผนปัจจุบนั เช่น การแพทยแ์ผนโบราณของจีน การแพทย์
แบบอายรุเวทของอินเดีย (Ayurveda) และ การบาํบดัแบบโฮมีโอพาธี (Homeopathy)  

2.กลุ่มศาสตร์ทีมีความเกียวขอ้งกบัความสัมพนัธ์ของกาย-จิต (Mind-Body Interventions) 
คือ การบําบัดที มี เน้นการรักษากาย-จิตนั� นมีหลากหลายวิธี ซึ งเน้นการส่งเสริม

ความสามารถของการทาํงานของจิตใจเพือส่งผลไปยงัการทาํงานและอาการทางร่างกาย เช่น การใช้
สมาธิบาํบดั (Meditation) และโยคะ (Yoga)  

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

การบาํบดัด้วยวิธีทางชีวภาพนี� ใช้สารทีพบได้ในธรรมชาติ รวมทั�งผลิตภณัฑ์เสริมอาหาร และ
ผลิตภณัฑจ์ากพืช รวมไปถึงการใชว้ตัถุอืน ๆ ทียงัไม่มีการพิสูจน์ผลการรักษาทางวิทยาสาสตร์ เช่น 
การใชก้ระดูกปลาฉลามเพือรักษามะเร็ง 

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

การนวด (Massage therapy) การฝังเขม็ (Acupuncture) เป็นตน้ 
5.  การบาํบดัดว้ยพลงังาน (Energy Therapies) 
คือ วธีิการบาํบดัรักษาทีใชพ้ลงังานในการบาํบดัรักษา ทีสามารถวดัไดแ้ละไม่สามารถวดั

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

ประเด็นสําคัญเกี�ยวกบัการแพทย์ทางเลอืกแนวต่าง ๆ  
ไฮโปธาลามสั (Hypothalamus) เป็นส่วนของสมองทีเกียวขอ้งกบัอารมณ์มากทีสุด  

เมือคนเราได้รับแรงกดดนั ทาํให้เกิดความเครียด ความคบัขอ้งใจจะมีผลต่อการส่งฮอร์โมนจาก 
ไฮโปธาลามสัไปยงัต่อมไร้ท่อ (Endocrine system) และระบบภูมิคุม้กนั (Immune system : T-cell 
ซึ งสามารถเกาะติดกบัเซลล์มะเร็ง และฆ่าเซลล์มะเร็งได้) ทาํให้เซลล์อ่อนแอลง การบาํบดัทาง
การแพทยท์างเลือก เป็นการแพทยส์าขาหนึงทีมุ่งเนน้การรักษาทีผสมผสานกบัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั 
เพือให้ผูป่้วยโรคมะเร็งรู้จกัดูแลตนเอง ทาํให้เกิดความเขม้แข็งทั�งดา้นร่างกายและจิตใจ ซึ งจะช่วย
ส่งผลดีไม่เพียงทางจิตใจเท่านั�น แต่ร่างกายของผูป่้วยจะดีตามไปดว้ย (สํานกัการแพทยท์างเลือก 
กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข. 2551) 

การวจิยัเรือง “หลอมรวมการเรียนรู้เพือความเป็นไท” พบวา่ บ่อยครั� งทีชีวิตประจาํวนัทาํ
ใหเ้ราละเลยและมองขา้มอาการทีร่างกายบ่งบอกถึงการใชชี้วิต ทีไม่อาจสอดคลอ้งกบัธรรมชาติใน
ร่างกาย ซึ งมกัก่อให่เกิดการลุกลามจากความเจบ็ป่วยเล็กนอ้ยไปเป็นโรคหรือความเจ็บป่วยทีจาํเป็น 
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ตอ้งพึงพาผูเ้ชียวชาญ และยิงนานวนัเขา้การพึงพาเหล่านี� ดูเหมือนจะมีมากขึ�น แมเ้ป็นไข ้ปวดหวัตวั
ร้อนเพียงเล็กนอ้ย แลว้ทุกวนันี� เราก็พบกบัความจริงทีวา่ เงินไม่สามารถซื�อสุขภาพได ้โรคร้ายต่าง ๆ มี
มากขึ�น สุขภาพของคนในสังคมกลบัย ําแยล่งทุกวนั ดว้ยปัจจยัต่าง ๆ ไม่วา่จะเป็นสภาพแวดลอ้ม 
อากาศ นํ�าและอาหารทีเตม็ไปดว้ยมลภาวะ พฤติกรรมและการใชชี้วิตทีมีส่วนในการทาํลายสุขภาพ 
(สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552) 

วถีิชีวติของคนไทยเราโดยเฉพาะการกินอยูเ่ปลียนแปลงไปอยา่งมากอุตสาหกรรมอาหาร
มีการแปรรูปอยา่งมากมาย จากวถีิชีวติทีเคยอยูอ่ยา่งเรียบง่ายพอเพียงหาไดใ้นทอ้งถิน กลายเป็นการ
บริโภคนิยม เน้นความสะดวกสบาย สะดวกซื�อ จนลืมให้ความสําคญัว่า “อาหารสร้างชีวิตและ
สุขภาพ” คนไทยจึงเริมมีปัญหาสุขภาพเปลียนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นไดช้ดั ดงัแสดงอตัราการ
ตายดว้ยสาเหตุการตายต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2544-2548 แบ่งตามกลุ่มโรคสาํคญั 

 
ตารางที 1 อตัราการตายดว้ยสาเหตุการตายแบ่งตามกลุ่มโรคสาํคญัต่อประชากร 100,000 คน  

พ.ศ. 2544-2548 (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548) 
 

สาเหตุการตาย 2544 2545 2546 2547 2548 

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

* มีส่วนเกียวขอ้งกบัภยัจากอาหารทั�งจากการติดเชื�อและสารเคมีปนเปื� อนรวมทั�งสารก่อมะเร็ง 

ปัญหาสุขภาพของคนไทยในปัจจุบนั ส่วนสําคญัเกิดจากปัญหาสารพิษในอาหาร ซึ งมีถึง 
9 ชนิดอนัตราย และมีถึง 6 ชนิดร้ายแรงทีก่อให้เกิดมะเร็งแฝงตวัอยูใ่นอาหารนบัร้อยชนิดทีคนไทย
บริโภคอยู่ทุกวนั วงการแพทยมี์การพิสูจน์แลว้พบวา่ ผูบ้ริโภคอาหารประเภทเนื�อสัตวเ์ป็นประจาํ 
จะทาํให้เกิดมะเร็งทีบริเวณลาํไส้ใหญ่ เตา้นม ตบั และต่อมลูกหมาก การศึกษาทางระบาดวิทยา
พบว่าการบริโภคนํ� าตาลทรายมากมีความสัมพนัธ์กับมะเร็งต่อไปนี�  มะเร็งช่องปาก กล่องเสียง 
กระเพาะอาหาร ตบัอ่อน ปอด ลาํไส้ใหญ่และทวารหนกั เตา้นม นอกจากนี� ยงัพบอีกวา่มีผลเสียต่อ
สุขภาพอีกมากมาย เช่น กดระบบภูมิตา้นทาน มีงานศึกษาวิจยัแสดงให้เห็นถึงความสัมพนัธ์ระหวา่ง
มะเร็ง และปัญหาสุขภาพอืน ๆ กบัการบริโภคผลิตภณัฑจ์ากนม การเตรียมอาหารแมคโครไบโอติกส์นั�น 
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เนน้การใชว้สัดุอุปกรณ์ครัว พลงังานตอ้งมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะเครืองใชไ้ฟฟ้าควรหลีกเลียง
ให้มากทีสุด อาหารแมคโครไบโอติกส์เป็นอาหารทีเนน้การบริโภคคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อน สรุปไดว้า่
อาหารทีไดจ้ากขบวนการอินทรียน์ั�น มีคุณค่าอาหารตามหลกัโภชนาการมากกว่าอาหารทีไดจ้าก
เกษตรสมยัใหม่ แนวคิดของแมคโครไบโอติกส์แนะนําให้บริโภคธัญพืช ถัวและผกัเป็นหลัก 
(โอภาส ภูชิสสะ และคณะ. 2550 : 12-23) 

การเคลือนไหวร่างกายเป็นการใช้พลงังานเพือการเคลือนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย  
ซึ งมีวิวฒันาการมาโดยตลอด การเคลือนไหวร่างกายมีผลต่อร่างกายและมีการตอบสนองใน
ลักษณะต่าง ๆ ของระบบภายในร่างกาย การเคลือนไหวที เหมาะสมจะมีผลที ดีต่อสุขภาพ  
การเคลือนไหวร่างกายแบบตะวนัออกจะยดึหลกัการทีเป็นไปตามทฤษฎี หยิน-หยาง ซึ งเป็นการฝึก
กายไปพร้อม ๆ กบัการฝึกจิตและควบคุมลมหายใจ มีลักษณะเป็นองค์รวม (สมชาย ลีทองอิน.  
2547 : 224) 

“กดจุด” เป็นวิธีการบาํบดัรักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่วยภายในร่างกาย ซึ งเป็นสิงที
ชาวจีนยอมรับเชือถือ และปฏิบติักนัมาหลายพนัปี และยงัแพร่หลายไปทัวโลกทั�งในยุโรปและ
อเมริกา (ลลิดา อาชานานุภาพ และสุรเกียรติ อาชานานุภาพ. 2538 : 1) 

เส้นลมปราณจะเป็นสิงเชือมโยงอวยัวะภายในทั�งห้า อวยัวะกลวงทั�งหก แขนขาและ 
ทุกส่วนของร่างกายเขา้ดว้ยกนั เป็นเส้นลาํเลียงพลงัเลือดและของเหลวไปสู่ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
เส้นลมปราณทาํหน้าทีควบคุมการไหลเวียนและสมดุลของพลัง รวมทั�งควบคุมการไหลเวียน 
ของเลือด บาํรุงรักษากระดูก หล่อลืนเอ็น และไขขอ้ต่าง ๆ ทัวร่างกายให้สามารถเคลือนไหวได้
คล่องและเป็นปกติ เนืองจากเส้นลมปราณต่าง ๆ ของร่างกายต่อเนืองเชือมโยงและมีความสัมพนัธ์
กนัอยู่ จึงทาํให้อวยัวะต่าง ๆ ทั�งภายในและภายนอกเชือมโยงเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกนั (สันนิษฐานว่า 
สัมพนัธ์กบัระบบประสาท ระบบไหลเวียน และเส้นเอ็นต่าง ๆ ของร่างกาย) การจาํแนกเส้น
ลมปราณ เส้นลมปราณแบ่งออกไดเ้ป็นเส้นลมปราณปกติ 12 เส้น และเส้นลมปราณพิเศษ 8 เส้น 
(โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวนัออก และ มูลนิธิ
สาธารณสุขกบัการพฒันา. 2551 : 49-50)  

การวิจยัเรือง “กดจุดหยุดปวดแบบรวดเร็ว” เก็บขอ้มูลทุกคนทีมารับบริการ รายงานว่า 
ในผูป่้วยทั�งหมด 118 ราย มีเพียง 2 รายเท่านั�นทีการกดจุดไม่ไดผ้ลเลย นอกนั�นตอบสนองหมด 
สามารถสรุปว่าการกดจุดแนวใหม่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดได ้ร้อยละ 98.7 และ
พบวา่ร้อยละ 78.4 ของผูป่้วยทีไดรั้บการกดจุดสามารถลดความรุนแรงของอาการปวดไดม้ากกว่า
ร้อยละ 50 ภายใน 5 นาที (คาํแกว้ สมบูรณ์. 2551) 
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การวิจยัเรื อง “ผลของการฝึกโยคะต่อความสุขและภาวะซึมเศร้า ในผูป่้วยทีมีอาการ
ซึมเศร้า” พบว่า การฝึกโยคะส่งผลให้ผูป่้วยซึมเศร้ามีความสุขเพิมขึ�น และอาการซึมเศร้าลดลง  
แต่ความต่อเนืองในการทาํโยคะเมือผูป่้วยกลบับา้นแลว้ ยงัมีแค่ร้อยละ 40 และเสนอว่า ควรหาวิธี
อืน ๆ ในการกระตุน้ใหผู้ป่้วยทาํอยา่งต่อเนืองต่อไป ควรจดักิจกรรมการฝึกโยคะอยา่งต่อเนือง และ
ควรขยายผลการฝึกโยคะกบัผูป่้วยโรคอืน ๆ ไดแ้ก่ ย ํ�าคิดย ํ�าทาํ ออทิสติก หรือ จิตเภทเรื�อรัง (อมัพร 
กุลเวชกิจ และคณะ. 2552) 

“กวัซาบาํบดั” ศาสตร์แพทย์แผนจีนโบราณยุคราชวงศ์ถัง หมิง สืบทอดยาวนานกว่า 
5,000 ปี เป็นการบาํบดัรักษาโรคของชาวจีนโบราณ เป็นศาสตร์ชั�นสูงทีใช้เฉพาะในราชสํานัก
เท่านั�นและเริมเป็นทีนิยมมากขึ�น มีถ่ายทอดและเผยแพร่ออกไปสู่ประชาชนจนถึงประเทศเพือน
บา้น อาทิ เวียดนาม เขมร พม่า ไทย โดยเฉพาะชาวลา้นนา โดยเป็นทีนิยมและรุ่งเรืองสูงสุดในยุค
ราชวงศ์ถงัและหมิง สืบทอดยาวนานมากว่า 5,000 ปี และเกือบสูญหายไป 30 ปีทีผ่านมา มีกลุ่ม
แพทยจี์น นักวิชาการ นักธุรกิจ ร่วมกบัมหาวิทยาลยัปักกิง เพือฟื� นฟูศาสตร์กวัซาบาํบดักลบัมา 
อีกครั� ง โดยปัจจุบนัวชิากวัซาบาํบดัไดรั้บการบรรจุเป็นวิชาเอกอยูใ่นหลกัสูตรคณะแพทยท์างเลือก
ของมหาวิทยาลยัปักกิง และไดมี้ชาวมาเลเซียนาํไปเผยแพร่ในประเทศ มาเลเซีย สิงคโปร์ บรูไน 
อินเดีย ฮ่องกง ไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย 

ขอ้ดีของการทาํกวัซาบาํบดั คือ เป็นศาสตร์ทีเรียนรู้ง่าย ปฏิบติัง่าย ทุกคนสามารถเรียน
และฝึกทําให้ตนเองและผู ้อืนได้ โดยไม่มีผลเสีย ถ้าทําถูกวิธีจะเห็นผลทันที แต่ถ้าผิดวิธีก็ 
ไม่มีผลเสียหรือผลขา้งเคียงใด เพียงแต่ไม่หายจากอาการเจ็บป่วยนั�น “กวัซา” นั�น ความหมายก็คือ 
“กวั” แปลวา่ขดู “ซา” แปลวา่สารพิษ หรืออาจหมายถึงเชื�อโรค หรือสิงปนเปื� อนผิดปรกติในกระแส
การไหลเวยีนของร่างกาย ซึ งเป็นสาเหตุของการเจบ็ป่วย 

ประโยชน์ของการทาํกวัซาบาํบดั กระตุน้ระบบเมตาบอลิซึมของร่างกาย ช่วยให้ระบบ
หมุนเวียนของเลือดดีขึ� น กระตุ้นเซลล์โดยการเพิมออกซิเจนและระบายของเสียในเซลล ์ 
เพิมประสิทธิภาพของระบบภูมิคุม้กนัในร่างกาย เสริมความงาม ชะลอความชรา ใช้แทนการออก
กาํลงักายได ้ทาํใหร่้างการแขง็แรง ป้องกนัการเกิดโรคต่าง ๆ สามารถและตรวจเช็คโรคเบื�องตน้ได ้ 

วิธีการทาํกัวซาบาํบดั ทาํได้ 3 วตัถุประสงค์ คือ 1) เพือการตรวจเช็คสุขภาพ และ
บาํบดัรักษาโรค บรรเทาอากาเจ็บป่วย 2) เพือผอ่นคลายหรือเพือสุขภาพ แทนการออกกาํลงักายทาํ
ใหร่้างกายแขง็แรง ระบบการไหลเวยีนดีขึ�น และ 3) เพือความงาม (Scoreboards Company. 2010) 

วิธีการรักษาแต่โบราณของการแพทยแ์ผนจีนนั�น ในตาํราโบราณได้มีการบนัทึกไวว้่า 
มีอยูสี่วธีิคือ ขดู ฝัง รม ยา 



119 
 

การขดู หมายถึง วิธีการนวดและการขดูผิวให้ออกผืนแดง ถูกจดัให้อยูอ่นัดบัทีหนึ งของ 
สี วิธีการรักษา จึงเห็นได้ว่าเป็นวิธีทีมีความสําคัญทีสุดในสี วิธีการรักษา การขูดนอกจากจะ 
มีประสิทธิภาพการรักษาทีดีเป็นพิเศษแลว้ เนืองจากการขูดไม่จาํเป็นตอ้งใช้วสัดุหรือเครืองมือที
พิเศษอนัใด หากจะใชเ้พียงมือหนึงคู่ แผน่ขดูหนึงอนั หรือชอ้นกระเบื�องเซรามิคแบบธรรมดาเพียง
หนึงคนัก็พอ หรือบางทีอาจจะใชเ้พียงหินเรียบแค่หนึงกอ้นก็ใชไ้ดแ้ลว้ ขอเพียงแต่มีความเขา้ใจใน
หลกัการทางการแพทย ์เท่านี�ก็จะสามารถรักษาผูค้นไดทุ้กทีทุกเวลา วิธีการขดูจึงเป็นวิธีการรักษาที
สะดวกทีสุด ดงันั�นจึงถูกคนโบราณจดัใหเ้ป็นอนัดบัหนึงของวธีิการรักษาทั�งหลาย 

ส่วนการใชย้าจะเป็นอนัดบัสุดทา้ยของสีวิธีการรักษา สาเหตุอาจเป็นเพราะวิธีการนี�ตอ้ง
ใช้ตวัยาหลายขนาน ไม่สามารถเตรียมพร้อมไดทุ้กทีทุกเวลา ดงันั�น จึงถูกจดัให้อยูใ่นอนัดบัทา้ย
ของสีวิธีการรักษา แพทยที์ดีจะตอ้งมีความรอบรู้วิธีการเหล่านี�  จากนั�นพิจารณาดูความเหมาะสม
ตามสถานการณ์แล้วเลือกเฟ้นวิธีทีดีทีสุดในการรักษาให้กบัผูป่้วย แต่เนืองจากวิธีรักษาแบบขูด  
จะทาํให้แพทยต์อ้งเสียพละกาํลงัมากทีสุด ตอ้งเสียเวลามากทีสุด และไดเ้งินนอ้ยทีสุด อีกทั�งเวลา
รักษาจะดูเหมือนกบักรรมกรทีกาํลงัทาํงานหนกั ภาพลกัษณ์ของแพทยจึ์งดูไม่ค่อยสวยงาม ส่วนการ
รักษาโดยการใช้ยาไม่เพียงแต่จะใช้เวลาและพละกาํลงัในการรักษาผูป่้วยน้อยเท่านั�น หากยงัสามารถ
รักษาความน่าเชือถือทางวชิาการของแพทยไ์ดอี้กดว้ย ทั�งนี�  ในดา้นของตวัยาก็ยงัง่ายต่อการเพิมราคา
ใหสู้งขึ�นอีกต่างหาก ทาํใหแ้พทยไ์ดรั้บผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจทีค่อนขา้งมากกวา่ 

หลงัจากไดมี้การพฒันามาเป็นเวลานาน การรักษาโดยใชต้วัยาจึงกลายเป็นกระแสหลกั
ของการรักษาในการแพทยจี์น หากแต่วธีิการรักษาแบบขดูกลบักลายเป็นวิธีการรักษาแบบชาวบา้น 
แพทยที์ทรงกิตติศพัท์จึงไม่ให้ความสําคญักบัการรักษาประเภทนี�  ด้วยเช่นนี� ประสิทธิภาพของการ
รักษาของการแพทยแ์ผนจีนจึงลดตําลงไปมากมาย โรคบางโรคทีตอ้งใชว้ิธีการรักษาแบบขดูเป็นหลกั 
ในปัจจุบนัไดก้ลายเป็นโรคทีมิอาจรักษาใหห้ายได ้(อมร ทองสุก. 2553 : 118-119)  

การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่นั�นไม่ใช่เทคนิคหรือวิธีการใหม่ หากแต่พบวา่ไดมี้การทาํมาแลว้
ตั� งแต่ 1,500 ปีก่อนคริสตกาลโดยชาวอียิปต์ แม้ในคาํภีร์ไบเบิลก็ระบุถึงการสวนล้างลาํไส้ 
การแพทยก์รีกยุคฮิปโปเครติสถือเอาการสวนลา้งลาํไส้เป็นกรรมวิธีหนึงในการรักษาโรค ปัจจุบนั
ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่เป็นแขนงหนึงของวิชาวารีบาํบดั ในการแพทย์
แผนธรรมชาติถึงมีการจดัตั�งสมาคม เช่น The Colon International Association และ The 
International Colon Therapy Foundation ในสหราชอาณาจกัร แพทยที์ใชก้ารสวนลา้งลาํไส้ในการ
รักษามะเร็งอย่างจริงจงัคือ นายแพทยแ์ม็กซ์เกอร์สัน และ ทนัตแพทยว์ิลเลียม เคลลี นอกจากนี�  
ดร.เบอร์หนาด เจนเซน และ ดร.นอร์แมน วอร์กเกอร์ สองนกัธรรมชาติบาํบดัทีมีชือเสียงก็ใชก้าร
สวนลาํไส้ใหญ่เป็นส่วนหนึ งในการรักษาของเขา การแพทยต์ะวนัตกเองไดก้าํหนดการสวนลา้ง
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ลาํไส้ไวเ้ป็นการรักษาวิธีหนึงในคู่มือ Merck Medical Manual ตั�งแต่ ค.ศ. 1899  ถึง 1977 แพทยช์าวไทย
รุ่นแรก ๆ ทีศึกษาแพทยแ์ผนตะวนัตกก็เคยใช้การสวนลา้งลาํไส้กบัผูป่้วยอยู่บ่อย ๆ และไดถู้ก
นาํมาใชที้ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Elmer Lee ในปลายปี 1800 ซึ งการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่นี�
ช่วยกาํจดัสารพิษทีตกคา้งอยู่ในลาํไส้มานานนบัปีตลอดจนช่วยเพิมประสิทธิภาพการทาํงานของ
ลาํไส้ใหญ่ การสวนลาํไส้ แทจ้ริงนอกจากทาํให้ลาํไส้สะอาดแลว้ อาจถือเป็นวิธีการหนึงในการใส่ยา
บางอย่างให้กับผูป่้วย ไม่ว่าจะเป็นยาสมุนไพรหรือยาแผนปัจจุบัน (บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล.  
2547 : 184)  

ทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัไดมี้การใชก้ารสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ในผูป่้วยโรคต่าง ๆ เช่น ผูป่้วย
ทีไม่สามารถควบคุมการขบัถ่ายไดแ้ละทาํการผ่าตดัแลว้ไม่ประสบผลสําเร็จ (Dynamic graciloplasty -
DGP) นั�น พบวา่การสวนลา้งสาํไส้นั�นเป็นวธีิทีมีประสิทธิภาพในการรักษาผูป่้วยทีทาํการรักษาดว้ย
การผา่ตดั DGP แลว้ไม่ประสบผลสําเร็จ (Koch et al. 2008 : 195-200) และในผูป่้วยทีการขบัถ่าย
อุจจาระผิดปกติก็พบว่าการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่นั�นเป็นทางเลือกทีมีประสิทธิภาพ และช่วยพฒันา
คุณภาพชีวติของผูป่้วยทีมีการขบัถ่ายอุจจาระผดิปกติได ้ 

สารพิษ ก็คือ สารทีทาํลายสุขภาพ ในทางอายุรเวทได้อธิบายว่า ร่างกายของเรา
ประกอบดว้ยธาตุ ทั�ง 5 หากส่วนใดส่วนหนึงถูกรบกวนจะเกิดสารพิษ “อามะ” อุดตนัในร่างกาย 
และการไหลเวยีนของพลงังาน ทาํใหเ้กิดอาการเจบ็ป่วยขึ�น (ศูนยธ์รรมชาติบาํบดับลัว.ี 2553) 

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

รักษาโรค โดยไม่ใชย้าและยงัช่วยส่งเสริมสุขภาพดว้ย  
ในคมัภีร์พระไตรปิฎก พระผูมี้พระภาคได้ตรัสกล่าวถึงการใช้มูตรเน่า (ปัสสาวะ)  

ในหลาย ๆ พระสูตร ดงันี�  ในจตัตาริสูตร พระผูมี้พระภาคไดต้รัสวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ปัจจยั นอ้ย 
หาไดง่้าย และไม่มีโทษ 4 อย่างนี�  4 อย่าง เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ... บรรดาเภสัชมูตรเน่า 
(ปัสสาวะ) น้อยหาไดง่้ายและไม่มีโทษ ... (ขุ.ธ.25/281) ในพระพุทธานุญาตให้บอกนิสสัย 4 ...  
พึงบอกนิสสัย 4 ว่าดงันี�  ... บรรพชาอาศยัมูตรเน่า (ปัสสาวะ) เป็นยา เธอพึงทาํอุตสาหะในขอ้นั�น 
จนตลอดชีวิต (วิ.ม.4/143) และในพระพุทธานุญาตยามหาวิกฏั 4 อยา่ง ... ก็โดยสมยันั�นแลภิกษุรูป
หนึงถูกงูกดั ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรืองนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตใหใ้ชย้ามหาวกิฏั 4 อยา่ง คือ คูถ มูตร (ปัสสาวะ) เถา้ ดิน ... (ว.ิม.5/43) 
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ตาํราไทยโบราณหลายเล่ม จึงไดก้ล่าวอา้งถึงการใชปั้สสาวะรักษาโรค ตามทีพระพุทธเจา้
ไดต้รัสไวใ้นพระไตรปิฎก โดยพระวินยัปิฎกเขียนไวว้า่ พระภิกษุปฏิบติันิสสัยสี  ให้ฉนันํ� ามูตรแช่
ผลสมอเพือแกโ้รคต่าง ๆ เมือพนัปีก่อนคริสตศ์กัราช ในคมัภีร์พระเวทยข์องฮินดู ถือวา่นํ� าปัสสาวะ
เป็นของศกัดิ[ สิทธิ[  ดืมแลว้จะเป็นนํ�าอมฤต (บรรจบ ชุณสวสัดิกุล. 2546)  

ในตาํราการแพทยจี์น เขียนขึ�นช่วง พ.ศ. 586-754 อา้งว่าปัสสาวะเป็นตวัละลายยา
สมุนไพร ช่วยทาํใหส้มุนไพรมีสรรพคุณดียิงขึ�น 

พ.ศ. 600 ปรินุส นกัปราชญช์าวโรมนั แต่งตาํราวา่ดว้ยปัสสาวะเป็นยารักษาพิษต่าง ๆ 
และใชป้ระโยชน์ในการฟอกหนงั ยอ้มสีผา้ 

พ.ศ. 1782-1832 ญีปุ่นยคุอิมเป็ง ดืมนํ�าปัสสาวะในการรักษาโรค  
จากการวจิยัของ ดร.ฟารอน นกัชีวเคมี พบสารต่าง ๆ ในปัสสาวะ 95% เป็นนํ� า 2.5% เป็น 

urea และ 2.5% เป็นสารอืน ๆ เป็นส่วนผสมของเกลือแร่ เกลือ ฮอร์โมน เอน็ไซม ์และภูมิคุม้กนั  
ทีน่าสนใจในปัสสาวะมีสารอืน ๆ ได้แก่ เอนไซม์ : Amylase (diastase), Lactic 

dehydrogenase (LDH), Leucine amino-peptidase (LAP) และ Urokinase (ใชล้ะลายลิมเลือดใน
ผูป่้วยหลอดเลือดหวัใจตนัเฉียบพลนั) ฮอร์โมน : Catecholamines, 17-Catecholamine, Hydroxy-
steroids, Erythropoietin, Adenylate cyclase, Prostaglandins, Growth hormones, ฮอร์โมนเพศ และ 
อินซูลิน ฯลฯ แต่นกัวจิยัเชือวา่ยงัมีสารทีเรายงัไม่รู้จกัอีกมากในปัสสาวะการรักษาโรค 

ดร.อลัเบิร์ต เซนต ์ กีออร์กี นกัวิทยาศาสตร์รางวลัโนเบลทดลองใชส้าร Methyl gloxal  
ซึ งพบในปัสสาวะรักษาผูป่้วยโรคมะเร็งและไดผ้ลเป็นทีน่าพอใจในหลายราย สารต่าง ๆ เหล่านี�แม้
จะมีปริมาณน้อยในปัสสาวะแต่พบว่าอยู่ในรูปแบบทีมีศกัยภาพสูง เมือดืมเขา้ไป จะซึมผ่านเยือบุ
กระเพาะอยา่งรวดเร็วและเกิดผลต่อร่างกาย  

งานวิจยัชิ�นใหญ่ของนายแพทยธ์รรมาธิกรี รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดียได้ทดลอง 
ให้ผูป่้วยจาํนวน 200 คน ดืมนํ� าปัสสาวะของตนเองและติดตามผลทางการแพทยอ์ย่างใกลชิ้ด  
ไดข้อ้สรุปดงันี�  

1. เมือดืมนํ� าปัสสาวะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ�น และอตัราเผาผลาญ  
ในร่างกายสูงขึ�น 

2. การดืมนํ� าปัสสาวะจะช่วยให้ร่างกายสร้างเม็ดเลือดแดงมากขึ�น ในผูป่้วยทุกราย และ
ปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงขี�นดว้ย  

เขาเชือว่าขอ้สรุป 2 ประการนี� สําคญัมาก ช่วยให้เกิดการบาํบดัรักษาโรคและอาการ
เจบ็ป่วยไดห้ลายกรณี ดว้ยกลไกของเอนไซม ์ฮอร์โมนและเกลือแร่และช่วยให้ภูมิตา้นทานดีขึ�นอีก
ดว้ย  
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การวจิยัของนกัวทิยาศาสตร์ชาวออสเตรเลีย 2 คน พบวา่ เมือดืมปัสสาวะจะทาํให้มีสมาธิ 
จิตใจสดชืน อารมณ์ดีขึ�น แจ่มใสเพราะในปัสสาวะมีฮอร์โมน ชือ Melatonin ซึ งพบในปัสสาวะ
ตอนเชา้ 

ในงานวิจยัคน้พบวา่ปัสสาวะของแต่ละคนจะมีผลต่อการทาํงานในร่างกายของแต่ละคน 
โดยจะทาํหนา้ทีเป็นวคัซีนธรรมชาติ เป็นตวัต่อตา้นแบคทีเรียและไวรัส ต่อตา้นสารก่อมะเร็ง ทาํให้
เกิดความสมดุลกบัฮอร์โมนและช่วยเรื องภูมิแพ ้ (ปัสสาวะทาํหน้าทีเป็น Natural vaccine, 
Antibacterial, Antiviral, Anti-cancer agents, Hormone balance, Allergy relievers)  

วธีิการใชปั้สสาวะบาํบดั มี 2 แบบ คือ 
1. แบบใชภ้ายใน 
ดืม ดืมปัสสาวะตอนเชา้ ช่วงกลางของปัสสาวะ โดยเริมตน้จาก 5-10 หยด ก่อนแลว้ค่อย ๆ 

เพิมจนถึง 1 แกว้ ประมาณ 100 cc. มีประโยชน์ในการรักษาโรคทัวไป 
ลา้งพิษ ดืมปัสสาวะตลอดทั�งวนั (ยกเวน้ตอนเยน็) และดืมนํ� าสะอาดดว้ย เป็นการลา้งพิษ

ออกจากร่างกาย โดยทาํให้เลือดสะอาดขึ�น พิษจะถูกกาํจดัออกจากร่างกายทางอุจจาระ เหงือ และ
ทางหายใจ 

กลั�วคอ เมือมีอาการเจบ็คอ ปวดฟัน และเมือมีอาการไอเป็นหวดั 
สวนทวาร (Detoxification) โดยการสวนปัสสาวะเขา้ไปในทวารเพือลา้งลาํไส้และเป็น

การกระตุน้ภูมิคุม้กนัของร่างกาย หยอดหู ตา เมือมีอาการหูและตาอกัเสบ โดยการใชปั้สสาวะผสม
กบันํ�าสุกทีสะอาดหยอดหูและตา 

สูดเขา้จมูก สูดเอาปัสสาวะสด ๆ ตอนเชา้เขา้จมูกทั�งสองขา้ง เพือลา้งโพรงจมูก สําหรับ
คนทีเป็นไซนสั เป็นหวดั ภูมิแพ ้(นํ�ามูกไหลเป็นประจาํ) 

2. แบบใชภ้ายนอก 
ทาและนวดผิวหนงั โดยการนวดร่างกายทั�งหมดหรือบางส่วนทิ�งไวป้ระมาณ 1 ชัวโมง 

แลว้ลา้งออก จะช่วยรักษาโรคผวิหนงัไดห้รือผวิหนงัทีโดนแดดเผา 
ลา้งเทา้ กรณีมีปัญหาทีผวิหนงัและเล็บเทา้ 
สระผม ช่วยทาํใหผ้มสะอาด นุ่มสลวย และทาํใหผ้มดกขึ�น ปัสสาวะสามารถรักษาอาการ

ปวดหลงั แผล แผลไฟไหม ้ภูมิแพ ้หืดหอบ ไมเกรน มะเร็ง ผิวหนงัผืนแพ ้กามโรค ปวดตามขอ้ 
โรคเก๊าต ์ทอ้งผกู มาลาเรีย หวดั ตบัอกัเสบ ปัญหาเกียวกบัผวิหนงั ความดนัโลหิตสูง ฯลฯ 

การประเมินผลการใชปั้สสาวะ 
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1. ด้านความปลอดภยั (Safety) นักวิจยัเชือว่า ปัสสาวะโดยธรรมชาติเป็นนํ� าสะอาด
ปราศจากเชื�อ และมีสารประกอบพิเศษมากมายทีมีประโยชน์ทางการแพทย ์ ไม่เคยมีรายงานวา่คน
ดืมนํ�าปัสสาวะแลว้ตาย และการดืมนํ�าปัสสาวะไม่มีผลขา้งเคียง  

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

ถ่านไม ้ถ่านไมมี้สรรพคุณสามารถใชใ้นการดูแลสุขภาพไดห้ลากหลาย โดยเฉพาะอยา่ง
ยิงถ่านไมไ้ผ่ทีเผาด้วยความร้อนสูง ได้มีการพฒันาเป็นผลิตภณัฑ์ขจดัสารตกคา้งในร่างกาย 
นอกเหนือจากการใชเ้ป็นเชื�อเพลิงประกอบอาหารตั�งแต่โบราณแลว้ คนอาจจะคุน้เคย กบักอ้นถ่าน
ไมด้าํช่วยดูดกลิน แต่ถ่านยงัสามารถใช้ในประโยชน์อืน ๆ อย่าง เครืองสําอาง สารขจดัพิษ หรือ
วสัดุเพือการผอ่นคลาย (Stickycorn. 2010) 

การรับประทานอาหารตามหมู่เลือดของแต่ละคนนั�นกาํลงัเป็นวิธีการหนึงทีนิยม (Peter J 
D’ Adamoand and Whitney. 1998)  

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

การมีเนื�อเยือทีเก็บกกัสารพิษไวใ้นร่างกายนั�นเป็นแหล่งแพร่กระจายของโรค ยกตวัอยา่ง
เช่น ระบบลาํไส้ของคนทีกาํจดัของเสียนั�น เป็นสิงทีตอ้งดูแลรักษาให้เหมาะสมเพือให้เกิดสุขภาพ 
ทีดี การเรียนรู้โปรแกรมจดัการดูแลลาํไส้นั�นทาํใหเ้ราคน้พบความสําคญัของสวนลา้งลาํไส้วา่ทาํให้
เกิดพลงั เกิดการสร้างเนื�อเยือใหม่ และระบบร่างกายได้ใช้ประโยชน์จากสารอาหารได้เต็มที 
(Bernard Jensen. 1998 : 9-10, 14, 17)  

การพฒันาเทคนิคการผ่อนคลายเป็นการรักษาความเจ็บป่วย โดยใช้หลกัวิทยาศาสตร์ 
หลกัพนัธุกรรมและการรักษากาย-จิตไปพร้อม ๆ กนั ซึ งมีงานวิจยัทีเกียวขอ้งทีทาํการศึกษาที
โรงเรียนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดและโรงพยาบาลแมสซาชูเซท และแสดงให้เห็นถึง
ความสัมพนัธ์ของการแสดงออกของยนีทีสัมพนัธ์กบัโรคและสุขภาพ ซึ งช่วยในการรักษาโรคหลาย
ชนิด  
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จุดตดัการดูแลสุขภาพและเสนอมุมมองใหม่ ๆ ทีจะดูแลให้เกิดสุขภาพ ซึ งสามารถผสาน
ความรู้นี� เขา้กบัการรักษาทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนั และยงัเป็นการช่วยป้องกนัโรคและความเจ็บป่วย
อีกหลายโรค (Benson and Stuart. 1993 : 3-5) 

พลงังานของมนุษยส์ัมพนัธ์กบัสุขภาพ ความสุข และศกัยภาพของมนุษย ์และการเยียวยา 
กระบวนทศัน์ใหม่ทางสุขภาพ และความสัมพนัธ์กบัโรคทีเกิดขึ�น “การแพทยท์างเลือก” ทีรวมภูมิ
ปัญญาและรูปแบบการปฏิบัติของแพทย์ทางเลือกเข้ากับเทคโนโลยีการแพทย์แผนปัจจุบันที
ทนัสมยั พลงัและความชดัเจนของชีกงนั�นเหมาะกบัทุกคนสามารถทาํใหเ้กิดความส่องสวา่ง ทาํให้มี
ชีวติชีวาและความสุขความปิติทีเกิดขึ�นไดก้บัทุกคน (Kenneth S. Cohen. 1999 : 8) 

หนทางในการเอาชนะความตาย คือตายโดยไม่ทุกข์ และไม่สิ�นไร้ไมต้อกเมือเผชิญกบั
ความตาย และเรายงัสามารถใชค้วามตายใหเ้ป็นประโยชน์ในการสร้างสรรคคุ์ณภาพชีวติ ไม่จาํเพาะ 
“โลกนี� ” เท่านั�น หากรวมถึง “โลกหนา้” ดว้ย ยิงกวา่นั�นหากเรารู้จกัความตายดีพอ มนัยงัเป็นโอกาส
แห่งการหลุดพน้จากอาํนาจของความตายอยา่งแทจ้ริง นันคือไม่มี “การเกิด” อีกต่อไปดว้ย (โซเกียล 
รินโปเช. 2543)  

การเดินทางของการคน้พบ ผ่านหลายพื�นทีของฟิสิกส์ร่วมสมยัจากอุณหพลศาสตร์ที 
ไม่สมดุล และเลนส์ควอนตมัไปยงัผลึกเหลว และ Fractals เป็นตน้ มุมมองทีหายากและงดงามของ
สิงมีชีวิต สู่ความเขา้ใจใหม่ทีไม่เพียงแต่เป็นฟิสิกส์ แต่ยงัเป็น “บทกวีและความหมายของการมี
ชีวติ” (Mae-wan Ho. 2008 : 5)  

บาํบดัจากใจรวมทีดีทีสุดของรอยต่อของแพทย์แผนตะวนัตก และวิธีโบราณของการ
บาํบดัดว้ยตนเอง องคร์วมทั�งหมดทีครอบคลุมถึงการรักษา และความลึกลบัของอวยัวะทีซับซ้อน
อย่างน่าทึงนี� ขยายไกลเกินกว่าทางร่างกาย เป็นการเชือมโยงโดยตรงกบัอารมณ์ การปรุงแต่งทาง
จิตใจของเรา และจิตวญิญาณของเรา (Mehmet C et al. 1999 : 3,31-32)  

 

แนวคดิบุญนิยม  
กลุ่มสุดฝังฝัน (2556) ได้รวบรวมแนวคิดบุญนิยม เกียวกับสุขภาพ การพึ งตน และ

ยทุธศาสตร์การขบัเคลือนสิงทีเป็นประโยชน์สุขสู่สังคม ดงันี�   
การมีสุขภาพดีดว้ยหลกั 8 อ. 1) อิทธิบาท 4 2) อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) ออกกาํลงั

กายหรืออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภยัออก 8) อาชีพ (ทีไม่บันทอนชีวิต) (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 
66) ดงัทีพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ มีเทคนิคในการดูแลสุขภาพ และใช้หลกัพุทธธรรมในการดูแล
สุขภาพ ก็ใช ้8 อ. มี  
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1. อิทธิบาท คือตอ้งมีฉันทะ คนทั�งหลายก็ตอ้งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะนีขยนัไหม 
แลว้ก็เอาจริง จิตตะ อาตมาวา่ มีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่ามีจิตเอาใจใส่จะไม่มีแรงอะไร 
แต่ว่าถา้ทุ่มโถมใส่เขา้ไปเลย มีจิตเท่าไหร่โถมใส่เขา้ไปเต็มที แลว้เราจะไดค้ดัเอาเนื�อยิง ๆ เป็น
วมิงัสา ปฏิบติัจริงก็เกิดผล ก็เลือกเฟ้นเอง 

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

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

4. อากาศ จะต้องมีสิ งแวดล้อม มีตน้ไม ้เป็นแอร์ธรรมชาติ ตน้ไม้ ภูเขา ลาํธาร แม่นํ� า  
จะให้อากาศทีไดส้ัดส่วน ก็ตอ้งมีความเยน็ความร้อนในสถานทีไดส้ัดส่วนเหมาะ แต่ทุกวนันี� เขา 
ไม่เขา้ใจ กลายเป็นป่าคอนกรีต ป่าเหล็กไปหมดแลว้ จนลมพดัเขา้มาก็หลงทาง นํ� าตกเขา้มาไม่รู้จะ
ไหลไปทางไหน ดิน นํ�า ลม ไฟ ไหลมาในป่าคอนกรีตก็หลงทางหมดแลว้ แต่ไม่ใช่ป่าดงดิบ เพราะ
แบคทีเรียของป่าดงดิบคนอยู่ด้วยไม่ได้ ก็ตอ้งทาํให้ได้สัดส่วน สรุปคือมีอากาศทั�งกันเชื�อโรค  
ทั�งสัดส่วนทีดี 

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

6. เอนกาย คือตอ้งให้พกัผ่อนรู้พกัรู้เพียร พกัไม่มากหรอก แต่เพียรให้มากน่ะชีวิตคน  
แต่สมควรพกัก็พกั มนัเกินก็ทรุดเสือม แต่ทีมากก็คือตอ้งเขา้ใจเองและเขน็ตวัเองในเรืองออกกาํลงักาย 

7. เอาพิษออก ทาํใหเ้หงือออกก็ออกกาํลงักายแลว้ ดีทอ็กซ์  
8. อาชีพ ตวันี�สาํคญั เรืองอาชีพเป็นพฤติกรรมเป็นงานของมนุษยที์ไม่ค่อยคิดวา่เป็นโทษ

หรือประโยชน์ อาชีพเดี]ยวนี� เป็นโทษเยอะ อาชีพนกัธุรกิจนีเป็นโทษเยอะ ไม่ตอ้งพูดถึงคา้ยาบา้ คา้
พิษ ค้าอาวุธ ก็เป็นมิจฉาวณิชชา เป็นอาชีพร้ายแรง ทาํให้ตนและคนอืนอายุสั� น แม้แต่อาชีพที
ล่อแหลม ทีตายไว ก็มีมาก ตอ้งรู้ว่าอาชีพทีจะให้เรามีอายุยาวยืนคืออย่างไร แมม้นัจะอายุยาวยืน
อยา่งไร ทาํใหย้าเคมีตน้ไมง้าม แต่ตนเองไดรั้บพิษ ตนเองก็ตายก่อน ลูกเตา้ก็กาํพร้าสิ ไปหลงวา่ตอ้ง
ได้เงินทองมาก และอาชีพทีเป็นอบายมุขทาํร้ายทาํลายคนอืน เช่น เศรษฐีทาํนํ� าเหล้าตวัเขาเอง 
ไม่ดืมเหลา้นะอนันี� อาํมหิต รู้อยู่วา่เหลา้ไม่ดีตนเองไม่ดืม แต่ก็ทาํมาขายมอมเมาคนอืนเป็นพิษภยั 
คนแบบนี�คบไม่ไดค้นหนา้เนื�อใจเสือ ตนเองรู้วา่ไม่ดีตนเองยงัไม่ดืมแต่ฆ่าคนอืนทาํร้ายคนอืน เขาก็
รํ ารวยอยา่งบาป อยา่ไปทาํอาชีพแบบนี� เด็ดขาด ชาตินี� คุณอาจมีเงินรักษาชีวิตไปได ้เป็นมนุษยพ์ืช ก็



126 
 

ไดเ้ลย มีเทคโนโลยี มีอวยัวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย แต่ชาติต่อไปคุณไม่ไดห้อบหัวใจเทียม 
ไปดว้ย ก็ไดห้ัวใจอ่อนแอ จะหนีวิบากตามฤทธิ[ เดชวตัถุ ชาตินี� อาจทาํได้แต่ชาติหน้าทาํไม่ได้แน่  
เราอยา่ทาํอาชีพล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุ ตายโหง อาชีพทีเป็นภยัต่อตนและผูอื้น ก็ตอ้งเรียนรู้สัมมา
อาชีพใหดี้ ไม่ทาํบาปทาํวบิากใส่ตวั รู้จกัวธีิทาํบุญกุศลใหแ้ก่ตนเอง”  

(สมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต. สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 23) 
การสร้างสุขภาพของชาวอโศก 1) เนน้การพึงตนเอง 2) ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิน 3) ปลูกฝัง

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

สุขภาพดีตามวิถีไทยไท ในเครือแหชุมชนอโศก (ลกัษณะคนมีสุขภาพดีในชุมชนอโศก) 
1) รูปร่างสันทดั ไม่อว้น ไม่ผอม แลดูแข็งแกร่ง กระปรี� กระเปร่า 2) เบากาย พร้อมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ทนัที แมเ้ขา้วยัสูงอายุ 3) มีลกัษณะทีเห็นหรือยามอยู่ใกลชิ้ดแล้วเย็นอกเย็นใจ คือ เขา้กบัคนง่าย 
ประสานงานดี คิดริเริมดี รับคาํสังเป็นคนอืนสังงานก็รับได ้ไม่ถือตวั ไม่โกรธง่าย ทาํให้คนรอบขา้ง
มีความสุข 4) ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้อยูเ่สมอ 5) กินง่าย เลี� ยงง่าย นอนหลบั ขบัถ่ายสะดวก เบิกบานง่าย 
ขย ันมาก ใจดี แบ่งปันง่าย เป็นพี เป็นน้อง อบอุ่น 6) จะแก่ จะป่วย จะตาย ก็ เย็นอกเย็นใจ  
มีสติสัมปชญัญะ ไม่โวยวาย ไม่ทุกขร้์อน ไม่เรียกร้อง 7) มีอิสรเสรีภาพในหวัใจ เคลือนตวัวอ่งไว 
ไป-มาง่าย รวดเร็ว เรียบง่าย สัมภาระนอ้ย ช่วยตนเองไดม้าก (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 67) 

บุญญาวุธ อาวุธอนัเป็นบุญของชาวอโศก 7 อนัดบั 1) อาหารมงัสวิรัติ 2) ตลาดอาริยะ  
3) กสิกรรมไร้สารพิษ 4) สุขภาพบุญนิยม 5) การศึกษาบุญนิยม 6) การสือสารบุญนิยม 7) การเมือง
บุญนิยม (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 9) 

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

หลักประกันของชีวิต 1) พึ งตนเองได้ มีคุณภาพคุณธรรม มีสมรรถภาพ มีความรู้
ความสามารถ 2) มีภราดรภาพ มีทีพึง พึงพีพึงนอ้ง พึงญาติได ้เป็นญาติทีมิใช่เพียงแต่พีนอ้งคลอด
ตามออกมาจากสายเลือด 3) มีบุญเก่า ปุพเพกตปุญญตา (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 39) 

คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย์ ประโยชน์สูง-ประหยดัสุด ประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน 
โดยเฉพาะคาํว่า “ประโยชน์ตน” ทีมีค่าสูงสุดนั�น คือ การได้ตดักิเลสลงไปได้เรือย ๆ หรือการ 
ละความเห็นแก่ตวัไดจ้ริง ๆ แทเ้มือใด ขณะใดเสมอ นันคือ “คุณค่า” แห่งความเป็นมนุษยเ์พิมขึ�น
ทุกขณะ ทุกเมือทีได ้ทีมี ทีเป็น  



127 
 

การทาํงานมีคุณค่า 1) ทาํใหม้นุษยมี์โอกาสเป็นคนทีมีประโยชน์และพฒันาความสามารถ
ของตน 2) ทาํให้มนุษยส์ามารถล้างความเห็นแก่ตวั (ล้างอตัตา) ด้วยการตอ้งทาํงานร่วมมือร่วม
ประสานกับคนอืน ๆ 3) ทาํให้มนุษย์ได้มาซึ งผลผลิตและก็ได้อาศยัผลผลิตของตนนันแหละ  
ตอบแทนหรือแลกเปลียน เลี�ยงชีวติอยู ่(กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 70) 

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

ลางบรรลยัสือเตือนชุมชนชาวอโศก (ทีรับงานนอกมากเกินไป) 1) เด็กและคนแก่งอแง 2) 
มีคนป่วยเพิมขึ�น 3) คนในชุมชนนอ้ยลง 4) บา้นรก 5) ผกัไม่มีกิน (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 60) 

ใหท้านอยา่งเป็นบุญมาก 1) ใหใ้นสิงทีขาดแคลน 2) จาํเป็น 3) ตอ้งการ 4) เป็นประโยชน์ 
5) เป็นคุณค่า (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 74) 

อุดมการณ์สูงสุด มี 7 ส. 1) ส.สุข สุขทีกิเลสลดลง 2) ส.สูง ไดรั้บการยอมรับคุณค่าความ
ดีงามทีจริงจากผูอื้น 3) ส.สร้างสรร สร้างอยา่งเลือกเฟ้นดว้ยความมีปัญญา 4) ส.เสียสละ พยายาม
เสียสละใหม้ากเสมอ เพราะเห็นเป็นคุณค่าของชีวิต แมที้สุดเสียเปรียบ ก็จาํยอมเมือถึงคราว 5) ส.สมบติั 
เป็นโลกุตรสมบัติ หรือ อาริยสมบัติ 6). ส.สูญ สูญสิ� นกิเลส ตัณหา อุปาทาน 7) ส.สัมบูรณ์  
มีทุกอยา่งครบทั�ง 6 ส. (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 78) 

ทฤษฎีงานบุญนิยม 19 ขอ้ 1) มีคนทีดี 2) มีงานทีดี 3) มีความรู้ความสามารถ 4) มีเวลา
หรือโอกาส 5) มีทุนทีเหมาะควร 6) มีสุขภาพและกาํลงัทีดี 7) มีความขยนั อุตสาหะ บากบัน  
8) มีหลกั มีระเบียบ มีเป้าหมาย 9) มีการจดัสรรและจดัโครงการ 10) มีการแบ่งงานและประสาน
เนืองหนุน 11) มีกะจิตกะใจ มีความใส่ใจ ขวนขวาย ไม่ดูดาย 12) มีการปรับความเขา้ใจกนั ให้เกิด
ความสามคัคีอยูเ่สมอ 13) มีการขดัเกลา ปฏิบติัละกิเลสเสมอ 14) มีความเห็นดี ยินดี 15) มีความ 
เห็นจริง ซาบซึ� ง เชือมัน 16) มีสติ ปฏิภาณ ปัญญา 17) มีสมาธิ ฌาน อุเบกขา 18) มีความเสียสละแท ้
19) มีพลงัเป็นนํ�าหนึงใจเดียวกนั (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 6) 

นโยบายการคา้ของชาวอโศก 1) ขายถูก 2) ไม่ฉวยโอกาส 3) ขยนัอุตสาหะ 4) ประณีต 
ประหยดั 5) ซือสัตย ์เสียสละ (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 13) 

หลกัการตลาดบุญนิยม 1) ของดี 2) ราคาถูก 3) ซือสัตย ์4) มีนํ� าใจ 5) ขายสด งดเชือ 
(เครดิตเหนือเครดิต) (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 13) 
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อุดมการณ์ 4 ระดบัของบุญนิยม 1) กาํหนดค่าตํากวา่ราคาตลาด (ยงัเป็นบาปเป็นหนี� โดย
ธรรม) 2) กาํหนดค่าเท่าทุน (ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นบาป เสมอตวั) 3) กาํหนดค่าตํากว่าทุน (เป็นบุญ  
ยิงตําไดม้ากยิงบุญมาก) 4) ใหฟ้รี (เป็นบุญแน่แท ้เมือเตม็ใจ ไม่มีเล่ห์) (กลุ่มสุดฝังฝัน. 2556 : 14) 

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

ลกัษณะของผูบ้รรลุบุญนิยม 1) จะเป็นคนประหยดั มีชีวิตทีเรียบง่ายสมถะ ไม่เป็นคนเผา
ผลาญทาํลาย ไม่ทาํตวัหรูหราฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย 2) เป็นคนมกันอ้ยกลา้จน เสียสละอยูเ่สมอ ๆ  ไม่เอาเปรียบ
ใคร ๆ 3) เป็นคนใฝ่ศึกษา สร้างสรรค ์สร้างสมรรถนะและขยนั แต่กินนอ้ยใชน้อ้ย ไม่สะสม มีแต่
สะพดัออก 4) เป็นคนทาํงานอย่างตั�งใจ กลา้ขาดทุนให้แก่ผูอื้นและสังคม ดว้ยความเห็นแจง้ความ
จริงว่า ผูข้าดทุนคือผูมี้กาํไรแก่ชีวิตตนเอง หรือคือผูมี้ประโยชน์ มีคุณค่าแก่ผูอื้นอย่างถูกสัจจะ  
5) เมือปฏิบติัธรรมไดสู้ง ยิงจะเป็นผูส้ร้างสรร ขยนั อดทน เสียสละ สะพดัออก ไม่สะสม ถึงขั�น
สูงสุดก็คือ อนัตตา คือไม่มีตวัตนทีเห็นแก่ตวัเหลืออยู่เลยอย่างสัมบูรณ์อนัติมะ (กลุ่มสุดฝังฝัน. 
2556 : 22) 

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

แนวคดิทฤษฎเีกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน และปัจจัยที�เกี�ยวข้อง 
การศึกษาคน้ควา้ระหวา่งความสัมพนัธ์ของธรรมชาติกบัสสารและพลงังาน เริมตน้จาก

การศึกษาของ เดโมคริตสัในกรีกยคุโบราณ และพฒันามาสู่วชิาฟิสิกส์ของนิวตนั และในศตวรรษที 
20 นกัฟิสิกส์สามารถทีจะศึกษาสู่ “องคป์ระกอบพื�นฐาน” ของสสาร ซึ งพิสูจน์ไดว้า่มีอะตอม และ
ต่อมาก็พบองคป์ระกอบของอะตอมไดแ้ก่ นิวเคลียสและอิเล็กตรอน และในทีสุดก็พบองคป์ระกอบ
ของนิวเคลียส คือโปรตอนและนิวตรอน รวมทั�งอาจจะมีอนุภาคทีเล็กกวา่อะตอมชนิดอืน ๆ อีกดว้ย  

ในทศันะของนิวตนั ธาตุต่าง ๆ ซึ งเคลือนทีอยู่ในเวลาและอวกาศทีสัมบูรณ์ นี� ก็คืออนุภาค
ทางวตัถุ ในสมการทางคณิตศาสตร์มนัถูกกระทาํเหมือนกับเป็น “จุดทีมีมวลสาร” และใน
แบบจาํลองทั�งสองแบบ อนุภาคของวตัถุจะคงทีมีมวลและรูปร่างอยูใ่นสภาพเดิมเสมอ ดงันั�นสสาร
วตัถุจึงเป็นสิงคงทีเสมอ และโดยเนื�อแทแ้ลว้ไม่มีพลงักระทาํการในตนเอง ภายหลงัในปี พ.ศ. 2448 
ซึ งเป็นจุดเริมตน้ของวิชาฟิสิกส์สมยัใหม่ โดย อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไดเ้ริมแนวคิดสองกระแสซึ ง
เป็นการปฎิวติัแนวความคิดเดิม แนวคิดแรกก็คือทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ (Special Theory of 
Relativity) อีกแนวคิดหนึงคือวธีิการใหม่ในการศึกษาตีความการแผรั่งสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ งไดก้ลาย
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มาเป็นส่วนสาํคญัของทฤษฎีควอนตมั (ทฤษฎีทีวา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ งทาํให้เกิดความ
เขา้ใจว่ามวลสารมิใช่อะไรอืนนอกจากพลงังานรูปหนึ งเท่านั�น แมก้ระทังวตัถุในสภาพสถิตยก์็มี
พลงังานสะสมอยูใ่นมวลสารของมนัและความสัมพนัธ์ระหว่างสสารและพลงังานได ้โดยสมการ 
คือ E = mc² (Capra Fritjof. 2000 : 50-51, 61-63) 

เนืองจากสสารและพลงังานนั�นโดยเนื�อแทแ้ลว้เป็นสิงเดียวกนัเพียงแต่แสดงออกมาใน
รูปแบบทีแตกต่างกันเท่านั� น มวลของร่างกายนั� นไม่ใช่สิ งทีหยุดนิงสามารถผนัแปรตามการ
เปลียนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี� เองจึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติวา่ แทที้จริงแลว้
ร่างกายของมนุษย ์ณ ระดบัใตอ้ะตอม ก็คือ พลงังานซบัซ้อนทีมีการสันสะเทือน และแกวง่ในอตัรา
ทีแตกต่างกนัไป เราจะพบว่าแทที้จริงแล้วร่างกายมนุษยก์็มีการใช้พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ 
ตลอดเวลา (Einstein A. 1970 : 14-31) 

ปริมาณต่าง ๆ ในธรรมชาติ สามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 แบบ คือ สสารและพลงังาน สสาร
ทุกสถานะประกอบดว้ยอนุภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างทีเป็นระเบียบ แรงเป็นสาเหตุให้สสารเคลือนที
ดว้ยรูปแบบต่าง ๆ กนัไปในทิศทางต่าง ๆ กนั พลงังานเป็นสิงสําคญัในการดาํเนินชีวิตบนโลก 
พลงังานมีหลายรูปแบบและพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเปลียนแปลงรูปแบบได ้ 

ถ้าอุณหภูมิของของเหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะเบียดตวัแน่นขึ� นอีก  
โดยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีอิทธิพลสูงขึ�น จนถึงจุดทีเรียกว่าจุดเยือกแข็ง โมเลกุลของธาตุ 
จะแยกตวัออกเป็นอะตอมและเรียงตวักันใหม่ ในรูปแบบทีแน่นอนและยึดเหนียวกนัแน่นหนา  
โดยแรงไฟฟ้าทีเรียกวา่ อิเลคโตรเวเลนต ์(Electrovalent force) หรือแรงโควาเลนต ์(Covalent force) 
ทีอุณหภูมิ ณ จุดนี� ของเหลวก็ได้เปลียนสถานะเป็นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกือบทุกชนิด 
เป็นผลึก เมืออุณหภูมิสูงขึ�นถึงจุดทีเรียกว่าจุดหลอมเหลวเมือใดของแข็งทัวทั�งกอ้นจะแปรสภาพ
พร้อมกนัเป็นของเหลวทนัที ทีอุณหภูมิเดียวกนันี�จะเรียกวา่ จุดเยอืกแขง็ ถา้ของเหลวแปรสภาพเป็น
ของแขง็  

พลังงานเคมี เมือเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ� น หมายถึงมีการแลกเปลียนและการจดัทีอยู่ของ
อิเลคตรอนทีวิงวนรอบนิวเคลียสเสียใหม่นั�น จะมีการเปลียนแปลงปริมาณในการเกิดโมเลกุลใหม่
ด้วย หลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้วจะพบว่าเหลือพลงังานอยู่จาํนวนหนึ ง ปฏิกิริยาแบบนี� เรียกว่า 
ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction) หากปฏิกิริยาทีเกิดตอ้งการพลงังานจาํนวนหนึ ง
เพือให้เกิดโมเลกุลใหม่ เรียกว่าปฏิกิริยาดูดกลืนความร้อน (Endothermic reaction) พลังงาน 
ทุกรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนัทั�งทางตรงและทางออ้ม พลงังานสามารถเปลียนรูปแบบไดโ้ดยผา่น
กระบวนการทีถูกตอ้ง (ฉนัทนา อิศรางกรู ณ อยธุยา และทวศีกัดิ[  จินดานุรักษ.์ 2540 : 168) 



130 
 

สุขภาพนอกกรอบทีไปพน้กรอบทางเวชศาสตร์ชีวภาพ เชือคลา้ยคลึงกนัวา่ความเจ็บป่วย
เป็นผลจากการเปลียนแปลงของพลงังานจึงเรียกรวมว่า “เวชศาสตร์พลงังาน” แนวโฮมีโอพาธี  
พดูถึง “พลงัชีวติ” แนวไรคพ์ดูถึง “พลงัชีวภาพ” ซึ งทั�งสองคาํมีความหมายใกลเ้คียงกบั “ชี” ของจีน 
คาํเหล่านี� มีขึ�นเพืออธิบายการไหลและผนัแปรขึ�นลงในหน่วยชีวิตของมนุษย ์ยงัเชือดว้ยว่ามีการ
แลกเปลียน “พลงัชีวิต” ระหวา่งหน่วยชีวิตกบัสิงแวดลอ้ม และหลายสายเชือว่าพลงังานนี�สามารถ
ส่งกลบัไปกลบัมาระหว่างมนุษยโ์ดยการทาบมือและการรักษาทางจิตแบบอืน ๆ รากฐานปรัชญา 
โฮมีโอพาธี สามารถยอ้นไปถึงคาํสอนของพาราเซลล์และฮิปโปเครตีส แต่ระบบการบาํบดัมีขึ�นใน
ปลายศตวรรษที 18 โดยแพทยเ์ยอรมนัชือแซมวล ฮาเนมานน์ เป้าหมายของการบาํบดัคือกระตุน้
ระดบัพลงังานในตวัคน ยอร์จ วิทูลคสั ผูน้าํทีโดดเด่นในวงการนี� ในยุคปัจจุบนั มีสมมุติฐานวา่พลงั
ชีวิตของฮาเนมานน์คือสนามพลงัแม่เหล็กไฟฟ้าในร่างกาย และเรียกระดบัพื�นฐานทีความเจ็บป่วย
ก่อตวัขึ�นว่า “ระนาบพลวตั” ซึ งมีลกัษณะสันไหว เป็นเอกลกัษณ์เฉพาะคน สิ งเร้าภายนอกหรือ
ภายในมีผลต่ออตัราการสันไหวของหน่วยชีวิต และการเปลียนแปลงดังกล่าวก่อให้เกิดอาการ 
ทางกาย อารมณ์ หรือจิตใจ (ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 120-123) 

มาซารุ เอะโมโตะ (Masaru Emoto) ผูเ้ชียวชาญและผูท้าํวิจยัดา้นผลึกนํ� า ไดท้าํการวิจยั
โดยการเก็บตวัอยา่งนํ�าจากสถานทีและสิงแวดลอ้มทีต่างกนั มาทดสอบดว้ยการถ่ายภาพผลึกของนํ� า
แต่ละชนิดเมืออยูใ่นลกัษณะเป็นนํ� าแข็ง ดว้ยกลอ้งจุลทรรศน์ชนิดพิเศษ มีกาํลงัขยายสูง และไดท้าํ
การทดสอบถ่ายภาพผลึกนํ�าในลกัษณะทีแตกต่างกนั เช่น การให้นํ� าฟังเสียงบทเพลงทีมีท่วงทาํนอง
จงัหวะลีลาทีแตกต่างกนั เช่น บทเพลงคลาสสิคและเพลงร็อค ฟังเสียงบทสวดมนต์ เขียนติดขา้ง
ขวดหรือพูดใส่ให้นํ� า ด้วยคาํพูดทีดีและไม่ดี เช่น คาํ “ขอบคุณ” หรือ “ไอโ้ง่” หรือวางหรือติด
รูปภาพต่าง ๆ ใตห้รือขา้งขวดนํ� า ซึ งไดผ้ลการทดสอบวา่ นํ� าแต่ละชนิดให้ผลึกทีแตกต่างกนั สถานที
และสภาพแวดลอ้มทีเก็บตวัอย่างนํ� าทีแตกต่างกนั จะมีผลต่อการก่อตวัของผลึกนํ� าทีแตกต่างกนั 
โดยนํ� าทีมาจากสถานทีตามธรรมชาติ ปราศจากมลพิษ จะก่อตวัเป็นผลึกนํ� าทีสวยงามกว่านํ� าทีเก็บ
ตวัอย่างใกล ้ๆ กบัโรงงานอุตสาหกรรม แหล่งนํ� าทีมีมลพิษ นํ� าจากในเมือง เป็นตน้ และจิตของ
มนุษย ์(หรืออารมณ์) และสภาพแวดลอ้มรอบตวันั�น มีผลต่อการก่อตวัของผลึกนํ� า เช่น บทเพลงทีมี
ความไพเราะต่างกนั ก็จะก่อผลึกเป็นรูปร่างสวยงามไม่เหมือนกนั ผลึกของนํ� าทีก่อตวัดว้ยการให้
หรือติดคาํพูดทีดี นํ� าทีไดรั้บการอวยพร นํ� าทีไดรั้บฟังเสียงสวดมนต ์นํ� าทีไดรั้บความรู้สึกดา้นบวก 
จะมีการก่อตวัของผลึกนํ� าทีสวยงามกวา่ เมือเทียบกบันํ� าทีให้หรือติดคาํพูดทีไม่ดี หรือไม่ไดรั้บการ
อวยพร นํ�าทีไดรั้บความรู้สึกดา้นลบ พบวา่นํ� าเหล่านั�น จะไม่ก่อตวัเป็นผลึกนํ� า (มาซารุ เอะโมโตะ. 
2005)  
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การทดลองเหล่านี� เป็นการสือไดถึ้งวา่ นํ� าสามารถรับรู้สัญลกัษณ์หรือรหสัทีแตกต่างกนั
จากรอบ ๆ ตวัได ้(Wanutwira, 2013) นํ� าเป็นสือทีสามารถถ่ายทอดสิงทีเป็นพลงังานไดอ้ย่างน่า
อศัจรรย ์อารมณ์ทีแสดงออก ขอบคุณ ความสุข ความรักการเอาใจใส่ลว้นส่งผลกระทบต่ออนุภาค
ของนํ� าทั�งสิ�น การทาํให้ทุกอณูของนํ� าเต็มไปดว้ยอารมณ์ความรักในเเชิงบวก ผลึกนํ� าทีปรากฏให้
เห็นเป็นทีวิจิตรงดงามตระการตา ส่วนอารมณ์ขี� อิจฉาริษยา โกรธแค้นชิงชัง ความเครียดความ
กดดนั จะทาํให้ผลึกของนํ� าทีถ่ายได ้เป็นรูปร่างน่าเกลียดไม่สมบูรณ์ (จุมพล พูลภทัรชีวิน. 2549)  
นํ� าจึงมีความสามารถในการรับรู้ จาํ และสือสารได ้แทบจะไม่แตกต่างจากชีวิตมนุษย ์ภาพผลึกนํ� า 
ตอบสนองต่อสารเคมีที มีอยู่ในนํ� า คลืนแม่เหล็กไฟฟ้า ความสะอาดของสิ งแวดล้อม คาํพูด 
เสียงเพลง บทสวดมนต ์กระทังตวัหนงัสือและรูปภาพทีติดไวบ้นขวดนํ� า ทาํให้ภาพผลึกนํ� าแตกต่าง
กนัไดม้ากมาย (กิเลน ประลองเชิง. 2550) ดงันั�น เมือใจของเราคิดกระทาํการใด ๆ ก็จะส่งผลต่อนํ� า
ด้วยเช่นกัน สิ งเหล่านี� สื อแสดงให้เห็นว่า "นํ� า" ทีคนเราเข้าใจว่าเป็นสิ งไม่มีชีวิต ไม่มีจิตใจ  
แต่สามารถสัมผสัไดถึ้งพลงัแห่งความรักและศรัทธาทีส่งไปให้ พลงัดา้นบวก พลงัแห่งความดีงาม
จึงสามารถส่งต่อไปยงัทุกสรรพสิงบนโลกนี�ทั�งทีมีและไม่มีชีวติ (จุมพล พลูภทัรชีวนิ. 2549) 

มาซารุ เอะโมโตะ ไดก้ล่าวไวใ้น “The Message from Water” วา่ “เขาไดภ้าพถ่ายผลึกนํ� า
นบัไม่ถว้น แต่เขาไม่เคยเห็นภาพผลึกนํ�าอนัไหนทีสวยเท่าภาพผลึกนํ� าทีแสดงความรู้สึกอยา่งมันคง
ของ “ความรักและความขอบคุณ” (love and thanks) ใหท้่านทั�งหลายลองนึกถึงความมหศัจรรยที์จะ
เกิดเป็นไปได้ ถ้าหากนํ� าในร่างกายของคนเรามีผลึกทีสวยงามเฉกเช่นเดียวกนันี�  ด้วยการแสดง 
“ความรักและความขอบคุณ” ต่อตวัเราและผูอื้นใหม้าก ๆ” (มาซารุ เอะโมโตะ. 2005) 

เนืองจากมนุษยมี์ส่วนประกอบของนํ�าในร่างกายมากกวา่ 70 เปอร์เซนต ์คุณภาพชีวิตของ
คนเราจึงมีส่วนเกียวข้องจากนํ� าในร่างกาย จะเห็นว่าจิตของมนุษยน์ั�นนอกจากจะมีอิทธิพลต่อ
ร่างกายตวัเองแลว้ ยงัสามารถมีอิทธิพลต่อสภาพแวดลอ้ม และคนทีอยูร่อบขา้งดว้ย ถา้เราคิดในสิง
ทีดีและทาํความดี ผูที้อยู่รอบขา้งจะรู้สึกด้วยเช่นกนั และจะทาํให้เราใช้ชีวิตอยู่ในโลกไดอ้ย่างมี
ความสุข ซึ งเชือวา่ผลึกนํ�าในร่างกายเราก็จะเรียงตวักนัสวยงาม เมือนํ� าในตวัเราเปลียนไปในทิศทาง
ทีดีขึ�น ชีวติของเราก็จะเปลียนไปในทางทีดีขึ�น ร่างกายก็สามารถดูดซึมอาหารทีรับประทานเขา้ไป
ไดดี้ หรือแมแ้ต่ยาทีเราทานก็จะไดรั้บการดูดซึมทีดีดว้ย และส่งผลใหเ้รามีสุขภาพร่างกายทีสมบูรณ์
แขง็แรงและมีจิตใจงดงาม (Wanutwira, 2013) 

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ได้แสดงธรรมถึงนิยามคาํว่ารักของ “อลัเบิร์ต ไอน์สไตน์” ใน
รายการวถีิอาริยธรรม พุทธสถานราชธานีอโศก จงัหวดัอุบลราชธานี เมือวนัที 21 มิถุนายน 2558 ถึง
สิงทีอลัเบิร์ต ไอน์สไตน์ ไดค้น้พบวา่  
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“พลงัจกัรวาลนี�  มีพลงัทียิงใหญ่มาก คือ ความรัก เมือนกัวิทยาศาสตร์มองหาทฤษฎีรวม
ของจกัรวาล เขาลืมพลงัทีมองไม่เห็นซึ งมีอานุภาพสูงสุดนี� ไปเสีย ความรักคือแสงซึ งให้ความสวา่ง
แก่ผูใ้หแ้ละผูรั้บ ความรักคือแรงโนม้ถ่วง เพราะมนัดึงดูดคนบางคนเขา้หาคนอืน ความรักคืออาํนาจ 
เพราะมนัทวีคูณสิงทีดีทีสุดทีเรามี และช่วยให้มนุษยชาติไม่ดบัสูญไปในความเห็นแก่ตวัอย่างมืด 
บอดของตนเอง ความรักคลีคลายเผยตวัออกมา เรามีชีวิตอยู่และตายเพือความรัก ความรักคือ  
พระเจา้ และพระเจา้คือความรัก พลงันี�อธิบายทุกสิงทุกอยา่งและให้ความหมายแก่ชีวิต นีคือตวัแปร
ทีเรามองขา้มมาเนินนานจนเกินไป ทีเรากลวัความรัก อาจเป็นเพราะมนัเป็นพลงังานเพียงอยา่งเดียว
ในจกัรวาล ทีมนุษยย์งัไม่รู้จกัขบัเคลือนไดต้ามใจปรารถนา เพือให้มองเห็นภาพความรักได ้พ่อจึง
ขอแทนค่าสมการทีขึ� นชือทีสุดของพ่ออย่างง่าย ๆ แทนทีจะเป็น E (พลังงาน) = mc2 (มวล x 
ความเร็วแสง)2 ถา้เรายอมรับวา่พลงังานทีจะเยียวยาโลกได ้สามารถไดม้าโดยผา่นความรักคูณดว้ย
ความเร็วแสงยกกาํลงั 2 เราก็จะไดข้อ้สรุปวา่ ความรักเป็นพลงัทีทรงอานุภาพทีสุดทีมีอยู ่เพราะมนั
ไม่มีขีดจาํกดั หลงัจากทีมนุษยชาติประสบความลม้เหลวในการใชแ้ละควบคุมพลงังานอืน ๆ ใน
จกัรวาลทีขดัขวางเราแลว้ จึงเป็นเรืองเร่งด่วนทีเราจะหล่อเลี�ยงตวัเองดว้ยพลงังานอีกประเภทหนึ ง 
หากเราตอ้งการให้ Species ของเราอยู่รอด หากเราตอ้งการคน้หาความหมายของชีวิต หากเรา
ตอ้งการช่วยโลกและสิงมีชีวติทีมี Sense รับรู้ซึ งอาศยัอยูใ่นโลกแลว้ละก็ ความรัก คือคาํตอบเดียวที
มี เราอาจจะยงัไม่พร้อมทีจะผลิตระเบิดรัก ซึ งเป็นอุปกรณ์ทีมีแสนยานุภาพพอทีจะทาํลายความ
เกลียดชัง ความเห็นแก่ตวัและความโลภ ซึ งย ํายีโลกได้อย่างราบคาบ แต่ทุกคนก็มีเครืองกาํเนิด
ความรักเล็ก ๆ อนัทรงพลงัอยูใ่นตวั ซึ งรอคอยการปลดปล่อยพลงังานออกมา เมือเราเรียนรู้ทีจะให้
และรับพลังงานจกัรวาลนี�  เราก็จะพิสูจน์ได้ว่า ความรักพิชิตทุกสิ งทุกอย่าง สามารถก้าวข้าม 
ทุกอยา่ง ไม่วา่สิงใด ทั�งนี�  เพราะความรัก คือแก่นแทแ้ห่งชีวติ (Einstein A. 1980) 

 

ทฤษฎสุีขภาวะแบบขั!วตรงกนัข้าม 
หลักการปรับสมดุลร้อนเย็นในแพทยแ์ผนจีน คือ พิษความแห้ง ถือเป็นเหตุก่อโรคที

เป็นหยาง การแพทยแ์ผนจีนเชือว่าคนกบัสิ งแวดล้อมจะมีปฏิสัมพนัธ์กนัตลอดเวลา ฉะนั�น  
หยิน หยางคือความสมดุลของคนกบัสิงแวดลอ้มทุก ๆ อย่าง หยิน คือ สิงทีเป็นลกัษณะความเยน็ 
ความสงบนิง อยูใ่นส่วนทีเป็นมืด หรือวา่สิงทีตกลงมา ส่วนหยาง คือ ความวอ่งไว (Active) เป็นสิง
ทีเป็นความร้อน สิงทีลอยขึ�นขา้งบน คุณลกัษณะของพิษความเยน็ จดัเป็นพิษก่อโรคประเภทหยิน 
(ธวชั บูรณถาวรสม. 2551: 101-109) 

หยิน-หยาง เป็นทฤษฎีพื�นฐานทางการแพทยข์องจีนทีอาศยัคุณสมบติัของหยิน-หยาง  
มาอธิบายร่างกายมนุษย ์โดยอกัขระ “หยิน” หมายถึงเยน็หรือทีร่ม ส่วน “หยาง” หมายถึง ร้อนหรือ
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ทีแจง้ “หยิน-หยาง เป็นดา้นของสรรพสิงทีตรงกนัขา้ม ดา้นทั�งสองนี� จะต่อตา้นกนั ขณะเดียวกนัก็
ควบคุมและเป็นเอกภาพแก่กนั” สรรพสิงทีปรากฏอยู่ในจกัรวาลนี�ประกอบดว้ยหยิน-หยางทั�งสิ�น 
หยิน-หยางเหล่านี�มีการเปลียนแปลงเกียวเนืองสัมพนัธ์ซึ งกนัและกนัตลอดเวลา และการ
เปลียนแปลงนี� เองทีเป็นตวักาํหนดปรากฏการณ์ธรรมชาติทั�งปวง รวมถึงการเจริญเติบโตและการ
เปลียนแปลงของชีวิตมนุษย ์โดยทัวไป “หยาง” หมายถึง ดวงอาทิตย ์ฟ้า กลางวนั ไฟ ความร้อน 
ความแห้ง แสงสว่าง บวก ฯลฯ “หยิน” หมายถึง ดวงจนัทร์ ดิน กลางคืน นํ� า ความเยน็ ความชื�น 
ความมืด ลบ ฯลฯ  
 
ตารางที 2 ความหมายของหยิน-หยาง ในลกัษณะทีเป็นคู่ตรงกนัขา้ม โดยโครงการพฒันาเทคนิค

การทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และ มูลนิธิสาธารณสุขกบัการ
พฒันา  

 

ชนิด อวกาศ เวลา 
ฤดู 

กาล 
เพศ 

อุณห 

ภูม ิ

นํ!า 

หนัก 

ระดบั

ความ

สว่าง 

ลกัษณะการเคลื�อนไหว 

หยนิ ดิน 
กลาง 
คืน 

ใบไม้
ร่วง
หนาว 

หญิง เยน็ หนกั มืด ลง 
หดเขา้
หาภาย 
ใน 

ความ
สงบ
นิงที
เป็น 
สมั 
พทัธ์ 

ความ
ตาย 

หยาง ฟ้า 
กลาง 
วนั 

ใบไม้
ผลิ 
ร้อน 

ชาย ร้อน เบา สวา่ง ขึ�น 

กระ 
จาย 
ออกสู่
ภาย 
นอก 

การ
เคลือน 
ทีชดั 
เจน 

ความ
มี
ชีวติ 

  
เมือใดก็ตามทีสภาวะหนึงสภาวะใดเกิดขึ�นแลว้ ทาํให้การเกิดและการสลายของหยิน-หยาง

ผิดปกติหยิน-หยางจะเสียสมดุล เป็นเหตุให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บขึ�น และในสภาวะเจ็บไขน้ั�น ย่อมมี
การเกิดและการสลายของหยิน-หยางเขา้มาเกียวขอ้ง หากหยางมีปริมาณมากเกินไปจะทาํให้หยิน
อ่อนกาํลงัลง และในทาํนองกลบักนั ถา้หยนิมากเกินไป ก็จะเป็นอุปสรรคขวางกั�นหยาง 
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ในเงือนไขทีแน่นอนหยนิ-หยาง สามารถแปรกลบักนัได ้เช่น หยางทีมากเกินไปสามารถ
แปรเป็นหยนิได ้หรือหยนิทีมากเกินไปสามารถแปรเป็นหยางได ้ 

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

ภาวะของพิษไขแ้ละความร้อนสูงในร่างกาย เป็นสาเหตุให้ร่างกายใช้พลงังานมากเกิน
ปกติจนเกิดอาการตวัเยน็ (อุณหภูมิของร่างกายลดลง) อย่างกะทนัหันได ้มีอาการกระสับกระส่าย 
หน้าขาวซีด แขนขาเย็น หายใจขดั ชีพจรเตน้เบา อาการดงักล่าวนี� เป็นอาการของความเย็นมาก
เกินไป นันคือ ร่างกายเปลียนจากสภาพหยาง (ร้อน) สู่สภาพหยนิ (เยน็) 

เมือร่างกายมีการเปลียนแปลงมาถึงขึ�นนี� แลว้ หากไดรั้บการดูแลรักษาอย่างถูกตอ้งสามารถ
กลบัคืนสู่ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นขึ�น หน้าไม่ซีด ชีพจรเตน้แรงขึ�น สภาพหยางของร่างกาย
ค่อย ๆ กลบัคืนสู่สมดุล นีคือตวัอยา่งทีสภาพร่างกายเปลียนจากหยนิเป็นหยาง 

ความสมดุลของหยิน-หยาง หยินและหยางในร่างกายมนุษย์ไม่ตายตวัแน่นอน แต่มีการ
เปลียนแปลงตลอดเวลา เมือใดก็ตามทีสมดุลของมนัถูกทาํลาย หรือมีการเปลียนแปลงผูน้ั�นจะมี
อาการป่วย หากไม่สามารถแกไ้ขสมดุลนั�นให้กลบัสู่สภาวะปกติได ้ในทีสุดก็จะตาย ดงันั�นจึงตอ้ง
รักษาสมดุลหยนิ-หยางในร่างกายใหป้กติ ขณะเดียวกนัตอ้งปรับสมดุลร่างกายกบัสิงแวดลอ้มดว้ย 

สภาพสมดุลหยิน-หยาง หมายถึง ร่างกายของคนทั� งภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ของอวยัวะภายในอยูใ่นภาวะสมดุลคงที  

ถา้หยิน-หยางเกิดผิดปกติขึ�นไม่ว่าทางใดทางหนึ ง จะทาํให้ฝ่ายหนึ งเพิมหรือขณะทีอีก
ฝ่ายหนึงอ่อนแอลง เช่น ถา้หยางมากเกิน จะเกิดโรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ 

สภาพหยางมากเกินในทีนี�  หมายถึง การทีร่างกายของคนสนองตอบอยา่งแรงต่อโรคภยั
ไขเ้จ็บ ทาํให้เกิดอาการร้อน เช่น มีไข ้ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํ� า ทอ้งผูก เบาขดัและสีเขม้ ลิ�นแดง 
ชีพจรเตน้เร็ว 

สภาพหยนิมากเกิน หมายถึง สภาพทีร่างกายบางส่วนอ่อนแอลงกวา่ปกติ ทาํใหเ้กิดอาการ
เยน็ เช่น มือทา้เยน็ ตวัเยน็ หนาวสัน ไม่กระหายนํ�า ลิ�นขาวซีด 

การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้อน) เราก็ใหย้าเยน็ ถา้โรคเกิดจากสภาพหยินมาก
เกิน (เยน็) ก็ให้ยาร้อนหรือยาขบัเยน็ เพือปรับหยิน-หยางให้เขา้สู่สภาวะสมดุล (โครงการพฒันา
เทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา. 
2541 : 1-12) 
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หลกัพื�นฐานในการรักษาโรคของแพทยแ์ผนจีนโดยทัวไป ไดแ้ก่ 
1. การรักษาเมือยงัไม่เป็นโรค (มีความหมายทํานองเดียวกับการป้องกันโรคของ

การแพทยแ์ผนปัจจุบนั) 
2. การพยงุปัจจยัภายในขจดัปัจจยัภายนอก 
3. การรักษาทัวร่างกาย : ทศันะองค์รวม ในการรักษาโรค ไม่เพียงแต่ต้องดูเฉพาะ

ตาํแหน่งทีเป็นโรคยงัตอ้งสังเกตทั�งร่างกายดว้ย ทาํนองเดียวกนัก็ไม่สามารถดูทั�งร่างกาย (ส่วนรวม) 
แลว้ละเลยเฉพาะตาํแหน่งไป 

4. การรักษาทั�งเปลือกและแก่น “เปลือก” กบั “แก่น” เป็นสิงทีตรงกนัขา้ม ใช้อธิบาย
ความสัมพนัธ์หลกั-รองของโรค 

 
ตารางที 3 ความสัมพนัธ์ของเปลือก-แก่น 
 

สิ�งที�พจิารณา สิ�งที�เป็นแก่น สิ�งที�เป็นเปลอืก 

- พิ จ า รณ า จา ก ปั จ จัย
ภายในและปัจจยัภายนอก 
- พิจารณาจากโรค 
- ในกรณีทีมีหลายโรค 
- ตาํแหน่งของโรค 
- สาเหตุของโรค 

ปัจจยัภายใน 
 
สาเหตุของโรค 
โรคทีเป็นก่อน 
อวยัวะภายใน 
สาเหตุจากภายใน 

ปัจจยัภายนอก 
 
อาการ 
โรคทีเป็นหลงั 
ร่างกายภายนอก 
สาเหตุจากภายนอก 

 
โดยทัวไปแลว้พอจะสรุปเป็นหลกัไดว้า่ การรักษาโรคมุ่งรักษาทีแก่น โรคเฉียบพลนัรักษา

ทีเปลือก โรคเรื� อรังรักษาทีแก่น รักษาทั�งเปลือกและแก่นพร้อมกนั ถ้าอาการของโรคค่อนขา้ง
ซบัซอ้น อาการทั�งเปลือกและแก่นต่างก็เฉียบพลนัรุนแรง จะใชว้ิธีใดวิธีหนึงไม่ได ้ตอ้งใชว้ิธีรักษา
ทั�งเปลือกและแก่นไปพร้อม ๆ กนั 

การรักษาโรคของแพทยแ์ผนจีน 2 ลกัษณะ ไดแ้ก่ 
1. การรักษาแบบขดัแยง้และการรักษาแบบไม่ขดัแยง้ 

การรักษาแบบขดัแยง้ : รักษาตามหลกัพิจารณาจากอาการของโรค โดยใช้ยาทีมีฤทธิ[
ตรงกนัขา้มกบัลกัษณะอาการโรคและใหผ้ลทาํลายโรคนั�น เช่น เป็นโรคเยน็ให้ยาร้อน เป็นโรคร้อน
ให้ยาเย็น โรคพร่องให้ยาบาํรุง โรคแกร่งให้ยาขบัร้อนหรือยาถ่าย เป็นการรักษาโดยใช้ยาทีมี
คุณภาพตรงขา้มกนั  
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การรักษาแบบไม่ขดัแยง้ : รักษาตรงขา้มกบัหลกัตรงขา้ม กบัการรักษาแบบขดัแยง้ เป็น
การรักษาโรคโดยเลือกใชย้าทีมีคุณสมบติัเหมือนกบัอาการของโรคกลบัไปรักษาโรคนั�น การรักษา
วิธีนี� เหมาะกบัโรคทีมีอาการค่อนขา้งจะสลบัซับซ้อน ลกัษณะและอาการของโรคทีแสดงออกมา 
ไม่ตรงกนั 

การรักษาแบบไม่ขดัแยง้ทีใช้มาก ไดแ้ก่ อาการโรคเยน็ ใชย้าเยน็ อาการโรคร้อน ใชย้าร้อน 
อาการอุดตนัไม่คล่อง ใชว้ธีิอุดกลบัรักษา อาการถ่าย ใชย้าถ่าย 

2. การพิจารณาดา้นตวัผูป่้วย เวลา ฤดูกาลและภูมิประเทศ 

โรคเดียวกันใช้วิธีต่างกัน โรคต่างกันใช้วิธีเดียวกัน โรคมักมีอาการสลับซับซ้อน  
โรคชนิดเดียวกนัเนืองจากพยาธิสภาพและการดาํเนินของโรคต่างกนั อาการทีปรากฏจึงแตกต่างกนั 
ฉะนั�น การรักษาจึงตอ้งกาํหนดใหถู้กตอ้ง เรียกวา่ “รักษาโรคเดียวกนัใชว้ธีิต่างกนั” 

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

การปรับสมดุลร้อนเยน็ตามหลกัแมคโครไบโอติกส์ คือ การสร้างความสมดุลทุกดา้นของ
ชีวิตและธรรมชาติ ทั� งด้านกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ชีววิทยา นิเวศวิทยา เป็นการดําเนิน
ชีวติประจาํวนั โดยเฉพาะเรืองการดืม การกิน ใหส้อดคลอ้งกบัธรรมชาติทีอยูอ่าศยั เพือให้มีสุขภาพ
ดีเตม็เปี ยมไปดว้ยพลงัแห่งชีวติ (Vitality) มีชีวิตชีวา มีความสุขและมีอิสรภาพ หากใครสามารถดืม
กินในชีวิตประจาํวนัตามกฎของธรรมชาติ ชีวิตย่อมประสบกบัสุขภาพดีและมีความสุข ในทาง
ตรงกนัขา้ม หากใครไม่ดืมกินในชีวิตประจาํวนัตามกฎของธรรมชาติ ผูน้ั�นย่อมประสบกบัทุกข์
สุขภาพ อนัได้แก่ โรคภยั ความเจ็บปวด ภยัพิบติั ชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์ ไร้อิสรภาพ นีคือ ความ
ยุติธรรมของธรรมชาติ สิ งทีเป็นปฏิปักษ์และส่งเสริมกัน สามารถแบ่งออกเป็นหยินกับหยาง 
(โอภาส ภูชิสสะ, สุพินดา ศิริขนัธ์ และนวนนัทน์ กิจทว.ี 2550 : 25-33) 

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

เอื�อเฟื� อเผือแผ่ การเสียสละเวลา สิ งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพือสาธารณประโยชน์  
เป็นจิตใจทีมีความสุขเมือไดท้าํความดี การช่วยเหลือผูอื้นและสังคมเพือใหผู้อื้นมีความสุขดว้ยความ
สมคัรใจและไม่หวงัผลตอบแทน จิตสาธารณะ (Public Mind) หมายถึง พฤติกรรมหรือการกระทาํ
ของบุคคลทีเกิดขึ�นโดยความสมคัรใจ ปรารถนาทีจะช่วยเหลือ ช่วยแก้ไขปัญหาให้แก่ผูอื้นหรือ
สังคมและตระหนกัถึงความรับผิดชอบต่อสังคม ดว้ยการเอาใจใส่ดูแล และมีส่วนร่วมในการอาสา
ทาํประโยชน์เพือส่วนรวม จิตสานึกสาธารณะ (Public Consciousness) หมายถึง ความตระหนกัของ
บุคคลถึงปัญหาทีเกิดขึ�นในสังคม คาํนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม มีสํานึกในระบบคุณธรรม และ
จริยธรรมทีดีงามรู้จกัเอาใจใส่เป็นธุระ ปรารถนาทีจะช่วยเหลือสังคม ตอ้งการแก้ไขปัญหาของ
สังคม ดว้ยการเขา้ไปมีส่วนร่วมในเรืองของส่วนร่วมทีเป็นประโยชน์ต่อสังคม (วิภาพร เกิดท่าไม.้ 
2555 : 11-12) 

ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์ ไดส้รุปความหมายของจิตอาสา วา่หมายถึง ความสาํนึกของบุคคล
ทีมีต่อสังคมส่วนรวม โดยการเอาใจใส่และการช่วยเหลือ ผูที้มีจิตอาสาจะแสดงออกซึ งพฤติกรรมที
อาสาทาํประโยชน์เพือส่วนรวม เช่น การเสียสละเงิน สิงของ แรงกาย และสติปัญญาเพือช่วยเหลือ
ผูอื้นและสังคมโดยไม่หวงัผลตอบแทน ซึ งมีความหมายเหมือน ทาน การอาสาสมคัร จิตสํานึก
สาธารณะ จิตสาํนึกทางสังคม จิตสาธารณะ (ณฐัณิชากร ศรีบริบูรณ์. 2550) 

อาตีก๊ะ จรัลศาส์น ไดก้ล่าววา่ อาสาสมคัร คืออาสาสมคัรทีมีอุดมคติหรืออุดมการณ์ มีจิต
และวญิญาณของอาสาสมคัรและมีคุณธรรม อาสาสมคัรควรยดึถืออุดมคติของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ 
อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก ทีวา่ “ประโยชน์ของเพือนมนุษยเ์ป็นกิจทีหนึ ง ประโยชน์ส่วนตวั
เป็นกิจทีสอง” กล่าวคือ ถือประโยชน์ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน อาสาสมคัรควรมี
ศรัทธาในการเป็นอาสาสมัครเพือช่วยเหลือผูอื้นตามกระแสพระราชดํารัสพระบาทสมเด็จ 
พระเจา้อยูห่วัทีวา่ “อาสาสมคัรจะตอ้งระลึกอยูเ่สมอวา่ศรัทธาในงานอาสาสมคัรเพือช่วยเหลือผูอื้น
นั�นเกิดขึ�นดว้ยตนเอง ตนมีความรู้สึกเห็นชอบในงานอาสาสมคัร มีศรัทธาทีจะทาํงาน มีเวลาทีจะ
ปฏิบติังาน และพร้อมทีจะเป็นอาสาสมคัร” (อาตีก๊ะ จรัลศาส์น. 2550)  

สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั ได้ให้ความหมายอาสาสมคัร 
หมายถึงบุคคลทีมุ่งทาํงานเพือบริการ และอุทิศตนโดยไม่ตอ้งการค่าตอบแทนเป็นเงินเป็นทอง  
ไม่ตอ้งมีการจ่ายให้กบัการทาํงานนั�น ๆ แต่อย่างใด อาสาสมคัรเต็มใจในการอาสาเพืองานนั�น
โดยตรง จิตวิญญาณอาสาสมคัร (Spirit of Voluntarism) คือการมีจิตใจทีเสียสละ ทาํงานดว้ยความ
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สมคัรใจ เพือเห็นแก่ประโยชน์ของผูอื้น ประชาชนและสังคม โดยไม่หวงัผลตอบแทนทีเป็นเงิน
หรือวตัถุ หรือผลประโยชน์ส่วนตน (สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 
6-9) 

กระทรวงพฒันาสังคมและความมันคงของมนุษย ์ไดนิ้ยามความหมายอาสาสมคัรทีพึง
ประสงคว์า่ ตอ้งมีจิตวิญญาณของอาสาสมคัร เป็นผูป้ฏิบติังานดว้ยความสมคัรใจเพือประโยชน์แก่
ประชาชน สังคมและประเทศชาติโดยไม่หวงัสิ งตอบแทน เป็นผูมี้อุดมการณ์โดยถือประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน ทาํงานดว้ยความเสียสละ กระตือ รือร้น เอื�ออาทร บริสุทธิ[ ใจ 
และมีศรัทธาทีจะทาํงานอาสาสมคัร (กระทรวงพฒันาสังคมและความมันคงของมนุษย.์ 2550) 

ความหมายของลกัษณะจิตอาสาในมิติทางศาสนา ประกอบดว้ยการมีความรับผิดชอบ  
มีความเมตตา มีการดูแลเอาใจใส่ซึ งกนัและกนั การมีใจเป็นกลาง และการให้โดยไม่หวงั
ผลตอบแทน ซึ งองค์ประกอบเหล่านี� เป็นหลักพื�นฐานตามหลักศาสนาทีสอนให้คนเป็นคนดี  
โดยกระทาํดว้ยความบริสุทธิ[ ใจ ไม่วา่จะเป็นการให้ดา้นใดก็ตามก่อให้เกิดการส่งเสริมเกื�อกูลซีงกนั 
และใหก้บัผูที้อยูร่อบขา้งใหมี้ความสุข (ดวงทิพย ์อนัประสิทธิ. 2555 : 19)  

จากการทบทวนความหมายจิตอาสาดงักล่าวข้างต้น สรุปได้ว่า จิตอาสา เป็นผูที้มีจิต
วิญญาณหรือจิตสํานึกแห่งความเสียสละ เอื�อเฟื� อเผือแผ่ มีศรัทธา เมตตาและปรารถนาในการ
ช่วยเหลือผูอื้นและสังคม ช่วยแกไ้ขปัญหาให้แก่ผูอื้นหรือสังคม และตระหนกัถึงความรับผิดชอบ
ต่อสังคม เพือใหผู้อื้นหรือสังคมมีความสุขดว้ยความสมคัรใจโดยไม่หวงัผลตอบ แทนใด ๆ อาสาทาํ
ประโยชน์เพือส่วนรวม โดยมีการเสียสละทั� งเวลา สิ งของ เงินทอง แรงกาย สติปัญญา เพือ
สาธารณประโยชน์ เป็นจิตใจทีมีความสุขเมือไดท้าํคุณความดี 

แนวคิดทฤษฎเีกี�ยวกบัแรงจูงใจ 
แรงจูงใจ (Motivation) คือ สิงซึ งควบคุมพฤติกรรมของมนุษย ์อนัเกิดจากความตอ้งการ 

(Needs) พลงักดดนั (Drives) ความปรารถนา (Desires) หรือ ความมุ่งหวงั (Expectency) ทีจะ
พยายามดิ�นรนเพือให้บรรลุผลสําเร็จตามวตัถุประสงค์ ซึ งอาจจะเกิดมาตามธรรมชาติหรือจากการ
เรียนรู้ก็ได้ แรงจูงใจเกิดจากสิงเร้าทั�งภายในและภายนอกตวัของบุคคลนั�น ๆ ภายในได้แก่ 
ความรู้สึกตอ้งการหรือขาดอะไรบางอยา่ง จึงเป็นพลงัชกัจูงหรือกระตุน้ให้มนุษยป์ระกอบกิจกรรม
เพือทดแทนสิงทีขาดหรือตอ้งการนั�น ส่วนภายนอกไดแ้ก่ สิงใดก็ตามทีมาเร่งเร้า นาํช่องทาง และมา
เสริมสร้างความปรารถนาในการประกอบกิจกรรมในตวัมนุษย ์ซึ งแรงจูงใจนี� อาจเกิดจากสิงเร้า
ภายในหรือภายนอก แต่เพียงอยา่งเดียว หรือทั�งสองอยา่งพร้อมกนัได ้โดยอาจกล่าวไดว้า่ แรงจูงใจ
ทาํให้เกิดพฤติกรรมซึ งเกิดจากความตอ้งการของมนุษย ์ซึ งความตอ้งการเป็นสิงเร้าภายในทีสําคญั
กบัการเกิดพฤติกรรม นอกจากนี� ยงัมีสิงเร้าอืน ๆ เช่น การยอมรับของสังคม สภาพบรรยากาศที 
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เป็นมิตร การบงัคบัขู่เขญ็ การใหร้างวลัหรือกาํลงัใจหรือการทาํใหเ้กิดความพอใจ ลว้นเป็นเหตุจูงใจ
ใหเ้กิดแรงจูงใจได ้(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2557) 

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

 ทฤษฎีนี� ให้ความสําคญักับประสบการณ์ในอดีต (Past Experience) ว่ามีผลต่อ
แรงจูงใจของบุคคลเป็นอยา่งมาก ดงันั�นทุกพฤติกรรมของมนุษยถ์า้วิเคราะห์ดูแลว้จะเห็นวา่ไดรั้บ
อิทธิพลทีเป็นแรงจูงใจมาจากประสบการณ์ในอดีตเป็นส่วนมาก โดยประสบการณ์ในดา้นดีและ
กลายเป็นแรงจูงใจทางบวกทีส่งผลเร้าให้มนุษยมี์ความตอ้งการแสดงพฤติกรรมในทิศทางนั�นมาก
ยิงขึ�น ทฤษฎีนี� เนน้ความสาํคญัของสิงเร้าภายนอก (Extrinsic Motivation) 

2. ทฤษฎกีารเรียนรู้ทางสังคม (Social Learning View of Motivation) 

 ทฤษฎีนี� เห็นว่าแรงจูงใจเกิดจากการเรียนรู้ทางสังคม โดยเฉพาะอย่างยิงการสร้าง
เอกลกัษณ์และการเลียนแบบ (Identification and Imitation) จากบุคคลทีตนเองชืนชม หรือคนทีมี
ชือเสียงในสังคม จะเป็นแรงจูงใจทีสาํคญัในการแสดงพฤติกรรมของบุคคล 

3. ทฤษฎพีุทธินิยม (Cognitive View of Motivation) 

 ทฤษฎีนี� เห็นว่าแรงจูงใจในการกระทาํพฤติกรรมของมนุษยน์ั�นขึ�นอยู่กบัการรับรู้ 
(Perceive) สิงต่าง ๆ ทีอยู่รอบตวั โดยอาศยัความสามารถทางปัญญาเป็นสําคญั มนุษยจ์ะไดรั้บ
แรงผลกัดนัจากหลาย ๆ ทางในการแสดงพฤติกรรม ซึ งในสภาพเช่นนี�  มนุษยจ์ะเกิดสภาพความ 
ไม่สมดุล (Disequilibrium) ขึ�น เมือเกิดสภาพเช่นว่านี� มนุษยจ์ะตอ้งอาศยัขบวนการดูดซึม 
(Assimilation) และการปรับ (Accommodation) ความแตกต่างของประสบการณ์ทีไดรั้บใหม่ให้เขา้
กบัประสบการณ์เดิมของตน ซึ งการจะทาํไดจ้ะตอ้งอาศยัสติปัญญาเป็นพื�นฐานทีสําคญั ทฤษฎีนี�
เนน้เรืองแรงจูงใจภายใน (Intrinsic Motivation) นอกจากนั�นทฤษฎีนี�ยงัให้ความสําคญักบัเป้าหมาย 
วตัถุประสงค์ และการวางแผน ทฤษฎีนี� ให้ความสําคญักบัระดบัของความคาดหวงั (Level of 
Aspiration) โดยทีเขากล่าวว่าคนเรามีแนวโนม้ทีจะตั�งความคาดหวงัของตนเองให้สูงขึ�น เมือเขา
ทาํงานหนึงสําเร็จ และตรงกนัขา้ม คือจะตั�งความคาดหวงัของตนเองตําลง เมือเขาทาํงานหนึงแลว้
ลม้เหลว 

4. ทฤษฎมีานุษยนิยม (Humanistic View of Motivation) 

แนวความคิดนี� เป็นของมาสโลว ์(Maslow) ทีไดอ้ธิบายถึงลาํดบัความตอ้งการของมนุษย ์
โดยทีความตอ้งการจะเป็นตวักระตุน้ให้มนุษยแ์สดงพฤติกรรมเพือไปสู่ความตอ้งการนั�น ดงันี�  
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ถ้าเข้าใจความต้องการของมนุษย์ก็สามารถอธิบายถึงเรื องแรงจูงใจของมนุษย์ได้เช่นเดียวกัน  
(วกิิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2557) 

ในการทาํกิจการงานต่าง ๆ การทีบุคคลจะทาํงานของตนหรือของหน่วยงานใดก็ตาม  
จะตั�งใจทาํงานอยา่งไรหรือไม่ และจะไดผ้ลออกมาดีหรือไม่ นั�นตอ้งขึ�นอยูก่บัแรงจูงใจของเขาเป็น
สําคญั ดงันั�นผูที้แสดงพฤติกรรมจิตอาสาหรือเป็นอาสาสมคัรก็เช่นกนั ยอ่มตอ้งมีแรงจูงใจในการ
ทาํงานด้วย ดงันั�นแรงจูงใจจึงเป็นคาํสําคญัทีมีความหมายในฐานะเป็นตวักาํหนดพฤติกรรม เป็นแรง
กระตุน้หรือแรงผลกัดนัใหเ้กิดพฤติกรรม เป็นแรงทีให้พลงังานกระตุน้ร่างกายให้กระทาํพฤติกรรม 
เป็นแรงกระตุน้ทีมีการกาํหนดทิศทางไวว้่าจะทาํพฤติกรรมออกไปอย่างไร แบบใด และเป็นแรง
กระตุน้ให้บุคคลรักษาพฤติกรรมนั�นเอาไว ้(Steers & Porter. 1979 : 6 อา้งถึงใน สิทธิโชค วรานุ
สันติกูล. 2546 : 157) โดยทัวไปแรงจูงใจ ไดแ้ก่ ความตอ้งการ (Need) ความปรารถนา (Desire) 
ความมุ่งหวงั (Expectancy) หรือ พลังกดดัน (Drive) เพือให้ได้ในสิ งทีตนมุ่งหมายหรือไปสู่
เป้าหมายทีตอ้งการ 

แรงจูงใจและหรือเหตุปัจจัยในการมาเป็นจิตอาสา 

ความยดึมั�นในอุดมการณ์ 
ผูที้จะมาเป็นจิตอาสา จะเป็นผูมี้อุดมการณ์หรือมีสํานึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและ

สังคม มีความปรารถนาทีตอ้งการเห็นสังคมมีการปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมมีการเอารัดเอาเปรียบกนั
น้อยทีสุด ซึ งสังคมจะเป็นเช่นนั�นไดจ้ะตอ้งอาศยักระบวนการจดัสรรทรัพยากรและแพร่กระจาย
ให้กบัทุกคนในทุกชนชั�นของสังคมอย่างเป็นธรรมให้มากทีสุดเท่าทีจะทาํได้ แต่สิ งทีเกิดขึ�นใน
สังคมไทย เน้นการส่งเสริมการบริโภคนิยมตามแผนการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ทีมุ่งเน้นการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นสําคญั ดงันั�นปัจจยัสําคญัทีทาํให้มีจิตวิญญาณของจิต
อาสา คือ การเห็นความไม่ยุติธรรมหรือการเอารัดเอาเปรียบ (สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ 
และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 7) 

ความยดึมั�นในศาสนา 
ผูที้จะมาเป็นจิตอาสา ในบางท่านได้ยึดหลกัการทาํความดีตามหลกัคาํสอนในศาสนา  

ซึ งในประเทศไทยสามารถเห็นไดช้ดัจากหลกัพระธรรมคาํสอนในพุทธศาสนาไดส้อนให้ทุกคนทาํ
ความดี และถือว่าศาสนาเป็นรากฐานของศีลธรรมทีสร้างมนุษยขึ์�นมาไดอ้ย่างสมบูรณ์แบบ ยอ่มก็
ตอ้งมีจิตใจทีดีงาม มีความเอื�อเฟื� อ เสียสละซึ งมีความหมายคลา้ยกบัความหมายของคาํวา่ จิตอาสา 
ดงัตวัอย่างเรืองเล่าเกียวกบัพระจริยวตัรของพระพุทธเจา้ในเรืองการบาํเพ็ญประโยชน์ให้กบัผูอื้น 
ซึ งปรัชญาในทางพระพุทธศาสนา ทีมีความหนึงกล่าววา่ “ผูที้มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตวัวา่ เป็นคนมี
จิตใจไม่สะอาดหรือเรียกวา่คนสกปรก ขณะเดียวกนัก็สรรเสริญผูที้มุ่งประโยชน์แก่ผูอื้นวา่ เป็นผูมี้
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อธัยาศยักวา้งขวาง มีจิตใจบริสุทธิ[ สมลกัษณะมหาบุรุษ” ซึ งความขอ้นี� เราจะดูไดที้องคส์มเด็จพระ
สัมมาสัมพุทธเจา้ซึ งพระองคเ์องเป็นผูท้รงบาํเพญ็ประโยชน์เพือผูอื้นอยา่งแทจ้ริง โดยไม่ไดเ้ห็นแก่
ประโยชน์ส่วนพระองคเ์ลย พระองคท์รงเป็นแบบอยา่งในทางเสียสละ โดยยึดหลกัทีวา่ “การใดที
จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็พยายามทาํการนั�นให้สําเร็จลุล่วงไป แมจ้ะตอ้งเสียสละประโยชน์
ส่วนตนไปบา้ง ก็ไม่ควรนาํมาคาํนึงถึง” ซึ งในทางพุทธวจนะภาษิตก็กล่าวไวว้า่ “จเช มตฺตาสุข ํธีโร 
สมฺปสฺสํ วิปุล ํสุข ํนกัปราชญ์พึงสละสุขพอประมาณเสีย เมือเห็นสุขไพบูลย”์ (ขุ.ธ.25/31) (ธรรม 
ภทัรภิกข.ุ 2522) 

พระไพศาล วสิาโล ไดก้ล่าวในหนงัสือ “เมือดอกไมบ้านสะพรังทั�งแผน่ดิน” วา่ จิตอาสา
นั�นมีอยู่ในทุกคนอยู่แลว้ เพราะทุกคนลว้นมีความปรารถนาทีจะทาํความดี แต่บางครั� งความดีนั�น
อาจถูกสกดักั�นดว้ยความกลวั เช่น กลวัวา่จะทาํไม่ได ้กลวัคนหวัเราะเยาะ กลวัพ่อแม่ไม่เขา้ใจ หรือ
กลวัวา่จะทาํมาหากินสู้คนอืนไม่ได ้แต่ถา้คนเรายอมให้ความกลวัครอบงาํก็จะไม่มีวนัเติบโตหรือ
กา้วสู่ชีวิตใหม่ได ้ซึ งการมีจิตอาสานั�นเกิดจากสาเหตุหลกั ๆ (ปิยะนาถ สรวิสูตร. 2552 : 37 อา้งถึง
ใน พระไพศาล วสิาโล. 2550) ดงัต่อไปนี�  

1. เกิดจากความรู้สึกสงสาร เนืองจากพบเห็นผูที้มีความเดือดร้อนมากกว่าตนเองและ
อยากทีจะหาทางช่วยเหลือผูอื้นในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การอยากบริจาคเงิน หรือสิงของเพือช่วยเหลือ 
เป็นตน้  

2.  เกิดจากประสบการณ์ทีไดช่้วยเหลือผูอื้นดว้ยตนเอง และไดรั้บความสุขจึงอยากช่วย 
เหลือผูอื้นอีก  

3. เป็นความรู้สึกต่อเนือง เมือบุคคลไดรั้บการช่วยเหลือและรู้สึกประทบัใจ จึงอยากทาํ
สิงดี ๆ เพือผูอื้นบา้ง (พระไพศาล วสิาโล. 2550) 

จิตอาสาทีทาํงานดว้ยหลกัการของการยดึมันในหลกัศาสนา และตอ้งการทาํงานเพือลดละ
ตวัตน หรือเขา้ถึงการปล่อยวางทางวตัถุ สิงของ ขา้วของ เงินทอง และเครืองใชต่้าง ๆ ทีจาํเป็นต่อ
การดาํรงชีพ เพือใหส้ามารถเขา้ถึงความสุขทีลึกซึ� งแทจ้ริงกวา่นั�น จิตอาสาเหล่านี� จึงมุ่งอุทิศแรงกาย
แรงใจ และทรัพยสิ์นเพือบริจาคเป็นทาน มีนํ� าใจเสียสละความสุขส่วนตวัเพือประโยชน์ของผูอื้น 
โดยจิตอาสาทีไดศึ้กษาและเขา้ใจในหลกัธรรมคาํสอนของศาสนา จะหาหลกัธรรมประจาํใจเพือเป็น
เป้าหมาย หรือเครืองมือในการเดินทางไปสู่บั�นปลายของชีวิต และพยายามหาหนทางทีจะอุทิศตน 
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อผูอื้นทีเจ็บป่วยและยากไร้ ดอ้ยโอกาสกว่าตน 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 8) 
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ค่านิยมบางประการ 

การอุทิศตนมาเป็นจิตอาสาในบางคน อาจมาจากค่านิยมบางประการทีมีอยูภ่ายในความ 
รู้สึกนึกคิดของบุคคลนั�น ๆ ซึ งอาจเป็นค่านิยมทีไดรั้บการพฒันาหรือหล่อหลอมมาจากครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา หลกัธรรมคาํสอนในศาสนา การเฝ้าสังเกตและการตั�งคาํถามกบัความเป็นไปใน
สังคม หรือการได้อ่านประวติัชีวิตของนักพฒันา หรือบุคคลทีเป็นแบบอย่างในใจ โดยค่านิยม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

1) การเสียสละ การจะเขา้ถึงความเสียสละได ้จาํตอ้งผา่นกระบวนการของการบงัคบัจิต
ให้ลด ละ สละ เลิก วิถีความสุขส่วนตัว การบริจาคทรัพย์สิน เงินทอง เวลา และอาจรวมถึง
ความสัมพนัธ์กบัสมาชิกในครอบครัว เพือุทิศตนมาทาํงานอาสาโดยสมคัรใจ 

2) ความมันคงทางจิตใจ จะตอ้งมีความหนกัแน่น อดทน และความมันคงอยา่งสูงทางใจ 
ถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะการทาํงานทีเปลียนเป้าหมายจากการรับผลตอบ 
แทนเป็นตวัเงิน มาเป็นการบาํรุงความเชือและความยดึถือในสิงทีตนศรัทธาหรืออุดมการณ์ของตน 

3) ความสามารถในการรักษาสมดุล ตอ้งสามารถรักษาความสมดุลระหวา่งความตอ้งการ
เชิงเศรษฐกิจทีสนองรับต่อความตอ้งการทางกาย และความตอ้งการทีจะบรรลุอุดมการณ์ภายใน 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และ อภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 8) 

ผูที้มาอุทิศตนเป็นจิตอาสา มีความตอ้งการการยอมรับจากสังคมและคนรอบขา้งในระดบัหนึง 
โดยสะทอ้นไดจ้ากการไดรั้บรางวลัในรูปของวตัถุสิงของ โล่ห์ประกาศเกียรติคุณ หรือการไดรั้บ
การยกยอ่งชมเชย การยอมรับในความสามารถของตนเอง แต่อยา่งไรก็ตามการไดรั้บการยอมรับนี� มี
แนวคิดวา่เป็นการสร้างตวัตนให้กบัมนุษยแ์ทนทีจะเป็นการลดตวัลดตนอนัเป็นแนวทางการบรรลุ
ถึงความสุขอนัแตกต่างจากทรัพยสิ์นเงินทอง ทีเป็นความตอ้งการอนัเป็นแรงขบัจากภายใน  
(ฉตัรวรัญ องคสิงห์. 2550) 

การทาํงานจิตอาสา จึงเป็นการทาํงานเพราะมีความรัก มีความสุขในการทาํงาน ได้มี
โอกาสสร้างสรรงานอยา่งทีตอ้งการ หากจะมีการยอมรับในผลงานก็นอ้มรับมนัอยา่งมีสติ แต่ถา้ดี
ไม่มีหรือไม่มาถึงก็ไม่ควรคิดถึง ความตอ้งการทั�งหมดนั�นอยู่ทีตวังาน ทุกคนทีได้ทาํงานจะตอ้ง
เรียนรู้ถึงศิลปะ ความรักในงานทีทาํ และมีความสุขในงานโดยไม่ตอ้งได้รับการยอมรับนับถือ 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 9) 

ความเมตตา กรุณา ปรารถนาให้ผูอื้นพน้ทุกข ์และมีความสุข ความมีนํ� าใจ การช่วยเหลือ
เกื�อกูลซึ งกนัและกนั ของเหล่าจิตอาสาหรืออาสาสมคัรลว้นมีความเชือมโยงกบั “จิตอาสา” ทั�งสิ�น 
งานทีเกิดจากผูที้มีจิตอาสามีความหมายอยา่งมากกบัสังคมส่วนรวม เพราะ เป็นผูที้เอื�อเฟื� อ เสียสละ
เวลา แรงกาย แรงใจ เพือช่วยเหลือผูอื้น หรือสังคมใหเ้กิดประโยชน์และความสุขมากขึ�น อีกทั�งเป็น
การช่วยลด “อตัตา” หรือความเป็นตวัเป็นตนของตนเองให้ลงไดบ้า้ง การเป็น “จิตอาสา” ไม่วา่จะ
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เป็นงานใด ๆ ก็แลว้แต่ทีทาํให้เกิดประโยชน์ในทางบวก ลว้นแต่เป็นสิงทีเราควรทาํทั�งสิ�น คนทีจะ
เป็นอาสาสมคัรได้นั�นไม่ได้จาํกดัที วยั การศึกษา เพศ อาชีพ ฐานะ หรือขอ้จาํกดัใด ๆ ทั�งสิ�น 
หากแต่ตอ้งมีจิตใจเป็น “จิตอาสา” ทีอยากจะช่วยเหลือผูอื้นหรือสังคมเท่านั�น (ประวิตร พิสุทธิ
โสภณ. ม.ป.ป. อา้งถึงใน Lioness. 2551) 

 

แนวคดิความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม 

องคก์ารอนามยัโลก ไดนิ้ยามคาํ สุขภาพ วา่หมายถึง สุขภาวะทีสมบูรณ์ทั�งทางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั�น (องคก์ารอนามยัโลก และ 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) หรือสุขภาวะทีสมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชือมโยงกนั สะทอ้น
ถึงความเป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพทีเกื�อหนุนและเชือมโยงกนัทั�ง 4 มิติ นาํมาสู่วิสัยทศัน์
ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ คนไทยมีสุขภาวะย ังยืนหมายถึง 
คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั�งสีดา้น ไดแ้ก่ กาย จิต สังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

(1) สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายทีสมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง  
มีสิงแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

(2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจทีเป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

(3)  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดีในครอบครัว ในชุมชน ในทีทาํงาน 
ในสังคม ในโลก ซึ งรวมถึงการมีบริการทางสังคมทีดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

(4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐทีเกิดจากมีจิตใจสูง
เขา้ถึงความจริงทั�งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิงสูงสุด ซึ งหมายถึงพระนิพพาน หรือ  
พระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุด สุดแลว้แต่ความเชือทีแตกต่างกนัของแต่ละคน (นบัวรรณ เอมนุกูลกิจ. 
2552)  

ประเวศ วะสี กล่าวว่า จิตวิญาณสูงทาํให้มีสุขภาวะ (Well-being) ทุกคนเคยมี
ประสบการณ์ความสุขนี�แลว้ทั�งสิ�น ยามใดเราไม่เห็นแก่ตวั จิตใจหยอ่นคลายเป็นอิสระ มีความสุข
ในการทาํความดี เช่น เมือช่วยเหลือผูอื้นโดยไม่หวงัผลตอบแทน หรือการให้รู้สึกมีความสุขทั�งเนื�อ
ทั�งตวั ยิงเห็นแก่ตวัน้อยยิงมีสุขความสุขอนัเนืองดว้ยมีจิตวิญญาณสูง ในสภาวะทีมีจิตวิญญาณสูง
ร่างกายจะหลังสารเอน็โดรฟิน (Endorphin) ออกมา สารเอ็นโดรฟินทาํให้เกิดความสุขทั�งเนื�อทั�งตวั 
ทาํใหสุ้ขภาพดี และอายยุนื การทีร่างกายจะหลังเอ็นโดรฟินออกมาตอ้งมียีนซึ งอยูใ่น DNA อะไรที
จาํเป็นต่อการอยู่รอดของชีวิต ธรรมชาติจะเอาไปใส่ไวใ้นดีเอ็นเอซึ งเป็นรหัสทางพนัธุกรรม  
อาจกล่าวได้ว่ามิติทางจิตวิญญาณหรือทางศาสนาเป็นธรรมชาติทีอยู่ในดีเอ็นเอของมนุษยที์เดียว 
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เป็นเรืองทีขาดไม่ได ้ เพราะจาํเป็นต่อสุขภาวะ และการมีอายุยืนยาว หรืออีกนยัหนึ งอาจกล่าวว่า
มนุษยข์าดความดีไม่ได ้ถา้ขาดความเป็นมนุษยจ์ะไม่สมบูรณ์ขาดความเต็มอิม หรือความสมบูรณ์
ในตวัเอง เป็นโรคพร่องทางจิตวิญญาณ (Spiritual deficiency) มนุษยส์มยัใหม่ เพราะความคิดทาง
วตัถุ ซึ งวทิยาศาสตร์ทีเกิดขึ�นในยโุรป เมือประมาณ 400 ปีนาํมาใหท้าํใหเ้ขา้สู่ลทัธิวตัถุนิยม บริโภค
นิยม มิติทางจิตวิญญาณหดหายไป ดงัทีพูดกนัว่า พระเจ้าตายแล้ว หมายถึง มิติทางจิตวิญญาณ
หายไป ทาํให้มนุษยข์าดมิติทางลึก มีแต่ความแบนราบอยูก่บัวตัถุ ไม่มีความสุขทีแทจ้ริงทุรนทุราย
เครียด และมีพฤติกรรมเบียงเบน ความไม่สมบูรณ์ในตวัเองทาํให้ตอ้งหาอะไรมาเติม เช่น ยาเสพติด 
ความฟุ่มเฟือย ความรุนแรง ปัญหาเหล่านี�คงแกไ้ขไม่ไดต้ราบใดทีมนุษยย์งัเป็นโรคพร่องทางจิต
วญิญาณอยู ่(ประเวศ วะสี. 2552) 

เดวิด โบห์ม กล่าวว่า การคิดไดร่้วมกนัในความหมายวา่ ทุกสิงทุกอย่างทีเกิดขึ�นลว้น
เชือมโยงถึงกนัและกนั ไม่มีสิงใดทีถือว่าแยกส่วนออกจากกนั การไดก้ลบัเขา้มาทีใจของเราเอง  
เพือฟังเสียงดา้นในของตนเอง โดยผา่นวิธีการสุนทรียสนทนา (Dialogue) อีกทั�งให้มีการเชือมโยง
ต่อสังคมในการเขา้ใจผูอื้น สุนทรียสนทนานั�น ถือไดว้า่เป็นเครืองมือหนึงทีสามารถนาํมาช่วยใน
เหตุการณ์ของโลกปัจจุบนัทีเกิดขึ�น เพราะเมือเราไดเ้รียนรู้ใจตนเองไดอ้ย่างถ่องแทแ้ลว้ และยงั
สามารถเขา้ใจผูอื้นได ้ทาํใหเ้กิดการเขา้ใจซึ งกนัและกนั (David Bohm. 1996 : 11-13) 

ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า นกัฟิสิกส์ชาวสหรัฐฯ กล่าววา่ มุมมองเชิงระบบต่อชีวิต ความเป็นองค์
รวมและสุขภาพ การเดินทางไปพน้พื�นทีและเวลาและเส้นทางสู่ยุคแห่งดวงอาทิตย ์สภาวการณ์ใน
ปัจจุบนัของโลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาดา้นต่าง ๆ มากมาย อนัเนืองจากกระบวนทศัน์แบบกลไกในช่วงที 
ผา่นมา ถึงเวลาทีเป็นจุดเปลียนของโลกสู่กระบวนทศัน์ใหม่ทีเป็นองคร์วมในทุกสาขา (Capra, 2010) 

ฟริตจ๊อฟ คาปร้า ยงัไดก้ล่าววา่ ขั�นตอนแรกและสําคญัทีสุดของการบาํบดัแบบองคร์วม
คือ ทาํให้ผูป่้วยเขา้ใจธรรมชาติและระดบัความไม่สมดุลยใ์นตวัเขา ผูดู้แลควรมีทกัษะในการรักษา
ทั�งกายและใจ มีบทบาทดั�งเดิมของหมอคือ “doctor” มาจากคาํละติน docre แปลว่าสอน คือสอน
ผูป่้วยให้เขา้ใจธรรมชาติ ความเจ็บป่วยและเปลียนแปลงแผนการดาํเนินชีวิตอนัเป็นสาเหตุของ
ปัญหา เป้าหมายการบาํบดัองค์รวมอยู่ทีคนไม่ใช่ทีโรค คือการฟื� นฟูผูป่้วยให้อยู่ในภาวะสมดุล  
มีทศันะว่าผูป่้วยมีศกัยภาพรักษากายใจของตวัเอง ผูบ้าํบดัแทรกแซงน้อยทีสุด ให้การบาํบดัอย่าง
อ่อนทีสุด ลดปริมาณยาให้น้อยสุด ช่วยลดความเครียดทีรุนแรง หนุนให้ผูป่้วยมีความมันใจใน
ตนเอง วางจิตในทางทีดี (ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 114-118) 

“ความเจ็บป่วยนั�นเป็นผลจากการใช้ชีวิตทีขาดความสมดุล การใช้ความคิดมากเกินไป
โดยการขาดการออกกาํลงักาย กินอาหารไม่ถูกตอ้ง มีความกดดนัทางจิตใจเนืองจากความขดัแยง้กบั
บุคคลสิงแวดลอ้ม” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552) 
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ในปัจจุบนันี�  องค์การอนามยัโลก (WHO) ไดใ้ห้คาํนิยามของการดูแลสุขภาพแบบ 
องคร์วมวา่ “สภาวะทีมีความผาสุกของร่างกาย จิตใจและทางสังคม ซึ งกินความหมายมากกวา่คาํวา่ 
ไม่เจ็บป่วยทางกาย” ซึ งบางครั� งอาจถูกอา้งถึงในการรักษาด้วยการฝังเข็มซึ งกล่าวถึงทฤษฎีของ
ความสมดุล หยินและหยาง หรือการดูแลผูป่้วยแบบเห็นใจเอาใจใส่ ให้เวลาในการให้คาํปรึกษา
อยา่งเพียงพอและคาํวา่องคร์วมนี� ถูกใชอ้า้งถึงแมแ้ต่การรักษาทีไม่ใช่การรักษาหลกั เช่น การสวน
ลา้งลาํไส้ใหญ่ 

หลกัการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี� นั�นนอกจากการให้ความสนใจทั�งการดูแล
รักษาทางดา้นกายและจิตใจแลว้ ผูค้นยงัเฟ้นหาสิงทีดีทีสุดสําหรับตนเองซึ งการเลือกนั�นครอบคลุม
ไปถึงการรักษาแบบทางเลือกซึ งมีหลกัการทีวา่ การรักษาคือการทาํให้เกิดความสมดุลของร่างกาย
และนอกจากนั�นยงัตอ้งมีความสมดุลของร่างกายและสภาพแวดลอ้ม (Crellin and Fernando. 2002 : 
56-57) 

การเยยีวยารักษาความเจบ็ป่วยมิใช่ทางกายเท่านั�น หากยงัไดแ้ก่การเยียวยาความเจ็บป่วย
ทางจิต รวมถึงการขจดัความทุกข์ทางใจ ความเจ็บป่วยทางกายอาจเกิดขึ� นกับเรานาน ๆ ครั� ง  
แต่ความทุกขท์างใจนั�นเกิดขึ�นกบัเราเป็นนิจ จิตทีเป็นอกุศล โดยเฉพาะความเห็นแก่ตวัเป็นรากเหงา้
แห่งความทุกขท์ั�งปวงไม่วา่ทางกายหรือทางใจ ดงันั�นการบาํเพญ็เมตตาภาวนา อาทิการแผเ่มตตาจิต
ใหแ้ก่สรรพสัตว ์การไถ่ชีวิตสัตว ์รวมทั�งการนอ้มรับความทุกขข์องผูอื้นมาไวที้ตวัเราและถือวา่เรา
กาํลงัแบกรับความทุกขแ์ทนสรรพสัตวน์ั�น จึงเป็นวิธีการเยียวยาความทุกขท์ั�งกายและใจทีทรงพลา
นุภาพ การใชค้วามเจบ็ป่วย (และความทุกขช์นิดอืน ๆ รวมทั�งความตาย) มาเป็นอุบายในการเปิดใจ
ให้เราลดละความเห็นแก่ตวัและนึกถึงประโยชน์สุขของสรรพชีวิต จนละวางความยึดติดถือมันใน
ตวัตนอนัเป็นหนทางสู่ความพน้ทุกขอ์ยา่งสิ�นเชิง (ลามะโซปะ ริมโปเช. 2553)  

จริยธรรมสําหรับสหัสวรรษใหม่ในเวลาเป็นสิ งซึ งในวฒันธรรมทีวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีไดน้าํมาจากความเชือทางศาสนาเมือมีความเขา้ใจหลกัจริยธรรมในแง่ของทางเลือกที
งดงามหรือกฎหมาย กบัคาํถามทีว่าพวกเราจะกาํหนดหลกัคุณธรรมเพือเป็นแนวทางให้เราใน
ชีวติประจาํวนัของเราอยา่งไร? ท่านดาไลลามะ แสดงให้เห็นวา่ความจริงทีวา่การปฏิบติัสามารถให้
เรามีวิธีการทีจะอยู่อย่างมีความสุขและเติมเต็มชีวิตทีมีความหมาย เมือใดก็ตามทีเราคน้พบแรง
บนัดาลใจ ความเปิดกวา้งและดุลยภาพภายในตวัเอง เมือนั�นชีวิตของเราจะมีความสุขและมีคุณค่า
ต่อการดาํรงอยูอ่ยา่งแทจ้ริง (ตาร์ธาง ตุลก.ู 2551) 

วธีิเพือการเอาชนะโรคมะเร็งสําหรับผูป่้วยและครอบครัวของผูป่้วย โดยความตั�งใจทีจะ
มีชีวติอยู ่เรียนรู้ความเครียดและปัจจยัทางดา้นอารมณ์อืน ๆ ทีมีผลต่อการเกิดโรคและแพร่กระจาย
ของมะเร็ง เรียนรู้ความคาดหวงัในเชิงบวก การตระหนกัรู้ของตนเองและการดูแลตนเองวา่มีผลต่อ
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การหายจากโรค การส่งเสริมการรักษาพยาบาลด้วยเทคนิคสําหรับการเรียนรู้มีเจตคติที ดี  
การพกัผอ่น การสร้างภาพในใจ การกาํหนดเป้าหมาย การจดัการความเจ็บปวด การออกกาํลงักาย 
และการสร้างระบบการสนบัสนุนทางอารมณ์ (Oscar Carl Simonton et al. 1992 : 3-6, 10)  

เวชศาสตร์กายจิตสัมพนัธ์ (Psychosomatic Medicine) เป็นวิทยาศาสตร์แขนงหนึ ง  
มุ่งศึกษาสุขภาพในแง่ความสัมพนัธ์ระหวา่งจิตใจกบัร่างกาย ทีมีผลต่อการเกิดขึ�น ลุกลามและการ
บาํบดัความเจ็บป่วย การเจ็บป่วยทางจิตใจขึ�นอยู่กบัความสามารถของบุคคลในการสัมพนัธ์กบั
ครอบครัว มิตรสหายและสังคม จะเขา้ใจชดัเจนก็ต่อเมือเห็นวา่หน่วยชีวิตหนึง ๆ อยูใ่นสิงแวดลอ้ม
ทางสังคมลักษณะใด เห็นได้ชัดทีสุดกรณีโรคหัวใจ และปัจจุบันเชือว่าบุคลิกภาพของผูป่้วย
สัมพนัธ์กบัโรคมะเร็งดว้ย ความเจ็บป่วยของเขาไม่อาจแยกจากสภาพจิตใจ อนัเป็นการสนบัสนุน
ให้มีการผสมผสานการบาํบดัทางกายและทางใจเขา้ดว้ยกนั แมมี้การคน้ควา้และขอ้เขียนจาํนวนมาก
เกียวกบัอิทธิพลของจิตใจต่อการลุกลามและการฟื� นตวัของโรค และการคน้พบปรากฏการณ์ตอบกลบั
ทางชีวภาพ (Biofeedback phenomenon) แสดงว่าบุคคลสามารถอาศยัจิตใจโน้มนาํกระบวนการ 
ทางกายไดม้ากมายหลายประเภท แต่กลบัมีความพยายามหาวิธีเบียงเบนอิทธิพลดงักล่าวน้อยมาก 
การบาํบดัแบบกายจิตสัมพนัธ์ ผูป่้วยตอ้งตระหนักว่าตนมีส่วนทาํให้ความเจ็บป่วยเกิดขึ�น และ
ลุกลามแล้วมีส่วนร่วมในการรักษา ซึ งความคิดว่าตนเป็นเหตุนั�นมกัถูกปฏิเสธจากผูป่้วยเพราะ
อิทธิพลของความคิดแนวเดส์คาตส์ ความคิดเรืองผูป่้วยมีส่วนทาํให้ป่วยนั�นมิไดมุ้่งให้เกิดความรู้สึกผิด 
แต่เพือให้เกิดการเปลียนแปลงทีจาํเป็น ให้เห็นวา่ผูป่้วยสามารถมีส่วนร่วมในการบาํบดัรักษาดว้ย 
(ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 102-106) 

กระบวนการกายจิตสัมพนัธ์ ก่อทศันะเชิงพลวตัเกียวกบัความเจ็บป่วยว่า หน่วยชีวิตมี
ความโนม้เอียงทีจะรักษาตน เมือป่วยนอ้ย ๆ กิจกรรมทีเคยทาํสมําเสมอสะดุดลง คือร่างกายบงัคบั
ใหมี้การเปลียนแปลงจงัหวะการทาํงาน ไม่กีวนัหายไดแ้มไ้ม่มีการรักษา เมือเจ็บป่วยรุนแรงตอ้งใช้
ความพยายามมากขึ�นในการฟื� นฟูดุลยภาพอาศยัหมอหรือผูบ้าํบดั ผลทีตามมาขึ�นกบัการวางจิตใจ
ของผูป่้วยเป็นอย่างมาก มีเพียงแก้ไขทางกายภาพและจิตวิทยา หากยงัเปลียนแปลงวิถีชีวิตและ 
โลกทศัน์ของผูป่้วย การดูแลรักษาประกอบดว้ยการฟื� นฟูและรักษาดุลยภาพทีเคลือนไหวของบุคคล 
ครอบครัว และกลุ่มสังคม แต่ผูป่้วยตอ้งกระทาํการดว้ยตนเอง ไม่อาจมีผูใ้ดหยิบยืนหรือจดัหาให้ได ้
และต้องพึ งพิงกันระหว่างสุขภาพของบุคคลกับระบบสังคมและระบบนิเวศวิทยาทีแวดล้อม  
การรักษาบางส่วนเป็นเรื องส่วนตวั บางส่วนเป็นเรื องของระบบ ทั�งสามส่วนต้องสัมพนัธ์กัน
ตลอดเวลา สุขภาพของคนถูกกาํหนดดว้ยพฤติกรรม อาหารและสิงแวดลอ้มยิงกวา่อะไรอืน ปัจเจก
บุคคลมีอาํนาจและความรับผดิชอบทีตอ้งรักษาหน่วยชีวิตของเราให้สมดุลดว้ยหลกัสุขลกัษณะ คือ
การนอน อาหาร ออกกาํลงักาย การผอ่นคลาย และใชย้าบาํบดั (ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 106-111) 
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การเยียวยาซีงวินิจฉัยโรคด้วยสัญชาติญาณของตน โดยออกแบบโปรแกรมทีเฉพาะ 
แต่ละบุคคลมาเพือส่งเสริมการรักษาทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณ นอกจากนี� ยงัพิจารณาการ
เชือมโยงระหวา่งจิตวญิญาณและอารมณ์เครียดซึงโรคเฉพาะเหล่านี� เกิดขึ�นในส่วนต่าง ๆ ของระบบ
พลังงานของร่างกาย โดยนําความรู้ทีได้จากการสังเคราะห์ของศาสตร์ภูมิปัญญาโบราณของ 
สามแหล่ง-จกัระ Hindu, Christian ศีล และ Kabbalah-ตน้ไมแ้ห่งชีวิต ดว้ยโมเดลนี� คุณสามารถ
พฒันาพลงัทีซ่อนเร้นของคุณเองและสัญชาติญาณพร้อมกบัพฒันาพลงังานและจิตวิญญาณของคุณ 
(Caroline Myss. 1997 : 63 -67)  

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

วิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี สามารถทาํให้มนุษยเ์ปลียนทศันคติของตนต่อ
จกัรวาลและต่อความสัมพนัธ์ของตนต่อจกัรวาลอีกดว้ย ในยุคความทนัสมยัหรือยุคอุตสาหกรรมที
ผา่นมา คนทางฝังตะวนัออกของโลกต่างก็พยายามปรับทศันคติใหโ้นม้เอียงและเชือถือกิจกรรมการ
กระทาํตามแบบแผนของคนฝังตะวนัตกของโลก เพราะชนชาติเหล่านั�นพาเราพบแต่ความทนัสมยั 
มีเทคโนโลยีทุ่นแรงมากมาย โน้มน้าวจิตใจของเราให้ทุ่มเททุกสิ งทุกอย่างเพือบาํรุงความสุข  
มีอิทธิพลต่อการสืบทอดความรู้และอุดมการณ์ในการดาํเนินชีวิต บรรยากาศทางการเมืองการปกครอง
ของแต่ละประเทศทางฝังตะวนัออกของโลก โดยเฉพาะทวีปเอเชีย ปรากฏเป็นความปันป่วนทาง
การเมืองเกือบทุกประเทศ มีการก่อรูปและเติบโตของรัฐบาลให้มีอาํนาจสูงสุด เพือวางกฎเกณฑ์
ควบคุมชีวิตประชาชน ประชาชนตอ้งยอมสละอาํนาจอธิปไตยของแต่ละคนบางส่วน เพือจดัตั�ง
ประชาสังคมและรัฐขึ�นมา ปัญหาทีตามมาก็คือประชาชนไม่สามารถควบคุมอาํนาจอธิปไตยของ 
รัฐได ้ ในการดงักล่าวนี�  อิทธิพลการเมืองการปกครองได้ก้าวลํ� าเขา้ถึงระบบการศึกษาการจดั
กิจกรรมการเรียนรู้ในโรงเรียน ดว้ยแนวคิดทีเนน้การพฒันาทางวตัถุมากกวา่จิตวิญญาณ ระดมทุน
สร้างโรงเรียนและชั�นเรียนให้มีเครืองทุ่นแรง และเป็นคลา้ยทาสทางเทคโนโลยีและเศรษฐกิจของ
ชาวตะวนัตก ผูเ้ป็นแม่แบบการสร้างสังคมระบบอุตสาหกรรมหรือความทนัสมยัดงักล่าว ผูบ้ริหาร
การศึกษามีทศันคติความเชือและความลุ่มหลงตามแนวทางตะวนัตก หลงประเด็นวิทยาศาสตร์ 
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แนวเก่าและฟิสิกส์สมยัเก่า ซึ งมีอิทธิพลและเป็นพื�นฐานงานวิจยัหรือระเบียบวิธีวิจยัในศตวรรษที 
17 ทีเนน้ความเชือมันในชุดทฤษฎีคณิตศาสตร์มากกวา่ความเป็นจริงในธรรมชาติ วิทยาศาสตร์แนว
เก่ามีอิทธิพลล่วงลํ� าถึงระบบความคิดและวฒันธรรมของมนุษย ์ รวมถึงความเชือวา่สถานการณ์ต่าง ๆ 
เมือถูกจดัอยา่งมีระบบระเบียบและมีตรรกะแลว้ คือความสมบูรณ์ ในยุคความทนัสมยัทีผ่านมา 
(อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 3-4)  

วิทยาศาสตร์ไม่เคยคาํนึงถึงจุดเริมตน้ของจกัรวาล ต่างก็มองว่าอวกาศคือนิรันดร์กาล  
ไม่เปลียนแปลง เพราะทุกภาคส่วนของจกัรวาลถูกตรึงด้วยแรงโน้มถ่วงจากความเชือดงักล่าว 
ก่อให้เกิดศาสตร์ต่าง ๆ ในยุคความทนัสมยัมากมาย เพราะกระบวนทศัน์ทางการวิจยัเป็นแนวคิด
แบบวทิยาศาสตร์ (สมยัเก่า) นิยม (Scientism) มีฐานะคติของการวจิยัเชิงปริมาณทีเนน้การใชต้รรกะ
และผลลพัธ์ทางคณิตศาสตร์หรือสถิติลงสรุปวา่ คือ สูตรสาํเร็จ (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 4) 

แมแ้ต่วงการศึกษาก็ถูกครอบคลุมดว้ยวิธีการวิจยัแนวดงักล่าวเป็นกระแสหลกั มีผลกระทบ
ต่อกิจการและการบริหารหรือบริการทางธุรกิจและอุตสาหกรรม คนงานในโลกของธุรกิจอุตสาหกรรม
ถูกตีค่าเป็นแรงงาน ผูบ้ริหารธุรกิจอุตสาหกรรมมุ่งสร้างผลผลิตเพือการแข่งขนัและเล็งเป้าหมายสู่
ผลกาํไร ยิงไดเ้ท่าไรยิงตอ้งการมากกวา่นั�น ในยุคแห่งความทนัสมยัทีผา่นมา สามารถเปลียนแปลง
ค่านิยมของคนทางตะวนัออกไดเ้ป็นส่วนใหญ่และอยา่งสิ�นเชิง “ทาสทางเศรษฐกิจ” ขยายผลให้เกิด
ปรัชญาการศึกษาใหม่ทีมุ่งสู่การพฒันาเศรษฐกิจบนฐานความรู้และการพฒันาความรู้ เพือแข่งขนัทาง
เศรษฐกิจ ภาวะผูน้าํและการบริหารการศึกษาจึงหลงประเด็นหาทางออกค่อนขา้งยาก มีปรากฏการณ์
ของความไม่ลงรอยกนัระหวา่งนกัเรียนกบัครู กระบวนทศัน์ขดัแยง้กนัระหวา่งเด็กกบัผูใ้หญ่ ฯลฯ 
บุคลากรทางการศึกษาหลายฝ่ายสับสนและยงัจดัการให้กลมกลืนกนัไม่ได ้ระหวา่งความเชือดั�งเดิม
ตามแนวทางตะวนัออก กบัความเชือใหม่เป็นความเชือของวทิยาศาสตร์โดยเฉพาะฟิสิกส์ (สมยัเก่า) 
ของชาวตะวนัตก เมือ 2-3 ศตวรรษทีผา่นมา (อจัฉรา ภาณุรัตน์. 2550 : 4-5) 

เมือใดทีสามารถบูรณาการหลกัความรู้แบบอตัวิสัยดา้นของการแพทยเ์อเชียตะวนัออก 
และแบบฮิปโปเครตีสของตะวนัตกเองมาใชก้บัระบบการรักษาสุขภาพปัจจุบนัให้มีทศันะแบบองค์
รวมและนิเวศวิทยาเป็นพื�นฐานก็จะเกิดประสิทธิภาพทีดีขึ� น สุขภาพดี เจ็บป่วย ปกติ จิตปกติ 
วิกลจริต มีความหมายแตกต่างกนัในแต่ละวฒันธรรม ระบบรักษาสุขภาพจะมีประสิทธิผล ต่อเมือ
ตั�งอยู่บนแนวคิดทศันะทีฝังรากลึกในวฒันธรรมและมีพฒันาการทีสอดคลอ้งกบัการเปลียนแปลง
ของสังคมและวฒันธรรม เป็นทศันะแบบกระบวนระบบทีมองสุขภาพเป็นกระบวนการทาํงานและ
เปลียนแปลงอนัต่อเนืองสอดคลอ้งกบันิเวศวิทยา โดยร่างกาย จิตใจ และสภาพสังคมต่างเป็นเหตุ
ปัจจยัแก่กนัและกนั สุขภาพแยกได้เป็น 3 ระดบั ได้แก่ ปัจเจกบุคคล สังคม และนิเวศวิทยา 
(ฟริตจอ๊ฟ คาปร้า. 2550 : 89-95) 
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สัมพนัธ์กบัพิชญ ์สมพอง กล่าววา่ คนเป็นทุนทางสังคมทีสําคญัยิง คนมีคุณภาพสังคมก็
จะมีคุณภาพ คนไม่มีคุณภาพสังคมก็ไม่มีคุณภาพ ปัจจุบนัสังคมไทยมีปัญหาสุขภาพทีบันทอน
คุณภาพของคนในสังคมไทยอย่างยิง อนัมีสาเหตุมาจากการพฒันาทีผิดพลาดตั�งแต่ปี พ.ศ. 2500 
เป็นตน้มา สังคมไทยไดมี้การเอาทรัพยากร ไม่วา่จะเป็นดา้นสิงแวดลอ้ม หรือทรัพยากรมนุษย ์ มา
ใช้อย่างไม่นึกถึงความเสือมโทรมของทรัพยากร ใช้จนเกินกาํลงั เกินความสมดุล เกิดความขาด
แคลนและเป็นมลพิษต่อชีวิตจนเกิดปัญหาความเจ็บป่วยดังกล่าว แต่เดิมเราเน้นการพึ งตนด้วย
สมุนไพรและการเอื�อเฟื� อเกื�อกูลกนั แต่เมือเกิดปัญหาความเจ็บป่วยในยุคทีเรียกวา่พฒันา เราหนัไป
พึงพิงทุนนิยม โดยเฉพาะทุนนิยมโลก ซึ งจะเห็นไดว้่าประเทศทุนนิยม มหาอาํนาจเหล่านี� จะเป็นผู ้
กาํหนดระเบียบ บรรทดัฐาน วิธีการรักษาโรคภยัไขเ้จ็บ ตั�งแต่ทางแพทยแ์ผนปัจจุบนั วิธีการรักษา 
สถาบนัเกียวกบัการรักษา เช่น โรงพยาบาล และบริษทัยาต่าง ๆ เป็นตน้ (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 
2555, มีนาคม 22) 

เมือก่อนทุนทางสังคมของไทย ค่อนข้างจะมีมาก เหนียวแน่น เพราะคบหาสมาคม
สัมพันธ์กันด้วยความเอื�ออาทร ความช่วยเหลือเกื� อกูลกัน แต่พอทุนนิยมเข้ามา ก็ เอาเงิน  
เอาผลประโยชน์ทีเป็นความเห็นแก่ตวัเป็นตวัตั�ง การจะไปช่วยเหลือใคร ๆ จึงมุ่งไปเรืองของเงินใน
การรักษา แมแ้ต่การรักษาแผนปัจจุบนันี�  คนเจ็บป่วยทีมีฐานะทางเศรษฐกิจตํา ก็มีโอกาสทีจะตาย
มากกวา่กลุ่มทีมีฐานะทางเศรษฐกิจดี ซึ งสิงนี�ทาํให้ระบบความสัมพนัธ์แปรเปลียนไปผกูพนัอยูก่บั
เศรษฐกิจอยูก่บัผลประโยชน์ (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

สังคมไทยนี� เราตกอยู่ภายใตภ้าวะการพึงพิงสังคมตะวนัตกวิถีการรักษาแบบตะวนัตก  
มาตั�งแต่ พ.ศ. 2500 จนถึงปัจจุบนั ปรากฏการณ์ทีเกิดขึ�นคือ คนไขไ้ม่ไดล้ดลง แต่การเจ็บป่วย
เพิมขึ�น คนพึงตนเองได้น้อย ระเบียบ บรรทดัฐานในการรักษา ใช้ตามทุนนิยมเกือบทั�งหมด  
จากปรากฏการณ์ทีเกิดโรคภยัไขเ้จ็บมากขึ�น การพึงพิงทุนนิยมไม่ไดล้ดลง ยิงไปกวา่นั�นการพึงพิง
ทุนนิยมกลบัมากยิงขึ�นไปอีก จึงเกิดการหาทางออกดว้ยการทดลองแบบบุญนิยมชาติพนัธ์ุชาวอโศก
และกลุ่มแพทยว์ถีิธรรม (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ระบบบุญนิยมนี�  บางอยา่งไม่มีกฎระเบียบ หรือบรรทดัฐานทีวางไวเ้ป็นลายลกัษณ์อกัษร
ทีแน่นอนตายตวั แต่อาศยัความสัมพนัธ์ เอาวิถีทีผูกพนักนั ความเอื�ออาทรกนั ในทางด้านพุทธ
ศาสนาเขา้มาช่วย โดยคาํวา่จิตอาสา (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ทาํให้บางอยา่งดูเหมือนวา่ไร้ระเบียบ เพราะมองแบบสังคมตะวนัตก มองวา่โครงสร้าง 
การบริหารจดัการ บรรทดัฐาน ระเบียบ แบบนี�  มนัหละหลวม แต่ว่าจากการทีกลุ่มแพทยว์ิถีธรรม 
ทาํต่อเนืองมา 18 ปี ปรากฏการณ์ทีเพิมขึ�นก็คือ ผูป่้วยทีเคยไปรักษาตามสถาบนัโรงพยาบาลแผน
ปัจจุบนั บางส่วนได้เริมหันมาเขา้ร่วมในโครงการแพทยว์ิถีธรรม จะเห็นว่าตั�งแต่แพทยว์ิถีธรรม 
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เริมเปิดอบรมค่ายสุขภาพพึงตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม อย่างเป็นทางการ 
หลกัสูตร 5-7 วนั ณ สวนป่านาบุญ 1 พ.ศ. 2550 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมเฉลีย 100-200 คนต่อรุ่นต่อเดือน 
จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2556 มีผูเ้ขา้ร่วมอบรมเพิมขึ�นเป็น เฉลีย 300-500 คนต่อรุ่นต่อเดือน สอดคลอ้ง
กบัขอ้มูลจากวารสารแพทยว์ิถีธรรม ฉบบั กุมภาพนัธ์ 2556 หนา้ 13 ระบุวา่ตั�งแต่เริมดาํเนินการมา 
พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2555 เครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ไดแ้นะนาํผูป่้วยรายบุคคล และอบรมหลกัสูตร 
(ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม) 1-7 วนั ให้กบัผูส้นใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ จาํนวน 112,854 คน 
(พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ที ดูเหมือนว่าเครือข่ายแพทย์วิถีธรรมไม่มีระเบียบแบบแผนบรรทัดฐานทีชัดเจน  
ความเป็นจริงนั�นมีระเบียบแบบแผนบรรทดัฐานของมนัอยูข่า้งในอยู ่อยา่งเช่นเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม
นั�น มีการผูกโยงสายสัมพนัธ์กนัโดยใช้หลกัของทฤษฎีเคออส และความเสียสละ ความเอื�ออาทร 
บุญกุศล ซึ ง ทฤษฎีไร้ระเบียบ มาจาก Chaos theory ซึ งแปลเป็นไทยแลว้ใช้ต่างกนัหลายคาํ อาทิ 
ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรือบางทีก็เรียกทบัศพัทว์า่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื�อขยบัปีก
ทาํให้เกิดพายุ” มาจาก “Butterfly effect” ซึ งศาสตราจารยเ์อ็ดเวิร์ด ลอเร้นซ์ (Edward Lorenz) 
คน้พบโดยบงัเอิญ จากการเฝ้าดูตวัเลขการจาํลองทางอุตุนิยมวทิยาทีทีการปรับเปลียนทุก 0.0000001 
สร้างใหเ้กิดความคลาดเคลือนทีคาดไม่ถึง เขาคน้พบวา่ความคลาดเคลือนเพียงนอ้ยนิดก่อให้เกิดการ
เปลียนแปลงอยา่งมหาศาลทางอุตุนิยมวทิยา และในแต่ละครั� งผลลพัธ์ไม่เหมือนเดิมเลย เมือพล็อตกราฟ
ออกมาจะเป็นรูปร่างคลา้ยผีเสื�อ และเขานาํไปอธิบายวา่ แมก้ระทั�งผีเสื�อตวัเล็ก ๆ กระพือปีกเบา ๆ 
ทีบราซิล อาจส่งผลกระเทือนถึงเท็กซัสได้ ซึ งเป็นทีมาของวลีก้องโลก “ผีเสื� อขยบัปีกทาํให้เกิด
พายุ” และต่อมามีคนขยายความว่า “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” ซึ งขณะนั�นยงัไม่ไดต้ั�งเป็น
ทฤษฎีอะไร ผูที้บญัญติัคาํว่า Chaos theory คือ เจมส์ เอ ยอร์ค (James A.Yorke) ทฤษฎีเคออส 
อธิบายถึงปรากฏการณ์ในธรรมชาติทีดูเหมือนสะเปสะปะไร้ระเบียบแต่แทจ้ริงแลว้มนัมีระเบียบ
ของมนัอยูภ่ายในนั�น (พิชญ ์สมพอง. สัมภาษณ์ 2555, มีนาคม 22) 

ซึ งสอดคล้องกับที  กระแส ชนะวงศ์ ได้กล่าวในหัวข้อเรื อง “ภาวะผู ้นํากับงาน
สาธารณสุข” ว่า “การสาธารณสุขไม่ใช่เกาะเดียวอยู่กลางทะเล แต่มนัเกียวข้องกับหลายเกาะ  
หลายองค์ประกอบ เช่น ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิงแวดลอ้ม การเมืองและวฒันธรรม เป็นตน้ 
ทุกอยา่งเกียวโยงสัมพนัธ์กนัทั�งหมด” (กระแส ชนะวงศ.์ บรรยาย 2556, กนัยายน 28) 
 
กรอบแนวคิดในการวจัิย 

ผูว้จิยัไดก้าํหนดกรอบแนวคิดในการวจิยัจากแนวคิดทฤษฎีและการทบทวนงานวิจยั และ
เอกสารทีเกียวขอ้ง ดงันี�  
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การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสือต่าง ๆ ทีเกียวขอ้ง
กบัการแพทยว์ถีิพุทธระหวา่ง พ.ศ. 2538-พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารและสือต่าง ๆ ทีบนัทึกขอ้มูลที
เกียวขอ้งกบัสุขภาวะของผูป่้วยทีใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ย
แนวคิดทฤษฎีเกียวกับการสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์
แผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื�นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม ทฤษฎีเกียวกับ
สสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั�วตรงกนัขา้ม  รวมทั�งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็น
องคร์วม 

เกิดองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธในการสร้างสุขภาวะทีดีส่วนบุคคล 

เกิดองคค์วามรู้การแพทยใ์นการสร้างสุขภาวะทีดีส่วนบุคคล เชือมโยงมาสู่การเกิดจิต
อาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ดาํเนินกิจกรรมในการพึงตน และช่วยผูอื้นให้มีสุขภาวะทีดี 
ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํให้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ เกิดประสบการณ์นาํมาสู่
องค์ความรู้ ในการจดัลาํดบัความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็หรือเทคนิคการดูแล
สุขภาพแต่ละขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทราบแรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาการแพทยว์ิถีพุทธ 
ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึงตนและช่วยเหลือผูอื้นให้มีสุขภาวะทีดีตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ 

ได้แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ 
นานาชาติพนัธ์ุเพือมวลมนุษยชาติ ด้วยการวิเคราะห์สังเคราะห์จากการนาํเสนอของจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ทีมีประสบการณ์ในการพึงตนและช่วยเหลือผูอื้นให้มีสุขภาวะทีดี 

ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ 

วิเคราะห์แบบสอบถามของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได้องค์ประกอบการพฒันาการ 
แพทยว์ถีิพุทธ และยทุธศาสตร์การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพือมวลมนุษยชาติ 

 

ภาพที 6 กรอบแนวคิดในการวจิยั 
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การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทย์จากจดหมายเหตุและสื อต่าง ๆ ที เกียวข้องกับการแพทย ์
วถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538 - พ.ศ. 2558 รวมถึงเอกสารและสือต่าง ๆ ทีบนัทึกขอ้มูลทีเกียวขอ้งกบั
สุขภาวะของผูป่้วยทีใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎี
เกียวกับการสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทย์
ทางเลือก และการแพทยพ์ื�นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม ทฤษฎีเกียวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎี
สุขภาวะแบบขั�วตรงกนัขา้ม รวมทั�งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม 

เกิดองค์ความรู้การแพทยใ์นการสร้างสุขภาวะทีดีส่วนบุคคล เชือมโยงมาสู่การเกิด 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ดาํเนินกิจกรรมในการพึงตน และช่วยผูอื้นให้มีสุขภาวะทีดี 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ เกิดประสบการณ์นาํมาสู่
องค์ความรู้ในการจดัลาํดบัความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแล
สุขภาพแต่ละขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทราบแรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึงตนและช่วยเหลือผูอื้นให้มีสุขภาวะทีดี ตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ทีมีประสบการณ์ในการพึงตนและช่วยเหลือผูอื้น
ให้มีสุขภาวะทีดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ นาํประสบการณ์องค์ความรู้เสนอแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพือมวลมนุษยชาติ  

นาํขอ้มูลดงักล่าวมาวเิคราะห์สังเคราะห์เป็นรูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพือมวลมนุษยชาติ  

วิเคราะห์แบบสอบถามของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ไดอ้งคป์ระกอบการพฒันาการ 
แพทยว์ถีิพุทธ และยทุธศาสตร์การสร้างขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพือมวลมนุษยชาติ 



 

 

บทที� 3 

วธีิดําเนินการวจิัย 

 

การวิจยัเรื� อง “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538 -2558 
ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้าง
ยุทธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยการนาํเสนอ
วิธีดาํเนินการวิจยัเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ในแต่ละขอ้นั น จะนาํเสนอในประเด็นต่าง ๆ ที�สําคญั 
ประกอบ ดว้ย 1) ขอบเขตดา้นเนื อหา 2) ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 3) เครื�องมือ
ที�ใชใ้นการวจิยั 4) วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล และ 5) การวเิคราะห์ขอ้มูล 

กระบวนการการดาํเนินการวิจยัตามขั นตอน มีดงันี  
1. เพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ 1 คือ ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุ

และสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม  
1.1  ขอบเขตดา้นเนื อหา 

ประเด็นในการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทย์วิถีพุทธจากจดหมายเหตุและ 
สื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยมไดแ้ก่ 

1.1.1  ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ถีิพุทธ  
1.1.2 การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ 
1.1.3 สุขภาวะของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ 

1.2  ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
1.2.1 การศึกษาประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการ 

ศึกษาจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538 -2558 รวมถึง
เอกสารและสื�อประเภทต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัความเป็นมาและกิจกรรมการศึกษาและ
การใหบ้ริการต่าง ๆ ของการแพทยว์ถีิพุทธ 
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 1.2.2 การศึกษาการบูรณาการองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการศึกษาจาก
จดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ และเอกสารและงานวิจยัที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ระหว่าง  
พ.ศ. 2538-2558  

 1.2.3 การศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการศึกษาจากจดหมายเหตุ
และสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 และเอกสารและงานวิจยัที�
เกี�ยวขอ้ง รวมถึงเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์
วถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

1.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
เครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยัเพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ที� 1 คือ ตวัผูว้ิจยั ผูช่้วยวิจยั 

และผูป้ระสานงาน ซึ� งเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ สมุดจดบนัทึก กลอ้งถ่ายภาพ กลอ้งถ่ายวีดีทศัน์ 
เครื� องบนัทึกเสียง เครื� องและโปรแกรมคอมพิวเตอร์สําหรับบนัทึกข้อมูลและประมวลผลในการ
วเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูล และการจดัทาํฐานขอ้มูล 

1.4 วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
การรวบรวมจดหมายเหตุเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ 

ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ไดแ้ก่  
 1.4.1 หนงัสือ วารสาร เอกสาร แผน่พบั ที�ผูว้ิจยัจดัพิมพแ์ละสื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ 

ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ วทิย ุสื�อออนไลน์ ดีวดีี วซีีดี เอม็พี 3 ที�ผูว้จิยัจดัทาํ  
 1.4.2 หนงัสือ วารสาร เอกสาร แผน่พบั สื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ 

วิทยุ สื�อออนไลน์ ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�องค์กร หน่วยงาน หรือ
บุคคลต่าง ๆ จดัทาํ  

 1.4.3 เอกสาร แบบสอบถามและแบบประเมินผลสุขภาพต่าง ๆ สื�อต่าง ๆ ที�บนัทึก
ขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

1.5  การวเิคราะห์ขอ้มูล 
วเิคราะห์สังเคราะห์เนื อหาของขอ้มูลจากเอกสารและสื�อดงักล่าว โดยการจดัแยก

ฐานขอ้มูลตามรายการขอ้มูล ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา  
การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญ
นิยม ทฤษฎีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วม โดยใชก้ารพรรณนาอยา่งลุ่มลึก (Thick Description) และสถิติร้อยละในบางช่วง 
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2. เพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ที� 2 คือ ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ 

2.1 ขอบเขตดา้นเนื อหา  
การศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธุ์เพื�อมวลมนุษยชาติ 

โดยศึกษาข้อมูลจากจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ในประเด็นดังนี  
 2.1.1 การให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย ็น หรือเทคนิค

การดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
 2.1.2 แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
 2.1.3 ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�น 

ให้มีสุขภาวะที�ดีตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 

 2.1.4 แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย ์   
วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความ 
สัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม  

2.2 ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
การศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  

เป็นการศึกษาจากกลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุที�ผ่านเกณฑ์คดัเลือกจากเครือข่าย
การแพทยว์ิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 10,000 คน โดยเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key 
Informants) ทั งในและต่างประเทศ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 60 คน 
โดยเทคนิค สโนวบ์อล (snowball sampling) 

2.3  เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
เครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัเพื�อบรรลุวตัถุประสงค์ขอ้ที� 2 คือ ตวัผูว้ิจยั ผูช่้วย

วิจยั และผูป้ระสานงาน ซึ� งเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ โดยใช้วิธีการบนัทึกภาคสนาม (Field 
Notes) เครื�องบนัทึกภาพและเสียง (กลอ้งวีดีทศัน์) กลอ้งถ่ายรูป เครื�องบนัทึกเสียง (เอ็มพีสาม)  
สมุดจดบนัทึกขอ้มูล การสังเกตแบบมีส่วนร่วมและไม่มีส่วนร่วม (Participant and Non-Participant 
Observations) การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก (In-depth Interview) แบบเป็นทางการและไม่เป็นทางการ 
โดยใชแ้บบสัมภาษณ์ชนิดกึ�งมีโครงสร้าง การส่งแบบสอบถามแบบปลายปิดและปลายเปิด (Close 
End and Open End Questionnaires)  
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2.4 วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ประสานขอความร่วมมือจากจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุ โดยเลือกกลุ่ม

ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัแบบเจาะจง จาํนวน 60 คน ให้ส่งขอ้มูลหนงัสือ เอกสาร ภาพถ่าย ดีวีดี วีซีดี  
เอม็พีสาม และแบบสอบถาม ในประเด็นการให้ความสําคญัของเทคนิคแต่ละขอ้ตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค  
ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  

2.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
นาํขอ้มูลจากการเก็บรวบรวมตามวิธีในขอ้ 2.4 ดงักล่าวขา้งตน้ มาวิเคราะห์

สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะ 
ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง  และแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาและ
ใช้สถิตร้อยละในบางช่วง พฒันาเป็นรูปแบบของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวล
มนุษยชาติ 

3. เพื�อบรรลุวตัถุประสงคข์อ้ที� 3 คือ ศึกษาองคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ 

และสร้างยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
3.1 ขอบเขตดา้นเนื อหา 

ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ  และการสร้างยุทธศาสตร์
การขยายผลชุมชนจิตอาสาเพื�อมวลมนุษยชาติ 

3.2 ขอบเขตดา้นพื นที� ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วิถีพุทธ และการสร้างยุทธศาสตร์

การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ เป็นการศึกษาจากกลุ่มผูใ้ชก้ารแพทย์
วถีิพุทธ ที�ผา่นเกณฑค์ดัเลือกจากเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 10,000 คน 
สุ่มอยา่งง่าย จาํนวน 530 คน 

3.3 เครื�องมือที�ใชใ้นการวจิยั 
การวเิคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ และการสร้างยุทธศาสตร์

การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ผูว้จิยัใชร้ะเบียบวิธีการวิจยัเชิงปริมาณ
จากแบบสอบถาม  

3.4 วธีิและขั นตอนการเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ผูว้ิจยัและผูช่้วยวิจยั เก็บรวบรวมขอ้มูลดว้ยแบบสอบถาม เรื�องสุขภาวะของผูใ้ช้

การแพทยว์ิถีพุทธ ที�ผูว้ิจยัสร้างขึ นมา โดยใช้ขอ้มูลที�ได้บนัทึกจากจดหมายเหตุเอกสารต่าง ๆ  
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การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก และจากแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา 
การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพ
แผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื นบ้าน ทฤษฎีสสารกับ
พลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม และแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม และงานวิจยั
ที�เกี�ยวขอ้ง นาํไปเก็บขอ้มูลในกลุ่มผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ที�ผา่นเกณฑ์คดัเลือกจากเครือข่ายแพทย์
วิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 10,000 คน สุ่มอย่างง่าย จาํนวน 530 คน นาํมาวิเคราะห์
องคป์ระกอบ (Factor Analysis)  

ผูว้ิจยันาํผลที�ได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ  
ไปสร้างยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ แลว้สรุปผลเพื�อนาํ
ข้อมูลที�ได้ไปเสนอกับผูเ้ ชี�ยวชาญด้านการเผยแพร่การแพทย์วิถีพุทธ จาํนวน 17 คน เพื�อ
วิพากษ์ วจิารณ์ วเิคราะห์ประเด็นสาํคญั และสรุปผล  

3.5 การวเิคราะห์ขอ้มูล 
การวเิคราะห์ขอ้มูลที�เก็บรวบรวมดว้ยแบบสอบถาม นาํมาวิเคราะห์องคป์ระกอบ 

มีขั นตอนดงันี    
 3.5.1 การหาองค์ประกอบ และค่านํ าหนกัองค์ประกอบ อา้งอิงเกณฑ์นํ าหนกั

ของขอ้คาํถามที�ใหน้ํ าหนกัสูง เรียงความสาํคญัจากมากไปหานอ้ยในและแต่ละองคป์ระกอบ 
 3.5.2 ผูว้จิยัทาํการยนืยนัขอ้สรุป โดยตรวจสอบย ํ ายืนยนัขอ้สรุปที�ไดจ้ากทฤษฎี

ต่าง ๆ และเอกสารที�เกี�ยวขอ้ง จนนาํไปสู่การเสนอทฤษฎีฐานราก (Grounded Theory) (วรรณดี 
สุทธินรากร. 2556 : 138) ซึ� งเป็นทฤษฎีหรือขอ้สรุปที�สร้างขึ นมาอยา่งเป็นระบบจากขอ้มูลรูปธรรม 
หรือความจริงที�ไดค้น้พบจากบริบทที�วจิยัในครั งนี  

 3.5.3 นาํผลการวิจยัจากขอ้ 3.5.2 ขา้งตน้ ไปเสนอกบัผูเ้ชี�ยวชาญด้านการ
เผยแพร่การแพทยว์ถีิพุทธ จาํนวน 17 คน เพื�อวพิากษ ์วจิารณ์ วเิคราะห์ประเด็นสาํคญั และสรุปผล 

การหาคุณภาพของเครื�องมือที�ใชเ้ก็บรวบรวมขอ้มูลภาคสนาม มีวธีิการดงันี  
1.  แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ใชส้าํหรับวตัถุประสงคข์อ้ 2  

1.1 แบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที�ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์กึ� งโครงสร้าง  
ที�มีคาํถามแบบปลายเปิด โดยนาํแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม มาตรวจสอบความเที�ยงตรง และ
ใหผู้เ้ชี�ยวชาญพิจารณาขอ้คาํถามในการสัมภาษณ์และสอบถาม ให้ครอบคลุมเนื อหาครบถ้วน 
ขอ้คาํถามถูกตอ้งเหมาะสม ตรงตามโครงสร้าง และภาษาที�ใช้เหมาะสมกบัผูใ้ห้ขอ้มูล  

1.2 นาํแบบสัมภาษณ์และแบบสอบถาม ที�ผูเ้ชี�ยวชาญเห็นชอบแล้วไปทดลอง
สัมภาษณ์กบักลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั เพื�อตรวจสอบความเหมาะสมของภาษาอีก ในส่วนของความ
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เชื�อมั�นนั น ทดสอบด้วยวิธีสัมภาษณ์และสอบถามซํ า และตรวจสอบความเชื�อมั�นของคาํตอบ 
ที�ได้ จากการสัมภาษณ์และสอบถาม ดว้ยการใชผู้ส้ัมภาษณ์และสอบถามคนเดียว เมื�อไดข้อ้มูลแลว้
นาํขอ้มูลดงักล่าวใหผู้ถู้กสัมภาษณ์และสอบถาม ยนืยนัคาํตอบของตนเอง 

2. แบบสอบถาม 
2.1 การตรวจสอบคุณภาพของเครื�องมือที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  ที�เป็นแบบสอบถาม 

ที�สร้างขึ นมา นาํไปทดสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น 
(Reliability) ของเครื�องมือที�ใชใ้นการวิจยั โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ 7 ท่าน โดยใชว้ิธี  
IOC (Item–Objective Congruence) เพื�อวิเคราะห์ความเที�ยงตรงเชิงเนื อหาซึ� งคาํนวณจากความ
สอดคลอ้งระหวา่งประเด็นที�ตอ้งการวดักบัขอ้คาํถามที�สร้างขึ น ดชันีที�ใช้แสดงค่าความสอดคลอ้ง
เรียกว่า ดชันีความสอดคลอ้งระหว่างขอ้คาํถามและวตัถุประสงค์ (Item–Objective Congruence 
Index : IOC ) โดยวธีิการ ตามความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ เพื�อพิจารณาคดัเลือกเฉพาะขอ้คาํถามที�มี
ค่า IOC = 0.50 ขึ นไป ซึ� งแสดงว่าขอ้คาํถามนั นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือเนื อหาที�ตอ้งการ  
โดยผูว้จิยักาํหนดระดบัความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ ดงันี  

+ 1 เมื�อแน่ใจวา่ ขอ้คาํถามนั น ถูกตอ้งเหมาะสม ใชก้ารได ้
   0 เมื�อไม่แน่ใจวา่ ขอ้คาํถามนั นไม่ถูกตอ้งเหมาะสม ใชก้ารได ้
- 1 เมื�อแน่ใจวา่ ขอ้คาํถามนั นผดิพลาด ไม่เหมาะสม ใชก้ารไม่ได ้
นาํคะแนนที�ได้ มาหาค่าดชันีความสอดคล้องระหว่างขอ้คาํถามกับจุดมุ่งหมาย 

เนื อหาที�ตอ้งการวดัโดยการแทนค่าในสูตร ดงันี  
 

IOC  =  
N

R∑  

เมื�อ IOC  แทน ดชันีความสอดคลอ้งระหวา่งขอ้คาํถามกบัสิ�งที�ตอ้งการวดั 
     ∑R  แทน ผลรวมของคะแนนความคิดเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญ 
       N  แทน จาํนวนผูเ้ชี�ยวชาญ 
 
ผูว้ิจยันาํผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา มาจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบั

สมบูรณ์ แลว้นาํไปใชก้บักลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จาํนวน 30 คน ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองใช้
เครื�องมือได้นํามาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิz แอลฟา 
(α- Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) เพื�อหาค่าสัมประสิทธิz แอลฟาของ
แบบสอบถามทั งฉบบั โดยมีสูตรดงันี  
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เมื�อ         α แทน ความเที�ยงของแบบสอบถาม 
      k แทน จาํนวนขอ้คาํถาม 
            ∑ 2

i
S  แทน ผลรวมของความแปรปรวนของคะแนนแต่ละขอ้ 

             
2

t
s  แทน ความแปรปรวนของคะแนนรวมทั งฉบบั 

 
ผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 7 ท่าน มีรายนามดงันี  
1. นายแพทย์ ว ัชระ ก้อนแก้ว  นายแพทย์ชํานาญการ อายุรแพทย์ ( เ ชี� ยวชาญ 

ดา้นโรคหวัใจ)  โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดัราชบุรี     
2. นายแพทยช์ยัรัตน์  เจริญสุข ศลัยแพทยเ์ด็ก รองผูอ้าํนวยการโรงพยาบาลเพญ็  จงัหวดั

อุดรธานี 
3. ดร.ดวงกมล ภูนวล นักวิชาการสาธาณสุขชาํนาญการ  หัวหน้ากลุ่มงานสุขศึกษา 

โรงพยาบาลอุตรดิตถ ์จงัหวดัอุตรดิตถ ์
4. นางสีไพร พลอยทรัพย ์ นักวิชาการสาธารณสุขชาํนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มงาน

พฒันาหลกัสูตร  สาํนกัการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
5. นางประภาพรรณ สุขพลอย พยาบาลวิชาชีพชาํนาญการ รับผิดชอบงานแพทยแ์ผนไทย

และแพทยท์างเลือก โรงพยาบาลเจด็เสมียน จงัหวดัราชบุรี 
6. นางนิตยาภรณ์ สุระสาย พยาบาลชํานาญการ โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ จังหวดั

อาํนาจเจริญ 

7. พญ.สุภารัตน์ องค์พฒันาวุฒิคุณ  จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ตัวแทนผูป้ระสานงาน
เครือข่าย แพทยว์ถีิธรรม รัฐเทก็ซสั ประเทศสหรัฐอเมริกา   

สําหรับประเด็นการวิเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ ตรวจสอบความ
เที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability) โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 7 ท่าน 
ส่วนประเด็นการสร้างยุทธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
ส่งขอ้มูลให้กบัผู เ้ ชี�ยวชาญด้านการเผยแพร่การแพทยว์ ิถีพุทธจาํนวน 17 คน เพื �อวิพากษ์ 
วิจารณ์ วเิคราะห์ประเด็นสาํคญั และสรุปผล 

การศึกษาวิจยัครั งนี  ใช้เทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูลหลายวิธี คือ การใช้เทคนิคการ
รวบรวมขอ้มูลตั งแต่ 2 วิธีขึ นไปในการศึกษาเรื�องเดียวกนั ทาํให้ไดข้อ้มูลที�หลากหลายจากวิธีการ
หลายอย่าง ช่วยแก้ไขขอ้บกพร่องหรือจุดอ่อนของแต่ละวิธีการวิจยัได้ ซึ� งจะช่วยให้งานวิจยั 
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มีคุณภาพและมีความน่าเชื�อถือมากขึ น โดยในการวิจยัครั งนี  ใชเ้ทคนิคการเก็บรวบรวมขอ้มูล ดว้ย
การศึกษาจากเอกสารจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ การบนัทึกภาคสนาม การสังเกต การสัมภาษณ์
แบบเจาะลึก  

การตรวจสอบขอ้มูลเชิงคุณภาพ ทาํการตรวจสอบในมิติสามเส้า (Triangulation) เพื�อ
ยืนยนัว่าขอ้มูลที�ผูว้ิจยัได้เก็บมานั นถูกตอ้งหรือไม่ โดยตรวจสอบจากแหล่งขอ้มูลในมิติของ
เวลา สถานที� และบุคคล ให้ครบทั ง 3 มิติ ดงันี  

1. แหล่งเวลา โดยนาํขอ้มูลที�ไปสัมภาษณ์กลุ่มตวัอย่าง ณ เวลาแตกต่างกนัมาทาํการ
ตรวจสอบ และเปรียบเทียบผลวา่ขอ้มูลแต่ละส่วนที�ไดจ้ากการไปเก็บรวบรวมมา จะมีความเหมือน 
หรือแตกต่างกนัในส่วนใด อยา่งไร 

2. แหล่งสถานที� โดยนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวม ณ สถานที�ต่าง ๆ ที�แตกต่างกนั
มาทาํการตรวจสอบ และเปรียบเทียบผลวา่ จะมีความเหมือน หรือแตกต่างกนัในส่วนใด อยา่งไร 

3. แหล่งบุคคล โดยนาํขอ้มูลที�ไดจ้ากการเก็บรวบรวม มาทาํการศึกษา และเปรียบเทียบ
ดูวา่ เมื�อนาํขอ้มูลดงักล่าวไปทาํการเก็บรวบรวม โดยเปลี�ยนแปลงเป็นบุคคลอื�นให้ขอ้มูลแทน และ
ไม่ซํ ากบับุคคลเดิม ขอ้มูลที�ไดรั้บจะมีความเหมือนเดิมหรือไม่ อยา่งไร 
 

การสรุปและรายงานผลการวจิัย  

การสรุปและรายงานผลการวิจยั ใชก้ารพรรณนา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหาในประเด็น
ประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธ การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และ
สุขภาวะของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ จากเอกสารและสื�อต่าง ๆ ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุข
ภาวะตามหลักวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก 
และการแพทยพ์ื นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม ทฤษฎีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั ว
ตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม ใช้การพรรณนา โดยการวิเคราะห์
สังเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอยา่งจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทาง
สื�อสารออนไลน์หรือช่องทางอื�น ๆ ในประเด็น การให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น 
หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็น 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�น 
ใหมี้สุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบ
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธุ์เพื�อมวลมนุษยชาติ ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้าง 
สุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด



161 
 

ความสัมพนัธ์กันเป็นองค์รวม พฒันาเป็นรูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพนัธุ์ เพื�อ
มวลมนุษยชาติ และใช้การพรรณนา องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และการสร้าง
ยุทธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาเพื�อมวลมนุษยชาติ 
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บทที� 4 

ความเป็นมา รูปแบบการบริการ และศรัทธา ของการแพทย์วถิีพทุธ 

 
การวิจัยเรื� อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ”นี เป็นการศึกษาโดยใช้

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

ประวตัิการกาํเนิดของโลกและชีวติ 
พระพุทธเจา้ตรัสถึงการกาํเนิดของโลกและชีวิต รวมถึงเหตุแห่งความเสื�อม ความทุกข์

หรือความเจริญความผาสุก ใน ที.ปา.11/56-71 ดงันี  
[56] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยับางครั งบางคราว โดยล่วงระยะกาลยืดยาว 

ชา้นานที�โลกนี จะพินาศ เมื�อโลกกาํลงัพินาศอยู ่ โดยมากเหล่า สัตวย์อ่มเกิดในชั นอาภสัสรพรหม 
สัตวเ์หล่านั นไดส้ําเร็จทางใจ มีปีติเป็นอาหาร มีรัศมีซ่านออกจากกายตนเอง สัญจรไปไดใ้นอากาศ 
อยูใ่นวมิานอนังาม สถิตอยูใ่นภพนั นสิ นกาลยดืยาวชา้นาน  

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

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

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

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

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

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

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

[58] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อมา เมื�องว้นดินของสัตว ์ เหล่านั นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีกระบิดินขึ น กระบิดินนั นปรากฏลกัษณะคลา้ยเห็ด กระบิดินนั นถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส มีสี
เหมือนเนยใส หรือเนยขน้อยา่งดีฉะนั น ไดมี้รสอร่อยดุจรวงผึ งเล็กอนัหาโทษมิไดฉ้ะนั น 
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั น สัตวเ์หล่านั นพยายามจะบริโภคกระบิดิน สัตว์
เหล่านั นบริโภคกระบิดินอยู ่รับประทานกระบิดิน มีกระบิดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลนาน 

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

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

[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั นต่อมา เมื�อเครือดินของสัตวเ์หล่านั นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีขา้วสาลีขึ นเองในที�ที�ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลิ�นหอม มีเมล็ดเป็น
ขา้วสาร ตอนเยน็สัตวเ์หล่านั นนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าขา้วสาลี
ชนิดนั นที�มีเมล็ดสุกก็งอกขึ นแทนที� ตอนเชา้เขาพากนัไปนาํเอาขา้วสาลีใดมาเพื�อบริโภคในเวลาเชา้ 
ตอนเยน็ขา้วสาลีชนิดนั นที�มีเมล็ดสุกแลว้ก็งอกขึ นแทนที� ไม่ปรากฏวา่บกพร่องไปเลย   
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั น พวกสัตวบ์ริโภคขา้วสาลีที�เกิดขึ นเอง ในที�ที�ไม่ตอ้ง
ไถ พากนัรับประทานขา้วสาลีนั น มีขา้วสาลีนั นเป็นอาหารดาํรงมาไดสิ้ นกาลชา้นาน ก็โดยประการ
ที�สัตวเ์หล่านั นบริโภคขา้วสาลีอนัเกิดขึ นเองอยู่ รับประทานขา้วสาลีนั น มีขา้วสาลีนั นเป็นอาหาร 
ดาํรงมาได้สิ นการช้านาน สัตว์เหล่านั นจึงมีร่างกายแข็งกล้าขึ นทุกที ทั งผิวพรรณก็ปรากฏว่า
แตกต่างกนัออกไป สตรีก็มีเพศหญิงปรากฏ และบุรุษก็มีเพศชายปรากฏนยัวา่ สตรีก็เพ่งดูบุรุษอยู่
เสมอ และบุรุษก็เพง่ดูสตรีอยูเ่สมอ เมื�อคนทั งสองเพศ ต่างก็เพ่งดูกนัอยูเ่สมอ ก็เกิดความกาํหนดัขึ น  
เกิดความเร่าร้อนขึ นในกาย เพราะความเร่าร้อนเป็นปัจจยัเขาทั งสองจึงเสพเมถุนธรรมกนัฯ 

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

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อแต่นั นมาสัตวผ์ูน้ั นก็ไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไว ้เพื�อบริโภค
ทั งเยน็ทั งเชา้เสียคราวเดียวกนั ฉะนี แล ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั งนั น สัตวผ์ูห้นึ� งเขา้ไปหา
สัตวผ์ูน้ั นแลว้ชวนวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิดเราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั นตอบวา่ ดูกรสัตว ์
ผูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวเ้พื�อบริโภคพอทั งเยน็ทั งเชา้เสียคราวเดียว แลว้ต่อมาสัตวผ์ูน้ั นถือ
ตามแบบอยา่งของสัตวผ์ูน้ั น จึงไปเก็บเอาขา้วสาลีมาไวค้ราวเดียวเพื�อสองวนั แลว้พูดวา่ ไดย้ินวา่ 
แมอ้ยา่งนี ก็ดีเหมือนกนัท่านผูเ้จริญ  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ต่อมาสัตวอี์กผูห้นึ� ง เขา้ไปหาสัตวผ์ูน้ั น แลว้ชวนวา่ ดูกร
สัตวผ์ูเ้จริญ มาเถิด เราจกัไปเก็บขา้วสาลีกนั สัตวผ์ูน้ั นตอบวา่ ดูกรสัตวผ์ูเ้จริญ ฉนัไปเก็บเอาขา้ว
สาลีมาไวเ้พื�อบริโภคพอทั งเยน็ทั งเชา้เสียคราวเดียวแลว้ฯ 

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

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

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

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

เพราะมีธรรมทั งหลายที�เป็นอกุศลชั�วช้าปรากฏขึ นแก่พวกเรา กระบิดินจึงหายไป  
เมื�อกระบิดินหายไปแลว้ จึงมีเครือดินปรากฏขึ น เครือดินนั น ถึงพร้อมดว้ยสี กลิ�น รส พวกเรา 
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ทุกคนพยายามบริโภคเครือดิน เมื�อพวกเราทุกคนบริโภคเครือดินนั นอยู่  รับประทานเครือดิน  
มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงอยูไ่ดสิ้ นกาลชา้นาน  

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

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

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

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั นเป็นตน้มา การถือเอาสิ� งของที�
เจา้ของไม่ไดใ้ห้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไมจึ้งปรากฏ 
ครั งนั นแล พวกสัตวที์�เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั ครั นแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัวา่ พ่อเอ๋ย ก็การถือเอา
สิ�งของที�เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กั 
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั นเกิดปรากฏแลว้ในสัตวท์ั งหลาย อยา่กระนั น
เลย พวกเราจกัสมมติสัตวผ์ูห้นึ�งใหเ้ป็นผูว้า่กล่าวผูที้�ควรวา่กล่าวไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูติ้เตียนผูที้�ควร
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ติเตียนไดโ้ดยชอบ ใหเ้ป็นผูข้บัไล่ผูที้�ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบ ส่วนพวกเราจกัแบ่งส่วนขา้วสาลีให้แก่ 
ผูน้ั น ดงันี   

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

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

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั น เป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ เพราะเหตุนั นแล อกัขระวา่ พวกเจริญฌาน ดงันี  จึงอุบติัขึ น
เป็นอนัดบัที�สอง บรรดาสัตวเ์หล่านั นแล สัตวบ์างพวกเมื�อไม่อาจสําเร็จฌานได ้ ที�กระท่อมซึ� งมุง
และบงัด้วยใบไมใ้นราวป่า จึงเที�ยวไปยงัคามและนิคมที�ใกล้เคียงแล้วก็จดัทาํพระคมัภีร์มาอยู ่ 
คนทั งหลายเห็นพฤติการณ์ของพวกพราหมณ์นี นั นแลว้ จึงพูดอยา่งนี วา่ พ่อเอ๋ย ก็สัตวเ์หล่านี ไม่อาจ
สําเร็จฌานได้ที�กระท่อมซึ� งมุงและบงัด้วยใบไม้ในทวาชะราวป่า เที�ยวไปยงับ้านและนิคมที�
ใกลเ้คียง จดัทาํพระคมัภีร์ไปอยู ่ 

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน 
ทั งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที�กล่าวมานี แล การอุบติัขึ นแห่งพวกศูทร
นั นมีขึ นได ้ เพราะอกัขระที�รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี แล เรื�องของสัตวเ์หล่านั นจะ
ต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั งในเวลาที�เห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

[66] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ มีสมยัอยู ่ที�กษตัริยบ์า้ง พราหมณ์บา้ง แพศยบ์า้ง ศูทร
บา้ง ตาํหนิธรรมของตน จึงไดอ้อกจากเรือนบวชเป็นบรรพชิต ดว้ยประสงคว์า่ เราจกัเป็นสมณะ  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พวกสมณะจะเกิดมีขึ นได ้จากวรรณะทั งสี�  นี แล เรื�องของ
สัตว์เหล่านั นจะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกันหรือไม่เหมือนกนั ก็ด้วยธรรมเท่านั น  
ไม่ใช่นอกไปจากธรรม ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐที�สุดในประชุมชน ทั งในเวลาที�
เห็นอยูท่ ั งในเวลาภายหนา้ฯ 

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

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

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

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

[71] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็บรรดาวรรณะทั งสี� นี  วรรณะใด เป็นภิกษุ สิ นอาสวะ
แลว้ มีพรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ มีกิจที�ควรทาํ ทาํเสร็จแลว้วางภาระเสียไดแ้ลว้ ลุถึงประโยชน์ของตน
แลว้ หมดเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแลว้ หลุดพน้แลว้ เพราะรู้โดยชอบ วรรณะนั นปรากฏวา่ เป็นผูเ้ลิศ
กวา่คนทั งหลาย โดยธรรมแทจ้ริง มิใช่นอกไปจากธรรมเลย  

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริงธรรมเท่านั นเป็นของประเสริฐที�สุดในประชุมชน 
ทั งในเวลาเห็นอยู ่ทั งในเวลาภายหนา้ฯ 

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

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

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

“ดูกรภิกษุทั งหลาย ... ความขดัสนก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อความขดัสนถึงความ
แพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจาร
ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย 
แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�
มีอายุ 10,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 5,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษย์มีอายุ 5,000 ปี  
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ธรรม 2 ประการคือผรุสวาจาและสัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 2 ประการถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจาก 
อายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 5,000 ปี บางพวกมีอายุ 2,500 ปี บางพวก
มีอายุ 2,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 2,500 ปี อภิชฌาและพยาบาท ก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�ออภิชฌาและพยาบาทถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั นก็เสื� อมถอย  
แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายบุา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�
มีอายุ 2,500 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 1,000 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลายในเมื�อมนุษย์มีอายุ 1,000 ปี 
มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย แม้อายุของสัตว์เหล่านั นก็ 
เสื� อมถอย แม้วรรณะก็เสื� อมถอย เมื�อพวกเขาเสื�อมถอยจากอายุบ้าง เสื� อมถอยจากวรรณะบ้าง  
บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 1,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 500 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ
500 ปี ธรรม 3 ประการคือ อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งแก่ความแพร่หลาย เมื�อธรรม 
3 ประการถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็เสื�อมถอย เมื�อพวก
เขาเสื�อมถอยจากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอายุ 500 ปี บางพวกมีอาย ุ
250 ปี บางพวกมีอาย ุ200 ปีฯ ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ250 ปี ธรรมเหล่านี คือ ความไม่
ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบในสมณะ ความไม่ปฏิบติั
ชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนนอ้มต่อท่านผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ไดถึ้งความแพร่หลายฯ ... ความขดั
สนก็ได้ถึงแก่ความแพร่หลาย เมื�อความขัดสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื�ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย เมื�อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื�อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อปิสุณาวาจาถึง
ความแพร่หลาย กาเมสุมิจฉาจารก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อกาเมสุมิจฉาจารถึงความแพร่หลาย 
ธรรม 2 ประการคือ ผรุสวาจา และ สัมผปัปลาปะก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 2 ประการถึง
ความแพร่หลาย อภิชฌาและพยาบาทก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�ออภิชฌาและพยาบาทถึงความ
แพร่หลาย มิจฉาทิฐิก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื�อมิจฉาทิฐิถึงความแพร่หลาย ธรรม 3 ประการคือ 
อธรรมราคะ วิสมโลภ มิจฉาธรรม ก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื�อธรรม 3 ประการถึงความแพร่หลาย 
ธรรมเหล่านี คือ ความไม่ปฏิบติัชอบในมารดา ความไม่ปฏิบติัชอบในบิดา ความไม่ปฏิบติัชอบใน
สมณะ ความไม่ปฏิบัติชอบในพราหมณ์ ความไม่อ่อนน้อมต่อผูใ้หญ่ในตระกูล ก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื�อธรรมเหล่านี ถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั นก็เสื�อมถอย แมว้รรณะก็
เสื�อมถอย เมื�อสัตวเ์หล่านั นเสื�อมถอยจากอายุบา้ง เสื�อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์�มีอาย ุ
250 ปี ก็มีอายถุอยลงเหลือ 100 ปีฯ” (ที.ปา.11/45) 
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“ดูกรภิกษุทั งหลาย จกัมีสมยัที�มนุษยเ์หล่านี มีบุตรอายุ 10 ปี ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
เด็กหญิงมีอายุ 5 ปี จกัสมควรมีสามีได ้ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี รสเหล่านี คือ  
เนยใส เนยขน้ นํ ามนั นํ าผึ งนํ าออ้ย และเกลือ จกัอนัตรธานไปสิ น ดูกรภิกษุทั งหลายในเมื�อมนุษย ์ 
มีอายุ 10 ปี หญา้กบัแกจ้กัเป็นอาหารอย่างดี ... ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี กุศล
กรรมบถ 10 จกัอนัตรธานไปหมดสิ น อกุศลกรรมบถ 10 จกัรุ่งเรืองเหลือเกิน ดูกรภิกษุทั งหลาย  
ในเมื�อมนุษยมี์อาย ุ10 ปี แมแ้ต่ชื�อวา่กุศลก็จกัไม่มี และคนทาํกุศลจกัมีแต่ไหน ... ดูกรภิกษุทั งหลาย 
ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี เขาจกัไม่มีจิตคิดเคารพยาํเกรงว่านี�แม่ นี�น้า นี�พ่อ นี�อา นี�ป้า นี�ภรรยาของ
อาจารย์ หรือว่านี�ภรรยาของท่านที� เคารพทั งหลาย สัตว์โลกจักถึงความสมสู่ปะปนกันหมด  
เปรียบเหมือน แพะ ไก่ สุนขับา้น สุนขัจิ งจอก ฉะนั น ดูกรภิกษุทั งหลาย ในเมื�อมนุษยมี์อายุ 10 ปี 
สัตวเ์หล่านั นต่างก็จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาทความคิดร้ายความคิดจะฆ่าอยา่งแรงกลา้ในกนั
และกนั มารดากบับุตรก็ดี บุตรกบัมารดาก็ดี บิดากบับุตรก็ดี บุตรกบับิดาก็ดี พี�ชายกบันอ้งหญิงก็ดี 
นอ้งหญิงกบัพี�ชายก็ดี จกัเกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่ากนัอยา่งแรงกลา้ 
นายพรานเนื อเห็นเนื อเขา้เกิดความอาฆาต ความพยาบาท ความคิดร้าย ความคิดจะฆ่า อยา่งแรงกลา้
ฉนัใด ฉนันั นเหมือนกนัฯ” (ที.ปา.11/46) 

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

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

ประวตัศิาสตร์การแพทย์และสุขภาพของประเทศไทย 
หมอชีวกโกมารภัจจ์ สุดยอดหมออจัฉริยะ 
จากคาํกล่าวของหมอชีวกโกมารภจัจ ์ที�ทาํให้ท่านสําเร็จศิลปการแพทยภ์ายในเวลา 7 ปี 

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

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

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

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

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

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

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

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

มิใช่บุญเลย 
5.ผูน้ั นย ่อมกระทาํให้ตถาคตและสาวกของตถาคตยินดีด ้วยเนื อสัตวที์�ไม่สมควร 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของการแพทย์วถิีพทุธ 
การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 

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

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

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

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

 
“ในสภาพของชนบทนั น ครอบครัวเรามีฐานะปานกลางค่อนขา้งยากจน แต่คนอื�น ๆ จะ

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

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

 
“สาํหรับบุคลิกอุปนิสัยโดยส่วนตวัของหมอเขียวนั น เป็นคนจริงจงั ทาํอะไรมุ่งมั�น เชื�อฟัง

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

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

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

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

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

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

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

(สุปาณี ชาทิพา, สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 5) 
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“สิ�งนี จึงเป็นสิ�งที�ทาํให้คุณหมอเขียว
ของการแกไ้ขปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ
คนกินอาหารมงัสวิรัติส่วนใหญ่จะ
(ร้อน) ดูแลสุขภาพ จึงได้นาํวิธีการ
สนใจ พบว่าไดผ้ลดีต่อสุขภาพ ทาํให้มีความมั�นใจและสนใจวิธีการดงักล่าวมากขึ นและ
สะดุดใจคุณหมอเขียว อยา่งมาก จนทาํให้
อ่านกระดาษที�ห่อหนังสือจากชาวอโศก
สัตวเ์พื�อนร่วมโลก แต่ปากคุณยงัเคี ยวกลืนชีวิตของผูอื้�นอยู่ คุณมีเมตตาจริงหรือเปล่า
สะดุดสะดุง้ และเขา้ใจการปฏิบติัความเมตตาที�แทจ้ริงต่อสัตว ์
รับประทานอาหารมงัสวรัิติตั งแต่นั นเป็นตน้มา

 

 

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

 
“คุณหมอเขียว ได้เขา้ร่วมศึกษาและฝึกฝนการพฒันาสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม

หลกัการและแนวทางขององค์กรบุญนิยม 
เกี�ยวกบัสุขภาพ การพึ�งตน และยทุธศาสตร์การขบัเคลื�อนสิ�งที�เป็นประโยชน์สุขสู่สังคม 
เขียวไดน้าํมาบูรณาการเป็นองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ

 
การมีสุขภาพดีดว้ยหลกั 

หรืออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภยัออก 
ดงัที�พอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์มีเทคนิคในการดูแลสุขภาพ และใชห้ลกัพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพ ก็
ใช ้8 อ. มี  

คุณหมอเขียว เชื�อวา่ การปฏิบติัตามวิถีชีวิตดงักล่าว เป็น
ที�ตน้เหตุ คุณหมอเขียว ไดศึ้กษาขอ้มูลอาหารมงัสวิรัติ ซึ� ง

จะมีอายุยืนกว่าคนกินเนื อสัตว ์และการใช้หลกัหยิน 
วิธีการดงักล่าวมาทดลองใช้กบัตนเองและช่วยเหลือประชาชนที�

ทาํให้มีความมั�นใจและสนใจวิธีการดงักล่าวมากขึ นและ
จนทาํใหคุ้ณหมอเขียว เปลี�ยนวิถีชีวิตการรับประทานอาหาร 

กระดาษที�ห่อหนังสือจากชาวอโศกที�มีขอ้ความว่า “คุณบอกว่าคุณมีความเมตตากบัผูค้นกบั
แต่ปากคุณยงัเคี ยวกลืนชีวิตของผูอื้�นอยู่ คุณมีเมตตาจริงหรือเปล่า

และเขา้ใจการปฏิบติัความเมตตาที�แทจ้ริงต่อสัตว ์จึงไดห้ยุดรับประทานเนื อสัตว ์โดย
อาหารมงัสวรัิติตั งแต่นั นเป็นตน้มา”  

(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557

 
ปรับสมดุล เช่น ผกัสด ผกัลวก ขา้ว กบัขา้ว และถั�วธญัพืช  

ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 24) 

ได้เขา้ร่วมศึกษาและฝึกฝนการพฒันาสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม
แนวทางขององค์กรบุญนิยม ที�กลุ่มสุดฝั�งฝัน (2556) ได้รวบรวมแนวคิดบุญนิยม 

เกี�ยวกบัสุขภาพ การพึ�งตน และยทุธศาสตร์การขบัเคลื�อนสิ�งที�เป็นประโยชน์สุขสู่สังคม 
นาํมาบูรณาการเป็นองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ดงันาํเสนอต่อไปนี ” 

(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557

การมีสุขภาพดีดว้ยหลกั 8 อ. 1) อิทธิบาท 4 2) อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) 
เอาพิษภยัออก 8) อาชีพ (ที�ไม่บั�นทอนชีวิต) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน

ครูสมณะโพธิรักษ ์มีเทคนิคในการดูแลสุขภาพ และใชห้ลกัพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพ ก็

การปฏิบติัตามวิถีชีวิตดงักล่าว เป็นทางออก
ซึ� งพบขอ้มูลวา่ 

ใช้หลกัหยิน (เยน็) หยาง 
ช่วยเหลือประชาชนที�

ทาํให้มีความมั�นใจและสนใจวิธีการดงักล่าวมากขึ นและสิ�งหนึ�งที�
เปลี�ยนวิถีชีวิตการรับประทานอาหาร คือได้

มีความเมตตากบัผูค้นกบั
แต่ปากคุณยงัเคี ยวกลืนชีวิตของผูอื้�นอยู่ คุณมีเมตตาจริงหรือเปล่า” ทาํให้รู้สึก

หยุดรับประทานเนื อสัตว ์โดย

. 2557, ตุลาคม 30) 

 

ได้เขา้ร่วมศึกษาและฝึกฝนการพฒันาสุขภาวะอย่างเป็นองค์รวม ตาม
ได้รวบรวมแนวคิดบุญนิยม 

เกี�ยวกบัสุขภาพ การพึ�งตน และยทุธศาสตร์การขบัเคลื�อนสิ�งที�เป็นประโยชน์สุขสู่สังคม ซึ� งคุณหมอ

. 2557, ตุลาคม 30) 

 ออกกาํลงักาย
กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 66) 

ครูสมณะโพธิรักษ ์มีเทคนิคในการดูแลสุขภาพ และใชห้ลกัพุทธธรรมในการดูแลสุขภาพ ก็
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“1. อิทธิบาท คือตอ้งมีฉนัทะ คนทั งหลายก็ตอ้งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะนี�ขยนัไหม 
แลว้ก็เอาจริง จิตตะ อาตมาวา่ มีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่ามีจิตเอาใจใส่จะไม่มีแรงอะไร 
แต่ว่าถ้าทุ่มโถมใส่เขา้ไปเลย มีจิตเท่าไหร่โถมใส่เขา้ไปเต็มที� แลว้เราจะได้คดัเอาเนื อยิ�ง ๆ เป็น
วมิงัสา ปฏิบติัจริงก็เกิดผล ก็เลือกเฟ้นเอง 

2. อารมณ์ เป็นการรักษาอารมณ์ อารมณ์หรือเวทนา ถึงขั นอุเบกขา สุดยอดเป็นฐาน
นิพพานก็ตอ้งรู้เวทนา 108 ตอ้งทาํใหดี้เสมอ  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

สารลกัษณ์สําคญั 3 อยา่งของคนบุญนิยม 1) ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนบรรลุอุภโตภาควิมุติ 2) 
ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนมีความรู้ และความสามารถในการสร้างสรรค ์(มีสมรรถนะ) 3) ตอ้งศึกษาฝึกฝน
จนมีสัปปุริสธรรม 7 (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 21) 

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

คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์“ประโยชน์สูง ประหยดัสุด”, “ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน” 
โดยเฉพาะคาํว่า “ประโยชน์ตน” ที�มีค่าสูงสุดนั น คือ การได้ตดักิเลสลงไปได้เรื�อย ๆ หรือการ 
ละความเห็นแก่ตวัไดจ้ริง ๆ แทเ้มื�อใด ขณะใดเสมอ นั�นคือ “คุณค่า” แห่งความเป็นมนุษยเ์พิ�มขึ น
ทุกขณะ ทุกเมื�อที�ได ้ที�มี ที�เป็น  
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การทาํงานมีคุณค่า 1) ทาํใหม้นุษยมี์โอกาสเป็นคนที�มีประโยชน์และพฒันาความสามารถ
ของตน 2) ทาํให้มนุษยส์ามารถล้างความเห็นแก่ตวั (ล้างอตัตา) ด้วยการตอ้งทาํงานร่วมมือร่วม
ประสานกับคนอื�น ๆ 3) ทาํให้มนุษย์ได้มาซึ� งผลผลิตและก็ได้อาศยัผลผลิตของตนนั�นแหละ  
ตอบแทนหรือแลกเปลี�ยน เลี ยงชีวติอยู ่(กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 70) 

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

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

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

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

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

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

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

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

ลกัษณะของผูบ้รรลุบุญนิยม 1) จะเป็นคนประหยดั มีชีวิตที�เรียบง่ายสมถะ ไม่เป็นคน 
เผาผลาญทาํลาย ไม่ทาํตวัหรูหราฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย 2) เป็นคนมกันอ้ยกลา้จน เสียสละอยูเ่สมอ ๆ ไม่เอา
เปรียบใคร ๆ 3) เป็นคนใฝ่ศึกษา สร้างสรรค ์สร้างสมรรถนะและขยนั แต่กินนอ้ยใชน้อ้ย ไม่สะสม 
มีแต่สะพดัออก 4) เป็นคนทาํงานอย่างตั งใจ กลา้ขาดทุนให้แก่ผูอื้�นและสังคม ดว้ยความเห็นแจง้
ความจริงวา่ ผูข้าดทุนคือผูมี้กาํไรแก่ชีวติตนเอง หรือคือผูมี้ประโยชน์ มีคุณค่าแก่ผูอื้�นอยา่งถูกสัจจะ  
5) เมื�อปฏิบติัธรรมไดสู้ง ยิ�งจะเป็นผูส้ร้างสรร ขยนั อดทน เสียสละ สะพดัออก ไม่สะสม ถึงขั น
สูงสุดก็คือ อนัตตา คือไม่มีตวัตนที�เห็นแก่ตวัเหลืออยู่เลยอย่างสัมบูรณ์อนัติมะ (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 
2556 : 22) 

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

  
“คุณหมอเขียวมีการเปลี�ยนตวัเองอย่างรวดเร็ว ทดลองฝึกปฏิบติัตามชาวอโศก ถือศีล 5 

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

คุณหมอเขียว พบว่าการแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยทั�วไปในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นการ
แกปั้ญหาที�ปลายเหตุไม่พึ�งตนดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั จึงเริ�มฝึกฝนตนเองและช่วยเหลือ
ผูอื้�นในการพึ�งตนแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั ใชว้ิธีการอื�น ๆ เสริมเติม
เต็มตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตามสภาพ ณ เวลานั น ๆ เมื�อคุณหมอเขียว มีแนวคิด
แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ (ดบัทุกข ์ตอ้งดบัที�เหตุ) ก็รู้วา่ตอ้งทาํอะไร แต่ก็มีอุปสรรคเนื�องจากโรงพยาบาล
เป็นองค์กรใหญ่ทาํอะไรได้ไม่มาก ในปี พ.ศ. 2540 คุณหมอเขียว จึงยา้ยมาปฏิบัติราชการที�
สถานีอนมยับา้นนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกจงัหวดัมุกดาหาร ทาํโครงการช่วยประชาชน
ตามที�มีองค ์ความรู้ซึ� งได ้เ รียนรู้จากพระพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาวอโศก  
ปราชญ์ชาวบา้น และการดูแลสุขภาพศาสตร์ต่าง ๆ ตามที�ได้ศึกษามา ดว้ยโครงการการดูแลสุขภาพ



 

 

แบบองค์รวม ครอบคลุมตั งแ
ช่วยเหลือกัน รับประทาน
ที�ส่งเสริมให้ตนเองและ
จุดเด่นของสถานีอนามยัที�มีแพทยแ์ผนไทยแพทย์
ขึ น โดยปัจจยัสนบัสนุนสําคญั
นาบุญ 4 บา้นแดนสวรรค์ ตาํบล
เผยแพร่การทาํกสิกรรมไร้สารพิษ
อนามยัประมาณ 10 กิโลเมตร 
ไดส้ะดวกและเตม็ที�  

คุณหมอเขียวมีอุดมการณ์
ศรัทธา” เป็นการทาํเพื�อประโยชน์ผูอื้�น 
ความตอ้งการ “ให”้ แก่ผูอื้�น ชนิดสุจริตใจอยา่งบริสุทธิo แทจ้ริงสมบูรณ์ที�
คุณงามความดีเพื�อผูอื้�นเป็นหลกั ไม่มีความต้องการเพื�อตนเองจะได้
ไม่ตอ้งการแมแ้ต่ตนเองจะเสพ
ทางออ้มเป็นการ “ทาํงาน
นุกมัปายะ) ทาํเพื�อความเป็นประโยช
ผาสุกของมวลมนุษยชาติ

 

 
ภาพที� 9 ภาพหมอเขียว ที�ใชใ้นงานกิจกรรมและการเผยแพร่สื�อ
ที�มา (ทีวบีูรพา, ภาพถ่าย. 

 

ครอบคลุมตั งแต่วิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนั วฒันธรรมที�มีความเกื อกูลกันลงแขก
รับประทานอาหารปลอดภัยจากสารเคมี การออกกําลังกาย และกิจกรรมต่าง

ที�ส่งเสริมให้ตนเองและประชาชนมีสุขภาพที�ดี เกิดผลทาํให้มีคนสนใจมาดูงานมาก
ที�มีแพทยแ์ผนไทยแพทยท์างเลือกและสะสมภูมิปัญญาในหลาย
สําคญัอีกอย่างหนึ� งคือมีพื นที�ของครอบครัวคุณหมอเขียว

บา้นแดนสวรรค์ ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
ทาํกสิกรรมไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัสังคม พื นที�ดงักล่าวอยู่ห่างจา

กิโลเมตร ซึ� งทาํใหคุ้ณหมอเขียว สามารถเขา้มาดูแลและพฒันา

มีอุดมการณ์มุ่งมั�นพฒันาตนเองไปสู่สภาพ “ทาํความผาสุกที�ตน 
เป็นการทาํเพื�อประโยชน์ผูอื้�น (ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํทางกาย วาจา

แก่ผูอื้�น ชนิดสุจริตใจอยา่งบริสุทธิo แทจ้ริงสมบูรณ์ที�สุด เป็นความตอ้งการสร้าง
ความดีเพื�อผูอื้�นเป็นหลกั ไม่มีความต้องการเพื�อตนเองจะได้ ตนเองจะมี

แมแ้ต่ตนเองจะเสพกามหรืออตัตาในสิ�งที�ทาํนั นเพื�อตน ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
ทาํงาน” เพื�องานเท่านั น ทาํให้โลกอนุเคราะห์เกื อกูลมนุษยชาติในโลก

ทาํเพื�อความเป็นประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ (พหุชนหิตายะ
มนุษยชาติ (พหุชนสุขายะ) ทาํอยา่งสุดความสามารถเท่าที�จะพึงทาํได้

(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์

ที�ใชใ้นงานกิจกรรมและการเผยแพร่สื�อองคค์วามรู้ของ
 2553, มีนาคม 21) 
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วฒันธรรมที�มีความเกื อกูลกันลงแขก
การออกกําลังกาย และกิจกรรมต่าง ๆ  

เกิดผลทาํให้มีคนสนใจมาดูงานมากขึ น เป็น
ทางเลือกและสะสมภูมิปัญญาในหลาย ๆ ดา้นมาก

คุณหมอเขียว คือ สวนป่า
จงัหวดันครพนม ใชเ้ป็นที�สาธิตฝึกฝน

พื นที�ดงักล่าวอยู่ห่างจากสถานี
และพฒันาพื นที�สวนป่านาบุญ 4 

ทาํความผาสุกที�ตน สอนคนที�
วาจา หรือ ใจ) หรือเป็น
เป็นความตอ้งการสร้าง

ตนเองจะมี ตนเองจะเป็น  
ไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ

อนุเคราะห์เกื อกูลมนุษยชาติในโลก (โลกา
พหุชนหิตายะ) ทาํเพื�อเป็นความ

ทาํอยา่งสุดความสามารถเท่าที�จะพึงทาํได”้ 
สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

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

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

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



 

 

อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร
จงัหวดัมุกดาหาร ซึ� งไดด้าํเนินการ
“ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ
มุกดาหาร” 

 

 

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

 
“ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

ตาล จงัหวดัมุกดาหาร ไดมี้การจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถี
พุทธหลกัสูตรเต็มระยะเวลา
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นประจาํทุกเดือน
คน สําหรับพืชผกัสมุนไพรและผลไมที้�
จะนาํมาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุ
จงัหวดันครพนม” 

 

 

 

อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร” ซึ� งตั งอยู่ ณ เลขที� 114 หมู่ 11 ตาํบลดอนตาล 
ซึ� งไดด้าํเนินการมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั โดยในปัจจุบนัมีชื�อใหม่ว่า 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

(พรรณทิวา เกตุกลม, สัมภาษณ์

“ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 
มูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย” อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 21) 

ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ 
ไดมี้การจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถี

ระยะเวลา 5-7 วนั (พกัคา้งในพื นที�ศูนย)์ ให้กบัประชาชน
เป็นประจาํทุกเดือน มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ

สมุนไพรและผลไมที้�ใชใ้นการปรุงอาหารให้กบัผูเ้ขา้รับการอบรมนั น
จะนาํมาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุ

(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ์
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ดอนตาล อาํเภอดอนตาล 
โดยในปัจจุบนัมีชื�อใหม่ว่า 

อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1” 
เภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอน
ไดมี้การจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถี

ให้กบัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดย 
มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 200-300 

ผูเ้ขา้รับการอบรมนั น ส่วนหนึ� ง
จะนาํมาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 4 อาํเภอธาตุพนม 

สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
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ภาพที� 11  ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการอบรมค่ายสุขภาพ และ
ณ ค่ายสุขภาพพึ�งตนฯ สวนป่านาบุญ

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จนและสุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์
 

“ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช 
ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถี
ในพื นที�) ให้กบัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด
การอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ
ไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการ (โดยไดมี้จิตอาสาแพทย์
การก่อตั งศูนยใ์นพื นที� ตั งแต่ประมาณปลายปี พ
สุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถี
เน้นเป็นการอบรมที�เน้นในหลกัสูตรระยะสั น 
ประจาํทุกเดือน ซึ� งมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 
จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีผู ้
กิจกรรมการจดัอบรมไดที้�ภาคผนวก

ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จงัหวดันครพนม ไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการ
ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมการอบรมใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการดูแล

การอบรมค่ายสุขภาพ และผลผลิตพืชผกัสมุนไพรและผลไม้
สวนป่านาบุญ 1 ตาํบลดอนตาล อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

และสุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 24) 

. 2556 ไดเ้ปิดศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
จงัหวดันครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ ไดมี้การจดัค่ายอบรม

ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธหลกัสูตรเต็มระยะเวลา 5-7 
ที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เป็นประจาํทุกเดือน 

การอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 20-200 คน (ดูภาพกิจกรรมการอบรมไดที้�ภาคผนวก 
ศ. 2556 สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี 

โดยไดมี้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เขา้พฒันาพื นที�ปรับปรุงภูมิทศัน์และ
การก่อตั งศูนยใ์นพื นที� ตั งแต่ประมาณปลายปี พ.ศ. 2555) มีการจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับ
สุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด

ในหลกัสูตรระยะสั น 3 วนั มีทั งแบบไปกลบัและพกัคา้งในพื นที�
มการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 180-300 คน นบัตั งแต่เปิดศูนยฯ์ 

ผูไ้ด้เขา้รับการอบรมทั งสิ นรวมแล้วประมาณ 4,000 
ที�ภาคผนวก ช.) 

ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 4 อาํเภอ
อยา่งเป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยที�ผา่นมา สวนป่านาบุญ 

ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพ การอบรมคุณธรรมและการทาํ

 

 
สมุนไพรและผลไมต่้าง ๆ 

อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ไดมี้การจดัค่ายอบรม 

7 วนั (พกัคา้ง
เป็นประจาํทุกเดือน มีผูเ้ขา้ร่วม

ที�ภาคผนวก ช.) 
อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี  

พุทธ เขา้พฒันาพื นที�ปรับปรุงภูมิทศัน์และ
มีการจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกับ

ที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ 
มีทั งแบบไปกลบัและพกัคา้งในพื นที� เป็น

นบัตั งแต่เปิดศูนยฯ์ 
000 คน (ดูภาพ

อาํเภอธาตุพนม 
สวนป่านาบุญ 4 

การอบรมคุณธรรมและการทาํ



 

 

กสิกรรมไร้สารพิษมาตั งแต่ปี พ
ให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ

 

ภาพที� 12  กิจกรรมต่าง ๆ 
ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน
 

“ในเดือนมกราคม
บา้นค่าย จงัหวดัระยอง อย่างเป็นทางการ 
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธใหก้บัประชาชน
มีครบทั งหลกัสูตรระยะสั น 
ครั งละประมาณ 20-100 คน

 

ภาพที� 13  ภาพป้าย “สวนป่านาบุญ 
สวนป่านาบุญ 
แพทยว์ถีิพุทธเครือข่ายภาคตะวนัออก

ที�มา (กุศล บูรพากลา้จน, จิรนนัท ์ทบัเนียมและกมลพรรณ ฮอฟแมน

กสิกรรมไร้สารพิษมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 และนบัแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
ให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประชา

ๆ เป็นประจาํทุกเดือนโดยเน้นเป็นการอบรมในหลกัสูตรระยะสั น 
มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 20-70 คน” 

(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ์

ๆ ของค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ
ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2556, มีนาคม 27) 

เดือนมกราคม พ.ศ. 2558 ไดเ้ปิดสวนป่านาบุญ 5 (หรือชื�อเดิม “
ระยอง อย่างเป็นทางการ มีการจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตาม

ใหก้บัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ
มีครบทั งหลกัสูตรระยะสั น 1-3 วนั และหลกัสูตรระยะยาว 5-7 วนั มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ย

คน” 
(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ์

สวนป่านาบุญ 5” การอบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถี
 5 จงัหวดัระยอง และการทาํกิจกรรมแพทยว์ิถีพุทธ

แพทยว์ถีิพุทธเครือข่ายภาคตะวนัออก  
จิรนนัท ์ทบัเนียมและกมลพรรณ ฮอฟแมน, ภาพถ่าย
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2556 ไดมี้การจดัค่ายอบรม
ให้กบัประชาชนที�สนใจทั�วไป  

หลกัสูตรระยะสั น 1 วนั  

สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

พุทธ ณ สวนป่านาบุญ 4 

“บา้นญาติ”) ณ อาํเภอ
มีการจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตาม

ๆ เป็นประจาํทุกเดือน 
มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ย

สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 
พึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ณ 

พุทธสัญจรของจิตอาสา

ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 14) 
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ภาพที� 14  ภาพป้าย “มูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย
 

“คุณหมอเขียว กล่าววา่ “
ผาสุก เป็นคุณค่าและความผาสุกที�แท้จริงของชีวติมนุษย์

ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 
ร่วมกันจดัตั งมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
“ชีวติที�พอเพยีงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�ผาสุก
การแพทยว์ิถีพุทธให้กบัประชาชน
ประจาํทุกเดือน ซึ� งจะมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั งในและต่างประเทศ
กวา่หนึ�งแสนหกหมื�นคน เป้าหมายหลักของแพทย์วิถี
แข็งแรง จิตใจที�ดี งาม จิตใจที�ผาสุก 
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั คือ ประหยดั เรียบง่าย พึ�งตน ขยนั และแบ่งปัน
โลก ยึดหลกัดาํเนินงานคือ “ทาํความผาสุกที�ตน และช่วยคนที�ศรัทธา
คือ ตวัคุณเอง” 

วตัถุประสงค์ของมูลนิธิแพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย
1. เพื�อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแลสุขภาพ
2. เพื�อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบติั และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา
3. เพื�อส่งเสริมการกุศลอื�น
4. เพื�อส่งเสริมการปกครอ

มูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย” หนา้ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตน
สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  

ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 21) 

“ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม
เป็นคุณค่าและความผาสุกที�แท้จริงของชีวติมนุษย์”  

2555 คุณหมอเขียว และคณะทาํงานจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ
จดัตั งมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย เพื�อเผยแพร่นโยบายหลักขององค์กร

ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�ผาสุก” และการเผยแพร่
ให้กบัประชาชนที�สนใจทั�วไปในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด

ประจาํทุกเดือน ซึ� งจะมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 200-400 คน ในทุกเครือข่าย
ทั งในและต่างประเทศ จนกระทั�งปี พ.ศ. 2558 สามารถช่วยเหลือประชาชน

เป้าหมายหลักของแพทย์วิถีพุทธ คือ ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�
จิตใจที�ดี งาม จิตใจที�ผาสุก ยึดหลักการพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั คือ ประหยดั เรียบง่าย พึ�งตน ขยนั และแบ่งปัน เป็นกุศลสูงสุดของ
ทาํความผาสุกที�ตน และช่วยคนที�ศรัทธา” และ “หมอที�ดีที�สุดในโลก 

แพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย มีดังนี5  
เพื�อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแลสุขภาพ
เพื�อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบติั และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา  
เพื�อส่งเสริมการกุศลอื�น ๆ หรือดาํเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์  
เพื�อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์. 2557

 
เรียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนว

จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�

และคณะทาํงานจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธได้
นโยบายหลักขององค์กร คือ  

และการเผยแพร่องคค์วามรู้
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็น

ในทุกเครือข่าย
รถช่วยเหลือประชาชน

ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�
ยึดหลักการพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของ

เป็นกุศลสูงสุดของ
หมอที�ดีที�สุดในโลก 

เพื�อส่งเสริมการเผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแลสุขภาพ  
 

งในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข” 
. 2557, ตุลาคม 30) 
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“คุณหมอเขียว ไดส้ร้างเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ทั งในและต่างประเทศ ดงันี  
1. เครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร และสวนป่านาบุญ 4 

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

2. เครือข่ายภาคใต้  
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เครือข่ายตาม

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

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

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

อุตรดิตถ์ ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร และ
นครสวรรค ์

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

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

ราชบุรี เครือข่ายตามจงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ 
7. เครือข่ายแพทย์วถิีพุทธในต่างประเทศ 

7.1 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ดลัลสัเทก็ซสั-อเมริกา) 

7.2 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (อเล็กซานเดรียหลุยเซียน่า-อเมริกา) 

7.3 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ฟลอริดา้-อเมริกา) 

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

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย
 

 
ภาพที� 16 ภาพหมู่เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

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

“ณ ปัจจุบนั เดือนเมษายน พ
ขบัเคลื�อนกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทย์
จิตอาสาหญิง 292 คน (ร้อยละ 75
จาํนวนจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ

 
 
 
 
 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต ้
ตะวนัออก และภาคตะวนัตก ตามลาํดบั  

ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 23) 

 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ดลัลสัเท็กซัส-อเมริกา อเล็กซานเดรียหลุย

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

ณ ปัจจุบนั เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธที�เป็นเนื อในและไดร่้วมกนั
แพทย์วิถีพุทธทั�วประเทศอยู่เป็นประจาํในขณะนี  
75) จิตอาสาชาย 98 คน (ร้อยละ 25) รายละเอียด ดัง
พุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 

 

 
ภาคใต ้ภาคกลาง 

 
อเล็กซานเดรียหลุยเซียน่า-

ที�เป็นเนื อในและไดร่้วมกนั
ทั�วประเทศอยู่เป็นประจาํในขณะนี  390 คน เป็น 

รายละเอียด ดังตารางที� 4 
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ตารางที� 4 จาํนวนจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 

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

 

 

 

ภาพที� 17 ภาพกราฟแสดงร้อยละจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 
 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การบาํเพ็ญบุญร่วมกบัเครือข่ายแพทย ์

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

(สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

หญิง

75%

292 คน

ชาย 25%

98 คน

จิตอาสา (แยกตามเพศ)

อีสาน

35%

เหนือ
23%

กลาง
17%

ใต้

14%

ตะวนัออก
8%

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

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

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

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

จ.มุกดาหาร 
 

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

ณ บา้นเทวดาสาธุ  
เขตดอนเมือง  

กรุงเทพฯ 

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

ณ สวนป่านาบุญ 3  
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

15-19 พ.ย. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ วดัสนธิo  
ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ ์

จ.สุราษฎร์ธานี 

19-23 พ.ย. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ ทะเลธรรม อ.เมือง  จ.ตรัง 
 

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

สวนป่าโพธาราม 
อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

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

ณ วิทยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ  

กรุงเทพฯ  

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

ณ เรือนรับอรุณ  
โรงเรียนรุ่งอรุณ  
ถ.พระราม 2 

กรุงเทพฯ 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  
สวนป่านาบุญ 1 

ณ ฝั�งตรงขา้มตลาดเทศบาล 
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 
 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  
สวนป่านาบุญ 2 

ณ เทศบาลชะอวด  
อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่ 
สวนป่านาบุญ 3 

ณ บริเวณหนา้ อบต. 
คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 
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ตารางที� 5 (ต่อ) 

 

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

สวนป่านาบุญ 4 
ณ สวนป่านาบุญ 4 
ต.อุ่มเหมา้ อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม 

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

ณ ศูนยธ์รรมชาติบาํบดั 
อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

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

ณ สวนป่านาบุญ 2  
ต.ชะอวด อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

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

ณ สวนป่านาบุญ 3 
ต. คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

19-23 ธ.ค. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ 1 
 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 

 
คุณหมอเขียว ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรบรรยายเรื�องสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธจากองคก์รต่าง ๆ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(พิไลลกัษณ์ พิพิธกุล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 
“ตวัอย่างภาพกิจกรรมที�หมอเขียว และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย ที�ได้

ร่วมกนัขบัเคลื�อนและดาํเนินกิจกรรมการพึ�งตนและช่วยเหลือเกื อกูลมวลมนุษยชาติ” ตามที�ได้มี
การบนัทึกและรวบรวมไวโ้ดยจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา จนถึง
ปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ในภาคผนวก ช. และดงัที�ไดค้ดัมาแสดงเป็นตวัอยา่งบางส่วน 
ดงันี  
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ภาพที� 18  ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพนัธ์แท)้ และประชุมจิตอาสาทั�วประเทศ วนัที� 30 เมษายน 2554 

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

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

 

 
ภาพที� 19  กิจกรรมการลงแขกในค่ายพระไตรปิฎกครั งที� 5 ณ สวนป่านาบุญ 1 จงัหวดัมุกดาหาร 

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

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

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

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

 
ในส่วนของกิจกรรมการเป็นจิตอาสาช่วยสาธารณชน และทาํประโยชน์ต่าง ๆ ให้กบั ผองชน

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

(ปทิตตา จารุวรรณชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

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



 

 

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
แห่งแรก ในระหว่างเดือนธันวาคม 
อยา่งต่อเนื�องเป็นระยะ ๆ ถึงปัจจุบนัในเดือน

 

ภาพที� 21  โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ�งตนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง
เธอพระองค์เจ ้าพชัรกิติยาภา ณ เรือนจาํกลางนครพนม
(ธันวาคม 2556
มีผูต้อ้งขงัหญิงเขา้ร่วมโครงการนี ในเบื องตน้ จาํนวน 

ที�มา  (เจา้หนา้ที�เรือนจาํนครพนม
2557, สิงหาคม 19

 
“โดยมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย ไดถ้วายรายงาน

การสร้างสุขภาวะในเรือนจาํ
หลงัจากไดด้าํเนินโครงการเป็นระยะเวลา 
เมตตา ในการนาํเนื อหาการดาํเนินกิจกรรมในโครงการต่าง
ฉบบัเดือนกรกฏาคม-กนัยายน 
การไวว้างพระราชหฤทยัต่อยอดสนองพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
“โครงการดูแลสุขภาพผูต้้องขงัหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื�
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองค์
เจา้พชัรกิติยาภา” เพิ�มอีก

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ณ เรือนจาํกลางนครพนม จงัหวดันครพนม อนัเป็นโครงการนาํร่องเป็น
ระหว่างเดือนธันวาคม พ.ศ. 2556-สิงหาคม พ.ศ. 2557 และต่อยงัคงดาํเนินกิจกรรม

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

โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ�งตนตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระ
เธอพระองค์เจ ้าพชัรกิติยาภา ณ เรือนจาํกลางนครพนม ระยะเวลาโครงการ 

2556-พฤศจิกายน 2557) มีการอบรมสุขภาพ 1-2 วนัเป็นประจาํทุกเดือน
มีผูต้อ้งขงัหญิงเขา้ร่วมโครงการนี ในเบื องตน้ จาํนวน 200 คน  

เจา้หนา้ที�เรือนจาํนครพนม, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 19, แกว้ใจเพชร กลา้จน
19 และ สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย 2557, สิงหาคม 

มูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย ไดถ้วายรายงานการวิจยั
การสร้างสุขภาวะในเรือนจาํ” แด่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ประธานโครงการ
หลงัจากไดด้าํเนินโครงการเป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยคณะทาํงานโครงการกาํลงัใจไดใ้ห้

ในการนาํเนื อหาการดาํเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ นั น ตีพิมพล์งในวารสาร 
กนัยายน 2557 นอกจากนั น ทางมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทยไดรั้บ

การไวว้างพระราชหฤทยัต่อยอดสนองพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
โครงการดูแลสุขภาพผูต้้องขงัหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื�

ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองค์
เพิ�มอีก คือ เรือนจาํภูเก็ตจงัหวดัภูเก็ต ในเดือนเมษายน พ.
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อนัเป็นโครงการนาํร่องเป็น
และต่อยงัคงดาํเนินกิจกรรม

สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 19) 

 
โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ�งตนตาม

ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลาน
ระยะเวลาโครงการ 1 ปี 

วนัเป็นประจาํทุกเดือน 

แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 
สิงหาคม 30) 

การวิจยั “แพทยว์ิถีธรรมกบั
แด่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ประธานโครงการกาํลงัใจ 

เดือน โดยคณะทาํงานโครงการกาํลงัใจไดใ้ห้ความ
งในวารสาร “กาํลงัใจ” ใน

มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทยไดรั้บ
การไวว้างพระราชหฤทยัต่อยอดสนองพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ให้ดาํเนิน 
โครงการดูแลสุขภาพผูต้้องขงัหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ� งตนตามแนว

ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองค์
.ศ. 2558 และที�จะได้
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ดาํเนินกิจกรรมเป็นแห่งต่อไปที�ทณัฑสถานเปิดโคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้” 

 

ภาพที� 22  โครงการรวมใจภกัดิo  ปลูกมเหสักข์
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย
มเหสักข-์สักสยามินทร์ จาํนวนทั งสิ น 
รวม 230 ไร่ ระหวา่งเดือนพฤษภาคม 

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย
 

โครงการรวมใจภกัดิo  ปลูกมเหสักข์
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 
แห่งประเทศไทย ได้ร่วมรับสนอง
ทั งสิ น 3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 
(หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการโครงการ
พระราชดาํริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนร
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และได้
ปาฐกถางานประชุมสักนานาชาติ 
มนุษยชาติ” “Living in Harmony with 
คุณหมอเขียว ไดมี้การนาํเสนอปาฐกถาในหวัขอ้ดงักล่าวไปเมื�อ

ทณัฑสถานเปิดโคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนพฤษภาคม

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2558

โครงการรวมใจภกัดิo  ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วนัที� 5 ธนัวาคม 
มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรม ไดร่้วมกนั

สักสยามินทร์ จาํนวนทั งสิ น 3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 1,2,3, และ 
ระหวา่งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 

ภาพถ่าย. 2556, พฤษภาคม 5 และ 2557, สิงหาคม 20) 

กดิo  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 โดยมูลนิธิแพทยว์ิถี

ร่วมรับสนองพระราชดาํรัสในโครงการปลูกมเหสัก-สักสยามินทร์
ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 1,2,3, และ 4 ในพื นที�รวม 230 ไร่ ในการนี  นายใจเพชร กลา้จน

ในฐานะประธานมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย ไดรั้บโอกาสในการเขา้พบและ
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดําเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื�องมาจาก
พระราชดาํริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์
พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เมื�อประมาณตน้

และไดรั้บการประสานจากคณะกรรมการมูลนิธิ อพ.สธ
ปาฐกถางานประชุมสักนานาชาติ (World Teak Conference 2013) หวัขอ้ “สวนป่านาบุญ เพื�อมวล

Living in Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of Mankind
ไดมี้การนาํเสนอปาฐกถาในหวัขอ้ดงักล่าวไปเมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2556

ในเดือนพฤษภาคม-

2558, เมษายน 19) 

 
ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว

ธนัวาคม 2554 โดย 
และจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรม ไดร่้วมกนัปลูกตน้

และ 4 ในพื นที�

ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว
มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรม

สักสยามินทร์ จาํนวน
ใจเพชร กลา้จน 

รับโอกาสในการเขา้พบและ
อันเนื�องมาจาก

และมูลนิธิอนุรักษ์
เมื�อประมาณตน้

สธ. ให้แสดง
สวนป่านาบุญ เพื�อมวล

Being of Mankind” โดย
2556 ณ โรงแรม
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เซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร ดงัที�แสดงในตารางที� 6 ปาฐกถา “สวนป่านา
บุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of 
Mankind) 

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

Contribution to Well-Being of Mankind) 
 

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

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

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

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

3.จิตใจที�ดีงาม 
4.จิตใจที�ผาสุก 

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

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

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

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



 

 

ตารางที� 6 (ต่อ) 
 

เกื อกลูผองชน หรือเลี ยงชีพดว้ยการจาํหน่ายในราคาที�ไม่แพงเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น
ดา้นนามธรรม คือ การใชปั้ญญา ขยนั ซื�อสัตย ์จริงใจ สุขใจ 
งามของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั
ถา้ปฏิบติัอยา่งเป็นองคร์วมครบวงจร
วธีิการนี  ยงัสามารถชะลอหรือป้องกนัหายนะธ
หนทางสิ�งก่อสร้างหรือวตัถุเกินจาํเป็น
อย่างไร้ปัญญานี  เป็นตน้เหตุของการเกิดมหันตภยัซึ� งเป็นมลพิษต่อจิตวิญญาณ
สังคม และสิ� งแวดล้อม ดังนั น
อย่างพอเหมาะพอดี มีการสร้างทดแทนเติมเต็ม เพิ�มพูน ดว้ยจิตวิญญาณ
ประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงต่อสิ�งแวดลอ้มและมวลมนุษยชาติอยา่งย ั�งยนื

สุดท้ายนี  ขออนุโมทนา 
สติปัญญา เพื�อความสําเร็จของโครงการนี  นั�นคือ การนาํตน้สักแห่งสัญลกัษณ์ ซึ� งเป็นสมบติัของ
ชาติกลบัคืนมา เพื�อความผาสุกของชาวไทย และมวลมนุษยชาติ

 

ภาพที� 23  นายใจเพชร กลา้จน
ไดรั้บการประสานจากมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
บรมราชกุมารี 
2013) หวัขอ้ “สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ
Our Contribution to Well
เซ็นทรัลทาราแกรนด์

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย

ผองชน หรือเลี ยงชีพดว้ยการจาํหน่ายในราคาที�ไม่แพงเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น
ดา้นนามธรรม คือ การใชปั้ญญา ขยนั ซื�อสัตย ์จริงใจ สุขใจ อยา่งมีกาํลงัใจอนัเกิดจากแบบอยา่งที�
งามของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั โดยผา่นมาทางการปลูกมเหสักขแ์ละสักสยามินทร์
ถา้ปฏิบติัอยา่งเป็นองคร์วมครบวงจร จะเป็นการรักษาและเพิ�มทั งมูลค่าและคุณค่าของแผน่ดิน อนึ�ง
วธีิการนี  ยงัสามารถชะลอหรือป้องกนัหายนะธรรม ที�ใชชื้�อโกห้รูวา่ “พฒันา” 
หนทางสิ�งก่อสร้างหรือวตัถุเกินจาํเป็น รวมทั งการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที�เกินจาํเป็น การพฒันา
อย่างไร้ปัญญานี  เป็นตน้เหตุของการเกิดมหันตภยัซึ� งเป็นมลพิษต่อจิตวิญญาณ

ดังนั น ทรัพยากรธรรมชาติที�มีการอนุรักษ์พฒันาและใช้อย่างรู้คุณค่า 
อย่างพอเหมาะพอดี มีการสร้างทดแทนเติมเต็ม เพิ�มพูน ดว้ยจิตวิญญาณที�ดีงามและผาสุก จะเป็น
ประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงต่อสิ�งแวดลอ้มและมวลมนุษยชาติอยา่งย ั�งยนื 

สุดท้ายนี  ขออนุโมทนา กับทุกท่านที�ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ และพลัง
สติปัญญา เพื�อความสําเร็จของโครงการนี  นั�นคือ การนาํตน้สักแห่งสัญลกัษณ์ ซึ� งเป็นสมบติัของ
ชาติกลบัคืนมา เพื�อความผาสุกของชาวไทย และมวลมนุษยชาติ 

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย
ไดรั้บการประสานจากมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

 ให้แสดงปาฐกถาในงานประชุมสักนานาชาติ (World Teak Conference 
สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Harmony 

Contribution to Well-Being of Mankind) เมื�อวนัที� 25 มีนาคม 
เซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร  

ภาพถ่าย. 2556, มีนาคม 25) 
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ผองชน หรือเลี ยงชีพดว้ยการจาํหน่ายในราคาที�ไม่แพงเกินไป ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้�น 
อยา่งมีกาํลงัใจอนัเกิดจากแบบอยา่งที� ดี

โดยผา่นมาทางการปลูกมเหสักขแ์ละสักสยามินทร์ ซึ� งการนี 
จะเป็นการรักษาและเพิ�มทั งมูลค่าและคุณค่าของแผน่ดิน อนึ�ง

 ซึ� งเนน้การสร้างถนน
ธรรมชาติที�เกินจาํเป็น การพฒันา

อย่างไร้ปัญญานี  เป็นตน้เหตุของการเกิดมหันตภยัซึ� งเป็นมลพิษต่อจิตวิญญาณ สุขภาพ เศรษฐกิจ 
ทรัพยากรธรรมชาติที�มีการอนุรักษ์พฒันาและใช้อย่างรู้คุณค่า  

ที�ดีงามและผาสุก จะเป็น

กับทุกท่านที�ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย์ และพลัง
สติปัญญา เพื�อความสําเร็จของโครงการนี  นั�นคือ การนาํตน้สักแห่งสัญลกัษณ์ ซึ� งเป็นสมบติัของ

 
ในฐานะประธานมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย 

ไดรั้บการประสานจากมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยาม
(World Teak Conference 

Living in Harmony with Nature-
มีนาคม 2556 ณ โรงแรม
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รูปแบบการให้บริการการแพทย์วถิีพทุธ 
จากประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ มาสู่การให้ บริการ

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

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

1.1 ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ 
(หลกัสูตรระยะกลาง 3 วนั หรือหลกัสูตรระยะยาว 5-7 วัน) เพื�อส่งเสริมการเผยแพร่และสร้างเสริม
การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธจดัการอบรม



 

 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั ง 
สถานที�ที�กาํหนดโดยเครือข่ายแพทยว์ิถี
ประมาณครั งละ 200-300 

ภาพที� 24 การจดัอบรมค่ายสุขภาพ
ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร

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

 
1.2 ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

(หลักสูตรระยะสั5น 1 วัน)
ที�กาํหนดโดยเครือข่ายแพทยว์ถีิ

1.3 ค่ายพระไตรปิฏก
สร้างจิตอาสาศูนยบ์าท เป็นที�รวมของคนดีที�พร้อมมาฝึกฝน 
ทองอามิสสินจา้งใด ๆ แต่
การฝึกฝนการปฏิบติัเขม้ขน้
มรรคมีองคแ์ปด ฝึกฝนการกินนอ้ยใชน้อ้ยดว้ยการ
มงัสวิรัติ ไม่มีเนื อสัตว์รสจืด

ครั ง หรือตามความเหมาะสม ณ ศูนยฯ์หลกั สวนป่านาบุญ ทั ง 
เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศโดย
300 คนต่อค่าย 

การจดัอบรมค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ (เทคนิค 9 ขอ้) ณ สวนป่านาบุญ 
ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  

กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 20, กมลพรรณ ฮอฟแมน
ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย. 2557, กรกฏาคม 23 และ
มิถุนายน 23) 

ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถี
) มีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ยประมาณครั งละ ตั งแต่ 10-1,000 

เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศ 
ค่ายพระไตรปิฏก (จิตอาสาแฟนพนัธ์ุแท้) เป็นค่ายเพื�อรวมพลคนดี พร้อม

เป็นที�รวมของคนดีที�พร้อมมาฝึกฝน เสียสละทาํงานฟรี
แต่มาร่วมมารวมกนัทาํประโยชน์เพื�อผองชนเพื�อมวลมนุษยชาติ พร้อมกบัมี

ปฏิบติัเขม้ขน้ ดว้ยการ ลด ละ ลา้งและฆ่ากิเลส และการดาํเนินกิจกรรมการงานดว้ย
นการกินนอ้ยใชน้อ้ยดว้ยการรับประทานอาหารเพียงมื อเดียว

ไม่มีเนื อสัตว์รสจืด) ฝึกฝนสมรรถนะและความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจด้วย
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สวนป่านาบุญ ทั ง 5 ศูนย ์หรือ ณ 
โดยมีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ย

 
ณ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอ

ฮอฟแมน, ภาพถ่าย. 2557, 
และแกว้ใจเพชร กลา้จน, 

ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ 
1,000 คนต่อครั ง ณ สถานที�

เป็นค่ายเพื�อรวมพลคนดี พร้อมตามหาและ
เสียสละทาํงานฟรีศูนยบ์าท ไม่รับเงิน

มวลมนุษยชาติ พร้อมกบัมี
และการดาํเนินกิจกรรมการงานดว้ย

รับประทานอาหารเพียงมื อเดียว (อาหารสุขภาพ
ฝึกฝนสมรรถนะและความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจด้วย
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กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การเดินจาริกจากสวนป่านาบุญ 
ธาตุพนม เพื�อไปกราบนมสัการและ
ระยะทางทั งสิ นประมาณ 23 กิโลเมตร 
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ยครั งละประมาณ

ภาพที� 25  ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพนัธ์ุแท ้
สวนป่านาบุญ 1 จ. มุกดาหาร ระหวา่งวนัที�

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

พระพุทธศาสนา เนน้การดาํเนินชีวิตประจาํวนัตามหลกัพระพุทธศาสนา ดว้ยการ
เขม้ขน้ ดว้ยการ ลด ละ ลา้งและฆ่ากิเลส 
ฝึกฝนการกินน้อยใช้น้อย ด้วยการ
รสจืด ไม่มีเนื อสัตว)์ ฝึกฝนสมรรถนะและความแขง็แกร่งของร่างกายและจิตใจ
ฐานงานต่าง ๆ พร้อมกบักิจกรรมหลกัในการสอบรายงานสภาวธรรมจากการฝึกฝนในการลดละเลิก
กิเลสของตนเอง สําหรับนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม
แพทยว์ิถีธรรมรุ่นปัจจุบนั (รุ่นปีที� 
สําหรับนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม 
อบรมปีละ 1 ครั ง ในเดือนเมษายนของทุกปี
มุกดาหาร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมรับการอบรมเฉลี�ย

2. การให้บริการความรู้
วารสาร แผ่นพบั และ แผ่นการ์ดต่าง

“คุณหมอเขียว ใจเพชร กลา้จน และทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถี
ธรรมแห่งประเทศไทย ไดร่้วมกนั
การปฏิบติัดูแลสุขภาพ การศึกษาปฏิบติัดว้ยการจดัค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม

เดินจาริกจากสวนป่านาบุญ 4 (บา้นแดนสวรรค)์ ตาํบลอุ่มเหมา้
กราบนมสัการและสักการะพระธาตุพนม อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม

กิโลเมตร มีกาํหนดจดัการอบรมปีละ 1 ครั ง ในเดือนตุลาคมของทุกปี 
ผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ยครั งละประมาณ 300 คน 

 
แฟนพนัธ์ุแท ้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ) เดินตามรอยบาทพระศาสดา
มุกดาหาร ระหวา่งวนัที� 19-23 ตุลาคม 2557  

ย. 2557, ตุลาคม 23) 

นักศึกษาแพทย์วถิีธรรม 7 ปี) เพื�อส่งเสริมและเผยแพร่สัจธรรมใน
การดาํเนินชีวิตประจาํวนัตามหลกัพระพุทธศาสนา ดว้ยการฝึกฝน

ลด ละ ลา้งและฆ่ากิเลส และการดาํเนินกิจกรรมการงานต่าง ๆ ดว้ยมรรคมีองค์แปด
ฝนการกินน้อยใช้น้อย ด้วยการรับประทานอาหารเพียงมื อเดียว (อาหารสุขภาพมังสวิ รั ติ 

ฝึกฝนสมรรถนะและความแขง็แกร่งของร่างกายและจิตใจ ดว้ยการทาํ
พร้อมกบักิจกรรมหลกัในการสอบรายงานสภาวธรรมจากการฝึกฝนในการลดละเลิก

อง สําหรับนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม 7 ปี ที�ถือเป็นการสอบเลื�อนชั นปีสําหรับนกัศึกษา
รุ่นปีที� 1-รุ่นปีที� 4) และเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื�อเขา้

 7 ปี รุ่นใหม่ (ดูภาคผนวก ก. หมวดขอ้ 7) โดยมีกาํหนด
ในเดือนเมษายนของทุกปี ณ ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

การอบรมเฉลี�ยครั งละประมาณ 300 ท่าน  
รให้บริการความรู้และข้อมูลแพทย์วิถีพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ

แผ่นการ์ดต่าง ๆ  
คุณหมอเขียว ใจเพชร กลา้จน และทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ โดยมูลนิธิแพทยว์ิถี

ธรรมแห่งประเทศไทย ไดร่้วมกนัส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะใน
การปฏิบติัดูแลสุขภาพ การศึกษาปฏิบติัดว้ยการจดัค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม

ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอ
จงัหวดันครพนมเป็น

ในเดือนตุลาคมของทุกปี 

 
เดินตามรอยบาทพระศาสดา ณ 

เผยแพร่สัจธรรมใน
ฝึกฝนการปฏิบติั

ดว้ยมรรคมีองค์แปด 
สุขภาพมังสวิ รั ติ  

การทาํกิจกรรม
พร้อมกบักิจกรรมหลกัในการสอบรายงานสภาวธรรมจากการฝึกฝนในการลดละเลิก

ปี ที�ถือเป็นการสอบเลื�อนชั นปีสําหรับนกัศึกษา
เขา้รับการศึกษา

โดยมีกาํหนดจดัการ
อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

ในรูปแบบของสิ�งพิมพ์ ได้แก่ หนังสือ 

โดยมูลนิธิแพทยว์ิถี
การเผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะใน

การปฏิบติัดูแลสุขภาพ การศึกษาปฏิบติัดว้ยการจดัค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตาม



 

 

เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั 
เขียนและนาํเสนอผลงานสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้นสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมแลว้
จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ
พิมพแ์ละจดัจาํหน่ายสูงสุด คือ หนงัสือ 

ภาพที� 26  ขอ้มูลองคค์วามรู้การ
แผ่นการ์ดต่าง
VCD และ MP

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย
 
“ผลงานสื�อสิ�งพิมพ์

การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง 
นํ าปัสสาวะ เทคนิคทาํใจให้หายโรคเร็ว
ชุดรวมพลคนดี เป็นตน้ 

ผลงานการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย
ประมุข เรื�อง “สัจจะกูช้าติ ยุทธศาสตร์การต่อสู้สู่ชยัชนะที�แทจ้ริง
ประชาชนต่อสู้ด้วยหลกัสันติอหิงสา
พระพุทธศาสนาดว้ยการหยดุชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส

นอกจากนี  ยงัไดจ้ดัทาํสื�อ 
ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรม 
บริหาร, ยา 9 เม็ด, แลกเปลี�ยนประสบการณ์
การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง 
การจาํหน่ายรวมประมาณ

ทั งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจาํอย่างต่อเนื�อง
ผลงานสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้นสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมแลว้

ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มียอดพิมพร์าวกวา่ 1,800,000 เล่ม
ะจดัจาํหน่ายสูงสุด คือ หนงัสือ “ถอดรหสัสุขภาพ เล่ม 3 มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ

 (จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ์

องคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ
แผ่นการ์ดต่าง ๆ และสื�อที�จดัทาํในรูปของ ซีดี ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพีสาม 

MP3) เป็นตน้  
ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 12) 

ผลงานสื�อสิ�งพิมพใ์นการเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น
การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง (ส่งวิญญาณ) คนพอเพียง สู้ทุกทุกข์ภยัด้วยใจที�เป็นสุข 

เทคนิคทาํใจให้หายโรคเร็ว บทเพลงธรรมชุดหัวใจคุณธรรม ชุด

ผลงานการส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
สัจจะกูช้าติ ยุทธศาสตร์การต่อสู้สู่ชยัชนะที�แทจ้ริง” มีเนื อหาหลกัอยู่ที�ส่งเสริมให้

ประชาชนต่อสู้ด้วยหลกัสันติอหิงสา อโหสิ ไม่ใช้ความรุนแรง ปราศจากอาวุธใช้แก่นของ
พระพุทธศาสนาดว้ยการหยดุชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 

นอกจากนี  ยงัไดจ้ดัทาํสื�อ ซีดี ดีวดีี วซีีดี และเอ็มพีสาม (CD, DVD, VCD 
แพทยว์ถีิธรรม 5-7 วนั, ค่ายแฟนพนัธ์ุแท,้ ค่ายพระไตรปิฎก, โยคะ กดจุดลมปราณ

แลกเปลี�ยนประสบการณ์, สวดมนต ์ฝึกลมหายใจ, กวัซา, 
การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง (ส่งวญิญาณ) เป็นตน้ จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ

รวมประมาณ 12,000 แผน่”  
(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ์
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เป็นประจาํอย่างต่อเนื�อง คุณหมอเขียวได้
ผลงานสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้นสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมแลว้

เล่ม โดยเล่มที�มียอดการ
มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ” 

สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 3) 

 
ไดแ้ก่ หนงัสือ วารสาร แผน่พบั 

ซีดี ดีวีดี วีซีดี และเอ็มพีสาม (CD, DVD, 

เช่น ความผาสุกที�แทจ้ริง 
คนพอเพียง สู้ทุกทุกข์ภยัด้วยใจที�เป็นสุข มหัศจรรย ์

ชุดถนนคนกล้าดี และ 

อนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็น
มีเนื อหาหลกัอยู่ที�ส่งเสริมให้
ปราศจากอาวุธใช้แก่นของ

CD, DVD, VCD และ MP3) เช่น 
โยคะ กดจุดลมปราณ กาย

, และเสียงอ่านหนงัสือ
ณ เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มียอด

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

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

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

วถิีธรรมหมอเขียว” ออกอากาศทุกวนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 6.00-7.00 น.  

 

ภาพที� 27 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลการแพทยว์ถีิพุทธ ผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุและแกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 5) 

4.2 สถานีโทรทศัน์หมอเขียวทีวอีอนไลน์ 
โดยการทาํผา่น livestream ที� http://original.livestream.com/morkeawtv  

 



 

 

ภาพที� 28  การให้บริการความรู้
ออนไลน์ โดยปกติจะเป็นการออกอากาศสดการบรรยายสุขภาพของ
สุขภาพแพทยว์ิถีธรรม ณ ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ
วถีิพุทธต่าง ๆ  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

5. การให้บริการความรู้
รับฟังรายการแพทยว์ถีิ

ทางคลื�น 102.75 หล่ายแกว้เรดิโอ 
อาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป่าซางบา้นโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัลาํ
นครพนม ฯลฯ เป็นตน้ 

6. การให้บริการความรู้

ที�เวปหมอเขียวดอทเน็ต

ภาพที� 29 หน้าโฮมเพทหรือหน้าหลกัของเวป
ใหบ้ริการความรู้

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ
 

 
การให้บริการความรู้และข้อมูลการแพทย์วิถีพุทธ ผ่านสถานีโทรทศัน์หมอเขียวทีวี

โดยปกติจะเป็นการออกอากาศสดการบรรยายสุขภาพของ
สุขภาพแพทยว์ิถีธรรม ณ ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 1-5 และ ณ สถานที�ของเครือข่ายแพทย์

 
แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 5) 

 
การให้บริการความรู้และข้อมูลแพทย์วถิีพุทธผ่านสถานีวทิยุ 

รับฟังรายการแพทยว์ถีิพุทธ ทางสถานีวทิย ุออกอากาศทุกวนัเสาร์และ
หล่ายแกว้เรดิโอ และการไดรั้บเชิญไปออกรายการวิทยุทอ้งถิ�น เช่น สถานีจงัหวดั

อาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป่าซางบา้นโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัลาํ

การให้บริการความรู้และข้อมูลการแพทย์วถิีพุทธผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต

หมอเขียวดอทเน็ต www.mokeaw.net 

 

หน้าโฮมเพทหรือหน้าหลกัของเวป หมอเขียวดอทเน็ต www.mokeaw.net
ใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  

สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ผ่านสถานีโทรทศัน์หมอเขียวทีวี
โดยปกติจะเป็นการออกอากาศสดการบรรยายสุขภาพของหมอเขียว ในค่าย

และ ณ สถานที�ของเครือข่ายแพทย์

และอาทิตยเ์วลา 1 ถึง 2 ทุ่ม 
รับเชิญไปออกรายการวิทยุทอ้งถิ�น เช่น สถานีจงัหวดั

อาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป่าซางบา้นโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัลาํพูน สถานีจงัหวดั

ผ่านระบบอนิเตอร์เน็ต 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

8. การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ และข้อมูลผ่านทาง LINE กลุ่มจิตอาสาแพทย์  วิถี
พุทธ ทั5งห้องจิตอาสาส่วนรวมและห้องจิตอาสาเครือข่ายภาคต่าง ๆ  

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

สุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 
- สารคดี สุขภาพดี วิถีไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์

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

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

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

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

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

- สารคดี ทางนาํชีวิต ตอน “ธรรมะดบัโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

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

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

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

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

- ร่วมกบัการศึกษานอกโรงเรียน จดัหลกัสูตรการแพทยว์ิถีธรรมให้นกัเรียนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

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

 
ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพทุธ 

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

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

กินยา ฉีดยา ฉายแสง เคโม แลว้ก็บอกวา่นี�เราวเิศษที�สุด เพราะใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟัง ส่วนใหญ่จะ
เป็นอย่างนั น แต่จริง ๆ ไม่ใช่ อตัตาสูง เขาเชื�อเหมือนกนั แต่เป็นเพราะถูกสอนมา เราเป็นคนรุ่นนี  
พ.ศ. นี  ตอ้งเชื�อแบบนี  แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่ มันมีสิ�งที�ลึกซึ5งกว่านั5นอีก ว่าคนที�อยู่รอดได้ ต้องกลับสู่แนว



217 
 

 

 

ธรรมชาติ แต่เขาอ่านไม่ถึงเพราะมนัไม่ออกสอบ แต่มนัเป็นสิ�งที�สําคญัมาก เป็นสิ�งที�คอยเตือนใจเรา
ตลอดเวลา วา่แต่นี ต่อไป การรักษาของที�นี�ต้องไม่เก็บตังค์ตลอดชีวิต ฟรีตลอด สําหรับคนที�ป่วยที�
เห็นจริงแลว้วา่ทางเดิมตอ้งไปรอวนัตาย ถา้สนใจจะกลบัมาทางนี  จะมาไม่มา เราไม่บงัคบั แต่วา่ถา้
มาแลว้ เราไม่เอาตงัค ์ขอฟรีตลอด ดงันั น การแพทยว์ิถีพุทธไม่คิดค่ารักษาแน่นอน ถา้ไปเจอที�ไหน
เก็บตงัคไ์ม่ใช่เราแน่นอน ท่านอาจารย์หมอเขียวก็พูดเฉียดไปเฉียดมา เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เคยห่าง
ในหลวงเลย พระพุทธองค์กบัในหลวงคู่กนัมาตลอด เพราะฉะนั5น วถิีนี5ผมว่าเรามาถูกทางแล้ว 

ผมดีใจที�มีคนจากหลาย ๆ ที�มา อย่างน้อย ๆ ก็มีชาวต่างชาติ มีมาเลเซีย ก็มาหาอาจารย์
หมอเขียว มีอินเดียด้วย คนมาเลย์ เขาจะฟังออกหรือเปล่าไม่รู้ แต่เขาบอกว่า เขาเข้าใจว่าชาติก่อน
เราเป็นพี�น้องกัน แต่ว่าเขาบังเอิญไปเกิดในต่างประเทศ คนที�จะพูดอย่างนี5ได้ เขาต้องรู้สึกอิ�มอะไร
บางอย่างในสองสามวนันี�  เขาบอกว่าหัวใจเขาอิ�ม สองสามวนันี เขารู้สึกอิ�ม ก่อนหน้านี เขา
เป็นมะเร็งไทรอยด ์แลว้เขาก็ดีขึ นในสองสามวนันี  

ท่านอาจารย์จะหนักไปทางด้านปัญญา มันมีศีล สมาธิ ปัญญา ท่านจะหนักไปทางด้าน
นั5นมาก ให้พวกเรารู้จักคิด มีเหตุมีผล ไม่ต้องการให้เชื�อ แต่ให้คิดเองใช่ไหม ๆ สามวนันี ผมจบัความ
ได้แบบนี  ถ้าเราหนกัไปทางนี  การเขา้ถึงก็จะง่าย แต่ว่าปัญญาที�อาจารย์หมอเขียวสอนบางอย่าง  
ผมเข้าใจเลยว่ามันมุ่งไปทางความสงบ ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ ทางการแพทย์เชื�อว่า 
ความสุข สงบสุข จะทาํให้ภูมิมนัขึ น ทางการแพทยเ์ชื�อว่ามะเร็งมีในทุกคน แต่มนัไม่หือไม่ฮือ 
เพราะว่าภูมิของเรามนัเหนือกว่า แต่เมื�อไหร่เราเผลอ มนัจะสะกดจิตเรา ก็จะแพเ้ขา อาจารย์
ปลุกให้เราตื�นตลอดเวลา สงบสุข ๆ สุขที�แท้จริง ห้องเรียนของเรา ตรงไหนก็ได้ มุมไหนก็ได ้ 
ที�ท่านรู้สึกสงบ อยากเรียนรู้ อยากฟัง อยากถามตัวเองบ่อย ๆ เพราะว่าตวัเองเป็นหมอ ใช่ไหม  
ไม่มีหมอใดสู้ตวัเองได”้ 

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

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

(สุภคั ปิติภากร, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 10) 
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“เราพยายามกลบัสู่รากเหงา้ ของความเป็นไทย สวนกระแสตะวนัตก และสุขภาพจะดีขึ น 
หลายกิจกรรมที�นี เป็นไปตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เราปรารถนาจะเห็นเด็ก
รุ่นใหม่ไดเ้ดินตามรอยพระยุคลบาท เราบอกชาวบา้นเสมอว่า ทุกคนมีสิทธ์เขา้มาช่วยกนัดบัทุกข ์
แบ่งเป็นความสุขในอนาคต ที�นี  คือศูนย์บาทรักษาทุกโรคของแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ซึ�งเป็น
ต้นแบบของหน่วยราชการและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ในทางดูแลสุขภาพด้านการพึ�งตนเองแห่ง
แรกของโลก ที�นี5จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ที�นี�จะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับ
งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในแนวทางแพทย์วิถีพุทธ เราลงมือทํากันอย่างจริงจัง เพื�อต่อไปใน
ที�สุด สถานที�แห่งนี5จะเป็นต้นแบบในการแพทย์พอเพยีง” 

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

คือแก่น เมื�อผมแต่งตัว เช่นนักปฏิบัติธรรมผมก็ไม่กล้าทําชั�ว ไม่กล้าผิดศีล เปลือกนี5ช่วยคุ้มกันแก่น 
หมอเขียวเป็นตัวอย่างที�ดีมาก ทั5งกายและใจ ครบพร้อมทั5งเปลือกและแก่น กิจกรรมที�นี คือวิธีการ
ทาํบุญแบบหนึ� ง เสียสละคือบุญ เมื�อเราเขม้แน่น เราไม่เปลี�ยนเป้าหมาย เราจะมุ่งไปในทิศทาง
แห่งบุญ” 

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

ต่าง ๆ นั น มาดูแลสุขภาพของตวัเราเอง มีอยู ่4 ขอ้ ซึ� งผูอ้าํนวยการสํานกังานการแพทยท์างเลือกนั น 
อาจารยเ์ทวญัได้ให้เอาไวใ้น 4 ขอ้นี  ในขอ้ที� 1 เราตอ้งดูว่ามีหลกัความน่าเชื�อถือหรือไม่ ขอ้ที� 2 
มีความปลอดภยัหรือไม่ ขอ้ที� 3 มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ในการใช้รักษาสุขภาพ ขอ้ที� 4 มีความ
คุม้ค่าหรือไม่ ถ้าเกดิเปรียบเทยีบในส่วนของแพทย์วถิีพุทธ เราพบว่าแพทย์วิถีพุทธนั5น มีหลักความ
น่าเชื�อถือโดยได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ
แพทย์ทางเลือกนั5น ให้การรับรองว่า แพทย์วิถีพุทธนั5นมีประโยชน์ต่อประชาชน เมื�อประชาชน
ปฏิบัติตามแล้ว สามารถลดภาวะการเจ็บป่วยลงได้จริง จึงได้ให้การรับรองว่าแพทย์วิถีพุทธนั5น
สามารถที�จะแนะนํา ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ ใช้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ เหมือนแพทยแ์ผนไทย 
แผนจีนเช่นเดียวกนั อนันี ก็คือในเรื�องของหลกัความน่าเชื�อถือ” 

(วชัระ กอ้นแกว้, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 10) 
 



219 
 

 

 

“เอาหนังสือของอาจารย์หมอเขียวแล้วศึกษา แล้วเนื�องจากเราเป็นแพทย์แผนปัจจุบัน 
 เราก็เชื�อว่าที�อาจารย์พูดมานี�ถูกต้อง อาหารร้อนกบัเยน็นี�มนัเป็นผลอนัหนึ�ง ที�ทาํให้เราเกิดเจ็บไข้
ขึ นมา ยาที�ฝรั�งให้เรากินนะมนัเป็นยากรดทั งหมดเลยนะ มนัเป็นพิษแต่เขาไม่กลา้บอกเพราะอะไร 
ผมเป็นตวัหมอเองนี� ไปกินยามาตั งนาน เป็นพวกกรดทั งหลายแหล่ และถ้าพวกเรามีความศรัทธาใน
อาจารย์หมอเขียว ปฏิบัติทั5ง 9 ข้อนี�นะ พวกเราจะหายจากโรค โรคที�เราเป็น ๆ นี�มนัหายนะ  
ไอม้ะเร็งนีก็จะเอาธรรมะของอาจารยเ์มื�อวานนี ที�พูดเมื�อวานนี  เขาจะบอกเราว่ามนัอากาศจะร้อน 
จะเย็น กบัที�เกิดจากอารมณ์บ้าง เกิดจากที�อาหารบา้ง ผัสสะที�เราประสบนี�มันเกิดจากเพราะว่า
ความเครียด ทุกอย่าง ความพอใจ ไม่พอใจ เกิดขึ5น อันนี5ต่างหากที�มันทําให้เราเกิดปัญหาขึ5นมา 
เพราะฉะนั นนะผมว่านี�  เชื�ออาจารย์หมอเขียวถูกต้องแล้ว พวกเราขอให้มีความศรัทธา ปฏิบัติที�
อาจารย์หมอเขียวบอก ยาทุกอย่างนี�  สิ� งใดที�เราตอ้งทานก็ตอ้งทาน สิ� งใดที�ไม่จาํเป็นตอ้งทานก็
พยายามปรับปรุงตวัเราเอง ร่างกายเราจะสมบูรณ์จริง ๆ ปฏิบัติของอาจารย์หมอเขียวนี� มันเปลี�ยน
ความคิด แลว้ตวัเองนี�ก็มีความรู้สึกว่า ธรรมะของอาจารยห์มอเขียวที�พูดมานี�ถูกตอ้งก็เลยปฏิบติั
ธรรมตาม เรื� องธรรมะที�อาจารย์หมอเขียวบอกมานี� เป็นความถูกต้องนะครับ  เพราะว่าคน
นกัวิทยาศาสตร์จะไม่เชื�อ ฝรั�งนี� เขาไม่รู้เท่าของพระพุทธเจา้ที�รู้ พระพุทธเจา้รู้ เป็นรู้ธรรมะ ซึ� งถูก
วนันี  พรุ่งนี  มะรืนนี  ถูกทุกเวลา” 

(ธรรมศกัดิo , สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8) 
 

“เจา้หนา้ที�สาธารณสุขที�เคยมาอบรมกบัค่ายสุขภาพวถีิพุทธ พี�ก็เป็นหนึ�งในกลุ่มนั น ก็เริ�ม
ตั งแต่ทาํไมจึงสนใจมาเขา้ค่ายเลยค่ะ เนื�องจากวฒันธรรมการกินของที�นี�คือแขกมาตอ้งตอ้นรับ หรือ
รับรองเต็มที�ดว้ยอาหาร บวกกบัประเพณีงานศพ งานแต่ง ที�ตอ้งเป็นอาหารที�ดี เช่น หมูฮ่อง หมูคั�ว
เกลือ มีแกง มีอะไรเต็มที� บางครั งมีการปิดครัวที�บ้านเพื�อมาช่วยงานศพเลย เพื�อจะบ่งบอกถึง
เศรษฐกิจฐานะของเจา้ภาพวา่ ถา้หากวา่เลี ยงไม่ดีนี คือเจา้ภาพไม่ค่อยเท่าไหร่ทาํให้คนตะกั�วป่าเป็น
โรคเรื อรังเยอะ ส่วนใหญ่ก็จะเป็นเบาหวาน ความดนั แถมยงัตบทา้ยดว้ยผลไมต้ามฤดูกาลหน้า
ทุเรียน หนา้ลองกอง หนา้มงัคุด มีเยอะค่ะ ก็เลยอยากให้แพทย์วิถีพุทธเป็นทางเลือกหนึ�งในการดูแล
สุขภาพเพื�อลดการเกิดโรคเรื5อรัง การส่งเสริมสุขภาพ จึงมองหาทางเลือกให้ หลาย ๆ ทาง เพื�อให้
เขาเลือกสิ�งที�ชอบ ที�ถูกกบัเขามาปฏิบติัเพื�อสุขภาพที�ดีของเขา ซึ� งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพทั�วไป 
ที�เราให้คือ 3 อ. อาหาร อารมณ์ ออกกาํลงักาย ที�เราทาํ pre-test และ post-test พบวา่มนัไม่สามารถ
ปรับเปลี�ยนพฤติกรรมไดจ้ริง มีความรู้จริงแต่ไม่สามารถปรับเปลี�ยนไดจ้ริง คือ ความจริงมันอยู่ที�ใจค่ะ 
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ต่อสู้กบัจิตใจไม่ได้ แต่คุณหมอเขียวจะมีเรื�องจิตวญิญาณเข้ามาเกี�ยวข้องก็เลยอยากนํามาเสนอ หาก
เขามีความศรัทธาแล้ว คิดว่าน่าจะมีแรงจูงใจในการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมได้” 

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

มันจะศรัทธาด้วยความคลายสงสัย เรียกว่าศรัทธาครั5 งนี 5 สัมมาศรัทธาไม่ใช่มิจฉาศรัทธา 
เพราะว่ามันผ่านการทดลองของตัวเอง ไม่ใช่แค่สักแต่ฟังแล้วหลงเชื�อ” 

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

ก็ยังสอนเรื�องของธรรมะ ไม่ได้สอนเรื�องเดียวของการบําบัดโรคที�ยากแก่การบําบัดรักษา บางครั5ง
ปัจจุบันก็ยังยาก ถ้าเรารักษาถูกทาง หมอเขียวนี�พอได้ยินชื�อแล้วนี�ก็ศรัทธา ศรัทธามานานแล้วนะ 
แต่ก็ยงัไม่ไดป้ฏิบติัจริง ๆ ครั งนี เตม็ ๆ เลย 4 วนันี  ถือวา่ไดป้ฏิบติัจริง ๆ จงั ๆ แลว้ก็ลึกซึ ง เรื�องของ
ในธรรมะดว้ยแลว้ การสอนใหรู้้วา่ชีวติคนเรานั นใหป่้วยแต่กาย อยา่ป่วยใจนะคะ เอาธรรมะเขา้ช่วย 
เราตอ้งมีพลงั พลงัใจ พลงัใจนั นสาํคญั เราตอ้งต่อสู้นะคะ” 

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

ประโยชน์สําหรับท่านผูมี้เกียรติทุกท่านนะครับ พี�น้องทุกท่านผมก็เขียนไวบ้อกว่า จะทําตามคุณ
หมอเขียวแนะนําไว้ จะไม่ให้ความตั5งใจนั5นจางหาย จะท่องจําอยู่เสมอว่าไม่กลัวตาย จะไม่อายแม้
เพื�อนเราเขานินทา ใครจะว่าเราโง่งี�เง่าช่างเขาเถิด ยาดีเลศิสมัยใหม่เลกิแล้วนะ คีโมฉายแสงผ่าตัดผม
ขอลา เพราะศรัทธาคุณหมอเขียวท่านเชี�ยวชาญ นะครับ” 

(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5) 
 
“หมู่กลุ่มที�น่าศรัทธาจังเลยนะ มีแต่การให้ เราก็ว่า มีคนอย่างนี5ด้วยเหรอในโลกนี5 เราก็

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

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

เราเข้าใจเลยว่ายา 9 เม็ดของหมอเขียวนี�ทําไมน้องเขาถึงใช้ได้ผล เพราะว่าน้องเขาศรัทธาแล้วก็ทํา
จริง เพราะฉะนั5นเราเองเราก็เริ�มศรัทธา เราก็เลยเรียกคนที�บ้านมา จนกระทั�งคนที�บ้านนี�ครบ 
เพราะวา่เราพี�นอ้ง 8 คน แต่วา่เรามีคนขา้ง ๆ พี�นอ้งเราอีกสิบกวา่คน เรามากนัจนครบ” 

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

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

(วราวธุ เตง็รัง, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 21) 

 
“ผกัร้อนเย ็นผมไม่เคยรู้ หรืออยู ่ในสมองมาก่อน เพราะฉะนั นกินผกัอะไรก็ไม่รู้ 

อย่างกล้วยนํ าหวา้ดิบและห่ามจะมีฤทธิo เย็นส่วนกล้วยนํ าหวา้สุกมีฤทธิo ร้อน เราจาํเป็นตอ้งรู้ว่า
ขณะนี ร่างกายเราตอ้งการอาหารฤทธิo ร้อนหรือเยน็ เสียดายเวลาในชีวิตทาํไม่ตอ้งมารออายุ 50-60 ปี
ค่อยมารู้ ถา้เรารู้แต่ตน้ เราจะใชชี้วิตนี ดีและไม่ประมาท เราอยู่ดว้ยความไม่รู้ไม่เฉพาะเรื�องอาหาร
การกินเท่านั น การเสพข่าวจริงหรือปลอมไม่มีใครรู้ หมอเขียวท่านได้นําวิชาพุทธศาสตร์มาใช้อย่าง
ไม่ม ีใครทํา  ผม เ ป็นนักว ิทยาศา สตร์ผมม าที �นี 5เพื �อพ ิสูจน์แนว ทางการรัก ษาอ ย่าง เ ป็ น
วิทยาศาสตร์ ขอบคุณ มะเร็ง ที�ทาํให้ผมเห็น “สัจธรรม” ของชีวิต” 

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

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

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

เลือดในสมองตีบ ไดดู้แลฟื นฟูพลงัลมปราณพร้อมกบัการจดัโครงสร้างร่างกายโดยเฉพาะที�ขาซ้าย
ที�มีปัญหาภายใน 4 วนั คุณเอนกไดป้ฏิบติัเพื�อฟื นฟูพลงัชีวิตในค่ายนี  คุณเอนกพูดไดค้ล่องขึ นและ
จาํไดคุ้ณเอนกไดก้ล่าววา่ “พลังจิตมีความสําคัญมากต่อการบําบัดโรคและผู้ค้นพบศาสตร์นี5จะต้อง
เป็นผู้มีศีลในระดับสูงและมีจิตเมตตาอย่างยิ�ง” 

(สิริมา ศรสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 9) 
 
“สิ� งที�ภูมิใจ คือ ได้จัดตั5 งศูนย์การเรียนรู้เครือข่ายแพทย์วิถีธรรมในโรงพยาบาล

สรรพสิทธิประสงค์ อุบลราชธานี และได้ให้คําปรึกษาแนะนําในผู้ป่วยที�แพทย์แผนปัจจุบันส่งขอรับ
คําแนะนํา ในกรณีที�ให้ยาแล้วแต่ผู้ป่วยไม่ดีขึ5น เช่น โรคเบาหวาน ภูมิแพ ้ไขมนัสูง และกลุ่มโรค
เรื อรัง ที�แผนปัจจุบนัรักษาแล้วไม่ทุเลา หรือมีอาการเพิ�มมากขึ น เช่น โรคผิวหนังโรคกระเพาะ
อาหาร ก็จะมีผูเ้คยทุเลาและหายจากการดูแลหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ โดยแนะนาํให้มาขอคาํแนะนาํ
จากเรา ณ วันนี5สุขภาพโดยรวมดีขึ5นเป็นที�พอใจมาก มีความสุขในทุกวันจากการนําแพทย์วิถีพุทธ
มาใช้กับตนรู้สึกตนโชคดีมาก มีบุญเหลือเกินที�เกิดมาและได้รู้จักแพทย์วิถีพุทธและหมอเขียว และ
ตั5งใจจะใช้แพทย์วถิีพุทธในการดูแลตนเองตลอดไป และเหนือสิ�งอื�นใดกจ็ะตั5งใจที�จะพฒันาจิตใจให้
เจริญยิ�งขึ5น ให้สุขยิ�งขึ5น ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที�จะทาํได้” 

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

สู่การปฏิบัตินับเป็นบุญของพสกนิกรชาวไทยทั�วประเทศทุกชนชั5 น หมอเขียวได้นําแนวทางของ
พระพุทธเจ้าและของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาอธิบายให้ความกระจ่างแก่ชาวโพธารามและ
ประชาชนโดยทั�วไป” 

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

เป็นประโยชน์ในการปรับพฤติกรรมของผูป่้วยโรคความดนัโลหิตสูง โรคเบาหวาน การได้เข้า
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มาร่วมในกจิกรรมนี5ทาํให้มีการมั�นใจมากกว่า นี5คือ การผ่าทางตันของระบบสุขภาพ ที�จะนําไปสู่สุข
ภาวะที�สมบูรณ์ได้อย่างยั�งยืน ฝ่ายนโยบายสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี จึงสนบัสนุนกิจกรรมนี อยา่ง
เตม็ที�” 

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

ผูจ้ดัอบรมและผูเ้ขา้อบรม ไดพู้ดถึงแพทยว์ิถีพุทธว่า “หนูมีความสุขที�ได้ฝึกแรงงาน และก็ทําได้  
หนูศรัทราในแนวทางนี5 ได้ทดลองกบัตนเอง”  

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

แค่ไหน อย่างไร เราไม่คาดหวงั ตั5งแต่เริ�มต้นจนถึงวันนี5 มีการขยายผลอย่างน่าปีติ โชคดีที�ฝ่าย
นโยบายของสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดมีสายตาก้าวไกล เราจึงมีโอกาสทํางานเรื�องนี5อย่างเต็มที� 
ความเหนื�อยนั5นเป็นธรรมดา แต่ทุกคนมีความสุขซึ�งเป็นหลักการของแพทย์วิถีพุทธ คือการทํางาน
อย่างมีความสุขเพื�อประโยชน์สุขของเพื�อนมนุษย์” 

(ประภาพรรณ สุขพลอย, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 2) 

 
“แพทยว์ิถีพุทธเป็นศาสตร์ที�แก้ปัญหาได้ทุกเรื� อง ไม่ใช้เพียงแต่เพียงการแก้ปัญหา

เรื� องสุขภาพเท่านั น แต่การศึกษาแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ผมคน้พบวา่การแกปั้ญหาต่าง ๆ ในโลกใบนี  
แก้ไขได้ดว้ยการใช้แพทยว์ิถีพุทธ ได้ด้วยทุกหน่วยงาน ทุกองค์กร จุดเด่นของแพทยว์ิถีพุทธคือ 
การมุ ่ง เน ้นให้ผู ศ้ ึกษามีความสุข โดยการพาล ้างกิเลส โดยเฉพาะผมนั นรู้ได ้ว ่าตวั เองมี
ความสุขทั งทางกายและทางใจมากขึ น แต่ก่อนนั นเป็นคนที�โมโหง่าย อารมณ์ร้าย ขี บ่น แต่พอมา
ศึกษาวธีิลดกิเลสกบัแพทยท์างเลือก ทาํให้ผมเปลี�ยนไปเป็นคนใหม่เป็นคนอารมณ์ดี มองโลก
ในแง่ดีขึ น กลายเป็นคนเบิกบานร่าเริงแจ่มใสมากขึ น มีปัญญาแก้ปัญหาทุกข์ในชีวิต ทุกวนันี 
ผมมีความสุขมาก ทาํให้ผมเขา้ใจวา่ “ความไม่มี” เป็นสุขไดอ้ยา่งไร ผมตรวจใจตนเองวา่ไม่มีจิตที�
จะเก็บเอามาเพื�อตวัมาเพื�อตน ใจมนัเบา ไม่รู้สึกวา่หนกัอะไร ในใจจะเหลือเพียงความตั งใจที�ทาํเพื�อ
สังคม แมบ้างครั งจะไม่ไดท้าํอยา่งตั งใจ ก็ไม่เครียด ไม่ทุกข์รู้จกัมองปัญหาให้เป็นสุขไดแ้ละวันที�
ผมมีความศรัทธาแพทย์วิถีพุทธมาก ๆ คือวันที �ผมทิ 5งเงินก้อนสุดท้ายในชีวิตของผมเพื �อ
ทาํบุญ เพราะอยากพสูิจน์สัจจะของพระพุทธเจ้า ที�พระองค์ท่านทิ5งทุกสิ�งทุกอย่าง เพื�อค้นหาชีวิตที�
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เป็นสุข จากการไม่มีกินเก็บสะสม สุขกว่าตอนมีเงินมาก ๆ ซึ� งตอนมีเงินนั นไม่สุขเลย มีแต่ทุกข ์ 
มนัทาํให้จิตผมฟุ้งอยากทาํเรื�องนั นเรื�องนี เพื�อตวัเองอยูต่ลอดเวลา แต่ผมไม่มีเงินแลว้กลบัสบายใจ 
หลงัจากนั นก็มีเรื�องดี ๆ เขา้มาในชีวิต ถ้าเราไม่มีอะไร ทาํเพื�อคนอื�นก็สละออกไปให้กบัคนที�ทาํ
เพื�อสังคม เพราะเมื�อถึงเวลาเราจะใช ้มนัจะมาเองไม่ตอ้งไปพกไปถือให้มนัเมื�อยมือ ถึงเวลาก็จะได้
ใชเ้อง มนัเป็นการคน้พบสิ�งที�มหศัจรรยเ์ลยก็วา่ได”้ 

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

แนวทางของอาจารย์หมอเขียวมาโดยตลอด สิ�งที�ทําให้จิตใจแน่วแน่ทางนี5คือ สัจธรรมที�อาจารย์
หมอเขียวพรํ�าสอนพวกเรา ตอนนี5ได้เป็นจิตอาสาฝึกหัดคนหนึ�ง ที�มีความแน่วแน่และเชื�อมั�นใน
แพทย์วิถีพุทธตลอดไปซึ� งแม่นํ าหลายสายยงัไหลมารวมกนัเป็นหนึ� งเดียว สัจธรรมเท่านั น ที�ทาํให้
พวกเรารวมกนั เป็นหนึ�งเดียวในศรัทธา” 

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

(นลิน สุขโยธิน, สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 6) 

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

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

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

ถูกกาละ ทาํให้รู้วา่การที�มีสติเป็นสิ�งที�ดี การมีความรู้บางเรื�องเป็นสิ�งที�ดีการใชสิ้�งที�มีในตวัเราเป็น
สิ�งที�ดีที�สุดสาํหรับภาวะวิกฤติเช่นนี  ไดช่้วยชีวิตเราไดอ้ยา่งปลอดภยั รู้สึกศรัทธาในการทํางานของ
ท่านและที�สุดมาก ๆ คือท่านมีเมตตาธรรมในการช่วยเหลือผู้อื�นด้านการเจ็บป่วยและพยายามที�จะ
ให้คนทั�วไปไม่เจ็บป่วยด้วยการแนะนําสาธิตด้านสุขภาพ ในโอกาสนี5ใคร่ขอขอบพระคุณคุณหมอที�
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ได้ให้ความรู้ และประสบการณ์ที�ท่านได้ทํามา นํามาเล่าสู่ฟังแล้วได้นํามาใช้การมีโอกาสได้เข้าค่าย
หมอเขียวจึงได้รู้เคล็ดลับและการดูแลตนเอง บางอย่างก็ต้องประสบและศึกษาด้วยตนเองจึงรู้
ได้เฉพาะตน” 

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

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

“สําคัญที�สุดในชีวติผม อาจารย์หมอเขียว คือผู้ยกระดับจิตวิญญาณของชีวิต ของการเกิด
มาเป็นคน ด้วยองค์ประกอบที�อาจารย์หมอเขียว แนะนํา สอน พาทํา ขัดเกลาและด้วยองค์ประกอบ
ขององค์กร ที�เรียกว่า จิตอาสา ทาํงานศูนย์บาท ทาํงานหนัก ช่วยเหลอืคนเต็มกําลังบนหลักแก่นของ
ธรรมขององค์สัมมาสัมพุทธเจ้าที�พสูิจน์ได้ และได้สุขยิ�งขึ5นจริง” 

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

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

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์ 2557, ธนัวาคม 15) 
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“งานแพทยว์ิถีพุทธภาคเหนือ มีลกัษณะกระจายตวัอยู่ตามทอ้งที�ต่าง ๆ ตามแต่จิตอาสา 
จะขวนขวายบุญตามแต่อตัตภาพที�ทาํได ้เรามีหนา้ที� ตามดู ตามรู้ ตามเก็บเรื�องราวดี ๆ เหล่านั นมา
ร้อยเรียงเสริมต่อตามโอกาสอนัควร ซึ�งท่านเหล่านั5นจะเพียรพยายามทําประโยชน์ตนและ
ประโยชน์ท่านตามแนวทางที�ได้รับการอบรมสั�งสอนมาจากท่านอาจารย์หมอเขียว และได้ให้ทิศทางใน
การพัฒนาการดําเนินงาน อีกทั5งเรายังมีกระบวนการเตวิชโชที�ทําให้เราสามารถทบทวนการทํางาน
ที�ทาํไปแล้ว ว่าเป็นอย่างไร รู้จักเอากเิลสมาเป็นตัวหลักในการแก้ปัญหา นํามากระแทกแทรกซึมเข้า
สู่สํานึกของพี�น้องจิตอาสาของภาคเหนือให้มารวมตัวกันได้ คาํปรารภของคุณหมอเขียวได้
แปรไปสู่แผนการปฏิบติัไดใ้นทนัที มีการผนึกกาํลงักนัทุกกลุ่ม เพื�อช่วยเหลือแบ่งปันในดา้นต่าง ๆ 
พร้อมที�จะลุยเตม็ที� และสร้างกลุ่มเยาวชนคนรุ่นใหม่” 

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

(จากการเกิดมีต่อหวัเสือรุมต่อยประมาณ 20 แผลในวนัที� 20 ตุลาคม 2557 และทาํการรักษาดว้ย
หลกัการแพทยว์ิถีพุทธจนอาการดีขึ น) เพื�อน ๆ จิตอาสาที�ช่วยเหลือผมแบบทุ่มเท กระตือรือร้น  
ทําให้ผมได้ชีวิตใหม่ ผมได้อาศัยร่างนี5บําเพ็ญบุญและกุศลต่อไป และขอขอบคุณอาจารย์หมอเขียว 
ที�ให้ความรู้ที�ดีที�สุดในโลก ที�ไม่ต้องพึ�งโรงพยาบาล และให้กาํลงัใจผม” 

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

ของคุณหมอเขียวคือผู้ให้อย่างแท้จริง คุณแม่ครั�งผู้เมตตา จิตอาสาผู้มีปฏิภาณ มีจิตวญิญาณบริสุทธิT 
พร้อมเสียสละช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างไม่รู้เหนื�อย น่าชื�นชมเป็นอย่างมาก ทั5งหมดทั5งสิ5นทําให้ดิฉัน
รู้สึกได้ว่ายังมีคนดีมีคุณธรรมอยู่ตรงนี5และเป็นที�พึ�งของเราชาวโลก ได้คําสอนธรรมะของ 
คุณหมอเขียว ดิฉันได้นํามาใช้ในชีวติประจําวนั ทั5งในการเตือนสติและในการแก้ปัญหาต่าง ๆ” 

(ศิริรัตน์ บุญเลื�อง, สัมภาษณ์.2556, ตุลาคม 4) 
 
“แพทย์วถิีพุทธทาํให้ชีวติครอบครัวผมเปลี�ยนไปทั5งหน้ามือหลังมือ เพราะได้แรงบันดาล

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

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

เมื�อกินยามากเกินไป การกินยาหรือรับยาไปเยอะ ๆ สุดทา้ยตบัไต อวยัวะภายในจะพากนัเสื�อม  
อนันี เป็นขอ้เท็จจริงอยู่แลว้ จะบอกคนไขว้่าปัจจุบนัตอ้งอดทนกนัไป รู้สึกไม่ค่อยสบายใจเท่าไร 
จนกระทั�งเจอศาสตร์แพทยว์ถีิพุทธ ผมจึงนําแพทย์วิถีพุทธมาช่วยประชาชน โดยมีเป้าหมายในการ
ทําคือ ลดการใช้ยาเคมีภัณฑ์ชนิดต่าง ๆ กับคนไข้ ให้ลดผลข้างเคียงจากการใช้ยา ให้มากที�สุด 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื5อรัง ให้สามารถพึ�งพาตัวเองได้มากที�สุด ในเรื�องด้านสุขภาพโดยทําเป็น
แบบสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวิถีพุทธ” 

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

ความลับฟ้ามาให้ หลังจากอ่านเกิดความสนใจแนวทางการดูแลสุขภาพแนวนี5 และได้รู้จักกับ 
คุณหมอเขียว ได้แลกเปลี�ยนทัศนคติกับแนวคิด ทําให้มโนทัศน์กว้างขึ5นอีก การรับรู้ ทําให้บางสิ�ง
เปลี�ยนแปลงไป ได้ใคร่ครวญแล้วว่าจะนําความรู้มาใช้กับบทบาทหน้าที�ของตนเองให้ได้มากที�สุด 
ตามศักยภาพของตนเอง เนื�องจากความรู้นี น่าจะเกิดประโยชน์ได้อย่างกวา้งขวาง เพราะทุกคน
ทาํได้เอง ค่าใช้จ่ายน้อย เหมาะกบัธรรมชาติวิถีชีวิตคนไทย คนยากจนก็เขา้ถึงได้” 

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

และแนะนาํเพื�อน ๆ ให้มาเขา้ค่ายฯ ส่วนคนที�ยงัไม่มีเวลาก็เอาเอกสารให้ ให้หนงัสือ ดีวิดี นํ ามนัเขียว
และให้ขอ้มูลต่าง ๆ บางคนปวดทอ้ง แน่นทอ้ง ทอ้งอืด หยดนํ ามนัเขียวใส่นํ าให้ดื�มก็หาย เขาก็มา
ขอบคุณใหญ่เลย ส่วนเวลาทาํงานถา้ตรวจเจอคนไขที้�ร่างกายไม่สมดุล บางครั งมาตรวจฟันแต่ก็จะ
ป่วยอีกหลายโรค เราก็จะถามเขาว่าเคยได้ยินหรือสนใจการรักษาแนวธรรมชาติบาํบดัมั�ย ถ้าเขา
สนใจก็จะแนะนาํ website หมอเขียวใหแ้ละแนะนาํช่องทางสมคัรเขา้ค่ายดูแลสุขภาพพึ�งตนฯ ให้ค่ะ 
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ก็รู้สึกว่าการดูแลสุขภาพด้วยวธีินี5เป็นการพึ�งตนเองที�ดีมาก มีประโยชน์มาก ๆ และประหยัด แถมยัง
ได้รู้จักสังเกตตนเอง ต้องมีสติจึงจะดูแลตนเอง” 

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

ค่ายสุขภาพ และเทปบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ฟังตั งแต่เขา้ค่ายจนถึงทุกวนันี เลยค่ะ เหมือนยงันั�งฟัง
อยู่ในค่าย แมก้ระทั�งในรถก็เปิดเทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ รู้สึกได้เลยว่ามีพลังขึ5น แผลตามที�
ต่าง ๆ ดีขึ นมาก สีผิวเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแลว้ เป็นเรื�องที�อัศจรรย์มาก รู้สึกได้เลยค่ะว่าจิตใจเป็น
เรื�องที�สําคัญมาก ต้องมีกําลังใจ อย่าท้อแท้ กําลังใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุด มันคือพลัง และที�มาในวันนี5คือ
จะมากราบคารวะขอบคุณคุณหมอและเยี�ยมพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ รู้สึกสํานึกในบุญคุณอย่างหา
ที�สุดมิได้” 

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

กับส่วนกลางแล้วปฏิบัติธรรม ก็ไม่ต้องใช้เ งิน ภูมิใจมากกับความจนที� เงินเดือนศูนย์บาท  
จากเงินเดือนครั งสุดท้ายสองหมื�นแปดพนักว่าบาท ไม่ได้เสียดายเลย ไม่เสียใจเลยที�ลาออก 
เพราะว่าข้างนอกนั นเป็นชีวิตที�มนัสูญเปล่า เสียเวลา หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต  
การปฏิบติัธรรมมีส่วนช่วยในการรักษาโรคไดอ้ยา่งดี จากคําพูดที�อาจารย์หมอบอกว่า ปฏิบัติธรรม
ถือศีล ศีลกจ็ะนําสุขมาให้ เพราะฉะนั5นมาในนี5แล้วได้ทั5งอาหารกายอาหารใจ” 

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

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

(วราพร กรสมบติั, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 31) 
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“หมอเขียวพูดธรรมะให้ฟังจึงเลิกคิดฆ่าตัวตาย จะฆ่าตวัตายเพื�ออะไร สักวนัเราก็ไดอ้อกไป 
เพราะเราหมดกรรม ทุกครั งที�หมอเขียวมาบรรยายรู้สึกดีใจมาก ถ้าออกจากที�นี5จะไปหาหมอเขียวไป
ฟังธรรม และจะออกไปทาํนํ าสมุนไพรปรับสมดุลใหญ้าติไดดื้�ม” 

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

เห็นอะไรที�ดี ๆ อย่างที�คุณหมอเขียวจะพูดเสมอ ๆ ค่ะว่า เราทุกคนมีกรรมเป็นของของตน เราจะได้
กรรมดีหรือกรรมชั�วขึ5นอยู่กบัตัวเรา กรรมจะให้ผลไม่ว่าในชาตินี5หรือชาติอื�น ๆ สืบไป ฉะนั นจะทาํ
อะไรก็ขึ นอยูก่บัตวัเราเท่านั น ขอบพระคุณมากค่ะ” 

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

ที�นี�เพราะวา่ให้มั�นใจเสียก่อนวา่แผลผา่ตดัของเรามนัหายดี ประสบการณ์ชีวิตผมก็ไม่มีอะไรมากก็
ขอฝากให้ทุกท่านนะครับ “สิ�งสําคัญที�สุดคือรักษาสุขภาพของตัวเอง ตัวเราเองทํา ตัวเราเองได้รับ 
ตัวเราเองไม่ทํา ตัวเราเองไม่ได้รับ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที�เกิดกับตัวเรา ตัวเราหาใส่ตัวเราทั5งนั5น  
ไม่มีใครมายัดเยียดให้เราได้” อย่างโรคมะเร็งที�ผมเป็นนี� ไม่มีใครจาม แลว้โรคมะเร็งกระเด็นมา 
ใส่ผม ไม่ใช่ครับ ผมยดัเขา้ปากผมเองทั งนั น เพราะฉะนั น “เราทําอะไรเราได้อย่างนั5น อย่างที� 
คุณหมอเขียวพูดนะครับ” ขอฝากสั น ๆ นะครับกบัสุขภาพทุกท่านครับ ทาํจริงได้จริง ทําเล่นได้เล่น
ครับ สวสัดีครับ เจริญธรรมสาํนึกดีครับ” 

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

อนิจจงั เป็นของไม่เที�ยง เพราะฉะนั นร่างกายถา้สมมติปรับสมดุลไดม้นัก็ฟื นไดน้ะครับ ทีนี ของผม
กลบัมาแลว้นี�ก็เหมือนตายแลว้เกิดใหม่ เพราะวา่เราผา่นความที�จะใกลต้ายมาแลว้เป็นยงัไง ทุกวนันี 
พระก็ไม่ใส่ครับ ไม่ช่วย มนัไม่ไดช่้วยอะไรเลย ความเข้มแข็งของจิตใจสําคัญที�สุด เพราะฉะนั5น
เมื�ออาจารย์หมอเขียวบอกว่าจิตวิญญาณนะ จิตวิญญาณเราต้องเข้มแข็ง เป็นผู้ป่วยมะเร็งต้อง
เข้มแข็งนะครับ เราไม่ตาย เราจึงต้องเข้มแข็ง แล้วจะเป็นบุญ อาจจะเป็นเพราะเมื�อก่อนชีวิตของเรา
นี�ไดช่้วยเพื�อนมนุษยม์าเยอะ เราทาํผ่าตดัช่วยเขา ดีนะผมไม่ติดเอดส์ ติดแต่ตบัอกัเสบซี เพราะว่า
เข็มมนัจะทิ�มบ่อย เพราะว่าเป็นหมอผ่าตดันี�ค่อนข้างจะเร็ว เพราะว่าเรากลัวคนไข้จะตายเราก็
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พยายามที�จะทาํเร็วที�สุด เมื�อก่อนนี�จะเป็นอุบติัเหตุเยอะ เพราะฉะนั นในชีวิตเราช่วยคนมาเยอะ  
มนัก็ไดบุ้ญ มนัก็มาช่วยในส่วนหนึ�งในเรื�องของเรา บุญกรรมมนัมีจริงนะครับ กรรมทนัตาเห็นก็คือ
ในชาตินี แหละครับ ใครทาํกรรมดีกรรมนั นก็ตอบสนอง ใครทาํกรรมชั�ว ชั�วก็ตอบสนอง ในช่วง
ชีวติที�ท่านไดเ้ห็นนี แหละ ไม่ตอ้งรอชาติหนา้ชาตินี แหละครับ..” 

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

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

“ทุกสิ�งทุกอย่างอยู่ที�ใจของเรานะครับ จิตใจของเราถ้าตั5งมั�นอยู่นะ ถ้าตั5งมั�นอยู่นี�เราสามารถที�
จะดําเนินต่อไปได้ เอาผมนี�เป็นตวัอย่าง ผมลืมบอกไปก่อนหน้านั นบา้นผมนี�ขายอาหารตามสั�ง  
มีกินทุกอยา่งนะครับ อยากกินอะไรมีหมด แลว้ผมก็หกัโดยไม่กินอะไรในบา้นเลยนะ ผมแหกค่าย
มาเป็นแบบหมอเขียวทั5งหมดจนทุกวันนี5นะครับ ก็อยู่อย่างนี5 ใครจะชวนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็
บอกตัวเองเสมอว่า เราสบาย เบากาย เป็นอยู่ผาสุก นั�นคือคําตอบที�ดีที�สุดนะ อย่างที�หมอเขียวท่าน
บอกนะ” 

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

ไปบอกว่ากินฉี�ตวัเองก็เลยเขา้ไปกินฉี�ตวัเองวนัแรก ตอนนี ก็กินมาได ้3 เดือนกว่าแลว้ ก็รู้สึกว่า
สุขภาพดีแต่ว่าไม่ได้เจ็บไข้อะไรหรอก ไม่ได้เป็นโรคอะไร แต่ว่ามีความที�ว่าดีที�ได้เดินทาง
มาปฏิบัติทางนี5 ก็ถือว่ามีบุญผู้หนึ�งแล้วก็จิตใจก็ได้มาทางนี5” 

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

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

ผมนั�งฟังขา้งหลงัอยูต่ลอดเวลานี�คือผมพยายามจะเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ที�หมอเขียวพูดนี� คือแต่ละครั5ง
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ที�หมอเขียวมาพูดนี�ก็จะมีความรู้ใหม่ ๆ มาเพิ�มเติมอยู่เรื�อย ๆ ทําให้ผมรู้สึกว่าหนังสือความลับฟ้าที� 
คุณหมอเขียนขึ5นมานี�มัน มันมีค่ามาก ทาํให้ผมนี�มีชีวติมาถึงทุกวนันี5ครับ” 

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

อยู่กับลาภยศสรรเสริญ ชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี�เราไดโ้อกาสที� 2 ของชีวิตมานี�โชคดี
มากแลว้ แต่ถ้าเราเอาชีวิตเราตอนนี5ซึ�งที�เหลือนี�มันเป็นกําไรแล้วนี� เอามาเดินตามคุณหมอเขียว  
มาช่วยเหลือคนที�ศรัทธาอย่างตามรอยของที�คุณหมอเขียวทํา เราจะช่วยคนได้อีกเท่าไร การที�เรา
ไดม้าให้ความรู้ให้คาํแนะนาํหรือดูแลรักษาคนไขนี้�มนัเกิดพลงัค่ะ พลงัชีวิตพลงับุญต่าง ๆ นี�มนั
ยอ้นกลบัเขา้มาหาหญิงอยา่งมหศัจรรย ์จิตที�บริสุทธิo ดว้ยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
ตั งแต่ได้ธรรมะของคุณหมอนี�ชีวิตที�อยู่นี�  ที� เหลือนี�บอกเลยว่ามันคือกาํไร แล้วตัวก็เบาสบาย  
มีความสุขทุกลมหายใจค่ะ” 

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

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

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

 
ก่อนที�จะพบค่ายหมอเขียวนี� ดิฉันท้อแท้มากค่ะ คุณหมอพูดประโยคหนึ�งที�ดิฉันถือว่าเป็น

ประโยคทองของดิฉันตอนนี5 คือ อย่าหวังเกินกว่าฤทธิTแรงที�เราทําได้จริง เวลาดิฉันจะทําอะไรดิฉัน
คิดถึงตรงนี5แล้วก็คิดถึงที�คุณหมอว่า โรคจะหายหรือไม่หายนั5นอยู่ที�วิบากกรรมค่ะ ดิฉันเอามาปรับ
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ใจตัวเองไม่ได้ปรับใจคนไข้เลย เพราะว่าไม่อย่างนั นคือตวัเองจะไม่มีแรงสู้ตรงนี  แล้วก็เริ� มใช้
ธรรมะมาปฏิบติัแลว้ก็มาบอก การเจ็บป่วยครั งนี เป็นประสบการณ์ที�จะให้เราไดรู้้วา่พวกเราละเลย 
เรามวัทาํแต่งาน เราไม่เพียงพอกบัชีวิตค่ะ กิเลสทาํให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จกัเต็ม พอหลังจากที�ดิฉัน
พบหมอเขียวดิฉันรู้เลยว่า เรากนิเท่านี5ให้พอดีให้พอเพยีง อยา่งของในหลวงใชห้ลกัตรงนี   

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

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

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

ความรู้ ภูมิแพทยว์ถีิพุทธงานที�ท่านอาจารย์ต้องแบกรับนั5นมากมายและยิ�งใหญ่ ดิฉันแม้เป็นแค่เศษ
เสี5ยวของหนึ�งในล้านของท่านอาจารย์ ก็ขอเป็นส่วนเล็ก ๆ ในการสร้างงาน ดิฉันได้เห็นถึงความ
ทุ่มเทเสียสละ ทุกสิ�งทุกอย่างทั5งในความเมตตากัน ทุกหมู่เหล่าได้ให้ดิฉันเกิดพลังสู้ตายอย่าง 
ไม่ย่อท้อตามอาจารย์ และหมู่กลุ่มของแพทย์วิถีพุทธ จึงขอกราบคารวะธรรม ท่านอาจารยม์า  
ณ โอกาสนี ”   

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 13) 
 

“ผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนั ผมก็ภูมิใจที�ไดม้าสัมผสัที�นี� ไดเ้ห็นการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ 
เข้ามาแบบลงตวั พิสูจน์ได้จากผลที�ปรากฏและผลการพิสูจน์ก็เป็นผลที�น่าอัศจรรย์ ซึ� งแพทย ์
แผนปัจจุบนัทาํไม่ได ้ผลการรักษาดีวนัดีคืน ผมเองมีความเชื�อโดยไม่มีข้อสงสัยทั5ง ๆ ที�ไม่เคยรู้จัก
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สวนป่านาบุญหรืออาจารย์หมอเขียวมาก่อนเลย เพียงได้เปิดดูข้อมูลในเน็ตนิดหน่อย ดูแนวว่าเป็น
อย่างไร หมอเขียวคือใคร แล้วผมก็มาสัมผัสด้วยตัวเอง ตอนนี5จิตผมพัฒนาขึ5นแล้ว ผมถือวา่ผมได้
ในสิ�งที�เกินคาด จะยืนอยู่บนจุดที�อาจารย์หมอเขียวสอน ท่านจดัทุกอยา่งให้เป๊ะหมดแลว้ เหลือแต่
เราจะลงมือปฏิบติัพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตวัของเราเอง” 

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

“ประทับใจโครงการของแพทย์วิถีพุทธนี5 ทําให้ประหยัดค่าใช้จ่าย ได้กินอาหารปรับสมดุล 
กินสมุนไพร ทําให้ชีวิตดีขึ5น ได้ฟังธรรมะ ทําให้จิตใจดีขึ5น ได้ฟังธรรม ทาํให้จิตใจสงบเย็น 
แต่ก่อนไม่เคยรู้เรื�องธรรมะทาํงานอยา่งเดียว เวลาญาติมาเยี�ยมก็บอกวา่ สบายดี อีก 11 เดือน ก็ได้
ออกแลว้ถา้ไดใ้ห้อภยัโทษ ไดเ้รียนรู้วิธีการดูแลตวัเองทุกเรื�อง ออกไปก็สามารถนาํไปใช้แนะนาํ
ผูอื้�นได ้ออกไปจะไม่ทาํความผดิอีก”  

(สมศรี นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม) 
 
“โครงการแพทย์วิถีพุทธนี5ดีมาก เป็นกําลังใจให้กับเรา ทําให้เราไม่คิดมาก จิตใจสบาย  

อยู่แบบปลง ปล่อยวาง อะไรจะเกิดก็เกิด ไม่เครียด คิดว่าถ้าใครได้เข้าร่วมเหมือนเราเขาจะ 
ไม่เครียด” 

(สมหมาย นามสมมติ, บนัทึก. 2553, มีนาคม) 
 

2. ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพุทธ ในประเด็นรางวลัและเกยีรติบัตรต่าง ๆ 
“จากการที�คุณหมอเขียวได้ทุ่มเททุ่มโถมทาํงานช่วยเหลือเพื�อนมนุษยอ์ย่างเสียสละ

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

ปี พ.ศ. รางวลัและเกยีรติบัตรต่าง ๆ  
2536 ขา้ราชการโรงพยาบาลดีเด่น 
2543 
 

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

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

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

สุขภาพด้วยการแพทยว์ิถีธรรม ของหน่วยแพทยว์ิถีธรรมโรงพยาบาล
อาํนาจเจริญ” พ.ศ. 2554 

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

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

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

2555 
 

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

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

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

ประธานโครงการกาํลงัใจ ณ เรือนจาํกลาง นครพนม พ.ศ. 2557 
2558 

(12 มกราคม 2558) 
รางวลัประกาศกิตติคุณ “ครูดีไม่มีอบายมุข” ดา้นพุทธสาธารณสุข  
สาํนกังานเครือข่ายองคก์รงดเหลา้  
สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  
สาํนกังานคณะกรรมการการจดัการการศึกษาขั นพื นฐาน 



 

 

ปี พ.ศ. 
2558 

(27 กุมภาพนัธ์ 2558) 

ภาพที� 30  ตวัอย่างของรางวลัและเกียรติบตัรต่าง
โดยหมอเขียว 
วนัที� 12 มกราคม 
เกียรติบุคคลที�ไดใ้ห้ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามารถนาํมาใชใ้นกิจการ
และทาํประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ
ประเทศไทย เมื�อวนัที� 

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย
 
จะเห็นไดว้า่ ผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ิถี

อย่างต่อเนื�อง ไดผ้ลสุขภาพดีขึ นทั งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา 
ผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธลว้นแต่เป็นผูมี้ความศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิ

1) ศรัทธาต่อตัว
เมื�อผูว้จิยั พากเพียรฝึกฝนปฏิบติัตามองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิ

นาํเสนอในบทที� 5 จนเกิดสภาพชีวติพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข
แลว้ ซึ� งเป็นสภาพแห่งความเป็นพุทธบุตร เขา้ใจและเขา้ถึงองคค์วามรู้ที�ถูกตอ้ง จึงดาํเนินการพฒันา
เผยแพร่องคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ 
การพึ�งตนเองและช่วยเหลือผูอื้�น ในอตัตวรรคที�

รางวลัและเกยีรติบัตรต่างๆ 
รางวลัประกาศเกียรติคุณสัมพนัธ์ “สังขเ์งิน” 
ผูป้ระสบความสาํเร็จดา้นการประชาสัมพนัธ์ประเภทบุคคล
สมาคมนกัประชาสัมพนัธ์แห่งประเทศไทย  

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์

รางวลัและเกียรติบตัรต่าง ๆ ที�มีต่อการปฏิบติังานของ
หมอเขียว ไดรั้บรางวลั “ครูดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข

มกราคม 2558 และ รางวลักิตติคุณสัมพนัธ์ “สังขเ์งิน” เป็น
เกียรติบุคคลที�ไดใ้ห้ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามารถนาํมาใชใ้นกิจการ
และทาํประโยชน์ให้กับสังคมและประเทศชาติ จากสมาคมนักประชาสัมพนัธ์แห่ง

เมื�อวนัที� 27 กุมภาพนัธ์ 2558  
ภาพถ่าย. 2558, มกราคม 12 และ กุมภาพนัธ์ 27) 

เห็นไดว้า่ ผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธที�สามารถนาํหลกัการแพทยว์ิถี
ไดผ้ลสุขภาพดีขึ นทั งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา 

ลว้นแต่เป็นผูมี้ความศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ใน 4 ดา้น คือ 
ศรัทธาต่อตัวผู้วจัิย  

พากเพียรฝึกฝนปฏิบติัตามองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ที�ไดบู้รณาการมาตามที�
จนเกิดสภาพชีวติพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข

แลว้ ซึ� งเป็นสภาพแห่งความเป็นพุทธบุตร เขา้ใจและเขา้ถึงองคค์วามรู้ที�ถูกตอ้ง จึงดาํเนินการพฒันา
การแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อช่วยเหลือมนุษยชาติต่อไป ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบั

การพึ�งตนเองและช่วยเหลือผูอื้�น ในอตัตวรรคที� 12 วา่ 
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ผูป้ระสบความสาํเร็จดา้นการประชาสัมพนัธ์ประเภทบุคคล  

สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 30) 

 
ของการแพทยว์ิถีพุทธ 

ครูดีไม่มีอบายมุขของแผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข” ที�คุรุสภา 
เป็นรางวลัยกยอ่งเชิดชู

เกียรติบุคคลที�ไดใ้ห้ความสําคญัของการประชาสัมพนัธ์ และสามารถนาํมาใชใ้นกิจการ
สมาคมนักประชาสัมพนัธ์แห่ง

ที�สามารถนาํหลกัการแพทยว์ิถีพุทธไปปฏิบติัได้
ไดผ้ลสุขภาพดีขึ นทั งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) นั น 

ดา้น คือ  

ที�ไดบู้รณาการมาตามที�
จนเกิดสภาพชีวติพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข

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

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

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

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

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

“แมปั้จจุบนัโลกเราจะวิวฒันาการก้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้
เปลี�ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอยา่งทั งดีและไม่ดีปรากฏใหเ้ห็นเด่นชดัมากกวา่แต่ก่อน ดงันั นบุคคลผู ้
สามารถประคบัประคองตนให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงตอ้งมีความเขม้แข็งยิ�งขึ น ที�จะยึดมั�น
ปฏิบติัมั�นตามแบบอยา่งที�พิจารณารู้ชดัดว้ยปัญญาแลว้วา่เป็นทางแห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวั
ปล่อยใจให้มวัเมา หลงผิดไปในทางเสื�อมเสีย พร้อมกนันั นก็ตอ้งมีสติกาํกับอยู่ตลอดเวลาที�จะ 
ไม่ใหป้ระพฤติปฏิบติัผดิพลาด ดว้ยความประมาทพลั งเผลอ เหตุนี การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคม 
นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยู่แล้ว จึงควรไดพ้ฒันาบุคคลเป็นขอ้ใหญ่ดว้ย 
เพราะถา้บุคคลซึ� งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของสังคม มีความเขม้แข็งและมีสติปัญญาที�จะพิจารณา
เลือกเฟ้นสิ�งที�ควรและไม่ควรปฏิบติั ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง และสังคมส่วนรวม
ยอ่มจะมีโอกาสพฒันาใหก้า้วหนา้ไดโ้ดยไม่ยากนกั” (พระราชดาํรัส วนัที� 25 เมษายน 2539) 
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“ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงอนัควรหวงันั น เกิดขึ นไดจ้ากการกระทาํและการประพฤติที�
เป็นธรรม มีลกัษณะสร้างสรรค์ คืออาํนวยผลที�เป็นประโยชน์ทั งแก่ตวั แก่ผูอื้�น ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่วนรวมดว้ย” (พระบรมราโชวาท วนัที� 12 กรกฎาคม 2518) 

 
“ดงันั น ความศรัทธาของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธที�มีต่อตวัอาจารยห์มอเขียว จึงเป็นผล 

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

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

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

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

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

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2557,ตุลาคม 30) 
 

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

 
2) ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไว้ หรือที�มีอยู่ในตัวของผู้วจัิย  

“โดยเฉพาะความมีเมตตาธรรมและความเสียสละอย่างทุ่มโถมที�ไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อย ในการ
เพียรช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที�ไม่หยุดหย่อน อย่างต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั งใน
ประเทศไทยและต่างประเทศ ธรรมะที�อาจารยห์มอเขียวไดน้าํไปเผยแพร่และแนะนาํให้นั นครบทั ง
ศีล สมาธิ ปัญญา ให้ทุกท่านได้รู้จกั ได้คิด ได้เห็นอย่างมีเหตุมีผล เชื อเชิญให้มาพิสูจน์กนัได้ 
การสื�อสัจธรรมให้ก ับผูที้�ได้รับความรู้หล ักการแพทย์วิถีพุทธ ให้เขานาํไปปฏิบตัิได้อย่าง 
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ไม่ยากไม่ลาํบาก เห็นผลการเปลี�ยนแปลงในทางที�เจริญขึ นได้จริง นาํพาให้ผูใ้ช้หลกัการแพทย ์ 
ว ิถีพุทธทั งหลาย ได ้ลดความทุกข ์ทั งทางด ้านร่างกาย และจิตใจเกิดปัญญาที�ทาํให้ผู ใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธสามารถแก้ปัญหาของแต่ละท่านได้ที�ตน้เหตุของปัญหาทาํให้เกิดประโยชน์
ต่อตนเองและสังคมรอบขา้งเป็นอย่างมาก” 

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

บทที� 5 

 การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วถิีพทุธ 

 
จากการวิเคราะห์สังเคราะห์เนื�อหา ในประเด็นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทย์

วถีิพุทธ สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ แนวคิดทฤษฎีเกี,ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธ
ศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์
สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื�นบา้น แนวคิดสุขภาพ
บุญนิยม แนวคิดทฤษฎีเกี,ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั�วตรงกนัขา้ม และแนวคิด
ความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม บูรณาการองคค์วามรู้มาสู่การแพทยว์ถีิพุทธ มีรายละเอียดดงันี� 

 

สรรพสิ�งในมหาจักรวาลล้วนมคีวามสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั 
ในมหาจกัรวาลนี�ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนั สิ,งที,จะทาํให้เขา้ใจการดูแลแกไ้ขสุขภาพได้

อยา่งแจ่มแจง้นั�น ตอ้งเรียนรู้ความสัมพนัธ์ของ “นาม” “ปราณ” “จิตวิญญาณ” และ “คลื,นแม่เหล็ก
แห่งชีวิตที,มองไม่เห็น” กบั “รูป” “เหตุการณ์” และ “สิ, งที,เป็นวตัถุแท่งกอ้นที,มองเห็น” เป็นการ
เรียนรู้จากสิ,งที,เล็กละเอียดถึงขั�นมองไม่เห็นที,สัมพนัธ์กบัสิ,งที,มองเห็น และเรียนรู้จากสิ,งที,มองเห็น
สัมพนัธ์กบัสิ,งที,มองไม่เห็น ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วิปาโก” 
แปลวา่ “ผลวิบากของกรรมที,ทาํดีทาํชั,วแลว้ มีอยู”่ (ม.อุ.14/257) สัมพนัธ์กบัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า 
“ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา 
(ความจงใจ) ที,บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) 
นั�นแล จะใหผ้ลในภพนี�  หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ใจเป็นประธาน
ของสิ,งทั�งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที,สุด ทุกสิ,งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธัมมา มโน
เสฏฐา มโนมยา) (ข.ุธ. 25/11) ความรู้แจ้งเห็นจริงตามลาํดับของการวิปัสสนา นามรูปปริจเฉทญาณ 

(รู้แจ้งแยกรูปแยกนามได้) ปัจจัยปริคคหญาณ (รู้แจ้งเหตุปัจจัยแก่กันของนามรูป) (พระวิสุทธิมคัค ์
“ปัญญานิเทศ” หนา้ 540-656) ซึ, งพระพุทธเจา้ยืนยนัวา่ทุกสิ,งทุกอยา่งในมหาจกัวาลทั�งนามและรูป
ลว้นสัมพนัธ์กนัหมดตามหลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 (ว.ิม.4/1) ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนัสิ,งต่าง ๆ  
ลว้นมีความสัมพนัธ์เกี,ยวเนื,องกนั สอดคลอ้งกบัที, กระแส ชนะวงศ ์ไดก้ล่าวในหัวขอ้เรื,อง “ภาวะ
ผูน้าํกบังานสาธารณสุข” วา่ “การสาธารณสุขไม่ใช่เกาะเดียวอยูก่ลางทะเล แต่มนัเกี,ยวขอ้งกบัหลายเกาะ
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หลายองค์ประกอบ เช่น ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ,งแวดลอ้ม การเมืองและวฒันธรรม 
เป็นตน้ ทุกอยา่งเกี,ยวโยงสัมพนัธ์กนัทั�งหมด” (กระแส ชนะวงศ.์ บรรยาย 2556, กนัยายน 28) 

ความสัมพนัธ์ที,เกี,ยวเนื,องกนัสอดคลอ้งกบัที,นกัวิทยาศาสตร์ยืนยนัว่า เมื,อวตัถุทุกอย่าง
แตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กทั�งหมด และพลงังานคลื,นแม่เหล็กเมื,อมารวมกนัก็จะ
เป็นวตัถุ ดังข้อมูลการศึกษาค้นควา้ระหว่างความสัมพนัธ์ของธรรมชาติกบัสสารและพลังงาน
เริ,มตน้จากการศึกษาของ เดโมคริตสัในกรีกยคุโบราณ และพฒันามาสู่วชิาฟิสิกส์ของนิวตนั และใน
ศตวรรษที, 20 นักฟิสิกส์สามารถที,จะศึกษาสู่ “องค์ประกอบพื�นฐาน” ของสสาร ซึ, งพิสูจน์ได้ว่า
มีอะตอม และต่อมาก็พบองค์ประกอบของอะตอมไดแ้ก่ นิวเคลียสและอิเล็กตรอน และในที,สุดก็
พบองคป์ระกอบของนิวเคลียส คือโปรตอนและนิวตรอน รวมทั�งอาจจะมีอนุภาคที,เล็กกวา่อะตอม
ชนิดอื,น ๆ อีกด้วยในทศันะของนิวตนั ธาตุต่าง ๆ ซึ, งเคลื,อนที,อยู่ในเวลาและอวกาศที,สัมบูรณ์ 
นี� ก็คืออนุภาคทางวตัถุ ในสมการทางคณิตศาสตร์มนัถูกกระทาํเหมือนกบัเป็น “จุดที,มีมวลสาร” 
และในแบบจาํลองทั�งสองแบบอนุภาคของวตัถุจะคงที,มีมวลและรูปร่างอยู่ในสภาพเดิมเสมอ 
ดงันั�น สสารวตัถุ จึงเป็นสิ,งคงที,เสมอ และโดยเนื�อแทแ้ลว้ไม่มีพลงักระทาํการในตนเอง ภายหลงัใน
ปี พ.ศ. 2448 ซึ, งเป็นจุดเริ,มตน้ของวิชาฟิสิกส์สมยัใหม่ โดย อลัเบิร์ตไอน์สไตน์ไดเ้ริ,มแนวคิดสอง
กระแส ซึ, งเป็นการปฎิวติัแนวความคิดเดิม แนวคิดแรกก็คือทฤษฎีสัมพนัธภาพพิเศษ (Special Theory 
of Relativity) อีกแนวคิดหนึ, ง คือวิธีการใหม่ในการศึกษาตีความการแผ่รังสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ, งได้
กลายมาเป็นส่วนสาํคญัของทฤษฎีควอนตมั (ทฤษฎีที,วา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ, งทาํให้เกิด
ความเขา้ใจวา่มวลสารมิใช่อะไรอื,นนอกจากพลงังานรูปหนึ,งเท่านั�น แมก้ระทั,งวตัถุในสภาพสถิตย์
ก็มีพลงังานสะสมอยู่ในมวลสารของมนั และความสัมพนัธ์ระหว่างสสารและพลังงานได้โดย
สมการคือ E = mc² (Capra Fritjof. 2000: 50-51, 61-63) 

การแปรสภาพกลบัไปกลบัมาของสสารและพลงังานนั�น สัมพนัธ์กบัอลัเบิร์ตไอน์สไตน์
กล่าวว่า เนื,องจากสสารและพลงังานนั�นโดยเนื�อแทแ้ล้วเป็นสิ,งเดียวกนั เพียงแต่แสดงออกมาใน
รูปแบบที,แตกต่างกนัเท่านั�น มวลของร่างกายนั�นไม่ใช่สิ, งที,หยุดนิ,ง สามารถผนัแปรตามการ
เปลี,ยนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี� เองจึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติว่า แทที้,จริงแลว้
ร่างกายของมนุษย ์ณ ระดบัใตอ้ะตอม ก็คือพลงังานซบัซอ้นที,มีการสั,นสะเทือนและแกวง่ในอตัราที,
แตกต่างกนัไป เราจะพบว่าแทที้,จริงแลว้ ร่างกายมนุษยก์็มีการใช้พลงังานในรูปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา 
(Einstein A. 1970 : 14-31) 

การแปรสภาพไม่คงตวัของสสารและพลงังาน สัมพนัธ์กบัขอ้มูลที,นกัวิทยาศาสตร์ยืนยนั
ว่า ปริมาณต่าง ๆ ในธรรมชาติสามารถจดักลุ่มได้เป็น 2 แบบ คือ สสารและพลังงานสสารทุก
สถานะประกอบดว้ยอนุภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างที,เป็นระเบียบ แรงเป็นสาเหตุให้สสารเคลื,อนที,
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ด้วยรูปแบบต่าง ๆ กนัไปในทิศทางต่าง ๆ กันพลงังานเป็นสิ, งสําคญัในการดาํเนินชีวิตบนโลก 
พลงังานมีหลายรูปแบบและพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเปลี,ยนแปลงรูปแบบได ้ถา้อุณหภูมิ
ของของเหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะเบียดตวัแน่นขึ�นอีก โดยแรงดึงดูด
ระหว่างโมเลกุลมีอิทธิพลสูงขึ�น จนถึงจุดที,เรียกวา่จุดเยือกแข็ง โมเลกุลของธาตุจะแยกตวัออกเป็น
อะตอมและเรียงตวักนัใหม่ ในรูปแบบที,แน่นอนและยดึเหนี,ยวกนัแน่นหนา โดยแรงไฟฟ้าที,เรียกวา่ 
อิเลคโตรเวเลนต์ (Eelectrovalent force) หรือแรงโควาเลนต ์(Covalent force) ที,อุณหภูมิ ณ จุดนี�  
ของเหลวก็ไดเ้ปลี,ยนสถานะเป็นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกือบทุกชนิดเป็นผลึก เมื,ออุณหภูมิ
สูงขึ�นถึงจุดที,เรียกว่าจุดหลอมเหลวเมื,อใด ของแข็งทั,วทั�งก ้อนจะแปรสภาพพร้อมกนัเป็น
ของเหลวทนัที ที,อุณหภูมิเดียวกนันี� จะเรียกว่า จุดเยือกแข็ง ถา้ของเหลวแปรสภาพเป็นของแข็ง 
พลงังานเคมี เมื,อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ�น หมายถึงมีการแลกเปลี,ยนและการจดัที,อยู่ของอิเลคตรอนที,วิ,ง
วนรอบนิวเคลียสเสียใหม่นั�น จะมีการเปลี,ยนแปลงปริมาณในการเกิดโมเลกุลใหม่ด้วย หลงัจาก
เกิดปฏิกิริยาแลว้จะพบวา่เหลือพลงังานอยูจ่าํนวนหนึ,ง ปฏิกิริยาแบบนี� เรียกวา่ ปฏิกิริยาคายความร้อน 
(Exothermic reaction) หากปฏิกิริยาที,เกิดตอ้งการพลงังานจาํนวนหนึ, ง เพื,อให้เกิดโมเลกุลใหม่ 
เรียกวา่ปฏิกิริยาดูดกลืนความร้อน (Endothermic reaction) พลงังานทุกรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนั
ทั�งทางตรงและทางออ้ม พลงังานสามารถเปลี,ยนรูปแบบไดโ้ดยผา่นกระบวนการที,ถูกตอ้ง (ฉนัทนา 
อิศรางกรู ณ อยธุยา และทวศีกัดิl  จินดานุรักษ.์ 2540 : 168) 

จะเห็นไดว้า่ ทุกสิ,งทุกอยา่งลว้นสัมพนัธ์เกี,ยวเนื,องกนั ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนั 
พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูปในมหาจกัรวาล ในอรรถกถาแปล เล่ม 76

หนา้ 81 นิยาม 5 อยา่ง คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม กรรมนิยาม และธรรมนิยาม และใน “มหาขนัธกะ” 
ถึง “โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ” ว.ิม.4/1 - 3 ดงันี�  

[1] โดยสมยันั�น พระผูมี้พระภาคเจา้แรกตรัสรู้ ประทบัอยู่ ณ ควงไมโ้พธิพฤกษ์ใกลฝั้,ง
แม่นํ�าเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศ. ครั� งนั�นพระผูมี้พระภาคประทบันั,งดว้ยบลัลงัก์เดียวเสวยวิมุตติสุข 
ณ ควงไม้โพธิพฤกษ์ตลอด 7 วนัและทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) ปฏิจจ 
สมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�นหรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) เป็น
อนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีวา่ดงันี� :  

“หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น (ความเป็นเหตุปัจจยั
สืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี� เพราะอวชิชา (ความไม่รู้ของอุตุ คือ วตัถุและพลงังานที,ไม่มีชีวิต 
จึงเคลื,อนสังเคราะห์กนัดว้ยกฎของสมดุลร้อนเยน็ พฒันาจนเป็นชีวิตของพืชสัตวแ์ละคน เมื,อเป็นคน
ไดเ้กิดความหลง ความไม่รู้อย่างแจ่มแจง้ว่า กิเลสสุขลวงจากกามและอตัตา (ความยึดมั,นถือมั,น) 
จะนาํทุกขม์หาศาลทั�งปวงมาให้ เป็นปัจจยั (เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุงแต่ง ผสมผสาน สร้างและ
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สังเคราะห์) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลงังานแห่งความรู้สึกนึกคิด) วิญญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และ
ตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (สื,อติดต่อ 6 อยา่ง คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ และพลงัเชื,อมต่อให้มี
การรับรู้ทั�งภายนอกและภายใน) สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (สิ,งที,มาสัมผสัหรือกระทบ) ผสัสะ จึงมี 
เวทนา (ความรู้สึกสุข ทุกข ์เฉย ๆ) เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก อยากเอาสิ,งสุขเขา้มา อยากเอาสิ,ง
ทุกขอ์อกไป) ตณัหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั,นถือมั,นวา่ร่างกาย ความสุข ความทุกขเ์ป็นตวัเรา
ของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพกามภพ รูปภพ อรูปภพ และอตัตามานะที,อาศยัอยู)่ ภพ จึงมี ชาติ 
(การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื,อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ 
(ครํ, าครวญรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์) ทุกข์ (ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบาก 
คบัแคน้ใจ) กองทุกขท์ั�งมวลนั�นยอ่มเกิด ดว้ยประการฉะนี� ” 

ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ,งเพราะอวิชชานั,นแหละดบัโดยไม่เหลือดว้ยมรรคคือวิราคะ
สังขารจึงดับ เพราะสังขารดับวิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับนามรูปจึงดับ เพราะนามรูป
ดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั 
เพราะชาติดบัชรามรณะโสกะปริเทวะทุกข์โทมนสัอุปายาสจึงดบั เป็นอนัว่ากองทุกข์ทั�งมวลนั,น
ยอ่มดบัดว้ยประการฉะนี� . 

ลาํดบันั�นพระผูมี้พระภาคทรงทราบเนื�อความนั�นแลว้จึงทรงเปล่งอุทานนี�  ในเวลานั�นว่า
ดงันี�  ... เมื,อใดแลธรรมทั�งหลายปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพ่งอยูเ่มื,อนั�น ความสงสัยทั�งปวงของ
พราหมณ์นั�นยอ่มสิ�นไปเพราะมารู้ธรรมพร้อมทั�งเหตุ. 

[2] ลาํดับนั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาท เป็นอนุโลมและปฏิโลม
ตลอดมชัฌิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นว่าดงันี�  ... เมื,อใดแลธรรมทั�งหลาย
ปรากฏแก่พราหมณ์ผูมี้เพียรเพง่อยูเ่มื,อนั�นความสงสัยทั�งปวงของพราหมณ์นั�นยอ่มสิ�นไปเพราะไดรู้้
ความสิ�นแห่งปัจจยัทั�งหลาย. 

[3] ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอด
ปัจฉิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นวา่ดงันี�  ... เมื,อใดแลธรรมทั�งหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ผูมี้เพียรเพ่งอยู่เมื,อนั�น พราหมณ์นั�นย่อมกาํจดัมารและเสนาเสียได ้ดุจพระอาทิตยอุ์ทยั
ทาํอากาศใหส้วา่งฉะนั�น. 

การแกปั้ญหาที,ตน้เหตุนั�นสัมพนัธ์กบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที,
ทั�งปวง” (ขุ.ขุ.25/59), “ละทุกขท์ั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ขุ.ขุ.25/33) และองคป์ระกอบที,จะทาํให้
ประสบความสําเร็จในการดบัทุกข์ คือ “ความเป็นผูม้ีมิตรดีสหายดีสังคมสิ,งแวดล้อมดีเป็น
พรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ ทั�งสิ�น” (ส.ํม.19/5) 
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ทาํไมต้องสมดุลร้อนเยน็  
เป็นที,น่าสะดุดใจ ว่าทาํไมปราชญ์ผูย้ิ,งใหญ่และการแพทยห์ลกัแผนต่าง ๆ ในโลก จึงมี

องคค์วามรู้ดา้นสุขภาพที,เกี,ยวขอ้งกบัสมดุลร้อนเยน็ ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
ปราชญ์ผูย้ิ,งใหญ่ที,เป็นผูมี้ปัญญารู้โลกอย่างแจ่มแจง้โดยไม่มีใครเทียมเท่า (อนุตตระ) 

คาํตรัสทุกคาํเป็นจริงตลอดกาล (อกาลิโก) คือพระพุทธเจา้ ไดต้รัสวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย 
ประกอบดว้ยเตโชธาตุ (ความร้อน) อนัมีวิบาก (พลงัสร้างผล) เสมอกนัไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั 
เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ การปรับ
สมดุลร้อน-เย็น จะเป็นพลังสร้างผลให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ให้เกิดสภาพร่างกายพร้อมที,จะ
ประกอบความเพียร ซึ, งก็คือร่างกายที,แข็งแรงนั�นเอง สัมพนัธ์กบัสิ,งที,พระพุทธเจา้ตรัสถึงสาเหตุ
ทาํใหเ้กิดสุข (ความแขง็แรงหรือประโยชน์) ทุกข ์(ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรือ อทุกขมสุข
เวทนา ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุข ทุกข์ หรือ อทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ� า) 1 
ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1
เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน ส่วน ดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย 
ในฤดูร้อนหนาวต่าง ๆ ด้วยสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนเย็น ทั� งด้านวตัถุ (รูปธรรม) และจิต (นามธรรม)  
ถา้ไม่สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํให้เกิดสุขเวทนา 
(แขง็แรง) 

การปรับสมดุลร้อนเยน็ทั�งกายใจนั�น สัมพนัธ์กบัขอ้ความที,วา่ “สมยัหนึ,งพระผูมี้พระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั�นแล 
ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั� งนั�นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระ
ภาคถึงที,ประทบัถวายบงัคมพระผูม้ีพระภาคแลว้นั,ง ณ ที,ควรส่วนขา้งหนึ,งครั� นแลว้ไดก้ราบทูล
พระผูม้ีพระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไขห้นัก 
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี้พระภาคไดโ้ปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี,ยมท่านพระคิริมานนทย์งัที,
อยูเ่ถิดพระเจา้ขา้ฯ  

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการ 
แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ที,อาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนัเพราะไดฟั้งสัญญา 
10 ประการนั�นเป็นฐานะที,จะมีไดส้ัญญา 10 ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1
อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1 ฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี�วา่ รูปไม่เที,ยง เวทนาไม่เที,ยง สัญญาไม่เที,ยง 
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สังขารทั�งหลายไม่เที,ยง วิญญาณไม่เที,ยง ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงในอุปาทาน
ขนัธ์ 5 เหล่านี�ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลิ,นเป็นอนตัตา ลิ�นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั�งหลายทั�งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี�  ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกร
อานนท ์นี� เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  ยอ่มพิจารณาเห็น
กายนี�นั,นแล เบื�องบนแต่พื�นเทา้ขึ�นไป เบื�องตํ,าแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุ้มอยูโ่ดยรอบเต็มดว้ยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ วา่ ในกายนี� มีผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เนื�อ เอ็น กระดูก เยื,อในกระดูก มา้ม 
เนื�อ หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ นอ้ยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื,อ 
มนัขน้ นํ�าตา เปลวมนั นํ�าลาย นํ�ามูก ไขขอ้ มูตร ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี�
ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อสุภสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยู ่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย ่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว ่า กายนี� มีทุกข์มากมีโทษมาก 
เพราะฉะนั�นอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึ�นในกายนี� คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ�น โรคกาย โรคศีรษะ 
โรคที,ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไขห้วดั โรคไขพ้ิษ โรคไขเ้ซื,องซึม โรคในทอ้ง 
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื� อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบา้หมู 
โรคหิดเปื, อย โรคหิดดา้น โรคคุดทะราดหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด 
โรคเบาหวาน โรคเริมโรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 
อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไขส้ันนิบาต อาพาธอนัเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอนัเกิดแต่การ
บริหารไม่สมํ,าเสมอ อาพาธอนัเกิดแต่ความเพียรเกินกาํลงั อาพาธอนัเกิดแต่วิบากของกรรม  
ความหนาว ความร้อน ความหิวความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นโทษในกายนี�ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อาทีนวสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งกามวิตกอนัเกิดขึ� นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ�นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ, งวิหิงสา
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วิตกอนัเกิดขึ�นแลว้ ยอ่มไม่ยินดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี 
ซึ, งอกุศลธรรมทั�งหลายอนัชั,วชา้อนัเกิดขึ�นแลว้ ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่ปหานสัญญาฯ” (องฺ.ทสก.2460) 

“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี� อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นที,สํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข ์ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่วิราคสัญญาฯ” 
(องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นที,ดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี� เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั�งมั,นถือมั,นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมั,น
ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ยอ่มอึดอดั ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สังขารทั�งปวง ดูกรอานนท์ นี� เรียกวา่ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี� อยูใ่นป่าก็ดีอยู่ที,
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นั,งคูบ้ลัลงัก์ตั�งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมื,อหายใจออกยาวก็รู้ชดัวา่หายใจออกยาวหรือเมื,อหายใจเขา้ยาว 
ก็รู้ชัดว่าหายใจเขา้ยาว เมื,อหายใจออกสั� นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั� นหรือเมื,อหายใจเขา้สั� นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั�น ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั�งปวงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั�งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่า
จกัระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้
จิตหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกักาํหนดรู้จิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บนัเทิงหายใจเขา้  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�งจิตใหม้ั,นหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�ง
จิตให้มั,นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจออก  
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ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ยอ่มศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี�
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา 10 ประการนี� แก่คิริมานนทภิกษุไซร้ 
ข้อที,อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี�   
เป็นฐานะที,จะมีไดฯ้ ลาํดบันั�นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี�  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัที,อยู่ ครั� นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั� งนั�นแล อาพาธนั�นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี�  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั�น ก็แลอาพาธนั�นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั�นแลฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

การปรับสมดุลร้อนเย็นดังกล่าว สอดคล้องกับทฤษฎีสุขภาวะแบบขั� วตรงกันข้าม  
คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลักแพทยท์างเลือก ถ้าหยิน-หยาง เกิดผิดปกติขึ�นไม่ว่าทางใด 
ทางหนึ, ง จะทาํให้ฝ่ายหนึ, งเพิ,ม หรือขณะที,อีกฝ่ายหนึ, งอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิด 
โรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ (โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, 2541 : 163-176) สอดคลอ้งกบัการ 
ปรับสมดุลดิน (เยน็) นํ� า (เยน็) ลม (เยน็) ไฟ (ร้อน) ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย “การแพทย ์
แผนไทย มีการตรวจวินิจฉัยโรค และการบาํบดัโรคดว้ยแนวคิดพื�นฐานเรื,องธาตุทั�ง 4 คือ ดิน นํ� า 
ลม และไฟ ที,ประกอบกนัขึ� นเป็นร่างกายของคน การเสียสมดุลของธาตุทั�ง 4 จากอิทธิพลการ
เปลี,ยนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการ 
เกิดโรค” (เฉลิมพล เกิดมณี. 2547 : 2) 

สมดุลร้อนเยน็ดงักล่าว สอดคลอ้งกบันกัวทิยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะที,พบวา่ อุณหภูมิ
มีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลังงานทั� งของสิ, งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนี�
เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสามและระดบัสี,ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี,ยวที,สําคญั 3 ชนิด 
คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มีอิทธิพลต่อ
พนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้โครงรูป
เปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สําคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า และ
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อุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ, งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหนา้ที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลง ทาํให้โครงรูปและ
โครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหน้าที,ของตนเองไม่ได้ เราเรียกสภาพนี� ว่า 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ 
ซึ, งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ในทางวทิยาศาสตร์พลงัร้อนเยน็มีผลต่อสุขภาพ ดงันี�   
“Flexor (withdrawal) reflex เป็นรีเฟล็กซ์ที,เกิดเมื,อมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ ...  

ซึ, งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน หรือสารเคมีก็ได้ ... เมื,อกล้ามเนื�อหดตวัมากเกินไป ... 
กล้ามเนื�อขาดเลือดมาเลี� ยงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื�อ ... อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิดการเกร็ง 
(Spasm) ของกลา้มเนื�อ มีผลให้กลา้มเนื�อขาดเลือดมาเลี�ยงมากยิ,งขึ�น ทาํให้รู้สึกปวดมากขึ�นไปอีก 
...” (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัที,ทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื�อเฉพาะที, ... การศึกษาโดย EMG พบวา่

เกิดเนื,องจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื�อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี�ยง หรือกลา้มเนื�อทาํงาน
มากเกินไปทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอยา่งอื,นส่งจากกลา้มเนื�อไป
ยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื�อ ซึ, งการหดตวันี� จะกระตุน้ตวัรับความรู้สึก
อนัเดิมนั�นมากขึ�นไปอีก มี Positive feedback เกิดขึ�นทาํให้เพิ,มการหดตวัรุนแรงขึ�น จนกระทั,งเกิด
ตะคริวของกลา้มเนื�อขึ�น 

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119)  
รีเฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก

เป็น Motor pathway และ Effector organs เป็นกลา้มเนื�อเรียบ กลา้มเนื�อหัวใจและต่อมต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่น 

1. มีการเปลี,ยนแปลงความตึงของผนังหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ, งเป็นผลจาก 
ความร้อนหรือความเยน็ 

2. การหลั,งเหงื,อ (Sweating) จากการมีการเพิ,มความร้อนที,ผิวหนงับริเวณใดบริเวณหนึ,ง
ของร่างกาย 
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3. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที,ควบคุมหนา้ที,
ทางมอเตอร์ของกระเพาะลาํไส้ 

4. รีเฟล็กซ์ทางเพศ 
5. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวกบัการขบัออก (Evacuation reflex) เพื,อการขบัถ่ายอุจจาระและ

ปัสสาวะ 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
ในกรณีที,เนื�อเยื,อขาดเลือดไปเลี� ยง จะรู้สึกปวดที,เนื�อเยื,ออย่างรวดเร็ว ยิ,งกรณีที,มีอตัรา

ของเมตาบอลิซึมมากก็จะปวดได้เร็วมากในกรณีที,มีการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
อาจทาํใหมี้การเจบ็ปวดไดรุ้นแรง เนื,องจากมีการหดตวัของกลา้มเนื�อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื�อ 
ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี� ยงกล้ามเนื�อลดลงมากและการหดตัวเพิ,มอัตราของเมตาบอลิซึมของ
กลา้มเนื�อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมาเลี�ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid metabolites 
ต่าง ๆ เช่น กรดแลกติก อยู่เป็นจาํนวนมาก นอกจากนี� ยงัมี Bradykinin และ Polypeptides อื,น ๆ 
เกิดขึ�นจากมีการทาํลายเซลลก์ลา้มเนื�อทาํใหป้วดไดม้าก  

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209) 
จะเห็นได้ว่า สมดุลร้อน-เยน็ เป็นปัจจัยสําคัญที�มีผลต่อสุขภาพ 
 

ชีวติเกดิมาและสัมพนัธ์กบัสมดุลร้อนเยน็ได้อย่างไร 

ตามหลกันิยาม 5 (อรรถกถาแปล เล่ม 76 หนา้ 81 ปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 (วิ.ม.4/1) 
สังคีติสูตร (ที.ปา.11/293) สิวกสูตร (ส.ํสฬา.18/427-429) อาพาธสูตร (องฺ.ทสก.24/60) และธมัมจกั
กัปวตันสูตร (สํ.ม.19/1664) นามรูปจะสัมพนัธ์กัน 4 มิติ ได้แก่ มิติที, 1 คือ การเกิดมามีชีวิตที,
สัมพนัธ์กบัสมดุลร้อนเยน็ มิติที, 2 การเกิดของกามสุขขลัลิกะ มิติที, 3 การเกิดของอตัตกิลมถะ และ
มิติที, 4 การเกิดของโลกุตระ  

ความสัมพนัธ์ของนามรูป มิติที, 1 คือ การสังเคราะห์ดว้ยกฎสมดุลร้อนเยน็พฒันาจนเป็น
พลงังาน วตัถุ พืช สัตวที์,หลากหลาย และพฒันาต่อเนื,องจนเป็นคน สิ,งดงักล่าวนั�นลว้นดาํรงอยูไ่ด้
ดว้ยสมดุลร้อนเยน็  

จากการตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ดงักล่าว จะเห็นได้ว่า สิ,งที,หมุนวนสัมพนัธ์กนัในมหา
จกัรวาลเริ,มตน้จากอุตุนิยาม คือ วตัถุและพลงังาน เช่น ดินนํ�าลมไฟ พลงังานความร้อนเยน็ แม่เหล็ก 
ไฟฟ้า แสง สี เสียง คลื,น เป็นตน้ เคลื,อนผสมผสานสังเคราะห์กนัตามหลกัวทิยาศาสตร์ คือ พลงังาน
ร้อนเยน็เคลื,อนผสมผสานสังเคราะห์กนัเป็นธาตุใหม่ เช่น เอานํ� าร้อนกบันํ� าเยน็ผสมกนั พลงังาน
ความร้อนและเยน็จะเคลื,อนเขา้หากนัและสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์กนัเป็นนํ�าอุ่น  
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วตัถุและพลงังานต่าง ๆ ในมหาจกัรวาลมีพลงังานไม่เท่ากนั ดงัที,นกัวทิยาศาสตร์ยืนยนัวา่ 
สิ,งต่าง ๆ ในธรรมชาติสามารถจดักลุ่มไดเ้ป็น 2 แบบ  คือ สสารและพลงังานสสารทุกสถานะ
ประกอบดว้ยอนุภาคต่าง ๆ และมีโครงสร้างที,เป็นระเบียบ แรงเป็นสาเหตุให้สสารเคลื,อนที,ดว้ย
รูปแบบต่าง ๆ กนัไปในทิศทางต่าง ๆ กนัพลงังานเป็นสิ,งสําคญัในการดาํเนินชีวิตบนโลก พลงังาน
มีหลายรูปแบบและพลงังานในรูปแบบต่าง ๆ สามารถเปลี,ยนแปลงรูปแบบไดถ้า้อุณหภูมิของของ 
เหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะเบียดตวัแน่นขึ�นอีก โดยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมี
อิทธิพลสูงขึ�น จนถึงจุดที,เรียกวา่จุดเยอืกแขง็ โมเลกุลของธาตุจะแยกตวัออกเป็นอะตอมและเรียงตวั
กนัใหม่ ในรูปแบบที,แน่นอนและยึดเหนี,ยวกนัแน่นหนา โดยแรงไฟฟ้าที,เรียกวา่ อิเลคโตรเวเลนต ์
(Electrovalent force) หรือแรงโควาเลนต ์(Covalent force) ที,อุณหภูมิ ณ จุดนี�  ของเหลวก็ไดเ้ปลี,ยน
สถานะเป็นของแข็งโดยสมบูรณ์ ของแข็งเกือบทุกชนิดเป็นผลึก เมื,ออุณหภูมิสูงขึ�นถึงจุดที,เรียกว่า
จุดหลอมเหลวเมื,อใดของแข็งทั,วทั� งก้อนจะแปรสภาพพร้อมกันเป็นของเหลวทนัที ที,อุณหภูมิ
เดียวกนันี�จะเรียกวา่ จุดเยอืกแข็ง ถา้ของเหลวแปรสภาพเป็นของแข็ง พลงังานเคมี เมื,อเกิดปฏิกิริยา
เคมีขึ�น หมายถึงมีการแลกเปลี,ยนและการจดัที,อยูข่องอิเลคตรอนที,วิ,งวนรอบนิวเคลียสเสียใหม่นั�น 
จะมีการเปลี,ยนแปลงปริมาณในการเกิดโมเลกุลใหม่ดว้ย หลงัจากเกิดปฏิกิริยาแลว้จะพบว่าเหลือ
พลงังานอยู่จาํนวนหนึ, ง ปฏิกิริยาแบบนี� เรียกว่า ปฏิกิริยาคายความร้อน (Exothermic reaction)  
หากปฏิกิริยาที,เกิดตอ้งการพลงังานจาํนวนหนึ, ง เพื,อให้เกิดโมเลกุลใหม่ เรียกว่าปฏิกิริยาดูดกลืน
ความร้อน (Ndothermic reaction) พลงังานทุกรูปแบบมีความสัมพนัธ์กนัทั�งทางตรงและทางออ้ม 
พลงังานสามารถเปลี,ยนรูปแบบไดโ้ดยผ่านกระบวนการที,ถูกตอ้ง (ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา 
และทวศีกัดิl  จินดานุรักษ.์ 2540 : 168) 

จะเห็นได้ว่า เนื,องจากพลงังานและวตัถุต่าง ๆ ในมหาจกัรวาลมีพลงังานไม่เท่ากัน  
จึงเคลื,อนสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์กันด้วยหลักสมดุลร้อนเย็นตลอดเวลา
กลายเป็นพลงังานและวตัถุที,หลากหลาย ซึ, งมีคุณสมบติัใหม่ที,แตกต่างจากเดิมไปเรื,อย ๆ พลงัความร้อน
และเยน็จะเคลื,อนเขา้หากนัผสมผสานกนัเพื,อทาํความสมดุลกนัอยู่อย่างนี�ตราบชั,วกาลนาน ดงันั�น 
เมื,อธรรมชาติของธาตุต่าง ๆ ในอากาศซึ, งมีพลงังานไม่เท่ากนั (ร้อนเยน็ไม่เท่ากนั) เคลื,อนเขา้หากนั
ก็จะเกิดลม ถา้เคลื,อนเอาไฮโดรเจน 2 ตวัไปรวมกบัออกซิเจน 1 ตวั ก็จะกลายเป็นธาตุใหม่คือ นํ� า 
(H2O) เช่น เรานั,งอยูใ่นรถยนต์ขณะอากาศหนาวเยน็มากจึงปิดแอร์รถ อีกสักพกัจะเกิดฝ้าไอนํ� าที,
กระจก กลไก เช่นเดียวกบันํ� าที,อยู่ในขวดแก้วก่อนแช่ตูเ้ย็น จะยงัไม่เย็น แต่พอแช่ตูเ้ย็นพลงั 
ความเยน็ของตูเ้ยน็จะทะลุแกว้เขา้ไปถึงนํ� า จึงทาํให้นํ� าเยน็ลง เมื,อพลงังานเยน็ที,อยูน่อกรถทะลุผา่น
กระจกเขา้มาในรถ ก็จะทาํให้อากาศในรถส่วนที,อยู่ใกล้กระจกเย็นลง อากาศในรถใกล้กระจก
ที,เยน็ลงและอากาศร้อนในรถส่วนที,อยูห่่างกระจกเขา้ไปจะเคลื,อนเขา้หากนั นาํเอาไฮโดรเจน 2 ตวั
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ไปรวมกบัออกซิเจน 1 ตวั เกิดเป็นฝ้าไอนํ� าขึ�น ถา้เคลื,อนเอาไนโตรเจน ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม 
แคลเซียม และธาตุต่าง ๆ มารวมกนั ก็จะเป็นปุ๋ยดินหิน รวมทั�งการเกิดของสนิมเหล็กและวตัถุอื,น ๆ
ที,หลากหลายในโลก ก็กลไกนยัยะเดียวกนั 

จากกลไกของธรรมชาติที,พลงังานร้อนเยน็เคลื,อนผสมผสานกนัดงักล่าวนั�น จะพฒันา
เป็นพีชนิยาม คือ สิ, งมีชีวิตระดับพืช เช่น ในขวดที,มีนํ� าบรรจุปิดฝาอย่างดีหล่นอยู่ข้างทาง 
หลายเดือน จะมีการสังขารคือการปรุงแต่งผสมผสานสังเคราะห์ระหวา่งนํ� ากบัคลื,นแม่เหล็กไฟฟ้า
แสงสีเสียงในมหาจกัรวาล พฒันาเป็นสิ,งมีชีวิตระดบัพืช เรียกว่าตะไคร่ขึ�นมาตามธรรมชาติ โดย 
ไม่มีใครเอาพนัธ์ุตะไคร่ไปใส่ ยิ,งอยู่นอกขวดการรวมตวักนัของวตัถุและพลงังานที,หลากหลายก็ 
ยิ,งมาก จึงสังเคราะห์พฒันาเป็นพืชที,หลากหลายชนิดในโลก 

อุตุนิยามกบัพีชนิยามจะสังขารสังเคราะห์กนัพฒันาต่อเป็นจิตนิยาม คือ พลงัชีวิตระดบั
สัตว ์ตั�งแต่สัตวช์ั�นตํ,าพฒันาขึ�นไปเป็นลาํดบัจนเป็นพลงัชีวติของสัตวช์ั�นสูงคือคน เช่น ในขวดนํ� าที,
มีตะไคร่ที,ปิดฝาสนิท นานเขา้ก็จะมีตวัเล็กขยบัได ้ซึ, งก็คือชีวิตของสัตวช์ั�นตํ,าที,ไม่ไดมี้ใครเอาพนัธ์ุ
ไปใส่ แต่เกิดจากการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิยามคือตะไคร่กบันํ�าและพลงังานอุตุนิยามต่าง ๆ ใน
มหาจกัรวาล เมื,ออยูน่อกขวดจะเกิดการสังขารสังเคราะห์ของพีชนิยามและอุตุนิยามในมหาจกัรวาล
ที,หลากหลาย จึงพฒันาเป็นจิตนิยามคือสัตวที์,หลากหลายชนิด แลว้พฒันาเป็นสัตวช์ั�นสูงขึ�นไปเป็น
ลาํดบั พฒันาจนเป็นคนซึ,งเป็นพลงังานชีวติที,มีพฒันาการสูงสุด 

พลงังาน วตัถุ พืช สัตว ์และคน จึงเกิดมาจากสมดุลร้อนเยน็ และดาํรงอยู่ไดด้ว้ยสมดุล
ร้อนเย็น ดังคําตรัสในที.ปา.11/293 กล่าวถึงที,ตั� งแห่งความเพียร 5 อย่าง หนึ, งใน 5 ข้อนั� น 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า “เป็นผูมี้โรคน้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ความร้อนในร่างกาย) 
อนัมีวิบาก (พลงัสร้างผล) เสมอกนัไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความเพียร”  
จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ จะทาํให้มีโรคนอ้ย มีทุกขน์้อย ส่งผลให้มี
สภาพร่างกายพร้อมที,จะประกอบความเพียร ก็คือร่างกายที,แข็งแรงนั�นเอง ซึ, งเป็นนามคือสัญญา 
(พลงังานจาํได้หมายรู้และดูดผลัก) และพลงัการสังขารสังเคราะห์แห่งสมดุลร้อนเย็นอย่างเป็น
อตัโนมติั ดงันั�น เมื,อไดสิ้,งที,สมดุลร้อนเยน็มาสังขารสังเคราะห์ จึงเกิดเป็นรูปที,คงทนแข็งแรงและ
เมื,อไดรู้ปที,คงทนแข็งแรง ก็ยิ,งทาํให้มีความสามารถในการปรับสมดุลร้อนเยน็ไดดี้ ซึ, งส่งผลให ้
ชีวโมเลกุลทาํหน้าที,ไดดี้ ดงัคาํกล่าวที,ว่า “โมเลกุลในสิ,งมีชีวิตเรียกว่า ชีวโมเลกุล (Biomolecule)  
มีสมบติัพิเศษประการหนึ, ง คือทาํงานไดต้ามหน้าที,เหมือนเครื,องจกัรกล โดยมีหนา้ที,จาํเพาะอยา่ง 
และพบว่าความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั�น เนื,องมาจากลกัษณะโครงสร้าง 
(Structure) และโครงรูป (Conformation) ของชีวโมเลกุล” (พิชิต โตสุโขวงศ์. 2535 : 25) และ
“อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลงังานทั�งของสิ,งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
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ดงันี�  เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสาม และระดบัสี,ของชีวโมเลกุล มีแรงยึดเหนี,ยวที,สําคญั  
3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มีอิทธิพล
ต่อพนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้โครงรูป
เปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สําคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า และ
อุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ, งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหน้าที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลงทาํให้โครงรูป
และโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหนา้ที,ของตนเองไม่ได ้เราเรียกสภาพนี�วา่ 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ 
ซึ, งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได”้ (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

เมื,อพฒันามาถึงขั�นมีชีวิตเป็นสัตว์และคน จะเข้าสู่กลไกกรรมนิยาม คือ การกระทาํ  
เป็นพลงัสร้างผล (วบิาก) ใหชี้วติ ดงัที, พระผูมี้พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าว
ความที,กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา ที,บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล 
แต่กรรมนั�นแล จะใหผ้ลในทิฏฐธรรมเทียว (ภพปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป 
(อภิ.ก.37/1698) จนถึงระดบัธรรมนิยาม ซึ, งเป็นจุดที,ดีที,สุด อนัเป็นคุณค่าประโยชน์สุขสูงสุดต่อ
ตนเองและผูอื้,น ที,พระพุทธเจา้ตรัสไว ้คือ ผูป้ระพฤติธรรม อยูเ่ป็นสุข (ขุ.ธ.25/37) นิพพานเป็นสุข
อย่างยิ,ง (ขุ.ธ.25/59) และโพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้  
ที,พระพุทธเจา้ตรัสไวว้า่พรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื,อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื,อความสุขแก่
ชนเป็นอนัมาก เพื,ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื,อประโยชน์ เพื,อเกื�อกูล เพื,อความสุขแก่เทพดาและ
มนุษย์ทั� งหลาย คืออะไรบ้าง คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมัปปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 
โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ดูกรจุนทะ ธรรมทั�งหลายเหล่านี� แล อนัเราแสดงแลว้ดว้ยความรู้ยิ,ง 
ซึ, งเป็นธรรมที,บริษทัทั�งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกนัประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้วยอรรถ 
พยญัชนะดว้ยพยญัชนะ โดยวิธีที,พรหมจรรยนี์� จะพึงตั�งอยู่ตลอดกาลยืดยาว ตั�งมั,นอยู่สิ�นกาลนาน 
พรหมจรรย์นั� นจะพึงเป็นไป เพื,อเกื� อกูลแก่ชนเป็นอันมาก เพื,อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก  
เพื,ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื,อประโยชน์ เพื,อเกื�อกูล เพื,อความสุขแก่เทพดาและมนุษยท์ั�งหลายฯ 
(ที.ปา.11/108) 

กลไกของสสารและพลังงาน ที,พ ัฒนาการเป็นพืช สัตว์ และคน ตามหลักนิยาม 5 
ปฏิจจสมุปปบาท 11 สมดุลร้อนเยน็ วิบากดีและร้าย จนถึงสามารถปฏิบติัธรรมนาํสุขที,แทจ้ริงมาสู่
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ตนเองและผูอื้,น เป็นลาํดบั ดงักล่าว สัมพนัธ์กบัที,พระพุทธเจา้ตรัสถึง การกาํเนิดของโลกและชีวิต 
รวมถึงเหตุแห่งความเสื,อมหรือความทุกข ์และความเจริญหรือความผาสุก ใน ที.ปา.11/56-71 ดงันี�  

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

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

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

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

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

ดูกรเสฏฐะและภารทวาชะ ในคราวที,พวกสัตว ์พยายามเพื,อจะปั� นงว้นดินให้เป็นคาํ ๆ 
ดว้ยมือแลว้บริโภคอยูน่ั�น เมื,อรัศมีกายของสัตวเ์หล่านั�นก็หายไปแลว้ ดวงจนัทร์และดวงอาทิตยก์็
ปรากฏ เมื,อดวงจนัทร์และดวงอาทิตยป์รากฏแลว้ ดวงดาวนกัษตัรทั�งหลายก็ปรากฏ เมื,อดวงดาว
นกัษตัรปรากฏแลว้ กลางคืนและกลางวนัก็ปรากฏ เมื,อกลางคืนและกลางวนัปรากฏแลว้ เดือนหนึ,ง
และกึ,งเดือนก็ปรากฏ เมื,อเดือนหนึ,งและกึ,งเดือนปรากฏอยู ่ฤดูและปีก็ปรากฏ  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยเหตุเพียงเท่านี�แล โลกนี� จึงกลบัเจริญขึ�นมาอีกฯ  
[57] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นต่อมาสัตวเ์หล่านั�นพากนับริโภคง้วนดิน 

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

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

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� งนั�น สัตว์เหล่านั�นพยายามจะบริโภคเครือดิน 
สัตวเ์หล่านั�นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินเป็นอาหาร ดาํรงมาไดสิ้�นกาล 
ชา้นาน โดยประการที,สัตวเ์หล่านั�นบริโภคเครือดินอยู่ รับประทานเครือดิน มีเครือดินนั�นเป็น
อาหาร ดาํรงมาไดสิ้�นกาลชา้นาน สัตวเ์หล่านั�นจึงมีร่างกายแขง็กลา้ขึ�นทุกที ทั�งผิวพรรณก็ปรากฏวา่
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แตกต่างกนัไป สัตวบ์างพวกมีผวิพรรณงาม สัตวบ์างพวกมีผิวพรรณไม่งาม ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น 
สัตว์พวกที,มีผิวพรรณงาม พากันดูหมิ,นพวกที,มีผิวพรรณไม่งามว่า พวกเรามีผิวพรรณดีกว่า 
พวกท่าน พวกท่านมีผวิพรรณเลวกวา่พวกเรา ดงันี�  เมื,อสัตวท์ั�งสองพวกนั�น เกิดมีการไวต้วัดูหมิ,นกนั 
เพราะทะนงตวัปรารภผวิพรรณเป็นปัจจยั เครือดินก็หายไป เมื,อเครือดินหายไปแลว้ สัตวเ์หล่านั�นก็
พากนัจบักลุ่ม ครั� นแลว้ต่างก็บ่นถึงกนัว่า เครือดินไดเ้คยมีแก่พวกเราหนอ เดี�ยวนี� เครือดินของ 
พวกเราไดสู้ญหายเสียแลว้หนอ ดงันี�  ถึงทุกวนันี�ก็เหมือนกนั คนเป็นอนัมากพอถูกความระทมทุกข์
อย่างใดอย่างหนึ, งมากระทบ ก็มกับ่นกนัอย่างนี� ว่า สิ, งของของเราทั�งหลายได้เคยมีแล้วหนอ  
แต่เดี�ยวนี�  สิ,งของของเราทั�งหลายไดม้าสูญหายเสียแลว้หนอ ดงันี�  พวกพราหมณ์ระลึกไดถึ้งอกัขระ
ที,รู้กนัวา่เป็นของดีเป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่ไม่รู้ชดัถึงเนื�อความแห่งอกัขระนั�นเลยฯ  

[59] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ครั� นต่อมา เมื,อเครือดินของสัตวเ์หล่านั�นหายไปแลว้  
ก็เกิดมีขา้วสาลีขึ�นเองในที,ที,ไม่ตอ้งไถ เป็นขา้วไม่มีรํา ไม่มีแกลบ ขาวสะอาด กลิ,นหอม มีเมล็ดเป็น
ขา้วสาร ตอนเยน็สัตวเ์หล่านั�นนาํเอาขา้วสาลีชนิดใดมาเพื,อบริโภคในเวลาเย็น ตอนเช้าขา้วสาลี
ชนิดนั�นที,มีเมล็ดสุกก็งอกขึ�นแทนที, ตอนเชา้เขาพากนัไปนาํเอาขา้วสาลีใดมาเพื,อบริโภคในเวลาเชา้ 
ตอนเย็นขา้วสาลีชนิดนั�นที,มีเมล็ดสุกแล้วก็งอกขึ�นแทนที, ไม่ปรากฏว่าบกพร่องไปเลย   

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็โดยสมยันั�นแล สัตวพ์วกใดเห็นพวกอื,นเสพเมถุนธรรม
กนัอยู ่ยอ่มโปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถา้ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง พร้อมกบัพูดวา่คนชาติชั,ว จงฉิบหาย 
คนชาติชั,ว จงฉิบหาย ดงันี�  แลว้พดูต่อไปวา่ ก็ทาํไมขึ�นชื,อวา่สัตว ์จึงทาํแก่สัตวเ์ช่นนี� เล่า ขอ้ที,วา่มานั�น 
จึงได้เป็นธรรมเนียมมาจนถึงทุกวนันี�  ในชนบทบางแห่ง คนทั�งหลาย โปรยฝุ่ นใส่บา้ง โปรยเถ้า 
ใส่บา้ง โยนมูลโคใส่บา้ง ในเมื,อเขาจะนาํสัตวที์,ประพฤติชั,วร้ายไปสู่ตะแลงแกง พวกพราหมณ์มา
ระลึกถึงอกัขระที,รู้กนัว่าเป็นของดี อนัเป็นของโบราณนั�นเท่านั�น แต่พวกเขาไม่รู้ชดัถึงเนื�อความ
แห่งอกัขระนั�นเลยฯ  
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[60] ดูกรวาเสฏฐะและภารวาชะ ก็สมยันั�นการโปรยฝุ่ นใส่กนัเป็นตน้ นั�นแล สมมติกนัวา่
ไม่เป็นธรรม มาในบดันี�  สมมติกนัว่าเป็นธรรมขึ�น ก็สมยันั�น สัตวพ์วกใด เสพเมถุนกนั สัตวพ์วก
นั�นเขา้บา้นหรือนิคมไม่ได ้สิ�นสองเดือนบา้ง สามเดือนบา้ง  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็นัยเพราะมีเหตุเช่นนั�นเป็นตน้มา การถือเอาสิ, งของที,
เจา้ของไม่ไดใ้ห้จึงปรากฏ การติเตียนจึงปรากฏ การกล่าวเท็จ จึงปรากฏ การถือท่อนไมจึ้งปรากฏ 
ครั� งนั�นแล พวกสัตวที์,เป็นผูใ้หญ่จึงประชุมกนั ครั� นแลว้ ต่างก็ปรับทุกข์กนัวา่ พ่อเอ๋ย ก็การถือเอา
สิ,งของที,เจา้ของไม่ไดใ้ห้จกัปรากฏ การติเตียนจกัปรากฏ การพูดเท็จจกัปรากฏ การถือท่อนไมจ้กั 
ปรากฏ ในเพราะบาปธรรมเหล่าใด บาปธรรมเหล่านั�นเกิดปรากฏแลว้ในสัตวท์ั�งหลาย อยา่กระนั�นเลย 
พวกเราจกัสมมติสัตวผ์ูห้นึ, งให้เป็นผูว้า่กล่าวผูที้,ควรว่ากล่าวไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูติ้เตียนผูที้,ควรติ
เตียนไดโ้ดยชอบ ให้เป็นผูข้บัไล่ผูที้,ควรขบัไล่ไดโ้ดยชอบ ส่วนพวกเราจกัแบ่งส่วนขา้วสาลีให้แก่ 
ผูน้ั�น ดงันี�   

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

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงันี� แล การบงัเกิดขึ�น แห่งพวกกษตัริยน์ั�น  
มีขึ� นได้ เพราะอักขระที, รู้กันว่าเป็นของดี เป็นของโบราณ อย่างนี� แล เรื, องของสัตว์เหล่านั� น  
จะต่างกนัหรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม  
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ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ความจริง ธรรมเท่านั�น เป็นของประเสริฐสุดในประชุมชน
ทั�งในเวลาที,เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ  

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

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

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

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

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



263 

 

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

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

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

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที,กล่าวมานี�แล การอุบติัขึ�นแห่งพวกศูทรนั�น
มีขึ�นได ้เพราะอกัขระที,รู้กนัวา่เป็นของดี เป็นของโบราณอยา่งนี�แล เรื,องของสัตวเ์หล่านั�นจะต่างกนั
หรือเหมือนกนั จะไม่ต่างกนัหรือไม่เหมือนกนั ก็ดว้ยธรรมเท่านั�น ไม่ใช่นอกไปจากธรรม 

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

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

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

[67] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายทุจริต วจีทุจริต มโนทุจริต เป็นมิจฉาทิฏฐิ ยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจ
มิจฉาทิฏฐิ เพราะยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจมิจฉาทิฏฐิ เป็นเหตุ เบื�องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก
ยอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคติ วนิิบาต นรก ทั�งสิ�นฯ  

[68] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ กษตัริยก์็ดี ... พราหมณ์ก็ดี ... แพศยก์็ดี ... ศูทรก็ดี ...
สมณะก็ดี ... ประพฤติกายสุจริต วจีสุจริต มโนสุจริต เป็นสัมมาทิฏฐิ ยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจ
สัมมาทิฏฐิ เพราะยึดถือการกระทาํดว้ยอาํนาจสัมมาทิฏฐิ เป็นเหตุ เบื�องหนา้แต่ตายเพราะกายแตก  
ยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคฯ์  

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

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

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

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

 

จิตวญิญาณคอืตัวสร้างร่างกาย 
พระพุทธเจ้าตรัสถึง “ลักษณะจิตวิญญาณ 7 ประการว่า  ทูรังคมงั (ไปไดไ้กล) เอกจรัง 

(ไปแต่ผูเ้ดียว) อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง) คุหาสยงั (มีกายเป็นที,อาศยั ถา้ไม่มีกายก็อาศยัอยูใ่นจิตตนเอง) 
อนิทสัสนงั (มองไม่เห็น) อนนัตงั (ไม่มีที,สุด) สัพพโต ปภงั (แจ่มใสโดยประการทั�งปวง)” (ที.สี.
9/350, ข.ุข.ุ25/13) 

พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูปในมหาจกัรวาล ใน “หลกัปฎิจจสมุปบาท 
(อนุโลม) 11 คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น (ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
ดงันี�  “... วิญญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (สื,อติดต่อ 6 อยา่ง คือ ตา 
หู จมูก ลิ�น กาย ใจ) ...” จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ จิตวญิญาณคือตวัสร้างร่างกาย 

สิ,งที,ยืนยนัว่า ขอ้ความที,พระพุทธเจา้ตรัสขา้งตน้เป็นจริง คือ คนเป็น ๆ มีพลงัชีวิตหรือ 
มีจิตวญิญาณ เวลามีบาดแผล จิตวญิญาณจะดูดดึงดินนํ� าลมไฟหรือวตัถุและพลงังานมาสร้างก่อเป็น
ร่างกาย แมไ้ม่ได้ทายาหรือไม่ได้เย็บแผล ก็ทาํให้เกิดเนื�อเยื,อเชื,อมต่อบาดแผลได้ แต่คนตายนั�น 
ไม่มีพลงัชีวิตหรือไม่มีจิตวิญญาณ แมข้ณะตายใหม่ ๆ ร่างกายจะยงัมีส่วนประกอบเช่นเดียวกบั 
คนเป็น แต่เวลามีบาดแผล บาดแผลจะไม่เชื,อมต่อกนั ไม่วา่จะทายาอยา่งดีหรือเยบ็แผลอยา่งดีก็ตาม 
มีแต่จะเปื, อยพังทลายไปเรื, อย ๆ จะเห็นว่า คนเป็นก็มีร่างกาย คนตายใหม่ ๆ ก็มีร่างกายที, มี
ส่วนประกอบเหมือนคนเป็น ดงันั�นคนเป็นจึงต่างจากคนตายตรงที, คนเป็นนั�นมีจิตวิญญาณ (มีพลงั
ชีวิต) ร่างกายสามารถเจริญเชื,อมต่อกนัได ้แต่คนตายนั�นไม่มีจิตวิญญาณ (ไม่มีพลงัชีวิต) ร่างกาย 
ไม่เจริญไม่เชื,อมต่อกนั  
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คนเป็นมีจิตวญิญาณจะมีพลงัดูดสารอาหารและพลงังานมาเลี�ยงชีวิตกอร์ปก่อเป็นเนื�อเยื,อ
อวยัวะของร่างกาย และมีพลงัผลกัเอาสารและพลงังานที,ชีวิตไม่ตอ้งการออกจากชีวิต ส่วนคนตาย
ไม่มีจิตวิญญาณจะไม่มีพลงัดูดสารอาหารและพลงังานมาเลี�ยงชีวิตไม่กอร์ปก่อเป็นเนื�อเยื,ออวยัวะ
ของร่างกายและไม่มีพลังผลักเอาสารและพลังงานที,ชีวิตไม่ต้องการออกจากชีวิต จะเห็นว่า  
จิตวิญญาณเป็นพลงัที,ดูดสารหรือพลงังานที,ชีวิตตอ้งการมาเลี� ยงชีวิต และผลกัสารหรือพลงังานที,
ชีวติไม่ตอ้งการออกจากชีวติ  

คนเป็นมีจิตวิญญาณเนื�อเยื,ออวยัวะของร่างกายจะทาํงาน ส่วนคนตายไม่มีจิตวิญญาณ
เนื�อเยื,ออวยัวะของร่างกายจะไม่ทาํงาน จะเห็นว่า จิตวิญญาณเป็นสิ, งที,ทาํให้เนื�อเยื,ออวยัวะของ
ร่างกายทาํงาน 

สารพิษใด ๆ เป็นพิษก่อโรคร้ายแรง พอเอาไปใส่คนตายคนตายก็ไม่เป็นโรค แต่พอเอาไป
ใส่คนเป็น คนเป็นก็จะเป็นโรค แสดงวา่ จิตวญิญาณเป็นสิ,งที,ดึงเอาสารพิษมาก่อโรคในชีวติคน  

คนเป็นมีจิตวิญญาณร่างกายมีความแข็งแรงหรือมีโรคไดม้ากมาย แต่พอตายไปไม่มีจิต
วิญญาณไม่มีความแข็งแรงไม่มีโรค (โรคทุกโรคหายหมด) แสดงว่าจิตวิญญาณเป็นตวัสร้างความ
แขง็แรงหรือสร้างโรค ซึ, งจะสร้างดว้ยเหตุปัจจยัอะไรนั�นเป็นสิ,งที,ตอ้งเรียนรู้ต่อไป 

แสดงวา่ จิตวิญญาณคือพลงังานที,ดึงดูดวตัถุและพลงังานในโลกในมหาจกัรวาลมาสร้าง
ทุกสิ,งทุกอย่างในชีวิตคน ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ใจ (จิตวิญญาณ) เป็นประธานของสิ,งทั�งปวง  
ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที,สุด ทุกสิ,งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” 
(ข.ุข.ุ25/11) 

 

ภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลทาํให้โรคเกดิได้อย่างไร  
จิตวญิญาณไดส้ร้างประสาทอตัโนมติัไขสันหลงัขึ�นมา เพื,อสั,งใหก้ลา้มเนื�อเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) 

หนีพิษหรือบีบเอาพิษออกจากร่างกาย ดงัที,นกัวิทยาศาสตร์ไดพ้บวา่ Flexor (withdrawal) reflex 
เป็นรีเฟล็กซ์ ที,เกิดเมื,อมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ที,ผิวกาย ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์ ถอยส่วนของ
ร่างกายหนีออกจากตวักระตุน้อนัตรายนั�น เรียก withdrawal reflex การรับรู้ความรู้สึกปวด (Pain) 
เป็นกลวิธีเตือนร่างกายว่ามีอนัตรายมาถึง และถือว่าเป็นกลวิธีป้องกนัร่างกายที,สําคญัอย่างหนึ, ง 
ตวักระตุน้ใหเ้กิดความเจบ็ปวดเรียกวา่ Nociceptive stimuli ซึ, งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน 
หรือสารเคมีก็ได ้การรับรู้ความเจ็บปวดตอ้งอาศยั Sensory receptor ที,เป็น Naked nerve ending  
ซึ, งอาจเรียกอีกอยา่งหนึ, งวา่ Nociceptor ก็ได ้... เมื,อกลา้มเนื�อหดตวัมากเกินไปจากการออกกาํลงั
กายเกินขนาด หรือกล้ามเนื�อขาดเลือดมาเลี� ยงจะเกิดอาการปวดกลา้มเนื�อ เรียกว่า muscle pain  
เชื,อวา่เกิดจากมีการคั,งของสารเคมีที,เรียกวา่ “P factor” ซึ, งอาจเป็น K ประจุบวก เป็นสาเหตุให้เกิด
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อาการเจ็บปวดได ้อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิดการเกร็ง (Spasm) ของกลา้มเนื�อ มีผลให้กลา้มเนื�อ
ขาดเลือดมาเลี� ยงมากยิ,งขึ�น ทาํให้รู้สึกปวดมากขึ�นไปอีก ... (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชัยเลิศ 
พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัที,ทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื�อเฉพาะที, ... การศึกษาโดย EMG พบวา่

เกิดเนื,องจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื�อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี�ยง หรือกลา้มเนื�อทาํงาน
มากเกินไปทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอยา่งอื,นส่งจากกลา้มเนื�อไป
ยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื�อ ซึ, งการหดตวันี� จะกระตุน้ตวัรับความรู้สึก
อนัเดิมนั�นมากขึ�นไปอีก มี positive feedback เกิดขึ�นทาํให้เพิ,มการหดตวัรุนแรงขึ�น จนกระทั,งเกิด
ตะคริวของกลา้มเนื�อขึ�น 

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119)  
รีเฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก

เป็น Motor pathway และ Effector organs เป็นกล้ามเนื�อเรียบ กล้ามเนื�อหัวใจและต่อมต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่น 

1. มีการเปลี,ยนแปลงความตึงของผนงัหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ, งเป็นผลจากความ
ร้อนหรือความเยน็ 

2. การหลั,งเหงื,อ (Sweating) จากการมีการเพิ,มความร้อนที,ผิวหนงับริเวณใดบริเวณหนึ,ง
ของร่างกาย 

3. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที,ควบคุมหนา้ที,
ทางมอเตอร์ของกระเพาะลาํไส้ 

4. รีเฟล็กซ์ทางเพศ 
5. รีเฟล็กซ์ที,เกี,ยวกบัการขบัออก (Evacuation reflex) เพื,อการขบัถ่ายอุจจาระและปัสสาวะ 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
ในกรณีที,เนื�อเยื,อขาดเลือดไปเลี� ยง จะรู้สึกปวดที,เนื�อเยื,ออย่างรวดเร็ว ยิ,งกรณีที,มีอตัรา

ของเมตาบอลิซึมมากก็จะปวดได้เร็วมากในกรณีที,มีการหดเกร็งของกลา้มเนื�อ (Muscle spasm)  
อาจทาํใหมี้การเจบ็ปวดไดรุ้นแรง เนื,องจากมีการหดตวัของกลา้มเนื�อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื�อ 
ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี� ยงกล้ามเนื�อลดลงมาก และการหดตวัเพิ,มอตัราของเมตาบอลิซึมของ
กลา้มเนื�อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมาเลี�ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid Metabolites ต่าง ๆ 
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เช่น กรดแลกติก อยูเ่ป็นจาํนวนมาก นอกจากนี�ยงัมี brady kinin และ polypeptides อื,น ๆ เกิดขึ�นจาก
มีการทาํลายเซลลก์ลา้มเนื�อทาํใหป้วดไดม้าก  

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209)  
โมเลกุลต่าง ๆ ที,พบในสิ, งมีชีวิต เรียกว่าชีวโมเลกุล (Biomolecule) โมเลกุลเหล่านี� มี

สมบติัพิเศษประการหนึ,ง คือทาํงานตามหนา้ที,ได ้จากการศึกษาถึงหนา้ที,ของชีวโมเลกุลชนิดต่าง ๆ 
พบวา่โมเลกุลประเภทโปรตีนมีหนา้ที,กวา้งขวางมาก กล่าวคือ 

 1. มีหนา้ที,เร่งปฏิกิริยาต่าง ๆ ที,เกิดขึ�นในสิ,งมีชีวติ โมเลกุลที,ทาํหนา้ที,นี� เรียกวา่ เอนไซม ์
เช่น นํ�ายอ่ยในกระเพาะมีตวัเร่งยอ่ยอาหารในโมเลกุลใหญ่ใหเ้ป็นโมเลกุลเล็ก เป็นตน้ 

 2. ทาํหนา้ที,ขนส่งสารต่าง ๆ เช่น ฮีโมโกลบิน (Hemoglobin) รับส่งออกซิเจนจากปอด
ไปเลี�ยงเซลลต่์าง ๆ ทั,วร่างกาย เป็นตน้ 

3. ทาํหนา้ที,เกี,ยวกบัการเคลื,อนไหว เช่น โปรตีนในกลา้มเนื�อ เมื,อหดตวัมีผลให้เกิดการ
เคลื,อนไหว  

4.  ทาํหนา้ที,เป็นโครงสร้าง เช่น โปรตีนในผวิหนงัเป็นแผน่ หุม้ห่อร่างกาย  
5. ทาํหน้าที,เป็นภูมิคุม้กนั ในร่างกายของสัตวช์ั�นสูง จะมีโปรตีนที,เรียกว่าแอนติบอดี

(antibody) ทาํหนา้ที,ทาํลายสิ,งแปลกปลอมต่าง ๆ ที,เขา้สู่ร่างกาย เช่น เชื�อโรคที,เขา้สู่ร่างกาย  
6. ทาํหน้าที,รับข่าวสารและถ่ายทอดเป็นกระแสประสาท เช่น โปรตีนในจอภาพของ

ดวงตามีความสามารถในการรับแสงและเปลี,ยนแปลงให้เป็นกระแสประสาทส่งไปยงัสมอง ทาํให้
ตาเรามีความสามารถในการมองเห็นได ้

โปรตีนยงัมีหนา้ที,อีกจาํนวนมาก ... ชีวโมเลกุลประเภทอื,นมีหนา้ที,จาํเพาะเหมือนกนั เช่น 
DNA ทาํหนา้ที,เป็นสารพนัธุกรรม RNA ทาํหนา้ที,ถ่ายทอดรหสัพนัธุกรรมให้เป็นโปรตีน คาร์โบไฮเดรท
และไขมนัทาํหนา้ที,เป็นโครงสร้างของเยื,อเซลล์และผนงัเซลล์ เป็นตน้ ... ขอ้ที,น่าสังเกตในที,นี� คือ
ชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทาํงานไดต้ามหน้าที,เหมือนเครื,องจกัรกลต่าง ๆ ความสามารถในการ
ทาํงานไดโ้ดยมีหน้าที,จาํเพาะอย่างจึงเป็นสมบติัสําคญัของชีวโมเลกุล นกัวิทยาศาสตร์ไดพ้ยายาม
ศึกษาหาสาเหตุต่าง ๆ ที,ทาํให้ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีคุณสมบตัิที,สําคญัประการนี�  และได้พบว่า
ความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั�น เนื,องมาจากลกัษณะโครงสร้าง (structure) 
และโครงรูป (conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 25) 

อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลงังานทั�งของสิ,งมีชีวิตและ 
ไม่มีชีวติ ดงันี� เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสาม และระดบัสี,ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี,ยวที,
สาํคญั 3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มี
อิทธิพลต่อพนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้
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โครงรูปเปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สาํคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า 
และอุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล  
ซึ, งเท่ากบัวา่มีผลต่อหนา้ที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลงทาํให้
โครงรูปและโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหน้าที,ของตนเองไม่ได ้เราเรียก
สภาพนี�วา่ สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกวา่
สภาพธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบั
ต่าง ๆ ซึ, งทาํใหมี้โครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ 
จะมีโครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ,์2535 : 38-41) 

จะเห็นไดว้่า กลไกที,ทาํให้เกิดโรค คือ เมื,อมีตน้เหตุอย่างน้อยขอ้ใดขอ้หนึ, งที,ทาํให้เกิด
สภาพที,เป็นพิษ อนัตราย ระคาย หรือไม่สบายในร่างกาย เช่น เมื,อร่างกายกระทบอนัตรายจากภาวะ
ร้อนเย็นไม่สมดุล จิตวิญญาณ (พลงัชีวิต) จะสั,งระบบประสาทอตัโนมติัไขสันหลงักระตุ้นให้
กล้ามเนื�อเกิดการผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัเพื,อหนีพิษหรือขบัพิษ (ปฏิกิริยารีเฟล็กซ์)  
การผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัของกลา้มเนื�อจะยิ,งรุนแรงมากขึ�น ตามความรุนแรงของพิษ
อนัตราย สิ, งระคาย หรือ สิ, งไม่สบายนั�น ๆ ถ้าพิษมากเกินจนไม่สามารถขบัออกได้หมด จะเกิดการ
เกร็งตวัคา้ง เลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก สารอาหารและพลงังานที,เป็นประโยชน์ไหลเวยีนเขา้เซลล์
ไม่ได ้ของเสียถูกพลงัของชีวติผลกัดนัออกจากเซลลไ์ม่ได ้ทาํใหเ้ซลลผ์ดิอุณหภูมิและผดิโครงสร้าง
โครงรูป จึงเสื,อมเสียหนา้ที,โดยทาํหน้าที,มากไปหรือน้อยไป หรือผิดเพี�ยนไปจากปกติ หรือไม่ทาํ
หน้าที, กลไกนี� เกิดขึ�นที,ใดของร่างกายก็ส่งผลให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บต่าง ๆ ที,นั,น รวมทั�งส่งผลเสีย
เชื,อมโยงกระทบไปยงัอวยัวะอื,น ๆ เพราะทุกอวยัวะลว้นทาํหนา้ที,สัมพนัธ์เชื,อมโยงกนั 

ประกอบกบัเซลล์เม็ดเลือดขาวซึ, งทาํหน้าที,ในกลไกฟาโกไซโตซีส คือ กลไกการโอบ
มะเร็ง เนื�องอก เซลล์ที,ผิดปกติ เชื�อโรคและพิษต่าง ๆ แลว้หลั,งเอนไซมห์รือนํ� ายอ่ยต่าง ๆ มาสลาย 
แลว้พลงัชีวิตผลกัดนัขบัออกจากร่างกายทางช่องทางต่าง ๆ โดยกลไกรีเฟล็กซ์ของเซลล์ ซึ, งทาํให้
เราไม่เจ็บป่วย เมื,อเม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่าง ๆ ถูกทาํลายจากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลหรือถูกทาํลาย
ดว้ยพิษอื,น ๆ ทาํให้โครงสร้างและโครงรูปของเซลล์เสีย เซลล์ก็จะเสียหนา้ที, ไม่สามารถกาํจดัพิษ
ต่าง ๆ ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ พิษต่าง ๆ ก็จะสะสมคา้งอยูใ่นร่างกาย ทาํให้เซลล์เสื,อมและตายก่อน
เวลาอนัควร การทาํงานของอวยัวะต่าง ๆ ก็เสื,อม จึงทาํให้เกิดโรคไดทุ้กโรคหรือเกิดอาการเจ็บป่วย
ไดทุ้กอาการหรือเกิดความเสื,อมไดทุ้กเซลลทุ์กอวยัวะของร่างกาย จุดใดที,อ่อนแอและมีพิษมากก็จะ
เกิดอาการก่อน แลว้ค่อยลุกลามไปจุดอื,น ๆ ถา้ไม่ไดรั้บการแกไ้ข 
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ภาวะสมดุลร้อนเยน็ทาํให้โรคหายได้อย่างไร 
ถ้าชีวิตได้รับสารหรือพลงังานที,สมดุลร้อนเย็น สัญญาของชีวิตจะดูดดึงมาสังขาร

สังเคราะห์เป็นพลงังานและรูปร่างของชีวิตที,ปกติแข็งแรง ชีวิตจึงมีกาํลงัและเบาตวั ตรงกนัขา้ม  
ถา้ชีวิตได้รับสารหรือพลงังานที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวิตจะผลกัขบัสิ,งนั�นออกจากชีวิต
หรือสังเคราะห์เป็นสภาพผิดปกติในร่างกาย เมื,อเสียพลงัในการขบัสิ, งนั�นออกจากชีวิต พลงัของ
ชีวติก็จะลดลง เกิดอาการกาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั หรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ตวัอยา่งเช่น  

กรณีที, 1 นกัวิทยาศาสตร์พบว่า การตากแดดอ่อน ๆ ตอนเช้าหรือเยน็ ซึ, งตอนเช้าหรือ 
ตอนเยน็นั�นอากาศเยน็ เป็นพลงัที,สมดุลร้อนเยน็ต่อชีวติพลงัชีวติจะรับแสงแดดอ่อน ๆ และพลงัเยน็
ดงักล่าวไปสังเคราะห์กบัคอเลสเตอรอลให้เป็นวิตามินดีสามารถนาํพาแคลเซียมเขา้กระดูกและ
นาํไปใชต้ามส่วนต่าง ๆ ของเนื�อเยื,อได ้จึงช่วยสร้างพลงัและรูปร่างที,ปกติแข็งแรง แต่ตอนเที,ยงวนั
อากาศร้อนมากไม่มีพลงัเยน็ช่วย จึงไม่สมดุลร้อนเยน็ต่อชีวิต ชีวิตจึงเอาพลงังานดงักล่าวไปใช้
ไม่ได ้และเสียพลงัชีวติเพื,อผลกัดนัพลงัร้อนเกินออกไป เราจึงอ่อนเพลียและทาํให้เนื�อเยื,อเสียสภาพ
ไปจากปกติ แมจ้ะเอาแสงแดดอ่อน ๆ ขนาดเท่ากบัตอนเช้าหรือเยน็ไปให้ชีวิตไดรั้บสัมผสัขณะที,
รู้สึกร้อนมาก ชีวิตก็จะเอาแสงแดดอ่อน ๆ นั�นไปใช้ไม่ได้ เพราะไม่ใช่สภาพที,สมดุลร้อนเย็น  
จึงไม่ไดพ้ลงัเพิ,ม แต่ตรงกนัขา้มกลบัอ่อนเพลียและไม่สบายมากขึ�น เนื,องจากชีวิตตอ้งเสียพลงัที,
มากขึ�นในการผลกัดนัพลงัที,ร้อนเกินมากขึ�น ส่วนคนที,ตายแล้วนั�นจะไม่มีพลงัชีวิตที,จะนาํพลงั 
ใด ๆ ไปใชไ้ด ้

กรณีที, 2 ในขณะที,เป็นไข ้เป็นสภาพที,ชีวิตมีพลงัความร้อนที,มากเกิน ชีวิตจะดนัสิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อนออก มกัจะเหม็นขา้ว เหม็นกระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไป มกัจะผะอืดผะอม 
กาํลงัตก อ่อนเพลีย หนักตวั อาจอาเจียนหรือถ่ายออก เพราะขา้วเป็นคาร์โบไฮเดรทให้พลงังาน
ความร้อน กระเทียมก็มีฤทธิl ร้อน นอกจากไม่เป็นประโยชน์แลว้ ยงัเป็นโทษต่อร่างกาย ณ เวลานั�น 
ขณะเป็นไข ้สัญญาของชีวิตจึงสั,งให้ร่างกายผลิตพลงังานผลกัดนัสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนออกจากร่างกาย 
ตรงกนัขา้มเมื,อทาํใหร่้างกายเยน็ลงดว้ยวิธีใดก็ตาม ชีวิตมกัจะหอมขา้ว หอมกระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,
มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไปแลว้มีพลงั เบาตวั เพราะสัญญาของชีวิตสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ย
และพลงัสัญญาของชีวติก็ดูดดึงสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ไปเลี�ยงชีวติ เป็นประโยชน์ต่อชีวติ 

กรณีที, 3 กินฤทธิl เยน็จากผกัอยา่งเดียวจนอิ,ม จะรู้สึกวา่มีพลงัระดบัหนึ,ง และกินฤทธิl ร้อน
จากขา้วอยา่งเดียวจนอิ,ม จะรู้สึกวา่มีพลงัระดบัหนึ,ง แต่ถา้กินทั�งผกัและขา้วจนอิ,ม จะรู้สึกวา่มีพลงั
สูงกว่า แสดงวา่ ชีวิตรับเอาพลงัสมดุลร้อนเยน็มาสังเคราะห์เป็นพลงัที,มีประสิทธิภาพของชีวิตคือ
พลงัเยน็จากผกัและพลงัร้อนจากขา้ว ยิ,งไปกวา่นั�นคือถา้ไดพ้ลงัเยน็จากสมุนไพรผลไมผ้กั และพลงั
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ร้อนจากขา้ว ถั,วหลากชนิด (ประมาณ 1-5 ชอ้นแกงต่อวนั) ไขมนัเพียงเล็กนอ้ยจากธญัพืช และเกลือ
เพียงเล็กนอ้ย (ประมาณ 1 ชอ้นชาต่อวนั) ที,ไดส้ัดส่วนสมดุลร้อนเยน็ จะรู้สึกไดว้า่มีพลงัชีวติสูงสุด 

ถา้เรามีวิธีการระบายสารหรือพลงังานที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก และใส่สาร
หรือพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป พร้อมกบัการไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป พลงัชีวิตจะ
ดูดสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี�ยงส่วนต่าง ๆ ของชีวิต เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์
ต่าง ๆ ก็จะมีพลงัสูงสุด มีโครงสร้างและโครงรูปตามปกติ ทาํหนา้ที,ไดต้ามปกติ ทาํให้เม็ดเลือดขาว
มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสลายพิษ ตามกลไกฟาโกไซโตซีสและเซลล์ต่าง ๆ มีประสิทธิภาพใน
การผลิตพลงังานมาเกร็งตวัและผลกัดนัขบัพิษต่าง ๆ ออกไปจากร่างกาย เมื,อพิษถูกกาํจดัออกจาก
ร่างกายจนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป กลา้มเนื�อก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก 
เลือดลมก็จะไหลเวยีนสะดวก สารอาหารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ซึ, งเป็นประโยชน์ จะยิ,งสามารถ
เขา้ไปหล่อเลี�ยงเซลล์ไดแ้ละของเสียระบายออกจากเซลล์ได ้ก็จะช่วยทาํให้โรคและอาการเจ็บป่วย
ต่าง ๆ ทุเลาหรือหายไป ส่งเสริมใหร่้างกายแขง็แรงยิ,งขึ�น 

 

อาการร้อนเยน็ไม่สมดุลเป็นอย่างไรแก้อย่างไร 
พระพุทธเจา้ไดต้รัสประโยชน์หรือตวัชี� วดัของการมีสุขภาพที,ดีใน “กกจูปมสูตร” 5 ขอ้ 

ดงันี�  1) ความเจ็บป่วยน้อย 2) ความลาํบากกายน้อย 3) เบากาย 4) มีกาํลงั 5) เป็นอยู่ผาสุก (ม.มู.
12/265) 

เมื,อปรับสมดุลร้อนเยน็มีอาการ 3 อยา่งที,ควรรู้ 
1. รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั แสดงวา่ ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง และช่องทางระบาย

พิษของร่างกายโล่ง ใหใ้ชว้ธีินั�นต่อไป 
2. รู้สึกไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดงวา่ ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง ชีวิตจึงมีกาํลงั

ส่งผลใหมี้ความรู้สึกเบากาย แต่ช่องทางระบายพิษของร่างกายติดขดัจึงเกิดอาการไม่สบายขึ�น ให้ใช้
วธีินั�นต่อไปพร้อมกบัเปิดช่องทางระบายพิษทุกช่องทาง โดยเฉพาะช่องทางที,ติดขดัคือบริเวณที,เกิด
อาการไม่สบาย ดว้ยการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธหรือวิธีอื,น ๆ ที,ถูกกนั (ลางเนื�อ
ชอบลางยา) เมื,อปฏิบติัไดดี้ต่อเนื,องอาการไม่สบายจะทุเลาหรือหายไป 

3. รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั แสดงว่า การปรับสมดุลร้อนเยน็ไม่ถูกตอ้ง ทาํให้
เกิดภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลยิ,งขึ�น ชีวิตจะเสียพลงัในการขบัพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออก ทาํให้
รู้สึกอ่อนเพลียหนกัตวั รวมทั�งเกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ถา้ทาํต่อไปจะเกิดผลเสียหายต่อสุขภาพ
ยิ,งขึ�น ใหห้ยดุวธีิการนั�น แลว้คน้หาวธีิการใหม่ที,ถูกกนั 
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กลุ่มอาการเจบ็ป่วย ตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 5 กลุ่มอาการ 
1. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน 
2. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเยน็เกิน 
3. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกินและเยน็เกิน เกิดขึ�นพร้อมกนั 
4. กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที,มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนหรือร้อนเย็นพนักนัเกิน 

ตีกลบัเป็นอาการเยน็เกิน (เยน็หลอก) 
5. กลุ่มอาการของภาวะร่ายกายที,มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกิน 

ตีกลบัเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก) 
1. อาการของภาวะร้อนเกิน (ยุคนี�  80% มกัจะร้อนเกิน ซึ, งมีสาเหตุส่วนใหญ่มาจาก

ความเครียด อาหารรสจดั อาหารเนื�อสัตว์ อาหารมีสารพิษ การสัมผสัเครื,องยนต์ เครื, องไฟฟ้า  
เครื,องอิเลคโทรนิค โลกร้อนขึ�น และมลพิษต่าง ๆ เป็นตน้)  

อาการหลกั (อาการที,ถูกตอ้ง) เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อนแลว้รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (อ่อนเพลียหนกัตวั) เมื,อกระทบอากาศเยน็ อาหาร
หรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl เย็นแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลัง 
อาการเด่น (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเกิน แต่อาจเป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ ปากคอแหง้ กระหายนํ�า ดื,มนํ�าแลว้รู้สึกสดชื,น ปวด บวม แดง ร้อน ตึง แข็ง มึน 
ชา แผลพุพอง ผื,น คนั ปัสสาวะเขม้ปริมาณน้อย อุจจาระแข็ง กาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั ชีพจร 
เตน้แรง เส้นเลือดขยายตวั 

กรณีเป็นภาวะร้อนเกิน แกไ้ขดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็ ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

2. อาการของภาวะเย็นเกิน (ยุคนี�  5% มกัจะเย็นเกิน ซึ, งมีสาเหตุตรงกนัขา้มกบัภาวะ 
ร้อนเกิน) 

อาการหลกั (อาการที,ถูกตอ้ง) เมื,อกระทบอากาศเยน็ อาหารหรือสมุนไพรฤทธิl หรือสิ,งที,มี
ฤทธิl เยน็แลว้รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหาร
หรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 
อาการเด่น (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบสิ,งที,มีฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจเป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ ปากคอชุ่ม ไม่กระหายนํ�า รสของนํ�าจืดผดิปกติ ปวด เหี,ยว ซีด เยน็ ตึง แข็ง มึน 
ชา ท้องอืด หัวตื�อ มือเย็น เท้าเย็น หนาวสั,น ปัสสาวะใสปริมาณมาก อุจจาระเหลว กําลังตก 
อ่อนเพลีย หนกัตวั ชีพจรเตน้เบา เส้นเลือดหดตวั 
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กรณีเป็นภาวะเยน็เกิน แกไ้ขดว้ยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อน ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

3. อาการภาวะร้อนเกนิและเยน็เกนิเกดิขึ<นพร้อมกนั (ร้อนเยน็พนักนั)  
15 % ของคนยุคนี�  มกัจะมีทั�งภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ�นพร้อมกนั อาการหลัก 

(อาการที,ถูกตอ้ง) กระทบสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวั
อ่อนเพลีย) กระทบสิ,งที,มีฤทธิl เยน็อยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) 
แต่เมื,อกระทบทั�งสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากาย
มีกาํลงั เช่น อยู่ในร่มหรือที,อากาศเยน็แลว้รู้สึกหนาว อยากตากแดดหรืออยากอยู่ในที,อากาศร้อน 
พอตากแดดหรืออยู่ในที,อากาศร้อน แล้วรู้สึกสบาย สักพกัรู้สึกร้อนไม่สบายตวั อยากเขา้ร่มหรือ
อยากอยู่ในที,อากาศเยน็ พอเขา้ร่มหรืออยูใ่นที,อากาศเยน็ก็สบายดี สักพกัเกิดอาการหนาวไม่สบาย 
อยากตากแดดหรืออยากอยู่ในที,อากาศร้อน สลบัไปมาแบบนี� เรื,อย ๆ แสดงว่าชีวิตตอ้งการทั�งพลงั
ร้อนและเย็นมาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกนั แสดงว่าเป็นอาการภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ�น
พร้อมกนั หรือกินอาหารหรือสมุนไพรฤทธิl ร้อนอยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย กินอาหารหรือสมุนไพร
ฤทธิl เยน็อยา่งเดียวก็รู้สึกไม่สบาย แต่กินอาหารหรือสมุนไพรทั�งฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึก
สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดงวา่ชีวิตตอ้งการสารและพลงังานทั�งร้อน
และเยน็มาสังเคราะห์ในเวลาเดียวกนั แสดงวา่เป็นอาการภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั 

 อาการเด่น (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบสิ,งที,ทาํให้เกิดภาวะร้อนเกินและ 
เยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั แต่อาจเป็นสภาพไม่สมดุลร้อนเยน็แบบอื,นได)้ ไขสู้ง (เป็นเด่นของร้อน) 
แต่หนาวสั,น (เป็นเด่นของเยน็) ปวดศีรษะ (เป็นเด่นของร้อน) ร่วมกบัทอ้งอืด (เป็นเด่นของเยน็)  
ตวัร้อน (เป็นเด่นของร้อน) ร่วมกบัมือเทา้เยน็ (เป็นเด่นของเยน็) เป็นตน้  

กรณีเป็นภาวะร้อนเยน็พนักนั แกไ้ขดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนั เท่าที,รู้สึก
สุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

4. สาเหตุร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการเยน็ (เยน็หลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl ร้อนแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใช้สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน 
ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั 

5. สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการร้อน (ร้อนหลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl เย็นแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ 
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ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั 

 

กลไกการเกดิอาการร้อนเยน็ไม่สมดุลเป็นอย่างไร 
เมื,ออุตุนิยาม คือวตัถุและพลงังาน ที,พลงัร้อนเยน็ไม่เท่ากนั เคลื,อนสังเคราะห์กนั (สังขาร) 

ดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็พฒันาจนเป็นพีชนิยาม คือ พืช ซึ, งจะมีขนัธ์ 3 (รูป สัญญา สังขาร) จะเห็นได้
วา่ พืชเกิดมาจากสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ดด้ว้ยสมดุลร้อนเยน็ พืชจะมีสัญญา คือ พลงัจาํไดห้มายรู้วา่
จะดูดเอาสารหรือพลงังานอะไรไปเลี�ยงตวัเองดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็ แลว้สังเคราะห์ (สังขาร) เป็น
รูปร่างและหนา้ที,ของพืช และผลกัสารและพลงังานที,ไม่ตอ้งการออกดว้ยหลกัสมดุลร้อนเยน็  

เช่น ชาวสวนยางพาราจะกรีดยางก่อนรุ่งเชา้อากาศเยน็จะไดน้ํ� ายางเยอะ เพราะพืชเกิดมา
จากสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ดด้ว้ยสมดุลร้อนเยน็ เยน็เกินชีวติพืชก็อยูไ่ม่ได ้สัญญาของพืชจึงขบัสิ,งที,
มีฤทธิl เยน็ซึ, งก็คือนํ�าออกจากตน้พืช เมื,อกรีดยางในช่วงเวลาดงักล่าวจึงไดน้ํ� ายางมาก แต่ถา้กรีดยาง
ในช่วงกลางวนั อากาศร้อนจะได้นํ� ายางน้อยหรือไม่ได้นํ� ายาง เพราะร้อนเกินชีวิตพืชก็อยู่ไม่ได ้
สัญญาของพืชจึงดูดนํ� าเขา้มาไวเ้พื,อดบัร้อน ไม่ปล่อยนํ� าออกมา การกรีดยางในช่วงเวลาดงักล่าวจึง
ไดน้ํ�ายางนอ้ยหรือไม่ไดน้ํ�ายาง  

ซึ, งเมื,อพฒันามาเป็นสัตว์หรือคน จะได้สัญญาของการปรับสมดุลร้อนเย็นอัตโนมัติ
ดงักล่าวมาดว้ย เป็นผลให้เกิดอาการต่าง ๆ ขึ�นในสัตวห์รือคน เมื,อกระทบกบัพลงังานหรือสารที,มี
พลงังานร้อนเยน็แตกต่างกนัไป  

คนหรือสัตว ์จะมีขนัธ์ 5 (รูป-ร่างกาย, เวทนา-พลงัรู้สึกสุข ทุกข ์หรือ เฉย ๆ, สัญญา-พลงั
จาํไดห้มายรู้ รวมทั�งดูดดึงพลงังานหรือสารที,ชีวิตตอ้งการเขา้ไปในชีวิต และผลกัพลงังานหรือสาร
ที,ชีวติไม่ตอ้งการออกจากชีวติ, สังขาร-พลงัปรุงแต่ง หรือสังเคราะห์ หรือสร้าง, วญิญาณ-พลงัรู้)  

อาการต่าง ๆ เกิดจากจิตวิญญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วิญญาณ) เป็นตวัสร้างขึ�นมา
ตามกลไกสมดุลร้อนเยน็ ถา้ไม่มีจิตวญิญาณจะไม่มีอาการไม่มีความรู้สึกต่าง ๆ 

เมื,อสัญญา (พลงัจาํไดห้มายรู้) ของชีวิตรับรู้สภาพร้อนเยน็ไม่สมดุลก็จะสังขาร (ปรุงแต่ง 
สังเคราะห์ หรือสร้าง) ความรู้สึกที,ไม่สบายต่าง ๆ ขึ�นมา อาจเกิดอาการที,ไม่สบายหนึ,งอาการหรือ
หลายอาการก็ได้ รวมลงเป็นทุกขเวทนา (ความรู้สึกทุกข์) โดยมีวิญญาณรับรู้สิ,งต่าง ๆ ที,เกิดขึ�น
ตวัอยา่งดงัรายละเอียดต่อไปนี�  
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ตารางที, 7 ตวัอยา่งอาการเด่นของภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล (อาการที,มกัเป็นในลาํดบัแรกเมื,อกระทบ
ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลนั�น ๆ แต่อาจเป็นสภาพอื,นได้) และกลไกในการสร้างสมดุล 
ร้อนเยน็ โดยการกระทาํของจิตวญิญาณ (เวทนา, สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง
ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 
โดยการกระทําของจิตวิญญาณ

ของผู้นั<น (เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ
เยน็เกนิ (อาการที,มกั
เป็น ในลาํดับแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน
เย็น โดยการกระทําของจิต

วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

ปากคอแหง้ 
กระหายนํ� า ดื,มนํ� า
แลว้รู้สึกสดชื,น 

สัญญาของชีวิต (พลงัจาํไดห้มายรู้ 
รวมทั�งดูดดึงพลงังาน หรือสารที,
ชีวิตต้องการเข้าไปในชีวิต และ
ผลักพลังงานหรือสาร ที, ชีวิตไม่
ตอ้งการออกจากชีวิต) จะสังขาร 
(สร้าง) เวทนา (ความรู้สึก) ดงักล่าว 
ซึ, งรับรู้อาการที,เกิดขึ�นดว้ยวิญญาณ 
(พลงัรู้)  เพื,อให้สัญญาของชีวิต 
ดูดดงึเอานํ� าซึ,งมีฤทธิl เยน็เขา้ไปดบั
พลงัร้อนที,มากเกินให้อยู่ในขีดที,
พอดี 

ปากคอชุ่ม  
ไม่กระหายนํ� า  
รสของนํ� าจืด 
ผิดปกติ 

สัญญาของชีวิต (พลงัจาํได้
หมายรู้ รวมทั�งดูดดึงพลงังาน
หรือสารที,ชีวิตต้องการ เข้า
ไปในชีวิต และผลกัพลงังาน
หรือสารที, ชีวิตไม่ต้องการ
ออกจากชีวิต )  จะสังขา ร 
(สร้าง) เวทนา (ความรู้สึก) 
ดังกล่าว ซึ, ง รับ รู้อาการที,
เกิดขึ�นดว้ยวิญญาณ (พลงัรู้) 
เ พื, อ ใ ห้ สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต
ต่อต้านการรับนํ� าซึ, งมีฤทธิl
เยน็เขา้ไปในร่างกาย เพื,อให้
ร่างกายซึ,งขณะนั�นมีพลงัเยน็
มากเกินอยูแ่ลว้ไม่ให้เยน็ไป
กวา่เดิม 

ปวด  บวม  แดง 
ร้อน  

-ปวด เ กิดจากสัญญาจะสังขาร
ความรู้สึกปวดขึ� นมา เมื,อมีภาวะ
ร้อนเกิน รวมเป็นทุกขเวทนาให้
วญิญาณรับรู้เพื,อจะไดแ้กไ้ขไม่ให้
ร้อนเกิน เช่น ชีวิตที,ถูกไฟไหม ้นํ� า
ร้อนลวก จะรู้สึกปวด แต่เมื,อเอา 

ปวด เหี,ยว ซีด เยน็ -ปวด เกิดจากสัญญาจะสังขาร
ความรู้สึกปวดขึ� นมา เมื,อมี
ภาวะเยน็เกิน รวมเป็นทุกขเวทนา
ให้วิญญาณรับรู้เพื,อจะได้
แกไ้ขไม่ใหเ้ยน็เกิน เช่น ชีวติ
ที,ถูกนํ� าแขง็หรืออากาศเยน็ 



275 

 

ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทําของจิตวิญญาณ
ของผู้นั<น (เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 วา่นหางจระเข ้นํ� าแขง็ หรือสิ,งที,มี
ฤทธิl เย็นมาใส่ อาการปวดก็จะ
ลดลงหรือหายไป หรือชีวิตมีกรด
ยริูกหรือกรดแลกติกมากเกิน ซึ,งมี
ฤทธิl ร้อนก็จะรู้สึกปวด เมื,อกิน
อาหารหรือสมุนไพรฤทธิl เย็น 
พอกทาด้วยสมุนไพรฤทธิl เย็น 
หรือทาํใหเ้ยน็ลงดว้ยวธีิการต่าง ๆ 
อาการปวดจากกรดดังกล่าวก็จะ
ลดลงหรือหายไป เพราะพลงัร้อน
ที,มากเกินถูกทาํลายดว้ยเย็น เมื,อ
ชีวิตสมดุลร้อนเยน็อาการปวดจะ
หายไป สัญญาจะสังขารความรู้สึก
สบายขึ�นมาแทน 
-บวม เกิดจากสัญญาของชีวิตจะ
ดูดนํ� าซึ, งมีฤทธิl เยน็ไปดบัร้อน จึง
เกิดอาการบวมขึ� น เช่น ไฟไหม ้
นํ� าร้อนลวก แมลงสัตวก์ดัต่อย มี
กรด มีความร้อนตามร่างกายที,
มากเกิน ก็มกัจะเกิดอาการบวม 
-แดงร้อน เมื,อสัมผสัอากาศร้อน 
หรือทาํงานหนกั ๆ เกิดความร้อน
ในร่างกาย สัญญาจะสั,งประสาท
อตัโนมติัใหส้ั,งใหเ้สน้เลือด 

 มาก ๆ นาน ๆ จะรู้สึกปวด 
แต่พอผิงไฟ แช่นํ� าอุ่น หรือ
ทาํใหอุ่้นขึ�นดว้ยวิธีการต่าง ๆ 
อาการปวดก็จะลดลงหรือ
หายไป เพราะพลงัเยน็ที,มาก
เกินถูกทาํลายด้วยร้อน เมื,อ
ชีวิตสมดุลร้อนเย็น อาการ
ปวดจะหายไป สัญญาจะ
สังขารความรู้สึกสบายขึ� น 
มาแทน 
-เหี,ยว เกิดจากสญัญาผลกัดนั
เอานํ� าซึ, งมีฤทธิl เย็นออกไป
จากร่างกายที,มีชีวิตบริเวณที,
เยน็เกิน เช่น เอามือไปแช่นํ� า
นาน ๆ  มือก็จะเหี,ยว ไปอาบนํ� า
ก็มกัปวดปัสสาวะ อยู ่ใน
ห้องแอร์เย็น ๆ หรืออากาศ
หนาวเยน็ก็มกัปัสสาวะบ่อย 
กินอาหารหรือสมุนไพรฤทธิl
เยน็ก็มกัปัสสาวะบ่อย 
-ซีดเยน็ เมื,อสมัผสัอากาศเยน็ 
หรือสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ สัญญาจะ
สั,งประสาทอัตโนมัติให้สั,ง
ใหเ้สน้เลือดหดตวั เพื,อลด 
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 ขยายตวั เพื,อเพิ,มพื�นที,ใหส้ญัญาดนั
ความร้อนออกได้ ธาตุอาหารเข้า
ไปที,เนื�อเยื,อได้ ผลิตเป็นพลงังาน
ได้ จึงเกิดความร้อน สัญญาจะใช้
พลงังานดงักล่าวดนันํ� าเลือดซึ, งจะ
ซบัความร้อนไว ้ดนัพลงัร้อนออก
จากจากร่างกายทางเส้นเลือด จึง
เกิดสภาพอาการแดงร้อน   

 พื�นที, ในการระบายความ
ร้อน เก็บความร้อนที,มีไวสู้้
ควา ม เ ย ็น  เ ล ือด ล ม ก็จ ะ
ไหลเวียนไม่สะดวก ธาตุ
อาหารไม่เข้าไปที, เนื� อเยื,อ 
จึงไม่เกิดการผลิตพลงังาน 
ทําให้เกิดสภาพอาการซีด
เยน็ 

ตึง แขง็ มึน ชา สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต สั, ง ใ ห้ ร ะ บ บ
ประสาทอตัโนมติัไขสนัหลงัสั,งให้
กลา้มเนื�อเกร็งตวับีบเอาพิษภาวะ
ร้อนเย็นไม่สมดุลออกไป จึงเกิด
อาการตึงแขง็ปวดมึนชา 

ตึง แขง็ มึน ชา สญัญาของชีวติสั,งให้ระบบ
ประสาทอตัโนมติัไขสนัหลงั
สั,งให้กลา้มเนื�อเกร็งตวับีบ
เอาพิษภาวะร้อนเย็นไม่
สมดุลออกไป จึงเกิดอาการ
ตึงแขง็ปวดมึนชา 

แผลพพุอง ผื,น คนั -พลังร้อนเกินจะเผาให้เ นื� อเยื,อ
เสื,อม ประกอบกบัสัญญาของชีวิต
จะสั,งให้เซลลเ์นื�อเยื,อผลิตพลงังาน 
(สงัขาร) ขึ�นมาผลกัดนัและเกร็งตวั
บีบพิษร้อนเกินออกเนื�อเยื,อจึงฉีก
เปื, อยเป็นแผล สัญญาของชีวิตจะ
ดูดนํ� ามาดับร้อนที,มากเกิน จึงเกิด
เป็นแผลพพุองเป็นถุงนํ� า 
 

ท้องอืด หัวตื� อ มือ
เย็น เท้าเย็น หนาว
สั,น 

-เ มื,อมีภาวะเย็นเกิน เ ช่น 
เมื,ออากาศเยน็มาก ๆ สมัผสั
สิ,งที,มีฤทธิl เยน็มาก ๆ สัญญา
ของชีวิต จะสั,งระบบประสาท
อตัโนมติัใหเ้สน้เลือดหดตวั 
เพื,อลดพื�นที,ในการระบาย
ความร้อนเพื,อ เ ก็บความ
ร้อนไวสู้้ความเยน็ เมื,อเส้น
เลือดหดตวัมากเกินใน 
กระเพาะอาหารหรือลาํไส ้
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 -ผื,นคนั เกิดจากสญัญาของชีวติ ดนั
พลงังานหรือสารที,ร้อนเกินออกมา
ระบายทางผิวหนงั แต่ดว้ยพิษร้อน
เกินที, มีปริมาณมาก ไม่สามารถ
ระบายออกได ้ท ัน  จึงคั ,งค า้ง ที,
ผิวหนัง สัญญาของชีวิตจึงสังขาร 
(สร้าง) ความรู้สึกคนั ด้วยการสั,ง
ให้ร่างกายผลิตสารฮิสตามีน เป็น
สารที,ทาํให้รู้สึกคนั (แพทยแ์ผน
ปัจจุบันจึงให้ยาแอนตี�  (ต่อต้าน) 
ฮิสตามีน กดฮิสตามีนกลบัคืนไปก็
ไม่คนั แต่พิษร้อนเกินก็ยงัทําลาย
อยู่เหมือนเดิม หมดฤทธิl ยาก็ออก
อาการใหม่ หรือผูน้ั� นใส่พิษร้อน
เกินที,เป็นตน้เหตุไปมาก ๆ ยาเคมีก็
กดฮิสตามีนไม่ได ้ทาํให้อาการคนั
ไม่หายไปหรือเป็นหนักยิ,ง ขึ� น) 
สัญญาของชีวิตสร้างความรู้สึกคนั
เพื,อให้เกา การเกาเป็นการเสียดสี 
การเสียดสี ทําให้เกิดความร้อน 
เมื,อเกิดความร้อนสัญญาจะสั,งให้
เส้นเลือดขยายตวั เพื,อเพิ,มพื�นที,ใน
การระบายความร้อน (จะสังเกตได้
เมื,ออากาศร้อนหรือทาํงานหนกั ๆ  

 เ ลื อ ด ล ม ไ ห ล เ วี ย น ไ ม่
สะดวก ย ่อยไม่ได ้ก็เกิด
อาการท ้องอืด เส้นเลือด
บริเวณศรีษะหดตวัมากเกิน 
เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
ก็เกิดอาการหัวตื�อ เส้นเลือด
บริเวณมือเทา้หรือทั,วตวัหด
ตวัมากเกิน เลือดลมไหลเวยีน
ไม่สะดวก ก็เกิดอาการมือ
เย็นเท้าเย็นหรือหนาวสั,น
ตามเนื�อตวั 
-เมื,อลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl  
เย็น ใส่สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเขา้
ไป จนเกิดสมดุลร้อนเย็น 
เส้นเลือดจะขยายตัวอย่าง
พอดี เลือดลมก็ไหลเวียน
สะดวก เมื,อยอ่ยไดดี้อาการ
ท้องอืดก็หายไป เลือดลม
ไหลเวียนขึ� นหัวได้อาการ
หัวตื� อก็หายไป เลือดลม
ไหลเวียนตามมือเท้าหรือ
ทั,วตวัได้ อาการมือเย็น  
เทา้เยน็หนาวสั,นก็หายไป 
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อา กา ร เ ด่ นข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที,มักเป็น
ในลาํดับแรกเมื,อ
ก ร ะ ท บ สิ, ง ที, มี
ฤทธิl ร้อนเกิน แต่
อาจเป็นสภาพไม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อน

เย็น โดยการกระทําของจิต
วิญญาณของผู้นั<น (เวทนา, 

สัญญา, สังขาร, วญิญาณ) 

 เสน้เลือดจะขยายตวั) เมื,อเส้นเลือด
ขยายตวัสัญญา ก็จะสามารถผลกัดนั
เอาสารหรือพลงังานร้อนเกินออก
จากร่างกายทางผิวหนังได้ อาการ
คนัก็จะลดลง (ยกเวน้พิษร้อนมาก
เกิน ระบายออกได้น้อย เหลือคา้ง
มาก ก็จะยงัคนัเหมือนเดิม) ถา้ใช้
สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ที,
ถูกกัน ดับหรือถอนพิษร้อนเกิน
ออกไ ด ้ ส ัญญา ของ ชีว ิต จะก ด 
ฮีสตามินกลับไป อาการคันก็จะ
หายไป เพราะไม่ตอ้งใช้ฮีสตามีน
เ ป็ น ก ล ไ ก ร ะ บา ย พิ ษ ข อ ง ชีวิต 
เนื,องจากไม่มีพิษร้อนเกินแลว้  
-ผื,นแดง เกิดจากสญัญาของชีวติดูด
นํ� ามาดบัพิษร้อนเกิน ดูดเม็ดเลือด
แดงมาซ่อมแซมเนื�อเยื,อที,เสื,อมจาก
พิษร้อนเกิน ดูดเม็ดเลือดขาวมา
สลายพิษ เมื,อร่างกายเยน็ลง เพราะ 
สามารถดับหรือถอนพิษร้อนเกิน
ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ที,ถูกกนั ก็ไม่ตอ้ง
ใช้นํ� า เม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือด
ขาวอีกต่อไป สัญญาของชีวิตก็ดนั
กลบัไปใชป้ระโยชน์ที,อื,นของ 
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทําของจิตวิญญาณของ
ผู้นั< น  ( เวทนา,  สัญญา,  สังขาร , 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

 ร่ า ง ก า ย  ทํา ใ ห ้อ า ก า ร ผื ,น แ ด ง
หายไป 
-ถ้าปล่อยให้พิษร้อนเกินมีมากขึ� น
ไปเรื, อย ๆ ผิวหนังก็จะถูกทําลาย 
ได้มาก สลับกับการสร้างเนื� อเยื,อ
ใหม่ ขึ� นมาแทนสลับไปสลับมา 
เรียกวา่โรคสะเก็ดเงิน ถา้ผิวหนงัถูก
พิษ ร้อ น เ กิ น เผ า จน ดําไ ห ม้แ ล ะ
กลา้มเนื�อเกร็งตวับีบพิษร้อนเกินนั�น
ออก แลว้บีบรัดไปเรื,อย ๆ จนตาย 
เรียกว่าโรคหนังแข็ง แต่ถา้ระบาย
พิษร้อนเกินออกไปได้แลว้ใส่สิ,งที,
สมดุลร้อนเย็นเขา้ไป กลา้มเนื�อจะ
คลายตวั เพราะไม่มีพิษร้อนที,ต้อง
บี บ อ อ ก  เ ลื อ ด ล ม จ ะ ไ ห ล เ วี ย น
สะดวก ชีวิตดูดสารและพลังงานที,
สมดุลไปเลี�ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย
ได ้เมด็เลือดขาวที,แขง็แรงก็สามารถ
สลายเนื�อเยื,อที,เสื,อมมากเกินได ้และ
สญัญาของชีวิตก็ดูดสารและพลงังาน
ที,สมดุลร้อนเยน็ ไปซ่อมหรือสร้าง
เนื�อเยื,อได้ อาการหรือโรคดังกล่าวก็
หายได ้ 
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

 -เมื,อมีพิษร้อนเกินเม็ดเลือดขาวก็
จะอ่อนแอ (ซึ,งเม็ดเลือดขาวนั�นที,มี
หน้าที,สลายหรือทําลายเชื�อโรค) 
เ มื, อ เ ม็ด เ ลื อด ขา วอ่ อน แอ ก็ไ ม่
สามารถทาํลายเชื�อโรคได ้ทาํใหติ้ด
เชื�อที,ผิวหนังหรืออวยัวะต่าง ๆ ได ้
เ มื, อระบายพิษร้อนเกินออกได ้
ร่างกายสมดุลร้อนเย็น เม็ดเลือด
ขาวก็จะแข็งแรง สามารถสลาย 
หรือทาํลายเชื�อโรคได ้โรคติดเชื�อก็
หายไป  

  

ปัสสา วะมี สี เ ข้ม
แ ล ะ ปั ส ส า ว ะ มี
ปริมาณนอ้ย 

เมื,อมีภาวะร้อนเกิน สัญญาของ
ชีวิตจะขับเอาสารที,สามารถผลิต
เป็นพลงัร้อนไดอ้อกมา จึงเป็นสาร
ที,มีสีเขม้ในปัสสาวะ และจะดูดนํ� า
ไว ้ดับ ร้อนที, มากเ กิน ปล่อยนํ� า
อ อ ก ม า น ้อ ย  ป ัส ส า ว ะ จ ึง มี
ปริมาณนอ้ยและมีสีเขม้ 

ปัสสาวะมีสีใสและ
ปัสสาวะมีปริมาณ
มาก 

เมื,อมีภาวะเยน็เกิน สัญญา
ของชีวิตจะดูดเอาสารที,
สามารถผลิตเป็นพลงัร้อน
ได้ไว ้ผลิตเป็นพลังร้อน 
เพื,อทาํลายเย็นที,มากเกิน 
ไ ม่ ป ล่ อ ย ส า ร ดัง ก ล่ า ว
ออกมา ปัสสาวะจึงมีสีใส 
และเพื,อไม่ให้ ชีวิต เย็น
เกินจะขบันํ� าซึ, งมีฤทธิl เยน็
ออกมามาก ปัสสาวะจึงมี
ปริมาณมากและมีสีใส 
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,มกั
เป็นในลาํดบัแรกเมื,อ
กระทบสิ, ง ที, มีฤทธิl
เย็นเกิน แต่อาจเป็น
สภาพไม่สมดุลร้อน
เยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

ท้องผูก  อุจจาระ
แข็งเหนียว เหม็น 
ก ลิ, น ปั ส ส า ว ะ -
กลิ,นปาก-กลิ,นตัว
เ ห ม็ น -เ ห นี ย ว
เหนอะหนะตาม
เนื�อตวั  

-เมื,อมีภาวะร้อนเกิน สัญญาของ
ชีวิตจะดูดนํ� าไวด้บัร้อนที,มากเกิน
นั�น จึงดูดจากลาํไส้ใหญ่กลับคืน
ไป (โดยหลกัวิทยาศาสตร์ ชีวิตจะ
ดูดนํ� าและเกลือแร่ทางลาํไส้ใหญ่
กลบัคืนไปใชใ้นร่างกาย) ทาํให้นํ� า
ในลาํไส้ใหญ่น้อยลง เมื,อนํ� าน้อย
อุจจาระจึงเคลื,อนไดย้าก ทาํให้เกิด
อาการท้องผูก (ไม่ถ่ายหรือถ่าย
ยาก) นํ� าที,น้อยก็ทาํให้อุจจาระแข็ง
หรือเหนียว  
-ส่วนอุจจาระเหม็นเกิดจาก เมื,อมี
ภาวะร้อน เชื�อโรคจะขยายตวัเร็ว 
เช่นเดียวกับเมื,อสภาพอากาศร้อน
อบอา้ว อาหารจะบูดง่าย เพราะเชื�อ
โรคเกิดมาจากกลไกสมดุลร้อนเยน็ 
อยู่ได้ด้วยสมดุลร้อนเย็น ถ้าร้อน
มากเ ชื� อโรคจะ กลัวตาย จึง เ ร่ ง
ขยายตวั ดว้ยการเร่งกินอาหาร แลว้
ขบัถ่ายออกมาเป็นของเสียหรือพิษ 
มีสภาพบูดเน่าเหม็น ดังนั�น เมื,อมี
ภาวะร้อนเกิน เชื�อโรคในลาํไส้จึง
เร่งกินธาตุอาหารในอุจจาระ แลว้
ขบัถ่ายออกมา 

ท้อ ง เ สี ย  อุ จ จ า ร ะ
เหลว 

-เ มื, อ มี ภ า ว ะ เ ย็ น เ กิ น 
สัญญาของชีวิตจะขับนํ� า
ออกทุกทาง รวมทั� งทาง
อุจ จ า ร ะ  จึ ง ทํา ใ ห้เ กิด
ทอ้งเสีย อุจจาระเหลว 
-อุจจาระที,ดี อนัเกิดจาก
การกินอาหารที, สมดุล
ร้อนเยน็ จะไม่แข็งไม่เหลว 
จะนิ,มและเป็นลาํเหมือน
ขา้วหลาม กลิ,นไม่เหม็น 
กลิ,นอย่างมากจะเหมือน
ผักดอง และอุจจาระจะ
ล อ ย นํ� า  เ พ ร า ะ ก า ร กิน
อาหารที,สมดุลร้อนเย็น 
สัญญาของชีวิตจะดูดธาตุ
อาหารเข้าไปเลี� ยงชีวิต
ไดม้าก เหลือแค่กากอาหาร 
ทาํให้อุจจาระเบา จึงลอย
นํ� า ส่วนการกินอาหารที,
ไม่สมดุลร้อนเยน็ สัญญา
ของชีวิตจะดูดธาตุอาหาร
เข้าไปเลี� ยงชีวิตได ้น ้อย 
ทาํให้อุจจาระเหลือธาตุ
อาหารมากจึงหนกัและ 
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

 เป็นของเสียหรือพิษ มีสภาพบูด
เ น่ า เ ห ม ็น  อ ุจ จ า ร ะ จึ ง เ ห ม ็น 
จากนั� นสัญญาของชีวิตจะดันพิษ
ออกทุกทาง ทําให้กลิ,นปัสสาวะ-
กลิ,นปาก-กลิ,นตัว เหม็น และที,
เหนียวเหนอะ หนะตามเนื�อตวั ก็
เพราะสัญญาของชีวิตจะดูดนํ� าไว ้
ดับร้อน แต่ผลักดันพิษร้อนออก 
ไป เกิดสภาพพิษเขม้ขน้ที,ถูกขบั
ออกทางผิวหนังนั� นมีนํ� าน้อย จึง
เหนียวเหนอะหนะตามเนื�อตวั เมื,อ
ดับหรือถอนพิษร้อนออกไป จน
เกิดสภาพสมดุลร้อนเย็น อาการ
ทั�งหมดดงักล่าวก็จะหายไป 

 จมนํ� า 

กาํลงัตก อ่อนเพลีย  
หนกัตวั 

เมื,อเ กิดภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล 
สัญญาของชีวิตจะเสียพลงัในการ
ดับขับภาวะ ร้อนเย็นไม่สมดุ ล
ออกไป จึง เ กิดอาการกําลังตก 
อ่อนเพลีย หนักตวั (ไม่มีพลงัตา้น
แรงดึงดูดของโลก) 

กาํลงัตก อ่อนเพลีย 
หนกัตวั 

เมื,อเกิดภาวะร้อนเย็นไม่
สมดุล สัญญาของชีวิตจะ
เ สีย พ ลัง ใ น ก า ร ดับ ขับ
ภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล
ออกไป จึงเกิดอาการกาํลงั
ตก อ่อนเพลียหนักตวั (ไม่
มีพลงัตา้นแรงดึงดูดของ
โลก) 
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ตารางที, 7 (ต่อ) 

อ า ก า ร เ ด่ น ข อ ง

ภ า ว ะ ร้ อ น เ กิ น 
(อาการที, มัก เ ป็น
ในลําดับแรกเมื,อ
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl
ร้อนเ กิน  แต่อาจ
เ ป็ น ส ภ า พ ไ ม่
ส ม ดุ ล ร้ อ น เ ย็ น
แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุลร้อนเย็น 

โดยการกระทาํของจติวญิญาณของ
ผู้นั< น ( เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

อาการเด่นของภาวะ

เย็นเกิน (อาการที,
มกัเป็นในลาํดบัแรก
เมื, อกระทบสิ, ง ที, มี
ฤทธิl เยน็เกิน แต่อาจ
เป็นสภาพไม่สมดุล
ร้อนเยน็แบบอื,นได)้ 

กลไกในการสร้างสมดุล

ร้อนเย็น โดยการกระทํา
ของจิตวิญญาณของผู้นั<น 

(เวทนา, สัญญา, สังขาร, 

วญิญาณ) 

ชีพจรเตน้แรง  
เสน้เลือดขยายตวั 
 

สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต จ ะ สั, ง ร ะ บ บ
ประสาทอตัโนมติัสั,งให้เส้นเลือด
ขย าย ตัว  เ พื, อ เ พิ, ม พื� น ที, ใ นก า ร
ระบายร้อนที,มากเกิน และผลิต
พลงังานผลกัดนัร้อนที,มากเกินนั�น
ออกไป จึงเ กิดสภาพเส้นเลือด
ขยายตวั ชีพจรเตน้แรง 

ชีพจรเตน้เบา  
เสน้เลือดหดตวั 
 

สั ญ ญ า ข อ ง ชี วิ ต จ ะ สั, ง
ระบบประสาทอัตโนมัติ
สั,งใหเ้สน้เลือดหดตวั เพื,อ
ลดพื� นที, ในการระบา ย
ร้อ น  เ ก็บ พ ล ัง ร้อ น ไ ว้
ทาํลายเย็นที,มากเกิน เมื,อ
เ ส้ น เ ลื อ ด ห ด ตั ว ธ า ตุ
อาหารจะเขา้ไปที,เนื�อเยื,อ
ไดน้้อย ผลิตเป็นพลงังาน
ได้น้อย จึงเกิดสภาพเส้น
เลือดหดตวั ชีพจรเตน้เบา 

 

ในส่วนกลไกของภาวะร้อนเย็นเกิดขึ<นพร้อมกัน ก็เกิดจากชีวิตมีต้นเหตุของทั<งร้อนและ

เยน็ที�มากเกนิในเวลาเดียวกนั จึงเกดิอาการพร้อมกนั 

การแพทย์แผนจีนได้ระบุเอาไว้ว่า เมื,อใดก็ตามที,สภาวะหนึ,งสภาวะใดเกิดขึ�นแลว้ทาํให้การ
เกิดและการสลายของ หยิน (เย็น)-หยาง (ร้อน) ผิดปกติ หยิน-หยางจะเสียสมดุล เป็นเหตุให้เกิด
โรคภยัไขเ้จ็บขึ�น และในสภาวะเจ็บไขน้ั�น ย่อมมีการเกิดและการสลายของหยิน-หยางเขา้มา
เกี,ยวขอ้ง หากหยางมีปริมาณมากเกินไป จะทาํให้หยินอ่อนกาํลงัลง และในทาํนองกลบักนั ถา้หยิน
มากเกินไป ก็จะเป็นอุปสรรคขวางกั�นหยาง 

ในเงื�อนไขที�แน่นอนหยิน-หยาง สามารถแปรกลับกันได้ เช่น หยางที�มากเกินไปสามารถ

แปรเป็นหยนิได้ หรือหยนิที�มากเกนิไปสามารถแปรเป็นหยางได้ 
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สภาพเช่นนี� พบได้บ่อยในทางปฏิบติั เช่น โรคบางโรคเกิดจากร้อนมากเกินไปอย่าง
เฉียบพลัน เช่น (ปอดอักเสบจากการติดเชื�อตามทัศนะแพทย์ตะวนัตก) ทําให้มีอาการไข้สูง 
หงุดหงิด หนา้แดง เหงื,อออกมาก ปากแหง้ คอแห้ง กระหายนํ� า ไอมีเสมหะปนเลือด ทอ้งผกู เบาขดั
และสีเขม้ เป็นตน้ 

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

เมื,อร่างกายมีการเปลี,ยนแปลงมาถึงขึ�นนี� แลว้ หากไดรั้บการดูแลและรักษาอย่างถูกตอ้ง 
สามารถกลบัคืนสู่ภาวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุ่นขึ�น หน้าไม่ซีด ชีพจรเตน้แรงขึ�น สภาพหยางของ
ร่างกายค่อย ๆ กลบัคืนสู่สมดุล นี,คือตวัอยา่งที,สภาพร่างกายเปลี,ยนจากหยนิเป็นหยาง 

ความสมดุลของหยิน-หยาง หยินและหยางในร่างกายมนุษยไ์ม่ตายตวัแน่นอน แต่มีการ
เปลี,ยนแปลงตลอดเวลา เมื,อใดก็ตามที,สมดุลของมนัถูกทาํลายหรือมีการเปลี,ยนแปลงผูน้ั�นจะมี
อาการป่วย หากไม่สามารถแกไ้ขสมดุลนั�นให้กลบัสู่สภาวะปกติได ้ในที,สุดก็จะตาย ดงันั�นจึงตอ้ง
รักษาสมดุลหยนิ-หยางในร่างกายใหป้กติ ขณะเดียวกนัตอ้งปรับสมดุลร่างกายกบัสิ,งแวดลอ้มดว้ย 

สภาพสมดุลหยิน-หยาง หมายถึง ร่างกายของคนทั� งภายในและภายนอก ตลอดจน
ความสัมพนัธ์ของอวยัวะภายในอยูใ่นภาวะสมดุลคงที,  

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

สภาพหยางมากเกินในที,นี�  หมายถึง การที,ร่างกายของคนสนองตอบอยา่งแรงต่อโรคภยั
ไข้เจ็บ ทาํให้เกิดอาการร้อน เช่น มีไข้ ปากแห้ง คอแห้ง กระหายนํ� า ท้องผูก เบาขดัและสีเข้ม  
ลิ�นแดง ชีพจรเตน้เร็ว 

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

การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้อน) เราก็ให้ยาเย็น ถ้าโรคเกิดจากสภาพ 
หยินมากเกิน (เยน็) ก็ให้ยาร้อนหรือยาขบัเยน็ เพื,อปรับหยิน-หยางให้เขา้สู่สภาวะสมดุล (โครงการ
พฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออกและมูลนิธิสาธารณสุขกบัการ
พฒันา. 2541 : 1-12) 

สภาพหยนิ-หยางกบัสุขภาพนั�น สอดคลอ้งกบันกัวิทยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะที,พบวา่
อุณหภูมิมีผลอย่างมากต่อการเปลี,ยนแปลงของสสารและพลงังานทั�งของสิ, งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 
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ดงันี�  เนื,องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสาม และระดบัสี,ของชีวโมเลกุล มีแรงยึดเหนี,ยวที,สําคญั  
3 ชนิด คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั�นปัจจยัต่าง ๆ ที,มีอิทธิพล
ต่อพนัธะเหล่านี�  ย่อมมีผลต่อการเปลี,ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที,สุดทาํให้โครงรูป
เปลี,ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที,สําคญัเหล่านั�น ไดแ้ก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ� า และ
อุณหภูมิปัจจยัทั�ง 3 ชนิดที,กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ, งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหน้าที,และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั�น ถา้ปัจจยัเหล่านี� เปลี,ยนแปลงทาํให้โครงรูป
และโครงสร้างเปลี,ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหนา้ที,ของตนเองไม่ได ้เราเรียกสภาพนี�วา่ 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที,ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือสภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ  
ซึ, งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั,วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที,ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ขอ้ที,น่าสังเกตในที,นี� คือชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทาํงานไดต้ามหนา้ที,เหมือนเครื,องจกัรกล
ต่าง ๆ ความสามารถในการทาํงานไดโ้ดยมีหนา้ที,จาํเพาะอยา่ง จึงเป็นสมบติัสําคญัของชีวโมเลกุล 
นกัวิทยาศาสตร์ได้พยายามศึกษาหาสาเหตุต่าง ๆ ที,ทาํให้ชีวโมเลกุลต่าง ๆ มีคุณสมบติัที,สําคญั
ประการนี�  และไดพ้บวา่ความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆนั�น เนื,องมาจากลกัษณะ
โครงสร้าง (Structure) และโครงรูป (Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 25) 

จะเห็นไดว้่า การแพทยแ์ผนจีน และนกัวิทยาศาสตร์ พบว่า เยน็ที,สุดสามารถตีกลบัเป็น
ร้อน และร้อนที,สุดสามารถตีกลบัเป็นเยน็ได ้เช่น เนื�อเยื,อที,มีภาวะร้อนมาก ๆ ก็จะเสียโครงสร้าง
โครงรูป เมื,อเสียโครงสร้างโครงรูปก็จะเสียหน้าที, เมื,อเสียหน้าที,ถึงขั�นไม่ทาํหน้าที, ก็ไม่สามารถ
ผลิตพลงังานได ้เป็นสภาพร้อนตีกลบัเป็นเยน็ เมื,อเยน็ถึงที,สุดชีวิตก็ตอ้งการพลงัร้อน สัญญาของ
ชีวติจะสั,งใหเ้ซลลเ์นื�อเยื,อผลิตพลงังาน เมื,อเนื�อเยื,อผลิตพลงังานก็เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน 
หรือโดยปกติเมื,อมีภาวะร้อนเส้นเลือดจะขยายตวั แต่เมื,อร้อนถึงขีดหนึ, ง สัญญาของชีวิตจะสั,งให้
ระบบประสาทอตัโนมติัสั,งใหก้ลา้มเนื�อเกร็งตวับีบเอาพาร้อนเกินออก กลา้มเนื�อจึงกดทบัเส้นเลือด
เส้นประสาท ทาํให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได ้รวมทั�งเมื,อร้อนมากเนื�อเยื,อก็ไม่ทาํงาน เป็นสภาพร้อน
ที,สุดตีกลบัเป็นเยน็ เมื,อเย็นถึงที,สุดชีวิตก็ตอ้งการพลงัร้อน สัญญาของชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อผลิต
พลงังาน เมื,อเนื�อเยื,อผลิตพลงังานก็เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อนเป็นตน้ 

สภาพตีกลบัไปมาของภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลดงักล่าวสอดคลอ้งกบัผูว้จิยัไดพ้บวา่ 
สาเหตุร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการเยน็ (เยน็หลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl ร้อนแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ใหใ้ชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็ เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน 
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ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั 

ตวัอยา่งเช่น อาการทอ้งอืด โดยทั,วไปเป็นภาวะเยน็เกิน เกิดจากเมื,อเยน็มากเกินจนทาํให้
เส้นเลือดในกระเพาะอาหารลาํไส้หดตวัเลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวกและเนื�อเยื,อไม่ทาํงาน พลงัชีวิต
ไม่สั,งใหเ้นื�อเยื,อหลั,งนํ�ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,เยน็เกิน ทาํใหย้อ่ยไม่ได ้เกิดอาการทอ้งอืดขึ�น เมื,อใส่สิ,ง
ที,มีฤทธิl ร้อน พลังชีวิตจะดูดเอาพลังร้อนเข้าไปทาํลายเย็นเกิน เส้นเลือดขยายตวั เลือดลมก็จะ
ไหลเวยีนสะดวกและเนื�อเยื,อกลบัมาทาํงาน สารและพลงังานที,เหลือก็สมดุลร้อนเยน็ พลงัชีวิตจะสั,ง
ใหเ้นื�อเยื,อหลั,งนํ�ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ จึงยอ่ยได ้อาการทอ้งอืดก็จะหายไป  

แต่ถา้เป็นทอ้งอืดที,เกิดจากร้อน มีกลไก คือ โดยปกติเมื,อมีภาวะร้อนเส้นเลือดจะขยายตวั 
แต่เมื,อร้อนถึงขีดหนึ,ง สัญญาของชีวติจะสั,งใหร้ะบบประสาทอตัโนมติัสั,งใหก้ลา้มเนื�อผลิตพลงังาน
มาผลกัดนัและเกร็งตวับีบร้อนเกินออก กลา้มเนื�อจึงกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาท ทาํให้เลือดลม
ไหลเวยีนไม่ได ้รวมทั�งเมื,อร้อนมากเนื�อเยื,อก็ไม่ทาํงาน พลงัชีวติไม่สั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมา
ยอ่ยสิ,งที,ร้อนเกิน ทาํใหย้อ่ยไม่ได ้จึงเกิดอาการทอ้งอืดขึ�น เป็นสภาพร้อนที,สุดตีกลบัเป็นเยน็ ถา้แก้
ดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อนแก ้กลา้มเนื�อก็จะยิ,งเกร็งตวับีบพิษร้อนออกแรงกวา่เดิมและเนื�อเยื,อก็จะ
ยิ,งไม่ทาํงาน อาการทอ้งอืดก็จะยิ,งแยไ่ปกวา่เดิม แต่พอใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็ กลบัรู้สึกสบาย ก็ให้ใชสิ้,ง
ที,มีฤทธิl เย็น เพราะตน้เหตุเกิดจากร้อน กลไกก็คือ เย็นที,ใส่เขา้ไปพลงัชีวิตจะดูดไปดบัพิษร้อนที,
กาํลงัทาํร้ายชีวิตอยู่ ทาํให้กลา้มเนื�อคลายตวัและเนื�อเยื,อกลบัมาทาํงาน เพราะไม่มีพิษร้อนทาํร้าย
ชีวติแลว้ สารและพลงังานที,เหลือก็สมดุลร้อนเยน็ พลงัชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ย
สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ จึงยอ่ยได ้อาการทอ้งอืดก็จะหายไป  

สําหรับทอ้งอืดที,เกิดจากร้อนเยน็พนักนั กลไกเกิดจากกลา้มเนื�อผลิตพลงังานมาผลกัดนั
และเกร็งตวับีบเอาพิษร้อนเยน็พนักนัออก กลา้มเนื�อจึงกดทบัเส้นเลือดเส้นประสาท ทาํให้เลือดลม
ไหลเวียนไม่ได ้รวมทั�งเมื,อร้อนเยน็ที,มากเกินพนักนัเนื�อเยื,อก็ไม่ทาํงาน พลงัชีวิตไม่สั,งให้เนื�อเยื,อ
หลั,งนํ�ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,ร้อนเยน็พนักนั ทาํให้ยอ่ยไม่ได ้จึงเกิดอาการทอ้งอืดขึ�น เป็นสภาพร้อน
เยน็พนักนัที,สุดตีกลบัเป็นเยน็ เมื,อใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบาย ก็ให้ใชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดง
วา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั กลไกก็คือ เมื,อใส่ร้อนเยน็ผสมกนั จุดที,ร้อนสัญญาของชีวิตจะดูด
เยน็ไปแก ้จุดที,เยน็สัญญาของชีวิตจะดูดร้อนไปแก ้เมื,อเกิดสภาพสมดุลร้อนเยน็กลา้มเนื�อจะคลาย
ตวั เพราะไม่ตอ้งบีบพิษของร้อนเยน็พนักนัออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก ประกอบกบัเนื�อเยื,อ
กลบัมาทาํงานตามปกติ เพราะไม่มีพิษร้อนเย็นพนักนัทาํร้ายชีวิตแล้ว สารและพลงังานที,เหลือก็
สมดุลร้อนเย็น พลังชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อยสิ, งที,สมดุลร้อนเย็น จึงย่อยได ้
อาการทอ้งอืดก็จะหายไป 
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สาเหตุร้อนหรือร้อนเย็นพนักนัสามารถตีกลบัเป็นอาการเย็นอื,น ๆ ได้ทุกอาการ จึง
เรียกวา่ เยน็หลอก  

สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัตีกลบัเป็นอาการร้อน (ร้อนหลอก)  
เมื,อใช้สิ, งที,มีฤทธิl เย็นแก้ อาการจะยิ,งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนกลบัรู้สึก

สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ใหใ้ชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อน เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ 
ถา้ใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็
ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนัเช่น  

ตวัอย่างที, 1 ตากแดดแลว้เป็นไขน้ั�น เป็นร้อนที,เกิดจากร้อน กินสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ ดบัหรือ
ถอนพิษร้อนดว้ยวธีิการต่าง ๆ ก็จะหายไข ้ 

ตวัอย่างที, 2 ตากฝนแลว้เป็นไข ้เกิดจากเมื,อเยน็ถึงขีดหนึ, งชีวิตจะอยู่ไม่ได ้สัญญาของ
ชีวิตจะสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาํลายเย็นที,มากเกิน แต่เมื,อผลิตพลงัร้อนมากเกินไปก็จะ 
เป็นไข ้เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน เมื,อใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็แก ้อาการจะยิ,งแยไ่ปกวา่เดิม เพราะ
ตน้เหตุเดิมก็คือฝนซึ,งเยน็อยูแ่ลว้ ชีวติยิ,งผลิตความร้อนมากยิ,งขึ�นเพื,อมาทาํลายเยน็ที,มากขึ�น อาการ
ไขก้็ยิ,งสูงขึ�น แต่พอใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนกลบัรู้สึกสบายไขล้ดลง เพราะร้อนที,ใส่เขา้ไป ไปทาํลาย 
เยน็เกินที,เป็นตน้เหตุ ชีวิตจึงไม่ตอ้งผลิตความร้อนมาทาํลายเยน็เกิน ไขจึ้งไม่เพิ,ม ส่วนความร้อนที,
ได้ผลิตขึ� นมาแล้ว ก็จะถูกสัญญาของชีวิต ขบัออกตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ปัสสาวะ 
อุจจาระ ผิวหนงั เหงื,อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก ไขก้็จะลดลงหายไป ก็ให้ใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อน 
เพราะตน้เหตุเกิดจากเยน็ เป็นสภาพเดียวกนักบัเมื,ออากาศหนาว เราไม่อยากอาบนํ� าเย็นธรรมดา  
ยิ,งไม่อาบนํ�าเยน็ธรรมดาก็ยิ,งหนาว เพราะชีวติใชค้วามร้อนที,มีอยูท่าํลายความเยน็ จนความร้อนที,ใช้
ไปนั�นหมดแลว้ เราจึงยิ,งรู้สึกหนาว แต่เมื,อฝืนไปอาบนํ� าเยน็ธรรมดา กลบัรู้สึกรู้สึกอุ่น เพราะเมื,อ
เยน็ถึงขีดหนึ,ง ชีวิตอยูไ่ม่ได ้สัญญาของชีวิตจะสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาํลายเยน็ที,มากเกิน
เราจึงรู้สึกอุ่นขึ�น แต่ถา้ชีวติผลิตความร้อนมากไปก็จะไขขึ้�น 

ตวัอย่างที, 3 ไขที้,เกิดจากร้อนเยน็พนักนั รู้สึกไม่สบายจากทั�งแดดและฝน แลว้เป็นไข ้
ร้อน ๆ หนาว ๆ หรือเป็นไขด้ว้ยสาเหตุใดก็ตามแลว้รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ พอใชร้้อนเยน็ผสมกนัแลว้
รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ก็ให้ใชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุ
เกิดจากสภาพร้อนเยน็พนักนั จุดที,ร้อนสัญญาของชีวิตจะดูดเยน็ไปแก ้จุดที,เยน็สัญญาของชีวิตจะ
ดูดร้อนไปแก ้เมื,อสมดุลร้อนเยน็อาการไขก้็จะหายไป 

ตวัอย่างที, 4 ผูป่้วยมาพบผูว้ิจยัดว้ยอาการบวมคนั เมื,อซักประวติัแลว้เป็นภาวะร้อนเกิน 
กลไกเกิดจากเมื,อร้อนมากเกินสัญญาของชีวิตดูดนํ� ามาดบัร้อนที,มากเกินจึงบวม และสร้างฮีสตามีน
ขึ�นมาจึงรู้สึกคนัเพื,อใหเ้กา ซึ, งเป็นการเสียดสีให้เกิดความร้อน สัญญาของชีวิตจะไดส้ั,งให้เส้นเลือด
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ขยายตวั สัญญาของชีวิตจะไดผ้ลกัดนัเอาสารและพลงังานที,เป็นพิษออกไปทางผิวหนงัได้ ผูว้ิจยั
แนะนาํให้ใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็น หนึ, งสัปดาห์ อาการบวมคนัก็หายไป เพราะไม่มีพิษร้อนเกินทาํร้าย 
ชีวิตแล้ว สัญญาของชีวิตไม่ตอ้งใช้นํ� ามาดบัพิษร้อนเกินแลว้ จึงผลกัดนันํ� าออกไป อาการบวมก็
หายไป ไม่ตอ้งผลิตฮีสตามีนมาระบายพิษร้อนเกินแลว้ สัญญาของชีวิตก็ผลกัดนัฮีสตามีนกลบัไป
แปรสภาพเพื,อใชป้ระโยชน์อยา่งอื,นอาการคนัจึงหายไป 

เมื,อผูป่้วยใช้สิ,งที,มีฤทธิl เย็นนานเขา้จนเยน็เกิน ก็ยงัใช้เยน็ต่อเนื,องไปเรื,อย ๆ สองเดือน
ผูป่้วยให้ขอ้มูลว่ากลบัมาบวมอีก ยิ,งใช้เย็นยิ,งบวม แต่พอใช้ร้อนกลบัยุบบวม กลไกการบวมครั� ง
หลงันี�  เกิดจากเมื,อเยน็เกินมาก ๆ สัญญาของชีวิตสั,งให้ร่างกายผลิตความร้อนมาทาํลายความเยน็ที,
มากเกิน แต่ผลิตความร้อนมากเกินไป ซึ, งจะเป็นอนัตรายต่อชีวติ สัญญาของชีวิตจึงดูดนํ� ามาดบัร้อน
ที,มากเกิน ทาํให้บวมขึ�นมาอีกครั� ง ยิ,งใช้เย็นก็ยิ,งบวม เพราะสัญญาของชีวิตยิ,งสั,งให้ร่างกายผลิต
ความร้อนมาทาํลายความเยน็ที,มากขึ�น ยิ,งเกิดความร้อนมากเกินยิ,งขึ�น สัญญาของชีวิตจึงยิ,งดูดนํ� ามา
ดบัร้อนที,มากเกินยิ,งขึ�น ทาํให้บวมมากขึ�น เป็นสภาพเยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน แต่พอใชสิ้,งที,มีฤทธิl
ร้อนกลบัยุบบวม เพราะร้อนที,ใส่เขา้ไป สัญญาของชีวิตดูดไปดบัเยน็เกินที,เป็นตน้เหตุ สัญญาของ
ชีวติไม่ตอ้งสั,งใหร่้างกายผลิตร้อนมาทาํลายเยน็เกิน ร้อนที,ไดผ้ลิตขึ�นมาแลว้ และนํ� าที,ดูดมาดบัร้อน 
ก็จะถูกสัญญาของชีวิต ขับออกตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ทางปัสสาวะ อุจจาระ ผิวหนัง  
เหงื,อไคล ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก บวมก็จะลดลงหายไป 

ผูว้ิจยัพบอาการบวมจากร้อนเยน็พนักนั กลไกจากร้อนเกินก็ทาํให้บวมได ้จากเยน็เกินก็ 
ตีกลบัเป็นร้อนทาํใหบ้วมได ้เมื,อใชร้้อนเยน็ผสมกนัแกแ้ลว้ รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบาย
แต่เบากายมีกาํลงั ก็ใหใ้ชร้้อนเยน็ผสมกนั แสดงวา่ตน้เหตุเกิดจากร้อนเยน็พนักนั สามารถยบุบวมได ้

สาเหตุเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัสามารถตีกลบัเป็นอาการร้อนอื,น ๆ ไดทุ้กอาการ จึงเรียกว่า 
ร้อนหลอก 

ยงัมีตวัอยา่งของสภาพตีกลบัไปกลบัมา ไม่เป็นไปตามปกติ เช่น  
ดงัตวัอยา่ง ผูว้จิยัพบผูป่้วยมีพฤติกรรมร้อน รู้สึกร้อนตามร่างกาย กระทบอากาศร้อนแลว้

รู้สึกไม่สบาย เดินทางโดยสารยานยนตรู้์สึกไม่สบาย กระหายนํ� าบ่อย ดื,มนํ� าจะรู้สึกสดชื,น ถา้ไม่ดื,ม
จะรู้สึกคอแหง้กระหายนํ�า ทั�งหมดเป็นอาการร้อนเกิน แต่พอดื,มนํ� าก็จะปวดปัสสาวะทนัทีหรือปวด
ปัสสาวะในเวลาไม่นานนกั ปัสสาวะใสปริมาณมาก ปัสสาวะบ่อย เป็นอาการเด่นของเยน็เกิน กลไก
เกิดจากเมื,อร่างกายร้อนมาก สัญญาของชีวิตจะผลกัดนัพลงัร้อนออกมาที,นํ� า แลว้สัญญาของชีวิตก็
รีบผลกัดนันํ� าที,ร้อนนั�นออกจากร่างกาย เพื,อให้ชีวิตปลอดภยัจากร้อนเกิน ซึ, งถา้โดยทั,วไปเมื,อเกิด
ร้อนเกินสัญญาของชีวิตจะดูดนํ� าไวด้บัร้อนเกิน ทาํให้ปัสสาวะเขม้และปริมาณของปัสสาวะน้อย 
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ผูป่้วยท่านนี� กลบัมีสภาพอาการกลบักนัจากคนทั,วไป และผูป่้วยท่านนี� เมื,อถอนพิษร้อนต่อเนื,อง
สุขภาพก็ดีขึ�นเรื,อย ๆ เป็นลาํดบั 

อีกตวัอย่างของสภาพตีกลบัไปกลบัมา เช่น ผูที้,มีอาการทอ้งผูกสลบัทอ้งเสียเป็นประจาํ 
เป็นอาการหนึ, งที,มกัเสี,ยงต่อการตรวจพบว่า เป็นมะเร็งตบั สภาพดงักล่าวส่วนใหญ่เกิดจากภาวะ
ร้อนเกิน โดยสัญญาของชีวิตผูน้ั�นผลกัดนัพิษร้อนมากาํจดัหรือระบายที,ตบั สัญญาของชีวิตดูดนํ� า
จากลาํไส้ใหญ่มาดบัร้อนที,มากเกินทาํให้จึงทอ้งผูก และเมื,อชีวิตร้อนมาก ๆ ต่อเนื,องโดยไม่ไดรั้บ
การแกไ้ข สัญญาของชีวิตจะผลกัดนัสารหรือพลงังานร้อนไปที,นํ� าในร่างกาย แลว้ผลกัดนัออกจาก
ชีวติทางลาํไส้ใหญ่ทาํใหเ้กิดอาการทอ้งเสีย (ร้อนที,สุดตีกลบัเป็นเยน็) ร่างกายทาํงานตลอดเวลาโดย
หลกัวิทยาศาสตร์จะเกิดกรดและความร้อนขึ�น เมื,อขาดนํ� าชีวิตก็จะร้อน (เยน็ที,สุดตีกลบัเป็นร้อน) 
และเมื,อผูป่้วยไม่รู้ตน้เหตุก็จะใส่สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนในชีวิตตนเช่นเดิมเขา้ไปอีก สัญญาของชีวิตผูน้ั�น
ผลกัดนัพิษร้อนมากาํจดัหรือระบายที,ตบัอีก เมื,อร้อนมากสัญญาของชีวิตจะดูดนํ� าจากลาํไส้ใหญ่มา
ดบัร้อนที,มากเกินทาํให้จึงทอ้งผกู และเมื,อชีวิตร้อนมาก ๆ ต่อเนื,องโดยไม่ไดรั้บการแกไ้ข สัญญา
ของชีวิตจะผลกัดนัสารหรือพลงังานร้อนไปที,นํ� าในร่างกาย แล้วผลกัดนัออกจากชีวิตทาํให้เกิด
อาการทอ้งเสีย จึงเกิดทอ้งผกูทอ้งเสียสลบัไปมาเรื,อย ๆ จนสุดทา้ยก็พลงัชีวิตก็ผลิตเนื�อเยื,อใหม่เพิ,ม
มากขึ�นเรื,อย ๆ เพื,อใช้ผลิตพลงังานมาผลกัดนัพิษจาํนวนมากออกไปจึงเกิดเป็นเนื�องอกและมะเร็ง
ตบัในที,สุด 

 

ตัวอย่างกลไกการเกดิและการหายของโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัการแพทย์วถิีพทุธ  
ตวัอยา่งกลไกการเกิดและการหายของโรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ตามหลกัการแพทย์

วิถีพุทธ เช่น เมื,อมีสิ,งที,เป็นพิษหรืออนัตรายจากสารหรือพลงังานที,ร้อนเยน็ไม่สมดุลมาสัมผสักบั
เซลลเ์นื�อเยื,อของร่างกาย จะทาํใหเ้กิดการผลิตพลงังานของเซลล์เนื�อเยื,อ เกิดสภาพเกร็งแข็งคา้งของ
กลา้มเนื�ออยา่งอตัโนมติั เพื,อหนีหรือขบัพิษหรืออนัตรายนั�นออก จึงทาํให้เกิดอาการตึงแข็งเจ็บปวด
มึนชาตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย อนัเกิดจากเลือดลมไหลเวียนไม่ดี ถา้กลไกดงักล่าวเกิดบริเวณ
ศีรษะก็จะเกิดอาการหนา้มืดวิงเวียน ถา้พิษหรืออนัตรายระคายเซลล์ผิวหนงัก็เกิดผื,นคนั ถา้พิษหรือ
อนัตรายทาํลายเซลล์ก็เกิดการเปื, อยพุพอง ถา้เป็นพิษร้อนเกินเผานํ� าให้แห้งก็เกิดอาการแห้งเกรียม
ไหม ้แต่ถา้ร่างกายส่งเลือดส่งนํ�าเหลืองไปกาํจดัพิษบริเวณนั�นก็จะบวมแดง ถา้ร่างกายผลิตพลงังาน
เพื,อต่อสู้พิษหรือขบัพิษก็เกิดอาการร้อนหรือเป็นไข ้(ยกเวน้สภาพที,ตีกลบัไปกลบัมาก็ตอ้งแกไ้ขให้
ถูกตน้เหตุ และถูกสภาพร้อนเยน็ที,เป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั) ถา้เป็นพิษเยน็เกินทาํร้ายก็เกิดการเยน็ชาซีด 
บริเวณนั�นมกัจะเหี,ยว เพราะร่างกายจะเคลื,อนนํ� าออกจากบริเวณนั�น เพื,อลดความเยน็ เหมือนสภาพ
ตอนเราแช่มือเทา้ในนํ� าเยน็นาน ๆ มือเทา้ก็จะเหี,ยวผิดปกติ (ยกเวน้สภาพที,ตีกลบัไปกลบัมาก็ตอ้ง
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แกไ้ขใหถู้กตน้เหตุ และถูกสภาพร้อนเยน็ที,เป็นอยู ่ณ ปัจจุบนั) ดงันั�น ถา้เรามีวิธีการระบายสิ,งที,พิษ
ร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป สัญญาของชีวิตจะดูดสิ,งที,สมดุล
ร้อนเย็นไปเลี� ยง เปอรอกซิโซมของเซลล์เนื�อเยื,อและเลี� ยงส่วนประกอบต่าง ๆ ของเซลล์เนื�อเยื,อ  
ทาํให้เปอรอกซิโซมมีสมรรถภาพในการสลายพิษ และเซลล์เนื�อเยื,อต่าง ๆ จะมีสภาพปกติ ก็จะมี
กาํลงัมากขึ�นในการผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษดงักล่าวออกไปจากร่างกาย เมื,อพิษถูกกาํจดัออกจาก
ร่างกายจนทุเลาเบาบางลงหรือหมดไป พร้อมกบัการไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเนื�อก็
จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก และไม่มีพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลทาํลายร่างกาย จะทาํให้อาการปวดตึงแข็งมึนชา หนา้มืดวิงเวียน ผื,นคนั เปื, อยพุพอง บวม
แดงร้อนหรือไข้ หรืออาการเหี,ยวซีดเย็นชา ทุเลาหรือหายไป เมื,อปล่อยให้เกิดสภาพร้อนเย็น 
ไม่สมดุลนาน ๆ เซลลเ์นื�อเยื,อก็จะเสื,อมสภาพ ไม่สามารถทาํหนา้ที,ไดด้งัเดิม 

ถา้ร่างกายเกิดกลไกอตัโนมติัในการผลิตเซลล์เนื�อเยื,อใหม่ขึ�นมา เพื,อผลิตพลงังานในการ
ผลักดันพิษที,มีจาํนวนมากออกไป หรือแทนเนื�อเยื,อเดิมที,เสื, อมสภาพเสียหน้าที,ไป แต่พิษหรือ 
อนัตรายจากภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลยงัคงอยู ่เซลลเ์นื�อเยื,อใหม่ที,ผลิตขึ�นมานั�น ก็จะถูกทาํร้ายจากพิษ
หรืออนัตรายเดิมหรืออนัตรายที,มากกว่านั�น จึงเกิดสภาพเกร็งแข็งเสียหน้าที,เดิมแปะอยู่ตรงนั�น  
ถา้กลไกดงักล่าวเกิดขึ�นต่อเนื,องเรื,อย ๆ ก็จะสะสมเป็นเนื�องอกหรือมะเร็ง ประกอบกบัเม็ดเลือดขาว
ถูกพิษหรืออนัตรายดงักล่าวนั�นทาํร้ายจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุล พร้อม ๆ กบัเกิดสภาพเลือดลม
ไหลเวียนส่งอาหารและถ่ายเทของเสียไม่สะดวก เม็ดเลือดขาวก็จะเสื,อมสมรรถภาพไม่สามารถ
สลายเนื�องอกและมะเร็งได ้และเซลล์เนื�อเยื,อต่าง ๆ ก็อ่อนแอไม่สามารถผลิตพลงังานและไม่เกิด
รีเฟล็กซ์เพื,อขบัอนัตรายออกได ้เนื�องอกและมะเร็งก็จะขยายกระจายไปทั,ว เมื,อระบายพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลออกไป พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป กลา้มเนื�อก็จะคลายตวัเพราะไม่มีพิษจะตอ้ง
บีบออก ทาํให้เลือดลมไหลเวียนสะดวก เซลล์ทุกเซลล์ก็แข็งแรง รวมถึงเซลล์เม็ดเลือดขาวด้วย 
เพราะไดสิ้, งที,สมดุลร้อนเยน็มาสังเคราะห์ และไม่มีพิษร้อนเย็นไม่สมดุลทาํลาย เมื,อเนื�อเยื,อของ 
เนื�องอกหรือมะเร็งที,ชีวิตผลิตขึ�นมาช่วยขบัพิษ ไม่ไดใ้ชข้บัพิษแลว้ เพราะไม่มีพิษจะตอ้งขบัออกแลว้ 
ชีวิตก็จะสลายเนื�องอกหรือมะเร็งทิ�ง จึงสั,งให้เม็ดเลือดขาวที,แข็งแรง เพราะไดพ้ลงัสมดุลร้อนเยน็ 
ไปโอบและหลั,งนํ� าย่อยหรือเอ็นไซม์มาสลายเซลล์เนื�องอกหรือมะเร็ง (กลไกฟาโกไซโตซีส) 
กลา้มเนื�อที,แขง็แรงก็จะเกิดกลไกรีเฟล็กซ์ เกร็งตวัขบัเซลล์เนื�องอกหรือมะเร็ง ที,สลายโดยเม็ดเลือด
ขาวออกจากร่างกายตามช่องทางระบายพิษต่าง ๆ เช่น ทางหู ตา จมูก ปาก ผิวหนัง ปัสสาวะ 
อุจจาระหรืออวยัวะระบายพิษตามปกติของร่างกาย ก็จะทาํให้เซลล์เนื�องอกหรือมะเร็งเล็กลงหรือ
หายไป  
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โรคภูมิคุม้กนัทาํร้ายตวัเอง (เอสแอลอี) เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุลทาํลายเซลล์จน
เซลล์เกิดสภาพผิดปกติไปจากเดิม แต่ยงัไม่ถึงขั�นทาํให้เม็ดเลือดขาวเสื,อมสภาพ เม็ดเลือดขาวจึง
เขา้ใจผิดว่าเซลล์ที,ผิดรูปไปนั�นเป็นสิ, งแปลกปลอม เม็ดเลือดขาวจึงเขา้ไปทาํลาย จึงเกิดอาการ
ภูมิแพ ้ปวด และไม่สบายต่าง ๆ ดงันั�น ถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก พร้อมกบั
ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป เซลล์ของร่างกายก็จะอยูใ่นสภาพ
ปกติ เมด็เลือดขาวก็จะไม่ไปทาํลาย อาการของโรคเอสแอลอีก็จะทุเลาหรือหายไป 

การติดเชื�อโรค เมด็เลือดขาวนั�นมีหนา้ที,เขา้ไปโอบลอ้มสิ,งที,เป็นพิษ เชื�อโรค หรือเซลล์ที,
ผิดปกติ แล้วหลั,งเอนไซม์หรือนํ� าย่อยมาสลาย นักวิทยาศาสตร์เรียกกลไกดงักล่าวว่า ขบวนการ 
ฟาโกไซโตซีส ซึ, งขบวนการดงักล่าวจะเกิดพร้อม ๆ กนักบัการผลิตพลงังานของเซลล์เนื�อเยื,อมา
ผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษออกจากร่างกาย (รีเฟล็กซ์) เมื,อมีภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล ขบวนการ
ดงักล่าวจะเสียหาย ส่งผลให้ร่างกายไม่สามารถกาํจดัหรือตา้นทานเชื�อโรค ซึ, งมีอยู่ทั,วไปเป็นธรรมดา 
เชื�อโรคก็จะกินเซลล์ของร่างกายเราเป็นอาหาร จึงเกิดการติดเชื�อต่าง ๆ ในร่างกาย แต่ถา้ระบายพิษ
ร้อนเยน็ไม่สมดุลออกไป พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป 
เม็ดเลือดขาวก็จะแข็งแรง เพราะไม่ถูกพิษร้อนเย็นไม่สมดุลทาํลาย เม็ดเลือดขาวที,แข็งแรงก็จะ
ทาํลายเชื�อโรคไดดี้ ทาํใหก้ารติดเชื�อทุเลาหรือหายไป 

การมีนํ� าตาลหรือโปรตีนหรือไขมนัในเลือดสูง เกิดจากส่วนที,ทาํหน้าที,สลายนํ� าตาลให้
เป็นพลงังาน ไดแ้ก่ ส่วนประกอบของเซลล์ตบัอ่อน ซึ, งทาํหนา้ที,หลั,งฮอร์โมนอินซูลิน และส่วนที,
ทาํหน้าที,สลายสารอาหารให้เป็นพลงังาน ได้แก่ ไมโตคอนเดรียของเซลล์ทุกเซลล์เนื�อเยื,อของ
ร่างกาย เพราะไมโตคอนเดรียของเซลลเ์นื�อเยื,อนั�น ทาํหนา้ที,สลายคาร์โบไฮเดรท (ขา้ว แป้ง นํ� าตาล 
เผือก มนั) โปรตีน ไขมนัและกรดนิวคลีอิกให้เป็นพลงังาน ส่วนสําคญัดงักล่าวถูกภาวะร้อนเย็น 
ไม่สมดุลทาํลายสภาพเดิม จนเสียหน้าที,ในการสลายสารดงักล่าว จึงทาํให้สารดงักล่าวตกคา้งใน
เส้นเลือดหรือตกค้างตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายมากเกินปกติ ถ้าระบายพิษร้อนเย็นไม่สมดุล
ออกไปจากร่างกาย พร้อมกับใส่สิ, งที,สมดุลร้อนเย็นเขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเย็นไม่สมดุลเข้าไป 
ส่วนประกอบของเซลล์เนื�อเยื,อก็จะแข็งแรงทาํหนา้ที,ไดต้ามปกติ เพราะไม่ถูกพิษร้อนหรือเยน็เกิน
ทาํลาย เซลล์สามารถสลายสารอาหารให้เป็นพลงังานได ้ภาวะคาร์โบไฮเดรท (ขา้ว แป้ง นํ� าตาล 
เผอืก มนั) โปรตีน ไขมนั กรดนิวคลีอิค ส่วนเกินสะสมในร่างกายก็จะลดลงหรือหายไป 

การเกิดภาวะความดนัโลหิตสูง เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล (ส่วนใหญ่เกิดจากพิษ
ร้อนเกิน รองลงมาเกิดจากร้อนเยน็พนักนั และเยน็เกิน ตามลาํดบั) โดยเฉพาะถา้พิษดงักล่าวมีมาก
ในอวยัวะระบบไหลเวียนเลือด ทาํให้หัวใจเกิดการบีบเกร็งตวัอย่างแรงโดยอตัโนมติั เพื,อขบัพิษ
ดังกล่าวออกไปจากร่างกาย จึงเกิดภาวะความดันโลหิตสูงขึ� น ดังนั�นถ้าเรามีวิธีการระบายพิษ 
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ร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก พร้อมกบัใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป 
กลา้มเนื�อหวัใจก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งบีบเกร็งตวัขบัพิษออก ภาวะความดนัโลหิตสูงก็จะทุเลา
หรือหายไป 

ส่วนการเกิดภาวะความดันโลหิตตํ,า เกิดจากการมีพิษร้อนเย็นไม่สมดุล (สมัยก่อน
ประมาณ 30 ปียอ้นหลงั ส่วนใหญ่เกิดจากพิษเยน็เกิน แต่ปัจจุบนัส่วนใหญ่เกิดจากพิษร้อนจนถึงขั�น
มีภาวะตีกลบัทาํให้เกิดความดนัโลหิตตํ,า รองลงมาเกิดจากร้อนเยน็พนักนั และเยน็เกินตามลาํดบั) 
โดยเฉพาะถา้พิษดงักล่าวมีมากในอวยัวะระบบไหลเวียนเลือด จนทาํลายสมรรถภาพในการบีบตวั
ของหวัใจ หรือหวัใจอ่อนแรงลง จึงเกิดภาวะความดนัโลหิตตํ,า ดงันั�นถา้เรามีวิธีการระบายพิษร้อน
เยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ, งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กล้ามเนื�อ
หัวใจไม่ถูกทาํร้ายจากพิษร้อนเย็นไม่สมดุล หัวใจก็จะมีกาํลังบีบตวัแรงขึ� น ความดันโลหิตจึง
เพิ,มขึ�นสู่ภาวะปกติ  

การเป็นไตวาย เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล อาจเป็นพิษของสารหรือพลงังานที,มี
ฤทธิl ร้อนเกิน หรือร้อนเยน็พนักนั หรือเยน็เกินก็ได ้ตกคา้งอยูที่,บริเวณไต เมื,อพิษมีมากเกินจนทาํให ้
กลา้มเนื�อไตเกิดการเกร็งตวัคา้งและผลิตพลงังานมาดนัพิษออก ทาํให้เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก 
และเนื�อเยื,อของไตผดิโครงสร้างโครงรูป ผิดอุณหภูมิ ส่งผลให้ไตเสียหนา้ที, ไตเสื,อม ไตวาย ดงันั�น 
ถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเนื�อไตก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษออก 
ทาํใหเ้ลือดลมไหลเวยีนสะดวก พลงัชีวติจะดูดสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ไปดบัพิษที,ไตและ
หล่อเลี� ยงไต ไตก็จะฟื� นกลบัมาทาํงานได้ดีขึ�นจนเขา้สู่ปกติได้เป็นลาํดบั ตามประสิทธิภาพของ
สมดุลร้อนเยน็และพลงัชีวติ  

การเป็นหอบหืดหรือนอนกรน เกิดจากการมีพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล คา้งอยู่ที,บริเวณปอด
และหลอดลม ทาํให้กลา้มเนื�อปอดและหลอดลมผลิตพลงังานและเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) เพื,อขบัพิษ  
ถา้พิษมีมากเกินจนไม่สามารถขบัออกไดห้มด กลา้มเนื�อปอดและหลอดลมจะเกิดการเกร็งตวัคา้ง  

ทาํใหเ้ลือดลมไหลเวยีนไม่สะดวก จึงเกิดอาการหอบหืดหรือนอนกรน เพราะร่างกายตอ้งการอากาศ
บริสุทธิl ที,มากและตอ้งการระบายอากาศเสียออกให้มาก ดงันั�น ถา้เรามีวิธีการระบายพิษร้อนเย็น 
ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป กลา้มเนื�อปอด
และหลอดลมก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษออก ทาํให้เลือด
ลมไหลเวยีนสะดวก อาการหอบหืดหรือนอนกรนก็จะทุเลาหรือหายไป 

การเกิดนิ,วตามอวยัวะต่าง ๆ เช่น ถุงนํ� าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ เป็นตน้ เกิดจากภาวะ 
ร้อนเยน็ไม่สมดุลไดท้ั�ง 3 แบบ คือร้อนเกิน เยน็เกิน (ตีกลบัเป็นร้อน) หรือร้อนเยน็พนักนั (ตีกลบั
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เป็นร้อน) สัญญาของชีวติดูดนํ�าจากอวยัวะต่าง ๆ กลบัไปดบัร้อนที,มากเกินในอวยัวะที,ร้อนเกินของ
ร่างกาย ทาํให้ถุงนํ� าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ หรืออวยัวะบางส่วน มีนํ� าน้อยลง ทาํให้สารต่าง ๆ  
เกาะกลุ่มกนัเป็นกอ้นนิ,ว ดงันั�น ถา้เรามีวิธีการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุล
ร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป ก็จะทาํให้นํ� าในร่างกายไม่ถูกดูดกลบัมาดบัร้อน
ที,มากเกินตามอวยัวะต่าง ๆ ทาํให้ถุงนํ� าดี ไต กระเพาะปัสสาวะ หรือบางอวยัวะที,ก่อนหน้านี� มีนํ� า
น้อยเกิน ก็จะมีนํ� ามากขึ�น และเมื,อร่างกายเย็นลงสัญญาของชีวิตก็จะเคลื,อนนํ� าออกจากร่างกาย 
ได้มาก นิ,วใหม่ก็จะไม่เกิด ส่วนนิ,วเก่าก็จะถูกพลงังานในร่างกายและพลังงานอื,น ๆ ที,มีอยู่ใน
ธรรมชาติเคลื,อนกระทบ รวมทั�งถูกนํ� าไหลผา่นเซาะนิ,ว ทาํให้นิ,วค่อย ๆ สลายเล็กลงไปเรื,อย ๆ และถูก
ขบัออกในที,สุด 

การเป็นหวดั มีนํ� ามูก เสลด ไอ จาม เกิดจากภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล ระคายบริเวณปอด 
หลอดลมหรือเยื,อบุจมูก ร่างกายก็จะส่งนํ� าไปดบัความระคาย จึงเกิดนํ� ามูกหรือเสลด ถา้กลา้มเนื�อ
ผลิตพลงังานมาผลกัดนัและกระตุกเกร็งตวัอยา่งแรง เพื,อขบันํ�ามูกเสลดหรือขบัพิษร้อนเยน็ ก็จะเกิด
อาการไอจาม ดงันั�นถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป 
ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไป ร่างกายก็ไม่ตอ้งส่งนํ� าไปดบัความระคาย นํ� ามูกหรือเสลดก็จะ
หายไป กลา้มเนื�อก็จะคลายตวั เพราะไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนักระตุกบีบเกร็งตวัขบัพิษออก 
อาการไอจามก็จะทุเลาหรือหายไป 

ไธรอยด์เป็นพิษ เกิดจากภาวะร้อนเย็นไม่สมดุล จนทาํให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกายตอ้ง
ผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษดงักล่าว พลงัชีวิตจึงสั,งให้ต่อมไธรอยด์หลั,งฮอร์โมน 
ไธรอยดอ์อกมามากเกินปกติ เพื,อกระตุน้ให้เซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย เกิดขบวนการเผาผลาญอาหาร 
เพื,อผลิตพลงังานมาขบัพิษออกจากร่างกาย เมื,อเซลล์เผาผลาญอาหารมากเกินปกติ ก็จะยิ,งเกิดของ
เสียค้างในร่างกายมากกว่าปกติ ประกอบกับพิษร้อนเย็นไม่สมดุลนั�นไม่ได้ถูกกาํจดัออก เซลล์
ร่างกายก็จะเสียพลงัในการขบัพิษและเสื,อมโทรมเร็วกว่าปกติ เป็นวงจรซํ� าอยู่อย่างนี�  ทาํให้เกิด
อาการไธรอยด์เป็นพิษ เช่น อ่อนเพลีย ใจสั,น ตกใจง่าย กินมากแต่ผอม เป็นตน้ ถา้พิษระบายออก
ทางตามาก ตาจะแห้งแสบหรือปวดตา ถ้าเซลล์เนื�อเยื,อของตาและรอบ ๆ ลูกตาผลิตพลงังานมา
ผลกัดนัและเกร็งตวั (รีเฟล็กซ์) ขบัพิษออกจากลูกตา ลูกตาจะถูกดนัออกมานอกเบา้ เป็นตน้ ดงันั�น
ถา้เรามีวธีิการระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลนั�นออก ใส่สิ,งที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไป ไม่เพิ,มพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลเขา้ไป เมื,อไม่มีพิษ เซลล์ของร่างกายก็ไม่ตอ้งผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวัขบัพิษ
ดงักล่าว สัญญาของชีวติจะสั,งเซลลเ์นื�อเยื,อใหค้ลายการผลกัดนัและคลายการบีบตวั ลูกตาจึงกลบัมา
อยูใ่นสภาพปกติ สัญญาของชีวติจะสั,งให้ต่อมไธรอยด์ลดการหลั,งฮอร์โมนออกมามากเกิน ให้หลั,ง
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ออกมาพอดีตามปกติที,ชีวิตตอ้งการ (เมื,ออยู่ในสภาพที,สมดุลร้อนเย็น) โรคและอาการไธรอยด ์
เป็นพิษก็จะทุเลาหรือหายไป  

อาการเจบ็ป่วยอื,น ๆ ก็เกิดจากสาเหตุและกลไกทาํนองเดียวกนั 
 

วธีิวนิิจฉัยภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล 
จากกลไกของการเกิดอาการต่าง ๆ เมื,อมีภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุล จะเห็นไดว้า่ บางครั� งก็จะ

ออกอาการตามอาการเด่น บางครั� งก็ออกอาการไม่ตรงตามอาการเด่น แต่อาการและภาวะร้อนเยน็
ไม่สมดุลสามารถจะตีกลบัไปกลบัมาได้ ทาํให้ผูที้,ไม่รู้สัจจะแทก้็ยากที,จะวินิจฉัยไดผู้ว้ิจยัพบว่า
แทจ้ริงแลว้ความเจ็บป่วยมีแค่ 3 ภาวะเท่านั�น คือ ร้อนเกิน เยน็เกิน และร้อนเยน็เกิดขึ�นพร้อมกนั 
(ร้อนเยน็พนักนั) ส่วนอาการเยน็หลอกหรือร้อนหลอกนั�น สาเหตุก็เกิดจากสาเหตุใดสาเหตุหนึ,งใน 
3 ภาวะนั�นเอง 

การวินิจฉยัโดยอาการเด่นนั�น โดยเฉลี,ยจะถูกตอ้งประมาณร้อยละ 80 มีโอกาสพลาดได้
ประมาณร้อยละ 20 ส่วนการวินิจฉัยที,ไม่พลาดเลย คือ ใช้อาการหลัก เพราะใช้คาํตรัสของ
พระพุทธเจา้ ซึ, งเป็นจริงตลอดกาลไม่มีผูใ้ดลบลา้งได ้(อกาลิโก) สามารถพิสูจน์ได ้(เอหิปัสสิโก) 
คือการใช้หลกัในพระไตรปิฎก สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร,อนายุสสสูตร, กกจูปมสูตร, 
จูฬกมัมวิภงัคสูตร และทณัฑวรรคที,10 สังเคราะห์ร่วมกนั รายละเอียดที,พระพุทธเจา้ตรัสเกี,ยวกบั
สุขภาพไว ้ดงันี�  

“เป็นผูมี้อาพาธน้อยมีทุกข์น้อย ประกอบดว้ยเตโชธาตุ อนัมีวิบาก เสมอกนั ไม่เย็นนัก  
ไม่ร้อนนกั เป็นอยา่งกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ”  (ที.ปา.11/293) จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ 
การปรับสมดุลร้อนเยน็ จะทาํให้มีโรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลให้สภาพร่างกายพร้อมที,จะประกอบ
ความเพียร ซึ, งก็คือร่างกายที,แขง็แรงนั�นเอง  

ประเด็นสมดุลร้อนเย็นนั�น สัมพนัธ์กับสิ, งที,พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทาํให้เกิดสุข  
(ความแข็งแรงหรือประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรืออทุกขมสุขเวทนา 
ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ� า) 1 ลม 
(ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกัน (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1  
เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน ดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อน
หนาวต่าง ๆ ดว้ยสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเยน็ ทั�งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต (นามธรรม) ถา้ไม่สมดุลร้อน
เยน็ก็จะทาํใหเ้กิดทุกขเวทนา (เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํใหเ้กิดสุขเวทนา (แขง็แรง) 

การปรับสมดุลร้อนเยน็ทั�งกายใจนั�น สัมพนัธ์กบัขอ้ความที,วา่ “สมยัหนึ,งพระผูมี้พระภาค
ประทบัอยูณ่พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั�นแล
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ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั� งนั�นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระ
ภาคถึงที,ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาคแลว้นั,ง ณ ที,ควรส่วนขา้งหนึ, ง ครั� นแลว้ ไดก้ราบทูล
พระผูมี้พระภาคว่า ข้าแต่พระองค์ผู ้เจริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไข้หนัก  
ขอประทานพระวโรกาสขอพระผูมี้พระภาค ได้โปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี,ยมท่านพระคิริมานนท์
ยงัที,อยู่เถิด พระเจา้ขา้ฯ พระผูมี้พระภาคตรัสว่าดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา  
10 ประการ แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ที,อาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนั เพราะ
ไดฟั้งสัญญา 10 ประการนั�น เป็นฐานะที,จะมีได ้สัญญา 10 ประการเป็นไฉนคือ อนิจจสัญญา 1 
อนตัตสัญญา 1 อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพ
โลเกอนภิรตสัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1 ฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี�  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไม้ก็ดี อยู่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดังนี� ว่า รูปไม่เที,ยง เวทนาไม่เที,ยง สัญญา 
ไม่เที,ยง สังขารทั�งหลายไม่เที,ยง วิญญาณไม่เที,ยง ย่อมพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงใน
อุปาทานขนัธ์ 5 เหล่านี�ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ” (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี� อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� วา่จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลิ,นเป็นอนตัตา ลิ�นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ย่อมพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั�งหลายทั�งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี�ดว้ยประการอยา่งนี�  ดูกร
อานนท ์นี� เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  ยอ่มพิจารณาเห็น
กายนี�นั,นแล เบื�องบนแต่พื�นเทา้ขึ�นไป เบื�องตํ,าแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุ้มอยูโ่ดยรอบเต็มดว้ยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ วา่ ในกายนี� มีผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เนื�อ เอ็น กระดูก เยื,อในกระดูก มา้ม 
เนื�อ หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ นอ้ยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื,อ 
มนัขน้ นํ�าตา เปลวมนั นํ�าลาย นํ�ามูก ไขขอ้ มูตร ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี�
ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อสุภสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี�อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่,
โคนไมก้็ดี อยู ่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย ่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว ่า กายนี� มีทุกข์มากมีโทษมาก 
เพราะฉะนั�นอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึ�นในกายนี� คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ�น โรคกาย โรคศีรษะ 
โรคที,ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไขห้วดั โรคไขพ้ิษ โรคไขเ้ซื,องซึม โรคในทอ้ง 
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื� อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบา้หมู 
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โรคหิดเปื, อย โรคหิดดา้น โรคคุดทะราดหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด 
โรคเบาหวาน โรคเริมโรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 
อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไขส้ันนิบาต อาพาธอนัเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอนัเกิดแต่การ
บริหารไม่สมํ,าเสมอ อาพาธอนัเกิดแต่ความเพียรเกินกาํลงั อาพาธอนัเกิดแต่วิบากของกรรม  
ความหนาว ความร้อน ความหิวความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นโทษในกายนี�ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ อาทีนวสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งกามวิตกอนัเกิดขึ� นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ, งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ�นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ�นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ, งวิหิงสา
วิตกอนัเกิดขึ�นแล้ว ย่อมไม่ยินดี ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ�นไป ย่อมให้ถึงความไม่มี  
ซึ, งอกุศลธรรมทั�งหลายอนัชั,วชา้อนัเกิดขึ�นแลว้ ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่ปหานสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.
2460) 

“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี� อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นที,สาํรอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข ์ดูกรอานนทนี์� เรียกวา่วิราคสัญญาฯ” 
(องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี�  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที,
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ ธรรมชาตินั,นสงบธรรมชาตินั,นประณีต 
คือธรรมเป็นที,ระงบัสังขารทั�งปวง ธรรมเป็นที,สละคืนอุปธิทั�งปวง ธรรมเป็นที,สิ�นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นที,ดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที,ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี� เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั�งมั,นถือมั,นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมั,น
ดูกรอานนท ์นี� เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี�   
ยอ่มอึดอดั ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สังขารทั�งปวง ดูกรอานนท์ นี� เรียกวา่ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 
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“ดูกรอานนท ์อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี� อยูใ่นป่าก็ดีอยู่ที,
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นั,งคูบ้ลัลงัก์ตั�งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมื,อหายใจออกยาวก็รู้ชดัวา่หายใจออกยาวหรือเมื,อหายใจเขา้ยาวก็
รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาว เมื,อหายใจออกสั� นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั� นหรือเมื,อหายใจเขา้สั� นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั�น ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั�งปวงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั�งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่า
จกัระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้
จิตหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกักาํหนดรู้จิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บนัเทิงหายใจเขา้  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�งจิตใหม้ั,นหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั�ง
จิตให้มั,นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจออก  
ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื�องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที,ยงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ยอ่มศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี�
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ถา้เธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา 10 ประการนี� แก่คิริมานนทภิกษุไซร้ 
ข้อที,อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี�   
เป็นฐานะที,จะมีไดฯ้ ลาํดบันั�นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี�  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัที,อยู่ ครั� นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั� งนั�นแล อาพาธนั�นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
ฟังสัญญา 10 ประการนี�  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั�น ก็แลอาพาธนั�นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั�นแลฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสหลกัปฏิบติัที,เป็นตน้เหตุใหอ้ายยุนื 7 ประการ ไดแ้ก่ 1) เป็นผูท้าํความ
สบายแก่ตนเอง 2) รู้จกัประมาณในสิ,งที,สบาย 3) บริโภคสิ,งที,ยอ่ยง่าย 4) เที,ยวในกาละอนัสมควร  
5) ประพฤติเพียงดงัพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ใหอ้ายสุั�น ก็ตรงกนัขา้ม (องฺ.สตฺตก.22/125-126) 
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พระพุทธเจ้าได้ตรัสตัวชี� วดัของการมีสุขภาพที,ดี 5 ข้อ ดังนี�  1) ความเจ็บป่วยน้อย  
2) ความลาํบากกายนอ้ย 3) เบากาย 4) มีกาํลงั 5) เป็นอยูผ่าสุก (ม.มู.12/265) 

พระพุทธเจา้ไดต้รัสเหตุแห่งการมีอายุยืน อายุสั�น มีโรคมาก มีโรคนอ้ย ดงันี�  “ดูกรมาณพ 
บุคคลบางคนในโลกนี� จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มักทําชีวิตสัตว์ให้ตกล่วง เป็นคน
เหี� ยมโหด มีมือเปื� อนเลือดหมกมุ่นในการประหตัประหาร ไม่เอน็ดูในเหล่าสัตวมี์ชีวิต … จะเป็นคน

มีอายุสั<น ... ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม ละปาณาติบาตแล้ว 

เป็นผู้เว้นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือวิธีที, เบียดเบียน) ได ้ 
มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ดว้ยความเกื�อกูลในสรรพสัตวแ์ละภูตอยู่ ... จะเป็นคนมี 

อายุยนื ... บุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูมี้ปรกติ เบียดเบียนสัตว์ (ทาํให้
ตนเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย)  
ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือวิธีการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมี

โรคมาก . ..  ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี� จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู ้มีปรกติ  
ไม่เบียดเบียนสัตว์ (ไม่ทาํให้ตนเอง คนอื,น หรือสัตว์อื,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน  
ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชา
หรือวธีิการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมีโรคน้อย ....” (ม.อุ.14/582 - 585)  

พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึงการปฏิบติัเพื,อให้เกิดความผาสุกวา่ “ผูใ้ดแสวงหาความสุขเพื,อตน
ยอ่มไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งหลาย (การไม่ทาํให้ตนเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย)” (ข.ุข.ุ25/20) 

เมื,อใช้หลักการในพระไตรปิฎก สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร, อนายุสสสูตร,  
กกจูปมสูตร, จูฬกมัมวภิงัคสูตร และทณัฑวรรคที, 10 มาสังเคราะห์ร่วมกนั จะได้อาการหลัก ซึ�งเป็น

การวนิิจฉัยที�ถูกต้องไม่ผดิพลาดเลย คือ การใช้สิ�งต่าง ๆ มาปรับสมดุลร้อนเยน็ ทั<งด้านรูปธรรมและ

นามธรรม (สังคีติสูตร สิวกสูตร และอาพาธสูตร) ปรับไปสู่จุดที,ไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งปวง คือไม่ทาํ
ใหต้วัเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น เกิดสภาพทุกข ์ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ลม้ตาย (จูฬกมัมวิภงัคสูตร 
และทณัฑวรรคที, 10) คือ ทาํให้มีสภาพ สุข สบาย (เจ็บป่วยน้อย ลําบากกายน้อย) เบากาย มีกําลัง 

(อนายสุสสูตร และกกจูปมสูตร) จะทาํให้โรคน้อยลงและอายุยนื  

ส่วนการใช้สิ�งต่าง ๆ ทั<งด้านรูปธรรมและนามธรรม มาทาํให้เกิดร้อนเย็นไม่สมดุล (สังคีติ
สูตร สิวกสูตรและอาพาธสูตร) ทาํให้ตวัเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น เกิดสภาพทุกข ์ทรมาน เดือดร้อน 
ไม่สบาย บาดเจ็บ ลม้ตาย เป็นการเบียดเบียน (จูฬกมัมวิภงัคสูตร และทณัฑวรรคที,10) คือทาํให้มี
สภาพ ไม่สุข ไม่สบาย (เจ็บป่วยมาก ลําบากกายมาก) หนักกาย ไม่มีกําลัง และอ่อนเพลีย (อนายุสส
สูตร และกกจูปมสูตร) จะทาํให้มีโรคมากและอายุสั<น 
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ดังนั<น ไม่ว่าผู้ใดจะมีอาการเจ็บป่วยใด ๆ ก็สามารถวินิจฉัยสภาพความเจ็บป่วยเป็น  

3 ภาวะ คือ 

อาการหลักของภาวะร้อนเกิน (อาการที�ถูกต้อง) เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหารหรือ
สมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนแล้วรู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (อ่อนเพลียหนักตวั)  
เมื,อกระทบอากาศเย็น อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ, งที,มีฤทธิl เย็นแล้วรู้สึกสบายเบากายมีกําลัง 
หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แกไ้ขด้วยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

อาการหลักของภาวะเย็นเกิน (อาการที�ถูกต้อง) เมื,อกระทบอากาศเย็น อาหารหรือ
สมุนไพรฤทธิl หรือสิ, งที,มีฤทธิl เย็นแล้วรู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลัง (หนักตวัอ่อนเพลีย)  
เมื,อกระทบอากาศร้อน อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือ 
ไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แกไ้ขดว้ยการใชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อน ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เท่าที,รู้สึกสุข
สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

อาการหลักของภาวะร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ<นพร้อมกัน (ร้อนเย็นพันกัน) (อาการที�

ถูกต้อง) กระทบสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนอยา่งเดียว ก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) 
กระทบสิ,งที,มีฤทธิl เย็นอย่างเดียวก็รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั (หนกัตวัอ่อนเพลีย) แต่เมื,อ
กระทบทั�งสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนและเย็นผสมกนัแลว้รู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากาย 
มีกาํลงั แกไ้ขดว้ยการใช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนั เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือ 
ไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั 

โดยสังเกตตนเองจากการกระทบอากาศร้อนหรือเย็น อาหารหรือสมุนไพรหรือสิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อนหรือเยน็ หรือร้อนเยน็ผสมกนั อาจใช้นํ� าทดสอบก็ได ้(นํ� าธรรมดาหรือนํ� าเยน็มีฤทธิl เย็น 
นํ� าอุ่นไม่จดัมีฤทธิl ร้อนเย็นผสมกัน นํ� าอุ่นจัดมีฤทธิl ร้อน) โดยสัมผสัประมาณ 5-10 นาที หรือ
ยาวนานกว่านั�น แลว้สังเกตตนเองว่าเกิดความรู้สึกสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากาย 
มีกาํลงั หรือไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั ถา้สบายเบากายมีกาํลงัหรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดง
ว่าสิ,งนั�นหรือสภาพนั�นทาํให้เกิดสมดุลร้อนเย็น จะช่วยให้โรคภยัไขเ้จ็บลดน้อยลง แข็งแรง และ 
อายยุนื ก็ควรอาศยัสิ,งนั�น ณ เวลานั�น แต่ถา้ไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัแสดงวา่สิ,งนั�นหรือสภาพนั�น 
ไม่สมดุลร้อนเยน็จะทาํให้เกิดโรคภยัไขเ้จ็บมากขึ�น อ่อนแอ และอายุสั� น ควรลดละเลิกสิ,งนั�น ณ 
เวลานั�น สาํหรับ ณ เวลาอื,น ที,สภาพชีวติเปลี,ยนไปจากเดิม อนัเกิดจากเหตุปัจจยัต่าง ๆ ที,เกิดในชีวิต
เราหรือที,เขา้มากระทบกบัชีวติเรา เช่น อากาศ (ในพระไตรปิฎก “สิวกสูตร” พระพุทธเจา้ระบุชดัวา่
ฤดูมีผลต่อสุขภาพ เราสามารถดูอาการของชีวิตเราเมื,อกระทบฤดูหรือสภาพอากาศต่าง ๆ) กิจกรรม
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การงาน หรือเหตุการณ์ต่าง ๆ เป็นตน้ เราก็ปรับเปลี,ยนสิ,งที,มาใช้ปรับสมดุลร้อนเย็นให้เรารู้สึก
สบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั  

การตรวจสอบวา่สิ,งนั�น ๆ เป็นประโยชน์ (ถูกกนั) หรือเป็นโทษ (ไม่ถูกกนั) กบัชีวิตของผู ้
นั�น ณ เวลานั�น สามารถตรวจสอบไดด้ว้ยการทดลองกาํลงั เมื,อผูน้ั�นสัมผสักบัสิ,งนั�น ๆ เช่น ให้ผูที้,
ต้องการทดสอบว่าสิ, งนั� นเป็นประโยชน์ (ถูกกัน) กับตนหรือไม่ สัมผ ัสกับสิ, งนั� น แล้วเอา
นิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี�ขา้งใดขา้งหนึ,งชนกนัให้เป็นลกัษณะวงกลม หรือวงแหวน เกร็งให้แน่น (ภาพ
ที, 31) จากนั�นให้อีกคนหนึ,งสอดนิ�วชี� ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลมดงักล่าว จากดา้นหนา้ของผูส้อด
นิ�วโคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ แลว้ออกแรงดึงงา้งให้นิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี� แยกออกจากกนั คน
ที, เกร็งนิ�วหัวแม่มือกับนิ�วชี� ให้เป็นวงกลมกับคนที,ใช้นิ� วชี� ทั� งสองง้างออก จะต้องออกแรง
พอประมาณ ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครั� ง (ภาพที, 32) เปรียบเทียบกบัการ
ไม่สัมผสัสิ,งนั�น ณ เวลานั�น กรณีใดมีกาํลงัมากกวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่สิ,งนั�นเป็นประโยชน์ 
(ถูกกนั) กบัชีวิตของผูน้ั�น ณ เวลานั�น ส่วนกรณีใดมีกาํลงัน้อยกว่าในการตา้นแรงงา้ง แสดงว่าสิ,ง
นั�นเป็นโทษ (ไม่ถูกกนั) กบัชีวติของผูน้ั�น ณ เวลานั�น  

 

 
ภาพที, 31  ผูที้,ตอ้งการทดสอบว่าสิ,งใด ๆ นั�นเป็นประโยชน์ (ถูกกนั) กบัตนหรือไม่ ให้สัมผสักบั 

สิ,งนั�น แลว้เอานิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี�ขา้งใดขา้งหนึ,งชนกนัใหเ้ป็นลกัษณะวงกลม เกร็งใหแ้น่น  
ที,มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 23 และ 28) 
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ภาพที, 32 ให้อีกคนหนึ, งสอดนิ�วชี� ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลมดงักล่าวจากดา้นหน้าของผูส้อดนิ�ว

โคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ แลว้ออกแรงดึงง้างให้นิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� แยกออก 
จากกนั คนที,เกร็งนิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลมกบัคนที,ใช้นิ�วชี� ทั�งสองง้างออก 
จะตอ้งออกแรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณใหเ้ท่าเดิมทุกครั� ง 

ที,มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 28) 
การตรวจสอบกรณีผูน้ั� นเป็นอัมพาตหรือไม่มีกําลังหรือไม่ต้องการเกร็งด้วยตนเอง  

ให้ผูน้ั�น สัมผสักบัสิ,งที,ตอ้งการทดสอบ แลว้ให้คนหนึ, งสัมผสักบัผูน้ั�นอาจสัมผสัโดยตรงหรือจบั
โลหะสัมผสัก็ได้ จากนั�นเอานิ�วหัวแม่มือกับนิ�วชี� ข้างใดขา้งหนึ, งชนกนัให้เป็นลักษณะวงกลม  
เกร็งให้แน่น แล้วให้อีกคนหนึ, งสอดนิ�วชี� ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลมดงักล่าวจากดา้นหน้าของผู ้
สอดนิ�วโคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ จากนั�นออกแรงดึงง้างให้นิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� แยกออก 
จากกนั คนที,เกร็งนิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลม กบัคนที,ใชนิ้�วชี� ทั�งสองงา้งออก จะตอ้งออก
แรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครั� ง เปรียบเทียบกบัการไม่สัมผสัสิ,งนั�น ณ 
เวลานั� น กรณีใดที,การเกร็งนิ�วเป็นวงกลมมีกําลังมากกว่าในต้านแรงง้าง แสดงว่าสิ, งนั� นเป็น
ประโยชน์ (ถูกกนั) กบัชีวิตของผูน้ั�น ณ เวลานั�น ส่วนกรณีใดที,การเกร็งนิ�วเป็นวงกลมมีกาํลงันอ้ย
กวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่สิ,งนั�นเป็นโทษ (ไม่ถูกกนั) กบัชีวติของผูน้ั�น ณ เวลานั�น 

การตรวจสอบวา่ผูใ้ดมีโรคหรือความไม่สมดุลของร่างกาย ณ อวยัวะใด ก็สามารทดสอบ
ดว้ยการให้คนหนึ,งสัมผสักบัผูน้ั�นอาจสัมผสัโดยตรงหรือจบัโลหะสัมผสัก็ได ้โดยสัมผสัผิวหนงัที,
ตรงตามอวยัวะที,ตอ้งการทดสอบ (สัมผสัผา่นผา้ได)้ จากนั�นเอานิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี�ขา้งใดขา้งหนึ,ง
ชนกนัใหเ้ป็นลกัษณะวงกลม เกร็งให้แน่น แลว้ให้อีกคนหนึ,งสอดนิ�วชี�ทั�งสองขา้งเขา้ไปในวงกลม
ดงักล่าวจากดา้นหน้าของผูส้อดนิ�วโคง้เขา้มาหาตวัเองเหมือนตะขอ จากนั�นออกแรงดึงงา้งให้นิ�ว 
หวัแม่มือกบันิ�วชี� แยกออกจากกนั คนที,เกร็งนิ�วหวัแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลมกบัคนที,ใชนิ้�วชี� ทั�ง
สองงา้งออก จะตอ้งออกแรง ไม่แรงเกิน ไม่เบาเกิน โดยประมาณให้เท่าเดิมทุกครั� ง เมื,อเปรียบเทียบ
กบัการต้านแรงง้างในขณะที,ไม่สัมผสัจุดนั�น ๆ ณ เวลานั�น ผูเ้กร็งนิ�วหัวแม่มือกับนิ�วชี� ให้เป็น
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วงกลมสัมผสัจุดใดที,แรงเกร็งนิ�วมีกาํลงันอ้ยกวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่อวยัวะภายในที,ตรงกบั
จุดนั�นมีโรคหรือความไม่สมดุล ณ เวลานั�น ส่วนผูเ้กร็งนิ�วหัวแม่มือกบันิ�วชี� ให้เป็นวงกลมสัมผสั 
จุดใดที,การเกร็งนิ�วมีกาํลงัที,มากกวา่ในการตา้นแรงงา้ง แสดงวา่อวยัวะภายในที,ตรงกบัจุดนั�นแข็งแรง
หรือมีความสมดุลดี ณ เวลานั�น 

 

 
ภาพที, 33 การตรวจสอบโรคหรือความไม่สมดุลของร่างกาย ดว้ยการให้คนหนึ,งสัมผสักบัผูที้,มีโรค 

หรือความไม่สมดุลของร่างกาย ณ อวยัวะใด โดยสัมผสัผิวหนังที,ตรงตามอวยัวะที,
ตอ้งการทดสอบโดยสัมผสัผา่นผา้ (เสื�อ) ของผูน้ั�น ๆ 

ที,มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน. ภาพถ่าย. 2558, มิถุนายน 28) 
การทดสอบโดยใชแ้รงตา้นดว้ยเทคนิคอื,น ๆ ก็สามารถทดสอบกาํลงัไดเ้ช่นเดียวกนั เช่น 

การยื,นแขนออกแลว้ออกแรงตา้นโดยให้อีกคนหนึ, งกดแขนลง หรือยืนแยกขาพอประมาณแลว้ให้
อีกหนึ,งคนดึงแขนลงขา้งตวั เพื,อทดสอบแรงตา้น เป็นตน้ 

ซึ, งผูว้ิจ ัยพบว่า ความรู้สึกสบายเบากายมีกําลังหรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลัง หรือ 
ไม่สบายอ่อนเพลียหนักตวัที,มีผลมากที,สุดต่อสุขภาพ และตรวจวดัได้เร็วที,สุด คือ การมีกําลัง

หรือไม่มีกาํลงั และการเบาตัวหรือหนักตัว สอดคลอ้งกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “วิมุติหรือความหลุด
พน้จากทุกข์ เป็นกาํลงั” (ที.ปา.11/50) เมื,อมีกาํลงัจะคานแรงดึงดูดของโลกได้ ทาํให้รู้สึกเบาตวั  
ถา้ชีวติไดรั้บสารหรือพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวติจะนาํไปสังเคราะห์เป็นพลงัของชีวิต
และดูดดึงมาสังเคราะห์เป็นรูปร่างที,ปกติแข็งแรง ชีวิตจึงมีกาํลงัและเบาตวั ตรงกนัขา้ม ถ้าชีวิต
ได้รับสารหรือพลังงานที,ไม่สมดุลร้อนเย็น สัญญาของชีวิตจะผลักขบัสิ, งนั�นออกจากชีวิตหรือ
สังเคราะห์เป็นสภาพผดิปกติในร่างกาย เมื,อเสียพลงัในการขบัสิ,งนั�นออกจากชีวติ พลงัของชีวิตก็จะ
ลดลง เกิดอาการกาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั หรืออาการไม่สบายต่าง ๆ เช่น ในขณะที,เป็นไข ้เป็น
สภาพที,ชีวิตมีพลังความร้อนที,มากเกิน ชีวิตจะผลักดันสิ, งที,มีฤทธิl ร้อนออก มักจะเหม็นข้าว  
เหมน็กระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไปมกัจะผะอืดผะอม กาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั 
อาจอาเจียนหรือถ่ายออก เพราะขา้วเป็นคาร์โบไฮเดรทให้พลงังานความร้อน กระเทียมก็มีฤทธิl ร้อน 
นอกจากไม่เป็นประโยชน์แลว้ ยงัเป็นโทษต่อร่างกาย ณ เวลานั�น ดงันั�นขณะเป็นไข ้สัญญาของชีวิต
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จึงผลกัดนัออกจากร่างกาย ตรงกนัขา้มเมื,อทาํให้ร่างกายเยน็ลงดว้ยวิธีใดก็ตาม ชีวิตมกัจะหอมขา้ว 
หอมกระเทียม หรือสิ,งอื,น ๆ ที,มีฤทธิl ร้อน กินเขา้ไปแลว้มีพลงั เบาตวั เพราะสัญญาของชีวิตจะสั,ง
ให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมาย่อยสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ และพลงัสัญญาของชีวิตจะดูดดึงสิ,งที,สมดุล
ร้อนเยน็ไปเป็นพลงัของชีวติและกอร์ปก่อเป็นร่างกายที,เป็นปกติแขง็แรง 

ประเด็นที,พระพุทธเจา้ระบุชดัวา่ ฤดูมีผลต่อสุขภาพ ในพระไตรปิฎก “สิวกสูตร” มีกรณี
ตัวอย่าง คือ ผู ้วิจ ัยและทีมงานรวม 12 คน ได้ไปทําค่ายสุขภาพแพทย์วิ ถีพุทธที,ประเทศ
สหรัฐอเมริกาประมาณ 1 เดือน ในรัฐที,เป็นเมืองทะเลทราย ชีวิตจะรู้สึกทรมานไม่สบายอ่อนเพลีย
หนกัตวัจากสภาพอากาศกลางวนัที,ร้อนจดัและกลางคืนที,หนาวจดั (สองฤดูในวนัเดียวกนั) ผูว้ิจยั
และทีมงานมีอาการอ่อนเพลีย ริมฝีปากแตกผิวหนงัแตก บางท่านเลือดซิบตามรอยแตก มีเหตุปัจจยั
ให้ผูว้ิจยัมีสติรู้ว่า เราถูกเล่นงานจากทั�งร้อนและเย็นเกินเกิดขึ�นพร้อมกนั เพราะเรารู้สึกทรมาน 
ไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวักบัทั�งสองสภาพอากาศ สําหรับร้อนเกินนั�นเราไดแ้กไ้ขแลว้ โดยใชสิ้,งที,
มีฤทธิl เยน็ ตั�งแต่อยู่ที,เมืองไทย ซึ, งส่วนใหญ่มีสภาพอากาศร้อน เมื,ออยู่ที,อเมริกาในช่วงกลางวนัที,
อากาศร้อนเราใชสิ้,งที,มีฤทธิl เยน็เราก็สบาย แต่พอกลางคืนเราหนาวแทบตาย เพราะไม่ไดใ้ชร้้อนแก ้
เราทรมานไม่สบายกนัอยู ่1 สัปดาห์ พอรู้วา่เป็นภาวะร้อนเยน็พนักนั ผูว้จิยัและทีมงานก็ปรับเพิ,มสิ,ง
ที,มีฤทธิl ร้อน เช่น ผกัผลไมที้,มีฤทธิl ร้อน เมล็ดธญัพืชที,มีโปรตีนฤทธิl ร้อน และเมล็ดธญัพืชที,มีไขมนั
ซึ, งมีฤทธิl ร้อนอยูแ่ลว้ ทั�งผูว้ิจยัและทีมงานอาการไม่สบายก็ทุเลาอยา่งมาก ภายใน 5-10 นาที เพราะ
ไดป้รับแกท้ั�งร้อนและเยน็ที,พนักนั ณ สภาพอากาศอยา่งนั�น นํ�าหนกัผูว้จิยัเพิ,มขึ�น 2.6 กิโลกรัม อยูที่,
อเมริกาได้อย่างสบายและมีพลงั (แต่ผูว้ิจยัและทีมงานตอ้งพาพี,น้องไทยที,อาศยัอยู่ในอเมริกาลด
โปรตีนและไขมนั เพราะเขากินสิ,งเหล่านั�นมากเกินไป พาเพิ,มผกัผลไมเ้พราะเขากินนอ้ยเกินไป เมื,อ
ปรับสมดุลร้อนเย็นถูกตอ้งแล้วส่วนใหญ่ก็มีสุขภาพดีขึ�น) เมื,อกลบัมาถึงประเทศไทย ผูว้ิจยัก็มี
อาการบวมคนัปวดตึงตามเนื�อตวัเป็นอาการของภาวะร้อนเกิน เพราะเมืองไทยเป็นเมืองร้อน สิ,งที,มี
ฤทธิl ร้อน 2.6 กิโลกรัม ที,เพิ,มขึ�นเกิดสมดุลร้อนเยน็พอดีที,อเมริกา ซึ, งเป็นเมืองที,มีทั�งร้อนมากและ
เยน็มากในวนัเดียวกนันั�น ร้อนเกินสําหรับผูว้ิจยัในเมืองไทยซึ, งเป็นเมืองร้อน (ยกเวน้ช่วงอากาศ
หนาวบางช่วงบางวนัก็ตอ้งปรับให้อุ่นขึ�นเท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั) ผูว้ิจยัจึงทาํให้ชีวิต 
เย็นลงด้วยการลดสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน เพิ,มสิ, งที,มีฤทธิl เย็น เท่าที, รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั อาการ 
ไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัดงักล่าวทุเลาและหายไปภายใน 3 วนั และปรับสมดุลร้อนเยน็ต่อเนื,อง 
ภายใน 2 สัปดาห์นํ�าหนกั 2.6 กิโลกรัมนั�นไดห้ายไป กลบัมามีนํ� าหนกัเท่าปกติในเมืองไทยก่อนไป
อเมริกา รู้สึกสดชื,นสุขสบายเบากายมีกาํลงั 

การเขา้หรือออกห้องแอร์ก็เช่นเดียวกนั ห้องแอร์ที,มีความเย็นมาก ก็คือ สภาพฤดูหรือ
อากาศเยน็ ดงันั�น เมื,ออยู่ในห้องแอร์ที,รู้สึกหนาวเยน็มาก เราก็ปรับสมดุลให้อุ่นขึ�นเท่าที,สุขสบาย
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เบากายมีกาํลงั เมื,อออกจากห้องแอร์มาสู่อากาศที,ร้อนกว่า ก็ปรับให้ร่างกายเยน็ลงเท่าที,รู้สึกสุข
สบายเบากายมีกาํลงั ซึ, งในชีวติจริงบางท่านตอ้งเขา้หรือออกห้องแอร์ หรือบางวนัอากาศแปรปรวน
มีหลายฤดู เช่น ร้อน ฝน (เยน็) หนาว (เยน็) ในวนัเดียวกนั เราตอ้งสังเกตตวัเองว่า เรามีความรู้สึก
ทุกข์ทรมานไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวักบัสภาพอากาศอยา่งไรบา้ง แลว้ปรับสมดุลร้อนเยน็ใชสิ้,ง
ต่าง ๆ มาปรับแกที้,มีฤทธิl ตรงกนัขา้มกบัที,เรารู้สึกทุกข์ทรมานไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั ให้รู้สึก
สุขสบายเบากายมีกาํลงั เช่น เรารู้สึกทุกขท์รมานไม่สบายกบัอากาศร้อนอบอา้วก่อนฝนตก อีกสัก
พกัฝนก็ตก ถา้รู้สึกร้อน ๆ หนาว ๆ เช่น ใส่เสื�อแขนยาวรู้สึกอุ่นสบายเบากายมีกาํลงัขึ�น สักพกัรู้สึก
ร้อนไม่สบาย อ่อนเพลียหนกัตวั เมื,อถอดเสื�อแขนยาวแลว้รู้สึกเยน็สบายเบากายมีกาํลงั อีกสักพกั
รู้สึกหนาวไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั ใส่เสื� อแขนยาวรู้สึกอุ่นสบายเบากายมีกาํลงัขึ�น สักพกัรู้สึก
ร้อนไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั เมื,อถอดเสื�อแขนยาวแลว้รู้สึกเยน็สบายเบากายมีกาํลงั อีกสักพกั
รู้สึกหนาวไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัสลบัไปมาอยา่งนี� เรื,อย ๆ แสดงวา่เป็นภาวะร้อนเยน็พนักนั วิธี
แกใ้ชสิ้,งที,มีฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนั ถา้รู้สึกหนาวจนไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัอยา่งเดียว แสดง
วา่เป็นภาวะเยน็เกิน วิธีแกใ้ช้สิ,งที,มีฤทธิl ร้อน แต่ถา้ยงัรู้สึกร้อนไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวัอยู ่เช่น 
ใส่เสื�อแขนยาวแลว้รู้สึกร้อนอึดอดัไม่สบายอ่อนเพลียหนกัตวั แสดงวา่เป็นภาวะร้อนเกิน วิธีแกใ้ช้
สิ,งที,มีฤทธิl เยน็ เมื,อปรับสมดุลร้อนเยน็ ในสัดส่วนที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั จะทาํให้โรคภยัไข้
เจบ็ลดลง เราก็จะแขง็แรงอายยุนื   

จะเห็นไดว้า่ คน ๆ เดียวกนั ณ สถานที,ต่างกนั สภาพอากาศต่างกนั การปรับสมดุลร้อน
เย็นก็ต่างกนั จึงจะไดสุ้ขภาพที,แข็งแรง สิ,งต่าง ๆ จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตเมื,อสมดุลร้อนเยน็ ณ 
เวลานั�น ๆ เท่านั�น เมื,อองค์ประกอบเหตุปัจจยัเปลี,ยนแปลงไป จนมีผลให้สภาพร้อนเยน็ในชีวิต
เปลี,ยนแปลงไป สิ, งที,เคยเป็นสมดุลร้อนเย็น ณ สภาพองค์ประกอบเหตุปัจจยัเก่า แต่ไม่สมดุล 
ร้อนเยน็ ณ สภาพองคป์ระกอบเหตุปัจจยัใหม่ สิ,งนั�นก็จะเปลี,ยนจากประโยชน์เป็นโทษ สําหรับบาง
สิ,งที,เคยไม่สมดุลร้อนเยน็ เป็นโทษ ณ สภาพองคป์ระกอบเหตุปัจจยัเก่า แต่สมดุลร้อนเยน็ ณ สภาพ
องค์ประกอบเหตุปัจจยัใหม่ สิ, งนั�นก็จะเปลี,ยนจากโทษเป็นประโยชน์ ดงัที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“โลกนี� พร่องอยูเ่ป็นนิตย”์ (ม.ม.13/450), “ทุกอยา่งไม่เที,ยงมีความแปรปรวนตลอดเวลา” (สํ.สฬา.
18/304), “นิพพานเท่านั�นที,เที,ยง” (ขุ.จู.30/659) โดยปัจจยัหลกัจะแปรปรวนตามวิบากดีหรือร้ายใน
อดีตส่วนหนึ, งและปัจจุบันส่วนหนึ, งสังเคราะห์กัน (อภิ.ก.37/1698) ผูที้,ต้องการให้เกิดสภาพ
ประโยชน์สุขสูงสุด จึงตอ้งมีการปรับสมดุลร้อนเยน็ตลอดเวลาของชีวิต เพื,อให้ไดพ้ลงัชีวิตและ
ร่างกายที,แขง็แรงสูงสุดเท่าที,จะเป็นไปได ้จะไดน้าํพลงัชีวิตและร่างกายที,แข็งแรงนั�นไปบาํเพญ็บุญ
กุศลและทาํหน้าที,ที,ดีงามต่อไป หรือปรับสมดุลมิติอื,น ๆ ตลอดเวลาของชีวิต เพื,อให้เกิดสภาพที,
เป็นประโยชน์สูงสุดเท่าที,จะทาํได ้ 
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บางครั� งเมื,อปรับสมดุลร้อนเย็นไดดี้ ก็จะเกิดสภาพ สุขสบายเบากายมีกาํลงั พร้อมกนั  
แต่บางครั� งจะเกิดสภาพมีกาํลงัเบากาย แต่มีอาการไม่สบายบางอยา่งเกิดขึ�น ไม่ตอ้งตกใจ ไม่ตอ้งกงัวลใจ 
ให้ดีใจและสบายใจไดเ้ลย แสดงวา่ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง ชีวิตมีกาํลงัเขากาํลงัขบัพิษออก 
เมื,อพิษถูกระบายออกไดม้าก อาการไม่สบายก็จะทุเลาและหายไป แต่ถา้มีสภาพกาํลงัตก อ่อนเพลีย 
หนกัตวั พร้อมกบัเกิดอาการไม่สบาย เป็นอาการพิษกาํเริบ แสดงว่าปรับสมดุลร้อนเยน็ไม่ถูกตอ้ง 
ให้ปรับไปสู่จุดที,มีกาํลงัเบากาย ต่อให้ไม่มีอาการไม่สบายแต่มีสภาพกาํลงัตก อ่อนเพลีย หนกัตวั 
แสดงว่าย ังปรับสมดุลร้อนเย็นไม่ถูกต้อง ให้ปรับไปสู่จุดที, มีกําลัง เพราะเป็นจุดที, ดีที, สุด  
เป็นประโยชน์ที,สุดต่อสุขภาพ ยกเวน้ อาการไม่สบายที,เกิดขึ�น ทาํให้ผูเ้จ็บป่วยนั�นรู้สึกทรมาน
เกินไปทนไดย้ากไดล้าํบากเกินไป แมจ้ะมีกาํลงัและเบาตวั ซึ, งแสดงวา่ปรับสมดุลร้อนเยน็ไดถู้กตอ้ง
ชีวติจึงมีพลงัผลกัดนัพิษ แต่ช่องทางระบายพิษของร่างกายติดขดัไม่ทะลุทะลวง วิธีแกคื้อ ใชว้ิธีการ
ระบายพิษตามช่องทางต่าง ๆ ช่วยอีกแรง โดยเฉพาะช่องทางที,เกิดอาการไม่สบาย ถา้ยงัรู้สึกทรมาน
เกินไปทนไดย้ากไดล้าํบากเกินไปอยู ่ใหล้ดฤทธิl ร้อนเยน็ (ถา้ใชร้้อนใหเ้อาเยน็ผสม ถา้ใชเ้ยน็ก็ให้ใช้
ร้อนผสม) หรือลดปริมาณของวิธีที,ใช้ปรับสมดุลนั�นลง ในขีดที,ทาํให้รู้สึกไม่ทรมานเกินไป หรือ
อาจใช้วิธีการของการแพทย์แผนต่าง ๆ ที, ถูกกัน คือเมื,อใช้แล้วรู้สึกสุขสบายเบากายมีกําลัง  
ช่วยเสริมในการระบายพิษ หรือกดหรือระงบัอาการไม่สบายให้น้อยลง หรือช่วยระงบัหรือแกไ้ข
ภาวะที,อาจเกิดอันตราย ณ ปัจจุบันนั� น เสริมอีกแรงหนึ, ง ก็จะเป็นประโยชน์ต่อชีวิตผู ้ป่วย  
เมื,อช่องทางระบายพิษทะลุทะลวงดีแลว้ จึงเพิ,มประสิทธิภาพของฤทธิl สมดุลร้อนเยน็ขึ�นไป เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือทนอาการไม่สบายไดใ้นขีดที,ทนไดโ้ดยไม่ยากไม่ลาํบากเกินไป 
แต่ถา้ช่องทางระบายพิษไม่ติดขดั ทะลุทะลวงดี เราสามารถใชส้มดุลร้อนเยน็ไดเ้ต็มศกัยภาพ เท่าที,
รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงัสูงสุดเท่าที,เราจะทาํได ้  

ผูว้จิยัพบวา่ สภาพร้อนเยน็ไม่สมดุลที,ตีกลบัไปกลบัมาพนักนัซบัซ้อน ยากต่อการวินิจฉยั 
และยากต่อการแกไ้ขนั�น เกิดจากวบิากกรรมร้ายเดิมในชาตินี�หรือชาติก่อน ๆ ร่วมกบักิเลส การกระทาํที,
ไม่ดี หรือผิดศีลในปัจจุบนั ส่วนผูที้,ทาํกุศลมาก ๆ พร้อมกบัลดกิเลสให้ไดม้าก ๆ หรือปฏิบติัศีลให้
ไดม้าก ๆ ตามฐานของตน (ไม่หยอ่นเกินไป ไม่ตึงเครียดเกินไป) อาการมกัตรงไปตรงมาตามอาการ
เด่น ง่ายต่อการวินิจฉัย และง่ายต่อการแก้ไข ซึ, งเป็นธรรมดาของชีวิตที,บางช่วงบางคราว อาจมี
วบิากร้ายออกฤทธิl สร้างผลใหห้ลงทางทาํให้วินิจฉยัไม่ออก หรือวินิจฉยัผิดหรือแกไ้ขผิด เพราะทุก
ชีวิตไม่เวน้แม้แต่พระพุทธเจ้าล้วนเคยพลาดทาํไม่ดีมาทั�งนั�น อาจในชาตินี� หรือในชาติก่อน ๆ  
(ข.ุอป.32/392) พอหมดวบิากร้ายชุดนั�นก็จะวนิิจฉยัไดถู้กตอ้ง และแกไ้ขไดถู้กตอ้ง 

เพราะโดยสัจจะที,แทแ้ลว้ กลไกที,ทาํใหเ้กิดอาการสมดุลร้อนเยน็หรือไม่สมดุลหรือสภาพ
ตีกลบัไปกลบัมาดงักล่าวทั�งหมด เกิดจากกลไกของสมดุลร้อนเยน็ดา้นรูปธรรมสังเคราะห์ร่วมกบั



306 

 

นามธรรมคือวบิากกรรมดีหรือร้ายในจิตวญิญาณ ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสถึงความสัมพนัธ์ของนามรูป
ในมหาจกัรวาล ใน “หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น (ความเป็น
เหตุปัจจยัสืบเนื,องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี�  “... วิญญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป  
จึงมี สฬายตนะ (สื,อติดต่อ 6 อยา่ง คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ) ...” จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้พบว่า 
จิตวญิญาณคือตวัสร้างร่างกาย 

แสดงวา่ จิตวญิญาณคือพลงังานที,ดึงดูดวตัถุและพลงังานในโลกในมหาจกัรวาล มาสร้าง
ทุกสิ,งทุกอย่างในชีวิตคน ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ใจ (จิตวิญญาณ) เป็นประธานของสิ,งทั�งปวง  
ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที,สุด ทุกสิ,งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา มโนเสฏฐา มโนมยา)” 
(ข.ุข.ุ25/11) 

จิตวิญญาณ เป็นสิ, งที,ท ําให้เกิดสภาพหรืออาการต่าง ๆ ด้วยกลไกสมดุลร้อนเย็น
สังเคราะห์ร่วมกบัวบิากกรรมดีหรือร้าย ดงัที,พระพุทธเจา้ไดต้รัสวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย 
ประกอบด้วยเตโชธาตุอนัมีวิบาก เสมอกนัไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนกั เป็นอย่างกลาง ๆ ควรแก่ความ
เพียรฯ”  (ที.ปา.11/293) จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจา้ พบว่า การปรับสมดุลร้อนเยน็ จะทาํให้มี 
โรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลใหส้ภาพร่างกายพร้อมที,จะประกอบความเพียร ซึ, งก็คือร่างกายที,แข็งแรง
นั�นเอง สัมพนัธ์กบัสิ,งที,พระพุทธเจา้ตรัสถึงสาเหตุทาํใหเ้กิดสุข (ความแขง็แรงหรือประโยชน์) ทุกข ์
(ความเจบ็ป่วยหรือความเดือดร้อนเลวร้าย) หรืออทุกขมสุขเวทนา ใน ส.ํสฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์
หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ� า) 1 ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 
ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม (วิบากกรรม) 1 เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน 
ส่วนดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้า่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อนหนาวต่าง ๆ ดว้ย
สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเยน็ ทั�งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต/พลงัวิบากกรรม (นามธรรม) ถา้ไม่สมดุลร้อน
เยน็ก็จะทาํให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํให้เกิดสุขเวทนา (แข็งแรง) 
“อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วิปาโก” แปลว่า “ผลวิบากของกรรมที,ทาํดีทาํชั,วแลว้ มีอยู่”  
(ม.อุ.14/257) สัมพนัธ์กับที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั� งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรม 
(การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้ว 
จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือในภพ
ถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ซึ, งพระพุทธเจา้ยืนยนัว่าทุกสิ, งทุกอย่างในมหา
จกัรวาลทั�งนามและรูปล้วนสัมพนัธ์กนัหมดตามหลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 (วิ.ม.4/1)  
ไม่มีอะไรที,ไม่สัมพนัธ์กนั 
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บุญและบาป, กศุลและอกศุล, ความไม่กงัวลและความกงัวล มผีลต่อสุขภาพอย่างไร 
บุญกุศลและความไร้กงัวล จะทาํให้แข็งแรงอายุยืน บาปอกุศลและความกงัวล จะทาํให้

ความเสื,อมรุนแรงยิ,งขึ�นมีโรคมากและอายสุั�น ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ความสั,งสมบาป นาํทุกขม์า
ให้” (ขุ.ขุ.25/30), “ผูผ้ิดศีลย่อมตกนรก (เดือดเนื�อร้อนใจ)” (องฺ.สตฺตก.23/130), “การไม่ทาํบาป  
นาํสุขมาให้ (ขุ.ขุ.25/59), “ความสั,งสมบุญ นาํสุขมาให้” (ขุ.ขุ.25/30), “เมื,อจิตเศร้าหมองแลว้ ทุคติ
เป็นอนัหวงัได้, เมื,อจิตไม่เศร้าหมอง สุคติเป็นอันหวงัได้” (ม.มู.12/64), “ทุกข์ย่อมไม่ตกถึงผู ้
หมดกงัวล” (ส.ํส.15/122)  

พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกข์ภัย มีโรคมากและอายุสั� น  
การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํใหเ้กิดความผาสุก แขง็แรงและอายยุนื ใน “จกักวตัติสูตร” ดงันี�   

“ดูกรภิกษุทั� งหลาย ... เมื,อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ได้ถึงความ
แพร่หลาย เมื,ออทินนาทานถึงความแพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อศสัตราถึงความ
แพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้ง
ความแพร่หลาย เมื,อมุสาวาทถึงความแพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณะก็
เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจากอายุบา้ง เสื,อมถอยจากวรรณบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 80,000 ปี 
ก็มีอายุถอยลง เหลือ 40,000 ปี ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 40,000 ปี บุรุษคนหนึ,งขโมย
เอาทรัพย์ของคนอื,นไป เขาช่วยกันจับบุรุษนั� นได้แล้ว จึงแสดงแก่พระราชาผูก้ษัตริย์ ซึ, งได้
มูรธาภิเษกพร้อมดว้ยกราบทูลว่า พระพุทธเจา้ขา้ บุรุษผูนี้� ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไป ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เมื,อเขาพากนักราบทูลอยา่งนี�แลว้ ทา้วเธอจึงตรัสคาํนี�กะบุรุษนั�นว่า พ่อบุรุษ ไดย้ินวา่เธอ
ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไปจริงหรือ บุรุษนั�นได้กราบทูล คาํเท็จทั�งรู้อยู่ว่า ไม่จริงเลยพระพุทธเจ้า 
ขา้ฯ”  (ที.ปา.11/42) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี�  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื,อความขดัสนถึงความแพร่หลาย อทินนาทานก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,ออทินนาทานถึงความ
แพร่หลาย ศสัตราก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อศสัตราถึงความแพร่หลาย ปาณาติบาตก็ไดถึ้งความ
แพร่หลาย เมื,อปาณาติบาตถึงความแพร่หลาย มุสาวาทก็ไดถึ้งความแพร่หลาย เมื,อมุสาวาทถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณะก็เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจาก 
อายุบา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 40,000 ปี ก็มีอายุ 20,000 ปีฯ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 20,000 ปี บุรุษคนหนึ,งขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไป บุรุษอีกคนหนึ,ง 
จึงกราบทูลแก่พระราชาผูก้ษตัริย ์ซึ, งไดมู้รธาภิเษก เป็นการส่อเสียดว่า พระพุทธเจา้ขา้บุรุษชื,อนี�
ขโมยเอาทรัพยข์องคนอื,นไปฯ”  (ที.ปา.11/43) 
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“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงัพรรณนามานี�  ... ความขดัสนก็ไดถึ้งความแพร่หลาย 
เมื,อความขดัสนถึงความแพร่หลาย ปิสุณาวาจาก็ได้ถึงความแพร่หลาย เมื,อปิสุณาวาจาถึงความ
แพร่หลาย แมอ้ายุของสัตวเ์หล่านั�นก็เสื,อมถอย แมว้รรณก็เสื,อมถอย เมื,อพวกเขาเสื,อมถอยจาก  
อายบุา้ง เสื,อมถอยจากวรรณะบา้ง บุตรของมนุษยที์,มีอายุ 20,000 ปี ก็มีอายุถอยลงเหลือ 10,000 ปีฯ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 10,000 ปี สัตวบ์างพวกมีวรรณะดีสัตวบ์างพวกมีวรรณะไม่ดี
ในสัตวท์ั�งสองพวกนั�น สัตวพ์วกที,มีวรรณะไม่ดีก็เพ่งเล็งสัตวพ์วกที,มีวรรณะดี ถึงความประพฤติ
ล่วงในภรรยาของคนอื,นฯ”  (ที.ปา.11/44) 

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

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

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

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อายุ 80,000 ปี เด็กหญิงมีอายุ 500 ปี จึงจกัสมควรมี
สามีได ้ดูกรภิกษุทั�งหลาย ในเมื,อมนุษยมี์อาย ุ80,000 ปี จกัเกิดมีอาพาธ 3 อยา่ง คือ ความอยากกิน 1 
ความไม่อยากกิน 1 ความแก่ 1 ...” (ที.ปา.11/48) 
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จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบวา่ การเบียดเบียนตนเองและผูอื้,นดว้ยการปฏิบติัผิดศีลธรรม
มีผลทาํให้เกิดทุกข์ภยั มีโรคมากและอายุสั� น แต่เมื,อไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้,นดว้ยการปฏิบติั
ศีลธรรมให้มากยิ,งขึ�น ๆ มีผลทาํให้แข็งแรงอายุยืน เมื,อปฏิบติัศีลธรรมต่อเนื,องไดม้ากจะส่งผลถึง
ขั�นโรคต่าง ๆ ลดลงหายไปเหลือเพียง 3 โรค คือ ความอยากกิน ความไม่อยากกิน และความแก่  
(แก่ชา้) เท่านั�น 

“ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี�  จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูม้กัทาํชีวิตสัตว ์
ให้ตกล่วง เป็นคนเหี� ยมโหด มีมือเปื� อนเลือดหมกมุ่นในการประหตัประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว ์
มีชีวติ … จะเป็นคนมีอายสุั�น ... ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม 
ละปาณาติบาตแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้
หรือวธีิที,เบียดเบียน) ได ้มีความละอาย ถึงความเอน็ดู อนุเคราะห์ดว้ยความเกื�อกูลในสรรพสัตวแ์ละ
ภูตอยู่ ... จะเป็นคนมีอายุยืน ... บุคคลบางคนในโลกนี� จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผูมี้ปรกติ 
เบียดเบียนสัตว ์(ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย 
บาดเจ็บ ลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือ
วธีิการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมีโรคมาก ... ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี�จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็
ตาม เป็นผูมี้ปรกติ ไม่เบียดเบียนสัตว ์(ไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกข์
ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาตรา 
(อาวธุหรือวชิาหรือความรู้หรือวธีิการต่าง ๆ) ... จะเป็นคนมีโรคนอ้ย ....” (ม.อุ.14/582 - 585), “ผูใ้ด
แสวงหาความสุขเพื,อตนย่อมไม่เบียดเบียนสัตว์ทั�งหลาย (การไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือ 
สัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย)” (ข.ุข.ุ25/20) 

“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อนภพก่อนกาํเนิดก่อน ละปาณาติบาต
แล้ว เวน้ขาดจากปาณาติบาตแล้ววางทัณฑะ วางศาตราแล้ว มีความละอาย มีความกรุณาหวงั
ประโยชน์แก่สัตวท์ั�งปวงอยู่ ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์เบื�องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก 
เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํสั,งสมพอกพูนไพบูลย ์... เมื,อเป็นพระราชาไดผ้ลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุ
ยืนดาํรงอยูน่าน อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ที,เป็นมนุษยซึ์, งเป็นขา้ศึกศตัรู สามารถปลง
พระชนมชี์พในระหว่างได ้... เมื,อเป็นพระพุทธเจา้จึงไดผ้ลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน 
ทรงอภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีขา้ศึกศตัรู จะเป็นสมณะ พราหมณ์  เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ 
ในโลก สามารถปลงพระชนมชี์พในระหวา่งได”้ (ที.ปา.11/136) 

“ดูกรภิกษุทั� งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกําเนิดก่อน เป็นผู ้
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั�งหลายด้วยฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม ้หรือศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรค์เบื�องหน้าแต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํสั,งสมพอกพูนไพบูลย ์ฯลฯ  ... 
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เมื,อเป็นพระพุทธเจา้ไดจึ้งรับผลขอ้นี�  คือ มีพระโรคาพาธนอ้ย มีความลาํบากนอ้ย สมบูรณ์ดว้ยพระ
เตโชธาตุ อนัยงัอาหาร ให้ยอ่ยดี ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั อนัควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง” (ที.ปา.
11/156) 

จะเห็นได้ว่า การไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งหลาย คือ การไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือ 
สัตวอื์,น ไดรั้บความเดือดร้อน ทุกข์ ทรมาน ไม่สบาย บาดเจ็บ ลม้ตาย และทาํประโยชน์สุขให้กบั
ตนเอง ผองชนและหมู่สัตว ์ซึ, งดา้นนามธรรมก็คือการละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิl ผอ่ง
ใสไร้ทุกขไ์ร้กงัวล ทาํใหเ้กิดสมดุลร้อนเยน็ เจบ็ป่วยนอ้ย แขง็แรง และอายยุนื 

ในอรรถกถาแปล เล่ม 76 หน้า 81 กล่าวถึงนิยาม 5 คือ อุตุนิยาม พีชนิยาม จิตนิยาม  
กรรมนิยาม ธรรมนิยามนั� น จะสัง เคราะห์สัมพันธ์กัน เป็นเหตุแห่งทุกข์ตามลําดับด้วย
หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 เกิดเป็นกองทุกข์ทั�งมวล และเมื,อดบัเหตุแห่งทุกข์ก็จะทาํให ้
ทุกขด์บั ซึ, งก็คือความเป็นสุขนั�นเอง โดยชีวิตระดบัจิตนิยาม จะมีการกระทาํและผลของการกระทาํ 
(วิบากกรรม) ของแต่ละชีวิต คือ กรรมนิยาม และพฒันาไปสู่การกระทาํที,ส่งผลที,ดีที,สุดต่อตนเอง
และผูอื้,น คือ ธรรมนิยาม 

โดยหลกัวิทยาศาสตร์แลว้ เมื,อวตัถุทุกอยา่งแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็ก 
เมื,อพลงังานพลงังานคลื,นแม่เหล็กสังเคราะห์รวมกนัจะเป็นวตัถุ เป็นสภาพแปรเปลี,ยนหมุนวนไป
มาตราบชั,วกาลนาน ทุกสิ,งทุกอยา่งในมหาจกัรวาลลว้นคือพลงังานคลื,นแม่เหล็กทั�งสิ�น ดงัคาํกล่าว 
“วธีิการใหม่ในการศึกษาตีความการแผรั่งสีแม่เหล็กไฟฟ้าซึ, งไดก้ลายมาเป็นส่วนสําคญัของทฤษฎี
ควอนตมั (ทฤษฎีที,วา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ, งทาํให้เกิดความเขา้ใจวา่มวลสารมิใช่อะไร
อื,น นอกจากพลงังานรูปหนึ,งเท่านั�น แมก้ระทั,งวตัถุในสภาพสถิตยก์็มีพลงังานสะสมอยูใ่นมวลสาร
ของมนัและความสัมพนัธ์ระหวา่งสสารและพลงังานได ้โดยสมการคือ E = mc² ” (Capra Fritjof. 
2000 : 50-51, 61-63) และคาํกล่าว “เนื,องจากสสารและพลงังานนั�น โดยเนื�อแทแ้ลว้เป็นสิ,งเดียวกนั 
เพียงแต่แสดงออกมาในรูปแบบที,แตกต่างกนัเท่านั�น มวลของร่างกายนั�นไม่ใช่สิ,งที,หยดุนิ,ง สามารถ
ผนัแปรตามการเปลี,ยนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี� เอง จึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติวา่ 
แทที้,จริงแลว้ ร่างกายของมนุษย ์ณ ระดบัใตอ้ะตอม ก็คือพลงังานซับซ้อนที,มีการสั,นสะเทือนและ
แกว่งในอตัราที,แตกต่างกันไป เราจะพบว่า แท้ที,จริงแล้ว ร่างกายมนุษย์ก็มีการใช้พลังงานใน
รูปแบบต่าง ๆ ตลอดเวลา” (Einstein A. 1970 : 14-31) 

 ซึ, งตรงกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า ทุกอย่างไม่เที,ยง เป็นทุกข์ ไม่มีตวัตน (สํ.ข.17/84-86)  
จะเห็นไดว้า่ ส่วนประกอบหลกัของมหาจกัวาล ประกอบดว้ยพลงังานคลื,นแม่เหล็ก พฒันาจนเป็น
ชีวิตคน แสดงว่า ชีวิตคนเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิต พระพุทธเจา้พบวา่ “ผลวิบากของกรรมที,
ทาํดีทาํชั,วแล้ว มีอยู่” (ม.อุ.14/257) “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรมอนัเป็นไปด้วย
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สัญเจตนา ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว (ปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ดงันั�น  
จะเห็นไดว้่า เมื,อคนกระทาํสิ,งใดทางกายวาจาใจ (กายกรรม วจีกรรม มโนกรรม) ดีหรือชั,วก็ตาม  
ก็จะสั,งสมเป็นวบิากกรรมดีหรือชั,วตามนั�น วบิากกรรมคือพลงัที,สร้างผลดีหรือร้ายให้กบัแต่ละชีวิต 
ในภพชาตินี�  หรือภพชาติอื,นสืบ ๆ ไปเมื,อจิตวิญญาณเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิตที,ไปได้
ไกล (ทูรังคมงั) (ที.สี.9/350) จึงสามารถดูดดึงชีวิตวตัถุหรือพลงังานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นสิ,งดี
หรือร้ายสู่ชีวิต รวมทั�งดูดดึงสิ, งที,มีคุณสมบติัแบบเดียวกันเข้ามาหากัน เพราะทุกอย่างในมหา
จกัรวาล มีพลงังานคลื,นแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เป็นนามรูปตามกฎแห่งกรรมดีกรรมชั,วของชีวิตที,
พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 

 สัมพนัธ์กบัพระพุทธเจา้ตรัสใน ม.อุ.14/580 สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั,งเรียบร้อยแลว้ 
ไดทู้ลถามพระผูมี้พระภาคดงันี�วา่ ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวก
มนุษย์ที,เกิดเป็นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ทั� งหลายย่อมปรากฏมี 
อายุสั� น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคน้อย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกัดาน้อย มีศกัดามาก  
มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํ,า เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ
อะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวกมนุษย์ ที,เกิดเป็นมนุษยอ์ยู่ ปรากฏความเลวและความ
ประณีตฯ 

ขอ้ 581 พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ ดูกรมาณพ สัตวท์ั�งหลายมีกรรมเป็นของตน เป็นทายาท
แห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผา่พนัธ์ุ มีกรรมเป็นที,พึ,งอาศยั กรรมยอ่มจาํแนกสัตวใ์ห้
เลวและประณีตไดฯ้  
 พระพุทธเจา้ตรัส ใน องฺ.เอกาทสก.24/88, 213 พยสนสูตร วา่ 
 [88] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อนพรหมจรรยท์ั�งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ 
ภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึ,งขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ความฉิบหาย 
10 อยา่งเป็นไฉน คือ ภิกษุนั�นไม่บรรลุธรรมที,ยงัไม่บรรลุ 1 เสื,อมจากธรรมที,บรรลุแลว้ 1 สัทธรรม
ของภิกษุนั�นยอ่มไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจวา่ตนไดบ้รรลุในสัทธรรมทั�งหลาย 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึ,ง 1 ยอ่มถูกโรคอยา่งหนกั 1 ถึงความ
เป็นบา้ มีจิตฟุ้งซ่าน 1 เป็นผูห้ลงใหลกระทาํกาละ 1 เมื,อตายไปยอ่มเขา้ถึงอบาย ทุคติ วินิบาต นรก 1 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อนพรหมจรรยท์ั�งหลาย กล่าวโทษพระอริยะ ภิกษุนั�นจะ 
ไม่พึงถึงความฉิบหาย 10 อยา่งนี�  อยา่งใดอยา่งหนึ,งขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาสฯ  
 [213] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อนพรหมจรรยท์ั�งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ 
ขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที,ภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความฉิบหาย 11 อย่าง อย่างใดอย่างหนึ, ง  
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ความฉิบหาย 11 อยา่งเป็นไฉน คือ ไม่บรรลุธรรมที,ยงัไม่ไดบ้รรลุ 1 เสื,อมจากธรรมที,บรรลุแลว้ 1 
สัทธรรมของภิกษุนั�นย่อมไม่ผ่องแผว้ 1 เป็นผูเ้ขา้ใจว่าได้บรรลุในสัทธรรม 1 เป็นผูไ้ม่ยินดี
ประพฤติพรหมจรรย ์1 ตอ้งอาบติัเศร้าหมองอยา่งใดอยา่งหนึ,ง 1 บอกลาสิกขาเวยีนมาเพื,อหินภาพ 1 
ถูกตอ้งโรคอยา่งหนกั 1 ยอ่มถึงความเป็นบา้ คือ ความฟุ้งซ่านแห่งจิต 1 เป็นผูห้ลงใหลทาํกาละ 1 
เมื,อตายไป ย่อมเขา้ถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก 1 ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุใดด่าบริภาษเพื,อน
พรหมจรรยท์ั�งหลาย ติเตียนพระอริยเจา้ ขอ้นี�  มิใช่ฐานะ มิใช่โอกาส ที,ภิกษุนั�นจะไม่พึงถึงความ 
ฉิบหาย 11 อยา่ง อยา่งใดอยา่งหนึ,งนี�ฯ  

สอดคลอ้งกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ฐานะ 5 ประการนี�  อนัสตรี บุรุษ 
คฤหัสถ์ หรือ บรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ 5 ประการเป็นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรือ
บรรพชิต ควรพิจารณาเนือง ๆ วา่ เรามีความแก่เป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความแก่ไปได ้1 เรามีความ
เจบ็ไขเ้ป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความเจ็บไขไ้ปได ้1 เรามีความตายเป็นธรรมดา ไม่ล่วงพน้ความตาย
ไปได ้1 เราจะตอ้งพลดัพรากจากของรักของชอบใจทั�งสิ�น 1 เรามีกรรมเป็นของตน เป็นทายาทแห่ง
กรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นที,พึ, ง จกัทาํกรรมใด ดีก็ตาม ชั,วก็ตาม  
เราจะเป็นผูรั้บผลของกรรมนั�น 1 ฯ (องฺ.สตฺตก.22/57) 

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจ้าทรงพบว่า ทุกสิ, งทุกอย่างที,แต่ละคนรับอยู่ เกิดจากกรรม  
(การกระทาํทางกายวาจาใจ) ของคน ๆ นั�นทั�งหมด และผลของกรรมนั�น จะให้ผลในภพชาตินี�หรือ
ภพชาติอื,นสืบ ๆ ไป ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรม  
(การกระทาํ) อันเป็นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที,บุคคลทาํแล้วสะสมแล้ว จะสิ�นสุดไป  
โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือในภพถดัไป หรือใน
ภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) 

ดังตวัอย่าง ข้อมูลที,พิสูจน์ว่า พลังวิบากกรรมดีหรือร้าย สามารถสร้างสิ, งดีหรือร้าย  
ให้ชีวิตผูน้ั�นไดจ้ริง คือ เมื,อจิตวิญญาณเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิตที,ไปไดไ้กล (ทูรังคมงั) 
(ที.สี.9/350) ชีวิตคือ พลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งความรู้สึกนึกคิด เมื,อคิดหรือพูดหรือทาํ สิ,งดีหรือ
ร้าย ก็จะเกิดเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กดีหรือร้ายในชีวิต เพราะการคิดที,มีพลงัมาก ก็จะส่งผลถึงขั�น
พดูและทาํ ดงันั�น การพูดและทาํ จึงเป็นการคิดที,มีพลงัมากนั�นเอง พลงังานคลื,นแม่เหล็กดีหรือร้าย
ในชีวิตดงักล่าว จะมีคุณสมบติัที,พระพุทธเจา้เรียกว่า วิบากกรรม คือ พลงัที,สร้างผลดีหรือร้ายให้
ชีวิต ซึ, งจะให้ผลในชาตินี� หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป เมื,อหมดฤทธิl ของการให้ผลนั�นแล้วก็จบดบัไป  
ซึ, งพลงังานคลื,นแม่เหล็กสามารถดูดลูกเหล็กไดฉ้นัใด พลงังานคลื,นแม่เหล็กดีร้ายในชีวิตก็สามารถ
ดูดวตัถุหรือพลงังานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นสิ,งดีหรือร้าย มาให้ผูก้ระทาํสิ,งดีหรือร้ายนั�นไดฉ้นันั�น 
เพราะทุกอยา่งในมหาจกัรวาลมีพลงังานคลื,นแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ 
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เช่น เราเคยบาดเจ็บที,ใดที,หนึ, ง เราก็จะระมดัระวงัอย่างยิ,งไม่ให้อะไรมากระแทก แต่ก็
มกัจะมีสิ,งนั�นสิ,งนี�มากระแทก ณ จุดที,บาดเจบ็ซํ� าแลว้ซํ� าอีกที,เดิม ๆ เสมอ ๆ แมว้นัใหม่หรือสถานที,ใหม่ 
ก็ยงัมกัจะมีสิ,งนั�นสิ,งนี�มากระแทก ณ จุดที,บาดเจบ็ซํ� าแลว้ซํ� าอีกที,เดิม ๆ เสมอ ๆ ซึ, งนกัวิทยาศาสตร์
ยืนยนัวา่ วตัถุจะไม่เคลื,อนไหวถา้ไม่มีแรงมากระทาํ ดงันั�น สิ,งที,เคลื,อนเขา้มากระทบจุดที,บาดเจ็บ
ตอ้งมีพลงัอย่างใดอย่างหนึ, งดูดหรือผลกัสิ,งนั�น ให้มากระทบจุดที,บาดเจ็บนั�น ถา้เป็นพลงัผลกัมา
จากภายนอก ส่วนใหญ่จะต้องไม่โดนที,เดิมซํ� า ๆ เพราะเราเคลื,อนตลอด ทาํให้พลาดเป้าได้ง่าย  
จะพลาดมากกว่าโดน แต่ถ้าเป็นแรงดูดจากชีวิตเรา ก็จะโดนมากกว่าพลาด จึงมกัถูกที,เดิมซํ� า ๆ 
เหมือนแม่เหล็กในขณะที,กาํลงัดูดลูกเหล็กให้เคลื,อนเขา้มาหา ไม่วา่เราจะเคลื,อนแม่เหล็กไปอยูที่,ไหน 
ลูกเหล็กก็จะเคลื,อนไปหาแม่เหล็ก ในจุดที,แม่เหล็กอยู่ ณ ปัจจุบนันั�น ๆ ดงันั�น สิ,งที,เคลื,อนเขา้มา
กระทบจุดที,บาดเจบ็ของเรา จึงเกิดจากแรงดูดจากชีวติเรา ซึ, งก็คือพลงัแม่เหล็กของวิบากร้ายในชีวิต
เรานั�นเอง 

สาํหรับตวัอยา่งพลงัแม่เหล็กของวิบากดีในชีวิต เช่น มีอุบติัเหตุรถคว ํ,าหรือชนกนั รถบุบ
บู้บี�  เมื,อดูลักษณะแล้ว คนส่วนใหญ่จะบาดเจ็บล้มตาย แต่ก็จะมีบางคนที,ไม่ตาย อาจบาดเจ็บ
เล็กน้อย หรือไม่บาดเจ็บเลยก็มี มีกลไกเดียวเท่านั�นที,จะไม่บาดเจ็บล้มตาย คือต้องมีพลังงาน
บางอยา่งผลกัดนัเหล็กไม่ใหก้ระแทกร่างกาย และผลกัดนัร่างกายไม่ให้กระแทกเหล็ก พลงัดงักล่าว
ก็คือพลงัแม่เหล็กของวิบากดีในชีวิตของผูน้ั�น ที,สามารถดูดดึงพลงังานต่าง ๆ ในมหาจกัวาลหรือ 
ในตวัของผูน้ั�น มาตา้นกั�นหรือผลกัดนัเหล็กไม่ให้กระแทกร่างกาย ทาํให้ผูน้ั�นไม่บาดเจ็บลม้ตาย 
เพราะในชีวิตคนนั�น มีพลงังานสัญญาที,สามารถดูดสารหรือพลงังานที,เป็นประโยชน์เข้าไปใน
ร่างกาย และผลกัดนัสารหรือพลงังานที,เป็นโทษเป็นอนัตรายออกจากร่างกายอยูแ่ลว้ ถา้มีพลงังาน
คลื,นแม่เหล็กของวบิากดีในชีวติของผูน้ั�นมาช่วยอีกแรงหนึ,ง ก็ทาํให้เกิดกลไกดูดดึงพลงังานต่างใน
มหาจกัวาลหรือในตวัของผูน้ั�น มาตา้นกั�นหรือผลกัดนัเหล็กไม่ใหก้ระแทกร่างกายได ้

พลงังานคลื,นแม่เหล็กวิบากดีหรือร้าย เกิดจากการคิดพูดทาํของพลงัแม่เหล็กแห่งชีวิต  
ซึ, งพลังแม่เหล็กแห่งชีวิตนั�นเป็นพลังแห่งความรู้สึกนึกคิด พลังแม่เหล็กวิบากดีหรือร้าย จึงมี
คุณสมบติัมีฤทธิl และคิดได้ ว่าจะดูดหรือผลักหรือสังเคราะห์สิ, งดีหรือร้ายอะไรให้ชีวิตผูน้ั�น ๆ  
อยา่งยุติธรรมที,สุด ตามการกระทาํทางกายวาจาใจของผูน้ั�น ๆ วา่มีค่าหรือนํ� าหนกัแห่งความดีหรือ
ร้าย ว่ามากน้อยแค่ไหน พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีหรือร้ายในอดีตส่วนหนึ, งจะรวมกบัในปัจจุบนั
ส่วนหนึ,ง ใหผ้ลในภพชาตินั�น หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) พลงัแม่เหล็กวบิากดี แทจ้ริง
ก็คือพลงัของ พระเจา้ ส่วนพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้าย แทจ้ริงก็คือพลงัของซาตาน 
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ซึ, งมีผลตั� งแต่ใจคิดแล้ว เช่น คิดวิตกกังวลเครียด แม้ไม่ได้บอกใคร การแพทย์แผน
ปัจจุบนัพบแลว้ว่า ทาํให้มีสารแอดดรีนาลีนและสารพิษต่าง ๆ เกิดขึ�นในร่างกาย ทาํให้เกิดความ
เจบ็ป่วยได ้สภาพอารมณ์มีผลต่อสุขภาพดว้ยกลไกทางวทิยาศาสตร์ ดงัคาํกล่าว 

“ความเครียดที,เพิ,มขึ�นสูงในร่างกายจะทาํให้ภูมิตา้นทานไม่ดี เวลาคนเราเครียดจะเกิด
อะไรขึ� น ระบบประสาทในร่างกายจะส่งคาํสั,งจากต่อมใต้สมองไปถึงต่อมหมวกไต ให้สร้าง
ฮอร์โมนขึ�นมา 2 ตวั ตวัหนึ, ง คือ คอร์ติซอล (Cortisols) อีกตวัหนึ, ง คือ อะดรีนาลีน (Adrenalin) 
อะดรีนาลีน จะทาํใหค้วามดนัโลหิตสูง หวัใจเตน้แรง ขณะเดียวกนัคอร์ติซอลจะทาํให้เซลล์อึดแลว้
เซลลจ์ะเหี,ยวลง คือ หมดเรี,ยวหมดแรง เพราะฉะนั�น เด็กที,ใกลส้อบจะป่วยง่าย เพราะวา่ร่างกายเมื,อ
เกิดความเครียด ภูมิตา้นทานจะลดลง แต่ในผูใ้หญ่จะเป็นความเครียดแบบเรื�อรัง เพราะฉะนั�น เมื,อมี
ความเครียดตลอด ภูมิตา้นทานจะลดลง เพราะฮอร์โมนคอร์ติซอลตวันี�  ดงันั�น ถ้าเราสามารถลด
ความเครียดไดจ้ะเพิ,มภูมิตา้นทานใหร่้างกาย” (บรรจบ ชุณหสวสัดิกุล. 2551 : 24)  

“การทาํงานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพื,อต่อสู้ภาวะตึงเครียด ดงันี�  เพิ,มความดนัเลือด 
จากการทาํใหห้ลอดเลือดหดตวั (Alpha receptor) และทาํให้หวัใจเตน้เร็วและแรง เพิ,มปริมาณเลือด
ไปที,กลา้มเนื�อที,กาํลงัทาํงาน คือ กลา้มเนื�อลายที,ทาํให้หลอดเลือดขยายตวั (Beta two receptor และ
Cholinergic Sympathetic) เพิ,มอตัราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล์ทั,วร่างกาย จากผลรวมนี�ทาํให้
เราสามารถใชก้าํลงักายไดม้ากกวา่ที,ควรจะเป็น เนื,องจากความเครียดทางร่างกาย (Physical Stress) 
จะกระตุน้ระบบประสาทซิมพาเธติกให้ร่างกายทาํงานมากขึ�น เรียก Sympathetic stress reaction 
และยงัช่วยเพิ,มการทาํงานในสภาวะตึงเครียดเกี,ยวกบัอารมณ์ (Emotional stress) เช่น ในขณะที,มี
ความโกรธ ไฮโปธาลามสัถูกกระตุน้ ส่งสัญญาณสู่ reticular formation และไขสันหลงั ทาํให้มีการ
กระตุน้ต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอยา่งรุนแรง เรียก Sympathetic alarm reaction หรือบางทีเรียก 
Fight or Flight reaction คือตดัสินใจวา่จะสู้หรือหนี” (ราตรี สุดทรวง และวีระชยั สิงหนิยม. 2550 : 
153) 

ส่วนใจที,คิดดี มีความสุข แมไ้ม่ไดบ้อกใคร การแพทยแ์ผนปัจจุบนัพบว่า จะมีสารเอน
โดรฟินเกิดขึ� นในร่างกาย ทาํให้แข็งแรงอายุยืน ดังคาํกล่าว “สารเอ็นโดฟิน (Endorphin) เป็น
สารเคมีจาํพวกเดียวกับฝิ, น (Opioid) ซึ, งผลิตขึ�นภายในร่างกาย โดยสมองส่วนไฮโปธาลามสั 
(Hypothalamus) และต่อมใตส้มอง (Pituitary gland) อนัเนื,องมาจากเป็นสารเคมีจาํพวกเดียวกบัฝิ, น
จึงมีฤทธิl บรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทาํให้รู้สึกสุขสบาย หรืออีกนยัหนึ,ง สารเอ็นโดฟินก็
คือยาแกป้วดแบบธรรมชาติ เอน็โดฟิน มาจากคาํวา่ Endogenous Morphine ซึ, งหมายถึงสารมอร์ฟีน
ที,ถูกผลิตขึ�นภายในร่างกายโดยธรรมชาติซึ, งไม่ก่อผลเสียต่อร่างกาย เมื,ออยู่ในสภาวะที,สุขสบายมี
การกระตุน้ใหส้มองเกิดการหลั,งสารเอน็โดฟินขึ�น เมื,อสารเอ็นโดฟินส์ที,หลั,งออกมานี�  จะไปจบักบั
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ตวัรับ (Receptor) ชนิด Opioid ในสมอง ก็จะมีผลโดยรวมทาํให้เกิดการหลั,งของสารโดปามีน 
(Dopamine) มากขึ�น ซึ, งก่อให้เกิดผลดีต่อร่างกายต่าง ๆ เช่น บรรเทาความเจ็บปวด เกี,ยวขอ้งกบั
สมดุลความหิว การนอนหลับ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบหายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิของ
ร่างกาย นอกจากนี�ยงัมีผลต่อการควบคุมการสร้างฮอร์โมนเพศ และที,สําคญัสารเอ็นโดฟินสามารถ
ส่งเสริมการทาํงานของระบบภูมิคุม้กนัของร่างกาย โดยผลของการหวัเราะวา่ทาํให้เกิดการหลั,งสาร
เอ็นโดฟินในสมองมากขึ�น จะเกิดการกดการทาํงานของ Stress hormone หรือฮอร์โมนที,หลั,งเมื,อ
ร่างกายเผชิญกบัสภาวะที,เครียด เช่น Adrenaline มีผลทาํให้เนื�อเยื,อต่าง ๆ ผอ่นคลายมากขึ�น ทาํให้
อาการปวดบรรเทาลง และมีผลทาํให้หลอดเลือดขยายตวัไดดี้ขึ�น ทาํให้เม็ดเลือดขาวเดินทางเขา้ไป
ฆ่าเชื�อโรคหรือสิ,งแปลกปลอมได้ดีขึ� น โอกาสเจ็บป่วยก็จะลดลง คือทาํให้สุขภาพแข็งแรงขึ� น
นั,นเอง ดงันั�น การที,มีกิจกรรมใดก็ตามที,ทาํให้เรารู้สึกเป็นสุข มีการหลั,งสารเอ็นโดฟิน ยอ่มมีส่วน
เสริมความแข็งแรงให้กบัร่างกายไดเ้สมอ ร่างกายกบัจิตใจมีความเชื,อมประสานกนัอยา่งแยกไม่ได ้
ในบางครั� งเวลาไม่สบายกาย จิตใจก็มกัหงุดหงิดหรือหดหู่ไปดว้ยหรือเวลาที,ไม่สบายใจ ร่างกายก็
พลอยเบื,ออาหาร นอนไม่หลบัไปดว้ย ดงันั�น เวลาที,คนเราไม่สบาย นอกจากการรับประทานยาตาม
แพทยส์ั,งแลว้ การอยูใ่นสภาวะที,มีความสบายกาย และสบายใจ หรือมีความสุขใจ ก็มีผลดีต่ออาการ
เจบ็ป่วยทางร่างกาย” (หมอเด่น. 2552) 

พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีหรือร้ายในชีวิตของผูน้ั�น จะคิดและสร้างสิ,งดีหรือร้าย โดยการ
ดูดหรือผลักสารหรือพลงังานที,มีชีวิตหรือไม่มีชีวิตแล้วสังเคราะห์ (สร้าง) สิ, งดีหรือร้ายต่าง ๆ  
ใหชี้วติผูน้ั�นอยา่งเหมาะสมเอง ซึ, งโดยสัจจะแลว้จะไดรั้บผลดีหรือร้ายตามแบบที,กระทาํ หรือไดรั้บ
ผลดีหรือร้ายแบบอื,น ๆ ก็ได ้ 

ตัวอย่างพลงัคลื�นแม่เหลก็วบิากดีที�ให้ผล เช่น  
กรณีตวัอยา่ง เราให้ขา้วกบัใครหนึ,งคน ในวนัหนึ, งเราอาจจะไดข้า้วกลบัมาก็ได ้อาจได้

กลว้ย มะละกอ ส้ม หรือขนม กลบัคืนมาก็ได ้หรืออาจไดรั้บมิตรไมตรีหรือสิ,งอื,น ๆ กลบัมาก็ได ้ 
กรณีตวัอย่างต่อไป บางครั� งพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีของผูน้ั�น ไม่เลือกคนที,ผูน้ั�นช่วย 

เหลือไวน้ั�นให้มาทาํดีตอบแทนผูน้ั�น แต่เลือกคนอื,นมาทาํดีตอบแทนผูน้ั�นก็ได ้เช่น เด็กหญิงวลัลี 
ลูกกตญั�ู ดูแลพ่อแม่ที,พิการ พ่อแม่ไม่ไดช่้วยวลัลีเพราะยงัพิการเหมือนเดิม แต่พลงัคลื,นแม่เหล็ก
แห่งวิบากดีของวลัลี เลือกดูดดึงคุณครูและชาวบ้านมาช่วยวลัลี หรือบางครั� งเราเดินทางแล้ว 
หลงทาง เราได้ไปถามคนที,เราไม่เคยช่วยเหลือเขามาก่อน แล้วพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีของเรา 
ก็เลือกใหเ้ขาช่วยบอกทางเรา (บางครั� งพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้ายของเราก็เลือกไม่ใหเ้ขาช่วยเรา)  
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กรณีตวัอย่างต่อไป พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดี ยงัสามารถเหนี,ยวนาํในคนอื,นคิดหรือพูด
หรือทาํในสิ,งที,ดีกบัคนที,ทาํดีนั�นได ้เช่น เมื,อเราเห็นใครคนหนึ,งคนทาํดีดว้ยความจริงใจกบัผองชน 
พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากดีนั�น จะเหนี,ยวนาํใหเ้ราอยากช่วยเหลือผูน้ั�น  

กรณีตวัอย่างต่อไป เมื,อพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายของพระพุทธเจา้สมณโคดม อนัเกิด
จากในอดีตชาติ ท่านเคยเผาไฟดกัพระปัจเจกพุทธเจา้ในชาติที,ท่านเป็นพระพุทธเจา้ พลังคลื,น
แม่เหล็กวิบากร้ายนั� นเหนี,ยวนําให้พระเทวทัตชวนนายขมังธนู ผูฆ่้าคนตายมาก มุ่งจะมาฆ่า
พระพุทธเจา้ เมื,อนายขมงัธนู 16 คน มาพบพระพุทธเจา้ พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีของพระพุทธเจา้
เหนี,ยวนาํใหน้ายขมงัธนูทั�ง 16 คนเปลี,ยนใจไม่ทาํร้ายพระพุทธเจา้ ตรงกนัขา้มกลบัมาฟังธรรมจาก
พระพุทธเจา้แลว้กลบัใจเป็นคนดี (ข.ุอป.32/392)  

กรณีตวัอยา่งต่อไป บางครั� งไม่มีใครช่วยผูท้าํความดีคนนั�นพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดีก็จะคิด
และสร้างสิ, งดีให้ผูท้าํความดีคนนั� นเอง ดังตวัอย่างที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า เพราะท่านหยุดการ
เบียดเบียนโดยประการทั�งปวง และทาํประโยชน์สุขให้กบัผองชนและหมู่สัตว ์ดว้ยพลงัแม่เหล็ก
วิบากดีนั�น ทาํให้ชีวิตท่านสมดุลร้อนเย็น เจ็บป่วยน้อยแข็งแรงอายุยืน (ที.ปา.11/136 และ 156) 
เพราะพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากดี มีฤทธิl หรือหนา้ที,ในการคิดและสร้างสิ,งที,ดีให้ชีวิต สิ,งที,ดีอยา่งหนึ,ง
ของชีวติ คือ ผลกัเอาสารและพลงังานที,ทาํใหร้้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากชีวิต พร้อมกบัดูดดึงเอาสาร
และพลงังานในมหาจกัวาลที,ทาํให้เกิดสมดุลร้อนเยน็เขา้มาในชีวิต ซึ, งจะทาํให้ชีวิตผูน้ั�นไดส้ภาพ
สมดุลร้อนเยน็เจบ็ป่วยนอ้ยแขง็แรงอายยุนื เป็นตน้  

จะเห็นไดว้า่ เมื,อผูใ้ดทาํดีลงไป จะสั,งสมเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากดี พลงัคลื,นแม่เหล็ก
วบิากดีดงักล่าวจะตีค่าความดีวา่มากนอ้ยแค่ไหน แลว้จะให้ผลดีแบบที,ผูน้ั�นทาํก็ได ้ให้ผลแบบอื,น ๆ
ก็ได ้พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากดีในอดีตส่วนหนึ,ง รวมกบัในปัจจุบนัส่วนหนึ,ง จะคิดและสร้างสิ,งดีให้
ผูน้ั�น ณ เวลานั�น อย่างเหมาะสมและยุติธรรมที,สุดในส่วนที,ยงัไม่ให้ผลดี ก็จะให้ผลดีในช่วงเวลา
ต่อไปในชาตินั�นหรือในชาติอื,นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)  

 

ตัวอย่างพลงัคลื�นแม่เหลก็วบิากร้ายที�ให้ผล เช่น  
กรณีตวัอยา่ง คนที,คดโกงผูอื้,น พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้ายจะเลือกให้ผูน้ั�นถูกโกงคืนก็ได ้

ถูกยึดทรัพยก์็ได ้ถูกจบัขงัคุกก็ได ้ถูกประณามหรือต่อตา้นดว้ยสารพดัวิธีจากผองชนก็ได ้กลุม้ใจ
มาก ๆ ก็ได ้เจบ็ป่วยก็ได ้ใหผ้ลเลวร้ายไดห้ลากหลายลกัษณะ 

กรณีตวัอยา่งต่อไป พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้าย อาจเลือกคนอื,นหรือสิ,งอื,นมาคิดหรือพูด
หรือทาํไม่ดีกบัผูที้,กระทาํไม่ดีนั�นก็ได ้เช่น คนที,ฆ่าข่มขืนคน พลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายของเขา
อาจดูดดึงประชาชนมารุมทาํร้าย (ประชาทณัฑ)์ เขาก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเลือกผูที้,ถูกทาํร้ายมาทาํร้ายคืน  
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กรณีตวัอยา่งต่อไป พลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้ายจะเหนี,ยวนาํให้คนคิดหรือพูดหรือทาํสิ,งที,
ไม่ดีกบัคนที,ทาํไม่ดีนั�น ดงัที,พระพุทธเจา้กล่าวว่า “ในกาลก่อน เราเป็นเด็กเล่นอยู่ที,หนทางใหญ่ 
เห็นพระปัจเจกพุทธเจา้แลว้ ใส่ไฟ เผา (ดกั) ไวท้ั,วหนทาง ดว้ยวิบากกรรมนั�น ในภพหลงัสุดนี�  
พระเทวทตั จึงชกัชวนนายขมงัธนู ผูฆ่้าคนตายมาก เพื,อใหฆ่้าเรา” (ข.ุอป.32/392) 

กรณีตวัอย่างต่อไป การให้ผลของวิบากกรรมของพระเทวทตั ที,ทาํความชั,วมาก ๆ 
พลังคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายของพระเทวทตั ไม่เลือกดูดดึงใครมาทาํร้าย แต่เลือกแยกแผ่นดินออก 
ใหพ้ระเทวทตัถูกสูบ แลว้ดูดดึงใหดิ้นกลบฝัง เป็นตน้  

กรณีตวัอยา่งต่อไป เราพบขอ้มูลผูป่้วยที,ถูกผา่ตดัพบชิ�นเนื�อ กอ้นเนื�อหรือกอ้นวตัถุแข็ง ๆ 
ประหลาด ๆ ในร่างกาย ที,คุณหมอบอกวา่ไม่สามารถวนิิจฉยัไดว้า่สิ,งนั�นคืออะไรหรือเป็นโรคอะไร
หรือเกิดจากสาเหตุอะไร ซึ, งจากหลกัการในพระไตรปิฎกจูฬกมัมวิภงัคสูตร มหาจตัตารีสกสูตร 
สังคีติสูตร และสิวกสูตร อธิบายได้ว่า เป็นเพราะพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้าย มีฤทธิl หรือหน้าที,
ในการคิดและสร้างสิ,งที,ร้ายให้ชีวิต สิ,งที,ร้ายอยา่งหนึ,งของชีวิต คือ ผลกัเอาสารและพลงังานที,ทาํ
ให้เ กิดสมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต พร้อมกับดูดดึงเอาสารและพลังงานในร่างกาย หรือ
ในมหาจกัรวาล ทาํให้เกิดอาการของภาวะร้อนเยน็ไม่สมดุลในร่างกาย ทาํให้เซลล์เนื�อเยื,อทาํงาน
ผิดปกติ ประกอบกบัสารและพลงังานดงักล่าว ก็จะถูกพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายสังเคราะห์เป็น 
ชิ�นเนื�อ ก้อนเนื�อหรือก้อนวตัถุแข็ง ๆ ประหลาด ๆ ในร่างกาย เป็นลกัษณะคล้ายกบัเมื,อเอาแท่ง
เหล็กไปวางตากแดดตากฝนไว ้สารและพลงังานต่าง ๆ ในมหาจกัวาล ก็จะเคลื,อนสังเคราะห์กนั
ดว้ยหลกัสมดุลร้อนเย็น (พลงังานร้อนและเย็นที,ต่างกนัจะเคลื,อนเข้าหากันและสังเคราะห์กนั) 
กลายเป็นสนิมเหล็ก ซึ, งก่อนหนา้นี� ไม่มีมาก่อน ดงันั�นพลงัคลื,นแม่เหล็กวิบากร้ายในชีวิตของผูน้ั�น 
จึงสามารถสังเคราะห์สารและพลงังานให้เป็นชิ�นเนื�อ กอ้นเนื�อหรือกอ้นวตัถุแข็ง ๆ ประหลาด ๆ  
ในร่างกายดว้ยกลไกดงักล่าว ซึ, งจะทาํให้ชีวิตผูน้ั�นมีโรคมากและอายุสั�น เป็นตน้ ดงันั�น ในยุคที,มี
คนทาํชั,วมาก จึงมีโรคใหม่ ๆ ประหลาด ๆ เพิ,มขึ�นไดม้าก ทั�งโรคติดเชื�อและไม่ติดเชื�อ โดยกลไกทาง
วิทยาศาสตร์ของสมดุลร้อนเย็นที,สังเคราะห์เชื,อมโยงเป็นลาํดับ ในหลักนิยาม 5 ปฏิจจสมุปบาท  
สิวกสูตร สังคีติสูตร มหาจตัตารีสกสูตร และจูฬกมัมวภิงัคสูตร  

จะเห็นไดว้า่ เมื,อใครทาํชั,วร้ายลงไปจะสั,งสมเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กวบิากร้าย ซึ, งพลงัคลื,น
แม่เหล็กวิบากร้ายดงักล่าว จะตีค่าว่าเลวร้ายมากนอ้ยแค่ไหน แลว้จะให้ผลร้ายแบบที,ผูน้ั�นทาํก็ได ้
ให้ผลแบบอื,น ๆ ก็ได้ ตามความเหมาะสม ณ เวลานั�น ๆ โดยพลงัแม่เหล็กวิบากร้ายในอดีตส่วน
หนึ, งและในปัจจุบนัส่วนหนึ, ง จะคิดและสร้างสิ, งร้ายให้ผูน้ั�น ณ เวลานั�น ๆ อย่างเหมาะสมและ
ยุติธรรมที,สุด ในส่วนที,ยงัไม่ให้ผลร้าย ก็จะให้ผลร้ายในช่วงเวลาต่อมา ในชาตินั�นหรือชาติอื,น 
สืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) 
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พระผูมี้พระภาคไดต้รัสไวว้่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรม (ปัจจุบนั) เทียว หรือในภพถดัไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) จะเห็นไดว้่า 
พระพุทธเจา้พบว่าทุกการกระทาํของผูใ้ด ผูน้ั�นจะได้รับผลนั�น นั,นคือผลทุกอย่างทุกเสี� ยววินาที
ที,ผูใ้ดไดรั้บ ลว้นเกิดจากการกระทาํของผูน้ั�นเท่านั�น การกระทาํดีหรือร้ายในชาติใด จะส่งผลดีร้าย
ในชาตินั�นส่วนหนึ, ง หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป ส่วนหนึ, งจนกว่าจะหมดฤทธิl ของพลงัคลื,นแม่เหล็ก
วิบากดีหรือร้ายนั�น ดงันั�นผลที,เกิดขึ�นแต่ละชีวิต ทุกเสี� ยววินาทีจึงเกิดจากการกระทาํในอดีต
ส่วนหนึ, ง สังเคราะห์รวมกบัการกระทาํในปัจจุบนัส่วนหนึ,ง    

ขอ้มูลที,ยืนยนัวา่ คาํตรัสของพระพุทธเจา้เป็นจริง คือ มีสิ,งดีบางอย่างที,ทาํในชาตินี�  แลว้
ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราช่วยเหลือคนบางคน เขาทาํดีตอบแทนเราในชาตินี�  และมีสิ,งดีบางอยา่งที,
ทาํในชาตินี�  แลว้ยงัไม่ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราช่วยเหลือคนบางคน เขายงัไม่ทาํดีตอบแทนเราใน
ชาตินี�  เป็นตน้  

มีสิ,งไม่ดีบางอยา่งที,ทาํในชาตินี�  แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราซนตอนเป็นเด็ก บางครั� ง
ถูกผูป้กครองดุวา่ และมีสิ,งไม่ดีบางอยา่งที,ทาํในชาตินี�  แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เราซนตอนเป็นเด็ก 
บางครั� งถูกผูป้กครองก็ไม่ดุวา่ เป็นตน้ 

มีสิ,งดีบางอยา่งที,ยงัไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เด็กเกิดใหม่ยงัไม่ไดท้าํดี
ทาํชั,ว แต่มีคนเลี�ยงมีคนใหที้,อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

มีสิ,งไม่ดีบางอยา่งที,ไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  เช่น เด็กเกิดใหม่ยงัไม่ไดท้าํดี
ทาํชั,ว แต่ไม่มีคนเลี�ยง ไม่มีคนใหที้,อยูอ่าศยั เป็นตน้ 

กรณีมีสิ,งดีบางอยา่งที,ยงัไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  และมีสิ,งไม่ดีบางอย่าง 
ที,ไม่ไดท้าํในชาตินี�  แต่ไดรั้บผลในชาตินี�  จะเชื,อไดอ้ยา่งไรวา่เกิดจากการกระทาํในอดีตชาติ พ่อครู
สมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต อธิบายว่า ถา้ไม่มีพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคน แต่ละคน
ก็ตอ้งไดรั้บทุกอยา่งเท่ากนั เพราะทุนเริ,มตน้เท่ากนั แต่ดว้ยพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคน
แตกต่างกนั แต่ละคนจึงตอ้งไดรั้บแต่ละอยา่งแตกต่างกนั  

กรณีมีสิ,งดีบางอยา่งที,ทาํในชาตินี� แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  และมีสิ,งไม่ดีบางอย่างที,ทาํใน
ชาตินี� แลว้ไดรั้บผลในชาตินี�  จะเชื,อไดอ้ยา่งไรวา่ส่วนดีหรือไม่ดีที,ยงัไม่ส่งผล จะส่งผลในช่วงเวลา
ต่อไปในชาตินี�  หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป จากคาํกล่าวของพ่อครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต ที,อธิบาย
วา่ ถา้ไม่มีพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคน แต่ละคนก็ตอ้งไดรั้บทุกอยา่งเท่ากนั เพราะทุน
เริ,มตน้เท่ากนั แต่ดว้ยพลงัสร้างผลที,เป็นทุนเดิมของแต่ละคนแตกต่างกนั แต่ละคนจึงตอ้งไดรั้บ
แต่ละอยา่งแตกต่างกนั แสดงวา่ มีพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งวบิากดีหรือร้าย จากการกระทาํในอดีตชาติ
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ที,ยงัไม่ส่งผล แลว้มาส่งผลในชาติปัจจุบนั ดงันั�น พลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือร้าย จากการ
กระทาํในชาติปัจจุบนัที,ยงัไม่ส่งผล ก็ยอ่มจะส่งผลในชาติอื,นสืบ ๆ ไป 

ผูที้,ต้องการความมั,นใจมากขึ� นว่า การกระทาํทางกายหรือวาจาหรือใจที,ดีหรือไม่ดี 
จะส่งผลดีหรือร้ายใหก้บัผูน้ั�นจริง ในชาติที,ทาํนั�น หรือในชาติต่อไป หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไปสามารถ
พิสูจน์ไดเ้มื,อปฏิบติัดงันี�  

พระพุทธเจา้ตรัสถึงความรู้ความเห็นความเขา้ใจ ที,ทาํให้ปฏิบติัสู่ความพน้ทุกข์ได ้คือ 
มีความรู้ความเห็นความเข้าใจชัดเจนว่า “... ผลวิบากของกรรมที,ทาํดีทาํชั,วแล้ว มีอยู่ (อัตถิ สุกต 
ทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก) ...” (ม.อุ.14/257) การจะเข้าใจเรื, องกรรมและวิบากกรรม 
อยา่งแจ่มแจง้รวดเร็ว คือ คิดหรือพูดหรือทาํสิ,งที,ดีหรือไม่ดีแลว้ จะมีพลงังานพิเศษที,สร้างผลดีหรือ
ร้ายไดอ้ย่างรวดเร็วนั�น จะตอ้งปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศล คือการปฏิบติัศีลสมาธิปัญญา อนัเป็นองค์รวม
หนึ, งเดียวในวิถีชีวิตปกติ ดังที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัจจะมีอย่างเดียวเท่านั�นมิได้มีสอง” (ขุ.ขุ.
29/549) และ “... ดูกรอานนท์ ศีลที,เป็นกุศลมีอวิปปฏิสารเป็นผลมีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ 
อวิปปฏิสารมีปราโมทยเ์ป็นผลมีความปราโมทยเ์ป็นอานิสงส์ ความปราโมทยมี์ปีติเป็นผลมีปีติ
เป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็นอานิสงส์ 
สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ สมาธิมียถาภูตญาณทสัสนะ (รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็น
จริงว่า กรรมดีหรือกรรมไม่ดีให้ผลอย่างไร กรรมอย่างไรเป็นไปเพื,อสั,งสมกิเลส กรรมอย่างไร
เป็นไปเพื,อลดกิเลส) เป็นผลมียถาภูตญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตญาณทสัสนะมีนิพพิทา
วิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์ นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นผลมีวิมุตติ
ญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ดว้ยประการดงันี�  ดูกรอานนท ์ศีลที,เป็นกุศลย่อมถึงอรหตัผลโดยลาํดบั
ดว้ยประการ ดงันี�แลฯ (องฺ.ทสก.24/1) 

พระพุทธเจา้ได้ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน 
กาํเนิดก่อน เป็นผูเ้ขา้หาสมณะหรือพราหมณ์แล้วซักถามว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็น
อย่างไร กรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนที,มีโทษเป็นอย่างไร กรรมส่วนที,ไม่มีโทษเป็น
อย่างไร กรรมที,ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมที,ไม่ควรเสพเป็นอย่างไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่
พึงเป็นไปเพื,อไม่เป็นประโยชน์ เพื,อทุกขต์ลอดกาลนาน อนึ,ง กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยูพ่ึงเป็นไป
เพื,อเป็นประโยชน์ เพื,อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรค ์เบื�องหนา้แต่ตายเพราะ
กายแตก เพราะกรรมนั�นอนัตนทาํ สั,งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ  ครั� นจุติจากสวรรค์นั�นแลว้มาสู่
ความเป็นอยา่งนี�  ยอ่มไดเ้ฉพาะซึ, งมหาปุริสลกัษณะนี�  คือมีพระฉวีสุขุมละเอียด เพราะพระฉวีสุขุม
และละเอียดธุลีละอองมิติดพระกายได ้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั�น ถา้อยูค่รองเรือนจะได้
เป็นพระเจา้จกัรพรรดิ ฯลฯ  เมื,อเป็นพระราชาจะได้อะไร เมื,อเป็นพระราชาจะได้รับผลขอ้นี� คือ 
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มีปัญญามาก ไม่มีบรรดากามโภคีชนผูใ้ดผูห้นึ, งมีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกว่าพระองค ์
ถ้าพระมหาบุรุษนั�นออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะได้เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้ 
มีหลงัคาคือกิเลสอนัเปิดแลว้ในโลก เมื,อเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เมื,อเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บ
ผลข้อนี� คือ มีพระปรีชามาก มีพระปรีชากว้างขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว 
มีพระปรีชาเฉียบแหลม มีพระปรีชาทาํลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตวผ์ูใ้ดผูห้นึ, งมีปัญญาเสมอ 
หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่พระองค ์...” (ที.ปา.11/146) 

การปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศลนั�น เป็นการปฏิบติัสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจ
ให้บริสุทธิl ผ่องใส อย่างถูกตอ้งถูกตรง โดยผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายละเอียดในการปฏิบติัสู่ความเป็น
พุทธะในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี�  จะทาํให้เกิดพลงัชีวิตที,มีคุณสมบติัพิเศษต่างจากคนทั,วไป 
คือ พลงัชีวิตชนิดพิเศษดงักล่าว จะทาํให้คลื,นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือร้ายของผูที้,ปฏิบติัได้นั�น 
สร้างผลจากการคิดหรือพูดหรือทาํในทุกขณะปัจจุบนัอยา่งรวดเร็วให้ผูป้ฏิบติันั�นไดรั้บรู้ ไม่วา่จะ
ทาํในสิ,งที,ดีหรือไม่ดี แมแ้ค่คิดยงัไม่ไดพู้ดหรือไม่ไดท้าํทางกาย ก็จะส่งผลดีหรือร้ายบางส่วน 
ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ,ง เช่น ความรู้สึกสุขทุกขใ์นจิต ความรู้สึกสุขทุกขใ์นกาย ความเจริญหรือ
เสื,อมของปัญญาในการแก้ปัญหาหรือพฒันา ความเคารพนับถือเชื,อถือจากคนอื,นที,มีต่อตนหรือ
เกิดผลตรงกนัขา้ม เกิดสิ, งดีหรือไม่ดีแง่เชิงอื,น ๆ เป็นตน้ ซึ, งส่วนใหญ่จะส่งผลภายใน 1-3 วนั 
ญาณปัญญาพิเศษดงักล่าว จะทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดอ้ย่างรวดเร็วว่า ทาํดีหรือไม่ดี
อะไรทาํให้เกิดผลอย่างไร จึงทาํให้มั,นใจว่า การกระทาํไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาหรือใจที,ดี
หรือไม่ดีนั�น จะสั,งสมเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือไม่ดี ที,จะสร้างผลที,ดีหรือไม่ดีให้กบั
ชีวิตอย่างแน่นอนในชาติที,กระทาํนั�น หรือชาติต่อไป หรือชาติอื,นสืบ ๆ ไป ส่วนผูที้,ไม่ได้ฝึกฝน
อยา่งถูกตอ้งถูกตรงสู่ความพน้ทุกขต์ามที,พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ผลจากการกระทาํทางกายวาจาและใจ 
มกัจะเกิดขึ� นช้า ทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงได้ช้า ว่าทาํดีหรือไม่ดีอะไรทาํให้เกิดผลดี
หรือไม่ดีอยา่งไร 

ทุกเสี� ยววินาทีของชีวิต วิบากกรรมดีหรือร้ายในอดีตส่วนหนึ,งจะรวมกบัในปัจจุบนัส่วนหนึ, ง 
สร้างผลให้กบัแต่ละชีวิต (อภิ.ก.37/1698) จะสังเคราะห์ร่วมกบัภาวะร้อนเย็นในชีวิตตลอดเวลา 
(ส.ํสฬา.18/427-429) เป็นพลงังานที,สร้างความแข็งแรงหรือความเจ็บป่วยให้ชีวิต รวมถึงสร้างสิ,งดี
หรือสิ,งร้ายต่าง ๆ ให้กบัชีวิต เมื,อหมดฤทธิl ของการให้ผลก็จบดบัไป ดงัที,พระพุทธเจา้ได้ตรัสถึง
สาเหตุทาํให้เกิดสุข (ความแข็งแรงหรือประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ในสํ.สฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์หรืออทุกขมสุขเวทนา เกิดจาก เรื,องดี (ไฟ) 1 
เสมหะ (นํ�า) 1 ลม (ลม) 1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั (ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ,าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 
1 ผลของกรรม 1 เป็นที, 8 ฯ”  ไฟ คือ ร้อน ดินนํ� าลม คือ เยน็ จะเห็นไดว้่า การปรับสมดุลร้อน
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เยน็ในร่างกาย ในฤดูร้อนหรือหนาวต่าง ๆ ดว้ยสิ,งที,มีฤทธิl ร้อนหรือเยน็ ทั�งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และ
จิต (นามธรรมคือผลของกรรมดีกรรมชั,ว กรรมดีทาํใหเ้กิดสุขเวทนา กรรมชั,วทาํให้เกิดทุกขเวทนา)  
ถา้ไม่สมดุลร้อนเย็นก็จะทาํให้เกิดทุกขเวทนา (เจ็บป่วย) แต่ถ้าสมดุลร้อนเย็นก็จะทาํให้เกิดสุข
เวทนา (แขง็แรง) 

จะเห็นไดว้า่ กลไกก็คือ สัญญาของชีวิตจะทาํหนา้ที,เป็นปกติคือผลกัดนัเอาพลงังานหรือ
สารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเลี�ยง
ชีวิต วิบากกรรมของบุญกุศลนั�นจะเป็นพลงังานที,ช่วยผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารที,ไม่สมดุล
ร้อนเยน็ออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเลี� ยงชีวิตอีกแรงหนึ, ง 
ส่วนวบิากกรรมร้ายนั�น จะเป็นพลงังานที,ดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็เขา้มาทาํร้าย
ชีวติ และผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ   

ดงันั�น ความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวตัถุ สังเคราะห์กับวิบากกรรมร้ายจากการทาํบาป
เบียดเบียนสัตว ์(การทาํให้ตนเองหรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน 
ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาํให้เกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ทาํให้
มีโรคต่าง ๆ มากมายหลากหลายชนิด (แมจ้ะใส่สิ,งที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ชนิดเดียวกนั ปริมาณเท่ากนั
เขา้ไปในชีวติคนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบายหรือโรคต่างกนั เพราะวิบากกรรมต่างกนั) ทาํให้
อายสุั�นและเกิดสิ,งเลวร้ายต่าง ๆ ในชีวติ ส่วนการทาํความสมดุลร้อนเยน็สังเคราะห์กบัวิบากกรรมดี
จากการไม่เบียดเบียนสัตว ์(การไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกข์ทรมาน
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บหรือล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาํให้อาการไม่สบายต่าง ๆ 
ลดนอ้ยลง ทาํใหมี้โรคลดนอ้ยลง อายยุนืและเกิดประโยชน์สุขในชีวติ  

 

หลักอกาลิโก (เป็นจริงตลอดกาล) ปัจจัตตัง (ต้องปฏิบัติเองจึงจะรู้เอง) เอหิปัสสิโก 

(สามารถพสูิจน์ได้) เพื�อมนุษยชาติ กบัความประหยดัเรียบง่ายในการปฏบัิติ  

(จัตตาริสูตร) 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ด ้เป็นสุขในที,ทั�งปวง” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. 25/59), 

“ละทุกข์ทั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ขุทฺทกนิกาย ธมฺมปท. 25/33) จะเห็นได้ว่า ความสุขตามหลกั
ของพระพุทธเจา้ เกิดจากการละหรือดับเหตุของทุกข์ได้ ทุกข์กจ็ะดับ สุขกจ็ะเกดิขึ<น 

สัมพนัธ์กบัหลกัการแพทยแ์ผนจีนที,ระบุวา่ “โรคเดียวกนัใชว้ิธีต่างกนั โรคต่างกนัใชว้ิธี
เดียวกนั” โรคมกัมีอาการสลบัซบัซอ้น โรคชนิดเดียวกนัเนื,องจากพยาธิสภาพและการดาํเนินของโรค
ต่างกนั อาการที,ปรากฏจึงแตกต่างกนั ฉะนั�น การรักษาจึงตอ้งกาํหนดให้ถูกตอ้ง เรียกวา่ “รักษาโรค
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เดียวกนัใชว้ิธีต่างกนั” โรคที,ต่างกนัถา้มีสาเหตุและการดาํเนินของโรคของเหมือนกนั ใชว้ิธีรักษา
เดียวกนัได ้เรียกว่า “ใชว้ิธีเดียวกนัรักษาโรคต่างกนั” (โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร, 
โครงการศึกษาการแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, 2541 : 163-176) 

เช่น กรณีที, 1 ผูป่้วยทั�งสามคน ความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน สามคนนี�ตอ้งรักษา
เหมือนกนั เพราะสาเหตุเดียวกนั เรียกวา่โรคเดียวกนัรักษาเหมือนกนั  

กรณีที, 2 ผูป่้วยคนแรก ความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน คนที,สองความดนัโลหิตสูง
จากภาวะเยน็เกิน (ตีกลบัเป็นร้อน) ส่วนผูป่้วยคนที,สามความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเยน็พนักนั 
สามคนนี�ตอ้งรักษาต่างกนั เพราะสาเหตุต่างกนั เรียกวา่ โรคเดียวกนัรักษาต่างกนั 

กรณีที, 3 ผูป่้วยคนแรกความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน ส่วนคนที,สองเบาหวานจาก
ภาวะร้อนเกิน ส่วนผูป่้วยคนที,สามมะเร็งจากภาวะร้อนเกิน สามคนนี�ตอ้งรักษาเหมือนกนั เพราะ
สาเหตุเหมือนกนั เรียกวา่ โรคต่างกนัรักษาเหมือนกนั 

กรณีที, 4 ผูป่้วยคนแรกความดนัโลหิตสูงจากภาวะร้อนเกิน ส่วนคนที,สองเบาหวานจาก
ภาวะเยน็เกิน ส่วนผูป่้วยคนที,สามมะเร็งจากภาวะร้อนเยน็พนักนั สามคนตอ้งรักษาต่างกนั เพราะ
สาเหตุต่างกนั เรียกวา่ โรคต่างกนัรักษาต่างกนั 

การรักษาโรคจึงต้องรักษาที�ต้นเหตุ คือ ลดละเลิกพฤติกรรมที�ทําให้รู้สึกไม่สบายหรือเป็นโรค

เป็นหลัก โดยทําร่วมกับการปรับสมดุลร้อนเย็นทั<งด้านรูปธรรมและนามธรรม ณ สภาพปัจจุบัน

ของชีวิต ถ้ายงัไม่ทุเลาหรือไม่มั,นใจว่าจะสามารถปรับสมดุลร้อนเย็นได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
ก็สามารถใชร่้วมกบัวธีิการของการแพทยแ์ผนต่าง ๆ ได ้โดยใชห้ลกัลางเนื�อชอบลางยา คือ แต่ละคน
แต่ละช่วงเวลาอาจถูกกบัแต่ละอย่างเหมือนกนัหรือไม่เหมือนกนัก็ได้ โดยสังเกตที,พลงัชีวิต คือ 
ความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั แสดงว่าถูกกนั ถา้อาการตรงกนัขา้ม 
คือ ไม่สุขไม่สบายหรือทุกขท์รมาน หนกัตวั ไม่มีกาํลงัหรืออ่อนเพลีย แสดงวา่ไม่ถูกกนั 

 

มติรสหาย สังคมและสิ�งแวดล้อมมผีลต่อสุขภาวะ 
นอกจากสมดุลร้อนเยน็กายใจแลว้ มิตรสหายสังคมและสิ,งแวดล้อมก็มีผลต่อสุขภาวะ 

ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสความดีความเจริญอนัสูงสุด 38 ประการได้แก่ “คบคนพาล (อเสวนา จ พา
ลานงั) คบหาบณัฑิต (บณัฑิตานญัจ เสวนา) บูชาบุคคลที,ควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิยานงั) อยูใ่นที,อนั
สมควรอยู ่(ปฏิรูปเทสวาโส จ) ...” (ข.ุข.ุ25/318) 

“ความเป็นผูม้ีมิตรดี สหายดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย์ (ความพน้ทุกข์)” 
ใน ส.ํส.15/381-384 
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“สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที,มีความเห็นถูกตอ้ง) ธัมมญั�ู (เป็นผูรู้้
ธรรม) อตัถญั�ู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญั�ู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญั�ู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญั�ู 
(เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) ปริสัญ�ู (เป็นผูรู้้หมู่คนและสิ,งรอบตวั) ปุคคลปโรปรัญ�ู (เป็นผูรู้้บุคคล)” 
(องฺ.สตฺตก.23/65) 

“สัปปายะ คือสิ,งที,เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที,อยูซึ่, งเหมาะควร) 
โคจรสัปปายะ (ที,ไปซึ,งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที,เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที,เหมาะควรเกี,ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที,เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที,เหมาะควร)
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที,เหมาะควร)” (อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ขอ้ 368) 

“อสัปปายะ คือสิ,งที,ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสอสัปปายะ (ที,อยูซึ่, ง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ที,ไปซึ,งไม่เหมาะควร) ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที,ไม่เหมาะควร) 
ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที,ไม่เหมาะควรเกี,ยวข้อง) โภชนอสัปปายะ (อาหารที,ไม่เหมาะควร) 
อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที,ไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที,ไม่เหมาะควร)”  
(อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ขอ้ 368) 
 

สาเหตุหลกัที�ทาํให้เกดิโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัการแพทย์วถิีพทุธ  
ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ สาเหตุหลกัที,ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย เกิดจาก 5 ประการใหญ่ ๆ  

ไดแ้ก่ 1) ความร้อนเยน็ไม่สมดุลดา้นวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 3) การไม่บาํเพ็ญบุญกุศล  
4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายที,ไม่ดี 
การอยูใ่นสังคมสิ,งแวดลอ้มไม่ดี 

สาเหตุความเจ็บป่วย 9 ข้อย่อย  
1) อารมณ์เป็นพิษ เช่น ความเครียด ความเร่งรีบ ความเร่งรัด ความเร่งร้อน ความกลวั 

ความวิตกกงัวล ความไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่งร้าย อาฆาต พยาบาท 
ความโลภ โกรธ หลง ยดึเกิน เอาแต่ใจตวัเอง เป็นตน้  

2) อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล พิษจากอาหารประกอบดว้ย 6 สาเหตุหลกัดงันี�  
- พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีทั�งในพืชและสัตว ์ทั�งจากขบวนการผลิตและการปรุง

เป็นอาหาร  
- พิษจากอาหารมีส่วนประกอบของเนื�อสัตวม์ากเกินไป  
- พิษจากอาหารปรุงรสจดัเกินไป  
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- พิษจากชนิดของอาหารไม่สมดุล นอกจากการไม่รู้ชนิดและสัดส่วนของอาหารแต่ละ
ชนิดที,สมดุลแลว้ การไม่รู้เทคนิคการปรุงและการรับประทานที,สมดุล ก็จะทาํให้เกิด
โรคภยัไขเ้จบ็ได ้

- พิษจากของเสียและความร้อนจากขบวนการยอ่ย สันดาปและเผาผลาญอาหาร 
- พิษจากการไม่รู้เทคนิคในการรับประทานอาหารสุขภาพอยา่งผาสุก และไม่รู้วิธีปฏิบติั

ในการลดละลา้งความอยากในจิตต่ออาหารที,เป็นพิษ อยา่งถูกตรง 
3) พิษจากการไม่ออกกาํลงักาย หรือการออกกาํลงักายและอิริยาบถที,ไม่ถูกตอ้งคือ 

การกายบริหารที,ไม่ไดคุ้ณลกัษณะ 3 ประการ ไดแ้ก่  
- ความแขง็แรงของกลา้มเนื�อ กระดูกและเส้นเอน็  
- ความยดืหยุน่ของกลา้มเนื�อและเส้นเอน็  
- การเขา้ที,เขา้ทางของกลา้มเนื�อ กระดูกและเส้นเอน็  
- การไม่ออกกาํลงักายหรือไม่ทาํการกายบริหารเลย ก็ยิ,งทาํให้ไม่ไดป้ระโยชน์จาก

ทั�งสองอยา่งเลย 
4) พิษจากมลพิษต่าง ๆ ในโลกเพิ,มมากขึ�น เช่น มิตรสหายที,ไม่ดี อุณหภูมิบรรยากาศโลก

ที,ร้อนขึ�น ควนัพิษ และสารพิษต่าง ๆ ในสิ,งแวดลอ้ม เป็นตน้  
5) พิษจากการสัมผสัเครื,องยนต ์เครื,องไฟฟ้า เครื,องอิเลคทรอนิคมากเกินความสมดุล  
6) ไม่พึ, งตน ดว้ยวิธีที,ประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือระบายพิษ

ออกจากร่างกาย  
7) การเพียรการพกัที,ไม่พอดี 
8) บาปหรืออกุศลกรรม  
9) การบูรณาการองค์ความรู้ ในการแก้ไขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงั 

ไม่มีประสิทธิภาพมากพอ คือ  
- ไม่สามารถลดปัญหาสุขภาพดว้ยการแกที้,ตน้เหตุ ส่วนใหญ่เป็นการแกที้,ปลายเหตุ  
- มีค่าใชจ่้ายที,สูง  
- คนพึ,งตนเองไดน้อ้ยลง ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเอง 

จากขอ้มูลดงักล่าวสามารถนาํมาวเิคราะห์สังเคราะห์ เป็นวิธีแกปั้ญหาโดยปรับสมดุลด้วย

สิ�งที�ประหยัด หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ดังที�พระพุทธเจ้าตรัสไว้ ใน ขุ.ขุ. 25/281 “ดูกรภิกษุทั<งหลาย 

ปัจจัยน้อย หาได้ ง่ายและไม่มีโทษ 4 อย่างนี< 4  อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั< งหลาย บรรดา

จีวรผ้าบังสุกุล (เครื�องนุ่งห่ม) น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คําข้าว (อาหาร) ที�ได้ด้วย

ปลีแข้ง น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม้ (ที�อยู่อาศัย) น้อย หาได้ง่ายและ
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ไม่มีโทษ บรรดาเภสัช (ยา) มูตรเน่า (ปัสสาวะ) น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั<งหลาย 

เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ�ง ของภิกษุซึ�งเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที�น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 

ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ (ผู้สามารถดับทุกข์ดับบาปได้) ความคับแค้นแห่งจิต ย่อมไม่มีแก่

ภิกษุผู้สันโดษ ด้วยปัจจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ 

ทิศของเธอ ชื�อว่าไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผู้สันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี�ยวเอาไว้ได้ ซึ�งธรรม

อันสมควรแก่ธรรม เครื�องความเป็นสมณะที�พระตถาคตตรัสบอกแล้วแก่เธอ” 

จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้พบวา่ การใช้ปัจจัยสี�  (อาหาร เครื�องนุ่งห่ม ที�อยู่อาศัย ยารักษาโรค)

ที�ประหยัด เรียบง่าย และไม่มีโทษ เป็นองค์ประกอบของการปฏิบัติ สู่ความพ้นทุกข์ เพราะ

ธรรมชาติที�อยู่ใกล้ตัวเรา เวลาเอาวัตถุ (ดินนํ<าลม) หรือพลังงาน (คลื�นแม่เหล็กไฟฟ้าแสงสีเสียง) 

มาสังเคราะห์เป็นวตัถุชนิดต่าง ๆ หรือสังเคราะห์เป็นชีวติ เช่น สังเคราะห์เป็นชีวิตพืช ก็ใช้วัตถุหรือ

พลังงานที�มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับที�เราเอามาสังเคราะห์เป็นชีวิตเรา จึงเข้ากับเนื<อเยื�อเราได้ดีที�สุด 

ทาํให้เราแข็งแรงได้ดีที�สุด 

การใช้สิ�งที�ประหยัดเรียบง่ายอยู่ใกล้ตัวหรืออยู่ในตัว ในจัตตาริสูตรนั<นสัมพันธ์กับ 

วิ.ม. 5/25-44 ดังนี< 
ภิกษุอาพาธในฤดูสารท 
[25] โดยสมยันั�นแล พระผูม้ีพระภาคพุทธเจา้ประทบัอยู่ ณ พระเชตวนัอารามของ

อนาถบิณฑิกคหบดี เขตพระนครสาวตัถี ครั� งนั�นภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารท 
ถูกตอ้งแล้ว ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็พุ่งออก แมข้า้วสวยที,ฉันแล้วก็พุ่งออกเพราะอาพาธนั�น พวกเธอ
จึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งด้วยเอ็น พระผูมี้พระภาค 
ได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั�นซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดีมีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวั
สะพรั,งดว้ยเอน็ ครั�นแลว้จึงตรัสเรียกท่านพระอานนทม์ารับสั,งถามวา่ ดูกรอานนทท์าํไมหนอเดี�ยวนี�
ภิกษุทั�งหลายจึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งด้วยเอ็น 
ท่านพระอานนท์กราบทูลว่า พระพุทธเจา้ขา้เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารท
ถูกตอ้งแล้ว ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็พุ่งออก แมข้า้วสวยที,ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั�น พวกเธอ
จึงซูบผอมเศร้าหมองมีผวิพรรณไม่ดี มีผวิเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอน็ 

พระพุทธานุญาตเภสัช 5ในกาล 
ครั� งนั�น พระผูมี้พระภาคประทบัในที,สงดัทรงหลีกเร้นอยู่ได ้ มีพระปริวิตกแห่งพระทยั

เกิดขึ�นอยา่งนี� วา่ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตอ้งแลว้ ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็
พุ่งออก แมข้า้วสวยที,ฉันแลว้ก็พุ่งออกเพราะอาพาธนั�น พวกเธอจึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณ 
ไม่ดี มีผิวพรรณเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุ
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ทั�งหลาย ซึ, งเป็นเภสัชอยู่ในตวั และเขาสมมติว่าเป็นเภสัช ทั�งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจ 
แก่สัตวโลกและจะไม่พึงปรากฏเป็นอาหารหยาบ ทีนั�นพระองคไ์ดมี้พระปริวิตกสืบต่อไปวา่เภสัช 5 นี� แล
คือ เนยใส เนยขน้ นํ� ามนั นํ� าผึ�ง นํ� าออ้ย เป็นเภสัชอยู่ในตวัและเขาสมมติว่าเป็นเภสัช ทั�งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผิฉะนั�น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 นี�
แก่ภิกษุทั�งหลาย ให้รับประเคนในกาลแลว้บริโภคในกาล ครั� นเวลาสายณัห์พระองคเ์สด็จออกจาก 
ที,หลีกเร้น ทรงทาํธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แลว้รับสั,งกะภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราไปในที,สงดัหลีกเร้นอยู ่ณ ตาํบลนี�  ไดมี้ความปริวติกแห่งจิตเกิดขึ�น
อยา่งนี�วา่ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายอนัอาพาธ ซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทถูกตอ้งแลว้ ยาคูที,ดื,มเขา้ไปก็พุ่งออก 
แมข้า้วสวยที,ฉันแล้วก็พุ่งออก เพราะอาพาธนั�นพวกเธอจึงซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี 
มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็น เราจะพึงอนุญาตอะไรหนอเป็นเภสัชแก่ภิกษุทั�งหลาย 
ซึ, งเป็นเภสัชอยูใ่นตวัและเขาสมมติวา่เป็นเภสัช ทั�งจะพึงสําเร็จประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลก 
และไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เรานั�นไดมี้ความปริวติกสืบต่อไปวา่เภสัช 5 นี� แล 
คือ เนยใส เนยขน้ นํ� ามนั นํ� าผึ� ง นํ� าอ้อย เป็นเภสัชอยู่ในตวัและเขาสมมติว่าเป็นเภสัชทั�งสําเร็จ
ประโยชน์ในอาหารกิจแก่สัตวโลกและไม่ปรากฏเป็นอาหารหยาบ ผฉิะนั�น เราพึงอนุญาตเภสัช 5 นี�  
แก่ภิกษุทั�งหลายให้รับประเคนในกาลแล้วบริโภคในกาล ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้รับ
ประเคนเภสัช 5 นั�นในกาลแลว้บริโภคในกาล 

พระพุทธานุญาตเภสัช 5 นอกกาล 
[26] ก็โดยสมยันั�นแลภิกษุทั�งหลายรับประเคนเภสัช 5 นั�นในกาลแลว้ บริโภคในกาล

โภชนาหารของพวกเธอ ชนิดธรรมดา ชนิดเลวไม่ย่อย ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารที,ดี พวกเธอ 
อนัอาพาธซึ,งเกิดชุมในฤดูสารทนั�น และอนัความเบื,อภตัตาหารนี� ถูกตอ้งแลว้ เพราะเหตุ 2 ประการนั�น 
ยิ,งเป็นผูซู้บผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็นมากขึ�น 
พระผูมี้พระภาคได้ทอดพระเนตรเห็นภิกษุเหล่านั�น ซึ, งซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิว
เหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอน็มากขึ�น ครั� นแลว้ จึงตรัสเรียกท่านพระอานนทม์ารับสั,งถามวา่ 
ดูกรอานนท ์ทาํไมหนอ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลายยิ,งซูบผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี มีผิวเหลืองขึ�น ๆ 
มีเนื�อตวัสะพรั,งดว้ยเอ็นมากขึ�น? ท่านพระอานนทก์ราบทูลวา่ พระพุทธเจา้ขา้ เดี�ยวนี� ภิกษุทั�งหลาย
รับประเคนเภสัช 5 นั�นในกาลแลว้บริโภคในกาล โภชนาหารของพวกเธอชนิดธรรมดา ชนิดเลว
ไม่ยอ่ย ไม่จาํตอ้งกล่าวถึงโภชนาหารที,ดี พวกเธออนัอาพาธซึ, งเกิดชุมในฤดูสารทนั�น และอนัความ
เบื,อภตัตาหารนี� ถูกตอ้งแลว้ เพราะเหตุ 2 ประการนั�น ยิ,งเป็นผูซู้บผอมเศร้าหมองมีผิวพรรณไม่ดี 
มีผิวเหลืองขึ�น ๆ มีเนื�อตวัสะพรั,งด้วยเอ็นมากขึ�นลาํดบันั�น พระผูม้ีพระภาคทรงทาํธรรมีกถา
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ในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แลว้ตรัสเรียกภิกษุทั�งหลายมารับสั,งว่า ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหรั้บประเคนเภสัช 5 นั�น แลว้บริโภคไดท้ั�งในกาลทั�งนอกกาล 

พระพุทธานุญาตนํ�ามนัเปลว 
[27] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธ มีความตอ้งการดว้ยนํ� ามนัเปลวเป็นเภสัช  

จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตนํ�ามนัเปลวเป็นเภสัช คือ นํ� ามนัเปลวหมี นํ� ามนัเปลวปลา นํ� ามนัเปลวปลาฉลาม
นํ�ามนัเปลวหมู นํ�ามนัเปลวลา ที,รับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล บริโภคอยา่งนํ�ามนั 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในวิกาล เจียวในวิกาล กรองในวิกาล หากจะพึง
บริโภคนํ� ามนัเปลวนั�นตอ้งอาบติัทุกกฏ 3 ตวั ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถา้ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวใน
วิกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริโภคนํ� ามนัเปลวนั�นตอ้งอาบติัทุกกฏ 2 ตวั ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
ถา้ภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในวิกาล หากจะพึงบริโภคนํ� ามนัเปลวนั�นตอ้งอาบติัทุกกฏ 
1 ตวั ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถ้าภิกษุรับประเคนในกาล เจียวในกาล กรองในกาล หากจะพึงบริโภค
นํ�ามนัเปลวนั�น ไม่ตอ้งอาบติั 

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

จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตรากไมที้,เป็นเภสัช คือ ขมิ�น ขิง ว่านนํ�า ว่านเปราะ อุตพิด ข่า แฝก แห้วหมู  
ก็หรือมูลเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยว ที,ไม่สําเร็จประโยชน์
แก่ของควรบริโภค ในของควรบริโภค รับประเคนมูลเภสัชเหล่านั�นแลว้ เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ 
ต่อมีเหตุจึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตเครื,องบดยา 
สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความต้องการด้วยรากไม้ที,เป็นเภสัชชนิดละเอียด 

จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตตวัหินบด ลูกหินบด 

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

จึงกราบทูลเรื, องแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าฝาดที,เป็นเภสัช คือ นํ� าฝาดสะเดาะ นํ� าฝาดมูกมนั นํ� าฝาดกระดอมหรือขี�กา 
นํ� าฝาดบรเพ็ด หรือพญามือเหล็ก นํ� าฝาดกถินพิมาน ก็หรือกสาวเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี 
ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคใน
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ของควรบริโภค รับประเคนกสาวเภสัชเหล่านั�นแลว้ เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงให้บริโภค
ได ้เมื,อเหตุไม่มีภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

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

เรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเรา
อนุญาตใบไมที้,เป็นเภสัช คือ ใบสะเดา ใบมูกมนั ใบกระดอมหรือขี�กา ใบกะเพรา หรือแมงลกั 
ใบฝ้าย ก็หรือปัณณเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว
ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนปัณณเภสัชเหล่านั�นแลว้ 
เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภคตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตผลเภสัช 
[31] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความตอ้งการดว้ยผลไมเ้ป็นเภสัช จึงกราบ

ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตผลไมที้,เป็นเภสัช คือ ลูกพิลงักาสา ดีปลี พริก สมอไทย สมอพิเภก มะขามป้อม ผลแห่ง
โกฐ ก็หรือผลเภสัช แมช้นิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี�ยวในของควรเคี�ยว 
ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนผลเภสัชเหล่านั�นแล้ว 
เก็บไวไ้ดจ้นตลอดชีพ ต่อมีเหตุจึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

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

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

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

ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตเกลือที,เป็นเภสัช คือ เกลือสมุทร เกลือดาํ เกลือสินเธาว ์เกลือดินโป่ง เกลือหุง ก็หรือโลณ
เภสัชชนิดอื,นใดบรรดามี ที,ไม่สําเร็จประโยชน์แก่ของควรเคี� ยวในของควรเคี� ยว ที,ไม่สําเร็จ
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ประโยชน์แก่ของควรบริโภคในของควรบริโภค รับประเคนโลณเภสัชเหล่านั�น แลว้เก็บไวไ้ดจ้น
ตลอดชีพ ต่อมีเหตุ จึงใหบ้ริโภคได ้เมื,อเหตุไม่มี ภิกษุบริโภค ตอ้งอาบติัทุกกฏ 

พระพุทธานุญาตจุณเภสัช 
[34] โดยสมยันั�นแล ท่านพระเวลฏัฐสีสะ อุปัชฌายข์องท่านพระอานนทอ์าพาธ เป็นโรค

ฝีดาษหรืออีสุกอีใส ผา้นุ่งผา้ห่มกรังอยู่ที,ตวัเพราะนํ� าเหลืองของโรคนั�น ภิกษุทั�งหลายเอานํ� าชุบ ๆ 
ผา้เหล่านั�นแลว้ค่อย ๆ ดึงออกมา พระผูมี้พระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินตามเสนาสนะไดท้อดพระ เนตร
เห็นภิกษุพวกนั�นกาํลงัเอานํ�าชุบ ๆ ผา้นั�นแลว้ค่อย ๆ ดึงออกมา  

ครั� นแลว้เสด็จพระพุทธดาํเนินเขา้ไปทางภิกษุเหล่านั�น ไดต้รัสถามวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย
ภิกษุรูปนี� อาพาธโรคอะไร? ภิกษุทั�งหลายกราบทูลวา่ พระพุทธเจา้ขา้ ท่านรูปนี� อาพาธโรคฝีดาษ
หรืออีสุกอีใส ผา้กรังอยูที่,ตวัเพราะนํ�าเหลือง พวกขา้พระพุทธเจา้เอานํ� าชุบ ๆ ผา้เหล่านั�นแลว้ค่อย ๆ
ดึงออกมา ครั� งนั�นพระผูมี้พระภาคทรงทาํธรรมีกถาในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรก
เกิดนั�นแลว้ รับสั,งกะภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตเภสัชชนิดผงสาํหรับภิกษุผูเ้ป็นฝี
ก็ดี พุพองก็ดี สิวก็ดี โรคฝีดาษ หรืออีสุกอีใสก็ดี มีกลิ,นตวัแรงก็ดี เราอนุญาตโคมยั ดินเหนียว 
กากนํ�ายอ้ม สาํหรับภิกษุไม่อาพาธ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตครก สาก 

พระพุทธานุญาตเครื,องกรอง 
[35] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุทั�งหลายที,อาพาธมีความต้องการด้วยยาผงที,กรองแล้ว 

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

พระพุทธานุญาตเนื�อดิบและเลือดสด 
[36] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ,งอาพาธเพราะผีเขา้พระอาจารยพ์ระอุปัชฌายะช่วยกนั

รักษาเธอก็ไม่สามารถแกไ้ขใหห้ายโรคได ้เธอเดินไปที,เขียงแล่หมู แลว้เคี�ยวกินเนื�อดิบ ดื,มกินเลือดสด 
อาพาธเพราะผีเขา้ของเธอนั�น หายดงัปลิดทิ�ง ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตเนื�อดิบเลือดสด 
ในเพราะอาพาธเกิดแต่ผเีขา้ 

พระพุทธานุญาตยาตา 
[37] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็นโรคนยัน์ตา ภิกษุทั�งหลายจูงเธอไปให ้

ถ่ายอุจจาระบา้งปัสสาวะบา้ง พระผูมี้พระภาคเสด็จพระพุทธดาํเนินตามเสนาสนะไดท้อดพระเนตร
เห็นพวกภิกษุนั�นกาํลงัจูงภิกษุรูปนั�น ไปให้ถ่ายอุจจาระบา้งปัสสาวะบา้ง จึงเสด็จพระพุทธดาํเนิน
เขา้ไปทางภิกษุพวกนั�นแล้ว  ได้ตรัสถามว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุรูปนี� อาพาธเป็นอะไร? ภิกษุ
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ทั�งหลายกราบทูลว่าท่านรูปนี� อาพาธเป็นโรคนยัน์ตา พวกขา้พระพุทธเจา้คอยจูงท่านรูปนี� ไปให ้
ถ่ายอุจจาระบา้งปัสสาวะบา้งพระพุทธเจา้ขา้ ลาํดบันั�นพระผูม้ีพระภาคทรงทาํธรรมีกถา 
ในเพราะเหตุเป็นเคา้มูลนั�นในเพราะเหตุแรกเกิดนั�น แล้วรับสั,งกะภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตยาตา คือยาตาที,ปรุงดว้ยเครื,องปรุงหลายอย่าง ยาตาที,ทาํดว้ยเครื,องปรุงต่าง ๆ 
ยาตาที,เกิดในกระแสนํ�า  เป็นตน้หรดาลกลีบทองเขม่าไฟ พวกภิกษุอาพาธมีความตอ้งการด้วย
เครื,องยาที,จะบดผสมกบัยาตา จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาต
แก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตไมจ้นัทร์ กฤษณา กะลมัพกั ใบเฉียง แห้วหมู  
สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายเก็บยาตาชนิดผงไวใ้นโอบา้งในขนับา้ง ผงหญา้บา้งฝุ่ นบา้งปลิวลง 
จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตกลกัยาตา 

สมยัต่อมาพระฉพัพคัคียใ์ชก้ลกัยาตาชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดที,ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดที,ทาํ
ดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหัสถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กลกัยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใช้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตกลกัยาตาที,ทาํดว้ยกระดูก ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขา ทาํดว้ยไมอ้อ้ ทาํดว้ยไมไ้ผ ่ ทาํดว้ยยาง  
ทาํดว้ยผลไม ้ ทาํดว้ยโลหะ ทาํดว้ยเปลือกสังข ์ สมยัต่อมากลกัยาตาไม่มีฝาปิด ผงหญา้บา้งฝุ่ นบา้ง
ปลิวตกลง ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตฝาปิด ฝาปิดยงัตกได ้พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ผูกดา้ยแลว้พนักบักลกัยาตา กลกัยาตาแตก พระผูมี้  
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหถ้กัดว้ยดา้ย  

สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายป้ายยาตาดว้ยนิ�วมือ นยัน์ตาชํ� า จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตไมป้้ายยาตา
สมยัต่อมา พระฉพัพคัคียใ์ชไ้มป้้ายตาชนิดต่าง ๆ คือที,ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ที,ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลาย
จึงเพง่โทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใชไ้มป้้าย
ยาตาชนิดต่าง ๆ รูปใดใชต้อ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตไมป้้ายยาตาที,ทาํดว้ยกระดูก 
ทาํดว้ยงา ทาํดว้ยเขา ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมาไมป้้ายยาตาตกลงที,พื�นเปื� อน ภิกษุทั�งหลายกราบ
ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตภาชนะ
สําหรับเก็บไมป้้ายยาตา สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายบริหารกลกัยาตาบา้ง ไมป้้ายยาตาบา้งดว้ยมือ  
จึงกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุ
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ทั�งหลาย เราอนุญาตถุงกลกัยาตา หูถุงสาํหรับสะพาย ไม่มีภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตเชือกผูกเป็น
สายสะพาย 

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

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต
นํ�ามนัทาศีรษะ โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตการนตัถุ์นํ� ามนัที,นตัถุ์ไหลออก 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตกลอ้งสาํหรับนตัถุ ์ 

สมยัต่อมา พระฉัพพคัคียใ์ช้กล้องสําหรับนัตถุ์ชนิดต่าง ๆ คือ ทาํด้วยทองคาํบ้าง  
ชนิดที,ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กล้องสําหรับนัตถุ์ชนิดต่าง ๆ รูปใดใช้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตกลอ้งสําหรับนตัถุ์ที,ทาํดว้ยกระดูก ... ทาํดว้ยเปลือกสังข ์ท่านพระปิลินทวจัฉะ
นตัถุ์ไม่เท่ากนั ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาต
แก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตกล้องสําหรับนัตถุ์ประกอบด้วยหลอดคู่ 
โรคปวดศีรษะยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้สูดควนั ภิกษุทั�งหลายจุดเกลียวผา้แลว้
สูดควนันั�นนั,นแหละคอแสบร้อน จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตกลอ้งสูดควนั  

สมยัต่อมาฉัพพคัคียใ์ช้กล้องสูดควนัชนิดต่าง ๆ คือ ชนิดที,ทาํดว้ยทองคาํบา้ง ชนิดที, 
ทาํดว้ยเงินบา้ง คนทั�งหลายจึงเพ่งโทษติเตียนโพนทะนาวา่เหมือนเหล่าคฤหสัถ์ผูบ้ริโภคกาม ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย ภิกษุไม่พึงใช้กลอ้งสูดควนัชนิดต่าง ๆ รูปใดใช้ตอ้งอาบติัทุกกฏ ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตกลอ้งสูดควนัที,ทาํดว้ยกระดูก .... ทาํดว้ยเปลือกสังข ์สมยัต่อมากลอ้งสูดควนัไม่มีฝาปิด 
ตวัสัตวเ์ขา้ไปได ้ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่
ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตฝาปิด สมยัต่อมาภิกษุทั�งหลายบริหารกลอ้งสูดควนั
ดว้ยมือ จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า 
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตถุงกลอ้งสูดควนั กลอ้งสูดควนัเหล่านั�นอยูร่่วมกนัย่อมกระทบกนัได้
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ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลาย
วา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตถุงคู่หูสําหรับสะพาย ไม่มีภิกษุทั�งหลาย จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่
พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต 
เชือกผกูเป็นสายสะพาย 

พระปิลินทวจัฉเถระอาพาธเป็นโรคลม 
[39] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลม พวกแพทยป์รึกษาตกลง

กนัอยา่งนี� วา่ ตอ้งหุงนํ� ามนัถวาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� ามนัที,หุง ในนํ� ามนัที,หุงนั�นแลแพทย์
ตอ้งเจือนํ� าเมาด้วย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้เจือนํ� าเมาลงในนํ� ามนัที,หุง สมยัต่อมา
พระฉพัพคัคียหุ์งนํ� ามนัเจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาด ดื,มนํ� ามนันั�นแลว้เมา ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูล
เรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสห้ามภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุ 
ไม่พึงดื,มนํ� ามนัที,เจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาด รูปใดดื,มพึงปรับอาบติัตามธรรม ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตใหดื้,มนํ�ามนัเจือนํ�าเมาชนิดที,เขาหุงไม่ปรากฏสีกลิ,นและรสของนํ� าเมา สมยัต่อมานํ� ามนัที,
พวกภิกษุหุงเจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาดมีมาก ครั� งนั�นภิกษุทั�งหลายไดมี้ความปริวิตกวา่จะพึงปฏิบติั
ในนํ� ามนัที,เจือนํ� าเมาลงไปเกินขนาดอย่างไรหนอ? แล้วกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูม้ีพระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหต้ั�งเอาไวเ้ป็นยาทา 

สมยัต่อมาท่านพระปิลินทวจัฉะหุงนํ� ามนัไวม้าก ภาชนะสําหรับบรรจุนํ� ามนัไม่มี ภิกษุ
ทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตลกัจั,น 3 ชนิด คือ ลกัจั,นทาํดว้ยโลหะ 1 ลกัจั,นทาํดว้ยไม ้1 ลกัจั,นดว้ย
ผลไม ้ 1 สมยัต่อมาท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลมตามอวยัวะ ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูล
เรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย  
เราอนุญาตการเขา้กระโจม โรคลมยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตการรมใบไมต่้าง ๆ 
โรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตการรมใหญ่ โรคลมยงัไม่หาย พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าที,ตม้เดือดดว้ยใบไมต่้างชนิด โรคลม 
ยงัไม่หายพระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตอ่างนํ�า 

อาพาธโรคลมเสียดยอกตามขอ้ 
[40] ก็โดยสมยันั�นแล ท่านพระปิลินทวจัฉะอาพาธเป็นโรคลมเสียดยอกตามขอ้ ภิกษุ

ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
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ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหร้ะบายโลหิตออก โรคลมเสียดยอกตามขอ้ยงัไม่หาย ภิกษุทั�งหลายกราบ
ทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย
เราอนุญาตใหร้ะบายโลหิตออกแลว้กรอกดว้ยเขา 

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

พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต 
ยาทาเทา้ โรคยงัไม่หาย ภิกษุนวกะทั�งหลายจึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาค
ตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหป้รุงนํ�ามนัทาเทา้ 

อาพาธเป็นโรคฝี 
[42] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็นโรคฝี ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น 

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
การผ่าตดั ภิกษุนั�นตอ้งการนํ� าฝาด ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้ 
พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ� าฝาด ภิกษุนั�นตอ้งการงาที,
บดแลว้ ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตงาที,บดแลว้ ภิกษุนั�นตอ้งการยาพอก ภิกษุทั�งหลายกราบทูล
เรื, องนั�นแด่พระผูม้ีพระภาค พระผูม้ีพระภาคตรัสอนุญาตภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
เราอนุญาตยาพอก ภิกษุนั�นตอ้งการผา้พนัแผล ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค 
พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตผา้พนัแผล แผลคนั 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ชะดว้ยนํ� าแป้งเมล็ดพนัธ์ุผกักาด แผลชื�นหรือเป็นฝ้า ภิกษุทั�งหลาย
กราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายเราอนุญาตให้รมควนั เนื�องอกยื,นออกมา ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้ 
พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ตดัดว้ย
กอ้นเกลือ แผลไม่งอก ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตนํ�ามนัทาแผล นํ�ามนัไหลเยิ�ม ภิกษุทั�งหลาย
กราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย เราอนุญาตผา้เก่าสาํหรับซบันํ�ามนัและการรักษาบาดแผลทุกชนิด 

พระพุทธานุญาตยามหาวกิฏั 4 อยา่ง 
[43] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ,งถูกงูกดั ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น แด่พระผูมี้ 
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พระภาค พระผูม้ีพระภาคตรัสอนุญาตว่า ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ใช้ยามหาวิกฏั 
4 อยา่ง คือ คูถ มูตร เถา้ ดิน ต่อมาภิกษุทั�งหลายคิดสงสัยวา่ ยามหาวิกฏัไม่ตอ้งรับประเคนหรือ 
ตอ้งรับประเคน จึงกราบทูลเรื, องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตใหภิ้กษุรับประเคนในเมื,อมีกปัปิยการก เมื,อกปัปิยการกไม่มี 
ให้ภิกษุหยิบบริโภคเองได ้ สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, งดื,มยาพิษเขา้ไป ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น 
แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแด่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาต
ให้ดื,มนํ� าเจือคูถ ต่อมาภิกษุทั�งหลายคิดสงสัยว่า นํ� าเจือคูถนั�นจะไม่ตอ้งรับประเคนหรือตอ้งรับ
ประเคน จึงกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายว่า
ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตคูถที,ภิกษุหยิบไวต้อนกาํลงัถ่ายนั,นแหละเป็นอนัประเคนแลว้ ไม่ตอ้ง
รับประเคนอีก 

ภิกษุอาพาธดว้ยโรคต่าง ๆ 
[44] ก็โดยสมยันั�นแล ภิกษุรูปหนึ,งอาพาธถูกยาแฝด ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�น 

แด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาต
ให้ดื,มนํ� าที,เขาละลายจากดินรอยไถซึ, งติดผาล สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็นพรรดึก ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตใหดื้,มนํ�าด่างอามิส สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ,งอาพาธเป็นโรคผอมเหลือง ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ดื,มยาผลสมอดองนํ� ามูตรโค สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, งอาพาธเป็น 
โรคผวิหนงั ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราอนุญาตให้ทาํการลูบไล้ด้วยของหอม สมยัต่อมาภิกษุรูปหนึ, ง
มีกายกอปรดว้ยโทษมาก ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัส
อนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตให้ดื,มยาประจุถ่าย ภิกษุนั�นมีความตอ้งการ
นํ� าขา้วใส ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุ
ทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� าขา้วใส มีความตอ้งการดว้ยนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ไม่ขน้ ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ไม่ขน้ มีความตอ้งการดว้ยนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ขน้นิดหน่อย 
ภิกษุทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ 
ดูกรภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ� าถั,วเขียวตม้ที,ขน้นิดหน่อย มีความตอ้งการดว้ยนํ� าเนื�อตม้ ภิกษุ
ทั�งหลายกราบทูลเรื,องนั�นแด่พระผูมี้พระภาค พระผูมี้พระภาคตรัสอนุญาตแก่ภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลายเราอนุญาตนํ�าเนื�อตม้” 
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การใช้สิ� งที�ประหยัดเรียบง่ายและไม่มีโทษในจัตตาริสูตรและเภสัชชขันธกะ ดังกล่าว

สอดคล้องกบัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที�เน้นการพึ�งตนด้วยสิ�งที�ประหยัดเรียบง่าย ได้แก่ “เราเลย
บอกว่า ถา้จะแนะนาํก็แนะนาํได ้ตอ้งทาํแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศรํ, ารวยเรามีพอสมควร 
พออยูไ่ด ้แต่ไม่เป็นประเทศที,กา้วหน้าอย่างมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหนา้อยา่งมาก ก็จะมี
แต่ถอยหลัง ประเทศเหล่านั� น ที, เ ป็นประเทศที, มี อุตสาหกรรมก้าวหน้า จะมีแต่ถอยหลัง  
และถอยหลงัอยา่งน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหาร แบบเรียกวา่แบบ “คนจน” แบบไม่ติดกบัตาํรามาก
เกินไป ทาํอยา่งมีสามคัคีนี,แหละ คือ เมตตากนัก็จะอยูไ่ดต้ลอดไป คนที,ทาํงานตามวชิาการ จะตอ้งดู
ตาํรา เมื,อพลิกไปถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ ในหนา้สุดทา้ยนั�น เขาบอก “อนาคตยงัมี” แต่ไม่บอกวา่ให้ทาํ
อย่างไร ก็ต้องปิดเล่มคือปิดตาํรา ปิดตาํราแล้ว ไม่รู้จะทาํอะไร ลงท้ายก็ตอ้งเปิดหน้าแรกใหม่ 
เปิดหนา้แรกก็เริ,มตน้ใหม่ ถอยหลงัเขา้คลอง แต่ถา้เราใช ้ตาํราแบบ “คนจน” ใชค้วามอะลุ่มอล่วยกนั
ตาํรานั�นไม่จบ เราจะกา้วหนา้เรื,อย ๆ ” (พระราชดาํรัส วนัที, 8 สิงหาคม 2534)  

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

โดยธรรมชาติของชีวิต คนจะมีสัญญาของชีวิตที,ดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็
เข้าไปหล่อเลี� ยงชีวิต ผลักดันสารและพลงัที,เป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากชีวิต ถ้าเปิดช่อง
ระบายพิษใหโ้ปร่งโล่งในทางใดทางหนึ,งหรือหลายทาง เช่น ทางปัสสาวะ อุจจาระ ผิวหนงั เหงื,อไคล 
ลมหายใจ หู ตา จมูก ปาก เป็นตน้ สัญญาของชีวิตก็จะฝากสารและพลงัที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุล
ที,กระจายอยูต่ามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ผลกัดนัออกจากร่างกายทางช่องทางต่าง ๆ ดงักล่าว เช่น 
เราปวดปัสสาวะอุจจาระ อาการไม่สบายไม่ได้เกิดที,ทอ้งที,เดียว แต่จะเกิดอาการไม่สบายทั,วตวั 
เพราะพิษทั,วตวัระบายออกไม่ได ้สัญญาของชีวิตจึงสังขาร (สร้าง) ความรู้สึกไม่สบาย ณ จุดที,มีพิษ
ร้อนเย็นไม่สมดุล ซึ, งคั,งคา้งอยู่ทั,วร่างกาย แต่พอเราไปปัสสาวะอุจจาระออก ก็เกิดอาการสบาย
ทั�งตวั เพราะสัญญาของชีวติฝากสารและพลงัที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลที,กระจายอยูต่ามส่วนต่าง ๆ 
ของร่างกายผลกัดนัออกจากร่างกายทางช่องทางดงักล่าว การเปิดช่องทางระบายพิษในช่องทางอื,น ๆ
ก็จะเกิดกลไกและความรู้สึกสบายมากขึ� นเช่นเดียวกัน โดยช่องทางระบายพิษดังกล่าวนั� น 
เป็นช่องทางเดียวกบัที,สัญญาของชีวติที,ดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไปหล่อเลี�ยงชีวิต 
ซึ, งชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เขา้ไปหล่อเลี�ยงชีวิต หรือจะผลกัดนัพิษร้อนเยน็
ไม่สมดุลออกจากชีวิต ได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไร ก็ขึ�นอยู่กบั พลงัวิบากดีหรือร้ายของผูน้ั�น ๆ  
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ดว้ยวธีิที,ประหยดัเรียบง่ายที,สุดและมีประสิทธิภาพสูงสุด ที,มกัถูกกบัคนส่วนใหญ่ทั,วไป ในการเปิด
ช่องทางไหลเวยีนของเลือดลมรวมทั�งสารและพลงังานต่าง ๆ ให้เขา้หรือออกจากร่างกายตามสภาพ
ที,ชีวิตต้องการ ที,การแพทยว์ิถีพุทธได้คน้พบ ก็คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยข้อปฏิบัติ 9 ข้อ  

(ยา 9 เม็ด) ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ โดยปรับสมดุลไปสู่จุดที�รู้สึก สุขสบายเบากายมีกําลัง และ

ปรับกลับไปกลับมาตามภาวะร้อนเย็นของผู้นั<น ณ สิ�งแวดล้อมปัจจุบันนั<น ๆ แต่ละคนอาจเลือกทาํ
เพียงข้อใดข้อหนึ, งหรือหลายข้อร่วมกันตามความเหมาะสมของแต่ละคน ข้อใดที,ทาํแล้วรู้สึก 
สุขสบายเบากายมีกาํลงั หรือไม่สบาย แต่เบากายมีกาํลงั แสดงว่าเหมาะสมกบัผูน้ั�น ณ เวลานั�น 
ควรทาํต่อไป ส่วนขอ้ใดที,ทาํแล้วรู้สึก ไม่สุขไม่สบาย หนักตวัอ่อนเพลีย แสดงว่าไม่เหมาะสม 
กบัผูน้ั�น ณ เวลานั�น ควรงดเสีย ดงัรายละเอียดต่อไปนี�  

1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล  
กลไกการทาํให้สุขภาพดี ก็คือเมื,อรับประทานสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญา

ของชีวติจะดูดดึงสารและพลงังานของสมุนไพรดงักล่าว ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี�ยง
ชีวติ ทาํใหชี้วติมีพลงัมากขึ�น จากการที,สารและพลงัของสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี�ยงชีวิต 
และจากการที,ไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษที,ดบัไดแ้ลว้ เมื,อชีวิตมีพลงัมากขึ�น สัญญาของชีวิตจึงสามารถ
ผลกัดนัพิษร้อนเยน็ที,ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งอยู่ออกจากร่างกายไดดี้ยิ,งขึ�น ทาํให้โรคภยัไขเ้จ็บลดน้อยลง 
แขง็แรง และอายยุนื 

กรณีที,มีภาวะร้อนเกิน ดื,มนํ�าสมุนไพรฤทธิl เยน็หรือคลอโรฟิลลส์ดจากธรรมชาติ  
วธีิทาํ ใชส้มุนไพรฤทธิl เยน็ เช่น ใบยา่นางเขียว 5-20ใบ ใบเตย 1-3ใบ บวับก ครึ, ง-1 กาํมือ 

หญา้ปักกิ,ง 1-5 ตน้ ใบอ่อมแซบ (เบญจรงค์) ครึ, ง-1 กาํมือ ผกับุง้ ครึ, ง-1 กาํมือ ใบเสลดพงัพอน 
ครึ, ง-1 กาํมือ หยวกกลว้ย ครึ, ง-1 คืบ และวา่นกาบหอย 3-5 ใบ เป็นตน้ จะใชอ้ยา่งใดอยา่งหนึ,งหรือ
หลายอย่างรวมกันก็ได้ โขลกให้ละเอียดหรือขยี�หรือปั,น ผสมกับนํ� าเปล่า 1-3 แก้ว กรองผ่าน
กระชอน เอานํ� าที,ไดม้าดื,ม ครั� งละประมาณ ครึ, ง-1 แกว้ วนัละ 1-3 ครั� ง ก่อนอาหารหรือตอนทอ้งวา่ง
หรือดื,มแทนนํ� าตอนที,รู้สึกกระหายนํ� า ปริมาณการดื,มและความเขม้ขน้ของสมุนไพรอาจมากหรือ
นอ้ยกวา่นี�ก็ได ้ตามความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั กรณีมีภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั 
ใหก้ดนํ�าร้อนใส่นํ�าสมุนไพรฤทธิl เยน็ หรือนาํไปตม้ให้เดือดก่อนดื,ม หรืออาจนาํสมุนไพรฤทธิl ร้อน
มาผสมก่อนดื,มก็ได ้เช่น นาํนํ� าตม้ขมิ�น ขิง ข่า ตะไคร้ กระเพรา โหระพา กระเทียม กระชาย มะตูม 
เป็นตน้ กรณีมีภาวะเย็นเกิน ดื,มสมุนไพรฤทธิl ร้อน ปริมาณสมุนไพรฤทธิl ร้อนที,เหมาะสมเฉลี,ย
ประมาณ 1-3 ขอ้นิ�วมือ อาจปรับปริมาณมากหรือน้อยกว่านี� ได ้ตามความรู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั
ของแต่ละคน  
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2. การกวัซาหรือขูดซาหรือขูดพษิหรือขูดลมเพื�อระบายพษิทางผวิหนัง 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือเมื,อใชว้สัดุขอบเรียบที,ไม่มีคมขดูที,ผิวหนงั โดยลงนํ� าหนกั

แรงเท่าที,รู้สึกสบาย การขดูคือการเสียดสี ซึ, งการเสียดสีนั�น โดยหลกัวิทยาศาสตร์จะทาํให้เกิดความร้อน 
เมื,อเกิดความร้อนขึ�นสัญญาของชีวติจะสั,งใหเ้ส้นเลือดขยายตวัเพื,อเพิ,มพื�นที,ในการระบายความร้อน 
สัญญาของชีวิตจะสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ที,ไม่สมดุลออกจากร่างกายได ้ทาํให้สัญญาของชีวิต
สั,งให้กล้ามเนื�อคลายตวั เพราะไม่มีพิษที,ตอ้งบีบออก เมื,อเส้นเลือดขยายและกล้ามเนื�อคลายตวั 
ทาํใหช่้องทางระบายพิษสะดวกยิ,งขึ�น สัญญาของชีวติก็จะสามารถผลกัดนัพิษที,อยูใ่ตส้ภาพดงักล่าว
ออกจากร่างกายได้ กลา้มเนื�อก็จะคลายตวัเส้นเลือดเส้นประสาทก็ไม่ถูกกดทบั ทาํให้สัญญาของ
ชีวิตผลักดันพิษออกได้สะดวกยิ,งขึ� นกว่าเดิม เกิดกลไกและสภาพดังกล่าวลึกลงไปเรื, อย ๆ  
ในร่างกาย สัญญาของชีวิตก็จะฝากพิษร้อนเย็นไม่สมดุลที,ยงัตกค้างในจุดต่าง ๆ ของร่างกาย 
มาระบายออก กลา้มเนื�อตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกายก็จะคลายตวั เลือดลม สารและพลงังานต่าง ๆ  
ก็จะไหลเวียนสะดวก ทาํให้สัญญาของชีวิตดูดดึงสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็ทั�งที,อยูน่อกตวั
และในตวัมาหล่อเลี�ยงชีวติไดอ้ยา่งสะดวก ประกอบกบัการขดูจะทาํให้เลือดเคลื,อนไปที,ผิวหนงั ซึ, ง
ทาํให้สัญญาของชีวิตสามารถผลกัดนัสารและพลงังานที,เป็นพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลออกจากชีวิตได ้
ดูดสารและพลังงานที,สมดุลร้อนเย็นเป็นประโยชน์ที,อยู่นอกร่างกายมาหล่อเลี� ยงเลือดได้ จึง
กลายเป็นเลือดที,มีคุณภาพดี สัญญาของชีวิตก็จะดูดดึงเลือดที,มีคุณภาพดีดังกล่าวไปเลี� ยงชีวิต  
กลไกดงักล่าวทั�งหมดอนัเกิดจากการกวัซาขูดพิษขดูลม จึงทาํให้โรคภยัไขเ้จ็บลดน้อยลง แข็งแรง 
และอายยุนื 

วธีิกวัซา กรณีที,มีภาวะร้อนเกินใชน้ํ� ามนักวัซาฤทธิl เยน็ นํ� าสมุนไพรฤทธิl เยน็หรือนํ� าเปล่า 
อยา่งใดอยา่งหนึ,งทาบนผิวหนงัก่อนขูดซา ในบริเวณที,รู้สึกไม่สบายหรือบริเวณที,ใช้งานมากหรือ
บริเวณที,ถอนพิษจากร่างกายไดดี้ เช่น บริเวณหลงั แขน ขา เป็นตน้ จุดที,ห้ามขดูคือ จุดที,เป็นแผล ฝี 
หนอง สิว จุดที,ขูดแลว้รู้สึกไม่สบาย อวยัวะเนื�อเยื,ออ่อนนิ,ม เช่น นยัยต์า อวยัวะเพศ เป็นตน้ ถา้มี
ภาวะเย็นเกินก็ทาด้วยสมุนไพรฤทธิl ร้อน ถ้าภาวะทั�งร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ� นพร้อมกัน ใช้
สมุนไพรทั�งร้อนและเยน็ผสมกนัทาก่อนขูดซา (การขูดซา แมไ้ม่มีสมุนไพรใด ๆ ทา ก็สามารถ
ขูดซาไดเ้ลย โดยที,ไม่ตอ้งทาอะไร ก็ช่วยถอนพิษได)้ ใชอุ้ปกรณ์เรียบง่าย เช่น ชอ้น ชาม เหรียญ ไม้
หรือวสัดุขอบเรียบต่าง ๆ ขูดไดท้ั�งที,ผิวหนงัตรง ๆ หรือจะขดูผา่นเสื�อผา้ก็ได ้ลงนํ� าหนกัแรงเท่าที,
รู้สึกสุขสบาย ขูดจุดละประมาณ 10-50 ครั� ง อาจขูดมากหรือน้อยกว่านี� ก็ได้ เท่าที,รู้สึกสุขสบาย 
เบากายมีกาํลงั 
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3. การสวนล้างพษิออกจากลาํไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีทอ็กซ์) 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือใส่นํ�าเขา้ไปที,ลาํไส้ใหญ่ ชีวิตจะไดน้ํ� าส่วนเกิน สัญญาของ

ชีวิตก็จะดนันํ� านั�นออกทางลาํไส้ใหญ่พร้อมกบัอุจจาระที,ตกคา้ง (ถา้มีอุจจาระตกคา้ง) เมื,อสัญญา
ของชีวติรู้วา่จะมีนํ� าถูกดนัออกทางลาํไส้ใหญ่ สัญญาของชีวิตก็จะฝากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลที,ยงัตก 
คา้งในจุดต่าง ๆ ของร่างกายมาระบายออกที,ลาํไส้ใหญ่ พิษจะถูกขบัออกมาพร้อมกบันํ� าและ
อุจจาระที,ตกค้าง (ถ้ามีอุจจาระตกคา้ง) เราจึงมกัรู้สึกเบาสบายทั�งตวั ไม่ใช่รู้สึกเบาสบาย  ณ ที,
บริเวณทอ้งอยา่งเดียว เพราะเป็นกลไกที,กระตุน้ใหส้ัญญาฝากพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งในจุด
ต่าง ๆ ของร่างกายมาระบายออกที,ลาํไส้ใหญ่ (ถา้ไม่มีอุจจาระตกคา้ง ก็จะมีสารและพลงังานที,เป็น
พิษและนํ�าที,ใส่เขา้ไปถูกขบัออกมา โดยไม่มีเนื�ออุจจาระ และถา้ชีวิตตอ้งการนํ� า สารและพลงังานที,
ใส่เขา้ไปทางลาํไส้ใหญ่เพื,อนาํไปใชป้ระโยชน์ในการปรับสมดุลร้อนเยน็ สัญญาของชีวิตก็ดูดผา่น
ทางลาํไส้ใหญ่ไปใช้ประโยชน์ เมื,อขบัถ่ายออกก็จะมีปริมาณนํ� าน้อยกว่าที,ใส่เข้าไป) ยิ,งถ้าใส่
สมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังานของสมุนไพรดงักล่าว 
ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี� ยงชีวิต ทาํให้ชีวิตมีพลงัมากขึ�นจากการที,สารและพลงัของ
สมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี� ยงชีวิต และจากการที,ไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษที,ดบัไดแ้ลว้ เมื,อ
ชีวิตมีพลงัมากขึ�น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเยน็ที,ไม่สมดุล ที,ยงัตกคา้งอยูอ่อก
จากร่างกายไดด้ียิ,งขึ�น กลไกทั�งหมดอนัเกิดจากการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรร้อนเย็นที,
สมดุลร้อนเยน็ ก็จะทาํใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

วธีิทาํ เลือกสมุนไพรที,เหมาะสม คือ เมื,อใชท้าํดีท็อกซ์แลว้รู้สึกสดชื,นโปร่งโล่งเบาสบาย 
ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย นาํสมุนไพรตม้ในนํ� าเปล่า เดือดประมาณ 5-10 นาที แล้วผสมนํ� า
ธรรมดาใหอุ่้น หรือใชใ้บสมุนไพรสด ขยี�กบันํ�าเปล่า กรองผา่นกระชอน นาํนํ� าที,ได ้ไปใส่ขวดหรือ
ถุง ที,เป็นชุดสวนลา้งลาํไส้ โดยทั,วไปใชน้ํ� าสมุนไพร 500-1,500 ซี.ซี. เปิดนํ� าให้วิ,งตามสายเพื,อไล่
อากาศออกจากสาย แลว้ขนัให้แน่นไว ้จากนั�นนาํเจลหรือวาสลีนหรือนํ� ามนัพืชหรือวา่นหางจระเข้
ทาที,ปลายสายสวน ประมาณ 1 เซนติเมตร เพื,อหล่อลื,น หรืออาจใช้ปลายสายสวนจุ่มในนํ� าก็ได ้
ต่อจากนั�น ค่อย ๆ สอดปลายสายสวนเขา้ไปที,รูทวารหนกั สอดให้ลึกเขา้ไป ประมาณเท่านิ�วมือเรา 
(ประมาณ 3-5 นิ�วฟุต) ยกหรือแขวนขวดสมุนไพรสูงจากทวารประมาณ 2 ศอก ค่อย ๆ ปล่อยนํ� า
สมุนไพรให้ไหลเขา้ไปในลาํไส้ใหญ่ของเรา ใส่ปริมาณนํ� าเท่าที,ร่างกายเรารู้สึกทนไดโ้ดยไม่ยาก
ไม่ลาํบากเกินไป แลว้ใชม้ือนวดคลึงที,ทอ้ง กลั�นไวป้ระมาณ 10-20 นาที หรืออาจไม่ถึงก็ได ้คือ
เมื,อทนไดย้ากลาํบากก็ไประบายถ่ายออก สําหรับผูป่้วยที,อาการหนกั อาจทาํดีท็อกซ์วนัละ 1-2 ครั� ง
อาจมากหรือน้อยกว่า ตามสภาพของร่างกาย คือ ทาํเท่าที,รู้สึกสุขสบาย ส่วนคนทั,วไป ทาํดีท็อกซ์
เฉลี,ย สัปดาห์ละ 1-3 ครั� ง หรือตามสภาพร่างกาย คือ ทาํเท่าที,รู้สึกสุขสบาย  
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4. การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที�ไม่สบายในนํ<าสมุนไพร 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือกรณีของการแช่ดว้ยนํ� าอุ่น พลงังานความร้อนจากนํ� าอุ่นจะ

ทาํให้เส้นเลือดขยายตวักลา้มเนื�อคลายตวั กลไกการการขบัพิษและดูดดึงสารและพลงังานที,เป็น
ประโยชน์ก็จะเกิดขึ� นเช่นเดียวกับการกัวซา ขูดพิษ ขูดลม แต่ถ้าแช่อุ่นนานเกินพอดี พลังงาน 
ความร้อนจะเขา้ไปในร่างกายในปริมาณที,มากเกินไป สัญญาของชีวิตก็จะใช้พลงัขบัความร้อน 
ที,มากเกินนั�นออก ทาํให้อ่อนเพลีย หนา้มืด วิงเวียน หรือเกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ได ้เป็นผลเสีย
ต่อสุขภาพ จึงตอ้งแช่ในระยะเวลาที,พอดี โดยเฉลี,ย แช่ประมาณ 3 นาที พกั 1 นาที ทาํ 3 รอบ อาจใช้
เวลาน้อยหรือมากกว่านั�นก็ได้ เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั คือจุดที,เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อชีวติ กรณีไม่ถูกกบันํ�าอุ่น คือเมื,อสัมผสันํ� าอุ่นแลว้รู้สึกไม่สบาย แต่ถูกกบัการแช่ดว้ยนํ� าธรรมดา
หรือนํ�าเยน็มาก ก็ใชห้ลกัแช่ในระยะเวลาที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั คือจุดที,เป็นประโยชน์สูงสุด
ต่อชีวติ ยิ,งถา้เราแช่ดว้ยสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญาของชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังาน
ของสมุนไพรดงักล่าว ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี� ยงชีวิต ทาํให้ชีวิตมีพลงัมากขึ�น
จากการที,สารและพลงัของสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี� ยงชีวิต และจากการที,ไม่ตอ้งเสีย
พลงัขบัพิษที,ดบัได้แล้ว เมื,อชีวิตมีพลงัมากขึ�น สัญญาของชีวิตจึงสามารถผลกัดนัพิษร้อนเย็นที, 
ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งอยูอ่อกจากร่างกายไดดี้ยิ,งขึ�น กลไกทั�งหมดอนัเกิดจากแช่มือเทา้หรือส่วนที,
ไม่สบายดว้ยสมุนไพรที,สมดุลร้อนเยน็ ก็จะทาํใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

กรณีที,มีภาวะร้อนเกิน ให้ใช้สมุนไพรฤทธิl เย็น ประมาณ ครึ, ง-1 กาํมือ จะใช้สมุนไพร
อยา่งใดอยา่งหนึ,งหรือหลายอยา่งรวมกนัก็ได ้ตม้กบันํ�า 1-3 ขนั (ประมาณ 1-3 ลิตร) เดือด ประมาณ 
5-10 นาที แลว้ผสมนํ�าธรรมดาใหอุ่้นแค่พอรู้สึกสบาย จากนั�นแช่มือแช่เทา้ แค่พอท่วมขอ้มือขอ้เทา้
ประมาณ 3 นาที แลว้ยกขึ�นจากนํ� าอุ่น 1 นาที ทาํซํ� าจนครบ 3 รอบ ถา้ใช้นํ� าอุ่นแลว้รู้สึกไม่สบาย 
ให้ใช้นํ� าธรรมดาหรือนํ� าเย็น อาจใช้นํ� าเปล่าหรือผสมสมุนไพรสด สําหรับคนเจ็บป่วยทาํวนัละ
ประมาณ 1-3 ครั� ง สาํหรับคนแขง็แรงทั,วไป ทาํเฉลี,ยสัปดาห์ละ 1-3 ครั� ง หรือทาํเมื,อรู้สึกไม่สบาย  

กรณีที,มีภาวะเยน็เกิน ใหใ้ชส้มุนไพรฤทธิl ร้อน แช่มือแช่เทา้ไดน้านเท่าที,รู้สึกสบาย กรณี
ที,มีทั�งร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั ใช้สมุนไพรฤทธิl เยน็ตม้ หรืออาจใช้สมุนไพรทั�งร้อน
และเยน็ผสมกนัก็ได ้ 

5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  
วิธีการดงักล่าว เป็นการทาํให้ร่างกายไดส้ัมผสักบัสมุนไพรดว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ, งกลไกที,

ทาํให้สุขภาพดี ก็เช่นเดียวกบัการแช่มือเทา้หรือส่วนที,ไม่สบายดว้ยสมุนไพร โดยแต่ละวิธีให้ทาํ
เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากายมีกาํลงั คือ จุดที,เป็นประโยชน์สูงสุดต่อชีวติ  
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6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกต้อง 
คือ การเคลื,อนไหวร่างกายเร็วในขนาดที,รู้สึกกระปรี� กระเปร่าที,สุดต่อเนื,องกนั เท่าที,เริ,ม

รู้สึกทนไดย้ากไดล้าํบากเกินแลว้ผอ่นลง ทาํควบคู่กบัการกดจุดลมปราณ การดดักลา้มเนื�อเส้นเอ็น
ให้ยืดหยุ่น และดัดให้กล้ามเนื�อกระดูกเส้นเอ็นเขา้ที,ตามสภาพปกติ โดยทาํเท่าที,รู้สึกสุขสบาย 
เบากายมีกาํลงั  

การเคลื,อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื,องกันนั� น เป็นการกระตุ้นเซลล์เนื�อเยื,อของร่างกาย 
ทุกส่วนทาํงาน การทาํงานของเซลล์เนื�อเยื,อโดยหลกัวิทยาศาสตร์จะเกิดความร้อนขึ�น สัญญาของ
ชีวิตจะสั,งให้เส้นเลือดทั,วร่างกายขยายตวัเพื,อเพิ,มพื�นที,การระบายความร้อน สัญญาของชีวิตก็จะ
สามารถผลกัดนัเอาสารและพลงังานที,เป็นพิษร้อนเย็นไม่สมดุลออกจากร่างกายได้ดียิ,งขึ�น และ
สามารถดูดดึงเอาสารและพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ทั�งในและนอกตวัมาเลี�ยงร่างกาย
ไดดี้ยิ,งขึ�น ทาํใหโ้รคภยัไขเ้จบ็ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

แต่การเคลื,อนไหวร่างกายเร็วต่อเนื,องกนัอย่างเดียวนั�นจะมีผลเสียแทรกซ้อน คือ ทาํให้
กลา้มเนื�อเส้นเอ็นบางส่วนเกร็งคา้ง ทาํให้กระดูกกลา้มเนื�อเส้นเอ็นบางส่วนบิดเบี�ยวผิดรูป กดทบั
เส้นเลือดเส้นประสาทเส้นลมปราณ เลือดลมสารและพลงังานต่าง ๆ ไหลเวียนไม่สะดวก ทาํให้เกิด
โรคภยัไขเจบ็ เพื,อป้องกนัและแกไ้ขปัญหาดงักล่าว จึงทาํควบคู่กบัการกดจุดลมปราณ โยคะ ดดัตวั 
กายบริหาร เพราะวิธีการกดจุดลมปราณนั�นจะทาํให้เส้นลมปราณทะลุทะลวงดี ซึ, งจุดลมปราณนั�น 
เป็นบริเวณที,สัญญาของชีวิตดูดดึงเอาพลงังานที,สมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ทั�งในและนอกตวั
มาเลี� ยงชีวิตมากที,สุด และผลกัดนัเอาพลงังานพิษที,ไม่สมดุลร้อนเย ็นออกจากชีวิตมากที,สุด 
ซึ, งเส้นลมปราณหลกันั�นจะอยู่ที,ขา้งกระดูก ขา้งเส้นเอ็น ขา้งเส้นประสาท และร่องกล้ามเนื�อ 
ส่วนการโยคะ ดดัตวั กายบริหาร จะทาํใหก้ลา้มเนื�อเส้นเอ็นยืดหยุน่ ทาํให้กระดูกกลา้มเนื�อเส้นเอ็น
เข้าที,เข้าทางตามสภาพปกติไม่กดทบัเส้นเลือด เส้นประสาท เส้นลมปราณ เลือดลม สารและ
พลังงานต่าง ๆ ไหลเวียนสะดวก สัญญาของชีวิตก็จะดูดดึงสิ, งที,เป็นประโยชน์ไปเลี� ยงชีวิตได้
สะดวก และขบัสิ,งที,เป็นพิษเป็นโทษออกจากชีวติไดส้ะดวก ทาํใหโ้รคภยัไขเ้จ็บลดนอ้ยลง แข็งแรง 
และอายยุนื 

7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 
กลไกการทาํใหสุ้ขภาพดี ก็คือเมื,อรับประทานอาหารที,สมดุลร้อนเยน็กบัชีวิต สัญญาของ

ชีวิตจะดูดดึงสารและพลงังานของอาหารดงักล่าว ไปดบัพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลและหล่อเลี� ยงชีวิต 
ทาํให้ชีวิตมีพลงัมากขึ�น จากการที,สารและพลงัของอาหารที,สมดุลร้อนเยน็ไปหล่อเลี� ยงชีวิต และ
จากการที,ไม่ตอ้งเสียพลงัขบัพิษที,ดับได้แล้ว เมื,อชีวิตมีพลงัมากขึ� น สัญญาของชีวิตจึงสามารถ
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ผลกัดนัพิษร้อนเย็นที,ไม่สมดุลที,ยงัตกคา้งอยู่ออกจากร่างกายได้ดียิ,งขึ�น ทาํให้โรคภยัไขเ้จ็บ
ลดนอ้ยลง แขง็แรง และอายยุนื 

วธีิปฏิบัติคือ 
ควรรับประทานอาหารไร้สารพิษดีที,สุด หรือลดพิษจากเคมีให้ไดม้ากที,สุดดว้ยวิธีต่าง ๆ 

การแพทยว์ถีิพุทธใชก้ารลดพิษจากเคมี ดว้ยนํ� าซาวขา้ว หรือถ่าน 1-5 กอ้น ขนาดครึ, ง-1 กาํมือ หรือ
เกลือ 1-3 ชอ้นแกง ผสมกบันํ� าซาวขา้วหรือนํ� าเปล่า 5-10 ลิตร แช่พืชผกัผลไมห้รือธญัพืชประมาณ 
10-20 นาทีขึ�นไป 

ลดหรืองดเนื�อสัตวห์รือผลิตภณัฑ์จากเนื�อสัตวใ์ห้ไดม้ากที,สุดเท่าที,จะทาํได ้ใช้โปรตีน
จากถั,วแทน (สําหรับผู ้ที,ย ังไม่สามารถงดเนื� อสัตว์ได้ ควรลดหรืองดเนื� อสัตว์ใหญ่ หันมา
รับประทานสัตวเ์ล็กแทน จนเหลือรับประทานปลา และไข่ เป็นลาํดบั) เพิ,มการรับประทานผกั 
ผลไมที้,ไม่หวานจดั  

ปรุงรสไม่จัดจนเกินไป สําหรับองค์ประกอบของสภาพร่างกาย อากาศ สังคม และ
สิ,งแวดลอ้มของประเทศไทยโดยรวม ในปัจจุบนั ควรปรุงรสอยู่ในระดบัประมาณ 10-30% ของ 
ที,เคยปรุงโดยทั,วไป คือ รับประทานเกลือประมาณ 1 ชอ้นชาต่อคนต่อวนั, นํ� าตาล ไม่เกิน 5 ชอ้นชา
ต่อคนต่อวนั, พริก (พริกชี� ฟ้า) ไม่เกิน 1-3 เม็ดต่อคนต่อวนั และนํ� ามนัพืช 1-4 ช้อนชาต่อคนต่อ
สัปดาห์ โดยสามารถปรับลดหรือเพิ,มตามสภาพร่างกาย ณ เวลานั�น เท่าที,รู้สึกสุขสบายเบากาย 
มีกาํลงั ใช้เกลือปรุงอาหารเป็นหลกัดีที,สุด ถา้ตอ้งการใส่เครื,องปรุงอื,น ๆ เช่น ซีอิ�ว เตา้เจี� ยว กะปิ 
นํ�าปลา ปลาร้า เป็นตน้ ควรใส่เพียงเล็กนอ้ย 

กรณีชีวิตมีภาวะร้อนเกินและอากาศร้อน ควรใช้ไฟกลาง ๆ นานแค่พอสุก ไม่ควรอุ่น 
ซํ� าแล้วซํ� าอีก ในการปรุงอาหารหรือหุงตม้ขา้วหรือถั,ว ส่วนกรณีชีวิตมีภาวะเย็นเกินและอากาศ
หนาวเยน็ ควรใช้ไฟแรง ตั�งไฟนาน อุ่นซํ� าแลว้ซํ� าอีกได ้ในการปรุงอาหารหรือหุงตม้ขา้วหรือถั,ว 
เพราะความแรงของไฟมีผลต่อคุณสมบติัของอาหาร ใช้ไฟแรงมากขึ�น อาหารก็มีฤทธิl ร้อนมาก
ขึ�นไปตามลาํดบั ควรปรับใช้ความแรงของไฟในสัดส่วนที,ผูรั้บประทานรู้สึกสุขสบายเบากาย 
มีกาํลงั การใช้ฟืนหรือถ่านในการปรุงอาหาร จะทาํให้อาหารอยู่ในสภาพที,ชีวิตสามารถนาํไปใช้
สังเคราะห์เป็นพลงัชีวิตไดสู้งสุด รองลงมาคือแก๊ส รองลงมาคือหมอ้หุงขา้วไฟฟ้า กระทะไฟฟ้า 
เครื,องปิ� งยา่งไฟฟ้า แยที่,สุดคือไมโครเวฟหรือเครื,องมือที,มีพลงัคลื,นแม่เหล็กที,แรงเกิน เพราะมีคลื,น
แม่เหล็กที,แรงเกินทาํใหอ้าหารอยูใ่นสภาพที,เป็นพิษต่อพลงัชีวติ จึงไม่ควรใชห้รืออาจใชเ้มื,อมีความ
จาํเป็นในบางครั� ง 

ฝึกรับประทานอาหารตามลาํดบั กรณีที,มีภาวะร้อนเกิน มีเทคนิคการรับประทานอาหาร
ตามลาํดบั ดงัต่อไปนี�  
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ลาํดบัที, 1 ดื,มนํ�าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น นํ�าสมุนไพรฤทธิl เยน็ต่าง ๆ เป็นตน้ 
ลาํดบัที, 2 รับประทานผลไมฤ้ทธิl เย็น เช่น กล้วยนํ� าวา้ แกว้มงักร กระทอ้น สับปะรด 

ส้มโอ ชมพู่ มงัคุด แตงโม แตงไทย แคนตาลูป มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม 
พุทรา เป็นตน้ ควรงดหรือลดผลไมฤ้ทธิl ร้อน เช่น ทุเรียน ขนุนสุก มะม่วงสุก ลูกยอ ลิ�นจี, เงาะ ลาํไย 
มะไฟ มะเฟือง มะปราง มะตูม กลว้ยไข่ กลว้ยหอม กลว้ยเล็บมือนาง ส้มเขียวหวาน สละ องุ่น ฝรั,ง 
นอ้ยหน่า กระทกรก (เสาวรส) ละมุด ระกาํ (ร้อนเล็กน้อย) มะละกอสุก (ร้อนเล็กนอ้ย) มะขาม
หวานสุก (ร้อนเล็กนอ้ย) ผลไมทุ้กชนิดที,ผา่นความร้อน เช่น การอบ นึ, ง ปิ� ง ยา่ง ตม้ หรือตากแห้ง 
เป็นตน้  

ลาํดบัที, 3 รับประทานผกัฤทธิl เยน็สด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค)์ ผกับุง้ แตงกวา กวางตุง้ 
ผกักาดขาว ผกักาดหอม (สลดั) ถั,วงอก สายบวั บวับก มะเขือ ฮวา่นง็อก ทูน (ตูน) ใบมะยม เป็นตน้
ควรงดหรือลดผกัฤทธิl ร้อน ไดแ้ก่ ผกัรสเผด็ กลิ,นฉุน เครื,องเทศทุกชนิด เช่น พริก ขิง ตะไคร้ ข่า 
(ข่าแก่ร้อนมาก) พริกไทย (ร้อนมาก) กุย้ช่าย (ผกัแป้น ร้อนมาก) ขมิ�น โหระพา เป็นตน้ และ 
พืชที,ไม่มีรสเผด็แต่มีฤทธิl ร้อน เช่น ชะอม คะนา้ กะหลํ,าปลี แครอท บีทรูท ถั,วฝักยาว ถั,วพู สะตอ 
ลูกเนียง ลูกตาํลึง กระเฉด กระถิน โสมจีน โสมเกาหลี แปะตาํปึง (ร้อนเล็กน้อย) ผกักาดเขียวปลี  
ใบยอ ผกัโขม ใบปอ ผกัแขยง ยอดเสาวรส ฟักทองแก่ หน่อไม ้เมด็บวั สาหร่าย ไข่นํ�า รากบวั เป็นตน้  

ลาํดบัที, 4 รับประทานขา้วจา้วพร้อมกบัขา้ว โดยรับประทานขา้วกลอ้งหรือขา้วซ้อมมือ
เป็นปกติก็ยิ,งดี ควรงดหรือลดคาร์โบไฮเดรทที,มีฤทธิl ร้อนมาก เช่น ขา้วเหนียว ข้าวแดง ขา้วดาํ  
(ขา้วกํ,า ขา้วนิล) ขา้วอาร์ซี ขา้วสาลี ขา้วบาเลย ์เผือก มนั กลอย โดยเฉพาะคาร์โบไฮเดรทที,มี 
ฤทธิl ร้อนมากแต่ขาดวิตามิน เช่น อาหารหวานจดั ขนมปัง ขนมกรุบกรอบ บะหมี,กึ, งสําเร็จรูป 
ขนมจีน (ขา้วปุ้น) เป็นตน้ กบัขา้ว ควรใชผ้กัฤทธิl เยน็เป็นหลกัในการปรุง ไดแ้ก่ ผกัฤทธิl เยน็ที,กล่าวมา
ขา้งตน้ รวมถึงผกัฤทธิl เย็นอื,น ๆ เช่น บวบ ใบหรือยอดตาํลึง ผกัปลงั ผกัหวานป่า ผกัหวานบา้น  
กา้นตรง ฟัก แฟง แตงต่าง ๆ หยวกกลว้ย ปลีกลว้ย กา้นกลว้ย กลว้ยดิบ ยอดฟักขา้ว ยอดฟักแมว้ 
กระหลํ,าดอก บร็อคโคลี, หัวไชเทา้ (ผกักาดหัว) ฟักทองอ่อน ยอดหรือดอกฟักทอง ยอดขุนศึก 
(อีสึก) มงักรหยก ดอกสลิด (ดอกขจร) ฝักยอด ดอกแค ขา้วโพด ขนุนดิบ มะรุม เป็นตน้  

ลาํดบัที, 5 รับประทานโปรตีนฤทธิl เยน็ ไดแ้ก่ ตม้ถั,วหรือธัญพืชฤทธิl เยน็เป็นหลกั เช่น 
ถั,วขาว ถั,วเขียว ถั,วเหลือง ถั,วลนัเตา ถั,วโชเล่ยข์าว ลูกเดือย หรือเห็ดฤทธิl เยน็ (บางวนั) เช่น เห็ดฟาง 
เห็ดนางฟ้า เห็ดลม (เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนู เป็นตน้ แต่ละวนัควรทานโปรตีนฤทธิl เย็น
หมุนเวียนชนิดไปเรื,อย ๆ ควรงดหรือลดการรับประทานโปรตีนฤทธิl ร้อน เช่น เนื�อ นม ไข่ ถั,วลิสง 
ถั,วแดง ถั,วดาํ ถั,วทุกชนิดที,เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน (เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค 
เห็ดขม เห็ดผึ� ง  เป็นต้น รวมถึงโปรตีนทั� งพืชและสัตว์ที, เอามาหมักดอง ควรงดหรือลด 
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การรับประทานอาหารที,มีไขมนัสูง เช่น นํ�ามนัพืช นํ�ามนัสัตว ์รําขา้ว จมูกขา้ว งา กะทิ เนื�อมะพร้าว 
เมล็ดทานตะวนั เมล็ดฟักทอง เมล็ดอลัมอลล ์เมล็ดมะม่วงหิมพานต ์ลูกก่อ เมล็ดกระบก เป็นตน้  

กรณีที,มีภาวะร้อนเกินและเยน็เกินเกิดขึ�นพร้อมกนั ก็ใชท้ั�งฤทธิl ร้อนและเยน็ผสมกนัเท่าที,
รู้สึกสุขสบาย กรณีที,มีภาวะเยน็เกิน ลดหรืองดสิ,งที,มีฤทธิl เยน็ แลว้เพิ,มสิ,งที,มีฤทธิl ร้อน ในสัดส่วน
ปริมาณที,เมื,อรับประทานแล้วรู้สึกว่าสุขสบายเบากายและมีกาํลงัที,สุด ตามแต่สภาพร่างกาย
ของคน ๆ นั�น ณ เวลานั�น ๆ ควรเคี�ยวอาหารให้ละเอียดก่อนกลืน รับประทานในปริมาณที,พอดีอิ,ม
สบายเบากายมีกาํลงัเตม็ที,สุด และกลืนลงคอใหไ้ด ้คือฝึกรับประทานอาหารสุขภาพใหรู้้สึกวา่มีรสดี
อร่อยกวา่อาหารที,เป็นพิษใหไ้ด ้(ผูว้จิยัไดน้าํเสนอเทคนิคการรับประทานอาหารสุขภาพให้รู้สึกรสดี
อร่อยมีความสุข ในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี� ) 

ถ้าชีวิตได้รับสารหรือพลังงานที,ไม่สมดุลร้อนเย็น พลังสัญญาของชีวิตจะพยายาม 
ผลกัออก และไม่สั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อย จึงเกิดอาการทอ้งอืด ไม่สบาย ไม่เบากาย      
ไม่มีกําลัง อ่อนเพลีย หนักตัว ตรงกันข้ามถ้าชีวิตได้รับสารหรือพลังงานที,สมดุลร้อนเย็น 
พลงัสัญญาของชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,สมดุลร้อนเยน็ แลว้ดูดไปเป็นพลงั
ของชีวติ ทาํใหท้อ้งไม่อืด เกิดสภาพสบายเบากายมีกาํลงั  

สาเหตุที,รับประทานสมุนไพรฤทธิl เยน็ หรือผลไม ้หรือผกัก่อนอาหารอื,น เพราะมีฤทธิl เยน็ 
จะทาํให้เกิดสมดุลร้อนเย็นกับพลังงานในร่างกาย เนื,องจากร่างกายคนทาํงานตลอดเวลา 
จะมีพลังร้อน เมื,อสมดุลร้อนเยน็ พลงัสัญญาของชีวิตจะสั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� ายอ่ยออกมายอ่ยสิ,งที,
สมดุลร้อนเย็นและดูดไปเป็นพลงัของชีวิต ทาํให้อาหารไม่ตกคา้งอยู่ในกระเพาะอาหาร ไม่เป็น
ภาระของกระเพาะอาหารในการใช้พลงัแบกรับนํ� าหนักของอาหาร ทอ้งไม่อืด เกิดสภาพสบาย 
เบากายมีกาํลงั และทาํให้ร่างกายเยน็ลง จากนั�นเมื,อรับประทานขา้วพร้อมกบัขา้ว ธัญพืช โปรตีน 
ไขมนั ซึ, งมีฤทธิl ร้อน จะเกิดสมดุลร้อนเย็นกบัพลงังานในร่างกาย พลงัสัญญาของชีวิตจะสั,งให้
เนื� อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อยสิ, งที,สมดุลร้อนเย็น และดูดไปเป็นพลังของชีวิต ทาํให้อาหาร 
ไม่ตกคา้งอยูใ่นกระเพาะอาหาร ไม่เป็นภาระของกระเพาะอาหารในการใชพ้ลงัแบกรับนํ� าหนกัของ
อาหาร ทอ้งไม่อืด เกิดสภาพสบายเบากายมีกาํลงั ร่างกายแขง็แรง  

ตรงกนัขา้ม ถา้รับประทานขา้วพร้อมกบัขา้ว ธัญพืช โปรตีน ไขมนั ซึ, งมีฤทธิl ร้อน ก่อน
สมุนไพรฤทธิl เย็น หรือผลไม ้หรือผกั จะทาํให้ไม่สมดุลกบัภาวะร้อนอนัเกิดจากการทาํงานของ
ร่างกายตลอดเวลา คือยิ,งเพิ,มความร้อนเข้าไปอีก พลงัสัญญาของชีวิตจะพยายามผลกัออกและ 
ไม่สั,งให้เนื�อเยื,อหลั,งนํ� าย่อยออกมาย่อย จึงเกิดอาการท้องอืด ไม่สบาย ไม่เบากาย ไม่มีกาํลัง 
อ่อนเพลีย หนักตัว ยิ,งคนที,มีภาวะร้อนเกินแต่ไม่รับประทานสมุนไพรฤทธิl เย็น หรือผลไม ้ 
หรือผกัเลย หรือรับประทานน้อยกว่าสมดุล ยิ,งทาํให้เกิดปัญหาดงักล่าวมากขึ�น การรับประทาน 
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สิ,งที,มีฤทธิl ร้อนเยน็ให้ถูกลาํดบัและถูกสัดส่วนที,สมดุลกบัสภาพร่างกายของแต่ละคน จึงเป็นสิ,ง
สาํคญัอยา่งยิ,งที,จะทาํใหเ้กิดสุขภาพที,ดี 

8. ใช้ธรรมะ ละบาป บําเพ็ญบุญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี และสร้างสังคม

สิ�งแวดล้อมที�ดี 
กลไกในการทาํให้สุขภาพดีคือ สัญญาของชีวิตจะทาํหน้าที,เป็นปกติ คือ ผลกัดันเอา

พลงังานหรือสารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็
เข้ามาหล่อเลี� ยงชีวิต วิบากกรรมของบุญกุศลเป็นพลังงานที,ช่วยผลักดันเอาพลังงานหรือสาร 
ที,ไม่สมดุลร้อนเย็นออกจากชีวิต และดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็เขา้มาหล่อเลี� ยง
ชีวิตอีกแรงหนึ, ง ส่วนวิบากกรรมร้ายเป็นพลงังานที,ดูดดึงเอาพลงังานหรือสารที,ไม่สมดุลร้อนเยน็
เขา้มาทาํร้ายชีวติ และผลกัดนัเอาพลงังานหรือสารที,สมดุลร้อนเยน็ออกจากชีวติ   

ดงันั�น ความไม่สมดุลร้อนเย็นด้านวตัถุ สังเคราะห์กับวิบากกรรมร้ายจากการทาํบาป
เบียดเบียนสัตว ์(การทาํให้ตนเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย
บาดเจ็บ หรือล้มตาย) ด้วยวิธีการต่าง ๆ จะทาํให้เกิดอาการไม่สบายต่าง ๆ ทาํให้มีโรคต่าง ๆ 
มากมายหลากหลายชนิด (แมจ้ะใส่สิ,งที,ไม่สมดุลร้อนเยน็ชนิดเดียวกนั ปริมาณเท่ากนัเขา้ไปในชีวิต
คนแต่ละคน ก็จะเกิดอาการไม่สบายหรือโรคต่างกัน เพราะวิบากกรรมต่างกัน) อันเป็นเหตุ 
ทาํใหอ้ายสุั�น และเกิดสิ,งเลวร้ายต่าง ๆ ในชีวิต ส่วนการทาํความสมดุลร้อนเยน็สังเคราะห์กบัวิบาก
กรรมดีจากการไม่เบียดเบียนสัตว ์(การไม่ทาํใหต้นเอง คนอื,น หรือสัตวอื์,น ไดรั้บความทุกขท์รมาน 
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) ดว้ยวิธีการต่าง ๆ ซึ, งก็คือการละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล 
เพิ,มพูนใจไร้กงัวล (หยุดชั,ว ทาํดี ทาํจิตใจให้ผ่องใส) นั�นเองเป็นการสร้างวิบากกรรมดี ที,ส่งผลให้
อาการไม่สบายและโรคต่าง ๆ ลดนอ้ยลง อายยุนืและเกิดประโยชน์สุขในชีวติ  

การปฏิบติัจิตใจที,ผ่องใส ตอ้งปฏิบติัไปสู่ความไม่หว ั,นไหว ดงัที,พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น 
สํ.สฬา. 18/120 ว่า “พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย ความหวั,นไหว เป็นโรค ความ
หวั,นไหวเป็นฝี ความหวั,นไหวเป็นลูกศร ดูกรภิกษุทั� งหลาย เพราะเหตุนั� นแล ตถาคตเป็น 
ผูไ้ม่มีความหวั,นไหว ปราศจากลูกศรอยู่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย เพราะเหตุนั�นแล ถา้แมภิ้กษุพึงหวงัว่า 
เราพึงเป็นผูไ้ม่มีความหวั,นไหวปราศจากลูกศรอยู่ ภิกษุไม่พึงสําคญัซึ, งจกัษุ ไม่พึงสําคญัในจกัษุ  
ไม่พึงสําคญัแต่จกัษุ ไม่พึงสําคญัว่าจกัษุของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งรูปทั�งหลาย ไม่พึงสําคญัในรูป
ทั�งหลาย ไม่พึงสําคัญแต่รูปทั� งหลาย ไม่พึงสําคญัว่า รูปทั� งหลายของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งจกัษุ
วญิญาณ ไม่พึงสาํคญัในจกัษุวิญญาณ ไม่พึงสําคญัแต่จกัษุวิญญาณ ไม่พึงสําคญัวา่จกัษุวิญญาณของเรา 
ไม่พึงสําคญัซึ, งจกัษุสัมผสั ไม่พึงสําคญัในจกัษุสัมผสั ไม่พึงสําคญัแต่จกัษุสัมผสั ไม่พึงสําคญัว่า
จกัษุสัมผสัของเรา ไม่พึงสาํคญัซึ, งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
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สัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
สัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
สัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัว่าสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรืออทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะจกัษุ
สัมผสัเป็นปัจจยั ของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งโสตะ ... ไม่พึงสําคญัซึ, งฆานะ ... ไม่พึงสําคญัซึ, งกาย ... ไม่พึง
สําคญัซึ, งใจ ไม่พึงสําคญัในใจ ไม่พึงสําคญัแต่ใจ ไม่พึงสําคญัวา่ใจของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งธรรมารมณ์
ทั�งหลาย ... ไม่พึงสําคญัซึ, งมโนวิญญาณ ไม่พึงสําคญัในมโนวิญญาณ ไม่พึงสําคญัแต่มโนวิญญาณ 
ไม่พึงสําคญัว่า มโนวิญญาณของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งมโนสัมผสั ไม่พึงสําคญัในมโนสัมผสั ไม่พึง
สําคญัแต่มโนสัมผสั ไม่พึงสําคญัว่ามโนสัมผสัของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัในสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัแต่สุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนา ที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยั ไม่พึงสําคญัว่าสุขเวทนา ทุกขเวทนา หรือ 
อทุกขมสุขเวทนาที,เกิดขึ�นเพราะมโนสัมผสัเป็นปัจจยัของเรา ไม่พึงสําคญัซึ, งสิ,งทั�งปวง ไม่พึงสําคญั 
ในสิ,งทั�งปวง ไม่พึงสาํคญัแต่สิ,งทั�งปวง ไม่พึงสาํคญัวา่ สิ,งทั�งปวงของเราเธอนั�นเมื,อไม่สําคญัอยา่งนี�   
ก็ไม่ถือมั,นอะไร ๆ ในโลก เมื,อไม่ถือมั,น ก็ไม่สะดุ้งย่อมดบัเฉพาะตนทีเดียว ย่อมรู้ชัดว่า ชาติสิ�นแล้ว 
พรหมจรรยอ์ยูจ่บแลว้ กิจที,ควรทาํทาํเสร็จแลว้ กิจอื,นเพื,อความเป็นอยา่งนี� มิไดมี้ฯ”   

วธีิปฏิบัติคือ 
โดยการเรียนรู้ฝึกฝนเทคนิคการลดละเลิกการติดในสิ,งที,เป็นพิษ และการเขา้ถึงสิ,งที,เป็น

ประโยชน์ดว้ยจิตที,เป็นสุขตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เทคนิคการทําใจให้หายโรคเร็วตามหลักการ

แพทย์วิถีพุทธ คือ ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่งผล ไม่กังวล (สามารถติดตามรายละเอียดได้ใน
ภาคผนวก ฏ. เทคนิคทาํใจให้หายโรคเร็ว โดย ใจเพชร กลา้จน) และการปฏิบติัเทคนิคการทําดี 

อย่างมีสุขตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ คือ รู้ว่าอะไรดีที�สุด ปรารถนาให้เกิดสิ�งที�ดีที�สุด ลงมือทําให้ดี

ที�สุด ยินดีเมื�อได้ทําให้ดีที�สุดแล้ว ไม่ติดไม่ยึดมั�นถือมั�นในสิ�งที�ดีที�สุด นั�นแหละคือสิ� งที�ดีที�สุด 
รวมทั�งการพึ�งตนในการสร้างและอาศัยมิตรดี สังคมและสิ�งแวดล้อมที�ดี เพื�อเป็นพลังเสริมหนุน 

ในการปฏิบัติ อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา พรหมวิหาร 4 เหตุแห่งการมีโรคน้อยและอายุยืน คือ 
การไม่เบียดเบียน (จูฬกัมมวิภังคสูตร) เหตุแห่งการอายุยืน 7 เหตุแห่งวิมุติ 5 สติปัฏฐาน 4 
สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย์ 5 พละ 5 โพชฌงค์ 7 มรรคมีองค์ 8 จรณะ 15 โสฬสญาณ 
(วปัิสสนาญาณ) 16 มงคล 38 และความเป็นผูมี้มิตรสหายดีสังคมและสิ,งแวดลอ้มดีเป็นพรหมจรรย ์
(ความพ้นทุกข์) ทั� งสิ�น (สํ.ส.15/381-384, ขุ.ขุ.25/318, วิ.อ.2/368, องฺ.สตฺตก.23/65) เป็นต้น 
(รายละเอียดในการปฏิบติัผูว้จิยัไดน้าํเสนอไวใ้นบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี� ) 
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ชีวิตระดับจิตนิยาม ก็คือ สัตว์และคน จะมีการกระทาํและผลของการกระทาํ (วิบาก
กรรม) ของแต่ละชีวิต คือ กรรมนิยาม และพฒันาไปสู่การกระทาํที,ส่งผลที,ดีที,สุดต่อตนเองและ
ผูอื้,น คือ ธรรมนิยาม โดยอวิชชาจะสังเคราะห์สัมพนัธ์กนัเป็นเหตุแห่งทุกข์ตามลาํดบัด้วย
หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 เกิดเป็นกองทุกข์ทั�งมวล และเมื,อดบัเหตุแห่งทุกขใ์นหมู่มิตรดี
สหายดีสังคมสิ,งแวดลอ้มดี ก็จะทาํใหเ้กิดวชิชาและทุกขด์บัซึ, งก็คือความเป็นสุขนั�นเอง 

โดยหลกัวิทยาศาสตร์แลว้เมื,อวตัถุทุกอยา่งแตกสลาย จะกลายเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็ก 
เมื,อพลังงานคลื,นแม่เหล็กสังเคราะห์รวมกันจะเป็นวตัถุ เป็นสภาพแปรเปลี,ยนหมุนวนไปมา 
ตราบชั,วกาลนาน ซึ, งตรงกบัที,พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ทุกอยา่งไม่เที,ยงเป็นทุกขไ์ม่มีตวัตน (สํ.ข.17/84-86) 
จะเห็นไดว้า่ ส่วนประกอบหลกัของมหาจกัวาลประกอบดว้ย พลงังานคลื,นแม่เหล็ก พฒันาจนเป็น
ชีวิตคน แสดงว่าชีวิตคนเป็นพลงัคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิต พระพุทธเจา้พบว่า “ผลวิบากของกรรม 
ที,ทาํดีทาํชั,วแลว้ มีอยู่” (ม.อุ.14/257) “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที,กรรมอนัเป็นไปดว้ย
สัญเจตนา ที,บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป เพราะมิได้เสวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผล
ในทิฏฐธรรมเทียว (ภพนี� ) หรือในภพถัดไป หรือในภพอื,นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) ดังนั�น 
จะเห็นไดว้า่ เมื,อคนกระทาํสิ,งใดทางกายวาจาและใจ (กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม) ดีหรือชั,ว
ก็ตาม ก็จะสั,งสมเป็นวิบากกรรมดีหรือชั,วตามนั�น วิบากกรรม คือพลงัที,สร้างผลดีหรือร้ายให้กบั 
แต่ละชีวติ ในภพชาตินี�  หรือภพชาติอื,นสืบ ๆ ไป เมื,อจิตวญิญาณเป็นพลงังานคลื,นแม่เหล็กแห่งชีวิต
ที,ไปได้ไกล (ทูรังคมงั) ไม่มีที,สิ�นสุด (อนันตัง) (ที.สี.9/350) จึงสามารถดูดดึงชีวิต สาร หรือ
พลงังานต่าง ๆ มาสังเคราะห์เป็นสิ,งดีหรือร้ายสู่ชีวิต รวมทั�งดูดดึงสิ, งที,มีคุณสมบติัแบบเดียวกนั 
เข้ามาหากนั เพราะทุกอย่างในมหาจกัรวาลมีพลังคลื,นแม่เหล็กเป็นส่วนประกอบ เป็นนามรูป 
ของกฎแห่งกรรมดีกรรมชั,วของชีวติ 

โดยมีการเกิดที,สําคญั 4 มิติ ในมิติที, 1 เกิดมามีชีวิตดว้ยกลไกสมดุลร้อนเยน็และอยูไ่ด้
ดว้ยสมดุลร้อนเยน็ ซึ, งผูว้จิยัไดน้าํเสนอรายละเอียดในบทที, 5 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี�  สําหรับการเกิด
มิติที, 2 กามสุขขลัลิกะ มิติที, 3 อตัตกิลมถะ และมิติที, 4 โลกุตตระ นั�น ผูว้ิจยัไดน้าํเสนอรายละเอียด
ในบทที, 9 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี�  ซึ, งผูว้ิจยัพบวา่ การปฏิบติัเทคนิคที, 8 อยา่งถูกตอ้งถูกตรง จนเกิด
สภาพพุทธะหรือโลกุตตระนั�น จะมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อการลดโรคภยัไขเ้จ็บและความเดือดร้อน
ทั�งปวง ส่งผลสูงสุดต่อการสร้างสุขภาพที,ดีและประโยชน์สุขดา้นต่าง ๆ ใหก้บัชีวติ 

9. รู้เพยีรรู้พกัให้พอดี 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราไม่พัก (เราเพียร) เราไม่เพียร (เราพัก) เราข้ามโอฆะได้แล้ว  

(เราพ้นทุกข์ได้แล้ว)” (สํ.ส.15/2 ขา้มโอฆะ) คือ การพากเพียรทาํหน้าที,กิจกรรมการงานที,เป็น
ประโยชน์ต่าง ๆ นั�น ทาํตามองค์ประกอบเหตุปัจจยัที,ทาํได ้อย่างเต็มที,ในขนาดที,ให้หนกัเหนื,อย 
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แต่อย่าให้ป่วย อย่าให้ทรมานตนเองเกินไป (จะทาํให้ชีวิตแข็งแกร่งที,สุด) แล้วพกัผ่อนให้พอดี 
สุขสบายเบากายมีกาํลงั ไม่วา่จะเป็นการเพียรหรือการพกันั�น ควรทาํในขนาดที,ไม่มากหรือนอ้ยเกิน
จนทรมานตวัเองเกินไป จะทาํให้เลือดลมสารและพลงังานต่าง ๆ ไหลเวียนดี ไดพ้ลงัคลื,นแม่เหล็ก
วิบากดีดว้ย โรคภยัไขเ้จ็บลดนอ้ยลง แข็งแรง และอายุยืน (ยกเวน้ เมื,อมีสถานการณ์บีบบงัคบัให้มี
ความจาํเป็นต้องพากเพียรหนักมากเกิน หรือพกัมากเกิน เป็นบางคราว ถ้าคุ้มกับประโยชน์ 
ที,จะเกิดขึ�นก็ยอมให้เกิดความเจ็บป่วยได้ แล้วค่อยมาซ่อมแซมแก้ไขปัญหาสุขภาพในภายหลัง 
ถือวา่เป็นวคัซีนที,สร้างภูมิตา้นทานหรือความแข็งแกร่งให้กบัชีวิต ซึ, งสามารถกระทาํไดใ้นบางครั� ง
บางคราว ไม่ใช่กระทาํเป็นประจาํ) 

 

บทสรุป 
มนุษยชาติทั,วโลกประสบกบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย 

ชนิดและความรุนแรงของความเจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ,มมากขึ�น 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหา 
ความเจบ็ป่วยเพิ,มมากขึ�น 3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองนอ้ยลง 
การบริหารจดัการองคค์วามรู้และการดาํเนินการที,มีอยูใ่นระบบปกติ ช่วยลดปัญหาไดเ้พียงบางส่วน 
ยงัมีปัญหาอีกจาํนวนมากที,ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ยิ,งไปกวา่นั�นกลบัทวีความรุนแรงยิ,งขึ�น ๆ ผูว้ิจยั
จึงพฒันาองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธขึ�น เพื,อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือแก้ปัญหาดงักล่าว และ
วิเคราะห์สังเคราะห์องคค์วามรู้ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเกี,ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธ
ศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์
สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื�นบา้น แนวคิดสุขภาพ
บุญนิยม ทฤษฎีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั�วตรงกนัขา้ม และแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองคร์วม 

พบว่า สาเหตุหลกัที,ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธเกิดจาก 
5 ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความร้อนเย็นไม่สมดุลด้านวตัถุ 2) ทําบาป หรืออกุศลกรรม 
3) การไม่บาํเพ็ญบุญกุศล 4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 
5) การคบมิตรที,ไม่ดี การอยูใ่นสังคมและสิ,งแวดลอ้มไม่ดี  

แบ่งเป็นสาเหตุความเจบ็ป่วย 9 ขอ้ยอ่ย 1) อารมณ์เป็นพิษ 2) อาหารเป็นพิษและไม่สมดุล 
3) พิษจากการไม่ออกกาํลงักาย หรือการออกกาํลงักายและอิริยาบถที,ไม่ถูกตอ้ง 4) พิษจากมลพิษ
ต่าง ๆ ในโลกเพิ,มมากขึ�น 5) พิษจากการสัมผสัเครื,องยนต์ เครื,องไฟฟ้า หรือเครื,องอิเล็กทรอนิกส์ 
มากเกินความสมดุล 6) ไม่พึ,งตน ดว้ยวิธีที,ประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือ
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ระบายพิษออกจากร่างกาย 7) การเพียรการพกัที,ไม่พอดี 8) บาปหรืออกุศลกรรม 9) การบูรณาการ 
องคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  

เกิดความเจบ็ป่วยหรือกลุ่มอาการร้อนเยน็ไม่สมดุล 5 กลุ่มอาการ ดงันี�  1) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่างกายร้อนเกิน 2) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน 3) กลุ่มอาการของภาวะร่างกาย 
ร้อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ�นพร้อมกนั 4) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที,มีสาเหตุเกิดจากร่างกาย 
ร้อนหรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการเยน็เกิน (เยน็หลอก) 5) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที,
มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)  

ซึ, งแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9เม็ด) ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ 
ดงันี�  1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขดูซาหรือขดูพิษหรือขดูลม 
(การขดูระบายพิษทางผวิหนงั) 3) การสวนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรที,ถูกสมดุลร้อนเยน็ 
(ดีท็อกซ์) 4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที,ไม่สบายในนํ� าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 
5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย  
6) การออกกาํลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที,ถูกต้อง 7) การรับประทานอาหาร 
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 
คบมิตรดี และสร้างสังคมสิ,งแวดลอ้มที,ดี 9) รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

โดยเทคนิค (ยาเม็ด) ที, 6-9 เป็นเทคนิคหลกัที,มีผลต่อสุขภาพมากที,สุด จึงควรพากเพียร
ปฏิบติัให้ได้ดีที,สุดเท่าที,จะทาํได้ ส่วนเทคนิค (ยาเม็ด) ขอ้ 1-5 นั�น เป็นสิ,งที,ช่วยเสริมในการปรับ
สมดุลร้อนเยน็ไดเ้ป็นอย่างดี ให้เลือกปฏิบติัในขอ้ที,รู้สึก สุขสบายเบากายมีกาํลงั ในปริมาณหรือ
จํานวนครั� งเท่าที, รู้สึกสบาย ข้อใดที,ท ําแล้ว รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกําลัง ก็ไม่ต้องทํา 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า การใช้สิ�งที�ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ เป็นสิ�งที�มีประสิทธิภาพสูงสุด 

ในการดับทุกข์ (จตัตาริสูตร) เมื,อใช้เทคนิคทั�ง 9 ขอ้ ตามหลกัการใชสิ้,งที,ประหยดั หาไดง่้าย และ 
ไม่มีโทษ ที,พระพุทธเจ้าทรงยืนยนัเป็นสิ, งที,มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดับทุกข์ เป็นวิธีหลัก 
ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพแลว้ แต่ยงัมีอาการเจ็บป่วยที,ยงัทุกขท์รมานทนไดย้ากทนไดล้าํบากอยู ่
หรือไม่แน่ใจวา่จะสามารถปรับสมดุลร้อนเยน็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนชีวิตสามารถกาํจดัโรคได ้
ก็ให้ใช้ธรรมะตามที,พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สัพเพธัมมานาลงัอภินิเวสายะ” แปลว่า “สิ, งทั�งหลาย 
ทั�งปวงไม่ควรยึดมั,นถือมั,น” (สํ.สฬา.18/96) แสดงให้เห็นวา่ สิ,งใดที,เขา้ไปยึดมั,นถือมั,นจะไม่ทุกข์
เป็นไม่มี สภาพดงักล่าวนั�นจึงไม่ควรยึดมั,นถือมั,นที,จะใชเ้ฉพาะเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) อยา่งเดียว
เท่านั�น ก็ควรพิจารณาหาวธีิการในการดูแลสุขภาพแผนต่าง ๆ เสริมเติมเตม็ ซึ, งการใชว้ิธีในการดูแล
สุขภาพแผนต่าง ๆ เสริมเติมเต็มนั�น ใช้หลักลางเนื�อชอบลางยา คือ เลือกใช้วิธีที,ทาํแล้วรู้สึก 
สุขสบายเบากายมีกําลัง หรือไม่สบายแต่เบากายมีกําลัง ถ้าใช้แล้วไม่สบายหนักตัวกําลังตก
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อ่อนเพลียก็ให้หยุดทาํ หรือท่านที,ได้ใช้วิธีการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพตามแผนต่าง ๆ มาแล้ว 
แต่ยงัมีอาการเจบ็ป่วยอยู ่ก็สามารถศึกษาทดลองใชเ้ทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ 
(ยา 9 เมด็) ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธเสริมเติมเต็มหรือทดแทนตามความเหมาะสมของสภาพชีวิต
ผูน้ั� น ๆ ได้ สําหรับท่านที,ประเมินสถานการณ์ความเจ็บป่วยที,เ ป็นอยู ่ว ่าวิธีการต่าง ๆ นั�น 
ไม่สามารถแกปั้ญหาสุขภาพดงักล่าวได ้ซํ� ายงัเสี,ยงต่อความทุกข์ทรมานจากวิธีการใด ๆ ดงักล่าวแลว้ 
ตอ้งการวางร่างวางขนัธ์ด้วยวิธีเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ซึ, งสามารถติดตามรายละเอียด ได้ใน
ภาคผนวก ฐ “การวางร่าง  วางขนัธ์” โดย ใจเพชร กลา้จน 

การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการดูแลสุขภาพที,เหมาะกบัคนทั,วไปทุกฐานะ ทุกอาชีพ ทุกชนชาติ 
ที,ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนการดูแลสุขภาพและเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะที,มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดูแลสุขภาพกาย ใจ ในหมู่มิตรดี สังคมและสิ,งแวดลอ้มที,ดี   
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บทที� 6 
สุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ  

 

การวิจยัเรื�อง “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 
ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้าง
ยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง  
พ. ศ. 2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” มีขอบเขตดา้นพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ 
อนัได้แก่ 1) หนังสือและแผ่นพบัต่าง ๆ ที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
2) งานวิจยัเกี�ยวกบัการแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม 3) แบบบนัทึกแลกเปลี�ยนประสบการณ์การ
ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 4) แบบบนัทึกขอ้มูลจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 5) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์การใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที�บนัทึกไวใ้นรูปของเอกสาร เอ็มพีสามและ
วิดีโอ 6) ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ 7) การสัมภาษณ์
แลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ทางเวปไซด์ ยทููป เฟสบุ๊ค ไลน์ 
และสื�ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 
 

ฐานข้อมูลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ  
การรวบรวมขอ้มูลสุขภาวะของผูใ้ช ้การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุเอกสาร 

และสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 2538-2558 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม  
ไดร้วบรวมและจดัแยกตามประเภทของฐานขอ้มูลประเภทต่าง ๆ ดงัแสดงในตารางที� 8 “ฐานขอ้มูล
บนัทึกสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ (เชิงปริมาณและคุณภาพ)” จากนั นนาํขอ้มูลผลการใช้
การแพทยว์ิถีพุทธที�ได้บนัทึกไวใ้นลกัษณะรูปแบบบนัทึกของ “กรณีศึกษาประสบการณ์การใช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ของทั งผูป่้วยและผูไ้ม่ป่วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ” มาวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหา 
ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์
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แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์พื นบ้าน แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิดทฤษฎี
เกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็น
องคร์วม โดยใชก้ารพรรณนาอยา่งลุ่มลึก (Thick Description) และสถิติร้อยละในบางช่วงดงันี  

 
ตารางที� 8 ฐานขอ้มูลบนัทึกสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ (เชิงปริมาณและคุณภาพ) 

ประเภทฐานข้อมูลบันทกึประวตัิศาสตร์ 
สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ  

จํานวนข้อมูล (ราย) 
เดือน/ปี 
ที�บันทึก  

ประชากรที�
ลงทะเบียน 

ประชากรที�ได้ 
บันทกึข้อมูลสุขภาวะ 

ปริมาณ คุณภาพ 
1. หนงัสือ “ถอดรหสั สุขภาพ เล่ม 1  

ร้อน-เยน็ ไม่สมดุล” (ภาคผนวก จ) 29 29 29 2550 
2. หนงัสือ “ถอดรหสั สุขภาพ เล่ม 2  

ความลบัฟ้า” (ภาคผนวก ฉ) 87 87 87 2551 
3. หนงัสือ “งานวิจยัวทิยานิพนธ์ ความเจบ็ป่วย

กบัการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง
ตามหลกัการแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ ของ
ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร” 
- ผลการศึกษาวจิยัขอ้มูลทางสถิติของผู ้

เขา้รับการอบรม 
- ผลการศึกษาวจิยัขอ้มูลทางสถิติชุดที� 2 
- การวเิคราะห์ทางสถิติของขอ้มูลชุดที� 3 
- ผลการศึกษาวจิยัขอ้มูลชุดที� 4 สัมภาษณ์ 

12,203 
2,152 
1,897 

16,252 

1,397 
1,359 
499 
104 

 
 
 
 
 
 
 
- 
- 
- 

39 

2538-2551 
2552 

1-6 / 2553 
2538-2553 

4. หนงัสือผลการวิจยั “แพทยว์ถีิธรรมกบัการ
สร้างสุขภาวะในเรือนจาํ” จงัหวดันครพนม  200 104 48 2557 

5. หนงัสือผลการวิจยั “แพทยว์ถีิธรรมกบัการ
สร้างสุขภาวะในเรือนจาํ” จงัหวดัภูเก็ต 341 250 91 2558 
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ตารางที� 8 (ต่อ) 

ประเภทฐานข้อมูลบันทกึประวตัิศาสตร์ จํานวนข้อมูล (ราย) เดือน/ปี 
ที�บันทึก  

สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ  
ประชากรที�
ลงทะเบียน 

ประชากรที�ได้ 
บันทกึข้อมูลสุขภาวะ 

ปริมาณ คุณภาพ 
6. การวจิยัผลของโปรแกรมการกาํกบัตนเองที�

ประยกุตก์ารแพทยว์ถีิพุทธต่อพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองและระดบัความดนัโลหิตในผูที้�
เสี�ยงต่อโรคความดนัโลหิตสูง - 30 - 2557 

7. การแลกเปลี�ยนประสบการณ์การใชแ้พทยว์ถีิ
พุทธ ผา่นสื�อออนไลน์-ยทููป 121 121 121 2553-2558 

8. สื�อออนไลน์-ถามตอบปัญหาและแนะนาํการ
ดูแลสุขภาพผา่นเฟสบุค๊แพทยว์ถีิธรรม และ
หมอเขียวแฟนคลบั 146 146 146 2553-2558 

รวมรายการบันทกึที�เผยแพร่สู่สาธารณชน 33,428 4,126 561 
9. แบบบนัทึกสัมภาษณ์แลกเปลี�ยนประสบการณ์

การใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธของผูเ้ขา้อบรมค่าย
สุขภาพการแพทยว์ถีิพุทธ 132 38 38 

2552  
- 2558 

10.  แบบบนัทึกกรณีศึกษาที�ไดแ้นะนาํโดยจิต
อาสาและนกัศึกษาแพทยว์ถีิพุทธ 417 417 417 

2555  
- 2558 

11.  แบบบนัทึกกรณีศึกษาของผูใ้ชก้ารแพทย ์
วถีิพุทธ 382 382 382 

2553  
- 2558 

12.  แบบสอบถามประสบการณ์การใชก้ารแพทย ์
วถีิพุทธเทคนิค 9 ขอ้ (รวมผูเ้ป็นจิตอาสา) 197 130 130 2557 

13.  ใบสมคัรผูเ้ขา้รับการอบรมและใบประเมินผล
ค่ายสุขภาพของสวนป่านาบุญ 1 27,800 78 - 2538 - 2557 

14.  แบบบนัทึกประสบการณ์ของเครือข่ายแพทย์
วถีิพุทธ-ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์
การเกษตร (ธ.ก.ส.) 9 9 9 2551-2557 
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ตารางที� 8 (ต่อ)  

ประเภทฐานข้อมูลบันทกึประวตัิศาสตร์ จํานวนข้อมูล (ราย) เดือน/ปี 
ที�บันทึก  

สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ  
ประชากรที�
ลงทะเบียน 

ประชากรที�ได้ 
บันทกึข้อมูลสุขภาวะ 

ปริมาณ คุณภาพ 
15. สรุปผลการเปลี�ยนแปลงสุขภาพจากการจดั 

ค่ายแพทยว์ถีิธรรมภาคเหนือ ณ โรงเรียน 
แจซ้อ้นวทิยา อาํเภอเมืองปาน จงัหวดัลาํปาง 584 138 - 2557 

16. แบบบนัทึกประสบการณ์ของเครือข่าย 

แพทยว์ถีิพุทธ - หน่วยงานแพทยว์ถีิธรรม 
โรงพยาบาลโพธาราม อ.โพธาราม จ.ราชบุรี 25 25 5 

2555 
- 2558 

17. ผลการตรวจสารเคมีในเลือดในค่ายสุขภาพ
แพทยว์ถีิธรรม ณ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอ
ดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 200 200 - 2555 

18. นวตักรรม “การลดสารเคมีโดยนํ าสมุนไพร
ฤทธิf เยน็สดจากธรรมชาติ” โรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไคร้ ตาํบลบึงวชิยั 
อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 225 225 - 2557 

รวมรายการบันทกึที�ไม่ได้เผยแพร่สู่สาธารณชน 29,971 1,642  981  2553-2558 

รวมรายการทั<งหมด 63,399 5,768 1,542   

 
จากตารางที� 8 พบว่าขอ้มูล “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ไดบ้นัทึกไวแ้ละ

ไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่สู่สังคมสาธารณชน ในปีระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 มีประชากรจาํนวน 
33,428 รายการ เป็นรายการในเชิงปริมาณมีจาํนวน 4,126 รายการ และเชิงคุณภาพมีจาํนวน 561 
รายการ และบนัทึกในส่วนที�ยงัไม่ได ้มีการตีพิมพ์เผยแพร่สู่สังคมสาธารณชนในวงกวา้ง  
ในระหว่างปี พ.ศ. 2538-2558 แต่เป็นที�รับรู้กนัอยู่ในกลุ่มผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธหลกั ๆ คือ ผูว้ิจยั 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ในการดูแลสุขภาพทั งที�เป็นเครือข่ายแพทย ์
วถีิพุทธในประเทศและต่าง ประเทศและประชาชนทั�วไปที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มีประชากรจาํนวน 
29,971 รายการ เป็นรายการในเชิงปริมาณมีจาํนวน 1,642 รายการ และเชิงคุณภาพมีจาํนวน 981 รายการ 
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รวมขอ้มูล “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม” ทั งสิ น 63,399 รายการ ใน 
เชิงปริมาณมีจาํนวน 5,768 รายการ และเชิงคุณภาพมีจาํนวน 1,542 รายการ โดยกรณีศึกษาของผูใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ที�ไดร้วบรวมและบนัทึกเป็นบางส่วนในงานดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
เพื�อมวลมนุษยชาติ”นี  ในภาคผนวก ก มีทั งสิ น 1,481 กรณีศึกษา 

 

ผลการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของผู้ใช้การแพทย์วถิีพุทธ  
ผลการศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ จากการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลความ

เจ็บป่วยและผลการรักษา ตามบนัทึกผลงานวิจยัและเอกสารสําคญัและสื�อต่าง ๆ ที�ทางศูนยเ์รียนรู้
สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญทั ง 5 ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ และ
เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธทั�วประเทศและต่างประเทศ ที�ผูว้จิยัไดน้าํปฏิบติัโดยนาํองคค์วามรู้การแพทย์
วิถีพุทธที�ไดค้น้พบและบูรณาการตามที�ไดน้าํเสนอในบทที� 5 นั นมาดาํเนินกิจกรรมการเผยแพร่
ช่วยเหลือเกื อกูลมนุษยชาติ พร้อมกับทาํการสื�อสารในกลุ่มเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั งในและ
ต่างประเทศและต่อสาธารณะทุกรูปแบบเช่น การจดัค่ายอบรมสุขภาพ การแนะนาํแบบปากต่อปาก 
หนงัสือ วารสาร แผ่นพบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูฟ เฟสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้  
แบบไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ (“ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค”) ต่อประชาชนทั�วไป ตลอดระยะเวลา  
20 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 ซึ� งในบางกิจกรรมนั น ผูว้ิจยัและหรือจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและหรือ
เครือข่ายแพทย์วิถีพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศ ได้มีการจดัทาํการวิจัยและเก็บบนัทึก  
ผลสุขภาวะจากการใช้แพทย์วิถีพุทธในเชิงปริมาณและคุณภาพด้วยเป็นระยะ ๆ ที�เห็นผลการ
เปลี�ยนแปลงของสุขภาวะไปในทางที�ดีขึ นที�เกิดขึ นไดจ้ริง ที�สามารถนาํมาสรุปผลเสนอได ้ดงัที�ได้
เก็บรวบรวมไว ้ตั งแต่ ปี พ.ศ. 2538-2558 ซึ� งรวมข้อมูล “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ 
สถาบนับุญนิยม” ทั งสิ น 63,399 รายการโดยเลือกสุ่มอยา่งง่าย กรณีศึกษาของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 
ที�ได้รวบรวมในงานดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี  มีทั งสิ น 1,542 
กรณีศึกษา ซึ� งจากการรวบรวมวิเคราะห์ขอ้มูลเชิงระบบและเชิงปริมาณ พบวา่กรณีศึกษาส่วนใหญ่
มีมากกว่า 1 โรคอาการ และอาการแสดง รวมทั งหมดเป็น 2,316 โรคอาการและอาการแสดงซึ� ง
สามารถจาํแนกตามปัญหาความเจ็บป่วยดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) 
เป็นจาํนวนและร้อยละของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ระหว่างปี พ.ศ 2538-2558 ดงัตารางที� 9 จาํนวน
และร้อยละของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 จาํแนกตามปัญหาความเจ็บป่วย
ดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดงตาม ICD 10 ตารางที� 10 ผลการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มี
การเปลี�ยนแปลงในทิศทางที�ดีขึ นได ้และตารางที� 11 และผลการศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทย์
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วิถีพุทธตามปัญหาความเจ็บป่วยดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) เป็น
จาํนวนและร้อยละระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 ดงันี  

 
ตารางที� 9  จาํนวนและร้อยละของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 จาํแนกตาม

ปัญหาความเจบ็ป่วยดา้นร่างกายแยกตามโรคอาการและอาการแสดงตาม ICD 10 
 

กลุ่มโรคหรือ 
อาการเจ็บป่วย 

ชาย หญงิ ไม่ระบุ รวมทั<งหมด 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

1.โรคติดเชื อและ
โรคปรสิตบางโรค 

24  3.80 41  2.55 3   3.95 68  2.94 

2. มะเร็งและ 
เนื องอก 

37  5.86 117  7.27 4  5.26 158  6.82 

 3. โรคของเลือด
และอวยัวะสร้าง
เลือดและความ
ผดิปกติบางอยา่ง
ของกลไก
ภูมิคุม้กนั 

2  0.32 14  0.87 -  0.00 16  0.69 

4. โรคของต่อม- 
ไร้ท่อ โภชนาการ 
และเมตะบอลิซึม 

64  10.14 137  8.51 4  5.26 205  8.85 

5. ความผดิปกติ
ทางจิตและ
พฤติกรรม 

1  0.16 5  0.31 -  0.00 6  0.26 

6. โรคของระบบ
ประสาท 

22  3.49 107  6.65 5   6.58 134  5.79 

7. โรคของตาและ
อวยัวะเคียงลูกตา 

6  0.95 42  2.61 2  2.63 50  2.16 

8.โรคของหูและ 
ปุ่มกระดูกกกหู  

2  0.32 6  0.37 -  0.00 8  0.35 
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ตารางที� 9 (ต่อ)  

กลุ่มโรคหรือ 
อาการเจ็บป่วย 

ชาย หญงิ ไม่ระบุ รวมทั<งหมด 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

9.โรคของระบบ
ไหลเวยีนโลหิต 

57  9.03 115  7.15 9  11.84 181  7.82 

10.โรคของระบบ
หายใจ 

33  5.23 79  4.91 2  2.63 114  4.92 

11. โรคของระบบ
ยอ่ยอาหาร 

49  7.77 114  7.09 3  3.95 166  7.17 

12.โรคของผวิหนงั
และเนื อเยื�อใต้
ผวิหนงั 

42  6.66 88  5.47 3  3.95 133  5.74 

13.โรคของระบบ
กลา้มเนื อโครงร่าง 
และเนื อเยื�อเกี�ยวพนั 

65  10.30 187  11.62 11  14.47 263  11.36 

14.โรคของระบบ
สืบพนัธ์ุและ
ระบบปัสสาวะ 

26  4.12 89  5.53 1  1.32 116  5.00 

15. อาการแสดง
และความผดิปกติ
ที�พบจากการตรวจ
ทางคลินิกและทาง
หอ้งปฏิบติัการมิไ ด ้
จาํแนกไวที้�ใด 

153 24.25 359 22.31 20 26.32 532 22.96 

16. การบาดเจบ็ 
การเป็นพิษ และ
ผลสืบเนื�อง
บางอยา่งจาก 
สาเหตุภายนอก 

31 4.91 60 3.73 - 0.00 91 3.93 
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ตารางที� 9 (ต่อ)  
 

กลุ่มโรคหรือ 
อาการเจ็บป่วย 

ชาย หญงิ ไม่ระบุ รวมทั<งหมด 
จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ จํานวน ร้อยละ 

รวมผู้มีโรคหรือ 
อาการไม่สบาย 

614 97.31 1,560 96.95 67 88.16 2,241 96.76 

17. ผูที้�มาดูแล
รักษาสุขภาพ 
(แขง็แรง) 

17 2.69 49 3.05 9 11.84 75 3.24 

รวมทั<งหมด 631 100.00 1,609 100.00 76 100.00 2,316 100.00 
 

ตารางที� 10 ผลการใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ มีการเปลี�ยนแปลงในทิศทางที�ดีขึ นได ้ดงันี  
 

ผลการใช้แพทย์วถิีพุทธ จํานวนโรคหรืออาการแสดง ร้อยละ 

หาย 712 30.74 

ดีขึ น 1,382 59.67 

เท่าเดิม 3 0.13 

แยล่ง 2 0.09 

ไม่มีผล 217 9.37 

รวม 2,316 100.00 
 

จากกรณีศึกษาผลสุขภาวะของการใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธที�ผูว้จิยัและจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
หรือผูช่้วยวจิยั ไดร้วบรวมจากบนัทึกประวติัศาสตร์จาํนวน 1,542 กรณีศึกษาหรือราย มีจาํนวนโรค
หรืออาการแสดงรวมจาํนวน 2,316 โรคหรืออาการแสดง พบว่า ผลสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย ์
วถีิพุทธที�ไดม้าปรับภาวะร้อนเยน็ที�ไม่สมดุลตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยเทคนิคการปรับสมดุล 
9 ขอ้ (ยา 9 เมด็) พบวา่มีสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ นในแต่ละบุคคล ไดเ้ห็นผลสุขภาวะ
ที�เปลี�ยนแปลงไดใ้นแต่ละดา้น และหรือทั ง 4 ดา้น คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) มิตรสหายและสังคม
สิ�งแวดลอ้ม (สังคม) 4) มีจิตใจที�ผาสุก (ปัญญา (จิตวิญญาณ) ที�เจริญขึ น) และมีการเปลี�ยนแปลง
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ทางดา้นร่างกายในทางที�ดีขึ น คือ หายจากโรคหรืออาการแสดงจาํนวนร้อยละ 30.74 หรือมีจาํนวน
เท่ากบั 712 โรคหรืออาการแสดง จากจาํนวนทั งสิ น 2,316 โรคหรืออาการแสดง มีการเปลี�ยนแปลง
ในทางที�ดีขึ นร้อยละ 59.67 หรือมีจาํนวนเท่ากบั 1,382 โรคหรืออาการแสดง จากจาํนวนทั งสิ น 
2,316 โรคหรืออาการแสดง ไม่มีการเปลี�ยนแปลง (หรือเท่าเดิม) ร้อยละ 0.13 เปลี�ยนแปลงแบบ 
แย่ลงร้อยละ 0.09 และไม่มีผลร้อยละ 9.37 หรือมีจาํนวนเท่ากับ 712 โรคหรืออาการแสดง  
ซึ� งส่วนใหญ่เป็นผูที้�ไม่มีอาการป่วยไม่สบายแต่มาดูแลสุขภาพ ดงัแสดงในตารางที� 10 ขา้งตน้ และ
สามารถแยกเป็นตามกลุ่มโรคหลกั 24 กลุ่มอาการ ไดด้งัตารางที� 11 ต่อไปนี   
 
ตารางที� 11 ผลการศึกษาสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธตามปัญหาความเจบ็ป่วยดา้นร่างกาย 

แยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) เป็นจาํนวนและร้อยละ ระหวา่งปี พ.ศ. 
2538-2558 

 

โรคหรืออาการแสดง หาย ดีขึ<น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีผล รวม ร้อยละ 
1. มะเร็งชนิดต่าง ๆ (C00-D09) 
และเนื องอกที�พฤติกรรมไม่
ชดัเจน ณ จุดต่าง ๆ (D10-D48) 

36 
22.78 

114 
71.15 

- - 
8 

5.06 
158 6.82 

2. ความดนัโลหิตสูงไม่ทราบ
สาเหตุ (ปฐมภูมิ) (I10) 

30 
23.44 

83 
64.84 

1 
0.78 

- 
14 

10.94 
128 5.53 

3. ปวดไมเกรน เวยีนศีรษะ
และกลุ่มอาการปวดศีรษะ
แบบอื�น (G43, G44, R42, 
R51) 

52 
43.70 

60 
50.42 

 - -  
7 

5.88 
119 5.14 

4.โรคเกี�ยวกบัระบบทางเดิน
อาหาร (K20-K31, K21, K25, 
K29.6, K29.7, K40-K46, 
K50, K50-K52, K59) 

53 
46.09 

56 
48.70 

- - 
6 

5.22 
115 4.97 

5.โรคเกี�ยวกบัระบบทางเดิน
หายใจ (J00, J10, J11, J30.1, 
J30.4, J30-J39, J32, J35, J39, 
J39.3, J40) 

37 
32.46 

73 
64.04 

- - 
4 

3.51 
114 4.92 
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ตารางที� 11 (ต่อ)  

โรคหรืออาการแสดง หาย ดีขึ<น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีผล รวม ร้อยละ 
6. ปวด มิไดจ้าํแนกไวที้�ใด 
(R52) 

33 
29.46 

73 
65.18 -  -  

6 
5.36 

112     4.84 

7. โรคเกี�ยวกบัผวิหนงั (เช่น 
L00-L08, L20-L30, L80-L99 
เป็นตน้)  

36 
35.29 

61 
59.80 

- - 
5 

4.90 
102 4.40 

8.โรคเกี�ยวกบัหลงัและ
กระดูกสันหลงั (M40-M54, 
M41, M46.9, M50, M51, 
M51.9, M54) 

25 
25.25 

68 
68.69 

- - 
6 

6.06 
99 4.27 

9.โรคเกี�ยวกบัขอ้ (M00-M25, 
M05.3, M06, M10, M15, 
M17, M19, M24, M25, 
M25.2) 

22 
22.22 

69 
69.70 

- - 
8 

8.08 
99 4.27 

10.เบาหวานที�ไม่ระบุ
รายละเอียด(E14) 

25 
28.41 

49 
55.68 

 - -  
14 

15.91 
88 3.80 

11. ไขจ้ากสาเหตุอื�นและ 
ไม่ทราบสาเหตุ (R50) 

27 
43.55 

33 
53.85 

- - 
2 

3.23 
62 2.68 

12.ความผดิปกติของเมตะบอ
ลิซึมของไลโปโปรตีนและ
ภาวะไขมนัในเลือดอื�น (E78) 

15 
26.32 

35 
61.40 

-  -  
7 

12.28 
57 2.46 

13. อาการและอาการแสดงที�
เกี�ยวกบัระบบไหลเวยีน
โลหิตและระบบหายใจ 
(R00-R09, R04, R05, R06, 
R07, R09) 

16 
30.77 

36 
69.23 

- - - 52 2.24 

14. ไตอกัเสบ กลุ่มอาการ
ของไตพิการและไตพิการ 
(N00-N29) 

12 
24.49 

34 
69.39 

- - 3 
6.12 

49 2.12 
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ตารางที� 11 (ต่อ) 

โรคหรืออาการแสดง หาย ดีขึ<น เท่าเดิม แย่ลง ไม่มีผล รวม ร้อยละ 

15. อาการและอาการแสดงที�
เกี�ยวกบัระบบยอ่ยอาหารและ
ทอ้ง (R10-R19, R14, R19) 

21 
47.73 

22 
50.00 

- - 
1 

2.27 
44 1.90 

16. ภูมิแพ ้ไม่ระบุรายละเอียด
(T78.4) 

14 
35.00 

23 
57.50 

 - -  
3 

7.50 
40 1.73 

17. ปวดทอ้งและปวดอุง้เชิง
กราน (R10) 

12 
37.50 

18 
56.25 

 - -  
2 

6.25 
32 1.38 

18. โรคอว้นและภาวะโภชนา 
การเกิน (E65-E68, E66, E66.9) 

4 
12.90 

26 
83.87 

- - 
1 

3.23 
31 1.34 

19. โรคภูมิคุม้กนับกพร่อง
เนื�องจากไวรัส (B20-B24) 

- 
21 

91.30 
- 

2 
8.70 

- 23 0.99 

20. โรคเกี�ยวกบัตบั และตบัอ่อน  
(K70-K87) 

6 
27.27 

15 
68.18 

- - 
1 

4.55 
22 0.95 

21. ริดสีดวงทวาร (I84) 8 
36.36 

14 
63.64 

 -  - -  22 0.95 

22. อาการและโรคเกี�ยวกบัหวัใจ 
(I20, I25, I32, I42, I49.9, I51, 
I51.7, I47)  

3 
15.79 

13 
68.42 

- - 
3 

15.79 
19 0.82 

23. กลุ่มอาการอมัพาตแบบอื�น 
(G83) 

2 
18.18 

7 
63.64 

1 
9.09 

 - 
1 

9.09 
11 0.47 

24. วณัโรคทุกชนิด (A15 - A19) 
- 

2 
100 

- - - 2 0.09 

25. อาการและโรคอื�น ๆ  223 
34.68 

377 
58.81 

1 
0.16 

- 
40 

6.22 
641 27.68 

26. ดูแลสุขภาพ 
- - - - 

75 
100 

75 3.24 

รวมจาํนวน 712 1,382 3 2 217 2,316 100 
รวมร้อยละ (%) 30.74 59.67 0.13 0.09 9.37 100  
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จากตารางที� 11 พบวา่ จากการศึกษาผลสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธเชิงปริมาณดงั
ตารางขา้งตน้ จาํนวน 2,316 โรคหรืออาการแสดง พบวา่มีสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงไปดา้นร่างกาย
ในทางที�เป็นประโยชน์ คือ หายจากโรคหรืออาการแสดง เป็นจาํนวนร้อยละ 30.74 หรือจาํนวน 712 
โรคหรืออาการแสดง และมีการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นร้อยละ 59.67 หรือจาํนวน 1,382 โรค
หรืออาการแสดง จากจาํนวนทั งสิ น 2,316 โรคหรืออาการแสดง ตามลาํดบั โดยมีโรคหรืออาการ
แสดงที�ไม่แสดงผลการเปลี�ยนแปลง (เท่าเดิม) และแย่ลง ร้อยละ 0.13 และ 0.09 ตามลาํดบั และเมื�อ
วิเคราะห์โดยแยกตามโรคอาการและอาการแสดง (ICD 10) พบวา่ จากกรณีศึกษาทั งสิ นจาํนวน 
2,316 โรคหรืออาการแสดง พบเป็นมะเร็งชนิดต่าง ๆ (C00-D09) และเนื องอกที�พฤติกรรมไม่ชดัเจน ณ 
จุดต่าง ๆ (D10-D48) เป็นจาํนวนมากที�สุดอนัดบัแรก รองลงมาเป็นความดนัโลหิตสูงไม่ทราบสาเหตุ 
(ปฐมภูมิ) (I10) เป็นอนัดบัสอง ปวดไมเกรน เวียนศีรษะและกลุ่มอาการปวดศีรษะแบบอื�น (G43, 
G44, R42, R51) เป็นอนัดบัสาม และโรคเกี�ยวกบัระบบทางเดินอาหาร (K20-K31, K21, K25, 
K29.6, K29.7, K40-K46, K50, K50-K52, K59) เป็นจาํนวนในลาํดบัถดัมา รวมร้อยละ 6.82, 5.53, 
5.14 และ 4.97 ตามลาํดบั 

ในส่วนของผลสุขภาวะจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธจากงานการวิจยัแพทยว์ิถีพุทธต่าง ๆ ที�มี
ผลการตรวจทางห้องปฏิบตัิการเปรียบเทียบก่อนและหลงัการใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ดงัแสดง 
รายละเอียดของผลของสุขภาวะในภาคผนวก ข โดยสามารถนาํผลการเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น
ตามบทคดัยอ่มาสรุปในภาพรวมในแต่ละงานวจิยั ดงันี   

 
1. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมเพื�อการพึ�งตน ตามแนวเศรษฐกิจ

พอเพียงต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง เรือนจําจังหวัดภูเก็ต 
โดยใจเพชร กลา้จน (นกัศึกษาปริญญาเอก ยุทธศาสตร์การพฒันาภูมิภาค สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน มหาวิทยาลยัราชภฏัสุรินทร์) นิตยาภรณ์ สุระสาย (นกัศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตร 
มหาบณัฑิต สาขาวชิาการสร้างเสริมสุขภาพ มหาวทิยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี) 

ผลการศึกษา พบวา่หลงัไดรั้บโปรแกรม กลุ่มตวัอยา่งมีคะแนนเฉลี�ยพฤติกรรมสร้างเสริม
สุขภาพในด้านกายบริหาร การปรับสมดุลร่างกายด้วยอาหารและสมุนไพร การเอาพิษออกจาก
ร่างกาย ดา้นจิตใจ สังคม และการพฒันาจิตวญิญาณ ดีกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั < .001 ภาวะสุขภาพ ไดแ้ก่ ค่าดชันีมวลกาย ระดบัความดนัโลหิตตวับน ระดบัความ
ดนัโลหิตตวัล่าง ระดบันํ าตาลในเลือด ระดบัโคเลสเตอรอลระดบัไขมนัชนิดไม่ดี (แอลดีแอล) และ
ระดบัไขมนัชนิดดี (เอชดีแอล) มีค่าเฉลี�ยลดลงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�
ระดบั < .05 ส่วนค่าระดบัไตรกลีเซอไรด์ลดลงอย่างไม่มีนัยสําคญัทางสถิติ ความรู้เรื� อง 
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การสร้างเสริมสุขภาพ และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพมี
ความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(r = .256 และ r = .502, p < .001) ปัจจยัที�ทาํนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไดแ้ก่ การรับรู้
ความสามารถตนเองดา้นสังคม และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบติัสร้างเสริมสุขภาพ 
สามารถร่วมทาํนายไดร้้อยละ 36 ประสบการณ์และการเรียนรู้จากโปรแกรมทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิด
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นทั งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

2. ผลของโปรแกรมสร้างเสริมสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมเพื�อการพึ�งตน ตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ต่อพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพและภาวะสุขภาพของผู้ต้องขังหญิง เรือนจํา
กลางนครพนม โดยนิตยาภรณ์ สุระสาย (Nittayaporn Surasai) พยาบาลวิชาชีพชํานาญการ 
โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ 

ผลการศึกษา พบว่าหลงัได้รับโปรแกรม กลุ่มตวัอย่างมีคะแนนเฉลี�ยความรู้ การรับรู้
ความสามารถตนเอง และพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพในดา้นกายบริหาร การปรับสมดุลร่างกาย
ดว้ยอาหารและสมุนไพร การเอาพิษออกจากร่างกาย ดา้นจิตใจ สังคม และการพฒันาจิตวิญญาณ 
ดีกว่าก่อนไดรั้บโปรแกรมอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั < .001 ภาวะสุขภาพ ไดแ้ก่ ค่าดชันี 
มวลกาย ระดับความดนัโลหิตตวับน ระดบัความดันโลหิตตวัล่าง ระดับนํ าตาลในเลือด ระดับ
โคเลสเตอรอล ระดบัไตรกลีเซอไรด์ มีค่าเฉลี�ยลดลงกวา่ก่อนไดรั้บโปรแกรมอย่างมีนยัสําคญัทาง
สถิติที�ระดบั < .05 ระดบัไขมนัชนิดไม่ดี (แอลดีแอล) มีค่าเฉลี�ยเพิ�มขึ นอยา่งไม่มีนยัสําคญัทางสถิติ 
ระดบัไขมนัชนิดดี (เอชดีแอล) มีค่าเฉลี�ยลดลงอย่างมีนยัสําคญัทางสถิติในระดบั .003 ความรู้เรื�อง
การสร้างเสริมสุขภาพ และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบัติสร้างเสริมสุขภาพ 
มีความสัมพนัธ์ทางบวกในระดบัปานกลางกบัพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติ 
(r = .295 และ r = .635, p < .001) ปัจจยัที�ทาํนายพฤติกรรมสร้างเสริมสุขภาพไดแ้ก่ การรับรู้
ความสามารถตนเองด้านสังคม และการรับรู้ความสามารถตนเองในการปฏิบติัสร้างเสริมสุขภาพ 
สามารถร่วมทาํนายไดร้้อยละ 48 ประสบการณ์และการเรียนรู้จากโปรแกรมทาํให้กลุ่มตวัอยา่งเกิด
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นทั งทางดา้นร่างกาย จิตใจ สังคม และจิตวญิญาณ 

3. ผลการศึกษาข้อมูลเชิงสถิติของผู้รับการอบรมค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ที�มีผลการ
ตรวจทางห้องปฏิบัติการที�เปลี�ยนแปลงเข้าหาปกติ จากงานวิจัยวิทยานิพนธ์ของผู้วิจัยในระดับ
ปริญญาโท ที�ศึกษาเรื�อง “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ�งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า 
นาบุญอาํเภอดอนตาล จังหวดัมุกดาหาร” ของผู้วจัิยในปี พ.ศ. 2553  
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ผลการวิจยัสามารถสังเคราะห์องค์ความรู้ดา้นสุขภาพ 4 เรื�องหลกัได้แก่ 1) สาเหตุของ
ความเจ็บป่วยตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ 4 สาเหตุหลกั 9 สาเหตุย่อย 2) กลไกการเกิดและ 
การหายของโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 3) กลุ่มอาการเจ็บป่วย  
ตามหลกัแพทยท์างเลือกวถีิพุทธ 5 กลุ่มอาการ 4) การปรับสมดุลเพื�อแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ตามหลกั
แพทยท์างเลือกวิถีพุทธในแนวทาง “3 สูตรปรับสมดุล 4 กลวิธีหลกั 9 เทคนิค” การวิเคราะห์ 
ทางสถิติจากข้อมูลชุดที� 1 ประชากร พ.ศ. 2538-2551 จาํนวน 12,203 คน สุ่มตวัอย่างแบบง่าย 
จาํนวน 1,397 คน พบว่าผูป่้วยมีอาการของความเจ็บป่วยลดน้อยลง จาํนวน 1,291 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 92.41 และการวิเคราะห์ข้อมูลชุดที�  2 จากประชากร พ.ศ. 2552 จํานวน 2,152 คน  
สุ่มตวัอย่างแบบง่าย จาํนวน 1,359 คน พบอาการเจ็บป่วยรวม 1,803 อาการ ภายใน 7 วนั อาการ
เจบ็ป่วยทุเลาลง 1,704 อาการ คิดเป็น ร้อยละ 94.51 และพบวา่กลุ่มตวัอยา่งที�มีนํ าตาลในเลือดไขมนั
คอเลสเตอรอล และไขมนัไตรกลีเซอไรด์สูงผิดปกติ ผลการตรวจทางห้องปฏิบติัการเปลี�ยนแปลง
ลดลง ภายใน 5 วนั ร้อยละ 66.94, 85.71 และ 82.14 ตามลาํดบัระดบัความดนัโลหิตลดลง ภายใน  
5 วนั ร้อยละ 76.53 และนํ าหนักตวัลดลงร้อยละ 81.22 การวิเคราะห์ขอ้มูลชุดที� 3 เก็บรวบรวม
วิเคราะห์ข้อมูลปัญหาความเจ็บป่วยทุกด้าน ได้แก่ ด้านร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจและสังคม  
จากประชากรระหวา่งวนัที� 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2553 จาํนวน 1,897 คน ที�สุ่มตวัอยา่งแบบง่าย 
จาํนวน 499 คน พบอาการเจ็บป่วยรวม 886 อาการ ซึ� งอาการเจ็บป่วยทุเลาลง ภายใน 7 วนั  
691 อาการ คิดเป็นร้อยละ 77.99 และพบว่ากลุ่มตวัอย่างที�มีค่าที�มากผิดปกติของการทาํงานของตบั 
SGOT, SGPT ไขมนัคอเลสเตอรอล ไขมนัไตรกลีเซอไรด์ และไขมนัเลว (แอลดีแอล) ค่าผลการตรวจ
ทางห้องปฏิบติั การลดลง ภายใน 5 วนั ร้อยละ 83.33, 100, 89.87, 81.94 และ 78.69 ตามลาํดบั  
กลุ่มตวัอย่างมีไขมนัดี (เอชดีแอล) เพิ�มขึ น ร้อยละ 78.69 ส่วนใหญ่มีการเปลี�ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพไปในทางบวกมากขึ น และปัญหาความเจ็บป่วยดา้นจิตใจ เศรษฐกิจและสังคมลดน้อยลง 
และจากการสัมภาษณ์ เชิงลึก ตวัอยา่งผูเ้ขา้ค่ายฯ จาํนวน 39 คน พบว่า ผูป่้วยดว้ยโรคที�แพทยแ์ผน
ปัจจุบนัพยากรณ์โรควา่ไม่หายหรืออาการเจ็บป่วยธรรมดาที� ไม่ร้ายแรง ก็สามารถหายหรือทุเลาได้
ดว้ยการใช้วิธีการตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ แมผู้ป่้วยระยะสุดทา้ย วิธีการนี ก็ช่วยลดความ
ทุกขท์รมานและเสียชีวติดว้ยความสงบ  

4. ผลของโปรแกรมการกํากับตนเองที�ประยุกต์การแพทย์วิถีพุทธต่อพฤติกรรมการดูแล
ตนเองและระดับความดันโลหิตในผู้ที�เสี�ยงต่อโรคความดันโลหิตสูง (EFFECTS OF SELF-
REGULATION WITH APPLIED BUDDHIST MEDICINE ON HEALTH BEHAVIOR 
AND BLOOD PRESSURE FOR PEOPLE WITH PRE-HYPERTENSION) คณะกรรมการ
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ควบคุมวิทยานิพนธ์: พรนภา หอมสินธ์ุ, Ph. D., รุ่งรัตน์ ศรีสุริยเวศน์, Ph. D., 82 หน้า. ปี พ.ศ. 
2557. โดย สิรญา ธาสถาน 

ผลการศึกษาพบวา่ ในระยะหลงัการทดลอง กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยพฤติกรรมการ
ดูแลตนเองสูงขึ นกว่าก่อนทดลอง และระดบัความดนัโลหิตช่วงบน และช่วงล่างลดลงกว่าก่อน
ทดลองอยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (t = 14.818, p-value = < .001, t = -7.167, p-value  
= < .001 และ t = -8.601, p-value = < .001 ตามลาํดบั) และกลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี�ยพฤติกรรม
การดูแลตนเองสูงกวา่กลุ่มควบคุม ระดบัความดนัโลหิตช่วงบนและช่วงล่างลดลงกวา่กลุ่มควบคุม
อยา่งมีนยัสําคญัทางสถิติที�ระดบั .05 (t = 14.901, p-value = < .001, t = -4.719, p-value = < .001 
และ t = -7.151, p-value = < .001 ตามลาํดบั)  
 

5. สรุปการจัดค่ายแพทย์วิถีธรรมภาคเหนือ ณ โรงเรียนแจ้ซ้อนวิทยา อําเภอเมืองปาน 
จังหวัดลําปาง วันที� 9-13 สิงหาคม 2557 โดยสํานักงานสาธารณสุขอําเภอเมืองปาน ร่วมกับมูลนิธิ
แพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย 
 

ตารางที� 12   ผลการตรวจสุขภาพก่อนและหลงัรับการอบรมค่ายแพทยว์ิถีธรรมของผูเ้ขา้รับการ
อบรม  

 
ผลการตรวจวดันํ าหนกั (กิโลกรัม, กก.) 
 

ผลนํ<าหนัก เท่าเดิม  เพิ�มขึ<น ลดลง รวม 
จาํนวน (คน) 15 13 110 138 

ร้อยละ  10.87 9.42 79.71 100 

นํ าหนกัผูเ้ขา้รับการอบรมที�เก็บไดค้รบ 138 คน ลดลงเฉลี�ย 1.24 กก. สูงสุด 9.7 กก.  

 
ผลการตรวจวดัรอบเอว (เซนติเมตร, ซม.) 
 

รอบเอว เท่าเดิม เพิ�มขึ<น ลดลง รวม 
จาํนวน (คน) 30 11 96 137 

ร้อยละ 21.90 8.03 70.07 100 

รอบเอวผูเ้ขา้รับการอบรมที�เก็บไดค้รบ 137 คน ลดลงเฉลี�ย 3.34 ซม. สูงสุด 8 ซม. 
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ตารางที� 12 (ต่อ)  
 
ผลการตรวจวดัระดบันํ าตาลในเลือด 
 

ระดับนํ<าตาลในเลอืด เท่าเดิม เพิ�มขึ<น ลดลง รวม 

จาํนวน (คน) 1 10 26 37 
ร้อยละ 2.70 27.03 70.27 100 

ระดบันํ าตาลในเลือดผูเ้ขา้รับการอบรมที�เก็บไดค้รบ 37 คน ลดลงเฉลี�ย 28 มิลลิกรัมต่อ

เดซิลิตร สูงสุด 92 มิลลิกรัมต่อเดซิลิตร 

  
ผลการตรวจหาสารเคมีในเลือด ติดตามขอ้มูลครบ 2 ครั ง จาํนวน 63 คน  
 

ผลการตรวจสารเคมีในเลอืด 
วนัที� 10 สิงหาคม 2557 วนัที� 13 สิงหาคม 2557 

จํานวน (คน) ร้อยละ จํานวน (คน) ร้อยละ 
ปกติ 5 7.94 1 1.59 

ปลอดภยั 6 9.52 28 44.44 
เสี�ยง 34 53.97 32 50.79 
ไม่ปลอดภยั 18 28.57 2 3.17 
รวม (คน) 63 100.00 63 100.00 

 

ผลการประเมินอาการเจบ็ป่วย (จาํนวนคน) 
 

ผลการประเมิน

อาการ 

ไม่หาย คงเดิม ทุเลา ดีขึ<น 
รวม 

จํานวน % จํานวน % จํานวน % จํานวน % 
วนัที� 10 ส.ค.
57 (1 วนั) 3 7.32 14 34.15 19 46.34 5 12.20 

41 

วนัที� 13 ส.ค.
57 (4 วนั) - - 5 12.20 13 31.71 23 56.10 41 
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ตารางที� 12 (ต่อ)   
 

ความรู้สึกก่อนเขา้ค่ายเทียบกบัวนัสุดทา้ย 
 

ความรู้สึก จํานวน (คน) ร้อยละ (%) 
เบากาย 39 43.82 
สบาย 30 33.71 
มีกาํลงั 19 21.35 
เหมือนเดิม 1 1.12 

รวม 89 100.00 

 

6.  ผลการดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเบาหวาน ที�ดําเนินโครงการแพทย์วถิีพุทธดูแลสุขภาพ

ตามหลกัการแพทย์วถิีธรรม โดยเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วถิีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม จังหวดั

ราชบุรี  

 

สาํนกังานแพทยว์ถีิธรรม ไดด้าํเนินการติดตามผูป่้วยโรคเรื อรัง จาํนวน 25 ราย โดยความ
สมคัรใจ โดยเริ�มติดตามในช่วงเดือนเมษายน 2556 ถึงเดือนสิงหาคม 2557 มีการนดัติดตาม 12 ครั ง 
โดยเก็บขอ้มูลส่วนบุคคล ดงันี  

1. นํ าหนกั และส่วนสูง 
2. BMI 
3. รอบเอว 
4. DTX 
5. Blood pressure / Pulse 
6. HbA1c 
7. GFR 
8. Cr 
9. K 
10. PH urine 
11. Co morbidity 
12. Complication 
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ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
• ข้อมูลการตรวจสุขภาพ 

1. ผูป่้วยที�ติดตาม จาํนวน 25 ราย มีอายเุฉลี�ย 62.68 ปี (min=46, max=77) 
2. ผูป่้วยที�ติดตาม จาํนวน 25 ราย มาตามนดั 12 ครั ง 100% 
3. ผูป่้วยที�ติดตามนํ าหนกั จาํนวน 25 ราย 

• มีนํ าหนกั ลดลง 14 ราย (X=3.07, min=0.4, max=9.9 ) 
• มีนํ าหนกั เพิ�มขึ น 9 ราย (X=2.27, min=0.3, max=6.0 ) 
• มีนํ าหนกั เท่าเดิม 2 ราย 

4. ผู้ป่วยที�ติดตาม BMI จํานวน 25 ราย 
• มี BMI ลดลง 14 ราย 
• มี BMI เพิ�มขึ น 9 ราย 
• มี BMI เท่าเดิม 2 ราย 

5. ผู้ป่วยที�ติดตามรอบเอว จํานวน 25 ราย 
• มีรอบเอว ลดลง 12 ราย (X=3.83, min=1.0, max=8.0 ) 
• มีรอบเอว เพิ�มขึ น 4 ราย 
• มีรอบเอว เท่าเดิม 9 ราย 

6. ผู้ป่วยที�ติดตาม DTX จํานวน 25 ราย 
• มี DTX ลดลง 19 ราย (X=48.36, min=6.0, max=190 ) 
• มี DTX เพิ�มขึ น 6 ราย (X=64.66, min=24, max=194 ) 
• มี DTX เท่าเดิม 0 ราย 

7. ผู้ป่วยที�ติดตาม Blood Pressure จํานวน 25 ราย 
• มี BP ลดลง 9 ราย 
• มี BP เพิ�มขึ น 12 ราย 
• มี BP เท่าเดิม 3 ราย 

8. ผู้ป่วยที�ติดตาม Pulse จํานวน 25 ราย 
• มี Pulse ลดลง 20 ราย 
• มี Pulse เพิ�มขึ น 5 ราย 
• มี Pulse เท่าเดิม 0 ราย 

9. ผู้ป่วยที�ติดตาม HbA1c จํานวน 25 ราย 
• มี HbA1c ลดลง 14 ราย (X=0.84, min=0.3, max=1.7 ) 
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• มี HbA1c เพิ�มขึ น 10 ราย (X=0.91, min=0.2, max=2.2 ) 
• มี HbA1c เท่าเดิม 1 ราย 

10.  ผู้ป่วยที�ติดตาม GFR จํานวน 25 ราย 
• มี GFR ลดลง 7 ราย (X=9.27, min=1.0, max=21.92 ) 
• มี GFR เพิ�มขึ น 18 ราย (X=14.50, min=0.78, max=48.13 ) 
• มี GFR เท่าเดิม 0 ราย 

11.  ผู้ป่วยที�ติดตาม Cr จํานวน 25 ราย 
• มี Cr ลดลง 16 ราย (X=0.17, min=0.06, max=0.32 ) 
• มี Cr เพิ�มขึ น 7 ราย (X=0.41, min=0.04, max=1.15 ) 
• มี Cr เท่าเดิม 2 ราย 

12.  ผู้ป่วยที�ติดตาม K จํานวน 25 ราย 
• มี K ลดลง 8 ราย (X=0.60, min=0.3, max=1.1 ) 
• มี K เพิ�มขึ น 16 ราย (X=0.59, min=0.1, max=2.0 ) 
• มี K เท่าเดิม 1 ราย 

13.  ผู้ป่วยที�ติดตาม PH urine จํานวน 25 ราย 
• มี PH urine ลดลง 0 ราย 
• มี PH urine เพิ�มขึ น 21 ราย (X=1.23, min=0.5, max=3.0 ) 
• มี PH urine เท่าเดิม 4 ราย 

ข้อมูลการใช้ยา 
14.  ผู้ป่วยที�ติดตาม การใช้ยา DM จํานวน 25 ราย 

• การใชย้า DM ลดลง 8 ราย 
• การใชย้า DM เพิ�มขึ น 12 ราย 
• การใชย้า DM เท่าเดิม 5 ราย 
• หยดุการใชย้า DM 1 ราย 

15.  ผู้ป่วยที�ติดตาม การใช้ยา HT จํานวน 23 ราย 
• การใชย้า HT ลดลง 11 ราย 
• การใชย้า HT เพิ�มขึ น 3 ราย 
• การใชย้า HT เท่าเดิม 9 ราย 
• หยดุการใชย้า HT 1 ราย 
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ข้อมูลการเกดิภาวะโรค 
16.  ผู้ป่วยที�ติดตาม Co morbidity จํานวน 25 ราย 

• มี HT 21 ราย 
• มี DLP 15 ราย 
• มี Parkinson 1 ราย 

17.  ผู้ป่วยที�ติดตาม Complication จํานวน 25 ราย 
• มี CKD 18 ราย 
• มี CHF 2 ราย 
• มี unstable angina 2 ราย 
• มี stable CAD 7 ราย 
• มี Retino 3 ราย 
• มี DM foot 1 ราย 
• มี NPDR 3 ราย 
• มี UTI 2 ราย 
• มี per.neu. 3 ราย 
 

7.  ผลการตรวจสารเคมีในเลือดในค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม ณ สวนป่านาบุญ 1 อําเภอ
ดอนตาล จังหวดัมุกดาหารตรวจโดย โรงพยาบาลอาํนาจเจริญอาํเภอเมือง จงัหวดัอาํนาจเจริญ 

ปี 2555 ตรวจ 200 คน พบสารเคมีในเลือด 190 คน คิดเป็น ร้อยละ 95 หลงัจากปฏิบติัตวั
ในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมได ้6 วนั สารเคมีในเลือดลดลง 150 คน ร้อยละ 78.95 จากจาํนวนที�
พบสารเคมีในเลือด 190 คน 

 
8.  นวัตกรรม “การลดสารเคมีโดยนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสดจากธรรมชาติ” โรงพยาบาล

ส่งเสริมสุขภาพตาํบลท่าไคร้ ตาํบลบึงวชิยั อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
วธีิดาํเนินงาน 
1. กลุ่มตวัอยา่งดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดเวลา 1 เดือน 
2. กลุ่มตวัอยา่งแช่มือแช่เทา้ (แช่ 3 ยก 1 ทาํ 3 รอบ) โดยทาํวนัละ 1 ครั ง หรือสัปดาห์

ละ 1-2 ครั ง 
3. ติดตามการดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดแช่มือแช่เทา้ในระยะเวลา 1 เดือน 
4. เจาะเลือดหาระดบัสารเคมีในเลือดหลงัการปรับเปลี�ยนพฤติกรรม 
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5. ประเมินระดบัสารเคมีหลงัดาํเนินการ 
6. สรุปผลการดาํเนินงาน 

 
ตารางที� 13  ผลการลดสารเคมีโดยนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดจากธรรมชาติ โรงพยาบาลส่งเสริม

สุขภาพตาํบลท่าไคร้ ตาํบลบึงวชิยั อาํเภอเมือง จงัหวดักาฬสินธ์ุ 
 

ผลการตรวจ 
ก่อนดําเนินการ หลงัดําเนินการ 

คน % คน % 
ปกติ (33) 33 14.67 92 40.89 
ปลอดภยั (59) 59 26.22 40 17.78 
มีความเสียง (62) 62 27.55 60 26.67 
ไม่ปลอดภยั (71) 71 33.56 33 14.66 

 

ผลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ 
องค์การอนามยัโลกได้นิยามคาํ “สุขภาพ” ว่าหมายถึง สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั งทางกาย 

จิตใจ สังคม และปัญญามิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั น (องค์การอนามยัโลก 
และพระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550) หรือสุขภาวะที�สมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื�อมโยงกนั
สะทอ้นถึงความเป็นองค์รวมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพที�เกื อหนุนและเชื�อมโยงกนัทั ง 4 มิติ นาํมาสู่
วสิัยทศัน์ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือคนไทยมีสุขภาวะย ั�งยืน 
หมายถึง คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั งสี�ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิตสังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

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

(2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เ ป็นสุข ผ ่อนคลาย ไม่เครียดคล่องแคล่ว  
มีความเมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

(3)  สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยู ่ร่วมกนัด้วยดี ในครอบครัว ในชุมชน  
ในที�ทาํงาน ในสังคม ในโลกซึ�งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

(4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูง
เขา้ถึงความจริงทั งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ ่งเขา้ถึงสิ� งสูงสุดซึ� งหมายถึงพระนิพพาน  
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หรือพระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุดสุดแล้วแต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน  (นบัวรรณ 
เอมนุกลูกิจ. 2552)  

หลกัการแพทยว์ถีิพุทธ เป็นการแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวทิยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน 
คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของ
สถาบนับุญนิยม มาจดัการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมขององค์พระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุ โดยใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ดว้ยวิธีที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เข้ากบัวิถีชีวิตได้อย่างย ั�งยืน 
โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื อกลูมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงั
กบัหมู่มิตรดีในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดีดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ใช้เทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9เม็ด) 
ตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ ดงันี 1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขดูซา
หรือขูดพิษหรือขดูลม (การขดูระบายพิษทางผิวหนงั) 3) การสวนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ย
สมุนไพรที�ถูกกนั (ดีท็อกซ์) 4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อน
เยน็ของร่างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของ
ร่างกาย 6) การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7) การรับประทานอาหาร
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 
คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9) รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

 

สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ จาํนวนทั งสิ น 1,542 ราย ที�ไดบ้นัทึกในระหว่างปี 
พ.ศ. 2538-2558 เป็นการรวบรวมและเลือกตวัอย่างแบบง่ายและเจาะจงจากประชากรจาํนวน 
63,399 ราย ดงัแสดงในตารางที� 8 ผลการศึกษาพบวา่ เมื�อปรับสมดุลร้อนเยน็กายใจตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้แต่ละชาติพนัธ์ุสามารถสร้างสุขภาวะดว้ยตนเองได ้และสามารถถ่ายทอดความรู้
เกื อกูลผูอื้�นให้ได้เรียนรู้การปฏิบตัิเพื�อสุขภาวะที�ดีได้ ดงัขอ้มูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกของ
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัจาํนวน 25 รายที�ไดเ้ลือกมาเพียงบางส่วนดงันี  (กรณีศึกษานอกเหนือจากที�นาํแสดง
ในบทที� 6 ไดแ้สดงในภาคผนวก ก บนัทึกผลสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ) 
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ภาพที� 34  ชุมพล ยอดสะเทิน ประคองภรรยา เตือนใจ จันทะ มาให้สัมภาษณ์ หลังออกจาก
โรงพยาบาลมาพกัฟื นที� “ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร” เมื�อวนัที� 5 กรกฎาคม 2556 

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2556, กรกฎาคม 5) 
 
“ตั งแต่ตน้ปี 2554 ภรรยาผมก็ป่วย เป็นโรค SLE หรือโรคพุ่มพวง เทียวรักษากบัแพทย์

แผนปัจจุบนัเรื�อยมา กินยาพวกกลุ่มยาสเตียรอยด์ ยาพวกนี จะมีผลไปทาํให้ตบัไตไส้พุงอวยัวะต่าง ๆ 
พงัไปด้วย สุดทา้ยไตวายช่วงก่อนหน้านี  2-3 เดือน ภรรยาผมเขามีอาการหนกัมาก ขาเขาบวม  
ทอ้งโตเหมือนคนทอ้ง 9 เดือนเลย เขาใจจะขาดหายใจไม่ออก เราก็ตอ้งไปโรงพยาบาลเขา้ไอซีย ู
(ICU) ใชเ้ครื�องช่วยหายใจครับอยูใ่นห้องไอซียู (ICU) 2 เดือนเต็ม ๆ คุณหมอใหญ่ในโรงพยาบาล
บอกวา่หนกัอยูม่าก บอกวา่ยงัไงก็ไม่รอดนะ ทั งปอดติดเชื อรุนแรง ทั งไตวายระยะสุดทา้ย แลว้จิตอาสา
มาแนะนาํว่าให้ใช้นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดสด เขาก็อยู่ในห้องไอซียูมาไดต้ั ง 50 วนั เขาไม่ตายหรอก 
แสดงว่าเขารอฟื นตวั พี�พลทาํอะไรอยู่ เห็นไหมอกุศลน่ะมนัดลให้ผมคิดไม่ถึงว่าเราก็เรียนรู้ 
เรื�องนี มา นํ ายา่นางสดทาํไมไม่ให้เขากินนะ ผมก็ให้ ให้เป็นนํ าสกดัฤทธิf เยน็ ไดม้าจากจิตอาสาซึ� ง
เขาทาํมาจากรากหญา้คา ก็ช่วยบาํรุงไต อนันั นก็ช่วยได้ส่วนหนึ� ง แต่ว่ามนัไม่มีพลงัชีวิตเหมือน 
นํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด แล้วก็ได้ความเมตตาจากแม่ครั�งช่วยเก็บผกั ผมก็มาจดดู มีใบอ่อมแซ่บ  
ใบมะยม ใบเตย หญา้มา้ มีอะไรเยอะแยะ 16 ชนิด และคั นนํ าเสร็จ ผมก็รีบเอาไปให้เขากิน 1 แกว้
หลงัจากกินไปไม่นาน ถ่ายออกมา 3 ครั งรวดเลย คลา้ย ๆ กบัวา่มนัขบัของเสียออกมาครับ แลว้ทีนี 
ปัสสาวะออกมาเป็นกิโลเลยครับ ณ วนัที�สัมภาษณ์นี  ภรรยามาพกัฟื นอยู่ขา้งหลังนี�ครับ ตอนนี  
ไม่ตอ้งฟอกไตแลว้ครับ ตอนนี ทอ้งหายบวมแลว้ ยุบลงหมดเลยตอนนี  เป็นปกติ สามารถขบัถ่ายได้
ปกติดว้ยภรรยาของผมที�หายได ้ก็วธีิปรับสมดุลร้อนเยน็นี�แหละครับ” 

(ชุมพล ยอดสะเทิน, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 5. กรณีศึกษา 1.15 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 35 เตือนใจ จนัทะ สุขภาพแข็งแรงดี หลังจากปฏิบติัตวัต่อเนื�องมาประมาณ 1 ปีครึ� ง  
หายดีแลว้ มาเขา้ค่าย ณ “ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่า 
นาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร” เมื�อวนัที� 21 ธันวาคม 2557 หนา้ตายิ มแยม้
แจ่มใสมีความสุข 

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, ธนัวาคม 21) 
 
“ตลอดเวลาที�เป็น เอสแอลอี กบัไต ก็ได้มาทาํยา 9 เม็ดกบัอาจารยห์มอเขียวกบัแม่ครั�ง  

แม่ครั�งคือผูใ้ห้ชีวิตใหม่ของหนู และสิ�งที�ภูมิใจคือตอนนี ไดป้ฏิบติัธรรม นี�คือชีวิตใหม่ที�เราไดท้าํ
ความดีไดท้าํกุศลอยูที่�นี� ตอนที�หนูป่วยเขาก็ไดเ้กิดมาช่วยหนู เป็นเอสแอลอี ระยะสุดทา้ยเป็นไตวายดว้ย 
ตอนที�เป็นก็มีนอ้งอยู่ในทอ้งดว้ย ตวัเองเป็นอะไรไม่รู้ไม่กลา้บอกสามีค่ะ เมื�อรู้วา่ทอ้ง ไดไ้ปตรวจ
กบันายแพทยที์�อาํเภอพยคัฆ ์เขาก็บอกว่า ปกติคนเป็นเอสแอลอี เขาไม่ให้ทอ้ง และบอกให้คุณไป
ทาํแทง้ใหเ้อาเด็กออก หนูก็กลบัมาบา้นก็มานอนร้องไห ้ไม่กลา้ปรึกษาสามีวา่จะทาํอะไร ก็บอกพ่อ
วา่ทอ้งได ้3 เดือน เราไปโรงพยาบาลแห่งหนึ�งซึ� งเขาจะดูแลเราเป็นพิเศษ ให้ยาเรากิน ยาสเตอรอยด์
ยาอะไร เราไม่กิน เพราะว่ามนัจะทาํร้ายเด็ก และก็แอบไป แอบไปเพื�อจะไปฝากครรภ์เพื�อให้เขา
ดูแลทางการแพทย ์แต่เรากลบัมาใช้ยา 9 เม็ดค่ะ ยาทุกอย่างเกี�ยวกบั เอสแอลอี ไม่ยอมกินเพื�อลูก  
แต่ก็อยู่ไดค้่ะ คือจะปฏิบติัยา 9 เม็ดและก็ดื�มนํ าพระพุทธเจา้ ปัสสาวะกี�ครั งหนูก็จะกิน ปัสสาวะ  
10 ครั งก็จะกิน คือว่าสิ�งที�ที�เราฝันคือลูก เราจะทาํให้เขาออกมาให้แบบสมบูรณ์ให้ได ้ซึ� งอาจารย์
หมอเขียวบอกมาวา่ ยาอะไรที�มนัจะทาํร้ายลูก หนูก็ไม่ยอมกิน คือหนูจะกินแต่ผกัและผลไม ้นมก็
กินบา้งก็เพื�อวา่ พวกป้าญาติเขาจะดูเราไม่แขง็แรง แลว้ลูกออกมาจะไม่ปกตินะ เราตอ้งกิน เราก็แอบ
กินบา้งไม่กินบา้งค่ะ นํ าที�สุดยอดก็คือนํ ายา่นางและนํ าพระพุทธเจา้คือจะกินไม่ยอมทิ งเลยค่ะ ปัสสาวะ
ที�ไรจะกินใหห้มดเลย คือยาทุกอยา่งเราทิ งหมด แต่หมอนดัเราไปเราไปตามนดั นดัทุกครั ง นดัเวลา
ไหนเราไปหมดไปตามใบนดัหมดค่ะ” 
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“แลว้ทอ้งได้ 7 เดือน หนูรู้สึกว่าครรภ์มนัดิ น ทอ้งน้องดิ นแรงมากเจ็บ ก็เลยไปหาหมอ  
ที�โรงพยาบาลแห่งหนึ�งหมอก็พยายามฉีดยาเพื�อจะไม่ให้เด็กออกก่อนกาํหนด พยายามฉีด 4 ชั�วโมง 
มาฉีด ๆ ตลอดเจ็บที�นี�เจ็บครรภ์ แสบร้อนไปหมดเลยค่ะ ทรมานมากเป็นคนเดียวในโรงพยาบาลที�
ทนยาคุณหมอไดค้่ะ คุณหมอก็ถามคุณแม่ดิฉนัว่า จะเอาเด็กหรือจะเอาแม่ คุณแม่ก็ตอบว่า “โอย้จะ
ใหย้ายเลือกเด็กแลว้แม่หล่ะ แลว้ใหย้ายเลือกแม่แลว้เด็กหล่ะ โอย้คุณหมออยา่เพิ�งถามยายนะ” พอดี
วนันั นพ่อบา้นกลบับา้น มาธุระที�พยคัฆ ์“โอย้ ยายตดัสินใจไม่ไดห้รอกค่ะ คุณหมอ”“ถา้อยา่งนั นก็
ใหเ้ซ็นตชื์�อไปก่อนนะ” พยาบาลบอก ยายก็ไม่รู้จะทาํยงัไง ไม่มีใครอยูด่ว้ยไม่มีวา่จะปรึกษาใครค่ะ 
ยายก็เซ็นต ์เขาไม่ให้ญาติไปเยี�ยม แม่ก็โผล่หนา้ดู เป็นอะไรลูก เจ็บไหม บอกแม่วา่ “เจ็บแม่ เจ็บ ๆ 
ทรมานเหลือเกิน ทอ้งคนแรกไม่เห็นทรมานอย่างนี เลยแม่ ยามนัแรงมาก” แม่ก็ว่า “อดทนนะลูก 
อดทน ๆ” อดไม่ไหวแล้วค่ะ คุณหมอหนูอดทนไม่ไหวแล้วเหมือนเด็กจะออก คุณหมอเลยมา
ตรวจดู จริงดว้ยเห็นหวัเด็ก จะออกไดไ้งเด็ก กาํลงั 7 เดือน วนันั นเหลือคนสุดทา้ยในห้องคลอดค่ะ 
ก็เลยเข็นเขา้ห้องคลอดค่ะ ยงัไม่เตรียมเครื�องมืออะไรเลยค่ะคุณหมอ ยงัไม่ทาํอะไรสักอย่าง  
คุณหมอบอกว่าอย่าเพิ�งเบ่ง หนูไม่ได้เบ่งค่ะ มนัจะออกเอง ทั งแพทยท์ั งพยาบาลวิ�งกนัวุ่นเลยค่ะ 
เกือบ.ตวัเล็กนี�เกือบตกใส่ถุงดาํ เกือบตก ขาดออกซิเจนไป 20 วินาทีค่ะ แม่กบัลูกก็อยู่คนละทาง 
หมอ พยาบาลก็ดูแลลูก แม่ก็ไปอีกทางไม่ไดดู้แลกนัเลยค่ะ พอดีบังเอิญนึกถึงอาจารย์หมอเขียวนึก
ถึงคุณงามความดี นึกถึงพ่อครู นึกถึงคุณแม่ครั�ง และจิตอาสาทุกคนที�ดูแลเรา ก็เลยมีวนันี ก็เป็นบุญ
ของลูกบุญธันวาค่ะ เกิดวนัที�  5 ธันวาคม โทรมาหาอาจารย์หมอเขียว อาจารย์หมอก็ตั งชื�อให ้
“บุญธันวา”ค่ะ พอมาพกัฟื นอยู่ที�บา้นก็ไม่มีเวลาดูแลตวัเอง กลบัมาก็เลี ยงลูก ลูกตวัเล็กมากค่ะ 
ออกมาได ้1,200 กรัม ค่ะตวัเล็กมาก เลี ยงในตูไ้ด ้2 เดือนค่ะ คุณหมอก็ให้ออกมาเลี ยงที�บา้น ตวัเล็ก
มาก กลบัมาบา้นก็เป็นการดูแลอยา่งถนุถนอมมากค่ะ ทอ้งก็ผกู อาหารไม่ยอ่ย แลว้ก็ไม่รู้จะทาํอะไร 
ก็เลยโทรปรึกษาอาจารยห์มอ อาจารย์หมอก็บอกว่า ดีท็อกซ์ เลย ญาติเขาก็บอกว่า จะทาํเหรอ 
ดีท็อกซ์ให้เด็ก เด็กตวัเท่านี  เด็กเท่าแขนนี�จะดีท็อกซ์ เป็นไข้แล้วจะไปดีท็อกซ์ ตดัสินใจ แม่ก็
หายนะ แม่ก็ดูแลสุขภาพในดา้นนี ดว้ย เอาเลยขวดดีท็อกซ์ ใส่นํ าปัสสาวะดว้ยปัสสาวะของพ่อ นิดเดียว 
พอดีทอ็กซ์เสร็จนอ้งเขาก็รู้สึกสบายเลยค่ะ ตอนนี ก็ยงัทาํอยู ่และก็ดื�มนํ าพระพุทธเจา้ดว้ย” 

“ตอนที�ป่วยหนกั ตอนอยูที่�มหาสารคาม เป็นไต บวมมากเลยค่ะ ที�นี  พ่อบา้นเขานั�งฟังซีดี
อาจารย ์ก็นึกถึงอาจารย ์ไดย้ินเขาบ่นวา่ ภรรยาบ่นคิดถึงอาจารยว์า่อยากไปหาอาจารย ์ที�นี ตอนนั<น
เดินไม่ได้นะคะ ตอนนั<นบวมมากเลยค่ะ ขาเท่าเสาบ้านนี�เดินไม่ได้ เขาก็มาพูดว่า “คุณ จะพาไปหา
อาจารย์หมอเขียวไปไหม อาจารย์กาํลงัจะจัดค่าย” ดิฉันก็ตอบว่าไปทั<งที�ลุกไม่ได้นะคะพอได้ยินชื�อ
ของอาจารย์หมอเขียวค่ะ ลุกขึ<นเปลี�ยนเสื<อชุดของโรงพยาบาลออกมาเลย เดินออกมาได้เป็น 
ปฏิหาริย์มากเลยค่ะ เดินทางมาประมาณ 3 ทุ่ม 3 - 4 ทุ่มนี�  มานอนรออาจารย ์ยงัไงก็ไม่ไปปลุก 
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แม่ครั�งค่ะ เรามาเห็นสถานที�เราก็เป็นบุญแล้ว ก็นอนรออยู่ รอจนสว่าง ก็มาดูแลด้วยยา 9 เม็ด  
แต่อาการมนัก็โคม่ามากแลว้อาจารยห์มอก็มาดูแล บวมมากชนิดว่านอนไม่ไดเ้ลยค่ะ จะนอนลง 
ง่วงนอนก็นอนไม่ได ้คือหายใจเขา้มนัจะหยุดเลย มนัจะหยุดช็อคเลย เราตอ้งนั�ง ที�นี ไม่ไหวแล้ว 
อาจารยห์มอก็มาดู อาจารยว์า่ไม่ไหวแลว้ เราก็ไปหาทางแพทยก์็เลยพากนัไปมุกดาหาร โรงพยาบาล
มุกดาหาร ไปเกือบไม่ถึงทางค่ะ รถดนัมาดบัเครื�อง ไม่มีบา้นไม่มีรถใครวิ�งผา่นสักคนัเลยค่ะ ที�นี�เมีย
ก็จะช็อคตาย โอ้ยจะทาํยงัไง ยกมือไหวเ้ลย บุญบารมีอะไรที�ทาํก็ส่งผลมาให้ สตาร์ทติดเลยค่ะ  
จริงนะคะ เป็นปาฏิหาริยม์ากเลยค่ะ นึกถึงคุณงามความดีของอาจารย์หมอเขียว และพ่อครูสมณะ
โพธิรักษ์ กับจิตอาสาที�ให้กําลังใจเราค่ะ รถติดขึ<นมาวิ�งไปเลยโรงพยาบาลมุกดาหาร ตอนนั นสติก็
ไม่ค่อยมีหรอก พ่อบา้นเขามาเล่าพูดให้ฟังค่ะ ที�นี ไป ๆ นอนห้องไอซียู 2 เดือน ตอนบวมมาก ๆ  
ไดไ้ม่ถึงอาทิตย ์พ่อบา้นกบัแม่ก็เลยมาหาแม่ครั�ง แม่ครั�งก็เลยทาํสมุนไพร 16 ตวั หมอโรงพยาบาล
ไม่ให้กินสมุนไพรอะไร แต่พ่อบา้นก็แอบ แม่ก็เอาแอบเขา้ไป ๆ กรอกใส่ปากและนํ าพระพุทธเจา้ดว้ย 
อาทิตยเ์ดียวค่ะ บวมยุบลงเลย จนนายแพทยที์�โรงพยาบาลรักษาเขาบอกว่า คุณไปทาํบุญอะไรมา 
ภรรยาคุณถึงหาย เพราะโรคไตตอ้งฟอกตลอดชีวิต คุณจะมีเงินสักกี�ลา้น คุณมีปัญญาไหม คุณจะมี
เงินไหม หรือวา่จะเอายงัไง” 

  (เตือนใจ จนัทะ, สัมภาษณ์.2557, ธนัวาคม 21. กรณีศึกษา 1.15 ภาคผนวก ก.) 

 
ภาพที� 36 ภาพถ่ายเตือนใจ จนัทะ กบัครอบครัว ขณะที�ป่วยพกัฟื นเมื�อกลางปี 2556 และหลงัจาก

หายแลว้สุขภาพแขง็แรงดี เมื�อเดือนธนัวาคม 2557  
ที�มา  (ชุมพล ยอดสะเทิน และแก้วใจเพชร กล้าจน, ภาพถ่าย.2556, กรกฎาคม 5 และ 2557,

ธนัวาคม 21) 

“ก็เหมือนเขาไดชี้วิตใหม่ครับ เพราะว่า ผมเชื�อว่า คนที�เป็นโรคไต โอกาสที�จะกลบัมา  
ถา้ไปรักษาตามวิธีที�ว่า ที�เขาเชื�อถือกนัอยู่ในสมยันี  ในปัจจุบนัที�ว่าดีที�สุดนี  ก็คือจะตอ้งฟอกไป 
เรื�อย ๆ แลว้หมอบอกเองในห้องฟอกอยู่มุกดาหาร ฟอกแบบนี�ใช่วา่ฟอกแลว้จะหาย ฟอกเพื�อรอวนัตาย 
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เจา้หนา้ที�ในนั นเขาบอกเอง เขาสงสาร ๆ คนนี นี� เขาวา่วบิากกรรมเขาหนกั เขาหนกักวา่เพื�อนก็คนที�
ไปฟอกเป็น 40-50 คนในห้องฟอกไตที�ในมุกดาหารนี�  เออเขาก็ไปดี ๆ นะ เดินนั�งรถสองแถว  
นั�งรถเครื�อง เขาไปแล้วก็เขาเดินไปกินขนม ก็นอนฟอก แต่ของเรานี�มนัทุกข์ทรมานเหลือเกิน
เพราะวา่หอ้งไอซีย ูมนัอีกหอ้งหนึ�ง ฟอกไตมนัอยูอี่กห้องหนึ�ง เวลาจะไปฟอกแต่ละทีนี� ขอโทษนะ 
ไอเ้ครื�องที�ไปเจาะคอนี  เวลาใช้อากาศออกซิเจนสอดเขา้ไปในปากนี  มนัไดเ้ดือนกว่าเขาบอกว่า 
มนัจะติดเชื อ มนัจะตอ้งเจาะคอเออ พอเจาะแลว้ตอ้งใชเ้ครื�องอากาศ ออกซิเจนใส่เขา้ไป เวลาจะไป
ฟอก คน 6-7 คน ห้องมนัคับแคบต้องลาก ๆ ไปห้องฟอกไต ระหว่างที�ลากก็ต้องถอดเครื� อง
ออกซิเจนออก แลว้ก็ใช้ปั นลมที�บีบนั�น เด็กที�มาฝึกหัดก็เป็นเด็กพยาบาลเขาก็เป็นเด็ก เขาก็ไม่ชาํนาญ  
คนป่วยก็กลวั บีบก็บีบเขาก็หายใจไม่ทนั และตวัเขาเองเป็นคนเส้นเลือดนอ้ย หมายความวา่มนัเจาะ 
แมก้ระทั�งเดี�ยวนี มนัก็ยงัเจาะยาก คือว่าเจาะหาเส้นเลือดเวลาจะให้ยาทางเส้นเลือด ให้นํ าเกลือ  
มนัเจาะยากครับ แลว้ทีนี มนัให้ทางลาํคอ มนัลาํบากกว่าเขาไปหมด บางทีมนัใส่เขา้ไปแลว้ มนั ๆ 
ฟอกไม่ได ้เลือดมนัดนักลบัคืนมาท่วมคอ โอย้ ดูไม่จืดเลยมนัทาํไมทุกข์ทรมานอยา่งนี ชีวิตนี  มีอยู่
ครั งหนึ� งที�ว่าเขาฟอกไม่ทนั ที�แทม้นัเป็นอาการอย่างนี  คือของเสีย พอมนัขบัออกไม่ทนั ไปฟอก 
ไม่ทนัคนที�เป็นโรคไตวายระยะสุดทา้ยนี เขาจะฟั�นเฟื� อน จิตเขาจะจาํอะไรไม่ได ้เขาจะจาํอะไรไม่ได ้
ผมเขา้ไปเยี�ยมกบัลูกสาวกบัแม่ยายเขาก็พดูไม่ไดน้ะ เขาก็เขียนใส่กระดาษ เขียนใส่กระดาษ คุณเป็น
ใครสามีเขา้ไปเยี�ยม คุณเป็นใครเหรอคุณมาอะไร ดูสภาพผมตอนนั นเหรอ เจ็บปวดอยา่งนั น แต่ว่า
ความเจ็บปวดมนัก็มีแนวคิดขึ นมาแวป๊หนึ� งวา่ เออ เขาเป็นบา้ไปเลยก็ดีนะ เพราะวา่อะไรเพราะว่า 
คนบา้นี เขาจะไม่ทุกขน์ะ แต่ถา้เขายงัมีสติสัปปชญัญะอยูนี่ เขาจะทุกขม์าก จะทุกขม์าก ประสาทไปเลย
ก็ดีนะ ผมเห็นนะแถวบา้นผม พ่อบา้นป่วย ไม่ตอ้งว่า 3-4 ปีเหมือนผมหรอก ครึ� งเดือน เดือนเดียว 
ทิ งเลย แม่บา้นทิ งเลย หรือวา่แม่บา้นป่วย สามีทิ งเลย เออ ผมก็ไดต้าํหนิเขาทาํไม จิตใจคนนี�เวลามี
ความสุขดว้ยกนั ผมก็คิดถึงผมเป็นคนชอบป่า พาไปเที�ยว เขาใหญ่ ภูกระดึง นํ าหนาว อะไรผมไป
หมด เออเราก็พอมีรายไดน้ะ เปิดร้านตดัผมอยู่ในอาํเภอรายไดก้็พอฐานะก็ปานกลาง แลว้ทีเวลา
เจ็บป่วยมาทาํไมทิ งกันง่ายจงั ทาํไมไม่สงสารกันบ้าง ก็คงเป็นกุศลส่วนนี  ทาํให้ผมได้มาเจอ
ธรรมะที�สูงขึ น ให้มาเจออาจารยห์มอเขียว ผมก็เออคงจะไปทาํอย่างนั นไม่ได ้ยงัไงก็จะตอ้ง
รักษาให้มนัตายคากนั ในแวป้หนึ� งที�ว่า มนัเกิดสภาวะธรรม ตอนหนึ� งว่าในช่วงที�หมอ (โรงพยาบาล) 
บอกวา่คุณมีเงินถึงลา้นไหมนี  ในการรักษา ตอนนั นผมคิดวา่บา้นเราอยูใ่นตลาดราคา 5-6 ลา้น เราก็
จะขาย ที�นาเราก็จะขายถา้มนัไดเ้ปลี�ยนไตจริง ๆ ถา้มนัจะไม่หายยงัไงเราก็จะขาย ในแวบ๊หนึ�งที�วา่
เราจะสละเพื�อเขา จิตวญิญาณมนัรู้มนัเบาโล่งยงัไงไม่รู้นะ” 

(ชุมพล ยอดสะเทิน, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 5. กรณีศึกษา1.15 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 37 ผูว้จิยัถ่ายภาพกบันายแพทยช์ยัพร กนักา อดีตผูอ้าํนวยการศูนยม์ะเร็งลพบุรี เมื�อผูว้ิจยัได้

ไปบรรยายค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมที�จดัโดยเครือข่ายจิตอาสาในจงัหวดัลพบุรีเมื�อ
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2555  

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย.2555, มิถุนายน 21) 
 
“ผมเป็นศลัยแพทย ์ตอนนี อาย ุ61 ปีแลว้ ผมติดเชื อไวรัสตบัอกัเสบซีจากการผา่ตดัในช่วง

ก่อนจะเกษียณราชการ การรักษานั นใช้การฉีดยาอินเตอร์ฟีรอน แล้วก็กินยาไรบาวิริน ฉีดไปได ้
จริง ๆ แล้วตอ้งกินทั งหมด 24 สัปดาห์ กินเม็ดละ 400 บาท วนัละ 2 เม็ดเช้าเยน็ และฉีดเข็มละ 
12,000 บาททุกสัปดาห์ ฉีดไดแ้ค่เขม็ที� 5 หรือเขม็ที� 6 เริ�มมีอาการแพแ้ลว้ทุกอยา่ง ก็คือมีทั งคนัมีทั ง
ผมร่วงเหมือนให้เคมี หนงัหนาเหมือนหนงัหมู อาเจียนตั งแต่5 ทุ่มจนกระทั�งถึงตี 2 ไม่ไดน้อนเลย 
กินขา้วไม่ไดเ้ลย จนกระทั�งถึงเข็มที� 17จึงหยุดยา เพราะมนัรู้สึกไม่ไหวแลว้ ผิวหนงัเป็นจุดดาํมาก
เป็นวง ๆ ตามขา คนัมากเนื อตวันี�แข็งไปหมดเลย ใบหนา้ก็ดาํไปหมดเลย คิดวา่เราตอ้งตายแน่แลว้ 
ก็เลยไปจองวดัจนกระทั�งมีคนไปอบรมในเรื�องของแพทยท์างเลือกที�อาจารยห์มอเขียวเขาทาํอยู่ที�
ดอนตาล เขาก็คงไปบอกวา่อาจารยห์มอชยัพรป่วยหนกั อาจารยห์มอเขียวก็โทรศพัทเ์ขา้มา บอกวา่
มีศิษยอ์ยูที่�ลพบุรี วนัรุ่งขึ นก็มาเลย เตรียมนํ ายา่นางมาให้ 1 แกว้ใหญ่และถ่านไมไ้ผ ่1 แกว้ พอดื�ม 
นํ าย่านางไป 1 แกว้ใหญ่ มนัมีความรู้สึกว่ามนัเยน็วาบไปทั งตวัเลย แลว้ก็กินถ่านเขา้ไปอีกก็มี
ความรู้สึกวา่มนัเยน็ จากนั นก็ทาํกวัซา เมื�อเริ�มปฏิบติัไดป้ระมาณ 10 วนั คนที�เห็นเขาพูดกบัผมว่า
ทาํไมผิวมนัดีขึ น ทาํไมจุดดาํ ๆ นี�มนัหายไป เมื�อปฏิบติัต่อเนื�องทาํให้ผมฟื นจากเดือนกุมภาพนัธ์ที�ผม
นอนตลอดตั งแต่เกษียณ เดือนตุลาคมจนถึงเดือนมกราคม ผมไม่ได้มีความสนุกสนานเลย มีแต่
ความทุกขเวทนาจะตอ้งนอนอยู่แซ่วอยู่แล้วก็อาเจียนตลอดเวลา ทุกวนันี ผมก็กินผกัเย็นแทบจะ 
ไม่กินเนื อสัตวเ์ลย พยายามกินถั�วเขียวกินอะไรที�มีฤทธิf เยน็ พยายามที�จะกินจืดให้มากที�สุดเท่าที�จะมากได ้
กินนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เย็นสดและทาํกวัซาด้วยมาตลอดนี  หน้าตาจากที�เคยเป็นฝ้าดาํ
ไปหมดหน้าดาํนี มนัขาวขึ น มีคนทกัว่าไปทาํอะไรมา หน้าตาดีขึ นนะ เหมือนไม่แก่ทั ง ๆ ที�ผม 
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อาย ุ61 ปีแลว้ หนงัทาํไมไม่เหี�ยว ทุกวนันี ก็รู้สึกวา่เราดีขึ น มีแรงขึ น อาการตบัแข็งหายไป สามารถ
ทาํงานตรวจรักษาคนไขไ้ดต้ามปกติ” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษา17 ภาคผนวก ก.) 
 

   
ภาพที� 38 คุณทรงกลดนาคอร่ามให้สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 10 กนัยายน 2557 พร้อมแสดงขอ้มูล

เกี�ยวกบัผลสุขภาพตาจากโรงพยาบาลแห่งหนึ�ง 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 10) 

 
“เริ�มตน้ดว้ยประมาณปี 2544 ประสบอุบติัเหตุรถชนกนัปรากฏวา่หนา้ของเราตรงบริเวณ

ดั งจมูกได้ไปฟาดกบัรถอีกคนัหนึ� ง ทาํให้ดั งจมูกหักยุบเขา้ไปด้านใน หมอก็ผ่าตดัแล้วก็ยกจมูก
ขึ นมาใหเ้ท่าเดิมนะครับ หลงัจากนั นเป็นตน้มาเราก็จะกลายเป็นคนที�เป็นภูมิแพ ้เป็นหวดัแพอ้ากาศ
ไดง้่ายมากนะครับ ตอนนั นรักษาอยูที่�โรงพยาบาลใหญ่ที�จงัหวดั เราก็ทาํตามที�หมอบอกทุกอยา่ง 
ถึงเดือนก็ไปพบหมอรับยาทาํไปทาํมา 3-4 เดือนต่อมาเรากลายเป็นคนที�มีไขมนัสูง ปวดหัวบ่อย 
ปรากฎว่า ความดนัโลหิต 200 มิลลิเมตรปรอทหมอก็เลยให้ทานยา ทานยาไปก็ดีเฉพาะตอนที� 
มีฤทธิf ยาอยู่ พอหมดฤทธิf ยาเราก็เป็นอีก ตรวจเลือดดูก็ปรากฏว่าไขมนัเยอะ หมอก็ให้ยาลดไขมนั 
กินอยูเ่รื�อย เป็นประมาณ 5-6 ปีครับ จนเราไม่รู้ว่าเราไดก่้อโรคใหม่ขึ นมาอยา่งเงียบ ๆ โดยไม่รู้ตวั 
นั�นก็คือเป็นโรคหัวใจแบบไม่รู้เนื อรู้ตวั รู้สึกใจเจ็บแปล๊บ ๆ แต่เราก็ไม่ไดบ้อกหมอ หมอบอกเรา
เป็นไขมนัพอกตบัจากที�เรากินยาลดไขมนัครับ แลว้ก็เป็นเนื องอกที�ถุงนํ าดี พร้อมกบัมีนิ�วในถุงนํ าดี
ขนาดใหญ่กวา่เมด็ถั�วเหลือง 3 เมด็อยูใ่นนั นครับ  

ต่อมาเมื�อประมาณเดือนเมษายนปี 2553 ในขณะที�ทาํงานอยูห่นา้คอมพิวเตอร์ ปรากฏวา่
อยู ่ๆ มนัมีเหมือนคลา้ย ๆ เราเอาวาสลีนไปป้ายไวที้�ดวงตาเราดา้นซ้ายผา่นไปประมาณ 3 สัปดาห์
ปรากฏวา่มนัไปเป็นที�ตาขวาอีกขา้ง เหมือนวาสลีนบาง ๆ ที�ตาขวาอีกขา้งหนึ�ง ขณะเดียวกนัตาเราก็
เริ�มมองไดแ้คบลงเดินก็เตะนู่นชนนี� เขา้โรงพยาบาลจงัหวดัอยู ่6 เดือน หมอแนะนาํวา่คุณควรที�จะ
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ไปหาโรงพยาบาลที�มนัใหญ่ ๆ นะ 
การตรวจทุกอยา่ง ส่องกลอ้งส่องเขา้ไปในลูกตาเราตลอด พร้อมกบัให้ยามาดว้ย เราก็ทานยาตามที�
หมอบอกนะครับ แลว้สุดทา้ยก็ไดรั้บคาํตอบจากคุณหมอวา่ คุณรอวนั
ถา้คุณดวงดีคุณก็ไดอ้ยูแ่ค่ตรงนี  คือมนัไดอ้ยูแ่ค่นี จะไม่มืดไปกวา่นี นะ แต่วา่ประมาณ 
วนัตาบอดนะ ฟังคาํตอบจากหมอนี เ

ผมได้เดินทางมาที�สถา
ควรจะกวัซา ควรจะดีทอ็กซ์ ดื�มนํ าสมุนไพร
ความอศัจรรยม์าเกิดขึ นในวนัที� 4 
ยงัไงเรางงแต่ก็ดีใจที�ตามนัสวา่งขึ น แลว้เราก็บอกหมอว่าตามนัสวา่งขึ นเลยนี� หมอก็ประทบัใจว่า 
สิ�งที�หมอบอกไวนี้�มนัทาํไดผ้ลจริง ๆ นะ เราก็ดีใจวา่ 
อย่างนี มนัจะรักษาเราหายไหม กลบักลายเป็นวา่ดว้ย
ผมก็ไม่คิดวา่มนัจะหาย 

หลงัจากเขา้ค่ายทุกค่ายที�ออกไปนบัตั งแต่วนัที� 
เขา้มาที�นี�นะครับ นบัจากวนันั นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนันี  ก็ไดใ้ชชี้วติในแนวทางแห่งค่ายหมอเขียว
มาตลอด อาหารมังสวิรัติ เจ ตลอดนะครับ มีแต่ผกั ไม่มีเนื 
ทานไปเรื�อย ๆ ทานไปเรื�อย ๆ ไม่ตอ้งกลวั เทคนิค 
ก็คือ อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล แล้วก็อย่ากังวล ตดัออกให้หมดความกังวลทุกเรื� อง 
ความกงัวลทุกเรื�องตดัมนัไปบา้ง ถา้เราตดัไ
ของเรา ถ้าตั งมั�นอยู่นี� เราสามารถที�จะดาํเนินต่อไปได้
จนทุกวนันี ก็อยู่อย่างนี  ใครจะชวนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็บอกตวัเองเสมอว่า เราสบายเบากาย 
เป็นอยูผ่าสุก นั�นคือคาํตอบที�ดีที�สุด อยา่งที�หมอเขียวท่านบอก

(ทรงกลด นาคอร่าม

ภาพที� 39 คุณคฑาวฒิุ เอกตาแสง
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย

ไปหาโรงพยาบาลที�มนัใหญ่ ๆ นะ ผมก็เลยไปทาํการตรวจที�โรงพยาบาลใหญ่ในกรุงเทพ
การตรวจทุกอยา่ง ส่องกลอ้งส่องเขา้ไปในลูกตาเราตลอด พร้อมกบัให้ยามาดว้ย เราก็ทานยาตามที�

นะครับ แลว้สุดทา้ยก็ไดรั้บคาํตอบจากคุณหมอวา่ คุณรอวนัตาบอดนะ คุณไม่มีสิทธิf หาย
ถา้คุณดวงดีคุณก็ไดอ้ยูแ่ค่ตรงนี  คือมนัไดอ้ยูแ่ค่นี จะไม่มืดไปกวา่นี นะ แต่วา่ประมาณ 

นี เราก็ใจฝ่อเลยนะ แต่ทาํใจดีสู้ครับ  
ได้เดินทางมาที�สถานที�สวนป่านาบุญแห่งนี นะครับ เช้ามาหมอบรรยายบอกว่า

อกซ์ ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล กินอาหารของค่าย เราก็ปฏิบติัตามทุกอยา่ง 
4 ของค่าย ขณะกวัซาไปเอ๊ะ.ตามนัสวา่งขึ นมาทนัที มนัเป็นไปได้

นสวา่งขึ น แลว้เราก็บอกหมอว่าตามนัสวา่งขึ นเลยนี� หมอก็ประทบัใจว่า 
สิ�งที�หมอบอกไวนี้�มนัทาํไดผ้ลจริง ๆ นะ เราก็ดีใจวา่ นี�เราทาํไดเ้รามาถูกทางแลว้ ตอนแรกที�เราว่า 
อย่างนี มนัจะรักษาเราหายไหม กลบักลายเป็นวา่ดว้ยวิธีแบบนี นีที�รักษาเราหาย ซึ� งเป็นเรื�องแปลก 

ค่ายทุกค่ายที�ออกไปนบัตั งแต่วนัที� 10 มิถุนายน 2553 เป็นตน้มา คือวนัแรกที�
เขา้มาที�นี�นะครับ นบัจากวนันั นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนันี  ก็ไดใ้ชชี้วติในแนวทางแห่งค่ายหมอเขียว
มาตลอด อาหารมังสวิรัติ เจ ตลอดนะครับ มีแต่ผกั ไม่มีเนื อสัตว์นะ มีแต่ผกักับเกลือนะครับ 

ไม่ตอ้งกลวั เทคนิค 9 ขอ้ใชท้ั งหมด โดยเฉพาะหวัขอ้ธรรมะ ที�สําคญั
ก็คือ อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล แล้วก็อย่ากังวล ตดัออกให้หมดความกังวลทุกเรื� อง 
ความกงัวลทุกเรื�องตดัมนัไปบา้ง ถา้เราตดัไม่ไดม้นัก็จะมาฆ่าเรา ทุกสิ�งทุกอยา่งอยูที่�ใจของเราจิตใจ

ถ้าตั งมั�นอยู่นี� เราสามารถที�จะดาํเนินต่อไปได้ ผมแหกค่ายมาเป็นแบบหมอเขียวทั งหมด
จนทุกวนันี ก็อยู่อย่างนี  ใครจะชวนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็บอกตวัเองเสมอว่า เราสบายเบากาย 

อบที�ดีที�สุด อยา่งที�หมอเขียวท่านบอก” 

นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10. กรณีศึกษา 1.18 ภาคผนวก ก

 
คฑาวฒิุ เอกตาแสงใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 19 กนัยายน 2555  

ภาพถ่าย.2555, กนัยายน 19) 

ใหญ่ในกรุงเทพ หมอก็ทาํ
การตรวจทุกอยา่ง ส่องกลอ้งส่องเขา้ไปในลูกตาเราตลอด พร้อมกบัให้ยามาดว้ย เราก็ทานยาตามที�

บอดนะ คุณไม่มีสิทธิf หาย
ถา้คุณดวงดีคุณก็ไดอ้ยูแ่ค่ตรงนี  คือมนัไดอ้ยูแ่ค่นี จะไม่มืดไปกวา่นี นะ แต่วา่ประมาณ 80% นี�คุณรอ

นที�สวนป่านาบุญแห่งนี นะครับ เช้ามาหมอบรรยายบอกว่า  
เราก็ปฏิบติัตามทุกอยา่ง 

ตามนัสวา่งขึ นมาทนัที มนัเป็นไปได้
นสวา่งขึ น แลว้เราก็บอกหมอว่าตามนัสวา่งขึ นเลยนี� หมอก็ประทบัใจว่า 

เราทาํไดเ้รามาถูกทางแลว้ ตอนแรกที�เราว่า 
ที�รักษาเราหาย ซึ� งเป็นเรื�องแปลก 

เป็นตน้มา คือวนัแรกที�
เขา้มาที�นี�นะครับ นบัจากวนันั นเป็นตน้มาจนถึงปัจจุบนันี  ก็ไดใ้ชชี้วติในแนวทางแห่งค่ายหมอเขียว

อสัตว์นะ มีแต่ผกักับเกลือนะครับ  
ขอ้ใชท้ั งหมด โดยเฉพาะหวัขอ้ธรรมะ ที�สําคญั

ก็คือ อย่ากลัวตาย อย่ากลัวโรค อย่าเร่งผล แล้วก็อย่ากังวล ตดัออกให้หมดความกังวลทุกเรื� อง  
ทุกสิ�งทุกอยา่งอยูที่�ใจของเราจิตใจ

ผมแหกค่ายมาเป็นแบบหมอเขียวทั งหมด 
จนทุกวนันี ก็อยู่อย่างนี  ใครจะชวนกินอะไรก็กินไป แต่เราก็บอกตวัเองเสมอว่า เราสบายเบากาย 

ภาคผนวก ก.) 
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“คฑาวุฒิ เอกตาแสงครับ มาจากอาํเภอกุฉินารายณ์ จงัหวดักาฬสินธ์ุ สาเหตุที�มา คือ 
มะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 ระยะสุดทา้ย ก่อนที�ผมจะเขา้ผา่ตดัมะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 นี  ผมคิดในใจเสมอว่า
คนที�เป็นมะเร็งนี�ไม่ว่าจะเป็นมะเร็งอะไรกต็ามคือรอวนัตายสถานเดียว พอผมเขา้ผา่ตดั หมอวนิิจฉยัตอน
แรกวา่ผมเป็นไส้ติ�งอกัเสบ แต่ผา่เขา้ไปแลว้ไส้ติ�งไม่เป็นอะไรเลยปกติดีทุกอยา่ง แต่บงัเอิญคุณหมอ
ไปพบลาํไส้ผมนั นแตกกระจายในทอ้งครับ ไส้แตกอุจจาระเต็มทอ้ง คุณหมอเลยทาํการตดัทิ งแลว้
ส่งชิ นเนื อไปวินิจฉยัที�ศูนยม์ะเร็งจงัหวดัขอนแก่น พบวา่เป็นมะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 กระจายเขา้ต่อม
นํ าเหลืองหมดแลว้  

มีพยาบาลท่านหนึ�งจากอาํเภอโพธิf ชยั จงัหวดัร้อยเอ็ด ที�รู้จกักนันาํหนงัสือเล่มหนึ�งมาให้
ผมบอกว่าหนังสือเล่มนี เขาได้จากไปเขา้ค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวมา แต่ผมยงัไม่รู้ครับว่า
ตอนนั นหมอเขียวนี�เป็นใคร ทาํอะไร และมีจุดประสงค์อะไร ผมก็เลยรับหนงัสือเล่มนั นมาศึกษา
แลว้ปฏิบติัตามหนงัสือเล่มนั น หนงัสือเล่มนี ก็คือ “มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ” หนา้ปกหนงัสือ
จะมีรูปหมอ้ตม้ยา แลว้ก็มีรูปลูกประคบอยูข่า้ง ๆ หนงัสือเล่มนั นเล่มละ 150 บาท แต่ผมไม่ไดซื้ อ
สักบาทเดียว เพราะว่าเขาเอามาให้ ผมก็ทาํตามในหนังสือหมดแทบจะทุกอย่าง ถ้าอนัไหนที� 
ทาํไม่ไดจ้ริง ๆ เราพยายามทาํให้ไดเ้สียก่อนถึงบอกวา่ทาํไม่ได ้“ถ้าไม่พยายามอย่าบอกว่าทําไม่ได้  
ต้องพยายามทาํเสียก่อน ถ้าทาํไม่ได้จริง ๆ คุณถึงบอกว่าคุณทําไม่ได้” หลงั จากผา่ตดัเสร็จ คุณหมอ
ก็ส่งผมไปเขา้คีโม ทั งหมด 6 เดือน เดือนละ 5 วนั รวมทั งหมด 30 วนั 30 เข็ม แลว้ก็มีคนแนะนาํผม
บอกว่าทําดีท็อกซ์ด้วยนะ กัวซาด้วยนะอะไรด้วยนะ ผมก็พยายามทําทุกข้อ ยาทั<ง 9 เม็ดของ 
คุณหมอ แต่ตอนนั นผมยงัไม่กล้าทาํอยู่ก็คือดีท็อกซ์เพราะว่าแผลการผ่าตดันี�ยงัไม่หายดี แล้วผม 
ไม่มั�นใจว่ามนัจะติดเชื อหรือไม่ จนกระทั�งผ่านไป 6 เดือน ผมก็ยงัไม่กล้าทาํก็เลยบอกว่าให้รอ 
อีกหน่อย ใหแ้ผลมนัหายอีกหน่อยให้มนัมั�นใจกวา่นี ก่อน ถา้เราทาํไปดว้ยเราทุกขไ์ปดว้ยเราเครียด
ไปดว้ย มนัยิ�งจะเป็นผลเสียต่อเรา ผมก็เลยรอมาจนครบ 1 ปี หมอกไ็ด้ส่งผมไปเอก็ซเรย์แป้ง ปรากฏ
ว่าโชคดีมากเชื<อในลําไส้ไม่มีแล้ว นี�คือมะเร็งระยะสุดท้ายนะครับ มะเร็งลําไส้ระยะที� 4 ไม่มีแล้ว  
แต่ผมก็ไม่มั�นใจวา่ ต่อมนํ าเหลืองผมที�มนัไปหมดแลว้ ผมจะทาํยงัไง อนันี ผมคิดในใจ ผมก็ปฏิบติั
ตวัมาตลอด อาหารกบัข้าวแบบนี< บางคนบอกว่ามาวันแรกกลืนแทบไม่ลงเลย ผมบอกวา่ “ผมสบาย
มากเพราะผมกินมาแล้ว 1 ปี กับ 4 เดือน กินตั<งแต่วันที�ผมออกจากโรงพยาบาล ที�ผมกินข้าวได้  
กนิอาหารถึงจะไม่ได้ถึงขนาดเหมือนในค่ายนี< 100% แต่ขอให้ใกล้เคียงให้มากที�สุดทําให้ดีที�สุดแล้ว
เราจะได้ผลดีที�สุดเข้าสู่ชีวติเรา” 

ตอนที�ผมออกจากหอ้งผา่ตดัมาสะลึมสะลือยาสลบยงัไม่ฟื นอะไรมาก ผมมองหนา้ไปเจอ
ลูกชายผมคนเดียวนั�งอยู่ขา้งเตียงคนอื�นยงัมาไม่ถึง หมอให้เซ็นใบรับรองการผ่าตดั ผมจดัการเองหมด 
คุณหมอเดินมาตบบ่าลูกชายผมบอกเธอเป็นลูกชายของเขาใช่ไหม ลูกชายผมบอกใช่ครับ หมอก็เลย
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บอกลูกชายผมว่าพ่อเธอไม่ได้เป็นไส้ติ�งอักเสบนะ พ่อเธอเป็นมะเร็งลําไส้ระยะสุดท้าย ลูกชายผม
ร้องไห้ทันทีแต่ผมนึกในใจว่า “จะร้องไห้ทําไม พ่อคุณยังไม่ตาย ก็แค่มะเร็งระยะสุดท้ายน่ะคุณจะ
ไปกลวัทาํไม กระจอก” ผมว่าอย่างนี<  

ผมคิดตลอดเวลาก่อนที�จะผา่ตดัวา่ มะเร็งนี�ตอ้งตายอยา่งเดียว แต่ตอนนั นผมนึกขึ นมาได้
ยงัไงว่ามนักระจอกมาก สุดท้ายที�ผมนึกได้ก็คือว่าผมหายด้วยประการใด ทําไมผมถึงว่าผมหาย  
ผลการตรวจเลือดออกมาค่าสัมพันธ์มะเร็งในลําไส้ใหญ่และกระแสเลือด วันที�โรงพยาบาล
อาํนาจเจริญมาตรวจให้นะ ผลปรากฏว่าไม่มีเชื<อมะเร็งแล้ว ค่าสัมพันธ์มะเร็งในเลือดอยู่ในขั<นปกติ
ทุกอย่างไม่มีอะไรผิดปกติ ผมถึงอยากจะบอกว่า “การที�เราปฏิบัติ การที�เรากระทําอะไรนี�ให้เรา 
ทาํจริง พยายามทําเสียก่อน อย่าเพิ�งบอกว่า โอ๊ย อันนี<ฉันทําไม่ได้ โอ๊ย อันนี<ฉันไม่กล้าทํา คุณลงมือ
ทําหรือยังคุณถึงบอกว่าคุณทําไม่ได้” กบัขา้วก็เหมือนกนัครับ อยา่งนี จะกินไดเ้หรอ คุณลองกินดู
หรือยงัครับคุณถึงจะบอกวา่คุณกินไม่ได ้ 

ตอนที�ผมผ่าตดัออกมาแลว้ เพื�อน ๆ ญาติ ๆ พี�น้องหรือคนรู้จกัไปเยี�ยมผมที�โรงพยาบาล 
ที�บา้น เขาบอกได้เลยว่าเตรียมตวัเผาได้เลยไม่รอด สภาพร่างกายตอนนั นแย่มาก ๆ จากนํ<าหนัก
เกือบ 80 กิโลกรัม เป็นคนตัวใหญ่ เหลือนํ<าหนักแค่ 54 กิโลกรัม ลงมา 20 กว่ากิโลกรัม แลว้เขาไปดู
คนตวัใหญ่ ๆ ผอม ๆ เหลือแค่ 54 มนัเหมือนกบัซาก เขาเลยบอกวา่เตรียมตวัเผาไดเ้ลย อยา่วา่แต่ 2 ปีเลย
เขาบอก 2 เดือนให้มนัผา่นเถอะ ไม่มีทาง ผมก็เลยนึกในใจ เดี�ยวจะทาํให้ดู เขาเลยเอาหนงัสือเล่มนั นมา
ให้ผมอ่าน เล่มที�ผมเคยกล่าวไปขา้งตน้ แลว้ผมก็ศึกษามาเรื�อย ๆ ทุกอย่าง ๆ เขาบอกว่ามนัดีนะ  
แต่ตอนนั นก็ยงัไม่รู้มาก วา่อาหารฤทธิf เยน็ฤทธิf ร้อนมนัเป็นอะไรก็ศึกษาตามหนงัสือคุณหมอไป  

นํ<าสมุนไพรปรับสมดุล หรือนํ<าย่านางผมกินมาได้เป็นปีแล้ว ไม่ใช่ว่าเพิ�งมากินที�นี�  
แต่ดีท็อกซ์เพิ�งมาทําที�นี�เพราะว่าให้มั�นใจเสียก่อนว่าแผลผ่าตัดของเรามันหายดี ประสบการณ์ชีวิต
ผมก็ไม่มีอะไรมากก็ขอฝากใหทุ้กท่านนะครับ “สิ�งสําคัญที�สุดคือรักษาสุขภาพของตัวเอง ตัวเราเองทํา 
ตัวเราเองได้รับ ตัวเราเองไม่ทาํ ตัวเราเองไม่ได้รับ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที�เกิดกับตัวเรา ตัวเราหาใส่
ตัวเราทั<งนั<นไม่มีใครมายัดเยียดให้เราได้” อย่างโรคมะเร็งที�ผมเป็นนี� ไม่มีใครจาม แลว้โรคมะเร็ง
กระเด็นมาใส่ผม ไม่ใช่ครับ ผมยดัเขา้ปากผมเองทั งนั น เพราะฉะนั น “เราทําอะไรเราได้อย่างนั<น 
อย่างที�คุณหมอเขียวพูดนะครับ” ขอฝากสั น ๆ นะครับกบัผูรั้กสุขภาพทุกท่านครับ ทําจริงได้จริง 
ทาํเล่นได้เล่นครับ สวสัดีครับ เจริญธรรมสาํนึกดีครับผม” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19. กรณีศึกษา1.8 ภาคผนวก ก.) 
 



 

ภาพที� 40 คุณป้าปาน กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

“ป้า อายุ 76 ปี ป่วยดว้ย 
อาการปวดหลงัเนื�องจากวา่คลอดลูกคนแรกอุม้ทอ้ง
กระดูกสันหลงัก็เลยแอ่น ก็มีอาการปวดหลงั หลงัจากที�คลอดลูกแลว้ เริ�มทาํ
พ.ศ. 2517 ผา่ตดัแกว้หูทะลุ 
2530 ผา่ตดัไซนสั อกัเสบหนองคั�งที�ฐานสมอง พ
เคลื�อนทบัเส้นประสาท ผา่ไปแลว้ดี แต่อาการเจ็บก็ยงัเหลืออยู ่อ
กระดูกพร้อมทั งที�กินมาเรื�อย ๆ จาก พ
แถมอีกโรคหนึ� งคือมีเลือดออกในกระเพาะ
หลงัได ้5 ปี พงัผดืไปรัดรากประสาทกบักระดูกเกือบขาดแ

พอหลงัจากที�ผา่ตดัมดลูก 
ผา่ 3 ครั ง แลว้ปลายปี 2549
2553 ผา่ตดัซีสตที์�หนา้อกขา้งขวา ปี
ขา้งขวา อีก 3-4 เดือน 11 
ปรากฏว่าเขาบอกไตรกลีเซอไรด์สูง 
พอกตบัแปดมิลลิเมตร  

มาค่ายพอวนัที� 
ทรมานป้ามานานนบั ที�เรียกวา่กินยามาทั งหมดตั งแต่ปี 
หมด ปวด ตึง ที�ผ่านมาอาหารที�ป้ากินคือสมุนไพรฤทธิf ร้อนทั งนั นเลย ป้าก็ร้อน ร้อนโดยไม่รู้ตั
ไดโ้รคมา พอมาที�นี�ป้าปรับสภาพพอวนัที� 
ครึ� งชั�วโมง ป้ากินนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสดมา 
ครึ� งชั�วโมงน่ะ ป้าทุรนทุรายกบัการที�พิษมนัปะทะกนั ตวัป้าร้อนแลว้สมุนไพรที�เราทาํเนี�

 
กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf ใหส้ัมภาษณ์เมื�อวนัที� 15 กนัยายน

แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2555, กนัยายน 15) 

ปี ป่วยดว้ย 9 โรค ผ่าตดั 11 ครั ง อาการเจ็บป่วยเริ�มจาก พ
อาการปวดหลงัเนื�องจากวา่คลอดลูกคนแรกอุม้ทอ้งนานเกินควรจาก 9 เดือนเป็น
กระดูกสันหลงัก็เลยแอ่น ก็มีอาการปวดหลงั หลงัจากที�คลอดลูกแลว้ เริ�มทาํ

ผา่ตดัแกว้หูทะลุ พ.ศ. 2519 ผา่ตดัมดลูก เยื�อบุมดลูกงอกนอกโพรงมดลูก มดลูกโต พ
ผา่ตดัไซนสั อกัเสบหนองคั�งที�ฐานสมอง พ.ศ. 2535 ผา่ตดักระดูกสันหลงั หมอนรองกระดูก

เคลื�อนทบัเส้นประสาท ผา่ไปแลว้ดี แต่อาการเจ็บก็ยงัเหลืออยู ่อาการปวด แลว้หลงัจากที�กินยาโรค
กระดูกพร้อมทั งที�กินมาเรื�อย ๆ จาก พ.ศ. 2510 เพราะวา่กินยาแกป้วดหลงัมาเรื�อยมาตลอด ก็ไดโ้รค

มีเลือดออกในกระเพาะอาหาร กระเพาะเกือบจะทะลุก็รักษา พ
พงัผดืไปรัดรากประสาทกบักระดูกเกือบขาดแลว้ทั งสองอยา่ง หมอตดัสินใจ

พอหลงัจากที�ผา่ตดัมดลูก 2 ครั ง ปี 2549 ผา่ตดันิ วล็อค มือขา้งซา้ยป้านี�มีจุดผา่อยู ่
2549 ก็ไดโ้รคหวัใจโตเนื�องจากพกัผอ่นไม่เพียงพออยูก่บัอาชีพ

ผา่ตดัซีสตที์�หนา้อกขา้งขวา ปี 2554 ไดด้วงตาใหม่ ตุลาคม 2554 สลายตอ้กระจกเปลี�ยนเลนส์
 กรกฎาคม ก็เขา้ไปทาํตาขา้งซ้าย วนัที� 13 กรกฎาคม ขอตรวจร่างกาย ผล

ปรากฏว่าเขาบอกไตรกลีเซอไรด์สูง 212 mg% อลัตราซาวด์ตบั ผลปรากฏออกมาก็คือไขมนั

มาค่ายพอวนัที� 3 ป้าเริ�มปฏิบติัตวัเองก็คือตดัสินใจเลย เพราะเจ็บหลงัมากอนันี เป็นการ
ทรมานป้ามานานนบั ที�เรียกวา่กินยามาทั งหมดตั งแต่ปี 2510 ปัจจุบนันี� 45 ปี ทั งตวัป้านี�มนัแข็งไป
หมด ปวด ตึง ที�ผ่านมาอาหารที�ป้ากินคือสมุนไพรฤทธิf ร้อนทั งนั นเลย ป้าก็ร้อน ร้อนโดยไม่รู้ตั
ไดโ้รคมา พอมาที�นี�ป้าปรับสภาพพอวนัที� 3 ป้าพอกสมุนไพรพบความอศัจรรยเ์กิดขึ นกบัป้าภายใน
ครึ� งชั�วโมง ป้ากินนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสดมา 3 วนั แช่มือแช่เท้า พอกหลัง พอกท้องเลย 
ครึ� งชั�วโมงน่ะ ป้าทุรนทุรายกบัการที�พิษมนัปะทะกนั ตวัป้าร้อนแลว้สมุนไพรที�เราทาํเนี�
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กนัยายน 2555  

ครั ง อาการเจ็บป่วยเริ�มจาก พ.ศ.2510 เริ�มมี
เดือนเป็น10 เดือน 20 วนั 

กระดูกสันหลงัก็เลยแอ่น ก็มีอาการปวดหลงั หลงัจากที�คลอดลูกแลว้ เริ�มทาํการผา่ตดัจากแพทยปี์ 
ผา่ตดัมดลูก เยื�อบุมดลูกงอกนอกโพรงมดลูก มดลูกโต พ.ศ. 

ผา่ตดักระดูกสันหลงั หมอนรองกระดูก
าการปวด แลว้หลงัจากที�กินยาโรค

เพราะวา่กินยาแกป้วดหลงัมาเรื�อยมาตลอด ก็ไดโ้รค
กระเพาะเกือบจะทะลุก็รักษา พ.ศ.2540 ผา่ตดั

ลว้ทั งสองอยา่ง หมอตดัสินใจผา่ตดั  
มือขา้งซา้ยป้านี�มีจุดผา่อยู ่4 จุด แต่

ก็ไดโ้รคหวัใจโตเนื�องจากพกัผอ่นไม่เพียงพออยูก่บัอาชีพขายอาหารปี 
สลายตอ้กระจกเปลี�ยนเลนส์

กรกฎาคม ขอตรวจร่างกาย ผล
อลัตราซาวด์ตบั ผลปรากฏออกมาก็คือไขมนั 

ป้าเริ�มปฏิบติัตวัเองก็คือตดัสินใจเลย เพราะเจ็บหลงัมากอนันี เป็นการ
ปี ทั งตวัป้านี�มนัแข็งไป

หมด ปวด ตึง ที�ผ่านมาอาหารที�ป้ากินคือสมุนไพรฤทธิf ร้อนทั งนั นเลย ป้าก็ร้อน ร้อนโดยไม่รู้ตวั ก็
ป้าพอกสมุนไพรพบความอศัจรรยเ์กิดขึ นกบัป้าภายใน

วนั แช่มือแช่เท้า พอกหลัง พอกท้องเลย  
ครึ� งชั�วโมงน่ะ ป้าทุรนทุรายกบัการที�พิษมนัปะทะกนั ตวัป้าร้อนแลว้สมุนไพรที�เราทาํเนี�ยมนัเยน็ 
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มนัเกิดความอศัจรรยก์็คือว่าหลงัป้าเหมือนกบัป้าบิดผา้ บิดจนแข็งเลยล่ะ บิดแห้งน่ะ มนัแข็งน่ะ 
แล้วสักพกัหนึ� งน่ะ มนัเหมือนเราคลายผา้ออกคือมนัค่อย ๆ ผ่อน อาการปวดมนัค่อย ๆ ลดลง  
แลว้จากนั นป้านอนอยู่ชั�วโมงเดียวแต่มนัเกิดกบัป้านี�ภายในครึ� งชั�วโมง ป้าก็ไปอาบนํ า มนัเบาขึ น 
พอวนัที� 5 ป้าพอก ความอศัจรรย์เหมือนเดิมคือเกิดกับขา้งขวา มนัก็บิดเหมือนกนัอย่างนั นน่ะ 
ป้าปวดแทบขาดใจ ผ่าตดัยงัไม่ปวดเท่ากบัที�มนัคลายเกลียวนะ พิษที�มนัออกมานี�มนัรุนแรงกว่าที� 
ป้านอนผ่าตดัอีก ผ่าตดัไม่เจ็บ แต่ที�นี� เจ็บปวด ผลปรากฏว่าพอไปอาบนํ าแล้วป้าเดินกลบัมานะ 
ทาํไมมนั ตวัมนัเหมือนลอย มนัเบา ความตึงจากที�เอี ยวหลังไม่ได้ ก้มไม่ได้เลย เงยไม่ได้เนี�ย  
ก็ยงัไม่ไดล้อง พออาบนํ ามาเสร็จ วนัรุ่งขึ นเขาให้ไปทาํแปลงผกั รื อแปลงผกับุง้ เชื�อไหมวา่ป้ากม้
ถอนผกับุ้งไปตั งไม่รู้กี�แปลงนี�มนัไม่มีอาการที�ป้ามาเลย ผลปรากฏว่ามาตรงนี นี�ป้าได้ชีวิตใหม่  
แค่ 3 วนั เริ�มดีจาก 3 วนั แลว้วนัที� 6 นี�ป้าทดลองร่างกายป้าเลย ผลปรากฏวา่กม้ได ้เงยได ้เอี ยวได ้
ตอนที�มานํ าหนัก 80 กิโลกรัม พุงโตมาก แต่ตอนนี พอไปปฏิบติัไม่ถึงเดือน นํ าหนักป้าลดไป  
8 กิโลกรัม พุงยบุ ป้าทิ งยาหมดเลยนะ” 

(กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf ,สัมภาษณ์.2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษา 1.16 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 41 คุณยวุดี นโมชยัยากร ใหส้ัมภาษณ์ ณ ค่ายสุขภาพยเูอสเอ เมื�อวนัที� 26 กนัยายน 2557  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 26) 

 
“ยุวดีค่ะ  มาจาก เท็กซัส (Taxas) ก่อนที�จะมาเจอหมอเขียวนี�  ป่วยเป็นมะเร็งใน 

ต่อมนํ าเหลือง แลว้ก็ตอ้งโดนผ่าตดักระเพาะทิ งหมด ผ่าตดัมา้มทิ งหมด แลว้ก็จะกลายเป็นคนที�มี
ปัญหาทรมานมากในการกิน เพราะวา่เวลากินทุกครั งนี�จะปวดทรมาน ดิ นแบบพลาด ๆ เลยค่ะ แลว้
ก็กินไม่ไดม้า 30 ปีเพราะก่อนหนา้นี จะผอม ไปไหนนี�จะผอมตอบ (ผอมมาก)นะคะ แลว้ก็พอเริ�ม
เขา้ค่ายวนัแรกที�เราเริ�มกินขา้วตม้ เป็นครั งแรกในชีวิตที�กินอาหารไดห้มดชาม ซึ� งกินไม่ไดม้า 30 กวา่ปี 
ทาํให้เห็นว่า โอ.้เรามาถูกทาง แต่เราไม่มีมา้ม แลว้เวลากลบัมาเมืองไทย ไปเจอส้วมซึมที�เราตอ้ง 
อา้ขาปัสสาวะ แค่นั น น่ะ คือมนัติดเชื อง่ายขนาดนั น ก็เลยรู้ตวัมาตั งแต่นั นนะคะวา่ติดเชื อง่ายมาก 
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เพราะไม่มีมา้มอะไร ตอ้งระวงัมากมาย แลว้ก็ตอ้งไปผา่ตดัหวัใจเมื�อปี 2555 ไปผา่ตดัหวัใจเพราะวา่
เป็นวาล์วลิ นหัวใจรั�ว แต่มนัรั�วเยอะมาก จนกระทั�งมนับีบทาํให้หัวใจโต พอเสร็จเขาก็ให้กินยา  
ยงัโชคดีค่ะ เพราะตอนแรกนี�เขาจะให้รีเฟส (refresh) ดว้ยแมชชีน (machine) ดว้ยเครื�อง เสร็จแลว้
มดขอร้องคุณหมอวา่ ขอลองใหคุ้ณหมอซ่อมก่อนไดม้ั ย ถา้ซ่อมได ้ปรากฏวา่ซ่อมได ้แต่ก็มีปัญหาวา่ 
เราจะเป็น AF (atrialfibrillation) ก็คือหวัใจจะเตน้ไม่ปกติ เขาจะให้ยาก็คือยา วอล์ฟารีน (wafarin 
ยาละลายลิ�มเลือด) ยาพอมนัมีปัญหา ก็คือ พอเวลาทานนี�เราจะตอ้งไปเจาะเลือดตรวจตลอดเลยนะ
คราวนี โดนเจาะตลอดเลย ตรวจก็เจาะไปเรื�อย ๆ ตามที�หมอแพทยปั์จจุบนัเขาแนะนาํ  พอดีโชคดีเป็น
บุญนะ บุญของมดจริง ๆ ก็มีค่ายหมอเขียวที� USA แต่ค่ายแรกที�หมอเขียวมา มดไม่ไดร่้วม เพราะวา่
ตอนนั นพึ�งผา่ตดั 

แต่พอคุณหมอเขียวกลบัไปสักพกัทางดลัลสั (Dallas) เขาก็ยงัไฟแรงนะค่ะ ก็มีผูน้าํทีม
และอีกหลาย ๆ ท่านจดัค่ายขึ นมา มดก็เขา้ค่ายด้วย พอดีเข้าห้องนํ าปัสสาวะ แล้วเลือดมนัไหล
ออกมากบัปัสสาวะ แต่ไม่ไดไ้หลสีฉี�นะ มนัสีเลือดแบบขน้คลั�ก ๆ เลย เลือดขน้ดาํ แลว้ก็มดไม่ค่อย
เชื�อคนนะคะ มดเป็นนกัทดลองค่ะ มดก็ฉี�แลว้ก็กรอกใส่ขวดเอาไว ้มดเรียงขวดไวเ้ต็มเลยแลว้มดก็
ถ่ายรูปไว ้จดไวว้่าขวดแรกฉี�อนันี  เกิดจากอะไรเวลาไหนอย่างไร คราวนี มดก็ไม่รู้ตวัหรอก ตอน
แรกก็ตกใจนึกวา่ เราผา่ตดั ฮีสเธอร์ริกโทมี� (Hysterectomy ตดัมดลูก) ไปแลว้นี� แลว้เราจะมามีเมน 
(Mens) อะไรตอนนี  ลืมบอกผา่ตดัฮีสเธอร์ริกโทมี� คือ มดลูก ปีกมดลูก ก็คือยกเครื�องไปหมดเลยค่ะ 
คราวนี พอเลือดไหล แต่มนัไม่หยดุ มนัไหลเรื�อย ๆ พอออกมาจากหอ้งนํ าสิ ตอนจะเดิน มนัไม่มีแรง 
เพราะเลือดมนัออกเยอะก็เกาะอยู่ สามีก็พาไปแผนกฉุกเฉิน (Emergency) ที�โรงพยาบาลที�ผ่าตดั
หัวใจพอดี ก็ไปเจอคุณหมอ หมอก็เห็นสีปัสสาวะเรา ก็ติดขวดไปด้วย พอเค้าเห็นสีขวดเลือด  
นางพยาบาลเตรียมเลยว่าจะตอ้งให้เลือด แล้วก็คุณหมอบอกหยุดไม่ให้กิน wafarin จนกว่าเดี�ยว
ดูก่อน ก็ไม่ไดท้าํอะไร ใหน้ํ าเกลือ แลว้ก็ตกลงก็ไม่ไดใ้ห้เลือด แลว้ก็ปล่อยกลบับา้น พอปล่อยกลบั
บา้นเสร็จลองนึกภาพทุกครั งที�ฉี�  เลือดมนัยงัออกเยอะมาก เอะแลว้จะทาํยงัไง มนัทรมานรู้สึกอึดอดั 
มนัขดัขอ้งใจ มนัไม่มีคาํตอบ ณ วนันั นเรามีบุญพอที�จะเอาความป่วยของเรา ยกให้เป็นเครื�องพลีที�
จะมาศึกษาเรา ก็จดัการกนัเลยนะคะทุกคน กวัซาทาํอะไรก็ทาํไป แต่ยงัไม่หาย มนัก็ยงัฉี� ก็เลยไดคุ้ย
กบัคุณหมอเขียวทาง skype ค่ะ คุณหมอเขียวบอกอนัดบัแรกเลยนะพี�มด ทาํยงัไงก็ไดใ้ห้เลือดมนั
หยุดก่อน แล้วจะทาํยงัไงคะ บอกแช่ ๆ สิ�งที�มาทาํก็คือนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดที�เราทาน มนัจะมี
กาก เอากากนี ใส่ในนํ าอุ่น ๆ ก็วิ �งไปชื อกะละมงัใหญ่ ๆ มาพอที�จะให้ตวัมดทั งตวัลงไปแช่ 
แล้วแต่ไม่ใช่เท่านั น เพราะวา่ร่างกายมนัยงัปรับสมดุลไม่ดี แลว้ทาํอยา่งไรต่อ เอาที�เราดื�ม อนันี ค่ะ
เขา้ช่องแข็งเป็น 10 ๆ ขวดเลย ขณะที�แช่เราเองจะเป็นหมอจริง ๆ คือพอเราแช่ปุ๊บ เราจะรู้สึกวา่มนั
ร้อนไป เยน็ไป เราก็เอานํ าขวดนํ าแขง็นี�ค่ะ นอ้งเขาจะใส่ลง 10-20 ขวดเลย พอใส่ 20 ขวดปุ๊บ เราจะ
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เป็นคนบอกวา่ อนันี มนัเกินไป เราก็จะหยิบออก หยิบขวดออกแลว้ก็จะอยูที่� เอ่อ รู้สึกวา่กาํลงัสบาย 
พอสักพกัก็หยบิกลบัเขา้อยา่งนี  หยบิเขา้หยบิออก เราจะปรับที�ตวัเรานะคะ ดว้ยกากนี�นะค่ะ กากอยา่
ทิ งนะคะมีประโยชน์เลย บา้นมดไม่เคยทิ งเลย ทาํไดทุ้กอยา่ง อนันี ก็ไปแช่มือแช่เทา้ไดด้ว้ยค่ะ และก็
พอทาํตรงนั นเสร็จก็เริ�มรู้สึกดีขึ น ๆ แต่ตอ้งหยุดกินอาหารฤทธิf ร้อนเด็ดขาดเลยนะ เพราะว่ามด
ทดลอง ก็คือทดลองอยู่ 3 จงัหวะ มดไม่เชื�อ มดตอ้งพิสูจน์ดว้ยตนเองแลว้มนัจะศรัทธาดว้ยความ
คลายสงสัย เรียกวา่ศรัทธาครั งนี สัมมาศรัทธา ไม่ใช่มิจฉาศรัทธา เพราะวา่มนัผา่นการทดลองของ
ตวัเองไม่ใช่แค่สักแต่ฟังแลว้หลงเชื�อ เพราะฉะนั นมดก็เลยเชื�อมั�นในตรงนี วา่เขา้ใจล่ะ ถา้เราไม่เป็น
อะไรมากโอเค เรากินชีสไดบ้า้งใส่อะไรไดบ้า้งตามใจโอเค แต่ถา้เมื�อไหร่เราเป็นโรค ตอ้งเด็ดเดี�ยว
และเด็ดขาด ถา้ไม่เด็ดเดี�ยวเด็ดขาดเราน่ะจะตาย เราจะตายเพราะนี�ทดลอง 3 ครั งเลยนะคะ ก็หวงัวา่
การทดลองของมดจะเป็นประโยชน์กบัพี� ๆ นอ้ง ๆ ตรงนี จริง ๆ วา่ เป็นอยา่งนั นจริง ๆ ค่ะ เป็นอยา่ง
นั นจริง ๆ  

พอหลงัจากนั นหนที� 3 ก็บอกวา่ไม่เอาแลว้ งวดนี เชื�ออยา่งเดียวเลยฤทธิf เยน็ ๆ อยา่งเดียว 
เราคิดวา่เราจะทาํได ้ก็เปลี�ยนยาไปเรื�อยค่ะ มดก็วนันี เราจะสัมผสัถึงซึ� งในคาํวา่เรามาเป็นหมอรักษา
ตวัเองกนัเถอะ เพราะวา่จะไม่มีใครบอกเราไดเ้ลยวา่ ตอนนี ความรู้สึกของเราเป็นยงัไง เราจะรู้เลยวา่
ตอนนี ประคบแลว้นี� (เส้นเอ็นที�ขอ้มือขวาอกัเสบ) มดประคบแลว้นี�มดจะรู้สึกเยน็ แต่บางวนันี�มด
ประคบแลว้มดไม่เยน็ มดก็จะเอานํ ามนัเขียวนี�ช่วยนะคะ ก็คือเหยาะไปก็คือแกะออกแลว้ก็เหยาะ 
แลว้ก็พนัง่าย ๆ ลูกทุ่ง ๆ วชิานี ลูกทุ่งแต่หายจริงนะ หายจริงและหายแลว้ดว้ยแลว้ก็จบ  

กรณีสามีดิฉัน มีปัญหารากฟันจะผ่าตดัก็ตอ้งเสียเงินมาก เราบอกนี�ผงถ่าน 12 ดอลล ์ 
ไปแปรงฟันสักเดือนหนึ�งแลว้กลบัมาใหม่ ก็ไม่ตอ้งจ่ายเงินเลย โอค้่ะ โอโ้หแจ๋วเลย แลว้ก็มีเทคนิค 
อีกอนัหนึ� ง แม่ชีอะไรนะ แม่ชีที�เมืองไทยนะค่ะ ท่านมีกรณีที�ฟันท่านมีปัญหาเหมือนกนั แล้ว 
ลูกศิษยท์่านมาเรียนวิชาค่ายหมอเขียวเขา้ค่ายพร้อมกบัมดนี�เหล่ะ แม่ชีท่านบอกวา่ เรียนอะไรมา ๆ 
บอกแม่บา้ง ปรากฏวา่พอดีท่านปวดฟัน แลว้ก็มีปัญหา เป็นหนองในฟันอะไรประมาณนี ค่ะ แลว้ก็
นดักบัคุณหมอฟัน แต่ว่าหมอยงัไม่ว่างให้เจอกนัอีกอาทิตยไ์ป ท่านก็บอกย่านางที�เราดื�ม ๆ กนันี� 
ท่านก่อนจะดื�ม ท่านใช้ประโยชน์สุดฤทธิf เลยนะ ท่านอม ท่านบอกแม่อม เพราะเหงือกมนัร้อน
ใช่มั ย หนองมันถึงประทุออกมา ท่านอม ๆ ไปเรื� อย ๆ อย่างนี ค่ะ  พอจะถึงว ันที�หมอนัด  
หมอบอกมาหาทาํไมไม่ได้เป็นอะไร ท่านก็เอามาเล่าบอก พวกเราบางทีกลืนดื�มไปเฉย ๆ  
โดยไม่ไดผ้า่นการอมนะ ผา่นการอมก่อนนะคะ ประโยชน์อนัสูงสุด” 

(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษา 1.6 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 42  คุณอรรถวรรณ หงอสุวรรณ ให้สัมภาษณ์ ณ ค่ายสุขภาพยเูอสเอ เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 

2557  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 25) 

“อยูที่�นิวยอร์คค่ะ ป่วยมากเลยนะคะ ตั งแต่ก่อนทอ้งน่ะค่ะ จนกระทั�งไปตรวจวา่ตั งทอ้ง
หมอก็แนะนาํให้ทาํแทง้ เพราะวา่มีทูเมอร์ (tumor) อยูใ่นมดลูกใหญ่มากประมาณ 16.5 เซ็นติเมตร
แล้วก็ที�อื�นที�เจ็บปวดมามาก ๆ ก็จะมีที�กระดูกเตา้นม เตา้นมจะมีซีสต์ 22-23 เม็ด แลว้ก็ที�รักแร้ 
กบัขาหนีบนี�ก็จะบวม เท่าลูกมะนาวค่ะ มะนาวบางทีก็มะนาวเขียวบางทีก็มะนาวเหลือง และมีกอ้น
เนื องอกที�ตบัดว้ย แต่ดว้ยกรรมมั งคะ ทาํให้หมอพินิจพิเคราะห์โรคนี อยู่หลายปี ก็ตีไม่ออกว่าเป็น
โรคอะไร ทานยาจนป่วยจะตายอยู่แลว้ จนกระทั�งเขาก็ให้หมอจิตวิทยามาคุยกบัเรา ทาํนองว่าเรา
ต้องทาํใจนะ เราก็บอกว่าทาํใจเรื� องอะไร เราเป็นมะเร็งใช่ไหม ไม่เห็นจะยากเลยง่าย ๆ เอง  
แค่มะเร็งเอง เขาก็บอกวา่เราเป็นโรคประสาทไปแลว้ ก็ให้หมอโรคทาง Nerve น่ะมาคุยกบัเราอีก 
หมอจิตวทิยาไปแลว้ก็หมอประสาทมาอีก เหมือนกบัวา่เราปวดเราเป็นจนเราประสาทไปแลว้อะไร
อย่างนี  เสร็จแลว้ก็จะให้รักษาทางนี  ก็คือให้ไปเอาชิ นเนื อออกมาแล้วถ้าไม่งั นก็คือผ่าตดัตรงนู้น 
ตรงนี อย่างนี  ก็บอกว่าไม่เอาไม่ทาํ ไม่ทาํสักอย่างเลย ก็มานอนอยู่บ้าน ก็นอนป่วยลุกขึ นมา  
แลว้ก็ป่วยลุกขึ นมาอยา่งนั นน่ะ เป็นปี ๆ ค่ะ 

เราไม่เชื�อวา่คีโมทาํใหค้นหายเพราะถา้หายคนคงไม่ตายมากขนาดนี  แลว้เราก็ไม่อยากทรมาน
เพราะเราเห็นคนที�เป็นมะเร็งแลว้รักษาทางนี ทรมานมากเลย แค่เขาเอากลอ้งส่องไปที�กน้ที�ปากเรานี� 
เราก็ทรมาน ทรมานมาก ซึ� งเขาก็ช่วยเราเต็มที�  เอายาเบลอ ๆ มาให้เราดมแต่เราก็รู้สึกอยู่ว่า 
มนัทรมาน เราก็บอกไม่เอา ไม่เอาก็มานอนอยูบ่า้น เสร็จแลว้ปรากฏวา่ป่วยมากจนไม่รู้จะทาํยงัไง  
จนตอ้งอดขา้ว อดขา้วแลว้ก็อดขา้ว 2-3 วนัก็ลุกขึ นมาได ้เราก็สงสัยมนัคืออะไรกนัแน่ แต่เราตอ้งมี
วิธี แต่ใจลึก ๆ นี� รู้เลยว่าในโลกใบนี จะตอ้งมีหมอคนหนึ� งที�เก่งที�สุดแลว้พาเราไปรักษาทางที�มนั
ถูกตอ้งคือทางธรรมชาติแล้วจะตอ้งมีแต่ไม่รู้ว่าเป็นใคร นึกอยู่อย่างนั นมาหลายปี แล้วเสร็จ
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จนกระทั�งคลอดลูกออกมา หมอดีใจมากเลย เพราะว่าสงสัยเขากินทูเมอร์ซะเรียบ ฉลาดแล้วก็
สมบูรณ์หมดเลย  

หลงัจากนั น มีหลวงลุงโทรมาบอกว่าไดย้ินข่าวว่ามีหมอคนหนึ� งชื�อหมอเขียว อยู่ที�มุกดาหาร 
รักษาโดยธรรมชาติ ก็มาบอกสามีให้พาไป ก็หามกนัไปนะคะ ทีนี ทอ้งมนัก็ไปบวมบนเครื�องบิน 
คือเรียกว่าซีสต์ ตอนลงตอ้งหิ วลง เพราะว่ามนับวมมาก ลงไปก็ไปนอนพกั นอนพกัแลว้ก็รีบขึ น
เครื�องไปลงอุดรธานี เพื�อนก็เอารถมารอรับ ไปถึงก็สะโหรสะเหรหามไปเลยค่ะ หามไปแลว้ก็ไป
นอนอยู่ ก็เห็นคนเต็มเลย ไปนั�งนั�งดู นั�งก็ไม่ไหวก็นอน นอนดู นอนดูเสร็จแลว้ก็ฟัง ฟังไปเรื�อย ๆ 
ฟังธรรมะหมอเขียวนี�ค่ะ ฟังไปแลว้ก็พิจารณาตามไปเรื�อย ๆ จนเขา้ใจเลย จนเขา้ใจแล้วก็เริ�มทาํ 
เพื�อน ๆ ที�ไปเขาก็ช่วยกวัซา ลงมือพอกทอ้ง ทาํอะไรกนัใหญ่เลยทั ง 9 อย่างนี�  ทาํกนัทั งวนัเลย  
ทาํจนเราสบายไปเลย เดี�ยวก็หลบั หลบัไปเสร็จเขาก็ทาํอยู่นั�นน่ะ พอเราตื�นมาเขาก็ยงัทาํอีก ทาํอยู่
อยา่งนั นน่ะ2 วนั พอวนัที� 3 เชา้มานี�เราเริ�มเดินบนหญา้ได ้เราก็ไปเดินบนหญา้ไปพกัที�รีสอร์ทใกล ้ๆ ค่ะ 
เดินที�รีสอร์ทเขาจะมีสนามหญา้ ก็ไปเดินตั งแต่ตี 5 เดินเสร็จก็มาทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) 
ดว้ยปัสสาวะกบันํ ายา่นาง 2 ครั ง วนัหนึ�งจะดีท็อกซ์ประมาณ3 ครั ง 6 ขวด เชา้ กลางวนั เยน็ ครั งละ 
2 ขวดเสร็จแลว้ก็ไปเดิน เดินเสร็จมีความรู้สึกวา่ โอโ้ห มนัสดชื�นมากเลย  

เสร็จแลว้ก็ไปกดจุดค่ะไปกดจุด ในขณะที�กดเนี�ยกดไปดว้ยแลว้ก็ฟังไปดว้ย ในขณะที�กด
แลว้ก็ฟังไปดว้ย มนัเหมือนกบัว่าตวัเรา มีอะไรบางอยา่ง พลงัอะไรไม่รู้มหาศาลเลย มหาศาลมากเลย
แบบเป็นคลื�นสวา่งไสวใส ๆ สวา่ง ๆ วิ�งเขา้มาที�ตวัเรานี� แลว้เหงื�อก็ออก เหงื�อเม็ดเท่านิ วโป้งนี�ออก
เต็มตวัเราจนเปียกไปหมดเลยสักพกั สัก 2 ชั�วโมง พอกดจุดเสร็จหายเลย หายเหมือนเราไม่เคยเป็น
อะไรมาก่อนอยา่งนั นนะคะ มนัโล่งไปทั งตวัเลยอย่างนั นน่ะ เขา้ใจหมดทุกอยา่งที�หมอเขียวพูดมา
สองสามวนันี ค่ะ เขา้ใจหมดเลย แลว้ก็มีความรู้สึกวา่ถา้หากวา่ใจเราไดเ้ขา้ใจธรรมะอยา่งถ่องแทน้ะคะ 
หมายถึงเขา้ใจร่างกายของเราอยา่งถ่องแท ้เราก็จะสามารถที�จะทาํตาม 9 เม็ด โดยที�ไม่มีอะไรติดขดั
เลย ทาํไปเรื�อย ๆ เลยอยา่งนั นน่ะ ทั งการพอกการอะไรนี� ดูดพิษดูดอะไรมนัดูดจริง ๆ พอพอกไปนี�
มนัก็ดูดพิษดูดออกจริง ๆ ความรู้สึกมนัสัมผสัไดเ้ลยวา่มนัดูดตุบ ๆ ตุบ ๆ ออกอยา่งนี  ดูด ๆ ออกเลย 
แลว้ก็การกดจุดก็เหมือนกนั มนัออกมาตามปลายนิ วตามอะไรค่ะ มนัออกจริง ๆ เลยนะคะกดจุดก็
กดเขา้ไปในต่อมนํ าเหลืองนี�ก็ยบุไปเลยค่ะ  

วิธีที�ตวัเองไดรู้้วา่ ยา 9 เม็ดนี�จะทาํให้เราหาย แลว้เราก็หายจริง ๆ เชื�อมั�นอยา่งนั นจริง ๆ 
เราก็ตั งใจวา่ถา้มีโอกาสจะบอกกบัใครก็ไดที้�เป็น กลบัมาถึงนิวยอร์คก็บอกคนเลยค่ะ” 

(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษา 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 



 

 
 
 
 

 
 

 
ภาพที� 43 คุณนิตยา สิทธิประเสริฐ
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน
 

“ดิฉันป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะ เป็นมาประมาณ 
ผิวหนงับอกวา่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้
นบัลา้นบาทแลว้ค่ะ จากโรคที�เป็นทาํให้ดิฉันมีแผลตามลาํตวั โดยเฉพาะที�หน้าผาก แขน ทอ้งและ
หลงัค่ะ พอดีลูกสาวช่วยคน้หาขอ้มูลวิธีการรักษาจนพบแนวทางการดูแลสุขภาพของคุณหมอเขียว 
จึงไดแ้นะนาํใหดิ้ฉนัมาลองรักษาดูค่ะ

ช่วงที�มาเขา้ค่าย 
ไม่น่าจะทานได ้เพราะปกติอยากทานอะไรก็ทาน และเป็นคนชอบทานอาหารรสจดั เลยเกิดความ
กงัวลวา่จะอยูไ่หวหรือไม่ แต่ก็สามารถอยูไ่ดจ้นครบ 
แลว้ไดพ้ี� ๆ จิตอาสาแนะนาํหลายอยา่งค่ะ ทั งเรื�องการทาํดีท็อกซ์กวัซา ส่วนอาหารสุขภาพ พอลอง
ทานก็ทานไดค้่ะ เลยทาํไดทุ้กเมด็ที�เป็นยา 

อาการของโรคสะเก็ดเงินหรือที�เรียกวา่โรคเรื อนกวางนี  ตอนแรก
แลว้ค่อยขยายโตขึ น จะแดง
การทานยาแผนปัจจุบนัเป็นเพียงการกดอาการไว ้พอเราหยดุยาอาการก็จะแสดงออกมาอีกค่ะ ทาํให้
ไม่สามารถใส่เสื อแขนสั นได ้ตอ้งใส่แต่เสื อแขนยาวตลอด เนื�องจากกลวัคนที�ไม่รู้
เป็นช่วงที�ทุกขท์รมานจิตใจมากเลยค่ะ

โรคนี เป็นโรคเกี�ยวกบัระบบภูมิตา้นทานดว้ยค่ะ หากเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวของเรา
ไม่แข็งแรง ก็จะมีอาการค่ะ จะสังเกตไดว้่าหากพอเราพกัผ่อนไม่เพียงพอหรืออ่อนเพลีย มีภาวะเครียด
อาการที�หายไปแล้วก็จะเป็นขึ นมาซํ า
เพราะคุณหมอแผนปัจจุบนัเองก็ไม่ไดใ้หค้าํแนะนาํที�ละเอียดค่ะ คุณหมอบอกแต่เพียงวา่ ให้พกัผอ่น
ให้เยอะ ๆ อย่าทานอาหารรสจดัและของหมกัดองแค่นี ค่ะ แต่พอเป็น

 

นิตยา สิทธิประเสริฐ ให้สัมภาษณ์เมื�อวนัที� 24 สิงหาคม 2557  
แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 24) 

ดิฉันป่วยเป็นโรคสะเก็ดเงินค่ะ เป็นมาประมาณ 30 ปีแลว้ค่ะ ซึ� งแพทยที์�สถาบนัโรค
ผิวหนงับอกวา่ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได ้ตอ้งทานยาตลอดชีวิต เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาไป
นบัลา้นบาทแลว้ค่ะ จากโรคที�เป็นทาํให้ดิฉันมีแผลตามลาํตวั โดยเฉพาะที�หน้าผาก แขน ทอ้งและ
หลงัค่ะ พอดีลูกสาวช่วยคน้หาขอ้มูลวิธีการรักษาจนพบแนวทางการดูแลสุขภาพของคุณหมอเขียว 
จึงไดแ้นะนาํใหดิ้ฉนัมาลองรักษาดูค่ะ 

าเขา้ค่าย 2-3 วนัแรก ๆ คิดตลอดค่ะว่าเราจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่ อาหารก็คิดว่า
ไม่น่าจะทานได ้เพราะปกติอยากทานอะไรก็ทาน และเป็นคนชอบทานอาหารรสจดั เลยเกิดความ
กงัวลวา่จะอยูไ่หวหรือไม่ แต่ก็สามารถอยูไ่ดจ้นครบ 5 วนัในค่ายแรกเมื�อวนัที� 

จิตอาสาแนะนาํหลายอยา่งค่ะ ทั งเรื�องการทาํดีท็อกซ์กวัซา ส่วนอาหารสุขภาพ พอลอง
ทานก็ทานไดค้่ะ เลยทาํไดทุ้กเมด็ที�เป็นยา 9 เมด็ค่ะ เมื�อกลบัไปบา้นแลว้ก็ยงัปฏิบติัต่อมาเรื�อย

อาการของโรคสะเก็ดเงินหรือที�เรียกวา่โรคเรื อนกวางนี  ตอนแรก ๆ จะเริ�มจากเป็นจุด
แลว้ค่อยขยายโตขึ น จะแดง ๆ ขุย ๆ ลอก ๆ ขณะที�รักษากบัหมอแผนปัจจุบนั อาการจะเป็น
การทานยาแผนปัจจุบนัเป็นเพียงการกดอาการไว ้พอเราหยดุยาอาการก็จะแสดงออกมาอีกค่ะ ทาํให้
ไม่สามารถใส่เสื อแขนสั นได ้ตอ้งใส่แต่เสื อแขนยาวตลอด เนื�องจากกลวัคนที�ไม่รู้
เป็นช่วงที�ทุกขท์รมานจิตใจมากเลยค่ะ 

โรคนี เป็นโรคเกี�ยวกบัระบบภูมิตา้นทานดว้ยค่ะ หากเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวของเรา
ไม่แข็งแรง ก็จะมีอาการค่ะ จะสังเกตไดว้่าหากพอเราพกัผ่อนไม่เพียงพอหรืออ่อนเพลีย มีภาวะเครียด
อาการที�หายไปแล้วก็จะเป็นขึ นมาซํ าอีกค่ะ ซึ� งที�ผ ่านมาก็จะเป็น ๆ หาย
เพราะคุณหมอแผนปัจจุบนัเองก็ไม่ไดใ้หค้าํแนะนาํที�ละเอียดค่ะ คุณหมอบอกแต่เพียงวา่ ให้พกัผอ่น

อย่าทานอาหารรสจดัและของหมกัดองแค่นี ค่ะ แต่พอเป็น ๆ หาย
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ปีแลว้ค่ะ ซึ� งแพทยที์�สถาบนัโรค
ตอ้งทานยาตลอดชีวิต เสียค่าใชจ่้ายในการรักษาไป

นบัลา้นบาทแลว้ค่ะ จากโรคที�เป็นทาํให้ดิฉันมีแผลตามลาํตวั โดยเฉพาะที�หน้าผาก แขน ทอ้งและ
หลงัค่ะ พอดีลูกสาวช่วยคน้หาขอ้มูลวิธีการรักษาจนพบแนวทางการดูแลสุขภาพของคุณหมอเขียว 

คิดตลอดค่ะว่าเราจะปฏิบติัตามไดห้รือไม่ อาหารก็คิดว่า
ไม่น่าจะทานได ้เพราะปกติอยากทานอะไรก็ทาน และเป็นคนชอบทานอาหารรสจดั เลยเกิดความ

วนัในค่ายแรกเมื�อวนัที� 20-24 เมษายน 2557 
จิตอาสาแนะนาํหลายอยา่งค่ะ ทั งเรื�องการทาํดีท็อกซ์กวัซา ส่วนอาหารสุขภาพ พอลอง

เมด็ค่ะ เมื�อกลบัไปบา้นแลว้ก็ยงัปฏิบติัต่อมาเรื�อย ๆ ค่ะ 
จะเริ�มจากเป็นจุดเล็ก ๆ 

ขณะที�รักษากบัหมอแผนปัจจุบนั อาการจะเป็น ๆ หาย ๆ 
การทานยาแผนปัจจุบนัเป็นเพียงการกดอาการไว ้พอเราหยดุยาอาการก็จะแสดงออกมาอีกค่ะ ทาํให้
ไม่สามารถใส่เสื อแขนสั นได ้ตอ้งใส่แต่เสื อแขนยาวตลอด เนื�องจากกลวัคนที�ไม่รู้จกัจะรังเกียจ 

โรคนี เป็นโรคเกี�ยวกบัระบบภูมิตา้นทานดว้ยค่ะ หากเม็ดเลือดแดงหรือเม็ดเลือดขาวของเรา
ไม่แข็งแรง ก็จะมีอาการค่ะ จะสังเกตไดว้่าหากพอเราพกัผ่อนไม่เพียงพอหรืออ่อนเพลีย มีภาวะเครียด 

หาย ๆ แบบนี ตลอดค่ะ  
เพราะคุณหมอแผนปัจจุบนัเองก็ไม่ไดใ้หค้าํแนะนาํที�ละเอียดค่ะ คุณหมอบอกแต่เพียงวา่ ให้พกัผอ่น

หาย ๆ เราก็มีภาวะเครียด 
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อาการเลยวนเวยีนอยูแ่บบนี ค่ะตอนที�เป็นเยอะ ๆ ก็มีถ่ายภาพเก็บไวน้ะคะ แต่ไม่ค่อยไดเ้ปิดให้ใครดู
กลวัเขาจะรังเกียจเราค่ะ 

แต่พอมาเข้าค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวครั< งแรก เมื�อทานอาหารแล้วรู้สึกเบา สบาย  
จึงนํากลับไปปฏิบัติต่อที�บ้านค่ะ แต่วา่ในบางครั งก็มีอยากทานเนื อปลาบา้งค่ะ ซึ� งก็ไม่บ่อยครั งนกั  
มีจดบนัทึกไวค้่ะว่าเราทานไปกี�ครั ง เพื�อใช้ตรวจสอบวา่มีผลต่อร่างกายอยา่งไรบา้ง ที�ร่างกายของ
เราเป็นแบบนี ก็เพราะวา่เราทานอาหารที�รสจดั ของผดั ของทอด ซึ� งการทานอาหารที�ผิดไปนิดเดียว
เราจะรู้ตวัเลยค่ะ จะมีผื�นขึ นทนัที ส่วนยาเม็ดอื�น ๆ ก็ทาํร่วมดว้ยนะคะ ทั ง 9 เม็ดเลยค่ะ เช่น แช่มือ 
แช่เทา้ ดีท็อกซ์ กวัซา ซึ� งกวัซานี ก็แอบทาํนอกกฎของคุณหมอเขียวไปบา้ง คือจะกวัซาหมดทั งตวั 
บริเวณแผลก็กวัซาเพียงแต่ไม่ลงหนกั เอาแค่พอสบายตวั เพราะมนัคนัค่ะในส่วนของยาเม็ดที�ใช้
ธรรมะจะเปิดเทปของคุณหมอเขียวฟังตลอดค่ะ ฟังทั<งเทปที�บรรยายค่ายสุขภาพ และเทปบรรยายค่าย
พระไตรปิฎก ฟังตั<งแต่เข้าค่ายจนถึงทุกวันนี<เลยค่ะ เหมือนยังนั�งฟังอยู่ในค่าย แม้กระทั�งในรถก็เปิด
เทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ รู้สึกได้เลยว่ามีพลังขึ<น แผลตามที�ต่าง ๆ ดีขึ<นมาก สีผิวเกือบจะเป็น 
สีเดียวกันแล้ว เป็นเรื�องที�อัศจรรย์มากรู้สึกได้เลยค่ะว่า จิตใจเป็นเรื�องที�สําคัญมาก ต้องมีกําลังใจ 
อย่าท้อแท้ กําลังใจเป็นสิ�งที�ดีที�สุด มันคือพลัง และที�มาในวนันี คือจะมากราบคารวะขอบคุณคุณ
หมอและเยี�ยมพี� ๆ จิตอาสาทุกท่านค่ะ รู้สึกสํานึกในบุญคุณอย่างหาที�สุดมิได้ เพราะท่านได้ให้ทั ง
ความรู้ และคาํแนะนาํจนพร้อมไปปฏิบติัต่อไดเ้ลยค่ะ 

เป็นบทพิสูจน์เลยค่ะวา่สุขภาพดีไม่มีขาย ตอ้งทาํเอาเอง หากรู้แต่ไม่ทาํ ก็ไม่หายค่ะ และ
จะตอ้งเลือกปฏิบติัในทางที�ถูกตอ้งดว้ยนะคะ ทา้ยสุดนี ขอฝากบอกพี�นอ้งผูรั้กสุขภาพทุก ๆ ท่านค่ะ
วา่ ขอใหมี้กาํลงัใจในการดูแลตวัเองใหม้าก ๆ จะทานอะไรก็ตอ้งพิจารณาถึงประโยชน์และโทษให้
ถี�ถว้น มิเช่นนั นโรคต่าง ๆ ที�บอกวา่รักษาไม่หายก็จะมารุมเร้าเรา ไม่มีใครรักเราเท่ากบัเรารักตวัของ
เราเอง กาํลงัใจเป็นสิ�งที�สาํคญัมาก พอเราไดใ้ชว้บิากกรรมที�เราเคยทาํมาตั งแต่อดีตแลว้ เราก็เหมือน
ไดอ้ยูโ่ลกใหม่ โลกใหม่ของดิฉนัที�สัมผสัไดใ้นตอนนี  ทาํใหมี้ความสุขสบาย เบากาย มีกาํลงั มีพลงั
เหมือนที�คุณหมอเขียวเรียกวา่ “พลงัชีวติ” 

ลักษณะแผล จากแผลที�แฉะ ๆ ทั�วตวันั น ที�แขนและขา กลบัแห้งและสะอาด สีของแผล 
ลดความเขม้ลง และหายปวดภายในกระดูก” 

 



 

ภาพที� 44 แผลที�หนา้ แขน
(นิตยา สิทธิประเสริฐ

ภาพที� 45 คุณรักบุญ อโศกตระกลู
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

“โรคที�เป็นพระเอกที�เป็นหนกั
ก็จะพาลูกนอ้งเขา้มาอีกตั ง 
มธัยมมา 28 ปี หลงัจากนั นก็ศึกษาธรรมะ มาอยูใ่นช่วงรู้จกัธรรมะของชาวอโศกตั งแต่
แลว้ก็พอปี พ.ศ. 2540 ก็ลาออก ลาออกแลว้ก็ไปปฏิบติัธรรมจ
ก็เป็นสาเหตุหนึ� งที�มีส่วนทาํให้เกิดโรคต่าง

แขนและขา ที�เคยแฉะ ๆ กลบัแหง้และสะอาด สีของแผลลดความเขม้ลง 
นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษา

 
รักบุญ อโศกตระกลู ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 15 กนัยายน 2555  

แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2555, กนัยายน 15) 

โรคที�เป็นพระเอกที�เป็นหนกั ๆ ก็คือโรคหนงัแขง็ รู้สึกวา่เขาจะเป็นหวัหนา้คณะแลว้เขา
ก็จะพาลูกนอ้งเขา้มาอีกตั ง 15 โรค เป็นผลพลอยไดพ้่วงมาค่ะ เคยเป็นอาจารย ์เป็นครูสอนโรงเรียน

หลงัจากนั นก็ศึกษาธรรมะ มาอยูใ่นช่วงรู้จกัธรรมะของชาวอโศกตั งแต่
ก็ลาออก ลาออกแลว้ก็ไปปฏิบติัธรรมจนปัจจุบนันี  การรับราชการ

ก็เป็นสาเหตุหนึ� งที�มีส่วนทาํให้เกิดโรคต่าง ๆ พวกนี  โรคหนังแข็งโรคภูมิแพ ้แพ ้
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สีของแผลลดความเขม้ลง  

กรณีศึกษา 1.2 ภาคผนวก ก.) 
 

ก็คือโรคหนงัแขง็ รู้สึกวา่เขาจะเป็นหวัหนา้คณะแลว้เขา
เป็นผลพลอยไดพ้่วงมาค่ะ เคยเป็นอาจารย ์เป็นครูสอนโรงเรียน

หลงัจากนั นก็ศึกษาธรรมะ มาอยูใ่นช่วงรู้จกัธรรมะของชาวอโศกตั งแต่ปี พ.ศ. 2528 
การรับราชการเป็นครู 

โรคหนังแข็งโรคภูมิแพ ้แพภู้มิตวัเอง 
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เหมือนกบัที�พุ่มพวงเป็น แต่มนัคนละอาการ ของพุ่มพวงเขาจะเป็น SLE แต่อนันี เขาเป็นภูมิเป็น
พนัธุกรรมค่ะ หมอที�โรงพยาบาลเขากรีดหนงัไปพิสูจน์ผิวหนงั เขาบอกวา่คือโรคสเคลอโรเดอร์มา 
(Scleroderma) แปลว่าผิวหนังแข็ง เกิดจากสาเหตุที�ว่าเป็นโรคเกี�ยวกบัพนัธุกรรมถ่ายทอดมาจาก 
พ่อแม่ แต่พ่อแม่ตายายปู่ ย่า ญาติพี�น้องหลายตระกูลไม่มีใครเคยเป็นแบบนี  ก็แล้วทาํไมถึงเป็น  
หมอเขาก็ถามวา่ในที�เรามองเห็นรุ่นนี อาจจะไม่มี แต่วา่มนัอาจจะขา้มรุ่นมาหลายรุ่นวา่หนึ�งในลา้น
ถึงจะมีสักคนหนึ�ง บงัเอิญเราเป็นคนโชคดีคนนั น (หวัเราะ) โชคดีที�เป็นโรคนี  หนึ� งในลา้นก็คือเรา
กลายเป็นโรคหนังแข็ง อาการจะเกิดจากพงัผืดใตผ้ิวหนังเยอะ เป็นหมดทั งตวัไปทุกอณูทุกเซลล์
ของผิวหนงัในตวัเรา เพราะมนัเกิดมาจากเลือดจากยีนตั งแต่แรกเกิดมาเลย และมนัจะเจริญเติบโต
เต็มที�ตอนอายุ 35 ปี มนัจะส่ออาการคือ ผิวหนังมนัจะแข็งเพราะว่าพงัผืดมนัจะสานไปรัด 
หลอดเลือด เลือดไปเลี ยงปลายนิ วก็ไม่ได ้แลว้หนงัก็จะแข็งเขา้มนัจะเป็นสีดาํ ดาํเหมือนปีกแมลงภู่ 
ดาํมนัเลย หยิบก็ไม่ติดไม่ขึ นเลย แข็งมาก แล้วหน้าตาก็จะตอบผอมเขา้ ริมฝีปากก็เหลือนิดหนึ� ง  
มนัหด แลว้ตาก็จะลึกโบ๋เหมือนผีปอบเลย เด็ก ๆ ผ่านไปเด็กบอก อ๊าย ผีปอบ ตวัเองก็กลวัตวัเอง
เหมือนกนัค่ะ เป็นขนาดนั นเลยนะ ก็เป็นจุดอ่อนเป็นปมดอ้ยตวัเองเหมือนกนั อาการที�ตามมาก็คือ 
เมื�อมนัสานไปรัด หมอเขาบอกว่ามนัไปรัดที�หลอดอาหาร มนัไปอยู่ในเนื อเยื�อกระเพาะ ทาํให้
กระเพาะย่อยอาหารไม่ไดดี้ จะเกิดกรดคั�งคา้งเพราะว่ามนัระบายไม่ได ้จะยืดหดไม่ไดเ้ต็มที� ยอ่ยก็
ไม่ได ้อะไรก็ไม่ได ้ดูดซึมไปเลี ยงร่างกายก็ไม่ได ้จะเกิดอาหารตกคา้ง จะมีพิษตกคา้งทั งตวั ก็เลย
กลายเป็นกรดไหลยอ้นขึ นมา แสบ เป็นลมร้อนคอขึ นมา บางทีก็กินขา้วไป หลงักินขา้ว 3 ชั�วโมง 
จะมีอาการออ๊กขึ นมา จะเป็นรสเปรี ยว ๆ เคม็ ๆ เผด็ ๆ หวาน ๆ คืออาการกรดไหลยอ้นที�เป็นต่อจาก
โรคหนงัแข็ง บางทีกลืนขา้วไม่ลงมนัจะติดอยูต่รงนี  (เอามือจบัที�คอหอย) จะอว้กก็ไม่อว้ก จะลงก็
ไม่ลง โอโ้ห ทรมานมากเลย ที�นี เวลาไปหาหมอเขาก็รักษาตามอาการ ถา้อาหารไม่ย่อยเขาก็ให้ยา
พวกอลามิลล์ พวกที�เป็นแบบเหมือนยาธาตุนํ าขาว เขาเอามาให้ช่วยย่อย กินมากไปมนัก็เลี�ยน  
เบื�อมากเลยกินยาพวกนี  แลว้ทีนี อาการที�เส้นเลือดตีบที�มนัไปรัด เขาก็ให้ยาขยายหลอดเลือด ให้ยา
มาตั งเกือบสิบเมด็สิบตวั เราก็กินยาอยูป่ระมาณ 7 ปี 7 ปีนี�กินทุกวนั วนัละเกือบสิบเม็ด ทีนี อาการที�
ตามมา คือตาก็จะบอด ตาพร่ามวั ประสาทก็จะเริ�มเสื�อม เพราะวา่เขาบอกวา่มนัจะเกิดจากอลามิลล์นี� 
มนัจะมีตวัหนึ�งที�ไปทาํลายสมอง คนที�กินยาธาตุนํ าขาว ธาตุนํ าแดงนี�มนัจะมีส่วนเลยนะคะ มนัจะ
ทาํลายสมอง ยาแอสไพรินขยายหลอดเลือดมนัจะไปกดักระเพาะ แสบ ตื�นเช้ามาก็แสบทอ้ง นี�คือ
อาการที�ตามมาจากการกินยาของหมอ  

หมอบอกตอ้งกินตลอดชีวิต แล้วมนัจะตายไหมเนี�ยจะกินตลอดชีวิตได้ยงัไง ปลายนิ ว
เลือดไปเลี ยงไม่ได้ มนัก็จะมีอาการหด อาการหดแล้วเล็บก็จะกุด แลว้ดูเหมือนคนเป็นโรคเรื อน 
เหมือนคนเป็นโรคอะไรที�สังคมรังเกียจแต่ที�จริงก็ไม่ใช่ค่ะ ถามหมอแลว้หมอบอกว่า ไม่ไดเ้ป็นหรอก 
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มนัเป็นอาการของโรคหนังแข็ง เขาก็รักษาตามอาการ ทีนี ก็รักษามาตั ง 7 ปี มนัก็ไม่หาย  
คุณกลืนขา้วไม่ลงก็หาวิธีการให้ระบายคลายให้ แก้ลดกรดลดอะไรไปเรื�อย ๆ ไม่มีใครหายเลย 
เหรอหมอ หาย แต่หายไปจากโลกนี  อา้ว อยา่งนี แลว้จะกินไปทาํไม ไม่เอาดีกว่า อยา่งนั นแสดงว่า
ตายใช่ไหมนี�ถ้าไม่กิน มนัต้องกินนะป้า กินไปตลอดเลยนะ ก็เลย เอาไวใ้นใจว่าเออฉันไม่กิน 
แลว้หล่ะ ตดัสินตั งแต่วนันั น ตดัสินใจแลว้ไม่กินแน่ ๆ กลบัมาบา้นพอรู้มนัไม่หายก็ทิ งยาไปหมดเลย 
ที�จริงตอนนั นก็กินมงัสวิรัติแลว้นะ ปฏิบติัธรรมแลว้ หลายคนก็วิเคราะห์วา่เห็นไหมล่ะอาจารยกิ์น
เจเดี�ยวก็ตายหรอก เห็นไหมก็เป็นโรคอย่างนั นอย่างนี  เดี�ยวก็กลายเป็นผีไปจริง ๆ หรอก ตอนนี ยงั
กบัผีเดินได้ ต่อไปจะกลายเป็นผีจริง ๆ นะ คอยดู ไอ้เราก็มั�นใจว่า เออ กินมงัสวิรัตินี�แหละ แต่
ก่อนที�จะเลิกจริง ๆ ก็บอกหมออีกคนหนึ� งนะ วนัหลงัมา คราวต่อไปก็มีหมอใหม่ ๆ ค่ะ มา ก็เลย
ถามว่า คุณหมอคะกินมงัสวิรัติไปเรื� อย ๆ นี�มนัจะเป็นยงัไงไหม โอ๊ย มนัก็ดีล่ะสิ คุณป้าฉันก็กิน 
หมอเองก็กินอยูน่ะ กินไปเลย มนัจะช่วยโรคนี ไดเ้ยอะ คนที�กินเนื ออยูนี่�มนัจะเป็นอาหารของพงัผืด 
คนที�กินเนื ออยู่นี�มนัจะทาํให้พงัผืดขยายพรึบพรับพรึบพรับเร็วขึ น เมื�อมีอาการเป็นหนังแข็ง  
หนา้ผอม ตวัตอบไปหมดแลว้นี�ประมาณ 4 เดือน มนัก็จะตายเลย ตายจากอะไร ตายจากที�พงัผืดไป
รัดมดลูก รัดหลอดอาหาร รัดหวัใจ รัดตบั รัดปอด รัดไป รัดไป หายใจไม่ออก นั�นก็คือตาย ที�ดิฉัน
ไม่เป็นอยา่งนั น ไม่ตายไวเหมือนพวกนั<นก็เพราะทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ปฏิบัติธรรมส่วนหนึ�งก็
จิตใจก็ผ่อนคลาย มันไม่ยึด เส้นมันก็เลยไม่ยึดมาก อนันี ก็มีส่วนนะคะ แลว้ทีนี ก็เลยมั�นใจว่า เออ  
ไม่ตอ้งกินยาหมอล่ะ กลบัมากินมงัสวิรัติคือไม่กินเนื อสัตวค์่ะ หมายถึงวา่กินอนันี มาเรื�อย ๆ จนมา
หลายปี ก็กลบัไปตรวจใหม่ หมอนดั บอกหมอวา่ที�หายเพราะทานมงัสวิรัติ เขาก็เลยสนใจเขาก็บอก
วา่ เออ วนัหลงัจะใหม้าเป็นวทิยากรบา้ง  

ที�บอกว่ามนัหลายโรค ดิฉันมีเป็นภูมิแพ ้นํ าเหลืองเสีย ฝีหนองพุพอง เวียนหัวหน้ามืด 
ความดนัตํ�าขึ น ๆ ลง ๆ ตวัตํ�าจะประมาณ 40-45 ตํ�ามากเลยนะคะ แต่ปัจจุบนันี  110-90 แล้วค่ะ 
มดลูกหยอ่น เป็นขี กลากขี เกลื อน ติดเชื อง่าย ไปเหยียบที�เฉอะแฉะนี�ไม่ถึง 2-3 ชั�วโมง จะเปื� อยเป็น
นํ ากดัเทา้ เป็นแผลแดง ๆ ลึกลงไปเลยค่ะ ทุกง่ามนิ ว เป็นง่ายมากเลย สายตายาว สายตาทั งสั นทั งยาว 
หูตึง ฟันผุ โลหิตจาง มนัก็เป็นไปเรื�อย เพราะไปหาหมอ เงินหมดไปไม่รู้กี�แสน แลว้ก็โรคซึมเศร้า 
โรคเครียด สุดท้าย โรคหัวใจ หมอตรวจพบว่าเป็นกล้ามเนื อหัวใจตาย เป็นแผลเป็น หัวใจเต้น 
ไม่ค่อยปกติเลยค่ะ จนถึงปัจจุบนันี  แต่ก็ดีขึ นเกือบจะหายเป็นปกติแลว้  

แสบตั งแต่หัวเลยนะ เจ็บเวียนหัว มนัจะหน้ามืดแลว้ก็มนัจะแสบจี�ด ๆ ไปที�หัว แสบหู
แสบตา แสบปาก ปากพอง ร้อนใน แสบคอ เห็นไหม มนัจะไล่มาเรื�อย ๆ เลย แสบหนา้อก จุก แน่น 
กลืนขา้วไม่ลง แสบทอ้ง แสบเป็นเริมเป็นโรคงูสวดัใตส้ะดือ ใตล้งไปจากตรงนั นก็เป็นค่ะ เป็นคนั
จนไม่กล้าจะเกาเลยค่ะมนัน่าอายมากเลย คนัแถวช่องคลอดแถวตรงนั นค่ะ มนัจะคนัมากเลย  
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มนัแพอ้ะไรก็ไม่รู้ มนัแพม้าก ๆ เลย คนัแลว้ก็เจบ็ไปตามน่อง เจบ็ตามหวัเข่า เห็นไหมมนัไล่มาหมด
เลย แสบมากเลย ไปจนถึงปลายนิ ว เหมือนกับมีเข็มแทง จี�ด ๆ แล้วก็มีอยู่ปีหนึ� งที�มนัเป็นฝีที� 
นิ วมือ เป็นฝีมนัจะปวด ปวดมากเลย นอนร้องไหเ้ลยนะ คนแก่อาย ุ40-50 มาร้องไห้เพราะปวดนี�มนั
ไม่ค่อยมีนะ แต่มนั มนัปวดมากมนัก็จะอย่างนั นค่ะ มนัตอ้งร้องตอ้งโอดโอย เป็นฝีร้อยหัว อีสาน
เขาเรียกว่าเป็นผ ํ�าค่ะ เป็นผ ํ�านี�ปวดมากกว่าฝีธรรมดา มนัจะปวดที�ปลายนิ วและมนัจะเป็นหนอง  
เป็นหนองออกมา เขาจะเอาตน้กวาวเครือหรืออะไรนี�แหละมาตาํพอก บางทีก็ใชใ้บมะลิ ดอกมะลิ
กบัขา้วสาร มาตาํแลว้ก็มาพอก แลว้ก็หาอะไรมาพนั ๆ เขา้ มนัก็ช่วยไดบ้า้งแต่มนัก็คงจะวิบากเรา
มนัหนกัหนาค่ะ มนัก็แค่นี มนัก็คงไม่ระคายเคือง เพราะวา่เขาเป็นตวัแสบมาก เขาก็เลยร่ายบทต่อไป 
เป็นต่อไปอีก นิ วสองสามนิ วที�เห็นกุด ๆ อยูต่รงนี มนัคือเกิดจากฝีพุพอง ขา้งในมนัร้อนมาก นิ วเทา้
ก็เหมือนกนัค่ะ เป็นอยู่แต่ว่าไม่มากเท่านิ วมือ นิ วมือนี�มนัจะเป็นจนเล็บหลุด เล็บหลุดเกิดจากฝี  
เป็นหนองแลว้ก็มนัจะหลุดไป อนันี  เหตุการณ์ทั งหลายทั งหมดนี มนัจะเป็นอยูเ่กือบ 25 ปี แลว้เริ�ม
รักษาอยา่งไรนะคะ มาดูประเด็นต่อไป  

เรารักษามาเรื�อย ๆ ตามวธีิการของหมอ อนันั นก็ตดัรอบไปวา่เลิกแลว้ 7 ปี ก็เลิกรักษาตาม
วิธีการของหมอ ก็มาทานมังสวิรัติ เลิกเนื<อสัตว์ทุกประเภท เราจะกินเจกินมังสวิรัติมาประมาณ  
28 ปีแล้วค่ะ หลังจากได้พบอาจารย์หมอเขียวนะคะ ตอนหลัง ๆ มาก็ไปรู้จักท่าน ก็ไปปฏิบัติธรรม
ด้วยกัน แล้วก็ทําตามขั<นตอนที�ท่านแนะนําค่ะ ทาํมา 5 ปี ก่อนที�จะมาอยูที่�นี�ค่ะ ก็อยูว่ดั ก็ปฏิบติัธรรม
ไปเรื�อย ๆ ก็ทานอาหารตามลาํดบัแบบที�อาจารยห์มอบอก คือ จะเริ�มที�ผลไม ้ผกั กินอาหารจืด ๆ 
อะไรพวกนี  ทาํมา 5 ปีแล้วค่ะ อาการต่าง ๆ จาก 15 โรคก็ค่อย ๆ ดีขึ<น ดีขึ<นจริง ๆ เลยนะ จากสายตา
ที�มันไม่ค่อยปกติ มันก็อ่านหนังสือได้กลางคืนภูมิแพ้ที�มันเป็นนํ<ากัดเท้าก็ไม่ค่อยเป็นแล้วค่ะตอนนี< 
ที�ลุกขึ นแลว้เวียนหัว หน้ามืด แสบตามหัวตามอะไรนี� ไม่มี ตื�นขึ<นก็สดชื�นโรคความดันตํ�า ปรากฏ
ว่าปีที�แล้วตรวจล่าสุด ก็เป็น 90 กับ 85 ประมาณนี<ค่ะ มันจะดีขึ<นอย่างมากเลยมดลูกก็กระชับขึ<น 
มันจะไม่หย่อน เพราะว่าทาํท่าผีเสื อขยบัปีก สายตาก็ดีขึ<น หูก็ดีขึ<นไม่ตึง จากการหยอดหูด้วย 
ยานํ<าสกัดย่านาง ฟันผุก็ใช้ยาสีฟันผงถ่านกับดินสอพอง ที�เราทาํนี  เดี zยวนี<ฟันดีขึ <นแล้วค่ะ  
เคี<ยวอาหารได้สบาย ๆ  

โลหิตจางก็กลับขึ<นมาเป็นสภาพปกติ ค่าของเลือดก็ดีขึ<นแล้ว เกร็ดเลือดก็สูงขึ<น ไปอยู่ 
ที�ไหนก็ทํางานศูนย์บาทเดีzยวนี<ก็ไม่ต้องใช้เงินอะไรมาก ก็เก็บผักเก็บอะไรกิน ปลูกกันกินแถวนี<ค่ะ 
อยู่วดักก็นิกบัส่วนกลางแล้วปฏิบัติธรรม กไ็ม่ต้องใช้เงิน ภูมิใจมากกับความจนที�เงินเดือนศูนย์บาท 
จากเงินเดือนครั งสุดทา้ยสองหมื�นแปดพนักว่าบาท ไม่ได้เสียดายเลย ไม่เสียใจเลยที�ลาออก 
เพราะว่าขา้งนอกนั นเป็นชีวิตที�มนัศูนยเ์ปล่า เสียเวลา หลงทางเสียเวลา หลงติดยาเสียอนาคต  
แต่อนันี เรามาถูกทางแล้วคิดว่าอนันี คือแค่ประเด็นแรกคือปัญหาเรื� องพนัธุกรรม แต่ที�เป็น 
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หลาย ๆ โรคนี  มนัมีสาเหตุมากกว่านั นอีกค่ะ ขอเล่าต่ออีกนิดหนึ� งนะคะ สาเหตุจริง ๆ มนัจะมีอยู ่ 
3 อย่าง คือหนึ�งพนัธุกรรม เราก็ยอมรับล่ะวา่พ่อแม่เราพาเป็นอยา่งนั น แลว้เราก็เป็นคนโชคดีของ
หนึ� งลา้นนั น ก็รับมา เราไม่ถือว่าโชคร้าย เราไม่นอ้ยใจเลย ทีนี<สาเหตุอันที�สองเกิดจากพฤติกรรม
นิสัยที�ไม่ค่อยดีของเรา ดื�มนํ านอ้ย ทอ้งผกู ถ่ายไม่ค่อยออก นอนดึก นอนดึกนี�เป็นปัญหามาก ๆ เลย 
ชอบทาํงาน อะไรไม่เสร็จไม่ยอม แกปั้ญหาไม่ไดก้็ไม่นอน เป็นคนรักหนา้ รักดี นี�ล่ะโรคหนึ�งของ
คนมนัจะตายเอา รักหนา้รักดีนี�คือโลกธรรมอนัหนึ�งที�ดิฉนัอยากจะบอกพวกเรา ไม่นึกถึงตวัเองเลย 
แลว้อีกอยา่งหนึ�งก็คือ เป็นคนที�ทาํอะไรก็ตอ้งดีแบบนี มนัก็เลย ยึดดี ยึดมากเลย พฤติกรรมที�สามที�
ทาํให้เป็นโรคอย่างนี ทาํให้เล็บกุดมือดว้นอย่างนี เพราะว่า เหตุการณ์ก็คือเป็นวิบากกรรม พูดใน 
เชิงธรรมะนะคะ อนันี คือสาเหตุที�เป็นโรคทั<งหลายทั<งสิบห้าโรคนี�เพราะวิบากกรรม ดิฉันจาํไดพ้อ
เล็บมนัจะกุดอย่างนี ก็เลยนึกถึงทนัทีเลย ว่าเป็นคนที�ทาํบาปขึ นเหมือนอาจารยห์มอค่ะ เป็นเด็ก ๆ  
นี�ขยนั เป็นคนที�อยู่ในบา้นแลว้ชอบทาํมาหากิน เวลาว่างก็ไปขุดหอย ไปช้อนกุง้ ไปช้อนตั�กแตน 
ไปหาเขียดหากบก็เก่ง ปกติจะเป็นคนใจดีชอบรับใช ้เป็นครูก็ใจดีกบัเด็ก ๆ ค่ะ แลว้ตรงนี มนัก็ซ้อน
เหมือนกนั เพราะวา่มนัมี เค้าเรียกว่าเป็นโลกธรรมค่ะ ติดลาภยศสรรเสริญ ไม่ชอบให้ใครมาตําหนิ 
ใครที�ว่าเป็นอย่างนั<นอย่างนี<จะไม่รับ รับไม่ได้ ฉันต้องดีฉันต้องสวย แต่ก่อนนี ตอนเป็นสาว 
เป็นนักเรียนก็ไม่ได้มือแบบนี นะคะ เป็นนักเรียนก็เป็นนักร้อง เป็นสาวสวยเสียงดีนะคะ 
ไม่ใช่ธรรมดานะเนี�ย แต่เดี�ยวนี มนัหมดสภาพไปแลว้เพราะวา่โรคอนันี มนัรุมลอ้ม อาการล่าสุดนี<ก็
คือก็ยังมีอาการร้อนเย็นพันกันอยู่ รู้จกักบัอาจารยห์มอเขียวก็รักษาโดยวิธีตามนี ล่ะค่ะ คือ ดื�มนํ<า
สมุนไพรฤทธิtเย็นสด แต่ว่าจากที�ตัวเองเป็นโรคร้อนเกินแล้วหมอว่ามันร้อนเย็นพันกัน มันตีกลับ
เป็นเยน็ ร้อนตีกลบัเป็นเยน็ เยน็ตีกลบัเป็นร้อน ทาํไมมนัตอ้งตีกลบัดว้ยล่ะ ร้อนก็วา่ร้อนไปสิทาํไม
ตอ้งเป็นอย่างนี ดว้ย ไม่เขา้ใจ วนอยูต่ ั ง 4-5 ปี ตื�นเช้าขึ นมาอากาศเยน็แลว้มือมนัจะเขียว เพราะว่า
หลอดเลือดมนัจะตีบมนัจะไปรัด พงัผืดมนัก็ยงัมีอยูน่ะ พูดไปแลว้มนัทรงตัวอยู่ได้เพราะว่าเรากิน
อาหารแบบนี< จริง ๆ แล้วนี�มันจะยืดหยุ่นมากขึ<นเลย มันก็ไม่แข็งแล้ว ถา้มีใครเป็นแบบนี ก็แนะนาํ
อย่างนี ไดเ้ลย เพราะว่าบอกเขาเลยว่าให้ทานแบบนี แลว้ก็ไม่ตอ้งทานเนื อสัตว ์ถา้ทานเนื อสัตวนี์� 
ไม่ถึง 5-6 เดือน เคยมีหลกัฐานยืนยนัเพราะว่าหลายคนมาทกั คนปฏิบติัธรรมด้วยกนัอยู่กลุ่ม
เดียวกนันี� เขาบอกว่า อยู่บา้นฉันเป็น 4 เดือน เขาตายไปหมดแล้วเด้อ ผูน้ั �นก็ตาย ผูนี้�ก็ตาย  
ผูนี้�ก็ตาย เอา้ อาจารยสิ์บ่ตาย อยากให้ฉันตายหรือไง ทาํไมตอ้งถามอย่างนี บ่แม่นทาํไมถึงอยู่ได ้
ทาํไมถึงไม่ตาย ก็เล่าให้เขาฟังวา่เพราะว่าฉันไม่กินเนื<อสัตว์ ฉันถือศีล ฉันปฏิบัติธรรม ที�สําคญัคือ 
ขอ้หนึ� ง จําไว้นะคะ ข้อหนึ�งนี�คือเราจะต้องไม่เบียดเบียนใคร ไม่เบียดเบียนสัตว์ ไม่เบียดเบียน
แม้กระทั�งคนข้างเคียง เป็นแม่บ้านก็อย่าเบียดเบียนนํ าใจสามี เขาออกไปนอกบา้นก็อย่าไป ฮึ�ม  
ไปหาคนนั นล่ะมั งนี�  ตอ้งนัดกนัแน่ ๆ เลย แน่ ๆ เลย ตอ้งตามไปดูซะแล้ว คิดไปคิดมาพลงับาป 
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พลงัที�เราคิดกบัเขาไม่ดีนั�น มนัจะผลกัให้เขาเป็นจริง ๆ นะ อย่าไปคิดไม่ดีกบัเขาอย่างนั น เขาไป 
หาเงิน คิดอยา่งนี  เขาไปทาํมาหากิน เขาไปช่วยหาเงินมาให้เรา ตอ้งคิดในแง่ที�ดี กลบัมาก็ไม่ตอ้งไป
ทะเลาะเบาะแวง้ ยิ มรับไปเลย อยา่งนี แลว้ครอบครัวก็จะเป็นสุข นี�คือการปฏิบัติธรรมมีส่วนช่วยใน
การรักษาโรคได้อย่างดี จากคําพูดที�อาจารย์หมอบอกว่า ปฏิบัติธรรมถือศีล ศีลก็จะนําสุขมาให้ 
เพราะฉะนั นมาในนี<แล้วก็ได้ทั<งอาหารกายอาหารใจรีบทําดีให้ต่อเนื�อง แล้วความสุขนั<นจะพา
ให้ท่านหายโรค ความสุขจากการได้กินอาหารแบบนี< สุขทั<งกายทั<งใจ ศีลนั�นแหละจะคุ้มครองท่าน 
ศีลก็คือตั งขอ้ห้ามสําหรับตวัเองก็ทาํตามให้ไดก้็แลว้ฉะนั นอยากจะขอฝากสุดทา้ยวา่ การพึ�งตนค่ะ
เป็นคําตอบ เป็นอะไรก็ตามไม่ต้องหาหมอหรอก หมอไม่สําคัญสําหรับฉันเสียแล้ว เพราะฉันเป็น
หมอให้ตัวเอง หมอที�เก่งที�สุดอยู่นี� ฉันนี�” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษา 1.3 ภาคผนวก ก.) 

 

 
ภาพที� 46 คุณสุนนัทา เพียวไพบูลย ์ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 9 มีนาคม 2555  
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2555, มีนาคม 9) 

 
“ดิฉันชื�อ นางสุนันทา เพียวไพบูลย์ มีอาชีพค้าขายค่ะ ทาํให้เวลาทานหรือเวลานอน 

ไม่ค่อยตรงเวลา และยงัดื�มกาแฟเป็นหลักแทนขา้วเลยค่ะ ซึ� งในบางครั งขายดีจนไม่ไดกิ้นขา้วเช้า 
รวมมาทานเป็นมื อเที�ยงและมื อเยน็ทีเดียวค่ะ และการคา้ขายมีเรื�องให้เครียดเป็นประจํา เครียดทั งวนั
ทั งเดือนและทั งปีจนกลายเป็นความเครียดสะสม พอเหนื�อยจากงานก็ดื�มกาแฟช่วย ปวดหัวเป็นไข้ 
ก็ทานยาแก้ปวด ทาํแบบนี ตลอดเวลาที�ผ่านมาอยู่หลายปี ถึงได้รู้ว่าเรากินกาแฟกบัยาแก้ปวด 
กดอาการไวต้ลอด เพื�อไม่ให้ตวัเองป่วยเพราะมีงานเยอะ จนเริ�มป่วยค่ะ ซึ� งเริ�มจากมีอาการคนั 
ตรงขาบริเวณหน้าแข้ง เกาได้หน่อยเดียวมีเลือดออกซิบ ๆ แล้วก็ปิดพลาสเตอร์ไวนึ้กว่าจะหาย  
พอตกเยน็แกะเปิดดูแผล แผลไดข้ยายใหญ่ขึ นเท่าแผน่พลาสเตอร์ เป็นแผลเปื� อย ๆ ก็เลยไปพบคุณหมอ 
คุณหมอคนที� 1 ไม่หาย ก็ไปพบคุณหมอคนที� 2 พอไม่หาย ก็เปลี�ยน ตระเวนรักษากับคุณหมอตาม
คลินิกเป็นอยู่เวลา 3 เดือน จนพี�ที�รู้จกักนัมาเห็นแผลเขา้ ก็บอกว่าไม่ไหวแลว้น้อง ไม่น่าจะรักษา 
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กบัคุณหมอตามคลินิกต่อ บอกให้เราไปรักษากบัคุณหมอเขียวแทน คุณหมอเขียวตอ้งช่วยได้  
ซึ� งตอนนั นก็บอกพี�ท่านนี ไปว่าจะไปดีเหรอ เสียดายเงินเพราะงานกาํลงัเยอะ พี�ท่านนี ก็ถามขึ นว่า 
เออ “น้องจะเอาเงินหรือเอาชีวิต” เพราะพี�เขากลวัว่าแผลเราจะเน่าแลว้ตอ้งตดัขาทิ ง เลยตดัสินใจ  
ไปก็ไป 

พอเขา้ค่ายไดฟั้งคุณหมอเขียวบรรยายก็ทําตามทุกอย่างทั<ง 9 เม็ดที�คุณหมอสอน พอถึง
ก่อนวนัสุดทา้ยของค่าย (วนัที� 6 ของการเขา้ค่าย) ไดท้ํากัวซา พอเช้าวนัรุ่งขึ นมีตุ่มเม็ดขึ นเต็มตวั 
และหน้าก็บวม พี�แหงว (พี�จิตอาสา) ก็เลยพาไปพบคุณหมอเขียว คุณหมอเขียวเห็นแล้วก็ยิ ม  
แลว้บอกกบัพี�วา่  

“คุณโชคดี” “มนัปะทุออกมาขา้งนอกใหเ้ราเห็นนี�จะรักษาง่าย ไม่เป็นไรหรอก” 
“คุณนะมีบุญนะ ถา้มนัไม่ปะทุออกมาใหเ้ราเห็น หลบอยูแ่ต่ขา้งใน มนัจะเอาคุณตายเลย” 
พอได้ยนิคุณหมอพูดอย่างนี< พี�หายกลวัเลยนะ ทีนี พอกลบัไปถึงบา้นตุ่มเมด็ก็ยิ�งขึ นขึ นจน

ทุกรูขุมขนทั งตวัมีแต่ผื�นเต็มไปหมด ถึงจะตกใจนิด ๆ แต่พี�ก็ฟังคําที�คุณหมอเขียวบอกกับพี� ก็เชื�อมั�น
และศรัทธาด้วย กเ็ลยบอกกบัตัวเองว่า เราต้องไม่เป็นอะไร แต่นอ้ง ๆ ที�บา้น ทนเห็นอาการพี�แบบนี 
ไม่ได ้พยายามจะพาพี�ไปโรงพยาบาล จนตอ้งหาอุบายที�จะบอกกบันอ้ง ๆ เพื�อไม่ให้พวกเขาเสียใจ 
เพราะว่าเขาก็ห่วงเรา พี�บอกกบัน้อง ๆ ว่า ขอเวลา 5 วนั ที�จะรักษาด้วยสูตรของคุณหมอเขียว  
ถา้ไม่ยบุหรือไม่เบาลง ก็จะไปหาคุณหมอที�โรงพยาบาล แลว้พี�ก็ทํายา 9 เม็ดเต็มที�เลย ทั<งแช่ตัว อบ 
เช็ด และใช้นํ<าปัสสาวะทาตัวด้วย ที�หัวใช้ผ้าชุบนํ<าย่านางโพกไว้ พอแห้งก็ชุบนํ<ามาโพกใหม่  
จน 5 วัน ยุบจริง ๆ จนนอ้งชายบอกวา่ “ไม่น่าเชื�อวา่ไม่ไดกิ้นยาสักเม็ดแลว้จะยุบได”้ เพราะอาการ
ของพี�เหมือนธาตุแตก เป็นเหมือนศพเดินไดเ้ลยค่ะเขาจึงคิดไม่ออกว่าจะหายไดย้งัไงหากไม่ไปรักษา
กบัคุณหมอที�โรงพยาบาล ตัวพี�เองจิตวิญญาณก็หวั�นไหวบ้างเหมือนกันนะคะ เพียงแต่ได้ธรรมะ 
ซึ�งเป็นยาเม็ดที� 8 ของคุณหมอเขียว จนต้องรวบรวมตั<งสติ รวมจิตวญิญาณทั<งหมด บอกกับตัวเองว่า 
เราต้องกล้า เราจะไม่กลัวตาย แล้วช่วงที�รักษาตัวพี�จะอยู่คนเดียวนะ เพราะน้อง ๆ งานยุ่งกัน  
พอไดเ้วลานอ้งถึงจะเอาอาหารมาให้ นอกนั นพี�ก็จะทาํตามยา 9 เม็ด ช่วงไหนจะแช่เทา้ ช่วงไหนจะ
แช่ทั งตวั พี�แหงวเห็นพี�เป็นเยอะ เลยแนะนําให้พี�แช่ทั<งตัว ซึ�งพี�ก็ใช้ย่านาง ใบบัวบก ใบเตย หรือ
อะไรที�หาได้เอามาให้น้องช่วยปั�นผสมกับนํ<า แล้วใส่ในอ่างเพื�อแช่ แช่เย็นแบบนี<อยู่ 2 วัน อาการ 
ก็ไม่ดีขึ<น ที�พี�ไม่ได้ต้ม เพราะพี�กลัวว่าความร้อนของนํ<าจะมากระทบกับความร้อนในตัวพี� แต่พอ 
แช่เยน็แลว้ไม่ดีขึ น เลยลองเอาไปตม้ดู ซึ� งนอ้งอีกคนก็หาเปลือกแค เปลือกหว้า หรือเปลือกไม้ฤทธิt
เย็นที�มีสรรพคุณฝาดมาให้ มีใส่เถาใบย่านางลงไปต้มด้วยค่ะ ส่วนใบก็เอาไปทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf
เยน็พี�ก็ตม้เองให้นํ าพออุ่น แค่วนัแรกที�ไดแ้ช่ รู้สึกไดเ้ลยค่ะว่าดี นํ าอุ่นพอกระทบถูกตวัเรา ก็เริ� ม
รู้สึกสบาย ร่างกายสบายขึ น แผลก็เริ�มแหง้ลง พี�เลยต้มนํ<าแช่ทุกวัน ต้มเอง รักษาเอง แล้วก็พิจารณา
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ดูตัวเองไป แค่ 5 วันเท่านั<นแผลยุบ แห้ง เหมือนปาฏิหาริย์เลย พอแผลหายก็หยุดแช่แต่ยงัต้ม 
นํ าสมุนไพรไวอ้าบอยู ่อาบนํ<าสมุนไพรมาจนถึงปัจจุบันนี<เลยค่ะ 

พี�คิดว่าการที�พี�รอดตายมาได้ เพราะใจสั�งค่ะ ใจสั�งว่าเราตายไม่ได้ เพราะมีภาระเยอะ  
และก็เชื�อเรื�องบุญกรรมว่าบุญกรรมมีจริง นึกถึงตอนที�มีอาการเยอะ ๆ ว่า ถ้าหากเรากลวัเราคง 
ไม่รอดแน่ ๆ ก็จะบอกกบัตวัเองวา่ ถ้าบุญกรรมมีจริงเรากจ็ะไม่ตาย หรือถ้าความตายมาอยู่ตรงหน้า 
เรากจ็ะไม่กลวั ถา้มนัถึงเวลาตายก็ใหต้ายไปเลย พี�มีขอกบันอ้งชายไวด้ว้ยวา่ หากไม่หายพี�จะขอตาย
แบบนี ดีกว่าไปตายกบัคุณหมอที�โรงพยาบาล แล้วก่อนนอนพี�จะนึกถึงพ่อ นึกถึงพ่อท่าน นึกถึง 
คุณหมอเขียว ขอบารมีขอความดีที�ท่านมีช่วยให้เรามีชีวิตอยู่ แล้วเราจะสร้างความดีเพิ�มขึ<น  
จะไม่ประมาท จะดูแลสุขภาพ แล้วก็เข้านอน พอตื�นเช้าขึ<นมา ไม่รู้พลังมาจากไหน ทําให้เราดีขึ<น 
ลุกเดินออกกําลังกายเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลย ทั<ง ๆ ที�ยังมีแผลเต็มตัวนะ เหมือนมีใครเอาพลงัมา
เพิ�มให้ จากเมื�อวานที�ยงัป่วยหนัก มาวนันี เราไม่เหมือนคนป่วยแบบเมื�อวานนี เลย ก็ตอนที�พี�ฟัง 
คุณหมอเขียวสอน พี�เขา้ใจทุกอยา่งเลย เขา้ใจวา่บุญกบักรรมนี�จะทาํให้เรามีชีวิตรอดได ้5 อาทิตย์นี< 
ทาํให้พี�เปลี�ยนไปเลย 

สุดทา้ยนี  อยากจะฝากถึงทุก ๆ คนว่า คนทุกคนรักเงินแล้วก็หลงงาน แต่ตอ้งไม่ลืมดูแล
สุขภาพตวัเอง สุขภาพสําคญัที�สุด สําคญักวา่เงินนะคะ บุญกรรมก็มีจริง ขอให้ทุกคนอยา่ประมาท 
ตอ้งทาํบุญ ทาํจิตใจใหดี้ค่ะ”  

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษา 1.4 ภาคผนวก ก.) 

 

 
ภาพที� 47 พอ่แดงและแม่อุ ๊ใหส้ัมภาษณ์เมื�อปี 2556  
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม, ภาพถ่าย. 2556) 

“สาเหตุที�มาแพทยท์างเลือก เพราะวา่ไม่แน่ใจวา่พ่อแดงเขาจะมีชีวิตอยูน่านไหม โดยตวั
ดิฉันเองก็ขวนขวายที�จะหาความรู้ตรงนี ที�จะมาดูแลพ่อแดง แต่จุดที�สําคญัที�สุดก็คือเศรษฐกิจ 
เพราะวา่ถา้ค่ารักษาเกี�ยวกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนัค่าใชจ่้ายมนัสูงมาก อาทิตยห์นึ�งอยา่งนอ้ยก็ 3,500 บาท 



401 
 

ทีนี เมื�อมาศึกษาเรื�องเกี�ยวกบัแพทยท์างเลือกแลว้ ก็รู้ว่าสิ�งที�พ่อแดงเป็นจริง ๆ นั น ก็คือ
การใชร่้างกายที�วา่ทาํงานมากเกินไปจนลืมดูแลตวัเอง แลว้ตวัดิฉนัเองก็คิดวา่แพทยท์างเลือกก็เป็น
ทางออกทางหนึ� ง เมื�อมาศึกษาจริง ๆ ก็พบว่าพ่อแดงก็เป็นอย่างที�ว่านั นคือเรื�องการบริโภคอาหาร 
ซึ� งเมื�อเราศึกษาในแพทยแ์ผนปัจจุบนัจะพบวา่เขาจะใหกิ้นเนื อนมไข่ แต่วา่แพทยท์างเลือกนั นไม่ใช่  
เพราะแพทยท์างเลือกจะให้กินอาหารที�ร่างกายตอ้งการเพียงพอ แล้วก็ไม่สั�งสมพิษ อาการก็คือ 
เส้นเลือดแตกที�กา้นสมอง คุณหมอแผนปัจจุบนัระบุวา่ จะมีอายุอยูไ่ดแ้ค่ 3 วนั ถา้ไม่ผา่ตดัก็คนไขก้็
จะเสียชีวิต แล้วดิฉันก็กาํลงัลงัเลใจอยู่ หมอเขาบอกว่าลองยานี ไหมที�จะละลายลิ�มเลือด แต่ก็ 
ไม่แน่ใจเพราะวา่เป็นยาตวัใหม่ เมื�อปี 2549 ดิฉนัก็เลือกอยา่งหลงั ไม่ผา่ แต่ใชว้ิธีกระตุน้ความรู้สึก
ของพอ่แดงโดยใชด้นตรีบาํบดัทาํใหชี้วติที�วา่ 3 วนันั นก็ยดืมาไดต้ั งแต่ 49 ถึง 50 วนั อาจารยอุ์๊ไดไ้ป
เขา้ค่ายที�ดอนตาลเมื�อตุลาคม 2550 แล้วนาํเรื�องอาหารค่ะ อนัดบัแรกก็คือปรับเรื�องอาหารก่อน
เพราะว่าอาหารของคุณหมอเขียวนั นเป็นอาหารธรรมชาติที�อยู่ใกลที้�สุด มีประโยชน์สูงสุดแลว้ก็
ประหยดัสุด เอามาใช้ ก็ปรับอาหารของพ่อแดงแล้วก็ใช้นํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ใช้การโยคะ  
ใชก้ารดีท็อกซ์ การกดจุด การแช่ การพอก ระยะแรกนี การประคบนั นเราใชเ้ยอะ แลว้ก็ที�สําคญัคือ
ใชธ้รรมะ ธรรมะนี�ไม่ใช่ใชก้บัตวัพอ่แดง แต่วา่ใชก้บัตวัดิฉนัเองที�ทาํใจไม่ได ้ที�ทาํใจไม่ไดเ้พราะวา่
จะตอ้งดูแลพอ่แดงแลว้ก็จะตอ้งใชเ้งินมาก จนกระทั�งดิฉนัทอ้แทม้าก โทรไปบอกลูกสาววา่คุณแม่นี�
ตดัสินใจว่าจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะ ลูกสาวดิฉันจึงบอกดิฉันว่า อนาคตของลูกอยู่ที�คุณแม่คนเดียว 
ประโยคนี เองทาํให้ดิฉันนั นสู้ค่ะ ก่อนที�จะพบค่ายหมอเขียวนี� ดิฉันท้อแท้มากค่ะ คุณหมอพูด
ประโยคหนึ�งที�ดิฉันถือว่าเป็นประโยคทองของดิฉันตอนนี< คือ “อย่าหวงัเกนิกว่าฤทธิtแรงที�เราทําได้จริง” 
เวลาดิฉันจะทาํอะไรดิฉันคิดถึงตรงนี<แล้วก็คิดถึงที�คุณหมอว่า “โรคจะหายหรือไม่หายนั<นอยู่ที�
วิบากกรรม” ดิฉันเอามาปรับใจตัวเองไม่ได้ปรับใจคนไข้เลย เพราะว่าไม่อย่างนั นคือตวัเองจะ 
ไม่มีแรงสู้ตรงนี  ก็เริ�มใช้ธรรมะมาปฏิบติัแลว้ก็มาบอกต่อ แต่ของพ่อแดงนี�เขาวางแลว้ แต่ว่าคนที� 
ไม่วางนี�คือตวัดิฉนัก็พยายามทาํใหดี้ที�สุด ในขอ้รู้พกัรู้เพียรเราก็ทาํ เมื�อก่อนคือดิฉนัจะทาํงานตลอดเลย 
คือหวงัว่าทุกสิ� งจะตอ้งหายจะตอ้งหายแต่ว่าจริง ๆ มนัไม่ใช่ แล้วก็ศึกษาขอ้มูลนี เจาะลึกเลยค่ะ  
แต่ว่าสิ�งที�ได้ประโยชน์ของหมอเขียวก็คือการโยคะ กดจุด กายบริหาร ตรงนี จะช่วยตวัดิฉันเองกบั
พ่อแดงไดม้าก เราจะกดจุดแลว้ก็นวด นวดให้แลว้ก็ใชก้ายภาพบาํบดัดว้ยค่ะ ตอนนี เรายงัใชแ้ต่ว่า
ตอนเชา้จะเป็นการฝึกใหพ้อ่แดงไดเ้ดินค่ะ แลว้ก็ที�สาํคญัก็คือลูกสาวส่งเทปธรรมะมาให้ ทุกครั งที�นั�ง
อยูด่ว้ยกนั เราก็จะเปิดเทปธรรมะแลว้ก็ทาํให้รู้สึกวา่ ไอ้ที�เราโลภมาก ๆ นั<นเราวางเรื�อย ๆ วางเรื�อย ๆ 
วางเรื�อย ๆ แล้วทําให้เห็นสัจธรรมที�ว่าชีวิตเราแค่นี<เอง เราไม่ต้องการอะไรมาก แต่ในบั<นปลายของ
ตัวดิฉันคิดว่าก่อนที�จะตาย ก่อนที�จะวางร่าง จะทาํประโยชน์ให้แผ่นดินเหมือนกบัที�พ่อหลวงให้ค่ะ 
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ที�สําคญัคือทาํตวัอย่างให้เห็น แต่บางคนเขาก็มองว่าเรานี� เพี ยนค่ะ เขาก็มองว่าเพี ยน  
เขาว่าอะไรบา้งที�กินแต่ผกัอย่างเดียวอย่างดีก็มีปลา พวกหมูไก่พวกนี ไม่ได้ทานตั งแต่ปี 2550  
เห็นพฒันาการของพ่อแดงจากเดิมคือ จากที�นอน แลว้ก็ลุกนั�งไม่ได ้ฝึกนั�งให้ได ้แลว้ก็ฝึกยืนให้ได ้
ฝึกเดิน อาศยัการพยุง ตอ้งอาศยัการจบัดา้นหลงั เพราะว่าในลกัษณะของคนไขที้�เป็นเส้นเลือดใน
สมองแตกแลว้ มนัจะมีการซึม เมื�อก่อนพ่อแดงเดินไดต้ลอด แต่วา่พอช่วงระยะเวลาหนึ�งก็คือมนัมี
การซึมที�จุดเดิม ทาํให้กลา้มเนื ออ่อนแรง แต่วา่ดิฉันก็เริ�มตน้ใหม่ไม่เคยทอ้ ก็รู้ว่าสาเหตุโรคนี เป็น
แบบนี  แต่ว่าดีกว่าที�เราไม่พยายามเลย สิ� งที�พฒันามากก็คือการพูดฝึกร้องเพลง เพลงดนตรีไทย  
ก็เลยรู้สึกว่าตวันี จะเป็นตวัที�ทาํให้เรามีความสดชื�น ความจาํเริ�มดีขึ น แลว้ก็ที�สําคญัก็คือจากที�บอก
อาจารยว์า่ เรามีการโยคะ แช่มือแช่เทา้ ขาที�วา่เคยเกร็ง กลา้มเนื อขาก็เขา้สู่ภาวะปกติ มือที�เคยเกร็งก็
ดีขึ น โยคะมีส่วนช่วยไดม้าก แปรงฟัน โกนหนวด แลว้ก็แต่งตวัเอง พบัผา้ช่วยเช็ดโต๊ะ ช่วยไปเอา
อาหารมาแลว้ก็ช่วยเปลี�ยนวาลว์ถงัแก๊สใหค้่ะ แลว้อยา่งก๊อกนํ า พวกก๊อกนํ าที�ใส่วงแหวนนี� พ่อแดง
จะช่วยทาํให ้เพราะวา่ใหเ้ขารู้วา่เขามีศกัยภาพ รับโทรศพัท ์คอยเฝ้าบา้นบอกวา่ใครมาหา  

การเจ็บป่วยครั งนี เป็นประสบการณ์ที�จะให้เราได้รู้ว่า พวกเราละเลย เรามวัทาํแต่งาน 
เราไม่เพียงพอกบัชีวิตค่ะ กิเลสทาํให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จกัเต็ม พอหลังจากที�ดิฉันพบหมอเขียว 
ดิฉันรู้เลยว่า เรากินเท่านี<ให้พอดีให้พอเพียง อยา่งของในหลวงใชห้ลกัตรงนี  แลว้ก็จากที�ดิฉนัพลิก 
พลิกผ่านชีวิตมาไดม้ากก็คือ ค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที�เราใช้จ่ายเยอะ เราลดลงค่ะ ลดลงอย่างมากเลยค่ะ 
แล้วที�สําคญัก็คือ นาํขอ้มูลที�พ่อแดงป่วยแล้วแก้ไขได้ด้วยการแพทยว์ิถีพุทธนี เอาไปเผยแพร่ 
ให้ผูอื้�นไดมี้ความรู้ในการดูแลตวัเอง ที�สําคญัคือ เราตอ้งทาํตวัอย่างให้เห็น และไดเ้ก็บสมุนไพร
นาํไปแจกเพื�อน ไม่ไดข้าย การช่วยเหลือผูอื้�นทาํใหเ้รามีความสุขใจ 

จิตวิญญาณของการให้ไม่ใช่จิตวิญญาณของการเป็นผูรั้บ เราให้มากเราก็รับมาก เราวาง
หลาย ๆ อย่าง ในชีวิตเราจะไม่ได้อะไรเลย นอกจากความดีความชั�ว แผ่นดินนี เราก็เอาไปไม่ได ้ 
ไม่มีใครที�ว่าตายไปแลว้ก็กาํมือมีแต่แบทั งสิ น เราวาง เราวาง เราวาง ในที�สุดเราก็จะสงบ อย่างที�
บอกอาจารยค์่ะ ถา้เราไม่เพียรพยายามทาํ เราก็จะไม่ไดอ้ะไรเลยค่ะ ดิฉนัก็อยากจะบอกวา่ เพราะว่า
พบจิตอาสา พบหมอเขียว ถึงพลกิผนัชีวติของดิฉันเป็นแบบนี< ก่อนที�เราจะถูกความล่มจมของชีวิต
การอบัปางค่ะ ตอนนี<ทาํให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะ” 

(พอ่แดงและแม่อุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษา 1.28 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 48 ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร ร่วมกิจกรรมการสวดมนต์ในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม 

เมื�อวนัที� 20 เมษายน 2558 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2558, เมษายน 20) 

 
“เป็นพระภิกษุ อยูว่ดัโยธินประดิษฐ ์ตาํบลสาํโรง จงัหวดัสมุทรปราการ มาบวชในปี พ.ศ. 

2554 ก่อนหนา้นี เป็นผูรั้บเหมาเฟอร์นิเจอร์ ตบแต่งภายใน นิสัยส่วนตวัไม่ดื�มสุราและไม่สูบบุหรี�  
ดูแลตวัเองอยูแ่ต่รับประทานเนื อสัตวต่์าง ๆ เมื�อก่อนไม่รู้เรื�องธรรมใด ๆ มารู้ตวัวา่ป่วยตอนปี พ.ศ. 
2550 ตอนนั นมีอายุ 36 ปี ปัจจุบนัอายุ 44 ปี คือนอนอยู่คลาํไปพบกอ้นเนื อ ตรงกลางดา้นซ้าย  
หมอไดน้ดัตรวจตามขั นตอนหลกัการแพทยแ์ผนปัจจุบนั  

อาตมาไดค้ลาํไปพบกอ้น ตรงเชิงกรานดา้นซ้าย ซึ� งขยายตวัขึ นเรื�อย ๆ หมอไดน้ดัตรวจ
ตามขั นตอนได้เอาผลชิ นเนื อไปเขา้ห้องแล็ป ทราบว่าเป็นเซลล์มะเร็งตวัหนึ� งเขา้ไปในกระดูก  
เป็นเซลล์มะเร็งที�พบไม่บ่อยน้อยคนจะเป็น เมื�อผา่ตดัไดใ้ช้ชีวิตปกติ ต่อมาอีก 6 เดือนก็ขึ นมาอีก
ตรงเชิงกรานส่วนกลาง คือมนัต่อเนื�องมาและค่อย ๆ ใหญ่ขึ น มีความวิตกอยู่บา้ง ไดท้าํการรักษา
โดยพึ�งพาหมอแพทยปั์จจุบนั ซึ� งกอ้นที� 2 นี  ใหญ่มาก แข็งดว้ย ซึ� งหมอไม่รับผ่าตดัให้ จึงไดถู้ก 
ส่งตวัมาที�โรงพยาบาลแห่งที�หนึ� ง หมอบอกว่าเป็นมะเร็งที�กระดูกเชิงกรานที�ซึ� งก้อนใหญ่มาก  
หมอบอกมีเคสแบบนี ที�ทาํการผ่าตดัเอากระดูกเชิงกรานออกที�ต่างประเทศ แต่ไม่ไดบ้อกว่าผลเป็น
อย่างไร ตอนนั นหมอก็ไม่พร้อมจึงส่งมาที�โรงพยาบาลแห่งที�สอง หมอที�โรงพยาบาลแห่งที�สอง 
บอกวา่ “ห้าสิบ ห้าสิบ” เพราะอยู่ในตาํแหน่งที�สําคญัมาก จึงตดัสินใจไม่ผา่ตดั และทิ งช่วงเวลามา  
1 ปี กอ้นยิ�งโตขึ นเรื�อย ๆ และลาํบากมากขึ น กินอาหารนอ้ยลง มนัใหญ่คํ าตวั ไปเบียดที�ท่อปัสสาวะ 
ทาํให้ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะราดไหลตลอดทาง อั นไม่อยู่ ลาํบากมาก คิดว่าทาํไมไม่ตายสักทีนะ 
และลามไปกระเพาะปัสสาวะ จึงไดต้ดัสินใจผ่าตดัเมื�อปี พ.ศ. 2553 เอากระเพาะปัสสาวะออก  
เอาออกไปหมดเลยแล้วเอาลาํไส้เล็กมาต่อเป็นท่อปัสสาวะแทน และเอาปลายลาํไส้เล็กมาออก 
หนา้ทอ้ง โดยมีถุงรองรับปัสสาวะอยูที่�หนา้ทอ้ง ซึ� งต่อมาไดต้ดัสินใจบวชเป็นพระภิกษุเมื�อปี พ.ศ. 
2554 ก็ดูแลรักษามาเรื�อย ๆ แต่เซลล์มะเร็งยงัคงลุกลามมาเกิดที�กระดูกเชิงกรานส่วนล่างดา้นขวา
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ใกลก้บัระบบขบัถ่ายตรงลาํไส้ใหญ่บริเวณใกลท้วารหนกั กอ้นไม่ใหญ่ประมาณ 3-5 เซนต์ จึงทาํ
การผา่ตดัอีกครั งเป็นครั งที� 3 ที�โรงพยาบาลแห่งที�สาม โดยตดัเชิงกรานดา้นขวายาวไปถึงสะโพก 
เหลือตน้ขาปกติมีหมวกหุ้มตรงขอ้สะโพก แต่ของอาตมาจะถูกเลาะเหลือแค่กระดูกชนกนันิดเดียว 
และทาํให้เสียระบบขบัถ่าย ตอ้งมาขบัถ่ายหน้าทอ้ง คือหมอตดัก้อนนั นออกไปพร้อมกบักระดูก 
เชิงกรานส่วนขวาดา้นล่างจนถึงขอ้สะโพกออก ตอนนี เหลือแค่ตน้ขาต่อกบัขอ้สะโพก ซึ� งขา้งซ้าย
โดนนิดหน่อยจากการผา่ตดัครั งนี  

สภาพจิตใจตอนนั น เมื�ออาตมาคิดถึงตอนก่อนการผ่าตดัมนัทรมานมาก คิดแลว้อย่างนี 
สะดวกกวา่ถึงแมจ้ะไม่มีอวยัวะสําหรับขบัถ่ายเลยทั งอุจจาระและปัสสาวะ และไม่ค่อยรู้ตวัดว้ยว่า
จะออกมาเมื�อไร อีกทั งอั นไม่อยู่อีกด้วย จึงสะดวกสําหรับการขบัถ่ายที�ไม่ปกตินี  คิดแต่เพียงว่า 
ทาํอยา่งไรจะไม่ใหม้นัหนกัไปกวา่นี ก็พอใจแลว้ 

การขบัถ่ายอุจาระ ปัสสาวะบ่อย อาตมาว่าก็ปกติดี แต่จะดูที�อาหารที�กินเขา้ไป ถ้าเป็น
อาหารยอ่ยง่ายก็ขบัถ่ายออกมาเร็ว ไดมี้อาจารยท์่านหนึ�งไดแ้นะนาํ “คุณเป็นมะเร็งอยา่งนี อนัดบัแรก
คุณตอ้งหยดุเรื�องการรับประทานเนื อสัตว ์และใหม้ามุ่งหาทางธรรม มาศึกษาใหเ้ขา้ใจ” 

การรับประทานอาหารแพทยพ์ยายามให้กินไข่ แต่ตนเองพยายามเอาออก จะหลีกเลี�ยง 
ญาติโยมมาเยี�ยมก็จะทาํอาหารเจมาให้รับประทาน ซึ� งเริ�มกินเจมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2553 แลว้ แรก ๆ 
คุณหมอคิดวา่หลงัผา่ตดัจะเดินไม่ไดเ้ลยแต่อาตมาเดินได ้หลงัที�ผา่ตดักอ้นที� 3 ที�เป็นกอ้นที�เล็กลง
เหลือประมาณ 5 เซนต ์ซึ� งกอ้นที� 2 นั นใหญ่ถึง 4.6 กิโลกรัม แต่ตอ้งเสียระบบขบัถ่ายอุจจาระไป 
และกระดูกเหลือนอ้ยมาก คุณหมอบอกว่า “ตอ้งหาอะไรเสริมคิดวา่จะเดินไม่ไหว” แต่เราก็เดินได ้
และต่อมามีการผา่ตดักอ้นที� 4 และกอ้นที� 5 ที�นิ�งมาเกือบ 2 ปี ที�เล็กลงประมาณ 2 เซนต ์ตามลาํดบั 
ซึ�งในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2557 ไตมีปัญหามีเลือดออกในไตอย่างมาก เพื�อนได้ศึกษาการแพทย์
ของคุณหมอเขียว ได้แนะนําเรื�องอาหารปรับสมดุล การทํานํ<าสมุนไพรฤทธิt เย็นสด ระหว่างอยู่
โรงพยาบาลรักษาไต มีญาติโยมทําอาหารแบบแพทย์วิถีพุทธมาให้ทาน แต่ไม่เต็มร้อย เพราะยัง 
ไม่เข้าใจนัก แต่ก็ลดเรื�องความเค็มและสารปรุงแต่งต่าง ๆ จืดกว่าที�เคยรับประทานมา เมื�อก่อน 
ไม่รู้เรื�องการปรับสมดุล เวลาร้อนก็เอายาพวกนํ าเตา้ แกร้้อนใน ไม่รู้ว่าสมุนไพรร้อนเยน็เป็นอย่างไร 
ระหวา่งอยูใ่นค่าย ปกติจะนั�งนาน ๆ ไม่ได ้มนัจะบวม เพราะระบบนํ าเหลืองในร่างกายเสียหายไปมาก 
จากผลการผา่ตดัโดยเฉพาะท่อนขาดา้นบน จะบวมอยูต่ลอดเพราะไปนั�งกดทบักระดูก และเราเหลือ
กระดูกอยูข่า้งเดียว อีกขา้งไม่ทบัจะบวม ทางขา้งขวาไม่มีรับมีแต่กระดูกขา้งซ้ายอยา่งเดียว นั�งเดิน
นานจะบวม คิดว่ามาจากอาหารและนํ<าสมุนไพรฤทธิt เย็นที�ดื�มทุกวัน มันจึงไม่บวม เหมือนปกติ 
หรือนั�งกนิข้าวนาน ๆ กจ็ะบวม ต้นขาจะแข็ง นั�งมานี<ไม่บวมเลย มันน่าจะดีขึ<นนะ 
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ตั งแต่ผ่าตดัมาอาตมาไม่พึ�งใครทาํเองได ้เองทุกอย่าง ทั งถุงปัสสาวะและอุจจาระถา้มนั
เตม็ก็ไปเททิ ง ปกติถุงปัสสาวะและอุจจาระจะมีปลายเปิดไดเ้พื�อทาํความสะอาดและนาํมาใชไ้ดอี้ก 
แต่อาตมานาํถุงอุจจาระมาดดัแปลงเอาถุงพลาสติกอย่างหนาแต่เหนียวนุ่ม ขนาด 6 คูณ 14 ราคา 
ไม่ถึง 10 บาท มาสวมแทนถุงอุจจาระที�แพทยแ์นะนาํ เพราะราคาใบละ 60-70 บาทต่อใบ แต่
ถุงพลาสติกนี แค่ ใบละไม่ถึงสตางค ์เพื�อขบัถ่ายแลว้ก็ทิ งไปไดเ้ลย ปกติขบัถ่ายวนัละ 3-4 ครั งต่อวนั 
ทาํใหป้ระหยดัไดเ้ยอะ หมอโรงพยาบาลแห่งที�สามยงัเห็นดว้ยไม่ไดค้ดัคา้นแต่อยา่งใด  

อาตมาได้กวัซาตรงที�บวมครั งหนึ� ง และเมื�อวานมีอาการทอ้งอืด ปวดท้อง อึดอดัมาก  
มีโยมท่านหนึ� งได้นาํขวดดีทอกซ์มาถวายอาตมา ตอนแรกก็เกรงอยู่ว่าจะทาํได้ไหม ห่วงว่า 
สายดีทอกซ์จะระคายเคืองไหม แต่จากที�จบัดูสายมนันิ�ม ปกติระวงัทวารเทียมไม่ให้โดนกระแทก
ต้องทําเบา ๆ มือ ได้ลองค่อย ๆ ใส่สายดีท็อกซ์เข้าไปช้า ๆ ไม่รู้สึกเจ็บหรือผิดปกติอย่างไร  
ไม่ระคายเคือง ค่อย ๆ เขา้ไปประมาณ 5-7 เซนต ์ใชน้ํ าสมุนไพรประมาณ ครั งละ 100 ซีซี เขา้ไปใน
ลาํไส้ใหญ่ นํ าสมุนไพรเขา้ไปและระบายพิษร้อนออกมาเลย จะกลั นไวไ้ม่ได ้ทาํประมาณ 5 ครั ง 
อุจจาระไดอ้อกมาบางส่วน เมื�อทาํเสร็จไม่มีอาการปวด หรืออึดอดั ทาํให้รู้สึกเบาโล่งสบายทอ้งขึ น 
ตอ้งลองทาํดูสายมนันิ�มสวมใส่ง่ายจะช่วยใหดี้ขึ น 

ซึ� งระหว่างที�ป่วยอาตมาเขา้ใจเรื�องกรรมนะ เรื�องของการให้ผลของกรรม มนัตอ้งมีเหตุ
ที�มา และไดศึ้กษามาระยะหนึ� งก่อนผ่าตดักอ้นใหญ่ (กอ้นที� 2) มีการทาํความเขา้ใจในสภาพที�เรา
เป็นอยู ่มีการนั�งสมาธิ ไม่ใหว้ติกเกี�ยวกบัโรค อาตมาเชื�อเรื�องวิบากกรรม ในอดีตไม่ดื�มเหลา้ ไม่สูบ
บุหรี�แต่มีกิจกรรมตกปลากบัเพื�อน ๆ ตามเขื�อน ตามบ่อไดป้ลามา ก็ให้คนอื�นทาํหรือบางครั งก็ทาํเอง 
ทุบหวั ผา่ทอ้ง เป็นวบิากของเรา เป็นเหตุใหเ้ราตอ้งมาโดนผา่ตดั 5 ครั ง ทาํใหมี้ทวารเทียม ทั ง 2 ขา้ง” 

(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณีศึกษา 1.56 ภาคผนวก ก.) 
 

 
 

 
 

 
 
 

ภาพที� 49 คุณสุนทร เอี�ยมพินิจ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 17 มิถุนายน 2556 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2556, มิถุนายน 17) 
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“ทาํงานในโรงกลั�นของบริษทัแห่งหนึ� ง ซึ� งตอ้งคลุกคลีกบัสารเคมีมา 30 ปี ในห้องแล็ป
เป็นโรคปวดข้อ ปวดหลงั ปวดเข่าและ มีสารเคมีในเลือด รวมทั งสารก่อมะเร็ง เคยไปรักษามา 
ทุกแผน ค่าใช้จ่ายสูงมาก โดยเฉพาะไคโรแพ็คติก แต่บริษทัดูแลอย่างดีจ่ายไม่อั น เคยไปทาํ MRI 
หมอลงความเห็นวา่ตอ้งผ่าตดัเปลี�ยนขอ้ที� 7 ใช ้ไททาเนียม เฉพาะค่าผ่าตดั 3 แสนบาท ค่ารักษา  
4 แสนบาท โชคดีที�ไดใ้ชน้ํ าย่านางบาํบดั ใช้เวลา 6 เดือนร่างกายดีขึ<นมาก เมื�อไปตรวจที�มหิดล 
ผลปรากฏวา่สารเคมีต่าง ๆ ที�ตกคา้งในร่างกายสูญสนิทไม่มีเหลืออยูเ่ลย จึงเป็นอนัวา่ ไม่ตอ้งผา่และ
ใช้จ่ายเงินถึง 7 แสนบาท มาเขา้ค่ายในครั งนี จึงพาเพื�อน ๆ และครอบครัวมาด้วยกนัถึง 12 ชีวิต 
ทุกคนแฮปปี มาก ไดเ้ห็นประสิทธิภาพของนํ าปัสสาวะ เมื�อก่อนมา ไปนวดโดยใชลู้กประคบที�ร้อนมาก
จนหลงัไหม ้จึงใชน้ํ าปัสสาวะทา ไม่กี�วนัก็หายเป็นปกติ แผลไม่ติดเชื อและไม่มีร่องรอยเลย” 

 (สุนทร เอี�ยมพินิจ, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 17. กรณีศึกษา 1.111 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 50 คุณกิ�งแก้ว ฉัตรมณีวฒันา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมบาํเพ็ญกิจกรรมค่ายสุขภาพ  

ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง 
จงัหวดัปทุมธานี  

ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, เมษายน 2) 
 
“ชื�อ กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา ค่ะ ก็เป็นผูป่้วยที�เคยเขา้รับการอบรมเหมือนทุกท่านสัก 6 ปี 

ที�แลว้ที�จงัหวดัตรังค่ะ สาเหตุที�ตอ้งไปเขา้ค่ายสุขภาพที�ตรังเพราะวา่ปวดขอ้ปวดกระดูก เราก็ตอ้ง
รักษาหมอโรคกระดูก โรงพยาบาลก็ตอ้งเป็นโรงพยาบาลดงั ๆ หน่อย เชี�ยวชาญด้านกระดูก  
พอต่อมาเราก็ไดอี้กโรคหนึ�ง โรคตา เราก็ตอ้งรักษาโรงพยาบาลดงัอีกเหมือนกนันะคะ เพราะวา่ชีวิต
คนกรุงเทพอ่ะ มีหมอเฉพาะทางในทุกดา้น เราก็รักษาอยู ่2 โรคนี  แลว้คุณหมอก็มาบอกข่าวดีกบัเรา
วา่ ค่าไตคุณไดอี้กโรคแลว้ คือ โรค SLE ก็เป็นโรคพุ่มพวง เป็นโรคแพภู้มิคุม้กนัของตวัเอง เราจะ
เป็นคนสะอาดมากเลย คือเวลาเราจะกินอะไรนี� ถา้ไม่ชอ้นกลางฉนัก็ไม่กิน แลว้ชอ้นของเรานี�ตอ้ง
ลวกนํ าร้อนก่อน ก็ตอ้งมีอุปกรณ์ส่วนตวันะคะ ก็รักษามา SLE เราก็โอเคก็ตอ้งยอมรับแต่ก็เศร้า 
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ในใจลึก ๆ ก็หาหมอตรงไหนมีหมอดีที�ไหนเราก็ไป ค่าใชจ่้ายก็บานเขา้มาเรื�อย ๆ แต่เราก็ ก็เราเป็น
คนที�หาเงินเก่ง ก็จ่ายไป ๆ ทีนี  มันคล้าย ๆ ว่างานเริ� มทาํไม่ค่อยได้เดินไม่ค่อยได้ ร่างกายก็ 
ไม่เห็นมนัจะดีขึ นเลย แล้วก็หมอก็มาพูดอีกว่า ไตคุณเริ�มไม่ดีแล้วนะ คุณตอ้งหาหมอโรคไตอีก  
เราก็โหแค่นี แบบมนัเหมือนมนัรับไม่ไหว แค่นี ก็แย่อยู่แลว้ฉันเป็นโรคแลว้ กระดูก ตา SLE แถม
โรคไตค่ะ แลว้หมอกระดูกก็มาคุยใหฟั้งอีกวา่ “คุณตอ้งหาหมอโรคตบัแลว้นะ” มนัไม่ไหว จาํไดว้า่
ค่ายาอย่างเดียวนี�เดือนละ 20,000 บาท ไม่รวมค่าใช้จ่ายแลว้ไม่รวมที�พี�น้องบอกยาสมุนไพรนี�ดี  
เซ็ทละ 10,000 บาท ยงัไม่รวมฝังเข็มเราก็รู้สึกเหนื�อยแลว้ก็ทอ้แทม้าก แลว้ก็ตอนนั นก็มีลูกสาว 
ยงัเล็ก เราก็คิดวา่ โหชีวติเรานี�ถา้เรารักษาไปอยา่งนี  แลว้ถา้เวลาเราก่อนจะ เราก็ไม่รู้จะตายเมื�อไรนะ 
รู้แหละคงตอ้งตายเพราะว่ามนัคงไม่เห็นมีใครหายเลย พุ่มพวงก็ตายขนาดเขามีเงินตั งเยอะแยะ 
กวา่เรา เรามีเงินแค่นี เอง แลว้ก็เราก็คงไม่ คือคงรักษาไปแต่วนัหนึ�งก็คงตอ้งตายใช่ รักษายงัไงก็ตอ้ง
ตายอยู่ดี ตั งสติรักษาดีกวา่ ก็เลยไปหาหมอคนหนึ� ง ชื�ออาจารยส์มบติั อาจารยเ์ป็นที�ปรึกษาให้หนู 
ไดไ้หม หนูจะตั งสติรักษาแลว้ อาจารยห์มอก็บอกได ้เขาก็รู้สึกวา่เราคงจะทอ้แทน้ะ เพราะวา่เวลาที�
เราทอ้แท ้โรคมนัจะรุมเราเลยนะคะมนัจะมาที ที�พูดมา 4-5 โรคนี�ในระยะเวลา 2 เดือน  
ในระยะเวลา 2 เดือนชีวิตมนัไม่มีพลงัไม่มีแรง นั�งตรงไหนมนัก็จะหลบัจะหลบัตรงนั น มนัเพลีย 
มนัเหนื�อย มนัไม่มีแรง แม้แต่ทาํอะไรก็เหนื�อย อาจารย์พูดมาคาํหนึ� งว่า คุณจาํไวเ้ถอะพุ่มพวง  
เขาไม่ไดเ้ป็น SLE ตายหรอก อา้ว แลว้เขาเป็นอะไรตาย ตบักบัไตเขารับยาต่อไปไม่ไหวอีกแลว้  
เขาพูดแบบนี คุณจาํเอาไว ้เมยก์็จาํไว ้แต่ผมว่านะธรรมชาติบาํบดัน่ะได้ผลสุด ก็บงัเอิญเดชะบุญ 
เหมือนฟ้าถีบมา หมอเขียว 0 บาท เขารักษากนัเป็นหมื�น มนัยงัไม่หายเลย ตอนนั นเขา้ใจว่ามนั 
ไม่หายหรอก เดี�ยวมนัก็ตอ้งไปตายวดัใดวดัหนึ�ง เดี�ยววดันูน้ดงัวดันี ดงั เดี�ยวไปหาที�ตายสักวดัหนึ�ง 
เมยก์็คิดอยา่งนั นเมยก์็ร้องไห้ไปตลอดทางเลย เศร้า จิตใจเศร้า กระเป๋าที�แบกไปใบก็ไม่ค่อยใหญ่มาก
เดินทางขึ นรถไฟก็เดินทางเขา้ไปทะเลธรรม 

ค่อย ๆ ดีขึ นภายใน 5 วนัทาํครบหมด 9 เม็ดเขาให้ทาํอะไรก็ทาํ ๆ ไปเถอะ ไม่รู้หรอกวา่
มนัจะหายหรือเปล่า กวัซา แช่มือแช่เทา้ก็แช่มนัก็ค่อย ๆ ดีขึ นแลว้เราก็ไม่รู้ ไอชี้วิตชีวามนัก็กลบัมา 
เพราะวา่ความเจบ็ปวดมนัค่อย ๆ หายไปอะไรอยา่งนี  กระเป๋าที�ลากมาดว้ยความหนกัฉนัมาคนเดียว 
ฉนัเป็นคนป่วยใกลต้าย มนัหนกัแสนหนกั แต่จบการเขา้ค่ายนี�มนัเบา ความรู้สึกมนัเหมือน ฉนัแค่
เป็นสิวนี�อะไรอย่างนี ชีวิต แล้วเราก็กลบับา้นด้วยความเบิกบานแจ่มใสเลย แล้วก็ไปต่อที�ค่าย
มุกดาหาร แลว้รู้สึกวา่สูตรนี มนัจะตายเยน็ตายธรรมชาติดว้ย ไม่ตอ้งเอาอะไรมาเสียบเรา ใช่ไหมคะ 
เราก็บอกคุยกบัครอบครัว ครอบครัวเขาก็เอาอยา่งนั นเหรอ เราก็บอกเอาอย่างนี แหละ แต่เขาก็เห็น
เราดีขึ น เขา้ค่ายนี�หมอก็จะแบบวา่ค่ายหมอก็เป็นค่าย 0 บาทอยา่งนี  แลว้แต่ที�วา่คนนี�ที�จะมีจิตที�วา่จะ
ช่วยอย่างนี นะ ก็เราก็คิดวา่เราไดอ้ะไร ๆ มามากมาย มนัทาํให้ชีวิตเราก็เลยคิดว่า ตรงนี<แหละที�มัน
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เป็นสิ�งที�เราค้นหามาตลอดชีวติ คือตัวเองเคยคิดว่าถ้าฉันรวยถ้าฉันมีเงินฉันจะช่วยเหลอืคน แต่เราก็
พอมีเป็นฐานะชั<นกลาง หมอยังอยู่กระต๊อบเลย หมอยังช่วยคนได้ตั<งเยอะแยะ แล้วเราเราเป็นคน 
ชั<นกลาง แล้วที�ที�คิดว่าเป็นคนมีอุดมการณ์ที�อยากจะทําอะไรเพื�อสังคม ตรงนี<นี�พอหมอประกาศว่า
อยากจะช่วยคน แล้วกห็าคนมาช่วย เราจึงได้มีความคิดว่าสมัครใจอยากจะมาเป็นจิตอาสาเพราะว่า
วันนั<น ถ้าวันนั<นไม่มีจิตอาสาที�เสียสละ มาทําค่ายให้เราแต่พอมาวันนี<จากการที�เราได้บําเพ็ญ 
ก็ขอบคุณ ขอบคุณท่านอาจารย์หมอเขียว ขอบคุณเพื�อน ๆ จิตอาสาที�ให้เมย์เป็นส่วนหนึ�งของ 
การได้ร่วมบําเพ็ญ คือขอบคุณที�ให้ได้เป็นส่วนหนึ�งของการร่วมบําเพ็ญ เพราะว่าชีวิตนี�ตั<งแต่ 
เจอหมอเขียวมา ชีวิตมันเจอแต่สิ�งดี ๆ ไง แบบเมย์หาเงินน้อยไป 80% แต่มันไม่มีค่าเลย กับเงินที�
เราจะหาได้กบัสิ�งที�เรามีอยู่เพราะว่าพอถึงวันนี< ถ้าให้เมย์ตายวันนี<เมย์ก็พร้อมที�จะตาย เพราะคิดว่า
ได้ทาํหน้าที�ของได้สมกบัที�เกดิมาเป็นคนแล้ว” 

(กิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษา 2.22 ภาคผนวก ก.) 
 

 

ภาพที� 51 คุณตะวนัเดือน วรรณวงษ์ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ได้ร่วมบนัทึกภาพในค่ายจิตอาสา  
แฟนพนัธ์ุแท ้- พระไตรปิฎก เดือนตุลาคม 2557 

ที�มา (สมศกัดิf  ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 24) 
 
“อาการที�ป่วย ไฟไหมต้ามผิวหนงับริเวณมือเทา้สองขา้งสาเหตุของโรค เกิดอุบติัเหตุไฟ

ลุกไหมจ้ากการผลิตขึ ผึ งเพราะไดเ้ปลี�ยนวธีิจากเดิม ที�ใชก้ารตุ๋น แต่มาเป็นการตั งพาราฟินละลายใน
หมอ้ใบเดียวตั งตรงบนเตา เนื�องความร้อนจดั ที�ระอุในหมอ้ ส่วนผสมนํ ามนัสกดัสมุนไพรเดือด 
ระวงัโดยยกหมอ้ลงจากเตา เพราะถา้เทเอธิลแอลกอฮอล์ ความร้อนจะลน้หมอ้แน่ จึงยกหมอ้ออก
จากเตาถ่าน ก็คิดวา่น่าจะปลอดภยัแลว้ เพราะหมอ้ที�เดือดไดห่้างจากเตาไกลแลว้ จึงเทส่วนผสมของ
สมุนไพรที�สกัดด้วยเอธิลแอลกอฮอล์ เทครั งแรกเดือดแรง พอเทครั งที�สอง เดือดมากกว่าเดิม  
ท่วมปากหมอ้นิดหน่อย พอเทครั งที�สาม ไอระเหย ของส่วนผสมไดว้ิ�งไปที�เตาถ่านเปลวไฟ ที�ลาม
มาเป็นสาย ถึงกะละมังที�ถืออยู่ ไฟลามที�ผา้กันเปื อน ไหม้ที� เสื อผา้ โดยเฉพาะรองเท้าที�สวม  
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เป็นรองเทา้นาโนที�ดูดซับนํ ามนัไว ้จึงเป็นเชื อเพลิงไฟลุกท่วมหลงัเทา้ ผา้กนัเปื อน ดึงออกไม่ได้
เนื�องจากเป็นเข็มขดั เนื�องจากตนเองมีสติระหวา่งไฟลุกไหมไ้ม่โยนนํ าสมุนไพรที�มีส่วนผสมเอธิล
แอลกอฮอลทิ์ ง แต่พยายามถือการมั�งยา ไปไวอี้กจุด ซึ� งห่างไกลจากเตา จากนั นจึงวิ�งออกจากหลงับา้น 
มาที�หนา้บา้น มีคนจะฉีดนํ าใส่แต่ไดห้า้มเพราะเกรงแผลจะพอง 

สภาวะจิตตอนที�ไฟลุกไหม ้ความตายเพียงเสี ยววินาที เห็นความเกิดดบัที�เราคาดไม่ถึง  
ทาํใหเ้ราหมดอนาคต จบชีวติได ้หากไฟไหมบ้า้นทรัพยสิ์นเสียหายหมดไป เราจะทาํอยา่งไรดี แต่ก็
มีจิตแวบมาว่ายาที�ผลิตได้ช่วยเหลือผูค้น เป็นประโยชน์ต่อผูค้น จึงไมเกิดความทุกข์ ความยึดติด 
หมดก็หมด ด้วยเดชะบุญ เหตุการณ์น่าจะเลวร้ายมากกว่านี  เพราะมีเชื อเพลิง เคมี ส่วนผสมของ 
แอกอลฮอล ์แต่ความเสียหายเกิดไม่มาก และไดรั้บบาดเจ็บเพียงคนเดียว ไม่ตอ้งพาคนอื�นเดือดร้อน
ไปดว้ย แต่อยา่งบุญเมื�อถึงคราวเดือดร้อนก็มีคนมาช่วยทนัเวลา มาดบัเพลิง เมื�อบาดเจ็บก็มีจิตอาสา
หลายคนช่วยกนัดูแลจงัหวะตอ้งการความช่วยเหลือ เพราะช่วงแรกสามารถไม่สามารถช่วยตนเองได้
ทั งมือและเทา้ 

กลไกการเกิดโรคและการหายของโรคเกิดจากภาวะร้อนเกินไม่สมดุล ระคายผิว สัญญา
ของชีวิตก็จะส่งนํ าไปดบัความร้อน จึงเกิดถุงนํ าเพื�อขบัพิษร้อนเย็นไม่สมดุล ดงันั นถ้าเรามีวิธี
ระบายพิษร้อนเยน็ไม่สมดุลเขา้ไปสัญญาของชีวติก็ไม่ตอ้งส่งนํ าไปดบัความร้อนจะหายเบื องตน้ วิธี
ดูแลและปฏิบติั ใชย้า 9 เม็ดของแพทยว์ิถีพุทธ คือ 1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 2. กวัซา 
หรือขดูพิษขดูลม ระบายพิษ 3. การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 4. การแช่
มือแช่เทา้ในสมุนไพร 5.พอก ทา หยอด ประคบ อบอาบ เช็ดสมุนไพร 6 การออกกาํลงักาย กดจุด
ลมปราณ โยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย 8.ใช้ธรรมะ  
ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล เพิ�มพนูใจไร้กงัวล (หยดุชั�วทาํดี ทาํจิตใจให้ผอ่งใส) ใจเป็นประธานของสิ�ง
ทั งปวง ที�สําคญัไม่ทุกข์กับร่างกาย ทาํใจให้เป้นสุข แล้วค่อยแก้ไปทีละขั น ไม่คิดอะไรที�ทาํให้
ตนเองไม่สบายใจ 9. รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

สิ� งปฏิบติัเพิ�มเติม ดื�มนํ าปัสสาวะ ดีท็อกซ์ ในเวลาที�ไม่สบาย และหยอดหู หยอดตา  
เพิ�มศีลให้บริสุทธ์ ทานอาหารวนัละมื อ เน้นผกัลวกจิ มเกลือ รับประทานอย่างมีความสุข เห็นถึง
ประโยชน์ และคิดวา่เคราะห์ดีมีโอกาสปฏิบติัธรรมอยา่งเคร่งครัดกวา่ปกติ อีกทั งเขา้ใจอารมณ์ของ
คนป่วยวา่รู้สึกอยา่งไร และจะปรับอารมณ์อยา่งไร เมื�ออยูใ่นภาวะไม่สารมารถใชมื้อ เทา้อยา่งปกติ 
โดนนํ าไม่ได ้เขา้ห้องนํ าลาํบาก และอยู่กบัสิ�งนี ไดอ้ย่างไร จะต้องพึ�งตนเองให้ได้ ก็ต้องใช้ปัญญา
ช่วยตนเองให้ได้เพราะผู้อื�นไม่ได้อยู่ด้วยตลอด บางสิ�งก็ไม่สามารถทาํแทนเราไดส่้วนแผลภายนอก
ใชน้ํ าสกดัเช็ดลา้งแผลจากนั นใช้ผงถ่าน เปลือกมงัคุดนํ าปัสสาวะ ผสมนํ ามนัเขียว แลว้เอาผา้ก๊อช 
วางบนแผล จากนั นใส่สมุนไพรที�ผสมพอกบริเวณบนผา้ ไม่ตอ้งการให้สมุนไพร ติดแผล โดยตรง
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และฉีดนํ าสกดัย่านางบนผา้กลอสเรื�อย ๆ ไม่ให้แห้ง อีกวิธี คือเปลือกมงัคุดสดใชแ้ต่เปลือกแดง ๆ 
ใส่ขวดแลว้แช่ปัสสาวะ ให้ใชส้ําลีชุบนํ านั นวางบนแผล ถา้เขา้ใจเรื�องวิบากเราจะไม่ทุกข ์ จะหาย
เมื�อไรเป็นหนา้ที�ของร่างกาย จิตใจที�สมบูรณ์แบบดา้นอารมณ์ยอ่มอยูเ่หนือโรคภยัไขเ้จบ็ 

ผลหลงัการดูแล ประมาณ 2 เดือนผา่นไป แผลแหง้สนิท อาการหายเป็นปกติ กาํลงัแรงใจ
จากอาจารยคุ์ณหมอเขียว และจิตอาสา ทุก ๆ ท่าน เป็นแรงบนัดาลใจที�ซาบซึ ง ไม่มีวนัลืมเลือน
ประทบัไวใ้นความทรงจาํ”  

(ตะวนัเดือน วรรณวงษ,์ สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22 กรณีศึกษา 2.46 ภาคผนวก ก.) 
 

 

ภาพที� 52 คุณสุชนา ทิวถนอม จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ไดร่้วมบนัทึกภาพในค่ายจิตอาสาแฟนพนัธ์ุแท ้
พระไตรปิฎก เดือนตุลาคม 2557 

ที�มา (สมศกัดิf  ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2557, ตุลาคม 24) 

“ชื�อหญิงค่ะ หญิงจบการศึกษาพยาบาลศาสตร์ที�มหาวิทยาลยัมหิดล คณะพยาบาล
ศาสตร์ศิริราช หลงัจากเรียนจบนี�จริง ๆ แล้วก็ตอ้งจบไปใช้ทุนอย่างน้อยก็ 2 ปี แต่เนื�องจากว่า 
ตอนนั นนี�ที�เรียนจบไปแลว้ เกิดอาการวา่เวลาที�ไดมี้โอกาสดูแลรักษาคนไขเ้นี�ยป่วยหนกัหรือเจ็บหนกั
จนกระทั�งเสียชีวิต หญิงทาํใจไม่ได้ก็จะเกิดอาการป่วย ทาํให้ไม่สามารถทาํวิชาชีพนี ต่อได้ จึงมา
เรียนต่อทางดา้นการเงินการธนาคาร หญิงจบบริหารธุรกิจจากสหรัฐอเมริกา ก็ใชชี้วิตทางโลกอยา่ง
เรียกวา่โชกโชนเลยล่ะ แลว้ตอนนั นก็มีความสุขกบัการทาํงาน เป็นคนที�ทาํงานแบบบา้ระหํ�า ไม่หลบั 
ไม่นอนต่อเนื�องกนั แลว้ก็ตั งใจทาํงานมาก ทั ง ๆ ที�ตวัเองนี�จบทางสายสุขภาพ เราจบสายสุขภาพ
แลว้มีแต่เรื� องเครียด ๆ เรื�องคนตาย คราวนี เรามาเจอเรื� องอะไรที�เป็นเกี�ยวกบัธุรกิจ เรื� องเกี�ยวกบั
การเงิน ทาํกิจการร้านอาหารทั งในและต่างประเทศก็กลายเป็นตวัเองเริ�มป่วย เป็นคนที�เหนื�อยง่าย 
อ่อนเพลยี เรียกวา่ไม่ตอ้งไปทาํงานแค่เดินก็ไม่มีแรงจะเดินแลว้ ตัวเหลืองตาเหลือง กินอาหารไม่ย่อย
แล้วก็ไม่ถ่าย แต่ว่าอาการที�ตอ้งตดัสินใจให้ตอ้งไปพบแพทย ์คือระหว่างขับรถอยู่นี�มันวูบ มนัจะ
เป็นลม คุณแม่เพื�อนที�เขานั�งมาดว้ยกนัเขาก็บอกวา่เราตอ้งไปโรงพยาบาลแลว้ ก็ตดัสินใจไป เชื�อไหม
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ว่าไปครั งแรกคุณหมอตรวจร่างกาย ตรวจแบบธรรมดาแลว้ก็เอ็กซเรย ์เจาะเลือด ให้ทาํซีทีสแกน 
คุณหมอบอกว่า มีความเสี�ยงที�เป็นไปได้ว่าจะเป็นมะเร็งตับอ่อน ก็ช็อกนะ จิตตกไปวนัหนึ� งเต็ม ๆ 
ร้องไหแ้ลว้ก็ตั งสติยงัไม่ได ้หญิงเพิ�งรู้สภาวะนะวา่พอคนที�หมอวินิจฉยัอยา่งนี  อะไรที�มนัจะเขา้มา
มนัคือความวิตกกังวล ร้องไห้อยูพ่กัหนึ�งก็มาไดส้ติมนัไม่มีประโยชน์ เราก็มารีบเตรียมตวัวา่จะทาํ
ยงัไงกบัเรื�องสุขภาพของเราเองและเรื�องธุรกิจ ก็ตอ้งมาทาํตดัชิ นเนื อตดัอะไรดูให้มนัแน่ชดัวา่มนัใช่
มะเร็งตรงนี แน่หรือไม่ ทีนี ถา้เกิดตดัชิ นเนื อนี� ตอ้งใชเ้วลาอยูใ่นโรงพยาบาลนาน จึงตดัสินใจว่า
ตอ้งกลบัเมืองไทย ชีวติเราเป็นมะเร็งตบัอ่อนนี�สั นขนาดนี เชียวเหรอ เราก็ตดัสินใจทาํไปก่อนทาํให้
ดีที�สุด แต่ตอ้งยอมรับวา่โชคดีที�ระหวา่งที�อยูอ่เมริกา แลว้มีเวลาอีกเดือนหนึ�งที�จะเคลียร์งาน ไดเ้พื�อนบา้น
ที�ดี พอดีเขาให้วีซีดีคุณหมอเขียว แล้วนี� เขายงัปลูกสมุนไพรเป็นตน้หญา้ มีชื�อว่าแดนดิไลออน 
(Dandelion) อนันี เอามาตม้เป็นชา แล้วโชคดีมนัเป็นสมุนไพรที�กินแล้วดูแลทางดา้นตบั ตบัอ่อน  
ถุงนํ าดีอะไรพวกนี  กินแลว้มนัถูกกบัเราอาการเราก็ดีขึ นมามนัไม่มีความอยากกินเนื อสัตว ์มนัอืด 
แต่แปลกวา่ที�เรารับไดนี้�ก็จะเป็นนํ าตม้ฟัก นํ าตม้ผกั เราก็จะกินแค่นี  อยู่เดือนหนึ� ง หญิงกินแค่นํ า
ตม้ฟักนํ าตม้ผกัแล้วนํ าตม้แดนดิไลออนนี� แล้วได้กินนํ าย่านาง แบบ frozen ดว้ยค่ะ เหมือนกบั
เป็นนํ าย่านางเอาไปแช่แข็งแลว้เป็นเหมือนเกร็ดหิมะ นอกจากเรื�องของย่านาง มีอีกเรื�องที�เป็นความ
มหัศจรรยที์�หญิงก็รู้สึกวา่ตวัเองโชคดีมากคือ ไปทาํบุญให้คุณแม่ที�วดัไทยในอเมริกา ซึ� งมีหลวงพ่อ
เจฟฟรี�ค่ะ หลวงพ่อให้วีซีดีกบัหนงัสือธรรมะเรามา 2 อยา่ง บอกวา่ให้เอาไปอ่านก่อนก็เลยเอาวีซีดี
ของหลวงพ่อมาเปิดฟัง ปรากฏว่าเป็นเรื�องของการใช้ลมหายใจในการรักษาโรค โดยการใช้สมาธิ
แลว้ก็สังเกตดูลมหายใจของเรา แลว้เอาลมหายใจไปเลี ยงในตาํแหน่งที�มีอาการเจ็บปวดต่าง ๆ ใน
ร่างกาย พอใชว้ิธี 2 อย่างนี  หญิงบอกไดเ้ลย 2 อยา่งนี เป็นแกนในเรื�องของการกินสมุนไพร อาหาร
ฤทธิf เยน็แลว้ก็เรื�องของการใชล้มหายใจในการบาํบดัโรค  

ในที�สุดมนัผา่นไปเดือนหนึ�งกลบัมาเมืองไทยก็อาการหนกั โรงพยาบาลก็เต็มไม่มีเตียงก็
ไปเอกชนค่ะ เอกชน 2 คืนหมดไป 70,000 กว่าบาทนะคะ ก็ไดม้าอีกโรคหนึ� ง แผลในกระเพาะ  
หมอบอกวา่ยงัตรวจหาความผดิปกติไม่เจอคงเป็นที�เราเครียด ก็ตอ้งยอมรับวา่ความเครียดสูง ก็ป่วย
ขนาดนี หมอยงับอกหาไม่เจอ แลว้ยงัไม่สามารถบาํบดัให้เราคลายเครียดได ้หมดอีก 70,000 ไปแลว้ 
แล้วได้อีกโรคหนึ� งมาด้วย ก็กลบัมาทรมานอยู่ที�บา้น ประมาณ 2 อาทิตย ์ทีนี ล่ะค่ะมาแล้วค่ะ 
คุณหมอเขียว คือเพื�อนนี�เป็นลูกของคุณแม่บุญธรรมที�เสียไปเขาเอาหนงัสือ เขาบอกวา่ไดต้าํราของ
คุณหมอ 1 เดือนก่อนคุณแม่เสีย ไดม้าปุ๊บหญิงเปิดเลย หนงัสือถอดรหสัสุขภาพเล่ม 1 อ่าน อาการ
ของเราทั<งหมดนี�มันร้อนเกินนี�นา อาการแบบนี<นี�ต้องกินสมุนไพรฤทธิt เย็น อาหารฤทธิt เย็น
อะไรบ้าง หญิงก็มาดูนั�งไล่ ย่านางก็มี หญ้าปักกิ�งก็มี ใบเตยก็มี กล้วยนํ<าว้าก็มี ณ ประมาณ 
ครึ�งชั�วโมงนั<นนะ หญิงทําทุกอย่างที�หญิงว่านี�กิน เชื�อไหมคะว่าอาการทุกอย่างที�นั�งทรมานมาตอน
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นั<นกเ็รียกว่าเดือนกว่า มันดีขึ<นอย่างทันตาเห็น ที�วน ๆ ทรมานอยูนี่� ตั งแต่อเมริกาจนถึงตอนนั นนะ
ประมาณเดือนกว่าเกือบสองเดือนแล้วมาเจอทางออกอนันี  กัวซา ดีท็อกซ์ นํ าฉี� นี�ยงัไม่กล้าทาํ  
ยงัไม่รู้ จนกระทั�งประคับประคองด้วยแค่สมุนไพรฤทธิtเยน็สดกบัอาหารนี�มาก่อน ผ่านไปเกอืบ 4-5 เดือน 
มกราคม ปี 2554 จากที�ป่วย มาตั<งแต่กลางปี 2553 ทีนี<มันก็มีหลายเม็ดที�หญิงไม่ได้ใช้ หญิงก็มาเริ�ม
จากการดีทอ็กซ์ ดีทอ็กซ์ดีตรงที�ว่า ที�เราถ่ายเองไม่ได้นี�มันกช่็วยระบาย แต่ก็ยงัถ่ายเองไม่ไดน้านสุด 
7 วนั กินเซโนคอตไม่รู้ 8 หรือ 10 เม็ดมนัก็ยงัไม่ถ่าย เออ แลว้ก่อนหน้านี< หญิงมีไปเสียเงินค่าทํา 
ดีท็อกซ์ที�โรงพยาบาลเอกชนด้วยค่ะ ไม่ใช่โรงพยาบาลเอกชน เขาเรียกเป็น เมดิคอล เซ็นเตอร์ ค่ะ 
ครั<งหนึ�ง 2,400 ค่ะ ซื<อเป็นโปรแกรม 30,000 บาท แล้วมาเจอในค่ายค่ะ ค่าขวดดีท็อกซ์ 35 บาท 
เรื�องของกวัซาช่วยในส่วนของเส้นทางลมปราณที�มันกําลังล็อคอยู่ไงคะ พอมันหลุดปุ๊บนี�มันมาเลย 
โอ้โห เบา มูฟเม้นท์ (bowelmovement) ในลําไส้เคลื�อนเอง อะไรถ่ายเองออกมาเลย ตั งแต่วนันั นมา
ถ่ายเองไดโ้ดยตลอด ไม่มีปัญหาอะไร หญิงเริ�มเรียนรู้แล้วว่า เราประมาทกับชีวิตของเรามานาน  
เราเอาชีวิตเราเองนี�ไปยึดติดอยู่กับลาภยศสรรเสริญ ชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี�เราได้
โอกาสที� 2 ของชีวิตมานี�โชคดีมากแล้ว เพราะฉะนั นหญิงโชคดีแลว้ที�มีโอกาสที� 2 นี� ทาํโอกาสที�
เหลือวนัเวลาที�เหลือให้คุม้ค่ายงัไงนอ้ จะทาํยงัไงดี แค่ชีวิตเราชีวิตเดียว ถา้เรายงัเขา้ไปเดินทางเดิม
คือกลบัไปหา หลงัจากหายแลว้กลบัไปหาเงินหาวตัถุอะไรอย่างเดิม มนัก็แค่ตวัเราหรือแค่คนใน
ครอบครัวเพียงไม่กี�คน แต่ถ้าเราเอาชีวิตเราตอนนี< ซึ�งที�เหลือนี� มันเป็นกําไรแล้วนี� เอามาเดินตาม 
คุณหมอเขียว มาช่วยเหลือคนที�ศรัทธา ตามรอยของที�คุณหมอเขียวทํา เราจะช่วยคนได้อีกเท่าไร 
จริง ๆ หญิงบอกวา่ ตอ้งขอบคุณพี�นอ้งทุกท่านนะคะ ที�หญิงช่วยท่านไปน่ะ หญิงไดรั้บเยอะมาก สิ� งที�
หญิงไดรั้บเยอะมาก ดว้ยความบงัเอิญ ซึ� งหญิงก็ไม่รู้ตวัก็คือ การที�เราได้มาให้ความรู้ให้คําแนะนําหรือ
ดูแลรักษาคนไข้นี�มันเกิดพลังค่ะ พลังชีวิตพลังบุญต่าง ๆ นี�มันย้อนกลับเข้ามาหาหญิงอย่างมหัศจรรย์ 
จิตที�บริสุทธิtด้วยพรหมวิหาร 4 เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา เพราะฉะนั นความยาวหรือความสั น
ของชีวิต มนัไม่ไดเ้ป็นสาระแก่นแทอ้ะไรเลย เพียงแต่ถา้เราเขา้ใจความหมายคาํตอบของสิ�งสําคญั
ในการดาํเนินชีวติ แค่นี ความผาสุกในชีวติมนัก็มาหาเราไดง่้าย ๆ แลว้ค่ะ” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษา 1.39 ภาคผนวก ก.) 
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ภาพที� 53 คุณอิทธิชัย จนัทชาติ จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ภาพถ่ายเมื�อร่วมกิจกรรมงาน “วิชชาลัย

บรรดาบณัฑิตบุญนิยม ครั งที� 3” ณ พุทธสถานราชธานีอโศก อาํเภอวารินชาํราบ จงัหวดั
อุบลราชธานี ระหวา่งวนัที� 28 ธนัวาคม 2557-3 มกราคม 2558 

ที�มา (อิทธิชยั จนัทชาติ, ภาพถ่าย. 2557, ธนัวาคม 31) 
 
“กระผม นายอิทธิชยั จนัทชาติ จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ไดรั้บอุบติัเหตุขบัรถตูช้นเสาไฟฟ้า 

คํ�าวนัที�  15 กุมภาพนัธ์ุ 2558 ติดอยู่ในรถประมาณ 1 ชั�วโมงเศษ ๆ จึงได้รับการช่วยเหลือจาก
หน่วยกูภ้ยัและรถแอมบูแลนส์จากโรงพยาบาล ไดรั้บการบาดเจ็บที�แขนท่อนปลายไดท้าํการ x-ray 
พบว่ากระดูกแขนทั งสองท่อนหัก (Radius, Ulna fracture) ได้รับการรักษาผ่าตดัและใส่เหล็กไว ้
และไดรั้บการรักษาแบบผสมผสานดว้ยเทคนิคยาเกา้เมด็แพทยว์ถีิพุทธ 

วนัที� 18 กุมภาพนัธ์ุ 2558 ปัสสาวะสีเหลืองค่อนขา้งเขม้ไม่มีสีเลือดปนแลว้ (ใส่สายสวน
ท่อปัสสาวะต่อสายลงถุงอยู)่ แต่ที�แผลที�ขอ้เทา้ขวามีเลือดออกเปื อนผา้ปิดแผลดา้นล่างเล็กนอ้ยหลงั
เปลี�ยนผา้ ปิดแผลประมาณ 4 ชั�วโมง เพื�อนจิตอาสาไดแ้อบให้สมุนไพรสาบเสือนํ าหยวกกลว้ยและ
นํ าปัสสาวะเพื�อช่วยในเรื�องขบวนการแข็งตวัของเลือด (แพทยส์ั�งงดนํ าและอาหาร) ให้นํ าเกลือทาง
หลอดเลือด 80 ซีซีต่อชั�วโมง มือซ้ายบริเวณหลงัมือบวมล่าสุดก่อนเขา้มาที�พกั อาการ ณ ขณะนั น 
ยงัรู้ว่าตวัเองมีความรู้สึกตวัดี ความจาํดี หายใจสะดวก แขนซ้ายหลงัผ่าตดัเพื�อจดักระดูกให้เขา้ที�  
ใส่ท่อระบายเลือดต่อลงขวดสุญญากาศไว ้เลือดที�คั�งคา้งไม่ค่อยออกแลว้ ปลายมือซึ� งบวมอาการ
บวมลดลงหลงัจากประคบ กดจุดลมปราณและยกแขนสูง ผูป่้วยชาปลายมือปลายเทา้อยู่บา้ง  
อาจเนื�องจากเส้นเลือดเส้นประสาทของแขนนั นชอกชํ า ขาขวาหลงัไดรั้บการผ่าตดัเมื�อวานตอนคํ�า 
มีผา้พนัแผลตั งแต่บริเวณเหนือขอ้เทา้จนกระทั�งถึงปลายเทา้ ตอนเย็นได้ทราบจากพยาบาล 
ผูแ้ต่งแผลว่ามีเลือดออกซึมบนผา้ปิดแผลบา้งไม่มาก จากการตรวจเช็คปลายเทา้อุ่น ไม่ซีดคลํ า  
ทุกนิ วเทา้รับความรู้สึกได ้ขณะกดจุดลมปราณจู๋ซานหลีและหยางหลิงเฉียน รู้สึกไดถึ้งปลายเทา้  
พ่นปัสสาวะนาโนบริเวณเหนือผา้พนัแผลบ่อย ๆ พรุ่งนี แพทยว์างแผนตกแต่งแผลอีกครั งหนึ� ง  
ใส่สายปัสสาวะต่อสายลงถุงปัสสาวะมีเลือดปนเล็กน้อย อาจเนื�องจากอวยัวะภายในไดรั้บ 
ความกระทบกระเทือน ยงัคงใหน้ํ าเกลือเพื�อเลี ยงเส้นเลือด 
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ดื�มนํ าผกัปั�นไดป้ระมาณ 200 ซีซี และไดรั้บคาํแนะนาํจาก อาจารยห์มอเขียวและพี�นอ้ง
จิตอาสา ให้ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด นํ าหยวกกล้วย+นํ าปัสสาวะนาโน+นํ าคั นใบสาบเสือ  
เป็นระยะ ๆ ต่อไป  

วนัที� 28 กุมภาพนัธ์ุ 2558 ผมไดร้ายงานสภาวะให้พี�นอ้งทราบวา่ สุขภาพทั�วไปแข็งแรงดี 
แผลก็ดีขึ น แต่แพทยบ์อกว่ามีการติดเชื อที�ดื อยา ชื�อ Mdr จากการเพาะเชื อ ซึ� งหมอบอกจะให้ยา 
ฆ่าเชื อเพิ�ม ส่วนแขนซา้ยหมอนดัวนัจนัทร์ จะเช็คระบบประสาทดูวา่มีอะไร มีปัญหาบา้ง  

วนัที� 2 มีนาคม 2558 รายงานอาการมือซ้ายยงัใช้งานไม่ได้ กระดิกนิ วมือยงัไม่ได้  
หยกิแลว้มีอาการ ชา แผลดีขึ นมาก 

การดูแลรักษาดว้ยวิธีการกวัซาสมํ�าเสมอที�ร่างกายและแขนส่วนที�ทาํได ้อาหารสุขภาพ 
เช่น ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทุกวนั อาหารประเภทขา้วตม้กบัผกัสด ผกัลวก ทาํการสวนล้าง
ลาํไส้และเช็ดตวับ่อย ๆ สภาวะร่างกาย เจบ็แผลบา้ง ตอนลา้งแผลและตอนเปลี�ยนอิริยาบถ  

สภาวะจิตใจ ถึงทุกวนันี  รู้สึกว่าเขม้แข็งมากครับ เพราะผมเองได้ทบทวนธรรมที�เป็น 
สุดยอดธรรมที�อาจารยใ์ห้ไว ้ผมเชื�อมั�นในเรื�องของ กรรมชดัมาก เมื�อยอมรับ วา่มนัเป็นกรรมของ
เราชดใช้แล้วก็จะหมดไป ด้วยความยินดี เต็มใจ โดยไม่สร้างกรรมใหม่ขึ นมา โทษสิ�งนั นสิ� งนี   
โลกนี ยติุธรรมเสมอ เมื�อไดพ้ิจารณาซํ า ๆ ความเบิกบานใจความผาสุกก็เกิดขึ นครับ ไม่มีความกงัวลใจ 
เพราะพิจารณาเรื�องผลของกรรม มนัไดเ้วลาเขา ไม่มีทางหลีกหนีพน้ได ้ก็อาศยั พิจารณากรรมซํ า ๆ 
นี แหล่ะครับ 

ตอนนี ก็พกัฟื นจากการผ่าตดัแต่งแผล ครั งที� 4 หมอเสริมเหล็กยึดกระดูกที�ขา้งเส้นเอ็น 
ร้อยหวายเคลื�อน การรักษาก็ล้างแผลทุกวนั พร้อมฉีดยาฆ่าเชื อ อีกสองสัปดาห์ ส่วนเหล็กอีก  
2 เดือนก็ เอาออก ผมยงัแข็งแรงดีครับ กินขา้วอร่อยไดเ้ยอะ การขบัถ่ายดีมากบางทียงัไม่อิ�มตอ้ง 
เอาออกก่อน วนันี ก็สู้กบัความเจ็บปวด แผลใหม่ ก็รู้สึกต้องปล่อยวางครับ นักรบธรรมยงัต้อง 
ยอมแพ ้ยงัไหว ยงัมีเรื� องให้และยากลาํบากกว่านี รออยู่ แค่ไม่ใช่ปัญหา ขออนุโมทนากบัพี�น้อง 
ทุก ๆ ท่านแรงใจ แรงบุญที�อาจารยห์มอเขียว และพี�นอ้งทุกท่านที�ส่งมาก็ทาํให้ผมแข็งแรง กายป่วย
แต่ใจไม่ป่วยครับ  

ครับยงัสู้ไม่ถอยครับป่วยไดก้็หายไดอ้าจจะชา้หรือเร็วอยูที่�วบิากดีวิบากร้ายผมยินดีรับกบั
เหตุการณ์ที�เกิดขึ นอย่างยินดีเต็มใจครับ รับแล้วก็หมดไป ๆ ก็เห็นเลยครับความทุกข์ลดลง  
มีความสุขมากขึ นครับ ขอขอบคุณอีกครั งสาํหรับกาํลงัใจจากพี�นอ้งทุก ๆ ท่านครับ 

วนัที� 7 มีนาคม 2558 ฝึกฝนซ้อมรับทุกเหตุการณ์ ถือวา่ไดก้าํไร มีโอกามาฝึกจริงรู้สึกมี
ความอดทนมากขึ น เอาประโยชน์ไดทุ้ก ๆ เหตุการณ์ ยิ�งได ้“ทบทวนธรรม” พิมพเ์ขียวของการ
สร้างจิตวิญญาณที�ผาสุกที�ในโลกซํ า ๆ ซํ า ๆ ยิ�งเขา้ใจชดัว่าถา้เราเขา้ใจและเชื�อเรื�องกรรม ยอมรับ
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อยา่งเบิกบานยนิดี เตม็ใจผาสุกก็เกิดขึ นเลย ความทุกขล์ดลงอยูไ่ดทุ้ก ๆ ที�เลยครับ วันนี<ผมก็ยังป่วย
แค่กาย แต่ใจไม่ป่วยครับ ยังสู้ไม่ถอยครับ ใส่เกียร์แปดตลอดครับ พยายามเอาประโยชน์ให้ได้มาก
ที�สุด ทุกวนิาทคีรับ ผมขอใหก้าํลงัใจพี�นอ้งทุก ๆ ท่านที�ร่วมกนับาํเพญ็บุญในทุก ๆ ที�ดว้ยครับสาธุ  

ตอนสามโมงเช้าของวนัที� 7 หมอมาตรวจเยี�ยม เปิดแผลดูว่า แผลดีขึ นมากครับ ให้ยา
ปฏิชีวนะ ครบ 1 สัปดาห์ อาจะกลบับา้นได ้วนัจนัทร์และวนัองัคารฝึกเดิน อีกไม่นานก็กลบับา้นได้
เลย ก็เหลือแขนซ้ายที�หัก ยงัคงต้องใช้เวลา วนัที�  23 มีนาคม 2558 หมอนัดตรวจเช็คระบบ
เส้นประสาทดว้ยระบบไฟฟ้า อีกครั ง ซึ� งก็คงไดก้ลบับา้นก่อนวนัที� 23 มีนาคม นี  

วนัที�  8 มีนาคม 2558 แข็งแรงดีทั งกายใจครับ อาหารทานได้อร่อย เยอะทุกวนัครับ  
การขบัถ่ายก็ดีมากครับ เน้นผกัสดผลไมฤ้ทธิf เยน็ ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดตลอด ฉีดพรมด้วย 
นํ าสกดับ่อย ๆ กดจุดลลมปราณ กวัซาแกอ้าการปวดแผลไดผ้ลดีอาการทุเลาทนัทีครับ 

อาการต่อเนื�อง วนัที� 12 มีนาคม แขนซ้ายยงัไม่มีแรงใด ๆ กาํมือหรือขยบันิ วไม่ไดเ้ลย  
แต่รับความรู้สึกชา ๆ หยิกก็ไม่เจ็บ หมอบอกว่าสันประสาทชํ ามาก ต้องให้เวลานาน ๆ หน่อย  
จะฟื นตวัเทา้ขวาแผลไม่เปื� อยแล้ว มีเนื อเกือบเต็ม เนื อสีแดงสด สวยมาก (พยาบาลบอก) แต่ยงัมี 
บางจุดที�มีเนื อเป็นหลุม ๆ อยู่ คือขา้งกระดูก ขอ้เทา้ทั งสองขา้งบริเวณนี จะมีเนื อน้อยด้วย เวลา 
ลา้งแผลก็ไม่เจบ็มากนกั แผลแหง้ไม่มีนํ าเหลือง หรืออาจมีบา้งบริเวณฝ่าเทา้แต่ไม่เน่า แค่ชื นนิด ๆ  

รับประทานอาหารไดดี้ เช้าขา้วตม้ ผลไม ้บางวนัก็ผลไมผ้กัปั�น มื อใหญ่ ก็มีขา้ว กบัขา้ว 
ผลไม ้ส้มตาํแบบคลุก ๆ เอาเอง เติมเอาเอง มื อเยน็ก็ผลไมอ้ยา่งเดียว ที�ทาํให้จากพี�นอ้งที�มาช่วยกนั
ดูแลผมครับ ระบบขบัถ่ายอุจจาระดีมาก กลิ�นไม่แรงนัก ปริมาณมากพอควร ปัสสาวะเกือบทุก  
2 ชั�วโมง ใส กลิ�นไม่แรง สรุปโดยรวมดี มีความกา้วหนา้ดีมาก หมอให้ออกจากโรงพยาบาลไดใ้น
วนัศุกร์ที� 13 มีนาคม ครับ 

การดูแลดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ผสมผสานไปดว้ยกบัแผนปัจจุบนัอยู ่มีการนวดแขนขากระตุน้
การไหลเวยีนของเลือดและกลา้มเนื อเส้นประสาทผอ่นคลายร่วมดว้ย 

กระผมยนิดีรับใช้วบิากกรรมที�เกดิขึ<น โดยไม่มีเงื�อนไขใด ๆ เพราะเราเคยทํามา เมื�อรับแล้ว
ก็หมดไป เมื�อป่วยได้เราก็หายป่วยได้ ยงัสู้ไม่ถอยครับ ผมเองก็ขออนุโมทนาบุญกบัพี�นอ้งทุก ๆ ท่าน
ด้วยที�ได้บาํเพ็ญ บาํเพ็ญธรรมตามสถานที�ต่าง ๆ ขอเป็นกาํลังใจให้ทุกท่านครับ สาธุ และ
ขอขอบคุณ บนัทึกขอ้มูลการดูแลรักษาสุขภาพของผมทั งหมดจากเพื�อนพี�น้องจิตอาสาที�ช่วยกนั
รวบรวมครับ” 
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ภาพที� 54 ภาพถ่าย x-ray แขนขา้งขวาของ จิตอาสา อิทธิชยั จนัทชาติ  
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 16) 
 

 

ภาพที� 55 ขาขา้งขวาเมื�อไปถึงโรงพยาบาลไดรั้บการทาํแผลและเขา้เฝือกไวแ้ต่ยงัมีเลือดยงัไหลไม่หยุด 
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 18 -28) 

 

 

 

 

 

 
ภาพที� 56 ผูว้จิยัแวะเยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั เมื�อวนัที� 18 กุมภาพนัธ์ 2558 
ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 18-28) 



 

ภาพที� 57  แม่ครั�ง มีทรัพย ์
สวนป่านาบุญ 1

ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ

ภาพที� 58 นกักายภาพบาํบดัพาฝึกเดิน
บา้นได ้

ที�มา (เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ
 
“สิ� งที�ยากที�สุด คือ

ไม่มีวธีิการที�ตายตวั ตัวแปลสําคัญ
 (อิทธิชยั จนัทชาติ

“ฉนัเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที� 
อกัเสบ ทาํให้เลือดไหลตลอดเวลา เริ�มรักษาตามแนวแพทย์วิถีพุทธ
เมื�อสิงหาคม 2554 โดยนาํความรู้เรื�องสมุนไพรฤทธิf ร้อน
เกินจึงเลือกสมุนไพรฤทธิf เยน็ มาใชใ้นการดื�มขบัพิษจากภายใน
พอกทา แช่มือแช่เท้า ตื�นเช้าดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด อีกครึ� งชั�วโมงทานกล้วยนํ าวา้ 
กินอาหารตามแนวทางแพทยว์ิถี

มีทรัพย ์และพี�นอ้งจิตอาสาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร มาเยี�ยมจิตอาสาอิทธิชยั

เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, กุมภาพนัธ์ 28) 

กายภาพบาํบดัพาฝึกเดิน และแผลเนื อแดงหลงัเทา้ดา้นขวา ก่อนแพทยอ์นุญาตใหก้ลบั

เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 10) 

สิ� งที�ยากที�สุด คือ วิชาการแพทย์ เพราะมันมีสิ� งที�มองไม่เห็นเข้ามาเกี�ยวข้องและ
ตัวแปลสําคัญ คือ วบิากกรรม” (ใจเพชร กลา้จน, 6 มีนาคม 
อิทธิชยั จนัทชาติ, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 22. กรณีศึกษา

มะเร็งปากมดลูก ระยะที� 3 ไทรอยด์ กรดไหลยอ้น ภูมิแพ ้เส้นเลือดดาํในมดลูก
อกัเสบ ทาํให้เลือดไหลตลอดเวลา เริ�มรักษาตามแนวแพทย์วิถีพุทธ ตั งแต่เข้าค่ายคุณหมอเขียว

โดยนาํความรู้เรื�องสมุนไพรฤทธิf ร้อน-เยน็ปรับสมดุลเพื�อสุขภาพ มีภาวะร้อน
งเลือกสมุนไพรฤทธิf เยน็ มาใชใ้นการดื�มขบัพิษจากภายใน ใชส้วนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่

พอกทา แช่มือแช่เท้า ตื�นเช้าดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด อีกครึ� งชั�วโมงทานกล้วยนํ าวา้ 
กินอาหารตามแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ ปฏิบติัอยา่งนี ประมาณ 4 เดือน อาการต่าง
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ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
จิตอาสาอิทธิชยั ที�โรงพยาบาล 

 

ก่อนแพทยอ์นุญาตใหก้ลบั

เพราะมันมีสิ� งที�มองไม่เห็นเข้ามาเกี�ยวข้องและ 
มีนาคม 2558) 

กรณีศึกษา 2.50 ภาคผนวก ก.) 

 

ไทรอยด์ กรดไหลยอ้น ภูมิแพ ้เส้นเลือดดาํในมดลูก
ตั งแต่เข้าค่ายคุณหมอเขียว  

เยน็ปรับสมดุลเพื�อสุขภาพ มีภาวะร้อน
ใชส้วนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่

พอกทา แช่มือแช่เท้า ตื�นเช้าดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด อีกครึ� งชั�วโมงทานกล้วยนํ าวา้ 2 ผล  
เดือน อาการต่าง ๆ ทุเลาลง สังเกต
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จากเลือดไหลน้อยลง อาการปวดลดลง เป็นตน้ พอ 8 เดือนเศษ เลือดหยุดสนิท ผลตรวจสุขภาพ  
ผลเลือดดี เชื อมะเร็งเหลือประมาณ 3% เมื�อเดือนเมษายน 2556 ไปตรวจกบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั  
ผลมะเร็งเป็นลบ ผลเลือดดีมาก”  

(มาฆะรส สุขจาํลอง, สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณีศึกษา 1.10 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 59 มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน เมื�อมาดูแลรักษาสุขภาพและเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม 

ณ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร เมื�อเดือนกุมภาพนัธ์และเมษายน พ.ศ. 2556 และผลการตรวจสุขภาพ
จากแพทยศ์ูนยสุ์ขภาพเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด ์

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน และสิริมา ศรสุวรรณ, ภาพถ่าย. 2556, กุมภาพนัธ์ 16-พฤษภาคม 30) 

 
“ดิฉนั อายุ 61 ปี ไดน้าํองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธมาใชดู้แลตนเอง ตั งแต่ พ.ศ. 2554 

จนถึงปัจจุบนั อาการตบัอกัเสบที�เกิดขึ นก่อนที�เขา้มาศึกษาแนวทางนี หายไปหลงัจากใชก้ารแพทย์
วิถีพุทธภายใน 1 ปี มิสเตอร์เราโน ไลทาไลเนน (Rauno Laitalainen) อายุ 67 ปี สามีของดิฉัน  
มีอาการลุกไม่ขึ น ขยบัตวัลาํบาก จากโรคขอ้กระดูกเสื�อม (Degenerative disc disease) เมื�อเดือน
กุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 ดิฉนัไดใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธดูแลอยา่งต่อเนื�องจนลุกขึ นเดินได ้และอาการ
ทุเลาจนหายเป็นปกติ ภายในเวลา 71 วนั อีกทั งสามารถปรับพฤติกรรมสุขภาพ ดว้ยการลดการ
บริโภคเนื อสัตวล์งไดม้าก เพิ�มการรับประทานผกัผลไม ้มีจิตสาธารณะมากขึ น และลดละการดื�ม
แอลกอฮอล์ เมื�อทาํได้ 1 ปี ส่งผลให้นํ าหนักลดลงจาก 115 กก. เหลือ 90 กก. เมื�อกลางเดือน
พฤษภาคม พ.ศ. 2556 แพทยศ์ูนยสุ์ขภาพเมืองเฮลซิงกิ ประเทศฟินแลนด์ รายงานวา่ มิสเตอร์เราโน
มีสุขภาพแข็งแรงและมีผลค่าสภาพของตบัแบบน่าประหลาดใจ คือตบัมีสภาพเหมือนกบัเด็กวยัรุ่น
ที�ไม่เคยดื�มแอลกอฮอล์ ซึ� งปกติเป็นคนดื�มแอลกอฮอล์เป็นประจาํต่อเนื�องเป็นเวลา 48 ปี ส่งผลให้
ปัจจุบนัไม่ตอ้งใชย้าควบคุมโรคเบาหวานและโรคความดนัโลหิตสูง ซึ� งเคยรับประทานต่อเนื�องมา
เป็นเวลา 3 ปีและมากวา่ 20 ปี ตามลาํดบั มิสเตอร์เราโนยงัไดเ้ผยแพร่ขอ้มูลการแพทยว์ิถีพุทธไปให้
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นางแวร่า เราติโอ (VeeraRautio) ลูกสาวคนโต ในประเทศฟินแลนด์ดว้ยสําหรับในประเทศไทย 
มิสเตอร์เราโนไดแ้นะนาํเพื�อนของเขา คือ คุณเอนก นาคะบุตร นกัพฒันาสังคมอาวุโส ซึ� งป่วยเป็น
อมัพฤกษ์ในระดบัขยบัขาเดินลาํบากมาก ได้เขา้อบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม เพียง 4 วนั  
ก็สามารถวิ�งได ้ปัจจุบนั คุณเอนก มีสุขภาพแขง็แรง เดินทางไปปฏิบติังานทั งในและต่างประเทศได้
ตามปกติ และได้แนะนาํญาติมิตรให้มาดูแลสุขภาพในแนวทางนี  พร้อมกบัได้ปวารณาตนรับใช้
พุทธศาสนาและประชาชนอย่างเต็มกาํลงั นอกจากนั นมิสเตอร์เราโน ให้ขอ้มูลการปฏิบติัตนตาม
แนวแพทยว์ถีิพุทธ แก่รองศาสตราจารย ์ดร.วรีะ สัจกุล อธิการบดีสถาบนัอาศรมศิลป์ ซึ� งเป็นมะเร็ง
ลาํไส้ ระยะที� 3 มาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรม ครบ 7 วนั ไดใ้ห้ขอ้มูลวา่มีสุขภาพดีขึ นทั งร่างกาย
และจิตใจ ทั งไดต้ั งปณิธานวา่ชีวิตที�เหลืออยูจ่ะบาํเพญ็ประโยชน์แก่แผน่ดินไทย ดิฉนัเห็นวา่ขอ้มูลนี 
เป็นตวัอย่างที�เป็นรูปธรรมของการแพทยว์ิถีพุทธที�ยงัประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ ทั งดา้นสุขภาพ
กายและจิตวญิญาณ” 

(สิริมา ศรสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณีศึกษา 2.26 ภาคผนวก ก.) 
 

 
ภาพที� 60 คุณบวรรัตน์ เอื อจิตรญาณ ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 12 ธนัวาคม 2555 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2555, ธนัวาคม 12) 

 
“ไม่ได้เป็นผู ้ป่วยที�มารักษาตัว หากแต่เป็นนายแพทย์ผู ้ที�มาด้วยคาํถามที�ต้องการ

คาํตอบ สิ� งที�เป็นปริศนาในใจตลอดชีวิตของการเป็นหมอมานับสิบปี เช่นว่าทาํไมคนป่วยจึง
ไม่หายเสียที เวยีนกลบัไปกลบัมาหาหมอ เช่น ผูป่้วยหอบหืด ผูป่้วยเบาหวาน ผูป่้วยความดนัโลหิต 
ผูป่้วยโรคหวัใจ และผูป่้วยโรคมะเร็ง รักษากนัจนตายกนัไปขา้งหนึ�ง ไม่หมอก็คนไข ้

ตอนหลงัไดอ้ยูโ่รงพยาบาลแห่งหนึ�ง 16 ปี จนเป็นผูอ้าํนวยการที�นั�น ตอ้งดูแลนกัเรียนให้
สุขภาพดี และอยู่ในส่วนของขบวนการวางแผนพฒันาสุขภาพอนามยันกัเรียนเหล่านี  ส่วนตัวนั<น 
คิดว่าโรคต่าง ๆ เหล่านั<นน่าจะมาจากพฤติกรรมสุขภาพที�ไม่ถูกต้อง เช่น การรับประทานอาหาร 
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การพกัผ่อนและออกกาํลงักายที�ไม่ถูกตอ้ง สังเกตว่าคนในเมืองจะป่วยมากกว่าคนต่างจงัหวดัที�
มีโอกาสออกกาํลังกายได้มากกว่า ยามีผลข้างเคียงมากจากประสบการณ์การดูแลผู ้ป่วย  
ยาไม่น่าจะใช่ทางออกที�ดีสาํหรับการรักษาที�แทจ้ริง 

หลงัจากเป็นแพทยม์าได ้40-50 ปี แลว้ก็ไดข้อ้สรุปวา่ การแพทย์แผนปัจจุบันนั<น รักษาที�
อาการหรือปลายทาง แต่ว่าต้นเหตุไม่ได้รับการรักษา 

ตนเองมีความสนใจศึกษา เรื�องของจิตวิญญาณ การเวียนว่ายตายเกิด และกฎแห่งกรรม 
รวมทั งศึกษาพระไตรปิฎกมาดว้ย จึงเขา้ใจที�อาจารยห์มอเขียวบรรยายเป็นอยา่งดี ไดเ้รียนฝังเข็มมา
เพื�อช่วยคนปวดขอ้ที�จะตอ้งกินยาที�เป็นอนัตรายต่อตบัหรือไต ก็ช่วยไดเ้ยอะ แต่การเรียนตอ้งเรียน
ผา่นล่าม เนื อหาจึงอาจจะไม่สมบูรณ์ เนื อหาที�เรียนจะมีการพูดถึงสมดุลร้อนเยน็ ซึ� งตรงกบัวิชาที� 
อ.หมอเขียวสอนทั งหมด พูดถึงลมฟ้าอากาศที�มีผลต่อร่างกาย เรื�องของความร้อนภายในที�เกิดจาก
อาหาร การหมุนเวียนของเลือดไม่สะดวก ในศาสตร์ของจีนโบราณจะพูดถึงสิ�งเหล่านี  ตอนเรียนก็
ยงัไม่เชื�อโดยเฉพาะเรื�องเส้นลมปราณว่ามนัจะลึกเขา้ไปถึงอวยัวะต่าง ๆ ไดอ้ย่างไร ถามผูส้อนก็
ไดรั้บคาํตอบที�กาํกวมไม่ชดัเจน จึงไม่ศรัทธา แต่เมื�อเราไปลงมือฝังเข็มจริง มนักลบัไดผ้ลถึง 95% 
มนัก็เวร์ิคดี ที�ไม่เวร์ิคเพราะเราไม่เก่ง คนไขดี้ขึ นมาก ก็เชื�อวา่วิชานี ดีมาก แต่ความเขา้อกเขา้ใจของ
เรานั นไม่กระจ่าง ก็อยากศึกษาให้มากกว่านี จะไปศึกษาได้ที�ไหน อีกประการหนึ� ง การฝังเข็มก็
ไม่ใช่การแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ จะไม่หายขาด สักพกัคนไขก้็จะกลบัมาหาอีก นี�ก็เป็นทางตนัสําหรับ
ตวัเอง 

ในเวลาต่อมาก็มาพบตรงนี สวนป่านาบุญ 1 แพทยว์ิถีพุทธ ผมตอ้งขอบคุณคนไขข้องผม
คนหนึ� ง อายุ 60 ปี ที�เป็นคนรักสุขภาพมาก เขามีเครื�องออกกาํลังกายครบครัน รักษาสุขภาพดี  
แต่ค่าตบัค่าไตไม่ค่อยดี ผมก็เตือนให้งดอาหาร หวาน มนั เค็ม เมื�อ 3-4 เดือนที�แลว้มาตรวจ ปรากฏ
วา่ผลเลือดของเขาเปลี�ยนไปมาก เขา้เกณฑ์ปกติ จึงถามวา่ไปทาํอะไรมา ท่านตอบวา่ ไปที�สวนป่า
นาบุญมา ควบคุมการรับประทานอาหาร ถา้ชิมนํ าปัสสาวะจะรู้อย่างคร่าว ๆ ว่าสุขภาพดีหรือเสีย
อยา่งไร และไดรั้บประทานอาหารจืดไม่อร่อย แต่กลบัทาํให้สุขภาพดีขึ นอย่างน่าประหลาด ผมจึง
เกิดความอยากรู้อยากเห็นอยากศึกษาวธีิการที�ผูป่้วยท่านนี ไดไ้ปเรียนมา 

และเมื�อผมไดม้าถึงที�นี� ไดป้ฏิบติัทดลองวธีิการต่าง ๆ ดว้ยตนเองเป็นครั งแรก ผมยินดีมาก
ที�ได้รู้จักแนวทางการรักษาสุขภาพแบบพึ�งตนเองแบบนี< มีหลักการที�ดีและเครื�องไม้เครื�องมือที� 
ทําได้ด้วยตัวเอง และยังมีการหายใจที�สามารถระบายพิษร้อนออกได้ ได้ทําดีท็อกซ์ และดื�ม 
นํ<าปัสสาวะที�นี�เป็นครั<งแรก ดว้ยรสเคม็ปะแล่ม ๆ  



421 
 

ไม่ว่าจะวิธีการระบายพิษร้อนออก การออกแบบการนวดกดจุดเส้นลมปราณ ฝึกฝน
ทําได้เอง ผมเชื�อว่าท่านอัจฉริยะมาก ผสมผสานกับความรู้ในตัวท่านหลาย ๆ อย่างเข้าหากันจน
สามารถทาํได้เองและแก้อาการไม่สบายต่าง ๆ ได้  

วิธีฝึกลมหายใจแบบกบาลบาติ ใครที�เคยฝึกสมาธิหรือฝึกลมหายใจอยู่ จะไดรั้บความรู้สึกมี
สภาวะที�เป็นหมดเลย ตามที�อาจารยห์มอเขียวสอน ไม่วา่จะเพิ�มความร้อนหรือทาํให้ร่างกายเยน็ลง
หรือสมองโปร่งสบาย หรือเดินความโล่งโปร่งไปทั�วตวันี�สุดยอด มนัเกิดไดจ้ริงและมีประสิทธิภาพมาก 
และยิ�งวิธีสุดท้ายที�สอนให้ทิ<งลมหายใจนั<น ให้เบาสบายอยู่กับลมหายใจ ผมว่าครูบาอาจารย์ที�มี
ความสามารถขนาดนี<หายาก แมจ้ะหาในหมู่พระสงฆ์ก็แทบจะพลิกแผ่นดินหา และที�น่าแปลกใจ
เมื�อได้คุยกบัท่านตรง ๆ และถามท่านว่าวชิาเหล่านี<ท่านได้มาจากไหน ท่านบอกว่าท่านได้บูรณาการ
มาเองจากการปฏิบัติธรรม เป็นที�น่าอศัจรรย์มาก เรื�องของโยคะกไ็ม่ยากและมีประสิทธิภาพมาก 

อยา่งผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนัที�รู้ถึงขอ้บกพร่องของแผนปัจจุบนั ตลอดจนทุนนิยมที�เขา้
มาครอบงาํประเทศด้อยพฒันา ซึ� งมนัน่าจะไปไม่รอด เมื�อปีที�แล้วเราเจอภยัพิบติันํ าท่วมตาม
โรงพยาบาลต่าง ๆ มีปัญหาขาดยากนัในทนัที วนัขา้งหน้ามนัมีแต่จะมากขึ นรุนแรงขึ นเรื� อย ๆ  
มนัรุนแรงอย่างที�ไม่เคยเป็นมาก่อน หลงันํ าท่วมก็จะแล้งหนัก แล้งกบัท่วมหนัก แล้วพืชพรรณ
ธญัญาหารของเราจะอยู่ตรงไหน มนัจะเกิดทุกขภ์ยั ภยัพิบติัต่าง ๆ เราน่าจะไดเ้ห็นกนัในชั�วชีวิตนี  
ถา้เราเป็นกลุ่มคนที�หนีรอดได ้ภยัพิบติัครั งใหญ่ สึนามิสูงถึงตึกสิบชั นเพราะรอยแยกแผน่ดินมนัจะ
เคลื�อน อนัหนึ� งจะเคลื�อนทบัอีกอนัหนึ� ง ในอดีตเมื�อแสนปีก่อน สิ�งมีชีวิตตายหมด ทวีปต่าง ๆ จะ
เปลี�ยนไป คลื�นในนํ าจาํนวนมหาศาล ค่าของแผน่ดินไหวที�นกัวทิยาศาสตร์ไม่เคยรู้มาก่อน ที�เคยเกิด
ทั งเมืองเหมือนโดนนิวเคลียร์อย่างประเทศปากีสถาน สัตวท์ั งหมดจะตาย ภูเขาไฟระเบิดมาอาบ
คลุมพื นที�ตายทั งเป็นถูกอบดว้ยความร้อนสูง สารอินทรียต่์าง ๆ จะกลายเป็นนํ ามนั คนที�รอดจะ 
ไม่มีอาหารกิน ไม่มียารักษาโรค จะเกิดโรคระบาดทั�ว ๆ ไป คนที�อยูร่อดจะอยู่ไดต้อ้งไม่มียารักษา
โรคเลย ยาหมอทาํอะไรไม่ได้ คนที�อยู่ได้จะต้องเป็นคนที�รู้จักการดูแลสุขภาพตัวเองได้ โดยใช้
สิ�งของใกล้ตัว กินน้อยกินอะไรก็ได้ กินพอประมาณ รู้จักของที�เป็นพิษไม่เป็นพิษต่อร่างกาย และรู้
วธีิการถอนพษิโดยใช้สิ�งของง่าย ๆ รอบตัว ซึ�งกลายเป็นนํ<าปัสสาวะ อุจจาระซึ�งพระพุทธเจ้าเรียกว่า
อาหารเก่า ทั<งหมดที�พระพุทธเจ้าสอนไม่มีอะไรผดิ แล้วเรากไ็ด้ทดลอง 

ผมก็ภูมิใจที�ไดม้าสัมผสัที�นี� ไดเ้ห็นการผสมผสานศาสตร์ต่าง ๆ เขา้มาแบบลงตวั พิสูจน์
ได้จากผลที�ปรากฏและผลการพิสูจน์ก็เป็นผลที�น่าอัศจรรย์ ซึ� งแพทย์แผนปัจจุบันทาํไม่ได้ 
ผลการรักษาดีวนัดีคืน ผมเองมีความเชื�อโดยไม่มีข้อสงสัยทั<ง ๆ ที�ไม่เคยรู้จักสวนป่านาบุญ หรือ 
อ.หมอเขียวมาก่อนเลย เพียงได้เปิดดูข้อมูลในเน็ตนิดหน่อยดูแนวว่าเป็นอย่างไร หมอเขียวคือใคร 
แล้วผมก็มาสัมผัสด้วยตัวเอง ตอนนี<จิตผมพัฒนาขึ<นแล้ว นี�เหลืออย่างเดียวที�ยงัไม่ได้ชิม (หึ ๆ )  
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แต่ก็ไดพู้ดคุยกบันอ้งคนหนึ�งที�เป็นมะเร็งในโพรงจมูกกระจายมาที�ต่อมนํ าเหลืองที�คอทั งสองขา้ง 
เขาหนีการฉายแสงมาที�นี�ซึ� งผลการรักษาไม่ค่อยดี มาอยูที่�นี�ระยะหนึ�งก็ดีขึ น แต่ออกไปอยูข่า้งนอก
ก็กลบัเป็นอีกเพราะไปกินอาหารร้านอาหารที�มีการปรุงและใชย้าจากระบบการขายแบบไดเร็กเซลล ์
ในที�สุดเขาก็ตดัสินใจจะใช้คูตในการรักษา แล้วเขาก็ได้ลองทาํดู วนัต่อมาเขาก็สะกิดให้ผมดู
ว่า “มนัยบุแลว้ที�ขา้งคอ” ผมดูมนัก็ยบุจริง ผมก็บอกใหเ้ขาทาํบุญมาก ๆ  

ผมถือวา่ผมไดใ้นสิ�งที�เกินคาด จะยืนอยูบ่นจุดที� อ.หมอเขียวสอน ท่านจดัทุกอยา่งให้เป๊ะ
หมดแลว้ เหลือแต่เราจะลงมือปฏิบติัพิสูจน์ใหเ้ห็นจริงดว้ยตวัของเราเอง” 

 (บวรรัตน์ เอื อจิตรญาณ, สัมภาษณ์. 2555, ธนัวาคม 12. กรณีศึกษา 1.102 ภาคผนวก ก.) 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที� 61 คุณเกริกศกัดิf  คุณเกษม ใหส้ัมภาษณ์ เมื�อวนัที� 25 กนัยายน 2557 
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 25)  

 
“ผมมาจาก Clear Water แถว ๆ Tampa ฟลอริดา้ครับผมจบแพทยศ์าสตร์จาก University 

of Florida เมื�อปี พ.ศ. 2548 และเป็นแพทยฝึ์กหดัทางดา้นเวชศาสตร์ครอบครัวที� University of 
South Florida ในเมือง Tampa หลงัจากนั นก็เรียนเกี�ยวกบัการฝังเข็ม และไปเป็นแพทยฝึ์กหดัดา้น
การแพทยแ์บบบูรณาการ (Integrative Medicine) กบั Dr. Andrew Weil ผูริ้เริ�มการแพทยแ์บบบูรณา
การในสหรัฐอเมริกา ปัจจุบนัผมทาํงานป็นแพทยดู์แลผูป่้วยหนกัเรื อรังระยะสุดทา้ย โดยทั�วไปเรา
ใหย้าทุกชนิดรวมถึงการบาํบดัเยยีวยาทางธรรมชาติเพื�อช่วยให้ผูป่้วยทุกขท์รมานนอ้ยลง ผมใชก้าร
รักษาแบบบูรณาการผสมผสาน ใช้การฝังเข็ม ใชพ้ลงังานบาํบดั ใชก้ารหายใจบาํบดั เพื�อช่วยเหลือ
ผูป่้วย เพราะความเจ็บป่วยนี ไม่ใช่ป่วยเพราะโรคร้ายเท่านั น เราตอ้งดูแลทั งทางดา้นร่างกาย สภาพ
จิตใจ และจิตวญิญานดว้ย เราจะไม่สามารถประสบความสําเร็จในการรักษาไดห้ากขาดสิ�งหนึ�งสิ�งใด
ในสามองคป์ระกอบนี  ถา้เราดูแลผูป่้วยเฉพาะแต่เรื�องโรคหรือร่างกาย เราจะไม่สามารถกา้วไปถึง
การรักษาที�ใหเ้กิดสุขภาวะที�สมดุลทั งกายและจิตใจ (wellness) ได ้ดงันั น ฟังคุณหมอเขียวสอน คุณ
หมอเขียวสอนดีมาก 
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สิ�งที�สาํคญัที�สุดที�คุณหมอเขียวไดบ้อก คือการใหค้วามสาํคญักบัเรื�องอาหาร ซึ� งมีผลอยา่งมาก
ต่อสุขภาพ ห้าปีหลงัมานี  ในการทาํงานที�โรงพยาบาล ทาํให้ผมไดพ้บเห็นระยะสุดทา้ยของผูป้วยโรค
ต่าง ๆ เช่น มะเร็ง เบาหวาน หวัใจ ภาวะสมองเสื�อม อลัไซเมอร์ ผูป่้วย MS (Multiple Sclerosis) สิ�ง
ที�ผมเห็นอยา่งหนึ�งคือหลาย ๆ โรคเหล่านี  เราสามารถช่วยฟื นฟูหรือป้องกนัไดโ้ดยใชอ้าหารและ
การปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิต และเริ�มตั งแต่เดือนมกราคมที�ผ่านมา ผมจึงตอ้งเริ�มที�ปฏิบติั
ที�ตวัเองก่อน และไดน้าํสิ�งเหล่านี มาใชช่้วยเหลือผูป่้วยในที�สุด ดงันั น เรื�องลกัษณะของโภชนาการ
จึงเป็นเรื� องที�สําคญัมาก ในสหรัฐอเมริกาสิ� งที�ยาก คือเรามีร้านอาหารฟาสต์ฟูตเต็มไปหมด เรามี
อาหารทอด เราไม่ทานผกัผลไม ้เรามีร้านของชาํที�เตม็ไปดว้ยอาหารแปรรูป ซึ� งมนัไม่ใช่อาหารจริง ๆ 
ที�ร่างกายตอ้งการ เปรียบร่างกายเราเหมือนรถ ถ้าเติมนํ ามนัคุณภาพตํ�ารถก็งวิ�งได้ไม่ดี การกิน
อาหารที�ไม่ดีไม่ถูกโภชนาการก็ทาํให้ร่างกายเสื�อม ดงันั น เรื�องโภชนาการจึงสําคญัมากซึ� งผมได้
พิสูจน์ด้วยตนเองตั งแต่เดือนมกราคมที�ผ่านมา ผมรับประทานแต่ผักและอาหารสุขภาพ 
90 เปอร์เซ็นต์ (%) ของอาหารที�ผมทานเป็นอาหารมังสวิรัติ ทําให้นํ<าหนักผมลดไป 15.9 กิโลกรัม 
ผมรู้สึกดีขึ<น เมื�อกลบัไปมองที�ผูป่้วยที�ผมใช้วิธีการรักษาแบบผสมผสาน ผมบอกผู้ป่วยเรื�อง
ความสําคัญของอาหาร แต่ปัญหาคือ เราไม่ได้เรียนเรื�องอาหารและโภชนาการที�ถูกต้องใน
โรงเรียนแพทย์ เราได้เรียนแค่การให้อาหารทางสายยางเท่านั<น เราได้เรียนรู้จากหมอคนอื�น ๆ  
แต่เพียงวา่เราตอ้งมีสุขภาพที�ดี แต่มนัยาก และเราก็ไม่รู้วา่จะทาํอยา่งไรเพื�อให้มีสุขภาพดี เมื�อมีใคร
สักคนมาบอกวา่ อะไรที�เราควรรับประทานเพื�อช่วยใหมี้สุขภาพที�ดีขึ นได ้เราจึงอยากฟัง 

ผมว่า 80-85% ของคนที�เป็นโรคเรื อรังในประเทศนี  จะเสียชีวิตจากการกินและจาก
พฤติกรรมการใชชี้วติ ซึ� งเป็นตวัเลขที�สูงมาก ลองมาดูโรคเบาหวาน ผมไดท้ดลองกบัตวัเองเมื�อ 3 ปี
ที�แลว้ โดยการตรวจนํ าตาลในเลือด และหลงัจากนั นผมก็ทานอาหารมงัสวรัิติและอาหารสุขภาพที�มี
ผกัเป็นส่วน ประกอบหลกั ติดต่อกนัเป็นเวลา 6 สัปดาห์ นํ าหนกัลดไป 6.8 กิโลกรัม ก่อนหนา้นั น
ค่าระดบันํ าตาลสะสม หรือ ฮีโมโกลบินเอวนัซี (HbA1C) เป็นค่าเฉลี�ยความเขม้ขน้ของนํ าตาลใน
เมด็เลือดแดง 5.7 ซึ� งเป็นค่าที�มีแนวโนม้จะเป็นโรคเบาหวาน มนัน่ากลวัมาก แต่หลงัจากหกสัปดาห์
ที�ไดอ้าหารมงัสวิรัติและอาหารสุขภาพ ตรวจพบวา่ค่านํ าตาลสะสมกลบัลงมาเป็น 5.4 ซึ� งเป็นค่า
ปกติ ดงันั นเราสามารถกาํจดัโรคเบาหวานแบบที�สอง (type 2 diabetes) ไดง่้าย ๆ ดว้ยการกินที�
ถูกตอ้งเท่านั นเอง 

อาหารเป็นเรื�องสําคญัจริง ๆ เรื�องเกี�ยวกบัอาหารที�เราไดคุ้ยกนัมาแลว้ ว่ามีส่วนช่วยให้
เกิดสมดุลร้อน-เยน็ หากเราทานอาหารจนเกิดภาวะร้อนเกิน เช่น การทานพริกไทยมาก มนัจะส่งผล
ทนัที ยอ้นไปเมื�อสองปีที�แลว้ตอนเดินทางไปเขา้ค่ายหมอเขียวที� Los Angeles ผม น้องสาวและ 
คุณแม่แวะที�ร้านอาหาร ผมทานเตา้หู้ทอด ผมสั�งอนัที�ไม่เผด็ แต่มนัก็ยงัเผด็มาก แม่ยืนยนัวา่มนัเผด็มาก
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ผมทานไม่ไดห้รอก แต่ผมก็ทานจนหมด เชื�อไหมครับคืนนั นผมทอ้งเสีย เป็นไข ้รู้สึกแยจ่นถึงเช้า 
ซึ� งเป็นเชา้ที�เราตอ้งเขา้ค่าย ผมรู้สึกไม่สบายมาก ๆ ทั งคืน ตอนเชา้คุณแม่มาลงทะเบียนเพื�อเขา้ค่าย
เลยขอความช่วยเหลือ นั�นเป็นครั งแรกที�ผมทาํดีท็อกซ์ มีคนกวัซาให้ครั งแรก หยอดหูดว้ยนํ าสกดั
ยา่นาง ขดูศีรษะ มนัช่วยได ้ผมรู้สึกดีขึ น ๆ พอตกเยน็ก็มานั�งฟังการบรรยายได ้

อีกสิ�งหนึ�งที�สําคญัตอ้งจาํไวคื้อ จิตใจ ร่างกาย จิตวิญญาณ เพราะถา้คุณไม่มีความเชื�อใน
สิ�งเหล่านี  แต่จะเชื�อหรือไม่ก็ตามในความเป็นจริงก็คือ จิตใจ ร่างกายและจิตวิญาณคือส่วนประกอบ
ของความเป็นมนุษย ์จิตใจเป็นส่วนประกอบที�ใหญ่และสําคญัที�จะส่งผลต่อความผาสุก การทาํสมาธิ 
ไทชิ้ ชิกง โยคะ การฝึกลมหายใจ ในแต่ละวนัจึงสําคญัดว้ย จะเห็นว่ามีหลายคนไปออกกาํลงักาย 
ยกนํ าหนกักนัก็ดูแขง็แรงดี แต่สิ�งที�จะช่วยไดจ้ริง ๆ คือ โยคะ ไทชิ้ ชี�กง การฝึกลมหายใจและการทาํ
สมาธิจะช่วยใหมี้สุขภาพที�ดีไดม้ากกวา่ ผมโตมากบัการเรียนรู้ในการฝึกสมาธิหลาย ๆ แบบ เรามกั
ทาํสมาธิกนัทั งเช้าและเยน็ ครั งละหนึ� งชั�วโมง ซึ� งช่วยไดม้าก และผมไดไ้ปนั�งวิปัสสนาเป็นเวลา  
3 วนั ซึ� งดีมาก ทาํให้เราไดรู้้จกัภายในของตวัเอง การทาํสมาธิเป็นสิ�งที�จาํเป็น พอเริ�มทาํงานจะยุ่ง 
ไม่มีเวลา ตอนนี ผมพยายามนั�งสมาธิใหไ้ด ้15-20 นาทีในตอนเชา้ 

สิ�งที�สาํคญัคือคุณตอ้งพยายามใชชี้วติใหช้า้ลงบา้ง เหมือนที�ผมบอกวา่ความเครียดมีผลต่อ
สุขภาพมากเช่นกนั ถา้คุณเครียด ร่างกายก็ทาํงานไดไ้ม่เตม็ที� อยา่งแรกที�จะเป็น คือความเครียดมีผล
ต่อระบบการย่อย อาหารไม่ย่อย อาเจียรหรือปวดทอ้ง ขอให้นึกไวเ้สมอว่าอาหารเป็นส่วนหนึ� งที�
สาํคญัแต่ไม่ใชท้ั งหมด ต่อใหเ้ราทานอาหารสะอาดหรือดีเพียงใด แต่ไม่หล่อเลี ยง (ปรับ) จิตใจ ก็จะ
ไม่สามารถมีสุขภาพที�ดีได ้จิตใจมีบทบาทที�สาํคญัมาก ผมเห็นการศึกษานี เมื�อไม่กี�เดือนมานี  เขาเอา
เครื�องดื�มผสม (Shake) มาให้คนสามกลุ่มดื�ม กลุ่มแรกให้ดื�มตวัที�มีพลงังาน 600 คาลอรี�  กลุ่มสอง 
100 คาลอรี�  กลุ่มสาม 300 คาลอรี�  โดยกลุ่มผูท้ดลองดื�มทั งหมด ไม่ทราบวา่ทุกกลุ่มไดรั้บเครื�องดื�มที�
มีพลงังาน 300 คาลอรี� เท่ากนั ผลปรากฏวา่ กลุ่มที�ถูกบอกวา่ไดรั้บเครื�องดื�ม 600 คาลอรี�นํ าหนกัตวั
เพิ�มขึ น กลุ่มที�ถูกบอกวา่ไดรั้บเครื�องดื�ม 100 คาลอรี�  นํ าหนกัลดลง แสดงวา่จิตใจมีผลอยา่งมาก 

ผมสนใจสิ�งอื�นนอกเหนือจากการแพทยแ์ผนปัจจุบนัเป็นทุนเดิมอยู่ด้วย ผมได้เรียน
การนวดบาํบดั เรียนการแพทยฉุ์กเฉินและไดรั้บใบอนุญาตจากรัฐฟลอริดา้ ผมไปเรียนนวดที�วดัโพธิf  
หลาย ๆ อย่างผลกัดนัผมให้มาทางนี  หลงัจากรักษาคนไขม้าช่วงหนึ�งผมคิดวา่การรักษาดว้ยแพทย์
แผนปัจจุบนั ช่วยไดใ้นระดบัหนึ�ง แต่การใหย้าไปเรื�อย ๆ คือปัญหา ไม่เกิดผลดีต่อสุขภาพในระยะยาว 
สิ� งที�พวกเราได้เรียนรู้ในค่ายหมอเขียวตลอดสัปดาห์ที�ผ่านมา คือสิ� งที�จะช่วยให้เราได้รู้วิธีการ
ที�ถูกตอ้งในการดูแลสุขภาพ นี�คือเหตุที�ผมใชก้ารรักษาแบบแพทยท์างเลือกบูรณาการ ใชก้ารรักษา
แบบแผนปัจจุบนั และวิธีการอื�น ๆ ของแพทยท์างเลือกผสมผสานกนั เพราะทุก ๆ วิธีการจะเป็น
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ประโยชน์ต่อคนไข ้ไม่สามารถตีทิ งหรือละเลยวธีิการใดไดเ้ลย แต่สําหรับโรคเรื อรังเราตอ้งกลบัมา
ใหค้วามสาํคญักบัเรื�องอาหาร เพราะเราลืมกนัไปแลว้วา่ อาหารเป็นยา 

สิ�งที�ผมไดเ้ห็นและหวงั ในสิ�งที� Dr. Andrew Weil ไดพ้ยายามทาํในการผสมผสาน 
แพทยท์างเลือกกบัแผนปัจจุบนั เรื� องโภชนาการจะสาํคญัขึ นเรื� อย ๆ ในหลกัสูตรการแพทยแ์ละ
หลกัสูตรพยาธิวิทยาต่อไป เราคงจะได้เห็นผูค้นใส่ใจและเขา้ใจในเรื�องโภชนาการที�ถูกตอ้ง
มากขึ น มนัอาจจะช้าหน่อย แต่ก็ไดเ้ริ�มตน้แลว้ ผมหวงัเป็นอยา่งยิ�งว่าเราจะสามารถสื�อสารขอ้มูล 
ที�ดีเหล่านี ออกไปได ้เพราะนี�คือสิ�งที�ถูกตอ้ง” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษา 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 
 

 
 
 
  
 

ภาพที� 62 คุณภูมิพงศ์ หลงัจากได้ทาํกวัซาที�หน้า ศีรษะ คอ บ่า ไหล่และหลัง จากสีที�เห็นบน
ผิวหนัง แปลผลได้ว่ามีพิษสะสมในระดบัที�มาก ซึ� งได้ให้ขอ้มูลไว ้ เมื�อวนัที� 31 
พฤษภาคม 2555 

ที�มา (จงกช สุทธิโอสถ, ภาพถ่าย. 2555, พฤษภาคม 26) 
 
ช่างเทคนิคแผนกซ่อมบาํรุง อาการภูมิแพ ้วนัที�เขา้ค่าย 25-3l พฤษภาคม 2555 (ครั งที� l) ณ 

สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 
“คุณภูมิพงศม์าเขา้ค่ายจากการแนะนาํของสมาชิกไทยออยล์ ซึ� งเคยมาเขา้ค่ายที�ดอนตาล

มาก่อน เดิมรู้แต่ว่าตวัเองเป็นโรคภูมิแพ ้เนื�องจากเป็นพนักงานอยู่ที�โรงกลั�นนํ ามนัไทยออยล ์ 
ที�อาํเภอศรีราชา จงัหวดัชลบุรี ซึ� งมีตาํแหน่งเป็นช่างเทคนิค ฝ่ายซ่อมบาํรุงของโรงกลั�นมาตั งแต่ปี 
พ.ศ .2543 ทาํงานอยูใ่นภาวะสิ�งแวดลอ้มที�มีมลพิษอยูป่ระมาณ 12 ปี ทาํให้ตอ้งสัมผสักบั Hydro 
carbon ก๊าซ Hydrogen ก๊าซ Sulfur ก๊าซไข่เน่า และอื�น ๆ อยูเ่รื�อย ๆ ถึงแมจ้ะมีระบบการป้องกนั
พอสมควร แต่ก็ไม่ได้ใส่เครื�องป้องกนัทุกครั ง อีกทั งเป็นคนที�ชอบทานอาหารมนั อาหารหวาน  
ดื�มกาแฟ ดื�มนม ทานเนื อสัตว ์และอาหารทะเลมาก ประกอบกบัมีนิสัยชอบนอนดึก ไม่ออกกาํลงักาย 
เมื�อไม่นานมานี  รู้สึกหายใจไม่ค่อยสะดวก เหมือนจมูกตนั โดยหายใจได้ทีละขา้ง ในบางครั ง  
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มีเสมหะบ่อย ร่างกายไม่สดชื�น ตึงและปวดศรีษะมาประมาณ l-2 ปี หาหมอก็บอกวา่เป็นโรคภูมิแพ ้
ให้ยามารับประทาน มาระยะหลงัรู้สึกเหมือนมีกอ้นบวม ๆ อยู่ในปากช่วงโคนลิ นในคอดา้นซ้าย 
ปกติเป็นคนไม่สูบบุหรี�และไม่ดื�มเหล้า ชอบดื�มนํ ามาก แต่ก็มีปัญหาเรื� องการขบัถ่าย มีกลิ�นปาก 
พอดีมีพนกังานมาเขา้ค่ายก็สมคัรมาดว้ย 

จากการเขา้ค่ายใน 7 วนัที�ผา่นมา มีพฒันาการที�ดีขึ นคือ อาการปวดหวัดีขึ นประมาณ 60% 
อาการตนัในรูจมูกดีขึ น 50% เสมหะลดลงมาก อาการโดยทั�วไปดีขึ น และผลจากการกวัซา คุณภูมิพงศ์
ก็ได้รู้ว่ามีบางอย่างผิดปกติในร่างกายนอกเหนือจากโรคภูมิแพ ้ซึ� งก็ได้แนะนาํเรื�องการไม่กงัวล 
และหลกัในการปฏิบติัตามยา 9 เม็ดไปให้และดูเหมือนวา่คุณภูมิพงศจ์ะเริ�มให้ความสําคญักบัการ
เรียนรู้ในการปฏิบติัตวัเพื�อนาํไปใชใ้นชีวติประจาํวนันบัต่อแต่นี ไป 

เมื�อตน้เดือนมิถุนายน ไดโ้ทรคุยกบัคุณโอ ก็ไดค้วามวา่ตอนนี ไดเ้ลิกทานเนื อววั หมู ไก่แลว้ 
ทานเพียงปลาและไข่เท่านั น ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลหรือนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดทุกวนั ก็ไดย้ ํ า
เรื�องการทาํกวัซา ดีทอกซ์ ดื�มนํ าปัสสาวะ หยอดตา หู จมูก ใหเ้ป็นการทบทวน 

(จงกช สุทธิโอสถ, แนะนาํและบนัทึกกรณีศึกษาของคุณภูมิพงศ.์ 2555, กรณีศึกษา 3.51 ภาคผนวก ก.) 
 

 

         

ภาพที� 63 คุณอดุงวิทย ์ภาพเปรียบเทียบก่อนเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ เมื�อ พ.ศ. 2551 และ
หลงัจากไดดู้แลรักษาตวัเองตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธมา 6 ปี อาการบวมต่อมนํ าเหลือง
ที�คอหายได ้

ที�มา (บุญญพร วรกิตตเ์ดชา, ภาพถ่าย. 2551 และ 2557) 

“ผูป่้วยมะเร็งต่อมนํ าเหลือง คุณอดุงวิทย ์มีต่อมนํ าเหลืองที�คอมีอาการบวม 6 เซ็นติเมตร 
เป็นมาประมาณ 4-5 ปี หมอสันนิษฐานว่าเป็นอาการคล้ายมะเร็งระยะที� 1-2 ไม่รับการรักษาที�
โรงพยาบาล ขอรักษาตนเองด้วยการปฏิบติัตามแนวทางค่ายสุขภาพแพทยท์างเลือก โดยการ

ผลเอ็กซ	เรย	 หลัง 
พ.ศ. 2557 

ก�อน 
พ.ศ. 2551 
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รับประทานอาหารฤทธิtเย็น ดื�มนํ<าย่านาง ปรากฏว่าเดือนตุลาคม 2551 อาการบวมที�คอยุบลงเหลือ  
4 เซ็นติเมตร และในวันที� 19 มกราคม 2552 อาการบวมยุบลงหมดแล้ว หมอแผนปัจจุบัน
โรงพยาบาลศรีนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น แปลกใจมาก จึงขอให้คุณอดุงวิทย์ บันทึกรายละเอียด 
ทุกอย่างให้ด้วย เพื�อเอาไปเป็นกรณศึีกษา” 

(บุญญพร วรกิตตเ์ดชา, แบบบนัทึกประสบการณ์ของเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ธ.ก.ส.). 2552,  
กรณีศึกษา 3.418 ภาคผนวก ก.) 

 
“ความเจ็บป่วยของดิฉนัเริ�มเป็นหวัใจเตน้ผิดจงัหวะแบบเตน้เร็วประมาณ 150-220 ครั ง

ต่อนาที (จบัการเตน้ของหวัใจไดใ้นปี 2553) เป็นมาตั งแต่ปี 2545 อาการคือหวัใจเตน้เร็วมากจน
ตวัเองรู้สึกถึงความเร็ว (ปกติหวัใจคนเราเตน้เราจะไม่รู้สึกถึงจวัหวะการเตน้) ทุกครั งที�เป็นตอ้งรีบ
นอนราบ จึงรู้สึกสบายขึ นแลว้จึงไปหาหมอได ้ แต่พอไปถึงคุณหมออาการนี ก็หาย หมอจึงวินิจฉยั
อะไรไม่ได ้ แต่ก็สันนิษฐานวา่เป็นหวัใจเตน้ผิดจงัหวะแบบเตน้เร็ว ประมาณปี 2553 ขณะหลบัอยู่
รู้สึกถึงการเตน้ของหวัใจ ดว้ยความแปลกใจจึงไดลุ้กขึ นมา ปรากฏวา่หนา้มืดหงายหลงัลงทุกอยา่ง
ในตวัหยุดหมด รู้แต่การเตน้ของหวัใจที�เร็วมากขยบัส่วนต่าง ๆ ของร่างกายไม่ได ้ไดแ้ต่สวดมนต์
เพราะเขา้ใจวา่ตวัเองกาํลงัจะตายสักพกัใหญ่ ๆ จึงพอขยบัมือเรียกให้สามีส่งโรงพยาบาล (ลุกไม่ได้
ตอ้งเรียกรถพยาบาลมารับ) (คุณหมอวา่ไฟฟ้าลดัวงจรในหวัใจทาํให้เตน้เร็วผิดจงัหวะ ไม่มีอาการ
ไทรอยด์) จบัการเตน้ของหัวใจได ้ 150-220 ครั งตลอด ในขณะนั นคุณหมอฉีดยาบล๊อกหัวใจ 
หลงัจากนั นจึงได้ทาํการรักษาโดยวิธีสวนหัวใจ ค่าใช้จ่ายในการสวนหัวใจ ประมาณ 150,000 
บาท ค่ะ (ใชเ้วลาชั�วโมงเศษ ) บางท่านใชเ้วลาในการสวนหวัใจถึง 8 ชั�วโมง ค่ารักษาก็เปลี�ยนค่ะ 
เคยถามจากท่านอื�น 2-3 แสนแลว้แต่ระยะเวลาในการสวนค่ะ แต่ดิฉันโชคดีไดพ้บหมอเก่งและ 
เป็นคนรุ่นใหม่จึงใชเ้วลาไม่นาน (คิดว่ายิ�งนานเราก็ยิ�งแยห่วัใจคงบอบชํ า ความคิดส่วนตวันะคะ) 
อาการนั นหายไปไดป้ระมาณ 1 ปีก็กลบัมาเป็นอีกแต่คราวนี คุณหมอวา่เป็นแบบเตน้ผิดจงัหวะเตน้ 
150 แลว้ก็ลงมา 80 สวิงอยู่ในระดบันี ไม่สมํ�าเสมอ ตรวจเลือดแลว้ปรากฏว่าเป็นไทรอยด์ดว้ย  
จึงสันนิฐานวา่เกิดจากไทรอยด์ทาํให้หวัใจเตน้เร็ว จึงจ่ายยาไทรอยด์มาให้ทานอยู่ 6 เดือน อาการ 
ไม่ดีขึ นหวัใจสวงิอยูบ่่อยครั ง 

ต่อมาเริ�มรู้จักคุณหมอเขียว เพื�อนให้ซีดีมา จึงเริ�มทดลองทําเริ�มจากดื�มนํ<าสมุนไพรฤทธิt
เย็นสด กัวซา โยคะก็ได้ผลบ้าง แต่ยังไม่หยุดยา เพราะอาการยังมีอยู่ต่อมาตั<งใจเรียนรู้อย่างจริงจัง 
มีการทําดีท็อกช์ ทานอาหารตามลําดับ ทานรสจืด งดพริก พักผ่อนเพียงพอ อาการต่าง ๆ ดีขึ<นมาก
จากยา 9 เม็ดนี< ทําแล้วเห็นผลมากที�สุดสําหรับอาการที�ว่านี< คือดีท็อกซ์ ทานจืด โยคะ พักผ่อน
เพียงพอ ไม่เครียด อาการที�ว่าดีขึ<นจนหยุดยาได้ค่ะ ผลเลือดเมื�อ 6 เดือนที�แล้ว ไทรอยด์ปกติ หัวใจ
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ปกติ ไม่เคยรู้สึกถึงการเต้นของหัวใจอีกเลย และเมื�อ 1 เดือนนี< เริ�มทานอาหารมื<อเดียวได้ (ฝืกลด
จาก 3 มื<อมาจนเหลอื 1 มื<อค่ะ ทานจืด เคี<ยวละเอียด) ขอบอกวา่ดิฉนัไดพ้บกบัสิ�งที�วิเศษอยา่งมากค่ะ 
คุณจะรู้ว่าเบากายมีกาํลงัเป็นอย่างไร หลงัจากที�ไม่เคยรับรู้ถึงความรู้สึกนี<มานานมาก คุณจะนึกออก
วา่ครั งหนึ�งคุณเคยมีความรู้สึกนี  แต่มนัไดห้ายไป เนื�องจากเราปฎิบตัตวัผิดพลาดไป โดยรู้เท่าไม่ถึงกาล 
จนกระทั�งเจบ็ป่วย ดิฉนัสัมผสัไดถึ้งคาํวา่หายใจทั�วทอ้งเป็นอยา่งไรไดใ้หม่แลว้ค่ะ และรู้วา่เบากาย
มีกาํลงัเป็นอยา่งไรก็เมื�อ 1 เดือนนี เองค่ะ เพิ�มเติมค่ะหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ (ไฟฟ้าลดัวงจรในหวัใจ) 
เวลาหัวใจเตน้เร็วจะแน่นหน้าอก หัวใจเหมือนถูกจบับิด หัวตื อเพราะเลือดไปเลี ยงไม่ถึงศีรษะ  
เย็นยะเยือกไปทั งตวั เหมือนระบบหมุนเวียนของเลือดในตวัจะไปไม่ครบวงจรการไหลเวียน 
(ตามความรู้สึกนะค่ะ) แรก ๆ จะเป็นช่วงสั น ๆ นาน ๆ เป็นที จนลืมอาการไปแลว้ ถึงกลบัมาเป็นอีกครั ง 
ถ้าไปหาหมอ ๆ ก็จะไม่สามารถรักษาได้เพราะอาการไม่ชัดเจน แต่ถ้าปล่อยไปนานอาการ
จะเป็นมากขึ น ระยะเตน้เร็วจะนานขึ นเรื�อย ๆ เป็นถี�ขึ น ถา้เป็นแลว้คุมสติไม่ไดก้็อาจเป็นอนัตราย  
หมอแผนปัจจุบนัก็รักษาให้ไม่ได ้ถา้จบัการเตน้ของหวัใจขณะที�เป็นไม่ได ้ (ดิฉนัรักษาอาการนี ได้
จากการสวนหัวใจ แต่ก็เฉียดตายค่ะ เพราะก่อนหน้านี หมอก็ทาํอะไรไม่ได ้คุณหมอตอ้งการเห็น
กราฟการเตน้ของหวัใจ จึงประเมินไดว้า่ตอ้งรักษาอยา่งไร ซึ� งทาํไดย้ากมาก เพราะอาการจะเกิดเมื�อไหร่
เราไม่รู้ แล้วเราไม่มีเครื�องมือจบั นอกจากตอ้งไปโรงพยาบาลขณะเกิดอาการ ซึ� งไม่พอดีกนั) 
(เสียดายมากที�ดิฉนัรู้จกัยา 9 เม็ด ชา้ไป) อาการหวัใจเตน้เร็วแบบที�เกิดจากไทรอยด์จะเตน้เร็วเฉย ๆ 
หวัใจไม่ถูกจบับิด หวัไม่ถึงกบัตื อมาก มึน ๆ หน่อย อาการโดยรวมดีกว่าแบบไฟฟ้าลดัวงจรใน
หวัใจ ดิฉันยืนยันค่ะว่า อาการไทรอยด์ที�ทําให้หัวใจเต็นเร็วนี< สามารถหายจากการปฎิบัติตามยา  
9 เม็ดนี<ค่ะ ที�ใช้แก้ตัวเองบ่อย ๆ คือดีท็อกซ์ช่วยได้มาก ดื�มนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสด ทานรสจืด  
ทานตามลําดับ โยคะ ไม่เครียด พักผ่อนเพียงพอ เคี<ยวอาหารละเอียด คือสิ�งที�ดิฉนัทาํเป็นประจาํ
แรก ๆ อาจจะฝืนความเคยชินเดิม ๆ ถ้าทําได้แล้วคุณจะเห็นความเปลี�ยนแปลงที�ดีขึ<น ดิฉันทําตาม
คําแนะนําในยา 9 เม็ด และทานมังสวิรัติ ทําให้หยุดยามาได้ 8 เดือนแล้ว (เคยเป็นหวัใจเตน้ผิดจงัหวะ) 
ปัจจุบนัไดพ้ฒันาตวัเองมาจนสามารถทานอาหารไม่ปรุงแต่งรสชาติ ทานวันละมื<อ และเคี<ยวอาหาร
ละเอียด (เคี ยวจนเป็นนํ า แลว้กลืนส่วนที�เป็นนํ า ทาํซํ าหลาย ๆ ครั ง จนเหลือกากนอ้ยมากเท่าที�จะ 
ทาํได ้แลว้จึงกลืน) ทานวนัละมื อมาไดป้ระมาณ 1 เดือนค่ะ ใชสู้ตรคุณหมอเขียวมาได ้1 ปี 7 เดือน
แรกขบัถ่ายดีไดทุ้กวนั แต่ใน 1 เดือนมานี  ทานมื อเดียวและเคี ยวละเอียดรู้สึกปกติดีทุกอยา่ง เบากายดี 
แนะนาํหาซีดีค่ายสอนพระไตรปิฎกของคุณหมอเขียวมาฟังดว้ย จะช่วยไดห้ลายเรื�อง (ดิฉนัซื อจาก
ร้านอาหารมงัสวิรัตตลาด อ.ต.ก. ดิฉนัตอ้งขอขอบคุณหมอเขียวและทีมงานทุกท่านค่ะดิฉนัติดตาม
ซีดีค่ายพระไตรปิฎกมาตลอดค่ะ ผลิตสื�อดี ๆ ออกมาเรื� อย ๆ นะคะ ดิฉันติดตามอยู่ตลอดค่ะ 
(ไม่เคยไดเ้ขา้ค่ายค่ะ แต่ก็พยายามปฎิบติัตามจากซีดีค่ะ) ขอบคุณค่ะ” 
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ที�มา : http://www.morkeaw.net/support/AdminEditBoard.php?idwbtp=453คอลมัภ์
ถามมา-ตอบไปวนัที� 27 สิงหาคม 2555 

http://www.facebook.com/photo.php?fbid=513091102036093&set=a.49814663353
0540.118832.451999981478539&type=3&theater 

(ดา. บนัทึก Facebook 2555 : สิงหาคม 27. กรณีศึกษา F036 จากสื�อออนไลน์-ถามตอบ
ปัญหาและแนะนาํการดูแลสุขภาพผา่นเฟสบุค๊แพทยว์ถีิธรรม หมอเขียวแฟนคลบั ภาคผนวก ก.) 

 
สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ จากฐานขอ้มูลที�ไดมี้การรวบรวมบนัทึกไวต้ามตาราง

ที� 8 จาํนวนรวมทั งสิ น 1,542 กรณีศึกษา ไดน้าํมาเลือกตวัอยา่งแบบเจาะจง จาํนวน 170 ราย วิเคราะห์ 
ขอ้มูลเชิงเนื อหา (Content analysis) ของผลสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นสี�ด้าน คือ  
สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา ตามคาํนิยาม 
“สุขภาพ” ขององคก์ารอนามนัโลก ไดผ้ลการวเิคราะห์เนื อหาดงันี   

1. สุขภาวะทางกาย 
สุขภาวะทางกายของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มีการเปลี�ยนแปลงเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ น 

อาการเจ็บป่วยทุเลา มีความรู้สึกสบาย มีกาํลงั โปร่ง เบากายมากกวา่เดิม และเมื�อเจ็บป่วยสามารถ
พึ�งตนและดูแลตนเองได้ด้วยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
ไม่ตอ้งไปพบแพทย ์ลดปริมาณการใช้ยาลงได ้หรือสามารถเลิกทานยาไดใ้นบางท่าน ลดหรืองดการทาน
เนื อสัตวไ์ด ้ทานอาหารรสจืดลงได ้และพยายามทานอาหารผกัผลไมม้ากขึ น ดงัขอ้มูลต่อไปนี   

 
“แต่มานี�มันหายไปนะ ก็ใช้นํ ายาหยอดตาค่ะ แต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกวนันะ ไม่ได้ใช้ทุกวนั 

ก็ไม่ได้สังเกต พอดีมีพี�สามีมาด้วยเขาก็บอก ทาํไมไม่มีนํ าตาไหล เราก็ใช่ ๆ เราไม่มีนํ าตาไหล 
ใช่ทุกวนันี ไม่มีนํ าตาไหล คงไม่ตอ้งไปใหห้มอผา่แลว้  

นํ าปัสสาวะไดท้านไปแลว้ค่ะ รสชาติเปรี ยว ๆ ฝาด ๆ เค็ม ๆ บา้งนะในบางวนั แรก ๆ  
พอหลายวนัเขา้ ก็เริ�มจืดลงจืดลง ๆ ตอนนี ก็อาบบา้ง ลา้งหนา้บา้ง กินบา้งหมดค่ะ” 

(โสภา บริสุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.1 ภาคผนวก ก.) 
 
“แต่พอมาเขา้ค่ายสุขภาพของคุณหมอเขียวครั งแรก เมื�อทานอาหารแลว้ รู้สึกเบา สบาย 

จึงนาํกลบัไปปฏิบติัต่อที�บา้นค่ะ แผลสะเก็ดเงินตามที�ต่าง ๆ ดีขึ นมาก สีผวิเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแลว้” 
 (นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 
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“การไดย้ินของหูก็ดีขึ น เพราะการหยอดหูดว้ยยานํ าสกดัยา่นาง ฟันผุก็ใช้ยาสีฟันผงถ่าน
กับดินสอพอง ที�เราทาํนี  เดีzยวนี<ฟันดีขึ<นแล้วค่ะ เคี<ยวอาหารได้สบาย ๆ ไม่ตายไวเหมือนพวกนั<น 
ก็เพราะทานอาหารมังสวิรัติแล้วก็ปฏิบัติธรรม ส่วนหนึ�งจิตใจก็ผ่อนคลาย มันไม่ยึด เส้นมันก็เลย 
ไม่ยึดมาก อนันี ก็มีส่วนนะคะ แลว้ทีนี ก็เลยมั�นใจวา่ เออ ไม่ตอ้งกินยาหมอล่ะ กลบัมากินมงัสวิรัติ
คือไม่กินเนื อสัตวค์่ะ หมายถึงว่ากินมงัสวิรัติแบบนี มาเรื�อย ๆ จนมาหลายปี ก็กลบัไปตรวจใหม่ ปี
หนึ� งหมอจะนดัครั งหนึ� ง เขาก็ว่า โอ ้ดีจงัเลย ดีขึ น ทาํมา 5 ปีแลว้ค่ะ อาการต่าง ๆ จาก 15 โรค  
ก็ค่อย ๆ ดีขึ น ดีขึ นจริง ๆ เลยนะ จากสายตาที�มนัไม่ค่อยปกติ มนัก็อ่านหนงัสือกลางคืนได ้รีบทาํดี
ใหต่้อเนื�อง แลว้ความสุขนั นจะพาใหท้่านหายโรค” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์ 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทํายา 9 เม็ดเต็มที�เลย ทั<งแช่ตัว อบ เช็ด และใช้นํ<าปัสสาวะทาตัวด้วย ที�หัวใช้ผ้าชุบนํ<า
ย่านางโพกไว้ พอแห้งก็ชุบนํ<ามาโพกใหม่ จน 5 วัน แผลนํ<าเหลืองเสีย ยุบจริง ๆ จนนอ้งชายบอกว่า 
“ไม่น่าเชื�อวา่ไม่ไดกิ้นยาสักเมด็แลว้แผลนํ าเหลืองเสีย จะยบุได”้ 

พี�เลยต้มนํ<าแช่ทุกวัน ต้มเอง รักษาเอง แล้วก็พิจารณาดูตัวเองไป แค่ 5 วันเท่านั<นแผลยุบ 
แห้ง เหมือนปาฏิหาริย์เลย” 

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.4 ภาคผนวก ก.) 
 

“หลงัจากผ่าตดัแลว้ แผลที�ผ่าจะปวดมาก ตอ้งให้ลูกช่วยขูดกัวซาให้ตามแขน หลัง และ
ตามตัว ขูดแล้วรู้สึกดีมาก แมแ้ต่คุณหมอที�โรงพยาบาลยงับอกค่ะว่าร่างกายเราดีมาก พอรู้สึกมี
อาการไม่สบายอะไรเกิดขึ<นกับตัวเอง ก็จะใช้วิธีการสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) แล้วก็ทานอาหาร
สูตรคุณหมอเขียว พบว่าทาํให้อาการทุเลาได้ดี” 

(จรูญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.5 ภาคผนวก ก.) 
  

“เป็นมะเร็งในต่อมนํ าเหลือง แล้วก็ตอ้งโดนผ่าตดักระเพาะทิ งหมด ผ่าตดัมา้มทิ งหมด 
แลว้ก็จะกลายเป็นคนที�มีปัญหาทรมานมากในการกิน เพราะวา่เวลากินทุกครั งนี�จะปวดทรมานดิ น
แบบพลาด ๆ เลยค่ะ แลว้ก็กินไม่ไดม้า 30 ปี พอเริ�มเขา้ค่ายวนัแรกที�เราเริ�มกินขา้วตม้ เป็นครั งแรก
ในชีวิตที�กินอาหารไดห้มดชาม ต่อมาปัสสาวะเป็นเลือด รักษาที�โรงพยาบาลไม่หาย คุณหมอเขียว
บอกอนัดับแรกเลยนะพี�มด ทาํยงัไงกไ็ด้ให้เลอืดมันหยุดก่อน แลว้จะทาํยงัไงคะ บอกแช่ ๆ เพราะงั<น
ก็เอาสิ�งที�มาทํา ก็คือนํ<าสมุนไพรฤทธิtเย็นสดที�เราทานนี� มันจะมีกากใช่ไหมคะ เอากากนี<ค่ะใส่ใน
นํ<าอุ่น ๆ แช่มือแช่เทา้ไดด้ว้ยค่ะ และก็พอทาํตรงนั นเสร็จ ก็เริ�มรู้สึกดีขึ น ๆ แต่ตอ้งหยุดกินอาหาร
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ฤทธิf ร้อนเด็ดขาดเลย ทดลองอยู่ 3 จงัหวะ จงัหวะหนึ�ง พอหยุดอาหารฤทธิf ร้อน กินอาหารฤทธิf เยน็ 
แล้วก็มาแช่ทั งตวัด้วยนํ าสมุนไพรปรับสมดุล เลือดก็หยุดไหล ฉี�ก็ได้เปลี�ยนสีดีขึ นจนเป็นปกติ 
มดกินสมุนไพรฤทธิf เยน็สดไม่รู้สึกดี แต่กินนํ าสกดัเยน็แลว้รู้สึกดี” 

(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.6 ภาคผนวก ก.) 
  
“สามีดิฉันมีปัญหารากฟัน จะผ่าตดัก็ตอ้งเสียเงินมาก บอกเขานี� ให้นําผงถ่าน 12 ดอลล์ 

ไปแปรงฟันสักเดือนหนึ�ง ปรากฏว่าหมดปัญหารากฟัน กไ็ม่ต้องจ่ายเงินเลย ส่วนของแม่ชีท่านหนึ�ง
ที�เมืองไทย ท่านมีกรณีที�ฟันท่านมีปัญหาเหมือนกนั แล้วลูกศิษยท์่านมาเรียนวิชาค่ายหมอเขียว 
เขา้ค่ายพร้อมกบัมดนี� แม่ชีท่านบอกวา่ ยา่นางนี�ท่านใชนี้ มีประโยชน์สุดฤทธิf เลยนะ ท่านอม เพราะ
เหงือกมนัร้อนใช่มั ย หนองมนัถึงประทุออกมา ท่านอม ๆ ไปเรื� อย ๆ อย่างนี ค่ะ พอจะถึงวนัที� 
หมอนดั หมอบอกมาหาทาํไม ไม่มีปัญหาของเหงือกฟันแลว้” 

(ยวุดี นโมชยัยากร. สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.7 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) กัวซา ผมก็พยายามทําทุกข้อ ยาทั<ง 9 เม็ดของ
คุณหมอเขียว แต่ตอนนั นผมยงัไม่กล้าทาํอยู่ก็คือดีท็อกซ์ เพราะว่าแผลการผ่าตดันี�ยงัไม่หายดี 
จนครบ 1 ปี หมอก็ไดส่้งผมไปเอ็กซเรยแ์ป้งที�โรงพยาบาลจุรีเวช ร้อยเอ็ด ปรากฏวา่โชคดีมากเชื อ
มะเร็งในลาํไส้ไม่มีแล้ว นี�คือมะเร็งระยะสุดทา้ยนะครับ มะเร็งลาํไส้ระยะที� 4 ไม่มีแล้ว อาหาร
กับข้าวแบบนี< บางคนบอกว่ามาวันแรกกลืนแทบไม่ลงเลย ผมบอกวา่ “ผมสบายมากเพราะผมกิน
มาแล้ว 1 ปี กับ 4 เดือน กินตั<งแต่วันที�ผมออกจากโรงพยาบาล ที�ผมกินข้าวได้ กินอาหารถึงจะ 
ไม่ได้ถึงขนาดเหมือนในค่ายนี< 100% แต่ขอให้ใกล้เคียงให้มากที�สุด ทําให้ดีที�สุดแล้วเราจะได้ผลดี
ที�สุดเข้าสู่ชีวติเรา นํ<าสมุนไพรปรับสมดุลหรือนํ<าย่านาง ผมกนิมาได้เป็นปีแล้วไม่ใช่ว่าเพิ�งมากินที�นี� 
แต่ดีทอ็กซ์เพิ�งมาทาํที�นี� เพราะว่าให้มั�นใจเสียก่อนว่าแผลผ่าตัดของเรามันหายดี” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19. กรณีศึกษาที� 1.8 ภาคผนวก ก.) 
 
“เป็นมะเร็งต่อมนํ<าเหลืองระยะ 4 ทําตามแนวทางของคุณหมอเขียว คือยา 9 เม็ด อย่าง

เคร่งครัดเลย ประมาณ 4-5 เดือนแล้วก็ไปตรวจด้วยวิธีเพทสแกน ผลออกมาก็โอเค ไม่ได้เป็นซํ<า 
อีกรอบ กัวซาด้วยค่ะ ก็ประมาณ ถ้าตอนนั<นก็อาทิตย์ละครั< ง หรือ 2 อาทิตย์ครั< งก็แล้วแต่ คนที� 
ฉายแสงคือเจอหลาย ๆ คน เขาก็จะมีเอฟเฟคกนัเยอะมาก แต่วา่โชคดีที�เราแบบยังได้ถอนพิษตลอด 
เราก็สดชื�นมีพลังกลับมาด้วยความรวดเร็ว ใช้นํ<าสมุนไพรฤทธิt เย็นสด นํ<าด่างหรือนํ<าปัสสาวะ 
ในการสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) บางวันก็ผสมกันค่ะ ทําทุกวันค่ะ มีช่วงแรกอาจจะทําเช้าเย็น 
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ช่วงหลังเรารู้สึกเริ�มสบายขึ<น ก็เลยทาํแค่ตอนเช้าทุกวัน ออกกาํลงักายก็ใช้อาศยัเดินเร็ว แบบที�
คุณหมอแนะนาํ เดินเร็ว กดจุด โยคะ ลมปราณ แลว้คือทาํอยู่บ่อย ๆ ก็ทาํ ก็ถือวา่ร่างกายก็แข็งแรง
ขึ นค่ะ สามารถอยูไ่ดโ้ดยไม่ทรมานอะไร ปกติ” 

(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณีศึกษาที� 1.9 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดิฉนัเป็นมะเร็งปากมดลูก ระยะที� 3 ไทรอยด ์กรดไหลยอ้น ภูมิแพ ้เส้นเลือดดาํในมดลูก
อกัเสบ ทาํให้เลือดไหลตลอดเวลา เริ�มรักษาตามแนวแพทยว์ิถีธรรมตั งแต่เขา้ค่ายคุณหมอเขียวเมื�อ
สิงหาคม 2554 โดยนาํความรู้เรื�องสมุนไพรฤทธิf ร้อน-เยน็ปรับสมดุลเพื�อสุขภาพมาใช ้ดิฉนัมีภาวะ
ร้อนเกินจึงเลือกสมุนไพรฤทธิf เยน็ มาใชใ้นการดื�มขบัพิษจากภายใน ใชส้วนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ 
พอกทา แช่มือแช่เทา้ ตื�นเช้าดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย ็นสด อีกครึ� งชั�วโมงทานกล้วยนํ าวา้ 2 ผล 
กินอาหารตามแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ ปฏิบติัอย่างนี ประมาณ 4 เดือน อาการต่าง ๆ ทุเลาลง พอ  
8 เดือนเศษ เลือดหยุดสนิท ผลตรวจสุขภาพ ผลเลือดดี เชื<อมะเร็งเหลือประมาณ 3% เมื�อเมษายน 
2556 ไปตรวจกบัแพทย์แผนปัจจุบัน ผลมะเร็งเป็นลบ ผลเลอืดดีมาก” 

(มาฆะรส สุขจาํลอง,สัมภาษณ์. 2556, พฤศจิกายน 29. กรณีศึกษาที� 1.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เย็นสด ขาที�บวมหายเลย ทาํโยคะ 1 ชั�วโมง ตอนเช้า
เกือบทุกเช้า ขณะนี ร่างกายแข็งแรงมากกล้ามเนื อและเส้นเอ็นยืดหยุ่นดีขึ น รู้สึกคล่องแคล่ว
ทานอาหารรสจืด แลว้ก็สบายดีทาํให้รู้สึกแข็งแรงขึ น มีพลงั สุขภาพดีขึ น นํ าหนกัลดลง เดินได้
คล่องแคล่ว จะลุกนั�งไม่มีเจบ็ไม่เพลีย อ่อนเยาวขึ์ น” 

(เตือนใจ ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณีศึกษาที� 1.11 ภาคผนวก ก.) 
 

“อาการของโรคทั งหลายเบาบางลง มีดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็ปรับสมดุล กวัซา แช่มือแช่เทา้ 
แต่พอกทานี�ไม่ค่อยไดท้าํพอไดอ้อกกาํลงักาย ปรากฏวา่อาการที�เคยเป็นหายดีวนัดีคืน นอนหลบัได้
ดีขึ น ตะคริวที�เคยเป็นเวลาที�เป็นมาก ๆ แลว้เจออากาศเยน็จดั ๆ ก็หาย ริมฝีปากที�แห้ง แตกเป็นขุย 
ผลตรวจออกมาแลว้วา่มะเร็งที�ไตฝ่อลงเดิม ขนาดของมะเร็งที�ไตจะวดัเป็นปริมาตรครับ วดัไดก้วา้ง 
6 ซม. ยาว 6.8 ซม. และหนา 5.3 ซม. ผมเทียบดูไดเ้ท่ากบับุหรี�หนา 2 ซอง ขนาดประมาณครึ� งฝ่ามือ 
งอกติดอยูที่�ไตดา้นขวา ส่วนตอนนี บวกลบคูณหารแลว้ลดลงไป 3.72 ซม.โรคไวรัสบีก็ยงัหายไป
จากร่างกาย ทั ง ๆ ที�เป็น จนเป็นพาหะของโรคนี  และยงัสร้างภูมิตา้นทาน เกินกว่าที�เขากาํหนดไว้
ร่างกายผมแขง็แรงดีมาก เดินไดค้ล่องเลย นอนหลบัไดดี้ขึ น” 

(อุทิศ บุญฟอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.12 ภาคผนวก ก.) 
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“ดิฉันเป็นเนื องอกที�มดลูก ได้ทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ด้วยปัสสาวะกบั
นํ าย่านาง วนัละประมาณ 3 ครั ง เช้า กลางวนั เย็น ครั งละ 2 ขวด เสร็จแล้วก็ไปเดิน เดินเสร็จมี
ความรู้สึกสดชื�นมาก กดจุดแลว้มีพลงั ต่อมนํ าเหลืองพอกไปนี�มนัก็ดูดพิษ ดูดออกจริง ๆ ความรู้สึก
มนัสัมผสัไดเ้ลยวา่มนัดูดออก” 

(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 

“กินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดและนํ าพระพุทธเจา้ดว้ย อาทิตยเ์ดียว บวมยบุลงดีท็อกซ์เสร็จ
นอ้งเขาก็รู้สึกสบาย” 

(เตือนใจ จนัทะ, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 21. กรณีศึกษาที� 1.15 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใช้การพอก สามารถบรรเทาอาการปวดหลงั ได้ภายในครึ� งชั�วโมง มีอาการลดลง 
นํ าหนกัลด ดูแลปฏิบติัไม่ถึงเดือน นํ าหนกัลด 8 กิโลกรัม และพุงยบุ” 

(กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf , สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.16 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผิวดีขึ น จุดดาํหายไป ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด ทาํกัวซา รู้สึกว่าเราดีขึ น ฝ้าดาํที�
ใบหนา้ขาวขึ น ไม่แก่ หนงัไม่เหี�ยว สุขภาพดีขึ น มีแรงขึ น” . 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“เดิมสายตาเกือบมองไม่เห็น มืดมากคือไปไหนเดินไม่เห็น เตะไปทั�ว ไม่รู้ใครเป็นใคร 

เตะไปทั�ว เกิดอศัจรรย ์ขูดกวัซา ตาสว่างขึ นทนัที อาการจุกแน่นในกระเพาะอาหาร ใชว้ิธีนํ ามนัเขียว  
1 หยด นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด นํ าฉี� และผงถ่านประมาณชอ้นชาเขยา่แลว้ดื�ม ไม่ถึง 1 นาที อาการ
ดงักล่าวก็หายไป” 

(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10. กรณีศึกษาที� 1.18 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํกวัซา ไปประมาณสัก 10-15 นาทีได ้ปรากฏผลว่า ลืมตาได ้เคี ยวอาหารได ้นํ าตาล 

เบาหวาน ลดลง” 
(พรทิพย ์โพธิคามบาํรุง, บนัทึกประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ. 2556, มกราคม 28. 

กรณีศึกษาที� 1.19 ภาคผนวก ก.) 
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“สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) เสร็จแลว้ รู้สึกว่าร่างกายมนัโปร่ง มนัโล่ง อาการสั�น ๆ 
ขา้งในหายไป ไม่มีอาการทอ้งเสีย ฉี�รอบเดียว นอนหลบั ตื�นทีเดียวตอนเชา้ อาการปวดเกร็งหายไป” 

(สุเมธ คุณามาตย,์ สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 5. กรณีศึกษาที� 1.20 ภาคผนวก ก.) 
 
“ระหว่างอยู่โรงพยาบาล วนัที� 5 คุณแม่แอบผสมฉี�ให้ผมดื�ม เช้ารุ่งขึ นหมอเอ็กซเรย์

อีกรอบพบวา่ จากสมองยุบลง อาการดีขึ น จึงกลบัมาปรับสมดุลดูแลตวัเองที�บา้น ดื�มนํ าสมุนไพร
ฤทธิf เยน็สด ทานอาหารปรับสมดุลร้อนเยน็ เมื�อมีอาการไม่สบาย มีไขห้นกั ๆ ก็จะดื�มฉี� พบวา่ทาํให้
อาการทุเลาขึ น” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผมเป็นสิว หลงัปรับสมดุลดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ สิวหาย ผิวหน้าก็ดีขึ น ซึ� งแต่ก่อนดูไม่ไดเ้ลย
ครับมีสิวเตม็หนา้ไปหมด และโรคที�เคยพบ 2 ครั ง ก็คือ เคยเป็นริดสีดวงทวารครับ ริดสีดวงทวารนี�
มนัเจบ็นะครับ กินสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ปรับเรื�องอาหารดว้ย และที�ถอนพิษไดดี้ก็คือสวนลา้งลาํไส้ใหญ่
ครับ ไม่เกิน 3 วนัยบุเลย แลว้ก็หายสนิทใน 7 วนั แลว้มีอีกครั งหนึ�ง เป็นเลือดออกที�ทวารตอนที�เรา
ไปอุจจาระครับ เคยฟังหมอเขียววา่ อะไรที�ฝาด ๆ สามารถหยดุเลือดได ้ก็ตม้เปลือกมงัคุดกบัใบฝรั�ง 
แลว้เอามาผสมนํ าปัสสาวะสดและนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดใหอุ่้น ใชส้วนลา้งลํ าไส้ใหญ่ วนัเดียวครับหาย 
เลือดไม่ออกเลยครับ ตวันี ดีจริง ๆ ครับ” 

(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.) 
 

“เวลาป่วย จะมีสัญญาณมาแลว้ สัญญาณวา่มนัจะป่วยนะ เราก็ตอ้งรีบแก ้ถา้แกไ้ม่ทนัก็ป่วย 
ป่วยเสร็จก็ตอ้งแก้ เวลาไม่สบายก็วนัครึ� งครับ มนัก็ฟื นมาแบบคนละเรื�องเลย ทาํให้มั�นใจว่าเรา
สามารถที�จะดูแลตวัเองได”้ 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“เป็นโรคเยอะมากหลาย ๆ โรค เป็นโรคเลือด เป็นลาํไส้เป็นไซนสั แลว้ก็ผา่ตดัหู ผา่ตดัคอ 
แลว้ก็ปวดหวัหาสาเหตุไมไดเ้ป็นกอ้นที�รักแร้ ไปรักษาหลาย ๆ โรงพยาบาลแลว้ รักษานานมากแลว้
บางโรคก็บอกหาสาเหตุไม่ไดแ้ต่ก็ตอ้งจ่ายยา แลว้ก็ตอ้งใชย้าไปตลอดโดยที�ไม่รู้วา่เราจะหายเมื�อไร ทีนี 
ก็เลยมีความรู้สึกวา่ไม่อยาก ไม่อยากกินยาเคมีแลว้ ก็เลยอยากหาวิธีอื�น มาเขา้ค่ายสุขภาพ หลงัจาก
ปฎิบติัดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ อาการต่าง ๆ ดีขึ น จึงนาํกลบัไปใช้ต่อเนื�อง ไปทาํอยู่ 6 เดือน อาการที�
เป็นอยู่ดีขึ นบางอย่างก็หายเลย แล้วก็คิดว่าตวัเองหายแล้ว พอหายแล้วก็หยุดทาํค่ะ ทีนี อาการที�
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เป็นอยูม่นัก็กลบัมาแลว้ก็รุนแรงกวา่เดิมดว้ย แถมยงัพอไปตรวจใหม่ ก็มีอาการของโรคชนิดใหม่
เพิ�มขึ นมาอีกค่ะ มีอาการปวดหัวและเป็นไข ้อาการมนัก็ทุเลาลงหายลงไปได้ด้วยกดจุด กวัซา 
ตอนนี คือไม่หนาวไม่ไขแ้ลว้ แต่วา่เหลือแต่อาการร้อน ไขเ้บาลง เพราะฉะนั นแสดงวา่ 9 ขอ้ ของ
คุณหมอนะคะ ถา้ใครเขา้ใจหรือวา่เอาไปใชแ้ลว้ก็ปรับใหเ้ขา้กบัตวัเองก็จะไดผ้ลมากเลย” 

(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.24 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีอาการไม่สบายมาตลอดเลย อาการไขห้วดัใหญ่ (Flu Symptoms) จะมีไข ้Low-Grade 
fever ปวดตามขอ้ ปวดหวั เป็นมา 3 อาทิตย ์พอไดดื้�มฉี� 2 โดส หายเลย เป็นตลอดชีวิตตั งแต่จาํความ
ไดเ้ลย 4-5 วนั จะถ่ายที แลว้ก็เป็นเมด็ขี แพะ ดื�มฉี�เกือบ 2 อาทิตย ์ตั งแต่นั นมา สามารถถ่ายเองไดทุ้กวนั” 

(รวมพร คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.26 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผมรับประทานแต่ผกัและอาหารสุขภาพ 90 เปอร์เซ็นต ์ (%) ของอาหารที�ผมทานเป็น
อาหารมงัสวิรัติ ทาํให้นํ าหนกัผมลดไป 15.9 กิโลกรัม หลงัจากนั น ก็ทานมงัสวิรัติติดต่อกนัเป็น
เวลา 6 สัปดาห์ นํ าหนกัลดไป 6.8 กิโลกรัม ค่านํ าตาลสะสมในเลือดกลบัลงมาเป็น 5.4 ซึ� งเป็นค่า
ปกติ ก่อนหน้านั นค่านํ าตาลสะสมในเลือด 5.7 อีกอาการ คือท้องเสีย เป็นไข้ รู้สึกแย่จนถึงเช้า  
ซึ� งเป็นเช้าที�เราตอ้งเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ ผมรู้สึกไม่สบายมาก ๆ ทั งคืน ตอนเช้าคุณแม่มา
ลงทะเบียนเพื�อเขา้ค่ายเลยขอความช่วยเหลือ นั�นเป็นครั งแรกที�ผมทาํสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) 
มีคนกวัซาใหค้รั งแรก หยอดหูดว้ยนํ าสกดัยา่นาง ขดูศีรษะ มนัช่วยได ้ผมรู้สึกดีขึ น ๆ ” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไดป้รับอาหารของพอ่แดง แลว้ก็ใชน้ํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด โยคะ ใชก้ารสวนลา้งลาํไส้

ใหญ่ (ดีทอ็กซ์) การกดจุด การแช่ การพอก ระยะแรกนี การประคบนั นเราใชม้าก ร่างกายที�เคยเกร็งก็
ดีขึ น ที�บอกวา่โยคะมีส่วนช่วยไดม้าก เริ�มลุกนั�ง ยนื เดินได ้แปรงฟัน โกนหนวด แลว้ก็แต่งตวัเอง” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“อาการปวด ปวดที�ไหล่ ปวดสะบกัปวดไหล่ปวดคอ 2 ขา้ง ไปปัสสาวะแลว้ก็ดื�มหมดเลย 
มนัยบุแลว้มนัก็เอี ยวคอไดนี้� มนัเอี ยวคอได ้มนัหายปวดไปเยอะมากเลย อาการเจ็บป่วยก็ดีขึ น ที�เคย
เป็นเคยปวดตามเส้นนะคะ ปวดหลงัปวดเอ็นดีขึ นแข็งแรงขึ น กินอาหารตามของโครงการแพทยว์ิถีพุทธ 
แล้วก็แช่มือแช่เทา้ จากที�เทา้เป็นเหน็บชากบัปวดฝ่าเทา้มนัไม่เจ็บแล้วมนัดีขึ น หลงัจากที�ได้เอา
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ปัสสาวะนี�ล้างตาด้วยล้างหน้าด้วยนะคะ คือตอนเช้ามาปุ๊บนี�ก็จะเช็ดตาเลย ล้างตาตลอด ตอนนี 
ไม่ตอ้งใชน้ํ าตาเทียม สุขภาพดีขึ น เบาตวั” 

(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไดกิ้นฉี�ตวัเองครั งแรกที�ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ ตอนนี ก็กินมาได ้3 เดือนกว่าแลว้ 

ก็รู้สึกวา่สุขภาพดี แต่วา่ไม่ไดเ้จบ็ไข ้ไดป้ฏิบติั 1.ดื�มปัสสาวะ 2.หยอดตา 3.หยอดหู 4.กวัซา 5.กดจุด
ลมปราณ 6.ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด 7.รับประทานอาหารที�สมดุล ที�ไม่มีเนื อสัตว ์ก็เลิกมานี�ได ้ 
3 เดือนแลว้ รู้สึกวา่สุขภาพดีขึ น” 

(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.30 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย ็นสด ทานอาหาร ออกกาํลงักาย เลิกกินยาเคมี ทาํให้ไขมนั
คลอเลสเตอรอลลดลง นํ าหนกัลดลง แขง็แรงขึ น ผวิหนงัก็ดีขึ น” 

(ธรรมศกัดิf  ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณีศึกษาที� 1.31 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดีท็อกซ์ สบายนะ แบบเรารู้สึกเบา ตาก็ใช้ฉี�หยอดนะคะ มนัก็จะอุ่น ๆ ก็ไม่แสบนะคะ 
แต่ถา้ใชน้ํ าสกดัสมุนไพร นํ าสกดัเยน็ จะรู้สึกเยน็ ๆ  ปฏิบติัตวัดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ ในค่าย นํ าหนกัตวัก็ลดลง” 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 

“เนน้เรื�องอาหาร งดเนื อสัตว ์ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดทุกวนัทุกมื อ ทาํกวัซา แช่มือแช่เทา้ 
ร่างกายดีขึ น ระบบขบัถ่ายก็ปกติ ทานอาหารก็ปกติ” 

(จรัญ พนัธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 5. กรณีศึกษาที� 1.33 ภาคผนวก ก.) 
 
“เรื�องปรับสมดุลทางสมุนไพร ดื�มแทบทุกวนั ไม่มีอาการจุกเสียด ใชว้ธีิการพอก แช่เมือแช่เทา้” 

(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณีศึกษาที� 1.34 ภาคผนวก ก.) 
 

 “เป็นอมัพฤกษ ์เกิดจากไตวาย เดินไม่ไดเ้ลย ผมร่วง เล็บดาํ ทุกอยา่งเหมือนจะตายแลว้ค่ะ 
11 วนั ที�นอนอยู่กบัที� กระดิกไม่ได้ ตอ้งป้อนอาหาร ทานเองไม่ได้ เพื�อนมาเขา้คอร์สแลว้เพื�อน
กลบัไปไปทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf เย ็นสดให้กิน ดิฉันก็เริ�มกระดิกขาได้ เริ�มเดินได้ เริ�มดีขึ นค่ะ 
เริ�มช่วยเหลือตวัเอง เริ�มเขา้หอ้งนํ าเองได ้เริ�มทาํอะไร ๆ ไดเ้อง”  

(วริาศิณี มณีโรจน์, สัมภาษณ์. 2557, กรณีศึกษาที� 1.35 ภาคผนวก ก.) 
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“ตั งใจได ้แลว้ก็ทาํไดเ้กือบทุกขอ้ ในเทคนิคการปฏิบติัดูแลสุขภาพ ทั ง 9 ขอ้ ตามหลกัการ
แพทยว์ิถีธรรม ที�สําคญัก็คือเรื�องนํ าสมุนไพรปรับสมดุลหรือนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด เราทาํไดเ้อง 
ที�บา้น แลว้ก็อาหาร ทานมงัสวรัิติมื อเดียว แลว้ก็ไม่จุกจิก ไม่อะไรเลย ทานแบบเคร่งครัดเลย อาการ
ภูมิแพห้ายไปโดยไม่รู้ตวั กินมื อเดียว เราไดสุ้ขภาพเราดว้ย แลว้พอเราทาํแลว้นี� มนัเห็นผลจริง ๆ 
เห็นผลก็คือตวัเรานี�โล่งโปร่งสบาย คิดอะไรก็เหมือนกบั มนัไม่มึน ไม่ง่วงหงาวหาวนอน แต่ก่อนที�
อว้น ๆ นะคะพอกลางวนันี� ขนาดนอนทั งคืนแลว้กลางวนัยงัอุตส่าห์ง่วงอีก ที�สาํคญัคือตอ้งใชธ้รรมะ” 

(จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.37 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตอนที�หมอให้ยามา 9 เม็ด คือกินทั งวนัตั งแต่เชา้ยนัเยน็ ผมนบัไดป้ระมาณ 9 เม็ด ผมก็
ถามหมอว่าผมจะตอ้งกินยาถึงเท่าไร บอกว่าตอ้งกินตลอดชีวิต ผมก็รู้สึกว่าถา้ยาดีจริง ๆ นี� ทาํไม
ตอ้งกินตลอดชีวติ แสดงวา่มนัไปกดประสาททาํใหผ้มนี�สามารถมีชีวิตอยูไ่ด ้ผมมาจากโรงพยาบาล
นี�ความดนัโลหิต มนัก็ไม่ลดนะครับ แต่ผมพอเจอพี�นิดดาที�ชวนมาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมนี� 
แลว้ลองทานสมุนไพรฤทธิf เยน็สด แลว้ก็ทานผกัผลไม ้ทานคาร์โบไฮเดรตนี� เป็นการทานอาหาร
ตามลาํดบั มนัลดลงโดยเห็นชดัเจนเลย ถูกกบัผมทุกวนันี  ก็คือเรื�องอาหารน่ะครับผม” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.38 ภาคผนวก ก.) 
 
“อาการของเราทั งหมดนี�มนัร้อนเกิน อาการแบบนี ตอ้งกินสมุนไพรฤทธิf เยน็ อาหารฤทธิf เยน็ 

อะไรบา้ง ก็มาไล่ดู ย่านางก็มี หญา้ปักกิ�งก็มี ใบเตยก็มี กลว้ยนํ าวา้ก็มี ประมาณครึ� งชั�วโมงนั นน่ะ 
ทาํทุกอย่างที�ว่านี�กิน เชื�อไหมคะว่าอาการทุกอย่างที�นั�งทรมานมาตอนนั นก็ประมาณเดือนกว่า 
มนัดีขึ นอยา่งทนัตาเห็น ประคบัประคองดว้ยแค่สมุนไพรฤทธิf เยน็กบัอาหารนี�มาก่อน ผา่นไปเกือบ 
4-5 เดือน มกราคม ปี 2554 จากที�ป่วย มาตั งแต่กลางปี 2553 ทีนี ก็มีหลายเม็ดที�ยงัไม่ไดใ้ช ้ก็มาเริ�ม
จากการทาํสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีทอ็กซ์) ดีท็อกซ์มันดีตรงที�ว่าที�เราถ่ายเองไม่ได้นี� มันก็ช่วยระบาย 

พอกวัซาแล้วลมปราณที�ลอ็คมันหลุดปุ๊บ นี�มันเบาเลย เบา มูฟเม้นท์ (bowel movement) ในลําไส้
เคลื�อนเองได้ ถ่ายเอง ตั งแต่วนันั นมาถ่ายเองไดโ้ดยตลอด ไม่มีปัญหาอะไร” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 
 
“อาหารบาํบดัก็ดีค่ะ เพราะว่าเราทานแล้วเราก็รู้สึกว่าที�ไหล่ยุบนะคะ เพราะตอนที�มา

ที�ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมนี� คือ มีที�ไหล่นะคะบวม แลว้ก็ที�เทา้ค่ะบวม ก็พอก มาพอกตรงศีรษะ 
มาพอกทอ้งนะคะ ก็เบาสบายค่ะ แลว้ก็มีการกวัซาหลงัค่ะ” 

(ภูษณิศา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.40 ภาคผนวก ก.) 
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“นอนไม่หลบั เดิน ๆ แลว้มนัจะมาแปล๊บตรงนั นตรงนี  ปวดบ่า ผิวแห้งมีตุ่มใส ๆ เกิดที�
ง่ามขา ตวัยบุยบิ ๆ เหมือนคนเป็นวยัทอง พอมาค่ายก็นอนหลบั สีนํ าปัสสาวะดีขึ น พอกวัซาอาการ
ปวดบ่าก็ดีขึ น ส่วนผวิแหง้ก็สดชื�นขึ น เล็บก็มีสีขึ น” 

(โอ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.41 ภาคผนวก ก.) 
 

“วนัไหนทานยาไม่ครบ มือเทา้และขาบวมแลว้กดยุบ ใตท้อ้งนอ้ยมีเม็ดถั�วเขียวขึ น 1 เม็ด 
แต่ไม่ใช่สิว มนัจะเหมือนมีเลือดนิ�ม ๆ พอมาค่ายแพทยว์ิถีธรรม ปัสสาวะใสไม่มีกลิ�นเหม็น ฝีหลุด
ออกไปเลย นอนหลบัเยน็สบาย” 

(วทนัยา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.42 ภาคผนวก ก.) 
 

“แบบนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดนี�เวลาถา้วนัไหนนี�มนัแรงมนัไม่เต็ม มนัเพลีย ๆ พอดื�มนํ า
สมุนไพรฤทธิf เยน็สด ยิ�งถา้นํ าปัสสาวะจะดีมากเลย แรงจะกลบัมาเร็ว” 

(นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.43 ภาคผนวก ก.) 
 

“เลิกสูบบุหรี�  และปรับสมดุลโดยการปฏิบติัดูแลสุขภาพดว้ยยา 9 เม็ด (เทคนิค 9 ขอ้)  
ตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม โรคสะเก็ดเงินที�ศีรษะรักษาหายไดโ้ดยการใชฉี้� กลางคืนที�ตอ้งลุกฉี�บ่อยมาก
เกือบตลอดทั งคืน ก็ลดลง เหลือฉี�ในช่วงของนาฬิกาชีวติที�ร่างกายจะระบายความร้อนออกมาก ก็คือ 
ช่วงเวลา 4 ทุ่ม-ตี 2” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตวัร้อนแต่หนาวสั�น มีไข ้พอดื�มนํ าปัสสาวะไขล้ดลงเร็วกว่าทานยาลดไข ้กดจุดทาํให้

อาการหนาวสั�นลดลง ขดูกวัซาแลว้สบายตวัขึ น” 
(นอ้งนฐัเมศและคุณแม่, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.45 ภาคผนวก ก.) 

 

“อยูบ่า้นนี� ปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิธรรมดว้ยยา 9 เมด็ นี� ปฏิบติัเขม้ขน้กนัมาก ทาํทั งการ
ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ทาํสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) นํ าฉี�อะไร เราใชทุ้กอย่าง จดักระดูก
โดยใชก้ารทาํโยคะ กดจุด ทุกสิ�งทุกอยา่งเราทาํหมด อาการเขาก็ดีขึ น” 

(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.46 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทานฉี�ก่อนเลย และก็ดีทอ็กซ์ ทาํกวัซา ทาํอะไรทาํทุกอยา่ง หนา้ยบุบวม”  
(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 
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 “เขาบอกว่าดูตวัอย่างที�ดีแล้วเอามาปรับปรุงใช่ไหมคะ ให้ดูตวัอย่างไม่ตอ้งไปคิดเองให้
เหนื�อย เราก็ดูของเขา เราก็ไปเขา้ค่ายของเขาก่อน ดูวา่เป็นอยา่งไร ทาํตามของเขาเลยก็สเต็ป 9 เม็ด 
เป็นคนติดกาแฟ พยาบาลเชา้ขึ นเวรกลวัง่วง เวรบ่ายเวรดึกกินกาแฟ แต่หนูดื�มแกว้เดียว เขาบอกกิน
แลว้มนักระปรี กระเปร่า เขาบอกว่าอนัดบัแรกตอ้งอดกาแฟให้ได้ วนัแรกมีอาการที�เขาเรียกว่า 
ลงแดง เหมือนยาเสพติดนะคะ ลงแดงทาํยงัไงดีนะ พี�จิตอาสาบอกว่าตอ้งอดให้ได ้อดให้ได ้ผ่าน
วนัแรกแล้วม ันจะหาย พี�จิตอาสาเขาระดมช่วยกันใหญ่เลย ขูดซา ขูด ๆ โอ้โห จนแดงไป
หมดแล้ว แต่ไม่เจ็บนะคะ ขดูกวัซาให้ ปรากฎว่า “หายค่ะ” จริง ๆ เจอมากบัตวั รุ่งขึ นไม่ปวดแลว้ 
เราก็ อ๋อ มนัไดผ้ลจริง ๆ ปวดตรงไหนขดูตรงนั นทาํตรงนั น แลว้อยูที่�ใจ ถา้ใจเราวา่ไม่ดื�มก็คือไม่ดื�ม 
ก็อดได ้อดกาแฟได”้  

 (จตุพร อารีกฤกษ,์ สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.48 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใช้ยาแผนปัจจุบนัจากคุณหมอรักษาภูมิแพผ้ื�นคนัของภรรยาผมต่อเนื�อง 3 ปี ผลคือ 
เป็น ๆ หาย ๆ ไม่หายขาดนะครับ ขึ นมาใหม่คือขึ นมาก็แย่กว่าเก่า แต่วิถีพุทธเรารักษาดูแลเพียง  
7 วนั จากขอ้ 1 ถึงขอ้ 5 ที�พดูไปเมื�อสักครู่นะครับ 2 สัปดาห์ หายเกือบ 100% นะครับ ไม่ตอ้งทานยา
แผนปัจจุบนัแลว้ ซึ� งเราหมดค่ารักษาไปเป็นหมื�นกบัการรักษาแผนปัจจุบนั แต่โรคไม่หาย แต่ของ
แผนวิถีพุทธหมดค่ารักษาไปคือแค่ซื อพวกสมุนไพรฤทธิf เยน็ไม่ถึงพนับาท แพทยว์ิถีพุทธ ผมเป็น
สามี ผมรักษาเขาหายภายใน 7 วนั สุดยอดไหมครับ แผนวิถีพุทธไม่ตอ้งลงทุนอะไรมากมายเลย 
ฉะนั นผมจึงสรุปวา่ทุกคนที�มาที�นี�นะครับ 7 วนั ขอใหต้ั งใจศึกษานะครับ และไม่เพียงแต่ตั งใจศึกษา 
ก็ให้ปฏิบติัอยา่งเคร่งครัดดว้ย ไม่เพียงแต่ 7 วนัที�เราตอ้งศึกษาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด ตอ้งนาํกลบัไป
ปฏิบติัที�บา้นต่อนะครับ พยายามนะครับ แค่ 7 วนัไม่เพียงพอ 7 วนั แค่เป็นแนวทางบอกเรา 
การปฏิบติัอยู่ที�ตวัเรานะครับ แลว้ก็ถา้ปฏิบติัดีแลว้นะครับก็บอกต่อ รักษาคนใกลชิ้ดแลว้บอกต่อ
ญาติสนิทมิตรสหายให้ขยายวงกวา้งต่อไป ใครไม่เขา้ใจก็มาศึกษาที�นี�ได้นะครับ ซึ� งเป็นบุญ
กุศลอยา่งยิ�งของผูที้�ไดเ้ขา้มาถึงตรงนี ” 

(สุรศกัดิf  ตั งสถิตพร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทานปัสสาวะแลว้ก็ทาํดีทอ็กซ์ เดินไม่ตอ้งใชไ้มเ้ทา้แลว้ นอนหลบัธรรมดามนันอนไม่หลบั” 
(ภิรมย,์ สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.50 ภาคผนวก ก.) 

 
“ไดก้วัซาที�หน้า ปรากฏว่าไอที้�มนัตึงอยู่น่ะมนัหย่อน ลองดื�มนํ าปัสสาวะ สิ�งหนึ� งที�พบ 

คือวา่ตวัเองเป็นคนปวดกระเพาะบ่อย ๆ ชอบแสบทอ้งตอนเชา้ พอทานปัสสาวะเขา้ไป 3 อึก เท่านั น



440 

 

แหละค่ะ อาการที�แสบ ๆ น่ะ หายไปเลยค่ะ กินยาเคลือบกระเพาะ ยาที�เป็นแมกนีเซียมซัลเฟตต่าง ๆ  
มนัก็ไม่เหมือนกนันะคะ อนันี คือสังเกตของตวัเอง และอนัที� 2 ก็คือสระผม เพราะมนัใช้กบัขา้งนอก 
มนัสะดวกใจ สระผมแลว้วนันั น เพื�อนก็ชมบอกวา่ วนันี ทาํไมผมเธอเงามนัจงั” 

(กิ�งกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.51 ภาคผนวก ก.) 
 

“ต่อมนํ าเหลืองบริเวณหลงัหูแลว้ก็คอแลว้ก็บ่านี�คะโตพร้อมกนั 3 ที�เลย ไปหาหมอแผน
ปัจจุบนัค่ะ แลว้หมอแผนปัจจุบนัก็บอกวา่ใหเ้ราทานยาแกอ้กัเสบ ถา้ 1 อาทิตยไ์ม่หายนี�หมอเขาก็จะ
นดัเจาะชิ นเนื อ เนื องอกที�มนัโตออกมาไปตรวจค่ะ ทานไป 1 อาทิตยม์นัไม่หายค่ะ แลว้มนัก็โต
เพิ�มขึ นเป็นจุดที� 4 หมอแผนปัจจุบนัรักษาเราไม่ได้แล้ว เราเรียนปริญญาโท สาขาสังคมศาสตร์
การแพทย ์ก็เลยเลือกที�จะทาํวิจยัที�ค่ายคุณหมอเขียวนี�ล่ะค่ะ จึงมาศึกษายา 9 เม็ดแบบเต็มรูปแบบ 
เมื�อปฏิบติัต่อเนื�องกอ้นก็ยุบลง เพื�อนชวนไปกินอาหารทะเลค่ะเป็นบุฟเฟ่ต์ เราก็คิดว่าเราหายแลว้  
ก็กินเขา้ไป กุง้ ปลาหมึก จดัเต็มเลย พอเสร็จแลว้กลบับา้นมา รู้สึกว่าต่อมที�มนัเคยโตมนัอกัเสบค่ะ 
มนัรู้สึกมนัโตขึ นมานิดหนึ� งเราก็ เอ๊ะ ทาํยงัไงดี เราก็เลยไปกินนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสด พอกิน
นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดเสร็จไม่น่าเชื�อเลยค่ะคือ 2 วนั มนัยบุแบบยบุหายไปเลย 

ทุกท่านไดอ้าํนาจการเป็นหมอดว้ยตนเอง เมื�อศึกษาและปฏิบติัการแพทยว์ถีิพุทธ”  
(พรปวีร์ จนัทร์อุไร, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 15. กรณีศึกษาที� 1.52 ภาคผนวก ก.) 

 
“ดิฉนัเป็นโรคมะเร็งลาํไส้ใหญ่ระยะที� 3 สมยัก่อนชอบทานฝรั�งมาก เวลาอุจจาระออกมา 

เหนียวมาก ตอ้งเอาไมช่้วยเขี�ยออก ฝรั�งกินมากทอ้งผกู และตอนนั นตวัเองมีพยาธิดว้ย รังเกียจพยาธิ
เลยไม่ค่อยอยากถ่าย อายคนเรื�องพยาธิ ส่วนผลไมอื้�น ๆ ไม่ค่อยไดท้าน สมยัก่อนผลไมสุ้กที�ยอ่ยง่าย
ไม่ค่อยทาน และนํ าก็ไม่ค่อยดื�ม จะดื�มนํ าตอนกินขา้วเท่านั น แต่ตอนนี ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล
เป็นประจาํ เช่น ใบย่านาง ใบเตย ถา้ไม่ทาํเองก็ไปซื อ แต่ไม่ให้ใส่นํ าตาล ไม่ชอบดื�มนํ าอดัลม ชา 
กาแฟ จะไม่กินอาหารรสจดั เนื อสัตวก์็ไม่ค่อยไดรั้บประทาน แต่จะคงมีปลา กุง้ บา้งนิด ๆ หน่อย ๆ 
และเป็นคนรับประทานอาหารเร็ว เคี ยวขา้วไม่ละเอียด จะรีบกลืนอาหาร ซึ� งพยายามจะเคี ยวให้ชา้ลง 
ชีวิตประจาํวนัตอ้งดูแลหลาน แต่มีเวลาได้มาเดินออกกาํลงักายรอบ ๆ บา้น เดินแกว่งแขน หรือ 
ขี�จกัรยานไปตลาด เมื�อปฏิบติัต่อเนื�อง สุขภาพก็ดีขึ น” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํโยคะกดจุดลมปราณ ทาํทุกวนัเพราะเมื�อทาํแล้วจะนอนหลบัสบาย ตื�นมาสดชื�น

ทาํกบัขา้วกินเอง บางทีหลานทาํให้รับประทาน จะเลือกอาหารที�รสไม่จดั ไม่รับประทานเผด็ จะมี
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ผกัผลไมแ้ละอาหารเสริมที�ทาํจากผกัผลไมอี้กด้วย ทาํให้อุจจาระไม่เหลวเกิน นิ�มพอดี ทาํความ
สะอาดง่าย” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไปตรวจนํ าตาล มนัลดลงเหลือแค่ 100 จะมีจิตใจดีขึ น วนัหนึ�ง ๆ ตื�นเชา้มาก็ออกไปเดิน
แกวง่แขน 500 - 2,000 ครั ง และเดินไปรอบ ๆ บา้นคลา้ยเดินจงกรม เขา้ค่ายอบรม 7 วนั ระหวา่ง
อบรมตวัเองก็หยุดการกินยาเบาหวานดว้ย ซึ� งมีนํ าตาลสูงถึง 500 ในตอนนั น หลงัจากนั นจะกิน
อาหารสุขภาพของคุณหมอเขียวไปเกือบปี พอไปตรวจนํ าตาล มนัลดลงเหลือแค่ 100”  

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํดีท็อกซ์ ใส่นํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เยน็เขา้ไป และระบายพิษร้อนออกมาเลย 
จะกลั นไวไ้ม่ได ้ทาํประมาณ 5 ครั ง อุจจาระไดอ้อกมาบางส่วน เมื�อทาํเสร็จไม่มีอาการปวด หรือ 
อึดอดั ทาํใหรู้้สึกเบาโล่งสบายทอ้งขึ น” 

(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.56 ภาคผนวก ก.) 
 

“ในช่วงแรกที�เขา้ไปในค่าย มีอาการเมื�อยหลงัและปัสสาวะสีเขม้ มีฟอง เมื�อกินอาหาร
ปรับสมดุล ทาํดีทอ็กซ์ ขดูกวัซา โยคะ อาการเมื�อยหลงัยงัมีอยู ่แต่ก็รู้สึกเบาตวัขึ น ปัสสาวะมีรสจืด” 

(บุญยวร์ี ศกัดิf สิริวาณิช, สัมภาษณ์. 2557, กุมภาพนัธ์ 2. กรณีศึกษาที� 1.57 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีกอ้นไขมนัเท่ามะนาวตรงตน้คอดา้นหลงั เป็นมาประมาณ 1 ปี เริ�มโตทีละนิดแพทย์
บอกวา่เป็นความผิดปกติของต่อมนํ าเหลืองเป็นกอ้นไขมนั แพทยแ์นะนาํให้ผ่าตดัต่อมาไดเ้ขา้ค่าย
สุขภาพสวนป่านาบุญ 4 วนัที� 27 กรกฎกคม 2557 ก็กลบัไปปฏิบติัตนที�บา้น ไดเ้ขา้ค่ายสุขภาพที�
สวนป่านาบุญ 4 วนัที� 27 กรกฎาคม 2557 ก็กลบัไปปฏิบติัตนที�บา้นปรับอาหาร รับประทานอาหาร
ปรับสมดุล รสจืด แช่มือแช่เท้า วนัละ 1 ครั ง ตอนเย็นทุกวนั สมุนไพรปรับสมดุลที�ใช้ คือ 
ใบมะขาม ใบเตย วา่นกาบหอย ยา่นาง ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ทั งวนัแทนนํ าเปล่า และขดูกวัซา
เป็นบางวนั วนัที� 20 สิงหาคม 2557 คลาํดู พบวา่กอ้นไขมนัดงักล่าวหายไป” 

(อมร พนมศกัดิf , สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 27. กรณีศึกษาที� 1.58 ภาคผนวก ก.) 
 

“พอเขา้ค่ายครบ 7 วนัก็โล่งเลยค่ะ แล้วหนอกที�ขึ นขา้งหลงัตรงคอค่ะ ที�เกิดจาก
ยาเพนนิซิโลน และก็คางที�ยอ้ย ๆ หนา้ที�บวม ๆ มนัก็เริ�มยุบเริ�มหาย เพื�อนที�มาเขา้ค่ายดว้ยกนัเขาก็
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บอกวา่หนา้ยบุลงนะ ทีนี ก็นํ าปัสสาวะค่ะ เป็นยารักษาโรคที�ดีที�สุด คือมนัไม่มีอาการเจ็บอาการปวด
มนัสบายมนัโล่ง ข้าวก็กินอร่อยขึ น กลับไปถึงบ้านก็ปฏิบติัตวัศาสตร์นี ตลอดมา ที�เข้ามายา
ไม่ตอ้งใชเ้ลย ทิ งเลย ยา่นางก็จะปั�นแบบเขม้ขน้จะขาดไม่ได ้เราจะใชกิ้นแทนนํ าเลยค่ะ เพราะรู้สึก
กินแลว้มนัสบาย” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 

“มาเขา้ครั งนี ก็ดีขึ น อยูพ่อถึงวนัสุดทา้ยก็รู้สึกวา่แขง็แรงขึ น ค่าระดบันํ าตาลในเลือดที�เป็น
โรคเบาหวาน ตอนผมเขา้มามนั 220 แต่ตอนที�ออก (ค่าย) มนั 180 แต่นํ าตาลจาก 300 เหลือ 200 
โรคไตนี� ผมจาํไดว้า่ตอนสมคัรครั งแรกกบัครั งหลงัไม่มีอาการเยี�ยวเป็นฟองแลว้ ดีขึ นแลว้” 

(ธนกร ซึ งตระกลู, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 30. กรณีศึกษาที� 1.60 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํอาหารเป็นหลกั ทาํสมุนไพรฤทธิf เยน็สดดื�มประจาํ ดีท็อกซ์ดว้ยนํ าปัสสาวะ นํ าเปล่า 
การกวัซารู้สึกไม่สบายตรงไหนก็ขดูตรงนั นจะช่วยได”้ 

(สวง จนัทร์แยม้, สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 31. กรณีศึกษาที� 1.61 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไดกิ้นนํ าสมุนไพรปรับสมดุล กินอาหารปรับสมดุล ออกกาํลงักายโยคะกดจุดลมปราณ
บวกกบัเทคนิคยาเมด็อื�น ๆ ก็มีความรู้สึกสบายตวัขึ น”  

(อุดมศกัดิf  ชูจีน, สัมภาษณ์. 2557, มกราคม 28. กรณีศึกษาที� 1.62 ภาคผนวก ก.) 
 

“โรคมะเร็งกระเพาะอาหาร เอานํ าย่านางแช่ทอ้งก็ทาํ แล้วประคบทอ้ง ประคบเย็น 
ดีทอ็กซ์ 2 วนั ไดกิ้นอาหารปรับสมดุล ดื�มฉี�ของเรา รู้สึกสบายขึ น”  

(กระทือ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 6. กรณีศึกษาที� 1.63 ภาคผนวก ก.) 
 

“เป็นโรคมะเร็งปอด ทาํคีโม 4 เขม็แลว้ ซีดมาก อ่อนเพลีย ให้เลือด 2 กระปุก ต่อมาไดใ้ช้
ยา 9 เมด็ตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม อาการมีแนวโนม้ดีขึ น” 

(กระเทียม นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.64 ภาคผนวก ก.) 
 

“เริ�มปี 2551 เป็นไวรัสตบัอกัเสบบี คุณหมอแผนปัจจุบนัระบุวา่ ตรวจพบมีไวรัส 39 ลา้นตวั 
รักษากบัคุณหมอแผนปัจจุบนัเสียค่าใชจ่้ายกวา่ลา้นบาทแต่ก็ไม่หาย ปี 2549 เริ�มปฏิบติัตวัในการใช้
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ยา 9 เม็ด ตามหลักแพทยว์ิถีพุทธ ปฏิบติัต่อเนื�องจนถึงต้นปี 2557 ไปรับการตรวจคุณหมอแผน
ปัจจุบนับอกวา่ ดีใจดว้ยนะมนัหมดแลว้เหลือศูนยต์วัเลยค่ะ”  

(ศุลีพร ชิณศิริ, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ 21. กรณีศึกษาที� 1.65 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดูแลสุขภาพดว้ยเทคนิคยา 9 เม็ด ปฏิบติัไป 1.5 เดือน อาการดีขึ น มีแรงขึ น กินขา้วได ้
มีกาํลงัใจขึ น จากเดิมที�เหนื�อยง่าย กินแลว้อาเจียน” 

(โชคชยั, สัมภาษณ์. 2558, กมุภาพนัธ์ 22. กรณีศึกษาที� 1.66 ภาคผนวก ก.) 
 

“ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีพุทธ ทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด และออกกาํลงักาย ทาํดีท็อกซ์
และกินนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ร่วมกบัการออกกาํลงักาย กินอาหารแบบหมอเขียว หลงัจากปรับ
สมดุลร่างกายได ้1 เดือน ประจาํเดือนก็มาเป็นปกติ หลงัจากไม่มา 3 ปี” 

(รุจิรา แสนสุข, กรณีศึกษาที� 1.67 ภาคผนวก ก.) 
 

“SLE ปวดเมื�อยตามเนื อตามตวั มีไข ้เป็นซีสตใ์นมดลูกประจาํเดือนผิดปกติ มาเดือนละ  
2 ครั ง ซีสปวดขอ้ สาเหตุโดนสารเคมีจากขนม รักษาดว้ยแพทยแ์ผนปัจจุบนั กินสเตียรอยด์กินนาน 
15 ปี จนเกิดอาการแพส้เตียรอยด์ ปฏิบติัตวัดว้ยแพทยว์ิถีพุทธ กินฉี� ปรับอาหาร โยคะ กินอาหาร 
ที�ดีขึ นและออกกาํลงักายกินอาหารที�ดีขึ น และออกกาํลงักาย ดีท็อกซ์สวนลาํไส้ใหญ่เชา้เยน็ งดยา
เคมี ฟังธรรม สนทนากบัมิตรดี สหายดี ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธ มีกาํลงักายมากขึ น ความเครียด 
วติกกงัวลลดลง”  

(วาสนา เด่นอุดม, กรณีศึกษาที� 1.68 ภาคผนวก ก.) 
 
“เริ�มปฏิบติัตวัแบบหมอเขียวกินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็นํ ายา่นาง-ใบเตย เขม้ขน้วนัละ 2 ลิตร 

คอยุบ (จากที�บวม) กินฉี�เปลี�ยนมากินผกั แต่ยงักินปลามีเกล็ดในช่วงแรกแลว้คนั จึงเลิกกินเนื อ
ทุกชนิด กินตม้ผกัไม่ปรุงรส 45 วนั ทาํใหก้อ้นเนื อยบุ ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธ อาการทุเลาลง” 

(อาํนาจ งามวงศรั์กษ,์ กรณีศึกษาที� 1.69 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด กินอาหารปรับสมดุล กินผกั ผลไม ้ไปตรวจเลือดทุก 2 สัปดาห์ 
ผลการตรวจ ผลเลือดดีขึ น อาการหายไป ผลตรวจมีค่าปกติ มีกาํลงัมากขึ น”  

(ธวชัชยั รอยเรืองพาณิชย,์ กรณีศึกษาที� 1.70 ภาคผนวก ก.) 
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“คั นนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดจากสมุนไพรดื�ม ทาํดีท็อกซ์ อุจจาระตกคา้งออกมาเยอะมาก 
ดื�มนํ าปัสสาวะในค่าย ลืมตาในนํ าปัสสาวะ ปรับอาหารทานผกัมากขึ น สายตาดีขึ น (เดิมสายตาสั น) 
มีกาํลงั อาการของโรคทุเลา ความเครียดลดลง” 

(ปณิตา แสงประเสริฐ, กรณีศึกษาที� 1.76 ภาคผนวก ก.) 
 
“กินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็ (ผสมนํ าอุ่น) ใชฉี้� กินฉี� ทาฉี� หมกัผม ทาํโยคะและกดจุด ตามที�

มีบนัทึกใน YouTube กินผกัมากขึ น ฟังธรรมะ ทาํให้อาการปวดประจาํเดือนหายไป ผมนิ�มขึ น 
อาการหาย มีกาํลงั” 

(วสิา โหตระ, กรณีศึกษาที� 1.77 ภาคผนวก ก.) 
 

“ปฏิบตัิตวัด้วยแพทยว์ิถีพุทธ สวนล้างช่องคลอดโดยใช้ฉี�  หยอดหูหยอดตาด้วยฉี�  
กินอาหารปรับสมดุล กินผกัปรับสมดุล ผลจากการใชแ้พทยว์ถีิพุทธ ตกขาวหาย ร่างกายแข็งแรงขึ น
ขบัพิษไดดี้จริง” 

(คุณหมี นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.79 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ใชย้า่นาง ใบเตย อญัชนั ดีท็อกซ์ ขดูกวัซาเอง แช่มือเทา้และ
ตวัดว้ยสมุนไพร นํ าปัสสาวะ พอกดว้ยผงถ่าน ดินสอพอง โยคะ กดจุด ปรับอาหารฤทธิf เยน็ เปิดฟัง
ธรรมจากซีดี หาพืชผกัรสฝาดมาพอกแปะไว ้อาการดีขึ นหลงัจากใชไ้ด ้3 วนั” 

(อรัญญา พรหมเนรมิต, กรณีศึกษาที� 1.80 ภาคผนวก ก.) 
 

“กินนํ ายา่นางกินนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดตั งแต่ตั งครรภจ์นถึงปัจจุบนั สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
หรือทาํดีทอ็กซ์ใหลู้กขณะลูกอาย ุ2 เดือน เพราะเด็กป่วยเกิดมานํ าหนกันอ้ย ตวัเล็ก กินฉี�ทุกครั งที�ฉี�
ออกมาตลอดระยะเวลาของการรักษา ตอนทอ้งนอ้งกินผกัตลอดระยะเวลาตั งครรภ”์ 

(ครอบครัวคุณชุมพล ยอดสะเทิน, กรณีศึกษาที� 1.81 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ขูดกวัซาแผ่นหลงั ทาํดีท็อกซ์ แช่มือแช่เทา้ ตามที�ทางค่าย
แพทยว์ิถีธรรมจดัให้ ดื�มปัสสาวะ ฝึกโยคะตามกิจกรรมช่วงเช้า กินอาหารปรับสมดุลมากขึ น 70% 
ในเวลา 3 วนั เมื�อปรับอาหารทาํใหร้สชาตินํ าปัสสาวะดีขึ นเหมือนนํ าชาอร่อย ไม่หิว ไม่กินอาหารที�
นอกจากที�ทางค่ายจดัให ้ทาํ 3 ครั ง ครั งละ 3000 cc ดีขึ น เห็นทนัตาหลบัสบาย” 

(นวลพรรณ, กรณีศึกษาที� 1.82 ภาคผนวก ก.) 
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“ปฏิบติัตวัอย่างเคร่งครัด ต่อเนื�อง 6 เดือน ไปตรวจไม่พบเชื อมะเร็ง หรือสารที�จะก่อ
มะเร็งใด ๆ กอ้นยบุลงออกกาํลงักายมากขึ น และจะใชว้ธีินี รักษาตวัเองจนกวา่จะหายขาด” 

(บลัชลี, กรณีศึกษาที� 1.84 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํยา 9 เมด็ทุกขอ้ ใชน้ํ าปัสสาวะตลอด ตั งใจฟังคุณหมอเขียวบรรยาย อาการที�ไม่สบาย
ทั งหลายนั นทุเลาเบาบางเป็นอยา่งมาก เบาเนื<อเบาตัว แม้ว่าตรงแผลฉายแสงจะยังแข็งและปวดมาก
เป็นมานานถึง 11-12 ปี” 

(ฐิติรัตน์, กรณีศึกษาที� 1.85 ภาคผนวก ก.) 
 

“สามีเป็นโรคเก๊าต์ เราก็ควบคุมอาหาร และถ้ามีอาการเจ็บก็รีบกวัซา อาการก็จะดีขึ น  
ไม่ไปหาหมออีกเลย วธีิของอาจารย์หมอเขียว ทาํทนัท ีหายทนัท”ี  

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
 

“ขอ้กระดูกสันหลงัเริ�มคลายตวัจากการถูกล็อคไวเ้ป็นเวลานาน กระดูกเชิงกรานเริ�มขยบัตวัได ้
อาการตึงเกร็งคา้งขณะนอนราบคลายตวัไดเ้ร็วขึ นกวา่แต่ก่อน เคลื�อนไหวตวัไดค้ล่องขึ น” 

(ชยัววิฒัน์ ชูรวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“9 เดือนนํ<าหนักลดกว่า 20 กิโลกรัม โดยไม่ต้องเสียเงินสักบาท และภูมิใจมากเพราะเรา
เป็นคนทาํให้เกดิความมหัศจรรย์นี<ด้วยตนเอง”  

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตวัเบาสบาย หายจากโรคความดนัโลหิตสูง มีจิตปลอดโปร่ง และอยากช่วยเหลือผูอื้�น 

ขยนัขึ น พกัผอ่นไดลึ้ก แต่ใชเ้วลาสั นลง” 
(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อร่างกายเบาสบายมากขึ<น จิตใจก็สงบขึ<น อารมณ์ไม่แปรปรวนมากเหมือนช่วงที�มี

อาการไทรอยดเ์ป็นพิษ” 
(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 
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“ประโยชน์จากการดูแลสุขภาพตนเองได้ ทาํให้เพื�อน ๆ ที�ป่วยไม่สบายจะมาถามดิฉัน
บ่อยมาก ดิฉนัก็จะแนะนาํทุกคน ถา้เราปฏิบติัตวัตามแนวทางนี  เราประหยดัเงินไดเ้ยอะมาก ที�สําคัญ 
ไม่ต้องเสี�ยงต่อยาสารเคมีต่าง ๆ ดีมากค่ะ”  

(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 
 
“มะเร็งปอด ไดรั้บคาํแนะนาํจากพี�น้อง ไดพ้ลงัจากหมู่กลุ่ม ทาํให้ไม่ตอ้งใช้ยาเคมีหรือ

หมอแผนปัจจุบนัใด ๆ เลย ใชเ้วลาตั งแต่เริ�มมีอาการจนถึงวนัที�ไม่ตอ้งตื�นตอนกลางคืน แค่ 2 เดือน
ก็เห็นผล” 

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“มาเขา้ค่ายหมอเขียว จึงไดข้อ้มูลเพิ�มมากยิ�งขึ น ทาํให้มั�นใจวา่สุขภาพที�ดีสามารถสร้างได ้

ถา้วบิากไม่ขดัขวางจนเกินไป”  
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 

 

“แม้ความดันโลหิตยงัไม่ปกติ แต่รู้สึกได้ว่าสภาพร่างกายดีขึ<น รู้สึกสบายมากกว่าเก่า” 
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 

 

“ส่วนใหญ่คนรอบขา้งยอมรับและให้กาํลงัใจ แต่ก็มีบา้งส่วนที�จะงงกบัเรา จากการแต่งตวั 
การกิน เราจะไม่ทานเนื อสัตว ์ญาติ ๆ ก็จะห่วงวา่ขาดสารอาหาร เราผอมลงแต่ก็บอกเขาว่าเราสบายนะ 
ทุกวนันี<ไม่ต้องทานยา ทุกคนก็ดูจะยอมรับมากขึ น”  

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 

“เน้นการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ทานอาหารปรับสมดุลปฏิบติัตวัแบบสบาย ๆ 
ไม่เครียดไม่เร่งผล อาการป่วยที�เคยเป็น ไดห้ายไปตั งหลายอย่าง เช่น เวียนศีรษะ เดินเซ ปวดหัว 
ไมเกรน ริดสีดวงทวาร ไอตอนเชา้ (ริดสีดวงเป็นมาเกือบ 20 ปี ก็พลอยหายไปดว้ย) กรณีของดิฉนัที�
หายเร็วอาจจะเป็นเพราะพื นเพเดิม เป็นคนไม่ชอบทานเนื อสัตวใ์หญ่อยูแ่ลว้ ทานปลาเป็นหลกั”  

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหเ้จบ็ป่วยนอ้ย นาน ๆ ครั ง จึงจะป่วยค่ะ”  
(จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 



447 
 

“เมื�อปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ของแพทยว์ถีิพุทธแลว้ ไม่ตอ้งหยุดงานไปหาหมอ แต่หยุดงาน
ไปช่วยคน (ที�ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิพุทธ) แทนการไปหาหมอ” 

(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 
 
“ปัจจุบนัไม่กงัวลกบัโรคต่าง ๆ ที�ป่วย ไม่กงัวลวา่จะมีใครดูแล เพราะสามารถเป็นหมอ

วถีิพุทธ ดูแลตวัเองได”้  
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 

 

“ได้ใช้เทคนิค 9 ข้อ ของการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้มีกําลัง กระฉับกระเฉง แข็งแรง 
คล่องตวั เคลื�อนไหวไดดี้” 

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 

“ถา้มีอาการเจ็บป่วยเล็กนอ้ย เมื�อปฏิบติัตามแพทยว์ิถีพุทธ สามารถหายไดภ้ายใน 1 วนั 
ถา้มีอาการเจ็บป่วยมาก อาจตอ้งใช้เวลาหลายวนั การเชื�อในกฎแห่งกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค 
ไม่เร่งผล ไม่กงัวล ทาํใหห้ายโรคเร็ว” 

(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 
 

“จบค่ายกลบับา้นกินอาหารที�มีฤทธิf ร้อนทาํให้เกิดอาการไขต้วัร้อน จึงงดัวิชาที�เพิ�งไปเรียนมา
ทาํทุกอยา่ง รวมทั งดื�มนํ าปัสสาวะและสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) อาการไขต้วัร้อนหายไปเลย 
ไม่ตอ้งไปหาหมอหรือกินยาใด ๆ” 

(นอ้งโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.63 ภาคผนวก ก.) 
 

“งดทานเนื<อสัตว์ รสชาติของอาหารจืดลงกว่าเดิม พยายามทานผัก ผลไม้ฤทธิtเย็น ทําให้
สุขภาพดีขึ<น”  

(รมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.251 ภาคผนวก ก.) 
 

“ขอยืนยนัผลการดูแลสุขภาพดว้ยเทคนิคยา 9 เม็ด โดยไม่ใชย้า มีกอ้นหินปูนอยูที่�เตา้นม
ขา้งซา้ยจาํนวน 2 เมด็ ขนาด 1 ซม. พบตั งแต่เมื�อ 5 ปีที�แลว้ ปฏิบติัตวัตามแนวแพทยว์ิถีพุทธมา 3 ปี 
ตอนนี ไม่พบแลว้ ขอบคุณหมอเขียวและจิตอาสาที�กระตุน้เตือนใจใหมี้กาํลงัใจปฏิบติัตวัจนสามารถ
รักษาตวัเองไดผ้ล น่าพอใจค่ะ” 

(Tiprat Hiriwattanawong, กรณีศึกษาที� 4.13 ภาคผนวก ก.) 
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“เมื�อก่อนกินยาทุกวนั ตวัร้อน และเกร็งไปทั งตวั พอไดเ้ขา้ร่วมโครงการแพทยว์ิถีพุทธได้
ออกกาํลงักาย ไดกิ้นอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ไดฟั้งธรรมะ ตอนนี<ไม่ได้กนิยาแล้ว” 

 (อโวคาโด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.4 ภาคผนวก ก.) 
 

“ก่อนเขา้ร่วมโครงการแพทยว์ถีิพุทธมีอาการปวดเข่า เดินไม่สะดวก นํ าหนกั 80 กิโลกรัม 
ตอนนี เหลือ 63 กิโลกรัม นํ าหนกัลดลง 17 กิโลกรัม ไม่ปวดเข่า ร่างกายเบาสบาย เดินคล่องขึ<น 

จะไม่กินเนื<อสัตว์ จะทําอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นแบบนี< เพราะกินแบบนี แลว้เรื�องของ
การปวดเข่า อาการดีขึ น” 

(พลบัพลึง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.6 ภาคผนวก ก.) 
 
“เคยทอ้งผูกปวดมดลูก แก้ด้วยการกินนํ าสมุนไพร + นํ าถ่าน + นํ ามนัเขียว และสวนล้าง

ลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ตอนนี ถ่ายสะดวก อาการปวดมดลูกก็ดีขึ น ไม่ค่อยเจ็บแล้วแต่ก่อนกินยา 
ทุกเดือน ตั<งแต่มากินอาหารรสจืด ตอนนี<ไม่ได้กินยา การแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ช่วยเหลือตนเองในการ
ดูแลรักษาสุขภาพ ได้เป็นหมอดูแลตนเอง” 

(การะเวก นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.7 ภาคผนวก ก.) 
 

“เป็นโรคหัวใจ เวลาเป็นจะชกั ปากจะเบี ยว กินอาหารในโครงการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้ 
ตัวเบา จิตใจสงบ ตอนนี<โรคหัวใจที�เต้นเร็วกด็ีขึ<น ไม่เป็นเหมือนเมื�อก่อน ไม่ชกั” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
 

“ถา้ทาํตามที�โครงการแพทยว์ิถีพุทธ สอนกินอาหารของโครงการแพทยว์ิถีพุทธจะดีมาก 
ตอนนี<โรคหอบหืดหายไป ไม่รู้ว่าหายไปได้อย่างไร เมื�อก่อนกินยา ตอนนี<ไม่กินยาเลย ดื�มนํ าสมุนไพร
ฤทธิf เยน็สดและนํ าปัสสาวะ วนัละ 2 ครั ง โรคหอบหืดหายไป 6 เดือนแลว้ ที�ไม่เป็น ไม่มีอาการหอบเลย 
อาการของโรคกระเพาะก็ไม่เป็นแลว้”  

(ลาํดวน นามสมมติ, บนัทึก. 2557, กรณีศึกษาที� 5.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“สุขภาพดีขึ<น ได้ฝึกตนเองในการรับประทานอาหารปรับสมดุล ไดรู้้จกัพืชผกัสมุนไพร 
ที�ไม่เคยรู้จกัมาก่อน และไม่เคยรู้เลยว่ามนัคือสมุนไพร ไดรู้้จกัวิธีปรุงอาหาร วิธีทาํนํ าเพื�อสุขภาพ
ทาน ได้รู้จักวิธีแก้พิษในร่างกายตัวเอง โดยที�ไม่ต้องอาศัยยา ไดรู้้จกัจุดลมปราณต่าง ๆ ไดฝึ้กจิตใจ
ตวัเอง และรู้วธีิที�จะดาํรงชีวติของตวัเองอยา่งไรใหพ้อเพียงผาสุก” 

(ชาํมะนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557, กรณีศึกษาที� 5.14 ภาคผนวก ก.) 
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“อ่านเจอ นํ าปัสสาวะ เป็นยาดี ก็ลองดื�ม แลว้บว้นปาก ตามดว้ยลา้งหนา้ทุกวนั ความรู้สึก
เหมือนผิวหน้าของเราตึงขึ น และก็ดื�มสมุนไพรฤทธิf เย็นสดทุกวนั อาการที�ปวดทอ้งเริ�มหายดีขึ น 
จากหนา้อกที�เป็นกอ้น รู้สึกก้อนจะเลก็ลง แล้วกเ็จ็บน้อยลง”  

(ชมนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.15 ภาคผนวก ก.) 
 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ถีิพุทธ เป็นโรคเบาหวานกบัความดนัโลหิตสูง กินยาวนัละ 7-8 เม็ด 

เขา้ร่วมโครงการแพทยว์ถีิพุทธกนิยาลดลง 3 เมด็ ใชว้ธีิดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด สวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
(ดีท็อกซ์) ทุกวนั สุขภาพดีขึ<น จากเบาหวานที�วดันํ าตาลได ้185 เหลือ 115 แต่ถา้กินผลไมห้วานก็
ตรวจวดันํ าตาลไดเ้พิ�มตามช่วงที�เบาหวานขึ น เรียนรู้จากคุณหมอเขียว ก็ปรับซื อผลไมเ้ป็นมะม่วง
ดิบแทน นํ าตาลก็ลด นํ าหนักตวัจาก 62 กิโลกรัม เหลือ 60 กิโลกรัม กินสูตรนี<นํ<าหนักปัจจุบัน  
กค็งที�ไม่ขึ<นไม่ลง” 

(พุดป่า นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.22 ภาคผนวก ก.) 
 
“ผิวเป็นตุ่ม หนาเตอะ หน้าตาดูไม่ได้ น่าเกลียดทั งเนื อทั งตวั จิตใจฟุ้งซ่าน อายไม่กล้า

ออกสังคม กลวัไปสารพดั ปวด คนั แสบ เจบ็ สรุปแลว้เกือบตาย หรือตายทั งเป็นก็วา่ได ้หลงัจากใช้
การแพทยว์ิถีพุทธ ประมาณ 1 ปี 7 เดือนโดยประมาณ (เพราะตอ้งทาํงานหนกักบัภาระประจาํวนั 
ไปดว้ย) เริ�มมีผวิหนงัที�เขา้ที�เขา้ทาง ไม่ปวดตึงกลา้มเนื อ มีพลงัชีวติที�ดีขึ น”  

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวคม 12. กรณีศึกษาที� 1.100 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อก่อนเคยตาอกัเสบบ่อยมาก เป็นทุกเดือน แต่พอได้กินอาหารปรับสมดุลร้อนเย็นเท่านั<น 

ตาที�เคยบวมอักเสบก็ไม่อักเสบอีกเลย นี<แค่ปรับสมดุลเรื�องอาหารอย่างเดียว ก็มีความรู้สึกอาการ
ดีขึ นแลว้ค่ะ” 

(ชาํมะนาด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.14 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อเขา้ร่วมโครงการของการแพทยว์ิถีพุทธนี  ลดการกินยาลงได้มาก ตอนนี<ร่างกาย

สบายดี จิตใจสงบ” 
(องุ่น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.1 ภาคผนวก ก.) 

 
“ดื�มนํ าปัสสาวะ ทาํใหต้อนนี ริดสีดวงหายแลว้ ในแต่ละเดือนที�หมอเขียวและจิตอาสามาสอน 

ไดน้ั�งสมาธิ เคยเป็นโรคกรดไหลยอ้นก็หายแลว้ ใชปั้สสาวะทาหนา้ มีคนชมวา่หนา้ตาดีขึ น สวยขึ น 
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หนา้ใสและขาวขึ น ไดอ้อกกาํลงักาย ปรุงอาหารใชแ้ต่เกลือ ดีต่อร่างกายไดส้วนลา้งลาํไส้ (Detox) 
ยิ�งดีขึ น”  

(แอปเปิ ล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.3 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีปัญหาปวดมดลูก หลงัจากไดดื้�มปัสสาวะ ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เยน็สด 

สวนลา้งลาํไส้ (Detox) อาการดีขึ น ปวดมดลูกน้อยลง เมื�อปวดหลงัทาํกวัซา ก็ดีขึ น ไม่ตอ้งกินยา 
ก่อนนี ตอนมีประจาํเดือนจะกินยา ตอนนี ไม่ตอ้งกินแลว้” 

 (ซ่อนกลิ�น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.1 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อก่อนกินยาทุกวนั ตวัร้อน และเกร็งไปทั งตวั พอไดเ้ขา้ร่วมโครงการฯ ไดอ้อกกาํลงักาย 
ไดกิ้นอาหารปรับสมดุล ไดฟั้งธรรมะ เพื�อนอ่านธรรมะให้ฟัง ตอนนี ไม่ไดกิ้นยาแลว้ วิธีปฏิบติั 
กินอาหารปรับสมดุล ดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุลฤทธิf เยน็ โยคะกดจุด เวลาปวดเมื�อยไม่กินยา เวลา
เพื�อนปวดหวัก็จะกวัซาให้ ไดช่้วยเพื�อน เพื�อนทอ้งอืด เอาผงถ่านและยานํ ามนัเขียวให้กิน หลงัจากนั น 
10-15 นาที ถ่ายออก ยานี ดีจริง ๆ ทุกวนันี ไม่ไดกิ้นยาแกแ้พอี้กเลย” 

(อาโวคาโด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.4 ภาคผนวก ก.) 
 
“ดีใจว่าทุกวันนี<ช่วยเหลือตนเองได้ พึ�งตนเองได้ และยังดูแลเพื�อนได้ เขาไม่สบาย

เกิดอาการทอ้งเสีย อาหารเป็นพิษก็รู้จกัใช้การถอนพิษดว้ยผงถ่านผสมสมุนไพรฤทธิf เยน็สด 
ผสมนํ ามนัเขียว ก็ทาํให้อาการดีขึ น ไม่สบายตรงไหนก็ขูดกัวซาตรงนั น รักษาถูกที�ถูกจุดแล้ว 
อาการก็ดีขึ นจริง ปฏิบติัไดจ้ริง” 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 
 
“ปวดกระดูกทุกวนั ทาํโยคะทุกวนั อาการดีขึ น คิดว่าโยคะช่วยทาํให้อาการเราดีขึ นโดยตรง 

ปวดไหล่ เคยจา้งคนนวดก็ไม่หาย หมดเงินมาก ตอนนี กวัซาตนเอง หายปวด”  
(ลั�นทม นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.29 ภาคผนวก ก.) 

 
“แต่ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ไม่แข็งแรง จะยกนํ าหิ วนํ าก็ไม่ไหว ตอ้งจา้งเพื�อน  

แต่เดี�ยวนี พอมากินอาหารแบบนี ยกนํ า 2 ถงัไดเ้ลย แข็งแรงขึ<น เบากาย มีกําลังเหมือนที�หมอเขียว
พูดจริง ๆ”  

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
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ด้านเศรษฐกจิ 
สุขภาวะทางกายในดา้นเศรษฐกิจของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ มีการเปลี�ยนแปลงอยา่ง

เห็นได้ชัด สามารถประหยดัค่าใช้จ่ายในปัจจยัสี�  ที�เป็นสิ� งจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได้ 
โดยฉพาะค่าใชจ่้ายการรักษาพยาบาล ลดหรืองดการใชย้า สามารถหลีกเลี�ยงการนาํยาเคมีเขา้ร่างกายได ้
นอกจากนั น ยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านอาหาร และเครื�องนุ่งห่มได ้ส่งผลต่อสุขภาพกายที�มีพลงัมากขึ น 
ทาํกิจกรรมการงานไดม้ากขึ น สุขภาพใจที�เป็นสุขมากขึ น ต่อยอดพฒันาสู่การเป็นจิตอาสา 

 
“เป็นบทพิสูจน์เลยค่ะ วา่สุขภาพดีไม่มีขายตอ้งทาํเอาเอง หากรู้แต่ไม่ทาํ ก็ไม่หายค่ะและ

จะตอ้งเลือกปฏิบติัในทางที�ถูกตอ้งดว้ยนะคะ เป็นวธีิที�ประหยดัมากเลยค่ะ” 
(นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 

 
“เดีzยวนี<กไ็ม่ต้องใช้เงินอะไรมาก ก็เก็บผักต่าง ๆ หลากหลายชนิดกิน ปลูกกันกินแถวนี<ค่ะ 

อยู่วัดก็กินกับส่วนกลางแล้วปฏิบัติธรรม ไม่ต้องใช้เงินก็สุขภาพดีได้ ภูมิใจมากกับความจนที�
เงินเดือนศูนย์บาท” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 
 

“วชิานี<ลูกทุ่ง ประหยดั พึ�งตนเองได้ แต่หายป่วยได้จริง หายโรคแล้ว กจ็บ” 
(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.6 ภาคผนวก ก.) 

 
“ฉีดยาเขม็ละ12,000 บาท ทุกอาทิตย ์ฉีดไดแ้ค่เขม็ที� 5 ปัจจุบนัไม่ไดฉี้ดยาดงักล่าวแลว้” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“ขอ้พิสูจน์ ก็คือเพื�อน ๆ ก็เห็น ลางานบ่อยช่วงหลงั เห็นความเครียดเห็นอะไรหลายอยา่ง 

แลว้ก็ช่วงหลงันี�ก็คือหยุดงานไป 2 เดือนนะครับ ก็เห็นสภาพเห็นการกินยาเห็นทุกอยา่ง ก็คือตวัเรา
นี�แหละ จะเป็นขอ้พิสูจน์วา่ที�เราไปค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรมมานี� มนัผา่น มนัเรียบร้อย อาการของ
ไทรอยด์ และอาการไม่สบายต่าง ๆ มนัหายหมดแลว้ ไม่ตอ้งเสียค่าใช้จ่ายหรือเสียเวลากบัความ
เจบ็ป่วยอีกต่อไป”  

(สุเมธ คุณามาตย,์ สัมภาษณ์.2557, พฤศจิกายน 5. กรณีศึกษาที� 1.20 ภาคผนวก ก.) 
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“ใชสู้ตรของคุณหมอเขียว สมองที�บวมยุบลง สุขภาพดีขึ น ไม่มีการเสียหาย ไม่มีการเสีย
ประโยชน์ ไม่วา่เราหรือผูอื้�น ไม่ไดเ้บียดเบียนใคร” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 
 

“แต่ก่อนรักษาโดยหาหมอแลว้ จะเห็นความแตกต่างในเรื�องของค่าใช้จ่าย คอร์สหนึ� งก็ 
7,000-8,000 บาท แต่ก็หมดไปประมาณ 4-5 คอร์สน่ะครับ 3 ปี ก็เยอะครับ ก็สงสารพ่อแม่ดว้ย  
หาเงินใหเ้รา หลงัจากมาดูแลตวัเองตามแพทยว์ถีิธรรม ค่าใชจ่้ายที�เคยจ่ายทุกวนันี ก็ไม่มี ใชเ้งินวนัหนึ�ง 
ไม่เกินวนัละ 70 บาท ดว้ยซํ า เพราะวา่ทาํอาหารและนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดทานเอง (ทาํเองมาได ้ 
7-8 เดือน) สมุนไพรที�ใชเ้ท่าที�หาได”้  

(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.) 
 

“พลิกผา่นชีวติมาไดม้าก ก็คือค่าใชจ่้ายต่าง ๆ ที�เราใชจ่้ายเยอะ ค่าใชจ่้ายเหล่านั นลดลงค่ะ 
ลดลงอยา่งมากเลย” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“ยาที�เราใช ้ไม่ตอ้งเสียตงัค ์ไม่ตอ้งเสียเงิน แต่วา่มนัเห็นผลจริง ๆ” 
(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนหน้านี มีไปเสียเงินค่าทาํดีท็อกซ์ที�เมดิคอล เซ็นเตอร์ ครั งหนึ� ง 2,400 บาทค่ะ  

ซื อเป็นโปรแกรม 30,000 บาท แลว้มาเจอในค่ายแพทยว์ถีิธรรม ชุดการทาํดีทอ็กซ์แค่ 35 บาท” 
(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 

 
“เฉพาะค่าดูแลรักษาโรคหวดั ปีละประมาณ 6,000 บาท รักษาทอนซิลอกัเสบอีก 13,000 บาท 

แต่ไม่หาย ปัจจุบนัเมื�อมาใช้วิธีดูแลสุขภาพดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
ไม่ตอ้งเสียค่าใชจ่้าย” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
 
“เริ�มปฏิบติัมา 7 วนัเท่านั นเอง รักษามา 3 ปี เสียเงินไปเป็นแสน ไม่หาย ใชว้ิธีการของ

อาจารยห์มอเขียวที�สอนใหเ้ราทาํ 7 วนันะครับ หาย 90% ส่วนอกี 10% ที�ยังไม่หายก็คือแค่เป็นที�ผิว 
ต้องค่อย ๆ รอเวลาให้มันเจือจางไป” 

(สุรศกัดิf และสุชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
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“ถา้เปรียบเทียบก่อนป่วยกบัหลงัป่วย จะชอบหลงัป่วยมากกว่า ไม่ตอ้งดิ นรนทาํงานเอา
ยอด หรือเอาเงิน ปวดอุจจาระก็ไม่ตอ้งวิ�งหาหอ้งนํ า แต่งกายก็ง่าย ๆ สบายดี ใส่โสร่งมนัไม่รัดไม่อึด
อดั ราคาถูก ส่วนภรรยาจะทาํกบัขา้วใหรั้บประทาน จะไปไหนก็นั�งรถเมล์ฟรี หรือรถไฟฟรีหรือจะ
ไปที�ใดก็จะเดินไปกบัภรรยา เช่น ไปรับประทานอาหารนอกบา้นก็จะเดินออกกาํลงักายไปดว้ย เดิน
ไปชา้ ๆ ไปรับประทานอาหารกนัแต่จะไม่มีเนื อสัตว ์จึงไม่มีอะไรจะเครียด” 

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
 

“ที�บา้นใชท้ั ง 3 คนเลยค่ะ ใช้ศาสตร์ของอาจารยห์มอเขียว ก็อาจมีค่าใชจ่้ายที�เพิ�มขึ นมาบา้ง 
ก็ไม่มาก ถือวา่ถูกค่ะ อยา่งมากปีละไม่ถึงพนับาท ก็ไม่น่าจะเกินกาํลงัที�เราใชจ่้าย จากที�เราใชรั้กษา
ตวัเองทางแพทยแ์ผนปัจจุบนันี� ประมาณแสนสองแสนมาอยู่ที�ระดบัสองถึงสามพนับาท นี�ก็ถือว่า
เป็นที�น่าพอใจมากแลว้ ก็ไม่เดือดร้อนในการดาํรงชีวติของตนเอง” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 

“จากที�เคยจ่าย ประมาณ 1,200,000 บาท พอมาใชศ้าสตร์ของคุณหมอเขียวก็ราว 1,000 บาท 
เช่น เป็นค่าขวดดีทอ็กซ์ ซีดี และหนงัสือดว้ย เป็นตน้” 

(ศุลีพร ชิณศิริ, สัมภาษณ์. 2558, กุมภาพนัธ์ 21. กรณีศึกษาที� 1.65 ภาคผนวก ก.) 
 
“ใชแ้พทยว์ถีิธรรมดูแลสุขภาพ ทาํใหค้่าใชจ่้ายลดลง” 

(ปณิตา แสงประเสริฐ, วสิา โหตระ และครอบครัวคุณชุมพล ยอดสะเทิน, กรณีศึกษาที� 1.76, 
กรณีศึกษาที� 1.77 และกรณีศึกษาที� 1.81 ภาคผนวก ก.) 

  

“ประหยดัค่าไปโรงพยาบาลคิดวา่น่าจะมาก ยงัคิดกนัอยูว่า่ถา้เราไม่พบวิธีนี ไม่รู้เราจะไป
หาหมอกี�ครั ง ดว้ยอาการกี�โรค เพราะที�เคยเป็นสามีเป็นโรคเก๊าต ์ต่อมาก็เป็นนิ�ว ยงัคิดวา่เราคงตอ้ง
ไปสลายนิ�วอีก แล้วก็คงเป็นโรคอื�นตามมาอีก แต่เนื�องจากไม่ได้ไปหาหมอเลยก็เลยไม่ได้รู้ว่า
ประหยดัไปเท่าไร”  

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อกินจืดก็ลดการกินของปรุงแต่งอาหาร เมื�อกินน้อยมื อลงก็ซื ออาหารน้อยลง 

เมื�อไม่แต่งตวัก็ลดการซื อของมาแต่งร่างกาย มีสโลแกนวา่ “ชุดนอนชุดเที�ยวชุดเดียวกนั”   
(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
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“เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ไม่มีรายไดส่้วนตวัเลย แต่สามารถที�จะทาํประโยชน์ไดม้าก
ช่วยเหลือผูอื้�นไดม้าก เพราะเราอิสระจากภาระทั งปวง”   

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“นอกจากกายจะมีประสิทธิภาพแลว้ ที�สําคญักว่าคือ ใจมีความสุขและลุกขึ นพฒันาเป็น

จิตอาสาต่อไปดว้ย หลุดออกจากระบบบริโภคนิยมสู่บุญนิยม”  
(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีผลต่อค่าใชจ่้ายอย่างมากเพราะอยูต่่างจงัหวดั เมื�อก่อนตอ้งมาหาหมอที�ศิริราช มีค่ายา
ค่าอาหาร ค่าเดินทาง ครั งละไม่นอ้ยกวา่ 2,000 บาท ปัจจุบนัตดัรายจ่ายเหล่านี ออกไปไดห้มดเลย” 

(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 
 

“หลงัปฏิบติัตามเทคนิคของหมอเขียวแลว้ ตั งแต่เดือนสิงหาคม 2557 ประหยดัค่าใชจ่้าย
ทุกเรื�อง ทั งอาหารการกิน ไม่หาหมอ ค่ายาไม่ตอ้งพูดถึง ประสิทธิภาพการทาํงานก็ดีขึ น ไม่เหนื�อยง่าย 
ไม่ได้ไปทาํงานเสริมรายได้ เป็นคนประหยดัมาก่อนเลย ไม่มีปัญหาปัจจยัใช้จ่าย มีน้อยใช้น้อย 
พอเพียง มีความสุขกายสุขใจดี”  

(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาณษ.์ 2557, ตุลาคม 28 กรณีศึกษาที� 2.89 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัเงินมาก ใช้เฉพาะซื อของที�มีประโยชน์มาใช้ ไม่มีค่ายา มีแต่ค่าอาหารเท่านั น 

ใช้ยาสีฟันผงถ่านขจดัเศษอาหารและยางจากพืชผกั เช่น กล้วยห่าม ผกับุ้ง คราบหินปูนน้อยลง  
กลิ�นปากสะอาดขึ น ฟันขาวขึ น”   

(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัมาก เพราะงดยามา 2 ปี เมื�อก่อนพอไม่สบายต่าง ๆ ตอ้งนอนโรงพยาบาลอยา่งนอ้ย 

3 วนั ตอ้งใชย้าฆ่าเชื อต่อเนื�อง แต่พอมาปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้แลว้ ไม่ตอ้งใชย้า และหายเร็ว ไม่เกิน 2 วนั” 
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 

 
“หากไปหาหมอแผนปัจจุบนัจะตอ้งเสียเวลา เสียเงิน รวมทั งอาจจะกดอาการเอาไว ้ทาํให้

เกิดการเรื อรัง เป็น ๆ หาย ๆ ต่อเนื�องยาวนานไปเรื�อย ๆ สาํหรับมะเร็งปอดหากรักษาตวัที�กรุงเทพ ฯ 
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ทั งค่าเดินทาง ค่ายา ค่าอาหาร รวมทั งการเดินทางที�ใช้เวลานาน อาจทาํให้เกิดความเครียดทั งทาง
ร่างกายและจิตใจ ผลที�ไดอ้าจเป็นทางตรงกนัขา้ม”   

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัมากในทุกเรื�อง ยกเวน้เรื�องหนงัสือเพราะชอบอ่านมาก นอกนั นประหยดัหมด 

ไม่เดินหา้งอยา่งเคยแลว้ ยาก็เลิกกินทุกชนิด”   
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 

  
“เดิมเมื�อยเนื อตวับ่อย ตอ้งจา้งคนนวดขา ขา้งละ 20 บาท เดี�ยวนี ไม่ตอ้งจา้งแลว้ กินแบบ

พอเพียงตามสูตรหมอ ลดค่าใชจ่้ายไดเ้ยอะมาก จากที�เคยใช ้2,000 - 3,000 บาทต่อเดือนลดเหลือแค่
600-700 บาทต่อเดือน”   

(ตน้พนู นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี รู้สึกว่าได้พกักบัความเครียดเรื� องงานลง เพราะถ้าเราปฏิบติัตวัตามแนวทางนี  

เราประหยดัเงินไดเ้ยอะมาก ที�สาํคญัไม่ตอ้งเสี�ยงต่อยาสารเคมีต่าง ๆ ดีมากค่ะ”   
(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 

 
“ลดค่าใชจ่้ายมาก ประหยดัไดม้าก เขา้เซเวน่นอ้ยลงสุด ๆ เดินเขา้ไปไม่อยากซื ออะไรเลย 

นํ าขวด เป๊ปซี�  นมเปรี ยว เลย ์ขนมอีกมากมายที�เราเคยซื อ หายไปจากชีวิตประจาํวนั เพราะเมื�อ
พิจารณาประโยชน์แลว้นอ้ยเกินจนไม่มีประโยชน์อะไร”   

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํให้ประหยดัค่าอาหาร ค่ายาบางอยา่งไดม้าก เช่น ก่อนที�จะเรียนรู้แพทยว์ิถีพุทธ จะมี

อาการเลือดออกเวลาถ่ายหนัก ต้องนํายามาเหน็บทวารหนักจากอาการริดสีดวงทวาร ประหยดั
ค่าอาหารเสริมที�กินเพื�อให้สุขภาพดี ขวดละ 1,300 บาท เดือนละ 1 ขวด ทาํให้นอนหลบัสบาย  
หายจากอาการปวดศีรษะได”้  

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 
“ประหยดัไดม้ากทีเดียว ร่างกายมีพลงั ทาํงานอยา่งเตม็ที� สมองก็ใชง้านไดดี้เกือบเท่าเดิม”

 (จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 
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“ค่าใชจ่้ายลดลง ลดการใชย้าเคมี และลดการเดินทางไปหาหมอ”  
(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 

  

“เชื�อในกฎแห่งกรรมและผลของกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล 
เคยตรวจสุขภาพทุกปี และเคยจ่ายยาเป็นแสนบาท ปัจจุบนั เหลือเพียงไม่กี�พนับาท”  

(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557. ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 
 

“ปกติเมื�อก่อนเบิกค่ารักษาพยาบาลได ้แต่เมื�อมาดูแลรักษาสุขภาพแบบแพทยว์ิถีพุทธ 
อยู่อย่างเรียบง่ายและมีประโยชน์สูงสุด รักษาไดต้รงจุด รู้เหตุแห่งทุกข์ ทําให้งบประมาณสามารถ
นําไปช่วยเหลอืผู้อื�นที�เดือนร้อนมากกว่า” 

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไม่มีค่าใชจ่้าย สามารถหลีกเลี�ยง ที�จะไปนาํยาเคมีมาเขา้ร่างกายตนได”้  

(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตอนนี<มีความสุขกบัการไม่ได้ใช้เงินมากที�สุด ไม่ตอ้งไปสแกนนิ วมือซื อของ ของใชก้็ใช้
แต่ของที�แจก เป็นสมยัก่อนไม่ใช้ของที�แจก มนัไม่ขาว ไม่หอม ตอนนี ใชแ้ต่ของที�แจก แมก้ระทั�ง
ตะกร้าหนูไม่ซื อใหม่ ถูให้สะอาดแลว้ก็ใช้ตะกร้าอนัเดิม พบความเปลี�ยนแปลงของตนเองชัดเจน 
เสื อผา้ก็ใส่นอ้ยลง เสื อผา้ที�เหลือก็แบ่งปันใหก้บัคนอื�น ใช้เสื<อผ้าไม่กี�ตัว ซกัแลว้ก็ใส่ใหม่ ยิ�งแบ่งให้
เพื�อนไป เรายิ�งเบา ไม่เป็นภาระในการเก็บ สมยัก่อนมีคนให้เสื อผา้เยอะ ให้มาก็เอาไปแบ่งปัน  
ไม่เก็บไวแ้ลว้ เก็บไวม้ากก็เป็นทุกข ์เป็นภาระ เหมือนที�หมอเขียววา่จริง ๆ”  

(พดูซอ้น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.2 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไม่มีเงินก็อยู่ได้ แต่ก่อนถ้าไม่เอาเงินมาให้ใช้ จะโกรธพี�สาวมาก ตอนนี ใจเย็นมาก 
ปลงได ้สามารถอยู่ได้โดยไม่ใช้เงิน ใหอ้ภยัคนอื�นได ้พดูเสียดสีเพื�อนนอ้ยลง” 

(อโวคาโด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.4 ภาคผนวก ก.) 
 

“แต่ก่อนซื ออาหารกิน เวลาไม่มีเงินจะไปยมืเงินเพื�อน พี�สาวก็ขายของเอาเงินมาใชห้นี ให้
ตอนนี ยงัเป็นหนี อยู่อีก 1,000 บาท มาร่วมโครงการแพทยว์ิถีพุทธ ไม่ไดใ้ช้เงินเลย ไม่มีค่าใช้จ่าย 
เป็นเวลา 2 เดือนแล้วที�ไม่ได้ใช้เงินเลย” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
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“ลดค่าใช้จ่าย ตอนนี ความดนัโลหิตลดลง เป็นเพราะกินอาหารรสจืดไม่กินอาหารรส
หวานมันเค็ม”  

(หอมนวล นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“ค่าใช้จ่ายลดลงมาก ใช้แบบพอเพียง เมื�อสมยัก่อนใชเ้งินมาก โกหกญาติให้หาเงินมาให้

มาก ๆ โกหกวา่อยูล่าํบาก หมอเขียวให้ข้อคิดมากมายหลายอย่าง เดีzยวนี<ไม่โกหก กลัวจะเลวที�ทําชั�ว 
ค่าใชจ่้ายเดือนละ 4,000 บาท ตอนนี  700 บาทต่อเดือน ไม่ซื อกบัขา้วกินเลย กินของโครงการแพทย์
วิถีพุทธ จะใชเ้งินซื อของที�จาํเป็น ซื อพวกผลไม ้เช่น มะละกอ เมื�อก่อนใช้เงินเก่งมาก ซื<อทุกอย่าง 
เดีzยวนี<รู้จักประหยดั เรากม็ีเงินเหลอือยู่”  

(ชาํมะนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.14 ภาคผนวก ก.) 
 
“แพทยว์ถีิธรรม สอนให้เราใช้ชีวติแบบประหยดัเรียบง่ายถึงเราจะกนิแค่ผกั ผลไม้ เราก็ยัง

ดําเนินชีวติได้ตามปกติ” 
(ชมนาด นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.15 ภาคผนวก ก.) 

 

“ไดป้ฏิบติัมา กนิเนื<อสัตว์น้อยลง ลองไม่กินเนื อสัตวแ์ลว้รู้สึกโล่งไปหมด พอมาลองกินก็
รู้สึกหายใจไม่สะดวก ก็เลยเลิกกิน ใชจ่้ายนอ้ยลง” 

(อม้ส้าย นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี ไม่กินขา้วเยน็ ไม่กนิเนื<อสัตว์ ถือศีล 8 เดือนละ 15 วนั เวลาญาติมาเยี�ยม ไม่ให้เอา

เนื<อสัตว์มาให้ ให้เอาผลไม้มาแทน นาน ๆ ถึงจะกินเนื อสัตวพ์วกปลา พอกินเนื อสัตวก์็มีอาการ
เหมือนจะอาเจียน คิดวา่กนิข้าวกบัเกลอืกอ็ร่อยแล้ว ช่วยทางบ้านลดค่าใช้จ่าย”  

(บานบุรี นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.18 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ เป็นโรคเบาหวานกบัความดนัโลหิตสูง กินยาวนัละ 

7-8 เม็ด เขา้ร่วมโครงการ กินยาลดลง 3 เม็ด ใชว้ิธีดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด สวนลา้งลาํไส้ใหญ่  
(ดีท็อกซ์) ทุกวนั สุขภาพดีขึ<น จากเบาหวานที�วดันํ าตาลได ้185 เหลือ 115 แต่ถา้กินผลไมห้วานก็
ตรวจวดันํ าตาลไดเ้พิ�มตามช่วงที�เบาหวานขึ น เรียนรู้จากคุณหมอเขียว ก็ปรับซื อผลไมเ้ป็นมะม่วง
ดิบแทน นํ าตาลก็ลด นํ าหนกัตวัจาก 62 กิโลกรัม เหลือ 60 กิโลกรัม กินสูตรนี< นํ<าหนักปัจจุบันก็
คงที�ไม่ขึ<นไม่ลง ค่าใช้จ่ายลดลง” 

(พุดป่า นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.21 ภาคผนวก ก.) 
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“เข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ 6 เดือน กินเนื<อสัตว์ 5 ครั< ง ซื ออาหารมากิน ถา้ไม่มีใครมา
เยี�ยมก็กินอาหารของโครงการแพทยว์ถีิพุทธตลอด ประหยดัได้เยอะมาก”  

(พุดจีบ นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.19 ภาคผนวก ก.) 
 
“ออกไปก็จะไปทาํอาหารสูตรหมอเขียว เวน้การกินเนื อสัตว ์การกินแบบนี ต่อชีวิตให้กบัฉัน 

ทาํใหสุ้ขภาพดีและประหยดั” 
(พุดฝรั�ง นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.24 ภาคผนวก ก.) 

 
“เป็นคนผอมนํ าหนัก 43 กิโลกรัม พอเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธก็กลวัว่าจะผอมลง 

แต่ก็ตดัสินใจเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ทําความดีไม่กินเนื<อสัตว์ จะผอมเหลือแต่กระดูกก็ช่างมนั 
เริ�มแรกลดลง 1 กิโลกรัม แต่พอกินไปเรื� อย ๆ นํ าหนักก็เท่าเดิมคือ 43 กิโลกรัม ก็ไม่กงัวลแล้ว 
ประหยดัค่าใชจ่้าย” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี เลิกกินเนื อสัตว ์ไม่อยากได้อะไร พอประมาณพอเพยีง”  

(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.37 ภาคผนวก ก.) 
 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ใชเ้งินเดือนละ 6,000 บาท พอเข้าโครงการแพทย์วิถีพุทธ 

หมอเขียวมา ไม่ได้ซื<ออะไรเลย”  
(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.37 ภาคผนวก ก.) 

 
“เมื�อเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ มนัทําให้เราได้ฝึกกินน้อยใช้น้อย มนัลดภาระต่าง ๆ ใน

การกินไดเ้ยอะ ที�ลดไดอี้กอยา่งคือเครื�องสําอางค ์2 เดือนแรกที�เขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธยงัใชอ้ยู ่
แต่พอรู้จกันํ าปัสสาวะก็ลองเอามาดื�มมาทา ฝ้าจางลงมาก ไม่ตอ้งใช้เครื�องสําอางค์ ที�ใช้ทาทุกเช้า
และเยน็ ค่าใชจ่้ายตรงนี ก็ถูกตดัออกไป” 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อก่อนใชเ้ดือนละ 3-4 พนับาท ตอนนี ใช้เดือนละไม่ถึงพนับาท ซื อเพียงผลไมม้าทาน 
เครื�องสาํอางคใ์ชเ้ท่าที�มีในตะกร้า จะไม่ซื อมาเพิ�มอีกแลว้ นํ าหอมก็ไม่ซื อแลว้” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
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“ไม่ได้ซื อขนมมากินแลว้ จะไม่กินจุบจิบ เดือนนี ยงัไม่ไดใ้ช้เงินสักบาท ตอนนี กินแต่
อาหารในโครงการก็ไม่ไดใ้ชจ่้ายอะไรแลว้ แต่ก่อนจ่ายประมาณ 2 พนับาทต่อเดือน (รวมเครื�องสําอางค์
ของใชส่้วนตวั) ครีมทาผวิ แต่ตอนนี ละหมดแลว้ ไม่คิดกงัวลแลว้วา่มนัจะไม่สวยไม่งาม ” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.35 ภาคผนวก ก.) 
 

2. สุขภาวะทางจิต 
สุขภาวะทางจิตของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น บอกเล่าไดถึ้ง

ความทุกขที์�ลดลงความสุขที�เพิ�มขึ น ความโปร่งโล่งเบาสบายใจมีความเขา้ใจและวิธีการคิดพิจารณา
จดัการความกลัวและความเครียดที�เหมาะสมได้ (ไม่กลัวโรค ไม่กลวัตาย ไม่เร่งผล ไม่กังวล) 
พิจารณาวางใจและยกจิตไดสู้งขึ น มีจิตที�อยากช่วยเหลือผูอื้�นมีความเชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทาง
การแพทยว์ถีิพุทธ มีความเชื�อและเขา้ใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมที�ชดัเจนมากขึ น มั�นใจใน
การมีและการใชชี้วติที�เรียบง่ายและพอเพียง และการนาํแนวทางการแพทยว์ิถีพุทธ ไปปฏิบติัต่อได้
อยา่งต่อเนื�อง ดงัขอ้มูลต่อไปนี  

 
“ฟังทั งเทปที�บรรยายค่ายสุขภาพ และเทปบรรยายค่ายพระไตรปิฎก ฟังตั งแต่เขา้ค่าย

จนถึงทุกวนันี เลยค่ะ เหมือนยงันั�งฟังอยูใ่นค่าย แมก้ระทั�งในรถก็เปิดเทปเพลงของคุณหมอเขียวค่ะ 
รู้สึกได้เลยว่ามีพลงัขึ น แผลตามที�ต่าง ๆ ดีขึ นมาก สีผิวเกือบจะเป็นสีเดียวกนัแล้ว เป็นเรื� องที�
อศัจรรยม์าก รู้สึกไดเ้ลยค่ะวา่จิตใจเป็นเรื�องที�สําคญัมาก ตอ้งมีกาํลงัใจ อยา่ทอ้แท ้กาํลงัใจเป็นสิ�งที�
ดีที�สุด มนัคือพลงั” 

(นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 
 
“นี�คือการปฏิบัติธรรม มีส่วนช่วยในการรักษาโรคได้อย่างดี จากคําพูดที�อาจารย์หมอเขียว

บอกว่า ปฏิบัติธรรมถือศีล ศีลกจ็ะนําสุขมาให้ เพราะฉะนั น มาในนี<แล้วกไ็ด้ทั<งอาหารกายอาหารใจ” 
(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 

 
“พี�คิดว่าการที�พี�รอดตายมาได ้เพราะใจสั�งค่ะ ใจสั�งว่าเราตายไม่ได้ เพราะมีภาระเยอะ 

และก็เชื�อเรื�องบุญกรรมว่าบุญกรรมมีจริง นึกถึงตอนที�มีอาการเยอะ ๆ ว่า ถ้าหากเรากลวัเราคง  
ไม่รอดแน่ ๆ ก็จะบอกกบัตวัเองวา่ ถ้าบุญกรรมมีจริงเรากจ็ะไม่ตาย หรือถ้าความตายมาอยู่ตรงหน้า 
เรากจ็ะไม่กลวั ถา้มนัถึงเวลาตายก็ใหต้ายไปเลย” 

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.4 ภาคผนวก ก.) 
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“ตอนรู้ครั<งแรกนี� มีความกังวลมากมากนะคะ วางความกังวล ถ้าเราเข้าใจระบบของกรรมนี� 
มันกท็าํให้ใจเราสบายขึ<นมากค่ะ” 

(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณีศึกษาที� 1.9 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทาํใหมี้กาํลงัใจขึ นเยอะ” 

(พิชญ ์สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.13 ภาคผนวก ก.) 
 
“มนัซาบซึ งคือ ที�กลุ่มแพทย์วิถีธรรมนี� ทําให้ชีวิตได้เกิดใหม่เป็นชีวิตใหม่ และมีครอบครัวที�

อบอุ่นด้วยธรรมะ” 
(เตือนใจ จนัทะ, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 21. กรณีศึกษาที� 1.15 ภาคผนวก ก.) 

 
“ความเข้มแข็งของจิตใจสําคัญที�สุด เป็นผู้ป่วยมะเร็งต้องจิตใจเข้มแข็ง” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์.2555,มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล แลว้ก็อยา่กงัวล ตดัออกใหห้มด ความกงัวลทุกเรื�อง 

ความกงัวลทุกเรื�องตัดมันไป ทุกสิ�งทุกอย่างอยู่ที�ใจ” 
(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, นยายน 10. กรณีศึกษาที� 1.18 ภาคผนวก ก.) 

 

“มีกาํลงัใจดี มีความตั<งใจศึกษาและปฏิบัติตน”  
(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 

 
“รู้สึกดีใจมากที�ตนเองพน้ภาวะของคนที�มีโรคประจาํตวั สบายใจมากที�เลิกกินยาไดเ้สียที” 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีความตั งใจที�จะเอาประสบการณ์ แลว้ก็เก็บความรู้ที�นี� ไปปรับใชก้บัชีวิตของตวัเอง 
คิดว่าตัวเองหายแล้วประมาทก็เลยหยุด แต่จริง ๆ แล้วหยุดไม่ได้ ต้องทําต่อ แต่ถ้าไม่หยุด ก็ไม่รู้  
กไ็ม่กลบัมา ณ วนันี<” 

(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.24 ภาคผนวก ก.) 
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“มีการใส่ใจสุขภาพมากขึ น เน้นเรื�องธรรมชาติ ใช้ศาสตร์คุณหมอเขียวเป็นแนวทางใน
การดาํเนินชีวติมากขึ น สามารถประยกุตใ์ชใ้นชีวติประจาํวนัได”้ 

(ภทัรานิษฐ ์หงส์โสภา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.25 ภาคผนวก ก.) 
 

“ความทุกข์จากการรู้ว่า คนผูที้�เป็นที�รัก มีอาการป่วยหนักลดลง นี�ประมาณสัก 80 %  
อีก 20 % ก็ยงัหวงัวา่จะพยายาม ตอนนี<ทาํให้เรารู้สึกว่าเรามีความสุขนะ” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 
“มาแลว้ก็สบายใจ” 

(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 
 
“เปิดใจ ใส่ความตั งใจลงไป มุ่งมั�น” 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความมั�นใจ” 

(จรัญ พนัธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 5. กรณีศึกษาที� 1.33 ภาคผนวก ก.) 
 
“เราจะไม่โกรธไม่กงัวลใจดีแลว้ พลงัชีวติก็ดีขึ น” 

(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณีศึกษาที� 1.34 ภาคผนวก ก.) 
 
“มาที�นี�ผมรู้สึกวา่มีความสุข” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.38 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความเครียดความกงัวลสูง ไม่มีสติเลย เพราะไม่รู้ว่า ตวัเองจะจดัการกบัตวัเองยงัไง 

พอมาอ่านหนงัสือป้านิดดา จึงเกิดความเชื�อมั�นวา่เราจะรู้วธีิการที�จะรักษาตวัเอง มีความสุขมากขึ<น” 
(โอ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.41 ภาคผนวก ก.) 

 
“รู้เพียรรู้พกัมากขึ น” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
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“เครียดกนัทั งบา้น (นอ้งเป็นมะเร็งค่ะ) ปัจจุบนักา้วขา้มมาได ้เราคิดวา่ถา้เราทาํดีที�สุดแลว้ 
หาหนทางที�ดีที�สุดใหเ้ขาแลว้” 

(นอ้งนฐัเมศและคุณแม่, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.45 ภาคผนวก ก.) 
 
“สบายใจ เชื�อมั�นว่าหาย” 

(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความประทบัใจและเป็นสัจธรรม เพราะการบรรยายของท่านหมอเขียวมีความทึ�ง 

ติดใจในสัจธรรม และก็ความจริงที�ท่านอาจารย์พยายามถ่ายทอดช่วยเหลือพวกเรา ให้ความเคารพ
ในธรรมะที�ท่านอาจารยห์มอเขียวให ้รู้สึกว่าชีวติเราโล่งแล้วครับ มีความหวงั” 

(สุรศกัดิf และสุชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 
“การเป็นนกัวทิยาศาสตร์ตอ้งทดลองทาํ อยา่ไปเชื�อใคร” 

(กิ�งกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.51 ภาคผนวก ก.) 
 
“ปัญหาเกิดมาแล้วก็ให้ผ่านไป เชื�อว่าเป็นกรรมที�มาทดสอบจิตใจ คิดดูคนจากสระบุรี

เดินทางมาถึงที�นี  มาทาํร้าย ดีจะไดห้มดทุกขไ์ปพร้อม ๆ กนั รับกรรมไปแลว้และก็อโหสิกรรมให ้
ไม่ตอ้งมารับผดิชอบอะไร ทาํใจให้เป็นสุขได ้ปกติชอบสวดมนตป์ระจาํ และตนเองเป็นคนเปิดเผย 
มีปัญหาส่วนตวัก็จะเล่า อยา่งเรื�องลูกสาวจะบอกความจริง ตอนนี ลูกสาวเรียนจบ เพื�อนก็ให้กาํลงัใจ 
ลูกเราเป็นคนคิดดีไม่เคยคิดเอาลูกออก” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราจะทาํแต่สิ� งที�ดี ๆ และจะห่วงใยผูอื้�น บางครั งไปอยู่ที�วดัจะมีเรื� องขดัใจบา้งนิด ๆ 
หน่อย ๆ ก็เป็นธรรมดา ไม่ถือสากนั จะปฏิบติัธรรมถือศีล สวดมนต ์ไหวพ้ระนึกถึงพระพุทธเจา้” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
 

“เลิกนิสัยที�ไม่ดี เช่น เลิกเล่นหวย ชีวิตมีความสุข จะไม่เครียดอะไร เพราะจะพูดคุย 
สนทนาธรรมกนักบัภรรยาหรือคนรู้จกัทั�ว ๆ ไป” 

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
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“ลูกสาวก็บอกแม่ ๆ หน้ายุบลงนะ หนอกที�คอแม่มนัก็หายนะ เราก็ยิ�งมีกาํลงัใจ ใช่แลว้
เรามาถูกทางแลว้”  

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 
“แต่ที�สําคญั รู้สึกสบายใจ และประทบัใจมาก จากการไดพู้ดคุย และให้คาํปรึกษาจาก

อาจารยห์มอเขียว และจิตอาสา” 
(อุดมศกัดิf  ชูจีน, สัมภาษณ์. 2557, มกราคม 28. กรณีศึกษาที� 1.62 ภาคผนวก ก.) 

 
“ตอนแรกสิ นหวงั ตกใจ หลงัจากใชแ้พทยว์ถีธรรมแลว้ก็ดีขึ น” 

(กระเทียม นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.64 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีกาํลงัใจขึ น จากเดิมที�เหนื�อยง่าย กินแลว้อาเจียน” 

(โชคชยั, สัมภาษณ์. 2558, กมุภาพนัธ์ 22. กรณีศึกษาที� 1.66 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีกาํลงัมากขึ น ความเครียด วติกกงัวลลดลง” 

(รุจิรา แสนสุข, กรณีศึกษาที� 1.67 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีกาํลงัมากขึ น ความเครียด วติกกงัวลลดลง” 

(วาสนา เด่นอุดม, กรณีศึกษาที� 1.68 ภาคผนวก ก.) 
 
“ได้ฟังธรรมปรับจิตใจปล่อยวาง ไม่เครียด อารมณ์ความเครียดมีผลกบัโรคจริง (เวลา

เครียด กอ้นเนื อจะโตขึ น)” 
(อาํนาจ งามวงศรั์กษ,์ กรณีศึกษาที� 1.69 ภาคผนวก ก.) 

 
“ความเครียดลดลง มีความสุขมากขึ น” 

(ธวชัชยั รอยเรืองพาณิชย,์ กรณีศึกษาที� 1.70 ภาคผนวก ก.) 
 
“สดชื�น ความเครียดลดลง” 

(ปณิตา แสงประเสริฐ, กรณีศึกษาที� 1.77 ภาคผนวก ก.) 
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“จิตใจสบาย” 
(วสิา โหตระ, กรณีศึกษาที� 1.78 ภาคผนวก ก.) 

 
“มีกาํลงัใจดี สดชื�นแจ่มใส อารมณดี มั�นใจ” 

(ฐิติรัตน์, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 1.86 ภาคผนวก ก.) 
 
“ถา้เราทาํดีที�สุดแลว้ หาหนทางที�ดีที�สุดใหเ้ขาแลว้ ผลจะเป็นยงัไงเราก็ยอมรับ” 

 (นฐัเมศ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 1.101 ภาคผนวก ก.) 
 

“ครอบครัวเรามั�นใจ เป็นสุขที�พบทางออกของชีวิต เราไม่เคยนึกว่าจะเจอองค์ความรู้ 
แบบนี  แต่ครอบครัวของเราสนใจเรื�องแพทยท์างเลือกมานานแลว้ ถา้ไม่พบอาจารยห์มอเขียวเราก็
คงไปหาเรียนวธีิอื�น ๆ ซึ� งโชคดีมาก ของอาจารยห์มอเขียวครบหมด”   

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
  

“เมื�อร่างกายสบายขึ นจิตใจก็คลายความกงัวลลง ก่อนใช้ยา 9 เม็ด อายุเริ�มใกล ้60 จะมี
ความกงัวลวา่ ถา้อายุมากขึ น อาการไม่สบายจะตอ้งเพิ�มขึ นหรือเปล่า เมื�อใช้ยา 9 เม็ด ตั งแต่ปี พ.ศ.
2554-2557 ปัจจุบนั คลายความกงัวลใจได ้100%”   

(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“มั�นใจในการใช้ชีวิตเรียบง่าย สงบ สบาย ไม่โลภไม่โกรธไม่หลง ทนไดต่้อการไม่โตต้อบ
แบบแรง ๆ แบบมีอตัตาไดร้ะดบัหนึ�ง”   

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
  
“การวางใจ การไม่เร่งผล ช่วยใหห้ายโรคเร็ว” 

(บุญเกื อ ชุมสังข,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.69 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตัวเบาสบาย หาย มีจิตปลอดโปร่ง และอยากช่วยเหลอืผู้อื�น ขยันขึ<น พกัผ่อนได้ลกึ แต่ใช้

เวลาสั<นลง มิตรดี สหายดี สังคม สิ�งแวดลอ้มดี คือทั งหมดทั งสิ นของการพน้ทุกข ์พบธรรมะ” 
(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
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“รู้สึกดีใจมากที�ตนเองพน้ภาวะของคนที�มีโรคประจาํตวั สบายใจมากที�เลิกกินยาไดเ้สียที” 
 (บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 

 

“ผลจากจิตใจมีมากถึงมากที�สุด จิตใจเมื�อปฏิบติัธรรมแลว้ ลดลง ปล่อยวางปัญหา หรือ
สิ�งมากระทบไดเ้ร็ว อยา่งมีความสุข ตามเหตุปัจจยัที�เราทาํได ้และจะปฏิบติัแนวทางนี ตลอดไป” 

(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.89 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อเจอปัญหาตอ้งกลา้เผชิญหนา้ จิตใจตอ้งนิ�งสงบก่อน แลว้จะเจอทางออก และเริ�มตน้
ทาํที�ตวัเราก่อน” 

(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 
 
“ฟังการพูดขยายธรรมะของคุณหมอเขียว ยิ�งเขา้ใจไดง่้าย สิ�งที�ไม่เคยเขา้ใจก็เขา้ใจอยา่ง

ลึกซึ ง” 
(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 

 
“จิตใจมั�นคงแขง็แรงอยา่งที�ไม่เคยเป็นมาก่อนในชีวิต เชื�อมั�นในศกัยภาพของตวัเองอยา่ง

เต็มที�ที�จะดูแลแก้ปัญหาสุขภาพของตวัเอง กบัทั งมีความมั�นใจที�จะแนะนาํผูอื้�นได้อย่างเต็มที� 
เป็นบทเรียนอนัมีค่า เป็นประสบการณ์ของชีวิตที�น่าประทบัใจ น่าตื�นเตน้ ได้ใช้ความรู้ที�เรียนมา 
คาํแนะนาํจากพี�น้อง ได้พลงัจากหมู่กลุ่ม ทาํให้ไม่ตอ้งใช้ยาเคมี หรือหมอแผนปัจจุบนัใด ๆ เลย  
ใชเ้วลาตั งแต่เริ�มมีอาการจนถึงวนัที�ไม่ตอ้งตื�นตอนกลางคืนแค่ 2 เดือน ก็เห็นผล”   

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“แพทยว์ิถีพุทธ มีผลทาํให้มีความเชื�อมั�นวา่ ตวัเราเองจะสามารถเป็นหมอที�ดีที�สุดให้กบั

ตวัเราเองได ้เพราะยา 9 เม็ด แต่ละขอ้ของแพทยว์ิถีพุทธ มีเหตุผลที�เชื�อถือได ้ และเมื�อผา่นการ
พิสูจน์แลว้ก็ยิ�งมั�นใจ จึงมีกาํลงัใจมุ่งมั�นทาํใหส้มํ�าเสมอมากกวา่นี ” 

(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใจเยน็ลงมาก ทะเลาะเบาะแวง้กนันอ้ยลง สมยัก่อนหงุดหงิดง่าย เดี�ยวนี โมโหนอ้ยลง”
  (ตน้พนู นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
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“เชื�อและศรัทธาแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ จึงใช้มาตลอด แมมี้ความกงัวลกบัค่าความดนั
โลหิตที�ไม่ปกติอยูบ่า้ง แต่ก็สามารถปรับไปสู่สภาพจิตใจที�ไม่หว ั�นไหวได”้   

(สงกราน มาประสบ, สัมภาณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 
 
“ใชธ้รรมะพิจารณาบาป บุญก็จะยอมรับไดทุ้กอยา่ง ตลอดเวลาที�ใชแ้พทยว์ถีิพุทธ จิตใจ

เบิกบานสดใสมาก เหมือนเกิดใหม่ ไดเ้รียนรู้ความเพียร ความไม่พร้อม ความพอดี และยอมรับ
วบิากกรรมดว้ย หากทาํทุกขอ้เตม็ที�แลว้ยงัดีไม่พอหรือยงัไม่ดีเท่าที�ใจตอ้งการ ใหย้อมรับเรื�องวบิาก
กรรมดว้ยค่ะ” 

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีความสุข เบิกบานใจ ความเป็นอยูผ่าสุก ประหยดัเรียบง่าย ทุกสิ�งทุกอย่างแก้ปัญหาได้

โดยง่าย โดยการคิดพจิารณาและวาง”   
(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนจะมารักษาตามแบบแพทย์วิถีพุทธ จะเป็นคนเครียด ขี บ่น เอาใจใส่คนทั งมวล

รอบตวั เมื�อเวลาผ่านไป 2 ปี 7 เดือน สามารถกอบกูจิ้ตใจหรือยกระดบัจิตใจของตวัเองได้ดีมาก  
ใจเริ�มเบาขึ น”  

(จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 
 
“จิตใจแจ่มใสขึ นเรื�อย ๆ รวมทั งคนในครอบครัว”   

(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 
 
“จิตโปร่งโล่งสบายใจ ไม่เร่งผล หายก็ได ้ไม่หายก็ได”้ 

(นิรมล เอื อเศรษฐกานต,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.100 ภาคผนวก ก.) 
 
“เชื�อในกฎแห่งกรรมและผลของกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล”  
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 

 
“จิตใจโล่งโปร่ง เบาสบาย คลายกงัวล เบิกบานไม่หดหู่”   

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
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“เชื�อในกฏแห่งกรรม ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค ไม่เร่งผล ไม่กงัวล” 
(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 

 

“ทาํงานไม่มากเกินไป พอเหนื�อยก็พกั”   
(รมลทิพย ์บวรวชิญพ์รธนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.251 ภาคผนวก ก.) 

 
“เรื�องฆ่าตัวตายไม่คิดแล้ว เพราะได้ยินหมอเขียวพูดธรรมะให้ฟัง จึงเลิกคิดฆ่าตัวตาย  

จะฆ่าตัวตายไปเพื�ออะไร สักวันเราก็ได้ออกไป เพราะเราหมดกรรม ทุกครั งที�หมอเขียวมาบรรยาย 
รู้สึกดีใจมาก ถา้ออกไปจากที�นี� จะออกไปหาหมอเขียว จะไปฟังธรรมะ” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
 
“ร่างกายเบาดีขึ <น จากที�ปวดหัวเข่ามากและก็ปวดหลงัมาก ทาํตามคาํแนะนาํของ

แพทยว์ิถีพุทธแลว้ ชีวิตของดิฉันดีขึ<นเยอะ สภาพจิตใจก็ดีขึ<นและก็มีความคิดดี ๆ เกิดขึ<นในหัวใจ
ของดิฉันหลายอย่าง”  

(หอมนวล นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“การฟังธรรมะไดป้ระโยชน์กบัตวัเรา ความเครียดลดลง ฟังธรรมมะทาํให้จิตใจเยน็ลง” 

(อม้ส้าย นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“ครั งแรกที�ไดป้ฏิบติัก็ยงัมีความกงัวลใจไม่น้อย หลงัจากตดัออกจากเหตุ หรือพิจารณา

เหตุนาน ๆ ไปก็เขา้ใจและตอ้งทาํความเขา้ใจไปเรื�อย ๆ ใช้เวลานานอยูเ่หมือนกนัก็จะเขา้ที�เขา้ทาง 
ผลที�เกิด สามารถยกระดบัจิตใจดีขึ นกวา่เดิมมาก”   

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวคม 12. กรณีศึกษาที� 1.142 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดา้นจิตใจนั น แต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่เคยกลวัใคร ชี หนา้ด่าไดห้มด ไม่เคารพผูใ้หญ่ 
ไม่ยอมใคร แมเ้จา้หน้าที�ก็ไม่ยอม เมื�อไดม้าเขา้ร่วมโครงการ จิตใจดีขึ น ไม่กา้วร้าว เปลี�ยนแปลง
เป็นคนใจเยน็ขึ น เพื�อน ๆ ก็ลงความเห็นว่าเปลี�ยนไปในทางดีขึ น รู้จกัขอโทษ และให้อภยัคนอื�น 
คิดวา่ชีวติที�เป็นแบบนี เกิดจากวบิากกรรมที�สร้างมา คือคา้ยาเสพติด” 

(แอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.35 ภาคผนวก ก.) 
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“เมื�อก่อนถ้าถามว่าเสียใจไหมที�ได้มาอยู่ในนี< เมื�อก่อนจะตอบว่าเสียใจมากและสะเทือนใจมาก 
ตั<งแต่มาเจอโครงการแพทย์วิถีพุทธนี< ตอนนี<ตอบได้เลยว่าไม่เสียใจเลย ถ้าอยู่ข้างนอกข้าพเจ้า 
ก็ไม่รู้ว่าจะมีโอกาสได้เจอคุณหมอเขียวไหม จะมีโอกาสได้ฟังธรรมแบบนี<ไหม”  

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.42 ภาคผนวก ก.) 
 
“รู้สึกดีใจมากที�มีโครงการแพทยว์ถีิพุทธนี  เราโชคดีมากที�ไดม้าอยูเ่รือนจาํนครพนมนี  ที�มี

โครงการแพทยว์ถีิพุทธ พระองคภ์าเขา้มารู้สึกโชคดีที�สุดค่ะ ติดคุกก็ไม่เสียใจค่ะ”  
(เอเค นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.44 ภาคผนวก ก.) 

 
“ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ หดหู่อาฆาตโกรธสามี มาเยี�ยมไม่ตรงเวลาก็โกรธ 

ก็อยากตีอยากฆ่าเขา แต่พอมาเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ตอนนี ก็ไม่คิดอะไรแลว้ เขาจะเป็นอะไรก็
เป็นไป ก่อนหนา้อาฆาตเพื�อนคิดไวว้า่ ถา้ไดอ้อกไปจะไปแกแ้คน้คืน แต่หลังจากได้ฟังคุณหมอเขียว 
สอนธรรมะ ก็รู้สึกโล่งสบายตอนนี<ก็ไม่คิดแล้ว เพราะเข้าใจแล้วว่าสักวันเขาก็จะได้รับกรรมที�เขา
ก่อเอง ได้ยกภูเขาออกจากอก ความทุกข์ความรู้สึกบาดหมางไม่มีเลยตอนนี<” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.46 ภาคผนวก ก.) 
 
3. สุขภาวะทางสังคม 

สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น เชื�อมั�นในการเป็นหมอดูแลรักษาตนได ้
โดยให้คาํแนะนาํบอกต่อผูที้�สนใจอย่างเขา้ใจสภาพจิตของผูที้�ได้รับการแนะนาํ มีจิตใจเอื อเฟื อ
เกื อกลูผูอื้�น สามารถจดัสรรเวลาช่วยเหลือผูอื้�นไดม้ากขึ นอยา่งเป็นสุข สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่ง
มีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นดงัขอ้มูลต่อไปนี   

 
“ตั<งใจว่า เรากลับไปเราก็จะเอาไปทํา ไปรวมกลุ่มกัน เพราะว่าชลบุรีก็มาหลายค่ะ ตอนนี<

เรากต็ั<งกลุ่มไลน์กนัไป” 
(โสภา บริสุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.1 ภาคผนวก ก.) 

 
“พูดคุยแลกเปลี�ยนประสบการณ์กนักบัเพื�อนได ้ยินดีพร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มความ 

สามารถ” 
(เตือนใจ ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณีศึกษาที� 1.11 ภาคผนวก ก.) 
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“ตั งใจวา่ถา้มีโอกาสจะบอกกบัใครก็ไดที้�เป็นโรค” 
(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 
ทาํให้มีความสัมพนัธ์ที�ดีกบัครอบครัวมากขึ น จากอดีตที�คุณแม่ไดเ้ขา้มาเรียนรู้ศาสตร์

คุณหมอเขียว แลว้นาํกลบัไปแนะนาํให้ทาํตาม ซึ� งตอนแรกกระผมก็ไม่ยอมทาํตาม เพราะไม่เชื�อ  
แต่พอตดัสินใจทาํ ร่างกายก็ดีขึ น จึงทาํไปเรื�อย ๆ คือหลงัจากที�เราใช้นํ าปัสสาวะ ผลที�ไดก้็คือได้
สุขภาพที�แขง็แรงขึ น คราวนี ไม่ไดไ้ปหาหมอเลยครับ” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.)  
 

“ไดอ้ะไรมากมาย ไดเ้จอเพื�อนใหม่ พี� ๆ มากมายครับ” 
(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.)  

 
“จากที�มาเรียนรู้ เริ�มเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ก็มีการไปแนะนาํเพื�อนต่อไป” 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“แนะนาํเพื�อนและคนในครอบครัว” 
(รวมพร คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.26 ภาคผนวก ก.) 

 
“มีคนกวัซาใหค้รั งแรก” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 

“ที�สาํคญัก็คือ นาํขอ้มูลที�พอ่แดงป่วย แลว้แกไ้ขไดด้ว้ยการแพทยว์ถีิพุทธนี เอาไปเผยแพร่ 
ให้ผูอื้�นไดมี้ความรู้ในการดูแลตวัเอง ที�สําคัญคือเราต้องทําตัวอย่างให้เห็น และไดเ้ก็บสมุนไพร
นาํไปแจกเพื�อนไม่ไดข้าย การช่วยเหลือผูอื้�นทาํใหเ้รามีความสุขใจ” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทุก ๆ คนที�นี�ยิ มแยม้แจ่มใสทุกคน” 
(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 

 



470 

 

“ดิฉันไม่ไดป่้วยเป็นโรคอะไร แต่ที�มาที�นี� ก็เพื�อจะเอาความรู้ไปช่วยเหลือดูแลสุขภาพ
สามี เพราะสามีป่วยหลายโรค อยากเล่าประสบการณ์ให้ทุกท่านที�ยงัไม่เคยมาค่ายนี  ถา้เห็นในยทููป
หรือสื�อต่าง ๆ ก็อยากจะขอใหทุ้กคนไดม้าเรียนรู้การเป็นหมอรักษาตวัเองค่ะ” 

(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.30 ภาคผนวก ก.) 
 

“ไดฟั้งและปฏิบติัยาเกา้เมด็ตามภรรยา ก่อนที�จะมาเขา้ค่ายหมอเขียว” 
(ธรรมศกัดิf  ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณีศึกษาที� 1.31 ภาคผนวก ก.) 

 
“เพื�อนไม่สบายเลยไปช่วยปฐมพยาบาล ช่วยเขากวัซาหลงั” 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 
“ผมก็ไปบอกกบัเพื�อน ๆ ทางที�บา้นที�อยูบ่า้ง ที�อื�นบา้ง” 

(จรัญ พนัธ์อุบล, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 5. กรณีศึกษาที� 1.33 ภาคผนวก ก.) 
 
“พอ่แนะนาํและทาํอาหารปรับสมดุลใหท้าน” 

(วรัมพร เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, พฤษภาคม 1. กรณีศึกษาที� 1.36 ภาคผนวก ก.) 
 

“เขาเห็นเรากลบัไปแลว้ นํ าหนกัเราลดลง เขาก็เห็น กลบัไปแนะนาํให้เขาทาํ โดยให้เขา
ลางาน แลว้เราก็เป็นพี�เลี ยงช่วยเหลือให้เขาทาํ 5 วนั อยา่งนี ก็ไดผ้ล แลว้ตอนนี เขาก็ทานมงัสวิรัติ
แลว้ เราพดูไม่ไดเ้ลย เราไม่ตอ้งอธิบายอะไรเลย แต่เราตอ้งทาํที�ตวัเราค่ะให้เขาเห็น พอเขาเห็นปั�บนี�
เขาเชื�อเรา แล้วเขาทาํตามเรา ให้เราได้สอน เขาได้เปิดใจให้เราบอกให้ทาํตามอย่างนี  ดิฉันเป็น
นกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมดว้ย ก็เผื�อจะไดมี้โอกาสไดช่้วยผูอื้�นไดบ้า้ง ก็ตอ้งทาํตวัอย่างให้คนอื�นได้
เห็นค่ะ” 

(จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.37 ภาคผนวก ก.) 
 

“จริง ๆ บอกวา่ตอ้งขอบคุณพี�นอ้งทุกท่านนะคะ ที�หญิงช่วยท่านไปน่ะหญิงไดรั้บเยอะมาก” 
(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 

  
“ไดอ้งคค์วามรู้ที�จะไปเผยแพร่ต่อ ช่วยเหลือคนต่อ ที�ที�เราจะพอช่วยเขาได”้ 
(นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.43 ภาคผนวก ก.) 
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“ทุกคนควรที�จะกลบัไปเริ�มจากที�บา้นก่อน สร้างองค์ความรู้จากที�บา้นขยายไปญาติพี�น้อง
เพื�อนฝงู ค่อย ๆ ขยายไป เมื�อเราขยายไดเ้ตม็พื นที�ต่อไปมากเท่าไร มนัก็จะทาํใหเ้ราไดท้าํกุศลกรรมดี” 

(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
 
“คนใกล ้ๆ ตวัเรานี� เราก็สามารถที�จะช่วยเหลือเขาได ้แลว้ในทางเดียวกนันี� เราก็สามารถ

ที�จะไปเกื อกลูแลว้ก็ช่วยคนอื�นได ้โดยที�คนอื�นเขาก็ทาํใหเ้รามีความรู้ ก็ช่วยกนัไปช่วยกนัมา” 
(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.46 ภาคผนวก ก.) 

“อาการออกเลย เหมือนปวดหวัตวัร้อน ทอ้งเสีย แบบตวัร้อนแบบเหมือนไขขึ้ นเลย 
หนักหัวหนักเนื อหนักตวั แบบเดี�ยวร้อนเดี�ยวหนาวตลอดเลย ก็คือได้เพื�อน ๆ ที�ห้อง แล้วก็มีพี� 
จิตอาสาไปช่วย” 

(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 
 
“พี� ๆ ระดมขดูกวัซาแกอ้าการ” 

(จตุพร อารีกฤกษ,์ สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.48 ภาคผนวก ก.) 
 

“ใชย้า 9 เม็ดกบับุคคลสุภาพสตรีสุดสวยท่านหนึ� งนะครับ ก็ไดช่้วยสุภาพสตรีท่านหนึ� ง
นะครับคือเป็นผูใ้กลชิ้ด หมอโรงพยาบาลซึ� งแผนปัจจุบนันี ผูรั้กษานี�เป็นหมอรักษาไม่หาย แต่ใช้
แพทยว์ถีิพุทธ ผมเป็นสามี ผมรักษาเขาหายภายใน 7 วนั” 

(สุรศกัดิf และสุชาดา, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 
“ช่วงที�ไม่สบายเป็นโรคเกิดวิกฤติ ลูกสาวทอ้งได ้5 เดือน ไม่รู้จกัวา่ผูช้ายคนนั นเป็นใคร

เหมือนโดนหลอก โดนยา ลูกไม่กล้าบอกแม่ เพราะเห็นแม่ไม่สบาย ได้ถามลูกว่าเอาสามีไหม  
ถา้ไม่เราจะเลี ยงหลานเอง ตอนนี หลานอายุ 2 ขวบแลว้ ในตอนนั นทั งลูกและสามีเสียใจร้องไห ้ 
เราเห็นคนอื�นเซแลว้ เราจะเซอีกคนก็จบกนั” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีญาติช่วยดูแล จะช่วยเหลือกนั เราจะทาํแต่สิ�งที�ดี ๆ และจะห่วงใยผูอื้�น บางครั งไปอยู ่
ที�วดั จะมีเรื�องขดัใจบา้งนิด ๆ หน่อย ๆ ก็เป็นธรรมดา ไม่ถือสากนั” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
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“ทุกวนัเสาร์สิ นเดือน จะมีญาติ ๆ มากนัที�บา้น มาพูดคุย ให้กาํลงัใจ แนะนาํสิ�งดี ๆ ให ้
บางครั งก็พาไปเที�ยวต่างจงัหวดั และในบางครั งมีญาติเป็นอมัพฤต แต่มีจิตใจดีเคยช่วยขบัรถพาไป
หาหมอ ขนาดเขาป่วยยงัมีนํ าใจทาํให้เราซาบซึ งอยากจะทาํสิ�งดี ๆ อย่างนั นบา้ง ทาํให้เราเห็นถึง
ผูอื้�นมากกวา่เห็นแก่ตวัเอง เลิกนิสัยที�ไม่ดี เช่น เลิกเล่นหวย ชีวติมีความสุข จะไม่เครียดอะไร เพราะ
จะพดูคุย สนทนาธรรมกนักบัภรรยาหรือคนรู้จกัทั�ว ๆ ไป” 

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 

 “ปัสสาวะมนัขดั ๆ มา 2 อาทิตยแ์ลว้ ถา้ไม่กวัซาตรงหัวหน่าวเนี�ยมนัจะไม่ออกเลยค่ะ
ปวดมากทรมานมาก ก็คิดถึงแต่วา่วบิากเรามนัคงเยอะ ทีนี อาจารยท์างทีมงานพี� ๆ นอ้ง ๆ ทางนี เขาก็
เลยช่วยเหลือศาสตร์ที�สามารถดูแลตนเอง สามีก็เป็นคนทาํให้พี�น้อง ก็เป็นคนบอกตรงนั นตรงนี   
ก็เลยปัสสาวะฉี�ออกไดเ้องตามปกติตั งแต่เมื�อคืนเลยค่ะ ก็ถือวา่สบายตวัขึ นเยอะเลย” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
 

“จะพาญาติมาทุกคนเลย” 
(นวลพรรณ, กรณีศึกษาที� 1.82 ภาคผนวก ก.) 

“เห็นใจคนอื�นที�เป็นมากกวา่” 
(บลัชลี, กรณีศึกษาที� 1.84 ภาคผนวก ก.) 

 

“ไม่นาน เมื�อเกิดผลดีกบัเรา เราก็เริ�มเผยแพร่ แต่อาจจะเป็นเพราะเราเคยเป็นครู และก็
ไม่เคยทาํตวัเหลวไหล คนค่อนขา้งจะเชื�อถืออยู่แล้ว แต่เราก็ไม่ไดท้าํแบบรุกเหมือนคนร้อนวิชา 
ค่อย ๆ ทาํ ดูท่าทีคู่สนทนา ถ้าสนใจเราจะแนะนํา ถ้าไม่สนใจก็ไม่แนะนํา และใช้วิธีตั<งรับแล้ว
ประชาสัมพนัธ์ออกไป โดยใช้แผ่นพบัและแจกและจําหน่ายนํ<าสมุนไพรฤทธิtเยน็สด”   

(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 
  

“สังคมรอบตวัผมยงัไม่ยอมรับ มีการตั งขอ้สังเกตอย่างมากมาย ผมก็เขา้ใจและใช้หลัก
พรหมวหิาร 4 คอยกาํกบัจิตใจเราไว้ ผมจะพดูและโตต้อบกบัคนที�สนใจและตั งคาํถามมาเท่านั น” 

(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อรูปและนามเปลี�ยนไป ไม่โกรธแรง ๆ หยาบ ๆ ได้แล้ว เราก็มีแต่พลังความเย็นในจิต  
ก็ทาํใหค้นอื�นสัมผสัไดจ้ริง สามารถช่วยเหลอืเขาได้มากขึ<น”   

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
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“การรักษาแผนปัจจุบันถึงทางตันแล้ว แต่ยา 9 เม็ด ทําให้ท่านเป็นหมอที�ดีที�สุดของ
ตนเองได้ง่าย ถ่ายทอดได้ ช่วยเหลือดี ประหยัดสูง เกิดมิตรดี สหายดี สังคม สิ� งแวดล้อมดี
โดยเฉพาะข้อ 8 มีผลทางจิตใจมาก เกิดจิตอาสาขึ<นในใจ จึงไม่แปลกว่า จะเกิดการขยายตัวของ
ความรู้ 9 เม็ดนี< อย่างต่อเนื�องทั<งในประเทศและต่างประเทศ”   

(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
 
“ใช้กบัตวัเองจนมั�นใจในศาสตร์แห่งการพึ�งตนเอง จึงบอกคนในครอบครัว เพื�อน และ

ช่วยผลกัดนัและสนบัสนุนใหมี้การจดัค่ายสุขภาพหมอเขียวในชุมชน”   
(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 

 

“เมื�อมีผู้สนใจมาสอบถาม ก็ได้แนะนําตามที�อบรมมา บางท่านก็ปฏิบติัตาม บางท่านก็ยงั 
ส่วนผูที้�มาฟังหมอเขียวแต่มีกิเลสความหลง ติดพรหม 3 หน้า ก็พูดขดัขวางบา้ง แต่ก็ช่างเขา 
เราก็ปฏิบติัตามหลกัของหมอเขียวต่อไป”   

(สมปรารถนา แสงแก่งพะเนา, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28 กรณีศึกษาที� 2.89 ภาคผนวก ก.) 
 

“ดีมาก ไม่ตอ้งไปงานเลี ยงอยา่งเมื�อก่อน เพราะไม่มีใครเชิญ เนื�องจากการปฏิบติัตวัแบบนี  
มีเวลาช่วยเหลอืผู้ที�ไม่สบายได้มาก”   

(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 
 

“เพื�อน ๆ ป่วยไม่สบาย จะถามดิฉนับ่อยมาก ดิฉนัก็จะแนะนาํทุกคน จากหนงัสือและ CD 
ของหมอเขียวบา้ง ทุกคนก็ดีขึ<น แล้วก็กลับมาป่วยใหม่ คงเป็นเพราะกรรมเก่าของเขา เพราะเขาจะ
สนใจหมอเขียวเฉพาะตอนป่วย”  

(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 
 
“มีผลโดยเฉพาะผูป่้วยมะเร็งปอดที�ตวัเองดูแลและญาติ ๆ ไดรู้้เห็นการปฏิบติัตวัในการ

ดูแลตวัเอง เมื�อเจ็บป่วยด้วยหลกัเทคนิค 9 ขอ้ ทาํให้ผูป่้วยเชื�อมั�นว่าเขาเองก็ทาํได้ เนื�องจากได้
ปฏิบติัตวัและเห็นผลข้างเคียงน้อยมาก แม้จะเลือกวิธีการรักษาทั ง 2 แบบคือ แผนปัจจุบนัและ
ทางเลือกวิถีพุทธ และในที�สุดหมอไดบ้อกกบัผูป่้วยว่าหายแลว้ ผู้ป่วยได้ให้คําแนะนําวิธีการต่าง ๆ 
ไปยงัคนอื�น ๆ ในหมู่บา้น ทาํให้มีคนทาํตาม กช่็วยให้ขยายวธีิกานี<ต่อไปเรื�อย ๆ ”   

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
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“เพื�อน ๆ หรือญาติ ๆ แม้จะไม่ค่อยสนใจแต่ก็เริ�มรับรู้มากขึ<น ส่วนคนใกล้ตวัที�สุดคือ 
พ่อบา้นนั น ตอนนี เขาเขา้ใจไม่ต่อตา้นแลว้ เพราะเขาเห็นเราทาํจนชิน แต่ก็ยงัไม่คิดจะทาํตามแต่
อยา่งใด เพราะยงัแขง็แรงดีอยู ่(น่าจะเร็ว ๆ นี ) “  

(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 
 
“ช่วยเหลอืกันมากขึ<นระหว่างเพื�อนนักโทษ” 

(ตน้พนู นามสมมติ, บนัทึก. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
 
“เพื�อนตอ้งการให้ทานยาต่อ โดยเฉพาะตอนที�เป็นไขค้วามดนัจะสูงมาก แต่ไม่ยอมทาน 

ใช้แนวแพทย์วถิีพุทธจนอาการไข้หาย ความดันโลหิต ค่อย ๆ ลงภายใน 2 วนั”   
(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 

 
“ส่วนใหญ่คนรอบขา้งยอมรับและให้กาํลงัใจ แต่ก็มีบา้งส่วนที�จะงงกบัเรา จากการแต่งตวั 

การกิน เราจะไม่ทานเนื อสัตว ์ญาติ ๆ ก็จะห่วงว่าขาดสารอาหาร เราผอมลง แต่ก็บอกเขาว่าเรา 
สบายนะ ทุกวนันี<ไม่ต้องทานยา ทุกคนกดู็จะยอมรับมากขึ<น”   

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 
“แนะนําผู้อื�นโดยการทาํให้เป็นตัวอย่าง และบอกเล่าให้ฟังโดยไม่คาดหวงัวา่เขาจะปฏิบติัตาม 

แต่เมื�อเขาเห็นการเปลี�ยนแปลงด้านสุขภาพในทางที�ดีขึ<น ผู้อื�นก็ถามเอง อยากรู้เรื�องแพทยว์ิถีพุทธ
และไดแ้นะนาํไปโดยไม่ตอ้งบงัคบั”   

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 

“ครั งแรกจะแนะนาํใหค้นอื�นก่อน เมื�อมีคนสนใจจะอธิบายต่อ ถ้าไม่มีคนสนใจจะไม่พูด 
แนะนําการแพทย์วถิีพุทธ บอกต่อให้คนอื�นมากกว่าจะทาํรายได้”   

(จนัทร์พิมพ ์สิริรักษ,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.98 ภาคผนวก ก.) 
 
“ช่วยเหลอืสังคมแนะนําการดูแลสุขภาพ”   

(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 
 

“ญาติพี�น้องครอบครัวแม้กระทั�งพระสงฆ์ได้รับความรู้นี<ด้วย”   
(นิรมล เอื อเศรษฐกานต,์ สัมภาษณ์.2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.100 ภาคผนวก ก.) 
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“สังคมรอบข้างยอมรับและเห็นว่ามีสุขภาพดีขึ<นจริง” 
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 
 
“คนในครอบครัวมีแต่ความรักความเขา้ใจ ตลอดจนคนรอบขา้งอื�นก็มีทศันคติที�ดี ยอมรับมากขึ น” 

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 
“สามารถช่วยญาติพี�น้องและผู้อื�นให้รู้จักพึ�งตนและปฏิบัติธรรมไปด้วย”  

(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี<รู้ว่าครอบครัวรักเราจริง ๆ เราจะทาํความดีให้กบัท่านคืน” 

(อม้ส้าย นามสมมติ, บนัทึก.2557. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
 
“เมื�อได้ออกไปจะปรับปรุงตัวเอง เมื�อก่อนไม่เคยคิดเห็นใจแม่ ไม่เคยกราบ แม่มาเยี�ยม  

จะกราบแม่ ออกไปจะทาํเพื�อแม่” 
(บานบุรี นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.18 ภาคผนวก ก.) 

 
“พี�สาวไม่มั�นใจวา่จะหายดว้ยวธีิแบบนี  อยากให้เราไปหาหมอ แต่เรายืนยนัวา่ไม่ไป และ

เราก็หายโรคแลว้จริง ๆ”   
(นอ้งโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.63 ภาคผนวก ก.) 

 

“อยากกลับไปเป็นคนดีของสังคม เป็นแม่ที�ดีของลูก เป็นภรรยาที�ดีของสามีในอนาคต
บอกจากใจจริง ๆ จะไม่ทาํผดิอีกแลว้”  

(อินทผาลมั นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.2 ภาคผนวก ก.) 
 

“ได้แนะนําให้คนทางบ้านกนินํ<าสมุนไพรฤทธิtเยน็สดโดยเอาใบย่านางมาปั�นกนิ แต่ไม่ทราบวา่
เขาทาํตามหรือเปล่า ถ้าได้ออกไปก็จะไปทาํให้ดู จะทาํกวัซาให้เขาก่อน โครงการแพทยว์ิถีพุทธ 
“กาํลงัใจ” ทาํใหไ้ดรั้บความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนเอง” 

(องุ่น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.1 ภาคผนวก ก.) 
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“ความคาดหวงัว่า ถา้พน้โทษออกไป จะไปแนะนําเพื�อนบ้าน ก่อนอื�นจะไปทํานํ<าสมุนไพร
ฤทธิt เย็นสดแจกให้เขากินตามบ้านก่อน และจะพยายามชักชวนให้เขากินอาหารแบบที�ดิฉันทาํ
ใหเ้พื�อน ๆ กินที�นี� จะพดูถึงคุณสมบติัหรือประโยชน์ของอาหาร และจะไปทาํอาหารใหเ้ขาทานกนั”  

(แอปเปิ ล นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.3 ภาคผนวก ก.) 
 
“จะไม่กินเนื อสัตว ์จะทาํอาหารกนิแบบนี< ถ้าลูกอยากกนิด้วยกจ็ะทาํให้กิน เพราะกินแบบนี 

แลว้เรื�องของการปวดเข่า อาการทุเลา”  
(พลบัพลึง นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.6 ภาคผนวก ก.) 

 

“จะนําเ รื� องทุกเรื� องที�ไ ด้ความรู้ไปปฏิบัติใ ห้เกิดประโยชน์ต่อผู้อื�น  และตนเอง  
ได้เรียนรู้เรื�องการออกกาํลงักายอยา่งสมํ�าเสมอและไดป้ฏิบติัอยา่งเขา้ใจ ไดเ้รียนรู้ทุกอยา่งเกี�ยวกบั
การดูแลสุขภาพใหป้ลอดภยัและแขง็แรง ได้มีโอกาสช่วยเหลอืเพื�อนด้วยกนัด้วยการกัวซา เวลาปวด
ตอนนี ทั งเพื�อนและเราจะผลดักนัทาํกวัซาใหก้นั เพื�อนฝงูมีนํ าใจใหก้นั เป็นเพราะตวัเองเป็นคนคิดดี
เลยไม่ค่อยมีปัญหากบัใคร โครงการแพทยว์ิถีพุทธนี  ช่วยให้พวกเราไดช่้วยเหลือตวัเองไดใ้นเรื�อง
ของสุขภาพใหเ้ป็นหมอดูแลตนเอง”  

(การะเวก นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.7 ภาคผนวก ก.) 
 
“ครั งแรกสังคมรอบขา้งไม่ยอมรับ เมื�อผลดีแสดงออกมาทั งร่างกาย (ผิวหนงัและจิตใจ) 

หนา้ตาเบิกบาน เริ�มยอมรับมากขึ นเรื�อย ๆ เมื�อเวลาผ่านไป 2 ปี 7 เดือนโดยประมาณ ก็สามารถบอก
ให้คนรอบข้างหรือผู้ที�สนใจการแพทย์วิถีพุทธ ได้อย่างเต็มที�ว่าเป็นการรักษา คือ เป็นหมอรักษา
ตัวเองได้”  

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวาคม 12. กรณีศึกษาที� 1.100 ภาคผนวก ก.) 

 
“ไดแ้ต่ตั<งจิตปณธิานว่าจะเป็นคนดีของสังคม และจะพยายามถ่ายทอดสิ�งที�รู้สิ�งที�เป็นประโยชน์

ให้กับคนอื�นเพื�อให้เขาได้รู้ตาม และจะไม่ขอกลบัไปเขา้สู่วงจรการคา้ยาเสพติดอีกแลว้ และจะพยายาม
ลดละเลกิกเิลสต่าง ๆ ที�เป็นพษิเป็นภัยให้ได้มากที�สุด ตราบเท่าที�เหตุปัจจัยต่าง ๆ จะมีจะพยายามทํา
ดียิ�ง ๆ ขึ<นไป จะไม่ใหพ้ระองคภ์า คุณหมอเขียวและจิตอาสาทุกท่านผดิหวงัค่ะ  

ได้เข้าช่วยทํากสิกรรมทุกเช้า (ช่วยตั งแต่เดือนเมษายนที�ผา่นมา) เริ�มจากการช่วยรดนํ าตน้ไม ้
ต่อมาก็ช่วยปลูก พอทาํไป ๆ มนัก็เลยเริ�มรัก ปลูกอ่อมแซบ หญา้ปักกิ�ง หญา้มา้ และอื�น ๆ อยากให้
ปลูกไดเ้ยอะ ๆ จะไดมี้ผกัมาทาํนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สดอย่างเพียงพอ ตอนทํากสิกรรมก็เหนื�อยแต่ก ็
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สุขใจที�มีโอกาสได้ทํา เห็นเพื�อนดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เย็นสดแลว้มีสุขภาพดี เราก็คิดว่ามนัเป็นบุญ
กุศลแลว้ที�เราไดท้าํ” 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1, กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 

 
“กดจุด กวัซาให้เพื�อนที�ไม่สบาย มาช่วยทาํกสิกรรมได ้3-4 เดือน ช่วยเก็บผกัมาทาํนํ าสมุนไพร

ฤทธิf เย็นสด ที�มาช่วยเพราะอยากทาํความดี ละบาป บาํเพ็ญบุญ เพิ�มพูนใจไร้กงัวล ใจอยากทาํ  
ทาํแลว้สบายใจ ทาํไปเรื�อย ๆ มีเพื�อนมาช่วย ทาํนอ้ยบา้งมากบา้งก็ไม่รู้สึกทุกข ์แนะนาํใหญ้าติที�เป็น
มะเร็งในเมด็เลือดใหดื้�มนํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ปรับสมดุลร้อนเยน็ และใหไ้ปเขา้ค่ายสุขภาพหมอเขียว” 

(เอโอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.37 ภาคผนวก ก.) 
 

4. สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) 
เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ไดศึ้กษาและเขา้ใจวิธีการลดกิเลส ที�สามารถปฏิบติัไดจ้ริง

และเห็นผลจากการปฏิบติัวา่กิเลสลดไดจ้ริง มีพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถในการพฒันา
ดา้นศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอยา่งเต็มที� มีความเขา้ใจชีวิต และชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�
เจริญขึ น สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตนไดอ้ยา่งชดัเจนมีความเชื�อมั�นในเรื�องของ
กรรมและผลของกรรม มีความเชื�อมั�นในการกระทาํ การสร้างแต่คุณงามความดี การให้อภยั มีความ
เมตตาต่อตนเองและผูอื้�น ดว้ยการทาํประโยชน์ใหผู้อื้�นไดอ้ยา่งเป็นสุขดงัขอ้มูลต่อไปนี   

 
“ถา้เราอยากจะอยูถึ่ง 220 ปี เขาบอกวา่อายขุองมนุษยนี์�จริง ๆ 220 ปีนะ แต่ทุกวนันี พอ  60 - 70 

ก็ตายกนัไปหมด เนื�องจากว่าเราเอาชีวิตอนาคตมาใชก่้อน ตอนนี เราก็ใช้ไปตามอายุจริง ๆ เนอะ 
ตามอายจุริง ๆ จะไดอ้ยู ่220 ปี เป็นเพื�อนกนันะค่ะ แต่ถา้จะเป็นเพื�อนกนัอยา่งนั นได ้มนัก็จะตอ้งเอา
หลกัสูตรนี ไปปรับใช้นะค่ะ คิดว่าอีก 10 ปีขา้งหน้า 20 ปีขา้งหน้า เราจะไดม้าเจอกนัในค่ายที�จะ
ช่วยเหลือผูอื้�นนะ” 

(โสภา บริสุทธิf , สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.1 ภาคผนวก ก.) 
 
“จะทานอะไรก็ตอ้งพิจารณาถึงประโยชน์และโทษใหถี้�ถว้น มิเช่นนั นโรคต่าง ๆ ที�บอกวา่

รักษาไม่หายก็จะมารุมเร้าเรา ไม่มีใครรักเราเท่ากบัเรารักตวัของเราเอง กาํลงัใจเป็นสิ�งที�สําคญัมาก  
พอเราไดใ้ชว้บิากกรรมที�เราเคยทาํมาตั งแต่อดีตแลว้ เราก็เหมือนไดอ้ยูโ่ลกใหม่ โลกใหม่ของดิฉนัที�
สัมผสัได้ในตอนนี  ทาํให้มีความสุขสบาย เบากาย มีกาํลงั มีพลงัเหมือนที�คุณหมอเขียวเรียกว่า 
“พลงัชีวติ” 

 (นิตยา สิทธิประเสริฐ, สัมภาษณ์. 2557, สิงหาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.2 ภาคผนวก ก.) 
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“การพึ�งตนค่ะเป็นคําตอบ เป็นอะไรกต็ามไม่ต้องหาหมอหรอก หมอไม่สําคัญสําหรับฉัน
เสียแล้ว เพราะฉันเป็นหมอให้ตัวเอง หมอที�เก่งที�สุดอยู่นี� ฉันนี� เหตุการณ์ก็คือเป็นวบิากกรรมพดูใน
เชิงธรรมะนะคะ อนันี คือสาเหตุที�เป็นโรคทั งหลายทั งสิบหา้โรคนี� เพราะวบิากกรรม” 

(รักบุญ อโศกตระกลู, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.3 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตัวพี�เองจิตวญิญาณกห็วั�นไหวบ้างเหมือนกนันะคะ เพยีงแต่ได้ธรรมะ ซึ�งเป็นยาเม็ดที� 8 

ของคุณหมอเขียว จนต้องรวบรวมตั<งสติ รวมจิตวิญญาณทั<งหมด บอกกับตัวเองว่า เราต้องกล้า  
เราจะไม่กลวัตาย ตอนที�พี�ฟังคุณหมอเขียวสอน พี�เขา้ใจทุกอยา่งเลย เขา้ใจวา่บุญกุศลซึ� งเป็นกรรมดีนี  
จะทาํให้เรามีชีวิตรอดได ้5 สัปดาห์นี  ทาํให้พี�เปลี�ยนไปเลย สุขภาพดีขึ น หายจากอาการผิวหนงั
อกัเสบนํ าเหลืองเสียทั งตวัค่ะ” 

(สุนนัทา เพียวไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.4 ภาคผนวก ก.) 
 
“ดิฉันกเ็ป็นคนเชื�อเรื�องบุญเรื�องกรรม ดิฉันเคยสร้างกรรมกบังูและคางคก เลยต้องโดน 

ผ่าท้องเหมือนกบัที�เราเคยไปผ่าท้องคางคก กรู้็เลยว่าต้องรับผลกรรมอันนี<” 
(จรูญ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.5 ภาคผนวก ก.) 

 
“วนันี เราจะสัมผสัถึงซึ� งในคาํว่าเรามาเป็นหมอรักษาตวัเองกนัเถอะ เพราะวา่จะไม่มีใคร

บอกเราไดเ้ลยวา่ ตอนนี ความรู้สึกของเราเป็นยงัไง” 
(ยวุดี นโมชยัยากร, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 26. กรณีศึกษาที� 1.6 ภาคผนวก ก.) 

 
“ถ้ายังไม่ได้พยายามทํา อย่าพึ�งบอกว่าทําไม่ได้ ต้องพยายามทําเสียก่อน ถ้าทําไม่ได้จริง ๆ 

คุณถึงบอกว่าคุณทาํไม่ได้” การที�เราปฏิบัติ การที�เรากระทาํอะไรนี� ให้เราทําจริงพยายามทําเสียก่อน 
อย่าเพิ�งบอกว่า อันนี ฉันทาํไม่ได้ โอ๊ย อันนี ฉันไม่กล้าทาํ คุณลงมือทําหรือยัง คุณถึงบอกว่า 
คุณทําไม่ได้” หมอบอกลูกชายของผมว่า พ่อเธอไม่ไดเ้ป็นไส้ติ�งอกัเสบนะ แต่พ่อเธอเป็นมะเร็ง
ลาํไส้ระยะสุดทา้ย ลูกชายผมร้องไหท้นัที แต่ผมนึกในใจวา่ “จะร้องไห้ทาํไม พ่อคุณยงัไม่ตาย ก็แค่
มะเร็งระยะสุดทา้ย คุณจะไปกลวัทาํไม กระจอก” ผมวา่อยา่งนี  “สิ�งสําคัญที�สุดคือรักษาสุขภาพของ
ตัวเอง ตัวเราทําเอง ตัวเราได้รับเอง ตัวเราเองไม่ทํา ตัวเราเองไม่ได้รับ โรคภัยไข้เจ็บทุกอย่างที�เกิด
กับตัวเรา เป็นเพราะตัวเราหาใส่ตัวเราทั<งนั<น ไม่มีใครมายัดเยียดให้เราได้” “เราทําอะไรเราก็ได้อย่างนั<น 
อย่างที�คุณหมอเขียวพูดนะครับ” ทําจริงได้จริง ทําเล่นได้เล่นครับ ผมใช้การแพทยว์ิถีพุทธดูแล
สุขภาพต่อเนื�องเป็นเวลา 1 ปี จึงไปตรวจ คุณหมอไดบ้อกวา่ “ผมไม่มีมะเร็งลาํไส้แลว้ครับ” 

(คฑาวฒิุ เอกตาแสง, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 19. กรณีศึกษาที� 1.8 ภาคผนวก ก.) 
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“ได้แง่คิดอะไรจากเหตุการณ์ที�ผ่านมาบ้าง ก็ทําให้เราไม่ประมาทในชีวิตค่ะ คาดหวังที�จะหาย 
แต่เราอย่าไปยดึมั�นในสิ�งที�คาดหวงัว่ามันจะต้องหายนะ คือจะหายก็ได้ ไม่หายก็ได้ เหมือนกับว่าเรา
มุ่งทําตามเหตุ คืออันนี<เหตุทําให้เกิดผลนี< ถ้าเราทําตามเหตุแล้ว มันก็จะได้ผลอย่างนั<น แต่ว่าเราก ็
อย่าไปคาดหวงัผลว่า จะได้หรือไม่ได้ เพราะว่ามันกแ็ล้วแต่วบิากของแต่ละคน” 

(ธนพร นพภาลี, สัมภาษณ์. 2557, มิถุนายน 8. กรณีศึกษาที� 1.9 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราจะไม่ทานอะไรที�เป็นยาอีกแลว้ และก็ไม่ไดท้านอีกเลย ตั งใจเลยว่า จะกินอาหาร 
เป็นยา ถ้าจะตอ้งตายเพราะโรคก็พร้อมตาย ถือว่ามีกรรมเก่าก็ไม่ชกัชวนหรือโน้มน้าวแต่ปฏิบติั 
ให้เห็น จะสอนใครจะตอ้งทาํให้เขาดู หากเขาเห็นผลดีที�เราปฏิบติัเขาจะทาํตามเอง เดี�ยวนี ไม่รู้สึก
อยากออกไปทานอาหารขา้งนอกแลว้คิดวา่เราควรจะสานต่อ เพื�อช่วยให้คนพน้ทุกขจ์ากการเจ็บไข้
ไดป่้วย เป็นการทาํบุญอีกดว้ย” 

(เตือนใจ ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 29. กรณีศึกษาที� 1.11 ภาคผนวก ก.) 
 

“หลงัจากเขา้ค่ายปฏิบติัต่อเนื�อง อยา่ไปเร่งผล อยา่กงัวล อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย” 
(อุทิศ บุญฟอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.12 ภาคผนวก ก.) 

 
“อย่ากลวัตาย ตอ้งทาํใจ อย่ากลวัโรค อย่าเร่งผล อย่าคิดว่าที�ค่ายแพทยว์ิถีธรรมนี�เป็น

สถานที�รักษา ไม่ใช่ แต่เป็นสถานที�ชี ทางใหเ้ราพึ�งตนเองเราตอ้งทาํใจ เราตอ้งปลงนะ” 
(พิชญ ์สมพอง, สัมภาษณ์. 2555, สิงหาคม 20. กรณีศึกษาที� 1.13 ภาคผนวก ก.) 

 
“ฟังธรรมะหมอเขียวนี� แลว้ก็พิจารณาตามไปเรื�อย ๆ จนเขา้ใจเลย จนเขา้ใจแลว้ก็เริ�มทาํ 

มีความรู้สึกวา่ถา้เราไดเ้ขา้ใจธรรมะอยา่งถ่องแท ้หมายถึงเขา้ใจร่างกายของเราอยา่งถ่องแท ้เราก็จะ
สามารถที�จะทาํตามเทคนิค 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เมด็ โดยที�ไม่มีอะไรติดขดัเลย” 

(อรรถวรรณ หงอสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.14 ภาคผนวก ก.) 
 

“ป้าก็วางเลยเรานี�เดินทางถูกโดยที�ไม่รู้ตวั มนัก็เป็นกุศลดีที�เกิดกบัเรา” 
(กาญน์นภรัฐ รุ่งสวสัดิf , สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 15. กรณีศึกษาที� 1.16 ภาคผนวก ก.) 

 

“เกิด แก่ เจ็บ ตาย เป็นของธรรมดา อนิจจัง เป็นของไม่เที�ยง เพราะฉะนั<นถ้าปรับสมดุล
ร่างกายได้กฟื็< นได้” 

(ชยัพร กนักา, สัมภาษณ์. 2555, มิถุนายน 22. กรณีศึกษาที� 1.17 ภาคผนวก ก.) 
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“เห็นทุกข์จึงเห็นธรรม เมื�อเราทุกข์มาก เรากพ็ยายามหันทางหันหน้าพึ�งธรรมะ จนสบาย 
เบากาย เป็นอยู่ผาสุก นั�นคือคําตอบที�ดีที�สุด” 

(ทรงกลด นาคอร่าม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 10. กรณีศึกษาที� 1.18 ภาคผนวก ก.) 
  

“ไม่ทานเนื อสัตว ์ทานแต่ผกั” 
(คิมเบอลี� ออง, บนัทึกโดยพรทิพย ์โพธิคามบาํรุง. 2556, มกราคม 28. กรณีศึกษาที� 1.19 ภาคผนวก ก.) 

 

“การปิดโอกาสตัวเอง มันเป็นความประมาทอย่างหนึ�ง” 
(สุเมธ คุณามาตย ์, สัมภาษณ์. 2557, พฤศจิกายน 5. กรณีศึกษาที� 1.20 ภาคผนวก ก.) 

 

“ทุกอย่างจะเกิดขึ นได้ก็ตอ้งลงมือปฏิบติัด้วยตวัเอง อย่าเพิ�งเชื�อจนกว่าจะได้พิสูจน์
ทดลองด้วยตัวเองครับ แม้คนนั<นจะเป็นอาจารย์ของเรา หรือแม้กระทั�งตัวจิตอาสาบอกเอง ถ้าเรายัง
ไม่ได้ลงมือปฏิบัติด้วยตัวเอง” 

(โกมินทร์ วงศส์าดสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.21 ภาคผนวก ก.) 
 

“การจะตัดกิเลสได้ก็ต้องพิจารณาประโยชน์พิจารณาโทษของมัน พิจารณาซํ<า ๆ ซํ<า ๆ  
เข้าไป มันจะหลุดได้เอง” 

(ทศพล จทันพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.22 ภาคผนวก ก.) 
 

“เรื�องยากที�สุดคือการตัดกิเลส มันสู้ยากจริง ๆ หากใครตัดได้นี�นับว่าสุดยอดและเป็นบุญ 
การที�เรากลบัมาในค่ายแพทยว์ิถีธรรมนี� เหมือนมาเติมพลงั เพราะขา้งนอกมีแต่สิ�งล่อตาล่อใจ มนัก็
เยอะแยะไปหมด ในการเข้าค่ายได้ไปบําเพ็ญฐานโน้นฐานนี< ซึ� งจริง ๆ ในเรื�องของการทาํกุศลการ
ทาํงานนี� คุณหมอเขียวเอง ก็บอกวา่มนัเป็นตวัที�จะทาํให้เราบรรลุธรรมเร็ว แลว้ก็เป็นฐานที�จะช่วย
ทาํใหเ้ราหายป่วยดว้ย ในความรู้สึกที�เราไดไ้ปทาํนู่นทาํนี�อะไรอยา่งนี  แลว้ที�นี�ผมวา่มนัตรงกบัจิตใจ
ผมหลาย ๆ อยา่งดว้ย มนัเป็นข้อดีของที�นี� คือช่วยเท่าที�กาํลงัเรามี ทาํเท่าที�เรารู้สึกสบายครับ” 

(ยศพล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.23 ภาคผนวก ก.) 
  

 “มันไม่เที�ยง ห้ามยดึมั�นถือมั�น เรามีทั<งบุญแล้วกบ็าปนะ วิบากเขาจะบอกเราเอง เราจะ
ไดเ้รียนรู้เองนะคะ อนันี ก็เป็นถือวา่เป็นทั งวบิากบุญแลว้ก็วบิากบาป นี เป็นความรู้ที�ไดเ้รียนรู้ในค่าย
แพทยว์ถีิธรรมนะ” 

(ปาน, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 16. กรณีศึกษาที� 1.24 ภาคผนวก ก.) 
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“เราสามารถกาํจดัโรคเบาหวานแบบที�สอง (Type 2 diabetes) ไดง่้าย ๆ ดว้ยการกินที�ถูกตอ้ง
เท่านั นเอง อาหารเป็นเรื�องสาํคญัจริง ๆ แต่อีกสิ�งหนึ�งที�สาํคญัตอ้งจาํไวคื้อ จิตใจ ร่างกาย จิตวญิญาณ” 

(เกริกศกัดิf  คุณเกษม, สัมภาษณ์. 2557, กนัยายน 25. กรณีศึกษาที� 1.27 ภาคผนวก ก.) 
 
“ก่อนที�จะพบค่ายหมอเขียวนี� ดิฉันทอ้แทม้ากค่ะ คุณหมอพูดประโยคหนึ�งคือ อย่าหวัง

เกินกว่าฤทธิtแรงที�เราทําได้จริง โรคจะหายหรือไม่หายนั<นอยู่ที�วิบากกรรม แล้วก็เริ�มใช้ธรรมะมา
ปฏิบัติ เห็นสัจธรรมที�ว่าชีวิตเราแค่นี เอง เราไม่ตอ้งการอะไรมาก แต่ในบั นปลายก่อนที�จะวางร่าง 
จะทาํประโยชน์ให้แผน่ดินเหมือนกบัที�พ่อหลวงให้ การเจ็บป่วยครั<งนี<เป็นประสบการณ์ที�จะให้เรา
ได้รู้ว่าพวกเราละเลย เรามัวทําแต่งาน เราไม่เพียงพอกับชีวิต กิเลสทําให้เราถมเท่าไรก็ไม่รู้จักเต็ม 
พอหลังจากที�พบหมอเขียวรู้เลยว่า เรากินเท่านี<ให้พอดีให้พอเพียง อย่างของในหลวง เราสามารถ
ดูแลสุขภาพดว้ยตวัเราเอง แลว้ก็อยา่งย ั�งยืน แลว้ก็พึ�งตวัเองได ้สําคัญคือให้จิตวิญญาณ จิตวิญญาณ
ของการให้ ไม่ใช่จิตวญิญาณของการเป็นผู้รับ เราให้มาก เราก็รับมาก เราวางหลาย ๆ อย่าง ในชีวิตเรา 
จะไม่ได้อะไรเลยนอกจากความดีความชั�ว แผ่นดินนี<เรากเ็อาไปไม่ได้ เราไม่เพียรพยายามทาํ เราก็จะ
ไม่ไดอ้ะไรเลย วา่การไม่สบายของพอ่แดงนั น ไม่ใช่วา่เป็นจุดวกิฤติเลยแต่วา่เป็นจุดดีที�ทาํให้เรารู้วา่ 
เราพบสัจธรรมในชีวติ ชีวติของคนเราไม่แน่ อยา่หลงทาํงานจนลืมดูแลตวัเอง” 

(พอ่แดงและอุ๊, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 8. กรณีศึกษาที� 1.28 ภาคผนวก ก.) 
 

“เอาธรรมะเขา้ช่วย เราตอ้งมีพลงั พลงัใจ พลงัใจนั นสาํคญั เราตอ้งต่อสู้” 
(ชนญัญา แซ่ก๊วย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.29 ภาคผนวก ก.) 

 
“ไม่ไดเ้ป็นโรคอะไรแต่ที�วา่มีความดี ที�ไดเ้ดินทางมาปฏิบติัทางนี  ก็ถือวา่มีบุญผูห้นึ� งแลว้

ก็จิตใจก็ไดม้าทางนี ” 
(จิตรา รัก, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 7. กรณีศึกษาที� 1.30 ภาคผนวก ก.) 

 

“เราก็เชื�อวา่ อาหารร้อนกบัเยน็นี�มนัเป็นผลอนัหนึ�ง ที�ทาํให้เราเกิดเจ็บไขขึ้ นมา ยาที�ฝรั�ง
ใหเ้รากินส่วนใหญ่มนัเป็นยากรด มนัเป็นพิษแต่เขาไม่กลา้บอกเพราะอะไร บริษทัยากบัหมอบางคน 
เขาพยายามหลอกเราให้กินโน่นกินนี� เกินความจาํเป็น บางคนบอกกินพวกแคลเซียมนี�มนัก็เป็นอนัตราย 
ผมเลิกยาลิปิทอร์ (Lipitor) นี�ครับ คือป้องกนัความดนั ลดความดนัก็โดยให้กินยาตวันี  ผมเลิกหมด 
ลดแมแ้ต่คลอเลสเตอรอล เลิกกินนะครับ ปฏิบติัอาหารปรับสมดุล แลว้ออกกาํลงักาย ผมออกกาํลงักาย 
ทาํงานตลอดเวลาก็เลยว่าความดนัผมนี�ปกติ หวัใจมนัเตน้ชา้ลง แลว้คลอเลสเตอรอลซึ� งเคยสูงนะครับ 
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มนัตํ�ากว่าที�เรากินยาอีก แลว้ผลขา้งเคียงที�เรากินยานี�โดนฝรั�งหลอกนะครับ มนัทาํให้ตบัเราเสีย  
อนัที� 2 นี�มนัปวดที�กล้ามเนื อขา เราเป็นหมอแผนปัจจุบนันะ โดนฝรั�งหลอกนี� แล้วปฏิบตัิของ
อาจารยห์มอเขียว มนัเปลี�ยนความคิดเราถูกฝรั�งหลอก แล ้วคนที�มาเขา้อาจารย ์หมอเขียว 
กลายเป็นพวกที�มีความรู้มาฟังอาจารยห์มอเขียว แลว้ปฏิบติัทาํให้พวกเรานี�แข็งแรงขึ น ผมเป็นหมอ
แผนปัจจุบนัแต่เดี�ยวนี ผมเลิกกินยา ยาก็ไม่ทานเลยทุกอยา่ง แมแ้ต่ความดนัที�บอกไว ้ผมไปตรวจใหม่
เช็คใหม่นะ ปรากฏวา่ทุกอย่างมนัปกติ แลว้เรื�องอะไรผมจะไปกินยา แลว้ตวัเองนี�ก็มีความรู้สึกว่า 
ธรรมะของอาจารยห์มอเขียวที�พดูมานี�ถูกตอ้งก็เลยปฏิบติัธรรม” 

(ธรรมศกัดิf  ศรีรัตนากร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 8. กรณีศึกษาที� 1.31 ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอ้งใหก้าํลงัใจตวัเอง แลว้ก็อยา่คิดวา่มนัยากเกินไป ทุกอยา่งเราทาํได”้ 

(นภวรรณ์, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.32 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทาํใจ อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่หวงัผลและอยา่กงัวล ไม่อายแมเ้พื�อนเราเขานินทา” 
(อารีพฒัน์, สัมภาษณ์. 2555, เมษายน 5. กรณีศึกษาที� 1.34 ภาคผนวก ก.) 

  

“เวลาทุกเวลามนัมีค่า อยา่รอ อยา่รอเวลา ตอ้งปฏิบติัเลยตอ้งรีบทาํ ถ้าเราจิตใจดี กรรมดีก็
จะมา ทุกอย่างจะมาดีมาก” 

(วริาศิณี มณีโรจน์, สัมภาษณ์. 2557, กรณีศึกษาที� 1.35 ภาคผนวก ก.) 
 
“อยา่เอาทุกขไ์ปซํ าเติม ทบัถมตนเอง” 

(วรัมพร เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, พฤษภาคม 1. กรณีศึกษาที� 1.36 ภาคผนวก ก.) 
 

“มองอาหารทั�ว ๆ ไป ก็ไม่อร่อยแลว้มนัเป็นพิษคิดวา่อย่างนั น มนัเป็นพิษ พิษทั งนั นเลย 
มีแต่นํ ามนั มนั ๆ วิธีพิจารณาคือ มองไปเห็นโทษของมนัเลย เอาสิ�งที�เป็นประโยชน์ให้กบัตวัเอง  
สิ�งที�เป็นโทษก็ไม่เอา” 

(จนัทวรรณ ฉตัรวชัรกุล, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.37 ภาคผนวก ก.) 
 

“พอเริ�ม ๆ ทาํไปแล้วนี�  ผมมาเข้าค่าย 7 ครั งนี�  ผมก็ได้รับบางสิ� งบางอย่างไปปฏิบติั
ต่อเนื�อง ก็เลยรู้สึกว่ามนัไม่ยาก ผมมาฟังหมอเขียวพูดนี�ผมก็ไดก้าํลงัใจไปหลายอย่างนะครับ คือ 
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ก็ปฏิบติั พยายามปฏิบติัไปเรื�อย ๆ  แรก ๆ มนัจะยากนิดหนึ�งนะครับ มนัจะบางทีเราไปแนะนาํใครก็
ลาํบาก เราต้องทาํให้ตัวเองเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกถ็ึงจะไปบอกคนอื�นได้ครับ” 

(ตฤณภทั เกตวลัห์, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 7. กรณีศึกษาที� 1.38 ภาคผนวก ก.) 
 

“เริ�มเรียนรู้แลว้วา่ เราประมาทกบัชีวิตของเรามานาน เราเอาชีวิตเราเองนี�ไปยึดติดอยูก่บั
ลาภยศสรรเสริญ ชื�อเสียงเงินทองอะไรต่าง ๆ มานาน นี�เราไดโ้อกาสที� 2 ของชีวิตมานี� โชคดีมากแลว้ 
แต่ถ้าเราเอาชีวติเราตอนนี< ซึ�งที�เหลอืนี�มันเป็นกาํไรแล้วนี� เอามาเดินตามคุณหมอเขียว มาช่วยเหลือ
คนที�ศรัทธาอย่างตามรอยของที�คุณหมอเขียวทาํ เราจะช่วยคนได้อีกเท่าไร การที�เราไดม้าให้ความรู้
ใหค้าํแนะนาํหรือดูแลรักษาคนไข ้นี�มนัเกิดพลงัค่ะ พลงัชีวิตพลังบุญต่าง ๆ นี�มันย้อนกลับเข้ามาหา
ดิฉันอย่างมหัศจรรย์ จิตที�บริสุทธิtด้วยพรหมวหิาร 4 เมตตา กรุณา มุทติา อุเบกขา” 

(สุชนา ทิวถนอม, สัมภาษณ์. 2555, กนัยายน 4. กรณีศึกษาที� 1.39 ภาคผนวก ก.) 
 

“มีกรรมเป็นของของตน สาเหตุที�เกิดจากมะเร็งนี� ถา้วิเคราะห์ในชาติปัจจุบนันี ที�เรารู้นะ
ก็คือวา่เราพาคนไปทาํแทง้ค่ะ โดยที�คิดวา่เราแค่เอารถพาเขาไปเท่านั นเองนะคะ” 

(ภูษณิศา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.40 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราตอ้งเขม้แขง็ดว้ย จิตใจเป็นอนัดบัแรกเลย ทุกคนต้องแบบเป็นกําลังใจให้ตัวเอง จิตใจ
เข้มแข็ง” 

(วทนัยา, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.42 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตั<งใจมาทานมื<อเดียว วันแรกยัง 3 มื<ออยู่ วันที� 2 วันที� 3 ลดลงมาเหลือ 2 มื<อก่อน ลองว่า
ตอนเย็นจะไหวไหม วันที� 4 วันที� 5 รวมถึงวันนี<ก็เหลือมื<อเดียว กําลังก็ยังเต็มอยู่ เราพิจารณาทุกข์
จากเนื<อสัตว์ อาหารรสจัด เวลาเรากินเข้าไปมันจะไม่สบายตัว จะแน่นท้อง ขับถ่ายยาก ก็ใช้
พจิารณาทุกข์ตรงนั<น พอเราเห็นทุกข์ ความอยากมันกล็ดลงไป ทาํให้กเิลสทางด้านความอยากลดลง
ต้องมาเจอกระทบบ่อย ๆ เรื�อย ๆ ทบทวนไปเรื�อย ๆ ” 

(นฐัธนพงษ ์ทองไพบูลย,์ สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.43 ภาคผนวก ก.) 
 

“เราไดท้าํกุศลกรรมดี” 
(สิทธิชยั อรัญบุญการ, สัมภาษณ์. 2555, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.44 ภาคผนวก ก.) 
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“เราจะพฒันาการถอนพิษของเราแบบไหนอะไรอยา่งนี  เราก็วางแผนกนัอยูทุ่กวนั การที�
เราเรียนรู้ยา 9 เม็ดนี� จนเราสามารถนาํไปใช้งานไดร้ะดบัหนึ� ง ถามว่านี�พอมนัจะเกิดวิกฤตินี�เรา
มั�นใจตวัเองว่าเราทาํที�ตรงนี  เราเรียนรู้มาเราใช้ได้จริง แต่พอมนัถึงจริง ๆ อันนั นน่ะเรารู้แล้ว  
อย่างน้อย ๆ เรามีสติที�เราไม่กลวั แต่ตอนนี นี� เราอยากจะรู้ลึกอยากจะได้มากกว่านั<น เลยมาเป็น  
จิตอาสา แล้วกต็ั<งใจว่าจะไปลงแพทย์วิถีพุทธเพิ�มด้วย เราก็ไม่ต้องไปพึ�งคนอื�นแล้ว อัตตาหิอัตตโน
นาโถ อยู่ที�ตัวเราเราสามารถช่วยคนอื�นหรืออย่างน้อย ๆ นี�เราสามารถที�จะประคองคนอื�นเขาไปกับ
เราได้ ซึ�งคิดว่ามันเป็นการทาํความดีซึ�งอยู่ในวสัิยที�เราทาํได้” 

(วรรณธนา สุวรรณศรีสาคร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.46 ภาคผนวก ก.) 
 

“ทานของบางทีถา้เราเยอะเกินเนี�ย เราจะรู้เลยวา่อนัไหนไม่ดี คือก็ตอ้งไม่ตอ้งทาน” 
(สิรวร์ี ลาํสกุล, สัมภาษณ์ 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.47 ภาคผนวก ก.) 

 

“ตราบใดที�เราไม่ไดท้าํความผาสุกดว้ยตนเอง เราก็ไม่สามารถที�จะไปบอกคนอื�นได ้สิ�งที�
เราน่าจะต้องทาํกค็ือว่า ทาํให้เกดิผลกบัตัวเองแล้ว ปัจจัตตัง คือพสูิจน์ด้วยตัวเอง” 

(จตุพร อารีกฤกษ,์ สัมภาษณ์. 2556. มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.48 ภาคผนวก ก.) 
 

“ผมบอกอาจารยห์มอเขียวว่า ผมเขา้ปฏิบติัธรรมนี� ผมรู้สึกว่าอยากมีความสุขเฉพาะตน แต่ผมไม่
สามารถที�จะมีความสุขตลอดไปได้ ท่านอาจารยห์มอเขียวเลยแนะนาํ เลยให้เมตตาแนะนาํผมว่า 
การปฏิบัติธรรมเพื�อให้บรรลุธรรมนี�ไม่ใช่ไปนั�งสงบอยู่เพียงคนเดียว การปฏิบัติธรรมต้องปฏิบัติ
ตามมรรคมีองค์ 8 เท่านั<นเองครับ ผมตื�นเลย อยากจะเป็นจิตอาสา แล้วก็รับใช้ท่านอาจารย์หมอ
เขียวเพื�อแบ่งเบาภาระตามความสามารถและภูมิปัญญาที�มีอยู่ ทุกคนที�มาที�นี� 7 วนั ขอให้ตั งใจ
ศึกษานะครับ ขอใหต้ั งใจศึกษาแลว้ก็ไม่เพียงแต่ ขอใหต้ั งใจศึกษาปฏิบติัอยา่งเคร่งครัด” 

(สุรศกัดิf  ตั งสถิตพร, สัมภาษณ์. 2556, มกราคม 31. กรณีศึกษาที� 1.49 ภาคผนวก ก.) 
 

“นึกถึงวิบากกรรมของตวัเอง เราก็นึกว่า บาปกรรมไม่ตอ้งรอชาติไหน ชาตินี เลยค่ะ  
เราเจอนะคะ” 

(กิ�งกมล, สัมภาษณ์. 2556, มิถุนายน 15. กรณีศึกษาที� 1.51 ภาคผนวก ก.) 
 

“สิ�งที�มีคุณค่ามากกว่าสุขภาพที�ดี ก็คือองคค์วามรู้ที�ทุกท่านไดไ้ปค่ะ ทุกท่านนี�ได้อํานาจ
ในการเป็นหมอด้วยตัวเองด้วย” 

(พรปวีร์ จนัทร์อุไร, สัมภาษณ์. 2556, กุมภาพนัธ์ 15. กรณีศึกษาที� 1.52 ภาคผนวก ก.) 
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“เชื�อว่าเป็นกรรมที�มาทดสอบจิตใจ เราเชื�อในสิ�งที�เกิดขึ น อะไรที�เกิดขึ นตอ้งยอมรับจะ
ปฏิเสธไม่จริงไม่ได้ พอใจในสิ�งที�ตนมี ยอมรับความจริง ตวัเองปฏิบติัธรรม ทาํให้สบายใจ เป็นสุข  
เชื�อพระพุทธเจา้ ทาํดีจะทาํให้ทุกข์ลดน้อยลง” 

(กระทอ้น นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.53 ภาคผนวก ก.) 
 

“เชื�อวา่เรายดึมั�น ทาํดีตอ้งไดดี้ ยึดมั�นในพระพุทธศาสนา เหมือนเราปลูกขา้ว เราจะเลือก
ที�มนัอุดมสมบูรณ์ เราหว่านขา้วไปก็จะได้รับผลที�ดีนั น ตนเองจะชอบทาํบุญกบัพระที�ปฏิบติัดี
ปฏิบติัชอบ คือเราทาํใจได ้ก็เป็นเช่นนั นเองเพราะเราทาํมาแบบนี ไดเ้ท่านี  จะไปฝืนไม่ได ้เกิดแก่เจ็บ
ตายทุกคน ยอมรับความจริง” 

(กลว้ย นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.54 ภาคผนวก ก.) 
 

“สาเหตุหลกัอยา่งหนึ�งของโรคต่าง ๆ ของตวัเองคือ อารมณ์เครียด เร่งรีบ ขี โมโห แกไ้ด้
โดยการฟังธรรมบ่อย ๆ อ่านหนงัสือธรรมะ พิจารณาโทษภยัของความโกรธ ความใจร้อน ความเอา
แต่ใจ ความที�จะเอาใหไ้ดใ้หดี้ดั�งใจ ฝึกตวัเองใหช้า้ลง ไม่เร่งรีบเร่งรัดหรือมุ่งเอาแต่งาน มีจิตใจดีขึ น
คุณหมอเขียวสอนวา่ “จงอยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล อยา่กงัวล”  

(กระเจี�ยบ นามสมมติ, กรณีศึกษาที� 1.55 ภาคผนวก ก.) 
 

“เขา้ใจเรื�องกรรม เรื�องของการให้ผลของกรรม มนัตอ้งมีเหตุที�มา และไดศึ้กษามาระยะหนึ� ง
ก่อนผา่ตดักอ้นใหญ่ (กอ้นที� 2) มีการทาํความเขา้ใจในสภาพที�เราเป็นอยู ่มีการนั�งสมาธิ ไม่ให้วิตก
เกี�ยวกบัโรค อาตมาเชื�อเรื�องวิบากกกรรม ในอดีตไม่ดื�มเหลา้ ไม่สูบบุหรี�  แต่มีกิจกรรมตกปลากบั
เพื�อน ๆ ตามเขื�อน ตามบ่อไดป้ลามา ก็ให้คนอื�นทาํหรือบางครั งก็ทาํเอง ทุบหัว ผา่ทอ้ง เป็นวิบาก
ของเรา เป็นเหตุใหเ้ราตอ้งมาโดนผา่ตดั 5 ครั ง ทาํใหมี้ทวารเทียม ทั ง 2 ขา้ง” 

(ภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร, สัมภาษณ์. 2558, มีนาคม 9. กรณีศึกษาที� 1.56 ภาคผนวก ก.) 
 

“สุดแต่ที�ไดม้าวนันี  ก็ทาํใหเ้ราไดเ้รียนรู้วา่ ถา้ยงัขืนเป็นแบบนี นะเราก็คงไม่รอดแน่ แลว้เรา
จะปล่อยให้เคา้เป็นเหรอ ให้มนัทาํร้ายเราเหรอ พอนึกขึ นไดต้รงนี  ก็พูดกบัแฟนที�ห้องนํ าเมื�อคืน  
จะวาง จะปลง จะปล่อย ปลดทุกอยา่ง มนัเป็นไปตามครรลองของเขา ขนาดใจเรายงับงัคบัไม่ไดเ้ลย
แล้วจะไปบงัคบัคนอื�นได้ยงัไง ก็เลยบอกกบัตวัเองว่า ต่อไปนี จะไม่ให้ตวันี มาทาํร้ายเราอีกแลว้
เพราะวา่รอบที� 2 แลว้เราเกือบตาย ก็เลยหลุด ทีนี มนัก็เลยหายปวด ๆ  บา้ง คลา้ย ๆ  เคา้ไม่เกร็งแลว้” 

(ฐิตาภา พนันารักษ,์ สัมภาษณ์. 2556, กรกฎาคม 24. กรณีศึกษาที� 1.59 ภาคผนวก ก.) 
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“เจอมิตรดี สหายดีระหวา่งอยูค่่ายเห็นโทษก่อน จึงจะเห็นธรรม” 
(วาสนา เด่นอุดม, กรณีศึกษาที� 1.68 ภาคผนวก ก.) 

 

“ธรรมของ อาจารย์หมอเขียว จี<ใจ กลวับาปมาก” 
(วสิา โหตระ, กรณีศึกษาที� 1.78 ภาคผนวก ก.) 

 

“ละกิเลส ละอตัตา ทาํจิตใหเ้ป็นสมาธิไดดี้ขึ น ลดกิเลส ลดอตัตา ใจมีสมาธิดีขึ น” 
(นวลพรรณ, กรณีศึกษาที� 1.82 ภาคผนวก ก.) 

 

“ชะล่าใจ ประมาท กลบัไปทาํพฤติกรรมแบบเดิม ๆ รับประทานเนื อสัตว ์จนเกิดเป็น 
กอ้นซีสตขึ์ นอีกครั ง เห็นชัดว่าหลกัการของแพทย์วิถีพุทธทําได้ผลจริง อารมณ์ที�เครียด และพักไม่พอ 
จึงกลบัมาเข้าค่ายพระไตรปิฎก เพื�อยกระดับจิตวญิญาณและฝึกการปล่อยวาง” 

(บลัชลี, กรณีศึกษาที� 1.84 ภาคผนวก ก.) 
 

“เคยกงัวลกบัคนในครอบครัว แต่ใช้การพจิารณากรรม จึงไดผ้อ่นคลายไป”  
(ราตรี ห่านตระกลู, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.9 ภาคผนวก ก.) 

 
“ประกอบอาหารด้วยพืช ผกั ถั�ว โดยไม่ต้องมีเนื<อสัตว์เลยก็สามารถทําอาหารให้อร่อย

ชวนกนิ เป็นประโยชน์ต่อร่างกายของเราที�สุด ข้อสําคัญคือละเว้นการฆ่า”  
(ชยัววิฒัน์ ชูนวพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.10 ภาคผนวก ก.) 

 
“บางครั งไม่บอกก็ไม่มีใครรู้ว่า เรามีอาการโกรธเบา ๆ เพราะเป็นอาการที�เกิดเฉพาะใน

มโนกรรม เราก็ยิ มไวก่้อน เมื�อเราจบัอาการไดก้็พิจารณาโทษประโยชน์แค่แวบเดียว อาการในจิตก็
สงบลงแลว้ เราก็ยงัยิ มอยูแ่ต่ความโกรธหายไปแลว้”  

(ณฐัธยาน์ นาคบาํรุง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.11 ภาคผนวก ก.) 
 
“หลงัจากปฏิบติัยา 9 เมด็ ไม่มีอาการรุนแรงของจิตแลว้”  

(ไพโรจน์ โกสุมขจรเกียรติ, สัมภาษณ์. 2557 ,ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.71 ภาคผนวก ก.) 
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“สาเหตุหลกัอยา่งหนึ�งของโรคต่าง ๆ ของตวัเองคือ อารมณ์เครียด เร่งรีบ ขี โมโห แกไ้ด้
โดยการฟังธรรมบ่อย ๆ อ่านหนงัสือธรรมะ พิจารณาโทษภยัของความโกรธ ความใจร้อน ความเอา
แต่ใจ ความที�จะเอาใหไ้ดใ้หดี้ดั�งใจ ฝึกตวัเองใหช้า้ลง ไม่เร่งรีบเร่งรัดหรือมุ่งเอาแต่งาน”  

(บุษกร กุลมาตย,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.83 ภาคผนวก ก.) 
 
“วางใจไดเ้มื�อถูกคนทั�วไปมองวา่ผอมมากเกินไป สุดโต่งเกินไป โดยใชธ้รรมะการเขา้ใจ

และรู้จกัวาง” 
(วไิล เลิศวมิลชยัศิริ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.90 ภาคผนวก ก.) 

 
“ลึกซึ ง ตอนนี ความสบายใจทาํให้ดิฉนักลายเป็นคนสดใส น่ารักขึ นกวา่แต่ก่อนที�เป็นคนเครียด 

การดาํเนินชีวติก็ง่ายขึ นมาก ปล่อยวางลงเกือบทุกอยา่ง และจะพยายามต่อไป”  
(นวลจนัทร์ กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.91 ภาคผนวก ก.) 

 
“จิตที�คิดจะให้ประเสริฐกวา่จิตที�คิดจะเอา” ไดเ้ลิกจากการทาํงานแบบโลก ๆ มาทาํงาน

ศูนยบ์าท เป็นจิตอาสาเต็มตวัเต็มเวลา ชีวิตนี<ตั<งใจว่าจะทําความผาสุกที�ตน และสอนคนที�ศรัทธา 
ตามที�อาจารย์หมอเขียวได้สอนไว้ จึงมีความสบายกาย สบายใจ เข้าสู่สมดุลได้ดีที�สุดเท่าที�เคยทํามา
ในชีวติ”  

(พวงเพชร ช่างซอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.92 ภาคผนวก ก.) 
 
“หลงัจากที�เรียนรู้การลดกิเลสแลว้ ทาํให้อาหารรสชาติกินง่ายมากขึ น รู้สึกชีวิตเรียบง่าย 

มากขึ น สิ�งดี ๆ ก็ตามมา พบกลัยาณมิตรมากมายที�หวงัดีและจริงใจ”  
(ศิริพร กาดกอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.93 ภาคผนวก ก.) 

 
“ลดเนื อสัตวล์งไดม้าก”  

(ตน้พนู นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.94 ภาคผนวก ก.) 
 
“วางใจไม่เอางานเป็นใหญ่ คลายกงัวล แม้มีงานคั�งค้างอยู่เสมอ”  

(สงกราน มาประสบ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.95 ภาคผนวก ก.) 
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“ตอ้งฝึกให้แกร่ง และดีกว่านี  เพียรให้มากยิ�งขึ น ทาํดีแลว้แต่ยงัไม่ดี พิจารณาโทษหรือ
ประโยชน์ใหม้าก ๆ คงตอ้งเรียนรู้อีกเยอะค่ะ”  

(ศิริวรรณ รูปโฉม, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.96 ภาคผนวก ก.) 
 

“ถูกโกงกลายเป็นคนจนภายใน 3-4 เดือน ชีวิตเปลี�ยนไปหมดทุกอย่าง โชคดีที�ไดรู้้จกั
ธรรมะ ไดฟั้งท่านอาจารยห์มอเขียวบรรยาย ช่วยใหค้วามทุกขใ์จค่อย ๆ คลายออก และคิดไดแ้ลว้วา่
เราคงเคยทาํมามากกวา่นั น เชื�อเรื�องกรรมค่ะชาตินี  ชาติหนา้เมื�อคิดวา่เราคงเคยทาํมา ทาํให้จิตใจได้
คลายความคิดแคน้ต่อคนที�เคยโกง ก็ลดลงเรื�อย ๆ จนไม่เหลือฐานะความเป็นอยู ่ก็ไม่ลาํบากอะไร” 

(สุภาพร สุวรรณวุฒิชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.97 ภาคผนวก ก.) 
 
“พิจารณาขอ้ดี ขอ้เสียแม้จะมีโอกาสเอื<อให้เราทําชั�วได้หรือผิดศีล แต่เราก็ไม่ทาํ ทาํให้เรา

เป็นสุขมากวา่แต่ก่อน”  
(วชิยั จตุภทัร์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.99 ภาคผนวก ก.) 

 
“กิเลสมกัจะชนะโดยเฉพาะกาม กินของอร่อย รสจดั”  

(นิรมล เอื อเศรษฐกานต,์ สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.100 ภาคผนวก ก.) 
 

“จะลดกิเลสใชธ้รรมะช่วยขดัเกลาจิตใจ ไม่ติดยดึ พิจารณาความไม่เที�ยง”  
(อุบาสิกาทศันีย ์เลียดทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.101 ภาคผนวก ก.) 
“จะลดกิเลสใชธ้รรมะช่วยขดัเกลาจิตใจ รู้จกับาปบุญคุณโทษและมีความกตญั�ู”  

(ประภาวลัย ์เล็กประสมวงค.์ 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.102 ภาคผนวก ก.) 
 
“ไม่ยึดติด พิจารณาประโยชน์ของการไม่เสพ ไม่ติด พิจารณากรรมมีจริงและความ

ไม่เที�ยง”  
(พชัรีย ์พรหมทอง, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 2.103 ภาคผนวก ก.) 

 
“เขา้ค่ายมาแล้วแต่ไม่ได้ทาํสวนล้างลาํไส่ใหญ่ ไม่กล้าดื�มปัสสาวะ แต่เมื�อป่วยกลับ

มีความกล้าที�จะทาํจริง และทาํไดผ้ลจริง”  
(นอ้งโอ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 3.63 ภาคผนวก ก.) 
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“ถ้าเราทาํผดิ เราจะต้องมาติดคุกอกี จะต้องมาชดใช้วิบากกรรมอีก เมื�อออกไปแลว้ จะอยู่
แบบพอเพียงปลูกผกักิน เหลือจะขาย ลาพกัการลงโทษจะไดก้ลบับา้น ความอยากกลบับา้นก็ยงัมีอยู ่
แต่ก็ไม่ทุกขแ์ลว้ ทนอยูไ่ด ้ต้องชดใช้กรรมจะได้หมดไป”  

(ซ่อนกลิ�น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.5 ภาคผนวก ก.) 
 
“ฟังธรรมะ ทาํใหจิ้ตใจเยน็ลง จะไม่ทาํผดิอีกแลว้” 

(พลบัพลึง นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.6 ภาคผนวก ก.) 
 

“ลดความอยากได้ อยากเป็น อยากดงั เดิมมวัแต่ทาํงาน หาเงิน กงัวลใจหลาย ๆ เรื� อง 
ปัจจุบนัไม่ยึดติดอะไรเลย เวลาพกัก็พกัเต็มที� นาน ๆ ครั ง จะมีความห่วง ยึด ติด มาเยี�ยมสักครั ง  
เราก็ใชว้ธีิพิจารณาความจริงและลมหายใจ”  

(จิราภา ปาตีคาํ, บนัทึก. 2557, ธนัวคม 12. กรณีศึกษาที� 1.142 ภาคผนวก ก.) 
 

“คิดว่าใครทํากรรมอันใดไว้ก็จะต้องได้รับผลกรรมอันนั<น ตอนแรกคิดเคียดแค้น ตอนนี<
ไม่คิดแล้ว กค็ิดว่าเป็นเวรกรรมของเรา แต่ก็มีผูอื้�นที�ทาํให้เราตอ้งเขา้มาอยูใ่นนี  ก็อาฆาตแคน้ตอนนี 
ไม่คิดแลว้ ความโกรธเบาบางลง ทาํใหเ้ราปลงได ้หมอสอนเรื�องเวรกรรม ๆ ทําให้เราเข้าใจมากขึ<นก็
ทาํให้สบายใจขึ<น ไม่ต้องไปคิดอะไร ถึงวนัที�ได้กลบักจ็ะได้กลับเอง ก็ให้กําลังใจตัวเองว่าเดีzยวก็จะมี
อะไรดี ๆ เข้ามา”  

(เอเอ็น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.36 ภาคผนวก ก.) 
 

“เชื�อว่าทําดีก็ได้ดี ทําชั�วก็ได้ชั�วจริง ๆ ก็ตรงกบัของตวัเองว่า เคยไปเก็บเขียดมาหักขาเขียด 
วนันี เจา้ของก็เจบ็ดว้ย พอมาได้ยนิที�คุณหมอเขียว บอกว่าทาํอะไรกไ็ด้อนันั<น ก็จริงด้วย ตอนนี<เจ็บขา
ปวดหัวเข่า ก็ระลึกถึงสิ�งที�ตนทํามาเป็นบาปตรงนั<น ก็ภาวนาขออโหสิกรรม ตอนนี ก็ไม่ค่อยปวดแลว้ 
ก่อนเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ หดหู่อาฆาตโกรธสามี มาเยี�ยมไม่ตรงเวลาก็โกรธก็อยากตีอยากฆ่าเขา 
แต่พอมาเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ตอนนี ก็ไม่คิดอะไรแลว้ เขาจะเป็นอะไรก็เป็นไป เรื�องลูกเตา้ก็
ปล่อยวางไปหมดแลว้ มนัจะเกิดอะไรก็ให้มนัเกิด ถือว่าเป็นกรรมถึงได้เข้ามาในนี< เพราะไม่ไดท้าํ
จริง ๆ เพื�อนเอายามาให้ถือตาํรวจมาจบัเรา ก่อนหน้าอาฆาตเพื�อน คิดไวว้่าถ้าได้ออกไปจะไป 
แกแ้คน้คืน แต่หลังจากได้ฟังคุณหมอสอนธรรมะ ก็รู้สึกโล่งสบาย ตอนนี<ก็ไม่คิดแล้ว เพราะเข้าใจ
แล้วว่าสักวันเขาก็จะได้รับกรรมที�เขาก่อเอง ได้ยกภูเขาออกจากอก ความทุกข์ความรู้สึกบาดหมาง
ไม่มีเลยตอนนี<” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.36 ภาคผนวก ก.) 
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“ทุกข์ใจโดนขอ้หาเกินจริง คือเป็นผูเ้สพ แต่ถูกขอ้หาครอบครองเพื�อจาํหน่าย ทาํไมถึง 
ไม่ยุติธรรม แล้วเงินที�ซื อมาเสพก็เป็นเงินของตน ไม่ได้เบียดเบียนใคร ก็คิดเพียงเท่านี  ก่อนเข้า
โครงการแพทยว์ถีิพุทธหมอเขียว พอเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธหมอเขียว ก็รู้วา่ความคิดนี มนัไม่ใช่ 
เพราะจากที�เราเป็นตวัตอ้งการจะเสพ เราก็ตอ้งไปหาคนขาย แล้วมนัก็จะตีแผ่มีอาชญากรมีอะไร
เกิดขึ นหลายอย่าง ทีแรกคิดว่าตวัเองไม่ผิด เพราะว่าเงินที�ซื อก็เงินของเรา ก็ไม่ไดเ้บียดเบียนใคร  
แต่จริง ๆ แลว้เราเป็นจุดเริ�มตน้เลย ถา้สมมุติไม่มีเรา ไม่มีผูเ้สพ มนัก็จะไม่มีคนคา้ มนัก็จะไม่มีการ 
จี ปลน้ ก็จะไม่มีทุกสิ�งทุกอยา่ง ถา้สมมุติไม่มีตวัหนูก็คือวา่ไม่มีผูเ้สพ ถา้หนูไม่ตอ้งการเสพ หนูก็จะ
ไม่ดิ นรนหา ถ้าหนูไม่ดิ นรนหา พวกคนขายคนผลิตก็ไม่ดิ นรนผลิตมา เพราะว่ามนัไม่มีคนซื อ 
ตอนนี<เรารู้แล้วว่ามันผิดศีล ตามที�หมอเขียวพูดว่า มันเป็นกรรมต่อเนื�อง เราเป็นผู้กระทําเราก ็
ต้องรับ ถึงไม่ได้ทาํชาตินี<กเ็ป็นชาติที�แล้ว ไม่ว่าเราจะทาํอะไรกรรมกส่็งผลต่อเนื�อง”  

(เอที นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.38 ภาคผนวก ก.) 
 
“ทุกวนันี เมื�อได้ฟังธรรม ทาํให้รู้ว่าความตายมนัก็แค่เปลี�ยนร่างใหม่ เปลี�ยนบา้นใหม่ 

ไม่ว่าคุณจะตายที�ไหน สิ�งที�คุณเอาไปได้กค็ือบาปกบับุญเท่านั<น” 
(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 

 
“หลงัเขา้โครงการประมาณหนึ�งเดือนเราก็ปลงทุกเรื�องได ้ทีแรกก็ยงักงัวลเรื�องลูก สามี 

บา้น กลวัว่าสามีจะมีเมียใหม่ แต่ตอนนี ไม่กงัวลแลว้ ผวัจะไปมีเมียใหม่ก็ให้เขาไป ลูกก็ถือว่าเรา
ทาํบุญมากบัเขาเพียงเท่านี  ก็เลยไม่ค่อยกงัวลอะไร ปล่อยทุกอยา่งแลว้” 

(เอเอม็ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 5.46 ภาคผนวก ก.) 
 
ลดความโลภ  
“การฟังธรรมะไดป้ระโยชน์กบัตวัเรา ความเครียดลดลง ฟังธรรมมะทาํให้จิตใจเยน็ลง 

เดีzยวนี<ไม่อยากรวยแล้ว” 
(ซ่อนกลิ�น นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.5 ภาคผนวก ก.) 

 
“เงินที�ท่านคิดวา่ซื อความสุขไดทุ้กอยา่ง และอยากไดไ้ม่มีที�สิ นสุดนั น สุดทา้ยไม่สามารถซื อ

อิสรภาพและความสุขใจได้เลย หากสักวนัหนึ� งท่านตอ้งเขา้มาอยู่จุดนี  ไม่รู้ว่าจิตใจของท่านจะ
เขม้แขง็พอที�จะรับความสูญเสียไดห้รือไม่ อยา่ไดต้กเป็นทาสของความโลภแลว้ตอ้งจบแบบขา้พเจา้เลย”  

(เอ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 5.30 ภาคผนวก ก.) 
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“เมื�อขา้พเจา้พน้โทษไป ขา้พเจา้จะหลีกหนีสิ�งที�ทาํให้ตวัเองตอ้งเป็นทุกข์ และเริ�มชีวิตที�
สงบสุขอยา่งแรกที�ทาํคือ อยู่กบัครอบครัว หลงัจากที� จากมา 2 ปี ที�ผ่านมาสอนให้เราใช้ชีวิตแบบ
เรียบง่ายถึงเราจะกินแค่ผกั ผลไม ้เราก็ยงัดาํเนินชีวิตไดต้ามปกติ บางทีขายกบัขา้ว   อาจจะลองทาํ
นํ าสมุนไพรฤทธิf เยน็สด ให้ทุกคนทานฟรีก่อน ค่อยขยายไปทีละนิด จะเอาความรู้ที�เรียนรู้ในจุดนี  
ไปใชใ้นวนัขา้งหนา้” 

(ชมนาด นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 28. กรณีศึกษาที� 5.15 ภาคผนวก ก.) 
 
ความโกรธ  
ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัเขา้ใจถึงการรู้จกัให้อภยั รู้จกัการปล่อยวาง ความไม่โกรธ ไม่ก้าวร้าว  

ไม่อาฆาตแคน้ มีความใจเยน็ขึ น รู้จกัการทาํใจได้มากขึ น เพราะไดเ้ขา้ใจถึงเรื�องของกรรมอย่าง
ชดัเจนขึ น 

 
“แพทยว์ถีิพุทธมาช่วยใหเ้รารักตวัเอง ทาํใหเ้รารู้จกัใหอ้ภยั ไม่แคน้ใคร ไม่โกรธเคืองใคร 

มีการช่วยเหลือผูอื้�น แต่ก่อนเป็นคนอารมณ์ร้อนไม่เคยกลวัใคร ชี หน้าด่าไดห้มด ไม่เคารพผูใ้หญ่ 
ไม่ยอมใคร แมเ้จา้หน้าที�ก็ไม่ยอม เมื�อไดม้าเขา้ร่วมโครงการ จิตใจดีขึ<น ไม่ก้าวร้าว เปลี�ยนแปลง
เป็นคนใจเยน็ขึ<น เพื�อน ๆ ก็ลงความเห็นวา่เปลี�ยนไปในทางดีขึ น รู้จักขอโทษ และให้อภัยคนอื�น”  

(อินทผาลมั นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.2 ภาคผนวก ก.) 
 

“ตอนนี ใจเยน็ให้อภยัคนอื�นได ้เมื�อก่อนด่าทุกคนไม่เวน้แมแ้ต่คนแก่ เดีzยวนี<เวลาคนว่าก็
ไม่โต้ตอบ คิดว่าถ้าเราโต้ตอบเราจะมีวบิาก เคยคิดจะแหกคุกออกไป ตอนนี ไม่คิดแลว้ ฟังหมอเขียว
บรรยายธรรมะ ไดอ่้านหนงัสือหมอเขียว ปลงไดแ้ลว้” 

(จาํปูน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.8 ภาคผนวก ก.) 
 

“โครงการนี เปลี�ยนความคิด เมื�อก่อนเป็นคนใจร้อน ขี หงุดหงิด ใครมาพูดกระแทกไม่ได้
เลย พอมาไดร่้วมโครงการ ไดส้วดมนต ์จิตใจเยน็ลง ใครพูดอะไรก็เฉย ๆ ไม่รู้สึกอะไร มีคนมาด่าก็
เฉย ๆ คนที�เราไม่ชอบกนัมาพูดกระแทกก็เฉย ๆ ถา้เป็นสมยัก่อนต่อยไปแลว้ ฝ่ายตรงขา้มเห็นหนู
เฉย ๆ ก็ยิ�งโมโหใหญ่ ไดส้วดมนตภ์าวนา อยากให้เคา้ไดใ้จเยน็เหมือนเรา ไม่อยากเห็นเคา้ทุกขใ์จ 
อยากใหเ้คา้รู้สึกดีเหมือนกบัเรา แต่เราก็ไม่สามารถพดูใหเ้ขาเขา้ใจได”้ 

(อม้ส้าย นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.17 ภาคผนวก ก.) 
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“เคยคิดอาฆาตแคน้มา 2 ปีก่อน เพราะตวัเองไม่ได้ทาํผิด แต่ถูกใส่ร้ายจนตอ้งติดคุก 
คิดจะเอาคืน แต่เมื�อไดฟั้งธรรมจากหมอเขียว ตอนนี ไม่คิดจะเอาคืนแลว้ อารมณ์รุนแรงก็ลดลง 
ใจเยน็ขึ น ยอมรับฟังคนอื�น คิดวา่ยิ�งเราโกรธมาก เราก็ยิ�งทุกขม์าก ตอนนี ใจสบายขึ น 80-90 %” 

(พุดสา นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.23 ภาคผนวก ก.) 
 

“เมื�อก่อนโกรธแคน้หลานที�เอายามาซุกทาํใหต้วัเองถูกจบั ทุกวนันี ก็ไม่โกรธแลว้ ไม่เครียดแลว้ 
เรารับไดแ้ลว้ ลดโทษก็จะไดอ้อกเอง” 

(พุดฝรั�ง นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.24 ภาคผนวก ก.) 
   
“โดนเพื�อนหลอกมาเป็นแพะ ก็โกรธเพื�อนเป็นทุกข์มาก คิดไวว้่าถา้มีโอกาสออกไปจะ

ซื อนํ ามนัไปเผาบา้นเขาเลย โกรธมาก อาฆาตแคน้ หลงัเขา้โครงการแพทยว์ิถีพุทธ ก็คิดว่ามันเป็น
กรรมของเรา ก็ปล่อยวางอโหสิกรรมให้เขา คิดว่าเขาทําแบบไหนเขาก็จะได้รับกรรมแบบนั<น ก็ทาํ
ใหเ้รารู้สึกดีขึ น ตอนนี เรากใ็ห้อภัยเขาแล้วให้อโหสิกรรมเขาแล้ว ก็ใชเ้วลา 2 - 3 เดือนในการคิดพิจารณา” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
   

ลดความหลง 
ผูใ้หข้อ้มูลมีความเขา้ใจในเรื�องของ “ศีล” ไดช้ดัเจนมากขึ น รู้วา่ชีวติที�พลาดพลั งผิดพลาด

มีสาเหตุมาจากการหลงเมามวั เมาชีวิตเมากิเลสเมาความโลภเมาความหลง สามารถเรียนรู้และ
ปฏิบติัการปล่อยวาง การลดกิเลส การมีสติไดม้ากขึ น ลดละเลิกกิเลสสิ�งที�จะเป็นพิษเป็นภยัต่อชีวิต 
ไดรู้้จกัการแยกแยะวา่สิ�งใดดีสิ�งใดไม่ดี สิ�งใดควรกระทาํ สิ�งใดไม่ควรกระทาํ เพื�อปฏิบติัสู่ความพน้ทุกข ์

 
“ไม่คิดอะไรมากแต่ก่อนคิดมากทุกวนั เดี�ยวนี ปลงไดบ้า้งแลว้ ธรรมะเข้ามาทําให้จิตใจ

สบายขึ<น สดชื�นขึ<น ตอนเช้าก็ร้องเพลงของหมอเขียว ตอนเย็นจะฟังวีซีดีทาํให้อารมณ์ดี เวลา 
หมอเขียวมาจะมานั�งฟังอยู่ขา้งหนา้ นั�งฟังทั งวนัก็ฟังได ้คิดวา่ถา้เราไดก้ลับออกไป เราจะไม่ไปทํา
ผดิอกีแล้ว”  

(องุ่น นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557. กรณีศึกษาที� 5.1 กรกฎาคม 1. ภาคผนวก ก.) 
 
“ตอนนี<เลกิคิดแล้วปล่อยวางได้ ตั<งใจว่าออกไป จะไปถือศีล 8 ทาํใจให้ปล่อยวางได ้วิธีทาํ

ใจปล่อยวางคือเห็นว่าทุกอย่างเกิดขึ นตั งอยู่ดบัไป สามารถวางใจได ้คบกนัวนันี  พลดัพรากไดใ้น 
วนัหนา้ พกัจิตใจให้ฆ่ากเิลสได้ อยู่ในคุก ลดกเิลสได้มาก ฆ่ากเิลสเป็นเรื�องสําคัญ” 

(ลาํดวน นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.10 ภาคผนวก ก.) 
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“มีความเขา้ใจในศีล 5 ไดช้ดัเจนและลึกซึ งขึ น (อธิศีล) ที�ไดเ้ขา้มาอยูใ่นนี เพราะศีลขอ้นี  
ตอนแรกคิดวา่สุราแปลวา่เหลา้ เขาห้ามดื�มเหลา้อย่างเดียว สุรา ทีนี ก็ไดรู้้ว่าขอ้ 5 นี� สุรามนัไม่ไดแ้ปล 
วา่เหลา้ แต่มนัแปลวา่เมา เมาทุกอยา่งก็เลยทําให้รู้ว่าศีลข้อ 5 เป็นรากเหง้าของการนําไปสู่การผิดศีล
ข้ออื�น ๆ ทุกข้อ ทีนี ก็รู้แลว้วา่มนัจริง พอข้าพเจ้ามาผิดศีลข้อ 5 ข้อเดียว ชีวิตพังหมดเลยจากการเมา 
เมาชีวติ เมากเิลส เมาความโลภ เมาความหลง ทาํให้ตัวเองต้องเข้ามาอยู่ในนี<” 

(เอ นามสมมติ, บนัทึก. 2557. กรณีศึกษาที� 5.30 ภาคผนวก ก.) 
 

“เพื�อนขอร้องให้ดิฉันถือยาบา้ให้ วนันั นด้วยความที�ดิฉันไม่รู้ว่า ความผิดที�นาํยาขา้ม
ราชอาณาจกัรเป็นอยา่งไร ดิฉนัเลยปิดเขาตั งแต่วนัที�โดนจบั แต่เขาก็ไม่เคยมาดูแลหรือส่งเสียดิฉนัเลย 
เมื�อก่อนดิฉนัยอมรับนะวา่ ถา้ดิฉนัไดอ้อกจากคุกนี แลว้ดิฉนัเคยอาฆาตเขาไว ้แต่พอดิฉนัไดฟั้งหมอ
เขียวมาพูดให้ฟังแลว้ ดิฉันรู้สึกว่าตวัเองไดอ้โหสิกรรมให้เขาไป ดิฉันจะไม่จองเวรจองกรรมเขา 
ตอนศาลไดต้ดัสินมา 28 ปี จาํมาแลว้ 1 ปี 9 เดือน เหลือโทษตอนนี  26 ปี 3 เดือน” 

(เจเจ นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.31 ภาคผนวก ก.) 
 
“มันรู้ซึ<งว่าที�จริงแล้ว ธรรมะของคุณหมอเขียว กค็ือให้นํามาปฏิบัติในชีวิตประจําวันได้จริง 

โดยการลดละเลิกกิเลสทุกสิ�งทุกอย่างที�เป็นพิษเป็นภัย ให้รู้จักแยกแยะว่าสิ�งใดดี สิ�งใดไม่ดี เลือกใช้
ตัวที�เป็นผลดีต่อตัวเรา ไม่เบียดเบียนตัวเองและไม่เบียดเบียนผู้อื�น รู้สึกวา่เหมือนตวัเองไดตื้�นจาก 
ที�มืด จิตใจมนัสว่างขึ นกว่าเดิมจากใจที�มนัสงบอยู่แล้ว ทุกวนันี มนัเย็นยิ�งกว่าเดิม มนัไม่ใช่เย็น
ธรรมดา แต่มนัเยน็ถึงขั นวา่ทาํยงัไง เราถึงจดัการกบักิเลสตวันี ไม่ให้มนัขึ นมา เมื�อมนัอยากเราจะทาํ
อยา่งไรเราถึงจะไม่ใหม้นัอยากได”้ 

(เอเฮช นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.32 ภาคผนวก ก.) 

 “คุณหมอเขียวสอนว่าตัวเราก็เป็นเหมือนแม่เหล็ก ทําดีก็จะดูดสิ�งดี ๆ เข้ามา ถา้เราทาํ 
ไม่ดีก็ดูดสิ�งไม่ดีเขา้มา ทาํดีตอ้งไดดี้ เมื�อก่อนเป็นทุกข ์ไม่ไดอ้ะไรก็ทุกข ์เครียด นอนไม่หลบั จิตใจ
เราดีขึ<น ไม่ทุกข์ไม่กงัวล นอนหลบั” 

(เอแอล นามสมมติ, สัมภาษณ์. 2557, กรกฎาคม 1. กรณีศึกษาที� 5.34 ภาคผนวก ก.) 
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สรุปผลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธแบบองค์รวม 
จากผลการใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ดงัรายละเอียดขา้งตน้ สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหา

ขอ้มูลสุขภาวะของผูป่้วยที�ใช้การแพทยว์ิถีธรรมสู่การแพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันา 
สุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และ
การแพทยพ์ื นบา้น ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้มรวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม
ร่วมกบัขอ้มูลประสบการณ์ในการจดัทาํค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ และการแนะนาํผูป่้วยและ
ประชาชนทั�วไปของผูว้ิจยัตลอดระยะเวลา 20 ปี ซึ� ง ณ ปัจจบันั ได้มีผูที้�ได้รู้จกัการแพทยว์ิถีพุทธ  
1) ไม่ตํ�ากวา่ 1 ลา้นคน ผา่นจากยอดการจาํหน่ายหนงัสือที�เกี�ยวกบัแพทยว์ิถีพุทธ 2) ไม่ตํ�ากวา่ 11 ลา้น
รายการในปี 2554 ผา่นจากการเขา้ไปดูและศึกษาขอ้มูลเกี�ยวกบัการแพทยว์ิถีพุทธ ในสื�อออนไลน์ทาง
อินเตอร์เนท เช่น เวปหมอเขียวดอทเนท www.morkeaw.net ยทููป เฟสบุ๊คและเฟสเพท ที�เกี�ยวขอ้งกบั
การแพทยว์ิถีพุทธ (หรือหมอเขียว) 3) ไม่ตํ�ากว่า 1.6 แสนคน ผ่านจากการมาอบรมเขา้ค่ายสุขภาพ 
แพทยว์ถีิธรรม และจากการวเิคราะห์ผลขอ้มูลการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ดงันาํเสนอขา้งตน้ จาํนวน 170 
กรณีศึกษา สามารถวเิคราะห์สังเคราะห์ประเด็นที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพไดเ้ป็น 3 ประเด็นหลกัคือ  

1. สาเหตุหลกัที�ทาํใหเ้กิดโรคหรืออาการเจบ็ป่วย ตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ สาเหตุหลักที�ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ  

เกิดจาก 5 สาเหตุใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) ความร้อนเยน็ไม่สมดุลดา้นวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 
เบียดเบียนสัตว ์(ม.อุ.14/580-585) คือ การทาํใหต้นเอง คนอื�น หรือสัตวอื์�น ไดรั้บความทุกขท์รมาน 
เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย อนัเกิดจากอุปกิเลส 16 (ม.มู.12/93) เหตุแห่งทุกขอ์นัทาํให้
เกิดความเศร้าหมอง ซึ� งเป็นเชื อโรคและโชคร้าย 16 ประการ 3) การไม่บาํเพญ็บุญกุศล  4)  ความกลวั
ความใจร้อน ความวติกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายที�ไม่ดี การอยูใ่นสังคม
สิ�งแวดลอ้มไม่ดี  

2. การแกไ้ขปัญหาสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ  
การแกไ้ขปัญหาสุขภาพ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แกไ้ขไดด้ว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ 

ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ ดงันี  1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
ร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขูดซาหรือขดูพิษหรือขดูลม (การขดูระบายพิษทางผิวหนงั) 3) การสวน
ลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีทอ็กซ์)  4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบาย
ในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ย
สมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 6) การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร  
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ที�ถูกตอ้ง 7) การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป 
บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9) รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี 

3. ผลสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ  
ผลสุขภาวะที�เปลี�ยนแปลงของผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ส่วนใหญ่จะพบว่า มีการ

เปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น ตั งแต่ในระดบัเบื องตน้ คือ โรคและหรืออาการเจ็บป่วยไม่สบายต่าง ๆ 
ทุเลา ดีขึ น สบาย เบากาย มีกาํลัง ระดับเบื องกลาง คือ สัมผสัได้ถึงพลงัชีวิตที�สมดุลหรือดีขึ น  
มีความสุขมากขึ น สามารถรู้จกั เขา้ใจ และลดละเลิกสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยัให้กบัชีวิตของตนเองลงได ้
รู้จกัการใหแ้ละการเสียสละแบ่งปันช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น ทาํประโยชน์ตนเองพร้อมกบัช่วยเหลือผูอื้�น
และสังคมที�ไดมี้พฒันาตนต่อยอดมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จนถึงความสุขในระดบัสูงสุด ที�ได้
เสียสละอย่างเต็มที�ร้อยเปอร์เซ็น เพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ในตน พร้อมทาํ
ประโยชน์ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ ดว้ยการมี “ชีวิตที�พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง” (สุขภาวะ
ดา้นร่างกาย) และ “จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข” (สุขภาวะด้านจิตใจ มิตรสหายและสังคมสิ�งแวดลอ้ม 
(สังคม) และปัญญา (จิตวญิญาณ)) 

ซึ� งผูว้ิจยัไดบู้รณาการและพฒันาองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อให้ประชาชนไดน้าํไป 
ใชเ้พื�อสุขภาพที�ดี ดงัรายละเอียดที�ไดน้าํเสนอในบทที� 5 ของดุษฎีนิพนธ์เล่มนี  

สรุปสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ทั ง 4 ดา้นจากการวเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ สรุปไดด้งันี   

1. ดา้นร่างกาย  
สุขภาวะทางกาย มีการเปลี�ยนแปลงเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ น อาการเจ็บป่วยทุเลา ลดลง  

มีความรู้สึกสบาย มีกาํลงั โปร่ง เบากายมากกวา่เดิม และเมื�อเจ็บป่วยสามารถพึ�งตนและดูแลตนเอง
ได้ด้วยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอ้งไปพบแพทย ์
ลดปริมาณการใชย้าลงได ้หรือถึงระดบัที�เลิกการใชย้าลงไดเ้ด็ดขาด ลดหรืองดการทานเนื อสัตวไ์ด ้
ทานอาหารรสจืดลงได ้และพยายามทานอาหารผกัผลไมม้ากขึ น  

สุขภาวะทางกายในด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี�ยนแปลงอย่างเห็นได้ชดั สามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายในปัจจยัสี� ที�เป็นสิ� งจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการรักษา 
พยาบาล ลดหรืองดการใชย้า สามารถหลีกเลี�ยงการนาํยาเคมีเขา้ร่างกายได ้นอกจากนั น ยงัช่วยลด
ค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร และเครื�องนุ่งห่มได ้ส่งผลต่อสุขภาพกายที�มีพลงัมากขึ น ทาํกิจกรรมการงาน
ไดม้ากขึ น สุขภาพใจที�เป็นสุขมากขึ น ต่อยอดพฒันาสู่การเป็นจิตอาสา 
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2. ดา้นจิตใจ  
สุขภาวะทางจิตเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น บอกเล่าไดถึ้งความทุกขที์�ลดลง ความสุขที�

เพิ�มขึ น ความโปร่งโล่งเบาสบายใจ มีความเขา้ใจและวิธีการคิดพิจารณาจดัการความกลวัและ
ความเครียดที�เหมาะสมได ้(ไม่กลวัโรค ไม่กลวัตาย ไม่เร่งผล ไม่กงัวล) พิจารณาวางใจและยกจิตได้
สูงขึ น มีจิตที�อยากช่วยเหลือผูอื้�น มีความเชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทางการแพทยว์ิถีพุทธ มีความ
เชื�อและเขา้ใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมที�ชดัเจนมากขึ น มั�นใจในการมีและการใชชี้วิตที�เรียบง่าย
และพอเพียง และการนาํแนวทางการแพทยว์ถีิพุทธไปปฏิบติัต่อไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

3. มิตรสหายและสังคมสิ�งแวดลอ้ม 
สุขภาวะทางสังคมเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น มีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น ใชชี้วิตประหยดั

พอเพียง ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม บอกเล่าถึงความรู้สึกวา่สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุข 
สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น เชื�อมั�นในการเป็นหมอดูแลรักษาตนได ้

มีทกัษะการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเอง ค่าใชจ่้ายส่วนตวัและครอบครัวลดลงได ้ใชชี้วิตที�ประหยดั
พอเพียงและเรียบง่ายขึ น มีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น ให้คาํแนะนาํบอกต่อผูที้�สนใจหลกัการแพทย์
วิถีพุทธ อยา่งเขา้ใจสภาพจิตของผูที้�อยากหรือตอ้งการไดรั้บการแนะนาํช่วยเหลือ สามารถจดัสรร
เวลาช่วยเหลือผูอื้�นไดม้ากขึ นอยา่งเป็นสุข สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอื้�นมากขึ น 

4. จิตใจที�ดีงาม 
สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ประเมินจากการบอกเล่า

และพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถในการเขา้ใจชีวิต มีความเชื�อมั�นในคุณงามความดี 
การใหอ้ภยัการมีความหวงัมีความรักต่อตนเองและผูอื้�น  

สุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ไดศึ้กษาและเขา้ใจวิธีการ
ลดละเลิกกิเลส ที�สามารถปฏิบติัไดจ้ริง และเห็นผลจากการปฏิบติัวา่กิเลสลดละเลิกไดจ้ริง มีพฤติกรรมที�
แสดงออกถึงความสามารถในการพฒันาดา้นศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอยา่งเต็มที� มีความเขา้ใจ
ชีวติ และชีวติที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�เจริญขึ น สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตน
ไดอ้ย่างชดัเจน มีความเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ นและเชื�อมั�นในเรื�องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก)  
มีความเชื�อมั�นในการกระทาํและผลของการกระทาํเท่านั นที�จะส่งผลอยูต่ลอดเวลา การสร้างแต่คุณงาม
ความดี การให้อภยั มีความเมตตาต่อตนเองและผูอื้�น ดว้ยการทาํประโยชน์ให้ผูอื้�นไดอ้ยา่งเป็นสุข 
ให้ความสาํคญักบัพฒันาศกัยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที� โดยมาพฒันาตนเป็นจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธ เพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ในตน พร้อมทาํประโยชน์ช่วยเหลือ
มวลมนุษยชาติ 
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จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ได้บนัทึกไวจ้าํนวน 1,542 กรณีศึกษา พบว่าผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ  
มีสุขภาวะเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น ดว้ยองคป์ระกอบที�แตกต่างกนั ซึ� งสามารถสรุปเป็นหลกัปัจจยั
องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ หรือ องคป์ระกอบการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ไดด้งันี   

1. การปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญบุญ การทาํจิตใจให้ผ่องใส (หยุดชั�ว ทาํดี  
ละบาป บาํเพ็ญบุญ คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี (มีศีล สมาธิ ปัญญา) ดว้ยการปฏิบติั
อธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 

2. การรักษาโรคหรืออาการไม่สบาย เป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย 
(ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที�ทั งปวง (ข.ุธ.25/59) ละทุกขท์ั งปวงได ้เป็นความสุข (ข.ุธ.25/33) หรือคือ 
การดบัทุกข ์ใหด้บัที�เหตุแห่งทุกข ์เมื�อทุกขด์บั โรคก็จะดบั)  

3. ใชสิ้�งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วั ปลอดภยั และใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�น 
4. หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เมื�อนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง สามารถหายไดจ้ริง และ

ไม่มีโทษหรือผลขา้งเคียงและพิษภยั (side effects) 
5. เห็นผลได้เร็ว ทาํเอาเองไดใ้นการรักษาโรคได้ทุกโรค คือ เห็นผลไดท้นัที ในขณะ 

ที�ทาํ หรือขณะที�รอส่งผล (หลงัการกระทาํแล้ว) โดยใช้เวลาที�น้อยทั งในขณะที�ทาํและขณะที�รอ
ส่งผล 

6. ความศรัทธา ผูใ้ช้มีศรัทธา ต่อตนเองว่าตนสามารถปฏิบติัได ้ต่อผูว้ิจยั (ผูบู้รณาการ
หลกัการวิถีพุทธ) และหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ (มิตรสหายสังคมสิ�งแวดลอ้มดี) และต่อหลกั
ปฏิบติั เทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เมด็) ความศรัทธานี ที�จะช่วยทาํใหห้ายโรคไดเ้ร็ว 

7. มีเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว คือ อย่ากลัวโรค อย่ากลัวตาย อย่าเร่งผล และ 
อยา่กงัวล 

8. ทุกสิ�งทุกอยา่งในโลกนี มีแต่กรรมและวิบากเท่านั น ที�ส่งผลตลอดเวลา จึงตอ้งเรียนรู้
เรื�องกรรมและวบิากใหแ้จ่มแจง้  

9. การลดกิเลส (กามและอตัตา) ช่วยรักษาโรคได ้หรือ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจาก
พฤติกรรมที�เป็นโทษ มาสู่พฤติกิรรมที�เป็นประโยชน์ จะทาํให้โรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ลดลง 
ทุเลาได ้

10.  โรคทุกโรคสามารถรักษาให้หายได้ด ้วยเทคนิคการปรับสมดุลตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) เนื�องจากเป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย แต่
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ไม่ใช่จะใชไ้ดเ้หมือนกนัทุกคน ทั งนี ขึ นอยูก่บัเหตุปัจจยัองคป์ระกอบที�สังเคราะห์เป็นตน้เหตุขึ นมา
ของแต่ละคน สรุปเป็นตารางดงันี  

ตารางที� 14 แสดงความเหมือนและแตกต่างของสาเหตุของโรคและวธีิการรักษา 

              สาเหตุ     
โรค 

เหมือนกัน แตกต่างกนั 

เหมือนกนั 1. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 2. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 
แตกต่างกนั 3. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 4. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 

1. โรคเดียวกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
2. โรคเดียวกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 
3. โรคต่างกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
4. โรคต่างกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 

11.  ผูว้จิยั ไดป้ฏิบติัใหเ้ห็นวา่เป็น “ตวัอยา่งของผูที้�ปฏิบติัไดจ้ริง” ในองคป์ระกอบทุกขอ้
ขา้งตน้ที�ตรงกบัสาํนวนของหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ คือ “พึ�งตนและทาํตวัอยา่งที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” 

 
สรุป 

การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 
2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธสถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” 
มีขอบเขตดา้นพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ อนัไดแ้ก่ หนงัสือและ
แผ่นพบัที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ งานวิจยัเกี�ยวกบัหลกัการแพทยว์ิถี
พุทธ แบบบันทึกแลกเปลี� ยนประสบการณ์การใช้การแพทย์วิ ถีพุทธ แบบบันทึกข้อมูล 
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธหรือผูที้�ใช้การแพทย์วิถีพุทธ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ 
การแลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ ทางเวปไซด์ ยทููป เฟสบุ๊ค 
ไลน์ และสื�ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ถีิพุทธ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 

พบวา่ขอ้มูล “สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ไดร้วบรวมจากบนัทึกประวติัศาสตร์ไว้
ในปีระหวา่งปี พ.ศ. 2538-2558 มีจาํนวนทั งสิ น 63,399 รายการ และที�ไดน้าํมารวบรวมในงานวิจยั
ดุษฎีนิพนธ์ “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี  มีจาํนวน 1,542 กรณีศึกษา มีจาํนวนโรค
หรืออาการแสดงรวมจาํนวน 2,316 โรคหรืออาการแสดง  
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ผลสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธที�ไดม้าปรับภาวะร้อนเยน็ที�ไม่สมดุลตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) พบวา่สาเหตุหลกัที�ทาํให้เกิดโรคหรือ
อาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธเกิดจาก 5 ประการใหญ่ ๆ ไดแ้ก่ 1) ความร้อนเยน็ไม่สมดุล
ดา้นวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 3) การไม่บาํเพญ็บุญกุศล 4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตก
กงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบมิตรสหายที�ไม่ดี การอยู่ในสังคมสิ�งแวดลอ้มไม่ดี โดย
สามารถแก้ไขโรคทุกโรคและอาการทุกอาการด้วยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ได้เห็นผลสุขภาวะที�
เปลี�ยนแปลงไดใ้นทางที�ดีขึ นในแต่ละบุคคลในทั ง 4 ดา้น คือ 1) ร่างกาย 2) จิตใจ 3) มิตรสหายและ
สังคมสิ�งแวดล้อม (สังคม) 4) มีจิตใจที�ผาสุก (ปัญญา (จิตวิญญาณ) ที�เจริญขึ น) โดยมีการ
เปลี�ยนแปลงทางดา้นร่างกายในทางที�ดีขึ น คือ หายจากโรคหรืออาการแสดงจาํนวนร้อยละ 30.74 มี
การเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นร้อยละ 59.67 ไม่มีการเปลี�ยนแปลง (หรือเท่าเดิม) ร้อยละ 0.13 
เปลี�ยนแปลงแบบแย่ลงร้อยละ 0.09 และไม่มีผลร้อยละ 9.37 ซึ� งถ้าบุคคลนั น ๆ ได้ปฏิบติัตาม
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ไดอ้ยา่งเชื�อมั�นไดจ้ริง และเมื�อนาํไปปฏิบติัไดอ้ยา่งต่อเนื�องจนเขา้ใจถึงเรื�อง
ของกรรมและวิบาก (ผลของการกระทาํอย่างแจ่มแจง้) ก็จะสามารถพบกบัความสุขกายใจ เบาสบาย 
และมีกาํลงัได้อย่างผาสุก  อิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส 
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บทที� 7 
องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ 

และรูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

การวิจยัเรื� อง  “จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ”  นี เป็นการศึกษาโดยใช้
กระบวนการวจิยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่งการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา
(Ethnography Research) และการวิจยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวิจยั 
คือ 1) ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 
ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม  2) ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ
เพื�อมวลมนุษยชาติ และ 3) วิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์
การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ  

 

องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” มีขอบเขตดา้นพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ 
อนัไดแ้ก่ หนงัสือและแผน่พบัที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธต่าง ๆ งานวิจยั
เกี�ยวกบัการแพทยว์ถีิพุทธ แบบบนัทึกแลกเปลี�ยนประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ถีิพุทธแบบต่าง ๆ 
แบบบนัทึกขอ้มูลจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ หรือผูที้�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการ
แลกเปลี�ยนประสบการณ์การใช้การแพทย์วิถีพุทธ ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่าย
สุขภาพแพทยว์ถีิพุทธ การแลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ทาง
เวปไซด์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์และสื� ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที� เกี�ยวข้องกับการแพทย์วิถีพุทธ 
ระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558  

ผูว้จิยัไดข้อ้มูลประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ จากการศึกษาขอ้มูลประวติัศาสตร์
ตามที�กล่าวมาขา้งตน้ และไดร้ายงานผลไวใ้นบทที� 6 จากนั นผูว้ิจยัไดท้าํการสกดัคาํสําคญัของผูใ้ห้
ขอ้มูลหลกัที�ใช้การแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัความเห็นของผูเ้ชี�ยวชาญสกดัรอบที�สองเป็นขอ้กระทง
คาํถาม แล้วนาํขอ้กระทงคาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถาม จาํนวน 100 ขอ้ (ขอ้ 1-100) (ผูว้ิจยั
นาํเสนอรายละเอียดในภาคผนวกที� ค) โดยแบบสอบถาม (ดังรายละเอียดในภาคผนวกที� ง)  มี  
2 ตอน คือ ตอนที� 1 เป็นขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม และตอนที� 2 เป็นแบบสอบถามเรื�อง 
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“สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ” เพื�อศึกษาองคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ จากนั น
ตรวจสอบคุณภาพของเครื� องมือที�ใช้ในการวิจยัครั งนี  ที�เป็นแบบสอบถามที�สร้างขึ นมา นําไป
ทดสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น (Reliability) ของเครื�องมือที�
ใช้ในการวิจยั โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ชี�ยวชาญ 7 ท่าน โดยใช้วิธี  IOC (Item–Objective 
Congruence) เพื�อวเิคราะห์ความเที�ยงตรงเชิงเนื อหาซึ� งคาํนวณจากความสอดคลอ้งระหวา่งประเด็น
ที�ตอ้งการวดักบัขอ้คาํถามที�สร้างขึ น โดยทุกขอ้คาํถาในแบบสอบถามทั ง 100 ขอ้ มีค่า IOC มากกวา่ 
0.50 ขึ นไป ซึ� งแสดงวา่ขอ้คาํถามนั นสอดคลอ้งกบัจุดมุ่งหมายหรือเนื อหาที�ตอ้งการ  

ผูว้ิจยันาํผลจากการตรวจสอบความตรงเชิงเนื อหา มาจดัทาํเป็นแบบสอบถามฉบบั
สมบูรณ์ แลว้นาํไปใชก้บักลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จาํนวน 30 คน ขอ้มูลที�ไดจ้ากการทดลองใช้
เครื�องมือได้นาํมาวิเคราะห์หาค่าความเชื�อมั�น (Reliability) โดยใช้สูตรสัมประสิทธิg แอลฟา- 
Coefficient)  (α- Coefficient) ตามวธีิของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) เพื�อหาค่าสัมประสิทธิg
แอลฟาของแบบสอบถามทั งฉบบั โดยเมื�อคาํนวณตามวธีิของครอนบาค (Cronbach. 1970 : 161) ได้
ค่าสัมประสิทธิg แอลฟาของแบบสอบถามทั งฉบบัเท่ากบั 0.955 และการวิเคราะห์องคป์ระกอบการ
พฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ ตรวจสอบความเที�ยงตรงเชิงเนื อหา (Content Validity) และความเชื�อมั�น 
(Reliability) โดยผูเ้ชี�ยวชาญจาํนวน 7 ท่าน   
 

ความคดิเห็นสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ 
ผูว้ิจยันาํแบบสอบถามไปสํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ทั งผูที้�อยู่ใน

ประเทศไทยและต่างประเทศ จาํนวน 530 คน  
จากนั นผู ้วิจ ัยนําข้อมูลมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของคาํตอบที�ได้รับ แล้วทําการ

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงพรรณนา โดยการวิเคราะห์ระดับและความแตกต่างของความคิดเห็นเรื� อง      
“สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ” และวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ เพื�อหาองค์ประกอบ
การพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ  ดว้ยโปรแกรมวิเคราะห์ขอ้มูลทางสถิติ ใชว้ิธีการสกดัองคป์ระกอบ
ขั นตน้ (Extraction of The Initial Factors) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบหลกั (Principal  
Component  Analysis) หรือ  PCA ซึ� งเป็นการนาํรายละเอียดของตวัแปร (กระทงคาํถาม) ที�มีจาํนวน
ตวัแปร (กระทงคาํถาม) มาก ๆ มาไวใ้นองคป์ระกอบ (Component) ที�สอดคลอ้งกนั และการหมุน
แกนองค์ประกอบที�ยงัคงทาํให้องค์ประกอบยงัคงตั งฉากกนั หรือองค์ประกอบต่าง ๆ ยงัคงเป็น
อิสระกนั (Orthogonal Rotation)  ทาํให้จาํนวนตวัแปร (กระทงคาํถาม) ที�น้อยที�สุด มีค่านํ าหนกั
องคป์ระกอบ (Factor loading) มากในแต่ละองค์ประกอบโดยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax Rotation)  
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เพื�อกาํหนดจาํนวนองคป์ระกอบ (Component) โดยพิจารณาค่าไอเกนรวม (Total Eigenvalues)  มี
ค่ามากกวา่หรือเท่ากบั 1 และค่านํ าหนกัองคป์ระกอบมีค่า 0.50 ขึ นไป (ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2557) 
 

ผลการวิเคราะห์ขอ้มูลดงักล่าวที�นาํเสนอในบทนี  ประกอบดว้ย 1) สถิติวิเคราะห์ เชิง
พรรณนาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 2) การวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์
วถีิพุทธ  

 
1) สถิติวเิคราะห์เชิงพรรณนาขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 

 
ตารางที� 15  ขอ้มูลทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม 
 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

เพศ     ชาย 90 17.00 
           หญิง 440 83.00 
           รวม 530            100.00 
อาย ุ    10-20 ปี 10   1.89 
          21-40 ปี 169 31.89 
          41-60 ปี 244 46.04 
          61-80 ปี 104 19.62 
         มากกวา่ 80 ปี 3   0.56 

           รวม 530            100.00 
สัญชาติ   ไทย 525 99.05 
                จีน 1 0.19 
                พม่า 2 0.38 
                ลาว 1 0.19 
                ฝรั�งเศส 1 0.19 

           รวม 530           100.00 
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ตารางที� 15  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

เชื อชาติ   ไทย 518 97.73 
                 จีน 8   1.51 
                 ลาว 1    0.19 
                 ฝรั�งเศส  1    0.19 
                 ไทยใหญ่  2    0.38 

           รวม 530         100.00 
การศึกษาระดบั  ปริญญาเอก/ 3     0.57 
                            หลงัปริญญาเอก   
                          ปริญญาโท 54   10.19 
                          ปริญญาตรี 186   35.09 
                          อนุปริญญา 38   7.17 
                          ปวช. 25   4.72 
                          มธัยมศึกษาตอนปลาย 53 10.00 
                          มธัยมศึกษาตอนตน้ 74 13.96 
                          ประถมศึกษา 83 15.66 
                          ไม่ระบุ 12  2.26 
                          ไม่ไดเ้รียนหนงัสือ 2  0.38 

           รวม 530        100.00 
อาชีพ   คา้ขาย 86 16.22 
            ขา้ราชการบาํนาญ 84 15.85 
            พนกังานบริษทั 53 10.00 
            แม่บา้น 53 10.00 
            จิตอาสา 41  7.74 
            เกษตรกร 37  6.98 
            ขา้ราชการครู 14  2.64 

              นกัปฏิบติัธรรม 7  1.32 
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ตารางที� 15  (ต่อ) 
 

ข้อมูลทั�วไป จํานวน ร้อยละ 

             ไม่ระบุ 54 10.19 
             วา่งงาน /อื�น ๆ  101 19.06 

           รวม 530           100.00 
 พื นที�      ภาคใต ้ 226    42.64 
               ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 136   25.66 
               ภาคกลาง  76   14.34 
               ภาคเหนือ  60   11.32 
               ภาคตะวนัออก  19     3.58 
               ภาคตะวนัตก  10     1.90 
               ต่างประเทศ    3     0.56 

           รวม 530 100.00 

 
จากตารางที� 15 พบวา่ ผูต้อบแบบสอบถามการวิจยัจาํนวน 530 ท่าน เป็นเพศชายจาํนวน 

90 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 และเป็นเพศหญิงจาํนวน 440 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00  ผูต้อบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุระหวา่ง 41-60 ปี จาํนวน 244 คน และระหวา่ง 21-40 ปี จาํนวน 169 คน 
คิดเป็น ร้อยละ 46.00 และ 31.90 ตามลาํดบั มีสัญชาติไทยและเชื อชาติไทย ร้อยละ 99.05 และ 
97.70 ตามลาํดบั โดยมีเชื อชาติอื�น ๆ คือ จีน ลาว ฝรั�งเศส และไทยใหญ่ รวมจาํนวน 12 คน คิดเป็น
ร้อยละ 2.30 การศึกษาของผูต้อบแบบสอบถามใน 4 ระดบัแรก คือ 1) การศึกษาในระดบัปริญญาโท 
จาํนวน 54 คน คิดเป็นร้อยละ 10.19  2) ระดบัปริญญาตรี จาํนวน 186 คน คิดเป็นร้อยละ 35.09       
3) ระดบัมธัยมศึกษาตอนตน้ จาํนวน 74 คน คิดเป็นร้อยละ 13.96  4) ระดบัประถมศึกษาจาํนวน 83 คน 
คิดเป็นร้อยละ 15.66 ในส่วนของอาชีพ ผูต้อบแบบสอบถาม มีอาชีพใน 4 ลาํดบัแรก คือ 1) วา่งงาน
และอื�น ๆ จาํนวน 101 คน คิดเป็นร้อยละ 19.06  2) คา้ขาย จาํนวน 86 คน คิดเป็นร้อยละ 16.22  
3) ขา้ราชการบาํนาญ จาํนวน 84 คน คิดเป็นร้อยละ 15.85  4) พนกังานบริษทั จาํนวน 53 คน  
คิดเป็นร้อยละ 10.00  และแม่บา้น จาํนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ในส่วนของพื นที� ผูต้อบ
แบบสอบถามเป็นผูอ้ยูใ่นประเทศไทยจาํนวน 527 คน และต่างประเทศ จาํนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 
99.40 และ 0.60 ตามลาํดบั โดยในประเทศไทย เป็นผูอ้ยูใ่นภาคใตม้ากที�สุด รองลงมาอยูใ่นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ (อีสาน) คิดเป็นร้อยละ 42.6 และ 25.7 ตามลาํดบั   
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2) การวเิคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ  
ในการวิเคราะห์ขอ้มูลที�ไดจ้ากการตอบแบบสอบถาม เพื�อหาค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วน

เบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, S.D.) ของแบบสอบถาม ที�เป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดบั ตามมาตรวดัของลิเคิร์ท (Likert Scale) เมื�อกาํหนดให ้

5 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุด 
4 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
3 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
1 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด   

ทั งนี ผูว้จิยักาํหนดนํ าหนกัความคิดเห็น และนํ าหนกัความรู้สึกนึกคิด เรื�อง “สุขภาวะของ
ผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” โดยกาํหนดให ้

คาํตอบ 5 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 5 
คาํตอบ 4 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 4 
คาํตอบ 3 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 3 
คาํตอบ 2 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 2 
คาํตอบ 1 มีนํ าหนกัความคิดเห็นเท่ากบั 1   

สําหรับการแปลความหมายของค่าเฉลี�ยและส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐานที�คาํนวณได้จาก
คาํตอบของผูต้อบแบบสอบถาม เพื�ออธิบายถึงระดับและความแตกต่างของความคิดเห็นเรื� อง     
“สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” กาํหนดดงันี  

1. การแปลความหมายของค่าเฉลี�ย กาํหนดดงันี  
4.50-5.00 หมายถึง เห็นดว้ยมากที�สุด 
3.50-4.49 หมายถึง เห็นดว้ยมาก 
2.50-3.49 หมายถึง เห็นดว้ยปานกลาง 
1.50-2.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ย 
0.00-1.49 หมายถึง เห็นดว้ยนอ้ยที�สุด   

2. การแปลความหมายของส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน กาํหนดดงันี  
1.21 ขึ นไป หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนัมากที�สุด  
0.91-1.20    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนัมาก 
0.61-0.90    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนัปานกลาง 
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0.31-0.60    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนันอ้ย 
0.00-0.30    หมายถึง ความคิดเห็นต่างกนันอ้ยที�สุด   
 

ความกวา้งของอนัตรภาคชั น = คะแนนสูงสุด – คะแนนตํ�าสุด / จาํนวนชั น โดยนาํ
ค่าเฉลี�ยที�คาํนวณได ้มาเปรียบเทียบกบัเกณฑ์ประเมินผลที�กาํหนดไว ้  (Fisher อา้งถึงในชชัวาลย ์
เรืองประพนัธ์. 2539 : 15)  
 
ตารางที� 16  ค่าเฉลี�ย (Mean) และส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความคิดเห็นเรื�อง“สุขภาวะ

ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ” กาํหนดดงันี  
 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
1 เพื�อนหรือญาติหรือสมาชิกในครอบครัวมีผลต่อ

การแนะนําหรือบอกต่อเกี�ยวกับการใช้แพทย ์
วถีิพุทธ 

3.83 1.10 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

2 หนงัสือและหรือสื�อสิ� งพิมพ์ต่าง ๆ มีผลต่อการ
ใชแ้พทยว์ถีิพุทธ 

4.05 0.87 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

3 สื�อออนไลน์ (เช่น เวปไซต์ ยูทูป เฟสบุ๊ค ไลน์) 
มีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 

4.13 1.07 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

4 สื�อซีดี ประเภท วีซีดี ดีวีดี และเอ็มพีสาม มีผล
ต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 

4.06 0.96 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

5 จิตอาสามีผลต่อการรู้จักและเผยแพร่แพทย ์
วถีิพุทธ 

4.39 0.77 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

6 หน่วยงานสุขภาพมีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่
แพทยว์ถีิพุทธ 

3.71 1.19 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

7 ท่านมาเรียนรู้ มาดว้ยความเต็มใจ เพื�อเอาไปใช้
ดูแลสุขภาพตนเอง และหรือดูแลญาติพี�น้อง
ภายในครอบครัว  

4.67 0.60 เห็นดว้ยมากที�สุด 
และเห็นต่างกนันอ้ย 

8 ท่านมาเรียนรู้ เพื�อนาํไปแนะนาํต่อ หรือนาํไป
เผยแพร่ต่อญาติมิตร และประชาชนทั�วไป 

4.38 0.82 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 

9 ท่านมาเรียนรู้ เพื�อนาํไปใช้ในหน้าที�การงาน 
ของท่าน ซึ� งเป็นงานที� เกี� ยวข้องกับการดูแล
รักษาฟื นฟูและสร้างเสริมสุขภาพ หรือในงาน
ทางสาธารณสุข 

3.49 1.44 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

10 ท่านอยากลองมาดูแลสุขภาพ ที�เป็นอีกหนึ� ง
ทางเลือก  

4.44 0.84 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

11 การดูแลรักษาปัญหาสุขภาพหรือการเจ็บป่วย
ด้วยโรคและอาการต่าง ๆ นอกจากการรักษา
ด้วยการรับประทานยาหรือวิธีการต่าง ๆ ตาม
แผนปัจจุบันแล้ว  ย ัง มีการรักษาแบบแผน
ทางเลือก หรือแผนอื�น ๆ อีก จึงหาแนวทางอื�น 
โดยการมาลองใช้หรือศึกษาแนวทางเลือก – 
แพทยว์ิถีพุทธ (เช่น หมอบอกท่านว่าตอ้งกินยา
ตลอดชีวิต ไม่มีทางรักษาให้หายได้ หรือไม่
อยากทานยาไปตลอดชีวติ) 

4.20 1.03 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

12 ท่านมาเขา้ค่ายสุขภาพ เพราะทุกข์ทรมานมาก
แลว้ อยากหาย วิธีการที�รักษาในแผนปัจจุบนั 
ไม่ไดผ้ล จึงหาทางเลือกอื�น 

3.68 1.34 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมากที�สุด 

13 ท่านหมดทางเลือกในการรักษาแล้ว หมอให้
กลบัไปนอนรอที�บา้น จึงตอ้งหาวธีิอื�น 

3.03 1.51 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

14 มีผูแ้นะนาํว่า ถา้มาเขา้ค่ายสุขภาพแลว้จะหาย 
หรือถา้อยากหายใหไ้ปเขา้ค่ายหมอเขียว 

3.57 1.34 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมากที�สุด 

15 มาเขา้ค่าย เพราะอยากเห็นอยากเจอ หมอเขียว 
หมอเขียวเป็นที�รู้จกักนัมากในสังคม 

3.48 1.38 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

16 มาเขา้ค่าย เพราะอยากมาฟัง มาเรียนรู้ธรรมะ 4.10 1.09 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

17 ต้องมา เข้าค่ าย  เพราะหน้า ที�การงาน หรือ
ผูบ้งัคบับญัชาใหม้า 

2.10 1.38 เห็นดว้ยนอ้ย และเห็น
ต่างมากที�สุด 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 

18 เพราะได้ลองปฏิบัติมาระยะหนึ� งแล้ว จาก
การศึกษาผ่านสื� อสิ� งพิมพ์และสื� อออนไลน์  
เลยอยากมาเรียนรู้เพิ�มเติมดว้ยตนเอง  

3.49 1.43 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

19 การตั งใจปฏิบติัดูแลตนเองดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ ทาํ
ใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลาไดเ้ร็ว หรือหายไดภ้ายใน 
5-7 วนั 

4.13 1.01 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

20 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.32 0.79 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

21 การไดท้าํกวัซาแลว้ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 4.20 0.89 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

22 ทาํการสวนล้างลําไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ด้วย
สมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.23 0.96 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

23 แช่มือแช่เทา้ ดว้ยนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

3.99 1.01 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

24 พอก ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.01 0.96 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

25 ทาด้วยส มุนไพรปรับสมดุล  ทําใ ห้อากา ร
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.01 0.94 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

26 หยอดหู ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

3.94 0.97 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

27 หยอดตา ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.02 0.98 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

28 หยอดจมูก ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

3.87 1.04 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

29 ประคบ ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

3.86 1.05 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

30 อบตวั ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

3.85 1.05 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
31 อาบนํ า ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้อาการ

เจบ็ป่วยทุเลา 
3.95 0.99 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างมาก 
32 การเดินเร็ว ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 4.00 0.95 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างมาก 
33 การกดจุดลมปราณ โยคะกายบริหาร ทาํให้

อาการเจบ็ป่วยทุเลา 
4.34 0.80 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างปานกลาง 
34 การรับประทานอาหารปรับสมดุล (อาหารสูตร

หมอเขียว รสไม่จดั) ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั 
และอาการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.61 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

35 การทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่มีเนื อสัตว)์ รสจดั 
(รสหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาดขม หรือเจอร่อย) 
ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

3.54 1.44 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมากที�สุด 

36 การทานอาหารมงัสวิรัติรสไม่จดั (ลดความ
หวานมนัเค็มเผ็ดเปรี ยวฝาดขม) มาทานรสจืด 
แลว้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.39 0.86 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

37 การทานพืช ผกั ผลไม ้ธัญพืช และสมุนไพร 
ไร้สารพิษ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.55 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

38 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ประกอบกบั
การลดจาํนวนมื ออาหารลง ไดต่้อเนื�องยาวนาน 
เท่าที�รู้สึก สบาย เบากาย และมีกาํลงัเต็ม ช่วย
ส่งผลทาํใหสุ้ขภาพแขง็แรง  อาการเจบ็ป่วยทุเลา 
ไดเ้ร็วมากยิ�งขึ น 

4.52 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

39 การใช้ธรรมะ ด้วยการฟังธรรม ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.31 0.84 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

40 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องสมดุลร้อนเย็นที�
พระพุทธเจ้าตรัส ทําให้มั�นใจในปรับสมดุล 
ร้อนเยน็ 

4.47 0.75 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
41 การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องเทคนิคการทาํใจให้

หายโรคเร็ว (อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย อยา่เร่งผล 
อยา่กงัวล) ทาํให้ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง ส่งผลให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.45 0.76 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

42 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องขอ้เสียของพรหม
สามหน้า ทาํให้ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง ลดความ
ทุกข์ ความกงัวล ไม่ยึดมั�นถือมั�นว่าสิ�งดีจะตอ้ง
เกิดอย่างเดียวเท่านั น ทาํให้ยอมรับความจริง
และมีความสุขได้มากขึ น ส่งผลให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.39 0.77 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

43 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องการลา้งกามและ
อตัตา การตดัลด ละ เลิก สิ� งที�เป็นพิษเป็นภัย 
ด้วยใจที� เ ป็นสุข  ทําให้ป รับพฤติกรรมไ ด ้ 
ส่งผลใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.41 0.78 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

44 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื� องกรรมและวิบาก 
ช่วยทาํให้ไดเ้ขา้ใจเรื�องกรรมและวิบาก ชดัเจน
มากขึ น ช่วยให้เข้าใจและยอมรับถึงผลของ
กรรม (วิบาก) ว่าสิ�งที�เกิดขึ น คือสิ�งที�เราทาํมา 
ทาํให้ลดความทุกข์ ความกงัวลต่าง ๆ สามารถ
คลายใจได ้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.51 0.74 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

45 การใช้นํ าปัสสาวะดูแลสุขภาพ (ถือเป็นการ
ปฏิบัติธ รรมข้อหนึ� ง )  มี ส่วนทําให้อากา ร
เจบ็ป่วยทุเลาได ้

4.24 0.99 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างมาก 

46 การมีกาํลงัใจที�ดี จิตใจที�เขม้แข็งและมั�นคง ช่วย
ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลาได ้

4.60 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

47 การละบาป ไม่ทาํชั�ว ทาํแต่ความดี ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา และสุขภาพแขง็แรง 

4.55 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

  



512 

 

ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
48 การบาํเพญ็บุญ (ชาํระกิเลสตน) กุศล (ทาํความดี

ช่วยเหลือผูอื้�น) ทาํให้อาการเจบ็ป่วยทุเลาได ้
4.50 0.72 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
49 การไดร่้วมลงฐานงาน ช่วยเหลืองานต่าง ๆ เช่น 

การทาํนํ าสมุนไพรปรับสมดุล กสิกรรม ปุ๋ยและ
ขยะ ศาลาและภาชนะ ห้องนํ าและลานซักลา้ง  
เป็นตน้ รวมทั งไดเ้รียนรู้กิจกรรมต่าง ๆ ในค่าย  
ทาํให้มีความสุข ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยทุเลา 
รู้สึกสดชื�น ร่างกายแขง็แรงขึ น  

4.39 0.74 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

 50 การคบมิตรดีสหายดี ไดร่้วมทาํคุณงามความดี 
ทาํให้มีสุขภาพกายที�แข็งแรง จิตใจที�อิ�มเอิบ 
เบิกบานแจ่มใส มีความผาสุก ทําให้อาการ 
ไม่สบายเสามารถทุเลาไดเ้ร็ว  

4.51 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

51 การสร้างสังคมสิ� งแวดล้อมให้ดี ช่วยทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

4.43 0.71 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

52 กรรม (การกระทาํ) ที�ไม่ดี จะสั�งสมเป็นวิบาก 
(พลังสร้างผลอันเกิดจากการกระทํา) ที�ไม่ดี  
จะรอส่งผลใหเ้กิดความเจบ็ป่วย 

4.51 0.74 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

53 การเข้าใจเรื� องกรรม (การกระทาํ) และวิบาก 
(พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการกระทาํ) อย่างแจ่ม
แจง้ ทาํให้หยุดชั�ว ทาํแต่สิ�งที�ดี ไม่เครียด  ทาํให้
มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและผาสุก อาการ
เจบ็ป่วยทุเลาไดดี้ 

4.58 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

54 การรู้เพียรรู้พกั (เมื�อเหนื�อยก็พกั และเมื�อไดพ้กั
แล้วหายเหนื�อย ก็ให้ทําต่อ) จะทําให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

4.50 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

55 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์
วถีิพุทธ ทาํใหห้ยดุยาได ้

4.40 0.79 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ) 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
56 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์

วถีิพุทธ ทาํใหล้ดยาได ้
4.49 0.75 เห็นดว้ยมาก และเห็น

ต่างปานกลาง 
57 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์

วถีิพุทธ ใชแ้ลว้เบาตวัสบายดี จะเอาไปทาํต่อ 
4.61 0.63 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
58 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย์

วถีิพุทธ ทาํใหส้บาย โปร่ง โล่ง 
4.62 0.61 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
59 ความชดัเจนเรื�องกรรม ทาํให้มีกาํลงัใจ ในการ

ลดละเลิกสิ�งที�ไม่ดี พากเพียรทาํสิ�งที�ดี ส่งผลให้
รู้สึกเบากาย มีกาํลงั  

4.57 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

60 ชอบใจที�หมอเขียวทําเป็นตัวอย่างและสอน
ใหใัชชี้วติที�เรียบง่าย พอเพียง  

4.76 0.54 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

61 การแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ไดดู้แลตนเอง หรือพึ�ง
ตนในดา้นสุขภาพ ที�แต่ละคนตอ้งทาํเอาเอง จะ
ทาํให้มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและเป็นสุข
ที�สุด   

4.71 0.56 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

 62 การแพทยว์ิถีพุทธใช้สิ� งที�ประหยดั เรียบง่าย 
ใกล้ตัว ที� มีผลในการลดปัญหาสุขภาพ และ
สร้างความแขง็แรงได ้

4.74 0.56 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

63 การใชแ้นวทางการรักษาแบบแพทยว์ิถีพุทธ ทาํ
ให้ประหยัดค่าใช้ จ่ายในการรักษาโรค ลด
ค่าใชจ่้ายของวิธีการรักษาแบบแผนปัจจุบนัที�ใช้
อยู่ และยงัช่วยลดค่าใช้จ่ายในการดํารงชีวิต
ประจาํวนั ทาํใหมี้ความผาสุกมากขึ น 

4.73 0.54 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

64 การไดฟั้งการบรรยายถึงตน้เหตุการเกิดการหาย
ของโรค ทาํใหเ้กิดความมั�นใจวา่ การใชแ้นวทาง
แพทยว์ิถีพุทธ จะทาํให้โรคทุกโรค หรือ อาการ
เจบ็ป่วยทุกอาการ  มีโอกาสลดลงหรือหายได ้

4.59 0.63 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ) 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
65 ท่านเห็นดว้ย วา่โรคที�ท่านเป็นเกิดจากพฤติกรรมที�

ไม่ดีของท่าน 
4.57 0.71 เห็นดว้ยมากที�สุด และ

เห็นต่างปานกลาง 
 66 ท่านเชื�อว่าการแกปั้ญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ หรือ

การรักษาโรคที�ต้นเหตุของการเกิดของโรค  
จะทาํใหรั้กษาไดทุ้กโรคทุกอาการ หรือโรคทุกโรค
ทุกอาการ สามารถรักษาให้หายได้ จากการ
ปรับแกไ้ขที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย 

4.58 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

67 การไดข้อ้มูล เรียนรู้ และเขา้ใจวธีิการปฏิบติัยา 9 
เม็ด ที�ไดรั้บการแนะนาํที�ถูกตอ้งในค่าย พร้อม
กบัการได้ปฏิบติัจริงด้วยตนเอง เห็นผลได้จริง
จากการปฏิบติั มีผลทาํให้สามารถนาํไปปฏิบติั
ต่อเนื�องได ้

4.58 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

68 การปฎิบติัตวัตามเทคนิค 9  ขอ้ ไดต่้อเนื�อง ทาํ
ให้อาการเจ็บป่วยทุเลาหรือหายได้ ส่งผลให้
สุขภาพดีไดจ้ริง 

4.63 0.61 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

69 การนาํความรู้แพทยว์ถีิพุทธ (เทคนิค 9  ขอ้) ไป
ช่วยเหลือผูอื้�น ทาํใหต้นเองมีความสุข มีกาํลงั
หรือพลงัเตม็ สุขภาพกายใจแขง็แรงและ 
เบิกบาน 

4.57 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

70 การได้ฟังกรณีตัวอย่างหรือเคสแลกเปลี�ยน
ประสบการณ์ และการได้พูดคุยกับจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธและผูเ้ขา้อบรมที�มีประสบการณ์ 
ที�นาํเทคนิค 9 ขอ้ ไปทาํแลว้สุขภาพดีขึ น ทุเลา
หรือหายจากโรค ทาํให้มีความมั�นใจและมีความ
ศรัทธาในแนวทางนี  วา่น่าจะเป็นวธีิที�มีส่วนช่วย
ทาํใหทุ้เลาหรือหายโรคได ้

4.73 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ) 

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
71 ท่านเชื�อวา่ การไดช่้วยเหลือผูอื้�น จะทาํให้ไดบุ้ญ

กุศล ทาํให้ร่างกายแข็งแรงและไดรั้บประโยชน์
สุขต่าง ๆ ทั งในชาตินี และชาติอื�น ๆ สืบไป 

4.59 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

72 การไดฟั้งเพลงแพทยว์ิถีพุทธ เช่น เพลง “แรงใจ
เพื�อมวลชน” และ “รวมพลคนดี” แลว้รู้สึกมี
ความสุขมีพลงัใจ 

4.57 0.77 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

73 การทาํกิจกรรมเสริม เช่น การเดินจาริก ทาํให้มี
พลงั มีความสุขทั งกายและใจ ทาํให้โรคหรือ
อาการเจบ็ป่วยทุเลาและหายไดเ้ร็ว 

4.58 0.83 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

 74 การใช้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทาง
แพทย์วิถีพุทธ แมผู้ป่้วยจะต้องเสียชีวิต ก็จะ
เสียชีวติจากไปดว้ยความสงบ 

4.58 0.82 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

75 ท่านเห็นดว้ยวา่ การปฏิบติัตามแนวทางหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ เป็นแนวทางที�น่าทึ�งน่าอศัจรรย์
ใจ ที�สามารถรักษาทุกโรคหรืออาการเจ็บป่วย
ใหทุ้เลาหรือหายได ้

4.63 0.72 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

76 การศรัทธาหรือเชื� อมั�นในคําสอนและหรือ
คาํแนะนาํของหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�นาํไป
ปฏิบติัและเห็นผลไดจ้ริง ทาํให้นาํไปปฏิบติัต่อ
ไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมั�นคง 

4.57 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

77 การไดม้าร่วมกิจกรรมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ิถีพุทธ
หรือมาเขา้ค่ายซํ า ๆ อย่างต่อเนื�อง ทาํให้มีพลงั
กายพลงัใจ และนาํพลงันั นกลบัไปปฏิบติัตน
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ การทาํคุณความดี 
หรือช่วยเหลือแบ่งปัน เกื อกูลผู ้อื�นได้อย่าง
ต่อเนื�อง 

4.58 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
78 การปลูกพืชผกัสมุนไพรไร้สารพิษ ทานเองที�

บ้าน ช่วยลดปัญหาอาการเจ็บป่วยได้ ทําให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลาและหายได ้ส่งผลต่อสุขภาพ
กายที�แขง็แรงและใจที�เป็นสุขได ้ 

4.65 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

79 ท่านเห็นดว้ยวา่ การลดกิเลส คือ การรักษาโรค 
ดงัคาํคมที�วา่ “ลดกิเลส รักษาโรค” 

4.60 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

80 การได้เรียนรู้หลักการแพทย์วิถีพุทธ ทําให้
ผูเ้รียนรู้มีสัมมาอาชีพหรืออาชีพที�สุจริตและ
บริสุทธิg ได ้

4.55 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

81 การได้มาเสียสละและแบ่งปัน ได้ให้และ
ช่วยเหลือผูอื้�น อย่างไม่คิดเอาอะไรตอบแทน  
จะทาํให้สามารถช่วยเหลือผูอื้�นได้สูงสุด และ 
จะเป็นกุศลสูงสุด ที�จะทาํให้มีสุขภาพกายที�
แข็งแรงและสุขภาพใจที�เบิกบานแจ่มใสสูงสุด
เช่นกนั 

4.62 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

82 ท่านเห็นด้วยว่า  ถ้าได้มาที�  “สวนป่านาบุญ 
1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง มีความสุข อาการ 
ไม่สบายทุเลา หรือหายได้เร็ว และถือเป็นการ
เติมพลงักายใจ 

4.44 0.79 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

83 ท่านเห็นด้วยว่า  ถ้าได้มาที�  “สวนป่านาบุญ 
1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง มีความสุข เป็นการ
เติมพลงักายใจไดอ้ยา่งรวดเร็ววธีิหนึ�ง 

4.42 0.77 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

84 การไดม้าเรียนรู้ที�สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5 ทาํให้
ท่านไดพ้บสิ�งที�คน้หามาทั งชีวิต ที�จะทาํให้ท่าน
มีความสุข  

4.38 0.82 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 



517 

 

ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
85 ท่านเคยเจ็บป่วยมาก่อน หรือมีความทุกข ์

ทรมาน พอหายแล้วก็อยากตอบแทนคุณ และ
หรือช่วยเหลือผูอื้�นใหพ้น้จากความทุกข ์ทรมาน 
เหมือนกบัที�ตนเคยไดรั้บมาก่อน 

4.38 0.85 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

86 ท่านเคยมีความเจ็บป่วย ทุกขท์รมาน แลว้ไดรั้บ
การช่วยเหลือมาก่อน พอหายแล้ว  ก็อยาก 
ตอบแทนคุณ และหรือช่วยเหลือผู ้อื�นให้พ้น 
จากความทุกข ์ทรมาน โดยอยากมาเสียสละเป็น
จิตอาสาทาํงานร่วมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ 

4.33 0.88 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างปานกลาง 

87 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลักการแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ท่านได้รู้จกั
คุณค่าของการเสียสละแบ่งปัน ได้ให้และ
ช่วยเหลือผูอื้�น 

4.58 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

88 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ท่านอยากช่วยให้คน
หายโรค ดว้ยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย เป็นหมอ
ดูแลตวัเองได ้

4.61 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

89 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลักการแพทยว์ิถีพุทธ ท่านอยากมีมิตรดี
สหายดีหรืออยากอยู่ในกลุ่มมิตรดีสหายดีสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ดี อยา่งหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ 

4.59 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

90 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลักการแพทย์วิ ถีพุทธ ท่านอยากทาน
อาหารไร้สารพิษไดอ้ยา่งต่อเนื�อง เพราะมีผลต่อ
สุขภาพกายที�แขง็แรงและใจที�เป็นสุข 

4.57 0.68 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 

91 การใชแ้พทยว์ิถีพุทธ ช่วยทาํให้ลดกิเลส  ออก
จาก สิ� ง ที� เ ป็นพิษ เ ป็ นภัย  ตัด สิ� ง ที� ติดยึดไ ด ้
สามารถลดละเลิกสิ� งที� ติดยึดได้ อย่างมั�นใจ    
สุขใจ 

4.56 0.65 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

92 ท่านเห็นดว้ยวา่ ท่านอยากมีความสุข  4.69 0.63 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

93 ท่านเห็นด้วยว่า ท่านอยากมาฟังธรรมคุณหมอ
เขียว คุณหมอเขียวสามารถบรรยายธรรมที�
ละเอียดและเข้าใจได้ง่าย อย่างที�ไม่ เคยฟัง 
มาก่อน 

4.61 0.62 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

 94 ท่านมีความเชื�อวา่ “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตัว
คุณเอง” เป็นไปไดจ้ริง และไดใ้ช้คาํคมนี กบัตวั
ท่านเอง พร้อมนําไปแนะนําหรือใช้ช่วยเหลือ
ผูอื้�นดว้ย 

4.71 0.58 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างนอ้ย 

95 ท่านมีความเชื�อว่า “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” 
เป็นไปได้จริง และได้ใช้คาํคมนี กบัตวัท่านเอง 
พร้อมนาํไปแนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

4.57 0.67 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

96 ท่านมีความเชื�อวา่ “สิ�งที�ได้เราได้รับ คือ สิ�งที�เรา

เคยทํามา ไม่มีสิ�งใดที�เราได้รับ โดยเราไม่ทํามา” 
และได้ใช้คาํคมนี กับตัวท่านเอง พร้อมนําไป
แนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

4.61 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

97 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่ว่า ความสุขนั นสามารถทาํ
ไดด้ว้ยการพึ�งตน ตามคาํคมที�วา่ “ทาํความผาสุก

ที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” 

4.65 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 

98 ท่านเห็นด้วยหรือไม่ว่า ความสุขที�แท้จริงนั น
สามารถทาํได้ด้วยการตามเห็นความจริงตาม
ความเป็นจริง ถึงความหลงในสุขลวงหรือสุข
เทจ็ ตามคาํคมที�วา่ “สุขลวง ทุกข์จริง” 

4.59 0.66 เห็นดว้ยมากที�สุด และ
เห็นต่างปานกลาง 
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ตารางที� 16 (ต่อ)  

ที� ขอ้คาํถาม  Mean S.D. ความหมาย 
99 ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า  อ า ห า ร ป รั บ ส ม ดุ ล  ที� จ ัด ใ ห้

รับประทานในค่ายสุขภาพทั ง 5 วนันั น ใน 
วนัแรกของค่ายนั น มีรสจืด ไม่อร่อย ทาํให้ทาน
ไดย้าก ทานไดน้อ้ย หรือทานไม่ค่อยได ้

3.35 1.42 เห็นดว้ยปานกลาง 
และเห็นต่างมากที�สุด 

100 ท่ า น รู้ สึ ก ว่ า  อ า ห า ร ป รั บ ส ม ดุ ล  ที� จ ัด ใ ห้
รับประทานในค่ายสุขภาพทั ง 5 วนันั น ในวนัที�
ห้าหรือวนัสุดทา้ยของค่ายนั น มีรสจืดแต่อร่อย
ขึ น สามารถทานไดง่้ายขึ น ทานไดม้ากขึ น  

4.34 0.89 เห็นดว้ยมาก และเห็น
ต่างปานกลาง 

 
จากตารางที�  16 พบว่า ความคิดเห็นเรื� อง “สุขภาวะของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธ” มี

ความเห็นในระดบัมากจนถึงมากที�สุดในเกือบจะทุกขอ้ของคาํถาม จากที�ค่าเฉลี�ย (Mean) อยู่ใน
ระดบัมากจนถึงมากที�สุด โดยค่าเฉลี�ย (Mean) อยูร่ะหวา่ง 3.54-4.76 และมีความแตกต่างของความ
คิดเห็นในระดบัปานกลางถึงมากที�สุด กล่าวคือส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (Standard Diviation, S.D.) 
อยูใ่นระดบัปานกลางถึงมากที�สุด โดยค่าของส่วนเบี�ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) อยูร่ะหวา่ง 0.61-1.51   

 

องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ  
ผูว้จิยันาํขอ้มูลจากการตอบแบบสอบถามความคิดเห็นเรื�อง “สุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทย ์

วิถีพุทธ” มาวิเคราะห์องค์ประกอบด้วยโปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ใช้วิธีการสกัด
องค์ประกอบขั นตน้ (Extraction of the initial factors) ดว้ยวิธีการวิเคราะห์องคป์ระกอบหลกั 
(Principal  Component  Analysis) หรือ  PCA ซึ� งเป็นการนาํรายละเอียดของตวัแปร (กระทงคาํถาม) 
ที�มีจาํนวนตวัแปร (กระทงคาํถาม) มาก ๆ มาไวใ้นองคป์ระกอบ (Component) ที�สอดคลอ้งกนั และ
การหมุนแกนองค์ประกอบที�ยงัคงทาํให้องคป์ระกอบยงัคงตั งฉากกนั     หรือองค์ประกอบต่าง ๆ 
ยงัคงเป็นอิสระกนั (Orthogonal Rotation)  ทาํให้จาํนวนตวัแปร (กระทงคาํถาม) ที�นอ้ยที�สุด มีค่า
นํ าหนักองค์ประกอบ (Factor loading) มากในแต่ละองค์ประกอบโดยวิธีวาริแมกซ์ (Varimax 
Rotation) เพื�อกาํหนดจาํนวนองค์ประกอบ (Component) โดยพิจารณาค่าไอเกนรวม (Total 
Eigenvalues) มีค่ามากกวา่ หรือเท่ากบั 1 และค่านํ าหนกัองคป์ระกอบมีค่า 0.50  ขึ นไป (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ. 2557) 



520 

 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบการใช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ได้จาํนวนองค์ประกอบ 
(Component) 11 องคป์ระกอบ (Components) มีค่าความแปรปรวนสะสม (Cumulative %) ร้อยละ 
69.58 ของความแปรปรวนทั งหมด โดยไดแ้สดงค่าไอเกนรวม ค่าร้อยละของความแปรปรวน และ
ค่าร้อยละของความแปรปรวนสะสม ไดด้งัตารางที� 17 ดงันี  
 
ตารางที� 17  ผลการหมุนแกนสกดัองคป์ระกอบ 
 

องค์ประกอบ 

(Component) 

ค่าไอเกนรวม 

(Total  Eigenvalues) 

ค่าร้อยละของความ

แปรปรวน 

(% of Variance) 

ค่าร้อยละของความ

แปรปรวนสะสม 

(Cumulative %) 

1 23.21 27.30 27.30 
2 10.27 12.08 39.39 
3 5.87 6.90 46.29 
4 2.86 3.37 49.65 
5 2.58 3.04 52.69 
6 2.58 3.03 55.72 
7 2.30 2.70 58.42 
8 2.08 2.45 60.87 
9 1.68 1.97 62.84 

10 1.41 1.65 66.41 
11 1.31 1.54 69.58 

 

จากตารางที� 17 พบวา่องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ 
เรียงลาํดบัตามตวัแปรองคป์ระกอบที�มีค่าไอเกนมากกวา่ 1 จากมากไปหานอ้ย มีค่าความแปรปรวน
สะสมทั ง 11 องคป์ระกอบ เท่ากบัร้อยละ 69.58 ของความแปรปรวนทั งหมด เรียงลาํดบัองคป์ระกอบ
ตามค่าไอเกน ไดคื้อ องคป์ระกอบที� 1 ถึง องคป์ระกอบที� 11  

1. ผลการหมุนแกนภายหลงัสกดัองคป์ระกอบ (Factor Rotations) เพื�อดาํเนินการแยก
ขอ้กระทงที�อาจอยู่ในหลายองค์ประกอบให้แยกชดัเจนยิ�งขึ น ทาํให้เพื�อง่ายต่อการให้ความหมาย
และกาํหนดชื�อองคป์ระกอบ โดยใชว้ิธีการหมุนแบบตั งฉาก (Orthogonal Rotation) วิธีแวริแมกซ์ 
(Varimax) ผูว้ิจยัพิจารณาค่านํ าหนักองค์ประกอบที�มีค่า 0.50 ขึ นไป แล้วนําผลมากําหนดเป็น
องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ 11 องคป์ระกอบ มีจาํนวนทั งสิ น 85 ขอ้กระทง ดงันี   
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องคป์ระกอบที� 1 ประกอบดว้ย 44 ขอ้กระทง คือ 67, 76,  68, 77, 64, 57, 63, 69, 62, 94, 
61, 79, 97, 58, 91, 81, 70, 89, 66, 78, 90, 71, 87, 96, 75, 60, 80, 59, 95, 93,  88, 65, 98, 53, 47, 56, 
74, 46, 52, 55, 48, 50, 54 และ 51 

องคป์ระกอบที� 2 ประกอบดว้ย 13 ขอ้กระทง คือ 30, 24, 29, 28, 31, 26, 23, 32, 21, 22, 
33, 20, 19 และ 19 

องคป์ระกอบที� 3 ประกอบดว้ย 6 ขอ้กระทง คือ 43, 40, 41, 42, 39, และ 44  
องคป์ระกอบที� 4 ประกอบดว้ย 4 ขอ้กระทง คือ 13, 14, 12 และ 15 
องคป์ระกอบที� 5 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 82, 83 และ 84 
องคป์ระกอบที� 6 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 4, 2, 3 และ 6 
องคป์ระกอบที� 7 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 36, 37 และ 34 
องคป์ระกอบที� 8 ประกอบดว้ย 3 ขอ้กระทง คือ 8, 7, และ 10 
องคป์ระกอบที� 9 ประกอบดว้ย 2 ขอ้กระทง คือ 86 และ 85 
องคป์ระกอบที� 10 ประกอบดว้ย 1 ขอ้กระทง คือ 92 
องคป์ระกอบที� 11 ประกอบดว้ย 2 ขอ้กระทง คือ 99 และ 35 
2. การตั งชื�อองค์ประกอบ ผูว้ิจยัพิจารณาความสอดคล้องของเนื อหาทุกข้อกระทง

คาํถามที�มีอยู่ในองค์ประกอบนั น ๆ แล้วตั งชื�อองค์ประกอบที�เกี�ยวขอ้งกบัการพฒันาการแพทย ์    
วถีิพุทธ 

องคป์ระกอบที� 1 ชื�อ การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา
ที�ตน้เหตุ ใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั ทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้าง
ศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการ
เป็นจิตอาสา 

องคป์ระกอบที� 2 หลกัปฏิบติัหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา  

องค์ประกอบที� 3 ชื�อ การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 
บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ 

องคป์ระกอบที� 4 ชื�อ แพทยว์ถีิธรรม เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ  
องคป์ระกอบที� 5 ชื�อ สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก 
องค์ประกอบที� 6 ชื�อ การสื� อสารผ่านออนไลน์และสิ� งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีธรรม คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  
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องคป์ระกอบที� 7 ชื�อ อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการ
เจบ็ป่วย 

องคป์ระกอบที� 8 ชื�อ หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้
ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น 

องคป์ระกอบที� 9 ชื�อ คุณธรรมความกตญั}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละและเกื อกลูมนุษยชาติ  

องคป์ระกอบที� 10 ชื�อ ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ 
องคป์ระกอบที� 11 ชื�อ อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใชป้ระโยชน์ตั งแต่ระยะ

เริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความ
เจบ็ป่วย 

ซึ� งแต่ละองคป์ระกอบมีรายละเอียดขอ้กระทง และนํ าหนกัองคป์ระกอบตามตารางที� 18 
ถึงตารางที� 28 ดงันี  
 
ตารางที� 18 องคป์ระกอบที� 1 การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหา

ที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั ทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั 
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลงัแห่งการ
เสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

67 การไดข้อ้มูล เรียนรู้ และเขา้ใจวิธีการปฏิบติัยา 9 เม็ด ที�ไดรั้บการแนะนาํ
ที�ถูกตอ้งในค่าย พร้อมกบัการไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เห็นผลไดจ้ริงจาก
การปฏิบติั มีผลทาํใหส้ามารถนาํไปปฏิบติัต่อเนื�องได ้

0.753 

76 การศรัทธาหรือเชื�อมั�นในคาํสอนและหรือคาํแนะนาํของหลกัการแพทย์
วิถีพุทธ ที�นาํไปปฏิบติัและเห็นผลไดจ้ริง ทาํให้นาํไปปฏิบติัต่อไดอ้ยา่ง
ต่อเนื�องและมั�นคง 

0.747 

68 การปฎิบติัตวัตามเทคนิค 9  ขอ้ ไดต่้อเนื�อง ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาหรือ
หายได ้ส่งผลใหสุ้ขภาพดีไดจ้ริง 

0.745 

77 การไดม้าร่วมกิจกรรมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ิถีพุทธหรือมาเขา้ค่ายซํ า ๆ อยา่ง
ต่อเนื�อง ทาํให้มีพลงักายพลงัใจ และนาํพลงันั นกลบัไปปฏิบติัตนตาม
หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ การทาํคุณความดี หรือช่วยเหลือแบ่งปัน เกื อกูล
ผูอื้�นไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

0.738 
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64 การไดฟั้งการบรรยายถึงตน้เหตุการเกิดการหายของโรค ทาํให้เกิดความ
มั�นใจว่า การใชแ้นวทางแพทยว์ิถีพุทธ จะทาํให้โรคทุกโรค หรือ อาการ
เจบ็ป่วยทุกอาการ  มีโอกาสลดลงหรือหายได ้

0.733 

 57 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ใช้แลว้เบาตวั
สบายดี จะเอาไปทาํต่อ 

0.733 

63 การใชแ้นวทางการรักษาแบบแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ประหยดัค่าใชจ่้ายใน
การรักษาโรค ลดค่าใชจ่้ายของวิธีการรักษาแบบแผนปัจจุบนัที�ใชอ้ยู ่และ
ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวติประจาํวนั ทาํใหมี้ความผาสุกมากขึ น 

0.732 

69 การนาํความรู้แพทยว์ิถีพุทธ (เทคนิค 9  ขอ้) ไปช่วยเหลือผูอื้�น ทาํให้
ตนเองมีความสุข มีกาํลงัหรือพลงัเตม็ สุขภาพกายใจแขง็แรงและเบิกบาน 

0.728 

62 การแพทยว์ิถีพุทธใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกล้ตวั ที�มีผลในการลด
ปัญหาสุขภาพ และสร้างความแขง็แรงได ้

0.724 

94 ท่านมีความเชื�อว่า “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง” เป็นไปไดจ้ริง 
และไดใ้ชค้าํคมนี กบัตวัท่านเอง พร้อมนาํไปแนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�น
ดว้ย 

0.719 

61 การแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ไดดู้แลตนเอง หรือพึ�งตนในดา้นสุขภาพ ที�แต่ละ
คนตอ้งทาํเอาเอง จะทาํใหมี้สุขภาพกายและใจที�แขง็แรงและเป็นสุขที�สุด   

0.719 

79 ท่านเห็นดว้ยว่า การลดกิเลส คือ การรักษาโรค ดงัคาํคมที�ว่า “ลดกิเลส 
รักษาโรค” 

0.703 

97 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ ความสุขนั นสามารถทาํไดด้ว้ยการพึ�งตน ตามคาํ
คมที�วา่ “ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” 

0.701 

58 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหส้บาย โปร่ง 
โล่ง 

0.697 

91 การใช้แพทยว์ิถีพุทธ ช่วยทาํให้ลดกิเลส ออกจากสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั  
ตดัสิ�งที�ติดยดึได ้สามารถลดละเลิกสิ�งที�ติดยดึได ้อยา่งมั�นใจสุขใจ 

0.696 
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 81 การไดม้าเสียสละและแบ่งปัน ไดใ้ห้และช่วยเหลือผูอื้�น อยา่งไม่คิดเอาอะไร
ตอบแทน จะทาํใหส้ามารถช่วยเหลือผูอื้�นไดสู้งสุด และจะเป็นกุศลสูงสุด 
ที�จะทาํให้มีสุขภาพกายที�แข็งแรงและสุขภาพใจที�เบิกบานแจ่มใสสูงสุด
เช่นกนั 

0.69 

70 การได้ฟังกรณีตวัอย่างหรือเคสแลกเปลี�ยนประสบการณ์ และการได้
พูดคุยกบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและผูเ้ขา้อบรมที�มีประสบการณ์ ที�นาํ
เทคนิค 9 ขอ้ ไปทาํแลว้สุขภาพดีขึ น ทุเลาหรือหายจากโรค ทาํให้มีความ
มั�นใจและมีความศรัทธาในแนวทางนี  ว่าน่าจะเป็นวิธีที�มีส่วนช่วยทาํให้
ทุเลาหรือหายโรคได ้

0.686 

89 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ท่านอยากมีมิตรดีสหายดีหรืออยากอยู่ในกลุ่มมิตรดีสหายดีสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ดี อยา่งหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ 

0.684 

66 ท่านเชื�อวา่การแกปั้ญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ หรือการรักษาโรคที�ตน้เหตุของ
การเกิดของโรค จะทาํให้รักษาไดทุ้กโรคทุกอาการ หรือ โรคทุกโรคทุก
อาการ สามารถรักษาให้หายได ้ จากการปรับแกไ้ขที�ตน้เหตุของโรคหรือ
อาการไม่สบาย 

0.683 

78 การปลูกพืชผกัสมุนไพรไร้สารพิษ ทานเองที�บา้น ช่วยลดปัญหาอาการ
เจ็บป่วยได ้ ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาและหายไดส่้งผลต่อสุขภาพกายที�
แขง็แรงและใจที�เป็นสุขได ้ 

0.682 

90 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ท่านอยากทานอาหารไร้สารพิษไดอ้ย่างต่อเนื�อง เพราะมีผลต่อสุขภาพ
กายที�แขง็แรงและใจที�เป็นสุข 

0.675 

71 ท่านเชื�อว่า การได้ช่วยเหลือผูอื้�น จะทาํให้ได้บุญกุศล ทาํให้ร่างกาย
แขง็แรงและไดรั้บประโยชน์สุขต่าง ๆ ทั งในชาตินี และชาติอื�น ๆ สืบไป 

0.665 

87 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ทาํใหท้่านไดรู้้จกัคุณค่าของการเสียสละแบ่งปัน ไดใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอื้�น 

0.663 
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96 ท่านมีความเชื�อวา่ “สิ�งที�ได้เราได้รับ คือ สิ�งที�เราเคยทํามา ไม่มีสิ�งใดที�เรา

ได้รับ โดยเราไม่ทํามา” และไดใ้ช้คาํคมนี กบัตวัท่านเอง พร้อมนาํไป
แนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

0.662 

75 ท่านเห็นด้วยว่า การปฏิบติัตามแนวทางหลักการแพทยว์ิถีพุทธ เป็น
แนวทางที�น่าทึ�งน่าอศัจรรยใ์จ ที�สามารถรักษาทุกโรคหรืออาการเจ็บป่วย
ใหทุ้เลาหรือหายได ้

0.662 

60 ชอบใจที�หมอเขียวทาํเป็นตวัอยา่งและสอนใหใัชชี้วติที�เรียบง่าย พอเพียง  0.654 
80 การได้เรียนรู้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ผูเ้รียนรู้มีสัมมาอาชีพหรือ

อาชีพที�สุจริตและบริสุทธิg ได ้
0.65 

59 ความชัดเจนเรื� องกรรม ทาํให้มีกําลังใจ ในการลดละเลิกสิ� งที�ไม่ดี 
พากเพียรทาํสิ�งที�ดี ส่งผลใหรู้้สึกเบากาย มีกาํลงั  

0.65 

95 ท่านมีความเชื�อวา่ “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” เป็นไปไดจ้ริง และไดใ้ชค้าํ
คมนี กบัตวัท่านเอง พร้อมนาํไปแนะนาํหรือใชช่้วยเหลือผูอื้�นดว้ย 

0.648 

93 ท่านเห็นดว้ยวา่ ท่านอยากมาฟังธรรมคุณหมอเขียว คุณหมอเขียวสามารถ
บรรยายธรรมที�ละเอียดและเขา้ใจไดง่้าย อยา่งที�ไม่เคยฟังมาก่อน 

0.629 

88 เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
ท่านอยากช่วยให้คนหายโรค ดว้ยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย เป็นหมอดูแล
ตวัเองได ้

0.616 

65 ท่านเห็นดว้ย วา่โรคที�ท่านเป็นเกิดจากพฤติกรรมที�ไม่ดีของท่าน 0.606 
98 ท่านเห็นดว้ยหรือไม่วา่ ความสุขที�แทจ้ริงนั นสามารถทาํไดด้ว้ยการตาม

เห็นความจริงตามความเป็นจริง ถึงความหลงในสุขลวงหรือสุขเท็จ ตามคาํ
คมที�วา่ “สุขลวง ทุกข์จริง” 

0.605 

53 การเขา้ใจเรื�องกรรม (การกระทาํ) และวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการ
กระทาํ) อย่างแจ่มแจง้ ทาํให้หยุดชั�ว ทาํแต่สิ�งที�ดี ไม่เครียด  ทาํให้มี
สุขภาพกายและใจที�แขง็แรงและผาสุก อาการเจบ็ป่วยทุเลาไดดี้ 

0.601 

47 การละบาป ไม่ทาํชั�ว ทาํแต่ความดี ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา และสุขภาพ
แขง็แรง 

0.595 
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56 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหล้ดยาได ้ 0.593 
 74 การใช้วิธีการดูแลรักษาสุขภาพตามแนวทางแพทย์วิถีพุทธ แม้ผูป่้วย

จะตอ้งเสียชีวติ ก็จะเสียชีวติจากไปดว้ยความสงบ 
0.569 

46 การมีกาํลงัใจที�ดี จิตใจที�เขม้แขง็และมั�นคง ช่วยทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาได ้ 0.564 
52 กรรม (การกระทาํ) ที�ไม่ดี จะสั�งสมเป็นวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจาก

การกระทาํ) ที�ไม่ดี จะรอส่งผลใหเ้กิดความเจบ็ป่วย 
0.562 

55 การปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ทาํใหห้ยดุยาได ้ 0.555 
48 การบาํเพ็ญบุญ (ชาํระกิเลสตน) กุศล (ทาํความดีช่วยเหลือผูอื้�น) ทาํให้

อาการเจบ็ป่วยทุเลาได ้
0.549 

50 การคบมิตรดีสหายดี ไดร่้วมทาํคุณงามความดี ทาํใหมี้สุขภาพกายที�
แขง็แรง จิตใจที�อิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส มีความผาสุก ทาํใหอ้าการ 
ไม่สบาย สามารถทุเลาไดเ้ร็ว  

0.544 

54 การรู้เพียรรู้พกั (เมื�อเหนื�อยก็พกั และเมื�อไดพ้กัแลว้หายเหนื�อย ก็ใหท้าํ
ต่อ) จะทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.541 

51 การสร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มใหดี้ ช่วยทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.521 

 
จากตารางที� 18 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกั เช่น การไดข้อ้มูล เรียนรู้ และเขา้ใจวิธีการ
ปฏิบติัยา 9 เม็ด ที�ไดรั้บการแนะนาํที�ถูกตอ้งในค่าย พร้อมกบัการไดป้ฏิบติัจริงดว้ยตนเอง เห็น
ผลไดจ้ริงจากการปฏิบติั มีผลทาํให้สามารถนาํไปปฏิบติัต่อเนื�องได,้ การศรัทธาหรือเชื�อมั�นในคาํ
สอนและหรือคาํแนะนาํของหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�นาํไปปฏิบติัและเห็นผลไดจ้ริง ทาํให้นาํไป
ปฏิบติัต่อไดอ้ยา่งต่อเนื�องและมั�นคง, การแพทยว์ถีิพุทธใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วั ที�มีผลใน
การลดปัญหาสุขภาพ และสร้างความแขง็แรงได,้ การแพทยว์ิถีพุทธทาํให้ไดดู้แลตนเอง หรือพึ�งตน
ในดา้นสุขภาพ ที�แต่ละคนตอ้งทาํเอาเอง จะทาํให้มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและเป็นสุขที�สุด, 
การแกปั้ญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ หรือการรักษาโรคที�ตน้เหตุของการเกิดของโรค จะทาํให้รักษาได ้
ทุกโรคทุกอาการ หรือ โรคทุกโรคทุกอาการ สามารถรักษาให้หายได ้ จากการปรับแกไ้ขที�ตน้เหตุ
ของโรคหรืออาการไม่สบาย, เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทย ์
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วถีิพุทธ ทาํใหท้่านไดรู้้จกัคุณค่าของการเสียสละแบ่งปัน ไดใ้หแ้ละช่วยเหลือผูอื้�น, ชอบใจที�หมอเขียว
ทาํเป็นตวัอยา่งและสอนใหใัชชี้วิตที�เรียบง่าย พอเพียง, เมื�อท่านไดเ้รียนรู้และปฏิบติัตามเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ท่านอยากช่วยให้คนหายโรค ด้วยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย เป็นหมอ 
ดูแลตวัเองได,้ การเขา้ใจเรื�องกรรม (การกระทาํ) และวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการกระทาํ) 
อยา่งแจ่มแจง้ ทาํให้หยุดชั�ว ทาํแต่สิ�งที�ดี ไม่เครียด  ทาํให้มีสุขภาพกายและใจที�แข็งแรงและผาสุก 
อาการเจ็บป่วยทุเลาได้ดี, การคบมิตรดีสหายดี ไดร่้วมทาํคุณงามความดี ทาํให้มีสุขภาพกายที�
แขง็แรง จิตใจที�อิ�มเอิบเบิกบานแจ่มใส มีความผาสุก ทาํใหอ้าการไม่สบายเสามารถทุเลาไดเ้ร็ว, การ
สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มให้ดี ช่วยทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา โดยมีทิศทางของขอ้คาํถามเป็นไปใน
แนวทางที�วา่  การแพทยว์ถีิพุทธ แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ โดยใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั 
ที�แต่ละคนสามารถทาํเองได ้โดยปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ส่งผลทาํให้อาการ
เจ็บป่วยทุเลาหรือหายได้ สุขภาพดีขึ น การหยุดหรือลดยาสามารถทาํได้สัมฤทธิg ผล ประหยดั
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และค่าใชจ่้ายในการดาํรงชีวิตประจาํวนั โดยมีองคป์ระกอบเหตุปัจจยั
จากการไดรั้บความรู้ในเรื�องของกรรม (การกระทาํ) และวบิาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการกระทาํ) 
อย่างแจ่มแจง้ การไดพ้บผูที้�ทาํตวัอย่างที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคม
สิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นแรงจูงใจสําคญัที�ทาํให้เกิดการเริ�มปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และปฏิบติัต่อเนื�องอยา่งรู้เพียรรู้พกั จึงตั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “ การรู้

หรือพุทธะโดยตัวอย่างหรือตัวแบบด้วยกระบวนการแก้ปัญหาที�ต้นเหตุ ใช้สิ�งที�ประหยัด เรียบง่าย 

ใกล้ตัวเป็นหลัก ทําเองได้ เพื�อดํารงชีวิตประจําวัน ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดี 

สังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” 
 

ตารางที� 19  องคป์ระกอบที� 2 หลกัปฏิบติัหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา  

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

30 การอบตวั ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.809 
24 พอก ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.808 
29 ประคบ ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.804 
28 หยอดจมูก ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.802 
31 อาบนํ า ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.795 
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ตารางที� 19  (ต่อ)  
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

26 หยอดหู ดว้ยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.794 
23 แช่มือแช่เทา้ ดว้ยนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.752 
32 การเดินเร็ว ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.682 
21 การไดท้าํกวัซาแลว้ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.679 
22 ทาํการสวนล้างลาํไส้ใหญ่ (ดีท็อกซ์) ด้วยสมุนไพรปรับสมดุล ทาํให้

อาการเจบ็ป่วยทุเลา 
0.630 

33 การกดจุดลมปราณ โยคะกายบริหาร ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.605 
20 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.568 
19 การตั งใจปฏิบติัดูแลตนเองด้วยหลักเทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ            

(ยา 9 เมด็) ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลาไดเ้ร็ว หรือหายไดภ้ายใน 5-7 วนั 
0.551 

   
จากตารางที� 19 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนัก คือ การตั งใจปฏิบติัดูแลตนเองด้วยหลัก
เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลาไดเ้ร็ว หรือหายไดภ้ายใน 5-7 วนั 
จึงตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า “หลักปฏิบัติหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ (ยา 9 เม็ด) ทําให้อาการ

เจ็บป่วยทุเลา” 
 

ตารางที� 20  องค์ประกอบที� 3 การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 
บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

43 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องการลา้งกามและอตัตา การตดัลด ละ เลิก สิ�งที�
เป็นพิษเป็นภยั ด้วยใจที�เป็นสุข ทาํให้ปรับพฤติกรรมได้ ส่งผลให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

0.714 

40 การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องสมดุลร้อนเยน็ที�พระพุทธเจา้ตรัส ทาํให้มั�นใจใน
ปรับสมดุลร้อนเยน็ 

0.689 
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ตารางที� 20  (ต่อ)  

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

41 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว (อย่ากลวัโรค 
อย่ากลวัตาย อย่าเร่งผล อย่ากงัวล) ทาํให้ปฏิบติัที�ใจได้ถูกตอ้ง ส่งผลให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.688 

42 การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องขอ้เสียของพรหมสามหนา้ ทาํให้ปฏิบติัที�ใจได้
ถูกตอ้ง ลดความทุกข ์ความกงัวล ไม่ยดึมั�นถือมั�นวา่สิ�งดีจะตอ้งเกิดอยา่งเดียว
เท่านั น ทาํให้ยอมรับความจริงและมีความสุขได้มากขึ น ส่งผลให้อาการ
เจบ็ป่วยทุเลา 

0.671 

39 การใชธ้รรมะ ดว้ยการฟังธรรม ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 0.666 
44 การใช้ธรรมะ ฟังธรรม เรื�องกรรมและวิบาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจากการ

กระทาํ) ช่วยทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจเรื�องกรรมและวิบาก ชดัเจนมากขึ น ช่วยให้เขา้ใจ
และยอมรับถึงผลของกรรม (วบิาก) วา่สิ�งที�เกิดขึ น คือสิ�งที�เราทาํมา ทาํให้ลด
ความทุกข ์ความกงัวลต่าง ๆ สามารถคลายใจได ้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.593 

   
จากตารางที� 20 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words)  ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก ในทุกขอ้คาํถาม คือ การใช้ธรรมะ ฟัง
ธรรม ในเรื�องต่าง ๆ เหล่านี  คือ เรื�องการลา้งกามและอตัตา การตดัลด ละ เลิก สิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั 
ดว้ยใจที�เป็นสุข ทาํให้ปรับพฤติกรรมได,้ เรื�องสมดุลร้อนเยน็ที�พระพุทธเจา้ตรัส ทาํให้มั�นใจใน
ปรับสมดุลร้อนเยน็, เรื�องเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว (อยา่กลวัโรค อยา่กลวัตาย อยา่เร่งผล อยา่
กงัวล) ทาํให้ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง, การใชธ้รรมะ ฟังธรรม เรื�องขอ้เสียของพรหมสามหนา้ ทาํให้
ปฏิบติัที�ใจไดถู้กตอ้ง ลดความทุกข ์ความกงัวล ไม่ยึดมั�นถือมั�นวา่สิ�งดีจะตอ้งเกิดอยา่งเดียวเท่านั น 
ทาํใหย้อมรับความจริงและมีความสุขไดม้ากขึ น, และเรื�องกรรมและวบิาก (พลงัสร้างผลอนัเกิดจาก
การกระทาํ)  ช่วยทาํใหไ้ดเ้ขา้ใจเรื�องกรรมและวิบาก ชดัเจนมากขึ น ช่วยให้เขา้ใจและยอมรับถึงผล
ของกรรม (วิบาก) วา่สิ�งที�เกิดขึ น คือสิ�งที�เราทาํมา ทาํให้ลดความทุกข ์ความกงัวลต่าง ๆ สามารถ
คลายใจไดส่้งผลให้อาการเจ็บป่วยทุเลา จึงทาํให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า “การใช้ธรรมะตามหลัก

พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการส่งเสริม 

ป้องกนั รักษา และฟืL นฟูสุขภาพ” 
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ตารางที� 21  องคป์ระกอบที� 4 แพทยว์ถีิพุทธ เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

13 ท่านหมดทางเลือกในการรักษาแลว้ หมอให้กลบัไปนอนรอที�บา้น จึงตอ้งหา
วธีิอื�น 

0.823 
 

14 มีผูแ้นะนาํวา่ ถา้มาเขา้ค่ายสุขภาพแลว้จะหาย หรือถา้อยากหายให้ไปเขา้ค่าย
หมอเขียว (ค่ายแพทยว์ถีิพุทธ) 

0.740 

12 ท่านมาเขา้ค่ายสุขภาพ เพราะทุกขท์รมานมากแลว้ อยากหาย วธีิการที�รักษาใน
แผนปัจจุบนั ไม่ไดผ้ล จึงหาทางเลือกอื�น 

0.713 

15 มาเขา้ค่าย เพราะอยากเห็นอยากเจอ หมอเขียว หมอเขียวเป็นที�รู้จกักนัมากใน
สังคม 

0.689 

 
จากตารางที� 21 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก เช่น หมดทางเลือกในการรักษาแลว้ หมอ
ให้กลบัไปนอนรอที�บา้น จึงตอ้งหาวิธีอื�น, มีผูแ้นะนาํว่า ถา้มาเขา้ค่ายสุขภาพแลว้จะหาย หรือถา้
อยากหายใหไ้ปเขา้ค่ายหมอเขียว (ค่ายแพทยว์ถีิพุทธ), และมาเขา้ค่ายสุขภาพ เพราะทุกขท์รมานมาก
แล้ว อยากหาย วิธีการที�รักษาในแผนปัจจุบัน ไม่ได้ผล จึงหาทางเลือกอื�น จึงทาํให้ตั งชื�อ
องคป์ระกอบนี วา่  “แพทย์วถิีพุทธ เป็นศาสตร์แพทย์ทางเลอืกในการดูแลสุขภาพ” 

 
ตารางที� 22  องคป์ระกอบที� 5 สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที� มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก 

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

82 ท่านเห็นด้วยว่า ถ้าได้มาที� “สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง  
มีความสุข อาการไม่สบายทุเลา หรือหายไดเ้ร็ว และถือเป็นการเติมพลงักายใจ 

0.686 

83 ท่านเห็นด้วยว่า ถ้าได้มาที� “สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลัง  
มีความสุข เป็นการเติมพลงักายใจไดอ้ยา่งรวดเร็ววธีิหนึ�ง 

0.682 

84 การไดม้าเรียนรู้ที� “สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” ทาํให้ท่านไดพ้บสิ�งที�คน้หามา
ทั งชีวติ ที�จะทาํใหท้่านมีความสุข 

0.518 

 
จากตารางที� 22 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในข้อคาํถามและมีค่านํ าหนักมาก ในทุกขอ้คาํถาม คือ  การได้มาที�  
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“สวนป่านาบุญ 1/2/3/4/5” จะทาํให้มีพลงั มีความสุข อาการไม่สบายทุเลา หรือหายไดเ้ร็ว และ 
ถือเป็นการเติมพลงักายใจ ได้อย่างรวดเร็ววิธีหนึ� ง ทาํให้ได้พบสิ�งที�คน้หามาทั งชีวิต ที�จะทาํให ้
มีความสุข จึงทาํให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที� มีผลต่อสุขภาพกายใจที�

แข็งแรงและผาสุก” 
 

ตารางที� 23 องคป์ระกอบที� 6 การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ 
ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีพุทธชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

4 สื�อซีดี ประเภท วซีีดี ดีวดีี และเอม็พีสาม มีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทย์
วถีิพุทธ 

0.801 

2 หนงัสือและหรือสื�อสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีผลต่อการใชแ้พทยว์ิถีพุทธ 0.747 
3 สื�อออนไลน์ (เช่น เวปไซต ์ ยทููป เฟสบุค๊ ไลน์) มีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่

แพทยว์ถีิพุทธ 
0.658 

6 หน่วยงานสุขภาพมีผลต่อการรู้จกัและเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 0.540 
 

จากตารางที� 23 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 
(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก ในทุกขอ้คาํถาม คือ การเผยแพร่แพทย ์
วิถีพุทธ โดยผา่นช่องทางต่าง ๆ คือ สื�อซีดี ประเภท วีซีดี ดีวีดี และเอ็มพีสาม หนงัสือและหรือสื�อ
สิ�งพิมพต่์าง ๆ สื�อออนไลน์ และหน่วยงานสุขภาพ มีผลต่อการรู้จกัและการใชแ้พทยว์ิถีพุทธ จึงทาํ
ให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี วา่ “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ 

ช่วยเหลือผู้คนและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีธรรม คือหน่วยงาน

สุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคัญ” 
 

ตารางที� 24 องคป์ระกอบที� 7 อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วย 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

36 การทานอาหารมงัสวรัิติรสไม่จดั (ลดความหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาดขม)  
มาทานรสจืด แลว้ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.749 

37 การทานพืช ผกั ผลไม ้ ธญัพืช และสมุนไพรไร้สารพิษ ทาํให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลา 

0.613 
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ตารางที� 24  (ต่อ) 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

34 การรับประทานอาหารปรับสมดุล (อาหารสูตรหมอเขียว รสไม่จดั)  
ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั และอาการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.543 

 
จากตารางที� 24 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก เช่น การทาน อาหารมงัสวิรัติ หรืออาหาร
สูตรหมอเขียว รสไม่จดั (ลดความหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาดขม) มาทานรสจืด และการทานพืช ผกั 
ผลไม ้ธญัพืช และสมุนไพรไร้สารพิษ ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั และอาการเจบ็ป่วยทุเลา จึงทาํให้
ตั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจ็บป่วย” 

 
ตารางที� 25 องคป์ระกอบที� 8 หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกข์

และช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

8 ท่านมาเรียนรู้ เพื�อนาํไปแนะนาํต่อ หรือนาํไปเผยแพร่ต่อญาติมิตร  
และประชาชนทั�วไป 

0.714 

7 ท่านมาเรียนรู้ มาดว้ยความเตม็ใจ เพื�อเอาไปใชดู้แลสุขภาพตนเอง  
และหรือดูแลญาติพี�นอ้งภายในครอบครัว  

0.615 

10 ท่านอยากลองมาดูแลสุขภาพ ที�เป็นอีกหนึ�งทางเลือก  0.540 

 
จากตารางที� 25 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก คือ การมาเรียนรู้เพื�อนาํไปแนะนาํต่อ หรือ
นาํไปเผยแพร่ต่อญาติมิตร และประชาชนทั�วไป และการมาเรียนรู้ มาดว้ยความเต็มใจ เพื�อเอาไปใช้
ดูแลสุขภาพตนเอง และหรือดูแลญาติพี�น้องภายในครอบครัว จึงทาํให้ตั งชื�อองค์ประกอบนี ว่า 
“หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น”  
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ตารางที� 26  องค์ประกอบที� 9 คุณธรรมความกตญั}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละเกื อกลูมนุษยชาติ  

 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

86 ท่านเคยมีความเจบ็ป่วย ทุกขท์รมาน แลว้ไดรั้บการช่วยเหลือมาก่อน  
พอหายแล้ว ก็อยากตอบแทนคุณ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นให้พ้นจาก 
ความทุกขท์รมาน โดยอยากมาเสียสละเป็นจิตอาสาทาํงานร่วมกบัหมู่กลุ่ม 
แพทยว์ถีิพุทธ 

0.607 

85 ท่านเคยเจ็บป่วยมาก่อน หรือมีความทุกข์ ทรมาน พอหายแลว้ก็อยากตอบ
แทนคุณ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นใหพ้น้จากความทุกข ์ทรมาน เหมือนกบัที�ตน
เคยไดรั้บมาก่อน 

0.601 

 
จากตารางที� 26 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก คือ เคยเจ็บป่วยมาก่อน หรือมีความทุกข ์
ทรมาน พอหายแลว้ ก็อยากตอบแทนคุณ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นให้พน้จากความทุกข ์ทรมาน โดย
อยากมาเสียสละเป็นจิตอาสาทาํงานร่วมกบัหมู่กลุ่มแพทยว์ิถีพุทธ และหรือช่วยเหลือผูอื้�นให้พน้
จากความทุกข ์ทรมาน เหมือนกบัที�ตนเคยไดรั้บมาก่อน จึงทาํใหต้ั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “คุณธรรม

ความกตัญRูตอบแทนคุณต่อหมอผู้เสียสละ ด้วยการใช้ความรู้มาเสียสละเกืLอกูลมนุษยชาติ” 
 

ตารางที� 27  องคป์ระกอบที� 10 ความสุข คือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

92 ท่านเห็นดว้ยวา่ ท่านอยากมีความสุข 0.526 

 
จากตารางที� 27 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนกัมาก คือ แต่ละคนลว้นตอ้งการมีความสุข จึงทาํ
ใหต้ั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “ความสุข คือเป้าหมายของการแพทย์วถิีพุทธ” 
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ตารางที� 28   องคป์ระกอบที� 11 อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใชป้ระโยชน์ตั งแต่ระยะเริ�มตน้
ของการดูแลสุขภาพ และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลา
ความเจบ็ป่วย 
 

ข้อ รายละเอยีดข้อกระทง นํLาหนัก 

99 ท่านรู้สึกว่า อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติ ถูกใช้ประโยชน์ตั งแต่ระยะเริ�มตน้
ของการดูแลสุขภาพ ที�จดัให้รับประทานในค่ายสุขภาพทั ง 5 วนันั น ในวนั
แรกของค่ายนั น มีรสจืด ไม่อร่อย ทาํให้ทานไดย้าก ทานไดน้้อย หรือทาน 
ไม่ค่อยได ้

0.670 

35 การทานอาหารมงัสวรัิติ (ไม่มีเนื อสัตว)์ รสจดั (รสหวานมนัเคม็เผด็เปรี ยวฝาด
ขม หรือเจอร่อย) ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 

0.669 

 
จากตารางที� 28 เมื�อพิจารณาจากขอ้คาํถามในภาพรวมพบวา่ องคป์ระกอบที�ไดมี้คาํสําคญั 

(Key Words) ที�ปรากฏในขอ้คาํถามและมีค่านํ าหนักมาก คือ อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสจืด  
ถูกใชป้ระโยชน์ตั งแต่ระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ มกัจะทานไม่ค่อยไดใ้นตอนเริ�มตน้ แต่เมื�อ
กินต่อเนื�องก็จะรสดีกินไดง่้ายขึ น และอาหารมงัสวิรัติแมจ้ะยงัรับประทานรสจดั ก็ยงัมีส่วนทาํให้
อาการเจ็บป่วยทุเลา จึงทาํให้ตั งชื�อองคป์ระกอบนี วา่ “อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้

ประโยชน์ตัL งแต่ระยะเริ�มต้นของการดูแลสุขภาพ และอาหารพืชผักหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป 

มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” 
 

สรุป องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ คือ 1) การรู้
หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�ประหยดั เรียบง่าย 
ใกล้ตวัเป็นหลกั ทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลังของหมู่มิตรดีสหายดี 
สังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 2) หลกัปฏิบติัหรือ
เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา 3) การใช้ธรรมะตามหลกั 
พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส ส่งผลต่อการฟื นฟูสุขภาพ 
4) แพทยว์ิถีพุทธ เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ 5) สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผล
ต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและผาสุก 6) การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อ
การเผยแพร่ ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีธรรม คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั 7) ชื�อ อาหารสูตร “หมอเขียว” 
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ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วยไม่สบาย 8) หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็น
การเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น  9)  คุณธรรมความกตญั}ู ตอบแทนคุณ
ต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้เสียมาเสียสละและเกื อกูลมนุษยชาติ 10) ความสุขคือเป้าหมาย
ของการแพทยว์ิถีพุทธ 11) อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใชป้ระโยชน์ในระยะเริ�มตน้
ของผูป่้วย และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย  โดยพบวา่ 
เนื อหาขอ้มูลทั ง 11 องคป์ระกอบนี  มีเนื อหาผลการศึกษาที�มีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาเชิง
คุณภาพดว้ยเทคนิคการวจิยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา 

 

รูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
การศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ ในประเด็น 

การให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตาม
หลักการแพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาหรือ
อุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
เป็นการศึกษาจากกลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ ที�ผ่านเกณฑ์คดัเลือกจากเครือข่าย
แพทยว์ิถีพุทธ ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 โดยเลือกกลุ่มผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั (Key Informants) ทั งในและ
ต่างประเทศ แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จาํนวน 60 คน โดยเทคนิคสโนวบ์อล (Snowball 
sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลจากการส่งแบบสอบถามปลายเปิด (ภาคผนวก ข) ทางสื� อสาร
ออนไลน์และผา่นช่องทางการอบรมในค่ายสุขภาพจิตอาสาแฟนพนัธ์ุแท ้ในช่วงเดือนตุลาคม พ.ศ. 2557 

ผลการวเิคราะห์สังเคราะห์จากกลุ่มจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูใ้ห้ขอ้มูลหลกั 60 คน โดยใช้
การวเิคราะห์ขอ้มูลเชิงเนื อหา (Content analysis) โปรแกรม ATLAS.ti นาํเสนอผลในแต่ละประเด็น
ไดด้งันี   

 

การให้ความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพ แต่ละข้อ 

ตามหลกัแพทย์วถิีพุทธ 
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ตารางที� 29  ความคิดเห็นเกี�ยวกับการให้ความสาํคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือ
เทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ 

เทคนิคการดูแลสุขภาพตามหลกัแพทย์วถิีพุทธ ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

เทคนิคขอ้ 8 ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจ 
ใหผ้อ่งใส คบมิตรดี สร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 70 1 
เทคนิคขอ้ 1 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล 51 2 

เทคนิคขอ้ 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล 42 3 

เทคนิคขอ้ 2 การกวัซา 28 4 

เทคนิคขอ้ 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 23 5 
เทคนิคขอ้ 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด 
ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 21 6 
เทคนิคขอ้ 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ  
กายบริหารที�ถูกตอ้ง 18 7 

เทคนิคขอ้ 9 การรู้พกัรู้เพียร 12 8 

เทคนิคขอ้ 4 การแช่มือแช่เทา้ 8 9 

 
จากตารางที� 29 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัการให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ หรือเทคนิคการดูแล
สุขภาพแต่ละขอ้ พบวา่  

อนัดบัแรก ที�จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธใหค้วามสาํคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ คือ 
เทคนิคขอ้ 8 ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้างสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน การเขา้ร่วมกิจกรรมบาํเพญ็ความดี
กบัหมู่กลุ่ม แลกเปลี�ยนและรับฟังประสบการณ์การปฏิบติัธรรมละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้
ผอ่งใส กบัเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจาํวนัจากเพื�อนร่วมกลุ่มทาํให้เกิดความเขา้ใจและเชื�อมั�น 
ในธรรม  ลดกิเลสไปดว้ยทาํดีไปดว้ย การเอาแต่ใจตวัเอง จะทาํให้ทุกขเ์มื�อไม่ไดด้งัใจ ร้อนรนจิตใจ 
แข็งกร้าว โกรธ ไม่พอใจ ขดัเคือง แตกความสามคัคี  ลดกามลดอตัตาเพื�อสร้างความรักความ
สามคัคีในหมู่พี�นอ้ง  จิตอาสาตอ้งฝึกลดกิเลสดว้ยการฝึกกินนอ้ยใชน้อ้ยและแบ่งปันดว้ยจิตเบิกบาน
แจ่มใส ความสุขจากการแบ่งปันหาซื อไม่ได ้ความสุขเกิดจากใจที�พร้อมจะให้โดยไม่หวงัผล ฝึก
ปล่อยวางหายโรคก็เป็นโชคดีพน้ทุกข ์ไม่หายโรคก็เป็นการชดใชก้รรม เราผูใ้ห้ตอ้งบริสุทธิg ใจตั งใจ
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ให้ความช่วยเหลือดว้ยใจจริงโดยไม่หวงัผลตอบแทน จิตอาสามาฝึกลดกิเลสและบาํเพญ็กุศลให้ยิ�ง ๆ 
ขึ น มิตรสหายสังคมและสิ�งแวดล้อมที�ดีทาํให้มีพลงัในการปฏิบติัธรรม ปัจจยัที�ทาํให้ประสบ
ความสําเร็จในการช่วยเหลือผูอื้�นหรือเผยแพร่ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธ คือเราดีพอหรือผาสุกที�ตน
จริง การเขา้ใจในเรื�องกรรมอย่างแจ่มแจง้จะสามารถลดกิเลสตนเองได ้เราพากเพียรทาํดีและลด
กิเลสไปเรื�อยแล้วเหตุการณ์ต่าง ๆ จะตามมาให้เราได้บาํเพ็ญช่วยเหลือเอง ต้องมีธรรมะจึงจะ
แกปั้ญหาไดย้ ั�งยนื ธรรมะทาํใหเ้ป็นสุขย ั�งยนื ธรรมะมีผลมากที�สุดต่อการรักษาโรค 

อนัดบัรองลงมา คือ เทคนิคขอ้ที� 1 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจ
จากจิตอาสาแต่ละคน ฝึกใชส้มุนไพรที�หาไดง่้ายตามทอ้งถิ�นในการรักษาโรคและอาการเจ็บป่วย 
เรียนรู้ว่าสิ�งที�ทาํให้เราดีขึ น ทาํให้พึ�งตนเองได ้เรียนรู้การใชส้มุนไพรปรับสมดุล ใชท้ั งครอบครัว 
ผลทาํให้ทั งครอบครัวมีสุขภาพดีขึ น ดื�มนํ าย่านางครั งแรกตอนป่วยเป็นหวดัช่วงอ่านหนงัสือสอบ
เรียนต่อทาํให้อาการหวดัทุเลาได้ จึงสนใจเรียนรู้การใช้สมุนไพร เป็นเบาหวานดื�มนํ าสมุนไพร 
ฤทธิg เยน็สดก่อนอาหาร ดื�มแทนนํ าเป็นประจาํ หลงัจากนั นไปตรวจพบค่านํ าตาลลดลง  พบผูป่้วย
มะเร็งที�ดื�มนํ าสมุนไพรฤทธิg เยน็สด และนํ าปัสสาวะต่อเนื�อง 3 เดือน ไปพบแพทย ์ ผลตรวจเลือด
ปรากฏวา่ ค่ามะเร็งปกติ ทั งแพทยแ์ละผูป่้วยต่างประหลาดใจ  ทาํนํ าสมุนไพรฤทธิg เยน็สดไปให้
เพื�อนบา้นที�เขาเป็นเบาหวาน ไขมนั ไต ดื�ม ผลทาํให้หายอ่อนเพลีย   สดชื�นขึ น   การแนะนาํ
สมุนไพรฤทธิg เยน็ฤทธิg ร้อนชนิดต่าง ๆ ทาํใหป้ระชาชนสนใจเพราะหาไดง่้ายใกลต้วั 

อนัดบัสาม คือ เทคนิคขอ้ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจ
จากจิตอาสาแต่ละคน  อาหารนี เป็นหนึ� งในโลก หากการรับประทานอาหารที�เป็นพิษเช่นเดิม  
การสะสมพิษสู่ร่างกายก็ยงัจะเหมือนเดิม ดงันั นจาํเป็นตอ้งปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการรับประทาน 
เพื�อจะได้ไม่นําพิษสู่ร่างกายอีกต่อไป รับประทานอาหารสุขภาพทําให้แข็งแรง โรคลดลง  
เราสามารถปรับเปลี�ยนพฤติกรรมการรับประทานอาหารได ้  รับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย
ตามลาํดบัแลว้สบายตวัมีกาํลงั  การรับประทานอาหารปรับสมดุลร้อนเยน็จะยอ่ยง่ายทาํให้สุขภาพดีขึ น  
การหมั�นพิจารณาอาหารถึงประโยชน์ของอาหารสุขภาพและโทษของอาหารที�ไม่ดีต่อสุขภาพ  
ทาํให้รับประทานอาหารสุขภาพให้อร่อยขึ นได้จริง เรื� องใหญ่คือการลดกิเลสไม่ทานเนื อสัตว ์ 
พยายามงดเนื อสัตวแ์ละผลิตภณัฑจ์ากสัตวทุ์กชนิด ฝึกกินผกัมากขึ นเนื อสัตวล์ดลง คิดวา่อีกไม่นาน
คงจะตดัอาหารเนื อสัตวไ์ด ้ ลดกิเลสในเรื�องการทานอาหารคือไม่ทานรสจดั เนน้รสจืด  พยายาม
ทาํอาหารสุขภาพทานทุกวนัเพราะพบวา่เป็นผลดีต่อสุขภาพ  พยายามลดมื ออาหารลงเหลือ 1 มื อ 
ไม่ทานขนมของขบเคี ยวต่าง ๆ  ตอ้งฝึกทาํอาหารกินเองบ่อย ๆ ไม่นาํเนื อสัตวเ์ขา้มาปรุงอาหารในบา้น 
ทาํบุญกุศลมาก ๆ ก็จะสามารถเห็นประโยชน์ของอาหาร ไม่รับประทานเนื อสัตวแ์ละทานอาหาร 
รสจืดให้ได้อย่างแทจ้ริง เขียนขอ้ความให้กาํลงัใจตวัเองว่า “เรามีบุญ” “เพราะเราสามารถ 
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กินนํ าสมุนไพรได ้ กินอาหารจืด ๆ ได”้  ก็ทาํให้เรามีกาํลงัใจ  เวลากินอาหารที�มีพิษจะรู้สึกวา่ร้อน  
ร้อนขึ นหนา้เลย ตอ้งปรับเรื�องอาหาร   

อนัดบัสี�  คือ เทคนิคขอ้ที� 2 การกวัซา ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน 
การกวัซาช่วยลดอาการไม่สบายต่าง ๆ ไดดี้ เมื�อกวัซาแลว้ก็หายจากอาการปวดหัว มีอาการปวดเมื�อย 
ก็ใชว้ิธีกวัซา ทุเลาอาการไดดี้ ครอบครัว ญาติพี�นอ้ง เพื�อนช่วยกนักวัซา นอกจากจะลดโรคไดแ้ลว้
ยงัสร้างสัมพนัธภาพที�ดี   มีการขดูกวัซาผูป่้วยที�ไอเรื อรัง ราว 2 สัปดาห์ แลว้อาการดีขึ นในวนัถดัไป 
ถึงขั นหายไอ  

อนัดบัหา้ คือ เทคนิคขอ้ที� 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสา
แต่ละคน ทาํดีท็อกซ์สวนลา้งลาํไส้ใหญ่เพื�อเอาพิษออกแลว้รู้สึกเบาสบาย   ดีท็อกซ์แลว้อาการร้อนใน 
ก็เริ�มจางหายไป การขบัถ่ายก็ดีขึ น การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ดว้ยนํ าเปล่า  หรือดว้ยนํ าสมุนไพรที�ถูกกนั
ช่วยลดอาการไม่สบายต่าง ๆ ไดดี้  

อนัดบัหก คือ เทคนิคขอ้ที� 5 การพอกทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 
ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน พอกหนา้ถอนพิษทาํให้เบาสบายใบหนา้และศีรษะ 
พอกทาขาที�บวม 1 สัปดาห์ ขาที�พอกทายุบบวมลง  หยอดตาทาํให้อาการไม่สบายลดลง มองเห็นชดัขึ น 
อบด้วยสมุนไพร ทาํให้โล่งสบายตวั อาบดว้ยสมุนไพรรู้สึกเบาสบายไขล้ดลง เช็ดดว้ยสมุนไพร
รู้สึกสบายตวั 

อนัดบัเจ็ด คือ เทคนิคขอ้ที� 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง 
ตวัอย่างข้อมูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน เดินเร็วทาํให้รู้สึกสดชื�นมีพลัง กดจุดลมปราณ 
ลดอาการไม่สบายไดดี้ โยคะ กายบริหารทาํใหเ้บาสบายตวั อาการปวดตึงลดลง 

อนัดบัแปด คือ เทคนิคขอ้ที� 9 การรู้เพียร รู้พกัให้พอดี ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจาก 
จิตอาสาแต่ละคน เมื�อก่อนไม่รู้จกัประมาณ ตอนนี รู้จกัประมาณในการทาํงานมากขึ น รู้สึกดีต่อ
สุขภาพ ไม่เครียดกบังานที�ทาํ รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี ทาํไดแ้ค่ไหนก็เอาแค่นั นสุขภาพดีขึ น 

และสุดทา้ย เทคนิคขอ้ที� 4 การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 
ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน คนที�การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายด้วย
สมุนไพรส่วนใหญ่บอกว่าทาํให้รู้สึกสบายตวั ทาํไดง่้ายใชส้มุนไพรใกลต้วัเป็นประโยชน์ดีทาํให้
อาการเจบ็ป่วยลดลง 

อีกทั งจิตอาสายงัไดใ้หข้อ้เสนอแนะวา่ ใหจิ้ตอาสาไดมี้โอกาสเรียนรู้เพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ที�มี
อยูเ่ดิม เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี  1) การจดักระดูก และฝังเข็ม 2) ป๋ากว้นและเทคนิคการ
ซอ้มตาย (การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง) เพราะทุกคนตอ้งตาย แต่จะตายอยา่งไร ? วางใจอยา่งไร ?  เมื�อถึง 
วนันั น 
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นอกจากนี จิตอาสาที�มีการใช้นํ าปัสสาวะเพื�อดูแลสุขภาพ ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้น 
จตัตาริสูตรวา่ “นํ าปัสสาวะเป็นยาที�หาไดง่้ายและไม่มีโทษ” (ขุ.สุ. 25/281) เป็นทางเลือกหนึ�งของ
เทคนิคขอ้ที� 1 คือ นอกจากการรับประทานสมุนไพรฤทธิg ร้อนเยน็ปรับสมดุลแลว้ นํ าปัสสาวะก็เป็น
อีกทางเลือกหนึ� ง มีข้อมูลที�น่าสนใจของจิตอาสาบางคนที�ใช้นํ าปัสสาวะ ดังนี  ได้ทดลองชิม 
นํ าปัสสาวะแลว้รสชาติหอมเหมือชา (เพราะกินอาหารสุขภาพ) ทาํให้รู้สึกโล่ง เบาสบายกาย สบายใจ 
วา่ไม่มีโรคร้ายแรงใด ๆ กรามบวมเหมือนคางทูม ปวด ดื�มปัสสาวะตอนเยน็ พอรุ่งเชา้มาก็ปรากฏวา่
หายจากอาการดงักล่าว  ทาปัสสาวะปรากฏวา่หนา้เดง้ ผิวดี ดื�มปัสสาวะทาํให้อารมณ์และสุขภาพก็
ดีขึ น ดื�มและทาปัสสาวะทาํให้รู้ผิวดูอ่อนกว่าวยั หยอดตาช่วยลดอาการไม่สบายที�ตาไดดี้ ดื�มและ
ชะโลมผมทาํใหผ้มไม่ค่อยร่วง มีผมงอกใหม่ดว้ย ดื�มปัสสาวะช่วยใหป้ระจาํเดือนมาปกติ 
 

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ 
 
ตารางที� 30  แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 
 

แรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ ความถี� ลาํดับ

ความสําคัญ 

อยากช่วยผูอื้�นใหพ้น้ทุกข ์อยากทาํความดี และอยากส่งต่อสิ�งดี ๆ  15 1 

ศรัทธาและเชื�อมั�นในหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ วธีิการของยา 9 เมด็ 10 2 

ศรัทธาผูน้าํ (คือผูว้จิยั) 6 3 

ตอ้งการรู้จกัวธีิดูแลตวัเอง/ตอ้งการเรียนรู้/ตอ้งการทาํตนเป็นตวัอยา่ง 4 4 

การศึกษาและปฏิบติัธรรม 4 4 

การพบความผาสุกกบัตนเอง การเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ 4 4 

การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทยว์ถีิพุทธ (ยา 9 เมด็) 3 5 

การเชื�อผลปฏิบติัจนเห็นผลจริง 3 5 

ความเป็นเอกภาพขององคก์รและจิตอาสา 2 6 

ความเจบ็ป่วย 2 6 

 
จากตารางที� 30 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  
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อนัดบัแรก  แรงจูงใจในการอยากช่วยผูอื้�นให้พน้ทุกข ์อยากทาํความดี อยากส่งต่อสิ�งดี ๆ 
ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน โดยที�เริ� มตน้จากนาํประสบการณ์ที�ได้จากการ 
เขา้ค่ายหมอเขียวไปเผยแพร่ให้คนในครอบครัวก่อน แลว้กระจายออกไปในหมู่ญาติและเพื�อนฝูง 
ไดถ่้ายทอดความรู้ให้ภรรยาและลูก รู้จกัวิธีช่วยเหลือเพื�อนมนุษย ์ และอยากทาํความดี ไดเ้สียสละ 
ทาํประโยชน์แก่เพื�อนมนุษย์ แนะนําคนอื�น ๆ ให้ดูแลตนเองได้ เพื�อส่งต่อสิ� งดี ๆ ที�ได้รับจาก 
คุณหมอและจิตอาสาที�เคยบริการเราใหผู้อื้�นต่อไป  ช่วยเหลือคนที�ไม่มีกาํลงัทรัพยเ์ขา้ถึงบริการทาง
การแพทยที์�มีคุณภาพ ซึ� งปัจจุบนัค่าบริการทางการแพทยแ์ผนปัจจุบนัมีแนวโน้มพุ่งสูงขึ นอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื�อง ตอ้งการเป็นส่วนหนึ� งที�จะช่วยเหลือตอบแทนคุณอาจารยที์�จดัค่ายโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายและให้ทางสว่างต่อสุขภาพและจิตใจ พร้อมที�จะดาํเนินชีวิตต่อไปดว้ย วิชายา 9 เม็ดที�
อาจารยห์มอไดอ้ธิบายให้เหตุให้ผลสอดคล้องกบัคาํสอนของพระพุทธองค์ในพระไตรปิฎกเป็น
เหตุผลที�ถูกตอ้งกบัการดาํรงชีวิตกบัปัจจุบนั จึงเกิดเป็นแรงจูงใจที�จะช่วยเหลือคนอื�น ๆ ให้เรียนรู้
ในวิชาของอาจารย์ ช่วยคนให้พ้นทุกข์ด้วยการประหยดัเรียบง่าย เพื�อให้ได้ทาํบุญสร้างกุศล 
ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน (พึ�งตน และช่วยคนให้พน้ทุกข)์ ไม่อยากปล่อยให้ชีวิตสูญเปล่าไปวนั ๆ 
จึงพากเพียรทาํความดี 

รองลงมา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธมีความศรัทธาและเชื�อมั�นในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ใน 
วิธีการของยา 9 เม็ด ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน รู้ว่าแก่นของแพทยว์ิถีพุทธคือ 
ลดกิเลส รักษาโรค ธรรมมะเป็นการรักษาโรคทุกโรคอย่างย ั�งยืน เชื�อมั�นว่าหมอที�ดีที�สุดคือตวัเรา
เองและเป็นการป้องกนัปัญหามากกวา่การแกไ้ขปัญหา เมื�อปฏิบติักบัตวัเองจนเห็นผลในระดบัหนึ�ง 
ก็เห็นวา่เป็นแนวทางการดูแลสุขภาพที�ดีอยา่งยิ�ง และจะเป็นประโยชน์แก่โลกนี อยา่งมาก การแกไ้ข
ปัญหาในระบบปัจจุบนัยงัไม่สามารถช่วยแกไ้ขปัญหาไดม้ากนกั อยากให้ประชาชนพึ�งตนเองใน
การดูแลสุขภาพ ช่วยเหลือประเทศชาติลดการนาํเขา้ยาจากต่างประเทศและหันมาเอาใจใส่รักษา 
ภูมิปัญญาทอ้งถิ�นไทย มีความเชื�อมั�นและศรัทธาในองค์พระศาสดาจากการได้ฟังคุณหมอสอน
มั�นใจว่าทางนี แหละทางเดียวที�พาให้พน้ทุกข ์ไดฟั้งธรรมะที�เป็นพุทธแท ้ๆ ที�ปฏิบติัแลว้พน้ทุกข ์
ไดจ้ริงจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์และอาจารยใ์จเพชร  กลา้จน และเมื�อมาใช้ชีวิตร่วมกบัหมู่มิตรดี 
ในสังคมสาธารณโภคี ซึ� งเป็นสิ�งเก่าสมยัพุทธกาลแต่ใหม่ในยคุปัจจุบนัยิ�งมั�นใจ 

อันดับสาม จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธมีความศรัทธาต่อผู ้นํา คือผู ้วิจ ัย ตัวอย่างข้อมูล 
ที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ท่านเป็นคนที�เสียสละ ท่านตั งตนจากแรงกาย แรงใจ แรงทรัพย ์
โดยไม่คิดหวงัสิ�งใดขอเพียงผูเ้ขา้ค่ายมา และหายจากโรคภยัไขเ้จ็บ ความเมตตาที�คุณหมอเขียวมีต่อ
ผูเ้ขา้อบรม ความเสียสละที�จะให้คนดอ้ยโอกาส (ในการเขา้ถึงการรักษา) คนจนที�ดอ้ยโอกาสไดมี้
โอกาสเขา้มา ประทบัใจมากกบัการที�หมอเขียวไดช่้วยเหลือเพื�อนมนุษยใ์ห้หายจากโรคภยัไขเ้จ็บ
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โดยไม่คิดค่ารักษา ในโลกนี จะหาใครมีจิตใจสูงถือศีลบริสุทธิg ได้อย่างนี น้อย คิดไปก็อยากจะ
กลับมาขอเข้าค่ายสวนป่านาบุญสักครั ง ซาบซึ งในคุณธรรมที�หมอเขียวได้ถ่ายทอดให้ ยิ�งฟัง 
ยิ�งตื�นตาตื�นใจ ผูพ้ดูชดัเจนในธรรมะ ผูฟั้งซึมซบัและเขา้ใจดว้ยความเคารพและศรัทธาในคาํสั�งสอน
ของพระพุทธเจา้ซึ� ง อาจารยห์มอเขียว ผูเ้ป็นอริยะบุคคลนี ไดบ้รรยาย คือเป้าหมายชีวิต คือคาํตอบวา่
เราเกิดมาทาํไม เพื�ออะไร  ทาํให้ตดัสินใจเป็นจิตอาสาทนัที และติดตามไปช่วยค่ายใหญ่ที�ดอนตาล
สมํ�าเสมอ เพื�อติดตาม ขดัเกลา ชีวิตให้ดีงาม และมีประโยชน์เพื�อตนเองและผูอื้�นอยา่งแทจ้ริง เป็น
การตอบแทนบุญคุณของแพทยว์ิถีพุทธที�สอนวิถีดูแลสุขภาพดว้ยตนเอง ซึ� งทาํให้ทั งตนเองและ
สมาชิกในครอบครัวดูแลสุขภาพดว้ยตนเองได ้

อนัดบัสี�  มี 3 ประเด็น 1)  ตอ้งการรู้จกัวิธีดูแลตวัเอง ตอ้งการเรียนรู้ และตอ้งการทาํตน
เป็นตวัอยา่ง ตวัอยา่งขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ตอ้งการทาํตนเป็นตวัอยา่งให้สมาชิกใน
ครอบครัวในการดูแลสุขภาพพึ�งตนเองดา้นสุขภาพ ในความประหยดัเรียบง่าย และไดบ้าํเพญ็บุญ 
ในการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน และหมอที�ดีที�สุดคือตวัคุณเอง เป็นแนวความคิดหลกั ในการไดรั้บ
และอยากบอกต่อ 2) การศึกษาและปฏิบติัธรรม ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน 
การศึกษาของแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการศึกษาเพื�อลดกิเลส และช่วยโลก การบาํเพ็ญบุญและกุศล
ร่วมกบัหมู่มิตรดี สังคมสิ�งแวดล้อมดี เป็นทางเดียวที�นาํความผาสุกมาให้กบัตน และอยากศึกษา
ธรรมะที�ถูกตรงจากหมอเขียว 3) การพบความผาสุกกบัตนเองและเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ตวัอยา่ง
ขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน พบความผาสุกที�ตนอย่างแทจ้ริง เบากาย สบาย มีกาํลงั
เป็นอยูผ่าสุก มีความสุขที�ไดท้าํ ทาํแลว้สบายใจ ทาํเท่าที�ทาํไดต้ามหลกัพระพุทธเจา้ ไดธ้รรมะใส ๆ 
ไม่รู้เบื�อ ฟังจนเชา้ก็จะฟังต่อถา้เจา้ของสถานที�ไม่ไล่ เขาบอกวา่วนัละ 14 ชั�วโมง มนัก็นานมากแลว้
โอเค วา่กนัตามนั น เลยไดเ้ป็นจิตอาสาสมใจ “ชีวิตที�เรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม และ
จิตใจที�เป็นสุข” นี�เป็นหวัใจที�ทาํใหเ้ปลี�ยนตวัเอง 

อนัดบัห้ามี 2 ประเด็น คือ 1) การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทยว์ิถีพุทธ หลกัยา 9 เม็ด 
ตวัอย่างขอ้มูลที�น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน เห็นประโยชน์ของการดูแลสุขภาพแนวนี  เพราะ 
ทึ�งในความมหัศจรรยข์องการรักษาเยียวยาในแนวทางนี  รู้สึกขอบคุณและอยากเผยแพร่ เพราะคน
ทุกวนันี ทุกข์กบัโรคหลายอย่าง และยงัตอ้งมาทุกข์กบัความหลอกลวงของระบบทุนนิยม รักษาก็ 
ไม่หาย  ทรมาน และจ่ายแพงมาก และ 2) ประเด็นการเชื�อผลปฏิบติัจนเห็นผลจริง ตวัอยา่งขอ้มูลที�
น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน แกอ้าการเจ็บป่วยที�เป็นไดด้ว้ยตนเอง สามารถเป็นหมอดูแลตนเอง
และสามารถไปแนะนาํคนอื�น ๆ ใหดู้แลตนเองได ้เช่น โรคภูมิแพห้ายไดจ้ริงจึงศรัทธา 
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และสุดทา้ยมี 2 ประเด็น 1) ความเป็นเอกภาพขององค์กรและจิตอาสา ตวัอย่างขอ้มูลที�
น่าสนใจจากจิตอาสาแต่ละคน ไดเ้ห็นความร่วมมือกนัอย่างมีคุณภาพของทุกท่านที�มีอุดมการณ์
เดียวกนั และรับรู้ถึงคุณงามความดีที�หมู่มวลตั งใจปฏิบติั และ 2) ความเจบ็ป่วย 
 

ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�นให้มีสุขภาวะที�ดี

ตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 
 
ตารางที� 31  ปัจจยัความสาํเร็จในการพึ�งตน และช่วยเหลือผูอื้�นใหมี้สุขภาวะที�ดีตามหลกัการ 
                    แพทยว์ถีิพุทธ 
 

ปัจจัยความสําเร็จ ความถี� ลาํดับ 

ความสําคัญ 

การปฏิบติัธรรมลด ละ เลิก บาป บาํเพญ็กุศล ใจเบิกบาน ไร้กงัวล 18 1 

การปฏิบติัจริง สมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง 15 2 

พลงัความดี ความปรารถนา ความสามคัคี ความจริงใจ ค่าความเป็นมนุษย ์ 15 2 

การเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม ฟังบรรยายเขา้ใจและเห็นแบบอยา่ง 13 3 

ความเชื�อ ศรัทธา 13 3 

การบาํเพญ็ตนของจิตอาสาและทีมงานเป็นแบบอยา่ง 5 4 

ตอ้งการมีสุขภาพดีดว้ยการพึ�งตน 4 5 

การสนบัสนุนจากหลายภาคส่วน 3 6 

การจดัสรรเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 2 7 

 
จากตารางที� 31  ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกับปัจจยัแห่งความสําเร็จ ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี  
ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  

อนัดบัแรก คือการ ลด ละ เลิก บาป บาํเพญ็กุศล ใจเบิกบาน ไร้กงัวล จิตอาสามีความเห็น
วา่ หลกัการสําคญัที�ทาํให้เกิดความสําเร็จในการช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ
คือ การไม่เขา้ไปยึดมั�นถือมั�นให้ไดต้ามที�ใจมุ่งหมาย  แต่ก่อนที�จะวางดีนั นตอ้งทาํทุกอยา่งให้ไดดี้
ที�สุดเสียก่อน   ซึ� งมีปัจจยัต่าง ๆ เช่น ตวัผูใ้หแ้ละผูรั้บตอ้งมีสัมมาทิฏฐิ คือคิด พูด ทาํ ถูกตอ้งถูกตรง    
ตวัผูใ้ห้และผูร้ับต่างลด ละ เลิก กิเลสได้ ตอ้งไม่หวงัให้ได้ดีเกินฤทธิg แรงที�ตนมี (ได้เท่าไรก็
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เท่านั น)  ตวัผูใ้ห้และผูรั้บมีความเพียรทาํความดี ละเวน้สิ�งชั�ว และมีจิตใจผ่องใสเบิกบานอยู่เสมอ  
และหมั�นฟังธรรม ทบทวนธรรม สนทนาธรรมกนัอยู่เสมอเป็นตน้ ซึ� งต่างฝ่ายต่างประพฤติตนอยู่
ในกรอบของศีลธรรม กิจกรรมการงานใด ๆ ยอ่มประสบความสําเร็จ  เพราะความสําเร็จจริง ๆ คือ
ใจที�สําเร็จไม่ใช่งานสําเร็จ  ดงันั นถ้าผูใ้ห้และผูรั้บสามารถรู้ถึงสัจจะความจริงนี  ก็ย่อมเป็นสุข 
ทั งผูใ้ห้และผูรั้บ นั นหมายถึงว่าหลกัการแพทย์วิถีพุทธได้เผยแพร่เขา้ถึงผูค้น ดงันั น การนําเอา
หลกัธรรมคาํสอนไปปฏิบติัอยา่งจริงจงั  ลดละลา้งกิเลสให้ไดจ้ริง  การลดกิเลสและบาํเพญ็กุศลให้
ยิ�ง ๆ ขึ น  เมื�อเราดีพอ  มีความผาสุกที�ตนจริงทุกอยา่งจะตามมาให้เราไดช่้วยเอง   การจะช่วยเหลือ
ผูอื้�นไดต้อ้งมาจากการพึ�งตนเองไดก่้อน ตามหลกั “ทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา” เมื�อเรา
ปฏิบติัลด ละ เลิกกิเลสที�เราจนไดค้วามผาสุกแลว้ เราก็จะมีพลงัเหลือเฟือที�จะทาํประโยชน์ต่าง ๆ 
ไดท้ั งกิจกรรมการงานที�ตอ้งช่วยเหลือกนัในหมู่กลุ่ม และทั งการช่วยเหลือผูอื้�นให้พึ�งตนเองไดแ้ลว้
เกิดการแบ่งปันต่อ ๆ ไปอย่างไม่สิ นสุด  ปัจจยัที�ทาํให้พึ� งตนเองได้สําเร็จ คือ ทาํความดีมาก ๆ  
ลด ละ เลิกสิ� งที�เป็นโทษ และเขา้ถึงสิ� งที�เป็นประโยชน์ให้ได้มากที�สุด กินน้อยใช้น้อยที�เหลือก็
แบ่งปันออกไปเป็นประโยชน์แก่ผูอื้�น เหตุดีจะได้ผลที�ดี หากเราทาํความดีดูแลตวัเองไปอย่าง 
ไม่เบียดเบียน ช่วยเหลือผูค้นไปตามกาํลงั ตั งใจจริงเรื�องการพึ�งตนเองดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่าย 
 เราก็จะมีวบิากบุญช่วยใหเ้ราทาํไดด้งัหวงั 

รองลงมา มี 2 ประเด็น คือ 1) การปฏิบติัจริง สมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง จิตอาสามีความเห็น
วา่ การพฒันาความสามารถในการดูแลตนเอง  จะตอ้งบงัคบัตนเองให้ปฏิบติัตามวิถีทางของแพทย์
วถีิพุทธอยา่งสมํ�าเสมอ  มีการศึกษาอยา่งต่อเนื�องช่วยคนที�มีความทุกขแ์บบใหท้างเลือก  ผลจากการ
ดูแลสุขภาพที�ไดผ้ลดีตอ้งมีความตั งใจ มุ่งมั�น ถั�งโถม ปฏิบติัไปอยา่งเต็มที�ตามกาํลงั แลว้หากยงัไม่ดีขึ น
หรือหายชา้ก็ยอมรับ เพราะเราตอ้งชดใชว้บิากกรรมที�เราทาํไว ้หมดวิบากก็หายเอง แลว้สิ�งดี ๆ ก็จะ
เขา้มา แต่หากอาการหนกัจนเรารับมือดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายไม่ไหว ก็ยอมรับที�จะใชว้ิธีการอื�น ๆ 
ที�ทาํให้อาการดีขึ นก่อน เช่น ใช้ยาแผนปัจจุบนั แล้วเมื�อมีความสบาย มีกาํลงัในระดบัหนึ� งค่อย
กลบัมาใชว้ิธีการพึ�งตนเองต่อไป  เพราะเป็นวิธีที�แกปั้ญหาจากตน้เหตุไดจ้ริง หายแลว้หายเลยไม่มี
ผลขา้งเคียง ไม่มีวิบากจากการเบียดเบียน วิบากน้อยลง ความผาสุกที�ย ั�งยืนก็เขา้มาแทนมากขึ น ๆ จึง
ควรพยายามทาํเพื�อให้เป็นแบบอยา่ง และแกไ้ขที�ตวัเองที�จะปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ ให้ดีที�สุด ตอ้งทาํ
ตวัอยา่งให้คนรอบขา้งเห็นความแตกต่างที�ดีขึ นจากเดิมของเราอยา่งต่อเนื�องไปเรื�อย ๆ ทาํผิดก็เป็น
องค์ความรู้ว่าผิด ฝึกฝนเรียนรู้การปรับสมดุลร้อน-เยน็นั นไม่เที�ยงให้ปรับสมดุลตามเหตุปัจจยัใน
เวลานั น ๆ  ดว้ยการปฏิบติัที�ต่อเนื�องอย่างสมํ�าเสมอ และ 2) พลงัความดี ความปรารถนา ความสามคัคี 
ความจริงใจ ค่าความเป็นมนุษย ์จิตอาสามีความเห็นวา่ พลงัความดี  ความปรารถนาดี  ความสามคัคี 
ความจริงใจ ค่าของความเป็นมนุษยที์�เท่าเทียมกนั  มีองคป์ระกอบ  2 ขอ้ที�จะช่วยเหลือและเผยแพร่
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ความรู้แก่ผู ้อื�น คือบารมีของเรา และวิบากของเขา ยิ�งคนมีบารมีมากก็จะช่วยคนได้มาก 
สั�งสมบารมีโดยละบาปบาํเพ็ญกุศลช่วยคน  ลดกิเลสไปเรื� อย ๆ  บารมีจะเพิ�มขึ นคนจะศรัทธา 
จะช่วยคนไดม้ากขึ น ซึ� งเราผูใ้หต้อ้งบริสุทธิg ใจ ตั งใจใหค้วามช่วยเหลือดว้ยใจจริง และยินดีเสียสละ
เวลา ให้กบัผูต้อ้งการความช่วยเหลือ เปิดเผยจริงใจ บอกผลดีผลเสียเท่าที�เราสามารถทาํไดใ้ห้ผูอื้�น
หมดความสงสัย และกงัวล เพื�อจะไดป้ฏิบติัอยา่งมีความรู้ ความสุขใจที�ไดมี้สุขภาพดีขึ น ไดค้น้หา
สิ�งที�เหมาะกบัตวัเอง การปฏิบติัแบบประหยดั เรียบง่าย ทาํเองได ้ และตนเป็นที�พึ�งแห่งตน ส่วน
วบิากของเขาเป็นของเก่าช่วยไม่ได ้  แต่เรานาํพาเขาใหล้ะบาปทาํกุศลความดีใหม่ ๆ เพื�อบรรเทาให้
วิบากไม่ดีเบาบางลงไดจ้ากการที�วิบากดีชิงออกฤทธิg แทนร้าย  เมื�อวิบากไม่ดีเบาบางลงเขาจะรับ 
สิ� งดี ๆ ได้ง่ายขึ น ดังนั น ตนเองต้องทาํเป็นตวัอย่าง เป็นพ่อแบบแม่แบบให้คนอื�นเห็น เหมือน
อาจารยห์มอเขียวทาํตนเป็นแบบอยา่ง เพราะการมีจิตที�อยากช่วยเหลือดว้ยความเมตตาอยา่งจริงใจ 
ไม่เป็นพรหม 3  หนา้ จะทาํใหผู้ส้ัมผสัรับได ้และยนิดีรับฟัง  ช่วยคนที�ตอ้งการความช่วยเหลือ ช่วย
ไดก้็ช่วย ช่วยในขณะนั น    

อนัดับสาม มี 2 ประเด็น คือ 1) การเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่ม ฟังบรรยายเข้าใจและ 
เห็นแบบอย่าง จิตอาสามีความเห็นว่า ปัจจยัที�ทาํให้ดูแลตวัเองแบบพึ�งตนเองไดส้ําเร็จ คือ ความ
เขา้ใจที�ถูกตอ้งถูกตรงในเรื�องการดูแลสุขภาพที�ตอ้งใช้หลกัพระพุทธเจา้ คือแก้ปัญหาที�ตน้เหตุ  
ดบัเหตุไดจ้ะเกิดความสุขขึ น และใช้สิ�งที�หาไดง่้ายและไม่มีโทษในการรักษาโรค   การเขา้ใจความจริง
ของชีวิต  ไม่พยายามยดัเหยียดให้กบัผูอื้�น แต่จะบอกเล่าจากประสบการณ์ที�ดีเพียงทางเดียว  จาก
การฟังธรรมะจากอาจารยห์มอเขียว มีส่วนสําคญัอย่างยิ�งที�ยกระดับจิตใจให้ละเอียดตอ้งอาศยั
ส่วนประกอบหลาย ๆ อยา่งมาจบั  ถึงจะสามารถเห็นและสามารถสัมผสัได ้ขึ นอยู่กบับุคคลนั น ๆ 
จะมีความเข้าใจในธรรม และนํามาอธิบายยกตัวอย่าง แยกกลุ่มปฏิบัติการ แยกกลุ่มแชร์
ประสบการณ์ ปรึกษาขอ้สงสัยโดย ใช้หลกัธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญ ทาํจิตใจให้ผ่องใส รู้เพียร 
รู้พักให้พอดี ซึ� งเป็นยาเม็ดที�  8 และยาเม็ดที�  9  ซึ� งการเข้าร่วมกิจกรรมกับกลุ่มและรับฟัง
ประสบการณ์จากเพื�อนร่วมกลุ่มทาํให้เกิดความเชื�อมั�นในวิธีการ การไดดู้ไดฟั้งการบรรยายทั งจาก
อาจารยห์มอเขียวและบรรดาจิตอาสาที�มีความรู้ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้ความเขา้ใจ 
เป็นวธีิน่าจะไดผ้ลดี เพราะคนสามารถเปิดดู ฟังและทาํความเขา้ใจไดอ้ยา่งเต็มที�  มีหมู่กลุ่มสามารถ
แบ่งปันประสบการณ์การรักษา  การเขา้ใจความจริงของชีวิต หมู่กลุ่มที�มีความศรัทธา  เมื�อเขา้ร่วม
กิจกรรมกบักลุ่มและรับฟังประสบการณ์จากเพื�อนร่วมกลุ่มทาํให้เกิดความเชื�อมั�นในวิธีการ การอยู่
ร่วมกนัเป็นหมู่กลุ่มจะช่วยให้สามารถดูแลตนเองหรือพึ�งตนไดอ้ยา่งแทจ้ริง  ดงันั น ตอ้งมีหมู่มวล 
และปัจจยัส่งเสริมให้ปฏิบติัไดต่้อเนื�อง คือการมีเพื�อนหรือสมาชิกในครอบครัว คอยเป็นกาํลงัใจ 
กระตุน้เตือน และ 2) ความเชื�อ ศรัทธา  จิตอาสามีความเห็นวา่ การแพทยว์ิถีพุทธนั น เป็นจริงตลอดกาล
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ไม่มีใครลบลา้งได ้เพราะเป็นสิ�งที�พระพุทธเจา้ไดต้รัสรู้มา โดยอาจารยห์มอเขียวไดน้าํมาเผยแพร่
ให้ทุกคนได้รู้ จากความเชื�อมั�นและไดล้งมือปฏิบติัอย่างตั งใจในการปฏิบติั โดยไม่ย่อทอ้ อดทน  
มีความศรัทธาในกฎแห่งกรรม การให้ความรู้เรื� องแพทย์วิถีพุทธ ซึ� งทาํตนเป็นตวัอย่าง เรียนรู้ 
ทาํความเขา้ใจหลกัการปฏิบติัตน ความเชื�อมั�นและศรัทธาในแพทยว์ิถีพุทธที�รักษาโรคไดจ้ริงและ
ลดความทุกขค์วามเครียดความกงัวล อีกทั งมีความเชื�อมั�นในองคค์วามรู้เรื�องสมดุลร้อนเยน็ เชื�อมั�น
ในคาํสอนของพระพุทธเจา้ ทาํให้มั�นใจในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ปัจจยัใดที�ทาํให้เราแกปั้ญหา 
ที�เกิดขึ นไม่ไดใ้ห้เราเขา้ใจตามนั น เพราะเชื�อพระพุทธเจา้วา่ทุกอยา่งมีมาแต่เหตุ แต่บางครั งเรายงั 
ไม่มีปัญญารู้ได้ว่า เหตุคืออะไรเราก็ไม่ต้องอยากรู้ตอนนี  ตั งหน้าตั งตาทาํสัมมาทิฐิไปเรื� อย ๆ  
แลว้เราจะเขา้ใจเหตุเอง ตรงขา้ม ถา้เราแกปั้ญหาไปเรื�อยโดยไม่ดูว่าองค์ประกอบที�เป็นไปไดจ้ริง 
เราก็ยงัทุกข์อยู่ดี ไม่รู้เห็นความจริงตามความเป็นจริงนั นว่า มีทั งส่วนที�มองเห็น  (รูปธรรม) และ
ส่วนที�มองไม่เห็น (นามธรรม) เราจะไม่ยึดเอาแต่สิ�งที�มองเห็นมาเป็นตวัคิดพิจารณาอย่างเดียว แต่
เราตอ้งตระหนกัอยูเ่สมอวา่ยงัมีสิ�งที�มองไม่เห็นส่งผลอยู ่นั�นคือวบิากกรรมดี ชั�ว และกิเลสของเราที�
มีส่วนในการดลบนัดาลให้เกิดสิ�งนั�นสิ�งนี ซึ� งเปลี�ยนแปลงพลิกล็อกไดเ้สมอ การมองอยา่งนี ทาํให้
เราสิ นสงสัยกบัสิ�งดีและสิ�งร้ายทุกอยา่งที�เกิดขึ นบนโลกใบนี  เกิดศรัทธาและมีความเชื�อมั�นจากสิ�งที�
เราทาํ การมีอิทธิบาท 4  มีความยินดีและพอใจที�จะปฏิบติัทุกครั ง  มีความพากเพียร  อดทน มุ่งมั�น 
ทุ่มโถม จริงจงั  และเขา้ถึงแก่นแทแ้ห่งพุทธธรรม  รู้จกัรับผิดและเต็มใจที�จะแกไ้ข  พึงพอใจในสิ�งที�
ตนเป็นอยู ่ มีเป้าหมายแห่งชีวติ พร้อมเป็นที�พึ�งพาของผูอื้�น  และที�สําคญัที�สุดคือเลื�อมใสและศรัทรา 
ต่อองคส์ัมมาสัมพุทธเจา้  

อนัดบัสี�  คือ การบาํเพญ็ตนของจิตอาสาและทีมงานเป็นแบบอยา่ง จิตอาสามีความเห็นวา่ 
การทาํงานอยา่งหนกัของจิตอาสา ฯ  ที�พยายามบาํเพญ็จะเป็นตวัขบัเคลื�อนสําคญั จิตอาสามีศรัทธา 
และความตั งใจ ทีมงาน พี�เลี ยงจิตอาสา ที�เอาใจใส่แนะนาํและมี ความเชี�ยวชาญจากประสบการณ์
ของท่าน จิตอาสาแสดงและปฏิบติัเป็นแนวทางใหท้าํตาม 

อนัดบัห้า คือ ตอ้งการมีสุขภาพดีดว้ยการพึ�งตน จิตอาสามีความเห็นว่า การตั งเป้าหมาย
ช่วยเหลือประชาชน พึ� งตน ต้องการให้ตนเองและคนรอบข้างมีสุขภาพดี แก้ปัญหาแล้วได้ผล 
พึ�งตนไดโ้ดยใชข้องใกลต้วัและไม่มีผลแทรกซอ้น เป็นปัจจยัที�ทาํใหป้ระสบความสาํเร็จ 

อนัดบัหก คือ การสนบัสนุนจากหลายภาคส่วน จิตอาสามีความเห็นว่า ถา้ทุกภาคส่วน
ร่วมสนบัสนุนจะไปไดร้วดเร็ว อาจพิจารณาจากหน่วยงานราชการที�มีหนา้ที�บทบาทโดยตรง  เช่น    
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต่าง ๆ   ที�กระจายกนัอยูท่ ั�วประเทศ พ่วงไปกบัทีมงานในแต่ละภูมิภาค  
เพื�อเข้าไปเจาะกลุ่มหน่วยงานอิสระที�ท ํางานด้านสุขภาพ  เช่น   สปสช.  ของแต่ละตําบล    
(งบประมาณ  สิ�งของ ฯลฯ)   จะไดใ้ช้ระบบราชการหรือกึ� งราชการเป็นเครื�องมือบา้ง (มกัพูดว่า
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ระบบราชการเป็นปัญหา)  แกที้�ปมนี ได ้ งานเดินทุกฝ่ายจะจูงมือกนัเขา้มา   และเมื�อเขาเขา้มาเขาก็
จะรู้เองว่า  งานเราทาํแลว้ไดดี้อย่างไร และให้ชุดทาํงานพิเศษนี มาแลกเปลี�ยนประสบการณ์ในหมู่
กลุ่ม ๆ ก็จะไดเ้รียนรู้ช่องทางในการทาํงานเพิ�ม  ซึ� งความลงตวัของผูใ้ห้และผูรั้บที�สมดุลพอดีจะทาํ
ใหป้ระสบความสาํเร็จในการช่วยเหลือ 

และสุดทา้ย การจดัสรรเวลาและทรัพยากร จิตอาสามีความเห็นวา่ ในการปฏิบติัตามหลกั
แพทยว์ถีิพุทธ การมีพื นที�และเวลาปลูกพืชสมุนไพร  พืชอาหาร ไวใ้ชป้รับสมดุลเอง  มีความสําคญั
ในการปฏิบติัพฤติกรรมสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ 

 

ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลักการแพทย์

วถิีพุทธ 
 
ตารางที� 32 ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการ

แพทยว์ถีิพุทธ 
 

ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�น 

ให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 

ความถี� ลาํดับ 

ความสําคัญ 

การขาดองคค์วามรู้ความเขา้ใจตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 12 1 

ปัญหาในการจดัสรรเวลา 11 2 
การไม่ยอมรับแพทยว์ถีิพุทธ 11 2 

การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพและวถีิชีวติ 9 3 
การไม่ดูแลตวัเองและไม่พึ�งตน 7 4 
การสื�อสารพื นฐาน การรับรู้ และความเขา้ใจขอ้มูลหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 7 4 
การไม่ศรัทธาหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 6 5 
การเป็นพรหม 3 หนา้  6 5 
ปัญหาเกี�ยวกบัการหาวตัถุดิบเพื�อปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 4 6 

การหลีกเลี�ยงสิ�งที�เป็นโทษต่อสุขภาพนั นตอ้งฝืนกิเลส คนส่วนใหญ่ 
ไม่ชอบฝืนกิเลส 

3 7 

การขาดแคลนจิตอาสา 2 8 
การไม่เชื�อเรื�องกรรมและวบิากกรรม 2 8 
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จากตารางที� 32 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั ปัญหาและอุปสรรคในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตาม
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธพบวา่  

อนัดบัแรก คือ การขาดองค์ความรู้ความเขา้ใจตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ ซึ� งในช่วงการเขา้
มาเป็นจิตอาสาแรก ๆ นั น จะไม่เน้นการให้ข้อมูลองค์ความรู้กับผูเ้ข้าค่ายเพราะเรายงัไม่รู้จริง  
ซึ� งคนส่วนใหญ่ก็ยงัไม่รู้จกัการปรับสมดุลร้อนเย็นและไม่ทราบแนวคิดเรื� องการแกปั้ญหาความ
เจ็บป่วยแบบวิถีพุทธ จึงทาํให้ในระยะแรกจิตอาสาขาดความมั�นใจในตนเองที�จะให้คาํแนะนํา 
การดูแลสุขภาพดว้ยการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ เพราะยงัไม่มีประสบการณ์ ความรู้ ความเขา้ใจ และความมั�นใจ 
เพราะเมื�อทาํไปเดี�ยวอาการเจ็บป่วยไม่ดีขึ นจะตอ้งรับผิดชอบส่งผลทาํให้ไม่ค่อยมั�นใจ นอกจากนี 
ในการประเมินภาวะไม่สมดุลเวลาแก้อาการไม่สบายก็เดา ๆ แล้วลองทาํดูและยงัขาดความรู้ 
ความชาํนาญ ความรู้ที�ยงัรู้ไม่ครบหรือรู้ไม่รอบอีกหลายกรณี เช่น เรื�องสมุนไพร การไม่ซกัประวติั
ผูป่้วย การไม่รู้จกัวา่การดาํรงชีวิตนั นตอ้งอยูบ่นพื นฐานของคุณธรรม การเอาผกัหญา้ใกลต้วัมากิน
แทนผกัแพง ๆ ที�ขายตามทอ้งตลาดเป็นเรื�องแปลกและไม่มีใครรู้เรื�องเช่นนี มาก่อน เนื�องจากไม่รู้ 
ไม่เคยเรียน พ่อแม่ไม่เคยสอน แต่จริง ๆ แล้วบรรพบุรุษของเราท่านไดด้าํเนินชีวิตด้วยหลกัการ
เหล่านี มาก่อนทั งสิ น มีจิตอาสาบางคนที�ปฏิบติัยา 9 เมด็ สุดโต่งในการกินอาหารสูตรเยน็จนเยน็เกิน
แลว้ไม่ไดใ้ชสู้ตรปรับสมดุลร้อนเยน็ตามสภาพร่างกายตอ้งการ จึงเกิดปัญหาสุขภาพ และไม่มั�นใจ
ในการปฏิบติั ซึ� งอาจารยห์มอเขียวก็บรรยายเสมอวา่สมดุลร้อน-เยน็นั นไม่เที�ยงและไม่ไดใ้ห้ใชสู้ตร
เยน็ลา้งพิษตลอด ให้เรียนรู้ตนเองโดยใชห้ลกัที�เราทาํแลว้รู้สึก สบาย เบากาย มีกาํลงั เนื�องจากเป็น
แนวความรู้ใหม่การสร้างความเขา้ใจจึงอาจยงัไม่เพียงพอและมีความเขา้ใจไดช้า้บา้ง 

รองลงมา มี 2 ประเด็นไดแ้ก่ 1) ปัญหาในการจดัสรรเวลา คือ มีเวลาในการจดัหายา 9 เม็ด
นอ้ย และจดัสรรเวลาไม่ลงตวั เช่น ในชีวติประจาํวนัมีภาระงาน มีกิจกรรมอื�น ๆ การทาํงานที�รีบเร่ง 
การจดัหาสมุนไพรในแต่ละวนัไม่ทนัเพราะต้องรีบออกไปทาํงาน ไม่มีเวลาออกกาํลังกายเป็น
ประจาํ และไม่มีเวลาถอนพิษจึงเกิดการสะสมไปนานหลายวนัทาํให้ป่วยง่าย รวมไปถึงการที�ผูป่้วย
เร่งผลการรักษาอยากหายไว ๆ ทาํใหจิ้ตใจร้อนรนกงัวล การแกไ้ขจึงตอ้งมีวินยัเพื�อจดัการตวัเองใน
แต่ละวนัเพื�อปรับตารางเวลาและควรให้ความสําคญักบัสุขภาพให้มากขึ น เนื�องจากการไม่วา่งไม่มี
เวลาทาํให้ทุกคนมกัคิดว่าไม่มีเวลา แต่หากป่วยหนักจาํเป็นตอ้งไปโรงพยาบาลเมื�อหมอให้อยู่
โรงพยาบาลกี�วนัก็จาํตอ้งยอมวาง และ 2) การไม่ยอมรับแพทยว์ิถีพุทธ พบว่าบุคคลบางส่วน 
ในวงการแพทยย์งัไม่ยอมรับในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ จึงทาํให้การดาํเนินงานบางส่วนลาํบากมาก 
ส่วนใหญ่จึงมกัจะของานวิจยัเพื�อยืนยนัเพราะยงัยึดมั�นคิดว่าการแพทยแ์ผนปัจจุบนั คือ สิ�งดีที�สุด 
ใช่ที�สุด ส่วนผูป่้วยที�อยู่ในโรงพยาบาลภายใตก้ารดูแลของแพทยแ์ผนปัจจุบนัก็ยงัไม่ยอมรับและ
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ญาติของผูป่้วยซึ� งมีอิทธิพลต่อการตดัสินใจของผูป่้วยทาํให้ผูป่้วยไม่สามารถตดัสินใจเองได ้เช่น ที�
อเมริกา ถ้าใครจะช่วยเหลือใครเรื�องการดูแลรักษา ถ้าไม่ใช่คนในครอบครัวการแตะเนื อตอ้งตวั
ผูป่้วยจะตอ้งยินยอม ถ้าเกิดอาการเลวร้ายขึ นก็อาจจะเกิดเป็นคดีขึ นได้ถ้ามีการฟ้องร้อง ฉะนั น 
จะช่วยใครตอ้งให้เขาเขา้มาหาเราเองและเขาตอ้งยอมรับแพทยท์างเลือกก่อน ไม่เช่นนั นจะเป็น
ปัญหา หลกัสูตรแพทยว์ิถีพุทธยงัสวนทางกบักิเลสและความเคยชินเนื�องจากใช้หลกัคาํสอนของ
พระพุทธเจา้เป็นหลกั เมื�อกิเลสลดปัญญาจึงเพิ�มขึ นจะเกิดพลงัให้เราดูแลสุขภาพ ซึ� งบางครั งการ
สื�อสารขอ้มูลทางแพทยว์ิถีพุทธออกไปจึงไม่ไดรั้บการยอมรับโดยง่าย หรืออาจจะรับไดก้็เป็นเพียง
ช่วงระยะเวลาสั นเท่านั น ทาํใหจิ้ตอาสาใหม่ ๆ นํ าตานองหนา้ไม่เขา้ใจเส้นทางของการปฏิบติัธรรม
เพราะเมาอตัตามานะ ซึ� งเป็นอาการเมากิเลสตนเองและไม่ใช่ว่าเราเป็นคนเดียวเท่านั น พี�น้องที�มาฝึก
เป็นจิตอาสาใหม่ ๆ ก็เป็นเช่นกนั เช่น คนอื�นเขาไม่ค่อยรับไม่คิดจะลองทาํกนัเลย บางคนก็มีกระแส
ต่อตา้นจากสามีและลูก เมื�อบอกแลว้เฉยยงัไม่สนใจ ซึ� งมีวิธีแกอ้าการเมากิเลสตนเองดว้ยการทาํใจ
วา่ ไม่เป็นไร เขายงัไม่พร้อมโอกาสหนา้เขาอาจพร้อมก็ได ้

อนัดบัสาม คือ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพและวิถีชีวิต เนื�องจากหลกัปฏิบติัของ
แพทยว์ถีิพุทธสวนทางกบัความเคยชินและวถีิชีวติของคนยคุปัจจุบนัซึ� งเป็นอุปสรรคใหญ่ เช่น ช่วง
ระยะแรก ๆ จะมีความลาํบากที�ตอ้งปรับเรื�องอาหารจากรสจดัมาก ๆ มาเหลือ 30 % นอกจากนี ยงั
ทานผกัไม่ได ้ทานจืดไม่ไหว ไม่สามารถงดเนื อสัตวไ์ดเ้นื�องจากบุคคลในบา้นและผูป่้วยมีความเชื�อ
เรื�องการบาํรุงร่างกายทาํให้ปรุงอาหารไดย้าก จึงเกิดการไม่ปรับเปลี�ยนนิสัยการกิน การดาํรงชีวิต 
และการทาํงาน ส่วนท่านที�มาศึกษาแลว้ไม่ไดก้ลบัไปทาํอย่างต่อเนื�อง จึงทาํให้มีใจที�ไม่มั�นคงใน
การดูแลรักษาสุขภาพ การไม่ใชเ้ทคนิคการดูแลสุขภาพขอ้ที� 6, 8 และ 9 สมํ�าเสมอ การกลบัไปเสพ
พฤติกรรมแบบเดิม และที�สําคญัปัญหาการดูแลสุขภาพส่วนใหญ่จะมาจากการปล่อยอาการจน 
หนกัเกินไป จึงทาํใหร่้างกายสะสมพิษมาก ซึ� งอาการสะสมพิษนี นาน ๆ จะทาํให้เกิดโรคต่ออวยัวะ
ที�อ่อนแอในร่างกาย ยากต่อการแกไ้ข และตอ้งแกไ้ขแบบค่อยเป็นค่อยไป 

อนัดบัสี�  มี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การไม่ดูแลตวัเองและไม่พึ�งตน ผูค้นส่วนใหญ่ยงัยึดติดอยู่
กบัการพึ�งพาผูอื้�นทาํใหไ้ม่เคยชินกบัการพึ�งพาตนเอง จึงไม่เรียนรู้ในการดูแลตนเองเพราะชอบที�จะ
ใหค้นอื�นทาํให้ มกัจะบอกวา่ไม่มีเวลา ทาํให้ทาํให้หน่อย ไม่ค่อยพึ�งตนเอง และชอบให้คนอื�นช่วย
มากกวา่ที�จะช่วยเหลือตวัเอง และ 2) การนาํกลุ่มเทคโนโลยีใหม่ ๆ มาใชใ้ห้เกิดความน่าสนใจและ
การเห็นประโยชน์ต่อคนในครอบครัวของผูอ่้านสื�อนั น ๆ เนื�องจากพื นฐานการรับรู้ไม่เหมือนกนั 
เช่น ผูป่้วยนึกไม่ออกเมื�อฟังอธิบายแลว้ถึงเรื�องรสชาติ รวมถึงวิธีการการเขา้ถึงแหล่งขอ้มูล เช่น 
บา้นไกลไม่มีอินเตอร์เน็ต การใชเ้ครื�องมือสื�อสารไม่เป็น นอกจากนี ยงัมีปัญหาเรื�องการสื�อสารดา้น
ภาษากับต่างชาติ ผูพ้ิการทางสายตา ผูพ้ิการทางหู จึงควรวางรูปแบบในการเผยแพร่การแพทย ์
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วถีิพุทธเพื�อใหเ้อื อต่อการใชง้านจริง ซึ� งการเรียบเรียงสื�อเดิมที�ใชเ้ผยแพร่ควรยดึเนื อหาจากตาํราของ 
อาจารยห์มอเขียว และการจดักิจกรรมเผยแพร่อย่างต่อเนื�องทั งกลุ่มย่อย กลุ่มระดบัภูมิภาคเพื�อ
พฒันางานเผยแพร่เชิงรุกอยา่งเหมาะสมสอดคลอ้งกบับริบทนั น ๆ  

อนัดบัห้า มี 2 ประเด็น คือ 1) การไม่ศรัทธาหลกัแพทยว์ิถีพุทธ พบว่าความศรัทธาของ
ผูป่้วยมีไม่มากพอ ผูป่้วยปฏิเสธการรับรู้ ผูป่้วยฟังแลว้ตีความผิด เช่น ในเรื�องของอาหารร้อน-เยน็ 
ให้ทานอาหารฤทธิg เย็นแต่ไปทานอาหารฤทธิg ร้อนแล้วผูป่้วยเขา้ใจว่าเป็นอาหารฤทธิg เย็น ยงัไม่
ศรัทธาแนวทางแพทยว์ิถีพุทธอย่างมากพอที�จะปฏิบติัอย่างจริงจงั นอกจากนี ยงัมีบางท่านที�ยงัไม่
เชื�อหรือไม่มีความศรัทธาในแนวทางปฎิบติัโดยอาศยัธรรมชาติแนวทางแพทยว์ิถีพุทธเพราะหลงคาํ
โฆษณาชวนเชื�อ และบางอาการอาจจะหายชา้กวา่การรับประทานยาแผนปัจจุบนัรักษาแบบแพทย์
วิถีพุทธตอ้งใชเ้วลาซึ� งควรการปรับทศันคติในการหันมาใชห้ลกัการนี  และ 2) การเป็นพรหม 3 หน้า 
คือ ยึดดีตอ้งการให้ผูป่้วยปฏิบติัไดต้ามที�เราแนะนาํโดยไม่นาํคาํที�ผูป่้วยบอกว่า  ทาํไม่ไดห้รือไม่ไดท้าํ
เพราะอะไร มาพิจารณาแล้วปรับไปตามสถานการณ์จริง สิ� งที�เกิดขึ นคือ เราก็ทุกข์ผูป่้วยก็ทุกข ์ 
ทาํให้เราช่วยเหลือผูค้นได้น้อยเพราะเราวางใจไม่ได้ ก็จะไม่อยากแนะนําใคร และคนที�เคยมา
ปรึกษา ถา้เขาถือสาเรา เขาก็จะไม่เขา้หาเราอีก ซึ� งยึดดี  มีตวัอตัตามานะอยู่ จะทาํให้การประมาณ
การงานไม่ดีพอเพราะตวัยึดดี ไม่วางดี ยงัมีตวัวิตกจริตอยู่ ความที�ไม่ได้ลา้งให้ได้จริง แต่เป็นแค่ 
การกดข่มไว ้ถึงที�สุดจะมีแต่เสียกบัเสียเพราะยงัมีตวัปัญหาทั งหลายอยู ่เนื�องจากการมีอตัตามานะ มี
ตวัตน ซึ� งเป็นการมีผสัสะมากระทบเมื�อกดข่มอารมณ์ไวไ้ม่ให้แสดงออกว่ามีตวัอตัตามานะ แล้ว 
ไม่ลา้งอตัตา จิตยึดดีที�เอางานเป็นหลกัและไม่สามารถประมาณตนให้เหมาะสมได ้จึงเป็นการไป 
ยดัเยยีดใหผู้อื้�น โดยไม่ดูวา่แต่ละคนมีเหตุและปัจจยัที�แตกต่างกนั 

อนัดบัหก คือ ปัญหาเกี�ยวกบัการหาวตัถุดิบเพื�อปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ มีปัญหา
เรื�องการจดัหาวตัถุดิบไม่ได ้เช่น สมุนไพรในการทาํนํ าสมุนไพรฤทธิg เยน็สด อยา่งที�นิวเจอซี� หาใบ
ยา่นางสดยากมากซึ� งตอ้งสั�งซื อจากรัฐอื�น ส่วนการปลูกตน้ยา่นางก็ยากพอควรเพราะใบไม่ค่อยขึ น
โดยเฉพาะในช่วงหน้าหนาว นอกจากนี ยงัมีเรื�องของการขาดเอกสารหลกัฐานหรือขอ้มูลที�จะให้
ความรู้ ถึงแมจ้ะมีสื�อทางอินเตอร์เน็ตแต่หลายคนไม่มีหนทางเขา้ถึงสื�อได ้

อนัดบัเจ็ด คือ การหลีกเลี�ยงสิ� งที�เป็นโทษต่อสุขภาพนั นตอ้งฝืนกิเลส คนส่วนใหญ่ไม่
ชอบฝืนกิเลส เพราะการต่อสู้กบักิเลส ช่วงที�ยงัไม่ชนะกิเลสจะรู้สึกทุกข์ (เขาไม่รู้วา่จะรู้สึกสุขอนั
เลิศยอดภายหลงัเมื�อชนะกิเลส) จึงไม่อยากเอาจริงกบัการต่อสู้หรือบงัคบัควบคุมตนเองให้หลีกเลี�ยง
สิ�งที�เป็นพิษต่อร่างกาย  

และสุดทา้ยมี 2 ประเด็น คือ 1) การขาดแคลนจิตอาสา ขาดการสนบัสนุนและความพร้อม
ที�จะใชจิ้ตอาสาใหเ้ป็นประโยชน์ เนื�องจากจิตอาสามีนอ้ย เช่น วิทยาลยัชุมชนมีผูที้�รู้เรื�องการแพทย ์    
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วิถีพุทธไม่กี�ท่าน 2) การไม่เชื�อเรื�องกรรมและวิบากกรรม พบว่าการไม่เขา้ใจเรื�องกรรมและผล 
ของกรรมมีผลต่อการเจบ็ป่วย ทาํใหไ้ม่ไดแ้กไ้ขที�ตน้เหตุจนถึงวบิากกรรม  
  

แนวทางในการปรับปรุงแก้ไข และการพัฒนารูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติ

ชาติพันธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการสร้างสุขภาวะ

ตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสัมพันธ์กัน

เป็นองค์รวม 
 
ตารางที� 33  แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขการเผยแพร่แพทยว์ถีิพุทธ 
 

แนวทางการปรับปรุงแก้ไขแพทย์วถิีพุทธ ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

 สื�อ 12 1 
จดัค่าย ขยายเครือข่าย 8 2 
การปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ 6 3 
การเขา้ร่วมกบัสาธารณสุข 5 4 
คู่มือ วชิาการ 5 4 

วทิยากร หรือจิตอาสา 4 5 
การเขา้กลุ่มและเขา้ประชุม 2 6 
สถานที� 1 7 

 
จากตารางที� 33 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบั แนวทางการปรับปรุงแกไ้ขแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  
อนัดบัแรก สื�อในปัจจุบนัการเผยแพร่ทางวิชาการค่อนขา้งน้อย เราตอ้งเร่งดาํเนินการ

แก้ไขหาลู่ทางการสื�อสารด้านเอกสารที�จะตีพิมพ์ในเอกสารวิชาการให้มากยิ�งขึ น ซึ� งมีเอกสาร
วิชาการมากมายไม่จาํเป็นตอ้งตรงสาขาเราอย่างเดียว เพียงแค่ขอ้มูลที�นาํเสนอนั นมีผลกระทบกบั
ศาสตร์อื�นก็ได้ เช่น สุขภาพเราจะโยงเขา้กับวิชาการด้านธรรม หรือโยงเขา้กับเศรษฐกิจ สังคม  
และอื�น ๆ อีกมากมาย  จึงมีความเห็นว่า  เราจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธหันมาสนใจงานดา้นเผยแพร่ 
สิ�งตีพิมพล์งวารสารกนัให้มากขึ น ช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ  ใครถนดัแนวไหนก็เขียนแนวนั น ควรเริ�ม
ขยายและพฒันาการเผยแพร่การแพทยว์ิถีพุทธครอบคลุมสื�อต่าง ๆ ไปไดม้าก เช่น อินเทอร์เน็ต ทีว ี
วทิย ุเอกสารและบุคคลอยา่งต่อเนื�อง ซึ� งในการเผยแพร่การแพทยว์ิถีพุทธจะตอ้งมีความยืดหยุน่ใน
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การเผยแพร่ เพราะการแพทยว์ถีิพุทธ ไดน้าํองคค์วามรู้ในการรักษาทุกแผนมาประยุกตใ์ช ้ ยุคนี เป็น
ยคุทนัสมยั อีกทั งที�ทาํอยูมี่คนสนใจและนาํไปปฏิบติัเป็นอยา่งมาก ควรเผยแพร่ทางสื�อคอมพิวเตอร์ 
เพราะเขา้ถึงได้ง่าย และควรมีการเผยแพร่เอกสารแพทยว์ิถีพุทธไปทุกโรงพยาบาล จะได้เขา้ถึง
ผูป่้วยได้ เน้นใช้สื�อทาง อินเตอร์เนต เพราะสื�อทางอินเตอรเนตเทคโนโลยี ไปด้วยความรวดเร็ว 
ส่วนใหญ่เห็นวา่ ยทููป (Youtube) เป็นช่องทางที�ดีมาก การเผยแพร่ เห็นไดช้ดัสําหรับคนที�อยู่ไกล 
จะดีมากกว่านี  ถ้ามีรูปแบบเผื�อสําหรับคนรุ่นใหม่ที�ชอบความทนัสมยั การโพสต์การแบ่งปัน
ประสบการณ์การใช้แพทยว์ิถีพุทธที�หลากหลายในยูทูปเพื�อให้คนรู้จกัแพทย์วิถีพุทธผ่านคนที�
ปฏิบติัตามแนวทางนี จริง อยากให้ยทููปของหมอเขียวมี subtitle เป็นภาษาองักฤษ มวลมนุษยช์าติ 
จะไดผ้ลประโยชน์อยา่งมหาศาล ชาวโลกจะไดรั้บรู้สูตรยาเกา้เม็ดวา่มาจากหมอเขียว ไม่ไดม้าจาก
ชาติอื�น ยิ�งกระจายให้โลกรู้เร็วเท่าไหร่ มากเท่าไหร่ยิ�งดี พลังแรงและยิ�งใหญ่ ฝรั�งจะมาอ้าง 
ไปจดทะเบียนไม่ได ้เพราะใคร ๆ ก็รู้แลว้วา่เป็นของคนไทย (ใจเพชร กลา้จน) 

รองลงมา คือ  การจดัค่าย ขยายเครือข่าย รูปแบบการจดัค่ายสุขภาพทั�วประเทศทุกวนันี 
ทาํมาถูกทางแลว้ ควรจดัค่ายสุขภาพอยา่งเป็นระบบ เพราะผูเ้ขา้ค่ายไดส้ัมผสัดว้ยตนเอง เห็นผลเอง 
วางขั นตอนการขยายงานเป็นลาํดบัต่าง ๆ ดงันี   เมื�อจดัตั งสวนป่านาบุญระดบัภาคแลว้ ให้ขยายงาน
ไปสู่สวนป่านาบุญระดับจงัหวดั ระดับอาํเภอ และระดับตาํบล ตามลาํดับ การจดัค่ายสุขภาพ 
ค่ายย่อยในที� ต่าง ๆ ควรจัดค่ายย่อย 1วนั ในแต่ละจุดหรือสถานที�ที� มีจติอาสาในพื นที�ตาม
องคป์ระกอบเพื�อเอื อให้คนที�ไม่มีเวลาไปค่ายหลายวนัไดเ้รียนรู้ เดือนละครั งแบบเวียนกนัจดั ออก
สื�อต่าง ๆ จดัค่ายในสถานศึกษาที�ต่าง ๆ ต้องมีการสรุปงานทุก ๆ ครั งที�มีการจดัค่ายฯ และส่ง
รายงานผลการจดัค่ายฯ เขา้สู่ศูนยก์ลางเพื�อจะไดรั้บรู้ ความเป็นไปของการจดัค่ายฯ ทุก ๆ ค่ายฯ 

อนัดบัสาม คือ การปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ การจดัค่ายฯ โดยมีเงื�อนไขพิเศษอื�น ๆ 
แทรก ทาํใหจุ้ดประสงค ์กติกา หรือรูปแบบค่ายแพทยว์ถีิพุทธเพี ยนไปจากเดิม  ดงันั นควรสังคายนา 
แนวโน้ม ปัญหา รูปแบบหรือแนวทาง ในส่วนนี ให้ชดัเจนในเวลาอนัใกล้นี  ควรมีเทคนิค สาธิต
วิธีการจดักระดูกและฝังเข็ม ควรปรับให้เหมาะสมกบักลุ่มบุคคลสถานที�ควรพร้อมจะปรับเปลี�ยน
ไดต้ลอดเวลา แต่ควรรักษาแก่นของแพทยว์ิถีพุทธไวคื้อ “สมดุลร้อนเยน็และลดกิเลสรักษาโรค” 
ควรทาํให้ดูให้องค์ความรู้ แนะนาํให้เขาช่วยเหลือตวัเอง รู้จกัคุณหมอเขียวและยา 9 เม็ด แนะนาํ 
เวปไซด์หมอเขียวดอทเนท (www.morkeaw.net) ให้เขาศึกษาเพิ�มเติม หลกัปฏิบติัของแพทยว์ิถีพุทธ
สวนทางกบัความเคยชินและวิถีชีวิตของคนยุคปัจจุบนั ซึ� งเป็นอุปสรรคใหญ่ ทางแกไ้ขคือ ทาํความ
ผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา 

อนัดบัสี�  มี 2 ประเด็น ไดแ้ก่ 1) การเขา้ร่วมกบัสาธารณสุข ค่ายแพทยว์ิถีพุทธในปัจจุบนัมี 
2 ลกัษณะ คือ ค่ายประชาชนทั�วไป และค่ายบุคลากรทางการแพทย ์ค่ายประชาชนทั�วไปอยูใ่นสภาพดี 
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และค่ายบุคลากรทางการแพทยก์าํลงัเติบโตไปอย่างรวดเร็ว ผ่านหน่วยงานสาธารณสุขในระดบั
กระทรวง กรม ระบบการศึกษา เพราะประชาชนจะผ่านระบบเหล่านี แทบทุกคน ไดเ้นน้การเขา้สู่
เจา้หนา้ที�สาธารณสุขโดยตรง โดยเฉพาะ อสม. อบต. ต่าง ๆ ร่วมกนัจดัค่ายพฒันาเจา้หนา้ที�สุขภาพ
ก่อน ที�จะนาํไปสู่ประชาชนต่าง ๆ ต่อไป ทั งเจาะลึกและดา้นกวา้งควบคู่กนัไป ความจริงหากเรา
สามารถนาํการแพทยว์ถีิพุทธเขา้สู่ระบบสุขภาพของประเทศไดใ้นวนัใดวนัหนึ�งขา้งหนา้ตามความ
พร้อมและตามเหตุปัจจยัที�เป็นจริง เราจะไดค้วามสงบสุขกลบัสู่ทุกภาคส่วนไดอ้ย่างแทจ้ริง และ   
2) คู่มือ วชิาการ  หมอเขียวสามารถสรุปหลกัการหลกัสูตรใหเ้ผยแพร่ไดอ้ยา่งมีแนวร่วมเดียวกนัทุกที�
และถูกตอ้งไม่พลาด แต่เพื�อใหข้อ้มูลไม่เพี ยน ควรจดัทาํเป็นคู่มือในแต่ละเรื�องที�ชดัเจน คนที�ไม่เคยรู้
มาอ่านก็สามารถปฏิบติัได้ระดับหนึ� ง อาจจดัแยกตามกลุ่มผูเ้รียนรู้  เช่น วยั หน่วยงาน ควรจดั
หลกัสูตรค่ายใหจิ้ตอาสาไดเ้ลือก เช่น 1 วนัควรมีอะไร 2 วนัควรมีอะไร มีสื�อประกอบอะไรบา้ง จะ
ทาํให้มีมาตรฐานการเผยแพร่แพทยว์ิถีพุทธและสามารถต่อยอดกนัได ้จดัทาํหลกัสูตรเป็นเวบไชต ์
แลว้แต่จิตอาสา ถา้รายเดี�ยว กลุ่มยอมรับสามารถทาํไดโ้ดยไม่มีขอ้แม ้แต่ถา้มีนกัวิชาการโตแ้ยง้ควร
มีหลกัฐานอา้งอิงเพื�อให้ยอมรับมากขึ น โดยเฉพาะประชาชนที�อเมริกาจะให้นํ าหนกังานวิจยัเป็นหลกั 
เพราะส่วนใหญ่ไม่ใช่ชาวพุทธจึงเป็นการยากที�จะเขา้ใจ  

อันดับห้า คือวิทยากร หรือ จิตอาสา  การจัดค่ายแพทย์วิถีพุทธโดยที�บุคลากรผูจ้ ัด         
ไม่พร้อมทั งกาํลงัคน ความรู้ความชาํนาญในการถ่ายทอดยา 9 เม็ด รวมทั งความเขา้ใจในแก่นแกน
ของหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ควรสร้างและพฒันาจิตอาสาใหเ้ป็นวทิยากรยา 9 เม็ดของแพทยว์ิถีพุทธ
ที�มีคุณภาพและมีปริมาณให้เพียงพอ รองรับการเติบโตและขยายตวัของแพทยว์ิถีพุทธที�จะเกิดและ
เป็นไปในอนาคต การเป็นแบบอย่างที�ดีของจิตอาสา จะเป็นแรงดึงดูดได้อย่างดีในการทาํความ
ผาสุกที�ตนอย่างแทจ้ริง นี�คือการแผ่เมตตา และอุทิศส่วนกุศลกนัในขณะที�มีชีวิตเป็น ๆ อนัถดัมา 
การเขา้กลุ่มหรือประชุม คิดว่าตอ้งจดัให้มีจดัเสวนาเป็นกลุ่มยอ่ย มีการพบปะแลกเปลี�ยนความคิด
และประสบการณ์เป็นประจาํเพื�อกระตุน้ใหตื้�นตวัอยูเ่สมอ 

และสุดทา้ย สถานที� ควรพฒันาให้มีสิ�งที�จาํเป็นต่อชีวิตอย่างครบวงจรให้มากที�สุดเท่าที�
จะทาํได ้

 

การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธนานาชาติชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

ตารางที� 34  การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ความถี� ลาํดบัความสาํคญั 
การจดัประชุมเครือข่าย กลุ่มยอ่ย และเตวชิโช 9 1 
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ตารางที� 34  (ต่อ)  

การพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ความถี� ลาํดบัความสาํคญั 
การฝึกฝนตนเองใหพ้ึ�งตนเอง และทาํแบบอยา่งที�ตน 9 1 

การปฏิบติัธรรม ลด ละ เลิก กิเลส สลายตวัตน 7 2 

การเขา้หมู่กลุ่ม  สังคมสาธารณโภคี 7 2 

การหมั�นทบทวนธรรม ฟังธรรม พิจารณาธรรม บนัทึกสภาวธรรม 6 3 

การพฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ 6 3 

การนาํสู่ชีวติผาสุกพอเพียง 4 4 

ระบบทะเบียนจิตอาสา 2 5 

  
จากตารางที� 34 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ พบวา่  
อนัดับแรกมี 2 ประเด็น ดังนี  1) การจดัประชุมเครือข่าย กลุ่มย่อยและเตวิชโช หมั�น

ประชุมกนั มาช่วยกนัคิดช่วยกนัทาํ ไม่มีภาระตกกบัผูใ้ดผูห้นึ� งเป็นการประสานงานกนั  ทาํงาน
เท่าที�ตนมีแรงมีความสามารถ จึงทาํให้งานสามารถเดินไปได ้มีการสรุปงาน สรุปใจโดยมีอาจารย์
เป็นประธานและให้คาํชี แนะเสริมในส่วนพร่องเติมเต็มใจ จิตอาสาตอ้งรับฟังความคิดเห็นคนอื�น 
เพิ�มการพบปะกลุ่มโดยมีกิจกรรมบาํเพ็ญบุญ ในแต่ละภูมิภาค เปิดโอกาสให้ได้พบอาจารย ์ 
มีที�ปรึกษาในแต่ละภูมิภาค จะทาํให้จิตอาสาไดรั้บความรู้ใหม่ ๆ และไดป้รับกายใจอยา่งต่อเนื�อง 
อาจมีการจดักลุ่มจิตอาสา มีการประชุมเป็นกลุ่มย่อย ๆ เป็นครั งคราว หากมีการเตวิชโชกนั พูดคุย
ซกัถามกนัอยา่งไม่มีอตัตา คือ ไม่ไดถ้ามหาคนผิด แต่ถามเพื�อให้เขา้ใจกนัว่าเพราะอะไรจึงคิด ทาํ 
พดู แบบนั น แลว้จะเกิดบทเรียนในการทาํครั งต่อไป เพราะสัจจะอยา่งหนึ�งคือ ไม่มีความพร่องใดที�
เราไม่มีส่วนเกี�ยวขอ้ง เราตอ้งชดใชว้บิากร่วมกนั ฉะนั น สิ�งไม่ดีเกิดขึ นก็ไม่ตอ้งโทษใคร อนัดบัแรก
คือ โทษตวัเอง แลว้ไม่ตอ้งคิดร้ายต่อ พลิกจิตได ้ใชเ้วลาในการแกไ้ขสถานการณ์ให้ดีขึ นดีกวา่เดิม 
แลว้ปัญหาก็จะไม่มี จากที�อาจารยพ์าทาํและร่วมเตวิชโชเพื�อลา้งใจล้างและวางสิ�งที�ไม่พอใจ ตดั
มิจฉาทิฏฐิออกจากใจ แต่คงต้องใช้เวลาสักระยะหนึ� งคงเห็นผล และ 2) การฝึกฝนตนเอง 
ใหพ้ึ�งตนเองและทาํแบบอยา่งที�ตน มีการอบรมการปฏิบติัตนในฐานะจิตอาสา  ซึ� งจิตอาสาตอ้งเป็น
แบบอย่างให้กบัผูป่้วย หรือผูที้�มาเขา้ค่ายสุขภาพ  ทาํตามธรรม และตามกรรมของแต่ละคน ซึ� งมา
จากต่างถิ�นต่างที�  ต่างกรรม ต่างวาระ แต่ละคนมีศีลที�ไม่เสมอกัน มีภาวะต่าง ๆ จากสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ต่างกนั ชีวิตของจิตอาสาก็คือผูใ้ฝ่ดี  ฝึกฝนปฏิบติัให้ไดม้รรค ไดผ้ลเพื�อไดจิ้ตที�เบิกบาน  
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ผอ่งใส  อยูใ่นฐานะผูใ้หอ้ยา่งบริสุทธ์และจะเป็นผูรั้บอยา่งพอเพียง  อยูใ่หโ้ลกเลี ยงไว ้ เป็นหลกัการ
พฒันาจิตอาสาที�สําคัญ  กฎระเบียบอื�น ๆ เป็นการตั งขึ นมาประกอบเท่านั น มีก็ได้ไม่มีก็ได ้  
ปรับเปลี�ยนตามสถานการณ์ โดยมีชาวอโศกเป็นตน้แบบในการพึ�งตนเช่นกนั การปฏิบติัตนเป็น
แบบอยา่งที�ดี ผูอื้�นจะเห็นเอง พฒันาจิตอาสาโดยให้จิตอาสา ทาํตนให้เป็นตวัอยา่งที�ดี  ดีทั งร่างกาย
และจิตใจ ฝึกสมาธิ ฝึกสติ เป็นตวัอย่างเสียสละความสุขส่วนตวั ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้ความรู้และ
ปฏิบติัตนตามแนวการใช้ยาเกา้เม็ดอย่างเคร่งครัด หากไม่ปฏิบติั จะทาํให้เกิดช่องว่างและจะไม่มี
ใครเชื�อ ในจิตสาํนึกของแต่ละท่านที�ยอมรักษาศีลมากกวา่ชีวติเมื�อไร เมื�อนั นก็เมื�อนั นใครทาํใครได ้
“You have to learn it” 

รองลงมามี 2 ประเด็น ดงันี  1) การปฏิบติัธรรม ลด ละ เลิก กิเลส สลายตวัตน ในปัจจุบนั
อาจารย์หมอเขียวได้พฒันาจิตอาสาโดยเน้นการลดกิเลสและอัตตาในตัวจิตอาสาเอง ซึ� งเป็น
แนวทางที�ถูกตอ้งถูกตรง เพราะจิตอาสาจะเขม้แขง็ขึ น สามคัคีกนัมากขึ น พร้อมที�จะลดอตัตาตวัเอง 
ปรับปรุงตวัเองให้ดี การลดกิเลสของจิตอาสาโดยการให้แต่ละคนตั งตบะตามฐานของตน ดว้ยการ
เพิ�มอธิศีลของแต่ละคน ๆ จิตอาสาที�พฒันาลดกาม ลดอตัตาลงไดม้าก ก็จะกินนอ้ยใชน้อ้ย ป่วยนอ้ย 
มีปัญหาน้อย มีเวลาเยอะ ทาํงานไดเ้ยอะ ช่วยคนไดเ้ยอะ เน้นการลา้งกิเลส มีศีลเป็นกรอบในการ
ดาํเนินชีวิตไม่ตอ้งติดยึดว่างานตอ้งเสร็จสมบูรณ์ ทาํให้เกิดสภาวะผ่อนคลายไม่ตอ้งกงัวล จึงจะมี
แรง ที�จะพากเพียรปฏิบติัทาํสิ� งที�เป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นอย่างไม่ต้องสร้างเงื�อนไขต่อไป ดังนั น 
จิตอาสาตอ้งฝึกการดูจิตและกิเลสของตนเองให้ทนั เห็นขอ้ดอ้ยขอ้ผิดพลาดของเพื�อนให้ยอ้นมาดู
ตวัเองว่าเรามีอย่างเขาหรือไม่ มากน้อยเพียงไร ไม่เพ่งโทษผูอื้�น  และ  2) การเขา้หมู่กลุ่ม  สังคม    
สาธารณโภคี การพฒันาจิตอาสานั นเป็นประเด็นหลกั ของคุณหมอเขียวที�พยายามนาํหลกัคาํสอน
ของพระสัมมาสัมพุทธเจา้มาอธิบายให้ฟัง ดว้ยการพฒันาหมู่กลุ่ม จดัสรรทาํงานเป็นหมู่เป็นกลุ่ม 
ถา้มติหมู่กลุ่มว่ายงัไงเราก็ทาํไปอยา่งนั นเพราะถือว่าผา่นการสังเคราะห์มาดีแลว้ ความคิดของหมู่
คนดีก็เป็นเรื� องที� ดีมากกว่าเสียแน่นอน เพราะฉะนั นหากจะเกิดความพร่อง ความเสียหาย  
ความผดิพลาดก็คงไม่ใช่เรื�องใหญ่โตจนแกไ้ขอะไรไม่ได ้ในทางกลบักนัความพร่อง ความเสียหาย 
ความผิดพลาดที�เกิดจะเป็นประโยชน์ต่อหมู่กลุ่มให้ได้ฝึกระมัดระวงั ฝึกแก้ไข และฝึกวางใจ  
เพิ�มพลังบ้างเมื�อเริ� มอยู่กับที�หรือถดถอย ต้องมีขบวนการบาํเพ็ญบุญในหมู่กลุ่มในการพฒันา
ศกัยภาพทั งดา้นองคค์วามรู้ทางดา้นเทคนิคทางการแพทยว์ิถีพุทธและพฒันาดา้นจิตวิญญาณควบคู่
กนัไป ช่วยซ่อมสุขภาพของเพื�อนจิตอาสาดว้ยกนัฝึกฝนกบัหมู่กลุ่มและร่วมกิจกรรมดว้ยบ่อย ๆ จะ
เกิดความชาํนาญและมีวชิาการขึ นเรื�อย ๆ  

อนัดบัสาม มี 2 ประเด็น ได้แก่ 1) หมั�นทบทวนธรรม ฟังธรรม พิจารณาธรรม บนัทึก
สภาวธรรม มีการทบทวนธรรม  ฟังธรรม สนทนาธรรม หลงักิจกรรมบาํเพญ็เพราะเมื�อทุกคนเขา้ใจ
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ในเรื�องกรรมแลว้ จะสามารถลดกิเลสตนเองไดใ้นทุกขณะที�มีลมหายใจและเกิดความผาสุกจริง 
หมั�นฟังธรรมและแลกเปลี�ยนประสบการณ์ ทบทวนธรรม พิจารณาธรรม ฟังคุณหมอให้มาก  
เพราะพลงัจากหมู่กลุ่มจะช่วยใหพ้ละอินทรียข์องเราแข็งแรงขึ น ไดปั้ญญาจากบรรยายของคุณหมอ 
มีการบนัทึกการสู้กิเลสของตนในเรื�องนั น ๆ อยา่งสมํ�าเสมอ ให้เวลาในการสนทนาธรรม ทบทวน
ธรรมมากขึ น แลว้ทุกอยา่งจะมาใหบ้าํเพญ็เอง และ 2) พฒันาหลกัสูตรการเรียนรู้ หลงัจากเขา้ใจและ
ปฏิบติัยา 9 เม็ด เมื�อเป็นจิตอาสา ตอ้งมีหลกัสูตรวิทยากรแพทยว์ิถีพุทธ จนสามารถเป็นวิทยากร  
ยาทั ง 9 เม็ดได้  เมื�อเป็นวิทยากรยา 9 เม็ดของการแพทย์วิถีพุทธได้แล้ว จึงออกใบรับรองเป็น
วิทยากรจิตอาสาการแพทยว์ิถีพุทธให้ เพื�อจดัทาํเป็นหลกัสูตรแลว้เปิดอบรมและมอบเกียรติบตัร
รับรองโดยกระทรวงสาธารณสุขเพราะสําหรับผูที้�ไม่รู้มกัมีคาํถามมากมายเกี�ยวกบัความน่าเชื�อถือ 
ถ้ามีหลกัฐานอา้งอิงจะทาํให้เขายอมรับได้มากขึ น ตอ้งมีการเข้าค่ายพระไตรปิฎกอย่างต่อเนื�อง  
จะทาํให้ไดเ้รียนรู้ธรรมะที�จะนาํพาให้เราพน้ทุกข์ได้อย่างแทจ้ริง เมื�อผ่านค่ายพระไตรปิฎก และ
ควรมีการฝึกฝน ตอ้งมีหลกัสูตรวิทยากรแพทยว์ิถีพุทธ จนสามารถ ให้คาํแนะนาํผูป่้วย หรือเป็น
วิทยากรได้ การเรียนการสอนจากการฝึกปฏิบัติช่วยคนจริงในค่ายสุขภาพ เพราะเป็นโอกาส 
ที�เหมาะสมที�สุดที�จะไดเ้รียนรู้ฝึกฝนปฏิบติัการช่วยเหลือคนอยา่งแทจ้ริง เรียนรู้การฝึกเป็นจิตอาสา
ที�ดี และการเรียนการสอนจากค่ายแฟนพนัธ์แท้ทาํให้เรียนรู้เทคนิคในการช่วยเหลือผูค้นได้
หลากหลายวธีิ 

อนัดบัสี�  คือ การนาํสู่ชีวติผาสุกพอเพียง ผูเ้ขา้ค่ายฯ แลว้เห็นประโยชน์ หรือแมแ้ต่ผูไ้ม่ได้
เขา้ค่ายฯ แต่สัมผสัการแพทยว์ิถีพุทธจากการบอกเล่าหรือสื�ออื�น ๆ มีจิตใจอยากทาํความดี อยาก
เสียสละ หรืออยากตอบแทนคุณ เขาเหล่านั นจะอาสาตนมาเป็นจิตอาสาเอง ดว้ยการทาํความผาสุก 
ที�ตนเอง มีชีวติที�ประหยดัเรียบง่าย มีทั งจิตที�ดีงามและผอ่งใส ช่วยเหลือผูอื้�นดว้ยความยินดี แลว้ฝึก
รู้เพียรรู้พกัไป ชีวติมีแต่ความผาสุก 

และสุดทา้ย คือ ระบบทะเบียนจิตอาสา เมื�อเป็นจิตอาสาแลว้ตอ้งมีการขึ นทะเบียนจิตอาสา   
มีการอบรมการปฏิบติัตนในฐานะจิตอาสา 

นอกจากการนี จากการเขา้ร่วมพฒันาตนเองในค่ายสุขภาพตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธต่าง ๆ 
บางค่ายยงัมีกิจกรรมพิเศษเช่น การเดินธรรมยาตรา จาริกตามรอยบาทพระศาสดา ซึ� งจิตอาสาได้
แสดงความคิดเห็นต่อกิจกรรมดงักล่าว ซึ� งผูว้ิจยัได้นาํมาวิเคราะห์สังเคราะห์ด้วยแนวคิดทฤษฎี
เกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา  สุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิด
ความคิดสัมพนัธ์กนัองคร์วม พบวา่ 
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ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านร่างกาย 
 
ตารางที� 35  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นร่างกาย 
 

สาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นร่างกาย ความถี� ลาํดบัความสาํคญั 
ทดสอบร่างกายจากการเดินจาริก 14 1 

ฝึกความพร้อมของร่างกายในการเดินจาริก 5 2 

สภาวะกายที�แตกต่างในหมู่กลุ่ม 4 3 

ทุกขก์ายจากการเดินจาริก 1 4 

  
จากตารางที� 35 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น สรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

ไดส้าระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นร่างกาย พบวา่ 
อนัดบัหนึ�ง คือ ทดสอบร่างกายจากการเดินจาริก สังเกตสภาวะร่างกายพบความอดทน 

ฝึกความอดทน ไดท้ดสอบความเพียรความแข็งแกร่งทั งร่างกาย อินทรียพ์ละ ทาํให้ตวัเองขยนั
ฝึกซอ้มเดิน ทาํใหร่้างกายแขง็แรง ร่างกายไดป้รับและสามารถทนอยูก่บัความร้อนไดอ้ยา่งเบิกบาน
ไม่กลวัตาย ไม่กลวัโรค 

รองลงมา คือ ฝึกความพร้อมของร่างกายในการเดินจาริก การดูแลรักษาตนเอง การวางแผนใน
การจดักิจกรรมต่าง ๆ สุขภาพเรียงตามลาํดบั บางคนรู้สึกวา่ง่ายไม่ซบัซ้อนใชเ้วลาสั น ๆ และใกลต้วั 
บางคนฝึกตวัเองใหต้อ้งพร้อมเผชิญกบัสิ�งต่าง ๆ ยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกาย  ฝึกเดินบนพื น
ยางมะตอย ช่วงนั นร้อนมากและมีเศษหิน จนตอ้งเดินเร็วระดบัหนึ�ง เพียงแค่ระยะทางสั น ๆ  

อนัดบัสาม คือ สภาวะกายที�แตกต่างในหมู่กลุ่ม บางคนไม่เหนื�อยแรงและมีโอกาสที�จะ
ถึงจุดหมายร่วมกนั การยอมรับในศกัยภาพของคนในหมู่กลุ่มที�แตกต่างกนั ทาํตามหมู่กลุ่มที�เห็นควร 
การเดินไปดว้ยกนัทีละกา้ว ผูที้�ใส่รองเทา้เดิน ไม่ใส่รองเทา้เดิน และผูใ้ส่ ๆ ถอด ๆ ตามแต่วาระของ
สภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละคน ดว้ยการนวดบริเวณขอ้เทา้ ทาํให้เดินถึงจุดหมายไดใ้นที�สุด 
แมจ้ะเป็นกลุ่มสุดทา้ย 

และสุดทา้ยคือ ทุกขก์ายจากการเดินจาริก อาการเทา้กระทบถนนยางมะตอยร้อนมาก ทาํให้
ไดฝึ้กอดทน ฝึกสร้างความแขง็แรง แขง็แกร่ง ต่อความยากลาํบาก  
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ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านจิตใจ 

 
ตารางที� 36  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นจิตใจ 

 
จากตารางที� 36  ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นจิตใจ พบวา่ 
อนัดบัแรก คือ การเห็นความทุกข์ ซึ� งการเดินจาริกทาํให้เห็นความทุกข์จากการไม่ได ้

ดงัใจ ความร้อนรนของจิตใจ แข็งกร้าว โกรธเกรี ยว ไม่พอใจ ขดัเคือง ซึ� งเป็นการทาํอาณาปานสติ
บนสติปัฏฐาน 4 เมื�อเทา้ผสัสะกระทบถนนยางมะตอยที�ร้อนมากแลว้สังเกตว่าใจร้อนไหม ทุกขใ์จไหม 
ทาํใหเ้ห็นความทุกขย์ากของตนจึงพร้อมที�จะเผชิญต่ออุปสรรคและความยากลาํบาก 

รองลงมา คือ การทดสอบจิตใจ ซึ� งการเดินจาริกทาํให้ได้ฝึกความอดทนและทดสอบ
ฝึกฝนจิตใจใหก้ลา้แกร่ง  ฝึกความอดทนไม่ตามใจกิเลสตนเอง และสามารถทนอยูก่บัความร้อนได้
อยา่งเบิกบาน  
 

ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านสังคม 
 
ตารางที� 37  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นสังคม 
 

สาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านสังคม ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

การช่วยเหลือซึ�งกนัและกนั 
การสร้างความสามคัคี 
การเกิดความเมตตา 
การลดกิเลส 

5 1 

1 2 

1 2 

1 2 

 
จากตารางที� 37  ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นสรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

มีความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�จากการเดินจาริกทางดา้นพบวา่  

สาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นจิตใจ ความถี� ลาํดัความสําคัญ 

การเห็นความทุกข ์
การทดสอบจิตใจ 

4 1 

3 2 
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อนัดบัแรก คือ การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั เนื�องจากเป็นการไดบ้าํเพญ็ช่วยเหลือซึ� งกนั
และกนั ทาํใหเ้กิดความเห็นอกเห็นใจกนั เห็นความเสียสละของพี�นอ้ง  เห็นนํ าใจที�มีต่อกนั การยอม
ที�จะทาํตามที�อาจารยบ์อก ทาํตามหมู่กลุ่มที�เห็นควร ความมุ่งมั�นในการเดินไปด้วยกนัทีละก้าว 
นอกจากนี ยงัทาํใหเ้ห็นความทุกขย์ากของตนและของผูอื้�นทาํใหเ้กิดความเห็นใจเอื อเฟื อเผื�อแผ ่ 

รองลงมา มี 3 ประเด็น คือ 1) การสร้างความสามคัคี ซึ� งเป็นการสร้างความรักความสามคัคี
ในหมู่พี�นอ้ง  2) การเกิดความเมตตา ซึ� งทาํใหเ้กิดความเมตตาคนขา้งเคียง   3) การลดกิเลส เนื�องจาก
การเดินจาริกตามรอยบาทพระศาสดา เป็นการรวมพลงัของลูกศิษยพ์ระพุทธเจา้ที�มีความตั งใจจะทาํ
ความดีและมาชาํระลา้งกิเสตนเองรวมถึงการทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�น 

 
ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านปัญญา 

 
ตารางที� 38  ความคิดเห็นเกี�ยวกบัสาระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นปัญญา 
 

สาระประโยชน์ที�ได้จากการเดินจาริกทางด้านปัญญา ความถี� ลาํดับความสําคัญ 

การลดกาม ลดอตัตา ดว้ยพลงัหมู่กลุ่ม 7 1 

การบาํเพญ็บุญในหมู่มิตรดี 4 2 

การพิจารณาการเกิด-ดบั 4 2 

  
จากตารางที� 38 ผูต้อบแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็น สรุปไดว้า่ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ

ไดส้าระประโยชน์ที�ไดจ้ากการเดินจาริกทางดา้นปัญญา พบวา่ 
อนัดบัหนึ�ง คือ การลดกาม ลดอตัตา ดว้ยพลงัหมู่กลุ่ม การเดินจาริกสอนให้มีสติรู้ตวั การ

ชนะใจตนเอง  ไม่ตามใจกิเลสตน ฝึกการมีสติ ไดบ้าํเพญ็ช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั ลดอตัตาตวัตน  
การช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั  เมตตาคนขา้งเคียง  ฝึกการเสียสละ ทาํให้เห็นความทุกขย์ากของตน
และของผูอื้�น ทาํให้เกิดความเห็นใจเอื อเฟื อเผื�อแผ่ ช่วยเหลือกนัและกนั ตั งใจจะทาํความดีมา 
ชาํระลา้งกิเสตนและทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�น  มนัจึงไม่ใช่ของง่าย เพราะเราตอ้งเดินทวนกระแสของ
สังคมโลก หมั�นเพียรใชปั้ญญาพิจารณาสิ�งที�เคยปฏิบติัมาในอดีตที�ให้โทษต่อตนเอง  จึงรีบกาํจดั
ออกไป ทาํให้ใจเป็นสุข ทุกกา้วที�ยา่งเดินจะทาํประโยชน์เพื�อผูอื้�นไดอ้ยา่งไร  และชาํระลา้งกิเลส
ตนที�ท่วมทบัถมจิตใจไดอ้ย่างไร ล้างความยึดมั�นสุขทุกข์ในชีวิตไปดว้ย จะทาํดว้ยใจที�เป็นสุข  
มีความยนิดีในการกระทาํ  พากเพียร วริิยะ ตั งใจ ทุ่มโถม ปฎิบติัใหเ้ป็นจริง ทาํใหส้าํเร็จ 
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รองลงมา มีสองประเด็น คือ 1)  การบาํเพญ็บุญในหมู่มิตรดี การตั งตนอยูใ่นความลาํบาก
กุศลธรรมเจริญยิ�งเป็นคาํสอนที�จริง พร้อมที�จะเผชิญต่ออุปสรรคและความยากลาํบาก สร้างความ
รักความสามคัคีในหมู่พี�น้อง เห็นความเสียสละของพี�น้อง ความมุ่งมั�น การยอมที�จะทาํตามที�
อาจารยบ์อก ทาํตามหมู่กลุ่มที�เห็นควร การเดินไปดว้ยกนัทีละกา้ว พบความเห็นอกเห็นใจกนั 
ช่วยเหลือกนั นํ าใจที�มีต่อกนั ความเมตตา 2) การพิจารณาการเกิด-ดบั การรู้เหตุแห่งทุกขแ์ละโรค 
การฝึกยอมรับสภาพความเป็นจริงของร่างกายที�สงบ เรียบง่าย  ทาํให้ร่างกายไดป้รับและสามารถ
ทนอยูก่บัความร้อนไดอ้ยา่งเบิกบานไม่กลวัตายไม่กลวัโรค การทาํอาณาปานสติ บนสติปัฏฐาน 4  
เมื�อผสัสะกระทบจากความคมของเศษหิน และความร้อนเยน็ของพื นถนนที�ไดเ้ดินผา่น เห็นความ
ไม่เที�ยงของ ความเยน็ ร้อน อ่อน แข็ง นิ�ม คม ระคายเทา้ ของพื นถนน เหมือนความทุกขจ์ากการ 
ไม่ไดด้งัใจ ร้อนรนจิตใจ แขง็กร้าว โกรธเกรี ยว ไม่พอใจ ขดัเคือง 

 

สรุป 
ผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ ขององค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ 

ผูว้จิยัไดข้อ้มูลประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ตามที�นาํเสนอใน
บทที� 6 จากนั นไดท้าํการสกดัคาํสาํคญัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัความเห็น
ของผูเ้ชี�ยวชาญสกัดเป็นข้อกระทงคาํถาม แล้วนําข้อกระทงคาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
จาํนวน 100 ขอ้ เพื�อศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ โดยไดน้าํแบบสอบถามไป
สํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ และจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั งในประเทศและต่าง 
ประเทศ จาํนวน 530 คน  

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจ พบว่า องค์ประกอบการพฒันาการแพทย ์
วิถีพุทธ มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย 1) การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ย
กระบวนการแก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกั ทาํเองได ้เพื�อดาํรง
ชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการ
เสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 2) หลกัปฏิบติัหรือเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด)
ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา   3) การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 
บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ  4) แพทยว์ิถีพุทธ 
เป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ 5) สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แข็งแรงและผาสุก 6) การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ 
ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงาน
สุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั 7) ชื�อ อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย 
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เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วย  8) หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตน
ให้พน้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น   9)  คุณธรรมความกตญั}ูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ 
ดว้ยการใชค้วามรู้เสียมาเสียสละและเกื อกูลมนุษยชาติ 10) ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ    
11) อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ในระยะเริ�มตน้ของผูป่้วย และอาหาร
พืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย ซึ� งองค์ประกอบที�พบมีความ
สอดคล้องกบัขอ้มูลการศึกษาเชิงคุณภาพด้วยเทคนิคการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา ผูว้ิจยัจึงนํา
องค์ประกอบดงักล่าวไปจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและ
จดัทาํมาตราการต่าง ๆ  ดงัรายละเอียดในบทที� 10 
 

 



 

 

บทที� 8 
สํานวนแพทย์วถิพุีทธเพื�อมวลมนุษยชาต ิ

 
การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการบูรณาการองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ#งตนแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เพื#อใหเ้ขา้ถึงมวลมนุษยชาติในมิติกวา้งในการดูแลสุขภาพเบื,องตน้ เพื#อให้เหมาะ
กบัคนทุกชนชาติทุกฐานจิตทุกฐานะ ทุกอาชีพ สามารถนาํไปใชป้ระโยชน์ได ้โดยดาํเนินการภายใต้
สโลแกน “หมอที#ดีที#สุดในโลกคือตวัคุณเอง” และ “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” สําหรับการแพทย์
วิถีพุทธนั,น เป็นการพฒันาต่อยอดจากการแพทย์วิถีธรรม สู่ความเป็นพุทธะในมิติที#ลึกยิ#งขึ, น  
เหมาะสําหรับผูที้#ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนจนเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะ ที#มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้าง
สุขภาวะที#ดีของตน ทั,งในดา้นสุขภาพกาย ใจ มิตรสหายที#ดี สังคมและสิ#งแวดลอ้มที#ดี และช่วยเหลือ
เกื,อกูลมนุษยชาติให้มีสุขภาวะที#ดีไปพร้อม ๆ กนั ด้วยสภาวะจิตที#ดีงามและผาสุกอย่างย ั#งยืน 
ซึ# งผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที#มีความศรัทธาต่อหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เมื#อไดป้ฏิบตัิตามและได้
พบเห็นว่า ตนเองมีความผาสุกขึ,นได้จริง จากการได้ปฏิบติัตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ จากการฟังสิ# งที#ผูว้ิจยัได้เพียรนาํเสนอผ่านการบรรยายของผูว้ิจยั  
การอ่านจากการเขียนหนังสือ วารสารแผ่นพบั ที#เป็นสื#อสิ#งพิมพต่์าง ๆ และการดูภาพและฟังเสียง
จากสื#อออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ (เช่น ยูทูป เอ็มพีสาม ซีดีและดีวีดี เฟสบุ๊คและไลน์ เป็นตน้) 
พร้อมกบัการไดร่้วมบาํเพ็ญบุญกุศลช่วยเหลือมวลมนุษยชาติในที#ต่าง ๆ ตลอดระยะเวลา 20 ปี 
ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 2558 จึงได้มาร่วมปฏิบติัพฒันาฝึกฝนตน เพื#อกา้วสู่ความเป็นพุทธะ  
ด้วยการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา จนเกิดจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพิ#มมากขึ, นในที# ต่าง ๆ  
ทั#วประเทศและต่างประเทศ จนเกิดเป็นเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย และจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธเครือข่ายอเมริกา รวมถึงกระจายอยูต่ามประเทศต่าง ๆ กวา่ 10 ประเทศ ไดแ้ก่ ลาว พม่า 
มาเลเซีย กัมพูชา เวียดนาม ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ จีน ใต้หว ัน ฮ่องกง อินเดีย 
สวสิเซอร์แลนด ์เยอรมนั องักฤษ ฝรั#งเศส สเปน เนเธอร์แลนด ์ฟินแลนด์ ออสเตรเลีย แอฟริกา และ
แคนาดา เป็นตน้ 

หนึ# งในยุทธศาสตร์หรือนโยบายการแพทย์วิถีพุทธ คือ ยุทธศาสตร์ผีเสื, อขยบัปีก คือ  
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ แต่ละคนที#อยูใ่นแต่ละที#แต่แห่ง ติดต่อสื#อสารส่งสัญญาณให้กนั แลว้ลงมือ
ปฏิบตัิการดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธที#ตนเอง และทาํกิจกรรมช่วยเหลือมนุษยชาติ 
พร้อมกบัทาํการสื#อสารในกลุ่มและต่อสาธารณะทุกรูปแบบ เช่น จดัค่ายอบรมสุขภาพ การแนะนาํ
แบบปากต่อปาก หนงัสือ วารสาร แผน่พบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยทููฟ เพสบุ๊ค 
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ไลน์ เป็นตน้ โดยลงมือปฏิบติัสิ# งที#ดีงามดงักล่าว พร้อม ๆ กนั อย่างเต็มที#ตามความสามารถและ
องคป์ระกอบของแต่ละคน ซึ# งเป็นนโยบายที#สัมพนัธ์กบัทฤษฎีไร้ระเบียบ  

ทฤษฎีไร้ระเบียบ มาจาก Chaos theory ซึ# งแปลเป็นไทยแลว้ใช้ต่างกนัหลายคาํ อาทิ 
ทฤษฎีความโกลาหล ทฤษฎีความอลวน หรือบางทีก็เรียกทบัศพัทว์า่ ทฤษฎีเคออส “ผีเสื,อขยบัปีก
ทาํให้เกิดพายุ” มาจาก “Butterfly effect” ซึ# งศาสตราจารยเ์อ็ดเวิร์ด ลอเร้นซ์ (Edward Lorenz) 
คน้พบโดยบงัเอิญ จากการเฝ้าดูตวัเลขการจาํลองทางอุตุนิยมวทิยาที#ทีการปรับเปลี#ยนทุก 0.0000001 
สร้างให้เกิดความคลาดเคลื#อนที#คาดไม่ถึง เขาคน้พบว่าความคลาดเคลื#อนเพียงน้อยนิดก่อให้เกิด 
การเปลี#ยนแปลงอย่างมหาศาลทางอุตุนิยมวิทยา และในแต่ละครั, งผลลพัธ์ไม่เหมือนเดิมเลย 
เมื#อพล็อตกราฟออกมาจะเป็นรูปร่างคลา้ยผีเสื, อ และเขานาํไปอธิบายวา่ แมก้ระทั,งผีเสื, อตวัเล็ก ๆ 
กระพือปีกเบา ๆ ที#บราซิล อาจส่งผลกระเทือนถึงเท็กซสัได ้ซึ# งเป็นที#มาของวลีกอ้งโลก “ผีเสื,อขยบัปีก
ทาํให้เกิดพายุ” และต่อมามีคนขยายความว่า “เด็ดดอกไมส้ะเทือนถึงดวงดาว” ซึ# งขณะนั,น 
ยงัไม่ได้ตั,งเป็นทฤษฎีอะไร ผูที้#บญัญติัคาํว่า Chaos theory คือ เจมส์ เอ ยอร์ค (James A.Yorke) 
ทฤษฎีเคออส อธิบายถึงปรากฏการณ์ในธรรมชาติที#ดูเหมือนสะเปสะปะไร้ระเบียบ แต่แทจ้ริงแล้ว 
มนัมีระเบียบของมนัอยูภ่ายในนั,น  

นยัยะเดียวกนัเมื#อผีเสื, อแห่งธรรมขยบัปีก หมายถึง บุคคลที#มีความดีงาม เริ#มทาํสิ# งที#ดีงาม 
และสื#อสารไปตามช่องทางต่าง  ๆจะเป็นการส่งสัญญาณให้ผูที้#มีจิตใจที#ดีงาม ขยบัปีกตาม คือ ทาํความดี
ตามเหตุปัจจยัที#แต่ละคนจะพึงทาํได ้และสื#อสารไปตามช่องทางต่าง ๆ เป็นการส่งสัญญาณต่อเนื#องไป
เรื#อย ๆ ทาํให้คนดีรับสัญญาณไดแ้ละทาํความดีต่อเนื#องไปเรื#อย ๆ เป็นพายุแห่งความดีที#ช่วยพดัพา
ความทุกขค์วามเดือดร้อน ออกจากชีวติของมนุษยชาติ 
 

ชีวติที�พอเพยีงเรียบง่าย ร่างกายที�แขง็แรง จิตใจที�ดงีาม และจิตใจที�เป็นสุข 
 

ในมนาปทายสูีตร พระผูมี้พระภาคไดต้รัสกะอุคคเทพบุตรดว้ยพระคาถาความวา่ ผูใ้ห้ของที#
พอใจยอ่มไดข้องที#พอใจ ผูใ้ห้ของที#เลิศยอ่มไดข้องที#เลิศ ผูใ้ห้ของที#ดียอ่มไดข้องที#ดี และผูใ้ห้ของที#
ประเสริฐยอ่มเขา้ถึงสถานที#ประเสริฐ นรชนใดให้ของที#เลิศให้ของที#ดีและให้ของที#ประเสริฐ นรชนนั,น 
จะบงัเกิด ณ ที#ใด ๆ ยอ่มมีอายุยืนมียศดงันี,ฯ (องฺ.ปfฺจก.22/44) และพระพุทธเจา้ตรัสความสําคญัของ
การแบ่งปันวา่ “ที#พึ#งของสัตวท์ั,งปวงยิ#งไปกวา่ทานไม่มี” (ข.ุชา.28/1,073)  

โดยดาํรงชีวติอยา่งประหยดัเรียบง่าย ดงัในจตัตาริสูตร พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ดูกรภิกษุทั,งหลาย 
ปัจจัยน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4 อย่างนี,  4 อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั, งหลาย บรรดาจีวร  
ผา้บงัสุกุล นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คาํขา้วที#ไดด้ว้ยปลีแขง้ นอ้ย หาไดง่้ายและ
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ไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม ้น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเน่า น้อย หาไดง่้าย
และไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั,งหลาย เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ# ง ของภิกษุซึ# งเป็นผูส้ันโดษ 
ดว้ยปัจจยัที#น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ ความคบัแคน้แห่งจิต 
ยอ่มไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษ ดว้ยปัจจยันอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะ
และโภชนะ ทิศของเธอชื#อว่าไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผูส้ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี#ยวเอาไวไ้ด ้ 
ซึ# งธรรมอนัสมควรแก่ธรรมที#พระตถาคตตรัสบอกแลว้แก่เธอ (ข.ุสุ. 25/281)  

การดาํรงชีวติอยา่งพอเพียงเรียบง่ายและแบ่งปันเกื,อกูลกนันั,น สอดคลอ้งกบัพระราชดาํรัส 
ในหลวงวา่ “เราเลยบอกวา่ ถา้จะแนะนาํก็แนะนาํได ้ตอ้งทาํแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศรํ# ารวย
เรามีพอสมควร พออยู่ได ้แต่ไม่เป็นประเทศที#กา้วหน้าอย่างมาก เพราะถา้เราเป็นประเทศกา้วหน้า
อยา่งมาก ก็จะมีแต่ถอยหลงั ประเทศเหล่านั,น ที#เป็นประเทศที#มีอุตสาหกรรมกา้วหนา้ จะมีแต่ถอยหลงั 
และถอยหลงัอยา่งน่ากลวั แต่ถา้เรามีการบริหาร แบบเรียกวา่แบบ “คนจน” แบบไม่ติดกบัตาํรามาก
เกินไป ทาํอย่างมีสามคัคีนี#แหละ คือ เมตตากนัก็จะอยู่ได้ตลอดไป คนที#ทาํงานตามวิชาการ จะตอ้งดู
ตาํรา เมื#อพลิกไปถึงหนา้สุดทา้ยแลว้ ในหนา้สุดทา้ยนั,น เขาบอก “อนาคตยงัมี” แต่ไม่บอกวา่ให้ทาํ
อย่างไร ก็ต้องปิดเล่มคือปิดตาํรา ปิดตาํราแล้ว ไม่รู้จะทาํอะไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรกใหม่  
เปิดหนา้แรกก็เริ#มตน้ใหม่ ถอยหลงัเขา้คลอง แต่ถา้เราใช ้ตาํราแบบ “คนจน” ใชค้วามอะลุ่มอล่วยกนั 
ตาํรานั,นไม่จบ เราจะกา้วหนา้เรื#อย ๆ” (พระราชดาํรัส 8 สิงหาคม 2534)  

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้และในหลวง ทรงพบวา่ การแกปั้ญหาหรือพฒันาที#กา้วหนา้ที#สุดนั,น 
ตอ้งกระทาํอย่างประหยดัที#สุดคือใช้เงินหรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ให้น้อยที#สุด (ทาํแบบคนจน) แต่ให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด และมีเมตตา คือ ปรารถนาดีแบ่งปันเกื,อกูลช่วยเหลือกนั จะนาํประโยชน์สุขสูงสุด 
มาสู่ตนเองและผูอื้#น 

ผูว้ิจ ัยพบว่า ทุกวนันี, การบริการสุขภาพโดยส่วนใหญ่กลายเป็น “ธุรกิจ” ที#ผูใ้ช้บริการ 
ส่วนใหญ่จะเดือดร้อน เพราะตอ้งเสียค่าใชจ่้ายมากในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพ จึงสร้างยุทธศาสตร์
ในการช่วยเหลือแก้ไขความเดือดร้อน ด้วยการพฒันาจิตวิญญาณของผูใ้ห้บริการสุขภาพให้เป็นนัก
เสียสละเปลี#ยนจากการทาํ “ธุรกิจ” บนความเดือดร้อนของประชาชน ให้เป็น “ธุรบุญ” คือ แบ่งปัน
ช่วยเหลือเกื,อกูลกนัโดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ ผูใ้ห้ก็ไดบุ้ญกุศล ส่วนผูรั้บการแบ่งปันก็ไดค้วามผาสุก 
แล้วเกิดจิตวิญญาณที#ตอ้งการเกื,อกูลผูอื้#นต่อไป ทาํให้มนุษยชาติมีที#พึ# งและได้คนซื#อสัตยเ์สียสละ 
มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 

ผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที#มีความศรัทธาต่อหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ เมื#อไดฟั้งสัจธรรมที#สื#อ
โดยผูว้จิยัวา่ ผูที้#ถึงสัจจะวา่ชีวติจะมั#นคงผาสุกไดอ้ยา่งไร จึงเลือกที#จะจนอยา่งขยนั ทาํภาระหนา้ที#การงาน
ที#มีคุณค่าประโยชน์สุดฝีมือ โดยทาํในขีดที#หนักเหนื#อยอย่างพอดีที#จะไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน  
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ได้ผลผลิตเท่าไหร่ ก็ฝึกกินน้อยใช้น้อยที#สุดเท่าที#พอดีแข็งแรงที#สุด ไม่ใช้ในสิ# งที# เป็นภัยและ 
สิ#งที#ไม่จาํเป็น แต่ใช้ในสิ#งที#เป็นประโยชน์และสิ#งที#จาํเป็นเท่านั,น อะไรที#จาํเป็นที#เราพึ#งตนเองได ้ 
ทาํเองไดก้็ทาํเอง ส่วนที#ตอ้งเก็บไวก้็เก็บไวแ้ต่น้อยที#สุด เท่าที#พอดีที#จะดาํเนินกิจกรรมการงาน
ไปได ้โดยไม่ลาํบากไม่ฝืดเคืองเกินไป ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน คือไม่ขาดแคลนและไม่มากเกิน 
จนเป็นภาระเป็นภยั ที#เหลือสละออกไปฝากไวเ้ป็นธนาคารบุญกุศล ผูที้#เขา้ใจและเชื#อมั#นในสัจธรรม
ดงักล่าว ก็จะมาร่วมเสียสละบาํเพญ็บุญกุศลกบัทีมแพทยว์ิถีพุทธ เป็นหนึ# งในผีเสื, อแห่งความดีงาม  
ที#ร่วมขยบัปีกขบัเคลื#อนเกื,อกูลมนุษยชาติไป พร้อม ๆ กบัการสร้างความเป็นพุทธะในตน  
ดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและ
สิ#งแวดล้อมที#ดี 

ผูว้จิยัไดใ้ชย้ทุธศาสตร์จดัทาํ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” เพื#อเสริมกาํลงัใจและพฒันาความ
ดีงามในจิตวิญญาณให้กบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูเ้ขา้ค่ายสุขภาพ และผูส้นใจทั#วไป เพื#อพฒันา
ความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้#น ผูเ้บิกบาน ให้กบัทุกจิตวิญญาณ ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบนั คือ ปี 
พ.ศ. 2558 โดยไดส้รุปเนื,อหาของ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ตามลาํดบัตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 ถึง พ.ศ. 
2558 รวมจาํนวน 823 สํานวน ดงัที#จะได้นาํเสนอบางส่วนในบทนี,  และบนัทึกบางส่วนใน 
ภาคผนวก ฑ. “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที#ไดแ้นบมาพร้อมนี,  
 

คาํคมเพชรจากใจเพชร 
 

“คําคม” “สํานวน” และ “คําสอน” ตามแนวทางแพทย์วิถีพุทธ มีความสําคัญ คือ  
เป็นถ้อยคาํเนื,อหาสาระที#หลกัแหลมเฉียบคม ชวนให้คิด มีพลงัในการกระทบกระแทกกระเทือน 
ทะลุทะลวงจิตวิญญาณให้ตื#นรู้ ในการกาํจดัทุกข์กาํจดัชั#ว สร้างดีสร้างประโยชน์สุขที#แทจ้ริงอย่าง
ย ั#งยนื 
 

“คาํคมเพชรจากใจเพชร” เป็น “คาํคม” หรือ “สํานวน” หรือ “คาํสอน” ที#จิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธได้รวบรวมจากที#ผูว้ิจยัได้ถ่ายทอดและสื#อให้กบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ผูเ้ขา้ค่าย
สุขภาพตามหลักการแพทยว์ิถีพุทธ และผูส้นใจทั#วไป ในการบรรยายอบรมในค่ายอบรมสุขภาพ
แพทยว์ิถีพุทธ ค่ายแฟนพนัธุ์แทแ้พทยว์ิถีพุทธ ค่ายพระไตรปิฎกแพทยว์ิถีพุทธ การประชุม
กิจกรรมการงานของเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ และการประชุมกิจกรรมการงานต่าง ๆ ทั,งการประชุม
เตรียมงาน ก่อนและหลงัเสร็จการทาํกิจกรรมงาน ที#เรียก “การประชุมเตวิชโช” การปรึกษาหารือ
กิจกรรมการงานในโอกาสต่าง ๆ การพูดคุยสื#อสารในทุกช่องทาง แบบปากต่อปาก หนงัสือ วารสาร 
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แผน่พบั ดีวีดี วีซีดี เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยทููฟ เพสบุ๊ค ไลน์ เป็นตน้ ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538-
2558 เพื#อใช้พฒันาจิตวิญญาณความเป็นพุทธะของจิตอาสา ซึ# งเก็บรวบรวมโดยจิตอาสาแพทยว์ิถี
พุทธ ดงันี,  

“บททบทวนธรรม เพื�อการสร้างจิตวิญญาณที�ผาสุกที�สุดในโลก” (ใจเพชร กล้าจน  
27 มกราคม 2558)  

1. เรื# องการเขา้ใจผิดของเรากบัผูอื้#น เราตอ้งระลึกรู้ว่า มนัคือวิบากกรรมเขา วิบาก
กรรมเรา แก้ไขได้ด้วยการทาํดีไม่มีถือสาไปเรื#อย ๆ แล้ววนัใดวนัหนึ# งขา้งหน้า ในชาตินี, หรือ
ชาติหน้าหรือชาติอื#น ๆ สืบไป ความเขา้ใจผิดนั,นก็จะหมดไปเอง 

2. เราตอ้งรู้ว่าแต่ละคนมีฐานจิตแตกต่างกนั เราจึงควรประมาณการกระทาํให้เหมาะสม
กบัฐานจิตของเรา และฐานจิตของผูอื้#น “คิดดี พดูดี ทาํดีไวก่้อน” ดีที#สุด 

3. การกระทาํเดียวกนั มีเหตุผลในการกระทาํกว่าล้านเหตุผล ตอ้งระวงั “อคติหรือ
ความเขา้ใจผดิ จากการคาดเดาที#ผดิของเรา” 

4. สิ#งที#เราไดรั้บ คือสิ#งที#เราทาํมา ไม่มีสิ#งใดที#เราไดรั้บ โดยที#เราไม่เคยทาํมา  
5. ถา้เรายงัไม่เขา้ใจคนอื#น แสดงวา่เรายงัไม่เขา้ใจตนเอง 
6. เมื#อเกิดสิ#งเลวร้ายกบัเรา ไม่มีอะไรบงัเอิญ ทุกอย่างยุติธรรมเสมอ เพราะเราเคยทาํ

เช่นนั,นมามากกว่านั,น เมื#อได้รับแล้วก็หมดไป เราก็จะโชคดีขึ,น  
7. เรามีหน้าที#ทาํแต่ละสิ#งแต่ละอย่าง ให้อยู่ในสภาพที#ดีที#สุด เท่าที#จะพึงทาํได้ ให้โลก

และเราไดอ้าศยั ก่อนที#ทุกสิ#งทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั,น 
8. เราทาํดีด้วยการช่วยไม่ให้คนอื#นทาํผิดได ้“ก็ช่วย” แลว้ “วาง” ให้เป็นไปตามวิบากดี

ของเขา “ช่วยไม่ได”้ ก็ “วาง” ใหเ้ป็นไปตามวิบากร้ายของเขา เมื#อเขาเห็นทุกขจ์นเกินทน จึงจะเห็นธรรม 
แลว้จะปฏิบติัธรรมสู่ความพน้ทุกข ์

9. สิ� งที�มองไม่เห็น ที�ทําหน้าที�สร้างสิ� งที�มองเห็น และสิ�งที�เป็นอยู่ทุกอย่างในชีวิต 
ของคน คือ พลงัวบิากดีร้ายที�เกดิจากการกระทาํทางกาย หรือวาจาหรือใจของผู้นั3น ในอดีตชาติและ
ชาตินี3สังเคราะห์กนัอย่างละหนึ�งส่วน 

10. เมื#อเกิดสิ# งเลวร้ายกับเรา โลกนี, ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั,นที#ผิดต่อเรา คนอื#นที#ทาํ 
ไม่ดีนั,น เขาผิดต่อตวัเขาเองเท่านั,น และเขาก็ตอ้งไดรั้บวิบากร้ายนั,นเอง เขาจึงไม่ไดผ้ิดต่อเรา แต่เขานั,น
ผิดต่อตัวเขาเอง ถ้าเรายงัเห็นว่าคนที#ทาํไม่ดีกับเรา เป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่าเรานั#นแหล่ะผิด  
อยา่โทษใครในโลกใบนี,  ผูใ้ดที#โทษผูอื้#นวา่ผิดต่อตวัเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี#คือคนที#ไม่ยอมรับ
ความจริง เพราะไม่เขา้ใจเรื#อง “กรรม” อยา่งแจ่มแจง้วา่ “ทุกสิ�งทุกอย่างที�ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจาก
การกระทําของตนเองเท่านั3 น เมื�อรับผลดีร้ายจากการกระทําแล้ว ผลนั3นก็จบดับไป และสุดท้าย 
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เมื�อปรินิพพาน ทุกคนก็ต้องสูญจากทั3งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ�ง
ทุกอย่างกต้็องดับไป จึงไม่ต้องยดึมั�นถือมั�น ไม่ต้องทุกข์กบัอะไร” 

11. การไดพ้บกบัเหตุการณ์ที#ไม่ถูกใจเรา ไม่ได้ดั#งใจเรา เป็นสุดยอดแห่งเครื#องมือ
อนัลํ,าค่า ที#ทาํให้ได้ฝึกล้างกิเลส คือ ความหลงชิงชังรังเกียจ หลงยึดมั#นถือมั#นในใจเรา และ 
ทาํให้ไดล้า้งวิบากร้ายของเรา  

12. ถ้าใครมีปัญหาหรือความเจ็บป่วยในชีวิต ให้ทาํความดี 4 อย่างนี,  ด้วยความยินดี 
จะช่วยให้ปัญหาหรือความเจ็บป่วย ลดลงได้เร็ว  

12.1 สาํนึกผดิ หรือยอมรับผดิ 
12.2 ขอโทษ หรือขออโหสิกรรม  
12.3 ตั,งจิตหยดุสิ#งที#ไม่ดีอนันั,น  
12.4 ตั,งจิตทาํความดีใหม้าก ๆ  คือ ลดกิเลสใหม้าก ๆ  เกื,อกลูผองชนและหมู่สัตวใ์หม้าก ๆ    

13. หลกัการทาํดีอยา่งมีสุข 6 ขอ้ 
13.1 รู้วา่อะไรดีที#สุด 

13.2 ปรารถนาให้เกิดสิ#งที#ดีที#สุด 
13.3 ลงมือทาํใหดี้ที#สุด 
13.4 ยนิดีเมื#อไดท้าํใหดี้ที#สุดแลว้ 
13.5 ไม่ติดไม่ยดึมั#นถือมั#นในสิ#งที#ดีที#สุด 
13.6 นั#นแหล่ะคือสิ#งที#ดีที#สุด 

14. ทาํดีให้มาก ๆ  เพื#อจะให้ดีชิงออกฤทธิo แทนร้าย ที#เราเคยพลาดทาํมาในชาตินี,หรือชาติก่อน ๆ  
จะไดมี้ดีไวใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต ในชาตินี,และชาติอื#น ๆ สืบไป 

15. ยึดอาศยั “ดี” ที#สามารถทาํให้เกิดขึ,นได้จริง” “นั,นดี” แต่ยึดมั#นถือมั#นว่า ต้องเกิด “ดี”  
ดั#งใจหมาย ทั,ง ๆ ที#องค์ประกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานั,น “ไม่สามารถทาํให้ดีนั,นเกิดขึ,นได้จริง”  
“นั,นไม่ดี” 

16. จงทําดีเต็มที� เหนื�อยเต็มที� สุขเต็มที� ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือสุดยอดแห่ง
“ความอิ�มเอบิเบิกบานแจ่มใส” 

 
วาทะแห่งปี 
เย่ เย่ เย่ !!! ดีใจจัง ไม่ได้ดั�งใจ (วบิากหมด กเิลสตาย กุศลได้) 
แย่ แย่ แย่ !!! ซวยแน่เรา เอาแต่ใจ (วบิากเพิ�ม กเิลสพอก งอกอกุศล)  
เย่ เย่ เย่ !!! ไม่หวั�นไหว ใจเป็นสุข   
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หากผูใ้ด ไดพ้ยายามทบทวนธรรมอยา่งเขา้ใจความหมายเนื,อหาสาระให้ไดทุ้กวนั พิจารณา
ทบทวนซํ, า ๆ จากคาํเดิม ๆ ทบทวนทุก ๆ วนั แลว้จะพบกบัปาฎิหาริย ์คือ ผูท้บทวนธรรมจะมีปัญญา
มากขึ,นทุกวนั ๆ มากขึ,นกวา่ภาษาที#เราทบทวน จะมีญาณปัญญามากขึ,น โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในวนัใดที#
ผูใ้ดทุกข ์ดว้ยอะไรก็แลว้แต่ ธรรมะนี, คือปัญญาดบัทุกข์ นี, คือคาถาดบัทุกข์ วนัใดที#ทุกข์ การได้
ทบทวนธรรม โดยพยายามทาํความเขา้ใจความหมายที#ถูกตอ้งในบททบทวนธรรมนี,  ให้เขา้ไป
ในจิต ทบทวนหัวขอ้แล้ว พยายามทาํความเขา้ใจว่าหมายถึงอะไร มีเนื,อหาอย่างไร การทบทวน
ทั3งหมดนี3ซํ3า ๆ จะสามารถทาํลายกิเลสความติดยึดที�เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี#คือ ปัญญาที#ใชใ้นการ
พฒันาจิตวญิญาณของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ  

ปัญญา ในพุทธธรรม หมายถึง ความรู้ทั#ว ปรีชาหย ั#งรู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชัดเจน ความรู้
เขา้ใจหย ั#งแยกไดใ้นเหตุผล ดีชั#ว คุณโทษ ประโยชน์ มิใช่ประโยชน์ เป็นตน้ และรู้ที#จะจดัแจง จดัสรร 
จดัการ ดาํเนินการใหลุ้ผล ล่วงพน้ปัญหา ความรอบรู้ในสังขารมองเห็นตามเป็นจริง 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
คนฉลาดกล่าววา่ ปัญญาแลประเสริฐสูงสุด (ข.ุชา.27/ 2468) 
โอวาทปาฏิโมกขเ์ป็นหลกัคาํสอนสาํคญัของพระพุทธศาสนา หรือคาํสอนอนัเป็นหวัใจสาํคญั

ของพระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ#ง ที#พระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์1,250 รูป ที#ไป
ประชุมกนัโดยมิได้นัดหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัมาฆบูชา ได้แก่ 

การไม่ทาํบาปทั,งปวง 
การทาํกุศลใหถึ้งพร้อม 
การชาํระจิตของตนใหผ้อ่งแผว้ 
ธรรมทั,ง 3 อยา่งนี, เป็นคาํสอนของพระพุทธเจา้ทั,งหลาย (ที.ม.10/ 54)  
ดูกรภิกษุทั,งหลาย เราไม่กล่าวความที#กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา ที#บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้

จะสิ,นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรมนั,นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว หรือในภพถดัไป หรือใน
ภพอื#นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698)  

กรรมชั#วอนับุคคลทาํด ้วยตนเองแล้ว จกัเศร้าหมองด้วยตนเอง กรรมชั#วอนับุคคล 
ไม่ทาํด้วยตนเองแล้ว ย่อมบริสุทธิo ดว้ยตนเอง ความบริสุทธิo  ความไม่บริสุทธิo  เฉพาะตน ผูอื้#นจะ
ช่วยชาํระผูอื้#นใหบ้ริสุทธิo หาไดไ้ม่ (ข.ุจู.30/219)  

ในหลวงตรัสว ่า  “แมป้ัจจุบนัโลกเราจะวิวฒันาการก ้าวหน้าไปเพียงใดก็ตาม  
แต่ปัญหาต่าง ๆ ก็มิได้เปลี#ยนแปลงไป เพียงแต่มีตวัอย่างทั,งดีและไม่ดีปรากฏ ให้เห็นเด่นชัด
มากกว่าแต่ก่อน ดงันั,นบุคคลผูส้ามารถประคบัประคองตนให้อยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งเป็นสุข จึงตอ้งมี
ความเขม้แขง็ยิ#งขึ,น ที#จะยึดมั#นปฏิบติัมั#นตามแบบอย่างที#พิจารณารู้ชัดด้วยปัญญาแล้วว่าเป็นทาง



568 

 

แห่งความดี ความเจริญ ไม่ปล่อยตวัปล่อยใจให้มวัเมา หลงผิดไปในทางเสื#อมเสีย พร้อมกนันั,นก็
ตอ้งมีสติกาํกบัอยูต่ลอดเวลาที#จะไม่ให้ประพฤติปฏิบติัผิดพลาด ดว้ยความประมาทพลั,งเผลอ เหตุนี,
การแกไ้ขปัญหาและพฒันาสังคม นอกจากจะมุ่งสงเคราะห์ทางดา้นฐานะความเป็นอยูแ่ลว้ จึงควร
ไดพ้ฒันาบุคคลเป็นขอ้ใหญ่ดว้ย เพราะถา้บุคคลซึ# งเป็นองคป์ระกอบสําคญัของสังคม มีความเขม้แข็ง
และมีสติปัญญาที#จะพิจารณาเลือกเฟ้นสิ#งที#ควรและไม่ควรปฏิบติั ปัญหาต่าง ๆ ในสังคม ก็จะบรรเทาลง 
และสังคมส่วนรวมยอ่มจะมีโอกาสพฒันาให้กา้วหน้าไดโ้ดยไม่ยากนกั” (พระราชดาํรัส วนัที# 25 
เมษายน 2539)  

“ความสุขความเจริญอนัแทจ้ริงอนัควรหวงันั,น เกิดขึ,นไดจ้ากการกระทาํและการประพฤติ 
ที#เป็นธรรม มีลกัษณะสร้างสรรค์ คืออาํนวยผลที#เป็นประโยชน์ทั,งแก่ตวั แก่ผูอื้#น ตลอดถึง
ประเทศชาติโดยส่วนรวมด้วย” (พระบรมราโชวาท วนัที# 12 กรกฎาคม 2518)  

จากคาํสอนของพระพุทธเจา้ทุกพระองค์และปรัชญาเศรฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จ
พระเจา้อยู่หัว ดงัขอ้ความขา้งตน้ จะเห็นได้ว่า การจะสร้างสังคมประเทศชาติให้เจริญเป็นอยู่
ผาสุกด้วยกนัทุกฝ่ายนั,น การพฒันาจิตวิญญาณให้ดีงามและผาสุกที#สุดในโลก จึงเป็นสิ#งที#ทุก
คนในโลกจะตอ้งเรียนรู้และได้พฒันาตนเป็นอนัดบัแรก การพิจารณาตามหลกั “ทบทวนธรรม 
เพื#อการพฒันาจิตวิญญาณเพื#อความผาสุกที#สุดในโลก” เป็นผลจากจากการปฏิบตัิธรรมของ
ผูว้ิจยั ตลอดระยะเวลา 20 ปี อย่างรู้เพียรรู้พกั ทาํให้ได้ “บททบทวนธรรม เพื#อการพฒันาจิต
วิญญาณที#ผาสุกที#สุดในโลก” ที#แสดงได้ชัดเจนกบัทุกกรรมกิริยาอาการทางกายวาจาใจในทุก ๆ คาํ  
ทุก ๆ ประโยค ที#ไดสื้#อออกมาในบททบทวนธรรม ให้มีการกระทาํที#สมบูรณ์ได้ตั,งแต่กายวาใจ
ไปจนถึงใจในระดบัจิตวิญญาณที#เป็นพลงัชีวิตที#ละเอียดที#สุด เป็นสิ#งที#ผูว้ิจยัได้ถ่ายทอดให้กบั
หมู ่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ได ้นําไปใช้ในการพฒันาฝึกฝนต่อยอดสู่ความเป็นพุทธะ  
เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธของแต่ละท่าน รวมถึงการได้นาํไปใช้เผยแพร่เกื,อกูลประโยชน์ให้กบั
ประชาชนผูส้นใจทั#วไป  

หากถา้ใครทาํไดถึ้งจิตอยา่งเขา้ใจแตกฉานในทุกคาํทุกประโยค ในเรื#องกรรม ทั,งในอดีต 
ปัจจุบนั และอนาคต อย่างแจ่มแจง้ถึงระดบั “ปฏิจจสมุปบาท” (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ,น  
ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื#องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ของกรรมดีกรรมชั#วที#สั#งสมเป็นพลงัสร้างผล คือ
วิบากดีวิบากชั#ว จนเขา้ใจอย่างชดัเจนแจ่มแจง้ ว่าตวัปีศาจร้าย (กิเลสมาร) ทั,งของเราทั,งของผูอื้#น  
มนัทาํอะไรมาบา้ง จึงทาํใหเ้กิดปัญหานั,น ๆ และเขา้ใจอยา่งแจ่มแจง้วา่ ในขณะที#มีสติจบัอาการและ
ความคิดของปีศาจ (กิเลสมาร) โลภโกรธหลงตวันั,น ๆ ได ้การพิจารณาโทษของปีศาจ (กิเลสมาร) 
ร้ายตวันั,น ประโยชน์ของการไม่มีปีศาจ (กิเลสมาร) ร้ายตวันั,น พิจารณาซํ, าแลว้ซํ, าอีกให้มาก ๆ  
จะเกิดเป็นญาณที#สร้างพลงัฌาณที#ทาํลายปีศาจ (กิเลสมาร) ร้ายตวันั,นได้ เป็นการสร้างพลงัแห่ง
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พุทธะขึ, นมาในชีวิต เป็นธรรมะแห่งพุทธะที# มี คุณค่ามหาศาลยิ#งใหญ่ที# สุดในชีวิตของผู ้นั, น  
ธรรมะดงักล่าวจะเขา้ไปเติมพลงัในจิตวิญญาณของผูน้ั,นแทนปีศาจร้าย ธรรมะจะเขา้ไป
คุม้ครอง เขา้ไปดาํเนินการ เขา้ไปดูแลชีวติของผูน้ั,น ไม่ใหปี้ศาจร้ายใด ๆ เขา้ไปทาํร้ายหรือทาํความ
เสียหายต่อชีวิตของผูน้ั,นไดอี้ก ผูน้ั,นก็จะไม่มีทุกข ์มีแต่ความสุขกบัปัญญาที#มากขึ,น ๆ เท่านั,น จึงเป็น
ความผาสุกที#สุดในโลก ตราบปรินิพพาน 

คาํวา่ “ทําดีให้ดีที�สุด” ลึกซึ, งในระดบัต่าง ๆ มี “ดีธรรมดา” คือ “ ดีกุศล” กบั ดีที#มีคุณค่า
ประเสริฐสูงสุด คือ “ดีบุญ” เราตอ้งทาํ “ดีกุศล” ทาํเตม็ที# เท่าที#เราทาํได ้และ “ดีบุญ” ก็ทาํสุดหวัใจ 

ดีบุญ คือ ดีทาํลายปีศาจกเิลสเหตุแห่งทุกข์ในตน ส่วนดีกุศลคือการช่วยเหลือผู้อื�น ทําดีให้
ดีที�สุด ทาํดีให้มาก ๆ ทาํดีเต็มที� คนที#ทาํดีเต็มที#ที#สมบูรณ์ มีสองมิติ ซึ# งสามารถทาํให้เกิดขึ,นในเวลา
เดียวกนัได ้คือพยายามทาํใหดี้ที#สุดทั,งบุญทั,งกุศล ไดแ้ก่ ชีวติเรากินนอ้ยใชน้อ้ยที#สุด เท่าที#พอดีที#สุด 
ทาํไปพร้อมกบัทาํลายกิเลสกาม (ความติดยดึในการเสพ รูป รส กลิ#น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที#เป็นภยั) 
เราควรเสพแต่สิ# งที#เป็นประโยชน์แท ้แล้วที#เหลือก็ทาํประโยชน์ให้กบัโลกให้ได้มากที#สุด  
ด้วยความมุ่งมั#นจริงใจสุขใจ ทาํไปพร้อม ๆ กบัทาํลายกิเลสอตัตา (การเสพความยึดมั#นถือมั#นว่า  
ถา้ดีเกิดดงัใจหมายจะเป็นสุข แต่ถา้ดีไม่เกิดดงัใจหมายจะเป็นทุกข)์ ถา้ทาํลายกิเลสอตัตาไดจ้ะเกิดสภาพ 
คือ ถา้ไดพ้ยายามทาํดีอยา่งเตม็ที#ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#นแลว้ ดีจะเกิดหรือไม่เกิดดงัใจหมาย 
ใจก็เป็นสุขได ้ทาํดีเตม็ที#เป็นอยา่งนี,  ดีทั,งต่อตนเองต่อผูอื้#นวนิาทีเดียวกนัเลย  

การทาํดีแท ้คือ การกินนอ้ยใชน้อ้ยที#สุด แต่ทาํประโยชน์ให้กบัโลกสูงที#สุด ดว้ยใจที#เป็นสุข 
กินน้อยใช้น้อยที#สุดที#เขา้หลกัพระพุทธเจา้ คือ กินวันละมื3อ ไม่มากไป ไม่น้อยไป มากไปก็ไม่ดี 
นอ้ยไปก็ไม่ดี “ทรมาน” ตอ้งให้พอดีที#สุดที#จะแข็งแรงที#สุด ทาํดีเต็มที#เลย (ส่วนท่านที#กินวนัละมื,อ
ยงัไม่ได ้ก็ลดมากินนอ้ยมื,อที#สุดเท่าที#พอดีสบายและกาํลงัเต็มที#สุด) ใช้สิ#งต่าง ๆ เพื#อตนให้นอ้ยที#สุด
ในขีดที#มีศกัยภาพสูงสุด ที#เหลือก็เป็นประโยชน์โลก มีประโยชน์อะไรช่วยเต็มที#สุดหัวใจเลย 
เหนื#อยเต็มที#เลย เหนื#อยนี#ก็อยู่ในขีดที#ไม่ทรมานตวัเองเกินไป “ตั,งตนอยู่ในความลาํบาก กุศลธรรม
เจริญยิ#ง” ทาํเต็มที#ให้หนกั ให้เหนื#อย แต่อยา่ให้ป่วย อยา่ให้ทรมานตวัเองเกินไป นั,นจะเป็นจุดที#แกร่ง
และมีคุณค่าสูงสุดของคน 

“สุขเต็มที�” อิทธิบาท ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมงัสา หนึ#งในองคข์องโพธิปักขิยธรรมที#เป็น 
37 องคแ์ห่งการตรัสรู้ สุขเตม็ที#เลย อิทธิบาท ความพอใจ เป็นความสุข พอใจทาํ เมื#อควรทาํ (เห็นวา่
เป็นประโยชน์ต่อตนเองหรือผูอื้#น) พอใจวางเมื#อควรวาง (เห็นว่าเมื#อจะเกิดสภาพที#เป็นโทษต่อ
ตนเองหรือผูอื้#น) วางได ้ก็ไม่มีอะไรคาใจ อย่าให้เหลืออะไรคาใจ ยงัมีความไม่สบายใจอยู ่แปลว่า 
ยงัมีกิเลสอยู ่ก็ลา้งกิเลสออก ไม่มีอะไรคาใจ ทาํเต็มที#แลว้ ผลมนัออกมาเท่าไหร่ อยา่ให้มนัมีอะไร
คาใจ อย่าให้มีความโลภ ความโกรธ ความหลงเสพยโ์ลกียสุข ความหลงยึดมั#นถือมั#นที#เป็นเหตุ 
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แห่งทุกข ์เรายดึอาศยัได ้พอหมดฤทธิo ของการกอร์ปก่อสิ#งนั,น ๆ ก็ดบัไป อยา่ไปยึดมั#นถือมั#นวา่เป็น
ตวัเราของเราตลอดกาลนาน ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร ไม่มีอะไรตอ้งเอา ชีวตินี,ไม่มีอะไรตอ้งเอา  

“คนเอา” คือ คนยงัมีทุกข ์คนยงัไม่เต็มสุข คนเต็มสุขแทแ้ลว้ไม่เอา จะไม่เอาอะไรมาเสพ 
พอมนัเต็มสุขแล้ว มนัรู้ว่าเสพเป็นเหตุแห่งนรก (ทุกข์) ไม่เสพเป็นสุขแท ้จึงไม่เอา ก็เสพความ  
“ไม่เอา” นั#นแหล่ะ จะเสพก็ได ้เสพความไม่เอาอะไร ไม่ตอ้งงอ้ใคร คือ ความสุขแท ้ๆ ตอ้งไม่งอ้ใคร 
ตอ้งไม่คาดหวงัจากใคร ไม่ตอ้งยึดมั#นถือมั#นว่า เขาตอ้งดีหรือเขาตอ้งชั#ว ฉันจึงจะสุขหรือจะทุกข ์ 
มีแต่ปรารถนาดีเท่านั,น เมื#อเราไดท้าํดีเตม็ที#ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#นแลว้ ใครจะดีจะชั#ว
เราก็สุขเตม็ที#ของเรา นี#คือ สุดยอดแห่งความอิ#มเอิบเบิกบานแจ่มใส  

ทาํแลว้ก็ตรวจจิตดี ๆ ทาํไปเรื#อย ๆ ถา้เรามีขอ้สงสัยวา่ทาํแบบนี,แลว้เป็นปรมตัถ์หรือไม่ ? 
เป็นธรรมะสุดยอดหรือไม่ มนัจริงหรือไม่ ? ถูกตอ้งหรือไม่ ? อนันี, คือดีสุดหรือยงั ที#จะไม่มีวิบากร้าย
อนัเป็นเหตุแห่งทุกขเ์จือปน ถา้เราตั,งขอ้สงสัยอยา่งนั,น ใหเ้ราใชปั้ญญาวา่ แลว้ถา้คิดแบบนี,จะมีทุกข์
อะไรมั,ย ? ถา้คิดแบบนั,นแลว้ยงัมีเงื#อนไขที#ทาํให้ใจเป็นทุกขอ์ยูไ่หม ยงัมีโอกาสทุกขอ์ยูไ่หม ถา้คิด
หรือพดูหรือทาํแบบใดก็ตามที#ยงัมีโอกาสทุกขอ์ยู ่ความคิดนั,น “ผิด” ยงัมีส่วนยึดมั#นถือมั#นอยู ่ยึดวา่
ตอ้งไดแ้บบนั,นแบบนี,ดงัใจหมายจึงจะสุข แต่ถา้ไม่ไดด้งัใจหมายแลว้ทุกข ์แสดงว่าผิด เพราะยงัมี
โอกาสทุกข์ได้ ต้องไม่ให้มีโอกาสทุกข์เลย ตรวจดูดี ๆ ว่าเราคิดนั,นถูกหรือยงั ? ถ้ามีโอกาส 
ทุกขอ์ยู ่“ผดิ” ถา้ไม่มีโอกาสทุกข ์“ถูก” การคิดหรือพูดหรือทาํตอ้งเป็นเช่นนั,น อยา่ให้เหลือโอกาสทุกข ์
ถา้ยงัมีเหตุผลที#เหลือโอกาสทุกขอ์ยู ่นั#นคือ วญิญาณผกิีเลสร้ายยงัอยู ่นั#นคือ การเผื#อความคิดไวใ้ห้ผี
กิเลสร้าย ตอ้งจดัการฆ่าผีกิเลสร้ายให้ตาย อย่าให้เหลือโอกาสทุกข์ และอย่าให้เหลือโอกาสชั#ว 
ตอ้งไม่ทุกข์ ตอ้งไม่ชั#ว มีแต่ดีและสุขแท ้ๆ เท่านั,นจึงจะถูก ซึ# งตอ้งใช้ปัญญาตรวจดี ๆ “ชั#ว” คือ
อะไร ชั#วคือเอามากเกินจาํเป็น เอามากเกินกว่าที#เป็นไปได้จริงถึงขั,นเบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#น  
เอามากอยู่หรือไม่? เอาน้อยที#สุดเท่าที#พอดีที#สุดในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนหรือยงั ทาํดีที#สุดใน
ขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผูอื้#นหรือยงั 

พลังชีวิตคนเราคือ “พลังศักดิ; สิทธิ;” พลงัศกัดิo สิทธิo ที#บนัทึกการกระทาํดีหรือชั#วของ
เราทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นทางกาย หรือวาจา หรือใจ บนัทึกแล้วตีค่า ดีนี, มีค่าเท่านี,  ชั#วนี, มีค่าเท่านี,  
“พลงัศกัดิo สิทธิo ” นอกจากตีค่าแลว้ ก็จะสร้างผล (วิบาก) ให้ตามค่านั,นอยา่งอตัโนมติั โดยให้ผลใน
ชาตินี,  หรือชาติอื#น ๆ สืบไป (อภิ.ก.37/1698) พลงัชีวิตจึงเป็นเครื#องมือที#มีคุณสมบตัิพิเศษวิเศษ
แบบนี,  เป็นพลงัศกัดิo สิทธิo ของใครก็ของใคร ทุกคนมีพลงัศกัดิo สิทธิo นี, เหมือนกนัทุกคน นี#คือ
ความมหัศจรรยข์องชีวิต แต่ว่าการสร้างผลไม่เหมือนกนัไม่เท่ากนั เพราะวา่การใส่พลงัแห่งความดี 
ความไม่ดี คือ การทาํดี หรือทาํไม่ดีนั,น แต่ละคนทาํไม่เท่ากนั มีเครื#องมือมีประสิทธิภาพชนิดเดียวกนั 
แต่ใชท้าํสิ#งดี ไม่ดี ไม่เท่ากนั ก็ให้ผลไม่เท่ากนั คือ ทาํดี สร้างดีให้ ทาํชั#ว สร้างชั#วให้ ทาํดีเป็นคลื#น
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แม่เหล็กดี ทาํชั#วเป็นคลื#นแม่เหล็กชั#ว พลงัชีวิตจะตีค่าและสร้างผลให้กบัทุกคนเหมือนกนัหมด นี, คือ
ความเท่าเทียมยติุธรรมที#ทุกคนไดรั้บ อนัเกิดจากการทาํที#ดีและชั#วของตนเองเท่านั,น  

สิ�งที�ควรทาํและสิ�งที�ไม่ควรทาํ 
การปฏิบติัธรรมจึงมีการควบคุมกายวาจา สังวรศีลสํารวมอินทรีย ์ในจรณะ 15 ขอ้ที# 2 

สํารวมอินทรียคื์อ ตา หู จมูก ลิ,น กาย ใจ ควบคุมกายวาจาใจ แทจ้ริงคือการควบคุมไปถึงใจ ผูใ้ด
ควบคุมกายวาจา ผูน้ั,นควบคุมถึงใจแลว้ แต่เป็นการควบคุมระดบัหนึ#ง ระดบัที#ใชท้ั#วไป มนัมีปัญญา
ธรรมดาทั#วไปอยูด่ว้ย การใชปั้ญญาธรรมดาทั#วไปและใชส้มถะคุมไวอ้ยู ่มนัไดร้ะดบัหนึ#ง แต่มนัจะ
ไม่จบ ถา้ไม่ทาํถึงขั,นอธิจิต การควบคุมกายวาจา มนัถึงใจอยู ่แต่ไม่ถึงอธิ มนัยงัไม่เกลี,ยง มนัตอ้งทาํ
ถึงจิตไปจนถึงอธิจิต สรุปแล้วเมื#อมีการควบคุมกายวาจา กิเลสก็จะถูกควบคุมไประดบัหนึ# งแล้ว  
ยิ#งถ้าเราล้างให้เกลี, ยงเลย ด้วยอธิศีลกบัอธิปัญญาอย่างตั,งมั#นถูกตรง ก็จะได้อธิจิต ตอ้งทาํให้ถึง 
อธิจิต อนันี,จะครบทั,งกาย วาจา ใจ ที#สมบูรณ์ การใชอ้ธิศีลควบคุมกาย วาจา ใจ โดยไม่ใชอ้ธิปัญญา
ลา้งกิเลส ใชแ้ต่จิตกดข่มมนัจะเก็บกด รอวนัระเบิด เราตอ้งทาํลึกมากกวา่นั,น ตอ้งลา้งกิเลสไปดว้ย 
แต่เบื,องตน้ตอ้งใชจิ้ตกดข่มไวก่้อน เก็บกายวาจาก่อน เพราะถา้ไม่เก็บกาย วาจา เราจะไม่เห็นกิเลสที#
มนัดิ,นอยูข่า้งใน ไม่เห็นความขุ่นมวัที#มนัไม่ได้ดั#งใจ ถ้าเก็บอาการกายวาจาแล้วจะเห็นกิเลสมนั
ดิ,นมนัทุกข ์ จึงใช ้สติปัญญาล ้างกิเลสตวันั,น ด ้วยการพิจารณาโทษของการมีกิเลส และ
ประโยชน์ของการไม่มีกิเลส พิจารณากรรม พิจารณาซํ, า ๆ จนกิเลสตาย ทาํอย่างนั,นจึงจะ
ประสบความสาํเร็จ 

ใครที#โดนผสัสะไม่ว่าทางกายวาจาแบบใด แลว้มีอาการตอบโตส้วนกลบัทนัที นั,นหมายถึง 
กิเลสโตทนัที ไม่มีวนัเจริญ ขอยืนยนัไม่มีวนัเจริญ กิเลสโตทุกวนั ๆ ไม่มีทางที#จะเอาชนะกิเลสได ้
จึงตอ้งควบคุมกายวาจาก่อน แต่ใครที#ไม่ล้างไปถึงใจ ก็จะไม่ชนะเหมือนกนั สุดทา้ยก็จะระเบิด  
ถา้ลา้งใจดว้ยปัญญา ก็มีแต่ผอ่งใส มนัไม่ระเบิด มีแต่พลงัเบิกบานแจ่มใส ไม่ระเบิดร้ายออกมา มีแต่
สิ#งดีออกมา ยิ#งถ้าได้เขา้ใจเรื# องกรรมอย่างแจ่มแจง้ด้วย จะทาํให้ได้ดีเพราะจะล้างกิเลสได้มาก
ที#สุด ฉะนั,น ถ้าใครรู้ว่า ตวัเองตอบโต้กลับสวนหมัดได้เร็ว ฟังปุ๊บสวนปัtบ สวนปากเร็วนั, น  
ถา้ตอ้งการบรรลุธรรมสู่ความผาสุกที#แทจ้ริง ตอ้งนิ#งก่อน ฝึกนิ#ง ฝึกเยน็ ฝึกพิจารณาทาํลายกิเลส  

การพูดที#ไม่เต็มรอบ แมใ้จบริสุทธิo แลว้ อยา่คิดวา่จะไม่มีวิบาก การพูดที#สัปปุริสธรรมไม่ดี 
หรือสื#อขอ้มูลที#ไม่เหมาะ ขอยืนยนัว่ามีวิบาก จึงตอ้งมีการฝึก และฝึกในมิตรสหายดีที#ไม่ทะเลาะเบาะ
แวง้กนั ถา้พดูไม่เหมาะมนัจะสะดุดลึกอยูใ่นใจ มนัมีญาณอนันี,อยู ่ถา้เป็นขึ,นมาให้ตรวจเลยวา่เป็นที#
ตรงไหน อยา่งกรณีของผูว้จิยั พบวา่หากประมาณไม่เหมาะพลงัพิเศษเขาจะเตือนเลย ซึ# งแต่ละท่านก็
จะมีญาณนี, ได้ ถ้าได้ฝึกตั,งศีลตั,งตบะและสังเกต เมื#อมีการประมาณที#ไม่เหมาะกบัเหตุการณ์ จะมีตวั
เตือนอยู่ เหมือนอย่างกรณีที#ครึ, มฟ้าครึ, มฝนที#เป็นการเตือนว่าฝนจะตก ดงันั,นถา้มีปัญหาให้เห็นอยู่  
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ให้ตรวจ กาย วาจา ใจ ของตน และหมั#นฟังคนอื#น (ปรโตโฆษะ) ผูน้ั,นจะไดป้รับปรุงตวัเอง หากฝึก
ไม่ฟังเสียงอื#น ก็จะไม่ไดป้รับปรุงตวัเอง การฟังเสียงนั,นตอ้งรวมทั,งสังเกตดว้ย หมั#นสังเกต ทาํอยา่งนี,
ทุกวนันี,  ก็จะเป็นอตัโนมติัได ้

การอยู่เฉย ๆ นั,น ผิดไหม นี, คือญาณปัญญาอนัหนึ# ง คือ อะไรที#ควรทาํแต่ไม่ทาํ นั,นผิด  
เป็นวิบากร้าย ส่วนอะไรที#ไม่ควรทาํแต่ทาํ ก็ผิดเป็นวิบากร้าย นี#คือสัจจะ ซึ# งสอดคลอ้งตรงกบัที#
พระพุทธเจา้ไดต้รัสไวใ้น  “มหาปเทส 4” ควรทาํแลว้ไม่ทาํ มนัเสียหาย คือ สิ#งที#ควรทาํ และเราสามารถ
ทาํไดแ้ต่เราไม่ทาํ เราจะไดรั้บวิบากร้าย แต่เราเห็นวา่ถา้ทาํอนันี,มนัจะดี แต่เราไม่มีความสามารถที#
จะทาํ เพราะองค์ประกอบในชีวิตเราไม่ไดเ้หมาะที#จะทาํอนันั,น พลงัชีวิตไม่บนัทึกเป็นวิบากร้าย 
พลงัชีวติของทุกชีวติของใครก็ของใคร เขาซื#อสัตยม์าก เขาคาํนวณเลยวา่ คุณทาํไดห้รือไม่ได ้ทาํได้
แลว้คุณไม่ทาํเป็นวิบากร้ายเลย มนัจะดึงเรื#องเลวร้ายมาสู่ชีวิต ตรงกบัมหาปเทส 4 สิ#งไหนที#เขา้กบั
สิ#งที#ควร สิ# งไหนที#เขา้กบัสิ# งไม่ควร ขอยกตวัอย่างเอาง่ายที#สุด เช่น คุณมีแรงเต็มที# สดชื#นเต็มที#  
คุณควรจะทาํกิจกรรมการงานแต่คุณไม่ทาํ คุณกลบัไปนอนคุณก็จะรู้ว่านรกจะถามหาคุณ มนัจะ
เพลีย ๆ ลา้ ๆ หดหู่บื,อ ๆ กระสับกระส่าย มีอาการเหมือนเสือติดจั#น สิ#งเลวร้ายที#เกิดขึ,นนี,  คือ วิบากร้าย
ของชีวติ สิ#งที#มนัไม่สดชื#นมนัห่อเหี#ยวมนัคือวบิากทั,งหมด และสิ#งที#ไม่ควรทาํแต่ทาํนั,นก็เป็นวบิากร้าย 

มหาปเทส 4 (วิ.ม.5/92)  
คือ หลกัการใหญ่ที#ใช ้อา้งอิงตรวจสอบ แลว้ตดัสิน  
1. สิ#งใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งไม่ควร ขดักบัสิ#งควร สิ#งนั,นจึงไม่ควร 
หมายความวา่พระพุทธเจา้ไม่ไดร้ะบุวา่สิ#งนั,นไม่ควร แลว้เราก็มาตรวจสอบดว้ยหลกัการ

ที#พระพุทธเจา้ตรัสไวใ้นสูตรต่าง ๆ กบัองคป์ระกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานั,น ดว้ยปัญญาอยา่งซื#อสัตย ์
วา่สิ#งนั,นมนัไม่ควรจริง ๆ ก็เขา้กบัสิ#งที#ไม่ควร ขดักบัสิ#งควร ก็ไม่ตอ้งทาํ  

2. สิ#งใดไม่หา้มวา่ ไม่ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งที#ควร ขดักบัสิ#งไม่ควร สิ#งนั,นจึงควร 
หมายความวา่ พระพุทธเจา้ไม่ไดห้า้มวา่อยา่ไปทาํสิ#งนั,นและเมื#อเราตรวจสอบแลว้ สิ#งนั,น

ควรทาํ สิ#งนั,นเป็นสิ#งที#ดี ขดักบัสิ#งไม่ควร คือสิ#งนั,นควรทาํเราก็ทาํ 
3. สิ#งใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งไม่ควร ขดักบัสิ#งควร สิ#งนั,นจึงไม่ควร 
หมายความว่า พระพุทธเจา้ไม่ได้ระบุไวว้่าสิ# งนั,นควร และเมื#อตรวจสอบแล้วสิ# งนั,น

เขา้กบัสิ#งไม่ควร ขดักบัสิ#งที#ควร สิ#งนั,นจึงไม่ควรทาํ 
4. สิ#งใดไม่อนุญาตวา่ ควร แต่สิ#งนั,นเขา้กบัสิ#งควร ขดักบัสิ#งไม่ควร สิ#งนั,นจึงควร 
หมายความว่า พระพุทธเจา้ไม่ได้ระบุไวว้่าสิ# งนั,นควร และเมื#อตรวจสอบแล้วสิ# งนั,น

เขา้กบัสิ#งควร ขดักบัสิ#งที#ไม่ควร สิ#งนั,นจึงควรทาํ 
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ดงันั,น แมพ้ระพุทธเจา้จะไม่ได้ระบุก็ตาม ก็ให้ใช้ปัญญาตรวจสอบว่าสิ# งนั,นควรทาํ
หรือไม่ควรทาํ อะไรควรทาํก็ทาํ อะไรไม่ควรทาํก็ไม่ทาํ นัยยะลึกอยู่ในนี,  ถ้าประมาณผิดจะเป็น
โทษเป็นวิบากร้าย ถ้าประมาณถูกก็เป็นวิบากดีมีประโยชน์ 

 

คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร 
“คาํคมและคาํสอน เพชรจากใจเพชร” ที#ไดร้วบรวมมาในงานวิจยันี,  มีทั,งสิ,น 909 สํานวน 

ตามที#นาํเสนอใน ภาคผนวก ซ. โดยในบทที# 8 นี, ไดค้ดัเลือกคาํคมและคาํสอนเด่น ๆ มา 539 สาํนวน ดงันี,   
 
ตารางที# 39 คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2538-2558 จาํนวน 539 สาํนวน 
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
1  กรรมดีกรรมชั#วเป็นตวัเขียนบทใหก้บัชีวติของเรา 

กรรมเป็นที#พึ#งแทข้องทุกคนเมื#อเหตุทั,งหมดเกิดจากกรรม  
การแก ้ก็ตอ้งแกที้#กรรม คือการกระทาํ  
วบิากบาปที#คา้งอยู ่ทาํกาํแพงกั,นมนัดว้ยการทาํความดี 

2 กฎทุกกฎมีไวเ้พื#อปฏิบติัตามอยา่งเคร่งครัด แต่กฎทุกกฎยอ่มมีขอ้ยกเวน้เสมอ 
3 กวา้งแลว้จะลึกยาก กิเลสมนัไม่ยอมเลิก 
4 กามราคะ สุขนอ้ย ทุกขม์าก สุขหายไป เหลือทุกข ์
5 การเบียดเบียน คือ การก่อโรค 
6 การเพง่โทษ จะทาํให้เสื#อม 
7 การเห็นขอ้บกพร่องคนอื#นเป็นประโยชน์ แต่จะไม่เป็นประโยชน์ ถา้ไม่มีศิลปะ  

และ วางใจไม่ได ้ 
อตัตา ทาํใหป้ระสิทธิภาพในการทาํงานลดลง ความผาสุกของตนลดลง  
ความผาสุกของหมู่กลุ่มลดลง จงทุ่มโถมในการทาํดี แต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี  

8 การเอานิสัยดีจากผูอื้#น (ยดึมั#นถือมั#นวา่ผูอื้#นตอ้งทาํดีดงัใจเราหมาย) ก็ทุกข ์
9 การแบ่งปัน คือ หลกัประกนัของชีวติ 

10 การใชว้บิากร้ายพร้อมหมู่ ใชพ้ลงักุศลของหมู่มิตรดีสหายดีมาคุม้ครองเรา  
จะมีวบิากดี มาร่วมคุม้ครองเราดว้ย วบิากจะเบากวา่เราใชว้บิากคนเดียว ร่วมเป็น
ร่วมตายกบัหมู่กลุ่ม คนเราจะไดรั้บวบิากเบาบางลงได ้ แลว้เวลาไดรั้บกุศลก็จะ
ไดรั้บมากกวา่เราทาํดีคนเดียว 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
11 การให ้ใหจ้นไม่มีอะไรจะเอา ใหใ้หห้มดใจ ใหจ้นหมดกิเลส แลว้จะพบกบัความ

ผาสุกที#ย ั#งยนื 
12 การไดเ้กิดมาเป็น “มนุษย”์ ที#ประเสริฐ มีคุณค่า และผาสุก ก็คือชีวติที#เกิดมาเพื#อ

พึ#งตน และช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์นี#คือคุณค่าแทข้องชีวิต 
13 การไดมี้โอกาสทาํดี คือรางวลัอนัลํ,าค่าของชีวิต  
14 การไม่หลงโลกียสุข เป็นการกา้วสู่โลกที#ไม่ทุกข ์ถา้เราหลงโลกียสุข จะออกจาก

ทุกขไ์ม่ได ้
15  “การกินที#อิ#มและเป็นสุขกวา่การกินอาหารมื,อส่วนเกิน คือ การกินอิทธิบาท   กินปีติ” 

หมายความวา่ กินความยนิดีพอใจที#ไม่กินอาหารส่วนเกิน แทนการกินอาหาร
ส่วนเกิน อนัเนื#องจากการยนิดีพอใจในการพิจารณาโทษภยัของอาหารส่วนเกิน 
และการยนิดีพอใจในการพิจารณาประโยชน์ของการไม่กินอาหารส่วนเกิน 

16 การตรวจงาน  คงส่วนดีไว ้ แกไ้ขส่วนบกพร่อง 
17 การตดัสินอะไร ๆ ควรใชม้ติของหมู่กลุ่ม เพราะถา้ตดัสินคนเดียว  

แลว้ตดัสินไปผดิ วบิากจะแรงมาก  
เราจะใหว้บิากเกิดแรงกบัเราหรือ 

18 การทาํเพื#อคนอื#นคือ ความสุขที#แทจ้ริง การทาํเพื#อตนเองคือ ความทุกขที์#แทจ้ริง 
19 การทาํความดีเป็นการทนหนกั (ทาํดว้ยความสุข หนกัเพียงการงานหรือสิ#งที#ตอ้ง

ทาํเพียงหนกักาย หนกัในการฝ่าฝันอุปสรรค) จะมีพลงัและแววไว  
แต่ถา้ทาํแบบทนทุกข ์ (ทาํดว้ยความไม่เตม็ใจ ทาํความดีแต่เกินแรง เพราะไม่
เขา้ใจในการทาํความดี) จะไม่มีพลงั หดหู่มวัหมองไม่ผอ่งใส  
(เพชรแห่งสัจธรรมอาจารยห์มอเขียว)  
ใครลดกิเลสไดเ้ท่าไหร่จะทาํใหมี้บารมีในการช่วยคน  
จะมีธรรมมญัญารังสี การมาทาํกิจกรรมกบัหมู่มิตรดีคือการมาเติมพลงัในการลดกิเลส 
ถา้ปฏิบติัในการลดกิเลส จะช่วยคนไดม้าก ถา้มีโอกาสมาเติมบารมีจากหมู่กลุ่ม  
นี#คือการศกัยภาพในการช่วยคน 
จงทาํดีอยา่งมีความสุข โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิจ เมื#อทาํดีที#สุดแลว้ พร่องบา้งก็ไม่
เป็นไร  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
20 การทาํดีไม่มีใครขาดทุน โลกก็ไดอ้าศยั เราก็ไดอ้าศยั 
21 การที#คนดีสามารถมาทาํงานร่วมกนัไดคื้อพลงับุญกุศลที#สูงที#สุด สามารถมีพลงั 

ในการออกฤทธิo แทนวบิากร้ายไดม้ากที#สุด ในเวลาที#สั,นที#สุดแต่เกิดบุญกุศลสูงสุด 
เป็นสิ#งที#มีคุณค่าสูงสุดต่อมวลมนุษยชาติ  

22 การที#จะมีความผาสุกได ้ตอ้งเอาประโยชน์จากทุกสถานการณ์  
ผูมี้ปัญญาจะผาสุกไดทุ้กเหตุการณ์ 

23 การนึกถึงสังคม คือ อยา่ลืมตวั ถา้เรายงัเห็นวา่เขาร้ายแลว้ชิงชงั แปลวา่ เรายงัดี 
ไม่พอ ถา้เราพากเพียร ทาํดีตลอดเวลา สิ#งเลวร้ายที#เกิดขึ,นในชีวติเรา ก็เป็นเพียง
สิ#งที#ใหเ้รากา้วผา่นเพื#อไปสู่สิ#งที#ดีกวา่เท่านั,น  

24 การบริโภคนิยม เป็นการสร้างอาชญากรรมใหก้บัสังคม เพราะไปกระตุน้ใหค้น
เสพมากขึ,น กามสุขลัลิกะ คือ รากเหงา้ของปัญหาในโลก สุขลวง คือ "ทุกขจ์ริง" 

25 การบริหารที#แทจ้ริง คือ การบริหารจิตวิญญาณ  
26 การปฏิบติัธรรม คือ การทาํหนา้ที#การงานอยา่งสัมมา (เพียรพกัพอดี) อยา่งผาสุก  

ทุกวนิาที ตั,งแต่เกิดจนตาย 
27 การปฏิบติัธรรม คือ หาทางใหชี้วติมีความสุขตลอดเวลา 
28 การปฏิบติัธรรม คือ ใชปั้ญญาปรับจิตใหไ้ม่มีทุกขแ์มเ้สี, ยววนิาที 
29 การปล่อยวางเป็นการปล่อยโรคที#แรงที#สุด 
30 การปล่อยวางของพุทธที#แทจ้ริง คือ วางความชั#วและความทุกขใ์นตน แลว้พากเพียรทาํ

แต่ความดีดว้ยจิตใจที#เป็นสุขอยา่งรู้เพียรรู้พกัเท่านั,น เมื#อทาํดีอยา่งเตม็ที#แลว้ ก็วาง
ความยดึมั#นทั,งปวง อะไรจะเกิดขึ,นกบัใครแค่ไหนอยา่งไร ก็เป็นไปตามบาปบุญ
ของเขา รับแลว้ก็หมดไป ไม่ยดึมั#นถือมั#นวา่อะไรเป็นตวัเราของเรา หรือตวัใคร
ของใครอยา่งย ั#งยนื เรามีหนา้ที#ทาํทุกสิ#งทุกอยา่ง ใหอ้ยูใ่นสภาพที#ดีที#สุดเท่าที#จะ
ทาํได้ และเป็นไปได้จริง เพื#อให้โลกให้เราได้อาศยัก่อนที#ทุกอย่างจะดับไป
เท่านั,น นั#นคือ ความสุขที#แทจ้ริง 

31 การปวารณาตวั ใหบ้อก ขอ้ประทบัใจ ขอ้ควรแกไ้ข ขอ้เสนออื#น ๆ ตอ้งปรโตโฆสะ 
ฟังผูอื้#นฟังเสียงอื#นบา้ง วา่มาถูกตอ้งก็เอาไปปรับปรุง วา่มาไม่ถูกก็เอามาลา้งใจ 
ดงันั,นเพื#อนบอกผดิบอกถูก เราตอ้งมีความสุขใหไ้ด ้ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
32 การพึ#งตน และช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์นั#นคือการลดกิเลส 
33 การฟังธรรม เป็นงานชิ,นหนึ#งที#สาํคญัที#สุดของชีวิต 
34 การยอมใหอ้ะไรเกิดก็ได ้เมื#อเราทาํดีที#สุดแลว้ เราจะไม่ทุกข ์
35 การรังเกียจความไม่ดีที#เลิกรามาไดแ้ลว้ รังเกียจคนที#ยงัทาํไม่ดีอยู ่นี#คือสภาพ  

“อตัตาซอ้นอตัตา” นี#คือ “นรกของคนดี” 
36 การลดกิเลสกบัการประมาณยากที#สุดในโลก แต่มีค่าที#สุดในโลก  
37 การลดวบิากที#แทจ้ริง คือ อยา่ถือสา เพง่โทษใหไ้ดทุ้กเรื#อง คือ การเมตตา และ

อุเบกขา อยา่งแทจ้ริง  
จึงมีแต่ดี ไม่มีวบิากร้ายเพิ#ม ดีที#ทาํมาก ๆ จะชิงออกฤทธิo แทนร้าย ร้ายจึงออกฤทธิo
ไดน้อ้ย รับแลว้ก็หมดไป  

38 การลา้งความโกรธ ทาํไดด้ว้ยการพิจารณากรรม 
39 การสร้างทุกขท์บัถมตนนั,น กินพลงัอยา่งมาก 
40 การหลงโลกียสุขทาํใหเ้กิดทุกข ์
41 กาํไรแท ้คือ ลา้งทุกขไ์ด ้
42 กาํลงัทาํอะไรอยู ่ใหนึ้กวา่สิ#งอื#นนอกเหนือจากการลา้งกิเลส เป็นสิ#งไร้สาระ 
43 กิเลสจะตายไดต้อ้งอาศยัหมู่มิตรดีสหายดีเท่านั,น จึงจะหนุนใหเ้รามีพลงัในการได้

ฆ่ากิเลส กิเลสจะไม่ตาย ถา้ไม่มีพลงัของหมู่มิตรดีมาช่วย 
44 กิเลสจะมีพลงัเหนี#ยวนาํใหค้นทาํตาม  

จะเหนี#ยวนาํไดเ้ฉพาะคนที#ยงัไม่พน้กิเลสยงัไม่พน้ทุกขเ์ท่านั,น  
แต่ผูใ้ดที#มีฌานทาํลายกิเลสจนพน้ทุกขแ์ลว้  
พลงักิเลสของใครก็เหนี#ยวนาํกิเลสผูน้ั,นไม่ได ้ผูน้ั,นอยูเ่หนือแลว้  
มีแต่ผูน้ั,นจะเหนี#ยวนาํใหผู้อื้#นทาํตาม  
มีแต่จะเหนี#ยวนาํใหผู้อื้#นใหล้ดกิเลสตามเท่านั,น  
ผูที้#ลา้งกิเลสไดจ้ะเป็นผูน้าํเหนี#ยวนาํใหผู้อื้#นลดกิเลสตาม  

45 กิเลสดึงพลงังานจากจิต สร้างพลงัตณัหาขึ,นมา เป็นเหตุใหเ้กิดโรค 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
46 กิเลส เป็นวิญญาณที#ไม่สมบูรณ์ที#เราหลงสร้างมนัขึ,นมา แล้วเราจะเลี, ยงมนัอีก

หรือ แลว้ยงัแพร่เชื,อโรคให้คนอื#นเป็นตามอีก ใครตามใจกิเลส แสดงว่าคนนั,น
กาํลงัเลี,ยงคนชั#วอยู ่และคนชั#วคนนี, ที#ทาํร้ายคุณและคนอื#นได ้
มนัไม่สนใจวา่คนอื#นจะเดือดร้อนจะพงัแค่ไหน มนัเห็นแก่ตวัโคตร ๆ จะเลี,ยงคน
ชั#วไปถึงไหน ทีคนอื#น ๆ ทาํชั#ว  เรายงัไม่อยากได ้ ไม่อยากให้คนอื#นทาํชั#ว  เกลียด
มากเลยวญิญาณแบบนั,น  
เราเคยรู้ไหมวา่วญิญาณแบบนั,นก็มีอยูใ่นตวัเราดว้ย ยิ#งคุณเกลียดชั#วเท่าไร ๆ ก็หนั
มาด่าตวัเองดว้ย เรามกัจะพูดวา่ “ทาํไมเขาไม่รู้ตวัสักที” คาํคาํนี,  เราก็ควรตอ้งหัน
มาด่าตวัเราดว้ย 

47 กิเลสเป็นพลงัชีวติที#สะกดจิตเราทุก ๆ วนั เป็นไสยศาสตร์เป็นมนตด์าํ จะสู้ดว้ย
ตวัเองไม่ได ้จะตอ้งอาศยัพลงัหมู่  
พระอาริยะมาส่องแสงสวา่งช่วยจึงจะพน้ทุกขห์รือออกจากนรกได ้

48 กิเลส แปลวา่ เครื#องบั#นทอนความสุขและบั#นทอนจิตใจสูงสุด  
49 กิเลส แปลวา่ เหตุผลที#น่าเชื#อถือ แต่ทาํตามแลว้มีทุกขต์ามมา 
50 กิเลสมาก เราฆ่ายงัไม่ไดไ้ม่เป็นไร อยา่ตีตนเองซํ, า อยา่ทาํความทุกขใ์หต้วัเอง  

ใหพ้ากเพียรลดละไป ลดไดที้ละนอ้ยก็เอา 
51 กิเลสมาก ปัญหามาก กิเลสหมด ปัญหาหมด ปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลก  

แต่ปัญหาสามารถหมดไปจากใจเราได ้
52 กิเลสมีแต่จะใหทุ้กข ์เสพกิเลสไปเรื#อย ๆ จะพบทุกขเ์อง 
53 กิเลสมีหนา้ที#ดลบนัดาลใหเ้ราลืมธรรมะ ทาํใหเ้ราลืมวา่ทุกอยา่งเกิดจากเรา

ทั,งหมด ไม่ไดเ้กิดจากคนอื#น 
54 กิเลส... มนัจะใชมุ้กที#เราแพ ้ มนัจะใชมุ้กเดิม มนัสอนเราตวัไหน ถา้เราเชื#อมนั 

มนัจะครอบงาํเรา เราอยา่เชื#อกิเลส เราตอ้งใชปั้ญญาหกัลา้งมนัใหไ้ด ้เราตอ้งเอา
จนกิเลสหมด เราจะไม่แพม้นั 

55 กิเลสไม่ใช่จิตวญิญาณที#สมบูรณ์แบบ กิเลสเป็นชีวติที#เลี,ยงตวัเองไม่ได ้พึ#งตวัเอง
ไม่ได ้สร้างสุขที#แทจ้ริงไม่ได ้สร้างแต่สุขปลอม ทุกครั, งที#สร้างสุขปลอม เขาจะ
สร้างทุกขจ์ริง 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
56 กิเลสไม่ไดใ้หอ้ะไรกบัเราเลย มีแต่เอาจากเราเท่านั,น 
57 กิเลสสุขลวง นี#แหละคือพลงันิวเคลียร์ตวัจริงในจิตวญิญาณของแต่ละคนที#ทาํร้าย

ทาํลายตนเองและผูอื้#น แต่ถา้เราลา้งได ้พลงัทั,งหมดไม่ตอ้งไปเลี,ยงกิเลสสุขลวง
อีกต่อไป แต่จะกลบัมาเลี,ยงชีวติเรา  
เป็น “สุขอนัไพบูลย”์ และพละกาํลงั “อนัเหลือเฟือ” นี#คือ “นตัถิ อุปมา” คือสุข
กวา่นี,ไม่มี 

58 กุศลทะลวงทุกอยา่งที#จะใหป้ระโยชน์กบัคนที#ทาํกุศล เพื#อเอาประโยชน์ไปยื#น
ใหก้บัคนที#ทาํกุศล (ภาษาทะลวงวญิญาณ)  

59 เก่งแค่ไหน ก็แพใ้จที#ร้อนเสมอ 
60 เกิดเป็นคน ตอ้งฝึกยิ,มรับสิ#งดีสิ#งร้ายใหไ้ด ้ดว้ยใจที#เป็นสุข  
61 แกทุ้กขก์าย ทุกขใ์จได ้เป็นมหากุศลไม่มีใดเทียบเท่า ชีวติจะมีความเลวร้ายเสมอ

ตราบปรินิพพาน  
แต่จิตที#ฝึกฝนไวจ้ะไม่ทุกข ์พุทธจะฝึกใจใหผ้าสุกท่ามกลางความเลวร้ายที#โหม
กระหนํ#าเขา้มา  
โจทยจ์ะมาแบบคาดไม่ถึง และถา้วางใจได ้เราจะมีความสุขมากกบัโจทยที์#มา
แบบคาดไม่ถึง 

62 เกิดมาเป็นคนเนี#ย.. เกิดมาไม่ทุกข.์.ไม่ชั#ว.. เลิกชั#วได ้เลิกทุกขไ์ด ้เป็นสิ#งที#ยอดเลิศ
และประเสริฐที#สุด 

63 เกิดมาเพื#อลา้งทุกข ์ลา้งชั#ว ไปพร้อม ๆ กบัการทาํความดี 
64 แก่นของชีวิต คือ ตอ้งลดกิเลสเป็น ความเจริญอยูที่#เราลดกิเลสได ้ 

เป้าหมาย คือ ลดกิเลสได ้
65 แกปั้ญหาทุกขข์องชีวติเราได ้ก็จะสามารถช่วยแกทุ้กขข์องผูอื้#นได ้
66 แกลว้กลา้ อาจหาญ แต่อ่อนนอ้มถ่อมตน “เพื#อฆ่าอตัตาและโลกธรรม” 
67 โกหกตวัเองเป็นบาปตอ้งดูฐานตวัเอง พากเพียรทาํ ไม่ตึงหรือหยอ่นเกินไป

ตรวจสอบวา่เรามีกาํลงัสู้ ลุกขึ,นสู้เลย อยา่ทาํซ่า ศีลพอดี ใจใสกา้วหนา้ดีที#สุด  
68 ขณะทาํ กาํใหม้ั#น ทาํเสร็จแลว้ แบใหเ้กลี,ยง 
69 ขยนั คือ พากเพียรเตม็ที# พกัพอดี ไม่เบียดเบียนตน 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
70 ขอใหช่้วยคนไปใหถึ้งใจ ให้อยา่งไม่เอาอะไรเลย ทาํอะไรอยา่หวงัสิ#งตอบแทน  

ใหอ้ยา่งไม่เอาอะไรเลย ใหโ้ดยไม่หวงัผลตอบแทน แมก้ระทั#งรอยยิ,มและคาํ
ขอบคุณ พลงัความดี ไม่เคยละเลยที#จะใหผ้ลดี ใหค้นดีไดรั้บความสุข  
พลงัความชั#ว ไม่เคยละเลยที#จะใหผ้ลชั#ว /สิ#งเลวร้ายกบัคนที#ทาํชั#ว 
ไม่กลวัตาย ตายเป็นตาย จะเป็นพลงัเปิดช่องใหสิ้#งดี ๆ เขา้มาในชีวติ ขอให้ดีจริง  
ดีบริสุทธิo จากการเอาใหไ้ด ้ 

71 ขอใหมี้ความสุขกบัความเหน็ดเหนื#อย ความสุขที#สุดอยูที่#เหน็ดเหนื#อยที#สุด   (ใน
ขีดที#ไม่ทรมานเกินไป) อยา่งรู้คุณค่าของสิ#งที#ตนทาํ 

72 ขดัเกลา ผอ่นปรน ยดืหยุน่ แต่ตอ้งประมาณใหดี้ 
73 คนเก่งมากก็สร้างความเสียหายมาก ถา้ไม่มีธรรมะ 
74 คนเราเกิดมา ถา้อยากพน้ทุกข ์ ตอ้งฝึกด่ากิเลสของตนใหเ้ก่ง ๆ และตอ้งหาคนด่า

เก่ง ๆ หาเพื#อนมาช่วยด่า จึงจะพน้ทุกข ์เพราะกิเลสมนัชอบคาํชม จึงตอ้งหาคนมา
ช่วยด่ากิเลส 

75 คนเราจะคลายใจได ้เพราะยอมรับความจริง 
76 คนเราถา้กลา้หาญ กลา้ยอมรับทุกสิ#งที#เกิดขึ,นกบัเราบนโลกนี,วา่เกิดขึ,นจากเราทาํ

มาทั,งหมด  
คนที#ยติุธรรม อยา่งมีปัญญาเตม็รอบ จะไม่ทุกข ์เรื#องกรรมเป็นทั,งพื,นฐานและ    
สุดยอดในการปฏิบติัธรรม 
 อะไรที#ควรทาํ แต่เราไม่ทาํนั#น คือวบิากร้าย สิ#งเลวร้ายที#เกิดขึ,นกบัชีวติเรานั#น คือ
วบิากร้ายที#เราทาํมา 

77 คนในโลกมีบุญคุณกบัเราทั,งหมด  อยา่งนอ้ยที#สุดก็เป็นครูของเราวา่ทาํอะไร 
เกิดผลอยา่งไร 

78 คนไดด้งัใจตลอด ทาํงานสาํเร็จตลอด ซวยที#สุดในโลก 
79 คนไม่มีธรรมะ เกิดมาเพื#อสร้างปัญหา  

ปัญหาทุกอยา่งเกิดจากกิเลส กิเลสมาก ก็ปัญหามาก  
กิเลสหมด ก็ปัญหาหมด คนที#มีธรรมะจะพึ#งตน จะพน้ทุกขไ์ด ้

80 คนไม่มีปัญญา ไม่ชอบสอนใหค้นพึ#งตน 



580 

 

ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
81 คนจะลา้งทุกขไ์ดเ้พราะความเพียรที#ถูกตรง 
82 คนฉลาด จะหยดุเจา้กรรมนายเวร โดยการหยดุทาํร้ายคนอื#น 
83 คนชั#ว คือ คนที#เพิ#มกิเลสขึ,นเรื#อย ๆ คนดี คือ คนที#ลดกิเลสลงเรื#อย 
84 คนดูถูกเรา เท่ากบัเราไดก้าํไรเหนาะ ๆ  
85 คนที#ไม่ “ชงั” อะไร จะเอาประโยชน์ไดทุ้กเหตุการณ์ 
86 คนที#ไม่มีอะไรจะเอามาเพื#อตน จะไม่ทุกขใ์จ 
87 คนที#จนที#สุด กินนอ้ยใชน้อ้ยที#สุด แต่ทาํประโยชน์ใหก้บัผูอื้#นมากที#สุด คือคนที#มี

ความสุขที#สุด 
88 คนที#จะไดป้ระโยชน์จากธรรม คือ คนที#เขา้ถึงธรรม และดีที#สุดกวา่นั,น คือ เมื#อ

สามารถเขา้ถึงธรรมแลว้ สามารถสื#อออกไปเพื#อช่วยผูอื้#นได ้
89 คนที#จะพาทาํเตวชิโชไดจ้ะตอ้งมีบารมีสั#งสมพลงัเมตตาขา้มภพขา้มชาติ 
90 คนที#ทาํไดด้ั#งใจไปเรื#อย ๆ ก็จะยิ#งสั#งสมความติดยดึไปเรื#อย ๆ  
91 คนที#ทาํงานลงตวัตลอดไม่มีปัญหาใด ๆ คือ คนที#ซวยที#สุดในโลก 
92 คนที#พร้อมที#จะจากทุกสิ#งไป ไม่วา่จะดีหรือชั#ว ผูน้ั,นจะไม่ทุกขอ์ะไรเลย เพราะ

ลา้งทุกขจ์ากการพลดัพรากได ้
93 คนที#มีความสุขในโลก คือ คนที#ตดัความกงัวลไดห้มดที#สุด 
94 คนที#มีความสุขจากการให ้คนที#มีความสุขจากการไม่เอาอะไรตอบแทน คือ คนที#

มีความผาสุกที#สุด 
95 คนที#มีธรรมะ จะพึ#งตนจนพน้ทุกขไ์ด ้คนเก่งมาก ก็ยงัเสียหายมาก ถา้ไม่มีธรรมะ 
96 คนที#มีศีลธรรม ตดักิเลสไดจ้ริง จะเสียสละและแบ่งปันไดจ้ริง ตามจริง จะช่วย

มวลมนุษยชาติและพาประเทศชาติรอดไปไดจ้ริง เป็นศกัยภาพสูงสุดในการ
แกปั้ญหาสังคม 

97 คนที#ลด “อตัตา” ไดม้าก จะมีมิตรมาก งานก็ไดม้าก 
98 คนทุกข ์= คนซวย 
99 คนบรรลุธรรมจะแยกประโยชน์และโทษทุกวนิาที เป็นสติปกติ 

100 คนผูจ้ะบรรลุธรรมตอ้งมีญาณ รู้ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆที์#แทจ้ริง 
101 คนผูมี้ปัญญา จะชอบใจคนที#สอนใหค้นพึ#งตน 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
102 คนมีกาม/อตัตามาก เมื#อไม่ไดด้ั#งใจ ก็จะเกิดผิดหวงัอยา่งแรง 
103 คนมีกิเลสเห็นคนอื#นมีคนอื#นได ้ก็อยากมีอยากไดเ้หมือนคนอื#น  

ไม่รู้จกัอิ#มไม่รู้จกัพอ  
104 คนมีธรรม เป็นที#พึ#งแทข้องมวลมนุษยชาติ 
105 คนอื#นเป็นเพียงเครื#องมือที#จิตวญิญาณของเราดูดดึงมาให้เราไดส้ัมผสัไดรั้บรู้เท่า

นั,น ทาํกรรมดีก็ไดส้ัมผสักระทบที#ดี ทาํกรรมไม่ดีก็ไดส้ัมผสักระทบที#ไม่ดี 
106 ความเที#ยง คือ เพียรเตม็ที# พกัพอดี 
107 ความเร่งรีบเร่งรัดรีบร้อน ให้เกิดผลสาํเร็จเร็ว ๆ เป็นเหตุแห่ง "ทุกข"์ เป็นเหตุให้

ประสบความสาํเร็จชา้  
พึงทาํใจใหผ้าสุกกบัการพากเพียรทาํเหตุที#ดีอยา่งเตม็ที# ตามองคป์ระกอบเหตุ
ปัจจยั แต่อยา่เร่งผล  
การเร่งผลจะเกิดผลเสียร้ายแรงที#สุดต่อร่างกายและจิตใจ  
ความสาํเร็จนั,นเกิดขึ,นทุก ๆ วนิาที ที#เราไดพ้ากเพียรอยา่งเตม็ที#.. 

108 ความไม่กลวั จะทาํใหเ้ราไดป้ระโยชน์สูงสุด 
109 ความไม่กลวั เป็นวบิากดีที#ออกฤทธิo แทนวบิากร้าย 
110 ความกลวั คือ ศตัรูที#จะทาํให้โรคที#เป็นอยูท่รุดหนกั 
111 ความกงัวลจะรัดพิษเอาไว ้ตอ้งฝึกวางใจใหไ้ด ้จึงจะหายป่วย 
112 ความกา้วหนา้การปฏิบติัธรรม  คือ จบัทุกขไ์ด ้ รู้วา่ทุกขเ์กิดจากเราและลดทุกขที์#

เหตุได ้
113 ความคิดที#แตกต่างกนัแต่มีจุดร่วมอนัเดียวกนั มีคุณค่ามหาศาล จะเกิดขึ,นไดต้อ้ง

ลดกามลดอตัตา 
114 ความงดงามยิ#งใหญ่ของมนุษยที์#ควรฝึกฝน คือ ลดกิเลส 
115 ความง่ายความลงตวัไม่มีความเจริญ ความยากความมีอุปสรรคคือความเจริญ 
116 ความจนไม่ไดข้วางความสุข ความโง่ต่างหากที#ขวางความสุข 
117 ความชอบเสพแทจ้ริงของคน คือ ความทุกข ์คนทุกขไ์ม่อ่านทุกข ์คือ คนซวย 
118 ความซวยแทข้องคน คือ ความทุกข ์
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
119 ความซวยของคนรวย  

1. เหน็ดเหนื#อยเสาะหาสะสม  
2. เป็นภาระดูแล 
3. มีภยัจากคนรอบขา้ง ดึงดูดคนเลวเขา้มา 
4. ทาํใหค้นในโลกขาดแคลนลาํบากเดือดร้อน ยิ#งรวยจึงยิ#งเลว 

120 ความดี มิตรดี ผลพลอยไดจ้ากการทาํดี มิไดเ้กิดดว้ยการอยูเ่ฉย ๆ  
มิตรดีเป็นผลพลอยไดจ้ากการทาํดี  

121 ความดีของเราจะคุม้ครองตวัเราและคนอื#นไดม้ากที#สุด  
พลงัที#ดลใจคนใหท้าํดีตวัจริง คือ ความดีของเรา ทาํดีมาก ๆ จะดลใจคนใหท้าํดีได ้ 

122 ความตายไม่ใช่เรื#องใหญ่ และไม่ใช่เรื#องสาํคญัในชีวติ  
เรื#องใหญ่คือ สุขทุกขใ์นชีวติ 

123 ความบกพร่อง ความไม่สมบูรณ์แบบ ความลม้เหลว อุปสรรค เป็นเครื#องมือที#มีค่า
ที#สุด ทาํใหม้นุษยบ์รรลุความผาสุกที#สุด 

124 ความบกพร่อง คือ สิ#งที#มีค่าในชีวติคน  ความบกพร่องทาํใหบ้รรลุธรรมได ้ 
ความสมบูรณ์แบบทาํใหบ้รรลุธรรมไม่ได ้

125 ความป่วยเป็นทุกขอ์ยา่งยิ#ง ความแขง็แรงเป็นสุขอยา่งยิ#ง 
126 ความลงตวัคือความเสื#อม ความไม่ไดด้ั#งใจคือความเจริญ 
127 ความลาํบากสร้างความแขง็แกร่ง ไม่ใช่สร้างความอ่อนแอ 
128 ความสามคัคี คือ ความสุข ยอมใหเ้ขาเขา้ใจผดิใหไ้ด ้ยอมออกจากหมู่ก็ได ้ 

หมดวบิากเราก็กลบัมาใหม่ได ้หมู่กลุ่มไหนที#ทาํได ้คือ ความเลิศยอดในชีวิต  
ความขดัแยง้อนัพอเหมาะ คือ ความสามคัคี เห็นต่างกนัได ้ 
กุศลโลกุตระ ตอ้งไดสู้งสุด คือ ไม่มีอตัตา 

129 ความสาํเร็จเกิดทุกครั, งที#เราสู้ แมเ้ราจะแพ ้
130 ความสาํเร็จแท ้คือ ความไม่ทุกข ์
131 ความสาํเร็จแท ้คือ การปล่อยวางได ้
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
132 ความสาํเร็จของการทาํงาน ไม่ใช่ประโยชน์ของเรา เป็นประโยชน์ของโลก  

ประโยชน์ที#แทจ้ริงของเรา คือ เราไม่ทุกข ์ไม่วา่งานจะสาํเร็จหรือไม่สาํเร็จ เมื#อเรา
ไดท้าํอยา่งเตม็ที#แลว้ 

133 ความสุข คือการใชชี้วติอยา่งมีคุณค่าและผาสุก คือการทาํประโยชน์ที#แทจ้ริง
ใหก้บัตนเองและผูอื้#น 

134 ความสุขแท ้คือ ไม่ทุกข ์ไม่วา่จะเกิดเหตุอะไร ในสถานการณ์ใด 
135  ความสุขที#ซื,อไม่ได ้ คือ การแบ่งปันและเสียสละ คุณจะไม่มีความรู้สึกสุขแบบนี,

ไดเ้ลย ถา้คุณไม่แบ่งปัน คือแมคุ้ณจะมีเงินเป็นลา้น ๆ แต่คุณก็จะไม่มีความสุข 
หรือไดค้วามรู้สึกวา่สุขที#สุดไดเ้ลย ถา้คุณไม่แบ่งปัน  
“ตอ้งให ้จนไม่มีอะไรจะเอา” จึงจะเกิดสภาพ “ให ้จนไม่มีอะไรจะทุกข”์  
“ชีวติที#มั#นคง คือ ชีวติที#ให้และเสียสละอยา่งแทจ้ริง” 

136 ความสุขสูงสุด คือ การฆ่ากิเลสได ้ 
137 ความหิวเป็นวคัซีน ทาํใหอ้ายยุนื คือ ตั,งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิ#ง 
138 คาํชม คือ นํ,าหวานที#แสนขม ส่วนคาํต่อวา่มีคุณค่ามากกวา่คาํชม 
139 คาํตาํหนิ คาํตกัเตือน  คาํเขา้ใจผดิ  คาํดูถูกดูแคลนเหยยีดหยาม ซึ# งมาแบบรู้ตวั

หรือไม่รู้ตวัก็ตาม เป็นคาํที#ดีที#สุดในโลกต่อการปฏิบติัธรรมเพื#อลา้งทุกขใ์นใจเรา 
140 คิดเกินจริงเป็นทุกข ์คิดดี คิดจริง เป็นสุข คิดจริง คือ ตามความเป็นจริง  

คิดดี คิดตามความเป็นจริงเป็นสุข แต่คิดเกินความเป็นจริงนั,นเป็นทุกข ์ 
141 คิดดี พดูดี ทาํดี วางดี จะเกิดอารมณ์ที#เป็นสุขที#สุด 
142 คุณไดผ้ลของงานแต่คุณไดศ้ตัรู คุณไดอ้ะไรเป็นที#พึ#ง ศตัรูไม่ใช่ที#พึ#งของคุณ  

อยา่เอางานเป็นหลกั จงเอาผลของความสามคัคีเป็นหลกั 
ถ้าเอางานจะอตัตาขึ, น ไม่เอามิตร เอาศตัรู ไม่เอาความสามคัคี ถ้าเอางานจะ
หลงไปเรื#อย ๆ สิ#งที#เป็นประโยชน์ คือความเป็นมิตร คุณไดผ้ลของงานตามใจคุณ 
แต่คุณไดศ้ตัรูเป็นเพื#อน เพราะฉะนั,นสิ#งที#จะช่วยตวัเองและผูอื้#นไดอ้ยา่งแทจ้ริง คือ 
สิ#งที#เป็นบุญกุศล ความพน้ทุกขเ์ป็นประโยชน์ต่อตนเองและผูอื้#นที#แทจ้ริง สิ#งนั,นคือ
ความเป็นมิตรกนั ไม่ใช่ความเป็นศตัรูกนั ศตัรูไม่ใช่ที#พึ#งของคุณ.. ขอใหทุ้กคน
จดจาํไว ้เพราะเราตอ้งทาํงานอีกยาวไกล เพื#อผองชนและเพื#อตวัเรา 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
143 คุณค่าและความผาสุกของการเป็นคน คือ การพึ#งตนและช่วยเหลือคนใหพ้น้ทุกข ์
144 คุณค่าอยูที่# ความจริงใจ ความมีนํ,าใจ มีค่ามากในโลก ใจที#มั#นใจ ใจที#มีความ

จริงใจ  
สิ#งที#มีค่าคือ ใจ คุณค่ามากกวา่นั,นคืออนตัตา ไม่ติดไม่ยดึ 

145 แค่ไดสู้้ก็เป็นสุขแลว้ (พากเพียร)  
146 แค่มีโอกาสทาํบุญกุศล ก็เป็นความโชคดีที#สุดในชีวติแลว้ 
147 ใครจริงจะเจริญ ใครไม่จริงจะเสื#อม  
148 ใครทาํงานถา้ตนยงัมีกิเลสอยู ่แต่ไม่เห็นกิเลสเลย คือ ขาดทุน 
149 ใครที#เชื#อเรื#องกรรมจะพน้ทุกข ์
150 ใครยงัโกรธคนอื#นอยู ่คือ คนขี,โกงทั,งหมด คนไม่ยุติธรรม คนไม่ซื#อสัตย ์ 

คนขี,กลวั คนไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริง นี#คือลกัษณะของคนขี,โกง 
คุณยงัโกรธคนอื#นอยู ่ 
คนที#ซื#อสัตยย์ติุธรรม ไม่กลวั และรู้ความจริง จะเป็นคนที#ไมโ่กรธใครเลยในโลกใบนี,   
พระพุทธเจา้ไม่โกรธใครเลย มีแต่ท่านพดูวา่ ท่านทาํมา ท่านทาํมามากกวา่นั,น 

151 ใครอยากเจริญในธรรม ระวงัอตัตามานะใหดี้ 
152 เงินกบัความสุข เงินเป็นเครื#องมือที#ใช้แลกเปลี#ยนวตัถุขา้วของและบริการต่าง ๆ 

ความสุขที#แทจ้ริงจะเกิดขึ,นได ้เมื#อเราไดพ้ยายามทาํกิจกรรมการงานอยา่งเต็มที#แลว้ 
เราไดรั้บเงินเป็นค่าตอบแทน เราก็ใชจ่้ายเงินเพื#ออุปโภคบริโภคในสิ#งที#เป็นประโยชน์
ส่วนตวั โดยอุปโภคบริโภคใหน้อ้ยที#สุดเท่าที#จะแข็งแรงที#สุด เก็บไวใ้ห้นอ้ยที#สุด
เท่าที#จะดูแลครอบครัว และดาํเนินกิจกรรมการงานไปไดโ้ดยไม่ฝืดเคืองเกินไป ที#
เหลือสละออกไปช่วยเหลือเกื,อกูลผองชนด้วยปัญญาวา่ จะสละเงินนั,นแปลเป็น
ขา้วของหรือกิจกรรมการงานอะไร เพื#อใคร ที#ไหน เมื#อไหร่ อยา่งไร ที#จะไม่เสริม
ความโลภโกรธหลงให้แก่เขาหรือใคร ๆ แต่ให้เขาสามารถพึ#งตนได้ และให้
มีนํ,าใจช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้#นต่อไป  
การกระทาํดงักล่าว จะสั#งสมเป็นพลงักุศลในชีวิตของผูก้ระทาํนั,น พลงักุศล
ดงักล่าวจะออกฤทธิo สร้างความรู้สึกเป็นสุข ออกฤทธิo แทนสิ#งเลวร้าย และดูดดึง
สิ# งที#ดีมาสร้างประโยชน์ให้กบัชีวิตผูน้ั,น ในชาตินี, และชาติอื#น ๆ สืบไป นี, คือ  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
152 (ต่อ)  ความถูกตอ้งในการใชเ้งินให้เกิดคุณค่า และความผาสุกที#แทจ้ริง  

แต่ถา้ใชเ้งินอยา่งไม่ถูกตอ้งก็จะทาํให้เกิดทุกขอ์ย่างแท้จริง เช่น การทาํชั#วเพราะ
ต้องการเงิน การใช้เงินทาํความชั#ว การใช้เงินอุปโภคบริโภคสิ#งที#เป็นพิษต่อ
ชีวิต ต่อให้สิ# งนั,นเป็นประโยชน์ แต่อุปโภคบริโภคมากเกินไป ก็จะเป็นพิษ
ต่อชีวิต รวมทั,งการกักตุนเงินหรือทรัพยส์มบติัไวม้ากเกินความจาํเป็น ใน
ส่วนที#เกินความจาํเป็นนั,น จะทาํใหค้นอื#น ๆ เกิดความขาดแคลน  
ตน้เหตุทั,งหมดขา้งตน้ดงักล่าวจะสั#งสมเป็นพลงัอกุศลในชีวติของผูก้ระทาํ
พฤติกรรมดงักล่าวนั,น พลงัอกุศลดงักล่าวจะออกฤทธิo สร้างความรู้สึกทุกข์ ออก
ฤทธิo ร้ายแทนประโยชน์ และดูดดึงสิ#งที#ไม่ดีมาสร้างโทษภยัใหก้บัผูที้#มีพลงัอกศุลนั,น  
นี, คือการใชเ้งินเพื#อใหเ้กิดทุกขที์#แทจ้ริง 

153 งานเป็นเครื#องมือในการปฏิบติักาย วาจา ใจ 
154 งานเรามนังานขดัเกลาความทุกขค์วามชั#ว การช่วยคนดว้ยเงินโดยผูรั้บเงินนั,น 

ไม่มีวชิาลดกิเลส เป็นการเสริมกิเลสคนใหท้าํชั#วไดทุ้กชนิด 
155 งานทุกงาน สามารถทาํใหอ้ตัตา และโลกธรรมโตได ้ระวงั อยา่หลง 
156 งานทุกงานอาศยัไปสู่การบรรลุธรรมไดห้มด 
157 งานนอกทาํใหดี้ที#สุด ให้โลกไดอ้าศยัเท่าที#ทาํได ้ 

ส่วนงานใน (จิต) ตอ้งทาํใหดี้อยา่งเดียว  
และตอ้งดีถึงที#สุดใหไ้ด ้คือ ดบัทุกขด์บัชั#ว มีแต่ดีและสุขที#แทจ้ริงเท่านั,น 

158 งานลม้เหลวได ้แต่อยา่ใหใ้จลม้เหลว 
159 เจอผสัสะไดโ้ชค 3 ชั,น คือ เห็นทุกข ์ลา้งทุกข ์และไดใ้ชว้บิากกรรม 
160 เจออะไรใหคิ้ดดี  มีเมตตา และอุเบกขา 
161 โจทยทุ์กโจทย ์เหตุการณ์ทุกเหตุการณ์ เป็นเครื#องมือฝึกจิตของเราใหเ้ป็นสุขอยา่ง

ถูกตอ้งตามธรรม 
162 “ใจเตม็ ใจพอ” คือ บุญที#เห็น ๆ  
163 ใจที#ซื#อสัตย ์บริสุทธิo  มั#นคงต่อความดีงาม จะเคลียร์ทุกอยา่งเอง 
164 “ใจ” ที#เตม็คือ “บุญ” ที#เตม็ 
165 ใจที#พน้ทุกข ์ชา้ไม่ได ้
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
166 ใจที#ไม่ทุกข ์คือ ใจที#สมบูรณ์แบบ 
167 ใจที#ไม่ยติุธรรมเท่านั,นที#เป็นทุกข ์
168 ใจเป็นสุขเพราะไม่เบียดเบียน 
169 ใจเราไม่สุขไม่ได ้
170 จงเห็นคุณค่าแมใ้นลีลาที#เราไม่ชอบใจ เก็บเกี#ยวใจที#อภยัใหไ้ด ้
171 จงเหนื#อยดว้ยใจที#เป็นสุข แมจ้ะยิ,มไม่ออกก็ตาม 
172 จงเอาประโยชน์จากคาํติ เป็นสุขจากการโดนติใหไ้ด ้
173 จงโชคดี เพราะการทาํดี โดยไม่หลงดี 
174 จงทาํงานดว้ยความขาดแคลนเพื#อบรรลุมรรคผล 
175 จงทาํดีและอดทนต่อความทุกขท์รมาน เพื#อกา้วผา่นสู่ความผาสุก  
176 จงทาํดีดว้ยใจที#ผาสุกกนัต่อไป เหนื#อยไม่ใช่ทุกขใ์จ พกักห็ายเหนื#อย  

และเราสามารถฝึกใจใหเ้ป็นสุขท่ามกลางความเหนื#อยยากลาํบากได ้ถา้กิจกรรม
การงานนั,นเป็นสิ#งที#ดีงาม  

177 จงทาํดีอยา่งผาสุกดว้ยความขดัแยง้ แต่อยา่ทะเลาะเบาะแวง้ดว้ยหลงดี จงมี
ความสุขจากการเหนื#อยเพราะทาํดี แต่อยา่มีความทุกขแ์ละเหนื#อยจากการทะเลาะ
กนั เพราะหลงสุขจึงหลงทุกข ์จงโชคดีเพราะทาํดีโดยไม่หลง  

178 จงพากเพียรทาํดีพร้อมกบัลดกิเลสดว้ยอิทธิบาท เป็นกุศลที#มีคุณค่าผาสุกที#แทจ้ริง 
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ  

179 จงมีความสุขใจเบิกบานแจ่มใสกบัชัยชนะสูงสุดที#เป็นไปได้จริงตามรายทาง 
เมื#อไดสู้้สิ#งเลวร้ายอยา่งสุดหวัใจแลว้  
ทาํกุศลทาํสิ#งที#ดีงามเตม็ที#แลว้ อยา่งรู้เพียรรู้พกั ดว้ยสันติ อหิงสา อโหสิ เมตตา 
อุเบกขา มีความสุขเบิกบานแจ่มใสกบัการชนะความยึดมั#นถือมั#น ด้วยการไม่  
ยึดมั#นถือมั#นว่าจะได้ชยัชนะมากน้อยแค่ไหนในเวลาใด  
เพราะมีปัญญารู้วา่ เมื#อไดท้าํสิ#งที#ดีอยา่งเตม็ที#แลว้ ผลที#เกิดขึ,นทุกปัจจุบนันั,น ๆ 
เป็นสภาพหรือชยัชนะที#ดีที#สุดแลว้ ที#เป็นไปไดจ้ริง และพลงัแห่งกุศลนั,นยงัส่งผล
ดีงามอนัเป็นประโยชน์สุขต่อตนเองและผูอื้#นสืบเนื#องในอนาคต ทั,งชาตินี,และชาติ
อื#น ๆ ต่อไป (พระไตรปิฎก เล่ม 37 ข้อ 1698)  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
179 (ต่อ)  ดงันั,น การมุ่งมั#นทาํดีดว้ยความยินดี เต็มใจ พอใจ สุขใจ อยา่งรู้เพียรรู้พกั รู้บุก  รู้ถอย 

ย่อมสะสมชัยชนะรายทางทุกปัจจุบนั และสะสมรอสร้างผลดี (ชัยชนะ) ใน
อนาคตดว้ย เมื#อชีวติใดที#มุ่งมั#นทาํดีตามยุทธศาสตร์บุญญาวุธดงักล่าว อยา่งไม่ทอ้แท้
ทุกเสี, ยวลมหายใจ  ทั,งในชาตินี, และชาติต่อไปทุกภพทุกชาติ  ดว้ยความกลา้หาญ
เสียสละ อย่างผาสุกในจิตวิญญาณด้วยปัญญาแทแ้ห่งธรรม ย่อมนาํมาซึ# งชัย
ชนะรายทางซึ# งเป็นชัยชนะที#สมบูรณ์แบบอย่างแท้จริงที#เป็นไปได้จริงทุกปัจจุบนั
ขณะนั,น ๆ และเมื#อบาํเพญ็ต่อเนื#องทุกภพทุกชาติ ชยัชนะดงักล่าวก็จะยิ#งมีปริมาณ
และคุณภาพที#มากยิ#งขึ,น ๆ ทุกภพทุกชาติไม่มีอื#นจากนี,  อนัเป็นประโยชน์สุข
ให้เราและโลกได้อาศยัก่อนที#ทุกอย่างจะดบัไป 
พระพุทธเจา้พบว่า ยุทธศาสตร์ดงักล่าวเป็นบุญญาวุธที#มีแสนยานุภาพสูงสุด
อย่างไร้เทียมทานตลอดกาลนาน 

180 จงยนิดีในความไม่ยนิดีในกิเลส เมื#อลา้งความยนิดีในสิ#งที#เป็นพิษไดแ้ลว้ พฒันา
ตนไปสู่สภาพไม่ยนิร้ายในสิ#งใด ๆ  

181 จงยิ,มรับความทุกขด์ว้ยใจที#เป็นสุข 
182 จงรีบทาํลายเชื,อทุกขห์รือปีศาจร้ายแห่งชีวิตอนัคือกิเลสใหเ้ร็วที#สุดเท่าที#จะทาํได ้ 

เราดบัทุกขไ์ดช้า้เท่าไหร่ก็เป็นทุกขโ์ทษภยัผลเสียต่อตนเองและผูอื้#นเท่านั,น ๆ  
เราดบัทุกขเ์ร็วเท่าไหร่เป็นประโยชน์สุขอนัเลิศยอดสูงสุดต่อเราและมนุษยชาติ
เร็วมากเท่านั, น ๆ เพราะทุกข์โทษภยัหายนะจากกิเลสและวิบากอันเลวร้าย 
แสนสาหัสกาํลังไล่ล่าทุก ๆ ชีวิตอยู่  
นรกมนัมาแน่ รีบใส่เกียร์แปด (มรรคมีองคแ์ปด) ไปใหพ้น้นรกเสีย อยา่ชา้  

183 จงอยา่กลวัปัญหา เพราะมนัมาแน่  
ตราบใดยงัมีชีวิต ตราบนั,นยงัมีปัญหา  
ผูมี้ปัญญาแทจ้ะเตรียมตวัต่อสู้ปัญหาดว้ยใจที#ผาสุก  
เพราะปัญหาคือเครื#องมือสร้างปัญญาและความผาสุกที#แทจ้ริงใหชี้วิต  

184 จริง ๆ ผมไม่ใช่คนเก่งหรอก ผมเป็นคนโง่ผมถึงรู้มาก  
ถา้ผมเป็นคนฉลาด ผมจะไม่ฟังใครเลยและคนที#ไม่ฟังใครเลย จะทาํใหไ้ม่รู้มาก  
คนฉลาดถึงรู้นอ้ย เพราะไม่ปรโตโฆสะ ไม่เปิดใจรับฟังผูอื้#นหรือสิ#งอื#น  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
184 (ต่อ) ผมมีองคค์วามรู้อยา่งนี,ไดเ้พราะผมโง่ ผมไม่ไดเ้ป็นคนฉลาดเลย 

เพราะผมเป็นคนโง่ ผมก็เลยฟังเสียงอื#นมากไง ฟังมาก ๆ ๆ ผมก็เลยรู้มาก  
ถา้ผมฉลาดผมจะไม่ฟังใคร แลว้ถา้ผมไม่ฟังใครเลย ผมจะไม่รู้มาก 

185 จะเจบ็แรงลา้งยากและเนิ#นชา้ เหตุเพราะมวัเสพสะสมอยู ่
186 จะไม่ติดอะไร จะไม่ทุกข ์อยา่มีติ#งของการเอาแมแ้ต่นอ้ย 
187 จะทาํอะไรก็ตาม ตอ้งสุขก่อนจบ 
188 จบัความไม่ไดด้ั#งใจ ให้เห็นทุกข ์เพื#อลา้งทุกข ์เป็นเรื#องใหญ่ (ประเด็นหลกั)  
189 จิตตั,งอยูใ่นกุศล ไม่มีอะไรขาดทุน 
190 จิตที#ไม่ดีมีผลต่อตนเองและผูอื้#น 
191 จิตที#คิดจะใหเ้ป็นความงดงาม 
192 จิตที#ช่างดูถูกคน “รังสีอาํมหิต” จะออก จะกร่าง จะหยิ#ง และมีวบิาก 
193 จิตพระโพธิสัตว ์: กตญัfูต่อศาสนา ทาํชีวติใหมี้คุณค่า เมตตาผองชน ฝึกฝนโลกวทิ ู
194 จิตวิญญาณที#จริงใจ ตีค่าไม่ได ้แต่มีคุณค่ามาก มนัคือนํ,าใจ คือความจริงใจ   
195 “ชงั” ในสิ#งที#เป็นพิษ “ชอบ” ในสิ#งที#ไม่ถูกใจ (ที#จาํเป็นตอ้งรับอยา่งเลี#ยงไม่ออก)  

นี#แหละคือการบรรลุธรรม คือความผาสุก ความสามคัคี  
196 ใชพ้ลงัหมู่ แมเ้รามีแรงนอ้ย ก็ฆ่ากิเลสไดม้าก 
197 ชนะกามยากที#สุดในโลก 
198 ชนะความยดึดี คือ ชนะทุกขใ์นใจเรา และจะพาพี#นอ้งพน้ทุกขไ์ปดว้ย 
199 ชอบเสพอะไรที#เป็นภยั คือ กาม  

ชอบอะไรที#ดี แต่เกิดดีไม่ไดแ้ลว้ทุกข ์คือ อตัตา 
200 ชีวติก็คือ งานที#ไม่ลงตวั 
201 ชีวติตอ้งสร้างความสุขสร้างกุศลในทุกปัญหาใหไ้ด ้ชีวติจะไม่มีความทุกข ์
202 ชีวติที#เจริญ คือ อยูก่บังานที#ไม่ลงตวัอยา่งเป็นสุขใหไ้ด ้

ตอ้งปฏิบติัธรรมสร้างจิตใจใหผ้าสุกท่ามกลางความไม่เที#ยง ท่ามกลางปัญหา  
โลกนี, เป็นปัญหา 

203 ชีวติ สุดทา้ยไม่มีอะไรเป็นของเรา เราควรเพียรพยายามทาํความดีเสียสละ 
แบ่งปัน ใหเ้ป็นประโยชน์ เพื#อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติก่อนที#จะจากโลกไป  เป็น 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
203 (ต่อ) สิ#งที#ยิ#งใหญ่ในชีวติ คือ คุณค่าสูงสุดของผูป้ฏิบติัธรรม 

สมบติัแทข้องมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรม คือ พี#นอ้งแพทยว์ถีิธรรมที#ร่วมอุดมการณ์
เดียวกนั จะเป็นกาํลงัสาํคญั ในการทาํ “ตลาดวถีิธรรม” จะสามารถพลิกวกิฤติ 
กูป้ระเทศชาติและช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ                   

204 ชีวติที#ผาสุก คือ ชีวิตที#พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที#ผาสุก จิตใจที#แขง็แรง จิตใจที#
เป็นสุข สิ#งของหรือวตัถุที#เราไดใ้ชใ้นชาตินี,  เราไดใ้ชนิ้ดเดียว แต่สิ#งที#ไดใ้ช้
ตลอดเวลา คือ พลงัความดี และนาํขา้มภพขา้มชาติไปไดด้ว้ย มีแต่ความดีและ
ความไม่ทุกขที์#เป็นที#พึ#งแท ้ทุกภพทุกชาติ  
วตัถุใชเ้พียงนิดเดียว ที#พึ#งแท ้คือ บุญกุศล ทุกชีวติจึงตอ้งมีที#พึ#งแท ้2 อยา่ง คือ 
บุญ และกุศล ปัญญาและความสามารถ นาํมาใชไ้ดทุ้กภพทุกชาติ เป็นสมบติัแท้
ทุกภพ ทุกชาติ ที#ทุกคนแยง่ไม่ได ้และนาํขา้มชาติได ้คนเรามวัแต่เสียเวลาไปสั#ง
สมสมบติัปลอม ที#ก็นาํขา้มภพขา้มชาติไม่ได ้เราจึงไม่ควรไปเสียเวลาสั#งสม
สมบติัปลอม แต่มาสั#งสมสมบติัแท ้คือ บุญและกุศล 

205 ชีวติทุกชีวิตตอ้งผา่นบทเรียนทุกคน ทุกคนตอ้งผา่นโจทยนี์, ใหไ้ด ้คือ การพลดัพราก  
ไม่มีใครจะไม่ตอ้งพลดัพรากจากอะไรทั,งสิ,น ทุกคนตอ้งพรากหมด เพราะมนั
เกิดขึ,น ตั,งอยู ่ดบัไป เป็นธรรมดา ไม่มีอะไรเป็นของใคร แมแ้ต่ชีวติเราก็ตอ้ง
พรากไป  

206 ดบัภพ คือ ดบัทุกข ์
207 ดีที#ยงัไม่ถึงดีที#สุด คือ ดีที#ยงัไม่ถึงการใหอ้ภยั 
208 ดีที#สุดคือไม่ทุกข ์ดีที#ไม่มีทุกขเ์จือเป็นดีที#ดีที#สุด 
209 ดีที#สูงสุด คือ ความไม่เบียดเบียน  
210 ดีมากแค่ไหนก็ตาม ถา้เป็นไปไม่ไดแ้ลว้ ปล่อยวางดีนั,นได ้นั#นคือดีที#สุด 
211 ต่อใหดี้เลิศแค่ไหน ถา้เป็นไปไม่ไดก้็ตอ้งปล่อยวางใหไ้ด ้
212 ตอ้งมีเมตตา มีอนตัตาใหไ้ดทุ้กงาน 
213 ตอ้งยอมใหง้านพร่องลงบา้ง ลดประสิทธิภาพบางอยา่ง เป็นความจาํเป็น  

ถา้องคป์ระกอบเหตุปัจจยัไม่สามารถทาํใหดี้กวา่นั,นได ้ 
214 ตอ้งลดกิเลสใหไ้ด ้จึงจะแกปั้ญหาได ้
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
215 ตอ้งวางดีที#มนัสร้างความเสียหายต่อจิตวิญญาณ  

แลว้มาเอาดีที#มนัไม่เสียหายต่อจิตวญิญาณ 
216 ตอ้งสร้างความสุขในความเหนื#อยลา้นั,น 
217 ตั,งตบะเพื#อใหเ้ห็นทุกขแ์ละมีปัญญาในการลา้งทุกข ์
218 ตั,งศีล แลว้จะเห็นทุกข ์พิจารณาทุกข ์ลา้งทุกข ์จะเห็น “ไตรลกัษณ์” ยอ่มหลุดพน้

จากทุกข ์ 
“สุขลวง” จะถูกทาํลายดว้ยการพิจารณาใหเ้ห็นทุกข ์

219 ตดัความกงัวลทุกอยา่งได ้คือ ตดัทุกขไ์ดทุ้กอยา่ง 
220 ตดัสิ#งที#เป็นภยั ดว้ยใจที#เป็นสุข 
221 ต่างคนต่างเป็นครูใหแ้ก่กนั 
222 ตามใจกิเลสง่ายช่วงแรก  ยากช่วงหลงั ขดัเกลากิเลสยากช่วงแรก ง่ายช่วงหลงั  
223 ตื#นแต่เชา้ กินขา้ววนัละมื,อ ทาํงานที#ดีเตม็ที# พกัพอดี ทาํชีวีใหผ้าสุก เป็นสุดยอด

แห่งบุญกุศล 
224 ถา้เราเห็นเวลาเป็นคุณค่าก็จะทาํในสิ#งที#เป็นสาระและประโยชน์ ในช่วงเวลาของ

ชีวติไดสู้งสุด เท่าที#เป็นไปไดจ้ริง  
225 ถา้เราไม่เด็ดขาดเราก็ไม่มีโอกาสนะ ชีวติ... ถา้ใครจะอา้งงานยงัอา้งไดอี้กหลาย

ชาติ แลว้จะมาเมื#อไหร่  
มาไดต้อนไหนนะชีวิต... ที#จะมาเรียนวชิาพน้ทุกขใ์หก้บัชีวติ  

226 ถา้เราไม่ช่วยกนักาํจดัคนชั#วใหโ้ลกแลว้ใครจะทาํ  
เราตอ้งช่วยกนักาํจดัคนชั#วใหก้บัโลก  
คนชั#วคนแรกที#เราตอ้งกาํจดั คือ กิเลสเราเอง 

227 ถา้เราซื,อขา้วแพงกวา่ตลาด (http://youtu.be/iEa1-Ba2mDI)  
1. เราไดค้นปลอม 
2. เราจะไดข้า้วปลอม  
อื#น ๆ ก็เหมือนกนั ถา้เราขายของแพง มนัจะมีวบิากร้าย ธุรกิจมนัจะพงั  
แต่ถา้เราขายของถูก มนัจะมีวบิากดีเขา้มาหนุนใหไ้ปตลอด ย ั#งยนืยาวนาน  
ไม่เชื#อลองทาํดูไดเ้ลย ลองช่วยกนัทาํดู ช่วยกนัทาํสิ#งที#มีคุณค่า ราคาถูก  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
227 (ต่อ)  เราทาํสิ#งที#มีคุณค่า เราไม่ไดท้าํสิ#งที#มีราคา จงทาํสิ#งที#มีคุณค่า อยา่ทาํสิ#งที#มีราคา 

 เราทาํสิ#งที#มีคุณค่าให้ราคาถูก แลว้พลงับุญกุศล วบิากดีจะคุม้ครอง  
จะทาํใหเ้รานั,น ทาํงานไดอ้ยา่งอยูเ่ยน็เป็นสุข อยา่งย ั#งยนื 

228 ถา้เราตามใจกิเลส เท่ากบัไดรั้บขอ้หา  
สมรู้ร่วมคิดกบักิเลส เป็นโทษประหาร 7 ชั#วโคตร 

229 ถา้เราถูกเขา้ใจผดิ แต่เราไม่ชั#ว เราไม่ทุกข ์ไม่อาลยัอาวรณ์เป็นสภาพจิตและ
ความคิดที#มนัดีที#สุดในโลก 

230 ถา้เราทาํดี วบิากบาปที#เราไดรั้บ นอ้ยกวา่สิ#งที#ทาํมาอยูแ่ลว้  
เพราะกุศลวบิากที#บาํเพญ็ช่วยไว ้ดว้ยการชิงออกฤทธิo แทน 

231 ถา้เราทาํดี สิ#งเลวร้ายที#เราโดนยงันอ้ยกวา่สิ#งที#ทาํมาอยูแ่ลว้ เพราะดีตะ๊ไว ้
232 ถา้เรามีความสุขไดท้่ามกลางความบกพร่องมนัจะลงตวั ลงตวัที#จิตวญิญาณ 
233 ถา้เรายงัหลงเสพอยู ่แลว้ไม่เห็นทุกข ์จะมาปฏิบติัธรรมไหม ?  

เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม พระพุทธเจา้ท่านไม่สอนหรอกคนเห็นสุข  
ถา้เราเป็นสุขอยู ่เราจะไม่เปลี#ยนแปลงชีวติเรา เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม 

234 ถา้เสียสละทาํดีแลว้ยงัไม่มีใครเลี,ยง แสดงวา่บุญกุศลยงัไม่มากพอ  
ใหท้าํดีไปเรื#อย ๆ โดยไม่ตอ้งอยากไดอ้ะไร  
ไม่มีใครเลี,ยงก็จงปล่อยใหม้นัตายไปซะ อยูท่าํไมกบัคนใจดาํ 

235 ถา้ไม่ใชสิ้#งประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั ก็ไม่สามารถพอเพียงได ้
236 ถา้ไม่ไดส้มอยาก ก็โกรธ เป็นสาเหตุของโรคต่าง ๆ  
237 ถา้ไม่ติดดี จะไม่ทุกข ์จะไม่ฉะกบัใคร 
238 ถา้ไม่ติดดี จะไม่มีพลงัทาํดี เมื#อทาํดีจงชนะความยดึดี ชนะทุกขใ์นใจเรา จะพาพี#

นอ้งเราพน้ทุกขไ์ปดว้ย 
239 ถา้ไม่ติดดีจะไม่มีพลงัทาํดี แต่เมื#อดีเกิดไม่ไดแ้ลว้ ใครวางก่อน คนนั,นชนะกิเลส 

ชนะทุกขใ์นตน 
240 ถา้ไม่ปฏิบติัธรรม ก็มีสองอยา่ง คือ “ทุกข”์ กบั “ชั#ว”  
241 ถา้ควบคุมกิเลสไม่ได ้ก็ควบคุมพิษต่าง ๆ ที#จะเขา้สู่ร่างกายไม่ได ้
242 ถา้ฆ่ากิเลสไม่ตาย ก็ตอ้งทรมานก่อนตายและหลงัตาย ชั#วกปัชั#วกลัป์ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
243 ถา้ชนะความ “กลวัตาย” “กลวัโรค” “เร่งผล” “กงัวล”ได ้อยา่งอื#นง่ายหมด 
244 ถา้ทาํลายกิเลสได ้จะมีพลงัวมุิติมหาศาล 
245 ถามวา่เกิดมาทาํไม ตอบ เกิดมาเพื#อฝึกฝนการสร้างความผาสุกที#แทจ้ริงใหก้บั

ตนเองและผูอื้#น  
246 ถา้ลา้งกิเลสได ้ใจจะลา้งกายใหบ้ริสุทธิo เอง 
247 ถา้สร้างความสุขในขณะที#มีความทุกขไ์ม่ได ้ซวยที#สุด 
248 ถึงจะเรียนมาเก่งแค่ไหน ฆ่ากิเลส ลา้งกิเลสไม่เป็น โลกก็เดือดร้อนอยูดี่  

เรียนไม่เก่ง แต่ฆ่ากิเลส ลา้งกิเลสเป็นโลกยอ่มอยูเ่ยน็เป็นสุข  
249 แทจ้ริงคนตอ้งการสลายแรงกดดนัทั,งหมดในใจ ไม่วา่จะเผชิญกบัอะไรก็ตาม 
250 โทษเขาคืออตัตาเรา 
251 ทฤษฎีผเีสื,อขยบัปีก (เคออส) ทาํใหเ้กิดพลงัพาย ุที#ผา่นการพิสูจน์มาแลว้วา่เป็น

จริง แต่ของเราเป็นเคออสแห่งธรรม เมื#อผเีสื,อแห่งธรรมหนึ#งตวั เริ#มขยบัปีกส่ง
สัญญาณ ผีเสื,อที#มีพลงัแห่งธรรมจะรับสัญญาณได ้แลว้ขยบัปีกส่งสัญญาณ
ต่อเนื#องกนัไป จนเกิดเป็นพลงัพายแุห่งความดี ที#พดัความทุกขโ์ศกความ
เดือดร้อนสิ#งเลวร้าย ใหล้ดนอ้ยลงหรือหมดไปจากชีวิตมนุษย ์

252 ทาํเตม็ที# เตม็ใจ เตม็แรง ส่วนผลจะพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ก็ไม่เป็นไร  
เพราะสาระแท ้คือ ความผาสุกที#ย ั#งยนื วางดีใหไ้ด ้

253 ทาํเตม็ที# แลว้วางใหถึ้งที#สุด 
254 ทาํเตม็ที#ก็เป็นบุญเตม็ที# เป็นกุศลเตม็ที#  
255 ทาํใจใหเ้ป็นสุขไดทุ้กวนิาที เอาประโยชน์ใหไ้ดทุ้กเหตุการณ์ 
256 ทาํใจใหสุ้ขตลอดเวลาไม่วา่อะไรจะลม้เหลว 
257 ทาํใหดี้ที#สุด แลว้ยอมใหเ้กิดสิ#งเลวร้ายทุกเรื#องใหไ้ด ้
258 ทาํใหดี้ที#สุด วางดีใหถึ้งที#สุด จึงจะถึงนิพพาน 
259 “ทาํความผาสุกที#ตน ช่วยคนที#ศรัทธา” สามารถลา้ง “ความยดึมั#นที#จะอยากให้

ผูอื้#นไดดี้ดั#งใจเรา” 
260 ทาํความพน้ทุกขที์#ตน ชี,ทางพน้ทุกขใ์หค้น 
261 ทาํความยนิดี กบัการรู้ความไม่ดีที#ตวัเองและยนิดีแกไ้ข 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
262 ทาํงานเพื#อให้เกิดการเห็นความพร่อง ไดเ้ห็นทุกข ์ลา้งทุกข ์เพื#อตรวจสอบวา่เรา

ยงัติดหลงอะไร 
263 ทาํงานแลว้ เป็นสุขขึ,นเรื#อย ๆ คือความเจริญ แมเ้หนื#อยก็หายเร็ว  

จิตที#เจริญจะคุม้ครองไดม้าก 
264 ทาํงานแลว้เกิดความผิดพลาดบกพร่อง คือ คนที#ไดก้าํไรที#สุดในโลก 
265 ทาํงานแลว้เห็นทุกข ์แสดงวา่ไดเ้ห็นกิเลส จะไดล้า้งกิเลส 
266 ทาํงานใหเ้หนื#อย ๆ จะไดใ้ห้กิเลสออกมา เหนื#อยตอนที#อตัตายงัไม่โตมาก...    ดี

แลว้ จะไดก้ระทุง้ออกมาและฆ่าได ้
267 ทาํงานใหบ้รรลุธรรม คือ ทาํงานใหบ้รรลุสัปปุริสธรรม (ทาํงานไดง้านสูงสุด ใน

ขีดที#ลดกิเลสไดสู้งสุด)  
268 ทาํงานใหห้นกั ๆ มาก ๆ เขา้ไว ้ไม่ไหวค่อยถอย ลุยไป... จะไดรู้้กาํลงัจริง 
269 ทาํงานไป ทาํความดีไป อ่านใจไป มีทุกขป์นก็อ่านทุกขไ์ป ลา้งทุกขไ์ป นี#คือ

มรรคองค ์8 (เดินมรรค)  
270 ทาํงานไป สร้างนิพพานไป การดาํเนินชีวิตอยา่งมีคุณค่า และผาสุก  

ดูกาย ดูใจ ลา้งใจ นี#คือการปฏิบติัธรรม 
271 ทาํดี เพื#ออาศยัวางดี เพื#อลา้งกิเลส สู่ปรมตัถ ์
272 ทาํดี ถูกแกลง้ใหไ้ด ้ทาํดี ถูกดูถูกใหไ้ด ้โดนด่า โดนวา่ เท่าไหร่ วบิากก็หมด  

ไม่มีอะไรที#เราไดรั้บ โดยที#เราไม่ไดท้าํมา ใครที#เชื#อเรื#องกรรม จะพน้ทุกข ์
273 ทาํดีเตม็ที#ดว้ยใจที#ไร้ทุกข ์คือ ดีแท ้      
 274 ทาํดีเตม็ที#ทุกวนัก็ลงตวัทุกวนั ความลงตวัอยูที่#ทาํดีเตม็ที#  

ความไม่ลงตวัอยูที่#ทาํดีไม่เต็มที#  
ความลงตวัหรือไม่ ไม่ไดอ้ยูที่#ทาํดีเรื#องนั,น ๆ เสร็จหรือไม่เสร็จ มีคนช่วยหรือ 
ไม่มีคนช่วย ทาํเตม็ที#แลว้ลงตวัแลว้ แต่อยูที่#ทาํเตม็ที#หรือไม่  

275 ทาํดีแลว้ ถูกสิ#งที#ไม่ดีทั,งหลายกระทบใหไ้ด ้
276 ทาํดีแลว้ ยงัถูกวบิากบาปเล่นงานหนกั แสดงวา่ชาติก่อนเราทาํบาปมาก (เราแสบมาก)  
277 ทาํดีใหดี้ที#สุด แต่ดีที#สุด ๆ คือ ฆ่ากิเลสใหไ้ด ้ 
278 ทาํดีใหดี้ที#สุด แลว้วางความยึดมั#นถือมั#นใหถึ้งที#สุด จิตใจก็จะเป็นสุข 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
279 ทาํดีไม่มีเสียไม่มีแพ ้(ไม่แพช้ั#ว ไม่แพว้บิากบาปในตน) เป็นประโยชน์ต่อตนเอง

และผองชน 
280 ทาํดีไม่มีถือสา เป็นการลา้งอตัตาและลา้งกรรม 
281 ทาํดีไม่มีถือสา สร้างเมตตา อุเบกขา ไปสู่ความเบิกบาน แจ่มใส 
282 ทาํดีถูกด่าใหไ้ด ้ถูกแกลง้ใหไ้ด ้ถูกนินทาใหไ้ด ้ถูกวา่ใหไ้ด ้เพราะเราทาํมาทั,งนั,น 
283 ทาํดีที#สุด แต่อยา่ติดยดึ เอาประโยชน์ตนใหไ้ดแ้ละพร้อมที#จะปรับเปลี#ยน เพราะ

ทุกอยา่งไม่เที#ยง พร้อมปรับเปลี#ยนตลอดเวลา ปรับแลว้ สงบสันติ สามคัคี คือ 
ความสาํเร็จ 

284 ทาํดีที#สุดแต่อยา่ติดยดึ จงพร้อมที#จะปรับเปลี#ยน เพราะมนัไม่เที#ยง  
พร้อมปรับเปลี#ยนตลอดเวลา ปรับแลว้เกิดสิ#งดีขึ,นหรือไม่ก็ได ้แต่ใจไม่ทุกข ์
เท่ากบัสาํเร็จ 

285 ทาํดีที#สุดแลว้ก็สุขที#สุดแลว้ ทาํงานเตม็ที#แลว้ ก็สุขเตม็ที#แลว้ 
286 ทาํดีทุกครั, ง “ชนะทุกครั, ง” 
287 ทาํดีทุกวนัก็ช่วยออกฤทธิo แทนสิ#งเลวร้ายในตนและในโลกทุกวนั  

สร้างประโยชน์สุขให้ตนและโลกทุกวนั ทุกครั, งที#ทาํดีเต็มที#อยา่งรู้เพียรรู้พกั  
สิ#งที#เกิดขึ,น ณ เวลานั,น ก็ดีที#สุดแลว้ที#เป็นไปไดจ้ริง สมบูรณ์แบบที#สุดแลว้ที#
เป็นไดจ้ริง 
พลงัแห่งความดีที#ลงไปจะส่งผลในปัจจุบนัส่วนหนึ#ง ส่วนที#เหลือจะส่งผลใน
อนาคตในชาตินี,หรือชาติอื#น ๆ สืบไป (พระไตรปิฎกเล่ม 37 ขอ้ 1698)  
ดงันั,น ถา้เราทาํอยา่งนี, ทุกภพทุกชาติ ผลดีงามก็จะเจริญกา้วหนา้มากยิ#งขึ,นเรื#อย ๆ 
ทุกภพทุกชาติ เกิดความเจริญกา้วหนา้ในสิ#งที#ดีงามที#สุด สมบูรณ์แบบที#สุด ที#
เป็นไปไดจ้ริงทุกภพทุกชาติ 

288 ทาํดีรับผลดีก็จบกนั  ทาํชั#วรับผลชั#วก็จบกนั 
289 ทาํดีอยา่งติดดีเตม็ที# แต่ถา้ทาํท่าจะไม่ดี หรือ แตกร้าวใหว้างดีทนัที 
290 ทาํดีอยา่งมีความสุข คือ ทาํดีถูกคนเขา้ใจผดิใหไ้ด ้ทาํดีถูกคนดูถูกใหไ้ด ้ทาํดีถูก

คนแกลง้ใหไ้ด ้แลว้คุณจะดีจริง ๆ  
291 ทาํดีอยา่งมีสุข จริงใจ ลา้งใจ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
292 ทิ,งดีส่วนนอ้ย เพื#อเอาดีที#มากกวา่ 
293 ทุกขเ์กิดจากการเอา สุขเกิดจากการให ้
294 ทุกวนิาที ทาํความดีใหมี้พลงั เป็นประโยชน์แท ้
295 ทุกสถานการณ์ตอ้งฆ่ากิเลสใหไ้ด ้ทุกสถานการณ์ตอ้งทาํดีใหไ้ด ้
296 ทุกอยา่งที#เกิดขึ,น ยติุธรรมแลว้ ยติุธรรมที#สุดแลว้ ไม่มีอะไรไม่ยติุธรรมในโลกใบ

นี,  
297 ในโลกใบนี,จะซวยหน่อย ตรงที#วา่ คนที#จะมีตาํแหน่งหนา้ที#อะไรต่าง ๆ นา ๆ 

ตาํแหน่งที#สูงที#โก ้ที#อะไรมกัจะเป็นคนเก่ง มนัจะซวยตรงนี,  พอเป็นคนเก่ง ก็เลย
หลงวา่ตวัเองเก่ง ก็เลยนึกวา่ตวัเองรู้มากกวา่เพื#อน ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ (ปรโตโฆ
สะ คือ การไดฟั้งสัจจะมุมอื#นจากผูรู้้อื#น ๆ หรือจากบณัฑิตอื#น จะไม่ติดยดึแต่ภูมิรู้
เดิม ๆ ของตน) เก่งแลว้ทาํไมแกปั้ญหาไม่ไดห้ล่ะ  
เก่งก็แกปั้ญหาใหม้นัไดสิ้ ถา้เก่งแลว้คุณแกปั้ญหานั,นได ้คุณไม่ตอ้งฟังใครหรอก  
เพราะคุณแกปั้ญหาไดทุ้กปัญหาแลว้ คุณไม่ตอ้งฟังใคร ๆ หรอก เพราะคุณ
แกปั้ญหาทุกปัญหาไดแ้ลว้นี#  
แต่จริง ๆ ก็ตอ้งฟังเลยวา่เขามีปัญหาอะไร จะไดช่้วยเขาแก ้ขนาดคนเก่ง แกปั้ญหา
ทุกปัญหา ยงัตอ้งฟังเลย เพื#ออะไร เพื#อที#จะช่วยคนอื#นได ้ใช่ไหม? วา่เขามีปัญหา
อะไร กล่าวไปไย ถา้เรายงัไม่สามารถแกปั้ญหาทุกปัญหาได ้เราตอ้งฟัง ฟังใหม้าก 
ตราบใดที#เรายงัแกปั้ญหาไม่ได ้เราตอ้งฟัง  
ใชปั้ญญาพิจารณาใหแ้ยบคาย ฟังเพื#อเลือก ไม่ใช่ฟังเพื#อเอาทุกอนั 

298 ในโลกนี,ไม่มีใครชนะความเร่งได ้
299 ในโอกาสวนัครูแห่งชาติ ขอนอ้มคารวะพระบรมครูองคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้  

พระโพธิสัตวเ์จา้ พระอริยเจา้ทุกพระองค ์ขอส่งพลงัใจให้ศิษยแ์ละพี#นอ้งทุกท่าน
เจริญในธรรมอนัเป็นพลงัและความผาสุกที#แทจ้ริงของชีวิต  
“กิเลสกินพลงัชีวติคนเป็นอาหาร ธรรมะเติมพลงัชีวิตใหค้น” 

300 ในหมู่คนดีเราชิงยอมก่อนแมเ้ราถูก ใครจะวา่อยา่งไรก็ช่าง ใหเ้ราทาํความจริง
แห่งการยอมที#เรา 

301 นรกที#ซ่อนอยูใ่นดีคือ “อตัตามานะ” 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
302 นกับริหารที#แทจ้ริงไม่ใช่บริหารงาน แต่คือบริหารคน แลว้คนจะสร้างงาน งานที#

ออกมาจะมีคุณค่า 
303 นกับริหารที#สุดยอด คือ นกับริหารที#ทาํใหค้นลดกิเลสได ้
304 นกัสาธารณสุข คือ ผูที้#สามารถพฒันาตนใหมี้พฤติกรรมสุขภาพของตนดีได ้ 

และมีศิลปะในการช่วยผูอื้#นใหมี้สุขภาพที#ดีได ้ 
นกัสาธารณสุขที#เก่งที#สุดในโลกคือ พระพุทธเจา้ รองลงมาคือ พระโพธิสัตว ์ 
ผูบ้รรลุธรรมที#แทจ้ริง คือ นกัสาธารณสุข ผูที้#ลดกิเลสเป็น จึงเป็นนกัสาธารณสุข  
ผูที้#ลดกิเลสไม่เป็น จึงไม่ใช่นกัสาธารณสุข  
นกัสาธารณสุข คือ ผูที้#สร้างความสุขใหผู้อื้#น นกัสาธารณสุขที#แทจ้ริง คือ บุคคลที#
มีค่าที#สุดในโลก  

305 นาบุญตวัจริง คือ สร้างคนให้มีจิตวิญญาณที#ดีงามและผาสุก 
306 นิพพาน คือ ความ “ผอ่งใสอยา่งยิ#ง” 
307 เบียดเบียนผูอื้#นเท่าไร จะทาํใหต้นเองทรมานเท่านั,น 
308 บทเรียนการบริหารใจจะหาเรียนที#ไหนก็ไม่ไดน้อกจากไดพ้บผูรู้้แท ้
309 บารมีกลุ่ม คือ บารมีสูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุด  

พุทธองค ์ตรัสวา่ อยา่พรากประโยชน์ตน เพื#อประโยชน์ผูอื้#นแมม้าก  
ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติของเรา มีแต่ทุกขเ์ท่านั,นที#หมดไปจากใจของเรา 

310 บาํเพญ็แบบไม่เห็นฝั#ง  จงวา่ยแบบไม่ตอ้งคิดถึงฝั#ง 
311 บุญ = ลดกิเลส (ชาํระกิเลส)  
312 บุญแท ้คือ ความไม่ทุกข ์
313 บุญกุศลของเรา = วบิากดีของเรา 
314 บุญกุศลของเราคือ “บอดี,การ์ด” คุม้ครองเรา 
315 บุญกุศล คือ ความฉลาด 
316 บุญกุศลจะเจริญไปเรื#อย ๆ ตอ้งเหนื#อยเพื#อเพิ#มศกัยภาพ 
317 เป็นการทาํมรรคมีองคแ์ปด มีทั,งงานมีทั,งใจอยูใ่นนั,น  

ตวัคนเดียวไม่มีทางอพัเดททนั หาคนเดียวมา ขอ้มูลเหตุการณ์ก็เปลี#ยนแลว้  
จะไดข้อ้มูลจริงตามเวลาจริงตอ้งทาํ “อปริหานิยธรรม” ในหมู่มิตรดีสหายดี  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
318 ปฎิบติัธรรมไม่มีผสัสะผดิหมด ไม่มีประโยชน์ ไม่พน้ทุกข ์ 
319 ประเด็นหลกัคือ ตนลา้งกิเลส ประเด็นรองคือ งานหรือคนอื#นพฒันา 
320 ประโยชน์ในโลกนี,  คือ ใจเราเป็นสุขย ั#งยนื 
321 ประโยชน์ของเรา คือ การทาํดีที#สุด ก็สุขที#สุดแลว้ 
322 ปัญญาแทเ้กิดจากกาํจดับาป (กิเลส) ที#สั#งสม 
323 ปัญหาไม่เคยหมดไปจากโลก ปัญหาหมดไดที้#ใจเราเท่านั,น              
324 ปัญหา คือ เครื#องมือฝึกใจที#ดีที#สุดในโลก 
325 ปัญหาทุกอยา่งเกิดจากกิเลส 
326 ปีติแมน้อ้ยก็ทาํใหสุ้ขใจและเพิ#มพลงั 
327 ปุริสภาวะ คือ จิตที#เขม้แขง็ที#อยูเ่หนือวบิากและทาํลายกิเลสได ้
328 ผูแ้บ่งปันไม่มีวนัตกงาน ทาํงานฟรี 

1. จะพอกินพอใช ้
2. ไม่ตกงาน 
3. เหลือกินเหลือใช ้
4. มีมิตรมาก 

329 ผูใ้ดเห็นทุกขแ์ลว้แปลเป็นสุขอยา่งเป็นกุศลได ้ผูน้ั,นจะเป็นผูมี้ความสุขตลอดกาลนาน  
330 ผูใ้ดถูกกดดนั ถูกตดัรอน ถูกแกลง้ ถูกรังเกียจ ถูกไม่เห็นดว้ยจากผูที้#มีอาํนาจหรือ

จากบุคคลใด ๆ จงลา้งทุกขล์า้งวบิาก ดว้ยการไม่ยดึมั#นถือมั#นวา่ตอ้งโดนหรือไม่
โดนสภาพดงักล่าว  
ถา้โดนแสดงวา่เราเคยทาํอยา่งนั,นมาไม่ชาตินี,ก็ชาติก่อน รับแลว้ววิบากร้ายก็หมดไป  
กุศลของเราก็จะส่งผลดีไดม้ากยิ#งขึ,น เราจะโชคดีมีประโยชน์สุขมากยิ#งขึ,น  
ยิ#งเราพากเพียรทาํดีและลา้งทุกขจ์ากไม่ยดึมั#นถือมั#นไดม้ากเท่าไหร่  
ยิ#งออกฤทธิo แทนวบิากร้ายไดม้ากเท่านั,น ๆ อยา่โทษอยา่โกรธใคร  
เพราะสิ#งที#เรารับแทจ้ริงแลว้เกิดจากเราทาํมาทั,งนั,น จงทาํดีต่อไปดว้ยใจที#เป็นสุข 

331 ผูใ้ดที#ละเอียดในเรื#องใดเรื#องใดก็ตาม เมื#อไม่สามารถทาํใหล้ะเอียดได ้ 
อยา่ลืมปล่อยวางความละเอียดนั,น ๆ  

332 ผูที้#เบียดเบียนคนอื#น คือ ผูที้#เบียดเบียนตวัเอง 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
333 ผูที้#ไม่เอาอะไรมาเสพเพื#อตน คือ ผูที้#สุขที#สุดในโลก 
334 ผูที้#พร้อมที#จะผดิหวงั จะไม่มีความผดิหวงัในชีวติ 
335 ผูที้#มวัเสพ สะสมอยู ่จะเจบ็หนกั เจบ็แรง ลา้งยากและเนิ#นชา้ 
336 ผูบ้รรลุธรรมตามลาํดบั คือ ผูที้#มีความสุขในการพากเพียรลดละกิเลส (ฉนัทะใน

มรรค) และมีความสุขที#ลดละกิเลสได ้(ฉนัทะในผล)  
337 ฝึกใหมี้ความสุขท่ามกลางความเลวร้าย 
338 ฝึกทิ,งทุกอยา่งก่อนจะไดไ้ม่ตอ้งทุกข ์ไม่พรากวนัใดก็วนัหนึ#ง  

เรามีหนา้ที#ทาํใหอ้ยูใ่นสภาพที#ดีที#สุด ก่อนที#มนัหรือเราจะดบัไปเท่านั,น 
339 เพียงไดเ้สพความรู้สึก “สุขลวง” นิดเดียว แต่จะเหลือความทุกขอี์กยาวนาน  

คือ ความติด ความอยาก ความเจบ็ป่วยและสิ#งเลวร้ายต่าง ๆ  
340 เพียรแลว้ สาํเร็จแลว้ ไม่สาํเร็จที#ผล แต่สาํเร็จที#เพียร 
341 พร้อมเผชิญกบัความไม่เที#ยง ถา้ทุกคนวางได ้ก็ไดป้ระโยชน์หมดถว้นหนา้ 
342 พร้อมที#จะพลิกจิตตลอดเวลา 
343 พลงัแห่งความดีทาํใหค้นดีมีพลงั เป็นพลงัแห่งความสุข เป็นพลงัแห่งศกัยภาพอนั

มหศัจรรยที์#มนุษยค์วรได ้ 
ลดกิเลสไป ทาํความดีไป ก็จะสัมผสัรู้เห็นสภาพนั,นในตนเองดว้ยตนเอง และ
เขา้ใจผูอื้#นที#มีสภาพดงักล่าว 

344 พลงักุศล คือ พลงัปีติในโลก จะเป็นพลงัเสริมในการลา้งทุกขไ์ดม้าก  
แต่ถา้เอามาเสพมาติด จะเป็นนรกที#ลึกมาก 

345 พลงักุศลจะเคลียร์ใหเ้อง ความจริงใจและการลา้งใจจะเป็นพลงัคุม้ครองเราได ้
346 พลงัจากการ “ฆ่ากิเลส” ยิ#งกวา่ “ปรมาณู” 
347 พลงัชีวติของแต่ละคน เป็นพลงัศกัดิo สิทธิo  ที#ตีค่าและบนัทึกสิ#งดีหรือไม่ดี ที#บุคคล

นั,นกระทาํทางกายหรือวาจาหรือใจ แลว้สร้างผลทุกอยา่งใหชี้วติ ตามนํ,าหนกัค่า
ของสิ#งดีหรือร้ายนั,น ๆ ในชาติที#ทาํนั,น หรือในชาติอื#น ๆ สืบไป 

348 พลงัรักษาสุขภาพที#ดีที#สุด คือ ลดกิเลส 
349 พึงรบมารดว้ยอาวธุ คือ ปัญญา  

จิตที#ตั,งไวผ้ิด (จิตที#ชื#นชมกิเลส) นั,น เลวยิ#งกวา่ความฉิบหาย 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
350 พุทธะ รู้ประมาณอยา่งฉลาด 
351 ฟ้าไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี 
352 ฟ้าไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี คือ ความดีไม่เคยใจดาํกบัคนใจดี 
353 ภพ คือ สภาพสุขลวง ลา้งภพ คือ ลา้งเงื#อนไขที#จะทาํใหใ้จเป็นทุกข ์
354 เมตตาจะกวา้งแผไ่พศาล อุเบกขาจะลงลึกมั#นคง 
355 เมื#อเราทาํแต่ดี ไม่มีชั#ว จงยนิดีกบัทุกเรื#องที#เกิดขึ,น แต่ไม่ติดในทุกเรื#องที#เกิดขึ,น 
356 เมื#อใดโทษคนอื#น เมื#อนั,นคือกิเลส เมื#อใดโทษคนอื#น คือกิเลสสั#งการ ผดิทนัที

เมื#อใดโทษตนเอง คือธรรมสั#งการ 
357 เมื#อไหร่ทุกขเ์กิด แสดงวา่กิเลสทาํงาน 
358 เมื#อชั#ว ก็ทาํชั#วไดทุ้กอยา่ง มนัก็ขี, เกียจทาํงาน เท่ากบัเป็นการสั#งสมวิบากใหก้บัตวัเอง  

ไม่อยากไดว้บิาก จงอยา่เสพชั#ว อยา่ทาํชั#ว  
“เราคือคนที#เรารักที#สุด แต่เราก็สามารถทาํร้ายตวัเราเองได้ กล่าวไปไยที#ทาํ
ร้ายคนอื#นให้ตวัเองเสพสมใจ”  
“ความน่ากลวัของกิเลส คือ ดิ,นไดแ้รง และทาํชั#วไดแ้รง”  
“ถา้เราไม่ช่วยกาํจดัคนชั#ว แลว้ใครจะทาํ คนชั#วคนแรกที#เราควรจะกาํจดัใหไ้ด ้คือ
กิเลสในตวัเรา ถา้เรายงักาํจดัคนชั#วความชั#วในตวัไม่ได ้ อยา่หวงัวา่จะช่วยคนชั#ว
คนอื#นได ้ฉะนั,น ถา้ไม่ไดฟั้งสัตบุรุษไม่มีทางพน้ทุกข”์  
กลวัทั,งชั#วทั,งทุกข ์คือ มนุษยที์#ประเสริฐที#สุดในโลก 
เกิดมาเพื#อปราบความชั#วชา้ความสารเลว ความหยิ#งยโสโอหงั ปราบคนทรยศที# 
ชั#วชา้ที#สุดในโลก คือ กิเลสในตวัเราใหไ้ดก่้อน 
ในโลกไม่มีอะไรน่าภาคภูมิใจที#สุด ที#ปราบคนที#ทรยศขี, เกียจขี,โกง  
ไม่ทาํประโยชน์อะไรเลย นั#งกินนอนกิน คือ กิเลสในตวัเรา  
“กิเลสมนัเหลือมากเท่าไร มนัสะกดจิตเรามากเท่านั,น เราตอ้งสังวรศีล 
กายวาจาไปก่อน แลว้ใจก็ตามไปดว้ย เรากลายเป็นคนไม่เอาภาระสังคม 
ไม่เอาภาระตวัเองไม่เอาภาระผูอื้#น เสพตวัเองเท่ากบัไม่เอาภาระตวัเอง 
คนที#เสพกิเลส เป็นคนที#ไม่เอาภาระตวัเองไม่เอาภาระผูอื้#น แต่เป็นคน
สร้างภาระใหก้บัตวัเองและผูอื้#น เกิดมาจะเอาแค่นี,หรือ จะเอาแค่นี,หรือ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดบั คาํคมและคาํสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
358 (ต่อ)  ก่อนตาย มาเสพกิเลสสร้างภาระใหก้บัตวัเองและผูอื้#น” 

ถา้เรารู้จกักิเลส เราจะไม่เทพลงัใหม้นั เมื#อเรารู้วา่กิเลสเป็นทุกข ์ เราไม่ตอ้งไปส่ง
พลงัใหม้นัเลย ทาํลายกิเลสในตวัเราเป็นบุญ  
วชิาที#ขาดแคลนที#สุดในโลก คือ วชิาที#ฆ่ากิเลสได ้ 
บุคลากรที#ขาดแคลนที#สุดในโลก คือ บุคคลที#ฆ่ากิเลสได ้ 
 เป็นบุคคลที#นาํสันติสุขมาสู่โลก สร้างสันติสุขให้กบัโลก เกิดมาแล้วฆ่ากิเลส
ไม่ได้ ฆ่ากิเลสไม่เป็น ขาดทุนที#สุดในโลก พอฆ่ามนัได ้ พลงัของเราก็ไม่ตอ้งไป
เลี,ยงชีวติกิเลสมนัอีกต่อไป มีแต่อิ#มเอิบเบิกบานแจ่มใส ไม่ตอ้งไปชั#ว ก็จะดึงดูด
พลงัมาใหเ้ราสมดุลร้อนเยน็ สุขภาพกายแขง็แรงที#สุด ใจเป็นสุขที#สุด 

359 เมื#อตั,งจิตอยูใ่นบุญกุศล ยอ่มไดป้ระโยชน์ในทุกสถานการณ์ และนี#เป็นประโยชน์
ที#แทจ้ริง 

360 เมื#อทาํดีที#สุดแลว้ เราก็ไดอ้าศยัสิ#งที#ดีที#สุดแลว้ จะเศร้าหมองไปทาํไม 
361 เมื#อมีสิ#งเลวร้ายเกิดขึ,นกบัเรา ใหคิ้ดพิจารณาวา่ ที#เราเคยทาํมาในอดีตชาติ หนกั 

(แสบ) กวา่นี,  
 362 แมเ้ขาไม่ดีจริง ก็ไม่ถือสา อยา่ดูถูกแมเ้ดรัจฉาน ให้รู้ความจริง ตามความเป็นจริง 
363 แมแ้กไ้ขไม่ไดก้็เป็นสุขได ้เพราะไดรู้้วา่ ทาํอะไร เกิดผลอะไร 
364 แมแ้ต่การยึดมั#นถือมั#นให้เกิดสิ#งดีดงัใจหมายจึงจะเป็นสุขใจ ถ้าไม่เกิดดีดงัใจ

หมายจะเป็นทุกขใ์จ ก็สั#งสมเป็นวบิากร้าย ที#ถูกตอ้ง คือทาํเตม็ที#ใหที้#สุดตามเหตุ
ปัจจยัที#ทาํได ้ ในขีดที#ไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้#น ไม่ทะเลาะววิาทกนั แลว้วาง
ใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของแต่ละคน รับผลแลว้ก็จบดบัไป มีกาํลงัมีโอกาสอีกก็
ทาํดีอีก แลว้วางอีก ทาํสลบัไปมาตราบปรินิพาน ทาํใหเ้กิดจริงในจิต จะไม่สั#งสม
เป็นวบิากร้าย แต่เป็นวบิากดีตลอดกาลนาน มีความสุขสบายใจตลอดกาลนาน 

365 แมชี้วติจะเดือดร้อนก็ไม่ขาดทุน (ไม่ทุกข)์ เพราะมองเห็นความเลวร้ายหมดไป
อยา่งเดียว (วบิากกรรมหมดไป) ชีวติก็ไดอ้าศยัสิ#งดี ๆ อยา่งเดียว 

366 แมพ้ร่องไป ก็ใจเตม็ ใจผาสุก 
367 ไม่ติดสงบ ไม่ติดวุน่วาย แต่รู้วา่จงัหวะไหนควรทาํอะไร 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
368 ไม่ทอ้แทเ้สียอยา่งเดียว ความสาํเร็จเป็นอนัหวงัได ้จิตวิญญาณที#ฝึกมาอยา่งดีจะ

ตามคุม้ครองเรา 
369 ไม่มีโลกียสุขใด ๆ ที#ไม่นาํทุกขใ์หญ่มาใหเ้รา 
370 ไม่มีงานใดสมบูรณ์แบบได ้
371 ไม่มีสิ#งใดจะไม่พรากจากกนั 
372 ไม่มีอะไรคือสาระที#แทข้องชีวติ สาระแทคื้อการไม่เอาอะไรมาเสพเพื#อตน 
373 ไม่มีอะไรจะไม่พรากจากกนั อะไรที#ไปจากเราแลว้เราไม่ทุกข ์นั#นคือกาํไรของเรา 
374 ไม่ละเลย พยายาม แกไ้ขขอ้บกพร่องของตนเป็นหลกั 
375 ไม่วา่จะเกิดอะไรขึ,น ก็ไม่ทุกข ์
376 ไม่วา่อะไรจะลม้เหลว แต่ใจตอ้งเป็นสุขใหไ้ด ้
377 มนุษยใ์นโลกโง่ตอ้งการความพร้อม แต่แทจ้ริงแลว้โลกนี,มนัไม่เที#ยง เพราะโลกนี,

ยอ่มพร่องอยูเ่ป็นนิจ 
378 มิตรมีค่ามากกวา่ขา้วของที#เสียหาย มิตรมีค่ามากกวา่ชื#อเสียงที#เสียหาย มิตรมีค่า

มากกวา่ทุกสิ#งทุกอยา่งในโลกนี,  
อยา่เอาความบกพร่องเพียงเล็กนอ้ย มาทาํลายมิตรภาพที#ยิ#งใหญ่ ถา้อยากไดมิ้ตรแท ้ 
จงลดกาม ลดอตัตา 

379 มีแรงก็ลา้งกิเลส  หมดแรงก็พกั 
 380 มีโอกาสเสียสละแลว้ไม่เสียสละ นั#นแหละคนโง่  

มีโอกาสเสียสละแลว้รีบเสียสละ นั#นแหละคนฉลาด 
381 มีกามหรือไม่มีกาม ตดัรอบที# ไม่ทุกข ์ ไม่ห่วงหาอาลยัอาวรณ์  
382 มีความยนิดีผอ่งใสซื#อสัตยต่์อกรรม 
383 มีความสุขในการทาํลายทุกขที์#ตน้เหตุ 
384 มีนอ้ยที#สุด แลว้เป็นสุขที#สุด 
385 มีอตัตาจดั เมื#อไม่ไดด้ั#งใจจะเจบ็ใจมาก 
386 มุ่งหมาย แต่อยา่ปักมั#นวา่ “ดี” ตอ้งเกิด เพราะมนัไม่เที#ยง 
387 แยกโทษ แยกประโยชน์ อยา่งชดัเจน แลว้จะเขา้ถึงธรรมได ้
388 ยอมใหอ้ะไรเกิดก็ได ้ยอมไดห้มด คือ หมดทุกข ์(เมื#อไดพ้ยายามใหดี้ที#สุดแลว้)  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
389 ยอมดว้ยความผาสุก คือ ความเจริญแท ้(เมื#อไดพ้ยายามใหดี้ที#สุดแลว้)  
390 ยากที#สุด คือพฒันาคนให้ดีงามและผาสุก ดีที#สุด คือพฒันาคนใหดี้งามและผาสุก 
391 ยารักษาโรคที#แรงที#สุด คือ จิตที#เป็นสุข ยาพิษที#ร้ายแรงที#สุด คือ จิตที#เป็นทุกข ์
392 ยิ#งเหนื#อย ยิ#งหนกั อตัตายิ#งออกอาการ ถา้ยงัมีอตัตาอยู ่
393 ยิ#งถูกติก็ยิ#งมีกาํไร ลดวบิากลงเป็นกอง โดยเฉพาะไดล้า้งอตัตาและโลกธรรม 
394 ยนิดี เตม็ใจ พอใจ สุขใจ ในการรับผลนั,น เมื#อไดท้าํใหดี้ที#สุดแลว้  

พอใจในผลอยา่งไม่ติดยดึ คือประโยชน์ตน ส่วนผลที#ออกมาเป็นประโยชน์โลก 
395 ยนิดีในการทาํดี แต่อยา่ทุกขใ์นการทาํดี  

จงทุ่มโถมในการทาํดี แต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี 
396 เราเขา้ใจคนอื#นเพื#อลา้งทุกขเ์รา เราเองก็แกไ้ขพากเพียรเท่าที#จะทาํได ้
397 เราไม่เอาชนะใคร เราจึงชนะทุกคนในโลก 
 398 เราไม่มีอะไรที#จะเอาอยูแ่ลว้ ทาํดีใหเ้หนื#อยอยา่งเป็นสุขได ้คือปรมตัถแ์ท ้
399 เรากระทบกบัอะไร หรือสิ#งใดกระทบเรา ไม่ใช่เรื#องสาํคญั  

ใหเ้ราไม่ทุกขไ์ด ้นั#นคือ สาํเร็จ 
400 เราจะเดินไปสู่ความไม่เอาอะไร 
401 เราจะมีปัญญา มากขึ,น ๆ ทุกวนั ๆ จากการทบทวนธรรม 
402 เราตอ้งเคารพความจริงใจ เคารพความมีนํ,าใจ เราตอ้งเขา้ถึงความจริงใจของหมู่

เพื#อนดีใหไ้ด ้จะหล่อหลอมสร้างความอ่อนโยน ความเมตตา  
403 เราตอ้งทาํใจให้เบิกบาน มีความสุขที#สุด นี#คือสาระของชีวิต 
404 เราตอ้งอโหสิกรรมให้ตวัเอง ดว้ยการทาํกรรมดีใหม้ากขึ,น ดว้ยความยนิดี 
405 เราทาํความดีแทด้ว้ยความสุขใจไปเรื#อย ๆ เมื#อเรามั#นคง คนอื#นเขาก็จะมั#นใจ  
406 เรามาฝึกตนเพื#อใหเ้กิด “ความผาสุก” 
407 เรามีบทบาทหนา้ที#อะไร เราก็ทาํหนา้ที#นั,นใหดี้ที#สุด อยา่อยากไดดี้หรืออยากให้

เกิดดี เกินกวา่ฤทธิo แรงที#ทาํไดจ้ริง 
408 เรามีหนา้ที#ไม่ทุกข ์
409 เรียนรู้ทุกขใ์นจิตวญิญาณ แลว้พึ#งตนและมีนํ,าใจช่วยกนัแก ้
410 เรี#ยวแรงและเวลาของเรามีจาํกดั ตอ้งฉลาดทาํแต่เรื#องที#ดีที#สุด  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
411 เรื#องใหญ่ตอ้งยนืหยดั เรื#องเล็กตอ้งยดืหยุน่ 
412 เรื#องของการพฒันาจิตวิญญาณ ชา้และยากที#สุดในโลก แต่ถา้ทาํไดคุ้ม้ที#สุดใน

โลก เป็นกิจที#ควรทาํ เป็นตวัจบ 
413 โรคเป็นเรื#องที#ปลายเหตุ ลดกิเลสก็ลดทุกโรค 
414 โรคจะลดลงทุกวนิาที ที#ใจเป็นสุข  
415 รอยอาลยั คือ เศษนํ,าลายของปีศาจ อยา่ไปเสพมนั เพราะมนัเป็นพิษ  
416 รับคาํติ ใชค้าํติใหเ้กิดความเจริญใหไ้ด ้
417 ร่าเริงในธรรม เบิกบานเสมอ 
418 รากเหงา้ของความทุกข ์คือ มนัจะเอาใหไ้ดด้ั#งใจ 
419 รางวลัอนัลํ,าค่าที#แทจ้ริง ของคนทาํดี คือ ไดรั้บคาํติ แลว้ลา้งทุกขไ์ด ้
420 รู้เหตุจะไม่ทุกข ์
421 รู้ไดแ้ต่ยดึมั#นถือมั#นไม่ได ้
422 รู้ความจริงชา้ซวยนาน รู้ความจริงเร็วโชคดี 
423 รู้สัจจะแทข้องชีวติจะไม่ทุกข ์ที#ทุกขเ์พราะไม่รู้สัจจะแทข้องชีวติ 
424 โลกธรรมจะรู้ตอนที#มีคนติเรา 
425 โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิตย ์มีที#ที#สมบูรณ์อยูที่#เดียว คือใจของเรา 
426 โลกุตระ ไม่มีใคร “ผดิ” “ถูก” แต่เอาสัจจะในตวัเองบ่งชี,  
427 ลด “อตัตา” จะเพิ#มทั,ง “ประโยชน์ตน” และ“ประโยชน์ท่าน” ที#มาก 
428 ลดการเสพ ก็ลดทุกข ์ทุกขเ์พราะเสพ ทุกขเ์พราะยดึ 
429 ลดกิเลส ทาํกุศล ทาํใหจิ้ตมีพลงั 
430 ลดอตัตา สามคัคี มีนํ,าใจ คือ พลงัหลอมรวมบุญบารมี 
431 ลม้แลว้ลุกเรื#อย ๆ คือ ความเจริญ 
432 ลา้งวบิาก ลา้งใจ ไดก้าํไรอยา่งเดียว 
433 ลาภยศที#แทจ้ริง คือ กินนอ้ยใชน้อ้ย แบ่งปันสิ#งดี 
434 ลาภยศที#แทจ้ริง คือ คุณงามความดีของเรา 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
435 วตัถุเป็นเพียงเครื#องอาศยัชั#วคราว ร่างกายของเราไม่ตอ้งการมาก นิดเดียวก็พอ 

แต่คนโมหะชอบสะสม เป็นภาระหนกัเกิน ตอ้งดูแลรักษา ทุ่มเทในการดูแลรักษา
สิ#งไร้สาระ ที#สุดก็เอาอะไรไปไม่ได ้นอกจากวบิากบาปและจิตวญิญาณที#ติดยดึ 

436 วตัถุจะเจริญหรือไม่ไม่สาํคญั ขอใหจิ้ตเป็นสุข 
437 วนัที#ไม่ไดด้ั#งใจ คือ วนัที#โชคดีที#สุดในชีวติ 
438 วางโดยไม่ทาํ นั,นทุกข ์ทาํแลว้วาง นั,นสุข 
439 วญิญาณนกัสู้ แค่ไดสู้้ก็เป็นสุขแลว้ 
440 วธีิที#คดัคนออกดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  

วธีิที#ดูดคนดีเขา้มาไดแ้รงที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดูดคนดีใหส้ามคัคีกนัได ้ดูดคนดีเขา้มารวมกนัไดม้ากที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดนัคนไม่จริงออกไปไดดี้ที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
และวธีิที#ช่วยคนขี, เกียจใหข้ยนั ช่วยคนที#ไม่เขา้ท่าใหเ้ขา้ท่า คือ การเพิ#มอธิศีล 
การเพิ#มอธิศีลคือคาํตอบทั,งหมด ทาํที#เราคือคาํตอบทั,งหมด 

441 วบิากของบาป หรือ อานิสงส์ของดี จะไม่มีใครหรือสิ#งใดขวางได ้นอกจากทาํสิ#ง
ที#ตรงกนัขา้มใหม้าก ๆ  

442 วมิงัสา คือ ตรวจสอบทั,งทางวตัถุและจิต เพื#อรู้สภาพปัจจุบนัและปรับใหเ้ป็น
ประโยชน์ที#สุด 

443 วมิงัสา ตรวจสอบทั,งสมมติและปรมตัถ ์
444 วมิงัสาที#เป็นปรมตั คือ ตรวจจิตที#ละเอียด ทุกขแ์มน้อ้ยนิดก็อยา่ใหมี้ในจิต 
445 ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนดอ้ยส่วนบกพร่อง แต่อยา่ไปยดึมั#นถือมั#น ให้

ปล่อย... 
446 ศรัทธาในส่วนดี เมตตาในส่วนดอ้ย สอดร้อยดว้ยอุเบกขา ไปสู่ความเบิกบาน

แจ่มใส 
447 ศรัทธาที#แทจ้ริง เกิดจากปัญญาที#เห็นความจริงแท ้ 
448 ศกัยภาพสูงสุดของการต่อสู้ คือ สู้ใหสุ้ดหวัใจ จะไดไ้ม่มีอะไรคาใจ  
449 ศีล คือ การละเวน้สิ#งที#เป็นโทษ เขา้ถึงสิ#งที#เป็นประโยชน์ ดว้ยใจที#เป็นสุข 
450 ศีล คือ ขอ้กาํหนด หยดุสิ#งที#ชั#วร้ายดว้ยใจที#เป็นสุข 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
451 ศีลนี, เป็นเรื#องใหญ่ของเรา ถา้ทาํผดิจากตนประกาศ สัจจะจะบนัทึกวบิากร้ายทนัที 

เพราะเท่ากบัผดิสัจจะในชีวติ  
452 ศูนยบ์าท เป็นยทุธศาสตร์เป็นแรงบนัดาลใจที#ฉุดชีวิตคนให ้รู้สึกเป็นสุขในการ

ดาํรงชีวิต อยากใหโ้ลกมีความสุขมากเท่าไหร่ ๆ จงมาช่วยกนัทาํงานศูนยบ์าทให้
มาก ๆ เท่านั,น ๆ  

453 สนทนาธรรมสาํคญัมาก จะพาบรรลุธรรม 
454 สภาพจิตและความคิดที#มนัดีที#สุดในโลก คือ ไม่ยนิดีในโลกียะ  

ไม่ยนิร้ายในทุกสิ#งที#เขา้มากระทบ ใหย้นิดีธรรม 
455 สมใจหรือไม่สมใจก็สั#งสมนรก ถา้ไม่ลา้งอตัตา 
456 สมบติัแทข้องทุกคน คือ ความไม่ได ้ไม่เป็น ไม่มีอะไร 
457 สมมุติโลก กบั ปรมตัถ ์พฒันาไปพร้อม ๆ กนั 
458 สามคัคีคือพลงัแห่งพุทธะ เป็นพลงังานที#เลิศยอดที#สุดในโลก 
459 สาระแทคื้อใจที#ไม่ทุกข ์
460 สาระในโลกคือ ความผาสุกของจิต 
461 สาํเร็จก็วาง ไม่สาํเร็จก็วาง  

“ให”้ จนไม่มีอะไรจะเอา แมแ้ต่ “ดี” จะเป็นสุขที#สุด สุขที#ย ั#งยนื 
462 สิ#งใดไม่ใช่อุปสรรค สิ#งนั,นไม่ใช่สัจจะ สิ#งใดไม่มีอุปสรรค สิ#งนั,นไม่ไดฝึ้กฝนจิต

วญิญาณ  
จิตวิญญาณ ที#เราทาํมาก็คือ วิบากที#เราทาํมา  

463 สิ#งที#เราควรได ้คือ จิตใจผาสุกที#แทจ้ริง และย ั#งยนื 
464 สิ#งที#คนทั#วไปในโลกทาํไม่เป็น คือ ลดกิเลส เรามาช่วยกนัทาํสิ#งที#โลกตอ้งการ  

ทาํสิ#งที#ประเสริฐที#สุดที#มนุษยพ์ึงจะทาํ คือ ลดกิเลส 
465 สิ#งที#มองเห็นไม่ใช่สิ#งที#มองเห็น สิ#งที#เห็นเกิดจากสิ#งที#เห็นบวกสิ#งที#มองไม่เห็นใน

อดีตและปัจจุบนัสังเคราะห์กนั 
466 สิ#งที#มีค่าที#สุดในชีวติเราที#ตอ้งสะสม คือบุญกุศล ไม่วา่เราจะอยูที่#ไหนก็ตาม 

“สิ#งที#มีค่าที#สุดไม่วา่จะอยูที่#ไหน ๆ คือบุญ (การชาํระกิเลส) กบักุศล (การทาํความดี)” 
467 สิ#งที#มีค่าที#สุดคือ การลา้งกิเลส 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
468 สิ#งที#ยากที#สุดในโลก คือ การลดกิเลส สิ#งที#มีค่าที#สุดในโลก คือ การลดกิเลส  

เรากาํลงัพยายามพึ#งตนและช่วยคนใหท้าํสิ#งที#ยากที#สุด และมีค่าที#สุดในโลก  
คือ การลดกิเลส  

469 สิ#งที#ยากที#สุดคือวชิาการแพทย ์เพราะมนัมีสิ#งที#มองไม่เห็นเขา้มาเกี#ยวขอ้ง  
และไม่มีวธีิการตายตวั ตวัแปรสาํคญั คือ วบิากกรรม 

470 สุขที#เกิดจากการไดส้รรเสริญ ถา้ไดรั้บคาํติจะทุกขม์าก 
471 สู้ภยัร้ายดว้ยการแบ่งปัน 
472 เหตุการณ์พลิกล็อค แปรเปลี#ยน แต่ใจ อยา่ล็อค วางทนัที 
473 เหตุขา้งนอก แกไ้ม่แกก้็ได ้แต่ “ใจ” ไม่แก ้ไม่ได ้
474 เหตุผลที#แทจ้ริง (เมื#อเหตุปัจจยัเตม็รอบ) วบิากร้าย คือ เหตุที#จะทาํใหเ้กิดการ

ปฏิบติัธรรมสู่ความพน้ทุกข ์ 
475 เหตุผลไม่สาํคญัเท่ามรรคผล 
476 เห็นทุกข ์อยา่ทอ้ นั#นคือ องคป์ระกอบในการสร้างกาํไร 
477 เหนื#อยอยา่งเป็นสุข จะมีพลงัลา้งกิเลส พลงัที#เป็นสุขจากความเหนื#อย ถา้ใชอ้ยา่ง

ถูกตรง จะช่วยลา้งความติดยึด 
478 ใหเ้วลากบัชีวติเราบา้ง ชีวติจะใหเ้วลากบัเรา 
479 ใหจ้นหมดใจ ใหจ้นหมดกิเลส แลว้จะพบความสุขที#ย ั#งยนื 
480 ใหอ้ภยัคนอื#น เพื#อหยดุการเพิ#มเจา้กรรมนายเวร 
481 หนา้ที#ของกิเลส คือ กดไม่ให้เรามีปัญญา  
482 หมอเก่งแค่ไหนก็แพ ้ถา้ไม่แกที้#ตน้เหตุ 
483 หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่าย “ปัญญา” 
484 หมอที#ดีที#สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง 
485 หมั#นพิจารณาการทาํดีตอ้งไม่มีทุกขเ์จือ 
486 หลงสุขลวงมากเท่าไรก็เป็นทุกขม์ากเท่านั,น 
487 หลกัการทาํงานใหญ่ คือ 1. เรื#องใหญ่เรื#องสาํคญัใหย้นืหยดั 2. เรื#องเล็กใหย้ดืหยุน่  

เวลางานใหญ่ให้แกลง้โง่บา้ง อยา่ฉลาดไปทุกเรื#อง ทาํเป็นฉลาดไปทุกเรื#องไม่ไดน้ะ  
เรื#องใหญ่ ๆ ทาํงานใหญ่ตอ้งแกลง้โง่เป็น แกลง้โง่ไม่เป็น ฉลาดไม่เป็น  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
487 (ต่อ) ถา้ฉลาดเป็น ตอ้งแกลง้โง่เป็นในบางประเด็น ที#มนัจะตอ้งแกลง้โง่ ก็ตอ้งแกลง้โง่  

ฉลาดทุกเรื#องมนัเสีย ถา้จะทาํงานใหญ่ ตอ้งแกลง้โง่เป็น แกลง้โง่แปลวา่อ่อนนอ้ม
ถ่อมตน 

488 หลกัประกนัของชีวติ คือ พึ#งตน ขยนั แบ่งปัน ในสิ#งที#ดี 
489 อนุญาตใหค้นอื#นพดูดีกบัเราก็ได ้ไม่ดีก็ได ้ ถา้เขาพดูไม่ดี แสดงวา่เราไดใ้ชเ้วร

กรรม ใชห้นี,กรรมของเรา 
490 อบายมุขเป็นสื#งที#เลวร้ายรุนแรงที#สุดในชีวติมนุษย ์การเอาชนะอบายมุขได ้เป็น

พื,นฐานของความผาสุกแห่งชีวติ  
การที#คนจะลดละเลิกอบายมุขได ้พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ตอ้งไดพ้บผูที้#มีสัจจะ คือ  ผู ้
ที#ปฏิบติัได ้จึงจะไดฟั้งสัจจะนั,น  
แลว้พากเพียรปฏิบติัจนพน้ทุกขต์าม การศึกษาที#ถูกตอ้งที#จะพามนุษยมี์ความ
ผาสุกนั,น ตอ้งสามารถพาผูเ้รียนลดละเลิกอบายมุขได ้ 
ถา้การศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนเก่งโดยไม่มีความดี การศึกษานั,นจะเป็น
เครื#องมือใหค้นมีศกัยภาพในการทาํใหต้นเองและผูอื้#นให้ไดรั้บความเดือดร้อน
ทุกขท์รมานและฉิบหายเท่านั,น  
ขอขอบพระคุณครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที#ใหโ้อกาสกระผมไดม้าผสานพลงั
แห่งความดีครับ  
“และกล่าวในการเสวนา “เป็นครูดว้ยหวัใจ” ใจความวา่  
“ดว้ยหวัใจที#อยากให้ตนเอง และมวลมนุษยชาติมีความผาสุกที#แทจ้ริง ดว้ยสิ#งที#
ประหยดัเรียบง่ายที#สุดแต่มีคุณค่าสูงสุด” 

491 อภยั คือไม่มีภยั ไม่มีกิเลส เก็บเกี#ยวใจที#อภยัใหไ้ด ้
492 อยา่เดา-อยา่สรุป อยา่ตดัสิน โดยไม่ถามกนั ถามดูใหดี้ก่อน ใหเ้ก็บขอ้มูล ซกัถาม

กนัในที#ประชุม 
493 อยา่เผนิการเติมพลงัใหต้นเอง ดว้ยการเติมพลงัใหผู้อื้#น ใหโ้ดยไม่อยากไดอ้ะไร  

จะไดท้ั,งบุญทั,งกุศล  
494 อยา่เลี,ยงจิตที#เป็นทุกข ์ใหล้า้งจิตที#ทุกข ์
495 อยา่เอาความชั#วของคนใจชั#ว มาทาํใหใ้จเราเป็นทุกข ์ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
496 อยา่เอาความผาสุกไปแขวนกบัความไม่เที#ยง 
497 อยา่ใหเ้นิ#นชา้ การเพียรอยา่งถูกตรงจะเป็นหนทางบรรลุธรรม 
498 อยา่ใหกิ้เลสสะกดจิตวา่ ความลาํบากทาํใหอ่้อนแอย ํ#าแย ่ 

ตอ้งใชปั้ญญาแห่งสัจจะหกัลา้งความลวงของกิเลสใหไ้ดว้า่  
ความลาํบากนาํความเจริญทุกมิติมาใหก้บัชีวติ จิตวญิญาณมีพลงัอาํนาจมหาศาล  
ถา้ทาํตามกิเลสไปนรกมหาศาล ทาํตามธรรมะไปสวรรคม์หาศาล 

499 อยา่ใหค้วามสาํคญักบัสิ#งที#มีความสาํคญันอ้ย จงใหค้วามสาํคญักบัสิ#งที#มี
ความสาํคญัมาก จงเหนื#อยดว้ยใจที#เป็นสุข แมจ้ะยิ,มไม่ออกก็ตาม 

500 อยา่ไปหลงค่ายกลการงาน วา่มนัตอ้งทาํใหม้ากจนพอกบัความตอ้งการของคน 
แค่คิดก็โง่แลว้ โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิตย ์โลกนี,คนมีกิเลส มีอยูเ่ป็นนิตย ์คุณจะทาํ
เท่าไหร่ถึงจะพอกบัความตอ้งการของคน  

501 อยา่ไปหลงติดความเที#ยง อยา่ไปหลงติดความลงตวั ตอ้งฝึกอยูก่บัความไม่ลงตวั
ใหเ้ป็นสุขใหไ้ด ้

502 “อยากไดอ้ะไรจงเกลียดสิ#งนั,น” เป็นคาํประชดใหส้ะดุดใจหนักลบัมาคิด  
เจตนา คือ ใหแ้ปลวา่เราจะไดใ้นสิ#งที#เราเกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะไดสิ้#งนั,น 
ดงันั,นอยา่รังเกียจสิ#งนั,น  
ถา้เราไม่อยากไดสิ้#งนั,น เราก็จะพน้จากสิ#งนั,นได ้ต่อใหไ้ดสิ้#งนั,นเราก็จะไม่ทุกข ์

503 อยา่กลวั อยา่นอ้ยใจในความลาํบาก เพราะความลาํบากนาํความเจริญทุกมิติมา
ใหก้บัชีวติ ไดแ้ก่ ความแขง็แรง ความแขง็แกร่งทนทาน ปัญญา และศกัยภาพทุก
มิติ พระพุทธเจา้จึงตรัสวา่ “ตั,งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิ#ง”  
"ตั,งตนอยูบ่นความสบาย อกุศลธรรมเจริญยิ#ง" 

504 อยา่กลวัจนเกินกาล อยา่กลา้จนเกินเหมาะ 
505 อยา่กลวัตาย อยา่กลวัโรค อยา่เร่งผล อยา่กงัวล 
506 อยา่คิดไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั#งสมเป็นวบิากร้ายที#นาํผลร้ายอยา่งใดอยา่ง

หนึ#งมาใหชี้วติอยา่งแน่นอน  
ผูที้#พากเพียรลดกิเลสและทาํความดีมาก ๆ จะพบสภาวะนี,ไดเ้ร็ว ส่วนคนทั#วไปที#
ไม่ไดพ้ากเพียรลดกิเลส ไม่ไดพ้ากเพียรทาํความดีนั,นจะพบเร็วหรือชา้ก็ได ้ 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 

 

(ส่วนใหญ่จะพบชา้) แต่จะรอสร้างผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ#งใหชี้วติอยา่งแน่นอน 
ถา้จบัอาการจิตในขณะที#จิตคิดไม่ดีได ้ ตอ้งรีบลา้งออกทนัทีจึงจะไม่สั#งสมเป็นวบิาก
ร้าย วธีิลา้งก็คือ ในขณะที#คิดไม่ดี ใหพ้ิจารณาความไม่เที#ยงความไม่มีตวัตนแท้
ของสุขลวงชั#วคราว แป๊บเดียวหมดไป  
เมื#อได้เสพสิ#งไม่ดีดงัใจหมาย พิจารณาโทษของการคิดไม่ดีนั,น ว่าจะสั#งสม
เป็นวบิากที#สร้างผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ#งกบัตนอยา่งแน่นอน ไม่เร็วก็ชา้ เสียพลงั
สร้างทุกขใ์ส่ตนเสียสมรรถนะของตน ทาํให้ตนและผูอื้#นขาดโอกาสไดป้ระโยชน์
ที#ควรได ้ ทาํใหปั้ญหาที#ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยายผลร้าย นอกจากนี,  ยงัเป็น
แรงเหนี#ยวนาํใหค้นอื#นเป็นเช่นนั,นตาม ตอ้งไดรั้บสิ#งร้ายตามเรา และเวยีนกลบัมา
เป็นวบิากร้ายของเรา  
พิจารณาซํ, าไปซํ, ามาจนหมดความคิดร้ายนั,นอยา่งเตม็ใจอิ#มเอิบเบิกบานใจ จึงจะ
ไม่สั#งสมเป็นวบิากร้าย แต่จะสั#งสมเป็นวบิากดีเแทน 

507 อยา่จมอยูก่บัความละเอียด เพราะความละเอียดและความสมบูรณ์ไม่มีวนัสิ,นสุด 
508 อยา่ดูแต่งาน อยา่จมอยูแ่ต่กบังาน แต่ไม่ปฏิบติัธรรม ทุกอยา่งจะละเอียดไปหมด  

ความละเอียดและความสมบูรณ์ของงานไม่มีวนัสิ,นสุด  
เราตอ้งตดัรอบที#สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบติัธรรม  
ดูเรา ดูคนอื#น ดูองคป์ระกอบทั,งหมด เหตุผล ประมาณกาลวา่กาละไหนเร่งด่วน  
ทาํหยาบทนักาลไดป้ระโยชน์จะตอ้งทาํ ถา้ละเอียด มีเวลาค่อยทาํ  
แต่ถา้ไม่ทนัการณ์ ก็ถอยมาทาํหยาบ  
หยาบก็คือเร็ว ละเอียดคือชา้ ชีวติจริงยดึไม่ไดส้ักอยา่ง จะตอ้งทาํเป็นหมดทุกอยา่ง 
ตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียด จะตอ้งเป็นหมดทุกคน เราตอ้งเป็นทุกอนั เป็นตั,งแต่
หยาบจนถึงละเอียดได้หมด แล้วเลือกใช้ให้เหมาะสมกบักาละ 
นี#แหละเรียกวา่สัปปุริสธรรม นี#แหละเรียกวา่การทาํงาน คือ  
“ประโยชน์สูงสุดของศาสนา คือการประมาณ พอ่ครูพดูอยา่งนี,นะ” 
เพราะฉะนั,นในสัปปุริสธรรม 7 จึงเป็น ธรรมของสัตบุรุษ ธรรมของผูมี้สัจจะแลว้
เป็นสัจจะสูงสุด  
พระพุทธเจา้ท่านประมาณเก่งที#สุดในโลก เพราะฉะนั,นการทาํงานโดยพุทธแท ้ ๆ 
จึงไม่ใช่บล๊อคเดียวตลอด 
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ตารางที# 39 (ต่อ)  

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
509 อยา่ดูถูกคนที#ตกตํ#า ย ํ#าแย ่ช่วยเขาไม่ไดก้็อุเบกขา 
510 อยา่ติดความคิดความเห็นของตนเอง อยา่เอาการเสพนิสัยดี ๆ จากเพื#อน 
511 อยา่ทะเลาะกนัเพราะความบกพร่อง อยา่เสียเวลาเสียแรงมารบกนัเอง 
512 อยา่ทาํทุกขท์บัถมตน อยา่ตีตวัเองซํ, า 
513 อยา่ทาํร้ายกนัดว้ยการเอาใจ 
514 อยา่ทาํร้ายตวัเองและสังคม 
515 อยา่ทิ,งความละเอียด แต่อยา่ติดความละเอียด 
516 อยา่ปล่อยใหกิ้เลสลอยนวล การงานจะเซาะมนัออกมา 
517 อยา่ยดึดี หลงดี ติดดี แต่ตอ้งทาํดีดว้ยใจที#เป็นสุข ทาํอยา่งเตม็ที#เท่าที#จะทาํได ้ 

แลว้วางใหเ้กลี,ยง 
518 อยา่รังเกียจทั,งคาํติหรือคาํชม 
519 อยา่สร้างเงื#อนไขใหใ้จเป็นทุกข ์ลา้งภพทุกข ์
520 อยา่สร้างความสุขใหก้บัตน ดว้ยการสร้างความทุกขใ์หก้บัผูอื้#น 
521 อยา่สร้างชุมชนดว้ยคาํชม 
522 อยา่สร้างทุกขท์บัถมตน (ซึ# งมีทุกขม์ากอยูแ่ลว้)  
523 อยา่สัมพนัธ์กบัเขา เพราะเราอยาก “ได”้ อะไรจากเขา แต่สัมพนัธ์กบัเขา เพราะเรา

อยาก “ให”้ อะไรกบัเขา ทาํใหค้นรู้ชดัวา่ “เราเป็นผูใ้ห ้ไม่ใช่ผูเ้อา” 
524 อยา่อยากไดดี้เกินกวา่ฤทธิo แรงที#ทาํไดจ้ริง 
525 อยูก่็ทุกข ์ตายก็ทุกข ์ถา้ไม่ทาํลายกิเลสเหตุแห่งทุกข ์ 

การรู้แจง้ความจริงตามความเป็นจริง จึงจะหลุดพน้จากทุกขไ์ด ้  
526 อยูอ่ยา่งพอเพียง เลี,ยงชีพดว้ยความดี  
527 อะไรน่ากลวัที#สุด  เดือดร้อนที#สุด ทรมานที#สุด เลวร้ายที#สุด 

ที#สุดของความเลวร้าย ที#สุดของความทุกขท์รมาน 
ที#สุดของความเดือดร้อน ที#สุดของสิ#งที#น่ากลวัที#สุด คือ กิเลส  
ส่วนที#สุดของสิ#งที#ดีที#สุด น่าไดน่้าเป็นน่ามีที#สุด คือ อะไร? คือนิพพาน  
สุขที#สุด ดีที#สุด ย ั#งยนืที#สุด น่าไดน่้าเป็นที#สุด คือ นิพพาน  
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ตารางที# 39 (ต่อ)  
 

ลาํดับ คําคมและคําสอน เพชรจากใจเพชร ปี พ.ศ. 2538-2558 
528 อตัตาคือไม่รู้เหตุผลที#แทจ้ริง คือสิ#งที#มองไม่เห็นและสิ#งที#มองเห็น เป็นตวัสร้าง 

สิ#งต่าง ๆ จึงไม่มีอะไรเที#ยง  
529 อตัตาคือตวักินกาํลงัมากที#สุดเร็วที#สุด 
530 อตัตาทาํให ้ประสิทธิภาพของเราลดลง ความผาสุกลดลง หมู่คณะแตกสามคัคี 
531 อาชีพ “ให”้ “อาชีพทาํงานฟรี” คืออาชีพที#มั#นคงที#สุด และเป็นสุขที#สุดในโลก 
532 อาศยัเรื#องไม่ดีที#กระทบเขา้มา เป็นเครื#องมือสร้างความเจริญ 
533 อาศยัประโยชน์ท่าน เพื#อประโยชน์ตน อาศยัสมมติสู่ปรมตัถ ์เรามาฝึกเพื#อที#จะ

ไม่ไดอ้ะไร 
534 อาศยัพลงัหมู่ แมจ้ะมีแรงนอ้ย ก็ฆ่ากิเลสไดม้าก 
535 อาหารของจิตวิญญาณ คือ สัจจะที#ลา้งทุกขไ์ด ้
536 อาหารที#รสจดัมาก ๆ เ ป็นอบายมุข 
537 อิทธิบาทจะทาํใหมี้พลงั 
538 “อุเบกขา” คือความ “ผอ่งใส” 
539 อุปสรรคยิ#งมาก ยิ#งยากลาํบากเท่าไหร่ ยิ#งเป็นเครื#องมือที#สร้างความอดทน 

แขง็แกร่ง  
และปัญญาใหเ้รามากเท่านั,น ๆ ทาํใหสิ้#งนั,นมีคุณค่ามากเท่านั,น ๆ  
รวมทั,ง ยิ#งทาํใหเ้กิดการถนอมรักษาและภาคภูมิใจมากเท่านั,น ๆ  

 
สําหรับสํานวนหรือ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที#ไดมี้การเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ใน

เฟสเพจชื#อ “คาํคมเพชรจากใจเพชร” เพื#อเป็นประโยชน์กบัผองชน ไดมี้ผูที้#เห็นประโยชน์ที#ไดเ้ขา้
มาติดตามและเขา้ถึงขอ้มูล ที#ไดน้าํมาเรียบเรียงนาํเสนอเป็นบางส่วนในงานวิจยันี,  60 สํานวน โดย
นาํเสนอเรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึง และไดแ้สดงจาํนวนของความเห็นวา่ “ถูกใจ” ดงันี,  
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ตารางที# 40 “คาํคมเพชรจากใจเพชร” ที#ไดมี้การเผยแพร่ผา่นช่องทางออนไลน์ในเฟสเพจชื#อ “คาํคม
เพชรจากใจเพชร” เรียงลาํดบัตามยอดการเขา้ถึง 

 

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

1 “คนไม่ซื#อสัตยต่์อคู่ครอง ไปมีผวันอ้ยเมียนอ้ยคุณวา่เป็นคนดีหรือ
คนไม่ดี คนไม่ดีใช่ไหม ? 
แลว้คุณจะเสียดายของไม่ดีทาํไม ? 
คุณไม่ตอ้งไปเสียดายหรอก.. ของไม่ดี !! 
อยากไดเ้หรอ ?? ของไม่ดี ? 
โธ่ !! ไปเสียดายทาํไม ? ของไม่ดี ไปก็ดีนกัหนาแลว้ มนัควรจะ
ฉลอง 7 วนั 7 คืน ที#ของไม่ดีไปจากเราเสียได ้
โอโ้ห.. หลงเชื#ออยูต่ ั,งนาน หลงรับใชอ้ยูต่ ั,งนาน 
หลงช่วยเหลืออยูต่ ั,งนาน  
นบัวา่โชคดีสุด ๆ แลว้ ที#ของไม่ดีไปจากเราได ้มนัดีนะ!! 
ไม่ตอ้งไปเสียดายหรอก ของไม่ดีเนี#ย 
พระพุทธเจา้บอก ไม่ตอ้งไปเสียดาย วา่งั,น 
จริง ๆ แลว้ ตอ้งขอบคุณ คนที#เขาเอาไปดว้ยนะ 
เพราะถา้ไม่ใช่ฝีมือขนาดเขา ก็เอาของไม่ดีไปจากเราไม่ไดม้นัตอ้ง
ขอบคุณเขา ร้อยครั, ง พนัครั, ง แลว้เขาตอ้งไปอดทนอยูก่บัของไม่ดี
แทนเรา ขอบคุณมาก ๆ  
เราไม่ตอ้งไปอดทนอยู ่กบัของไม่ดีไง ? 
เขาไปอดทนแทนเรา มนัตอ้งขอบคุณเขานะ 
ไม่ตอ้งไปโกรธ ไปเกลียดนะ 
เมื#อของไม่ดีไปจากเรา แสดงวา่เราไดห้มดเวรหมดกรรมแลว้ 
ไม่ตอ้งไปรับใชอ้ะไรเขาอีกแลว้ 
ไม่ตอ้งไปเจบ็ปวด ทุกขท์รมานกบัคนไม่ดี 
ไม่ตอ้งไปห่วงใยรับใชป้รนนิบติัคนไม่ดีอีกต่อไปแลว้ 
หมดเวรหมดกรรมแลว้ 
ทุกขท์าํไม? มนัตอ้งเป็นสุขสิถึงจะถูก ? 

117,088 5,466 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

1 
(ต่อ)  

http://youtu.be/2SmW_anpaoY… 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 21 กุมภาพนัธ์ 2558  
(หนงัสือไขรหสัลบัสุดขอบฟ้า)  

  

2 ใครอยากไดอ้ะไรจากคนอื#นมาก ๆ จะไม่ไดรั้บการเคารพจากคนนั,น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยาย ณ เรือนจาํแดนหญิงภูเก็ต 
วนัที# 12 มีนาคม 2558 

33,249 2,046 

3 อยากจะบอกคนวา่ “อยา่รอใหห้นกันะ มนัช่วยยากนะ” มีความรู้สึก
วา่อยา่รอใหห้นกัเลย รีบมาเถอะ ไม่งั,นควา้ไม่ทนั นรกก็เอาไปกินน่ะ  

มีความรู้สึกวา่ โอ๋ มนุษยน์อ้ ไปเพลินอะไรอยู ่ รีบมาเรียนแลว้ค่อย
ไปเพลินก็ได ้ มาเรียนให้ทาํเป็นก่อน เรียนแล้วจะไปไหนก็ไป
เถอะ รู้วิธีดูแลสุขภาพแล้ว รู้วิธีทาํให้ตวัเองแข็งแรง รู้วิธีทาํให้
ตนเองปลอดภยั รู้วธีิดาํรงชีวิตแลว้ จะลุยที#ไหนก็เชิญ ไม่มีปัญหา
หรอก แต่ยงัไม่รู้นี# มาเรียนใหม้นัชดั ๆ ก่อน อนัตราย มนัไม่ไหว 
หลายท่าน ผมทาํการแพทยว์ถีิพุทธมา 19 ปี ผมเห็น เสียดาย แต่ถา้
มาชา้ แต่ละท่าน ๆ มนักูย้ากมากเลย กูไ้ดเ้หมือนกนั แต่มนักูย้าก รู้
ว่ามนัยากแต่ถ้ามาเร็วหลายท่านรอด คนที#รับสิ#งนี, ได้ก็รีบมารับ
เถอะ ก่อนที#นรกจะไล่ล่า นรกนี#มนัไล่ล่าตลอดเวลา  

ถา้เขา้ใจเรื#องวิบากกรรม พระพุทธเจา้ตรัสเอาไวว้า่ วบิากกรรมจะ  
ไล่ล่า ภยัพิบติัต่าง  ๆจะไล่ล่ามนุษยต์ลอดเวลา พระพุทธเจา้ตรัสเอาไว ้

อย่างนั,น มนัไล่ล่าตลอดเวลาเลยนะ มนัไล่ล่ายิ#งกว่าหมาไล่เนื,อ 
มนัเร็วมาก แรงมาก ถา้ใครไม่ทนัแลว้ ตวัใครตวัมนัเลย ใครสร้าง
เกราะป้องกนัหรือเกราะทาํลายมนัได ้สามารถป้องกนัได ้ทาํลายได้
มนัมีวธีิ ถา้ผูใ้ดรู้วธีิก็จะปลอดภยั ก็จะอยูเ่ป็นสุข 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 19 ธนัวาคม 2557 

31,317 2,392 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

4 อยา่ไปจองเวร เวรจะเป็นของเรา  
ผูเ้ขา้ใจเรื#องกรรมไม่แจ่มแจง้ จะจองเวรตลอด  
ต่อใหไ้ม่อยากจองมนัก็จองอยูน่ั#นแหละ 
เพราะมนัอดไม่ไดที้#จะจอง จองเพราะมนัรู้สึกไม่ยติุธรรมใช่ไหม 
แต่ถา้เราเขา้ใจเรื#องกรรมอยา่งแจ่มแจง้  
มนัจะรู้สึกยติุธรรมไหม ยติุธรรม  
เพราะทุกอยา่งยติุธรรมเสมอ ไม่มีอะไรบงัเอิญ 
ถา้เกิดเรื#องเลวร้ายแปลวา่อะไร  
เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น รับแลว้ก็หมดไป  
เราก็โชคดียิ#งขึ,น กุศลออกฤทธิo ไดม้ากยิ#งขึ,น 
หมั#นทาํดีมาก ๆ สิ อยา่ไปทาํชั#ว อยา่ไปจองเวร 
ส่วนคนที#ทาํไม่ดีกบัเรา  
เขาทาํไม่ดีกบัเรา เวรกรรมนั,นเป็นของใคร ของเรา 
สิ#งที#เราไดรั้บเท่าไหร่สิ#งนั,นเป็นของเรา  
แลว้คนไม่ดีมาทาํกบัเรา ทาํไม่ดีกบัเราเท่าไหร่  
สิ#งนั,นเป็นของใคร ของเขาเอง 
ก็อนัเดียวกนันั#นแหละ เขา้ใจมั,ย 
สิ#งที#เราไดรั้บเป็นอนัเดียวกบัที#เขาไดรั้บ เขา้ใจมั,ย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 28 ตุลาคม 2557 

29,232 657 

5 อยากไดอ้ะไรจงเกลียดสิ#งนั,น 
เป็นคาํประชดใหส้ะดุดใจหนักลบัมาคิดเจตนา คือใหแ้ปลวา่เรา 
จะไดใ้นสิ#งที#เราเกลียดเสมอ เกลียดอะไรจะไดสิ้#งนั,น ดงันั,นอยา่
รังเกียจสิ#งนั,น ถา้เราไม่อยากไดสิ้#งนั,น เราก็จะพน้จากสิ#งนั,นได ้ 
ต่อใหไ้ดสิ้#งนั,นเราก็จะไม่ทุกข ์
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 5 มีนาคม 2558 

27,548 1,547 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

6 ใครที#ถูกคนอื#นวา่ อยา่ไปโกรธเขานะ  
แปลวา่เราแสบมาก ขนาดพระพุทธเจา้ท่านยงัถูกวา่เลย  
ทาํความดีมาก ๆ นะ มนัจะไปชิงออกฤทธิo แทนวบิากบาปเอง  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

26,560 1,318 

7 หากคุณไม่ป่วย คุณจะไม่รู้หรอกวา่ มนัทุกขท์รมานแค่ไหน 
คนเจบ็ป่วยจะเป็นคนมีนํ,าใจ จะเขา้ใจ จะรู้สึกเห็นใจกนั  
เวลาเราแขง็แรง ๆ บางทีเราไม่เห็นใจคนป่วยหรอก  

คนเห็นใจจะมีนํ,าใจ  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

25,936 637 

8 ถา้ไม่มีเหตุการณ์ร้ายนั,น ๆ  
มนัจะไม่เกิดสิ#งดี ๆ ในโลก  
ใหย้นิดี ที#เราจะไดเ้ป็นคนมีเมตตา  

ประโยชน์ของความผดิพลาดอนัหนึ#งในชีวติของเรา ก็คือ ทาํให้
เราเป็นคนมีเมตตา 
ความผดิพลาดมีคุณค่ามหาศาลต่อชีวติ  

มีคุณค่ายิ#งกวา่ความไม่ผดิพลาด 
การไม่ผดิพลาด คือ ความเลวร้ายสูงสุดในชีวติ  
คนที#ไม่เคยผดิพลาดเลย จะเป็นคนไม่ใหอ้ภยัคน 
คนเก่ง ๆ ไม่พลาด ๆ จะไม่ค่อยใหอ้ภยัคน  
ยิ#งเก่งเท่าไหร่ ๆ จะไม่ใหอ้ภยัคนเท่านั,น ๆ  
ถา้เราเป็นคนผดิพลาดมาก่อน จะรู้วา่เราผิดพลาดกนัไดน้ะ  
โลกนี,พร่องอยูเ่ป็นนิตย.์....... 
เราตอ้งพลาดมีขอ้บกพร่องอยูเ่ป็นนิตย ์ 
ชีวติเราถา้ไดพ้ลาด เราจะยิ#งมีเมตตามากขึ,น 
แมแ้ต่กบัตวัเราเองเช่นเดียวกนั เมื#อมีเมตตาจะไดกุ้ศล  
ไม่งั,นจะไปตีทิ,งคน ใหต้ั,งหลกัใหม่  

23,400 471 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

8 
(ต่อ)  

อยา่ตีทิ,งคน เราก็ไม่ไดกุ้ศลเขาก็ไม่ไดกุ้ศล  
ใหมี้เมตตาต่อกนัจะไดกุ้ศลทั,งสองฝ่าย  

ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 8 กรกรฏาคม 2556 

  

9 อยา่คิดไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั#งสมเป็นวิบากร้ายที#นาํผลร้าย
อยา่งใดอยา่งหนึ#งมาใหชี้วติอยา่งแน่นอน ผูที้#พากเพียรลดกิเลสและทาํ
ความดีมาก ๆ จะพบสภาวะนี, ได ้เ ร็ว ส่วนคนทั #วไปที#ไม่ได้
พากเพียรลดกิเลส ไม่ได้พากเพียรทาํความดีนั,นจะพบเร็วหรือ
ช้าก็ได้ (ส่วนใหญ่จะพบช้า) แต่จะรอสร้างผลร้ายอย่างใดอย่าง
หนึ# งให้ชีวิตอย่างแน่นอน 
ถ้าจบัอาการจิตในขณะที#จิตคิดไม่ดีได้ ตอ้งรีบล้างออกทนัทีจึง
จะไม่สั#งสมเป็นวิบากร้าย วิธีล ้างก็คือ ในขณะที#คิดไม่ดีให้
พิจารณาความไม่เที#ยงความไม่มีตวัตนแท้ของสุขลวงชั#วคราว 
แป๊บเดียวหมดไปเมื#อไดเ้สพกามหรือเสพการเกิดสิ#งที#ดีดงัใจหมาย 
พิจารณาโทษของการคิดไม่ดีนั,น ว่าจะสั#งสมเป็นวิบากที#สร้าง 
ผลร้ายอยา่งใดอยา่งหนึ#งกบัตนอยา่งแน่นอน ไม่เร็วก็ชา้ เสียพลงั 
สร้างทุกขใ์ส่ตน เสียสมรรถนะของตน ทาํใหต้นและผูอื้#นขาดโอกาส
ไดป้ระโยชน์ที#ควรได ้ทาํใหปั้ญหาที#ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยาย
ผลร้าย นอกจากนี,ยงัเป็นแรงเหนี#ยวนาํให้คนอื#นเป็นเช่นนั,นตาม 
ต้องได้รับสิ# งร้ายตามเรา และเวียนกลบัมาเป็นวบิากร้ายของเรา 
พิจารณาซํ, าไปซํ, ามาจนหมดความคิดร้ายนั,นอย่างเต็มใจอิ#มเอิบ
เบิกบานใจ จึงจะไม่สั#งสมเป็นวิบากร้าย แต่จะสั#งสมเป็นวิบาก
ดีเแทน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 5 มีนาคม 2558 

22,800 747 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

10 คนเราชีวติมนัอยูที่#การฝึกนะ ชีวติคนนี#ฝึกได ้ 
อยา่ไปกลวัร้อนอยา่ไปกลวัหนาว ถา้กลวัหนาวมนัยิ#งหนาว  
ถา้กลวัร้อนมนัยิ#งร้อน ถา้กลวัโรคมนัยิ#งเป็นโรค  
ถา้กลวัตายมนัยิ#งจะตาย อยา่ไปกลวั ความกลวัเป็นกิเลส  
กิเลสแปลวา่ทุกข ์พระพุทธเจา้ตรัสวา่กิเลสเป็นเหตุแห่งทุกข ์ 
ความกลวัเป็นเหตุแห่งทุกข ์แลว้เราจะทุกขท์าํไม  
ชีวติมนัควรจะสุข มนัไม่ควรจะทุกข ์อยา่ไปกลวั ฝึกได ้ 
คนเราฝึกได ้ทุกอยา่งมนัฝึกได ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยายค่าย อสม. เจ็ดเสมียน 
วนัที# 28 ธนัวาคม 2557 

22,548 775 

11 แพทยว์ถีิธรรมทาํงานไม่ตอ้งมีตวัตน ไม่มีคนเคารพเราไม่เป็นไร 
ขอใหเ้ราไดบ้อกไดช่้วยเหลือคน คนไดส้าระประโยชน์ก็พอ  
แก่นแพทยว์ถีิพุทธคือ เอาสาระใหค้นไดป้ระโยชน์ ชื#อเสียงอะไร
ไม่สาํคญักบัเรา สาํคญัคนไดส้าระประโยชน์ก็พอ  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราม 2558 

21,496 580 

12 ทาํดีไวใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราคม 2558 

22,167 1,567 

13 อะไรที#ควรทาํแต่ไม่ทาํ  
อะไรที#ไม่ควรทาํแต่ทาํ 
อะไรที#ช่วยไดแ้ต่ไม่ช่วย คือวบิากร้าย  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 25 มีนาคม 2558 
จงัหวดัภูเก็ต 

21,234 2,187 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

14 ทุกอยา่งลม้เหลวได ้แต่ “ใจ” ลม้เหลวไม่ได ้
ใจตอ้งไม่ทุกขใ์จตอ้งเป็นสุขตลอดเวลา 
คนที#จะเป็นตรงนี,ได ้คือคนที#รู้วา่ไม่มีอะไร ที# “ไม่พรากจากกนั” 
มีแต่คน “โง่” เท่านั,นที#หลงวา่เป็นของตนเอง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 18 ตุลาคม 2556 

20,926 2,198 

15 “เวลาไม่ใช่เงินไม่ใช่ทองนะ เวลาเป็นคุณค่าและความผาสุก” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 
วนัที# 25 กนัยายน 2557 

20,876 852 

16 “การแกไ้ขปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บที#แทจ้ริง ไม่ใช่การฟังขอ้มูล หรือ
ไม่ใช่การพบหมอเพียงแค่ 5 นาทีนะ ขอยนืยนั 
การแกไ้ขปัญหาโรคภยัไขเ้จ็บ ไม่ใช่พบผูรู้้เพียงแค่ 5 นาที  
เขา้ใจไหม ? 
พบ 5 นาทีไดข้อ้มูลนิดเดียว  
หากชีวติจริงไม่ตอ้งเรียนรู้ความจริงอยา่งละเอียด  
ไม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ชีวติจริง  
ถา้ไม่ตอ้งใชเ้วลาเรียนรู้ความจริงของชีวติที#มากพอ ป่านนี, ปัญหา
ทุกปัญหา มนัแกไ้ดง่้ายแลว้  
ถา้ชีวติเราไม่ตอ้งสละเวลาเรียนรู้ความจริงของชีวติที#มากพอ  
ไม่สละเวลาที#มากแลว้สามารถแกปั้ญหาได ้ 
ป่านนี, ปัญหาทุกปัญหามนัแกไ้ปหมดแลว้ 
หมายความวา่ ใชเ้วลานอ้ย ๆ แลว้แกปั้ญหาได ้ 
ป่านนี,มนัแกไ้ปแลว้  
ใครจะไม่อยากใชเ้วลานอ้ยใช่ไหม  
ก็อยากใชเ้วลานอ้ยทั,งนั,นแหละ  
แต่ไดพ้ิสูจน์แลว้ไม่ใช่หรือ 

20,392 359 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

16 
(ต่อ)  

ร้อยกวา่ปี ร้อยกวา่ปีมนัเป็นการวจิยัที#ถือวา่ชดัเจนแลว้นะ  
ร้อยกวา่ปี แลว้ใชเ้พียงแค่เวลาสั,น ๆ แลว้แกปั้ญหา  
มนัไม่ประสบความสาํเร็จ  
นี#มนัเป็นผลการวจิยัชดั ๆ เลยนะวา่  
ใชเ้วลาสั,น ๆ แกปั้ญหามนัไม่สาํเร็จ  
มนัชดัแลว้นะ  
งานวจิยัปริญญาเอกเขาทาํกนัแค่ 3 ปี 5 ปี 
นี# 100 กวา่ปีแลว้วา่ทดลองใชเ้วลาสั,น ๆ จะแกปั้ญหาไดไ้หม  
หรือพบหมอ 5 นาทีนี# โรคมนัหายไหมนี#  
โรคส่วนใหญ่มนัไม่หาย ชดัอยูแ่ลว้ หายเพียงเล็กนอ้ย  
บางอนัก็ไม่หาย หายเหมือนกนัแต่มนันอ้ย ไม่หายมนัชดัแลว้ 
เพราะฉะนั,นเมื#อมนัชดัแลว้ ใชว้ธีิเดิมแลว้มนัไม่หาย อยา่งนั,นมนั
จะหายไหมล่ะ มนัก็ไม่หาย มนัชดัแลว้ 
แลว้พระพุทธเจา้ท่านก็ตรัสวา่ ไดฟั้งสัทธรรมที#
บริบูรณ์ พระพุทธเจา้วา่งั,น จึงจะพน้ทุกข ์
ไดฟั้งความจริงที#บริบูรณ์  
แลว้ความจริงที#บริบูรณ์มนัจะพดูสั,น ๆ ไดย้งัไง ??  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 22 กนัยายน 2557 
รัฐฟลอริดา้ สหรัฐอเมริกา 

  

17 อยา่ดูแต่งาน อยา่จมอยูแ่ต่กบังาน แต่ไม่ปฏิบติัธรรม  
ทุกอยา่งจะละเอียดไปหมด ความละเอียดและความสมบูรณ์ของ
งานไม่มีวนัสิ,นสุด 
เราตอ้งตดัรอบที#สัปปุริสธรรม เวลาปฏิบติัธรรม 
ดูเรา ดูคนอื#น ดูองคป์ระกอบทั,งหมด  
เหตุผล ประมาณกาลวา่กาละไหนเร่งด่วน 
ทาํหยาบทนักาลไดป้ระโยชน์จะตอ้งทาํ  

19,888 481 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

17 
(ต่อ)  

ถา้ละเอียด มีเวลาค่อยทาํ 
แต่ถา้ไม่ทนัการณ์ ก็ถอยมาทาํหยาบ  
หยาบก็คือเร็ว  
ละเอียด คือชา้  
ชีวติจริงยดึไม่ไดส้ักอยา่ง จะตอ้งทาํเป็นหมดทุกอยา่ง 
ตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียดจะตอ้งเป็นหมดทุกคน 
 เราตอ้งเป็นทุกอนั  
เป็นตั,งแต่หยาบจนถึงละเอียดไดห้มด 
แลว้เลือกใชใ้หเ้หมาะสมกบักาละ  
นี#แหละเรียกวา่สัปปุริสธรรม 
นี#แหละเรียกวา่การทาํงาน 
คือ “ประโยชน์สูงสุดของศาสนาคือการประมาณ พอ่ครูพดูอยา่งนี,นะ” 
เพราะฉะนั,นในสัปปุริสธรรม ๗ จึงเป็น ธรรมของสัตบุรุษ  
ธรรมของผูมี้สัจจะแลว้ เป็นสัจจะสูงสุด  
พระพุทธเจา้ท่านประมาณเก่งที#สุดในโลก 
เพราะฉะนั,นการทาํงานโดยพุทธแท ้ๆ จึงไม่ใช่บล๊อคเดียวตลอด 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 12 กุมภาพนัธ์ 2558 

  

18  เป้าหมายคือ ลดกิเลสได ้ตายก็ช่างมนั  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ณ สวนป่านาบุญ 4 
วนัที# 25 ธนัวาคม 2557 

19,218 667 

19 ถ้าชีวิตของเรายงัมีทุกข์อยู่ แสดงว่าสิ# งที#เราเรียนมามนัดบัทุกข์
ไดม้ั,ย ?  
ไม่ไดใ้ช่มั,ย ?  
ถา้เราฟังอยู่เท่าเดิม เรียนรู้อยู่เท่าเดิม  
เราจะดบัทุกขไ์ดเ้ก่งเท่าเดิมมั,ย?  

1,9166 902 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

19 
 (ต่อ)  

เก่งกวา่เดิมมั,ย? ไม่เก่งกวา่เดิม  
ฟังดี ๆ นะ ถา้ชีวติใครยงัวนอยูใ่นทุกขอ์ยู ่ ยงัมีความทุกขเ์รื#องนั,น
เรื#องนี,  วุน่วายเรื#องนั,น ลาํบาก ทุกข ์สารพดัเรื#อง แสดงวา่ ความรู้ที#
เรียนมา ไม่พอที#จะดบัทุกข ์ถา้ไม่ปรโตโฆสะ จะจมอยูแ่ค่นั,น 
แหละ และไม่ใช่จมอยูแ่ค่นั,นธรรมดา จะทนทุกขไ์ปเรื#อย ๆ  
สังเกตดูนะวา่ มนัไม่เท่าเดิม แต่จะหนกัไปเรื#อย ๆ สังเกตนะ  
ผูใ้ดไม่เรียนรู้เพิ#ม ทุกขไ์ม่ไดอ้ยูเ่ท่าเดิม แต่จะมากขึ,นกวา่เดิม ๆ 
อยา่คิดวา่ ทรัพยส์มบติัจะช่วยเราไดน้ะ 
ตอนเราเป็นเด็กกบัตอนเราเป็นผูใ้หญ่ 
ตอนไหนมีทรัพยส์มบติัมากกวา่กนั ?   ตอนเป็นผูใ้หญ่ใช่ไหม ? 
อยากกินอะไรก็ได ้มีเงินมีอะไรเป็นของตวัเองใช่มั,ย ? 
ตอนเป็นเด็กกบัตอนเป็นผูใ้หญ่อะไรมีทุกขม์ากกวา่กนั? ตอนเป็น
ผูใ้หญ่ใช่ไหม ? สมบติัช่วยไดไ้หม ? ช่วยไม่ไดเ้ลย สมบติัมากกวา่
เป็นเด็กนะ แต่ช่วยอะไรไม่ได้เลย อย่าโง่หาแต่สมบติันะ หา
ปัญญาด้วยนะ ไม่งั,นจะไดส้มบติักบันรกเท่านั,น 
อยา่เอาแต่สมบติักบันรกนะ เกิดเป็นคนน่ะ เอาปัญญาดว้ย ปัญญา
ที#พาเราพน้ทุกขน์ะ เอาดว้ย สมบติัก็หาเอาพอสมควร พอใชห้นี, ใช้
สิน พอดาํรงชีวติไป แต่สิ#งสาํคญัที#กวา่นั,นคือ 
ปัญญาที#จะทาํให้เราอยูเ่ย็นเป็นสุข เอาดว้ยชีวิต กินมื,อเดียวก็ไม่ตาย 
พระพุทธเจา้วา่งั,น นอนโคนไมก้็ไม่ตาย  
มีเสื,อผา้ไม่กี#ชุดก็ไม่ตาย ใชย้าที#ประหยดัเรียบง่าย ท่านบอกใชย้าที#
อยูใ่กลต้วั อยูใ่นตวัก็ไม่ตาย ท่านตรัสอยา่งนี,นะ อยูไ่ดไ้ม่ตาย  
มีเสื,อผา้ไม่กี#ชุดก็ไม่ตาย ใชย้าที#ประหยดัเรียบง่าย ท่านบอกใชย้าที#
อยูใ่กลต้วั อยูใ่นตวัก็ไม่ตาย ท่านตรัสอยา่งนี,นะ อยูไ่ดไ้ม่ตาย 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
บรรยาย ณ โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราช 
วนัที# 20 มีนาคม 2558 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

20  ผูใ้ดโทษคนอื#นวา่ผิด เขา้ขา้งตวัเองวา่ถูก 
ผูน้ั,นผดิสัจจะร้อยเปอร์เซ็นต ์
และผูใ้ดโทษตวัเองอยา่งเบิกบาน 
ดว้ยปัญญาดว้ยสัจจะแห่งธรรมและไม่โทษผูอื้#น 
ผูอื้#นไม่ใช่คนผิดสาํหรับเรา ผูน้ั,นเป็นผูเ้ขา้ถึงธรรม เป็นผูไ้ม่ทุกข์
อยา่งแทจ้ริง 
ผูใ้ดโทษตวัเองดว้ยความหดหู่ ผูน้ั,นก็ยงัทาํผดิอยู ่ 
ผูใ้ดโทษคนอื#นวา่ผิด ผูน้ั,นยิ#งผดิใหญ่เลย 
ผดิสัจจะที#ถูกตรงแห่งการพน้ทุกข ์
เมื#อใดก็ตามที#เราเจอกบัสิ#งเลวร้ายหรือสิ#งที#ไม่พอใจ  
ใหเ้รารีบระลึก รีบมีสติ พิจารณาวา่  
เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น สิบคาํ ๆ  
นี#คือคาํที#พาเราพน้ทุกข ์มนัเป็นสัจจะ  
โดยเฉพาะในขณะที#เราทาํความดี  
สิ#งนี,พิจารณาแบบนี,ไดใ้นขณะที#ชีวติเรา 
ผูก้าํลงัมุ่งมั#นทาํความดีเท่านั,น จึงจะทาํคาํนี,ได ้
ถา้เรากาํลงัมุ่งมั#นทาํความดีอยู ่แลว้เกิดเรื#องเลวร้ายในชีวติเรา  
หรือเราไดรั้บรู้สิ#งเลวร้ายใด ๆ ใหเ้รารีบพิจารณาวา่ 
“เราทาํมามากกวา่นั,น” เพราะมีดีที#เรากาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนัช่วยลด
ไว ้(ดีชิงออกฤทธิo แทนร้าย)  
มนัจึงเบากวา่ที#เราเคยทาํมา  
เราเคยทาํมาหนกักวา่นั,น นี#คือสัจจะแท ้
เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น  
เพราะมีดีที#เราที#เรากาํลงัทาํอยูใ่นปัจจุบนัช่วยลดไว ้(ดีชิงออกฤทธิo
แทนร้าย)  
มนัจึงเบากวา่ที#เราทาํมา 
แต่จริง ๆ การกระทาํใดที#เราทาํมานี,   

19,112 412 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

20 
(ต่อ)  

เขาจะใหผ้ลในชาตินั,นส่วนหนึ#ง  
ชาติต่อมาส่วนหนึ#ง เขาแบ่งส่วนให ้ 
ช่วยยอ่ยตั,งไม่รู้กี#ยอ่ย  
ที#เรารับมานั,น เขายอ่ยมาแลว้ เขาแบ่งใหเ้รา  
แลว้คิดดูซิถา้มาชุดเดียวจะเป็นยงัไง คิดเอาเอง  
เขามีดีมาลดลงอีกนะ มาทั,งหมดชุดเดียว ตาย  
เราทาํมามากกวา่นั,นอีก  
เขายอ่ยใหไ้ม่รู้ตั,งเท่าไหร่แลว้ 
เราไม่ตอ้งมาทาํเป็นโวย ๆ เพราะเราเคยทาํเช่นนั,นมามากกวา่นั,น  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา วนัที# 22-26 กนัยายน2557 
เครมองตรั์ฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 

  

21 “ฝากทิศทางนโยบายไวก้บัพี#นอ้งแพทยว์ถีิธรรม เราครับวา่ 
อยา่เอาเงิน อยา่เอากาํไรที#มากมาล่อใคร ๆ  
ใหเ้ขา้มาร่วมกิจกรรมการงาน  
ใครก็ตามที#เอาเงินเอากาํไรที#มากมาล่อ  
ผูน้ั,นกาํลงัพากนัไปสู่ความฉิบหาย  
เพราะจะมีคนปลอมของปลอมมา แทรกเขา้มา  
แลว้ทั,งหมดก็จะกอดคอกนัพงั” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที 4 มกราคม 2558 

18,658 684 

22 ในชีวติจริง ๆ ถา้เราไม่ตาย 
ตราบใดที#ยงัมีชีวิตอยู ่ 
อยา่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้
ตราบใดที#ยงัมีชีวิตอยู ่ 
ชีวติยงัไม่ตายอยา่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้

17,616 426 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

22 
 (ต่อ)  

คนอ่อนแอเท่านั,นที#จะจาํนนต่อความพา่ยแพ ้ 
คนที#แขง็แกร่งคนที#มีเลือดนกัสู้  
ก็จะไม่จาํนนต่อความพา่ยแพ ้ 
นกัปราชญเ์ขาถึงบอกวา่  
ตายซะในการต่อสู้ ดีกวา่อยูอ่ยา่งผูแ้พ ้ๆ  
สู้จนมนัตายนั#นแหละ ตายแลว้ค่อยเลิก 
ถา้มนัไม่หาย ก็ตาย เกิดใหม่ค่อยสู้อีก  
เอาจนมนัหาย แมแ้ต่พระพุทธเจา้ 
ท่านยงัตรัสวา่โรคดบัได ้หายได ้ 
มนัไม่มีโรคใดไม่ดบัไม่หาย เราก็ดบัได ้หายได ้ 
ถา้เรารู้ตน้เหตุของมนัแลว้ดบัที#เหตุของมนัได ้
ดงันั,นชีวิตเกิดมาเพื#อฝึกฝนเอาชนะทุกขท์ั,งปวง จาํไวน้ะ  
เกิดมาเพื#อต่อสู้กบัความทุกขจ์นชนะทุกขท์ั,งปวงได ้ 
เอาชนะทุกขไ์ม่ไดไ้ม่ถือวา่เก่งจริง  
เก่งจริงตอ้งเอาชนะทุกขใ์หไ้ด ้ 
สุดยอดฝีมือตอ้งชนะทุกขทุ์กอยา่งได ้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา เครมองตรั์ฐฟลอริดา้  
ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วนัที# 22-26 กนัยายน 2557 

  

23 หมอเขียวไม่จ่ายยา แต่จ่ายปัญญา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 19 ตุลาคม 2556 

17,144 1,861 

24 กินใหน้อ้ย  
ทาํงานใหม้าก  
ชีวติจะผาสุก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

17,096 363 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

25 ภารกิจของเรา คือ ทาํความดี คบคนดี สร้างคนดี 
ได ้3 อยา่งนี,  เท่ากบัไดทุ้กอยา่งในมหาจกัรวาล 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ประชุมจิตอาสาภาคใต ้ณ จงัหวดัภูเก็ต 
วนัที# 11 กุมภาพนัธ์ 2558 

16,043 743 

26  จงทาํดีอยา่งผาสุกดว้ยความขดัแยง้ 
แต่อยา่ทะเลาะเบาะแวง้ดว้ยหลงดี 
จงมีความสุขจากการเหนื#อยเพราะทาํดี 
แต่อยา่มีความทุกขจ์ากการเหนื#อยเพราะทะเลาะกนั 
เพราะหลงสุขจึงหลงทุกข ์
จงโชคดีเพราะทาํดีโดยไม่หลง  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

15,332 662 

27 ตวัเราเองตอ้งมั#นคงในธรรมจริง ๆ  
เวลาเกิดเรื#องต่าง ๆ เนี#ย เราอยา่เอาสิ#งที#เห็นสังเคราะห์นะมนัจะผดิ
อตัตาที#มนัร้ายที#สุดในโลก ความยดึมั#นถือมั#น  
อตัตาที#เลวร้าย ยากที#สุดในโลก คือ  
การเอาเหตุผลเฉพาะที#ตาเห็นหรือไดย้นิ  
เฉพาะที#เห็นรูปนั#นแหละ มาวเิคราะห์สิ#งที#เห็น  
นี#คือสิ#งที#เลวร้ายที#สุดในโลก 
สิ#งที#เราเห็นนั,นมนัไม่ไดเ้กิดจากสิ#งที#มองเห็นอยา่งเดียว 
สิ#งที#ไดย้นิไดฟั้งนั,น เหตุการณ์ต่าง ๆ ที#มนัเกิดขึ,น 
มนัเกิดจากสิ#งที#เห็นและสิ#งที#ไม่เห็นสังเคราะห์กนั 
เคยไหม บางครั, งเราประมวลเหตุการณ์ เราเห็นเหตุการณ์อยา่งนี,   
เราคาดวา่มนัเป็นอยา่งนี,  ๆ หรือเราเก็บขอ้มูลต่าง ๆ  
เราคิดวา่เราทาํอนันั,นลงไป มนัจะไดดี้เท่า ๆ กบัที#เราหมาย  
บางทีมนัไดเ้กินหมาย มีไหม เกินคาดก็มี  

15,016 379 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

27 
(ต่อ)  

พลิคล๊อคเลยก็มีนั#นแหละ พลิคล๊อคเลยก็มี  
แสดงวา่สิ#งที#เราเห็นมนัถูกตอ้งตลอดกาลนานไหม ไม่ไดถู้กนะ 
ฟังดี ๆ  นะ มนัไม่ไดถู้กนะ มนัมีสิ#งที#มองไม่เห็นมาร่วมสังเคราะห์ดว้ย  
สิ#งที#มองไม่เห็นคืออะไร คือวบิากดีร้าย 
คือวบิากดีร้ายของแต่ละคนที#สัมพนัธ์กนั  
กบัเหตุการณ์นั,นที#เกี#ยวขอ้งกบัเหตุการณ์นั,นสังเคราะห์กนั  
เพราะฉะนั,นเหตุผลที#ถูกตอ้งที#สุดคือ  
สิ#งที#มองเห็นกบัสิ#งที#มองไม่เห็นสังเคราะห์กนั  
นี#คือเหตุผลที#ถูกตอ้งที#สุด 
ส่วนเหตุผลที#ผิด คือเหตุผลเฉพาะ เอาสิ#งที#เห็นมาคาํนวณ อนันี,ผิด  
เมื#อวบิากมนัมาถึง มนัเป็นอยา่งนี,   
มนัจะดลบนัดาลเขียนเรื#องเนียนที#สุดในโลก  
ถา้เราไม่ไดเ้อาสิ#งที#มองไม่เห็นมาคาํนวณดว้ย  
มนัจะพลาด มนัจะทะเลาะกนั  
รับรองเลยถูกด่ายบั 
ถา้เราไม่เอาเรื#องกรรมมาคาํนวณมาพิจารณา เราจะไม่เขา้ใจจริง ๆ  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ค่ายอเมริกา เครมองตรั์ฐฟลอริดา้ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
วนัที# 22-26 กนัยายน 2557 

  

28 ในโลกใบนี,จะซวยหน่อย ตรงที#วา่ 
คนที#จะมีตาํแหน่งหนา้ที#อะไรต่าง ๆ นา ๆ ตาํแหน่งที#สูง ที#โก ้ที#
อะไรมกัจะเป็นคนเก่ง มนัจะซวยตรงนี,  พอเป็นคนเก่ง ก็เลยหลงวา่
ตวัเองเก่ง ก็เลยนึกวา่ตวัเองรู้มากกวา่เพื#อน ก็เลยไม่ปรโตโฆสะ 
(ปรโตโฆสะ คือการไดฟั้งสัจจะมุมอื#นจากผูรู้้อื#น ๆ หรือจาก
บณัฑิตอื#น จะไม่ติดยดึแต่ภูมิรู้เดิม ๆ ของตน)  
เก่งแลว้ทาํไมแกปั้ญหาไม่ไดล่้ะ เก่งก็แกปั้ญหาใหม้นัไดสิ้ ถา้เก่ง
แลว้คุณแกปั้ญหานั,นได ้คุณไม่ตอ้งฟังใครหรอก 

14,976 416 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

28 
 (ต่อ)  

เพราะคุณแกปั้ญหาไดทุ้กปัญหาแลว้ คุณไม่ตอ้งฟังใคร ๆ หรอก
เพราะคุณแกปั้ญหาทุกปัญหาไดแ้ลว้นี# 
แต่จริง ๆ ก็ตอ้งฟังเลยวา่เขามีปัญหาอะไร จะไดช่้วยเขาแก ้ขนาด
คนเก่ง แกปั้ญหาทุกปัญหา ยงัตอ้งฟังเลย เพื#ออะไร เพื#อที#จะช่วย
คนอื#นได ้ใช่ไหม ? 
วา่เขามีปัญหาอะไร กล่าวไปไย 
ถา้เรายงัไม่สามารถแกปั้ญหาทุกปัญหาได ้
เราตอ้งฟัง ฟังใหม้าก 
ตราบใดที#เรายงัแกปั้ญหาไม่ได ้เราตอ้งฟัง 
ใชปั้ญญาพิจารณาใหแ้ยบคาย 
ฟังเพื#อเลือก ไม่ใช่ฟังเพื#อเอาทุกอนั 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 13-15 กุมภาพนัธ์ 2558 

  

29 มอบความรักที#แทจ้ริงให้แก่กนัและกนั  
ดว้ยการช่วยเหลือเกื,อกลูกนัและกนัดว้ยความจริงใจ คือ ใจที#
บริสุทธิo จากกิเลส 
 (บริสุทธิo จากความทุกข ์บริสุทธิo จากความเห็นแก่ตวั แต่เต็มไป
ดว้ยดีงามและความผาสุกที#แทจ้ริง)  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 
วนัที# 14 กุมภาพนัธ์ 2558 

14,528 326 

30 หลกัการทาํงานใหญ่ คือ 
1.เรื#องใหญ่เรื#องสาํคญัใหย้นืหยดั 
2.เรื#องเล็กใหย้ดืหยุน่ 
เวลาทาํงานใหญ่ให้แกลง้โง่บา้ง 
อยา่ฉลาดไปทุกเรื#อง 
ทาํเป็นฉลาดไปทุกเรื#องไม่ไดน้ะ 

14,368 471 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

30 
 (ต่อ)  

เรื#องใหญ่ ๆ ทาํงานใหญ่ตอ้งแกลง้โง่เป็น 
แกลง้โง่ไม่เป็นฉลาดไม่เป็น 
ถา้ฉลาดเป็นตอ้งแกลง้โง่เป็น ในบางประเด็น 
ที#มนัจะตอ้งแกลง้โง่ ก็ตอ้งแกลง้โง่  
ฉลาดทุกเรื#องมนัเสีย 
ถา้จะทาํงานใหญ่ ตอ้งแกลง้โง่เป็น 
แกลง้โง่แปลวา่อ่อนนอ้มถ่อมตน 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
พุทธสถานปฐมอโศก 
วนัที# 6 กุมภาพนัธ์ 2558 

  

31 จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ  
ไดรั้บการสร้างจิตวิญญาณ 
ใหเ้ป็นบุคคลที#มีหนา้ที#ฝึกฝนการพึ#งตน  
และช่วยคนใหพ้น้ทุกข ์ 
ทาํตวัอยา่งที#ตน ทาํความผาสุกที#ตน ช่วยคนที#ศรัทธา  
แพทยว์ถีิพุทธ เพื#อมวลมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 25 ตุลาคม 2556 
วารสารแพทยว์ถีิธรรมฉบบัที# 5 
จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม (ธรรมจาริก ครั, งที# 2)  

14,242 980 

32 ปัญญามนัมาดว้ยปัญหา  
ขอบคุณคนที#มาทาํไม่ดีกบัเรา ใหเ้ราไดห้ยดุสิ#งไม่ดี  
คนทาํบาปจะไม่ทุกขเ์ป็นไม่มี  
ไม่วนัใดก็วนัหนึ#ง เขาตอ้งไดรั้บทุกขอ์ยา่งแน่นอน  
วบิากบาปจะเขียนบทอยา่งที#เราคาดไม่ถึง  
จะเขา้มาโดยที#เราคาดไม่ถึง 

14,240 372 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

 ยงัมีสิ#งที#เหนือกวา่เหตุผลอยู ่คือ วบิากกรรม  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 

  

33 
   

ความสุขที#ซื,อไม่ได ้คือการแบ่งปันและเสียสละ  
คุณจะไม่มีความรู้สึกสุขแบบนี,ไดเ้ลย  
ถา้คุณไม่แบ่งปัน คือแมคุ้ณจะมีเงินเป็นลา้น ๆ  
แต่คุณก็จะไม่มีความสุข หรือไดค้วามรู้สึกวา่สุขที#สุดไดเ้ลย ถา้คุณ
ไม่แบ่งปัน “ตอ้งให ้จนไม่มีอะไรจะเอา” จึงจะเกิดสภาพ  
“ให ้จนไม่มีอะไรจะทุกข”์  
“ชีวติที#มั#นคง คือ ชีวติที#ให้และเสียสละอยา่งแทจ้ริง” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

14,008 398 

34 คนที#ไดด้ั#งใจตลอด คือคนที#ซวยที#สุดในโลก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สนามบินอินชอน ประเทศเกาหลี 
วนัที# 17 กนัยายน 2557 

13,240 308 

35 วธีิที#คดัคนไม่ดีออกดีที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดูดคนดีเขา้มาไดแ้รงที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดูดคนดีใหส้ามคัคีกนัได ้ 
ดูดคนดีเขา้มารวมกนัไดม้ากที#สุด คือ เพิ#มอธิศีล  
วธีิที#ดนัคนไม่จริงออกไปไดดี้ที#สุด คือ การเพิ#มอธิศีล  
และวธีิที#ช่วยคนขี, เกียจใหข้ยนั ช่วยคนที#ไม่เขา้ท่าใหเ้ขา้ท่า คือ 
การเพิ#มอธิศีล 
การเพิ#มอธิศีล คือคาํตอบทั,งหมด 
ทาํที#เราคือคาํตอบทั,งหมด  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 มุกดาหาร 
วนัที# 5 พฤศจิกายน 2557 

12,208 417 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

 
ลาํดับ 

คําคมเพชรจากใจเพชร จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

36 การโกหก ทาํใหมี้โรคมาก อายสุั,น  
บาปที#ไม่ไดด้ั#งใจหมาย จะทาํใหค้วามทุกขซ์อ้นทุกขไ์ปอีก 
คนโกหกไม่เจริญรุ่งเรือง  
คนโบราณ พดูวา่ “คนซื#อกินไม่หมด คนคดกินไม่นาน”  
การพดูจริง คือ การลดกาม ลดอตัตาไดจ้ริง  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 18 กรกรฏาคม 2557 

12,124 392 

37 ปีใหม่ไทยขอใหชี้วติไดชุ่้มเยน็ดว้ยความผาสุกแห่งธรรม 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 13 เมษายน 2558 

14,282 1,703 

38 คุกที#แทจ้ริง คือ กิเลส  
เป็นทุกขต์วัแทที้#คอยกกัขงั ความทุกข ์และความชั#วในใจคน  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 28 มีนาคม 2558 
เรือนจาํภูเก็ต 

11,620 1,307 

39 ไม่มีอะไรเสียหาย ถา้ใจไม่เสียหาย  
ใจที#เสียหาย คือความเสียหายที#แทจ้ริง 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 10 พฤศจิกายน 2557 

11,572 2,375 

40 อยา่ประมาทในชีวติ 
อยา่ปล่อยใหชี้วติสูญเปล่าไปวนั ๆ จงขวนขวายพากเพียรทาํความ
ดีดว้ยการพึ#งตนในสิ#งที#จาํเป็นต่อชีวติและเกื,อกลูทาํประโยชน์สุข
ต่อผูอื้#นใหม้ากที#สุดเท่าที#องคป์ระกอบเหตุปัจจยัจะทาํไดพ้ร้อมกบั
พากเพียรลา้งกิเลสความติดยดึในสิ#งต่าง ๆ อนัเป็นเหตุให้ชีวติเป็น
ทุกข ์เพราะวนัที#วบิากร้ายสร้างปัญหาใหชี้วิต ซึ# งทุกชีวติจะตอ้ง
เผชิญในแต่ละช่วงเวลาของชีวติอยา่งแน่นอนไม่ชา้ก็เร็ว เมื#อเผชิญ  

11,105 1,059 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

 
ลาํดับ 

คําคมเพชรจากใจเพชร จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

40 
(ต่อ)  

สถานการณ์ดงักล่าว จะไดไ้ม่ทุกขใ์จ (จากการฝึกลดละลา้งกิเลส
ความติดยดึไวแ้ลว้) และมีเหตุปัจจยัอนัเกิดจากพลงัความดีที#ไดท้าํ
มามาช่วยเพราะแมแ้ต่พระพุทธเจา้ผูมี้ความดีมหาศาลก็หนีไม่พน้ 
วบิากร้ายที#เคยพลาดทาํมาในปางที#ยงัไม่บาํเพญ็ธรรมมาเล่นงาน 
และท่านก็มีพลงัความดีพลงัลา้งกิเลสที#ไดบ้าํเพญ็ทั,งในปัจจุบนั
และอดีตมาช่วย แต่ผูที้#ประมาทไม่ขวนขวายไม่พากเพียรบาํเพญ็
ความดีไม่ลดละลา้งกิเลส ปล่อยชีวติใหเ้ปล่าดายไปวนั ๆ หรือ
พากเพียรทาํความชั#วดว้ยซํ, า วนัที#วบิากร้ายสร้างปัญหาให้กบัชีวติ 
ก็จะเป็นทุกขแ์ละไม่มีองคป์ระกอบเหตุปัจจยัมาช่วย หรือ
องคป์ระกอบเหตุปัจจยัที#มาช่วยจะลดนอ้ยลงไปเรื#อย ๆ และหมด
ไปในที#สุด ชีวติก็จะจมอยูใ่นความทุกขท์รมานอยา่งรุนแรงและ
ยาวนาน 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “วนัคืนล่วงไป ๆ บดันี,ท่านทาํอะไรอยู ่จงยงั
ประโยชน์ตน (การลดละลา้งกิเลส) และประโยชน์ท่าน  
(การช่วยเหลือผูอื้#น) ใหถึ้งพร้อมดว้ยความไม่ประมาทเถิด” ดงันั,น 
จึงไม่ควรประมาทในชีวติ จงทาํทุกเสี, ยววนิาทีใหเ้ป็นเสี, ยววนิาที
แห่งความดีแห่งบุญกุศลอยา่งรู้เพียรรู้พกั 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 3 กุมภาพนัธ์ 2557 

  

41 กิเลสกินพลงัชีวติคนเป็นอาหาร ธรรมะเติมพลงัชีวติใหค้น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราคม 2558 

10,854 480 

42 ทาํเรื#องขา้วกา้วไปสู่การกอบบา้นกูเ้มืองและมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 2 ธนัวาคม 2558 

10,072 296 

43 ทาํดีเตม็ที#ทุกวนัก็ลงตวัทุกวนั 
ความลงตวัอยูที่#ทาํดีเตม็ที#  

9,812 241 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

 
ลาํดับ 

คําคมเพชรจากใจเพชร จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

43 
(ต่อ) 

ความไม่ลงตวัอยูที่#ทาํดีไม่เต็มที#  
ความลงตวัหรือไม่ ไม่ไดอ้ยูที่#ทาํดีเรื#องนั,น ๆ เสร็จหรือไม่เสร็จ  
มีคนช่วยหรือไม่มีคนช่วย แต่อยูที่#ทาํเตม็ที#หรือไม่  
ทาํเตม็ที#แลว้ลงตวัแลว้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
สวนป่านาบุญ 1 
วนัที# 1 ธนัวาคม 2557 

  

44 เราเขา้ใจคนอื#นเพื#อลา้งทุกขเ์รา  
เราเองก็พากเพียรแกไ้ขเท่าที#จะทาํได ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 27 ธนัวาคม 2557 

9,592 312 

45 การแพทยว์ถีิพุทธ เกิดจากแก่นแทอ้นัลึกซึ, ง 
ที#พระพุทธเจา้ตรัสรู้ที#ยงัไม่เคยมีในระบบสุขภาพเดิม  
วงการสุขภาพส่วนใหญ่จึงปรับตวัไม่ทนั  
ผูมี้ปัญญาแห่งธรรมจะเขา้ใจไดต้ามเหตุปัจจยัอนัควรตามลาํดบั  
ทุกชีวติจะเขา้ใจแพทยว์ถีิธรรมอยา่งแน่นอนเมื#อเหตุปัจจยัอนัควร 
ไม่เร็วก็ชา้ ไม่ชาตินี,ก็ชาติหนา้ หรือชาติอื#น ๆ สืบไปครับ 
ในแต่ละชาติเราช่วยผูมี้ดวงตาเห็นธรรมอยา่งสุดฝีมือสุดหวัใจ
เท่าที#จะทาํไดค้รับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 20 ธนัวาคม 2557 

9,360 327 

46 การตั,งจิต ตอ้งตั,งเป้าหมาย แต่ไปยดึไม่ได ้
วางทาํวาง 
วางใหไ้ดก่้อนวา่โลกนี,ไม่มีอะไรจะตอ้งเอา ชีวิตนี,ไม่มีอะไรเป็น
ของใคร มีแต่กรรมและผลของกรรมเท่านั,นที#เกิดดบัตลอดเวลา 
วางที#จะไม่ทุกข ์
ตั,ง ตั,งเป้าหมาย ดว้ยฉนัทะมีคุณค่ามีประโยชน์ให้โลกไดอ้าศยั 

8,860 291 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

46 
(ต่อ) 

ทาํ ทาํเตม็ที#สู้กบัความลาํบากยิ#ง 
ลาํบากยิ#งแขง็แรงไดท้ั,งกุศลและสิ#งดีงาม แลว้ก็วางไม่ตอ้งทุกขอ์ะไร 
วางทาํวาง 
ตั,งตนอยูบ่นความลาํบากอยา่งสุขใจสบายใจใหไ้ด ้
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 18 มกราคม 2558 

  

47 พอ่ (พอ่ครู) มี 2 วชิาใหลู้ก คือ ทาํความดีและลดกิเลส 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
ประชุมจิตอาสาหลงัจบค่ายเรือนจาํภูเก็ต 
วนัที# 11 มีนาคม 2558 

8,716 727 

48 การเห็นขอ้บกพร่องคนอื#นเป็นประโยชน์ แต่จะไม่เป็นประโยชน์
ถา้ 
1) ไม่มีศิลปะ 
2) วางใจไม่ได ้
อตัตาทาํให้ 
1) ทาํใหป้ระสิทธิภาพทาํงานลดลง 
2) ทาํใหค้วามผาสุกลดลง 
3) ทาํใหค้วามผาสุกของหมู่กลุ่มลดลง 
จงทุ่มโถมในการทาํดีแต่อยา่ทุกขเ์พราะการทาํดี 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 27 ธนัวาคม 2557 

8,448 288 

49 
 

 

ปัญหาไม่เคยหมดไปจากชีวติของเรา  
มีแต่ทุกขเ์ท่านั,นที#หมดไปจากใจของเรา 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 10 มกราคม 2558 

7,452 
 
 
 

287 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

50 ของดีราคาถูก คือ ชนะ คือ อยูร่อด 
ของดีหรือไม่ดีก็ตามแต่ราคาแพง คือ แพ ้คือ พินาศ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 15 มกราคม 2558 

7,216 277 

51 ทุกกิจกรรม ทุกสถานการณ์ กาํไร คือเราลดกิเลสได ้ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 7 ธนัวาคม 2557 

6,888 195 

52 สุขที#เราไดท้าํงานเตม็ที#แมค้นอื#นจะไม่เห็น เราไม่ไดรั้บคาํชม คือ 
“บุญ” ส่วนสุขที#งานสาํเร็จ ไดรั้บคาํชมแลว้เราสุขใจ อวดดี เบ่ง 
นั#นคือ “บาป” 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 1 มกราคม 2558 

6,644 215 

53 เจริญธรรมสาํนึกดีปีใหม่ครับ ขอใหทุ้กท่านประสบความสาํเร็จใน
การดาํรงชีวิตที#พอเพียง ร่างกายที#แข็งแรง จิตใจที#ดีงาม จิตใจ
ที#เป็นสุขกนัทุกท่านครับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 1 มกราคม 2558 

6,146 541 

54 ขอแสดงความยนิดีกบัพี#นอ้งเราที#ไดส้อบจบครับ ขอใหก้าํลงัใจกบัพี#
นอ้งเราที#กาํลงัพากเพยีร จงทาํอยา่งรู้เพียรรู้พกั และติดต่อกบัอาจารย์
ที#ปรึกษาเป็นคราว ๆ  ในจงัหวะเวลาที#เหมาะสมอยา่งต่อเนื#อง พร้อม
ปรับเปลี#ยนตามคาํแนะนาํของอาจารยที์#ปรึกษา อาจตอ้งปรับกลบัไป
กลบัมาจนเราหมดอตัตาเรื#องนั,น ๆ ไดด้ว้ยใจที#เป็นสุขอยา่งรู้เท่าทนั
กิเลส นี, คือ การปฏิบติัธรรมกบัผสัสะการศึกษาปริญญาโท เอกครับ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 4 ธนัวาคม 2557 

6,106 450 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

55 ปัญหาคือเครื#องมือฝึกใจที#ดีที#สุดในโลก  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) 
วนัที# 10 มกราคม 2558 

6,064 613 

56 ผเีสื,อแห่งธรรมจงขยบัปีกแห่งความดี ส่งสัญญาณเพื#อตามหาพี#
นอ้งเรามาสานพลงัร่วมขยบัปีกแห่งความดี เพื#อความผาสุกของเรา
และมวลมนุษยชาติ 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 19 ธนัวาคม 2558 

5,736 547 

57 อยา่แปลกใจ.. เมื#อเจอคนวนีแตก 
โดยปกติคนเรามีมารยาทสังคม ก็ตอ้งคุม 
แต่พอโดนกระทุง้กิเลสเขา้ไป ก็วนีแตก 
อยา่ไปผดิหวงักบัเพื#อน 
ที#บางทีกายวาจาใจดี.. แลว้มีเหตุการณ์ ก็วีนแตก 
ใหเ้ราประมาณ 
ถา้เราเห็นอาการ หรือเขม็กระดิก ใหรี้บถอย 
ใหเ้ราแววไว (อาจารยห์มอย ํ,า)  
ต่อใหป้ะทะไปแรง.. ก็จะมีวิบากที#แรงกวา่นั,น 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
วนัที# 23 มกราคม 2558 

5,502 145 

58 ผูบ้รรลุธรรม คือ  
ผูที้#มีความสุขในการพากเพียรลดละกิเลส (ฉนัทะในมรรค)  
และมีความสุขที#ลดละกิเลสได ้(ฉนัทะในผล)  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว )  
 วนัที# 4 สิงหาคม 2557 

5,316 474 

59 เกิดเป็นคน ตอ้งฝึกยิ,มรับสิ#งดีสิ#งร้ายใหไ้ด ้ดว้ยใจที#เป็นสุข  
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  

5,234 576 
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ตารางที# 40 (ต่อ)  

ลาํดับ 
คําคมเพชรจากใจเพชร 

จํานวนคน
เข้าถึง 

ถูกใจ 

60 
 

“อบายมุขเป็นสิ#งที#เลวร้ายรุนแรงที#สุดในชีวิตมนุษย ์การเอาชนะ
อบายมุขได ้เป็นพื,นฐานของความผาสุกแห่งชีวติ 
การที#คนจะลดละเลิกอบายมุขได ้ 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ 
ตอ้งไดพ้บผูที้#มีสัจจะ คือผูที้#ปฏิบติัได ้จึงจะไดฟั้งสัจจะนั,น  
แลว้พากเพียรปฏิบติัจนพน้ทุกขต์าม การศึกษาที#ถูกตอ้งที#จะพา
มนุษยมี์ความผาสุกนั,น ตอ้งสามารถพาผูเ้รียนลดละเลิกอบายมุขได ้
ถา้การศึกษาเพียงแค่สอนให้คนเป็นคนเก่งโดยไม่มีความดี 
การศึกษานั,นจะเป็นเครื#องมือใหค้นมีศกัยภาพในการทาํใหต้นเอง
และผูอื้#นใหไ้ดรั้บความเดือดร้อนทุกขท์รมานและฉิบหายเท่านั,น 
ขอขอบพระคุณครูดีไม่มีอบายมุขทุกท่าน ที#ใหโ้อกาสกระผม
ไดม้าผสานพลงัแห่งความดีครับ” 
และกล่าวในการเสวนา “เป็นครูดว้ยหวัใจ” ใจความวา่ 
“ดว้ยหวัใจที#อยากให้ตนเอง 
และมวลมนุษยชาติมีความผาสุกที#แทจ้ริง  
ดว้ยสิ#งที#ประหยดัเรียบง่ายที#สุดแต่มีคุณค่าสูงสุด" 
ใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว)  
กล่าวในงานรับมอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ครูดีไม่มีอบายมุขของ
แผน่ดิน ดา้นสาธารณสุข ที#คุรุสภา 
วนัที# 12 มกราคม 2558 

4,672 497 

 
สรุป 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธหรือผูที้#สนใจ ที#ไดพ้ยายามทาํความเขา้ใจความหมายเนื,อหาสาระ
ใน “บททบทวนธรรม” หรือ “คาํคม”หรือ “สาํนวน” หรือ “คาํสอน” ตามแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ  
ซึ# งผูว้ิจยัไดป้รับภาษาจากพระไตรปิฎกมาเป็นภาษาของผูว้ิจยั โดยใช้สภาวะธรรมจากการปฏิบติั
ธรรมตามที#พระพุทธเจา้ตรัส เป็น “คาํคมเพชรจากใจเพชร” เมื#อพิจารณาทบทวนซํ, า ๆ จากคาํเดิม ๆ 
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ทบทวนทุก ๆ วนั แลว้จะพบกบัปาฎิหาริย ์คือ ผูท้บทวนธรรมตามแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ จะมี
ปัญญามากขึ,นทุกวนั ๆ มากขึ,นกวา่ภาษาที#ระบุไว ้จะมีญาณปัญญามากขึ,น โดยเฉพาะอยา่งยิ#งในวนัใด
ที#ผูใ้ดทุกข ์ดว้ยอะไรก็แลว้แต่ ธรรมะนี, คือปัญญาดบัทุกข์ นี, คือคาถาดบัทุกข์ วนัใดที#ทุกข ์การได้
ทบทวนธรรมตามแนวทางแพทยว์ ิถ ีพ ุทธ พยายามทําความเข้าใจความหมายที# ถูกต้องใน  
“บททบทวนธรรม” หรือ “คาํคม”หรือ “สํานวน” หรือ “คาํสอน” ตาม “คาํคมเพชรจากใจเพชร” นี,   
ให้เข้าไปถึงจิต ทบทวนหัวข้อแล้ว พยายามทําความเข้าใจว่าหมายถึงอะไร มีเนื, อหาอย่างไร  
การทบทวนทั3งหมดนี3ซํ3า ๆ จะสามารถทาํลายกเิลสความติดยึดที�เป็นเหตุแห่งทุกข์ได้ นี#คือ ปัญญาที#ใช้
ในการพฒันาจิตวญิญาณของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื#อมวลมนุษยชาติ  
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บทที� 9 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

 

โลกจะมีสันติสุขอยูไ่ดด้ว้ยความเสียสละ ในโลกถา้มีคนเสียสละมีนํ�าใจเอื อเฟื� อเกื�อกูลกนั
มากเท่าไหร่ ความอยูเ่ยน็เป็นสุขก็จะมีต่อมวลมนุษยชาติมากเท่านั�น ๆ ดงัที  พระพุทธเจา้ตรัสความสําคญั
ของการแบ่งปันเอื�อเฟื� อเกื�อกลูกนัวา่ “ที พึ งของสัตวท์ั�งปวงยิ งไปกวา่ทานไม่มี” (ขุ.ชา.28/1,073) ทานคือ
การใหห้รือการแบ่งปันนั�น มีหลากหลายลกัษณะ เช่น ใหว้ตัถุขา้วของ ให้แรงกาย ให้แรงใจ ให้แรง
ปัญญา เป็นตน้  

การใหห้รือการแบ่งปันนั�น นอกจากจะทาํให้ผูรั้บไดรั้บความผาสุกแลว้ ยงัมีผลยอ้นกลบั
มาทาํให้ผูใ้ห้หรือผูแ้บ่งปันนั�นไดรั้บความผาสุกดว้ย ดงัใน “มนาปทายีสูตร” พระผูมี้พระภาคได้
ตรัสกะอุคคเทพบุตร ดว้ยพระคาถาความวา่ ผูใ้ห้ของที พอใจยอ่มไดข้องที พอใจ ผูใ้ห้ของที เลิศยอ่มได้
ของที เลิศ ผูใ้หข้องที ดียอ่มไดข้องที ดีและผูใ้หข้องที ประเสริฐยอ่มเขา้ถึงสถานที ประเสริฐ นรชนใด
ให้ของที เลิศให้ของที ดีและให้ของที ประเสริฐ นรชนนั�นจะบงัเกิด ณ ที ใด ๆ ยอ่มมีอายุยืนมียศดงันี� ฯ 
(องฺ.ปFฺจก. 22/44)  

จิตอาสา คือผูที้ เห็นคุณค่าของการใหห้รือการแบ่งปันสิ งที มีคุณค่าประโยชน์ และพยายาม
ฝึกฝนตนใหเ้ป็นผูใ้หห้รือผูแ้บ่งปันสิ งที มีคุณค่าประโยชน์ให้กบัมวลมนุษยชาติ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ  
จิตอาสาจึงเป็นบุคคลสาํคญัที สุดในการนาํสันติภาพหรือความอยูเ่ยน็เป็นสุขมาสู่มวลมนุษยชาติ ซึ งสุดยอด
แห่งตน้แบบของจิตอาสาที มีคุณค่าประเสริฐที สุดในโลก คือพระพุทธเจา้ พระองคเ์ป็นบุคคลที สามารถ
ทาํคุณสมบติัแห่งความผาสุกที แทจ้ริงในตนได ้ดาํรงชีวติดว้ยการบริโภคอุปโภคของกินของใช้เพื อ
ดาํรงชีพส่วนตวันอ้ยที สุดเท่าที จะไม่ทรมานตนเอง แต่พากเพียรอุตสาหะทาํประโยชน์สุขให้กบั
มวลมนุษยชาติและสัตวโ์ลกทั�งปวงให้มากที สุด เท่าที พระองค์จะพึงทาํได้ เสียสละทุกสิ งทุกอยา่ง
ใหก้บัมวลมนุษยชาติและสัตวโ์ลกทั�งปวง ดว้ยความเต็มใจสุขใจและบริสุทธิJ ใจ จากความโลภโกรธหลง
หรือความเห็นแก่ตวัทั�งปวง เป็นผูที้ คน้พบองคค์วามรู้หรือกระบวนการสร้างจิตอาสาแนวพุทธ อยา่ง
ไม่มีใครเทียมเท่า สัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสใน  ที.สี.9/235 “... ดูกรพราหมณ์ พระตถาคตเสด็จ
อุบติัในโลกนี� เป็นพระอรหนัตต์รัสรู้เองโดยชอบ ถึงพร้อมดว้ยวิชชาและจรณะเสด็จไปดีแลว้ ทรงรู้แจง้
โลกเป็นสารถีฝึกบุรุษที ควรฝึก ไม่มีผูอื้ นยิ งกว่าเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษยท์ั�งหลาย เป็นผู ้
เบิกบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกพระธรรม พระตถาคตพระองคน์ั�นทรงทาํโลกนี�พร้อมทั�ง เทวโลก มารโลก 
พรหมโลก ให้แจง้ชดัดว้ยพระปัญญาอนัยิ งของพระองคเ์อง แล้วทรงสอนหมู่สัตวพ์ร้อมทั�งสมณ
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พราหมณ์เทวดาและมนุษยใ์ห้รู้ตาม ทรงแสดงธรรมงามในเบื�องตน้งามในท่ามกลางงามในที สุด 
ทรงประกาศพรหมจรรย ์พร้อมทั�งอรรถพร้อมทั�งพยญัชนะ บริสุทธิJ บริบูรณ์สิ�นเชิง ...” สอดคลอ้ง
กบัเนื�อหาใน ขุ.วิ. 26/385 เถรคาถาวีสตินิบาต 1. อธิมุตตเถรคาถา คาถาสุภาษิตของพระอธิมุตตเถระ 
“พระอธิมุตตเถระถูกพวกโจรจบัไว ้มิไดมี้ความกลวัหวาดเสียว มีหนา้ผ่องใสเมื อหวัหน้าโจรเห็น
ดงันั�น เกิดความอศัจรรยใ์จจึงไดก้ล่าวคาถาสรรเสริญ 2. คาถาวา่ เมื อก่อนเราจะฆ่าสัตวเ์หล่าใดเพื อ
บูชายญัหรือเพื อทรัพย ์ ความกลวัก็ยอ่มเกิดแก่สัตวเ์หล่านั�นทั�งสิ�น สัตวเ์หล่านั�นยอ่มพากนัหวาดหวั น
และบ่นเพอ้ แต่ความกลวัมิไดมี้แก่ท่านเลย สีหน้าของท่านผ่องใสยิ งนกั เมื อภยัใหญ่เห็นปานนี�
ปรากฏ แลว้เหตุไรท่านจึงไม่ครํ าครวญเล่า พระเถระเมื อจะแสดงธรรม โดยมุ่งการตอบคาํถามของ
นายโจรนั�น จึงไดก้ล่าวคาถาเหล่านี�ความวา่ ดูกรนายโจรทุกขท์างใจยอ่มไม่มีแก่ผูไ้ม่ห่วงใยในชีวิต 
ความกลวัทั�งปวงอนัเราผูสิ้�นสังโยชน์ล่วงพน้ไดแ้ลว้ เมื อตณัหาเครื องนาํไปสู่ภพสิ�นไปแลว้ ความกลวัตาย
ในปัจจุบนั มิไดมี้ดว้ยประการใดประการหนึ งเลย ดุจบุรุษไม่กลวัความหนกั เพราะวางภาระแลว้ฉะนั�น 
พรหมจรรยเ์ราประพฤติดีแล้ว แมม้รรคเราก็อบรมดีแล้ว เราไม่มีความกลวัตายเหมือนบุคคล 
ไม่กลวัโรค เพราะโรคสิ�นไปแล้วฉะนั�น พรหมจรรยเ์ราประพฤติดีแลว้ แมม้รรคเราก็อบรมดีแลว้ 
ภพทั�งหลายอนัไม่น่ายนิดีเราไดเ้ห็นแลว้ เหมือนบุคคลดื มยาพิษแลว้คายทิ�งฉะนั�น บุคคลผูถึ้งฝั งแห่งภพ
ไม่มีความถือมั นเสร็จกิจแลว้ หมดอาสวะ ยอ่มยินดีต่อความสิ�นอายุ เหมือนบุคคลพน้แล้วจากการ 
ถูกประหารฉะนั�น บุคคลผูบ้รรลุธรรมอนัสูงสุดแล้ว ไม่มีความตอ้งการอะไรในโลกทั�งหมด 
ยอ่มไม่เศร้าโศกในเวลาตาย ดุจบุคคลออกจากเรือนที ถูกไฟไหมฉ้ะนั�น สิ งใดสิ งหนึ งซึ งมีอยูใ่นโลกนี�
ก็ดี ภพที สัตวย์อ่มไดใ้นโลกนี�ก็ดี พระพุทธเจา้แสวงหาคุณอนัใหญ่ยิ งไดต้รัสไวว้า่สิ งทั�งหมดนี� ไม่เป็นอิสระ 
ผูใ้ดรู้แจง้ธรรมขอ้นั�น เหมือนดงัที พระพุทธเจา้ทรงแสดงไว ้ ผูน้ั�นยอ่มไม่ยึดถือภพอะไร ดงับุคคลผู ้
ไม่จบักอ้นเหล็กแดงอนัร้อนโชนฉะนั�น เราไม่มีความคิดว่า ได้เป็นมาแล้วจกัเป็นต่อไป จะไม่เป็น 
หรือสังขารจกัฉิบหายไป จะครํ าครวญไปทาํไมในเพราะสังขารนั�นเล่า ดูกรนายโจร ความกลวัยอ่ม
ไม่มีแก่ผูพ้ิจารณาเห็นตามความเป็นจริง ซึ งความเกิดขึ�นแห่งธรรมอนับริสุทธิJ  และความสืบต่อแห่ง
สังขารอนับริสุทธิJ เมื อใด บุคคลพิจารณาเห็นโลกเสมอดว้ยหญา้และไมด้ว้ยปัญญา เมื อนั�น บุคคลนั�น
ยอ่มไม่ยดึถือวา่เป็นของเรา ยอ่มไม่เศร้าโศกวา่ของเรา ไม่มีเรากลดักลุม้ดว้ยสรีระ ไม่ตอ้งการดว้ยภพ 
ร่างกายนี� จกัแตกไปและจกัไม่มีร่างกายอื น ถา้ท่านทั�งหลายปรารถนาจะทาํกิจใดดว้ยร่างกายของเรา 
ก็จงทาํกิจนั�นเถิด ความขดัเคืองและความรักใคร่ในสรีระนั�น จกัไม่มีแก่เรา เพราะเหตุที ท่านทั�งหลาย
ทาํกิจตามปรารถนาดว้ยร่างกายของเรานั�น โจรทั�งหลายไดฟั้งคาํของท่านอนัอศัจรรยอ์นัทาํให้ขนลุก
ชูชนัดงันั�นแลว้ จึงพากนัวางศาตราวธุแลว้กล่าวดงันี�วา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ ความไม่เศร้าโศกที ท่านไดนี้�
เพราะท่านไดท้าํกรรมอะไรไว ้หรือใครเป็นอาจารยข์องท่านหรือ เพราะอาศยัคาํสั งสอนของใคร ? 
พระเถระได้ฟังดงันั�นแล้ว จึงได้กล่าวตอบว่า พระศาสดาผูเ้ป็นสัพพญัFู รู้เห็นธรรมทั�งปวง  



641 
 

ชนะหมู่มาร มีพระกรุณาใหญ่ ผูรั้กษาพยาบาลชาวโลกทั�งปวงเป็นอาจารยข์องเรา ธรรมเครื อง
ให้ถึงความสิ�นอาสวะอนัยอดเยี ยมนี�  พระองค์ทรงแสดงไวแ้ลว้ ความไม่เศร้าโศกเราไดเ้พราะอาศยั
คาํสั งสอนของพระองค์ พวกโจรฟังถ้อยคาํอนัเป็นสุภาษิตของพระเถระผูเ้ป็นฤาษี แลว้พากนัวาง
ศาตราและอาวธุ บางพวกก็งดเวน้จากโจรกรรม บางพวกก็ขอบรรพชา โจรเหล่านั�นครั� นไดบ้รรพชา
ในศาสนาของพระสุคตแลว้ ไดเ้จริญโพชฌงคแ์ละพลธรรม เป็นบณัฑิตมีจิตเฟื องฟูเบิกบาน มีอินทรีย์
อนัอบรมดีแลว้ ไดบ้รรลุสันตบท คือนิพพานอนัหาปัจจยัปรุงแต่งมิได.้” 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เป็นผูที้ อาสาช่วยเหลือเกื�อกูลมนุษยชาติให้มีสุขภาวะที ดี โดย
ไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ซึ งกระทาํไปพร้อม ๆ กบัการเรียนรู้ฝึกฝนตนให้มีสภาพแห่งความเป็น
พุทธะตามลาํดบั โดยใช้กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ ซึ งผูว้ิจยั
จะได้นาํเสนอรายละเอียดดงัต่อไปนี�  
 

การปฏบัิติสู่ความเป็นพทุธะต้องเรียนรู้ฝึกฝนจากผู้รู้แท้ 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสขอ้ปฏิบติัและสภาพแห่งความเป็นพุทธะ คือ ผูรู้้ ผูตื้ น ผูเ้บิกบาน  

ด้วยธรรม ใน ที.ปา.11/146 ว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน 
กาํเนิดก่อน เป็นผูเ้ขา้หาสมณะหรือพราหมณ์แลว้ซักถามว่า ขา้แต่ท่านผูเ้จริญ กรรมส่วนกุศลเป็น
อยา่งไร กรรมส่วนอกุศลเป็นอย่างไร กรรมส่วนที มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนที ไม่มีโทษเป็นอย่างไร 
กรรมที ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรมที ไม่ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยูพ่ึงเป็นไปเพื อ
ไม่เป็นประโยชน์ เพื อทุกข์ตลอดกาลนาน อนึ ง กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่ พึงเป็นไปเพื อเป็นประโยชน์ 
เพื อสุขตลอดกาลนาน ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์ เบื�องหน้าแต่ตาย เพราะกายแตก 
เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํ สั งสม พอกพูน ไพบูลย ์ฯลฯ ครั� นจุติจากสวรรค์นั�นแลว้มาสู่ความเป็น
อยา่งนี�ยอ่มไดเ้ฉพาะซึ งมหาปุริสลกัษณะนี� คือ มีพระฉวสุีขมุละเอียดเพราะพระฉวีสุขุมและละเอียด
ธุลีละอองมิติดพระกายได ้พระมหาบุรุษสมบูรณ์ดว้ยลกัษณะนั�น ถา้อยูค่รองเรือนจะไดเ้ป็นพระเจา้
จกัรพรรดิ ฯลฯ เมื อเป็นพระราชาจะไดอ้ะไร เมื อเป็นพระราชาจะไดรั้บผลขอ้นี� คือ มีปัญญามาก 
ไม่มีบรรดากามโภคี ชนผูใ้ดผูห้นึ ง มีปัญญาเสมอหรือมีปัญญาประเสริฐกวา่พระองค ์ ถา้พระมหา
บุรุษนั�น ออกจากเรือนผนวชเป็นบรรพชิต จะไดเ้ป็นพระอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ มีหลงัคาคือกิเลส 
อนัเปิดแลว้ในโลก เมื อเป็นพระพุทธเจา้จะไดอ้ะไร เมื อเป็นพระพุทธเจา้จะไดรั้บผลขอ้นี�  คือ มีพระ
ปรีชามาก มีพระปรีชากวา้งขวาง มีพระปรีชาร่าเริง มีพระปรีชาว่องไว มีพระปรีชาเฉียบแหลม  
มีพระปรีชาทาํลายกิเลส ไม่มีบรรดาสรรพสัตวผ์ูใ้ดผูห้นึ งมีปัญญาเสมอ หรือมีปัญญาประเสริฐกวา่
พระองค ์...” 
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จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้นั�น พระองคไ์ดป้ฏิบติับาํเพญ็อยา่งต่อเนื องหลายชาติ จนถึงชาติ
ที เป็นพระพุทธเจา้ จึงมีสภาพแห่งพุทธะมากที สุดในโลก อยา่งไม่มีใครเทียมเท่า สําหรับบุคคลใด 
ก็ตามที บาํเพญ็อยา่งถูกตรง ตามที พระพุทธเจา้ตรัสนั�น ก็จะสะสมความเป็นพุทธะมากขึ�นเป็นลาํดบั 
คือ มีความสามารถมากขึ�น มีความสามารถที มีความกวา้งขวางหลากหลายมากขึ�น มีความสามารถ
ในการสร้างความร่าเริงเบิกบานมากขึ�น มีความสามารถที วอ่งไวมากขึ�น ในหลากหลายมิติ รวมทั�ง
การรับรู้ผลดีในการทาํสิ งที ดี และผลเสียในการทาํสิ งที ไม่ดี มีความสามารถที เฉียบแหลมมากขึ�น 
มีความสามารถในการทาํลายทุกขไ์ดม้ากขึ�น และมีปัญญามากขึ�น ซึ งพระพุทธเจา้ตรัสวา่ จะตอ้งเรียนรู้
และปฏิบติัตามสมณะหรือพราหมณ์ไดบ้อกกล่าวเอาไว ้ 

ซึ งสมณะหรือพราหมณ์นั�นหมายถึง พระพุทธเจา้หรือผูรู้้วิธีในการดบัทุกข ์และสามารถ
ปฏิบติัดบัทุกข์ไดจ้ริง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสในขุ.ขุ.25/29 ว่า “... บุคคลไม่ชื อว่าเป็นสมณะเพราะ
ศีรษะโลน้ บุคคลผูไ้ม่มีวตัรพดูเหลาะแหละมากดว้ยความอิจฉาและความโลภจกัเป็นสมณะอยา่งไรได ้
ส่วนผูใ้ดสงบบาป (กิเลสเหตุแห่งทุกข)์ นอ้ยใหญ่ไดโ้ดยประการทั�งปวงผูน้ั�นเรากล่าววา่เป็นสมณะ
เพราะสงบบาปไดแ้ลว้ บุคคลไม่ชื อวา่เป็นภิกษุดว้ยเหตุเพียงที ขอคนอื น บุคคลสมาทานธรรมอนัเป็นพิษ 
ไม่ชื อวา่เป็นภิกษุดว้ยเหตุนั�น ผูใ้ดในโลกนี�ลอยบุญและบาปแลว้ (ผูส้ามารถทาํลายบาปคือกิเลสเหตุ
แห่งทุกขใ์นตนจนหมดเกลี�ยงแลว้ โดยใชบุ้ญ คือธรรมะที ใชท้าํลายกิเลส เมื อทาํลายกิเลสไดแ้ลว้ 
จึงไม่ตอ้งใชบุ้ญทาํลายบาปอีกต่อไป จึงเป็นผูล้อยบุญและบาปแลว้ ชีวติที เหลือของท่านจึงไม่ทาํบาป 
(กิเลส) ทั�งปวง แต่ทาํกุศล (ความดีงามช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้ น และทาํให้คนในโลกไดป้ระโยชน์) 
ให้ถึงพร้อม ซึ งสั งสมเป็นวิบากดีให้ท่านไดอ้าศยัตราบปรินิพพาน จิตใจท่านจึงบริสุทธิJ ผ่องใส) ประพฤติ
พรหมจรรยรู้์ธรรมทั�งปวงแลว้ เที ยวไปในโลกผูน้ั�นแล เราเรียกวา่เป็นภิกษุ บุคคลไม่ชื อวา่เป็นมุนี
เพราะความนิ ง บุคคลผูห้ลงลืม ไม่รู้แจง้ ไม่ชื อวา่เป็นมุนี ส่วนผูใ้ดเป็นบณัฑิตถือธรรมอนัประเสริฐ 
เป็นดุจบุคคลประคองตราชั ง เวน้บาปทั�งหลาย ผูน้ั�นชื อวา่เป็นมุนี เพราะเหตุนั�นผูน้ั�นชื อวา่มุนี ผูใ้ด
รู้จกัโลกทั�งสอง (โลกโลกียะและโลกโลกุตตระ) ผูน้ั�นเราเรียกวา่เป็นมุนีเพราะเหตุนั�น บุคคลไม่ชื อ
วา่เป็นอริยะเพราะเหตุที เบียดเบียนสัตวท์ั�งปวง บุคคลที เราเรียกวา่เป็นอริยะ เพราะไม่เบียดเบียนสัตว์
ทั�งปวง ...” 

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ผูท้าํบาป ยอ่มเศร้าโศกในโลกนี�  ละไปแลว้ก็เศร้าโศก ชื อวา่เศร้าโศกใน
โลกทั�งสอง เขาเห็นกรรมอนัเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน” (ขุ.ธ.25/11), “ความสั งสมบาป 
นาํทุกขม์าให”้ (ข.ุธ.25/19) และ “การไม่ทาํบาป นาํสุขมาให”้ (ข.ุธ.25/25)  

ดงันั�น สมณะหรือพราหมณ์จึงหมายถึงผูที้ รู้วิธีดบับาป คือ อุปกิเลส 16 ซึ งเป็นเหตุแห่ง
ทุกข์ อนัเป็นเครื องเศร้าหมองของจิต 16 ประการ ไดแ้ก่ อภิชฌาวิสมโลภะ (ละโมบไม่สมํ าเสมอ 
คือความเพ่งเล็ง) พยาบาท (ปองร้ายเขา) โกธะ (โกรธ) อุปนาหะ (ผกูโกรธไว)้ มกัขะ (ลบหลู่คุณท่าน) 
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ปลาสะ (ยกตนเทียบเท่า) อิสสา (ริษยา) มจัฉริยะ (ตระหนี ) มายา (มารยา) สาเฐยยะ (โออ้วด) 
ถมัภะ (หัวดื�อ) สารัมภะ (แข่งดี) มานะ (ถือตวั) อติมานะ (ดูหมิ นท่าน) มทะ (มวัเมา) ปมาทะ 
(เลินเล่อ) (ม.มู.12/93) และสามารถทาํลายบาป (กิเลส) เหตุแห่งความทุกข์ ความเดือดร้อน 
ความเศร้าหมองทั�งปวงในตนไดจ้ริง จึงจะสามารถบอกวิธีการดบัเหตุแห่งทุกข ์ซึ งจะทาํให้ทุกขด์บั
ไดจ้ริง ดงัที พระพุทธเจา้ยนืยนัวา่ การปฏิบติัสู่ความดบัทุกขที์ แทจ้ริงอยา่งย ั งยืนนั�น คาดคะเนดน้เดา
เอาไม่ได ้(อตกักาวจรา) (ที.สี.9/26) ตอ้งเรียนรู้จากผูที้ รู้จริงและปฏิบติัไดจ้ริงเท่านั�น จึงจะปฏิบติัได้
ถูกตอ้งจนพน้ทุกขไ์ดจ้ริง (องฺ.ทสก.24/61)  

 
พระพุทธเจ้าสมณโคดมได้ตรัสประเด็นสําคัญที�เกี�ยวข้องกบัสุขภาพ ดังต่อไปนี3  
ใน “อาพาธสูตร” พระพุทธเจา้ตรัสถึงการสร้างสุขภาพ ดว้ยสัญญา 10 ประการ ไดแ้ก่ 

อนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1 อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธ
สัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรตสัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1ฯ” (องฺ.เอกา
ทสก. 24/60)  

พระพุทธเจา้ตรัสขอ้ความสาํคญัที เกี ยวกบัสาเหตุของการมีโรคนอ้ยวา่ “เป็นผูมี้อาพาธนอ้ย 
มีทุกขน์อ้ย ประกอบดว้ยเตโชธาตุ (พลงัความร้อนในร่างกาย) อนัมีวิบาก (พลงัที สร้างผล) เสมอกนั
ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั เป็นอยา่งกลาง ๆ ควรแก่ความเพียรฯ” (ที.ปา.11/293)  

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

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

พระพุทธเจ้ายงัได้ตรัสถึง ปัจจ ัยซึ งเป็นตัวชี� วดัของการมีสุขภาพที ดี  5 ข ้อ ดังนี�  
1) ความเจบ็ป่วยนอ้ย 2) ความลาํบากกายนอ้ย 3) เบากาย 4) มีกาํลงั 5) เป็นอยูผ่าสุก (ม.มู.12/265)  

พระพุทธเจา้ไดต้รัสถึง การผิดศีลธรรมจะทาํให้เกิดทุกขภ์ยัต่าง ๆ รวมทั�งมีโรคมากและ
อายสุั�น การปฏิบติัศีลธรรมจะทาํให้เกิดความผาสุก แข็งแรงและอายุยืน ใน “จกักวตัติสูตร” (ที.ปา.
11/42-48)  

พระพุทธเจ้าได้ตรัสเ รื อง  สาเหตุของการมีอายุสั� น  อายุยืน โรคมาก โรคน้อย 
ในพระไตรปิฎก มชัฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ “จูฬกมัมวิภงัคสูตร” ว่า “... ผูม้กัทาํชีวิตสัตวใ์ห้
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ตกล่วง เป็นคนเหี� ยมโหด มีมือเปื� อนเลือดหมกมุ่นในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตวมี์
ชีวิต ... จะเป็นคนมีอายุสั�น ... ส่วนผูล้ะปาณาติบาตแลว้ เป็นผูเ้วน้ขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา 
วางศาตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือวิธีที เบียดเบียน) ได ้มีความละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์
ดว้ยความเกื�อกูลในสรรพสัตวแ์ละภูตอยู ่... จะเป็นคนมีอายุยืน ... ผูมี้ปรกติเบียดเบียนสัตว ์ (ทาํให้
ตนเอง หรือคนอื น หรือสัตวอื์ น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือลม้ตาย) 
ดว้ยฝ่ามือ หรือกอ้นดิน หรือท่อนไม ้หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือวิธีที เบียดเบียน) 
... จะเป็นคนมีโรคมาก ... ผูมี้ปรกติไม่เบียดเบียนสัตว ์ (ไม่ทาํให้ตนเอง หรือคนอื น หรือสัตวอื์ น 
ได้รับความทุกข์ทรมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจ็บ หรือล้มตาย) ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือ
ท่อนไม ้หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิชาหรือความรู้หรือวิธีที เบียดเบียน) ... จะเป็นคนมีโรคนอ้ย ... (ม.อุ.
14/580-585)  

ใน “คาถาธรรมบททณัฑวรรคที  10” พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุที ทาํให้ไดม้าซึ งความผาสุก
วา่ “ผูใ้ดแสวงหาความสุขเพื อตนยอ่มไม่เบียดเบียนสัตวท์ั�งหลาย (การไม่ทาํให้ตนเอง คนอื น หรือ
สัตวอื์ น ไดรั้บความทุกขท์รมาน เดือดร้อน ไม่สบาย บาดเจบ็ หรือลม้ตาย) ” (ข.ุข.ุ25/20)  

ใน “ลกัขณสูตร” พระพุทธเจา้ตรัสเหตุที ทาํให้อายุยืน สมดุลร้อนเยน็ เจ็บป่วยนอ้ย ไวว้่า 
“ดูกรภิกษุทั�งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษยใ์นชาติก่อน ภพก่อน กาํเนิดก่อน ละปาณาติบาตแล้ว  
เวน้ขาดจากปาณาติบาตแลว้วางทณัฑะ วางศาตราแลว้ มีความละอาย มีความกรุณา หวงัประโยชน์
แก่สัตวท์ั�งปวงอยู ่ตถาคตยอ่มเขา้ถึงสุคติโลกสวรรคเ์บื�องหนา้ แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั�น 
อนัตนทาํสั งสมพอกพูนไพบูลย ์... เมื อเป็นพระราชาไดผ้ลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน 
อภิบาลพระชนมายุยืนยาว ไม่มีใคร ๆ ที เป็นมนุษยซึ์ งเป็นขา้ศึกศตัรู สามารถปลงพระชนม์ชีพใน
ระหว่างได้ ... เมื อเป็นพระพุทธเจา้จึงได้ผลขอ้นี�  คือ มีพระชนมายุยืนดาํรงอยู่นาน ทรงอภิบาล
พระชนมายุยืนยาว ไม่มีข้าศึกศตัรู จะเป็นสมณะ พราหมณ์ เทวดา พรหม มาร ใคร ๆ ในโลก 
สามารถปลงพระชนมชีพในระหวา่งได”้ (ที.ปา.11/136)  

“ดูกรภิกษุทั� งหลาย ตถาคตเคยเป็นมนุษย์ในชาติก่อน ภพก่อนกาํเนิดก่อน เป็นผู ้
ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั�งหลายด้วยฝ่ามือ ก้อนดิน ท่อนไม ้หรือศาตรา ตถาคตย่อมเข้าถึงสุคติโลก
สวรรคเ์บื�องหนา้แต่ตายเพราะกายแตก เพราะกรรมนั�น อนัตนทาํสั งสมพอกพูนไพบูลย ์ฯลฯ ... เมื อ
เป็นพระพุทธเจ้า จึงได้รับผลข้อนี�  คือ มีพระโรคาพาธน้อย มีความลําบากน้อย สมบูรณ์ด้วย 
พระเตโชธาตุ อนัยงัอาหาร ใหย้อ่ยดี ไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั อนัควรแก่พระปธานเป็นปานกลาง” (ที.
ปา.11/156)  
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ในจตัตาริสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึง การดาํรงชีวิตดว้ยปัจจยัน้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 
เป็นองคป์ระกอบหลกัของการปฏิบติัสู่ความพน้ทุกข ์(ขุ.สุ.25/281) ซึ งสอดคลอ้งกบัที พระพุทธเจา้
ตรัสถึงสมุนไพรที ประหยดัเรียบง่ายในการดูแลสุขภาพใน ว.ิม.5/25-44 

ในธรรมบทอตัตวรรค พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบั การพึ งตนเองและช่วยเหลือผูอื้ นไวว้่า 
“หากวา่บุคคลพึงรู้วา่ตนเป็นที รักไซร้ พึงรักษาตนนั�นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแลว้ บณัฑิต
พึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั�งสาม ยามใดยามหนึ ง บุคคลพึงยงัตนนั�นแลใหต้ั�งอยูใ่นคุณอนั
สมควรเสียก่อน พึงพรํ าสอนผูอื้ นในภายหลงั บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากวา่ภิกษุพึงทาํตนเหมือน
อย่างที ตนพรํ าสอนคนอื นไซร้ ภิกษุนั�นมีตนอนัฝึกดีแล้วหนอ พึงฝึก ได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยาก 
ตนแลเป็นที พึ งของตน บุคคลอื นใครเล่าพึงเป็นที พึ งได ้เพราะวา่บุคคลมีตนฝึกฝนดีแลว้ ยอ่มไดที้ 
พึ งอนัไดโ้ดยยาก ความชั วที ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ยอ่มย ํ ายีคนมีปัญญาทรามดุจ
เพชรย ํ ายแีกว้มณีที เกิดแต่หิน ฉะนั�น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วน ยอ่มรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด ทาํให้
เป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแลว้ เหมือนเถายา่นทรายรวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบัแลว้ บุคคลนั�น
ยอ่มทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ป็นโจก ฉะนั�น กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน 
ทาํได้ง่าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ด้วย ดีดว้ย กรรมนั�นแลทาํได้ยากอย่างยิ ง ผูใ้ดมีปัญญา
ทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั งสอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหนัต ์เป็นพระอริยเจา้ มีปกติ
เป็นอยู่โดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั�น ย่อมเผด็เพื อฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าตน้ไผ่
ฉะนั�น ทาํชั วด้วยตนเอง ย่อมเศร้าหมองด้วยตนเอง ไม่ทาํชั วด้วยตนเอง ย่อมหมดจดดว้ยตนเอง 
ความบริสุทธิJ  ความไม่บริสุทธิJ  เป็นของเฉพาะตวั คนอื นพึงชาํระคนอื นให้หมดจดหาไดไ้ม่ บุคคล
ไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื อม เพราะประโยชน์ของผูอื้ นแมม้าก บุคคลรู้จกัประโยชน์ของตน
แลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” (ข.ุธ.25/22)  

นอกจากสมดุลร้อนเยน็กายใจแลว้ มิตรสหาย สังคมและสิ งแวดลอ้มก็มีผลต่อสุขภาวะ 
ดงัคาํกล่าว “สัปปายะ คือสิ งที เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที อยูซึ่ งเหมาะ
ควร) โคจรสัปปายะ (ที ไปซึ งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ 
(บุคคลที เหมาะควรเกี ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที 
เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที เหมาะควร)” (อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” 
ขอ้ 368)  

“อสัปปายะ คือสิ งที ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ไดแ้ก่ อาวาสอสัปปายะ (ที อยูซึ่ ง
ไม่เหมาะควร) โคจรอสัปปายะ (ที ไปซึ งไม่เหมาะควร) ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที ไม่เหมาะควร) 
ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที ไม่เหมาะควรเกี ยวขอ้ง) โภชนอสัปปายะ (อาหารที ไม่เหมาะควร) 
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อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที ไม่เหมาะควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที  ไม่เหมาะควร)” 
(อรรถกถาแปลเล่ม 2 “ตติยปาราชิกวรรณนา” ขอ้ 368)  

พระพุทธเจา้ตรัสใน “มงคลสูตร” ถึงหนึ งในขอ้ปฏิบติัที จะทาํให้เกิดความเกษมผาสุก คือ 
“อยูใ่นที อนัสมควรอยู ่(ปฏิรูปเทสวาโส จ)” (ข.ุข.ุ25/318)  

และพระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี สหายดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย ์
(ความพน้ทุกข)์ ในส.ํส.15/381-384 ดงันี�  

[381] พระผูมี้พระภาคประทบั ... เขตพระนครสาวตัถี ... พระเจา้ปเสนทิโกศลประทบันั ง 
ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ ง แลว้ไดก้ราบทูลพระผูมี้พระภาคว่าขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ขอประทานพระ
โอกาสความปริวิตกแห่งใจบงัเกิดขึ�นแก่ขา้พระองคผ์ูเ้ขา้ที ลบัพกัผ่อนอยู่อย่างนี� วา่ ธรรมที พระผูมี้
พระภาคตรัสดีแลว้นั นแหละสําหรับผูมี้มิตรดีมีสหายดีมีจิตนอ้มไปในคนที ดี ไม่ใช่สําหรับผูมี้มิตร
ชั วมีสหายชั วมีจิตนอ้มไปในคนที ชั วฯ 

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตรขอ้นี� เป็นอย่างนั�น ดูกรมหาบพิตรธรรมที อาตมภาพ
กล่าวดีแล้วนั นแหละสําหรับผูม้ีมิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนดี ไม่ใช่สําหรับผูม้ีมิตรชั ว 
มีสหายชั ว มีจิตนอ้มไปในคนที ชั วฯ 

[382] ดูกรมหาบพิตร สมยัหนึ งอาตมภาพอยูที่ นิคมของหมู่เจา้ศากยะ ชื อวา่นครกะในสักก 
ชนบท ดูกรมหาบพิตร ครั� งนั�นภิกษุอานนทเ์ขา้ไปหาอาตมภาพถึงที อยู ่ครั� นแลว้ก็อภิวาทอาตมภาพ
แลว้นั งอยู ่ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ ง ดูกรมหาบพิตรภิกษุอานนทน์ั งอยู ่ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ งแลว้ได้
กล่าวกะอาตมภาพว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี  
เป็นคุณกึ งหนึ งแห่งพรหมจรรย ์ดูกรมหาบพิตรเมื อภิกษุอานนทก์ล่าวอยา่งนี�แลว้อาตมภาพไดก้ล่าว
กะภิกษุอานนทว์า่ ดูกรอานนทเ์ธออยา่กล่าวอยา่งนั�น ดูกรอานนทค์วามเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิต
นอ้มไปในคนที ดีนี�  เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียว ดูกรอานนทนี์ ภิกษุผูมี้มิตรดี พึงปรารถนาภิกษุผูมี้
มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี จกัเจริญอริยมรรคมีองค์แปด จกักระทาํซึ งอริยมรรค 
มีองคแ์ปดใหม้ากไดฯ้ 

[383] ดูกรอานนท์ก็ภิกษุผูม้ีมิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี ย ่อมเจริญ
อริยมรรคมีองคแ์ปด ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งไรฯ 

ดูกรอานนท ์ภิกษุในศาสนานี� ย่อมเจริญสัมมาทิฐิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ
น้อมไปเพื อความสละคืน ... ย่อมเจริญสัมมาสังกปัปะ ... ย่อมเจริญสัมมาวาจา ... ย่อมเจริญ
สัมมากมัมนัตะ ... ย่อมเจริญสัมมาอาชีวะ ... ย่อมเจริญสัมมาวายามะ ... ย่อมเจริญสัมมาสติ ... 
ยอ่มเจริญสัมมาสมาธิ อนัอาศยัวเิวก อาศยัวริาคะ อาศยันิโรธ นอ้มไปเพื อความสละคืนฯ 
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ดูกรอานนท์ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที ดี ยอ่มเจริญอริยมรรคมีองคแ์ปด 
ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งนี�แลฯ 

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

ดูกรอานนท์ดว้ยวา่อาศยัเราเป็นมิตรดี สัตวท์ั�งหลาย ผูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้
จากความเกิดได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความแก่เป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความแก่ได ้สัตวท์ั�งหลายผู ้
มีความเจ็บป่วยเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความเจ็บป่วยได้ สัตวท์ั�งหลายผูม้ีความตายเป็น
ธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความตายได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความโศก ความรํ าไร ความทุกข ์ความเสียใจ
และความคบัแคน้ใจเป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความโศก ความรํ าไร ความทุกข์ ความเสียใจ 
และความคบัแคน้ใจไดฯ้ 

ดูกรอานนทโ์ดยปริยายนี�แล พึงทราบวา่ ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคน
ที ดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียวฯ 

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

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

พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบั การแกปั้ญหาที ตน้เหตุไวว้า่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที ทั�งปวง” 
(ข.ุธ.25/59), “ละทุกขท์ั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ข.ุธ.25/33)  

 

พุทธธรรมกบัสุขภาวะ 
จากขอ้มูลดงักล่าว จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้พบว่า การจะมีสุขภาพที ดีไดน้ั�น มีประเด็น

หลกัที จะตอ้งปฏิบติั คือ การแกปั้ญหาที ตน้เหตุ โดยใช้สิ งที ประหยดัเรียบง่าย พึ งตนเอง ดว้ยการ
ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจใหบ้ริสุทธิJ จากกิเลส เมื อลดกิเลสไดเ้ป็นลาํดบั ก็จะ
เกิดสภาพอิ มเอิบเบิกบานผ่องใสเป็นลาํดบั โดยปฏิบติัควบคู่ไปกบัองคป์ระกอบของการคบมิตรดี 
การสร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี ซึ งสัมพนัธ์กบัขอ้มูลที ผูว้ิจยั ไดส้ัมภาษณ์พ่อครูสมณะโพธิรักษ ์
โพธิรักขิโต (ใช้นามว่า “พ่อครู”) ผูน้ ําชาวบุญนิยม ณ สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
มุกดาหาร เมื อวนัที  23 ตุลาคม พ.ศ. 2557 ในหัวขอ้ “พุทธธรรมกับสุขภาวะ” เป็นส่วนหนึ งของ
ขอ้มูลที ผูว้จิยันาํมาบูรณาการเป็นองคค์วามรู้ ในการสร้างความเป็นพุทธะ ของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
เพื อมวลมนุษยชาติ ดงันี�  
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ผู้วจัิย: วนันี� เป็นวนัมหามงคล คือ วนัปิยมหาราช พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา้ฯ ทรง
ประกาศเลิกทาส 

พ่อครู: พระพุทธเจา้ทรงปลดปล่อยทาสทางโลกีย ์ทั�งด้านวตัถุและจิตวิญญาณ ทรง
ปลดปล่อยชนชั�นวรรณะดว้ย 

ผู้วิจัย: วนันี� เป็นโอกาสดีที พ่อครูได้มาที นี  และท่านจะแสดงธรรมเนื�อหาหลกั คือ 
พุทธธรรมกบัสุขภาวะ ขอเรียนถามพอ่ครูวา่ ตอนนี�อายเุท่าไรครับ 

พ่อครู: 80 ปี 4 เดือน สุขภาพดีดว้ย อาตมาไม่รู้สึกวา่ตนเองแก่ ก็งง ๆ วา่ตวัเลย 80 ปีมา
อยา่งไรอาตมาไม่เปลี�ยโหยโรยแรงที ทาํให้รู้สึกวา่อายุ 80 ปี ตั�งแต่เด็ก อาตมารู้สึกวา่คนอายุ 70 ปี 
ถึง 80 ปี คือคนแก่เพราะคุณตาคุณยายคุณปู่ คุณยา่ก็หนงัเหี ยวงก ๆ เงิ น ๆ แต่ท่าทีเราไม่เป็นเช่นนั�น
เลยประมาณเอาเองวา่ 18 ปี ไดมี้การตรวจสุขภาพทางวิทยาศาสตร์บนัทึกไวเ้สมอ หมอตรวจทาง
หวัใจบอกวา่หวัใจเหมือนคนอายุ 30 ปี ส่วนสมองก็วา่เหมือนคนอายุ 40 ปี ส่วนปอดวา่เหมือนคน
อายุ 45 ปี ไปสแกนสมอง หวัใจก็ไดผ้ลออกมา ตรวจปอดตอ้งมาเป่า ตรวจหวัใจก็มาเดินสายพาน 
ไดผ้ลออกมาเท่ากบัอายไุม่ถึง 50 ปี กาํลงัหนุ่มแน่นเลยนะ กาํลงัวงัชาเตม็ที เลย 

ผู้วจัิย:  พอ่ครูมีเทคนิคอยา่งไรในการดูแลสุขภาพ และใช้พุทธธรรมในการดูแลสุขภาพ
อยา่งไร 

พ่อครู:  ใช ้8 อ. มีอิทธิบาท คือตอ้งมีฉันทะ คนทั�งหลายตอ้งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะ

นี ขยนัไหมแลว้ก็เอาจริง จิตตะ อาตมาวา่มีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลวา่มีจิตเอาใจใส่จะไม่มี
แรงอะไร แต่วา่ถา้ถีบใส่เขา้ไปเลยมีจิตเท่าไหร่โถมใส่เขา้ไปเต็มที  แลว้เราจะไดค้ดัเอาเนื�อยิ ง ๆ เป็น
วมิังสา ปฏิบติัจริงก็เกิดผล เลือกเฟ้นเองอทิธิบาทนั�นสาํคญั 

และมาสรุปที อารมณ์ เป็นการรักษาอารมณ์ เอาไวพู้ดตอนหลงั เพราะอารมณ์หรือเวทนา
ถึงขั�นอุเบกขาสุดยอดเป็นฐานนิพพานก็ตอ้งรู้เวทนา 108 ใน สํ.ส.18/431-437  (ธรรมพุทธสุดลึก. 
2555 : 196-200) ตอ้งทาํใหดี้เสมอ 

อาหาร ก็ตอ้งเขา้ใจอาหารธรรมชาติ อาหารเป็นประโยชน์ตามโภชนาการ แต่ละคนก็ 
ไม่เท่ากนั จะไปเอาสูตรตายตวัทุกคนเหมือนกนัหมดไม่ได ้แต่ละคนก็ตอ้งต่างกนัไปบา้ง คนนี� ร้อนมาก 
คนนี� เยน็มาก ตามธาตุของคน ตอ้งใหเ้หมาะสม 

อากาศ จะตอ้งมีสิ งแวดล้อม มีตน้ไมเ้ป็นเครื องปรับอากาศแบบธรรมชาติ ตน้ไม ้ภูเขา 
ลาํธาร แม่นํ� า จะให้อากาศที ได้สัดส่วน ก็ตอ้งมีความเย็นความร้อนในสถานที ได้สัดส่วนพอเหมาะ  
แต่ทุกวนันี� เขาไม่เขา้ใจ กลายเป็นป่าคอนกรีต ป่าเหล็กไปหมดแลว้ จนลมพดัเขา้มาก็หลงทาง นํ� าตก
เขา้มาไม่รู้จะไหลไปทางไหน ดิน นํ�า ลม ไฟ ไหลมาในป่าคอนกรีตก็หลงทางหมดแลว้ อาตมาไดพ้า
ทาํสร้างธรรมชาติตั�งแต่ปฐมอโศก จนตอนนี� ที ราชธานีอโศกก็พยายามทาํ แต่ไม่ใช่ป่าดงดิบเพราะ
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แบคทีเรียของป่าดงดิบ คนอยู่ดว้ยไม่ได ้ก็ตอ้งทาํให้ไดส้ัดส่วน สรุปคือ มีอากาศทั�งกนัเชื�อโรค  
ทั�งสัดส่วนที ดี 

ออกกําลังกาย คนมนัขี� เกียจจริง ๆ บางคนไฟแรงจดัออกกาํลงักายเกิน มีคนไดข้่าวว่า 
นายยกัษ์ตวัโตออกกาํลงักายเกินอมัพฤกษ์กินแล้ว ส่วนมากจะทาํขาด ไม่ค่อยทาํทนสักหน่อย  
การออกกาํลงักายตอ้งใหพ้อเหมาะ  

เอนกาย คือตอ้งให้พกัผ่อนรู้พกัรู้เพียร พกัไม่มากหรอก แต่เพียรให้มาก ชีวิตคนสมควร
พกัก็พกั มนัเกินก็ทรุดเสื อม แต่ตอ้งเขา้ใจตนเองและเข็นตวัเองในเรื องออกกาํลงักาย อาตมาออก
กาํลงักายสามอยา่งวนเวยีนกนัไป หนึ�งเดินเร็ว ใชเ้วลา 1 ชั วโมง เดินเร็ว 45 นาที แลว้ cool down 15
นาที สองปั นจกัรยาน (เครื องออกกาํลงักาย) สามโยคะ และมีแถมมาคือคนมานวด คนไหนนวดดี 
ก็ต่อเนื อง คนไหนนวดไม่ไดค้วามก็ทีเดียวพอ 

เอาพิษออก พวกคุณรู้ดีกว่าอาตมางานเยอะ ทาํอะไรบา้งมากมาย ทาํให้เหงื อออกก็ออก
กาํลงักายแลว้ ดีทอ็กซ์ ดูดเลือดออกมา (ป๋ากว้น) สารพดัก็ไม่ตอ้งอธิบายมาก เพราะเอามะพร้าวห้าว
มาขายสวน  

อาชีพ ตวันี�สําคญั เรื องอาชีพเป็นพฤติกรรม เป็นงานของมนุษย ์ที ไม่ค่อยคิดวา่เป็นโทษ
หรือประโยชน์ อาชีพเดีbยวนี� เป็นโทษเยอะ อาชีพนกัธุรกิจนี เป็นโทษเยอะ ไม่ตอ้งพูดถึงคา้ยาบา้คา้พิษ 
คา้อาวธุ ก็เป็นมิจฉาวณิชชา เป็นอาชีพร้ายแรง ทาํใหต้นและคนอื นอายุสั�นแมแ้ต่อาชีพที ล่อแหลมที 
ตายไวก็มีมากตอ้งรู้วา่ อาชีพที จะให้เรามีอายุยาวยืนคืออยา่งไร ยาเคมีทาํให้ตน้ไมง้าม แต่ตนเอง
ไดรั้บพิษ ตนเองก็ตายก่อน ลูกเตา้ก็กาํพร้าไปหลงวา่ตอ้งไดเ้งินทองมาก และอาชีพที เป็นอบายมุข
ทาํร้ายทาํลายคนอื น เช่นเศรษฐีทาํนํ� าเหลา้ ตวัเขาเองไม่ดื มเหลา้นะ อนันี�อาํมหิต รู้อยู่ว่าเหลา้ไม่ดี
ตนเองไม่ดื ม แต่ก็ทาํมาขายมอมเมาคนอื นเป็นพิษภยั คนแบบนี�คบไม่ได ้คนหนา้เนื�อใจเสือ ตนเอง
รู้วา่ไม่ดีตนเองยงัไม่ดื ม แต่ฆ่าคนอื นทาํร้ายคนอื น เขาก็รํ ารวยอยา่งบาป อยา่ไปทาํอาชีพแบบนี� เด็ดขาด 
ชาตินี� คุณอาจมีเงินรักษาชีวติไปได ้เป็นมนุษยพ์ืชก็ไดเ้ลย มีเทคโนโลยมีีอวยัวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย 
แต่ชาติต่อไป คุณไม่ไดห้อบหวัใจเทียมไปดว้ย ก็ไดห้วัใจอ่อนแอ จะหนีวิบากตามฤทธิJ เดชวตัถุ ชาตินี�
อาจทาํได ้แต่ชาติหน้าทาํไม่ไดแ้น่ เราอยา่ทาํอาชีพล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุตายโหง อาชีพที เป็นภยัต่อ
ตนและผูอื้ น ตอ้งเรียนรู้สัมมาอาชีพใหดี้ ไม่ทาํบาปทาํวบิากใส่ตวั รู้จกัวธีิทาํบุญกุศลใหแ้ก่ตนเอง 

ทาํ 8 อ.มาทาํให้รู้สึกวา่ 80 ปี คือ 18 ปีพูดตีเขา้เป้าเลย แต่เขา้โกล แลว้อาตมาจะไม่ดีใจ
เหมือนพวกนกับอลที เตะเขา้โกล ดีใจตีลงักาคอหกัตายเลย อีกหน่อยก็คงมีดีใจช็อคตายเลย 

ผู้วจัิย:  พุทธธรรมหรือธรรมะจะช่วยเสริมใหมี้สุขภาพดีอยา่งไร 

พ่อครู: อาตมาตอบได้เลยว่า ธรรมะนี แหละเป็นสิ งที จะทาํให้อายุยืน เป็นโอสถทิพย์
ที สุดยอดยิ งกวา่ยาอะไรเลย เพราะธรรมะนั�น มีทั�งอารมณ์ดีเป็นจิตวิญญาณโดยตรง และมีปัญญา
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รู้สัปปุริสธรรม (องฺ.สตฺตก.23/65) รู้จกัอะไรเป็นพิษหรือคุณ อนัไหนจะเสริมหรือถ่วง จะเขา้ใจมี
ปัญญารู้ จะเลือกเฟ้นใหร่้างกายอยา่งไดส้ัดส่วนพอเหมาะ ธรรมะจึงมีทั�งปัญญาและเจโต ทาํให้ชีวิต
ยืนยาวไดจ้ริง ๆ  ที เขาพูดกนัวา่ถา้ใครท่อง โพชฌงค์ 7  (สํ.ม.19/505-507)  เมื อมีสติแลว้  มีสติ

สัมโพชฌงค์ ตอ้งเรียนรู้ขณะมีผสัสะ ให้มีสติ เป็นพลงังานที ชื อว่าสติ (สตแปลว่าร้อย) ครบเหตุ
ปัจจยัเมื อมีสติแลว้ก็ใชธ้าตุรู้ ให้รู้ทั�งนอกและใน อ่านให้รวมหมดเรียกวา่ กายรู้สัมผสัแตะตอ้ง เมื อ
มีสัมผสัก็เกิดองคร์วมเป็นธรรมชาติ เรียกวา่ สังขาร คือการปรุงแต่ง ปรุงแลว้เกิดสังขาร เป็นเวทนา 
ถา้ไม่ไดศึ้กษาก็ไม่ไดต้ามรู้เวทนาองคร์วมก็เป็นสังขารผี มีกิเลสเป็นหวัหนา้ใหญ่ เราจึงตอ้งทาํสติ
ให้เขา้ไปรู้ เขา้ไปจากนอกเขา้หาใจ ตามรู้ว่ามีอะไรเป็นเหตุ คือ สราคะ สโทสะ สโมหะ ใน
หัวขอ้ เจโตปริยญาณ 16 คือความรู้รอบถว้นในสภาวะของจิต (ที.สี.9/163) อ่านให้ออกวา่อะไรคือ
เหตุ องคร์วมนี เรียกวา่ กาย มีสติรู้ควบคุมกายไดทุ้กอิริยาบถก็เป็นกายคตาสติ แลว้รู้เขา้ไปจากนอก
เขา้หาใน ทั�งรูปและอรูป เขา้ไปถึงภายในเลยอยู่ในวิโมกข์ 8 (ที.ม.10/66) รู้อานาปานสติ (อยู่ใน
หวัขอ้ สติปัฏฐาน 4 (ที.ม.10/273-299) คือสติมีตลอดเท่าที คุณมีลมหายใจเขา้ออก ตอ้งมีสติกาํกบัตลอด 
อยา่แยกกายคตาสติกบัอานาปานสติออกจากกนั ตอ้งทาํงานร่วมกนัเสมอตอ้งอ่านจากนอกเขา้หาใจ 

ให้รู้มุมเหลี ยมทุกแง่ทุกเชิงของลมหายใจคือกายนั�นเอง คุณทิ�งกองลมไม่ได้ คือทิ�ง
ภายนอกไม่ได ้เขาเขา้ใจไม่ไดก้็เลยไปมโนมยอัตตา (อยูใ่นหวัขอ้ อัตตา 3 (ที.สี.9/302) ไปปรุงแต่ง
สร้างลมต่าง ๆ เคลื อนไปมา ออกนอกรีตพระพุทธเจา้เลยแลว้นิยมชมชื นกนัวา่เก่ง พวกเก่งทางวาโย 
เก่งทางกองลม มนัเป็นพลงัจิตที ใชน้อกรีต เป็นอิทธิวธีิ 

เราสามารถทาํตามพระพุทธเจา้สอนรู้องคป์ระกอบทั�งนอกและใน กายปฏิสังเวที (รู้แจ้ง

กาย (กองลม) ในหัวขอ้ อานาปานสติ 16 (ม.อุ.14/288) แล้วทาํให้ระงับปัสสังภยัง ระงบัอะไร 
ไม่ใช่วา่กายคือร่าง ไม่ให้กระดุกกระดิก แมห้นกัเขา้ลมหายใจก็ให้หยุด ก็ตายสิ กายไม่ไดห้มายถึง
วตัถุ แต่กายนี หมายถึงจิต กายนี แหละคือองคป์ระกอบของรูปนามที รับรู้มา แลว้กายตอ้งใชจิ้ตรับรู้ 
กายนี�แหละคือจิต คือองคร์วมของเวทนา สัญญา สังขาร หรือตวัวิญญาณนั นแหละคือกาย ตอ้งรู้เขา้
ไปในเวทนาคือ ราคะโทสะโมหะ ที เป็นสมุทยั กาํจดัไดก้็ระงบักาย หมายเอาองคร์วมทั�งนอกและ
ในเมื อทาํได้ก็รู้จกัจิตสังขาร คือเอาเฉพาะตวัจิตเน้นเขา้ในจิต เน้นรูปและอรูปแต่ไม่ทิ�งขา้งนอก 
เนน้สัญญากาํหนดรู้ อธิจิตสิกขา อธิปัญญาสิกขา จิตแยกเป็นเจตสิกต่าง ๆ มากมาย ที เขาแยกกนั 

เมื อเราสามารถสงบระงบักิเลสได้ในจิต ก็มาระงบัในรูปและอรูป สุดทา้ยทาํจิตให้ 
อภิปปโมทยงั มีสมาทหัง สมาทหงั คือสดชื นแข็งแรงแกลว้กลา้อาจหาญแข็งแรง นี คืออานาปานสติ 
16 ขั�น (ม.อุ.14/288) แลว้เหลืออีก 4 คือตอ้งรู้อนิจจานุปัสสี (พิจารณาตามเห็นความไม่เที ยงของ
กิเลส) วิราคานุปัสสี (พิจารณาตามเห็นความคลายกาํหนดั) นิโรธานุปัสสี (พิจารณาตามเห็นความ
ดบักิเลส) ปฏินิสสัคคานุปัสสี (พิจารญาตามเห็นความสละคืน (สลดัทิ�ง) กิเลส) ไม่ใช่รู้แค่ตอน
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หลบัตาว่ามนัไม่เที ยง แมว้ตัถุก็ไม่เที ยง อารมณ์เราก็ไม่เที ยง เกิดขึ�นตั�งอยู่ดบัไปนานนับชาติ 
เห็นอนิจจานุปัสสี แล้วเราสามารถทาํกิเลสสงบระงบัได้ ก็รู้ว่าทาํได้ ก็รู้ว่าสามารถสาํรอกกิเลส 
ตามเห็นได้ว่า กิเลสถูกชาํระ ก็อ่านออกว่าทาํจิตวิมุตินิโรธ ก็ทาํทวนทาํซํ� าต่อไป ให้แข็งแรงเป็น
สุขอยา่ง วูปสโมสุขเป็นเนกขัมมสิต ไม่ใช่สุขไดบ้าํเรอกิเลสเป็นเคหสิตโสมนสัเวทนา แลว้ก็รักษาผล 
เป็นอนุรักขนาปธาน (คือ เพียรรักษาบุญที เกิดแล้ว ในหัวขอ้ สัมมัปปธาน 4 (องฺ.จตุกฺก.21/13) 
แลว้ทาํซํ� าทาํบ่อยให้มาก ๆ มาก ๆ จนมนัล้นเกินก็ไม่เป็นไร ส่วนมากจะขาด แลว้ตดัสินตนเป็น
อรหนัตเ์ร็วไป 

เนื�อแทข้องจิตพุทธ จะมีมุทุภูตธาตุ (ธาตุแห่งการรู้อย่างไว อย่างอ่อนโยน อย่างฉลาด 
และสามารถปรับได)้ ในหวัขอ้ องค์คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690) อยา่งมีชวนจิต (จิตที แววไว เร็วไว) 
มีมุทุปรับไดเ้ร็วไว มีกัมมัญญา เหมาะควรแก่การงาน ถา้มีเหตุปัจจยัเขา้มากระทบเราก็ขาวสะอาด
ไดเ้ช่นเดิม จิตก็ดีขึ�น ทั�งขนัธ์ 5 ก็สะอาดขึ�น เป็นกายปัสสัทธิ แลว้ก็เอาประกอบการงานโดยมีญาณ
ปัญญาเลือกเฟ้น ก็จะไปควบคุมกรรม เป็นกัมมัญญตา ความควรแก่การงานเหมาะสมเหมาะควร  
ก็จะรู้สัปปุริสธรรม ไดเ้หมาะควรไดล้งตวัไดส้ัดส่วนทุกเวลาที ตดักิเลสไดคื้อบุญ คนไทยเอาคาํว่า
บุญ ไปเพี�ยนกลายเป็นกุศล บุญกลายเป็นคุณงามความดีแบบโลกีย ์แค่ขดัส้วมก็เป็นคุณงามความดี 
แต่บุญไม่ใช่แค่กายกรรม วจีกรรม แต่บุญ คือ การชําระจิตสันดานให้หมดจด ภาษาบาลีกาํกบัว่า 
“บุญ” คือ “สัตตานงั ปุณาติวโิสเทติ” คือตอ้งชาํระกิเลสในจิตสันดานหมดจด 

 โพธิปักขิยธรรม 37 (คือธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้, ที.ปา.11/108) ตั�งแต่กายใน
กาย ไปจนถึง อุเบกขา เราจะเกิดสัมมาสมาธิ สัมมาวิมุติ ทุกวนันี� ไม่เขา้หลกัเกณฑ์แลว้แมแ้ต่คาํว่า
กายก็ไม่เขา้ใจ ไปคิดวา่คือ ร่าง เท่านั�น แต่ที�จริงกายก็คือจิต กายคือองค์ประชุมของ เวทนา สัญญา 

สังขาร เราตอ้งอ่านรู้กาย โดยเฉพาะ กายสังขาร วจีสังขาร จิตสังขาร 
อ่านรู้ถึงธาตุของความเพียรทั�ง 7 คือ อารัพภธาตุ (ริเริ มคิด) อารัมภธาตุ (ตั�งตน้เพียร) 

นิกกมธาตุ (เพียรไม่หยุดย ั�ง) ปรักกมัมธาตุ (บากบั นมุ่งมั นเพียร) ถามธาตุ (เรี ยวแรงเพียรแข็งแกร่ง) 
ธิติธาตุ (ความเพียรตั�งมั น) อุปักกมธาตุ (ความเพียรในจิตสําเร็จผลบริบูรณ์) (อรรถกถาแปลเล่ม 30 
“กายสูตร” หนา้ 194, อรรถกถาแปลเล่ม 75 “จิตตุปปาทกณัฑ”์ หนา้ 385) จะเกิดพลงังานแบบนี�จาก
ภายในออกมาขา้งนอก เริ มแต่ตกักะ ก็ตอ้งจดัการเหตุคือ กามกบัพยาบาท กาํจดัโดยมีวิตกักะ (ความ
ตริตรึก: Applied thought) วิจยัวิจาร (ความตรอง หรือพิจารณา: Sustained thought) ให้เกิดกิเลสลด 
กาํจดัมนัได ้วิ คือการทาํอะไรที ไม่ควรมีให้ออกไปไดว้ิเศษ วิ มีความหมายทั3งเจริญและกําจัดออก

ปหานกิเลสออก เป็นสังกปัปะ แลว้มาที อัปปนา (ความแน่วแน่)  เป็นองคธ์รรมใหม่ที จดัสรร ก็มา
คุมกบัอปัปนา ถา้กิเลสมากก็คุมกนัมากหน่อยกบัพยัปปนา (ความแนบเนียน) ถา้กิเลสนอ้ยก็คุมกนั
นอ้ยหน่อยจนกิเลสหมด แลว้ผา่นมาเป็นวจีสังขาร (เตรียมพดู) ในหวัขอ้ สัมมาสังกัปปะที�เป็นอนาสวะ 7 
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คือ ความดาํริถูกตอ้งที ไม่มีกิเลสแล้ว 1. ความตรึก (ตกัโก) 2. ความวิตก (วิตกัโก) 3. ความดาํริ 
(สังกปัโป) 4. ความแน่วแน่ (อปัปนา) 5. ความแนบเนียน (พยปัปนา) 6. ความปักใจมั น (เจตโส อภิ
นิโรปน) 7. เตรียมพูด (วจีสังขาโร) (ม.อุ.14/263) ไดเ้ป็นผลลพัธ์ ที ไม่มีกิเลสเขา้ร่วมแลว้ก็รอแต่วา่
จะสั งออกมาเป็น กายกรรม วจีกรรม หรือกมัมนัตะหรือเป็นอาชีวะเลย ก็อนุโลมปฏิโลมไดโ้ดย
ตนเองบริสุทธิJ อยู่ แต่อนุโลมเขาเป็นกายกรรมวจีกรรมที ให้แก่เขา ทาํงานกบัสังคมไดอ้ย่างจดัสรร
ได ้คุณตอ้งมีพลงัที จะจดัสรรได ้ถา้ขา้งนอกอ่อนแอมากแลว้คุณก็อ่อนแอต่อโลกธรรม คุณก็แยสิ่แต่
ถา้คุณไม่หว ั นไหวต่อนางตณัหาราคะอรตี คุณก็ทาํงานได ้อนุโลมไดเ้รามีสติสัมปชญัญะ จึงเจริญ
เป็น สัมปชานะ : ความรู้สึกตวัในการปฏิบติัอยู่  สัมปาเทติ : เหตุไปสู่การละเลงเพื อสัมปัชชติ 
สัมปัชชติ : ความรู้จากการแยกแยะขจดั สัมปาเปติ : การสังเคราะห์กนัขึ�นอยา่งอวจร สัมปฏิสังขา : 
ญาณรู้จกัการทบทวนกระทาํซํ� า สัมปัชชลติ : เขา้สู่การโหมไหม ้สวา่ง เรืองรอง สัมปัตตะ,สัมปันนะ 

: การเขา้บรรลุผล  สัมปฏิเวธ : ความรู้ที รู้แจง้แทงตลอด สัมปชัญญะ : ความระลึกรู้ตวัต่อจากสติ 
สามารถเรียนรู้ถึงกามภพรูปภพ อรูปภพ ก็ละลา้งไปตามลาํดบั งามในเบื�องตน้ ท่ามกลาง บั�นปลาย 
ลาดลุ่มเหมือนฝั งทะเลไม่ตอ้งวกวนเก็บตามหลงัทาํให้ละเอียดไปตามลาํดบั ตั�งแต่โลกอบาย รู้จกั
วธีิการทาํ ทาํให้มนัลดไดอ้ยา่งนี� กิเลสตวัไหนก็แลว้แต่ อนันี� เป็นอบายมุข หรือกิเลสกามเรามนัแรง 
เราก็ทาํอนันี�หรือโทสะเรามนัแรงอนันี�  ยิ งมีคู่อาฆาตเลยเราก็ตอ้งปฏิบติัให้สําคญั นายคนนี� มีวิบาก
กนัมาหลายชาติ เจอหน้ากนัก็ทุกที เราก็ตอ้งจดัการที จิตเราเจอหน้าก็ตอ้งอ่านให้ทนั อย่างน้อย
วิกขมัภนปหาน กดข่มมนัก่อน (Extinction by suppression) จะให้ดีก็มีวิปัสสนาญาณ มนัไม่เที ยง 
ตอ้งอ่านอาการจิตวา่ อภัยเป็นเช่นนี�  เลิกอยา่จองเวรถือสา อยา่ไปต่ออีก สร้างเวรกรรมอีก เอาให้วา่ง
วางปล่อยให้ได ้ลดละไปหรือไปปฏิพทัธ์ส้มสุกลูกไม ้อ่านจิตเรา ทั�งกระทบ วตัถุ บุคคลดินนํ� าไฟ
ลมก็ตาม 

ใครเคยโกรธตะหลิวไหม เคาะมนัจนหกั หาใหม่ก็ค่อยยงัชั ว หรือแยก่วา่เก่าก็จองเวรอนั
ใหม่อีก จะเอาให้ไดด้งัใจกู ตะหลิวมนัรู้เรื องกบัเราที ไหน นี คือสิ งต่าง ๆ ที กระทบสัมผสัแลว้เกิด
ราคะโทสะ โสดาบนัทาํกิเลสลดไดแ้ลว้ก็มาสกิทาคามี อบายมุขเราหมดก็ทาํไปตามสูตรโครงสร้าง
ที เราทาํเป็นแล้ว ทาํตั�งแต่กามภพ สมมุติว่าลดได้แล้วเป็นอนาคามี ก็ไม่ได้ไปนั งหลับตา แต่ว่า
กระทบสัมผสัแลว้ขา้งนอกเราไม่แลว้ จิตเรารู้ดี หิริเต็มโอตตปัปะเต็ม เหลือแต่ระริกระรี� ในจิตมีรูป
ราคะ อรูปราคะ มานะ อุทธจัจะ อวิชชา ที เหลืออยูก่็ไปตามลาํดบั ทาํให้ชดัเจนให้พน้เนวสัญญานา
สัญญายตนะ (เขา้ถึงสภาวะหมายรู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่  ในหวัขอ้ อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519) ก็พน้
สังโยชน์สุดทา้ย อวิชชาสังโยชน์ (คือความเขลา ไม่รู้แจง้ในอาริยสัจสี  ในหัวขอ้อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 

สังโยชน์เบื3องสูง 5 (ที.ปา.11/285) จึงบริบูรณ์ไปตามลาํดบัจากองคป์ระชุมภายนอกสู่รูปจิตและอรูป
จิตตามลาํดบั คุณก็ทาํใหกิ้เลสลดไดห้มดได ้แต่ก็ยงัเหลือกายอยู ่กเิลสหมดกเ็ป็นพระอรหันต์ 
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โพธิปักขิยธรรม (ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) จึงยืนบนฐาน
โพชฌงค์ 7 (ปุริสภาวะ) และมรรคองค์ 8 (อิตถีภาวะ) มรรค เป็นตวัสร้างเรื องเป็นอิตถีภาวะทั�ง 
อาชีพ การงาน วาจา ความคิด เราก็ทาํไปตามลาํดบั ไม่ใช่ว่าไปดบัอิตถีภาวะหมด ก็ทาํไปให้
วิจยั รู้เหตุดบัเหตุ โพชฌงค์ 7 องค์แห่งการตรัสรู้ (สํ.ม.19/505-507) เป็นตวัจดัการ ทาํดีไดมี้ปีติ เราก็
ลดปีติจิต ก็ปัสสัทธิ มีสมาธิตั�งมั น อุเบกขาเป็นสุดทา้ย เป็นฐานนิพพาน คุณก็รักษาผลไปก็สามารถ
ทาํไดถู้กตอ้งตามลาํดบัโดยไม่ทิ�งกาย มีประสิทธิภาพของสติปัฏฐาน 4 ที จะไปจดัการในกายคตาสติ
และอานาปานสติ ก็จะบรรลุธรรม สัมผสัวโิมกข ์8 ดว้ยกาย ไดฌ้าน 4 คือสภาวะจิตแน่วแน่สงบจาก
กิเลส โดยอาศยัรูปธรรมเป็นอารมณ์ (ที.สี.9/127-130)  

สภาพว่างคือรูป เป็นอากาสานญัจายตนะ (เขา้ถึงสภาวะอากาศหาที สุดมิได)้ และสภาพ
วิญญาณัญจายตนะ (เขา้ถึงสภาวะวิญญาณหาที สุดมิได้) คือ นามเป็นการตรวจสอบนามธรรม
วา่สะอาดไหมจากกิเลสตณัหา แลว้ตรวจเศษเหลือไม่ให้มีอากิญจญัญายตนะ (เขา้ถึงสภาวะไม่มีอะไร 
นอ้ยหนึ งก็ไม่มี) ก็เอาเศษเหลือออกให้ได ้แมมี้สัมผสัแตะตอ้งมีฐานรูปฌานแลว้ เก็บรายละเอียด 
ใหห้มด อากาศก็วา่ง วญิญาณก็ใสไม่มีเศษกิเลสเหลือเลย แลว้ตอ้งรู้ทุกสัญญา ทุกอตัตา เป็นเนวสัญญา
นาสัญญายตนะ (เขา้ถึงสภาวะหมายรู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่) ทาํซํ� าทาํซากทาํอีกทุกกาละทาํปัจจุบนั 
สั งสมเป็นอดีต มีจิตอยู่เหนือโลกทั�งที อยู่กบัโลก แต่เรามีอาํนาจมีวสีอยู่เหนือมนั ทาํซํ� า ตรวจสอบ
ซํ� าให้เกิดสะสมตั�งมั น อเนญชาภิสังขาร ทุกลีลาบทบาท ทั�งทีเผลอและไม่เผลอ ก็ทาํทุกปัจจุบนั 
สั งสมเป็นอดีต จนพยากรณ์ไดเ้ลยวา่อนาคตก็สูญทั�งเวทนาในส่วนอดีตส่วนอนาคต และส่วนอดีต
และอนาคตก็สูญ เป็นการเรียนรู้เวทนา 108 

เมื อสามารถทาํใหอ้ดีตสูญโดยทาํทุกปัจจุบนั เรามีปริสุทธา (บริสุทธิปราศจากกิเลส นิวรณ์ 5) 
ปริโยทาตา (ผุดผ่อง ขาวรอบ แข็งแรง แมผ้สัสะมากระแทก) มุทุ (รู้ แววไว อ่อน ง่ายต่อการดดั 
ปรับปรุงให้เจริญ) กมัมญัญา (สละสลวย ควรการงานอนัไร้อคติ) ปภสัสรา (จิตผ่องแผว้ แจ่มใส
ถาวรอยู ่แมมี้ผสัสะ) เก่งเป็นจอมยุทธ พอศัตรูมายิ3มเท่านั3นศัตรูก็ตาย เก่งอีก แค่มองศัตรูศัตรูก็ตาย 

หรือศัตรูมาสัมผัสเราศัตรูก็ตายหรือยอมสยบทันที คือสุดยอดแห่งวรยุทธ นี�สุดยอด ผู้ใดสามารถ 

ทาํได้ ใครว่าไม่เป็นอรหันต์กช่็าง จบ 
ผู้วจัิย:  พอ่ครูมีเทคนิคธรรมะยทุธศาสตร์ในการสร้างคนใหเ้ป็นจิตอาสาอยา่งไร 
พ่อครู: อาตมาไม่ตอ้งออกแบบอาตมาทาํตามพระพุทธเจา้ ดูตาํราที มีของพระพุทธเจา้

ก็เอามาจดัการอาตมาเรียบเรียงไม่ได ้มนัมากมายเยอะแยะ ก็ดูตามองคป์ระกอบเหมาะสมจดัการให้
ได้สัดส่วน พยายามใช้สัปปุริสธรรม รู้จกันิรุตติปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในภาษา) ในหัวขอ้ 
ปฏิสัมภิทา 4 คือความรู้แตกฉาน 4 ดา้น อีก 3 ดา้น คือ อตัถปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในเนื�อหาสาระ) 
ธมัมปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในธรรมะ) และปฏิภาณปฏิสัมภิทา (รู้แตกฉานในไหวพริบ) (องฺ.เอกก.21/172) 
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สอบจากพระไตรปิฎก อาตมาไม่อ่านอรรถกถาจารย ์แต่ดี ๆ ก็มี อะไรใชไ้ดก้็เอามาทาํใช ้ภูมิตนเป็น
เครื องตดัสินทาํมา 44 ปีแลว้ ทาํมาแต่เป็นฆราวาสแต่คนไม่ยอมรับ ถามวา่มีเหตุปัจจยัอยา่งไรก็ตอบ
ไม่หมด แต่โครงสร้างอะไรเป็นศีลสมาธิปัญญา ก็ให้จดัการไปตามเหมาะ ก็มีศีลขอ้ 1 จดัการโทสะ
มูล ศีลขอ้ 2 จดัการโลภะมูล ศีลขอ้ 3 จดัการราคะมูล ศีลขอ้ 5 กาํจดัโมหะโลภะที ตอ้งการมาให้ตน 
ราคะเอาให้ได้มาเสพรส มีนัยต่างกนัแค่นี�  ส่วนโทสะคือความไม่ปรารถนาดี ทาํร้ายฆ่าแกง
โกรธเคืองกนั ไม่สบายใจ ก็อ่านใจรู้ใจ คนนี� เหมาะสมกบัศีล 5 ก็จดัการ ฉนัจะลดโทสะราคะของ
ฉันอย่างนี�  ก็กาํหนดเอา ส่วนศีลขอ้ 4 คุณตอ้งไม่โกหกก่อนแลว้ค่อยละโดยละเอียดเพิ มขึ�น ก็ใช้
โครงสร้าง ศีล สมาธิ ปัญญาและมีจรณะ 15 อีก 

คุณตอ้งมีศีลเป็นตวัหลกัและตวัปฏิบติัคือ สํารวมอินทรีย ์(ระวงั ตาหู จมูก ลิ�น กาย ใจ) 
โภชเนมตัตญัFุตา (รู้ประมาณในการบริโภค) ชาคริยานุโยคะ (การหมั นทาํความตื นอยู่เสมอ) 
ในหัวขอ้ อปัณณกปฏิปทา 3 คือขอ้ปฏิบติัไม่ผิด เป็นไปเพื อความสิ�นอาสวะ (องฺ.เอกก.20/455) 
ตอ้งสํารวมให้ดีเพราะคุณเสพนิวรณ์เป็นอาหารตลอดเวลา หากไม่ไดส้ังวรสํารวม ตอ้งไม่ให้กิเลส
เขา้ไปบงการเราใหท้าํกรรมเลว จะควบคุมไม่ใหมี้ทุจริต 3 ให้ได ้(กายทุจริต ประพฤติชั วดว้ยกาย มี 
3 คือ ปาณาติบาต อทินนาทาน และ กาเมสุมิจฉาจาร วจีทุจริต ประพฤติชั วด้วยวาจา มี 4 คือ 
มุสาวาท ปิสุณาวาจา ผรุสวาจา และสัมผพัปลาปะ มโนทุจริต ประพฤติชั วดว้ยใจ มี 3 คือ อภิชฌา 
พยาบาท และมิจฉาทิฏฐิ คือ อกุศลกรรมบท 10) ก็ตอ้งมีสาํรวมอินทรีย ์มีสติสัมปชญัญะ ทาํใจในใจ 
โยนิโสมนสิการเป็นทาํใจให้ลดกิเลสเป็น ใครทาํใจเป็นก็ได้ ใครทาํใจในใจเป็นคนนั3นมีโอกาส

ได้นิพพานแน่นอน ใครทาํใจเป็นก็มีสัมมาทิฏฐิ ซึ งมีองคป์ระกอบคือ ปรโตโฆสะ (การตั�งใจรับฟัง
ผูอื้ น) และโยนิโสมนสิการ (การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที เกิด ในหัวขอ้ ปัจจัยเกิด

สัมมาทฏิฐิ 2 (ม.มู.12/497)  
ผู้วจัิย:  เมื อมีความขดัแยง้เกิดขึ�นจะทาํอยา่งไร 
พ่อครู: หนึ�ง เอายาเม็ดแรกเลยทุกคนพอเกิดการขดัแยง้ขึ�นมาทุกคน หยุด แลว้ยอม นี 

คือยาเมด็แรก มนัไม่ไดก้็ตอ้งกดข่มมนัไป สอง เอามาวจิยัวจิารตกลงกนัสัมมนากนั สุดทา้ยตกลงกนั
ไม่ไดก้็ตอ้งโหวต เยภุยยสิกา (การระงบัขอ้ขดัแยง้ดว้ยเสียงขา้งมาก) เมื อคะแนนเสียงชดัเจนก็เอา
ตวันั�น อย่ามีตวัตนเอาตวัตนเป็นหลกั ตอ้งเคารพหมู่ให้เกียรติทุกคน เพราะเราเลือกแลว้ว่าหมู่นี� ดี 
ไม่ใช่วา่คุณไปโหวตที อื น คนมาจากทุกทิศจากนรกขุมไหน แลว้มาโหวตร่วมกนั อยา่งนั�นอาตมาไม่เอา 
มนัตอ้งคดัเลือกคนเขา้มาเป็นสภาที รวมกนั ที ใดไม่มีบณัฑิตที นั นไม่ใช่สภา ใครจะเขา้มาเราตอ้งคดั
เฟ้นกนัถา้สรุปมติไดเ้ป็นเอกฉนัทก์็ไม่ตอ้งโหวต หรือวา่สุดทา้ยตอ้งโหวตก็ทาํ ประธานตอ้งอยา่อคติ 
ไม่บงัคบัใคร ถา้บงัคบัก็เผด็จการตลอดเวลาไม่ไดเ้รื องตอ้งพยายาม ตอ้งหมั นพร้อมเพรียงกนัประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิก เมื อประชุมกัน เอาออกมาเทกันให้หมด แล้วมีมติ จะต้องโหวตก็โหวต
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ไม่ตอ้งโหวตตกลงกนัได้ก็จบ ออกจากห้องประชุมแล้ว ทาํตามมติ เก็บความคิดของตนไป  
ไม่เอาตามความคิดตน เอาตามหมู่ สังคมทุกสังคมตอ้งมีความขดัแยง้ สังคมใดไม่มีการขดัแยง้เลย  
อนันั�นเป็นสังคมควาย มนัตอ้งมีความขดัแยง้อนัพอเหมาะ แมจ้ะเป็นทิศทางเดียวกนั แต่อินทรีย์
ไม่เท่ากนั จึงมีความขดัแยง้อนัพอเหมาะ ความสามัคคีคือความขัดแย้งอนัพอเหมาะ เอาตามมติหมู่ 

ผู้วจัิย: เกี ยวกบันํ�าปัสสาวะบาํบดัพอ่ครูมีความเห็นอยา่งไร 
พ่อครู: นํ�าปัสสาวะเป็นนํ�าที สังเคราะห์ออกมาจากตวัคน ในทางแพทยส์มยัใหม่บอกวา่

เป็นสิ งสกปรก แต่พระพุทธเจา้วา่ เป็นสิ งที เป็นยาเรา เชื อหมอพระพุทธเจา้ อาตมาก็ทดสอบมานานปีแลว้ 
อาตมาก็ดื มนํ� าปัสสาวะ แต่อาตมาไม่มีโรค ก็เลยไม่ได้พิสูจน์อะไร ว่ามนัช่วยโรคอะไรบ้าง 
แต่ตั�งขอ้สังเกตวา่ ยงัไม่มีใครเลย ที ดื มแลว้บอกว่า นํ� าปัสสาวะเป็นเหตุให้เกิดโรคอะไร มีแต่อว้ก
เพราะมีอุปาทาน ทุกวนันี�ก็เลยไม่ค่อยไดดื้ ม แต่สปา ปัสสาวะใส่ขวดไว ้แลว้ก็เอาไปสปา คือใชอ้าบ 
สปาหลายทีต่อวนั แลว้จะออกนอกสถานที พบแขกก็หยุด อาบนํ� าเสร็จก็หยุดสปาในวนันั�นแลว้ก็ทาํ
อีกในวนัต่อไป ถา้ทิ�งคา้งไวห้มกัไวก้็มีกลิ น มนัก็กลิ นของเราแบคทีเรียมาร่วมก็เรื องของมนั สปา
มาแลว้ก็ดูดีบางคนก็สังเกตวา่กระที�ผวิหายไป 

เรื องไอนี อาตมาก็ไปพบมาหลายหมอแลว้หลายปีเขา้ หมอพจน์ก็บอกว่าเป็น aging อายุมาก 
อาตมาก็ตอ้งยอมรับวา่เป็นวิบาก เพราะไปพบแพทยเ์ฉพาะทางมาที ยอดที สุดแลว้ก็ไม่รู้ หาเหตุไม่ได ้ 
ก็เลยรักษามาตามเรื อง รักษาตามอาการมาเรื อย ก็ไม่รู้เหตุ ก็คาราคาซังมาเรื อย อาตมาก็ไอเป็นกิจ
ประจาํของอาตมาเอง คนัคอมาจากอะไรก็ไม่รู้ไปโทษอาหารเครื องดื มก็ไม่น่าใช่ สรุปแลว้ let it be 

ผู้วจัิย:  คนเราส่วนใหญ่ก็มีโรคภยัไขเ้จบ็บางคนเป็นหนกั พอเป็นหนกัแลว้ใจเสีย 
พ่อครู: จิตใจไม่ดีก็จะทรุด ยกตวัอยา่งโยมปราณีหมอบอกเป็นมะเร็งปอด อีก 6 เดือน

จะตาย แต่โยมเขาคบหาชาวอโศกก็ทาํใหใ้จเบิกบานอารมณ์ดี กินนํ�าฉี  กินอาหารธรรมชาติ ทาํไปได้
ตลอดจนเดีbยวนี� หมอบอกว่าจะตายแต่แกก็ยงัอยู่ ตั�งแต่หมอบอกตอนอายุ 60 ปี จนอายุ 82 ปี ก็
ไม่ตาย ไปตรวจก็ไม่เจอเนื�องอก แกก็ปักใจว่าหายเพราะปัสสาวะ แต่อาตมาว่าเพราะหลายประการ  
มีจิตใจดี อาหารดี ออกกาํลงักายดี ผมีะเร็งก็หายไป 

ผู้วจัิย:  หลายครั� งพอ่ครูโปรดคนใกลต้ายบอกวา่ใหป้ล่อยวาง ๆ คืออยา่งไร 

พ่อครู: คาํวา่ “ปล่อยวาง” กค็ือรักษาพลังงาน การมีจิตตา้นก็เสียพลงังาน ให้เอาพลงังานที 
เสียคืนมา ปล่อยใหจิ้ตปรุงแต่งโดยไม่มีอะไรจะทาํให้เสียพลงังาน กายก็ปรุงตามธรรมชาติ ตวัคนนี 
เป็นพลงังานในชีวติ คนนี รักษาตวัเองเก่งที สุด มนัมีหนา้ที ทาํให้สมดุลอยา่งดีที สุด ถา้ไม่มีอะไรกวน 
มนัทาํงานไปตามยถากรรม 

ผู้วจัิย:  จิตดีนี จะมีฤทธิJ เร็วที สุด 
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พ่อครู: พระพุทธเจา้วา่มโนปุพพงัคมาธมัมา ใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธาน หมอปัจจุบนัก็
ยอมรับวา่ ถา้ใจดี กวา่ 60 % ก็หายไดแ้ลว้ ใจนี เหนือกวา่อวยัวะ 32 ใจเป็นใหญ่ หากทาํใจไดแ้ละทาํ
องค์ประชุมดินนํ� าไฟลมดว้ย คุณพยายามเรียนรู้ แลว้ช่วยมนัอีกก็หายดีได ้เรียนทั�งนอกและในทั�ง
กายและใจ 

ทางโลกเขาเรียนรู้ร่างไดเ้ล็กละเอียด แต่ใจไม่ค่อยรู้ ทั�งที ยอมรับวา่ใจเป็นเหตุกว่า 60 % 
เราก็ยอมรับหมอทางกายดว้ย แต่ใจเราก็จะทาํไดเ้ก่งกวา่ดว้ย จะช่วยไดดี้มาก หมอที เขาใชพ้ลงั เช่น
โยเร พลงัจกัรวาล ก็ทาํที ใจเป็นตวัหลกั คนที ยอมรับให้รักษาก็คือใจเขายอมรับให้รักษาแล้ว 
แต่ภาวะที ตา้นบางทีก็ทาํงานไดเ้ร็วอีกนะ อาตมาเคยทาํสะกดจิตบางคนตา้น แต่ก็สะกดไดง่้ายมาก 
มนัโผล่มาเลย ถา้แรงไม่มาก หากแรงมากก็ยาก แต่ถา้ไม่ตา้นเลยบางทีหาไม่เจอ มนัไม่มีแรงให้สัมผสั
เลย 

การรักษาทางสายพลงังานก็มี ค่อยสะสมความรู้ไป อาตมาไม่เก่งพอจะอธิบายได ้ก็ค่อย
เรียนรู้ไป ชาตินี� อาตมาแสดงเป็นตวัละครของโลก คือ ตวัละครแสดงความรู้ธรรมะ ไม่ไดแ้สดง
ความรู้ทางโลก ความรู้ทางโลกอาตมาจะน้อย แต่เพื อพิสูจน์ความรู้ทางธรรม ก็พยายามรวบรวม
เท่าที สื อได้ คุณเรียนมาทางนี� ดีแล้วให้ได้ปริญาโท ปริญญาเอกก็จะได้ใช้ประโยชน์ ขอ้สําคญั 
ละกิเลสใหไ้ด ้ละกเิลสได้กจ็ะทาํประโยชน์แก่โลกได้มหาศาล 

พวกเรารวมตวักนัก็ดี อยา่งหมอเขียวทาํมีรูปธรรมมากกวา่ที อาตมาทาํ โดยตั�งตวัแกนเป็น
โรคภยัไขเ้จ็บเป็นฐานนาํพา ก็เลยมากนัมาก เพราะทุกคนกลวัโรคกนั ก็เลยเป็นแพทยที์ สังเคราะห์
ร่วมกนัทั�งกายและจิต เขาหาวา่ศาสนาพุทธไม่เป็นศาสนาเพราะไม่เอาวญิญาณ แต่ที จริงศาสนาพุทธ
นั�นเรียนรู้จิตเจตสิกมากที สุด 

ศาสนาไหนจะจาํแนกจิตเจตสิกไดล้ะเอียดเท่าศาสนาพุทธ มีถึงแยกเป็น 121 จะบอกว่า
ศาสนาพุทธไม่มีเรื องจิตวญิญาณนั�นผดิแลว้ แต่ศาสนาเขามีแต่จิตที ไม่รู้จกัจิต แต่ของพุทธรู้วา่จะเอา
จิตวิญญาณมาใช้เมื อไหร่ ก็เมื อกระทบสัมผสัทางทวารทั�ง 6 ก็เกิดวิญญาณ แลว้ทาํวิญญาณให้เป็น
ปรมาตมนั คือจิตสะอาดที สุด มีปัญญาธิคุณ กรุณาธิคุณ วิสุทธิคุณ คือตรีมูรติ 3 มีปัญญารู้รอบถว้น 
รู้กาํจดัอกุศล จนหมดแทเ้ป็นกุศลจิตลว้น ๆ กุศลจิตที ศึกษาอยา่งไม่หนีสังคมไม่หนีกรรมกิริยา รู้จกั
องคป์ระกอบ จดัการได ้ทุกกรรมเป็นอภิสังขาร กาํจดักิเลสหมดจากจิตก็เป็นผูรู้้แจง้จิตวิญญาณจริง 
ทาํจิตเป็นจิตพระเจา้ได ้มีตรีมูรติ ไดใ้นตวัเราเลย จะบอกว่าตวัเราเป็นอนัหนึ งอนัเดียวกบัพระเจา้ 
พระเจา้คือเรา เราคือพระเจา้ ศาสนาพุทธทาํได ้แต่ศาสนาอื นเขาวา่ไม่ได ้ตวัเราเป็นแค่ส่วนหนึ งของ
พระเจา้ที เขาก็ไม่รู้จกัพระเจา้อย่างแทจ้ริง คนไหนไม่เชื อก็ไม่เป็นไรคนไหนเชื อก็มา เชื อแลว้ก็ทาํ
ให้ได้  มีประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน เป็นอุภยตัถะ (ประโยชน์ทั�งสองฝ่าย) คือมีทั�งปรัตถะ 
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(ประโยชน์ท่าน) และอตัตตัถะ (ประโยชน์ตน) (ในหวัขอ้ อัตถะ 3 คือ ประโยชน์ของการปฏิบติัธรรม 3 
อยา่ง, ข.ุจู.30/673) พอจบแลว้มีแต่ปรมตัถะ (คือ ประโยชน์สูงสุด พระนิพพาน : Final goal)  

ผู้วิจัย: วนันี� เป็นวนัมหามงคลที สวนป่านาบุญได้รับธรรมะจากพ่อครูทั�งกายและใจ 
ทาํควบคู่กับสังคมสิ งแวดล้อม เป็นความครบสมบูรณ์แบบให้ชีวิตตน มีค่าทั� งตนและสังคม 
ทางเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ก็จะพยายามพากเพียรทาํให้ไดม้ากที สุด กราบนมสัการขอบพระคุณ 
ในความเมตตากรุณาของพ่อครูครับ 

และเนื�องในวาระการประชุมเครือข่ายจิตอาสาบุคคลากรสาธารณสุขและจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธทั วประเทศ ครั� งที  1 ที ได้ประชุมพร้อมเพรียงกนั ณ พุทธสถานสันติอโศก เขตบึงกุ่ม 
กรุงเทพฯ  เมื อวนัที  1 กุมภาพนัธ์ 2558 ในรายการ “วิถีอาริยธรรม” พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ และ
สมณะเดินดิน ไดใ้ห้ความรู้เรื อง 8 อ . แบบพิสดารเพื�อก้าวสู่ความเป็นพุทธะ อนัเป็นส่วนหนึ งที 
ผูว้จิยันาํมาบูรณาการเป็นองคค์วามรู้ในการสร้างความเป็นพุทธะของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ดงันี�  

สมณะเดินดิน: ในพระไตรปิฎก มีกล่าวถึงวา่ คนจะมีอายุยืนตอ้งเป็นผูท้าํความสบายแก่
ตนเอง คือ 1. รู้จกัประมาณในสิ งที สบาย 2. บริโภคสิ งที ยอ่ยง่าย 3. เป็นผูไ้ม่เที ยวในกาลไม่สมควร 
4. ประพฤติเพียงดั งพรหม 

พ่อครู: การที จะทาํใหเ้กิดความสบาย ตอ้งพดูใหช้ดัเจนวา่ความสบาย ในภาษาไทยเพี�ยน
ไปจากคาํวา่สัปปายะ ซึ งแปลวา่เจริญ อปายะแปลวา่เสื อม สับปายะนี เอาชดั ๆ คือ หมดกเิลส 

สถานที สัปปายะของชาวธรรมะ คือที ลาํบากไม่ใช่ที สบาย ใครเขา้ใจว่ารีสอร์ทสบาย
บาํเรออารมณ์ คือสัปปายะ ไม่ใช่เลย สถานที นั� นคืออปายะ และกาํลังใจนี ม ันแข็งแรงนะ 
แต่ถ้าไม่พอใจอ่อนเปลี� ยเลย มนุษยอ์อเซาะจะเป็นเช่นนี�  พอเจอสิ งพอใจมีพลงัวงัชาเกินสามญั 
แต่พอเจอสิ งไม่พอใจก็ทอ้แท ้เหมือนเป็นลมไปเลย นี คือเรื องจริงของจิตวิญญาณ ถา้ชอบก็มีแรง 
ถา้ไม่ชอบก็อ่อนแรงเกินกวา่ควรจะเป็น เคยเห็นไหม ?   

สมณะเดินดิน: อารมณ์ชอบหรือชงัเป็นปัจจยัใหเ้กิดโรคภยัไดม้าก 
พ่อครู: เพราะฉันทะเป็นมูล ถา้ไม่มีฉนัทะ อิทธิบาทไม่เกิด ไม่มีวิริยะ จิตตะ วิมงัสาเลย

ไม่สาํเร็จ 
สมณะเดินดิน: เราพยายามหาคนตน้แบบที มีอายยุนืและแขง็แรง แต่พอ่ครูอยูก่บัพวกเราตลอด 
พ่อครู: อาตมาอายุตั�ง 80 กวา่แลว้ จะทาํเหมือนอายุ 20 ไดอ้ย่างไร แต่ที จริงอาตมาทาํไดน้ะ 

แต่ทาํแลว้มนัไม่เหมาะ ที จริงอาตมารู้วา่อาย ุ18 ไม่ใช่ 80 หมายถึงสรีระร่างกายของอาตมา 
สมณะเดินดิน: ผมมองวา่ที พวกเรามองขา้มพอ่ครู เพราะวา่ขอ้ 8 อ .นี แต่ละขอ้ทาํไดย้าก 
พ่อครู: วนันี�  เขาจะให้เทศน์เกี ยวกับนโยบายสุขภาพ ซึ งอาตมาก็มีหลกัเดิมคือ 8 อ. 

อาตมาเอามาจากหลกัของเขา มีอาหาร อากาศ ออกกาํลงักาย เอนกาย ที เขามีก่อนอาตมาก็ว่า
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ไม่สมบูรณ์  จึงมาขยายจนเป็น 7 อ. แลว้มาเก็บตกอาชีพเป็น 8 อ. คิดวา่ครบแลว้จริง อาตมาจะยกไว ้
2 อ. แรก คือ อทิธิบาทกบัอารมณ์ ขอยกไวก่้อนเพราะลึกซึ� งมาก อารมณ์ คือจิตใจ เมื อจิตใจสมบูรณ์
แบบแล้ว อารมณ์จะสมบูรณ์ คือปราศจากกิเลส สิ�นเกลี� ยงจากกิเลส เป็นอุเบกขา ซึ งอุเบกขาที 
พระพุทธเจา้ตรัสไม่ใช่อยูเ่ฉย ๆ ไม่รู้เรื อง แต่ฉลาดประกอบดว้ยปัญญาสมบูรณ์แบบ และประกอบ 
ด้วยการงาน เป็นอัญญา (ปัญญาสุดยอด) เป็นปัญญาโลกุตระ อย่างโกณทญัญะ เริ มมีปัญญาก็
คืออญัญาสิ เป็นสาวกคนแรกที เกิดญาณปัญญาโลกุตระเช่นนี�  ใครทาํการงานด้วยอัญญา (กมัมญัญา) 
เป็นตวัขบัเคลื อน นั นคือ ผูมี้อารมณ์สุดยอด ปริสุทธา ปริโยทาตา มุทุกมัมญัญา ประภสัสรา นี�คือ

อารมณ์ของพระอรหันต์ 
หลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพดี อายุยนืยาว  
1.อิทธิบาท 2.อารมณ์ 3.อาหาร 4.อากาศ 5.ออกกาํลงักาย 6.เอนกาย 7.เอาพิษออก 8.อาชีพ  
ในเรื อง อทิธิบาทกบัอารมณ์ จะไม่สาธยายมากวนันี�  
3. อาหาร คือเครื องอาศยั ในชีวติเราเมื อมีเครื องอาศยัที ดีสุขภาพก็จะดี อนัแรกที สําคญัคือ 

อาหารที กินเขา้ไปเลี� ยงขนัธ์เป็นคาํขา้ว คือกวฬิงการาหาร ขอไม่พูดขยายเรื องนี� มาก ทางพุทธ
ไม่ไดส้อนเรื องธาตุอาหารที เป็นคาํขา้ว แต่สอนสิ งที แฝงในคาํขา้วผสมในอารมณ์ ในรสของอาหาร 
วา่อะไรเป็นพิษเป็นภยั เป็นผสัสะ ท่านให้ศึกษาจิตมโนวิญญาณ ให้ตีแตกอาการนามธรรมของคน 
ศึกษาตวันี�แลว้แยกสภาพจริงของธรรมชาติ ส้มมนัเปรี� ยว สะเดามนัขม ไอนี้ กลิ นนี�  รสฝาด ขม กลิ น
อย่างนี� เป็นธรรมชาติ รูปเช่นนี� เป็นธรรมชาติ สีเหลือง ๆ เขียว ๆ รู้เท่ากันหมดทุกคนไม่เพี� ยน  
แต่ผดิเพี�ยนกนัที อารมณ์ ชอบหรือไม่ชอบ อาจคลา้ยกนัมากแต่ไม่เหมือนกนั เพราะจิตวิญญาณเป็น
ธาตุเล็กละเอียดยิ งกวา่ธาตุใด ๆ ที เขาศึกษากนัมา ไม่ใช่จะเดาไดง่้าย ๆ ในอาการอารมณ์ที จะอ่านได้
อาการอารมณ์มนัผลกัหรือดูด มนัชอบหรือชงั นี คือภาวะไม่เป็นกลางไม่ใช่มชัฌิมา คาํว่ามัชฌิมา
ของพระพุทธเจา้ ไม่ใช่วา่จิตไม่ไหวติงไม่เคลื อนเลย แต่จิตมีสภาพสองอยา่ง สภาพนิ งและสภาพเคลื อน 
บวกกบัลบ จิตมีเจโต คือ static ปัญญา คือ dynamic 

ทุกอยา่งที มีนั�นมีการเคลื อนไหวหมด แมจ้ะหยุดนิ งเป็นพลงังานศกัย ์แต่ก็เคลื อนมีสภาพ 
potential มนันิ ง static แต่มนัก็มีนยัสภาพจริงที มนัเคลื อนมนัแตกตวัอยู่ สิ งที มีอยู่ไม่สลายออกจาก
กนั มีภาวะสองทั�งนั�น ผสัสะและเจตนา ผัสสาหารกบัมโนสัญเจตนาหาร ก็อยู่กับกวฬิงการาหาร 

วญิญาณาหาร นั นแหละ (อาหาร 4. อาหารคือเครื องคํ�าจุนชีวิต 1. กวฬิงการาหาร คาํขา้วเป็นเครื อง
คํ�าจุนชีวติ พึงกาํหนดรู้ความยินดีในกามคุณ 5, 2. ผัสสาหาร ผสัสะเป็นเครื องคํ�าจุนชีวิต พึงกาํหนด
รู้ในเวทนา 3, 3. มโนสัญเจตนาหาร จิตเจตนาเป็นเครื องคํ�าจุนชีวิต พึงกาํหนดรู้ในตณัหา 3, 4. 
วญิญาณาหาร ความรู้แจง้อารมณ์เป็นเครื องคํ�าจุนชีวติ พึงกาํหนดรู้ในนามรูป (ส.ํนิ.16/240)  
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ในจิตวญิญาณคือธาตุพลงังานพิเศษที เรียกวา่ จิตนิยาม ตั�งแต่ สัตวเ์ซลล์เดียวมาจนพฒันา
เป็นมนุษย์ มีจิตนิยามแล้วจิตมันมีสภาพหยุดกับการเคลื อนเป็น static และ dynamic ในภาษา
พระพุทธเจา้เรียกว่า มีสิ งที  “มี” กบั “ไม่มี” หรือมีสิ งที  “ว่าง” กบั “เคลื�อน” ถา้สิ งที มีจริง ๆ จะมี
สองอยา่ง แมว้ทิยาศาสตร์ก็บอกวา่ทุกอยา่งมีสองอยา่ง คือ สสารกบัพลังงาน พอมีการสัมผสัผสัสะ 
ก็มีสามแลว้ สองลกัษณะ คือ 1.นิ ง กบั 2. เคลื อน หรือ จดัแบ่งเป็น 1. ปสาทรูป กบั 2. โคจรรูป มา
ผสัสะกนัก็เกิดภาวะใหม่ เป็นวิญญาณ เป็นธาตุรู้ ที เกิดจากปฏิกริยาสองสิ งสัมผสักนั ธาตุรู้นี แหละ
ไปเรียกใน  รูป 28 ท่านเรียกวา่ ภาวรูป 

อนัที  3 นี แหละเป็นตวัการที จะตอ้งศึกษา พอเกิดผสัสะแลว้เกิดอาการที  3 เป็นวิญญาณ 
เป็นนามธรรมแตกตวัออก พระพุทธเจา้แยกเป็น 5 อยา่ง คือ เวทนา (Feeling) สัญญา (Perception) 
เจตนา (Volition) ผสัสะ (Contact, Sense-impression) มนสิการ (Attention) การศึกษาทั�งเรียนรู้และ
ปฏิบติั เรียกวา่ มนสิการ จึงเกิดผล ใครมนสิการไม่เป็น ไม่มีปริยติัที สัมมาทิฏฐิแลว้ปฏิบติัไม่ถูกตอ้ง
ก็ไม่เกิดผล สัญญา เจตนา ผสัสะ มนสิการ 

สัญญา คือตวัหลกัของอตัภาพที ทาํงานตั�งแต่เกิดจนตาย ตั�งแต่ปุถุชนจนถึงพระพุทธเจา้
ในปัจจุบนัที เป็นธาตุรู้ ที สอดรู้สอดเห็น แมเ้บื�องตน้การศึกษาก็ตอ้งใช ้ 

สมณะเดินดิน:  ในศาสนาพุทธไม่เนน้ธาตุอาหาร แต่จะเนน้ตวั ชอบหรือไม่ชอบ ที มากบัธาตุ
อาหาร ชึ งเป็นตวันาํเราไปสู่การมีสุขภาพดี หรือไม่ดี แมเ้ราจะเขา้คอร์สสุขภาพมา แต่ไม่ไดศึ้กษาตวั 
ชอบหรือไม่ชอบ พอออกจากคอร์สตวั ชอบหรือไม่ชอบ ก็จะลากเราไปทาํใหสุ้ขภาพเสีย 

พ่อครู: ตวัเวทนาชอบหรือไม่ชอบ นี แหละ มนัเกิดเพราะไดส้มกบัเจตนาหรือไม่ จะตอ้ง
สัญญา กาํหนดเลยวา่เกิดอารมณ์ ชอบหรือชังเกิดจากอะไร เกิดจากเจตนาหรือตัณหา (กามตัณหา 

ภวตัณหา วภิวตัณหา) เราตอ้งใชว้ิภวตัณหาเรียนรู้ กามตัณหา ภวตัณหา เรียนรู้กามตณัหาที มนัใคร่ 
อยากได ้หรืออยากทาํลายทาํร้าย  มนัมีสองนยัเท่านั�นแหละ ถา้มนัแรงจนวา่มีขา้ตอ้งไม่มีเอ็ง บางที
มนัร้ายแรงขนาดนั�น มีแค่ดูดกับผลัก แต่ลึกซึ� งซบัซ้อนก็มีสองจุด ชอบกับชัง เมื อใชสั้ญญากาํหนด
หมายวา่เป็นตณัหา ใครทาํร้ายนี คือชัง ใครมาดีกบัตนหรือเสพกบัตนนี คือชอบ 

คนเราแมไ้ม่ศึกษาธรรมก็เป็นกลางได ้มนัพกัยกเฉย ๆ เป็นธรรมชาติ แต่ของพระพุทธเจา้
ตอ้งลา้งธรรมชาติ มีแต่ธรรมะลว้น ๆ อย่าไปบอกว่าธรรมะคือธรรมชาติ แต่ธรรมะของพระพุทธเจา้
ไม่มีชาตินะ สัญญาตอ้งกาํหนดรู้เหตุ จบัไดว้่าชอบหรือชัง นี  เป็นตวัสําคญัตอ้งลา้งทั�งอาการชอบ

หรือชังให้สิ�นเกลี� ยง ให้เป็นไม่ชอบไม่ชัง เป็นอุเบกขาที คุณตอ้งไปเรียนรู้ให้เกิดสภาวะนี� ในตน 
ไม่ผลกัไม่ดูด ไม่เอนไปทางกามไม่เอนไปทางอตัตา เป็นกลาง ๆ สูญ พูดไดเ้ป็นภาษาแต่คุณตอ้งไป
รู้ไดด้ว้ยปัญญาญาณของตนเอง ถา้ไดจุ้ดนี�  นี แหละคือตวัสัปปายะ คุณมี ผัสสะมีเจตนาก็ตอ้งทาํให้
เกิดจุดนี� ใหไ้ด ้นี คือเครื องอาศยั คืออาหาร 4 ที กินใชเ้ป็นองคป์ระกอบหยาบ มาเป็นวตัถุรูป แลว้เกิด
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เจตนา ตอ้งทาํใหไ้ม่ชอบไม่ชัง เป็นวญิญาณสะอาด นามรูปก็สะอาด ผูที้ อ่านนามรูปออก จบ ชดัเจน
ก็มีเท่านี�  เจตนาก็มี กามตณัหา ภวตณัหา วิภวตณัหา (องฺ.ปFฺจก.22/377) เวทนาก็มี 3 (สุขเวทนา 
(Pleasant feeling) ทุกขเวทนา (Painful feeling) อทุกขมสุขเวทนา หรือ อุเบกขาเวทนา (Indifferent 
feeling) นี คืออาหาร 4 ที ตอ้งเรียนรู้ หากมีอาการไม่สุขไม่ทุกข ์เป็นเครื องอาศยัอาหารดี สุขภาพคุณ
ดีแน่  

สมณะเดินดิน: พวกที ไม่มีความรู้เรื องสารอาหาร แต่กินขา้วกบัผกันํ�าพริกนี อายยุนืยาว 
พ่อครู: พวกรู้สารอาหารมากนี ตายไว  
สมณะเดินดิน: ตอนไปฉลองหนาว พวกชาวเขากินขนมที เป็นขา้วเหนียวตากกบังา

กบัเกลือ ถามเขาวา่กินแลว้ไดอ้ะไร เขาก็วา่กินแลว้อิ ม เขาไม่มีอุปาทานวา่ ตอ้งกินเพื ออร่อยเหมือน
ชาวเมือง เขาจึงมีสุขภาพดี 

พ่อครู: 4. อากาศ แปลว่าช่องว่าง เมื อเราหายใจ เราอนุมานว่าเราหายใจเอาธาตุลมไป
สังเคราะห์ร่างกาย แต่ถา้ลมนี� มีแก๊สอะไรมากมายหลายอย่างผสมอยู่ คุณก็สูดเขา้ไปสิ มีทั�งเป็น
ชิ�นเล็ก มีทั�งอากาศที เป็นความวา่ง (ทางวิทยาศาสตร์ก็แยกแยะเป็นธาตุไดอ้ีก) ลมคือมหาภูตรูป 
แต่อากาศนี�ละเอยีดกว่าลม แปลว่าว่าง ธาตุอากาศเรียกมันว่า ว่าง 

ทีนี�  อาการทางจิตมนัวา่ง นี คืออยา่งไร คือมีสองนยั วา่งอยา่งโลกียะ กบัวา่งอยา่งโลกุตระ

วา่งอยา่งโลกยีะคือวา่งโล่งเฉย ๆ เหมือนกบัไม่มีอะไรแลว้ไม่มีปฏิกริยาอะไร ยิ งวา่งก็ยิ งนิ ง ยิ งสงบ 
นี คือนยัที สัมผสัได ้ยิ งว่างยิ งไม่มีอะไร แต่ทางปรมัตถธรรมความว่างคือว่างจากกิเลส นะว่างจาก
กิเลสหยาบกลาง ละเอียด จนไม่เหลือแมนิ้ดนึงนอ้ยหนึ งก็ไม่มีในสิ งที จะให้ไม่มี อากิญจญัญายตนะ 
(Sphere of Nothingness) นั นคือวา่ง แบบตอ้งการให้กิเลสออกไป คุณตอ้งจบักิเลส แลว้ทาํให้มนั
เล็ก ๆ เล็กลงยิ งกว่าธุลี ละออง จนไม่มีเลย อากิญจญัญายตนะคือนิดนึงนอ้ยหนึ งก็ไม่มี เนวสัญญา
นาสัญญายตนะ (Sphere of Neither Perception Nor Non- Perception) คือมนัยงัขอ้งอยู ่จะวา่รู้ก็
ไม่ใช่ ยงัเหลือเศษนิด ๆ นิดจะตอ้งรู้ให้ครบถว้น เมื อรู้หมดครบก็จะเรียกว่า สัญญาเวทยิตนิโรธังโหติ 
(Extinction of Perception and Feeling) คือสัญญาเคลา้เคลียอารมณ์ ตรวจสอบแลว้ตรวจสอบอีก 
ในเวทนา 108 ทุกปัจจุบัน 36 เมื อกิเลสสูญตลอด ๆ จนอดีตสูญ อนาคตสูญ อาการวา่งสูงสุด นี คือ
สภาวะทางธรรมของพระพุทธเจา้  

ถา้ไดต้วันี� แก่จิตแลว้จะเป็นผูอ้มตะ จะสั งให้ตวัเองเกิดหรือตายได ้พระอรหันตบ์างองค์
บอกเลยวา่เราจะตายในกา้วที  3 เดินไปสามกา้วก็ตายไดเ้ลย สั งตายสั งเกิดได ้ทั�งร่างกายและชีวิตมา
จากจิตเป็นเหตุ จะทาํใหทุ้กอยา่งสาํเร็จไดสู้งสุดได ้สั งตายหรือเกิดใหแ้ก่อตัภาพได ้

อากาสธาตุ คือทาํจิตวา่งไดแ้ลว้ อารมณ์ที เกิดอาการสมบูรณ์แบบได ้เป็นอารมณ์สัปปายะ 
แลว้ทาํอากาศใหเ้ป็นความวา่งได ้อารมณ์จะเป็นสิ งประเสริฐให้สุขภาพดี ทาํให้เกิด มโนสัญเจตนา
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หาร วญิญาณาหารที ดีได ้แมพ้ระพุทธเจา้ก็ไม่กาํหนดวา่จะตายในก่อนสร้างศาสนา มารมาอาราธนา
ท่านก็ไม่ยอมตาย แต่พอสร้างศาสนาเสร็จท่านก็กาํหนดวา่อีก 3 เดือน จะตาย 

อากาสธาตุ คือตวัวา่ง ตอ้งรู้อาการวา่งของจิต แลว้โลกียะก็วา่งได ้วา่งพกัยก จิตวา่งไม่ดูด
ไม่ผลกัไม่ทุกขไ์ม่สุข แต่มนัไม่รู้ กาํหนดมนัไม่ได ้เพราะไม่มีความรู้ไปกาํหนดมนัได ้แต่ผูส้ามารถ
กาํหนดใหจิ้ตวา่งจากกิเลสได ้ทาํจนเป็นอตัโนมติั ก็มีสุขภาพดีแน่ 

5. ออกกาํลังกาย คือให้เคลื อนไหวสรีระได้สมดุล เพียงพอ น้อยไปหรือมากไปก็ไม่ดี 
แต่จะไปกาํหนดความพอดีเป๊ะนั�นยาก ตอ้งเผื อพอไว ้เด็กตามสัญชาตญาณ ดิ�นมากกว่าเฉย 
แต่ผูใ้หญ่ หนุ่มสาวก็ดิ�นไป บาํเรอแสวงหาโลกีย ์พอชักชินชาเบื อบา้งกาํลงัวงัชาไม่ดี ก็จะหยุด
เคลื อน ตอ้งออกกาํลงักายเสริมใหม้นัสมดุล 

อาตมาตอ้งขยายหน่อย คือเริ มตน้เอากนัที ธุดงค์ก่อน  
1. ธุดงค์ไม่ได้แปลว่าเดิน ถ ้าเขา้ใจธุดงค์ว่า คือเดินนี   ผิดตั�งแต่ตน้ทางเลย ในยุค

พระพุทธเจา้ เป็นยุคการคมนาคมสัญจร ไม่ได้สะดวกอย่างนี�  จึงตอ้งเอาแต่ เดิน คาํว่า “เดิน”  
ไม่ไดมี้ความหมายกบัคาํวา่ธุดงคเ์ลย แต่ท่านตอ้งเดินกนั  

2.  บริบทของนกัปฏิบติัธรรมยุคนั�นเขา้ใจวา่ ปฏิบติัธรรมคือเดินออกป่าหรือดง แต่คาํว่า 
“ดงค์” ในธุดงค์ คือภาษาเพี�ยนมาจากคาํว่า “ธุตงัคะ” หรือ ธูตะ+องค คาํว่า “องค” แปลว่าหน่วย
หนึ ง องคห์นึ งของธุดงค์ คือองค์หนึ งของธูตะ ชึ งหมายถึงผูท้าํศีลเคร่งไดแ้ลว้ เมื อผูป้ฏิบติัศีลขอ้นี�
แลว้ ไม่ใช่ศีลพื�น ๆ เช่นศีล 5 ศีล 8 ซึ งศีล 8 ก็ถือว่าเคร่งกว่าศีล 5 คุณทาํธูตะเรื องใดได ้ก็ไดอ้งค์
หนึ งของธูตะแลว้ เช่น พระมหากสัสปะมีธุดงควตัร 13 ขอ้ เช่น อยูป่่าตลอดชีวติ ซึ งไม่ง่ายเลย  

ในการเดินออกกาํลงักาย ในศาสนาพุทธยุคก่อน จึงไม่ตอ้งออกกาํลงักาย เดินก็ไดแ้ล้ว 
สมยัพระพุทธเจา้ ก็มียาน มีรถ แต่ตลอดพระชนมชีพท่านไม่ใช้ ในยุคนี�  ไม่ใช่ยุคพระพุทธเจ้า 
โดยเฉพาะมาปฏิบติัมรรคองค์  8 ซึ งมีหลกัทาํการงานอาชีพ กัมมันตะ การพูด ความนึกคิด นี คือ
หลกั 4 องคข์องมรรคมีองค ์8 ปฏิบติั 4 อยา่งนี� ใหส้ัมมาตามประธานคือทฏิฐิแลว้มีสติกบัความเพียร

ช่วยให้มีสติมันโต รู้ควบคุม ตา หู  จมูก ลิ�น กาย ใจ ให้แข็งแรง แล้วทาํให้เกิดอาชีพที สัมมา 
มีสัมมากัมมันตะ สัมมาวาจา สัมมาสังกัปปะ ทาํให้ตกผลึกตกในจิต ให้ตั�งมั นแข็งแรงแน่นเหนียว 
มั นคงย ั งยนื โดยปฏิบติัมรรค 7 องคต์ามมหาจัตตารีสกสูตร 

การออกกาํลงักายในยุคพระพุทธเจา้ท่านเดินเอาก็พอแลว้ แต่อยา่งอาตมานี  อยูก่บัที มาก 
ก็ตอ้งเดิน  

สมณะเดินดิน: ทุกวนันี� เราตอ้งตั�งหลกัยามอ่านพยญัชนะ แมค้าํว่า “ธุดงค์” ก็ตอ้งเอามา
อธิบาย 
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พ่อครู: เริ มตน้แค่คาํวา่ “ดงค”์ นี  ก็ไม่ใช่ดง ไม่ใช่ป่าแลว้ สมยัพระพุทธเจา้ หลงผิดวา่การ
ปฏิบติัธรรมตอ้งเขา้ป่า พระพุทธเจา้ถึงบอกว่า บรรลุธรรมแลว้ตอ้งเขา้เมือง แมแ้ต่ในอัมพัฏฐสูตร 
ท่านก็วา่ สมยัต่อไปคนจะไปแสวงหาอาจารยใ์นป่า นี คือความหลงผดิ พระพุทธเจา้พยากรณ์ไวก่้อน
เลยว่า อนาคตจะหลงผิดออกป่ากนั ในความเสื อมของผูแ้สวงหาอนัผิด ๆ ทางเสื�อมของนักบวช 4 
(ที.สี.9/163) คือ 

1. ผูย้งัไม่มีวชิชา (ความรู้แจง้) และจรณะ (ความประพฤติ) แต่ไปแสวงหาอาจารยใ์นป่า 
โดยเก็บผลไมห้ล่นกินบาํรุงชีพอยา่งมกันอ้ยมาก ๆ  

2. ไม่เก็บผลไม ้แต่ถือเสียม ตะกร้า หาขุดเหง้าไม ้หาผลไมกิ้นระหว่างออกแสวงหา
อาจารยใ์นป่า  

3.  สร้างเรือนไฟไวใ้กลห้มู่บา้น แลว้บาํเรอไฟรออาจารย ์ 
4.  สร้างเรือนมีประตูสี ด้านไวที้ หนทางใหญ่สี แพร่ง แล้วพาํนักรอท่านผูม้ีวิชชาและ

จรณะอยู ่
อาตมาขอสรุปว่า ธุดงค์ไม่ใช่การเดิน ธุดงค์คือหน่วยแห่งศีลเคร่งที คุณปฏิบติัได ้ธุดงค์

คือองคคุ์ณเครื องกาํจดักิเลส หรือชื อขอ้วตัรปฏิบติั ท่านขยายวา่ ธุดงค์ คือขอ้ปฏิบติัที ผูส้มาทานจะ
เต็มใจกาํหนดประพฤติ เพื อเป็นอุบายขดัเกลากิเลส เขารวบรวมมามี 13 ขอ้ พระพุทธเจา้ทรงสอน
เกี ยวกบั ธุดงควตัร 13 ประการคือ 

1. ถือการนุ่งห่มผา้บงัสุกุลเป็นวตัร 2. ถือการนุ่งห่มผา้สามผืนเป็นวตัร 3. ถือการบิณฑบาต
เป็นวตัร 4. ถือการบิณฑบาตไปโดยลาํดับแถวเป็นวตัร 5. ถือการฉันจงัหันมื�อเดียวเป็นวตัร 
6. ถือการฉันในภาชนะเดียวคือฉันในบาตรเป็นวตัร 7. ถือการห้ามภตัตาหารที เขานาํมาถวาย
ภายหลงัเป็นวตัร 8. ถือการอยู ่ป่าเป็นวตัร 9. ถือการอยู ่โคนตน้ไมเ้ป็นวตัร 10. ถือการอยู่ 
อพัโภกาสที แจง้เป็นวตัร 11. ถือการอยูป่่าชา้เป็นวตัร 12. ถือการอยูใ่นเสนาสนะตามมีตามไดเ้ป็นวตัร 
13. ถือเนสัชชิกงัคธุดงค ์คือ การไม่นอนเป็นวตัร (ว.ิป. 8/1192)  

คือเป็นขอ้ปฏิบติัที พระมหากสัสปะทาํจนชินแล้ว ท่านทาํมาไม่รู้กี ร้อยกี พนัชาติ สั งสม
สัญชาตญาณนี� ให้ตนเอง พระพุทธเจา้ก็ต้องยกให้ท่าน และท่านก็ตดักิเลสได้แล้ว นี เป็นวาสนา
บารมีของท่านติดมา มนัก็ไม่ไดล้า้งง่าย ๆ ตอ้งยกใหท้่าน วา่ท่านไม่มีเวลาแลว้  

ยุคนี�  บริบทต่างกนั ออกกาํลงักาย นี ตอ้งทาํให้พอดี อาตมาเดินออกกาํลงักาย ไม่วิ ง 
เดินหลายแบบดว้ย ตอ้งใหพ้อดี 

6. เอนกายคือการพกั พระพุทธเจา้ตรัสว่า ให้รู้จกัพกั รู้จกัเพียร ผูใ้ดจดัสัดส่วนพกัและ
เพียรได ้พระพุทธเจา้วา่ เราไม่พักเราไม่เพียร เราข้ามโอฆะสงสารได้ ธรรมชาติของชีวิตตอ้งมีเพียร 
คือ เพียรจนไม่ตอ้งเพียรแลว้เป็นอตัโนมติั แต่ถา้ถึงเวลาควรพกัก็ตอ้งพกั หรือป่วยก็ตอ้งพกั ผูใ้ดจดั
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สัดส่วนไดจ้ะสุขภาพดี หากไม่พอก็ตอ้งออกกาํลงักาย คนใดที ออกกาํลงักายเกินแลว้ก็ไม่ตอ้งเพิ ม 
ส่วนอาตมารู้ตวัวา่ไม่ไดไ้ปออกกาํลงัสรีระมาก ออกกาํลงัทางสมองเยอะ ก็ตอ้งใหส้มองไดพ้กับา้ง 

7.  เอาพิษออก อาตมาไม่เอามะพร้าวห้าวมาขายสวน พวกคุณเรียนรู้มากกวา่อาตมาเยอะ 
อาตมาก็ทาํพอสมควร อาตมาเขา้ใจเอาเองว่า อาตมาไม่ได้เป็นคนไปแสวงหาสิ งเป็นพิษใส่ตน 
แมค้นเขาทาํอาหารก็เอาสิ งไม่เป็นพิษมาใหอ้าตมาฉนั  

พระพุทธเจา้ตรัสใน องฺ.ปFฺจก.22/125 ดงันี�  
[125] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี� เป็นเหตุให้อายุสั� น 5 ประการเป็นไฉน คือ 

บุคคลไม่เป็นผูท้าํความสบายแก่ตนเอง 1 ไม่รู้จกัประมาณในสิ งที สบาย 1 บริโภคสิ งที ย่อยยาก 1 
เป็นผูเ้ที ยวในกาลไม่สมควร 1 ไม่ประพฤติเพียงดั งพรหม 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรม 5 ประการนี�แล 
เป็นเหตุใหอ้ายสุั�นฯ 

1. บุคคลไม่เป็นผูท้าํความสบายแก่ตนเอง อนันี�อาตมาก็พยายามทาํอยู ่
2. ไม่รู้จกัประมาณในสิ งที สบาย อาตมาแปลความสบายวา่ไม่ไดบ้าํเรอกิเลสนะ สบายคือ 

สิ งเจริญ ตรงขา้มกบัอบาย สิ งเจริญถา้ไม่รู้จกัประมาณก็เสียประโยชน์ อยา่งอาตมาถา้ตั�งหน้าตั�งตา
จะยาํคนอื นไปหมด อาตมาก็คือคนไม่รู้จกัประมาณการสบาย เพราะวา่ยาํเขานี มนัร้อน เพราะตอ้ง
ตั�งใจนะ จิตใจอาตมาไม่ไดอ้ยากทาํ ตอ้งฝืนตอ้งเป็นเลือดศิลปิน 

3. บริโภคสิ งที ยอ่ยยาก อาตมาไม่ค่อยรู้สึกวา่จะยอ่ยยาก สิ งที เขาทาํมาให้ เขาก็เลือกเฟ้น
แลว้ อาตมาถือวา่มีบารมี หรือกุศลเก่าที ไดส้ั งสมมาแลว้ 

4. เป็นผูเ้ที ยวในกาละไม่สมควร ไม่รู้จกัที ที ควรไป แลว้ไปเที ยวในที ไม่สมควรดว้ย  
5. ไม่ประพฤติพรหมจรรย ์ 
ใน องฺ.ปFฺจก.22/125 ชดัเจนมากเลย เอาพิษออกแลว้ก็อยา่เอาพิษเขา้ล่ะ 
8. อาชีพ อย่างนักบวชนี มีชีวิตเนื องด้วยผูอื้ น (ปรปฏิภทัทา เม ชีวิกา) ศาสนาพุทธ

ไม่ไดใ้ห้ไปพึ งป่าพึ งสัตวไ์ปอาศยัผลหมากรากไม ้แต่เราจะพึ งคน เราจะเป็นประโยชน์แก่กนัและ
กนัอยา่เป็นโทษแก่กนัและกนั ผูที้ มาช่วยเหลืออาตมาก็คือคนที เขา้ใจศรัทธาตอ้งการใหอ้าตมามีชีวิต
ยนืยาว ทั�งอุปโภค บริโภค อาตมาไม่อยากเอ่ยปากเท่าไหร่ เดีbยวมาเยอะเลย บางทียงัไม่พูดก็มาเป็น
ถุง ๆ เลยนะ อยา่งอาตมามีชีวิตเนื องดว้ยผูอื้ น อาตมาก็พึ งญาติโยม อาตมาเอาตวัเองมาเป็นธรรมะ 
อยา่งไปชุมนุมนี ก็เอาตวัไปเลย ทาํตามเหตุปัจจยัไม่ไดเ้พื ออวดอา้ง ทาํเต็มที เลยในอาชีพที เราจะทาํ 
พวกคุณไม่มีหน้าที รับโดยตรง ว่าจะมาเผยแพร่ธรรม ผูที้ จะเป็นธรรมทูต ตอ้งเป็นธรรมกถึก 
ตอ้งมีศีล มีศรัทธา คาํว่า “ศรัทธา” มาจาก สัททะคือสิ�งดี ถ้าคุณไม่มีสิ งทรงไวที้ เป็นธรรมะ 
อยา่งนอ้ยโสดาบนั ที เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผล คุณจะไปอธิบายมรรค ให้เขาปฏิบติัไดผ้ล 
เลิกอบายมุข เลิกโกงกิน (กุหนา) ผูจ้ะแสดงธรรมเป็นธรรมกถึก ตอ้งเป็นผูบ้รรลุธรรมก่อน 
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ตอ้งมีคุณอนัสมควรก่อน แล้วสอนผูอื้ นจึงไม่มวัหมอง ถ้าตนเองไม่มีธรรมะ ก็ไม่ควรเผยแพร่ 
แลว้เมื อตนไม่มี ก็ตอ้งคน้หาผูที้ มีธรรมะ ผูเ้ป็นสยงัอภิญญา เพื อเอาธรรมะมาให้แก่ตนให้ไดก่้อน ผูจ้ะ
มีอาชีพแสดงธรรมมั นใจว่าเราจะทาํสิ งดีเป็นอาชีพ มั นใจเลยวา่ เขาจะเลี� ยงคุณไว ้ขอให้เป็นคนมี
วรรณะ 9 คือการทาํตวัเป็นคนน่ายกยอ่งสรรเสริญ 9 อยา่ง 1. เป็นคนเลี�ยงง่าย (สุภระ) 2. บาํรุงง่าย 
(สุโปสะ) 3. มกันอ้ย กลา้จน (อปัปิจฉะ) 4. สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐี) 5. ขดัเกลา (สัลเลขะ) 6. กาํจดักิเลส 
มีศีลเคร่ง (ธูตะ) 7. มีอาการที น่าเลื อมใส (ปาสาทิกะ) 8. ไม่สะสม (อปจยะ) 9. ปรารภความเพียร 
ยอดขยนั (วริิยารัมภะ) (ว.ิมหา.1/20)  

ธรรมกถึก ผูจ้ะเป็นธรรมทูตตอ้ง มีศรัทธา 10 คือ 1. มีศรัทธา (เชื อถือเลื อมใสในอริยสัจ
เป็นตน้) 2. มีศีล (ในบริบทที สูงไปสู่สีลสัมปทาแห่งจรณะ15) 3. เป็นพหูสูตหรือพาหุสัจจะ (รู้สัจจะ
บรรลุจริงจนรู้มากขึ�น) 4. เป็นพระธรรมกถิกะ (อธิบายสัจธรรม สอนความจริง) 5. เขา้สู่บริษทั 
(สู่หมู่ชน) 6. แกลว้กลา้แสดงธรรมแก่บริษทั 7. ทรงวนิยั 8. อยูป่่าเป็นวตัร ยินดีในเสนาสนะอนัสงดั 
(คืออุเบกขา) 9. ไดต้ามความปรารถนาโดยไม่ยาก ไม่ลาํบากซึ งฌาน 4 10. ไดท้าํให้แจง้ซึ งเจโตวิมุติ 
ปัญญาวมุิติ อนัหาอาสวะมิได ้ภิกษุผูป้ระกอบดว้ยธรรม 10 ประการนี�แล ยอ่มเป็นผูก่้อให้เกิดความ
เลื อมใสโดยรอบ และเป็นผูบ้ริบูรณ์ดว้ยอาการทั�งปวง (สัทธา 10 จาก “สัทธาสูตร”) (องฺ.เอกาทสก. 
24/8)  

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ให้เลิกมิจฉาอาชีวะ 5 ไปตามลาํดบั ที ตอ้งเลิกเลย กุหนา คือการโกง
กินทุจริต  

1. การโกง ทุจริต คอร์รัปชั น (กุหนา) มีมากในงานการเมืองหรือขา้ราชการทุกระดบั 
2. การล่อลวง หลอกลวง (ลปนา) มีมากในนกัธุรกิจ และการเมือง รวมถึงขา้ราชการ 
3. การตลบตะแลง (เนมิตตกตา) ยงัเสี ยงทายไม่ตรงแท ้ 
4. การยอมมอบตนในทางผดิ อยูค่ณะผดิ (นิปเปสิกตา)  
5. การเอาลาภแลกลาภ (ลาเภน ลาภงั นิชิคิงสนตา)  
 (ม.อุ.14/275)  
รายละเอียดเกี ยวกบัสุขภาพที พระพุทธเจา้ตรัสในพระไตรปิฎก และหลกั 8 อ. แนวบุญ

นิยม โดยพอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต ดงัที นาํเสนอมา เป็นส่วนสําคญัที ผูว้ิจยันาํมาบูรณาการ
มาเป็นการแพทยว์ถีิพุทธและสร้างความเป็นพุทธะของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ 
 

การปฏิบัติเทคนิค 9 ข้อ สู่ความเป็นพุทธะ 
การแพทยว์ิถีพุทธ มีเทคนิคการปฏิบติั 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ดงัที ไดก้ล่าวมาแลว้ ในบทที  1 

หนา้ 4 ซึ งการปฏิบติัดูแลสุขภาพในแต่ละขอ้นั�น อาจปฏิบติัขอ้ใดขอ้หนึ งหรือหลายขอ้ร่วมกนัตาม
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ความเหมาะสมของสภาพร่างกายของผูน้ั�น โดยการปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ สู่ความเป็นพุทธะนั�น 
ตอ้งปฏิบตัิอย่างสัมพนัธ์กนัทั�งรูปและนาม จนเกิดสภาวะจิตแห่งพุทธะ หมายถึง สภาพรู้ ตื น 
เบิกบานในการปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศล จนไดส้ภาพจิตวิญญาณบริสุทธิJ ผอ่งใสคือ
สภาพที พน้ทุกขใ์นจิตวญิญาณอยา่งถาวรย ั งยนืเป็นลาํดบั ๆ  เริ มตน้จากการที บุคคลนั�นสามารถกาํจดัทุกข์
ในจิตชนิดหยาบไปสู่ทุกขล์ะเอียดเป็นลาํดบั ๆ ตามแนวทางที พระพุทธเจา้ไดต้รัสไว ้ไดแ้ก่  

1. การปฏิบตัิเทคนิคแต่ละขอ้ของแพทยว์ิถีพุทธ ด้วยจิตพุทธะ คือใช้จิตอิทธิบาท 
(ความพอใจ ความเพียร ความจดจ่อทุ่มโถมเอาใจใส่ การตรวจสอบใคร่ครวญเอาส่วนที เป็นประโยชน์  
ตดัส่วนที เป็นโทษ ปรับปรุงแกไ้ขหรือพฒันาให้ดีขึ�น) เพื อลา้งจิตที ขี� เกียจในปฏิบติัสิ งที เป็นประโยชน์ 
โดยปฏิบติัอยา่งพอเหมาะพอดีไม่มากเกินจนเกิดผลเสีย และไม่น้อยเกินจนไม่ไดป้ระโยชน์ที ควรได ้
เป็นการฝึกจิตใหเ้ขา้ถึงสิ งที เป็นประโยชน์ ดว้ยจิตที รู้สึกที เป็นสุขเบิกบานแจ่มใส 

2. เมื อไดส้ัมผสัประโยชน์นั�น ๆ ดว้ยตน ก็จะเกิดสภาพพุทธะ รู้ประโยชน์ของสิ งนั�น
จากการปฏิบติัจนสัมผสัสภาวะนั�นจริงดว้ยตน 

3. ปฏิบติัจิตพุทธะ ในการตดัสิ งที เป็นพิษดว้ยจิตที เป็นสุข 
4. การประมาณ (สัปปุริสธรรม) ในการปฏิบติั ทางกาย วาจา และใจให้เหมาะสม ตาม

สถานการณ์ต่าง ๆ คุณสมบติัของจิตพุทธะนั�น จะพร้อมปรับเปลี ยนไปสู่จุดสมดุลใหม่ (ไม่ยึดมั นถือมั น) 
เมื อองคป์ระกอบเปลี ยนไปจากเดิม ดว้ยจิตผาสุกผอ่งใส 

5. ช่วยเหลือเกื�อกลูมนุษยชาติดว้ยจิตพุทธะ คือ ใชห้ลกัพรหมวหิารสี  อยา่งรู้เพียรรู้พกั 
 

รายละเอยีดของการปฏิบัติสู่ความเป็นพุทธะ มีดังต่อไปนี3 
การปฏิบติัสู่ความเป็นพุทธะนั�น จะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กนั 

ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “... ดูกรภิกษุทั�งหลายอีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่บุคคลผู ้
ถึงพร้อมดว้ยทิฏฐิ (ความรู้ความเห็นความเขา้ใจ) ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั�น. ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่
น้อยที ควรทาํอย่างไรของเพื อนสพรหมจารีโดยแท ้ถึงอย่างนั�นความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขา 
อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั�นก็มีอยู ่เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้
กินดว้ยชาํเลืองดูลูกดว้ยฉะนั�น. อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยูอ่ยา่งนี� วา่บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบ 
ดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั�น. นี�ญาณที  5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไป
กบัพวกปุถุชนอนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ ...” (ม.มู.12/547)  
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ประโยชน์ตน คือการปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา (เปรียบเหมือน
แม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้กินดว้ย) เป็นหลกัธรรมที ชาํระกิเลสโลภโกรธหลงทาํให้ชีวิตพน้ทุกขไ์ป
เป็นลาํดบั ๆ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสใน ที.ปา.11/53 ถึงประโยชน์ตนว่า “ผู้ใดเป็นภิกษุสิ3นกิเลส

และอาสวะแล้วอยู่จบพรหมจรรย์แล้วมีกจิที�ควรทาํทาํเสร็จแล้ว ได้วางภาระเสียแล้ว ลุถึงประโยชน์

ของตนแล้ว สิ3นเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแล้ว หลุดพ้นไปแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้นั3นปรากฏว่าเป็นผู้

เลศิกว่าคนทั3งหลายโดยชอบธรรมแท้” ซึ งผูว้ิจยัจะได้นาํเสนอรายละเอียดในการปฏิบติัและผล
จากการปฏิบติัในลาํดบัต่อไป ส่วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที�ควรทําอย่างไรของ

เพื�อน สพรหมจารี (ชาํเลืองดูลูกดว้ย) ซึ งก็คือการช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้ น เป็นสภาพที พระพุทธเจา้
ตรัสวา่ “พรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก 
เพื ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก ...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่งพุทธะจึงเป็นสภาพที ตนเองพน้ทุกขด์ว้ย
และเกื�อกูลสร้างประโยชน์สุขให้กบัมวลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ กนั ซึ งเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ 

การก้าวสู่ความเป็นพุทธะ เพื อสุขภาวะของตนและมวลมนุษยชาตินั�น เป็นการปฏิบติั
อธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภพ 3 นี�
ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ 3 เป็นไฉน คือ กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 นี�  ควรละ 
ไตรสิกขาเป็นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา อธิปัญญาสิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี�  ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย เมื อใดแล ภพ 3 นี�  เป็นสภาพอนัภิกษุละไดแ้ลว้ และเธอเป็นผูมี้สิกขาอนัไดศึ้กษาแลว้
ในไตรสิกขานี�  เมื อนั�นภิกษุนี� เรากล่าววา่ ไดต้ดัตณัหาขาดแลว้ คลายสังโยชน์ไดแ้ลว้ ไดท้าํที สุดทุกข ์
เพราะละมานะไดโ้ดยชอบฯ (องฺ.ปFฺจก.22/376.)  

แสดงวา่ ไตรสิกขา ไดแ้ก่ อธิศีล อธิจิต (สมาธิ) อธิปัญญา เป็นการปฏิบติัเพื อพน้ทุกข ์อนั
คือสุขภาวะที แทจ้ริงของชีวิต เพราะสามารถกาํจดัเหตุแห่งทุกข์ได้ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า 
“ละเหตุทุกข์ได ้เป็นสุขในที ทั�งปวง” (ขุ.ธ.25/59) “ละทุกข์ทั�งปวงได ้เป็นความสุข” (ขุ.ธ.25/33) 
จะเห็นได้ว่าความสุขที แทจ้ริงตามที พระพุทธเจา้ตรัสรู้ เกิดจากการละหรือดบัทุกข์ได ้การจะละ
หรือดบัทุกขไ์ดน้ั�น เกิดจากการละหรือดบัเหตุของทุกขน์ั�นได ้ซึ งเหตุแห่งทุกขที์ พระพุทธเจา้ตรัสรู้ 
ไดแ้ก่ 

กามภพ เป็นสภาพของการหลงเสพกิเลสกามสุขขลัลิกะ คือ การหลงเสพสุขลวง 
สุขไม่จริง สุขชั วคราว สุขไม่ย ั งยืน ในรูปรสกลิ นเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญ เป็นเหตุให้เกิดทุกข์
ทั�งปวงซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสใน “หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” (ว.ิม.4/1)  

รูปภพ คือการพฒันาจิตวญิาณที สูงกวา่กามภพ ถึงสภาพไม่เสพกามภายนอกแลว้แต่เหลือ
ความรู้สึกอยากเสพอยูใ่นใจเพียงเล็กนอ้ยที พอรับรู้รูปลกัษณะของอาการอยากเสพไดช้ดั   
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อรูปภพ คือการพฒันาจิตวญิาณที สูงกวา่รูปภพ ถึงสภาพไม่เสพกามภายนอกแลว้แต่เหลือ
ความอยากเสพอยูใ่นใจที นอ้ยกวา่รูปภพ เป็นสภาพที พอรับรู้รูปลกัษณะของอาการอยากเสพได ้แต่
ไม่ชดั จะรู้สึกว่าเหมือนจะมี แต่ก็เหมือนจะไม่มีอาการอยากเสพกาม จึงเป็นสภาพอรูปคือไม่มีรูป
ของอาการอยากเสพที ชดัเจน 

และมานะ เป็นสภาพการหลงเสพกิเลสอตัตกิลมถะ คือ การหลงเสพความยึดมั นถือมั นวา่
ตอ้งไดด้งัใจหมาย การอยากไดม้ากหรือน้อยกว่าความจริงที เป็นไปไดจ้ริง เมื อไม่ไดด้งัใจหมายก็
ทรมานตนเองและผูอื้ น เป็นเหตุให้เกิดทุกข์ทั�งปวง ซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัส ใน
“หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11” (ว.ิม.4/1)  

ซึ งเป็นตน้เหตุแห่งทุกข์ดงักล่าวนั�นสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “กามสุขขลัลิกะ 
(การเสพสุขลวง ในรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นภัย) และอัตตกิลมถะ  
(การประกอบความลาํบากแก่ตนดว้ยความยดึมั นถือมั น) เป็นตน้เหตุแห่งทุกข”์ (ส.ํม.19/1664)  

“อธิ” แปลวา่ ยิ งขึ�น ๆ  
“สิกขา” แปลวา่ ศึกษา  
“ศีล” คือ การละเวน้กายวาจาใจที เสพหรือปฏิบติัสิ งที เป็นโทษภยัหรือเกินความจาํเป็น  
“สมาธิ” คือ ความตั�งมั นในการละเวน้กายวาจาใจที เสพหรือปฏิบติัสิ งที เป็นโทษภยัหรือ

เกินความจาํเป็น  
“ปัญญา” คือ การตรวจสอบว่าอะไรเป็นกายวาจาใจที เสพหรือปฏิบติัสิ งที เป็นโทษภยั

หรือเกินความจาํเป็น ตวัหยาบตวัร้ายสุดหรือตวัที ติดน้อยที สุด ที เหลือในชีวิตตนในขณะนั�น 
แล้วกาํจดัดว้ยปัญญาแห่งธรรม เมื อกาํจดัตวัหยาบร้ายหรือตวัที ติดน้อยที สุดไดแ้ลว้ ก็กาํจดัพิษภยั
ตวัละเอียดหรือตวัที ติดมากขึ�นไปตามลาํดบั ลดละเลิกไปตามลาํดบั  

ขั�นตอนการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา คือ 
1. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบมาก ๆ ติดมาก ๆ ไม่สามารถลดได ้ก็ให้เสพไปก่อน เพราะถา้

ลดก็จะเครียดมาก ทุกขม์าก ลาํบากมาก และทรมานมากเกินไป  
2. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบมากติดมากแต่ก็พอลดไดโ้ดยไม่ทรมานเกินไป ก็ใหล้ด  
3. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบปานกลางติดปานกลางละไดเ้ป็นบางวนับางช่วงโดยไม่ทรมาน

เกินไป ก็ใหล้ะบางวนับางช่วง  
4. สิ งเป็นพิษที ผูน้ั�นชอบน้อยติดน้อยเลิกไดโ้ดยไม่ทรมานเกินไปก็ให้เลิกสิ งที เป็นภยั

หรือเกินความจาํเป็นนั�น 
การปฏิบติัเพื อบรรลุธรรมตอ้งไม่ตึงเครียดไม่ทรมานจนเกินไป ไม่หยอ่นจนเกินไป ดงัที 

พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ดูกรโสณะเหมือนกนันั นแล ความเพียรที ปรารภเกินไปนกั ย่อมเป็นไปเพื อ
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ความฟุ้งซ่าน ความเพียรที ย่อหย่อนนกั ก็เป็นไปเพื อเกียจคร้าน เพราะเหตุนั�นแล เธอจงตั�งความ
เพียรแต่พอเหมาะ จงทราบขอ้ที อินทรีย ์(กาํลงัจิต) ทั�งหลายเสมอกนั (ไม่ตึงไม่หยอ่นเกินไป) และ
จงถือนิมิต (เครื องหมายหรือการกาํหนดหมาย) ในความสมํ าเสมอนั�น” (วิ.ม.5/2) โดยใช้ปัญญา
ปฏิบติัลดละเลิกกิเลส ดว้ยหลกัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “ตั�งตนอยูบ่นความลาํบากกุศลธรรมเจริญยิ ง 
ตั�งตนอยูบ่นความสบายอกุศลธรรมเจริญยิ ง” (ม.อุ.14/15) และ “การย่อหย่อนดว้ยการเสพกามสุข 
(รูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นภยั) ตามใจมากเกินหรือเคร่งครัดตดัการ
เสพจนตึงเครียดทรมานตนเองเกินไป เป็นเหตุแห่งทุกข์” (สํ.ม.19/1664) คือการปฏิบติัฝืนลดละ
เลิกกิเลสตามฐานกาํลงัใจกาํลงัปัญญาของแต่ละคนนั�น ให้อยู่ในสภาพตั�งตนอยู่ในความลาํบาก 
แต่อย่าให้ทรมานตนเองเกินไป (ไม่ตึงเครียดเกินไปไม่หย่อนเกินไป) เพราะโดยสัจจะแห่ง
ธรรมชาติของกิเลส ในขณะที มีผสัสะ (สิ งกระทบ) ที ทาํใหกิ้เลสออกอาการอยากเสพ เมื อเราใชศี้ล
สมาธิปัญญาฝืนขดัใจลดละเลิกกิเลสนั�น กิเลสนั�น ก็จะดิ�นสร้างความรู้สึกทุกขไ์ม่โปร่งไม่โล่งไม่
สบายอึดอดักดดนัใหเ้ราไดรั้บรู้ และพยายามใชปั้ญญาสะกดจิตมอมเมาเราให้ทาํตามกิเลส ถา้กิเลส
นั�นดิ�นแรงทุกขแ์รงจนเรารู้สึกทนไดย้ากลาํบาก เราก็พรากห่างจากผสัสะ (สิ งกระทบ) ที ทาํให้กิเลส
ออกอาการนั�นก่อน แลว้ค่อยทาํลาย ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “พรากไมที้ ชุ่มดว้ยยางออกจากนํ� าก่อน
แลว้ค่อยเผาทาํลาย” (ม.อุ.14/312)  

ถา้พอทนไดโ้ดยไม่ทุกขเ์กินไป ก็ทาํลายกิเลสในใจตน ขณะที มีผสัสะกระทบสิ งที ทาํให้
กิเลสนั�นออกอาการและพยายามใชพ้ลงัและปัญญาของกิเลสสะกดจิตเหนี ยวนาํครอบงาํมอมเมาเรา
ให้ทาํตามกิเลสพลงัปัญญาที เราจะทาํลายกิเลสได้คือ “พิจารณาความไม่เที ยง ความเป็นทุกข์ 
ความไม่มีตวัตนของกิเลส ยอ่มหลุดพน้จากทุกข”์  (สํ.ข.17/84-86) โดยพิจารณาในขณะที เรารับรู้วา่
กิเลสกาํลงัออกอาการ เมื อเราพิจารณาความไม่เที ยง ความไม่มีตวัตนแท ้ในสุขลวงของการเสพตาม
กิเลสสั ง และความรู้สึกทุกขที์ เกิดขึ�นเมื อไม่เสพตามกิเลสสั ง วา่ความรู้สึกสุขหรือทุกขด์งักล่าวเมื อ
เกิดขึ�นแลว้ตั�งอยูไ่ม่นานก็จะดบัไป เหมือนกลุ่มฟองนํ� า ฟองนํ� า พยบัแดด ตน้กลว้ย มายากล (สํ.ข.
17/242-246) รวมทั�งการพิจารณาว่าพลงัชีวิตของกิเลสจะใช้พลงัและปัญญาของกิเลส สะกดจิต
เหนี ยวนาํครอบงาํมอมเมาเรา ให้ทาํความทุกข์โทษภยัผลเสีย หรือทาํความชั วต่อตนเองและ
ผูอื้ นอยา่งไร โดยพิจารณาเท่าที เรามีปัญญา ณ เวลานั�น พลงัปัญญาดงักล่าวจะสามารถทาํลายกิเลสได ้
และพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีหรือไม่เสพกิเลสนั�น พลงัปัญญาดงักล่าว ก็จะสามารถทาํลาย
กิเลสได ้ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “... เมื อใดพึงรู้ดว้ยตนเอง วา่ธรรมเหล่าใดนั�นเป็นอกุศล เป็นกุศล 
มีโทษ ไม่มีโทษ เป็นตน้แลว้ จึงควรละหรือเขา้ถึงธรรมตามนั�น (องฺ.เอกก.20/505) , “บณัฑิตย่อม
เวน้สิ งที ไม่เป็นประโยชน์ ถึงเอาแต่สิ งที เป็นประโยชน์” (องฺ.จตุกฺก.21/42) และ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
... พระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ ... ทรงประกาศโทษของสังขารที ต ํ าชา้เศร้าหมอง (โทษของ
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การปรุงแต่ง หรือสร้างกิเลสความโลภ โกรธ หลงสุขลวง อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั� งปวง ตาม
หลกัปฏิจจสมุปบาทดา้นเกิดทุกข์ทั�งปวง) และอานิสงส์ (ประโยชน์) ในพระนิพพาน (ประโยชน์
ของการไม่มีกิเลสความโลภ โกรธ หลงสุขลวง ตามหลกัปฏิจจสมุปบาทดา้นการดบัทุกขที์ ตน้เหตุ 
ทุกขท์ั�งปวงก็จะดบั) จิตของภิกษุเหล่านั�น ผูอ้นัพระผูมี้พระภาคอรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ ... ทรงให้
เห็นแจง้ ให้สมาทาน ให้อาจหาญให้รื นเริงดว้ยธรรมมีกถา ไม่นานนกัก็หลุดพน้จากอาสวะ เพราะ
ไม่ยึดมั นฯ (สํ.ข.10/49) และในวิมุตติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุแห่งการวิมุตติ 5 เหตุที ทาํให้
บรรลุหลุดพน้กิเลส (วิมุตติ) ไดห้ลุดพน้ดว้ยการฟังธรรม หลุดพน้ดว้ยการแสดงธรรมหรือสนทนา
ธรรม หลุดพน้ดว้ยการท่องทบทวนธรรม หลุดพน้ดว้ยการตรึกตรองใคร่ครวญธรรม หลุดพน้ดว้ย
สมาธินิมิต (การปฏิบติัมรรคทั�ง 7 องคอ์ยา่งตั�งมั น) (องฺ.ปFฺจก.22/26)  

จะเห็นไดว้า่พระพุทธเจา้พบวา่ ในขณะที มีสติรับรู้วา่กิเลสกาํลงัออกอาการ การพิจารณา
โทษของการมีกิเลสหรือการเสพตามกิเลส และประโยชน์ของการไม่มีหรือไม่เสพกิเลส จะทาํให้
กิเลสตาย ดงันั�นการพิจารณาทบทวนซํ� า ๆ อยา่งตั�งมั น จนถึงขั�นกิเลสนั�นสลายตายไป ผูน้ั�นก็จะได้
ความผาสุกเพราะพน้ทุกขจ์ากกิเลสไดซึ้ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุที ทาํให้กิเลสพ่ายแพ้
สูญสลายตายไป อนัจะทาํใหเ้กิดสภาพแห่งพุทธะ ใน ส.ํส./458-460 ดงันี�   

[458] ขา้พเจา้ไดส้ดบัมาแลว้อยา่งนี�สมยัหนึ งพระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ พระวิหารเชตวนั
อารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีเขตพระนครสาวตัถีฯ  

[459] ครั� งนั�นแลมารผูมี้บาปไดเ้ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงที ประทบั ครั� นแลว้ไดก้ล่าว
กะพระผูมี้พระภาคด้วยคาถาว่าบ่วงใดมีใจไปได้ในอากาศกําลังเที ยวไปข้าพระองค์จักคล้อง
พระองคไ์วด้ว้ยบ่วงนั�นสมณะท่านไม่พน้เราฯ  

[460] พระผูมี้พระภาคตรัสตอบวา่ เราหมดความพอใจในรูปเสียงกลิ นรสโผฏฐพัพะอนั
เป็นของรื นรมยใ์จแลว้ แน่ะมาร เรากาํจดัท่านไดแ้ลว้ฯ ลาํดบันั�น มารผูมี้บาปเป็นทุกขเ์สียใจวา่ พระ
ผูมี้พระภาคทรงรู้จกัเรา พระสุคตทรงรู้จกัเรา ดงันี�  จึงไดห้ายไปในที นั�นนั นเองฯ 

ผูว้จิยัพบวา่ เมื อมีเหตุการณ์ต่าง ๆ ในวถีิชีวติปกติมากระทบกบัชีวิตเราแลว้ทาํให้กิเลสเรา
ออกอาการ ในขณะที เรามีสติรับรู้วา่กิเลสกาํลงัออกอาการ การรู้และพิจารณาโทษภยัของกิเลส ทาํให้
สามารถทาํลายกิเลสได ้เนื องจากแต่เดิมของชีวิตนั�น พลงักิเลสของทั�งตนเองและผูอื้ นไดสื้ อสารให้
ขอ้มูลอย่างต่อเนื องซํ� า ๆ กบัจิตวิญญาณแท ้ๆ ของเราว่ากิเลสเป็นผูน้าํความสุขอนัเลิศยอดมาให ้
เมื อจิตวิญาณแท ้ๆ ของเราหลงเชื อจึงเทพลงัให้กิเลสนาํไปเสพไปเลี� ยงกิเลส กิเลสจึงโตหนาแน่น
ขึ�นไปเรื อย ๆ เมื อจิตวิญญาณแท ้ๆ ไดพ้บสัจธรรมแห่งพุทธที แทจ้ริง และไดด้าํเนินการพิจารณา
โทษของการมีหรือการเสพกิเลส และประโยชน์ของการไม่มีหรือไม่เสพกิเลส สุขลวงจากกิเลสนั�น
เกิดขึ�นชั วคราวสั�น ๆ แลว้ดบัไปไม่เที ยงไม่มีตวัตนแท ้สุขลวงจึงมีค่าเท่ากบัไม่มี โดยพิจารณาทบทวน
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ซํ� า ๆ อยา่งตั�งมั นในขณะที มีอาการอยากเสพกิเลส เมื อพิจารณาสัจธรรมมากเท่าไหร่ พลงังานคลื น
แม่เหล็กของปัญญาแห่งธรรมก็จะเกิดมากเท่านั�น ๆ เป็นพลงัครอบงาํทาํลายกิเลสและไม่ส่งพลงัให้
กิเลส เมื อกิเลสเชื อมั นอย่างชดัเจนว่าจิตแท ้ๆ ไดรู้้จกักิเลสอย่างชดัเจนแจ่มแจง้แลว้และจิตไม่ส่ง
พลงัใหกิ้เลสแลว้ กิเลสตวันั�น ๆ ก็จะยอมสลายตายไป อนัทาํใหเ้กิดสภาพแห่งพุทธะขึ�น 

ผูว้ิจยัพบว่า การพิจารณาโทษหรือผลเสียของสิ งใด ซํ� าแล้วซํ� าอีกหลายครั� ง จนเชื อมั น
อย่างชดัเจนแจ่มแจง้ ว่าสิ งนั�นมีโทษมีผลเสีย จะทาํให้ตดัสิ งนั�นไดด้ว้ยใจที เป็นสุข ไม่วา่ในความ
เป็นจริงสิ งนั�นจะมีโทษหรือมีประโยชน์ก็ตาม ส่วนการพิจารณาประโยชน์ของสิ งใด ซํ� าแลว้ซํ� าอีก
หลายครั� ง จนเชื อมั นอยา่งชดัเจนแจ่มแจง้ วา่สิ งนั�นมีประโยชน์ จะทาํให้เขา้ถึงสิ งนั�นไดด้ว้ยใจที เป็นสุข 
ไม่วา่ในความเป็นจริงสิ งนั�นจะมีโทษหรือมีประโยชน์ก็ตาม ตวัอยา่งเช่น  

กรณีที  1 เมื อเรารู้สึกเชื อมั นชดัเจนวา่ใครเป็นคนดี เราจะอยากคบ เพราะคบคนดีไม่มีโทษ
มีแต่ประโยชน์ เวลาคบคนดีจะรู้สึกเป็นสุข แต่วนัหนึ ง คน ๆ เดียวกนัที เราเคยรู้สึกวา่เป็นคนดีนั�น 
ไม่ไดเ้ป็นคนดีอยา่งที เราคิด เราไดมี้ขอ้มูลชดัเจนแลว้ว่าเขาเป็นคนไม่ดี เราก็จะไม่อยากคบ เพราะ
คบคนที ไม่ดี จะมีแต่โทษ ไม่มีประโยชน์ เราจะตดัการคบคนที ไม่ดี หรือตดัการสนบัสนุนคนไม่ดี
ดว้ยความเตม็ใจสุขใจ 

กรณีที  2 คนส่วนใหญ่จะรู้สึกเป็นสุข สดชื น อร่อย (รู้สึกรสดี) กบัการรับประทานอาหาร
รสจดั ซึ งในปัจจุบนัการแพทยทุ์กแผนยืนยนัตรงกนัว่าอาหารรสจดัเป็นโทษต่อสุขภาพ เพราะแต่
เดิมคนส่วนใหญ่ได้รับขอ้มูลอย่างต่อเนื องซํ� า ๆ จากครอบครัวญาติพี น้องเพื อนหรือสื อต่าง ๆ ว่า
การรับประทานอาหารรสจดัมีประโยชน์ มีสารอาหารมาก มีแรง อร่อย สดชื น เป็นตน้ และคนส่วน
ใหญ่จะรู้สึกไม่เป็นสุข ไม่สดชื น ไม่อร่อย (รู้สึกรสไม่ดี) กบัการรับประทานอาหารรสจืด ซึ งใน
ปัจจุบนัการแพทยทุ์กแผนยืนยนัตรงกนัวา่อาหารรสจืดเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพ ซึ งแต่เดิมคนส่วน
ใหญ่ไดรั้บขอ้มูลอยา่งต่อเนื องซํ� า ๆ  จากครอบครัวญาติพี นอ้งเพื อนหรือสื อต่าง ๆ  วา่การรับประทานอาหาร
รสจืดเป็นโทษ คือมีสารอาหารน้อย ไม่เพียงพอต่อความตอ้งการของร่างกาย ไม่สดชื น ไม่มีแรง 
ไม่อร่อย เป็นตน้ ดงันั�น เมื อมาเขา้ค่ายสุขภาพ ในวนัแรก ๆ นั�น ยงัไม่ไดข้อ้มูลใหม่ คนส่วนใหญ่จึง
รับประทานดว้ยความรู้สึกที รสไม่ดี ไม่อร่อย ไม่สดชื น แต่เมื อไดข้อ้มูลอยา่งต่อเนื องจากคณะจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธว่า อาหารรสจดัเป็นโทษต่อสุขภาพ อาหารรสจืดที สมดุลร้อนเยน็เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพ และไดล้งมือฝึกรับประทานอาหารรสจืดที สมดุลร้อนเยน็ จนเกิดสภาพสบายเบากายมีกาํลงั
ขึ�นกบัตนเอง ทาํให้คนส่วนใหญ่ที มาเขา้ค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม เริ มรับประทานอาหารรสจืดที 
สมดุลร้อนเยน็ ดว้ยความรู้สึกที เป็นสุข สดชื น อร่อย (รู้สึกรสดี)  

กรณีที  3 ถา้รู้สึกว่าการปรุงรสแบบใดอร่อย ก็รับประทานอาหารแบบนั�นซํ� า ๆ หลายมื�อ 
ก็จะรู้สึกไม่อร่อย แสดงวา่ความอร่อยไม่ไดอ้ยูที่ การปรุงรส เพราะถา้การปรุงรสทาํให้อร่อยไดจ้ริง 
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การปรุงรสแบบเดิมซํ� า ๆ  ก็ตอ้งรู้สึกอร่อยแบบเดิมทุกวนั เมื อคนพิจารณาซํ� า ๆ  จนเชื อมั นวา่การรับประทาน
อาหารแบบเดิมซํ� า ๆ หลายมื�อนั�นไม่สดชื น เวลารับประทานจึงรู้สึกไม่อร่อย ดงันั�น ความไม่อร่อย
เกิดจากการพิจารณาโทษหรือผลเสียของสิ งนั�น จนเชื อมั นอย่างชัดเจนแจ่มแจง้ว่าสิ งนั�นมีโทษ 
ส่วนความอร่อยเกิดขึ�นจากการพิจารณาประโยชน์ จนเชื อมั นอยา่งชดัเจนแจ่มแจง้วา่สิ งนั�นมีประโยชน์ 

กรณีที  4 ถา้รู้สึกว่าการปรุงเครื องแบบใดอร่อย ก็ใส่เครื องปรุงนั�นมาก ๆ กลบัไม่อร่อย 
แสดงวา่เครื องปรุงชนิดนั�น ไม่ไดท้าํให้เกิดความอร่อยที แทจ้ริง เพราะถา้เครื องปรุงชนิดนั�นทาํให้
อร่อยไดจ้ริง เมื อใส่เครื องปรุงมากขึ�นไปเรื อย ๆ ก็ตอ้งรู้สึกอร่อยมากยิ งขึ�นไปเรื อย ๆ แต่ตรงกนัขา้มกลบั
ไม่อร่อย เพราะเครื องปรุงที มากเกินไป เป็นโทษต่อชีวิต ที ชีวิตสามารถรับรู้ไดอ้ยา่งชดัเจน ชีวิตจึง
สร้างความรู้สึก ไม่เป็นสุข ไม่สดชื น ไม่อร่อย (รู้สึกรสไม่ดี) ขึ�นมา 

กรณีที  5 ถา้รู้สึกวา่การปรุงรสแบบใดอร่อยเมื อปรุงรสแบบนั�นมารับประทานในวนัที 
เศร้าโศกเสียใจมาก ๆ กลบัไม่อร่อย ถา้การปรุงแบบใดทาํให้อร่อยจริง เมื อรับประทานก็ตอ้งรู้สึก
อร่อยในทุกสถานการณ์ แต่สถานการณ์ดงักล่าว ชีวิตไดรั้บความเศร้าโศกซึ งเป็นโทษเป็นผลเสีย 
เวลาสัมผสัอะไรก็จะรู้สึกทุกข์ ในทางตรงกนัขา้มในวนัที สุขสบายใจ เช่น ในวนัหยุดสําคญั 
ญาติพี นอ้งไม่ไดไ้ปเที ยวใหเ้กิดความกงัวลวา่จะเสี ยงต่อการเกิดอนัตรายอะไรหรือไม่ แต่มารวมกนั
ในบา้นอย่างพร้อมหน้าพร้อมตาไม่เสี ยงอนัตราย ช่วยกนัปรุงอาหารแต่ไม่ไดถู้กสูตร กลบัรู้สึกอร่อย
รสดี สดชื น เป็นสุข เพราะการเกิดสภาพที เป็นประโยชน์ในชีวิต จึงทาํให้สัมผสัสิ งต่าง ๆ ดว้ย
ความรู้สึกที เป็นสุข 

จะเห็นไดว้า่ ผูใ้ดพิจารณาประโยชน์ในสิ งที เป็นโทษ จนเชื อมั นวา่สิ งที เป็นโทษนั�นเป็น
ประโยชน์ จะทาํใหผู้น้ั�นเขา้ถึงหรือสัมผสัสิ งที เป็นโทษดว้ยความรู้สึกที เป็นสุข แต่เมื อสิ งที เป็นโทษ
ออกฤทธิJ ก็จะเกิดโทษทุกขขึ์�น ตรงกนัขา้ม ผูใ้ดพิจารณาประโยชน์ในสิ งที เป็นประโยชน์จนเชื อมั น
วา่สิ งที เป็นประโยชน์นั�นเป็นประโยชน์ จะทาํให้ผูน้ั�นเขา้ถึงหรือสัมผสัสิ งที เป็นประโยชน์นั�น ดว้ย
ความรู้สึกที เป็นสุข แต่เมื อสิ งที เป็นประโยชน์ออกฤทธิJ ก็จะเกิดประโยชน์สุขขึ�น  

ดงันั�น ผูมี้ปัญญาก้าวสู่พุทธะแท ้จะพิจารณาโทษในสิ งที เป็นโทษ โดยพิจารณาซํ� า ๆ 
จนเชื อมั นว่า สิ งที เป็นโทษนั�นเป็นโทษ ถึงขั�นที ทาํให้เกิดสภาพตดัสิ งที เป็นโทษ (ตดักิเลส) 
ด้วยความรู้สึกที เป็นสุขอิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส อย่างไม่ห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสิ งที เป็นโทษนั�น 
และพิจารณาประโยชน์ในสิ งที เป็นประโยชน์ โดยพิจารณาซํ� า ๆ จนเชื อมั นวา่สิ งที เป็นประโยชน์
นั�นเป็นประโยชน์ ถึงขั�นทาํให้เกิดสภาพเขา้ถึงหรือสัมผสัสิ งที เป็นประโยชน์นั�น ดว้ยความรู้สึกที 
เป็นสุข อิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส อยา่งไม่ห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสิ งที เป็นโทษที เคยติดเคยยึด เมื อผูใ้ด
เขา้ถึงสภาพรู้ (รู้บาปและโทษ รู้กุศลและประโยชน์) ตื น (ตื นรู้ออกมาจากบาปและโทษ ตื นรู้เขา้ถึง
กุศลและประโยชน์) เบิกบาน (จิตบริสุทธิJ ผ่องใส เพราะความไม่ติดยึดในกิเลสนั� น ๆ) เพราะ
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สามารถตดัสิ งที เป็นโทษ (ละบาป) เขา้ถึงสิ งที เป็นประโยชน์ (บาํเพ็ญกุศล) ด้วยใจที เป็นสุข 
(ทาํจิตใจให้บริสุทธิJ ผอ่งใส เพราะความไม่ติดยึดในกิเลสนั�น ๆ) ไดม้ากขึ�นเท่าไหร่ ๆ นั นคือสภาพ
แห่งพุทธะ ไดเ้กิดมากขึ�นเป็นลาํดบั ๆ  

 

การรู้และพจิารณาโทษภัยของกเิลสในระดับปฏิจจสมุปบาท มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ทาํลายกเิลส 
ผูว้จิยัพบวา่ ถา้ผูใ้ดติดกิเลสชนิดใดนอ้ย การพิจารณาโทษของกิเลสเพียงไม่กี ขอ้ไม่กี ครั� ง

ก็สามารถทาํลายกิเลสชนิดนั�นได ้แต่ถา้ผูใ้ดติดกิเลสชนิดใดมาก การพิจารณาโทษของกิเลสเพียง
ไม่กี ขอ้ไม่กี ครั� งนั�น จะไม่สามารถทาํลายกิเลสได ้แต่พอพิจารณาโทษของกิเลสและประโยชน์ของ
การไม่มีกิเลสในระดบัปฏิจจสมุปบาท จะสามารถทาํลายกิเลสได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดงัที 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “... ธรรมที เราบรรลุแล้วนี�  เป็นธรรมลึกซึ� ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก สงบ 
ประณีต จะคาดคะเนเอาไม่ได้ ละเอียด รู้ได้เฉพาะบณัฑิต ส่วนหมู่สัตวนี์�  มีอาลยั (ความห่วงหา
อาลยัอาวรณ์ในสุขลวง) เป็นที ยินดี ยินดีแลว้ในอาลยั เบิกบานแลว้ในอาลยั ก็อนัหมู่สัตวผ์ูมี้อาลยั
เป็นที ยินดี ยินดีแล้วในอาลัย เบิกบานแล้วในอาลัย ยากที จะเห็นได้ซึ งฐานะนี�  คือ ปัจจัยแห่ง
สภาวะธรรมอันเป็นที อาศัยกันเกิดขึ� น (ปฏิจจสมุปบาท) ยากที จะเห็นได้ ซึ งฐานะแม้นี� คือ 
พระนิพพาน ซึ งเป็นที ระงบัแห่งสังขารทั�งปวง (การปรุงแต่งหรือสร้างสุขลวงอนัเป็นเหตุแห่งทุกขจ์ริง) 
เป็นที สลดัอุปธิ (กิเลส) ทั�งปวง เป็นที สิ�นไปแห่งตณัหา คลายความกาํหนดัดบัทุกข”์ (ที.ม.10/44)  

พระพุทธเจา้ตรัส ใน “มหาขนัธกะ” ถึง “โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ” (วิ.ม.4/1-3) 
ดงันี�  

[1] โดยสมยันั�นพระผูมี้พระภาคพุทธเจา้แรกตรัสรู้ประทบัอยู ่ณ ควงไมโ้พธิพฤกษใ์กล้
ฝั งแม่นํ� าเนรัญชราในอุรุเวลาประเทศ ครั� งนั�น พระผูม้ีพระภาคประทบันั งด้วยบลัลังก์เดียว 
เสวยวมุิตติสุข ณ ควงไมโ้พธิพฤกษต์ลอด 7 วนัและทรงมนสิการ (การพิจารณาทาํใจในใจโดยแยบคาย) 
ปฏิจจสมุปบาท (การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�น หรือความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื องกนัเป็นไปตามลาํดบั) 
เป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอดปฐมยามแห่งราตรีวา่ดงันี�  

ปฏิจจสมุปบาทอนุโลม เพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมี
วญิญาณ เพราะวญิญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็นปัจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะ
เป็นปัจจยัจึงมีผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจยัจึงมีตณัหา เพราะ
ตณัหาเป็นปัจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัจึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ เพราะ
ชาติเป็นปัจจยัจึงมีชรามรณะ โสกะปริเทวะทุกขโ์ทมนสัอุปายาส เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั�งมวลนั นยอ่ม
เกิดดว้ยประการฉะนี�   
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ปฏิจจสมุปบาทปฏิโลม อนึ งเพราะอวิชชานั นแหละดบัโดยไม่เหลือ ดว้ยมรรคคือวิราคะ
สังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึงดบั เพราะนามรูป
ดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั เพราะเวทนาดบั
ตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพดบัชาติจึงดบั
เพราะชาติดบั ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั อุปายาส จึงดบั เป็นอนัวา่กองทุกขท์ั�งมวล
นั นยอ่มดบัดว้ยประการฉะนี�  

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

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

[3] ลาํดบันั�น พระผูมี้พระภาคทรงมนสิการปฏิจจสมุปบาทเป็นอนุโลมและปฏิโลมตลอด
ปัจฉิมยามแห่งราตรี ... จึงทรงเปล่งอุทานนี� ในเวลานั�นวา่ดงันี�  ... เมื อใดแลธรรมทั�งหลายปรากฏแก่
พราหมณ์ ผูมี้เพียรเพ่งอยู ่เมื อนั�น พราหมณ์นั�น ย่อมกาํจดัมารและเสนาเสียได ้ดุจพระอาทิตยอุ์ทยั
ทาํอากาศใหส้วา่งฉะนั�น. 

ดงันั�นจะเห็นไดว้า่ หลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ�นหรือ
ความเป็นเหตุปัจจยัสืบเนื องกนัเป็นไปตามลาํดบั เพราะอวิชชา (ความหลงความไม่รู้อยา่งแจ่มแจง้
วา่ กิเลสสุขลวงในกามและอตัตา (ความยึดมั นถือมั น) จะนาํทุกขม์หาศาลทั�งปวงมาให้ เป็นปัจจยั 
(เหตุ) จึงมี สังขาร (การปรุงแต่ง ผสมผสาน สร้าง และสังเคราะห์) สังขาร จึงมี วิญญาณ (พลงังาน
แห่งความรู้สึกนึกคิด) วญิญาณ จึงมี นามรูป (ตวัรู้และตวัถูกรู้) นามรูป จึงมี สฬายตนะ (สื อติดต่อ 6 
อยา่ง คือ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ) สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (สิ งที มาสัมผสัหรือกระทบ) ผสัสะ จึงมี 
เวทนา (ความรู้สึก) เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก) ตณัหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั นถือมั น) 
อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพกามภพ รูปภพ อรูปภพ และอตัตามานะที อาศยัอยู่) ภพ จึงมี ชาติ 
(การเกิด) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่ความเสื อม) มรณะ (ความตาย) โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ 
(ครํ าครวญรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์) ทุกข ์(ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบากใจ 
คบัแคน้ใจ อึดอดั กดดนั หดหู่ รําคาญ ขุ่นมวั ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่งใส) กองทุกขท์ั�ง
มวลนั�นยอ่มเกิด ดว้ยประการฉะนี�  การดบัเหตุแห่งทุกขคื์ออวชิชา จะทาํใหทุ้กขด์บัไป 
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อวิชชา คือ ความหลงความไม่รู้อย่างแจ่มแจ้งว่ากิเลสสุขลวง (โลกียสุข) ในกามสุข
และอตัตกิลมถะจะนาํทุกข์มหาศาลทั�งปวงมาให้ หมายความว่า เมื อชีวิตใดหลงว่ากิเลสสุขลวง 
สุขไม่จริง สุขชั วคราว สุขไม่ย ั งยืน ในกาม คือ รูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ และ
ความยดึมั นถือมั นให้ไดด้งัใจหมาย วา่เป็นสิ งที ควรเสพ เป็นเหตุให้จิตวิญญาณของผูน้ั�นสังขาร คือ
การปรุงแต่งผสมผสาน สร้าง และสังเคราะห์ พลงังานความรู้สึกสุขลวงที ไดเ้สพสิ งนั�นดงัใจหมาย 
ซึ งเป็นวญิญาณของกิเลสที ถูกสร้างขึ�นใหม่ในจิตวญิญาณของผูน้ั�น  

วญิญาณของกิเลสก็จะพฒันาต่อเนื องให้มีสภาพนามรูป นามคือสภาพรู้ และรูปคือสภาพ
ที ถูกรู้วา่อะไรมากระทบแลว้รู้สึกอยา่งไร วิญญาณที มีคุณภาพถึงขั�นนามรูป จะมีความสามารถใน
การดูดวตัถุและพลงังานมาเป็นสฬายตนะ คือ สื อติดต่อ 6 อยา่ง ไดแ้ก่ ตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจ เพื อจะ
เสพสิ งนั�นตามตอ้งการ รวมทั�งพลงังานที เชื อมต่อระหว่างวตัถุกบัวิญญาณ ให้รู้ว่าสิ งนั�นคือ
อะไร เรียกวา่สฬายตนะภายนอก เมื อเกิดสภาพรู้ว่าสิ งนั�นคืออะไร (รูปในจิตวิญญาณ เช่น เปรี� ยว 
หวาน มนั เคม็ ขม เผด็ เยน็ ร้อน อ่อน แขง็ สูง ตํ า ดาํ ขาว สุข ทุกข ์เป็นตน้) ก็มีพลงังานเชื อมต่อให้
นามในจิตวญิญาณรับรู้วา่เป็นสิ งนั�น เรียกวา่สฬายตนะภายใน   

สฬายตนะ จึงมี ผสัสะ (สิ งที มาสัมผสัหรือกระทบ) ผสัสะ จึงมี เวทนา (ความรู้สึกสุข 
ทุกข ์เฉย ๆ) เวทนา จึงมี ตณัหา (ความอยาก อยากไดสิ้ งที รู้สึกสุข อยากเอาสิ งที รู้สึกทุกขอ์อกไป) 
ตณัหา จึงมี อุปาทาน (ความยึดมั นถือมั นว่าความรู้สึกสุขลวงจากได้เสพสมตามที กิเลสกามและ
อตัตาตอ้งการ และความรู้สึกทุกขจ์ากการไม่ไดเ้สพตามที กิเลสกามและอตัตาตอ้งการนั�น เป็นตวัเรา
ของเรา) อุปาทาน จึงมี ภพ (สภาพสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตาที อาศยัอยู)่ ภพ จึงมี ชาติ (ภพอนั
คือสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตานั�นเกิดขึ�นและตั�งอยูน่านเท่าไหร่ ก็มีชาติเกิดของสุขลวงจากกิเลส
กามและอตัตาอยู่เท่านั�น) ชาติ จึงมี ชรา (ความแก่หรือความเสื อมของสุขลวงจากกิเลสกามและ
อตัตา) มรณะ (ความตายหรือความดบัของสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตา)  

ซึ งสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตานั�นเกิดขึ�นตั�งอยูแ่ละดบัไปในระยะเวลาเพียงสั�น ๆ ดงัที 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณของกิเลสนั�น เหมือนกลุ่มฟองนํ� า ฟองนํ� า 
พยบัแดด ตน้กลว้ย มายากล (ส.ํข.17/242-246)  

จากนั�นเมื อยงัไม่ไดเ้สพสุขลวงจากกิเลสกามและอตัตานั�น กิเลสจะดูดพลงัผูน้ั�นไปสร้าง
ความรู้สึก โสกะ (ความเศร้าโศก) ปริเทวะ (ครํ าครวญรําพนัห่วงหาอาลยัอาวรณ์ในสุขลวงนั�น) 
ทุกข ์(ไม่สบาย) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบากใจ คบัแคน้ใจ อึดอดั กดดนั หดหู่ รําคาญ 
ขุ่นมวั ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่เบิกบาน ไม่ผอ่งใส) เพื อต่อรองกดดนัให้ผูน้ั�นทาํตามสิ งที กิเลสกามและ
อตัตาตอ้งการเสพ 



675 
 

จากนั�นก็จะพฒันาต่อเนื อง เกิดเป็นกองทุกขท์ั�งมวล ซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสไว ้
ใน ข.ุชา.27/1549-1552 

[1549] กามทั3งหลายมีความพอใจ (ความสุข) น้อย ทุกข์อื�นยิ�งกว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด

ส้องเสพกามทั3งหลาย ชนเหล่านั3นย่อมเข้าถึงนรก 

[1550] เหมือนดาบที�ลับคมดีแล้วเชือด เหมือนกระบี�ที�ขัดดีแล้วแทง เหมือนหอกที�พุ่ง

ปักอก (เจ็บปานใด) กามทั3งหลายเป็นทุกยิ�งกว่านั3น 
[1551] หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว ลึกกว่าชั�วบุรุษ ผาลที�เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวัน 

(ร้อนปานใด) กามทั3งหลายเป็นทุกข์ยิ�งกว่านั3น 

[1552] เหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง นํ3ามันที�เดือดพล่าน ทองแดงที�กําลังละลายคว้าง 

(ร้อนปานใด) กามทั3งหลายเป็นทุกข์ยิ�งกว่านั3น 
เนื�อหาเรื องกามดงักล่าวสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสใน ขุ.ชา.27/778-779 เปรียบวตัถุกาม

เหมือนยาพิษ 
[778] ยักษ์ชื�อคุมพิยะเที�ยวหาเหยื�อของตนอยู่ ได้วางยาพิษอันมีสีกลิ�น และรสเหมือน

นํ3าผึ3งไว้ในป่า 

[779]  สัตว์เหล่าใดมาสําคัญว่านํ3าผึ3ง กินยาพิษนั3นเข้าไป ยาพิษนั3นเป็นของร้ายแรงกว่า

สัตว์เหล่านั3น สัตว์เหล่านั3นต้องพากนัเข้าถึงความตายเพราะยาพษินั3น 
มีรายละเอียด คือ เมื อจิตวิญญาณแทห้ลงวา่วิญญาณกิเลสที ชีวิตหลงสร้างขึ�นมานั�นเป็น

ตวัเราของเรา หลงวา่กิเลสคือชีวิตเรา เราคือชีวิตกิเลส กิเลสสุขเราสุข กิเลสทุกขเ์ราทุกข ์ชีวิตผูน้ั�น
จะยอมผลิตพลงังานส่งใหกิ้เลสเพื อให้กิเลสสร้างความรู้สึกสุขลวงให้กิเลสเสพ ซึ งเป็นการเลี�ยงให้
กิเลสโตขึ�น โดยกลไกอนัเป็นโทษภยั คือกิเลสจะดูดพลงัเราไปสร้างความรู้สึกว่าถา้ไดเ้สพจะเป็น
สุขและอยากเสพ จากนั�นเมื อยงัไม่ไดเ้สพสุขลวงนั�น กิเลสจะดูดพลงัผูน้ั�นไปสร้างความรู้สึกโสกะ 
(ความเศร้าหมอง เศร้าโศก หดหู่ ไม่ผ่องใส ไม่เบิกบาน) ปริเทวะ (ครํ าครวญรําพนัห่วงหาอาลยั
อาวรณ์ในสุขลวงนั�น) ทุกข์ (ไม่สบายใจ ทรมานใจ) โทมนสั (เสียใจ) อุปายาส (ความลาํบากใจ 
ไดแ้ก่ คบัแคน้ใจ ดีดดิ�น เร่าร้อน อึดอดั กดดนั รําคาญ ขุ่นมวั ไม่โปร่ง ไม่โล่ง เป็นตน้) เพื อต่อรอง
กดดนัให้ผูน้ั�น ทาํตามสิ งที กิเลสตอ้งการเสพ ซึ งชีวิตนั�นจะไม่ตอ้งการสภาพทุกข์ทรมานดงักล่าว 
จึงสั งใหเ้ซลลเ์นื�อเยื อของร่างกายผลิตพลงังานขึ�นมา เพื อผลกัดนัและเกร็งตวับีบความรู้สึกทุกขใ์นใจ
และพิษของเสียในกายนั�นออกไป 

ดงัที นกัวทิยาศาสตร์พบวา่ การทาํงานของระบบประสาทซิมพาเธติก เพื อต่อสู้ภาวะตึงเครียด 
ดงันี�  เพิ มความดนัเลือดจากการทาํให้หลอดเลือดหดตวั (Alpha receptor) และทาํให้หัวใจเตน้เร็ว
และแรง เพิ มปริมาณเลือดไปที กลา้มเนื�อที กาํลงัทาํงาน คือ กลา้มเนื�อลายที ทาํใหห้ลอดเลือดขยายตวั 
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(Beta two receptor และ Cholinergic sympathetic) เพิ มอตัราการเกิดเมทตาโบลิซึมของเซลล์ทั ว
ร่างกายจากผลรวมนี�ทาํใหเ้ราสามารถใชก้าํลงักายไดม้ากกวา่ที ควรจะเป็น เนื องจากความเครียดทาง
ร่างกาย (Physical stress) จะกระตุน้ระบบประสาทซิมพาเธติกให้ร่างกายทาํงานมากขึ�น เรียก 
sympathetic stress reaction และยงัช่วยเพิ มการทาํงานในสภาวะตึงเครียดเกี ยวกบัอารมณ์ 
(Emotional stress) เช่น ในขณะที มีความโกรธ ไฮโปธาลามสัถูกกระตุน้ ส่งสัญญาณสู่ Reticular 
formation และไขสันหลงั ทาํให้มีการกระตุน้ต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอย่างรุนแรง เรียก 
Sympathetic alarm reaction หรือบางทีเรียก fight or flight reaction คือตดัสินใจว่าจะสู้หรือหนี 
(ราตรี สุดทรวง และวีระชยั สิงหนิยม. 2550 : 153) แต่กลไกดงักล่าวนั�นไม่สามารถผลกัความทุกข์
ออกจากจิตได ้(ความทุกขใ์นจิตตอ้งลา้งดว้ยปัญญาแห่งธรรม) ประกอบกบัการผลกัดนัและเกร็งตวั
บีบพิษของเสียในเซลล์เนื�อเยื อของร่างกายออก เซลล์เนื�อเยื อจึงผิดรูปหรือพงั ซึ งจะทาํให้เซลล์
เนื�อเยื อเสียหน้าที  คือ ทาํหน้าที เพี�ยนหรือไม่ทาํหน้าที  จึงทาํให้เกิดโรคและอาการไม่สบายต่าง ๆ 
ขึ�น ดงัขอ้ความ “ ... ขอ้ที น่าสังเกตในที นี� คือชีวโมเลกุลประเภทต่าง ๆ ทาํงานไดต้ามหนา้ที เหมือน
เครื องจกัรกลต่าง ๆ ความสามารถในการทาํงานไดโ้ดยมีหนา้ที จาํเพาะอยา่งจึงเป็นสมบติัสําคญัของ
ชีวโมเลกุล นกัวทิยาศาสตร์ไดพ้ยายามศึกษาหาสาเหตุต่าง ๆ ที ทาํใหชี้วโมเลกุลต่าง ๆ มีคุณสมบติัที 
สําคญัประการนี�  และไดพ้บว่าความสามารถในการทาํงานของชีวโมเลกุลต่าง ๆ นั�น เนื องมาจาก
ลกัษณะโครงสร้าง (Structure) และโครงรูป (Conformation) ของชีวโมเลกุล (พิชิต โตสุโขวงศ์. 
2535 : 25)   

และเมื อชีวิตผลิตพลงังานแลว้คิด พูด และทาํเพื อสนองกิเลสจนกิเลสไดส้มใจ กิเลสก็จะ
ดูดพลงังานจากชีวิตไปสร้างความรู้สึกสุขลวง ซึ งจะใชพ้ลงังานอยา่งมาก เมื อชีวิตผลิตพลงังานอยา่งมาก
ส่งให้กิเลส จะเกิดของเสียที เป็นพิษอย่างมากในเซลล์เนื�อเยื  อของร่างกาย ชีวิตจึงเกิดสภาพ
หมดพลงังานที จะมาเลี� ยงร่างกายและมีสารและพลงังานที เป็นพิษของเสียเต็มร่างกาย พลงัชีวิต
จะพยายามผลิตพลงังานมาผลกัดนัและเกร็งตวับีบเอาพิษของเสียนั�นออกจากเซลล์เนื�อเยื อ ส่งผลให้
โครงสร้างโครงรูปของเซลลเ์นื�อเยื อผดิรูปและเสียหนา้ที ซํ� าเขา้ไปอีก ทาํใหเ้กิดโรคอาการอ่อนเพลีย 
และอาการไม่สบายต่าง ๆ รวมทั�งจิตใจหดหู่เศร้าหมองตามมา (สุขลวงนั�นเกิดขึ�นแลว้ก็หมดไป
อยา่งรวดเร็ว สุขลวงจึงเท่ากบัไม่มี ที เหลืออยูก่็คือความเสียหายและทุกข)์ ซึ งเป็นสภาพเดียวกนักบั
ผูที้ ถูกหวยรางวลัที หนึ งแลว้ดีใจมากสุขใจมากจนหมดแรง สลบ หรือหัวใจวายตาย สําหรับกลไก
อนัเกิดจากการสร้างความรู้สึกสุขลวงอื น ๆ ที ไม่ไดดี้ใจมากสุขใจมากขนาดนั�น พิษก็รองลงมาตาม
ความมากนอ้ยของสุขลวง กลไกอนัเกิดจากการหลงเสพสุขลวงดงักล่าว จึงทาํให้มีโรคมากและอายุสั� น 
สุขลวงมากก็พิษมาก สุขลวงน้อยก็พิษน้อย ไม่มีสุขลวงก็ไม่มีพิษจากสุขลวงจากการหลงเสพสุข
ลวงนั�น นอกจากจะเป็นการสูญเสียพลงัสร้างทุกข์ใส่ตน ตามกลไกที ทาํให้มีโรคมากและอายุสั� น
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ดงักล่าวแลว้ ยงัทาํใหกิ้เลสโตขึ�นไปเรื อย ๆ ซึ งกิเลสก็จะมีความสามารถในการดูดพลงังานจากชีวิต
เราไปสร้างกลไกแห่งความเสียหายและทุกขท์รมานไดม้ากยิ งขึ�น ๆ และผลสืบเนื องจากการสูญเสีย
สมรรถนะของตนนั�น ยงัทาํให้ตนและผูอื้ นขาดโอกาสที จะไดป้ระโยชน์ที ควรได ้ทาํให้ปัญหาที 
ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยายผลร้ายสืบเนื องต่อไป ซึ งจะสั งสมเป็นวิบากร้ายที รอสร้างผลร้ายให้
ชีวติสืบไป 

ตรงกนัขา้มกบัการใชพ้ลงังานในการทาํกุศลอยา่งรู้เพียรรู้พกักลบัทาํให้เกิดสุขภาพดีและ
เกิดประโยชน์สุขในชีวิต (แมจ้ะเกิดของเสียจากการใชท้าํกุศล พลงัชีวิตและพลงักุศลก็สามารถขบั
ของเสียออกได้) สัมพนัธ์กบังานวิจยัที ยืนยนัว่าความเชื อและการปฏิบติัตามคุณธรรมในศาสนา
ส่งผลดีต่อพฤติกรรมสุขภาพและสร้างสุขภาวะที ดี ดงันี�  

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

อุ่นเอื�อ สิงห์คาํ ได้ศึกษากระบวนการสร้างเสริมสุขภาวะองค์รวมวิถีพุทธ พบว่า จิต
วญิญาณเป็นตน้เหตุของความเจ็บป่วยของผูมี้ภาวะเสี ยงทางดา้นสุขภาพ เป็นผลของจิตวิญญาณที มี
การสะสมกิเลส ความโลภ โกรธ หลง ในระดบัที เพิ มขึ�น โดยความโลภจะเป็นตวัแสดงที เด่นชดัที 
เป็นแรงผลกัดนัใหเ้กิดปัญหาความอยาก จึงเกิดการทาํงานอยา่งหนกัเพื อแสวงหาทรัพยสิ์นเงินทอง
มาสะสมโดยมีความเขา้ใจวา่เป็นความสุข ผลจากความสําเร็จในการหาเงิน ทาํให้เกิดอตัตา (ตวัตน) 
ที สูงขึ�น มีความยึดมั นถือมั นในตนเองจนไม่สนใจความรู้สึกของคนรอบขา้ง เมื อมีเงินแล้วก็
แสวงหาความสุข ด้วยการบาํเรอตนเองด้วยการ กิน สูบ ดื ม ตามใจอยากของตนเอง พฤติกรรม
ดงักล่าวส่งผลให้ร่างกายสะสมพิษจากการบริโภค และพิษจากภาวะกดดนัทางอารมณ์จากการ
ทาํงาน เมื อสะสมถึงจุดหนึ งจะเกิดภาวะความเจ็บป่วย นอกจากนี�  ยงัพบว่าการที ผูป่้วยยอมรับ
วิธีการที แตกต่างจากแนวทางการรักษาเดิมนั�น เกิดจากผูใ้ดเห็นทุกข์ผูน้ั�นเห็นธรรม ความเจ็บป่วย
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จะทาํให้มนุษยเ์กิดความทุกขท์รมาน ถึงที สุดถึงขั�นทอ้แทสิ้�นหวงั และเมื อทุกข์ถึงที สุด (จุดวิกฤต) 
ซึ งขึ�นอยู่กบัแต่ละบุคคล จิตจะปล่อยว่างสิ งที เคยยึดมั นถือมั นลง ยอมรับการหาทางดบัทุกข์ใน
กระบวนทศัน์ใหม่ (อุ่นเอื�อ สิงห์คาํ. 2555 : 183-184)  

อุ่นเอื�อยงัพบว่า แกนกลางของการบูรณาการที เชื อมโยงสุขภาวะทางกาย จิตใจ สังคม 
และจิตวิญญาณ คือ ธรรมะวิถีพุทธ ซึ งเป็นกระบวนการปฎิบติัที ทาํให้กิเลส ตณัหา อุปาทาน 
ที แสดงออกในรูปของความโลภ โกรธ หลง ที อยูใ่นจิตวิญญาณลดลงจากภาวะของปัจจุบนั ส่งผล
ใหก้ายกรรม วจีกรรม ที เกิดจากแรงขบัภายในคือจิตวิญญาณ ลดการดิ�นรนแสวงหาเพื อให้สมใจใน
โลภ โกรธ หลง ผลที เกิดขึ�น คือเกิดจิตวิญญาณดวงใหม่ที มีสภาวะตรงขา้ม คือ ทาน เมตตา กรุณา 
ปัญญาโตขึ�นเรื อย ๆ โดยวิถีพุทธนั�นเมื อกิเลสตายลงจิตวิญญาณดวงใหม่จะโตขึ�น ส่งผลให้จิตใจ 
(อารมณ์) ลดภาวะความตึงเครียด เป็นสดชื นแจ่มใส ร่าเริง เบิกบานเป็นสภาวะของความสุข และ
พบว่าจิตวิญญาณที เป็น “บุญ” มีผลกระทบให้เกิด “พลัง” แห่งการเสียสละช่วยเหลือผูอื้ นบน
พื�นฐานของความจริงจากผลที บุคคลนั�นไดรั้บ เช่นมีสุขภาพกายที ดีขึ�น ก็อยากช่วยเหลือให้ผูอื้ นมี
สุขภาพกายที ดีขึ�นด้วยเช่นกนั โดยอาศยัความรู้ (ปัญญา) ที บุคคลนั�นคน้พบในการปฎิบตัิตน 
มีผลกระทบให้สุขภาพของสังคมดีขึ�น เป็นองคร์วมของสุขภาวะที เกิดผลไดจ้ริงในเชิงของการปฎิบติั 
โดยการบูรณาการ “ธรรมะ” เขา้ไปต่อยอดกบัทฤษฎีสุขภาวะองค์รวมหรือทฤษฎีสุขภาพอื น ๆ 
(อุ่นเอื�อ สิงห์คาํ. 2555 : 187)  

งานของ Harold G. Koenig เป็นการศึกษาเกี ยวกับเรื องของศาสนา จิตวิญญาณและ
สุขภาพยอ้นหลงั ปี ค.ศ.1872-2010 พบว่ามีความสัมพนัธ์ระหว่างศาสนา จิตวิญญาณและสุขภาพ 
ผลเชิงบวก  ประกอบดว้ยความเป็นอยู่ที ดี, ความสุข, ความหวงั, การมองโลกในแง่ดี ความกตญัFู 
เมตตาต่อกนั รวมถึงผลทางดา้นกายภาพและอุปนิสัย เช่น การออกกาํลงักาย, การสูบบุหรี , อาหาร
สุขภาพ เป็นต้น ส่งผลดีต่อโรคหัวใจ, ความดันโลหิตสูง, อัมพฤกษ์-อัมพาต, สมองเสื อม 
(Alzheimer’s discease), ภูมิคุม้กนั, Eendocrine function, มะเร็งต่าง ๆ ความเจ็บป่วยจากโรคภยัต่าง ๆ 
รวมถึงการเตรียมตวัรับวาระสุดทา้ยของการสิ�นสุดชีวิต ซึ งตอ้งอาศยัผูเ้ชี ยวชาญด้านสุขภาพ
และผูดู้แลดา้นจิตวญิญาณ (Keonig H. G.Religion. 2010)  

สัมพนัธ์กบังานศึกษาของ David R. Williams และ Michelle J. Sternthal ซึ งพบว่า 
ในประเทศออสเตรเลีย พบความเชื อมโยงสาํคญัทางวิทยาศาสตร์ของความเชื อทางศาสนาและ
จิตวิญญาณ ขอ้บ่งชี� ทางสุขภาพหลายประการ การยอมรับการสิ�นสุดของชีวิต การลดอตัราเสี ยง
รุนแรงดา้นสุขภาพต่าง ๆ และการอาศยัความเชื อทางสังคมที นบัถือเป็นสิ งเดียวกนั ช่วยให้กาํลงัใจได้
อยา่งมาก ส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมดีขึ�น (David R.W. and Michelle J. S. 2007 : 47-50)  
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เฉกเช่นเดียวกบั Christin M. Puchalski ซึ งพบว่าการแพทยใ์นปัจจุบนัมุ่งเน้นด้าน
เทคโนโลยีการแพทยเ์ป็นหลกัในการยืดอายุของผูป่้วย ซึ งต่างกบัการแพทยเ์มื อหลายสิบปีก่อน 
ซึ งมุ่งการรักษาผสมผสานทั�งทางดา้นกายภาพ, จิตวิญญาณ อารมณ์และสังคม (George Washington 
Institute for Spirituality and Health) โดยงานวิจยัมุ่งเนน้ในเรื องของ 1) การมีชีวิตยืนยาว 2) การรับมือ
ความเจบ็ป่วย ความเจบ็ปวดหรือ ทุกขท์รมานจากโรค และ 3) การฟื� นตวัจากความเจ็บป่วย ในเรื อง
ของการมีชีวิตยืนยาว พบวา่กลุ่มผูที้ เชื อมั นทางศาสนามีอายุยืนนานกวา่ ในเรื องของการรับมือกบั
ความเจ็บป่วย พบว่ามีคุณภาพชีวิตดีกว่า และฟื� นตวัจากความเจ็บป่วยได้เร็วกว่า (Christina 
M.P. 2001 : 352-357)  

Jade Dyer, BSc อธิบายการศึกษาถึง จิตวิญญาณ ความเชื อทางศาสนา ส่งผลดีอยา่งมาก
ต่อสุขภาพโดยรวม ความยืนยาวของชีวิตและคุณภาพชีวิต แมจ้ะไม่สามารถอธิบายเหตุผลได้
ทั�งหมดถึงกลไกการหายและการฟื� นตวัจากโรคต่าง ๆ โดยพบวา่อตัราตายลดลงกวา่ 30% จากกว่า
แสนราย ในกลุ่มที เขา้โบสถ์ศึกษาธรรมะ กินมงัสวิรัติ (พืชผกัผลไม,้ ลดเนื�อสัตว)์ งดเครื องดื ม
แอลกอฮอล ์งดบุหรี  และออกกาํลงักายสมํ าเสมอ (ส่วนใหญ่อาย ุ> 40 ปี) สวดมนตเ์ป็นประจาํ (Jade 
Dyer. 2007: 324-328)  

Gowri Anandarajah และ Ellen Hight ทาํการศึกษาพบวา่ ความเชื อมั นในจิตวิญญาณและ
ศาสนา มีความสําคญัต่อสุขภาพอยา่งยิ ง และไดท้าํเครื องมือในการศึกษาเป็นแบบสอบถาม (H, O, 
P, E) เป็นเครื องมือในการปรับเปลี ยนทางจิตวิญญาณผูป่้วยโดยสรุป คือ จิตวิญญาณเป็นสิ งสําคญั
หลากหลายมิติ การจะเขา้ใจลึกซึ� ง จาํเป็นตอ้งศึกษาอยา่งกวา้งขวาง จะไดป้ระโยชน์ต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยู ่แต่หลกัการ คือ ตอ้งเคารพต่อสิทธิJ ผูป่้วย ความเป็นส่วนตวั และอิสระในดา้นความคิด
และความเชื อของผูป่้วย การเชื อมโยงระหว่างจิตใจและวิทยาศาสตร์การแพทย ์จาํเป็นตอ้งพฒันา 
การดูแลใหค้รอบคลุมเพื อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด (Gowri A. and Ellen H. 2001 : 81-88)  

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

Jacqneline Ruth Mickley และ Karen Soeken ศึกษาจิตวญิญาณและสุขภาพในผูป่้วยหญิง 
175 รายที เป็นมะเร็งเตา้นมพบวา่ Spiritual well-being (SWB) เป็นส่วนสําคญัที ทาํให้เกิดความหวงั 
ส่วน Prognostic Factor จากระยะของโรคจาํนวน Lymph node positive ไม่สามารถใช้ในการ
พยากรณ์ใน SWB ได ้(Jacqueline RM, Karen S. and Anne B. 1992 : 267-272)  
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การศึกษาของ Lindsey McDougle และคณะ พบวา่มีความสัมพนัธ์ที เป็นประโยชน์ต่อ
สุขภาพของอาสาสมคัร 1,805 ราย ที ยึดถือเชื อมั นทางศาสนาต่าง ๆ โดยการเขา้ร่วมกิจกรรมทาง
ศาสนาต่าง ๆ ที ส่งผลต่อสุขภาพทั�งดา้นกายภาพและจิตใจในช่วงอายุวยักลางคนขึ�นไป (Lindsey 
Mc. D. et al. 2014 : 337-351)  

นักวิทยาศาสตร์พบว่า ในมหาจกัรวาลมีแต่วตัถุและพลงังานคลื นแม่เหล็กที หมุนวน
กนัไปมาเท่านั�น เมื อวตัถุแตกสลายจะกลายเป็นพลงังานคลื นแม่เหล็ก เมื อพลงังานคลื นแม่เหล็กมา
รวมกนัก็จะเป็นวตัถุ ทุกสิ งทุกอยา่งในมหาจกัรวาลลว้นคือพลงังานคลื นแม่เหล็กทั�งสิ�น ดงัคาํกล่าว 
“วธีิการใหม่ในการศึกษาตีความการแผรั่งสีแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ งไดก้ลายมาเป็นส่วนสําคญัของทฤษฎี
ควอนตมั (ทฤษฎีที วา่ดว้ยปรากฏการณ์ของอะตอม) ซึ งทาํให้เกิดความเขา้ใจวา่มวลสารมิใช่อะไร
อื นนอกจากพลงังานรูปหนึ งเท่านั�น แมก้ระทั งวตัถุในสภาพสถิตยก์็มีพลงังานสะสมอยูใ่นมวลสาร
ของมนัและความสัมพนัธ์ระหวา่งสสารและพลงังานได ้โดยสมการคือ E = mc² ” (Capra Fritjof. 
2000 : 50-51, 61-63) และคาํกล่าว “เนื องจากสสารและพลงังานนั�นโดยเนื�อแทแ้ลว้เป็นสิ งเดียวกนั 
เพียงแต่แสดงออกมาในรูปแบบที แตกต่างกนัเท่านั�น มวลของร่างกายนั�นไม่ใช่สิ งที หยุดนิ งสามารถ
ผนัแปรตามการเปลี ยนแปลงของพลงังานในตวัมนัเอง ณ จุดนี� เองจึงนาํมาสู่ความเขา้ใจในอีกมิติวา่
แทที้ จริงแลว้ร่างกายของมนุษย ์ ณ ระดบัใตอ้ะตอมก็คือพลงังานซบัซ้อนที มีการสั นสะเทือนและ
แกวง่ในอตัราที แตกต่างกนัไปเราจะพบวา่แทที้ จริงแลว้ร่างกายมนุษยก์็มีการใชพ้ลงังานในรูปแบบ
ต่าง ๆ ตลอดเวลา” (Einstein A. 1970 : 14-31)  

ดงันั�น ในมหาจกัรวาลจึงมีเพียงคลื นแม่เหล็กที อยูใ่นรูปพลงังานและอยูใ่นรูปวตัถุเท่านั�น 
จิตวิญญาณนั�นเป็นสิ งที มองไม่เห็นจึงอยูใ่นลกัษณะพลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิต ที พระพุทธเจา้
ตรัสวา่มีลกัษณะ 7 ประการ ดงันี�  

1. ทูรังคมงั (ไปไดไ้กล)  
2. เอกจรัง (ไปแต่ผูเ้ดียว)  
3. อสรีรัง (ไม่มีรูปร่าง)  
4. คุหาสยงั (มีกายเป็นที อาศยั ถา้ไม่มีกายก็อาศยัอยูใ่นจิตตนเอง)  
5. อนิทสัสนงั (มองไม่เห็น)  
6. อนนัตงั (ไม่มีที สุด)  
7. สัพพโต ปภงั (แจ่มใสโดยประการทั�งปวง)  
 (ที.สี.9/350) (ข.ุข.ุ25/13)  
จิตวิญญาณคือพลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตชนิดหนึ ง จึงสามารถสัมพนัธ์กบัสิ งต่าง ๆ 

ในมหาจกัวาลได้ เพราะทุกสิ งทุกอย่างในมหาจกัรวาล ล้วนคือพลงังานคลื นแม่เหล็กทั�งสิ�น 



681 
 

ซึ งธรรมชาติของแม่เหล็ก จะเหนี ยวนาํให้เหล็กปรับสภาพคลื นในเหล็กนั�น ให้มีคุณสมบติัเป็น
แม่เหล็กตาม นยัยะเดียวกนัจิตวิญญาณซึ งคือคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตที ทูรังคมงั (ไปไดไ้กล) อนนัตงั 
(ไม่มีที สุด) ก็จะมีพลงัเหนี ยวนาํให้ชีวิตอื น ๆ ปรับคลื นให้มีคุณสมบติัเช่นเดียวกนั ตวัอย่างเช่น 
อยูใ่กลค้นดีจะมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํดี อยูใ่กลค้นชั วจะมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํชั ว ยิ งอยูใ่นหมู่กลุ่มคน
ดีจะยิ งมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํดีได้มาก (แมค้นชั วที แฝงเขา้มาทาํชั วอยู่ในกลุ่มคนดี บางคนจะ
เปลี ยนใจไม่ทาํชั ว บางคนหยุดชั วแล้วหันมาทาํดี แมบ้างคนจะทาํชั วอยู่แต่ถ้าไม่มีพลงัดีของ 
คนดีคนชั วจะทาํชั วหนกักวา่นั�นอีก แต่โดยสัจจะแลว้ การทาํชั วในกลุ่มคนดีจะบาปแรงกวา่การทาํ
ชั วในกลุ่มคนชั ว) อยู่ในหมู่กลุ่มคนชั วก็จะยิ งมีแรงเหนี ยวนาํให้ทาํชั วไดม้าก (ยกเวน้ ผูที้ หลุดพน้
จากกิเลสเรื องนั�น ๆ แลว้เท่านั�นที ความชั วจากกิเลสตวันั�น ๆ จะเหนี ยวนาํให้ทาํความชั วชนิดนั�น
ไม่ได)้  

อีกตวัอย่างหนึ ง เวลาเราไปในวดัวนัที คนส่วนใหญ่ถือศีลแปด ไม่กินอาหารมื�อเยน็ เราก็
จะไม่กินมื�อเย็นได้โดยไม่ยากไม่ลาํบาก เพราะมีพลงัคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูไ้ม่กินอาหาร
มื�อเยน็เหนี ยวนาํเรา แต่พอเราออกนอกวดั กิเลสก็จะมารอตั�งแต่อยู่หน้าวดัว่า เยน็นี� จะกินอะไรดี 
เพราะมีคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูเ้สพอาหารมื�อเยน็ เหนี ยวนาํเรา หรือเมื อเราไปพบใครหรือหมู่
กลุ่มใดที กาํลงักินอะไรอร่อย ๆ อยา่งมีความสุข เราก็มกัจะมีความรู้สึกอยากกินตามไปดว้ย เป็นตน้ 
ยิ งหูไดย้ินเสียง ตากระทบรูป จมูกไดก้ลิ น ลิ�นไดร้ส กายไดส้ัมผสั ยิ งเหนี ยวนาํไดแ้รงมาก ยิ งอยู่
ใกลแ้รงเหนี ยวนาํยิ งมาก แมไ้ม่ไดส้ัมผสัทางตาหูจมูกลิ�นกายก็มีแรงเหนี ยวนาํ แต่มีแรงนอ้ยกวา่การ
ไดส้ัมผสั  

ดงันั�น ทนัทีที ใครเสพสุขลวง ก็จะเหนี ยวนาํให้คนอื น อยากเสพสุขลวงตามไปด้วย 
โดยเฉพาะคนที อยูใ่กลก้็จะถูกเหนี ยวนาํแรงที สุด เมื อเหนี ยวนาํใครได ้สนามแม่เหล็กแห่งการเสพ
สุขลวงก็จะรวมกนั และมีพลงัเหนี ยวนาํแรงมากยิ งขึ�น แลว้เหนี ยวนาํคนอื นต่อเนื องกนัเป็นลูกโซ่ 
และผูที้ หลงสุขลวงก็จะเสพสุขลวงซํ� า ๆ เรื อย ๆ ไม่มีที สิ�นสุด จึงเพิ มพลงัเหนี ยวนาํให้แรงมาก
ยิ งขึ�น ๆ กวา้งขึ�น ๆ เป็นลาํดบั ๆ อยา่งไม่มีที สิ�นสุด  

เมื อแต่ละคนที ถูกพลงัเหนี ยวนาํเอาพลงัของชีวติไปสร้างความรู้สึกสุขลวง จึงเกิดกลไกที 
ทาํใหมี้โรคมากและอายสุั�น เกิดผลสืบเนื องจากการสูญเสียสมรรถนะของตน ทาํใหต้นและผูอื้ นขาด
โอกาสไดป้ระโยชน์ที ควรได ้ทาํให้ปัญหาที ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยูแ่ละขยายผลร้ายสืบเนื องต่อไปดงัที กล่าว
มาแลว้ ซึ งจะสั งสมเป็นวบิากร้ายที รอสร้างผลร้ายใหชี้วติสืบไป 

ประกอบกบัโดยสัจจะสุขลวงในสิ งใด ๆ ทุกตวัคือพลงัที เติมกนัทั�งหมด เช่น การไดล้าภ
ยศก็จะกระตุน้ให้อยากไดก้ารยกยอ่งสรรเสริญ การไดก้ารยกยอ่งสรรเสริญก็จะกระตุน้ให้อยากได้
ลาภยศ เมื อไดล้าภยศสรรเสริญก็อยากไดอ้าํนาจ เมื อมีอาํนาจก็อยากไดล้าภยศสรรเสริญ มีอาํนาจก็
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อยากเบ่งข่มอยากอวดใหญ่อวดโต เมื อได้เบ่งข่มอวดใหญ่อวดโตก็อยากมีอาํนาจ การไดล้าภยศ
สรรเสริญต่าง ๆ ก็ทาํให้อยากโชวอ์ยากฉลองดว้ยอาหารอร่อย ๆ เพลงไพเราะ ๆ รูปรสกลิ นเสียง
สัมผสัต่าง ๆ การมีอาหารอร่อย ๆ เพลงไพเราะ ๆ รูปรสกลิ นเสียงสัมผสัต่าง ๆ ก็ทาํให้อยากโชว ์
อยากไดล้าภยศสรรเสริญ ฟังเพลงไพเราะทาํให้กินอาหารอร่อยเป็นสุขยิ งขึ�น การกินอาหารอร่อยก็
ทาํใหมี้ความสุขในการฟังเพลงมากขึ�น ฟังเพลงมนั ๆ จะกระตุน้ให้อยากเตน้เขา้จงัหวะ การเตน้เขา้
จงัหวะจะกระตุน้ให้อยากฟังเพลงมนั ๆ เมื อแต่งตวัสวยหล่อหรือมีความเด่นบางอย่างก็อยาก
โชว ์อยากได้รับการชื นชม เมื ออยากโชวอ์ยากได้รับการชื นชมก็กระตุน้ให้แต่งตวัสวยหล่อ
หรือสร้างความเด่นบางอย่าง การอยากเด่นอยากโชวม์าก ๆ ทาํให้หน้าดา้น อยากหน้าดา้นมาก ๆ 
วิธีการหนึ งที ทาํให้หนา้ดา้นมาก ๆ ไดคื้อการดื มเหลา้ การดื มเหลา้จะกระตุน้ให้อยากกินกบัแกลม้ 
การกินกบัแกลม้จะกระตุน้ใหอ้ยากดื มเหลา้ การดื มเหลา้ก็ทาํใหอ้ยากเสพอยา่งอื น ๆ ตามมาอีก เป็น
ตน้ ดงันั�น เมื อเสพสุขลวงอยา่งหนึ ง ก็จะเติมพลงัให้อยากเสพสุขลวงในรูปรสกลิ นเสียงสัมผสัลาภ
ยศสรรเสริญ การไดส้มใจอยา่งอื น ๆ ทุกอยา่งที คนนั�นติดดว้ย การเสพแต่ละครั� งก็จะเพิ มความติด
ยดึมากยิ งขึ�น ๆ เพิ มความอยากเสพเขม้ขน้และหลากหลายมากยิ งขึ�น ๆ  

เมื ออยากเสพมาก ๆ แต่ไม่สามารถหามาเสพไดด้ว้ยวิธีสุจริต ก็จะลกัขโมยฉ้อโกงแยง่ชิง
เข่นฆ่าเบียดเบียนทาํร้ายสารพดัรูปแบบ เพราะการหลงเสพสุขลวงมาก ๆ ทาํให้เกิดความโลภอยาก
เสพอยากครอบครองสิ งที ทาํให้ไดเ้สพสุขลวงนั�นให้มาก ๆ เมื อความโลภรุนแรงมากยิ งขึ�น ๆ ก็จะ
ทาํความชั วไดทุ้กเรื อง เช่น อยากกินเนื�อสัตวม์ากก็เป็นเหตุให้สัตวถู์กฆ่าตาย อยากข่มขืนคนมากก็
เป็นเหตุให้คนถูกข่มขืนรวมทั�งถูกฆ่าปิดปาก อยากได้สิ งนั�นสิ งนี� ไดม้าก ๆ ก็เกิดปัญหาลกัขโมย
ฉ้อโกงแก่งแยง่แข่งขนัเข่นฆ่าเบียดเบียนทาํร้ายคน สัตว ์และผลาญทรัพยากรโลก เกิดขายเนื�อขาย
ตวั ประพฤติผิดในกาม ใช้วาจาโกหกและวาจาที เป็นบาปต่าง ๆ สร้างความเดือดร้อนทุกขท์รมาน
ทุกรูปแบบใหก้บัตนเอง และผูอื้ น รวมถึงสัตวต่์าง ๆ ในโลก  

เมื อหลงติดสุขลวงมาก ๆ ก็จะทาํให้เอามาเสพมาก ๆ เอามากกัตุนมาก ๆ และผลาญ
ทรัพยากรโลกมาแปลเป็นทรัพยสิ์นมากยิ งขึ�น ๆ เพื อเอาไวซื้�อหรือแลกเปลี ยนเอาสิ งที ติดมาเสพสุขลวง
ให้ไดม้ากยิ งขึ�น ๆ ทาํให้เกิดความขาดแคลนในโลก ทาํให้เกิดการลกัขโมยฉ้อโกงแยง่ชิง เข่นฆ่า
เบียดเบียนทาํร้ายสารพดัรูปแบบ เมื อทรัพยากรโลกถูกนาํมาใชม้ากเกินความสมดุลก็จะเกิดภยัพิบติั
ธรรมชาติสารพดัรูปแบบ  ความเดือดร้อนใด ๆ ที เกิดขึ�นกบัใคร ๆ ที คลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูใ้ด 
มีส่วนในการเต็มเติมเสริมหนุนให้เกิดสภาพนั�นอยูเ่ท่าใด คลื นแม่เหล็กแห่งชีวิตของผูน้ั�น ก็จะดูด
ดึงเอาพลงัแห่งความเดือดร้อนอนัไม่มีที สิ�นสุดตามกลไกของสัจจะดงักล่าว มาเป็นพลงัสร้างผลร้าย 
(วบิากร้าย) ใหก้บัชีวติของผูน้ั�นในชาตินี�  ชาติต่อไปและชาติอื นสืบ ๆ ไป เพราะจิตวิญญาณนั�นเป็น
พลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งชีวิต ที มีคุณสมบติัพิเศษ ในการบนัทึกพลงังานคลื นแม่เหล็กของผลอนั
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เกิดจากการกระทาํสิ งดีหรือไม่ดีที ผูน้ั�นกระทาํ เป็นสมบติัของผูน้ั�น (กมัมสโกมหิ) พลงัที สร้างผลดี
หรือร้ายใหก้บัผูน้ั�น (กมัมปฏิสรโณ) ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความ
ที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแลว้ สะสม
แลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือใน
ภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698) , “ผล (สิ งที เกิดขึ�น) วิบาก (พลงัสร้างผล) ของ
กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) ที ทาํดีทาํชั วแลว้ มีอยู ่(อตัถิ สุกตทุกกฏานงั กมัมานงั ผลงั วิปาโก)” 
(ม.อุ.14/257) , “ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหวัหนา้ มีใจประเสริฐที สุด สาํเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจอนั
โทษประทุษร้ายแลว้ กล่าวอยูก่็ตามทาํอยูก่็ตาม ทุกขย์อ่มไปตามบุคคลนั�น เพราะทุจริต 3 อยา่งนั�น 
เหมือนลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โคผูล้ากเกวียนไปอยู่ ฉะนั�น ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหัวหน้า มีใจ
ประเสริฐที สุด สาํเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจผอ่งใสกล่าวอยูก่็ตามทาํอยูก่็ตามสุขยอ่มไปตามบุคคล
นั�น เพราะสุจริต 3 อยา่ง เหมือนเงามีปรกติไปตาม” (ขุ.ธ. 25/11) , “สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนั ง
เรียบร้อยแล้ว ได้ทูลถามพระผูมี้พระภาคดงันี� ว่า ขา้แต่พระโคดมผูเ้จริญ อะไรหนอแล เป็นเหตุ 
เป็นปัจจยัให้พวกมนุษยที์ เกิดเป็นมนุษยอ์ยู่ ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษยท์ั�งหลาย
ยอ่มปรากฏมีอายุสั�น มีอายุยืน มีโรคมาก มีโรคนอ้ย มีผิวพรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกัดานอ้ย 
มีศกัดามาก มีโภคะน้อย มีโภคะมาก เกิดในสกุลตํ า เกิดในสกุลสูง ไร้ปัญญา มีปัญญา ขา้แต่
พระโคดมผูเ้จริญอะไรหนอแล เป็นเหตุ เป็นปัจจยั ให้พวกมนุษยที์ เกิดเป็นมนุษยอ์ยู่ ปรากฏ
ความเลวและความประณีตฯ พระผูมี้พระภาคตรัสวา่ “ดูกรมาณพ สัตวท์ั�งหลายมีกรรมเป็นของตน 
เป็นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็นกาํเนิด มีกรรมเป็นเผ่าพนัธ์ุ มีกรรมเป็นที พึ งอาศยั กรรมย่อม
จาํแนกสัตวใ์หเ้ลวและประณีตไดฯ้ ...” (ม.อุ.14/580-585) ซึ งสัมพนัธ์กบัขอ้ความที พระพุทธเจา้ตรัส
ใน ข.ุชา.27/783-787, 797) ใหทุ้กขแ์ก่ท่านทุกขน์ั�นถึงตวั 

[783] ผูใ้ดลวงให้เราจบังูเห่าวา่นี ลูกนกสาลิกา ผูน้ั�นตามพรํ าสอนสิ งที ลามกถูกงูนั�นกดั
ตายแลว้ 

[784] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่ฆ่าเองและผูไ้ม่ใชค้นอื นให้ฆ่าตน คนนั�นถูกฆ่าแลว้ 
นอนตายอยู ่เหมือนกบับุรุษผูถู้กงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 

[785] คนใดปรารถนาจะฆ่าบุคคลผูไ้ม่เบียดเบียนตนและไม่ฆ่าตน คนนั�นถูกฆ่าแล้ว 
นอนตายอยูเ่หมือนกบับุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 

[786] บุรุษผูก้าํฝุ่ นไวใ้นมือพึงซัดฝุ่ นไปในที ทวนลมละอองฝุ่ นนั�น ย่อมหวนกลบัมา
กระทบบุรุษนั�นเองเหมือนบุรุษถูกงูกดัตายแลว้ฉะนั�น 

[787] ผูใ้ดประทุษร้าย คนผูไ้ม่ประทุษร้ายตน เป็นคนบริสุทธิJ  ไม่มีความผิดเลย บาปยอ่ม
กลบัมาถึงคนพาลผูน้ั�นเอง เหมือนกบัละอองละเอียดที บุคคลซดัไปทวนลมฉะนั�น   
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[797] อนัธรรมดาตณัหาเป็นสิ งที กวา้งขวางอยู ่ณ เบื�องบนให้เต็มไดย้าก มกัเป็นไปตาม
อาํนาจของความปรารถนา เพราะฉะนั�น ชนเหล่าใดมากาํหนดัยินดีตณัหานั�น ชนเหล่านั�น จึงตอ้ง
เป็นผูทู้นจกัรกรดไว ้

จะเห็นได้ว่า สาเหตุจากการหลงเสพกิเลสสุขลวง จึงทาํให้เกิดกิเลสความโลภ เมื อ
ไม่ได้เสพกิเลสสุขลวงตามที หลง จึงทาํให้เกิดกิเลสความโกรธ รากเหง้าของกิเลสความโลภ
ความโกรธก็คือกิเลสความหลง อนัเป็นตน้เหตุที ทาํให้เกิดความทุกข์ทั�งปวง ต่อเนื องเป็นลาํดบั ๆ 
ดงัที กล่าวมาขา้งตน้ ดงันั�น พระพุทธเจา้จึงตรัสว่า “กองทุกข์ทั�งมวลย่อมเกิดด้วยประการฉะนี� ” 
(ว.ิม.4/1) มีขอ้สังเกตที น่าสนใจวา่ พระพุทธเจา้ตรัสไวถู้กตอ้ง คือ ช่วงชีวิตที แต่ละคนเป็นเด็ก จะมี
สุขลวงจากเงินทองขา้วของทรัพยส์มบติัรูปรสกลิ นเสียงสัมผสัลาภยศสรรเสริญ การไดด้งัใจหมายมา
เสพประมาณหนึ ง แต่พอเราโตขึ�นเป็นผูใ้หญ่ จะมีสุขลวงจากสิ งดงักล่าวมาเสพมากขึ�นกวา่ตอน
เป็นเด็ก จะเห็นได้ว่า ปัญหาภาระความทุกข์ความกงัวลต่าง ๆ ก็จะมากกว่าตอนเป็นเด็ก และมี
แนวโน้มที มากขึ�นอย่างไม่มีที สิ�นสุด แสดงให้เห็นชัดว่า เสพสุขลวงมากก็จะมีวิบากกรรมร้ายที 
ปริมาณมาก เสพสุขลวงนอ้ยก็จะมีวบิากกรรมร้ายที ปริมาณนอ้ย ซึ งสัจจะดงักล่าวสามารถพิสูจน์ได้
ในปัจจุบนั โดยทดลองด้วยตนเองจะพบว่า ช่วงไหนที เสพสุขลวงมากก็จะมีวิบากกรรมร้ายที 
ปริมาณมาก ช่วงไหนที เสพสุขลวงนอ้ยก็จะมีวบิากกรรมร้ายที ปริมาณนอ้ย  

เมื�อดับอวิชชา (ความหลงเสพกิเลสสุขลวง) อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ ทุกข์ก็จะดับ สุขก็จะ

เกดิขึ3น 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า ละเหตุทุกข์ไดเ้ป็นสุขในที ทั�งปวง (ขุ.ธ.25/59) , ละทุกข์ทั�งปวงได ้

เป็นความสุข (ขุ.ธ.25/33) จะเห็นได้ว่า ความสุขที แทจ้ริงตามที พระพุทธเจา้ตรัสรู้ เกิดจากการละ
หรือดบัทุกขไ์ด ้การจะละหรือดบัทุกขไ์ดน้ั�น เกิดจากการละหรือดบัเหตุของทุกขน์ั�นได ้

ประโยชน์ที จะเกิดขึ�น เมื อกิเลสสุขลวงตายก็คือ มหันตภยัทั�งปวงที เกิดขึ�นอย่าง
ต่อเนื องอนัเกิดจากกิเลสสุขลวงดงัที กล่าวมาแลว้ขา้งตน้ อนัเกิดจากการเสพสุขลวงครั� งใหม่ก็จะไม่
เกิดขึ�นใหม่อีกต่อไปตลอดกาลนาน ยิ งไปกว่านั�น อาหาร อากาศ และพลงังาน ที ชีวิตดูดเขา้ไป
สังเคราะห์เป็นพลงังานหล่อเลี�ยงชีวิต ซึ งแต่เดิมตอ้งสูญเสียให้กิเลสสุขลวง เอาไปเลี�ยงกิเลสให้โตขึ�น 
ซึ งทาํความเสียหายและความทุกขใ์หชี้วติเรา เมื อเราไม่มีกิเลสสุขลวงตวันั�น ๆ แลว้ พลงังานดงักล่าวก็
จะเลี� ยงชีวิตเราอย่างเดียว โดยไม่ตอ้งเลี� ยงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป ทาํให้ชีวิตมีพลงัเต็มยิ งขึ�น ดงัที 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ วิมุติ (หลุดพน้จากกิเลส) เป็นกาํลงั (ที.ปา.11/50) จึงสามารถขบัโรคภยัไขเ้จ็บ
ออกไปจากร่างกาย สร้างร่างกายให้แข็งแรงยิ งขึ�น จิตใจเป็นสุขเบิกบานแจ่มใส ไร้ทุกข์ไร้กงัวล
ยิ งขึ�น  
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ชีวิตที ไม่ตอ้งเสพสุขลวง ก็จะกินน้อยใช้น้อย แต่มีศกัยภาพในการทาํผลิตผลกิจกรรม 
การงานไดม้ากขึ�น ประกอบกบัการสละคืนสิ งที ไม่ตอ้งเสพให้คนในโลก คนในโลกก็จะไดอ้าศยั
ผลิตผลดงักล่าว เป็นตน้ทุนของชีวติสืบเนื องไป ยิ งไปกวา่นั�นพลงัแม่เหล็กแห่งความผาสุกของชีวิต
อนัเกิดจากวิมุติหลุดพน้จากอาํนาจของกิเลส ก็จะส่งคลื นแม่เหล็กเหนี ยวนาํผูที้ บาํเพ็ญบุญกุศลเต็ม
รอบที จะไดรั้บพลงังานคลื นแม่เหล็กแห่งประโยชน์สุขดงักล่าว ให้ไดรั้บพลงังานคลื นแม่เหล็กดงักล่าว 
ทาํให้เกิดพลงัแม่เหล็กดงักล่าวที แรงขึ�น และแผ่ไพศาลให้ผูอื้ น ที มีคุณสมบติัดงักล่าวต่อเนื องมาก
ยิ งขึ�นไปเรื อย ๆ อย่างไม่มีวนัสิ�นสุด นอกจากนี� พลงัดงักล่าวก็จะแผ่ไพศาลไปช่วยเสริมความสุข
จากการไม่เสพสุขลวง และตา้น คาน ลด หรือชะลอพลงัแห่งการอยากเสพสุขลวงของคนในโลก 
เท่าที พลงัดงักล่าวจะมีฤทธิJ แรง แมค้นในโลกจะยงัไม่ไดบ้าํเพญ็บุญกุศลถึงรอบก็ตาม ถา้ไม่มีพลงั
ดงักล่าวตา้น คาน ลด หรือชะลอพลงัแห่งการอยากเสพสุขลวงของคนในโลก คนในโลกก็จะเสพ
สุขลวงรุนแรงกว่าการมีพลังดังกล่าวต้าน คาน ลด หรือชะลอ และจิตวิญญาณนั�นมีสภาพเป็น
เครื องมือบนัทึกขอ้มูลต่าง ๆ ที เขาได้พบเห็นหรือสัมผสั เขาจะดึงออกมาใช้เมื อถึงเวลาอนัควร 
ส่วนใหญ่มกัจะเป็นช่วงที ชีวิตทุกขม์ากหรือทุกขเ์กินทน ซึ งเป็นสภาพที ไดรั้บชดใชว้ิบากกรรมร้าย
ชุดใหญ่ วิบากกรรมร้ายชุดใหญ่ก็จะหมดไปอย่างมาก ขอ้มูลที ดีงามอนัเป็นกุศลที บนัทึกไวใ้นจิต
วญิญาณก็จะออกฤทธิJ  ปรากฏตวัใหเ้ขาเอาขอ้มูลที ดีนั�นมาใชใ้นการดบัทุกขห์รือสร้างประโยชน์สุข
ต่าง ๆ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม” การทาํลายกิเลสสุขลวง จึงเป็นสุดยอดแห่ง
คุณค่าประโยชน์มหากุศลสูงสุดต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ 

ดงันั�น ผูมี้ปัญญาแทแ้ห่งธรรม จะหยดุความคิดที ไม่ดีแมเ้พียงเล็กนอ้ย เพราะจะสั งสมเป็น
วิบากร้ายที นาํผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ ง มาให้ชีวิตอย่างแน่นอน โดยผูที้ พากเพียรลดกิเลสและ
ทาํความดีมาก ๆ เมื อทาํสิ งดีหรือไม่ดี ก็มกัจะได้รับผลดีหรือไม่ดีบางส่วนได้เร็ว ส่วนคนทั วไป
ที ไม่ไดพ้ากเพียรลดกิเลส ไม่ไดพ้ากเพียรทาํความดีใหม้าก ๆ หรือซํ� าร้ายบางคนกลบัทาํสิ งไม่ดีดว้ยซํ� า 
เมื อทาํสิ งดีหรือไม่ดี ก็มกัจะไดรั้บผลดีหรือไม่ดีบางส่วนไดช้า้ โดยเฉพาะการทาํสิ งที ไม่ดีส่วนใหญ่
มกัจะไดรั้บสิ งที ไม่ดีชา้แต่หนกั ทุกขห์รือปัญหาหลายอย่าง จะกระหนํ าซํ� าเติมอยา่งต่อเนื องเพราะ
พลงัวบิากร้ายรอสะสมมากแลว้ จึงออกฤทธิJ  

การพฒันาความสามารถของพลงัชีวิตให้สร้างผลดีหรือร้ายอยา่งรวดเร็ว เมื อกระทาํสิ งดี
หรือร้าย ดว้ยการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา เป็นการพากเพียรลดกิเลสและทาํความดีมาก ๆ 
ไปพร้อม ๆ กนั คือ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิJ ผอ่งใส คบมิตรดี 
สร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี เมื อปฏิบติัอยา่งถูกตอ้งถูกตรงไดม้ากพอ จะทาํให้เกิดพลงัชีวิตที มี
คุณสมบติัพิเศษต่างจากคนทั วไป คือพลงัชีวิตชนิดพิเศษดงักล่าว จะทาํให้คลื นแม่เหล็กแห่งวิบากดี
และร้ายของผูที้ ปฏิบติัไดน้ั�น สร้างผลจากการคิด พูด และทาํในทุกขณะปัจจุบนัอย่างรวดเร็วให้ผู ้
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ปฏิบติันั�นได้รับรู้ ไม่ว่าจะทาํในสิ งที ดีหรือไม่ดี แมแ้ค่คิดยงัไม่ได้พูดหรือไม่ได้ทาํทางกาย ก็จะ
ส่งผลดีหรือร้ายบางส่วน ในลกัษณะใดลกัษณะหนึ ง เช่น ความรู้สึกสุขทุกข์ในจิต ความรู้สึกสุข
ทุกขใ์นกาย ความเจริญหรือเสื อมของปัญญาในการแกปั้ญหาหรือพฒันา ความเคารพนบัถือเชื อถือ
จากคนอื นที มีต่อตนหรือเกิดผลตรงกนัขา้ม ร่างกายมีกาํลงัมากขึ�นหรือนอ้ยลง เกิดสิ งดีหรือไม่ดีแง่
เชิงอื น ๆ เป็นตน้ ซึ งผูว้ิจยัพบวา่ส่วนใหญ่มกัจะส่งผลภายใน 1-3 วนั ญาณปัญญาพิเศษดงักล่าว จะ
ทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดอ้ย่างรวดเร็วว่า ทาํดีหรือไม่ดีอะไร ทาํให้เกิดผลดีหรือไม่ดี
อยา่งไร แต่จะออกผลไม่แรงมาก ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “การปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศล ... ทาํให้รู้แจง้
เห็นจริงตามความเป็นจริง ...” (องฺ.ทสก.24/1) และ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ... เป็นผูเ้ขา้หาสมณะหรือ
พราหมณ์แลว้ซกัถามวา่ ขา้แต่ท่านผูเ้จริญกรรมส่วนกุศลเป็นอยา่งไร กรรมส่วนอกุศลเป็นอยา่งไร 
กรรมส่วนที มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมส่วนที ไม่มีโทษเป็นอยา่งไร กรรมที ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรม
ที ไม่ควรเสพเป็นอยา่งไร กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยูพ่ึงเป็นไปเพื อไม่เป็นประโยชน์ เพื อทุกข์ตลอด
กาลนาน อนึ ง กรรมอะไรขา้พเจา้ทาํอยู่พึงเป็นไป เพื อเป็นประโยชน์ เพื อสุขตลอดกาลนาน ... 
เพราะกรรมนั�นอนัตนทาํสั งสมพอกพนูไพบูลย ์ฯลฯ จะไดรั้บผลขอ้นี�  คือ ... มีความ สามารถวอ่งไว
...” (องฺ.เอกาทสก.11/146) ดงันั�น การเรียนรู้และพากเพียรปฏิบติัศีลอนัเป็นกุศลจะเกิดพลงัพิเศษที 
เมื อทาํดีหรือไม่ดีจะทาํให้ส่งผลบางส่วนไดเ้ร็ว จึงทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดเ้ร็ว เหตุปัจจยั
ดงักล่าวทาํให้มั นใจวา่ การกระทาํไม่ว่าจะเป็นทางกายหรือวาจาหรือใจที ดีหรือไม่ดีนั�น จะสั งสม
เป็นพลงัคลื นแม่เหล็กแห่งวิบากดีหรือไม่ดี ที จะสร้างผลที ดีหรือไม่ดีให้กบัชีวิตอยา่งแน่นอน ในชาติ
ที กระทาํนั�น หรือชาติต่อไป หรือชาติอื นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) ส่วนผูที้ ไม่ได้ฝึกฝนศีลอนัเป็น
กุศลอย่างถูกตอ้งถูกตรงสู่ความพน้ทุกข์ตามที พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ผลจากการกระทาํทางกายหรือ
วาจาหรือใจ มกัจะเกิดขึ�นชา้ ทาํให้รู้ความจริงตามความเป็นจริงไดช้้า ว่าทาํดีหรือไม่ดีอะไรทาํให้
เกิดผลดีหรือไม่ดีอยา่งไร 

พระพุทธเจา้จึงตรัสว่า “ความไม่ประมาทเป็นทางเครื องถึงอมตนิพพาน ความประมาท
เป็นทางแห่งความตาย ชนผูไ้ม่ประมาทยอ่มไม่ตาย ชนเหล่าใดประมาทแลว้ ยอ่มเป็นเหมือนคนตายแลว้ 
บณัฑิตทั�งหลายตั�งอยู่ในความไม่ประมาท ทราบเหตุนั นโดยความแปลกกนัแล้ว ย่อมบนัเทิงใน
ความไม่ประมาท ยินดีแลว้ในธรรมอนัเป็นโคจรของพระอริยเจา้ทั�งหลาย ท่านเหล่านั�นเป็นนกัปราชญ์
เพ่งพินิจมีความเพียรเป็นไปติดต่อ มีความบากบั นมั นเป็นนิตย ์ยอ่มถูกตอ้งนิพพานอนัเกษมจากโยคะ
หาธรรมอื นยิ งกวา่มิได ้ยศยอ่มเจริญแก่บุคคลผูมี้ความหมั น มีสติมีการงานอนัสะอาด ผูใ้คร่ครวญ
แล้วจึงทาํผูส้าํรวมระวงัผูเ้ป็นอยู่โดยธรรม และผูไ้ม่ประมาทผูม้ีปัญญาพึงทาํที พึงที ห้วงนํ� าท่วม
ทบัไม่ได ้ดว้ยความหมั นความไม่ประมาทความสาํรวมระวงัและความฝึกตน ชนทั�งหลายผูเ้ป็นพาล
มีปัญญาทรามยอ่มประกอบตามความประมาท ส่วนนกัปราชญย์อ่มรักษาความไม่ประมาทเหมือน
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ทรัพยอ์นัประเสริฐสุด ท่านทั�งหลายอย่าประกอบตามความประมาท อยา่ประกอบการชมเชย
ดว้ยสามารถ ความยินดีในกาม เพราะวา่คนผูไ้ม่ประมาทแลว้ เพ่งอยูย่อ่มถึงสุขอนัไพบูลยเ์มื อใด 
บณัฑิตยอ่มบรรเทาความประมาทดว้ยความไม่ประมาท เมื อนั�นบณัฑิตผูมี้ความประมาทอนับรรเทา
แลว้นั�นขึ�นสู่ปัญญาดุจปราสาทไม่มีความโศก ยอ่มพิจารณาเห็นหมู่สัตวผ์ูมี้ความโศก นกัปราชญย์อ่ม
พิจารณาเห็นคนพาล เหมือนบุคคลอยูบ่นภูเขา มองเห็นคนผูอ้ยูที่ ภาคพื�นฉะนั�น ผูมี้ปัญญาดีเมื อสัตว์
ทั�งหลายประมาทแลว้ ยอ่มไม่ประมาท เมื อสัตวท์ั�งหลายหลบั ยอ่มตื นอยูโ่ดยมาก ยอ่มละบุคคลเห็น
ปานนั�นไป ประดุจมา้มีกาํลงัเร็วละมา้ไม่มีกาํลงัไป ฉะนั�นทา้วมฆัวาฬถึงความเป็นผูป้ระเสริฐที สุด
กว่าเทวดาทั�งหลายด้วยความไม่ประมาท บณัฑิตทั�งหลายย่อมสรรเสริญความไม่ประมาท ความ
ประมาทบณัฑิตติเตียนทุกเมื อ ภิกษุยินดีแลว้ในความไม่ประมาท หรือเห็นภยัในความประมาทเผา
สังโยชน์นอ้ยใหญ่ไป ดงัไฟไหมเ้ชื�อนอ้ยใหญ่ไป ฉะนั�น ภิกษุผูย้ินดีแลว้ในความไม่ประมาทหรือ
เห็นภยัในความประมาท เป็นผูไ้ม่ควรเพื อจะเสื อมรอบยอ่มมีในที ใกลนิ้พพานทีเดียวฯ” (ข.ุข.ุ 25/12)  

ผูว้จิยัพบวา่ เมื อมีสติรับรู้อาการจิตในขณะที จิตคิดไม่ดี ตอ้งรีบลา้งออกทนัทีเท่านั�น จึงจะ
ไม่สั งสมเป็นวบิากร้าย วธีิลา้งก็คือ ในขณะที คิดไม่ดีให้พิจารณาวา่ต่อให้เสพดงัใจหมายก็จะเกิดสุขลวง
แค่ชั วคราวแป๊บเดียวหมดไปไม่เที ยงความไม่มีตวัตนแท ้พิจารณาโทษของการคิด พูด และทาํในสิ ง
ที ไม่ดีนั�น ว่าจะสั งสมเป็นวิบากที สร้างผลร้ายอย่างใดอย่างหนึ งกบัตนอย่างแน่นอน ไม่เร็วก็ช้า 
เสียพลงัสร้างทุกขใ์ส่ตน เสียสมรรถนะของตน ทาํใหต้นและผูอื้ นขาดโอกาสไดป้ระโยชน์ที ควรได ้
ทาํใหปั้ญหาที ควรจะแกไ้ดย้งัคงอยู ่และขยายผลร้ายต่อไป นอกจากนี� ยงัเป็นแรงเหนี ยวนาํให้คนอื น
เป็นเช่นนั�นตาม ตอ้งไดรั้บสิ งร้ายตามเรา และสิ งนั�นจะเวียนกลบัมาเป็นวิบากร้ายของเรา พิจารณา
ซํ� าไปซํ� ามาจนหมดความคิดร้ายนั�น อย่างเต็มใจอิ มเอิบเบิกบานใจ จึงจะไม่สั งสมเป็นวิบากร้าย 
แต่จะสั งสมเป็นวบิากดีแทน 

เทคนิคสําคญัอีกอยา่งหนึ งคือ ในกรณีที กิเลสตวันั�นไม่หนาแน่นมาก เราสามารถทาํลาย
ใหสิ้�นเกลี�ยงไดใ้นคราวเดียวไดเ้ลย แต่ในกรณีที กิเลสหนาแน่นมาก เราไม่สามารถทาํลายให้สิ�นเกลี�ยง
ทั�งหมดไดใ้นคราวเดียว ใหใ้ชว้ธีิลดละเลิกโดยไม่หยอ่นเกินไปไม่ตึงเครียดเกินไป อยา่งรู้เพียรรู้พกั 
(ส.ํส.15/2) คือ พากเพียรลดละเลิกกิเลส (กามสุขลัลิกะ) ตวันั�นดว้ยศีลสมาธิปัญญาดงัรายละเอียดที 
กล่าวมาแลว้ เมื อต่อสู้ไปไดร้ะยะหนึ งก็จะสามารถกาํจดักิเลสไดส่้วนหนึ ง แลว้เราก็จะหมดพลงัใน
การฆ่ากิเลส กิเลสก็จะออกอาการอยากเสพทุกข์ทรมานดีดดิ�นตึงเครียดมากขึ�น ๆ จนทนไดย้าก
ไดล้าํบากเกินไป (อตัตกิลมถะ) เมื อถึงสภาพดงักล่าวให้เราวางดีที ไม่เสพกิเลสนั�น แลว้กลบัมาเสพ
ตามที กิเลสตอ้งการ เพื อลดความตึงเครียด ลดความทรมานที มากเกินไปลง ให้เรารู้สึกผ่อนคลาย
สบายใจบา้ง พอตั�งหลกัไดก้็ลงมือลา้งกามสุขลัลิกะอีกครั� ง ถา้ถึงขีดตึงเครียดเกินไปก็ผอ่นบา้ง (ลา้ง
อตัตกิลมถะ) ทาํสลบัไปมาเรื อย ๆ สุดทา้ยก็จะหมดทั�งกามสุขลัลิกะและอตัตกิลมถะอนัเป็นทางโต่ง
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สองดา้นที เป็นรากเหงา้แห่งทุกข์ทั�งปวง (สํ.ม.19/1664) เมื อเราดบัเหตุแห่งทุกข์ได ้ทุกข์ก็จะดบั 
แลว้เกิดความสุขขึ�น ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที ทั�งปวง” (ขุ.ธ.25/59), “ละ
ทุกขท์ั�งปวงไดเ้ป็นความสุข” (ข.ุธ.25/33)  

ดงันั�น จะเห็นไดว้า่ การพิจารณาวา่สิ งใดเป็นโทษ สิ งใดเป็นประโยชน์ซํ� าเขา้ไปหลาย ๆ 
ครั� ง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “การทบทวนธรรมการตรึกตรองใคร่ครวญธรรมเป็นเหตุแห่งการหลุด
พน้จากกิเลส” (องฺ.ปFฺจก.22/26) พิจารณาดว้ยอิทธิบาท (ความยินดีเต็มใจพอใจ) (ที.ปา.11/108) 
พิจารณาต่อเนื องไปเรื อย ๆ โดยไม่ตอ้งยึดมั นถือมั นวา่กิเลสจะสลายไปตอนไหน เมื อพลงัแห่งการ
พิจารณาดงักล่าวมีมากพอ ถึงขั�นเป็นพลงัเผาทาํลายกิเลสได ้กิเลสก็จะสลายตายไปดว้ยความเต็มใจ 
เมื อสามารถทาํลายกิเลสได ้ก็จะเกิดความรู้สึกหมดความอยากเสพในกิเลสตวันั�น อย่างยินดีเต็มใจ
พอใจสุขใจโปร่งโล่งสบายใจอิ มใจเบิกบานแจ่มใสที ไม่มีพลงักิเลสมาทาํใหเ้ป็นทุกข ์และจะไดพ้ลงั
เพราะอาหาร อากาศ และพลงังาน ที ชีวิตดูดเขา้ไปสังเคราะห์เป็นพลงังานหล่อเลี�ยงชีวิต ซึ งแต่เดิม
ตอ้งสูญเสียใหกิ้เลสสุขลวงเอาไปทาํทุกขใ์หชี้วติเรา เมื อเราไม่มีกิเลสสุขลวงตวันั�น ๆ แลว้ พลงังาน
ดงักล่าวก็จะเลี� ยงชีวิตเราอย่างเดียว โดยไม่ตอ้งเลี� ยงกิเลสสุขลวงอีกต่อไป ทาํให้ชีวิตมีพลงัเต็ม 
ขบัโรคภยัไขเ้จ็บออกไป สร้างร่างกายให้แข็งแรงขึ�น จิตใจมีพลงัแห่งความสุขเบิกบานแจ่มใส
ไร้ทุกข์ไร้กงัวล ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “การวิมุติหลุดพน้จากกิเลสเป็นกาํลงั” (ที.ปา.11/50) 
พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า การทาํลายกิเลสได้เป็นประโยชน์สุขที สุดที มนุษยค์วรได้ อย่างไม่มีสุขใด
เปรียบได ้(ข.ุจู.30/659)  

เมื อลา้งกิเลสดงักล่าวไดแ้ลว้ ก็จะเหลืออัตตกิลมถะ (สํ.ม.19/1664) คือกิเลสอัตตามานะ 

การยดึดีถือดีหลงดีที�เป็นทุกข์ทรมานตนที�ต้องล้าง การหลงเสพกิเลสอัตตกิลมถะ เป็นการหลงเสพ

ความยึดมั�นถือมั�นดังใจหมาย เมื�อไม่ได้ดังใจหมายก็ทุกข์ทรมานเบียดเบียนตนเองและผู้อื�น ทําให้

เกดิทุกข์ทั3งปวงต่อเนื�องตามหลกัปฎจิจสมุปบาท 11   
การล้างอตัตกลิมถะ ตัวอตัตามานะ ด้วยธรรมะหมวดพรหมวหิารสี� 
พรหมวหิารสี  ไดแ้ก่ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา (ส.ํม.11/234)  ไดแ้ก่  
1)  เมตตา คือ ปรารถนาใหต้นเองและผูอื้ นผาสุก พน้ทุกข ์ไดป้ระโยชน์ และไดสิ้ งที ดี  
2) กรุณา คือ ลงมือกระทาํตามที เราปรารถนาให้เกิดสิ งที ดีนั�น ๆ ตามเหตุปัจจยัที ทาํได ้

โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้ น ใช้หลกัทาํความผาสุกที�ตน ช่วยคนที�ศรัทธา  

“ทาํความผาสุกที�ตน/ทาํตัวอย่างที�ตน” เพราะเรากาํหนดเราได ้เราเปลี ยนแปลงเราได ้แต่
เรากาํหนดคนอื น หรือเปลี ยนแปลงคนอื นไม่ได ้สอดคลอ้งกบัคาํตรัสของพระพุทธเจา้ที เนน้ให้ทาํ
ความผาสุกที ตนเป็นหลกั ในธรรมบทอตัตวรรค วา่ “หากวา่บุคคลพึงรู้วา่ตนเป็นที รักไซร้ พึงรักษา
ตนนั�นไว ้ใหเ้ป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแลว้ บณัฑิตพึงประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั�งสาม ยามใด
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ยามหนึ ง บุคคลพึงยงัตนนั�นแลให้ตั�งอยู่ในคุณอนัสมควรเสียก่อน พึงพรํ าสอนผูอื้ นในภายหลงั 
บณัฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากวา่ภิกษุพึงทาํตนเหมือนอยา่งที ตนพรํ าสอนคนอื นไซร้ ภิกษุนั�นมีตน
อนัฝึกดีแลว้หนอ พึงฝึก ไดย้นิวา่ตนแลฝึกไดย้าก ตนแลเป็นที พึ งของตน บุคคลอื นใครเล่าพึงเป็นที 
พึ งได ้เพราะวา่บุคคลมีตนฝึกฝนดีแลว้ ยอ่มไดที้ พึ งอนัไดโ้ดยยาก ความชั วที ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน 
มีตนเป็นแดนเกิด ยอ่มย ํ ายคีนมีปัญญาทรามดุจเพชรย ํ ายแีกว้มณีที เกิดแต่หิน ฉะนั�น ความเป็นผูทุ้ศีล 
ล่วงส่วน ยอ่มรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด ทาํให้เป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแลว้ เหมือนเถายา่นทราย
รวบรัดไมส้าละให้เป็นอนัท่วมทบัแลว้ บุคคลนั�นย่อมทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจก ปรารถนาโจรผู ้
เป็นโจก ฉะนั�น กรรมไม่ดีและไม่เป็นประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์
ดว้ย ดีดว้ย กรรมนั�นแลทาํไดย้ากอย่างยิ ง ผูใ้ดมีปัญญาทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั ง
สอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหันต์ เป็นพระอริยเจา้ มีปกติเป็นอยู่โดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนั
ลามกของผูน้ั�น ยอ่มเผด็เพื อฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆ่าตน้ไผ่ฉะนั�น ทาํชั วดว้ยตนเอง ย่อมเศร้าหมอง
ดว้ยตนเอง ไม่ทาํชั วด้วยตนเอง ย่อมหมดจดด้วยตนเอง ความบริสุทธิJ  ความไม่บริสุทธิJ  เป็นของ
เฉพาะตวัคนอื นพึงชาํระคนอื นใหห้มดจดหาไดไ้ม่ บุคคลไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื อม เพราะ
ประโยชน์ของผูอื้ นแมม้าก บุคคลรู้จกัประโยชน์ของตนแลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ” 
(ข.ุธ.25/22)  

การปฏิบติัสู่ความเป็นพุทธะนั�น จะสร้างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านไปพร้อม ๆ กนั 
ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “... ดูกรภิกษุทั�งหลายอีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่บุคคลผู ้
ถึงพร้อมดว้ยทิฏฐิ (ความรู้ความเห็นความเขา้ใจ) ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี�ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่
น้อยที ควรทาํอย่างไรของเพื อนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอย่างนั�น ความเพ่งเล็งกล้าในอธิศีลสิกขา
อธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั�น ก็มีอยูเ่ปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้
กินด้วยชาํเลืองดูลูกด้วยฉะนั�น อริยสาวกนั�นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั�น นี� ญาณที  5 เป็นอริยะเป็น
โลกุตระ ไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชนอนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ ...” (ม.มู.12/547)  

ประโยชน์ตน คือการปฏิบติัอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา (เปรียบเหมือน
แม่โคลูกอ่อนยอ่มเล็มหญา้กินดว้ย) เป็นหลกัธรรมที ชาํระกิเลสโลภโกรธหลงทาํให้ชีวิตพน้ทุกขไ์ป
เป็นลาํดบั ๆ ส่วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกิจใหญ่นอ้ยที ควรทาํอยา่งไรของเพื อนสพรหมจารี 
(ชาํเลืองดูลูกดว้ย) ซึ งก็คือการช่วยเหลือเกื�อกูลผูอื้ น เป็นสภาพที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “พรหมจรรย์
นั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก เพื ออนุเคราะห์แก่
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ชาวโลก ...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่งพุทธะจึงเป็นสภาพที ตนเองพน้ทุกขด์ว้ยและเกื�อกูลสร้าง
ประโยชน์สุขใหก้บัมวลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ กนั ซึ งเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและมวล
มนุษยชาติ 

“ช่วยคนที�ศรัทธา” เพราะการช่วยคนที พร้อมเต็มใจศรัทธา จะสบายใจทั�งผูใ้ห้และผูรั้บ 
ผูรั้บจะทาํใจในใจอย่างแยบคาย ในสิ งนั�น ๆ เป็นผลสืบเนื องให้รู้คุณค่าประโยชน์และพากเพียร
ปฏิบติัสิ งที เป็นประโยชน์ จนไดสิ้ งที เป็นประโยชน์นั�น ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสใน องฺ.เอกาทสก.
24/61 “... การคบสัปบุรุษที บริบูรณ์ย่อมยงัการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ 
ยอ่มยงัศรัทธาใหบ้ริบูรณ์ ศรัทธาที�บริบูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไว้
ในใจโดยแยบคายที บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติสัมปชญัญะใหบ้ริบูรณ์ สติสัมปชญัญะที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการ
สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรีย์ที บริบูรณ์ ย่อมยงัสุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที 
บริบูรณ์ ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 ที บริบูรณ์ ย่อมยงั
โพชฌงค ์7 (สติ ธมัมวจิยั วริิยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค ์7 ที บริบูรณ์ยอ่ม
ยงัวชิชาและวมุิตติใหบ้ริบูรณ์ วชิชาและวมุิตตินี� มีอาหารอยา่งนี�  และบริบูรณ์อยา่งนี�ฯ” 

ซึ งเมื อวิบากดี ในชาตินี� หรืออดีตชาติออกฤทธิJ  ก็จะทาํให้มีศรัทธาและเชื อมั นในสิ งที มี
ประโยชน์ ทาํให้ทาํใจในใจโดยแยบคาย จึงเห็นคุณค่าประโยชน์ พากเพียรปฏิบติัในสิ งที มีคุณค่า
ประโยชน์นั�น จึงไดป้ระโยชน์นั�น ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที 
กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา ที บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรม
นั�นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว (ภพชาติปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” 
(อภิ.ก.37/1698) , “ผลวิบากของกรรมที ทาํดีทาํชั วแลว้ มีอยู”่ (ม.อุ.14/257) , “การไม่ทาํบาป นาํสุข
มาให”้ (ขุ.ธ.25/25) , “ความสั งสมบุญ นาํสุขมาให้” (ขุ.ธ.25/19) , “อกุศลธรรมเจริญขึ�น กุศลธรรม
เสื อม อกุศลธรรมเสื อม กุศลธรรมเจริญขึ�น” (ที.ม.10/258) และเมื อเขาเสพศีลพรต ชีวิตพรหมจรรย ์
ซึ งมีการบาํรุงดี อกุศลธรรมเสื อมไป กุศลธรรมเจริญมากยิ งขึ�น ศีล พรต ชีวิตพรหมจรรย ์ซึ งมีการ
บาํรุงดี เห็นปานนั�นมีผล (องฺ.ทุก.20 /518)  

ส่วนการช่วยคนที ไม่ศรัทธา ไม่เชื อมั น ไม่พร้อม ไม่เต็มใจ จะทาํให้เกิดความไม่สบายใจ
ทั�งผูใ้ห้และผูรั้บ ผูรั้บจะทาํใจในใจโดยไม่แยบคาย ในสิ งนั�น ๆ เป็นผลสืบเนื องให้ ไม่รู้คุณค่า
ประโยชน์และไม่พากเพียรปฏิบติัสิ งที เป็นประโยชน์นั�น จึงไม่ไดสิ้ งที เป็นประโยชน์นั�นซึ งคนที ไม่
เชื อมั นหรือไม่ศรัทธาในสิ งที เป็นประโยชน์ แต่กลบัเชื อมั นหรือศรัทธาในสิ งที เป็นโทษ แสดงว่า 
ในขณะนั�น มีวิบากร้ายที เคยทาํมาในชาตินี�หรือชาติก่อนออกฤทธิJ อยู่ จนกว่าวิบากร้ายนั�นจะหมด
ฤทธิJ หรือวบิากดีชิงออกฤทธิJ แทน ชีวติจึงจะเปิดรับเอาสิ งที ดี 
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ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที กรรมอนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา 
ที บุคคลทาํแลว้ สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป เพราะมิไดเ้สวยผล แต่กรรมนั�นแล จะให้ผลในทิฏฐธรรมเทียว 
(ภพชาติปัจจุบนั) หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698), “ผลวิบากของกรรมที 
ทาํดีทาํชั วแลว้ มีอยู”่ (ม.อุ.14/257), “ผูท้าํบาป ยอ่มเศร้าโศกในโลกนี�  ละไปแลว้ก็เศร้าโศก ชื อวา่เศร้า
โศกในโลกทั�งสอง เขาเห็นกรรมอนัเศร้าหมองของตนจึงเศร้าโศกและเดือดร้อน” (ขุ.ธ. 25/11), ความ
สั งสมบาป นาํทุกข์มาให้ (ขุ.ธ.25/19) และอกุศลธรรมเจริญขึ�น กุศลธรรมเสื อม อกุศลธรรมเสื อม 
กุศลธรรมเจริญขึ�น (ที.ม.10/258)  

แมแ้ต่พระพุทธเจา้องคส์มณโคดมผูบ้าํเพญ็บุญกุศลอยา่งมากมายมหาศาลนบัชาติไม่ถว้น 
ก่อนจะตรัสรู้เป็นพระพุทธเจา้ไดป้ฏิบติัผดิทางทรมานตนเองอยู ่6 ปี ท่านตรัสวา่เกิดจากวิบากร้ายที 
ท่านไปกล่าวหาวา่ พระพุทธเจา้องคก์สัสปะไม่ใช่พระพุทธเจา้ ในครั� งอดีตชาติที พระพุทธเจา้องค์
สมณโคดมยงัไม่บาํเพญ็ เมื อชดใชว้บิากร้ายนั�นหมดแลว้จึงไดพ้บทางบรรลุธรรม ดงัที พระพุทธเจา้
ตรัสว่า “เราชื อว่าโชติปาละ ไดก้ล่าวกะพระสุคตเจา้พระนามว่ากสัสปะ ในกาลนั�นว่าจกัมีโพธิมณฑล
แต่ที ไหน โพธิญาณท่านไดย้ากอย่างยิ ง ดว้ยวิบากแห่งกรรมนั�น เราได้ประพฤติกรรมที ทาํไดย้ากมาก 
(ทุกกรกิริยา) ที ตาํบลอุรุเวลาเสนานิคมตลอด 6 ปี  แต่นั� น จึงได้บรรลุโพธิญาณ แต่เราก็
มิไดบ้รรลุโพธิญาณอนัสูงสุดดว้ยหนทางนี�  เราอนับุรพกรรมตกัเตือนแลว้ จึงแสวงหาโพธิญาณโดย
ทางที ผิด (บดันี� ) เราเป็นผูสิ้�นบาปและบุญ เวน้จากความเร่าร้อนทั�งปวง ไม่มีความเศร้าโศก 
ไม่คบัแคน้ เป็นผูไ้ม่มีอาสวะ จกันิพพาน พระชินเจา้ทรงบรรลุกาํลงัแห่งอภิญญาทั�งปวงแล้ว 
ทรงพยากรณ์โดยทรงหวงัประโยชน์แก่ภิกษุสงฆ์ ที สระใหญ่อโนดาต ด้วยประการฉะนี� แล” 
(ข.ุอป.32/392)  

ดงันั�น เมื อมีวิบากร้ายออกฤทธิJ จะส่งผลให้ไม่ศรัทธาหรือไม่เชื อมั นในสิ งที มีประโยชน์ 
ทาํให้ทาํใจในใจโดยไม่แยบคาย จึงไม่เห็นคุณค่าประโยชน์ ไม่ไดป้ฏิบติัในสิ งที มีคุณค่าประโยชน์
นั�น จึงไม่ได้ประโยชน์นั�นดงั องฺ.เอกาทสก.24/61 “... การไม่คบสัปบุรุษที บริบูรณ์ย่อมยงัการ 
ไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์  
ความไม่มีศรัทธาที�บริบูรณ์ ย่อมยังการทําไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดย 
ไม่แยบคายที บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะ 
ที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์ บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 
ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3 ที บริบูรณ์ ย่อมยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที บริบูรณ์ย่อมยงัอวิชชาให้
บริบูรณ์ อวชิชานี� มีอาหารอยา่งนี�  และบริบูรณ์อยา่งนี�ฯ” 

3) มุทิตา คือ ยินดีที คนอื นไดดี้หรือเมื อเกิดสิ งดีนั�น หรืออยา่งน้อยก็ยินดีที ดีเกิดในใจเรา 
เราไม่ไดดู้ดาย ไม่ไดเ้พิกเฉย นี� คือมุทิตาที ถูกตอ้ง ส่วนมุทิตาที ผิด (โรคพรหมสามหน้าหรืออตัตา
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มานะหรือนรกของคนดี) คือ ยินดีที ตนเองหรือผูอื้ นไดดี้หรือเกิดดี แต่ถา้ไม่ไดดี้ไม่เกิดดีต่อตนเอง
หรือผูอื้ นแลว้ยนิร้าย ไม่พอใจ ไม่สุขใจ หรือเกิดทุกขใ์จ  

4) อุเบกขา คือ จิตปล่อยวางเหตุแห่งทุกขท์ั�งปวง จึงเกิดสภาพสงบสบายไร้กงัวล 
องค์คุณอุเบกขา 5 
1. ปริสุทธา คือ จิตบริสุทธิJ หมดจดจากกิเลส 
2. ปริโยทาตา คือ แมจ้ะมีผสัสะคือเหตุการณ์ต่าง ๆ มากระทบกระแทก จิตยงัสะอาด 

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

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

การงาน 
5. ปภสัสรา คือ จิตผอ่งใส แวววาว งดงาม ดีงาม 
 (ม.อุ.14/690)  
การปฏิบัติกาํจัดอตัตกลิมถะ (ส.ํม.19/1664) คือกเิลสอัตตามานะ การยึดดีถือดีหลงดี เพื�อ

ก้าวสู่อุเบกขา มีรายละเอยีดดังต่อไปนี3 
เมื อไดพ้ากเพียรพยายามทาํดีเต็มที แลว้ ไม่วา่ผลดีจะเกิดขึ�นมาก เกิดขึ�นนอ้ยหรือไม่เกิดขึ�น 

ก็ปล่อยวางผลนั�นใหโ้ลก ฝึกสลายเงื อนไขที ทาํใหใ้จเป็นทุกข ์ซึ งเงื อนไขที ทาํใหใ้จเป็นทุกข ์คือการ
ยดึมั นถือมั นปักมั นในจิต เช่น ยึดวา่ถา้งานหรือเป้าหมายสําเร็จฉนัจะเป็นสุขใจ ไม่สําเร็จฉนัจะเป็น
ทุกขใ์จ ถา้คนนั�นคนนี�สังคมนั�นสังคมนี� ดี เป็น หรือได ้หรือสมบูรณ์อยา่งนั�นอยา่งนี�ดงัใจฉนัหมาย
ฉนัก็จะเป็นสุขใจ แต่ถา้ไม่ดี ไม่ได ้ไม่เป็น หรือไม่สมบูรณ์อย่างนั�นอย่างนี� ดงัใจฉันหมายฉันก็จะ
ทุกข์ใจ ได้สิ งนั�นมากฉันก็จะสุขใจ ได้น้อยหรือไม่ได้ก็จะทุกข์ใจ และอีกสารพดัเรื องทุกเรื อง 
ทุกประเด็นที ยึดว่า ถ้าเกิดหรือเป็นอย่างนั�นอย่างนี� ดงัใจฉันหมายฉันก็จะสุขใจ แต่ถ้าไม่เกิด
หรือเป็นอยา่งนั�นอยา่งนี�ดงัใจฉนัหมายฉนัก็จะทุกขใ์จ ลว้นเป็นเหตุให้หลงวนเวียนอยูใ่นสุขลวงหรือ
สุขนอ้ยทุกขจ์ริงหรือทุกขม์ากไม่รู้จบไม่รู้แลว้  

ใช้ปัญญาพิจารณาว่า สิ งใดเป็นสิ งที ดี แล้วพากเพียรพยายามที จะให้เกิดสิ งที ดีนั�น
อย่างเตม็ที  ตามเหตุปัจจยัที ทาํได ้โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผูอื้ น แลว้ไม่ยึดมั นถือมั นวา่ตอ้งเป็น
อยา่งนั�นอยา่งนี�ดงัใจเราหมาย แต่ปล่อยวางผลให้เป็นไปอยา่งถูกตรงกบัสัจจะคือความจริงแทว้า่เรา
หรือใคร ๆ จะไดรั้บผลอะไรแค่ไหนเท่าไหร่อย่างไร ก็ลว้นเกิดจากการสังเคราะห์ของกรรม (การ
กระทาํที เป็นกุศลหรืออกุศล) ในปัจจุบนักบักรรม (การกระทาํที เป็นกุศลหรืออกุศล) ในอดีตของเรา
หรือผูน้ั�น ๆ จะเกิดดีหรือร้ายกบัเราหรือผูน้ั�น ๆ มากหรือนอ้ยไปกวา่นั�นไม่ได ้รับผลแลว้ผลนั�นอนั
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คือพลงัวบิากดีหรือร้ายนั�นก็จบดบัไปเท่าที รับ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าว
ความที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแลว้ 
สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  
หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/1698)  

พิจารณาโทษหรือผลเสียของการไม่ปล่อยวาง ให้เป็นไปตามสัจจะหรือความจริงแท ้
พิจารณาประโยชน์หรือผลดีของการปล่อยวางใหเ้ป็นไปตามสัจจะหรือความจริงแท ้เมื อพิจารณา ซํ� า ๆ 
เรียกวา่วปัิสสนาญาณ จนเกิดฌาน (พลงัปัญญาที สามารถสลายทาํลายความยึดมั นถือมั นในกามและ
ในอตัตาซึ งเป็นกิเลสเหตุแห่งทุกข์) ก็จะสามารถสลายพลงัของอตัตา คือ การยึดมั นถือมั นให้ไดด้งัใจ
มุ่งหมาย ว่าตอ้งเกิดสิ งที ดีหรือร้ายกบัเราหรือกบัใคร ๆ มากหรือน้อยกว่าความจริงที เป็นไปได้
จริง (ความอยติุธรรม) เมื อสลายอตัตาหรือความอยติุธรรมไดด้ว้ยปัญญาแห่งธรรมที รู้ความจริงตาม
ความเป็นจริง (องฺ.เอกาทสก.24/1) ก็จะเกิดความสุขในการยอมรับและเขา้ถึงความจริงตาม
ความเป็นจริงตามสัจธรรมแห่งกรรม (การกระทาํ) ในอดีตและปัจจุบนั ของแต่ละชีวิตสังเคราะห์กนั 
(ความยติุธรรม) ดงันั�น หลกัการทาํดีอยา่งมีความสุข คือ “มุ่งหมายที จะให้เกิดสิ งที ดีที สุด แลว้ทาํให้
ดีที สุด โดยไม่ติดไม่ยดึมั นถือมั นในสิ งที ดีที สุดที ตนมุ่งหมายหรือคาดหวงั นั นคือสิ งที ดีที สุด”  

พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ยนิดีในธรรม ชนะความยนิดีทั�งปวง” (ข.ุข.ุ25/34) คือ จงยินดีในการ
หยุดชั ว ยินดีในการทาํดี ยินดีในการทาํจิตใจให้ผ่องใส ด้วยการยินดีในการไม่ยึดมั นถือมั นว่า 
การกระทาํดงักล่าวตอ้งราบเรียบหรือไม่ราบเรียบ สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ผ่านหรือไม่ผ่านถูกกดดนั
หรือไม่ถูกกดดัน ถูกแกล้งหรือไม่ถูกแกล้ง ถูกข่มเหงหรือไม่ถูกข่มเหง ถูกดูถูกหรือไม่ถูกดูถูก 
มีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค ตอ้งเกิดสิ งดีหรือสิ งร้ายในชีวิตเราหรือชีวิตใด ๆ เพราะชีวิตเราหรือ
ชีวิตใด ๆ ในชาตินี�หรือชาติก่อน ๆ ลว้นแต่เคยทาํดีและทาํชั วมาทั�งนั�น สั งสมเป็นวิบากดีและชั วที 
ทุกชีวิตจะตอ้งไดรั้บทั�งสิ งดีและสิ งร้ายเป็นธรรมดาตราบที ยงัมีชีวิตอยู่ ไม่มีชีวิตใดหนีพน้ รับผล
จากวบิากดีและชั วนั�นแลว้ผลนั�นก็หมดไป ซึ งไม่วา่สิ งดีหรือสิ งร้ายที แต่ละคนไดรั้บ ลว้นไดรั้บนอ้ย
กวา่ที เคยทาํมา เพราะพระพุทธเจา้ตรัสวา่การกระทาํในชาติใดจะส่งผลในภพชาตินั�น หรือภพชาติ
ต่อไป หรือภพชาติอื นสืบ ๆ ไป (อภิ.ก.37/1698) ดงันั�น เมื อทาํสิ งดีหรือร้าย ผูน้ั�นจะรับผลในภพ
ชาตินั�นส่วนหนึ ง ภพชาติต่อมาอีกส่วนหนึ ง และภพชาติต่อ ๆ ไปอีกส่วนหนึ ง 

ขณะที ได้รับสิ งดี พึงระลึกรู้ว่าเกิดจากดีที ทาํมา ดงันั�น จงทาํดียิ ง ๆ ขึ�นไปสืบเนื องไป
อยา่งรู้เพียรรู้พกั จะไดมี้ดีอาศยัสืบเนื องไป ขณะที ไดรั้บสิ งเลวร้าย พึงระลึกรู้วา่เกิดจากชั วร้ายที เคย
ทาํมา ไม่มีอะไรบงัเอิญ ทุกอยา่งยติุธรรมเสมอ เพราะเราเคยทาํเช่นนั�นมามากกวา่นั�น ทีเราทาํชั วร้าย
กบัใคร ๆ ในชาตินี�หรือชาติก่อนไม่เห็นโวยเลย พอโดนเองบา้งทาํเป็นโวย เมื อไดรั้บแลว้ก็หมดไป 
เราก็จะโชคดีขึ�น แลว้รีบทาํดีมาก ๆ เพื อใหดี้ชิงออกฤทธิJ แทนร้าย 
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ใน ข.ุอป.32/392 ไดก้ล่าวถึงทุกครั� งเมื อเกิดสิ งเลวร้ายขึ�นกบัพระพุทธเจา้ พระองคไ์ม่เคย
โทษคนหรือสิ งแวดล้อมที ทาํให้เกิดสิ งเลวร้ายกบัพระองค์เลย แต่พระองค์กลบัโทษตวัเองและ
ยอมรับผิดด้วยใจเบิกบานทุกครั� งทุกกรณี ว่าท่านเคยทาํสิ งที ไม่ดีมามากกว่านั�น ในชาตินั�น 
ชาตินี�  แล้วพระองค์ก็ช่วยให้คนที ทาํไม่ดีนั�น ลดหรือหยุดการทาํสิ งที ไม่ดีหันกลบัมาทาํดี เท่าที 
พระองคจ์ะพึงทาํได ้เพื อใหเ้ขาไม่ตอ้งมีวิบากร้ายเพิ มไปกวา่นั�น เพราะสิ งที พระองคไ์ดรั้บคือวิบาก
ร้ายที พระองค์ทาํมา ส่วนคนที ทาํไม่ดีกบัพระองค์ จะสั งสมเป็นวิบากร้ายของเขาที เขาตอ้งรับผล 
ช่วยไดก้็วาง ช่วยไม่ไดก้็วาง ใหเ้ป็นไปตามวบิากดีร้ายของเขานี� คือ มนุษยที์ ฉลาดที สุดในการไม่ก่อเวร
แต่สร้างความดีงามอยา่งผาสุกที สุดในโลก ตลอดพระชนมชี์พของพระองค ์ซึ งสัมพนัธ์กบัคาํกล่าว
ของพระพุทธเจา้ใน ขุ.ขุ.25/11 วา่ “ธรรมทั�งหลายมีใจเป็นหวัหนา้มีใจประเสริฐที สุดสําเร็จแลว้แต่
ใจ ถา้บุคคลมีใจอนัโทษประทุษร้ายแลว้ กล่าวอยูก่็ตามทาํอยู่ก็ตามทุกขย์อ่มไปตามบุคคลนั�น เพราะ
ทุจริต 3 อยา่งนั�น เหมือนลอ้หมุนไปตามรอยเทา้โคผูล้ากเกวียนไปอยูฉ่ะนั�น ธรรมทั�งหลายมีใจเป็น
หวัหนา้มีใจประเสริฐที สุดสําเร็จแลว้แต่ใจ ถา้บุคคลมีใจผอ่งใสกล่าวอยู่ก็ตาม ทาํอยู่ก็ตามสุขยอ่ม
ไปตามบุคคลนั�นเพราะสุจริต 3 อยา่งเหมือนเงามีปรกติไปตามฉะนั�น ก็ชนเหล่าใดเขา้ไปผกูเวรไว้
วา่คนโนน้ด่าเรา คนโนน้ไดตี้เรา คนโนน้ไดช้นะเรา คนโนน้ไดล้กัสิ งของ ๆ เรา ดงันี� เวรของชน
เหล่านั�นยอ่มไม่ระงบั ส่วนชนเหล่าใดไม่เขา้ไปผกูเวรไวว้า่คนโนน้ด่าเรา คนโนน้ไดตี้เรา คนโนน้
ไดช้นะเรา คนโนน้ไดล้กัสิ งของ ๆ เรา ดงันี�  เวรของชนเหล่านั�นยอ่มระงบัในกาลไหน ๆ เวรในโลก
นี�ยอ่มไม่ระงบัเพราะเวรเลย แต่ยอ่มระงบัเพราะความไม่จองเวร” 

ดงันั�น เมื อเกิดสิ งเลวร้ายกบัเรา จงโทษตวัเองและยอมรับผิดด้วยใจเบิกบานทุกครั� ง 
ทุกกรณี โลกนี� ไม่มีใครผิดต่อเรา เราเท่านั�นที ผิดต่อเรา คนอื นที ทาํไม่ดีนั�น เขาผิดต่อตวัเขาเอง
เท่านั�น และเขาก็ตอ้งไดรั้บวิบากร้ายนั�นเอง เขาจึงไม่ไดผ้ิดต่อเรา แต่เขานั�นผิดต่อตวัเขาเอง  ถา้เรา
ยงัเห็นว่าคนที ทาํไม่ดีกบัเราเป็นคนผิดต่อเรา แสดงว่าเรานั นแหล่ะผิด อย่าโทษใครในโลกใบนี�
ผูใ้ดที โทษผูอื้ นว่าผิดต่อตวัเรา จะไม่มีทางบรรลุธรรม นี คือ คนที ไม่ยอมรับความจริง เพราะ 
ไม่เขา้ใจเรื อง “กรรม” อยา่งแจ่มแจง้วา่ “ทุกสิ�งทุกอย่างที�ทุกคนได้รับ ล้วนเกิดจากการกระทําของ

ตนเองเท่านั3น เมื�อรับผลดีร้ายจากการกระทําแล้วผลนั3นก็จบดับไป และสุดท้ายเมื�อปรินิพพาน 

ทุกคนกต้็องสูญจากทั3งดีและร้ายไป ไม่มีอะไรเป็นสมบัติของใคร เพราะสุดท้ายทุกสิ�งทุกอย่างก็ต้อง

ดับไป จึงไม่ต้องยึด ไม่ต้องทุกข์กับอะไร” แล้วเราก็ทาํดีดว้ยการช่วยไม่ให้คนอื นทาํ “ผิด”ได ้“ก็
ช่วย” แลว้วางให้เป็นไปตามวิบากดีของเขา “ช่วยไม่ได”้ ก็ “วาง” ให้เป็นไปตามวิบากร้ายของเขา 
เมื อเขาเห็นทุกข์จนเกินทนจึงจะเห็นธรรม แล้วจะปฏิบตัิธรรมสู่ความพน้ทุกข์ (สํ.ข.17/85) 
ซึ งวิธีการที ช่วยให้เขาลดหรือหยุดสิ งที ไม่ดี แต่ให้หันกลบัมาทาํดีนั�น สามารถใช้วิธีการต่าง ๆ 
โดยประมาณใหเ้หมาะสมที จะใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดตามองคป์ระกอบในหลกัสัปปุริสธรรม 7 คือ 
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ธรรมของสัตบุรุษ (คนที มีความเห็นถูกตอ้ง) ธ ัมมญัFู ( เป็นผู รู้้ธรรม) อตัถญัFู ( เป็นผู รู้้
สาระประโยชน์) อตัตญัFู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัFู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญัFู (เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) 
ปริสัญFู (เป็นผูรู้้หมู่คน องค์ประกอบและสิ งแวดลอ้มรอบ ๆ) ปุคคลปโรปรัญFู (เป็นผูรู้้บุคคล) 
(องฺ.สตฺตก.23/65) เช่น สื อสารพูดคุยกบัเขาอยา่งอ่อนโยน ถา้เขาชอบรับฟังแบบนั�น อาจพูดแรง ๆ 
ถา้เขาชอบใหพ้ดูแรง ๆ จึงจะหยดุสิ งไม่ดีได ้อาจใชก้ฎหมาย อาจใชก้ฎสังคม อาจใชค้นที เขาศรัทธา 
อาจหาวิธีให้เขาได้ซึมซับสิ งดีกบัหมู่มิตรดีสหายดีสังคมและสิ งแวดล้อมที ดี อาจให้เขาได้ซึม
ซับขอ้มูลที ดีดว้ยวธีิการต่าง ๆ ทั�งทางตรงและทางออ้ม เป็นตน้ เพราะพลงัชีวติของคนเป็นเครื องมือ
บนัทึกขอ้มูลที ไดพ้บไดเ้ห็นไดย้ินไดส้ัมผสัไวใ้นความจาํ วนัที ทุกขเ์กินทนหรือเห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม
วิบากร้ายชุดหนึ งถูกชดใช้ไป วิบากดีที ได้ทาํมาในชาติใดชาติหนึ งจะออกฤทธิJ ไปดึงขอ้มูลดี ๆ 
ออกมาใช ้เขาจะปฏิบติัในสิ งที ดีงามที เป็นประโยชน์ ไม่เร็วก็ชา้ ไม่ชาตินี�ก็ชาติหน้า หรือไม่ก็ชาติ
อื น ๆ สืบไป พลงัความดีที มากพอจะทาํให้เขาไดพ้บสัตบุรุษ ไดฟั้งสัทธรรม จนเกิดความเชื อมั น
และปฏิบติัสู่ความพน้ทุกขใ์นที สุด (องฺ.เอกาทสก.24/61)  

เรามีหนา้ที ทาํแต่ละสิ งแต่ละอยา่งใหอ้ยูใ่นสภาพที ดีที สุดเท่าที จะพึงทาํได ้ให้โลกและเรา
ไดอ้าศยั ก่อนที ทุกสิ งทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั�น ทาํดีให้มาก ๆ เพื อจะให้ดีชิงออกฤทธิJ แทนร้ายที เรา
เคยพลาดทาํมาในชาตินี�หรือชาติก่อน ๆ จะไดมี้ดีไวใ้ชใ้นปัจจุบนัและอนาคต ในชาตินี� และชาติอื น 
ๆ สืบไปโดยใชห้ลกัยึดอาศยั “ดีที สามารถทาํให้เกิดขึ�นไดจ้ริง” นั�น “ดี” แต่ยึดมั นถือมั นวา่ “ตอ้ง
เกิดดีดั งใจหมายทั�ง ๆ ที องค์ประกอบเหตุปัจจยั ณ เวลานั�น ไม่สามารถทาํให้ดีนั�นเกิดขึ�นไดจ้ริง” 
นั�น “ไม่ดี” และใชห้ลกัการทาํดีอยา่งมีสุข 6 ขอ้ 1) รู้วา่อะไรดีที สุด 2) ปรารถนาให้เกิดสิ งที ดีที สุด 
3) ลงมือทาํให้ดีที สุด 4) ยินดีเมื อไดท้าํให้ดีที สุดแลว้ 5) ไม่ติดไม่ยึดมั นถือมั นในสิ งที ดีที สุด 6)  
นั นแหล่ะคือสิ งที ดีที สุด ดังนั3น จงทําดีเต็มที� เหนื�อยเต็มที� สุขเต็มที� ไม่มีอะไรคาใจ ไม่เอาอะไร คือ

สุดยอดแห่ง “ความอิ�มเอบิเบิกบานแจ่มใส” 
ถา้ผูใ้ดพยายามทาํดีอยา่งเต็มที แลว้ แต่ถูกกดดนับงัคบัให้แพช้นิดเลี ยงไม่ออก จงยอมแพ้

ดว้ยความเต็มใจ เพราะชาติใดชาติหนึ งผูน้ั�นเคยใชอ้าํนาจองค์ประกอบต่าง ๆ กดดนับงัคบัเอาชนะ
คนอื นมา จึงเป็นวิบากให้ตอ้งรับความพ่ายแพช้ดใช้ในชาตินี�  รับแลว้สิ งเลวร้ายก็หมดไปเท่าที รับ
และสิ งดีก็จะส่งผลดีไดม้ากยิ งขึ�น แพไ้ดจึ้งชนะวบิากร้ายและชนะทุกขใ์นใจได ้เพราะวิบากร้ายนั�น
หมดไปโดยที ผูน้ั�นไม่ไดส้ร้างวบิากร้ายคือความอาฆาตพยาบาทเอาชนะคะคานหรือวิบากร้ายอื น ๆ 
เพิ มใหม่ ดงันั�น เมื อผูใ้ดยินดีเต็มใจในการพากเพียรทาํดียิ ง ๆ ขึ�นไปสืบเนื องไปอย่างรู้เพียรรู้พกั 
พลังแห่งความดีนั�นก็จะสร้างประโยชน์สุขให้กับตวัเองและผูอื้ น ผูน้ั�นก็จะได้มีวิบากดีอาศยั
สืบเนื องไปในการชิงออกฤทธิJ แทนวิบากชั วร้าย ผลกัดนัวิบากร้ายออกไป ทาํให้วิบากร้าย 
ออกฤทธิJ เบาบาง  
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ยุคนี� เป็นยุคที ค่ารวมแล้วคนทาํสิ งเลวร้ายเป็นส่วนใหญ่ ดงันั�น แมท้าํดีเต็มที ก็มกัจะ
เกิดผลสําเร็จไม่ไดม้ากเท่าที ควร เพราะคนส่วนใหญ่ในยุคนี� เกิดมาเพื อทาํสิ งที เลวร้าย และชดใช้
วิบากเลวร้าย ดงันั�น เมื อทาํดีเต็มที แลว้จงอยา่ยึดมั นถือมั นวา่ตอ้งไดผ้ลอย่างนั�นอยา่งนี�  เพราะโดย
สัจจะแล้วมนัจะเป็นหรือไม่เป็นดงัที ใจเราหมายก็ได้ จงปล่อยวางผลที เกิดกบัเราหรือใคร ๆ ให้
เป็นไปตามบาปบุญกุศลอกุศลของเราหรือของใคร ๆ และสุดทา้ยทุกอย่างที เกิดขึ�นก็ดบัไปเป็น
ธรรมดา เรามีหนา้ที ทาํแต่ละสิ งแต่ละอยา่งใหอ้ยูใ่นสภาพที ดีที สุดเท่าที จะทาํได ้เท่าที เป็นไปไดจ้ริง 
เพื อใหเ้ราและโลกไดอ้าศยัก่อนที ทุกอยา่งจะดบัไปเท่านั�น  

จงทาํดีให้เต็มที หรือทาํให้ดีที สุดเท่าที จะทาํได้อย่างรู้เพียรรู้พกั (เพียรให้หนักพกัให้พอ)  
ได้เท่าไหร่ก็เท่านั�น เมื อเราทาํดีอย่างเต็มที แล้ว กุศลย่อมเกิดสูงสุดแลว้ที เป็นไปได้จริง ไม่ว่าจะ 
จบเร็วหรือจบช้าหรือไม่จบ รวมทั�งประสบกบัสิ งดีหรือสิ งร้ายใด ๆ พระพุทธเจา้บางพระองค์
บาํเพญ็จนตรัสรู้และสร้างศาสนาในยคุที มีคนดีมากก็ช่วยคนไดม้าก บางพระองคบ์าํเพญ็จนตรัสรู้และ
สร้างศาสนาในยคุที มีคนดีนอ้ยก็ช่วยคนไดน้อ้ยกวา่ แต่พระพุทธเจา้ทุกพระองคมี์กุศลบารมีเท่าเทียมกนั 
เพราะท่านบาํเพ็ญเต็มที เหมือนกนัแต่ภายใตส้ถานการณ์ที แตกต่างกนั เนื องจากกุศลสูงสุดอยู่ที 
การบาํเพ็ญเต็มที ของแต่ละชีวิต เราเป็นลูกหลานของพระพุทธเจา้ เมื อได้พากเพียรบาํเพญ็อยา่ง
เต็มที แล้ว กุศลสูงสุดที เป็นไปได้จริงก็เกิดในชีวิตของเราแล้ว ไม่ว่าผลที เกิดขึ�นจากการทาํดีนั�น  
จะไดม้ากหรือนอ้ยหรือลม้เหลวก็ตาม 

เมื อได้พยายามทาํดีอย่างเต็มที แล้วไม่ยึดมั นถือมั นว่าการกระทาํดงักล่าวตอ้งราบเรียบ
หรือไม่ราบเรียบ สําเร็จหรือไม่สําเร็จ ผ่านหรือไม่ผ่านถูกกดดนัหรือไม่ถูกกดดนั ถูกแกล้งหรือ 
ไม่ถูกแกล้ง ถูกข่มเหงหรือไม่ถูกข่มเหง ถูกดูถูกหรือไม่ถูกดูถูก มีอุปสรรคหรือไม่มีอุปสรรค  
ตอ้งเกิดสิ งดีหรือสิ งร้ายในชีวิตเราหรือชีวิตใด ๆ เพราะชีวิตเราหรือชีวิตใด ๆ ในชาตินี� หรือชาติ
ก่อน ๆ ลว้นแต่เคยทาํดีหรือทาํชั วมาทั�งนั�น สั งสมเป็นวิบากดีหรือชั วที ทุกชีวิตจะตอ้งไดรั้บทั�งสิ งดี
หรือสิ งร้ายเป็นธรรมดา ตราบที ยงัมีชีวิตอยูจ่ะไม่มีชีวิตใดหนีพน้ รับผลจากวิบากดีหรือชั วนั�นแลว้
ผลนั�นก็หมดไป และเมื อเราทาํดีเตม็ที แลว้กุศลสูงสุดก็ไดเ้กิดแลว้ในชีวติเรา 

จงพยายามทาํสิ งที ดีให้ดีที สุด ตามความคิดของเราที เห็นว่าถูกตอ้ง ในขีดที ไม่วิวาทกนั 
แล้วจงยึดความถูกตอ้งยุติธรรมตามกรรมใหม่และเก่าของแต่ละคน แต่อย่ายึดความถูกตอ้งตาม
ความคิดของเราวา่ควรจะเป็นอยา่งนั�นอยา่งนี�  เพราะสิ งที เกิดขึ�นกบัชีวิตของเราหรือกบัใคร ๆ แต่ละ
เสี� ยววนิาทีนั�นไม่เที ยง บางเวลาเกิดสิ งที ดี บางเวลาเกิดสิ งที ร้าย อนัเกิดจากทุกชีวิตลว้นเคยทาํทั�งสิ ง
ที ดีและสิ งที ร้ายในชาตินี� หรือชาติก่อนทั�งนั�น ซึ งจากกิเลสและวิบากร้ายของแต่ละคน สิ งที 
เกิดขึ�นจึงมกัเด่นไปทาง ที พระพุทธเจา้ตรัสว่า “โลกพร่องอยู่เป็นนิตยไ์ม่รู้จกัอิ มเป็นทาสแห่ง
ตณัหา ...” (ม.ม.13/450)  
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สิ งที แต่ละคนรับอยู่เป็นอยู่แต่ละเสี� ยววินาทีนั�น ล้วนเกิดจากวิบากกรรมใหม่บางส่วน
สังเคราะห์ร่วมกบัวบิากกรรมเก่าบางส่วน ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าว
ความที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ) อนัเป็นไปดว้ยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแลว้ 
สะสมแลว้จะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล (รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  
หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป” (อภิ.ก.37/698) ในส่วนที รับผล รับเท่าไหร่ก็หมดไป
เท่านั�น แลว้วบิากกรรมใหม่บางส่วนก็จะสังเคราะห์ร่วมกบัวบิากกรรมเก่าบางส่วน เป็นผลที เกิดขึ�น 
ณ ปัจจุบนันั�น ๆ เกิดและดบัอยูอ่ยา่งนี� สืบต่อไป 

ดงันั�น เมื อไดพ้ยายามทาํสิ งที ดีให้ดีที สุดแลว้ ถา้เกิดสิ งดีก็เป็นเพราะกุศลของทุกฝ่าย ซึ ง
จะเกิดจากกุศลมากหรือน้อยก็ตามที แต่ละฝ่ายไดรั้บจริง ถา้เกิดสิ งที ไม่ดีดงัใจหมาย แสดงว่าเป็น
วบิากไม่ดีของผูที้ ไดรั้บสิ งที ไม่ดีนั�น กรณีในชาตินี�หรือชาติก่อนในขณะที เรายงัเป็นคนไม่ดีนั�นไดมี้
คนดีช่วยเสนอสิ งดีที เหมาะควรให้แก่เรา แต่เราก็ไม่เอาสิ งดีที เหมาะควรนั�น ดงันั�น ในชาตินี� ที 
เราพฒันาตนเป็นคนดี วิบากของเราก็จะดูดดึงหรือสร้างผลให้เราได้พบเหตุการณ์ที คนไม่เอาดี
ตามที เรามุ่งหมาย คนที ทาํให้เราไม่ไดด้งัใจมุ่งหมายนั�น จึงเป็นคนช่วยให้เราไดรั้บและหมดวิบาก
นั�น เมื อวิบากที ไม่ดีหมดไป วิบากดีก็จะส่งผลไดม้าก เราจะโชคดียิ งขึ�น เพราะเราทาํแต่กุศลอย่าง
เตม็ที แลว้ ตามเหตุปัจจยัที เป็นไปไดจ้ริง โดยไม่โกรธไม่เกลียดไม่อึดอดัไม่ขดัเคืองไม่วิวาทกบัใคร 
ไม่ว่าจะเกิดสิ งที ดีมากหรือน้อยหรือล้มเหลวแค่ไหนก็ตาม จิตวิญญาณของเราก็จะบนัทึกเป็น
กุศลเต็มที ตามแรงของกายวาจาใจที เราทุ่มเท เราจึงควรสุขสบายใจเต็มที ได้แล้วดงันั�น การยึด
มั นถือมั นในสิ งที ไม่จริงตามสัจจะแห่งกรรม เป็นความอยุติธรรม ยอ่มเป็นทุกข ์ส่วนการยึดมั นถือ
มั นในสิ งที เป็นจริงตามสัจจะแห่งกรรม เป็นความยติุธรรม ยอ่มเป็นสุข 

จงเป็นผูไ้ม่ติดไม่หลงยดึมั นถือมั นปักมั นในการกระทาํและผลของการกระทาํ วา่เป็นตวัเราของ
เราอยา่งย ั งยนืถาวร แต่มีปัญญารู้วา่เราทาํสิ งใดก็เป็นสมบติัวบิากของเรา เมื อใหผ้ลแลว้ก็จบดบัไป สุดทา้ย
ก็ไม่มีใครไดอ้ะไร เพราะสมบติัแทชิ้�นสุดทา้ยของคนทุกคน คือ ความไม่ไดไ้ม่เป็นไม่มีอะไร เป็นผู ้
ไม่อยากไดไ้ม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรตอบแทนจากใคร เพราะรู้วา่ในขณะที ยงัมีชีวิตอยูว่ิบาก (ผล) 
แห่งกรรม (การกระทาํ) ของเรา ก็จะจดัสรรให้เราไดรั้บสิ งนั�นสิ งนี� เองตามธรรม จึงสงบสบายไม่มี
ทุกขใ์นใจใด ๆ เป็นเหตุใหจิ้ตใจผาสุก ร่างกายแขง็แรงอายยุนื 

กรณีปกติธรรมดาทั วไป ที ไม่ใช่เรื องเลวร้ายดื�อดา้นจนเกิดผลเสียรุนแรง อย่าใช้อาํนาจ
บงัคบัคน ถา้ใครทาํก็เป็นบาปของผูน้ั�นใชอ้าํนาจบงัคบัโดยที เขาไม่เต็มใจคือบาป เขาไม่พร้อมแต่
ตอ้งพยายามทาํตามที ผูม้ีอาํนาจสั งจิตวิญญาณเขาก็ทุกข์ ผูใ้ช้อาํนาจสั งก็ตอ้งรับบาปนั�น อย่าไป
ใช้อาํนาจบงัคบัการอยา่คิดวา่จะไดด้ั งใจตลอด ไดเ้สพดั งใจคือนรก (กิเลส) ที โตขึ�น ทาํให้คนอื น
เดือดร้อน คลื นแม่เหล็กแห่งการหลงเสพสุขลวงจากการไดส้มใจ จะไปเหนี ยวนาํวิญญาณของแต่ละคน
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ให้อยากเสพตาม พอไดเ้สพสมใจคือกิเลสอตัตาชั ว ก็จะอยากเสพสภาพดงักล่าวซํ� าแลว้ซํ� าอีกต่อเนื อง
ไม่มีที สิ�นสุด เป็นคลื นแม่เหล็กแห่งการหลงเสพสุขลวงในชีวิตของผูน้ั�น ที เพิ มพลงัแรงยิ งขึ�น ๆ  
ไม่มีที สิ�นสุด เหนี ยวนาํผูอื้ นคนแลว้คนเล่า ๆ ให้อยากเสพตามและอยากเสพหรือกระทาํการเสพ
สภาพดงักล่าวซํ� าแล้วซํ� าอีกต่อเนื องไม่มีที สิ�นสุด คลื นแม่เหล็กแห่งการอยากเสพสภาพดงักล่าว
ของหลายคนก็จะรวมกนั เป็นสนามแม่เหล็กที มีพลงัเหนี ยวนาํตนเองและผูอื้ นต่อเนื อง ๆ อยา่ง
รุนแรงมหาศาลยิ งขึ�น ๆ ไม่มีที สิ�นสุดเมื ออยากเสพดีอย่างใจหมายมาก ๆ ก็จะใช้การบงัคบักดดนั
ดว้ยวิธีการต่าง ๆ โดยที คนถูกบงัคบัเขาไม่เต็มใจ เขาไม่พร้อมแต่พยายามทาํตามที คนมีอาํนาจสั งจิต
วิญญาณคนถูกสั งเขาก็ทุกข์ ในส่วนผูที้ ทาํการบงัคบัผูอื้ นก็ตอ้งรับบาปนั�นตรง ๆ อยู่แลว้ ใน
ส่วนที เหนี ยวนาํคนอื นให้เป็นสภาพนั�นตาม และเกิดพลงัเหนี ยวนาํคนอื นและพลงัเสพซํ� าแลว้ซํ� าอีก
ต่อเนื อง พลงัของผูใ้ช้อาํนาจเริ มตน้มีส่วนอยู่เท่าไหร่ ผูเ้ริ มตน้นั�นก็ตอ้งรับส่วนบาปอนัต่อเนื อง
ไม่มีที สิ�นสุดเท่านั�น ๆ ซึ งจะตอ้งรับผลบาปนั�นในชาตินี� และชาติอื น ๆ สืบไป (อภิ.ก.37/1698)  

จะเห็นไดว้า่ แมผู้ที้ บงัคบัผูอื้ นนั�นไดเ้สพสุขจากไดส้มอตัตา คือ การไดด้ั งใจหมาย ก็จะมี
วบิากบาปที ตอ้งรับอนัไม่มีที สิ�นสุด และถา้เกิดเหตุการณ์ที ไม่ไดด้ั งใจมุ่งหมาย กิเลสอตัตาดงักล่าว 
ก็จะสร้างความรู้สึกทุกข์ใจ โกรธ เกลียด ชิงชัง ไม่ชอบใจ อาฆาต พยาบาท อึดอดั หดหู่ รําคาญ 
ซึมเศร้า ไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ไม่เบิกบานใจ เสียสุขภาพตามมา เมื อรุนแรงยิ งขึ�น ๆ ก็จะ
ทะเลาะวิวาท แตกความสามคัคี ไม่เป็นนํ� าหนึ งใจเดียวกนั ทาํร้ายคนอื นได ้ทาํร้ายตนเองได ้คลื น
แม่เหล็กดงักล่าวก็จะเหนี ยวนาํคนอื นใหมี้สภาพดงักล่าวต่อเนื องไม่มีที สิ�นสุด  คือรู้สึกเป็นทุกข ์ไม่
พอใจ เมื อไม่ไดด้ั งใจ สั งสมเป็นวบิากบาปต่อตนเองและผูอื้ นต่อเนื องอนัไม่มีที สิ�นสุด ซึ งจะตอ้งรับ
ผลบาปนั�นในชาตินี�และชาติอื น ๆ สืบไป (อภิ.ก.37/1698)  

อตัตานั�น จึงมีทั�งนรกทั�งขึ�นทั�งล่อง เพราะไดเ้สพสมใจก็สั งสมวบิากบาป ไม่ไดส้มใจก็สั ง
สมวบิากบาป ดงันั�นชีวติที ตอ้งการความผาสุกที แทจ้ริง จึงตอ้งเอาจริงเอาจงักบัการเรียนรู้อตัตาและ
การสลายอตัตาเสพดีที เกิดดั งใจนั�น เกิดนรกแล้วไม่มีใครได้ดั งใจตลอดเวลา อตัตาจะทาํให้
มองไม่เห็นความดีของคนอื นเห็นแต่ความไม่ดีของคนอื น เราถูกคนอื นผิด นั นแหละอตัตา  
ในความเป็นจริงสิ งไม่ดีที เกิดขึ�น ทุกคนมีส่วนผิดด้วยกนัทั�งนั�น คือได้ทาํสิ งที ไม่ดีมาในชาตินี�
หรือชาติก่อน ดงัที พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า ไม่มีอะไรที ใคร ๆ ไดรั้บโดยที ผูน้ั�นไม่เคยทาํสิ งนั�นมา  
ทุกสิ งทุกอยา่งที แต่ละคนไดรั้บไดส้ัมผสัไดพ้บเจอคือสิ งที ผูน้ั�นไดท้าํสิ งนั�นในชาตินี�หรือในชาติก่อนมา
ทั�งนั�น (อภิ.ก.37/1698)  

อตัตา คือ อยากไดสิ้ งดี อยากใหเ้กิดสิ งดีต่อตนเองหรือผูอื้ น มากกวา่ความจริงที เป็นไปได้
จริงของกุศลอกุศลของตนเองหรือของใคร ๆ ที ส่งผล (ออกฤทธิJ ) ณ เวลานั�น เพราะไม่เขา้ใจสัจธรรมว่า 
กุศลหรืออกุศลที แต่ละคนเคยทาํมาในอดีตชาติหรือปัจจุบนันั�น จะส่งผล (ออกฤทธิJ ) แต่ละเสี� ยว
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วนิาทีของแต่ละชีวิต ทีละชุด ๆ อยา่งไม่เที ยง เอาแน่เอานอนไม่ได ้แต่เกิดจากที ผูที้ ไดรั้บผลนั�นเคย
ทาํมาก่อนอย่างแน่นอนไม่ชาตินี� ก็ชาติก่อน รวมทั�งการกระทาํ ณ ปัจจุบนัขณะนั�นด้วย ดงัที 
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั�งหลาย เราไม่กล่าวความที กรรม (การกระทาํทางกายวาจาใจ)  
อนัเป็นไปด้วยสัญเจตนา (ความจงใจ) ที บุคคลทาํแล้ว สะสมแล้วจะสิ�นสุดไป โดยมิไดเ้สวยผล  
(รับผล) แต่กรรม (การกระทาํ) นั�นแล จะให้ผลในภพนี�  หรือในภพถดัไป หรือในภพอื นสืบ ๆ ไป 
(อภิ.ก.37/1698)  

โดยสัจจะแลว้ กุศลของแต่ละคนที ส่งผลออกฤทธิJ แต่ละขณะนั�น มกัจะมีไม่มากพอที จะ
สนองความอยากของอตัตาได ้เพราะอตัตาจะอยากไดม้ากกวา่ความจริงที เป็นไปไดจ้ริงเสมอ อยากไดม้าก
เกินบุญบาปหรือกุศลอกุศลของตนเองหรือผูอื้ นเสมอ คนที ไม่อยูก่บัความจริงคือคนโง่ ผลคือทุกข ์
เมื อคิดผิดทาํผิดจากความจริงที เป็นจริงของสัจจะแห่งกรรม จะทาํให้ความหมองในจิตเกิดทนัที  
แต่ถา้รู้ความจริงตามความเป็นจริง คิดพูดทาํบุญกุศลตามความจริงที เป็นไปไดจ้ริง เป็นความเจริญแท้
แห่งสัจธรรม จิตวญิญาณก็จะเป็นสุขอยา่งย ั งยนื 

ความไม่ชอบใจใด ๆ ที เกิดขึ�นกบัเรา คือกระจกส่องอตัตาและวิบากร้ายที เราเคยทาํมา 
เมื อเราเกิดความไม่สบายใจกบัสิ งใด ๆ ลว้นคือสิ งที เราเคยทาํมาในชาตินี�หรือชาติก่อนหรือกาํลงัทาํ
อยู่ ณ ปัจจุบนัขณะนั�น ตอ้งยอมรับความจริงดว้ยปัญญาที แจ่มแจง้ถ่องแท ้จึงจะพน้ทุกข ์ส่วนการ
ท่องจาํอยา่งไม่เขา้ใจไม่มีปัญญาแจ่มแจง้ถ่องแท ้จะไม่พน้ทุกข ์

คนที ดีมากหรือเก่งมาก แลว้ติดดีหรือติดเก่งมาก ๆ มกัจะมีอตัตาที หนาที ใหญ่ ทาํให้ทุกข์
ไดม้ากที สุด ทาํให้แตกความสามคัคีไดม้ากที สุด ทาํดีเต็มที อย่างไม่ติดดีหรือไม่ติดเก่ง นั�นคือดีแท้
หรือเก่งแท ้ไม่มีทุกข์มีแต่สุขในจิตวิญญาณ แต่ติดดีติดเก่งนั�นตีกลบัเป็นชั วซ้อนอย่างน่าสงสาร 
ชีวิตที ตามไม่ทนัอตัตาจึงทุกข์จึงแตกความสามคัคี ดงันั�น เมื อทาํดีเต็มที ด้วยความยินดี อย่าง 
ไม่วิวาทกนั มีสามคัคีร่วมไมร่้วมมือกนั และเป็นนํ� าหนึ งใจเดียวกนั (พุทธพจน์ 7) แลว้ ตอ้งปล่อย
ใหทุ้กอย่างสังเคราะห์เป็นผลต่าง ๆ ตามกุศลหรืออกุศลของเราและของคนในโลก (เป็นการพกั
อย่างเป็นสุข) เมื อมีกาํลงัก็พากเพียรทาํบุญกุศลใหม่ตามองค์ประกอบเหตุปัจจยัที เป็นไปได้จริง 
ณ ปัจจุบนั ตามกุศลหรืออกุศลของเราและคนในโลกด้วยอิทธิบาท คือ พากเพียรทาํสิ งที ดีด้วย
ความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจ ทาํเต็มที แล้วพกัอย่างเป็นสุข ทาํสลบัไปมา เป็นการเพียรพกัด้วย
ความสุขที แทจ้ริงตลอดกาลนานตราบปรินิพพาน 

เราบงัคบัใครได ้เขาไม่เต็มใจเราก็บาป ต่อให้เขาเต็มใจถา้เรามีอตัตาเราก็บาป ถา้เขามี
อตัตาเขาก็บาป จิตวิญาณของคน คือเชื�อดีและเชื�อร้ายที ติดต่อกนัได้ เป็นคลื นแม่เหล็กไฟฟ้า 
ที กระจายเชื�อดีและร้ายออกไปให้คนอื นไดเ้ป็นสภาพนั�นตาม 
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อตัตา เป็นความชั วของคนดีคือเมื อทาํสิ งดีอย่างเต็มที แลว้ สิ งดีไม่เกิดดงัใจมุ่งหมาย ก็ยงั
ทุกข์ใจกบัความยึดมั นถือมั นในสิ งที ตอ้งการ ถา้ยึดดีหลงดี ความดีจะตีกลบัเป็นไม่ดี ความสุขจะ 
ตีกลบัเป็นทุกข ์

เวรกรรมจากการที เราเคยเสพกิเลสนั�น เราไม่มีวนัชดใชท้ั�งหมดได ้เพราะเป็นวิบากกรรม
ที ต่อเนื องยาวนานอย่างมหาศาล แต่เราสามารถทาํให้วิบากร้ายออกฤทธิJ ทุเลาเบาบางมากที สุดได ้ 
ดว้ยการละความชั วทาํความดี ลดกิเลสกามและอตัตา จิตใจก็จะมีพลงัยินดีพอใจเบิกบานแจ่มใส 
วบิากดีก็จะชิงออกฤทธิJ แทนร้าย ส่งผลใหร่้างกายแขง็แรงและเกิดสิ งดี ๆ ในชีวติดว้ย   

การพิจารณาว่ากิเลสนั�นไม่ใช่กุศล แต่เป็นบาปหรืออกุศล เป็นทุกข์ทั�งปวงในโลก 
เป็นการไม่ให้อาหารกิเลส และส่งพลงัไปทาํลายกิเลส ภารกิจของเราคือสอนกิเลสและสอนตวัเรา 
สันติอหิงสาที เป็นสงบไม่เบียดเบียนที แทจ้ริง คือ การสอนกิเลส จนกิเลสยอมสลายตายไปอย่าง 
เตม็ใจ นั นคือ สันติภาพที แทจ้ริง 

การตดัอะไรได ้ก็ยงัไม่ใช่ตวัชี� วดัว่าลดกิเลสได ้(อาจลดไดห้รือลดไม่ไดก้็ได)้ การลดกิเลส
ได้จริงนั�น ตอ้งเกิดจากการพิจารณาความไม่เที ยงไม่มีตวัตนแทแ้ละโทษของกิเลส ประโยชน์
ของการไม่มีกิเลส ถา้เราพากเพียรให้ปัญญาดงักล่าว กบัตนเองและกบักิเลสของเราดว้ยอิทธิบาท 
(ความยินดีเต็มใจพอใจสุขใจ) หมั นสอนกิเลส กิเลสเขาจะยอมสลายและตายดบัสูญไปต่อหน้าต่อ
ตาของเราเองอยา่งเต็มใจ เราก็จะมีพลงัเบิกบานแจ่มใส เมื อมีผสัสะ (สิ งกระทบ) หรือระลึกถึงสิ งที 
ทาํให้เกิดกิเลส แลว้มีสติจบัอาการกิเลสได ้เราก็พิจารณาความไม่เที ยงไม่มีตวัตนแทแ้ละโทษของ
กิเลส ประโยชน์ของการไม่มีกิเลสทุกครั� ง ทาํไปเรื อย ๆ จนกิเลสตวันั�น ๆ สลายตายไปชนิดไม่กลบัมา
อีกเลยไม่วา่จะมีผสัสะ (สิ งกระทบ) หรือระลึกถึงสิ งที ทาํใหเ้กิดกิเลสกี ครั� ง ๆ ก็ไม่มีอาการของกิเลส
ปรากฏในจิต จึงเรียกวา่ “บรรลุธรรม” ชีวติผูน้ั�นลดกิเลสตวันั�นไดจ้ริงจนหมดจากกิเลสตวันั�นจริง 

การหลงติดข้อที� 3 ของพรหมแบบมิจฉา มักเป็นสาเหตุให้เกิดความเจ็บป่วย ส่วนการทํา

พรหมครบ 4 ข้ออย่างสัมมา ทาํให้ความเจ็บป่วยทุเลาได้เร็ว เกดิสุขภาพดีทั3งร่างกายและจิตใจ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการหลงติดข้อที� 3 ของพรหม (วรรคบน-พรหม  

3 หน้า-กเิลสอตัตามานะ (ตัวตนของทุกข์)-นรกของคนดี) และการทําพรหมครบ 4 หน้า (วรรคล่าง-

พรหม 4 หน้า-อนัตตา (ไม่มีตัวตนของทุกข์)-สวรรค์-นิพพานของคนดี)  
1)  พรหม 3 หน้า ทาํดีมีทุกขใ์จ มีจิตไม่โปร่ง ไม่โล่ง ไม่สบายปะปน 
 พรหม 4 หน้า ทาํดีไม่มีทุกขใ์จ จิตโปร่ง โล่ง สบายตลอด 
2)  พรหม 3 หน้า เป็นผูจ้ดัการ หรือเผด็จการชีวติผูอื้ น 
 พรหม 4 หน้า เป็นที ปรึกษาคอยช่วยเหลือเกื�อกลูผูอื้ น 
3)  พรหม 3 หน้า เป็นเสือกชน ล่วงละเมิด จุน้จา้น วุน่วาย กดดนับีบคั�น บีบบงัคบัให้
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ผูอื้ นคิด พูด ทาํ ในสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงาม ดงัที ใจตนคิดและตอ้งการ แมผู้อื้ นจะไม่พร้อมและ
ไม่เตม็ใจ 

 พรหม 4 หน้า  เป็นสุภาพชน ไม่ล่วงละเมิด ไม่จุ ้นจ้าน ไม่วุ่นวาย ให้อิสระเสรี  
ให้สิทธิเสรีภาพผูอื้ นในการคิด พูด ทาํ ตามความเห็นความตอ้งการของเขา เขาจะดีจะชั ว มนัก็เป็น
สิทธิเสรีภาพของเขา  

เรามีหน้าที เชื�อเชิญ ชวนเชิญ ชกัชวนให้มาพิสูจน์ประโยชน์ของการหยุดชั ว หยุดสิ งที  
ไม่ถูกตอ้ง ไม่เหมาะสม ไม่ดีงาม หนัมาทาํในสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงามตามความเห็นของเราหรือ
ของหมู่ ดว้ยความเต็มใจ สมคัรใจของเขา โดยไม่บีบบงัคบัจิตใจ จะช่วยเหลือเกื�อกูล หรือรับใช้
ผูอื้ นเมื อเขาพร้อมและเตม็ใจใหเ้ราช่วย  

วธีิการดงักล่าวนั�น ใชใ้นกรณีที บุคลนั�น ไม่ไดก่้อความเดือดร้อนเลวร้ายต่อผูอื้ นมากจนเกินไป  
แต่กรณีที บุคคลนั�นไร้เดียงสา แลว้กาํลงัสร้างอนัตรายสร้างความเดือดร้อน ให้กบัตนเองและ

ผูอื้ นอยา่งมาก ถา้เรามีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราควรลงมือช่วยเหลือขดัขวางพฤติกรรมนั�น ๆ 
แมเ้ขาจะไม่เตม็ใจ  

หรือกรณีที บุคลที รู้เดียงสา แต่กิเลสหรือซาตานในใจเขามีมาก จนถึงขั�นบีบบงัคบัให้เขา
สร้างความเลวร้ายเดือดร้อนอนัตรายให้กบัผูอื้ นมากเกินไป เมื อเราได้บอกดี ๆ แล้วเขาไม่หยุด
พฤติกรรมนั�น ถ้าเรามีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราควรใช้ศิลปะในการกดดนับีบคั�นบีบ
บงัคบัขดัขวางพฤติกรรมนั�น ดว้ยจิตเมตตาช่วยเหลือไม่ใหเ้ขาสะสมบาปเวรภยัความเลวร้ายให้กบั
ตวัเองและผูอื้ นมากไปกวา่นั�น เป็นการช่วยไม่ให้ผูอื้ นตอ้งเดือดร้อนเพราะเขามากเกินไป และช่วยลด 
ช่วยตา้นตวัอยา่งที ไม่ดีให้กบัสังคม เพื อไม่ให้สังคมเอาเป็นเยี ยงอยา่ง และช่วยให้เขาไม่ตอ้งไดรั้บ
ความทุกขท์รมานจากบาปที มากไปกวา่ที ไดท้าํมาแลว้ เพราะเขาตอ้งไดรั้บความทุกขท์รมานจากผล
บาปที ไดท้าํมาแลว้นั�นในชาตินี�และชาติอื น ๆ สืบไปอยูแ่ลว้ 

แต่ถา้เราไม่มีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราก็ตอ้งปล่อยให้เขาทาํพฤติกรรมนั�น ให้เขา
เรียนรู้ผลเสียของพฤติกรรมนั�น โดยที เราไม่ไปยุ่งเกี ยวอะไรหรือเราก็แยกตวัแยกกลุ่มออกมา
ใช้ชีวติต่างหาก จนกวา่เขาจะทุกขเ์กินทน ซึ งการไดรั้บทุกขคื์อการชดใชบ้าปที เคยทาํมา วิบากบาป
จะหมดไปเท่าที ได้รับ เมื อวิบากบาปอนัคืออกุศลหมดไป กุศลก็จะออกฤทธิJ ได ้มาก ดงัที 
พระพุทธเจา้ตรัสว่า “... อกุศลธรรมเสื อม กุศลธรรมเจริญขึ�น ...” (ที.ม.10/258) จะเกิดสภาพที 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม” (สํ.ข.17/85) วนันั�นเขาจะอยากและพร้อมปรับเปลี ยน
พฤติกรรมให้ดีขึ�น เขาจะปฏิบตัิสิ งดีที เขาเคยสัมผสัพบเห็น ซึ งจะปรากฏขึ�นในจิตวิญญาณ
ของเขา เพราะจิตวญิญาณของแต่ละคน คือเครื องมือบนัทึกขอ้มูลทุกอยา่งที ไดส้ัมผสัพบเห็น เมื อถึง
เวลาอนัควร (บาปถูกชดใชห้รือกุศลออกฤทธิJ ) ขอ้มูลที ดีดงักล่าวจะถูกนาํออกมาใช้ ณ วนันั�น 



702 
 

ถ้าเรามีเรี ยวแรงกาํลงัความสามารถ เราก็จะช่วยเหลือเขาเพิ มเติมอยา่งเต็มที  เท่าที เราจะช่วยเขาได้
โดยไม่เบียดเบียนตวัเราเอง และเท่าที เขาจะรับได ้(เป็นการช่วยเหลือเขาโดยที ไม่เบียดเบียนเขา)  

4)  พรหม 3 หน้า น่ารําคาญที สุด น่ารังเกียจที สุด น่าเบื อหน่ายที สุด น่าไกลห่างที สุด 
 พรหม 4 หน้า เมื อคบหามีความสบายใจอบอุ่น สงบเยน็ผาสุก น่าเขา้ใกลน่้าระลึกถึง 
5)  พรหม 3 หน้า คนดีที โลกเกลียดชงั เบื อระอา รําคาญ ไม่ตอ้งการ และเป็นคนดีที มี

แต่ความทุกข ์
 พรหม 4 หน้า คนดีที โลกรัก รอ ตอ้งการ และเป็นคนดีที มีแต่ความผาสุก 
6)  พรหม 3 หน้า อยากใหเ้กิดสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงาม แบบมุ่งหมายและปักมั น เมื อ

ไม่ได้ดั งใจตนตอ้งการ ก็จะทุกข์กายทุกข์ใจ หงุดหงิด โมโห พยาบาท น้อยใจ ไม่โปร่ง ไม่โล่ง  
ไม่สบายใจ ไม่ชอบใจ อึดอดัขดัเคือง หาเรื อง เอาเรื อง กดดนั ผลกัดนั ดีดดิ�น ซดัส่าย  

 พรหม 4 หน้า อยากให้เกิดสิ งที ถูกตอ้งเหมาะสมดีงาม แบบมุ่งหมายแต่ไม่ปักมั น 
แมจ้ะไม่ไดด้งัใจ ดงัความคิดที ตนตอ้งการ ก็ไม่ทุกข์กาย ไม่ทุกข์ใจ ยงัมีความสุขสบายใจอยู่ได ้ 

7)  พรหม 3 หน้า หลงติดดี คือ ยินดีในการทาํความดีดว้ยความวิตกกงัวล กลวัว่าดีจะ
ไม่เกิด ถา้ดีเกิดจะรู้สึกเป็นสุข แต่ถา้ดีไม่เกิดจะรู้สึกเป็นทุกข ์ยึดมั นถือมั นวา่การกระทาํและผลของ
การกระทาํดีนั�น วา่เป็นตวัเราของเราย ั งยนืไม่แปรเปลี ยนตลอดกาลนาน  

 พรหม 4 หน้า รู้จกัอาศยัดีโดยไม่หลงติดดี คือ รู้จกัอาศยัดี ด้วยการยินดี เต็มใจ 
พอใจ สุขใจในการทาํดี เพราะรู้ว่าดีเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า เป็นความประเสริฐ เป็นสิ งที ควร
อาศยั เมื อดีเกิดก็รู้วา่เกิดได ้เพราะทั�งผูใ้หแ้ละผูรั้บไดท้าํเหตุปัจจยัทั�งอดีตและปัจจุบนัสังเคราะห์กนั
พอเหมาะครบเหตุปัจจยัที ทาํให้ผลดีเกิดได ้ไม่หลงติดดีวา่ตอ้งเกิดไดด้งัใจมุ่งหมาย ผลดีจะเกิดดงั
ใจมุ่งหมายก็ได้ หรือไม่เกิดดงัใจมุ่งหมายก็ได้ เพราะมีปัญญารู้ว่าผลดีจะเกิดขึ�นมากหรือน้อย
หรือไม่เกิดดีหรือเกิดสิ งร้าย ก็ล้วนเป็นไปตามสัจจะแห่งกรรมดีและชั วในอดีตส่วนหนึ ง และ
ปัจจุบนัส่วนหนึ งของผูรั้บผลนั�น ๆ สังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) และมีปัญญารู้วา่การกระทาํนั�น 
กระทาํแล้ว การกระทาํนั�นก็จบดบัไปแล้ว เหลือเพียงพลงัแห่งวิบากของการกระทาํเท่านั�นที รอ
ส่งผลให้กบัชีวิตของผูน้ั�นในชาตินี� และชาติอื น ๆ สืบไป ผลดีหรือร้ายใดที เกิดแล้ว ก็จะตั�งอยู่
ตามฤทธิJ แรงที  กอร์ปก่อ เมื อหมดฤทธิJ แรงของการกอร์ปก่อแลว้ก็จะดบัไป หรือไม่เราก็ดบัขนัธ์
ปรินิพพานก่อนดีหรือร้ายที ยงัไม่ให้ผลจะให้ผล ทิ�งพลงังานดีหรือร้ายที ยงัไม่ให้ผลนั�นเป็นสมบติั
ของโลก จึงไม่ยึดมั นถือมั นว่าการกระทาํและผลของการกระทาํนั�น เป็นตวัเราของเราอย่าง
เที ยงแทถ้าวรตลอดกาลนาน  

จึงเป็นผูที้ มีความสุขในการทาํดีเมื อมีเหตุปัจจยัที เหมาะสม แต่ถา้เหตุปัจจยัไม่เหมาะสม 
เช่นถา้ทาํสิ งที เราเห็นวา่ดีนั�น ในเวลานั�น สถานการณ์อยา่งนั�น จะทาํใหเ้กิดการเบียดเบียนจิตใจและ
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ร่างกายของตนเองและผูอื้ น ก็จะมีความสุขมีความพอใจในการไม่ทาํ เพราะนอกจากจะไม่เสียหาย
แลว้ ยงัไม่เปลืองแรง ไม่เปลืองตวัดว้ย  

มีความยนิดีพอใจสุขใจในการทาํดี และมีความยินดีพอใจสุขใจในการวางดี ทิ�งดีให้โลก 
สมบติัแท ้ๆ ชิ�นสุดทา้ยของทุกชีวิตคือก็คือความไม่ได้ไม่เป็นไม่มีอะไร เรามีหน้าที ทาํสิ งต่าง ๆ  
ใหอ้ยูใ่นสภาพที ดีที สุดและเป็นประโยชน์ที สุดเท่าที เราจะทาํได ้เพื อให้เราและโลกไดอ้าศยัก่อนที 
ทุกอย่างจะดบัไปเท่านั�น มีความยินดีพอใจสุขใจ ในการไม่อยากไดไ้ม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไร
มาเสพเพื อตวัเราของเรา แต่มีความยนิดีพอใจสุขใจกบัการมีอาศยัสิ งต่างตามมีตามไดต้ามธรรมเพื อ
สร้างประโยชน์สุขให้โลกเท่าที จะทาํไดเ้ท่านั�น เพราะรู้ว่าสมบติัที มนุษยค์วรอาศยั ในขณะที ยงัมี
ชีวติอยูก่็คือกรรมดี (กุศลธรรม) และความไม่ทุกขเ์ท่านั�น  

8)  พรหม 3 หน้า คิดหวงัวา่โลกนี�ตอ้งสมบูรณ์แบบ 
 พรหม 4 หน้า รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่าโลกนี� พร่องอยู่เป็นนิจ ส่วนหนึ ง

เป็นไปตามธรรมชาติของโลก และปัจจยัหลกัที มีผลต่อความพร่องมากที สุดคือ วิบากอกุศล
ของแต่ละคนในอดีตและปัจจุบนัสังเคราะห์กนั 

9)  พรหม 3 หน้า เป็นการให้เพื อจะเอา เป็นผูจ้ะเอาจะเสพติดพฤติกรรมดี ๆ จากผูอื้ น  
ดูเผิน ๆ เหมือนจะให้ผูอื้ นได้ดี หรือมีพฤติกรรมดี ๆ แต่ซ้อนลึกตนเองก็เอาการเสพติดสิ งดีนั�น 
ตอบแทนใหส้มใจตน จิตที คิดจะเอาจะเร่าร้อนทุกขร์ะทม 

 พรหม 4 หน้า เป็นการให้เพื อให้ เป็นผูใ้ห้ผูอื้ นได้สิ งดีหรือมีพฤติกรรมดี ๆ โดย
ไม่อยากได้ไม่อยากเป็นไม่อยากมีอะไรตอบแทน แมแ้ต่รอยยิ�มและคาํขอบคุณ รวมทั�งการให้ผูอื้ น
มีพฤติกรรมดี ๆ ตอบแทน จิตที คิดจะใหส้บายกวา่จิตที คิดจะเอา 

10)  พรหม 3 หน้า ไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงว่า ใครจะไดรั้บอะไร เท่าไหร่
เวลาใด ก็ตามเหตุปัจจยัของการกระทาํ (กรรม) ของคน ๆ นั�นทาํมาในอดีตส่วนหนึ งและปัจจุบนั
ส่วนหนึ งสังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) จะไดดี้มากไปกวา่ที ตนทาํมาไม่ได ้

 พรหม 4 หน้า รู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่ใครจะไดรั้บอะไร เท่าไหร่ เวลาใด 
ก็ตามเหตุปัจจยัของการกระทาํ (กรรม) ของคน ๆ นั�นทาํมาในอดีตส่วนหนึ งและปัจจุบนัส่วนหนึ ง
สังเคราะห์กนั (อภิ.ก.37/1698) จะไดดี้มากไปกวา่ที ตนทาํมาไม่ได ้

11)  พรหม 3 หน้า เป็นผูห้ลงผลของการกระทาํ ผลออกมาดี สมใจ ก็จะฟูใจ สุขใจ 
ผลออกมาไม่ดีหรือไดน้อ้ยก็จะทุกขใ์จ ไม่พอใจ 

 พรหม 4 หน้า เป็นผูอ้ยู่เหนือผลของการกระทาํ ไม่ว่าผลจะออกมาอย่างไร  
ก็ไม่ทุกขใ์จ มีแต่ความยินดีพอใจสุขใจ เพราะรู้ว่าเมื อเราได้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการเพียร
พยายามอย่างเต็มที ในขีดที พอดีแลว้ ผลที เกิดขึ�นก็ดีที สุดแลว้ที เป็นไปไดจ้ริง จึงยินดีพอใจสุขใจ 
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ในผลนั�น และยินดีพอใจสุขใจในการวางผลนั�นให้โลกได้อาศยั ส่วนตนเองเอาความยินดีเต็มใจ
พอใจสุขใจสงบสบายกบัความไม่ติดยึดอะไรมาเพื อตวัเราของเรา 

 พรหม 4 หน้า เป็นผูที้ เขา้ใจสัจจะว่า ความสําเร็จในการทาํงานหรือความสําเร็จใน
การช่วยคน หรือความสําเร็จในการรักษาโรคทางกายของเรา ก็ไม่ใช่ความสําเร็จหรือไม่ใช่ประโยชน์ที แทจ้ริง
ของเรา ความสําเร็จหรือประโยชน์ที แทจ้ริงของเรา คือเราไม่ทุกข ์ไม่วา่มนัจะสําเร็จหรือไม่สําเร็จ 
เมื อเราไดล้งมือทาํอย่างเต็มที แลว้ อุเบกขาแทน้ั�น เมื อเราไดย้ินดีเต็มใจพากเพียรพยายามทาํสิ งที ดี
ให้กบัตนเองหรือผูอื้ นอย่างเต็มที แลว้ เราก็ยินดีเต็มใจปล่อยวางทั�งการกระทาํและผลของการกระทาํ
ใหโ้ลกไป ตามบาปบุญหรือกุศลอกุศลของเราและโลก เพราะไม่วา่มนัจะเป็นอยา่งไร สุดทา้ยมนัก็ดบัไป 

เรายินดีเต็มใจพอใจสุขใจกบัการรู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่ ดีเป็นประโยชน์ เป็นคุณค่า 
เป็นสิ งที ควรส่งเสริม เป็นสิ งที ควรกระทาํและควรอาศยั แต่ยึดมั นถือมั นให้ผลดีเกิดขึ�นดงัใจเรา
หมายตลอดไม่ได ้เพราะขึ�นอยู่กบัวิบากเก่าและใหม่ของแต่ละคนที รับผลนั�น สังเคราะห์กนั ส่วนชั ว
เป็นความเดือดร้อน เป็นความเสื อมตํ า เป็นสิ งที ไม่ดี ไม่ควรทาํ ไม่ควรส่งเสริม (ควรต่อตา้น) 
และไม่ควรอาศยั เมื อเราเลิกจากชั วใดด้วยความรังเกียจชั วได้แล้ว ก็ล้างความรังเกียจชั วออกไป 
เพราะความรังเกียจชั วทาํใหใ้จเป็นทุกข ์ดว้ยการเปลี ยนจากความรังเกียจเป็นเมตตาและอุเบกขา คือ
ปรารถนาให้เขาพน้ชั วพน้บาปพน้ทุกขน์ั�น เราช่วยเขาไดก้็ช่วย ช่วยเขาไม่ไดก้็ไม่ช่วย เราช่วยเขา
ให้เขาพน้ชั วพน้บาปพน้ทุกข์นั�นเท่าที เราช่วยได้ ถ้าช่วยได้เท่าไหร่ก็ปล่อยวางให้เป็นกุศลของ
เขาตามจริงนั�น ช่วยไม่ไดก้็ปล่อยวางให้เป็นอกุศลของเขา วนัที เขาทุกข์เกินทนเขาจะเลิกทาํชั ว  
(ไม่วนัใดก็วนัหนึ งไม่ชาติใดก็ชาติหนึ ง) แลว้เขาจะหนัมาทาํดี (เห็นทุกขจึ์งเห็นธรรม) พลงัความดี
ของเขาจะทาํให้เขาได้พบสัตบุรุษ ได้ฟังสัทธรรม เกิดการปฏิบตัิจนพน้ทุกข์ในที สุด ส่วนเรา
นั�นไดท้าํดีอย่างเต็มที แลว้ จิตวิญญาณของเราก็จะบนัทึกเป็นกุศลของเราอยา่งเต็มที เช่นกนั ซึ งจะ
คอยใหผ้ลในชาตินี�และชาติอื น ๆ สืบไป ใหผ้ลแลว้ก็จบดบัไป สุดทา้ยเมื อถึงเวลาอนัควรไม่ชาติใด
ก็ชาติหนึ งเราก็ปรินิพานจบดบัสูญ 

มนุษยผ์ูมี้ปัญญาและมีความประเสริฐแท ้จึงเป็นผูย้ินดีเต็มใจพอใจสุขใจในการไม่ทาํชั ว 
ยนิดีเต็มใจพอใจสุขใจในการทาํแต่ความดีอยา่งเต็มที  โดยไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตนเองและผูอื้ น 
ตามองค์ประกอบเหตุปัจจยัที จะทาํได ้ณ เวลานั�น แลว้ทาํจิตใจให้ยินดีเต็มใจพอใจสุขใจผ่องใส
สงบสบาย ด้วยการปล่อยวางทั�งการกระทาํให้จบดบัไปและผลของการกระทาํนั�น ให้ส่งผล
ตามวิบากของเราและของคนในโลกในอดีตส่วนหนึ งและปัจจุบนัส่วนหนึ งสังเคราะห์กนั รับ
ผลแล้วเมื อหมดฤทธิJ ของวิบากนั�น ผลนั�นก็จะจบดบัไป  

12)  พรหม 3 หน้า  ทาํดีดว้ยความกงัวลใจและเปลืองพลงัในการลุน้ผล 
 พรหม 4 หน้า  ทาํดีด้วยความยินดี เต็มใจ สบายใจ ไม่กงัวลกบัผล แต่มีความสุข 
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ในการตรวจผล วา่ ทาํเหตุอยา่งนี�  มีองคป์ระกอบอยา่งนี�  เกิดผลอยา่งนี�  ถา้คราวต่อไปสามารถทาํให้
ดีกวา่ไดก้็ทาํ ถา้ทาํไม่ไดก้็วางใจ ทาํใหเ้กิดสภาพที ดีที สุดที เป็นไปไดจ้ริงทุกครั� งก็พอ 

13)  พรหม 3 หน้า  ขยนัเกินอย่างไม่ดูตามา้ตาเรือ ไม่ดูวิบากดีหรือร้ายที ออกฤทธิJ  ณ 
เวลานั�น (สถานการณ์และความพร้อมของตวัเองและผูอื้ น) ขยนัเกินจนตวัเองตอ้งเสียสุขภาพ
เป็นประจาํ กินใชไ้ม่พอดี สละผลที ไดอ้อกไปอยา่งไม่พอดี เช่น มากไปหรือนอ้ยไป จนเบียดเบียนตน 

 พรหม 4 หน้า  ขยนัพอดีอยา่งดูตามา้ตาเรือ ดูวบิากดีหรือร้ายที ออกฤทธิJ  ณ เวลานั�น 
(สถานการณ์และความพร้อมของตวัเองและผูอื้ น) ขยนัเตม็ที ใหเ้หนื อยหนกัพอดีเท่าที จะมีสุขภาพดี 
เพราะรู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่ ขยนัเกินร่างกายก็เสื อมเร็ว ขี� เกียจเกินร่างกายก็เสื อมเร็ว ขยนั
เต็มที ให้เหนื อยหนักอย่างพอดีแข็งแรงที สุด (ขยนัอย่างพอดีก็คือ การตั�งตนอยู่บนความลาํบาก 
ให้เหนื อยหนักในขีดที ทนได้โดยไม่ยากไม่ลาํบาก ไม่ทรมานตนเองจนถึงขั�นทนได้ยากได้ลาํบาก 
ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสว่า ตั�งตนอยูบ่นความลาํบาก กุศลธรรมเจริญยิ ง) จึงจะแข็งแกร่งที สุด สบาย
ที สุด เสื อมช้าที สุด เป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านสูงสุด สละผลที ไดอ้อกไปอยา่งพอดี เพราะรู้
ความจริงตามความเป็นจริงวา่ ถา้สละมากไปก็ขาดแคลนไม่มีทุนขยายกิจการบุญกุศลนั�น ๆ ต่อไป 
หรือถา้กกัไวม้ากเกินหรือสละออกนอ้ยไป ก็จะเป็นภาระและวิตกกงัวลในการดูแลเปล่า ๆ แทนที 
จะเป็นประโยชน์ต่อผูอื้ นและเป็นกุศลต่อตนเอง กลบักลายเป็นปัญหาต่อตวัเอง  

รู้ความจริงตามความเป็นจริงวา่เราสละออกก็เป็นกุศลของเรานั�นแหละ เช่น เราช่วยเหลือ
เกื�อกูลผูอื้ นไวม้าก ๆ ถึงเวลาอนัควรพลงังานสนามแม่เหล็กแห่งกรรมดีของเรา ที เราไดก้ระทาํมา 
ซึ งไดส้ั งสมไวใ้นจิตวญิญาณของเรา ก็จะวจิยับท (กรรมลิขิต) ดลบนัดาล แสดงฤทธิJ  แสดงบทบาท 
จดัสรร ให้มีผูค้น (อาจเป็นคนที เราเคยช่วยเหลือหรือคนอื น ๆ) สสาร พลงังาน เหตุการณ์ 
องคป์ระกอบ เหตุปัจจยั สิ งแวดลอ้ม ช่วยเหลือเกื�อกูลให้เราเอง แมเ้ราจะไม่อยากไดต้อบแทนคืนก็
ตาม เพราะมนัเป็นสัจจะ เป็นสมบติัแท้ของเรา ความจริงในชีวิตการกินใช้แค่พอดีที จะมีความ
เป็นอยูผ่าสุก มีสุขภาพที ดี ไม่มีภาระมากนั�น กินใชเ้พียงเล็กนอ้ยเท่านั�นเอง ไม่จาํเป็นตอ้งสะสมไว้
มากเกินจนเป็นภาระเป็นภยัต่อตน (สิ งที เกินความจาํเป็น ถา้เราเก็บเอาไวจ้ะเป็นภาระเป็นภยั ถ้า
สละออกไปจะเป็นบุญกุศลเป็นประโยชน์ต่อตวัเองและผูอื้ น) สละออกไปดว้ยปัญญาวา่ จะให้ขา้ว
ของหรือกิจกรรมอะไร กบัใคร ที ไหน เมื อไหร่ อยา่งไร จึงจะไม่ส่งเสริมความโลภโกรธหลงให้เขา 
ใหเ้ขาไดพ้ึ งตนและมีนํ�าใจเกื�อกลูแบ่งปันคนอื นต่อไป 

ดงัตวัอยา่งของพระพุทธเจา้ แมพ้ระองคจ์ะมีสมบติั มีกุศลมากมายก็ไม่หลงหอบหวงมา
เป็นภาระเป็นภยัต่อตน ส่วนผูที้ ไม่รู้สัจจะก็ตอ้งทุกข์ เป็นภาระ เป็นความวิตกกงัวล เป็นภยักับ
สมบติัและกุศลโลกียะของตน ทุกขย์ากลาํบากในการแสวงหา ยงัตอ้งทุกขย์ากลาํบากในการรักษา 
ทุกขย์ากลาํบากในการขยายกิจการต่อ ทุกขจ์ากทรัพยส์มบติัจะดึงดูดคนที มีความโลภความเห็นแก่ตวั
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มาอยูใ่กลต้วัเรา ซึ งเสี ยงต่อการทาํอนัตรายต่อเราได ้ยิ งไปกวา่นั�นการกกัเก็บไวม้ากเกินความจาํเป็น
นั�นเป็นวบิากอกุศลซอ้นเพราะทาํใหค้นอื นลาํบากขาดแคลน ซึ งวิบากอกุศลจะดูดดึงสิ งเลวร้ายมาสู่
ชีวิตตน ตามความโง่ ไม่รู้ทุกข์โทษภยัของการมีมากเกินของตนเอง นี� คือความซวยของคนรวย  
คนรวยจึงซวยกวา่คนจน (คนจนที มีปัญญารู้สัจธรรม)  

ผูที้ มีปัญญาฉลาดในสัจธรรม จะฝากสมบติัไวก้บัผูค้นต่าง ๆ (เกื�อกูลผูอื้ นไว)้ ซึ งก็คือ
ธนาคารบุญกุศลที สั งสมไวใ้นจิตวิญญาณของตนเอง ย่อมสบายใจกว่า ไม่ตอ้งปวดหัววิตกกงัวล 
กบัสมบติั และสมบติัก็ไม่ก่อภยั ไม่ก่อความเดือดร้อนให้ สมบติับุญกุศลจะถูกจดัสรรมาให้เรา 
ใชต้ามความเหมาะสมตามธรรมเอง  

ผูที้ ถึงสัจจะวา่ชีวติจะมั นคงผาสุกไดอ้ยา่งไร จึงเลือกที จะจนอยา่งขยนั ทาํภาระหนา้ที การ
งานที มีคุณค่าประโยชน์สุดฝีมือ โดยทาํในขีดที หนกัเหนื อยอยา่งพอดี ที จะไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน 
ไดเ้ท่าไหร่ฝึกกินนอ้ยใช้นอ้ยแค่พอดีแข็งแรง ไม่ใชใ้นสิ งที เป็นภยัและไม่จาํเป็น แต่ใชใ้นสิ งที เป็น
ประโยชน์และจาํเป็นเท่านั�น อะไรที จาํเป็นที เราพึ งตนเองได ้ทาํเองไดก้็ทาํเอง ส่วนที ตอ้งเก็บไวก้็
เก็บไวแ้ต่นอ้ยที สุด เท่าที พอดีที จะดาํเนินกิจกรรมการงานไปได ้โดยไม่ลาํบากไม่ฝืดเคืองเกินไป
ไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน คือไม่ขาดแคลนและไม่มากจนเป็นภาระเป็นภยั ที เหลือสละออกไป
ฝากไวเ้ป็นธนาคารบุญกุศล ชีวติก็จะพบกบัความผาสุกที แทจ้ริงอยา่งย ั งยนื 

ดังนั� น ผูมี้ปัญญาแท้จึงฝึกลดละเลิกพรหม 3 หน้า เลือกปฏิบัติพรหมที ครบ 4 หน้า 
(พรหมวหิาร 4) ซึ งเป็นการทาํดีอยา่งมีความสุขตลอดกาลนาน 

 

ก้าว สู่พุทธะด้วยการปฏิบัต ิอธิศีล อธิจิต  อธิปัญญา สอดร้อยกับทุกพระสูตรที�

พระพุทธเจ้าตรัส 
พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า ธรรมของท่านนั�น สัมพนัธ์สอดคล้องลงตวักนัทุกสูตร โดย 

ไม่ขดัแยง้กนัดงัคาํตรัสในโลกสูตร ข.ุข.ุ25/293 วา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลายพระตถาคตยอ่มตรัสรู้อนุตตร
สัมมาสัมโพธิญาณในราตรีใด และยอ่มปรินิพพานดว้ยอนุปาทิเสสนิพพานธาตุในราตรีใด ยอ่มตรัส
บอกแสดงซึ งพุทธพจน์อนัใดในระหวา่งนี�  พุทธพจน์นั�นทั�งหมดยอ่มเป็นอยา่งนั�นนั นแล ไม่เป็นอยา่งอื น ...” 
ดงันั�น การปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา เพื อเขา้สู่ความเป็นพุทธะนั�น ปฏิบติัสอดร้อยอยูใ่นทุกสูตร
ที พระพุทธเจา้ตรัสเพื อความพน้ทุกข์ ซึ งการสร้างความเป็นพุทธะในจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนั�น ผูว้ิจยั
ไดส้อดร้อยการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ในสูตรที พระพุทธเจา้ตรัสดงันี�  

จัตตาริสูตร  
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ปัจจยันอ้ยหาไดง่้ายและไม่มีโทษ 4 อยา่งนี�  4 อยา่งเป็นไฉน ดูกรภิกษุ

ทั�งหลาย บรรดาจีวร ผา้บงัสุกุล นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาโภชนะ คาํขา้วที ไดด้ว้ยปลีแขง้ 
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นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม ้น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช 
มูตรเน่า น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั�งหลาย เรากล่าวธรรมอย่างใดอย่างหนึ ง ของ
ภิกษุซึ งเป็นผูส้ันโดษด้วยปัจจยัที น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็นองค์แห่งความเป็นสมณะฯ 
ความคบัแค้นแห่งจิต ย่อมไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษด้วยปัจจยัน้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ เพราะ
ปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื อว่าไม่กระทบกระเทือน ภิกษุผูส้ันโดษ  
ไม่ประมาทยึดเหนี ยวเอาไวไ้ด ้ซึ งธรรมอนัสมควรแก่ธรรม เครื องความเป็นสมณะที พระตถาคต
ตรัสบอกแลว้แก่เธอ (ข.ุข.ุ25/281)   

วรรณะ 9 คือ การทาํตัวเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อย่าง 
เป็นคนเลี�ยงง่าย (สุภระ) บาํรุงง่าย (สุโปสะ) มกันอ้ย (อปัปิจฉะ) สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐิ) 

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

จรณะ 15 คือ ข้อประพฤติเพื�อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกเิลส 
1. สังวรศีล คือ ถึงพร้อมด้วยศีล ตั� งแต่ศีล 5, 8, 10, จุลศีล, มัชฌิมศีล และมหาศีล 

ตามลาํดบั 
2. สํารวมอินทรีย ์คือ ระวงัตา หู จมูก ลิ�น กาย ใจไม่ทาํตามกิเลสสั งการ แต่ทาํในสิ งที 

เป็นบุญ (ชาํระกิเลสตน) และกุศล (ความดีงามในการเกื�อกลูผูอื้ น)  
3. โภชเนมตัตญัFุตา คือ รู้ประมาณในการบริโภค ในอาหาร 4 ไดแ้ก่  กวฬิงการาหาร 

(คาํขา้วเป็นเครื องคํ�าจุนชีวติ) พึงกาํหนดรู้ความยนิดีในกามคุณ 5, ผสัสาหาร (ผสัสะเป็นเครื องคํ�าจุน
ชีวิต) พึงกาํหนดรู้ในเวทนา 3, มโนสัญเจตนาหาร (จิตเจตนาเป็นเครื องคํ�าจุนชีวิต) พึงกาํหนดรู้ใน
ตณัหา 3 และวิญญาณาหาร (ความรู้แจ้งอารมณ์เป็นเครื องคํ� าจุนชีวิต) พึงกาํหนดรู้ในนามรูป  
(ส.ํนิ.16/240)  

4. ชาคริยานุโยคะ คือ ทาํความเพียรตื นออกจากโลกียะสู่โลกุตระ 
5. ศรัทธา คือ เชื อมั นความตรัสรู้ของพระพุทธเจา้ 
6. หิริ คือ ละอายต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ 
7. โอตตปัปะ คือ สะดุง้กลวัต่อการทาํทุจริตกายวาจาใจ เพราะ เชื อมั นชดัเจนในผลของ

กรรมดีและกรรมร้าย 
8. พหูสูต คือ ฟังธรรมมาก ปฏิบัติธรรมมาก จนทําลายกิเลสตัวนั� นได้มาก ถึงขั�น

เดินหนา้ไม่ถอยหลงั  
9. วริิยารัมภะ คือ พากเพียรละกิเลสในส่วนที เหลือ 
10. สติ คือ ไม่เผลอใจระลึกรู้ตวัในกิเลสแมส่้วนเล็กนอ้ยที เหลือ 
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11. ปัญญา คือ มีปัญญาในการกาํจดักิเลสแมส่้วนเล็กนอ้ยที เหลือ และรู้สภาพที กิเลสนั�น
ถูกกาํจดั  

12. ปฐมฌาน (ฌานที  1) วติกวจิาร 
13. ทุติยฌาน (ฌานที  2) ปีติ 
14. ตติยฌาน (ฌานที  3) สุข 
15. จตุตถฌาน (ฌานที  4) อุเบกขา 
  (ม.ม.13/27-32)  
สภาพจตุตถฌาน (ฌานที� 4) มีลกัษณะ 5 ประการ องค์คุณอุเบกขา 5 
1. ปริสุทธา คือ จิตบริสุทธิหมดจดจากกิเลส 
2. ปริโยทาตาคือ แม้จะมีผสัสะคือเหตุการณ์ต่าง ๆ มากระทบกระแทก จิตยงัสะอาด 

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

สูงสุดที เป็นไปไดจ้ริง ณ องคป์ระกอบนั�น 
4. กมัมญัญา คือ จิตควรแก่การงาน มีปัญญากระทําอย ่าง เหมาะควรตามหลกั 

สัปปุริสธรรม 7 และมหาปเทส 4 ในการดาํเนินกิจกรรมการงาน 
5. ปภสัสรา คือ จิตผอ่งใส แวววาว งดงาม ดีงาม 
 (ม.อุ.14/690)  
เมื�อปฏิบัติได้รูปฌานในระดับอุเบกขาแล้วตรวจสอบด้วย อรูปฌาน 4 
1. อากาสานญัจายตนฌาน คือ ตรวจสอบว่าจิตวิญาณว่างโล่งจากกิเลส เหมือนสภาวะ

อากาศหาที สุดมิได ้จริงหรือไม่ ถา้พบว่ามีเศษกิเลสเหลืออยู่ก็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนจิตวิญาณ
วา่งโล่งจากกิเลส 

2. วญิญาณญัจายตนฌาน คือ ตรวจสอบซํ� าวา่จิตวิญญาณไม่มีกิเลส จริงหรือไม่ ถา้พบวา่
มีเศษกิเลสเหลืออยูก่็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนจิตวญิาณไม่มีกิเลส ซึ งเป็นสภาพจิตวิญญาณที ดีที สุด
หาที เปรียบมิได ้

3. อากิญจญัญายตนฌาน คือ ตรวจสอบซํ� าวา่กิเลสดบัสูญในระดบันอ้ยหนึ งก็ไม่มี ถา้พบวา่
มีเศษกิเลสเหลืออยูก่็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีก จนจิตวญิาณไม่มีกิเลสในระดบันอ้ยหนึ งก็ไม่มี 

4. เนวสัญญานาสัญญายตนฌาน คือ ตรวจสอบซํ� าเพื อให้มั นใจวา่กิเลสแมใ้นระดบัที เบา
บางอยู ่ก็ไดสิ้�นเกลี�ยงหมดแลว้ อยา่งหมดความลงัเลสงสัย หรือหมดความไม่มั นใจวา่เหมือนจะไม่มีกิเลส
แต่ก็ดูเหมือนจะมีความไม่สะอาดจากกิเลสชนิดที เบาบางอยู่ ถา้พบว่ามีเศษกิเลสชนิดที เบาบางที 
เหลืออยู่ ก็ลา้งกิเลสซํ� าแลว้ซํ� าอีกครั� งแลว้ครั� งเล่า จนมั นใจว่าจิตวิญาณไม่มีกิเลสแมใ้นระดบัเบาบาง 
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จึงจะผา่นพน้เนวสัญญานาสัญญายตนฌานอนัเป็นสภาพรู้ก็ไม่ใช่ ไม่รู้ก็ไม่ใช่ (ส.ํสฬา.18/519) เขา้สู่
สภาพสัญญาเวทยิตนิโรธ คือ สภาพการหมายรู้อยา่งแจ่มแจง้ในอารมณ์เวทนา 108 วา่กิเลสดบัสิ�น
เกลี�ยงแลว้ 

การปฏิบัติได้ถูกต้องตามลาํดับ อนุปุพพวหิาร 9 คือธรรมอนัเป็นเครื�องอยู่ตามลาํดับ 
1. สงดัจากกาม สงดัจากอกุศลกรรม บรรลุปฐมฌาน (ฌานที  1) มีวิตก วิจาร ปีติ สุข  

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

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

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

เป็นเหตุใหส้ติบริสุทธิJ อยู ่
5. บรรลุอากาสานญัจายตนะ  
6. บรรลุวญิญาณญัจายตนะ  
7. บรรลุอากิญจญัญายตนะ  
8. บรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนะ  
บรรลุสัญญาเวทยตินิโรธ (กาํหนดรู้แจง้อารมณ์วา่ กิเลสดบัสนิทเด็ดขาดแลว้) เพราะล่วง

พน้เนวสัญญานาสัญญายตนะ (ที.ปา.11/355)  
โสฬสญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา นามรูปปริจเฉทญาณ 

(รู้แจง้แยกรูปแยกนามได้) ปัจจยัปริคคหญาณ (รู้แจง้เหตุปัจจยัแก่กนัของนามรูป) สัมมสนญาณ  
(รู้แจ้งนามรูปเป็นไปตามไตรลักษณ์) อุทยพัพยานุปัสสนาญาณ (รู้แจ้งความเกิดและดับ) ภงัคา
นุปัสสนาญาณ (รู้แจง้วา่ทุกสิ งตอ้งเสื อมสลาย) ภยตูปัฏฏฐานญาณ (รู้แจง้ภยัอนัน่ากลวัของกิเลส) 
อาทีนวานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้โทษชั วของกิเลส) นิพพิทานุปัสสนาญาณ (รู้แจง้ในความเบื อหน่าย
กิเลส) มุญจิตุกัมยตาญาณ (รู้แจ้งการปลดเปลื�องกิเลสออกไป) ปฏิสังขานุปัสสนาญาณ (รู้แจ้ง
ทบทวนว่ากิเลสออกจริงไหม) สังขารุเปกขาญาณ (รู้แจง้ความปรุงแต่งที เป็นกลางปราศจากกิเลส) 
สัจจานุโลมิกญาณ (รู้แจง้ในอาริยสัจ 4 ทั�งอนุโลม ปฏิโลม) โคตรภูญาณ (รู้แจง้รอยต่อระหว่าง
ปุถุชนกบัอาริยชน) มคัคญาณ (รู้แจง้ในขอ้ปฏิบติัสู่ความเป็นอาริยบุคคล) ผลญาณ (รู้แจง้ในอาริย
ผลที ทาํได)้ ปัจจเวกขณญาณ (รู้แจง้ตรวจสอบชดัวา่วิมุตไหม) (พระวิสุทธิมคัค ์“ปัญญานิเทศ” หนา้ 
540-656)  
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โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ 
พระพุทธเจา้ตรัสไวว้่าพรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อ

ความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก เพื ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื อประโยชน์ เพื อเกื�อกูล เพื อความสุขแก่
เทพดาและมนุษยท์ั�งหลาย คืออะไรบา้ง คือ สติปัฏฐาน 4 สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5  
พละ 5 โพชฌงค์ 7 อริยมรรคมีองค์ 8 ดูกรจุนทะ ธรรมทั� งหลายเหล่านี� แล อันเราแสดงแล้ว 
ดว้ยความรู้ยิ ง ซึ งเป็นธรรมที บริษทัทั�งหมดเทียว พึงพร้อมเพรียงกนัประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถ
ดว้ยอรรถ พยญัชนะดว้ยพยญัชนะ โดยวิธีที พรหมจรรยนี์� จะพึงตั�งอยูต่ลอดกาลยืดยาว ตั�งมั นอยูสิ่�น
กาลนาน พรหมจรรยน์ั�นจะพึงเป็นไป เพื อเกื�อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก 
เพื ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื อประโยชน์ เพื อเกื�อกูล เพื อความสุข แก่เทพดาและมนุษยท์ั�งหลายฯ 
(ที.ปา.11/108)  

ในมหาสติปัฏฐานสูตร 4 สมยัหนึ งพระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ในกุรุชนบทมีนิคมของ 
ชาวกุรุชื อวา่กมัมาสทมัมะณที นั�น พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุทั�งหลายวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุ
เหล่านั�นทูลรับพระผูมี้พระภาควา่พระพุทธเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระพุทธภาษิตนี� วา่ ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย หนทางนี� เป็นที ไปอนัเอกเพื อความบริสุทธิJ ของเหล่าสัตวเ์พื อล่วงความโศกและ
ปริเทวะเพื อความดบัสูญแห่งทุกข์และโทมนัส เพื  อบรรลุธรรมที ถูกตอ้ง เพื  อทาํให้แจง้ซึ ง 
พระนิพพาน หนทางนี� คือสติปัฏฐาน 4 ประการ 4 ประการเป็นไฉนดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรม
วินยันี�  พิจารณาเห็นกายในกายอยู ่มีความเพียรมีสัมปชญัญะมีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสัในโลก
เสียได ้ 1 พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนาอยูมี่ความเพียรมีสัมปชญัญะมีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสั
ในโลกเสียได ้1 พิจารณาเห็นจิตในจิตอยูมี่ความเพียรมีสัมปชญัญะ มีสติกาํจดัอภิชฌาและโทมนสั
ในโลกเสียได ้ 1 พิจารณาเห็นธรรมในธรรมอยู่มีความเพียร มีสัมปชญัญะมีสติกาํจดัอภิชฌาและ
โทมนสัในโลกเสียได ้1ฯ (ที.ม.10/273)  

ในปธานสูตร พระพุทธเจา้ตรัสวา่ ดูกรภิกษุทั�งหลายสัมมปัปธาน 4 ประการนี�  4 ประการ
เป็นไฉนคือภิกษุในธรรมวนิยันี�ยอ่มยงัฉนัทะใหเ้กิดยอ่มพยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั�งจิต
มั นเพื อไม่ให้อกุศลธรรมอนัลามกที ยงัไม่เกิดเกิดขึ�น 1 ยอ่มยงัฉนัทะให้เกิดพยายาม ปรารภความ
เพียรประคองจิตตั�งจิตมั นเพื อละอกุศลธรรมอนัลามกที เกิดขึ�นแลว้ 1 ยอ่มยงัฉนัทะให้เกิดพยายาม
ปรารภความเพียรประคองจิตตั�งจิตมั นเพื อให้กุศลธรรมที ยงัไม่เกิดเกิดขึ�น 1 ย่อมยงัฉนัทะให้เกิด
พยายามปรารภความเพียรประคองจิตตั�งจิตมั น เพื อความตั�งมั นเพื อความไม่หลงลืมเพื อให้มียิ งขึ�น
เพื อความไพบูลยเ์พื อเจริญเพื อใหบ้ริบูรณ์แห่งกุศลธรรมที เกิดขึ�นแลว้ 1 ดูกรภิกษุทั�งหลายสัมมปัปธาน 4 
ประการนี�แลฯ  
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พระขีณาสพเหล่านั�น มีความเพียรอนัชอบ ครอบงาํเตภูมิกวฏัอนัเป็นบ่วงแห่งมาร เป็นผู ้
อนักิเลสไม่อาศยัแลว้ ถึงฝั งแห่งภยัคือ ชาติและมรณะ ท่านเหล่านั�น ชนะมารพร้อมทั�งเสนาชื นชม
แลว้ เป็นผูไ้ม่หว ั นไหวกา้วล่วงกาํลงัพระยามารเสียทั�งหมด (ถึงความสุขแลว้)ฯ (องฺ.จตุกฺก.21/13)  

อิทธิบาท 4 หมายถึง ธรรมอนัเป็นที ตั�งแห่งความสําเร็จอิทธิบาท 4 เหล่านี� อนัพระผูมี้ 
พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองคน์ั�น ทรงบญัญติัไวแ้ลว้ เพื อความทาํ
ฤทธิJ ให้มาก เพื อความทาํฤทธิJ ให้วิเศษ เพื อแสดงฤทธิJ ไดอิ้ทธิบาท 4 เป็นไฉนท่านผูเ้จริญทั�งหลาย 
ภิกษุในพระธรรมวินยันี�  เจริญอิทธิบาท ประกอบดว้ยฉันทสมาธิและปธานสังขารเจริญอิทธิบาท 
ประกอบ ด้วยวิริยสมาธิและปธานสังขารเจริญอิทธิบาท ประกอบด้วยจิตตสมาธิและปธานสังขาร
เจริญอิทธิบาท ประกอบดว้ยวมิงัสาสมาธิ (ที.ม.10/200)  

อนิทรีย์ 5 ในสัทธาสูตร  พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบัอินทรีย ์5ไวด้งันี�    
สมยัหนึ งพระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ณนิคมของชาวองัคะชื ออาปณะในแควน้ องัคะ  

ณ ที นั�นแลพระผูมี้พระภาคตรัสเรียกท่านพระสารีบุตรมาแลว้ตรัสวา่ดูกรสารีบุตร อริยสาวกผูใ้ดมี
ศรัทธามั นเลื อมใสยิ งในพระตถาคตอริยสาวกนั�น ไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในตถาคตหรือ
ในศาสนาของตถาคต 

พระสารีบุตรกราบทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญอริยสาวกใดมีศรัทธามั นเลื อมใสยิ งใน 
พระตถาคตอริยสาวกนั�น ไม่พึงเคลือบแคลงหรือสงสัยในพระตถาคต หรือในศาสนาของพระ
ตถาคตด้วยว่า อริยสาวกผูม้ีศรัทธาพึงหวงัขอ้นี� ได้ว่า จกัเป็นผูป้รารภความเพียรเพื อละอกุศล
ธรรมเพื อยงักุศลธรรมใหถึ้งพร้อม มีกาํลงัมีความบากบั นมั นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั�งหลาย 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็วริิยะของอริยสาวกนั�น เป็นวิริยินทรีย ์ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียรแลว้ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้่า จกัเป็นผูมี้สติประกอบดว้ยสติเป็นเครื องรักษาตนอยา่งยิ ง 
จกัระลึกถึง ตามระลึกถึง กิจที ทาํและคาํพดูแมน้านได ้

ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ก็สติของอริยสาวกนั�น เป็นสตินทรีย ์ดว้ยว่าอริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียร เขา้ไปตั�งสติไวแ้ลว้ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้า่ จกัยึดหน่วงนิพพานให้เป็นอารมณ์ ไดส้มาธิ 
ไดเ้อกคัคตาจิต 

ขา้แต่พระองคผ์ูเ้จริญ ก็สมาธิของอริยสาวกนั�น เป็นสมาธินทรีย ์ดว้ยวา่อริยสาวกผูมี้ศรัทธา 
ปรารภความเพียร เขา้ไปตั�งสติไว ้มีจิตตั�งมั นโดยชอบ พึงหวงัขอ้นี� ไดว้่าจกัรู้ชดัอย่างนี� ว่า สงสาร 
มีที สุดและเบื�องตน้อนับุคคลรู้ไม่ไดแ้ลว้ เบื�องตน้ที สุดไม่ปรากฏแก่เหล่าสัตว ์ผูมี้อวิชชาเครื องกั�น 
มีตณัหาเป็นเครื องผกูไว ้ผูแ้ล่นไปแลว้ ท่องเที ยวไปแลว้ ก็ความดบัดว้ยการสํารอกโดยไม่เหลือแห่ง
กองมืดคืออวิชชา นั�นเป็นบทอนัสงบ นั นเป็นบทอนัประณีตคือ ความระงบัสังขารทั�งปวง  
ความสละคืนอุปธิทั�งปวง ความสิ�นตณัหา ความสิ�นกาํหนดัความดบั นิพพาน 
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ขา้แต่พระองค์ผู เ้จริญ ก็ปัญญาของอริยสาวกนั�น เป็นปัญญินทรีย  ์อริยสาวกนั�น 
แล พยายามอยา่งนี�  ครั�นพยายามแลว้ ระลึกอยา่งนี�  ครั�นระลึกแลว้ ตั�งมั นอยา่งนี�  ครั� นตั�งมั นแลว้ รู้ชดั
อย่างนี�  ครั� นรู้ชัดแล้ว ย่อมเชื อมั นอย่างนี� ว่า ธรรมเหล่านี�  ก็คือธรรมที เราเคยได้ฟังมาแล้วนั นเอง 
 เหตุนั�น บดันี�  เราถูกตอ้งดว้ยนามกายอยู ่และเห็นแจง้แทงตลอดดว้ยปัญญา (ส.ํม.19/1011-1015)  

พละ 5 ในวิตถตสูตร องัคุตตรนิกาย พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบัพละ 5 ไวด้งันี�   ดูกรภิกษุ
ทั�งหลายกาํลงั 5 ประการนี�  5 ประการเป็นไฉนคือกาํลงัคือศรัทธา 1 กาํลงัคือวิริยะ 1 กาํลงัคือสติ 1  
กาํลงัคือสมาธิ 1 กาํลงัคือปัญญา 1 ดูกรภิกษุทั�งหลายกาํลงัคือศรัทธาเป็นไฉนอริยสาวกในธรรมวินยั
นี� เป็นผูมี้ศรัทธา ย่อมเชื อพระปัญญาตรัสรู้ของพระตถาคตว่าแมเ้พราะเหตุนี�  ๆ พระผูมี้พระภาค
พระองค์นั�นเป็นพระอรหนัต์ ... เป็นผูเ้บิกบานแลว้ เป็นผูจ้าํแนกธรรม นี� เรียกว่ากาํลงัคือศรัทธา  
ก็กาํลงัคือวิริยะเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินยันี� เป็นผูป้รารภความเพียรเพื อละ
อกุศลธรรม ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั�งหลายนี� เรียกว่ากาํลงัคือวิริยะ ก็กาํลงัคือสติเป็นไฉน  
ดูกรภิกษุทั�งหลายอริยสาวกในธรรมวนิยันี�  เป็นผูมี้สติประกอบดว้ยสติเครื องรักษาตวัชั�นเยี ยม ระลึก
ตามแมสิ้ งที ทาํแมค้าํที พูดไวน้านได้นี� เรียกว่า กาํลงัคือสติ ก็กาํลงัคือสมาธิเป็นไฉน ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี�  สงดัจากกามสงดัจากอกุศลธรรม บรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจาร 
มีปีติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ เพราะวิตกวิจารสงบไป บรรลุทุติยฌานอนัเป็นความผ่องใสแห่ง
จิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ�น ไม่มีวิตกวิจาร มีปีติและสุข เกิดแต่สมาธิอยู่เพราะปีติสิ�นไป 
เป็นผูม้ีอุเบกขามีสติมีสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกาย บรรลุตติยฌานที พระอริยะทั�งหลาย
สรรเสริญว่า ผูไ้ดฌ้านนี�  เป็นผูมี้อุเบกขามีสติอยูเ่ป็นสุข บรรลุจตุตถฌานอนัไม่มีทุกขไ์ม่มีสุขเพราะ
ละสุขละทุกขแ์ละดบัโสมนสัโทมนสัก่อน ๆ ได ้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิJ อยูนี่�  เรียกวา่กาํลงั
คือสมาธิ ก็กาํลงัคือปัญญา เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย อริยสาวกในธรรมวินัยนี�  เป็นผูมี้ปัญญา
ประกอบดว้ยปัญญาที หย ั งถึงความเกิดและความดบัเป็นอริยะ ชาํแรกกิเลสเป็นเครื องให้ถึงความ
สิ�นไปแห่งทุกข์โดยชอบ นี� เรียกว่ากาํลังคือปัญญาดูกรภิกษุทั� งหลาย กาํลัง 5 ประการนี� แลฯ 
(องฺ.ปFฺจก.22/14)  

โพชฌงค์ 7 ในจกักวตัติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเปรียบโพชฌงค ์7 กบัรัตนะ 7 อยา่งคือองค์
แห่งการตรัสรู้ คือเครื องย ํ ายีมาร (กิเลส) พระพุทธเจ้าปรากฏ โพชฌงค์ 7 จึงปรากฏได้ สติ
สัมโพชฌงค ์(การระลึกรู้แจง้กิเลส) เปรียบเสมือนจกัรแกว้ ธมัมวิจยสัมโพชฌงค ์(พิจารณาแยกแยะ
กิเลส) เปรียบเสมือนชา้งแกว้วิริยสัมโพชฌงค ์(พากเพียรลดละกิเลส) เปรียบเสมือนมา้แกว้ ปีติสัม
โพชฌงค์ (อิ มใจกาํจดักิเลสได้) เปรียบเสมือนแก้วมณี ปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ (สงบใจจากกิเลส) 
เปรียบเสมือนนางแกว้ สมาธิสัมโพชฌงค ์(ไดส้ภาวะจิตตั�งมั น) เปรียบเสมือนคหบดีแกว้ อุเบกขา 
สัมโพชฌงค ์(จิตเที ยงธรรม เป็นกลาง) เปรียบเสมือนปรินายกแกว้ (ส.ํม.19/505 - 507)  
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อริยมรรคมีองค์ 8  ประกอบดว้ยองค ์8 ประการ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็ทุกขอริยสัจนี� แล คือ 
ความเกิดก็เป็นทุกข์ ความแก่ ก็เป็นทุกข์ ความเจ็บก็เป็นทุกข์ ความตายก็เป็นทุกข์ ความประจวบ
ดว้ยสิ งอนัไม่เป็นที รักก็เป็นทุกข์ ความพลดัพรากจากสิ งอนัเป็นที รักก็เป็นทุกข์ ปรารถนาสิ งใด
ไม่ได ้แมข้อ้นั�นก็เป็นทุกข์ โดยย่อ อุปาทานขนัธ์ 5 เป็นทุกข์ ก็ทุกขสมุทยัอริยสัจนี� แล คือ ตณัหา 
อนัทาํให้มีภพใหม่ ประกอบด้วยความกาํหนัดด้วยอาํนาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ งนัก 
ในอารมณ์นั�น ๆ ไดแ้ก่ กามตณัหา ภวตณัหา วภิวตณัหา ก็ ทุกขนิโรธอริยสัจนี� แล คือ ความดบัดว้ย
การสํารอกโดยไม่เหลือแห่งตณัหานั�นแหละ ความสละ ความวาง ความปล่อย ความไม่อาลยั  
ก็ทุกขนิโรธคามินี ปฏิปทาอริยสัจนี� แล คือ อริยมรรคประกอบด้วยองค์ 8 ประการ ซึ งได้แก่
สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
สัมมาสมาธิ (สํ.ม. 19/1665)  

สมยัหนึ ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู่ ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวนั ใกล้พระนครพาราณสี  
ณ ที นั�นแล พระผูมี้พระภาคตรัสเรียกภิกษุปัญจวคัคีย์มาแล้วตรัสว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย ส่วนสุด  
2 อยา่งนี�  อนับรรพชิตไม่ควรเสพ ส่วนสุด 2 อยา่งนั�นเป็นไฉน ? คือ การประกอบตนให้พวัพนัดว้ย
กามสุขในกามทั�งหลาย เป็นของเลวเป็นของชาวบา้น เป็นของปุถุชน ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบดว้ย
ประโยชน์ 1 การประกอบความลาํบากแก่ตน เป็นทุกข์ ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบดว้ยประโยชน์  
1 ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลาง ไม่เขา้ไปใกลส่้วนสุด 2 อยา่งเหล่านี�  อนัตถาคต ไดต้รัสรู้แลว้ กระทาํ
จกัษุ กระทาํญาณ ยอ่มเป็นไปเพื อความสงบ เพื อความรู้ยิ ง เพื อความตรัสรู้ เพื อนิพพาน ก็ขอ้ปฏิบตั
อนัเป็นสายกลางนั�น เป็นไฉน? คือ อริยมรรคอนัประกอบดว้ยองค ์8 นี� แหละ ซึ งไดแ้ก่ ความเห็นชอบ 
ความดํา ริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เ ลี� ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ ตั�งใจชอบ  
ขอ้ปฏิบติัอนัเป็นสายกลางนี� แล อนัตถาคตไดต้รัสรู้แลว้ กระทาํจกัษุ กระทาํญาณ ย่อมเป็นไปเพื อ
ความสงบ เพื อความรู้ยิ ง เพื อความตรัสรู้ เพื อนิพพาน (ส.ํม.19/1664)  

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

สนังกุมารพรหมได้กล่าวเนื�อความนี� แล้ว เรียกเทวดาชั�นดาวดึงส์มากล่าวว่า ดูกรท่าน 
ผูเ้จริญทั�งหลาย เทวดาชั�นดาวดึงส์ จะสําคญัความขอ้นั�นเป็นไฉนบริขารแห่งสมาธิ 7 ประการนี�   
อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้พระองค์นั�น ทรงบญัญติัดีแล้ว 
เพื  อความเจริญ เพื อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ  บริขารแห่งสมาธิ  7 ประการ เป็นไฉน  
คือสัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ 
ดูกรท่านผูเ้จริญทั� งหลาย ความที จิตตั� งมั น แวดล้อมด้วยองค์ 7 นี� แล พระผูมี้พระภาคตรัสว่า 
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สัมมาสมาธิอนัเป็นอริยะ มีอุปนิสัย ดงันี�บา้ง มีบริขารดงันี�บา้งฯ แสดงวา่ พระพุทธเจา้ทรงยืนยนัวา่ 
สัมมาสมาธิอนัเป็นอริยะ เกิดจากการปฏิบติั 7 ประการของมรรคมีองคแ์ปด (ที.ม.10/206)  

การปฏิบตัิมรรคทั�ง 7 อย่างตั�งมั นเป็นหนึ ง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัส สัมมาสมาธิของ 
พระอริยะใน “มหาจตัตารีสกสูตร”ไวว้่า “ดูกรภิกษุทั�งหลายก็สัมมาสมาธิของพระอริยะ อนัมีเหตุ 
มีองค ์ประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลายความที จิตมีอารมณ์เป็นหนึ งประกอบแลว้ ดว้ย
องค ์7 เหล่านี�แลเรียกวา่ สัมมาสมาธิของพระอริยะ อนัมีเหตุบา้งมีองคป์ระกอบบา้งฯ (ม.อุ.14/253)  

 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนั�น ขบัเคลื อนเกื�อกูลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ  

กบัการสร้างความเป็นพุทธะในตน ดว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให ้
ผอ่งใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี ตามที ไดน้าํเสนอมาแลว้ ในกระบวนการที 
พระพุทธเจา้ตรัส ดงันี�  

อปริหานิยธรรม 7 
มหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจา้ตรัสอปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมที พาเจริญอย่างเดียว 

ไม่มีเสื อมเลยหมั นประชุมกนัเนืองนิตย ์พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียง
กนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิ งที พระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิกถอนสิ งที ทรงบญัญติัแลว้ สักการะ 
เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) เป็นสังฆปริณายก และเชื อฟังถอ้ยคาํของท่านไม่ตกอยู่
ในอาํนาจตณัหา อนัจะก่อเกิดภพใหม่ยินดีในเสนาสนะป่า (คือที อยู่อนัสงดัจากกิเลส) ตั�งสติไวว้่า 
ทาํไฉนหนอ เพื อนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีลเป็นที รัก ที ยงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้ มาแลว้ ขอจงอยู่เป็น
สุข (ที.ม.10/71)  

เห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ พบวา่ ความเจริญอยา่งย ั งยนืที แทจ้ริงของชีวติมนุษย ์คือ กลุ่มคนดี
มาประชุมกนัเป็นเนืองนิตย ์และรวมพลงักนัทาํสิ งที เป็นประโยชน์ดีงามให้กบัผองชน โดย
ชาํระกิเลสตณัหาอนัเป็นรากเหงา้ของทุกขใ์นตนไปพร้อม ๆ กนั ดว้ยอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ตามที 
พระพุทธเจา้ตรัส โดยเชื อฟังผูน้าํที มีความสามารถในการปฏิบตัิสู่ความพน้ทุกข์ได้ และมี
ประสบการณ์ในการบริหารหมู่กลุ่มให้สามารถปฏิบติัประโยชน์ตน (ดบัทุกข์อนัเกิดจากกิเลส
ของตน) และประโยชน์ท่าน (ประโยชน์ของมนุษยชาติ) ไปพร้อมกนั เพราะพระพุทธเจา้พบว่า 
การที คนจะพน้ทุกขไ์ดน้ั�น ดน้เดาเอาไม่ได ้จะตอ้งเรียนจากผูรู้้แทเ้ท่านั�น แลว้นอ้มนาํมาปฏิบติัดว้ย
ตนเอง จึงจะเกิดสภาพพุทธะพน้ทุกข์อย่างรู้ตื นเบิกบานได้ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงการได้พบ
ผูรู้้หรือผูไ้ม่รู้ในอวิชชาสูตรวา่ “ดูกรภิกษุทั�งหลาย ดว้ยประการดงันี�  การไม่คบสัปบุรุษที บริบูรณ์ 
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ย่อมยงัการไม่ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธา 
ใหบ้ริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไว้
ในใจโดยไม่แยบคายที บริบูรณ์ ยอ่มยงัความไม่มีสติสัมปชญัญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะ
ที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการไม่สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์ บริบูรณ์ ยอ่มยงัทุจริต 3 
ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3 ที บริบูรณ์ ย่อมยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที บริบูรณ์ ย่อมยงัอวิชชา  
ให้บริบูรณ์ อวิชชานี� มีอาหารอย่างนี�  และบริบูรณ์อย่างนี� ฯ ดูกรภิกษุทั�งหลาย ด้วยประการดงันี�   
การคบสัปบุรุษที บริบูรณ์ ย่อมยงัการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที บริบูรณ์ ย่อมยงั
ศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที บริบูรณ์ ยอ่มยงัการทาํไวใ้นใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจ
โดยแยบคายที บริบูรณ์ ย่อมยงัสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที บริบูรณ์ ย่อมยงัการ
สํารวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การสํารวมอินทรีย์ที บริบูรณ์ ย่อมยงัสุจริต 3 ให้บริบูรณ์สุจริต 3 ที 
บริบูรณ์ ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 4 ที บริบูรณ์ ย่อมยงั
โพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา) ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 ที บริบูรณ์ 
ย่อมยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี� มีอาหารอย่างนี�  และบริบูรณ์อย่างนี� ฯ” (องฺ.ทสก.
24/61) ซึ งสัมพนัธ์กบัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงลกัษณะของพุทธธรรม 8 ประการ ดงันี�  ลึกซึ� ง (คมัภีรา) 
เห็นตามไดย้าก (ทุททสา) รู้ตามไดย้าก (ทุรนุโพธา) สงบ (สันตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่ได ้
(อตกักาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้ไดเ้ฉพาะบณัฑิต (ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี./26)  

ปฏิบัติกระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ด้วยระบบสาราณยีธรรม 6  
ในสาราณียสูตร พระพุทธเจา้ตรัสเกี ยวกบัสาราณียธรรม 6 เป็นหลกัการอยู่ร่วมกนั คือ  

ให้ระลึกถึงกนัดว้ย เมตตากายกรรม (เมตตงั กายกมัมงั) เมตตาวจีกรรม (เมตตงั วจีกมัมงั) เมตตา
มโนกรรม (เมตตงั มโนกมัมงั) แบ่งปันลาภแก่กนัเป็นสาธารณโภคี (ลาภธัมมิกา) ศีลบริบูรณ์เสมอกนั 
(สีลสามญัญตา) ความเห็นอยา่งอาริยะที เป็นนิยยานิกธรรมเสมอกนั (ทิฏฐิอริยนิยยานิกธรรม ทิฏฐิ
สามญัญตา) (องฺ.ฉกฺก.22/282)  

จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเสียสละทาํงานฟรีโดยใชก้องบุญส่วนกลางร่วมกนั (สาธารณโภคี) 
พฒันากายวาจาใจใหป้รารถนาดีต่อกนั โดยมีศีล 5 เสมอกนัเป็นขั�นตํ า และสมานกบัศีลที ต่างระดบั 
โดยผูม้ีศีลน้อยเคารพผูม้ีศีลสูงกว่า และผูม้ีศีลสูงกว่าเมตตาผูม้ีศีลน้อยกว่า พยายามเกื�อกูลกนั
ไปสู่สภาพที มีศีลสูงขึ�นเจริญขึ�น ด้วยการปฏิบตัิความรู้ความเห็นอย่างอาริยะเสมอกนั คือ 
นิยยานิกธรรม 7 ดงันี�  ม.มู.12/543-550 

[543] ดูกรภิกษุทั�งหลายก็ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึกเป็นนิยยานิกธรรมนาํออกซึ ง
บุคคลผูท้าํตามนั�นเพื อความสิ�นทุกข์โดยชอบเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั�งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี�
ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนตน้ก็ดี ไปสู่เรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่เรามีจิตอนัปริยุฏฐาน
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กิเลสใดกลุม้รุมแลว้ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�นที เรายงัละไม่ไดมี้อยูห่รือ
หนอ? ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถา้ภิกษุมีจิตอนักามราคะกลุม้รุมก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้
เทียว มีจิตอนัพยาบาทกลุม้รุมก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัถีนมิทธะกลุม้
รุมก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว มีจิตอนัอุททจัจกุกกุจจะกลุ้มรุมก็ชื อว่ามีจิต
อนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัวิจิกิจฉากลุม้รุมก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้
รุมแลว้เทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลกนี� ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว 
เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลกหนา้ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว และเกิดขดั
ใจทะเลาะวิวาททิ มแทงกนัและกนัด้วยหอกคือปากอยู่ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุม
แล้วเทียว ภิกษุนั�นย่อมรู้ชดัอย่างนี� ว่าเรามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสใดกลุม้รุมแลว้ ไม่พึงรู้เห็นตาม
ความเป็นจริง ปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�นที เรายงัละไม่ได้แล้ว มิได้มีเลย จิตเราตั�งไวดี้แล้ว 
เพื อตรัสรู้สัจจะทั�งหลาย นี�ญาณที  1 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัภิกษุนั�นบรรลุแลว้ 

 [544] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เราเสพเจริญทาํให้
มากซึ งทิฏฐินี�  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลสเฉพาะตนหรือหนอ? อริยสาวกนั�น
ยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่เราเสพเจริญทาํให้มากซึ งทิฏฐินี�  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลส
เฉพาะตน นี� ญาณที  2 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแล้ว 
 [545] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวก ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่าเราประกอบดว้ย
ทิฏฐิเช่นใดสมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรมวินัยนี�  ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั�นมีอยู่หรือหนอ ?  
อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่เราประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรมวินยั
นี�ประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นนั�นมิไดมี้ นี� ญาณที  3 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชนอนั 
อริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[546] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น. ดูกรภิกษุทั�งหลาย
ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี� ของบุคคล 
ผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิคือความออกจากอาบติัเช่นใด ยอ่มปรากฏอริยสาวกยอ่มตอ้งอาบติัเช่นนั�นบา้ง
โดยแท ้ถึงอย่างนั�น อริยสาวกนั�นรีบแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นซึ งอาบติันั�น ในสํานักพระศาสดา 
หรือเพื อน สพรหมจารีที เป็นวิญFูชนทั�งหลาย ครั� นแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นแลว้ก็ถึงความสํารวม
ต่อไป เปรียบเหมือนกุมารที อ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟดว้ยมือหรือดว้ยเทา้เขา้แลว้ ก็ชกัหนีเร็วพลนั
ฉะนั�น อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเรา
ก็ประกอบ ดว้ยธรรมดาเช่นนั�น นี�ญาณที  4 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริย
สาวกนั�นบรรลุแลว้   
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[547] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น. ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกรภิกษุทั�งหลายธรรมดานี� ของบุคคล 
ผูถ้ึงพร้อมด้วยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่น้อยที ควรทาํอย่างไร ของ
เพื อนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอย่างนั�น ความเพ่งเล็งกลา้ในอธิศีลสิกขาอธิจิตตสิกขาและอธิปัญญา
สิกขาของอริยสาวกนั�นก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินด้วยชาํเลืองดูลูกดว้ย
ฉะนั�น อริยสาวกนั�นยอ่มรู้ชดัอยูอ่ยา่งนี�วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึง
เราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น นี� ญาณที  5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน  
อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้   

[548] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งอริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอยา่งไร ดูกรภิกษุทั�งหลายพละนี�ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิคือ
อริยสาวกนั�นเมื อธรรมวินยัที ตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยูท่าํให้มีประโยชน์ทาํไวใ้นใจ
กาํหนดด้วยจิตทั�งปวงเงี ยโสตฟังธรรม อริยสาวกนั�นรู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบด้วยพละเช่นใดถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น นี� ญาณที  6 เป็นอริยะเป็นโลกุตระ 
ไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแล้ว 

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

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

เมื�อปฏิบัติกระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ด้วยระบบสาราณียธรรม 6 ก็จะพัฒนาความ

เป็นพุทธะในระดับพุทธพจน์ 7 ในสาราณียสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงการปฏิบติัสาราณียธรรม 6 
อนัเป็นที ตั�งแห่งการเกิดธรรมตามลาํดบั คือ พุทธพจน์ 7 ดงันี�  ระลึกถึงกนั (สาราณียะ) รักกนั (ปิยกรณะ) 
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เคารพกัน (ครุกรณะ) เกื�อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ) ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ) พร้อมเพรียงกัน 
(สามคัคียะ) เป็นนํ�าหนึ งใจเดียวกนั (เอกีภาวะ) (องฺ.สตฺตก.22/283)  

จะเห็นได้ว่า พระพุทธเจา้พบว่า เมื อปฏิบติักระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ดว้ยระบบ 
สาราณียธรรม 6 ก็จะพฒันาความเป็นพุทธะในระดบัพุทธพจน์ 7 ซึ ง เป็นสภาพการหลอมรวมพลงั
แห่งความดีงาม อนัเป็นสภาพแห่งความสันติสุขที มีคุณค่าประโยชน์สูงสุดต่อตนเองและผูอื้ น  

สัปปุริสธรรม 7 
สัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที มีความเห็นถูกตอ้ง) ธมัมญัFู (เป็นผูรู้้ธรรม) 

อตัถัญFู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญัFู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัFู (เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลัญFู  
(เป็นผูรู้้เวลาอนัควร) ปริสัญFู (เป็นผูรู้้หมู่คน) ปุคคลปโรปรัญFู (เป็นผูรู้้บุคคล) (องฺ.สตฺตก.23/65)  

การปฏิบติักระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ดว้ยระบบสาราณียธรรม 6 ที จะสามารถพฒันา
ความเป็นพุทธะในระดบัพุทธพจน์ 7 ให้มีคุณค่าประโยชน์สูงสุดนั�น จะตอ้งเรียนรู้ฝึกฝน 
การประมาณในการกระทาํใหพ้อเหมาะกบัสถานการณ์ ณ เวลานั�น ๆ โดยพิจารณาทุกองคป์ระกอบ
เหตุปัจจยัต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้ง ณ ปัจจุบนันั�นอย่างเป็นองค์รวมแลว้ประมาณการปฏิบติัโดยให้เกิด
ประโยชน์สุขต่อตนเองและผูอื้ นให้ได้มากที สุดเท่าที จะเป็นไปได้ และให้เสียหายน้อยที สุด 
และพร้อมที จะปรับเปลี ยน (ไม่ยึดมั นถือมั น) ไปสู่จุดที เป็นประโยชน์มากที สุดและเสียหาย
น้อยที สุด เมื อสถานการณ์องค์ประกอบเหตุปัจจยัต่าง ๆ ที เกี ยวขอ้งเปลี ยนไปจากเดิม 

เหตุแห่งการวมุิตติ 5  
ในวิมุตติสูตร พระพุทธเจา้ตรัสถึงเหตุแห่งการวิมุตติ 5 เหตุที ทาํให้บรรลุหลุดพน้กิเลส 

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

เหตุแห่งการวิมุตติ 5 เป็นกิจกรรมสําคญัที จะตอ้งจดัสรรให้มีปฏิบตัิควบคู่ไปกบั
กระบวนการอปริหานิยธรรม 7 ด้วยระบบสาราณียธรรม 6 โดยจดัสรรให้เหมาะสมตามหลกั 
สัปปุริสธรรม 7 จึงจะสามารถพฒันาบุคลากรสู่ความพน้ทุกขแ์ละไดห้มู่กลุ่มที มีสภาพพุทธพจน์ได ้
เพราะสภาพพุทธะอนัเกิดจากการพน้ทุกข์จากกิเลสได้ นั�นพระพุทธเจา้ตรัสว่า จะตอ้งปฏิบติั
ฟังธรรม แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ทบทวนธรรม ตรึกตรองใคร่ครวญธรรม ตั�งจิตมั นในนิมิต 
(เครื องหมาย) ที ถูกตรงสู่ความพน้ทุกข ์(สมาธินิมิต) คือ การปฏิบติัมรรคทั�ง 7 อยา่งตั�งมั นเป็นหนึ ง 
ดงัที พระพุทธเจา้ตรัส สัมมาสมาธิของพระอริยะใน “มหาจตัตารีสกสูตร”ไวว้า่ “ดูกรภิกษุทั�งหลายก็
สัมมาสมาธิของพระอริยะอนัมีเหตุมีองค์ประกอบ คือ สัมมาทิฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา
สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ เป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลายความที จิต 
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มีอารมณ์เป็นหนึ งประกอบแลว้ดว้ยองค ์ 7 เหล่านี� แล เรียกวา่สัมมาสมาธิของพระอริยะ อนัมีเหตุ
บา้งมีองค์ประกอบบา้งฯ (ม.อุ.14/253) สนังกุมารพรหมได้กล่าวเนื�อความนี� แล้ว เรียกเทวดา 
ชั�นดาวดึงส์มากล่าวว่า ดูกรท่านผูเ้จริญทั�งหลาย เทวดาชั�นดาวดึงส์ จะสําคญัความขอ้นั�นเป็นไฉน
บริขารแห่งสมาธิ 7 ประการนี�  อนัพระผูมี้พระภาค ผูรู้้ ผูเ้ห็น เป็นพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจา้
พระองคน์ั�น ทรงบญัญติัดีแลว้เพื อ ความเจริญ เพื อความบริบูรณ์แห่งสัมมาสมาธิ บริขารแห่งสมาธิ 7 
ประการ เป็นไฉน คือ สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกปัปะ สัมมาวาจา สัมมากมัมนัตะ สัมมาอาชีวะ 
สัมมาวายามะ สัมมาสติ ดูกรท่านผูเ้จริญทั�งหลาย ความที จิตตั�งมั น แวดลอ้มดว้ยองค ์7 นี� แล พระผูมี้
พระภาคตรัสวา่ สัมมาสมาธิอนัเป็นอริยะ มีอุปนิสัย ดงันี�บา้ง มีบริขารดงันี�บา้งฯ (ที.ม.10/206)  

จะเห็นไดว้่า สัมมาสมาธิ คือ การปฏิบติัมรรคทั�ง 7 องค์ดว้ยจิตที ตั�งมั น ซึ งก็คือ มรรคมี
องค ์8 อนัเป็นทางเอกสายเดียวที พาพน้ทุกขน์ั นเอง ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ทางมีองค ์8 ประเสริฐ
กวา่ทางทั�งหลาย ทางนี� เท่านั�น เพื อความหมดจดแห่งการเห็นดว้ยปัญญา ทางอื นไม่มี ท่านทั�งหลาย
จงดาํเนินไปตามทางนี� แหละ เพราะทางนี� เป็นที ทาํมารและเสนามารให้หลงทาง หากท่านเดิน
ไปตามทางนี� แล้ว จะทาํที สุดแห่งทุกข์ได้ (พน้ทุกข์ได้) ” (ขุ.ขุ.25/30)  

ในการปฏิบติัพึ งตนและช่วยคนให้พน้ทุกข์ในทุกกระบวนการนั�นใช้หลักพรหมวิหาร 4 
ประกอบไปดว้ย 1) เมตตา 2) กรุณา 3) มุทิตา 4) อุเบกขา (ที.ปา.11/234) ควบคู่ไปดว้ยตลอดเวลา 
ซึ งผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดีอยู่ในสังคมสิ งแวดล้อมที ดี ดงัที  พระพุทธเจา้ตรัสถึงความ
เป็นผูมี้มิตรดี สหายดี เป็นทั�งหมดทั�งสิ�นของพรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ ใน ส.ํส.15/381-384 ดงันี�  

[381] พระผูมี้พระภาคประทบั ... เขตพระนครสาวตัถี ...  พระเจา้ปเสนทิโกศลประทบันั ง 
ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ งแล้วได้กราบทูลพระผูมี้พระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญขอประทานพระ
โอกาสความปริวิตกแห่งใจบงัเกิดขึ�นแก่ขา้พระองค ์ผูเ้ขา้ที ลบัพกัผอ่นอยู่อยา่งนี� วา่ ธรรมที พระผูมี้
พระภาคตรัสดีแลว้นั นแหละสําหรับผูมี้มิตรดีมีสหายดีมีจิตนอ้มไปในคนที ดี ไม่ใช่สําหรับผูมี้มิตร
ชั วมีสหายชั วมีจิตน้อมไปในคนที ชั วฯ พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรมหาบพิตรขอ้นี� เป็นอย่างนั�น
ดูกรมหาบพิตรขอ้นี� เป็นอยา่งนั�น ดูกรมหาบพิตร ธรรมที อาตมภาพกล่าวดีแลว้นั นแหละสําหรับผูมี้
มิตรดีมีสหายดีมีจิตนอ้มไปในคนดี ไม่ใช่สาํหรับผูมี้มิตรชั วมีสหายชั วมีจิตนอ้มไปในคนที ชั วฯ 

[382] ดูกรมหาบพิตร สมยัหนึ งอาตมภาพอยู่ที นิคมของหมู่เจา้ศากยะชื อว่านครกะ 
ในสักกชนบท ดูกรมหาบพิตร ครั� งนั�นภิกษุอานนท์เขา้ไปหาอาตมภาพถึงที อยู ่ ครั� นแล้วก็
อภิวาทอาตมภาพแลว้ นั งอยู่ณที ควรส่วนขา้งหนึ ง ดูกรมหาบพิตร ภิกษุอานนท์นั งอยู่ ณ ที ควรส่วน
ขา้งหนึ งแลว้ ได้กล่าวกะอาตมภาพว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญความเป็นผูม้ีมิตรดี มีสหายดี มีจิต
นอ้มไปในคนที ดี เป็นคุณกึ งหนึ งแห่งพรหมจรรย ์ดูกรมหาบพิตร เมื อภิกษุอานนทก์ล่าวอยา่งนี�แล้ว 
อาตมภาพได้กล่าวกะภิกษุอานนท์ว่า ดูกรอานนท์เธออย่ากล่าวอย่างนั�น ดูกรอานนท์ความเป็น
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ผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียว ดูกรอานนท์นี ภิกษุผูมี้
มิตรดี พึงปรารถนาภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี จักเจริญอริยมรรคมีองค์แปด  
จกักระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดฯ้ 

[383] ดูกรอานนท ์ก็ภิกษุผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี ยอ่มเจริญอริยมรรค 
มีองคแ์ปด ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองคแ์ปดใหม้ากไดอ้ยา่งไรฯ ดูกรอานนทภิ์กษุในศาสนานี� ยอ่ม
เจริญสัมมาทิฐิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยันิโรธ น้อมไปเพื อความสละคืนย่อมเจริญสัมมา
สังกปัปะ ... ยอ่มเจริญสัมมาวาจา ... ยอ่มเจริญสัมมากมัมนัตะ ... ยอ่มเจริญสัมมาอาชีวะ ... ยอ่ม
เจริญสัมมาวายามะ ... ยอ่มเจริญสัมมาสติ ... ยอ่มเจริญสัมมาสมาธิ อนัอาศยัวิเวก อาศยัวิราคะ อาศยั
นิโรธ น้อมไปเพื อความสละคืนฯ ดูกรอานนท์ภิกษุผูมี้มิตรดีมีสหายดี มีจิตนอ้มไปในคนที ดีย่อม
เจริญอริยมรรคมีองค์แปด ยอ่มกระทาํซึ งอริยมรรคมีองค์แปด ให้มากไดอ้ย่างนี� แลฯ ดูกรอานนท์
โดยปริยายแมนี้� พึงทราบว่า ความเป็นผูมี้มิตรดีมีสหายดีมีจิตน้อมไปในคนที ดีนี�  เป็นพรหมจรรย์
ทั�งสิ�นทีเดียวฯ ดูกรอานนท ์ดว้ยวา่อาศยัเราเป็นมิตรดี สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความเกิดเป็นธรรมดา ยอ่ม
หลุดพน้จากความเกิดได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความแก่เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความแก่ได ้สัตว์
ทั�งหลายผูมี้ความเจบ็ป่วยเป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความเจ็บป่วยได ้สัตวท์ั�งหลายผูมี้ความตาย
เป็นธรรมดา ย่อมหลุดพน้จากความตายได้ สัตวท์ั�งหลายผูม้ีความโศกความรํ าไรความทุกข์
ความเสียใจและความคบัแคน้ใจเป็นธรรมดา ยอ่มหลุดพน้จากความโศกความรํ าไรความทุกขค์วาม
เสียใจและความคบัแคน้ใจไดฯ้ ดูกรอานนทโ์ดยปริยายนี�แล พึงทราบวา่ความเป็นผูมี้มิตรดี มีสหายดี 
มีจิตนอ้มไปในคนที ดี นี� เป็นพรหมจรรยท์ั�งสิ�นทีเดียวฯ 

[384] ดูกรมหาบพิตร เพราะเหตุนั�นแหละ พระองคพ์ึงทรงสําเหนียกอยา่งนี� วา่ เราจกัเป็น 
ผูมี้มิตรดี มีสหายดี มีจิตน้อมไปในคนที ดี ดูกรมหาบพิตร พระองค์พึงทรงสําเหนียกอย่างนี� แลฯ 
ดูกรมหาบพิตรธรรม อยา่งหนึ งนี� คือความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั�งหลาย พระองคผ์ูมี้มิตรดี มีสหายดี 
มีจิตนอ้มไปในคนที ดี พึงทรงอาศยัอยูเ่ถิดฯ 

สัปปายะ และ อสัปปายะ 7  
สัปปายะ คือสิ งที เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลสไดแ้ก่ อาวาสสัปปายะ (ที อยูซึ่ งเหมาะควร) 

โคจรสัปปายะ (ที ไปซึ งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที เหมาะควรเกี ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที เหมาะควร) 
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที เหมาะควร)  

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

 
ลกัษณะสุขภาวะแห่งพุทธะ 
เมื อผูใ้ดสามารถปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ไดอ้ยา่งถูกตรงในการปรับสมดุลร้อนเยน็ 

ละบาป บําเพ็ญกุศล ทําจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดล้อมที ดี  
ดว้ยกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ ตามที ไดน้าํเสนอมาแลว้ขา้งตน้  
ก็จะเกิดสภาพสุขภาวะแห่งพุทธะ ดงัที พระพุทธเจา้ตรัสถึงอานิสงส์ของศีล 9 ประการวา่ ศีลที เป็น
กุศล คือ อธิศีลที ประกอบด้วยอธิจิต (สมาธิ) และอธิปัญญาที ทาํลายกิเลสได้ “สัจจะมีอย่างเดียว
เท่านั�น มิไดมี้สอง” (ขุ.ขุ.29/549) ยอ่มถึงอรหัตผล (การไม่มีตวัตนของทุกข์อนัเกิดจากกิเลสในจิต
วิญญาณ) โดยลาํดบั ดงันี�  “... ดูกรอานนท์ศีลที เป็นกุศลมีอวิปปฏิสารเป็นผลมีอวิปปฏิสารเป็น
อานิสงส์ อวปิปฏิสารมีปราโมทยเ์ป็นผลมีความปราโมทยเ์ป็นอานิสงส์ ความปราโมทยมี์ปีติเป็นผล
มีปีติเป็นอานิสงส์ ปีติมีปัสสัทธิเป็นผลมีปัสสัทธิเป็นอานิสงส์ ปัสสัทธิมีสุขเป็นผลมีสุขเป็น
อานิสงส์ สุขมีสมาธิเป็นผลมีสมาธิเป็นอานิสงส์ สมาธิมียถาภูตญาณทสัสนะเป็นผลมียถาภูตญาณทสั
สนะเป็นอานิสงส์ ยถาภูตญาณทัสสนะมีนิพพิทาวิราคะเป็นผลมีนิพพิทาวิราคะเป็นอานิสงส์ 
นิพพิทาวิราคะมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นผลมีวิมุตติญาณทสัสนะเป็นอานิสงส์ ด้วยประการดงันี�  
ดูกรอานนทศี์ลที เป็นกุศลยอ่มถึงอรหตัผลโดยลาํดบัดว้ยประการดงันี� แลฯ (องฺ.เอกาทสก.24/1) จะ
เห็นไดว้่า เมื อปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญาไดถู้กตรง ก็จะเกิดผลแห่งพุทธะ 9 ประการตามลาํดบั
ดงันี�  

1. อวปิปฏิสาร คือ ไม่เดือดเนื�อร้อนใจจากกิเลสตวันั�น ๆ อีกต่อไปแลว้ 
2. ปามุชชะ คือ เบิกบานยินดีที ไม่มีกิเลสตวันั�น ๆ มาสร้างทุกข์ภยัให้กบัชีวิตตนและ

ผูอื้ นอีกต่อไป 
3. ปีติ คือ อิ มใจ เพราะไม่ตอ้งสร้างทุกขภ์ยัใหก้บัตนเองและผูอื้ น และเป็นประโยชน์สุข

ที แทจ้ริงสูงสุดต่อตนเองละผูอื้ นเนื องจากกิเลสตวันั�น ๆ ที เคยมีในตนไดห้มดไปแลว้ 
4. ปัสสัทธิ คือ สงบจากกิเลส อนัเกิดจากกิเลสตวันั�น ๆ ไดต้ายไปอยา่งถาวร  
5. สุข คือ ความสุขอนัเกิดจากกิเลสตวันั�น ๆ ตายไปอย่างถาวร เป็นสภาพมีพลงัยินดี 

เตม็ใจเบิกบานผอ่งใสสุขสบายใจไร้ทุกขไ์ร้กงัวล ที ไม่ตอ้งสร้างทุกขภ์ยัให้กบัตนเองและผูอื้ น และเป็น
ประโยชน์สุขที แทจ้ริงสูงสุดต่อตนเองละผูอื้ น เป็นมงคลกุศลสูงสุดในชีวติ ในขณะที เรายงัมีชีวิตอยู่
พลงัอรหัตผลดงักล่าว จะเป็นพลงัที สามารถทาํให้วิบากอกุศลเบาบางได้มากที สุด และดูดดึง
สร้างสรรสิ งที ดีงาม หรือสิ งที เป็นประโยชน์ต่าง ๆ ให้ชีวิตได้มากที สุดตามธรรม 
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6. สมาธิ คือ จิตตั�งมั นในการปฏิบติัมรรคทั�ง 7 องค ์(ที.ม.1/206) สมาธิปริขาร 7) จึงเกิด
ความตั�งมั นในความผาสุกดงักล่าว 

7. ยถาภูตญาณทสัสนะ คือ รู้แจง้เห็นจริงตามความเป็นจริงว่า กระทาํดีหรือร้าย สั งสม
เป็นวิบากดีหรือร้ายอยา่งไร ส่งผลอย่างไร โลกียสุขหรือสุขลวงนั�นให้ความสุขที นอ้ย และสุขนั�น
ดบัไปอย่างรวดเร็ว แต่นาํทุกข์ทั�งปวงมาให้อย่างไม่มีวนัสิ�นสุด เมื อดบัโลกียสุขหรือสุขลวงได ้ 
จะเกิดโลกตระสุข ซึ งเป็นความสุขที ไม่มีทุกข์เจือ (ยกเวน้ ทุกข์อนัเกิดจากวิบากอกุศลที ไดท้าํมา
ก่อนแล้วก็ตอ้งรับผล แต่จะไดรั้บน้อยกว่าที ทาํมา ถา้ทาํกุศลใหม่มาก ๆ เพื อให้ชิงออกฤทธิJ แทน
อกุศล ซึ งจะทาํให้อกุศลเก่าถูกผลกัดนัไปไกลจนออกฤทธิJ เบาบางหรือไม่ออกฤทธิJ ) เป็นสุขอนั
ไพบูลย ์เป็นสุขที ดีที สุดในโลก (วิ.ม.4/1, สํ.ข.17/242-246, ขุ.ชา.27/778, 779, 1549-1552, ที.ม.
10/258, ข.ุข.ุ25 /8 และ ข.ุจู.30/659)  

8. นิพพิทาวริาคะ คือ เบื อหน่ายคลายกาํหนดั เกิดสภาพคลายจากการอยากเสพโลกียสุข
หรือสุขลวง อยา่งเตม็ใจพอใจสุขใจอิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส 

9. วิมุตติญาณทสัสนะ คือ รู้แจง้เห็นจริงในความหลุดพน้ ไม่ว่าผสัสะ (สิ งที มากระทบ
แลว้ทาํให้เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุขลวงนั�น ๆ) จะมากระทบกี ครั� งต่อกี ครั� ง หรือระลึกถึงเหตุการณ์ที 
เคยเสพหรือทาํใหอ้ยากเสพกิเลสสุขลวงนั�น ๆ กี ครั� งต่อกี ครั� ง ก็ไม่เกิดอาการอยากเสพกิเลสสุขลวง
นั�น ๆ ดว้ยความเตม็ใจพอใจสุขใจอิ มเอิบเบิกบานแจ่มใส 

คุณสมบัติแห่งความเป็นพุทธะระดับต่าง ๆ  
การปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ได้อย่างถูกตรงในการปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 

บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส คบมิตรดีสหายดี สร้างสังคมและสิ งแวดลอ้มที ดี ดว้ยกระบวนการ
สร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ ตามที ไดน้าํเสนอมาแลว้ขา้งตน้ ก็จะเกิดสภาพแห่ง
ความเป็นพุทธะ โสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี และอรหนัต ์ตามลาํดบัดงันี�  

คุณสมบัติของพระโสดาบัน 
พระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณสมบติัของพระโสดาบนัใน องฺ.เอกาทสก./24 เวรสูตร ขอ้ 92 วา่ 

“ครั� งนั�นแล อนาถบิณฑิกคฤหบดีเขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคยงัที ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค
แลว้นั ง ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ ง ครั� นแล้ว พระผูมี้พระภาคได้ตรัสกะอนาถบิณฑิกคฤหบดีว่า ดูกร
คฤหบดีเพราะเหตุที อริยสาวกเขา้ไประงบัภยัเวร 5 ประการเสียไดแ้ลว้ เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื องบรรลุ
กระแสนิพพาน 4 ประการ และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรม อนัเป็นอริยะดว้ยปัญญาอริยสาวกนั�น 
เมื อหวงัอยูพ่ึงพยากรณ์ตนดว้ยตนเองไดว้า่เรามีนรกสิ�นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ�นแลว้ มีปิตติวสิัยสิ�นแลว้ 
มีอบายทุคติและวินิบาตสิ�นแล้ว เราเป็นพระโสดาบนัมีความไม่ตกตํ าเป็นธรรมดา เป็นผูเ้ที ยงที 
จะตรัสรู้ในภายหนา้ดงันี�  
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ภยัเวร 5 ประการที อริยสาวกเขา้ไประงบัแลว้ เป็นไฉนคือบุคคลผูฆ่้าสัตวย์อ่มประสบภยัเวร
ทั�งที เป็นไปในปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพ ตอ้งเสวยทุกขโทมนสัแมที้ เป็นไปทางใจเพราะ
ปาณาติบาตเป็นปัจจยั บุคคลผูง้ดเวน้จากปาณาติบาต ย่อมไม่ประสบภยัเวรทั�งที เป็นไปใน
ปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้งเสวยทุกขโทมนัสแมที้ เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้
จากปาณาติบาตแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรดว้ยประการฉะนี�  บุคคลผูถื้อเอาสิ งของที เจา้ของเขาไม่ให ้
... บุคคลผูป้ระพฤติผดิในกามทั�งหลาย ... บุคคลผูก้ล่าวคาํเท็จ...บุคคลผู.้..เมา...สุราและเมรัยอนัเป็น
ฐานแห่งความประมาทยอ่มประสบภยัเวร ทั�งที เป็นไปในปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพ ตอ้งเสวย
ทุกขโทมนสัแมที้ เป็นไปในทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐานแห่งความ
ประมาท ยอ่มไม่ประสบภยัเวรทั�งที เป็นไปในปัจจุบนั ทั�งที เป็นไปในสัมปรายภพไม่ตอ้งเสวยทุกข
โทมนัสแมที้ เป็นไปทางใจ บุคคลผูง้ดเวน้จากการ...เมา...สุราและเมรัยอนัเป็นฐานแห่งความ
ประมาทแลว้ เป็นอนัระงบัภยัเวรนั�นดว้ยประการฉะนี�  ภยัเวร 5 ประการนี�ยอ่มสงบระงบัไปฯ 

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

ก็ญายธรรมที เป็นอริยะอนัอริยสาวกนั�น เห็นแจง้แทงตลอดด้วยปัญญาเป็นไฉน ดูกร
คฤหบดีอริยสาวกในธรรมวินยันี�  ย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เมื อสิ งนี� มีสิ งนี� จึงมีเพราะสิ งนี� เกิดสิ งนี�  
จึงเกิด เมื อสิ งนี� ไม่มีสิ งนี� จึงไม่มี เพราะสิ งนี� ดบัสิ งนี� จึงดบั คือเพราะอวิชชาเป็นปัจจยัจึงมี
สังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจยัจึงมีวญิญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจยัจึงมีนามรูป เพราะนามรูปเป็น
ปัจจยัจึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจยัจึงมีผสัสะ เพราะผสัสะเป็นปัจจยัจึงมีเวทนา เพราะ
เวทนาเป็นปัจจยัจึงมีตณัหา เพราะตณัหาเป็นปัจจยัจึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทานเป็นปัจจยัจึงมีภพ 
เพราะภพเป็นปัจจยัจึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจยัจึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข ์โทมนสั และ
อุปายาส ความเกิดขึ�นแห่งกองทุกข์ทั�งมวลนี�  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี�  ก็เพราะอวิชชาดบัโดย
สาํรอกหาส่วนเหลือมิไดส้ังขารจึงดบั เพราะสังขารดบัวิญญาณจึงดบั เพราะวิญญาณดบันามรูปจึง
ดบั เพราะนามรูปดบัสฬายตนะจึงดบั เพราะสฬายตนะดบัผสัสะจึงดบั เพราะผสัสะดบัเวทนาจึงดบั 
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เพราะเวทนาดบัตณัหาจึงดบั เพราะตณัหาดบัอุปาทานจึงดบั เพราะอุปาทานดบัภพจึงดบั เพราะภพ
ดบัชาติจึงดบัเพราะชาติดบัชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัสและอุปายาสจึงดบั ความ
ดบัแห่งกองทุกข์ทั�งมวลนี�  ย่อมมีด้วยอาการอย่างนี�  ญายธรรมที เป็นอริยะนี� อนัอริยสาวกนั�น
เห็นแจง้แทงตลอดด้วยปัญญาฯ 

ดูกรคฤหบดีเพราะเหตุที อริยสาวกระงบัภยัเวร 5 ประการนี�  เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื อง
บรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการนี�  และเป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรมที เป็นอริยะดว้ยปัญญา 
อริยสาวกนั�นเมื อหวงัอยู่พึงพยากรณ์ตนดว้ยตนไดว้่า เรามีนรกสิ�นแลว้ มีกาํเนิดดิรัจฉานสิ�นแลว้ 
มีปิตติวสิัยสิ�นแลว้ มีอบายทุคติและวนิิบาตสิ�นแลว้ เราเป็นพระโสดาบนั มีอนัไม่ตกตํ าเป็นธรรมดา 
เป็นผูเ้ที ยงที จะตรัสรู้ในภายหนา้ฯ  

พระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณสมบติัของพระโสดาบนัใน ส.ํม.19/1452-1467 ดงันี�  
[1452] ดูกรช่างไมท้ั�งหลายอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยธรรม 4 ประการ ย่อมเป็น 

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

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

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

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

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

[1463] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี�วา่ ผูใ้ดพึงยุยงให้เราแตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั�น ไม่เป็นที รักที  ชอบใจของเรา อนึ ง เรา
พึงยยุงคนอื นใหแ้ตกจากมิตรดว้ยคาํส่อเสียด ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด 
ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา เราจะพึงประกอบผูอื้ นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร? อริยสาวกนั�น
พิจารณาเห็นดงันี�แลว้ ตนเองยอ่มงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย ชกัชวนผูอื้ นเพื อให้เวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย 
กล่าวสรรเสริญคุณแห่งการงดเวน้จากปิสุณาวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ย่อมบริสุทธิJ โดย
ส่วนสามอย่างนี�  
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[1464] ดูกรพราหมณ์และคฤหบดีทั�งหลาย อีกประการหนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็น
ดงันี� วา่ ผูใ้ดพึงพูดกะเราดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั�น ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา อนึ ง เราพึงพูดกะคนอื น
ดว้ยคาํหยาบ ขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจ แมข้องคนอื น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา 
ธรรมขอ้นั�น ก็ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจแมข้องผูอื้ น ธรรมขอ้ใด ไม่เป็นที รัก ที ชอบใจของเรา เราจะพึง
ประกอบผูอื้ นไวด้้วยธรรมขอ้นั�นอย่างไร ? อริยสาวกนั�นพิจารณาเห็นดงันี� แล้ว ตนเองย่อม 
งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย ชักชวนผูอื้ นเพื อให้งดเวน้จากผรุสวาจาด้วย กล่าวสรรเสริญคุณแห่ง
การงดเวน้จากผรุสวาจาดว้ย วจีสมาจารของอริยสาวกนั�น ยอ่มบริสุทธิJ โดยส่วนสามอยา่งนี�  

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

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

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

พระพุทธเจา้กล่าวถึงคุณสมบติัของพระโสดาบนัใน ม.มู.12/542-550 ดงันี�  
วา่ดว้ยสาราณิยธรรม 6 (ขอ้ 542-552)  
[542] ครั� งนั�นแล พระผูมี้พระภาคตรัสบอกภิกษุทั�งหลายว่า ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรม 

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

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี�  เขา้ไปตั�งกายกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาใน
เพื อนสพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในที แจง้และที ลบั ธรรมแมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อความพร้อมเพรียงกนั 
เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 
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ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ งภิกษุเขา้ไปตั�งวจีกรรม อนัประกอบด้วยเมตตาในเพื อน 
สพรหมจารีทั�งหลาย ทั�งในที แจง้และในที ลบัธรรม แมนี้� เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั 
ทาํความเคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อความพร้อมเพรียง
กนั เพื อความเป็นพวกเดียวกนั 

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

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

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

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

ดูกรภิกษุทั�งหลายธรรม 6 ประการนี� แล เป็นเหตุให้ระลึกถึงกนั ทาํความรักกนั ทาํความ
เคารพกนั เป็นไปเพื อความสงเคราะห์กนั เพื อความไม่วิวาทกนั เพื อความพร้อมเพรียงกนั เพื อ
ความเป็นพวกเดียวกนั  

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ งบุคคล
ผูท้าํตามนั�น เพื อความสิ�นทุกข์โดยชอบนี�  เป็นยอดยึดคุมธรรม 6 ประการนี�  ที เป็นเหตุให้ระลึกถึง
กนัไว ้ 
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ดูกรภิกษุทั�งหลาย เปรียบเหมือนยอดเป็นที สูงสุด เป็นที ยึดคุมของเรือนยอดฉันใด ทิฏฐิ
อนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ งบุคคลผูท้าํตามนั�นเพื อความสิ�นทุกขโ์ดย
ชอบนี�  ก็ฉนันั�นเหมือนกนั เป็นยอดยดึคุมธรรม 6 ประการนี�  ที เป็นเหตุใหร้ะลึกถึงกนั   

ทฏิฐิที�เป็นนิยยานิกธรรม 
[543] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็ทิฏฐิอนัไกลจากกิเลสเป็นขา้ศึก เป็นนิยยานิกธรรม นาํออกซึ ง

บุคคลผูท้าํตามนั�น เพื อความสิ�นทุกข์โดยชอบเป็นไฉน? ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี�  
ไปสู่ป่าก็ดี ไปสู่โคนตน้ก็ดี ไปสู่เรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี�วา่  

เรามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสใดกลุ้มรุมแล้ว ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริง ปริยุฏฐาน
กิเลสในภายในนั�น ที เรายงัละไม่ไดม้ีอยูห่รือหนอ? ดูกรภิกษุทั�งหลาย ถา้ภิกษุมีจิตอนักามราคะ
กลุม้รุม ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว มีจิตอนัพยาบาทกลุ้มรุม ก็ชื อว่ามีจิต
อนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนัถีนมิทธะกลุม้รุม ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุม
แลว้เทียว มีจิตอนัอุททจัจกุกกุจจะกลุม้รุม ก็ชื อว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว มีจิตอนั
วจิิกิจฉากลุม้รุม ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยฏุฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลก
นี�  ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว เป็นผูข้วนขวายในการคิดเรื องโลกหน้า ก็ชื อ
ว่ามีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุ้มรุมแล้วเทียว และเกิดขดัใจทะเลาะวิวาททิ มแทงกนัและกนัด้วย
หอกคือปากอยู ่ก็ชื อวา่มีจิตอนัปริยุฏฐานกิเลสกลุม้รุมแลว้เทียว ภิกษุนั�นยอ่มรู้ชดัอยา่งนี� วา่เรามีจิต
อนัปริยฏุฐานกิเลสใดกลุม้รุมแลว้ ไม่พึงรู้เห็นตามความเป็นจริงปริยุฏฐานกิเลสในภายในนั�น ที เรา
ยงัละไม่ได้แล้ว มิไดมี้เลย จิตเราตั�งไวดี้แล้วเพื อตรัสรู้สัจจะทั�งหลาย นี� ญาณที  1 เป็นอริยะเป็น
โลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัภิกษุนั�นบรรลุแลว้ 

[544] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ เราเสพเจริญทาํให้มาก
ซึ งทิฏฐินี�  ย่อมไดค้วามระงบัเฉพาะตน ย่อมได้ความดบักิเลสเฉพาะตนหรือหนอ? อริยสาวกนั�น 
ยอ่มรู้ชดัอยา่งนี�วา่ เราเสพเจริญทาํใหม้ากซึ งทิฏฐินี�  ยอ่มไดค้วามระงบัเฉพาะตน ยอ่มไดค้วามดบักิเลส
เฉพาะตน นี�ญาณที  2 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[545] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดงันี� ว่า เราประกอบดว้ย
ทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรมวินยันี�  ประกอบดว้ยทิฏฐิเช่นนั�นมีอยูห่รือหนอ? อริย
สาวกนั�น ย่อมรู้ชัดอย่างนี� ว่าเราประกอบด้วยทิฏฐิเช่นใด สมณะหรือพราหมณ์อื นนอกธรรม
วินัยนี�  ประกอบด้วยทิฏฐิเช่นนั�นมิได้มี นี� ญาณที  3 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวก
ปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[546] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย 
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ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดาอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี�ของบุคคล
ผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ คือ ความออกจากอาบติัเช่นใดย่อมปรากฏอริยสาวก ย่อมตอ้งอาบติัเช่นนั�น
บา้งโดยแท ้ถึงอย่างนั�น อริยสาวกนั�น รีบแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นซึ งอาบตัินั�น ในสํานักพระ
ศาสดาหรือเพื อนสพรหมจารีที เป็นวิญFูชนทั�งหลาย ครั� นแสดงเปิดเผยทาํให้ตื�นแล้ว ก็ถึงความ
สํารวมต่อไป เปรียบเหมือนกุมารที อ่อนนอนหงาย ถูกถ่านไฟดว้ยมือหรือดว้ยเทา้เขา้แลว้ ก็ชกัหนีเร็ว
พลนัฉะนั�น อริยสาวกนั�น ย่อมรู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถ้ึงพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยธรรมดา
เช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยธรรมดาเช่นนั�น นี� ญาณที  4 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบั
พวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[547] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็บุคคลผู ้
ถึงพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดานี�ของบุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิ คือ อริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่นอ้ยที ควรทาํอยา่งไรของเพื อนสพรหมจารีโดยแท ้
ถึงอยา่งนั�น ความเพ่งเล็งกลา้ใน อธิศีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั�น 
ก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินด้วย ชาํเลืองดูลูกดว้ยฉะนั�น อริยสาวกนั�น
ย่อมรู้ชดัอยู่อย่างนี� ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั�น นี�ญาณที  5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[548] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย พละนี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ 
คือ อริยสาวกนั�น เมื อธรรมวินยัที ตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยู ่ทาํให้มีประโยชน์ ทาํไว้
ในใจ กาํหนดด้วยจิตทั�งปวง เงี ยโสตฟังธรรม อริยสาวกนั�น รู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถ้ึงพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น นี� ญาณที  6 เป็นอริยะเป็น
โลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 

[549] ดูกรภิกษุทั�งหลาย อีกขอ้หนึ ง อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี� วา่ บุคคลผูถึ้งพร้อม
ด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบด้วยพละเช่นนั�น ดูกรภิกษุทั�งหลายก็บุคคล
ผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยพละอย่างไร ดูกรภิกษุทั�งหลาย พละนี� ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ 
คือ อริยสาวกนั�น เมื อธรรมวนิยัที ตถาคตประกาศแลว้ อนับณัฑิตแสดงอยู ่ยอ่มไดค้วามรู้อรรถ ยอ่ม
ไดค้วามรู้ธรรม ย่อมไดป้ราโมทยอ์นัประกอบดว้ยธรรม อริยสาวกนั�น รู้ชัดอย่างนี� ว่า บุคคลผูถ้ึง
พร้อมด้วยทิฏฐิประกอบด้วยพละเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ยพละเช่นนั�น นี�ญาณที  7 เป็นอริยะ
เป็นโลกุตระไม่ทั วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั�นบรรลุแลว้ 
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[550] ดูกรภิกษุทั�งหลาย ธรรมดาอนัอริยสาวกผูป้ระกอบด้วยองค์ 7 ประการอย่างนี�
ตรวจดูดีแล้ว ด้วยการทาํให้แจง้ซึ งโสดาปัตติผล ดูกรภิกษุทั�งหลายอริยสาวกผูป้ระกอบด้วย
องค์ 7 ประการนี�แล ย่อมเป็นผูเ้พียบพร้อมดว้ยโสดาปัตติผล ฉะนี� แล พระผูมี้พระภาคไดต้รัสพระ
พุทธพจน์นี�แลว้ ภิกษุเหล่านั�นชื นชมยนิดีพระภาษิตของพระผูมี้พระภาค ฉะนี�แล 

จะเห็นไดว้า่ คุณสมบติัของพระโสดาบนั คือ 1. สามารถระงบัภยัเวร 5 ประการ (องฺ.เอกา
ทสก.24/92) 2. เป็นผูป้ระกอบดว้ยองคเ์ครื องบรรลุกระแสนิพพาน 4 ประการ (องฺ.เอกาทสก.24/92) 
3. เป็นผูเ้ห็นแจง้แทงตลอดญายธรรมอนัเป็นอริยะดว้ยปัญญา (องฺ.เอกาทสก.24/92) 4.มีใจปราศจาก
ความตระหนี  อนัเป็นมลทินมีจาคะอนัปล่อยแล้ว มีฝ่ามืออนัชุ่มยินดีในการสละ (สํ.ม.19/1452)  
5. ประกอบดว้ยสัทธธรรม 7 ประการ (สํ.ม.19/1452-1467) 6. ประกอบดว้ยทิฏฐิที เป็นนิยยานิกธรรม 
(ม.มู.12/542-550) 7. ประกอบดว้ยสาราณิยธรรม 6 (ม.มู.12/542-550) 8. ประกอบดว้ยพุทธพจน์ 7 
(ม.มู.12/542-550) 9. ละสังโยชน์เบื�องตํ า 3 อยา่งได ้(องฺ.เอกก.20/527)  

ผูที้ กา้วสู่ความเป็นพุทธะ คือผูที้ สามารถละสังโยชน์ (กิเลสที ผูกมดัใจสัตว,์ ธรรมที มดั
สัตวไ์วก้บัทุกข ์หรือกิเลสเครื องร้อยรัดจิตใจใหจ้มอยูใ่นวฏัฏะ 10 อยา่ง) ไดเ้ป็นลาํดบั ดงัที พระพุทธเจา้
ตรัส ใน ที.ปา.11/284-285 

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

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

ใน องฺ.เอกก.20/524-525 พระพุทธเจา้ตรัสถึงอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา วา่ 
[524] สมยัหนึ ง พระผูมี้พระภาคประทบัอยู ่ณ กูฏาคารศาลาป่ามหาวนัใกลเ้มืองเวสาลี 

ครั� งนั�นแล ภิกษุวชัชีบุตรรูปหนึ ง เขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระภาคถึงที ประทบัถวายบงัคมพระผูมี้พระภาค 
แลว้นั ง ณ ที ควรส่วนขา้งหนึ งครั� นแลว้ทูลว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญสิกขาบท 150 ถว้นนี� ย่อมมาสู่
อุเทศทุกกึ งเดือน ขา้พระองคไ์ม่สามารถที จะศึกษาในสิกขาบทนี�พระเจา้ขา้ พระผูมี้พระภาคตรัสถามวา่ 
ดูกรภิกษุ ก็ท่านสามารถจะศึกษาในสิกขา 3 คือ อธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 หรือฯ 

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

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

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

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

จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้ยืนยนัว่า การศึกษาและปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา จนสิ�น
สังโยชน์ทั�งหมดในจิต (กิเลสที ผูกมดัใจสัตว,์ ธรรมที มดัสัตวไ์วก้บัทุกข์ หรือกิเลสเครื องร้อยรัด
จิตใจให้จมอยู่ในวฏัฏะ 10 อย่าง) คือ ละราคะโทสะโมหะทั�งหมดได ้ จะไม่ทาํกรรมที เป็นอกุศล  
ไม่เสพกรรมที เป็นบาป (กิเลส) เป็นผูเ้ขา้ถึงพุทธะในระดบัอรหตัผล  

ใน องฺ.เอกก.20/527,529-530 พระพุทธเจา้ตรัสถึงมรรคผลกบัสังโยชน์วา่ 
[527] ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขาบท150 ถ้วนนี�  ย่อมมาสู่อุเทศทุกกึ งเดือนซึ งกุลบุตร

ทั�งหลายผูป้รารถนาประโยชน์ศึกษากนัอยู ่ดูกรภิกษุทั�งหลายสิกขา 3 นี�  ที สิกขาบท 150 นั�นรวมอยู่
ดว้ยทั�งหมดสิกขา 3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิปัญญาสิกขา 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย
สิกขา 3 นี�แล ที สิกขาบท 150 นั�นรวมอยูด่ว้ยทั�งหมด 

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

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

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

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

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

[529] ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขา 3 นี�  3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิ
ปัญญาสิกขา 1 

ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  เป็นผูมี้
ศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั�งหลาย ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกว่าอธิศีลสิกขา ดูกร
ภิกษุทั�งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  สงดัจากกาม ฯลฯ 
บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกว่าอธิจิตตสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิปัญญา
สิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  ยอ่มรู้ชดัตามความเป็นจริงวา่นี� ทุกข ์ฯลฯ นี�
ขอ้ปฏิบติัใหถึ้งความดบัทุกข ์ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกวา่อธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขา 3 
นี�แลฯ 
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[530] ดูกรภิกษุทั�งหลาย สิกขา 3 นี�  3 เป็นไฉน คืออธิศีลสิกขา 1 อธิจิตตสิกขา 1 อธิ
ปัญญาสิกขา 1 ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิศีลสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  เป็น
ผูมี้ศีล ฯลฯ สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั�งหลาย ดูกรภิกษุทั�งหลาย นี� เรียกว่าอธิศีลสิกขา 
ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิจิตตสิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินยันี�  สงดัจากกาม 
ฯลฯ บรรลุจตุตถฌาน ดูกรภิกษุทั�งหลายนี� เรียกวา่อธิจิตตสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลาย ก็อธิปัญญา
สิกขาเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั�งหลาย ภิกษุในธรรมวินัยนี�  ทาํให้แจง้ซึ งเจโตวิมุติ ปัญญาวิมุติ อนัหา
อาสวะมิได้ เพราะอาสวะทั�งหลายสิ�นไป ด้วยปัญญาอนัยิ งเองในปัจจุบนัเขา้ถึงอยู่ ดูกรภิกษุ
ทั�งหลาย นี� เรียกวา่อธิปัญญาสิกขา ดูกรภิกษุทั�งหลายสิกขา 3 นี�แลฯ 

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

พระพุทธเจา้ตรัสถึง ศีลธรรมที เป็นอกุศล มีโทษ ไม่ควรเสพ ไม่เป็นอริยธรรม เป็นธรรม
ดาํ มีวิบากดาํ วิญFูชนติเตียน ธรรมที เป็นกุศล ไม่มีโทษ ควรเสพ เป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาว มี
วบิากขาว วญิFูชนสรรเสริญ ในที.ปา.11/52-54 

[52] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ วรรณะเหล่านี�  มีอยูสี่ คือกษตัริย ์พราหมณ์ แพศย ์ศูทร 
ก็กษตัริยบ์างพระองค์ในโลกนี�  มีปรกติฆ่าสัตว์มีปรกติลักทรัพย์ มีปรกติประพฤติผิดในกามทั3งหลาย  

มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ละโมบมาก คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นผิด 
ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนบัวา่เป็นอกุศล 
เป็นธรรมมีโทษนบัวา่เป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพนบัวา่เป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็น
อริยธรรมนบัวา่ไม่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมดาํมีวิบากดาํ วิญFูชนติเตียน อกุศลธรรมเหล่านั�นมี
ปรากฏอยูแ่มใ้นกษตัริยบ์างพระองคใ์นโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพ้ราหมณ์บางคนใน
โลกนี�  ฯลฯ แมแ้พศยบ์างคนในโลกนี�  ฯลฯ 

ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมศู้ทรบางคนในโลกนี�  มีปรกติฆ่าสัตว์ มีปรกติลักทรัพย์ 

มีปรกติประพฤติผิดในกามทั3งหลาย มีปรกติพูดเท็จ พูดส่อเสียด พูดคําหยาบ พูดเพ้อเจ้อ ละโมภ

มาก คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นผิด ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล 
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ธรรมเหล่าใดเป็นอกุศลนบัวา่เป็นอกุศล เป็นธรรมมีโทษนบัวา่เป็นธรรมมีโทษ เป็นธรรมไม่ควรเสพ
นบัวา่เป็นธรรมไม่ควรเสพ ไม่ควรเป็นอริยธรรมนบัวา่ไม่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมดาํมีวิบากดาํ 
วญิFูชนติเตียน ธรรมเหล่านั�น มีปรากฎอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี�ฯ 

[53] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ฝ่ายกษตัริยบ์างพระองคใ์นโลกนี�  เป็นผู้เว้นขาดจาก

การฆ่าสัตว์ เป็นผู้เว้นขาดจากการลกัทรัพย์ เป็นผู้เว้นขาดจากการประพฤติผดิในกาม เป็นผู้เว้นขาด

จากการพูดเทจ็ เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดส่อเสียด เป็นผู้เว้นขาดจากการพูดคําหยาบ เป็นผู้เว้นขาด

จากการพูดเพ้อเจ้อ ไม่ละโมบมาก ไม่คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นชอบ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดเป็นกุศลนบัวา่เป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีโทษนบัวา่เป็น
ธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที ควรเสพนบัวา่เป็นธรรมที ควรเสพ ควรเป็นอริยธรรมควรนบัวา่เป็นอริย
ธรรม เป็นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญFูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านั�นมีปรากฏอยู ่ แมใ้นกษตัริยบ์าง
พระองคใ์นโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ แมพ้ราหมณ์บางคนในโลกนี�  ฯลฯ แมแ้พศยบ์างคน
ในโลกนี�  ฯลฯ แมศู้ทรบางคนในโลกนี�  เป็นผู้เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ ฯลฯ ไม่ละโมบมาก  

ไม่คิดปองร้ายผู้อื�น มีความเห็นชอบ ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล ธรรมเหล่าใดที เป็นกุศลนบัวา่
เป็นกุศล เป็นธรรมไม่มีโทษนบัวา่เป็นธรรมไม่มีโทษ เป็นธรรมที ควรเสพนบัวา่เป็นธรรมที ควรเสพ 
ควรเป็นอริยธรรมนบัวา่ควรเป็นอริยธรรม เป็นธรรมขาวมีวิบากขาว วิญFูชนสรรเสริญ ธรรมเหล่านั�นมี
ปรากฏอยูแ่มใ้นศูทรบางคนในโลกนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็เมื อวรรณะทั�งสี เหล่านี� แล รวม
เป็นบุคคลสองจาํพวก คือพวกที ตั�งอยูใ่นธรรมดาํ วิญFูชนติเตียนจาํพวกหนึ ง พวกที ตั�งอยูใ่นธรรม
ขาววญิFูชนสรรเสริญจาํพวกหนึ งเช่นนี�  ไฉนพวกพราหมณ์จึงพากนัอวดอา้งอยูอ่ยา่งนี� วา่ พราหมณ์
พวกเดียวเป็นวรรณะที ประเสริฐที สุด วรรณะอื นเลวทราม พวกพราหมณ์เป็นวรรณะขาว พวกอื น
เป็นวรรณะดาํ พราหมณ์พวกเดียวบริสุทธิJ  พวกอื นนอกจากพราหมณ์หาบริสุทธิJ ไม่ พราหมณ์พวก
เดียวเป็นบุตรเกิดจากอุระเกิดจากปากของพรหม มีกาํเนิดมาจากพรหมพรหมเนรมิตขึ�นเป็นทายาท
ของพรหมดงันี� เล่า ท่านผูรู้้ทั�งหลาย ยอ่มไม่รับรองถอ้ยคาํของพวกเขาขอ้นั�นเพราะเหตุไร ดูกรวาเสฏฐะ
และภารทวาชะ เพราะวา่บรรดาวรรณะทั�งสี เหล่านั�น ผูใ้ดเป็นภิกษุสิ�นกิเลสและอาสวะแลว้ อยูจ่บ
พรหมจรรยแ์ลว้ มีกิจที ควรทาํทาํเสร็จแลว้ ไดว้างภาระเสียแลว้ ลุถึงประโยชน์ของตนแลว้ สิ�นเครื อง
เกาะเกี ยวในภพแลว้ หลุดพน้ไปแลว้ เพราะรู้โดยชอบ ผูน้ั�นปรากฏวา่เป็นผูเ้ลิศกวา่คนทั�งหลายโดย
ชอบธรรมแท ้มิไดป้รากฎโดยไม่ชอบธรรมเลย ดว้ยวา่ธรรมเป็นของประเสริฐที สุดในหมู่ชนทั�งใน
เวลาที เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ โดยบรรยายนี� แล เธอทั�งสองพึง
ทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐที สุดในหมู่ชน ทั�งในเวลาที เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

[54] ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ พระเจา้ปัสเสนทิโกศลทรงทราบแน่ชดัวา่ พระสมณ
โคดมผูย้อดเยี ยม ไดท้รงผนวชจากศากยตระกลูดงันี�  ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ ก็พวกศากยตระกูล
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ยงัตอ้งเป็นผูโ้ดยเสด็จพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยูทุ่ก ๆ ขณะ และพวกเจา้ศากยะตอ้งทาํการนอบนอ้ม 
กราบไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรม ในพระเจา้ปัสเสนทิโกศลอยู ่ดูกรวาเสฏฐะและภารทวาชะ 
ดว้ยประการดงัที กล่าวมานี�แล พวกเจา้ศากยะยงัตอ้งกระทาํการนอบนอ้ม กราบไหว ้ตอ้นรับอญัชลี
กรรม สามีจิกรรม อนัใดอยู่ในพระเจา้ปัสเสนทิโกศล แต่ถึงกระนั�นกิริยาที นอบน้อม กราบไหว้
ตอ้นรับ อญัชลีกรรม และสามีจิกรรมอนันั�น พระเจา้ปัสเสนทิโกศลก็ยงัทรงกระทาํอยู่ในตถาคต 
ดว้ยทรงถือวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้พระชาติสูง เรามีชาติตํ ากวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้พระกาํลงั 
เรามีกาํลงันอ้ยกวา่ พระสมณโคดมเป็นผูมี้คุณน่าเลื อมใส เรามีคุณน่าเลื อมใสนอ้ยกวา่ พระสมณโคดม
เป็นผูสู้งศกัดิJ  เราเป็นผูต้ ํ าศกัดิJ กวา่ ดงันี�  แต่ที แทพ้ระเจา้ปัสเสนทิโกศลทรงสักการะ เคารพ นบัถือ 
บูชาไหว ้ตอ้นรับ อญัชลีกรรม สามีจิกรรม ในตถาคตอยูด่ว้ยอาการอยา่งนี�  ดูกรวาเสฏฐะและภาร
ทวาชะ โดยปริยายนี�แล เธอทั�งสองพึงทราบเถิดวา่ ธรรมเท่านั�นเป็นของประเสริฐที สุด ในหมู่ชนทั�ง
ในเวลาที เห็นอยู ่ทั�งในเวลาภายหนา้ฯ 

จะเห็นไดว้า่ พระพุทธเจา้ไดร้ะบุผลของการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา จนสามารถละ
สังโยชน์ไดต้ามลาํดบั เป็นคุณสมบติัแห่งความเป็นอริยะหรือพุทธะ ตามลาํดบัดงันี�  

ละสังโยชน์ 3 ได้ เป็นคุณสมบัติของพระโสดาบัน สังโยชน์ 3 ได้แก่  
1.1 สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นเป็นเหตุถือตวัถือตนที แรง ความติดยึดในสิ งที เป็นโทษภยั

หยาบร้ายแรง ส่งผลเสียหายทางดา้นร่างกาย เวลา และทรัพยสิ์นไดม้าก ไดแ้รง ในเวลาไม่นานนกั 
เช่น การผิดศีล 5 การเสพอบายมุข รวมถึงการเสพรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที มี
โทษภยัแรง หรือการหลงติดยดึสิ งดงักล่าว จนทาํใหต้อ้งทาํความชั วร้ายแรง เป็นตน้ 

1.2 วจิิกิจฉา คือ ความลงัเลสงสัยไม่มั นใจวา่ตนไดล้ะสักกายทิฏฐิไดสิ้�นเกลี�ยงหรือยงั 
1.3 สีลพัตปรามาส คือ การปฏิบติัศีลพรตเพียงแค่จบัตองลูบคลาํ ยงัไม่จริงจงัถึงขั�นละ

กิเลสสักกายทิฏฐิได ้
ละสังโยชน์ 3 จนหมดสิ�นไป และราคะโทสะและโมหะเบาบาง เป็นคุณสมบติัของพระ

สกทาคามี 
2.1 สักกายทิฏฐิ พระสกทาคามีละไดแ้ลว้ 
2.2 วจิิกิจฉา พระสกทาคามีละไดแ้ลว้ 
2.3 สีลพัตปรามาส พระสกทาคามี ละไดแ้ลว้ 
2.4 กามฉนัทะ ในระดบันี� คือ ความพอใจดว้ยอาํนาจแห่งกาม ไดแ้ก่ การเสพรูป รส กลิ น 

เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที ยงัเป็นโทษอยู่ แต่ไม่รุนแรงจนถึงขั�นต้องผิดศีล 5 แล้ว พระ
สกทาคามีสามารถลดการเสพกามฉนัทะใหเ้บาบางลงไปไดอี้ก  
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2.5 พยาบาท ในระดบันี� คือ ไม่โกรธแรงแลว้ ไม่ดูถูกเหยียดหยามแรงแลว้ หรืออาการ
อุปกิเลสอื น ๆ ไม่แรงแล้ว แต่ยงัรู้สึกคิดขุ่นเคือง อึดอดั ไม่พอใจ ไม่ถูกใจตนเองหรือผูอื้ น  
เมื อไม่เกิดดีดงัใจหมาย หรือเมื อเผชิญกบัสิ งที รู้สึกวา่ดอ้ย หรือสิ งที ไม่ดี ก็มีอาการดูถูกเหยียดหยาม 
หรืออาการอุปกิเลสอื น ๆ โดยอาการในจิตดงักล่าวเด่นชัดพอสมควร พระสกทาคามียงัลด
สภาพพยาบาทดงักล่าวให้เบาบางลงไปได้อีก แต่ยงัลดได้ไม่ถึงขั�นที เหลือความไม่พอใจ หรือ 
ความไม่สบายใจ หรืออาการดูถูกเหยียดหยาม หรืออาการอุปกิเลสอื น ๆ เพียงเล็กน้อยในระดบั
มานะ 

ดงันั�น พระสกทาคามีจึงมีโมหะคือความหลงเสพโลกียสุขที เบาบาง 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบื�องตํ า) หมดสิ�นไปยงัเหลือ อุทธัมภาคิยสังโยชน์ 5 

(สังโยชน์เบื�องบน) เป็นคุณสมบติัของพระอนาคามี อนัประกอบดว้ย  
3.1 รูปราคะ (ความติดใจอยูใ่นรูปธรรม) คือการพฒันาจิตวิญาณที สูงถึงสภาพไม่เสพกาม

ภายนอกแลว้ (ไม่เสพรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นโทษ) แต่เหลือความรู้สึก
อยากเสพอยูใ่นใจเพียงเล็กนอ้ยที พอรับรู้รูปลกัษณะ (รูปธรรม) ของอาการอยากเสพไดช้ดั  

3.2 อรูปราคะ (ความติดใจอยูใ่นอรูปธรรม) คือ การพฒันาจิตวิญาณที สูงถึงสภาพไม่เสพ
กามภายนอกแลว้ (ไม่เสพรูป รส กลิ น เสียง สัมผสั ลาภ ยศ สรรเสริญ ที เป็นโทษ) แต่เหลือความ
อยากเสพอยูใ่นใจที นอ้ยกวา่รูปราคะ เป็นสภาพที พอรับรู้รูปลกัษณะของอาการอยากเสพได ้แต่ไม่ชดั 
(อรูปธรรม) จะรู้สึกว่าเหมือนจะมี แต่ก็เหมือนจะไม่มีอาการอยากเสพกาม จึงเป็นสภาพอรูปคือ 
ไม่มีรูปของอาการอยากเสพที ชดัเจน 

3.3 มานะ (ความสําคญัมั นหมายให้เป็นสิ งนั�นสิ งนี�ดงัใจหมาย) คือ การหลงเสพความยึด
มั นถือมั นวา่ตอ้งไดดี้หรือเกิดดีดงัใจหมาย เมื อไม่ไดดี้ดงัใจหมายก็มีอาการไม่พอใจ หรือไม่สบายใจ
เล็กน้อย หรือเมื อเผชิญกบัสิ งที รู้สึกว่าดอ้ย หรือสิ งที ไม่ดี ก็มีอาการดูถูกเหยียดหยาม หรืออาการ
อุปกิเลสอื น ๆ เล็กนอ้ย 

3.4 อุทธ ัจจะ (ความคิดพล่าน) คือ เศษของกิเลสที เหลืออยู ่ เ ป็นความรู้สึกยงัมี 
ความไม่สะอาดจากกิเลสในระดบัที เล็กกว่าอรูปราคะและมานะ ที มีเป็นบางคราว 

3.5 อวชิชา คือ ความยงัไม่แน่ใจวา่กิเลสระดบัอุทธจัจะหมดเกลี�ยงหรือยงั 
โอรัมภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบื�องตํ า) และอุทธมัภาคิยสังโยชน์ 5 (สังโยชน์เบื�องบน) 

หมดสิ�นไปคือ พระอรหนัต ์
ผูที้ กาํลงัปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ในการละสังโยชน์แต่ละขอ้ เรียกวา่ มรรค เมื อละ

สังโยชน์ไดแ้ล้ว เรียกว่าผลคือคู่แห่งบุรุษ 4 คู่ นับเป็นบุรุษบุคคล 8 ไดแ้ก่ โสดาปัตติมรรค โสดา
ปัตติผล สกทาคามีมรรค สกทาคามีผล อนาคามีมรรค อนาคามีผล อรหตัมรรค อรหตัผล 
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การแพทย์วถิีพทุธ ความรู้คู่คุณธรรม 
ผูที้ จะมีสภาพแห่งพุทธะนั�น จะตอ้งเรียนรู้และกระทาํกุศล ละอกุศล ละการกระทาํส่วนที 

มีโทษ กระทาํส่วนที ไม่มีโทษ เสพในสิ งที ควรเสพ ไม่เสพในสิ งที ไม่ควรเสพ ละการกระทาํที  
ไม่เป็นประโยชน์ แต่เป็นทุกข์ตลอดกาลนาน กระทาํในสิ งที เป็นประโยชน์ เป็นสุขตลอดกาล
นาน (ที.ปา.11/146) ซึ งเนื�อหาหลกัที ผูว้ิจยัคน้พบตามที พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ที ไดน้าํมาบูรณาการ
เป็นองค์ความรู้ในการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื อมวลมนุษยชาติ สู่ความเป็นพุทธะ คือ การ
ปฏิบติัการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้อยอยู่ในทุกสูตรที พระพุทธเจา้
ตรัสเพื อความพน้ทุกข ์ไดแ้ก่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ของชีวิต ทาํให้มีโรคนอ้ยมีทุกข์นอ้ย ควรแก่
ความเพียร (สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร), ปฏิบติัสู่การดบัทุกข์ดว้ยสิ งที ประหยดัหาไดง่้าย
และไม่มีโทษเป็นหลกั (จตัตาริสูตร, เภสัชชขนัธกะสูตร) , ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิJ
ผ่องใส (โอวาทปาติโมกข์), วรรณะ 9 คือ การทาํตวัเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อย่าง (วิ.มหา.
1/20) , จรณะ 15 คือ ขอ้ประพฤติเพื อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32) , ปฏิบติั
จนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที  4) มีลกัษณะ 5 ประการ องคคุ์ณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690) , เมื อปฏิบติั
ไดรู้ปฌานในระดบัอุเบกขาแล้วตรวจสอบด้วย อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519) , การปฏิบตัิให้
ถูกตอ้งตามลาํดบั อนุปุพพวิหาร 9 คือ ธรรมอนัเป็นเครื องอยู่ตามลาํดบั (ที.ปา.11/355) , โสฬส
ญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิมคัค ์ “ปัญญานิเทศ” หนา้ 
540 - 656) , โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) ไดแ้ก่ 
มหาสติปัฏฐานสูตร 4 (ที.ม.10/273) ปธานสูตร (องฺ.จตุกฺก.21/13) อิทธิบาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรีย ์
5 (ส.ํม.19/1,011-1,015) พละ 5 (องฺ.ปFฺจก.22/14) โพชฌงค ์7 (ส.ํม.19/505 - 507) อริยมรรคมีองค ์8 
(ส.ํม. 19/1665), สัมมาสมาธิของพระอริยะ (ที.ม.10/ 206, ม.อุ.14/253) และพรหมวิหาร 4 (ที.ปา.11/ 
234) โดยใชก้ระบวนการเหตุแห่งการวิมุติ 5 (องฺ.ปFฺจก.22/26) , สาราณียธรรม 6 (องฺ.ฉกฺก.22/282) 
, พุทธพจน์ 7 (องฺ.ฉกฺก.22/283) , อปริหานิยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ.สตฺตก.
23/65) โดยฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง (อตัตวรรคที  12) ผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดี อยู่ในสังคม
สิ งแวดลอ้มที ดี (ทุติยอปัปมาทสูตร, อุปัฑฒสูตร, สารีปุตตสูตร, และ สัปปายะ 7)  

ผูว้ิจยัพบว่า เมื อมีปฏิบตัิตามพุทธธรรมดงักล่าวอย่างถูกตรง สภาพแห่งความเป็น
พุทธะ คือ โสดาบนั สกทาคามี อนาคามี และอรหนัต ์ก็จะเกิดมากขึ�นเป็นลาํดบั อนัเป็นคุณค่าและ
ความผาสุกที แทจ้ริงอยา่งย ั งยนืที มนุษยค์วรได ้
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บทที� 10 
ข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธ 

 
เมื�อผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ ที�ไดน้าํหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับ

สมดุล 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เมด็) ตามเนื,อหาการบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ที�นาํเสนอในบท
ที� 5 ไปปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมและต่อเนื�อง ไดเ้ห็นคุณค่าจากการปฏิบติัจนเกิดสุขภาวะที�ดีกบั
ตนเอง จึงไดพ้ฒันาตนมาเสียสละแบ่งปันและช่วยเหลือเกื,อกูลสังคมไปพร้อม ๆ กบัการสร้างความ
เป็นพุทธะในตน ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ที�นาํเสนอในบท
ที� 9 โดยไม่คิดเอาอะไรเป็นการตอบแทน ส่งผลให้มีผูป้ฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ มีชีวิตที�
พอเพียงเรียบง่าย สุขภาพร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุขมากขึ, น ซึ� งเป็นสิ� งที�
ประชาชนทุกภาคส่วนควรไดมี้โอกาสศึกษาเรียนรู้ เพื�อแกปั้ญหาที�มนุษยชาติทั�วโลกกาํลงัประสบ
กบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย ชนิดและความรุนแรงของความ
เจ็บป่วยมีแนวโน้มเพิ�มมากขึ, น 2) ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขปัญหาความเจ็บป่วยเพิ�มมากขึ, น  
3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพดว้ยตนเองน้อยลง การจดัการองค์ความรู้
และการดาํเนินการที�มีอยูใ่นระบบปกติ ช่วยลดปัญหาไดเ้พียงบางส่วน ยงัมีปัญหาอีกจาํนวนมากที�
ยงัไม่สามารถแก้ไขได้ ยิ�งไปกว่านั,นกลับทวีความรุนแรงยิ�งขึ, น ๆ ผูว้ิจยัได้เผยแพร่และแนะนํา
หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประชาชนทั�วไป เพื�อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือแก้ปัญหาดงักล่าว
ตลอดระยะเวลา 20 ปี ตั,งแต่ปี พ.ศ. 2538 จนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2558 ซึ� งบนัทึกผลของสุขภาวะผูใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ที�เห็นผลไดจ้ริง ไดร้วบรวมและนาํมาวิเคราะห์สังเคราะห์เป็นสุขภาวะทั,ง 4 ดา้น 
ดังเสนอในบทที� 6 และเมื�อนําปัจจัยที�ได้ผลต่าง ๆ มาจัดทาํองค์ประกอบเชิงสํารวจ ได้เป็น
องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ถีิพุทธ 11 องคป์ระกอบ ดงัเสนอในบทที� 7  

ในส่วนของผูใ้ชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ ที�เห็นคุณค่าและผลดีจากการปฏิบติัจนต่อยอดมา
สู่การเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ มาเสียสละเพื�อทาํประโยชน์ต่อส่วนรวมอยา่งสร้างสรร เมื�อประชาชน
คนดีไดม้ารวมมวลกนัมาก ๆ เพื�อทาํความดีร่วมกนั ก็จะก่อเกิดเป็นชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
ผูว้จิยัเห็นความสําคญัของการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ จึงขอนาํเสนอนโยบายการขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ดงันี,   
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นโยบายการขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
จากองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ 11 องค์ประกอบ ที�จดัเรียงลาํดบัตาม

นํ,าหนักขององค์ประกอบที�เสนอในบทที� 7 นาํมาเสนอเป็นนโยบายการขยายผลชุมชนจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ดงันี,  

1. นโยบายส่งเสริม “การสร้างแบบอย่างที�มีคุณสมบัติแห่งพุทธะ แก้ปัญหาที�ต้นเหตุ  

ใช้สิ� งที�ประหยัดเรียบง่ายใกล้ตัวเป็นหลัก ทําเองได้ เพื�อดํารงชีวิตประจําวัน ช่วยสร้างศรัทธา  

พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิต

อาสา” 

มาตรการ 
1.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรม“การสร้างแบบอย่างของบุคลากรภาครัฐและประชาชน ให้มีคุณสมบติัแห่งพุทธะ ที�มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที�ต้นเหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายใกล้ตัวเป็นหลัก ทาํเองได ้ 
เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงั
แห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง และมีกิจกรรมการเสียสละ รวมกลุ่มทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบั
การลดละเลิกความโลภโกรธหลงในสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยัอยา่งต่อเนื�อง ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” 
ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ อย่างต่อเนื�อง (ดงัรายละเอียดที�
กล่าวในบทที� 9) เช่น  

1.1.1) ขา้ราชการและพนักงานรัฐทุกหน่วยงาน ควรได้เขา้รับการอบรมค่าย 
“สุขภาพแพทยว์ิถีพุทธและพระไตรปิฎก” ที�จดัอบรมโดยเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย 
อยา่งนอ้ย 1 ครั, งขึ,นไป ตั,งแต่หลกัสูตรระยะสั,น 1 วนั ระยะปานกลาง 3 วนั จนถึงหลกัสูตรระยะยาว 
5-7 วนั โดยไม่ถือเป็นวนัลาและไม่เสียค่าใชจ่้ายใด ๆ ในการเขา้ร่วมกิจกรรม เป็นการเรียนรู้ฝึกฝน
องคค์วามรู้พื,นฐานเพื�อพฒันาบุคลากรใหส้ามารถกา้วมาสู่การเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ 

1.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“การสร้างแบบอยา่งของบุคลากรภาครัฐและประชาชน ใหมี้คุณสมบติัแห่งพุทธะ ที�มีความสามารถ
ในการแก ้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช ้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายใกล ้ตวัเป็นหลกั ทาํเองได้ เพื �อดํารง
ชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดล้อมดี และพลงัแห่งการ
เสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
มีกิจกรรมการเสียสละ รวมกลุ่มทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบัการลดละเลิกความโลภโกรธ
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หลงในสิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ อยา่งต่อเนื�อง (ดงัรายละเอียดที�กล่าวในบทที� 9) เช่น 

1.1.2) การทาํกิจกรรมสร้างชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ที�ใช้ชีวิตที�พอเพียง 
เรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข พึ�งตนเองไดใ้นปัจจยัการดาํรงชีพพื,นฐาน
ทั,งสี�ดา้น คือ อาหาร ยารักษาโรค ที�อยู่อาศยัและเครื�องนุ่งห่ม โดยมีวฒันธรรม คือ ถือศีลห้าเป็น 
ขั,นตํ�า ทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่มีเนื, อสัตว์) หรือลดการทานเนื,อสัตว์ ละอบายมุข อตัตาไม่จัด  
โดยการจดัทาํค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธทั,งหลกัสูตรระยะสั,น 1 วนั ระยะกลาง 3 วนั ระยะยาว 5-7 วนั 
อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั, ง เป็นประจาํทุกเดือน อยา่งต่อเนื�อง 

1.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้โอกาสพฒันา “ความเป็นพุทธะ” โดยการจดั “กระบวนการพฒันาการศึกษาและฝึกปฏิบติัการ
แก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกัทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั  
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการ
ต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง และมีกิจกรรม
การเสียสละ รวมกลุ่มการทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบัการลดละเลิกความโลภโกรธหลงใน
สิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ อยา่งต่อเนื�อง (ดงัรายละเอียดที�กล่าวในบทที� 9) 

1.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชนเอกชน ให้จดัหลกัสูตรหรือเนื,อหา “การเรียนการสอนแห่งพุทธะ ที�มีความสามารถในการ
แก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกัทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั  
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการ
ต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบัติได้จริง หรือ 
“กระบวนการสร้างจิตอาสาแห่งพุทธะ” ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

1.5) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จัดตั, ง “ศูนย์เรียนรู้แห่งพุทธะ ที� มี
ความสามารถในการแก้ปัญหาที�ต้นเหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตัวเป็นหลักทาํเองได ้ 
เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงั
แห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา” อย่างต่อเนื�อง ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ 
ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
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1.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมใหมี้ “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ” ที�มีคุณสมบติั
แห่งพุทธะ ที�มีความสามารถในการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ�งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกั 
ทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี 
และพลงัแห่งการเสียสละ” ในแต่ละภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล หมู่บา้น และในครัวเรือน  
เพื�อช่วยเหลือเกื,อกลูซึ� งกนัและกนั 

1.7) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหาอย่างสมํ�าเสมอถึง “กระบวนการแห่งพุทธะ ในการ
แก้ปัญหาที�ตน้เหตุ ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลกัทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั  
ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการ
ต่อยอดการเป็นจิตอาสา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง และมีกิจกรรม
การเสียสละ รวมกลุ่มการทาํประโยชน์ให้กบัสังคม พร้อมกบัการลดละเลิกความโลภโกรธหลงใน
สิ�งที�เป็นพิษเป็นภยั ดว้ยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

1.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหา “การเรียนการสอนแห่งพุทธะในการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�
ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกัทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่
มิตรดีสหายดีสังคมสิ� งแวดล้อมดี และพลังแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา”  
อยา่งต่อเนื�อง โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง และมีกิจกรรมการเสียสละ 
รวมกลุ่มทาํประโยชน์ให้กับสังคม พร้อมกับการลดละเลิกความโลภโกรธหลงในสิ�งที�เป็นพิษ 
เป็นภยั ด้วยกระบวนการ “อปริหานิยธรรม 7” ตามกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
เพื�อมวลมนุษยชาติ ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจองคค์วามรู้ดงักล่าว 

 
2. นโยบายส่งเสริม “หลักปฏิบัติ เทคนิคการปรับสมดุล 9 ข้อ หรือยา 9 เม็ด ทําให้

อาการเจ็บป่วยทุเลา” 

มาตรการ 
2.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น  

2.1.1) ให้บุคลากรสาธารณสุข ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เขา้รับการ
อบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) โดยไม่ถือเป็นวนัลาอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั, ง และ
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ในส่วนของขา้ราชการและพนกังานรัฐวิสาหกิจของทุก ๆ หน่วยงานที�สนใจมาเรียนรู้ ให้สามารถ
มาเรียนรู้อบรมในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) ไดโ้ดยไม่ถือเป็นวนัลาเช่นกนั และ
สามารถนบัเป็นชั�วโมงการอบรมพฒันาความรู้ต่อเนื�องในสาขาวิชาชีพของตนได ้ในกรณีที�สาขา
วชิาชีพนั,นมีกาํหนดกฎเกณฑก์ารฝึกอบรมประจาํปี เพื�อการพฒันาการปฏิบติังานวชิาชีพ  

2.1.2) จดัทาํ “โครงการปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพ” ดว้ยหลกัปฏิบติั เทคนิค
การปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา ที�ดาํเนินการอบรมโดยเครือข่าย 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประชาชนทุกวยัทุกภาคส่วนเป็นระยะ ๆ อย่างสมํ�าเสมอทุกเดือน  
โดยประชาชนทุกวยัทุกภาคส่วน ควรได้มีโอกาสเข้ารับการอบรมใน “โครงการปรับเปลี�ยน
พฤติกรรมสุขภาพ” ดว้ยหลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลา อยา่งนอ้ย 1 ครั, งในชีวติของตน 

2.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เมด็ ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

2.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงาน และในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

2.3.1) ผูบ้ริหารในองค์กรสุขภาพทุกรูปแบบรวมถึงองค์กรทั�วไปต่าง ๆ ควร
กาํหนดใหพ้นกังานใหม่ที�จะเขา้ทาํงานใหม่ในองคก์รสุขภาพและองคก์รทั�วไปที�ตนเป็นผูบ้ริหารอยู ่
ให้มาเขา้ค่ายอบรมในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) เป็นอยา่งนอ้ย 1 ครั, ง ก่อนที�จะ
เริ�มงานในองค์กรนั,น ๆ รวมถึงให้มีการจดัคอร์สการอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธให้กบั
พนกังานในองคก์ร หรือจดัให้พนกังานมาร่วมเขา้รับการอบรมกบัค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ ซึ� งได้
มีการจดัเป็นประจาํทุกเดือน ในเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทยทั�วประเทศ โดยไม่ถือเป็น
วนัลาอยา่งนอ้ยปีละหนึ�งครั, ง 

2.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือ
ยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง 
ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

2.4.1) หน่วยงานการศึกษาทุกหน่วยงาน กาํหนดให้นกัเรียนและนกัศึกษาที�จะ
จบการศึกษาในแต่ละระดบัการศึกษา ตั,งแต่ระดบัชั,นประถมศึกษาจนถึงระดบัอุดมศึกษาทุก
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หลกัสูตร ที�หน่วยของตนได้จดัการเรียนการสอนนั,น ให้ไดม้าผ่านการอบรมหลกัสูตรที�มีเนื,อหา
การเรียนการสอน “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วย
ทุเลา” ก่อนที�จะจบการศึกษาจริงในหลกัสูตรนั,น ๆ  

2.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอนด้านการแพทยว์ิถีพุทธ ในการศึกษาของระดบั อุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบ
ไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

2.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้หลกัปฏิบติั เทคนิค
การปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 
และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

2.7) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 
เม็ด ทาํให้อาการเจ็บป่วยทุเลา” อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลนาํเสนอจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

2.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือ
ยา 9 เมด็ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่ง
ต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

3. นโยบายส่งเสริม “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป 

บําเพญ็กุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 

มาตรการ 

3.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริมสนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรม “การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจ
ให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง
อยา่งต่อเนื�อง 

3.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส 
ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 
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3.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้กิจกรรม “การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจ
ให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง
อยา่งต่อเนื�อง 

3.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ให้จัดหลักสูตรหรือเนื, อหาการเรียนการสอน “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์  
ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงตั,งแต่ระดับชั,นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก 
รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนื�อง 
แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เช่น 

3.4.1) ให้พระภิกษุและฆราวาสหรือประชาชนที�สนใจ เขา้รับการพฒันาอบรมใน
หลกัสูตรระยะยาวค่าย “สุขภาพแพทยว์ิถีพุทธและพระไตรปิฎก” ที�จดัอบรมโดยเครือข่ายแพทย ์
วถีิธรรมแห่งประเทศไทย อยา่งนอ้ย 1 ครั, งขึ,นไป เพื�อช่วยให้พระภิกษุสงฆที์�สนใจการดูแลสุขภาพ
ได้เป็นทางเลือกในการดูแลตนเอง และเมื�อพระภิกษุสงฆ์ สามารถพึ�งตนและดูแลตวัเองได้เป็น 
อยา่งดีแลว้ ก็สามารถที�จะนาํไปเผยแพร่และสอนญาติโยมที�มีศรัทธาต่อพระภิกษุสงฆน์ั,น เป็นการ
ขยายผลต่อไปเป็นอยา่งดี 

3.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดับ
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุล
ร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” ในการศึกษาของ
ระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

3.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมและสนบัสนุนให้ทุก ๆ วดัและพุทธสถาน
ทั�วประเทศ มีการจดัการเรียนการสอนเนื,อหาหลกัสูตร “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับ
สมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผอ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ”โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

3.7) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมใหจ้ดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้การใชธ้รรมะตามหลกั
พุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจให้ผอ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 
ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติั
ไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 
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3.8) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อน
เยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

3.9) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลักสูตรหรือเนื, อหาการเรียนการสอน “การใช้ธรรมะตามหลักพุทธศาสตร์  
ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป บาํเพ็ญกุศลทาํจิตใจให้ผ่องใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจรวมถึงวดั
และพุทธสถานในต่างประเทศ 

 
4. นโยบายส่งเสริม “แพทย์วถิีพุทธ ศาสตร์แพทย์ทางเลอืกในการดูแลสุขภาพ” 

มาตรการ 
4.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรมเรียนรู้ฝึกฝน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น  

4.1.1) ให้บุคลากรสาธารณสุข ทุกหน่วยงานในกระทรวงสาธารณสุข เขา้รับการ
อบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) ซึ� งเป็นศาสตร์ของแพทยท์างเลือกในการดูแล
สุขภาพ โดยไม่ถือเป็นวนัลาอย่างน้อยปีละหนึ� งครั, ง และในส่วนของข้าราชการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจของทุก ๆ หน่วยงานที�สนใจมาเรียนรู้ ให้สามารถมาเรียนรู้อบรมในค่ายสุขภาพแพทย์
วิถีพุทธ (หลกัสูตร 5 วนั) ได้โดยไม่ถือเป็นวนัลาเช่นกนั และสามารถนับเป็นชั�วโมงการอบรม
พฒันาความรู้ต่อเนื�องในสาขาวิชาชีพของตนได ้ในกรณีที�สาขาวิชาชีพนั,นมีกาํหนดกฎเกณฑ์การ
ฝึกอบรมประจาํปีเพื�อการพฒันาการปฏิบติังานวชิาชีพ  

4.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
เรียนรู้ฝึกฝน “แพทยว์ถีิพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

4.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงาน และในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมฝึกฝนเรียนรู้ “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

4.4) รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ให้จดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือก 
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ในการดูแลสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงตั,งแต่ระดบัชั,น
อนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งใน
และนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

4.5) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” ในการศึกษา
ของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

4.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มี “หน่วยการแพทย ์
วถีิพุทธ” และใหมี้การบูรณาการการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัการดูแลสุขภาพทุกแผน ในทุก ๆ 
หน่วยงานและสถานบริการดา้นสาธารณสุขทั,งของภาครัฐและเอกชน  

4.7) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้การแพทยว์ิถีพุทธ 
ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมี
การเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

4.8) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหาถึง “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแล
สุขภาพ” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

4.9) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “แพทยว์ิถีพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการ
ดูแลสุขภาพ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศ
ต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

5. นโยบายส่งเสริม “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ

ผาสุก” 

มาตรการ  

5.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรม “สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง เช่น  

5.1.1) การร่วมถวายความจงรักภกัดี โดยการสนองโครงการในพระราชดาํริต่าง ๆ 
เช่น การร่วมโครงการรวมใจภกัดิO ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ ถวายพระบาท สมเด็จพระเจา้อยูห่ัว 
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ภายใตโ้ครงการอนุรักษพ์นัธุกรรมพืชอนัเนื�องมาจากพระราชดาํริ ฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) และโครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษา 
มหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ ฯ พระบรมราชินีนาถ เนื�องในโอกาสพระราชพิธีมหา
มงคลเฉลิมพระชนม พรรษา 80 พรรษา  

5.1.2) การทาํกสิกรรมไร้สารพิษ (เกษตรอินทรีย)์ และการปลูกขา้วไร้สารพิษ 
เพิ�มความมั�นคงทางอาหารพืชผกัสีเขียวให้กบัครัวเรือนของตนเอง เนน้ปลูกขา้วพืชผกัผลไม ้ให้มี
พืชผกัผลไมที้�หมุนเวียนทานไดใ้นทุกฤดูกาล และธญัพืชถั�วต่าง ๆ ที�เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติที�
ใหพ้ลงังานสูงและสุขภาพที�แขง็แรง เป็นการสร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แขง็แรงและผาสุก 

5.1.3) การทาํปุ๋ยอินทรียแ์ละปุ๋ยหมกัธรรมชาติ เพื�อใช้แทนปุ๋ยเคมี เป็นการลด
หรืองดการนาํเขา้และการใช้ปุ๋ยเคมี ที�มีโทษต่อสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แขง็แรงและผาสุก 

5.1.4) การจัดทาํกิจกรรม “ตลาดวิถีธรรม ตลาดวิถีชีวิต ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง” (ของดี ราคาถูก ซื�อสัตย ์มีนํ,าใจ) ในทุกชุมชนในทุกวนัหยดุสุดสัปดาห์ และหรือวนัสําคญั
ทางศาสนา เพื�อเป็นแหล่งแลกเปลี�ยนสินคา้ของอุปโภคบริโภคเฉพาะแต่ที�มีความจาํเป็นต่อการ
ดาํรงชีพในชีวิตประจาํวนั ไม่ส่งเสริมให้มีการขายสินคา้ที�จะเป็นการสร้างความฟุ้งเฟื, อฟุ่มเฟือย 
เป็นภาระให้กบัโลกที�ส่งผลเสียต่อสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�ที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ
ผาสุก 

5.1.5) มีการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพต่าง ๆ โดยเฉพาะในเรื�องสุขภาพ
เป็นลาํดบัแรก เป็นตลาดแห่งการแห่งการเรียนรู้ในทุกสาขาอาชีพ เช่น การเรียนรู้การบริหารการ
จดัการขยะ เพื�อลดการสร้างขยะใหม่ (Reduce) นาํขยะสดมาทาํปุ๋ยอินทรีย ์และนาํขยะแห้งต่าง ๆ 
มาคดัแยกเพื�อนาํกลบัมาใชซ้ํ, า (Reuse) ปรับเปลี�ยนแปรรูปเพื�อใชซ้ํ, า (Recycle) ซ่อมเพื�อใช ้(Repair) 
เป็นตน้ 

5.1.6) การเปิดโรงบุญแจกอาหารมังสวิรัติ (ไม่มีเนื, อสัตว์) และหรืออาหาร
สุขภาพในวนัเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั วนัที� 5 ธนัวาคม (วนัพ่อแห่งชาติ) 
และวนัเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี วนัที� 12 สิงหาคม (วนัแม่แห่งชาติ) เป็นประจาํทุกปี
ในบริเวณพื,นที�ชุมชนของตน 
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5.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
“สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝน
จากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

5.2.1) สร้างชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ที�ใชชี้วิตที�พอเพียง เรียบง่าย ร่างกายที�
แขง็แรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข พึ�งตนเองไดใ้นปัจจยัการดาํรงชีพพื,นฐานทั,งสี�ดา้น คือ อาหาร 
ยารักษาโรค ที�อยู่อาศยัและเครื� องนุ่งห่ม โดยมีวฒันธรรม คือ ถือศีลห้าเป็นขั,นตํ�า ทานอาหาร
มงัสวิรัติ (ไม่มีเนื,อสัตว)์ หรือลดการทานเนื,อสัตว ์ละอบายมุข อตัตาไม่จดั ช่วยเหลือเกื,อกูลกนั  
ไม่ติดยาเสพติดร้ายแรง ไม่เป็นโรคจิตหรือโรคติดต่อร้ายแรง ใส่เสื, อผา้ที�เนน้ค่านิยมของความเป็นไทย 
เช่น ผูช้ายใส่กางเกงขาก๊วย (กางเกงเล ภาคใต)้ กางเกงสะดอ (ภาคเหนือ) ผูห้ญิงใส่ผา้ถุง หรือนุ่งซิ�น 
ผา้พื,นเมือง สีพื,นเรียบง่าย เป็นตน้ 

5.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้กิจกรรม “สร้างสังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

5.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกาย
ใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงตั,งแต่ระดบัชั,น
อนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งใน
และนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

5.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดับ
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร “สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�
แข็งแรงและผาสุก” ในการศึกษาของระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับบัณฑิตศึกษา 
(หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

5.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมใหจ้ดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้แห่งสังคมสิ�งแวดลอ้ม
สถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

5.7) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้สื� อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจ
ที�แขง็แรงและผาสุก” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
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5.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกาย
ใจที�แข็งแรงและผาสุก” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้
จริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

6. นโยบายส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ช่วยเหลือผู้คนและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือ

หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคัญ” 

มาตรการ 

6.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรมส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือ
ผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้
จริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

6.1.1)  ให้สื�อโทรทศัน์ มีการออกอากาศรายการ “สุขภาพดีวิถีพุทธ” ในทุก ๆ 
ช่อง อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 ครั, ง หรือมากกวา่ 

6.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและ
สร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณ 
ประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งต่อเนื�อง 

6.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือ
ผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
อยา่งต่อเนื�อง เช่น 

6.3.1) การสื�อสาร คือ การปฏิบติัที�สื�อสารออกไปให้เป็นบุญเป็นกุศลกบัโลกให้
ไดม้ากที�สุดมีการจดัทาํรายการ “ชีวิตที�เปลี�ยนไป ของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ” ที�มีชีวิตที�มีความสุข
เพิ�มขึ,น ความทุกขที์�ลดลงไดจ้ริง นาํเสนอสู่สังคมเพื�อเป็นแบบอยา่งของการช่วยเหลือผูค้นและสร้าง
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ความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่
พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  

6.4) รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและ
ส่งเสริมเอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพ์
ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และ
แพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง ตั,งแต่ระดบัชั,นมธัยมศึกษาตอนปลายจนถึงระดบั
ปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาใหก้บัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่ง
ต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

6.5) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลักสูตร “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ� งพิมพ์ต่าง ๆ  
มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผู ้คนและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และ 
แพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” ในการศึกษา
ของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, 
ปริญญาโท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

6.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมและสนับสนุน ให้มี “หน่วยการแพทย ์
วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” และให้มีการบูรณา
การการใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธร่วมกบัการดูแลสุขภาพทุกแผน รวมถึงการสื�อสารผา่นออนไลน์และ
สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ อนัมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถี
ธรรมชาติ ในทุก ๆ หน่วยงานและสถานบริการดา้นสาธารณสุข ทั,งของภาครัฐและเอกชน  

6.7) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั, ง “ศูนยเ์รียนรู้แพทย์วิถีพุทธ คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั และการสื�อสารผา่นออนไลน์และ
สิ�งพิมพ์ต่าง ๆ อนัมีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถี
ธรรมชาติ” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

6.8) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ  
มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย ์
วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้
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ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริง 

6.9) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ 
มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย ์
วิถีพุทธ คือหน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสําคญั” โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

7. นโยบายส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทําให้สบาย เบากาย มีกําลัง และทุเลา

อาการเจ็บป่วยไม่สบาย” 

มาตรการ 
7.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ

ทาํกิจกรรมส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วย
ไม่สบาย”โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง เช่น 

7.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

7.2.1) การเตรียมวตัถุดิบอาหาร โดยการส่งเสริมการทาํกสิกรรมไร้สารพิษ (เกษตร
อินทรีย)์ เพิ�มความมั�นคงทางอาหารพืชผกัสีเขียวให้กบัครัวเรือนของตนเอง เน้นปลูกขา้วพืชผกั
ผลไมไ้ร้สารพิษ ให้มีพืชผกัผลไมที้�หมุนเวียนทานได้ในทุกฤดูกาล และธัญพืชถั�วต่าง ๆ ที�เป็น
แหล่งโปรตีนธรรมชาติที�ให้พลงังานสูงและสุขภาพที�แข็งแรง และสามารถพึ�งตนได้ในปัจจยั 
พื,นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร ยารักษาโรค ที�อยูอ่าศยั และเครื�องนุ่งห่ม  

7.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ใหมี้กิจกรรมส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วย
ไม่สบาย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

7.3.1) ให้มีการรวมกลุ่มมิตรดีสหายดีร่วมช่วยกนัทาํอาหารสุขภาพ หรืออาหาร
สูตร “หมอเขียว” เพื�อใส่บาตรพระสงฆ์ร่วมกนั มีพิธีสวดมนต์ไหวพ้ระ และรับประทานอาหาร
สุขภาพร่วมกัน หลังจากนั,น จดัให้มีการสนทนาและทบทวนธรรม พร้อมทั,งปรึกษาหารือใน
กิจกรรมการงานในการช่วยเหลือเพื�อนพี�นอ้งประชาชนในดา้นสุขภาพให้มีสุขภาพกายใจที�แข็งแรง
และเป็นสุข ในทุกวนัหยดุสุดสัปดาห์ และหรือวนัสาํคญัทางพุทธศาสนาต่าง ๆ  
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7.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย 
มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็น
การศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

7.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั 
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตรอาหารที�เป็น “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย 
เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย”ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) 
และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก)  
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

7.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้อาหารสูตร “หมอเขียว” 
ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล 
และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 

7.6.1) การเรียนรู้การทาํกสิกรรมไร้สารพิษ (เกษตรอินทรีย)์ เพิ�มความมั�นคงทาง
อาหารพืชผกัสีเขียวให้กบัชุมชนตนเอง เน้นปลูกขา้วพืชผกัผลไมไ้ร้สารพิษ ให้มีพืชผกัผลไมที้�
หมุนเวยีนทานไดใ้นทุกฤดูกาล และธญัพืชถั�วต่าง ๆ ที�เป็นแหล่งโปรตีนธรรมชาติที�ให้พลงังานสูง
และสุขภาพที�แขง็แรง เป็นทั,งแหล่งการผลิตปัจจยัอาหารใหก้บัศูนยเ์รียนรู้และชุมชน ทาํให้สามารถ
เลี, ยงตวัเองได้ พึ� งตนได้ในปัจจยัพื,นฐาน 4 ประการ คือ อาหาร ยารักษาโรค ที�อยู่อาศยั และ
เครื�องนุ่งห่ม  

7.6.2) การเรียนรู้การทาํนํ,านมธัญพืช ที�ทาํจากขา้วและเมล็ดธัญพืชชนิดต่าง ๆ 
เนื�องจากเป็นแหล่งโปรตีนที�ใหพ้ลงังานสูง การบริโภคนํ,านมธญัพืชในปริมาณและช่วงระยะเวลาที�
เหมาะสม จะเป็นอาหารที�จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพเป็นอยา่งดี 

7.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหา “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั 
และทุเลาอาการเจ็บป่วยไม่สบาย” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคล
หรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

7.7.1) ใหสื้�อช่วยประชาสัมพนัธ์ถึงร้านอาหารสุขภาพในแต่ละพื,นที�ต่าง ๆ เพื�อให้
ประชาชนผูส้นใจอาหารสุขภาพสามารถจดัหามารับประทานไดเ้พื�อสุขภาพ สบาย เบากาย มีกาํลงั 
และทุเลาอาการเจบ็ป่วยไม่สบาย 
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7.8) มาตรการการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย 
มีกาํลงั และทุเลาอาการเจบ็ป่วยไม่สบาย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
อยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

8. นโยบายส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตัวคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อ

พึ�งตนให้พ้นทุกข์และช่วยเหลอืเกืBอกูลผู้อื�น” 

มาตรการ 

8.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรมส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้
ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผู ้อื�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบัติได้จริง  
อยา่งต่อเนื�อง เช่น  

8.1.1) จดัให้มีการจดัอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดี
ที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง” (ทั,งหลกัสูตรระยะสั,น 1 วนั ระยะกลาง 3 วนั และระยะยาว 5-7 วนั) 
โดยจดัให้ขา้ราชการและพนักงานรัฐในทุก ๆ หน่วยงาน ได้เขา้รับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั, ง  
ในชีวติ โดยไม่มีค่าใชจ่้าย ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” 

8.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกข์และ
ช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น 
จดัให้มีการจดัอบรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง” (ทั,งหลกัสูตร
ระยะสั, น 1 วนั ระยะกลาง 3 วนั และระยะยาว 5-7 วนั) โดยจดัให้ประชาชนในทุก ๆ องค์กรและ
ครัวเรือน ไดมี้โอกาสเขา้รับการอบรมอย่างน้อย 1 ครั, ง ในชีวิต โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” เช่น  

8.2.1) ให้มีการรวมกลุ่มมิตรดีสหายดีร่วมกนัทาํกิจกรรมยา 9 เม็ด มีพิธีสวดมนต์
ไหวพ้ระร่วมกนัแต่เช้า ร่วมช่วยกนัทาํอาหารสุขภาพ หรืออาหารสูตร “หมอเขียว” เพื�อใส่บาตร
พระสงฆ ์และรับประทานอาหารสุขภาพร่วมกนั หลงัจากนั,น จดัใหมี้การสนทนาและทบทวนธรรม 
พร้อมทั,งปรึกษาหารือในกิจกรรมการงานในการช่วยเหลือเพื�อนพี�นอ้งประชาชนในดา้นสุขภาพให้
มีสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและเป็นสุข ในทุกวนัหยุดสุดสัปดาห์ และหรือวนัสําคญัทางพุทธศาสนา
ต่าง ๆ  
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8.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให ้
พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริง  
อยา่งต่อเนื�อง 

8.4) รัฐบาลควรกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและ
ส่งเสริมเอกชน ให้จดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอนที�ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดใน
โลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึง 
จดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอย่างต่อเนื�อง แบบไม่คิด
ค่าใชจ่้ายใด ๆ  

8.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตร
หรือเนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ 
ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” ในการศึกษาของระดบั
อุดม ศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญา
โท และปริญญาเอก) แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เช่น  

8.5.1) พฒันาหลักสูตรและจดัอบรม “จิตอาสากับการแพทย์วิถีพุทธ” ที�เป็น
หลักสูตรระยะสั, น ระยะกลาง และระยะยาว ทั, งในระดับขั,นต้น ขั,นกลาง และขั,นสูง ให้กับ
หน่วยงานทั,งภาครัฐและเอกชน เพื�อการพฒันาและเพิ�มสมรรถนะของบุคลากรในองค์กรต่าง ๆ  
ใหท้าํงานไดอ้ยา่งเป็นสุข มีพลงัอุตสาหะ พร้อมเพรียงกนั ช่วยเหลือเอื,อเฟื, อเกื,อกวา้งซึ� งกนัและกนั 
มีความสามคัคีฉันท์พี�น้องญาติมิตร มีความสุข ก่อเกิดความเป็นเอกภาพให้กบัองค์กร สังคม และ
ประเทศชาติ  

8.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้หมอที�ดีที�สุดในโลก 
คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั 
อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง 

8.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นาํเสนอเนื,อหาส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง
เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ� งตนให้พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” อย่างสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 
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8.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอนที�ส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ 
ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนให้พน้ทุกข์และช่วยเหลือเกื,อกูลผูอื้�น” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝน
จากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 
9. นโยบายส่งเสริม “คุณธรรมความกตัญCูตอบแทนคุณต่อหมอผู้เสียสละ ด้วยการใช้

ความรู้มาเสียสละและเกืBอกูลมนุษยชาติ” 

มาตรการ 

9.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้ความรู้มาเสียสละและ
เกื,อกลูมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง  

9.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้ความรู้มาเสียสละและ
เกื,อกลูมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

9.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้มา
เสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้จริงอย่าง
ต่อเนื�อง 

9.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริมเอกชน ให้จดั
หลักสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ  
ดว้ยการใช้ความรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริงตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบัปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชน
ทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

9.5) รัฐบาลส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้ก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบัมหาวิทยาลยัของ
ภาครัฐและทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน
“คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ด้วยการใช้ความรู้มาเสียสละและเกื,อกูล
มนุษยชาติ” ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดับบณัฑิตศึกษา (หลกัสูตร
ประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  
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9.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้คุณธรรมความกตญัaู
ตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” ในทุกภูมิภาค 
จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอย่าง
ต่อเนื�อง 

9.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนใหน้าํเสนอเนื,อหา “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ
ดว้ยการใชค้วามรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บ
ขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

9.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผู ้
เสียสละ ดว้ยการใชค้วามรู้มาเสียสละและเกื,อกูลมนุษยชาติ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 
10. นโยบายส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทย์วถิีพุทธ” 

มาตรการ 

10.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐ
ทาํกิจกรรมส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคล
หรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง เช่น  

10.1.1) การจดัทาํ “ตลาดอาริยะ” เป็นประจาํทุกปีในวนัขึ,นปีใหม่สากล หรือในวนั
ขึ,นปีใหม่ไทยในช่วงเทศกาลสงกรานต ์โดยให้มีการขายสินคา้ตํ�ากวา่ทุน เพื�อเป็นการเสียสละและ
แบ่งปันใหก้บัสังคม เป็นการส่งคืนความสุขใหก้บัประชาชนอยา่งเตม็เปี� ยมแทจ้ริง  

10.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม
ส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�
ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�องเช่น  

10.2.1) สร้างชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ให้มาอยูร่่วมกนัแบบสาธารณโภคี เป็น
การอยู่อาศยัรวมกนักบัส่วนกลาง ถือศีลห้า ทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่ทานเนื,อสัตว)์ ลดละเลิก
อบายมุข มีการทาํงานและกินอยู่ร่วมกนัแบบญาติทางธรรม แบ่งปันและช่วยเหลือเกื,อกูลในการ
ทาํงานตามความถนดัความสามารถ หรือสมรรถนะของแต่ละคนร่วมกนัปลูกอยู่ปลูกกิน รวมทั,ง
ช่วยเหลือกนัในเรื�องของการดูแลสุขภาพ 
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10.3) ภาคเอกชนและประชาชน สนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

10.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายและสั�งการให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริม
เอกชน ใหจ้ดัหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ” 
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบตัิได้จริง ตั,งแต่ระดบัชั,นอนุบาลจนถึงระดบั
ปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กบัประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบ
อย่างต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

10.5) รัฐบาลส่งเสริม สนับสนุนและสั�งการให้ทุก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบั
มหาวิทยาลยัของภาครัฐ และส่งเสริมให้ทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือ
เนื,อหาการเรียนการสอน โดยมีเนื,อหาหลกัสูตร “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ”  
ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบับณัฑิตศึกษา (หลกัสูตรประกาศนียบตัร
บณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัได้
จริงอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

10.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั,ง “ศูนยเ์รียนรู้ความสุขคือเป้าหมาย
ของการแพทยว์ถีิพุทธ” ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจาก
บุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง 

10.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนให้นําเสนอเนื, อหา “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทย์วิถีพุทธ”  
อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

10.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ิถีพุทธ”
โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 
11. นโยบายส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมังสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตัBงแต่ใน

ระยะเริ�มต้นของการดูแลสุขภาพ จากนัBนใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผักหรือ 

สีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” 

มาตรการ 
11.1) รัฐบาลกาํหนดนโยบายส่งเสริม สนบัสนุนให้ทุกหน่วยงานของภาครัฐทาํกิจกรรม

ส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแล
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สุขภาพ จากนั, นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป  
มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่ง
ต่อเนื�อง  

11.2) รัฐบาลส่งเสริมให้ภาคเอกชนทุกองค์กรและประชาชนทุกครัวเรือน ทาํกิจกรรม 
ส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแล
สุขภาพ จากนั, นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป  
มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริงอยา่ง
ต่อเนื�อง เช่น 

11.2.1) ในโอกาสวนัสําคญัทางศาสนา และหรือในเทศกาลที�สําคญัต่าง ๆ  
ให้ประชาชนที�สามารถจดัสรรเวลาตนเองได ้มาประชุมร่วมกนัในพุทธสถานในชุมชนของตน หรือ
มาประชุมร่วมกนัในสถานที�สาํคญัในระดบัจงัหวดั เช่น ศาลาวา่การจงัหวดั เพื�อร่วมกนัทาํกิจกรรม
ทางศาสนา เช่น การตกับาตรอาหารสุขภาพมงัสวิรัติไม่มีเนื,อสัตว ์การไหวพ้ระสวดมนต์ การทาํ
กิจกรรมการแพทยว์ิถีพุทธ เช่น การเผยแพร่หลกัปฏิบติัเทคนิค 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เม็ด การมาร่วมกนั
ทาํและรับประทานอาหารสุขภาพปรับสมดุล การให้ความรู้และแลกเปลี�ยนประสบการณ์เกี�ยวกบั
การดูแลสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ การปลูกพืชผกัสมุนไพรไร้สารพิษ (เกษตรอินทรีย)์ การทาํปุ๋ย
อินทรีย ์เป็นตน้ 

11.3) ภาคเอกชนและประชาชนสนบัสนุนบุคลากรในหน่วยงานและในชุมชนของตน
ให้มีกิจกรรมส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้
ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใชต่้อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติ
ทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง
อยา่งต่อเนื�อง 

11.4) รัฐบาลกาํหนดนโยบายให้หน่วยงานการศึกษาภาครัฐและส่งเสริมเอกชน ให้จดั
หลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ตั,งแต่
ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกั
หรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือ
กลุ่มที�ปฏิบัติได้จริงตั, งแต่ระดับชั,นอนุบาลจนถึงระดับปริญญาเอก รวมถึงจดัการศึกษาให้กับ
ประชาชนทั�วไป ถือเป็นการศึกษาทั,งในและนอกระบบอยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

11.5) รัฐบาลส่งเสริม สนบัสนุนใหทุ้ก ๆ สถาบนัการศึกษาที�เป็นระดบัมหาวิทยาลยัของ
ภาครัฐและทุก ๆ มหาวิทยาลยัของภาคเอกชน จดัตั,งหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน โดยมี
เนื,อหาหลกัสูตร “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของ
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การดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติ
ทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” ในการศึกษาของระดบัอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) และระดบั
บณัฑิตศึกษา (หลักสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตศึกษา, ปริญญาโท และปริญญาเอก) โดยมีการ
เรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง แบบไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ  

11.6) รัฐบาล เอกชนและประชาชน ส่งเสริมให้จดัตั, ง “ศูนยเ์รียนรู้อาหารปรับสมดุล
มงัสวรัิติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใชต่้อเนื�องจน
เป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย”
ในทุกภูมิภาค จงัหวดั อาํเภอ ตาํบล และหมู่บา้น โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝนจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติั
ไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง  

11.7) รัฐบาลควรส่งเสริม สนบัสนุนและสั�งการให้สื�อของภาครัฐ และส่งเสริมสื�อของ
ภาคเอกชนและประชาชนใหน้าํเสนอเนื,อหา “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์
ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหาร
พืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” อยา่งสมํ�าเสมอ โดยมีการเรียนรู้
ฝึกฝนและเก็บขอ้มูลจากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง 

11.8) นโยบายการต่างประเทศ รัฐบาลส่งเสริมการเผยแพร่องค์ความรู้และการจดัการ
เรียนการสอนหลกัสูตรหรือเนื,อหาการเรียนการสอน “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้
ประโยชน์ตั,งแต่ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใชต่้อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และ
อาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจ็บป่วย” โดยมีการเรียนรู้ฝึกฝน
จากบุคคลหรือกลุ่มที�ปฏิบติัไดจ้ริง อยา่งต่อเนื�อง ไปยงัประเทศต่าง ๆ ที�สนใจ 

 

สรุป 
แนวทางในการพฒันาต่อยอดจากผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ มาเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ  

มีองค์ประกอบเหตุปัจจยัจากการศึกษาโดยใช้กระบวนการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods 
Research) ระหว่างการวิจยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography Research) และการวิจยัเชิง
ปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งผูว้ิจยัไดย้กร่างขอ้เสนอเชิงนโยบายการขยายผลชุมชนจิตอาสา
แพทย์วิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ และกาํหนดมาตรการในรายละเอียดเรียงตามลาํดับนโยบาย  
โดยพิจารณาจดัเรียงตามลาํดบัของนํ, าหนกัขององคป์ระกอบ เพื�อให้สามารถนาํไปใชใ้นทางปฏิบติั
ได้จริงในการพฒันาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื �อมวลมนุษยชาติ เพื�อเป้าหมายชีวิตผาสุกที�มี
คุณค่าประโยชน์สูงสุด ดว้ยการมีชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที� 
เป็นสุข ดงันโยบายทั,งหมด 11 นโยบาย ที�ไดมี้การเสนอกบัผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการเผยแพร่การแพทย ์
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วถีิพุทธ จาํนวน 17 คน เพื�อวิพากษ ์วิจารณ์ วิเคราะห์ประเด็นสําคญัและสรุปผล โดยผูเ้ชี�ยวชาญทั,ง 
17 คน ต่างมีความเห็นที�สอดคลอ้งกบัแนวนโยบายที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ อนัสรุปไดด้งันี,  คือ  

1. นโยบายส่งเสริม “การสร้างแบบอย่างที�มีคุณสมบติัแห่งพุทธะ แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ 
ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายใกล้ตวัเป็นหลัก ทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา  
พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิต
อาสา” 

2. นโยบายส่งเสริม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้หรือยา 9 เม็ด ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา” 

3. นโยบายส่งเสริม “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป 
บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 

4. นโยบายส่งเสริม “แพทยว์ถีิพุทธ ศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” 
5. นโยบายส่งเสริม “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ

ผาสุก” 
6. นโยบายส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธ คือ
หน่วยงานสุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั”  

7. นโยบายส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลา
อาการเจบ็ป่วยไม่สบาย” 

8. นโยบายส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อ
พึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื,อกลูผูอื้�น” 

9. นโยบายส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัaูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละและเกื,อกลูมนุษยชาติ” 

10. นโยบายส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ” 
11. นโยบายส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใช้ประโยชน์ตั,งแต่ใน

ระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั,นใช้ต่อเนื�องจนเป็นปกติในวิถีชีวิต และอาหารพืชผกัหรือ 
สีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” 
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บทที� 11 

สรุป อภปิรายผลและข้อเสนอแนะ 
 

 

การวจิยัเรื�อง “จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ” นี เป็นการศึกษาโดยใชก้ระบวน 
การวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหว่างการวิจยัเชิงชาติพนัธุ์วรรณนา
(Ethnography Research) และการวจิยัเชิงปฏิบติัการ (Action Research) ซึ� งมีวตัถุประสงคก์ารวจิยั คือ  

1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหวา่ง พ.ศ. 
2538-2558 ของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ สถาบนับุญนิยม 

2. ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
3. วิเคราะห์องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์การขยาย

ผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

การวิจยัครั งนี ไดก้าํหนดขอบเขตของการวิจยัออกเป็น 3 ขอบเขต ดงันี  คือ ขอบเขตเชิง
เนื อหา ขอบเขตเชิงพื นที� และขอบเขตเชิงประชากรผูใ้หข้อ้มูลหลกั 

ขอบเขตเชิงเนื อหา มีดงันี   
1. ศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบั

การแพทยว์ิถีพุทธระหวา่ง พ.ศ. 2538-2558 รวมถึงเอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้ง
กบัสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม ในประเด็นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของ
การแพทยว์ิถีพุทธ การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 
วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้าง 

สุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผน
ปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื นบา้น ทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารกบั
พลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้ม รวมทั งแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม  

2. ศึกษารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ โดยศึกษา
ขอ้มูลจากจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในประเด็นการให้ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ 
หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี 
ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ แนวทางในการปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธนานาชาติเพื�อมวลมนุษยชาติ วิเคราะห์สังเคราะห์ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะ
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ตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสัมพนัธ์กนั
เป็นองค์รวม โดยใช้การพรรณนาและใชส้ถิตร้อยละในบางช่วง พฒันาเป็นรูปแบบจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 

3. ศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ และสร้างยุทธศาสตร์การขยายผล

ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

ขอบเขตเชิงพื นที� คือ เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ ทั งในและต่างประเทศ และมีขอบเขตเชิง
ประชากรแบ่งเป็น 2 กลุ่มดงันี  

1.  จดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ คือ เอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธ
สถาบนับุญนิยม ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2558 ไดแ้ก่  

 1.1 หนงัสือ วารสาร เอกสาร และแผ่นพบัที�ผูเ้ขียนจดัพิมพแ์ละสื�อต่าง ๆ ไดแ้ก่ 
ขอ้มูลทางสื�อโทรทศัน์ วทิย ุสื�อออนไลน์ ดีวดีี วซีีดี เอม็พี 3 ที�ผูเ้ขียนจดัทาํเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 1.2  หนังสือ วารสาร เอกสาร แผ่นพับ และสื� อต่าง ๆ ได้แก่ ข้อมูลทางสื� อ
โทรทศัน์ วทิย ุสื�อออนไลน์ ดีวดีี วีซีดี เอ็มพี 3 ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธที�องคก์ร หน่วยงาน 
บุคคลต่าง ๆ จดัทาํเผยแพร่สู่สาธารณชน 

 1.3 เอกสารและสื�อต่าง ๆ ที�บนัทึกขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาวะของผูป่้วยที�ใช้
การแพทยว์ถีิพุทธสถาบนับุญนิยม 

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

 

การสรุปและอภิปรายผลการวจิัย  

การสรุปและอภิปรายผลการวิจยั ใช้การพรรณนา โดยวิเคราะห์สังเคราะห์เนื อหาใน
ประเด็นประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธ การบูรณาการองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ 
และสุขภาวะของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธ จากเอกสารและสื�อต่าง ๆ ดว้ยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการ
สร้างสุขภาวะตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันา 
สุขภาวะตามหลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และ
การแพทยพ์ื นบา้น ทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารและพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัขา้มรวมทั ง
แนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม  

ใช้การพรรณนา โดยการวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
นานาชาติพนัธ์ุ โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทางสื�อสารออนไลน์หรือช่องทางอื�น ๆ ในประเด็น การให้
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ความสําคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละขอ้ตามหลกัการ
แพทยว์ิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค  
ในการพึ� งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธแนวทางในการ
ปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  
ด้วยแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลักพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง และแนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม พฒันาเป็นรูปแบบจิตอาสาแพทย ์
วถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 

และใช้การพรรณนาวิเคราะห์องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วิถีพุทธ และสร้าง
ยทุธศาสตร์การขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
 

สรุปผลการวจิัย 

ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของการแพทย์วถิีพทุธ 
ปี พ.ศ. 2535-2538 ผูว้ิจยัรับราชการที�โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร ซึ� งใน 

ช่วงเวลา 3 ปีแรกของการเริ�มรับราชการ ผูว้ิจยัไดใ้ช้องค์ความรู้ดา้นสุขภาพแผนปัจจุบนัอย่างเต็ม
ความสามารถ ในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพของประชาชน แต่สามารถแกปั้ญหาสุขภาพไดเ้พียง
บางส่วนเท่านั น ยงัมีปัญหาสุขภาพอีกจาํนวนมากที�ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ยิ�งไปกวา่นั นปัญหากลบั
บานปลายมากยิ�งขึ น โดยเฉพาะอย่างยิ�งปัญหาโรคเรื อรัง ค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพสูงขึ น 
ศกัยภาพในการพึ�งตนในการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพน้อยลง ทาํให้เริ�มชดัเจนว่าการดูแลสุขภาพ
แผนปัจจุบนัช่วยลดหรือแกปั้ญหาไดบ้างส่วน แต่อีกหลายส่วนยงัไม่สามารถลดหรือแกปั้ญหาได ้

ผูว้ิจยัจึงไดเ้ริ�มแสวงหาความรู้เพิ�มเติม โดยศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตและวิธีการดูแลสุขภาพ
แนวบุญนิยมจากการอ่านหนังสือและได้ไปอบรมการแพทยพ์ื นบา้น และกสิกรรมผสมผสาน 
ไร้สารพิษ การดาํรงชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงกบัปราชญ์ชาวบา้นจงัหวดับุรีรัมย์ กลุ่มพ่อผาย  
พอ่คาํเดื�อง พอ่สุทธินนัท ์จากนั นจึงไดศึ้กษาการดูแลสุขภาพแนวทางเลือกต่าง ๆ หลากหลายศาสตร์
เพิ�มเติม รวมถึงการทาํกสิกรรมไร้สารพิษและการดาํรงชีวติแนวเศรษฐกิจพอเพียงอยา่งจริงจงั 

ผูว้ิจยัไดท้ดลองปฏิบติัตามหลกัการดูแลสุขภาพแผนต่าง ๆ ควบคู่กบัการปฏิบติัพุทธธรรม
แนวบุญนิยม ทาํกสิกรรมไร้สารพิษและการดาํรงชีวิตแนวเศรษฐกิจพอเพียงอย่างจริงจงั โดยบูรณาการ
ร่วมกับความรู้ด้านสมุนไพรที�เรียนรู้ซึมซับมาจากบิดาตั งแต่ผูว้ิจยัยงัเยาวว์ยั พบว่า ทาํให้ผูว้ิจยั 
มีสุขภาพดีขึ น จึงไดเ้ผยแพร่องคค์วามรู้ดงักล่าวช่วยเหลือประชาชนที�เดือดร้อนดา้นสุขภาพที�สนใจ 
ซึ� งพบวา่ประชาชนสนใจมาใชว้ธีิการดงักล่าวมากขึ น และส่วนใหญ่ที�ใชว้ธีิการดงักล่าวมีสุขภาพดีขึ น 
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จากประสบการณ์การลงมือปฏิบติัดว้ยตนเองและเก็บขอ้มูลจากการช่วยเหลือผูอื้�น ผูว้ิจยั
ได้บูรณาการมาเป็นศาสตร์การดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ  
โดยนาํเอาจุดดีของวทิยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือก
และแผนพื นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยมมาบริหารจดัการองคค์วามรู้ 
ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัว ฯ ประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดล้อมในปัจจุบนั  
เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุโดยใชสิ้�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด
ดว้ยวธีิที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ�งพาตนเองได ้ใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์
เขา้กบัวถีิชีวติได ้และมีความย ั�งยนื 

เมื�อพบขอ้มูลว่า ประชาชนที�ใช้การดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรมส่วนใหญ่ 
มีสุขภาพที�ดีขึ น จึงได้เผยแพร่องค์ความรู้เพื�อช่วยเหลือประชาชนในวงกวา้งมากขึ น โดยไม่คิด
ค่าใชจ่้ายใด ๆ จนเกิดสโลแกน “ศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” และ “หมอที�ดีที�สุดในโลกคือตวัคุณเอง” 

เกิดการรวมตวักนัของผูที้�ปฏิบติัตามแนวแพทยว์ิถีธรรมที�มีสุขภาพดีขึ น ที�ตอ้งการ
เสียสละช่วยเหลือผูที้�เดือดร้อนด้านสุขภาพมากขึ น เกิดเป็นศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1, 2, 3, 4 และ 5 และเกิดมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
ตามลาํดบั รวมทั งเกิดเครือข่ายย่อยทั งในและต่างประเทศ ดาํเนินกิจกรรมพึ�งตนและเผยแพร่องค์
ความรู้และทกัษะในการดูแลสุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ (แพทยว์ิถีธรรม) ในรูปแบบต่าง ๆ 
ไดแ้ก่ 

1.  การจดัค่ายอบรมใหค้วามรู้ และขอ้มูลเกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ  
1.1  ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 3-7 วัน) จดัเดือนละ  

1-2 ครั ง มีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ยครั งละ 200-300 คน จดัที�สวนป่านาบุญ 1-5 และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ 
ทั�วประเทศ  

1.2 ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (หลักสูตร 1 วัน) มีผูเ้ขา้อบรม
เฉลี�ยครั งละ 200 คน จดัที�สวนป่านาบุญ 3, 4, 5 และเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธทั�วประเทศ  

1.3 ค่ายแฟนพันธ์ุแท้ เพื�อตามหาและสร้างจิตอาสาศูนยบ์าท เสียสละทาํงานฟรี 
ไม่รับเงินทอง แต่ทาํประโยชน์เพื�อผองชนทาํเพื�อผูอื้�น จดัปีละ 1 ครั ง มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ยครั ง
ละประมาณ 300 คน 
 1.4 ค่ายพระไตรปิฏก เพื�อเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา เน้นฝึกฝนปฏิบติั
เขม้ขน้ลด ละ ลา้งกิเลส และฆ่ากิเลส ฝึกรับประทานอาหารเพียงมื อเดียว (อาหารไม่มีเนื อสัตวร์สจืด) 
ฝึกฝนสมรรถนะและความแข็งแกร่งของร่างกายและจิตใจด้วยกิจกรรมพิเศษ เดินจาริกจาก 
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สวนป่านาบุญ 4 (บา้นแดนสวรรค์) อาํเภอธาตุพนม เพื�อไปสักการะพระธาตุพนม อาํเภอธาตุพนม  
เป็นระยะทางทั งสิ น 23 กิโลเมตร มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ย 300 ท่าน จดัปีละ 2 ครั ง ที�  
สวนป่านาบุญ 1 หรือ สวนป่านาบุญ 4  
 ผูว้ิจยัไดช่้วยเหลือประชาชนที�มีความทุกข์จากปัญหาสุขภาพกายและใจ ดว้ยหลกั 
การแพทย์วิถีพุทธ (แพทย์วิถีธรรม) สุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง รวมแล้วจนถึง
ปัจจุบนั (ปี 2558) สามารถช่วยคนไดก้วา่ 160,000 คน 

2. การให้บริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ิถีพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงัสือ 
วารสาร แผน่พบั แผน่การ์ดต่าง ๆ ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  

ผูว้จิยัไดเ้ขียนและเผยแพร่ผลงานสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้นสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง ตามหลกัการแพทยว์ถีิพุทธ รวมแลว้มียอดพิมพ ์1,800,000 เล่ม  

นอกจากนี  ย ังได้จัดทําสื� อภาพและเสียงประเภท ดีวี ดี  วีซี ดี และเอ็มพีสาม เช่น  
ค่ายสุขภาพ ค่ายแฟนพนัธ์ุแท ้ค่ายพระไตรปิฎก โยคะกดจุดลมปราณและกายบริหาร ยา 9 เม็ด 
แลกเปลี�ยนประสบการณ์ สวดมนต ์ฝึกลมหายใจ กวัซา มหศัจรรยน์ํ าปัสสาวะ เทคนิคทาํใจให้หาย
โรคเร็ว คนพอเพียง ความผาสุกที�แทจ้ริง ฯลฯ จนถึงปัจจุบนั (ปี 2558) รวมประมาณ 12,000 แผน่  

3. การให้บริการความรู้และขอ้มูลหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และให้คาํปรึกษาปัญหา
สุขภาพรายบุคคลโดยตรง (ตวัต่อตวั) 

4.  การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นสถานีโทรทศัน์  
4.1 สถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีวี www.boonniyom.tv ในรายการ “สุขภาพดีกบัแพทย์

วถีิธรรม (หมอเขียว)” ออกอากาศเวลา 06.00-07.00 น. ทุกวนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ 
4.2 สถานีโทรทศัน์หมอเขียวทีวอีอนไลน์ 

5.  การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นสถานีวทิย ุ
 รับฟังรายการแพทยว์ิถีธรรมทางอากาศ ทุกวนัเสาร์ อาทิตยเ์วลา ทุ่มถึง 2 ทุ่มทาง

คลื�น 102.75 หล่ายแกว้เรดิโอ รับเชิญไปออกรายการวิทยุทอ้งถิ�น เช่น สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่ง
ประเทศไทยจงัหวดัอาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป่าซางบา้นโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัลาํพูน 
สถานีวทิยกุระจายเสียงแห่งประเทศไทยจงัหวดันครพนม ฯลฯ 

6. การให้บริการความรู้และข้อมูลแพทย์วิถีธรรม ผ่านระบบอินเตอร์เน็ตที� เวป 

หมอเขียวดอทเน็ต www.mokeaw.net ซึ� งตั งแต่ ปี 2553 จนถึงปัจจุบนั (ปี 2558) มีผูเ้ขา้ไปศึกษา
สื�อทางระบบอินเตอร์เน็ตขององคก์รแพทยว์ถีิธรรมรวมกวา่ 11 ลา้นครั ง 

7.  การใหบ้ริการปรึกษาปัญหาสุขภาพและ ขอ้มูลทาง LINE 
8.  ไดรั้บเชิญออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์ต่าง ๆ  
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• สารคดีธรรมชาติบาํบดัพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

• สารคดี สุขภาพดี วิถีไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุ
โทรทศัน์แห่งประเทศไทยช่อง 11 

• รายการสุขภาพดีดว้ย 8 อ. “สุขภาพแนวพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่
ทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมเพื�อมวลมนุษยชาติ “บุญนิยมทีว”ี (เดิมชื�อ FMTV) 

• รายการคน คน้คน “หมอเขียวศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ 

• รายการมองโลก มองธรรม เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ผา่นดาวเทียมบุญนิยมทีว ี
• รายการ เรื�องจริงผา่นจอ เผยแพร่ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
• รายการครูสร้างคน คนสร้างโลก ของ คุรุสภา ตอน “หมอเขียว” เยียวยา

ครอบครัวครู ซึ� งครอบครัวครูดูแล โดย สกสค. เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ 
• สารคดี ทางนาํชีวติ ตอน “ธรรมะดบัโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

9. การจดัการความรู้ ทาํวจิยั และพฒันาดา้นวชิาการ 
• จดัตั งกลุ่มวิชาการเพื�อศึกษาวิจยัการใช้การแพทยว์ิถีธรรม ในการดูแลรักษา

สุขภาพของประชาชน ซึ� งไดมี้ผูส้นใจเขา้ร่วมทั งหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐ สํานกัสาธารณสุข
จงัหวดั เจา้หนา้ที�ดา้นสาธารณสุข แพทย ์พยาบาล อสม. ร่วมกบัภาคประชาชนที�เป็นจิตอาสาแพทย์
วิถีพุทธร่วมกบัสํานกัการแพทย ์กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก ในการทาํ
หลกัสูตรการแพทยท์างเลือกวถีิธรรม เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 

• ร่วมกบัสถาบนัอาศรมศิลป์ เปิดหลกัสูตร ผูป้ระกอบการสังคม ความถนดัแพทย์
วิถีธรรม ร่วมกับการศึกษานอกโรงเรียน จดัหลักสูตรการแพทย์วิถีธรรมให้นักเรียนการศึกษา 
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

• ร่วมทาํวิจยักบัโครงการกาํลงัใจในพระเจา้หลานเธอพระองค์เจา้พชัรกิติยาภา  
ในการฟื นฟูผูต้อ้งขงัหญิง ไดแ้ก่ เรือนจาํกลางนครพนม เรือนจาํจงัหวดัภูเก็ต และทณัฑสถานเปิด 
โคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ 

ศรัทธาต่อการแพทย์วถิพีุทธ 
1. ศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ประเด็นประสบการณ์และขอ้คิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ 
2. ศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ประเด็นรางวลัและเกียรติบตัรต่าง ๆ 
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ผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ที�สามารถนาํหลกัการแพทยว์ิถีพุทธไปปฏิบตัิได้อย่าง
ต่อเนื�อง ไดผ้ลสุขภาพดีขึ นทั งทางกาย ทางจิต ทางสังคม และทางปัญญา (จิตวิญญาณ) นั น ผูใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธลว้นแต่เป็นผูมี้ความศรัทธาต่อการแพทยว์ถีิพุทธ ใน 4 ดา้น คือ  

1) ศรัทธาต่อตวัผูว้ิจยั  
เมื�อผูว้จิยัพากเพียรฝึกฝนปฏิบติัตามองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธที�ไดบู้รณาการมาตามที�

นาํเสนอในบทที� 5 จนเกิดสภาพชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุขแลว้ 
ซึ� งเป็นสภาพแห่งความเป็นพุทธบุตร เขา้ใจและเขา้ถึงองค์ความรู้ที�ถูกตอ้ง จึงดาํเนินการพฒันา
เผยแพร่องคค์วามรู้เพื�อช่วยเหลือมนุษยชาติต่อไป ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสเกี�ยวกบัการพึ�งตนเองและ
ช่วยเหลือผูอื้�น ในอตัตวรรคที� 12 

2) ศรัทธาต่อธรรมะหรือคุณธรรมที�ทรงไวห้รือที�มีอยูใ่นตวัของผูว้ิจยั โดยเฉพาะความมี
เมตตาธรรมและความเสียสละอยา่งทุ่มโถม ที�ไม่รู้จกัเหน็ดเหนื�อยในการเพียรช่วยเหลือประชาชน
อยา่งเตม็ที�ไม่หยดุหยอ่น อยา่งต่อเนื�องตลอดระยะเวลา 20 ปี ทั งในประเทศไทยและต่างประเทศ 

3) ศรัทธาต่อหลกัเทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ไปปฏิบติัในการดูแลป้องกนั 
รักษา ฟื นฟู และสร้างเสริมสุขภาพใหทุ้เลาจากโรคหรืออาการเจบ็ป่วยต่าง ๆ เป็นการผา่ทางตนัของ
ระบบสุขภาพ ที�จะนาํไปสู่สุขภาวะที�สมบูรณ์ไดอ้ยา่งย ั�งยืน หรือสร้างเสริมให้มีสุขภาพแข็งแรงได้
จริง เห็นผลเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ นได้จริง ผูใ้ช้มีความสบาย เบากาย มีกาํลงั มีความเป็นอยู่ที�
ผาสุกขึ นเจริญขึ น 

4) ศรัทธาต่อหมู่กลุ่มแพทยว์ถีิพุทธ ที�เป็นมิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี เนื�องจากเป็น
หมู่กลุ่มที�จะนาํพาให้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธแต่ละท่านที�มีความศรัทธาต่อหมู่กลุ่มอย่างบริสุทธิq ใจจริง 
ไปสู่เป้าหมายของความผาสุก สงบสันติสุข เพื�อมวลมนุษยชาติไดอ้ยา่งแทจ้ริง 

การบูรณาการองค์ความรู้การแพทย์วถิีพทุธ 
มนุษยชาติทั�วโลกประสบกบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย 

ชนิดและความรุนแรงของความเจบ็ป่วยมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ น 2) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาความ
เจ็บป่วยเพิ�มมากขึ น 3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองน้อยลง  
การบริหารจดัการองคค์วามรู้และการดาํเนินการที�มีอยูใ่นระบบปกติ ช่วยลดปัญหาไดเ้พียงบางส่วน 
ยงัมีปัญหาอีกจาํนวนมากที�ยงัไม่สามารถแกไ้ขได ้ยิ�งไปกวา่นั นกลบัทวีความรุนแรงยิ�งขึ น ๆ ผูว้ิจยั
จึงพฒันาองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธขึ น เพื�อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือแก้ปัญหาดงักล่าว 
และวิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้ โดยใชแ้นวคิดและทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตามหลกั
พุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลักการพฒันาสุขภาวะตามหลัก
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วิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทยพ์ื นบา้น 
ทฤษฎีสสารและพลงังาน และทฤษฎีขั วตรงกนัขา้มเชิงสุขภาพ  

พบว่า สาเหตุหลกัที�ทาํให้เกิดโรคหรืออาการเจ็บป่วย ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธเกิดจาก 5 
ประการใหญ่ ๆ ได้แก่ 1) ความร้อนเย็นไม่สมดุลด้านวตัถุ 2) ทาํบาปหรืออกุศลกรรม 3) การ 
ไม่บาํเพญ็บุญกุศล 4) ความกลวั ความใจร้อน ความวิตกกงัวล และความเศร้าหมอง และ 5) การคบ
มิตรที�ไม่ดี การอยูใ่นสังคมและสิ�งแวดลอ้มไม่ดี  

แบ่งเป็นสาเหตุความเจ็บป่วย 9 ขอ้ย่อย 1) อารมณ์เป็นพิษ 2) อาหารเป็นพิษและ  
ไม่สมดุล 3) พิษจากการไม่ออกกาํลงักาย หรือการออกกาํลงักายและอิริยาบถที�ไม่ถูกตอ้ง 4) พิษจาก
มลพิษต่าง ๆ ในโลกเพิ�มมากขึ น 5) พิษจากการสัมผสัเครื�องยนต ์เครื�องไฟฟ้า หรือเครื�องอิเลคทรอนิค
มากเกินความสมดุล 6) ไม่พึ� งตน ดว้ยวิธีที�ประหยดัเรียบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรือ
ระบายพิษออกจากร่างกาย 7) การเพียรการพกัที�ไม่พอดี 8) บาปหรืออกุศลกรรม 9) การบูรณาการ
องคค์วามรู้ในการแกไ้ขปัญหาสุขภาพส่วนใหญ่ ณ ปัจจุบนัยงัไม่มีประสิทธิภาพมากพอ  

เกิดความเจบ็ป่วยหรือกลุ่มอาการร้อนเยน็ไม่สมดุล 5 กลุ่มอาการ ดงันี  1) กลุ่มอาการของ
ภาวะร่างกายร้อนเกิน 2) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายเยน็เกิน 3) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายร้อนเกิน
และเยน็เกินเกิดขึ นพร้อมกนั 4) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที�มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้อนหรือร้อน
เยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการเยน็เกิน (เยน็หลอก) 5) กลุ่มอาการของภาวะร่างกายที�มีสาเหตุเกิด
จากร่างกายเยน็หรือร้อนเยน็พนักนัเกินตีกลบัเป็นอาการร้อนเกิน (ร้อนหลอก)  

ซึ� งแกไ้ขไดด้ว้ยการปรับสมดุลร้อนเยน็ ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกัแพทยว์ิถีพุทธ 
ดงันี  1) การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเยน็ 2) การกวัซาหรือขดูซาหรือขดูพิษหรือขดูลม 
(การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3) การสวนล้างพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที�ถูกสมดุล 
ร้อนเยน็ (ดีท็อกซ์) 4) การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของ
ร่างกาย 5) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย  
6) การออกกาํลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกต้อง 7) การรับประทานอาหาร 
ปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8) ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้ผอ่งใส 
คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9) รู้เพียรรู้พกัใหพ้อดี 

โดยเทคนิค (ยาเม็ด) ที� 6-9 เป็นเทคนิคหลกัที�มีผลต่อสุขภาพมากที�สุด จึงควรพากเพียร
ปฏิบติัให้ไดดี้ที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ส่วนเทคนิค (ยาเม็ด) ขอ้ 1-5 นั น เป็นสิ�งที�ช่วยเสริมในการปรับ
สมดุลร้อนเยน็ไดเ้ป็นอย่างดี ให้เลือกปฏิบติัในขอ้ที�รู้สึก สุขสบายเบากายมีกาํลงั ในปริมาณหรือ
จาํนวนครั งเท่าที�รู้สึกสบาย ขอ้ใดที�ทาํแล้ว รู้สึกไม่สบายไม่เบากายไม่มีกาํลงั ก็ไม่ตอ้งทาํ 
พระพุทธเจา้ตรัสวา่ การใช้สิ�งที�ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ เป็นสิ�งที�มีประสิทธิภาพสูงสุดใน
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การดับทุกข์ (จตัตาริสูตร) เมื�อใชเ้ทคนิคทั ง 9 ขอ้ ตามหลกัการใชสิ้�งที�ประหยดั หาไดง่้าย และไม่มีโทษ 
ที�พระพุทธเจา้ทรงยนืยนัเป็นสิ�งที�มีประสิทธิภาพสูงสุดในการดบัทุกข ์เป็นวธีิหลกัในการดูแลแกไ้ข
ปัญหาสุขภาพแลว้ แต่ยงัมีอาการเจ็บป่วยที�ยงัทุกขท์รมานทนไดย้ากทนไดล้าํบากอยู ่หรือไม่แน่ใจ
วา่จะสามารถปรับสมดุลร้อนเยน็ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจนชีวติสามารถกาํจดัโรคได ้ก็ใหใ้ชธ้รรมะ
ตามที�พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “สัพเพธมัมานาลงัอภินิเวสายะ” แปลวา่ “สิ�งทั งหลายทั งปวงไม่ควรยดึมั�น
ถือมั�น” (สํ.สฬา.18/96) แสดงให้เห็นว่า สิ� งใดที�เข้าไปยึดมั�นถือมั�นจะไม่ทุกข์เป็นไม่มี สภาพ
ดงักล่าวนั นจึงไม่ควรยึดมั�นถือมั�น ที�จะใชเ้ฉพาะเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) อยา่งเดียวเท่านั น ก็ควร
พิจารณาหาวิธีการในการดูแลสุขภาพแผนต่าง ๆเสริมเติมเต็ม ซึ� งการใชว้ิธีในการดูแลสุขภาพแผน
ต่าง ๆเสริมเติมเต็มนั น ใช้หลกัลางเนื อชอบลางยา คือ เลือกใช้วิธีที�ทาํแลว้รู้สึกสุขสบายเบากาย 
มีกาํลงั หรือไม่สบายแต่เบากายมีกาํลงั ถา้ใช้แลว้ไม่สบายหนกัตวักาํลงัตกอ่อนเพลียก็ให้หยุดทาํ 
หรือท่านที�ไดใ้ช้วิธีการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพตามแผนต่าง ๆมาแลว้ แต่ยงัมีอาการเจ็บป่วยอยู ่ 
ก็สามารถศึกษาทดลองใช้เทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกั
แพทย์ว ิถีพ ุทธ เสริมเติม เต ็มหรือทดแทนตามความเหมาะสมของสภาพชีว ิตผูน้ั น  ๆ ได้ 
สําหรับท่านที�ประเมินสถานการณ์ความเจ็บป่วยที�เป็นอยู่ว่าวิธีการต่าง ๆ นั นไม่สามารถแก้ปัญหา
สุขภาพดงักล่าวได ้ซํ ายงัเสี�ยงต่อความทุกขท์รมานจากวิธีการใด ๆ ดงักล่าวแลว้ ตอ้งการวางร่างวาง
ขนัธ์ดว้ยวธีิเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ซึ� งสามารถติดตามรายละเอียดได ้ในภาคผนวก ฐ “การวางร่าง
วางขนัธ์” โดย ใจเพชร กลา้จน  

การแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการดูแลสุขภาพที�เหมาะกบัคนทั�วไปทุกฐานะ ทุกอาชีพ ทุกชนชาติ  
ที�ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนการดูแลสุขภาพ และเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะ ที�มีประสิทธิภาพสูงสุดในการ
ดูแลสุขภาพกาย ใจ ในหมู่มิตรดี สังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 

ผลสุขภาวะของผู้ใช้การแพทย์วถิีพทุธ 
จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 

พ.ศ. 2538-2558 ของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทย์วิถีพุทธ” มีขอบเขตด้านพื นที�การศึกษาจากจดหมายเหตุ คือ เอกสารบนัทึกแบบต่าง ๆ  
อนัได้แก่ 1) หนังสือและแผ่นพบัต่าง ๆ ที�เผยแพร่เกี�ยวกบัความรู้และหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
2) งานวิจยัเกี�ยวกบัการแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม 3) แบบบนัทึกแลกเปลี�ยนประสบการณ์  
การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 4) แบบบนัทึกขอ้มูลจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ หรือผูที้�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ 
5) การสัมภาษณ์เชิงลึกจากการแลกเปลี�ยนประสบการณ์การแพทยว์ิถีพุทธที�บนัทึกไว ้ ในรูปของ
เอกสาร เอม็พีสามและวดีิโอ 6) ใบสมคัรและใบประเมินผลการอบรมค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ 
7) การสัมภาษณ์แลกเปลี�ยนประสบการณ์และขอ้มูลการดูแลสุขภาพผา่นสื�อออนไลน์ทางเวปไซด ์ 
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ยทููป เฟสบุ๊ค ไลน์ และสื�ออิเล็คทรอนิคแบบต่าง ๆ ที�เกี�ยวขอ้งกบัการแพทยว์ิถีพุทธระหวา่ง พ.ศ. 
2538-2558 

ผลสุขภาวะของผูใ้ชแ้พทยว์ิถีพุทธโดยเลือกสุ่มอย่างง่ายและแบบเจาะจง จาํนวนรวมทั งสิ น 
1,542 กรณีศึกษา  

สรุปสุขภาวะของผูใ้ชก้ารแพทยว์ถีิพุทธ ทั ง 4 ดา้น จากการวเิคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจาก
ฐานขอ้มูลต่าง ๆ สรุปไดด้งันี   

1. ดา้นร่างกาย  
สุขภาวะทางกาย มีการเปลี�ยนแปลงเขา้สู่ภาวะปกติมากขึ น อาการเจ็บป่วยทุเลา ลดลง  

มีความรู้สึกสบาย มีกาํลงั โปร่ง เบากายมากกวา่เดิม และเมื�อเจ็บป่วยสามารถพึ�งตนและดูแลตนเอง
ไดด้ว้ยหลกัการแพทยว์ิถีพุทธเพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ตอ้งไปพบแพทย ์ลดปริมาณ
การใช้ยาลงได้ หรือถึงระดับที�หยุดการใช้ยาลงได้เด็ดขาด ลดหรืองดการทานเนื อสัตว์ได ้ 
ทานอาหารรสจืดลงได ้และพยายามทานอาหารผกัผลไมม้ากขึ น  

สุขภาวะทางกายในด้านเศรษฐกิจ มีการเปลี�ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด สามารถประหยดั
ค่าใช้จ่ายในปัจจยัสี� ที�เป็นสิ� งจาํเป็นในการดาํรงชีวิตประจาํวนัได้ โดยเฉพาะค่าใช้จ่ายการ
รักษาพยาบาล ลดหรืองดการใช้ยา สามารถหลีกเลี�ยงการนํายาเคมีเข้าร่างกายได้ นอกจากนั น  
การดาํรงชีวติแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ยงัช่วยลดค่าใชจ่้ายดา้นอาหาร และ
เครื�องนุ่งห่มได้ ส่งผลต่อสุขภาพกายที�มีพลงัมากขึ น ทาํกิจกรรมการงานไดม้ากขึ น สุขภาพใจที� 
เป็นสุขมากขึ น ต่อยอดพฒันาสู่การเป็นจิตอาสา 

2. ดา้นจิตใจ  
สุขภาวะทางจิตเปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ผูป่้วยบอกเล่าได้ถึงความทุกข์ที�ลดลง 

ความสุขที�เพิ�มขึ น ความโปร่งโล่งเบาสบายใจ มีความเขา้ใจในวิธีการคิดพิจารณาจดัการความกลวั
หรือความเครียดที�เหมาะสมได้ (ไม่กลวัโรค ไม่กลวัตาย ไม่เร่งผล ไม่กงัวล) พิจารณาวางใจและ 
ยกจิตได้สูงขึ น มีจิตที�อยากช่วยเหลือผูอื้�น มีความเชื�อมั�นและศรัทธาในแนวทางแพทยว์ิถีพุทธ  
มีความเชื�อและเขา้ใจในกฎแห่งกรรมและผลของกรรมที�ชดัเจนมากขึ น มั�นใจในการมีและการใช้
ชีวติที�เรียบง่ายและพอเพียง และการนาํแนวทางการแพทยว์ถีิพุทธไปปฏิบติัต่อไดอ้ยา่งต่อเนื�อง 

3. ดา้นสังคม (มิตรสหายและสังคมสิ�งแวดลอ้ม) 
สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น และมีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�นใช้ชีวิต

ประหยดัพอเพียง ไดรั้บการสนบัสนุนทางสังคม ผูป่้วยบอกเล่าถึงความรู้สึกวา่สามารถอยูใ่นสังคม
ไดอ้ยา่งมีความสุข 
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สุขภาวะทางสังคม เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น เชื�อมั�นในการเป็นหมอดูแลรักษาตนได ้
มีทกัษะการดูแลแกไ้ขปัญหาสุขภาพตนเองค่าใชจ่้ายส่วนตวัและครอบครัวลดลงได ้ใชชี้วิตที�ประหยดั
พอเพียงและเรียบง่ายขึ น มีจิตใจเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น ให้คาํแนะนาํบอกต่อผูที้�สนใจหลกัการแพทย์
วิถีพุทธอย่างเขา้ใจสภาพจิตของผูที้�อยากหรือตอ้งการไดรั้บการแนะนาํช่วยเหลือ สามารถจดัสรร
เวลาช่วยเหลือผูอื้�นไดม้ากขึ นอยา่งเป็นสุข สามารถอยูใ่นสังคมไดอ้ยา่งมีความสุขและเป็นประโยชน์ต่อ
ผูอื้�นมากขึ น 

4. ดา้นปัญญา (จิตวิญญาณที�ดีงามและผาสุก เขา้ถึงสัจธรรม) 
สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) เปลี�ยนแปลงไปในทางที�ดีขึ น ประเมินจากการบอกเล่า

และพฤติกรรมที�แสดงออกถึงความสามารถในการมีความเขา้ใจชีวิต มีความเชื�อมั�นในคุณงามความดี 
การให้อภยัการมีความหวงัมีความรักต่อตนเองและผูอื้�น ไดศึ้กษาและเขา้ใจวิธีการลดละเลิกกิเลส  
ที�สามารถปฏิบติัไดจ้ริงและเห็นผลจากการปฏิบติัวา่กิเลสลดละเลิกไดจ้ริง มีพฤติกรรมที�แสดงออก
ถึงความสามารถในการพฒันาดา้นศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอย่างเต็มที� มีความเขา้ใจชีวิต และ
ชีวิตที�เปลี�ยนแปลงไปในทางที�เจริญขึ น สามารถเห็นและลดความโลภ โกรธ หลงของตนไดอ้ย่าง
ชดัเจน มีความเขา้ใจไดช้ดัเจนขึ นและเชื�อมั�นในเรื�องของกรรมและผลของกรรม (วิบาก) มีความ
เชื�อมั�นในการกระทาํและผลของการกระทาํเท่านั นที�จะส่งผลอยูต่ลอดเวลา การสร้างแต่คุณงามความดี 
การให้อภยั มีความเมตตาต่อตนเองและผูอื้�น ด้วยการทาํประโยชน์ให้ผูอื้�นได้อย่างเป็นสุข  
ให้ความสําคญักบัการพฒันาศกัยภาพทางดา้นจิตวิญญาณอย่างเต็มที� โดยมาพฒันาตนเป็นจิต
อาสาแพทยว์ิถีพุทธ เพื�อฝึกฝนความเป็นพุทธะ ผูรู้้ ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ในตน พร้อมทาํประโยชน์
ช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ 

จากการศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธ จากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง 
พ.ศ. 2538-2558 ของผูป่้วยที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ สถาบนับุญนิยม ในประเด็น “สุขภาวะของผูใ้ช้
การแพทยว์ิถีพุทธ” ที�ได้บนัทึกไวจ้าํนวน 1,542 กรณีศึกษา พบว่าผูใ้ช้หลกัการแพทยว์ิถีพุทธ  
มีสุขภาวะเปลี�ยนแปลงในทางที�ดีขึ น ดว้ยองคป์ระกอบที�แตกต่างกนั ซึ� งสามารถสรุปเป็นหลกัปัจจยั
องคป์ระกอบการใชห้ลกัการแพทยว์ถีิพุทธ หรือ องคป์ระกอบการใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ไดด้งันี   

1. การปรับสมดุลร้อนเย็น ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล การทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี
สร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี ดว้ยการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 

2. การรักษาโรคหรืออาการไม่สบาย เป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย 
(ละเหตุทุกขไ์ดเ้ป็นสุขในที�ทั งปวง (ข.ุธ.25/59) ละทุกขท์ั งปวงไดเ้ป็นความสุข (ขุ.ธ.25/33) หรือคือ 
การดบัทุกข ์ใหด้บัที�เหตุแห่งทุกข ์(ทุกขห์รือโรคก็จะดบั)  

3. ใชสิ้�งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วั ปลอดภยั และใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�น 
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4. หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เมื�อนาํไปปฏิบติัไดจ้ริง สามารถหายไดจ้ริง และ
ไม่มีโทษหรือผลขา้งเคียงและพิษภยั (Side effects) 

5. เห็นผลไดเ้ร็ว ทาํเอาเองได ้ในการรักษาโรคไดทุ้กโรค (แมจ้ะไม่ใช่ทุกคน แต่คนส่วนใหญ่
ก็มีสุขภาพดีขึ น) คือ เห็นผลไดท้นัที ในขณะที�ทาํ หรือขณะที�รอส่งผล (หลงัการกระทาํแลว้) โดยใช้
เวลาที�นอ้ยทั งในขณะที�ทาํและขณะที�รอส่งผล 

6. ความศรัทธา ผูใ้ช้มีศรัทธาต่อตนเองว่าตนสามารถปฏิบติัได ้ต่อผูว้ิจยั (ผูบู้รณาการ
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธ) และหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ (มิตรสหายสังคมสิ�งแวดลอ้มดี) และต่อ
หลกัปฏิบติั เทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เมด็) ความศรัทธานี ที�จะช่วยทาํใหห้ายโรคไดเ้ร็ว 

7. มีเทคนิคการทาํใจให้หายโรคเร็ว คือ อย่ากลัวโรค อย่ากลัวตาย อย่าเร่งผล และ 
อยา่กงัวล 

8. ทุกสิ�งทุกอยา่งในโลกนี มีแต่กรรมและวิบากเท่านั น ที�ส่งผลตลอดเวลา จึงตอ้งเรียนรู้
เรื�องกรรมและวบิากใหแ้จ่มแจง้  

9. การลดกิเลส (กามและอตัตา) ช่วยรักษาโรคได ้หรือ การปรับเปลี�ยนพฤติกรรมจาก
พฤติกรรมที�เป็นโทษ มาสู่พฤติกรรมที�เป็นประโยชน์ จะทาํให้โรคหรืออาการไม่สบายต่าง ๆ ลดลง 
ทุเลาได ้

10. โรคทุกโรคสามารถรักษาให้หายได้ด้วยเทคนิคการปรับสมดุลตามหลกัการแพทย ์
วิถีพุทธ 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) เนื�องจากเป็นการรักษาที�ตน้เหตุของโรคหรืออาการไม่สบาย สรุปเป็น
ตารางดงันี  

ตารางที� 41 แสดงความเหมือนและแตกต่างของสาเหตุของโรคและวธีิการรักษา 

              สาเหตุ   

โรค 
เหมือนกัน แตกต่างกนั 

เหมือนกนั 1. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 2. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 
แตกต่างกนั 3. ใชว้ธีิการรักษาเหมือนกนั 4. ใชว้ธีิการรักษาแตกต่างกนั 

1. โรคเดียวกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
2. โรคเดียวกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 
3. โรคต่างกนั รักษาเหมือนกนั เนื�องจากสาเหตุเหมือนกนั 
4. โรคต่างกนั รักษาต่างกนั เนื�องจากสาเหตุต่างกนั 
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11. ผูว้จิยั ไดป้ฏิบติัใหเ้ห็นวา่เป็น “ตวัอยา่งของผูที้�ปฏิบติัไดจ้ริง” ในองคป์ระกอบทุกขอ้
ขา้งตน้ ที�ตรงกบัสํานวนของหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ คือ “พึ�งตน ทาํตวัอย่าง และความผาสุกที�ตน 
ช่วยคนที�ศรัทธา” 

รูปแบบจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ 
การวิเคราะห์สังเคราะห์ขอ้มูลจากกลุ่มตวัอย่างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธนานาชาติพนัธ์ุ  

โดยเก็บรวบรวมขอ้มูลทางแบบสอบถาม ผา่นการสื�อสารออนไลน์หรือช่องทางอื�น ๆ ในประเด็น 
การให้ความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพแต่ละข้อตาม
หลักการแพทย์วิถีพุทธ แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธความสําเร็จ ปัญหาและ
อุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผูอื้�นให้มีสุขภาวะที�ดี ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธแนวทางใน
การปรับปรุงแกไ้ข และการพฒันารูปแบบจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธนานาชาติพนัธ์ุเพื�อมวลมนุษยชาติ  

1. การให้ความสําคัญของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพ 

แต่ละข้อ ตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 

อนัดบัแรก ที�จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธใหค้วามสาํคญัของเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเยน็ คือ 
เทคนิคขอ้ 8 ใช้ธรรมะ ละบาปบาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้างสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี 

รองลงมา คือเทคนิคขอ้ที� 1 การดื�มนํ าสมุนไพรปรับสมดุล 
 อนัดบัสาม คือเทคนิคขอ้ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย  
 อนัดบัสี�  คือเทคนิคขอ้ที� 2 การกวัซา  
 อนัดบัหา้ คือเทคนิคขอ้ที� 3 การสวนลา้งลาํไส้ใหญ่ 
 อนัดบัหก คือเทคนิคขอ้ที� 5 การพอกทาหยอดประคบ อบอาบเช็ดดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั
 อนัดบัเจด็ คือเทคนิคขอ้ที� 6 การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณโยคะ กายบริหารที�ถูกตอ้ง
 อนัดบัแปด คือเทคนิคขอ้ที� 9 การรู้เพียรรู้พกั รู้จกัประมาณในการทาํงานมากขึ น 

และสุดทา้ยเทคนิคขอ้ที� 4 การแช่มือ-เทา้ดว้ยสมุนไพรร้อนเยน็ 
อีกทั งจิตอาสายงัไดใ้ห้ขอ้เสนอแนะ ให้จิตอาสาไดมี้โอกาสเรียนรู้เพิ�มเติมจาก 9 ขอ้ ที�มี

อยูเ่ดิม เรียงลาํดบัจากมากไปหานอ้ยดงันี  1) การจดักระดูก และฝังเข็ม 2) ปาก๊วนและเทคนิคการ
ซอ้มตายเพราะทุกคนตอ้งตายแต่จะตายอยา่งไร? วางใจอยา่งไรเมื�อถึงวนันั น 

2. ความคิดเห็นเกี�ยวกบัแรงจูงใจในการเป็นจิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ  
อนัดบัแรก แรงจูงใจในการอยากช่วยผูอื้�นใหพ้น้ทุกข ์อยากทาํความดี อยากส่งต่อสิ�งดี ๆ  
รองลงมา จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธมีความศรัทธาหรือเชื�อมั�นในหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 

หรือวธีิการของยา 9 เมด็  



776 
 

อนัดบัสาม จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธมีความศรัทธาต่อผูน้าํ (อาจารยห์มอเขียว) 
อนัดบัสี�มี 3 ประเด็น 1) ตอ้งการรู้จกัวธีิดูแลตวัเอง ตอ้งการเรียนรู้ หรือตอ้งการทาํตนเป็น

ตวัอยา่ง 2) การศึกษาและปฏิบติัธรรม 3) การพบความผาสุกกบัตนเองหรือเป็นหมอดูแลตวัเองได ้ 
อนัดบัห้ามี 2 ประเด็น คือ 1) การเห็นคุณประโยชน์ในการแพทยว์ิถีพุทธหรือยา 9 เม็ด  

2) การเชื�อผลปฏิบติัจนเห็นผลจริง 
และสุดทา้ยมี 2 ประเด็น 1) ความเป็นเอกภาพขององคก์รและจิตอาสา 2) ความเจบ็ป่วย 
3. ปัจจัยความสําเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ�งตนและช่วยเหลือผู้อื�นให้มีสุขภาวะ  

ที�ดีตามหลกัการแพทย์วถิีพุทธ 

อนัดบัแรก คือการปฏิบติัธรรมลด ละ เลิก บาป บาํเพญ็กุศล ใจเบิกบาน ไร้กงัวล 
รองลงมา มี 2 ประเด็น คือ 1) การปฏิบติัจริง สมํ�าเสมอ และต่อเนื�อง 2) พลังความดี  

ความปรารถนา ความสามคัคี ความจริงใจ ค่าความเป็นมนุษย ์ 
อนัดบัสาม มี 2 ประเด็น คือ 1) การเขา้ร่วมกิจกรรมกบักลุ่ม ฟังบรรยายเขา้ใจและเห็น

แบบอยา่ง 2) ความเชื�อ ศรัทธา  
อนัดบัสี�  คือ การบาํเพญ็ตนของจิตอาสาและทีมงานเป็นแบบอยา่ง  
อนัดบัหา้ คือตอ้งการมีสุขภาพดีดว้ยการพึ�งตน  
อนัดบัหก คือการสนบัสนุนจากหลายภาคส่วน  
และสุดทา้ย การจดัสรรเวลาและทรัพยากรในการปฏิบติัตามหลกัแพทยว์ถีิพุทธ  

องค์ประกอบการพฒันาการแพทย์วถิีพทุธ 
ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสํารวจขององค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ

ผูว้ิจยัไดข้อ้มูลประสบการณ์การใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธของผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ตามที�นาํเสนอใน
บทที� 6 จากนั นไดท้าํการสกดัคาํสาํคญัของผูใ้ห้ขอ้มูลหลกัที�ใชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร่วมกบัความเห็น
ของผูเ้ชี�ยวชาญสกัดเป็นข้อกระทงคาํถาม แล้วนําข้อกระทงคาํถามมาสร้างเป็นแบบสอบถาม 
จาํนวน 100 ขอ้ เพื�อศึกษาองค์ประกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ โดยได้นาํแบบสอบถามไป
สํารวจความคิดเห็นของผูใ้ช้การแพทย์วิถีพุทธและจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ทั งในประเทศและ
ต่างประเทศ จาํนวน 530 คน  

จากผลการวิเคราะห์องคป์ระกอบเชิงสํารวจ พบวา่องคป์ระกอบการพฒันาการแพทยว์ิถีพุทธ 
มีทั งสิ น 11 องคป์ระกอบ ประกอบดว้ย  

1) การรู้หรือพุทธะโดยตวัอยา่งหรือตวัแบบดว้ยกระบวนการแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ใชสิ้�ง
ที�ประหยดัเรียบง่าย ใกลต้วัเป็นหลกัทาํเองได ้เพื�อดาํรงชีวติประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา พลงัของหมู่
มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละ เป็นการต่อยอดการเป็นจิตอาสา 
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2)  หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เมด็ ทาํใหอ้าการเจบ็ป่วยทุเลา 
3)  การใชธ้รรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ละบาป บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจ

ใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการส่งเสริม ป้องกนั รักษา และฟื นฟูสุขภาพ  
4)  แพทยว์ถีิพุทธเป็นศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ  
5)  สังคมสิ�งแวดลอ้มสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แขง็แรงและผาสุก 
6) การสื�อสารผา่นออนไลน์และสิ�งพิมพต่์าง ๆ มีอิทธิพลต่อการเผยแพร่ช่วยเหลือผูค้น

และสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติ และแพทย์วิถีพุทธคือหน่วยงานสุขภาพเพื�อ
คุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั  

7)  ชื�ออาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํใหส้บาย เบากาย มีกาํลงั ทุเลาอาการเจบ็ป่วย 
8) หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเองเป็นการเรียนรู้เพื�อพึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือ

เกื อกลูผูอื้�น 
9)  คุณธรรมความกตญัxูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละ ดว้ยการใช้ความรู้เสียมาเสียสละ 

และเกื อกลูมนุษยชาติ  
10) ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ 
11) อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืดถูกใชป้ระโยชน์ ตั งแต่ระยะเริ�มตน้ของผูป่้วย 

และอาหารพืชผกัหรือสีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย  
ซึ� งองค์ประกอบที�พบมีความสอดคลอ้งกบัขอ้มูลการศึกษาเชิงคุณภาพ ดว้ยเทคนิคการ

วจิยัเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา ผูว้จิยัจึงนาํองค์ประกอบดงักล่าวไปจดัทาํขอ้เสนอเชิงนโยบายขยายผล
ชุมชนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธและจดัทาํมาตราการต่าง ๆ ดงัรายละเอียดในบทที� 10 

สํานวนแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 

คาํคมเพชรจากใจเพชร 
คาํคมเพชรจากใจเพชร เป็นสํานวนที�ผูว้ิจยัไดถ่้ายทอดและสื�อให้กบัจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ  

ผูเ้ขา้ค่ายสุขภาพ และผูส้นใจทั�วไป ในการบรรยายอบรมในค่ายอบรมสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ  
ค่ายแฟนพนัธ์ุแทแ้พทยว์ิถีธรรม ค่ายพระไตรปิฎกแพทยว์ิถีธรรม การประชุมกิจกรรมการงาน
ของเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธและการประชุมกิจกรรมการงานต่าง ๆ ทั งการประชุมเตรียมงานก่อนและ
หลงัเสร็จการทาํกิจกรรมการงาน ที�เรียก “การประชุมเตวชิโช” การปรึกษาหารือกิจกรรมการงานใน
โอกาสต่าง ๆ การพูดคุยสื�อสารในทุกช่องทาง ปากต่อปาก หนังสือ วารสาร แผ่นพบั ดีวีดี วีซีดี  
เอ็มพี 3 โทรทศัน์ อินเทอร์เน็ต ยูทูฟ เพสบุ๊ค ไลน์ ตั งแต่ปี พ.ศ. 2538-2558 เพื�อใช้พฒันา 
 จิตวญิญาณความเป็นพุทธะของจิตอาสา ดงันี  
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ตารางที� 45 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร บนัทึกจากเฟสเพจชื�อ “คาํคมเพชร
จากใจเพชร” เรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึง 60 สาํนวน 

ตารางที� 46 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชรบนัทึกจากเฟสเพจชื�อ “ถอดเทป-แยก
หวัขอ้บรรยายและบนัทึกการประชุม” เรียงลาํดบัตามจาํนวนคนเขา้ถึง รวมจาํนวน 18 สาํนวน 

ตารางที� 47 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2558 จาํนวน 119 สาํนวน  
ตารางที� 48 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2557 จาํนวน 157 สาํนวน 
ตารางที� 49 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2556 จาํนวน 23 สาํนวน 
ตารางที� 50 ในภาคผนวก ฑ. คาํคมเพชรจากใจเพชร ประจาํปี พ.ศ. 2538-2555 จาํนวน 

532 สาํนวน 
และบททบทวนธรรม ของการสร้างจิตวิญญาณที�ผาสุกที�สุดในโลก 14 ขอ้ 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธเพื�อมวลมนุษยชาติ 
การแพทยว์ถีิพุทธธรรม เป็นการบูรณาการองคค์วามรู้ในการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนแนว

เศรษฐกิจพอเพียง เพื�อให้เขา้ถึงมวลมนุษยชาติในมิติกวา้ง เพื�อให้คนทุกชนชาติทุกฐานจิตสามารถ
นาํไปใชป้ระโยชน์ได ้สําหรับการแพทยว์ิถีพุทธนั น เป็นการพฒันาต่อยอดจากการแพทยว์ิถีธรรม  
สู่ความเป็นพุทธะในมิติที�ลึกยิ�งขึ น เหมาะสาํหรับผูที้�ตอ้งการเรียนรู้ฝึกฝนจนเขา้ถึงวิชชาแห่งพุทธะ
ที�มีประสิทธิภาพสูงสุดในการสร้างสุขภาวะที�ดีของตนและช่วยเหลือเกื อกลูมนุษยชาติให้มีสุขภาวะ
ที�ดีไปพร้อม ๆ กนั โดยใชก้ระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ  

ผูที้�จะมีสภาพแห่งพุทธะนั น จะตอ้งเรียนรู้และกระทาํกุศล ละอกุศล ละการกระทาํส่วนที�
มีโทษ กระทาํส่วนที�ไม่มีโทษ เสพในสิ�งที�ควรเสพ ไม่เสพในสิ� งที�ไม่ควรเสพ ละการกระทาํที� 
ไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นทุกข์ตลอดกาลนาน กระทาํในสิ�งที�เป็นประโยชน์เป็นสุขตลอดกาลนาน 
(ที.ปา.11/146) ซึ� งเนื อหาหลกัที�ผูว้จิยัคน้พบตามที�พระพุทธเจา้ตรัสไว ้ที�ไดน้าํมาบูรณาการเป็นองค์
ความรู้ในการสร้างจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติสู่ความเป็นพุทธะ คือ การปฏิบติัอธิศีล 
อธิจิต อธิปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้อยอยู่ในทุกสูตรที�พระพุทธเจา้ตรัสเพื�อความพน้ทุกข ์
ไดแ้ก่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ของชีวิต ทาํให้มีโรคน้อยมีทุกข์นอ้ย ควรแก่ความเพียร (สังคีติสูตร,  
สิวกสูตร, อาพาธสูตร), ปฏิบติัสู่การดบัทุกข์ด้วยสิ� งที�ประหยดัหาได้ง่ายและไม่มีโทษเป็นหลัก  
(จตัตาริสูตร, เภสัชชขนัธกะสูตร), ละบาป บาํเพญ็กุศล ทาํจิตใจให้บริสุทธิq ผอ่งใส (โอวาทปาติโมกข)์, 
วรรณะ 9 คือ การทาํตวัเป็นคนน่ายกยอ่งสรรเสริญ 9 อยา่ง (วิ.มหา.1/20), จรณะ 15 คือ ขอ้ประพฤติ
เพื�อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32), ปฏิบติัจนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที� 4) 
มีลกัษณะ 5 ประการ องค์คุณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690), เมื�อปฏิบติัไดรู้ปฌานในระดบัอุเบกขาแลว้
ตรวจสอบดว้ย อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519), การปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามลาํดบั อนุปุพพวิหาร 9 คือ 
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ธรรมอนัเป็นเครื�องอยูต่ามลาํดบั (ที.ปา.11/355), โสฬสญาณ 16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบั
ของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิมคัค์“ปัญญานิเทศ” หน้า 540-656), โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง 
ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) ได้แก่ มหาสติปัฏฐานสูตร 4 (ที.ม.10/273) 
ปธานสูตร (องฺ.จตุกฺก.21/13) อิทธิบาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรีย ์5 (สํ.ม.19/1,011-1,015) พละ 5 
(องฺ.ปxฺจก.22/14) โพชฌงค์ 7 (สํ.ม.19/505-507) อริยมรรคมีองค์ 8 (สํ.ม. 19/1665), สัมมาสมาธิ
ของพระอริยะ (ที.ม.10/206, ม.อุ.14/253) และพรหมวหิาร 4 (ที.ปา.11/234) โดยใชก้ระบวนการเหตุ
แห่งการวิมุติ 5 (องฺ.ปxฺจก.22/26), สาราณียธรรม 6 (องฺ.ฉกฺก.22/282), พุทธพจน์ 7 (องฺ.ฉกฺก.
22/283), อปริหานิยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ.สตฺตก.23/65) โดยฝึกปฏิบติัดว้ย
ตนเอง (อตัตวรรคที� 12) ผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดีอยูใ่นสังคมสิ�งแวดลอ้มที�ดี (ทุติยอปัปมาทสูตร, 
อุปัฑฒสูตร, สารีปุตตสูตร, สัปปายะ 7) 

ผูว้ิจยัพบว่าเมื�อมีปฏิบติัตามพุทธธรรมดงักล่าวอย่างถูกตรง สภาพแห่งความเป็นพุทธะ 
คือ โสดาบนั สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเกิดมากขึ นเป็นลาํดบั อนัเป็นคุณค่าและความ
ผาสุกที�แทจ้ริงอยา่งย ั�งยนืที�มนุษยค์วรได ้

ข้อเสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทย์วถิีพทุธ 

ขอ้เสนอเชิงนโยบายขยายผลชุมชนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธทั งหมด 11 นโยบาย คือ  
1. นโยบายส่งเสริม “การสร้างแบบอย่างที�มีคุณสมบติัแห่งพุทธะ แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ 

ใช้สิ� งที�ประหยดัเรียบง่าย ใกล้ตวัเป็นหลักทาํเองได้ เพื�อดาํรงชีวิตประจาํวนั ช่วยสร้างศรัทธา  
พลงัของหมู่มิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี และพลงัแห่งการเสียสละเป็นการต่อยอดการเป็นจิต
อาสา” 

2. นโยบายส่งเสริม “หลกัปฏิบติั เทคนิคการปรับสมดุล 9 ขอ้ หรือยา 9 เม็ด ทาํให้
อาการเจบ็ป่วยทุเลา” 

3. นโยบายส่งเสริม “การใช้ธรรมะตามหลกัพุทธศาสตร์ ปรับสมดุลร้อนเยน็ ละบาป 
บาํเพญ็กุศลทาํจิตใจใหผ้อ่งใส ส่งผลต่อการสร้างสุขภาพ” 

4. นโยบายส่งเสริม “แพทยว์ถีิพุทธศาสตร์แพทยท์างเลือกในการดูแลสุขภาพ” 
5. นโยบายส่งเสริม “สังคมสิ�งแวดล้อมสถานที�มีผลต่อสุขภาพกายใจที�แข็งแรงและ

ผาสุก” 
6. นโยบายส่งเสริม “การสื�อสารผ่านออนไลน์และสิ�งพิมพ์ต่าง ๆ มีอิทธิพลต่อการ

เผยแพร่ช่วยเหลือผูค้นและสร้างความเชื�อหรือศรัทธาในวิถีธรรมชาติและแพทยว์ิถีพุทธ คือหน่วยงาน 
สุขภาพเพื�อคุณประโยชน์แก่พุทธศาสนิกชนเป็นสาํคญั”  
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7. นโยบายส่งเสริม “อาหารสูตร “หมอเขียว” ทาํให้สบาย เบากาย มีกาํลงั และทุเลา
อาการเจบ็ป่วยไม่สบาย” 

8. นโยบายส่งเสริมความเป็น “หมอที�ดีที�สุดในโลก คือ ตวัคุณเอง เป็นการเรียนรู้เพื�อ
พึ�งตนใหพ้น้ทุกขแ์ละช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น” 

9. นโยบายส่งเสริม “คุณธรรมความกตญัxูตอบแทนคุณต่อหมอผูเ้สียสละดว้ยการใช้
ความรู้มาเสียสละและเกื อกลูมนุษยชาติ” 

10. นโยบายส่งเสริม “ความสุขคือเป้าหมายของการแพทยว์ถีิพุทธ” 
11. นโยบายส่งเสริม “อาหารปรับสมดุลมงัสวิรัติรสชาติจืด ถูกใช้ประโยชน์ตั งแต่ 

ในระยะเริ�มตน้ของการดูแลสุขภาพ จากนั นใชต่้อเนื�องจนเป็นปกติในวถีิชีวติ และอาหารพืชผกัหรือ 
สีเขียวรสชาติทั�วไป มีคุณค่าต่อการทุเลาความเจบ็ป่วย” 
 

 

อภิปรายผล 

สิ�งต่าง ๆในมหาจกัรวาลลว้นสัมพนัธ์เกี�ยวเนื�องกนั การจะแกปั้ญหาและพฒันาสุขภาวะ
ใหดี้ได ้จึงตอ้งเขา้ใจความสัมพนัธ์ของสิ�งต่าง ๆอยา่งเป็นองคร์วม ทั งกาย ใจ มิตรสหาย สังคม และ
สิ�งแวดลอ้ม ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัส หลกัสัปปุริสธรรม 7 คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที�มีความเห็น
ถูกตอ้ง)ธมัมญัxู (เป็นผูรู้้ธรรม) อตัถญัxู (เป็นผูรู้้สาระประโยชน์) อตัตญัxู (เป็นผูรู้้ตน) มตัตญัxู 
(เป็นผูรู้้ประมาณ) กาลญัxู (เป็นผูรู้้ เวลาอนัควร) ปริสัญxู (เป็นผูรู้้หมู ่คนและสิ�งรอบตวั) 
ปุคคลปโรปรัญxู (เป็นผูรู้้บุคคล) (องฺ.สตฺตก.23/65) ซึ� งสัมพนัธ์กบัหลกัสัปปายะ และอสัปปายะ 7 
สัปปายะ คือสิ� งที�เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส ได้แก่ อาวาสสัปปายะ (ที�อยู่ซึ� งเหมาะควร) 
โคจรสัปปายะ (ที�ไปซึ�งเหมาะควร) ภสัสสัปปายะ (การพูดคุยที�เหมาะควร) ปุคคลสัปปายะ (บุคคล
ที�เหมาะควรเกี�ยวขอ้ง) โภชนสัปปายะ (อาหารที�เหมาะควร) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดลอ้มที�เหมาะ
ควร) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที�เหมาะควร) อสัปปายะ คือสิ�งที�ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอน
กิเลส ได้แก่ อาวาสอสัปปายะ (ที�อยู่ซึ� งไม่เหมาะควร) คจรอสัปปายะ (ที�ไปซึ� งไม่เหมาะควร)  
ภสัสอสัปปายะ (การพูดคุยที�ไม่เหมาะควร) ปุคคลอสัปปายะ (บุคคลที�ไม่เหมาะควรเกี�ยวขอ้ง)  
โภชนอสัปปายะ (อาหารที�ไม่เหมาะควร) อุตุอสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที�ไม่เหมาะควร) 
อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที�ไม่เหมาะควร) (ว.ิอ.2/368) สัมพนัธ์กบัหลกัมงคล 38 คือ ความดีความ
เจริญอนัสูงสุด 38 ประการไดแ้ก่ ไม่คบคนพาล (อเสวนา จ พาลานงั) คบหาบณัฑิต (บณัฑิตานญัจ 
เสวนา) บูชาบุคคลที�ควรบูชา (ปูชา จ ปูชนิยานงั) อยูใ่นที�อนัสมควรอยู ่(ปฏิรูปเทสวาโส จ)... (ขุ.ขุ.

25/318) และหลกัปฏิบติัที�เป็นตน้เหตุให้อายุยืน 7 ประการ ในพุทธธรรมไดแ้ก่ 1) เป็นผูท้าํความ

สบายแก่ตนเอง 2) รู้จกัประมาณในสิ�งที�สบาย 3) บริโภคสิ�งที�ย่อยง่าย 4) เที�ยวในกาละอนัสมควร  
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5) ประพฤติเพียงดงัพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา) 6) เป็นผูมี้ศีล 7) มีมิตรดีงาม สําหรับเหตุ
ให้อายุสั น ก็ตรงกนัขา้ม (องฺ.สตฺตก.22/125-126) รวมถึงที�พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี 
สหายดี เป็นทั งหมดทั งสิ นของพรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข)์ (ส.ํส.15/381-384) 

ความสัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นองคร์วมนั น สอดคลอ้งกบัที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัตรัส
ว่า “สรรพสิ�งทั งหลายดาํรงอยู่พร้อมกบัเจริญย ั�งยืนไปได ้เพราะมีความสมดุลในตวัเอง อย่างชีวิต
มนุษยเ์รานี ดาํรงอยูไ่ดเ้พราะมีออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์บอน อนัเป็นส่วนประกอบสําคญัของ
ชีวิต ไดส้ัดส่วนกนั เมื�อใดส่วนประกอบอนัเป็นแก่นแกนของชีวิต ส่วนใดส่วนหนึ� งบกพร่องขาด
หายไป ไม่อาจแกไ้ขให้คงคืนสมดุลได ้เมื�อนั นชีวิตก็เสื�อมโทรมแตกดบั ธรรมชาติอื�น ๆ ตลอดจน
สิ�งที�มนุษยป์รุงแต่งสรรคส์ร้างขึ น เช่น เครื�องจกัร โรงงาน อาคาร บา้นเรือน แมก้ระทั�ง เศรษฐกิจ 
กฎหมายและทฤษฎีต่าง ๆ ก็เหมือนกนั ลว้นตอ้งมีส่วนประกอบที�สมดุลทั งสิ น (พระราชดาํรัส วนัที� 
8 สิงหาคม 2534)  

แต่ละสิ�งที�สัมพนัธ์กนัอยา่งเป็นองคร์วมนั นสอดคลอ้งกบัที� กระแส ชนะวงศ ์ไดก้ล่าวใน
หวัขอ้เรื�อง “ภาวะผูน้าํกบังานสาธารณสุข” วา่ “การสาธารณสุขไม่ใช่เกาะเดียวอยูก่ลางทะเล แต่มนั
เกี�ยวขอ้งกบัหลายเกาะหลายองคป์ระกอบ เช่น ร่างกาย จิตใจ เศรษฐกิจ สังคม สิ�งแวดลอ้ม การเมือง
และวฒันธรรม เป็นตน้ ทุกอยา่งเกี�ยวโยงสัมพนัธ์กนัทั งหมด” (กระแส ชนะวงศ.์ บรรยาย 2556 :
กนัยายน 28) ซึ� งสัมพนัธ์กบัที�ฟริตจ๊อฟคาปร้านกัฟิสิกส์ชาวสหรัฐ ฯ กล่าวว่า มุมมองเชิงระบบต่อ
ชีวิตความเป็นองค์รวมและสุขภาพ การเดินทางไปพ้นพื นที�และเวลาและเส้นทางสู่ยุคแห่ง 
ดวงอาทิตย ์สภาวการณ์ในปัจจุบนัของโลกตอ้งเผชิญกบัปัญหาด้านต่าง ๆ มากมายอนัเนื�องจาก
กระบวนทศัน์แบบกลไกในช่วงที�ผ่านมา ถึงเวลาที�เป็นจุดเปลี�ยนของโลก สู่กระบวนทศัน์ใหม่ที�
เป็นองคร์วมในทุกสาขา(Capra.2010 :130-131) 

ฟริตจ๊อฟคาปร้า ยงัไดก้ล่าวว่า ขั นตอนแรกและสําคญัที�สุดของการบาํบดัแบบองคร์วม
คือ ทาํใหผู้ป่้วยเขา้ใจธรรมชาติและระดบัความไม่สมดุลในตวัเขา ผูดู้แลควรมีทกัษะในการรักษาทั ง
กายและใจ มีบทบาทดั งเดิมของหมอคือ “doctor” มาจากคาํละติน docre แปลวา่สอน คือสอนผูป่้วย
ให้เขา้ใจธรรมชาติ ความเจ็บป่วยและเปลี�ยนแปลงแผนการดาํเนินชีวิตอนัเป็นสาเหตุของปัญหา 
เป้าหมายการบาํบดัองคร์วมอยูที่�คนไม่ใช่ที�โรค คือการฟื นฟูผูป่้วยให้อยูใ่นภาวะสมดุล มีทศันะว่า
ผูป่้วยมีศกัยภาพรักษากายใจของตวัเอง ผูบ้าํบดัแทรกแซงน้อยที�สุด ให้การบาํบดัอย่างอ่อนที�สุด  
ลดปริมาณยาให้นอ้ยสุด ช่วยลดความเครียดที�รุนแรง หนุนให้ผูป่้วยมีความมั�นใจในตนเอง วางจิต
ในทางที�ดี (ฟริตจ๊อฟคาปร้า. 2550 : 114-118) ซึ� งสอดคล้องกับสุรพล ธรรมร่มดี และมิรา  
ชัยมหาวงศ์ ได้กล่าวไวว้่า “ความเจ็บป่วยนั นเป็นผลจากการใช้ชีวิตที�ขาดความสมดุล การใช้
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ความคิดมากเกินไปโดยการขาดการออกกาํลงักาย กินอาหารไม่ถูกตอ้ง มีความกดดนัทางจิตใจ 
เนื�องจากความขดัแยง้กบับุคคลสิ�งแวดลอ้ม” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชยัมหาวงศ.์ 2552 : คาํนาํ) 

องคก์ารอนามยัโลกไดนิ้ยามคาํ สุขภาพ วา่หมายถึง สุขภาวะที�สมบูรณ์ทั งทางกาย จิตใจ 
สังคม และปัญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรือความพิการเท่านั น (องค์การอนามยัโลก และ 
พระราชบญัญติัสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550) หรือสุขภาวะที�สมบูรณ์ทุก ๆ ทางเชื�อมโยงกนัสะทอ้น
ถึงความเป็นองคร์วมอยา่งแทจ้ริงของสุขภาพที�เกื อหนุนและเชื�อมโยงกนัทั ง 4 มิติ นาํมาสู่วิสัยทศัน์
ของสาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือคนไทยมีสุขภาวะย ั�งยืน หมายถึง 
คนไทยมีสุขภาวะดีครบทั งสี�ดา้น ไดแ้ก่ กาย จิตสังคม และปัญญา อนัไดแ้ก่ 

(1) สุขภาวะทางกาย หมายถึงการมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง  
มีสิ�งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

(2) สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เป็นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครียดคล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

(3) สุขภาวะทางสังคมหมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที�ทาํงาน 
ในสังคม ในโลกซึ�งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

(4) สุขภาวะทางปัญญา (จิตวญิญาณ) หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูง
เขา้ถึงความจริงทั งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิ� งสูงสุดซึ� งหมายถึงพระนิพพาน หรือ  
พระผูเ้ป็นเจา้หรือความดีสูงสุดสุดแลว้แต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน 

(นบัวรรณ เอมนุกลูกิจ. 2552)  
หลกัการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี นั น นอกจากการให้ความสนใจทั งการดูแล

รักษาทางดา้นกายและจิตใจแลว้ ผูค้นยงัเฟ้นหาสิ�งที�ดีที�สุดสําหรับตนเองซึ� งการเลือกนั นครอบคลุม
ไปถึงการรักษาแบบทางเลือกซึ� งมีหลกัการที�วา่การรักษาคือ การทาํให้เกิดความสมดุลของร่างกาย
และนอกจากนั นยงัตอ้งมีความสมดุลของร่างกายและสภาพแวดลอ้ม (Crellin and Fernando.2002 : 
56-57) 

ดงันั น ชีวิตจึงลว้นสัมพนัธ์กบัองคป์ระกอบต่าง ๆ และองคป์ระกอบต่าง ๆนั นลว้นมีผล
ต่อสมดุลร้อนเยน็ของชีวติ และสมดุลร้อนเยน็ของชีวิตก็ทาํให้เกิดสุขภาพที�ดี ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัส
วา่“เป็นผูมี้อาพาธนอ้ยมีทุกขน์อ้ย ประกอบดว้ยเตโชธาตุอนัมีวิบาก เสมอกนัไม่เยน็นกั ไม่ร้อนนกั 
เป็นอยา่งกลาง ๆ ควรแก่ความเพียร ฯ” (ที.ปา.11/293) จะเห็นไดว้่า พระพุทธเจา้ พบว่า การปรับ
สมดุลร้อนเยน็ จะทาํใหมี้โรคนอ้ย มีทุกขน์อ้ย ส่งผลใหส้ภาพร่างกายพร้อมที�จะประกอบความเพียร 
ซึ� งก็ คือร่างกายที�แข็งแรงนั นเอง สัมพันธ์กับสิ� งที�พระพุทธเจ้าตรัสถึงสาเหตุทําให้เกิดสุข  
(ความแข็งแรงหรือประโยชน์) ทุกข์ (ความเจ็บป่วยหรือความเดือดร้อน) หรือ อทุกขมสุขเวทนา  
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ใน ส.ํสฬา.18/427-429 “สุข ทุกข ์หรือ อทุกขมสุขเวทนา เกิดจากเรื�องดี (ไฟ) 1 เสมหะ (นํ า) 1 ลม (ลม) 
1 ดี เสมหะ ลม รวมกนั(ดิน) 1 ฤดู 1 รักษาตวัไม่สมํ�าเสมอ 1 ถูกทาํร้าย 1 ผลของกรรม 1 เป็นที� 8 ฯ” 
ไฟ คือ ร้อน ส่วน ดินนํ าลม คือ เย็น จะเห็นได้ว่า การปรับสมดุลร้อนเย็นในร่างกาย ในฤดูร้อน
หนาวต่าง ๆ ด้วยสิ�งที�มีฤทธิq ร้อนเยน็ ทั งดา้นวตัถุ (รูปธรรม) และจิต (นามธรรม) ถา้ไม่สมดุล 
ร้อนเยน็ก็จะทาํใหเ้กิดทุกขเวทนา (เจบ็ป่วย) แต่ถา้สมดุลร้อนเยน็ก็จะทาํใหเ้กิดสุขเวทนา (แขง็แรง)  

การปรับสมดุลร้อนเยน็ทั งกายใจนั น สัมพนัธ์กบัขอ้ความที�วา่ “สมยัหนึ�งพระผูมี้พระภาค
ประทบัอยู ่ณ พระวหิารเชตวนัอารามของท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีใกลพ้ระนครสาวตัถี ก็สมยันั นแล 
ท่านพระคิริมานนทอ์าพาธไดรั้บทุกขเ์ป็นไขห้นกัครั งนั นแล ท่านพระอานนทเ์ขา้ไปเฝ้าพระผูมี้พระ
ภาคถึงที�ประทบัถวายบงัคมพระผูม้ีพระภาคแลว้นั�ง ณ ที�ควรส่วนขา้งหนึ�งครั นแลว้ไดก้ราบทูล
พระผูม้ีพระภาคว่า ขา้แต่พระองค์ผูเ้จริญ ท่านพระคิริมานนท์อาพาธได้รับทุกข์เป็นไขห้นัก 
ขอประทานพระวโรกาส ขอพระผูมี้พระภาคไดโ้ปรดอนุเคราะห์เสด็จเยี�ยมท่านพระคิริมานนทย์งัที�
อยูเ่ถิดพระเจา้ขา้ฯ  

พระผูมี้พระภาคตรัสว่า ดูกรอานนท์ถ้าเธอพึงเข้าไปหาแล้วกล่าวสัญญา 10 ประการ 
แก่คิริมานนัทภิกษุไซร้ ขอ้ที�อาพาธของคิริมานนัทภิกษุจะพึงสงบระงบัโดยพลนัเพราะไดฟั้งสัญญา 
10 ประการนั นเป็นฐานะที�จะมีไดส้ัญญา 10 ประการเป็นไฉนคืออนิจจสัญญา 1 อนตัตสัญญา 1
อสุภสัญญา 1 อาทีนวสัญญา 1 ปหานสัญญา 1 วิราคสัญญา 1 นิโรธสัญญา 1 สัพพโลเกอนภิรต
สัญญา 1 สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญา 1 อนาปานสัสติ 1 ฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ รูปไม่เที�ยง เวทนาไม่เที�ยง สัญญาไม่เที�ยง 
สังขารทั งหลายไม่เที�ยง วิญญาณไม่เที�ยง ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยงในอุปาทาน
ขนัธ์ 5 เหล่านี ดว้ยประการอยา่งนี  ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ อนิจจสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อนตัตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ จกัษุเป็นอนตัตา รูปเป็นอนตัตา หูเป็น
อนตัตา เสียงเป็นอนตัตา จมูกเป็นอนตัตา กลิ�นเป็นอนตัตา ลิ นเป็นอนตัตา รสเป็นอนตัตา กายเป็น
อนตัตา โผฏฐพัพะเป็นอนตัตา ใจเป็นอนตัตา ธรรมารมณ์เป็นอนตัตา ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความ
เป็นอนตัตาในอายตนะทั งหลายทั งภายในและภายนอก 6 ประการเหล่านี  ดว้ยประการอยา่งนี  ดูกร
อานนท ์นี เรียกวา่ อนตัตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อสุภสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ ภิกษุในธรรมวินยันี  ยอ่มพิจารณาเห็น
กายนี นั�นแล เบื องบนแต่พื นเทา้ขึ นไป เบื องตํ�าแต่ปลายผมลงมา มีหนงัหุ้มอยูโ่ดยรอบเต็มดว้ยของ
ไม่สะอาดมีประการต่าง ๆ วา่ ในกายนี มีผม ขน เล็บ ฟัน หนงั เนื อ เอ็น กระดูก เยื�อในกระดูก มา้ม 
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เนื อ หวัใจ ตบั พงัผืด ไต ปอด ไส้ใหญ่ไส้ นอ้ยอาหารใหม่ อาหารเก่า ดี เสลด หนอง เลือด เหงื�อ 
มนัขน้ นํ าตา เปลวมนั นํ าลาย นํ ามูก ไขขอ้ มูตร ยอ่มพิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่งามในกายนี 
ดว้ยประการดงันี  ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ อสุภสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท ์ก็อาทีนวสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท ์ภิกษุในธรรมวินยันี อยูใ่นป่าก็ดี อยูที่�
โคนไมก้็ดี อยู ่ในเรือนว่างเปล่าก็ดี ย ่อมพิจารณาเห็นดงันี ว ่า กายนี มีทุกข์มากมีโทษมาก 
เพราะฉะนั นอาพาธต่าง ๆจึงเกิดขึ นในกายนี คือ โรคตา โรคหู โรคจมูก โรคลิ น โรคกาย โรคศีรษะ 
โรคที�ใบหู โรคปาก โรคฟัน โรคไอ โรคหืด โรคไขห้วดั โรคไขพ้ิษ โรคไขเ้ซื�องซึม โรคในทอ้ง 
โรคลมสลบ โรคบิด โรคจุกเสียด โรคลงราก โรคเรื อน โรคฝี โรคกลาก โรคมองคร่อ โรคลมบา้หมู 
โรคหิดเปื� อย โรคหิดด้าน โรคคุดทะราดหูด โรคละอองบวม โรคอาเจียนโลหิต โรคดีเดือด 
โรคเบาหวาน โรคเริมโรคพุพอง โรคริดสีดวง อาพาธมีดีเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีเสมหะเป็นสมุฏฐาน 
อาพาธมีลมเป็นสมุฏฐาน อาพาธมีไขส้ันนิบาต อาพาธอนัเกิดแต่ฤดูแปรปรวน อาพาธอนัเกิดแต่การ
บริหารไม่สมํ�าเสมอ อาพาธอนัเกิดแต่ความเพียรเกินกาํลงั อาพาธอนัเกิดแต่วิบากของกรรม  
ความหนาว ความร้อน ความหิวความกระหาย ปวดอุจจาระปวดปัสสาวะ ย่อมพิจารณาเห็นโดย
ความเป็นโทษในกายนี ดว้ยประการดงันี  ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ อาทีนวสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ก็ปหานสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี  ย่อมไม่ยินดี  
ย่อมละ ย่อมบรรเทา ย่อมทาํให้หมดสิ นไป ย่อมทาํให้ถึงความไม่มี ซึ� งกามวิตกอนัเกิดขึ นแล้ว  
ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ นไป ยอ่มทาํให้ถึงความไม่มี ซึ� งพยาบาทวิตกอนั
เกิดขึ นแลว้ ยอ่มไม่ยนิดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี ซึ� งวิหิงสา
วิตกอนัเกิดขึ นแลว้ ยอ่มไม่ยินดี ยอ่มละ ยอ่มบรรเทา ยอ่มทาํให้หมดสิ นไป ยอ่มให้ถึงความไม่มี 
ซึ� งอกุศลธรรมทั งหลายอนัชั�วชา้อนัเกิดขึ นแลว้ ดูกรอานนทนี์ เรียกวา่ปหานสัญญาฯ” (องฺ.ทสก.2460) 

“ดูกรอานนท์ ก็วิราคสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ ธรรมชาตินั�นสงบธรรมชาตินั�นประณีต 
คือธรรมเป็นที�ระงบัสังขารทั งปวง ธรรมเป็นที�สละคืนอุปธิทั งปวง ธรรมเป็นที�สิ นไปแห่งตณัหา
ธรรมเป็นที�สํารอกกิเลส ธรรมชาติเป็นที�ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนทนี์ เรียกวา่วิราคสัญญาฯ” 
(องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ นิโรธสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินยันี  อยู่ในป่าก็ดี อยู่ที�
โคนไมก้็ดี อยูใ่นเรือนวา่งเปล่าก็ดี ยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่ ธรรมชาตินั�นสงบธรรมชาตินั�นประณีต 
คือธรรมเป็นที�ระงบัสังขารทั งปวง ธรรมเป็นที�สละคืนอุปธิทั งปวง ธรรมเป็นที�สิ นไปแห่งตณัหา 
ธรรมเป็นที�ดบัโดยไม่เหลือ ธรรมชาติเป็นที�ดบักิเลสและกองทุกข์ ดูกรอานนท์นี เรียกว่า นิโรธ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 
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“ดูกรอานนท์ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ ภิกษุในธรรมวินัยนี   
ละอุบายและอุปาทานในโลกอนัเป็นเหตุตั งมั�นถือมั�นและเป็นอนุสัยแห่งจิต ย่อมงดเวน้ไม่ถือมั�น
ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ สัพพโลเกอนภิรตสัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ สัพพสังขาเรสุอนิจจสัญญาเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินัยนี   
ยอ่มอึดอดั ย่อมระอา ย่อมเกลียดชงั แต่สังขารทั งปวง ดูกรอานนท ์นี เรียกวา่ สัพพสังขาเรสุอนิจจ
สัญญาฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ อานาปานสัสติเป็นไฉน ดูกรอานนท์ภิกษุในธรรมวินยันี อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที�
โคนไมก้็ดีอยูใ่นเรือนว่างเปล่าก็ดี นั�งคูบ้ลัลงัก์ตั งกายให้ตรงดาํรงสติไวเ้ฉพาะหนา้เธอ เป็นผูมี้สติ
หายใจออกเป็นผูมี้สติหายใจเขา้ เมื�อหายใจออกยาวก็รู้ชดัว่าหายใจออกยาวหรือเมื�อหายใจเขา้ยาว 
ก็รู้ชัดว่าหายใจเขา้ยาว เมื�อหายใจออกสั นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั นหรือเมื�อหายใจเขา้สั นก็รู้ชัดว่า
หายใจเขา้สั น ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้กายทั งปวงหายใจออก ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูก้าํหนดรู้
กายทั งปวงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบักายสังขาร
หายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้ปีติหายใจเขา้ยอ่มศึกษา
วา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
ระงบัจิตตสังขารหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัระงบัจิตตสังขารหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกักาํหนดรู้จิต
หายใจออก ย่อมศึกษาว่าจักกําหนดรู้จิตหายใจเข้า ย่อมศึกษาว่าจกัยงัจิตให้บันเทิงหายใจเข้า  
ยอ่มศึกษาวา่จกัยงัจิตใหบ้นัเทิงหายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัตั งจิตใหม้ั�นหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัตั ง
จิตให้มั�นหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื องจิตหายใจออก  
ย่อมศึกษาว่าจกัเปลื องจิตหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยง
หายใจออก ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความเป็นของไม่เที�ยงหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกั
เป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความคลายกาํหนดัหายใจออก ย่อมศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
คลายกาํหนดัหายใจเขา้ ยอ่มศึกษาวา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจออก ยอ่มศึกษา
วา่จกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความดบัสนิทหายใจเขา้ ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความ
สลดัคืนหายใจออก ย่อมศึกษาว่าจกัเป็นผูพ้ิจารณาเห็นโดยความสลดัคืนหายใจเขา้ ดูกรอานนท์นี 
เรียกวา่ อานาปานสัสติฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

“ดูกรอานนท์ ถ้าเธอพึงเขา้ไปหาแลว้กล่าวสัญญา 10 ประการนี แก่คิริมานนทภิกษุไซร้ 
ข้อที�อาพาธของคิริมานนทภิกษุจะพึงสงบระงับโดยพลัน เพราะได้ฟังสัญญา 10 ประการนี   
เป็นฐานะที�จะมีไดฯ้ ลาํดบันั นแล ท่านพระอานนทไ์ดเ้รียนสัญญา 10 ประการนี  ในสํานกัของพระผู ้
มีพระภาคแล้ว ได้เข้าไปหาท่านพระคิริมานนท์ยงัที�อยู่ ครั นแล้ว ได้กล่าวสัญญา 10 ประการ  
แก่ท่านพระคิริมานนท ์ครั งนั นแล อาพาธนั นของท่านพระคิริมานนทส์งบระงบัโดยพลนั เพราะได้
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ฟังสัญญา 10 ประการนี  ท่านพระคิริมานนทห์ายจากอาพาธนั น ก็แลอาพาธนั นเป็นโรคอนัท่านพระ
คิริมานนทล์ะไดแ้ลว้ ดว้ยประการนั นแลฯ”  (องฺ.ทสก.24/60) 

การปรับสมดุลร้อนเย็นดังกล่าว สอดคล้องกับทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกันข้าม  
คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลกัแพทย์ทางเลือก ถ้าหยิน-หยาง เกิดผิดปกติขึ นไม่ว่าทางใด 
ทางหนึ� ง จะทาํให้ฝ่ายหนึ� งเพิ�ม หรือขณะที�อีกฝ่ายหนึ� งอ่อนแอลง เช่น ถ้าหยางมากเกิน จะเกิด 
โรคร้อน ถา้หยนิมากเกิน จะเกิดโรคเยน็ (โครงการพฒันาเทคนิคการทาํยาสมุนไพร, โครงการศึกษา
การแพทยต์ะวนัออก และมูลนิธิสาธารณสุขกบัการพฒันา, 2541 : 163-176) สอดคลอ้งกบัการ 
ปรับสมดุลดิน (เยน็) นํ า (เยน็) ลม (เยน็) ไฟ (ร้อน) ตามหลกัการแพทยแ์ผนไทย “การแพทย ์
แผนไทย มีการตรวจวินิจฉัยโรค และการบาํบดัโรคดว้ยแนวคิดพื นฐานเรื�องธาตุทั ง 4 คือ ดิน นํ า 
ลม และไฟ ที�ประกอบกันขึ นเป็นร่างกายของคน การเสียสมดุลของธาตุทั ง 4 จากอิทธิพลการ
เปลี�ยนแปลงตามวยั กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรมของคน ต่างเป็นสาเหตุของการ 
เกิดโรค” (เฉลิมพล เกิดมณี. 2547 : 2) 

สมดุลร้อนเยน็ดงักล่าว สอดคลอ้งกบันกัวทิยาศาสตร์ทางฟิสิกส์เคมีชีวะที�พบวา่ อุณหภูมิ
มีผลอย่างมากต่อการเปลี�ยนแปลงของสสารและพลังงานทั งของสิ� งมีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนี 
เนื�องจากโครงสร้างระดบัสองระดบัสามและระดบัสี�ของชีวโมเลกุลมีแรงยึดเหนี�ยวที�สําคญั 3 ชนิด 
คือ พนัธะไฮโดรเจน พนัธะไฮโดรโฟบิก และพนัธะไอออนิก ดงันั นปัจจยัต่าง ๆ ที�มีอิทธิพลต่อ
พนัธะเหล่านี  ย่อมมีผลต่อการเปลี�ยนแปลงของโครงสร้างโมเลกุล และในที�สุดทาํให้โครงรูป
เปลี�ยนแปลงไปดว้ย ปัจจยัที�สําคญัเหล่านั น ได้แก่ ความเป็นกรดด่าง ปริมาณเกลือแร่ในนํ า และ
อุณหภูมิปัจจยัทั ง 3 ชนิดที�กล่าวมามีอิทธิพลต่อโครงสร้างและโครงรูปของชีวโมเลกุล ซึ� งเท่ากบัวา่
มีผลต่อหนา้ที�และการทาํงานของชีวโมเลกุลเหล่านั น ถา้ปัจจยัเหล่านี เปลี�ยนแปลง ทาํให้โครงรูปและ
โครงสร้างเปลี�ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทาํงานในหน้าที�ของตนเองไม่ได้ เราเรียกสภาพนี ว่า 
สภาพเสียธรรมชาติ (Denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที�ทาํงานได ้เราเรียกว่าสภาพ
ธรรมชาติ (Native state) สรุปแลว้คือ สภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุล จะมีโครงสร้างระดบัต่าง ๆ 
ซึ� งทาํให้มีโครงรูปจาํนวนจาํกดัและโดยทั�วไปมีโครงรูปจาํเพาะ ในกรณีสภาพเสียธรรมชาติ จะมี
โครงสร้างไร้รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทาํงานตามหนา้ที�ไม่ได ้(พิชิต โตสุโขวงศ.์ 2535 : 38-41) 

ในทางวทิยาศาสตร์พลงัร้อนเยน็มีผลต่อสุขภาพ ดงันี   
“Flexor (withdrawal) reflex เป็นรีเฟล็กซ์ที�เกิดเมื�อมีตวักระตุน้อนัตรายมากระตุน้ ...  

ซึ� งอาจเป็นการกระตุน้เชิงกล ความร้อน หรือสารเคมีก็ได ้... เมื�อกลา้มเนื อหดตวัมากเกินไป ... 
กล้ามเนื อขาดเลือดมาเลี ยงจะเกิดอาการปวดกล้ามเนื อ ... อาการเจ็บปวดจะทาํให้เกิดการเกร็ง 
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(Spasm) ของกลา้มเนื อ มีผลให้กลา้มเนื อขาดเลือดมาเลี ยงมากยิ�งขึ น ทาํให้รู้สึกปวดมากขึ นไปอีก 
...” (กนกวรรณ ติลกสกุลชยั และชยัเลิศ พิชิตพรชยั. 2552 : 882-884) 

ความผดิปกติของรีเฟล็กซ์ของระบบประสาทร่างกาย 
(1) รีเฟล็กซ์ของไขสันหลงัที�ทาํใหเ้กิดการหดเกร็งของกลา้มเนื อ (Muscle spasm)  
(2) ตะคริว (Cramp) เป็นการหดเกร็งของกลา้มเนื อเฉพาะที� ... การศึกษาโดย EMG พบวา่

เกิดเนื�องจากมีการระคายเคืองต่อกลา้มเนื อ เช่น ความเยน็จดั ขาดเลือดไปเลี ยง หรือกลา้มเนื อทาํงาน
มากเกินไปทาํใหเ้กิดความเจบ็ปวด หรือมีกระแสประสาทรับความรู้สึกอยา่งอื�นส่งจากกลา้มเนื อไป
ยงัไขสันหลงั ทาํให้เกิดรีเฟล็กซ์การหดตวัของกลา้มเนื อ ซึ� งการหดตวันี จะกระตุน้ตวัรับความรู้สึก
อนัเดิมนั นมากขึ นไปอีก มี Positive feedback เกิดขึ นทาํให้เพิ�มการหดตวัรุนแรงขึ น จนกระทั�งเกิด
ตะคริวของกลา้มเนื อขึ น 

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119)  
รีเฟล็กซ์ของระบบประสาทออโตโนมิก (Spinal autonomic reflex) มีประสาทออโตโนมิก

เป็น Motor pathway และ Effector organs เป็นกลา้มเนื อเรียบ กลา้มเนื อหัวใจและต่อมต่าง ๆ 
ตวัอยา่งเช่น 

1. มีการเปลี�ยนแปลงความตึงของผนังหลอดเลือด (Vascular tone) ซึ� งเป็นผลจาก 
ความร้อนหรือความเยน็ 

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

3. รีเฟล็กซ์ที�เกี�ยวขอ้งลาํไส้และระบบลาํไส้ (Intestino-intestinal reflex) ที�ควบคุมหนา้ที�
ทางมอเตอร์ของกระเพาะลาํไส้ 

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

ปัสสาวะ 
(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 118-119) 
ในกรณีที�เนื อเยื�อขาดเลือดไปเลี ยง จะรู้สึกปวดที�เนื อเยื�ออย่างรวดเร็ว ยิ�งกรณีที�มีอตัรา

ของเมตาบอลิซึมมากก็จะปวดได้เร็วมากในกรณีที�มีการหดเกร็งของกล้ามเนื อ (Muscle spasm)  
อาจทาํใหมี้การเจบ็ปวดไดรุ้นแรง เนื�องจากมีการหดตวัของกลา้มเนื อไปกดหลอดเลือดในกลา้มเนื อ 
ทาํให้ปริมาณเลือดไปเลี ยงกล้ามเนื อลดลงมากและการหดตวัเพิ�มอัตราของเมตาบอลิซึมของ
กลา้มเนื อ ทาํให้เกิดการขาดเลือดมาเลี ยง (Ischemia) ขาดออกซิเจน มีการสะสม Acid metabolites 
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ต่าง ๆ เช่น กรดแลกติก อยู่เป็นจาํนวนมาก นอกจากนี ยงัมี Bradykinin และ Polypeptides อื�น ๆ 
เกิดขึ นจากมีการทาํลายเซลลก์ลา้มเนื อทาํใหป้วดไดม้าก  

(ราตรี สุดทรวง และวรีะชยั สิงหนิยม. 2550 : 209) 
จะเห็นได้ว่า สมดุลร้อนเย็นทาํให้มีสุขภาพดี และองค์ประกอบเหตุปัจจยัที�ทาํให้เกิด

สมดุลร้อนเย็นนั นล้วนสัมพนัธ์กันอย่างเป็นองค์รวม ทั งจิตใจ ร่างกาย มิตรสหาย สังคมและ
สิ�งแวดลอ้ม 

ในงานวจิยัชิ นนี  คน้พบวธีิการปฏิบติัปรับสมดุลร้อนเยน็ในการดูแลสุขภาพอยา่งเป็นองค์
รวม ดว้ยเทคนิค 9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ตามหลกัการแพทยว์ิถีธรรม ไดแ้ก่ 1. การรับประทานสมุนไพร
ปรับสมดุลร้อนเยน็ 2. การกวัซาหรือขดูซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนงั)  
3. การสวนลา้งพิษออกจากลาํไส้ใหญ่ดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีท็อกซ์) 4. การแช่มือแช่เทา้หรือส่วน
ที�ไม่สบายในนํ าสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ 
เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ 
กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย ็นของร่างกาย  
8. ใช้ธรรมะ ละบาป บาํเพ็ญบุญกุศล ทาํจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดล้อมที�ดี  
9. รู้เพียร รู้พกัใหพ้อดี 

การคน้พบดงักล่าวทาํให้ผูว้ิจยัประสบความสําเร็จในการสร้างสุขภาพที�ดี ตามคาํนิยาม
สุขภาพขององคก์ารอนามยัโลกทั ง 4 ดา้น คือ ร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา (นบัวรรณ เอมนุกูลกิจ. 
2552) ให้กบัตนเองและประชาชน โดยใช้หลกัการแพทยว์ิถีธรรม แลว้พฒันาสู่กระบวนการสร้าง
จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที� ทุ่มโถมเสียสละแรงกายแรงใจทําประโยชน์ช่วยเหลือเกื อกูลมวล
มนุษยชาติด้วยความเต็มใจ จริงใจ และสุขใจ โดยไม่คิดค่าตอบแทนใด ๆ ซึ� งดาํเนินไปพร้อม ๆ  
กบัการสร้างสภาพความเป็นพุทธะในตน ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสวา่ “ดูกรภิกษุทั งหลาย อีกขอ้หนึ� ง 
อริยสาวกยอ่มพิจารณาเห็นดงันี วา่บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็
ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั น. ดูกรภิกษุทั งหลาย ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดา
อยา่งไร ดูกรภิกษุทั งหลายธรรมดานี ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวาย
ในกิจใหญ่นอ้ยที�ควรทาํอยา่งไรของเพื�อนสพรหมจารีโดยแทถึ้งอยา่งนั น ความเพ่งเล็งกลา้ในอธิศีล
สิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั นก็มีอยู ่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนยอ่ม
เล็มหญ้ากินด้วยชาํเลืองดูลูกด้วยฉะนั น. อริยสาวกนั นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี ว่า บุคคลผูถึ้งพร้อม
ดว้ยทิฏฐิประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั น. นี ญาณที� 5 เป็นอริยะ
เป็นโลกุตระไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั นบรรลุแลว้.” (ม.มู.12/547) 
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ประโยชน์ตนคือการปฏิบัติอธิศีลสิกขาอธิจิตสิกขาและอธิปัญญาสิกขา (เปรียบเหมือนแม่
โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กินดว้ย) เป็นหลกัธรรมที�ชาํระกิเลสโลภโกรธหลงทาํให้ชีวิตพน้ทุกข์ไป
เป็นลาํดบั ๆ ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสใน ที.ปา.11/53 ถึงประโยชน์ตนว่า “ผู้ใดเป็นภิกษุสิBนกิเลสและ  

อาสวะแล้ว อยู่จบพรหมจรรย์แล้ว มีกิจที�ควรทําทําเสร็จแล้ว ได้วางภาระเสียแล้ว ลุถึงประโยชน์

ของตนแล้ว สิBนเครื�องเกาะเกี�ยวในภพแล้ว หลุดพ้นไปแล้วเพราะรู้โดยชอบ ผู้นัBนปรากฏว่าเป็นผู้เลิศ

กว่าคนทัBงหลายโดยชอบธรรมแท้” ส่วนประโยชน์ท่านคือขวนขวายในกจิใหญ่น้อยที�ควรทําอย่างไร

ของเพื�อนสพรหมจารี (ชาํเลืองดูลูกดว้ย) ซึ� งก็คือการช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น เป็นสภาพที�พระพุทธเจา้
ตรัสวา่ “พรหมจรรยน์ั นจะพึงเป็นไป เพื�อเกื อกูลแก่ชนเป็นอนัมาก เพื�อความสุขแก่ชนเป็นอนัมาก 
เพื�ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก...” (ที.ปา.11/108) สภาพจิตแห่งพุทธะจึงเป็นสภาพที�ตนเองพน้ทุกขด์ว้ย
และเกื อกูลสร้างประโยชน์สุขให้กบัมวลมนุษยชาติไปพร้อม ๆ กนั ซึ� งเป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุด
ต่อตนเองและมวลมนุษยชาติ 

กระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ เป็นการแกปั้ญหาและพฒันา
สุขภาพด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็นอย่างเป็นองค์รวม ด้วยสิ� งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลักดงัที�
พระพุทธเจา้ตรัสในจตัตาริสูตร วา่ “ดูกรภิกษุทั งหลาย ปัจจยันอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ 4 อยา่งนี  
4 อย่างเป็นไฉน ดูกรภิกษุทั งหลาย บรรดาจีวร ผา้บงัสุกุล น้อย หาได้ง่ายและไม่มีโทษ บรรดา
โภชนะ คาํขา้วที�ไดด้ว้ยปลีแขง้ น้อย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ บรรดาเสนาสนะ โคนไม ้นอ้ย หาได้
ง่ายและไม่มีโทษ บรรดาเภสัช มูตรเน่า นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ... ดูกรภิกษุทั งหลาย เรากล่าว
ธรรมอย่างใดอยา่งหนึ�ง ของภิกษุซึ� งเป็นผูส้ันโดษดว้ยปัจจยัที�นอ้ย หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ว่าเป็น
องคแ์ห่งความเป็นสมณะ ฯ ความคบัแคน้แห่งจิต ยอ่มไม่มีแก่ภิกษุผูส้ันโดษ ดว้ยปัจจยัน้อย หาได้
ง่ายและไม่มีโทษ เพราะปรารภเสนาสนะ จีวรปานะและโภชนะ ทิศของเธอชื�อวา่ไม่กระทบกระเทือน 
ภิกษุผูส้ันโดษ ไม่ประมาทยึดเหนี�ยวเอาไวไ้ดซึ้� งธรรมอนัสมควรแก่ธรรมที�พระตถาคตตรัสบอก
แลว้แก่เธอ” (ข.ุสุ.25/281) 

โดยผูว้ิจยัเริ�มปฏิบติัที�ตนก่อน ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสในธรรมบทอตัตวรรค ว่า “หากว่า
บุคคลพึงรู้ว่าตนเป็นที�รักไซร้ พึงรักษาตนนั นไว ้ให้เป็นอตัภาพอนัตนรักษาดีแล้ว บัณฑิตพึง
ประคบัประคองตนไวต้ลอดยามทั งสาม ยามใดยามหนึ�ง บุคคลพึงยังตนนัBนแลให้ตัBงอยู่ในคุณอัน

สมควรเสียก่อน พงึพรํ�าสอนผู้อื�นในภายหลัง บัณฑิตไม่พึงเศร้าหมอง หากวา่ภิกษุพึงทาํตนเหมือน
อย่างที�ตนพรํ� าสอนคนอื�นไซร้ ภิกษุนั นมีตนอนัฝึกดีแล้วหนอ พึงฝึก ได้ยินว่าตนแลฝึกได้ยาก  
ตนแลเป็นที�พึ�งของตน บุคคลอื�นใครเล่าพึงเป็นที�พึ�งได ้เพราะว่าบุคคลมีตนฝึกฝนดีแลว้ ย่อมไดที้�
พึ�งอนัไดโ้ดยยาก ความชั�วที�ตนทาํไวเ้องเกิดแต่ตน มีตนเป็นแดนเกิด ย่อมย ํ�ายีคนมีปัญญาทรามดุจ
เพชรย ํ�ายีแก้วมณีที�เกิดแต่หิน ฉะนั น ความเป็นผูทุ้ศีล ล่วงส่วน ย่อมรวบรัดอตัภาพของบุคคลใด  
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ทาํให้เป็นอตัภาพอนัตนรัดลงแล้ว เหมือนเถาย่านทรายรวบรัดไม้สาละให้เป็นอนัท่วมทบัแล้ว 
บุคคลนั นย่อมทาํตนเหมือนโจรผูเ้ป็นโจกปรารถนาโจร ผูเ้ป็นโจก ฉะนั น กรรมไม่ดีและไม่เป็น
ประโยชน์แก่ตน ทาํไดง่้าย ส่วนกรรมใดแล เป็นประโยชน์ดว้ย ดีดว้ย กรรมนั นแลทาํไดย้ากอยา่งยิ�ง 
ผูใ้ดมีปัญญาทราม อาศยัทิฐิอนัลามก ย่อมคดัคา้นคาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ ผูอ้รหันต์ เป็นพระ
อริยเจา้ มีปกติเป็นอยูโ่ดยธรรม การคดัคา้นและทิฐิอนัลามกของผูน้ั น ย่อมเผล็ดเพื�อฆ่าตน เหมือน
ขยุไผฆ่่าตน้ไผฉ่ะนั น ทาํชั�วดว้ยตนเอง ยอ่มเศร้าหมองดว้ยตนเอง ไม่ทาํชั�วดว้ยตนเอง ยอ่มหมดจด
ดว้ยตนเอง ความบริสุทธิq  ความไม่บริสุทธิq  เป็นของเฉพาะตวัคนอื�นพึงชาํระคนอื�นให้หมดจดหา 
ได้ไม่ บุคคลไม่พึงยงัประโยชน์ของตนให้เสื� อม เพราะประโยชน์ของผูอื้�นแม้มาก บุคคลรู้จัก
ประโยชน์ของตนแลว้ พึงขวนขวายในประโยชน์ของตน ฯ” (ข.ุธ.25/22) 

โดยเริ�มตน้จากปฏิบติัเหตุปัจจยั 2 อยา่งที�ทาํให้สัมมาทิฏฐิเกิดขึ น คือเกิดความรู้ความเห็น
ความเขา้ใจที�ถูกตอ้งถูกตรงสู่การพน้ทุกข ์ปรโตโฆสะ (การตั งใจรับฟังผูอื้�น) และโยนิโสมนสิการ 
(การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที�เกิด) (ม.มู.12/497) 

ปรโตโฆสะ (การตั งใจรับฟังผูอื้�น) หมายความว่า ถ้าความรู้เดิมที�เราเคยเรียน เคยรับรู้  
เคยฝึกฝนและปฏิบติัอยู่ในวิถีชีวิตนั น ยงัแกปั้ญหาทุกข์ในชีวิตเราไม่ได ้แสดงว่า ความรู้และการ
ปฏิบติัอยู่เดิมนั น ไม่เพียงพอในการแก้ปัญหา จึงตอ้งศึกษาเพิ�มเติมขึ นอีก แล้วโยนิโสมนสิการ  
(การทาํในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที�เกิด) คือ พิสูจน์ความจริงจนชัดดว้ยญาณปัญญาว่า 
สิ� งนั นเป็นประโยชน์หรือโทษ สิ� งใดไม่อันตรายก็สามารถทดลองด้วยตนเองได้ ส่วนสิ� งใดที�
อนัตรายก็ศึกษาดูจากที�ผูอื้�นทดลองทาํก่อน 

เมื�อเราศึกษาสิ�งอื�นเพิ�มเติมไปเรื�อย ๆ ศึกษาผลของการปฏิบติัไปเรื�อย ๆ อยา่งไม่หยุดหย่อน 
จะทาํใหเ้ราไดพ้บกบัผูรู้้ความจริงแท ้ที�จะทาํใหเ้ราแกปั้ญหาได ้ซึ� งพระพุทธเจา้ตรัสวา่ ตอ้งพบผูที้�มี
องค์ความรู้ที�แทจ้ริง และปฏิบติัได้จริงเท่านั น จึงจะพน้ทุกข์ได้จริง ดงัคาํตรัสในอวิชชาสูตรว่า 
“ดูกรภิกษุทั งหลาย ด้วยประการดงันี  การไม่คบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการไม่ฟังสัทธรรมให้
บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ย่อมยงัความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธาที�
บริบูรณ์ ย่อมยงัการทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยไม่แยบคายที�บริบูรณ์  
ย่อมยงัความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที�บริบูรณ์ ย่อมยงัการ 
ไม่สํารวมอินทรียใ์ห้บริบูรณ์ การไม่สํารวมอินทรียที์�บริบูรณ์ ย่อมยงัทุจริต 3 ให้บริบูรณ์ ทุจริต 3  
ที�บริบูรณ์ ย่อมยงันิวรณ์ 5 ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ 5 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัอวิชชา ให้บริบูรณ์ อวิชชานี มี
อาหารอยา่งนี  และบริบูรณ์อยา่งนี  ฯ 

ดูกรภิกษุทั งหลาย ดว้ยประการดงันี  การคบสัปบุรุษที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการฟังสัทธรรมให้
บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการทาํไวใ้น
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ใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทาํไวใ้นใจโดยแยบคายที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัสติสัมปชญัญะให้บริบูรณ์ 
สติสัมปชญัญะที�บริบูรณ์ ยอ่มยงัการสาํรวมอินทรียใ์หบ้ริบูรณ์ การสํารวมอินทรียที์�บริบูรณ์ ยอ่มยงั
สุจริต 3 ให้บริบูรณ์ สุจริต 3 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัสติปัฏฐาน 4 (กาย เวทนา จิต ธรรม) ให้บริบูรณ์  
สติปัฏฐาน 4 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัโพชฌงค์ 7 (สติ ธัมมวิจยั วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา)  
ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ 7 ที�บริบูรณ์ ย่อมยงัวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี มีอาหาร
อยา่งนี  และบริบูรณ์อยา่งนี  ฯ” (องฺ.ทสก.24/61) 

เมื�อผูว้ิจยัได้พบผูรู้้แท้และปฏิบติัดับทุกข์ได้เป็นลาํดบัแล้ว ก็ถ่ายทอดองค์ความรู้นั น
ใหก้บัคนที�พร้อมยินดีเต็มใจศรัทธา เพราะผูน้ั นก็จะเปิดใจ จะเห็นคุณค่าประโยชน์ และปฏิบติัตาม
จนไดป้ระโยชน์นั น การปฏิบติัไดจ้ริง จะบอกวิธีการที�ถูกตอ้งไดจ้ริง ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสลกัษณะ
ของพุทธธรรม 8 ประการว่า ลึกซึ ง (คมัภีรา) เห็นตามไดย้าก (ทุททสา) รู้ตามไดย้าก (ทุรนุโพธา)
สงบ (สันตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเดาไม่ได้ (อตกักาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) รู้ได้เฉพาะ
บณัฑิต (ปัณฑิตเวทนียา) (ที.สี.9/26) 

 และผูที้�ปฏิบติัได้จริง จะมีพลงัเหนี�ยวนาํให้ผูอื้�นปฏิบติัตามได้มากกว่าผูที้�ไม่สามารถ
ปฏิบติัได ้เมื�อมีผูป้ฏิบติัไดม้ากขึ น ก็รวมกลุ่มกนัเสียสละเพื�อช่วยเหลือผูอื้�นต่อไป การรวมกลุ่มกนั
จะทาํใหมี้แรงเหนียวนาํใหมี้คนทาํตามมากกวา่กระจายกนัทาํ ซึ� งมีผลยอ้นกลบัให้ตนเองไดบุ้ญกุศล 
ไดพ้ลงัสุขภาพดีเพิ�มขึ นดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี สหายดี เป็นทั งหมดทั งสิ นของ
พรหมจรรย์(ความพน้ทุกข์) (สํ.ส.15/381-384) และ ในมหาปรินิพพานสูตร พระพุทธเจ้าตรัส 
อปริหานิยธรรม 7 คือ ธรรมที�พาเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื�อมเลยไดแ้ก่ หมั�นประชุมกนัเนืองนิตย ์
พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียงกนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิ�งที�พระพุทธเจา้
ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิกถอนสิ�งที�ทรงบญัญติัแลว้ สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) 
เป็นสังฆปริณายก (ผูน้าํในการปฏิบติัที�ถูกตรง จะเป็นนกับวชหรือฆราวาสก็ได)้ และเชื�อฟังถอ้ยคาํ
ของท่านไม่ตกอยู่ในอาํนาจตณัหา อนัจะก่อเกิดภพใหม่ยินดีในเสนาสนะป่า (คือที�อยู่อนัสงดัจาก
กิเลส) ตั งสติไวว้่า ทาํไฉนหนอ เพื�อนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีลเป็นที�รัก ที�ยงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้�
มาแลว้ ขอจงอยูเ่ป็นสุข (ที.ม.10/71) 

โดยผูว้จิยันาํพาจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธปฏิบติัสู่สภาพแห่งพุทธะ ดว้ยการเรียนรู้และกระทาํ
กุศล ละอกุศล ละการกระทาํส่วนที�มีโทษ กระทาํส่วนที�ไม่มีโทษ เสพในสิ�งที�ควรเสพ ไม่เสพในสิ�ง
ที�ไม่ควรเสพ ละการกระทาํที�ไม่เป็นประโยชน์แต่เป็นทุกข์ตลอดกาลนาน กระทาํในสิ� งที�เป็น
ประโยชน์เป็นสุขตลอดกาลนาน(ที.ปา.11/146) ซึ� งเนื อหาหลกัที�ผูว้จิยัคน้พบตามที�พระพุทธเจา้ตรัส
ไว ้ที�ได้นาํมาบูรณาการเป็นองค์ความรู้ ในการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติสู่
ความเป็นพุทธะ คือ การปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา (ม.มู.12/547) โดยสอดร้อยอยูใ่นทุกสูตรที�
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พระพุทธเจา้ตรัสเพื�อความพน้ทุกข ์ไดแ้ก่ การปรับสมดุลร้อนเยน็ของชีวิต ทาํให้มีโรคนอ้ยมีทุกขน์อ้ย 
ควรแก่ความเพียร (สังคีติสูตร, สิวกสูตร, อาพาธสูตร), ปฏิบติัสู่การดบัทุกข์ด้วยสิ� งที�ประหยดั 
หาไดง่้าย และไม่มีโทษเป็นหลกั (จตัตาริสูตร, เภสัชชขนัธกะสูตร), ละบาป บาํเพ็ญกุศล ทาํจิตใจ
ให้บริสุทธิq ผอ่งใส (โอวาทปาติโมกข)์, วรรณะ 9 คือ การทาํตวัเป็นคนน่ายกย่องสรรเสริญ 9 อยา่ง 
(วิ.มหา.1/20), จรณะ 15คือ ขอ้ประพฤติเพื�อบรรลุธรรม อนัปลอดโปร่งจากกิเลส (ม.ม.13/27-32), 
ปฏิบติัจนถึงสภาพจตุตถฌาน (ฌานที� 4) มีลกัษณะ 5 ประการ องคคุ์ณอุเบกขา 5 (ม.อุ.14/690), เมื�อ
ปฏิบติัไดรู้ปฌานในระดบัอุเบกขาแลว้ตรวจสอบดว้ย อรูปฌาน 4 (สํ.สฬา.18/519), การปฏิบติัให้
ถูกตอ้งตามลาํดบั อนุปุพพวหิาร 9 คือ ธรรมอนัเป็นเครื�องอยูต่ามลาํดบั (ที.ปา.11/355), โสฬสญาณ 
16 คือ ความรู้แจง้เห็นจริงตามลาํดบัของการวิปัสสนา (พระวิสุทธิมคัค“์ปัญญานิเทศ” หน้า 540-
656), โพธิปักขิยธรรม 37 หมายถึง ธรรมอนัเป็นแนวทางแห่งการตรัสรู้ (ที.ปา.11/108) ได้แก่  
มหาสติปัฏฐานสูตร 4 (ที.ม.10/273) ปธานสูตร (องฺ.จตุกฺก.21/13) อิทธิบาท 4 (ที.ม.10/200) อินทรีย ์5 
(ส.ํม.19/1,011 – 1,015) พละ 5 (องฺ.ปxฺจก.22/14) โพชฌงค ์7 (ส.ํม.19/505 - 507) อริยมรรคมีองค ์8 
(ส.ํม. 19/1665), สัมมาสมาธิของพระอริยะ (ที.ม.10/ 206, ม.อุ.14/253) และพรหมวิหาร 4 (ที.ปา.11/ 
234) โดยใชก้ระบวนการเหตุแห่งการวิมุติ 5 (องฺ.ปxฺจก.22/26), สาราณียธรรม 6 (องฺ.ฉกฺก.22/282), 
พุทธพจน์ 7 (องฺ.ฉกฺก.22/283), อปริหานิยธรรม 7 (ที.ม.10/71) และสัปปุริสธรรม 7 (องฺ.สตฺตก.
23/65) โดยฝึกปฏิบติัด้วยตนเอง (อตัตวรรคที� 12) ผสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดีอยู่ในสังคม
สิ�งแวดลอ้มที�ดี (ทุติยอปัปมาทสูตร, อุปัฑฒสูตร, สารีปุตตสูตร, สัปปายะ 7) 

ผูว้ิจยัพบวา่เมื�อมีผูป้ฏิบติัตามพุทธธรรมดงักล่าวอยา่งถูกตรง สภาพแห่งความเป็นพุทธะ 
คือ โสดาบนั สกทาคามี อนาคามี และอรหันต์ ก็จะเกิดมากขึ นเป็นลาํดบั อนัเป็นคุณค่าและความ
ผาสุกที�แทจ้ริงอยา่งย ั�งยนืที�มนุษยค์วรได ้

การสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อมวลมนุษยชาติ ดว้ยกระบวนการที�พระพุทธเจา้ตรัส
ดงักล่าว เป็นการดบัทุกข์ที�ตน้เหตุ ตามหลกัปฎิจจสมุปบาท (อนุโลม) 11 ใน “มหาขนัธกะ” ถึง 
“โพธิกถาปฏิจจสมุปบาทมนสิการ” (วิ.ม.4/1-3) คือ การอาศยักนัและกนัเกิดขึ น (ความเป็นเหตุ
ปัจจยัสืบเนื�องกนัเป็นไปตามลาํดบั) ดงันี  

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

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

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

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

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

จะเห็นไดว้า่ การดับทุกข์ที�ต้นเหตุตามหลักปฏิจจสมุปบาท เป็นกระบวนการจับจุดเดียว

ทลายทุกข์ทัBงแนว โดยเน้นที�การพฒันาจิตวิญญาณเป็นหลัก ดังที�พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจเป็น
ประธานของสิ�งทั งปวง ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐที�สุด ทุกสิ�งสําเร็จไดด้ว้ยใจ (มโนปุพพงัคมา ธมัมา
มโนเสฏฐามโนมยา)” (ขุ.ธ. 25/11) ควบคู่กับการพฒันาด้านร่างกาย มิตรสหาย สังคม และ
สิ�งแวดลอ้มที�ดีซึ� งจะเห็นไดจ้ากผลการวิจยั ที�ผูดู้แลสุขภาพดว้ยการปฏิบติัตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ 
นอกจากจะแก้ปัญหาและพฒันาด้านจิตใจ และสามารถช่วยลดปัญหาสุขภาพด้านร่างกายได ้
ทุกปัญหาแลว้ ยงัช่วยลดปัญหามิติอื�น ๆ ทุกมิติดว้ย เช่น ดา้นเศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม เป็นตน้ 

ดงัผลการพฒันาจิตวญิญาณของจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธที�ฝึกฝนความเป็นพุทธะ ให้เป็นผูรู้้ 
ผูตื้�น ผูเ้บิกบาน ซึ� งเป็นการพฒันาทางนามธรรมที�ส่งผลปรากฏออกมาเป็นทางรูปธรรมโดยเฉพาะ
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ภายในระยะเวลาที�เคี�ยวขน้เขม้งวดที�สุดในระยะเวลา 9 ปี ตั งแต่ปี พ.ศ. 2550 ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 
2558 ผลการพฒันาที�ปรากฏ เป็นตน้แบบขององคก์รการแพทยว์ถีิพุทธ มีดงันี   

1. ก่อกาํเนิดเกิดการตั งศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง (ศูนยเ์รียนรู้ฯ) 
สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร ขึ นเป็นแห่งแรกในปี 2549 หลงัจากนั นจึงไดมี้การ
เกิดขึ นของศูนยเ์รียนรู้ฯ ในภาคต่าง ๆ ตามมา คือ ศูนยเ์รียนรู้ ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 2 อาํเภอชะอวด 
จงัหวดันครศรีธรรมราช ภาคใต ้ศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดั
ปทุมธานี ภาคกลาง ศูนย์เรียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 4 อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม  
ภาคอีสาน และศูนยเ์รียนรู้ฯ สวนป่านาบุญ แห่งที� 5 อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง ภาคตะวนัออก 
เรียงตามลาํดบัการเกิดในปี พ.ศ. 2549, 2555, 2556, 2557 และ 2558 ตามลาํดบั เพื�อเป็นสถานที�ใน
การช่วยเหลือประชาชนใหส้ามารถพึ�งตนไดใ้นดา้นสุขภาพเป็นหลกั โดยให้ประชาชนสามารถเดิน 
ทางมาศึกษาไดโ้ดยสะดวกในศูนยเ์รียนรู้ฯ ที�อยูใ่กลก้บัสถานที�อยูห่รือบา้นของตน และที�สําคญัคือ 
เป็นสถานที�รวมใหจิ้ตอาสาแพทยว์ถีิพุทธในจงัหวดัต่าง ๆ และภาคต่าง ๆ ไดม้ารวมบาํเพญ็บุญกุศล
กิจกรรมแพทยว์ถีิพุทธร่วมกนั  

2. เกิดเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย ในภาคต่าง ๆ ทั ง 6 ภาค และจงัหวดัต่าง ๆ 
เกือบทุกจงัหวดั ที�มีจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธคอยขบัเคลื�อนติดต่อและให้ความช่วยเหลือกบังานส่วนรวม
ของแพทยว์ิถีพุทธ รวมถึงเครือข่ายต่างประเทศในสหรัฐอเมริกา ที�มีการขบัเคลื�อนการช่วยเหลือสังคม
ในกิจกรรมต่าง ๆ อยา่งเป็นรูปธรรม ตั งแต่ปี พ.ศ. 2554 จนถึงปัจจุบนั 

3. เกิดจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ชายหญิงที�มาเสียสละแบ่งปัน และเอื อเฟื อเกื อกูลผูอื้�น  
โดยมาร่วมทาํกิจกรรมการงานบาํเพ็ญบุญกุศลกับศูนย์เรียนรู้ ฯ และเครือข่ายแพทย์วิถีพุทธ 
ทั�วประเทศ ทั งในและต่างประเทศ แบบไม่มีการรับค่าตอบแทนใด ๆ (ทาํงานฟรี ศูนยบ์าท) ทั งแบบ
อยู่ประจาํ เป็นจิตอาสาประจาํ (กินอยู่กบัส่วนกลางแบบสาธารณโภคี) จาํนวนประมาณ 40 คน  
ในทั งห้าศูนยเ์รียนรู้ ฯ สวนป่านาบุญ และแบบจรหรือไปกลบั (ไม่ได้กินอยู่กบัส่วนกลาง) คือ 
มาร่วมเสียสละบาํเพญ็บุญกุศลกบักิจกรรมการงานส่วนกลางเป็นคราว ๆ (จิตอาสาจร) จาํนวน 390 
คน และจิตอาสาสมทบกวา่ 10,000 คน ทั งในประเทศและต่างประเทศ (ขอ้มูล ณ วนัที� 23 เมษายน 
2558) 

4. เกิดการพฒันาต่อยอดการอบรมคอร์สจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เป็นการอบรมพฒันาจิต
วิญญาณฝึกฝนความเป็นพุทธะของจิตอาสา เพื�อพฒันาเกิดเป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธในคอร์ส 
พระไตรปิฎกนกัศึกษาแพทยว์ถีิพุทธ และคอร์สพระไตรปิฎกแฟนพนัธ์ุแท ้ปีละ 2 ครั ง ตั งแต่ปี พ.ศ. 
2554 เป็นตน้มา 
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5. เกิดหลกัสูตร “แพทยว์ิถีพุทธ 7 ปี” เป็นหลกัสูตรการเรียนการสอนที�มีเป้าหมายเพื�อ
ความผาสุกที�สุดในโลก คือ “ชีวติพอเพียง เรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตวิญญาณดีงาม จิตวิญญาณที�
เป็นสุข” เริ�มปีการศึกษา 2554 เป็นรุ่นแรก โดยปัจจุบนัมีนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมในชั นปีต่าง ๆ รวม 
5 รุ่น (ปี 2554-2558) ที�ยงัมาร่วมกิจกรรมครั งล่าสุดในเดือนเมษายน 2558 จาํนวน 248 คน จาก
จาํนวนผูส้มคัรเรียนทั งหมด 5 รุ่น จาํนวน 465 คน คิดเป็นร้อยละ 53.33 

6. เกิดการก่อตั ง “มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย” เพื�อดาํเนินกิจกรรมส่งเสริม
การเผยแพร่ การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแลสุขภาพเพื�อส่งเสริมการศึกษา ปฏิบติั 
และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนาเพื�อส่งเสริมการกุศลอื�น ๆ หรือดาํเนินการเพื�อสาธารณะ
ประโยชน์ และเพื�อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็นประมุข ตั งแต่
ปลายปี 2555 เป็นตน้มา 

7. จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ที�ไดม้าอยูร่วมกนัในหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีสังคมสิ�งแวดลอ้มดี 
จะเป็นผูที้�ถือศีลห้าเป็นขั นตํ�า ทานอาหารมงัสวิรัติ (ไม่มีเนื อสัตว)์ อตัตาไม่จดั รับฟังมติหมู่กลุ่ม  
มีสัญชาตญาณของคนตรง ซื�อสัตย ์สุจริต มีนํ าใจ มีพื นฐานของจิตวญิญาณแห่งการเสียสละ รู้คุณค่า
ของการทาํประโยชน์ช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�น เพื�อยงัประโยชน์ผูอื้�นและประโยชน์ตนให้เกิดขึ นอยู่
อยา่งสมํ�าเสมอ เท่าที�จะทาํได ้ดว้ยจิตใจที�ดีงาม จิตใจที�ผาสุก ดว้ยการพากเพียรปฏิบติัอยา่งต่อเนื�อง 
จดัสรรช่วยเหลือกนัเอาภาระ ทาํกิจกรรมการงานทั งภายนอก คือ การช่วยผูอื้�นให้พึ� งตนในด้าน
สุขภาพตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ รวมถึงกิจกรรมที�เป็นสาธารณประโยชน์ต่าง ๆ ของสังคม
ประเทศชาติ เมื�อไดรั้บการประสานมาเป็นคราว ๆ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
ทุกคนต่างเสียสละออกค่าใชจ่้ายกนัเองในการมาร่วมบาํเพญ็บุญกุศล และงานภายใน คือ การลดละ
เลิกกิเลสทั งกามและอตัตาในสิ�งที�ตนเองติดยดึที�เป็นพิษเป็นภยัทั งต่อตนเองและผูอื้�น ตวัอยา่งที�เห็น
ไดอ้ยา่งเด่นชดัอย่างเป็นรูปธรรม คือ มากินน้อยใช้นอ้ย ใชปั้จจยัสี� ที�หาไดง่้ายและไม่มีโทษ ลดละ
เลิกการทานอาหารเนื อสัตวแ์ละอาหารรสจดัได้ เน้นหันมาทานจืดได้ มาทานอาหารมงัสวิรัติที�มี
รสชาติไม่จดั และหรืออาหารสุขภาพรสชาติจืด และโดยเฉพาะการฝึกตั งศีลทานอาหารวนัละมื อ 
ลดละเลิกอบายมุขทั ง 6 คือ เสพของมวัเมาให้โทษเที�ยวกลางคืนเที�ยวดูมหรสพการละเล่นเล่นการ
พนนัคบคนชั�วเป็นมิตร เกียจคร้านการทาํงาน เป็นตน้ จึงเป็นการพฒันาศกัยภาพที�มีประสิทธิภาพ
อนัมีค่ามหาศาลในการทาํกิจกรรมการงานที�ดีงามอย่างเต็มที�ของจิตอาสาทุก ๆ ท่านอย่างไม่เหน็ด 
ไม่เหนื�อย และยิ�งมีพลงัไดม้ากขึ นเมื�อมาร่วมกนัทาํความดีกนัมากขึ น เป็นการทาํงานร่วมกนัอยา่ง
ผาสุกที�สุดในโลก 

8. เมื�อจบกิจกรรมการงานในแต่ละกิจกรรม จะมีการประชุม “เตวิชโช” เพื�อสรุปงาน
สรุปใจร่วมกนัในทุกคนที�มาร่วมกิจกรรมนั น เพื�อวิเคราะห์ขอ้ดีขอ้เสียหรือจุดอ่อนจุดแข็งในการ
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ทาํงานของจิตอาสาแต่ละคน และในภาพรวมของหมู่กลุ่มด้วย พร้อมนาํสิ� งที�วิเคราะห์แล้วไป
สังเคราะห์ เพื�อปรับปรุงแกไ้ขกิจกรรมการงานและการวางแผนงานและการดาํเนินงานในคราว ๆ 
ต่อไป อยา่งตั งมั�นที�ช่วยจะลดกามและลดอตัตาของตน เพื�อช่วยลดหรือไม่ให้มีการทะเลาะเบาะแวง้ 
อาจมีความขดัแยง้กันบ้างแค่พอเหมาะ คือ ความสามคัคีของมิตรดีสหายดีสังคมสิ� งแวดล้อมดี  
เป็นสภาพพุทธพจน์ 7 คือระลึกถึงกนั รักกนั เคารพกนั ช่วยเหลือเกื อกูลกนั ไม่วิวาทกนั สามคัคีกนั
เป็นนํ าหนึ�งใจเดียว (องฺ.สตฺตก.22/283) 

9. เมื�อถึงคราวตอ้งพกัก็พกั อยา่งรู้เพียรรู้พกั คือ ในกรณีมีการเจ็บป่วยในพี�นอ้งจิตอาสา
แพทยว์ถีิพุทธ จิตอาสาแต่ละท่านจะมีองคค์วามรู้แพทยว์ิถีพุทธติดตวัและประสบการณ์ในการดูแล
และถอนพิษตวัเองไดอ้ยา่งเร็ว โดยใช้สิ�งที�ประหยดั เรียบง่าย ใกลต้วั และพึ�งตน เป็นหลกั แต่เมื�อ
คราวที�ตอ้งมีการพึ�งพาดูแลช่วยเหลือกนั ในเรื�องสุขภาพในจิตอาสาที�ไดโ้หลดงานมาแลว้ป่วย หรือ
กรณีเกิดอุบติัเหตุหรือเหตุปัจจยัใด ๆก็ตาม จิตอาสาแต่ละท่านจะให้ความช่วยเหลือซึ� งกนัและกนั
อยา่งเตม็ใจ และเอาใจใส่กนัอยา่งเต็มที� ผลดักนัช่วยเหลือและดูแลจิตอาสาที�เจ็บป่วยเปรียบเสมือน 
“ญาติธรรม” คือ ญาติทางธรรมที�แม้ไม่ได้เกี�ยวข้องทางสายโลหิตแต่ก็ผูกพนักันด้วยสายใย 
แห่งธรรม ทาํให้จิตอาสาที�เจ็บป่วยไม่สบาย สามารถฟื นตัวและหายจากโรคและหรืออาการ 
ไม่สบายได้อย่างเร็วมาก พร้อมช่วยเหลือกิจกรรมการงานของหมู่กลุ่มต่อไป เมื�อหายดีแล้วอย่าง 
ไม่ชกัชา้ คือ พกัเมื�อเหนื�อย เมื�อหายเหนื�อยแลว้ก็เพียรเตม็ที�ต่อไป  

10.  ก่อเกิดเป็นชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ ที�เป็นต้นแบบหรือตวัอย่างในการดําเนิน  
วิถีชีวิตที�เป็นรูปธรรมของครอบครัวและชุมชนสังคมแบบพุทธะแท ้ๆ ที�มีอตัลกัษณ์ของการ 
อยู่ร่วมกนัแบบสาธารณโภคี คือ จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธมีความเป็นญาติยิ�งกวา่ญาติพี�นอ้งสายเลือด
เดียวกัน คือ มีความระลึกถึงกัน (สาราณียะ) รักกัน (ปิยกรณะ) เคารพกัน (ครุกรณะ) เกื อกูล
ช่วยเหลือกนั (สังคหะ) ไม่วิวาทกนั (อวิวาทะ) พร้อมเพรียงกนั (สามคัคียะ) เป็นนํ าหนึ�งใจเดียวกนั 
(เอกีภาวะ) ตามหลกัพุทธพจน์ 7 (องฺ.สตฺตก.22/283) ดว้ยการให้ความเคารพต่อบิดามารดา ผูน้าํของ
ครอบครัวและชุมชน มีความระลึกถึงกนัและปฏิบติัต่อกนัดว้ยความเมตตา ลดละเลิกความหลงยึด
หลงเสพทั งกามและอตัตา การถือตวัถือตนความเห็นแก่ตวัลง ดว้ยการกระทาํที�มีเมตตากายกรรม 
(เมตตงั กายกมัมงั) เมตตาวจีกรรม (เมตตงั วจีกมัมงั) เมตตามโนกรรม (เมตตงั มโนกมัมงั) มีการ 
กินน้อยใช้น้อย อยู่ร่วมกนัและใช้สวสัดิการจากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กนัเป็นสาธารณโภคี 
(ลาภธมัมิกา) มีการปฏิบติัอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ดว้ยการตั งตบะลดละเลิกในสิ�งที�ตนเองมีความติดยึด 
เพื�อปรับให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกนั (สีลสามญัญตา) และมีสัมมาทิฎฐิความเห็นอยา่งอาริยะเสมอกนั 
ตามหลกัของ สาราณยีธรรม 6 (เป็นหลกัการอยูร่่วมกนั) (องฺ.ฉกฺก.22/282) 
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จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เมื�อถึงคราวที�จะตอ้งพร้อมเพรียงกนัในการช่วยเหลือกนัทาํกิจ
สําคญั ๆ ในโอกาสต่าง ๆ เพื�อช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ ทุกคนจะมาพร้อมเพรียงกนั เพื�อร่วมช่วยเหลือ
กิจกรรมการงานอยา่งขยนัหมั�นเพียรเตม็ที� ดว้ยฉนัทะอิทธิบาท จะเพียรให้หนกั ให้เหนื�อย แต่ไม่ให้ป่วย 
แลว้พกัใหพ้อ หมั�นประชุมกนั พร้อมเพรียงกนัประชุม พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียงกนัช่วยทาํกิจ 
เคารพและฟังมติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก ดาํเนินกิจกรรมการงานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก  
โดยแบ่งจดัสรรหน้าที�การงานที�รับผิดชอบกนัตามความถนัดของจิตอาสาแต่ละท่าน จิตอาสาใน 
แต่ละท่านจะสามารถทาํงานไดห้ลากหลายดา้น เมื�อคนใดคนหนึ� งติดธุระงานดา้นอื�นอยู่หรือป่วย 
จิตอาสาท่านอื�นก็สามารถที�จะสวมช่วยงานได้ทนัที เป็นการทาํงานตามหลกั อปริหานิยธรรม 7 

(ธรรมที�พาเจริญอย่างเดียว ไม่มีเสื� อมเลยหมั�นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกนัเลิก พร้อมเพรียงกนัช่วยทาํกิจ ไม่บญัญติัสิ�งที�พระพุทธเจา้ไม่ทรงบญัญติั ไม่เพิก
ถอนสิ�งที�ทรงบญัญติัแลว้ สักการะ เคารพ นบัถือ บูชาภิกษุผูเ้ป็นเถระ (ผูใ้หญ่) เป็นสังฆปริณายก 
(ผูน้าํในการปฏิบติัที�ถูกตรง จะเป็นนกับวชหรือฆราวาสก็ได)้ และเชื�อฟังถอ้ยคาํของท่านไม่ตกอยู่
ในอาํนาจตณัหา อนัจะก่อเกิดภพใหม่ยินดีในเสนาสนะป่า (คือที�อยูอ่นัสงดัจากกิเลส) ตั งสติไวว้่า 
ทาํไฉนหนอ เพื�อนพรหมจรรย ์ผูมี้ศีลเป็นที�รัก ที�ยงัไม่มา ขอจงมาเถิดและผูที้�มาแลว้ขอจงอยู่เป็น
สุข (ที.ม.10/71))  

กระบวนการสร้างจิตอาสาตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ ฝึกฝนการพึ� งตนและมีนํ าใจ
แบ่งปันเกื อกูลผูอื้�น ไม่เอาเปรียบสังคม สัมพนัธ์กับคาํกล่าว “ผูที้�จะมาเป็นจิตอาสา จะเป็นผูมี้
อุดมการณ์หรือมีสํานึกถึงความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม มีความปรารถนาที�ตอ้งการเห็นสังคมมี
การปฏิบติัต่อกนัอยา่งเท่าเทียมมีการเอารัดเอาเปรียบกนันอ้ยที�สุด ซึ� งสังคมจะเป็นเช่นนั นได ้จะตอ้ง
อาศยักระบวนการจดัสรรทรัพยากรและแพร่กระจายให้กบัทุกคนในทุกชนชั นของสังคม อยา่งเป็น
ธรรมใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 7) 

จิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธพยายามฝึกฝนตนใหมี้จิตบริสุทธิq จากกิเลส โดยดาํเนินไปพร้อมกบั
การเสียสละเกื อกูลสังคม เป็นการเดินตามรอยบาทพระศาสดา สัมพนัธ์สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว “ผูที้�
จะมาเป็นจิตอาสา ในบางท่านไดย้ึดหลกัการทาํความดีตามหลกัคาํสอนในศาสนา ซึ� งในประเทศ
ไทยสามารถเห็นไดช้ดัจากหลกัพระธรรมคาํสอนในพุทธศาสนาไดส้อนให้ทุกคนทาํความดี และ
ถือวา่ศาสนาเป็นรากฐานของศีลธรรมที�สร้างมนุษยขึ์ นมาไดอ้ยา่งสมบูรณ์แบบ ยอ่มก็ตอ้งมีจิตใจที�
ดีงาม มีความเอื อเฟื อ เสียสละซึ� งมีความหมายคลา้ยกบัความหมายของคาํว่า จิตอาสา ดงัตวัอย่าง
เรื�องเล่าเกี�ยวกบัพระจริยวตัรของพระพุทธเจา้ในเรื�องการบาํเพญ็ประโยชน์ให้กบัผูอื้�น ซึ� งปรัชญา
ในทางพระพุทธศาสนา ที�มีความหนึ� งกล่าวว่า “ผูที้�มุ่งแต่ประโยชน์ส่วนตวัว่า เป็นคนมีจิตใจ 
ไม่สะอาดหรือเรียกว่าคนสกปรก ขณะเดียวกันก็สรรเสริญผูที้�มุ่งประโยชน์แก่ผูอื้�นว่า เป็นผูมี้
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อธัยาศยักวา้งขวาง มีจิตใจบริสุทธิq สมลกัษณะมหาบุรุษ” ซึ� งความขอ้นี เราจะดูได้ที�องค์สมเด็จ 
พระสัมมาสัมพุทธเจา้  ซึ� งพระองค์เองเป็นผูท้รงบาํ เพ ็ญประโยชน์เพื �อผู อื้ �นอย ่างแทจ้ริง  
โดยไม่ได้เห็นแก่ประโยชน์ส่วนพระองค์เลย พระองค์ทรงเป็นแบบอย่างในทางเสียสละ โดยยึด
หลกัที�วา่ “การใดที�จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ก็พยายามทาํการนั นให้สําเร็จลุล่วงไป แมจ้ะตอ้ง
เสียสละประโยชน์ส่วนตนไปบา้ง ก็ไม่ควรนาํมาคาํนึงถึง” ซึ� งในทางพุทธวจนะภาษิตก็กล่าวไวว้า่ 
“จเชมตฺตาสุขธีํโร สมฺปสฺสํ วิปุลสุํข ํนักปราชญ์พึงสละสุขพอประมาณเสีย เมื�อเห็นสุขไพบูลย”์ 
(ข.ุธ.25/31) (ธรรมภทัรภิกข.ุ 2522) 

ความกลา้ที�จะเสียสละของจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ทาํให้ไดพ้บกบัความสุขจากการเสียสละ
สอดคลอ้งกบัพระไพศาล วิสาโล ได้กล่าวในหนังสือ “เมื�อดอกไมบ้านสะพรั�งทั งแผ่นดิน” ว่า  
จิตอาสานั นมีอยู่ในทุกคนอยู่แล้ว เพราะทุกคนล้วนมีความปรารถนาที�จะทาํความดี แต่บางครั ง 
ความดีนั นอาจถูกสกดักั นดว้ยความกลวั เช่น กลวัว่าจะทาํไม่ได้ กลวัคนหัวเราะเยาะ กลวัพ่อแม่ 
ไม่เขา้ใจ หรือกลวัวา่จะทาํมาหากินสู้คนอื�นไม่ได ้แต่ถา้คนเรายอมใหค้วามกลวัครอบงาํก็จะไม่มีวนั
เติบโตหรือกา้วสู่ชีวติใหม่ได ้ซึ� งการมีจิตอาสานั นเกิดจากสาเหตุหลกั ๆ (ปิยะนาถ สรวิสูตร. 2552 : 
37 อา้งถึงใน พระไพศาล วสิาโล. 2550) ดงัต่อไปนี  

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

2.  เกิดจากประสบการณ์ที�ได้ช่วยเหลือผูอื้�นด้วยตนเอง และได้รับความสุขจึงอยาก
ช่วยเหลือผูอื้�นอีก  

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

การเข้าถึงความสุขจากการเสียสละของจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ สัมพนัธ์กับคาํกล่าว  
“จิตอาสาที�ทาํงานดว้ยหลกัการของการยึดมั�นในหลกัศาสนา และตอ้งการทาํงานเพื�อลดละตวัตน 
หรือเขา้ถึงการปล่อยวางทางวตัถุ สิ�งของ ขา้วของ เงินทอง และเครื�องใชต่้าง ๆ ที�จาํเป็นต่อการดาํรง
ชีพ เพื�อให้สามารถเขา้ถึงความสุขที�ลึกซึ งแทจ้ริงกว่านั น จิตอาสาเหล่านี จึงมุ่งอุทิศแรงกายแรงใจ 
และทรัพยสิ์นเพื�อบริจาคเป็นทาน มีนํ าใจเสียสละความสุขส่วนตวัเพื�อประโยชน์ของผูอื้�น โดยจิต
อาสาที�ได้ศึกษาและเข้าใจในหลักธรรมคาํสอนของศาสนา จะหาหลักธรรมประจาํใจเพื�อเป็น
เป้าหมาย หรือเครื�องมือในการเดินทางไปสู่บั นปลายของชีวิต และพยายามหาหนทางที�จะอุทิศตน 
ถ่ายทอดความรู้ความสามารถให้เป็นประโยชน์ต่อผูอื้�นที�เจ็บป่วยและยากไร้ ดอ้ยโอกาสกว่าตน” 
(สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550: 8) 
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การได้พบตวัอย่างที�ดี ได้ศึกษาธรรมะ เป็นเหตุปัจจัยที�ทาํให้จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ 
มีความสุขในการเสียสละเพื�อสังคม สัมพนัธ์กบัสกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ  
คาํวงั ไดร้ะบุวา่ การอุทิศตนมาเป็นจิตอาสาในบางคน อาจมาจากค่านิยมบางประการที�มีอยูภ่ายใน
ความรู้สึกนึกคิดของบุคคลนั น ๆ ซึ� งอาจเป็นค่านิยมที�ไดรั้บการพฒันาหรือหล่อหลอมมาจากครอบครัว 
สถาบนัการศึกษา หลกัธรรมคาํสอนในศาสนา การเฝ้าสังเกตและการตั งคาํถามกบัความเป็นไปใน
สังคม หรือการได้อ่านประวติัชีวิตของนักพฒันา หรือบุคคลที�เป็นแบบอย่างในใจ โดยค่านิยม
ดงักล่าว ไดแ้ก่ 

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

2) ความมั�นคงทางจิตใจจะตอ้งมีความหนกัแน่น อดทน และความมั�นคงอย่างสูงทางใจ 
ถึงจะสามารถเอาชนะอุปสรรคต่าง ๆ ได ้โดยเฉพาะการทาํงานที�เปลี�ยนเป้าหมายจากการรับผลตอบแทน
เป็นตวัเงิน มาเป็นการบาํรุงความเชื�อและความยดึถือในสิ�งที�ตนศรัทธาหรืออุดมการณ์ของตน 

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

การพยายามฝึกฝนพฒันาตนให้อยู่เหนือโลกธรรม เป็นจุดมุ่งหมายของจิตอาสาแพทย ์
วิถีพุทธ สัมพนัธ์กบัคาํกล่าว “การทาํงานจิตอาสา จึงเป็นการทาํงานเพราะมีความรัก มีความสุขใน
การทาํงาน ไดมี้โอกาสสร้างสรรงานอย่างที�ตอ้งการ หากจะมีการยอมรับในผลงานก็น้อมรับมนั
อยา่งมีสติ แต่ถา้ดีไม่มีหรือไม่มาถึงก็ไม่ควรคิดถึง ความตอ้งการทั งหมดนั นอยูที่�ตวังาน ทุกคนที�ได้
ทาํงานจะตอ้งเรียนรู้ถึงศิลปะ ความรักในงานที�ทาํ และมีความสุขในงาน โดยไม่ตอ้งได้รับการ
ยอมรับนบัถือ” (สกุณา บณัฑุรัตน์, สุภาวดี อินนุพฒัน์ และอภิรัฐ คาํวงั. 2550 : 9) 

จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธฝึกฝนการทาํประโยชน์ให้กบัสังคมไปพร้อม ๆ กบัการลดกามลด
อตัตา คือ คุณค่าและความผาสุกของชีวิต สอดคลอ้งกบัคาํกล่าว “ความเมตตา กรุณา ปรารถนาให้
ผูอื้�นพน้ทุกข ์และมีความสุข ความมีนํ าใจ การช่วยเหลือเกื อกลูซึ� งกนัและกนั ของเหล่าจิตอาสาหรือ
อาสาสมคัรลว้นมีความเชื�อมโยงกบั “จิตอาสา” ทั งสิ น งานที�เกิดจากผูที้�มีจิตอาสามีความหมายอยา่ง
มากกบัสังคมส่วนรวม เพราะ เป็นผูที้�เอื อเฟื อ เสียสละเวลา แรงกาย แรงใจ เพื�อช่วยเหลือผูอื้�น หรือ
สังคมใหเ้กิดประโยชน์และความสุขมากขึ น อีกทั งเป็นการช่วยลด “อตัตา” หรือความเป็นตวัเป็นตน
ของตนเองใหล้งไดบ้า้ง การเป็น “จิตอาสา” ไม่วา่จะเป็นงานใด ๆ ก็แลว้แต่ที�ทาํให้เกิดประโยชน์ใน
ทางบวก ลว้นแต่เป็นสิ�งที�เราควรทาํทั งสิ น คนที�จะเป็นอาสาสมคัรไดน้ั นไม่ไดจ้าํกดัที� วยั การศึกษา 
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เพศ อาชีพ ฐานะ หรือขอ้จาํกดัใด ๆทั งสิ น หากแต่ตอ้งมีจิตใจเป็น “จิตอาสา” ที�อยากจะช่วยเหลือ
ผูอื้�นหรือสังคมเท่านั น” (ประวติร พิสุทธิโสภณ.ม.ป.ป.อา้งถึงใน Lioness. 2551) 

สุดท้าย ชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ จะเป็นสังคมที�เป็นที�ที�หมู่มิตรคนดีจะไหลมา
รวมกนั เพื�อร่วมกนัทาํความดีเพื�อมวลมนุษยชาติ ดงัคาํพงัเพยที�ว่า “นํ าจะไหลไปหานํ า นํ ามนัจะ
ไหลไปหานํ ามนั” ซึ� งสัมพนัธ์กับที�พระพุทธเจ้าตรัสว่า พระพุทธเจา้ตรัสถึงความเป็นผูมี้มิตรดี 
สหายดี เป็นทั งหมดทั งสิ นของพรหมจรรย ์(ความพน้ทุกข์) (สํ.ส.15/381-384) เมื�อพากเพียรทาํ 
ความดีช่วยเหลือเกื อกูลผองชนไปพร้อม ๆ กบัทาํลายกิเลสเหตุแห่งทุกข์แห่งชั�วในตน ดว้ยอธิศีล 
อธิจิต อธิปัญญา ร่วมกบัหมู่กลุ่มมิตรดีสหายดีอยา่งถูกตรง ดงัที�พระพุทธเจา้ตรัสถึงญาณที� 5 ของ
พระโสดาบนัว่า “... ดูกรภิกษุทั งหลาย อีกขอ้หนึ� งอริยสาวกย่อมพิจารณาเห็นดงันี ว่า บุคคลผูถึ้ง
พร้อมดว้ยทิฏฐิ (ความรู้ความเห็นความเขา้ใจ) ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใด ถึงเราก็ประกอบดว้ย
ธรรมดาเช่นนั น ดูกรภิกษุทั งหลาย ก็บุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ ประกอบดว้ยธรรมดาอยา่งไร ดูกร
ภิกษุทั งหลายธรรมดานี ของบุคคลผูถึ้งพร้อมดว้ยทิฏฐิ คืออริยสาวกถึงความขวนขวายในกิจใหญ่
นอ้ยที�ควรทาํอยา่งไรของเพื�อนสพรหมจารีโดยแท ้ถึงอย่างนั นความเพ่งเล็งกลา้ในอธิศีลสิกขาอธิจิต
ตสิกขาและอธิปัญญาสิกขาของอริยสาวกนั นก็มีอยู่ เปรียบเหมือนแม่โคลูกอ่อนย่อมเล็มหญา้กิน
ด้วยชําเลืองดูลูกด้วยฉะนั น อริยสาวกนั นย่อมรู้ชัดอยู่อย่างนี ว่าบุคคลผูถึ้งพร้อมด้วยทิฏฐิ
ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นใดถึงเราก็ประกอบดว้ยธรรมดาเช่นนั น นี ญาณที� 5 เป็นอริยะเป็นโลกุตระ 
ไม่ทั�วไปกบัพวกปุถุชน อนัอริยสาวกนั นบรรลุแลว้ ...” (ม.มู.12/547) ก็จะทาํใหชี้วิตไดพ้บกบัคุณค่า
และความผาสุกสูงสุดที�แทจ้ริงอยา่งย ั�งยืน ไปตามลาํดบัในขณะที�มีชีวิตอยูเ่ป็น ๆ ดงัที� พระพุทธเจา้
ตรัสสภาวะนิพพาน 7 เป็นสภาวะจิตที�กิเลสทั งปวงสิ นเกลี ยงแล้ว คือไม่มีอะไรเปรียบได้ (นัตถิ 
อุปมา) ไม่มีอะไรหกัลา้งได ้(อสังหิรัง) ไม่กาํเริบ (อสังกุปปัง) เที�ยง (นิจจงั) ย ั�งยืน (ธุวงั) ตลอดกาล 
(สัสสตงั) ไม่แปรปรวนเป็นธรรมดา (อวปิริณามธมัมงั) (ข.ุจู.30/659) 

 

บทสรุป 
มนุษยชาติทั�วโลกประสบกบัภาวะปัญหาสุขภาพ 3 ประการหลกั ไดแ้ก่ 1) ปริมาณผูป่้วย 

ชนิดและความรุนแรงของความเจบ็ป่วยมีแนวโนม้เพิ�มมากขึ น 2) ค่าใชจ่้ายในการแกไ้ขปัญหาความ
เจ็บป่วยเพิ�มมากขึ น 3) ประชาชนมีศกัยภาพในการดูแลแก้ไขปัญหาสุขภาพด้วยตนเองน้อยลง  
การบริหารจดัการองค์ความรู้และการดาํเนินการที�มีอยู่ในระบบปกติ ยงัไม่สามารถแก้ไขปัญหา
ดงักล่าวไดม้ากนกั ผูว้ิจยัจึงพฒันาองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธขึ น เพื�อสร้างสุขภาวะช่วยลดหรือ
แก้ปัญหาดังกล่าว วิเคราะห์สังเคราะห์องค์ความรู้โดยใช้แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกับการสร้างสุขภาวะ  
ตามหลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตาม
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หลักวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทย์แผนไทย การแพทย์ทางเลือก และการแพทย์
พื นบา้น แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั ว
ตรงกนัขา้ม แนวคิดความสัมพนัธ์กนัเป็นองคร์วม ซึ� งเป็นองคค์วามรู้ที�ศึกษาจากวิธีการดูแลสุขภาพ
ของหลากหลายชาติพนัธ์ุ บูรณาการเพื�อพฒันางานสาธารณสุขชุมชน ทาํให้มนุษยชาติแต่ละชาติ
พนัธุ์ สามารถพึ�งตนในการดูแลสุขภาพ และผูที้�พึ� งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธได้แล ้ว 
สามารถถ่ายทอดความรู้นั นต่อไปให้กบัผูที้�ตอ้งการสร้างสุขภาวะด้วยตนเอง จนเกิดการพฒันา
ทกัษะการพึ�งตนในการดูแลสุขภาพและพฒันาจิตใจที�เสียสละรวมกลุ่มช่วยเหลือผูอื้�นอยา่งต่อเนื�อง 
โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เป็นเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ ทั งในและต่างประเทศ 

การแพทย์วิถีพุทธ เป็นการนําเอาจุดดีของการดูแลสุขภาพของแต่ละชาติพนัธ์ุ ได้แก่ 
วิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื นบา้น 
รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มาบริหารจดัการองค์ความรู้ประยุกต์
ผสมผสานบูรณาการด้วยหลกัธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยู่หวัฯ ประยุกตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้ม โดยมีจุดเด่นที�เน้นการ
สร้างสุขภาวะ แกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ ใชสิ้�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูง
ที�สุด ด้วยวิธีที�เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ�งพาตนเองได้ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลัก 
ประยุกต์เขา้กบัวิถีชีวิตได ้และมีความย ั�งยืนเหมาะสมอย่างยิ�งกบัการสร้างสุขภาวะ เพื�อแกปั้ญหา
สุขภาพ ณ สภาพเศรษฐกิจสังคมและสิ�งแวดล้อมในปัจจุบนัโดยสร้างความเป็นพุทธะในตนไป
พร้อม ๆ กบัการเกื อกูลมวลมนุษยชาติ ด ้วยการสานพลงักบัหมู่มิตรดีสหายดี ในสังคมและ
สิ�งแวดลอ้มที�ดี แต่ละชาติพนัธ์ุสามารถพึ�งตนในการสร้างสุขภาวะ และสามารถถ่ายทอดองคค์วามรู้
เอื อเฟื อเกื อกูลให้ผูอื้�นไดส้ร้างสุขภาวะต่อไปในปัจจุบนั การแพทยว์ิถีพุทธไดเ้ผยแพร่องค์ความรู้
กระจายไปสู่บุคคล กลุ่มคนหรือหน่วยงานทั งในและต่างประเทศ ผ่านจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ
นานาชาติพนัธ์ุ ซึ� งเป็นการใชก้ระบวนการวิจยัแบบผสมผสาน (Mixed Methods Research) ระหวา่ง
การวิจัยเชิงชาติพนัธ์ุวรรณนา (Ethnography Research) และการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action 
Research)ในการพฒันางานสาธารณสุขชุมชน เพื�อมวลมนุษยชาติ  
 

ข้อเสนอแนะการนําผลการวจิัยไปใช้ 

บุคคลควรนาํผลการวจิยัไปใชใ้นการสร้างสุขภาวะในตน และช่วยเหลือเกื อกูลผูอื้�นเท่าที�
จะพึงทาํได ้ส่วนองคก์รหรือหน่วยงานทั งภาครัฐและเอกชน ควรนาํผลการวิจยัไปใชส้ร้างสุขภาวะ
ของคนในหน่วยงาน และใชเ้ป็นนโยบายเกื อกูลมวลมนุษยชาติตามบทบาทหน้าที�ขององค์กรหรือ
หน่วยงานนั น ๆ 
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ข้อเสนอแนะการวจิัยครัBงต่อไป 

การวิจยัครั งต่อไป ควรประยุกต์ใชห้ลกัพุทธธรรมทาํการวิจยัแบบเจาะลึกทีละประเด็น
อยา่งเป็นองคร์วมในองคป์ระกอบเหตุปัจจยัที�แตกต่างกนั ณ ช่วงเวลานั น ๆ 
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คาํศัพท์ที
สําคญั 
 

การแพทย์วถิีธรรม  
คือ การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั 

แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มา
จดัการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมของแต่ละศาสนาตามความเชื�อถือ
ของแต่ละคน และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ประยกุตใ์ชใ้หเ้หมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุ โดยใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ด้วยวิธีที�เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได ้ใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยกุตเ์ขา้กบัวถีิชีวติไดอ้ยา่งย ั�งยนื 
การแพทย์วถิีพุทธ  

คือ การแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั 
แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบนับุญนิยม มา
จดัการองคค์วามรู้ ประยกุตผ์สมผสานบูรณาการดว้ยหลกัธรรมขององคพ์ระสัมมาสัมพุทธเจา้ และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ประยุกต์ใช้ให้
เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพที�ตน้เหตุ โดย
ใช้สิ�งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุด ดว้ยวิธีที�เรียบง่าย ไดผ้ลรวดเร็ว สามารถพึ�งพา
ตนเองได ้ใชท้รัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกตเ์ขา้กบัวิถีชีวิตไดอ้ยา่งย ั�งยืน โดยสามารถสร้าง
ความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆกบัการเกื อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ใน
สังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี  
จิตอาสาแพทย์วถิีพุทธ  

คือ บุคคลนานาชาติพนัธ์ุทั งในและต่างประเทศ ที�ไดเ้รียนรู้การแพทยว์ิถีพุทธตามสื�อต่าง  ๆ 
แลว้นาํไปปฏิบติัดูแลสุขภาวะตนเอง และไดแ้นะนาํช่วยเหลือผูอื้�นให้ดูแลสุขภาวะตามหลกัการ
แพทยว์ถีิพุทธ โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ และสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบั
การเกื อกลูมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 
ชาติพนัธ์ุ  

คือ มนุษยที์�มีวฒันธรรมขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษาพดูเดียวกนั และเชื�อวา่สืบเชื อสาย
มาจากบรรพบุรุษกลุ่มเดียวกนั  
มวลมนุษยชาติ  

คือ มนุษยทุ์กชีวติ ทุกชาติพนัธ์ุ ทุกประเทศชาติ ที�สนใจการปฏิบติัสู่ความเป็นพุทธะ 
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กาํลงัคนด้านสุขภาพ  

คือ บุคคลหรือกลุ่มคนที�มีบทบาทในการสร้างเสริมสุขภาพ การรักษาพยาบาล การ
ป้องกนัโรค และการฟื นฟูสมรรถภาพ ซึ� งรวมถึงบุคลากรดา้นสาธารณสุข ผูป้ระกอบวิชาชีพดา้น
สาธารณสุข บุคลากรสายสนับสนุน บุคลากรทางการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื นบ้านและ
การแพทยท์างเลือก อาสาสมคัรดา้นสุขภาพต่าง ๆ แกนนาํและเครือข่ายสุขภาพ ตลอดจนบุคคลต่าง 
ๆที�ทาํหนา้ที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพ 
บุคลากรด้านสาธารณสุข  

คือ ผูใ้หบ้ริการสาธารณสุขที�มีกฎหมาย ระเบียบหรือขอ้กาํหนดรับรอง 
การสร้างเสริมสุขภาพ  

คือ การกระทาํที�มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนในบุคคลมีสุขภาวะทางกาย จิต สังคมและ
ปัญญา โดยสนบัสนุนพฤติกรรมบุคคลและการจดัการสิ�งแวดลอ้มและสภาพแวดลอ้ม เพื�อส่งเสริม
สุขภาพและคุณภาพชีวติที�ดีของบุคคล ครอบครัว ชุมชน และสังคม 
การป้องกนัโรค  

คือ การกระทาํหรืองดการกระทาํบางสิ�งบางอย่างเพื�อไม่ให้เกิดการเจ็บป่วยหรือเป็น
โรคและการป้องกนัไม่ใหก้ลบัเป็นซํ าในกรณีที�หายจากการเจ็บป่วย หรือเป็นโรคแลว้ สามารถแบ่ง
ออกไดเ้ป็น 3 ระดบั คือ การป้องกนัก่อนการเกิดโรคหรือก่อนการเจ็บป่วย การป้องกนัโรคในระยะ
ที�เกิดโรคหรือเจบ็ป่วยขึ นแลว้ และการป้องกนัและฟื นฟูสภาพเมื�อหายจากการเจบ็ป่วยแลว้ 
การควบคุมโรค คือ การควบคุมโรคระบาด โรคไม่ติดต่อ โรคติดต่อ โรคติดต่ออนัตรายต่าง ๆ 
รวมทั งโรคที�เกิดจากการปนเปื อนของสารต่าง ๆ ในสิ�งแวดลอ้มและอาหาร และโรคอื�น ๆที�สามารถ
ลดความสูญเสียสุขภาพ ชีวติและทรัพยากรไดห้ากมีการตรวจพบแต่เนิ�น ๆ  
การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 

คือ การนาํเสนอขอ้มูลที�เกี�ยวกบัสุขภาพที�หน่วยงานของรัฐและภาคส่วนต่าง ๆจดัทาํ
ขึ น เพื�อเผยแพร่และสื�อสารกบัประชาชนดว้ยรูปแบบและช่องทางต่าง ๆ 
การสร้างความรู้ด้านสุขภาพ  

คือ การสร้างความรู้จากการปฏิบติั การจดัการความรู้ การแลกเปลี�ยนเรียนรู้ การสั�งสม
ความรู้และประสบการณ์ การศึกษาวิจยั การสังเคราะห์ความรู้และขอ้มูลที�เกี�ยวขอ้งกบัสุขภาพและ
ระบบสุขภาพ  
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องค์การอนามัยโลก 

คือ องค์การชาํนัญพิเศษของสหประชาชาติ ซึ� งได้รับการสนับสนุนจากประเทศ ที�ให้
สัตยาบันต่อธรรมนูญขององค์การฯ ทั งนี โดยมิคํานึงว่าประเทศเหล่านั นจะเป็นสมาชิกของ
สหประชาชาติหรือไม่ หนา้ที�ขององคก์ารอนามยัโลกตามธรรมนูญมี ดงันี  คือ  

1.  ช่วยเหลือรัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ในการพฒันาและปรับปรุงบริการทางแพทยแ์ละ
สาธารณสุข  

2. ส่งเสริมการพัฒนามาตรฐานการสอนและการฝึกอบรมในวิชาชีพแพทย์และ
สาธารณสุข และวชิาชีพอื�น ๆ ที�เกี�ยวขอ้ง  

3.  ให้ข้อมูลข่าวสาร การปรึกษาแนะนํา และความช่วยเหลือในด้านการแพทย์และ
สาธารณสุข  

4.  ใหก้ารส่งเสริมการพฒันาในดา้นโภชนาการ การเคหะ สุขาภิบาล นนัทนาการ สภาพ
การทาํงาน และในเรื�องอื�น ๆ ของการอนามยัสิ�งแวดลอ้ม โดยร่วมมือกบัองคก์ารชาํนญัพิเศษอื�น ๆ 
ของสหประชาชาติ  

5. ส่งเสริมความร่วมมือระหว่างนกัวิทยาศาสตร์ และนกัวิชาชีพที�มีส่วนในการสร้าง
ความกา้วหนา้ดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข 

6.  ส่งเสริมอนามยัและสวสัดิภาพของแม่และเด็ก ตลอดจนการดาํรงชีวิตที�กลมกลืนกบั
สภาพแวดลอ้มของบุคคลโดยทั�วไป  

7.  ส่งเสริมกิจกรรมดา้นสุขภาพจิต ทั งนี โดยเฉพาะในกลุ่มของบุคคลที�มีความบกพร่อง
ในดา้นมนุษยสัมพนัธ์  

8.  ส่งเสริมและดาํเนินการวจิยั เพื�อการพฒันาในดา้นการแพทยแ์ละสาธารณสุข  
9. ศึกษาและรายงานวิธีการและเทคนิคด้านบริหารและสังคมที�มีผลกระทบต่อการ

ให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยร่วมมือกับองค์การชํานัญพิ เศษต่าง ๆ ของ
สหประชาชาติในการประชุมนานาชาติ เพื�อร่างกฎบตัรสหประชาชาติในปี พ.ศ. 2488 ณ เมือง
ซานฟรานซิสโก ทุกฝ่ายมีความเห็นตอ้งกนัวา่ สหประชาชาติควรมีองคก์ารอนามยัระหวา่งประเทศ
ด้วย และในปีต่อมาได้มีการประชุมอนามยัโลก ณ กรุงนิวยอร์ก เพื�อร่างธรรมนูญขององค์การ
อนามยัโลกขึ น ในขณะที�รอการให้สัตยาบนัของประเทศต่าง ๆ ไดมี้การตั งคณะกรรมการชั�วคราว
ขึ น ทาํหนา้ที�ก่อตั งองคก์ารอนามยัโลกให้สอดคลอ้งกบัธรรมนูญที�ไดร่้างไว ้เมื�อประเทศต่าง ๆ ให้
สัตยาบันเพียงพอแล้ว องค์การอนามัยโลกก็ได้ก่อตั งขึ นอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 
พ.ศ. 2491 
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สุขภาพ 

คือ ภาวะของมนุษยที์�สมบูรณ์ทั งทางกาย จิตใจ สังคม และปัญญา เชื�อมโยงกนัเป็นองค์
รวมอยา่งสมดุลไดแ้ก่ 

1. สุขภาวะทางกาย หมายถึงการมีร่างกายที�สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มี
สิ�งแวดลอ้มดี ไม่มีอุบติัภยั เป็นตน้ 

2.สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที�เป็นสุข ผอ่นคลาย ไม่เครียดคล่องแคล่ว มีความเมตตา 
กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็นตน้ 

3. สุขภาวะทางสังคมหมายถึง การอยูร่่วมกนัดว้ยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที�ทาํงาน 
ในสังคม ในโลกซึ�งรวมถึงการมีบริการทางสังคมที�ดี และมีสันติภาพ เป็นตน้ 

4. สุขภาวะทางปัญญา หมายถึง ความสุขอนัประเสริฐที�เกิดจากมีจิตใจสูงเขา้ถึงความ
จริงทั งหมด ลดละความเห็นแก่ตวั มุ่งเขา้ถึงสิ�งสูงสุดซึ� งหมายถึงพระนิพพาน หรือ พระผูเ้ป็นเจา้
หรือความดีสูงสุดสุดแลว้แต่ความเชื�อที�แตกต่างกนัของแต่ละคน 

สถาบันบุญนิยม  

คือ องคก์รชาวอโศก ซึ� งสมาชิกมีการปฏิบติัธรรมตามแนวพระพุทธศาสนาอยา่งเคร่งครัด 
ดาํรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดช โดยผูน้าํใน
การปฏิบติัคือ พอ่ครูสมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต 
สุขภาพบุญนิยม  

คือ การดูแลสุขภาพตามแนวของชาวอโศก (บุญนิยม) ดว้ยหลกั 8 อ.  1) อิทธิบาท 4 2) 
อารมณ์ 3) อาหาร 4) อากาศ 5) ออกกาํลงักายหรืออิริยาบถ 6) เอนกาย 7) เอาพิษภยัออก 8) อาชีพ (ที�
ไม่บั�นทอนชีวติ)โดยการสร้างสุขภาพของชาวอโศก 1) เนน้การพึ�งตนเอง 2) ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�น 3) 
ปลูกฝังวฒันธรรมในการกินอยูห่ลบันอน 4) นิยมความประหยดั เรียบง่าย ปลอดภยั ใชท้รัพยากรใน
พื นที� 5) เนน้กิจกรรมการป้องกนัก่อนการรักษา 
การแพทย์แผนปัจจุบัน  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศยัความรู้หรือตาํราการแพทย์แผนปัจจุบนัที�ได้ศึกษาจาก
สถานศึกษาที�รับรองโดยกฎหมายวา่ดว้ยการประกอบโรคศิลปะ ทั งนี ให้ครอบคลุมการใชส้ารเคมี
หรือเครื�องมือวทิยาศาสตร์การแพทยป์ระกอบการวนิิจฉยัและการบาํบดัโรคตามที�กฎหมายกาํหนด 

การแพทย์ทางเลอืก  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศัยความรู้ทางการแพทย์ที�นอกเหนือจากการแพทย์แผน
ปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย และการแพทยพ์ื นบา้น 
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การแพทย์แผนไทย  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศยัความรู้หรือตาํราการแพทยแ์ผนไทยที�ไดส้ั�งสม ถ่ายทอด 
และพฒันาสืบต่อกันมา หรือตามการศึกษาจากสถานศึกษาที�รับรองโดยกฎหมายว่าด้วยการ
ประกอบโรคศิลปะ ทั งนี ใหค้รอบคลุมการใชเ้ครื�องมือวทิยาศาสตร์การแพทยบ์างอยา่งประกอบการ
วนิิจฉยัและการบาํบดัโรคตามที�กฎหมายกาํหนด 

การแพทย์พื.นบ้าน  

คือ การดูแลสุขภาพโดยอาศยัความรู้ที�ได้สั�งสม ถ่ายทอด และพฒันาสืบต่อกนัมาซึ� งมี
ลกัษณะเฉพาะที�สอดคลอ้งกบัวฒันธรรม จารีต ประเพณี และทรัพยากรของชุมชนทอ้งถิ�น และเป็น
ที�ยอมรับของชุมชนทอ้งถิ�นนั น 

เศรษฐกจิพอเพยีง  

คือ ปรัชญา  หรือแนวคิดที�พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วัภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทรงมี
พระราชดาํรัส ให้ดาํรงชีวิตตามหลกัทางสายกลาง พอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุม้กนั ดว้ยเงื�อนไข
ความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมดัระวงั) และเงื�อนไขคุณธรรม (ซื�อสัตยสุ์จริต ขยนัอดทน สติปัญญา 
แบ่งปัน) เพื�อใหเ้กิดสภาพชีวติ เศรษฐกิจ สังคม และสิ�งแวดลอ้ม สมดุล มั�นคง และย ั�งยนื 
หลกัปฎจิจสมุปบาท  

คือ สภาพอาศยัปัจจยัเกิดขึ น,การที�สิ� งทั งหลายอาศยักันจึงเกิดมีขึ น,การที�ทุกข์เกิดขึ น
เพราะอาศยัปัจจยัต่อเนื�องกนัมา 
จรณะ 15  

คือ เครื�องดาํเนิน,ปฏิปทา คือขอ้ปฏิบติัอนัเป็นทางบรรลุวิชา มี 15 คือ สีลสัมปทา ความ
ถึงพร้อมดว้ยศีล อปัณณกปฏิปทา 3สัทธรรม 7 และ ฌาน 4 

โสฬสญาณ 16  

คือ ความรู้แจ้งเห็นจริงตามลาํดับของการวิปัสสนา คือเห็นตรงต่อความเป็นจริงของ
สภาวธรรม,ปัญญาที�เห็นไตรลกัษณ์อนัให้ถอนความหลงผิดรู้ผิดในสังขารเสียได ้และการฝึกอบรม
ปัญญาใหเ้กิดความเห็นแจง้รู้ชดัภาวะของสิ�งทั งหลายตามที�มนัเป็นของมนัเอง 
โพธิปักขิยธรรม 37  

คือ ธรรมอนัเป็นฝักฝ่ายแห่งความตรัสรู้, ธรรมที�เกื อหนุนแก่อริยมรรค มี 37 ประการคือ 
สติปัฏฐาน 4 สัมมปัปธาน 4 อิทธิบาท 4 อินทรีย ์5 พละ 5 โพชฌงค ์7 มรรคมีองค ์8 
สติปัฏฐาน 4  

คือ ธรรมเป็นที�ตั งแห่งสติ, ขอ้ปฏิบติัมีสติเป็นประธาน, การตั งสติกาํหนดพิจารณาสิ�ง
ทั งหลายใหรู้้เห็นเท่าทนัตามความเป็นจริง, การมีสติกาํกบัดูสิ�งต่าง ๆ และความเป็นไปทั งหลาย โดย
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รู้เท่าทนัตามสภาวะของมนั ไม่ถูกครอบงาํด้วยความยินดียินร้าย ที�ทาํให้มองเห็นเพี ยนไปตาม
อาํนาจกิเลส มี 4 อยา่งคือ 1) กายานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั งสติกาํหนดพิจารณากาย,    การมีสติ
กาํกบัดูรู้เท่าทนักายและเรื�องทางกาย  2) เวทนานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั งสติกาํหนดพิจารณา
เวทนา, การมีสติกาํกบัดูรู้เท่าทนัเวทนา 3) จิตตานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั งสติกาํหนดพิจารณาจิต, 
การมีสติกาํกบัดูรู้เท่าทนัจิตหรือสภาพและอาการของจิต 4) ธัมมานุปัสสนา สติปัฏฐาน การตั งสติ
กาํหนดพิจารณาธรรม, การมีสติกาํกบัดูรู้เท่าทนัธรรม; เรียกสั น ๆ วา่ กาย เวทนา จิต ธรรม 
อทิธิบาท  4  

คือ คุณเครื�องให้ถึงความสําเร็จ, คุณเครื�องสําเร็จประสงค์, ทางแห่งความสําเร็จ มี 4 
คือ 1) ฉนัทะ ความพอใจรักใคร่สิ�งนั น 2) วิริยะ ความพยายามทาํสิ�งนั น 3) จิตตะ ความเอาใจฝักใฝ่
ในสิ�งนั น 4) วมิงัสา ความพิจารณาใคร่ครวญหาเหตุผลในสิ�งนั น 
อนิทรีย์ 5  

คือ ความเป็นใหญ่, สภาพที�เป็นใหญ่ในกิจของตน, ธรรมที�เป็นเจา้การในการทาํหนา้ที�
อยา่งหนึ�ง ๆ เช่น ตาเป็นใหญ่หรือเป็นเจา้การในการเห็น หูเป็นใหญ่ในการไดย้ิน ศรัทธาเป็นเจา้การ
ในการครอบงาํเสียซึ� งความไร้ศรัทธา เป็นตน้ 1) อินทรีย ์6 ไดแ้ก่ อายตนะภายใน 6 คือ ตา หู จมูก 
ลิ น กาย ใจ 2) อินทรีย ์5ตรงกบั พละ 5 คือ สัทธา วริิยะ สติ สมาธิ ปัญญา ธรรม 5 อยา่งชุดเดียวกนันี  
เรียกชื�อต่างกนัไป 2 อยา่ง ตามหนา้ที�ที�ทาํ คือ เรียกชื�อวา่ “พละ” โดยความหมายวา่ เป็นกาํลงัทาํให้
เกิดความเขม้แข็งมั�นคง ซึ� งธรรมที�ตรงขา้มแต่ละอย่างจะเขา้ครอบงาํไม่ได้ เรียกชื�อว่า “อินทรีย”์ 
โดยความหมายว่าเป็นเจา้การในการครอบงาํเสียซึ� งธรรมที�ตรงขา้มแต่ละอย่าง คือความไร้ศรัทธา 
ความเกียจคร้าน ความประมาท ความฟุ้งซ่าน และความหลงงมงาย ตามลาํดบั 
โพชฌงค์ 7 

คือ  ธรรมที�เป็นองคแ์ห่งการตรัสรู้หรือองคข์องผูต้รัสรู้มี 7 อยา่ง คือ 1) สติ 2) ธมัมวิจยะ 
3) วริิยะ 4) ปิติ 5) ปัสสัทธิ 6) สมาธิ 7) อุเบกขา 

อริยมรรคมีองค์ 8  
คือ ทางอนัประเสริฐ, ทางดาํเนินของพระอริยะ, ญาณอนัให้สําเร็จความเป็นพระอริยะ มี 

4 คือ โสดาปัตติมรรค สกทาคามิมรรค อนาคามิมรรค และอรหตัตมรรคบางทีเรียกมรรคมีองค ์8 วา่ 
อริยมรรคก็มี  
พระขีณาสพ  

คือ ผูมี้อาสวะสิ นแลว้, ผูสิ้ นอาสวะแลว้หมายถึงพระอรหนัต์ผูห้มดอาสวะแลว้ เพราะ
กาํจดัอาสวะคือกิเลสที�หมกัหมมอยูใ่นจิต ที�ชุบยอ้มจิตใหชุ่้มอยูเ่สมอไดแ้ลว้อยา่งสิ นเชิง ไม่กลบั มา
เกิดทาํอนัตรายจิตไดอี้กต่อไป เรียกเตม็วา่ พระขีณาสพ หรือ พระอรหนัตขีณาสพคาํวา่ พระอรหนัต์
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คือผูมี้อาสวะสิ นแลว้ ใชส้ําหรับพระสาวก, สําหรับพระพุทธเจา้ ใชค้าํวา่ อรหนัตสัมมาสัมพุทธเจา้ 
พระอรหนัตผ์ูต้รัสรู้ชอบเอง 
ปัญญาในพุทธธรรม  

คือ ความรู้ทั�ว ปรีชาหย ั�งรู้เหตุผล ความรู้เขา้ใจชดัเจน ความรู้เขา้ใจหย ั�งแยกไดใ้นเหตุผล 
ดีชั�ว คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็นตน้ และรู้ที�จะจดัแจง จดัสรร จดัการ ดาํเนินการให้ลุผล 
ล่วงพน้ปัญหา ความรอบรู้ในสังขารมองเห็นตามเป็นจริง  
สมถะ  

คือ อุบายทางใจ เป็นวธีิฝึกอบรมจิตใหส้งบ  
วปัิสสนา 

คือ อุบายทางปัญญาเพื�อให้จิตสงบ อุบายทางปัญญาให้เกิดความรู้ เขา้ใจตามความเป็น
จริง  
ไตรลกัษณ์ 

คือ ลกัษณะสามอาการที�เป็นเครื�องกาํหนดหมายใหรู้้ถึงความจริงของสภาวธรรมทั งหลาย 
ที�เป็นอยา่งนั น ๆ ลกัษณะ ๓ คือ ความไม่เที�ยง ความเป็นทุกข ์ความมิใช่ตวัตน  
กรรม  

คือ การกระทาํ 

วบิากกรรม  
คือ ผลของกรรม 

ทฏิฐธรรมเทยีว  

คือ ภพ ชาติ ปัจจุบนั 
กเิลส  

คือ สิ�งที�ทาํให้ใจเศร้าหมอง ความชั�วที�แฝงอยู่ในความรู้สึกนึกคิด ทาํให้จิตใจขุ่นมวัไม่
บริสุทธิR  และเป็นเครื�องปรุงแต่งความคิดให้ทาํกรรม ซึ� งนาํไปสู่ปัญหาความยุ่งยากเดือดร้อนและ
ความทุกข ์
กาม  

คือ ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา น่าใคร่ กามมี 2 คือ 1) กิเลสกาม กิเลสที�ทาํให้
ใคร่ 2) วตัถุกาม วตัถุอนัน่าใคร่ ไดแ้ก่ กามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิ�น รส โผฏฐพัพะ (สัมผสัทางกาย) 
ที�น่าใคร่น่าพอใจ 
โลภะ  

คือ โลภ โทสะ คือ โกรธ โมหะ คือ หลง  
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นิพพาน  

คือ สภาพที�ดบักิเลสและกองทุกข์แลว้ ภาวะที�จิตมีความสงบสูงสุด เพราะไร้ทุกข์ ไร้สุข 
เป็นอิสรภาพสมบูรณ์กล่าวโดยสรุป นิพพานคือการไม่มีกิเลสตณัหาที�จะร้อยรัดพดักระพือให้
กระวนกระวายใจ อนัเป็นจุดหมายสูงสุดของพระพุทธศาสนา 

โอวาทปาฏิโมกข์  

คือ หลักคําสอนสําคัญของพระพุทธศาสนา หรือคําสอนอันเป็นหัวใจสําคัญของ
พระพุทธศาสนา ไดแ้ก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ�ง ที�พระพุทธเจา้ตรัสแก่พระอรหนัต ์1,250รูป ผูไ้ป
ประชุมกนัโดยมิไดน้ดัหมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวนัมาฆบูชา คือ การไม่ทาํบาปทั งปวง การทาํ
กุศลใหถึ้งพร้อม การทาํจิตใจใหผ้อ่งใส  
พรหมวิหาร 4  

คือ ธรรมเครื�องอยูข่องพรหม, ธรรมประจาํใจอนัประเสริฐ, ธรรมประจาํใจของท่านผูมี้
คุณความดียิ�งใหญ่ มี 4 คือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา 
โอฆะสงสาร   

คือ การเวยีนเกิดเวยีนตายในหว้งของกิเลส 

เหตุแห่งการวมุิตติ 5  
คือ เหตุที�ทาํใหบ้รรลุหลุดพน้กิเลส (วมุิตติ) ได ้

องค์คุณอุเบกขา 5  
คือ ลกัษณะของการปล่อยวางแบบพุทธ 5 อยา่ง 

สาราณยีธรรม 6  

คือ หลกัการอยูร่่วมกนั  
พุทธพจน์ 7  

คือ คาํสั�งสอนของพระพุทธเจา้ 7 ขอ้ 

สมาธิปริขาร 7  

คือ องคป์ระกอบของสมาธิพุทธ 7 ประการ 
อปริหานิยธรรม 7  

คือ ธรรมที�พาเจริญอยา่งเดียว ไม่มีเสื�อมเลย 
สัปปุริสธรรม 7  

คือ ธรรมของสัตบุรุษ (คนที�มีความเห็นถูกตอ้ง) 
สัปปายะ  

คือ สิ�งที�เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส 
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อสัปปายะ  

คือ สิ�งที�ไม่เหมาะควรแก่การเพิกถอนกิเลส 
อวชิชา  

คือ ความไม่รู้จกัอริยสัจ 
มูตรเน่า  

คือ ปัสสาวะ 
สติ  

คือ ความระลึกได,้ นึกได,้ ความไม่เผลอ, การคุมใจไวก้บักิจ หรือกุมจิตไวก้บัสิ�งที�
เกี�ยวขอ้ง, จาํการที�ทาํและคาํที�พดูแลว้ แมน้านได ้ 
สัมปชัญญะ  

คือ ความรู้ตวัทั�วพร้อม, ความรู้ตระหนกั, ความรู้ชดัเขา้ใจชดั ซึ� งสิ�งที�นึกได;้ มกัมาคู่กบั 
สติ  
อภิชฌา  

คือ โลภอยากไดข้องเขา, ความคิด เพง่เล็งจอ้งจะเอาของคนอื�น 

โทมนัส  

คือ ความเสียใจ, ความเป็นทุกขใ์จ  
โสมนัส  

คือ ความดีใจ, ความสุขใจ, ความปลาบปลื ม 
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คาํอธิบายสัญญลกัษณ์และคาํย่อ 
 

ในวทิยานิพนธ์นี   ผูว้จิยัไดอ้า้งอิงขอ้มูลจากคมัภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย  ฉบบัสยามรัฐ  
พุทธศกัราช 2541 โดยใชอ้กัษรยอ่แทนชื�อเตม็คมัภีร์ตามระบบอา้ง เล่ม/ขอ้ ตวัอยา่ง ที.ปา. 11/293  
หมายถึง  ทีฆนิกายปาฏิกวคฺคปาลิพระไตรปิฎกเล่มที�  11 ขอ้ 293 เป็นตน้   

 

พระวนัิยปิฎก 
ว.ิมหา. วนิยปิฏก มหาวภิงฺคปาลิ 
ว.ิภิกฺขนีุ. วนิยปิฏก ภิกฺขนีุวภิงฺคปาลิ 
ว.ิม. วนิยปิฏก มหาวคฺคปาลิ 
ว.ิจู. วนิยปิฏก จูฬวคฺคปาลิ 
ว.ิป. วนิยปิฏก ปาริวารปาลิ 

 
พระสุตตันตปิฎก 

ที.สี. ทีฆนิกาย สีลกฺขนฺธวคฺคปาลิ  
ที.ม. ทีฆนิกาย มหาวคฺคปาลิ 
ที.ปา. ทีฆนิกาย ปาฏิกวคฺคปาลิ 
ม.มู. มชฺฌิมนิกาย มูลปณฺณาสกปาลิ 
ม.ม. มชฺฌิมนิกาย มชฺฌิมปณฺณาสกปาลิ 
ม.อุ. มชฺฌิมนิกาย อุปริปณฺณาสกปาลิ 
ส.ํส. สยํตฺุตนิกาย สคาถวคฺคปาลิ 
ส.ํนิ. สยํตฺุตนิกาย นิทานวคฺคปาลิ 
ส.ํข. สยํตฺุตนิกาย ขนฺธวารวคฺคปาลิ 
ส.ํสฬา. สยํตฺุตนิกาย สฬายตนวคฺคปาลิ 
ส.ํม. สยํตฺุตนิกาย มหาวารวคฺคปาลิ 
องฺ.เอกก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกกนิปาตปาลิ 
องฺ.ทุก. องฺคุตฺตรนิกาย ทุกนิปาตปาลิ 
องฺ.ติก องฺคุตฺตรนิกาย ติกนิปาตปาลิ 
องฺ.จตุกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย จตุกฺกนิปาตปาลิ 
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องฺ.ปWฺจก. องฺคุตฺตรนิกาย ปWฺจกนิปาตปาลิ 
องฺ.ฉกฺก. องฺคุตฺตรนิกาย ฉกฺกนิปาตปาลิ 
องฺ.สตฺตก. องฺคุตฺตรนิกาย สตฺตกนิปาตปาลิ 
องฺ.อฏฺฐก. องฺคุตฺตรนิกาย อฏฺฐกนิปาตปาลิ 
องฺ.นวก. องฺคุตฺตรนิกาย นวกนิปาตปาลิ 
องฺ.ทสก. องฺคุตฺตรนิกาย ทสกนิปาตปาลิ 
องฺ.เอกาทสก. องฺคุตฺตรนิกาย เอกาทสกนิปาตปาลิ 
ข.ุข.ุ ขทฺุทกนิกาย ขทฺุทกปาฐปาลิ 
ข.ุธ. ขทฺุทกนิกาย ธมฺมปทปาลิ 
ข.ุอุ. ขทฺุทกนิกาย อุทานปาลิ 
ข.ุอิติ. ขทฺุทกนิกาย อิติวุตฺตกปาลิ 
ข.ุสุ. ขทฺุทกนิกาย สุตฺตนิปาตปาลิ 
ข.ุว.ิ ขทฺุทกนิกาย วมิานวตฺถุปาลิ 
ข.ุเปต. ขทฺุทกนิกาย เปตวตฺถุปาลิ 
ข.ุเถร. ขทฺุทกนิกาย เถรคาถาปาลิ 
ข.ุเถรี. ขทฺุทกนิกาย เถรีคาถาปาลิ 
ข.ุชา. ขทฺุทกนิกาย ชาตกปาลิ 
ข.ุม. ขทฺุทกนิกาย มหานิทฺเทสปาลิ 
ข.ุจู. ขทฺุทกนิกาย จูฬนิทฺเทสปาลิ 
ข.ุป. ขทฺุทกนิกาย ปฏิสมฺภิทามคฺคปาลิ 
ข.ุอป. ขทฺุทกนิกาย อปทานปาลิ 
ข.ุพุทฺธ. ขทฺุทกนิกาย พุทฺธวสํปาลิ 
ข.ุจริยา. ขทฺุทกนิกาย จริยาปิฏกปาลิ 

 

พระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณีปาลิ 
อภิ.ว.ิ อภิธมฺมปิฏก วภิงฺคปาลิ 
อภิ.ธา. อภิธมฺมปิฏก ธาตุกถาปาลิ 
อภิ.ปุ. อภิธมฺมปิฏก ปุคฺคลปWฺญตฺติปาลิ 
อภิ.ก. อภิธมฺมปิฏก กถาวตฺถุปาลิ 
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อภิ.ย. อภิธมฺมปิฏก ยมกปาลิ 
อภิ.ป. อภิธมฺมปิฏก ปฏฺฐานปาลิ 

 

ปกรณวเิสส 
เนตฺติ. เนตฺติปกรณ 
เปฏโก. เปฏโกปเทส 
มิลินฺท. มิลินฺทปWฺหปกรณ 
วสุิทฺธิ. วสุิทฺธิมคฺคปกรณ 

 
อรรถกถาพระวนัิยปิฎก 

ว.ิอ. วนิยปิฏก สมนฺตปาสาทิกาปาราชิกกณฺฑ–สฆําทิเสสาทิ-  
 

มหาวคฺคาทอิฏฺฐกถา 

กงฺขา.อ. กงฺขาวติรณีอฏฺฐกถา 
ว.ิสงฺคห. วนิยสงฺคหอฏฺฐกถา 
ว.ินิจฺฉย. วนิยวนิิจฺฉย 
อุตฺตรวิ. อุตฺตรวินิจฺฉย 
ขทฺุทสิกฺขา ขทฺุทสิกฺขา 
มูลสิกฺขา มูลสิกฺขา 

 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

ที.สี.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอฏฺฐกถา 
ที.ม.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี มหาวคฺคอฏฺฐกถา 
ที.ปา.อ. ทีฆนิกาย สุมงฺคลวลิาสินี ปาฏิกวคฺคอฏฺฐกถา 
ม.มู.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปWฺจสูทนี มูลปณฺณาสกอฏฺฐกถา 
ม.ม.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปWฺจสูทนี มชฺฌิมปณฺณาสกอฏฺฐกถา 
ม.อุ.อ. มชฺฌิมนิกาย ปปWฺจสูทนี อุปริปณฺณาสกอฏฺฐกถา 
ส.ํส.อ. สยํตฺุตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินีสคาถวคฺคอฏฺฐกถา 
ส.ํนิ.,ข.อ. สยํตฺุตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินีนิทาน-ขนฺธวารวคฺคอฏฺฐกถา 
ส.ํสฬา.,ม.อ.  สยํตฺุตนิกาย สารตฺถปฺปกาสินีสฬายตน-มหาวารวคฺคอฏฺฐกถา 



830 

 

องฺ.เอกก.อ. องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี เอกกนิปาตอฏฺฐกถา 
องฺ.ทุก.,ติก.,จตุกฺก.,อ. 
 องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ทุกาทินิปาตอฏฺฐกถา 
องฺ.ปWฺจก.,ฉกฺก.,สตฺตก.,อฏฺฐก.,นวก.,ทสก.,เอกาทสก.อ.  
 องฺคุตฺตรนิกาย มโนรถปูรณี ปWฺจกาทินิปาตอฏฺฐกถา 

ข.ุข.ุอ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา ขทฺุทกปาฐอฏฺฐกถา 
ข.ุธ.อ. ขทฺุทกนิกาย  ธมฺมปทอฏฺฐกถา 
ข.ุอุ.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อุทานอฏฺฐกถา 
ข.ุอิติ.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี อิติวุตฺตกอฏฺฐกถา 
ข.ุสุ.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา สุตฺตนิปาตอฏฺฐกถา 
ข.ุว.ิอ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี วมิานวตฺถุอฏฺฐกถา 
ข.ุเปต.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถโชติกา เปตวตฺถุอฏฺฐกถา 
ข.ุเถร.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรคาถาอฏฺฐกถา 
ข.ุเถรี.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี เถรีคาถาอฏฺฐกถา 
ข.ุชา.อ. ขทฺุทกนิกาย ชาตกอฏฺฐกถา 
ข.ุม.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา มหานิทฺเทสอฏฺฐกถา 
ข.ุจู.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปชฺโชติกา จูฬนิทฺเทสอฏฺฐกถา 
ข.ุป.อ. ขทฺุทกนิกาย สทฺธมฺมปฺปกาสินี ปฏิสมฺภิทามคฺคอฏฺฐกถา 
ข.ุอป.อ. ขทฺุทกนิกาย วสุิทฺธชนวลิาสินี อปทานอฏฺฐกถา 
ข.ุพุทฺธ.อ. ขทฺุทกนิกาย มธุรตฺถวลิาสินี พุทฺธวสํอฏฺฐกถา 
ข.ุจริยา.อ. ขทฺุทกนิกาย ปรมตฺถทีปนี จริยาปิฏกอฏฺฐกถา 

 

อรรถกถาพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.สงฺ.อ. อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี อฏฺฐสาลินีอฏฺฐกถา 
อภิ.ว.ิอ. อภิธมฺมปิฏก วภิงฺค สมฺโมหวโินทนีอฏฺฐกถา 
อภิ.ปWฺจ.อ. อภิธมฺมปิฏก  ปWฺจปกรณอฏฺฐกถา 

 

อรรรถกถาปกรณวเิสส 
เนตฺติ.อ. ขทฺุทกนิกาย เนตฺติอฏฺฐกถา 
สงฺคห. อภิธมฺมตฺถสงฺคห 
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อภิ.วตาร. อภิธมฺมาวตาร 
 

ฎกีาพระวนัิยปิฎก 

วชิร.ฏีกา วชิรพุทฺธิฏีกา 
สารตฺถ.ฏีกา  สารตฺถทีปนีฏีกา 
วมิติ.ฏีกา  วมิติวโินทนีฏีกา  
กงฺขา.ฏีกา  กงฺขาวติรณีปุราณฏีกา   
กงฺขา.ฏีกา (อภินว) วนิยตฺถมWฺชูสากงฺขาวติรณีอภินวฏีกา 
วนิย.ฏีกา  วนิยาลงฺการฏีกา 
ว.ิฏีกา  วนิยวนิิจฺฉยฏีกา 
อุตฺตร.ฏีกา  อุตฺตรวินิจฺฉยฏีกา 
ขทฺุท.ฏีกา  ขทฺุทสิกฺขาปุราณฏีกา 
ขทฺุท.ฏีกา (อภินว) ขทฺุทสิกฺขาอภินวฏีกา 
มูล.ฏีกา  มูลสิกฺขาฏีกา 

 

ฎกีาพระสุตตันตปิฎก 
ที.สี.ฏีกา ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สีลกฺขนฺธวคฺคฏีกา 
ที.ม.ฏีกา ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มหาวคฺคฏีกา 
ที.ปา.ฏีกา ทีฆนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี ปาฏิกวคฺคฏีกา 
ที.สี.ฏีกา (อภินว) ทีฆนิกาย สาธุวลิาสินี สีลกฺขนฺธวคฺคอภินวฏีกา 
ม.มู.ฏีกา มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มูลปณฺณาสกฏีกา 
ม.ม.ฏีกา มชฺฌิมนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี มชฺฌิม-อุปริปณฺณาสกฏีกา 
ส.ํฏีกา สยํตฺุตนิกาย ลีนตฺถปฺปกาสนี สยํตฺุตฏีกา 
องฺ.ฏีกา องฺคุตฺตรนิกาย สารตฺถมWฺชูสา องฺคุตฺตรฏีกา  
ข.ุธ.ฏีกา ธมฺมปทมหาฏีกา 

 

ฎกีาพระอภิธรรมปิฎก 

อภิ.มูลฏีกา อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี-วภิงฺค-ปWฺจปกรณมูลฏีกา 
อภิ.อนุฏีกา อภิธมฺมปิฏก ธมฺมสงฺคณี-วภิงฺค-ปWฺจปกรณอนุฏีกา 
ม.ฏีกา  มณิทีปฏีกา 
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มธุ.ฏีกา  มธุสารตฺถทีปนีฏีกา 
 

ฎกีาปกรณวิเสส 

เนตฺ.ฏีกา เนตฺติฏีกา 
เนตฺ.ว.ิ เนตฺติวภิาวินี 
มิลินฺท.ฏีกา มธุรตฺถปกาสินี มิลินฺทปWฺหฏีกา 
วสุิทฺธิ.มหาฏีกา ปรมตฺถมWฺชูสา วสุิทฺธิมคฺคมหาฏีกา 
วสุิทฺธิ.จูฬฏีกา วสุิทฺธิมคฺคจูฬฏีกา 
อภิ.วตารฏีกา อภิธมฺมตฺถวกิาสินี อภิธมฺมาวตารฏีกา 
วภิาวนีิ. อภิธมฺมตฺถวภิาวนีิฏีกา 
มณิ.ฏีกา มณิสารมWฺชูสาฏีกา 

 

คัณฐี 

ปฏิ. คณฺฐี ปฏิสมฺภิทามคฺคฏฺฐกถาคณฺฐี 
ว.ิโยชนา อภิธมฺมตฺถวภิาวนีิโยชนา 

 



ประวตัผู้ิวจิยั 

ชื�อ –สกุล นายใจเพชร กลา้จน 

วนั  เดือน  ปี เกดิ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2515 

ที�อยู่ปัจจุบัน/สถานที�ทาํงาน ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 

114 หมู่ 11 ตาํบลดอนตาล อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 49120 

ตําแหน่งปัจจุบัน 

• ผูเ้ชี�ยวชาญดา้นการแพทยท์างเลือกวถีิธรรมสาํนกัการแพทย์

ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข

• นกัวชิาการสาธารณสุขระดบัชาํนาญการโรงพยาบาล

อาํนาจเจริญ กระทรวงสาธารณสุข

• แพทยว์ถีิธรรมและครูฝึกแพทยแ์ผนไทยศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�ง

ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล

จงัหวดัมุกดาหาร

• ประธานมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย

• ประธานหลกัสูตรผูป้ระกอบการสังคมสาขาแพทยว์ถีิธรรม

สถาบนัอาศรมศิลป์

ประวตัิการศึกษา 

พ.ศ. 2538 ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2540 ปริญญาตรีวทิยาศาสตร์สุขภาพบริหารสาธารณสุข

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

พ.ศ. 2542 สาํเร็จการศึกษาวิชาวทิยาศาสตร์การแพทยแ์ผนไทย, 

แนวคิดและทฤษฎีการแพทยแ์ผนไทย, เวชกรรมแผนไทย, เภสัช

พฤกษศาสตร์, ธรรมานามยัและสังคมวทิยาการแพทย ์

มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 
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ประวตัิการศึกษา (ต่อ)  

 พ.ศ. 2543 อบรมดา้นการแพทยท์างเลือกจากประเทศมาเลเซียและจีน

ไตห้วนั 

 พ.ศ. 2553 ปริญญาโทสาขาพฒันาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจ

พอเพียง) มหาวทิยาลยัอุบลราชธานี ทาํการศึกษาวจิยัเรื�อง “ความ

เจบ็ป่วยกบัการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงตามหลกั

แพทยท์างเลือกวถีิพุทธของศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนว

เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญอาํเภอดอนตาลจงัหวดัมุกดาหาร” 

 พ.ศ. 2555 ปริญญาวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตกิตติมศกัดิI สาขา

สาธารณสุขชุมชนดว้ยผลงานการคน้พบและเผยแพร่การแพทยว์ถีิ

ธรรม มหาวทิยาลยัราชภฏัศรีสะเกษ 

ประวตัิการทาํงาน  

  พ.ศ. 2548 - ปัจจุบนั โรงพยาบาลอาํนาจเจริญ 

  พ.ศ. 2548 สาํนกังานสาธารณสุขอาํเภอหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร                                      

  พ.ศ. 2546 – 2548 สาํนกังานที�ปรึกษาดา้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์

ของนายกรัฐมนตรี 

  พ.ศ. 2540– 2545  สถานีอนามยับา้นนิคมเกษตรกรรมทหารผา่นศึก 

จงัหวดัมุกดาหาร   

  พ.ศ. 2535– 2540  โรงพยาบาลหวา้นใหญ่ จงัหวดัมุกดาหาร 

  

 




