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บทคัดย(อ 

รายงานวิจัยนี้เป/นการศึกษาอัตลักษณ8และการให=ความหมายร@วมทางวัฒนธรรมภูมิปFญญา ในพื้นที่กลุ@ม

ชุมชนออนไลน8 มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= ผ@านคำถามหลักของการศึกษา คือ ชุมชนนี้มีอัต

ลักษณ8และการให=ความหมายในชุมชนเป/นอย@างไร โดยมีวัตถุประสงค8 คือ 1. เพื่อศึกษาอัตลักษณ8ร@วมของผู=คนใน

ชุมชน 2. เพื่อศึกษาการรับรู=และการให=ความหมายเกี่ยวกับชุดวัฒนธรรม ภูมิปFญญา และแนวทางปฏิบัติร@วมของ

ชุมชน และ 3. เพื่อศึกษากระบวนการต@อรองกับความเชื่อในสังคม และการแพทย8แผนปFจจุบัน  ภายใต=แนวคิดอัต

ลักษณ8ชุมชนถึงกระบวนการประกอบสร=างอัตลักษณ8 และจุดร@วมของผู=คน ทฤษฎีพหุลักษณ8ทางการแพทย8ถึงปFจจัย

เงื่อนไขที่ส@งผลให=เกิดการตัดสินใจใช=น้ำปFสสาวะในการรักษาสุขภาพ และแนวคิดเรื่องวาทกรรมถึงการต@อรองกับ

วาทกรรมภายนอก ถึงการแสดงออกของชุมชนและการให=ความหมายภายใต=วาทกรรมหลักที่ชุมชนยึดถือ โดยการ

ศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ ซึ่งการเก็บข=อมูลในพื้นที่ชุมชนออนไลน8 ในช@วงเดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 ผ@านการ

สัมภาษณ8เชิงลึก และการสัมภาษณ8แบบประชุมกลุ@มย@อย  

ผลการศึกษาพบว@า สภาวะที่ชุมชนถูกผลักให=เป/นชายขอบของสังคมส@วนใหญ@มาจากองค8ความรู=ทาง

วิทยาศาสตร8และวาทกรรมความสกปรกในการตีตราพฤติกรรมการใช=ปFสสาวะของชุมชน ในขณะที่ชุมชนได=ให=

ความหมายต@อปFสสาวะให=เป/นเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาแฝงอยู@มากกว@ามองว@าเป/นของเสียไร=ประโยชน8 

ซึ่งแสดงออกผ@านการใช=น้ำปFสสาวะที่จำเป/นต=องควบคู@ไปกับการรักษาศีลอย@างสม่ำเสมอเพื่อให=เกิดประโยชน8สูงสุด 

ซึ ่งขัดแย=งกับการแพทย8สมัยใหม@ที ่คนในสังคมส@วนใหญ@ยอมรับ แต@กระนั้นการใช=ปFสสาวะในการรักษาทาง

การแพทย8น้ันเป/นเพียงหน่ึงทางเลือกท่ีตอบสนองต@อปFญหาสุขภาพของสมาชิกในชุมชน และสามารถใช=ควบคู@ไปกับ

การรักษาด=วยการแพทย8แผนปFจจุบันได= รวมไปถึงการใช=หลักธรรมทางศาสนาเป/นเครื ่องในการต@อรองกับ

วัฒนธรรมภายนอกในฐานะผู=ไม@รู= จึงเลือกปล@อยวางและไม@ถือสาต@อกระแสด=านลบเหล@านั้น เพื่อเป/นแสดงออก

ถึงอัตลักษณ8และการดำรงอยู@ของชุมชน 

 

คำสำคัญ : ปFสสาวะ, วาทกรรม, อัตลักษณ8, พหุลักษณ8การแพทย8, ชุมชนออนไลน8 
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บทท่ี 1 บทนำ  

ท่ีมาและความสำคัญ 

น้ำปFสสาวะเป/นของเสียที่ร@างกายขับถ@ายออกมาผ@านการกรองไตเพื่อเอาส@วนเกินและพิษออกจากกระแส 

เลือด ส@วนเกินเหล@านั้นมีทั้งสารไนโตรเจน สารอินทรีย8 ฮอร8โมนทั้งหลายที่เป/นของเสียจำนวนมากจำเป/นต=องกำจัด

ออกเป/นประจำ โดยปกติแล=วจะมีน้ำปFสสาวะที่ถูกขับออกมา 800 – 2,000 มิลลิลิตรต@อวันในบุคคลที่มีสุขภาพดี 

(ไชยยงค8  นวลยง, 2560) ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู@กับปริมาณน้ำที่เข=าสู@ร@างกายและการทำงานของไต อย@างไรก็ดีความเช่ือ

เหล@านี้กลับถูกท=าทายจากคนกลุ@มหนึ่งที่ใช=น้ำปFสสาวะในการบำบัดโรค ซึ่งจัดเป/นการแพทย8วิถีธรรม กล@าวคือ 

การแพทย8ที่นำหลักธรรมมาใช=ในชีวิตประจำวันควบคู@กับการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพในบริบทที่เป/นอยู@ โดย

จะมุ@งเน=นการใช=ชีวิตแบบพอเพียง เรียบง@าย ใช=สมุนไพรใกล=ตัวในการรักษาโรค ไม@ต=องเสียเวลา เสียค@าใช=จ@ายราคา

แพงเพื ่อให =ได =ส ุขภาพที ่ ดี เพราะหมอที ่ด ีท ี ่ส ุดค ือต ัวเราและวิถ ีธรรมที ่นำพาสู @ส ุขภาพดีอย @างย ั ่งยืน 

(มูลนิธิแพทย8วิถีธรรม, 2563) 

ความเชื่อในการใช=น้ำปFสสาวะบำบัดโรคมีหลักฐานทางศาสนาตั้งแต@สมัยพุทธกาลในคัมภีร8พระไตรปmฎก

หลายเล@มด=วยกันที่ทรงตรัสถึงน้ำมูตรตัวอย@างพระไตรปmฎกเล@ม 4 ข=อ 87 "มหาขันธกะ"พระพุทธเจ=าทรงถือว@าน้ำ

มูตรหรือน้ำปFสสาวะเป/นยารักษาโรคภัยไข=เจ็บที่ดีแก@ภิกษุ (ปานเทพ พัวพงษ8พันธ8, 2555) ประกอบกับความเช่ือ

ของคนไทยแต@โบราณที่ยึดถือปฏิบัติในคนบางกลุ@ม เช@น การใช=ผ=าอ=อมชุบน้ำปFสสาวะเด็กแล=วกวาดลิ้นเด็กเพื่อแก=

อาการฝpาขาว, ใช=น้ำปFสสาวะทาหรือปFสสาวะรดบริเวณแผลที่ถูกแมลงต@อยเพื่อบรรเทาอาการปวดแสบปวดร=อน  

อีกทั้งความเชื่อในการใช=น้ำปFสสาวะบำบัดโรคยังได=รับความนิยมในต@างประเทศเช@นกัน อาทิ ประเทศอินเดีย 

ประเทศญี่ปุqน และประเทศจีน ถูกใช=ในตำราแพทย8โบราณ นับว@าเป/น “ยาอายุวัฒนะ” ทำให=ร@างกายไม@แก@และ

สุขภาพแข็งแรงเหมือนหนุ@มสาว (บัวใต=น้ำ, 2551) 

อย@างไรก็ตามความเชื่อในการใช=น้ำปFสสาวะบำบัดโรคถูกหักล=างด=วยการอธิบายด=วยองค8ความรู=ทาง

วิทยาศาสตร8 และวิทยาศาสตร8การแพทย8แผนปFจจุบัน ซึ่งเป/นองค8ความรู=หลักในการอธิบายสังคมและความ

เจ็บปqวยในปFจจุบัน โดยกล@าวได=ว@า การใช=ปFสสาวะความเชื่อที่มีมาแต@โบราณเป/นเรื่องที่เชื่อถือไม@ได= เนื่องจากขาด

หลักฐานทางวิทยาศาสตร8 และไม@มีงานวิจัยที่สามารถพิสูจน8ว@าน้ำปFสสาวะมีประโยชน8ต@อร@างกาย เพราะปFสสาวะ

ถือเป/นสิ่งสกปรกไม@ควรนำมาใช=เป/นยารักษาโรค ยิ่งไปกว@านั้นกลับเป/นการนำเชื้อโรคกลับเข=าสู@ร@างกายอีกด=วย 

รวมทั้งศูนย8ต@อต=านข@าวปลอม ได=ระบุว@า การใช=น้ำปFสสาวะบำบัดโรค เช@น ใช=ล=างตา ช@วยตาใส มองเห็นชัด  เป/น

ข=อมูลเท็จ และได=ขอให=ประชาชนไม@หลงเชื่อข=อมูลดังกล@าว และขอความร@วมมือไม@ส@งต@อในช@องทางสื่อสังคม

ออนไลน8 (ศูนย8ต@อต=านข@าวปลอม ประเทศไทย, 2563) ซึ่งกลุ@มคนที่มีความเชื่อในการใช=น้ำปFสสาวะบำบัดโรค หรือ 

“คนกินฉ่ี” เป/นกลุ@ม คนที่ถูกสังคมเบียดขับให=กลายเป/นคนชายขอบ และถูกตีตราอัตลักษณ8ในเชิงลบ ว@าเป/นหลัก

ความเช่ือท่ีโบราณ ล=าหลัง ไม@สามารถพิสูจน8ได=  และเป/นเพียงเหย่ือของข@าวปลอมเท@าน้ัน 
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โดยจากการหาข=อมูลในเบื้องต=นพบว@า ชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= หรือชุมชน

แพทย8วิถีธรรม  เป/นชุมชนมีแนวปฏิบัติการรักษาสุขภาพพร=อมกับหลักพระพุทธศาสนา และ ปFสสาวะกลายเป/นส่ิง

หนึ่งที่ชุมชนถูกนำมาใช=ในการรักษาสุขภาพ คณะผู=วิจัยจึงมีความสนใจการศึกษาอัตลักษณ8ของกลุ@ม “คนกินฉ่ี” 

และการต@อรองอัตลักษณ8ทางสังคมของกลุ@มคนกินฉ่ี รวมทั้งสนใจศึกษาในประเด็นวาทกรรมที่ประกอบสร=างองค8

ความรู= ชุดความคิด ความเช่ือ ท่ีนำมาสู@การกินฉ่ี ซ่ึงท=าทายและต@อรองกับองค8ความรู=ทางการแพทย8แผนปFจจุบัน 

 

คำถามหลักของการศึกษา 

ชุมชนน้ีมีอัตลักษณ8และการให=ความหมายในชุมชนเป/นอย@างไร  

 

วัตถุประสงคC  

1.เพ่ือศึกษาอัตลักษณ8ร@วมของผู=คนในชุมชน 

2.เพ่ือศึกษาการรับรู=และการให=ความหมายเก่ียวกับชุดวัฒนธรรม ภูมิปFญญา และแนวทางปฏิบัติร@วมของชุมชน 

3.เพ่ือศึกษากระบวนการต@อรองกับความเช่ือในสังคม และการแพทย8แผนปFจจุบัน 
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บทท่ี 2 วิธีวิจัย 

  รายงานวิจัยนี้ คณะผู=วิจัยต=องการศึกษาและทำความเข=าใจว@าด=วยเรื่อง  อัตลักษณ8และการให=

ความหมายร@วมทางวัฒนธรรมภูมิปFญญาของชุมชนออนไลน8มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู=  ท่ี

สะท=อนให=เห็นถึงระบวนการการให=ความหมายร@วมของกลุ@ม และมุมองความเห็นต@อกระแสแง@ลบรวมไปถึงการ

รับมือภายในชุมชน ซึ่งการศึกษาครั้งนี้ใช=วิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยเก็บข=อมูลด=วยวิธีการสังเกตการณ8อย@างไม@มีส@วน

ร@วมในพื้นที่กลุ@มทางสังคมออนไลน8 “มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู=” การสัมภาษณ8เชิงลึกและการ

สัมภาษณ8แบบประชุมกลุ@มย@อย (focus groups) กับหมอเขียว และผู=ให=ข=อมูล จำนวนทั้งสิ้น 10 คน ผ@านช@องทาง 

Zoom ระยะเวลาต้ังแต@เดือนกันยายน - ธันวาคม 2564 ซ่ึงรายละเอียดมีดังน้ี  

1. กระบวนการเก็บรวบรวมข=อมูล 

1.1 รวบรวมข=อมูลก@อนลงภาคสนามเก็บข=อมูล 

ในเบ้ืองต=นสมาชิกส@วนหน่ึงมีความสนใจและติดตามข@าวของกลุ@มผู=ด่ืมปFสสาวะ และเป/นผู=ท่ีเป/น 

สมาชิกร@วมในกลุ@มโดยไม@ได=มีส@วนร@วม ประมาณ 4 เดือน และได=เห็นถึงการกระบวนการแบ@งปFนข=อมูลระหว@าง

สมาชิก การมีส@วนร@วมในการสร=างกิจกรรมวิธีการรักษาโรคและดูแลสุขภาพโดยใช=น้ำปFสสาวะมาพอสมควร ทำให=

เกิดการนำเสนอความคิดหัวข=อวิจัยร@วมกับสมาชิกอื่น ๆ จึงมีการตกลงร@วมกันถึงประเด็นที่ศึกษาที่มากกว@า

การศึกษาแค@การใช=ปFสสาวะ แต@ต=องการศึกษาให=ถึงอัตลักษณ8ความเป/นกลุ@ม การให=ความหมายร@วม รวมไปถึงวาท

กรรมระหว@างองค8ความรู=ศาสนาและวิทยาศาสตร8ที่อาจจะสะท=อนให=เห็นมุมมองความคิดผ@านประสบการณ8ของ

สมาชิกภายนชุมชน โดยในเบื้องต=นก@อนเข=าสู@สนามเก็บข=อมูลคณะผู=วิจัยได=ค=นคว=าข=อมูลที่เกี่ยวข=องคร@าว ๆ ด=วยคำ

ค=นหา “การดื่มฉี่รักษาโรค, แพทย8วิถีธรรม, หมอเขียว” ที่อยู@ในรูปแบบข@าวออนไลน8 บทความ หรืองานวิจัยใน

อินเตอร8เน็ต เพื่อนำข=อมูลทั้งหมดมาทำความเข=าใจและเชื่อมโยงกับข=อสงสัยในประเด็นที่จะศึกษา ก@อนที่จะเขียน

โครงร@างวิจัย ต้ังคำถามในการสัมภาษณ8และวางแผนก@อนท่ีจะลงภาคสนามสัมภาษณ8 

1.2 การเข=าสู@สนามเพ่ือเก็บข=อมูลสัมภาษณ8 

เม่ือจัดการโครงร@างวิจัยเรียบร=อย ตัวแทนผู=คณะวิจัยจึงเร่ิมทำการติดต@อกับผู=ดูแลกลุ@มเฟซบุ�กท้ังหมด  

4 ท@าน ผ@านข=อความซึ่งได=รับการตอบกลับ 2 ท@าน โดยใช=เวลาการติดต@อทั้งหมด 1 สัปดาห8ในการพูดคุยและตกลง

ในการข=อผู=ให=ข=อมูลทั้งหมด 10 ท@าน ซึ่งรายละเอียดกระบวนการการมาซึ่งการเข=าถึงผู=ให=ข=อมูลนั้น ตัวแทนผู=

ประสานงานจำเป/นต=องนำแจ=งต@อสมาชิกหลักในชุมชนท@านอื่น ๆ ให=ทราบถึงการติดต@อของคณะผู=วิจัยที่จะขอ

สัมภาษณ8 โดยในเบื้องต=นคณะผู=วิจัยจำเป/นต=องทำการส@งโครงร@างการวิจัย (วัตถุประสงค8, ที่มาและความสำคัญ, 

เหตุผลของการเลือกชุมชน) และคำถามเบื้องต=นในการสัมภาษณ8 เนื่องจากทางชุมชนมีประสงค8ที่ต=องการรับรู=ถึง

เจตนาการศึกษาของคณะผู=วิจัยเพื่อนำไปพิจารณาภายในกลุ@มก@อนที่จะทำการอนุมัติและส@งรายชื่อผู=ให=ข=อมูลท้ัง 

10 ท@าน ทำให=ระหว@างการติดต@อนั้น มีความติดขัดเล็กน=อยเนื่องจากอาจมีการสื่อสารทางข=อมูลที่สร=างความสับสน 

จึงแก=ปFญหาด=วยการโทรศัพท8พูดคุยกับตัวแทนผู=ประสานงานกับทางชุมชนจึงเกิดความกระจ@างมากขึ้น โดยผลสรุป
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แล=ว ทางคณะผู=วิจัยและชุมชนมีการตกลงว@าจะมีการสัมภาษณ8แบบ Focus group ก@อน และจะมีการสัมภาษณ8

เชิงลึกรายบุคคลตามท่ีสมาชิกผู=วิจัยได=ทำการตกลงกับผู=ให=ข=อมูล 

1.3 การเก็บข=อมูลสัมภาษณ8 

ในการศึกษาคร้ังน้ีผู=ศึกษาใช=การสัมภาษณ8 2 รูปแบบ ดังน้ี 

1) Focus group การเก็บข=อมูลมีการต้ังคำถามเอาไว=แล=วและเป/นการรับรู=ท้ังสองฝqายระหว@าง 

คณะผู=วิจัยและผู=ให=ข=อมูลทั้ง 10 ท@าน และมีสมาชิกท@านอื่น ๆ เข=าร@วมฟFงกว@า 100 คน ในโปรแกรมการสนทนา 

Zoom เหตุผลเพราะเป/นช@องทางที่ทางชุมชนและคณะผู=วิจัยสะดวกและมีการบันทึกการสนทนาทั้งหมดโดย

ตัวแทนชุมชน ในการเก็บข=อมูลนั้นใช=ระยะเวลาถึง 8 ช่ัวโมง เน่ืองจากผู=นำชุมชนต=องการอธิบายจุดริเริ่ม และแนว

ปฏิบัติของชุมชนอย@างละเอียดครบถ=วน ซึ่งระหว@างการเก็บข=อมูลที่มีผู=เข=าร@วมกว@าร=อยคนนั้นทำให=คณะผู=วิจัยไม@ได=

แค@ข=อมูลการสัมภาษณ8เท@าน้ัน แต@ยังเห็นถึงแนวทางปฏิบัติและกฎกติกา รูปแบบการจัดการระบบการสื่อสาร

ระหว@างผู=นำและสมาชิกผ@านการสังเกตท่ีน@าสนใจอย@างมาก 

2) สัมภาษณ8เชิงลึกรายบุคคล การเก็บข=อมูลจากกลุ@มตัวอย@างผู=ศึกษาได=เตรียมคำถาม 

หลักๆไว=ล@วงหน=าแล=วเช@นกัน แต@ในขณะเดียวกันก็เปmดโอกาสให=ข=อมูลที่ได=จากขณะสัมภาษณ8ในระหว@างนั้นมาเป/น

แนวทางในการตั ้งคำถามต@าง ๆ ต@อไป ซึ ่งคำถามในการสัมภาษณ8รูปแบบน้ีจะเป/นคำถามที ่ต=องการเจาะ

รายละเอียดถึงประสบการณ8ระดับปFจเจก ได=แก@ ข=อมูลส@วนตัว (อายุ อาชีพ การงาน) และทัศนคติหรือมุมมอง โดย

การสัมภาษณ8คณะผู=วิจัยใช=ระยะเวลาเฉลี่ย 30 นาที – 1 ชั่วโมง ในการพูดคุย ผ@านการวิดิโอในแอปพลิเคชันไลน8 

(Line) ซึ่งในการสัมภาษณ8คณะผู=วิจัยทุกคนได=รับคำอนุญาตบันทึกเสียงการสนทนาได= เนื่องจากคณะผู=วิจัยเห็นว@า

ระยะการสัมภาษณ8มีระยะเวลาที่นานพอสมควร ไม@สามารถจดรายละเอียดคำพูดได=ทั้งหมดและกลัวว@าหากจดจะ

ขัดต@อธรรมชาติการสนทนา แต@ผู=ศึกษาก็มีจดบันทึกคำหลักหรือที่เรียกว@า Keyword เอาไว=บ=าง และอีกเหตุผลคือ 

คณะผู=วิจัยต=องการให=ความสนใจกับกลุ@มผู=ให=สัมภาษณ8มากท่ีสุด 

1.4 ตารางแสดงแผนการดำเนินงาน 

 ศึกษาได=เริ่มต=นทำการวิจัยตั้งแต@ช@วงกลางเดือนกันยายนจนถึงเดือนธันวาคม ตามระยะเวลาและขั้นตอนท่ี

อาจารย8ผู=สอนประจำรายวิชาได=กำหนดเอาไว= ซ่ึงท้ังหมดเป/นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน ตามตาราง ดังน้ี 

 

วันที่/เดือน/ป- กิจกรรม 

14 กันยายน 2564 
ปรึกษาหัวข4อการวิจัยและรวบรวมข4อมูลเบื้องต4นสำหรับนำเสนอหัวข4อการวิจัยกับอาจารยEที่ปรึกษา 

และรับฟJงข4อเสนอแนะ 

21 กันยายน 2564 
ปรึกษาแผนการดำเนินการประสานติดตMอผู4ให4ข4อมูลพร4อมกับรวบรวมข4อมูลงานวิจัยและทฤษฎีและแ

นวคิดที่เกี่ยวข4อง 

28 กันยายน 2564 เริ่มติดตMอผู4ดูแลชุมชน และติดตามผลการตอบรับ 
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5 ตุลาคม 2564 
นำเสนอความคืบหน4าแผนดำเนินการวิจัย ทบทวนวรรณกรรมและอุปสรรคที่พบ 

พร4อมรับฟJงข4อเสนอแนะ 

10 ตุลาคม 2564 ติดตMอชี้แจงรายละเอียดนัดวันสัมภาษณEกับผู4ให4ข4อมูลทั้ง 10 ทMาน 

12-15 ตุลาคม 2564 เข4าสูMกระบวนการภาคสนาม (สัมภาษณE) ผู4ให4ข4อมูล 

17-20 ตุลาคม 2564 รวบรวมและเรียบเรียงข4อมูลจากการสัมภาษณE 

26 ตุลาคม 2564 นำเสนอข4อมูลสัมภาษณEแกMอาจารยEที่ปรึกษา และรับฟJงข4อเสนอแนะ 

2-9 พฤศจิกายน 2564 วิเคราะหEข4อมูลรMวมกับทฤษฎีที่เกี่ยวข4องในงานวิจัย 

16 พฤศจิกายน 2564 นำเสนองานวิจัยฉบับสมบูรณE 

13 ธันวาคม 2564 สMงรูปเลMมงานรายงานวิจัยฉบับสมบูรณE 
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บทท่ี 3 ทบทวนวรรณกรรม 

การวิจ ัยครั ้งนี ้ต =องการมุ @งศึกษาอัตลักษณ8และการให=ความหมายร@วมทางวัฒนธรรมภูมิปFญญา 

ในพื้นที่กลุ@มชุมชนออนไลน8 มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= โดยคณะผู=จัดทำได=ศึกษาปรากฏการณ8 

และรวบรวมผลการศึกษาผ@านเอกสาร งานวิจัยต@าง ๆ ท่ีเก่ียวข=อง ซ่ึงแบ@งออกเป/น ดังน้ี 

1. ความหมายของปFสสาวะหรือฉ่ี 

1.1 ความเช่ือศาสนาพุทธ 

1.2 ความเช่ือศาสนาอิสลาม 

1.3 ความเช่ืออ่ืน ๆ 

2. แนวคิดท่ีเก่ียวข=อง 

2.1 แนวคิดอัตลักษณ8 

2.2 แนวคิดวาทกรรม 

2.3 แนวคิดพหุลักษณ8ทางการแพทย8 

1) ความหมายของป7สสาวะ  

ปFสสาวะ (Urine) เป/นหนึ่งในรูปแบบการกำจัดของเสียของร@างกาย โดยไต (Kidney) ที่มีหน=าที่ในการขับ

ของเสียจะขับของเสียของร@างกายผ@านทางปFสสาวะ เพื่อทำให=เลือดในร@างกายสะอาด (ศูนย8วิจัยสุขภาพกรุงเทพ, 

ม.ป.ป.) ในวันหน่ึงคนเราขับปFสสาวะออกมาจากร@างกายประมาณ 1,000 – 1,500 มิลลิลิตร หากเราไม@ขับปFสสาวะ

ออกมาจะทำให=เป/นโรคนิ่วในไต หรือกระเพาะปFสสาวะอักเสบได= โดยในน้ำปFสสาวะหรือฉี่ มีส@วนประกอบของน้ำ

มากถึง 95% และมีของเสียที่ร@างกายไม@ต=องการ เช@น กรดยูเรีย (Urea), กรดยูริก (Uric acid) และกรดฮิปพูริก 

(Hippuric acid) เป/นต=น คิดเป/น 5% โดยสี ความใส และกลิ่นของฉี่สามารถเปลี่ยนแปลงตามปริมาณน้ำและ

อาหารที่ทาน และปFสสาวะยังสามารถบอกอาการต@าง ๆ ได=อีกด=วย เช@น ปFสสาวะสีใส ไม@มีสี ถือว@าปกติ ปFสสาวะสี

เลืองเข=ม ถือว@าปกติแต@ควรทานน้ำมากขึ้น ปFสสาวะสีน้ำตาลเข=มหรือสีดำ อาจเป/นโรคตับหรือผลข=างเคียงจากยา

บางชนิด หรือฉ่ีสีชมพูหรือสีแดง ท่ีอาจมีเลือดเจือปนอยู@ในปFสสาวะ ฯลฯ เป/นต=น (โรงพยาบาลบำรุงราษฎร8, 2563)  

โดยองค8ความรู=ทางวิทยาศาสตร8กระแสหลักก็มีอิทธิพลต@อค@านิยมต@อคนในสังคมเป/นอย@างมาก โดยสำนัก

อนามัยสิ่งแวดล=อม กรมอนามัยจากกระทรวงสาธารณสุข (ม.ป.ป) ได=ให=ความหมายและมุมมองต@อปFสสาวะ

เช@นเดียวกับอุจจาระ คือ สิ่งปฏิกูล ที่มีเชื้อโรคบริเวณระบบทางเดินอาหารและมีไข@พยาธิจำนวนมากปนเป��อน อีก

ท้ังปFสสาวะนั ้นมีส@วนประกอบจากสารมากมายที ่ถูกขับออกมาจากร@างกาย สารเหล@านั ้นอาจเกิดมาจาก

กระบวนการของร@างกายรวมถึงสารที่อยู@ในอาหารหรือสิ่งที่บริโภคเข=าไป ซึ่งการนำปFสสาวะมาดื่มหรือทาอาจมี

ความเสี่ยงที่จะเกิดความผิดปกติ เช@น การติดเชื้อ หรืออาจก@อสารพิษในร@างกาย เป/นต=น โดยองค8ความรู=ที่ถูก

นำเสนอเช@นนี้นั้น ได=ถูกถ@ายทอดแก@สังคมและเกิดการผลิตซ้ำความเชื่อ ทำให=เกิดการถกเถียงต@อความเชื่อดังกล@าว
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อย@างต@อเน่ืองในภาคส@วนต@าง ๆ อาทิ องค8ความรู=ทางการแพทย8แผนปFจจุบัน องค8ความรู=ทางพระพุทธศาสนา ซ่ึงทำ

ให=ปรากฏการณ8การด่ืมปFสสาวะ กลายเป/นอีกหน่ึงในการท=าทายต@อกระแสแนวคิดหลักของสังคม 

1.1 ความเช่ือทางศาสนาพุทธ 

คัมภีร 8พระไตรปmฎกได=กล@าวถึงปFสสาวะในอีกชื ่อหนึ ่งว@า “น้ำมูตรเน@า” (บาลี : ปูติมุตฺต) ซึ ่งน้ำ 

ชนิดน้ีมีความหมาย 2 นัย ได=แก@ พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี, 2560) 

1.น้ำมูตรโค หรือน้ำปFสสาวะของโค  

2.น้ำมูตรเน@าหรือน้ำปFสสาวะของมนุษย8ซ่ึงน้ำปFสสาวะท่ีพ่ึงออกจากร@างกายก็ถือว@าเป/นน้ำมูตรเน@า 

เน่ืองจากเป/นของเสียท่ีได=รับการหมักดองในร@างกายในขณะหน่ึง 

ริส เดวิดส8 และ วิลเลียม สเตด ได=ให=ความหมายของ “ปูติมุตฺต” ว@าเป/นปFสสาวะของโคที่ใช=เป/นยาสำหรับ

พระภิกษุ และปFสสาวะท่ีมีกล่ินแรงของมนุษย8 (William Stede, 1921) 

การอุปโภค บริโภคน้ำมูตรเน@าที่มีปรากฏในคัมภีร8จะต=องได=รับการดองร@วมกับสมุนไพรบางชนิด เช@นลูก

สมอและน้ำมะขามปpอมเพื่อนำมารักษาโรคดีซ@าน หรือโรคผอมเหลืองซึ่งเป/นโรคที่พระภิกษุเป/นกันมากในสมัย

พุทธกาล การดองน้ำปFสสาวะด=วยสมุนไพรจึงทำให=ได=ตัวยาที่มีสรรพคุณรักษาโรค เพราะโรคถือเป/นบ@อเกิดแห@ง

ความทุกข8พระมหาอดิเดช สติวโร (สุขวัฒนวดี) (2560,37-38) นั้นยังได=ศึกษาความเหมือนและความแตกต@างของ

น้ำปFสสาวะกับน้ำมูตรเน@า โดยได=อธิบายเพิ่มเติมในการใช=น้ำมูตรเน@าเพื่อรักษาโรค ซึ่งยกตัวอย@างงานของ ดร.

อัลเบิร8ต เซนต8 กีออร8กี นักวิทยาศาสตร8รางวัลโนเบลทดลองใช=สาร เม็ธธิล ไกลอ�อคซี (Methyl glyoxy) ซึ่งพบใน 

ปFสสาวะรักษาผู=ปqวยโรคมะเร็งและได=ผลเป/นที่ น@าพอใจในหลายราย สารต@าง ๆ เหล@าน้ีแม=จะ มีปริมาณน=อยใน

ปFสสาวะ แต@พบว@าอยู@ใน รูปแบบที่มีศักยภาพสูง เมื่อดื่มเข=าไปจะซึม ผ@านเยื่อบุกระเพาะอย@างรวดเร็วและเกิดผล

ต@อ ร@างกาย นอกจากนี้ยังมีการค=นพบอีกว@า เมื่อดืื่มปFสสาวะจะทำให=มีสมาธิ จิตใจสดชื่น อารมณ8ดีขึ้น เพราะใน

ปFสสาวะมีฮอร8โมน ชื่อ ว@า เมลาโทนิน (Melatonin) ซึ่งพบใน ปFสสาวะตอนเช=า ในงานวิจัยค=นพบว@า ปFสสาวะของ

แต@ละคนจะมีผลต@อการทำงานในร@างกายของแต@ละคน โดยจะทำหน=าที่เป/นวัคซีนธรรมชาติ เป/นตัวต@อต=าน

แบคทีเรียและ ไวรัส ต@อต=านสารก@อมะเร็ง ทำให=เกิดความ สมดุลกับฮอร8โมนและช@วยเรื่องภูมิแพ=สอดคล=องกับ

งานวิจัยของนพ.ธรรมาธิกรี รัฐมหา ราษฎร8 ประเทศอินเดีย ได=ทดลองให=ผู=ปqวยจำนวน 200 คนดื่มน้ำปFสสาวะของ

ตนเอง และติดตามผลทางการแพทย8อย@างใกล=ชิดได= ข=อสรุปว@า เมื่อดื่มน้ำปFสสาวะ เซลล8ร@างกายจะสามารถรับ

ออกซิเจนได=มากขึ้น และอัตราเผา ผลาญในร@างกายจะสูงขึ้น การดื่มน้ำปFสสาวะช@วยให=ร@างกายสร=างเม็ดเลือดแดง

มากข้ึนใน ผู=ปqวยทุกราย และปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สูงข้ึนด=วย 

ดังนั้น จะเห็นได=ว@างานวิจัยส@วนใหญ@จะมีผลการศึกษาเกี่ยวกับการดื่มปFสสาวะรักษาโรคไปในทิศทางบวก 

คือ เสนอว@าการดื่มปFสสาวะช@วยสร=างภูมิต=านทานในร@างกายและสามารถสร=างวัคซีนธรรมชาติที่ต@อต=านแบคทีเรีย 

ไวรัสได= อีกท้ังยังช@วยปรับสมดุลในร@างกายอีกด=วย  
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1.2 ความเช่ือทางศาสนาอิสลาม 

ศาสนาอิสลามมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการทานอาหารฮาลาล (Halal) คืออาหารฮาลาลจะต=องปราศจากสิ่งท่ี

เรียกว@า “ฮารอม” (Haram) หรือสิ่งต=องห=ามส@วนประกอบ วัตถุดิบ สารปรุงแต@ง สิ่งปนเป��อนต@าง ๆ และสารพิษ 

เป/นต=น ผู=ที่ทำอาหารฮาลาลจึงต=องคำนึงถึงความสะอาด มีคุณค@าตามหลักโภชนาเพื่อให=สอดคล=องกับบทบัญญัติ

ของศาสนา (สุทธิชาติ นิลคูหา, 2547) โดยส่ิงท่ีต=องหลีกเล่ียง ปpองกันในการทำอาหาร เน่ืองจากจะเป/นอันตรายกับ

ผู=บริโภค และทำให=อาหารสกปรก ได=แก@ (วิวัฒน8 หวังเจริญ, ม.ป.ป.) 

1.มุค�อฟฟะฟะห8 (นะยิสย@อย) ได=แก@ ปFสสาวะของเด็กชายซ่ึงอายุไม@ถึง 2 ขวบ 

2. ม ูตาว ัสซ ิเตาะห8 (นะยิสปานกลาง) ได =แก @ อาเจ ียน ปFสสาวะ อ ุจจาระ โลหิต น ้ำหนอง น้ำเหลือง 

สุราและของเหลวท่ีทำให=มึนเมา เป/นต=น 

3.มูฆ็อลลาเซาะห8 (นะยิสใหญ@) ได=แก@ สุนัข สุกร หรือทุกสิ่งอันเกิดจากสัตว8ทั้งสองนี้ เช@น ปFสสาวะ อุจจาระ 

รอยเท=าท่ีเป�ยกหรือน้ำลายของมัน เป/นต=น 

จึงสามารถสรุปได=ว@าในแต@ละศาสนามีความเชื่อเกี่ยวกับปFสสาวะที่แตกต@างกัน น้ำปFสสาวะของมนุษย8ใน

ศาสนาพุทธถือเป/นของเสีย แต@ถ=าได=รับการหมักดองด=วยสมุนไพรก็จะสามารถใช=รับประทานเพ่ือเป/นยาให=พระภิกษุ

ใช=รักษาโรคได= ส@วนน้ำปFสสาวะทั้งของมนุษย8 และสัตว8ในศาสนาอิสลามเป/นของสกปรก ต=องมีการชำระล=างท่ี

ถูกต=องตามหลักศาสนา มิเช@นน้ันจะถือว@าผิดกฎของศาสนาอิสลาม 

1.3 ความเช่ืออ่ืนเก่ียวกับป7สสาวะ ๆ 

ความเชื่อของจีนโบราณ ในตำรายาจีนมีการบันทึกว@า “น้ำปFสสาวะของทารก” ถือเป/นยาชั้นดีสำหรับผู=ท่ี

ผอมแห=งแรงน=อย และเป/นยาอายุวัฒนะที่ทำให=ร@างกายแข็งแรง ไม@มีโรคภัย และยังเชื่อว@าน้ำปFสสาวะสามารถ

รักษาโรคต@าง ๆ ได= (บัวใต=น้ำ, 2551) 

ความเชื่อของไทยโบราณ ด=วยการใช=ผ=าอ=อมชุบน้ำปFสสาวะเด็กแล=วกวาดลิ้นเด็กเพื่อแก==อาการปวดแสบ

ปวดร=อน และความเช่ือน้ีปFจจุบันก็ยังตกทอดมาสู@คนบางกลุ@มอีกด=วย (จุลดิน, 2553) 

ส@วนความเช่ือของไทยในปFจจุบัน “ปFสสาวะบำบัดโรค” (Urine Therapy) ได=รับควาแพร@หลายต@อคนกลุ@ม 

หน่ึงทางสังคมเป/นอย@างมากโดยมีความเช่ือว@าหากด่ืมน้ำปFสสาวะจะสามารถรักษาโรคได=ส@วนโรคในท่ีน้ีก็ต@างข้ึนอยู@

กับความเช่ือของบุคคลซ่ึงการทานน้ำปFสสาวะในปFจจุบันน้ีถือเป/นแพทย8แผนทางเลือกท่ีขัดกับความเช่ือของแพทย8

แผนปFจจุบันเป/นอย@างมาก 

นอกจากน้ียังมีความเช่ือเก่ียวกับการอุปโภคน้ำปFสสาวะท่ัวทุกมุมโลก เช@นชาวโรมันใช=น้ำปFสสาวะเพ่ือฟอก

หนัง ย=อมสีผ=า ชาวแอสกิโมใช=น้ำปFสสาวะเป/นแชมพูเพื่อทำให=ผมเงางาม ชาวออสเตรเลียใช=เพื่อเป/นส@วนหนึ่งของ

พิธีกรรมทางศาสนา เป/นต=น 
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2)  แนวคิดท่ีเก่ียวขIอง 

2.1 แนวคิดอัตลักษณL 

    สำนักงานราชบัญฑิตยสภา (2550) ได=อธิบายคำว@าอัตลักษณ8 (Identity) ไว=ว@ามาจากคำว@า อัต หรือ 

อตตฺ ในภาษาบาลี หมายถึง ตัวเอง ตนเอง และลักษณ8 แปลว@า หมายถึง ลักษณะเฉพาะตัว อัตลักษณ8จึงแปลวว@า 

ผลรวมของลักษณะเฉพาะของส่ิงใดส่ิงหน่ึงซ่ึงทำให=ส่ิงน้ันเป/นท่ีรู=จักหรือจดจำได=  

ประเด็นเรื่องอัตลักษณ8 (Identity) เป/นประเด็นที่เกี่ยวข=องกับความสัมพันธ8ระหว@างปFจเจกบุคคลและ

สังคม อีกด=านอัตลักษณ8เป/นเรื่องของอารมณ8 ความรู=สึกนึกคิด เพราะมนุษย8มีการให=ความหมายและเปลี่ยนแปลง

ความหมายเกี่ยวกับตนเองที่สัมพันธ8กับโลก (Psychological and Subjective aspect) ทำให=อัตลักษณ8ถูกแบ@ง

ออกเป/นสองประเภท คือ อัตลักษณ8บุคคล (Personal Identity) และ อัตลักษณ8ทางสังคม (Social Identity) 

(อภิญญา เฟ�¤องฟูสกุล 2546, 5-6) ปรากฎการณ8ในชีวิตประจำวันซึ่งดูเหมือนเป/นอัตลักษณ8ของปFจเจกบุคคล ไม@ว@า

จะการเลือกซื้ออาหาร รสนิยมการฟFงเพลง การออกกำลังกาย ประเภทภาพยนตร8ที่ชื่นชอบ สไตล8การแต@งตัว หาก

มองให=ลึกลงไปวิถีการใช=ชีวิตดังกล@าว อัตลักษณ8นั้นไม@ได=มีลักษณะขึ้นกับสิ่งใดโดยเฉพาะ เช@น สไตล8การแต@งตัว 

เพลงที่เราฟFง ก็เหมือนกับผู=คนในสังคม จึงอธิบายได=ว@า สังคมแห@งการบริโภคมีการสร=างสัญญะที่หลากหลายขึ้นมา 

และอัตลักษณ8สามารถอธิบายความแตกต@างน้ีได= 

สร ุปการอธ ิบายอ ัตล ักษณ 8ของป Fจ เจกน ั ้นค ือการบอกว @ า เขาแตกต @างจากคนอ ื ่นอย @ างไร 

สังคมสมัยใหม@จึงเป/นการบริโภคความหมายและอัตลักษณ8นิยามของอัตลักษณ8ที่มีความไหลลื่นมากขึ้นนอกเหนือ 

ไปจากเช้ือชาติ/ชาติพันธุ8หรือชุดความคิดทางวิทยาศาสตร8อัตลักษณ8จึงถูกสร=างผ@านวัตถุในฐานะท่ีเป/นสัญญะหน่ึงดั

งนั้นวัตถุที่คนในสังคมปรารถนาสามารถแปรเปลี่ยนได=หลากหลาย ตั้งแต@อัตลักษณ8ชาติ อัตลักษณ8ของยี่ห=อสินค=า 

การบริโภคจึงเป/นเร่ืองของการแสดงออกถึงอัตลักษณ8บุคคลผ@านการใช=วัตถุน้ัน ๆ 

2.2 วาทกรรม และอำนาจ 

มิเชล ฟูโก มีข=อเสนอเกี่ยวกับอำนาจว@า อำนาจและองค8ความรู=เป/นสิ่งที่เกิดมาควบคู@กัน โดยความรู=เป/นส่ิง

ที่ถูกกำหนดจากผู=มีอำนาจที่ต=องการใช=ความรู=เหล@าเพื่อควบคุมคน สังคม เพื่อให=สะดวกในการครองอำนาจและสืบ

ทอดอำนาจ นอกจากนี้ฟูโกได=เสนอมุมมองเกี่ยวกับอำนาจในรูปแบบใหม@ที่อธิบายว@า อำนาจอาจไม@ใช@สิ่งที่เห็นชัด 

เป/นรูปธรรมหรือจับต=องได= แต@เป/นสิ่งที่แทรกซึมอยู@ในสังคมของเราอย@างแนบเนียนผ@านกระบวนการสร=างบรรทัด

ฐานสังคมและการถ@ายทอดองค8ความรู= (พระมหาสำรอง สฺ¦ฺญโต และคณะ 2563, 447-449) อำนาจในรูปแบบน้ี

ทำให=ปFจเจกบุคคลคิดว@าตนมีเสรีภาพในการใช=อำนาจ และการต@อต=านสิ่งที่สังคมกระแสกหลักยึดถือ แต@ความจริง

แล=วเสรีภาพเหล@านี้เป/นเพียงสิ่งสร=างที่ใช=ในการจัดระเบียบปFจเจกบุคคล กิจวัตรประจำวันต@าง ๆ ที่เราทำล=วนเป/น

สิ่งสร=างที่จัดการควบคุมร@างกายคนให=อยู@ในระเบียบวินัย โดยอำนาจในรูปแบบนี้เรียกว@า ชีวอำนาจ นอกจากนี้แล=ว 

วาทกรรมยังเป/นส@วนหนึ่งทำให=องค8ความรู=จากผู=มีอำนาจสามารถสืบทอดต@อไปได=ด=วยการผลิตซ้ำชุดคำพูดและการ

กระทำรูปแบบหน่ึงท่ีกระทำไปพร=อม ๆ กัน จนสามารถควบคุมร@างกายและความคิดของปFจเจกบุคคล 
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         2.3 พหุลักษณLทางการแพทยL 

พหุลักษณ8ทางการแพทย8 ประกอบไปด=วยการแพทย8แผนปFจจุบัน การแพทย8แผนไทย การแพทย8พื้นบ=าน 

และการแพทย8ทางเลือก แต@เมื ่อสังคมรับความรู=แบบสมัยใหม@เข=ามาทำให=เกิดการพัฒนาความคิดที่มักจะให=

ความสำคัญกับความเป/นเหตุผลท่ีเป/นแบบวิทยาศาสตร8 ส@งผลทำให=เกิดการค=นคว=า และพัฒนารูปแบบในการรักษา

สุขภาพให=เป/นระบบการแพทย8สมัยใหม@ ซึ่งจะเน=นการตรวจวินิจฉัย หาสาเหตุ และวิธีการรักษาที่สามารถพิสูจน8ได= 

ทำให=การแพทย8สมัยใหม@จึงมองรูปแบบของการรักษาแบบอื่นเป/นเพียงระบบของความเชื่อ ไร=เหตุผล และไม@เป/น

วิทยาศาสตร8 ส@งผลทำให=ความคิดแบบอ่ืน ๆ กลายเป/นชายขอบ (ณัฐยา สมวะเวียง, 2558, 6) 

แต@อย@างไรก็ตาม การนำวิธีการแพทย8สมัยใหม@มาใช=เพียงวิธีเดียว อาจไม@สามารถตอบสนองต@อบริบท

ภายในสังคมที่มีความหลากหลายได= อย@างประชาชนในชนบทอีสานที่มีแบบแผนความเชื่อด=านสุขภาพแบบ

ผสมผสานระหว@างความเชื่อในการบูชาผี นับถือพราหมณ8 พุทธ และปราชญ8 (สังคม ศุภรัตนกุล, 2561, 14) ใน

สังคมภาคเหนือ หากปFจเจกเชื่อว@าสาเหตุของการเกิดโรคมาจากกระบวนการทางธรรมชาติของสรีระร@างกาย การ

นวด ทายา หรือเชื่อว@ามีคนทำมนต8ดำใส@ ก็จะเลือกรักษาด=วยวิธีการใช=เวทมนตร8คาถาต@อต=าน แสดงให=เห็นว@า

อิทธิพลของสังคมวัฒนธรรมก็มีส@วนสำคัญในการอธิบายถึงสาเหตุและวิธีการเลือกรักษาโรคด=วย (ณัฐยา สมวะ

เวียง, 2558, 3) หรือจะเป/นเงื่อนไขในด=านต@าง ๆ เช@น เงื่อนไขทางด=านเศรษฐกิจซึ่งจะเห็นได=จากงานศึกษาของ

อานันท8 กาญจนพันธุ8 เร่ืองแบบแผนการรักษาความเจ็บปqวยในสังคมภาคเหนือของไทย ได=เสนอถึงการเลือกรับการ

รักษาพยาบาลว@าชาวบ=านไม@ได=เลือกวิธีการรักษาแบบใดแบบเดียว แต@ได=ลองรักษาจากทุกวิถีทางแล=ว ทั้งตามแบบ

แพทย8สมัยใหม@และแบบพื้นบ=าน พบว@าในปFจจุบัน เมื่อเกิดอาการเจ็บปqวย ชาวบ=านจะเลือกรักษาแบบแพทย8

สมัยใหม@ก@อน เม่ือได=รับการรักษาแล=วแต@ยังไม@หาย หรือไม@สามารถแบกรับค@าใช=จ@ายได= ก็จะแสวงหาการแพทย8แบบ

อื่น รวมถึงการแพทย8พื้นบ=านด=วยเช@นกัน จึงเห็นได=ว@า พหุลักษณ8ทางการแพทย8สามารถเกิดขึ้นได= เนื่องจาก

การแพทย8เพียงแบบใดแบบหนึ่ง ไม@สามารถตอบสนองต@อบริบท สภาพการณ8และเงื่อนไขต@าง ๆ ของผู=ปqวยได=อย@าง

ครบถ=วน (อ=างในณัฐยา สมวะเวียง, 2558 , 11) 

ดังนั้น การนำแนวคิดพหุลักษณ8ทางการแพทย8มาวิเคราะห8ร@วม จึงสามารถทำให=เข=าใจในวัฒนธรรมภูมิ

ปFญญาหรือการเลือกใช=วิธีรักษาสุขภาพร@วมกันภายในชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ที่ได=รับอิทธิพลมาจากสังคม

วัฒนธรรม หรือปFจจัยเงื่อนไขในด=านต@าง ๆ ส@งผลทำให=เกิดการตัดสินใจใช=น้ำปFสสาวะเป/นทางเลือกหนึ่งมาปรับใช=

ในชีวิตประจำวัน 
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บทท่ี 4 ขIอมูล/ขIอคIนพบ  

ชุมชนมหัศจรรยLน้ำป7สสาวะ ยาดีท่ีคนสSวนใหญSไมSรูI 

ชุมชนแพทย8วิถีธรรม หรือที่รู=จักในนามของการศึกษาชุมชนออนไลน8 มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วน

ใหญ@ไม@รู= โดยชุมชนดังกล@าวได=ก@อตั้งในแพลตฟอร8มกลุ@มเฟซบุ�กตั้งแต@ป� 2560 โดยเกิดจากการนำองค8ความรู=ทาง

พุทธศาสนานำมาถ@ายทอดผ@านผู=นำชุมชน ที่พวกเขารู=จักในชื่อของ หมอเขียว หรือ ดร.ใจเพ็ชร กล=าจน เป/นผู=ที่ได=

ริเริ่มเรียนรู=และทำการศึกษาเกี่ยวกับแพทย8วิถีธรรมมานับกว@า 21 ป� และได=บูรณาการองค8ความรู=สู@ชุมชน โดยการ

นำเอาจุดดีของการดูแลสุขภาพของแต@ละแผน ได=แก@ วิทยาศาสตร8การดูแลสุขภาพทั้ง 4 แผน คือ แผนปFจจุบัน 

แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื้นบ=าน มาประยุกต8ผสมผสานบูรณาการด=วยหลักธรรมของพุทธศาสนา ใช=ให=

เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล=อม โดยมีเปpาประสงค8 คือ การเป/นองค8แห@งความเป/นสมณะ กล@าวคือ สมาชิกมี

เปpาหมายร@วมกันสู@สภาวะความเป/นเนื้อแท=ที่พ=นทุกข8 ซึ่งนำไปสู@การเป/นผู=สันโดษพอใจเพียงแต@น=อยไม@มีโทษจิตใจ

โล@งโปร@งไม@ขับแค=น ผ@านการใช=ส่ิงท่ีหาง@ายและไม@เป/นโทษ 

การแก=ปFญหาของความทุกข8ทางกายและใจ คือการปฏิบัติตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ=า เพ่ือ

สร=างความสุขทางธรรมหรือความสุขที่ยั่งยืน ท่ีนำไปสู@การบรรลุเพ่ือกลายเป/นผู=มีปFญญาท่ีพ=นทุกข8 ท่ีเช่ือว@าปFสสาวะ

เป/นยาติดตัวไปทุกที่ตลอดเวลา เป/นความรู=สึกสบายใจ ไม@มีความทุกข8มาทำให=หวั่นไหว นับเป/นความสุขที่ได=ผล

ถาวรและยังยืนเป/นสุขที่ยิ ่งใหญ@หาใครเปรียบได=  ทั ้งยังเชื ่อว@าหากไม@มีความกลัวแล=ว โรคภัยก็จะดับสูญไป

ผ@านข=อปฏิบัติตามหลักธรรม ดังน้ี 

อปริหานิยธรรม 7 หรือหลักของการพบปะ ประชุมปรึกษาหารือกันสม่ำเสมอ เพื่อแก=ไขปFญหาและ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นซ่ึงกันและกัน เพ่ือให=เกิดความยุติธรรมเป/นอันหน่ึงอันเดียวกันของหมู@คนท่ีอยู@รวมกันไม@กิน

แหนงแคลงใจกัน ให=ความเคารพนับถือและรับฟFงคำสั่งสอนของผู=ใหญ@หรือผู=นำ รวมถึงการให=เกียรติผู=อื่นที่ร@วม

ประชุมด=วย  

อริยสัจ 4 คือ ความจริงอันประเสริฐ 4 ประการ เพื่อหลุดพ=นจากความทุกข8 โดยแก=ที่สาเหตุของทุกข8 

กล@าวคือ ทุกข8 ควรรู= สมุทัย ควรละ นิโรธ ควรทำให=แจ=ง มรรค ลงมือปฏิบัติ การยึดถือในส่ิงท้ังปวง เป/นสาเหตุแห@ง

ความทุกข8 การเกิด แก@ เจ็บ ตาย ก็เป/นทุกข8 การเจอสิ่งที่ไม@รักก็เป/นทุกข8 ความพลัดพรากจากสิ่งที่รักก็เป/นทุกข8 

ปรารถนาส่ิงแล=วไม@ได=ส่ิงน้ันก็เป/นทุกข8 

นิสสัย 4 คือ แนวปฏิบัติถึงความมักน=อย ไม@ว@าจะเป/น การกินน=อย การรับประทานอาหารที่ไม@มีโทษทุก

ชีวิต การดำรงชีพในที่อยู@อาศัยที่น=อย ไม@ยึดติดกับของนอกกาย เช@น เงิน ทอง ลาภยศ สรรเสริญ การใช=ยารักษาท่ี

หาได=ง@ายและใช=ให=น=อย อย@างสมุนไพรใกล=ตัวหรือสมุนไพรในตัวท่ีเรียกว@า มูตรเน@าหรือปFสสาวะในตัวมนุษย8 

 



13 

ยา 9 เม็ด เป/นหลักของการรักษาแพทย8วิถีธรรมที่ดร.ใจเพ็ชร กล=าจน หรือหมอเขียวนั้นเป/นผู=ริเร่ิม 

จนแพร @ขยายกลายเป /นองค 8ความรู=หล ักในช ุมชนในการร ักษาโรคด=วยปFสสาวะพร =อมหลักพระธรรม 

ซ่ึงประกอบไปด=วย 

1.การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล 

2. กัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม 

3. การสวนล=างลำไส=ใหญ@ (ดีท็อกซ8) 

4.การแช@มือแช@เท=าในน้ำสมุนไพร 

5.การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ ด=วยสมุนไพรท่ีถูกกัน คือเม่ือใช=แล=วรู=สึกสบาย 

6.การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ท่ีถูกต=อง 

7.การรับประทานอาหารปรับสมดุลร@างกาย 

8.ใช=ธรรมะ ทำใจให=สบาย ผ@อนคลายความเครียด 

9.รู=เพียร รู=พักให=พอดี 

การแสดงออกผ@านกิจกรรมและแนวปฏิบัติร@วมกัน อาทิ ค@ายสุขภาพ คือ การร@วมกลุ@มกันทำกิจกรรมเพ่ือ

ปรับสมดุลร@างกาย และสร=างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี อาทิ การฝ§กลมหายใจ การกดจุดลมปราณ บรรยายอาหาร

สุขภาพ และหลักแพทย8วิธีธรรม อีกทั้งมีอาหารแพทย8วิถีธรรม เป/นกิจกรรมที่แบ@งปFนสูตรอาหารที่เชื่อว@าสำคัญต@อ

ชีวิตและสุขภาพ ได=แก@ สมุนไพร ผลไม= ผักสด ผักลวก ข=าว เกลือ ถั่วหลากหลายชนิด ธัญพืชรสมัน ซึ่งทำให=

แข็งแรง สบาย เบาท=อง มีกำลัง อิ่มนาน อาทิ สูตรน้ำสมุนไพร นมธัญพืช และสูตรข=าวต=มปรับสมดุล รวมไปถึง 

การศึกษาสถาบันวิชชาราม คือ หลักสูตรการศึกษาในรูปแบบอุดมศึกษา ที่มีขึ้นเพื่อเผยแพร@องค8ความรู=สู@ผู=เรียน

หน=าใหม@ผ@านการใช=หลักอริยสัจ 4 มาดับทุกข8ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน โดยจะมีกิจกรรมเป/นประจำทุกสัปดาห8 

อาทิ การส@งการบ=าน พร=อมแบ@งปFนประสบการณ8ที่ได=เรียนรู= ปFญหาที่พบและเรื่องราวประจำวัน โดยแนวทางการ

ปฏิบัติดังกล@าวนั้น สามารถสะท=อนให=เห็นความหมายต@อชุดความเชื่อร@วมกัน ซึ่งส@งผ@านปฏิสัมพันธ8ที่มีความเชื่อม

แน@นภายในชุมชน และจะอภิปรายให=เห็นถึงรายละเอียดในส@วนถัดไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

อัตลักษณLชุมชน 

การรับประทานน้ำป7สสาวะ 

หากนำแนวคิด อัตลักษณ8มาวิเคราะห8การดื่มฉี่ในชุมชนแพทย8วิถีธรรม จะเห็นว@า การรับประทานน้ำ

ปFสสาวะนั้นเป/นเพียงหนึ่งในกระบวนการสร=างอัตลักษณ8ของชุมชนแพทย8วิถีธรรม ซึ่งคณะผู=วิจัยเห็นว@าการ

รับประทานน้ำปFสสาวะนั้นเป/นเพียงปรากฎการณ8หนึ่งที่แฝงฝFงไปด=วยชุดความคิดและค@านิยมต@าง ๆ ที่ทับซ=อนกัน

อยู@ในปรากฎการณ8นี้ รวมถึงยังเป/นการสร=างอัตลักษณ8ร@วมของกลุ@มด=วย คนในชุมชนที่เริ่มรับประทานน้ำปFสสาวะ

นั้นอธิบายว@า การรับประทานน้ำปFสสาวะนั้นเป/นแพทย8ทางเลือก เป/นศาสตร8กระแสรองที่นำคำสอนของศาสนา

พุทธเข=ามาเกี่ยวข=องเรื่องปูติมุตตเภสัชหรือน้ำมูตรเน@า ซึ่งแปลได= 2 ความหมายคือ  1.น้ำปFสสาวะของวัว 2.น้ำ

ปFสสาวะคนซึ่งเป/นการตีความจากการเปรียบเทียบร@างกายมนุษย8ว@ากายเน@า น้ำมูตรที่ยังใหม@ๆ รองเอาไว=ใน

ทันทีทันใด ก็เรียกว@า “ปูติมุตตะ” (น้ำมูตรเน@า) เหมือนกัน 

ทางผู=นำชุมชนได=นำมาตีความว@าน้ำมูตรเน@าระหว@างวัวกับของมนุษย8ว@าสิ่งไหนหาได=ง@ายกว@ากัน โดยยึด

ตามหลักคำสอนของศาสนาที่ว@า วิถีชีวิตของภิกษุเมื่อเกิดเจ็บปqวยให=ใช=ยาที่หาได=ตามธรรมชาติธรรมดา ผู=นำชุมชน

จึงตีความว@าน้ำมูตรเน@าจากคนนั้นหาได=ง@ายกว@าจากวัว จึงเริ่มมีการใช=น้ำมูตรเน@า ทั้งดื่ม ทา ล=างตา คุณแฮม เล@าว@า 

“ทานน้ำปFสสาวะก@อนกินข=าว โดยจะทานข=าวมื้อเดียวต@อวัน เพราะช@วงห=าทุ@มก็ทานน้ำเปล@าปกติก็ให=ฉี่มันใช=ได=ก็

ต=องด่ืมน้ำปกติ” ซ่ึงการทานข=าวม้ือเดียวน้ันก็ไปสัมพันธ8กับหลักศาสนาคือเป/นศีลข=อหน่ึงในศาสนาพุทธเรียกว@า ศีล

เคร@ง (ธุดงควัตร) ซึ่งไม@ได=เป/นเพียงเรื่องของพระ เพราะศีลแต@ละข=อที่พระพุทธเจ=าทรงบัญญัติมานั้นเป/นไปเพ่ือ

ความพ=นทุกข8 นอกจากนี้การนับถือศาสนาพุทธของคนภายในกลุ@ม ยังสามารถเห็นได=จากการเป/นจิตอาสา คน

ภายในกลุ@มมีหลักเกี่ยวกับการเป/นจิตอาสาไว=ว@า “ให=โดยไม@คิดที่จะเอาอะไรจากใคร และมาแบ@งปFนด=วยจิตใจท่ี

บริสุทธ์ิ” โดยกิจกรรมจิตอาสาที่คนภายในกลุ@มทำจะเป/นการแบ@งปFนต@อคนในกลุ@มและนอกกลุ@ม เช@น การไปแจก

ข=าวในงานพระราชพิธีถวายเพลิงพระศพของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และการคบมิตรดี  

หากมองไปที่วัตถุประสงค8ของกลุ@มแล=วจะเห็นว@า การนำเอาหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธมาเป/นวิถี

ปฎิบัติ ตั้งแต@ คำพูด ความคิด การกระทำ หลักธรรมนี้เองก็เป/นส@วนหนึ่งในการสร=างอัตลักษณ8ของคนในชุมชนน้ี 

โดยมีอัตลักษณ8ร@วมกันผ@านชุดความคิดที่ว@า "ต=องการดับทุกข8หรือพ=นทุกข8" จึงเกิดกิจกรรมต@าง ๆ ในชุมชนแพทย8

วิถีธรรมซ่ึงจะอธิบายในส@วนถัดไป  

การเขIาชุมชน 

คณะผู=วิจัยได=มีโอกาสสัมภาษณ8คนในชุมชน รวมถึงผู=นำชุมชนหรือผู=ก@อตั้งกลุ@มนี้ทั้งหมด 10 คน ในแอป

พลิเคชัน Zoom ซึ่งมีผู=เข=าร@วมมากกว@า 140 คน การเข=ามาในชุมชนนั้น จากการที่ได=สัมภาษณ8นั้นมีการเข=ามาจาก

ความสนใจที่หลากหลาย ไม@ว@าจะเป/นคุณสอง1ที่จบการศึกษาด=านหลักสูตรวิทยาศาสตร8บัณฑิต เอกวิชาสถิติจาก

มหาวิทยาลัยแห@งหนึ่งทางภาคเหนือ เขาสนใจชุมชนนี้เพราะมีประสบการณ8ส@วนตัวของตนที่เคยใกล=ชิด และเรียนรู=

 
1 ชื่อที่ใช4ในงานนี้ทั้งหมดเปaนนามสมมุติ 
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เกี่ยวกับศาสตร8ด=านสารเคมี จึงสนใจเข=ากลุ@ม คุณปอ จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากสถาบันอาศรมศิลป© 

บอกว@า “ผมก็มานี่ เพราะมีอาการโรคปqวยที่มีความเสี่ยงเรื่องหลอดหัวใจตีบอยู@ 7 เส=น โรคภูมิแพ= และไวรัสตับ

อักเสบบี ไปหาหมอแพทย8แผนปFจจุบันทั้งหมด 3 โรงพยาบาล ก็ไม@ได=ให=คำตอบที่ชัดเจน แล=วก็เกิดข=อสงสัย เลย

ลองไปเปmดดูหนังสือแพทย8วิถีธรรมของหมอเขียว ลดกิเลส ศูนย8บาทรักษาทุกโรค จึงตัดสินใจมาที่นี่ทันที” คุณ

สุจริต เล@าว@าการเข=ามาในชุมชนนี้คือมาทำงานแล=วเจอหมอเขียวบรรยายในหัวข=อสุขภาพธรรมชาติบำบัด แล=วคิด

ว@าคนท่ีมาเรียนรู=สามารถพ่ึงพาตนเองได= จึงได=มาช@วยงานในชุมชนน้ี 

ซึ่งก@อนหน=านี้ ก@อนที่ผู=ถูกสัมภาษณ8จะเข=าชุมชนแพทย8วิถีธรรมนั้น พวกเขาก็เป/นปFจเจกบุคคลที่มีอัต

ลักษณ8ที่หลายหลาย ไม@เหมือนกัน บางคนอาจจะมีจุดร@วมกันบ=างทั้งอัตลักษณ8ของปFจเจกบุคคลและอัตลักษณ8กลุ@ม 

คณะผู=วิจัยเห็นว@า อัตลักษณ8กลุ@มที่เน=นนำหลักคำสอนมาใช=ในวิถีชีวิตและจัดกิจกรรมภายในชุมชน การเข=ามาของ

แต@ละคนนั้นส@วนใหญ@เข=ามาเพราะมีความทุกข8ทางกาย ไม@สบาย เช@น คุณปอที่โรคปqวยที่มีความเสี่ยงเรื่องหลอด

หัวใจตีบ โรคภูมิแพ= และไวรัสตับอักเสบบี หรือคนอื่น ๆ ที่รู = และอีกหนึ่งประเด็นคือมีความสนใจเรื่องแพทย8

ทางเลือก คุณดาเข=ามาเพราะต=องการหาคำตอบเพื่อสุขภาพที่ดีของด=วยการทดลอง และอีกหลายคนที่อยู@พวกเขา

นั่นเรียนจบสายแพทย8 และสายวิทยาศาสตร8 แต@สนใจชุมชนนี้ที่เป/นแพทย8กระแสรอง โดยผู=เขียนได=ตั้งข=อสังเกตไว=

ว@า เรื่องของฐานะก็เป/นปFจจัยในการเข=ามาของสมาชิกภายในกลุ@มเช@นกัน คนที่มีฐานะปานกลางส@วนมากจะเข=ามา

เพราะทุกข8กาย มีโรคประจำตัว และแพทย8แผนปFจจุบันมีค@าใช=จ@ายที่สูงจึงเลือกเดินทางในสายแพทย8วิถีธรรม 

เพราะมีความเชื่อที่ว@า น้ำปFสสาวะหาง@าย ใกล=ตัว และมีราคาประหยัด เช@นคุณสอง ทำอาชีพเป/นแม@ค=าขายของ 

และคุณวา ทำอาชีพเป/นครูสอนพิเศษ, พ@อค=า, และพนักงานโรงแรม คุณนี ทำอาชีพเป/นพยาบาล ส@วนผู=ที่มีฐานะ

สูงเข=ามาเพราะความทุกข8ทางใจ และความอยากรู=ในศาสตร8แพทย8วิถีธรรม ซึ่งส@วนมากจะเป/นผู=ที่ทำอาชีพเกี่ยวกับ

สายการแพทย8 เช@นคุณแฮม ทำอาชีพเป/นหมอฟFน คุณดา เป/นนักรังสีวิจัย เป/นต=น 

จากคำสัมภาษณ8 ความทุกข8ไม@ว@าจะเป/นทางกาย หรือทางใจ ที่ถือว@าเป/นความทุกข8เหมือนกัน ทำให=การ

เข=ามาในชุมชนของคนกลุ@มนี้มีจุดร@วมบางอย@างที่คล=ายกัน  เสียงของคนในชุมชนจึงเป/นอีกส@วนหนึ่งที่ก@อให=เกิดอัต

ลักษณ8ภายในกลุ@ม 

การสรIางอัตลักษณLรวมกลุSมของชุมชน 

ผู=เขียนเห็นว@า ชุมชนนี้ค@อนข=างมีความเข=มแข็ง สามัคคี มีการรวมกลุ@มอย@างเหนียวแน@นและมีการจัด

กิจกรรมกันอย@างครึกครื้น มีผู=เข=าร@วมทั้งในกลุ@มเฟซบุ�กและ Zoom จำนวนมาก ผู=เขียนสังเกตว@าจุดร@วมของชุมชน

ที่ทำให=ชุมชนนี้เข=มแข็งสามารถมองผ@านได=จากผู=นำชุมชน คือ “หมอเขียว” ผู=เขียนสังเกตว@า หมอเขียวเป/นคน

เผยแพร@ความรู=และผูกขาดความรู=ในเวลาเดียวกัน เนื่องจากองค8ความรู=ที่เผยแพร@ในภายในกลุ@มนั้น หมอเขียวจะ

เป/นคนสอนและเผยแผ@องค8ความรู= แม=กิจกรรมต@าง ๆ ภายในชุมชนจะมีวิทยากรคนอื่น ๆ แต@องค8ความรู=นั้นก็ผ@าน

การสอนหรือการถ@ายทอดจากหมอเขียว คุณแฮมบอกว@า “องค8ความรู=ในชุมชน ได=มาโดยท@านอาจารย8หมอเขียว

เป/นคนเผยแพร@ โดยท@านหมอเขียวก็ไปรับองค8ความรู=มาจากพระอาจารย8อีกที มาแบ@งปFนสูตรให=เรา ๆ อย@างน้ี ตอน
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ที่มีค@ายแม@ครัวประจำศูนย8ก็นำสูตรไปปรับบ=างอะไรบ=าง” ผู=เขียนถามว@าแล=วพระอาจารย8ที่คนในกลุ@มพูดถึงตอน

สัมภาษณ8ใน Zoom คือใคร คุณแฮมก็ต@อว@า “ท@านเป/นพระอาจารย8ที่หมอเขียวนับถือและคนในกลุ@มก็นับถือตาม

ท@านด=วย เช@น การขอชื่อทางทำอะไรอย@างน้ีก็สามารถขอได=ทั้งพระอาจารย8แล=วก็หมอเขียวเลย แต@สำหรับพี่พี่ก็นับ

ถือท@านอาจารย8หมอเขียวมากกว@า” ครั้นเมื่อตอนที่ผู=เขียนเองลงพื้นที่ออนไลน8เพื่อสอบถามเกี่ยวกับบทเรียนและ

องค8ความรู=เพิ่มเติมของหมอเขียว คุณแฮมเธอก็เล@าว@า “ท@านหมอเขียว ท@านรู=เยอะ ศึกษาเยอะ สังเคราะห8ออกมา

ให=คนฟFงเข=าใจง@าย ปฏิบัติตามได=จริง…น=องเชื่อไหมคะว@าแต@ก@อนพี่เรียนหัวข=อนึงเป/นสัปดาห8 แต@ตอนที่น=องฟFงท@าน

ไปเพิ่มองค8ความรู=ของท@านมา เรื่องนึงก็จบได=ภายใน 2-3 ชั่วโมง หัวข=อที่เรียนก็อัปเดตที่ออนไลน8 เรียนได=ทุกที่ทุก

เวลา” จากการสัมภาษณ8ทำให=ผู=เขียนทราบว@า คุณแฮมเป/นสมาชิกคนหนึ่งที่เลื่อมศรัทธาในตัวหมอเขียวมาก 

เพราะการเข=ามาของเธอก็เข=ามาเพียงเพราะอ@านหนังสือของหมอเขียว  และสมาชิกทุกท@านที่คงอยู@ในกลุ@มก็เป/น

เพราะหลักคำสอนท่ีเข=าใจง@าย ปฏิบัติแล=วได=ผลจริงของหมอเขียวเช@นกัน นอกจากน้ียังสามารถสังเกตการปฏิบัติตน

ของคนภายในชุมชนได=ผ@านการพูดโต=ตอบกับหมอเขียว เช@น เมื่อขึ้นมาพูดทางออนไลน8 ทุกคนจะเกริ่นคำที่ว@า 

“สวัสดีท@านอาจารย8หมอเขียว…เจริญธรรมสำนึกดี สวัสดีพี่ ๆ น=อง ๆ ทุกท@าน” ด=วยสีหน=ายิ้มแย=ม และน้ำเสียง

เคารพนอบน=อม  ท่ีแสดงให=เห็นถึงความเคารพ ต@อผู=นำของกลุ@มด=วย 

จึงน@าสงสัยว@า หากองค8ความรู=ที่ได=มานั้นเป/นการนำหลักธรรมคำสอนจากพุทธศาสนามาใช=เหตุใด ผู=คนใน

ชุมชนจึงเชื่อหมอเขียวมากกว@าพระอาจารย8 เพราะองค8ความรู=นั้นก=ได=มาจากพระอาจารย8 หากมองในวิถีปฎิบัติท่ี

พระถือศีลมากกว@าคนท่ัวไป มีวิถีชีวิตท่ีเคร@งกว@าคนปกติ ผู=เขียนเห็นว@า ท้ังคำพูดในการย@อยหลักธรรมรวมถึงการจัด

กิจกรรมที่ทำให=คนทั่วไปนั้นเข=าถึงได=ง@าย และประสบการณ8ส@วนตัวของแต@ละคนที่ผ@านการเข=าร@วมกิจกรรมของ

หมอเขียวแล=วเห็นผล บางคนหายจากโรค ทำให=ผู=เขียนต@างนับถือในตัวหมอเขียวเพราะเหมือนเป/นคนที่สร=างและ

แสดงอัตลักษณ8ของกลุ@มชุมชนแพทย8วิถีธรรมข้ึนมา 

 

วาทกรรมและการตSอรองของชุมชนมหัศจรรยLน้ำป7สสาวะ ยาดีท่ีคนสSวนใหญSไมSรูI 

มิเชล ฟูโก เสนอว@า วาทกรรม คือ การให=ความหมายกับสิ่งต@าง ๆ ในชีวิตเพื่อที่ความหมายเหล@านั้นจะ

กลายมาเป/นความรู=และความจริงที่ได=รับการยอมรับ กล@าวคือ วาทกรรมเป/นสิ่งที่เกิดขึ้นจากการประกอบสร=าง

ความหมายระหว@าง สัญญะ ภาษา และ ความจริงในสังคม ที่เกิดขึ้นมาเพื่อควบคุมและกำหนดการรับรู=ของผู=คนใน

สังคม แต@การที่วาทกรรมจะผลิตซ้ำและคงอยู@ในสังคมได=นั้นต=องอาศัยอำนาจในการสถาปนาความรู=ความจริง 

ความรู=จึงเป/นสิ่งที่ถูกกำหนดจากผู=มีอำนาจ เพื่อการใช=ความรู=ในการควบคุมคน สังคม เพิ่มความสะดวกในการ

ครองอำนาจและสืบทอดอำนาจ นอกจากนี้ฟูโกได=เสนอมุมมองเกี่ยวกับอำนาจในรูปแบบใหม@ที่คอยกำหนดการ

รับรู=และทำให=องค8ความรู=หรือวาทกรรมหนึ่งสามารถคงอยู@ได=โดยที่คนในสังคมไม@มีการต@อต=าน โดยอธิบายว@า

อำนาจในรูปแบบนี้ว@าอาจไม@ใช@สิ่งที่เห็นชัด เป/นรูปธรรมหรือจับต=องได= แต@เป/นสิ่งที่แทรกซึมอยู@ในสังคมของเรา

อย@างแนบเนียนผ@านกระบวนการสร=างบรรทัดฐานสังคมและการถ@ายทอดองค8ความรู= 
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สำหรับชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= เป/นชุมชนที่ประกอบสร=างวาทกรรมและองค8

ความรู=ข้ึนเองในชุมชน แต@ในขณะเดียวกันก็เป/นผู=ต@อรองกับอำนาจของวาทกรรมและองค8ความรู=ท่ีมีอำนาจในสังคม 

เช@น องค8ความรู=ทางวิทยาศาสตร8 การแพทย8แผนปFจจุบัน โดยชุมชนได=ใช=องค8ความรู=ที่ยึดถือในกลุ@ม คือคำสอนของ

พระพุทธศาสนาและแพทย8วิถีธรรมในการต@อรอง จากการศึกษาชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@

รู= จึงทำให=ได=วิเคราะห8ปรากฎการณ8ในส@วนของการประกอบสร=างวาทกรรมและองค8ความรู=ของชุมชน อีกทั้งยัง

ศึกษาในส@วนของการต@อรองของชุมชนกับสังคม 

การตSอรองกับวาทกรรมหลักในสังคม 

ชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= เป/นชุมชนที่มีกระแสและถูกพูดถึงอยู@ในโลกออนไลน8

มาเสมอเมื่อมีประเด็นเกี่ยวกับการดื่มน้ำปFสสาวะ ตามมาด=วยการโจมตีของผู=คนในสังคมต@อในด=านต@าง ๆ แต@ทาง

ชุมชนนั้นไม@ได=นิ่งเฉยกับกระแสสังคมภายนอกเพียงอย@างเดียว สมาชิกของชุมชนรวมถึงผู=นำชุมชนได=มีวิธีต@อรอง

รับมือกับกระแสต@อต=านของสังคมด=วยการสร=างวาทกรรมและองค8ความรู= เช@น วาทกรรมคนดี องค8ความรู=เกี่ยวกับ

ปFสสาวะบำบัด คำสอนของศาสนาพุทธ โดยผสมผสานกันเพื่อให=สมาชิกในชุมชนได=ยึดถือปฏิบัติ ผลิตซ้ำและสืบ

ทอดองค8ความรู=  

สำหรับองค8ความรู=ในชุมชนที่มีกระแสต@อต=านจากสังคมมากที่สุด คือ การใช=ปFสสาวะในการรักษาโรคหรือ

ปFสสาวะบำบัด เพราะเป/นการนำของเสียของร@างกายมาใช=และมีเชื้อโรค อาจทำให=เกิดอาการเจ็บปqวยมากกว@าการ

รักษาให=หายตามการอธิบายของวิทยาศาสตร8และการแพทย8แผนปFจจุบัน แต@ชุมชนนี้ได=ให=ความหมายว@าปFสสาวะ

เป/นยาสามัญประจำบ=าน ที่ประหยัด และสามารถพกพาได=ง@าย เพราะเป/นสิ่งที่เกิดจากตนเอง อีกทั้งตามหลัก

พระพุทธศาสนาก็ได=มีระบุถึงการใช=เป/นยารักษาโรคในคัมภีร8พระไตรปmฎก ความหมายของปFสสาวะสำหรับสมาชิก

ชุมชนจึงมีเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาแฝงอยู@ ความหมายเหล@านี้แสดงให=เห็นถึงความมีคุณค@าเป/นอย@าง

มากทั้งในการใช=แทนยารักษาโรคและเป/นสิ่งที่เชื่อมโยงความสัมพันธ8ของผู=คนในชุมชนเข=าด=วยกันผ@านการยึดถือ

ความรู=และความเชื่อในสิ่งเดียวกัน อีกทั้งยังสามารถนำความรู=ที่ตนยึดถือไปใช=ในการต@อรองกับสังคมที่ยึดถือ เช@น 

การนำหลักคำสอนของพระพุทธศาสนามาอธิบายชุมชนว@าในฐานะ “ชุมชนธรรมะ” โดยมีปFสสาวะเป/นแค@ส@วนหน่ึง

ของคำสอนในพระไตรปmฎกและเป/นยาสามัญประจำบ=านที่เชื่อมกับผู=คนอื่น ๆ ที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนา การนำ

วาทกรรมคนดีที่สร=างขึ้นจากการรับรู=และให=ความหมายของคำสอนในศาสนาพุทธมาใช=ต@อรองกับกระแสภายนอก

ของสังคม โดย ‘คนดี’ ในความหมายของชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะฯ คือ ผู =ที ่ปฏิบัติตามหลักคำสอนของ

พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะการรักษาศีลและยึดถือศรัทธาในการปฏิบัติตนแบบแพทย8วิถีธรรม จึงถือว@าเป/นคนดีใน

แบบของชุมชน ดังเช@นตัวอย@างคำสัมภาษณ8ของผู=นำชุมชุน คือ หมอเขียว ได=กล@าวว@า “คนไม@มีศีลออกไป ใครมีศีล

เข=ามา” จากตัวอย@างท่ีได=กล@าวไปเป/นเพียงส@วนหน่ึงหน่ึงในส่ิงท่ีสมาชิกชุมชนใช=ในการแบ@งแยกและต@อรองกับผู=ท่ีไม@

ยอมรับองค8ความรู=ของกลุ@ม แต@นอกจากการนำองค8ความรู=ของศาสนาพุทธ ทางชุมชนได=นำองค8ความรู=ทาง

วิทยาศาสตร8ที่ถูกสร=างขึ้นโดยผู=นำชุมชนหรือหมอเขียวเป/นผู=เผยแพร@องค8ความรู=เพื่อปฏิบัติและใช=ในการต@อรองกับ
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สังคมในประเด็นเกี่ยวกับการใช=น้ำปFสสาวะรักษาโรค เนื่องจากหมอเขียวหรือผู=นำของชุมชนผู=นี้มีภาพลักษณ8เป/นผู=

ที่มีความน@าเชื่อถือ ดูสุขุม ใจเย็น สามารถอธิบายหลักธรรมะให=ประชาชนทั่วไปสามารถเข=าใจได=ง@าย อีกทั้งยังมีวุฒิ

การศึกษาในทางโลกรับรอง ไม@ว@าจะเป/นสำเร็จการศึกษาสายวิทยาศาสตร8การแพทย8 แพทย8แผนไทย การฝ§กอบรม

ด=านการแพทย8ทางเลือก สำเร็จการศึกษาปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากยังมีประสบการณ8ในการวิจัย

เก่ียวกับการใช=น้ำปFสสาวะในการดูแลผู=ปqวยอีกด=วย  

จากประสบการณ8ในการทำงานในโรงพยาบาล สถานีอนามัย งานวิจัยที่ผ@านมา และประวัติการศึกษาของ

ผู=นำชุมชนทางด=านการแพทย8แผนปFจจุบันที่ต=องอาศัยประสบการณ8การทำงานในการดูแลรักษาผู=ปqวย จึงเป/นสิ่งท่ี

ทำให=ผู=นำมีความน@าเช่ือถือมากข้ึนและสมาชิกในชุมชนสามารถนำองค8ความรู=ไปต@อรองกับการรักษาด=วยการแพทย8

แผนปFจจุบันได= จากตัวอย@างการสัมภาษณ8กลุ@มตัวอย@าง พบว@า ส@วนมากเป/นบุคคลากรทางการแพทย8หรือเข=ารับ

การรักษาด=วยวิธีการแพทย8แผนปFจจุบัน แต@มีความเช่ือถือในวิธีการรักษาแบบแพทย8วิถีธรรมมากกว@า เน่ืองจากองค8

ความรู=ของชุมชนสามารถพิสูจน8ได=จากการเข=ารับการรักษาด=วยวิธีปFสสาวะบำบัดควบคู@กับวิถีอ่ืน จากคำบอกเล@า

ของกลุ@มตัวอย@าง ประกอบกับเมื่อนำเอาหลักพระพุทธศาสนามาปรับใช=ในเรื่องของปFสสาวะควบคู@กับงานวิจัยเรื่อง

ปFสสาวะของผู=นำชุมชนเอง ความน@าเชื่อถือของผู=นำจึงมากขึ้นและสามารถนำองค8ความรู=ที่ได=ศึกษามานี้ใช=ต@อรอง

กับผู=ท่ีไม@เห็นด=วยหรือไม@เช่ือในองค8ความรู=ของชุมชน  

มุมมองและตSอรองของคนนอกชุมชน  

กระแสข@าวการใช=ปFสสาวะในการรักษาโรคและทางการแพทย8เร่ิมเป/นประเด็นท่ีสังคมจับตามองในป� 2562 

โดยเฉพาะในสังคมออนไลน8 เนื่องจากมีผู=ใช=เฟซบุ�กได=โพสต8เกี่ยวกับประโยชน8และวิธีใช=น้ำปFสสาวะจนได=รับการพูด

ถึงอย@างกว=างขวาง สังคมจึงเริ่มจับตามองการรักษาด=วยวิธีการใช=น้ำปFสสาวะมากขึ้นโดยที่กระแสส@วนใหญ@นั้นไป

ในทางลบมากกว@าทางบวก ภายในเว็บไซต8ของสำนักข@าวไทยรัฐมีข@าวเกี่ยวกับการใช=ปFสสาวะในการรักษาโรคอยู@

มากพอสมควร ส@วนหน่ึงเป/นข@าวท่ีไม@ระบุว@าผู=ใช=ปFสสาวะเป/นสมาชิกของชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีท่ีคนส@วน

ใหญ@ไม@รู= และอีกส@วนหน่ึงระบุในข@าวว@าเป/นสมาชิกจากชุมชนน้ี โดยมีหัวข=อข@าวดังน้ี  

"ใจถึงพุทธ" เผยเหตุผลทำไมถึงด่ืมฉ่ี แถมเอามาลIางตา ลIางจมูก ลIางแผล (ไทยรัฐ, 2562)  

เนื้อหาข@าวนำเสนอโพสต8เฟซบุ�กของนายใจถึงพุทธ เสียงแจ@ม ที่เผยแพร@ประโยชน8จากการใช=น้ำปFสสาวะ

รักษาโรค เช@น การดื่ม การใช=ล=างตา จากการสัมภาษณ8นายใจถึงพุทธพบว@าได=ไปศึกษาการใช=ปFสสาวะรักษาโรค

และการปฏิบัติธรรมจากชมรมแพทย8วิถีธรรมของหมอเขียว 

"หมอแล็บ" ทนไมSไหว เตือนเลิกกิน "ป7สสาวะ" เผยเหตุผลทำไมทาแล=วหน=านุ@ม (ไทยรัฐ, 2562) 

เน้ือหากล@าวถึงความเห็นของนักเทคนิคการแพทย8ผู=เขียนให=ความรู=ด=านการรักษาและสุขภาพผ@านแฟนเพจ

เฟซบุ�ก ‘หมอแลปแพนด=า’ ถึงโทษของการใช=น้ำปFสสาวะรักษาโรค ออกมาเตือนประชาชนว@าไม@ควรทำตามเพราะ

ปFสสาวะมีสารอาหารท่ีมีประโยชน8น=อยกว@าข=าว 1 คำ และยังไม@มีงานวิจัยท่ีเป/นสากลรับรองในการใช=รักษาโรค 

พระมหาไพรวัลยL เป]ดพระไตรป]ฎก ยันพระพุทธเจIาไมSไดIใหIกินฉ่ีตัวเอง (ไทยรัฐ, 2562)  
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เป/นเนื้อหาของโพสต8ในแฟนเพจเฟซบุ�กพระมหาไพรวัลย8ในป� 2562 ที่ได=มาอธิบายเนื้อหาในพระไตรปmฎก

เกี่ยวกับการใช=ปFสสาวะในการรักษาโรคว@าพระพุทธเจ=าไม@ให=ใช=ปFสสาวะของตนเอง แต@เป/นปFสสาวะของโคและใช=ใน

กรณีท่ีฉุกเฉินเท@าน้ัน 

จากข@าวที่เป/นกระแสสังคมสามารถอธิบายเกี่ยวกับปรากฏการณ8ของการใช=ปFสสาวะรักษาโรคที่เกิดขึ้นใน

สังคมออนไลน8ได=ว@าเป/นผลจากมาจากการยึดถือองค8ความรู=ทางวิทยาศาสตร8และการแพทย8แผนปFจจุบันเป/นองค8

ความรู=หลักในสังคม โดยองค8ความรู=ทางวิทยาศาสตร8ได=อธิบายปFสสาวะในฐานะของเสียที่ร@างกายขับออกมา เป/น

สิ่งที่ไม@สามารถใช=ประโยชน8ในด=านใด ๆ ได= นอกจากนี้วาทกรรมความสกปรกและความสะอาด ที่คอยแบ@งแยกว@า

สิ่งใดมีความสะอาดและสิ่งใดมีความสกปรก ซึ่งอธิบายว@าปFสสาวะมีความสกปรก เพราะเป/นของเสียจากร@างกาย มี

เชื้อโรคและเป/นสิ่งที่ไม@ควรนำมาบริโภค วาทกรรมและองค8ความรู=เหล@านี้ได=ทำให=สมาชิกในชุมชนมหัศจรรย8น้ำ

ปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= กลายเป/นชายขอบจากความรู=หลักของสังคมและถูกโจมตีเพราะการยึดถือและเช่ือ

ใจองค8ความรู=แพทย8วิถีธรรมและปFสสาวะบำบัด 

  จากความเชื่อและยึดถือในวาทกรรม องค8ความรู=ที่ต@างกันนี้ทำให=คนที่มีความเชื่อตรงข=ามกับสมาชิกชุมชน

มีการต@อรองและต@อต=านด=วยเช@นกัน แม=ว@าพฤติกรรมของผู=คนในสังคมจะออกมาในลักษณะต@อต=านและโจมตีเป/น

ส@วนใหญ@ จากข=อมูลการสัมภาษณ8กลุ@มกับกลุ@มตัวอย@างในชุมชนพบว@าภายในกลุ@มเฟซบุ�กของชุมชนมหัศจรรย8น้ำ

ปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= เคยมีการเข=ามาโพสต8กลั่นแกล=งโดยผู=คนนอกชุมชน เช@น การโพสต8ด@าทอด=วย

ถ=อยคำที่ไม@สุภาพ ทำให=ผู=มีหน=าที่ดูแลความเรียบร=อยภายในกลุ@มเฟซบุ�กต=องลบผู=ใช=ที่เข=ามาก@อกวนภายในชุมชน

ออกไป โดยพบว@ามีผู=ใช=เฟซบุ�กจำนวนกว@า 10,000 คนท่ีเข=ามาก@อกวนและถูกแบนออกจากกลุ@มไป ในส@วนของการ

ต@อรองของสังคมภายนอกกับผู=คนในชุมชนมักเกิดขึ้นในลักษณะการล=อเลียนในรูปแบบต@าง ๆ เช@น วาทกรรมเป/นส

ลิ่มกินฉี่ ที่ถูกใช=ล=อเลียนกันในทวิตเตอร8ในช@วงเวลาที่มีประเด็นความขัดแย=งทางการเมืองระหว@างกลุ@มผู=ยึดใน

อุดมการณ8ประชาธิปไตยและผู=ยึดในอุดมการณ8อนุรักษนิยม โดยวาทกรรมนี้เกิดขึ้นจากการเหมารวมผู=มีความเห็น

ทางการเมืองฝqายอนุรักษนิยมที่คลั่งสถาบันพระมหากษัตริย8 และมักพบเห็นในลักษณะประโยคในตัวอย@าง “จีบได= 

ไม@เป/นสลิ่ม ไม@กินฉี่ ไม@กินโรตีดิบ” นอกจากนี้ยังมีการต@อรองผ@านการทำรูปภาพมีม (meme) หรือการแต@งเพลง

ล=อเลียน เป/นต=น แต@ในการต@อรองของสังคมกับชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= อาจเป/นสิ่งท่ี

ไม@ได=เกิดขึ้นในลักษณะการแสดงออกที่มีความเป/นสาธารณะ เช@น การโพสต8เฟซบุ�กหรือการถกเถียงภายในทวิต

เตอร8 แต@สำหรับบางคนน้ัน กลับเลือกท่ีจะไม@สนใจและปล@อยผ@านไป เพราะคิดว@าเป/นการปล@อยให=ธรรมชาติคัดสรร 

หากเกิดผลในแง@ลบในอนาคตอันเนื่องมาจากการใช=ปFสสาวะรักษาโรค เพราะเป/นสิทธิที่คน ๆ หนึ่งจะเชื่อและ

ยึดถือกับองค8ความรู=หรือวาทกรรม 

 

 

 



20 

พหุลักษณLทางการแพทยLกับชุมชนมหัศจรรยLน้ำป7สสาวะ ยาดีท่ีคนสSวนใหญSไมSรูI  

         พหุลักษณ8ทางการแพทย8 คือ การที่มีระบบการแพทย8มากกว@าหนึ่งระบบในสังคมหนึ่งๆ  เพื่อตอบสนองต@อ

ปFญหาสุขภาพที่มีความหลากหลายของผู=คนในสังคม และมีการนิยามสุขภาพที่แตกต@างกัน มีค@านิยม ความคิด 

ความเชื่อ และแบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเป/นอยู@ที่ดีหรือสุขภาวะที่มีความแตกต@างกัน (โกมาตร จึง

เสถียรทรัพย8, 2548, 5-6) 

เมื่อสังคมรับความรู=แบบสมัยใหม@เข=ามาทำให=เกิดการพัฒนาความคิดที่มักจะให=ความสำคัญกับความเป/น

เหตุผลที่เป/นแบบวิทยาศาสตร8 ส@งผลทำให=เกิดการค=นคว=า และพัฒนารูปแบบในการรักษาสุขภาพให=เป/นระบบ

แบบการแพทย8สมัยใหม@ที่เน=นการตรวจวินิจฉัย หาสาเหตุ และวิธีการรักษาที่สามารถพิสูจน8ได= ระบบแพทย8แผน

ปFจจุบันจึงเป/นการแพทย8ที่ให=การรักษาด=วยยา การผ@าตัด ใช=รังสีช@วยในการรักษา  ยาเคมีบำบัด และ ใช=วิชาแพทย8

สาขาต@าง ๆ โดยวิชาความรู=ด=านแพทยศาสตร8 และการพยาบาล เป/นวิชาความรู=ที่แพทย8 พยาบาลต=องผ@านการ

เรียน การสอน และการฝ§กฝน มีแหล@งที่มาจากการศึกษาที่ถูกต=องตามหลักวิชาและหลักสถิติ มีการศึกษาวิจัย  มี

การเผยแพร@องค8ความรู= และมีการรับรองจากองค8กรหรือสถาบันต@าง ๆ ทั่วโลกว@าสามารถให=ประโยชน8ต@อผู=ปqวยได=

จริง (Tuemaster Admin, 2563) แต@ในปFจจุบัน ถึงแม=ว@าจะมีผู=คนที่เข=ารับการรักษาด=วยการแพทย8แผนปFจจุบัน

เป/นจำนวนมาก แต@ก็มีคนบางส@วนที่หันมาใช=การแพทย8ทางเลือกในการดูแลสุขภาพ รักษาโรค เนื่องจากระบบ

การแพทย8แผนปFจจุบันส@วนใหญ@ เป/นการแพทย8ที่รักษาแบบแยกส@วน และลดส@วน โดยจะเน=นการแก=ปFญหาที่ตัว

ผู=ปqวยแบบแยกส@วนเฉพาะโรค ซึ่งต@างจากการแพทย8ทางเลือกที่เป/นในลักษณะแบบการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค8

รวม ไม@ว@าจะทั้งด=านร@างกาย จิตใจ จิตวิญญาณและสังคม ช@วยทำให=รู=สึกผ@อนคลายและลดความเครียด จึงมีความ

สอดคล=องกับค@านิยม ความเชื่อของผู=ปqวยและครอบครัว  รวมทั้ง การใช=แพทย8ทางเลือกยังช@วยลดผลข=างเคียงจาก

การใช=ยาจากแพทย8แผนปFจจุบันลง และบางส@วนมองว@าค@าใช=จ@ายในการรักษาของระบบการแพทย8ทางเลือกมี

จำนวนที่ต่ำกว@าการใช=ยาจากการแพทย8แผนปFจจุบัน และการแพทย8ทางเลือกบางประเภท ผู=ปqวยสามารถฝ§กปฏิบัติ

ได=ด=วยตนเอง เช@น โยคะ การนั่งสมาธิหรือสวดมนต8 เป/นต=น และบางส@วนมองว@าการแพทย8ทางเลือกสามารถช@วย

ได=ทั้งการรักษาโรค ทั้งการสร=างเสริมสุขภาพ ปpองกันโรค และยังช@วยปรับวิถีชีวิต พฤติกรรมสุขภาพ ปรับเรื่องการ

รับประทานอาหารได=อีกด=วย (รัตนาภรณ8 ชูทอง, 2560)  

จึงเป/นผลทำให=ต=องอาศัยระบบการแพทย8แบบอื่นเข=ามาช@วยในการรักษา ดังที่ชุมชนแพทย8วิถีธรรม หรือ

ชุมชนออนไลน8ที่มีชื ่อว@า มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะ ยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= เลือกนำวิธีการรักษาระบบการแพทย8

ทางเลือก โดยการนำน้ำปFสสาวะมาปรับใช=ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำการรักษาโรคอาการต@าง ๆ ร@วมกับการยึดนำ

หลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาประกอบใช=ในการรักษาร@วมด=วย  ซึ่งคนในชุมชนมีความเชื่อว@าเป/นการบรรลุท่ี

สามารถกลายเป/นผู=มีปFญญาท่ีพ=นจากความทุกข8 น้ำปFสสาวะเป/นยาท่ีสามารถนำติดตัวได=ตลอดเวลาท่ีช@วยทำให=เกิด

ความสบายใจ ไร=ความทุกข8 และเชื่อว@าเป/นความสุขที่ได=ผลถาวรยั่งยืน อีกทั้งยังเชื่อว@าหากไร=ความกลัวแล=ว โรคภัย

ต@าง ๆ ก็จะดับสูญไปผ@านการปฏิบัติตามหลักธรรม เช@น การปฏิบัติตามหลักยา 9 เม็ด 
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หลักปฏิบัติวิธีการรักษาของชุมชนแพทย8วิถีธรรม จึงเป/นหนึ่งในวิธีการรักษาทางการแพทย8ในรูปแบบหน่ึง

ท่ีสามารถรักษา และสามารถตอบสนองต@อปFญหาสุขภาพของสมาชิกในชุมชนได= รวมถึงในการรักษาด=วยการแพทย8

แผนปFจจุบันที่อาจยังไม@ตอบสนองต@อคนภายในชุมชน ประกอบกับเงื่อนไขของแต@ละบุคคลที่มีอยู@อย@างจำกัด เช@น 

ข=อจำกัดในด=านเศรษฐกิจ ยกตัวอย@างในกรณีของคุณนีเริ่มรู=จักแพทย8วิถีธรรมและอาจารย8หมอเขียวจากการอ@าน

หนังสือที่อาจารย8หมอเขียวเขียน และไม@ได=ศรัทธาตั้งแต@ครั้งแรกที่รู=จักกับการรักษาด=วยปFสสาวะบำบัด แต@ด=วยโรค

ประจำตัวที่เยอะและการรักษาแบบแพทย8แผนปFจจุบันและแพทย8ทางเลือกอื่น ๆ นั้นไม@ตอบโจทย8 รวมถึงมี

ค@าใช=จ@ายเยอะจึงเข=าสู@ชุมชน 

อีกทั้ง ยังรวมถึงการปฏิบัติตามหลักธรรมยา 9 เม็ด เช@น การนำน้ำปFสสาวะมารักษาด=วยวิธีการพอก ทา 

หยอด ประคบ อบ อาบ ด=วยน้ำปFสสาวะ เพื่อรักษาอาการเจ็บปqวยต@าง ๆ ทางร@างกายอีกด=วย ยกตัวอย@าง คุณปอ 

ก็ได=นำภูมิปFญญาน้ำปFสสาวะมาทำการรักษาแผลจากการถูกไฟไหม= “ผมไม$ได&ไปโรงพยาบาลเลย ไม$ได&กินยาแม&แต$

เม็ดเดียว แต$ใช&ป<สสาวะอย$างเดียว ทั้งโปะ ทั้งดื่ม” ในกรณีของพี่หมายปqวยเป/นโรคฝ�หนองใหญ@ติดเชื้อในกระแส 

เธอเชื่อว@ามาจากการประกอบอาชีพไกด8 มีวิบากกรรม ที่ยังไม@ได=ล=างกิเลส ส@งผลให=ตัวของเธอผิดศีล จึงเริ่มนำ

ปFสสาวะมาดื่ม แช@เท=า และทาที่บริเวณแผล ซึ่งน้ำปFสสาวะที่นำมาใช=มีทั้งของตัวเองและของเพื่อน ๆ อาการของ

เธอดีข้ึนและหายในท่ีสุด 

ทั้งหมดนี้ จึงทำให=เห็นว@าภายในสังคมหนึ่ง ๆ ที่มีความหลากหลายทางความเชื่อ ความคิด วัฒนธรรม 

ค@านิยม หรือแบบแผนการปฏิบัติตนเกี่ยวกับความเป/นอยู@ที่ดีหรือการมีสุขภาวะที่แตกต@างกัน การมีระบบทาง

การแพทย8เพียงแบบเดียว อาจไม@สามารถตอบสนองต@อความต=องการหรือทำการรักษาสุขภาพของคนในสังคมได=

ทั้งหมด สังคมชุมชนแพทย8วิถีธรรมจึงเป/นหนึ่งตัวอย@างที่แสดงให=เห็นถึงการนำความเป/นพหุลักษณ8ทางการแพทย8

มาใช=ในการรักษา นั่นคือ การนำภูมิปFญญาการใช=น้ำปFสสาวะมาบำบัดและปรับใช=ในชีวิตประจำวัน ร@วมกับการยึด

นำหลักปฏิบัติทางพระพุทธศาสนามาประกอบใช=ในการรักษาร@วมด=วย เพื่อทำการรักษาโรคอาการเจ็บปqวยทาง

ร@างกาย รวมไปถึงการรักษาจิตใจ โดยใช=วิธีการรักษาปFญหาสุขภาพท่ีนอกเหนือจากการรักษาด=วยวิธีทางการแพทย8

แผนปFจจุบันได=อย@างชัดเจน 
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บทท่ี 5 สรุป ขIอเสนอแนะ  

การศึกษาอัตลักษณ8ชุมชนออนไลน8 มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= เป/นชุมชนแพทย8วิถีธรรม

ที่มีแนวปฏิบัติการรักษาสุขภาพทั้งทางกาย จิตใจพร=อมกับหลักพระพุทธศาสนา ส@วนน้ำปFสสาวะก็เป/นส@วนหนึ่งท่ี

ช ุมชนนำมาใช=ในการรักษาสุขภาพเช@นกัน โดยสมาชิกภายในชุมชนส@วนใหญ@จะยึดนำหลักปฏิบัต ิทาง

พระพุทธศาสนามาประกอบใช=ในการรักษาร@วมด=วย กล@าวคือการใช=น้ำปFสสาวะให=เกิดประโยชน8สูงสุดน้ัน

จำเป/นต=องควบคู@ไปกับการรักษาศีลอย@างสม่ำเสมอ  ซึ ่งคนในชุมชนมองว@าเป/นการบรรลุธรรมอย@างหนึ่งให=

กลายเป/นผู=มีปFญญาที่พ=นจากทุกข8 ด=วยความเช่ือที่ว@าน้ำปFสสาวะเป/นยาดีที่มีติดตัวกับทุกคนและสามารถนำมาใช=

ประโยชน8ได=ตลอดเวลา เมื่อได=ใช=แล=วจะส@งผลให=เกิดความสบายกาย ใจ ไร=ความทุกข8 และเป/นความสุขที่ได=ผล

อย@างถาวร นอกจากน้ียังเชื่ออีกว@าหากเราไร=ความกลัว ไม@เกิดความเครียดในการเลือกใช=น้ำปFสสาวะน้ัน โรคภัยต@าง 

ๆ ก็จะดับสูญส้ินไปพร=อมกับการปฏิบัติตามหลักธรรม 

 ชุมชนแห@งนี้ได=ให=ความหมายว@าน้ำปFสสาวะเป/นยาสามัญประจำบ=าน ที่ประหยัด ใกล=ตัว และสามารถ

พกพาได=ง@ายเพราะเป/นสิ่งที่เกิดจากตนเอง อีกทั้งตามหลักพระพุทธศาสนาที่ปรากฎให=เห็นในคัมภีร8พระไตรปmฎกได=

มีการระบุถึงการใช=น้ำมูตรหรือน้ำปFสสาวะเป/นยารักษาโรคไว=ในหลายเล@มด=วยกัน ความหมายของตัวน้ำปFสสาวะจึง

มีเรื่องของความเชื่อและความศรัทธาแฝงอยู@มากกว@ามองว@าเป/นของเสียไร=ซึ่งประโยชน8 ความหมายเหล@านี้แสดงให=

เห็นถึงความมีคุณค@าในการใช=แทนยารักษาโรคเป/นอย@างมาก อย@างไรก็ตามความเชื่อนี้ก็ยังคงมีกระแสด=านลบจาก

สังคมภายนอกเพราะขัดแย=งกับการแพทย8สมัยใหม@ที ่คนในสังคมส@วนใหญ@ยอมรับ ชุมชนจึงมีการต@อรองกับ

บุคคลภายนอกว@าเป/นชุมชนแห@งธรรมะ ดำเนินชีวิตโดยใช=หลักศาสนา วิถีชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง ธรรมชาติ

บำบัด และสมุนไพร  น้ำปFสสาวะเป/นแค@ส@วนหนึ่งของยาสามัญประจำบ=านที่เป/นตัวเชื่อมโยงกับคนที่มีความศรัทธา

ในพระพุทธศาสนาเท@านั้น และไม@ใช@ทุกคนที่จะใช=น้ำปFสสาวะได=แต@ต=องเป/นคนดี มีศีลธรรม ปฏิบัติธรรมตาม

กฎระเบียบของชุมชนอย@างเคร@งครัด 

กระแสด=านลบที่เข=ามาโจมตีผ@านทางสื่อออนไลน8 สื่อข@าว ทำให=ชุมชนต=องต@อสู=และต@อรองกับองค8ความรู=

ทางวิทยาศาสตร8ตลอดเวลา กล@าวคือ วิทยาศาสตร8ได=อธิบายน้ำปFสสาวะในฐานะของเสียที่ร@างกายขับออกมา เป/น

สิ่งที่ไม@สามารถนำมาใช=ประโยชน8ในด=านใดได=อีก ไม@เพียงเท@านี้ตามงานเอกสารวิชาการ ตำราเรียนต@าง ๆ มีการพูด

ถึงเนื้อหาสาระของน้ำปFสสาวะในทางลบล=วนเป/นการตีกรอบข=อมูลโดยชอบธรรมอย@างไม@มีข=อโต=แย=งเนื่องจากเป/น

สิ่งที่คนในสังคมส@วนใหญ@มีความเข=าใจร@วมกัน นอกจากนี้วาทกรรมเรื่องความสกปรก-ความสะอาดที่คอยแบ@งแยก

ว@าส่ิงใดมีความสะอาดและส่ิงใดมีความสกปรก ยังให=คำอธิบายว@าน้ำปFสสาวะมีความสกปรก เพราะเป/นของเสียจาก

ร@างกาย มีเชื้อโรคและเป/นสิ่งที่ไม@ควรนำมาบริโภคหรือใช=ประโยชน8 ดังนั้นวาทกรรมและองค8ความรู=เหล@านี้ได=ผลัก

ให=ผู=คนในชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู=ให=กลายเป/นคนชายขอบของสังคมผ@านการโจมตีและ

ต@อต=านการใช=น้ำปFสสาวะในการรักษาโรคจากผู=คนในสังคมส@วนใหญ@ด=วยเหตุผลที่อ=างอิงผ@านองค8ความรู=ทาง

วิทยาศาสตร8และวาทกรรมความสกปรก ทำให=คนในชุมชนต=องแบกรับแรงกดดันและรับมือกับผู=คนในสังคมกระแส
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หลักหรือผู=คนภายนอกชุมชนด=วยการนำหลักศาสนามาใช= คือการรู=จักปล@อยวาง สร=างความเข=าใจว@าคนบนโลกนี้ไม@

มีใครเข=าใจโลกไปหมดทุกอย@าง ถึงอย@างนั้นชุมชนก็ไม@ได=นิ่งเฉยเพียงอย@างเดียวแต@มีการจัดพิมพ8หนังสือจำหน@าย

และแจกจ@าย เพื่อบอกเล@าเรื่องราว ประสบการณ8 ความรู=ของชุมชนอย@างแท=จริงแก@บุคคลภายนอกได=เข=าใจกระแส

ด=านลบที่เข=ามาโจมตีผ@านทางสื่อออนไลน8 สื่อข@าว ทำให=ชุมชนต=องต@อสู=และต@อรองกับองค8ความรู=ทางวิทยาศาสตร8

ตลอดเวลา กล@าวคือวิทยาศาสตร8ได=อธิบายน้ำปFสสาวะในฐานะของเสียที่ร@างกายขับออกมา เป/นสิ่งที่ไม@สามารถ

นำมาใช=ประโยชน8ในด=านใดได=อีก ไม@เพียงเท@านี้ตามงานเอกสารวิชาการ ตำราเรียนต@าง ๆ มีการพูดถึงเนื้อหาสาระ

ของน้ำปFสสาวะในทางลบล=วนเป/นการตีกรอบข=อมูลโดยชอบธรรมอย@างไม@มีข=อโต=แย=งเนื่องจากเป/นสิ่งที่คนในสังคม

ส@วนใหญ@มีความเข=าใจร@วมกัน นอกจากนี้วาทกรรมเรื่องความสกปรก-ความสะอาดที่คอยแบ@งแยกว@าสิ่งใดมีความ

สะอาดและสิ่งใดมีความสกปรก ยังให=คำอธิบายว@าน้ำปFสสาวะมีความสกปรกเพราะเป/นของเสียจากร@างกาย มีเช้ือ

โรคและเป/นสิ่งที่ไม@ควรนำมาบริโภคหรือใช=ประโยชน8 ดังนั้นวาทกรรมและองค8ความรู=เหล@านี้ได=ผลักให=ผู=คนใน

ชุมชนมหัศจรรย8น้ำปFสสาวะยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู=ให=กลายเป/นคนชายขอบของสังคมผ@านการโจมตีและต@อต=านการ

ใช=น้ำปFสสาวะในการรักษาโรคจากผู=คนในสังคมส@วนใหญ@ด=วยเหตุผลที่อ=างอิงผ@านองค8ความรู=ทางวิทยาศาสตร8และ

วาทกรรมความสกปรก ทำให=คนในชุมชนต=องแบกรับแรงกดดันและรับมือกับผู=คนในสังคมกระแสหลักหรือผู=คน

ภายนอกชุมชนด=วยการนำหลักศาสนามาใช= คือการรู=จักปล@อยวาง สร=างความเข=าใจว@าคนบนโลกนี้ไม@มีใครเข=าใจ

โลกไปหมดทุกอย@าง ถึงอย@างนั้นชุมชนก็ไม@ได=นิ่งเฉยเพียงอย@างเดียว แต@พวกเขาเลือกต@อรองอำนาจผ@านการ

จัดพิมพ8หนังสือจำหน@ายและแจกจ@าย เพื ่อบอกเล@าเรื ่องราว ประสบการณ8 ความรู = หลักธรรมของชุมชนแก@

บุคคลภายนอกได=เข=าใจถึงอัตลักษณ8ชุมชนอย@างแท=จริง 

จากการศึกษาคณะผู=วิจัยได=นำเสนอประเด็นพหุลักษณ8ทางการแพทย8ของชุมชนสังคมออนไลน8มหัศจรรย8

น้ำปFสสาวะยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู= ที่ได=นำน้ำปFสสาวะมาปรับใช=ในชีวิตประจำวันเพื่อทำการรักษาโรคอาการต@าง ๆ 

เป/นวิธีการรักษาทางการแพทย8ในรูปแบบหนึ่งที่สามารถรักษาและสามารถตอบสนองต@อปFญหาสุขภาพของสมาชิก

ในชุมชนได= ควบคู@ไปกับการรักษาด=วยการแพทย8แผนปFจจุบันที่อาจยังไม@ตอบสนองต@อความต=องการของคนใน

ชุมชนด=วยเงื่อนไขที่มีอยู@อย@างจำกัด เช@น ข=อจำกัดในด=านเศรษฐกิจ ชุมชนนี้จึงสะท=อนให=เห็นถึงการนำภูมิปFญญา

การใช=น้ำปFสสาวะมาบำบัดมาปรับใช=ในชีวิตประจำวัน เพื่อทำการรักษาโรคอาการเจ็บปqวยทางร@างกาย ซึ่งเป/น

วิธีการรักษาปFญหาสุขภาพที่นอกเหนือจากการรักษาด=วยวิธีทางการแพทย8แผนปFจจุบันหรือแพทย8สมัยใหม@ อีกท้ัง

ยังเห็นถึงความขัดแย=งทางการแพทย8ของท้ังสองด=วยค@านิยมของผู=คนในสังคมท่ีมีความเช่ือต@างกันได=อย@างชัดเจน 
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ขIอจำกัดของการวิจัย 

1.การบริหารจัดการของชุมชนค@อนข=างมีโครงสร=างในการจัดการอย@างชัดเจน โดยเฉพาะอย@างยิ่งผู=นำ

ชุมชนที่มีบทบาทในด=านของการของการบริหารจัดการชุมชน ร@วมกับคณะกรรมการชุมชนที่มีความใกล=ชิด และยัง

มีสถานะภาพการเป/นอาจารย8ผู=ถ@ายทอดองค8ความรู= ทำให=การศึกษาชุมชนออนไลน8ส@วนใหญ@ต=องผ@านการตัดสินใจ

จากผู=นำชุมชน ซ่ึงเป/นท่ีเป/นท่ีเคารพและนับถือของสมาชิก 

2.ข=อจำกัดด=านประชากร โดยกลุ@มตัวอย@างจะเป/นบุคคลที่ทางชุมชนเป/นฝqายเลือกหรือจำกัดกลุ@มผู=ให=

สัมภาษณ8เท@านั้น ผู=สัมภาษณ8จึงไม@สามารถเลือกกลุ@มตัวอย@างได=ตามความต=องการ ซึ่งการคัดเลือกผู=ให=สัมภาษณ8

ของทางชุมชนน้ันอาจทำให=ข=อมูลท่ีได=รับมีความไม@หลากหลายหรือซ้ำซ=อน 

3.การศึกษาคร้ังนี้เป/นการศึกษาอัตลักษณ8และการให=ความหมายร@วมทางวัฒนธรรมภูมิปFญญาของชุมชน

ออนไลน8มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะยาดีที่คนส@วนใหญ@ไม@รู=เท@านั้น ผลที่ได=จากการศึกษาครั้งนี้จึงไม@สามารถนำไปอ=างอิง

หรือเหมารวมประชากรในสังคมอื่น ๆ ที่มีความแตกต@างทางด=านวัฒนธรรม ค@านิยม ความเชื่อและวิถีชีวิตของการ

ใช=น้ำปFสสาวะได= 
 

ขIอเสนอแนะ 

ผู=วิจัยหวังว@าการศึกษาครั้งนี้จะเป/นความรู=และประสบการณ8ให=แก@ผู=ที่สนใจได=ทำความเข=าใจเกี่ยวกับ 

อัตลักษณ8และการให=ความหมายร@วมทางวัฒนธรรมภูมิปFญญาของชุมชนออนไลน8มหัศจรรย8น้ำปFสสาวะยาดีที่คน

ส@วนใหญ@ไม@รู= เพื่อเปmดมุมมองใหม@ในทางที่ดีขึ้นคืิอ เรื่องของการเคารพวัฒนธรรม ความเชื่อ ค@านิยมที่แตกต@างกัน

ในสังคม มากกว@าการตีตราว@าเป/นชุมชนที่ผิดปกติเนื่องจากดื่มน้ำปFสสาวะจากเหตุผลเพียงเพราะมีความขัดแย=งกับ 

การแพทย8สมัยใหม@ท่ีคนในสังคมส@วนใหญ@ให=การยอมรับ 
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