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บทคัดย่อ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
และเพื ่อว ิเคราะห์ปัจจัยเกื ้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์ว ิถ ีธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท เป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ แบบการวิจัยเอกสาร ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก
และสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผลการวิจัยพบว่า 

ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท หมายถึง เหตุช่วยให้
เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา เพื่อลดความโลภ โกรธ หลง ประกอบด้วย ปรโตโฆสะด้วยการคบสัตบุรุษ
และได้ฟังสัทธรรมจนเกิดศรัทธา ปฏิบัติศีลร่วมกับมิตรดี ทำอปริหานิยธรรมด้วยสารณียธรรม อาศัย
องค์ประกอบที่เหมาะควร สุขภาพดี ไม่เบียดเบียน ทำสิ่งเหมาะควร กินอาหารวันละมื้อ โยนิโส
มนสิการ เป็นคนตรง ไม่ประมาทในกุศล มีสติสัมปชัญญะ สันโดษด้วยปัจจัยสี่ มีความเพียร มีปัญญา
อ่านกิเลส มีอริยทรัพย์ ทำเหตุแห่งปัญญา และมีธรรมเป็นที่พึ่ง 

ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมีทั ้งหมด ๑๘ ปัจจัย 
ประกอบด้วย เคารพผู้นำมีศีล มีมิตรดี เคารพมติหมู่มิตรดี อยู่ในองค์ประกอบที่ดี พึ่งตนด้านสุขภาพ
ได้ มีศีล พัฒนาศักยภาพพึ่งตน ฝึกกินอาหารวันละมื้อ เห็นคุณค่าการเสียสละ เป็นคนตรง ขวนขวาย
ทำประโยชน์ตนและผู้อื่น มีสติสัมปชัญญะ พอเพียง เพียรลดกิเลส อ่านสภาวธรรมเป็น มีผลการลด
กิเลส เข้าหาผู้มีศีล และพ่ึงธรรมในตน 

ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมีความสอดคล้องตามหลัก
ไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งทำให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นผู้ที่มีชีวิตพอเพียงเรียบง่าย 
ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุขได้อย่างแทจ้ริง 
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Abstract 

The objectives of this research were to investigate the factors that support 
removing defilements according to Theravada Buddhism, to investigate the factors that 
support removing defilements of the Buddhist Way Medical Volunteers, and to analyze 
the factors that support removing defilements of the Buddhist Way Medical Volunteers 
according to Theravada Buddhism principles. This is a qualitative research based on a 
review of the literature, in-depth interviews and participant observations. 

According to the findings of the study, the elements enabling the removal 
of defilements in Theravada Buddhism are the reason for the emergence of the 
Threefold Training, which include hearing from others by association with the virtuous 
person and listening to the true doctrine of the good until arising confidence, training 
morality rules together with a true friend, doing things leading never to decline but 
only to prosperity with virtues for fraternal living, living in configuration that is 
appropriate, having good health, not encroaching on any life, doing the right thing, 
eating one meal a day, reasoned attention, being the upright person, heedfulness in 
pursuit of virtue, having mindfulness and awareness, contentment with required 
factors, having vigorous endeavor, having the knowledge to read the symptoms of 
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defilements in oneself, having noble treasures, developing the cause of wisdom and 
relying on the Dharma. 

A total of 18 factors supports the removal of defilements of the Buddhist 
Way Medical Volunteers, which include respecting the virtuous leaders, enjoying good 
friends who help to remove defilements, respecting the resolutions of good friends, 
living in good components, having knowledge of self-reliance on health, observing the 
precepts, developing potentials of self-reliance, training to consume one meal per day, 
appreciation the value of selflessness, being the honest person, striving to make 
benefit of oneself and others, having mindfulness and awareness, living in sufficiency, 
having perseverance to remove defilements, being able to read the symptoms of 
defilements in oneself, having the effect of removing defilements, approaching the 
virtuous person and having confidence in the results of removing defilements to occur 
in your mind. 

The factors that enable the Buddhist Way Medical Volunteers to remove 
defilements are consistent with the precepts of Theravada Buddhism's Threefold 
Training, which make the Buddhist Way Medical Volunteers become a person who has 
sufficient life, healthy body, beautiful mind. and happy mind. 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” 
เล่มนี้ สำเร็จลุล่วงได้ด้วยความอนุเคราะห์จาก รศ. ดร.เทพประวิณ จันทร์แรง และ พระครูธรรมธร-
ชัยวิชิต ชยาภินนฺโท, ผศ. ดร. ซึ ่งเป็นอาจารย์ที ่ปรึกษาและคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์   
ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร และ ผศ. ดร.เยื้อง ปั้นเหน่งเพ็ชร์ ซ่ึงเป็นคณะกรรมการตรวจสอบวิทยานิพนธ์ 
ที่ได้เมตตาให้กำลังใจ ให้คำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการเรียนรู้ การดำเนินการวิจัย การตรวจสอบ 
และแก้ไขข้อบกพร่องต่างๆ ทำให้วิทยานิพนธ์มีเนื้อหาที่สมบูรณ์ และทำให้การศึกษาในครั้งนี้สำเร็จได้
ด้วยดี ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่านเป็นอย่างสูง 

ผู้วิจัยขอกราบนมัสการกราบขอบพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงยิ่งในความเมตตา
กรุณาจากพ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งเป็นนักบวชผู้นำทางจิตวิญญาณชาวชุมชนบุญนิยมอโศก ผู้ให้
กำเนิดทางจิตวิญญาณแก่ผู้วิจัย คณะท่านสมณะ ซึ่งเป็นนักบวชชายชาวชุมชนบุญนิยมอโศก และสิก
ขมาตุ ซึ่งเป็นนักบวชหญิงชาวชุมชนบุญนิยมอโศก ที่เมตตาถ่ายทอดอบรมและแนะนำให้คำสอน
พระพุทธศาสนาตามภูมิอันหาประมาณมิได้ เพื่อให้ผู้วิจัยได้น้อมนำมาปฏิบัติ “ศีล สมาธิ ปัญญา” 
อย่างสัมมาทิฏฐิ 

ขอกราบขอบพระคุณ ดร.ใจเพชร กล้าจน ซ่ึงเป็นผู้นำทางจิตวิญญาณชาวชุมชนเครือข่าย
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สวนป่านาบุญ ผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณแก่ผู้วิจัยให้มีจิตวิญญาณแห่งการพ่ึง
ตน เสียสละ เมตตา เอื้อเฟื้อและแบ่งปัน เพื่อความผาสุกของมวลมนุษยชาติอันแท้จริง พร้อมทั้งให้
คำแนะนำปรึกษาชี้แนะแนวทางในการพัฒนาสัมมาทิฏฐิตามหลัก “ศีล สมาธิ ปัญญา” อย่างถูกตรง 

ขอกราบขอบพระคุณ ญาติธรรมชาวชุมชนบุญนิยมอโศก จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม และผู้ที่
ร่วมให้ข้อมูลหลักด้วยการตอบแบบสัมภาษณ์ทุกท่าน ที่ได้สละเวลาให้สัมภาษณ์เชิงลึกในการเก็บ
รวบรวมข้อมูลสำหรับการศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมครั้งนี้
กระทั่งสำเร็จไดด้้วยดี อันจะเป็นประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติสืบไป 

ขอกราบขอบพระคุณ ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือเก็บข้อมูลวิจัยทั้ง ๓ ท่าน 
คือ รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร และ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์ ที่อนุเคราะห์ในการ
ให้ข้อมูล ให้คำปรึกษา และชี้แนะแนวทางการสร้างเครื่องมือเก็บข้อมูลในการทำงานวิจัยครั้งนี้กระทั่ง
สำเร็จได้ด้วยดี 
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ขอขอบพระคุณ เพื่อนนิสิตระดับปริญญาโท สาขาพระพุทธศาสนา มหาวิทยาลัยมหา-
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัยทุกท่าน ที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาและการลงพื้นที่ภาคสนาม
เพ่ือเก็บข้อมูลสำหรับทำงานวิจัย กระทั่งทำให้การทำงานวิจัยนี้ประสบผลสำเร็จลุล่วงด้วยดี 

ท้ายที่สุดนี้ขอกราบขอบพระคุณ สมาชิกในครอบครัวของผู้วิจัยซึ่งอยู่เบื้องหลัง ที่ส่งเสริม 
สนับสนุน ให้กำลังใจ และดูแลกันตลอดมา กระทั่งทำให้การทำงานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงด้วยดี รวมทั้งผู้ที่
เกี่ยวข้องกับความสำเร็จของการทำงานวิจัยนี้ที่ไม่ได้กล่าวนาม โดยผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณทุกท่าน
ไว้ ณ โอกาสนี้ ซึ่งคุณค่าและประโยชน์อันพึงมีจากวิทยานิพนธ์นี้ ผู้วิจัยขอมอบแด่ผู้ที่สนใจทุกท่าน 
เพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณธรรมภายในจิตวิญญาณของตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคมโลก 
ให้เจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ 

 
นายชัยภัทร ชุติคามี 
๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๕ 
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๒.๒.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ๔๙ 

๒.๒.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ ๕๒ 

๒.๒.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา ๕๗ 

๒.๓ สรุปหลักธรรมที่เป็นปัจจยัเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส ๖๔ 
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บทที่ ๓ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๗๓ 

๓.๑ บริบทของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๗๓ 

๓.๑.๑ ความเป็นมาขององค์กรแพทย์วิถีธรรม ๗๓ 

๓.๑.๒ องค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรม ๘๖ 

๓.๑.๓ การคัดเลือกเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๘๙ 

๓.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๙๓ 

๓.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก ๙๕ 

๓.๒.๑.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ๙๕ 

๓.๒.๑.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ๑๑๔ 

๓.๒.๑.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ ๑๑๘ 

๓.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ๑๓๑ 

๓.๒.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ๑๓๑ 

๓.๒.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ ๑๓๕ 

๓.๒.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา ๑๔๖ 

๓.๓ สรุปปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๖๓ 

บทที่ ๔ วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๑๗๓ 

๔.๑ วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๗๓ 

๔.๑.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ๑๗๓ 

๔.๑.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม ๑๗๕ 

๔.๑.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ ๑๗๗ 

๔.๒ วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนภายในในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๘๐ 

๔.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ๑๘๐ 

๔.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ ๑๘๑ 

๔.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา ๑๘๔ 

๔.๓ สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๘๖ 

บทที่ ๕ สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ ๒๐๒ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย ๒๐๒ 

๕.๒ อภิปรายผล ๒๐๘ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ ๒๑๓ 
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๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ ๒๑๓ 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป ๒๑๓ 

บรรณานุกรม ๒๑๔ 

ภาคผนวก ๒๒๐ 

ภาคผนวก ก หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย ๒๒๑ 

ภาคผนวก ข แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย ๒๒๕ 

ภาคผนวก ค หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ ๒๒๘ 

ภาคผนวก ง ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์และแรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๒๔๔ 

ภาคผนวก จ ภาพกิจกรรมของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ๒๖๑ 

ประวัติผู้วิจัย ๒๖๕ 
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คำอธิบายสัญลักษณ์และคำย่อ 
 

อักษรย่อในวิทยานิพนธ์ฉบับนี้ ผู้วิจัยได้ใช้อ้างอิงข้อมูลจากคัมภีร์พระไตรปิฎกภาษาไทย 
ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

ก. คำย่อชื่อคัมภีร์พระไตรปิฎก 

พระวินัยปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
วิ.มหา. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวิภังค์  (ภาษาไทย) 
วิ.ม. (ไทย) = วินัยปิฎก มหาวรรค   (ภาษาไทย) 
วิ.จู. (ไทย) = วินัยปิฎก จูฬวรรค  (ภาษาไทย) 

พระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ที.สี. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย มหาวรรค (ภาษาไทย) 
ที.ปา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ทีฆนิกาย ปาฏิกวรรค (ภาษาไทย) 
ม.มู. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย มูลปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
ม.อุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก มัชฌิมนิกาย อุปริปัณณาสก์ (ภาษาไทย) 
สํ.ส. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สคาถวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.สฬา. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย สฬายตนวรรค (ภาษาไทย) 
สํ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก สังยุตตนิกาย มหาวารวรรค (ภาษาไทย) 
องฺ.ทุก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทุกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ติกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.จตุกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย จตุกกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ปญฺจก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ปัญจกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ฉกฺก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ฉักกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.อฏฺ ก.(ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย อัฏฐกนิบาต (ภาษาไทย) 
องฺ.ทสก. (ไทย) = สุตตันตปิฎก อังคุตตรนิกาย ทสกนิบาต (ภาษาไทย) 
ขุ.ขุ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ขุททกปาฐะ (ภาษาไทย) 
ขุ.ธ. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ธรรมบท (ภาษาไทย) 
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คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ขุ.ม. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย มหานิทเทส (ภาษาไทย) 
ขุ.ป. (ไทย) = สุตตันตปิฎก ขุททกนิกาย ปฏิสัมภิทามรรค (ภาษาไทย) 

พระอภิธรรมปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
อภิ.สงฺ. (ไทย) = อภิธรรมปิฎก ธรรมสังคณี  (ภาษาไทย) 

ข. คำย่อชื่อคัมภีร์อรรถกถา 

อรรถกถาพระสุตตันตปิฎก 

คำย่อ ชื่อคัมภีร์ ภาษา 
ม.อุ.อ. (ไทย) = มัชฌิมนิกาย ปปัญจสูทนี อุปริปัณณาสก์อรรถกถา (ภาษาไทย) 
องฺ.ติก.อ. (ไทย) = อังคุตตรนิกาย มโนรถปูรณี ติกนิบาตอรรถกถา (ภาษาไทย) 
 



  

 

บทท่ี ๑ 
 

บทนำ 
 

๑.๑ ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “อกุศลมูล ๓ คือ โลภะ โทสะ โมหะ และกิเลสที่ตั้งอยู่ในฐานเดียวกัน
กับอกุศลมูลนั้น ได้แก่ เวทนาขันธ์ สัญญาขันธ์ สังขารขันธ์ วิญญาณขันธ์ที่สัมปยุต (ประกอบแล้ว) 
ด้วยอกุศลมูลนั้น กายกรรม วจีกรรม และมโนกรรม ที่มีอกุศลมูลนั้นเป็นสมุฏฐาน (เหตุ) สภาวธรรม
เหล่านี้ชื่อว่ากิเลสทำให้เศร้าหมองและเป็นอารมณ์ของกิเลส”๑ 

ส่วนในพจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน อธิบายว่า กิเลส หมายถึง เครื่องทําใจให้เศร้า
หมอง ได้แก่ โลภ โกรธ หลง, ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมอง, ธรรมเป็นเครื่องเศร้าหมองแห่งจิต, ธรรม
อันยังจิตให้เศร้าหมอง, ความเศร้าหมอง ความเปรอะเปื้อน (แห่งจิต), ความลำบาก, ความเบียดเบียน, 
ความกำจัด, ความทำลาย, ความเผา, ความแผดเผา, ความทุกข,์ ภาวะที่เกิดขึ้นในใจและทำใจให้เศร้า
หมอง, มลทิน (ของใจ)๒ 

ความเศร้าหมองและความเร่าร้อนของจิตอันเกิดจากกิเลสนี้เอง ที่เป็นสิ่งซึ่งนำไปสู่บาป
อกุศลธรรมหรือการเบียดเบียนทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เพราะอาศัยเวทนา ตัณหาจึงมี 
เพราะอาศัยตัณหา ปริเยสนา (การแสวงหา) จึงมี เพราะอาศัยปริเยสนา ลาภะ (การได้) จึงมี เพราะ
อาศัยลาภะ วินิจฉยะ (การกำหนด) จึงมี เพราะอาศัยวินิจฉยะ ฉันทราคะ (ความกำหนัดด้วยอำนาจ
ความพอใจ) จึงมี เพราะอาศัยฉันทราคะ อัชโฌสานะ (ความหมกมุ่นฝังใจ) จึงมี เพราะอาศัยอัชโฌ
สานะ ปริคคหะ (การยึดถือครอบครอง) จึงมี เพราะอาศัยปริคคหะ มัจฉริยะ (ความตระหนี่) จึงมี 
เพราะอาศัยมัจฉริยะ อารักขะ (ความหวงก้ัน) จึงมี เพราะอารักขะเป็นเหตุ บาปอกุศลธรรมเป็นอเนก 
ย่อมเกิดขึ้นจากการถือท่อนไม้ การถือศัสตรา การทะเลาะ การแก่งแย่ง การวิวาท การพูดขึ้นเสียงว่า 
‘มึง มึง’ การพูดส่อเสียด และการพูดเท็จ๓ 

 
๑ อภิ.สงฺ. (ไทย) ๓๔/๙๙๗/๒๕๘. 
๒ พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ , พิมพ์ครั ้งที ่ ๑ , (กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔). 
๓ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๐๓/๖๑. 
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ฉะนั้นการขัดเกลากิเลสจึงเป็นสิ่งที่บุคคลผู้ซึ่งแสวงหาความไม่เบียดเบียนทั้งต่อตนเองและ
ผู ้อื ่น พึงกระทำเป็นอย่างยิ ่ง ดังที ่พระพุทธเจ้าตรัสข้อปฏิบัติเพื ่อขัดเกลากิเลสไว้ว่า “ในการ
เบียดเบียนกันเป็นต้นนี้ เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลากิเลส คือ เธอทั้งหลายควรทำความขัดเกลา
กิเลสโดยคิดว่า ‘ชนเหล่าอื ่นจักเป็นผู ้เบียดเบียนกัน จักฆ่าสัตว์  จักลักทรัพย์ จักไม่ประพฤติ
พรหมจรรย์ จักพูดเท็จ จักพูดส่อเสียด จักพูดคำหยาบ จักพูดเพ้อเจ้อ จักเพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของ
ผู้อื่น(อภิชฌา) จักมีจิตพยาบาท จักมีความเห็นผิด(มิจฉาทิฏฐิ) จักมีความดำริผิด จักเจรจาผิด จักมี
การกระทำผิด จักมีการเลี้ยงชีพผิด จักมีความพยายามผิด จักมีความระลึกผิด จักมีการตั้งจิตมั่นผิด 
จักมีมิจฉาญาณะ(ความรู ้ผิด) จักมีมิจฉาวิมุตติ(ความหลุดพ้นผิด) จักถูกความหดหู่และเซื ่องซึม
ครอบงำ จักมีจิตฟุ้งซ่าน จักมีความสงสัย จักมีความโกรธ จักผูกโกรธ จักลบหลู่คุณท่าน จักตีเสมอ จัก
มีความริษยา จักมีความตระหนี่ จักโอ้อวด จักมีมารยา จักดื้อรั้น จักถือตัวจัด จักว่ายาก จักมีมิตรชั่ว 
จักประมาท จักไม่มีศรัทธา จักไม่มีความละอายบาป จักไม่มีความเกรงกลัวบาป จักมีการได้ยินได้ฟัง
น้อย จักเกียจคร้าน จักมีสติหลงลืม จักมีปัญญาทราม จักยึดติด ถือมั่นทิฏฐิของตน สลัดทิ้งได้ยาก ใน
เรื่องนี้ เราทั้งหลายจักไม่ประกอบอกุศลธรรมเหล่านั้น”๔ 

โดยผู้ที่จะปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้สำเร็จได้นั้น ย่อมต้องอาศัยความประพฤติที่หลีกเลี่ยง
จากความชั่วหรือบาปอกุศลธรรมทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสทางหลีกเลี่ยงความชั่วไว้ว่า “ทางที่
ขรุขระจะพึงมีทางที่ราบเรียบอื่นเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยง อนึ่ง ท่าน้ำที่ขรุขระจะพึงมีท่าน้ำที่ราบเรียบ
อ่ืนเพื่อใช้เป็นทางหลีกเลี่ยง แม้ฉันใด ความไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นทางหลีกเลี่ยงสำหรับ
บุคคลผู้เบียดเบียน เจตนางดเว้นจากการฆ่าสัตว์ เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนางดเว้นจากการ
ไม่ประพฤติพรหมจรรย์ เจตนางดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนางดเว้น
จากการพูดคำหยาบ เจตนางดเว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่น ความ
ไม่พยาบาท สัมมาทิฏฐิ สัมมาสังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ 
สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ (ความรู้ชอบ) สัมมาวิมุตติ (ความหลุดพ้นชอบ) ความเป็นผู้
ปราศจากความหดหู่และเซื่องซึม ความไม่ฟุ้งซ่าน ความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัย ความไม่โกรธ ความ
ไม่ผูกโกรธ ความไม่ลบหลู่คุณท่าน ความไม่ตีเสมอ ความไม่ริษยา ความไม่ตระหนี่ ความไม่โอ้อวด 
ความไม่มีมารยา ความไม่ดื้อรั้น ความไม่ถือตัวจัด ความเป็นผู้ว่าง่าย ความเป็นผู้มีมิตรดี ความไม่
ประมาท สัทธา หิริ (ความละอายบาป) โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวบาป) พาหุสัจจะ (ความเป็นผู้ได้ยิน

 
๔ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๓-๘๔/๗๒-๗๕. 



๓ 

 

ได้ฟังมาก) การปรารภความเพียร ความเป็นผู้มีสติตั้งมั่น ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา ความเป็นผู้ไม่ยึด
ติด ไม่ถือมั่นทิฏฐิของตน และสลัดทิ้งได้ง่าย เหล่านี้เป็นทางหลีกเลี่ยงจากอกุศลธรรมทั้งปวง”๕ 

ซึ่งทางหลีกเลี่ยงความชั่วนี้เอง ที่จะเป็นอุบายเครื่องถอนกิเลสเพื่อความดับสนิทในทุกข์
อันเกิดจากกิเลสนั้น ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสอุบายเพื่อความดับสนิทไว้ว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้น
ตนเองจมอยู่ในเปือกตมลึก จักยกบุคคลอ่ืนผู้จมอยู่ในเปือกตมลึกข้ึนได้ เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองไม่
จมอยู่ในเปือกตมลึก จักยกบุคคลอ่ืนผู้จมอยู่ในเปือกตมลึกขึ้นได้ เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองไม่
ฝึกตน ไม่แนะนำตน ไม่ดับสนิท จักฝึกสอนผู้อื่น แนะนำผู้อ่ืน ช่วยให้ผู้อ่ืนดับสนิทได้ เป็นไปได้ที่บุคคล
นั้นตนเองฝึกตน แนะนำตน ดับสนิท จักฝึกผู้อื่น แนะนำผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นดับสนิทได้ แม้ฉันใด ความ
ไม่เบียดเบียนก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นทางเพื่อความดับสนิทสำหรับบุคคลผู้เบียดเบียน เจตนางดเว้น
จากการฆ่าสัตว์ เจตนางดเว้นจากการลักทรัพย์ เจตนางดเว้นจากการไม่ประพฤติพรหมจรรย์ เจตนา
งดเว้นจากการพูดเท็จ เจตนางดเว้นจากการพูดส่อเสียด เจตนางดเว้นจากการพูดคำหยาบ เจตนางด
เว้นจากการพูดเพ้อเจ้อ ความไม่เพ่งเล็งอยากได้สิ่งของของผู้อื่น ความไม่พยาบาท สัมมาทิฏฐิ สัมมา
สังกัปปะ สัมมาวาจา สัมมากัมมันตะ สัมมาอาชีวะ สัมมาวายามะ สัมมาสติ สัมมาสมาธิ สัมมาญาณะ 
(ความรู้ชอบ) สัมมาวิมุตติ (ความหลุดพ้นชอบ) ความเป็นผู้ปราศจากความหดหู่และเซื่องซึม ความไม่
ฟุ้งซ่าน ความเป็นผู้ข้ามพ้นความสงสัย ความไม่โกรธ ความไม่ผูกโกรธ ความไม่ลบหลู่คุณท่าน ความ
ไม่ตีเสมอ ความไม่ริษยา ความไม่ตระหนี่ ความไม่โอ้อวด ความไม่มีมารยา ความไม่ดื้อรั้น ความไม่ถือ
ตัวจัด ความเป็นผู ้ว ่าง่าย ความเป็นผู ้มีมิตรดี ความไม่ประมาท สัทธา หิริ (ความละอายบาป) 
โอตตัปปะ (ความเกรงกลัวบาป) พาหุสัจจะ (ความเป็นผู้ได้ยินได้ฟังมาก) การปรารภความเพียร ความ
เป็นผู้มีสติตั้งมั่น ความสมบูรณ์ด้วยปัญญา ความเป็นผู้ไม่ยึดติด ไม่ถือมั่นทิฏฐิของตน และสลัดทิ้งได้
ง่าย เหล่านี้เป็นทางเพื่อความดับสนิทจากอกุศลมูลอันเป็นเหตุให้เกิดอกุศลธรรมทั้งหลาย”๖ 

ดังนั้นการเป็นผู้ทำความขัดเกลากิเลส ด้วยการปฏิบัติกุศลธรรมอันเป็นทางเลี่ยงจากความ
ชั่ว (อกุศลธรรม) นี้ จึงเป็นทางเพื่อความดับสนิทจากอกุศลมูลอันเป็นเหตุให้เกิดอกุศลธรรม
ทั้งหลายด้วย พร้อมกับส่งผลให้บุคคลผู้ซึ่งทำความขัดเกลากิเลสนั้นเกิดความสุขข้ึนในตนและสามารถ
ช่วยคนที่ศรัทธาให้เข้าถึงความสุขจากการทำความขัดเกลากิเลสนั้นตามได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“ผู้ที่สงัดจากกามและอกุศลธรรมทั้งหลายได้แล้ว ย่อมมีธรรมเครื่องอยู่เป็นสุข”๗ และเป็นไปได้ที่
บุคคลนั้นอันตนเองฝึกตน แนะนำตน ดับสนิท จักฝึกผู้อื่น แนะนำผู้อ่ืน ช่วยให้ผู้อ่ืนดับสนิทได้ 

 
๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๕-๘๖/๗๕-๗๘. 
๖ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๗-๘๘/๗๘-๘๑. 
๗ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๒/๗๐-๗๒. 



๔ 

 

แม้พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่จะทราบดีว่า “การมีศีล ๕ ก็ดี การปฏิบัติสัมมาอริยมรรคมี
องค์ ๘ ก็ดี การละนิวรณ์ ๕ ก็ดี การละอุปกิเลส ๑๖ ก็ดี ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ก็ดี 
หรือการปฏิบัติจรณะ ๑๕ (เสขปฏิปทา) ก็ดี” เหล่านี้เป็นการปฏิบัติกุศลธรรมเพื่อทำความขัดเกลา
กิเลสในตน ซึ่งจะให้ผลคือความผาสุกท่ีสุขสงบแท้ (วูปสโมสุข) อย่างยั่งยืนในชีวิตไปเป็นลำดับ แต่การ
จะปฏิบัติจนกระทั่งนำไปสู่ผลแห่งความผาสุกได้นั ้น กลับไม่ใช่เรื ่องง่ายเลยแม้แต่น้อย สมดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราไม่เล็งเห็นกำลังอื่นแม้อย่างหนึ่ง ซึ่งข่มได้แสนยาก เหมือนกำลังของมาร (เท
วปุตตมาร มัจจุมาร และกิเลสมาร) นี้เลย”๘ 

เพราะฉะนั้นการปฏิบัติกุศลธรรมเพื่อทำความขัดเกลากิเลสในตนนั้น จึงจำเป็นต้องมี
ปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่าง
หนึ่ง ที่เป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เกิดขึ้น
แล้วถึงความเจริญเต็มที่ เหมือนกัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วย
ศีล) ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) อัตตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยตน) ทิฏฐิสัมปทา 
(ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท ) และโยนิโส
มนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) นี้ ฯ”๙ 

ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้ผู้วิจัยเกิดความสนใจอย่างยิ่งที่จะศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัด
เกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท พร้อมกับเลือกศึกษากลุ่มบุคคลตัวอย่างที่สามารถนำ
ปัจจัยเกื้อหนุนเหล่านั้นไปปฏิบัติตามจนเกิดผลได้จริงอย่างเห็นเป็นรูปธรรมชัดเจน โดยผู้วิจัยเลือกท่ี
จะศึกษากับกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ซึ่งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นจิตอาสาใน
สังกัดของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย อันมี ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิ โดยเป็น
องค์กรที่จัดการอบรมเพื่อให้ความรู้ในเรื่องการดูแลสุขภาพพึ่งตนและการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ตาม
แนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงร่วมกับหลักพุทธธรรมแก่ประชาชนทั่วไปอย่างไม่รับค่าตอบแทน
ใดๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ศูนย์บาทรักษาทุกโรค, ลดกิเลสรักษาโรค, มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ 
และหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเอง” ในปัจจุบันมีจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกจากองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๘-๒๕๖๕ ประมาณ ๗๐๐ กว่าคน เฉพาะส่วนที่เป็น ‘จิตอาสา

 
๘ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๑๑๐/๘๒. 
๙ ดูรายละเอียดใน สํ.ม. (ไทย) ๑๙/๗๗-๘๓/๕๓-๕๕. 



๕ 

 

ประจำแพทย์วิถีธรรม’ ประมาณ ๔๐๐ กว่าคน และมีประชาชนที่ผ่านการอบรมจากองค์กรแล้วไม่ต่ำ
กว่า ๓๐๐,๐๐๐ คนทั่วโลก๑๐ 

เนื่องด้วยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีลักษณะโดดเด่นซึ่งเป็นที่ปรากฏชัดเจนแก่สังคมมา
ตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน โดยสอดคล้องกับหลักพุทธธรรมดังนี้ คือ ๑) มีชีวิต
ที่พอเพียงเรียบง่าย ด้วยการใช้ปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ประหยัด หาได้ง่าย ใกล้ตัว ไม่มี โทษ และทำ
เอาเองได้เป็นหลัก ๒) มีร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการดูแลและรักษาสุขภาพพ่ึงตนตามหลักการแพทย์วิธี
ธรรม ซึ่งเป็นหลักการแพทย์ที่บูรณาการองค์ความรู้จากการแพทย์ทุกแผนร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงและหลักพุทธธรรม ๓) มีจิตใจที่ดีงาม ด้วยการเสียสละความเห็นแก่ตนมาเป็นจิตอาสาที่
ทำงานรับใช้สังคมเพื่อบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้คน อย่างไม่รับสิ่งตอบแทนใดๆ โดยมีการ
ดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมอยู่อย่างสม่ำเสมอ ๔) มีจิตใจที่เป็นสุข ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชนที่มีรูปแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ การที่ทุกคนมากินอยู่ร่วมกันแบบใช้สวัสดิการจากส่วนกลาง ไม่
มีการสะสมเป็นส่วนตัว มีการแบ่งปันลาภที่ผลิตได้ให้แก่กันโดยธรรม และสามารถพึ่งเกิด พึ่งแก่ พ่ึง
เจ็บ พ่ึงตายกันได้ โดยทุกคนในชุมชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น 
เลิกอบายมุข รับประทานอาหารมังสวิรัติ รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล ทำงานไม่หวังผลตอบแทน พร้อม
ทั้งฝึกฝนตนเองให้เป็นบุคคลที่มี ‘วรรณะ ๙’ ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทอยู่เสมอ คือ เป็นคน
เลี้ยงง่าย (สุภระ) เป็นคนบำรุงง่าย (สุโปสะ) เป็นคนมักน้อยหรือกล้าจน (อัปปิจฉะ) เป็นคนใจพอหรือ
สันโดษ (สันตุฏฐิ) เป็นคนขัดเกลา (สัลเลขะ) เป็นคนมีศีลเคร่ง (ธูตะ) เป็นคนมีอาการที่น่าเลื่อมใส 
(ปาสาทิกะ) เป็นคนไม่สะสม (อปจยะ) และเป็นคนมีความเพียรยอด (วิริยารัมภะ) 

ดังนั้นผู้วิจัยจึงมีความเห็นว่าเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะเลือกกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วถิี
ธรรมมาเป็นกรณีศึกษาในการทำวิจัยครั้งนี้ โดยใช้ชื่อหัวข้อการวิจัยว่า “ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการ
ขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” 

๑.๒ คำถามวิจัย 

๑.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทเป็นอย่างไร 

๑.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นอย่างไร 

 
๑๐ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๘๓. 



๖ 

 

๑.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมีความสอดคล้อง
กับหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทอย่างไร 

๑.๓ วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๓.๑ เพ่ือศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๓.๒ เพ่ือศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๑.๓.๓ เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๔ ขอบเขตการวิจัย 

๑.๔.๑ ขอบเขตด้านเนื้อหา 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” 
นี้เป็นการศึกษาองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิก
ขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือลด ละ จาง
คลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปเป็นลำดับ ซึ่งประกอบไป
ด้วย ๑) ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
และปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ ๒) ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา โดยวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและ
เอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึกและการสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มประชากร
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมซึ่งเป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ 

๑.๔.๒ ขอบเขตด้านประชากรผู้ให้ข้อมูล 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ที่ผ่านเกณฑ์การ
คัดเลือกจากมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๓๘-๒๕๖๔ ตามคุณสมบัติ ๕ 
ระดับ ได้แก่ ๑) ผู้ร่วมบำเพ็ญ (ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์กร) ๒) ผู้คบคุ้นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
๓) เตรียมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๔) จิตอาสาจรแพทย์วิถีธรรม และ ๕) จิตอาสาประจำแพทย์วิถี
ธรรม ประมาณ ๗๐๐ กว่าคน เฉพาะส่วนที่เป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ ประมาณ ๔๐๐ กว่า
คน โดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informations) แบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) เพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) จำนวน ๑๕ คน ซึ่งได้
กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ดังนี้ คือ ๑ ) เป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถี



๗ 

 

ธรรม’ ๒) สังกัดประจำ ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง
ประเทศไทย ๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๔.๓ ขอบเขตด้านพื้นที่ 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาจากกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ณ ชุมชนภูผาฟ้า
น้ำ ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา 
ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๕ นิยามศัพท์เฉพาะที่ใช้ในการวิจัย 

ปัจจัยเกื้อหนุน หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้สิ่งนั้นๆ เกิดขึ้น 
ดีขึ้น หรือเจริญงอกงามยิ่งๆ ขึ้น ไปเป็นลำดับ 

การขัดเกลากิเลส หมายถึง การปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิ
ปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อลด ละ จางคลายจากความโลภ 
โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลที่ปฏิบัตินั้นไปเป็นลำดับ 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม หมายถึง บุคคลที่ได้เรียนรู้วิธีการดูแลสุขภาพพ่ึงตนตามแนวทาง
การแพทย์วิถีธรรมจากสื่อต่างๆ ของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย แล้วนำไปปฏิบัติดูแลสุข
ภาวะของตนเอง และได้แนะนำช่วยเหลือผู้อื่นให้ดูแลสุขภาวะตามหลักการแพทย์วิถีธรรม โดยไม่รับ
ค่าตอบแทนใดๆ อีกทั้งยังเป็นผู้ทำความขัดเกลากิเลสในตนไปพร้อมๆ กับการช่วยเหลือเกื้อกูลเพื่อน
มนุษย์อยู่สม่ำเสมอด้วยการสานพลังร่วมกับหมู่มิตรดีในสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี 

๑.๖ ทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

๑.๖.๑ หนังสือ 

๑) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงเรื่อง สิกขาและมรรค ใน
หนังสือ ‘พุทธธรรม (ฉบับเดิม)’๑๑ สรุปประเด็นสำคัญได้ว ่า กระบวนการปฏิบัติไตรสิกขาใน
พระพุทธศาสนาของแต่ละบุคคลนั้น จะเกิดขึ้นและพัฒนาไปได้ต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วย
กระตุ้น ดังนั้นกระบวนการปฏิบัติไตรสิกขาจึงแบ่งออกเป็น ๒ ขั้นตอนใหญ่ คือ ขั้นนำเข้าสู่สิกขา และ
ขั้นไตรสิกขา โดยมีรายละเอียดดังนี้ ๑) ขั้นนำสู่สิกขา เป็นขั้นก่อนการปฏิบัติไตรสิกขา ซึ่งจำเป็นต้อง

 
๑๑ สมเด ็จพระพ ุทธโฆษาจารย์  (ป.อ.ปย ุต ฺ โต ), พุทธธรรม  (ฉบ ับเด ิม ), พิมพ ์คร ั ้ งท ี ่  ๓๘ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๖๒). 



๘ 

 

อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา เช่น ก่อนที่จะเกิดปัญญาขั้นต้น คือ 
สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์ได้นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัย ๒ อย่าง ในการ
เกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ได้แก่ ปรโตโฆสะหรือการรับฟังเสียงอื่น อันเป็นปัจจัย
ภายนอก และโยนิโสมนสิการหรือการกระทำใจในใจโดยแยบคาย พิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรม
นั้น อันเป็นปัจจัยภายใน ๒) ขั้นไตรสิกขา เป็นขั้นลงมือปฏิบัติไตรสิกขาตามหลักจรณะ ๑๕ เพื่อลด 
ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลไปเป็นลำดับ 

๒) สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงเรื่อง ปรโตโฆสะและโยนิโส
มนสิการ ในหนังสือ ‘พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย)’๑๒ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า สัมมาทิฏฐิ เป็น
องค์ประกอบสำคัญของการขัดเกลากิเลส ในฐานะที่เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์
ไปเป็นลำดับ ดังนั้นการสร้างเสริมสัมมาทิฏฐิจึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง โดยสัมมาทิฏฐินั้นย่อมเกิดขึ้นจากเหตุ 
๒ ประการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ หรือเสียงจากผู้อื่น ที่จะให้เกิดสัมมาทิฏฐิได้ ก็คือ เสียงที่ดีงาม หรือ
เสียงที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเสียงที่มาจากคนดี คนมีปัญญา คนมีคุณธรรม ในทางธรรมเรียกว่า สัตบุรุษ หรือ
บัณฑิต ถ้าคนดีไปทำหน้าที่ช่วยเหลือแนะนำให้เกิดสัมมาทิฏฐิแก่ผู้อื่น ก็เรียกว่าเขาทำหน้าที่เป็น 
กัลยาณมิตร โดยบุคคลที่แสวงหาสัมมาทิฏฐินั้นย่อมกระตือรือร้นที่จะไปคบหา ไปสดับฟัง อยู่ร่วมหมู่
ด้วย ตลอดจนศึกษาและปฏิบัติตามแบบอย่างแนวทางจากสัตบุรุษนั้นเอง การกระทำของเขาอย่างนี้
เรียกว่า การเสวนาสัตบุรุษ หรือการคบหาคนดี ๒) โยนิโสมนสิการ หรือทำใจในใจโดยแยบคาย
พิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลาย ซึ่งการเสพสิ่งต่างๆ ในโลกด้วยโยนิโสมนสิการนั้นทำให้
เกิดจิตสำนึกในการที่จะละเว้นความชั่ว เกิดจิตที่สงบ มีความไม่ประมาท กระตือรือร้น เร่งทำสิ่งดีงาม 

๓) พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต) กล่าวถึงเรื ่อง หน้าที ่ของกัลยาณมิตรนั ้น ใน
หนังสือ ‘ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปู่ชา’๑๓ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า หน้าที่ของกัลยาณมิตร
นั้น พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความเพียรเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายจะต้องทำ ตถาคตเป็นแต่ผู้บอก” หน้าที่
ของกัลยาณมิตรก็คือ เป็นผู้บอก เป็นผู้แนะนำ เป็นผู้ให้คำสอน เป็นผู้ชี้ทางให้ แต่ตัวความเพียร ตัว
เหตุปัจจัยที่จะให้ผลที่ต้องการสำเร็จนั้น เราจะต้องทำด้วยตนเอง ซึ่งกัลยาณมิตรที่มาช่วยมาบอก
มาสั่งสอนนั้น ท่านสั่งสอนให้เราช่วยตนเอง เพราะแต่ก่อนเราช่วยตัวเองไม่เป็น ท่านมาสอนมาช่วย
แนะนำให้เราช่วยตัวเองเป็น แต่ไม่ใช่ว่าท่านจะมาทำอะไรให้เราไปเสียหมด เพราะธรรมทั้งหลายนั้น 

 
๑๒ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย), พิมพ์ครั ้งที ่ ๕๓ , 

(กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๖๒). 
๑๓ พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปย ุต ฺ โต ), ความเป ็นก ัลยาณมิตรของหลวงปู ่ชา , พิมพ์คร ั ้ งท ี ่  ๒ , 

(กรุงเทพมหานคร: มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙). 



๙ 

 

จะสำเร็จเพียงด้วยความปรารถนาก็หาไม่ แต่จะเป็นไปตามเหตุและปัจจัย ผลที่ต้องการจะสัมฤทธิ์ได้
นั ้นจึงต้องอาศัยการทำให้ถูกต้องตามเหตุปัจจัย นี้คือการปฏิบัติถูกต้องตามธรรม ดังนั้น ผู้ที ่มี
กัลยาณมิตรก็จะมีความรู้สึกเป็นสุขในเบื้องต้น และมีความมั่นใจ เกิดกำลังใจที่จะปฏิบัติ พร้อมทั้งได้
ข้อปฏิบัติอันถูกต้อง ที่นำมาใช้ในการที่จะพ่ึงตนเองต่อไป 

๔) สมณะโพธิรักษ์ กล่าวถึงเรื ่อง สัมมาทิฏฐิ ในหนังสือ ‘รวมคนจะมีธรรมะได้
อย่างไร เล่ม ๓’๑๔ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า การปฏิบัติธรรมที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์นั้น จะต้อง
มีสัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาขั้นต้น คือต้องมีความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์ก่อน โดย
สัมมาทิฏฐิจะเกิดได้ก็ต้องอาศัยปรโตโฆสะและโยนิโสมนสิการ ซึ่งปรโตโฆสะ ก็คือ การรับฟัง
ความเห็นอื่นจากผู้มีสัมมาทิฏฐิแท้หรือเป็นสัตบุรุษเท่านั้น เราจึงจะสามารถนำไปทำใจในใจของตนให้
เปลี่ยนแปลงถึงจิตวิญญาณได้ เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” ก็จะเป็นผู้ที่มีสัมมามรรคและสัมมาผลที่ได้
เป็นของตนเองไปเป็นลำดับ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า การที่บุคคลจะสามารถปฏิบัติตนสู่ความพ้นทุกข์
ได้นั้นต้องได้คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ได้ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ เกิดศรัทธาที่บริบูรณ์ จึงจะสามารถโยนิโส
มนสิการให้บริบูรณ์ได้ ก็จะทำให้มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ มีการสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ มีสุจริต ๓ 
ที่บริบูรณ์ มีสติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ มีโพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ จึงทำให้มีวิชชาและวิมุตติที่บริบูรณ์ 

๕) ใจเพชร กล้าจน กล่าวถึงเรื่อง พลังเหนี่ยวนำชีวิตอื่นให้เป็นตาม ในหนังสือ ‘ไข
รหัสลับสุดขอบฟ้า ๑’๑๕ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า จิตวิญญาณคือคลื ่นแม่เหล็กแห่งชีวิต โดย
ธรรมชาติของแม่เหล็กจะเหนี่ยวนำให้เหล็กปรับสภาพคลื่นในเหล็กนั้นให้มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กตาม 
นัยยะเดียวกันจิตวิญญาณซึ่งคือคลื่นแม่เหล็กแห่งชีวิตที่ทูรังคมัง (ไปได้ไกล) อนันตัง (ไม่มีที่สุด) ก็จะมี
พลังเหนี่ยวนำให้ชีวิตอื่นๆ ปรับคลื่นให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกัน ตัวอย่างเช่น อยู่ใกล้คนดีก็จะมีแรง
เหนี่ยวนำให้ทำดี อยู่ใกล้คนชั่วก็จะมีแรงเหนี่ยวนำให้ทำชั่ว ยิ่งอยู่ในหมู่กลุ่มคนดีก็จะยิ่งมีแรง
เหนี่ยวนำให้ทำดีได้มาก (แม้คนชั่วที่แฝงเข้ามาทำชั่วอยู่ในกลุ่มคนดี บางคนจะเปลี่ยนใจไม่ทำชั่ว บาง
คนหยุดชั่วแล้วหันมาทำดี แม้บางคนจะทำชั่วอยู่แต่ถ้าไม่มีพลังดีของคนดีนั้นคนชั่วก็จะทำชั่วหนักกว่า
นั้นอีก แต่โดยสัจจะแล้วการทำชั่วในกลุ่มคนดีจะบาปแรงกว่าการทำชั่วในกลุ่มคนชั่ว) ถ้าอยู่ในหมู่กลุ่ม
คนชั่วก็จะยิ่งมีแรงเหนี่ยวนำให้ทำชั่วได้มาก (ยกเว้นผู้ที่หลุดพ้นจากกิเลสในเรื่องนั้นๆ แล้วเท่านั้น ที่
ความชั่วจากกิเลสตัวนั้นๆ จะเหนี่ยวนำให้ทำความชั่วชนิดนั้นไม่ได้) 

 
๑๔ สมณะโพธิรักษ์, รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร เล่ม ๓, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๖๒). 
๑๕ ใจเพชร กล้าจน, ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี, ๒๕๕๗). 



๑๐ 

 

๖) ใจเพชร กล้าจน กล่าวถึงเรื่อง มติหมู่คนดีจะพาให้เกิดความเจริญ ในหนังสือ 
‘มติหมู่คนดี พาให้เจริญ’๑๖ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า มติหมู่คนดีจะพาให้เกิดความเจริญ มติหมู่คนดี
จะขัดเกลาเพื่อลดกามและอัตตาของเราหรือขัดเกลากิเลสทุกตัว การที่ไม่ใช้มติหมู่คนดีจะเป็นความ
เสื่อม หรือเสื่อมอย่างเดียวอย่างไม่มีทางเจริญ โดยกิเลสมักจะหลอกไม่ให้เราใช้มติหมู่คนดี เพราะ
กิเลสมันจะไม่ได้ดั่งใจ ดังนั้นเรื่องมติหมู่คนดีจึงเป็นหัวใจหลักของปฏิบัติธรรม ถ้าไม่มีมติหมู่คนดีเรา
จะไม่มีทางบรรลุธรรม ซึ่งการใช้มติหมู่คนดีจะทำให้เราได้ล้างความใจร้อนหรือใจเร็ว เพราะการรอมติ
หมู่คนดีอาจช้ากว่าที่เราตัดสินใจเอง และมติหมู่คนดีจะทำให้เราได้ล้างความยึดมั่นถือมั่น เพราะมักจะ
มีบางอย่างที่มติหมู่คนดีไม่เห็นด้วยหรือไม่เอาตามท่ีเราเสนอ ฉะนั้นการใช้มติหมู่คนดีจะทำให้เราได้ฝึก
เสนอดีและสลายความยึดมั่นถือมั่นในดีนั้นอยู่เสมอๆ 

๗) พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส กล่าวถึงเรื่อง สิ่งที่เกื้อกูลต่อความสุข ในหนังสือ 
‘ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย’๑๗ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า ความรู้สึกตัวชัดต่อเป้าหมายที่กำลังดำเนินอยู่ 
ย่อมรู้ชัดต่อสิ่งที่เกื้อกูลไปสู่เป้าหมายนั้น หากเป้าหมายนั้นคือสันติสุขในใจ สิ่งท่ีเกื้อกูลก็คือการเอาใจ
ใส่สอดส่องไม่ให้ความหลงผิดใดๆ เข้ามาครอบงำ ดังนั้นการเกี่ยวข้องกับสิ่งต่างๆ ควรตัดสินใจอย่าง
แม่นยำในการเลือกเดินทางไปในแต่ละสถานที่ แต่ละบุคคลที่เกี่ยวข้อง ทั้งการรับและการให้ รวมถึง
การพูดคุยสนทนาอันเหมาะควรที่เกื้อกูลต่อประโยชน์สุข และงอกงามทางสติปัญญาที่ประณีตลึกซึ้ง
ขึ้นไป ซึ่งความรู้สึกตัวเช่นนี้ทำให้เราสามารถเลือกคบคนที่ทรงภูมิปัญญา เป็นกัลยาณมิตร เป็นที่
ปรึกษาอันเหมาะสม ไม่ชักนำไปในทางหลงหรือทางเสื่อมเสียใดๆ แม้บ่อยครั้งที่เราเกิดความสับสนขึ้น
ในจิตใจและไม่รู้ว่าจะแก้ไขอย่างไร แต่กัลยาณมิตรนี้เองท่ีจะช่วยเกื้อหนุนชี้หนทางที่ถูกต้องให้ หรือ
ไขข้อข้องใจที่เราติดขัด และเก้ือกูลไปสู่ประโยชน์ที่ประณีตลึกซึ้ง 

๘) มูลนิธิธรรมสันติ กล่าวถึงเรื่อง ความประทับใจที่ทำเลือกเป็นนักปฏิบัติธรรม ใน
หนังสือ ‘ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างย่ิง’๑๘ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า จากข้อมูลของนักบวชชาวอโศก
ทั้งชาย-หญิงเกี่ยวกับความประทับใจที่ทำให้เลือกมาเป็นนักบวชชาวอโศก พบว่าแต่ละท่าน มีความ
ประทับใจกับความแกล้วกล้าอาจหาญในการแสดงธรรมของผู้นำกลุ่ม (สมณะโพธิรักษ์) ที่ตอบปัญหา
ธรรมได้อย่างชัดเจน ไม่ติดขัด และมีศีลาจริยวัตรที่สงบ สำรวม มักน้อย สันโดษ สอนผู้อื่นเช่นไร

 
๑๖ ใจเพชร กล้าจน, มติหมู่คนดี พาให้เจริญ, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี, ๒๕๕๙). 
๑๗ พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส, ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย, พิมพ์ครั้งท่ี ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, ๒๕๕๒). 
๑๘ มูลนิธิธรรมสันติ, ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: ธีระการพมิพ์, 

๒๕๔๖). 



๑๑ 

 

ตนเองก็ทำเช่นนั้น อีกทั้งยังประทับใจในศีลและจริยวัตรของนักบวชชาวอโศก รวมถึงวิถีชีวิตของ
กลุ่มบุคคลชาวอโศกที่อยู่ร่วมกันอย่างไม่ได้เอาอกเอาใจกัน แต่กลับมีน้ำใจช่วยเหลือแบ่งปันกันอย่าง
เป็นปกติ จนสามารถพ่ึงเกิด พ่ึงแก่ พ่ึงเจ็บ พ่ึงตายกันได้ และทุกคนในชุมชนเป็นผู้ที่ถือศีลเพ่ือลด ละ 
เลิกจากความโลภ โกรธ หลง ในสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นตลอดชีวิต 

๙) สุภีร์ ทุมทอง กล่าวถึงเรื่อง บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค ในหนังสือ ‘บุพพนิมิตแห่ง
อริยมรรค’๑๙ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค หรือองค์ธรรมที่เป็นตัวบ่งบอกว่า
อริยมรรคจะเกิดขึ้น หรือทำให้อริยมรรคที่เคยเกิดขึ้นแล้วนั้นสมบูรณ์เต็มที่ ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงแสดง
ไว้ ๗ ประการ ได้แก่ ๑) กัลยาณมิตตตา คือ ถึงพร้อมด้วยการคบคุ้นบุคคลผู้ที่เข้าถึงธรรมเพื่อความ
หลุดพ้นจากทุกข์ไปเป็นลำดับได้แล้ว ๒) สีลสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการรับฟังคำสอนของผู้รู้แท้ แล้ว
เอามาขัดเกลาเจตนาที่ไม่ดีในตนออกไป ด้วยการหมั่นประกอบเจตนาที่ดีอยู่เสมอ ๓) ฉันทสัมปทา คือ 
ถึงพร้อมด้วยความยินดี เต็มใจ ในการขัดเกลาจิตใจตนให้พ้นจากบาปอกุศลธรรมไปเป็นลำดับ ๔ ) 
อัตตสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยการขัดเกลาตนเพ่ือให้เป็นที่พ่ึงอันประเสริฐแก่ชีวิต ๕) ทิฏฐิสัมปทา คือ 
ถึงพร้อมด้วยความเห็นที ่ถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ ๖ ) อัปปมาทสัมปทา คือ ถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาทในการละอกุศลธรรมทั้งหลาย และหมั่นประกอบกุศลธรรมเป็นนิตย์ ๗ ) โยนิโสมนสิการ
สัมปทา คือ ความถึงพร้อมด้วยการทำใจในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลาย 

๑๐) สุภีร ์ ทุมทอง กล่าวถึงเรื ่อง ปฏิบัติธรรมตามลำดับ ในหนังสือ ‘ปฏิบัติ
ตามลำดับ’๒๐ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า บุคคลผู้ซึ่งปรารถนาการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนนั้นจำเป็นที่
จะต้องได้คบกับสัตบุรุษหรือผู้รู้แท้ เพราะท่านจะเป็นผู้ที่สามารถชี้แนะวิธีการปฏิบัติขัดเกลากิเลสไป
เป็นลำดับแก่เราได้อย่างถูกต้องถูกตรง ซึ่งถ้าไม่มีการปฏิบัติไปเป็นลำดับแล้ว ย่อมไม่มีทางที่จะขัด
เกลากิเลสในตนได้ โดยวิธีการปฏิบัติขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับนั้นพระพุทธเจ้าตรัสว่า ให้เริ่มต้นที่การ
สังวรศีลตั้งแต่ศีล ๕, ๘, ๑๐ จนถึง ๔๓ (จูฬศีล มัชฌิมศีล มหาศีล) ไปเป็นลำดับ ต่อมาคือการสำรวม
อินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ) ไม่ให้คล้อยไปตามอำนาจของกิเลสอันจะทำให้เรา
ละเมิดศีลนั้นๆ จากนั้นก็ให้เป็นผู้ประมาณในการบริโภคปัจจัย ๔ ที่น้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ต่อมา
คือการหมั่นประกอบความเพียรเครื่องตื่นอย่างต่อเนื่องจากกิเลสหรือนิวรณ์ ๕ (กาม พยาบาท ความ

 
๑๙ สุภีร ์ ทุมทอง, บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค , พิมพ์ครั ้งที ่ ๑ , (กรุงเทพมหานคร : บริษัท ขุมทอง

อุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๔). 
๒๐ สุภีร์ ทุมทอง, ปฏิบัติตามลำดับ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรม

และการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๕). 



๑๒ 

 

หดหู่ ฟุ้งซ่านรำคาญ ลังเลสงสัย) และเพียรชำระออกด้วยสติสัมปชัญญะอย่างยิ่ง (สติปัฏฐาน ๔) เมื่อ
กำจัดนิวรณ์ ๕ ได้แล้ว ผู้นั้นย่อมได้สะสมธรรมเครื่องอยู่อันสงบจากกิเลสไปเป็นลำดับ คือ ฌานทั้ง ๔ 

๑๑) วศิน อินทสระ กล่าวถึงเรื่อง จักรธรรม ๔ ในหนังสือ ‘แนวทางการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา’๒๑ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า จักรธรรม คือ ธรรมอันเป็น
เหมือนล้อที่ทำให้บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติตามนั้นหมุนไปสู่ความเจริญทางจิตใจ โดยประกอบไปด้วย ๑ ) 
ปฏิรูปเทสวาสะ คือ การได้อาศัยเสนาสนสัปปายะ หรือที่อยู่อาศัยอันเหมาะสมแก่จริตอัธยาศัยแห่ง
การขัดเกลาตนจากกิเลสไปเป็นลำดับ ๒ ) สัปปุริสูปัสสยะ คือ การได้คบคนดีมีคุณธรรม ตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้คบคนเลว ย่อมเลวลง ผู้คบคนเสมอกัน ย่อมไม่เสื่อม ผู้คบคนประเสริฐย่อมดี
ขึ้นทันท”ี ๓) อัตตสัมมาปณิธิ คือ การตั้งตนไว้ชอบ หรือการตั้งจิตไว้ให้ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
อย่างเหมาะสมกับฐานะของตน ๔) ปุพเพกตปุญญตา คือ การได้เคยทำบุญหรือชำระกิเลสมาเป็น
ลำดับในชาติก่อนๆ จึงมีทั้งกุศลวิบากและกำลังของจิตที่พ้นจากกิเลสนั้นๆ มาเป็นลำดับ ซึ่งจะช่วย
เกื้อหนุนให้บุคคลนั้นเจริญทางธรรมต่อไปได้โดยไม่ยากลำบากมากนัก 

๑๒) พระไพศาล วิสาโล กล่าวถึงเรื่อง บุคคลกับสิ่งแวดล้อม ในหนังสือ ‘ปฏิบัติ
ธรรมให้ครบคู่และรอบด้าน’๒๒ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า คนเราจะพัฒนาตนให้มีชีวิตที่เจริญงอกงาม 
เปี่ยมด้วยคุณธรรม ต้องอาศัยสิ่งแวดล้อมที่ดี ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวพุทธส่วนใหญ่มักจะมองข้ามไป โดยชาว
พุทธจำนวนไม่น้อยคิดว่าคนเราจะดีได้นั้นต้องอาศัยความเพียรพยายามส่วนบุคคลก็เพียงพอแล้ว เช่น 
กรรมดีที่ทำไว้ก่อน จึงมองข้ามปัจจัยสำคัญอีกอย่างหนึ่งไป นั่นคือ อิทธิพลของสิ่งแวดล้อม ตามที่
พระพุทธเจ้าท่านทรงเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมในการหล่อหลอมให้คนเป็นคนดีมีคุณธรรม 
พระองค์จึงทรงสถาปนาสงฆ์โดยมีวินัยเป็นตัวกำกับ เพ่ือให้เป็นสิ่งแวดล้อมที่เก้ือกูลต่อความเจริญงอก
งามของภิกษุแต่ละรูป โดยไม่เพียงแต่เป็นสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอันสงบสงัดเป็นรมณีย์เท่านั้น แต่
ยังรวมถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมที่เกื้อกูลด้วย เช่น มีการจัดสรรทรัพยากรที่ดี มีระเบียบแบบแผนทาง
สังคมที ่เกื ้อกูลหรือสาธารณโภคี (การใช้สอยทรัพย์ร ่วมกันโดยธรรม ) ซึ ่งช่วยให้ผู ้คนที ่อยู ่ใน
องค์ประกอบเหล่านั้นสามารถมีชีวิตที่ดีงามหรือเจริญอยู่ในศีลธรรมได้อย่างไม่ยากลำบากมากนัก 

 
๒๑ วศิน อินทสระ, แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา , พิมพ์ครั้งที่ ๑, 

(กรุงเทพมหานคร: บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๘). 
๒๒ พระไพศาล วิสาโล, ปฏิบัติธรรมให้ครบคู่และรอบด้าน, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชช่ิง จำกัด, ๒๕๕๒). 



๑๓ 

 

๑๓) พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ กล่าวถึงเรื่อง กัลยาณมิตร ในหนังสือ ‘สัมมาทิฏฐิ
ในการปฏิบัติธรรม’๒๓ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า กัลยาณมิตรหรือเพื่อนที่ดีนั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่
จะทำให้บุคคลสามารถปฏิบัติธรรมสู่ความพ้นทุกข์ได้ เพราะคนเกิดมาด้วยอวิชชาหรือความไม่รู้ใน
อริยสัจ ๔ (ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาพดับทุกข์ วิธีปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ ) รวมถึงปฏิจจสมุปบาท 
(ธรรมที่การอาศัยกันและกันเกิดขึ้นหรือดับไป ) จึงไม่สามารถที่จะรู้เองได้ ซึ่งเหมือนเด็กอ่อนที่ต้อง
แสวงหากัลยาณมิตรหรือสัตบุรุษซึ่งเป็นผู้รู้แท้ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ทางที่ถูกต้องดีงามให้ก่อน เพราะ
ท่านเป็นผู้ที่ได้ปฏิบัติตามพระพุทธเจ้ากระทั่งเกิดคุณธรรมนั้นๆ ขึ้นในตนแล้ว เมื่อเราพบผู้รู้แท้และได้
ฟังสัทธรรมที่ถูกตรงจากท่าน ก็จะได้นำมาขบคิดพิจารณาจับหลักให้ถูกแล้วพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติ
ตามกระทั่งเกิดผลขึ้นในตนไปเป็นลำดับ เราจึงจะเป็นผู้ที่สามารถพึ่งตนเองได้ หรือมีตนเป็นที่พึ ่งไป
เป็นลำดับ เพราะเรามีคุณธรรมที่เกิดข้ึนในตนอันพ่ึงอาศัยได้จริงไปเป็นลำดับ 

๑๔) พุทธทาสภิกขุ กล่าวถึงเรื่อง วิธีการทำให้เกิดจริยธรรม ในหนังสือ ‘ธรรมะคือ
หน้าที่’๒๔ สรุปประเด็นสำคัญได้ว่า วิธีการทำให้เกิดจริยธรรมขึ้นในบุคคลนั้น เริ่มต้นจากการกำหนด
ตัวบทที่จะต้องปฏิบัติให้ชัดเจน ลำดับต่อมา คือ บอกเหตุผลที่ต้องปฏิบัติเช่นนั้น โดยอธิบายเหตุและ
ผลให้มากพอที่ผู้ฟังจะทำความเข้าใจตามได้ ลำดับที่สาม คือ มีบทอธิษฐานหรือบทพิจารณา เพ่ือใช้ใน
การปฏิญาณตัวอยู่เสมอหรือใช้ทบททวนให้จำได้ขึ้นใจ ทำให้สามารถระลึกขึ้นมาเตือนตนได้โดยง่าย 
ลำดับที่สี่ คือ ยอมให้เพ่ือนตักเตือนทักท้วงได้ เพราะการยอมรับฟังคำวิพากษ์วิจารณ์นั้นเป็นการได้ลด
กิเลสมากทีเดียว สิ่งสำคัญคือผู้ตักเตือนและผู้ถูกตักเตือนจะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาต่อกันและปวารณา
กันไว้ ลำดับที่ห้า คือ ให้มีการสารภาพบาปหรือสารภาพความผิดของตนตามสมควร เพราะจะเป็น
การสร้างนิสัยที่กล้ายอมรับความผิด และเกิดจิตสำนึกที่จะพากเพียรแก้ไขตนเองให้ดีขึ้นต่อไป ลำดับ
สุดท้าย คือ ปฏิบัติธรรมจริยวัตรหรือจริยธรรมตามข้อปฏิบัติที่กำหนดขึ้นมานั้นให้มากๆ โดยหมั่น
พิจารณาให้เห็นประโยชน์ที่เกิดข้ึนในตนไปเป็นลำดับ จนปฏิบัติจริยธรรมนั้นได้อย่างเป็นปกติธรรมดา 
  

 
๒๓ พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ, สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (กรุงเทพมหานคร: 

บริษัท แคนนา กราฟฟิค, ๒๕๕๙). 
๒๔ พุทธทาสภิกขุ, ธรรมะคือหน้าที่, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด , 

๒๕๕๗). 



๑๔ 

 

๑.๖.๒ วิทยานิพนธ์/ งานวิจัย 

๑) ใจเพชร กล้าจน  ได ้ศ ึกษาว ิจ ัยเร ื ่อง  จิตอาสาแพทย์ว ิถ ีพ ุทธเพื ่อมวล
มนุษยชาติ๒๕ สรุปใจความได้ว่า รูปแบบจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธนานาชาติพันธุ์เพ่ือมวลมนุษยชาติ จิต
อาสาแพทย์วิถีพุทธจะให้ความสำคัญกับเทคนิคการปรับสมดุลร้อนเย็น หรือเทคนิคการดูแลสุขภาพ
ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธในอันดับแรก คือ เทคนิคข้อ ๘ ใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจ
ให้ผ่องใส คบมิตรดี สร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ในประเด็นความคิดเห็นเกี่ยวกับแรงจูงใจในการ
เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีพุทธ อันดับแรก คือ การอยากช่วยผู้อ่ืนให้พ้นทุกข์ อยากทำความดี อยากส่งต่อ
สิ่งดีๆ ในส่วนของปัจจัยความสำเร็จ ปัญหาและอุปสรรค ในการพึ่งตนและช่วยเหลือผู้อื่นให้มีสุขภาวะ
ที่ดีตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ สิ่งสำคัญอันดับแรก คือ การปฏิบัติธรรม ลด ละ เลิก บาป บำเพ็ญกุศล 
ใจเบิกบาน ไร้กังวล 

๒) หมายขวัญพุทธ กล้าจน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบ
โครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม๒๖ สรุปใจความได้ว่า รูปแบบการบริหารงาน
เชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีหลักการและปณิธาน คือ พัฒนา
ศักยภาพของจิตอาสาให้สามารถพึ่งตนและช่วยคนที่ศรัทธาให้พ้นจากทุกข์กายและใจได้ไปเป็นลำดับ 
โดยอาศัยหลักการขัดเกลาตนเองในทางพระพุทธศาสนาเป็นวัตถุประสงค์หลัก ซึ่งมีวิธีการดำเนินการ
อยู่ ๕ วิธี ได้แก่ ๑) บริหารทรัพยากรมนุษย์แนวพุทธโดย สรรหา ธำรงรักษา อบรมพัฒนาและคัดคน
ออก ๒) จัดการความหลากหลายของบุคลากรจิตอาสาด้วยการเคารพผู้นำและฟังมติหมู่ ๓) พัฒนา
บุคลากร ให้ความรู้ ได้เรียนรู้ เรียนรู้ในพื้นที่ปฏิบัติจริง ๔) จิตอาสานักพัฒนาที่ดีมีศีล ๕) บริหารสร้าง
พันธมิตรเครือข่ายเรียนรู้ร่วมกันอย่างญาติพี่น้อง แล้วทำการประเมินผลความสำเร็จจากตัวของจิต
อาสาซึ่งจะพัฒนาเป็นบุคคลที่มีวรรณะ ๙ และสามารถอยู่ร่วมกันได้ด้วยระบบสาธารณโภคี โดยมี
เงื่อนไขความสำเร็จ คือ การมีอุดมการณ์ร่วมกันที่มั่นคง ได้แก่ การมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกาย
ที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่เป็นสุข 

 
๒๕ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘). 

๒๖ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓). 



๑๕ 

 

๓) นิตยาภรณ์ สุระสาย ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการ
ดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม๒๗ สรุปใจความได้ว่า รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแล
สุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรมมีหลักการ คือ ดำเนินการพัฒนาบุคคลให้สามารถดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์วิถีธรรมในวิถีชีวิต ซึ่งประกอบไปด้วยธรรมะเป็นตัวเลิศ การรับประทานอาหารปรับสมดุล
และออกกำลังกายอย่างพอเพียงเป็นตัวหลัก และรู้จักประมาณการเลือกใช้วิธีการระบายพิษปรับสู่
สมดุลให้พอเหมาะเป็นตัวเสริม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบุคคลให้สามารถดูแลสุขภาพด้วย
การแพทย์วิถีธรรมในวิถีชีวิตได้ ซึ่งมีการดำเนินการอยู่ ๕ ขั้นตอน ได้แก่ ๑) สร้างความตระหนักถึง
ปัญหาสุขภาพ ๒) ศึกษาให้เข้าใจและทดลองพิสูจน์ ๓) ปฏิบัติด้วยอิทธิบาทสี่ ๔) เป็นแบบอย่างท่ีด ี๕) 
รวมพลังแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ แล้วทำการประเมินผลความรู้ การรับรู้ความสามารถตนเอง การ
ปฏิบัติและสุขภาวะองค์รวม โดยมีเงื่อนไขแห่งความสำเร็จได้แก่ แรงบันดาลใจ เปิดใจเรียนรู้ ศรัทธา
แบบอย่างที่ดี เชื่อเรื่องวิบากกรรมเป็นปัจจัยภายใน และได้รับการสนับสนุนจากครอบครัว จิตอาสา 
บุคลากรสาธารณสุข หน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐและภาคประชาสังคมเป็นปัจจัยภายนอก 

๔) กองพัน จิตแสง ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาผลการปฏิบัติงานของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม จังหวัดขอนแก่น๒๘ สรุปใจความได้ว่า จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นบุคคลที่ได้เรียนรู้
การแพทย์วิถีธรรม ซึ่งเป็นการแพทย์ที่นำเอาจุดดีของการแพทย์ทุกแผนมาบูรณาการร่วมกับปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความผาสุกที่ตนและช่วยคนให้พ้น
ทุกข์อย่างไม่รับค่าตอบแทนใดๆ ผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมี ๔ ประการ ได้แก่ ๑) 
สุขภาวะทางกาย คือ มีตาท่ีสดใส มีผิวหนังราบเรียบ ฟันแข็งแรง ๒) สุขภาวะทางจิตใจ คือ รู้สึกมีพลัง 
สดชื่น เบิกบานใจ มีจิตใจมั่นคงแข็งแรง เชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และมีความพร้อมที่จะดูแล
ตนเอง ๓) สุขภาวะทางสังคม คือ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับครอบครัว มีโอกาสช่วยเหลือผู้อื่น เกิดปณิธาน
ว่าจะเป็นคนดีของสังคม และ ๔) สุขภาวะทางปัญญา คือ คำนึงถึงประโยชน์และคุณค่าของอาหาร มี
ความคิดว่าไม่มีใครรักเราเท่ากับเรารักตัวเอง จะตั้งใจกินอาหารเป็นยา และเชิญชวนผู้อื่นให้หันมา
ทานอาหารสุขภาพมากขึ้น 

 
๒๗ นิตยาภรณ์ สุระสาย, “รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน,ี ๒๕๖๓). 

๒๘ กองพัน จิตแสง, “การศึกษาผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม จังหวัดขอนแกน”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 



๑๖ 

 

๕) เอมอร แซ่ลิ้ม, ผ่องไพรธรรม กล้าจน, ภูเพียรธรรม กล้าจน ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและการทำผิดศีลในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม๒๙ สรุปใจความได้ว่า เมื่อตั้งศีลว่าจะรับประทานอาหารปรับสมดุลขึ้นมาปฏิบัติ พบว่า
เมื่อปฏิบัติตามศีลจะได้รับวิบากดี ได้แก่ ทำให้เห็นอาการของกิเลสได้ชัดเจนขึ้น  คือ อาการอยากกิน
อาหารที ่ไม่สมดุลกับร่างกาย จึงทำให้ได้ฝึกฝนการจับอาการของกิเลสและพิจารณาขัดเกลาได้
ทันท่วงท ีซึ่งถ้าพิจารณาได้ถูกต้อง กำลังของกิเลสจะลดลง โดยสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความทุกข์
ใจที่อยากกินนั้นลดลง และเกิดเป็นความสุขใจที่ไม่ต้องกินสิ่งที่เป็นพิษโทษภัยขึ้นมาแทน  ทำให้
ร่างกายแข็งแรงขึ้น ความเจ็บป่วยทางกายหายได้เร็ว เหตุการณ์ร้ายต่างๆ ในชีวิตลดลง มีเหตุการณ์
ดีๆ เข้ามามากขึ้น และยังเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นคิดพูดทำสิ่งที่ดีตามได้ด้วย แต่เมื่อปฏิบัติผิดศีลจะ
ได้รับวิบากร้าย ได้แก่ ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจ เช่น ไม่สบายใจ กังวล หวั่นไหวได้ง่าย เกิดความ
ทุกข์ทางกาย เช่น กำลังตก ไม่สบายตามจุดต่างๆ ของร่างกาย เหตุการณ์ร้ายต่างๆ เข้ามาในชีวิตมาก
ขึ้น และนอกจากนี้ยังเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ผู้อ่ืนคิดพูดทำสิ่งที่ไม่ดีตามได้ด้วย 

๖) ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว, จงกช สุทธิโอสถ ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง 
การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์
วิถธีรรม๓๐ สรุปใจความได้ว่า ปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลวในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของ
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมมี ๕ ปัจจัยหลัก คือ ๑) การตามใจกิเลส อยากรับประทานอาหารตามใจปาก
โดยไม่ได้คำนึงว่าเป็นพิษต่อร่างกาย เช่น อาหารรสจัด อาหารเนื้อสัตว์ อาหารอร่อย ทำให้ไม่ได้
รับประทานอาหารที่สมดุลกับสภาวะของร่างกาย ๒) การไม่สานพลังกับหมู่มิตรดี ทำให้ขาดพลังใจ 
พลังปัญญา พลังบารมีร่วม ๓) การไม่พิจารณาประโยชน์ของอาหารปรับสมดุล และไม่พิจารณาโทษ
ของอาหารไม่สมดุล ทำให้จิตไม่เกิดความละหน่ายคลาย ๔) การไม่เพิ่มอธิศีล ทำให้ไม่สามารถล้าง
ความติดยึดในรสชาติอาหารได้ ๕) เหตุปัจจัยต่างๆ บีบบังคับทำให้เลี่ยงไม่ออก 

 
๒๙ เอมอร แซ่ลิ้ม, ผ่องไพรธรรม กล้าจน, ภูเพียรธรรม กล้าจน, “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและ

การทำผิดศีลในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”, รายงานวิจัย, (ฝ่ายงานวิชาการ: 
สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๑). 

๓๐ ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว, จงกช สุทธิโอสถ, “การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความ
ล้มเหลวในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”, รายงานวิจัย, (ฝ่ายงานวิชาการ: สถาบัน
วิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒). 



๑๗ 

 

๗) แก่นเกื้อ นาวาบุญนิยม, ปริศนา อิรนพไพบูลย์, แก่นศีล กล้าจน ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง การศึกษาผลจากการเลิกรับประทานเนื้อสัตว์ของกลุ่มมังสวิรัติเครือข่ายชาวอโศก๓๑ สรุป
ใจความได้ว่า ผู้ที่เลิกรับประทานเนื้อสัตว์ จะเกิดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตใน ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ 
๑) ทุกข์ทางกายลดลง คือ รู้สึกสบาย เบากาย มีกำลัง และสดชื่นขึ้น ร่างกายแข็งแรงขึ้น โรคร้ายแรง 
เช่น โรคมะเร็งหายหรือทุเลาลง บางท่านกลับไปทานเนื้อสัตว์อีกก็พบว่า มีอาการไม่สบายทางกาย 
หนักตัว ปวดเมื่อย แต่พอเลิกทานเนื้อสัตว์อาการเหล่านั้นก็หายไป ๒) ทุกข์ทางใจลดลง คือ จิตใจมี
ความอิ่มเอิบ เบิกบาน แจ่มใส ที่ได้ลด ละ เลิกการเบียดเบียน รู้สึกถึงความสงบเย็นของชีวิต เกิดจิต
เมตตาอย่างแท้จริง สามารถรักษาศีลห้า ให้บริสุทธิ์ขึ้นไปเป็นลำดับ ลดวิบากกรรมเพราะได้ทำกุศล
ด้วยการไม่เบียดเบียนชีวิตใครทุกวัน ชัดเจนในความรู้สึกของตนว่า “เรารักชีวิตเราเช่นใด สัตว์ก็รัก
ชีวิตเขาเช่นนั้น” ๓) เหตุการณ์ต่างๆ ในชีวิตดีขึ้น คือ รู้สึกได้ถึงความเปลี่ยนแปลงในชีวิตไปในทางที่ดี 
เช่น ลูกไม่ดื้อ การงานดีขึ้น ได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นโดยที่ไม่ต้องขอ เป็นต้น ชีวิตรู้สึกถึงความ
เป็นอิสระ สามารถผ่อนตัวเองจากภาระหน้าที่การงานออกมาทำกิจกรรมที่เป็นบุญเป็นกุศลได้มากข้ึน 

๘) พรทิพย์ เป็งคำตา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัยในการเลิกทานเนื้อสัตว์ของฉัน๓๒ 
สรุปใจความได้ว่า สาเหตุของการมีโรคมาก คือ การผิดศีลข้อปาณาติบาต โดยนอกจากการฆ่าสัตว์
แล้ว การกินเนื้อสัตว์ก็ยังเป็นเหตุที่ทำให้เรามีโรคมาก สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลบาง
คนในโลกนี้จะเป็นสตรีก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ ด้วยฝ่ามือ หรือก้อนดิน หรือ
ท่อนไม้ หรือศาสตรา (อาวุธหรือวิธีการต่างๆ) จะเป็นคนมีโรคมาก” ซึ่งความเห็นใจสงสารที่สัตว์ต้อง
ได้รับความทุกข์ทรมานตั้งแต่เริ่มกระบวนการผลิตอาหารจนนำไปสู่การฆ่านั้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้
เราอยากเลิกกินเนื้อสัตว์ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ทุกชีวิตอยากเป็นอยู่ ไม่อยากตาย รัก
สุขเกลียดทุกข์เสียจากชีวิต” ส่วนการสร้างเงื่อนไขในการไม่รับประทานเนื้อสัตว์ เกิดจากการได้ฟัง
ธรรมะของพระพุทธเจ้าจากสัตบุรุษ และกระบวนลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์นั้นทำได้โดยสำนึกว่าการ
กินเนื้อสัตว์เป็นเหตุให้สัตว์ต้องถูกฆ่ามาเป็นอาหารให้เรากิน  แล้วหมั่นพิจารณาโทษของการกิน
เนื้อสัตว์ ประโยชน์ของการไม่กินเนื้อสัตว์ เข้าหาหมู่มิตรดีสหายดี อยู่ในสังคมสิ่งแวดล้อมท่ีดี 

 
๓๑ แก่นเกื ้อ นาวาบุญนิยม, ปริศนา อิรนพไพบูลย์, แก่นศีล กล้าจน, “การศึกษาผลจากการเลิก

รับประทานเนื้อสัตว์ของกลุ่มมังสวิรัติเครือข่ายชาวอโศก”, รายงานวิจัย, (ฝ่ายงานวิชาการ: สถาบันวิชชาราม มูลนิธิ
แพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒). 

๓๒ พรทิพย์ เป็งคำตา, “ปัจจัยในการเลิกทานเนื้อสัตว์ของฉัน”, รายงานวิจัย, (ฝ่ายงานวิชาการ: 
สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒). 



๑๘ 

 

๙) แพรลายไม้ กล้าจน, ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 
การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและผลของการทำผิดศีลประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอ่ืน
ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม๓๓ สรุปใจความได้ว่า เมื่อตั้งศีลลดละความชิงชังรังเกียจในบุคคลอ่ืน
ขึ้นมาปฏิบัติ พบว่าผลจากการปฏิบัติตามศีลจะได้รับวิบากดี ได้แก่ ทำให้เห็นอาการของกิเลสได้ชัด  
ทำให้ได้ฝึกฝนการจับอาการของกิเลสและพิจารณาขัดเกลาได้ทันท่วงที  ซึ่งถ้าพิจารณาได้ถูกต้อง 
กำลังของกิเลสจะลดลง โดยสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความทุกข์ในใจลดลง  ความชิงชังรังเกียจ
ลดลง การเพ่งโทษถือสาลดลง เกิดความสุขใจ ร่างกายแข็งแรง และเหตุการณ์ร้ายต่างๆ ในชีวิตลดลง 
มีเหตุการณ์ดีๆ เข้ามาในชีวิตมากขึ้น และยังเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ผู้อื่นคิดพูดทำสิ่งที่ดีตามได้ด้วย แต่
เมื่อปฏิบัติผิดศีลจะได้รับวิบากร้าย ได้แก่ โดยสามารถรู้สึกได้ด้วยตัวเองว่าความทุกข์ในใจเพิ่มขึ้น  
ทุกข์กาย กำลังตก อ่อนแรง และเหตุการณ์ร้ายต่างๆ จะถาโถมเข้ามามากมาย และผลักสิ่งดีๆ ออกไป
จากชีวิต พร้อมทั้งยังเป็นแรงเหนี่ยวนำให้ผู้อ่ืนคิดพูดทำสิ่งที่ไม่ดีตามได้ด้วย 

๑๐) คณิศร กิตติกรปรีดา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง แนวทางการเสริมสร้างสังคมสันติสุข
ตามหลักศีล ๕ : กรณีศึกษาชุมชนพระบาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน๓๔ สรุปใจความได้ว่า ศีล ๕ เป็น
ปัจจัยพื้นฐานในการดำเนินชีวิตที่ทำให้มนุษย์สามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุข เพราะศีล ๕ คือการ
ประพฤติท่ีไม่เบียดเบียนซึ่งกันและกันทั้งทางกาย วาจา และใจ โดยนอกจากมนุษย์ทุกคนควรจะรักษา
ศีล ๕ ที่ตนเป็นพื ้นฐานแล้ว ยังควรชักชวนให้ผู ้อื ่นมารักษาศีล ๕ พร้อมกับการกล่าวสรรเสริญ
คุณประโยชน์ของการรักษาศีล ๕ นี้ให้แก่ชนทั้งหลายอีกด้วย ดังเช่นตัวอย่างของสมาชิกในชุมชนพระ
บาทห้วยต้มที่ได้มีการรักษาศีล ๕ โดยนำศีล ๕ มาเป็นข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชนอย่างเข้มแข็ง มี
การสร้างเสริมให้ชุมชนรักษาศีล ๕ เป็นวิถีชีวิต และมีผู้นำทางจิตวิญญาณที่เป็นต้นแบบและเป็น
กัลยาณมิตร ทั้งหมดนี้จึงทำให้ชุมชนพระบาทห้วยต้มเกิดเป็นชุมชนสันติสุขในเชิงพุทธบูรณาการ ซึ่ง
หลอมรวมจิตวิญญาณของสมาชิกในชุมชนให้เกิดความสามัคคี และอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข 

 
๓๓ แพรลายไม้ กล้าจน, ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว, “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและ

ผลของการทำผิดศีลประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”, รายงานวิจัย, (ฝ่ายงาน
วิชาการ: สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๑). 

๓๔ คณิศร กิตติกรปรีดา, “แนวทางการเสริมสร้างสังคมสันติสุขตามหลักศีล ๕ : กรณีศึกษาชุมชนพระ
บาทห้วยต้ม จังหวัดลำพูน”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๙). 



๑๙ 

 

๑๑) บุษราภรณ์ ติเยาว์ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ขบวนการจิตอาสา: การขัดเกลาทาง
สังคมกับการพัฒนาตนของเยาวชน ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล๓๕ สรุปใจความได้ว่า 
ขบวนการจิตอาสาเยาวชน ก่อเกิดจากแนวความคิด อุดมการณ์ และแรงสนับสนุนจากครอบครัวที่
ต้องการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาสังคม โดยมีกระบวนการขัดเกลาทางสังคมจากประสบการณ์ที่
ได้ปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นผ่านการเป็นผู้ให้ความช่วยเหลือ ซึ่งส่งผลต่อการพัฒนาตนเองของจิตอาสา
เยาวชนใน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านกายภาพ ได้แก่ เยาวชนใช้เวลาว่างทำงานจิตอาสา มีบุคลิกภาพกล้า
แสดงออกเชื่อมั่นเห็นคุณค่าตนเอง ๒) ด้านจิตใจ ได้แก่ เยาวชนเข้าใจภาวะอารมณ์ตนเองและผู้อ่ืน มี
ความอดทน ๓) ด้านปัญญา ได้แก่ เยาวชนมีพัฒนาที่ดีในเรื่องความรับผิดชอบต่อตนเอง คือมีระเบียบ
วินัย และมีกระบวนการคิดวิเคราะห์, ในเรื่องความรับผิดชอบทั้งต่อตนเองและผู้อื่น คือรู้จักการเป็น
ผู้ให้ ไม่สร้างความเดือนร้อนให้ผู้อื่น และสามารถปรับตัวเข้ากับคนอื่นได้, ในเรื่องความรับผิดชอบต่อ
สังคมโดยรวม คือตระหนักว่าการเอาภาระสังคมไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งแต่เป็นเรื่องของทุกคน 

๑๒) ปถมพร ตะละภัฏ ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิในการ
สร้างสันติสุขในสังคมไทย๓๖ สรุปใจความได้ว่า ในทัศนะของนักวิชาการทางศาสนาพุทธเถรวาทส่วน
ใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า สัมมาทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้น
ทุกข์ มีปัจจัยเกื้อหนุน ๒ ประการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ อธิบายว่า อิทธิพล หรือเสียงจากภายนอกจาก
กัลยาณมิตรผู้ให้คำแนะนำที่ถูกต้องดีงาม ๒) โยนิโสมนสิการ อธิบายว่า การทำใจในใจโดยแยบคาย 
รู้จักคิดที่จะทำให้เกิดความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์ได้ โดยการอาศัยปัจจัย
เกื้อหนุนที่ทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิมาแก้ปัญหาด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ จิตใจ ปัญญา ฯ พร้อมกับ
การจดจ่อเอาใจใส่พิจารณาในเหตุและผล จะนำมาซึ่งความสงบสุขทั้งในระดับปัจเจกบุคคลและสังคม
ไปเป็นลำดับ และเมื่อพิจารณาความสงบสุขอย่างเป็นองค์รวมพบว่าเกิดจาก ๒ ปัจจัย คือ ๑ ) ความ
สงบสุขภายใน เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในระดับจิตและปัญญา ๒) ความสงบสุขภายนอก มักจะสัมพันธ์
กับปัจจัยต่างๆ ในการดำรงชีวิต ความสัมพันธระหว่างมนุษย์และสิ่งแวดล้อม 

 
๓๕ บุษราภรณ์ ติเยาว์, “ขบวนการจิตอาสา: การขัดเกลาทางสังคมกับการพัฒนาตนของเยาวชน ใน

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาสังคม, (บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๒). 

๓๖ ปถมพร ตะละภัฏ, “การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิในการสร้างสันติสุขในสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕). 



๒๐ 

 

๑๓) พระเทิดพงษ์ สุทฺธิ าโณ (สถิรพัฒนวงศ์) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง ศึกษามูลเหตุ
แห่งการบรรลุธรรมที่ปรากฏในวิมุตตายตนสูตร๓๗ สรุปใจความได้ว่า วิมุตตายนสูตรเป็นพระสูตรที่
กล่าวถึงเหตุแห่งความหลุดพ้นจากกิเลส ๕ ประการ คือ ๑) บรรลุธรรมด้วยการฟังธรรมจากสัตบุรุษ
หรือผู้รู้แท้ที่มีคุณธรรมในตนแล้วไปเป็นลำดับ ๒) บรรลุธรรมด้วยการแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม
ตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ ที่ตนได้บรรลุแล้วไปเป็นลำดับ ได้แก่ เรื่องความมักน้อย ความสันโดษ ความ
สงัดกายใจ ความไม่คลุกคลีกับกิเลส ความเพียรขัดเกลากิเลส ศีล สมาธิ ปัญญา ความหลุดพ้นจาก
กิเลส และความรู้ชัดในภาวะหลุดพ้นจากกิเลส ๓) บรรลุธรรมด้วยการสาธยายหรือทบทวนธรรม โดย
การหมั่นทำให้มากในการขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับ ๔) บรรลุธรรมด้วยการพิจารณาหรือใคร่ครวญ
ธรรม ๕) บรรลุธรรมด้วยการเจริญสมาธินิมิต ซึ่งการบรรลุธรรมหลุดพ้นจากทุกข์ในแต่ละข้อนั้น ผู้
ปฏิบัติจะต้องมคีวามเห็นที่ถูกต้องถกูตรง ไม่ประมาท มีความเพียร มีจิตตั้งศรัทธามั่น และเอาจริง 

๑๔) ภัทรชนน สุวรรณภักดี ได้ศึกษาวิจัยเรื ่อง การนำกระบวนการสอนจาก
พระไตรปิฎกสู ่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)๓๘ สรุปใจความได้ว่า 
กระบวนการสอนพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาเถรวาท มีหลักการสำคัญคือ ๑) ผู้สอนต้องมีคุณสมบัติ
ของความเป็นกัลยาณมิตร และควรมีสัปปุริสธรรม ๒ ) ผู้สอนสามารถชี้แนะแนวทางการปฏิบัติให้
ผู้เรียนสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จนเกิดผลเป็นจริง จนทำให้ผู้เรียนเกิดการโยนิโสมนสิการตามได้ไป
เป็นลำดับ จุดเด่นที่ทำให้การนำกระบวนการสอนพุทธธรรมในพระพุทธศาสนามาประยุกต์ใช้ตาม
แนวทางของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางและรวดเร็วได้นั้น ได้แก่ ๑) 
เน้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ๒) เน้นการถ่ายทอดสภาวะจริงในขณะปัจจุบันเป็นสำคัญ 
๓) ผู้สอนมีการปฏิบัติไปพร้อมๆ กับผู้เรียนด้วย ๔) เอื้อให้ลูกศิษย์ผู้ที่ปฏิบัติได้ดีได้มีโอกาสถ่ายทอด
ให้กับผู้ปฏิบัติคนอื่นๆ ส่วนลักษณะเด่นของผู้สอนตามแนวทางของพระโพธิญาณเถร คือ เป็นผู้ที่ให้
ความสำคัญต่อการรักษาศีล เคร่งครัดวินัย และมีวัตรปฏิบัติที่งดงามน่าเลื่อมใส 

 
๓๗ พระเทิดพงษ์ สุทฺธิ าโณ (สถิรพัฒนวงศ์), “ศึกษามูลเหตุแห่งการบรรลุธรรมที่ปรากฏในวิมุตตาย

ตนสูตร”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑). 

๓๘ ภัทรชนน สุวรรณภักดี, “การนำกระบวนการสอนจากพระไตรปิฎกสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาพระ
โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘). 



๒๑ 

 

๑๕) ภูริทัต ศรีอร่าม, พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์) ได้ศึกษาวิจัย
เรื่อง โยนิโสมนสิการตามแบบอนุปุพพิกถาในการสร้างสัมมาทิฏฐ๓๙ สรุปใจความได้ว่า ปัจจัยสำคัญ
ที่ส่งผลต่อการพัฒนาให้เกิดสัมมาทิฏฐิในบุคคลได้นั้น ขั้นแรกเกิดจากการได้พบผู้ที่สามารถชี้แนะ
วิธีการปฏิบัติธรรมไปเป็นลำดับตามหลักอนุปุพพิกกถาอย่างถูกต้องถูกตรง คือ ทาน  (การให้) ศีล 
(ความประพฤติสุจริตทางกาย วาจา ใจ) สัคคะ (อานิสงค์ของศีล) กามาทีนวะ (โทษของวัตถุกามและ
กิเลสกาม) เนกขัมมะ (ประโยชน์ของการออกจากความติดใจในกามทั้งหลาย ) ขั้นต่อมาคือบุคคลนั้น
สามารถนำไปปฏิบัติตามได้จนเกิดผลเป็นจริง ทำให้บุคคลนั้นเกิดการพิจารณาเห็นคุณ โทษ และ
อุบายเครื่องสลัดออกในอกุศลธรรมทั้งหลายไปเป็นลำดับ เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ” จึงนำไปสู่การ
พัฒนาสัมมาทิฏฐิ คือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ ซึ่งสิ่งสำคัญของ
การพัฒนาสัมมาทิฏฐิในบุคคล คือ การได้อยู่ในองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนและปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง 

๑๖) สาริกา พิมพา ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกระบวนการเกิด
สัมมาทิฎฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท๔๐ สรุปใจความได้ว่า สัมมาทิฏฐิ คือ ความเห็นที่ถูกต้องถูกตรง
ว่าสิ่งเหล่านี้มีผลต่อการขัดเกลากิเลสเพื่อนำไปสู่ความพ้นทุกข์ อันได้แก่ ความเห็นว่าทานที่ให้แล้วมี
ผล ศีลที่ตั้งขึ้นมาปฏิบัติแล้วมีผล ผลที่ได้จากการปฏิบัติศีลนั้นมีอยู่ ผลจากการกระทำท้ังดีและชั่วมีอยู่ 
โลกนี้คือโลกที่เต็มไปด้วยกิเลสมีอยู่ โลกหน้าคือโลกที่หลุดพ้นจากกิเลสได้ไปเป็นลำดับนั้นมีอยู่  แม่
และพ่อผู้ให้กำเนิดทางจิตวิญญาณมีอยู่ สัตว์ที่ผุดเกิดทางจิตมีอยู่ และผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ สามารถ
ประกาศโลกนี้และโลกหน้าให้แจ่มแจ้งได้นั้นมีอยู่ ซึ่งสัมมาทิฏฐิเหล่านี้มีการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงได้ ๒ 
ระดับ คือระดับโลกียสัมมาทิฏฐิที่เป็นระดับของการปฏิบัติที่เกิดจากแรงจูงใจ เพื่อประพฤติปฏิบัติ ให้
ยิ่งๆ ขึ้นไป จนเข้าสู่โลกุตรสัมมาทิฎฐิที่ทำให้สามารถขัดเกลากิเลสได้จริง โดยพบว่าสัมมาทิฏฐินี้จะ
เกิดข้ึนเองไม่ได้ถ้าไม่มีเหตุปัจจัยที่ทำให้เกิด ได้แก่ ปรโตโฆสะ คือ การรับฟังเสียงอ่ืนจากผู้เป็นสัตบุรุษ 
และโยนิโสมนสิการ คือ การกระทำใจในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลาย 

๑๗) สุพิวรรณ นาท้าว ได้ศ ึกษาวิจ ัยเรื ่อง ศึกษาหลักพุทธธรรมที ่ม ีผลต่อ
ความสำเร็จของโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสาศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัด

 
๓๙ นายภูริทัต ศรีอร่าม, พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์), “โยนิโสมนสิการตามแบบอนุปุ

พพิกถาในการสร้างสัมมาทิฏฐ”, รายงานวิจัย, (วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๗). 

๔๐ สาริกา พิมพา, “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกระบวนการเกิดสัมมาทิฎฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓). 



๒๒ 

 

อุบลราชธานี๔๑ สรุปใจความได้ว่า เยาวชนจิตอาสาของศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ ได้มีการ
ดำเนินการด้วยยึดหลักการเอื ้อเฟื ้อเผ ื ่อแผ่  แบ่งปัน และเกื ้อกูล เป็นไปตามหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนา คือ หลักสังคหวัตถุ ๔, หลักอิทธิบาท ๔, หลักพรหมวิหาร ๔, ทิฏฐธัมมิกัตถสังวัต
ตนิกธรรม ๔, สารณียธรรม ๖, สามัคคีธรรม, เบญจศีลเบญจธรรม และกัลยาณธรรม ซึ่งเป็นหลักธรรม
ที่สามารถส่งเสริมอบรมเยาวชนให้เป็นจิตอาสาที่ดีได้ โดยกลุ่มเยาวชนจิตอาสาของศูนย์พัฒนา
คุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อยังสามารถประยุกต์ใช้หลักธรรมที่สำคัญ คือ สังคหวัตถุ ๔, พรหมวิหาร ๔ 
และอิทธิบาท ๔ ได้หลายรูปแบบและเหมาะสมกับสถานการณ์จริง ซึ ่งทำให้เยาวชนจิตอาสามี
คุณลักษณะที่โดดเด่น คือ เป็นคนที่มีน้ำใจ รู้จักการทำงานเป็นทีม รู้จักความรับผิดชอบ และทำงาน
โดยไม่วังสิ่งตอบแทน 

สรุป จากการทบทวนเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่า สัมมาทิฏฐิเป็นปัญญาขั้นต้น
หรือจุดเริ่มต้นสู่การปฏิบัติธรรมเพื่อขัดเกลากิเลสของบุคคล โดยสัมมาทิฏฐิจะเกิดขึ้นและพัฒนาไป
เองไม่ได้ แต่ต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิด ซึ่งในทัศนะของนักวิชาการทางศาสนา
พุทธเถรวาทส่วนใหญ่มีความเห็นไปในทิศทางเดียวกันว่า ปัจจัยเกื้อหนุนที่ช่วยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี ๒ 
ประการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ อธิบายว่า อิทธิพลหรือเสียงจากภายนอกจากกัลยาณมิตรซึ่งเป็นผู้ให้
คำแนะนำท่ีถูกต้องดีงาม ๒) โยนิโสมนสิการ อธิบายว่า การทำใจในใจโดยแยบคาย รู้จักคิดที่จะทำให้
เกิดความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์ได้ 

นอกจากนี้ยังพบอีกว่ามีปัจจัยอื่นๆ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลา
กิเลสอีกหลายประการ ได้แก่ การได้พบบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษและได้ฟังธรรมจากท่าน , การได้พบ
สัตบุรุษที่มีสัปปุริสธรรม ๗, การหมั่นฟังธรรม, การหมั่นสนทนาธรรม, การหมั่นทบทวนธรรม, การ
หมั่นใคร่ครวญธรรม, การคบคนดี, การอยู่ในหมู่คนดี, การเคารพมติหมู่คนดีในการทำกิจกรรมการ
งานต่างๆ, การได้อยู่ในสภาพสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี, การเอาใจใส่ในการกระทำความดีอยู่เนืองๆ , 
การฝึกพ่ึงตนเองเป็นหลัก, การฝึกรับประทานอาหารที่ถูกสมดุลและออกลังกายอย่างพอเหมาะ พร้อม
กับรู้จักประมาณในสิ่งที่สมดุลให้กับตนเอง, การเห็นผลดีที่เกิดข้ึนกับจิตใจ ร่างกาย และเหตุการณ์ อัน
เนื่องมาจากการปฏิบัติศีล, ความยินดีเชื่อมั่นในสิ่งดี, การบอกต่อสิ่งดีให้แก่ผู้อ่ืน และแรงสนับสนุนที่ดี
จากคนใกล้ชิด 

 

 
๔๑ สุพิวรรณ นาท้าว, “ศึกษาหลักพุทธธรรมที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสา

ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี”, วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๖). 



๒๓ 

 

๑.๗ วิธีดำเนินการวิจัย 

๑.๗.๑ รูปแบบการวิจัย 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” 
นี้เป็นการศึกษาโดยใช้วิธีวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) คือ ผู ้ว ิจัยได้ใช้วิธีการวิจัย
เอกสาร (Documentary Research) ร่วมกับการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) ซึ่งวิธีดังกล่าวนี้จะทำให้ผู้วิจัยได้ข้อมูลตรงตาม
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังนี ้ คือ ๑ ) เพื ่อศึกษาปัจจัยเกื ้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถธีรรม 
๓) เพื ่อว ิเคราะห์ป ัจจ ัยเกื ้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์ว ิถ ีธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๗.๒ กลุ่มเป้าหมาย 

การวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาโดยผู้วิจัยเลือกเก็บข้อมูลจากกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลัก 
(Key Informations) แบบเจาะจง (Purposive Sampling) เพื่อทำการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept 
Interview) จำนวน ๑๕ คน ซึ่งได้กำหนดคุณสมบัติของกลุ่มประชากรผู้ให้ข้อมูลหลักไว้ดังนี้ คือ ๑ ) 
เป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ ๒) สังกัดประจำ ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถี
ธรรม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง 
จังหวัดเชียงใหม่ 

๑.๗.๓ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

๑.๗.๓.๑ วิธีการวิเคราะห์เอกสาร (Documentary analysis) เป็นการเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) คือ พระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ และข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) 
คือ อรรถกถา ฎีกา หนังสือ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง แล้วนำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์เพ่ือให้ได้
เนื้อหาที่สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

๑ .๗.๓.๒ แบบสัมภาษณ์ (Iterview form) เป็นการสัมภาษณ์เชิงล ึก (In-Dept 
Interview) โดยใช้แบบสัมภาษณ์ที่มีคำถามกำหนดไว้แน่นอน เป็นระบบ มีขั ้นตอนในการเตรียม
คำถามท่ีจะสัมภาษณ์ไว้ล่วงหน้า (Structured Interviews) ซึ่งผู้ให้สัมภาษณ์ทุกคนจะตอบคำถามชุด
เดียวกัน และผู้สัมภาษณ์จะบันทึกคำตอบของผู้ให้สัมภาษณ์ ด้วยการบันทึกเสียงเพ่ือนำไปถอดเนื้อหา
หรือจดบันทึกลงในแบบสัมภาษณ์ ณ ตอนนั้น 



๒๔ 

 

ขั้นตอนในการสร้างแบบสัมภาษณ์ มีขั้นตอนดังนี้ ๑ ) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่
เกี่ยวข้อง ๒) กำหนดวัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์และการสังเกต ๓ ) กำหนดประเด็นที่ต้องการ
สัมภาษณ์โดยให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการวิจัย ๔ ) นำแบบสัมภาษณ์ที ่ร ่างขึ ้นไปให้
ผู้ทรงคุณวุฒิ ๓ ท่าน ช่วยตรวจสอบความเที่ยงตรงของเนื้อหา ๕ ) ปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ตาม
คำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ ๖) นำไปใช้ในการสัมภาษณ์เพ่ือเก็บข้อมูลจริง 

๑.๗.๔ การเก็บรวบรวมข้อมูล 

๑.๗.๔.๑ รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Source) ศึกษาข้อมูลจากพระไตรปิฎก
ภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๑.๗.๔.๒ รวบรวมข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Source) รวบรวมอรรถกถา ฎีกา 
หนังสือ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง 

๑.๗.๔.๓ สัมภาษณ์เชิงลึก (In-Dept Interview) และสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant observation) ในกลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informations) คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
ที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกเป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ศูนย์วิชาการ
การแพทย์วิถีธรรม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ 
อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ ท่าน 

๑.๗.๕ การวิเคราะห์ข้อมูล 

๑.๗.๕.๑ นำข้อมูลจากการเก็บรวบรวมตามวิธีในข้อ ๑ .๗.๔ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื ้อหา (Content Analysis) ในรูปแบบการพรรณนาและการ
อรรถาธิบาย 

๑.๗.๕.๒ สรุปและอภิปรายผลการวิจัย โดยใช้ร ูปแบบการพรรณนาและการ
อรรถาธิบายตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

๑.๘ ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 

๑.๘.๑ ทราบถึงปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๘.๒ ทราบถึงปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๑.๘.๓ ทราบถึงปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท 



  

 

บทท่ี ๒ 

 

ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 
 

ในบทนี้ผู ้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากพระไตรปิฎกภาษาไทยฉบับมหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๓๙ อรรถกถา ฎีกา หนังสือ และเอกสารอื่นๆ ที่เก่ียวข้อง โดยมีประเด็นที่จะศึกษา 
คือ ๑) ความหมายของปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส ๒) ประเภทของปัจจัยเกื้อหนุนในการขัด
เกลากิเลส เพื ่อนำมาวิเคราะห์และสังแคราะห์ปัจจัยเกื ้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๒.๑ ความหมายของปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส 

การทำความขัดเกลากิเลสนั้นเป็นการประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย ได้แก่ การมีศีล ๕, 
การปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘, การละนิวรณ์ ๕, การละอุปกิเลส ๑๖, ความไม่ประมาทในกุศลธรรม
ทั้งหลาย, การปฏิบัติจรณะ ๑๕ (เสขปฏิปทา) เพื่อเป็นทางหลีกเลี่ยงจากอกุศลธรรมทั้งหลาย และ
เป็นทางเพื่อความดับสนิทจากอกุศลมูล (โลภะมูล โทสะมูล โมหะมูล) ทั้งปวง 

ซึ่งในการทำความขัดเกลากิเลสนี้ จะต้องมี ‘สัมมาทิฏฐิ’ หรือความเห็นความเข้าใจที่
ถูกต้องถูกตรงสู่การพ้นทุกข์ เป็นตัวนำหรือเป็นบุพนิมิตแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส
ว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์อุทัยอยู่ ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด สัมมาทิฏฐิ
ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตแห่งกุศลธรรมทั้งหลาย ฉันนั้น ผู้มีสัมมาทิฏฐิ ย่อมมีสัมมาสังกัปปะ ผู้มี
สัมมาสังกัปปะ ย่อมมีสัมมาวาจา ผู้มีสัมมาวาจา ย่อมมีสัมมากัมมันตะ ผู้มีสัมมากัมมันตะ ย่อมมี
สัมมาอาชีวะ ผู้มีสัมมาอาชีวะ ย่อมมีสัมมาวายามะ ผู้มีสัมมาวายามะ ย่อมมีสัมมาสติ ผู้มีสัมมาสติ 
ย่อมมีสัมมาสมาธิ ผู้มีสัมมาสมาธิ ย่อมมีสัมมาญาณะ ผู้มีสัมมาญาณะ ย่อมมีสัมมาวิมุตติ”๑ 

จึงเห็นได้ว่า สัมมาทิฏฐินั้นเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่จะเป็นตัวนำบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาความ
พ้นทุกข์หรือความไม่เบียดเบียนทั้งหลาย ไปสู่การทำความขัดเกลากิเลสในตนหรือการปฏิบัติไตรสิกขา 
คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ ในพระพุทธศาสนา เพื่อลด 

 
๑ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๒๑/๒๗๕. 



๒๖ 

 

ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลนั้นไปเป็นลำดับ ถ้าขาดซึ่งสัมมาทิฏฐิ
เสียแล้ว การทำความขัดเกลากิเลสในตัวบุคคลนั้นๆ ย่อมไม่มีโอกาสที่จะเกิดข้ึนได้เลย 

ดังนั้นจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่บุคคลผู้ปรารถนาการทำความขัดเกลากิเลสในตน จะต้องมี
สัมมาทิฏฐิเป็นจุดเริ่มต้น ซึ่งสัมมาทิฏฐินั้นไม่ใช่สิ่งที่จะเกิดขึ้นและพัฒนาไปได้เองโดยลำพัง แต่ต้อง
อาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ท่านผู้มีอายุ ปัจจัยให้เกิด
สัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ คือ ๑) ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอื่น) ๒) โยนิโสมนสิการ (การ
มนสิการโดยแยบคาย) ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการนี้แล”๒ 

จะเห็นได้ว่า บุคคลผู้ปรารถนาการทำความขัดเกลากิเลสในตนนั้น จำเป็นที่จะต้องมีปัจจัย
เกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิด สอดคล้องกับที่พระพรหมคุณาภรณ์อธิบายไว้ว่า “กระบวนการแห่ง
สิกขา (ศีล สมาธิ ปัญญา) มิใช่ว่าจะเริ่มขึ้นมาและคืบหน้าไปเองลอยๆ แต่ต้องอาศัยปัจจัยเกื้อหนุน
หรือช่วยกระตุ้น”๓ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยอื่นๆ อีกหลายอย่างที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้
การขัดเกลากิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น และให้การขัดเกลากิเลสที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่ ซึ่ง
ธรรมเหล่านี้ดังที่ปรากฏอยู่ในพระไตรปิฎกมักถูกอธิบายโดยใช้พยัญชนะแทนว่า  “เป็นตัวนำ เป็น
บุพนิมิต, เป็นเหตุ หรือ ธรรมอันเป็นเอก มีอุปการะมาก” ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

ธรรมท่ีเป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดข้ึนแห่งการขัดเกลากิเลส 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะอุทัย ย่อมมีแสงอรุณ
ขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) สีลสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วย
ศีล) ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) อัตตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยตน) ทิฏฐิสัมปทา 
(ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท) และโยนิโสมนสิการ
สัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือความเกิดขึ้นแห่ง
อริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตตตา สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา 
อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า ‘จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก’ ฯ”๔ 

 
๒ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 
๓ สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), พุทธธรรม (ฉบับเดิม), พิมพ์ครั้งที่ ๓๘, (กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๖๒), หน้า ๔๓๕. 
๔ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๔๙-๖๒/๔๓-๔๗. 



๒๗ 

 

ธรรมที่เป็นเหตุให้การขัดเกลากิเลสที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้การขัดเกลากิเลส
ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความเจริญเต็มที่ 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เราไม่พิจารณาเห็นธรรมอื่นแม้อย่างหนึ่งที่เป็น
เหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ยังไม่เกิดก็เกิดขึ้น หรือเป็นเหตุให้อริยมรรคมีองค์ ๘ ที่เกิดขึ้นแล้วถึงความ
เจริญเต็มที่ เหมือนกัลยาณมิตตตา สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา อัปปมาท
สัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา นี้ ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทา 
ทิฏฐิสัมปทา อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา พึงหวังข้อนี้ไดว้่า ‘จักเจริญอริยมรรคมีองค์ 
๘ ทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก’ ฯ”๕ 

อีกส่วนหนึ่ง พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการนี้ ซึ่งเป็นเหตุ
ให้จิตของภิกษุผู้ไม่ประมาท มีความเพียร อุทิศกายและใจอยู่ ที่ยังไม่หลุดพ้น ย่อมหลุดพ้น อาสวะที่ยัง
ไม่สิ้นไป ย่อมถึงความสิ้นไป หรือเธอย่อมบรรลุธรรมอันเป็นแดนเกษมจากโยคะอันยอดเยี่ยมที่ยังไม่ได้
บรรลุ คือ 

๑) ศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปแสดงธรรมแก่ภิกษุในธรรม
วินัยนี้ เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามที่ศาสดาหรือเพื่อนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบาง
รูปแสดงแก่เธอ เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมี
ปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 

๒) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แต่
ภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม
ในธรรมนั้น ตามท่ีภิกษุแสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อ่ืนโดยพิสดาร เมื่อเธอรู้
แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมี
กายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 

๓) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร แต่ภิกษุสาธยาย
ธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น  ตามที่
ภิกษุสาธยายธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม 
ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 

 
๕ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๗๗-๙๐/๕๓-๕๗. 



๒๘ 

 

๔) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร ไม่ได้สาธยายธรรม
ตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาโดยพิสดาร แต่ภิกษุตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม
ตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น  ตามที่ภิกษุตรึกตาม
ตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม 
ย่อมเกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข 
เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น 

๕) ศาสดาหรือเพ่ือนพรหมจารีผู้ตั้งอยู่ในฐานะครูบางรูปไม่ได้แสดงธรรมแก่ภิกษุ แม้
ภิกษุก็ไม่ได้แสดงธรรมตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมาแก่ผู้อื่นโดยพิสดาร ไม่ได้สาธยายธรรม
ตามท่ีตนได้สดับมาตามท่ีตนได้เรียนมาโดยพิสดาร และไม่ได้ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรม
ตามที่ตนได้สดับมาตามที่ตนได้เรียนมา แต่เธอเรียนสมาธินิมิตอย่างใดอย่างหนึ่งมาดี มนสิการดี ทรง
จำไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา เธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรมในธรรมนั้น ตามท่ีเธอได้เรียนสมาธินิมิตอย่าง
ใดอย่างหนึ่งมาดี มนสิการดี ทรงจำไว้ดี แทงตลอดดีด้วยปัญญา เมื่อเธอรู้แจ้งอรรถรู้แจ้งธรรม ย่อม
เกิดปราโมทย์ เมื่อมีปราโมทย์ ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับสุข เมื่อ
มีสุข จิตย่อมตั้งม่ัน๖ 

ธรรมอันเป็นเอก มีอุปการะมากเพ่ือความเกิดข้ึนแห่งการขัดเกลากิเลส 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรมอันเป็นเอก มีอุปการะมาก เพื่อความ
เกิดข้ึนแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ คือ กัลยาณมิตตตา สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตตสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา 
อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตร สีลสัมปทา ฉันท
สัมปทา อัตตสัมปทา ทิฏฐิสัมปทา อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า 
‘จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก’ ฯ”๗ 

อีกส่วนหนึ่งใน ‘ทสุตตรสูตร’ อันเป็นธรรมเครื่องปลดเปลื้องกิเลสเครื่องร้อยรัดทั้งปวง 
เพื่อบรรลุถึงพระนิพพาน เพื่อทำที่สุดทุกข์ โดยพระสารีบุตรท่านทรงจำแนกหมวดธรรมอันเป็น 
‘ธรรมที่มีอุปการะมาก’ ออกเป็น ๑๐ หมวด ตั้งแต่หมวดธรรม ๑ ประการ ที่มีอุปการะมาก จนถึง
หมวดธรรม ๑๐ ประการ ที่มีอุปการะมาก ไว้ดังนี้ 

 
๖ องฺ.ปญฺจก. (ไทย) ๒๒/๒๖/๓๒-๓๕. 
๗ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๖๓-๗๖/๔๘-๕๒. 



๒๙ 

 

๑) ธรรม ๑ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย๘ 

๒) ธรรม ๒ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ๑) สติ (ความระลึกได้) ๒) สัมปชัญญะ 
(ความรู้ตัว)๙ 

๓) ธรรม ๓ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) 
๒) สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) ๓) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่
ธรรม)๑๐ 

๔) ธรรม ๔ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ จักร ๔ ได้แก่ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่
ในถิ่นที่ดี) ๒) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) ๓.) อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบ) ๔) ปุพ
เพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในก่อนแล้ว)๑๑ 

๕) ธรรม ๕ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕ ได้แก่ 
ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่า ‘แม้เพราะ
เหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วย
วิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นพระศาสดา
ของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’ ๒) เป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบา
บาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การ
บำเพ็ญเพียร ๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มีมายา ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดา หรือ
เพื่อนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย ๔) เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิด มี
ความเข้มแข็ง มีความบากบั ่นมั ่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั ้งหลายอยู่  ๕) เป็นผู ้มีป ัญญา 
ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ  ชำแรกกิเลส ให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบ๑๒ 

๖) ธรรม ๖ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ สารณียธรรม ๖ (ธรรมเป็นเหตุให้ระลึก
ถึงกัน) ได้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่
แจ้งและในที่ลับ นี้เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือความสงเคราะห์กัน 

 
๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๑/๓๖๗. 
๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙. 
๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๒. 
๑๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๕. 
๑๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 



๓๐ 

 

เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ๒) ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพ่ือน
พรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ฯ ๓) ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย 
ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ฯ ๔) บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม 
โดยที่สุดแมเ้พียงบิณฑบาต (อาหารในบาตร) บริโภครวมกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล ฯ ๕) มีศีล
ไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพ่ือ
สมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ฯ ๖) มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรม
เครื่องนำออก เพ่ือความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตาม เสมอกันกับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้ง
และในที่ลับ ฯ๑๓ 

๗) ธรรม ๗ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ อริยทรัพย์ ๗ ได้แก่ ๑) สัทธาธนะ (ทรัพย์
คือศรัทธา) ๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) ๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) ๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) 
๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) ๖) จาคธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) ๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา)๑๔ 

๘) ธรรม ๘ ประการ ที ่มีอุปการะมาก คือ เหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ 
เป็นไปเพื่อได้อาทิพรหมจริยกปัญญาที่ยังไม่ได้ เพื่อภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่
ได้แล้ว คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ มีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้า
ในพระศาสดา หรือในเพื ่อนพรหมจารีบางรูป ซึ ่งตั ้งอยู ่ในฐานะครูที ่เธออาศัยอยู่ ๒) เป็นผู ้มี
หิริโอตตัปปะ มีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดา หรือในเพื่อนพรหมจารีบางรูป 
ซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่ เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร สอบถามไต่สวนว่า 
“พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นจะเปิดเผย
ธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่า
สงสัยหลายอย่างแก่เธอ ๓) ครั้นฟังธรรมนั้นแล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็น ๒ ประการคือ (๑) ความ
สงบเย็นทางกาย (๒) ความสงบเย็นทางจิต ๔) เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ 
เพียบพร้อมด้วยอาจาระ (มารยาท) และโคจร (การเที ่ยวไป) มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ๕) เป็นพหูสูต ทรงสุตะสั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก ซึ่งธรรม
ทั้งหลาย ที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดี
ด้วยทิฏฐิ ๖) เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความ
บากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ ๗) เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็น

 
๑๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๘๗-๓๘๘. 
๑๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๓๙๗. 



๓๑ 

 

เครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำ และคำที่พูดแม้นานได้ ๘) ภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและ
ความเสื่อมในอุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ว่า ‘รูปเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูป
เป็นอย่างนี้ เวทนาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ 
สัญญาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ สังขารเป็น
อย่างนี้ ความเกิดข้ึนแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความ
เกิดข้ึนแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้’๑๕ 

๙) ธรรม ๙ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล ๙ ได้แก่ 
๑) บุคคลมนสิการโดยแยบคาย ปราโมทย์ย่อมเกิด ๒) เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด ๓) เมื่อใจเกิดปีติ 
กายย่อมสงบ ๔) ผู้มีกายสงบ ย่อมได้รับสุข ๕) เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น ๖) เมื่อจิตตั้งมั่น ย่อมรู้ ย่อม
เห็นตามความเป็นจริง ๗) เมื่อรู้ เมื่อเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายได้เอง ๘) เมื่อเบื่อหน่าย 
ย่อมคลายกำหนัด ๙) เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น๑๖ 

๑๐) ธรรม ๑๐ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมเครื ่อง
กระทำที่พึ ่ง) ได้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ 
เพียบพร้อมด้วยอาจาระ (มารยาท) และโคจร (การเที ่ยวไป) มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย 
สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ๒) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรม
ทั้งหลายที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์
พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดี
ด้วยทิฏฐิ ๓) เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี ๔) เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็น
ผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ ๕) เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกัน
ทำทั้งงานสูงและงานต่ำของเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญา เป็นเครื่องพิจารณาอันเป็น
อุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้น สามารถทำได้ สามารถจัดได้ ๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและ
ผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย ๗) เป็นผู้สันโดษ
ด้วยจีวร บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามแต่จะได้ ๘) เป็นผู้ปรารภความเพียร
เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศล
ธรรมทั้งหลายอยู่ ๙) เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่

 
๑๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๔-๔๐๖. 
๑๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙/๔๑๘-๔๑๙. 



๓๒ 

 

ทำและคำที่พูดแม้นานได้ ๑๐) เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้ง
ความเกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ๑๗ 

จึงสามารถสรุปได้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วย
สนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญา
สิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง 
ภายในจิตใจของบุคคลไปเป็นลำดับ ซึ่งประกอบไปด้วย 

๑) ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอื่น) และโยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดย
แยบคาย) 

๒) บุพนิมิต ๗ ประการ คือ ๑) กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) ๒) สีลสัมปทา 
(ความถึงพร้อมด้วยศีล) ๓) ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) ๔) อัตตสัมปทา (ความถึงพร้อม
ด้วยตน) ๕) ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) ๖) อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่
ประมาท) ๗) โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) 

๓) เหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ คือ ๑) ฟังธรรม ๒) แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม  
๓) สาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม ๔) ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมหรือใคร่ครวญธรรม 
๕) สมาธินิมิต (ปฏิบัติสัมมาสมาธิ) 

๔) ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย อธิบายได้ว่า เป็นผู้สำรวมตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ เพ่ือไม่ให้จิตซ่านไปตามอำนาจของความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น เมื่อผู้นั้นมีจิตไม่ซ่านไปแล้ว 
ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทย์ ปีติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติ กายก็สงบ ผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่สบาย จิต
ของผู้อยู่สบาย ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ  ผู้นั้น
ย่อมนับว่า ‘เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท’ โดยแท้จริง๑๘ 

๕) สติ (ความระลึกได้) และสัมปชัญญะ (ความรู้ตัว) อธิบายได้ว่า เป็นผู้พิจารณา
เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ ซึ่งเป็นการพิจารณาดว้ย
ความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น๑๙ 

 
๑๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๗-๔๒๙. 
๑๘ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๙๗/๑๐๘. 
๑๙ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๔๐๒/๓๓๕-๓๓๗. 



๓๓ 

 

๖) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) 
และธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม) อธิบายได้ว่า การได้คบและเคารพบุคคลผู้
เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่าน จนเกิดศรัทธาในการ
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเพื่อขัดเกลากิเลสในตนตามท่าน โดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่
เรายังสามารถเบิกบานยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจน
ย่อหย่อนเกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีดที่ตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญ
ขึ้น จึงเรียกได้ว่า “การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม” 

๗) จักร ๔ คือ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นที่ดี) ๒) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหา
สัตบุรุษ) ๓.) อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบ) ๔) ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ใน
ก่อนแล้ว) 

๘) องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕ คือ ๑) เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาเครื่อง
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ๒) เป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหาร
สม่ำเสมอ สมดุลร้อนเย็น ๓) เป็นผู้มีสัญชาติญาณของคนตรง ๔) เป็นผู้ปรารภความเพียรในการขัด
เกลากิเลสของตน ๕) เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถ
ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ 

๙) สารณียธรรม ๖ คือ ๑) ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 
๒) ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๓) ตั้งมั่นเมตตามโนกรรมในหมู่มิตรดีทั้ง
ต่อหน้าและลับหลัง ๔) อยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ โดยทุกคนสร้างผลผลิตหรือปัจจัยสี่แล้วเอาเข้า
กองกลางเพื่อกินใช้ร่วมกัน ๕) มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับอย่างเสมอกันกับหมู่
มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง ๖) มีอริยทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์
อย่างเสมอกันกับหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง 

๑๐) อริยทรัพย์ ๗ คือ ๑) สัทธาธนะ (ทรัพย์คือศรัทธา) ๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) 
๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) ๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) ๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) ๖) จาคธนะ 
(ทรัพย์คือจาคะ) ๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา) 

๑๑) เหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ เป็นไปเพื่อได้อาทิพรหมจริยกปัญญาที่ยัง
ไม่ได้ เพื่อภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแห่งปัญญาที่ได้แล้ว คือ ๑) เป็นผู้มคีวามละอายและเกรง
กลัวต่อบาป มีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่ง
ตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธอพ่ึงอาศัยโดยธรรมอยู่ ๒) เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร สอบถามไต่
สวนว่า “พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นจะ



๓๔ 

 

เปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่
น่าสงสัยหลายอย่างแก่เธอ ๓) ครั้นฟังธรรมนั้นแล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็น ๒ ประการคือ (๑) ความ
สงบเย็นทางกาย (๒) ความสงบเย็นทางจิต ๔) เป็นผู้มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ 
๕) เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟังธรรมให้มาก ฝึกปฏิบัติตามให้มากไปเป็นลำดับ และมีผลพ้นทุกข์ใน
ตนเองได้มากไปเป็นลำดับ ๖) เป็นผู้ปรารภความเพียรในการขัดเกลากิเลสของตน ๗) เป็นผู้มีสติ
พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วย
ความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น ๘) เป็นผู้มีปัญญา
พิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดย
ชอบได้ไปเป็นลำดับ 

๑๒) ธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล ๙ คือ ๑) บุคคลมนสิการโดยแยบคาย ปราโมทย์
ย่อมเกิด ๒) เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด ๓) เมื่อใจเกิดปีต ิกายย่อมสงบ ๔) ผู้มีกายสงบ ย่อมได้รับสุข 
๕) เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น ๖) เมื่อจิตตั้งมั่น ย่อมรู้ ย่อมเห็นตามความเป็นจริง ๗) เมื่อรู้ เมื่อเห็นตาม
ความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายได้เอง ๘) เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด ๙) เพราะคลายกำหนัด จึง
หลุดพ้น 

๑๓) นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมเครื่องกระทำที่พึ่ง) คือ ๑) เป็นผู้มีศีลที่สามารถขัด
เกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ ๒) เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟังธรรมให้มาก ฝึกปฏิบัติตามให้มากไปเป็น
ลำดับ และมีผลพ้นทุกข์ในตนเองได้มากไปเป็นลำดับ ๓) เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี ๔) เป็นผู้ว่า
ง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ ๕) เป็นผู้
ขยัน ไม่เกียจคร้านในกิจกรรมการงานที่เป็นคุณค่าประโยชน์ซึ่งทำร่วมกับหมู่มิตรดี พร้อมกับมีปัญญา
ในการพิจารณาขัดเกลากิเลสของตนเองไปด้วย ๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่
พอใจ มีความปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย ๗) เป็นผู้สันโดษในปัจจัยสี่ที่ได้มาโดย
ชอบธรรม ๘) เป็นผู้ปรารภความเพียรในการขัดเกลากิเลสของตน โดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขดีที่
เรายังสามารถเบิกบานยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจน
ย่อหย่อนเกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีดที่ตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญ
ขึ้น ๙) เป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ 
ซึ่งพิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น 
๑๐) เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบไดไ้ปเป็นลำดับ 



๓๕ 

 

๒.๒ ประเภทของปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาในข้อ ๒.๑ สามารถจำแนกปัจจัยเกื้อหนุนในการ
ขัดเกลากิเลสออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ ๑) ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม 
ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ ๒) ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ได้แก่ 
ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก หมายถึง องค์ประกอบภายนอกจิตใจ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วย
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ 
๑๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคล
ไปเป็นลำดับ ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
สุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๒.๑.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม หมายถึง องค์ประกอบทางสังคม ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วย
กระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ๑ ) ปรโตโฆสะจากสัตบุรุษ
ที่บริบูรณ์จนเกิดศรัทธา ๒) เป็นผู้มีมิตรดี ๓) ทำอปริหานิยธรรมด้วยสารณียธรรมจนเกิดผลตามพุทธ
พจน์ ซึ่งอธิบายได้ว่า 

๑) ปรโตโฆสะจากสัตบุรุษท่ีบริบูรณ์จนเกิดศรัทธา 

ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอื่น) เป็นปัจจัยข้อแรกที่ทำให้เกิด ‘สัมมาทิฏฐิ’ 
อันเป็นตัวนำบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาความพ้นทุกข์หรือพ้นความเบียดเบียนทั้งหลาย ไปสู่การทำความขัด
เกลากิเลสในตนหรือการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลัก
จรณะ ๑๕ เพื่อลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลนั้นไปเป็นลำดับ 

โดยปรโตโฆสะเพ่ือการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐินั้นจะต้องเป็นการได้สดับจากบุคคลอ่ืน
ผู้เป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ เท่านั้น เพราะการเลือกคบค้าสมาคมและการได้อยู่ร่วม
ในสังคมของผู้เป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษนั้น เป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้บุคคลผู้ได้
สดับนั้นเกิดศรัทธาเชื่อในญาณปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถปฏิบัติตาม
จนเกิดผลลด ละ จางคลาย จากความโลภ โกรธ หลง ได้จริง จึงเกิดมีความยินดี พอใจ เต็มใจ ที่จะ
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนไปเป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำ
ให้การฟังสัทธรรมบริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อม



๓๖ 

 

ทำให้การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์ การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะ
บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์  ความสำรวมอินทรีย์ที่
บริบูรณ์ ย่อมทำให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 
๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้”๒๐ 

ซึ่งการเกิดขึ้นแห่งศรัทธาที่สัมมาทิฏฐินี้เอง เป็นองค์ประกอบประการที่หนึ่งของผู้
บำเพ็ญความเพียรเพื่อการขัดเกลากิเลส ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๕ ประการ ที่มีอุปการะ
มากเอาไว้ คือ ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ โดยในข้อที่ ๑ นั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ประกอบ
ของผู้บำเพ็ญความเพียรเพื่อการขัดเกลากิเลสไว้ว่า “๑) เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระปัญญาเครื่องตรัสรู้
ของพระตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ ตรัสรู้ด้วยพระองค์
เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่าง
ยอดเยี่ยม เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระผู้มีพระภาค’”๒๑ 

ดังนั้นปรโตโฆสะจึงเป็นการได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือ
เป็นสัตบุรุษ จนเกิดศรัทธาเชื่อในญาณปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กระทั่งมีความยินดี พอใจ 
เต็มใจ ที่จะปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนไปเป็นลำดับ ก็จะส่งผลให้บุคคลผู้ได้สดับและปฏิบัติตามนั้น
ประสบกับความสุขบนเส้นทางแห่งการขัดเกลากิเลสในตนไปเป็นลำดับ ดังทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสว่า “การ
พบเห็นพระอริยะทั้งหลาย เป็นการดี การอยู่ร่วมกับพระอริยะ ก่อให้เกิดสุขทุกเมื่อ เพราะการไม่พบ
เห็นคนพาล บุคคลพึงอยู่เป็นสุขเนืองนิตย์ เพราะผู้คบค้าสมาคมกับคนพาล ย่อมเศร้าโศกสิ้นกาล
นาน การอยู่ร่วมกับคนพาล เป็นทุกข์ตลอดเวลา เหมือนอยู่ร่วมกับศัตรู การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์มี
แต่ความสุข เหมือนอยู่ในหมู่ญาต ิเพราะฉะนั้นแล บุคคลควรคบผู้เป็นปราชญ์ มีปัญญา เป็นพหูสูต มี
ปกติเอาธุระ มีวัตร เป็นพระอริยะ เป็นสัตบุรุษ มีปัญญาดี เช่นนั้น เหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทาง
ของดาวนักษัตร ฉะนั้น”๒๒ 

๒) เป็นผู้มีมิตรดี 

เมื่อได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ จนเกิด
ศรัทธาเชื่อในญาณปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า กระทั่งมีความยินดี พอใจ เต็มใจ ที่จะปฏิบัติขัด

 
๒๐ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๖. 
๒๑ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 
๒๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๖-๒๐๘/๙๖-๙๗. 



๓๗ 

 

เกลากิเลสในตนไปเป็นลำดับแล้ว การได้อยู ่ร่วมกับกลุ่มคนที่เป็นมิตรดี มีสัมมาทิฐิ มีคุณธรรม 
ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมที่เสมอสมานกัน ก็จะยิ่งมีพลังเหนี่ยวนำให้บุคคลเกิดแรงจูงใจในการละสิ่งที่
เป็นอกุศลธรรม และหมั่นประกอบสิ่งที่เป็นกุศลธรรมด้วยการปฏิบัติให้มากในไตรสิกขาไปเป็นลำดับ
ได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมที่อาตมภาพกล่าวไว้ดีแล้วนั่นแล เป็นธรรมสำหรับผู้มีมิตรดี มี
สหายดี มีเพื่อนดี ไม่ใช่สำหรับผู้มีมิตรเลว มีสหายเลว มีเพื่อนเลว ฯ ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มี
เพื่อนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก”๒๓ และ “ภิกษุทั้งหลาย เมื่อดวงอาทิตย์กำลังจะ
อุทัย ย่อมมีแสงอรุณขึ้นมาก่อน เป็นบุพนิมิต ฉันใด กัลยาณมิตตตา (ความเป็นผู้มีมิตรดี) สีลสัมปทา 
(ความถึงพร้อมด้วยศีล) ฉันทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยฉันทะ) อัตตสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยตน) 
ทิฏฐิสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยทิฏฐิ) อัปปมาทสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาท) และ
โยนิโสมนสิการสัมปทา (ความถึงพร้อมด้วยการมนสิการโดยแยบคาย) ก็เป็นตัวนำ เป็นบุพนิมิตเพ่ือ
ความเกิดขึ้นแห่งอริยมรรคมีองค์ ๘ ฉันนั้น ภิกษุผู้มีกัลยาณมิตตตา สีลสัมปทา ฉันทสัมปทา อัตต
สัมปทา ทิฏฐิสัมปทา อัปปมาทสัมปทา และโยนิโสมนสิการสัมปทา พึงหวังข้อนี้ได้ว่า ‘จักเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก’ ฯ”๒๔ 

ดังนั้นการคบและเคารพมิตรดีจึงเป็นทั้งหมดทั้งสิ ้นของการปฏิบัติขัดเกลากิเลส
ภายในจิตใจของบุคคลไปเป็นลำดับ เพราะมิตรดีนั้นเป็นทั้งตัวนำเพื่อความเกิดขึ้นแห่งการขัดเกลา
กิเลสและเป็นองค์ประกอบสำคัญเพ่ือการทำให้มากซ่ึงการขัดเกลากิเลสนั้นด้วย 

๓) ทำอปริหานิยธรรมด้วยสารณียธรรมจนเกิดผลตามพุทธพจน์ 

แม้ว่าการได้อยู่ร่วมกับกลุ่มคนที่เป็นมิตรดี มีสัมมาทิฐิ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีล
ในธรรมนั้น จะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนอันยิ่งในการขัดเกลากิเลส แต่ก็มิได้หมายความว่าสิ่งนี้จะสามารถ
ดำเนินไปได้อย่างราบรื่นหรือยั่งยืน เพราะตามกฎของธรรมชาติแล้ว ธรรมทั้งหลายที่มีการเกิดขึ้นเป็น
ธรรมดา ย่อมมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาตามวิบากดีและร้ายของแต่ละชีวิตที่สังเคราะห์ร่วมกัน
ตลอดเวลา ซึ่งการหมู่กลุ่มนั้นจะเสื่อมเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับการสร้างวิบากดีใหม่ด้วยการหมั่นทำ
กิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกันไปพร้อมกับการขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือที่ยังหลบซ่อนอยู่
ภายในจิตใจของแต่ละบุคคลไปเป็นลำดับ เพราะการหมั่นทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
นั้นจะเป็นผัสสะอย่างดีในการกระแทกกิเลสส่วนที่เหลือของแต่ละบุคคลขึ้นมาให้ได้เห็น และได้

 
๒๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๒-๑๕๕. 
๒๔ ส.ํม. (ไทย) ๑๙/๔๙-๖๒/๔๓-๔๗. 



๓๘ 

 

พิจารณาชำระขัดเกลาออกไปเป็นลำดับ ถ้าหากไม่ได้มีการหมั่นทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์
ร่วมกันก็จะไม่มีโอกาสได้เห็นและได้ชำระกิเลสในส่วนที่เหลือนี้ออกไปได้ จึงทำให้กิเลสส่วนที่เหลือ
เหล่านั้นแอบหลบซ่อนและพอกพูนอยู่ภายในจิตใจของแต่ละบุคคล โดยบุคคลที่มาอยู่ร่วมกันนั้นก็จะ
มีทั้งความเห็นความเข้าใจ พฤติกรรม หรือลีลาท่าทาง ที่แตกต่างกันออกไป ซึ่งแต่ละคนก็ล้วนมีกิเลส
มาจึงมีทั้งส่วนที่ถูกใจกันและไม่ถูกใจกันเป็นธรรมดา ในช่วงแรกๆ นั้นแต่ละคนก็อาจจะพออดทนกด
ข่มความไม่ชอบใจในความเห็นความเข้าใจ พฤติกรรม หรือลีลาท่าทางของเพ่ือนที่ตนไม่ถูกใจเอาไว้ได้ 
แต่พอนานเข้าๆ กิเลสส่วนที่เหลือของแต่ละบุคคลที่ไม่ได้ถูกชำระขัดเกลาออกไปเป็นลำดับนั้นก็จะ
แอบสั่งสมความไม่ได้สมใจกับเพื่อนในแง่มุมต่างๆ เอาไว้มากขึ้นๆ จนกระทั่งวันหนึ่งก็จะกดข่มเอาไว้
ไม่อยู่จึงเกิดการเพ่งโทษถือสากันที่แรงและทำให้หมู่กลุ่มนั้นเกิดความแตกร้าวในที่สุด หากว่าหมู่กลุ่ม
ใดไม่หมั่นสร้างวิบากดีใหม่ด้วยการพากันทำกระบวนการขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือเหล่านี้ก็จะประสบ
กับความเสื่อมอย่างรวดเร็ว ส่วนหมู่กลุ่มใดหมั่นสร้างวิบากดีใหม่ด้วยการพากันทำกระบวนการขัด
เกลากิเลสในส่วนที่เหลืออยู่เป็นนิตย์ก็เป็นไปได้ที่หมู่กลุ่มนั้นจะไม่ประสบกับความเสื่อมเลยและมีแต่
ความเจริญอย่างเดียว 

โดยการหมั่นสร้างวิบากดีใหม่ด้วยการพากันทำกระบวนการขัดเกลากิเลสในส่วนที่
เหลืออยู่เป็นนิตย์นี้ ย่อมทำได้โดยการอาศัยการทำ ‘อปริหานิยธรรม ๗’ ซึ่งเป็นกระบวนการที่ทำให้
ประสบแต่ธรรมที่พาเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุท้ังหลาย เราจะ
แสดงอปริหานิยธรรม ๗ ประการแก่เธอทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงฟัง จงใส่ใจให้ดี เราจักกล่าว ภิกษุ
เหล่านั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้ว พระผู้มีพระภาคจึงได้ตรัสดังนี้ว่า ‘ภิกษุทั้งหลาย ๑) ภิกษุพึงหวังได้
แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังหมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ประชุมกัน
มากครั้ง ๒) … ตราบเท่าที่ภิกษุยังพร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียง
กันทำกิจที่สงฆ์จะพึงทำ ๓) … ตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่บัญญัติสิ่งที่เรามิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่เราได้
บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่เราบัญญัติไว้แล้ว ๔) … ตราบเท่าที่ภิกษุยังสักการะ เคารพ 
นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ เป็นรัตตัญญ ูบวชมานาน เป็นสังฆบิดร เป็นสังฆปริณายก และสำคัญถ้อยคำ
ของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง ๕) … ตราบเท่าที่ภิกษุยังไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหาก่อให้เกิดภพ
ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว ๖) … ตราบเท่าที่ภิกษุยังเป็นผู้มุ่งหวังเสนาสนะป่า ๗) … ตราบเท่าที่ภิกษุยังตั้งสติไว้ใน
ภายในว่า ‘ทำอย่างไร เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มา พึงมา ท่านที่มาแล้ว พึงอยู่อย่าง
ผาสุก’ ภิกษุทั้งหลาย ภิกษุพึงหวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย ตราบเท่าที่ภิกษุยังมี
อปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่ และใส่ใจอปริหานิยธรรมทั้ง ๗ ประการนี้อยู่’ ฯ”๒๕ 

 
๒๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๒-๘๓. 



๓๙ 

 

ซึ่งหมู่กลุ่มใดมีการปฏิบัติ ‘อปริหานิยธรรม ๗’ ด้วยหลัก ‘สารณียธรรม ๖’ คือ 
ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน ย่อมก่อเกิดคุณธรรม ‘พุทธพจน์ ๗’ ตามมา ได้แก่ ๑) ทำให้ระลึกถึงกัน 
๒) ทำให้เป็นที่รัก ๓) ทำให้เป็นที่เคารพ ๔) เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน ๕) เพื่อความไม่วิวาทกัน 
๖) เพื่อความสามัคคีกัน ๗) เพื่อความเป็นอันเดียวกัน”๒๖ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “สารณียธรรม ๖ 
(ธรรมเป็นเหตุให้ระลึกถึงกัน) ได้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) ตั้งมั่นเมตตากายกรรมในเพื ่อน
พรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ นี้เป็นสารณียธรรมที่ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ 
เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน 
๒) ตั้งมั่นเมตตาวจีกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ฯ ๓) ตั้งมั่นเมตตา
มโนกรรมในเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ฯ ๔) บริโภคโดยไม่แบ่งแยกลาภ
ทั้งหลายที่ประกอบด้วยธรรม ได้มาโดยธรรม โดยที่สุดแม้เพียงบิณฑบาต(อาหารในบาตร) บริโภครวม
กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล ฯ ๕) มีศีลไม่ขาด ไม่ทะลุ ไม่ด่าง ไม่พร้อย เป็นไท ท่านผู้รู้สรรเสริญ 
ไม่ถูกตัณหาและทิฏฐิครอบงำ เป็นไปเพื่อสมาธิ เสมอกันกับเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและ
ในที่ลับ ฯ ๖) มีอริยทิฏฐิ อันเป็นธรรมเครื่องนำออก เพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้ทำตาม เสมอกัน
กับเพ่ือนพรหมจารีทั้งหลาย ทั้งในที่แจ้งและในที่ลับ ฯ”๒๗ 

ดังนั้นตราบเท่าที่หมู่กลุ่มคนดียังมีการปฏิบัติอปริหานิยธรรม ๗ ด้วยหลักสารณีย
ธรรม ๖ จนเกิดผลตามพุทธพจน์ ๗ แล้ว ก็จะมีแต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย และ
ส่งผลทำให้บุคคลในหมู่กลุ่มนั้น เกิดเรี่ยวแรงกำลังในการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม และหมั่นประกอบสิ่ง
ที่เป็นกุศลธรรมด้วยการปฏิบัติให้มากในไตรสิกขาไปเป็นลำดับตลอดชีวิตของบุคคลนั้นได้ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสังคม ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส 
คือ ปรโตโฆสะด้วยการคบและเคารพบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ (สัปปุริสสังเส
วะ) แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่าน (สัทธัมมัสสวนะ) จนเกิดศรัทธานำมาพากเพียรฝึกฝน
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเพื่อขัดเกลากิเลสในตนตามท่านร่วมกับหมู่กลุ่มคนดีที่มีศีล โดย
ปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายังสามารถเบิกบานยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึงเครี ยดจนฟุ้งซ่านทรมาน
ตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อหย่อนเกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีดที่ตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วอกุศล
ธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) พร้อมทั้งมีการทำอปริหานิยธรรม ๗ ด้วย
หลักสารณียธรรม ๖ จนเกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความ
สงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ตามพุทธพจน์ ๗ 

 
๒๖ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๒/๔๒๗-๔๒๘. 
๒๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๘๗-๓๘๘. 



๔๐ 

 

ตรงตามที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๓ ประการ ที่มีอุปการะมากไว้ว่า “ธรรม ๓ ประการ ที่มี
อุปการะมาก คือ ๑) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) ๒) สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) 
๓) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)”๒๘ 

๒.๒.๑.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเกื ้อหนุนด้านสิ ่งแวดล้อม หมายถึง องค์ประกอบทางสิ ่งแวดล้อม ที ่ช่วย
สนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา คือ อาศัยสัปปายะที่ควร
เสพ ซึ่งอธิบายได้ว่า 

อาศัยสัปปายะที่ควรเสพ 

การพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นตามสัตบุรุษร่วมกับหมู่มิตรดี 
เพ่ือขัดเกลากิเลสในตนไปเป็นลำดับโดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายังสามารถเบิกบานยินดีอยู่
ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อหย่อนเกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีด
ที่ตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) นั้น 
จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องอาศัยผัสสะหรือการกระทบสัมผัสทางตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ เพ่ือเป็นเหตุ
แห่งการปฏิบัติขัดเกลากิเลส ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “ธรรมทั้งปวงมีฉันทะเป็นมูล มีมนสิการเป็น
ต้นกำเนิด มีผัสสะเป็นเหตุเกิด มีเวทนาเป็นที่ชุมนุม มีสมาธิเป็นประมุข มีสติเป็นใหญ่ มีปัญญาเป็น
ยอดยิ่ง มีวิมุตติเป็นแก่น มีอมตะเป็นที่หยั่งลง และมีนิพพานเป็นที่สุด”๒๙ 

จึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นจะต้องมีการเกี่ยวข้องหรือกระทบสัมผัสทาง
ทวารทั้ง ๖ (ตา หู จมูก ลิ้น กาย และใจ) กับสิ่งแวดล้อมรอบตัวอันได้แก่ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส 
และธรรมารมณ์ จากสถานที่อาศัย ปัจจัย ๔ (เครื่องนุ่งห่ม อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) หรือ
บุคคล อยู่ตลอดเวลา เพ่ือเป็นเหตุให้เกิดเวทนาหรือความรู้สึก แล้วจึงนำเอาความรู้สึกที่เกิดขึ้นนั้นมา
เป็นฐานในการปฏิบัติ โดยอ่านความรู้สึกของตนเองว่าในตอนนี้เรามีความรู้สึกชอบหรือชังในสิ่งที่
กำลังกระทบสัมผัส (เคหะสิตตเวทนา) นั้นหรือไม่ ถ้ามีก็แสดงว่าเรายังมีกิเลสติดยึด (อุปาทาน) อยู่กับ
สิ่งนั้น เราก็จะได้ทำการพิจารณาชำระขัดเกลากิเลสในส่วนนั้น (ปริเฉทปหาน) จนกระทั่งเมื่อกระทบ
สัมผัสครั้งต่อไปแล้วความรู้สึกชอบหรือชังในสิ่งนั้นลด ละ จางคลาย (เนกขัมมสิตตเวทนา) ลงไปเป็น
ลำดับได้ แต่ถ้าผู้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นไม่ได้มีการกระทบสัมผัสกับสิ่งแวดล้อมรอบตัวที่ตนเคยชอบ
หรือชังเลยก็จะไม่สามารถรู้ได้ว่าตนเองยังเหลือกิเลสตัวชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้ นอยู่หรือไม่ ก็จะ

 
๒๘ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๒. 
๒๙ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๕๘/๑๒๖. 



๔๑ 

 

ปล่อยให้กิเลสตัวนั้นนอนเนื่องอยู่ในจิตโดยไม่ได้ชำระขัดเกลาไปเป็นลำดับ และที่สำคัญผู้ปฏิบัติขัด
เกลากิเลสนั้นควรอยู่ร่วมกับผู้ซึ่งเป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ เพราะท่านจะสามารถ
เปิดเผยข้อธรรมที่ยังไม่เปิดเผย ทำข้อที่เข้าใจยาก ให้เข้าใจง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่า
สงสัยหลายอย่างแก่เราได ้

เพราะฉะนั้นการจัดสรรสิ่งแวดล้อมอันได้แก่ สถานที่อาศัย ปัจจัย ๔ (เครื่องนุ่งห่ม 
อาหาร ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค) และบุคคล อย่างเหมาะควร โดยเมื่อมีการกระทบสัมผัสแล้วได้
เกิดการขัดเกลากิเลสตัวชอบหรือชังของตนเองให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายังสามารถเบิกบานยินดีอยู่
ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อหย่อนเกียจคร้าน และมี ผู้
ซึ่งเป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ อาศัยอยู่ในที่นั้นด้วย จึงเป็นอีกปัจจัยสำคัญที่ช่วย
สนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญา
สิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ เพื่อลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลนั้น
ไปเป็นลำดับ ดังทีพ่ระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุผู้ประกอบด้วยองค์ ๕ (เป็นผู้มีศรัทธาในพระปัญญาตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย เป็นผู้มีสัญชาตญาณของคนตรง เป็นผู้ปรารภความ
เพียร เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดดับอันเป็นอริยะ) อาศัยใช้สอยเสนาสนะอันประกอบด้วย
องค์ ๕ ไม่นานนักก็จะทำให้แจ้งเจโตวิมุตติ ปัญญาวิมุตติอันไม่มีอาสวะ เพราะอาสวะสิ้นไป ด้วย
ปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบัน ฯ เสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ คือ เสนาสนะในธรรมวินัยนี้  
๑) อยู่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก มีทางไปมาสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่าน กลางคืนมีเสียงน้อย ไม่อึกทึก มี
เหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื้อยคลานกระทบน้อย ๒) เมื่อภิกษุอยู่ในเสนาสนะนั้น มีจีวร บิณฑบาต 
เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารที่เกิดขึ้นโดยไม่ฝืดเคืองเลย  ๓) ภิกษุผู้เถระทั้งหลาย เป็น
พหูสูต เรียนจบคัมภีร์ ทรงธรรม ทรงวินัย ทรงมาติกาอยู่ในเสนาสนะนั้น ๔) ภิกษุนั้นเข้าไปหาภิกษุผู้
เถระเหล่านั้น ในเวลาที่สมควรแล้ว จึงสอบถาม ไต่ถามว่า “พุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความแห่ง
พุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ๕) ภิกษุผู้เถระเหล่านั้น ย่อมเปิดเผยข้อที่ยังไม่เปิดเผย ทำข้อที่เข้าใจยาก ให้
เข้าใจง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่ภิกษุนั้น”๓๐ 

ซึ่งในคัมภีร์อรรถกถาได้อธิบายลักษณะของสภาพแวดล้อมอันเหมาะควรต่อเพิกถอน
กิเลส หรือ ‘สัปปายะท่ีควรเสพ’ ไว้ว่า “สัปปายะ หมายถึง มีประโยชน์ก่อให้เกิดความเจริญ”๓๑ โดย 

 
๓๐ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๘-๑๙. 
๓๑ องฺ.ติก.อ. ๒/๒๒/๙๙. 



๔๒ 

 

“สัปปายะที่ควรเสพนั้นมีอยู่ ๗ ประการ ได้แก่ ๑) อาวาสสัปปายะ ๒) โคจรสัปปายะ ๓) การ
พูดคุยสัปปายะ ๔) บุคคลสัปปายะ ๕) โภชนะสัปปายะ ๖) ฤดสูัปปายะ ๗) อิริยาบถสัปปายะ”๓๒ 

ดังนั้นการอาศัยสิ่งแวดล้อมอันเป็น ‘สัปปายะ ๗ ประการ’ อธิบายได้ว่า ๑) ที่อยู่ซึ่ง
เหมาะควร (อาวาสสัปปายะ) คือ อยู่ไม่ไกลนัก ไม่ใกล้นัก มีทางไปมาสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่าน 
กลางคืนมีเสียงน้อย ไม่อึกทึก มีเหลือบ ยุง ลม แดด และสัตว์เลื ้อยคลานกระทบน้อย ๒) ที่ไปซึ่ง
เหมาะควร (โคจรสัปปายะ) คือ เป็นผู้รู้กิจที่ควรทำอยู่เสมอ ๓) การพูดคุยที่เหมาะควร (ภัสสสัปปายะ) 
คือ การพูดคุยกันตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ คือ (๑) เรื่องความมักน้อย (๒) เรื่องความสันโดษ (๓) เรื่อง
ความสงัด (๔) เรื ่องความไม่คลุกคลีกับกองกิเลส (๕) เรื ่องการปรารภความเพียรขัดเกลากิเลส  
(๖) เรื ่องศีลที่ขัดเกลากิเลสได้ (๗) เรื ่องสมาธิ (๘) เรื ่องปัญญา (๙) เรื ่องวิมุตติ (๑๐) เรื ่องความรู้
ความเห็นในวิมุตติ๓๓ ๔) บุคคลที่เหมาะควรเกี่ยวข้อง (ปุคคลสัปปายะ) คือ เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้ซึ่ง
เป็นมิตรดี มีสัมมาทิฐิ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลในธรรม ๕) อาหารที่เหมาะควร (โภชนสัปปายะ) 
คือ อาหารไร้สารพิษที่ประหยัด หาได้ง่าย และเป็นประโยชน์ต่อชีวิต โดยมีอาหารยั่วกิเลสหรืออาหาร
ที่ตนเคยชอบหรือชังบ้างเป็นบางคราวตามเหมาะควร เพื่อจะได้มีผัสสะมากระแทกกิเลสส่วนที่เหลือ
ขึ้นมาให้ได้พิจารณาสู้ ๖) สภาพแวดล้อมที่เหมาะควร (อุตุสัปปายะ) คือ ดิน น้ำ ลม ฟ้า อากาศ ความ
ร้อน ความหนาว ที่เหมาะควรแก่การอยู่อาศัย ๗) อิริยาบถที่เหมาะควร (อิริยาปถสัปปายะ) คือ การ
ยืน เดิน นั่ง นอน และการกายบริหาร ที่เหมาะควร เหล่านี้จึงเป็นสิ่งที่เหมาะควรต่อการเพิกถอนขัด
เกลากิเลส ส่วนการอาศัยสิ่งแวดล้อมอันเป็น ‘อสัปปายะ ๗ ประการ’ ก็มีนัยยะตรงกันข้ามและให้ผล
ตรงกันข้าม 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลา
กิเลส คือ อาศัยเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นสัปปายะที่ควรเสพ ซึ่งไม่อยู่ไกลกันดานหรือ
ใกล้เมืองมากนัก มีการสัญจรไปมาได้สะดวก สิ่งแวดล้อมเหมาะควรแก่การอยู่อาศัย ไม่ฝืดเคืองใน
ปัจจัยสี่ (ปฏิรูปเทสวาสะ) พร้อมทั้งมีผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เรา
พึ่งอาศัยโดยธรรมอยู่ด้วย (สัปปุริสสังเสวะ) โดยเราสามารถเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร 
เพ่ือสอบถามเนื้อความของพระพุทธพจน์ที่เราสงสัย และท่านเหล่านั้นย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรม
ที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เราได้ จึงทำให้เราสามารถตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) คือ ปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ทำความดีพร้อมกับ
ขัดเกลากิเลสของตนไว้ในก่อนแล้ว (ปุพเพกตปุญญตา) ตรงตามที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๔ 

 
๓๒ ม.อุ.อ. ๓/๑๘๙/๑๑๗. 
๓๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๙/๑๕๒. 



๔๓ 

 

ประการ ที่มีอุปการะมากไว้ว่า “ธรรม ๔ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ จักร ๔ ได้แก่ ๑) ปฏิรูปเทสวา
สะ (การอยู่ในถิ่นที่ดี) ๒) สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) ๓.) อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบ) 
๔) ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในก่อนแล้ว)”๓๔ 

๒.๒.๑.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ประกอบทางสุขภาวะ ที่ช่วยสนับสนุนหรือ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ๑ ) เป็นผู้มีโรคน้อย มี
ทุกข์น้อย ๒) เป็นผู้ไม่เบียดเบียน ๓) ประพฤตธิรรมที่เป็นเหตุให้อายุยืน ๔) ฝึกกินอาหารวันละมื้อ ซึ่ง
อธิบายได้ว่า 

๑) เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย 

ในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั ้นนอกจากจะต้องมีการคบและเคารพบุคคลผู ้เป็น
สัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่าน จนเกิดศรัทธานำมา
พากเพียรฝึกฝนปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นตามท่านร่วมกับหมู่มิตรดี เพื่อขัดเกลากิเลสในตนไป
เป็นลำดับ โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมหรือเสนาสนะอันเป็นสัปปายะที่ควรเสพแล้ว การมีสุขภาพร่างกายท่ี
แข็งแรงและอายุยืน นี้ก็เป็นอีกองค์ประกอบสำคัญท่ีส่งผลให้บุคคลผู้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นมีเรี่ยวแรง
กำลังในการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม และหมั่นประกอบสิ่งที่เป็นกุศลธรรมด้วยการปฏิบัติไตรสิกขา คือ 
อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ เพื่อลด ละ จางคลายจากความ
โลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลนั้นไปเป็นลำดับ ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๕ ประการ 
ที่มีอุปการะมากเอาไว้ คือ ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ โดยในข้อที่ ๒ นั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึง
องค์ประกอบของผู้บำเพ็ญความเพียรเพื่อการขัดเกลากิเลสไว้ว่า “๒) เป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง 
ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การ
บำเพ็ญเพียร”๓๕ 

นั่นก็เพราะเมื่อเรามีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ร่างกายของเราก็แข็งแรงดี สติปัญญาของ
เราก็แข็งแรงดี จึงเหมาะควรแก่การตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติขัดเกลากิเลสด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น และเราจะ
สามารถทำใจในใจโดยแยบคายเพ่ือพิจารณาขัดเกลากิเลสได้ดี แต่ถ้าเรามีโรคมาก มีทุกข์มาก ร่างกาย
ของเราก็อ่อนแอ สติปัญญาของเราก็อ่อนแอ เพราะเราจะมัวแต่กังวลอยู่กับโรคและทุกข์จากปัญหา
อื่นๆ ที่เข้ามาเกี่ยวข้อง ทำให้พลังชีวิตของเรานั้นไม่เพียงพอที่จะนำไปขัดเกลากิเลสซึ่งมีกำลังมากได้ 

 
๓๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๕. 
๓๕ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 



๔๔ 

 

ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ‘บัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคเบา
บาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การ
บำเพ็ญเพียรก็จริง ถึงกระนั้น ก็ยังมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ได้ การที่บุคคลผู้เจ็บไข้ถูกพยาธิ
ครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า มิใช่ทำได้ง่าย ทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบ
สงัด คือ ป่าโปร่งและป่าทึบ ก็มิใช่ทำได้ง่าย ก่อนที่ธรรมซึ่งไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้นจะ
มาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้
แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อนทีเดียว ซึ่งเมื่อเรามีแล้ว แม้อาพาธก็จักอยู่สบาย’”๓๖ 

ดังนั้นความเป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ก็จะทำให้บุคคลนั้นมีร่างกายและสติปัญญา
ที่แข็งแรงดี จึงเหมาะควรแก่การบำเพ็ญความเพียรเพื่อขัดเกลากิเลสซึ่งมีกำลังมากได้ 

๒) เป็นผู้ไม่เบียดเบียน 

โดยส่วนใหญ่แล้วคนที่มีโรคมาก มีทุกข์มากนั้นไม่ว่าจะได้รับการสอนธรรมะไปมาก
เท่าใดๆ ก็ยากที่จะเข้าใจธรรมะเหล่านั้นได้ จึงต้องได้รับการช่วยเหลือให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย จนมี
เรี่ยวแรงกำลังพอสมควรที่จะฟังและเข้าใจธรรมะให้ได้ก่อน 

ซึ่งวิธีปฏิบัติเพื่อความเป็นเป็นผู้มีอายุยืน มีโรคน้อยนั้น ก็คือ การเป็นผู้ไม่เบียดเบียน
ตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อื่นในทุกรูปแบบไปเป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “บุคคลบางคนในโลกนี้ 
เป็นสตรีก็ตาม เป็นบุรุษก็ตาม เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความ
ละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้
อย่างนั้น หลังจากตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ หลังจากตายแล้ว ถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลก
สวรรค์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ เขาก็จะเป็นคนมีอายุยืน การที่บุคคลเป็นผู้ละเว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว ์วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลใน
สรรพสัตว์ นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีอายุยืน อีกทั้งบุคคลบางคนในโลกนี้ เป็นสตรีก็ตาม 
เป็นบุรุษก็ตาม เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดินบ้าง ด้วยท่อนไม้บ้าง ด้วย
ศัสตราบ้าง เพราะกรรมนั้นที่เขาให้บริบูรณ์ยึดมั่นไว้อย่างนั้น หลังจากตายแล้ว เขาจึงไปเกิดในสุคติ
โลกสวรรค์ หลังจากตายแล้ว ถ้าไม่ไปเกิดในสุคติโลกสวรรค์ กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ในที่ใดๆ เขาก็จะ
เป็นผู้มีโรคน้อย การที่บุคคลเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายด้วยฝ่ามือบ้าง ด้วยก้อนดินบ้าง ด้วย
ท่อนไม้บ้าง ด้วยศัสตราบ้าง นี้เป็นปฏิปทาที่เป็นไปเพื่อความมีโรคน้อย”๓๗ 

 
๓๖ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๘/๑๔๑. 
๓๗ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๐-๒๙๑/๓๕๐-๓๕๑. 



๔๕ 

 

ดังนั้นการสั่งสมความประพฤติละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตรา
วุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ และไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
ในทุกวิธีนั้น จึงเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ซึ่งเหมาะควรแก่การบำเพ็ญความเพยีร
เพ่ือขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับ 

๓) ประพฤตธิรรมท่ีเป็นเหตุให้อายุยืน 

แม้ว่าการสั่งสมความประพฤติละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตรา
วุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ และไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลาย
ในทุกวิธีนั้น จะเป็นเหตุแห่งความเป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย อันเหมาะควรแก่การบำเพ็ญความเพียร
เพื่อขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับก็ตาม แต่ความเบียดเบียนซึ่งเกิดจากกิเลสนั้นก็มีหลายแง่เชิงตั้งแต่
กิเลสอย่างหยาบ กิเลสอย่างกลาง และกิเลสอย่างละเอียด๓๘ โดยกิเลสอย่างหยาบ คือ กายทุจริต 
(ความประพฤติชั่วด้วยกาย) วจีทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วยวาจา) มโนทุจริต (ความประพฤติชั่วด้วย
ใจ) ซึ่งเป็นการติดเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งท่ีเป็นพิษโทษภัยและเป็นคุณค่า
ประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) จนต้องไปละเมิดแสวงหามาเสพทางกายและวาจา ต่อมาเป็นกิเลสอย่าง
กลาง คือ กามวิตก (ความตรึกในทางกาม) พยาบาทวิตก (ความตรึกในทางพยาบาท) วิหิงสาวิตก 
(ความตรึกในความเบียดเบียน) ซึ่งบุคคลนั้นได้ขัดเกลากิเลสอย่างหยาบมามากแล้ว จนกระท่ังสามารถ
สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งที่เป็นพิษ
โทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้ค่อนข้างดี แต่ก็ยังมีอาการอยากเสพสมใจชอบ
หรือชังในสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่ภายในจิต จนบางทีก็มีพลาดละเมิดไปแสวงหามาเสพทางกายและวาจา
บ้าง (รูปภพ) แต่โดยน้ำหนักของความเสพเป็นรสอร่อย (อัสสาทะ) ในสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ได้มากเท่ากับ
กิเลสอย่างหยาบ และเมื่อตั้งสติได้ก็จะรีบเปิดเผยความชั่วนั้นแก่หมู่มิตรดี (ปลงอาบัติ) แล้วถึงการ
สำรวมต่อไป สุดท้ายเป็นกิเลสอย่างละเอียด คือ ความตรึกถึงสภาพดีทั้งหลาย เช่น ความตรึกถึงญาติ 
ความตรึกถึงชนบท ความตรึกเพื่อความเป็นผู้ไม่ตาย ความตรึกที่ประกอบด้วยความเอ็นดูผู้อ่ืน ความ
ตรึกที่ประกอบด้วยลาภ สักการะและความสรรเสริญ ความตรึกท่ีประกอบด้วยความไม่ดูหมิ่น เป็นต้น 
ซึ่งบุคคลนั้นได้ขัดเกลากิเลสอย่างกลางมามากแล้ว จึงสามารถสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไป
เสพสมใจในสิ่งต่างๆ ที่เคยชอบหรือชังได้ดีมาก และอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้น
ภายในจิตก็เหลือน้อยหรือเบาบางมากจนแทบอ่านอาการไม่ออก (อรูปภพ) แต่ก็ยังมีความรู้สึกลังเล
สงสัยอยู่ว่าเหมือนจะมีหรือเหมือนจะไม่มี (เนวสัญญานาสัญญายตนะ) จึงต้องเพียรสำรวมตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก โดยต้องมีการกระทบสัมผัสกับภายนอก 

 
๓๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๖๔/๔๖๒. 



๔๖ 

 

(รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ทั้งในดีและในชั่ว ) แล้วอ่านอาการชอบหรือชังที่ยังเหลืออยู่
ภายในเพื่อขัดเกลากิเลสในส่วนนั้นๆ ให้สิ้นเกลี้ยงหรือหมดความลังเลสงสัยไปเป็นลำดับ 

เพราะฉะนั้นการขัดเกลากิเลสอันเป็นเหตุแห่งความเบียดเบียนตั้งแต่อย่างหยาบ 
กลาง และละเอียด จึงจำเป็นต้องอาศัยองค์ประกอบในการละความเบียดเบียนทั้งหลายที่ประณีตขึ้น
ไปเป็นลำดับ เพื่อความเป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย อันเหมาะควรแก่การบำเพ็ญความเพียรเพื่อขัด
เกลากิเลสไปเป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ‘ธรรมท่ีเป็นเหตุให้อายุยืน’ ในปฐมอนายุสสาสูตรไว้ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน คือ ๑) ทำสิ่งท่ีเป็นสัปปายะ ๒) รู้จักประมาณ
ในสิ ่งท ี ่ เป ็นสัปปายะ ๓) บริโภคสิ ่งท ี ่ย ่อยง ่าย  ๔) เท ี ่ยวในเวลาที ่สมควร ๕) ประพฤติ
พรหมจรรย์”๓๙ และในทุติยอนายุสสาสูตรไว้ว่า “ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุ
ยืน คือ ๑) ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ ๒) รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ ๓) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๔) มี
ศีล ๕) มีกัลยาณมิตร (มิตรดี)”๔๐ จะเห็นได้ว่า การละความเบียดเบียนทั้งปวง ก็จะเป็นเหตุแห่ง
ความเป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย โดยการเป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อยนั้น ก็จะเป็นเหตุให้บุคคล
ประกอบความเพียรขัดเกลากิเลสได้ดี ซึ ่งการขัดเกลากิเลสนั้น ก็คือ การขัดเกลาเหตุแห่งความ
เบียดเบียนในตนนั้นเอง 

ดังนั้นการละความเบียดเบียนได้ดี ก็จะทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย จึงชำระขัด
เกลาเหตุแห่งความเบียดเบียนได้ดี และการชำระขัดเกลาเหตุแห่งความเบียดเบียน (กิเลสทั้งปวง) ได้ดี 
ก็จะละความเบียดเบียนได้ดี จึงทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ฉะนั้นการละความเบียดเบียน ความ
เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย และการชำระขัดเกลาเหตุแห่งความเบียดเบียน (กิเลสทั้งปวง) นี้ จึงเป็น
เหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน 

๔) ฝึกกินอาหารวันละม้ือ 

นอกจากนี้คนที่ฝึกกินอาหารวันละมื้อได้อย่างลงตัวก็จะเป็นผู้ที่ขัดเกลากิเลสอันเป็น
เหตุแห่งความเบียดเบียนอย่างหยาบ กลาง ละเอียด ได้ดี จึงทำให้เป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย สมัยหนึ่ง ภิกษุจำนวนมากได้ทำให้เรามีจิตยินดี เราได้เตือนภิกษุ
ทั้งหลาย ณ ที่นี้ว่า ‘เราฉันอาหารมื้อเดียว เราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียว ย่อมรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มี
ความลำบากกายน้อย มีความเบากาย มีกำลัง และอยู่อย่างผาสุก มาเถิด แม้พวกเธอก็จงฉันอาหาร
มื้อเดียว แม้เธอทั้งหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียว จักรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความลำบากกายน้อย มี

 
๓๙ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๕/๒๐๕. 
๔๐ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๖/๒๐๖. 



๔๗ 

 

ความเบากาย มีกำลัง และอยู่อย่างผาสุก’ เราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีก เพียงแต่ทำให้สติ
เกิดข้ึนใน ภิกษุเหล่านั้นเท่านั้น รถที่เทียมด้วยม้าอาชาไนย ซึ่งฝึกมาดีแล้ว แล่นไปตามทางใหญ่สี่แพร่ง 
บนพื้นราบเรียบโดยไม่ต้องใช้แส้ เพียงแต่นายสารถีผู้ฝึกหัดม้าที่ฉลาดขึ้นรถแล้วจับสายบังเหียนด้วย
มือซ้าย จับแส้ด้วยมือขวา เตือนม้าให้วิ ่งตรงไป หรือเลี้ยวกลับไปตามถนนที่ต้องการได้ตามความ
ปรารถนา แม้ฉันใด เราก็ฉันนั้นเหมือนกัน ไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีก เพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้น
ในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้น เพราะฉะนั้น แม้เธอทั้งหลายก็จงละอกุศลธรรม จงทำความพากเพียรในกุศล
ธรรมทั้งหลาย เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้เธอท้ังหลายก็จักถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้”๔๑ 

นั่นก็เพราะว่าคนที่กินอาหารวันละมื้อได้อย่างลงตัวนั้น จะเป็นผู้ที่มีสติในการอ่าน
อาการของกิเลสส่วนที่เหลือในขั้นกามภพ รูปภพ และอรูปภพ ได้ชัด จึงสามารถขัดเกลากิ เลสอันเป็น
เหตุแห่งความเบียดเบียนอย่างหยาบ กลาง ละเอียด ได้ดี ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เธอทั้งหลายเมื่อ
ฉันอาหารมื้อเดียว จักรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความลำบากกายน้อย มีความเบากาย มีกำลัง และอยู่
อย่างผาสุก’ เราไม่ต้องพร่ำสอนภิกษุเหล่านั้นอีก เพียงแต่ทำให้สติเกิดขึ้นในภิกษุเหล่านั้นเท่านั้น 
เพราะฉะนั้น แม้เธอทั้งหลายก็จงละอกุศลธรรม จงทำความพากเพียรในกุศลธรรมทั้งหลาย เมื่อเป็น
เช่นนี้ แม้เธอท้ังหลายก็จักถึงความเจริญงอกงาม ไพบูลย์ในธรรมวินัยนี้”๔๒ 

อธิบายคำว่า “คนที่กินอาหารวันละมื้อได้อย่างลงตัว จะเป็นผู้ที ่มีสติในการอ่าน
อาการของกิเลสส่วนที่เหลือในขั้นกามภพ รูปภพ และอรูปภพ ได้ชัด จึงสามารถขัดเกลากิเลสอันเป็น
เหตุแห่งความเบียดเบียนอย่างหยาบ กลาง ละเอียด ได้ดี” ได้ดังนี ้

คนที่กินอาหารวันละมื้อได้อย่างลงตัวนั้น ในขั้นแรกจะต้องมีการตั้งศีลขึ้นมาเพื่อฝึก
ปฏิบัติลด ละ เลิก การติดเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งที่เป็นพิษโทษภัยและ
เป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) มิเช่นนั้นเมื่อเราชอบสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะเอาเข้ามาทำพิษ
โทษภัยใส่ชีวิต หรือแม้แต่ชอบสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะเอาเข้ามาเกินพอดีจนทำพิษโทษภัยใส่ชี วิตได้
เช่นกัน และเม่ือชังสิ่งที่เป็นประโยชน์ก็จะไม่เอาเข้ามาทำคุณค่าประโยชน์แก่ชีวิต หรือแม้แต่ชังสิ่งที่ไม่
เป็นประโยชน์ก็จะเอามาสร้างความอึดอัด ชิงชัง รังเกียจ ไม่พอใจ ซึ่งเป็นพิษโทษภัยใส่ชีวิตอีกเช่นกัน 
ทำให้เราเสียพลังชีวิตไปปรุงแต่งวิญญาณ (กิเลสสังขาร) เป็นสุขหรือทุกข์ใจอยู่กับอารมณ์ชอบหรือชัง
ในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส จึงไม่สามารถเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภคสิ่งที่เป็นประโยชน์ด้วยปัญญา

 
๔๑ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๕/๒๓๖. 
๔๒ เรื่องเดียวกัน. 



๔๘ 

 

อันยิ่ง (ปัญญาชำแรกกิเลส) ได ้แม้จะกินอาหารวันละมื้อได้แต่ก็จะเป็นไปอย่างยากลำบากและทรมาน
เกินไปจนเบียดเบียนชีวิตตนเอง 

ในขั้นต่อมาบุคคลนั้นได้ขัดเกลากิเลสอย่างหยาบมามากแล้ว จนกระทั่งสามารถ
สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งที่เป็นพิษ
โทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้ค่อนข้างดี แต่ก็ยังมีอาการอยากเสพสมใจชอบ
หรือชังในสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่ภายในจิต จนบางทีก็มีพลาดละเมิดไปแสวงหามาเสพทางกายและวาจา
บ้าง (รูปภพ) แต่โดยน้ำหนักของความเสพเป็นรสอร่อย (อัสสาทะ) ในสิ่งเหล่านั้นก็จะไม่ได้มากเท่ากับ
กิเลสอย่างหยาบ และเมื่อตั้งสติได้ก็จะรีบเปิดเผยความชั่วนั้นแก่หมู่มิตรดี (ปลงอาบัติ) แล้วถึงการ
สำรวมต่อไป มิเช่นนั้นแม้เราจะไม่ไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งที่เป็นพิษ
โทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้ค่อนข้างดี แต่ถ้ายังมีอาการอยากเสพสมใจชอบ
หรือชังในสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่ภายในจิตโดยที่เราไม่ได้พิจารณาชำระขัดเกลาต่อให้สิ้นเกลี้ ยง อาการ
อยากเสพสมใจชอบหรือชังนั้นก็จะทำให้เกิดเป็นพิษเครียดที่ร่างกายต้องเสียพลังงานไปดันออกและ
ดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปซ่อมแซมเซลล์ร่างกายที่เสียหายมากเกินปกติ ส่งผลให้แม้จะกินอาหารวันละ
มื้อได้แต่ก็ยังเป็นไปอย่างยากลำบากและทรมานหรือเบียดเบียนชีวิตตนเอง 

ในขั้นสุดท้ายบุคคลนั้นได้ขัดเกลากิเลสอย่างกลางมามากแล้ว จึงสามารถสำรวมตา 
หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ไปเสพสมใจในสิ่งต่างๆ ที่เคยชอบหรือชังได้ดีมาก และอาการอยากเสพสมใจ
ชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นภายในจิตก็เหลือน้อยหรือเบาบางมากจนแทบอ่านอาการไม่ออก (อรูปภพ) 
แต่ก็ยังมีความรู้สึกลังเลสงสัยอยู่ว่าเหมือนจะมีหรือเหมือนจะไม่มี (เนวสัญญานาสัญญายตนะ) จึงต้อง
เพียรสำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าให้ยิ่งๆ ขึ้นไปอีก โดยต้องมีการ
กระทบสัมผัสกับภายนอก (รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ทั้งในดีและในชั่ว) แล้วอ่านอาการ
ชอบหรือชังที่ยังเหลืออยู่ภายในเพื่อขัดเกลากิเลสในส่วนนั้นๆ ให้สิ้นเกลี้ยงหรือหมดความลังเลสงสัย
ไปเป็นลำดับ มิเช่นนั้นแม้เราจะไม่ไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ทั้งที่เป็นพิษ
โทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้ดีมาก และอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังใน
สิ่งเหล่านั้นภายในจิตก็เหลือน้อยหรือเบาบางมากจนแทบอ่านอาการไม่ออก แต่ถ้ายังมีความรู้สึกลังเล
สงสัยอยู่ว่าเหมือนจะมีหรือเหมือนจะไม่มี โดยที่เราไม่ได้พิจารณาชำระขัดเกลาต่อให้สิ้นเกลี้ยง อาการ
ลังเลสงสัยนั้นก็จะทำให้เกิดความไม่มั่นใจหรือความหวั่นไหวที่ร่างกายต้องเสียพลังงานไปดันออกและ
ดูดสิ่งที่เป็นประโยชน์ไปซ่อมแซมเซลล์ร่างกายที่เสียหายมากเกินปกติ จึงส่งผลให้แม้จะกินอาหารวัน
ละมื้อได้แต่ก็ยังเป็นไปอย่างลำบากและไม่ลงตัวหรือเบียดเบียนชีวิตตนเองอยู่ (กิลมถะ) 



๔๙ 

 

ดังนั้นการฝึกกินอาหารวันละมื้อให้ได้อย่างลงตัว การขัดเกลากิเลสอันเป็นเหตุแห่ง
ความเบียดเบียนอย่างหยาบ กลาง ละเอียด และความเป็นผู้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อยนี้ จึงเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยซึ่งกันและกัน 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสุขภาพ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลา
กิเลส คือ ความเป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่
เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร โดยการเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ 
วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ และ
เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในทุกวิธี พร้อมทั้งเป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ รู้จักประมาณในสิ่งที่
เป็นสัปปายะ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เที่ยวในเวลาที่สมควร ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีลที่สามารถขัด
เกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ มีกัลยาณมิตร (มิตรดี) และฝึกกินอาหารวันละม้ือ 

๒.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน คือ องค์ประกอบภายในจิตใจ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลไปเป็น
ลำดับ ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา ซึ่งมี
รายละเอียดดังนี้ 

๒.๒.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล 

พระพุทธเจ้าตรัสถึงการประพฤติที่ได้ชื่อว่า “ศีล” เอาไว้ ๕ ประเภท คือ ๑) การละ
อกุศลกรรม ๒) การเว้นอกุศลกรรม ๓) เจตนาที่เป็นข้าศึกต่ออกุศลกรรม ๔) ความสำรวมอกุศลกรรม 
๕) ความไม่ล่วงละเมิดอกุศลกรรม ซึ่งอกุศลกรรมนั้น ได้แก่ ปาณาติบาต (การฆ่าสัตว์) อทินนาทาน 
(การลักทรัพย์) กาเมสุมิจฉาจาร (การประพฤติผิดในกาม) มุสาวาท (การพูดเท็จ) ปิสุณาวาจา (การพูด
ส่อเสียด) ผรุสวาจา (การพูดคำหยาบ) สัมผัปปลาปะ (การพูดเพ้อเจ้อ) อภิชฌา (เพ่งเล็งอยากได้ของ
เขา) พยาบาท (มีจิตพยาบาท) และมิจฉาทิฏฐิ (มีความเห็นวิปริตว่า ‘ทานที่ให้แล้วไม่มีผล ยัญที่บูชา
แล้วไม่มีผล การเซ่นสรวงไม่มีผล ผลวิบากแห่งกรรมที่ทำดีและทำชั่วไม่มี โลกนี้ไม่มี โลกหน้าไม่มี 
มารดาไม่มีคุณ บิดาไม่มีคุณ โอปปาติกสัตว์ไม่มี สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติดีปฏิบัติชอบ ทำให้แจ้งโลก
นี้และโลกหน้าด้วยปัญญาอันยิ่งเองแล้วสอนผู้อื่นให้รู้แจ้ง ไมม่ีอยู่ในโลก’) เป็นต้น๔๓ 

 
๔๓ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๑-๔๒/๖๒-๖๔. 



๕๐ 

 

ดังนั้น ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล จึงหมายถึง องค์ประกอบอันเกิดจากเจตนาของจิต ที่
ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย ๑) 
โยนิโสมนสิการ ๒) เป็นผู้มีสัญชาตญาณของคนตรง ซึ่งอธิบายได้ว่า 

๑) โยนิโสมนสิการ 

โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) เป็นปัจจัยข้อสองที ่ทำให ้เกิด 
‘สัมมาทิฏฐิ’ อันเป็นตัวนำบุคคลผู้ซึ่งปรารถนาความพ้นทุกข์หรือพ้นความเบียดเบียนทั้งหลาย ไปสู่
การทำความขัดเกลากิเลสในตนหรือการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญา
สิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ เพื่อลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลนั้น
ไปเป็นลำดับ 

โดยโยนิโสมนสิการเพื่อการเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐินั้นเป็นการเจตนาทำใจในใจโดย
แยบจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ แล้วปฏิบัติตามท่าน
และพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลายเมื่อกระทบสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ ณ ปัจจุบันขณะ เพื่อให้เห็นโทษของอกุศลธรรมอันมีอกุศลมูล (โลภะหรือราคะ โทสะ โมหะ) 
เป็นเหตุเกิด คือ ความไม่สบายกายและไม่สบายใจ และเห็นประโยชน์ในความสงัดจากอกุศลธรรม
อันมีกุศลมูล (อโลภะ อโทสะ อโมหะ) เป็นเหตุเกิด คือ ความสบายกายและสบายใจ ซึ่งพระพุทธเจ้า
ได้ตรัสถึง ‘การทำใจในใจโดยแยบคาย (มนสิการ)’ เพื่อละอกุศลมูล อันได้แก่ ราคะมูลหรือโลภะมูล 
โทสะมูล และโมหะมูล ไว้ดังนี้ ๑) เมื่อมนสิการอสุภนิมิตโดยแยบคาย ราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น 
หรอืที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ราคะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็
ละได้ ๒) เมื่อมนสิการเมตตาเจโตวิมุตติโดยแยบคาย โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้น
แล้วก็ละได้ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โทสะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ ๓) เมื่อ
มนสิการพิจารณาลงไปถึงท่ีเกิดของธรรมทั้งหลายโดยแยบคาย โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือ
ที่เกิดขึ้นแล้วก็ละได้ นี้แลเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้โมหะที่ยังไม่เกิดขึ้นก็ไม่เกิดขึ้น หรือที่เกิดขึ้นแล้วก็ละ
ได้๔๔ 

เมื่อเราเห็นโทษของอกุศลธรรมอันมีอกุศลมูล (โลภะหรือราคะ โทสะ โมหะ) เป็น
เหตุเกิด และเห็นประโยชน์ในความสงัดจากอกุศลธรรมอันมีกุศลมูล (อโลภะ อโทสะ อโมหะ) เป็นเหตุ
เกิด ได้แล้วนั้น เราก็จะสามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้ามาแทนที่อกุศลมูลเหล่านั้นได้
ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกัน ซึ่งความยินดี เต็มใจ พอใจในกุศลมูลนี้เอง จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่

 
๔๔ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๙/๒๗๔. 



๕๑ 

 

ส่งผลให้บุคคลมีเรี่ยวแรงกำลังในการละสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม และหมั่นประกอบสิ่งที่เป็นกุศลธรรมด้วย
การปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ เพื่อลด 
ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคลนั้นไปเป็นลำดับ ดังที่พระสารีบุตรทรง
จำแนกธรรม ๙ ประการ ที่มีอุปการะมากไว้ว่า “ธรรม ๙ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ธรรมมีโยนิโส
มนสิการเป็นมูล ๙ ได้แก่ ๑) บุคคลมนสิการโดยแยบคาย ปราโมทย์ย่อมเกิด ๒) เมื่อมีปราโมทย์ ปีติ
ย่อมเกิด ๓) เมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ ๔) ผู้มีกายสงบ ย่อมได้รับสุข ๕) เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น    
๖) เมื่อจิตตั้งมั่น ย่อมรู้ ย่อมเห็นตามความเป็นจริง ๗) เมื่อรู้ เมื่อเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่าย
ได้เอง ๘) เมื่อเบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด ๙) เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น”๔๕ 

ดังนั้นโยนิโสมนสิการจึงเป็นการเจตนาทำใจในใจโดยแยบคายจากสิ่งที่ได้สดับจาก
บุคคลอื่นผู้เป็นปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ แล้วปฏิบัติตามท่านและพิจารณาลงไปถึงที่
เกิดของธรรมทั้งหลายในตน จนสามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้ามาแทนที่อกุศลมูลได้
ไปเป็นลำดับ ก็จะส่งผลให้บุคคลผู้มีเจตนาทำใจในใจโดยแยบคายนั้นประสบกับความสุขบนเส้นทาง
แห่งการขัดเกลากิเลสในตนไปเป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมที่เป็นบาปอกุศล มีเหตุจึง
เกิดข้ึน ไม่มีเหตุ ไม่เกิดขึ้น เพราะละเหตุนั้นเสียได้อย่างนี้ ธรรมที่เป็นบาปอกุศลเหล่านั้นจึงไม่ม”ี๔๖ 

๒) เป็นผู้มีสัญชาตญาณของคนตรง 

ในระหว่างที่เราปฏิบัติศีลเพื่อขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือด้วยโยนิโสมนสิการไปเป็น
ลำดับอยู่นั้น ย่อมมีความพลาดผิดศีลทางกาย วาจา หรือใจ บ้างเป็นธรรมดา ซึ่งจะทำให้เกิดความ
เศร้าหมองขึ้นในจิต ไม่แกล้วกล้า เก้อเขินในหมู่มิตรดี เพราะฉะนั้นถ้าเรารีบเปิดเผยกิเลสในส่วนที่
เหลือของตนตามความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่มีคุณธรรม (ปลงอาบัติ) แล้วถึงการสำรวมใน
ศีลนั้นต่อไป ก็จะเป็นกุศลที่ช่วยเสริมหนุนให้เราพ้นจากความเศร้าหมองอันเกิดจากการผิดศีลได้เร็ว 
ส่งผลให้เกิดเรี่ยวแรงกำลังในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือของตนไปเป็นลำดับได้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้
เร็ว ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ‘ทิฏฐิอันเป็นอริยะ’ คือ ทิฏฐิอันประเสริฐ เป็นนิยยานิกธรรม เพ่ือความสิ้น
ทุกข์โดยชอบ แก่ผู้ทำตามเสมอกัน โดยในข้อที่ ๔ นั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ประกอบของผู้มีทิฏฐิ
แบบอริยะไว้ว่า “การออกจากอาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้น  ก็รีบแสดง 
เปิดเผย ทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นในสำนักศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจารีที่เป็นวิญญูชนทั้งหลาย ครั้นแสดง 
เปิดเผย ทำให้ชัดเจนแล้วก็สำรวมระวังต่อไป เด็กอ่อนที่นอนหงายมือหรือเท้า ถูกถ่านไฟแล้วก็ชักมือ

 
๔๕ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙-๓๖๐/๔๑๘-๔๑๙. 
๔๖ องฺ.ทุก. (ไทย) ๒๐/๘๐/๑๐๖. 



๕๒ 

 

หรือเท้ากลับทันที แม้ฉันใด บุคคลผู้มีทิฏฐิก็ฉันนั้นเหมือนกัน เป็นผู้มีสภาพอย่างนี้ คือการออกจาก
อาบัติเช่นใดย่อมปรากฏ อริยสาวกต้องอาบัติเช่นนั้น ก็รีบแสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจนอาบัตินั้นใน
สำนักศาสดา หรือเพื่อนพรหมจารีที่เป็นวิญญูชนทั้งหลาย ครั้นแสดง เปิดเผย ทำให้ชัดเจนแล้วก็
สำรวมระวังต่อไป อริยสาวกนั้น ก็รู้ชัดอย่างนี้ว่า ‘บุคคลผู้มีทิฏฐิ เป็นผู้มีสภาพเช่นใด ถึงเราก็มีสภาพ
เช่นนั้น’”๔๗ 

ซึ่งการทำผิดศีลไม่ว่าจะเป็นในขั้นกามภพ รูปภพ หรืออรูปภพ แล้วรีบเปิดเผยความ
จริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่มีคุณธรรมเพื่อถึงการสำรวมในศีลนั้นต่อไปนี้ จึงเป็นองค์ประกอบข้อ
หนึ่งของผู้ที่เหมาะควรแก่การบำเพ็ญความเพียรเพ่ือขัดเกลากิเลสในตน ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนก
ธรรม ๕ ประการ ที่มีอุปการะมากเอาไว้ คือ ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ โดยในข้อที่ ๓ นั้น
พระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ประกอบของผู้บำเพ็ญความเพียรเพื่อการขัดเกลากิเลสไว้ว่า “๓) เป็นผู้ไม่โอ้
อวด ไม่มีมายา ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย”๔๘ 

ดังนั้นความเป็นผู้มีสัญชาตญาณของคนตรงก็จะทำให้เรานั้นมีเรี่ยวแรงกำลังในการ
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือของตนไปเป็นลำดับได้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้เร็ว 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านศีล ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส 
คือ โยนิโสมนสิการด้วยการเจตนาทำใจในใจโดยแยบคายจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นสัตบุรุษ
ซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วปฏิบัติตามท่านและพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลายในตน 
จนสามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้ามาแทนที่อกุศลมูลได้ไปเป็นลำดับ พร้อมกับเป็นผู้มี
สัญชาตญาณของคนตรง 

๒.๒.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ 

พระพุทธเจ้าตรัสสรรเสริญและทรงให้ประชาชนสมาทานตั้งมั่นใน ‘อริยสมาธิขันธ์’ 
ได้แก่ ๑) คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้เห็นรูปด้วยตาแล้วไม่รวบถือ 
ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในจักขุนทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูกบาปอกุศลธรรม
คืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษาจักขุนทรีย์ ถึงความสำรวมในจักขุนทรีย์ ฟังเสียงด้วยหู 
ฯลฯ ดมกลิ่นด้วยจมูก ฯลฯ ลิ้มรสด้วยลิ้น ฯลฯ ถูกต้องโผฏฐัพพะด้วยกาย ฯลฯ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ
แล้วไม่รวบถือ ไม่แยกถือ ย่อมปฏิบัติเพื่อสำรวมในมนินทรีย์ ซึ่งเมื่อไม่สำรวมแล้วก็จะเป็นเหตุให้ถูก
บาปอกุศลธรรมคืออภิชฌาและโทมนัสครอบงำได้ จึงรักษามนินทรีย์ ถึงความสำรวมในมนินทรีย์ ภิกษุ

 
๔๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๙๖/๕๓๔-๕๓๕. 
๔๘ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 



๕๓ 

 

ผู ้ประกอบด้วยความสำรวมอินทรีย์อันเป็นอริยะนี้  ย่อมเสวยสุขที ่ไม่ระคนกับกิเลสในภายใน   
๒) ประกอบด้วยสติสัมปชัญญะ คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ทำความรู้สึกตัวเพื่อละอภิชฌาและ
โทมนัสในการก้าวไป การถอยกลับ การแลด ูการเหลียวดู การคู้เข้า การเหยียดออก การครองสังฆาฏิ
บาตรและจีวร การฉัน การดื่ม การเคี้ยว การลิ้ม การถ่ายอุจจาระปัสสาวะ การเดิน การยืน การนั่ง 
การนอน การตื่น การพูด การนิ่ง ๓) เป็นผู้สันโดษ คือ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้สันโดษด้วยจีวรพอคุ้ม
ร่างกายและบิณฑบาตพออ่ิมท้อง จะไป ณ ที่ใดๆ ก็ไปได้ทันทีเหมือนนกบินไป ณ ที่ใดๆ ก็มีแต่ปีกเป็น
ภาระ โดยภิกษุนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ (มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น) อริยอินทรียสังวร (คุ้มครองทวาร
ในอินทรีย์ทั้งหลาย) อริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโดษอย่างนี้แล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะอันเป็นสัปปา
ยะ จึงเป็นผู้เหมาะควรแก่การประกอบความเพียรเพ่ือละนิวรณ์ ๕ คือ อภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้
ของเขา) พยาบาท (ความมุ่งร้าย) ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่าน
และรำคาญใจ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) เมื่อภิกษุนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้แล้ว ย่อม
เกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับ
ความสุข เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น (สมาธิ)๔๙ 

ดังนั้น ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ จึงหมายถึง องค์ประกอบอันเกิดจากความตั้งมั่น
ของจิต ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบไป
ด้วย ๑) ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ๒) สติและสัมปชัญญะ ๓) ความสันโดษด้วยปัจจัยสี่ 
๔) เป็นผู้ปรารภความเพียร ซึ่งอธิบายได้ว่า 

๑) ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย 

เมื่อผู้ที่ปฏิบัติศีลเพื่อขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือด้วยโยนิโสมนสิการไปเป็นลำดับอยู่นั้น 
ย่อมมีความพลาดผิดศีลทางกาย วาจา หรือใจ บ้างเป็นธรรมดา ซึ่งจะทำให้เกิดความเศร้าหมองขึ้นใน
จิต ไม่แกล้วกล้า เก้อเขินในหมู่มิตรดี เพราะฉะนั้นถ้าเรารีบเปิดเผยกิเลสในส่วนที่เหลือของตนตาม
ความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่มีคุณธรรม (ปลงอาบัติ) แล้วถึงการสำรวมในศีลนั้นต่อไป ก็จะ
เป็นกุศลที่ช่วยเสริมหนุนให้เราพ้นจากความเศร้าหมองอันเกิดจากการผิดศีลได้เร็ว ส่งผลให้เกิด
เรี่ยวแรงกำลังในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือของตนไปเป็นลำดับได้ดียิ่งๆ ขึ้นไปได้เร็ว โดยการ
สำรวมในศีลนั้นก็คือ การระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (ทวาร ๖) ไม่ให้หลงไปเสพสมใจชอบหรือ
ชังในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ธรรมารมณ์ ทั้งที่เป็นพิษโทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิตไปเป็น
ลำดับ มิเช่นนั้นถ้าเราไม่ระมัดระวังทวารทั้ง ๖ ในขณะที่กระทบสัมผัสกับสิ่งที่เราเคยหลงชอบหรือชัง

 
๔๙ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๕๔-๔๖๖/๒๐๐-๒๐๓. 



๕๔ 

 

ทั้งหลาย จิตใจของเราก็จะหลงคล้อยไปตามอำนาจของความชอบหรือชังซึ่งเป็นอกุศลธรรมอันเป็น
เหตุแห่งความเบียดเบียนทั้งปวง เพราะฉะนั้นผู้ที่มีการสำรวมในศีลอยู่เสมอจึงเรียกได้ว่า ‘ผู้อยู่ด้วย
ความไม่ประมาท’ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท คือ เมื่อภิกษุสำรวมจักขุ
นทรีย์ โสตินทรีย์ ฆานินทรีย์ ชิวหินทรีย์ กายินทรีย์ มนินทรีย์ อยู่ จิตย่อมไม่ซ่านไปในรูปทั้งหลายที่พึง
รู้แจ้งทางตา เสียงทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางหู กลิ่นทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทางจมูก รสทั้งหลายที่พึงรู้แจ้งทาง 
โผฏฐัพพะทั้งหลายที่พึงรู ้แจ้งทางกาย ธรรมารมณ์ที ่พึงรู ้แจ้งทางใจ เมื่อเธอมีจิตไม่ซ่านไปแล้ว 
ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทย์ ปีติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติ กายก็สงบ ภิกษุผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่สบาย 
จิตของเธอผู้อยู่สบาย ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏ เพราะธรรมทั้งหลายปรากฏ 
เธอย่อมนับว่า ‘เป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาท’ แท้จริง”๕๐ 

ดังนั้นการเป็นผู้อยู่ด้วยความไม่ประมาทจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคคลผู้ซึ่ง
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นมีใจแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิในการประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย กระทั่งสามารถ
ทำตนให้พ้นจากอำนาจของอกุศลธรรมทั้งหลายไปเป็นลำดับได้ ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๑ 
ประการ ที่มีอุปการะมากไว้ว่า “ธรรม ๑ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ความไม่ประมาทในกุศล
ธรรมท้ังหลาย”๕๑ 

๒) สติและสัมปชัญญะ 

เมื่อบุคคลผู้สำรวมในศีลอยู่เสมอนั้นตั้งตนบนความไม่ประมาทจนกระทั่งสามารถ
ระมัดระวังตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ (ทวาร ๖) ไม่ให้หลงไปเสพสมใจชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ธรรมารมณ์ ทั้งที่เป็นพิษโทษภัยและเป็นคุณค่าประโยชน์ต่อชีวิต (กามภพ) ได้ค่อนข้างดี แต่ก็
ยังมีอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่ภายในจิต จึงต้องใช้สติและสัมปชัญญะ
อย่างแรงกล้าเพื่อขัดเกลาอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นที่เหลืออยู่ภายในจิตต่อไป
อีก โดยเป็นการพิจารณาเห็นกายในกาย คือ เห็นอาการกระสับกระส่ายของจิต (ตาวติงสาการหรือ
อาการที่ ๓๓) ที่ซ้อนอยู่ในอาการรับรู้ปกติ (ทวัตติงสาการหรืออาการ ๓๒) ว่าเป็นอาการของกิเลส 
พิจารณาเห็นเวทนาในเวทนา คือ เห็นความต่างระหว่างความรู้สึกแบบพอกพูนกิเลส (เคหสิตเวทนา: 
สุขใจเพราะได้สมใจ ทุกข์ใจเพราะไม่ได้สมใจ หรือเฉยๆ เพราะได้สมใจแล้ว ) กับความรู้สึกแบบขัด
เกลากิเลส (เนกขัมมสิตเวทนา: สุขใจเพราะเอาขนะความอยากเสพสมใจได้สำเร็จไปเป็นลำดับ ทุกข์
ใจเพราะกิเลสออกอาการอยากเสพสมใจแล้วเราไม่ยอมทำตามมัน หรือเฉยๆ เพราะสามารถสลาย

 
๕๐ สํ.สฬา. (ไทย) ๑๘/๙๗/๑๐๘. 
๕๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๐-๓๕๑/๓๖๗. 



๕๕ 

 

ความหลงเสพสมใจในส่วนนั้นได้ไปเป็นลำดับ) ในตน พิจารณาเห็นจิตในจิต คือ เห็นความต่างระหว่าง
จิตที่ประกอบกิเลส (สราคจิต สโทสจิต สโมหจิต) กับจิตที่หยุดประกอบกิเลส (วีตราคจิต วีตโทสจิต วี
ตโมหจิต) ในตน เป็นต้น และพิจารณาเห็นธรรมในธรรม คือ เห็นเหตุของความเกิดขึ้น ความดำรงอยู่ 
และความเสื่อมไป ของธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอกุศลธรรมและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในตน ซึ่งเป็นการ
พิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพ่ือเพียรกำจัดความหลงชอบ (อภิชฌา) หรือชัง 
(โทมนัส) ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ใน
ปัจจุบันขณะนั้น 

ดังนั้นการมีสติและสัมปชัญญะอยู่เสมอจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคคลผู้ซึ่ง
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นมีใจแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิในการประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย กระทั่งสามารถ
ทำตนให้พ้นจากอำนาจของอกุศลธรรมทั้งหลายไปเป็นลำดับได้ ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๒ 
ประการ ที ่มีอุปการะมากไว้ว่า “ธรรม ๒ ประการ ที ่มีอุปการะมาก คือ ๑) สติ (ความระลึกได้)   
๒) สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว)”๕๒ 

๓) ความสันโดษด้วยปัจจัย ๔ 

บุคคลที่ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนมาเป็นลำดับตั้งแต่มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น คุ้มครอง
ทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย และมีสติสัมปชัญญะ เช่นนี้ ก็จะเป็นบุคคลที่มีลักษณะสันโดษหรือใจพอใน
ปัจจัยการดำรงชีพที่จำเป็น ไม่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย และมีการพิจารณาในการใช้สอยปัจจัยเหล่านั้นเพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงแต่ประหยัดสุดอยู่เป็นนิตย์ เพราะเป็นผู้ที ่ได้เห็นโทษของอกุศลธรรม (อภิชฌา 
พยาบาท มิจฉาทิฏฐิ) อันมีอกุศลมูล (โลภะหรือราคะ โทสะ โมหะ) เป็นเหตุเกิด คือ ความไม่สบาย
กายและไม่สบายใจ และเห็นประโยชน์ในความสงัดจากอกุศลธรรม (อนภิชฌา อพยาบาท สัมมาทิฏฐิ) 
อันมีกุศลมูล (อโลภะ อโทสะ อโมหะ) เป็นเหตุเกิด คือ ความสบายกายและสบายใจ อย่างประจักษ์แก่
ตนมาเป็นลำดับแล้ว ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุทั้งหลาย ปัจจัย ๔ อย่างนี้มีค่าน้อย หาได้ง่าย 
และไม่มีโทษ ปัจจัย ๔ อย่าง อะไรบ้าง คือ ๑) บรรดาจีวร บังสุกุลจีวร (ผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่น) มีค่า
น้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ๒) บรรดาโภชนะ ปิณฑิยาโลปโภชนะ (โภชนะคือคำข้าวที่ได้มาด้วย
กำลังปลีแข้ง) มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ๓) บรรดาเสนาสนะ รุกขมูลเสนาสนะ (อยู่อาศัยโคน
ไม้) มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ๔) บรรดายารักษาโรค ปูติมุตตเภสัช (ยาดองน้ำมูตรเน่า) มีค่า
น้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ปัจจัย ๔ อย่างนี้แลมีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ภิกษุทั้งหลาย 
เพราะภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยและหาได้ง่าย นี้เราจึงกล่าวว่า ‘เป็นองค์ประกอบ

 
๕๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙. 



๕๖ 

 

แห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่ง’ ของภิกษุนั้น จิตของภิกษุผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อย หาได้ง่าย 
และไม่มีโทษ ย่อมไม่มีความคับแค้น ไม่ติดขัดทั่วทิศ เพราะปรารภจีวร โภชนะ เสนาสนะ และยา
รักษาโรค และธรรมที่เหมาะแก่ความเป็นสมณะ ที่ภิกษุนั้นกล่าวไว้แล้ว อันภิกษุผู ้สันโดษ ไม่
ประมาท บรรลุแล้ว”๕๓ 

ดังนั้นความสันโดษหรือใจพอในปัจจัยการดำรงชีพที่น้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึง
เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นมี ใจแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิในการ
ประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย กระทั่งสามารถทำตนให้พ้นจากอำนาจของอกุศลธรรมทั้งหลายไปเป็น
ลำดับได ้

๔) เป็นผู้ปรารภความเพียร 

เมื่อบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ (มีศีล ๕ เป็น
เบื้องต้น) อริยอินทรียสังวร (คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย) อริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโดษ
อย่างนี้แล้ว พักอยู่ ณ เสนาสนะอันเป็นสัปปายะ จึงเป็นผู้เหมาะควรแก่การประกอบความเพียรเ พ่ือ
ละนิวรณ์ ๕ คือ อภิชฌา (ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) พยาบาท (ความมุ่งร้าย) ถีนมิทธะ (ความหด
หู่และเซื่องซึม) อุทธัจจกุกกุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ดังที่พระสา
รีบุตรทรงจำแนกธรรม ๕ ประการ ที่มีอุปการะมากเอาไว้ คือ ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ โดย
ในข้อที่ ๔ นั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ประกอบของผู้บำเพ็ญความเพียรเพื่อการขัดเกลากิเลสไว้ว่า 
“๔) เป็นผู้ปรารภความเพียร เพ่ือละอกุศลธรรม เพ่ือให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่น
มั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่”๕๔ โดยบุคคลนั้นพิจารณาเห็นนิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้แล้ว 
ย่อมเกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อมสงบ เธอมีกายสงบ ย่อม
ได้รับความสุข เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น (สมาธิ)๕๕ 

ดังนั้นการเป็นผู้ปรารภความเพียรจึงเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติ
ขัดเกลากิเลสนั้นมีใจแน่วแน่ตั้งมั่นเป็นสมาธิในการประกอบกุศลธรรมทั้งหลาย กระทั่งสามารถทำตน
ให้พ้นจากอำนาจของอกุศลธรรมทั้งหลายไปเป็นลำดับได้ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสมาธิ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส 
คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพื่อไม่ให้จิตซ่าน

 
๕๓ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒-๔๓. 
๕๔ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 
๕๕ ที.สี. (ไทย) ๙/๔๕๔-๔๖๖/๒๐๐-๒๐๓. 



๕๗ 

 

ไปตามอำนาจของความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่
ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น ด้วยการ มีสติและสัมปชัญญะ โดยเป็นผู้พิจารณาเห็น
กายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัว
ทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น เมื่อผู้นั้นมีจิตไม่ซ่านไปในอกุศล
ธรรมแล้ว ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทย์ ปีติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติ กายก็สงบ ผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่
สบาย จิตของผู้อยู่สบาย ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏไปเป็นลำดับ อีกทั้งยังฝึก
เป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้เหมาะควรแก่การประกอบ
ความเพียรขัดเกลากิเลส 

๒.๒.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา 

เรื่องมีอยู่ว่า สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ พระเชตวัน อารามของอนาถ
บิณฑิกเศรษฐี เขตกรุงสาวัตถี ครั้นในเวลาเย็น ท่านพระมหาโกฏฐิกะออกจากที่หลีกเร้นแล้ว เข้าไปหา
ท่านพระสารีบุตรถึงที่อยู่ ได้สนทนาปราศรัยพอเป็นที่บันเทิงใจ พอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้ว นั่ง ณ ที่
สมควร ท่านพระมหาโกฏฐิกะครั้นนั่งเรียบร้อยแล้ว จึงถามเรื่องนี้กับท่านพระสารีบุตรว่า  “ท่านผู้มี
อายุ บุคคลที่เรียกว่า ‘ผู้มีปัญญาทราม ผู้มีปัญญาทราม’ เพราะเหตุไรหนอแล จึงเรียกว่า ‘ผู้มีปัญญา
ทราม” ท่านพระสารีบุตรตอบว่า “ท่านผู้มีอายุ บุคคลไม่รู้ชัด บุคคลไม่รู้ชัด เหตุนั้นจึงเรียกว่า  ‘ผู้มี
ปัญญาทราม’ บุคคลไม่รู้ชัดอะไร คือ ไม่รู้ชัดว่า ‘นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคา
มินีปฏิปทา’ เหตุนั้น บุคคลไม่รู้ชัด บุคคลไม่รู้ชัด จึงเรียกว่า ‘ผู้มีปัญญาทราม” ท่านพระมหาโกฏฐิ
กะชื่นชมยินดีภาษิตของท่านพระสารีบุตรว่า “ดีละ ท่านผู้มีอายุ” แล้วได้ถามปัญหาต่อไปว่า “ท่านผู้มี
อายุ บุคคลที่เรียกว่า ‘ผู้มีปัญญา ผู้มีปัญญา’ เพราะเหตุไรหนอแลจึงเรียกว่า ‘ผู้มีปัญญา’ ท่านพระสา
รีบุตรตอบว่า “บุคคลรู้ชัด บุคคลรู้ชัด เหตุนั้น จึงเรียกว่า ‘ผู้มีปัญญา’ บุคคลรู้ชัดอะไร คือ รู้ชัดว่า 
‘นี้ทุกข์ นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา’ เหตุนั้น บุคคลรู้ชัด บุคคลรู้ชัด จึง
เรียกว่า ‘ผู้มีปัญญา”๕๖ 

ดังนั้น ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา จึงหมายถึง องค์ประกอบอันเกิดจากความรู้ชัดของ
จิต ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา ประกอบไปด้วย 
๑) เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน ๒) เกิดอริยทรัพย์ขึ ้นในตน    
๓) หมั่นประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญา ๔) เป็นผู้มีธรรมเป็นที่พ่ึง ซึ่งอธิบายได้ว่า 

 
๕๖ ม.มู.(ไทย) ๑๒/๔๔๙/๔๘๘-๔๘๙. 



๕๘ 

 

๑) เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน 

หลังจากที่ผู้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ (มีศีล ๕ เป็น
เบื้องต้น) อริยอินทรียสังวร (คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย) อริยสติสัมปชัญญะ และอริยสันโดษ 
พักอยู่ ณ เสนาสนะอันเป็นสัปปายะ แล้ว สามารถประกอบความเพียรเพื่อละนิวรณ์ ๕ คือ อภิชฌา 
(ความเพ่งเล็งอยากได้ของเขา) พยาบาท (ความมุ่งร้าย) ถีนมิทธะ (ความหดหู่และเซื่องซึม) อุทธัจจกุก
กุจจะ (ความฟุ้งซ่านและรำคาญใจ) วิจิกิจฉา (ความลังเลสงสัย) ได้ไปเป็นลำดับ กระทั่งพิจารณาเห็น
นิวรณ์ ๕ ที่ตนละได้แล้ว ย่อมเกิดความเบิกบานใจ เมื่อเบิกบานใจก็ย่อมเกิดปีติ เมื่อใจมีปีติ กายย่อม
สงบ เธอมีกายสงบ ย่อมได้รับความสุข เมื่อมีความสุข จิตย่อมตั้งมั่น (สมาธิ) บุคคลนั้นย่อมเกิดปัญญา
รู้ชัดเหตุของความเกิดขึ้น ความดำรงอยู่ และความเสื่อมไป ของธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอกุศลธรรม
และกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในตน จึงสามารถเลือกเฟ้นธรรมทั้งหลายเพื่อประกอบเหตุของกุศลธรรมที่
เกิดขึ้นแล้วในตนให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ และหยุดประกอบเหตุของอกุศลธรรมที่ตนนั้นละได้
แล้วไม่ให้เกิดขึ้นอีก ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงการปฏิบัติ ‘อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิก อธิปัญญาสิกขา’ ไว้
ว่า “ความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลนี้ ชื่อว่า ‘อธิสีล’ จิตที่ตั้งอยู่ในความบริสุทธิ์ด้วยความ
สำรวมแห่งศีล ย่อมไม่ฟุ้งซ่าน ความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านนี้ ชื่อว่า ‘อธิจิต’ พระโยคาวจรเห็น
ความบริสุทธิ์ด้วยความสำรวมแห่งศีลโดยชอบ เห็นความบริสุทธิ์แห่งจิตที่ไม่ฟุ้งซ่านโดยชอบ ความ
บริสุทธิ์แห่งความเห็นทั้งสองประการนี้ ชื่อว่า ‘อธิปัญญา’”๕๗ 

จึงเห็นได้ว่าการปฏิบัติขัดเกลากิเลสด้วยอธิสีล อธิจิต และอธิปัญญา นั้นเป็นเหตุเป็น
ปัจจัยซึ่งกันและกัน โดยผู้ที่ปฏิบัติศีลเพื่อสำรวมกาย วาจา และใจ ให้พ้นจากอกุศลธรรมนั้น จะต้องมี
จิตที่ตั้งมั่นในการสำรวมแห่งศีลนั้น (สมาธิ) ด้วยความเห็นที่ถูกตรง (ปัญญา) จึงจะสามารถชำแรก
อกุศลมูลอันจะก่อให้เกิดอกุศลธรรมเหล่านั้นได้ เพราะฉะนั้นการปฏิบัติขัดเกลากิเลสด้วยอธิสีล อธิจิต 
และอธิปัญญา นี้จึงเป็นการปฏิบัติแบบองค์รวมที่มีความเกื้อหนุนหรือเป็นเหตุเป็นปัจจัยซึ่งกันและกัน
โดยไม่สามารถแยกปฏิบัติอย่างใดอย่างหนึ่งแบบเดี่ยวๆ ได้เลย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ปัญญาต้อง
มีศีลช่วยชำระให้บริสุทธิ์ ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์ ปัญญาย่อมมีในท่ีที่มีศีล ศีลย่อมมีในที่
ที่มีปัญญา ปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีล ศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ยกย่องศีลและปัญญาว่า เป็นสิ่ง
ล้ำเลิศในโลก เปรียบเหมือนบุคคลใช้มือล้างมือ หรือใช้เท้าล้างเท้า ฉันใด ปัญญาต้องมีศีลช่วยชำระให้
บริสุทธิ์ ศีลก็ต้องมีปัญญาช่วยชำระให้บริสุทธิ์  ปัญญาย่อมมีในที่ที ่มีศีล ศีลย่อมมีในที่ที ่มีปัญญา 

 
๕๗ ขุ.ป. (ไทย) ๓๑/๔๒/๖๔. 



๕๙ 

 

ปัญญาย่อมมีแก่ผู้มีศีล ศีลย่อมมีแก่ผู้มีปัญญา นักปราชญ์ยกย่องศีลและปัญญาว่า เป็นสิ่งล้ำเลิศในโลก 
ฉันนั้น”๕๘ 

ดังนั้นผู้ที่มีปัญญารู้ชัดเหตุของความเกิดขึ้น ความดำรงอยู่ และความเสื่อมไป ของ
ธรรมทั้งหลายทั้งที่เป็นอกุศลธรรมและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในตน อันเกิดจากการปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่น
มาเป็นลำดับ จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสไป
เป็นลำดับ กระทั่งทำตนให้ถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ในที่สุด เพราะผู้ที่มีปัญญานั้นจะสามารถเลือก
เฟ้นธรรมทั้งหลายเพื่อประกอบเหตุของกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในตนให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ
จนถึงที่สุดแห่งความสิ้นทุกข์ใจทั้งหลายได้ และหยุดประกอบเหตุของอกุศลธรรมที่ตนนั้นละได้แล้ว
ไม่ให้เกิดขึ้นอีก ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๕ ประการ ที่มีอุปการะมากเอาไว้ คือ ‘องค์ของผู้
บำเพ็ญความเพียร ๕’ โดยในข้อที่ ๕ นั้นพระพุทธเจ้าตรัสถึงองค์ประกอบของผู้บำเพ็ญความเพียร
เพื่อการขัดเกลากิเลสไว้ว่า “๕) เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิด
และความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ”๕๙ 

๒) เกิดอริยทรัพย์ขึ้นในตน 

ผู้ที่มีปัญญารู้ชัดเหตุของความเกิดขึ้น ความดำรงอยู่ และความเสื่อมไป ของธรรม
ทั้งหลายทั้งที่เป็นอกุศลธรรมและกุศลธรรมที่เกิดขึ้นในตน อันเกิดจากการปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่นมาเป็น
ลำดับนั้น ย่อมมีปัญญาพิจารณาเห็นว่าจิตของตนนั้นได้เจริญในกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับว่าเป็น
สิ่งที่มีคุณค่าแท้หรือเป็นทรัพย์แท้ของชีวิต ก็จะเกิดความมั่นใจชัดในประโยชน์ของการประกอบกุศล
ธรรมเหล่านั้น แล้วจึงเดินหน้าปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่นด้วยปัญญาอันยิ่งเพื่อขัดเกลาอกุศลธรรมที่ยัง
เหลืออยู่ในตน และทำให้แจ้งซึ่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วในตนให้ยิ่งๆ ขึ้น ไปเป็นลำดับ ดังที่พระสารี
บุตรทรงจำแนกธรรม ๗ ประการ ที่มีอุปการะมากไว้ว่า  “ธรรม ๗ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ 
อริยทรัพย์ ๗ ได้แก่ ๑) สัทธาธนะ (ทรัพย์คือศรัทธา) ๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) ๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือ
หิริ) ๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือโอตตัปปะ) ๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) ๖) จาคธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) 
๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือปัญญา)”๖๐ 

ดังนั้นผู้ที่มีปัญญาพิจารณาเห็นว่าจิตของตนนั้นได้เจริญในกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปเป็น
ลำดับ จากการปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่นด้วยปัญญาอันยิ่งว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้หรือเป็นทรัพย์แท้ของชีวิต 

 
๕๘ ที.สี. (ไทย) ๙/๓๑๗/๑๒๒. 
๕๙ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 
๖๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๓๙๗. 



๖๐ 

 

(อริยทรัพย์) จึงเป็นองค์ประกอบสำคัญยิ่งที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสไป
เป็นลำดับอย่างไม่ถอยกลับ กระทั่งทำตนให้ถึงความบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้ในที่สุด 

๓) หม่ันประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญา 

แม้ว่าบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนนั้นจะสามารถปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่นด้วย
ปัญญาอันยิ่งได้ด้วยตนเองแล้วก็ตาม แต่การปฏิบัติขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือไปเป็นลำดับตั้งแต่อย่าง
หยาบ กลาง ละเอียด หรือกิเลสในขั้นกามภพ รูปภพ และอรูปภพ นั้นไม่ใช่สิ่งที่บุคคลนั้นจะสามารถ
ละได้โดยง่ายเลย ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมที่เราได้บรรลุแล้วนี้ ลึกซึ้ง เห็นได้ยาก รู้ตามได้ยาก 
สงบ ประณีต ไม่เป็นวิสัยแห่งตรรกะ ละเอียด บัณฑิตจึงจะรู้ได้  สำหรับหมู่ประชาผู้รื่นรมย์ด้วยอาลัย 
(กิเลสกาม) ยินดีในอาลัย เพลิดเพลินในอาลัย ฐานะนี้ย่อมเป็นสิ่งที่เห็นได้ยาก”๖๑ จึงทำให้ในระหว่าง
ที่ปฏิบัติขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือไปเป็นลำดับอยู่นั้น ย่อมต้องมีความพลาดผิดศีลทางกาย วาจา หรือ
ใจ บ้างเป็นธรรมดา โดยการขัดเกลากิเลสขั้น ‘กามภพ’ นั้นก็จะยังมีการเสพสมใจชอบหรือชังทั้งทาง
กาย วาจา และใจ อยู่ แต่จะค่อยๆ ลด ละ จางคลาย ในความจัดจ้านลงไปเป็นลำดับ ส่วนการขัดเกลา
กิเลสขั้น ‘รูปภพ’ นั้นก็จะไม่ค่อยมีการละเมิดไปเสพสมใจชอบหรือชังทางกาย หรือวาจา เท่าไรนัก จะ
มีบ้างก็นานๆ ครั้ง แต่จะเหลืออาการละเมิดทางใจที่อยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นเหลืออยู่
ภายในจิต สุดท้ายในการขัดเกลากิเลสขั้น ‘อรูปภพ’ นั้นก็จะไม่มีการละเมิดไปเสพสมใจชอบหรือชัง
ทางกาย หรือวาจา แล้ว และอาการอยากเสพสมใจชอบหรือชังในสิ่งเหล่านั้นภายในจิตก็เหลือน้อย
หรือเบาบางมากจนแทบอ่านอาการไม่ออก จนเป็นความรู้สึกลังเลสงสัยว่าเหมือนจะมีหรือเหมือนจะ
ไม่มี อยู่ภายในจิต ซึ่งการพลาดผิดศีลทางกาย วาจา หรือใจ ในแต่ละครั้งนั้นก็จะสั่งสมเป็นวิบากร้าย
ใหม่โดยจะสังเคราะห์ร่วมกับวิบากร้ายเก่าที่เราเคยพลาดทำผิดศีลอย่างหาที่ต้นที่สุดไม่ได้มาก่อน จึง
เป็นเหตุทำให้ปัญญาดับอย่างฉับพลันและเกิดเป็นความเศร้าหมองขึ้นในจิต 

เพราะฉะนั้นการไดอ้ยู่ร่วมกับผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วได้ฟังพระ
สัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่านอยู่เสมอ ซึ่งท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่ง
ธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เราได้ ก็จะทำให้เรา
เกิดความยินดีในการสมาทานอาจหาญร่าเร ิงในธรรมเหล่านั ้น แล้วถึงการสำรวมในศีลด ้วย
สติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าต่อไป ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๘ ประการ ที่มีอุปการะมากไว้
ว่า “ธรรม ๘ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ เหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ เป็นไปเพื่อได้อาทิ
พรหมจริยกปัญญาที่ยังไม่ได้ เพื่อภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มท่ีแห่งปัญญาที่ได้แล้ว คือ ภิกษุใน

 
๖๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๗๒/๒๒๙. 



๖๑ 

 

พระธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ มีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดา หรือ
ในเพื่อนพรหมจารีบางรูป ซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธออาศัยอยู่ ๒) เป็นผู้มีหิริโอตตัปปะ มีความรักและ
ความเคารพอย่างแรงกล้าในพระศาสดา หรือในเพื่อนพรหมจารีบางรูป ซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธอ
อาศัยอยู่ เธอเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร สอบถามไต่สวนว่า “พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร 
เนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่าย
ซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เธอ ๓) ครั้นฟัง
ธรรมนั้นแล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็น ๒ ประการคือ (๑) ความสงบเย็นทางกาย (๒) ความสงบเย็น
ทางจิต ๔) เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วยอาจาระ (มารยาท) และ
โคจร (การเที่ยวไป) มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลาย ๕) เป็น
พหูสูต ทรงสุตะสั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมาก ซึ่งธรรมทั้งหลาย ที่มีความงามในเบื้องต้น มีความงามใน
ท่ามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั้งอรรถและพยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์
ครบถ้วน แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ ๖) เป็นผู้ปรารภความเพียร เพื่อละ
อกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู่ ๗) เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำ 
และคำที่พูดแม้นานได้ ๘) ภิกษุพิจารณาเห็นความเกิดและความเสื่อมในอุปาทานขันธ์ ๕ อยู่ว่า ‘รูป
เป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งรูปเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งรูปเป็นอย่างนี้ เวทนาเป็นอย่างนี้ ความ
เกิดขึ้นแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งเวทนาเป็นอย่างนี้ สัญญาเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่ง
สัญญาเป็นอย่างนี้ ความดับแห่งสัญญาเป็นอย่างนี้ สังขารเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งสังขารเป็น
อย่างนี้ ความดับแห่งสังขารเป็นอย่างนี้ วิญญาณเป็นอย่างนี้ ความเกิดขึ้นแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้ 
ความดับแห่งวิญญาณเป็นอย่างนี้’”๖๒ 

อีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การขัดเกลากิเลสของบุคคลเกิดการพัฒนาได้เร็วนั้นก็
คือ การได้รับฟังหัวข้อธรรมที่ตรงกับจริตนิสัยของตน เพราะจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยินดี เต็มใจ 
พอใจในการขัดเกลากิเลสได้ง่ายยิ่งขึ้น ซึ่งการได้อยู่ร่วมกับผู้เป็นสัตบุรุษและหมู่มิตรดีที่ประพฤติอยู่ใน
ศีลในธรรมที่เสมอสมานกันนั้น ก็จะเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้คนดีมีศีลได้มาหลอมรวมบารมีกัน
เพื่อสร้างองค์ประกอบที่เป็นประโยชน์ตน (ขัดเกลากิเลส) และประโยชน์ท่าน (ช่วยเหลือแบ่งปัน) 
ร่วมกัน เปรียบเสมือนเป็น ‘พลังพุทธะมวลรวม’ ที่บริบูรณ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ จึงสามารถเติมเต็ม
ญาณปัญญาที่ตรงกับจริตนิสัยของแต่ละบุคคลให้แก่กันและกันได้อย่างดียิ่ง โดยผ่านการหมั่นทำเหตุ
แห่งวิมุตติ ๕ ประการ (การหลุดพ้นจากทุกข์) ได้แก่ ๑) ฟังธรรม ๒) แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม   

 
๖๒ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๔-๔๐๖. 



๖๒ 

 

๓) สาธยายธรรมหรือทบทวนธรรม ๔) ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ่งธรรมหรือใคร่ครวญธรรม 
๕) สมาธินิมิต (ปฏิบัติสัมมาสมาธิ) อย่างสม่ำเสมอ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “พระผู้มีพระภาค เมื่อ
ทรงตรวจดูสัตว์โลกด้วยพุทธจักขุ ได้ทรงเห็นสัตว์ทั้งหลายผู้มีกิเลสดุจธุลีน้อยในปัญญาจักขุ ผู้มีกิเลส
ดุจธุลีมากในปัญญาจักขุ มีอินทรีย์แก่กล้า มีอินทรีย์อ่อน มีอาการดี มีอาการทราม ผู้ที่แนะนำให้รู้ได้
ง่าย ผู้ที่แนะนำให้รู้ได้ยาก บางพวกเป็นผู้เห็นโทษและภัยในปรโลกอยู่ก็มี บางพวกเป็นผู้ไม่เห็นโทษ
และภัยในปรโลกอยู่ก็มี ฉันนั้นเหมือนกัน พระผู้มีพระภาคทรงทราบว่า ‘บุคคลนี้มีราคจริต บุคคลนี้มี
โทสจริต บุคคลนี้มีโมหจริต บุคคลนี้มีวิตกจริต บุคคลนี้มีสัทธาจริต บุคคลนี้มีญาณจริต’ พระผู้มีพระ
ภาคย่อมตรัสอสุภกถาแก่บุคคลราคจริต ตรัสการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสจริต ย่อมทรงแนะนำ
บุคคลโมหจริตให้ดำรงอยู่ในการเล่าเรียน การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตาม
กาล การอยู่ร่วมกับครู ย่อมตรัสอานาปานสติแก่บุคคลวิตกจริต ตรัสบอกนิมิตที่น่าเลื่อมใส ความ
ตรัสรู้ชอบของพระพุทธเจ้า ความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรม การปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ และศีล
ของตนแก่บุคคลสัทธาจริต ย่อมตรัสนิมิตแห่งวิปัสสนา มีอาการไม่เที่ยง มีอาการเป็นทุกข ์มีอาการ
เป็นอนัตตาแก่บุคคลญาณจริต”๖๓ 

ดังนั้นผู้ที ่หมั่นประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญาด้วยการได้อยู่ร่วมกับผู้เป็น
สัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่านอยู่เสมอ ซึ่งท่านเหล่านั้น
จะสามารถเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความ
สงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างได้ตรงตามจริตนิสัยของผู้นั้น จึงทำให้ผู้นั้นเกิดความยินดีในการ
สมาทานอาจหาญร่าเริงในธรรมเหล่านั้น แล้วถึงการสำรวมในศีลด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้า
ต่อไป 

๔) เป็นผู้มีธรรมเป็นที่พึ่ง 

ท้ายที่สุดเมื่อบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนนั้นประกอบด้วยอริยสีลขันธ์ (มีศีล 
๕ เป็นเบื้องต้น) อริยอินทรียสังวร (คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลาย) อริยสติสัมปชัญญะ อริยสันโดษ 
พักอยู่ ณ เสนาสนะอันเป็นสัปปายะ และสามารถประกอบความเพียรเพ่ือละนิวรณ์ ๕ ได้ไปเป็นลำดับ 
จนเกิดปัญญารู้ชัดเหตุของความเกิดขึ้น ความดำรงอยู่ และความเสื่อมไป ของธรรมทั้งหลาย ย่อมมี
ปัญญาพิจารณาเห็นว่าจิตของตนนั้นได้เจริญในกุศลธรรมยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่าแท้
หรือเป็นทรัพย์แท้ของชีวิต อีกท้ังยังหมั่นประกอบเหตุเพ่ือความเกิดแห่งปัญญาด้วยการได้อยู่ร่วมกับผู้
เป็นสัตบุรุษและหมู่มิตรดีที่ประพฤติอยู่ในศีลในธรรมที่เสมอสมานกัน เพื่อเติมเต็มญาณปัญญาที่ตรง

 
๖๓ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐. 



๖๓ 

 

กับจริตนิสัยของแต่ละบุคคลให้แก่กันและกัน โดยผ่านการหมั่นทำเหตุแห่งวิมุตติ ๕ ประการ (การ
หลุดพ้นจากทุกข์) ได้แก่ ๑) ฟังธรรม ๒) แสดงธรรมหรือสนทนาธรรม ๓) สาธยายธรรมหรือทบทวน
ธรรม ๔) ตรึกตามตรองตามเพ่งตามด้วยใจซึ ่งธรรมหรือใคร่ครวญธรรม ๕) สมาธินิมิต (ปฏิบัติ
สัมมาสมาธิ) อย่างสม่ำเสมอแล้ว 

ผู้ที่ปฏิบัติขัดเกลากิเลสมาเป็นลำดับเช่นนี้ ก็จะยิ่งมีปัญญารู้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลากิเลสของตนนั้นสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ
ได้ และเมื่อรู้ชัดแล้วก็จะน้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้แก่ตน กระทั่งทำตนให้
หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงได้ในท่ีสุด ดังที่พระสารีบุตรทรงจำแนกธรรม ๑๐ ประการ ที่มีอุปการะ
มากไว้ว่า “ธรรม ๑๐ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมเครื่องกระทำที่พึ่ง) 
ได้แก่ ภิกษุในพระธรรมวินัยนี้ ๑) เป็นผู้มีศีล สำรวมด้วยการสังวรในพระปาติโมกข์ เพียบพร้อมด้วย
อาจาระ (มารยาท) และโคจร (การเที่ยวไป) มีปกติเห็นภัยในโทษแม้เล็กน้อย สมาทานศึกษาอยู่ใน
สิกขาบททั้งหลาย ๒) เป็นพหูสูต ทรงสุตะ สั่งสมสุตะ เป็นผู้ได้ฟังมากซึ่งธรรมทั้งหลายที่มีความงามใน
เบื ้องต้น มีความงามในท่ามกลาง มีความงามในที่สุด ประกาศพรหมจรรย์พร้อมทั ้งอรรถและ
พยัญชนะ บริสุทธิ์ บริบูรณ์ครบถ้วน แล้วทรงจำไว้ได้คล่องปาก ขึ้นใจ แทงตลอดดีด้วยทิฏฐิ ๓) เป็นผู้
มีมิตรดี มีสหายดี มีเพ่ือนดี ๔) เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับ
ฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ ๕) เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำทั้งงานสูงและงาน
ต่ำของเพื่อนพรหมจารีทั้งหลาย ประกอบด้วยปัญญา เป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่
จะต้องช่วยกันทำนั้น สามารถทำได้ สามารถจัดได้ ๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม เป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอัน
เป็นที่พอใจ มีความปราโมทย์อย่างยิ ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย ๗) เป็นผู้สันโดษด้วยจีวร 
บิณฑบาต เสนาสนะ และคิลานปัจจัยเภสัชชบริขารตามแต่จะได้ ๘) เป็นผู้ปรารภความเพียรเพื่อละ
อกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศลธรรม
ทั้งหลายอยู่ ๙) เป็นผู้มีสติ คือ ประกอบด้วยสติปัญญาเป็นเครื่องรักษาตนอย่างยิ่ง ระลึกถึงสิ่งที่ทำ
และคำที่พูดแม้นานได้ ๑๐) เป็นผู้มีปัญญา คือ ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นทั้งความ
เกิดและความดับอันเป็นอริยะ ชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ”๖๔ 

ดังนั้นผู้ที่มีปัญญารู้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลา
กิเลสของตนนั้นสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ แล้วน้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลาย
เหล่านั้นมาเป็นที่พึ ่งให้แก่ตน เพื่อกระทำตนให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงได้ในที่สุด จึงเป็น

 
๖๔ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๗-๔๒๙. 



๖๔ 

 

องค์ประกอบสำคัญยิ่งที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลากิเลสในบุคคลนั้นสามารถเกิดขึ้น
และดำเนินไปได้อย่างเป็นลำดับกระทั่งประสบความสำเร็จในที่สุด 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านปัญญา ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลา
กิเลส คือ เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรก
กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ กระทั่งเกิดอริยทรัพย์ ๗ ขึ้นในตน ได้แก่ ศรัทธา ศีล 
หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา พร้อมกับหมั่นประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญา ๘ 
ประการ โดยการเป็นผู้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป มีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้า
ในผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เธอพึ่งอาศัยโดยธรรมอยู่ แล้วเข้าไป
หาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร สอบถามไต่สวนว่า “พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความของพระ
พุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้
ทำให้ง่ายตามจริตนิสัย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เรา ครั้นฟังธรรมนั้น
แล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็นทั้งทางกายและทางจิต จึงเป็นผู้มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็น
ลำดับ เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟังธรรมให้มาก ฝึกปฏิบัติตามให้มากไปเป็นลำดับ และมีผลพ้นทุกข์ใน
ตนเองได้มากไปเป็นลำดับ เป็นผู้ปรารภความเพียรในการขัดเกลากิเลสของตน เป็นผู้มีสติพิจารณา
เห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความระลึก
รู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพ่ือเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และ
ธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น และเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็น
ความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็น
ลำดับ เมื่อรู้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลากิเลสของตนนั้นสามารถ
พัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับแล้ว ย่อมเป็นผู้น้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นที่พ่ึง
ให้แก่ตน เพื่อกระทำตนให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงได้ในที่สุด เรียกว่า “นาถกรณธรรม ๑๐” 
ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีศีล ๒) เป็นพหูสูต ๓) เป็นผู้มีมิตรดี ๔) เป็นผู้ว่าง่าย ๕) เป็นผู้ขยัน ๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม 
๗) เป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยสี่ ๘) เป็นผู้ปรารภความเพียร ๙) เป็นผู้มีสติ ๑๐) เป็นผู้มีปัญญา 

๒.๓ สรุปหลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์เนื้อหาในข้อ ๒.๑ และ ๒.๒ สามารถสรุปหลักธรรมที่เป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสทั้งหลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก คือ หลักธรรมด้าน
สังคม สิ ่งแวดล้อม และสุขภาพ ที ่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส และ
หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายใน คือ หลักธรรมด้านศีล สมาธิ และปัญญา  ที่ช่วยสนับสนุนหรือ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส โดยอธิบายให้เห็นความเชื่อมร้อยกันไปเป็นลำดับได้ดังนี้ 



๖๕ 

 

หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกนั้น เริ่มต้นที่หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
สังคม อธิบายได้ว่า บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นต้องเป็นผู้ที่มีปรโตโฆสะด้วยการคบและเคารพ
บุคคลผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ (สัปปุริสสังเสวะ) แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์
จากท่าน (สัทธัมมัสสวนะ) จนเกิดศรัทธานำมาพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเพ่ือ
ขัดเกลากิเลสในตนตามท่านร่วมกับหมู่กลุ่มคนดีที่มีศีล โดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายัง
สามารถเบิกบานยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อ
หย่อนเกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีดท่ีตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น 
(ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) พร้อมทั้งมีการทำอปริหานิยธรรม ๗ คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำ ไม่บัญญัติสิ ่งที่
พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่
พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้ว สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้นำซึ่งเป็นสัตบุรุษ หมู่มิตรดีผู้มีศีลสูง และ
สำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหาก่อให้เกิดภพใหม่ที่
เกิดขึ้นแล้ว เป็นผู้มุ่งหวังเสนาสนะป่า (จิตอันสงบจากกิเลส) และตั้งสติไว้ในภายในว่า ‘ทำอย่างไร 
เพ่ือนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มา พึงมา ท่านที่มาแล้ว พึงอยู่อย่างผาสุก’ ด้วยหลักสารณีย
ธรรม ๖ คือ ตั้งมั่นเมตตากายกรรม วจีกรรม มโนกรรมในหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง อยู่ร่วมกัน
แบบ ‘สาธารณโภคี’ โดยทุกคนสร้างผลผลิตหรือปัจจัยสี่แล้วเอาเข้ากองกลางเพ่ือกินใช้ร่วมกัน มีศีลที่
สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับอย่างเสมอกันกับหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง และมี
อริยทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์อย่าง เสมอกันกับหมู่มิตรดีทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง จนเกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความ
สงเคราะห์กัน เพ่ือความไม่วิวาทกัน เพ่ือความสามัคคีกัน เพ่ือความเป็นอันเดียวกัน ตามพุทธพจน์ ๗ 

ลำดับต่อมา คือ หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม อธิบายได้ว่า บุคคลผู้ซึ่ง
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นอาศัยเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นสัปปายะที่ควรเสพ ซึ่งไม่อยู่ไกล
กันดานหรือใกล้เมืองมากนัก มีการสัญจรไปมาได้สะดวก สิ่งแวดล้อมเหมาะควรแก่การอยู่อาศัย ไม่
ฝืดเคืองในปัจจัยสี่ (ปฏิรูปเทสวาสะ) พร้อมทั้งมีผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่งตั้งอยู่ใน
ฐานะครูที่เราพึ่งอาศัยโดยธรรมอยู่ด้วย (สัปปุริสสังเสวะ) โดยเราสามารถเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตาม
เวลาอันควร เพ่ือสอบถามเนื้อความของพระพุทธพจน์ที่เราสงสัย และท่านเหล่านั้นย่อมบรรเทาความ
สงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เราได้ จึงทำให้เราสามารถตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) คือ 
ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ทำความ
ดีพร้อมกับขัดเกลากิเลสของตนไว้ในก่อนแล้ว (ปุพเพกตปุญญตา) 



๖๖ 

 

ลำดับสุดท้ายของหลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก คือ หลักธรรมที่เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสุขภาพ อธิบายไดว้่า บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นเป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง 
ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การ
บำเพ็ญเพียร โดยการเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มี
ความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ และเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในทุกวิธี 
พร้อมทั้งเป็นผู้ทำสิ่งท่ีเป็นสัปปายะ รู้จักประมาณในสิ่งท่ีเป็นสัปปายะ บริโภคสิ่งท่ีย่อยง่าย เที่ยวใน
เวลาที่สมควร ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ มีกัลยาณมิตร 
(มิตรด)ี และฝึกกินอาหารวันละม้ือ 

เมื่อบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นประกอบไปด้วยหลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ภายนอกแล้ว ย่อมเหมาะควรแก่การปฏิบัติหลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายในต่อ โดยเริ่มต้นที่
หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล อธิบายได้ว่า บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นต้องเป็นผู้ที่มี
โยนิโสมนสิการด้วยการเจตนาทำใจในใจโดยแยบคายจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นสัตบุรุษซึ่ง
ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วปฏิบัติตามท่านและพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลายในตน จน
สามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้ามาแทนที่อกุศลมูลได้ไปเป็นลำดับ  พร้อมกับเป็นผู้มี
สัญชาตญาณของคนตรง 

ลำดับต่อมา คือ หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ อธิบายได้ว่า บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติ
ขัดเกลากิเลสนั้นเป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ซ่ึงเป็นผู้สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพ่ือ
ไม่ใหจ้ิตซ่านไปตามอำนาจของความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 
ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น ด้วยการ มีสติและสัมปชัญญะ โดยเป็นผู้
พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วย
ความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น เมื่อผู้นั้นมีจิตไม่
ซ่านไปในอกุศลธรรมแล้ว ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทย์ ปีติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติ กายก็สงบ ผู้มี
กายสงบ ย่อมอยู่สบาย จิตของผู้อยู่สบาย ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏไปเป็น
ลำดับ อีกท้ังยังฝึกเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้เหมาะควร
แก่การประกอบความเพียรขัดเกลากิเลส 

ลำดับสุดท้ายของหลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายใน คือ หลักธรรมที่เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนด้านปัญญา อธิบายได้ว่า บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็น
ความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไป
เป็นลำดับ กระท่ังเกิดอริยทรัพย์ ๗ ขึ้นในตน ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา 



๖๗ 

 

พร้อมกับหมั่นประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญา ๘ ประการ โดยการเป็นผู้มีความละอายและ
เกรงกลัวต่อบาป มีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางทา่น
ซ่ึงต้ังอยู่ในฐานะครูท่ีเธอพ่ึงอาศัยโดยธรรมอยู่ แล้วเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร สอบถามไต่
สวนว่า “พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นจะ
เปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายตามจริตนิสัย และบรรเทาความ
สงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เรา ครั้นฟังธรรมนั้นแล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็นทั้งทางกาย
และทางจิต จึงเป็นผู้มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟังธรรมให้
มาก ฝึกปฏิบัติตามให้มากไปเป็นลำดับ และมีผลพ้นทุกข์ในตนเองได้มากไปเป็นลำดับ  เป็นผู้ปรารภ
ความเพียรในการขัดเกลากิเลสของตน เป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต 
และธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพ่ือเพียรกำจัด
ความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบ
สัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น และเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน 
แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ เมื่อรู้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลากิเลสของตนนั้นสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ
แล้ว ย่อมเป็นผู้น้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้แก่ตน เพื่อกระทำตนให้หลุดพ้น
จากอกุศลธรรมทั้งปวงได้ในที่สุด เรียกว่า “นาถกรณธรรม ๑๐” ได้แก่ ๑) เป็นผู้มีศีล ๒) เป็นพหูสูต 
๓) เป็นผู้มีมิตรดี ๔) เป็นผู้ว่าง่าย ๕) เป็นผู้ขยัน ๖) เป็นผู้ใคร่ธรรม ๗) เป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยสี่ ๘) 
เป็นผู้ปรารภความเพียร ๙) เป็นผู้มีสติ ๑๐) เป็นผู้มีปัญญา 

จากการว ิเคราะห์และสังเคราะห์ป ัจจ ัยเก ื ้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท สามารถนำมาสรุปตามหลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส
เป็นตารางได้ดังนี ้

ตารางท ี ่  ๒.๑ หล ักธรรมที ่ เป ็นป ัจจ ัยเก ื ้อหน ุนในการข ัดเกลา ก ิ เลสตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส 
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑ ปัจจัยเกื้อหนุน
ภายนอก 

 

๑.๑ ด้านสังคม ๑) เป็นผู้ที่มีปรโตโฆสะด้วยการคบและเคารพบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษซึ่ง
ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ (สัปปุริสสังเสวะ) แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่



๖๘ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส 
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

บริบูรณ์จากท่าน (สัทธัมมัสสวนะ) จนเกิดศรัทธานำมาพากเพียรฝึกฝน
ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเพ่ือขัดเกลากิเลสในตนตามท่าน 

  ๒) ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเพ่ือขัดเกลากิเลสในตนตามสัตบุรุษ
ร่วมกับหมู่กลุ่มคนดีที่มีศีล โดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายัง
สามารถเบิกบานยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตน
เกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อหย่อนเกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีดที่ตั้งตนไว้
ในความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น (ธัมมา
นุธัมมปฏิปัตติ) 

  ๓) การทำอปริหานิยธรรม ๗ คือ หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ พร้อม
เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำ
กิจที่พึงทำ ไม่บัญญัติสิ ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่
พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตามสิกขาบทที่พระพุทธเจ้า
บัญญัติไว้แล้ว สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้นำซึ่งเป็นสัตบุรุษ หมู่มิตร
ดีผู้มีศีลสูง และสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง ไม่
ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหาก่อให้เกิดภพใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นผู้มุ่งหวัง
เสนาสนะป่า (จิตอันสงบจากกิเลส) และตั ้งสติไว้ในภายในว่า ‘ทำ
อย่างไร เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มา พึงมา ท่านที่มา
แล้ว พึงอยู่อย่างผาสุก’ ด้วยหลักสารณียธรรม ๖ คือ ตั้งมั ่นเมตตา
กายกรรม วจีกรรม มโนกรรมในหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง อยู่
ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ โดยทุกคนสร้างผลผลิตหรือปัจจัยสี ่แล้ว
เอาเข้ากองกลางเพื่อกินใช้ร่วมกัน มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริง
ไปเป็นลำดับอย่างเสมอกันกับหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง และมี
อริยทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์อย่าง
เสมอกันกับหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง จนเกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน 
ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพ่ือ
ความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน ตาม
พุทธพจน์ ๗ 



๖๙ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส 
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๑.๒ ด้าน 

ส่ิงแวดล้อม 

เป็นผู้ที่อาศัยเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นสัปปายะที่ควร
เสพ ซึ่งไม่อยู่ไกลกันดานหรือใกล้เมืองมากนัก มีการสัญจรไปมาได้
สะดวก สิ่งแวดล้อมเหมาะควรแก่การอยู่อาศัย ไม่ฝืดเคืองในปัจจัยสี่ 
(ปฏิรูปเทสวาสะ) พร้อมทั้งมีผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่าน
ซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูท่ีเราพึ่งอาศัยโดยธรรมอยู่ด้วย (สัปปุริสสังเสวะ) 
โดยเราสามารถเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร เพื่อสอบถาม
เนื้อความของพระพุทธพจน์ที่เราสงสัย และท่านเหล่านั้นย่อมบรรเทา
ความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เราได้ จึงทำให้เราสามารถ
ตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) คือ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องถูกตรงสู่
ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ทำความดี
พร้อมกับขัดเกลากิเลสของตนไว้ในก่อนแล้ว (ปุพเพกตปุญญตา) ตาม
หลักจักร ๔ คือ ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นที่ดี) สัปปุริสสังเสวะ 
(การคบหาสัตบุรุษ) อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบ) และปุพเพกต
ปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ในก่อนแล้ว) 

๑.๓ ด้านสุขภาพ ๑) เป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อย
อาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญ
เพียร 

  ๒) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มี
ความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ และ
เป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ท้ังหลายในทุกวิธี 

  ๓) เป็นผู้ทำสิ่งที ่เป็นสัปปายะ รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ 
บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เที่ยวในเวลาที่สมควร ประพฤติพรหมจรรย์ มี
ศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ มีกัลยาณมิตร (มิตรด)ี 

  ๔) ฝึกกินอาหารวันละม้ือ 

๒ ปัจจัยเกื้อหนุน
ภายใน 
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๒.๑ ด้านศีล ๑) เป็นผู้ที่มีโยนิโสมนสิการด้วยการเจตนาทำใจในใจโดยแยบคายจาก
สิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้ว
ปฏิบัติตามท่านและพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลายในตน จน
สามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้ามาแทนที่อกุศลมูลได้ไป
เป็นลำดับ 

  ๒) เป็นผู้มีสัญชาตญาณของคนตรง 

๒.๒ ด้านสมาธิ ๑) เป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้สำรวมตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ เพื่อไม่ให้จิตซ่านไปตามอำนาจของความหลงชอบหรือชัง
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลัง
กระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น 

  ๒) มีสติและสัมปชัญญะ โดยเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความ
ระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพ่ือเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชัง
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลัง
กระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น 

  ๓) ฝึกเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 

  ๔) เป็นผู้เหมาะควรแก่การประกอบความเพียรขัดเกลากิเลส 

๒.๓ ด้านปัญญา ๑) เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสใน
ตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็น
ลำดับ 

  ๒) เกิดอริยทรัพย์ ๗ ขึ้นในตน ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ 
จาคะ และปัญญา 

  ๓) หมั่นประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญา ๘ ประการ โดยการ
เป็นผู้มีความละอายและเกรงกลัวต่อบาป มีความรักและความเคารพ
อย่างแรงกล้าในผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่งตั้งอยู่ใน
ฐานะครูทีเ่ธอพ่ึงอาศัยโดยธรรมอยู่ แล้วเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลา
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อันควร สอบถามไต่สวนว่า “พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความของ
พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นจะเปิดเผยธรรมที่ยังไม่
เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่ายตามจริตนิสัย และ
บรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เรา ครั้นฟังธรรม
นั้นแล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็นทั้งทางกายและทางจิต จึงเป็นผู้มีศลีที่
สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟัง
ธรรมให้มาก ฝึกปฏิบัติตามให้มากไปเป็นลำดับ และมีผลพ้นทุกข์ใน
ตนเองได้มากไปเป็นลำดับ เป็นผู้ปรารภความเพียรในการขัดเกลากิเลส
ของตน เป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต 
และธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อม
ในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ใน
ปัจจุบันขณะนั้น และเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความ
ดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดย
ชอบได้ไปเป็นลำดับ 

  ๔) เมื่อรู้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลา
กิเลสของตนนั้นสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับแล้ว ย่อม
เป็นผู้น้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้แก่ตน เพ่ือ
กระทำตนให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงได้ในที่สุด เรียกว่า “นาถ
กรณธรรม ๑๐” คือ เป็นผู้มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็น
ลำดับ เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟังธรรมให้มาก ฝึกปฏิบัติตามให้มากไป
เป็นลำดับ และมีผลพ้นทุกข์ในตนเองได้มากไปเป็นลำดับ เป็นผู้มีมิตรดี 
มีสหายดี มีเพ่ือนดี เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วยธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็น
ผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้าน
ในกิจกรรมการงานที่เป็นคุณค่าประโยชน์ซึ่งทำร่วมกับหมู่มิตรดี พร้อม
กับมีปัญญาในการพิจารณาขัดเกลากิเลสของตนเองไปด้วย เป็นผู้ใคร่
ธรรม เป็นผู้ฟังและผู้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีความปราโมทย์อย่าง
ยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย เป็นผู้สันโดษในปัจจัยสี่ที่ได้มาโดย
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ชอบธรรม เป็นผู้ปรารภความเพียรในการขัดเกลากิเลสของตน โดย
ปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายังสามารถเบิกบานยินดีอยู่ได้ อย่าง
ไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อหย่อน
เกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีดท่ีตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลง
และกุศลธรรมเจริญขึ้น เป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาใน
เวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความ
ระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพ่ือเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชัง
ในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทั้งหลายที่ตนกำลัง
กระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น และเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็น
ความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึง
ความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ 

 



  

 

บทท่ี ๓ 

 

ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจติอาสาแพทย์วิถีธรรม 
 

ในบทนี้ผู้วิจัยได้รวบรวมข้อมูลจากหนังสือ และเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับการเก็บ
ข้อมูลด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตการแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มประชากรจิตอาสาประจำแพทย์วิถี
ธรรมที่สังกัดประจำ ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ โดยมีประเด็นที่จะศึกษา คือ ๑) บริบทของจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรม ๒) ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เพื่อนำมาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

๓.๑ บริบทของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเป็นบุคลากรในสังกัดของมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานมูลนิธิ ซึ่งเป็นองค์กรที่มีบทบาทหลักในการเผยแพร่องค์ความรู้
เรื่องการดูแลรักษาสุขภาพและการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ด้วยวิธีการที่ประหยัด เรียบง่าย พ่ึงตน และ
แก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ เพื่อช่วยลดความเดือดร้อนที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในสังคมตามแนวทางปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธธรรม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ภายใต้แนวคิดที่ว่า “ศูนย์บาทรักษาทุก
โรค, ลดกิเลสรักษาโรค, มาเป็นหมอดูแลตัวเองกันเถอะ และหมอที่ดีที่สุดในโลกคือตัวเราเอง” 

ปัจจุบันมีจิตอาสาทั้งในและต่างประเทศที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกจากองค์กร ตั้งแต่ปี พ.ศ. 
๒๕๓๘-๒๕๖๔ ประมาณ ๗๐๐ กว่าคน โดยส่วนที่เป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ ประมาณ 
๔๐๐ กว่าคน ซึ่งมีประชาชนที่ผ่านการอบรมจากองค์กรแล้วไม่ต่ำกว่า ๓๐๐,๐๐๐ คนทั่วโลก๑ 

๓.๑.๑ ความเป็นมาขององค์กรแพทย์วิถีธรรม 

ดร.ใจเพชร กล้าจน ได้เป็นผู้วิจัยและพัฒนา ‘การแพทย์วิถีธรรม’ ซึ่งหมายถึงการแพทย์ที่
นำเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ในการดูแลสุขภาพทั้ง ๔ แผน คือ แผนปัจจุบัน แผนไทย แผนทางเลือก

 
๑ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๘๓. 



๗๔ 

 

และแผนพื้นบ้าน รวมกับหลัก ๘ อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยม คือ อิทธิบาทสี่ อารมณ์ 
อาหาร ออกกำลังกาย อากาศ เอนกาย เอาพิษภัยออก และอาชีพที่เหมาะสม มาบูรณาการด้วยหลัก
พุทธธรรมและปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมทั้งประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม
ในปัจจุบัน โดยเน้นการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายใจที่ต้นเหตุ ด้วยการใช้สิ่งที่ประหยัดที่สุด แต่
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงที่สุด เป็นวิธีที่เรียบง่ายได้ผลรวดเร็ว สามารถพึ่งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรใน
ท้องถิ่นเป็นหลัก ประยุกต์เข้ากับวิถีชีวิตได้ มีความยั่งยืน และสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไป
พร้อมๆ กับการเกื้อกูลมวลมนุษยชาติด้วยการสานพลังกับหมู่มิตรดีในสังคมและสิ่ งแวดล้อมที่ดี ผ่าน
การปฏิบัติปรับสมดุลร้อนเย็นด้วยเทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) ดังนี้ ๑) การรับประทานสมุนไพรปรับ
สมดุลร้อนเย็น ๒) การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) ๓ ) การ
สวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์) ๔) การแช่มือแช่เท้าหรือส่วนที่ไม่สบาย
ในน้ำสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๕ ) การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วย
สมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๖) การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่
ถูกต้อง ๗) การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ๘) ใช้ธรรมะ ละบาป 
บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ดี ๙) รู้เพียรรู้พักให้พอดี๒ 

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ได้ เปิดบริการจัดค่ายสุขภาพครั ้งแรก  ในเดือน
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๐ ณ สวนป่านาบุญ ๑ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ ๑๑๔ หมู่ ๑๑ ตําบลดอนตาล อําเภอ
ดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร โดยคุณแม่ของท่านชื่อ นางครั่ง มีทรัพย์ ได้สละพื้นที่กว่า ๔๐ ไร่ เพื่อใช้
เปิดอบรมเป็นศูนย์เรียนรู้สุขภาพซึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งมีการทํากสิกรรมไร้สารพิษที่
สามารถพึ่งตนเองได้และเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นตามมา หลังจากนั้นได้ดําเนินการอย่างเป็นทางการใน
เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งในช่วงแรกมีการฝึกอบรมรุ่นละ ๑๐๐-๒๐๐-ท่าน แต่ต่อมามีผู้สนใจ
มากขึ้น จํานวนผู้เข้ารับการอบรมแต่ละรุ่นจึงเพิ่มเป็นรุ่นละ ๒๐๐-๕๐๐-ท่าน โดยจัดเดือนละ ๑ ครั้ง 
ครั้งละประมาณ ๕-๗ วัน และไม่มีการคิดค่าใช้จ่ายใดๆ โดยความตั้งใจที่ท่านอาจารย์หมอเขียวจัดตั้ง
ศูนย์สุขภาพพึ่งตนขึ้นมา นอกเหนือจากเพื่อเป็นการบอกกล่าววิธีดูแลและรักษาสุขภาพพึ่งตนตาม
หลักการแพทย์วิถีธรรมให้แก่ผู้ที่เข้าร่วมอบรมแล้ว ยังถือได้ว่าเป็นการทํากุศลครั้งใหญ่ในชีวิตท่าน
อาจารย์เองด้วย ท่านอาจารย์ได้ตั้งชื่อศูนย์สุขภาพพึ่งตนนี้ว่า  “สวนป่านาบุญ” โดยมีผู้นําพา คือ   
ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือที่คนทั่วไปเรียกว่า “หมอเขียว” และได้จัดตั้งเป็น ‘องค์กรแพทย์วิถีธรรม’ 

 
๒ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๑๘๐-๑๘๑. 



๗๕ 

 

หรือ ‘มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย’ ทําหน้าที่เป็น ‘ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญ’ และเป็น ‘สถาบันการศึกษาวิชชาราม’ ซึ่งองค์กรแพทย์วิถีธรรม
มีความชัดเจนในอุตมการณ์ คือ เพื่อเดินตามรอยบาทพระศาสดา (พระพุทธเจ้า) สืบสานพุทธธรรม 
โดยตัวท่านอาจารย์ทําหน้าที ่เป็นทั ้งผู ้นําพาปฏิบัติและเป็นวิทยากรให้ความรู้ ทําให้ตัวท่าน
เปรียบเสมือนจุดหลอมรวมคนดีให้มาร่วมกันเพื่อทําความดีช่วยเหลือมวลมนุษยชาติตามฐานะและ
กําลังของตน ด้วยการนําเอาความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคลมาหลอมรวมกันเพื่อสร้างคุณค่า 
สร้างประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติ ตามหลักพุทธศาสตร์โดยบูรณาการให้เหมาะสมกับยุคสมัยอยู่
ตลอดเวลา๓ 

องค์กรแพทย์วิถีธรรมได้มี ‘ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่า
นาบุญ’ อยู่ทั้งหมด ๙ ศูนย์หลัก หรือ ๙ สวนป่านาบุญ ทั้งในและต่างประเทศ ได้แก่ ๑) สวนป่านา
บุญ ๑ อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร ๒) สวนป่านาบุญ ๒ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช ๓) สวนป่านาบุญ 
๓ อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ๔) สวนป่านาบุญ ๔ อ.ธาตุพนม จ.นครพนม ๕) สวนป่านาบุญ ๕ อ.บ้าน
ค่าย จ.ระยอง ๖) สวนป่าบุญ ๖ ชมรมสุขภาพหมอเขียวในสหรัฐอเมริกา (USA) ๗) สวนป่านาบุญ ๗ 
อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ ๘) สวนป่านาบุญ ๘ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ๙) สวนป่านาบุญ ๙ อ.ดอนเจดีย์ 
จ.สุพรรณบุรี ซึ่งดำเนินการจัดค่ายอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิถี
ธรรมให้กับประชาชนที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ และมีการจัดเป็นประจำทุกเดือน มีผู้เข้าร่วมการ
อบรมโดยเฉลี่ยครั้งละประมาณ ๑๐๐-๕๐๐ ท่านตลอดระยะเวลาที่องค์กรแพทย์วิถีธรรมได้จัดค่าย
ใหญ่ในทั้ง ๙ ศูนย์ ซึ่งจะมีตารางประจำปีเพ่ือแจ้งให้ทุกคนทราบว่าแต่ละครั้งจะจัดค่ายที่ใดบ้าง แต่ละ
ค่ายอาจจะมีการปรับเปลี่ยนระยะเวลาการจัดค่าย คือ ๕  วันบ้าง ๗ วันบ้าง ๙ วันบ้าง โดยมีการ
ดำเนินกิจกรรมดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบัน 

ส่วนใหญ่แล้ว ‘ค่ายสุขภาพพึ่งตน’ จะเป็นค่าย ๕ วัน ‘ค่ายพระไตรปิฎกตามรอยบาท
พระศาสดา’ จะเป็นค่าย ๗ วัน ซึ่งจะถูกเวียนจัดในศูนย์ใหญ่ทั้ง ๙ ศูนย์ ในแต่ละเดือน จัดปีละ ๔-๕ 
ครั้ง ส่วนค่ายแฟนพันธุ์แท้จะเป็นค่ายใหญ่ ๙ วัน เพราะเป็นค่ายที่นัดประชุมเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม
จากทั่วประเทศปีละครั้ง แต่ก็เปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกที่ผ่านการอบรมจากค่ายสุขภาพพ่ึงตนและ
ค่ายพระไตรปิฎกสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ ซึ่งในแต่ละค่ายจะมี ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) ทำ
หน้าที่เป็นวิทยากรหลักในการให้ความรู้เกี่ยวกับ ‘สุขภาพพึ่งตน’ และ ‘ธรรมะจากพระไตรปิฎก’ 

 
๓ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๘๓-๘๔. 



๗๖ 

 

โดยจิตอาสาประจำในแต่ละศูนย์จะทำหน้าที่ดำเนินกิจกรรมบำเพ็ญกุศลต่างๆ ภายในค่าย พร้อมทั้ง
เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่อง ‘เทคนิคการดูแลสุขภาพพ่ึงตนในข้อต่างๆ’ ไปด้วย๔ 

ปัจจุบันได้มีศูนย์เรียนรู้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งแห่งชื่อว่า ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ตั้งอยู่บ้านเลขที่ 
๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งองคก์รแพทย์วิถีธรรมได้เข้า
มาดูแลต่อจากกลุ่มนักปฏิบัติธรรมชาวอโศกตั้งแต่ปี พ .ศ. ๒๕๖๒ โดยใช้เป็นสถานที่ฝึกอบรมค่าย
สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและค่ายพระไตรปิฎก พร้อมกับทำกสิกรรมไร้สารพิษเพ่ือ
ผลิตอาหารพึ่งตนเองไปด้วย ซึ่งแต่เดิมพื้นที่แห่งนี้ เป็นสถานที่สำหรับฝึกปฏิบัติธรรมของพระนวกะ
หรือสมณะบวชใหม่ (พระนวกะ, สมณะ ในที่นี้หมายถึง นักบวชในสังกัดของชาวอโศก) ในส่วนของ
พื้นที่มีเอกสิทธิ์ครอบครองประมาณ ๓๐๐ กว่าไร่ โดยเป็นพื้นที่ต้นน้ำที่มีอาณาเขตโดยรอบติดกับ
พื้นที่ป่าสงวนและป่าชุมชนของเขตป่าสงวนและเขตอุทยานแห่งชาติ รวมกันแล้วประมาณแสนกว่าไร่
ซึ่งได้ดูแลร่วมกับชุมชนใกล้เคียงเพื่อรักษาป่าไม้และใช้สอยประโยชน์ร่วมกัน ภายในชุมชนมีสมาชิกจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมประจำอยู่ประมาณ ๖๐-๗๐ คน ร่วมกับสมาชิกชุมชนชาวอโศกที่อาศัยอยู่แต่เดิม
ประมาณ ๗-๘ คน๕ 

จากการเก็บข้อมูลด้วยวิธีสังเกตแบบมีส่วนร่วม ผู้วิจัยพบว่า กิจวัตรประจำวันของจิต
อาสาแพทย์ว ิถีธรรมในชุมชนภูผาฟ้าน้ำ แบ่งออกได้เป็น ๒ ส่วนหลัก คือ ๑) กิจกรรมทั ่วไป   
๒) กิจกรรมเฉพาะในฝ่ายงาน ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) กิจกรรมทั่วไป 

กิจกรรมทั่วไปของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เป็นกิจกรรมที่จิตอาสาทุกท่านปฏิบัติ
ร่วมกันอย่างเป็นปกติธรรมดาในทุกๆ วัน โดยเวลา ๓.๐๐-๔.๓๐ น. ฝ่ายงานสื่อสารจะเปิดเสียง
บรรยายธรรมะเป็นเสียงปลุกในตอนเช้า ซึ่งจิตอาสาท่านใดที่สะดวกและมีความยินดีพอใจในการดูแล
สุขภาพพึ่งตน ณ เวลานั้น ก็จะมาพร้อมเพรียงกันที่ศาลาใหญ่ประจำศูนย์ เพื่อฝึกปฏิบัติการหายใจ
ร้อน-เย็นปรับสมดุล มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม กดจุดลมปราณ โยคะ และกายบริหารที่ถูกต้อง ร่วมกัน
ในช่วงเวลา ๔.๓๐-๖.๐๐ น. โดยมีฝ่ายงานสื่อสารเป็นผู้เปิดวีดีโอสาธิตให้ตามลำดับ จากนั้นเวลา 
๖.๑๐-๖.๓๐ น. จะเป็นการท่องบททบทวนธรรมร่วมกัน ซึ่งบททบทวนธรรมเป็นบทธรรมะที่ ดร.ใจ
เพชร กล้าจน ได้ตีความออกมาจากพระไตรปิฎกและเรียบเรียงให้เป็นภาษาที่เข้าใจง่าย โดยเมื่อท่อง

 
๔ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๘๕. 
๕ เรื่องเดียวกัน, หน้า ๑๑๘. 



๗๗ 

 

ทบทวนอยู่เป็นประจำ จะทำให้ผู้นั้นสามารถระลึกขึ้นมาพิจารณาเพื่อลดทุกข์กายและทุกข์ใจขณะที่
กำลังกระทบสัมผัสอยู่กับปัญหาในปัจจุบันได้อย่างรวดเร็ว 

หลังจากนั ้นเวลา ๗.๐๐-๘.๐๐ น. จิตอาสาทุกท่านจะประชุมร่วมกันเพื ่อทำ
กระบวนการ ‘อปริหานิยธรรม’ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานในการประชุม ซึ่งจะมีการ
รายงานความคืบหน้า ปัญหา หรืออุปสรรคในฝ่ายงานต่างๆ  ไปพร้อมๆ กับการแลกเปลี ่ยน
ประสบการณ์การล้างใจจากความโลภ โกรธ หลงในฝ่ายงานนั้นๆ ของตน โดยจิตอาสาทุกท่าน
สามารถบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึงข้อบกพร่องของกันและกันได้ตามความเหมาะควร นอกจากนี้ยังมี
การนำเสนอกิจกรรมต่างๆ เพื่อขออนุมัติจากหมู่กลุ่มก่อนการดำเนินงานทุกครั้ง โดยจิตอาสาทุกทา่น
จะรับฟังมติหมู่กลุ่มเป็นสำคัญ และยกให้มติหมู่กลุ่มในวงประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ เป็นใหญ่ แต่ก็
สามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะควรในหน้างานจริง โดยใช้การหารือกันในวงประชุมเล็กของ
จิตอาสาที่ร่วมงานกันอยู่ ณ ขณะนั้น ซึ่งเป็นการฝึกที่จะไม่ยึดมั่นถือมั่นในทิฏฐิของตนเองด้วยการใช้
กระบวนการหมู่กลุ่มเพื่อช่วยขัดเกลา เพื่อสร้างความเสียสละที่แท้จริงในตน และเป็นคนที่ไม่หลงติด
โลกธรรมจากการสรรเสริญเยินยอ 

หลังจากประชุมเสร็จ ทุกท่านก็จะแยกย้ายกันไปทำภาระกิจส่วนตัวจนกระทั่งเวลา
ประมาณ ๙.๐๐ น. จิตอาสาแต่ละท่านก็จะไปร่วมกันบำเพ็ญตามฝ่ายงานต่างๆ ที่ตนมีความถนัด หรือ
ได้รับมอบหมายจากหมู่กลุ่ม โดยฝ่ายงานขององค์กรแพทย์วิถีธรรม แบ่งออกเป็น ๑๐ ฝ่ายงานหลัก 
ดังนี้ ๑) ฝ่ายงานกสิกรรมไร้สารพิษ ๒) ฝ่ายงานครัว ๓) ฝ่ายงานร้านค้ากองบุญและตลาดวิถีธรรม  
๔) ฝ่ายงานช่างและซ่อมบำรุง ๕) ฝ่ายงานดูแลความสะอาด ๖) ฝ่ายงานสื่อสาร ๗) ฝ่ายงานวิทยากร 
๘) ฝ่ายงานทะเบียน ๙) ฝ่ายงานวิชาการ ๑๐) ฝ่ายงานการจัดการขยะ 

เวลาประมาณ ๑๑.๐๐ น. หลังเสร็จจากการบำเพ็ญในฝ่ายงานต่างๆ จิตอาสาทุก
ท่านก็จะมารับประทานอาหารกลางวันร่วมกันที่ศาลาใหญ่ประจำศูนย์ โดยใช้เวลาในการรับประทาน
อาหารถึงประมาณ ๑๔.๐๐ น. จากนั้นจิตอาสาทุกท่านกจ็ะแยกย้ายกันทำภารกิจส่วนตัว ก่อนร่วมกัน
บำเพ็ญในฝ่ายงานต่างๆ ที่ตนรับผิดชอบต่อในเวลาประมาณ ๑๕.๐๐ น. ซึ่งบางวันก็จะอาจจะมีการ
ขอแรงบุญจิตอาสาท่านที่มีความพร้อม เพ่ือไปร่วมกันบำเพ็ญในฐานงานที่เร่งด่วน โดยจะมีการแจ้งใน
ที่ประชุมไว้ก่อน หรือประกาศเสียงตามสายในเวลานั้นโดยตรง จึงมักจะเห็นจิตอาสาแต่ละท่านที่มี
ความพร้อม สามารถที่จะสละหรือวางภาระในหน้างานของตนที่สำคัญน้อยกว่าเพื่อไปร่วมกันบำเพ็ญ 
ณ จุดที่สำคัญก่อนได้ อย่างสามัคคีกลมเกลียวเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 

จนกระทั่งเวลาประมาณ ๑๗.๓๐ น. จิตอาสาแต่ละท่านก็จะเริ่มทยอยกลับจากการ
บำเพ็ญในฝ่ายงานต่างๆ และแยกย้ายกันทำภารกิจส่วนตัว จากนั้นในเวลา ๑๘.๐๐ น. จิตอาสาแต่ละ
ท่านที่สามารถจัดสรรเวลาได้ ก็จะมาร่วมกันฟังบรรยายธรรมะจาก ดร.ใจเพชร กล้าจน ในรายการ 



๗๘ 

 

‘ธรรมะพาพ้นทุกข์’ ร่วมกันจนถึงเวลาประมาณ ๒๐.๐๐ น. ซึ่งรายการดังกล่าวจะมีการถ่ายทอดสด
ออนไลน์เป็นประจำทุกวัน หลังจากจบการบรรยายธรรมะแล้วก็จะมีการประชุมร่วมกันเพื่อทำ
กระบวนการ ‘อปริหานิยธรรม’ อีกครั้งหนึ่ง โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นประธานในการประชุม
เช่นเดิม ใช้เวลาประชุมถึงประมาณ ๒๑.๐๐ น. จึงแยกย้ายกันพักผ่อน ซึ่งมีการปฏิบัติอยู่เช่นนี้เป็น
ปกติในทุกๆ วัน โดยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนกิจกรรมในแต่ละวันไปตามความเหมาะสมของกาละ
นั้นๆ อยู่เสมอๆ ตามแนวคิดที่ว่า “ทุกเสี้ยววินาที ทุกอย่างไม่เที่ยง อย่ายึดมั่นถือมั่น ต้องพร้อมรับ 
พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน ตลอดเวลา”๖ 

๒) กิจกรรมเฉพาะในฝ่ายงาน 

กิจกรรมเฉพาะในฝ่ายงานของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม แบ่งตามหน้าที่การบำเพ็ญ
ของจิตอาสาแต่ละท่านในฝ่ายงานต่างๆ ตามที่ตนมีความถนัด หรือได้รับมอบหมายจากหมู่กลุ่ม ฝ่าย
งานต่างๆ ขององค์กรแพทย์วิถีธรรม แบ่งออกเป็น ๑๐ ฝ่ายงานหลัก ได้แก่ ๑ ) ฝ่ายงานกสิกรรมไร้
สารพิษ ๒) ฝ่ายงานครัว ๓) ฝ่ายงานร้านค้ากองบุญและตลาดวิถีธรรม ๔) ฝ่ายงานช่างและซ่อมบำรุง 
๕) ฝ่ายงานดูแลความสะอาด ๖) ฝ่ายงานสื่อสาร ๗) ฝ่ายงานวิทยากร ๘) ฝ่ายงานทะเบียน ๙) ฝ่าย
งานวิชาการ ๑๐) ฝ่ายงานการจัดการขยะ ซ่ึงมีรายละเอียดดังนี้ 

๒.๑) ฝ่ายงานกสิกรรมไร้สารพิษ 

นโยบาย: เน้นการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ผลิตอาหารที ่ไร้สารพิษให้ได้มากที่สุด 
พ่ึงตนเองให้ได้มากที่สุด ทำให้มากจนเหลือเผื่อแผ่ให้แก่ผู้คนในสังคมที่เดือดร้อน 

เน้นการทำ ‘กสิกรรมแบบมีศีล’ คือ เป็นการทำกสิกรรมที่ไม่เบียดเบียนชีวิตตนเอง 
ผู้อื่น และสัตว์อื่น ทำจากเล็กไปหาใหญ่ ฝึกการประมาณให้พอดีตามกำลังตน คือ ทำในสิ่งที่จำเป็น
ที่สุด ณ เวลานั้น จะช่วยให้ประหยัดทั้งเวลา ทุนรอน และแรงงาน ที่จะสูญเสียไปกับสิ่งที่เกินความ
จำเป็น จึงทำให้เกิด ‘ประโยชน์สูงและประหยัดสุด’ 

ใช้รูปแบบการทำไร่นาสวนผสม คือ การปลูกพืชให้หลากหลายชนิดในแปลงเดียวกัน 
บนคันนาก็สามารถปลูกข้าว ปลูกผักสวนครัว ปลูกไม้ล้มลุก เช่น ต้นแค มะละกอ กล้วย ได้ ในแปลง
นานอกจากปลูกข้าวแล้ว ยังสามารถปลูกพืชน้ำที่กินได้ชนิดอื่นแทรกลงไปได้ เช่น ผักบุ้ง ผักกระเฉด 

 
๖ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้ฝ่ายงาน

ทั่วไป, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๗๙ 

 

ผักพาย ผักกูด สายบัว เป็นต้น สรุปแล้วพืชผักหลากหลายชนิดสามารถปลูกในที่เดียวกันได้ตามความ
เหมาะสมของพ้ืนที่๗ 

๒.๒) ฝ่ายงานครัว 

นโยบาย: เน้นการทำอาหารปรับสมดุลร้อน-เย็น ปรุงรสไม่จัด และเป็น ‘อาหาร
มังสวิรัติ’ คือ เป็นอาหารที่ไม่เบียดเบียนชีวิตตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อ่ืน เป็นหลักสำคัญ 

ฝึกความเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค อาศัยอาหารเป็นเครื่องมือเพ่ือลดกิเลสความ
หลงติดในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสในอาหารเป็นหลัก พร้อมกับแบ่งปันองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแล
สุขภาพด้วยอาหารปรับสมดุลร้อน-เย็น มีการสาธิตและแบ่งปันสูตรการทำอาหารปรับสมดุลร้อน-เย็น 
ให้แก่ผู้ที่สนใจตามช่องทางโซเชียลมีเดียต่างๆ เป็นต้น 

การทำครัว เริ่มตั้งแต่การเก็บผักไร้สารพิษในตอนเช้าตรู่ หรืออาจมีบางส่วนที่เก็บไว้
แล้วจากเมื่อวานเย็น ผักไร้สารพิษที่เราปลูกกันเองจะถูกนำมาใช้ประกอบอาหารในวันนั้น ซึ่งมีจิต
อาสาฝ่ายงานครัวที่แบ่งทีมรับผิดชอบในจุดนี้ โดยได้รับการประสานงานมาจากจิตอาสาฝ่ายงานกสิกร
รมไร้สารพิษ ว่าตอนนี้มีแปลงกสิกรรมแปลงไหนบ้างที่ให้ผลผลิตแล้ว มีการแจ้งให้ทราบเป็นวันต่อวัน 
ทำให้เมนูอาหารในแต่ละวันจะต้องถูกประเมินจากวัตถุดิบที่หามาได้ในวันนั้น เช่น วันนี้มียอดฝักทอง
มาก เราก็จะนำมาผัดกระเทียมน้ำมัน หรือ กินเป็นผักลวกจิ้มน้ำพริกแจ่ว แต่ถ้าเราได้ฟักเขียวกับลูก
ฟักทองมาร่วมด้วยในปริมาณที่มากเพียงพอ ก็อาจจะทำให้เราได้แกงเลียงหรือแกงอ่อมเพิ่มขึ้นมาอีก
หนึ่งเมนู ดังนั ้นการคิดเมนูอาหารในแต่ละวันจึงมีความสัมพันธ์กับวัตถุดิบที ่เรามี ร่วมกับการ
ปรึกษาหารือกันของจิตอาสาในฝ่ายงานครัวภายในวันนั้น แต่หลักๆ แล้วเราจะมีข้าวและถั่วไร้สารพิษ
ที่เราปลูกเองบางส่วน และจากจิตอาสาในเครือข่ายที่ทำงานร่วมกัน เก็บไว้เพียงพอสำหรับจิตอาสาที่
ร่วมกันบำเพ็ญอยู่ในพื้นท่ี 

ครัวของแพทย์วิถีธรรมเน้นการใช้เตาฟืนเป็นหลัก จุดประสงค์เพื่อการพึ่งตนให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้จริงในยุคสมัยนั้นๆ อาจมีเตาแก๊สช่วยเสริมบ้างเล็กน้อย เมื่อใช้เตาฟืนก็ทำให้
ต้องมีผู้รับชอบในการเก็บฟืน โดยจะมีการขอแรงบุญพี่น้องจิตอาสาท่านที่มีกำลังและพอจัดสรรเวลา
ได้เพื่อร่วมบำเพ็ญช่วยกันอยู่เสมอตามหน้างานจริ ง ส่วนการก่อเตาฟืนในตอนเช้า แม่ครัวก็จะ
มอบหมายหน้าที่ให้กับจิตอาสาภายในฝ่าย จะเริ่มก่อเตาฟืนตั้งแต่เช้าตรู่เพื่อเตรียมทำข้าวต้ม และ
ประกอบอาหาร ควันฟืนในตอนเช้าจะช่วยไล่แมลงดูดเลือดตัวเล็กตัวน้อยได้ค่อนข้างดี ทำให้เราไม่

 
๗ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้ฝ่ายงาน

กสิกรรมไร้สารพิษ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๘๐ 

 

ต้องเบียดเบียนกันและกันมากเกินควร และเป็นการประหยัดทุนรอน แรงงานในการป้องกันแมลงดูด
เลือดอีกด้วย 

เมื่อทีมเก็บผักได้ผักมาแล้วก็จะนำมาล้าง และช่วยกันปลอกเปลือกหั่นจัดเตรียมไว้
ตามที่ฝ่ายงานครัวแจ้งเมนูมา การหั่นจัดเตรียมผักก็จะมีเศษขยะสดเกิดขึ้น ก็จะมีผู้รับผิดชอบในฝ่าย
งานกสิกรรมไร้สารพิษรับช่วงต่อเพ่ือนำไปทำปุ๋ยหมักเวียนกลับสู่กระบวนผลิตวัตถุดิบอีกครั้ง 

จิตอาสาทุกท่านจะรับประทานอาหารร่วมกันที่ครัวกลางทั้งในเวลาเช้า กลางวัน 
และเย็น โดยตอนเช้าจะเป็นเมนูข้าวต้มขาวกับผัดผักง่ายๆ เพราะจิตอาสาส่วนใหญ่รับประทานอาหาร
มื้อเดียวเป็นหลัก มื้อหนักจึงเป็นช่วงกลางวันเวลาตั้งแต่ ๑๑ โมงเป็นต้นไป โดยส่วนใหญ่จะเป็นการ
รับประทานอาหารกลางวันร่วมกับการประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ ไปด้วย ส่วนอาหารมื้อเย็นก็จะเป็น
ข้าวต้มขาวกับผัดผักง่ายๆ คล้ายๆ ตอนเช้า แต่ส่วนใหญ่แล้วแทบจะไม่มีจิตอาสาท่านใดรับประทาน
อาหารมื้อเย็น นอกจากท่านท่ีรู้สึกทานพร่องในตอนกลางวัน หรือมีอาการเจ็บป่วยไม่สบายต่างๆ หรือ
เด็กๆ เป็นต้น 

กิจกรรมในฝ่ายงานครัวจะมีการพลัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้รับใช้ ในฝ่ายงานอยู่เสมอ 
ตามความยินดีสมัครใจและตามกำลังของจิตอาสาแต่ละท่าน ทำให้เกิดการขัดเกลากันอยู่ตลอดเวลา 
เป็นการไม่ติดไม่ยึดมั่นถือมั่นในรูปแบบเดิมๆ ไม่ติดความลงตัว และจิตอาสาท่านใดที่มีข้อไม่สบายใจ
เกี่ยวกับเรื่องเมนูอาหารต่างๆ ในครัว ก็สามารถแจ้งบอกฝ่ายงานครัวภายในที่ประชุมหรือโดยการ
ส่วนตัว เพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันได้ตลอดเวลา๘ 

๒.๓) ฝ่ายงานร้านค้ากองบุญและตลาดวิถีธรรม 

นโยบาย: เน้นการผลิตและจำหน่ายสินค้าที่จำเป็นต่อชีวิต โดยเป็นช่องทางในการ
กระจายสินค้าหรือผลผลิตที่ดี มีคุณภาพ ไร้สารพิษ ราคาถูก ออกสู่ชุมชน 

มุ่งเน้นการค้าที่มีคุณธรรม เอ้ือเฟ้ือ เกื้อกูล แบ่งปัน หวังประโยชน์ให้เกิดขึ้นแก่สังคม
โดยรวม โดยมีหลักการ ๔ ข้อ คือ ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ และมีแนวทางการค้าขายบนหลัก
การค้า ‘บุญนิยม’ ๔ ระดับ ได้แก่ ขายราคาถูกกว่าท้องตลาด ขายราคาเท่าทุน ขายขาดทุน  ไปจนถึง
แจกฟรี 

 
๘ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้

ฝ่ายงานครัว, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๘๑ 

 

ส่วนใหญ่แล้วฝ่ายงานร้านค้ากองบุญจะมีพี่น้องจิตอาสาที่มีความถนัดและยินดี
บำเพ็ญในฝ่ายงานนี้นัดเวลากันมาร่วมบำเพ็ญ ท่านใดมีสมุนไพรในพื้นที่ของตนก็จะเก็บมาร่วมบำเพ็ญ
กับฝ่ายงานร้านค้ากองบุญ เช่น ใบย่านาง ใบเตย เป็นต้น ซึ่งทางจิตอาสาผู้รับใช้ในฝ่ายงานก็จะทำ
หน้าที่จัดสรรวัตถุดิบที่ได้เพ่ือแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ไว้จำหน่ายในศูนย์ เป็นการเปิดโอกาสให้กับ
จิตอาสาที่ยังไม่สามารถมาอยู่ประจำได้ มีโอกาสได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญประโยชน์กับ
ส่วนกลาง และตรงตามนโยบายขององค์กรที่เน้นการใช้วัตถุดิบที่หาได้ง่ายในท้องถิ่น หรือจากผู้ที่เรา
ไว้ใจได้ เน้นการร่วมบุญกุศลกันเป็นหลัก 

ในฐานการผลิตจะมีการจัดสรรให้ผลิตตามกำลังของจิตอาสาและวัตถุดิบที่มีในตอน
นั้นๆ ไม่ได้ทำทุกวันเพื่อมุ่งแสวงกำไรสูงสุด แต่หมดแล้วค่อยผลิตใหม่ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ 
ปัจจุบันนั้น เหตุที่เราสามารถจำหน่ายของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจแบ่งปันได้ ก็เพราะจิตอาสาทุก
ท่านมาร่วมกันเสียสละทำงานฟรี ไม่มีค่าแรง เราใช้วัตถุดิบในท้องถิ่นที่หาได้ง่ายทำให้ไม่สิ้นเปลืองค่า
ขนส่ง กรรมวิธีการผลิตก็ไม่ยุ่งยากทำให้ลดต้นทุนในการผลิต และไม่ได้โฆษณาสินค้าจึงไม่ต้องเสียค่า
โฆษณา รวมถึงเรามีการทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำให้เราสามารถพ่ึงตนเองได้ในเรื่องของวัตถุดิบในการ
ผลิต ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นเหตุให้เราสามารถจำหน่าย “ของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ” ได๙้ 

๒.๔) ฝ่ายงานช่างและซ่อมบำรุง 

นโยบาย: เน้นการปลูกสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกตามความจำเป็นในด้านของการ
พึ่งตน และดำเนินกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อน เป็นหลัก ไม่สร้างสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกิน
ความจำเป็น อันจะก่อให้เกิดภาระในการดูแลซ่อมบำรุงในอนาคต 

ในการปลูกสร้างอาคารขนาดใหญ่ นอกจากจะเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นสำคัญแล้ว 
ยังต้องอาศัยภูมิปัญญาความสามารถจากพ่ีน้องจิตอาสาในฝ่ายงานที่มาร่วมมารวมกัน เพราะจิตอาสา
แต่ละท่านมีความสามารถและบารมีในแต่ละด้าน เมื่อนำมาร่วมกันแล้วจะทำให้งานดำเนินไปได้อย่าง
ไม่ติดขัด การทำงานร่วมกันจะทำให้ทุกคนได้ฝึกลดละความยึดมั่นถือมั่นในความเก่งของตน มีการรับ
ฟังความคิดเห็นของกันและกันเพ่ือปรึกษาหารือร่วมกันอยู่ตลอดเวลา ทำให้บ่อยครั้งมักจะมีเรื่องราวที่
น่าอัศจรรย์เกิดข้ึน เช่น งานยากๆ ก็สามารถสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี เชื่อว่าเกิดจากบุญกุศลจากการลด
กิเลสของแต่ละท่านและการเสียสละทำความดีร่วมกันของพี่น้องจิตอาสาทุกท่าน 

 
๙ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม แสงอรุณ สังคมศิลป์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้ฝ่าย

งานร้านค้ากองบุญและตลาดวิถีธรรม, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๘๒ 

 

ส่วนงานช่อมบำรุง เน้นการซ่อมบำรุงสิ่งของเครื่องใช้ที่ชำรุดด้วยตนเองให้ได้มาก
ที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้ เพ่ือสร้างศักยภาพของการพ่ึงตนในหลากหลายด้าน และเพ่ือใช้ทรัพยากร
เหล่านั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดก่อนตัดสินใจซื้อใหม่๑๐ 

๒.๕) ฝ่ายงานดูแลความสะอาด 

นโยบาย: เน้นการเอาภาระซึ่งกันและกันเป็นหลัก ไม่ใช่ฝ่ายงานที่จะตกอยู่ในความ
รับผิดชอบของผู้ใด หรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง แต่เป็นฝ่ายงานที่แต่ละคนในองค์กรได้มีส่วนร่วมในการเอา
ภาระร่วมกัน ช่วยกันสอดส่องดูแลความสะอาดเรียบร้อยในแต่ละฝ่ายงานของตน รวมถึงในพื้นที่ใช้
สอยส่วนกลาง โดยจิตอาสาท่านใดที่พบเห็นความไม่สะอาดเรียบร้อย และพอจะจัดสรรเวลาได้แม้
เล็กน้อย ก็สามารถเอาภาระทำความสะอาด หรือดูแลความเรียบร้อยอยู่เสมอๆ 

ฝ่ายงานทำความสะอาดจึงไม่ใช่หน้าที่ประจำของผู้ใด แต่คือจิตสำนึกในการเอา
ภาระซ่ึงกันและกันของคนในองค์กรอย่างแท้จริง๑๑ 

๒.๖) ฝ่ายงานสื่อสาร 

นโยบาย: เน้นการ “สื่อสารเพื่อการพ่ึงตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์” โดยมีการสื่อสาร
ในรูปแบบต่างๆ เช่น วีดีโอ ภาพนิ่ง ในสื่อออนไลน์ (Online media) ผ่านทางเฟสบุ๊ค (Facebook) ยู
ทูป (YouTube) และเว็บไซต์ (website) มีการแบ่งปันข้อมูลในกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) ซึ่ง
บุคคลภายนอกสามารถเข้าถึงข้อมูล (Data) เพื่อนำไปใช้ทำประโยชน์ได้ มีไฟล์เสียงในรูปของ MP3 
แผ่นซีดี เอสดีการ์ด (SD Card) หรือแฟลชไดรฟ์ (USB flash drive) ที่สามารถใช้งานผ่านเครื่องเล่น 
MP3 ได้ หรือสามารถดาวน์โหลดฟรีได้ในเว็บไซต์ มีการจัดทำสื่อในรูปของหนังสือ สื่ออีบุ๊ค (ebook) 
แผ่นพับโบว์ชัวร์ (Brochure) มีการถ่ายทอดสด (Live) กิจกรรมต่างๆ ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่
เสมอ 

นอกจากนี้ยังมีไลน์กลุ่ม (LINE SQUARE) กรุ๊ปแชทที่ยกระดับเป็น Community 
ขนาดใหญ่ รองรับคนได้มากสูงสุดถึง ๕,๐๐๐ คน มีไลน์แอด (LINE at) เป็นเครื่องมือในการสื่อสาร
ช่องทางใหม่ ที่แยกมาจาก LINE ส่วนบุคคล แพทย์วิถีธรรมจะสื่อองค์ความรู้ของหลักการแพทย์วิถี
ธรรมด้วยเทคนิค ๙ ข้อ สื่อวัฒนธรรมของแพทย์วิถีธรรม สื่ออัตลักษณ์ของแพทย์วิถีรรม วิถีชีวิตความ

 
๑๐ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้ฝ่ายงานช่าง

และซ่อมบำรุง, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๑ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้

ฝ่ายงานดูแลความสะอาด, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๘๓ 

 

เป็นอยู่ของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม สื่อให้เห็นภาพกิจกรรมต่างๆ ของแพทย์วิถีธรรม เช่น กสิกรรมไร้
สารพิษ การทำ Eco Brick การคัดแยกขยะ การทำธนาคารน้ำใต้ดิน มีการจำหน่ายสินค้าของตลาดวิถี
ธรรม สิ่งที่สื่อออกไป คือ วิถีชีวิตประจำวันของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม โดยนำพระธรรมคำสอนใน
พระไตรปิฎกมาเป็นแนวทางหลักในการขับเคลื่อนการทำงาน 

โดยมีท่านอาจารย์หมอเขียว หรือ ดร . ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้นำจุดดีของการดูแล
สุขภาพในศาสตร์ต่างๆ มาบูรณาการร่วมกับคำสอนของพระพุทธเจ้า เพ่ือเป็นแนวทางหรือวิธีการดูแล
สุขภาพพึ่งตนให้กับประชาชน มีการพิจารณาและประเมินประมาณสิ่งที่จะนำเสนอออกไปเพื ่อให้
เหมาะกับกาละอันควรเสมอ เช่น ช่วงที่มีปัญหาภัยแล้ง ก็จะเน้นไปที่เรื่องของการทำธนาคารน้ำใต้ดิน
เพื่อเก็บรักษาน้ำ ดูแลน้ำ ประหยัดน้ำ สื่อในช่วงนั้นที่ออกมาก็จะเน้นเกี่ยวกับเรื่องนี้มากเป็นพิเศษ 
หรือในช่วงนี้ที่มีกระแสเรื่องการแพร่ระบาดของไวรัส ‘โคโรนา’ หรือ ‘โควิด ๑๙’ ก็จะเน้นเรื่องการ
เรียนรู้ที่จะอยู่กับภาวะวิกฤตของการเกิดโรคระบาด วิธีการนำเทคนิคการดูแลสุขภาพ ๙ ข้อของ
แพทย์วิถีธรรมไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพในการดูแลตนเอง เพื่อให้ประชาชนไม่ตื่นกลัวและมีสติ มี
หนทางแก้ไขหรือแนวทางป้องกัน ได้เปิดโอกาสให้คนเข้ามาสอบถามข้อมูลเรื่องสุขภาพกายใจ โดยมี
เจ้าหน้าที่จิตอาสาเข้าไปตอบคำถามผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆ นอกจากนี้ก็ยังมีสื ่อที่เป็นเอกสาร 
สิ่งพิมพ์ต่างๆ งานวิจัย ตำราเรียน และสื่อสิ่งพิมพ์ในสื่อออนไลน์ มีช่องใน YouTube เป็นของตนเอง 
เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการพ่ึงตนออกไปสู่มนุษยชาติให้มากที่สุดในทุกๆ ช่องทาง 

ฝ่ายงานสื่อสารเป็นฝ่ายงานที่ต้องคลุกคลีอยู่กับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เกือบตลอดทั้ง
วัน ทำให้มีโอกาสที่จะได้รับพลังงานความร้อนจากอุปกรณ์ดังกล่าวในปริมาณที่มาก จิตอาสาที่
เสียสละบำเพ็ญในฝ่ายงานนี้จึงต้องมีการดูแลปรับสมดุลร่างกายอย่างเคร่งครัด เป็นการฝึกความมีวินัย
และฝึกการประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างสูงสุด จิตอาสาในฝ่ายงานสื่อสาร
ต้องตื่นเช้ากว่าคนอื่นเพื่อมาเตรียมเซ็ตอุปกรณ์สื่อในการถ่ายทอดรายการสดตอนเช้า โดยจะมีการ
แบ่งหน้าทีห่มุนเวียนผลัดเปลี่ยนกันภายในฝ่ายเพ่ือไม่ให้จิตอาสาผู้รับผิดชอบล้าเกินไป และเพ่ือให้งาน
สามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง ถือเป็นฝ่ายงานที่เอาภาระค่อนข้างหนักเพราะมีเรื่องของเวลาและ
อุปกรณ์ทางเทคนิคมาเก่ียวข้องมาก 

จิตอาสาแต่ละท่านในฝ่ายงานสื่อสารสามารถทำงานแทนกันได้ในทุกตำแหน่ง เมื่อ
จิตอาสาท่านใดไม่ว่างหรือไม่สบายก็ยังทำให้งานถ่ายทอดสดสามารถดำเนินต่อไปได้ นอกจากนี้
ภายในฝ่ายงานจะเน้นการปรึกษาหารือวางแผนร่วมกัน และรายงานสรุปกายสรุปใจกันอยู่เสมอ ไม่
ปล่อยให้ท่านใดทำงานเป็นศิลปินเดี่ยวเพื่อป้องกันการติดเสพโลกธรรมการสรรเสริญ และเพื่อให้เกิด



๘๔ 

 

ความสามัคคีกลมเกลียวเป็นพี่เป็นน้องกัน จนสามารถบอกกล่าวตักเตือนถึงข้อบกพร่องของกันและ
กันได้เสมอ๑๒ 

๒.๗) ฝ่ายงานวิทยากร 

นโยบาย: เน้นการทำงานเป็นทีม โดยต้องมีการประสานงานระหว่างทีมสื ่อกับ
วิทยากรที่อยู่บนเวทีหรือขณะที่ทำการถ่ายทอดสดในรายการต่างๆ อยู่ตลอดเวลา เพราะสถานการณ์
ต่างๆ สามารถปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาตามองค์ประกอบเหตุปัจจัย ณ เวลานั้น นอกจากนี้วิทยากรยัง
มีหน้าที่ในการประสานงานกับจิตอาสาท่านอื่นๆ รวมถึงผู้เข้าค่าย เพื่อจัดสรรให้เกิดการดำเนิน
กิจกรรมต่างๆ ไปตามตารางที่วางไว้เท่าที่จะเป็นไปได้จริง บนพื้นฐานของประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่านในสัดส่วนที่เหมาะสมที่สุดในเวลานั้น ส่วนของตารางกิจกรรมในค่ายหรือตารางกิจกรรมการ
ถ่ายทอดสดก็อาจมีการปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลาไปตามหน้างานจริงเช่นกัน โดยมีการปรึกษาหารือกัน
ในที่ประชุมวันต่อวันอยู่เสมออย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น๑๓ 

๒.๘) ฝ่ายงานทะเบียน 

นโยบาย: ในช่วงเวลาที่มีการจัดค่ายสุขภาพหรือค่ายพระไตรปิฎก ก็จะมีพี่น้องจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมมาจากหลากหลายพื้นที่ ลำดับแรกฝ่ายงานทะเบียนจะรับลงทะเบียนพี่น้องจิต
อาสาและเสนอเรื่องเข้าในที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ เพื่อหารือวางแผนการจัดสรรบุคลากรตาม
ความยินดีสมัครใจหรือความถนัดของแต่ละบุคคล ใครถนัดเรื่องไหนหรือสนใจเรื่องไหนก็นำข้อมูลมา
พูดคุยแลกเปลี่ยนหารือร่วมกัน ก็จะเกิดการจัดสรรงานให้เหมาะสมกับคน ณ ปัจจุบันนั้น โดยอาศัย
มติหมู่มิตรดีเป็นเครื่องตัดสินในการตกลงร่วมกัน เมื่อมีการประชุมหารือกันอยู่เสมอจะทำให้ทุกคน
เข้าใจภาพรวมของเนื้องานที่มีกับความสามารถของจิตอาสาแต่ละท่าน ทำให้เกิดการร่วมการรวมพลัง
ในการเสียสละทำความดีได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งๆ ขึ้น 

หลังจากนั้นหน้าที่หลักของฝ่ายงานทะเบียน คือ การประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้าค่าย
ได้มาติดต่อลงเบียน เพื่อเก็บประวัติส่วนตัว ประวัติความเจ็บป่วย มีจิตอาสาในฝ่ายงานช่วยทำหนา้ที่
คัดกรองข้อมูล จัดกลุ่มผู้เข้าค่ายเพื่อให้สะดวกต่อการทำกิจกรรมต่างๆ  ภายในค่าย สอบถามเรื่อง
ความสะดวกในการพักค้าง สะดวกพักค้างหรือสะดวกไปกลับ ถ้าสะดวกในการพักค้างก็จะมีจิตอาสา

 
๑๒ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม แก้วเกื้อกูล กล้าจน , จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้

ฝ่ายงานสื่อสาร, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๓ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้

ฝ่ายงานวิทยากร, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๘๕ 

 

ในฝ่ายที่รับช่วงต่อ เพื่อทำหน้าที่อำนวยความสะดวกในการจัดสรรที่พักโดยแบ่งเป็นฝ่ายชาย ฝ่าย
หญิง และสำหรับที่มาพักค้างเป็นครอบครัว มีการแนะนำสถานที่ให้แก่ผู้เข้าค่ายในเบื้องต้น นอกจากนี้
ยังมีบริการให้ยืมอุปกรณ์เครื่องนอนหรือเครื่องใช้ต่างๆ โดยมีจิตอาสาในฝ่ายงานทะเบียนคอยให้
คำแนะนำ มีการลงชื่อรับของ และส่งคืนในวันจบค่าย นอกจากนี้ฝ่ายงานทะเบียนยังทำหน้าที่รับแจ้ง
ปัญหาต่างๆ ภายในค่าย หรือทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ไปด้วย๑๔ 

๒.๙) ฝ่ายงานวิชาการ 

นโยบาย: ก่อตั้ง ‘สถาบันวิชชาราม’ โดยมีความเชื่อมั่นว่า “การศึกษาที่ไม่ลดกิเลสกู้
ประเทศไม่ได”้ ตามคำกล่าวของ พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ โพธิรักขิโต เป็นสถาบันการศึกษาท่ีมี “ธรรมะ
เด่น เน้นฐานงาน ชาญวิชชา” 

ปรัชญาการศึกษาของสถาบันวิชชาราม (Philosophy) คือ “อริยศีลนำสุขมาให้” 
วิสัยทัศน์ (vision) ของสถาบันวิชชาราม จัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของมนุษยชาติไปสู่
สภาพชีวิต “พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายแข็งแรง จิตใจดีงาม และจิตใจเป็นสุข” พันธกิจ (Mission) คือ 
๑) สร้างจิตอาสาวิถีธรรมเพื่อมวลมนุษยชาติ ๒) วิจัยและพัฒนาองค์ความรู้เพื่อประโยชน์สุขของมวล
มนุษยชาติ ค่านิยมหลัก (Core values) คือ ๑) คบมิตรดี ๒) มีศีล ๓) ทำสมดุลร้อนเย็น ๔) พึ่งตน   
๕) แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ 

วิธีการดำเนินงานของฝ่ายงานวิชาการเน้นการทำงานเป็นหมู่ ไม่ส่งเสริมให้ทำงานคน
เดียว เพราะการเด่นในการทำงานคนเดียวจะทำให้เกิดความยึดมั่นถือมั่นในโลกธรรมสรรเสริญ หรือ
ติดความสำเร็จของกิจกรรมการงานได้ง่าย ซึ่งเป็นเหตุแห่งทุกข์และความเสียหายต่างๆ  ในชีวิต การ
ทำงานคนเดียวบ่อยๆ โดยเฉพาะผู้ที่มีความเก่งหรือเชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆ ก็จะติดความสำเร็จของงาน 
ติดความสมบูรณ์แบบของงาน จะเป็นคนที่มีอัตตามานะมากและทำงานร่วมกับผู้อื่นยาก ขาดความ
เมตตาผู้ที่มีความสามารถด้อยกว่า เพราะฉะนั้นในฝ่ายงานวิชาการจึงได้หลอมรวมพี่น้องจิตอาสาที่มี
ความสมัครใจหรือมีความยินดีเต็มใจที่จะบำเพ็ญในฝ่ายงานนี้ มาเสียสละทำความดีร่วมกันโดยใช้หลัก
ของ ‘อปริหานิยธรรม’ ในการขัดเกลาความยึดมั่นถือมั่นของแต่ละบุคคล ผลพลอยได้คือทำให้งานที่
ออกมาเป็นประโยชน์ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้จริง ณ เวลานั้นๆ๑๕ 

 
๑๔ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้

ฝ่ายงานทะเบียน, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๕ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้

ฝ่ายงานวิชาการ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๘๖ 

 

๒.๑๐) ฝ่ายงานการจัดการขยะ 

นโยบาย: เน้นความสมัครใจของผู้ร่วมบำเพ็ญเป็นสำคัญ ไม่กดดันบีบบังคับหรือพูด
หว่านล้อมใดๆ “ให้ดอกไม้เบ่งบานด้วยตัวเอง” 

ส่วนประโยชน์ที่ได้รับจากการทำงานในฐานนี้ เป็นเรื่องของความประณีตในการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด การคัดแยกทรัพยากรให้เกิดมูลค่าสูงสุด และในเรื่องของความประหยัด
สูงสุดด้วย ซึ ่งจะเชื่อมโยงกับหลักการของสิ่งแวดล้อม ๓R คือ ๑) Reduce คือ การปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมการลดการใช้ ๒) Reuse คือ การนำกลับมาใช้ซ้ำ และ ๓) Recycle คือ การนำสิ่งต่างๆ ที่
คิดว่าเป็นขยะแล้วมาประดิษฐ์เป็นสิ่งใหม่ๆ ถ้ามีการจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้น และศึกษาหาความรู้
เพ่ิมเติม เราก็จะรู้ว่าขยะแต่ละชิ้นสามารถไปทำประโยชน์อะไรได้บ้าง ไปต่อยอดอะไรได้บ้าง ก็จะเกิด
แรงจูงใจให้อยากช่วยกันคัดแยกขยะ จุดนี้จะเป็นการช่วยหรือสร้างสรรค์สังคมให้เจริญขึ้น สะอาดขึ้น 
สิ่งแวดล้อมก็จะดีขึ ้น ยกตัวอย่างเช่น ในขวดน้ำธรรมดา ๑ ขวด มีขยะอยู่ ๓ ชิ้น คือ ๑  ตัวขวด 
สามารถนำไปรีไซเคิลได้ ส่วนตัวฝาจะเป็นสีขาวหรือสีอะไรก็ตาม สามารถนำไปผลิตเป็นน้ำมัน หรือ
หลอมเป็นพลาสติกชิ้นใหม่ได้ ส่วนตัวสลากของขวด ทำประโยชน์อะไรไม่ได้เลยเพราะเป็นพลาสติก
กลุ่มที่ไม่เกิดมูลค่า แต่สามารถเอาไปอัดใส่ขวดทำ Eco Brick ได้ ถ้าเราทำและถ่ายทอดข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์เหล่านี้ออกสู่สังคม คนก็จะได้ตระหนักถึงความสำคัญของการใช้ทรัพยากรแต่ละชิ้นให้คุ้มค่า 
ก็จะทำให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้เท่าที่เป็นไปได้จริง ซึ่งถ้าเรารู้จักธรรมชาติของสิ่งต่างๆ เราก็จะ
สามารถนำไปจัดสรรใช้งานให้เกิดประโยชน์ได้สูงสุด๑๖ 

๓.๑.๒ องค์ความรู้การแพทย์วิถีธรรม 

จากการศึกษางานวิจัยของ นิตยาภรณ์ สุระสาย๑๗ พบว่า แก่นหลักของการดูแลสุขภาพ
ตามหลักการแพทย์วิถีธรรม คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลสและช่วยเหลือผู้อื ่น  โดยอาศัย
เทคนิค ๙ ข้อ หรือ ‘ยา ๙ เม็ด’ เป็นเครื่องมือในการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่ผู้ที่สนใจ ได้แก่ ยาเม็ด
ที่ ๘, ๙ เป็น ‘ยาเม็ดเลิศ’ ยาเม็ดที่ ๗, ๖ เป็น ‘ยาเม็ดหลัก’ ส่วนยาเม็ดที่ ๑-๕ เป็น ‘ยาเม็ดเสริม’ 
ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 
๑๖ สังเกตการแบบมีส่วนร่วม ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ผู้รับใช้

ฝ่ายงานการจัดการขยะ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๗ นิตยาภรณ์ สุระสาย, “รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม”, 

วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธาน,ี ๒๕๖๓), หน้า ๒๐๕-๒๐๘. 



๘๗ 

 

ยาเม็ดเลิศ ได้แก่ ยาเม็ดที่ ๘ คือ การใช้ธรรมะ ละบาป บำเพ็ญบุญกุศล ทำจิตใจให้
ผ่องใส คบมิตรดีสหายดีสร้างสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดี คือ สานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส และช่วยเหลือ
ผู้อื่น และยาเม็ดที่ ๙ คือ การรู้เพียรรู้พักให้พอดี ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละชีวิตควรพากเพียรทำให้ดีที่สุดเท่าที่
จะทำได้ เพราะเป็นการดูแลสุขภาพด้านนามธรรมมีฤทธิ ์เลิศยอดที่สุดกว่าทุกวิธีในโลก ซึ่งด้าน
นามธรรมของพุทธะนั้น มีฤทธิ์ประมาณ ๗๐% + เกิน ๑๐๐% ส่วนด้านรูปธรรมหรือด้านวัตถุ มีฤทธิ์
ประมาณ ๓๐% 

ยาเม็ดหลัก ได้แก่ ยาเม็ดที่ ๗ คือ การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อน
เย็นของร่างกาย ยาเม็ดที่ ๗ คือ การรับประทานอาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย 
และยาเม็ดที่ ๖ คือ การออกกำลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถูกต้อง ซึ่งเป็นสิ่งที่แต่ละ
ชีวิตควรทำเป็นหลัก ทำเป็นประจำ ให้สม่ำเสมอ จนเป็นปกติของชีวิต เพราะเป็นการดูแลสุขภาพที่มี
ฤทธิ์สูงที่สุดด้านรูปธรรมหรือด้านวัตถุ ซึ่งต้องทำเป็นหลักควบคู่กับด้านนามธรรม 

ยาเม็ดเสริม ได้แก่ ยาเม็ดที่ ๑ คือ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น ยา
เม็ดที่ ๒ คือ การกัวซาหรือขูดซาหรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) ยาเม็ดที่ ๓ คือ 
การสวนล้างพิษออกจากลำไส้ใหญ่ด้วยสมุนไพรที่ถูกกัน (ดีท็อกซ์)  ยาเม็ดที่ ๔ คือ การแช่มือแช่เท้า
หรือส่วนที่ไม่สบายในน้ำสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย และยาเม็ดที่ ๕ คือ การพอก ทา 
หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้วยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเย็นของร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ใช้เสริมในการ
ปรับสมดุลร้อนเย็น เมื่อเกิดโรคหรืออาการไม่สบาย โดยเลือกใช้เฉพาะวิธีที่ใช้แล้ว สบาย เบากาย มี
กำลัง เป็นอยู่ผาสุก ต่อผู้นั้น ณ เวลานั้น ซึ่งก่อนหน้านี้อาจเคยใช้แล้วถูกกันหรือไม่ถูกกันก็ได้ แต่ ณ 
ปัจจุบันใช้แล้วถูกกัน โดยใช้ในปริมาณที่พอดีสบาย ไม่ใช้มากไปหรือน้อยไป ถ้าใช้วิธีการใดแล้ว รู้สึก
เท่ากันกับไม่ใช้หรือแย่กว่าไม่ใช้ ควรหยุดใช้วิธีนั้น เพราะเป็นอาการแสดงที่บ่งบอกว่า วิธีนั้นไม่สมดุล 
ไม่ถูกกันกับผู้นั้น ณ เวลานั้น ซึ่งก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาอาจเคยถูกกันหรือไม่ถูกกันก็ได้ แต่ ณ ปัจจุบัน
นั้น ไม่ถูกกัน ต้องพร้อมปรับพร้อมเปลี่ยนไปสู่สภาพที่รู้สึกสบาย 

การปรับสมดุลร้อนเย็นตามหลักการแพทย์วิถีธรรมหรือการดูแลสุขภาพแผนใดๆ จะมี
ฤทธิ์มากถ้าสานพลังกับหมู่มิตรดี ลดกิเลส (บุญ) ช่วยเหลือผู้อื่น (กุศล) ปรับอาหาร กายบริหารให้
สมดุล จะทำให้ยาเม็ดอื่นๆ หรือวิธีการอื่นๆ ที่ใช้แล้วถูกกัน แม้ใช้เพียงนิดเดียวหรือวิธีเดียวหรือไม่กี่
วิธี (ใช้น้อยวิธี) ก็มีฤทธิ์มากขึ้นและมีความยั่งยืน แต่ถ้าไม่สานพลังกับหมู่มิตรดี ไม่ลดกิเลส ไม่
ช่วยเหลือผู้อื่น ไม่ปรับอาหาร ไม่กายบริหารให้สมดุล ไม่ว่าจะใช้ยาเม็ดไหนๆ หรือวิธีการใดๆ แผน
ใดๆ จะไมม่ีฤทธิ์คือไม่ได้ผล หรือมีฤทธิ์น้อย หรือได้ผลชั่วคราว จากนั้นก็จะได้ผลน้อยลง จะเสื่อมฤทธิ์
ไปเรื่อยๆ จนไม่ได้ผล หรือมีโรคหรืออาการแทรกซ้อนในที่สุด เพราะวัตถุมีฤทธิ์แค่ ๓๐% ส่วนใจมี
ฤทธิ์ ๗๐% + เกิน ๑๐๐% (ยาเม็ดที่ ๘, ๙) ใจที่ไร้ทุกข์และดีงาม จึงเป็นสิ่งที่มีฤทธิ์มากที่สุดที่ทำให้



๘๘ 

 

หายหรือทุเลาจากโรค ใจที่เป็นทุกข์ เป็นกิเลส ทำให้เสียพลังไปกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว อยากให้
หายตามที่อยาก กลัวจะไม่หายตามที่อยาก ทำให้ไม่หายโรค หรือโรคทุเลาได้น้อย ทุกอย่างไม่เที่ยง ณ 
เวลานั้น วิธีใดถูกกัน คือ ใช้แล้วสบาย ก็ควรใช้ในปริมาณที่สบาย ไม่มากไป ไม่น้อยไป ถ้าใช้วิธีใดแล้ว
ไม่สบายก็ควรหยุด ควรพร้อมปรับเปลี่ยนหาวิธีที่สบาย (อุปปัฏฐากสูตร, อนายุสสสูตร, จูฬกัมมวิภังค
สูตร, กกจูปมสูตร, อาพาธสูตร) จะเป็นแผนแพทย์วิถีธรรมหรือแผนอื่นก็ได้ ถ้าถูกกัน คือ ใช้แล้วรู้สึก
สบาย 

คนลดกิเลส (เข้าถึงธรรม) จะทำให้วิธีการต่างๆ ที่ถูกกันมีฤทธิ์มากขึ้น คนไม่ลดกิเลส 
(ไม่ได้เข้าถึงธรรม) จะลดฤทธิ์ของวิธีต่างๆ และพลิกกลับเป็นโทษในที่สุด  ก็จะไม่ศรัทธา ถือสา เพ่ง
โทษ อย่าไปเสียเวลากับคนที่ไม่ศรัทธา เพราะคนไม่ศรัทธาจะหาเรื่องค้านแย้งได้ทุกเรื่อง แพทย์วิถี
ธรรมจึง ไม่กดดัน ไม่บังคับ ไม่หว่านล้อม ไม่โน้มน้าว แพทย์วิถีธรรมจะให้ปัญญาว่า “อะไรเป็น
ประโยชน์ อะไรเป็นโทษ แล้วให้แต่ละชีวิตเลือกเอาตามวิจารณญาณของตน ให้เป็นไปตามธรรม คือ 
ศรัทธา ปัญญา และวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต” ตรงตามที่พระพุทธเจ้า ตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมี
ฉันทะเป็นมูล เราเป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้น ส่วนการเดินทางเป็นเรื่องของท่าน” ตรงตามที่พ่อครูสมณะ
โพธิรักษ์ กล่าวว่า “ดอกไม้จะบานก็ให้เขาบานของเขาเอง” ตรงตามที่ ดร.ใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า 
“ทำความผาสุกที่ตน ช่วยคนที่ศรัทธา จึงจะถูกต้องตามธรรม เอาตามความสมัครใจของแต่ละชีวิต 
เพราะ ๑) แต่ละคนมีวิบากเข้าแทรกได้ตลอดเวลา ให้แต่ละคนตัดสินชีวิตของแต่ละชีวิต  อย่าไปแบก
รับชีวิตคนอ่ืน หากเขาไม่ได้รับสิ่งที่หวังไว้ เขาจะโทษเราได้ ๒) คนไม่เต็มใจ ไม่ศรัทธา จะหาเรื่องแย้ง
ได้ทุกเรื่อง อย่างไรก็ตาม เวลาวิบากเข้า แม้ลดกิเลส แม้ทำความดี จะใช้วิธีการใดๆ ก็ไม่ดีขึ ้นก็มี  
จนกว่าวิบากชุดนั้นจะเบาบางลง ต้องอดทน รอคอย ให้อภัย ทำดีเรื่อยไป ใจเย็นข้ามชาติ” ตรงตามที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนไข้มี ๓ กลุ่ม ๑) รักษาก็ไม่หาย ไม่รักษาก็ไม่หาย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มมีเวรมีกรรม
ออกฤทธิ์แรงมาก ไปหาหมอไหน รักษาหรือไม่รักษาแบบไหนก็ไม่หาย จึงไม่มีการแพทย์แผนใดที่จะ
ทำให้คนไข้หายหมดทุกคน ๒) รักษาก็หาย ไม่รักษาก็หาย กลุ่มนี้เป็นกลุ่มหมดเวรหมดกรรม ไม่ว่าจะ
ไม่ไปหาหมอไหน ไม่รักษาแบบไหน หรือไปเจอหมอไหน รักษาแบบไหน ก็หาย เพราะหมดเวรหมด
กรรม วิบากหมดแล้ว ๓) รักษาจึงหาย ไม่รักษาไม่หาย กลุ่มนี้ไปหาหมอหรือรักษาด้วยวิธีที่ถูกกันจึง
หาย ไม่ไปหาหมอหรือไม่รักษาด้วยวิธีที่ถูกกันก็ไม่หาย” 

การจัดอบรมค่ายสุขภาพตามหลักแพทย์วิถีธรรมและค่ายพระไตรปิฎกทั่วประเทศของ
มูลนิธิแพทย์วิถีธรรม ในวันแรกๆ ให้เน้นไปที่ยาเม็ดที่ ๘, ๙ เป็นยาเม็ดเลิศ โดยใช้บททบทวนธรรม
เพื่อสร้างจิตวิญญาณให้ผาสุกที่สุดในโลก เพื่อให้ผู้เข้าค่ายได้รับยาเม็ดเลิศคือธรรมะ เป็นยาที่มีฤทธิ์
เร็วและแรงที่สุดในการรักษาโรคทุกโรค ให้ข้อมูลและพาปฏิบัติยาเม็ดที่ ๗ (อาหาร) และ ๖ (กาย
บริหาร) เป็นยาเม็ดหลัก ส่วนยาเม็ดอื่นๆ เป็นยาเม็ดเสริม ให้ทยอยสอนไปเรื่อยๆ ในวันถัดๆ ไป 



๘๙ 

 

๓.๑.๓ การคัดเลือกเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

จากการศึกษางานวิจัยของ หมายขวัญพุทธ กล้าจน๑๘ พบว่า มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง
ประเทศไทยได้มีการประชุมเพื่อตกลงหาข้อสรุปในการคัดสรรบุคลากรที่จะมาเป็น ‘จิตอาสาแพทย์
วิถีธรรม’ โดยที่ประชุมตกลงให้มีมติกำหนดคุณสมบัติและเงื ่อนไขของผู้สมัครเป็นจิตอาสา ออก
กฎระเบียบการปฏิบัติตนของจิตอาสา และหลักเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของจิตอาสาแต่ละระดับ 
โดยสามารถสรุปได้ดังนี้ 

๓.๑.๓.๑ คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

คุณสมบัติของผู้สมัครเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้แก่ ๑) อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ขึ้น
ไป ต้องเป็นชายจริง หญิงแท้ เท่านั้น ๒) เข้าใจและใช้ภาษาไทยได้เป็นอย่างดี ๓) ร่างกายแข็งแรง
เพียงพอที่จะสามารถช่วยเหลือตนเอง และช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามกำลังตน ๔) ไม่เป็นผู้ถูกดำเนินคดี
ตามกฎหมาย ๕) ไม่เป็นผู้ที่มีความวิกลจริตทางจิต ๖) ต้องผ่านการอบรมในค่ายสุขภาพของแพทย์วิธี
ธรรมอย่างน้อย ๒ ครั้ง และค่ายพระไตรปิฎกของแพทย์วิธีธรรมอย่างน้อย ๑ ครั้ง (ต้องเป็นค่ายที่มี 
ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้บรรยายหลัก) ๗) มีความรู้ความเข้าใจในการใช้ ‘เทคนิคการดูแลสุขภาพพ่ึง
ตน ๙ ข้อ’ หรือ ‘ยา ๙ เม็ด’ ของแพทย์วิถีธรรม มาพอสมควร ๘) มีความยินดีพอใจในการพึ่งตนเอง
เป็นหลัก พร้อมทั้งเสียสละแรงกายแรงใจช่วยเหลือผู้อื่นอยู่เสมอตามกำลังตน ๙) มีความยินดีพอใจ
ยอมรับเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของการเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในแต่ละระดับ 

๓.๑.๓.๒ การปฏิบัติตนของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

การปฏิบัติตนของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้แก่ ๑) ละเลิกอบายมุขโดยเด็ดขาด และ
ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ๒) มีความตั้งใจในการลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ทุก
ชนิด ๓) มีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ (อัตตาไม่จัด) และอธิศีลอยู่เสมอๆ ๔) เป็นผู้ทำงานฟรี 
(ไม่มีเงินเดือน, เป็นคนศูนย์บาท) และมีความยินดีเต็มใจในการทำงานตามฝ่ายงานที่ได้รับมอบหมาย
จากมติท่ีประชุม ๕) สามารถรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น และยอมรับทำตามมติหมู่กลุ่มได้ ๖) มีความ
ศรัทธา (เชื่อถือ/ เชื่อฟัง/ เชื่อมั่น) แนวทางการแพทย์วิถีธรรมเป็นหลักในการดูแลสุขภาพของตน โดย
สามารถใช้ศาสตร์อ่ืนๆ ผสมผสานได้ตามเหตุปัจจัยที่เหมาะควร ๗) ใช้องค์ความรู้ของแพทย์วิถีธรรม
ในการดำเนินวิถีชีวิตอยู่เสมอๆ มีการหมั่นฟังธรรม ทบทวนธรรม ตรวจสอบสัมมาทิฏฐิของตนเอง 

 
๑๘ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๒๕๑-๒๕๖. 



๙๐ 

 

ติดตามความเคลื่อนไหวขององค์กรแพทย์วิถีธรรมอย่างสม่ำเสมอ และสามารถเผยแพร่องค์ความรู้
ของแพทย์วิถีธรรมเพ่ือช่วยเหลือผู้อื่นได้ตามความเหมาะควร ๘) พยายามเข้าร่วมกระบวน ‘อปริ
หานิยธรรม’ ของทางองค์กรแพทย์วิถีธรรมทุกครั้งเมื่อมีโอกาส โดยมีองค์ประชุมตามความเป็นจริง ณ 
ปัจจุบันนั้นๆ ๙) สมัครเป็นนักศึกษา ‘สถาบันวิชชาราม’ เพื ่อเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาความ
เจริญก้าวหน้าทางจิตวิญญาณของตน ตัวอย่างเช่น ส่งการบ้านเรื่อง การนำ ‘อริยสัจ ๔’ ไปใช้ใน
ชีวิตประจำวัน การทำกสิกรรมไร้สารพิษพ่ึงตน การเสียสละแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ เป็นต้น ๑๐) การ
ไปบำเพ็ญนอกศูนย์ที่ตนสังกัดอยู่ ต้องได้รับความเห็นชอบจากจิตอาสาพ่ีเลี้ยงอย่างน้อย ๑ ท่าน หรือ
จากมติของหมู่กลุ่มในที่ประชุมก่อนเสมอ ๑๑) ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของมูลนิธิแพทย์วิถี
ธรรมแห่งประเทศไทยอย่างเคร่งครัด 

๓.๑.๓.๓ คุณสมบัติของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๕ ระดับ 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมสามารถแบ่งตามคุณสมบัติออกเป็น ๕ ระดับ ได้ดังนี้ ๑ ) ผู้
ร่วมบำเพ็ญ (ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์กร) ๒) ผู้คบคุ้นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๓) เตรียมจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม ๔) จิตอาสาจรแพทย์วิถีธรรม และ ๕) จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม ซ่ึงมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้ 

๑) ผู้ร่วมบำเพ็ญ (ยังไม่ได้รับการรับรองจากองค์กร ) มีคุณสมบัติดังนี้  ๑) การ
บำเพ็ญในแต่ละค่าย (ค่ายสุขภาพพึ่งตนหรือค่ายพระไตรปิฎก) ทางศูนย์จะมีการจัดฐานงานให้ผู้เข้า
ค่ายได้ร่วมบำเพ็ญตามความสมัครใจ ผู้ร่วมบำเพ็ญสามารถเลือกบำเพ็ญในฐานงานใดฐานงานหนึ่ ง
ประจำ และสามารถเปลี่ยนฐานงานบำเพ็ญไปตามความยินดีหรือตามความถนัดของตนได้อย่างอิสระ 
๒) ผู้ร่วมบำเพ็ญยังไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ ของทางศูนย์ แต่อาจมีการสรุปกาย
สรุปใจตามฐานงานที่ตนบำเพ็ญ โดยมีจิตอาสาจร หรือจิตอาสาประจำที่เป็นผู้รับใช้ในฐานงานนั้นเป็น
ผู้รับผิดชอบ ๓) ผู้ร่วมบำเพ็ญมีอิสระในการบำเพ็ญตามกำลังของตน โดยส่วนใหญ่มักเป็นผู้ที่มีปัญหา
สุขภาพมาก่อนเข้าค่าย และต้องการเข้ามาเรียนรู้การดูแลสุขภาพพึ่งตน ทางศูนย์จึงแนะนำให้ผู้ร่วม
บำเพ็ญใช้เวลาส่วนใหญ่ในการปรับสมดุลร่างกายและเรียนรู้การดูแลสุขภาพตนเป็นหลัก 

๒) ผู้คบคุ้นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีคุณสมบัติดังนี้ ๑) ในช่วงระหว่างการเป็นผู้ร่วม
บำเพ็ญ ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของการเป็น ‘ผู้คบคุ้นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม’ อย่าง
น้อย ๖ เดือน (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปวารณาขอเป็นผู้คบคุ้นจิตอาสาในที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’) และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือจิตอาสาประจำที่
ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม และมีจิตอาสาประจำในศูนย์ที่ตนสังกัด เป็นผู้ลงมติให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเพื่อเป็น ‘ผู้คบคุ้นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม’ ได้ (ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้ฝึกฝนพากเพียรบำเพ็ญต่อ โดยขยายระยะเวลาการประเมินคุณสมบัติออกไป จนกว่าจะ



๙๑ 

 

ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน) ๒) ผู้คบคุ้นจิตอาสาต้องเลือกจิตอาสาพี่
เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน
การให้ข้อมูลของผู้คบคุ้นจิตอาสาแก่ที่ประชุม จิตอาสาพี่เลี้ยง เรียกอีกชื่อว่า ‘พ่อไก่หรือแม่ไก่’ ซึ่ง
เป็นจิตอาสาประจำในศูนย์ที่ตนสังกัด อย่างน้อย ๒ ท่าน โดยจิตอาสาพี่เลี้ยงต้องเป็นเพศเดียวกันกับ
ตน (สามารถเปลี่ยนแปลงจิตอาสาพี่เลี้ยงในภายหลังได้ตามความเหมาะสม ) ๓) ผู้คบคุ้นจิตอาสามี
สิทธิ์เข้าร่วมประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ ของทางศูนย์ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือจิตอาสาประจำที่
ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม 

๓) เตรียมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม มีคุณสมบัติดังนี้ ๑) ในช่วงระหว่างการเป็นผู้คบ
คุ้นจิตอาสาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของการเป็น ‘เตรียมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม’ อย่าง
น้อย ๖ เดือน (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปวารณาขอเป็นเตรียมจิตอาสาในที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’) และ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือจิตอาสาประจำที่
ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม และมีจิตอาสาประจำในศูนย์ที่ตนสังกัด เป็นผู้ลงมติให้ผ่าน
เกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเพื ่อเป็น ‘เตรียมจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม’ ได้ (ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การ
ประเมิน ให้ฝึกฝนพากเพียรบำเพ็ญต่อ โดยขยายระยะเวลาการประเมินคุณสมบัติออกไป จนกว่าจะ
ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ) ๒) เตรียมจิตอาสาต้องเลือกจิตอาสาพ่ี
เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ และเป็นผู้มีบทบาทสำคัญใน
การให้ข้อมูลของเตรียมจิตอาสาแก่ท่ีประชุม จิตอาสาพ่ีเลี้ยง เรียกอีกชื่อว่า ‘พ่อไก่หรือแม่ไก่’ ซึ่งเป็น
จิตอาสาประจำในศูนย์ที่ตนสังกัด อย่างน้อย ๒ ท่าน โดยจิตอาสาพี่เลี้ยงต้องเป็นเพศเดียวกันกับตน 
(สามารถเปลี่ยนแปลงจิตอาสาพี่เลี้ยงในภายหลังได้ตามความเหมาะสม ) ๓) เตรียมจิตอาสามีสิทธิ์เข้า
ร่วมประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ ของทางศูนย์ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือจิตอาสาประจำที่ได้รับ
มอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม 

๔) จิตอาสาจรแพทย์วิถีธรรม (อยู ่ประจำ, ไม่ได้อยู ่ประจำ) มีคุณสมบัติดังนี้    
๑) ในช่วงระหว่างการเป็นเตรียมจิตอาสาต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของการเป็น ‘จิตอาสา
จรแพทย์วิถีธรรม’ อย่างน้อย ๖ เดือน (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปวารณาขอเป็นจิตอาสาจรในที่ประชุม ‘อป
ริหานิยธรรม’) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน 
หรือจิตอาสาประจำที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม และมีจิตอาสาประจำในศูนย์ที่ตน
สังกัด เป็นผู้ลงมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเพื่อเป็น ‘จิตอาสาจรแพทย์วิถีธรรม’ ได้ (ถ้าไม่
ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ฝึกฝนพากเพียรบำเพ็ญต่อ โดยขยายระยะเวลาการประเมินคุณสมบัติ
ออกไป จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน ) ๒) จิตอาสาจรต้อง
เลือกจิตอาสาพี่เลี้ยงเพื่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติตนตามหลักเกณฑ์ของศูนย์ และเป็นผู้มี



๙๒ 

 

บทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลของจิตอาสาจรแก่ที่ประชุม จิตอาสาพี่เลี้ยง เรียกอีกชื่อว่า ‘พ่อไก่หรือ
แม่ไก่’ ซึ่งเป็นจิตอาสาประจำในศูนย์ที่ตนสังกัด อย่างน้อย ๒ ท่าน โดยจิตอาสาพี่เลี้ยงต้องเป็นเพศ
เดียวกันกับตน (สามารถเปลี่ยนแปลงจิตอาสาพี่เลี้ยงในภายหลังได้ตามความเหมาะสม ) ๓) จิตอาสา
จรมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ ของทางศูนย์ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน หรือจิตอาสา
ประจำที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม 

๕) จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม (อยู่ประจำ, ไม่ได้อยู่ประจำ) มีคุณสมบัติดังนี้    
๑) ในช่วงระหว่างการเป็นจิตอาสาจรต้องผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติของการเป็น ‘จิตอาสา
ประจำแพทย์วิถีธรรม’ อย่างน้อย ๖ เดือน (เริ่มนับตั้งแต่วันที่ปวารณาขอเป็นจิตอาสาประจำในที่
ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’) และได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ โดยมี ดร.ใจ
เพชร กล้าจน หรือจิตอาสาประจำที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม และมีจิตอาสาประจำ
ในศูนย์ที่ตนสังกัด เป็นผู้ลงมติให้ผ่านเกณฑ์การประเมินคุณสมบัติเพื่อเป็น ‘จิตอาสาประจำแพทยว์ิถี
ธรรม’ ได้ (ถ้าไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ให้ฝึกฝนพากเพียรบำเพ็ญต่อ โดยขยายระยะเวลาการ
ประเมินคุณสมบัติออกไป จนกว่าจะได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน )     
๒) จิตอาสาประจำมีสิทธิ์เข้าร่วมประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ ของทางศูนย์ โดยมี ดร.ใจเพชร กล้าจน 
หรือจิตอาสาประจำที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานในที่ประชุม ๓) จิตอาสาประจำมีสิทธิ์ใช้ระบบ ‘สา
ธารณโภคี’ ซึ่งเป็นกองทุนส่วนกลางที่ทุกคนหามาได้ และนำมาจัดสรรเป็นเครื่องอุปโภคบริโภคกินใช้
ร่วมกันตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล ส่วนการเบิกเงินเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ หรือการเบิกสิ่งของ
เครื่องใช้อื่นๆ ที่นอกเหนือจากส่วนกลางจัดเตรียมไว้โดยความจำเป็นส่วนตัวในแต่ละครั้ง ต้องขอ
อนุญาตในที่ประชุม ‘อปริหานิยธรรม’ และได้รับการอนุญาตจากที่ประชุมก่อนทุกครั้ง ๔) จิตอาสา
ประจำมีสิทธิ์ในการโหวตออกเสียงลงมติทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานภายในศูนย์ที่ตนสังกัด 
๕) จิตอาสาประจำสามารถเป็นจิตอาสาพี ่เลี ้ยงเพื ่อให้คำปรึกษาแนะนำในการปฏิบัติตนตาม
หลักเกณฑ์ของศูนย์แก่จิตอาสาในระดับต่างๆ เป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการให้ข้อมูลของจิตอาสาใน
ระดับที่น้อยกว่าแก่ที่ประชุม และให้การรับรองการประเมินการเป็นจิตอาสาแต่ละระดับในศูนย์ที่ตน
สังกัดได้ ๖) จิตอาสาประจำต้องเป็นผู้ ‘ทำงานฟรี’ (ไม่มีเงินเดือน) รายได้ทั้งหมดที่ประกอบกิจกรรม
การงานภายในศูนย์หักเข้าส่วนกลาง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ ห้ามมิให้จิตอาสาประจำรับเงินรับทองโดย
เด็ดขาด (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหมู่กลุ่มก่อนเท่านั้น) และในระหว่างอยู่ในศูนย์ห้ามมิให้หารายได้เข้า
ตนเอง (เว้นแต่ได้รับอนุมัติจากหมู่กลุ่มก่อนเท่านั้น) ๗) จิตอาสาประจำสามารถไปปฏิบัติงานนอกเขต
พ้ืนที่ที่ตนสังกัดได้ แตต่้องได้รับการอนุมัติจากส่วนกลางก่อนทุกครั้ง 

สรุปได้ว่า การจะมีคุณสมบัติเป็น ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ ได้นั้น จึงใช้เวลา
อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า ๒ ปี โดยเริ่มนับตั้งแต่วันที่เริ่มขอสมัครเป็น ‘ผู้คบคุ้นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม’ 



๙๓ 

 

๓.๑.๓.๔ คุณสมบัติของจิตอาสาพี่เลี้ยง (พ่อไก่หรือแม่ไก่) 

คุณสมบัติของจิตอาสาพี่เลี้ยง (พ่อไก่หรือแม่ไก่) ได้แก่ ๑) ต้องเป็นจิตอาสาประจำ
แพทย์วิถีธรรม ๒) ต้องเป็นเพศเดียวกันกับจิตอาสาผู้ เป็นลูกไก่ และสังกัดในศูนย์เดียวกัน ๓) เอา
ภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ และพัฒนาจิตวิญญาณร่วมกันกับจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่อยู ่เสมอๆ  
๔) ควรมีการสอบถามพูดคุยถึงสภาวธรรมกับจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่เสมอๆ ๕) มีความเคารพซึ่งกันและ
กันกับจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่ ในส่วนของจิตอาสาท่านอื่นที่ทราบข้อมูลหรือเห็นข้อบกพร่อง (ประโยชน์
ในทางธรรม) ของจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่ ควรแจ้งจิตอาสาพี่เลี้ยงของจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่นั้นให้ทราบ
ก่อนที่จะให้คำแนะนำตักเตือน (ในกรณีที่เป็นเรื่องส่วนตัว) 

๓.๑.๓.๕ เงื่อนไขการสิ้นสุดสถานภาพการเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

เงื ่อนไขการสิ้นสุดสถานภาพการเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  ได้แก่ ๑) เสียชีวิต   
๒) ลาออก ๓) คณะกรรมการที่เป็นจิตอาสาประจำในแต่ละศูนย์มีมติให้ออก เช่น มีพฤติกรรมที่ไม่
เหมาะสมเป็นและอันตรายต่อหมู่กลุ่มหรือองค์กร , ผิดศีล ๕ อย่างหยาบ, วิกลจริตทางจิต, ต้องคดี 
เป็นต้น 

๓.๑.๓.๖ นโยบายของการสมัครเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

นโยบายของการสมัครเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ได้แก่ ๑) ผู้สมัครมาฝึกฝนตนเป็น
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ต้องเกิดจากจิตสำนึกในการเป็นจิตอาสาของตนเอง ไม่ได้เกิดจากก ารถูก
ชักชวน หว่านล้อม หรือโน้มน้าวมา และผู้ที่เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่แล้ว ห้ามมิให้ชักชวนใครมา
เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมโดยเด็ดขาด ๒) ผู้สมัครมาฝึกฝนตนเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม นอกจาก
จะมีคุณสมบัติครบถ้วนดังที่กล่าวมาเบื้องต้นแล้ว ควรมีความพร้อมที่จะลงมือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะจิต
อาสาได้อย่างไม่ลำบากทั้งต่อตนเองและบุคคลที่เก่ียวข้องกับตน 

๓.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมนั้น คือ ทั้งหมดท้ังสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ โดยการขัดเกลากิเลสของแต่ละชีวิตนั้นเป็น
สิ่งที่มีคุณค่ามีประโยชน์ที่สุดต่อทุกชีวิต ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “กิเลส ตัณหา (ความอยาก) นี้ เป็น
เหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล”๑๙ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสเรื่อง ‘ปฏิจจสมุปบาท (ธรรมอันอาศัยกันและกัน
เกิด)’ ว่า “อวิชชา (กิเลส) เป็นเหตุแห่งทุกทั้งหมดทั้งมวล ทั้งทุกข์ทางใจ ทุกข์ทางกาย และเรื่องร้าย

 
๑๙ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๑-๒. 
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ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล” และท่านก็ตรัสถึงการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุด้วยหลัก ‘อริยสัจ ๔’ คือ การ
เรียนรู้ทุกข์ เรียนรู้เหตุแห่งทุกข์ (กิเลส ตัณหา) เรียนรู้สภาพดับทุกข์ (สภาพหมดกิเลสตัณหา) จนเข้า
สู่สภาพร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวล ด้วยมรรคเป็นข้อปฏิบัติ คือ วิราคะหรือการคลายสุขสมใจอยาก
ออกไป โดยพิจารณาเห็นว่า ‘ความสุขสมใจอยากนั้น เป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง ไม่มีจริง และเป็นเหตุแห่งทุกข์
ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล’ นี้เรียกว่า “ไตรลักษณ์” เป็น อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา ของกิเลสตัณหา คือ 
กิเลสตัณหานั้นมีความไม่เที่ยง ความเป็นทุกข์ ความไม่ใช่ตัวตน ไม่น่าได้ ไม่น่าเป็น ไม่น่ามี ไม่ดี ไม่
งาม เป็นทุกข์ เป็นโทษ ถ้ากำจัดออกจากชีวิตได้ก็จะเป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้นการกำจัดกิเลสได้นั้น
เป็นสิ่งที่ดีที่สุดในโลก พ้นทุกข์ยอดเยี่ยมที่สุดในโลก ผาสุกที่สุดในโลก เพราะฉะนั้นสิ่งที่มีค่าที่สุดใน
โลกนั้น ก็คือ การขัดเกลาหรือชำระกิเลสในตนได้ไปเป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระมาลุงกย
บุตรว่า “เราไม่สอนวิชาอื่นที่ไม่พาพ้นทุกข์ แต่เราจะสอนเฉพาะวิชาที่ดับทุกข์ได้เท่านั้น นั่นก็คือ 
‘อริยสัจ ๔’ เรียนรู้ทุกข์ เหตุแห่งทุกข์ สภาพดับทุกข์ วิธีดับทุกข์” ซึ่งการดับทุกข์นั้นท่านก็ตรัสให้ดับ
ที่เหตุ คือ กิเลสตัณหา เมื่อดับที่กิเลสตัณหาได้ ทุกข์นั้นก็จะดับ ความผาสุกก็จะเกิด ดังที่พระพุทธเจ้า
ตรัสว่า “ละเหตุทุกข์ได้ เป็นสุขในที่ทั้งปวง ละทุกข์ทั้งปวงได้ เป็นความสุข”๒๐ นี้คือสิ่งที่พระพุทธเจ้า
ท่านทรงยืนยัน 

แม้พระพุทธเจ้าท่านจะทรงยืนยันว่า ‘กิเลสตัณหานั้น เป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดทั้งมวล’ 
แต่เราก็ต้องมีปัญญาท่ีจะรู้ว่า ‘กิเลสมันเป็นเหตุแห่งทุกข์ทั้งหมดท้ังมวลอย่างไร และจะดับมันอย่างไร’ 
ถ้าเราดับกิเลสตัณหาได้จริงไปเป็นลำดับหรือมีการขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับ เราก็จะเห็นความจริง
ตามความเป็นจริงว่า ‘ชีวิตนั้นก้าวสู่ความพ้นทุกข์อย่างไร ชีวิตตอนมีกิเลสเป็นอย่างไร ทุกข์อย่างไร 
ชีวิตตอนที่ชำระกิเลสได้ไปเป็นลำดับๆ นั้นจะพ้นทุกข์อย่างไร’ ก็จะเห็นได้เมื่อเราปฏิบัติได้จริง ซึ่งจะ
กำจัดหรือขัดเกลากิเลสได้นั้น เราจะต้องมีปัจจัยเกื้อหนุน เพราะถ้าไม่มีปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลา
กิเลสแล้ว ย่อมไม่มีทางเลยที่เราจะกำจัดหรือขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับๆ ได้๒๑ 

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลจากหนังสือและเอกสารอ่ืนๆ ที่เก่ียวข้อง ร่วมกับการเก็บข้อมูล
ด้วยวิธีสัมภาษณ์เชิงลึกและสังเกตแบบมีส่วนร่วม ในกลุ่มประชากรจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่เป็น ‘จิต
อาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ และสังกัดประจำ ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา ตำบลป่า
แป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ คน พบว่า ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้
เกิดการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้น ประกอบไปด้วย ๑ ) ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก 

 
๒๐ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๑๘/๑๙๙. 
๒๑ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๙๕ 

 

ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ    
๒) ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัยเกื้อหนุน
ด้านปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก คือ องค์ประกอบภายนอกจิตใจ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้น
ให้เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม และ
ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๑.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม หมายถึง องค์ประกอบทางสังคม ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วย
กระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ ซึ่งประกอบไป
ด้วย ๑) เคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล ๒) มีหมู่มิตรดีท่ีพากันขัดเกลากิเลส ๓) เคารพมติหมู่
มิตรดีที่มีศีล โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) เคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีความเคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล โดยท่าน
ไดน้ำพาฝึกฝนให้ใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ ในการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายและใจ 
ไปพร้อมๆ กับการฝึก ‘ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ คือ การตั้งข้อปฏิบัติที่เป็นสิ่งดีงามขึ้นมา
เพ่ือลด ละ เลิกความหลงติดยึดในสิ่งที่เป็นโทษหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ อีกทั้ง
ยังเป็นผู้หลอมรวมผู้ที่มีใจเสียสละในแต่ละสาขาอาชีพให้มาสานพลังกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่
เดือดร้อนในสังคมโลก ด้วยการจัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนและพระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
การทำกสิกรรมไร้สารพิษ การทำตลาดวิถีธรรมเพ่ือจำหน่ายของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เป็นต้น๒๒ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนในการขัดเกลากิเลสจึง
เริ่มต้นที่ ‘มิตรด’ี ถ้าไม่ได้พบมิตรดีนั้นก็ไม่มีทางรู้วิธีปฏิบัติสู่การพ้นทุกข์ได้เลย เพราะเป็นหนทางที่ไม่

 
๒๒ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๗๙๙. 



๙๖ 

 

สามารถคาดคะเนเดาเอาได้อย่างเด็ดขาด ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ‘สัมมาทิฏฐิ ๑๐ ประการ’ ในข้อที่ 
๑๐ ไว้ว่า “สมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ดำเนินถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่ม
แจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในโลกมีอยู่ (อัตถิ โลเก สมณพราหมณา สัมมัคคตา สัมมาปฏิปันนา เย 
อิมัญจโลกัง ปรัญจโลกัง สยังอภิญญา สัจฉิกัตวา ปเวเทนตีติ)”๒๓ ขยายความว่า ‘เราจะต้องมีความรู้
ว่า ผู้ใดเป็นสมณพราหมณ์ท้ังหลายไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสก็ตาม ซึ่งจะเป็นผู้ที่ดำเนินถูกต้อง
ปฏิบัติถูกต้อง สามารถประกาศโลกนี้ คือ โลกที่มีกิเลส และโลกหน้า คือ โลกที่ไม่มีกิเลส ให้แจ่มแจ้ง
ได้ เพราะท่านรู้ยิ่งในตนเองเพราะได้เรียนมาจากพระพุทธเจ้าและท่านสามารถปฏิบัติจนเกิดผลในตน
ได้จริง เมื่อกลับมาเกิดในชาติปัจจุบันนั้นท่านก็สามารถรู้โดยที่ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ และสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่คนอ่ืนต่อเนื่องๆ ไป ซึ่งผู้ฟังท่ีมีกุศลร่วมกันก็สามารถเข้าใจและน้อมรับไปปฏิบัติตามจน
เกิดผลไปเป็นลำดับได้’ กล่าวโดยสรุป คือ องค์ความรู้สู่ความพ้นทุกข์นั้น ต้องตามหาสมณพราหมณ์
ทั้งหลาย ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “สมณะไม่ใช่เพียงผู้ที่มีศีรษะโล้น แต่ต้องเป็นผู้ที่สามารถสงบบาป 
(กิเลส) น้อยใหญ่ได”้๒๔ ฉะนั้นเราจึงต้องตามหาสมณพราหมณ์ผู้รู้แท้ โดยท่านอาจจะเป็นนักบวชหรือ
ฆราวาสก็ได้ ซึ่งจะเป็นผู้ที่กำจัดหรือขัดเกลากิเลสในตนได้แล้ว สมณพราหมณ์ทั้งหลายในที่นี ้จึง 
หมายถึง หมู่มิตรดีโดยมีผู้นำที่มีคุณธรรมและอยู่องค์ประกอบที่เหมาะควร๒๕ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ กล่าวว่า ผมได้ซึมซับวิถีชีวิตของจิตอาสาหลายๆ ท่านที่อยู่
ง่าย กินง่าย นอนง่าย พึ่งพาตนเองได้ และได้ช่วยเหลือผู้อื่น ประจวบกับเป็นช่วงที่องค์กรแพทย์วิถี
ธรรมได้มีนโยบายให้จิตอาสาที่สมัครใจ ได้มีโอกาสไปเรียนต่อปริญญาโทเกี่ยวกับการสาธารณสุข เพ่ือ
นำเอาความรู้กลับมาช่วยขับเคลื่อนงานวิชาการขององค์กร และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีโอกาสเข้า
ร่วมโดยขอใช้ทุนของตนเองเป็นหลัก ในระหว่างเรียนผมก็ได้เจออุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ก็จบมาได้
โดยใช้เวลาถึง ๕ ปี ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมได้ใช้ธรรมะที่ฟังจากอาจารย์หมอเขียวอย่าง
เอาจริงเอาจัง โดยนำมาใช้พิจารณาเพื่อสร้างความยินดีให้ได้แม้ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ จึงทำให้
เราได้เห็นว่า ‘ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น เกิดจากความอยากได้ดั่งใจหมายของตัวเราเอง 

 
๒๓ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๗/๑๗๖. 
๒๔ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๖๔-๒๖๕/๑๑๔. 
๒๕ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ , 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๙๗ 

 

ดังนั้นถ้าเราตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกความอยากได้ดั่งใจหมายเหล่านั้นไปเป็นลำดับ ความทุกข์ใจ
ในชีวิตของเรานั้นก็จะลดลงเรื่อยๆ ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกัน’๒๖ 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า การขัดเกลากิเลสนั้นเราจะต้องมีผู้รู้ที่ท่านทำได้แล้ว มา
บอกทฤษฎีให้แก่เรา เมื่อเราเข้าใจทฤษฎีแล้วท่านก็จะบอกหลักการปฏิบัติให้ด้วย ซึ่งจะไม่เหมือนกับ
การที่เราไปอ่านมาจากตำรา เพราะผู้ที่รู้แล้วท่านจะมีเหลี่ยมมุมหรือรายละเอียดที่จะให้เราปฏิบัติตาม 
ซึ่งจะมีน้ำหนักที่มากกว่าจึงทำให้เรารู้สึกว่า ‘เราน่าจะทำตามได้จริง’ และท่านก็จะบอกได้ชัดเจนด้วย
ว่าทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์อย่างไร ซึ่งในส่วนนี้เองที่ทำให้ผมเกิดความสนใจและคิดว่า 
‘ในเมื่อเราทำตามตัวเองทุกที เราก็ได้ดั่งใจทุกที แล้วเราก็ทุกข์ใจทุกที แต่ในเมื่ออาจารย์หมอเขียว
บอกว่าทางของท่านนั้นดีกว่า เราก็น่าจะทดลองปฏิบัติตามดูสักครั้งซึ่งไม่ได้เสียหายอะไร’ ดังนั้นจึงทำ
ให้ผมกล้าที่จะทดลองทำตาม๒๗ 

พิสัย ทองประจักษ์ กล่าวว่า ตอนที่ผมเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางกลับ
จากงานบำเพ็ญกิจกรรมภายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม จึงได้เห็นชัดเลยว่า ‘คนใกล้ชิดที่ไม่ลดกิเลสไม่
ว่าจะเป็นเมีย ลูก หรือแม้แต่พี่น้องในสายเลือดที่ตั้งใจว่าจะไว้ช่วยดูแลกัน’ ก็ทำได้เพียงแค่เอาผมส่ง
โรงพยาบาลโดยไม่มีแม้แต่เวลาจะมาเยี่ยมเยียนหรือถามไถ่สาระทุกข์สุขดิบ ขนาดว่าเราเคยช่วยเหลือ
เขาไว้มากมายในยามที่เขาเดือดร้อน มิหนำซ้ำพวกเขายังมาต่อว่าผมอีกว่า “สมน้ำหน้าอยากไปเอง 
ไปทำไม มันได้อะไรที่ไปทำงานฟรีเสียสละอะไรอย่างนั้นหน่ะ” ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นผมก็จะต้องไปต่อ
ว่าเขากลับและจะเอาการตอบแทนบุญคุณคืนจากพวกเขา แต่พอนึกถึงคำพูดของอาจารย์หมอเขียวที่
ท่านบอกว่า “มันเป็นวิบากร้ายของเราที่เราเคยพลาดทำมา ให้ยินดีเต็มใจยอมรับซะ!” ผมก็เลยสะดุด
ใจและพอได้ทบทวนโดยทำใจตามท่านดูก็รู้สึกว่า ‘มันใช่นะ! เพราะเม่ือทำใจตามแล้วเราก็สบายใจ ซึ่ง
เทียบกับเม่ือก่อนที่เราเคยคิดน้อยใจนั้นมันก็ทำให้เรานอนแทบไม่หลับเลย’๒๘ 

จรัญ บุญมี กล่าวว่า ท่านผู้ที่ขัดเกลากิเลสได้จริงแล้วเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่รู้วิธีการขัด
เกลากิเลสอย่างลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นการที่ผมได้พบผู้ที่ขัดเกลากิเลสได้จึงทำให้ผมมีความเชื่อมั่นที่สูง 
คือ เกิดศรัทธาในคำสอนและมองเห็นกระบวนการปฏิบัติจากความรู้ของท่าน และทำให้ผมเห็นว่า 
‘มันน่าจะเป็นไปได้จริงที่เราจะสามารถพ้นจากความไม่สบายใจต่างๆ ได้ด้ วยการปฏิบัติตามที่ท่าน
บอกมา’ ซึ่งผมก็ได้เคยไปลองปฏิบัติในหนทางอื่นๆ มาแล้ว แต่ก็ยังมืดมนอยู่และไม่รู้ว่าจะไปต่อ
อย่างไร แต่พอได้มาฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะเพียงครั้งเดียวผมก็ประทับใจเลย ซึ่งในตอน

 
๒๖ สัมภาษณ์ ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๒๗ สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๒๘ สัมภาษณ์ พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๙๘ 

 

นั้นท่านบรรยายธรรมะเรื่อง ‘ทางโต่ง ๒ ด้าน’ ในธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ได้อย่างพิสดาร เมื่อผมได้ฟัง
แล้วก็รู้สึกได้ว่า ‘เราก็น่าจะทำได้บ้างนะ!’ แต่มันก็ยังมีรายละเอียดในแง่มุมต่างๆ ที่ทำให้ผมต้อง
ติดตามต่อ แม้ว่าเราจะได้ฟังแล้วหรือเห็นทิศทางแล้วก็จริงแต่เราก็ยังทำไม่ได้และยังเข้าใจไม่ได้
ทั้งหมดในคราวเดียว เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องทำต่อไปนั่นก็คือ ต้องติดตามเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ
กับท่านเพิ่มเติมอีก๒๙ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า ผมได้มาพบอาจารย์หมอเขียวแล้วได้ฟังคำสอนของ
ท่านและจับหลักสำคัญได้ว่า ‘ศีลๆๆๆๆ คือ เวลามีทุกข์ใจ ทุกข์กาย หรือเหตุการณ์ร้าย ให้แก้ไขด้วย
การเพิ่มศีล’ โดยผมก็มีพ้ืนฐานเก่าตั้งแต่ตอนที่อยู่ในชุมชน ‘ชาวอโศก’ เมื่อผมมีปัญหาก็จะเข้าหาท่าน
สมณะบินบน ถีรจิตโต และท่านก็จะบอกว่า “ศีลๆๆๆๆ ให้เพ่ิมศีลอย่างเดียว” ซึ่งในตอนนั้นผมก็งงว่า 
‘เอ๊ะ! มันยังไง ก็ผมรักษาศีลอยู่แล้วนี่’ พอมาถึงตอนนี้ก็ได้เข้าใจว่า ‘อ๋อ! เมื่อก่อนนี้เราปฏิบัติศีลแค่
เพียงการควบคุมกายและวาจาไม่ให้ละเมิดศีล แต่พอเราได้มาฝึกปฏิบัติ ‘ศีลแบบพุทธ’ ตามท่ีอาจารย์
หมอเขียวแนะนำ คือ การตั้งข้อปฏิบัติขึ้นมาเพื่อลด ละ เลิกการเสพในสิ่งที่เราชอบหรือชังไปเป็น
ลำดับ จึงทำให้ใจของเรานั้นเบาสบายจากความชอบหรือชังที่ลดลงได้ไปเป็นลำดับ โดยทำไปทีละ
เรื่องๆ อย่างมั่นคง๓๐ 

แก้วเกื้อกูล กล้าจน กล่าวว่า เราเริ่มมีความทุกข์ใจจากหน้าที่การงานจึงชอบไป
ปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ แล้วก็เริ่มมีความคิดที่อยากจะอุทิศตนเองให้กับสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่
เดือดร้อน โดยเห็นว่า ‘เราก็เป็นคนโสด’ และรู้สึกว่า ‘การใช้ชีวิตไปตามคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นมนัก็
เหนื่อยที่จะต้องมามีครอบครัว หาเงิน เลี้ยงลูก ต้องมีหน้าที่การงานที่มั่นคง ต้องดิ้นรนแข่งขันกันอยู่
ตลอด’ แล้วพอมาพบกับองค์กรแพทย์วิถีธรรมก็ตอบโจทย์เราพอดี คือ องค์กรนี้อุทิศตัวเพ่ือสังคมโดย
ช่วยคนไปด้วยและลดกิเลสในตนไปด้วย จึงเหมือนกับการปฏิบัติธรรมไปในตัว ซึ่งการปฏิบัติธรรมตาม
แนวแพทย์วิถีธรรมนั้นต่างจากที่อื่นๆ ที่เราเคยไปสัมผัสมา คือ อาจารย์หมอเขียวจะสอนวิธี ในการตั้ง
ศีลขึ้นมาปฏิบัติและพิจารณาโทษภัยที่เราคิด พูด หรือ ทำตามกิเลสจนเห็นว่า ‘มันทำให้เราโง่ ชั่ว 
ทุกข์อย่างไรบ้าง’ แล้วก็ให้เราเอาความจริงจากการพิจารณานั้นมาสอนกิเลสไปเรื่อยๆ จนเขายอม
คลายความยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ ซึ่งในตอนนั้นเราก็ได้ตั้งศีลฝึกลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์ไปเป็น
ลำดับ จนกระทั่งทำได้อย่างเด็ดขาด เพราะเกิดความเมตตาทั้งต่อตนเอง ผู้อื่นและสัตว์อื่นมากขึ้น
กว่าเดิม๓๑ 

 
๒๙ สัมภาษณ์ จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๓๐ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๓๑ สัมภาษณ์ แก้วเกื้อกูล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๙๙ 

 

แก้วใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า ธรรมะบรรยายของอาจารย์หมอเขียวที่ประทับใจเรา
อีกเรื่องหนึ่งก็คือ เรื่อง ‘อัตตามานะ’ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็นผู้จัดการผู้อ่ืนหรือบังคับกดดันผู้อ่ืน
ด้วยความชอบที่จะให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้สมใจตัวเอง จึงเกิดความชังที่ผู้นั้นทำไม่ได้สมใจ
ตัวเอง ซึ่งตัวเราก็มีประสบการณ์จากการถูกบังคับกดดันจากคนในครอบครัวที่อยากให้เราทำในสิ่งที่
เขาคิดว่าจะเป็นสิ่งที่ดีกับเรา เช่น บังคับให้เรากินผัก ไม่ให้เราไปเรียนต่อที่ต่างประเทศ และชอบห้าม
ไม่ให้เราทำในสิ่งต่างๆ อีกหลายอย่าง แล้วเราก็รู้สึกชิงชังไม่ชอบใจเขา ซึ่งอาจารย์หมอเขียวได้อธิบาย
ว่า “ความชังนั่นแหละ! มันเป็นบาป คนที่ยังมีความโกรธเกลียดชิงชังอยู่นั่นแหละ! คือ คนบาป” คำๆ 
นี้เองที่เข้ามากระแทกจิตวิญญาณของเราให้ได้สำนึกว่า ‘เราได้ทำบาปไปแล้วที่ไปรู้สึกโกรธเกลียด
ชิงชังคนที่เขาปรารถนาดีกับเรา แม้ว่าเขาจะทำไปด้วยความยึดมั่นถือมั่นหรือไม่ก็ตาม แต่เราก็ไม่ควร
ไปมีความชิงชังเขาเพราะมันจะเป็นความโง่ ความชั่ว และความทุกข์ ที่ทำร้ายทั้งตัวเราและผู้อื่นอยู่
ตลอดเวลา’ หลังจากนั้นเราก็เริ่มติดตามอาจารย์หมอเขียวมาโดยตลอด กระทั่งมีอยู่เหตุการณ์หนึ่งที่
เรามีโอกาสได้เห็นท่านพูดให้กำลังใจผู้ป่วยหนักท่านหนึ่ง แล้วเขาก็มีอาการดีขึ้นในทันที จึงทำให้เรา
รู้สึกประทับใจที่ท่านสามารถช่วยคนด้วยมือเปล่าๆ ได้ โดยที่ไม่ต้องรอวัตถุใดๆ เลย และคิดว่า ‘หมอ
แบบนี้แหละ! ที่จะช่วยให้เราสามารถเป็นหมอดูแลตัวเองและช่วยคนที่ศรัทธาเราได้’ เราจึงตัดสินใจ
ขอมาร่วมเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม๓๒ 

สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล กล่าวว่า การได้คบผู้นำที่มีศีลมีธรรมก็จะพาให้เราเจริญทั้ง
รูปและนาม คือ ถ้าผู้นำดี ผู้ตามก็จะดีตามด้วย เพราะถ้าผู้ตามไม่สามารถทำดีตามผู้นำได้ก็จะไม่
สามารถอยู่ร่วมกันได้ เพราะฉะนั้นคนที่จะสามารถอยู่ร่วมในชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมซึ่งมีผู้นำที่มี
ศีลมีธรรมได้นั้น ผู้นั้นก็จะต้องพากเพียรฝึกฝนตนเองให้เป็นคนที่มีศีลมีธรรมไปเป็นลำดับด้วย จึงจะ
สามารถอยู่ร่วมกันกับผู้นำหรือหมู่กลุ่มของท่านได้ เมื่อผมเห็นว่า ‘อาจารย์หมอเขียวท่านได้เสียสละ
อุทิศตนเพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆ ทั้งๆ ที่ต้องเหนื่อยทั้งแรงกายและแรงใจโดยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ 
แต่ท่านก็ยังทำอย่างสุดกำลัง’ ผมจึงตัดสินใจเข้ามาคบคุ้นเพื่อช่วยจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนกับ
ท่านและหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่ประมาณ ๑ ปี ก็ยิ่งทำให้ผมมั่นใจในการเสียสละทำความดี
ของท่านเหล่านี้ จึงได้ติดตามอาจารย์หมอเขียวด้วยการมาทำความดีร่วมกับหมู่มิตรดีเรื่อยมา๓๓ 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า เมื่อผมได้ไปฟังการบรรยายธรรมะของอาจารย์หมอเขียว 
โดยประโยคแรกที่ประทับใจเมื่อได้ฟังท่านบรรยายธรรมะก็คือ ท่านบอกว่า “การกินเนื้อสัตว์นั้นเป็น
บาปเพราะเป็นการผิดศีล ส่งผลให้เรามีโรคมีภัย” จึงทำให้ผมรู้สึกว่า ‘เราได้เจอทางออกจากทุกข์ใน

 
๓๒ สัมภาษณ์ แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๓๓ สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๐๐ 

 

เรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วซึ่งตรงกับใจของเราพอดี เพราะเรากำลังหาทางที่จะเลิกกินเนื้อสัตว์ทุกชนดิอยู่ 
โดยที่ผ่านมานั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์แล้วร่างกายของเราจะแข็งแรงได้อย่างไร แต่ตอนนี้
เราได้เจอหนทางแล้ว’ เมื่อผมลองกินอาหารสุขภาพในค่ายซึ่งเป็นอาหารพืชผัก ผลไม้ ข้าว และมีถั่ว
หลากหลายชนิดเป็นโปรตีนหลัก อีกทั้งยังปรุงรสด้วยเกลืออย่างเดียวในปริมาณเพียงเล็กน้อย ซึ่งผม
รู้สึกว่า ‘เราสามารถกินได้อย่างไม่มีความชิงชังรังเกียจอะไร’ แล้วผมก็กินอยู่อย่างนั้น ๒ วันแรก พอ
วันที่ ๓ ของค่ายปรากฏว่า ‘อาการหวัดคัดจมูกจากภูมิแพ้ที่ผมเป็นมาเกือบทั้งชีวิตนั้นกลับหายไป ซึ่ง
เท่านั้นยังไม่พอ อาการผื่นคันของผมนั้นก็ทุเลาลงไปอีก’ จึงทำให้ผมไม่คิดโหยหาที่จะกลับไปกิน
เนื้อสัตว์อีกเลย เมื่อผมยิ่งกินอาหารสุขภาพแบบนี้ก็ยิ่งมีกำลัง  กระทั่งอีก ๗ เดือนหลังจากนั้นผมก็
กลับไปท่ีค่ายอีกเพ่ือที่จะนำเงินไปตอบแทนท่าน เพราะเราคิดว่า ‘ถ้าเราช่วยอะไรไม่ได้ก็ต้องช่วยเป็น
เงินแทนนี่แหละ!’ โดยมีพี่น้องจิตอาสาบอกระเบียบการบริจาคขององค์กรว่า ‘ต้องอ่านหนังสือของ
แพทย์วิถีธรรมไม่ต่ำกว่าเท่านี้เล่ม เข้าค่ายไม่ต่ำกว่าเท่านี้ครั้ง’ ซึ่งผมก็ทำทุกอย่างจนได้บริจาคและได้
ซึมซับเนื้อหาสาระของแพทย์วิถีธรรมมากยิ่งขึ้น จึงทำให้ผมตั้งใจปฏิบัติศีลให้ยิ่งขึ้นไปโดยการเลิกสมสู่
คนคู่ เลิกดื่มเหล้า เลิกสูบบุหรี่ เลิกเที่ยวกลางคืน และเลิกการกินเลี้ยงสังสรรค์ทุกอย่าง  กระทั่งผมมี
โอกาสได้มาใกล้ชิดอาจารย์หมอเขียวในช่วงกิจกรรมชุมนุมทางการเมือง โดยได้รับมอบหมายให้เป็น
ผู้ติดตามท่านอยู่หนึ่งปี โดยในตอนนั้นท่านได้พาพวกเราฝึกกินอาหารวันละมื้อพร้อมกับเล่าประโยชน์
ของการกินอาหารวันละมื้อให้ฟังซึ่งผมก็ชอบใจอีก และเม่ือท่านพูดอะไรที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนั้นก็จะ
รู้สึกชอบใจหมดเลย เพราะไม่เคยเจอผู้นำที่พาฝึกปฏิบัติแบบนี้ที่ไหนมาก่อน พอผมเริ่มฝึกปฏิบัติตาม
คำสอนของท่านไปเรื่อยๆ ก็ทำให้ยิ่งเกิดความศรัทธาในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผาสุกของท่าน ซึ่งผม
ลองทำตามดูแล้วก็เห็นผลตามนั้นจริงทั้งหมด จึงตัดสินใจขอมาเป็นจิตอาสาเพ่ือติดตามท่านมาโดย
ตลอด๓๔ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า ผมมีโอกาสได้มาเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนของแพทย์วิถีธรรม
แล้วได้เห็นว่า ‘อาจารย์หมอเขียวท่านเป็นผู้ที่มีความผาสุกและสามารถช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ได้มาก’ จึงเกิดความรู้สึกประทับใจ โดยครั้งแรกที่ได้ฟังธรรมะบรรยายของท่านก็รู้ได้เลยว่า 
‘ท่านนี้แหละ! ที่จะพาให้เราพ้นจากความไม่อิสระได้’ เพราะผมเป็นคนที่ชอบความอิสระ ซึ่งเวลาที่เรา
ทำอะไรแล้วไม่ได้สมใจ เราก็จะรู้สึกน้อยใจ เช่น บางทีเราอยากช่วยเขาแต่เขาไม่ให้ช่วยก็น้อยใจ ตอน
เราเป็นครูเวลาที่บอกเด็กแล้วเขาไม่ฟังก็ไม่ชอบใจ ผมก็เริ่มรู้สึกว่า ‘ความไม่แช่มชื่น ไม่สบายใจ ไม่
ชอบใจ หรือน้อยใจเหล่านี้ มันเป็นความไม่อิสระของชีวิต’ เมื่อผมเข้ามาคบคุ้นกับจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมก็รู้สึกประทับใจกับกระบวนการทำอปริหานิยธรรมของจิตอาสาซึ่งมีการประชุมสรุปกายสรุปใจ

 
๓๔ สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๐๑ 

 

ทุกครั้งหลังเสร็จจากกิจกรรมการงานในแต่ละวัน จึงทำให้ผมตัดสินใจขอเข้ามาเป็นจิตอาสาและฝึกลด 
ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์ ฝึกลดการกินอาหารจากวันละ ๓ มื้อมาเป็น ๒ มื้อจนกระทั่งมาเหลือมื้อเดียว
ไปตามลำดับ ฝึกลด ละ เลิกการสมสู่ตนเอง แล้วผมก็ได้เห็นความอิสระที่เกิดขึ้นกับตนเองมาเป็น
ลำดับ๓๕ 

สมพงษ์ โขงรัมย์ กล่าวว่า สิ่งที่ผมได้จากการใช้ชีวิตร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
อยู่ ๓ เดือนก็พบว่า ผมสามารถกินอยู่หลับนอนแบบเรียบง่ายตามจิตอาสาได้เกือบทุกอย่าง และด้วย
การใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้ทำให้ผมแทบไม่ได้ใช้เงินสักบาท ผมจึงเกิดความประทับใจในวิถีชีวิตที่กิน
ใช้อย่างประหยัดเรียบง่ายสงบสบายและรู้สึกว่า ‘นี่แหละ! คือ ความสุขที่เรากำลังตามหา’ ทำให้ผม
ตัดสินใจขออยู่ต่ออีก ๑ ปีและตั้งใจว่า ‘ถ้าอาจารย์หมอเขียวบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็จะขอลองปฏิบัติ
เพ่ือพิสูจน์สังเกตตาม เช่น อาบน้ำครั้งละ ๕ ขันด้วยผ้าขนหนู กินอาหารพืชผักไม่ปรุงแต่ง ลด ละ เลิก
การกินเนื้อสัตว์ และอ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรับใช้ เป็นต้น’๓๖ 

ปริศนา อิรนพไพบูลย์ กล่าวว่า วันหนึ่งเราเกิดป่วยหนักในปลายปี พ .ศ. ๒๕๔๙ 
ตอนนั้นเราอายุประมาณ ๕๒ ปี โดยมีอาการไม่สบาย คือ ทั้งอาเจียนและถ่ายอย่างหนัก จึงเกิดความ
ทุกข์ใจอย่างมากซึ่งเราก็ยังไม่ได้ลึกซึ้งกับวิธีการรักษาแบบแพทย์วิถีธรรมมากเท่าไรนัก ทีนี้เราก็ทุกข์
ทรมานอย่างมากจึงโทรไปขอให้อาจารย์หมอเขียวช่วย ท่านจึงส่งน้องสาวของท่านจากมุกดาหารให้มา
ช่วยดูแลเราที่เชียงใหม่ จนอาการของเราเริ่มดีขึ้น แต่อาจารย์หมอเขียวประเมินว่า ‘เราน่าจะมาดแูล
ตัวเองต่อในค่ายของอาจารย์นะ! มิเช่นนั้นอาจจะแย่ลงไปกว่านี้ได้’ ซึ่งในตอนนั้นทางครอบครัวของ
เราก็เห็นด้วยจึงอนุญาตให้ไป พอเราได้มาอยู่ดูแลตัวเองในค่ายสุขภาพพ่ึงตนของอาจารย์หมอเขียวซึ่ง
ตอนนั้นอยู่ที่ ‘สวนสร่างฝัน’ และได้ฟังการบรรยายธรรมะจากท่านทุกวัน ตรงนี้เองท่ีทำให้เราเริ่มรู้สึก
ว่า ‘ที่นี่แหละ! คือ ที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรา เพราะได้ทั้งเรื่องของจิตใจและร่างกายควบคู่กันไป ’ 
ซึ่งทำให้เราได้รู้ว่า ‘สาเหตุหลักท่ีทำให้เราเจ็บป่วยนั้นมาจากภาวะเครียดสะสมเพราะมีความยึดมั่นถือ
มั่นที่เราอยากจะเอาดีกับคนในครอบครัวและการงานที่ต้องรับผิดชอบ’๓๗ 

ดินแสงธรรม กล้าจน กล่าวว่า เมื่อเราได้มาเห็นวิธีการช่วยคนของอาจารย์หมอเขียว
ก็พบว่า ท่านช่วยคนในค่ายนั้นประมาณ ๒๐๐ กว่าคน กับจิตอาสาประมาณ ๑๐ -๒๐ คน แล้วก็
สามารถพาชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมาก ทุกคนที่ได้รับการอบรมต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใส
และยินดีเต็มใจที่จะฝึกปฏิบัติตามทั้ง ๕ วันนั้น ซึ่งเราก็เคยพาชาวบ้านมาอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

 
๓๕ สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๓๖ สัมภาษณ์ สมพงษ์ โขงรัมย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๓๗ สัมภาษณ์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๐๒ 

 

๕ วันเหมือนกัน โดยตอนนั้นแต่ละคนต่างก็อึดอัดๆ และจะหาทางกลับบ้านให้ได้ เราจึงต้องหาวิธีการ
ต่างๆ มาต่อรองเพ่ือให้เขาอยู่ครบตามกำหนด ซึ่งมันเป็นอะไรที่เหนื่อยมาก และคนที่อยู่ก็ใช่ว่าจะเข้า
เป้าตามที่เราวางแผนไว้เพราะแต่ละคนต่างก็มีความต้องการที่หลากหลาย แต่ในค่ายของแพทย์วิถี
ธรรมนั้นทุกคนต่างก็ตั้งใจมากด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ การมาฝึกพ่ึงตนเพ่ือเป็นหมอดูแลตัวเอง เราจึง
เห็นได้ชัดว่า ‘เมื่อกอ่นที่เราไปช่วยคน เราก็ไปช่วยแค่เปลี่ยนแปลงวัตถุภายนอก เช่น รณรงค์เรียกร้อง
ให้มีการปรับแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่างๆ ซึ่งเมื่อเราออกมาจากที่นั่นมันก็มีปัญหาใหม่เข้ามาอย่างไม่
จบสิ้นจึงไม่ยั่งยืน แต่อาจารย์สามารถช่วยให้คนเปลี่ยนแปลงความคิดของตัวเองได้ แล้วเขาก็สามารถ
นำเอาแนวคิดนั้นไปปรับประยุกต์เพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองได้ มันจึงเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่า ’ ซึ่ง
อาจารย์หมอเขียวบอกว่า “จุดเดียวที่จะทำให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้นั้นก็
คือ การลดกิเลส”๓๘ 

แพรลายไม้ กล้าจน กล่าวว่า ครั้งแรกที่เราได้ฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะ
เรื่อง ‘นิยาม ๕’ ว่าด้วยคนเกิดมาได้อย่างไรและควรจะทำอะไร เราจึงรู้สึกสนใจอย่างมากเพราะเป็น
สิ่งที่เรากำลังค้นหามาโดยตลอด ซึ่งเราได้ใคร่ครวญตามที่ท่านบรรยายก็เห็นว่าน่าเชื่อถือได้ จึงเลือกที่
จะติดตามท่านและทดลองฝึกฝนปฏิบัติตามเพ่ือพิสูจน์ในผลนั้น๓๙ 

แสงอรุณ สังคมศิลป์ กล่าวว่า ในครั้งแรกเราก็ประหลาดใจว่าทำไมอาจารย์หมอ
เขียวถึงใช้ชีวิตเหมือนชาวอโศก คือ แต่งชุดมอซอ กินมังสวิรัติ และไม่ใส่รองเท้า แล้วจึงได้รู ้ว่า 
‘อาจารย์ของอาจารย์หมอเขียวนั้นท่านก็คือ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งเป็นนักบวชและผู้นำของชาว
อโศกที่เรานับถือมาตั้งแต่เด็ก เพราะตอนเด็กเราได้มีโอกาสไปเข้าค่ายยุวพุทธของกลุ่มชาวอโศกอยู่
บ่อยครั้ง’ วันหนึ่งเรากำลังนั่งฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะอยู่หน้าเวที ในตอนนั้นหัวของเราก็
ยังโล้นอยู่เพราะว่าร่างกายร้อนมากจากการให้คีโมมาก่อน ในขณะที่เราได้ฟังท่านบรรยายธรรมะอยู่
นั้นเองก็เกิดความรู้สึกว่า ‘ถ้าเราตั้งใจฟังและปฏิบัติตามท่านได้ อย่างน้อยก็น่าจะได้โสดาบัน’ ซึ่งเราก็
เคยไปนั่งฟังเทศน์กับพ่อและแม่ในสถานปฏิบัติธรรมหลายๆ แห่งมาก่อนแต่ก็ยังไม่เคยได้ฟังธรรมะที่
ลึกซึ้งและมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนเช่นนี้มาก่อน หลังจากนั้นเราก็เริ่มติดตามค่ายแพทย์วิถีธรรมซึ่งในช่วง
นั้นอาจารย์หมอเขียวจะจัดค่ายเดือนละครั้ง และได้ปฏิบัติตามเทคนิคการดูแลสุขภาพพึ่งตน ๙ ข้อ
อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการถือศีล ๕ กินอาหารมังสวิรัติ ฝึกเสีสสละทำงานฟรีช่ วยเหลือผู้อื่น และ
รับฟังมติหมู่มิตรดี๔๐ 

 
๓๘ สัมภาษณ์ ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๓๙ สัมภาษณ์ แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๔๐ สัมภาษณ์ แสงอรุณ สังคมศิลป์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๐๓ 

 

๒) มีหมู่มิตรดีที่พากันขัดเกลากิเลส 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการอยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ จิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น ต่างพ่อต่างแม่ แต่กลับมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความเป็น
ญาติยิ่งกว่าพี่น้องทางสายเลือดเดียวกัน โดยพากันลด ละ เลิกความหลงเสพในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ที่เป็นพิษโทษภัย การเอาแต่ใจตนเอง การถือตัวถือตน และความเห็นแก่ตัว ไปเป็นลำดับ๔๑ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า เมื่อเราพบผู้รู้แท้หรือสมณะพราหมณ์ทั้งหลาย ผู้ดำเนิน
ถูกต้อง ปฏิบัติถูกต้อง ซึ่งประกาศโลกนี้โลกหน้าให้แจ่มแจ้ง เพราะรู้ยิ่งด้วยตนเอง ในโลกมีอยู่ แล้วนั้น 
ท่านก็จะบอกทางพ้นทุกข์ท่ีถูกต้องให้แก่เราได้ คือ ๑) ทานที่ให้แล้ว มีผล (อัตถิ ทินนัง) หมายถึง การ
รู้จักแบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ จนมีผลให้จิตวิญญาณตนเองพ้นทุกข์จากกิเลสโลภ โกรธ หลงได้ไปเป็น
ลำดับ ๒) ยัญพิธีที่บูชาแล้ว มีผล (อัตถิ ยิฏฐัง) หมายถึง การเรียนรู้อริยศีล อริยสมาธิ อริยปัญญา ที่
ถูกตรง จนสามารถชำระกิเลสเหตุแห่งทุกข์ได้ไปเป็นลำดับ ๓) สังเวยที่บวงสรวงแล้ว มีผล (อัตถิ หุตัง) 
หมายถึง การเคารพบูชาสิ่งที่พากเพียรปฏิบัติทาน ศีล สมาธิ ปัญญา ที่ถูกตรง จนมีผลพ้นทุกข์ในตน 
๔) ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วแล้ว มีอยู่ (อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก) เป็นสภาพ
เมื่อปฏิบัติได้ถูกตรงจริงก็จะมีอานิสงค์ คือ จะเห็นเรื่องราวของกรรมและวิบาก (ผล) กรรมได้ชัดเจน 
ทั้งในระดับจิตใจ ร่างกาย และเหตุการณ์ โดยเห็นผลที่สืบเนื่องกันไป จึงทำให้เริ่มเข้าใจเรื่องกรรมและ
วิบากกรรมได้ชัดเจนขึ้นว่า ‘การเสพกิเลสนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายอย่างไร 
ส่วนการลดกิเลสนั้นทำให้พ้นจากทุกข์ใจ ทุกข์กาย และเรื่องร้ายอย่างไร ’ ทำให้เรามีญาณปัญญาที่
มากขึ้น เพราะได้ประจักษ์แจ้งในตน ๕) โลกนี้มี (อัตถิ อยัง โลโก) เป็นสภาพที่สืบเนื่องมาจากการ
เข้าใจเรื่องราวของกรรมและวิบากกรรม (ผล) ได้ชัดเจน คือ จะเห็นว่าโลกนี้ หมายถึง โลกของการเสพ
กิเลส การผิดศีล (บุคคล ชุมชน หรือสังคม ที่ผิดศีล) นี้มีอยู่ ๖) โลกหน้ามี (อัตถิ ปโร โลโก) หมายถึง 
โลกของการลดกิเลส การปฏิบัติถูกศีล (บุคคล ชุมชน หรือสังคม ที่ถูกศีล) เป็นโลกอื่น (ปรโลก) หรือ
โลกโลกุตระ นี้มีอยู่จริง ๗) มารดามี (อัตถิ มาตา) หมายถึง แม่ทางจิตวิญญาณ ในระดับรูปธรรม คือ 
สาวกแท้ของพระพุทธเจ้า ส่วนในระดับนามธรรม คือ ศีล, เมตตา, โพชฌงค์ ๗ หรือการเพียร ๘) บิดา
มี (อัตถิ ปิตา) หมายถึง พ่อทางจิตวิญญาณ ในระดับรูปธรรม คือ พระพุทธเจ้า ส่วนในระดับนามธรรม 
คือ ปัญญา, อุเบกขา, อริยมรรคมีองค์ ๘ หรือการพัก ๙) สัตว์ที่เป็นโอปปาติกะมี (อัตถิ สัตตา โอ

 
๔๑ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๘๐๐. 



๑๐๔ 

 

ปปาติกา) หมายถึง สัตว์ที่ผุดเกิดในร่างเดิม โดยตายจากสภาพทุกข์ไปสู่สภาพพ้นทุกข์ หรือตายจาก
สภาพชั่วไปสู่สภาพดีแท้ ไปเป็นลำดับ ซึ่งอาศัยอยู่ในร่างเก่า๔๒ 

ซึ่งในอวิชชาสูตรจะทำให้เราเข้าใจชัดว่า ‘การปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์นั้น ต้องปฏิบัติ
อย่างไรชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ได้’ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การไม่คบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่ฟัง
สัทธรรมให้บริบูรณ์ การไม่ฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมยังความไม่มีศรัทธาให้บริบูรณ์ ความไม่มีศรัทธา
ที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายให้บริบูรณ์ การทำไว้ในใจโดยไม่แยบคายที่บริบูรณ์ 
ย่อมยังความไม่มีสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ ความไม่มีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการไม่สำรวม
อินทรีย์ให้บริบูรณ์ การไม่สำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังทุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ ทุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ 
ย่อมยังนิวรณ์ ๕ ให้บริบูรณ์ นิวรณ์ ๕ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังอวิชชาให้บริบูรณ์ อวิชชานี้มีอาหารอย่างนี้ 
และบริบูรณ์อย่างนี้ ฯ”๔๓ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสถึง ‘อวิชชา’ ใน ‘ปฏิจจสมุปบาท’ ไว้ว่า “เพราะอวิชชา
เป็นปัจจัย จึงมีสังขาร เพราะสังขารเป็นปัจจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็นปัจจัย จึงมีนามรูป 
เพราะนามรูปเป็นปัจจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็นปัจจัย จึงมีผัสสะ เพราะผัสสะเป็นปัจจัย 
จึงมีเวทนา เพราะเวทนาเป็นปัจจัย จึงมีตัณหา เพราะตัณหาเป็นปัจจัย จึงมีอุปาทาน เพราะอุปาทาน
เป็นปัจจัย จึงมีภพ เพราะภพเป็นปัจจัย จึงมีชาติ เพราะชาติเป็นปัจจัย จึงมีชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ 
ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เป็นอันว่ากองทุกข์ทั้งมวลนั้นย่อมเกิดด้วยประการฉะนี้”๔๔ แสดงให้เห็นว่า 
‘อวิชชานั้นเป็นเหตุให้เกิดกองทุกข์ท้ังหมดทั้งมวล’ 

พอเราทราบทฤษฎีแล้วว่า ‘กองทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลนั้นเกิดจากอวิชชา ซึ่งเราจะ
ทำลาย ‘อวิชชา’ ได้ก็ด้วยการทำให้เกิด ‘วิชชา’ ขึ้นในตน’ โดยพระพุทธเจ้าท่านได้ตรัสเหตุให้เกิด 
‘วิชชา’ ไว้ดังนี้ “การคบสัปบุรุษที่บริบูรณ์ย่อมยังการฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ 
ย่อมยังศรัทธาให้บริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมยังการทำไว้ในใจโดยแยบคายให้บริบูรณ์ การทำไว้ใน
ใจโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมยังสติสัมปชัญญะให้บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมยังการ
สำรวมอินทรีย์ให้บริบูรณ์ การสำรวมอินทรีย์ที่บริบูรณ์ ย่อมยังสุจริต ๓ ให้บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ 
ย่อมยังสติปัฏฐาน ๔ ให้บริบูรณ์สติปัฏฐาน ๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมยังโพชฌงค์ ๗ ให้บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่
บริบูรณ์ย่อมยังวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้ 
ฯ”๔๕ ขยายความว่า ‘การได้คบสัตบุรุษที่บริบูรณ์จะทำให้เราสามารถปฏิบัติสติปัฏฐาน ๔ หมายถึง รู้

 
๔๒ ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๑๓๗/๑๗๖. 
๔๓ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๔-๑๓๕. 
๔๔ วิ.ม. (ไทย) ๔/๑/๒. 
๔๕ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๕-๑๓๖. 



๑๐๕ 

 

กายในกาย คือ เมื่อมีเหตุการณ์มากระทบชีวิตแล้วสามารถอ่านกายนอกหรืออาการภายนอกที่มา
กระทบ และรู้จักกายในหรืออาการภายในของกิเลสได้ รู้เวทนาในเวทนา คือ รู้ว่าเวทนาหรือความรู้สึก
ที่เกิดขึ้นนี้เป็นเคหะสิตตะ (แบบมีกิเลส) หรือเนกขัมมะ (แบบออกจากกิเลส) รู้จิตใจจิต คือ รู้ชนิดของ
กิเลสที่เกิดข้ึนในจิตของเรา รู้ธรรมในธรรม คือ รู้ว่าจะเอาธรรมะข้อไหนมากำจัดหรือขัดเกลากับกิเลส
ตัวนั้นให้ลดลงหรือสูญสลายไป จนเห็นสภาพพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ และปฏิบัติโพชฌงค์ ๗ หมายถึง 
สติ ธัมมวิจัย วิริยะ ปีติ ปัสสัทธิ สมาธิ อุเบกขา ให้บริบูรณ์ได้ ซึ่งโพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ก็จะยังวิชชา
และวิมุตติให้บริบูรณ์ได้’๔๖ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ กล่าวว่า แม้ว่าผมจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเป็นบางคราว แต่
ผมก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่างพอเพียงเรียบง่ายแบบจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่กับสังคมข้างนอกได้อย่าง
เป็นปกติธรรมดา อีกท้ังยังได้เห็นอีกว่า ‘การที่เรามีผู้นำซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดู แล้วถ้าเราจะไม่ลองทำ
ตามเลย มันก็จะรู้สึกละอายใจ เพราะฉะนั้นการมีผู้นำที่ดีและยิ่งมีหมู่กลุ่มที่พากันพากเพียรปฏิบัติ
ตามผู้นำอย่างเคร่งครัด มันก็จะยิ่งทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการพากเพียรทำความดีเหล่านั้นด้วย
เช่นกัน’๔๗ 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า เมื่อผมปฏิบัติตามอาจารย์หมอเขียวก็พบว่า ‘การต่อสู้อยู่
คนเดียวท่ามกลางผู้คนที่เขาพากันไหลไปตามกิเลสนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากมาก ดังนั้นเราจึงควร
มีหมู่กลุ่มหรือสังคมที่พากันต่อสู้ เพราะจะทำให้เรามีเรี่ยวแรงกำลังใจในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้จน
สำเร็จไปเป็นลำดับ ยกตัวอย่างเช่น เราไปนั่งกินข้าววันละมื ้ออยู่คนเดียว ก็จะเป็นเรื ่องที ่ทำได้
ยากลำบากมาก เพราะคนอ่ืนรอบตัวเราต่างก็พากันกินแต่ของอร่อยหลายมื้อ แต่ถ้าเรามีหมู่กลุ่มที่ทำ
ด้วยกัน เราก็จะเกิดความเห็นใจกัน ถ้าใครพลาดก็คอยให้กำลังใจกัน เราจะรู้สึกว่า ‘มีเพื่อน มีคนที่
พลาดเป็นเพื่อนเรา’ เราจะรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ไปด้วยกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมมี
กำลังใจในการขัดเกลากิเลส คือ การมีผู้นำที่ทำได้จริง และต้องมีหมู่กลุ่มที่พากันทำตามจริงๆ ด้วย 
นอกจากนี้การพูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์การขัดเกลากิเลสให้แก่กันและกันได้ฟัง ก็จะทำให้เราได้
ข้อมูลที่มีน้ำหนักมากขึ้นและช่วยร่นระยะเวลาในการไปลองถูกลองผิดด้วยตนเองลงได้ อีกทั้งการอยู่
ในหมู่มิตรดีก็จะทำให้เราเกิดความละอายใจในการทำชั่วได้เร็วจึงสำนึกผิดและรีบแก้ไขได้เร็ว๔๘ 

 
๔๖ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ , 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๔๗ สัมภาษณ์ ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๔๘ สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๐๖ 

 

จรัญ บุญมี กล่าวว่า การมีหมู่มิตรดีที่มาปฏิบัติร่วมกันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง 
ซ่ึงผมเห็นว่า ‘หมู่มิตรดีที่มาเคารพศรัทธาอาจารย์หมอเขียว เขาก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความรู้เพราะแต่ละคน
ต่างก็มีการศึกษาและมีความเก่งในหน้าที่การงานของตนเองมาทั้งนั้น’ ส่วนนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ทำให้
ผมเกิดความม่ันใจในทิศทางที่เรากำลังจะเดินไป ต่อมาก็คือ ผมมองว่า ‘การได้เพ่ือนร่วมคิดร่วมทำใน
แนวทางเดียวกันนั้นเป็นสิ่งที่ดีมากๆ เพราะมันเหมือนเราทำอย่างเป็นวิถีชีวิตจริงๆ คือ การที่เราอยู่ใน
ชีวิตปกติก็จะต้องมีเพื่อนที่พาให้เราได้สนุกสนานหรือได้ผ่อนคลายจึงทำให้เราไม่รู ้สึกเหงาหรือ
เดียวดาย การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันถ้าเรามีเพื่อนก็จะเป็นเรื่องที่สนุก ไม่เหงา และไม่ได้แปลกไป
จากวิถีชีวิตปกติของคนเท่าไรนัก’ ส่วนในแง่ของการขัดเกลากิเลสสำหรับหมู่มิตรดีนั้น ผมเห็นว่า ‘หมู่
มิตรดีจะมีทั้งเห็นตามและขัดใจเรา จึงทำให้เราได้รับทั้งการช่วยและการขัดอยู่ในตัว ซึ่งการช่วยนั้นก็
จะทำให้เรามีกำลังใจในการขวนขวายทำสิ่งดีต่างๆ ที่เราเห็นว่าเป็นประโยชน์ ส่วนการขัดนั้นก็จะทำ
ให้เราได้เห็นทุกข์จากความยึดมั่นถือมั่นที่อยากให้เกิดสิ่งดีดั่งใจเราหมาย เพราะฉะนั้นการคบมิตรดีก็
จะทำให้เราสามารถคลายความยึดมั่นถือมั่นในดีนั้นๆ ได้เร็ว และจะถูกขัดเกลาไปสู่ ‘การทำดีที่ไม่มี
ความยึดมั่นถือมั่น’ ในที่สุด๔๙ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า เมื่อผมเริ่มชัดเรื่องการตั้งศีลขึ้นมาเพื่อจับอาการ
ชอบหรือชังในใจเราที่มันไปหลงเอาสิ่งต่างๆ ตั้งแต่สิ่งที่เป็นโทษภัยหยาบๆ มาหากลางและละเอียดไป
จนถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยมันเอามาเป็นสุขเป็นทุกข์ในใจเรา แต่แท้จริงแล้วมันเป็นการหลงเอา
ความอยากเสพสุขจากการได้สมใจนั้นมากดดันหรือเบียดเบียนทั้งตนเอง ผู้อื่นและสัตว์อ่ืน ทีนี้ผมก็เลย
ปักหลักสู้กับมันเลย ซึ่งการได้อยู่ในหมู่มิตรดีเขาก็จะพาเราตั้งศีลสู้กับกิเลสในเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา 
จึงทำให้เรายิ่งได้ ‘ปัญญา’ ในการอ่านกิเลสและพิจารณาโทษภัยของกิเลสเพ่ิมข้ึนไปเป็นลำดับ๕๐ 

๓) เคารพมติหมู่มิตรดีที่มีศีล 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้ที่กินน้อยใช้น้อย ทำงานฟรีไม่มีเงินเดือน พร้อมกับ
หมั่นประชุมกันเป็นนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ 
เคารพและฟังมติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมการงานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก สามารถ
บอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึงข้อบกพร่องของกันและกันได้ด้วยเมตตา อยู่ร่วมกันและใช้สวัสดิการจาก
ส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กัน มีการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ด้วยการตั้งตบะลด ละ เลิกในสิ่งที่

 
๔๙ สัมภาษณ์ จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๕๐ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๐๗ 

 

ตนเองมีความติดยึด เพ่ือปรับให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกัน และมีสัมมาทิฎฐิเสมอกัน เป็นหลักสำคัญในการ
อยู่ร่วมกัน๕๑ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า ทีนี้พอเรารู้แล้วว่า ‘การจะพ้นทุกข์ได้นั้น ต้องมีมิตรดี
และต้องปฏิบัติกับมิตรดี’ เราก็มาดูว่าพระพุทธเจ้าท่านทรงให้ปฏิบัติอย่างไรกับหมู่มิตรดี ซึ่งสิ่งที่ท่าน
ทรงให้ปฏิบัติร่วมกับหมู่มิตรดี ก็คือ ๑) หมั่นประชุมกันเนืองนิตย์ ๒) พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ ๓) ไม่บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้าไม่ทรงบัญญัติ ไม่เพิกถอนสิ่งที่
พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติแล้ว ๔) สักการะ เคารพ นับถือ บูชาภิกษุผู้เป็นเถระ (ผู้ใหญ่) เป็นสังฆปริ
นายก และเชื่อฟังถ้อยคำของท่าน ๕) ไม่ตกอยู่ในอำนาจตัณหา อันจะก่อให้เกิดภพใหม่ ๖ ) ยินดีใน
เสนาสนะป่า (ที่อยู่อันสงัดจาดกิเลส)๕๒ จะเห็นได้ว่า ‘คนเราจะพร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจได้นั้นก็ต้อง
เอาตามมติของหมู่มิตรดี โดยต้องได้ฝึกเสนอดี สลายอัตตา เพราะคนเรานั้นมีความคิดที่แตกต่างกัน 
เวลามาทำงานร่วมกันโดยเฉพาะตอนประชุมกันว่า จะเอาอะไร อย่างไร ก็จะเต็มไปด้วยความคิดที่
หลากหลาย ประสบการณ์ที่หลากหลาย แตกต่างกัน เมื่อจะทำให้เกิดความสมัครสมานสามัคคกีันนั้น 
ก็ต้องเอาตามมติของหมู่มิตรดี ก็คือ แต่ละคนต้องฝึกเสนอดีและสลายอัตตา โดยแต่ละคนก็คิดดี พูดดี 
ทำดี แล้วก็เสนอดี เสร็จแล้วก็สลายอัตตา จึงจะเกิดความสามัคคีกันได้ เกิดความผาสุกและเจริญได้ 
ถ้าไม่ทำเช่นนี้ย่อมเกิดความสามัคคี ผาสุกและเจริญไม่ได้ ซึ่งจะอยู่ในบททบทวนธรรมที่อาจารย์กล่าว
ไว้ว่า ‘คิดดี พูดดี ทำดี เสนอดี สลายอัตตา สามัคคี นี้ผาสุก เย้ !’ นี่แหละ! คือ การทำอปริหานิยธรรม
หรือธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มีเสื่อม เพราะแต่ละคนไม่เอาแต่ความคิดของตนเอง หรือเอาแต่ใจ
ตนเอง จึงเห็นได้ว่า องค์ประกอบอย่างนี้ก็จะทำให้เกิดการขัดเกลากิเลสหรือการเอาแต่ใจตัวเอง โดย
การเอาตามมติหมู่มิตรดีก็จะเป็นการยอมเอาตามกุศลของหมู่มิตรดีและผู้ที่เกี่ยวข้องว่ามีกันเท่าไหร่ ก็
เอาเท่านั้นหรือเอาตามนั้น เป็นการซื่อสัตย์ต่อกุศล สติปัญญา บารมี ขององค์รวม เมื่อลงมือทำตาม
มติของหมู่มิตรดีนั้นแล้ว ถ้ามีข้อบกพร่องอะไรก็มาคุยหรือหารือกันอีก แล้วก็พัฒนาหรือแก้ไขขึ้นไป
อีก การปฏิบัติเช่นนี้ก็จะเป็นการได้ขัดเกลากันแล้ว’ 

โดยแท้จริงแล้วการขัดเกลากิเลสนั้น จะมีทั้งการมาประชุมกันแล้วเอาตามมติหมู่มิตร
ดี เสร็จแล้วพอไปลงมือทำงานร่วมกันนั้น เราก็จะได้ขัดเกลากิเลสอีกเยอะเลย เพราะเราจะได้เห็น
กิเลสของตนเองนั้นว่อนขึ้นมา โดยถ้าเรามาใช้ชีวิตร่วมกันนั้นกิเลสของเรามันก็จะว่อนขึ้นมาให้เห็น 

 
๕๑ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๘๐๑. 

๕๒ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๕-๑๓๖/๘๑-๘๓. 



๑๐๘ 

 

คือ กิเลสตัวอยากได้ อยากเป็น อยากมี อยากได้ดั่งใจหมายในแง่เชิงต่างๆ เยอะแยะไปหมด ทีนี้ก็จะมี
หลายสิ ่งหลายอย่างที ่มันไม่ถูกใจเรา เพราะแต่ละคนมีประสบการณ์ต่างกัน มีกิเลสต่างกัน มี
พฤติกรรมต่างๆ ตามที่แต่ละคนฝึกมาแตกต่างกันไป ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “โลกนี้พร่องอยู่เป็นนิตย์ 
ไม่อ่ิม ไม่เต็มด้วยตัณหา และแต่ละคนก็พราดทำสิ่งที่ไม่ดีมาอย่างหาที่ต้นที่สุดไม่ได้” เพราะฉะนั้นมัน
ก็จะมีความพร่องอยู่เป็นนิตย์ โดยแต่ละคนต่างก็มีกิเลสตัณหามาอยู่แล้ว หรือแม้ลดกิเลสได้ก็จะมี
วิบากเก่าที่ทำให้เกิดข้อพร่อง ข้อพลาด หรือคิดต่างกัน มันก็จะทำให้เกิดความไม่ได้ดั่งใจเราแน่นอน 
คือ มันจะมีสิ่งที่ไม่ได้ดั่งใจเราเยอะแยะไปหมดเลย กิเลสเราที่เหลืออยู่มันก็จะอยากได้ดั่งใจหมาย ถ้า
ได้ดั่งใจหมายจะสุขใจหรือชอบใจ ถ้าไม่ได้ดั่งใจหมายจะทุกข์ใจหรือไม่ชอบใจ ฉะนั้นลีลาของกิเลสแต่
ละลีลามันก็จะปรากฏตัวออกมาให้เราได้เห็น ซึ่งเป็นกิเลสของเรานี่แหละ ! ‘อันนี้ก็ถูกใจเรา อันนี้ก็ไม่
ถูกใจเรา หรือคนนั้นทำงานไปแล้วท่าทีไม่ได้เรื่องเลย ถ้าเป็นเรานะ! จะไม่ทำแบบนี้หรอก บอกไปเขา
ก็ไม่ยอมแก้ หรือพยายามแก้ก็แก้ไม่ได้ดั่งใจเราสักที’ กิเลสของเรามันก็จะออกอาการให้เราคันหัวใจ
อยู่อย่างนั้น อู้ย! สนุ๊กสนุก! ซึ่งบางทีเราก็พอทำใจได้ คือ ประมาณนี้เราก็พอทำใจได้ วันหน้าเขามาทำ
อีกแบบเก่า แรกๆ ก็พอทำใจได้ แต่พอเขาทำซ้ำๆ หลายที เราก็จะเริ่มทำใจไม่ไหว หรือบางทีเขาทำ
อีกลีลาหนึ่ง เราก็หลุดเลย คือ แสดงความไม่พอใจหรือไม่ชอบใจออกมาเลย 

อีกท้ังการอยู่ร่วมกับหมู่มิตรดีนั้น เราก็จะพากันตั้งศีลที่จะไม่กินสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัย
กับชีวิต พอเราสานพลังกับสัตบุรุษและหมู่มิตรดีพากันลดกิเลสช่วยเหลือผู้อ่ืน ทีนี้ก็จะมีคนเอาของกิน
อร่อยๆ ที่เราเคยชอบมาฝากเยอะแยะไปหมด ถ้าเรามีกิเลสหลืออยู่มันก็จะรู้สึกว่า ‘มาทำไมวันที่เรา
ตั้งศีลจะไม่กินสิ่งนั้น มาวันที่เราตั้งศีลอย่างนี้จะทำอย่างไร เราจะตั้งศีลต่อหรือจะย้ายศีลดี?’ ก็จะทำ
ให้เราได้ต่อสู้กับกิเลส ซึ่งมันก็จะมีของกินที่เราเคยชอบนั้นมายั่วมายวนเยอะแยะไปหมด นี่แหละ ! ถ้า
เราทำงานร่วมกับหมู่มิตรดีไปก็จะมีโจทย์เหล่านี้มาให้เราฝึกขัดเกลากิเลสเพียบ ทั้งรูป รส กลิ่น เสียง 
สัมผัส สารพัดรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นของกิน คน เหตุการณ์ต่างๆ เข้ามาให้เราได้เรียนรู้อาการชอบหรือ
อาการชังที่เหลืออยู่ในใจเรา ดังนั้นการทำงานร่วมกับหมู่มิตรดีก็จะเป็นองค์ประกอบที่กระแทกกิเลส
ของเราให้ปรากฏตัวได้ดีที่สุด คนที่ไม่ได้มาลงมือทำงานร่วมกับหมู่มิตรดีก็จะได้แค่คิดเอาว่า ตนเองจะ
วางใจได้ ซึ่งการคิดเอานั้นใครๆ ก็คิดเอาได้ว่า ‘เราจะเอาตามมติหมู่ หมู่เอาไงก็เอาตามนั้น’ แต่พอลง
มือจริงแล้วไปถูกหรือไปขัดกับสิ่งที่เรายึดไว้เดี๋ยวก็รู้ เมื่อมันไม่ตรงกับที่เรายึดไว้เดี๋ยวกิเลสตัวนั้นมนัก็
จะออกอาการเองของมัน ทั้งท่าที ลีลา สายตา อิริยาบถต่างๆ การลงมือทำงานต่ างๆ ของคนที่
เกี่ยวข้องกับเรา มันก็จะมีทั้งที่ถูกใจและไม่ถูกใจเรา โดยส่วนใหญ่แล้วสิ่งที่ไม่ถูกใจเรานั้นมันจะมีเยอะ
กว่า เพราะคนเรานั้นจะคิดให้เกิดสิ่งดีต่างๆ นานา ได้ค่อนข้างเก่งแต่พอลงมือทำจริงก็มักจะไม่ได้เท่าที่
คิดหรอก ถ้าไม่เชื่อก็ลองเอาตัวเองนี่แหละ! ลองทำให้ได้ดั่งท่ีใจตัวเองคิดดู ก็จะเห็นว่าบ่อยครั้งตัวเองก็
ยังทำไม่ได้ดั่งใจตัวเองเลย คือ อาจจะไม่ได้เร็วหรือสมบูรณ์ดั่งใจเราหมายเลย นี่ขนาดตัวเราเองแท้ๆ 
นะ! ฉะนั้นไม่ต้องพูดถึงเลยว่าถ้าเป็นคนอ่ืน ก็ยิ่งทำไม่ได้ดั่งใจเราหมายเยอะแยะ โดยเฉพาะเรื่องที่เรา



๑๐๙ 

 

ถนัดหรือมั่นใจว่าเราเก่ง ก็จะยิ่งเห็นสิ่งที่คนอื่นทำได้ไม่ได้ดั่งใจเราเยอะแยะไปหมดแหละ! เราก็จะต้อง
ได้ฝึกวางใจ 

ก็แล้วทำอย่างไรหล่ะเมื่อเห็นคนอ่ืนทำสิ่งต่างๆ ที่ไม่ได้ดั่งใจแล้วเราจะไม่โลภอยากได้
ดีจากเขา ไม่โกรธเขา หรือไม่หลงทำให้ตนเองทุกข์ใจได้ เพราะคนส่วนใหญ่มักจะปรารถนาปัจจัยที่ยัง
มาไม่ถึง และจะอาลัยหรือเศร้าโศกในสิ่งที่ล่วงไปแล้ว ทำให้ไม่ยินดีพอใจกับปัจจัยในปัจจุบัน ซึ่งเวลา
เราทำงานร่วมกับหมู่มิตรดีไปเรื่อยๆ ก็จะมีกิเลสตัวนี้โผล่ออกมา โดยคนเราส่วนใหญ่นี่นะ เวลาไปใช้
ชีวิตปกติในชีวิตนี่แหละ! ซึ่งการปฏิบัติธรรมเนี่ยต้องดำรงชีวิตปกตินี่แหละ! แล้วมีผัสสะหรือเหตุปัจจัย
ต่างๆ เข้ามากระแทกกระทั้นกระเทือนกับชีวิต มันจึงจะปรากฏทุกข์ออกมาให้เราได้เห็นเองถ้าเรายังมี
กิเลสตัวนั้นอยู่ ฉะนั้นไม่ต้องห่วงหรอกว่าเราจะไม่ได้เห็นกิเลสของเราเพราะเราจะเห็นทุกข์จากกิเลส
ได้ดีก็ต่อเมือ่มีผัสสะมากระทบ ถ้าไม่มีผัสสะมากระทบเนี่ยมันก็จะเห็นทุกข์ได้ยาก คนเรานั้นจะไปเห็น
ได้ทุกข์จากกิเลสได้อย่างไรถ้าไม่มีผัสสะหรือเหตุการณ์ท่ีไม่ได้ดั่งใจเข้ามากระทบ ซึ่งมันจะไปเห็นทุกข์
ก็ตอนมีผัสสะหรือเหตุการณ์มากระทบเท่านั้น ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรมากระทบเลยบางทีเราก็อยู่สงบ
สบายดีใช่ไหม แต่ถ้ามีเหตุการณ์มากระทบแล้วเราเห็นว่ามันไม่สบายใจหรือทุกข์ใจ ก็จะรู้ได้ว่าเรายัง
เหลือกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นในส่วนนั้นๆ อยู่ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า “เทวดานั้น ครั้นยืนอยู่ 
ณ ที่ควรส่วนข้างหนึ่งแล้วแล ได้ทูลถาม พระผู้มีพระภาคด้วยคาถาว่า วรรณของภิกษุทั้งหลายผู้อยู่ใน
ป่า ฉันภัตอยู่หนเดียว เป็นสัตบุรุษผู้ประพฤติธรรมอันประเสริฐ ย่อมผ่องใสด้วยเหตุอะไร ฯ พระผู้มี
พระภาคตรัสตอบว่า ภิกษุทั้งหลายไม่เศร้าโศกถึงปัจจัยที่ล่วงแล้ว ไม่ปรารถนาปัจจัยที่ยังมาไม่ถึง 
เลี้ยงตนด้วยปัจจัยที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้า วรรณ (ของภิกษุทั้งหลายนั้น) ย่อมผ่องใสด้วยเหตุนั้น เพราะ
ความปรารถนาถึงปัจจัยที่ยังไม่มาถึง และความโศกถึงปัจจัยที่ล่วงแล้ว พวกพาลภิกษุจึงซูบซีด เหมือน
ต้นอ้อสดที่ถูกถอนเสียแล้ว ฉะนั้น”๕๓ 

ซึ่งองค์ประกอบของมิตรดีที่จะช่วยให้เราขัดเกลากิเลสได้ดีนั้น คือ สาราณียธรรม ๖ 
และพุทธพจน์ ๗ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ‘สาราณียธรรม ๖ เป็นหลักการอยู่ร่วมกันแบบพุทธะ’ ไว้ว่า 
“๑) เมตตากายกรรม ๒) เมตตาวจีกรรม ๓) เมตตามโนกรรม อธิบายว่า ‘มีความเมตตาปรารถนาดีต่อ
กันทัง้ทางกาย วาจา ใจ’ ๔) แบ่งปันลาภแก่กันเป็นสาธารณโภคี อธิบายว่า ‘แบ่งปันลาภแก่กันเป็นสา
ธารณโภคี มีกองบุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกัน คือ ทุกคนเสียภาษีร้อยเปอร์เซ็นต์โดยไม่ได้เอาเข้าส่วนตัว 
แต่เอาเข้าส่วนกลางหมด ซึ่งจะทำให้คนไม่ยากไม่ลำบากมากในการหากินเลี้ยงชีพ ’ ๕) ศีลบริบูรณ์
เสมอกัน อธิบายว่า ‘อย่างน้อยมีศีล ๕ ขึ้นไป’ ๖) ความเห็นอย่างอาริยะเสมอกัน อธิบายว่า ‘มีญาณ
ปัญญา ๗ ข้อที่เป็นอาริยะเสมอกัน ได้แก่ (๑) อ่านกิเลสเป็นและชำระกิเลสได้ (๒) พากเพียรชำระ

 
๕๓ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๐/๑๐. 



๑๑๐ 

 

กิเลส (๓) มีญาณปัญญาชัดเจนว่าวิธีการนี้แหละ! ถูกต้องแล้ว วิธีการนี้แหละ! ถูกตรงที่สุดเลย ในธรรม
วินัยอื่นไม่มี (๔) ผิดแล้วสำนึกและแก้ไขตัวเองให้ถูกต้อง (๕) ขวนขวายกิจใหญ่น้อยของเพ่ือนสหธรรม
มิก หรือหมู่มิตรดี พร้อมทั้งเพ่งเล็งกล้าในอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา คือ ทำกิจกรรมการงานของสัตบุรุษ
หรือหมู่มิตรดีไปด้วย พร้อมกับชำระกิเลสด้วยศีล สมาธิ ปัญญา คือ ปฏิบัติศีลอย่างตั้งมั่นด้วยปัญญา
อันยิ่ง จนชำระกิเลสไปเป็นลำดับได้’ (๖) ขวนขวายฟังธรรม (๗) เมื่อฟังธรรมแล้วรู้อรรถรู้ธรรม คือ รู้
อรรถ รู้สาระประโยชน์ รู้ธรรม รู้ความเชื่อมโยงของเหตุและผล อย่างสมบูรณ์ไปเป็นลำดับ แล้วก็มี
ความปราโมทย์ยนิดีในธรรมและยินดีในธรรมที่เจริญยิ่งๆ ขึ้นไป”๕๔ 

เมื่อเราปฏิบัติสาราณียธรรมทั้ง ๖ ข้อนี้ ก็จะทำให้ชีวิตมีความผาสุก เพราะมีทั้งกอง
บุญส่วนกลางกินใช้ร่วมกัน ก็ไม่ต้องลำบากในการไปหาข้าวของมากินมาใช้ ถ้าเราทำคนเดียวหาคน
เดียวนั้นก็เป็นเรื่องที่ลำบากมาก ก็ต้องไปยุ่งกับการที่จะไปแสวงหาสิ่งเหล่านั้น แต่ถ้าเราอยู่ร่วมกัน
เป็นหมู่มิตรดีนั้นแต่ละคนมีบารมีอะไรก็เอามาหลอมรวมกัน ใครมีความสามารถอะไรก็เอามาหลอม
รวมกัน ทำให้มีของกินของใช้โดยไม่ยากไม่ลำบาก และยังได้เหลือเกื้อกูลผู้อ่ืนด้วย เพราะแต่ละคนนั้น
มาร่วมแรงร่วมใจกันทำ พร้อมทั้งมีศีลที่บริบูรณ์เสมอกัน ก็จะได้ทั้งการชำระกิเลสและการช่วยเหลือ
ผู้อื่น ก็มีการพากเพียรปฏิบัติเสมอสมานกันไปอย่างน้อยก็ศีล ๕ แล้วก็มีศีล ๘ ศีล ๑๐ และศีล ๔๓ 
(จุลศีล มัชฌิมศีล และมหาศีล) โดยแต่ละศีลก็เสมอสมานกันไป มีการพัฒนาขึ้นไป เมื่อศีลบริบูรณ์
เสมอกันกช็ำระกิเลสทำให้ชีวิตพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ ทำให้เรากินน้อยใช้น้อย แล้วก็มีกุศลคุ้มครองชีวิต 
มีวิบากดีดูดดึงสิ่งดีเข้ามาและผลักดันสิ่งร้ายๆ ออกไป ทำให้เรานั้นพอมีเวลาที่จะมาศึกษาธรรมะ 
เพราะไม่งั้นนะ! เราจะไม่มีเวลามาศึกษาธรรมะ มาอ่านอาการกิเลส ล้างกิเลสหรอก ! มันก็จะไปแต่
เรื่องยุ่งๆ วุ่นๆ เกี่ยวกับการทำมาหากิน เพราะกลัวจะไม่พอกินพอใช้ และเรื่องร้ายๆ ก็เข้ามาอีก ก็
ต้องวิ่งแก้ปัญหาร้ายๆ เยอะแยะไปหมด โอ้ย ! มันจะไปลดกิเลสไหวยังไงหล่ะชีวิต? ก็ในเมื่อมันยุ่งวุ่น
ทั้งวัน จะได้มีโอกาสมาฟังธรรม สนทนาธรรม หรือทำเหตุแห่งการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ ๕ ประการ
ก็ทำได้ยาก เพราะมันไม่มีองค์ประกอบของมิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีมาช่วย แต่ถ้าเรามีกอง
บุญส่วนกลางที่กินใช้ร่วมกัน มีของกินของใช้ที่เราไม่ต้องดิ้นรนไปแสวงหามากมาย ต่างคนต่างช่วยทำ
ในสิ่งที่ต้องกินต้องใช้หรือเป็นประโยชน์ต่อชีวิต ขวนขวายหลอมรวมพลังกันทำ โดยใครมีดีอะไรหรือ
ความสามารถด้านไหนก็เอามาหลอมรวมกัน เราก็จะอยู่เย็นเป็นสุข แล้วก็ยังมีวิบากดีคอยช่วยอีก ดูด
สิ่งดีมาและดันสิ่งร้ายออกไป ชีวิตมีเวลาฟังธรรม ศึกษาธรรมะ มีเวลาที่จะอ่านอาการกิเลส แล้วก็
กำจัดกิเลส ก็สามารถท่ีจะทำเหตุแห่งการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ได้ 

 
๕๔ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๑/๔๒๖-๔๒๗. 



๑๑๑ 

 

การอยู ่ร ่วมกันแบบบพุทธะก็จะมีสภาพตามพุทธพจน์ ๗ คือ ๑ ) ระลึกถึงกัน 
(สาราณียะ) ๒) รักกัน (ปิยกรณะ) ๓) เคารพกัน (ครุกรณะ) ๔) เกื ้อกูลช่วยเหลือกัน (สังคหะ)   
๕) ไม่วิวาทกัน (อวิวาทะ) ๖) พร้อมเพรียงกัน (สามัคคียะ) ๗) เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน (เอกีภาวะ)๕๕ 
โดยสาราณียธรรม ๖ ก็ทำให้เกิดพุทธพจน์ ๗ และพุทธพจน์ ๗ ก็ทำให้เกิดสาราณียธรรม ๖ 
องค์ประกอบอย่างนี้จึงเป็นองค์ประกอบที่ดีที่สุดในโลก เป็นสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในโลก ดังนั้น
มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดีที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกจึงดำรงชีวิตอยู่ด้วยกระบวนการของอปริ
หานิยธรรม โดยแต่ละชีวิตก็ปฏิบัติไปสู่วรรณะ ๙ เพราะฉะนั้นชีวิตก็จะประหยัดเรียบง่ายที่สุด แล้วก็
หลอมรวมพลังกันทำสิ่งที่ดีได้มากที่สุด เราก็ได้อาศัยสิ่งที่ดีแล้วก็ได้เกื้อกูลสังคมเท่าที่เราจะเกื้อกูลได้ 
ที่แน่ๆ คือ ได้เกื้อกูลองค์ความรู้ที่ดีเยี่ยมที่สุด ส่วนด้านวัตถุนั้นก็เท่าที่เป็นไปได้ นี้คือ องค์ประกอบที่ดี
ที่สุดทั้งเราได้เสียสละช่วยเหลือผู้อื่นด้วย ทั้งได้ชำระทุกข์ในชีวิตของตนเองไปด้วย จึงได้ขัดเกลาให้
ชีวิตเรานั้นพ้นทุกข์ไปเรื่อยๆ ได้ความผาสุกและมีคุณค่าไปเรื่อยๆ เราก็จะได้ปฏิบัติเหตุแห่งการวิมุตติ
หลุดพ้นจากทุกข์ ๕ ข้อได้เมื่อได้องค์ประกอบเช่นนี้ ซึ่งเหตุแห่งการวิมุตติหลุดพ้นจากทุกข์ ๕ ข้อนั้น 
ได้แก่ ๑) หลุดพ้นด้วยการฟังธรรม อธิบายว่า ‘เพราะสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีเป็นผู้มีอริยธรรม ก็จะ
แสดงธรรมให้เราฟัง แล้วเราก็มีเวลาที ่จะฟัง’ ๒) หลุดพ้นด้วยการแสดงธรรมหรือสนทนาธรรม  
๓) หลุดพ้นด้วยการท่องทบทวนธรรม ๔) หลุดพ้นด้วยการตรึกตรองใคร่ครวญธรรม ๕) หลุดพ้นด้วย
การตั้งจิตมั่นในนิมิต (สมาธินิมิต)๕๖ ถ้าไม่ได้องค์ประกอบอย่างนี้แล้วเราจะไปปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ได้
อย่างไร๕๗ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า การได้ทำ ‘อปริหานิยธรรม’ ร่วมกับหมู่มิตรดีนั้นก็
จะทำให้เราได้ปัญญาจากผู้นำที่เป็นสัตบุรุษโดยมาคอยเตือนสติเรา และได้ฟังสภาวธรรมจากเพื่อนๆ 
แล้วนำมาตรวจสอบตัวเราเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป๕๘ 

แก้วเกื้อกูล กล้าจน กล่าวว่า พอเข้ามาอยู่ในหมู่มิตรดีก็ได้เห็นประโยชน์ของการ
ทำงานร่วมกับหมู่ คือ เวลาทำงานกับเพื่อนนั้นในบ่อยครั้งที่เพื่อนเขาก็ทำไม่ถูกใจเรา ทำให้เราได้เห็น
ทุกข์ใจจากความยึดมั่นถือมั่นในใจเรา จึงทำให้เราได้ฝึกฝนพากเพียรที่จะลด ละ ล้างความยึดมั่นถือ

 
๕๕ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๒/๔๒๗-๔๒๘. 
๕๖ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๒๖/๓๒-๓๕. 
๕๗ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ , 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๕๘ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๑๒ 

 

มั่นเหล่านั้นไปเป็นลำดับ ซึ่งปัจจุบันนี้เราก็ฝึกยอมที่จะไม่เอาตามใจตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเพราะได้เห็น
ประโยชน์จากการยอม คือ ใจที่ยอมนั้นเบาสบายกว่าใจที่ยึดมั่นถือมั่นและไม่ก่อให้เกิดการวิวาทกัน
ด้วย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนได้เรียนรู้ผลจากการประมาณในการกระทำของเขา โดยถ้า
มันเกิดผลดีเราก็จะได้ทุ่มโถมช่วยกันทำต่อ แต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีเราก็จะได้เร่งรีบช่วยกันปรับปรุงแก้ไข 
ซึ่งเราก็ได้เห็นว่า ‘ดีที่ดีกว่าการทำดี คือ การทำดีแล้วไม่ติดดี’๕๙ 

แก้วใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า เมื่อเราได้เข้ามาร่วมทำงานกับหมู่มิตรดี จึงได้เห็น
ความขัดแย้งทางความคิดของเราที่ไม่ตรงกับความคิดของเพื่อน แล้วเราเป็นรุ่นน้องก็เลยต้องยอม
อย่างเดียวด้วยมารยาท ซึ่งในตอนนั้นเองเราก็เริ่มเห็นทุกข์ใจที่เกิดจากกิเลส เพราะมันยอมได้แค่ทาง
กายและวาจา แต่ภายในใจมันยังมีตัวอยากได้สมใจในความคิดเห็นของตนเองอยู่ เราจึงนึกถึงคำที่
อาจารย์หมอเขียวท่านสอนว่า “การที่เรามาทำความดีแต่มีความยึดมั่นถือมั่นว่า ‘ดีนั้นจะต้องเกิดดั่งใจ
เราหมาย’ นั้นมันเป็นทุกข์ เป็นชั่ว ทำให้เกิดวิบากร้าย ซึ่งคนที่ยอมวางดีให้ได้ก่อนก็จะหยุดชั่วได้ก่อน
และได้ชดใช้วิบากร้ายก่อน เมื่อเรายอมชดใช้แล้ววิบากร้ายก็หมดไป สิ่งดีก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราและ
ผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นดีที่ไม่มีชั่วจากความยึดมั่นถือมั่นปนเลย” ข้อนี้เองที่ทำให้ตัวเราได้ฝึกยอม
วางความยึดมั่นถือมั่นในดีเรื่อยมา๖๐ 

สุวิทย์ ตันศิร ิวัฒนะกุล กล่าวว่า โดยเวลาที ่ทำกิจกรรมการงานต่างๆ ที ่เป็น
ประโยชน์ เราก็จะมีการหารือกับหมู่กลุ่มเพื่อสังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอยู่ตลอด เพื่อเป็นการนำเอา
ความรู้ความสามารถของแต่ละคนมาร่วมกันหรือช่วยเติมเต็มกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ เวลานั้น 
และสุดท้ายก็อยู่ที่มติหมู่จะเลือกเอาแบบไหนที่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด ส่วนคนที่เสนอดีแล้วพ่ี
น้องหมู่กลุ่มไม่เห็นด้วยนั้นก็จะได้ฝึกสลายความยึดมั่นถือมั่นของตนเอง ซึ่งมันเป็นความทุกข์ ความโง่ 
ความชั่วที่เราไปหลงยึดเอามาเป็นสุขสมใจเรา โดยที่มันไม่ใช่ความจริง มันเป็นความโง่ที่เราไปหลง
สร้างข้ึนมาเอง และเป็นพลังงานที่บดบังไม่ให้เรามองเห็นในส่วนดีของผู้อื่น จึงทำให้เราจมปลักดักดาน
อยู่กับสุขใจและทุกข์ใจจากความยึดมั่นถือมั่นของตนเอง จนไม่สามารถอยู่ร่วมกับหมู่มิตรดีได้และ
ไม่ได้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป๖๑ 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า เมื่อได้มาอยู่ร่วมในหมู่มิตรดีก็ทำให้ผมได้ฝึกที่จะเปิดใจ
ยอมรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่างจากผู้อื่น จึงทำให้ผมได้ลด ละ จางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นใน
ความเห็นของตัวเองไปเป็นลำดับ จากเมื่อก่อนที่เคยหลงว่า ‘สิ่งที่ตัวเองคิดนั้นเป็นสิ่งที่ดีที่สุด เพราะ

 
๕๙ สัมภาษณ์ แก้วเกื้อกูล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๖๐ สัมภาษณ์ แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๖๑ สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๑๓ 

 

เรามีข้อมูลและประสบการณ์มากกว่า’ แต่ปัจจุบันนี้ผมได้เข้าใจแล้วว่า ‘ถ้าเราคิดว่าเราถูกอยู่เสมอ 
เราก็จะทุกข์ใจไปตลอดกาลนาน แต่ถ้าเราคิดว่าเราถูกก็ได้หรือผิดก็ได้ เราก็จะไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์
ใจ’๖๒ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า การที่ผมได้มาอยู่ในหมู่มิตรดีนั้นทำให้ผมได้มีโอกาสฟังธรรม 
สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม และปฏิบัติกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์พร้อมกับลด
กิเลสไปด้วย (สมาธินิมิต) ผมจึงมีความมั่นใจเพราะได้หมู่กลุ่มที่ยืนยันในความผาสุกจากการมาร่วมกัน
เสียสละจริง และผมก็ฝึกปฏิบัติตามจนได้เห็นผล คือ ความผาสุกในตนไปเป็นลำดับ๖๓ 

สมพงษ์ โขงรัมย์ กล่าวว่า มีช่วงหนึ่งที่ผมเกิดความลังเลสงสัยว่า ‘การทำงานจิต
อาสานั้นเป็นความสุขที่ยั่งยืนจริงๆ หรือเปล่า’ แล้วก็ได้รับคำแนะนำจากหมู่มิตรดีว่า ‘การเป็นจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นไม่ใช่แค่การมาทำงานเสียสละช่วยเหลือผู้คนเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องหมั่น
ศึกษาธรรมะเพื่อลดกิเลสในตนเองไปด้วย’ สิ่งนี้จึงเป็นจุดเริ ่มต้นสำคัญที่ทำให้ผมหันมาฟังการ
บรรยายธรรมะของอาจารย์หมอเขียวอย่างเอาจริงเอาจังและได้ฝึกลด ละ เลิกกิเลสตามท่านไปเป็น
ลำดับกระทั่งเข้าปีที่ ๑๐ แล้วตอนนี้ ผมจึงเริ่มเห็นชัดกับตัวเองตามที่อาจารย์หมอเขียวท่ านบอกว่า 
“การที่เราทำดีแล้วยอมถูกด่า ถูกว่า หรือถูกเข้าใจผิดให้ได้ นั่นแหละ! คือ ความผาสุกแท้ในชีวิต”๖๔ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสังคม ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส
ภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้น มีความเคารพ
และเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล ด้วยการฝึกฝนให้ใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ ในการ
แก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายและใจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีใจเสียสละตามความสามารถของ
ตนด้วยการมาสานพลังร่วมกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่เดือดร้อนในสังคมโลก อาทิเช่น การจัด
อบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนและพระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ การทำกสิกรรมไร้สารพิษ การทำ
ตลาดวิถีธรรมเพื่อจำหน่ายของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เป็นต้น ไปพร้อมๆ กับการฝึก ‘ปฏิบัติศีล
ด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ คือ การตั้งข้อปฏิบัติที่เป็นสิ่งดีงามขึ้นมาเพื่อลด ละ เลิกความหลงติดยึดใน
สิ่งที่เป็นโทษหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ กระทั่งเกิดเป็น ‘ชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรม’ ที่มีการอยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น ต่าง
พ่อต่างแม่ แต่กลับมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความเป็นญาติยิ่งกว่าพี่น้องทางสายเลือด
เดียวกัน โดยพากันลด ละ เลิกความหลงเสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่เป็นพิษโทษภัย การเอาแต่

 
๖๒ สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๖๓ สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๖๔ สัมภาษณ์ สมพงษ์ โขงรัมย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๑๔ 

 

ใจตนเอง การถือตัวถือตน และความเห็นแก่ตัว ไปเป็นลำดับ จึงเป็นผู้ที่กินน้อยใช้น้อย ทำงานฟรีไม่มี
เงินเดือน พร้อมกับหมั่นประชุมกันเป็นนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียง
กันช่วยทำกิจ เคารพและฟังมติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมการงานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็น
หลัก สามารถบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึงข้อบกพร่องของกันและกันได้ด้วยเมตตา อยู่ร่วมกันและใช้
สวัสดิการจากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กัน มีการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ด้วยการตั้งตบะลด 
ละ เลิกในสิ่งที่ตนเองมีความติดยึด เพื่อปรับให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกัน และมีสัมมาทิฎฐิเสมอกัน เป็น
หลักสำคัญในการอยู่ร่วมกัน 

๓.๒.๑.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม หมายถึง องค์ประกอบทางสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยสนับสนุน
หรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ คือ อยู่
ในองค์ประกอบที่เป็นสัปปายะ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

อยู่ในองค์ประกอบท่ีเป็นสัปปายะ 

สถานที่ตั้งของชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากชุมชนเมือง
นัก จึงมีทางสันจรไปมาสะดวก แต่ก็อยู่ห่างออกมาจากถนนใหญ่ ทำให้กลางวันไม่พลุกพล่านไปด้วย
ผู้คนและกลางคืนมีเสียงรบกวนน้อย โดยมีการจัดสรรพื้นที่โล่งและพื้นที่ป่าอย่างสมดุล ทำให้ได้รับ
แสงแดดอย่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น สัตว์จำพวกแมลงดูดเลือดและสัตว์เลื้อยคลาน
มารบกวนน้อย ส่วนในเรื่องปัจจัย ๔ ก็มีการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารพึ่งตนได้ มีองค์
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม จึงสามารถดูแลและแก้ไขปัญญาสุขภาพ
กายและใจได้ด้วยสิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ และจิตอาสาที่มีความถนัดในด้านงานก่อสร้าง 
ก็ช่วยเอาภาระในเรื่องการกำกับ ควบคุม และดูแลการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ส่วนจิตอาสาที่มี
ความถนัดในด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ก็ช่วยเอาภาระในเรื่องการจัดซื้อเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่
สมาชิกภายในชุมชน จึงทำให้ภายในชุมชนมีกินมีใช้ในปัจจัย ๔ อย่างไม่ฝืดเคือง อีกทั้งยังมีผู้นำที่มี
คุณธรรม คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน ซึ่งจิตอาสาทุกคนสามารถเข้าหาท่านเพื่อไต่ถามข้อสงสัยในหัวข้อ
ธรรมะต่างๆ ได้อยู่เสมอ ทั้งด้วยวิธีการเข้าพบโดยตรงหรือติดต่อผ่านทางสื่อออนไลน์ และท่านยัง
สามารถอธิบายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อคลายความสงสัยแก่จิตอาสานั้นได้  
นอกจากนี้ยังมีระบบจิตอาสาพี่เลี้ยงที่เป็นพ่อไก่หรือแม่ไก่ซ่ึงมีหน้าที่เอาภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่จิตอาสารุ่นน้องที่เป็นลูกไก่ โดยมีการหมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือสอบถามสภาวธรรมแก่กันและกัน



๑๑๕ 

 

อยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณร่วมกันระหว่างจิตอาสาผู้เป็นพ่อไก่หรือแม่แก่กับจิตอาสาผู้
เป็นลูกไก๖่๕ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า องค์ประกอบสู่ความพ้นทุกข์ลำดับต่อมาก็คือ ‘สัปปายะ 
๗’ โดยสัปปายะ คือ สิ่งที่เหมาะควรต่อการเพิกถอนหรือขัดเกลากิเลส ๗ อย่าง ได้แก่ ๑ ) อาวาสสัป
ปายะ (ที่อยู่ซึ ่งเหมาะควร) ๒) โคจรสัปปายะ (ที่ไปซึ่งเหมาะควร) ๓) ภัสสสัปปายะ (การพูดคุยที่
เหมาะควร) อธิบายว่า ‘การพูดคุยกันตามหลักกถาวัตถุ ๑๐ เช่น เรื ่องการมักน้อย สันโดษ การ
ขยันหมั่นเพียรในการประกอบกุศลกรรม การชำระกิเลส การพ้นทุกข์ เป็นต้น ’ ๔) ปุคคลสัปปายะ 
(บุคคลที่เหมาะควรเกี่ยวข้อง) อธิบายว่า ‘เกี่ยวข้องกับบุคคลผู้เป็นมิตรดีซึ่งมีอริยศีล อริยธรรม’  
๕) โภชนสัปปายะ (อาหารที่เหมาะควร) อธิบายว่า ‘อาหารไร้สารพิษที่มีประโยชน์ต่อชีวิต และมี
อาหารยั่วกิเลสเป็นบางคราวตามเหมาะควรเพื่อให้ได้มีผัสสะมากระแทกกิเลสส่วนเหลือขึ้นมาให้ได้
พิจารณาสู้’ ๖) อุตุสัปปายะ (สภาพแวดล้อมที่เหมาะควร) อธิบายว่า ‘ความร้อน หนาว ที่เหมาะควร’ 
๗) อิริยาปถสัปปายะ (อิริยาบถที่เหมาะควร) อธิบายว่า ‘การยืน เดิน นั่ง นอน และกายบริหารที่
เหมาะควร’ จากอรรถกถาแปล เล่มที่ ๒ ข้อที่ ๓๖๘ ส่วน ‘อสัปปายะ ๗’ หรือสิ่งที่ไม่เหมาะควรต่อ
การเพิกถอนหรือขัดเกลากิเลส ก็มีนัยยะตรงกันข้าม 

ลำดับต่อมา คือ ‘จักร ๔’๖๖ หมายถึง องค์ประกอบที่จะทำให้เราเข็ญกงล้อพระ
ธรรมจักรไปได้ดีหรือเจริญขึ้น ได้แก่ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นที่เหมาะควร) อธิบายว่า ‘ถิ่นที่
มีอาหาร สิ่งแวดล้อม และองค์ประกอบต่างๆ ที่เป็นประโยชน์’ ๒) สัปปุริสูปัสสยะ (การคบกับสัตบุรุษ 
คือ คบคนที่มีความคิดเห็นถูกต้องหรือสัมมาทิฏฐิ) อธิบายว่า ‘การคบกับสัตบุรุษและหมู่มิตรดี’    
๓) อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้อย่างถูกต้อง) อธิบายว่า ‘อ่านตัวตนและกิเลสของตนออก และรู้
วิธีการที่จะปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์’ ๔) ปุพเพกตปุญญตา (การกระทำบุญลด
กิเลสไว้ก่อน) อธิบายว่า ‘เป็นผู้ได้ทำบุญชำระกิเลสมาก่อนเป็นลำดับ ในชาติก่อนๆ ทำมาได้เท่าไหร่
แล้ว ในชาตินี้ก็มาเพียรทำต่อไปเป็นลำดับ กิเลสตัวไหนที่ลด ละ เลิกได้ง่ายในชาตินี้ก็แสดงว่าทำมา

 
๖๕ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๑๑๘-๑๒๒. 

๖๖ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๓๑/๕๐. 



๑๑๖ 

 

ก่อนมากแล้ว ส่วนกิเลสตัวไหนที่ลด ละ เลิกได้ยากในชาตินี้ก็แสดงว่ายังทำมาไม่มากหรือยั งไม่ได้ทำ
มาก่อน ก็ได้พากเพียรลด ละ เลิกเพ่ือต่อยอดให้บริบูรณ์ต่อไป’๖๗ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

พิสัย ทองประจักษ์ กล่าวว่า การอยู่ร่วมกันในสังคมข้างนอกแม้จะมีระเบียบวินัย
หรือข้อบังคับต่างๆ มากมาย แต่ก็ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าเราจะสามารถไว้ใจใครได้ ส่วนการอยู่ร่วมกัน
ในสังคมสาธารณโภคีนั้นพวกเรามีศีลและคุณงามความดีเป็นข้อกำหนดที่ทุกคนยินดีตกลงร่วมกัน
ภายในชุมชน ซึ่งผู้ที่มีศีลนั้นแค่ได้คบคุ้นและทำงานร่วมกันก็ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความจริงใจที่ทุกคนไม่
เอาอะไรจากกัน เมื่อก่อนผมคิดว่า ‘การมีภรรยาและลูกจะได้ดูแลกันและกันในยามลำบากหรือแก่
เฒ่า’ แต่พอได้มาอยู่ในชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมก็ได้เห็นว่า ‘หลายคนที่เขาไม่มีคู่ครองหรือลูก 
เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขกายสบายใจได้จนแก่เฒ่าและไม่ต้องมีภาระ’ อีกอย่างหนึ่ง คือ ผมไม่เคยเชื่อ
เลยว่าคนทำงานฟรีหรือของดีที่ให้ฟรีจะมีในโลก แต่พอได้มาสัมผัสก็เลยเชื่อที่ได้เห็นว่าจิตอาสาทุกคน
ต่างก็มาเสียสละด้วยความจริงใจ๖๘ 

ปริศนา อิรนพไพบูลย์ กล่าวว่า เมื่อเราดูแลสุขภาพตัวเองจนกระทั่งอาการดีขึ้นก็มี
เหตุให้ได้ย้ายมาอยู่ในที่ของแม่ครั่งซึ่งเป็นแม่ของอาจารย์หมอเขียว เพราะหลังจากจบค่ายแล้วจิต
อาสาส่วนใหญ่ที่ประจำอยู่สวนสร่างฝันนั้นเขาก็ไม่ได้เน้นการทำอาหารสุขภาพเพื่อผู้ป่วยเท่าไรนัก 
ดังนั้นน้องสาวของอาจารย์จึงชวนให้เรามาดูแลตัวเองต่อที่บ้านของท่านซึ่งเป็นที่นา สวน และป่า
ผสมผสาน โดยต่อมาก็ได้ก่อตั้งเป็นสวนป่านาบุญ ๑ และเปิดอบรมค่ายสุขภาพพ่ึงตนมาจนถึงทุกวันนี้ 
ในตอนนั้นเรากับน้องสาวของอาจารย์จึงได้เป็นจิตอาสาประจำอยู่ที ่นั ่น และได้ช่วยกันทำอาหาร
สุขภาพกินกันอยู่สองคน โดยเวลาที่อาจารย์จัดค่ายอบรมตามสถานที่ต่างๆ พวกเราก็จะพากันนั่งรส
บัสไปร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยเสมอ๖๙ 

ดินแสงธรรม กล้าจน กล่าวว่า การที่เราได้ใช้ชีวิตร่วมกับจิตอาสาในศูนย์ใหญ่มา
ตลอดระยะเวลา ๑๐ ปี โดยมีการฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรม ใคร่ครวญธรรม และปฏิบัติศีล
ลด ละ เลิกกิเลสไปเป็นลำดับ เราก็ได้ซึมซับเรื่องการลดกิเลสไปเรื่อยๆ จึงทำให้เราเริ่มจับอาการของ
กิเลสได้ดีขึ้น แต่ก็ยังไม่รู้จักวิธีลด ละ เลิกเท่าไรนัก จึงทำให้บ่อยครั้งที่เราอดทนฝืนข่มไม่ได้ก็จะต้อง

 
๖๗ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ , 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๖๘ สัมภาษณ์ พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๖๙ สัมภาษณ์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๑๗ 

 

ละเมิดออกมาทางกายและวาจา เช่น การใช้ลีลาท่าทางที่ประชดประชัน การใช้คำพูดที่เสียดแทงคน
อื่น เป็นต้น ซึ่งทุกครั้งที่เราเผลอทำออกไปก็จะรีบกลับมาสำนึกผิดกับหมู่มิตรดีตลอดและอยากที่จะ
แก้ไขตนเองแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ซึ่งอาจารย์หมอเขียวและหมู่กลุ่มก็ได้พยายามให้คำชี้แนะเรามา
โดยตลอด กระทั่งเราเริ่มเข้าใจวิธีการที่จะทำให้กิเลสของเรามันลด ละ จางคลายลงไปได้เป็นลำดับ 
คือ เริ ่มจากการตั้งศีลขึ้นมาต่อรองเพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองทำตามกิเลสทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์ และหมั่น
พิจารณาโทษที่เกิดขึ้นจากมันทั้งต่อจิตใจ ร่างกาย และเหตุการณ์ในขณะที่เรามีอาการอยากได้ดั่งใจ
เปรียบเทียบกับการที่เราไม่ต้องมีอาการอยากได้ดั่งใจนั้นไปเรื่อยๆ โดยทำให้มากๆ แล้วเราก็เห็นว่า 
‘ใจของตนเองนั้น มันเบาสบายขึ้นเรื่อยๆ ไปเป็นลำดับ’๗๐ 

แพรลายไม้ กล้าจน กล่าวว่า เราได้เห็นว่า ‘อาจารย์หมอเขียวท่านกำลังสอนให้คน
สามารถพึ่งตนและเป็นที่พึ่งให้แก่ผู้อื่นได้’ ซึ่งข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับท่านที่เราได้ยินมา เช่น เป็นพวก
อุดมการณ์สุดโต่ง หลอกคนมาทำงานฟรี เป็นต้นนั้นล้วนเป็นเรื ่องที่ไม่จริงเลย หลังจากนั้นเราก็
ตัดสินใจลาออกจากงานในที่เก่า แล้วเลือกมาขอเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเพ่ือช่วยงานอาจารย์หมอ
เขียวอย่างเต็มตัว และยังได้เห็นอีกว่า ‘จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านเป็นผู้ที่มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น อีก
ทั้งยังไม่แสวงหาชื่อเสียงและค่าตอบแทนใดๆ’ จึงทำให้เรายิ่งประทับใจในส่วนนี้เพิ่มข้ึนไปอีก๗๑ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อม ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลา
กิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ คือ สถานที่ตั้งของชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมนั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากชุมชนเมืองนัก จึงมีทางสันจรไปมาสะดวก แต่ก็อยู่ห่างออกมาจาก
ถนนใหญ่ ทำให้กลางวันไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและกลางคืนมีเสียงรบกวนน้อย โดยมีการจัดสรร
พื้นที่โล่งและพื้นที่ป่าอย่างสมดุล ทำให้ได้รับแสงแดดอย่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น 
สัตว์จำพวกแมลงดูดเลือดและสัตว์เลื้อยคลานมารบกวนน้อย ส่วนในเรื่องปัจจัย ๔ ก็มีการทำกสิกรรม
ไร้สารพิษเพ่ือผลิตอาหารพ่ึงตนได้ มีองค์ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพ่ึงตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม จึง
สามารถดูแลและแก้ไขปัญญาสุขภาพกายและใจได้ด้วยสิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ และจิต
อาสาที่มีความถนัดในด้านงานก่อสร้าง ก็ช่วยเอาภาระในเรื่องการกำกับ ควบคุม และดูแลการก่อสร้าง
อาคารที่อยู่อาศัย ส่วนจิตอาสาที่มีความถนัดในด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ก็ช่วยเอาภาระในเรื่องการ
จัดซื้อเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่สมาชิกภายในชุมชน จึงทำให้ภายในชุมชนมีกินมีใช้ในปัจจัย ๔ 
อย่างไม่ฝืดเคือง อีกท้ังยังมีผู้นำที่มีคุณธรรม คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน ซึ่งจิตอาสาทุกคนสามารถเข้าหา
ท่านเพ่ือไต่ถามข้อสงสัยในหัวข้อธรรมะต่างๆ ได้อยู่เสมอ ทั้งด้วยวิธีการเข้าพบโดยตรงหรือติดต่อผ่าน

 
๗๐ สัมภาษณ์ ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๗๑ สัมภาษณ์ แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๑๘ 

 

ทางสื่อออนไลน์ และท่านยังสามารถอธิบายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อคลาย
ความสงสัยแก่จิตอาสานั้นได้ นอกจากนี้ยังมีระบบจิตอาสาพ่ีเลี้ยงที่เป็นพ่อไก่หรือแม่ไก่ซึ่งมีหน้าที่เอา
ภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่จิตอาสารุ่นน้องที่เป็นลูกไก่ โดยมีการหมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือ
สอบถามสภาวธรรมแก่กันและกันอยู่เสมอ เพื่อเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณร่วมกันระหว่างจิตอาสาผู้
เป็นพ่อไก่หรือแม่แกก่ับจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่ 

๓.๒.๑.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ หมายถึง องค์ประกอบทางสุขภาวะ ที่ช่วยสนับสนุนหรือ
ช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ ซึ่งประกอบ
ไปด้วย ๑) มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม ๒) มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น   
๓) มีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพ่ึงตน ๔) ตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ โดยมี
รายละเอียดดังนี้ 

๑) มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถี
ธรรม ด้วยการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมหรือสมดุลร้อนเย็นกับตน ณ เวลานั้น และไม่
เบียดเบียนตนเองด้วยความกลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ได้ไปเป็นลำดับ๗๒ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า ในองค์ประกอบด้านสุขภาพซึ่งเหมาะควรต่อการขัด
เกลากิเลสนั้น พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘องค์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเพียร ๕ อย่าง’ ว่า “เป็นผู้มีอาพาธ
น้อย มีทุกข์น้อย ประกอบด้วยเตโชธาตุ (ไฟย่อยในร่างกาย) อันมีวิบาก (พลังสร้างผล) เสมอกัน ไม่
เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็นอย่างกลางๆ ควรแก่ความเพียร ฯ”๗๓ โดยต้องเรียนรู้ทั้งด้านวัตถุ ด้านจิต และ
ด้านสังคมสิ่งแวดล้อม ผสานกันจึงจะทำให้เกิดความมีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ที่มีประสิทธิภาพที่สุด เมื่อ
เรามีโรคน้อย มีทุกข์น้อย เราก็จะมีความแข็งแรงที่ทำให้ปราบกิเลสได้ดี สติปัญญาก็ดี ร่างกายก็
แข็งแรงดี จะตั้งศีลขึ้นมาสู้กับกิเลสได้ดี ถ้าคนที่มีโรคมาก มีทุกข์มาก ก็จะมัวแต่กังวลอยู่กับโรคและ
เรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอีก ทำให้พลังในชีวิตนั้นไม่พอที่จะชำแรกและชำระกิเลส บางทีให้ธรรมะไป
เท่าไหร่ๆ ก็ยากที่จะเข้าใจ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “คนที่กำลังหิวมากๆ ง่วงมากๆ ทรมานมากๆ นี่
นะ! อย่าเพิ่งไปสอนธรรมะอะไร พวกหิวมากๆ ก็ให้ไปกินก่อน ง่วงมากๆ ก็ให้ไปนอนก่อน ทรมาน

 
๗๒ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), อริยศีลรักษาโรค, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 

๒๕๖๑). หน้า ๒๗. 
๗๓ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๑๗/๓๐๗. 



๑๑๙ 

 

มากๆ ก็ให้บรรเทาความทรมานนั้นก่อน” ก็ขนาดว่าคนสติดีๆ หรือแข็งแรงดีๆ นั้นก็ไม่ไช่ว่าจะสอนกัน
ได้ง่ายๆ การจะศึกษาธรรมะนั้น จึงต้องได้รับการช่วยเหลือให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย มีเรี่ ยวมีแรง
พอสมควรที่จะฟังธรรมะได้หรือเข้าใจธรรมะได้ก่อน เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่า “ต้องเป็นผู้ที่
มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย ทำร่างกายให้แข็งแรง จึงจะสามารถประกอบความเพียรสู่การพ้นทุกข์ได้”๗๔ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล กล่าวว่า การจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นคนทั่วไปจะหลงว่า ‘ต้อง
ได้กินอาหารที่ปรุงแต่งด้วยกรรมวิธีที่ยุ่งยากซับซ้อน’ แต่ความจริงแล้วการจะมีสุขภาพที่ดีได้นั้นเรา
จะต้องเข้ามาหาอาหารที่ไม่ปรุงแต่ง คือ อาหารพืชผักไร้สารพิษจากธรรมชาติที่เกิดอยู่ใกล้ ตัว หาได้
ง่าย และไม่มีโทษ เป็นหลัก เพราะพืชผักที่เกิดอยู่ใกล้ตัวเราเขาก็จะกอบก่อเอาธาตุดิน น้ำ ลม ไฟที่
สมดุลหรือพอเหมาะที่จะทำให้ตัวเองสามารถอยู่รอดในสภาพแวดล้อมบริเวณนั้นมาสังเคราะห์เป็น
ชีวิตได้ ซึ่งการที่เรากินเขาเข้าไปนั้นเราก็จะได้ธาตุอาหารต่างๆ ที่สามารถปรับสมดุลร้อนเย็นให้
พอเหมาะกับชีวิตในสภาพแวดล้อมที่เราอาศัยอยู่ได้ง่าย จึงทำให้สุขภาพของเราแข็งแรง๗๕ 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า สมดุลร้อนเย็นของชีวิตนั้นอยู่ที่นาม นั่นคือ จิตวิญญาณ 
ซึ่งจะสะท้อนออกมาเป็นรูปภายนอก คือ สุขภาพร่างกาย ถ้าจิตวิญญาณของเรามีความหลงชอบหรือ
หลงชังกับสภาพต่างๆ ก็จะเป็นเหตุที่สร้างผลให้ชีวิตเกิดความทุกข์ใจและทุกข์กาย ซึ่งเป็นความเดือด
เนื้อร้อนใจที่เราต้องแส่หาดิ้นรนแสวงหาเอาสภาพที่หลงชอบหรือหลงชังนั้นมาเสพสมใจ จึงเป็นความ
ไม่สมดุลของชีวิตที่โต่งไปทั้งทางการเสพสภาพได้สมใจหมายในรูป เสี ยง กลิ่น รส สัมผัส และใน
เหตุการณ์ต่างๆ แล้วหลอกตัวเองว่าการได้เสพสมใจนั้นเป็นความสุข แต่แท้จริงแล้วมันเป็นการหลง
พอกความหลงอยากแบบยึดมั่นถือมั่น อันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใจและทุกข์กายขึ้นในจิตวิญญาณของเรา
อย่างซ้ำแล้วซ้ำเล่า เพราะฉะนั้นหนทางเดียวที่จะนำเราให้ออกจากความไม่สมดุลของชีวิตนี้ได้ก็คือ 
เราต้องมีการสังวรศีล สำรวมอินทรีย์ ประมาณในการบริโภค จึงจะทำให้เราได้เห็นความจริงตามความ
เป็นจริงของกิเลสและสามารถที่จะตื่นออกมาจากความหลงชอบหรือหลงชังภายในใจเราได้ เรียกว่า 
“ชาคริยานุโยคะ” ดังที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ใน ‘จรณะ ๑๕’ ดังนั้นการที่เราจะสามารถพึ่งตนเอง
ด้านสุขภาพให้ได้อย่างยั่งยืนจึงมีอยู่หนทางเดียวก็คือ การปรับสมดุลร้อนเย็นทางจิตวิญญาณ หรือการ
ขัดเกลากิเลสความหลงชอบหรือหลงชังสภาพต่างๆ ภายในจิตวิญญาณของเราไปเป็นลำดับนั่นเอง๗๖ 

 
๗๔ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ , 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๗๕ สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๗๖ สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๒๐ 

 

แสงอรุณ สังคมศิลป์ กล่าวว่า แม่ของเราป่วยเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการติดเชื้อใน
กระแสเลือด ซึ่งมีอาการหนักมากจนต้องอยู่ห้องไอซียู โดยระเบียบของห้องไอซียูนั้นเขาให้เยี่ยมไข้แค่
ช่วงเวลาเช้ากับเย็น อีกท้ังแม่ยังต้องเสียบท่อช่วยหายใจอยู่จึงไม่สามารถพูดได้ ดังนั้นตอนเช้าเราก็จะ
เอาวิทยุเครื่องเล็กๆ ไปเปิดธรรมะที่อาจารย์หมอเขียวบรรยายให้แม่ฟังซึ่งพยาบาลท่านก็อนุญาต 
พร้อมกับเอาน้ำย่านางคั้นสดมาเช็ดตัวให้ท่านพร้อมกับเอาน้ำปัสสาวะนาโนหยอดใส่ที่ฝ่ามือและฝ่า
เท้าของท่าน แล้วก็เอาผงถ่านใส่ถุงผ้าวางไว้บนหน้าอกของท่าน เราสังเกตได้ว่า ‘เมื่อวางถุงผงถ่านไว้ที่
หน้าอกของท่านสักพักหนึ่ง พอเอาออกก็จะรู้สึกได้เลยว่า ถุงผงถ่านนั้นร้อนมาก ’ นั่นแสดงว่า ‘แม่
น่าจะมีอาการร้อนเกินที่ค่อนข้างมาก’ หลังจากนั้นผ่านไปหนึ่งอาทิตย์ปรากฏว่าแม่มีอาการดีขึ้น คือ 
เริ่มยกแขน สะบัดแขนได้ พร้อมกับแสดงท่าทางเหมือนกับจะบอกว่า “ให้เอาน้ำสกัดสมุนไพรฤทธิ์เย็น
มาหยอดท่ีหูกับตาให้หน่อย” แล้วเราก็สังเกตได้ว่า ‘แม่เริ่มใจร้อนที่อยากจะหายเร็วๆ’ เราจึงบอกกับ
แม่ว่า “แม่ใจเย็นๆ นะ! เพราะถ้าแม่ใจร้อน มันจะหายช้า” พอตกตอนเย็นปรากฏว่า ‘แม่หูดับ ไม่ได้
ยินเสียงอะไรเลย’ เราก็เลยเอาคำทบทวนธรรมของอาจารย์หมอเขียวมาเขียนตัวใหญ่ๆ ใส่กระดาษเอ
สี่ พอตอนเช้าเราเปิดธรรมะให้แม่ฟังไม่ได้แล้ว เพราะฉะนั้นหน้าที่เราก็คือ เข้าไปเฝ้าแม่และชูป้าย
กระดาษเอสี่ที่เขียนธรรมะเหล่านั้นให้แม่ดู เช่น ‘ใจเป็นสุขเซลล์แข็งแรง ใจเป็นทุกข์เซลล์พัง’, ‘แม่
เห็นมั้ยๆ’, ‘ใจร้อนหายช้าๆ’ เป็นต้น แล้วแม่ก็พยักหน้า เมื่อแม่วางใจได้และไม่ใจร้อนจึงทำให้อาการ
ของแม่ก็ดีขึ้นจนได้ออกจากโรงพยาบาล เหตุกาณ์นี้ทำให้เราได้เห็นว่าตรงกับที่อาจารย์หมอเขียวท่าน
บอกไว้จริงๆ ว่า ‘จิตใจของผู้ดูแลและผู้ป่วยจะต้องไม่โกรธ ไม่กลัวเป็น ไม่กลัวตาย ไม่กลัวโรค ไม่เร่ง
ผล และไม่กังวล จึงจะสามารถลดทุกข์ใจและทุกข์กายได้เร็วและยั่งยืนที่สุด’ โดยการที่เราจะมีใจ
เช่นนี้ได้นั้นก็ต้องเกิดจากการฝึกตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกความชอบหรือความชังในสภาพต่างๆ 
ไปเป็นลำดับ๗๗ 

๒) มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น คือ เป็นผู้ฝึกฝนปฏิบัติลด ละ 
เลิกการเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อ่ืน ในทุกวิธีไปตามลำดับ อีกท้ังยังลด ละ เลิกเหตุให้เกิดการ
เข่นฆ่า เบียดเบียน ทำร้าย ทำลายสัตว์ทุกชนิด ด้วยการหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยมีการ
ฝึกลด ละ เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปเป็นลำดับ๗๘ 

 
๗๗ สัมภาษณ์ แสงอรุณ สังคมศิลป์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๗๘ ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว), อริยศีลรักษาโรค, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 

๒๕๖๑). หน้า ๒๕-๔๕. 



๑๒๑ 

 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า โดยหนึ่งในวิธีการสร้างผลให้ชีวิตมีโรคน้อย มีทุกข์น้อย 
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงการไม่เบียดเบียนว่า “การไม่เบียดเบียนนี้ จะทำให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย”๗๙ 
ดังนั้นชีวิตเราจึงต้องเรียนรู้เหลี่ยมมุมของการไม่เบียดเบียนในทุกรูปแบบ เพื่อการปฏิบัติสู่ความพ้น
ทุกข์ได้อย่างถูกต้องถูกตรง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสใน ‘จุลศีล’ ข้อแรกไว้ว่า “เธอละปาณาติบาต เว้น
ขาดจากปาณาดิบาต วางทัณฑะ วางศาสตรา มีความละอาย มีความเอ็นดู มีความกรุณา หวัง
ประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ ข้อนี้เป็นศีลของเธอประการหนึ่ง”๘๐ และท่านทรงยืนยันว่า “ศีลที่เป็น
กุศลนั้น ย่อมยังความเป็นอรหัตผลโดยลำดับ ซึ่งในข้อแรก ก็คือ ความไม่เดือดเนื้อร้อนใจ” จึงเห็นได้
ว่า ‘การที่ชีวิตจะมีโรคน้อย มีทุกข์น้อย หรือไม่เดือดเนื้อร้อนใจได้นั้น ก็จะต้องปฏิบัติศีลที่เป็นกุศล  
โดยมี ‘จุลศีล’ เป็นศีลที่สมบูรณ์ โดยเฉพาะการละการฆ่าสัตว์ เว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑะหรือ
สิ่งที่เป็นโทษเป็นทัณต่อตนเอง คนอ่ืน และสัตว์อ่ืน ทั้งด้านเหตุการณ์ ร่างกาย จิตใจ ไม่ว่าจะเป็นการ
ฆ่าสัตว์ การกินสัตว์ ก็ยังเป็นโทษเป็นทัณกับสัตว์อยู่ เราก็ต้องลด ละ เลิกพฤติกรรมเหล่านั้นไปเป็น
ลำดับ และพฤติกรรมอื่นๆ ที่สร้างความเดือดร้อนให้กับตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อื่นนั้นเราก็ลด ละ เลิก
ไปเป็นลำดับ รวมทั้งใจที่ยังหลงเสพกิเลสในแง่นั้นเชิงนี้อยู่ มันก็ยังเป็นทุกข์ในชีวิต เพราะกลัวว่าจะ
ไม่ได้ตามที่อยาก แม้ได้มาก็กลัวว่าจะหมดไปอยู่อย่างนั้น และทำให้เกิดทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลแก่ชีวิต 
วางศาสตรา คือ อาวุธหรือวิชาหรือวิธี ที่เบียดเบียนในแง่เชิงต่างๆ มีความละอายต่อบาป มีความเอ็นดู
เมตตาปรารถนาดีต่อทุกชีวิต มีความกรุณาลงมือกระทำ หวังประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ คือ มุ่งหวัง
ให้เกิดประโยชน์แก่สัตว์ทั้งปวงอยู่ (ตัวเอง คนอ่ืน สัตว์อ่ืน)’ สรุปแล้วคือ พระพุทธเจ้าท่านทรงให้ละสิ่ง
ที่เป็นโทษเป็นภัย ละสิ่งที่เบียดเบียนตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น และพยายามทำสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อ
ตนเอง คนอื่น สัตว์อื่น สิ่งนี้ก็จะทำให้ชีวิตเราเกิดสมดุลร้อนเย็น มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย จึงสามารถ
เพียรปฏิบัติขัดเกลากิเลสสู่ความพ้นทุกข์ได้ดี๘๑ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ กล่าวว่า เวลาที่ผมเจ็บป่วยนั้นในช่วงแรกๆ ก็จะยังไม่ค่อยมี
สติคิดถึงเรื่องการลดกิเลสเท่าไรนัก เพราะเราต้องเอาพลังงานไปใช้ทนกับอาการเจ็บป่วยนั้น ยิ่งถ้า
ป่วยนานๆ แล้วไม่หายสักที ผมก็จะเริ่มรู้สึกชังหรือไม่พอใจขึ้นมาเลยว่า ‘เอ๋! ทำไมมันยังไม่หายสักที
เนี่ย!’ หลังจากที่ปล่อยให้ตัวเองทุกข์ใจจากความชังหรือไม่พอใจในอาการเจ็บป่วยนั้นจนเริ่มรู้สึกว่า

 
๗๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๒๒๖-๒๒๗/๑๘๔-๑๘๕. 
๘๐ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๔/๖๕. 
๘๑ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ , 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๒๒ 

 

เบียดเบียนตนเองมากเกินไปแล้ว ผมก็จะเริ่มได้สติกลับมาและสามารถจับอาการชังนั้นได้ แล้วเมื่อผม
ลองหาสาเหตุเพ่ือที่จะแก้อาการชังในใจเรานั้น ก็มักจะพบว่า ‘มันเกิดจากที่เราช้าในการสำนึกผิด คือ 
เรายังไม่ยอมรับว่า สภาพเจ็บป่วยที่เราเป็นอยู่นั้น มันเกิดจากการที่เราเคยพลาดทำอะไรไม่ดีมาแน่ๆ’ 
และเม่ือเรายินดีเต็มใจยอมรับได้ว่า ‘สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่
เคยทำมา’ ก็จะทำให้ใจของเรามีความผาสุกในทันทีและความทุกข์กายหรือเรื่องร้ายนั้นๆ ก็จะหมดไป
ได้เร็ว๘๒ 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า ผมมีความเห็นว่า ปัจจัยด้านสุขภาพมีผลต่อการขัดเกลา
กิเลสด้วยเหตุ ๒ ประการ ได้แก่ ๑) ในแง่ของ ‘กรรมดี’ ที่สั่งสมมาก่อน คือ การที่คนเราจะมีความ
เจ็บป่วยน้อย ลำบากกายน้อยซึ่งเป็นสภาพที่ดีได้นั้น จะต้องมีการกระทำกรรมดีมาก่อน โดยคนที่สั่ง
สมกรรมดีมาแล้วกจ็ะเห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำดี จึงเป็นคนที่ทำดีได้ง่าย โดยเฉพาะในบางคนที่
ทำดีได้ถึงขั้นลด ละ เลิกกิเลสมาได้แล้วเป็นลำดับ ก็จะมาขัดเกลากิเลสส่วนที่เหลือในเรื่องอ่ืนๆ ต่อได้
เร็ว ยกตัวอย่างเช่น คนที่เคยเลิกเสพอบายมุข หรือเนื้อสัตว์มาได้แล้วในชาติก่อนๆ พอมาเกิดใหม่ใน
ชาติปัจจุบันก็อาจจะมาหลงเสพสิ่งนั้นๆ บ้างเพราะโดนโลกมอมเมาอยู่สักพักหนึ่ง แต่เมื่อเจอผู้รู้บอก
ทางที่ถูกต้องให้ ก็จะสามารถเลิกสิ่งเหล่านั้นได้ทันที กลับกันกับคนที่ยังไม่เคยลด ละ เลิกในเรื่อง
เหล่านั้นมาก่อน แม้จะได้ยินได้ฟังจากผู้รู้แต่ก็จะต้องลด ละ เลิกไปเป็นลำดับ หรือผู้ที่เคยลด ละ เลิก
มาแล้วแต่ยังมีส่วนเหลือก็จะต้องมาทำต่อไปเป็นลำดับเช่นกัน ๒) ในแง่ของ ‘กรรมดี’ ที่ต้องสั่งสมเพ่ิม 
คือ การพากเพียรในเรื่องของการลด ละ เลิกกิเลสจะต้องอาศัยความแข็งแรงของร่างกายอย่างมาก 
เพราะเราต้องยืนระยะยาว ไม่ใช่ว่าเราจะทำได้สำเร็จแค่วันหรือสองวัน หรือแค่ ๑ ปี ๒ ปี หรือ ๓ ปี 
แต่เราต้องทำไปทั้งชีวิตหรือจนวันตาย เพราะเราไม่รู้ว่ากิเลสของเรามันมีมากน้อยแค่ไหนแล้วมันจะ
หมดวันไหน อีกทั้งวิบากดีและร้ายของเรามันจะมายังไง หรือหนทางในการลด ละ เลิกกิเลสข้างหน้า
มันจะมีอุปสรรคอะไรบ้าง เพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุด คือ ‘ความไม่ประมาท’ เราจึงต้องตุนร่างกาย
เอาไว้ก่อน สร้างความเพียรในเรื่องการทำสุขภาพให้ดีเอาไว้ก่อน ยืดอายุของเราออกไปให้ยาวได้มาก
ที่สุด เราจะได้สั่งสมการพิจารณาลด ละ เลิกกิเลสให้ได้มากๆ นานๆ๘๓ 

แก้วเกื้อกูล กล้าจน กล่าวว่า ตอนป่วยเราจะเห็นทุกข์จากกิเลสได้ชัดและยังได้ฝึก
ยินดีเต็มใจยอมชดใช้วิบากร้ายที่เราเคยหลงพลาดทำมา ส่วนตอนที่เรายังไม่ป่วยก็จะต้องพากเพียรฝึก
ลด ละ เลิกความหลงเสพกิเลสในเรื่องต่างๆ ไปเป็นลำดับ เพราะว่า ‘ถ้าเราเกิดป่วยขึ้นมาแล้วจะมา
ลด ละ เลิกกิเลสในแต่ละเรื่องตอนนั้นเราจะทำไม่ทันและจะทุกข์ใจแรง’ แต่ถ้าเรามีการลด ละ เลิก

 
๘๒ สัมภาษณ์ ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๘๓ สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๒๓ 

 

กิเลสในเรื่องที่เราติดเสพสมใจมาเป็นลำดับ ก็ทำให้เวลาเจ็บป่วยนั้นเราจะได้เห็นทุกข์กายกับทุกข์ใจ
ชัดขึ้นและได้ฝึกยอมรับว่า ‘สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำ
มา’ พอเรายินดีเต็มใจยอมรับได้ใจเราก็จะเบาสบายหรือไม่ทุกข์ใจและเป็นการได้ชดใช้วิบากร้ายนั้น
โดยไม่สร้างวิบากร้ายใหม่จากความหลงชิงชังรังเกียจในใจเรา เมื่อได้ชดใช้แล้วร้ายก็หมดไปเราก็จะได้
โชคดีข้ึน เราจึงเห็นว่า ‘คราวเจ็บป่วยนั้นจึงเหมือนกับการที่เรากำลังอยู่ในฐานะลูกหนี้ ซึ่งมีหน้าที่ต้อง
ชดใช้หนี้ด้วยความยินดีเต็มใจ เพราะถ้าเราชดใช้ด้วยความยินดีเต็มใจได้ ใจของเราก็จะไม่ทุกข์และ
หนี้นั้นก็จะหมดไปได้เร็ว’๘๔ 

แก้วใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า ตอนที่เราป่วยซึ่งมีอาการปวดท้องประจำเดือนอย่าง
มาก เราก็พยายามตัวดูแลตัวเองด้วยการปรับสมดุลร้อนเย็นอย่างเต็มที่อยู ่เป็นเดือน แต่อาการ
เจ็บป่วยนั้นก็ยังไม่หายสักที จึงทำให้เราเป็นทุกข์ใจเพราะอยากจะให้อาการเจ็บป่วยนั้นหมดไปเสียที 
ในตอนนั้นเราจึงลองฝึกตั้งศีลว่า ‘เราจะทำแต่ดีที่ทำได้ คือ ดีที่สามารถเกิดขึ้นได้จริงตามวิบากดีและ
ร้ายของเรา โดยเป็นดีที่ไม่มีวิวาทหรือฝืดฝืนกับบุคคลสำคัญ หมู่มิตรดี สุขภาพของตน และเหตุการณ์
ต่างๆ’ จากนั้นเราจึงเริ่มหันมาฟังสัญญาณของร่างกาย และเอาภาระในการดูแลเขามากขึ้นด้วยใจที่
ยินดีเต็มใจยอมรับในสภาพที่เป็นอยู่ ณ ตอนนั้น ต่างจากเม่ือก่อนที่เราพยายามรีบแก้ไขด้วยใจที่ชิงชัง
ไม่ยินดีเต็มใจยอมรับในอาการเจ็บป่วยนั้น อีกทั้งยังเอาแต่โทษร่างกายหรือสิ่งนั้นสิ่งนี้อยู่ตลอด โดย
วิธีการที่ทำให้ตัวเรายินดีเต็มใจยอมรับในอาการเจ็บป่วยได้นั้น เกิดจากการที่เราพิจารณาเรื่องของ 
‘กรรม’ ซึ่งเราได้เห็นว่า ‘สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราเคยทำมา เพราะฉะนั้นเราจึงไม่ควรที่จะไปโกรธ
เกลียดชิงชังสิ่งใดๆ เพราะถ้าเรายิ่งมีความโกรธเกลียดชิงชัง ร่างกายของเราก็จะยิ่งทรุดหนักและยัง
เป็นวิบากร้ายเพิ่มเข้าไปอีก ก็ในเมื่อเราทำมาเองแต่กลับไม่ยินดีเต็มใจยอมรับผิด จึงทำให้จิตใจของ
เราอ่อนแอลงเรื่อยๆ เพราะเราเอาแต่หนีไปเรื่อยๆ อย่างไม่รู้จบไม่รู้สิ้น แต่ถ้าเราทำกรรมใหม่ด้วยการ
ยินดีเต็มใจยอมรับและทำดีที่ทำได้เพื่อแก้ไขสิ่งผิดเหล่านั้น ร่างกายของเราก็จะแข็งแรงที่สุดตามที่
เป็นไปได้จริงและจิตใจของเราก็จะเข้มแข็งเพราะเราเป็นคนที่กล้าทำกล้ารับ ’ เมื่อเราทำใจได้แบบนี้
ผลปรากฏว่า ใจของเราก็เบาสบายขึ้นและมีแต่สิ ่งดีๆ เข้ามาช่วยให้อาการเจ็บป่วยนั้นทุเลาลงไป
ได้มาก แต่เรายังเห็นได้ว่า ‘ใจของเรานั้นยังไม่ยินดีเต็มร้อยเพราะเรายังอยากที่จะให้อาการเจ็บป่วย
นั้นหายสนิทสิ้นเกลี้ยงไปเลย’ แวบเข้ามาอยู่ เราจึงระลึกถึงคำพูดของอาจารย์หมอเขียวที่ว่า “อย่า
อยากได้ดีเกินกว่าที่จะเป็นไปได้จริง เพราะมันเป็นการขโมย เป็นตัวชั่ว เราจึงต้องยอมที่จะให้มันเป็น
อะไรก็ได้ ในเมื่อเราลงมือทำดีที่ทำได้อย่างเต็มที่แล้ว” พอเราทำใจตามได้อย่างนี้ย้ำเข้าไปก็ทำให้

 
๘๔ สัมภาษณ์ แก้วเกื้อกูล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๒๔ 

 

อาการเจ็บป่วยที่เหลืออยู่หายสิ้นเกลี้ยงไปเลย ณ วินาทีนั้น เราจึงได้เห็นว่า ‘ใจเป็นใหญ่ ใจประเสริฐ
สุด ทุกสิ่งสำเร็จได้ด้วยใจนั้นเป็นความจริง’๘๕ 

สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล กล่าวว่า ข้อสำคัญสำหรับการมีสุขภาพที่ดีสำหรับผมข้อแรก 
คือ ‘การลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปเป็นลำดับ’ เพราะจะเป็นประตูบานแรก
ที่นำเราไปสู่ความยินดีในการกินอาหารพืชผักไร้สารพิษได้อย่างมั่นคง ส่วนตัวผมได้ใช้เวลาประมาณ ๑ 
ปีในการลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ออกมาเป็นลำดับ โดยเริ่มจากการหยุดกิน
สัตว์ใหญ่ มาเหลือสัตว์เล็ก จนมาเหลือปลา ไข่ และนมไปเป็นลำดับ เพราะอาจารย์หมอเขียวบอกว่า 
“การตั้งศีลเพื่อลด ละ เลิกเสพสิ่งที่เราหลงชอบหรือชังไปเป็นลำดับนั้น ต้องเริ่มจากการเลิกเสพสิ่งที่
เราชอบน้อยที่สุดก่อนแล้วจึงไปเลิกเสพสิ่งที่เราชอบมากข้ึนๆ ตามมา จึงจะทำให้เราปฏิบัติศีลได้อย่าง
ไม่เคร่งเครียดเกินและมีกำลังใจที่จะฝึกฝนพากเพียรปฏิบัติ” เมื่อผมได้พิสูจน์ตามที่อาจารย์หมอเขียว
บอกว่า “การกินเนื้อสัตว์นั้นเป็นเหตุให้เกิดการเบียดเบียนชีวิตสัตว์ ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า ‘ผู้ที่เป็น
เหตุให้เกิดการเบียดเบียนสัตว์นั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม จะมีวิบากร้าย คือ ทำให้มีโรคมาก
และอายุสั้น’ ถ้าไม่เชื่อคุณก็ลองพิสูจน์ดูสิ!” จึงทำให้ผมได้เห็นผลกับตัวเองว่า ‘เป็นความจริงเพราะ
ตั้งแต่ท่ีเราลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์มาเป็นลำดับ ก็ทำให้ใจของเราเบาสบาย
เพราะไม่ต้องไปดิ้นรนแสวงหาเอาเนื้อสัตว์เหล่านั้นมาเสพสมใจอีก ส่วนร่างกายก็แข็งแรง เบาสบายมี
กำลังมากขึ้นแม้จะอายุ ๖๘ แล้วในปีนี้ อีกทั้งยังมีสิ่งดีๆ หรือโอกาสในการทำสิ่งดีต่างๆ ร่วมกับหมู่
มิตรดีเข้ามาในชีวิตมากขึ้น’๘๖ 

๓) มีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน 
เพื่อให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ได้แก่ ๑) ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ๒) เลิกอบายมุข ๓) รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ ๔) รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล ๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน๘๗ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

 
๘๕ สัมภาษณ์ แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๘๖ สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๘๗ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๑๖๑-๑๖๓. 



๑๒๕ 

 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า เวลาที่ผมเจ็บป่วย เราจะมีกิเลสตัวอ้อนหรือตัวอยากได้
ความเห็นอกเห็นใจจากคนอื่นขึ้นมาทำให้ใจเราหวั่นไหว ถ้าไม่ได้ก็จะยิ่งทุกข์ใจและทุกข์กายหนักเข้า
ไปอีก เมื่อก่อนผมก็ไม่รู้ว่านี่คือเหตุที่ทำให้ร่างกายของเรายิ่งอ่อนแอลง จนได้พบผู้รู้ท่านบอกว่า ‘การ
เอามาเสพสมใจอยากนั้นจะมีวิบากร้ายที่ทำให้ใจเราเป็นทุกข์ อีกท้ังยังเหนี่ยวนำตนเองและผู้อ่ืนให้ทำ
สิ่งที่ไม่ดีได้ทุกเรื่อง’ พอผมมาปฏิบัติธรรมก็ได้เห็นว่าความดีที่เราทำมานั้นจะเป็นวิบากดีที่สามารถ
ดูแลเราได้ ส่วนสิ่งร้ายที่เราได้รับนั้นเกิดจากวิบากร้ายที่เราเคยพลาดไปทำไม่ดีมา พอเข้าใจได้อย่างนี้
แล้วผมก็มีความยินดีเต็มใจยอมรับ จิตใจของผมจึงกลับมาเข้มแข็ง และเมื่อจิตใจเข้มแข็งผมก็ไม่ต้อง
อยากได้ความเห็นใจจากใคร ส่งผลให้ร่างกายของผมแข็งแรงขึ้นได้อย่างรวดเร็ว เพราะฉะนั้นผมจึงได้
เห็นว่า ‘ร่างกายกับจิตใจเขามีความสัมพันธ์กันอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้’๘๘ 

พิสัย ทองประจักษ์ กล่าวว่า เวลาที่ร่างกายของเราไม่แข็งแรง เราจะไม่ค่อยมีกำลัง
ในการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสที่มันอยากและยังไม่ได้สมใจเท่าไรนัก ยกตัวอย่างเช่น เหตุการณ์ที่ผมเกิด
อุบัติเหตุทางรถยนต์ คือ ผมขับรถหลับในเนื่องจากเพลียเพราะนอนดึกแต่ต้องตื่นเช้าเพื่อขับรถ
เดินทางกลับจากอีกท่ีหนึ่งไปยังศูนย์ที่ผมสังกัดอยู่ โดยในระหว่างที่ผมกำลังขับรถอยู่นั้น ก็มีผู้โดยสาร
ท่านหนึ่งที่เดินทางมาด้วยกัน ท่านก็มาจู้จี้จะให้ผมทำอันนั้นทำอันนี้  ผมซึ่งกำลังเพลียๆ อยู่ก็คุมสติ
ไม่ได้จึงเกิดความรู้สึกไม่พอใจเขาขึ้นมาและคิดว่า ‘ทำไมเขามาเบียดเบียนเราอย่างนี้ เขานี่เห็นแกต่ัว
จริงๆ ให้เราช่วยขับยังไม่พอจะมาเอาอะไรกับเราอีก’ พอผมเกิดจิตเพ่งโทษเขาขึ้นมาได้แปปเดียวเท่า
นั้นเองก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นเลย เหตุการณ์ครั้งนั้นจึงทำให้ผมได้สำนึกเลยว่า ‘การเพ่งโทษถือสานั้นเป็น
กิเลส เป็นสิ่งชั่วร้ายที่นำสิ่งไม่ดีมาสู่ชีวิตของตนเองและผู้อ่ืนได้ทุกเรื่อง’๘๙ 

จรัญ บุญมี กล่าวว่า การจะปฏิบัติขัดเกลากิเลสให้ได้ดีเราก็ต้องมีร่างกายที่ครบ
พร้อม และการจะมีร่างกายที่ครบพร้อมเราก็ต้องพากเพียรทำสิ่งดี ดังนั้นเรื่องของการขัดเกลากิเลส 
สุขภาพ และการทำสิ่งดีนั้นจึงเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันไม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น ผมเห็นคนส่วนใหญ่เวลา
ที่เจ็บป่วยหนักๆ มักจะสติแตก จึงทำให้การที่จะมาฝึกปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นเป็นเรื่องท่ีทำได้ยากมาก 
ถึงแม้เราจะรู้ว่า ‘ความชังในอาการเจ็บป่วยนั้นเป็นกิเลส’ แต่การที่จะล้างความชังในอาการเจ็บป่วย
ได้นั้นเราก็ต้องมีการฝึกล้างความชังในเรื่องอื่นๆ ที่ก่อให้เกิดโทษภัยหยาบๆ กับชีวิตเราให้ได้ก่อนมา
เป็นลำดับ โดยการเห็นให้ได้ว่า ‘ความชังในอาการเจ็บป่วยนั้น เกิดมาจากการที่เราชอบในอาการไม่
เจ็บป่วยหรืออาการสบาย ซึ่งความติดเสพสมใจในอาการไม่เจ็บป่วยหรืออาการสบายนั้นเป็นสิ่งที่
ดีกว่าความติดเสพสมใจในอาหารที่เป็นพิษโทษภัยกับชีวิต เช่น อาหารเนื้อสัตว์ อาหารแปรรูป หรือ

 
๘๘ สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๘๙ สัมภาษณ์ พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๒๖ 

 

อาหารรสจัด เป็นต้น เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ฝึกลด ละ เลิกการติดสิ่งที่เป็นพิษโทษภัยกับชีวิตเอาไว้ใน
ขณะที่ยังไม่เจ็บป่วย เมื่อถึงคราวเจ็บป่วยเราก็จะต้องทุกข์ใจอย่างหนักจากความชังที่กลัวว่าจะไม่ได้
กินอาหารที่เป็นพิษนั้นรวมกับกลัวว่าอาการเจ็บปวดนั้นจะไม่หมดไป’ เพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่เรา
แข็งแรงจึงเป็นโอกาสที่เราจะได้ฝึกปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัวติดสิ่งที่เป็นพิษโทษภัยกับชีวิตหรือติดชั่วให้
ได้ไปเป็นลำดับ พอถึงคราวเจ็บป่วยเราก็จะสามารถฝึกปฏิบัติขัดเกลากิเลสตัวติดสิ่งที่เป็นประโยชน์
หรือติดดีที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้จริงในตอนนั้นได้ดีตามมา๙๐ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า เมื่อเกิดปัญหาทุกข์ใจ ทุกข์กายหรือเหตุการณ์ไมด่ี 
ผมก็จะตรวจสอบเลยว่า ‘เรากำลังบกพร่องในศีลเรื่องใดอยู่และมีศีลเรื่องไหนบ้างที่เราจะสามารถ
ปฏิบัติให้ยิ่งๆ ขึ้นไปได้อีก เรียกว่า อธิศีล’ ยกตัวอย่างเช่น ตอนนี้ผมมาจับเรื่องการตั้งศีลฝึกประมาณ
ในการบริโภคอาหาร จึงทำให้ผมเห็นผลจากการพร่องศีลและอธิศีลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น คือ ตอนนี้ผม
สังเกตตัวเองว่า ‘วันไหนที่เรากินอาหารจุบจิบหลายมื้อ เวลาที่ไปทำงานร่วมกับหมู่มิตรดีนั้นก็จะไม่
ค่อยมีแรง ทั้งเมาๆ มึนๆ พอไม่ได้ดั่งใจก็ไปโทษคนโน้นโทษคนนี้  แต่พอเรามาลด ละ เลิกการเสพ
อาหารหลายมื้อไปเป็นลำดับจนมาฝึกกินอาหารวันละมื้อไม่กินจุบจิบได้ดี  ทีนี้เวลาที่เราไปทำงาน
ร่วมกับหมู่มิตรดีนั้นก็จะมีเรี่ยวแรงกำลังเต็ม มีสติในการจับอาการชอบหรือชังภายในใจและสามารถ
ควบคุมเพ่ือพิจารณาลด ละความจะเอาแต่ใจตัวเองได้ดีขึ้นไปเป็นลำดับ อีกท้ังยังเป็นแรงเหนี่ยวนำที่ดี
ให้กับเพ่ือนๆ อีกด้วย’๙๑ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า การดูแลสุขภาพหรือสุขภาวะกับการขัดเกลากิเลสนั้นเป็น
เรื ่องเดียวกัน เพราะสุขภาวะนั้นมีทั้งภายนอกและภายใน โดยส่วนตัวแล้วผมชอบศึกษาสุขภาวะ
ภายในเป็นหลัก ปกติแล้วทุกคนก็ล้วนอยากได้สุขภาพที่ดีและแข็งแรงทั้งนั้น แม้ว่าสุขภาพที่ดีและ
แข็งแรงนั้นจะเป็นสิ่งที่ไม่เที่ยง แต่เราก็ควรที่จะดูแลร่างกายให้อยู่ในภาวะที่ดีที่สุด คำถามคือว่า “แล้ว
ภาวะที่ดีที่สุดเป็นอย่างไร” คำตอบก็คือ “ภาวะที่ดีที่สุด คือ ภาวะที่เป็นสุขหรือสุขภาวะอันเกิดจาก
การลด ละ เลิกกิเลสได้ไปเป็นลำดับ” เพราะกิเลส คือ ความอยากเอามาเสพสมใจซึ่งมันเป็นพลังงาน
ร้อนที่จิตวิญญาณของเราสร้างขึ้นมากดดันตัวเอง เมื่อไม่ได้เสพสมใจหมายก็จะระเบิดออกมาเป็น
ความทุกข์ใจ โกรธ เกลียด ชิงชัง หรือไม่ชอบใจ จนสามารถเบียดเบียนตนเองหรือผู้อ่ืนได้ทุกเรื่องและ
สั่งสมระเบิดอันเป็นเหตุแห่งวิบากร้ายทั้งมวลนี้ใส่จิตวิญญาณของตนเอง ซึ่งวิธีที่จะทำลายระเบิดแห่ง
วิบากร้ายเหล่านี้ออกจากใจเราได้ก็คือ การตั้งศีลขึ้นมาฝึกปฏิบัติลด ละ เลิกการเสพสมใจในอบายมุข 
กาม โลกธรรม และอัตตาไปเป็นลำดับ ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราติดอบายมุข ซึ่งแน่นอนว่าการเสพ

 
๙๐ สัมภาษณ์ จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๙๑ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๒๗ 

 

อบายมุขก็ทำให้เราเสียสุขภาวะภายนอกอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้ว คือ เสียเวลา ทุนรอน แรงงาน และ
ความแข็งแรงของร่างกาย ส่วนสุขภาวะภายในก็เสียด้วย คือ เราได้สั่งสมความหลงสุขลวงจากการได้
เสพสมใจในสภาพที่ไม่สบายนั้น เมื่อไม่ได้สมใจหมายก็จะผลักแรง ไม่ชอบใจแรง เพราะฉะนั้นแล้ว
สุขภาพหรือสุขภาวะทั้งภายนอกและภายในจึงมีความสัมพันธ์กัน๙๒ 

สมพงษ์ โขงรัมย์ กล่าวว่า ในช่วงที่ผมกำลังฝึกลด ละ เลิกกิเลสไปเป็นลำดับอยู่นั้นก็
สังเกตเห็นว่า ‘ทุกครั้งที่เรามีความรู้สึกว่าอยากจะให้สิ่งดีที่เราคิดนั้นเกิดดั่งใจเราหมาย แล้วไม่ได้สมใจ
ตามนั้นหรือมีคนมาตำหนิติเตียนหรือไม่เข้าใจเราเมื่อใด เราก็จะมีความรู้สึกไม่พอใจหรือทุกข์ใจ
เกิดขึ้นในทันที แล้วก็ทำให้ร่างกายหมดเรี่ยวหมดแรงจนล้มป่วยในวันนั้น ’ จึงทำให้ผมเข้าใจว่า 
‘ร่างกายนั้นสัมพันธ์กับจิตใจอยู่ตลอดเวลา คือ ถ้าเราทำสิ่งใดด้วยใจที่มีความยึดมั่นถือมั่น คราวที่ไม่
สมใจนั้นก็จะทำให้จิตใจและร่างกายของเราอ่อนแอลงทันที กลับกันถ้าเราทำสิ่งใดด้วยใจที่ไม่มีความ
ยึดมั่น คราวที่ไม่สมใจนั้นก็ไม่ได้ทำให้จิตใจและร่างกายของเราอ่อนแอลงแต่อย่างใด และยังสามารถ
แข็งแรงมั่นคงอยู่ได้อย่างไม่สะทกสะท้าน’ แล้วผมก็ได้พิสูจน์ด้วยการลด ละ เลิกความยึดมั่นถือมั่นใน
สิ่งต่างๆ จากติดชั่วไปหาติดดีเป็นลำดับ จนได้เห็นว่า ‘การวางใจนั้นไม่ใช่การไม่ทำอะไรแต่เป็นการทำ
แต่ดีอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่นต่างหาก ซึ่งผมก็ยังทำดีร่วมกับหมู่มิตรดีอยู่เช่นเดิมและยิ่งทำมากขึ้นกว่าเดิม
อีกด้วย และเมื่อถึงคราวที่ไม่ได้สมใจนั้น ก็ได้เห็นว่าใจของเราจากที่เคยไม่พอใจหรือทุกข์ใจแรง แต่
ปัจจุบันนี้มันได้เบาลงไปมากเพราะเราเห็นประโยชน์จากการยอมที่จะไม่เอาตามใจตัวเองจึงฝึกยอม
ได้มากขึ้น และทำให้อาการเจ็บป่วยของเราลดลงหรือแม้ป่วยจากการไม่ได้ดั่งใจก็หายเร็วขึ้น เพราะ
สามารถทำใจยอมรับได้ว่าการจะเอาแต่ใจตัวเองมันเป็นสิ่งไม่ดีที่เราหลงสั่งสมมา จึงพร้อมสำนึกผิด 
ยินดียอมรับ และเต็มใจแก้ไข กระทั่งสามารถวางความเอาแต่ใจของตัวเองได้ดีขึ้นไปเป็นลำดับ’๙๓ 

ปริศนา อิรนพไพบูลย์ กล่าวว่า ปัจจุบันนี้แม้ว่าร่างกายของเราจะยังไม่แข็งแรงเต็มที่ 
แต่เราก็มีใจยินดีที่ยังพอประคับประคองในการพ่ึงตนเองได้เป็นหลักโดยพึ่งผู้อื่นเป็นรอง เช่น เราได้ฝึก
ใช้น้ำปัสสาวะในการสวนล้างจมูกเพ่ือแก้อาการไม่สบายจากโรคภูมิแพ้ แล้วก็ได้คำแนะนำดีๆ จากหมู่
มิตรดีอยู่เรื่อยๆ จนกระท่ังอาการไม่สบายนั้นดีขึ้นไปเป็นลำดับ โดยสิ่งสำคัญคือเรื่องสุขภาพใจของเรา 
ซึ่งในช่วงนี้ก็มีหมู่มิตรดีที่พร้อมให้คำแนะนำเมื่อเราติดขัดในการลด ละ เลิกกิเลสอยู่เสมอ จึงทำให้เรา
ได้รับคำแนะนำดีๆ จากเพื่อนๆ ซึ่งชี้ให้เห็นในส่วนที่เรายังบกพร่องอยู่ แล้วเราก็ได้น้อมนำมาลองฝึก
ปฏิบัติตามจนเกิดผลดีขึ้นในการลด ละ เลิกกิเลสของตนเองไปเป็นลำดับ จึงทำให้เราเห็นได้ชัดว่า 

 
๙๒ สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๙๓ สัมภาษณ์ สมพงษ์ โขงรัมย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๒๘ 

 

‘การมีมิตรดี สหายดี และสังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นเป็นทั้งหมดทั้งสิ้นของการปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์
ตามท่ีพระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้จริงๆ’๙๔ 

ดินแสงธรรม กล้าจน กล่าวว่า แม้ว่าองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพพึ่งตนของ
แพทย์วิถีธรรมนั้นจะมีประสิทธิภาพในการป้องกันและรักษาโรคได้ทุกโรค ด้วยการใช้วิธีที่ประหยัด
เรียบง่าย และทำเอาเองได้ แต่ก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะสามารถนำไปปฏิบัติตามได้ นั่นก็เพราะว่าคนเรานั้น
มีกิเลส และกิเลสนี่เองที่เป็นเหตุให้ชีวิตของเราไปหลงติดเสพในสิ่งที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรือยุ่งยากเกิน
ความจำเป็นทั้งหลาย โดยสิ่งที่ไม่ดีนั้นมันก็หลงไปชอบจนยอมเอามาทำพิษโทษภัยให้แก่ชีวิต ส่วนสิ่งที่
ดีนั้นมันก็หลงไปชังจนไม่ยอมเอามาทำประโยชน์ให้แก่ชีวิต หรือแม้ว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่ดีก็ตามแต่ถ้ามัน
หลงไปชอบ มันก็จะเอามาเกินจนเป็นพิษโทษภัยแก่ชีวิตได้เช่นกัน ดังนั้นเราจึงเห็นว่า ‘วิธีการเดียวที่
จะทำให้คนสามารถพ่ึงตนในเรื่องสุขภาพได้อย่างยั่งยืนด้วยการใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย ทำเอาเองได้ 
และไม่เป็นพิษโทษภัยได้นั้นมีอยู่วิธีเดียวนั่นก็คือ การลดกิเลสไปเป็นลำดับๆ โดยเริ่มจากตั้งศีลขึ้นมา
ปฏิบัติลด ละ เลิกการเสพสิ่งที่เราหลงชอบหรือชังน้อยก่อน แล้วจึงไปหาสิ่งที่เราหลงชอบหรือชังมาก
ขึ้นตามมา’๙๕ 

แพรลายไม้ กล้าจน กล่าวว่า อาจารย์หมอเขียวมีนโยบายให้จิตอาสาทุกท่านไปช่วย
คน โดยสอนให้เขาพึ่งตนเองได้ด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่าย ไม่ใช่เอาแต่ไปบริการผู้อื่นเพราะนั่นไม่ได้
เป็นการแก้ปัญหาที่ต้นเหตุและจะทำให้คนที่ได้รับบริการนั้นอ่อนแอลงเรื่อยๆ ซึ่งอาจารย์หมอเขียวได้
บอกว่า “สาเหตุที่ทำให้คนเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนไม่ได้นั้น มีอยู่ ๒ อย่าง คือ ติด
ชั่วกับติดดี โดยติดชั่วหมายถึงการติดเสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่เป็นพิษโทษภัยหรือเกินความ
จำเป็นกับชีวิต ส่วนการติดดีหมายถึงการติดเสพในสภาพดีๆ จากบุคคลหรือเหตุการณ์ตามที่ใจเรา
หมาย” โดยไม่ว่าจะเป็นการติดชั่วหรือติดดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นการติดเสพการได้สมใจทั้งนั้น คือ ยึดว่า
ถ้าได้สมใจหมายจะเป็นสุข ถ้าไม่ได้สมใจหมายก็จะเป็นทุกข์ เมื่อยึดอย่างนี้ใจของเราก็จะเกิดความ
กลัว กังวล ระแวง หวั่นไหวว่าจะไม่ได้สิ่งนั้นมาเสพสมใจหมาย แม้ได้มาแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้น
ไป ซึ่งความกลัวนี่เองที่คอยหลอกหลอนให้เราทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาและเป็นเหตุให้เกิดพิษสะสมใส่
ชีวิตจนทำให้เราป่วยเป็นโรคได้ทุกโรค อีกทั้งยังเหนี่ยวนำให้ตนเองและผู้อื่นทำไม่ดีได้ทุกเรื่องจึงเกิด
สิ่งไม่ดีขึ้นในชีวิตได้ทุกเรื่อง ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวง ทุกสิ่งสำเร็จได้
ด้วยใจ” เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ลด ละ เลิกกิเลสหรือความหลงยึดมั่นถือมั่นทั้งในชั่วและดีไปเป็นลำดับ 

 
๙๔ สัมภาษณ์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๙๕ สัมภาษณ์ ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๒๙ 

 

เราก็จะไม่มีทางแก้ปัญหาเรื่องสุขภาพได้อย่างแน่นอน จนสุดท้ายก็จะเป็นไปตามที่อาจารย์หมอเขียว
บอกไว้ว่า “ถ้าสุขภาพพ่ึงตนเกิดข้ึนไม่ได้ หมอและคนไข้จะพากันป่วยตาย”๙๖ 

๔) ตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งม้ือ 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งม้ือ โดยแต่ละคนจะมี
การพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติตามฐานะของตนเองอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ตามที่องค์ประกอบ
เหตุปัจจัยจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง คือ การตั้งศีลขึ้นมาเพ่ือขัดเกลากิเลสของตนเองให้ลำบากใน
ขีดท่ีเบิกบานหรือพอยินดีอยู่ได้ ไม่ทรทานจนเบิกบูด และไม่หย่อนยานจนย่ำแย่๙๗ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า นอกจากนี้ยังมีการรับประทานอาหารวันละมื ้อ ซึ่ง
พระพุทธเจ้าตรัสอานิสงค์ของการกินอาหารวันละมื้อไว้ว่า “๑) มีความเจ็บป่วยน้อย (อัปปาพาทธัง) 
๒) มีความลำบากกายน้อย (อัปปาตังกัง) ๓) มีความเบากายเบาใจ (ลหุฏฐานัง) ๔) มีกำลัง (พลัง)    
๕) อยู่อย่างผาสุก (ผาสุกวิหารัง)”๙๘ สอดคล้องกับในจุลศีลข้อที่ ๙ ว่า “เธอฉันหนเดียว เว้นการฉันใน
ราตรี งดการฉันในเวลาวิกาล”๙๙ จึงเห็นได้ว่า ‘ถ้าได้องค์ประกอบด้านสุขภาพเช่นนี้ ก็จะทำให้เรา
สามารถปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้ดี’๑๐๐ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า ตอนนี้ผมตั้งศีลกินอาหารวันละมื้อก็ได้เห็นว่า ‘ถ้า
เรากินหลายมื้อเมื่อไหร่เราก็จะง่วงและหมดเรี่ยวหมดแรง แต่พอกินอาหารวันละมื้อเราก็เบากาย เบา
ใจ มีกำลัง และอิ่มนานตามที่อาจารย์หมอเขียวบอกจริงๆ’ ผมจึงเกิดความมั่นใจที่จะต่อสู้กับกิเลส
ความชอบหรือชังที่มันจะคอยลากเราไปทำพฤติกรรมที่เบียดเบียนตนเองอยู่ตลอดเวลา โดยเราก็มีทั้ง
แพ้บ้าง ชนะบ้าง ซึ่งผมก็ต่อสู้กับมันมาหลายยกเลยทีเดียว๑๐๑ 

 
๙๖ สัมภาษณ์ แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๙๗ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๗๙๙. 

๙๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๕/๒๓๖. 
๙๙ ที.สี. (ไทย) ๙/๑๙๔/๖๖. 
๑๐๐ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๑๐๑ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๓๐ 

 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า ผมมีโอกาสได้มาใกล้ชิดอาจารย์หมอเขียวในช่วงกิจกรรม
ชุมนุมทางการเมือง โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามท่านอยู่หนึ่งปี โดยในตอนนั้นท่านได้พาพวก
เราฝึกกินอาหารวันละมื้อพร้อมกับเล่าประโยชน์ของการกินอาหารวันละมื้อให้ฟังซึ่งผมก็ชอบใจอีก 
และเมื่อท่านพูดอะไรที่ผมรู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ดีนั้นก็จะรู้สึกชอบใจหมดเลย เพราะไม่เคยเจอผู้ที่พาฝึก
ปฏิบัติแบบนี้ที่ไหนมาก่อน พอผมเริ่มฝึกปฏิบัติตามคำสอนของท่านไปเรื่อยๆ ก็ทำให้ยิ่งเกิดความ
ศรัทธาในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผาสุกของท่าน ซึ่งผมลองทำตามดูแล้วก็เห็นผลตามนั้นจริงทั้งหมด๑๐๒ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า เมื ่อผมเข้ามาคบคุ้นกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมก็รู ้สึก
ประทับใจกระบวนการทำอปริหานิยธรรมของจิตอาสาซึ่งมีการประชุมสรุปกายสรุปใจทุกครั้งหลัง
เสร็จจากกิจกรรมการงานในแต่ละวัน จึงทำให้ผมตัดสินใจขอเข้ามาเป็นจิตอาสาและฝึกลด ละ เลิก
การกินเนื้อสัตว์ ฝึกลดการกินอาหารจากวันละ ๓ มื้อมาเป็น ๒ มื้อจนกระทั่งมาเหลือมื้อเดียวไป
ตามลำดับ ฝึดลด ละ เลิกการสมสู่ตนเอง จึงทำให้ผมได้เห็นความอิสระที่เกิดขึ้นกับตนเองมาเป็น
ลำดับ๑๐๓ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสุขภาพ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลา
กิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีองค์ความรู้
ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม ด้วยการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมหรือ
สมดุลร้อนเย็นกับตน ณ เวลานั้น และไม่เบียดเบียนตนเองด้วยความกลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่ง
ผล กังวล ได้ไปเป็นลำดับ เพราะเป็นผู้ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น คือ เป็นผู้ฝึกฝนปฏิบัติลด ละ เลิกการ
เบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อื่น ในทุกวิธีไปตามลำดับ อีกทั้งยังลด ละ เลิกเหตุให้เกิดการเขน่ฆ่า 
เบียดเบียน ทำร้าย ทำลายสัตว์ทุกชนิด ด้วยการหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ โดยมีการฝึกลด ละ 
เลิกการบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไปเป็นลำดับ พร้อมกับมีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ใน
การพัฒนาศักยภาพพึ่งตน เพ่ือให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ได้แก่ ๑) ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ๒) เลิก
อบายมุข ๓) รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๔) รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล ๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน 
นอกจากนี้ยังมีการตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งม้ือ โดยแต่ละคนจะมีการพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติตาม
ฐานะของตนเองอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถ ตามที่องค์ประกอบเหตุปัจจั ยจะสามารถทำให้
เกิดขึ้นได้จริง คือ การตั้งศีลขึ้นมาเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเองให้ลำบากในขีดที่เบิกบานหรือพอยินดี
อยู่ได้ ไม่ทรทานจนเบิกบูด และไม่หย่อนยานจนย่ำแย่ 

 
๑๐๒ สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๐๓ สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๓๑ 

 

๓.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน คือ องค์ประกอบภายในจิตใจ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้
เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ ๑๕ ใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท เพื่อลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัย
เกื้อหนุนด้านปัญญา ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๓.๒.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล หมายถึง องค์ประกอบอันเกิดจากเจตนาของจิต ที่ช่วย
สนับสนุนหรือช่วยกระตุ ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์ว ิถีธรรมไป
ตามลำดับ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) เห็นคุณค่าของการเสียสละทำงานฟรี ๒) รีบเปิดเผยตนตามความ
เป็นจริงต่อหมู่มิตรดี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) เห็นคุณค่าของการเสียสละทำงานฟรี 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเห็นคุณค่าประโยชน์ของการเข้าหาหมู่มิตรดีและร่วมกัน
ทำความดีเสียสละช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดสรรเวลามาเป็นจิตอาสาทุกครั้งที่มีโอกาส เป็นการฝึก
ลดความเห็นแก่ตัวด้วยการเสียสละเพื่อผู้อื่น ซึ่งการเสียสละทำงานฟรี คือ การไม่ใช้ลาภแลกลาภ ไม่
บังคับกดดันใคร กินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง ไม่ถือครอบครองเป็นส่วนตัว เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันลาภที่หามา
ได้ให้แก่กันและกัน เป็นการอยู่ร่วมกันแบบสังคม ‘สาธารณโภคี’ โดยการจัดสรรเวลามาร่วมกันทำ
ความดีเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นการสะสมกุศลกรรมที่ดีไว้อาศัย และเป็นการพิสูจน์ให้สังคม
เห็นว่า ‘การไม่มีเงินเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้อย่างผาสุก’๑๐๔ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า องค์ประกอบด้านจิตใจ (ศีล) ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า 
“คนเราจะสามารถมีสัมมาทิฏฐิสู่ความพ้นทุกข์ได้นั้น ต้องมีเหตุปัจจัย ๒ ประการ คือ ๑ ) ปรโตโฆสะ 
(การตั้งใจรับฟังผู้อื่น) อธิบายว่า ‘ผู้อื่นคือสัตบุรุษผู้ซึ่งมีความเห็นความเข้าใจที่แตกต่างจากคนที่เรา
เคยฟังแล้วก็มีแต่พอกกิเลสตัณหา (อสัตบุรุษ) ไม่พ้นทุกข ์เมื่อเราไปฟังสัตบุรุษท่านก็จะบอกแก่เราว่า
ทางพ้นทุกข์นั้นเป็นอย่างไร’ ๒) โยนิโสมนสิการ (การทำใจในใจโดยแยบคายพิจารณาลงไปถึงที่เกิด ) 
อธิบายว่า ‘ลองพิสูจน์เป็นนักวิทยาศาสตร์ โดยการทำตามที่ท่านบอกดูซิ! ด้วยการตั้งศีลขึ้นมาลด ละ 

 
๑๐๔ หมายขวัญพุทธ กล้าจน, “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค , (บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓), หน้า ๑๖๓. 



๑๓๒ 

 

เลิกกิเลส ทำกิจกรรมการงานร่วมกับหมู่มิตรดี เมื่อมีผัสสะขึ้นมาก็อ่านอาการกิเลส แล้วใช้ปัญญา
พิจารณาไตรลักษณ์ของกิเลสอย่างตั้งมั่นดูซิ! ว่ามันจะสามารถสลายกิเลสได้จริงไหม? ถ้าทำตามแล้ว
มันสลายทุกข์จากกิเลสได้ก็แสดงว่าใช่เลย ท่านนั้นคือ สัตบุรุษแท้’”๑๐๕ นี้เป็นปัจจัยเกื้อหนุนในการ
ขัดเกลากิเลสด้านจิตใจ (ศีล)๑๐๖ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ กล่าวว่า มีครั้งหนึ่งผมต้องกลับไปอยู่บ้าน แล้วผมก็ต้องกิน
ข้าวกับถั่วเป็นหลัก เพราะเป็นช่วงที่สถานการณ์โรคโควิด ๑๙ กำลังระบาด จึงไม่อยากเสี่ยงในการ
ออกไปซื้อของนอกบ้าน อีกอย่างคือ ผมทำกับข้าวไม่เป็นด้วย ซึ่งผมก็รู ้ว่าการกินแบบนี้มันเป็น
ประโยชน์กับตัวเราอยู่แล้ว ถึงแม้ว่าผมจะยังมีความอยากที่จะออกไปซื้ออาหารปรุงแต่ง (อาหารเจ) 
มากินอยู่บ้าง แต่เมื่อผมพิจารณาไปถึงตอนที่เราเคยฝึกกินข้าวกับถั่ว และช่วยบำเพ็ญกุศลภายในค่าย
สุขภาพพึ่งตนของแพทย์วิถีธรรมร่วมกับพี่น้องจิตอาสาและชาวค่ายที่ตั้งใจมาดูแลสุขภาพ ทั้งในค่าย 
๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง หรือ ๒ ค่ายติดต่อกันราวๆ ๑๐-๒๐ วันบ้าง แม้ว่าในตอนนั้นผมจะยังทำใจให้
ยินดีไม่ได้เต็มร้อยกับการกินอาหารที่มีแต่ผลไม้ ผักสด ผักลวก ข้าว ถั่ว และต้มจืดอยู่แค่นั้น แต่ผมก็
ผ่านมันมาได้เพราะมีหมู่มิตรดีเป็นกำลังใจให้ผมสามารถต่อรองที่จะไม่ทำตามกิเลสของตัวเองได้ ผม
จึงเอามานึกทบทวนดูว่า ‘เอ๋! การกินข้าวกับถั่วนั้น เราก็เคยผ่านมาแล้วและทำได้ด้วยนี่นา ! แม้มัน
อาจจะไม่ได้สุขใจมาก แต่มันก็ไม่ได้ทุกข์ใจมากเท่าไหร่’ พอทำใจได้แบบนี้ผมก็เริ่มได้เห็นความเป็น 
‘โอชะ’ ของอาหารไร้สารพิษหรืออาหารไม่ปรุงแต่งที่เรากำลังเคี้ยวอยู่ คือ มันก็มีรสชาติดี หรืออาจ
เรียกว่า ‘รสทิพย์’ ในตัวของมัน ซึ่งมันเป็นรสที่เรากินเข้าไปแล้วสบาย เบากาย เบาใจ และมีกำลัง 
จากนั้นใจของผมก็ปรับมายินดีพอใจในรสนั้นแทนรสอร่อยจากอาหารปรุงแต่งที่เราเคยชอบได้อย่าง
เต็มใจ จึงทำให้ผมได้เห็นว่า ‘การบำเพ็ญกุศลร่วมกับหมู่มิตรดีนั้นจะทำให้เรามีกำลังใจในการละสิ่งที่
เป็นพิษโทษภัย และสามารถเข้าถึงสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ได้’๑๐๗ 

พิสัย ทองประจักษ์ กล่าวว่า เมื่อได้มาบำเพ็ญกุศลร่วมกับหมู่มิตรดี ผมก็อยากจะให้
ภรรยาเขามาทำแบบเราบ้าง แล้วเราก็มีความรู้สึกไม่สบายใจที่เขาไม่ยอมมาบำเพ็ญแบบเรา แต่พอได้
ปรึกษาอาจารย์หมอเขียว ท่านก็บอกว่า “ให้นึกถึงตัวเราก่อนว่า ตอนที่เรามาเนี่ย! มีใครชักจูงเรามา
หรือบังคับเรามาไหม มันไม่มีใช่ไหม นั่นก็เป็นเพราะว่าเรายินดีเต็มใจมาเอง นั่นแหละ ! เราต้องให้

 
๑๐๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 
๑๐๖ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๑๐๗ สัมภาษณ์ ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๓๓ 

 

โอกาสเขามาอย่างนั้น” ผมก็ชัดเลยว่า “อ๋อ! เราต้องให้เขายินดีเต็มใจมาเอง เพราะถ้าเขาไม่ยินดีเต็ม
ใจมาแล้วเราไปบังคับเขา เขาก็มีแต่จะอึดอัดขุ่นเคืองหรือไม่พอใจเราเปล่าๆ” โดยสิ่งที่ผมได้เห็นจาก
คำสอนของอาจารย์ในข้อนี้ คือ อาจารย์หมอเขียวท่านไม่ได้บังคับหรือกดดันให้ใครมาบำเพ็ญบุญกุศล
ร่วมกับท่านเลยแม้แต่น้อย ซึ่งจิตอาสาแต่ละท่านต่างก็ยินดีเต็มใจมาเอง แถมยังมาบำเพ็ญประโยชน์
ตน (บุญ) และประโยชน์ท่าน (กุศล) กันแบบเอาจริงเอาจังโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เลย และผมก็
ไม่เคยคิดไว้เลยว่า ‘ตัวเองจะมาอยู่เป็นจิตอาสาที่เสียสละทำงานฟรีได้จนถึงทุกวันนี้’๑๐๘ 

สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล กล่าวว่า การมาเสียสละทำความดีช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้
เราได้ฝึกยอมเป็นผู้ให้ คือ การเอาความรู้ ความสามารถที่เรามีมาสร้างให้เกิดประโยชน์แก่ส่วนรวม 
โดยไม่คิดหวังสิ่งใดๆ ตอบแทน มันจึงเป็นการได้ลดตัวลดตนที่เราเคยหลงเอาลาภ ยศ สรรเสริญ และ
การเสพสมใจทั้งในสิ่งชั่วและสิ่งดีมาเป็นสุขเป็นทุกข์ในใจเรา ซึ่งคนที่ลดตัวลดตนไม่ได้นั้นก็จะไม่
สามารถมาทำแบบนี้ได้ เพราะเขายังอยากดี อยากเด่น อยากเอามาเป็นผลงานของตนเอง อยากได้
ลาภ ยศ คำสรรเสริญเยินยอ แต่การที่ได้มาทำความดีร่วมกับหมู่มิตรดีเช่นนี้ก็จะเหมือนกับการที่เรา
ลดความสำคัญในตัวเองลง คือ ถ้าเมื่อไหร่ที่เราทำตัวเองให้สำคัญน้อยลง เราก็จะไม่ยึดเอาแต่ความ
คิดเห็นของตัวเองเป็นใหญ่ เราจึงไม่ดูถูกเพ่งโทษถือสาผู้อ่ืน และพร้อมที่จะช่วยเหลือหมู่กลุ่มอย่างเต็ม
กำลังสุดความสามารถของเรา หรือมีความคิดเห็นดีๆ เราก็สามารถนำเสนอออกไปให้หมู่กลุ่มพิจารณา
ได้โดยที่ไม่ต้องยึดว่า ‘หมู่กลุ่มจะต้องเห็นด้วยกับเราเท่านั้น’ เท่านี้ก็จะทำให้เราได้ฝึกสลายความยึด
มั่นถือมั่นโดยอาศัยการทำความดีเป็นองค์ประกอบในการกระแทกกิเลสส่วนเหลือของตนเองขึ้นมาให้
ได้พิจารณาลด ละ ล้างไปเป็นลำดับ และเมื่อไหร่ที่จิตของเรายอมหรือวางความยึดมั่นถือมั่นได้ เราก็
จะกลายเป็นผู้ให้ด้วยใจที่เบาสบายจนบริสุทธิ์บริบูรณ์ไปเป็นลำดับ๑๐๙ 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า การขวนขวายในการบำเพ็ญกุศลนั้นทำให้ผมได้เห็น
ความแตกต่างระหว่างการขยันที่เราเอามาเพ่ือตนกับการขยันที่เราไม่เอามาเพ่ือตน จากเมื่อก่อนที่ผม
เคยทำงานได้เงิน ผมก็ยังทำแบบเอาเป็นเอาตายกับมันได้ แต่พอผมมาทำความดีโดยไม่ได้อะไรตอบ
แทนเลย ในช่วงแรกๆ ผมก็ยังงงๆ ว่า ‘เราจะได้อะไร เพราะมันไม่มีอะไรมาเป็นแรงจูงใจให้เราเลย’ 
แต่เมื่อผมได้ฝึกตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ จางคลายจากการเอามาเพื่อตัวเพื่อตนโดยการสานพลัง
ร่วมกับหมู่มิตรดีตามที่อาจารย์หมอเขียวสอนไปเป็นลำดับ ก็ได้พบว่า ‘เมื่อเราลด ละ จางคลายจาก
ความยึดมั่นถือมั่นในใจเราที่เคยหลงว่าจะต้องได้เสพสุขจากการได้สมใจนั้นลงไปได้เป็นลำดับ นั่น

 
๑๐๘ สัมภาษณ์ พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๕. 
๑๐๙ สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๓๔ 

 

แหละเป็นการที่เราได้แล้ว คือ ได้ความสุขสงบแท้ของชีวิต’ พอผมมีความสุขสงบที่ไม่ต้องอยากได้สุข
จากการเสพสมใจหมายในสิ่งใดๆ ไปเป็นลำดับแล้ว ผมก็ยิ่งได้พลังใจและพลังกายเพิ่มมากขึ้น จึงรู้ได้
ว่า ‘ชีวิตของเราควรจะเอาพลังที่มีนั้นมาทำแต่ประโยชน์เพื่อให้ตัวเราและผู้อ่ืนได้อาศัยก่อนที่ทุกสิ่งทุก
อย่างจะจบดับไปเท่านั้นเอง’ อีกทั้งผมยังได้เห็นอีกว่า ‘ความพร่องหรือความพลาดที่ทำให้สิ่งดีต่างๆ 
ไม่สามารถเกิดขึ้นกับตัวเราและผู้ที่เราเกี่ยวข้องได้นั้น มันอยู่ที่วิบากดีและร้ายทั้งของเราและผู้นั้น
สังเคราะห์กันอยู่ตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้วการที่เราไม่หยุดขวนขวายในการทำกุศลก็จะยิ่งทำให้
เกิดสิ่งดีที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตัวเราและผู้อื่นยิ่งๆ ขึ้นไป’๑๑๐ 

๒) รีบเปิดเผยตนตามความเป็นจริงต่อหมู่มิตรดี 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละคนนั้นได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำดีที่ไม่เอาแต่ใจ
ตัวเอง จึงทำให้จิตใจเกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในญาณปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นทฤษฎีที่
สามารถจะปฏิบัติตามจนเกิดผลลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลงได้จริง ก็จะรีบเปิดเผยกิเลส
ของตนในส่วนที่เหลือตามความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่มีคุณธรรม เพ่ือให้ท่านเหล่านั้นช่วย
ขัดเกลาหรือแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสในส่วนที่เหลือแก่ตน แล้วจึงพากเพียรปฏิบัติลด ละ 
เลิกอกุศลธรรมเหล่านั้น อย่างเอาจริงเอาจังตามกำลังของตนต่อไป๑๑๑ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

แก้วใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า พอเราได้เข้าใจเรื่องการทำใจในใจเพื่อลด ละ จาง
คลายจางความยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับและได้เห็นว่า ‘ใจเป็นประธานของสิ่งทั้งปวงจริงๆ’ จึงทำให้
เรากล้าที่จะติดตามอาจารย์ไปตามศูนย์ต่างๆ เพ่ือบำเพ็ญช่วยเหลือผู้อ่ืนให้ได้เข้าถึงสิ่งดีๆ เหล่านี้ด้วย
ความมั่นใจ โดยส่วนตัวแล้วเรามองเห็นว่า ‘การบำเพ็ญในแบบ ‘พุทธ’ นั้นเป็นการทำบุญเพื่อยัง
ประโยชน์ตน คือ การลด ละ จางคลายจากความหลงยึดมั่นถือมั่นในใจเรา โดยอาศัยองค์ประกอบจาก
การทำกุศลที่เป็นประโยชน์ท่านร่วมกับหมู่มิตรดี คือ การสานพลังกับหมู่มิตรดีในการจัดกิจกรรมเผย
แผ่องค์ความรู้และนำพาปฏิบัติเพื่อช่วยให้ผู้อื่นสามารถพึ่งพาตนเองได้เป็นหลัก ซึ่งการทำประโยชน์
ท่านนั้นจะทำให้เราได้ประสบกับความบกพร่องผิดพลาดในเหตุการณ์ หรือความเห็นต่างของเพื่อน
ร่วมงาน อันเป็นผัสสะชั้นดีในการกระแทกกิเลสหรือความยึดมั่นถือมั่นที่ยังเหลือในใจเราขึ้นมาให้ได้

 
๑๑๐ สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๑๑ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๘๐๑-๘๐๒. 



๑๓๕ 

 

เปิดเผยแก่สัตบุรุษและหมู่มิตรดี พร้อมกับสำนึกผิด ยินดียอมรับผิด ตั้ งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีนั้น แล้วจึง
พากเพียรพิจารณาเพ่ือลด ละ ล้างกิเลสส่วนเหลือนั้นไปเป็นลำดับต่อไป’๑๑๒ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านศีล ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส
ภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ คือ  จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั ้นเห็นคุณค่า
ประโยชน์ของการเข้าหาหมู่มิตรดีและร่วมกันทำความดีเสียสละช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดสรรเวลา
มาเป็นจิตอาสาทุกครั้งที่มีโอกาส เป็นการฝึกลดความเห็นแก่ตัวด้วยการเสียสละเพื่อผู้อื่น ซึ่งการ
เสียสละทำงานฟรี คือ การไม่ใช้ลาภแลกลาภ ไม่บังคับกดดันใคร กินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง ไม่ถือ
ครอบครองเป็นส่วนตัว เอื้อเฟื้อแบ่งปันลาภที่หามาได้ให้แก่กันและกัน เป็นการอยู่ร่วมกันแบบสังคม 
‘สาธารณโภคี’ โดยการจัดสรรเวลามาร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นการสะสม
กุศลกรรมที่ดีไว้อาศัย และเป็นการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ‘การไม่มีเงินเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้อย่างผาสุก’ 
เมื่อได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำดีที่ไม่เอาแต่ใจตัวเอง จึงทำใหจ้ิตใจเกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในญาณ
ปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถจะปฏิบัติตามจนเกิดผลลด ละ จางคลาย
จากความโลภ โกรธ หลงได้จริง ก็จะรีบเปิดเผยกิเลสของตนในส่วนที่เหลือตามความเป็นจริงต่อ
สัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่มีคุณธรรม เพื่อให้ท่านเหล่านั้นช่วยขัดเกลาหรือแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อขัดเกลา
กิเลสในส่วนที่เหลือแก่ตน แล้วจึงพากเพียรปฏิบัติลด ละ เลิกอกุศลธรรมเหล่านั้น อย่างเอาจริงเอาจัง
ตามกำลังของตนต่อไป 

๓.๒.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ หมายถึง องค์ประกอบอันเกิดจากความตั้งมั่นของจิต ที่
ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไป
ตามลำดับ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) ขวนขวายในการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน ๒) มีสติและ
สัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ ๓) มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ๔) เป็นผู้มีความเพียรใน
การขัดเกลากิเลส โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ขวนขวายในการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีจิตใจที่ยินดีขวนขวายในการทำกิจกรรมการงานที่เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอยู่เป็นนิตย์มาตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปี จนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้
จากผลงานการ ‘เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคม’ อาทิเช่น การจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนและ

 
๑๑๒ สัมภาษณ์ แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๓๖ 

 

พระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหลักสูตร ๓ วัน , ๕ วัน, ๗ วัน และ ๙ วัน๑๑๓ แม้กระทั่งใน
ภาวะวิกฤติโรคโควิด ๑๙ ระบาด ทางองค์กรก็ยังคงมีการจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนและพระไตรปิฎกโดย
ปรับเป็นรูปแบบออนไลน์และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเคย ใช้ชื่อหลักสูตรว่า “แพทย์แผนไทยวิถีธรรม
ค้ำจุนโลก” เป็นค่ายหลักสูตร ๑๐ วันและมีการจัดถึง ๒ ครั้งต่อเดือน๑๑๔ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า พลังของหมู่มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมที่ดีนั้นจะมี
องค์ประกอบหลายอย่างที่ช่วยเสริมหนุนให้เราปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้ดี มีผัสสะมากระแทกให้กิเลส
ออกอาการท้ังด้านติดชั่วและติดดีในแง่เชิงต่างๆ ก็จะทำให้เราได้เห็นอาการของกิเลส โดยหมู่มิตรดีจะ
เป็นพลังใจพลังปัญญาให้เราได้กำจัดกิเลสอันนั้น ดังนั้นหมู่มิตรดีนี้จึงเป็นองค์ประกอบที่สุดยอดที่สุด
หรือสำคัญที่สุดที่จะทำให้ชีวิตของเรานั้นปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับได้ พร้อมกับพากันทำกุศล 
(สิ่งดีงาม) ในแง่เชิงต่างๆ ที่จะดูดดึงสิ่งดีเข้ามาและผลักดันสิ่งที่ร้ายๆ ออกไป จึงเป็นองค์ประกอบที่ดี
ที่ทำให้ชีวิตได้ปฏิบัติสู่ความพ้นทุกข์โดยที่ชีวิตเรานั้นไม่ทุกข์ทรมานเกินไป มิเช่นนั้นถ้าเราไม่ได้อยู่ใน
องค์ประกอบของหมู่มิตรดี มันก็จะมีเหตุการณ์ต่างๆ มาทำให้เรายากลำบาก แล้วเราก็ต้องไปทุกข์กับ
สิ่งที่ยากลำบากในแง่นั้นเชิงนี้มากเกินไป มันก็ไม่มีพลังที่จะมาอ่านอาการของกิเลสและพิจารณากำจัด
กิเลส เพราะเราจะยุ่งหรือวุ่นไปกับการทำมาหากิน การกิจกรรมการงานต่างๆ ที่ยากหรือเดือดร้อนใน
แง่เชิงต่างๆ๑๑๕ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า การขวนขวายในการทำกุศลของแต่ละคนจะเป็นสิ่งที่ช่วย
ให้เราใช้ประเมินได้ว่า ‘อะไรเป็นสิ่งดีที่เราควรทำ ณ เวลานั้นๆ’ และถ้าเราทำความดีได้ถูกต้องตาม
ฐานะของตนเอง ก็จะเกิดประโยชน์ที่สูงที่สุดทั้งต่อตัวเราและผู้อื ่นตามที่ควรจะเป็นและสามารถ
เป็นไปได้จริง ซึ่งการตั้งตนบนความลำบากในการทำความดีจะเป็นโจทย์อย่างดีที ่ช่วยให้เราได้
พิจารณาเห็นว่าความลำบากทางร่างกายนั้นไม่ใช่ความทุกข์ทางใจ ก็จะทำให้เราไม่มัวหลงติดความสุข
สบายทางร่างกาย ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเราแยกระหว่างความหิวกับความอยากได้นั้น เราจะเข้าใจว่า

 
๑๑๓ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๗๗๐-๗๗๒. 

๑๑๔ มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก, [ออนไลน์], แหล่งที่มา: 
https://page.line.me/ocx8578u?openQrModal=true [๒๐ ธ.ค. ๒๕๖๔]. 

๑๑๕ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๓๗ 

 

ความทุกข์ทางร่างกายกับความทุกข์ทางใจนั้นว่าไม่ใช่สิ่งเดียวกัน อย่างบางทีเราทำงานไปเพลินๆ แล้ว
เรามีอาการหิวขึ้นมา เราจะสามารถต่อรองเอาไว้ค่อยไปกินทีหลังก็ยังได้ แต่ถ้าเรามีอาการอยากกิน
อะไรสักอย่างขึ้นมา เราจะรีบไปแสวงหามาเสพทันทีเลย จะเห็นได้ว่า ‘ใจที่อยากได้มาเสพสมใจนั้นจะ
มีแรงกดดันซึ่งทำให้เราเป็นทุกข์ได้มากกว่าความลำบากทางร่างกาย’ เพราะฉะนั้นถ้าเราติดความสุข
สบายทางร่างกาย เราก็จะไม่ขวนขวายในการบำเพ็ญกุศลที่ต้องตั้งตนบนความลำบาก แล้วเราก็จะ
กลายเป็นคนเห็นแก่ตัวที่ยังต้องเวียนวนอยู่ในความสุขและทุกข์ทางใจไปตลอดกาลนาน๑๑๖ 

จรัญ บุญมี กล่าวว่า ส่วนตัวผมมองว่า การที่ชีวิตต้องขวนขวายทำความดีให้มากๆ 
ประการแรกก็เพราะการทำดีนั้นจะมีพลังวิบากดีที่มาช่วยคานกับพลังวิบากร้ายที่เราเคยพลาดทำไม่ดี
มา ซึ่งไม่รู้ว่าเราทำไม่ดีมามากแค่ไหน เพราะฉะนั้นเราจึงต้องเร่งรีบขวนขวายทำดีให้มาก ประการที่
สองเป็นเรื่องของ ‘ความเมตตา’ ที่อยากให้สิ่งดีเกิดขึ้นแก่สังคม ซึ่งความสุขจากการ ‘ให้’ นั้นเป็นสิ่งที่
ทำให้ตัวเราและสังคมมีความสุข ประการที่สามเป็นการกตัญญูต่อพระพุทธศาสนา เพราะว่ากว่าที่เรา
จะได้เข้ามาศึกษาและปฏิบัติในแนวทางนี้ได้นั้นก็ต้องมีผู้ที่เอาภาระสืบทอดและบอกต่อในองค์ความรู้
เหล่านี้ เราจึงต้องตอบแทนบุญคุณเพ่ือส่งต่อสิ่งดีนี้ให้แก่ผู้คนที่กำลังเดือดร้อนเช่นเดียวกันกับท่ีเราเคย
เป็นมา ประการสุดท้ายเป็นการทำ ‘กุศล’ แล้วต้องได้ ‘บุญ’ ซึ่งการทำดีในแบบของพุทธนั้นเราจะ
ทำงานเป็นหมู่กลุ่ม เพราะถ้าไม่ทำงานร่วมกันนั้นก็จะไม่มีอะไรมาขัดหรือมาแย้งกัน ก็จะเป็นแบบ
นานๆ มาเจอกันทีหนึ่งก็คิดถึงกัน รักกัน พูดคุยกันดี แต่พอได้มาทำงานร่วมกันนั้นเราก็จะได้เห็นว่า 
‘คนนั้นก็คิดอย่างนั้น คนนี้ก็คิดอย่างนี้ คนนั้นก็ใจอย่างนั้น คนนี้ก็ใจอย่างนี้ ’ ยิ่งหลายคนก็ยิ่งหลาย
ความคิดหลายความเห็น ซึ่งตรงนี้เองจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราได้ฝึกขัดเกลาความยึดมั่นถือมั่นในความเห็น
ความเข้าใจของเราอย่างมาก’๑๑๗ 

แก้วเกื้อกูล กล้าจน กล่าวว่า การทำกุศล คือ การตุนเสบียงวิบากดีเอาไว้ เพราะเมื่อ
เวลาที่วิบากร้ายเข้ามาก็จะได้มีวิบากดีคอยช่วยผ่อนหนักให้เป็นเบาจนอยู่ในขีดที่พอจะทำให้เราได้ฝึก
ลด ละ จางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นในสภาพดีต่างๆ ได้ไปเป็นลำดับ เช่น ยึดเรื่องสุขภาพแข็งแรง 
ยึดในหน้าที่การงาน เป็นต้น โดยในช่วงเวลาที่ผ่านมาตัวเองก็ได้บำเพ็ญกุศลร่วมกับหมู่มิตรดีมาอย่าง
ต่อเนื่องและก็มีบ้างท่ีเราประมาณผิด คือ บำเพ็ญหนักเกินไปจนป่วย แต่ก็พบว่า ‘การที่เราเจ็บป่วยแต่
ละครั้งในขณะที่บำเพ็ญกุศลอยู่นั้นก็จะหายป่วยได้เร็วหรือมักจะมีองค์ประกอบดีๆ มาช่วยเหลือให้เรา
ไม่ต้องทนทุกข์ทรมานกับอาการเจ็บป่วยนั้นมากจนเกินไป ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เรายังไม่ได้มาบำเพ็ญ
กับหมู่มิตรดี โดยเรามุ่งหาแต่เงินจนบ่อยครั้งที่โหมทำงานหนักเกินไปจึงเจ็บป่วยและก็จะหายยาก’ 

 
๑๑๖ สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๑๗ สัมภาษณ์ จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๓๘ 

 

สำหรับการทำกุศลแบบแพทย์วิถีธรรมนั้น ไม่ใช่เพียงแค่การช่วยให้เขามาพ่ึงพาเรา แต่เป็นการช่วยให้
เขาเป็นหมอดูแลตัวเองและสามารถแนะนำผู้อื่นให้เป็นหมอดูแลตัวเองต่อได้ โดยอันดับแรกเราก็จะ
เน้นให้เขาเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์ไปเป็นลำดับ ซึ่งหลายคนก็
ทำได้ดีแม้จะยังเหลือกินปลาและไข่อยู่บ้าง แต่ผลที่ได้นั้นโดยภาพรวมประมาณ ๙๐ เปอร์เซ็นต์ทุกคน
มีสุขภาพที่ดีข้ึนเรื่อยๆ เพราะการปฏิบัติ ‘ศีล’ นั้นจะเป็นการช่วยให้เขาแก้ไขปัญหาทุกข์กายและทุกข์
ใจได้ถึงต้นเหตุไปเป็นลำดับ๑๑๘ 

๒) มีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ 
ไม่ให้หลงคล้อยไปตามอำนาจของความชอบหรือชังได้ไปเป็นลำดับ ด้วยการมาร่วมทำงานเสียสละอยู่
กับหมู่กลุ่มคนดี เพื่อจะได้ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง ถ้าใจเรายอมได้ก็จะเห็นความผาสุกที่
แท้จริง การถูกขัดใจทำให้เราเห็นทุกข์จากการติดความได้ดั่งใจ การติดความได้ดั่งใจทำให้เรามีสุขมี
ทุกข์วนเวียนอย่างไม่รู้จบ คือ เมื่อได้ดั่งใจก็มีความสุข และเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็มีความทุกข์ การมาฝึกถูก
ขัดใจโดยให้หมู่มิตรดีขัดเกลากิเลสในจิตวิญญาณเรา เราจะได้ลดความเอาแต่ใจตนเอง ลดความยึดมั่น
ถือมั่นลงไปเป็นลำดับๆ โดยอาศัยกระบวนการที่หวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลย
ของพระพุทธเจ้า คือ ‘อปริหานิยธรรม ๗’๑๑๙ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า การทำงานร่วมกันกับหมู่มิตรดีก็จะทำให้เราได้ผัสสะ
เยอะที่สุด แล้วจะทำให้เราเห็นความถูกใจและไม่ถูกใจของเรา แต่ถ้าเราอยู่คนเดียวโดยไม่ได้พบใคร
เลย มันจะไปเห็นไหมข้อบกพร่องของคนอื่น มันจะไปอยากได้อะไรจากคนอื่นไหม เราก็ไม่สนใครไม่
ยอมพบใคร มันจะไปอยากได้ไหม เราก็จะไม่เห็นว่าเรายังอยากได้อะไรจากใครใช่ไหม เราก็จะนึกว่า
ตัวเองไม่อยากได้อะไรจากใครแล้ว ก็ในเมื่อเราไม่ได้พบใคร บางทีเรายังมีความโกรธหรือความไม่ชอบ
ใจในเรื่องนั้นๆ อยู่ แต่ว่าเราไม่พบไม่เห็นสิ่งนั้น เราจะโกรธไหม? มันก็ไม่โกรธใช่ไหมเพราะเราไม่พบ
ไม่เหน็สิ่งนั้น แต่ถ้าเราไปทำงานร่วมกับคนอ่ืนแล้วมันพบหรือเห็นหล่ะ! ถ้ามันยังเหลือกิเลสส่วนนั้นอยู่
มันก็จะออกอาการเลย พระพุทธเจ้าจึงตรัสใน ‘ปฏิจจสมุปบาท’ ไว้ว่า “เพราะ ‘ผัสสะ’ เป็นปัจจัย จึง
เกิด ‘เวทนา’” ฉะนั ้นมันจึงต้องมีผัสสะมากระทบ มันถึงจะมีเวทนา และใน ‘มูลสูตร ๑๐’ 
พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่า “ธรรมทั้งหลายมีฉันทะเป็นมูล มีมนสิการเป็นแดนเกิด มีผัสสะเป็นเหตุเกิด มี
เวทนาเป็นที่ประชุมลง ฯลฯ” เราก็จะได้อ่านความรู้สึกของเราว่า ‘ตอนนี้เป็นความรู้สึก (เวทนา) ที่ดีๆ 

 
๑๑๘ สัมภาษณ์ แก้วเกื้อกูล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๑๙ ใจเพชร กล้าจน, มติหมู่มิตรดีพาให้เจริญ, พิมพ์ครั้งที่ ๑, (สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 

๒๕๕๙), หน้า ๕-๗. 



๑๓๙ 

 

อยู่ไหม หรือร่าเริงเบิกบานแจ่มใสไร้กังวลอยู่ไหม หรือยังมีความทุกข์ความกังวลอยู่ ถ้าร่าเริงเบิกบาน
แจ่มใสไร้กังวลในทุกสถานการณ์นั้นก็เป็น ‘พุทธะ’ ถ้าร่าเริงเฉพาะตอนได้ดั่งใจ พอไม่ได้ดั่งใจก็ไม่แช่ม
ชื่นใจ ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ไม่ร่าเริง หงุดหงิด ฟุ้งซ่าน รำคาญ ทุกข์ทรมาน นั้นมันก็เป็น ‘กิเลส’ เมื่อ
เราเจออาการเหล่านี้ก็จะได้รีบแก้ไข’ แต่ถ้าเราไม่เจอแล้วเราจะได้รีบแก้ไขหรือ เราก็จะไม่ได้แก้ไข
หรอก! 

โดยใน ‘อินทรียภาวนาสูตร’ พระพุทธเจ้าได้ตรัสถามอุตรมาณพว่า “อาจารย์ของ
เธอ (ปารสิริยา) ได้สอนการเจริญอินทรีย์ภาวนาแก่เธอว่าอย่างไร?” อุตรมาณพก็ตอบว่า “สอนว่า 
อย่าเห็นรูปด้วยตา อย่ายินเสียงด้วยหู หรือตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ต้องไปรับรู้อะไร” พระพุทธเจ้าก็
ตรัสว่า “ถ้าเป็นเช่นนั้นการเจริญอินทรีย์ภาวนาของเธอก็ไม่ต่างจากคนหูหนวก หรือตาบอดหรอก!” ก็
คือ การหลับหูหลับตาไม่ยอมให้ตัวเองรู้เรื่องรู้ราวอะไรนั้น ก็ไม่ต่างอะไรจากคนหูหนวกหรือตาบอด
หรอก อุตรมาณพก็คอตกซบเซาแล้วจากไป จากนั้นพระพุทธเจ้าก็มาตรัสสอนกับพระอานนท์ว่า “การ
เจริญอินทรีย์ภาวนาของท่านนั้นต้องมีเหตุปัจจัยหรือมีผัสสะเป็นปัจจัยมากระทบทางตา หู จมูก ลิ้น 
กาย ใจ แล้วให้อ่านอาการในใจว่า ‘มันยังมีอาการชอบใจหรือไม่ชอบใจอยู่ไหม มีความชอบหรือความ
ชังไหม มีสุขใจหรือมีทุกข์ใจไหม คือ สุขสมใจอยากก็ชอบ ทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยากก็ชัง อาการเหล่านี้
มันยังมีอยู่ไหม’ ถ้ามีก็กำจัดออกโดยให้พิจารณา ‘ไตรลักษณ์’ ของมัน (กิเลส) ว่า ‘อาการสุขสมใจ
อยากมันก็ไม่มีจริงหรอก แปปเดียวก็หมดไป มันไม่เที่ยง มันไม่มีจริง มันเป็นสุขลวง สุขหลอก สุข
ปลอม สุขชั่วคราว สุขไม่มีจริง (สุขขัลลิกะ) แล้วมันเป็นทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล คือ ตั้งแต่อยาก
ก็เป็นทุกข์ ได้สมใจอยากก็แค่ลดทุกข์ชั่วคราว ดีใจแวบหนึ่งก็ละลายไปเท่านั้นเอง ไม่ได้มีสุขอะไรเลย 
ละลายไปหมดไป แล้วก็กลัวว่ามันจะหมดไป หมดไปก็กลัวว่าจะไม่ได้มา ก็ทุกข์ใจที่ไม่ได้มา แม้ได้มา
อีกก็ทุกข์ใจกลัวว่าจะหมดไป มันก็ทุกข์ใจวนเวียนอยู่อย่างนั้น อีกท้ังกล้ามเนื้อก็ต้องไปเกร็งตัวบีบเอา
พิษท่ีเกิดจากความทุกข์ใจหรือความเครียดนั้นออก ก็ทำให้เลือดลมไหลเวียนไม่ได้ ก็ป่วยได้ทุกโรค พอ
อยากได้มากๆ ก็สามารถทำสิ่งไม่ดีได้ทุกเรื่อง เหนี่ยวนำให้คนอ่ืนๆ เป็นตามอีก (ตามหลักสนิทานสูตร) 
มันก็เป็นเหตุให้เกิดเรื่องร้ายตลอดกาล พลังชีวิตก็บันทึกเป็นวิบากร้าย ทำหน้าที่ดึงเรื่องร้ายมาใส่
ตัวเองและผู้อื่นตลอดกาล ก็ทำให้ตนเองและผู้อื่นต้องมาทุกข์ใจในแง่เชิงต่างๆ ต่อไปอีกตลอดกาล ’ 
พอเราเข้าใจชัดแล้วก็รู้ว่า ‘โอ้ว! ถ้าเราหลงว่าความสุขสมใจอยากมีจริง เป็นสิ่งที่สุขยอดเยี่ยมยิ่งใหญ่ 
น่าได้ น่ามี น่าเป็น’ เราก็จะต้องได้ทุกข์ตลอดกาลนาน คือ ทุกข์กลัวจะไม่ได้มา ได้มาก็กลัวจะหมดไป 
หมดไปก็ทุกข์ที่ไม่ได้มา เกิดทุกข์ใจ เกิดทุกข์กาย เกิดเรื่องร้ายทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลอยู่อย่างนี้ มัน
ก็ต้องทุกข์ตลอดกาลอยู่อย่างนี้ โดยที่สุขสมใจนั้นก็ละลายไปไม่มีจริงแล้ว เหลือแต่ทุกข์เท่านั้นเอง เรา
ก็จะเห็นว่า ‘ทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้น ทุกข์เท่านั้นตั้งอยู่ แล้วทุกข์เท่านั้นดับไป’ พอเราเห็นชัดก็จะรู้ว่า 
‘โอ้ว! สุขสมใจอยากนั้นมันไม่มีจริง ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาลนั้นมันก็ไม่มีจริง’ เราก็ชัดเจนอย่าง
นี้ก็ไม่ต้องไปอยากได้สุขสมใจอยาก เราก็จะไม่ได้ทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล จิตของเราก็ผ่องใสไร้



๑๔๐ 

 

กังวล เราทำใจในใจโดยแยบคายอย่างนี้ พิจาณาอย่างนี้ โดยตั้งศีลขึ้นมากำจัดกิเลสไปทีละเรื่องๆ โดย
อาศัยผัสสะมากระทบให้เห็นทุกข์ที่ออกอาการขึ้นมา ก็หาเหตุที่มันอยากได้สมใจ แล้วก็ตั้งศีลขึ้นมา
พิจารณากำจัดมันที่ต้นเหตุ คือ ความอยากนั้นเลย ด้วยปัญญาอันยิ่งที่สลายกิเลสได้จริง พิจารณาไตร
ลักษณ์ว่า อาการของกิเลสมันไม่เที่ยง มันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่ตัวเราของเรา เมื่อเราสลายกิเลสส่วนนั้น
ได้เราก็จะผ่องใสไร้กังวล คือ พ้นทุกข์ไปได้เป็นลำดับๆ” 

เมื่อเราไม่มีสุขสมใจอยาก ก็ไม่มีทุกข์ที่ไม่ได้สมใจอยาก ไม่มีทุกข์ที่กลัวว่าสุขสมใจ
อยากจะหมดไป แล้วก็ไม่มีทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล มีแต่ความแกล้วกล้าอาจหาญ ร่าเริง เบิก
บาน แจ่มใส ไร้กังวล ที่เราไม่สุข ไม่ทุกข์ ไม่ชอบ ไม่ชัง ไม่อยาก ไม่ยึดมั่นถือมั่น โดยอะไรจะเกิดหรือ
จะดับนั้นเราก็ไม่ทุกข์ ก็สุขสบายใจไร้กังวล นี้ก็คือ การหมดกิเลสไปทีละเรื่องๆ จากเรื่องชั่วมา กๆ 
ก่อน ไปจนถึงชั่วน้อยๆ โดยทำไปทีละเรื่อง จากเรื่องดีหรือสำคัญน้อยๆ ไปถึงเรื่องดีหรือสำคัญมากๆ 
ซึ่งเราต้องกำจัดความอยากในเรื่องชั่วก่อน แล้วไปอยากในเรื่องดีก่อน โดยดีไหนที่ทำได้ก็ให้อยากเข้า
ไปๆ แต่เมื่อมันเกิดดีนั้นไม่ได้เมื่อไหร่ก็ต้องวาง ด้วยการพิจารณาว่า ‘ถ้ายังอยากได้ดีนั้นอยู่ก็เป็นทุกข์ 
ถ้าไม่อยากก็ไม่ทุกข์ ได้สมใจอยากก็แค่สุขแวบเดียวหมดไป  ถ้าหลงไปติดสุขสมใจอยากว่ายอดเยี่ยม
ยิ่งใหญ่นั้นก็ต้องไปทุกข์ทั้งหมดทั้งมวลตลอดกาล ซึ่งมันไม่เข้าท่าเลย ฉะนั้นก็ไม่ต้องไปเอาหรือไม่ต้อง
ไปอยากได้ เมื่อเราไม่อยากได้สุขสมใจอยากนั้นเราก็ไม่ต้องทุกข์ ก็มีแต่สุขสบายใจไร้กังวล แล้วก็ทำ
ความเข้าใจให้ชัดว่าเหตุที่ทำให้ดีนั้นเกิดขึ้นไม่ได้ก็เพราะวิบากร้ายของเราและคนที่เกี่ยวข้องนั้นมัน
ขวางกั้น ก็ให้กล้ารับ กล้าให้หมดไป รับเท่าไหร่ หมดเท่านั้น ก็มีแต่ผ่องใสไร้กังวล นี่ก็คือ การละบาป 
บำเพ็ญกุศล และทำจิตใจให้ผ่องใสเป็นลำดับๆ จึงเป็นการขัดเกลากิเลสออกไปจากชีวิตของเราไปเป็น
ลำดับๆ โดยทำไปทีละเรื่องๆ ก็จะทำให้เราพ้นทุกข์ไปทีละเรื่องๆ  ด้วยการทำใจในใจเช่นนี้ (โยนิโส
มนสิการ) ให้มากๆ ซ้ำๆๆ ในกิเลสตัวนั้นเมื่อจับอาการของมันได้ โดยพากเพียร (วิริยะ) ทำอย่างตั้งมั่น 
(สติและสมาธิ)’ เหล่านี้ คือ ในแง่ท่ีเจอกับสภาพที่เราไม่ได้สมใจหรือไม่ชอบใจ 

ส่วนในอีกแง่หนึ่ง คือ สภาพที่เราได้สมใจหรือชอบใจ เช่น คนเราก็มีความชอบกินสิ่ง
นั้นสิ่งนี้อยู่ พอมาอยู่ร่วมกันเดี๋ยวก็พากันทำของอร่อยอันโน้นอันนี้มากิน ยั่วกัน ‘อันนี้ฉันชอบ อันนี้ฉัน
ชัง’ หรือมีคนเอามาฝากอีก ถ้าเราอยู่คนเดียวบางทีเราไม่ได้พบใครก็ไม่ได้มีใครเอามาฝากเนอะ! มันก็
เหมือนว่าเราไม่ติดอะไรเหมือนกันเนอะ! แต่พอไปเจอเข้าก็สวาปามหมดเลย นี่แหละ! การอยู่ด้วยกันก็
จะทำให้เรามีผัสสะเยอะทั้งเรื่องกาม คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือเรื่องอ่ืนๆ ก็
ตาม เรื่องอัตตา คือ การติดดีในสภาพต่างๆ กิเลสที่เรายังติดอยู่มันก็จะปรากฏตัวออกมาในสังคมนี่
แหละ! ยิ่งมีคนอยู่กันอย่างหลากหลายมันก็ยิ่งออกมาเรื่อย บางทีมีคนเอาของอร่อยที่เราเคยชอบมา
ยั่ววันนี้เราก็สู้ได้นะ แล้วเราก็นึกว่ามันจะหมดแล้ว แต่พอมาวันหน้าของอร่อยนั้นมันก็ยังเหลืออีก วัน
หน้าเอามาเยอะกว่าเดิมอีก เราก็รู้สึกว่า ‘อู้ว! มันจะเสียของนะเนี่ย! ว่าแล้วก็กินสักหน่อย’ แต่พอเอา



๑๔๑ 

 

จริงก็ไม่หน่อยเลยนะ! สวาปามเลย เอ้อ! ตอนพูดว่ากินสักหน่อย แต่พอเอาเข้าจริงๆ แล้วมันหลาย
ถ้วยหรือหลายชิ้นเลยนะเนี่ย! กราบพระแทบไม่ลงเลย แน่นท้องเชียว! นอนกลิ้งไปกลิ้งมาก็ไม่หายสัก
ที ไม่รู้มันเป็นยังไงก็ไม่รู้ บางทีกินจนออกหน้าออกตาด้วยนะ! เป็นฝีหรือสิวออกมาก็มี หน้าดำออกมา
เลยก็มี หรือบางทีก็มีพิษไปปูดออกตรงนั้นตรงนี้  ทรมาน มันก็จะมีผัสสะพวกนี้แหละ! ที่ทำให้เราได้
เห็นลีลาของกิเลสที่ยังเหลืออยู่ อย่างอาจารย์ (อาจารย์หมอเขียว) พาพวกเราทานอาหารสุขภาพนี่นะ! 
ถ้าทานแต่อาหารสุขภาพกันอย่างเดียวแบบเพียวๆ นี่นะ! ไม่มีอาหารอย่างอ่ืนมาก็เหมือนเราไม่มีกิเลส
อะไร แต่ด้วยการทำความดีของพวกเราเนี่ย! ประชาชนบ้าง ญาติพี่น้องเราบ้าง เขาก็รักเรา ระลึกถึง
เรา ปรารถนาดีต่อเรา เขาก็ส่งอะไรต่ออะไรมาให้ทาน เราก็จะได้เห็นอาการชอบหรือชังของกิเลสที่มัน
ยังเหลืออยู่ว่อนขึ้นมา เพ่ือให้เราได้พิจารณาตั้งศีลล้างอยู่ตลอดนั่นแหละ!๑๒๐ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ดินแสงธรรม กล้าจน กล่าวว่า เมื่อเราเริ่มลด ละ เลิกกิเลสเป็นจึงได้เห็นว่า ‘การ
แก้ปัญหามันไม่ใช่แค่การแก้ไขให้สถานการณ์ดีขึ ้นหรือการมองแต่แง่ดีของผู้อื ่นให้มากๆ เท่านั้น 
เพราะเราจะยังมีอาการไม่สบายใจที่กลัวว่าเขาจะไม่ทำดั่งใจเราหมายอยู่ อีกทั้งเวลาไปลงมือทำ
กิจกรรมการงานใดๆ เราก็ยังจะคอยลุ้นให้เขาทำให้ได้ดั่งใจเราหมายอยู่ตลอดเวลา’ จนกระทั่งเราเริ่ม
ตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติว่า ‘จากที่เราเคยอยากพูดอะไรก็พูดเลย อยากแย้งอะไรใครก็แย้งเลย อยากบอก
อะไรใครก็บอกเลย โดยไม่ได้สนใจอะไรหรือใครทั้งนั้น แต่ตอนนี้เราลองที่จะไม่พูดตามความอยากนั้น
ออกไปและรอจนกว่าที่เราจะลด ละ ล้างความอยากได้ดั่งใจนั้นได้ก่อนจึงค่อยพูด’ พอเรานำไปปฏิบัติ
จริงก็ได้เห็นอาการ ณ ขณะที่เราอยากพูดแล้วเราไม่ยอมพูดตามความอยากนั้น คือ มันจะอึดอัด 
ปั่นป่วน กระอักกระอ่วนอยู่ในใจเรา ทีนี้มันจึงทำให้เราได้เห็นความน่ารังเกลียดและโทษภัยของความ
อยากตัวนี้ได้ชัดเจนว่า ‘โอ้โห! มันทำร้ายจิตใจเราอย่างน่าเกลียดขนาดนี้เลยหรือนี่’ พอเราพิจารณา
เห็นโทษของความอยากตัวนี้ซ้ำๆๆๆ โดยปฏิบัติตามศีลที่ตั้งไว้มาเรื่อยๆ ปรากฏว่า ‘ความแรงของ
อาการอยากตัวนี้มันกลับลดลงไปได้’ และทำให้ความสัมพันธ์ระหว่างเรากับเพื่อนจิตอาสาท่านนั้นกด็ี
ขึ้นๆ ไปเป็นลำดับ เราจึงได้เห็นว่า ‘การทำความดีร่วมกับหมู่มิตรดีนั้นจะช่วยให้เราได้เห็นทุกข์ใจจาก
ความยึดมั่นถือมั่นของเรา และช่วยให้เราพากเพียรลด ละ ล้างความยึดมั่นถือมั่นนั้นได้ไปเป็นลำดับ
จริงๆ’๑๒๑ 

 
๑๒๐ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๑๒๑ สัมภาษณ์ ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๔๒ 

 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า การบำเพ็ญกุศลไม่หยุดทำให้ผมเห็นว่า ‘ตัวเอง
เจริญขึ้นไปตามลำดับ คือ ทำให้เรามีสติในการอ่านอาการของกิเลสและพิจารณาโทษภัยของกิเลสเพ่ือ
ขัดเกลาออกจากจิตของเราได้ดีขึ้น’ โดยเฉพาะการได้บำเพ็ญร่วมหมู่มิตรดีนั้นจะทำให้เราได้เห็นความ
ยึดมั่นถือมั่นที่อยากจะให้สิ่งดีเกิดดั่งใจเราหมาย และได้เห็นว่า ‘การที่เราไม่ยอมคลายความยึดมั่นถือ
มั่นนั้นทำให้เราเป็นทุกข์ใจ ซึ่งเป็นการเบียดเบียนตนเองและพาลไปเพ่งโทษถือสาผู้อ่ืนจนไม่อยากที่จะ
ทำดีร่วมกับหมู่มิตรดี ก็จะเป็นการเสียทั้งประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างน่าเสียดาย ส่วนการ
ยอมคลายความยึดมั่นถือมั่นนั้นทำให้เราสบายใจและสามารถทำสิ่งดีร่วมกับหมู่มิตรดีได้อย่างผาสุก ก็
จะเป็นการได้ท้ังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านอย่างสุดคุ้ม’ ยกตัวอย่างเช่น เมื่อไม่นานมานี้ก็มีเพ่ือน
มาย้ายโต๊ะทำงานของเราโดยไม่ได้ขออนุญาตเราก่อน ในตอนนั้นผมก็รีบต่อว่าเขาไปเลยว่า ‘ถ้ามีคน
มาเอาของคุณไปโดยไม่ขออนุญาต คุณจะรู ้สึกอย่างไร’ ซึ ่งเราก็เห็นว่า ‘เราพูดออกไปด้วยใจที่
อยากจะเอาดีจากเขา อยากจะให้เขาทำตามที่ใจเรามุ่งหมาย แล้วเราก็มีอาการไม่พอใจ ไม่สบายใจ
ขึ้น’ สุดท้ายแล้วผมก็ปรับใจให้ยอมเลย คือ ยอมที่จะไม่เอาตามใจเราในตอนนั้น จึงได้เห็นความเบาใจ
ที่เกิดขึ้นและผมก็รู้ว่า ‘กิเลสตัวนี้มันยังไม่หมดไปจากใจเราหรอก! แต่เมื่อเราได้สู้แล้ว เราได้เห็นโทษ
ภัยของมันแล้ว มันก็จะค่อยๆ ลด ละ จางคลายลงไปได้เป็นลำดับ’๑๒๒ 

๓) มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย สันโดษด้วยปัจจัย ๔ 
คือ ใช้ปัจจัย ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) เครื่องนุ่งห่ม ๒) อาหาร ๓) ที่อยู่อาศัย ๔) ยารักษาโรค ที่ประหยัด หา
ได้ง่าย และไม่มีโทษ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า การอยู่ในหมู่มิตรดีนั้นจะทำให้เราฝึกปฏิบัติเป็นบุคคลที่
มี ‘วรรณะ ๙’๑๒๓ ได้ดี คือ ๑) เป็นคนเลี้ยงง่าย (สุภระ) ๒) บำรุงง่าย (สุโปสะ) ๓) มักน้อย กล้าจน 
(อัปปิจฉะ) ๔) สันโดษ ใจพอ (สันตุฏฐิ) อธิบายว่า ‘เป็นคนใจพอ พอใจด้วยปัจจัยน้อย ที่จำเป็นหรือ
พอดีต่อชีวิตเท่านั้น โดยตัดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยหรือสิ่งที่ไม่จำเป็นออกจากชีวิตไป ลด ละ เลิกไป โดย
ใช้ปัจจัยที่น้อย เช่น อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย ยารักษาโรค หรือปัจจัยต่างๆ ก็ใช้น้อย หาได้ง่าย 
และไม่มีโทษ จึงทำให้เป็นคนเลี ้ยงง่าย บำรุงง่าย จนทำให้เกิดความเจริญได้ ง ่าย’ ๕) ขัดเกลา 
(สัลเลขะ) อธิบายว่า ‘การได้ขัดเกลากิเลสของเราที่มันมักมาก ไม่ว่าด้านชั่วด้านดี ที่มันมักมากเกิน
พอดีหรือเกินกว่าที่เป็นไปได้จริง จึงเป็นการได้ขัดเกลากิเลสตัวติดสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยหรือเกินความ

 
๑๒๒ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๒๓ วิ.มหา. (ไทย) ๑/๓๙/๒๗-๒๙. 



๑๔๓ 

 

จำเป็นต่อชีวิตทั้งด้านรูปธรรมและนามธรรมไปเป็นลำดับ’ ๖) กำจัดกิเลส มีศีลเคร่ง (ธูตะ) อธิบายว่า 
‘ธูตะเป็นการขัดเกลากิเลสจนมีศีลเคร่งได้อย่างสบาย คือ เมื่อละบาป บำเพ็ญกุศล และทำจิตใจให้
ผ่องใส เมื่อทำได้ลงตัวก็จะสบายไปเป็นลำดับ’ ๗) มีอาการน่าเลื่อมใส (ปาสาทิกะ) อธิบายว่า ‘เมื่อเรา
ปฏิบัติทั้ง ๖ ข้อที่ผ่านมาได้อย่างยั่งยืนก็จะมีสัปปุริสธรรม ๗ และมหาปเทส ๔ ก็จะรู้จักประมาณการ
กระทำให้พอเหมาะกับแต่ละสถานการณ์ โดยหมู่มิตรดีก็จะเป็นตัวอย่างให้แก่กันและกัน ช่วยบอก
สอนกันและกัน’ ๘) ไม่สะสม (อปจยะ) อธิบายว่า ‘อปจยะเป็นการไม่สะสมสิ่งที่เป็นโทษเป็นภัยหรือ
เกินความจำเป็นสำหรับชีวิต หรือแม้แต่สิ่งที่เป็นประโยชน์เราก็เก็ยไว้เท่าที่เราจะไม่ฝืดเคือง ส่วนที่
เหลือก็เก้ือกูลช่วยเหลือผู้อ่ืนไป’ ๙) ปรารภความเพียร ยอดขยัน (วิริยารัมภะ) อธิบายว่า ‘เพียรชำระ
กิเลส คือ เพียรละอกุศลและเพียรทำกุศล ซึ่งมีความเพียร ๕ อย่างที่จะเชื่อมต่อไปถึงด้านร่างกาย
ต่อไป’๑๒๔ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

แสงอรุณ สังคมศิลป์ กล่าวว่า มีอยู่ครั้งหนึ่งในขณะที่เรากำลังเดินทางไปร่วมงานโรง
บุญถวายพระเพลิงพระศพในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่สนามหลวงกับพี่จิตอาสาสองท่านโดยเรานั่งอยู่หลัง
รถ ในตอนที่รถจอดพักอยู่นั้นเราก็เห็นว่า ‘ท่านทั้งสองต่างก็งีบหลับไปด้วยความอ่อนเพลีย’ เราจึง
สะท้อนใจขึ้นมาว่า ‘ทำไมเราถึงปล่อยให้พี่น้องของเราเหนื่อยขนาดนี้ มันน่าจะถึงเวลาแล้วไหมที่เรา
ควรจะเข้ามาขอปวารณาเป็นจิตอาสาสักที’ จากนั้นในเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เราจึงได้ขอ
ปวารณาตัวเป็นจิตอาสาที่สวนป่านาบุญ ๑ ตอนนั้นเราบอกกับอาจารย์หมอเขียวว่า “อาจารย์ หนู
ยอมอย่างถึงใจแล้ว” และเราก็ร้องไห้ มันจึงทำให้เรารู้ได้ว่า ‘ดอกไม้จะบานก็ให้เขาบานด้วยตัวเขาเอง
นั้นเป็นอย่างไร’ แล้วเราก็กลับไปขออนุญาตหัวหน้าลางาน ๓ เดือนเพื่อมาช่วยโรงบุญต่อ หลังจากจบ
งานโรงบุญครั้งนั้น เราก็รู้สึกว่า ‘เรากลับไปทำงานไม่ได้แล้ว เราต้องลาออกมาช่วยงานอาจารย์หมอ
เขียวอย่างเต็มตัวสักที’ แต่สิ่งที่เราหนักใจที่สุดในตอนนั้นก็คือ ถ้าเราลาออกแล้วหัวหน้าท่านจะรู้สึก
อย่างไร เพราะตอนที่เราผ่าตัดนั้นท่านก็ยังให้เงินเดือน ตอนไปหาหมอแผนจีนท่านก็ออกเงินให้ อีกทั้ง
ตอนขอลาไปช่วยงานโรงบุญ ๓ เดือนท่านก็ยังโอนเงินเดือนให้อีก เราจึงคิดว่า ‘มันจะเป็นการเนรคุณ
ท่านไหมเน้อ!’ วันหนึ่งเราก็รวบรวมความกล้าไปขอลาออกกับหัวหน้า ปรากฏว่า สิ่งที่ท่านบอกเรามา
คือ “ไปเถอะ! พี่คิดไว้อยู่แล้วว่าเราต้องไป” แล้วท่านก็ถามว่า “ค่าใช้จ่ายเวลากินอยู่ที่นั่นต้องใช้
เงินเดือนละเท่าไหร่” เราจึงเล่าให้ท่านฟังว่า “เวลาไปอยู่ท่านนั่น หนูแทบจะไม่ได้ใช้เงินเลย เพราะทุก
คนกินใช้กันอย่างประหยัดทุกอย่างจึงไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายมาก สำหรับที่หนูลองคำนวณดูอย่างเต็มที่

 
๑๒๔ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๔๔ 

 

ถ้าเราไปกลับระหว่างบ้านกับศูนย์โดยไม่ได้อยู่ประจำก็ยังใช้ไม่ถึงเดือนละ ๕ ,๐๐๐ บาท” แต่พอเรา
อธิบายเสร็จท่านก็บอกว่า “งั้นพี่ขอดูแลเรา” แล้วท่านก็โอนเงินให้เราทุกเดือนซึ่งมากกว่า ๕ ,๐๐๐ 
บาทอีกด้วย จึงทำให้เรารู้สึกว่า ‘เราทำถูกหรือเปล่า’ ซึ่งเราก็ได้นำเรื่องนี้ไปปรึกษากับอาจารย์หมอ
เขียว อาจารย์ก็พูดขึ้นมาประโยคหนึ่งว่า “ท่านต้องชัดเจนนะ! ว่าท่านให้ก็คือให้โดยไม่หวังสิ่งตอบ
แทนใดๆ จากเรานะ! โดยเราก็ต้องตกลงกับท่านให้เด็ดขาดในเรื่องนี้” จากนั้นเราก็เข้าไปชี้แจงกับท่าน
ว่า “พ่ีหนูขอโอกาสนะ! หนูขอไม่รับเงินเดือน ไม่เอาเลย เพราะหนูจะไม่ได้กลับมาทำงานกับพ่ีแล้วนะ! 
หนูจะขอไปทำงานเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเต็มตัวแล้ว” แต่ท่านก็ยังคงโอนเงินให้เราอยู่ทุกเดือน 
ซึ่งทุกครั้งที่ท่านโอนเงินมานั้นเราก็จะเอาเข้ากองบุญบ้าง เอาไปทำกุศลบ้าง โดยไม่ได้เอามาใช้กินสุข
ดื่มเสพเพื่อตัวเองอย่างเด็ดขาด เราจึงนำไปเล่าให้อาจารย์หมอเขียวฟังอีก ซึ่งอาจารย์บอกว่า “ท่าน
เป็นคนมีปัญญา ท่านจึงรู้ว่าควรจะให้อะไรกับใคร แล้วท่านก็รู้ว่าเรามาทำความดีจริงๆ เพราะฉะนั้น
ยอมให้ท่านทำเถอะ!” เหตุการณ์นี้ทำให้เรานึกถึงคำพูดของอาจารย์ที่ว่า “สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เรา
ทำมา” แสดงให้เห็นว่า ‘เราต้องเคยทำความดีมาแน่ๆ จึงได้เจอผู้คนดีๆ และเหตุการณ์ดีๆ มากมาย
ขนาดนี้’ เราจึงตั้งใจว่า ‘ชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะขอพากเพียรลด ละ เลิกความเห็นแก่ตัวลงไปเป็นลำดับ 
และจะทำแต่ความดีอย่างเต็มกำลังสุดความสามารถเท่าที่จะพึงทำได้ต่อไป’๑๒๕ 

๔) เป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลส 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับ ด้วย
การหมั่นละอกุศลธรรมทำแต่กุศลธรรมร่วมกับหมู่มิตรดี พร้อมกับมีองค์ประกอบในการฟังธรรม 
สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม และปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย จึงเป็นผู้ที่พากเพียร
ปฏิบัติอริยศีลให้สูงขึ้นๆ อยู่เสมอ โดยทำไปเป็นลำดับตามกำลังจิตของตนอย่างให้ไม่ตึงเครียดเกินไป
และไม่ให้หย่อนยานเกินไป 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสด้านจิตใจ (สมาธิ) 
นั้น เราจะต้องมีกำลังใจบากบั่นมั่น คือ ต้องมีกำลังใจในการละอกุศลทำกุศลร่วมกับหมู่มิตรดี เมื่อทำ
ไปก็จะมีกุศลช่วยหนุนด้วย มีองค์ประกอบในการฟังธรรมไปด้วย สนทนาธรรมไปด้วย ทบทวนธรรม 
ใคร่ครวญธรรม ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย เราก็จะเกิดญาณปัญญามากขึ้นๆ ในการอ่านกิเลส 
ชำระขัดเกลากิเลสได้เก่งขึ้นๆ เรื่องของจิตใจจึงต้องปฏิบัติให้ถูกตรงอย่างนี้ อ่านจิตอ่านใจเราให้ออก 
โดยสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง คือ อย่าให้ตัวเองติดแป้น เพราะถ้าเราปฏิบัติติดแป้นคาอยู่ในสิ่งที่ทำได้แล้ว
อย่างนั้นโดยไม่พากเพียรชำระกิเลสในส่วนที่เหลือต่อ มันก็จะทำให้เราโง่ไปเรื่อยๆ แล้วก็มีวิบากร้าย

 
๑๒๕ สัมภาษณ์ แสงอรุณ สังคมศิลป์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๔๕ 

 

เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ จึงต้องพยายามเพิ่มศีลๆ ให้สูงขึ้น เรียกว่า “การไม่ประมาท” ดังนั้น ‘การไม่
ประมาท’ คือ การเพ่ิมอริยศีลให้สูงขึ้น โดยทำไปเป็นลำดับๆ ตามกำลังจิตของเราที่ไม่ตึงเครียดไปและ
ไม่หย่อนไป๑๒๖ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า การให้หรือทานจะเป็นองค์ประกอบที่ทำให้เราได้เรียนรู้ผล
ของการให้ โดยเฉพาะการที่ผมได้มาเสียสละแบ่งปันร่วมกับหมู่มิตรดีนั้นก็ทำให้ได้เห็นว่า ‘ชีวิตของเรา
มีองค์ประกอบที่ดีขึ้น คือ ในเวลาที่เท่ากันนั้นการทำดีร่วมกับหมู่มิตรดีกลับได้สิ่งดีมากกว่าการทำดี
เพียงคนเดียว โดยทำให้เรามีมิตรดีมากขึ้น ได้พบและช่วยเหลือคนดีมากขึ้น มีบ้าน (ศูนย์เครือข่าย) 
มากขึ้น มีรถ (ของส่วนกลางกินใช้ร่วมกัน) มากขึ้น ได้ร่วมกันเสียสละแบ่งปันสิ่งดีๆ ให้แก่กันมากขึ้น’ 
จึงทำให้ผมเชื่อว่า ‘ชีวิตของเราจะพบสิ่งดีที่มากได้นั้นก็เกิดจากการที่เราอยู่ในองค์ประกอบที่สามารถ
ทำกุศลได้มาก’ โดยการทำกุศลที่มากนั้นก็จะทำให้เราได้เห็นอกุศลจิตหรือการอยากได้มาเพื่อตัวเพ่ือ
ตนที่ยังเหลืออยู่ในใจเรา และสามารถทำให้ลด ละ จางคลายลงไปได้เป็นลำดับ ยกตัวอย่างเช่น ก่อน
หน้านี้ผมเคยรู้สึกว่า ‘เราก็ว่าเราทำความดี แต่ทำไมเรายังทุกข์ใจอยู่’ แต่พอได้มาทำความดีกับหมู่
มิตรดีที่มีศีลผมก็ได้มีโอกาสฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม และเรียนรู้การทำ
กิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์พร้อมกับลดกิเลสไปด้วยจากผู้นำที่เป็นสัตบุรุษและหมู่มิตรดี จึงทำให้
ผมได้เข้าใจว่า ‘การที่เราทำดีแล้วยังทุกข์ใจอยู่ก็เพราะเรายังมีกิเลสอยู่นี่นา! เรายังไม่เข้าใจในเรื่องของ
กรรมและวิบากกรรมอยู่นี่นา!’ การทำดีแล้วเราได้เห็นกิเลสและสามารถลดกิเลสหรือความยึดมั่นถือ
มั่นได้ด้วย มันก็จะทำให้เราอุ่นสบายในใจไปทุกภพทุกชาติเพราะมีปัญญาเห็นได้ว่า ‘กิเลสมันเป็นตัว
สร้างทุกข์’ โดยเฉพาะกิเลสตัวความยึดมั่นถือมั่นที่อยากจะให้ดีเกิดดั่งใจเราหมาย ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ได้
เห็นกันง่ายๆ เพราะเราจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเรามาทำความดีร่วมกับหมู่มิตรดีแล้วโดนขัดใจ จึงจะทำให้
เราได้เห็นทุกข์ใจจากการหลงยึดมั่นถือมั่นในดีนั้น และสามารถที่จะพากเพียรพิจารณาโทษของมัน
เพื่อขัดเกลาออกจากจิตใจของเราได้ไปเป็นลำดับ สรุปคือ ถ้าทำดีแล้วยังทุกข์ใจอยู่แสดงว่า เรายังมี
กิเลสอยู๑่๒๗ 

สรุปได้ว่า ปัจจัยดา้นสมาธิ ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส
ภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีจิตใจที่ยินดี
ขวนขวายในการทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื ่นอยู่ เป็นนิตย์มาตลอด

 
๑๒๖ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๑๒๗ สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๔๖ 

 

ระยะเวลากว่า ๒๕ ปี จนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้จากผลงานการ ‘เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือ
สังคม’ อาทิเช่น การจัดค่ายสุขภาพพ่ึงตนและพระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหลักสูตร ๓ วัน
, ๕ วัน, ๗ วัน และ ๙ วัน๑๒๘ แม้กระทั่งในภาวะวิกฤติโรคโควิด ๑๙ ระบาด ทางองค์กรก็ยังคงมีการ
จัดค่ายสุขภาพพ่ึงตนและพระไตรปิฎกโดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเคย 
ใช้ชื่อหลักสูตรว่า “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” เป็นค่ายหลักสูตร ๑๐ วันและมีการจัดถึง ๒ 
ครั้งต่อเดือน พร้อมกับเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ ไม่ให้หลงคล้อย
ไปตามอำนาจของความชอบหรือชังได้ไปเป็นลำดับ ด้วยการมาร่วมทำงานเสียสละอยู่กับหมู่กลุ่มคนดี 
เพ่ือจะได้ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง ถ้าใจเรายอมได้ก็จะเห็นความผาสุกที่แท้จริง การถูกขัดใจ
ทำให้เราเห็นทุกข์จากการติดความได้ดั่งใจ การติดความได้ดั่งใจทำให้เรามีสุขมีทุกข์วนเวียนอย่างไมรู่้
จบ คือ เมื่อได้ดั่งใจก็มีความสุข และเม่ือไม่ได้ดั่งใจก็มีความทุกข์ การมาฝึกถูกขัดใจโดยให้หมู่มิตรดีขัด
เกลากิเลสในจิตวิญญาณเรา เราจะได้ลดความเอาแต่ใจตนเอง ลดความยึดมั่นถือมั่นลงไปเป็นลำดับๆ 
โดยอาศัยกระบวนการที่หวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยของพระพุทธเจ้า คือ ‘อป
ริหานิยธรรม ๗’ ประกอบกับเป็นผู้มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย สันโดษด้วยปัจจัย ๔ คือ ใช้
ปัจจัย ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) เครื่องนุ่งห่ม ๒) อาหาร ๓) ที่อยู่อาศัย ๔) ยารักษาโรค ที่ประหยัด หาได้ง่าย 
และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับ ด้วยการหมั่นละอกุศลธรรมทำแต่
กุศลธรรมร่วมกับหมู่มิตรดี พร้อมกับมีองค์ประกอบในการฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม 
ใคร่ครวญธรรม และปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย จึงเป็นผู้ที่พากเพียรปฏิบัติอริยศีลให้สูงขึ้นๆ อยู่
เสมอ โดยทำไปเป็นลำดับตามกำลังจิตของตนอย่างให้ไม่ตึงเครียดเกินไปและไม่ให้หย่อนยานเกินไป 

๓.๒.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา 

ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา หมายถึง องค์ประกอบอันเกิดจากความรู้ชัดของจิต ที่
ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไป
ตามลำดับ ซึ่งประกอบไปด้วย ๑) รู้จักอ่านสภาวธรรมของตน ๒) รู้จักตรวจสอบมรรคและผลจากการ
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน ๓) หมั่นเข้าหาครูอาจารย์ผู้มีศีล ๔) มั่นใจในมรรคและผลจากการปฏิบัติขัด
เกลากิเลสในตน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 
๑๒๘ ใจเพชร กล้าจน, “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”, วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต 

สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน), (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, 
๒๕๕๘), หน้า ๗๗๐-๗๗๒. 



๑๔๗ 

 

๑) รู้จักอ่านสภาวธรรมของตน 

การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการ
ส่งการบ้านและสอบแลกเปลี่ยนสภาวธรรมทุกสัปดาห์ โดยนักศึกษาทุกคนจะเล่าถึงสภาวธรรมของ
ตนเองว่า ๑) ลด ละ เลิกกิเลสอะไรได้บ้าง ๒) การปฏิบัติศีลและการต่อสู้กับกิเลส ทำได้ดีเพียงใด    
๓) ความดีท่ีทำ มีอะไรบ้าง และร่วมบำเพ็ญบุญกุศลที่ไหนบ้าง๑๒๙ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า สุดท้ายเป็นองค์ประกอบด้านปัญญา ซึ่ง ‘ปัญญา’ ในที่นี้
ก็จะต่างจากปัญญาความรู้ทั ่วไปหรือความฉลาดทั่วไป โดยปัญญาของพระพุทธเจ้านั้นก็คือ ‘อริย
ปัญญา’ เป็นปัญญาที่ชำแรกกิเลสได้ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัส ‘องค์อันเป็นที่ตั้งแห่งความเพียร’ ข้อที่ ๕ 
ไว้ว่า “ต้องเป็นผู้มีปัญญาชำแรกกิเลสได้” เพราะฉะนั้นปัญญาของพระพุทธเจ้าก็จะมีตั้งแต่ปัญญาชำ
แรกกิเลสตั้งแต่ระดับหยาบ กลาง ละเอียด ไปเป็นลำดับ ในด้านปัญญาก็จะมีความละเอียดลึกซึ้งที่เรา
จะต้องเรียนรู้ตั้งแต่กิเลสหยาบจนสามารถกำจัดกิเลสหยาบได้ ก็จะเกิดปัญญาในการอ่านกิเลสชั้ น
กลางจนสามารถกำจัดกิเลสชั้นกลางได้ ก็จะเกิดปัญญาในการอ่านกิเลสชั้นละเอียดจนสามารถกำจัด
กิเลสชั้นละเอียดได้ หรือเป็นการชำระกิเลสระดับกามภพ รูปภพ อรูปภพ ซึ่งกิเลสหยาบก็คือ กามภพ
โดยเป็นการละเมิดทางกาย วาจา เป็นกิเลสที่ใหญ่หยาบจนทำให้เราต้องเบียดเบียนตนเอง คน อ่ืน 
สัตว์อื่น ทางกาย วาจา เมื่อเรากำจัดกิเลสหยาบได้มันก็จะเหลือกิเลสชั้นกลางในเรื่องนั้นๆ โดยจะไม่
ไปละเมิดทางกายหรือวาจาแล้ว แต่มันจะยังมีอาการอยากเสพที่เราจับได้ชัดอยู่ อันนี้เรียกว่า “รูป
ภพ” ก็จะต้องมีปัญญาในการอ่านรูปภพ ไปจนถึงอรูปภพ คือ เหลือน้อยหนึ่งจนเหมือนจะมีเหมือนจะ
ไม่มี แต่ก็ยังเป็นกิลมถะหรือยังทรมานตนเองอยู่ เราจึงต้องชำแรกกิเลสไปเรื่อยๆ เป็นลำดับๆ จึงจะ
เกิดญาณปัญญาที่บริบูรณ์เต็มรอบขึ้นมาได้๑๓๐ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ กล่าวว่า เมื่อผมเจอเหตุการณ์ที่ไม่ดีแล้วเกิดความรู้สึกชัง
ขึ้นมา ผมก็จะคิดว่า ‘ถ้าเรายังทำเหตุเหมือนเดิม ผลมันก็จะเหมือนเดิม เพราะฉะนั้นเราต้องลองทำ
เหตุใหม่ๆ ดูบ้าง’ ยกตัวอย่างเช่น มีเหตุการณ์ที่ผมทำงานกับเพ่ือนแล้วไปรู้สึกกับเขาว่า ‘เอ๋! เขาน่าจะ
รีบเอาสิ่งที่เราบอกไปใช้นะ’ แล้วใจของผมก็มีอาการอึดอัดไม่ยินดีที่เพื่อนยังไม่เอาสิ่งที่เราบอกไปใช้
สักที แต่พอผมลองคิดใหม่ว่า ‘เอ้อ! สิ่งที่เราบอกไป เขาจะเอาไปใช้ก็ได้ ไม่เอาไปใช้ก็ได้ เมื่อถึงวันหนึ่ง

 
๑๒๙ ใจเพชร กล้าจน, “สถาบันวิชชาราม”, วิชชาราม, ปีท่ี ๑ ฉบับที่ ๑ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๖. 
๑๓๐ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๔๘ 

 

ถ้าสิ่งที่เราบอกนั้นเป็นประโยชน์จริง เขาก็จะเอาไปใช้เอง’ เมื่อผมทำใจได้แบบนี้แล้วผมก็รอได้ด้วย
ความยินดี อีกอย่างหนึ่งคือการที่เรารอเขาได้เพราะเราก็รอตัวเองได้ โดยเกิดจากการที่เราเข้าใจว่า 
‘ขนาดเรายังไม่ชอบให้ใครมากดดัน เพราะฉะนั้นเราก็ไม่ควรที่จะไปกดดันใคร’ และกลายเป็นว่า ‘การ
ที่เรายอมไม่เอาตามใจตัวเองได้นั้น มันกลับเกิดสิ่งดีได้เร็วกว่าการท่ีเราจะเอาตามใจตัวเองเสียอีก และ
แม้ว่าสิ่งดีนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลยแต่อย่างน้อยเราก็ไม่ทุกข์ใจ นั่นก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว’ ซึ่งการที่ผมได้
เห็นประโยชน์จากการปฏิบัติเช่นนี้จึงทำให้ผมมีความยินดีที่จะตั้งศีลเพื่อลด ละ เลิกการเอาแต่ใจ
ตัวเองในทุกๆ วัน๑๓๑ 

แก้วเกื้อกูล กล้าจน กล่าวว่า โดยปกติเราเป็นคนที่ชอบเขียนบันทึกสภาวะธรรมจาก
การปฏิบัติศีลเพื่อต่อสู้กับกิเลสของตัวเองอยู่เสมอๆ เช่น กิเลสมันต้องการอะไร เราคุยกับมันยังไง 
แล้วมันยอมลด ละ จางคลายลงไปหรือไม่ เป็นต้น โดยอาศัยบททบทวนธรรมของอาจารย์หมอเขียวซึ่ง
ข้อที่ใช้บ่อยที่สุด คือ “สิ่งที่เราได้รับ คือ สิ่งที่เราทำมา ไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา” 
และ “เกิดอะไรจงท่องไว้ กู (เรา, ฉัน) ทำมา” พอเจอเรื่องที่ไม่ถูกใจเราหรือไม่ได้ดั่งใจเราโดยเฉพาะ
กับบุคคลก็จะทำให้เรามีสติรู้ตัวได้เร็ว จึงไม่ไปเพ่งโทษผู้อื่น และเห็นว่า ‘ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นกับเรา
นั้น เกิดจากความยึดมั่นถือมั่นอยากจะให้เกิดสิ่งดีดั่งใจหมายของเราเอง และเราก็เคยทำพฤติกรรมที่
ไม่เหมาะสมเหล่านั้นมา จึงต้องมาเจอสิ่งไม่ดีนั้นเพื่อให้ได้ชดใช้ เราจึงมีหน้าที่สำนึกผิด ยอมรับผิด 
ยินดีเต็มใจรับโทษ ตั้งจิตหยุดสิ่งที่ไม่ดีนั้น และตั้งจิตทำความดีให้มากๆ คือ ลดกิเลสไปพร้อมๆ กับ
การเกื้อกูลผองชนและหมู่สัตว์ให้มากๆ ตามกำลังของเรา’ หลักสำคัญจึงอยู่ที่การตั้ง ‘ศีล’ ขึ้นมา
ปฏิบัติ ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่ตัวเองได้ประสบกับสิ่งไม่ดีจากบุคคล เราก็จะตั้งศีล คือ ‘การไม่เพ่งโทษ
ถือสาผู้อื่น’ ขึ้นมาปฏิบัติ จึงทำให้เราได้เห็นว่า ‘ความจริงแล้วเขาไม่ได้มาทำไม่ดีกับเรา แต่เขานั้นทำ
ไม่ดีกับตัวเขาเองซึ่งจะเป็นวิบากร้ายแก่ตัวเขาเอง ส่วนสิ่งร้ายที่เราได้รับนั้นมันเป็นวิบากร้ายของเราที่
เคยพลาดทำไม่ดีมา แม้มันจะเหมือนกับว่า ‘เขามาทำไม่ดีกับเรา’ แต่ถ้าเราเชื่อตามนั้นเราก็จะเพ่ง
โทษถือสาผู้อื่น ซึ่งมันทำให้ใจเราเป็นทุกข์และเหนี่ยวนำให้ตัวเองและผู้อื่นสามารถทำสิ่งไม่ดีได้ทุก
เรื่องเพื่อกำจัดสิ่งที่ตัวเองไม่ชอบใจนั้นออกไปจึงเป็นความคิดที่ผิด’ ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้อง
ไปที่ไหนอีกแล้วจึงมีแต่จะพากเพียรปฏิบัติศีลเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากใจของตนเองให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ 
ขึ้นตามกำลังไปเป็นลำดับ๑๓๒ 

แก้วใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า ตอนนี้เราได้ตั้งศีลเรื่อง ‘ฝึกฟังบรรยายธรรมะจาก
อาจารย์หมอเขียวให้มากขึ้น ฝึกทำแต่ดีโดยไม่ติดดี และฝึกยินดีทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากหมู่

 
๑๓๑ สัมภาษณ์ ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๓๒ สัมภาษณ์ แก้วเกื้อกูล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๔๙ 

 

มิตรดีด้วยใจที่ไม่กังวล สรุปก็คือ ฝึกทำดีที่เราทำได้ โดยไม่ต้องอยากได้ดีที่มันเป็นไปไม่ได้  เมื่อเรามี
ผัสสะมากระทบแล้วสามารถจับอาการของกิเลสในตัวเราได้ เราก็จะใช้วิธีการขัดเกลากิเลสด้วยการ
สอนเขา ด้วยการชี้ให้เขาเห็นโทษของการคิด พูด หรือทำแบบกิเลสหรือแบบยึดมั่นถือมั่น คือ ไม่
สบายใจ ไม่สบายกาย และเพ่ิมเหตุการณ์ร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนได้ทุกเรื่อง พร้อมกับชี้ให้เขาได้เห็น
ประโยชน์จากการคิด พูด หรือทำที่ไม่ต้องมีกิเลสหรือแบบไม่ยึดมั่นถือมั่น คือ สบายใจ สบายกาย 
และลดเหตุการณ์ร้ายทั้งต่อตนเองและผู้อ่ืนลงได้ทุกเรื่อง ซึ่งในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสของเรานั้นก็จะ
มีทั้งส่วนที่เราทำได้ดีและส่วนที่เรายังผิดพลาดอยู่ จึงทำให้เราได้ฝึกให้อภัยและให้โอกาสตัวเองด้วย
การไม่ทำทุกข์ทับถมตนและพากเพียรปฏิบัติศีลนั้นให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ๑๓๓ 

สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล กล่าวว่า ทุกครั้งที่ผมตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกการเสพ
สมใจในสิ่งต่างๆ ไปเป็นลำดับนั้น จะทำให้ผมได้ฝึกอ่านอาการทุกข์ใจที่เกิดจากความอยากแบบยึดมั่น
ถือมัน่ในใจเราที่มีต่อสิ่งนั้นๆ ซึ่งการฝึกอ่านเวทนาหรือความรู้สึกนี้เป็นกัมมัฏฐานที่สำคัญในการปฏิบัติ
ธรรมของพุทธ เพราะจะทำให้เราสามารถแยกความรู้สึกเทียมของกิเลส คือ สุขและทุกข์ทางใจ ออก
จากความรู้สึกแท้ของชีวิต คือ สุขและทุกข์ทางกายหรือความสมบูรณ์และบกพร่องของเหตุการณ์ 
ขณะกระทบสัมผัสในชีวิตจริงได้ เมื่อเราอ่านอาการของเวทนาเทียมกับเวทนาแท้ได้ชัด เราก็จะ
แยกแยะได้ว่า ‘สิ่งที่เรากำลังคิด พูด หรือทำในตอนนั้นมีกิเลสหรือไม่’ จึงจะสามารถพิจารณาโทษของ
การมีกิเลสหรือมีความยึดมั่นถือมั่น พร้อมกับพิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลสหรือไม่ต้องมีความ
ยึดมั่นถือมั่นได้ชัด อีกทั้งยังทำให้เราเข้าใจชัดในวิบากกรรมที่เกิดจากการคิด พูด หรือทำที่มีและไม่มี
ความยึดมั่นถือมั่นนั้นๆ ได้อย่างแจ่มแจ้ง จนสามารถลด ละ จางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นลงได้ไป
เป็นลำดับ๑๓๔ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า ปัญญาในการอ่านอาการของกิเลสและกำจัดกิเลสไปเป็น
ลำดับของผม เกิดจากการเคารพศรัทธาในผู้นำที่เป็นสัตบุรุษและหมู่มิตรดีที่มีศีล โดยเริ่มต้นจากการ
ตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกการเสพสมใจในสภาพต่างๆ ที่เราติดมาไปเป็นลำดับตามคำแนะนำจาก
ท่านเหล่านั้น ซึ่งพระพุทธเจ้าตรัสว่า “ศีลกับปัญญาเป็นของคู่กัน” เพราะเมื่อเราตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติก็
จะเห็นว่า ‘เมื่อมีผัสสะมากระทบแล้วใจของเราเกิดความอยากที่จะไปทำผิดศีลนั่นแหละ ! ที่เป็นเหตุ
ทำให้ปัญญาของเราทรามหรือดับ จึงเกิดความทุกข์ใจขึ้น แล้วเมื่อเรายิ่งเห็นโทษของใจที่มันอยากจะ
ไปทำผิดศีลนี้ได้มากเท่าใด จิตของเราก็จะเกิดความละหน่ายจางคลายจากการอยากเสพสมใจใน
สภาพต่างๆ ได้มากเท่านั้นไปเป็นลำดับ’ ดังนั้นจึงไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เห็นกิเลส เพราะการตั้งศีล

 
๑๓๓ สัมภาษณ์ แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๓๔ สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๐ 

 

ขึ้นมาปฏิบัติในขณะกระทบสัมผัสกับสภาพที่เราเคยหลงชอบหรือชังนั้นทุกครั้งก็จะทำให้เราได้เห็นว่า 
‘เรายังมสี่วนเหลือของกิเลสที่ทำให้ทุกข์ใจอยู่หรือไม่’ และถ้ายังมีอยู่นั้นมันก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นเอง 
คือ แสดงอาการทุกข์ใจออกมา แล้วเราก็มีหน้าที่พากเพียรพิจารณาโทษของมันเพ่ือลด ละ เลิกไปเป็น
ลำดับต่อไป๑๓๕ 

แพรลายไม้ กล้าจน กล่าวว่า เรามาสังเกตเห็นตัวเองว่า ‘เราไม่ชอบคำว่า โง่’ คือ 
จะด่าจะว่าเราอย่างไรก็ได้ แต่อย่าด่าว่าเราโง่ เพราะกิเลสของเรามันจะไม่ยอมอย่างเด็ดขาด ในเมื่อ
เรารู้ว่า ‘กิเลสของเรามันไม่ชอบคำว่า ‘โง’่ ดังนั้นเราก็จะกำราบมันด้วยคำว่า ‘โง่’ นี่แหละ!’ แล้วเราก็
ตั้งศีลขึ้นมาฝึก ‘ยอมให้คนอื่นมองว่าเรา ‘โง่’ ให้ได้’ โดยทำไปเป็นลำดับ ด้วยการนำไปปฏิบัติกับจิต
อาสาและผู้เข้าค่ายในสถานการณ์จริง ยกตัวอย่างเช่น เวลาที่เราเข้าไปขอความรู้จากใครนั้นเราก็จะใช้
คำพูดว่า “อันนี้ช่วยสอนเราหน่อยนะ! เพราะเราโง่มากเลยในเรื่องนี้” ซึ่งเป็นการสลายตัวตนของเรา
ลงจากท่ีมันเคยกร่างและอวดดีมาก่อน เพ่ือเป็นการพิสูจน์ว่า ‘เราสามารถยอมได้ไหมหล่ะ! คือ ยอมที่
จะให้คนอื่นมองว่าเราเป็นอะไรก็ได้ ยอมให้หมู่มิตรดีเขาสั่งให้เราทำดีอะไรก็ได้โดยที่ไม่ต้องยึดว่าดีนั้น
จะตรงตามใจเราได้ไหม’ เมื่อเราปฏิบัติตามศีลที่ตั้งขึ้นมานั้นได้ ผลปรากฏว่า ‘เรารู้สึกเบาใจเพราะไม่
ต้องอยากเอาชนะใคร เบากายเพราะได้พักความคิดปรุงแต่งที ่ฟุ ้งซ่านเกินความจำเป็น  และเบา
เหตุการณ์เพราะการที่เรายอมให้มีความเห็นที่แตกต่างกันในสิ่งดีนั้น ถือเป็นการให้โอกาสกันและกัน
ได้เรียนรู้และฝึกการประมาณเพื่อให้เกิดสิ่งดีที่เป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุดตามองค์ประกอบจริง ณ 
เวลานั้นร่วมกัน ซึ่งดีกว่าการที่เรายึดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวหรือเคยมีประสบการณ์มาแล้ว เพราะเราก็
จะต้องแบกอยู่คนเดียวจนสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนเก่งที่คับแคบและไม่ได้พัฒนาอะไรเลย’๑๓๖ 

๒) รู้จักตรวจสอบมรรคและผลจากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน 

การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นทำให้
นักศึกษาได้หมั่นตรวจสอบมรรคและผล จากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่ตนทำได้มาเป็นลำดับ จึง
สามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนยังบกพร่องให้ดียิ่งๆ ขึ้น และในส่วนที่ดีแล้ว ก็จะพากเพียรสั่งสมให้
เกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า การจะเกิดปัญญาได้นั ้นก็ต้องมีการปฏิบัติศีลเป็น
เบื ้องต้น โดยปัญญาของพระพุทธเจ้าเกิดจากการปฏิบัติ ๗ ข้อ เรียกว่า “อริยทรัพย์” ดังที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘อริยทรัพย์ ๗’ ว่า “ทรัพย์แท้อันประเสริฐของมนุษย์ ๗ อย่าง (อริยทรัพย์ ๗) 

 
๑๓๕ สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๓๖ สัมภาษณ์ แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๑ 

 

คือ ๑) ศรัทธา (ความเชื่อมั่นอย่างสัมมาทิฏฐิ) อธิบายว่า ‘ความเชื่อมั่นอย่างมีปัญญาที่ถูกตรง อย่าง
สัมมาทิฏฐิ’ ๒) ศีล (ข้อปฏิบัติเว้นจากความชั่ว) อธิบายว่า ‘ปฏิบัติศีลละบาป บำเพ็ญกุศล ทำจิตใจให้
ผ่องใส ไปเป็นลำดับ’ เมื่อปฏิบัติศีลขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับก็จะเกิด ๓) หิริ (ละอายต่อการกระทำ
ผิดบาป) ๔) โอตตัปปะ (เกรงกลัวต่อการกระทำผิดบาป) เพราะเห็นโทษภัยของกิเลสชัดเจน ก็จะเกิด 
๕) สุตะ (ตั้งใจฟังเสมอ) อธิบายว่า ‘ฟังสาระที่พาพ้นทุกข์’ ๖) จาคะ (เสียสละแบ่งปัน) อธิบายว่า 
‘เป็นการสละกิเลสความผูกพันในกิเลสนั้นๆ ออกไปเป็นลำดับ’ ก็จะยิ่งเกิด ๗) ปัญญา (รู้แจ้งเห็นจริง
ชำแรกกิเลสได้) อธิบายว่า ‘เกิดญาณปัญญาที่ชำแรกกิเลสได้อย่างละเอียดขึ้น ดีขึ้น เก่งขึ้นไปเป็น
ลำดับ จนสามารถขัดเกลากิเลสจนตนเองพ้นทุกข์ได้ในที่สุด’”๑๓๗ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า ผมจะมีการตรวจสอบตัวเองตลอดว่า ‘เรายังมีความชังใน
เรื่องใดอยู่บ้างไหม’ ส่วนเรื่องความชอบนั้นผมจะไม่ค่อยได้ใส่ใจเท่าไร เพราะความชังนั้นจะเห็นทุกข์
ได้ง่ายกว่า จึงทำให้พิจารณาเห็นโทษภัยของมันได้ง่าย ส่วนความชอบนั้นจะเป็นสุข จึงทำให้พิจารณา
เห็นโทษภัยของมันได้ยาก ยกตัวอย่างเช่น ถ้าเรามีอาการชังหรือไม่พอใจอะไรสักอย่าง เราจะรู้ได้เลย
ว่า ‘ใจของเราจะอึดอัดขึ้นมาทันทีเลย’ และเม่ือเราใช้สติพิจารณาเข้าไปว่า ‘นี่มันคือ อาการของความ
โง่ ความชั่ว ความไม่ดีที่ตัวของเราสร้างขึ้นมาเอง ซึ่งเป็นอาการที่เราก็ไม่อยากได้หรอก แต่เพราะเรา
หลงวิปลาสไปตามอำนาจของกิเลสในตน’ พอเราเห็นชัดตรงนี้ก็จะรู้ว่า ‘เหตุของทุกข์ใจก็คือความ
อยากได้สมใจของเราเอง และเหตุของความอยากได้สมใจนี้ก็คือความหลงในความวิปลาสของจิตเรา
เอง ซึ่งมันเป็นกิเลสที่ครอบงำให้เราหลงอยู่ในความอยากๆๆ ถ้าได้สมใจจะสุขใจ ถ้าไม่ได้สมใจจะทุกข์
ใจ’ พอเราพิจารณาลงไปให้เห็นว่า ‘ไอ้ตัวความอยากได้สมใจนี่แหละ! คือ ความเป็นอสุภะหรือความ
ไม่น่าได้ ไม่น่ามี ไม่น่าเป็นของกิเลส ซึ่งมันเป็นทุกข์ มันไม่ใช่สุขจริง’ แต่ถ้าถามว่า “เราจะรู้ได้อย่างไร
ว่า ‘เราหมดกิเลสในเรื่องนั้นแล้วหรือยัง’” ในส่วนตัวผมจะใช้หลักของพระพุทธเจ้าตรวจสอบว่า 
‘สภาพบรรลุธรรมนั้นจะต้องเข้ากับหลัก คือ เพื่อประโยชน์ของชนเป็นอันมาก เพื่อความสุขของชน
เป็นอันมาก และเพื่ออนุเคราะห์เกื้อกูลโลก’ เพราะฉะนั้นถ้าเรายังเหลือตัวที่จะเอามาเพื่อตัวเพื่อตน
หรือเพ่ือความเสพสมสุขสมของตนเองอยู่ นั่นก็คือเรายังให้ไม่หมด ซึ่งถ้าเราให้ได้หมดจริงหรือเรียกว่า 
‘ให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้’ เราก็จะทำแต่ดีที่ทำได้โดยไม่มีอะไรให้ต้องทุกข์ใจ และเมื่อ
เราให้โดยไม่มีทุกข์ใจกับเรื่องใดได้แล้วก็แสดงว่าเราได้จบกิจในการขัดเกลากิเลสเรื่องนั้นแล้ว๑๓๘ 

 
๑๓๗ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๑๓๘ สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๒ 

 

พิสัย ทองประจักษ์ กล่าวว่า ตัวผมชอบคำว่า “ลดกิเลส” มากกว่าที่จะให้เพิ่มศีล 
เพราะคำว่า “ลด” นั้นหมายถึงการเอาออก ซึ่งตรงกับการที่ผมจับอาการกิเลสของตัวเองได้ว่า ‘ถ้าเรา
เห็นว่าอะไรดี แล้วเราอยากได้มาเยอะๆ อันนี้แหละ! เป็นกิเลสของเราแน่ๆ’ คือ เอามาให้ตัวเองมากๆ 
เข้าไว้ ส่วนคนอ่ืนนั้นเขาจะเป็นยังไงก็เรื่องของเขา ซึ่งในตอนนี้ผมก็ได้ฝึกตามอาจารย์หมอเขียวที่ท่าน
บอกว่า “สิ่งใดที่เราชอบก็ฝึกละให้ได้ ส่วนสิ่งใดที่เราชังก็ฝึกสัมผัสให้ได้” โดยเฉพาะในเรื่องของ
อาหาร ยกตัวอย่างเช่น กิเลสของผมมันจะไม่ค่อยชอบกินอาหารรสธรรมชาติ โดยมันบอกว่า “ไม่
เอาหน่ะ! มันไม่อร่อย” ผมก็เลยต้องมาฝึกกินอาหารรสธรรมชาติให้ได้ เมื่อได้มาฝึกร่วมกับหมู่มิตรดี ก็
ได้เห็นเพื่อนๆ เขาทำได้ ผมก็มีกำลังใจที่จะพากเพียรปฏิบัติจนกระทั่งทำได้ดีขึ้นมาเป็นลำดับ พอ
เริ่มทำได้ดีแล้วก็เห็นว่า ‘เราสบายตัว เบาตัว มีกำลังดีมาก และใจของเราก็สบายที่ไม่ต้องไปดิ้นรน
แสวงหาสิ่งที่เคยชอบนั้นมาเสพ’ โดยผมก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ่งมีทั้งล้มลุกคลุกคลานเพราะ
ต้องต่อสู้และต่อรองกับกิเลสของตัวเองมาเป็นลำดับๆ สิ่งสำคัญ คือ ผมจะพยายามฟังธรรมะจาก
อาจารย์หมอเขียวและฟังพี่น้องจิตอาสาที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยสภาวธรรมกันให้มากๆ โดยตัวผมเอง
นั้นพูดไม่เก่ง อธิบายไม่เก่ง จึงอาศัยการหมั่นเข้าไปฟังจากผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วเป็นหลัก ซึ่งทำให้ผมเข้าใจ
ได้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จนกระทั่งเห็นความลด ละ จางคลายจากกิเลสในตนไป
เป็นลำดับ๑๓๙ 

จรัญ บุญมี กล่าวว่า สำหรับผมแล้วสิ่งสำคัญในกระบวนการขัดเกลากิเลสเริ่มต้น
จาก ‘ตัวรู้’ คือ ต้องมีสติรู้อารมณ์ชอบหรือชังของตัวเองในขณะกระทบสัมผัสกับสิ่งต่ างๆ อยู่เสมอ 
เรียกว่า ‘การสำรวมอินทรีย์’ คือ การจับอาการชอบหรือชังทางทวารทั้ง ๖ ขณะกระทบสัมผัสจริง 
โดยมีการตั้งศีลเป็นการกำหนดขอบเขตเพื่อช่วยลดคู่ต่อสู้คือกิเลสที่เราจะพิจารณาขัดเกลาลง ซึ่งการ
ตั้งศีลจะทำให้เราได้ต่อสู้ไปเป็นเรื่องๆ และทำไปเป็นลำดับ ไม่ทำอย่างสะเปะสะปะเพราะจะเป็นการ
เสียพลังงานโดยใช่เหตุและอาจจะไม่ได้อะไรเลย ต่อมาก็เป็น ‘ตัวรับ’ คือ ยอมรับว่า ‘ความชอบหรือ
ชังที่มีอยู่ในใจเรานั้นเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม จึงควรที่จะชำระให้หมดไปจากใจเรา’ เมื่อเรายอมรับได้แล้ว
จากนั้นก็จะเป็น ‘ตัวเรียน’ คือ ศึกษาว่า ‘เราจะสามารถแก้ไขตัวเองได้อย่างไร ซึ่งก็ต้องตามเรียน
วิธีการปฏิบัติจากผู้ที่รู้แท้’ พอรู้วิธีแก้ไขตัวเองแล้วขั้นตอนสุดท้ายก็เป็น ‘ตัวทำ’ คือ เริ่มลงมือปฏิบตัิ
อย่างไม่ย่อท้อ แม้พลาดก็ตั้งใจข้ึนมาสู้ใหม่ ตั้งศีลขึ้นมาสู้ใหม่ สู้อย่างไม่หยุด เริ่มอย่างไม่หยุด และเมื่อ

 
๑๓๙ สัมภาษณ์ พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ , ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๕. 



๑๕๓ 

 

เราเห็นผล คือ ความเบาใจที่ได้ลด ละ จางคลายออกมาจากกิเลส คือ ความชอบหรือชังไปเป็นลำดับๆ 
เมื่อนั้นเราก็จะยิ่งต่อสู้กับกิเลสได้อย่างมั่นใจ๑๔๐ 

ปริศนา อิรนพไพบูลย์ กล่าวว่า การทำกระบวนการกลุ่มด้วยการสนทนาธรรมกับ
หมู่มิตรดีนั้นจะช่วยให้เราได้ฝึกตัดความกลัวในความยึดดี คือ กลัวว่าจะไม่เกิดสิ่งดีดั่งใจเราหมาย ด้วย
การกล้าที่จะหน้าแตก ซึ่งเรามีแรงบันดาลใจจากจิตอาสาท่านหนึ่งซึ่งออกไปรายงานสภาวธรรมที่หน้า
เวทีในค่ายพระไตรปิฎกว่า ‘วันนี้เราจะมาฆ่ากิเลสตัวยึดดีของตัวเอง’ เราจึงได้คิดว่า ‘เอ๊ะ! เรามาอยู่
ที่นี่ตั้งนานและทำแต่ความดี ก็แล้วทำไมเรายังรู้สึกทุกข์ใจอยู่ จนได้รู้ว่าเพราะเราเอาแต่จมอยู่กับหน้า
งานของตนเองโดยไม่ค่อยได้ออกมาปฏิสัมพันธ์กับเพ่ือนเท่าไรนัก เราจึงมีแต่คิดเอง พูดเอง ทำเองอยู่
คนเดียว และเมื่อเจอปัญหาที่แก้ไม่ได้ก็รู้สึกโดดเดี่ยวเหมือนไม่มาไม่ไป เพราะฉะนั้นเราจะต้องลอง
ออกมาจากภพหรือสภาพมุ่งหมายให้เกิดสิ่งดีของตนดูบ้าง เพ่ือเป็นการฆ่ากิเลสตัวยึดดีหรือความกลัว
ว่าจะไม่เกิดดีดั่งใจหมายของเรา’ เมื่อเราคิดได้แบบนี้จึงออกไปร่วมทำรายการถ่ายทอดสดของแพทย์
วิถีธรรมกับหมู่มิตรดี โดยทำใจว่า ‘เรามาร่วมรายการโดยที่จะได้พูดหรือไม่ได้พูดก็ได้ เราจะได้รู้ว่าเรา
จะยอมเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไหม หรือเราจะยอมให้คนอื่นมองเราว่าเป็นอย่างไรก็ได้ได้ไหม เพราะเมื่อเรา
ยอมได้มันก็ไม่เห็นมีอะไรให้ต้องกลัว จากนั้นถ้าเรามีสภาวธรรมที่ควรจะพูดก็พูด ถ้าไม่มีก็ไม่ต้องพูด ’ 
เพราะฉะนั้นเราจึงตั้งใจจะไปฝึกสิ่งนี้ เมื่อเราทำใจเช่นนี้ก็ได้รับประโยชน์จากการฟังเหลี่ยมมุมต่างๆ 
ในการต่อสู้กับกิเลสจากหมู่มิตรดี ซึ่งการได้เห็นประโยชน์ในส่วนนี้จึงทำให้เราขวนขวายที่จะเข้าหาหมู่
มิตรดีเพ่ือสนทนาธรรมด้วยความรู้สึกเป็นพ่ีเป็นน้องกันมากขึ้น๑๔๑ 

ดินแสงธรรม กล้าจน กล่าวว่า เมื่อเรากระทบสัมผัสกับสิ่งต่างๆ แล้วเราเริ่มเห็น
อาการใจที่มันไหวติงขึ้นมา คือ ใจของเราไปรู้สึกชอบหรือชังกับสิ่งนั้นๆ เราก็จะรีบพิจารณาเพื่อแก้
ไขมันในทันที โดยมีวิธีการ คือ ตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกการเสพสิ่งที่เราชอบหรือชังไปทีละเรื่อง 
แล้วใช้สติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าเพ่ือจับอาการใจที่มันหวั่นไหวขึ้นมาในขณะกำลังกระทบสัมผัสจริง 
จากนั้นจึงพากเพียรพิจารณาโทษของมันโดยเฉพาะโทษต่อจิตใจเป็นหลัก ส่วนโทษต่อร่างกายและ
เหตุการณ์นั้นเอามาพิจารณาเป็นตัวเสริม จนกระทั่งมันลด ละ จางคลายจากความอยากนั้นลงได้ไป
เป็นลำดับ ยกตัวอย่างเช่น มีครั้งหนึ่งที่เราเปิดอินเตอร์เน็ตไปเห็นรูปๆ หนึ่ง ซึ่งเป็นรูปเกษตรกรหนุ่ม
หน้าตาดี แล้วใจของเรามันก็ไหลไปคิดถึงคนที่เคยรู้จัก และมีความรู้สึกวาบๆ ที่ใจข้ึนมา ซึ่งเราก็อ้ึงอยู่
นานโดยไม่รู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกชอบนี้อย่างไรดี แต่ก็เห็นว่า ‘มันเป็นทุกข์ใจ เป็นเรื่องที่น่าอาย’ 
จนสักพักใหญ่ๆ อาการฟุ้งซ่านและทุกข์ใจนั้นมันก็ค่อยๆ สงบระงับลงไป พอครั้งที่สองนั้นตาของเราก็

 
๑๔๐ สัมภาษณ์ จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๔๑ สัมภาษณ์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๔ 

 

ไปกระทบกับรูปๆ นั้นอีก โดยครั้งนี้เราก็ได้เห็นอาการใจที่มันเริ่มไหวติงขึ้นมา ซึ่งต่างจากครั้งแรกที่
เราไม่ได้เห็นอาการใจที่มันไหวติงขึ้นมานี้เพราะไม่มีสติในการจับ จึงทำให้ในครั้งแรกนั้นกว่าเราจะรู้ตัว
ก็เห็นแต่เหตุผลที่มันไหลไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ แล้ว แต่เมื่อเราจับอาการใจที่มันไหวติงขึ้นมานี้ได้และ
พิจารณาว่า ‘มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีไม่งาม เพราะมันจะมาหลอกให้ใจเราไม่สงบและเป็นทุกข์อีกแล้ว’ 
จากนั้นเราก็ได้เห็นว่าใจของเราไม่ได้ไหลไปปรุงเหตุผลต่างๆ เพิ่มเข้าไปและอาการไหวติงนั้นมันก็
ค่อยๆ สงบระงับลงไป ณ ตอนนั้น เราจึงได้เห็นว่า ‘การจัดการกับกิเลสด้วยวิธีนี้จะทำได้ง่ายขึ้นเยอะ
เลย ถ้าเรามีสติจับอาการมันได้ก่อน เพราะพลังของเราจะไม่รั่วไปเสียให้กับเหตุผลที่มันปรุงแต่งขึ้นมา
หลอกเราต่างๆ นานาเลย’ มาครั้งที่สามนั้นตาของเราก็ไปกระทบกับรูปๆ นั้นอีกเช่นเคย แต่ครั้งนี้เรา
สามารถเลื่อนผ่านไปได้โดยที่ใจของเราไม่มีอาการไหวติงนั้นขึ้นมาให้เห็นอีก เราจึงเห็นได้ชัดว่า ‘การ
ขัดเกลากิเลสโดยมีการพิจารณาเห็นโทษของมันตั้งแต่มีอาการใจที่ไหวติงขึ้นมาชอบหรือชังกับสิ่งต่างๆ 
นี ้ มันใช้ได้ผลกับเราจริงๆ’ แต่เราก็ยังไม่ได้ประมาทวางใจในทันทีว่ามันหมดแล้วและจะนำไป
พิจารณาตรวจสอบในเรื่องเดิมนี้ซ้ำๆ เมื่อกระทบสัมผัสอีกจนมั่นใจว่า ‘มันไม่กลับกำเริบขึ้นมาได้จริง’ 
พร้อมกับนำไปทดลองใช้กับเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการยืนยันในวิธีการนี้จนมั่นใจต่อไป๑๔๒ 

๓) หม่ันเข้าหาครูอาจารย์ผู้มีศีล 

การสอบสภาวธรรมในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นยัง
เป็นการได้ซักถามข้อสงสัยแก่ครูอาจารย์ผู้ที่มีศีล แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนเองยังบกพร่อง
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนวิธีการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่างๆ โดยแต่
ละคนกจ็ะมีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ที่มีจริตนิสัยใกล้เคียงกันได้เติมเต็มเหลี่ยมมุมในการ
พิจารณาต่อสู้กับกิเลสของตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า อีกทั้งยังมีเหตุที่ทำให้เกิดปัญญา ๘ ประการอีก ตั้งแต่ 
การเคารพความดีและคำสอนของพระพุทธเจ้าหรือสัตบุรุษที่อยู่ในฐานะครู แล้วเข้าไปเรียนรู้ฝึกฝนกับ
ท่านเหล่านั้น จนเราปฏิบัติได้ดีขึ้น จึงสามารถอ่านกิเลสที่ละเอียดยิ่งๆ ขึ้นได้ไปเป็นลำดับ และชำระ
กิเลสได้ตั้งแต่กิเลสหยาบ กลาง ละเอียด โดยเห็นความเกิดและความดับของสิ่งต่างๆ ในโลกกับความ
ยึดมั่นถือมั่นของเราได้ชัดเจน ก็จะเหลือแต่ความรู้เหมาะรู้ควรในการทำสิ่งที่เป็นคุณค่าประโยชน์ต่างๆ 
แก่โลก ซึ่งเหตุแห่งปัญญา ๘ ประการ ได้แก่ ๑ ) เคารพพระพุทธเจ้า สัตบุรุษที่อยู่ในฐานะครูผู ้ซึ่ง
ประพฤติพรหมจรรย์ โดยมีความละอายและเคารพรักอย่างแรงกล้า ๒ ) เข้าไปไต่ถามในข้อธรรมที่
สงสัยแก่ท่านเหล่านั้นเป็นคราวๆ ๓) ยังกายและจิตให้สงบ ๔) เพิ่มอธิศีลไปเรื่อยๆ จนเห็นโทษภัยที่

 
๑๔๒ สัมภาษณ์ ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๕ 

 

มากของกิเลสแม้เล็กแม้น้อย ๕) เป็นพหูสูตผู้ซึ่งศึกษามาก ปฏิบัติมาก ได้เห็นผลมาก ๖) พากเพียรละ
อกุศลและทำแต่กุศล ๗) ไม่พูดสิ่งที่ไม่ควรพูดอย่างรู้เหมาะรู้ควร (มีความสงบนิ่งแบบอริยะ) ๘) เห็น
การเกิดและการดับของอุปาทานขันธ์ ๕ (กิเลสที่ซ่อนอยู่ในจิต) เมื่อเห็นการเกิดการดับของกิเลส
ภายในก็จะเห็นการเกิดการดับของสิ่งต่างๆ ภายนอกเพ่ือจะล้างความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆ เหล่านั้น
ได้ด๑ี๔๓ 

เมื่อเรารู้หลักการใหญ่แล้วก็ให้รู้จักใช้ภาษาหรือสภาวธรรมให้เหมาะสมกับจริตนสิัย
ของแต่ละคนๆ ก็จะทำให้เราขัดเกลากิเลสได้ดี ซึ่งบางทีถ้าภาษาไม่ถูกกับจริตนิสัยของเราก็จะทำให้
การขัดเกลากิเลสนั้นไม่ไปไม่มาเหมือนกัน จึงต้องเลือกใช้ภาษาให้ถูกกับจริตนิสัยของเราพร้อมกับขยัน
ตั้งศีลขึ้นมาขัดเกลากิเลสตัวเองไปเรื่อยๆ ชีวิตจึงจะพ้นทุกข์ได๑้๔๔ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า ตอนนี้ผมตั้งใจที่จะ ‘อธิศีล’ คือ ชำระความชอบ
หรือชังในสิ่งต่างๆ ของตนให้ยิ่งๆ ขึ้นไป เท่าที่ตนเองจะสามารถทำได้ โดยอาจารย์หมอเขียวได้ให้
แนวทางว่า “ให้ละชั่วแล้วมาติดดีให้ได้ก่อน เมื่อออกจากชั่วได้แล้วก็จะเหลือติดดี จากนั้นก็ให้ฝึกทำดี
แต่ไม่ติดดีให้ได้” เพราะฉะนั้นตอนนี้ผมก็จึงพยายามลด ละ เลิกความชอบในอาหารที่เป็นพิษโทษภัย
กับตัวเอง เช่น ขนมหวาน อาหารปรุงรสจัด อาหารแปรรูปต่างๆ เป็นต้น แล้วมาอาศัยความชอบใน
อาหารรสธรรมชาติ เช่น ผลไม้ ผักสด ผักลวก ข้าว ถั่ว ธัญพืช ให้ได้อย่างมั่นคงก่อน และพยายาม
พิจารณาถึงโทษภัยของการเสพกิเลส คือ เมื่อเราไปทำตามใจตัวเองในเรื่องการกินอาหารที่ทำลาย
สุขภาพเมื่อใด เราก็จะยิ่งหลงไปเอาแต่ใจตัวเองในกิจกรรมการงานที่ทำร่วมกับหมู่มิตรดีจนไม่สามารถ
ควบคุมตัวเองได้เมื่อนั้น และเมื่อไม่ได้ดั่งใจหมายเราก็จะไปเพ่งโทษถือสาเพื่อนร่วมงาน พอผมระลึก
ถึงในส่วนนี้ได้ก็จะเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาทันที จึงทำให้ผมกล้าที่จะหยุดชั่วและ
พากเพียรทำแต่ดีที่ทำได้ พร้อมกับขัดเกลากิเลสส่วนเหลือในตนให้ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป๑๔๕ 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า ผมจะใช้การตรวจสอบอาการชอบหรือชังในสภาพตา่งๆ 
จากการกระทบสัมผัสในปัจจุบัน แล้วอ่านน้ำหนักว่ามันเพ่ิมขึ้น เท่าเดิม หรือลดลงอย่างไร เมื่อเห็นว่า 
‘มันลดลงในทุกๆ ครั้งที่เรากระทบสัมผัสในปัจจุบันอยู่’ ก็แสดงว่า ‘วิธีที่เราปฏิบัติขัดเกลากิเลสอยู่นั้น

 
๑๔๓ องฺ.อฏฺ ก.(ไทย) ๒๓/๒/๑๙๖-๒๐๐. 
๑๔๔ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
๑๔๕ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๖ 

 

ใช้ได้ผลจริง คือ กิเลสมันลด ละ จางคลายลงไปได้จริง จึงเป็นสิ่งที่เราควรจะพากเพียรปฏิบัติให้
บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ’ แต่ถ้าวิธีการใดที่เราปฏิบัติแล้วอาการชอบหรือชังในสภาพต่างๆ จาก
การกระทบสัมผัสในปัจจุบันมันเพิ่มขึ้นหรือเท่าเดิม ก็แสดงว่า ‘วิธีที่เราปฏิบัติขัดเกลากิเลสอยู่นั้นใช้ไม่
ได้ผล คือ กิเลสมันไม่สามารถลด ละ จางคลายลงไปได้ เราจึงควรที่จะเข้าหาผู้รู้ที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่
มิตรดีเพื่อขอคำชี้แนะจากท่านเหล่านั้น แล้วน้อมนำมาปรับปรุงแก้ไขและตรวจสอบผลในตนเอง
ต่อไป’๑๔๖ 

สมพงษ์ โขงรัมย์ กล่าวว่า การบ้านที่ผมเขียนส่งไปส่วนใหญ่นั้นมักจะได้รับคำ
วิพากษ์วิจารณ์จากคุรุหรือจิตอาสาท่านที่ดูแลหลักสูตรอยู่เสมอ ซึ่งผมก็เห็นว่า ‘ผมเขียนไปดีแล้วนะ! 
ทำไมยังถูกวิพากษ์วิจารณ์ให้ปรับปรุงแก้ไขอยู่เรื่อย’ แต่ผมก็ไม่ย่อท้อที่จะส่งการบ้านพร้อมกับลองทำ
ใจในใจยอมเรียนรู้ตามเทคนิคจากท่านเหล่านั้นแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติศีลของ
ตนเองดู ผลปรากฏว่า ‘๑) ทำให้เราอ่านทุกข์อริยสัจได้ถูกตรงยิ่งขึ ้น คือ ทุกข์ที่ใจซึ่งไม่ใช่ทุกข์ที่
ร่างกายหรือเหตุการณ์ ๒) สามารถหาเหตุแห่งทุกข์ใจได้ถูกตัวยิ่งขึ้น คือ ความอยากได้ดั่งใจหมายของ
เราที่เกิดข้ึน ณ เวลานั้น ๓) สามารถเข้าใจสภาพที่กิเลสดับได้ชัดเจนยิ่งขึ้น คือ ความเบาสบายใจที่เรา
ลด ละ จางคลายจากความอยากได้ดั่งใจหมายไปเป็นลำดับ ๔ ) สามารถเข้าใจวิธีในการพิจารณาโทษ
ของกิเลสที่มันอยากได้ดั่งใจหมายนั้นได้มากยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ ทำให้จากเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าเรารู้
แล้วแต่แท้ที่จริงนั้นเรายังรู้ไม่ชัด ซึ่งถ้าเราไม่ยอมรับฟังคำแนะนำจากหมู่มิตรดีในส่วนนี้ เราก็จะหลง
เข้าใจว่าตัวเองถูกต้องไปตลอดกาลนาน ก็จะโง่ไปตลอดกาลนาน’๑๔๗ 

แสงอรุณ สังคมศิลป์ กล่าวว่า สิ่งสำคัญคือ การปฏิบัติธรรมนั้นจะต้องอาศัยการทำ
ความดีร่วมกับหมู่มิตรดีเป็นองค์ประกอบสำคัญ เพื่อกระแทกกิเลสตัวยึดมั่นถือมั่นในดีของเราขึ้นมา
ให้ได้ฝึกตั้งศีลเพื่อลด ละ เลิกไปเป็นลำดับ เพราะการทำงานกับเพื่อนก็จะมีเรื่องให้ต้องเข้าใจผิดกัน
บ้าง เห็นต่างกันบ้าง เป็นธรรมดา ซึ่งตรงนี้เองจะเป็นผัสสะชั้นยอดที่ทำให้เราได้เห็นทุกข์ใจจากความ
ยึดมั่นถือมั่นของเรา โดยเมื่อเกิดความทุกข์ใจจากความไม่ได้ดั่งใจขึ้นแล้ว ลำดับแรกนั้นเราต้องใช้
ความศรัทธาที่แต่ละท่านมาร่วมกันเสียสละทำความดีให้มากๆ เพื่อลดการเพ่งโทษถือสากัน ต่อมาคือ 
ถ้าเรามีความน้อยใจหรือทุกข์ใจที่อยากจะให้เพ่ือนมาเข้าใจเรา แล้วใจของเรามันก็เริ่มจะหาเหตุผลมา
น้อยใจหรือไม่ยินดีที่จะทำงานร่วมกับเพื่อน เมื่อเราจับอาการนี้ได้ก็ให้เราพิจารณาที่ตัวเราว่า ‘เราจะ
มาเอาอะไร ก็ในเมื่อเราจะมาเป็นผู้ให้หรือมาเสียสละไม่ใช่หรือ’ เราจึงนึกถึงคำพูดของอาจารย์หมอ
เขียวที่ว่า “ถ้าเรายังมีความน้อยใจที่คนอื่นไม่เข้าใจเรา นั้นแสดงว่าเรากำลังโกหกตัวเองและผู้อื่นอยู่ 

 
๑๔๖ สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๔๗ สัมภาษณ์ สมพงษ์ โขงรัมย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๗ 

 

เพราะเราไปเพ่งโทษว่า ‘เป็นเพราะเขาเองที่ไม่เข้าใจเรา’ แต่แท้จริงแล้วเป็นเพราะวิบากร้ายของเรา
ต่างหากหล่ะ! ที่ทำให้เขาไม่เข้าใจเรา เพราะว่าไม่มีสิ่งใดที่เราได้รับ โดยที่เราไม่เคยทำมา” เมื่อทำใจ
ได้อย่างนี้จึงทำให้เรายิ่งต้องพากเพียรที่จะทำแต่สิ่งดีและยอมให้ใครมองเราว่าเป็นอย่างไรก็ได้ด้วย
ความยินดี เพราะสิ่งที่เราได้รับนั้นขึ้นอยู่กับวิบากดีและร้ายของเราเอง ดังที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์กล่าว
ว่า “ถ้าเราทำดีแล้วยังไม่ได้ดี แสดงว่าเรายังทำดีไม่มากพอ” พอเรายอมได้ไปเป็นลำดับแล้วใจเราก็
เบาสบายยิ่งขึ้นในทุกๆ วัน สุดท้ายคือ การลด ละ เลิกกิเลสไปเป็นลำดับนั้น ถ้าเรามีความยินดีและ
ความเพียรพยายามไม่มากพอ เราก็ไม่มีทางที่จะทำสำเร็จได้ ดังที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์กล่าวว่า “การ
ปฏิบัติธรรมนั้นต้องเอาจริงและต้องทำให้มากๆ”๑๔๘ 

สมพงษ์ โขงรัมย์ กล่าวว่า การบำเพ็ญกุศลทำให้ผมได้เห็นความขี้เหล่ในตัวเอง คือ 
เห็นว่า ‘เมื่อเราลงมือทำสิ่งใดๆ ก็ตามที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งดี แล้วดีนั้นไม่เป็นไปดั่งใจเราหมายขึ้นมา 
เช่น เกิดความพร่อง ความพลาด ความล้มเหลว หรือหมู่กลุ่มไม่เห็นด้วย เราก็จะมีความรู้สึกไม่ชอบใจ
หรือชิงชังตัวเอง ผู้อื่นหรือเหตุการณ์นั้นๆ มาโดยตลอด’ แต่หมู่มิตรดีก็ยังให้โอกาสเราได้ทำความดี
ร่วมกับหมู่ พร้อมกับเมตตาเอาภาระในการให้คำชี้แนะวิธีตั้งศีลเพื่อลด ละ เลิกความอยากเสพสมใจ
หมายในชั่ว คือ รูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่เป็นพิษโทษภัยกับชีวิต ไปจนถึงความอยากเสพสมใจหมาย
ในเหตุการณ์ดีๆ ไปเป็นลำดับ แล้วเมื่อผมลองลดความอวดดีถือดีของตัวเองลงและเชื่อฟังทำตามดูไป
เป็นลำดับก็พบว่า ความขี้เหล่ในตัวเราได้ลดน้อยลงไปเรื่อยๆ ตลอด ๑๐ ปีที่ได้อาศัยองค์ประกอบใน
การทำดีพร้อมกับลดกิเลสไปด้วยเช่นนี้ ทำให้ทุกวันนี้ยิ่งผมทำดีร่วมกับหมู่มิตรดี ก็ยิ่งอ่านหนังสือ
ธรรมะรู้เรื่อง ยิ่งทำสิ่งดีกับหมู่ได้มากขึ้น ร่างกายก็แข็งแรงมากขึ้น ความโกรธผู้อื่นก็ลดลง และความ
งงๆ เมาๆ ไม่ค่อยเข้าใจธรรมะก็ลดน้อยลงไปด้วย๑๔๙ 

ปริศนา อิรนพไพบูลย์ กล่าวว่า เมื่อพวกเราร่วมกันบำเพ็ญกุศลโดยทำค่ายสุขภาพ
พ่ึงตนของแพทย์วิถีธรรมไปเรื่อยๆ ก็เริ่มมีจิตอาสาเพ่ิมข้ึนๆ โดยส่วนใหญ่จะเป็นญาติธรรมชาวอโศกที่
เข้ามาร่วมบำเพ็ญเป็นจิตอาสาจรในช่วงที่มีค่ายโดยไม่ได้อยู่ประจำที่ศูนย์ ซึ่งการที่ มีจิตอาสาหลายๆ 
ท่านมาร่วมกันบำเพ็ญกุศลในการทำค่ายร่วมกันนั้น จะทำให้เราได้ขัดเกลาความจะเอาแต่ใจตัวเอง
และความไม่กล้าที่จะเป็นผู้นำปฏิบัติในฐานงานต่างๆ ได้อย่างดียิ่ง ซึ่งในตอนนั้นเราก็ได้ฟังธรรมะ
บรรยายเรื่อง ‘พรหมณ์ ๓ หน้า’ จากอาจารย์หมอเขียวพอดี จึงทำให้เรารู้ตัวเองว่า ‘การที่เราทำความ
ดีแล้วยังมีความทุกข์ใจ นั่นก็เพราะเราเป็นพรหมณ์ ๓ หน้าอยู่ คือ เราปรารถนาให้สิ่งดีเกิดแต่เราไม่มี
อุเบกขา เพราะเรายึดว่าเขาจะต้องทำดีให้ได้ดั่งใจเราหรือได้สภาพดีนั้นดั่งใจเรา จึงทำให้เราทุกข์ใจ

 
๑๔๘ สัมภาษณ์ แสงอรุณ สังคมศิลป์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๔๙ สัมภาษณ์ สมพงษ์ โขงรัมย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๘ 

 

เพราะกลัวว่าดีนั้นจะไม่เกิดดั่งใจเราหมายอยู่ตลอด’ พอเรารู้ตัวแล้วก็สามารถที่จะตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติ
เพื่อลด ละ เลิกความจะเอาแต่ใจตัวเองโดยการพิจารณาโทษภัยของมันจนสามารถลดอาการทุกข์ใจ
นั้นได้ไปเป็นลำดับ๑๕๐ 

แพรลายไม้ กล้าจน กล่าวว่า การบำเพ็ญกุศลร่วมกับหมู่มิตรดีนั้นทำให้เราได้ลด
ความเอาแต่ใจตัวเองลงอย่างมาก ซึ่งต่างจากเมื่อก่อนที่เราไม่ยอมฟังใครเพราะยึดว่า ‘สิ่งที่เราคิดนั้นดี
ที่สุดแล้ว เพราะเรามีประสบการณ์เยอะ และมีข้อมูลครบถ้วนรอบด้านที่สุดแล้ว อีกท้ังยังมีบุคลิกภาพ
ดูดี พูดจาน่าเชื่อถือ’ พอเรามีความยึดมั่นถือมั่นอย่างนี้แล้ว เราจึงมีนิสัยที่ไม่เคยยอมใครและจะหาวิธี
มาทำให้เขาจนมุมให้ได้ด้วยความเก่งของเรา ซึ่งการที่เรามีนิสัยชอบจี้ถามผู้ที่ถูกสงสัยว่ากระทำผิด
ภายในศูนย์เพื่อหาความจริงอยู่บ่อยครั้งโดยไม่ได้เกรงกลัวใคร จึงทำให้เราเป็นที่น่ายำเกรงของจิต
อาสาหลายคนในตอนนั้น จนกระทั่งมีอยู่ครั้งหนึ่งเราบังเอิญไปได้ยินคนพูดลับหลังถึงเราว่า “โห! 
ซักไซ้ไล่เรียงเก่งขนาดนี้ ถ้าเอาไปใช้พิจารณาสู้กับกิเลสก็คงจะชนะไปนานแล้ว” ในตอนนั้นที่ได้ยินก็
ทำให้เราสะดุดใจและได้กลับมานั่งคิดทบทวนตัวเอง แล้วก็ทำใจได้ว่า ‘เขาพูดถูกนะ! คือ การที่เราพูด
เก่ง เถียงเก่งขนาดนี้ ถ้าเราเอามาเถียงกิเลสของตัวเองก็คงจะเอาชนะไปได้หลายเรื่องแล้ว’ จนเราได้
ชัดว่า ‘ในขณะที่เรากระทบสัมผัสกับสิ่งต่างๆ แล้วเกิดความไม่พอใจหรือไม่สบายใจขึ้น ’ ตอนนั้นเรา
ยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปหาเหตุผลนอกตัวเพื่อเอามาแก้ไขบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นๆ แต่เราต้องมาดู
เหตุที่ตัวเองว่า ‘เรากำลังจะเอาอะไรจากบุคคลหรือเหตุการณ์นั้นๆ อยู่กันแน่ เพราะถ้าเราไม่มีความ
อยากได้สภาพดีๆ จากสิ่งเหล่านั้นมาเสพสมใจเรา เราก็จะไม่ทุกข์ใจหรอก ! แต่เพราะเรามีความอยาก
ได้สภาพดีนั้นมาเสพสมใจเราอยู่นี่เอง! เราจึงเกิดความกลัวว่าจะไม่ได้สิ่งดีนั้นมาเสพสมใจ และต่อให้
ได้มาก็ยังกลัวว่าสิ่งดีนั้นจะหมดไปอีก เราจึงเป็นได้เพียงคนที่ทำดีแต่ยังมีความทุกข์ใจวนเวียนอยู่อย่าง
นี้ไม่จบไม่สิ้น’ ก็ไหนเราบอกว่า ‘เรามาเป็นผู้ให้ มาเป็นจิตอาสาเสียสละทำงานโดยไม่เอาสิ่งใดๆ ตอบ
แทน ตกลงแล้วที่เราทุกข์ใจอยู่เนี่ย! เราจะมาเป็นผู้ให้หรือเราจะมาเป็นผู้เอากันแน่’ พอเราทำใจได้
อย่างนี้ใจของเรามันก็ยอมที่จะไม่เอาแต่ใจตัวเองได้และรู้สึกว่า ‘มันเบาสบายใจกว่าการจะเอาแต่ใจ
ตัวเองเสียอีก’๑๕๑ 

๔) ม่ันใจในมรรคและผลจากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนนั้นยืนยันว่า ‘เมื่อได้เห็นผลจากการปฏิบัติขัดเกลา
กิเลสในตน ซึ่งความโลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของตนนั้นลดลงไปเป็นลำดับ จึงเกิดความเชื่อมั่นใน

 
๑๕๐ สัมภาษณ์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๕๑ สัมภาษณ์ แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๕๙ 

 

วิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสและองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตาม
หลักพระพุทธศาสนา และเมื่อไดรู้้ชัดดังนี้แล้วจึงน้อมนำเอาสิ่งดีงามเหล่านั้นมาเป็นที่พ่ึงให้แก่ตน เพ่ือ
ทำตนเองให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงไปเป็นลำดับต่อไปจนถึงท่ีสุด’ 

ใจเพชร กล้าจน อธิบายว่า ถ้าจะให้ปัญญาสมบูรณ์ยิ่งขึ้นก็ต้องรู้จัก ‘นาถกรณธรรม 
๑๐’ คือ ธรรมอันเป็นที่พ่ึง ทำให้อยู่เป็นสุข หากไม่มีธรรมอันเป็นที่พึ่ง ย่อมอยู่เป็นทุกข์ ประกอบไป
ด้วย ๑) มีศีล อธิบายว่า ‘ละบาป บำเพ็ยกุศล ทำจิตใจให้ผ่องใสไปเป็นลำดับ’ ๒) เป็นพหูสูต อธิบาย
ว่า ‘เป็นผู้ฟังมาก ฝึกมาก ได้ผลมาก’ ๓) กัลยาณมิตตตา อธิบายว่า ‘คบมิตรด’ี ๔) โสวจัสสตา อธิบาย
ว่า ‘เป็นผู้ว่าง่าย สอนง่าย คือ ว่าหรือสอนให้เจริญง่าย’ ๕) กิงกรณีเยสุ ทักขตา อธิบายว่า ‘ขยัน
ช่วยงานที่ควรทำของหมู่มิตรดี’ ๖) ธัมมกามตา อธิบายว่า ‘เป็นผู้ใคร่ในธรรมหรือชอบใจธรรมะ’  
๗) วิริยารัมภะ อธิบายว่า ‘เป็นผู้อยู่ด้วยองค์ที่ตั้งแห่งความเพียร ๕ อย่าง ได้แก่ (๑) เคารพความดีคำ
สอนของพระพุทธเจ้า (๒) ทำสมดุลร้อนเย็นให้มีโรคน้อย มีทุกข์น้อย (๓) มีสัญชาตญาณของคนตรง 
(๔) เพียรละอกุศลและทำกุศล (๕) เพียรใช้ปัญญาชำแรกกิเลส’ ๘) สันตุฏฐิ อธิบายว่า ‘เป็นผู้สันโดษ
ใจพอในปัจจัยน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ’ ๙) สติ อธิบายว่า ‘มีสติระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมที่จะอ่านกิเลส
แม้เล็กแม้น้อยเมื่อมีผัสสะมากระทบ’ ๑๐) ปัญญา อธิบายว่า ‘มีความรู้ชำแรกกิเลสตั้งแต่หยาบ กลาง 
ละเอียดได’้๑๕๒ 

การอยู่ในหมู่กลุ่มของแพทย์วิธีธรรมนั้นก็ได้ปฏิบัติตามองค์ประกอบดังที่กล่าวมา
ทั้งหมดข้างต้น โดยเป็นคุณสมบัติที่จะพาให้เราพ้นทุกข์ได้เร็ว ดังนั้นองค์ประกอบทั้งหมดนี้จึงเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนในที่ทำให้เราขัดเกลากิเลสได้ดี ซึ่งทางองค์กรแพทย์วิถีธรรมนั้นได้ใช้ในการขัดเกลา
กิเลสของตัวเองไปพร้อมกับการเกื ้อกูลช่วยเหลือผู ้อื ่น เพื่อให้ชีวิตของเรานั้นได้พ้นทุกข์ไปเป็น
ลำดับๆ๑๕๓ 

ดังรายละเอียดที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านได้กล่าวไว้ดังนี้ 

ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ กล่าวว่า กลายเป็นว่า ‘การที่เรายอมไม่เอาตามใจตัวเองได้
นั้น มันกลับเกิดสิ่งดีได้เร็วกว่าการที่เราจะเอาตามใจตัวเองเสียอีก และแม้ว่าสิ่งดีนั้นจะไม่เกิดขึ้นเลย

 
๑๕๒ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๗/๓๑-๓๓. 
๑๕๓ สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, 

๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 



๑๖๐ 

 

แต่อย่างน้อยเราก็ไม่ทุกข์ใจ นั่นก็เป็นสิ่งที่คุ้มค่าที่สุดแล้ว’ ซึ่งการที่ผมได้เห็นประโยชน์จากการปฏิบัติ
เช่นนี้จึงทำให้ผมมีความยินดีที่จะตั้งศีลเพื่อลด ละ เลิกการเอาแต่ใจตัวเองในทุกๆ วัน๑๕๔ 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า พอเรารู้ทิศทางระหว่างความมีกับความหมดของกิเลสใน
ตัวเรา เราก็จะมีเป้าหมายที่ชัดเจนและมีกำลังใจในการพากเพียรขัดเกลากิเลสของตนเองไปเป็นลำดับ 
ซึ่งตอนนี้ผมก็รู้ทิศทางและเห็นผลที่ได้มาเป็นลำดับแล้ว จึงทำให้ผมก็รู้ว่า ‘เรายังไม่ถึงข้ันหมดกิเลสสิ้น
เกลี้ยง แต่ตอนนี้เราก็กำลังอยู่ในขั้นของกระบวนการเดินไปสู่ความหมดกิเลสเหล่านั้นไปเป็นลำดับๆ 
อยู่’๑๕๕ 

พิสัย ทองประจักษ์ กล่าวว่า ผมก็ต้องทำแบบค่อยเป็นค่อยไปซึ ่งมีทั ้งล้มลุก
คลุกคลานเพราะต้องต่อสู้และต่อรองกับกิเลสของตัวเองมาเป็นลำดับๆ สิ่งสำคัญ คือ ผมจะพยายาม
ฟังธรรมะจากอาจารย์หมอเขียวและฟังพี่น้องจิตอาสาที่มาแลกเปลี่ยนพูดคุยสภาวธรรมกันให้มากๆ 
โดยตัวผมเองนั้นพูดไม่เก่ง อธิบายไม่เก่ง จึงอาศัยการหมั่นเข้าไปฟังจากผู้ที่ปฏิบัติได้แล้วเป็นหลัก ซึ่ง
ทำให้ผมเข้าใจได้มากยิ่งขึ้นและสามารถนำไปปฏิบัติตามได้จนกระทั่งเห็นความลด ละ จางคลายจาก
กิเลสในตนไปเป็นลำดับ๑๕๖ 

จรัญ บุญมี กล่าวว่า เมื่อเราเห็นผล คือ ความเบาใจที่ได้ลด ละ จางคลายออกมา
จากกิเลสความชอบหรือชังไปเป็นลำดับๆ เมื่อนั้นเราก็จะยิ่งต่อสู้กับกิเลสได้อย่างมั่นใจ๑๕๗ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า เมื่อเราไปทำตามใจตัวเองในเรื่องการกินอาหารที่
ทำลายสุขภาพเมื่อใด เราก็จะยิ่งหลงไปเอาแต่ใจตัวเองในกิจกรรมการงานที่ทำร่วมกับหมู่มิตรดีจนไม่
สามารถควบคุมตัวเองได้เมื่อนั้น และเมื่อไม่ได้ดั่งใจหมายเราก็จะไปเพ่งโทษถือสาเพื่อนร่วมงาน พอ
ผมระลึกถึงในส่วนนี้ได้ก็จะเกิดความละอายและเกรงกลัวต่อบาปขึ้นมาทันที จึงทำให้ผมกล้าที่จะหยุด
ชั่วและพากเพียรทำแต่ดีที่ทำได้ พร้อมกับขัดเกลากิเลสส่วนเหลือในตนให้ยิ่งๆ ขึ้นต่อไป๑๕๘ 

 
๑๕๔ สัมภาษณ์ ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๕๕ สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๕๖ สัมภาษณ์ พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม 

๒๕๖๕. 
๑๕๗ สัมภาษณ์ จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๕๘ สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๖๑ 

 

แก้วเกื้อกูล กล้าจน กล่าวว่า ปัจจุบันนี้เราก็ไม่ได้คิดว่าจะต้องไปที่ไหนอีกแล้วจึงมี
แต่จะพากเพียรปฏิบัติศีลเพื่อขัดเกลากิเลสออกจากใจของตนเองให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นตามกำลังของ
ตนเองไปเป็นลำดับ๑๕๙ 

แก้วใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า ในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสของเรานั้นก็จะมีทั้งส่วนที่
เราทำได้ดีและส่วนที่เรายังผิดพลาดอยู่ จึงทำให้เราได้ฝึกให้อภัยและให้โอกาสตัวเองด้วยการไม่ทำ
ทุกข์ทับถมตนและพากเพียรปฏิบัติศีลนั้นให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ๑๖๐ 

สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล กล่าวว่า เมื่อเราแยกแยะได้ว่า ‘สิ่งที่เรากำลังคิด พูด หรือทำ
ในตอนนั้นมีกิเลสหรือไม่’ จึงสามารถพิจารณาโทษของการมีกิเลสหรือมีความยึดมั่นถือมั่น พร้อมกับ
พิจารณาประโยชน์ของการไม่มีกิเลสหรือไม่ต้องมีความยึดมั่นถือมั่นได้ชัด อีกทั้งยังทำให้เราเข้าใจชัด
ในวิบากกรรมที่เกิดจากการคิด พูด หรือทำที่มีและไม่มีความยึดมั่นถือมั่นนั้นๆ ได้อย่างแจ่มแจ้ง  จน
สามารถลด ละ จางคลายจากความยึดมั่นถือมั่นลงได้ไปเป็นลำดับ๑๖๑ 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า เมื่อผมตรวจสอบอาการชอบหรือชังในสภาพต่างๆ จาก
การกระทบสัมผัสในปัจจุบัน แล้วเห็นว่า ‘มันลดลงในทุกๆ ครั้งที่เรากระทบสัมผัสในปัจจุบันอยู่’ จึง
มั่นใจว่า ‘วิธีที่เราปฏิบัติขัดเกลากิเลสอยู่นั้นใช้ได้ผลจริง คือ กิเลสมันลด ละ จางคลายลงไปได้จริง จึง
เป็นสิ่งที่เราควรจะพากเพียรปฏิบัติให้บริสุทธิ์ยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับ’ 

๑๖๒ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า ไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่เห็นกิเลส เพราะการตั้งศีลขึ ้นมา
ปฏิบัติในขณะกระทบสัมผัสกับสภาพที่เราเคยหลงชอบหรือชังนั้นทุกครั้งก็จะทำให้เราได้เห็นว่า ‘เรา
ยังมีส่วนเหลือของกิเลสที่ทำให้ทุกข์ใจอยู่หรือไม่’ และถ้ายังมีอยู่นั้นมันก็จะขึ้นมาให้เราได้เห็นเอง คือ 
แสดงอาการทุกข์ใจออกมา แล้วเราก็มีหน้าที่พากเพียรพิจารณาโทษของมันเพื่อลด ละ เลิกไปเป็น
ลำดับต่อไป๑๖๓ 

สมพงษ์ โขงรัมย์ กล่าวว่า เมื่อผมลองทำใจในใจยอมเรียนรู้ตามเทคนิคการขัดเกลา
กิเลสจากหมู่มิตรดีแล้วนำมาพัฒนาปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติศีลของตนเอง ก็พบว่า ‘ทำให้เราอ่าน
ทุกข์อริยสัจได้ถูกตรงยิ่งขึ้น หาเหตุแห่งทุกข์ใจได้ถูกตัวยิ่งขึ้น เข้าใจสภาพที่กิเลสดับได้ชัดเจนยิ่งขึ้น 

 
๑๕๙ สัมภาษณ์ แก้วเกื้อกูล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๐ สัมภาษณ์ แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๑ สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๒ สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๓ สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๖๒ 

 

และเข้าใจวิธีในการพิจารณาโทษของกิเลสที่มันอยากได้ดั่งใจหมายนั้นได้มากยิ่งขึ้นไปเป็นลำดับ ทำให้
จากเมื่อก่อนที่เราเคยคิดว่าเรารู้แล้วแต่แท้ที่จริงนั้นเรายังรู้ไม่ชัด ซึ่งถ้าเราไม่ยอมรับฟังคำแนะนำจาก
หมู่มิตรดีในส่วนนี้ เราก็จะหลงเข้าใจว่าตัวเองถูกต้องไปตลอดกาลนาน ก็จะโง่ไปตลอดกาลนาน’ 

๑๖๔ 

ปริศนา อิรนพไพบูลย์ กล่าวว่า ในตอนนี้เราได้เดินบนทางเส้นนี้มา ๔๐ กว่าปี โดย
เรายังไม่หลุดออกจากเส้นทางนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากแล้ว ถึงแม้จะช้าก็ไม่เป็นอะไร เพราะ
การที่เรายังสามารถอยู่ร่วมกับหมู่กลุ่มที่มีศีลได้นั้นก็เป็นสิ่ งที่เราควรจะพยายามพากเพียรทำต่อไป 
โดยเราไม่ต้องไปเปรียบเทียบตัวเองกับใครเพราะกำลังและจริตของแต่ละคนนั้นไม่เท่ากัน เราก็จะ
บอกตัวเองเสมอว่า “ถ้าเธอออกจากหมู่มิตรดีนะ! ก็อย่าหวังความเจริญเลย เพราะเธอจะหาหมู่กลุ่มที่
ดีกว่านี้ได้จากที่ไหน เพราะฉะนั้นถ้าเธอออกไปก็มีแต่จะลงนรกลูกเดียว”๑๖๕ 

ดินแสงธรรม กล้าจน กล่าวว่า เราเห็นได้ชัดว่า ‘การขัดเกลากิเลสโดยมีการ
พิจารณาเห็นโทษของมันตั้งแต่มีอาการใจที่ไหวติงขึ้นมาชอบหรือชังกับสิ่งต่างๆ นี้ มันใช้ได้ผลกับเรา
จริงๆ’ แต่เราก็ยังไม่ได้ประมาทวางใจในทันทีว่ามันหมดแล้วและจะนำไปพิจารณาตรวจสอบในเรื่อง
เดิมนี้ซ้ำๆ เมื่อกระทบสัมผัสอีกจนมั่นใจว่า ‘มันไม่กลับกำเริบขึ้นมาได้จริง’ พร้อมกับนำไปทดลองใช้
กับเรื่องอ่ืนๆ เพ่ือเป็นการยืนยันในวิธีการนี้จนมั่นใจต่อไป๑๖๖ 

แพรลายไม้ กล้าจน กล่าวว่า เมื่อเราปฏิบัติตามศีลที่ตั้งขึ้นมานั้นได้ ก็พบว่า ‘ทำให้
เรารู้สึกเบาใจเพราะไม่ต้องอยากเอาชนะใคร เบากายเพราะได้พักความคิดปรุงแต่งที่ฟุ้งซ่านเกินความ
จำเป็น และเบาเหตุการณ์เพราะการที่เรายอมให้มีความเห็นที่แตกต่างกันในสิ่งดีนั้น ถือเป็นการให้
โอกาสกันและกันได้เรียนรู้และฝึกการประมาณเพื่อให้เกิดสิ่งดีที ่เป็นคุณค่าประโยชน์สูงสุดตาม
องค์ประกอบจริง ณ เวลานั้นร่วมกัน ซึ่งดีกว่าการท่ีเรายึดว่าเราเก่งอยู่คนเดียวหรือเคยมีประสบการณ์
มาแล้ว เพราะเราก็จะต้องแบกอยู่คนเดียวจนสุดท้ายเราก็จะกลายเป็นคนเก่งที่คับแคบและไม่ได้
พัฒนาอะไรเลย’ 

๑๖๗ 

แสงอรุณ สังคมศิลป์ กล่าวว่า การลด ละ เลิกกิเลสไปเป็นลำดับนั้น ถ้าเรามีความ
ยินดีและความเพียรพยายามไม่มากพอ เราก็ไม่มีทางที่จะทำสำเร็จได้ ดังที่พ่อครูสมณะโพธิรักษ์กล่าว
ว่า “การปฏิบัติธรรมนั้นต้องเอาจริงและต้องทำให้มากๆ”๑๖๘ 

 
๑๖๔ สัมภาษณ์ สมพงษ์ โขงรัมย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๕ สัมภาษณ์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๖ สัมภาษณ์ ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๗ สัมภาษณ์ แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
๑๖๘ สัมภาษณ์ แสงอรุณ สังคมศิลป์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 



๑๖๓ 

 

สรุปได้ว่า ปัจจัยด้านปัญญา ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส
ภายในจิตใจของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมไปตามลำดับ คือ การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชา
รามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการส่งการบ้านและสอบแลกเปลี่ยนสภาวธรรมทุกสัปดาห์ โดย
นักศึกษาทุกคนจะเล่าถึงสภาวธรรมของตนเองว่า ๑) ลด ละ เลิกกิเลสอะไรได้บ้าง ๒) การปฏิบัติศีล
และการต่อสู้กับกิเลส ทำได้ดีเพียงใด ๓) ความดีที่ทำ มีอะไรบ้าง และร่วมบำเพ็ญบุญกุศลที่ไหนบ้าง  
ทำให้นักศึกษาได้หมั่นตรวจสอบมรรคและผล จากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่ตนทำได้มาเป็นลำดับ จึง
สามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนยังบกพร่องให้ดียิ่งๆ ขึ้น และในส่วนที่ดีแล้ว ก็จะพากเพียรสั่งสมให้
เกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป อีกทั้งยังเป็นการได้ซักถามข้อสงสัยแก่ครูอาจารย์ผู้ที่มีศีล แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที ่ตนเองยังบกพร่องให้ดียิ ่งๆ ขึ้นต่อไป พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนวิธีการ
พิจารณาต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่างๆ โดยแต่ละคนก็จะมีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ที่มี
จริตนิสัยใกล้เคียงกันได้เติมเต็มเหลี่ยมมุมในการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสของตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์
ขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อได้เห็นผลจากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน ซึ่งความโลภ โกรธ หลงภายใน
จิตใจของตนนั้นลดลงไปเป็นลำดับ จึงเกิดความเชื่อมั่นในวิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสและองค์ประกอบที่
ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา และเมื่อได้รู้ชัดดังนี้
แล้วจึงน้อมนำเอาสิ่งดีงามเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้แก่ตน เพื่อทำตนเองให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้ง
ปวงไปเป็นลำดับต่อไปจนถึงท่ีสุด 

๓.๓ สรุปปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรม สามารถนำมาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 

ตารางที่ ๓.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๑ ปัจจัยเกื้อหนุน
ภายนอก 

 

๑.๑ ด้านสังคม ๑) เคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีความเคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มี
ศีล โดยท่านได้นำพาฝึกฝนให้ใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ 
ในการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายและใจ ไปพร้อมๆ กับการฝึก 



๑๖๔ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
‘ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งม่ัน’ คือ การตั้งข้อปฏิบัติที่เป็นสิ่งดีงาม
ขึ ้นมาเพื ่อลด ละ เลิกความหลงติดยึดในสิ ่งที ่เป็นโทษหรือฟุ ้งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือยทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ อีกทั้งยังเป็นผู้หลอมรวมผู้ที่มีใจ
เสียสละในแต่ละสาขาอาชีพให้มาสานพลังกันเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คน
ที ่เดือดร้อนในสังคมโลก ด้วยการจัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนและ
พระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ การทำกสิกรรมไร้สารพิษ การทำ
ตลาดวิถีธรรมเพ่ือจำหน่ายของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เป็นต้น 

  ๒) มีหมู่มิตรดีที่พากันขัดเกลากิเลส 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการอยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ จิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น ต่างพ่อต่างแม่ แต่กลับมาอยู่
ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความเป็นญาติยิ่งกว่าพ่ีน้องทางสายเลือด
เดียวกัน โดยพากันลด ละ เลิก ความหลงเสพในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ที่เป็นพิษโทษภัย การเอาแต่ใจตนเอง การถือตัวถือตน และ
ความเห็นแก่ตัว ไปเป็นลำดับ 

  ๓) เคารพมติหมู่มิตรดีที่มีศีล 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์ว ิถีธรรมนั ้นเป็นผู ้ที ่กินน้อยใช้น้อย ทำงานฟรีไม่มี
เงินเดือน พร้อมกับหมั่นประชุมกันเป็นนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ เคารพและฟังมติของ
หมู่กลุ่มเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมการงานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก 
สามารถบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึงข้อบกพร่องของกันและกันได้ด้วย
เมตตา อยู่ร่วมกันและใช้สวัสดิการจากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กัน มี
การปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ด้วยการตั้งตบะลด ละ เลิก ในสิ่งที่
ตนเองมีความติดยึด เพ่ือปรับให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกัน และมีสัมมาทิฎฐิ
เสมอกัน เป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกัน 

 



๑๖๕ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๑.๒ ด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

อยู่ในองค์ประกอบท่ีเป็นสัปปายะ 

อธิบายว่า 

สถานที่ตั้งของชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกล
จากชุมชนเมืองนัก จึงมีทางสันจรไปมาสะดวก แต่ก็อยู่ห่างออกมาจาก
ถนนใหญ่ ทำให้กลางวันไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและกลางคืนมีเสียง
รบกวนน้อย โดยมีการจัดสรรพื้นที่โล่งและพื้นที่ป่าอย่างสมดุล ทำให้
ได้รับแสงแดดอย่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น สัตว์
จำพวกแมลงดูดเลือดและสัตว์เลื้อยคลานมารบกวนน้อย ส่วนในเรื่อง
ปัจจัย ๔ ก็มีการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารพึ่งตนได้ มีองค์
ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม จึงสามารถ
ดูแลและแก้ไขปัญญาสุขภาพกายและใจได้ด้วยสิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย 
ทำเอาเองได้ และจิตอาสาที่มีความถนัดในด้านงานก่อสร้าง ก็ช่วยเอา
ภาระในเรื่องการกำกับ ควบคุม และดูแลการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย 
ส่วนจิตอาสาที่มีความถนัดในด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ก็ช่วยเอาภาระ
ในเรื่องการจัดซื้อเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่สมาชิกภายในชุมชน จึง
ทำให้ภายในชุมชนมีกินมีใช้ในปัจจัย ๔ อย่างไม่ฝืดเคือง อีกทั้งยังมีผู้นำ
ที่มีคุณธรรม คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน ซึ่งจิตอาสาทุกคนสามารถเข้าหา
ท่านเพ่ือไต่ถามข้อสงสัยในหัวข้อธรรมะต่างๆ ได้อยู่เสมอ ทั้งด้วยวิธีการ
เข้าพบโดยตรงหรือติดต่อผ่านทางสื่อออนไลน์ และท่านยังสามารถ
อธิบายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อคลายความ
สงสัยแก่จิตอาสานั้นได้ นอกจากนี้ยังมีระบบจิตอาสาพ่ีเลี้ยงที่เป็นพ่อไก่
หรือแม่ไก่ซึ่งมีหน้าที่เอาภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่จิตอาสารุ่น
น้องที่ เป ็นลูกไก่ โดยมีการหมั ่นพูดคุยแลกเปลี ่ยนหรือสอบถาม
สภาวธรรมแก่กันและกันอยู่ เสมอ เพื ่อเป็นการพัฒนาจิตวิญญาณ
ร่วมกันระหว่างจิตอาสาผู้เป็นพ่อไก่หรือแม่แก่กับจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่ 

๑.๓ ด้านสุขภาพ ๑) มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม 

อธิบายว่า 



๑๖๖ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตาม
หลักแพทย์วิถีธรรม ด้วยการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมหรือ
สมดุลร้อนเย็นกับตน ณ เวลานั้น และไม่เบียดเบียนตนเองด้วยความ
กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ได้ไปเป็นลำดับ 

  ๒) มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น คือ เป็นผู้ฝึกฝน
ปฏิบัติลด ละ เลิก การเบียดเบียนตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อ่ืน ในทุกวิธีไป
ตามลำดับ อีกทั้งยังลด ละ เลิก เหตุให้เกิดการเข่นฆ่า เบียดเบียน ทำ
ร้าย ทำลาย สัตว์ทุกชนิด ด้วยการหันมารับประทานอาหารมังสวิรัติ 
โดยมีการฝึกลด ละ เลิก การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไป
เป็นลำดับ 

  ๓) มีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนา
ศักยภาพพึ่งตน เพื่อให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ได้แก่ ๑) ถือศีล ๕ 
เป็นเบื้องต้น ๒) เลิกอบายมุข ๓) รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๔) รับฟัง
มติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล ๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน 

  ๔) ตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งม้ือ 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ โดย
แต่ละคนจะมีการพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติตามฐานะของตนเองอย่างเต็ม
กำลังสุดความสามารถ ตามที่องค์ประกอบเหตุปัจจัยจะสามารถทำให้
เกิดขึ ้นได้จริง คือ การตั ้งศีลขึ้นมาเพื ่อขัดเกลากิเลสของตนเองให้
ลำบากในขีดที่เบิกบานหรือพอยินดีอยู่ได้ ไม่ทรทานจนเบิกบูด และไม่
หย่อนยานจนย่ำแย่ 



๑๖๗ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๒ ปัจจัยเกื้อหนุน
ภายใน 

 

๒.๑ ด้านศีล ๑) เห็นคุณค่าของการเสียสละทำงานฟรี 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเห็นคุณค่าประโยชน์ของการเข้าหาหมู่มิตรดี
และร่วมกันทำความดีเสียสละช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดสรรเวลามา
เป็นจิตอาสาทุกครั้งที่มีโอกาส เป็นการฝึกลดความเห็นแก่ตัวด้วยการ
เสียสละเพื่อผู้อื่น ซึ่งการเสียสละทำงานฟรี คือ การไม่ใช้ลาภแลกลาภ 
ไม่บังคับกดดันใคร กินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง ไม่ถือครอบครองเป็น
ส่วนตัว เอื้อเฟื้อแบ่งปันลาภที่หามาได้ให้แก่กันและกัน เป็นการอยู่
ร่วมกันแบบสังคม ‘สาธารณโภคี’ โดยการจัดสรรเวลามาร่วมกันทำ
ความดีเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นการสะสมกุศลกรรมที่ดีไว้
อาศัย และเป็นการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ‘การไม่มีเงินเป็นส่วนตัวก็อยู่
ได้อย่างผาสุก’ 

  ๒) รีบเปิดเผยตนตามความเป็นจริงต่อหมู่มิตรดี 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละคนนั้นได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำดี
ที่ไม่เอาแต่ใจตัวเอง จึงทำให้จิตใจเกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในญาณปัญญา
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถจะปฏิบัติตามจน
เกิดผลลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลงได้จริง ก็จะรีบเปิดเผย
กิเลสของตนในส่วนที่เหลือตามความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่
มีคุณธรรม เพื่อให้ท่านเหล่านั้นช่วยขัดเกลาหรือแนะนำวิธีปฏิบัติเพ่ือ
ขัดเกลากิเลสในส่วนที่เหลือแก่ตน แล้วจึงพากเพียรปฏิบัติลด ละ เลิก
อกุศลธรรมเหล่านั้น อย่างเอาจริงเอาจังตามกำลังของตนต่อไป 

๒.๒ ด้านสมาธิ ๑) ขวนขวายในการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน 

อธิบายว่า 



๑๖๘ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีจิตใจที่ยินดีขวนขวายในการทำกิจกรรม
การงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื ่นอยู่ เป็นนิตย์มาตลอด
ระยะเวลากว่า ๒๕ ปี จนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้จากผลงานการ ‘เผยแพร่
องค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคม’ อาทิเช่น การจัดค่ายสุขภาพพึ่งตน
และพระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหลักสูตร ๓ วัน, ๕ วัน, ๗ 
วัน และ ๙ วัน แม้กระทั่งในภาวะวิกฤติโรคโควิด ๑๙ ระบาด ทาง
องค์กรก็ยังคงมีการจัดค่ายสุขภาพพ่ึงตนและพระไตรปิฎกโดยปรับเป็น
รูปแบบออนไลน์และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเคย ใช้ชื ่อหลักสูตรว่า 
“แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก” เป็นค่ายหลักสูตร ๑๐ วันและมี
การจัดถึง ๒ ครั้งต่อเดือน 

  ๒) มีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ใน
ทวารทั้ง ๖ ไม่ให้หลงคล้อยไปตามอำนาจของความชอบหรือชังได้ไป
เป็นลำดับ ด้วยการมาร่วมทำงานเสียสละอยู่กับหมู่กลุ่มคนดี เพื่อจะได้
ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง ถ้าใจเรายอมได้ก็จะเห็นความผาสุกที่
แท้จริง การถูกขัดใจทำให้เราเห็นทุกข์จากการติดความได้ดั่งใจ การติด
ความได้ดั่งใจทำให้เรามีสุขมีทุกข์วนเวียนอย่างไม่รู้จบ คือ เมื่อได้ดั่งใจก็
มีความสุข และเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็มีความทุกข์ การมาฝึกถูกขัดใจโดยให้
หมู่มิตรดีขัดเกลากิเลสในจิตวิญญาณเรา เราจะได้ลดความเอาแต่ใจ
ตนเอง ลดความยึดมั่นถือมั่นลงไปเป็นลำดับๆ โดยอาศัยกระบวนการที่
หวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยของพระพุทธเจ้า 
คือ ‘อปริหานิยธรรม ๗’ 

  ๓) มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย 

อธิบายว่า 



๑๖๙ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย สันโดษ
ด้วยปัจจัย ๔ คือ ใช้ปัจจัย ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) เครื่องนุ่งห่ม ๒) อาหาร 
๓) ที่อยู่อาศัย ๔) ยารักษาโรค ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 

  ๔) เป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลส 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลสไปเป็น
ลำดับ ด้วยการหมั่นละอกุศลธรรมทำแต่กุศลธรรมร่วมกับหมู่มิตรดี 
พร้อมกับมีองค์ประกอบในการฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม 
ใคร่ครวญธรรม และปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย จึงเป็นผู ้ที่
พากเพียรปฏิบัติอริยศีลให้สูงขึ้นๆ อยู่เสมอ โดยทำไปเป็นลำดับตาม
กำลังจิตของตนอย่างให้ไม่ตึงเครียดเกินไปและไม่ให้หย่อนยานเกินไป 

๒.๓ ด้านปัญญา ๑) รู้จักอ่านสภาวธรรมของตน 

อธิบายว่า 

การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมนั้นมีการส่งการบ้านและสอบแลกเปลี่ยนสภาวธรรมทุกสัปดาห์ 
โดยนักศึกษาทุกคนจะเล่าถึงสภาวธรรมของตนเองว่า ๑) ลด ละ เลิก
กิเลสอะไรได้บ้าง ๒) การปฏิบัติศีลและการต่อสู ้กับกิเลส ทำได้ดี
เพียงใด ๓) ความดีท่ีทำ มีอะไรบ้าง และร่วมบำเพ็ญบุญกุศลที่ไหนบ้าง 

  ๒) รู้จักตรวจสอบมรรคและผลจากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน 

อธิบายว่า 

การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมนั้นทำให้นักศึกษาได้หมั่นตรวจสอบมรรคและผล จากการปฏิบัติ
ขัดเกลากิเลสที่ตนทำได้มาเป็นลำดับ จึงสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่
ตนยังบกพร่องให้ดียิ่งๆ ขึ้น และในส่วนที่ดีแล้ว ก็จะพากเพียรสั่งสมให้
เกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป 

 



๑๗๐ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

  ๓) หม่ันเข้าหาครูอาจารย์ผู้มีศีล 

อธิบายว่า 

การสอบสภาวธรรมในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมนั้นยังเป็นการได้ซักถามข้อสงสัยแก่ครูอาจารย์ผู้ที่มีศีล แล้วนำมา
ปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนเองยังบกพร่องให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป พร้อมกับมี
การแลกเปลี่ยนวิธีการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่างๆ โดยแต่
ละคนก็จะมีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ที่มีจริตนิสัยใกล้เคียง
กันได้เติมเต็มเหลี่ยมมุมในการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสของตนเองให้
บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว 

  ๔) ม่ันใจในมรรคและผลจากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนนั้นยืนยันว่า ‘เมื ่อได้เห็นผลจากการ
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน ซึ่งความโลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของตน
นั้นลดลงไปเป็นลำดับ จึงเกิดความเชื่อมั่นในวิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสและ
องค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลส
ตามหลักพระพุทธศาสนา และเมื่อได้รู้ชัดดังนี้แล้วจึงน้อมนำเอาสิ่งดี
งามเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้แก่ตน เพื่อทำตนเองให้หลุดพ้นจากอกุศล
ธรรมทั้งปวงไปเป็นลำดับต่อไปจนถึงท่ีสุด’ 

อธิบายได้ว่า ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมนั้น ประกอบไปด้วย ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสิ ่งแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ได้แก่ ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก เริ่มต้นที่ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
นั้นมีความเคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล ด้วยการฝึกฝนให้ใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำ
เอาเองได้ ในการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายและใจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีใจเสียสละตาม
ความสามารถของตนด้วยการมาสานพลังร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่เดือดร้อนในสังคมโลก ไป
พร้อมๆ กับการฝึก ‘ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ กระทั่งเกิดเป็น ‘ชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถี



๑๗๑ 

 

ธรรม’ ที่มีการอยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความเป็นญาติยิ่ง
กว่าพี่น้องทางสายเลือดเดียวกัน โดยพากันลด ละ เลิกความหลงเสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่
เป็นพิษโทษภัย การเอาแต่ใจตนเอง การถือตัวถือตน และความเห็นแก่ตัว ไปเป็นลำดับ จึงเป็นผู้ที่กิน
น้อยใช้น้อย ทำงานฟรีไม่มีเงินเดือน พร้อมกับหมั่นประชุมกันเป็นนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ เคารพและฟังมติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมการ
งานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก สามารถบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึงข้อบกพร่องของกันและกันได้
ด้วยเมตตา อยู่ร่วมกันและใช้สวัสดิการจากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กัน มีการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิ
ปัญญา ด้วยการตั้งตบะลด ละ เลิกในสิ่งที่ตนเองมีความติดยึด เพื่อปรับให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกัน และ
มีสัมมาทิฎฐิเสมอกัน เป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
คือ สถานที่ตั้งของชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากชุมชนเมืองนัก จึงมีทาง
สันจรไปมาสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและกลางคืนมีเสียงรบกวนน้อย โดยมีการจัดสรร
พื้นที่โล่งและพื้นที่ป่าอย่างสมดุล ทำให้ได้รับแสงแดดอย่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น 
สัตว์จำพวกแมลงดูดเลือดและสัตว์เลื้อยคลานมารบกวนน้อย ส่วนในเรื่องปัจจัย ๔ ก็สามารถพ่ึงตนเอง
ได้เป็นหลัก จึงทำให้ภายในชุมชนมีกินมีใช้ในปัจจัย ๔ อย่างไม่ฝืดเคือง อีกท้ังยังมีผู้นำที่มีคุณธรรม ซึ่ง
จิตอาสาทุกคนสามารถเข้าหาท่านเพื่อไต่ถามข้อสงสัยในหัวข้อธรรมะต่างๆ ได้อยู่เสมอ และท่านยัง
สามารถอธิบายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อคลายความสงสัยแก่จิตอาสานั้นได้  
นอกจากนี้ยังมีระบบจิตอาสาพี่เลี้ยงที่เป็นพ่อไก่หรือแม่ไก่ซ่ึงมีหน้าที่เอาภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่จิตอาสารุ่นน้องที่เป็นลูกไก่ ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
สุขภาพ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม 
ด้วยการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที ่เหมาะสมหรือสมดุลร้อนเย็นกับตน ณ เวลานั้น และไม่
เบียดเบียนตนเองด้วยความกลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ได้ไปเป็นลำดับ พร้อมกับมี
แนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน  เพื่อให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ได้แก่     
๑) ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ๒) เลิกอบายมุข ๓) รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๔) รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมี
ศีล ๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน นอกจากนี้ยังมีการตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ โดยแต่ละคน
จะมีการพากเพียรฝึกฝนปฏิบัต ิตามฐานะของตนเองอย่างเต็มกำลัง ส ุดความสามารถ ตามที่
องค์ประกอบเหตุปัจจัยจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน เมื่อบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นประกอบไปด้วยธรรมที่เป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกแล้ว ย่อมเหมาะควรแก่การปฏิบัติธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายในต่อ โดย
เริ่มต้นที่ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเห็นคุณค่าประโยชน์ของการเข้าหาหมู่
มิตรดีและร่วมกันทำความดีเสียสละช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดสรรเวลามาเป็นจิตอาสาทุกครั้งที่มี
โอกาส เป็นการฝึกลดความเห็นแก่ตัวด้วยการเสียสละทำงานฟรีเพื่อผู้อื่น ไม่บังคับกดดันใคร กินใช้
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ร่วมกันเป็นส่วนกลาง เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันลาภที่หามาได้ให้แก่กันและกัน จึงเป็นการสะสมกุศลกรรมที่ดีไว้
อาศัยและเป็นการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ‘การไม่มีเงินเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้อย่างผาสุก’ เมื่อได้เห็นคุณค่า
ประโยชน์ของการทำดีที่ไม่เอาแต่ใจตัวเอง จึงทำให้จิตใจเกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในญาณปัญญาการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถจะปฏิบัติตามจนเกิดผลลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ 
หลงได้จริง ก็จะรีบเปิดเผยกิเลสของตนในส่วนที่เหลือตามความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่มี
คุณธรรม เพ่ือให้ท่านเหล่านั้นช่วยขัดเกลาหรือแนะนำวิธีปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลสในส่วนที่เหลือแก่ตน 
แล้วจึงพากเพียรปฏิบัติลด ละ เลิกอกุศลธรรมเหล่านั้น อย่างเอาจริงเอาจังตามกำลังของตนต่อไป  
ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีจิตใจที่ยินดีขวนขวายในการ
ทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอยู่ เป็นนิตย์มาตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปี 
จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ ไม่ให้หลงคล้อย
ไปตามอำนาจของความชอบหรือชังได้ไปเป็นลำดับ ด้วยการมาร่วมทำงานเสียสละอยู่กับหมู่กลุ่มคนดี 
เพื่อจะได้ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง ประกอบกับเป็นผู้มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย 
สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลสไป
เป็นลำดับ พร้อมกับมีองค์ประกอบในการฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม และ
ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายในเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
ปัญญา คือ การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการส่ง
การบ้านและสอบแลกเปลี่ยนสภาวธรรมทุกสัปดาห์ ทำให้นักศึกษาได้หมั่นตรวจสอบมรรคและผล 
จากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่ตนทำได้มาเป็นลำดับ จึงสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนยังบกพร่อง
ให้ดียิ่งๆ ขึ้น และในส่วนที่ดีแล้ว ก็จะพากเพียรสั่งสมให้เกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป อีกท้ังยังเป็นการได้
ซักถามข้อสงสัยแก่ครูอาจารย์ผู้ที่มีศีล แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนเองยังบกพร่องให้ดียิ ่งๆ 
ขึ้นต่อไป พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนวิธีการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่างๆ โดยแต่ละคนก็จะ
มีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ที่มีจริตนิสัยใกล้เคียงกันได้เติมเต็มเหลี่ยมมุมในการพิจารณา
ต่อสู้กับกิเลสของตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อได้เห็นผลจากการปฏิบัติขัดเกลา
กิเลสในตน ซึ่งความโลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของตนนั้นลดลงไปเป็นลำดับ จึงเกิดความเชื่อมั่นใน
วิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสและองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตาม
หลักพระพุทธศาสนา และเมื่อไดรู้้ชัดดังนี้แล้วจึงน้อมนำเอาสิ่งดีงามเหล่านั้นมาเป็นที่พ่ึงให้แก่ตน เพ่ือ
ทำตนเองให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงไปเป็นลำดับต่อไปจนถึงท่ีสุด 
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วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

ในบทนี้ผู ้วิจัยได้นำเอาเนื้อหาจากบทที่ ๒ และเนื้อหาจากบทที่ ๓ มาวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม กับ
ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยมีประเด็นที่จะวิเคราะห์และ
สังเคราะห์ คือ ๑) ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๒) ปัจจัย
เกื้อหนุนภายในในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ดังมีรายละเอียดต่อไปนี ้

๔.๑ วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ปัจจัยภายนอกที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมนั้น ประกอบไปด้วย ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสุขภาพ สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดังนี้ 

๔.๑.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนนั้นมีความเคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีคุณธรรม 
คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน ที่มุ่งเน้นให้ ‘พึ่งตนเองเป็นหลัก และพึ่งผู้อื่นเป็นรอง’ โดยท่านได้นำพา
ฝึกฝนให้ใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ ในการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายและใจ ไป
พร้อมๆ กับการฝึก ‘ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ คือ การตั้งข้อปฏิบัติที่เป็นสิ่งดีงามขึ้นมาเพ่ือ
ลด ละ เลิกความหลงติดยึดในสิ่งที่เป็นโทษหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ อีกทั้งยัง
เป็นผู้หลอมรวมผู้ที่มีใจเสียสละในแต่ละสาขาอาชีพให้มาสานพลังกันเพื่อช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่
เดือดร้อนในสังคมโลก ด้วยการจัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนและพระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
การทำกสิกรรมไร้สารพิษ การทำตลาดวิถีธรรมเพื่อจำหน่ายของดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เป็นต้น  
ซึ่งท่านมีนโยบายว่า “แพทย์วิถีธรรมจะไม่กดดัน ไม่บังคับ ไม่หว่านล้อม ไม่โน้มน้าว แต่แพทย์วิถี
ธรรมจะให้ปัญญาว่า ‘อะไรเป็นประโยชน์ อะไรเป็นโทษ’ แล้วให้แต่ละชีว ิตเลือกเอาตาม
วิจารณญาณของตน ให้เป็นไปตามธรรม คือ ศรัทธา ปัญญา และวิบากดีร้ายของแต่ละชีวิต” เป็นผล
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ให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนมีทิศทางการปฏิบัติตนไปสู่ ‘ชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่
แข็งแรง จิตใจที ่ดีงาม และจิตใจที่เป็นสุข’ ด้วยการพากเพียรปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนและ
ช่วยเหลือผู้อื่นให้ขัดเกลากิเลสในตนเองอยู่เสมอๆ ตามองค์ประกอบเหตุปัจจัยที่จะสามารถทำได้จริง 
ณ ปัจจุบันนั้นๆ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองจมอยู่ในเปือก
ตมลึก จักยกบุคคลอื่นผู้จมอยู่ในเปือกตมลึกขึ้นได้ เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองไม่จมอยู่ในเปือกตมลึก 
จักยกบุคคลอื่นผู้จมอยู่ในเปือกตมลึกขึ้นได้ เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองไม่ฝึกตน ไม่แนะนำตน 
ไม่ดับสนิท จักฝึกสอนผู้อื่น แนะนำผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นดับสนิทได้ เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองฝึกตน 
แนะนำตน ดับสนิท จักฝึกผู้อื่น แนะนำผู้อื่น ช่วยให้ผู้อื่นดับสนิทได้ ฯลฯ”๑ แสดงให้เห็นว่า คนที่มี
คุณธรรมของ ‘สัตบุรุษ’ คือ คนที่เป็นสัมมาทิฐิ เป็นคนดีน่านับถือ มีคุณธรรม ประพฤติอยู่ในศีลใน
ธรรม ได้จริงเท่านั้น จึงจะสามารถนำพาผู้อื่นให้ประพฤติอยู่ในศีลในธรรม เพื่อขัดเกลากิเลสในตนได้
ไปเป็นลำดับ จึงเห็นได้ว่า ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นผู้ที่มีคุณธรรมของสัตบุรุษ จึงสามารถนำพาผู้ที่
ศรัทธาให้ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนได้ไปเป็นลำดับ ฉะนั้นปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมประการแรกจึงสอดคล้องกับปรโตโฆสะซึ่งเป็นการได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็น
ปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ จนเกิดศรัทธาเชื่อในญาณปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า 
กระทั่งมีความยินดี พอใจ เต็มใจ ที่จะปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตนไปเป็นลำดับ เพราะการเลือกคบค้า
สมาคมและการได้อยู่ร่วมในสังคมของผู้เป็นปราชญ์ย่อมมีแต่ประโยชน์สุข๒ และสอดคล้องกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ ในข้อที่ ๑ ว่า “เป็นผู้มีศรัทธา เชื่อพระ
ปัญญาเครื่องตรัสรู้ของพระตถาคตว่า ‘แม้เพราะเหตุนี้ พระผู้มีพระภาคพระองค์นั้น เป็นพระอรหันต์ 
ตรัสรู้ด้วยพระองค์เองโดยชอบ เพียบพร้อมด้วยวิชชาและจรณะ เสด็จไปดี ทรงรู้แจ้งโลก เป็นสารถีฝึก
ผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยม เป็นพระศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้า เป็นพระ
ผู้มีพระภาค’”๓ 

กระทั่งเกิดเป็น ‘ชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม’ ที่มีการอยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ 
คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมที่มาจากต่างที่ต่างถิ่น ต่างพ่อต่างแม่ แต่กลับมาอยู่ร่วมกันเป็นครอบครัว
ใหญ่ที่มีความเป็นญาติยิ่งกว่าพี่น้องทางสายเลือดเดียวกัน โดยพากันลด ละ เลิกความหลงเสพในรูป 
เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่เป็นพิษโทษภัย การเอาแต่ใจตนเอง การถือตัวถือตน และความเห็นแก่ตัว ไป
เป็นลำดับ จึงเป็นผู้ที่กินน้อยใช้น้อย ทำงานฟรีไม่มีเงินเดือน พร้อมกับหมั่นประชุมกันเป็นนิตย์ พร้อม

 
๑ ดูรายละเอียดใน ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๗-๘๘/๗๘-๘๑. 
๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๖-๒๐๘/๙๖-๙๗. 
๓ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 



๑๗๕ 

 

เพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ เคารพและฟังมติของหมู่กลุ่มเป็น
หลัก ดำเนินกิจกรรมการงานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก สามารถบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึง
ข้อบกพร่องของกันและกันได้ด้วยเมตตา อยู่ร่วมกันและใช้สวัสดิการจากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กัน 
มีการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา ด้วยการตั้งตบะลด ละ เลิกในสิ่งที่ตนเองมีความติดยึด เพื่อปรับ
ให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกัน และมีสัมมาทิฎฐิเสมอกัน เป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกัน  สอดคล้องกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญอริยมรรคมีองค์ ๘ ทำ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก”๔ และตรงกับการปฏิบัติตามหลักอปริหานิยธรรม ๗ คือ หมั่นประชุมกัน
เนืองนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม และพร้อมเพรียงกันทำกิจที่พึงทำ ไม่
บัญญัติสิ่งที่พระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติไว้ ไม่ล้มล้างสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติไว้แล้ว ถือปฏิบัติมั่นตาม
สิกขาบททีพ่ระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แล้ว สักการะ เคารพ นับถือ บูชาผู้นำซึ่งเป็นสัตบุรุษ หมู่มิตรดีผู้มีศีล
สูง และสำคัญถ้อยคำของท่านเหล่านั้นว่าเป็นสิ่งควรรับฟัง ไม่ตกอยู่ในอำนาจแห่งตัณหาก่อให้เกิดภพ
ใหม่ที่เกิดขึ้นแล้ว เป็นผู้มุ่งหวังเสนาสนะป่า (จิตอันสงบจากกิเลส) และตั้งสติไว้ในภายในว่า ‘ทำ
อย่างไร เพื่อนพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีลงามที่ยังไม่มา พึงมา ท่านที่มาแล้ว พึงอยู่อย่างผาสุก’๕ ด้วย
หลักสารณียธรรม ๖ คือ ตั้งมั่นเมตตากายกรรม วจีกรรม มโนกรรมในหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับ
หลัง อยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ โดยทุกคนสร้างผลผลิตหรือปัจจัยสี่แล้วเอาเข้ากองกลางเพื่อกิน
ใช้ร่วมกัน มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับอย่างเสมอกันกับหมู่มิตรดีทั้งต่อหน้าและ
ลับหลัง และมีอริยทิฏฐิหรือความเห็นความเข้าใจที่ถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์อย่างเสมอกันกับหมู่
มิตรดีทั้งต่อหน้าและลับหลัง๖ จนเกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไป
เพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน ตาม
พุทธพจน์ ๗๗ ของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม 

๔.๑.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม 

สถานที่ตั้งของชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากชุมชนเมืองนัก จึง
มีทางสันจรไปมาสะดวก แต่ก็อยู่ห่างออกมาจากถนนใหญ่ ทำให้กลางวันไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและ
กลางคืนมีเสียงรบกวนน้อย โดยมีการจัดสรรพื้นที่โล่งและพื้นที่ป่าอย่างสมดุล ทำให้ได้รับแสงแดด
อย่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น สัตว์จำพวกแมลงดูดเลือดและสัตว์เลื้อยคลานมา

 
๔ ดูรายละเอียดใน สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๒-๑๕๕. 
๕ ที.ม. (ไทย) ๑๐/๑๓๖/๘๒-๘๓. 
๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๖/๓๘๗-๓๘๘. 
๗ องฺ.ฉกฺก. (ไทย) ๒๒/๑๒/๔๒๗-๔๒๘. 



๑๗๖ 

 

รบกวนน้อย ส่วนในเรื่องปัจจัย ๔ ก็มีการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพื่อผลิตอาหารพึ่งตนได้ มีองค์ความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม จึงสามารถดูแลและแก้ไขปัญญาสุขภาพกายและ
ใจได้ด้วยสิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ และจิตอาสาที่มีความถนัดในด้านงานก่อสร้าง ก็ช่วย
เอาภาระในเรื่องการกำกับ ควบคุม และดูแลการก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ส่วนจิตอาสาที่มีความถนัด
ในด้านการผลิตเครื่องนุ่งห่ม ก็ช่วยเอาภาระในเรื่องการจัดซื้อเสื้อผ้าและเครื่องนุ่งห่ม ให้แก่สมาชิก
ภายในชุมชน จึงทำให้ภายในชุมชนมีกินมีใช้ในปัจจัย ๔ อย่างไม่ฝืดเคือง อีกทั้งยังมีผู้นำที่มีคุณธรรม 
คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน ซึ่งจิตอาสาทุกคนสามารถเข้าหาท่านเพ่ือไต่ถามข้อสงสัยในหัวข้อธรรมะต่างๆ 
ได้อยู่เสมอ ทั้งด้วยวิธีการเข้าพบโดยตรงหรือติดต่อผ่านทางสื่อออนไลน์ และท่านยังสามารถอธิบาย
หัวข้อธรรมะเหล่านั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อคลายความสงสัยแก่จิตอาสานั้นได้  นอกจากนี้ยังมี
ระบบจิตอาสาพี่เลี้ยงที่เป็นพ่อไก่หรือแม่ไก่ซ่ึงมีหน้าที่เอาภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่จิตอาสารุ่น
น้องที่เป็นลูกไก่ โดยมีการหมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือสอบถามสภาวธรรมแก่กันและกันอยู่เสมอ เพ่ือ
เป็นการพัฒนาจิตวิญญาณร่วมกันระหว่างจิตอาสาผู้เป็นพ่อไก่หรือแม่แก่กับจิตอาสาผู้เป็นลูกไก่
สอดคล้องกับหลักเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ คือ เสนาสนะซึ่งไม่อยู่ไกลกันดานหรือใกล้เมืองมาก
นัก มีการสัญจรไปมาได้สะดวก สิ่งแวดล้อมเหมาะควรแก่การอยู่อาศัย ไม่ฝืดเคืองในปัจจัยสี่ (ปฏิรูป
เทสวาสะ) พร้อมทั้งมีผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เราพึ่งอาศัยโดย
ธรรมอยู่ด้วย (สัปปุริสสังเสวะ) โดยเราสามารถเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร เพื่อสอบถาม
เนื้อความของพระพุทธพจน์ที่เราสงสัย และท่านเหล่านั้นย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัย
หลายอย่างแก่เราได้๘ ของพระพุทธเจ้าอย่างเป็นรูปธรรม จึงทำให้เราสามารถตั้งตนไว้ชอบ (อัตต
สัมมาปณิธิ) คือ ปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้น
แก่ผู้ทีไ่ด้ทำความดพีร้อมกับขัดเกลากิเลสของตนไว้ในก่อนแล้ว (ปุพเพกตปุญญตา) 

อีกทั้งยังสอดคล้องกับ “สัปปายะที่ควรเสพ ๗ ประการ คือ องค์ประกอบที่มีประโยชน์
ก่อให้เกิดความเจริญ ๗ ประการ ได้แก่ ๑) อาวาส (ที่อยู่) สัปปายะ ๒) โคจร (การเที่ยวไป) สัปปายะ  
๓) การพูดคุยสัปปายะ ๔) บุคคลสัปปายะ ๕) โภชนะสัปปายะ ๖) ฤดูสัปปายะ ๗) อิริยาบถสัปปายะ”๙ 
และ “ธรรม ๓ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ๑) สัปปรุิสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) ๒) สัทธัมมัสสวนะ 
(การฟังพระสัทธรรม) ๓) ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม)”๑๐ และ “ธรรม ๔ 
ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ จักร ๔ ได้แก่ ๑) ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่ในถิ่นที่ดี) ๒) สัปปุริสสังเสวะ 

 
๘ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๑๑/๑๘-๑๙. 
๙ ม.อุ.อ. ๓/๑๘๙/๑๑๗. 
๑๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๓/๓๗๒. 



๑๗๗ 

 

(การคบหาสัตบุรุษ) ๓) อัตตสัมมาปณิธิ (การตั้งตนไว้ชอบ) ๔) ปุพเพกตปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความ
ดีไว้ในก่อนแล้ว)”๑๑ 

๔.๑.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม 
ด้วยการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที ่เหมาะสมหรือสมดุลร้อนเย็นกับตน ณ เวลานั้น และไม่
เบียดเบียนตนเองด้วยความกลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ได้ไปเป็นลำดับ โดยจิตอาสาทุก
คนให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ‘การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง จะทำให้เรามีแรงใจและแรง
สติปัญญามากในการพิจารณาต่อสู้กับกิเลส ส่วนการมีสุขภาพร่างกายที่อ่อนแอ จะทำให้เรามีแรงใจ
และแรงสติปัญญาน้อยในการพิจารณาต่อสู้กับกิเลส’ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘องค์ของ
ผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ ในข้อที่ ๒ ว่า “เป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับ
ย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร”๑๒ และ “ภิกษุใน
ธรรมวินัยนี้พิจารณาเห็นดังนี้ว่า ‘บัดนี้ เรามีอาพาธน้อย มีโรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับ
ย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียรก็จริง ถึงกระนั้น ก็
ยังมีสมัยที่พยาธิจะถูกต้องกายนี้ได้ การที่บุคคลผู้เจ็บไข้ถูกพยาธิครอบงำแล้วจะมนสิการถึงคำสั่งสอน
ของพระพุทธเจ้า มิใช่ทำได้ง่าย ทั้งจะอาศัยเสนาสนะอันเงียบสงัด คือ ป่าโปร่งและป่าทึบ ก็มิใช่ทำได้
ง่าย ก่อนที่ธรรมซึ่งไม่น่าปรารถนา ไม่น่าใคร่ ไม่น่าพอใจนั้นจะมาถึงเรา เราจะรีบปรารภความเพียร 
เพื่อถึงธรรมที่ยังไม่ถึง เพื่อบรรลุธรรมที่ยังไม่บรรลุ เพื่อทำให้แจ้งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้แจ้งเสียก่อน
ทีเดียว ซึ่งเมื่อเรามีแล้ว แม้อาพาธก็จักอยู่สบาย’”๑๓ 

โดยจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน 
เพื่อให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ได้แก่ ๑) ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ๒) เลิกอบายมุข ๓) รับประทาน
อาหารมังสวิรัติ ๔) รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล ๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

๑) ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ได้แก่ ศีลข้อที่ ๑ คือ การไม่ฆ่าตนเอง ผู้อื่นและสัตว์อ่ืน 
ลด ละ เลิกการรับประทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ อันจะเป็นเหตุให้ตนเอง ผู้อื่นและสัตว์อ่ืน
ต้องเดือดเนื้อร้อนใจ รวมถึงเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมกับตน ณ เวลานั้น และไม่เบียดเบียน
ตนเองด้วยความกลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล โดยทำไปเป็นลำดับ ศีลข้อที่ ๒ คือ การไม่

 
๑๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๔/๓๗๕. 
๑๒ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 
๑๓ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๗๘/๑๔๑. 



๑๗๘ 

 

ลักขโมยฉ้อโกงของคนอื่น ฝึกแบ่งปันวัตถุข้าวของที่เกินความจำเป็นหรือความสามารถที่ตนมี เพ่ือ
ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยใจบริสุทธิ์ และขยันทำประโยชน์ให้ได้มากที่สุด แต่กินใช้ให้น้อยที่สุดเท่าที่จะไม่
ฝืดเคือง โดยทำไปเป็นลำดับ ศีลข้อที่ ๓ คือ การซื่อสัตย์ต่อคู่ครอง ลด ละ เลิกการสมสู่คนคู่ การสมสู่
ตนเอง รวมถึงการเสพรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่เป็นพิษหรือเกินความจำเป็นของชีวิต และไม่หลงติด
แม้แต่สัมผัสในสิ่งที่ดี คือ ปรารถนาให้สิ่งดีเกิดอย่างไม่ยึดมั่นถือมั่น โดยทำไปเป็นลำดับ ศีลข้อที่ ๔ คือ 
การไม่พูดคำหยาบ คือ คำที่ส่งเสริมความโลภ โกรธ หลง ฝึกพูดให้ตนเองและผู้อื่นได้ขัดเกลากิเลสไป
เป็นลำดับๆ และฝึกฝนการพูดให้ตนเองและผู้อื่นได้ขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับๆ จนเชี่ยวชาญ โดยทำ
ไปเป็นลำดับ ศีลข้อที่ ๕ คือ การพิจารณาโทษของการหลงชอบ หลงชัง อันเป็นเหตุให้ต้องทำผิดศีลทั้ง 
๔ ข้อ ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ด้วยการพากเพียรปฏิบัติศีลทั้ง ๔ ข้อ ให้เกิดญาณปัญญาพิจารณาเห็น
โทษของการหลงชอบ หลงชัง และเห็นประโยชน์ของการไม่ต้องหลงชอบ หลงชัง อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์
ขึ้นไปตามลำดับ 

๒) เลิกอบายมุข คือ เลิกพฤติกรรมที่จะทำให้เสียสุขภาพ เวลา ทุนรอน แรงงาน 
อย่างหนัก ซึ่งมี ๖ อย่าง ได้แก่ (๑) การเสพของมึนเมาให้โทษ (๒) การเที่ยวกลางคืน (๓) การเที่ยวชม
การละเล่นต่างๆ (๔) การเล่นพนัน (๕) การคบคนชั่วเป็นมิตร (๖) การเกียจคร้านการงาน 

๓) รับประทานอาหารมังสวิรัติ คือ ลดหรืองดการรับประทานเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะพึงทำได้ โดยให้มาบริโภคโปรตีนจากถั่วเป็นหลัก (สำหรับผู้ที่ยังไม่
สามารถงดเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ได้ในคราวเดียว ให้ลดหรืองดเนื้อสัตว์ใหญ่ แล้วหันมา
รับประทานเนื้อสัตว์เล็กแทนก่อน จนเหลือรับประทานปลาและไข่ไปตามลำดับ) ซึ่งมีหลักการสำคัญ
คือ ลด ละ เลิกการรับประทานสิ่งที่ชอบน้อยให้ได้ก่อน แล้วค่อยลด ละ เลิกการรับประทานสิ่งที่ชอบ
มากๆ ไปเป็นลำดับ 

๔) รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล คือ การฝึกไม่ทำตามใจตนเอง (เอาแต่ใจ) เพราะจะทำ
ให้กิเลสพอกหนา สั่งสมเป็นเหตุแห่งทุกข์ในจิตวิญญาณ ฉะนั้นเมื่อมาร่วมทำงานเสียสละอยู่กับหมู่
กลุ่มคนดี ก็จะได้ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง ถ้าใจเรายอมได้ก็จะเห็นความผาสุกที่แท้จริง การ
ถูกขัดใจทำให้เราเห็นทุกข์จากการติดความได้ดั่งใจ การติดความได้ดั่งใจทำให้เรามีสุขมีทุกข์วนเวียน
อย่างไม่รู้จบ คือ เมื่อได้ดั่งใจก็มีความสุข และเม่ือไม่ได้ดั่งใจก็มีความทุกข์ การมาฝึกถูกขัดใจโดยให้หมู่
มิตรดีขัดเกลากิเลสในจิตวิญญาณเรา เราจะได้ลดความเอาแต่ใจตนเอง ลดความยึดมั่นถือมั่นลงไป
เป็นลำดับๆ 

๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน คือ การฝึกลดความเห็นแก่ตัวด้วยการเสียสละเพ่ือ
ผู ้อื ่น คนที ่พึ ่งตนเองได้ก็จะเป็นบุคคลที ่กล้าเสียสละทำงานฟรีไม่รับสิ ่งตอบแทนใดๆ โดยใช้
ความสามารถตามที่ตนถนัด ช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นตามกำลังตน การเสียสละทำงานฟรี คือ การไม่ใช้



๑๗๙ 

 

ลาภแลกลาภ ไม่บังคับกดดันใคร กินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง ไม่ถือครอบครองเป็นส่วนตัว เอื้อเฟ้ื อ
แบ่งปันลาภที่หามาได้ให้แก่กันและกัน เป็นการอยู่ร่วมกันแบบสังคม ‘สาธารณโภคี’ พร้อมทั้งจัดสรร
เวลามาร่วมกันทำความดีเพ่ือสังคมอย่างสม่ำเสมอ 

ซึ่งแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตนของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนี้ ตรง
กับการปฏิบัติตามเหตุให้มีอายุยืน และมีโรคน้อย คือ เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ 
และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื ้อกูลในสรรพสัตว์  อีกทั้งเป็นผู ้ไม่
เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในทุกวิธี๑๔ และสอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘ปฐมอนายุสสาสูตร’ ว่า 
“ภิกษุทั้งหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน คือ ๑) ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ ๒) รู้จักประมาณใน
สิ่งที่เป็นสัปปายะ ๓) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๔) เที่ยวในเวลาที่สมควร ๕) ประพฤติพรหมจรรย์”๑๕ และใน 
‘ทุติยอนายุสสาสูตร’ ว่า “ภิกษุท้ังหลาย ธรรม ๕ ประการนี้ เป็นเหตุให้อายุยืน คือ ๑) ทำสิ่งที่เป็นสัปปา
ยะ ๒) รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ ๓) บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย ๔) มีศีล ๕) มีกัลยาณมิตร (มิตรดี)”๑๖ 

นอกจากนี ้จ ิตอาสาแพทย์ว ิถ ีธรรมนั ้นยังมีการตั ้งศ ีลฝึกกินอาหารวันละหนึ ่งม้ือ 
โดยเฉพาะในการจัดค่ายพระไตรปิฎกทุกครั้ง จิตอาสาทุกคนจะตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ
ร ่วมกัน ซึ ่งแต่ละคนจะมีการพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติตามฐานะของตนเองอย่างเต็มกำลังสุด
ความสามารถ ตามท่ีองค์ประกอบเหตุปัจจัยจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง คือ การตั้งศีลขึ้นมาเพ่ือขัด
เกลากิเลสของตนเองให้ลำบากในขีดที่เบิกบานหรือพอยินดีอยู่ได้ ไม่ทรทานจนเบิกบูด และไม่หย่อน
ยานจนย่ำแย่ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เราเมื่อฉันอาหารมื้อเดียว ย่อมรู้สึกว่ามีอาพาธ
น้อย มีความลำบากกายน้อย มีความเบากาย มีกำลัง และอยู่อย่างผาสุก มาเถิด แม้พวกเธอก็จงฉัน
อาหารมื้อเดียว แม้เธอท้ังหลายเมื่อฉันอาหารมื้อเดียว จักรู้สึกว่ามีอาพาธน้อย มีความลำบากกายน้อย 
มีความเบากาย มีกำลัง และอยู่อย่างผาสุก”๑๗ 

 

 
๑๔ ดูรายละเอียดใน ม.อุ. (ไทย) ๑๔/๒๙๐-๒๙๑/๓๕๐-๓๕๑. 
๑๕ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๕/๒๐๕. 
๑๖ องฺ.ปญฺจก.(ไทย) ๒๒/๑๒๖/๒๐๖. 
๑๗ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๒๒๕/๒๓๖. 



๑๘๐ 

 

๔.๒ วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนภายในในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ปัจจัยภายในที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมนั้น ประกอบไปด้วย ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
ปัญญา สามารถวิเคราะห์และสังเคราะห์ได้ดังนี้ 

๔.๒.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนนั้นให้ข้อมูลไปในทิศทางเดียวกันว่า ‘การเข้าหาหมู่มิตรดี
และร่วมกันทำความดีเสียสละช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดสรรเวลามาเป็นจิตอาสาทุกครั้งที่มีโอกาส 
เป็นการฝึกลดความเห็นแก่ตัวด้วยการเสียสละเพื่อผู้อื่น ซึ่งการเสียสละทำงานฟรี คือ การไม่ใ ช้ลาภ
แลกลาภ ไม่บังคับกดดันใคร กินใช้ร่วมกันเป็นส่วนกลาง ไม่ถือครอบครองเป็นส่วนตัว เอ้ือเฟ้ือแบ่งปัน
ลาภที่หามาได้ให้แก่กันและกัน เป็นการอยู่ร่วมกันแบบสังคม ‘สาธารณโภคี’ โดยการจัดสรรเวลา
มาร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมอย่างสม่ำเสมอนั้น เป็นการสะสมกุศลกรรมที่ดีไว้อาศัย และเป็นการ
พิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ‘การไม่มีเงินเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้อย่างผาสุก’’ สอดคล้องกับโยนิโสมนสิการเพ่ือ
การเกิดขึ้นแห่งสัมมาทิฏฐินั้นเป็นการเจตนาทำใจในใจโดยแยบจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่น ผู้เป็น
ปราชญ์ เป็นพระอริยะ หรือเป็นสัตบุรุษ แล้วปฏิบัติตามท่านและพิจารณาตามลงไปถึงที่เกิดของธรรม
ทั้งหลายเมื่อกระทบสัมผัสกับสิ่งต่างๆ ผ่านทางตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ณ ปัจจุบันขณะ เพื่อให้เห็น
โทษของอกุศลธรรมอันมีอกุศลมูล (โลภะหรือราคะ โทสะ โมหะ) เป็นเหตุเกิด คือ ความไม่สบายกาย
และไม่สบายใจ และเห็นประโยชน์ในความสงัดจากอกุศลธรรมอันมีกุศลมูล (อโลภะ อโทสะ อโมหะ) 
เป็นเหตุเกิด คือ ความสบายกายและสบายใจ กระทั่งสามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในสิ่งที่เป็นกุศล
ธรรมหรือการให้หรือการเสียสละอย่างไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เข้ามาแทนที่อกุศลธรรมหรือการหวัง
สิ่งต่างๆ เอามาเสพสมใจตนเองได้ไปเป็นลำดับ ดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็น
มูล ๙ ได้แก่ ๑) บุคคลมนสิการโดยแยบคาย ปราโมทย์ย่อมเกิด ๒) เมื่อมีปราโมทย์ ปีติย่อมเกิด ๓) 
เมื่อใจเกิดปีติ กายย่อมสงบ ๔) ผู้มีกายสงบ ย่อมได้รับสุข ๕) เมื่อมีสุข จิตย่อมตั้งมั่น ๖) เมื่อจิตตั้งมั่น 
ย่อมรู้ ย่อมเห็นตามความเป็นจริง ๗) เมื่อรู้ เมื่อเห็นตามความเป็นจริง ย่อมเบื่อหน่ายได้เอง ๘) เมื่อ
เบื่อหน่าย ย่อมคลายกำหนัด ๙) เพราะคลายกำหนัด จึงหลุดพ้น”๑๘ 

กระทั่งเป็นผลให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละคนนั้นได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำดีที่
ไม่เอาแต่ใจตัวเอง จึงทำให้จิตใจเกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในญาณปัญญาการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็น
ทฤษฎีที่สามารถจะปฏิบัติตามจนเกิดผลลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลงได้จริง ก็จะรีบ

 
๑๘ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๙-๓๖๐/๔๑๘-๔๑๙. 



๑๘๑ 

 

เปิดเผยกิเลสของตนในส่วนที่เหลือตามความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีที่มีคุณธรรม เพ่ือให้ท่าน
เหล่านั้นช่วยขัดเกลาหรือแนะนำวิธีปฏิบัติเพื่อขัดเกลากิเลสในส่วนที่เหลือแก่ตน แล้วจึงพากเพียร
ปฏิบัติลด ละ เลิกอกุศลธรรมเหล่านั้น อย่างเอาจริงเอาจังตามกำลังของตนต่อไป  สอดคล้องกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ ในข้อที่ ๓ ว่า “๓) เป็นผู้ไม่โอ้อวด ไม่มี
มายา ทำตนให้เปิดเผยตามความเป็นจริงในพระศาสดา หรือเพ่ือนพรหมจารีผู้รู้ทั้งหลาย”๑๙ 

๔.๒.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั ้นมีจิตใจที ่ยินดีขวนขวายในการทำกิจกรรมการงานที่เป็น
ประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอยู่เป็นนิตย์มาตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปี จนถึงปัจจุบัน ดังเห็นได้
จากผลงานการ ‘เผยแพร่องค์ความรู้เพื่อช่วยเหลือสังคม’ อาทิเช่น การจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนและ
พระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งหลักสูตร ๓ วัน, ๕ วัน, ๗ วัน และ ๙ วัน แม้กระทั่งในภาวะ
วิกฤติโรคโควิด ๑๙ ระบาด ทางองค์กรก็ยังคงมีการจัดค่ายสุขภาพพึ่งตนและพระไตรปิฎกโดยปรับ
เป็นรูปแบบออนไลน์และไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เช่นเคย ใช้ชื่อหลักสูตรว่า “แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำ
จุนโลก” เป็นค่ายหลักสูตร ๑๐ วันและมีการจัดถึง ๒ ครั้งต่อเดือน 

ซึ่งในค่ายสุขภาพพึ่งตนและพระไตรปิฎกออนไลน์จะมีกิจกรรมตลอดทั้งวัน โดยช่วงเช้า
เริ่มตั้งแต่เวลา ๓.๐๐ น. จนถึง ๑๒.๐๐ น. จะมีกิจกรรมเปิดเสียงธรรมะปลุกยามเช้า เปิดวีดีทัศน์
สาธิตการฝึกลมหายใจปรับสมดุล มาร์ชชิ่งแพทย์วิถีธรรม กดจุดลมปราณ โยคะ และกายบริหารที่
ถูกต้อง ร่วมกันทบทวนธรรมประจำวัน เปิดวีดีทัศน์สาธิตการดูแลสุขภาพด้วยเทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ 
เม็ด) ตามหลักแพทย์วิถีธรรม สาธิตวิธีการทำอาหารพืช จืด สบาย ห่างไกลโรคสไตล์แพทย์วิถีธรรม 
และการบรรยายธรรมะในหัวข้อ ‘แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก’ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน ช่วง
บ่ายตั้งแต่เวลา ๑๒.๑๕ จนถึง ๒๐.๐๐ น. จะมีกิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการดูแล
สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม สาธิตวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้อง กิจกรรมกลุ่ม ‘สายด่วน
สุขภาพพึ่งตนวิถีธรรมวิถีไทย’ ซึ่งเป็นการถามตอบปัญหาสุขภาพกายใจ และการบรรยายธรรมะใน
หัวข้อ ‘แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก’ โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน เป็นการปิดท้ายรายการของวัน 
อีกท้ังยังมีการรีรันการบรรยายธรรมะของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ตั้งแต่เวลา ๒๐.๐๐ น. ถึง ๓.๐๐ น. ใน
ทุกวันของค่าย 

นอกจากนี้ยังมีการให้บริการความรู้และข้อมูลการแพทย์วิถีธรรมในรูปแบบต่างๆ ทั้งสื่อ
สิ่งพิมพ์โดยเฉพาะหนังสือเกี่ยวกับธรรมะและสุขภาพพึ่งตนของ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) 

 
๑๙ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 



๑๘๒ 

 

ออกมาหลายเล่ม รวมแล้วมียอดพิมพ์กว่า ๑,๘๐๐,๐๐๐ เล่ม และสื่อออนไลน์โดยผ่านช่องทาง Line, 
Facebook, YouTube, เว็บไซต์หมอเขียวดอทเน็ต (www.mokeaw.net) รวมถึงมีการถ่ายทอดสด
ทางสื ่อออนไลนใน Youtube channal ช่อง ‘หมอเขียวทีวี’ ภายใต้สโลแกนว่า “หมอเขียวทีวี 
สื่อสารเพื่อการพึ่งตน และช่วยคนให้พ้นทุกข์” และใน Facebook เพจ ‘หมอเขียวแฟนคลับ’ ทุก
วัน จะเห็นได้ว่าจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้มีความขวนขวายในการยังประโยชน์ตนและประโยชน์
ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอยู่ตลอดเวลา สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรม ๑ 
ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย”๒๐ 

จึงเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ ไม่ให้หลงคล้อยไปตาม
อำนาจของความชอบหรือชังได้ไปเป็นลำดับ ด้วยการมาร่วมทำงานเสียสละอยู่กับหมู่กลุ่มคนดี เพ่ือจะ
ได้ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง ถ้าใจเรายอมได้ก็จะเห็นความผาสุกที่แท้จริง การถูกขัดใจทำให้
เราเห็นทุกข์จากการติดความได้ดั่งใจ การติดความได้ดั่งใจทำให้เรามีสุขมีทุกข์วนเวียนอย่างไม่รู้จบ คือ 
เมื่อได้ดั่งใจก็มีความสุข และเมื่อไม่ได้ดั่งใจก็มีความทุกข์ การมาฝึกถูกขัดใจโดยให้หมู่มิตรดีขัดเกลา
กิเลสในจิตวิญญาณเรา เราจะได้ลดความเอาแต่ใจตนเอง ลดความยึดมั่นถือมั่นลงไปเป็นลำดับๆ โดย
อาศัยกระบวนการที่หวังได้แต่ความเจริญอย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยของพระพุทธเจ้า คือ ‘อปริ
หานิยธรรม ๗’ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ธรรม ๒ ประการ ที่มีอุปการะมาก คือ ๑) สติ 
(ความระลึกได้) ๒) สัมปชัญญะ (ความรู้ตัว)”๒๑ 

โดยภาพรวมแล้วจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย สันโดษ
ด้วยปัจจัย ๔ คือ ใช้ปัจจัย ๔ อย่าง ได้แก่ ๑) เครื่องนุ่งห่ม ๒) อาหาร ๓) ที่อยู่อาศัย ๔) ยารักษาโรค 
ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ตัวอย่างเช่น จิตอาสาแต่ละคนนั้นจะมีเสื้อผ้าประมาณ ๓–๗ ชุด 
โดยมักจะเป็นเสื้อม้อฮ่อม โดยใส่ได้ทั้งเวลาทำงาน นอน และออกงานต่างๆ ซึ่งทุกคนมีความเห็นความ
เข้าใจถึงสาระของการใส่เสื้อผ้าไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพียงเพื่อป้องกันความร้อน หนาว แดด ลม 
สัมผัสจากยุง เหลือบ ริ้น ไร หรือแมลงต่างๆ และเพ่ือป้องกันความอุจาดเท่านั้น, จิตอาสาแต่ละคนจะ
ร่วมกันรับประทานอาหารที่ครัวกลาง โดยมีจิตอาสาในฝ่ายงานครัวเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการ
ประกอบอาหารเป็นเมนูต่างๆ ซึ่งเมนูอาหารส่วนใหญ่มักใช้วัตถุดิบที่ไร้สารพิษและปลูกเองเป็นหลัก 
โดยเป็นเมนูอาหารที่ไม่มีเนื้อสัตว์หรือผลิตภัณฑ์จากสัตว์ใดๆ เลย มีรสไม่จัด และปรุงแต่งน้อยเพื่อให้
เหมาะกับการปรับสมดุลร้อน-เย็นของร่างกาย ซึ่งทุกคนมีความเห็นความเข้าใจถึงสาระของการ
รับประทานอาหารไปในทิศทางเดียวกัน คือ เพียงเพ่ือบำรุงร่างกายให้ดำรงอยู่อย่างแข็งแรง เพ่ือระงับ

 
๒๐ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๐-๓๕๑/๓๖๗. 
๒๑ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๒/๓๖๙. 



๑๘๓ 

 

ความหิว และเพื่อเป็นผัสสะในการล้างความหลงติดหรือหลงเสพการได้สมใจในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส เท่านั้น, จิตอาสาแต่ละคนสละบ้านช่องเรือนชานเดิมของตน มากางเต็นท์นอน กางมุ้งนอน อยู่
ร่วมกันในศาลาใหญ่ของศูนย์เป็นหลัก โดยมีการแบ่งเป็นฝั่งชายและฝั่งหญิงอย่างชัดเจน การที่ทุกคน
ไม่สะสมสิ่งของกินใช้ที่เกินความจำเป็น จึงทำให้ไม่จำเป็นต้องมีบ้านหลังใหญ่ แค่เพียงกางเต็นท์ กาง
มุ้งเพื่อหลับนอน เพื่อป้องกันความร้อน หนาว แดด ลม สัมผัสจากยุง เหลือบ ริ้น ไร หรือแมลงต่างๆ 
ก็เพียงพอ, จิตอาสาแต่ละคนได้ฝึกฝนเรียนรู้การดูแลสุขภาพพึ่งตนโดยใช้สิ่งที่ประหยัดเรียบง่าย ใกล้
ตัว หรือทำเอาเองได้เป็นหลัก จนเป็นบุคคลที่มีความสามารถในการพึ่งตนเอง และสามารถเป็นที่พ่ึง
ให้แก่เพื่อนจิตอาสาด้วยกันได้ตามกำลังตน โดยมีการช่วยดูแลเอาภาระซึ่งกันและกัน เปรียบเสมือน
เป็นญาติพี่น้องแท้ๆ เรียกว่า ‘ญาติธรรม’ คือ ญาติพี่น้องที่สามารถพึ่งพาอาศัยกันได้ตามคุณธรรม 
โดยไม่ส่งเสริมกันไปในทางที่เพิ ่มกิเลส แต่จะส่งเสริมกันไปในทางที่ขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับๆ 
สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ภิกษุเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ 
นี้เราจึงกล่าวว่า ‘เป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่ง’ ของภิกษุนั้น จิตของภิกษุผู้สันโดษ
ด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อย หาได้ง่าย และไม่มีโทษ ย่อมไม่มีความคับแค้น ไม่ติดขัดทั่วทิศ ฯ”๒๒ 

เมื่อจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำดีที่ไม่เอาแต่ใจตัวเอง มี
ความขวนขวายในการยังประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทอยู่
ตลอดเวลา มีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ ไม่ให้หลงคล้อยไปตามอำนาจของ
ความชอบหรือชังได้ไปเป็นลำดับ และมีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย สันโดษด้วยปัจจัย ๔ จึง
เป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลสไปเป็นลำดับ ด้วยการหมั่นละอกุศลธรรมทำแต่กุศลธรรม
ร่วมกับหมู่มิตรดี พร้อมกับมีองค์ประกอบในการฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม 
และปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย จึงเป็นผู้ที่พากเพียรปฏิบัติอริยศีลให้สูงขึ้นๆ อยู่เสมอ โดยทำไป
เป็นลำดับตามกำลังจิตของตนอย่างให้ไม่ตึงเครียดเกินไปและไม่ให้หย่อนยานเกินไป สอดคล้องกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ ในข้อที่ ๔ ว่า “๔) เป็นผู้ปรารภความเพียร 
เพื่อละอกุศลธรรม เพื่อให้กุศลธรรมเกิด มีความเข้มแข็ง มีความบากบั่นมั่นคง ไม่ทอดธุระในกุศล
ธรรมทั้งหลายอยู่”๒๓ 

 
๒๒ ดูรายละเอียดใน องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๒๗/๔๒-๔๓. 
๒๓ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 



๑๘๔ 

 

๔.๒.๓ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา 

การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการส่ง
การบ้านและสอบแลกเปลี่ยนสภาวธรรมทุกสัปดาห์ โดยนักศึกษาทุกคนจะเล่าถึงสภาวธรรมของ
ตนเองว่า ๑) ลด ละ เลิกกิเลสอะไรได้บ้าง ๒) การปฏิบัติศีลและการต่อสู้กับกิเลส ทำได้ดีเพียงใด  
๓) ความดีท่ีทำ มีอะไรบ้าง และร่วมบำเพ็ญบุญกุศลที่ไหนบ้าง 

ปัจจุบันมีการปรับรูปแบบการส่งการบ้านและสอบแลกเปลี ่ยนสภาวธรรมเป็นแบบ
ออนไลน์ในทุกสัปดาห์ โดยปรับให้มีหัวข้อในการส่งการบ้านดังนี้ ๑) การคบและเคารพมิตรดี ซึ่งแบ่ง
ออกเป็น ๑.๑) สรุปสภาวธรรมที่ได้จากการฟังธรรม ๑.๒) สรุปสภาวธรรมที่ได้จากการร่วมรายการ
ตอบปัญหาสายด่วนสุขภาพกับแพทย์วิถีธรรม ๒ ) มีอริยศีล คือ ลดความอยาก ความกลัว กังวล 
หวั่นไหว อะไรบ้าง ต่อสู้อย่างไร ก้าวหน้าอย่างไร และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร ๓) ทำสมดุลร้อนเย็น 
ด้านร่างกายมีการปรับสมดุลร้อนเย็น ด้วยเทคนิค ๙ ข้อ (ยา ๙ เม็ด) อะไรบ้าง และประโยชน์ที่ไดร้ับ
คืออะไร ๔) พึ่งตน คือ เศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตพอเพียงเรียบง่าย ทำกสิกรรมไร้สารพิษ ทำผลิต
ภันฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคใช้เอง เช่น ทำน้ำยาล้างจาน ทำน้ำยาซักผ้า ทำสบู่ ทำน้ำหมัก ทำน้ำสกัด 
ทำปุ๋ยพลังศีล เป็นต้น และประโยชน์ที่ได้รับคืออะไร ๕) แบ่งปันด้วยใจที่บริสุทธิ์ คือ ช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้อื่น ทำอะไร ที่ไหน อย่างไร เช่น ช่วยเหลือสังคม ให้ความรู้ ให้วัตถุข้าวของ เป็นต้น และประโยชน์ที่
ได้รับคืออะไร๒๔ 

ซึ่งการเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นทำให้
นักศึกษาได้หมั่นตรวจสอบมรรคและผล จากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่ตนทำได้มาเป็นลำดับ จึง
สามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนยังบกพร่องให้ดียิ่งๆ ขึ้น และในส่วนที่ดีแล้ว ก็จะพากเพียรสั่งสมให้
เกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน ‘องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕’ 
ในข้อที่ ๕ ว่า “เป็นผู้มีปัญญา ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอัน
เป็นอริยะ ชำแรกกิเลส ให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ”๒๕ และ “อริยทรัพย์ ๗ ได้แก่ ๑) สัทธาธนะ 
(ทรัพย์คือศรัทธา) ๒) สีลธนะ (ทรัพย์คือศีล) ๓) หิริธนะ (ทรัพย์คือหิริ) ๔) โอตตัปปธนะ (ทรัพย์คือ
โอตตัปปะ) ๕) สุตธนะ (ทรัพย์คือสุตะ) ๖) จาคธนะ (ทรัพย์คือจาคะ) ๗) ปัญญาธนะ (ทรัพย์คือ
ปัญญา)”๒๖ 

 
๒๔ มูลนิธ ิแพทย์ว ิถ ีธรรมแห่งประเทศไทย , การบ้านค่ายออนไลน์ , [ออนไลน์], แหล่งที ่มา : 

https://morkeaw.net/buddhist-dhamma-online-camp-homework/ [๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๔]. 
๒๕ ดูรายละเอียดใน ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๕/๓๗๙. 
๒๖ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๗/๓๙๗. 



๑๘๕ 

 

อีกทั้งการสอบสภาวธรรมในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นยัง
เป็นการได้ซักถามข้อสงสัยแก่ครูอาจารย์ผู้ที่มีศีล แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนเองยังบกพร่อง
ให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนวิธีการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่างๆ โดยแต่
ละคนกจ็ะมีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ที่มีจริตนิสัยใกล้เคียงกันได้เติมเต็มเหลี่ยมมุมในการ
พิจารณาต่อสู้กับกิเลสของตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัส
ไว้ใน ‘เหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ เป็นไปเพื่อได้อาทิพรหมจริยกปัญญาที่ยังไม่ได้ เพื่อ
ภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว’ คือ การเป็นผู้มีความละอายและเกรงกลัวต่อ
บาป มีความรักและความเคารพอย่างแรงกล้าในผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่งตั้งอยู่ใน
ฐานะครูที่เธอพึ่งอาศัยโดยธรรมอยู่ แล้วเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร สอบถามไต่สวนว่า 
“พระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร เนื้อความของพระพุทธพจน์นี้เป็นอย่างไร” ท่านเหล่านั้นจะเปิดเผย
ธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่า
สงสัยหลายอย่างแก่เรา ครั้นฟังธรรมนั้นแล้ว ย่อมได้รับความสงบเย็นทั้งทางกายและทางจิต จึงเป็นผู้
มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟังธรรมให้มาก ฝึกปฏิบัติตาม
ให้มากไปเป็นลำดับ และมีผลพ้นทุกข์ในตนเองได้มากไปเป็นลำดับ เป็นผู้ปรารภความเพียรในการขัด
เกลากิเลสของตน เป็นผู้มีสติพิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม
ทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบ
หรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบัน
ขณะนั้น และเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรก
กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ๒๗ และ ‘จริตนิสัยของบุคคล ๖ จำพวก ได้แก่ 
แนะนำอสุภกถาแก่บุคคลราคจริต แนะนำการเจริญเมตตาแก่บุคคลโทสจริต แนะนำบุคคลโมหจริตให้
ดำรงอยู่ในการเล่าเรียน การไต่ถาม การฟังธรรมตามกาล การสนทนาธรรมตามกาล การอยู่ร่วมกับครู 
แนะนำอานาปานสติแก่บุคคลวิตกจริต แนะนำนิมิตที่น่าเลื่อมใส ความตรัสรู้ชอบของพระพุทธเจ้า 
ความเป็นธรรมดีแห่งพระธรรม การปฏิบัติชอบของพระสงฆ์ และศีลของตนแก่บุคคลสัทธาจริต 
แนะนำนิมิตแห่งวิปัสสนา มีอาการไม่เที่ยง มีอาการเป็นทุกข์ มีอาการเป็นอนัตตาแก่บุคคลญาณ
จริต’๒๘ ที่บุคคลต้องมีการได้รับฟังข้อธรรมะตามจริตนิสัยของตน จึงจะทำให้บุคคลนั้นเกิดความยินดี 
เต็มใจ พอใจในการขัดเกลากิเลสของตนได้โดยง่าย 

 
๒๗ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๕๘/๔๐๔-๔๐๖. 
๒๘ ขุ.ม. (ไทย) ๒๙/๑๕๖/๔๓๐. 



๑๘๖ 

 

จึงทำให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกคนนั้นยืนยันว่า ‘เมื่อได้เห็นผลจากการปฏิบัติขัดเกลา
กิเลสในตน ซึ่งความโลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของตนนั้นลดลงไปเป็นลำดับ จึงเกิดความเชื่อมั่นใน
วิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสและองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตาม
หลักพระพุทธศาสนา และเมื่อไดรู้้ชัดดังนี้แล้วจึงน้อมนำเอาสิ่งดีงามเหล่านั้นมาเป็นที่พ่ึงให้แก่ตน เพ่ือ
ทำตนเองให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงไปเป็นลำดับต่อไปจนถึงท่ีสุด’ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ใน ‘นาถกรณธรรม ๑๐ (ธรรมเครื่องกระทำที่พึ่ง)’ คือ เป็นผู้มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้
จริงไปเป็นลำดับ เป็นพหูสูต เป็นผู้หมั่นฟังธรรมให้มาก ฝึกปฏิบัติตามให้มากไปเป็นลำดับ และมีผล
พ้นทุกข์ในตนเองได้มากไปเป็นลำดับ เป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี เป็นผู้ว่าง่าย ประกอบด้วย
ธรรมเป็นเครื่องทำให้เป็นผู้ว่าง่าย อดทน รับฟังคำพร่ำสอนโดยเคารพ เป็นผู้ขยัน ไม่เกียจคร้านใน
กิจกรรมการงานที่เป็นคุณค่าประโยชน์ซึ่งทำร่วมกับหมู่มิตรดี พร้อมกับมีปัญญาในการพิจารณาขัด
เกลากิเลสของตนเองไปด้วย เป็นผู ้ใคร่ธรรม เป็นผู ้ฟังและผู ้แสดงธรรมอันเป็นที่พอใจ มีความ
ปราโมทย์อย่างยิ่งในพระอภิธรรม ในพระอภิวินัย เป็นผู้สันโดษในปัจจัยสี่ที่ได้มาโดยชอบธรรม เป็นผู้
ปรารภความเพียรในการขัดเกลากิเลสของตน โดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายังสามารถเบิก
บานยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อหย่อนเกียจ
คร้าน ซึ่งเป็นขีดที่ตั้งตนไว้ในความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น เป็นผู้มีสติ
พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนาในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรมทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วย
ความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส 
โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น และเป็นผู้มีปัญญา
พิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้วสามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดย
ชอบได้ไปเป็นลำดับ๒๙ 

๔.๓ สรุปผลวิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

จากการวิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลา
กิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม กับปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา  
เถรวาท สามารถนำมาสรุปเป็นตารางได้ดังนี้ 
  

 
๒๙ ที.ปา. (ไทย) ๑๑/๓๖๐/๔๒๗-๔๒๙. 



๑๘๗ 

 

ตารางที่ ๔.๑ เปรียบเทียบปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 

๑ ปัจจัยเกื้อหนุน
ภายนอก 

  

๑.๑ ด้านสังคม ๑) เป็นผู้ที่มีปรโตโฆสะด้วยการ
คบและเคารพบ ุคคลผ ู ้ เป็น
ส ั ตบ ุ ร ุ ษ ซ ึ ่ ง ป ร ะกอบด ้ ว ย
สัมมาทิฏฐิ (สัปปุร ิสสังเสวะ) 
แล ้ ว ได ้ฟ ั งพระส ัทธ รรมที่
บริบูรณ์จากท่าน (สัทธัมมัสสว
น ะ ) จ น เ ก ิ ด ศ ร ั ท ธ า น ำ ม า
พากเพียรฝึกฝนปฏิบัติศีลด้วย
ปัญญาอย่างตั้งมั่นเพื่อขัดเกลา
กิเลสในตนตามท่าน 

๑) เคารพและเชื่อฟังคำสอนของ
ผู้นำทีมี่ศีล 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีความ
เคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่
มีศีล โดยท่านได้นำพาฝึกฝนให้ใช้สิ่ง
ที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอาเองได้ 
ในการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพ
กายและใจ ไปพร้อมๆ กับการฝึก 
‘ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ 
คือ การตั้งข้อปฏิบัติที ่เป็นสิ่งดีงาม
ขึ้นมาเพื่อลด ละ เลิกความหลงติด
ย ึดในส ิ ่ งท ี ่ เป ็นโทษหร ือฟ ุ ้ งเฟ้อ
ฟุ่มเฟือยทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ 
อีกทั ้งยังเป็นผู ้หลอมรวมผู ้ที ่ม ีใจ
เสียสละในแต่ละสาขาอาชีพให้มา
สานพลังกันเพื ่อช่วยเหลือเกื้อกูล
ผู้คนที่เดือดร้อนในสังคมโลก ด้วย
การจัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนและ
พระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 
การทำกสิกรรมไร้สารพิษ การทำ



๑๘๘ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
ตลาดวิถีธรรมเพื ่อจำหน่ายของดี 
ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เป็นต้น 

  ๒) ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้ง
มั่นเพื่อขัดเกลากิเลสในตนตาม
สัตบุรุษร่วมกับหมู่กลุ่มคนดีที่มี
ศีล โดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบาก
ในขีดที่เรายังสามารถเบิกบาน
ยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึงเครียดจน
ฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่
เหยาะแหยะจนย่อหย่อนเกียจ
คร้าน ซึ ่งเป็นขีดที่ตั้งตนไว้ใน
ความลำบากแล้วอกุศลธรรม
เสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น 
(ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) 

๒) มีหมู่มิตรดีที่พากันขัดเกลากิเลส 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการอยู่
ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ จิต
อาสาแพทย์วิถีธรรมที่มาจากต่างที่
ต่างถ่ิน ต่างพ่อต่างแม่ แต่กลับมาอยู่
ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความ
เป็นญาติยิ่งกว่าพี่น้องทางสายเลือด
เด ียวก ัน โดยพาก ันลด ละ เลิก 
ความหลงเสพในรูป เสียง กลิ่น รส 
สัมผัส ที่เป็นพิษโทษภัย การเอาแต่
ใจตนเอง การถือต ัวถ ือตน และ
ความเห็นแก่ตัว ไปเป็นลำดับ 

  ๓) การทำอปริหานิยธรรม ๗ 
ด้วยหลักสารณียธรรม ๖ จน
เกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน ทำให้
เป ็นที ่ร ัก ทำให้เป ็นที ่ เคารพ 
เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน 
เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความ
สามัคคีก ัน เพื ่อความเป็นอัน
เดียวกัน ตามพุทธพจน์ ๗ 

๓) เคารพมติหมู่มิตรดีที่มีศีล 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้ที่
ก ินน ้อยใช ้น ้อย ทำงานฟร ี ไม ่มี
เงินเดือน พร้อมกับหมั่นประชุมกัน
เป็นนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม 
พร้อมเพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกัน
ช่วยทำกิจ เคารพและฟังมติของหมู่
กลุ่มเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมการ
งานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก 
สามารถบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึง



๑๘๙ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
ข้อบกพร่องของกันและกันได้ด้วย
เมตตา อยู่ร่วมกันและใช้สวัสดิการ
จากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กัน มี
การปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิปัญญา 
ด้วยการตั้งตบะลด ละ เลิก ในสิ่งที่
ตนเองมีความติดยึด เพื่อปรับให้มี
ศ ี ล บ ร ิ บ ู ร ณ ์ เ ส ม อก ั น  แ ล ะมี
สัมมาทิฎฐิเสมอกัน เป็นหลักสำคัญ
ในการอยู่ร่วมกัน 

๑.๒ ด้าน 

สิ่งแวดล้อม 

เ ป ็ น ผ ู ้ ท ี ่ อ า ศ ั ย เ ส น า ส น ะ
ประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นสัป
ปายะที่ควรเสพ ตามหลักจักร 
๔ คือ ปฏิรูปเทสวาสะ (การอยู่
ในถิ่นที่ดี) สัปปุริสสังเสวะ (การ
คบหาสัตบุรุษ) อัตตสัมมาปณิธิ 
(การตั้งตนไว้ชอบ) และปุพเพกต
ปุญญตา (ความเป็นผู้ได้ทำความ
ดีไว้ในก่อนแล้ว) 

อยู่ในองค์ประกอบที่เป็นสัปปายะ 

อธิบายว่า 

สถานที่ตั้งของชุมชนจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมนั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจาก
ชุมชนเมืองนัก จึงมีทางสันจรไปมา
สะดวก แต่ก็อยู่ห่างออกมาจากถนน
ใหญ่ ทำให้กลางวันไม่พลุกพล่านไป
ด้วยผู้คนและกลางคืนมีเสียงรบกวน
น้อย โดยมีการจัดสรรพื้นที่โล่งและ
พื ้นที ่ป ่าอย่างสมดุล ทำให้ได้รับ
แสงแดดอย่างพอเหมาะ อากาศ
ถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น สัตว์จำพวก
แมลงดูดเลือดและสัตว์เลื ้อยคลาน
มารบกวนน้อย ส่วนในเรื่องปัจจัย ๔ 
ก็มีการทำกสิกรรมไร้สารพิษเพ่ือ
ผลิตอาหารพึ่งตนได้ มีองค์ความรู้
เรื่องการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลัก
แพทย์วิถีธรรม จึงสามารถดูแลและ



๑๙๐ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
แก้ไขปัญญาสุขภาพกายและใจได้
ด้วยสิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำเอา
เองได้ และจิตอาสาที่มีความถนัดใน
ด้านงานก่อสร้าง ก็ช่วยเอาภาระใน
เรื ่องการกำกับ ควบคุม และดูแล
การก่อสร้างอาคารที่อยู่อาศัย ส่วน
จิตอาสาที ่มีความถนัดในด้านการ
ผลิตเครื่องนุ่งห่ม ก็ช่วยเอาภาระใน
เ ร ื ่ อ ง ก า ร จ ั ด ซ ื ้ อ เ ส ื ้ อ ผ ้ า แ ล ะ
เครื ่องนุ ่งห่ม ให้แก่สมาชิกภายใน
ชุมชน จึงทำให้ภายในชุมชนมีกินมี
ใช้ในปัจจัย ๔ อย่างไม่ฝืดเคือง อีก
ทั้งยังมีผู้นำที่มีคุณธรรม คือ ดร.ใจ
เพชร กล้าจน ซึ ่งจ ิตอาสาทุกคน
สามารถเข้าหาท่านเพื ่อไต่ถามข้อ
สงสัยในหัวข้อธรรมะต่างๆ ได้อยู่
เสมอ ทั้งด้วยวิธีการเข้าพบโดยตรง
หรือติดต่อผ่านทางสื่อออนไลน์ และ
ท่านยังสามารถอธิบายหัวข้อธรรมะ
เหล่านั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพ่ือ
คลายความสงสัยแก่จิตอาสานั้นได้ 
นอกจากนี้ยังมีระบบจิตอาสาพี่เลี้ยง
ที่เป็นพ่อไก่หรือแม่ไก่ซึ่งมีหน้าที่เอา
ภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำแก่จิต
อาสารุ่นน้องที่เป็นลูกไก่ โดยมีการ
หมั่นพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือสอบถาม
สภาวธรรมแก่กันและกันอยู่เสมอ 
เพ ื ่อเป ็นการพัฒนาจ ิตว ิญญาณ



๑๙๑ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
ร่วมกันระหว่างจิตอาสาผู้เป็นพ่อไก่
หรือแม่แก่กับจติอาสาผู้เป็นลูกไก่ 

๑.๓ ด้านสุขภาพ ๑) เป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบา
บาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับ
ย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก 
ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่
การบำเพ็ญเพียร 

๑) มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพ
พึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์ว ิถีธรรมนั ้นมีองค์
ความรู้ในการดูแลสุขภาพพ่ึงตนตาม
หลักแพทย์วิถีธรรม ด้วยการเลือก
วิธีการดูแลสุขภาพที่เหมาะสมหรือ
สมดุลร้อนเย็นกับตน ณ เวลานั้น 
และไม่เบียดเบียนตนเองด้วยความ
กลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล 
กังวล ได้ไปเป็นลำดับ 

  ๒) เป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่า
สัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตรา
วุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู 
มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพ
สัตว์ และเป็นผู ้ไม่เบียดเบียน
สัตว์ท้ังหลายในทุกวิธี 

๒) มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู้ถือ
ศีล ๕ เป็นเบื้องต้น คือ เป็นผู้ฝึกฝน
ปฏิบัติลด ละ เลิก การเบียดเบียน
ตนเอง ผู้อื่น และสัตว์อื่น ในทุกวิธี
ไปตามลำดับ อีกทั้งยังลด ละ เลิก 
เหตุให้เกิดการเข่นฆ่า เบียดเบียน 
ทำร้าย ทำลาย สัตว์ทุกชนิด ด้วย
การห ันมาร ั บประทานอาหาร
มังสวิรัติ โดยมีการฝึกลด ละ เลิก 
การบริโภคเนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์
จากสัตว์ไปเป็นลำดับ 



๑๙๒ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 

  ๓) เป็นผู้ทำสิ่งที ่เป็นสัปปายะ 
รู้จักประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปา
ยะ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เที่ยว
ในเวลาท ี ่สมควร  ประพฤติ
พรหมจรรย์ มีศีลที่สามารถขัด
เกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ มี
กัลยาณมิตร (มิตรด)ี 

๓) มีแนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ใน
การพัฒนาศักยภาพพึ่งตน 

อธิบายว่า 

จ ิ ตอาสาแพทย ์ ว ิ ถ ี ธ รรมน ั ้ น มี
แนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการ
พัฒนาศักยภาพพึ ่งตน เพื ่อให้มี
สุขภาพกายใจที่แข็งแรง ได้แก่ ๑) 
ถ ือศ ีล ๕ เป ็นเบ ื ้องต ้น ๒) เลิก
อบายมุข ๓) ร ับประทานอาหาร
มังสวิรัติ ๔) รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมี
ศีล ๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน 

  ๔) ฝึกกินอาหารวันละม้ือ ๔) ตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่ง
ม้ือ 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการตั้ง
ศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ โดย
แต่ละคนจะมีการพากเพียรฝึกฝน
ปฏิบัติตามฐานะของตนเองอย่าง
เต็มกำลังสุดความสามารถ ตามที่
องค์ประกอบเหตุปัจจัยจะสามารถ
ทำให้เกิดขึ้นได้จริง คือ การตั้งศีล
ขึ้นมาเพื่อขัดเกลากิเลสของตนเอง
ให้ลำบากในขีดที ่เบิกบานหรือพอ
ยินดีอยู่ได้ ไม่ทรทานจนเบิกบูด และ
ไม่หย่อนยานจนย่ำแย่ 



๑๙๓ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 

๒ ปัจจัยเกื้อหนุน
ภายใน 

  

๒.๑ ด้านศีล ๑) เป็นผู้ที่มโียนิโสมนสิการด้วย
การเจตนาทำใจในใจโดยแยบ
คายจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคล
อ่ืนผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วย
สัมมาทิฏฐิ แล้วปฏิบัติตามท่าน
และพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของ
ธรรมทั้งหลายในตน จนสามารถ
ปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูล
ซึ ่งเข้ามาแทนที่อกุศลมูลได้ไป
เป็นลำดับ 

๑) เห ็นค ุณค ่าของการเส ียสละ
ทำงานฟรี 

อธิบายว่า 

จ ิตอาสาแพทย ์ว ิถ ีธรรมน ั ้นเห็น
คุณค่าประโยชน์ของการเข้าหาหมู่
มิตรดีและร่วมกันทำความดีเสียสละ
ช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดสรรเวลา
มาเป็นจิตอาสาทุกครั ้งที ่มีโอกาส 
เป็นการฝึกลดความเห็นแก่ตัวด้วย
การเสียสละเพ่ือผู้อื่น ซึ่งการเสียสละ
ทำงานฟรี คือ การไม่ใช้ลาภแลก
ลาภ ไม ่บ ังค ับกดด ันใคร ก ินใช้
ร ่ ว มก ั น เป ็ นส ่ วนกลา ง  ไม ่ ถื อ
ครอบครองเป็นส่วนตัว เอื ้อเ ฟ้ือ
แบ่งปันลาภที่หามาได้ให้แก่กันและ
กัน เป็นการอยู ่ร่วมกันแบบสังคม 
‘สาธารณโภคี’ โดยการจัดสรรเวลา
มาร่วมกันทำความดีเพื่อสังคมอย่าง
สม่ำเสมอนั ้น เป็นการสะสมกุศล
กรรมที่ดีไว้อาศัย และเป็นการพิสูจน์
ให้สังคมเห็นว่า ‘การไม่มีเงินเป็น
ส่วนตัวก็อยู่ได้อย่างผาสุก’  

  ๒) เป็นผู้มีสัญชาตญาณของคน
ตรง 

๒) รีบเปิดเผยตนตามความเป็น
จริงต่อหมู่มิตรด ี



๑๙๔ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละคนนั้น
ได้เห็นคุณค่าประโยชน์ของการทำดี
ที่ไม่เอาแต่ใจตัวเอง จึงทำให้จิตใจ
เกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในญาณปัญญา
การตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็น
ทฤษฎีที ่สามารถจะปฏิบัติตามจน
เกิดผลลด ละ จางคลายจากความ
โลภ โกรธ หลงได ้จร ิ ง  ก ็จะรีบ
เปิดเผยกิเลสของตนในส่วนที่เหลือ
ตามความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่
ม ิตรด ีท ี ่ม ีค ุณธรรม เพื ่อให ้ท ่าน
เหล่านั้นช่วยขัดเกลาหรือแนะนำวิธี
ปฏิบัติเพื ่อขัดเกลากิเลสในส่วนที่
เหลือแก่ตน แล้วจึงพากเพียรปฏิบัติ
ลด ละ เล ิกอกุศลธรรมเหล่านั้น 
อย่างเอาจริงเอาจังตามกำลังของตน
ต่อไป 

๒.๒ ด้านสมาธิ ๑) เป ็นผู้ ไม ่ประมาทในก ุศล
ธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้สำรวม
ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพ่ือไม่ให้
จิตซ่านไปตามอำนาจของความ
หลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น 
รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 
ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัส
อยู่ในปัจจุบันขณะนั้น 

๑) ขวนขวายในการทำประโยชน์
ตนและประโยชน์ท่าน 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีจิตใจที่
ย ินดีขวนขวายในการทำกิจกรรม
การงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเอง
และผ ู ้อ ื ่นอยู่ เป ็นน ิตย ์มาตลอด
ระยะเวลากว่า ๒๕ ปี จนถึงปัจจุบัน 



๑๙๕ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
ดังเห็นได้จากผลงานการ ‘เผยแพร่
องค์ความรู ้เพื ่อช่วยเหลือสังคม’ 
อาทิเช่น การจัดค่ายสุขภาพพึ่งตน
และพระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
ใดๆ ทั ้งหลักสูตร ๓ วัน , ๕ วัน, ๗ 
วัน และ ๙ วัน แม้กระทั่งในภาวะ
วิกฤติโรคโควิด ๑๙ ระบาด ทาง
องค์กรก็ยังคงมีการจัดค่ายสุขภาพ
พ่ึงตนและพระไตรปิฎกโดยปรับเป็น
รูปแบบออนไลน์และไม่คิดค่าใชจ้่าย
ใดๆ เช ่นเคย ใช ้ช ื ่อหล ักส ูตรว่า 
“แพทย์แผนไทยวิถ ีธรรมค้ำจุน
โลก” เป็นค่ายหลักสูตร ๑๐ วันและ
มีการจัดถึง ๒ ครั้งต่อเดือน 

  ๒) มีสติและสัมปชัญญะ โดย
เป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย 
เวทนาในเวทนา จิตในจิต และ
ธรรมในธรรม ทั ้งหลายอยู ่ ซึ่ง
พิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่ว
พร้อมในทุกอิริยาบทเพื่อเพียร
กำจัดความหลงชอบหรือชังใน
รูป เสียง กลิ ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตน
กำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบัน
ขณะนั้น 

๒) มีสติและสัมปชัญญะในการ
สำรวมอินทรีย ์

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีสติและ
สัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ใน
ทวารทั้ง ๖ ไม่ให้หลงคล้อยไปตาม
อำนาจของความชอบหรือชังได้ไป
เป็นลำดับ ด้วยการมาร่วมทำงาน
เสียสละอยู่กับหมู่กลุ่มคนดี เพื่อจะ
ได้ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง 
ถ้าใจเรายอมได้ก็จะเห็นความผาสุก
ที่แท้จริง การถูกขัดใจทำให้เราเห็น
ทุกข์จากการติดความได้ดั ่งใจ การ



๑๙๖ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
ติดความได้ดั่งใจทำให้เรามีสุขมีทกุข์
วนเวียนอย่างไม่ร ู ้จบ คือ เมื ่อได้
ดั่งใจก็มีความสุข และเม่ือไม่ได้ดั่งใจ
ก็มีความทุกข์ การมาฝึกถูกขัดใจโดย
ให้หมู ่ม ิตรด ีข ัดเกลากิเลสในจิต
วิญญาณเรา เราจะได้ลดความเอา
แต่ใจตนเอง ลดความยึดมั่นถือมั่น
ล ง ไ ป เ ป ็ น ล ำ ด ั บ ๆ  โ ด ย อ า ศั ย
กระบวนการที่หวังได้แต่ความเจริญ
อย่างเดียว ไม่มีความเสื่อมเลยของ
พระพุทธเจ้า คือ ‘อปริหานิยธรรม 
๗’ 

  ๓) ฝึกเป็นผู้สันโดษด้วยปัจจัย 
๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มี
โทษ 

๓) มีการดำเน ินชีว ิตที่พอเพียง
เรียบง่าย 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์ว ิถ ีธรรมนั ้นมีการ
ดำเน ินช ีว ิตที่พอเพ ียงเร ียบง ่าย 
สันโดษด้วยปัจจัย ๔ คือ ใช้ปัจจัย ๔ 
อย ่ าง  ได ้แก ่  ๑)  เคร ื ่ องน ุ ่ งห่ม  
๒) อาหาร ๓) ที ่อยู ่อาศัย ๔) ยา
รักษาโรค ที่ประหยัด หาได้ง่าย และ
ไม่มีโทษ 

  ๔ ) เป ็นผ ู ้ เหมาะควรแก่การ
ประกอบความเพียรขัดเกลา
กิเลส 

๔) เป็นผู ้มีความเพียรในการขัด
เกลากิเลส 

อธิบายว่า 



๑๙๗ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 

จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเป็นผู ้มี
ความเพียรในการขัดเกลากิเลสไป
เป็นลำดับ ด้วยการหมั่นละอกุศล
ธรรมทำแตกุ่ศลธรรมร่วมกับหมู่มิตร
ดี พร้อมกับมีองค์ประกอบในการฟัง
ธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม 
ใ ค ร ่ ค ร ว ญ ธ ร รม  แ ล ะป ฏ ิ บ ั ติ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย จึงเป็นผู้
ที่พากเพียรปฏิบัติอริยศีลให้สูงขึ้นๆ 
อยู ่เสมอ โดยทำไปเป็นลำดับตาม
กำลังจิตของตนอย่างให้ไม่ตึงเครียด
เกินไปและไม่ให้หย่อนยานเกินไป 

๒.๓ ด้านปัญญา ๑) เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็น
ความเก ิดและความด ับของ
กิเลสในตน แล้วสามารถชำแรก
กิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบ
ได้ไปเป็นลำดับ 

๑) รู้จักอ่านสภาวธรรมของตน 

อธิบายว่า 

การเร ียนการสอนในหล ักส ูตร
สถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมนั ้นมีการส่งการบ้านและ
สอบแลกเปล ี ่ยนสภาวธรรมทุก
สัปดาห์ โดยนักศึกษาทุกคนจะเล่า
ถึงสภาวธรรมของตนเองว่า ๑) ลด 
ละ เลิกกิเลสอะไรได้บ้าง ๒) การ
ปฏิบัติศีลและการต่อสู้กับกิเลส ทำ
ได ้ด ี เพ ียงใด ๓) ความดีท ี ่ทำ มี
อะไรบ้าง และร่วมบำเพ็ญบุญกศุลที่
ไหนบ้าง 



๑๙๘ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 

  ๒) เกิดอริยทรัพย์ ๗ ขึ้นในตน 
ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ 
สุตะ จาคะ และปัญญา 

๒) รู้จักตรวจสอบมรรคและผลจาก
การปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน 

อธิบายว่า 

การเร ียนการสอนในหล ักส ูตร
สถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมนั้นทำให้นักศึกษาได้หมั่น
ตรวจสอบมรรคและผล จากการ
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสที ่ตนทำได้มา
เป็นลำดับ จึงสามารถปรับปรุงแก้ไข
ในส่วนที่ตนยังบกพร่องให้ดียิ่งๆ ขึ้น 
และในส่วนที่ดีแล้ว ก็จะพากเพียร
สั่งสมให้เกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป 

  ๓) หมั่นประกอบเหตุเพื่อความ
เก ิดแห่งป ัญญา ๘ ประการ 
ด ้วยการได ้อย ู ่ร ่วมก ับผ ู ้ เป็น
ส ั ต บ ุ ร ุ ษ ซ ึ ่ ง ป ร ะก อบ ด ้ ว ย
ส ัมมาท ิฏฐิ  แล ้ ว ได ้ฟ ั งพระ
สัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่านอยู่
เ สมอ ซ ึ ่ ง ท ่ าน เหล ่ าน ั ้ นจะ
สามารถเปิดเผยธรรมที ่ย ังไม่
เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่
ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทา
ความสงสัยในธรรมที ่น่าสงสัย
หลายอย่างได้ตรงตามจริตนิสัย 
(จริตนิสัย ๖) ของผู้นั้น จึงทำให้
ผ ู ้ น ั ้ น เก ิดความย ินด ี ในการ

๓) หม่ันเข้าหาครูอาจารย์ผู้มีศีล 

อธิบายว่า 

การสอบสภาวธรรมในหล ักส ูตร
สถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์
วิถีธรรมนั้นยังเป็นการได้ซักถามข้อ
สงสัยแก่ครูอาจารย์ผู้ที่ม ีศีล แล้ว
นำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนเอง
ยังบกพร่องให้ดียิ่งๆ ขึ้นต่อไป พร้อม
กับมีการแลกเปลี่ยนวิธีการพิจารณา
ต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่างๆ โดย
แต่ละคนก็จะมีจริตนิสัยที่แตกต่าง
กันออกไป ทำให้ผ ู ้ท ี ่ม ีจร ิตน ิสัย
ใกล้เคียงกันได้เติมเต็มเหลี่ยมมุมใน
การพิจารณาต ่อส ู ้ก ับก ิ เลสของ



๑๙๙ 

 

ลำดับ ข้อพิจารณา หลักธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุน
ในการขัดเกลากิเลสตามหลัก

พระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุน 
ในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา

แพทย์วิถีธรรม 
สมาทานอาจหาญร่าเริงในธรรม
เหล่านั ้น แล้วถึงการสำรวมใน
ศีลด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรง
กล้าต่อไป 

ตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ ้นอย่าง
รวดเร็ว 

  ๔) เมื่อรู้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัย
เกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การ
ขัดเกลากิเลสของตนนั้นสามารถ
พัฒนาให้เจริญยิ ่งๆ ขึ ้นไปเป็น
ลำดับแล้ว ย่อมเป็นผู้น้อมนำเอา
กุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั ้นมา
เป็นที่พ่ึงให้แก่ตน เพ่ือกระทำตน
ให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้ง
ปวงได้ในที ่ส ุด เรียกว่า “นาถ
กรณธรรม ๑๐” 

๔) มั่นใจในมรรคและผลจากการ
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน 

อธิบายว่า 

จิตอาสาแพทย์ว ิถีธรรมทุกคนนั้น
ยืนยันว่า ‘เมื ่อได้เห็นผลจากการ
ปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน ซึ่งความ
โลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของตน
นั้นลดลงไปเป็นลำดับ จึงเกิดความ
เชื ่อมั ่นในวิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลส
และองค์ประกอบที ่ช่วยสนับสนุน
หรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลา
กิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา และ
เมื่อได้รู้ชัดดังนี้แล้วจึงน้อมนำเอาสิ่ง
ดีงามเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้แก่ตน 
เพื่อทำตนเองให้หลุดพ้นจากอกุศล
ธรรมทั ้งปวงไปเป็นลำด ับต ่อไป
จนถึงที่สุด’ 

อธิบายได้ว่า ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีความ
สอดคล้องตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาท ดังนี้ 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เริ่มต้นที่ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสังคม ได้แก่ เคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล มีหมู่มิตรดีที่พากันขัดเกลากิเลส 
เคารพมติหมู่มิตรดีท่ีมีศีล สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ที่มีปรโตโฆสะด้วยการคบและ



๒๐๐ 

 

เคารพบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ (สัปปุริสสังเสวะ) แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่
บริบูรณ์จากท่าน (สัทธัมมัสสวนะ) จนเกิดศรัทธานำมาพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้ง
มั่นเพื่อขัดเกลากิเลสในตนตามท่านร่วมกับหมู่กลุ่มคนดีที่มีศีล โดยตั้งตนไว้ในความลำบากแล้ว
อกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) พร้อมทั้งมีการทำอปริหานิยธรรม 
๗ ด้วยหลักสารณียธรรม ๖ จนเกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน ตามพุทธ
พจน์ ๗ ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม คือ อยู่ในองค์ประกอบที่เป็นสัปปายะ 
สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ที่อาศัยเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นสัปปายะ
ที่ควรเสพ ตามหลักจักร ๔ ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ 
ได้แก่ มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น มีแนวทาง
ปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน ตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ สอดคล้องกับหลัก
พระพุทธศาสนา คือ เป็นผู ้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหาร
สม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร โดยการเป็นผู้ละเว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลใน
สรรพสัตว์ และเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในทุกวิธี พร้อมทั้งเป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ รู้จัก
ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เที่ยวในเวลาที่สมควร ประพฤติพรหมจรรย์ มี
ศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ มีกัลยาณมิตร (มิตรด)ี และฝึกกินอาหารวันละม้ือ 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายในในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เริ่มต้นที่ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านศีล ได้แก่ เห็นคุณค่าของการเสียสละทำงานฟรี รีบเปิดเผยตนตามความเป็นจริงต่อหมู่
มิตรดี สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ที่มีโยนิโสมนสิการด้วยการเจตนาทำใจในใจโดย
แยบคายจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วปฏิบัติตามท่าน
และพิจารณาลงไปถึงท่ีเกิดของธรรมทั้งหลายในตน จนสามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้า
มาแทนที่อกุศลมูลได้ไปเป็นลำดับ พร้อมกับเป็นผู้มีสัญชาตญาณของคนตรง ลำดับต่อมาเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสมาธิ ได้แก่ ขวนขวายในการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน มีสติและสัมปชัญญะใน
การสำรวมอินทรีย์ มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย เป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลส 
สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้สำรวม
อินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ เพื่อไม่ให้จิตซ่านไปตามอำนาจของความหลงชอบหรือชังที่กำลังกระทบสัมผัส
อยู่ในปัจจุบัน ด้วยการมีสติและสัมปชัญญะ พิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพ่ือ
เพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังทั้งหลายที่กำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันนั้น อีกทั้งยังฝึกเป็นผู้
สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้เหมาะควรแก่การประกอบความ
เพียรขัดเกลากิเลส ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายในเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา ได้แก่ รู้จัก



๒๐๑ 

 

อ่านสภาวธรรมของตน รู้จักตรวจสอบมรรคและผลจากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน หมั่นเข้าหาครู
อาจารย์ผ ู ้ม ีศ ีล มั ่นใจในมรรคและผลจากการปฏิบัติข ัดเกลากิเลสในตน สอดคล้องกับหลัก
พระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้ว
สามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ กระทั่งเกิดอริยทรัพย์ ๗ ขึ้นในตน 
พร้อมกับหม่ันประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญา ๘ ประการ ด้วยการได้อยู่ร่วมกับผู้เป็นสัตบุรุษ
ซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่านอยู่เสมอ ซึ่ง ท่านเหล่านั้นจะ
สามารถเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัย
ในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างได้ตรงตามจริตนิสัย (จริตนิสัย ๖) ของผู้นั้น จึงทำให้ผู้นั้นเกิดความยินดี
ในการสมาทานอาจหาญร่าเริงในธรรมเหล่านั้น แล้วถึงการสำรวมในศีลด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรง
กล้าต่อไป เมื่อรู ้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลากิเลสของตนนั้น
สามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับแล้ว ย่อมเป็นผู้น้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมา
เป็นที่พึ่งให้แก่ตน เพื่อกระทำตนให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงได้ในที่สุด เรียกว่า “นาถกรณ
ธรรม ๑๐” 

 



  

 

บทท่ี ๕ 

 

สรุป อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 
 

การวิจัยเรื่อง “ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” 
นี้มีวัตถุประสงค์ในการวิจัย ๓ ประการ คือ ๑) เพ่ือศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท ๒) เพื่อศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถธีรรม 
๓) เพื ่อว ิเคราะห์ป ัจจ ัยเกื ้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์ว ิถ ีธรรมตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท ซึ่งผู้วิจัยได้นำเสนอเนื้อหาสรุปผลการวิจัยตามหัวข้อวัตถุประสงค์ดังนี้ 

๕.๑ สรุปผลการวิจัย 

๕.๑.๑ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลส หมายถึง องค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วย
กระตุ้นให้เกิดการปฏิบัติไตรสิกขา คือ อธิสีลสิกขา อธิจิตตสิกขา และอธิปัญญาสิกขา ตามหลักจรณะ 
๑๕ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท เพ่ือลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ หลง ภายในจิตใจของบุคคล
ไปเป็นลำดับ ซึ่งประกอบไปด้วย ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิ ๒ ประการ, บุพนิมิต ๗ ประการ, เหตุแห่ง
วิมุตติ ๕ ประการ, ความไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย, สติ (ความระลึกได้) และสัมปชัญญะ 
(ความรู้ตัว), สัปปุริสสังเสวะ (การคบหาสัตบุรุษ) สัทธัมมัสสวนะ (การฟังพระสัทธรรม) และธัมมา
นุธัมมปฏิปัตติ (การปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม), จักร ๔, องค์ของผู้บำเพ็ญความเพียร ๕, สารณีย
ธรรม ๖, อริยทรัพย์ ๗, เหตุ ๘ ประการ ปัจจัย ๘ ประการ เป็นไปเพื่อได้อาทิพรหมจริยกปัญญาที่ยัง
ไม่ได้ เพื่อภิญโญภาพ ไพบูลย์ เจริญเต็มที่แห่งปัญญาที่ได้แล้ว , ธรรมมีโยนิโสมนสิการเป็นมูล ๙ และ
นาถกรณธรรม ๑๐ ซึ่งสามารถจำแนกปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสออกได้เป็น ๒ ประเภท คือ 
ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม และปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสุขภาพ ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ 
และปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก เริ่มต้นที่ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม คือ บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลา
กิเลสนั ้นต้องเป็นผู ้ที ่มีปรโตโฆสะด้วยการคบและเคารพบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษซึ ่งประกอบด้วย
สัมมาทิฏฐิ (สัปปุริสสังเสวะ) แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่าน (สัทธัมมัสสวนะ) จนเกิด



๒๐๓ 

 

ศรัทธานำมาพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่นเพ่ือขัดเกลากิเลสในตนตามท่านร่วมกับ
หมู่กลุ่มคนดีที่มีศีล โดยปฏิบัติให้รู้สึกว่าลำบากในขีดที่เรายังสามารถเบิกบานยินดีอยู่ได้ อย่างไม่ตึง
เครียดจนฟุ้งซ่านทรมานตนเกินไปและไม่เหยาะแหยะจนย่อหย่อนเกียจคร้าน ซึ่งเป็นขีดที่ตั้งตนไว้ใน
ความลำบากแล้วอกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) พร้อมทั้งมีการทำ
อปริหานิยธรรม ๗ ด้วยหลักสารณียธรรม ๖ จนเกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่
เคารพ เป็นไปเพื่อความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอัน
เดียวกัน ตามพุทธพจน์ ๗ ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม คือ บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัด
เกลากิเลสนั้นอาศัยเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นสัปปายะที่ควรเสพ ซึ่งไม่อยู่ไกลกันดาน
หรือใกล้เมืองมากนัก มีการสัญจรไปมาได้สะดวก สิ่งแวดล้อมเหมาะควรแก่การอยู่อาศัย ไม่ฝืดเคืองใน
ปัจจัยสี่ (ปฏิรูปเทสวาสะ) พร้อมทั้งมีผู้นำที่เป็นสัตบุรุษหรือหมู่มิตรดีบางท่านซึ่งตั้งอยู่ในฐานะครูที่เรา
พึ่งอาศัยโดยธรรมอยู่ด้วย (สัปปุริสสังเสวะ) โดยเราสามารถเข้าไปหาท่านเหล่านั้นตามเวลาอันควร 
เพ่ือสอบถามเนื้อความของพระพุทธพจน์ที่เราสงสัย และท่านเหล่านั้นย่อมบรรเทาความสงสัยในธรรม
ที่น่าสงสัยหลายอย่างแก่เราได้ จึงทำให้เราสามารถตั้งตนไว้ชอบ (อัตตสัมมาปณิธิ) คือ ปฏิบัติตนได้
อย่างถูกต้องถูกตรงสู่ความพ้นทุกข์ไปเป็นลำดับ โดยสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นแก่ผู้ที่ได้ทำความดีพร้อมกับ
ขัดเกลากิเลสของตนไว้ในก่อนแล้ว (ปุพเพกตปุญญตา) ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกเป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ คือ บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นเป็นผู้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง 
ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหารสม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การ
บำเพ็ญเพียร โดยการเป็นผู้ละเว้นขาดจากการฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มี
ความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลในสรรพสัตว์ และเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในทุกวิธี 
พร้อมทั้งเป็นผู้ทำสิ่งท่ีเป็นสัปปายะ รู้จักประมาณในสิ่งท่ีเป็นสัปปายะ บริโภคสิ่งท่ีย่อยง่าย เที่ยวใน
เวลาที่สมควร ประพฤติพรหมจรรย์ มีศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ มีกัลยาณมิตร 
(มิตรด)ี และฝึกกินอาหารวันละม้ือ 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน เมื่อบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นประกอบไปด้วยธรรมที่เป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกแล้ว ย่อมเหมาะควรแก่การปฏิบัติธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายในต่อ โดย
เริ่มต้นที่ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล คือ บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นต้องเป็นผู้ที่มีโยนิโสมนสิการ
ด้วยการเจตนาทำใจในใจโดยแยบคายจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วย
สัมมาทิฏฐิ แล้วปฏิบัติตามท่านและพิจารณาลงไปถึงที่เกิดของธรรมทั้งหลายในตน จนสามารถปรับ
จิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้ามาแทนที่อกุศลมูลได้ไปเป็นลำดับ  พร้อมกับเป็นผู้มีสัญชาตญาณ
ของคนตรง ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ คือ บุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นเป็นผู้ไม่
ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้สำรวมตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ เพ่ือไม่ให้จิตซ่านไปตามอำนาจ
ของความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบ



๒๐๔ 

 

สัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น ด้วยการมีสติและสัมปชัญญะ โดยเป็นผู้พิจารณาเห็นกายในกาย เวทนา
ในเวทนา จิตในจิต และธรรมในธรรม ทั้งหลายอยู่ ซึ่งพิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุก
อิริยาบทเพื่อเพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์ 
ทั้งหลายที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันขณะนั้น เมื่อผู้นั้นมีจิตไม่ซ่านไปในอกุศลธรรมแล้ว 
ปราโมทย์ก็เกิด เมื่อเกิดปราโมทย์ ปีติก็เกิด เมื่อใจเกิดปีติ กายก็สงบ ผู้มีกายสงบ ย่อมอยู่สบาย จิต
ของผู้อยู่สบาย ย่อมตั้งมั่น เมื่อจิตตั้งมั่น ธรรมทั้งหลายก็ปรากฏไปเป็นลำดับ อีกทั้งยังฝึกเป็นผู้
สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้เหมาะควรแก่การประกอบความ
เพียรขัดเกลากิเลส ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายในเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา คือ บุคคล
ผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นเป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้ว
สามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ กระทั่งเกิดอริยทรัพย์ ๗ ขึ้นในตน 
ได้แก่ ศรัทธา ศีล หิริ โอตตัปปะ สุตะ จาคะ และปัญญา พร้อมกับหมั่นประกอบเหตุเพื่อความเกิด
แห่งปัญญา ๘ ประการ ด้วยการได้อยู่ร่วมกับผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วได้ฟังพระ
สัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่านอยู่เสมอ ซึ่งท่านเหล่านั้นจะสามารถเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้
ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัยในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างได้ตรงตามจริต
นิสัยของผู้นั้น จึงทำให้ผู้นั้นเกิดความยินดีในการสมาทานอาจหาญร่าเริงในธรรมเหล่านั้น แล้วถึงการ
สำรวมในศีลด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรงกล้าต่อไป เมื่อรู้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วย
กระตุ้นให้การขัดเกลากิเลสของตนนั้นสามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับแล้ว ย่อมเป็นผู้
น้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาเป็นที่พึ่งให้แก่ตน เพื่อกระทำตนให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรม
ทั้งปวงได้ในที่สุด เรียกว่า “นาถกรณธรรม ๑๐” 

๕.๑.๒ ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

ปัจจัยที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
นั้น ประกอบไปด้วย ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม ปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
สิ่งแวดล้อม และปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ได้แก่ ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล 
ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ และปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก เริ่มต้นที่ปัจจัยเกื้อหนุนด้านสังคม คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
นั้นมีความเคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล ด้วยการฝึกฝนให้ใช้สิ่งที่ประหยัด เรียบง่าย ทำ
เอาเองได้ ในการแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายและใจของตนเอง อีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีใจเสียสละตาม
ความสามารถของตนด้วยการมาสานพลังร่วมกันเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่เดือดร้อนในสังคมโลก ไป
พร้อมๆ กับการฝึก ‘ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งมั่น’ กระทั่งเกิดเป็น ‘ชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรม’ ที่มีการอยู่ร่วมกันแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ อยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวใหญ่ที่มีความเป็นญาติยิ่ง



๒๐๕ 

 

กว่าพี่น้องทางสายเลือดเดียวกัน โดยพากันลด ละ เลิกความหลงเสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัส ที่
เป็นพิษโทษภัย การเอาแต่ใจตนเอง การถือตัวถือตน และความเห็นแก่ตัว ไปเป็นลำดับ จึงเป็นผู้ที่กิน
น้อยใช้น้อย ทำงานฟรีไม่มีเงินเดือน พร้อมกับหมั่นประชุมกันเป็นนิตย์ พร้อมเพรียงกันประชุม พร้อม
เพรียงกันเลิก พร้อมเพรียงกันช่วยทำกิจ เคารพและฟังมติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก ดำเนินกิจกรรมการ
งานโดยใช้มติของหมู่กลุ่มเป็นหลัก สามารถบอกกล่าวตักเตือนชี้แนะถึงข้อบกพร่องของกันและกันได้
ด้วยเมตตา อยู่ร่วมกันและใช้สวัสดิการจากส่วนกลาง แบ่งปันลาภแก่กัน มีการปฏิบัติอธิศีล อธิจิต อธิ
ปัญญา ด้วยการตั้งตบะลด ละ เลิกในสิ่งที่ตนเองมีความติดยึด เพื่อปรับให้มีศีลบริบูรณ์เสมอกัน และ
มีสัมมาทิฎฐิเสมอกัน เป็นหลักสำคัญในการอยู่ร่วมกัน ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม 
คือ สถานที่ตั้งของชุมชนจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นอยู่ไม่ใกล้และไม่ไกลจากชุมชนเมืองนัก จึงมีทาง
สันจรไปมาสะดวก กลางวันไม่พลุกพล่านไปด้วยผู้คนและกลางคืนมีเสียงรบกวนน้อย โดยมีการจัดสรร
พื้นที่โล่งและพื้นที่ป่าอย่างสมดุล ทำให้ได้รับแสงแดดอย่างพอเหมาะ อากาศถ่ายเทสะดวก ไม่อับชื้น 
สัตว์จำพวกแมลงดูดเลือดและสัตว์เลื้อยคลานมารบกวนน้อย ส่วนในเรื่องปัจจัย ๔ กส็ามารถพ่ึงตนเอง
ได้เป็นหลัก จึงทำให้ภายในชุมชนมีกินมีใช้ในปัจจัย ๔ อย่างไม่ฝืดเคือง อีกท้ังยังมีผู้นำที่มีคุณธรรม ซึ่ง
จิตอาสาทุกคนสามารถเข้าหาท่านเพื่อไต่ถามข้อสงสัยในหัวข้อธรรมะต่างๆ ได้อยู่เสมอ และท่านยัง
สามารถอธิบายหัวข้อธรรมะเหล่านั้นด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย เพื่อคลายความสงสัยแก่จิตอาสานั้นได้ 
นอกจากนี้ยังมีระบบจิตอาสาพี่เลี้ยงที่เป็นพ่อไก่หรือแม่ไก่ซ่ึงมีหน้าที่เอาภาระดูแลให้คำปรึกษาแนะนำ
แก่จิตอาสารุ่นน้องที่เป็นลูกไก่ ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
สุขภาพ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม 
ด้วยการเลือกวิธีการดูแลสุขภาพที ่เหมาะสมหรือสมดุลร้อนเย็นกับตน ณ เวลานั้น และไม่
เบียดเบียนตนเองด้วยความกลัวเป็น กลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ได้ไปเป็นลำดับ พร้อมกับมี
แนวทางปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน เพื่อให้มีสุขภาพกายใจที่แข็งแรง ได้แก่   
๑) ถือศีล ๕ เป็นเบื้องต้น ๒) เลิกอบายมุข ๓) รับประทานอาหารมังสวิรัติ ๔) รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมี
ศีล ๕) ทำงานไม่หวังผลตอบแทน นอกจากนี้ยังมีการตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ โดยแต่ละคน
จะมีการพากเพียรฝึกฝนปฏิบัต ิตามฐานะของตนเองอย่างเต็มกำลังส ุดความสามารถ ตามที่
องค์ประกอบเหตุปัจจัยจะสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายใน เมื่อบุคคลผู้ซึ่งปฏิบัติขัดเกลากิเลสนั้นประกอบไปด้วยธรรมที่เป็น
ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกแล้ว ย่อมเหมาะควรแก่การปฏิบัติธรรมที่ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนภายในต่อ โดย
เริ่มต้นที่ปัจจัยเกื้อหนุนด้านศีล คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นเห็นคุณค่าประโยชน์ของการเข้าหาหมู่
มิตรดีและร่วมกันทำความดีเสียสละช่วยเหลือสังคม ด้วยการจัดสรรเวลามาเป็นจิตอาสาทุกครั้งที่มี
โอกาส เป็นการฝึกลดความเห็นแก่ตัวด้วยการเสียสละทำงานฟรีเพื่อผู้อื่น ไม่บังคับกดดันใคร กินใช้
ร่วมกันเป็นส่วนกลาง เอ้ือเฟ้ือแบ่งปันลาภที่หามาได้ให้แก่กันและกัน จึงเป็นการสะสมกุศลกรรมที่ดีไว้



๒๐๖ 

 

อาศัยและเป็นการพิสูจน์ให้สังคมเห็นว่า ‘การไม่มีเงินเป็นส่วนตัวก็อยู่ได้อย่างผาสุก’ เมื่อได้เห็นคุณค่า
ประโยชน์ของการทำดีที่ไม่เอาแต่ใจตัวเอง จึงทำให้จิตใจเกิดมีศรัทธาเชื่อมั่นในญาณปัญญาการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ว่าเป็นทฤษฎีที่สามารถจะปฏิบัติตามจนเกิดผลลด ละ จางคลายจากความโลภ โกรธ 
หลงได้จริง ก็จะรีบเปิดเผยกิเลสของตนในส่วนที่เหลือตามความเป็นจริงต่อสัตบุรุษหรือหมู่มิ ตรดีที่มี
คุณธรรม เพ่ือให้ท่านเหล่านั้นช่วยขัดเกลาหรือแนะนำวิธีปฏิบัติเพ่ือขัดเกลากิเลสในส่วนที่เหลือแก่ตน 
แล้วจึงพากเพียรปฏิบัติลด ละ เลิกอกุศลธรรมเหล่านั้น อย่างเอาจริงเอาจังตามกำลังของตนต่อไป  
ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสมาธิ คือ จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีจิตใจที่ยินดีขวนขวายในการ
ทำกิจกรรมการงานที่เป็นประโยชน์ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นอยู่ เป็นนิตย์มาตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปี 
จนถึงปัจจุบัน พร้อมกับเป็นผู้มีสติและสัมปชัญญะในการสำรวมอินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ ไม่ให้หลงคล้อย
ไปตามอำนาจของความชอบหรือชังได้ไปเป็นลำดับ ด้วยการมาร่วมทำงานเสียสละอยู่กับหมู่กลุ่มคนดี 
เพื่อจะได้ถูกขัดใจ ได้ฝึกไม่เอาแต่ใจตนเอง ประกอบกับเป็นผู้มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย 
สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลสไป
เป็นลำดับ พร้อมกับมีองค์ประกอบในการฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม และ
ปฏิบัติอริยมรรคมีองค์ ๘ ไปด้วย ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายในเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้าน
ปัญญา คือ การเรียนการสอนในหลักสูตรสถาบันวิชชารามของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นมีการส่ง
การบ้านและสอบแลกเปลี่ยนสภาวธรรมทุกสัปดาห์ ทำให้นักศึกษาได้หมั่นตรวจสอบมรรคและผล 
จากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่ตนทำได้มาเป็นลำดับ จึงสามารถปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนยังบกพร่อง
ให้ดียิ่งๆ ขึ้น และในส่วนที่ดีแล้ว ก็จะพากเพียรสั่งสมให้เกิดความมั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป อีกท้ังยังเป็นการได้
ซักถามข้อสงสัยแก่ครูอาจารย์ผู้ที่มีศีล แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในส่วนที่ตนเองยังบกพร่องให้ดียิ ่งๆ 
ขึ้นต่อไป พร้อมกับมีการแลกเปลี่ยนวิธีการพิจารณาต่อสู้กับกิเลสในเหลี่ยมมุมต่างๆ โดยแต่ละคนก็จะ
มีจริตนิสัยที่แตกต่างกันออกไป ทำให้ผู้ที่มีจริตนิสัยใกล้เคียงกันได้เติมเต็มเหลี่ยมมุมในการพิจารณา
ต่อสู้กับกิเลสของตนเองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ขึ้นอย่างรวดเร็ว และเมื่อได้เห็นผลจากการปฏิบัติขัดเกลา
กิเลสในตน ซึ่งความโลภ โกรธ หลงภายในจิตใจของตนนั้นลดลงไปเป็นลำดับ จึงเกิดความเชื่อมั่นใน
วิธีปฏิบัติขัดเกลากิเลสและองค์ประกอบที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสตาม
หลักพระพุทธศาสนา และเมื่อไดรู้้ชัดดังนี้แล้วจึงน้อมนำเอาสิ่งดีงามเหล่านั้นมาเป็นที่พ่ึงให้แก่ตน เพ่ือ
ทำตนเองให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงไปเป็นลำดับต่อไปจนถึงท่ีสุด 

๕.๑.๓ วิเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

วิเคราะห์และสังเคราะห์ความสอดคล้องระหว่างปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของ
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม กับปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท โดยมี
ประเด็นที่นำมาวิเคราะห์และสังเคราะห์ คือ ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอก และปัจจัยเกื้อหนุนภายใน ใน



๒๐๗ 

 

การขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม พบว่า ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมนั้นมีความสอดคล้องตามหลักไตรสิกขาในพระพุทธศาสนาเถรวาทดังนี้ 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เริ่มต้นที่ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสังคม ได้แก่ เคารพและเชื่อฟังคำสอนของผู้นำที่มีศีล มีหมู่มิตรดีที่พากันขัดเกลากิเลส 
เคารพมติหมู่มิตรดีท่ีมีศีล สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ที่มีปรโตโฆสะด้วยการคบและ
เคารพบุคคลผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ (สัปปุริสสังเสวะ) แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่
บริบูรณ์จากท่าน (สัทธัมมัสสวนะ) จนเกิดศรัทธานำมาพากเพียรฝึกฝนปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้ง
มั่นเพื่อขัดเกลากิเลสในตนตามท่านร่วมกับหมู่กลุ่มคนดีที่มีศีล โดยตั้งตนไว้ในความลำบากแล้ว
อกุศลธรรมเสื่อมลงและกุศลธรรมเจริญขึ้น (ธัมมานุธัมมปฏิปัตติ) พร้อมทั้งมีการทำอปริหานิยธรรม 
๗ ด้วยหลักสารณียธรรม ๖ จนเกิดผลทำให้ระลึกถึงกัน ทำให้เป็นที่รัก ทำให้เป็นที่เคารพ เป็นไปเพ่ือ
ความสงเคราะห์กัน เพื่อความไม่วิวาทกัน เพื่อความสามัคคีกัน เพื่อความเป็นอันเดียวกัน ตามพุทธ
พจน์ ๗ ลำดับต่อมาเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสิ่งแวดล้อม คือ อยู่ในองค์ประกอบที่เป็นสัปปายะ 
สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ที่อาศัยเสนาสนะประกอบด้วยองค์ ๕ อันเป็นสัปปายะ
ที่ควรเสพ ตามหลักจักร ๔ ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายนอกเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านสุขภาพ 
ได้แก่ มีองค์ความรู้ในการดูแลสุขภาพพ่ึงตนตามหลักแพทย์วิถีธรรม มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น มีแนวทาง
ปฏิบัติ ๕ อย่าง ในการพัฒนาศักยภาพพึ่งตน ตั้งศีลฝึกกินอาหารวันละหนึ่งมื้อ สอดคล้องกับหลัก
พระพุทธศาสนา คือ เป็นผู ้มีอาพาธน้อย โรคเบาบาง ประกอบด้วยไฟธาตุสำหรับย่อยอาหาร
สม่ำเสมอ ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก ปานกลาง เหมาะแก่การบำเพ็ญเพียร โดยการเป็นผู้ละเว้นขาดจาก
การฆ่าสัตว์ วางทัณฑาวุธ และศัสตราวุธ มีความละอาย มีความเอ็นดู มุ่งหวังประโยชน์เกื้อกูลใน
สรรพสัตว์ และเป็นผู้ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งหลายในทุกวิธี พร้อมทั้งเป็นผู้ทำสิ่งที่เป็นสัปปายะ รู้จัก
ประมาณในสิ่งที่เป็นสัปปายะ บริโภคสิ่งที่ย่อยง่าย เที่ยวในเวลาที่สมควร ประพฤติพรหมจรรย์ มี
ศีลที่สามารถขัดเกลากิเลสได้จริงไปเป็นลำดับ มีกัลยาณมิตร (มิตรด)ี และฝึกกินอาหารวันละม้ือ 

ปัจจัยเกื้อหนุนภายในในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม เริ่มต้นที่ปัจจัย
เกื้อหนุนด้านศีล ได้แก่ เห็นคุณค่าของการเสียสละทำงานฟรี รีบเปิดเผยตนตามความเป็นจริงต่อหมู่
มิตรดี สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ที่มีโยนิโสมนสิการด้วยการเจตนาทำใจในใจโดย
แยบคายจากสิ่งที่ได้สดับจากบุคคลอื่นผู้เป็นสัตบุรุษซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วปฏิบัติตามท่าน
และพิจารณาลงไปถึงท่ีเกิดของธรรมทั้งหลายในตน จนสามารถปรับจิตของตนให้ยินดีในกุศลมูลซึ่งเข้า
มาแทนที่อกุศลมูลได้ไปเป็นลำดับ พร้อมกับเป็นผู้มีสัญชาตญาณของคนตรง ลำดับต่อมาเป็นปัจจัย
เกื้อหนุนด้านสมาธิ ได้แก่ ขวนขวายในการทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่าน มีสติและสัมปชัญญะใน
การสำรวมอินทรีย์ มีการดำเนินชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย เป็นผู้มีความเพียรในการขัดเกลากิเลส 



๒๐๘ 

 

สอดคล้องกับหลักพระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้ไม่ประมาทในกุศลธรรมทั้งหลาย ซึ่งเป็นผู้สำรวม
อินทรีย์ในทวารทั้ง ๖ เพื่อไม่ให้จิตซ่านไปตามอำนาจของความหลงชอบหรือชังที่กำลังกระทบสัมผัส
อยู่ในปัจจุบัน ด้วยการมีสติและสัมปชัญญะ พิจารณาด้วยความระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมในทุกอิริยาบทเพ่ือ
เพียรกำจัดความหลงชอบหรือชังทั้งหลายที่กำลังกระทบสัมผัสอยู่ในปัจจุบันนั้น อีกทั้งยังฝึกเป็นผู้
สันโดษด้วยปัจจัย ๔ ที่ประหยัด หาได้ง่าย และไม่มีโทษ จึงเป็นผู้เหมาะควรแก่การประกอบความ
เพียรขัดเกลากิเลส ลำดับสุดท้ายของปัจจัยเกื้อหนุนภายในเป็นปัจจัยเกื้อหนุนด้านปัญญา ได้แก่ รู้จัก
อ่านสภาวธรรมของตน รู้จักตรวจสอบมรรคและผลจากการปฏิบัติขัดเกลากิเลสในตน หมั่นเข้าหาครู
อาจารย์ผ ู ้ม ีศีล มั ่นใจในมรรคและผลจากการปฏิบัต ิข ัดเกลากิเลสในตน สอดคล้องกับหลัก
พระพุทธศาสนา คือ เป็นผู้มีปัญญาพิจารณาเห็นความเกิดและความดับของกิเลสในตน แล้ว
สามารถชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบได้ไปเป็นลำดับ กระทั่งเกิดอริยทรัพย์ ๗ ขึ้นในตน 
พร้อมกับหม่ันประกอบเหตุเพื่อความเกิดแห่งปัญญา ๘ ประการ ด้วยการได้อยู่ร่วมกับผู้เป็นสัตบุรุษ
ซึ่งประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ แล้วได้ฟังพระสัทธรรมที่บริบูรณ์จากท่านอยู่เสมอ ซึ่ง ท่านเหล่านั้นจะ
สามารถเปิดเผยธรรมที่ยังไม่เปิดเผย จะทำให้ง่ายซึ่งธรรมที่ยังไม่ได้ทำให้ง่าย และบรรเทาความสงสัย
ในธรรมที่น่าสงสัยหลายอย่างได้ตรงตามจริตนิสัย (จริตนิสัย ๖) ของผู้นั้น จึงทำให้ผู้นั้นเกิดความยินดี
ในการสมาทานอาจหาญร่าเริงในธรรมเหล่านั้น แล้วถึงการสำรวมในศีลด้วยสติสัมปชัญญะอย่างแรง
กล้าต่อไป เมื่อรู ้ชัดในธรรมที่เป็นปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้การขัดเกลากิเลสของตนนั้น
สามารถพัฒนาให้เจริญยิ่งๆ ขึ้นไปเป็นลำดับแล้ว ย่อมเป็นผู้น้อมนำเอากุศลธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมา
เป็นที่พึ่งให้แก่ตน เพื่อกระทำตนให้หลุดพ้นจากอกุศลธรรมทั้งปวงได้ในที่สุด เรียกว่า “นาถกรณ
ธรรม ๑๐” 

๕.๒ อภิปรายผล 

จากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยสำคัญที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้จิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรมแต่ละคนพากเพียรฝึกฝนขัดเกลาตนเอง จนกลายเป็นบุคคลซึ่งมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ด้วย
การใช้ปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ประหยัด หาได้ง่าย ใกล้ตัว ไม่มีโทษ และทำเอาเองได้เป็นหลัก มี
ร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการดูแลและรักษาสุขภาพพึ่งตนตามหลักการแพทย์วิธีธรรม ซึ่งเป็นหลักการ
แพทย์ที่บูรณาการองค์ความรู้จากการแพทย์ทุกแผนร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและหลักพุทธ
ธรรม มีจิตใจที่ดีงาม ด้วยการเสียสละความเห็นแก่ตนมาเป็นจิตอาสาที่ทำงานรับใช้สังคมเพ่ือบรรเทา
ความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้คน อย่างไม่รับค่าตอบแทนใดๆ มีจิตใจที่เป็นสุข ด้วยการอยู่ร่วมกันเป็น
ชุมชนที่มีรูปแบบ ‘สาธารณโภคี’ คือ การที่ทุกคนมากินอยู่ร่วมกันแบบใช้สวัสดิการจากส่วนกลาง ไม่
มีการสะสมเป็นส่วนตัว มีการแบ่งปันลาภที่ผลิตได้ให้แก่กันโดยธรรม และสามารถพึ่งเกิด พึ่งแก่ พ่ึง
เจ็บ พ่ึงตายกันได้ โดยทุกคนในชุมชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น 



๒๐๙ 

 

เลิกอบายมุข รับประทานอาหารมังสวิรัติ รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล ทำงานไม่หวังผลตอบแทน ได้นั้น 
ก็คือ การได้คบและเคารพบุคคลซึ่งมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที่แข็งแรง จิตใจที่ดีงาม จิตใจที่
เป็นสุข ได้จริง นั่นก็คือ ดร.ใจเพชร กล้าจน แล้วได้รับฟังคำสอนจากท่าน จนกระทั่งเกิดจิตศรัทธาใน
คุณธรรมและคำสอนของท่านนั้น สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ความเป็นผู้มีมิตรดี มีสหายดี มี
เพ่ือนดี เป็นพรหมจรรย์ทั้งหมดทีเดียว ภิกษุผู้มีมิตรดี มีสหายดี มีเพื่อนดี พึงหวังข้อนี้ได้ว่า จักเจริญ
อริยมรรคมีองค์ ๘ ทำอริยมรรคมีองค์ ๘ ให้มาก”๑ และ “การอยู่ร่วมกับนักปราชญ์มีแต่ความสุข 
เหมือนอยู่ในหมู่ญาติ เพราะฉะนั้นแล บุคคลควรคบผู้เป็นปราชญ์ มีปัญญา เป็นพหูสูต มีปกติเอาธุระ 
มีวัตร เป็นพระอริยะ เป็นสัตบุรุษ มีปัญญาดี เช่นนั้น เหมือนดวงจันทร์โคจรไปตามทางของดาว
นักษัตร ฉะนั้น”๒ 

ดร.ใจเพชร กล้าจน ท่านเป็นผู้นำพาบุคคลที่ศรัทธาในคุณงามความดีให้มาฝึกฝนการใช้สิ่ง
ที่ประหยัด หาได้ง่าย ใกล้ตัว ไม่มีโทษ และทำเอาเองได้ เพื่อแก้ไขหรือลดปัญหาสุขภาพกายและใจ
ของตนเอง ไปพร้อมๆ กับการฝึก ‘ปฏิบัติศีลด้วยปัญญาอย่างตั้งม่ัน’ คือ การตั้งข้อปฏิบัติที่เป็นสิ่งดี
งามหรือศีลขึ้นมาเพ่ือลด ละ เลิกความหลงติดยึดในสิ่งที่เป็นโทษหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น
ทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ อีกทั้งยังเป็นผู้หลอมรวมบุคคลที่มีใจเสียสละในแต่ละสาขาอาชีพให้มา
สานพลังกันเพ่ือช่วยเหลือเกื้อกูลผู้คนที่เดือดร้อนในสังคมโลก ด้วยการดำเนินกิจกรรมที่เป็นประโยชน์
ต่อสังคมมาตลอดระยะเวลากว่า ๒๕ ปีจนถึงปัจจุบัน อาทิเช่น การจัดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนและ
พระไตรปิฎกโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ การทำกสิกรรมไร้สารพิษ การทำตลาดวิถีธรรมเพ่ือจำหน่ายของ
ดี ราคาถูก ซื่อสัตย์ มีน้ำใจ เป็นต้น แสดงให้เห็นว่า การที่บุคคลได้อยู่ร่วมในองค์ประกอบซึ่งมีผู้นำ
หรือหมู่กลุ่มที่มีศีลมีธรรม ก็จะมีผลทำให้บุคคลนั้นสามารถที่จะขัดเกลาตนเองให้กลายเป็นผู้ที่มีศีลมี
ธรรมตามได้ไปเป็นลำดับ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เมื่อฝูงโคข้ามน้ำไป ถ้าโคจ่าฝูงไปคด
เคี้ยว โคท้ังฝูงก็ไปคดเค้ียวตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปคดเคี้ยว ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้ง
ให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้นประพฤติไม่เป็นธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติไม่เป็นธรรมตามไปด้วย 
หากพระราชาไม่ตั้งอยู่ในธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นทุกข์ เมือ่ฝูงโคข้ามน้ำไป ถ้าโคจ่าฝูงไปตรง โคทั้ง
ฝูงก็ไปตรงตามกัน ในเมื่อโคจ่าฝูงไปตรง ในหมู่มนุษย์ก็เหมือนกัน ผู้ใดได้รับแต่งตั้งให้เป็นใหญ่ ถ้าผู้นั้น
ประพฤติชอบธรรม ประชาชนชาวเมืองนั้นก็จะประพฤติชอบธรรมตามไปด้วย หากพระราชาตั้งอยู่ใน
ธรรม ชาวเมืองนั้นก็อยู่เป็นสุข”๓ 

 
๑ สํ.ส. (ไทย) ๑๕/๑๒๙/๑๕๒-๑๕๕. 
๒ ขุ.ธ. (ไทย) ๒๕/๒๐๖-๒๐๘/๙๖-๙๗. 
๓ องฺ.จตุกฺก.(ไทย) ๒๑/๗๐/๑๑๕-๑๑๖. 



๒๑๐ 

 

ปัจจัยสำคัญต่อมาที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นให้จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละคนนั้น
ยังมั่นคงในการพากเพียรฝึกฝนขัดเกลาตนเอง เพ่ือให้เป็นบุคคลซึ่งมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย มีร่างกาย
ที่แข็งแรง มีจิตใจที่ดีงาม มีจิตใจที่เป็นสุข อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์ยิ่งขึ้นๆ ไปเป็นลำดับ ก็คือ การได้ทำใจ
ในใจโดยแยบคายตามคำสอนของผู้นำที่มีศีลมีธรรม พร้อมกับนำมาสังวรศีลหรือกำหนดข้อปฏิบัติที่ดี
งามให้เหมาะสมกับตน ด้วยการพากเพียรปฏิบัติตามศีลนั้น เพื่อลด ละ เลิกความหลงติดยึดในสิ่งที่
เป็นโทษหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ โดยเป็นผู้สำรวมตา หู จมูก 
ลิ้น กาย ใจ เพื่อไม่ให้จิตซ่านไปตามอำนาจของความหลงชอบหรือชังในรูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ 
และธรรมารมณ์ทั้งหลายขณะที่ตนกำลังกระทบสัมผัสอยู่กับสิ่งที่ได้สังวรศีลเอาไว้นั้นในปัจจุบันขณะ 
แล้วใช้สติและสัมปชัญญะอย่างยิ่งในการพิจารณาหาอุบายเครื่องออกจากความหลงชอบหรือชังในรูป 
เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ และธรรมารมณ์นั้น จนกระท่ังได้เห็นผลจากการปฏิบัติศีลนั้น คือ ความเบา
ใจ เบากาย และเบาจากเหตุการณ์ร้าย ไปเป็นลำดับ จึงยิ่งเกิดศรัทธาเชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติขัดเกลา
กิเลสที่เกิดผลจริงในตนนั้น ทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการพากเพียรฝึกฝนขัดเกลาตนเอง เพ่ือให้เป็นบุคคล
ซึ่งมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่ดีงาม มีจิตใจที่เป็นสุข อย่างบริสุทธิ์บริบูรณ์
ยิ่งขึ้นๆ ไปเป็นลำดับ สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “การคบสัตบุรุษที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้การ
ฟังสัทธรรมบริบูรณ์ การฟังสัทธรรมที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ศรัทธาบริบูรณ์ ศรัทธาที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้
การมนสิการโดยแยบคายบริบูรณ์ การมนสิการโดยแยบคายที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สติสัมปชัญญะ
บริบูรณ์ สติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้ความสำรวมอินทรีย์บริบูรณ์ ความสำรวมอินทรีย์ที่
บริบูรณ์ ย่อมทำให้สุจริต ๓ บริบูรณ์ สุจริต ๓ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้สติปัฏฐาน ๔ บริบูรณ์ สติปัฏฐาน 
๔ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้โพชฌงค์ ๗ บริบูรณ์ โพชฌงค์ ๗ ที่บริบูรณ์ ย่อมทำให้วิชชาและวิมุตติบริบูรณ์ 
วิชชาและวิมุตตินี้มีอาหารอย่างนี้ และบริบูรณ์อย่างนี้”๔ 

ดังนั้นการที่จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านนั้นได้คบและเคารพผู้นำที่มีศีลมีธรรม แล้ว
ได้รับฟังคำสอนจากท่าน จนกระทั่งเกิดจิตศรัทธาในคุณธรรมและคำสอนของท่านนั้น เพราะได้ทำใจ
ในใจโดยแยบคายตามคำสอนของผู้นำที่มีศีลมีธรรม พร้อมกับนำมาสังวรศีลหรือกำหนดข้อปฏิบัติที่ดี
งามให้เหมาะสมกับตน ด้วยการพากเพียรปฏิบัติตามศีลนั้น เพื่อลด ละ เลิกความหลงติดยึดในสิ่งที่
เป็นโทษหรือฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็นทั้งหลายในตนไปเป็นลำดับ จนกระท่ังได้เห็นผลจากการ
ปฏิบัติศีลนั้น คือ ความเบาใจ เบากาย และเบาจากเหตุการณ์ร้าย ไปเป็นลำดับ จึงยิ่งเกิดศรัทธา
เชื่อมั่นในวิธีการปฏิบัติขัดเกลากิเลสที่เกิดผลจริงในตนนั้น ทำให้เป็นผู้ที่มั่นคงในการพากเพียรฝึกฝน
ขัดเกลาตนเอง สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า “ท่านผู้มีอายุ ปัจจัยให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการ 

 
๔ องฺ.ทสก. (ไทย) ๒๔/๖๑/๑๓๖. 



๒๑๑ 

 

คือ ๑) ปรโตโฆสะ (การได้สดับจากบุคคลอื่น) ๒) โยนิโสมนสิการ (การมนสิการโดยแยบคาย) ปัจจัย
ให้เกิดสัมมาทิฏฐิมี ๒ ประการนี้แล”๕ ทั้งยังสอดคล้องกับที่ ปถมพร ตะละภัฏ อธิบายว่า “การสร้าง
สัมมาทิฏฐิโดยอ้อม โดยกัลยาณมิตรเป็นการเริ่มต้นจากปัจจัยภายนอก ช่วยให้เกิดศรัทธา ช่วยกระตุ้น
ให้บุคคลมีโยนิโสมนสิการ ซึ่งหมายถึง ความรู้จักคิดรู้จักพิจารณาสิ่งทั้งหลาย คิดถูกวิธี คิดหาเหตุผล 
โดยไม่เอาความรู้สึกของตัณหาอุปาทานของตนเข้าจับ เป็นปัจจัยภายใน อันเป็นวิธีการแห่งปัญญา”๖ 
และ สาริกา พิมพา อธิบายว่า “ปัจจัยแห่งการเกิดสัมมาทิฏฐิ ประกอบด้วย ปรโตโฆสะเป็นปัจจัย
ภายนอก และโยนิโสมนสิการเป็นปัจจัยภายใน ปรโตโฆสะเป็นวิธีการสร้างสัมมาทิฏฐิโดยอาศัย
สภาพแวดล้อมจากสังคมภายนอกท่ีดีงาม เช่น การคบกัลยาณมิตร การรับฟังคำแนะนำสั่งสอนจากผู้รู้ 
รวมทั้งกระบวนการหล่อหลอมทางสังคม โดยวิธีการสร้างสัมมาทิฏฐิที่เกิดจากความเลื่อมใสศรัทธา
เป็นตัวผูกสัมพันธ์กับกัลยาณมิตร ซึ่งอยู่ในระดับโลกียสัมมาทิฏฐิ ยังไม่มีความแน่นอนหรือความมั่นคง 
ส่วนโยนิโสมนสิการเป็นวิธีการสร้างสัมมาทิฏฐิด้วยปัจจัยภายใน คือ ความคิด ได้แก่ การคิดอย่างถูก
วิธี คิดค้นจนถึงต้นเค้า คิดโดยแยบคาย จนรู้ถึงเหตุปัจจัยที่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน สิ่งที่เกิดจาก
ความคิดอย่างถูกวิธีนี้ เป็นปัจจัยแห่งการเกิดของสัมมาทิฏฐิที่ได้รับการพัฒนาสูงขึ้นเป็นระดับโลกุตร
สัมมาทิฏฐิ ซึ่งเป็นตัวนำไปสู่กระบวนการพัฒนาชีวิตเพ่ือความหลุดพ้นจากทุกข์ต่อไป”๗ 

โดยปรโตโฆสะหรอืการได้สดับจากบุคคลอ่ืนนั้น เป็นการได้สดับรับฟังคำสอนจากผู้ที่มีศีล
มีธรรม ส่วนโยนิโสมนสิการหรือการมนสิการโดยแยบคาย เป็นการเกิดศรัทธาเชื่อถือในคำสอนของ
ท่าน แล้วเชื่อฟังโดยนำไปทำใจในใจของตนเพื่อฝึกฝนปฏิบัติตาม จนเกิดผลเปลี่ยนแปลงถึงจิต
วิญญาณที่ลด ละ เลิกกิเลสในตนได้จริงไปเป็นลำดับ จึงเชื่อมั่นในมรรคและผลนั้น สอดคล้องกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสว่า “เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองจมอยู่ในเปือกตมลึก จักยกบุคคลอ่ืนผู้จมอยู่ใน
เปือกตมลึกขึ้นได้ เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองไม่จมอยู่ในเปือกตมลึก จักยกบุคคลอื่นผู้ จมอยู่ในเปือก
ตมลึกขึ้นได้ เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นตนเองไม่ฝึกตน ไม่แนะนำตน ไม่ดับสนิท จักฝึกสอนผู้อ่ืน 

 
๕ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๔๕๒/๔๙๑. 
๖ ปถมพร ตะละภัฏ, “การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิในการสร้างสันติสุขในสังคมไทย”, วิทยานิพนธ์

พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 
๒๕๕๕), หน้า ๘๗. 

๗ สาริกา พิมพา, “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกระบวนการเกิดสัมมาทิฎฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท”, 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา, (บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓), หน้า ๑๐๘. 



๒๑๒ 

 

แนะนำผู้อ่ืน ช่วยให้ผู้อ่ืนดับสนิทได้ เป็นไปได้ที่บุคคลนั้นตนเองฝึกตน แนะนำตน ดับสนิท จักฝึกผู้อ่ืน 
แนะนำผู้อ่ืน ช่วยให้ผู้อ่ืนดับสนิทได้”๘ 

ซึ่งความเชื่อถือ เชื่อฟัง และเชื่อมั่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมแต่ละท่านที่มีต่อผู้นำ คือ 
ดร.ใจเพชร กล้าจน นั้น สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าตรัสแก่พวกกาลามะชาวเกสปุตตนิคมว่า “อย่า
ปลงใจเชื่อด้วยการฟังตามกันมา อย่าปลงใจเชื่อด้วยการถือสืบๆ กันมา อย่าปลงใจเชื่อด้วยการเล่าลือ 
อย่าปลงใจเชื่อด้วยการอ้างตำราหรือคัมภีร์  อย่าปลงใจเชื่อเพราะตรรกะ อย่าปลงใจเชื่อเพราะการ
อนุมาน อย่าปลงใจเชื่อด้วยการคิดตรองตามแนวเหตุผล อย่าปลงใจเชื่อเพราะเข้าได้กับทฤษฎีที่พินิจ
ไว้แล้ว อย่าปลงใจเชื่อเพราะมองเห็นรูปลักษณะน่าจะเป็นไปได้ อย่าปลงใจเชื่อเพราะนับถือว่า ‘ท่าน
สมณะนี้เป็นครูของเรา’ กาลามะทั้งหลาย เมื่อใด ท่านทั้งหลายพึงรู้ด้วยตนเองเท่านั้นว่า ‘ธรรมเหล่านี้
เป็นอกุศล ธรรมเหล่านี้มีโทษ ธรรมเหล่านี้ผู้รู้ติเตียน ธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อม
เป็นไปเพื่อไม่เกื้อกูล เพื่อทุกข์’ เมื่อนั้น ท่านทั้งหลายควรละธรรมเหล่านั้นเสีย ฯลฯ แต่เมื่อใด ท่าน
ทั้งหลายพึงรู ้ด้วยตนเองเท่านั้นว่า ‘ธรรมเหล่านี้เป็นกุศล ธรรมเหล่านี้ไม่มีโทษ ธรรมเหล่านี้ผู ้รู้
สรรเสริญ ธรรมเหล่านี้ที่บุคคลถือปฏิบัติบริบูรณ์แล้วย่อมเป็นไปเพื่อเกื้อกูล เพื่อสุข’ เมื่อนั้น ท่าน
ทั้งหลายควรเข้าถึงธรรมเหล่านั้นอยู่ ฯลฯ”๙ 

สรุปได้ว่า ผู้ที่จะเกิดสัมมาทิฏฐิซึ่งสามารถขัดเกลากิเลสของตนไปเป็นลำดับได้นั้น ต้องมี 
‘ปรโตโฆสะ’ คือ การได้พบผู้รู้หรือสัตบุรุษซึ่งเป็นสัมมาทิฏฐิ และได้ฟังธรรมะหรือคำสอนจากท่าน 
แล้วนำไป ‘โยนิโสมนสิการ’ คือ ทำใจในใจของตนเพ่ือฝึกฝนปฏิบัติตาม จนเกิดผลเปลี่ยนแปลงถึงจิต
วิญญาณที่ลด ละ เลิกกิเลสในตนได้จริงไปเป็นลำดับ ซึ่งบุคคลผู้อยู่ด้วยธรรมเครื่องขัดเกลาตนนั้น ก็
จะมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย มีร่างกายที่แข็งแรง มีจิตใจที่ดีงาม และมีจิตใจที่เป็นสุข สอดคล้องกับที่
พระพุทธเจ้าตรัสกับพระมหาปชาบดีโคตมีว่า “โคตมี ท่านรู้ธรรมเหล่าใดว่า ๑) ธรรมเหล่านี้เป็นไป
เพื่อความคลายกำหนัด ไม่เป็นไปเพื่อความกำหนัด ๒) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความพราก ไม่เป็นไป
เพื่อความประกอบไว้ ๓) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อการไม่สะสม ไม่เป็นไปเพื่อความสะสม ๔) ธรรม
เหล่านี้เป็นไปเพื่อความมักน้อย ไม่เป็นไปเพื่อความมักมาก ๕) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อความสันโดษ 
ไม่เป็นไปเพื่อความไม่สันโดษ ๖) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพ่ือความสงัด ไม่เป็นไปเพื่อความคลุกคลีหมู่คณะ 
(กองกิเลสทั้งหลาย) ๗) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพื่อปรารภความเพียร ไม่เป็นไปเพื่อความเกียจคร้าน  

 
๘ ม.มู. (ไทย) ๑๒/๘๗-๘๘/๗๘-๘๑. 
๙ องฺ.ติก. (ไทย) ๒๐/๖๖/๒๕๕-๒๖๓. 



๒๑๓ 

 

๘) ธรรมเหล่านี้เป็นไปเพ่ือความเป็นคนเลี้ยงง่าย ไม่เป็นไปเพื่อความเป็นคนเลี้ยงยาก โคตมี ท่านจงจำ
ไว้โดยส่วนเดียวว่า ‘นั่นเป็นธรรม นั่นเป็นวินัย นั่นเป็นสัตถุศาสน์’”๑๐ 

๕.๓ ข้อเสนอแนะ 

๕.๓.๑ ข้อเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช้ 

การมีชีวิตที่พอเพียงเรียบง่าย ด้วยการใช้ปัจจัยในการดำรงชีวิตที่ประหยัด หาได้ง่าย ใกล้
ตัว ไม่มีโทษ และทำเอาเองได้เป็นหลัก มีร่างกายที่แข็งแรง ด้วยการมีองค์ความรู้ที่สามารถดูแลและ
รักษาสุขภาพพึ่งตนได้ มีจิตใจที่ดีงาม ด้วยการเสียสละความเห็นแก่ตนมาเป็นจิตอาสาที่ทำงานรับใช้
สังคมเพื่อบรรเทาความเดือดเนื้อร้อนใจของผู้คน อย่างไม่รับค่าตอบแทนใดๆ มีจิตใจที่เป็นสุข ด้วย
การดำเนินชีวิตตามหลักพุทธธรรม ได้แก่ มีศีล ๕ เป็นเบื้องต้น เลิกอบายมุข รับประทานอาหาร
มังสวิรัติ รับฟังมติหมู่กลุ่มคนดีมีศีล ทำงานไม่หวังผลตอบแทน นั้นเป็นสิ่งที่มีคุณค่าประโยชน์แก่ทุก
ชีวิต ซึ่งจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านได้ร่วมกันพิสูจน์และยืนยันแล้วว่าสามารถทำให้เกิดขึ้นจริงได้
ในตนเอง โดยอาศัยปัจจัยเกื้อหนุนหรือช่วยกระตุ้นให้เกิดการขัดเกลากิเลสในตนเพื่อเข้าถึงสภาพที่ดี
งามดังกล่าวมาข้างต้นนี้ไปเป็นลำดับ อันบุคคลผู้ซึ่งมีความปรารถนาจะเข้าถึงสภาพที่ดีงามเหล่านี้
สามารถประพฤติปฏิบัติเพื ่อพิสูจน์ผลตามได้อย่างเป็นรูปธรรม เมื ่อพบว่าองค์ประกอบใดเป็น
ประโยชน์แก่ตนก็พึงเข้าถึง แต่ถ้าองค์ประกอบใดไม่เป็นประโยชน์แก่ตนก็พึงละทิ้งเสีย 

๕.๓.๒ ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป 

จากผลการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัยขอเสนอประเด็นปัญหาเอาไว้ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่ผู้ที่ใคร่
ศึกษาได้ทำการค้นคว้าวิจัยในโอกาสต่อไป ดังนี้ 

๑) ศึกษากระบวนการขัดเกลากิเลสของ ดร.ใจเพชร กล้าจน ตามหลักไตรสิกขาใน
พระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒) ศึกษาผลจากกระบวนการขัดเกลากิเลสของ ดร.ใจเพชร กล้าจน สู่การปฏิบัติใน
จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๓) ศึกษากระบวนการพัฒนาปัญญาของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตามหลักเหตุแห่ง
ปัญญา ๘ ในพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 
๑๐ วิ.จู. (ไทย) ๗/๔๐๖/๓๒๔. 



๒๑๔ 

 

บรรณานุกรม 

๑. ภาษาไทย 

ก. ข้อมูลปฐมภูมิ 

มหาจ ุฬาลงกรณราชว ิทยาล ัย.  พระไตรปิฎกภาษาบาลี  ฉบ ับมหาจ ุฬาเตปิฏก ํ ๒๕๐๐ . 
กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๕. 

________. พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย . กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๙. 

มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. อรรถกถาภาษาบาลี ฉบับมหาจุฬาอฏฺ กถา. กรุงเทพมหานคร:  
โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๒. 

ข. ข้อมูลทุติยภูมิ 

(๑) หนังสือ: 

ใจเพชร กล้าจน. การกินหรือไม่กินเนื้อสัตว์กับพุทธ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. มุกดาหาร: ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึง
ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๖๒. 

________. เทคนิคการทำใจให้หายโรคเร็ว. พิมพ์ครั้งที่ ๒. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 
๒๕๖๒. 

________. แก่นหลักของการดูแลสุขภาพตามหลักการแพทย์วิถีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: 
บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๓. 

________. ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๕๗. 
________. ไขรหัสลับสุดขอบฟ้า ๒. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๕๗. 
________. การปรับสมดุลร้อนเย็นกายใจตามหลักการแพทย์วิถีธรรม . พิมพ์ครั้งที่ ๑. มุกดาหาร: 

ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพ่ึงตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง, ๒๕๕๘. 
________. คู่มืออาหารสุขภาพหมอเขียว แพทย์วิถีธรรมพลังพุทธย่ำยีมาร วรรณะ ๙. พิมพ์ครั้งที่ 

๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๒. 
________. ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๑ ร้อน-เย็น ไม่สมดุล. พิมพ์ครั้งที่ ๓๔. กรุงเทพมหานคร: อุษา

การพิมพ์, ๒๕๖๑. 
________. ถอดรหัสสุขภาพ เล่ม ๒ ความลับฟ้า. พิมพ์ครั้งที่ ๑๗. กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, 

๒๕๕๗. 



๒๑๕ 

 

________. ถอดรหัสส ุขภาพ เล ่ม ๓ มาเป ็นหมอด ูแลต ัวเองก ันเถอะ . พิมพ์คร ั ้งท ี ่  ๒๕ . 
กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๖๑. 

________. มติหมู่มิตรดีพาให้เจริญ. พิมพ์ครั้งที่ ๑.สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๕๙. 
________. หนังสือบทสวดมนต์ ทบทวนธรรม และบทเพลงธรรม ค่ายสุขภาพแพทย์วิถีธรรม . 

พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๓. 
________. อริยศีลรักษาโรค. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, ๒๕๖๑. 
________. อาหารปรับสมดุลพทย์วิถีธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรสาคร: บริษัท พิมพ์ดี จำกัด, 

๒๕๖๒. 
พจนานุกรมไทยฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔ , พิมพ์ครั ้งที ่  ๑ , กรุงเทพมหานคร : 

ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๕๔. 
พระครูใบฎีกาอำนาจ โอภาโส. ความสุขที่ไม่ควรสูญเสีย. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

สำนักพิมพ์สุภา จำกัด, ๒๕๕๒. 
พระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตฺโต). ความเป็นกัลยาณมิตรของหลวงปูช่า. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: 

มูลนิธิพุทธธรรม, ๒๕๓๙. 
________. พจนานุกรมพุทธศาสน์ : ฉบับประมวลศัพท์. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: มหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๓๑. 
พระไพศาล วิสาโล. ปฏิบัติธรรมให้ครบคู่และรอบด้าน. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง จำกัด, ๒๕๕๒. 
พระอาจารย์วิชัย กัมมสุทโธ. สัมมาทิฏฐิในการปฏิบัติธรรม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท 

แคนนา กราฟฟิค, ๒๕๕๙. 
พุทธทาสภิกขุ. ธรรมะคือหน้าที่. พิมพ์ครั้งที่ ๑. สมุทรปราการ: บริษัท ออฟเซ็ท พลัส จำกัด, ๒๕๕๗. 
มูลนิธิธรรมสันติ. ความคุ้นเคยเป็นญาติอย่างยิ่ง. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: ธีระการพิมพ์, 

๒๕๔๖. 
วศิน อินทสระ. แนวทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ตามหลักพระพุทธศาสนา . พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๘. 
สมณะโพธิรักษ์. การฆ่าพุทธศาสนาด้วยเจตนาที่แสนดี. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้า

อภัย จำกัด, ๒๕๔๖. 
________. เจริญชีพด้วยการก้าวตามรอยพระยุคลบาทของสมเด็จพระพุทธเจ้า . พิมพ์ครั้งที่ ๑. 

กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด. 
________. เปิดยุคบุญนิยม. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๖๓. 



๒๑๖ 

 

________. โสดาบันเป็นคนเช่นไร. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๒๖. พิมพ์ครั้งที่ ๔. กรุงเทพมหานคร: 
บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๘. 

________. คนคืออะไร? ทำไมสำคัญนัก?. พิมพ์ครั้งที่ ๑๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, 
๒๕๖๐. 

________. คั้นออกมาจากศีล. พิมพ์ครั้งที ่๙. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย จำกัด, ๒๕๕๗. 
________. ทางเอก ภาค ๑. พิมพ์ครั้งที่ ๒. กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพ์ห้องภาพสุวรรณ, ๒๕๒๑. 
________. นิยามแห่งชีวิต. พิมพ์ครั้งที ่๒. กรุงเทพมหานคร: อุษาการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
________. รวมคนจะมีธรรมะได้อย่างไร เล่ม ๓. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๖๒. 
________. วิถีพุทธ. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๔๔. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๔๗. 
________. สมาธิพุทธ. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๑๙. พิมพ์ครั้งที ่๔. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ฟ้าอภัย 

จำกัด, ๒๕๕๑. 
________. สรรค่าสร้างคน. กลุ่มสุดฝั่งฝัน อันดับที่ ๒๕. พิมพ์ครั้งที่ ๖. กรุงเทพมหานคร: บริษัท

อุษาการพิมพ์, ๒๕๕๓. 
________. อภิทานศัพท์อโศก ฉบับปฐมบท. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัทวิสคอมเซ็น

เตอร์จำกัด, ๒๕๖๓. 
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต). พุทธธรรม (ฉบับเดิม). พิมพ์ครั้งที่ ๓๘. กรุงเทพมหานคร: 

มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์, ๒๕๖๒. 
________. พุทธธรรม (ฉบับปรับขยาย). พิมพ์ครั้งที่ ๕๓. กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเอเชีย

อาคเนย์, ๒๕๖๒. 
สุภีร์ ทุมทอง. บุพพนิมิตแห่งอริยมรรค. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรม

และการพิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๔. 
________. ปฏิบัติตามลำดับ. พิมพ์ครั้งที่ ๑. กรุงเทพมหานคร: บริษัท ขุมทองอุตสาหกรรมและการ

พิมพ์ จำกัด, ๒๕๕๕. 

(๒) ดุษฎีนิพนธ์/วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ:์ 

กองพัน จิตแสง. “การศึกษาผลการปฏิบัติงานของจิตอาสาแพทยวิถีธรรม จังหวัดขอนแกน”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๑. 



๒๑๗ 

 

คณิศร กิตติกรปรีดา. “แนวทางการเสริมสร้างสังคมสันติสุขตามหลักศีล ๕ : กรณีศึกษาชุมชนพระ
บาทห้วยต้ม จ ังหว ัดลำพูน”. วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

ใจเพชร กล้าจน. “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน). บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์, ๒๕๕๘. 

นิตยาภรณ์ สุระสาย. “รูปแบบการบูรณาการวัฒนธรรมการดูแลสุขภาพด้วยการแพทย์วิถีธรรม”. 
วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค. บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓. 

บุษราภรณ์ ติเยาว์. “ขบวนการจิตอาสา: การขัดเกลาทางสังคมกับการพัฒนาตนของเยาวชน ใน
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ
พัฒนาสังคม. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย. ๒๕๖๒. 

ปถมพร ตะละภัฏ. “การศึกษาวิเคราะห์สัมมาทิฏฐิในการสร้างสันติสุขในสังคมไทย”. วิทยานิพนธ์
พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหา
จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

พระเทิดพงษ์ สุทฺธิญาโณ (สถิรพัฒนวงศ์). “ศึกษามูลเหตุแห่งการบรรลุธรรมที่ปรากฏในวิมุตตายตน
สูตร”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา . บัณฑิต
วิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๖๐. 

ภัทรชนน สุวรรณภักดี. “การนำกระบวนการสอนจากพระไตรปิฎกสู่การปฏิบัติ: กรณีศึกษาพระ
โพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)”. วิทยานิพนธ์พ ุทธศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชา
พระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๘. 

สาริกา พิมพา. “การศึกษาวิเคราะห์เรื่องกระบวนการเกิดสัมมาทิฎฐิในพระพุทธศาสนาเถรวาท”. 
วิทยานิพนธ์พุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: 
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๓. 

สุพิวรรณ นาท้าว. “ศึกษาหลักพุทธธรรมที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการอบรมเยาวชนจิตอาสา
ศูนย์พัฒนาคุณธรรมป่าดงใหญ่วังอ้อ จังหวัดอุบลราชธานี”. วิทยานิพนธ์พุทธศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, ๒๕๕๕. 

หมายขวัญพุทธ กล้าจน. “รูปแบบการบริหารงานเชิงระบบโครงการสร้างศักยภาพพึ่งตนจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรม”. วิทยานิพนธ์ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนา
ภูมิภาค. บัณฑิตวิทยาลัย: มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี, ๒๕๖๓. 



๒๑๘ 

 

(๓) รายงานวิจัย: 

แก่นเกื ้อ นาวาบุญนิยม, ปริศนา อิรนพไพบูลย์ , แก่นศีล กล้าจน. “การศึกษาผลจากการเลิก
รับประทานเนื ้อสัตว์ของกลุ ่มมังสวิรัติเครือข่ายชาวอโศก”. รายงานวิจัย. ฝ่ายงาน
วิชาการ: สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒. 

ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว, จงกช สุทธิโอสถ. “การศึกษาปัจจัยที่ทำให้เกิดความล้มเหลว
ในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”. รายงานวิจัย. ฝ่ายงาน
วิชาการ: สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒. 

พรทิพย์ เป็งคำตา. “ปัจจัยในการเลิกทานเนื้อสัตว์ของฉัน”. รายงานวิจัย. ฝ่ายงานวิชาการ: สถาบัน
วิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๒. 

แพรลายไม้ กล้าจน, ดินแสงธรรม กล้าจน, ลักขณา แซ่โซ้ว. “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและผล
ของการทำผิดศีลประเด็นความชิงชังรังเกียจในบุคคลอื่นของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”. 
รายงานวิจัย. ฝ่ายงานวิชาการ: สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, 
๒๕๖๑. 

ภูริทัต ศรีอร่าม, พระมหาวิเชียร สิริวฑฺฒโน (ไกรฤกษ์ศิลป์). “โยนิโสมนสิการตามแบบอนุปุพพิกถาใน
การสร้างสัมมาทิฏฐิ”. รายงานวิจัย. วิทยาลัยสงฆ์พุทธโสธร: มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลง
กรณราชวิทยาลัย, ๒๕๕๗. 

เอมอร แซ่ลิ้ม, ผ่องไพรธรรม กล้าจน, ภูเพียรธรรม กล้าจน. “การศึกษาผลของการปฏิบัติศีลและการ
ทำผิดศีลในการรับประทานอาหารปรับสมดุลของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม”. รายงานวิจัย. 
ฝ่ายงานวิชาการ: สถาบันวิชชาราม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย, ๒๕๖๑. 

(๔) บทความ: 

ใจเพชร กล้าจน. “สถาบันวิชชาราม”. วิชชาราม. ปีที่ ๑ ฉบับที่ ๑ (กันยายน-ธันวาคม ๒๕๖๐): ๑๖. 

(๕) สื่ออิเล็กทรอนิกส์: 

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย. แพทย์แผนไทยวิถีธรรมค้ำจุนโลก. [ออนไลน์]. แหล่งที่มา: 
https://page.line.me/ocx8578u?openQrModal=true [๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔]. 

ม ูลน ิธ ิแพทย ์ว ิถ ีธรรมแห ่งประเทศไทย.  การบ ้านค ่ายออนไลน์ . [ออนไลน์ ]. แหล ่งท ี ่ มา : 
https://morkeaw.net/buddhist-dhamma-online-camp-homework/ [๒๒ ธันวาคม 
๒๕๖๔]. 



๒๑๙ 

 

มูลน ิธ ิแพทย ์ว ิถ ีธรรมแห่งประเทศไทย.  ความร ู ้แพทย์ว ิถ ีธรรม . [ออนไลน์ ]. แหล ่งท ี ่มา : 
https://morkeaw.net/health-care/buddhist-dhamma-medicine/ [๑๙ ธันวาคม 
๒๕๖๔]. 

(๖) สัมภาษณ์: 
สัมภาษณ์ แก่นศีล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ แก้วเกื้อกูล กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ แก้วใจเพชร กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ จรัญ บุญมี, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ ใจเพชร กล้าจน, ดร. ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๑๙ 

กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ ดินแสงธรรม กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ ทิวากร ชุมจีด, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ ปริศนา อิรนพไพบูลย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ พิสัย ทองประจักษ์, ร.ต. จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ แพรลายไม้ กล้าจน, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ ภัคธร คุ้มกิตติพร, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ สมพงษ์ โขงรัมย์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕. 
สัมภาษณ์ แสงอรุณ สังคมศิลป์, จิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ, ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕. 

 



  

 

ภาคผนวก
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ภาคผนวก ก 

หนังสือขอเชิญเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเคร่ืองมือวิจัย 

 

รายนามผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบเครื่องมือวิจัย 

วิทยานิพนธ์เรื่อง “ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม  
A STUDY ON THE FACTORS SUPPORTING FOR REMOVING DEFILEMENTS OF THE 
BUDDHIST WAY MEDICAL VOLUNTEERS” 

 

ลำดับที่ รายนามผู้ทรงคุณวุฒิ ตำแหน่ง 

๑ รศ. ดร.ปรุตม์ บุญศรีตัน อาจารย์ประจำภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๒ ผศ. ดร.สยาม ราชวัตร หัวหน้าภาควิชาปรัชญาและศาสนา  
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

๓ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ ์ ผู้อำนวยการหลักสูตรบัณฑิตศึกษา  
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย  

วิทยาเขตเชียงใหม่ 
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ภาคผนวก ข 

แบบสัมภาษณ์เพ่ือการวิจัย 

 

 

 

 

 

แบบสัมภาษณ์ (Interview Guide) 

เพื่อการวิจัยหัวข้อเรื่อง “ศึกษาปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม” 

โดย นายชัยภัทร ชุติคามี 

ปริญญาพุทธศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพระพุทธศาสนา 

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 

............................................................ 

คำชี้แจง 

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ใช้เพื่อสัมภาษณ์ ‘จิตอาสาประจำแพทย์วิถีธรรม’ สังกัดประจำ ณ 
ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ๓๑/๑ หมู่ ๕ 
บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน ๑๕ ท่าน 

ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ จะถูกนำไปวิเคราะห์และสังเคราะห์ปัจจัยเกื้อหนุนในการขัด
เกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตามหลักพระพุทธศาสนา โดยผู้วิจัยเป็นผู้ทำการสัมภาษณ์และ
เก็บข้อมูลด้วยวิธีการบันทึกเสียง ซึ ่งแนวคำถามในแบบสัมภาษณ์นี ้ เป็นแบบสัมภาษณ์เชิงลึก 
(ปลายเปิด) แบ่งออกเป็น ๔ ตอน ดังนี้ 

ตอนที่ ๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 

ตอนที่ ๒ ความเข้าใจเกี ่ยวกับปัจจัยเกื ้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลัก
พระพุทธศาสนาเถรวาท 



๒๒๖ 

 

ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถี
ธรรม 

ตอนที่ ๔ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

แบบสัมภาษณ์ชุดนี้ ผู้ให้สัมภาษณ์สามารถตอบคำถามได้ตามความเข้าใจ 

ตอนที ่๑ ข้อมูลส่วนตัวผู้ให้สัมภาษณ์ 

๑.๑) ชื่อ-นามสกุล 

๑.๒) เพศ 

๑.๓) อายุ 

๑.๔) สถานภาพ 

๑.๕) วุฒิการศึกษา 

๑.๖) ระยะเวลาในการเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๑.๗) แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๑.๘) สุขภาพด้านร่างกายและจิตใจ ทั้งก่อนและหลังมาพบแพทย์วิถีธรรม 

 

ตอนที่ ๒ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๒.๑) ท่านมีความเข้าใจเรื่องปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสตามหลักพระพุทธศาสนา
เถรวาทหรือไม่ อย่างไร 

๒.๒) ท่านมีความเห็นว่าปัจจัยด้านสังคม สิ่งแวดล้อม สุขภาพ ศีล (เจตนา) สมาธิ 
(ความตั้งมั่น) และปัญญา (ความรู้ชัด) ข้อใดบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นในการขัดเกลา
กิเลสตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

 

ตอนที่ ๓ ข้อมูลเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

๓.๑) ปัจจัยด้านสังคมข้อใดบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นในการขัดเกลากิเลสของ
ท่าน และมีส่วนอย่างไร 



๒๒๗ 

 

๓.๒) ปัจจัยด้านสิ่งแวดล้อมข้อใดบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นในการขัดเกลา
กิเลสของท่าน และมีส่วนอย่างไร 

๓.๓) ปัจจัยด้านสุขภาพข้อใดบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นในการขัดเกลากิเลส
ของท่าน และมีส่วนอย่างไร 

๓.๔) ปัจจัยด้านศีล (เจตนา) ข้อใดบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นในการขัดเกลา
กิเลสของท่าน และมีส่วนอย่างไร 

๓.๕) ปัจจัยด้านสมาธิ (ความตั้งม่ัน) ข้อใดบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นในการขัด
เกลากิเลสของท่าน และมีส่วนอย่างไร 

๓.๖) ปัจจัยด้านปัญญา (ความรู้ชัด) ข้อใดบ้าง ที่ช่วยสนับสนุนหรือช่วยกระตุ้นในการขัด
เกลากิเลสของท่าน และมีส่วนอย่างไร 

 

ตอนที่ ๔ ความเข้าใจเกี่ยวกับปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมตาม
หลักพระพุทธศาสนาเถรวาท 

๔.๑) ท่านมีความเห็นว่าปัจจัยเกื้อหนุนในการขัดเกลากิเลสของท่าน มีความสอดคล้อง
ตามหลักพระพุทธศาสนาเถรวาทหรือไม่ อย่างไร 

๔.๒) ท่านมีข้อเสนอแนะอ่ืนหรือไม่ อย่างไร 

 

ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์ครั้งนี้ 

เจริญธรรมสำนึกดี 

............................................................ 

 



๒๒๘ 

 

ภาคผนวก ค 

หนังสือขออนุญาตสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 

 



๒๒๙ 

 



๒๓๐ 

 



๒๓๑ 

 



๒๓๒ 

 



๒๓๓ 

 



๒๓๔ 

 



๒๓๕ 

 



๒๓๖ 

 



๒๓๗ 

 



๒๓๘ 

 



๒๓๙ 

 



๒๔๐ 

 



๒๔๑ 

 



๒๔๒ 

 



๒๔๓ 

 

 
  



๒๔๔ 

 

ภาคผนวก ง 

ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์และแรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

 

 

 

   

   

   

   

   
ภาพถ่ายผู้ให้สัมภาษณ์ จำนวน ๑๖ ท่าน ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่ 



๒๔๕ 

 

 
รูปภาพ ง.๑ สัมภาษณ์ ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) อายุ ๕๐ ปี ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่ง

ประเทศไทย ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

ดร.ใจเพชร กล้าจน (หมอเขียว) เกิดเมื่อวันที่ ๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๑๕ ปัจจุบันมี
ตำแหน่งเป็นผู้เชี ่ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม สำนักการแพทย์ทางเลือก กระทรวง
สาธารณสุข, นักวิชาการอิสระ, ประธานมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย,วิชชาธิการบดี สถาบัน
วิชชาราม, ผู้อำนวยการศูนย์การเรียนสถาบันวิชชาราม, และประธานเครือข่ายจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม
ทั่วประเทศ สถานที่ทำงานอยู่ที่มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ศูนย์วิชาการการแพทย์วิถีธรรม 
สวนป่านาบุญ ๑ อำเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง โดยขับเคลื่อนไปตามสวนป่านาบุญ ๑-๙ ทั้งใน (ประเทศไทย) และต่างประเทศ 

ประวัติการศึกษา พ.ศ.๒๕๓๖ ประกาศนียบัตรพยาบาลและผดุงครรภ์ วิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี พระพุทธบาท , พ.ศ.๒๕๓๘ ปริญญาตรีว ิทยาศาสตร์สุขภาพสาธารณสุขศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ.๒๕๔๐ ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สุขภาพบริหารสาธารณสุข 
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, พ.ศ.๒๕๔๒ สำเร็จการศึกษาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์แผนไทย 
แนวคิดและทฤษฎีการแพทย์แผนไทย เวชกรรมแผนไทย เภสัชพฤกษศาสตร์ ธรรมานามัยและสังคม
วิทยาการแพทย์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , พ.ศ.๒๕๔๓ อบรมด้านการแพทย์ทางเลือกจาก
ประเทศมาเลเซียและจีนไต้หวัน, พ.ศ. ๒๕๕๓ ปริญญาโทสาขาพัฒนาบูรณาการศาสตร์ (เศรษฐกิจ
พอเพียง) มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี วิจัยเรื่อง “ความเจ็บป่วยกับการดูแลสุขภาพตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธของศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 
สวนป่านาบุญ อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหาร”, พ.ศ. ๒๕๕๕ ปริญญาเอก วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
กิตติมศักดิ์สาขาสาธารณสุขชุมชนมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ และ พ.ศ.๒๕๕๙ ปริญญาเอก 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์การพัฒนาภูมิภาค (สาธารณสุขชุมชน) มหาวิทยาลัยราชภัฎ
สุรินทร์ วิจัยดุษฎีนิพนธ์เรื่อง “จิตอาสาแพทย์วิถีพุทธเพื่อมวลมนุษยชาติ” 



๒๔๖ 

 

 
รูปภาพ ง.๒ สัมภาษณ์ คุณแก่นศีล กล้าจน อายุ ๕๓ ปี จบปริญญาตรีผู้ประกอบการสังคม สาขา
แพทย์วิถีธรรม เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๓ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

แก่นศีล กล้าจน กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ การขัดเกลา
กิเลสนั้นเราจะต้องมีผู้รู้ที่ท่านทำได้แล้ว มาบอกทฤษฎีให้แก่เรา เมื่อเราเข้าใจทฤษฎีแล้วท่านก็จะบอก
หลักการปฏิบัติให้ด้วย ซึ่งจะไม่เหมือนกับการที่เราไปอ่านมาจากตำรา เพราะผู้ที่รู้แล้วท่านจะมีเหลี่ยม
มุมหรือรายละเอียดที่จะให้เราปฏิบัติตาม ซึ่งจะมีน้ำหนักที่มากกว่าจึงทำให้เรารู้สึกว่า ‘เราน่าจะทำ
ตามได้จริง’ และท่านก็จะบอกได้ชัดเจนด้วยว่าทำแล้วจะเกิดผลดีหรือเป็นประโยชน์อย่างไร ซึ่งในส่วน
นี้เองที่ทำให้ผมเกิดความสนใจและคิดว่า ‘ในเมื่อเราทำตามตัวเองทุกที เราก็ได้ดั่งใจทุกที แล้วเราก็
ทุกข์ใจทุกที แต่ในเมื่ออาจารย์หมอเขียวบอกว่าทางของท่านนั้นดีกว่า เราก็น่าจะทดลองปฏิบัติตามดู
สักครั้งซึ่งไม่ได้เสียหายอะไร’ ดังนั้นจึงทำให้ผมกล้าที่จะทดลองทำตาม 

เมื่อผมปฏิบัติตามอาจารย์หมอเขียวก็พบว่า ‘การต่อสู้อยู่คนเดียวท่ามกลางผู้คนที่เขาพา
กันไหลไปตามกิเลสนั้น เป็นสิ่งที่ทำได้ยากลำบากมาก ดังนั้นเราจึงควรมีหมู่กลุ่มหรือสังคมที่พากัน
ต่อสู ้ เพราะจะทำให้เรามีเรี ่ยวแรงกำลังใจในการปฏิบัติขัดเกลากิเลสได้จนสำเร็จไปเป็นลำดับ 
ยกตัวอย่างเช่น เราไปนั่งกินข้าววันละมื้ออยู่คนเดียว ก็จะเป็นเรื่องที่ทำได้ยากลำบากมาก เพราะคน
อื่นรอบตัวเราต่างก็พากันกินแต่ของอร่อยหลายมื้อ แต่ถ้าเรามีหมู่กลุ่มที่ทำด้วยกัน เราก็จะเกิด
ความเห็นใจกัน ถ้าใครพลาดก็คอยให้กำลังใจกัน เราจะรู้สึกว่า ‘มีเพื่อน มีคนที่พลาดเป็นเพื่อนเรา’ 
เราจะรู้สึกอบอุ่นและมีกำลังใจที่จะสู้ไปด้วยกัน ดังนั้นสิ่งสำคัญที่ทำให้ผมมีกำลังใจในการขัดเกลา
กิเลส คือ การมีผู้นำที่ทำได้จริง และต้องมีหมู่กลุ่มที่พากันทำตามจริงๆ ด้วย นอกจากนี้การพูดคุย
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การขัดเกลากิเลสให้แก่กันและกันได้ฟัง ก็จะทำให้เราได้ข้อมูลที่มีน้ำหนัก
มากขึ้นและช่วยร่นระยะเวลาในการไปลองถูกลองผิดด้วยตนเองลงได้ อีกทั้งการอยู่ในหมู่มิตรดีก็จะ
ทำให้เราเกิดความละอายใจในการทำชั่วได้เร็วจึงสำนึกผิดและรีบแก้ไขได้เร็ว 



๒๔๗ 

 

 
รูปภาพ ง.๓ สัมภาษณ์ คุณแก้วเกื้อกูล กล้าจน อายุ ๔๑ ปี จบปริญญาโทการจัดการคอมพิวเตอร์และ

สารสนเทศ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๙ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

แก้วเกื้อกูล กล้าจน กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ เราเริ่มมี
ความทุกข์ใจจากหน้าที่การงานจึงชอบไปปฏิบัติธรรมตามวัดต่างๆ แล้วก็เริ่มมีความคิดท่ีอยากจะอุทิศ
ตนเองให้กับสังคมเพื่อช่วยเหลือผู้คนที่เดือดร้อน โดยเห็นว่า ‘เราก็เป็นคนโสด’ และรู้สึกว่า ‘การใช้
ชีวิตไปตามคนส่วนใหญ่ในสังคมนั้นมันก็เหนื่อยที่จะต้องมามีครอบครัว หาเงิน เลี้ยงลูก ต้องมีหน้าที่
การงานที่ม่ันคง ต้องดิ้นรนแข่งขันกันอยู่ตลอด’ แล้วพอมาพบกับองค์กรแพทย์วิถีธรรมก็ตอบโจทย์เรา
พอดี คือ องค์กรนี้อุทิศตัวเพื่อสังคมโดยช่วยคนไปด้วยและลดกิเลสในตนไปด้วย จึงเหมือนกับการ
ปฏิบัติธรรมไปในตัว ซึ่งการปฏิบัติธรรมตามแนวแพทย์วิถีธรรมนั้นต่างจากที่อื่นๆ ที่เราเคยไปสัมผัส
มา คือ อาจารย์หมอเขียวจะสอนวิธีในการตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติและพิจารณาโทษภัยที่เ ราคิด พูด หรือ 
ทำตามกิเลสจนเห็นว่า ‘มันทำให้เราโง่ ชั ่ว ทุกข์อย่างไรบ้าง’ แล้วก็ให้เราเอาความจริงจากการ
พิจารณานั้นมาสอนกิเลสไปเรื่อยๆ จนเขายอมคลายความยึดมั่นถือมั่นไปเป็นลำดับ ซึ่งในตอนนั้นเรา
ก็ได้ตั้งศีลฝึกลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์ไปเป็นลำดับ จนกระทั่งทำได้อย่างเด็ดขาด เพราะเกิดความ
เมตตาท้ังต่อตนเอง ผู้อื่นและสัตว์อ่ืนมากขึ้นกว่าเดิม 

พอเข้ามาอยู่ในหมู่มิตรดีก็ได้เห็นประโยชน์ของการทำงานร่วมกับหมู่ คือ เวลาทำงานกับ
เพ่ือนนั้นในบ่อยครั้งที่เพ่ือนเขาก็ทำไม่ถูกใจเรา ทำให้เราได้เห็นทุกข์ใจจากความยึดมั่นถือมั่นในใจเรา 
จึงทำให้เราได้ฝึกฝนพากเพียรที่จะลด ละ ล้างความยึดมั่นถือมั่นเหล่านั้นไปเป็นลำดับ ซึ่งปัจจุบันนี้เรา
ก็ฝึกยอมที่จะไม่เอาตามใจตัวเองได้ดีขึ้นเยอะเพราะได้เห็นประโยชน์จากการยอม คือ ใจที่ยอมนั้นเบา
สบายกว่าใจที่ยึดมั่นถือมั่นและไม่ก่อให้เกิดการวิวาทกันด้วย อีกทั้งยังเป็นการเปิดโอกาสให้เพื่อนได้
เรียนรู้ผลจากการประมาณในการกระทำของเขา โดยถ้ามันเกิดผลดีเราก็จะได้ทุ่มโถมช่วยกันทำต่อ 
แต่ถ้ามันเกิดผลไม่ดีเราก็จะได้เร่งรีบช่วยกันปรับปรุงแก้ไข ซึ่งเราก็ได้เห็นว่า ‘ดีที่ดีกว่าการทำดี คือ 
การทำดีแล้วไม่ติดดี’ 



๒๔๘ 

 

 
รูปภาพ ง.๔ สัมภาษณ์ คุณแก้วใจเพชร กล้าจน อายุ ๔๐ ปี จบปริญญาตรีผู้ประกอบการสังคม สาขา

แพทย์วิถีธรรม เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๖ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

แก้วใจเพชร กล้าจน กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ 
ประทับใจในธรรมะบรรยายของอาจารย์หมอเขียว เรื่อง ‘อัตตามานะ’ โดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับการเป็น
ผู้จัดการผู้อื่นด้วยความชอบที่จะให้ผู้อื่นทำบางสิ่งบางอย่างให้ได้สมใจตัวเอง เมื่อไม่ได้สมใจจึงเกิด
ความชิงชัง ซึ่งตัวเราก็มีสภาวะเช่นนี้จากการถูกบังคับกดดันโดยคนในครอบครัวอยู่พอดี แล้วเราก็รู้สึก
ชิงชังเขา ซึ่งอาจารย์หมอเขียวได้อธิบายว่า “ความชังนั่นแหละ! มันเป็นบาป คนที่ยังมีความโกรธ
เกลียดชิงชังอยู่นั่นแหละ! คือ คนบาป” คำๆ นี้เองที่เข้ามากระแทกจิตวิญญาณของเราให้ได้สำนึกว่า 
‘เราได้ทำบาปไปแล้วที่ไปรู้สึกชิงชังคนที่เขาปรารถนาดีกับเรา แม้ว่าเขาจะทำไปด้วยความยึดมั่นถือ
มั่นหรือไม่ แต่เราก็ไม่ควรไปชิงชังเขาเพราะความชิงชังนั้นมันเป็นความโง่ ความชั่ว และความทุกข์ ที่
ทำร้ายทั้งตัวเราและผู้อ่ืนตลอดเวลา’ หลังจากนั้นเราก็เริ่มติดตามอาจารย์หมอเขียวมาโดยตลอด โดย
ได้มีโอกาสเห็นท่านพูดให้กำลังใจผู้ป่วยหนักกระทั่งเขาก็มีอาการดีขึ้นในทันทีอยู่บ่อยครั้ง จึงทำให้เรา
รู้สึกประทับใจเพราะคิดว่า ‘หมอแบบนี้แหละ! ที่จะช่วยให้เราสามารถเป็นหมอดูแลตัวเองและช่วยคน
ที่ศรัทธาเราได’้ เราจึงตัดสินใจขอมาร่วมเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม 

เมื่อเราได้เข้ามาร่วมทำงานกับหมู่มิตรดี จึงได้เห็นความขัดแย้งทางความคิดของเราที่ไม่
ตรงกับความคิดของเพื่อน แล้วเราเป็นรุ่นน้องก็เลยต้องยอมอย่างเดียวด้วยมารยาท ซึ่งในตอนนั้นเอง
เราก็เริ่มเห็นทุกข์ใจที่เกิดจากกิเลส เพราะมันยอมได้แค่ทางกายและวาจา แต่ภายในใจมันยังมีตัว
อยากได้สมใจในความคิดเห็นของตนเองอยู่ เราจึงนึกถึงคำที่อาจารย์หมอเขียวท่านสอนว่า “การที่เรา
มาทำความดีแต่มีความยึดมั่นถือมั่นว่า ‘ดีนั้นจะต้องเกิดดั่งใจเราหมาย’ นั้นมันเป็นทุกข์ เป็นชั่ว ทำให้
เกิดวิบากร้าย ซึ่งคนที่ยอมวางดีให้ได้ก่อนก็จะหยุดชั่วได้ก่อนและได้ชดใช้วิบากร้ายก่อน ถ้าเรายอม
ชดใช้แล้ววิบากร้ายก็หมดไป สิ่งดีก็จะเกิดขึ้นแก่ตัวเราและผู้อื่นได้มากยิ่งขึ้น จึงเป็นดีที่ไม่มีชั่วจาก
ความยึดมั่นถือมั่นปนเลย” ข้อนี้เองที่ทำให้ตัวเราได้ฝึกยอมวางความยึดมั่นถือมั่นในดีเรื่อยมา 



๒๔๙ 

 

 
รูปภาพ ง.๕ สัมภาษณ์ คุณจรัญ บุญมี อายุ ๔๙ ปี จบปริญญาตรีผู้ประกอบการสังคม สาขาแพทย์วิถี

ธรรม เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๔ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

จรัญ บุญมี กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ท่านผู้ที่ขัดเกลา
กิเลสได้จริงแล้วเท่านั้นจึงจะเป็นผู้ที่รู้วิธีการขัดเกลากิเลสอย่างลึกซึ้ง เพราะฉะนั้นการที่ผมได้พบผู้ที่
ขัดเกลากิเลสได้จึงทำให้ผมมีความเชื่อมั่นที่สูง คือ เกิดศรัทธาในคำสอนและมองเห็นกระบวนการ
ปฏิบัติจากความรู้ของท่าน และทำให้ผมเห็นว่า ‘ถ้าได้ปฏิบัติตามก็น่าจะเกิดผลได้จริง’ ซึ่งผมก็ได้เคย
ไปลองปฏิบัติในหนทางอื่นๆ มาแล้ว แต่ก็ยังมืดมนอยู่และไม่รู้ว่าจะไปต่ออย่างไร แต่พอได้มาฟัง
อาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะเพียงครั้งเดียวผมก็ประทับใจเลย ซึ่งในตอนนั้นท่านบรรยายธรรมะ
เรื่อง ‘ทางโต่ง ๒ ด้าน’ ในธัมมจักรกัปปวัตนสูตร ได้อย่างพิสดาร เมื่อผมได้ฟังแล้วก็รู้สึกได้ว่า ‘เราก็
น่าจะทำได้บ้างนะ!’ แต่มันก็ยังมีรายละเอียดในแง่มุมต่างๆ ที่ทำให้ผมต้องติดตามต่อ แม้ว่าเราจะได้
ฟังแล้วหรือเห็นทิศทางแล้วก็จริงแต่เราก็ยังทำได้ยากและยังเข้าใจไม่ได้ทั ้งหมดในคราวเดียว 
เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมคิดว่าต้องทำต่อไปนั่นก็คือ ต้องติดตามเรียนรู้และฝึกปฏิบัติกับท่านเพิ่มเติมอีก 

การมีหมู่มิตรดีที่มาปฏิบัติร่วมกันนั้นก็เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ซึ่งผมเห็นว่า ‘การปฏิบัติ
ธรรมนั้นถ้าเรามีเพื่อนก็จะเป็นเรื่องที่สนุก’ ส่วนในแง่ของการขัดเกลากิเลสสำหรับหมู่มิตรดีนั้น ผม
เห็นว่า ‘หมู่มิตรดีจะมีทั้งเห็นตามและขัดใจเรา จึงทำให้เราได้รับทั้งการช่วยและการขัดอยู่ในตัว ซึ่ง
การช่วยนั้นก็จะทำให้เรามีกำลังใจในการขวนขวายทำสิ่งดีต่างๆ ส่วนการขัดนั้นก็จะทำให้เราได้เห็น
ทุกข์จากความยึดมั่นถือมั่นของเรา เพราะฉะนั้นการคบมิตรดีก็จะทำให้เราสามารถคลายความยึดมั่น
ถือมั่นในดีนั้นๆ ได้เร็ว กระท่ังไปสู่ ‘การทำดีที่ไม่มีความยึดมั่นถือมั่น’ ในที่สุด 



๒๕๐ 

 

 
รูปภาพ ง.๖ สัมภาษณ์ คุณชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ อายุ ๖๖ ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 
สาขาไฟฟ้ากำลัง เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๗ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๕ 

ชัยวิทย์ เลิศทรัพย์สุรีย์ กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ผม
ได้มาพบอาจารย์หมอเขียวแล้วได้ฟังคำสอนของท่านและจับหลักสำคัญได้ว่า ‘ศีลๆๆๆๆ คือ เวลามี
ทุกข์ใจ ทุกข์กาย หรือเหตุการณ์ร้าย ให้แก้ไขด้วยการเพิ่มศีล’ โดยผมก็มีพ้ืนฐานเก่าตั้งแต่ตอนที่อยู่ใน
ชุมชน ‘ชาวอโศก’ เมื ่อผมมีปัญหาก็จะเข้าหาท่านสมณะบินบน ถีรจิตโต และท่านก็จะบอกว่า 
“ศีลๆๆๆๆ ให้เพิ่มศีลอย่างเดียว” ซึ่งในตอนนั้นผมก็งงว่า ‘เอ๊ะ! มันยังไง ก็ผมรักษาศีลอยู่แล้วนี่’ พอ
มาถึงตอนนี้ก็ได้เข้าใจว่า ‘อ๋อ! เมื่อก่อนนี้เราปฏิบัติศีลแค่เพียงการควบคุมกายและวาจาไม่ให้ละเมิด
ศีล แต่พอเราได้มาฝึกปฏิบัติ ‘ศีลแบบพุทธ’ ตามที่อาจารย์หมอเขียวแนะนำ คือ การตั้งข้อปฏิบัติ
ขึ้นมาเพื่อลด ละ เลิกการเสพในสิ่งที่เราชอบหรือชังไปเป็นลำดับ จึงทำให้ใจของเรานั้นเบาสบายจาก
ความชอบหรือชังที่ลดลงได้ไปเป็นลำดับ โดยทำไปทีละเรื่องๆ อย่างมั่นคง 

เมื่อผมเริ่มชัดเรื่องการตั้งศีลขึ้นมาเพื่อจับอาการชอบหรือชังในใจเราที่มันไปหลงเอาสิ่ง
ต่างๆ ตั้งแต่สิ่งที่เป็นโทษภัยหยาบๆ มาหากลางและละเอียดไปจนถึงสิ่งที่เป็นประโยชน์ โดยมันเอามา
เป็นสุขเป็นทุกข์ในใจเรา แต่แท้จริงแล้วมันเป็นการหลงเอาความอยากเสพสุขจากการได้สมใจนั้นมา
กดดันหรือเบียดเบียนทั้งตนเอง ผู้อื่นและสัตว์อื่น ทีนี้ผมก็เลยปักหลักสู้กับมันเลย ซึ่งการได้อยู่ในหมู่
มิตรดีเขาก็จะพาเราตั้งศีลสู้กับกิเลสในเรื่องต่างๆ อยู่ตลอดเวลา จึงทำให้เรายิ่งได้ ‘ปัญญา’ ในการ
อ่านกิเลสและพิจารณาโทษภัยของกิเลสเพ่ิมข้ึนไปเป็นลำดับ 



๒๕๑ 

 

 
รูปภาพ ง.๗ สัมภาษณ์ คุณชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ อายุ ๓๔ ปี จบปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๑ ปี ณ ชุมชนภผูาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

ชินณพงษ์ กิจพูนเจริญ กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ผมได้
ซึมซับวิถีชีวิตของจิตอาสาหลายๆ ท่านที่อยู่ง่าย กินง่าย นอนง่าย พึ่งพาตนเองได้ และได้ช่วยเหลือ
ผู้อื่น ประจวบกับเป็นช่วงที่องค์กรแพทย์วิถีธรรมได้มีนโยบายให้จิตอาสาที่สมัครใจ ได้มีโอกาสไปเรียน
ต่อปริญญาโทเก่ียวกับการสาธารณสุข เพ่ือนำเอาความรู้กลับมาช่วยขับเคลื่อนงานวิชาการขององค์กร 
และผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ได้มีโอกาสเข้าร่วมโดยขอใช้ทุนของตนเองเป็นหลัก ในระหว่างเรียนผมก็ได้
เจออุปสรรคต่างๆ มากมาย แต่ก็จบมาได้โดยใช้เวลาถึง ๕ ปี ซึ่งในช่วงนั้นเป็นช่วงเวลาที่ทำให้ผมได้ใช้
ธรรมะที่ฟังจากอาจารย์หมอเขียวอย่างเอาจริงเอาจัง โดยนำมาใช้พิจารณาเพื่อสร้างความยินดีให้ได้
แม้ในสถานการณ์ที่ไม่ได้ดั่งใจ จึงทำให้เราได้เห็นว่า ‘ความทุกข์ใจที่เกิดขึ้นในชีวิตของเรานั้น เกิดจาก
ความอยากได้ดั่งใจหมายของตัวเราเอง ดังนั้นถ้าเราตั้งศีลขึ้นมาปฏิบัติลด ละ เลิกความอยากได้ดั่งใจ
หมายเหล่านั้นไปเป็นลำดับ ความทุกข์ใจในชีวิตของเรานั้นก็จะลดลงเรื่อยๆ ไปเป็นลำดับเช่นเดียวกัน’ 

แม้ว่าผมจะต้องกลับไปอยู่ที่บ้านเป็นบางคราว แต่ผมก็ยังสามารถใช้ชีวิตอย่ างพอเพียง
เรียบง่ายแบบจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่กับสังคมข้างนอกได้อย่างเป็นปกติธรรมดา อีกท้ังยังได้เห็นอีก
ว่า ‘การที่เรามีผู้นำซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีให้ดู แล้วถ้าเราจะไม่ลองทำตามเลย มันก็จะรู้สึกละอายใจ 
เพราะฉะนั้นการมีผู้นำที่ดีและยิ่งมีหมู่กลุ่มที่พากันพากเพียรปฏิบัติตามผู้นำอย่างเคร่งครัด มันก็จะยิ่ง
ทำให้เรามีแรงกระตุ้นในการพากเพียรทำความดีเหล่านั้นด้วยเช่นกัน’ 



๒๕๒ 

 

 
รูปภาพ ง.๘ สัมภาษณ์ คุณดินแสงธรรม กล้าจน อายุ ๔๖ ปี จบปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๒ ปี ณ ชุมชนภผูาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

ดินแสงธรรม กล้าจน กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ เมื่อเรา
ได้มาเห็นวิธีการช่วยคนของอาจารย์หมอเขียวก็พบว่า ท่านช่วยคนในค่ายนั้นประมาณ ๒๐๐ กว่าคน 
กับจิตอาสาประมาณ ๑๐-๒๐ คน แล้วก็สามารถพาชาวบ้านปรับเปลี่ยนพฤติกรรมได้อย่างมาก ทุกคน
ที่ได้รับการอบรมต่างก็ยิ้มแย้มแจ่มใสและยินดีเต็มใจที่จะฝึกปฏิบัติตามทั้ง ๕ วันนั้น ซึ่งเราก็เคยพา
ชาวบ้านมาอบรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ๕ วันเหมือนกัน โดยตอนนั้นแต่ละคนต่างก็อึดอัดๆ และจะ
หาทางกลับบ้านให้ได้ เราจึงต้องหาวิธีการต่างๆ มาต่อรองเพื่อให้เขาอยู่ต่อ ซึ่งมันเป็นอะไรที่เหนื่อย
มาก และคนที่อยู่ก็ไม่เข้าเป้าตามที่เราวางแผนไว้ แต่ในค่ายของแพทย์วิถีธรรมนั้นทุกคนต่างก็ตั้งใจ
มากด้วยเหตุผลเดียวกัน คือ การมาฝึกพึ่งตนเพื่อเป็นหมอดูแลตัวเอง เราจึงเห็นได้ชัดว่า ‘เมื่อก่อนที่
เราไปช่วยคน เราก็ไปช่วยแค่เปลี่ยนแปลงวัตถุภายนอก เช่น เรียกร้องให้มีการแก้ไขข้อบังคับต่างๆ 
และเม่ือเราออกมาจากที่นั่นมันก็มีปัญหาใหม่เข้ามาอย่างไม่จบสิ้นจึงไม่ยั่งยืน แต่อาจารย์สามารถช่วย
ให้คนเปลี ่ยนแปลงความคิดของตัวเองได้ แล้วเขาก็สามารถนำเอาแนวคิดนั ้นไปปรับใช้เ พ่ือ
เปลี่ยนแปลงชีวิตของเขาเองได้จึงเป็นสิ่งที่ยั่งยืนกว่า’ ซึ่งอาจารย์หมอเขียวบอกว่า “จุดเดียวที่จะทำ
ให้คนเปลี่ยนแปลงตัวเองไปสู่สิ่งที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนได้นั้นก็คือ การลดกิเลส” 

หลังจากนั้นเราก็ได้ติดตามท่านอาจารย์หมอเขียวและใช้ชีวิตร่วมกับจิตอาสาในศูนย์ใหญ่
มาตลอดระยะเวลา ๑๐ ปีที่ผ่านมา โดยมีการฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรม ใคร่ครวญธรรม 
และปฏิบัติศีลลด ละ เลิกกิเลสไปเป็นลำดับ ซึ่งมีอาจารย์หมอเขียวและหมู่กลุ่มที่ได้พยายามให้คำ
ชี้แนะเรามาโดยตลอด และทุกครั้งที่เราเผลอทำผิดศีลก็จะรีบกลับมาสำนึกผิดกับหมู่มิตรดีและ
พากเพียรที่จะแก้ไขตนเองต่อไป คือ หมั่นพิจารณาโทษที่เกิดจากการทำผิดศีลทั้งต่อจิตใจ ร่างกาย 
และเหตุการณ์เปรียบเทียบกับตอนที่เราไม่ต้องมีอาการอยากทำผิดศีลนั้นไปเรื่อยๆ กระทั่งเห็นว่า ‘ใจ
ของตนเองนั้น มันเบาสบายขึ้นเรื่อยๆ ไปเป็นลำดับ’ 



๒๕๓ 

 

 
รูปภาพ ง.๙ สัมภาษณ์ คุณทิวากร ชุมจีด อายุ ๓๖ ปี จบปริญญาตรีมนุษยศาสตร์ สาขาภาษาอังกฤษ 

เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๙ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

ทิวากร ชุมจีด กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ผมก็เป็นผู้หนึ่ง
ที่มีความทุกข์ใจและเพียรแสวงหาทางออกอยู่เสมอ ซ่ึงผมก็เคยฝึกนั่งสมาธิหลับตาและได้ติดตามฟัง
ธรรมะจากพระดังๆ หลายรูปแล้วนำมาใคร่ครวญตามอยู่เสมอๆ แต่เวลาที่ผมไม่ได้สมใจก็ยังน้อยใจ
หรือไม่ชอบใจอยู่เหมือนเดิม กระทั่งผมมีโอกาสได้มาเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนของแพทย์วิถีธรรมแล้วได้
เห็นว่า ‘อาจารย์หมอเขียวท่านเป็นผู้ที่มีความผาสุกและสามารถช่วยเหลือผู้คนให้ได้รับสิ่งที่เป็น
ประโยชน์ได้มาก’ โดยท่านได้นำเอาพระไตรปิฎกมาสาธยายให้ฟัง และพาผู้คนมาฝึกปฏิบัติวิธีการพึ่ง
ตนและช่วยคนที่ศรัทธาเป็นหลัก พอผมได้ทำตามก็รู้สึกว่า ‘เบาสบายจริงๆ’ ในครั้งแรกที่ได้ฟังธรรมะ
บรรยายของท่านก็รู้ได้เลยว่า ‘ท่านนี้แหละ! ที่จะพาให้เราพ้นจากความไม่อิสระได้’ เพราะผมเป็นคน
ที่ชอบความอิสระ ซึ่งเวลาที่เราทำอะไรแล้วไม่ได้สมใจ เราก็จะรู้สึกน้อยใจ เช่น บางทีเราอยากช่วยเขา
แต่เขาไม่ให้ช่วยก็น้อยใจ ตอนเราเป็นครูเวลาที่บอกเด็กแล้วเขาไม่ฟังก็ไม่ชอบใจ ผมก็เริ่มรู้สึกว่ า 
‘ความไม่แช่มชื่น ไม่สบายใจ ไม่ชอบใจ หรือน้อยใจเหล่านี้ มันเป็นความไม่อิสระของชีวิต’ 

เมื่อผมเข้ามาคบคุ้นกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมก็รู้สึกประทับใจกับการทำอปริหานิยธรรม
ของจิตอาสาซึ่งมีการประชุมสรุปกายสรุปใจทุกครั้งหลังเสร็จจากกิจกรรมการงานในแต่ละวัน จึงทำให้
ผมตัดสินใจขอเข้ามาเป็นจิตอาสาและฝึกลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์ ฝึกลดมื้ออาหารลงจากที่เคยกิน
วันละ ๓ มื้อมาเป็น ๒ มื้อจนกระท่ังมาเหลือมื้อเดียวไปตามลำดับ ฝึกลด ละ เลิกการสมสู่ตนเอง แล้ว
ผมก็ได้เห็นความอิสระที่เกิดขึ้นกับตนเองมาเป็นลำดับ การที่ผมได้มาอยู่ในหมู่มิตรดีนั้นทำให้ผมได้มี
โอกาสฟังธรรม สนทนาธรรม ทบทวนธรรม ใคร่ครวญธรรม และปฏิบัติกิจกรรมการงานที่เป็น
ประโยชน์พร้อมกับลดกิเลสไปด้วย (สมาธินิมิต) ผมจึงมีความมั่นใจเพราะได้หมู่กลุ่มที่ยืนยันในความ
ผาสุกจากการมาร่วมกันเสียสละจริง และผมก็ฝึกปฏิบัติตามจนได้เห็นผล คือ ความผาสุกในตนไปเป็น
ลำดับเรื่อยมา 



๒๕๔ 

 

 
รูปภาพ ง.๑๐ สัมภาษณ์ คุณปริศนา อิรนพไพบูลย์ อายุ ๖๖ ปี จบปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ 

สาขาวิทยาศาสตร์ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๕ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

ปริศนา อิรนพไพบูลย์ กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ  วัน
หนึ่งเราป่วยหนักในปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๙ โดยมีอาการไม่สบาย คือ ทั้งอาเจียนและถ่ายอย่างหนัก ซึ่ง
ก่อนหน้านี้ไม่นานเราได้มีโอกาสรู้จักกับอาจารย์หมอเขียวและการแพทย์วิถีธรรมเมื่อครั้งที่ไปร่วม
กิจกรรมทางศาสนาของชาวอโศก แต่เราก็ยังไม่ได้เข้าใจลึกซึ้งกับวิธีการรักษาแบบแพทย์วิถีธรรม
เท่าไรนัก และด้วยความทุกข์ทรมานเป็นอย่างมากนั้นเราจึงโทรไปขอให้อาจารย์หมอเขียวช่วย เมื่อ
ท่านรับทราบอาการของเราจึงส่งน้องสาวของท่านจากมุกดาหารให้มาช่วยดูแลเราที่เชียงใหม่ จน
อาการของเราเริ ่มดีขึ ้น แต่อาจารย์หมอเขียวประเมินว่า ‘เราน่าจะมาดูแลตัวเองต่อในค่ายของ
อาจารย์นะ! มิเช่นนั้นอาจจะแย่ลงไปกว่านี้ได้’ ซึ่งในตอนนั้นทางครอบครัวของเราก็เห็นด้วยจึง
อนุญาตให้ไป พอเราได้มาอยู่ดูแลตัวเองในค่ายสุขภาพพึ่งตนของอาจารย์หมอเขียวซึ่งตอนนั้นอยู่ที่ 
‘สวนสร่างฝัน’ และได้ฟังการบรรยายธรรมะจากท่านทุกวัน ตรงนี้เองที่ทำให้เราเริ ่มรู ้สึกว่า ‘ที่นี่
แหละ! คือ ที่ที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเรา เพราะได้ทั้งเรื่องของจิตใจและร่างกายควบคู่กันไป’ ซึ่งทำให้
เราได้รู้ว่า ‘สาเหตุหลักท่ีทำให้เราเจ็บป่วยนั้นมาจากภาวะเครียดสะสมเพราะมีความยึดมั่นถือมั่นที่เรา
อยากจะเอาดีกับคนในครอบครัวและการงานที่ต้องรับผิดชอบ’ 

เมื่อเราดูแลสุขภาพตัวเองจนกระทั่งอาการดีขึ้นก็มีเหตุให้ได้ย้ายมาอยู่ในที่ของแม่ครั่งซึ่ง
เป็นแม่ของอาจารย์หมอเขียว เพราะหลังจากจบค่ายแล้วจิตอาสาส่วนใหญ่ที่ประจำอยู่สวนสร่างฝัน
นั้นเขาก็ไม่ได้เน้นการทำอาหารสุขภาพเพ่ือผู้ป่วยเท่าไรนัก ดังนั้นน้องสาวของอาจารย์จึงชวนให้เรามา
ดูแลตัวเองต่อที่บ้านของท่านซึ่งเป็นที่นา สวน และป่าผสมผสาน โดยต่อมาก็ได้ก่อตั้งเป็นสวนป่านา
บุญ ๑ และเปิดอบรมค่ายสุขภาพพึ่งตนมาจนถึงทุกวันนี้ ในตอนนั้นเรากับน้องสาวของอาจารย์จึงได้
เป็นจิตอาสาประจำอยู่ที่นั่น และได้ช่วยกันทำอาหารสุขภาพกินกันอยู่สองคน โดยเวลาที่อาจารย์จัด
ค่ายอบรมตามสถานที่ต่างๆ พวกเราก็จะพากันนั่งรสบัสไปร่วมบำเพ็ญกุศลด้วยเสมอ 



๒๕๕ 

 

 
รูปภาพ ง.๑๑ สัมภาษณ์ ร.ต.พิสัย ทองประจักษ์ อายุ ๗๖ ปี จบมัธยมศึกษาชั้นปีที่ ๓ (ม.ศ.๓)  

เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๑ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๕ 

พิสัย ทองประจักษ์ กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ตอนที่ผม
เกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์ขณะเดินทางกลับจากงานบำเพ็ญกิจกรรมภายในเครือข่ายแพทย์วิถีธรรม จึง
ได้เห็นชัดเลยว่า ‘คนใกล้ชิดที่ไม่ลดกิเลสไม่ว่าจะเป็นเมีย ลูก หรือแม้แต่พี่น้องในสายเลือดที่ตั้งใจว่า
จะไว้ช่วยดูแลกัน’ ก็ทำได้เพียงแค่เอาผมส่งโรงพยาบาลโดยไม่มีแม้แต่เวลาจะมาเยี่ยมเยียนหรือถาม
ไถ่สาระทุกข์สุขดิบ ขนาดว่าเราเคยช่วยเหลือเขาไว้มากมายในยามที่เขาเดือดร้อน มิหนำซ้ำพวกเขายัง
มาต่อว่าผมอีกว่า “สมน้ำหน้าอยากไปเอง ไปทำไม มันได้อะไรที่ไปทำงานฟรีเสียสละอะไรอย่าง
นั้นหน่ะ” ซึ่งถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นผมก็จะต้องไปต่อว่าเขากลับและจะเอาการตอบแทนบุญคุณคืนจาก
พวกเขา แต่พอนึกถึงคำพูดของอาจารย์หมอเขียวที่ท่านบอกว่า “มันเป็นวิบากร้ายของเราที่เราเคย
พลาดทำมา ให้ยินดีเต็มใจยอมรับซะ!” ผมก็เลยสะดุดใจและพอได้ทบทวนโดยทำใจตามท่านดูก็รู้สึก
ว่า ‘มันใช่นะ! เพราะเมื่อทำใจตามแล้วเราก็สบายใจ ซึ่งเทียบกับเมื่อก่อนที่เราเคยคิดน้อยใจนั้นมันก็
ทำให้เรานอนแทบไม่หลับเลย’ 

การอยู่ร่วมกันในสังคมข้างนอกแม้จะมีระเบียบวินัยหรือข้อบังคับต่างๆ มากมาย แต่ก็
ไม่ได้เป็นเครื่องชี้วัดว่าเราจะสามารถไว้ใจใครได้ ส่วนการอยู่ร่วมกันในสังคมสาธารณโภคีนั้นพวกเรามี
ศีลและคุณงามความดีเป็นข้อกำหนดที่ทุกคนยินดีตกลงร่วมกันภายในชุมชน ซึ่งผู้ที่มีศีลนั้นแค่ได้คบ
คุ้นและทำงานร่วมกันก็ทำให้ผมรู้สึกได้ถึงความจริงใจที่ทุกคนไม่เอาอะไรจากกัน เมื่อก่อนผมคิดว่า 
‘การมีภรรยาและลูกจะได้ดูแลกันและกันในยามลำบากหรือแก่เฒ่า’ แต่พอได้มาอยู่ในชุมชนจิตอาสา
แพทย์วิถีธรรมก็ได้เห็นว่า ‘หลายคนที่เขาไม่มีคู่ครองหรือลูก เขาก็ยังใช้ชีวิตอยู่อย่างสุขกายสบายใจได้
จนแก่เฒ่าและไม่ต้องมีภาระ’ อีกอย่างหนึ่ง คือ ผมไม่เคยเชื่อเลยว่าคนทำงานฟรีหรือของดีที่ให้ฟรีจะ
มีในโลก แต่พอได้มาสัมผัสก็เลยเชื่อที่ได้เห็นว่าจิตอาสาทุกคนต่างก็มาเสียสละด้วยความจริงใจ 



๒๕๖ 

 

 
รูปภาพ ง.๑๒ สัมภาษณ์ คุณแพรลายไม้ กล้าจน อายุ ๔๘ ปี จบปริญญาโทสาธารณสุขศาสตร์ สาขา

วิทยาศาสตร์ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๑๒ ปี ณ ชุมชนภผูาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

แพรลายไม้ กล้าจน กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ครั้งแรก
ที่เราได้ฟังอาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะเรื่อง ‘นิยาม ๕’ ว่าด้วยคนเกิดมาได้อย่างไรและควรจะทำ
อะไร เราจึงรู้สึกสนใจอย่างมากเพราะเป็นสิ่งที่เรากำลังค้นหามาโดยตลอด ซึ่งเราได้ใคร่ครวญตามที่
ท่านบรรยายก็เห็นว่าน่าเชื่อถือได้ จึงเลือกที่จะติดตามท่านและทดลองฝึกฝนปฏิบัติตามเพื่อพิสูจนใ์น
ผลนั้น ต่อมาเราได้เห็นว่า ‘อาจารย์หมอเขียวท่านกำลังสอนให้คนสามารถพึ่งตนและเป็นที่พึ่งให้แก่
ผู้อื่นได้’ ซึ่งข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับท่านที่เราได้ยินมา เช่น เป็นพวกอุดมการณ์สุดโต่ ง หลอกคนมา
ทำงานฟรี เป็นต้นนั้นล้วนเป็นเรื่องที่ไม่จริงเลย หลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจลาออกจากงานในที่เก่า แล้ว
เลือกมาขอเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมเพ่ือช่วยงานอาจารย์หมอเขียวอย่างเต็มตัว และยังได้เห็นอีกว่า 
‘จิตอาสาแพทย์วิถีธรรมทุกท่านเป็นผู ้ที ่มีศีล ๕ เป็นเบื ้องต้น อีกทั ้งยังไม่แสวงหาชื่อเสียงและ
ค่าตอบแทนใดๆ’ จึงทำให้เรายิ่งประทับใจในส่วนนี้เพิ่มข้ึนไปอีก 

สิ่งสำคัญคืออาจารย์หมอเขียวท่านมีนโยบายให้จิตอาสาทุกท่านไปช่วยคน โดยสอนให้เขา
พึ่งตนเองได้ด้วยวิธีที่ประหยัดเรียบง่าย ไม่ใช่เอาแต่ไปบริการผู้อื่นเพราะจะทำให้เขานั้นอ่อนแอลง
เรื่อยๆ ซึ่งท่านได้บอกว่า “สาเหตุที่ทำให้คนเราปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพอย่างยั่งยืนไม่ได้นั้น มีอยู่ 
๒ อย่าง คือ ติดชั่วกับติดดี โดยติดชั่วหมายถึงการติดเสพในรูป เสียง กลิ่น รส สัมผัสที่เกินความ
จำเป็นกับชีวิต ส่วนการติดดีหมายถึงการติดเสพสมใจหมายในสภาพดีๆ” โดยไม่ว่าจะเป็นการติดชั่ว
หรือติดดีก็ล้วนแล้วแต่เป็นการติดเสพการได้สมใจด้วยกันทั้งคู่ คือ ยึดว่าถ้าได้สมใจหมายจะเป็นสุข ถ้า
ไม่ได้สมใจหมายก็จะเป็นทุกข ์เมื่อยึดอย่างนี้ใจของเราก็จะเกิดความกลัว กังวล ระแวง หวั่นไหว ว่าจะ
ไม่ได้สิ่งนั้นมาเสพสมใจหมาย แม้ได้มาแล้วก็กลัวว่าจะสูญเสียสิ่งนั้นไป ซึ่งความกลัวนี่เองที่คอยหลอก
หลอนให้เราทุกข์ใจอยู่ตลอดเวลาและเป็นเหตุให้เกิดพิษสะสมใส่ชีวิตจนทำให้เราป่วยเป็นโรคได้ทุก
โรค อีกทั้งยังเหนี่ยวนำให้ตนเองและผู้อื่นทำไม่ดีได้ทุกเรื่องจึงเกิดสิ่งไม่ดีข้ึนในชีวิตได้ทุกเรื่อง 



๒๕๗ 

 

 
รูปภาพ ง.๑๓ สัมภาษณ์ คุณภัคธร คุ้มกิตติพร อายุ ๕๑ ปี จบปริญญาตรีผู้ประกอบการสังคม สาขา

แพทย์วิถีธรรม เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๙ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

ภัคธร คุ้มกิตติพร กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ  ตอนผม
อายุประมาณ ๔๐ ปีก็ได้มีโอกาสไปเข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนของแพทย์วิถีธรรม โดยเหตุผลที่ไปเข้าค่าย
เพราะอยากหายจากโรค (ภูมิแพ้ผื่นคัน ไวรัสตับอักเสบบี และมีหลอดเลือดหัวใจตีบ ๗ เส้น ) และ
สนใจคำกล่าวของอาจารย์หมอเขียวที่ว่า “ลดกิเลสรักษาโรค ศูนย์บาทรักษาทุกโรค” และเมื่อผมได้
ฟังการบรรยายธรรมะของอาจารย์หมอเขียว ประโยคแรกที่ประทับใจก็คือ ท่านบอกว่า “การกิน
เนื้อสัตว์นั้นเป็นบาปเป็นการผิดศีล ส่งผลให้เรามีโรคมีภัย” จึงทำให้ผมรู้สึกว่า ‘เราได้เจอทางออกจาก
ทุกข์ในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บแล้วซึ่งตรงใจเราพอดี โดยที่ผ่านมานั้นเราก็ยังไม่แน่ใจว่าถ้าไม่กินเนื้อสัตว์
แล้วร่างกายของเราจะแข็งแรงได้อย่างไร แต่ตอนนี้เราได้เจอคำตอบแล้ว’ 

เมื่อผมลองกินอาหารสุขภาพในค่ายด้วยความยินดีซึ่งเป็นอาหารพืชผัก ผลไม้ ข้าว และมี
ถั่วหลากหลายชนิดเป็นโปรตีนหลัก อีกท้ังยังปรุงรสด้วยเกลือเพียงเล็กน้อย โดยกินอย่างนั้นอยู่ ๒ วัน 
พอวันที่ ๓ ปรากฏว่า ‘อาการคัดจมูกจากภูมิแพ้ที่ผมเป็นมาเกือบทั้งชีวิตก็หายไป เท่านั้นยังไม่พอ 
อาการผื่นคันของผมนั้นก็ทุเลาลงไป’ จึงทำให้ผมยิ่งมั่นใจและยิ่งกินอาหารสุขภาพแบบนี้ก็ยิ่งมีกำลัง 
หลังจากนั้น ๗ เดือนผมก็ได้ทำตามระเบียบการบริจาคขององค์กรจนครบจึงได้นำเงินไปบริจาค และ
ทำให้ผมได้ซึมซับสาระของแพทย์วิถีธรรมมากยิ่งขึ้น จึงตั้งใจปฏิบัติศีลให้ยิ่งขึ้นไปอีกโดยการเลิกเสพ
อบายมุขทุกอย่าง และเลิกสมสู่คนคู่ด้วย กระทั่งผมมีโอกาสได้ใกล้ชิดอาจารย์หมอเขียวในช่วงทำ
กิจกรรมทางการเมือง โดยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ติดตามท่านอยู่หนึ่งปี ในตอนนั้นเมื่อท่านพูดสิ่งใด
ที่เป็นประโยชน์ผมก็จะรู้สึกชอบใจทุกครั้ง เช่น ท่านพาพวกเราฝึกกินอาหารวันละมื้อและชี้ให้เห็น
ประโยชน์ ซึ่งผมไม่เคยเจอผู้นำที่พาฝึกปฏิบัติแบบนี้มาก่อน พอผมเริ่มฝึกปฏิบัติตามก็ยิ่งทำให้เกิด
ความศรัทธาในวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผาสุกของท่าน โดยผมลองทำตามดูแล้วก็เห็นผลตามนั้นจริง
ทั้งหมด จึงตัดสินใจขอมาเป็นจิตอาสาเพ่ือติดตามท่านมาโดยตลอด 



๒๕๘ 

 

 
รูปภาพ ง.๑๔ สัมภาษณ์ คุณสมพงษ์ โขงรัมย์ อายุ ๔๖ ปี จบประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) 
สาขาคอมพิวเตอร์ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๙ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ 

สมพงษ์ โขงรัมย์ กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ผมได้พบ
แพทย์วิถีธรรมผ่านทางสื่อออนไลน์แล้วรู้สึกสนใจจึงสมัครเข้าค่าย โดยอยากจะเรียนรู้แนวคิดของ
อาจารย์หมอเขียวและรูปแบบวิถีชีวิตของจิตอาสา เมื่อผมได้เข้าค่ายสุขภาพพึ่งตนของแพทย์วิถีธรรม
จนจบค่ายก็รู้สึกว่า ‘สถานที่และคนที่นี่สงบเย็นดี จึงอยากจะอยู่ช่วยบำเพ็ญร่วมกับจิตอาสาต่ออีกสัก 
๓ เดือน’ ซึ่งจิตอาสาท่านก็อนุญาต ประจวบกับการที่เราเริ่มเบื่อการใช้ชีวิตในเมืองใหญ่ที่ต้องดิ้นรน
แสวงหาอยู่ตลอดเวลา โดยในตอนนั้นผมก็มีทั้งบ้าน รถ และเงินเก็บอยู่มากพอสมควรแต่ก็ยังรู้สึกไม่มี
ความสุข จึงอยากจะลองฝึกฝนเรียนรู้การใช้ชีวิตแบบจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมดู เผื่อว่าจะเป็นวิถีชีวิตที่
ทำให้เรามีความสุขได้ 

หลังจากที่ได้ใช้ชีวิตร่วมกับจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่ ๓ เดือนก็พบว่า ผมสามารถกินอยู่
หลับนอนแบบเรียบง่ายตามจิตอาสาได้เกือบทุกอย่าง และด้วยการใช้ชีวิตที่เรียบง่ายแบบนี้ทำให้ผม
แทบไม่ได้ใช้เงินสักบาท ผมจึงเกิดความประทับใจในวิถีชีวิตที่กินใช้อย่างประหยัดเรียบง่ายสงบสบาย
และรู้สึกว่า ‘นี่แหละ! คือ ความสุขที่เรากำลังตามหา’ ทำให้ผมตัดสินใจขออยู่ต่ออีก ๑ ปีและตั้งใจว่า 
‘ถ้าอาจารย์หมอเขียวบอกว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีก็จะขอลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สังเกตตาม เช่น อาบน้ำครั้ง
ละ ๕ ขันด้วยผ้าขนหนู กินอาหารพืชผักไม่ปรุงแต่ง ลด ละ เลิกการกินเนื้อสัตว์ และอ่อนน้อมถ่อมตน
เป็นคนรับใช้ เป็นต้น’ โดยได้รับคำแนะนำจากหมู่มิตรดีว่า ‘การเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมนั้นไม่ใช่
แค่การมาทำงานเสียสละช่วยเหลือผู้คนเพียงอย่างเดียว แต่เราต้องหมั่นศึกษาธรรมะเพื่อลดกิเลสใน
ตนเองไปด้วย’ สิ่งนี้จึงเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ผมหันมาฟังการบรรยายธรรมะของอาจารย์หมอ
เขียวอย่างเอาจริงเอาจังและได้ฝึกลด ละ เลิกกิเลสตามท่านไปเป็นลำดับกระทั่งเข้าปีที่ ๑๐ แล้ว
ตอนนี้ ผมจึงเริ่มเห็นชัดกับตัวเองตามที่อาจารย์หมอเขียวท่านบอกว่า “การที่เราทำดีแล้วยอมถูกด่า 
ถูกว่า หรือถูกเข้าใจผิดให้ได้ นั่นแหละ! คือ ความผาสุกแท้ในชีวิต” 



๒๕๙ 

 

 
รูปภาพ ง.๑๕ สัมภาษณ์ คุณสุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล อายุ ๖๘ ปี จบปริญญาตรีวิทยาศาสตร์การ

อาหารและโภชนาการ เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๘ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที ่๒๙ มกราคม ๒๕๖๕ 

สุวิทย์ ตันศิริวัฒนะกุล กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ ผมได้
เกิดความประทับใจอาจารย์หมอเขียวในเรื่องของ ‘การเสียสละ’ เพราะมองเห็นว่า ‘การเสียสละนั้น
เป็นสิ่งที่คนทั่วๆ ไปทำได้ยากมาก ดังนั้นคนที่กล้าให้แล้วคิดที่จะไม่เอาอะไรจากใครให้ได้นั้นในโลกนี้
มันจึงมีน้อยเหลือเกิน’ ซึ่งการที่อาจารย์หมอเขียวได้ทำค่ายสุขภาพหลักสูตร ๕ วันบ้าง ๗ วันบ้าง โดย
อบรมฟรี ให้ความรู้ทุกอย่าง กินฟรี นอนฟรี เลี้ยงดูอย่างดี ส่วนตัวผมแล้วไม่เคยเห็นที่ไหนที่จะกล้าทำ
แบบนี้นอกจากที่ชุมชนชาวอโศกกับแพทย์วิถีธรรมนี้ เมื่อผมเห็นว่า ‘อาจารย์หมอเขียวท่านได้เสียสละ
อุทิศตนเพื่อมวลมนุษยชาติจริงๆ ทั้งๆ ที่ต้องเหนื่อยทั้งแรงกายและแรงใจโดยไม่ได้ค่าตอบแทนใดๆ 
แต่ท่านก็ยังทำอย่างสุดกำลัง’ ผมจึงตัดสินใจเข้ามาคบคุ้นเพื่อช่วยจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ่งตนกับ
ท่านและหมู่กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมอยู่ประมาณ ๑ ปี ก็ยิ่งทำให้ผมมั่นใจในการเสียสละทำความดี
ของท่านเหล่านี้ จึงได้ติดตามอาจารย์หมอเขียวด้วยการมาทำความดีร่วมกับหมู่มิตรดีเรื่อยมา 

โดยเวลาที่ทำกิจกรรมการงานต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ เราก็จะมีการหารือกับหมู่กลุ่มเพ่ือ
สังเคราะห์ข้อมูลร่วมกันอยู่ตลอด เพ่ือเป็นการนำเอาความรู้ความสามารถของแต่ละคนมาร่วมกันหรือ
ช่วยเติมเต็มกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด ณ เวลานั้น และสุดท้ายก็อยู่ที่มติหมู่จะเลือกเอาแบบไหนที่เห็น
ว่าจะเป็นประโยชน์ที่สุด ส่วนคนที่เสนอดีแล้วพ่ีน้องหมู่กลุ่มไม่เห็นด้วยนั้นก็จะได้ฝึกสลายความยึดมั่น
ถือมั่นของตนเอง ซึ่งมันเป็นความทุกข์ ความโง่ ความชั่วที่เราไปหลงยึดเอามาเป็นสุขสมใจเรา โดยที่
มันไม่ใช่ความจริง มันเป็นความโง่ที ่เราไปหลงสร้างขึ้นมาเอง และเป็นพลังงานที่บดบังไม่ให้เรา
มองเห็นในส่วนดีของผู้อื่น จึงทำให้เราจมปลักดักดานอยู่กับสุขใจและทุกข์ ใจจากความยึดมั่นถือมั่น
ของตนเอง จนไม่สามารถอยู่ร่วมกับหมู่มิตรดีได้และไม่ได้พัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆ ขึ้นไป 



๒๖๐ 

 

 
รูปภาพ ง.๑๖ สัมภาษณ์ คุณแสงอรุณ สังคมศิลป์ อายุ ๔๐ ปี จบปริญญาตรีเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม ๗ ปี ณ ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๕ 

แสงอรุณ สังคมศิลป์ กล่าวว่า แรงจูงใจในการมาเป็นจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม คือ เราป่วย
เป็นโรคมะเร็งช่องคลอดตอนอายุ ๓๓ ปี ตอนนั้นเราทำงานเป็นพนักงานตรวจสอบความน่าเชื่อถือ
ของบริษัทเอกชนแห่งหนึ่งอยู่ ๘ ปีในกรุงเทพมหานคร โดยเหตุที่ป่วยคือ ทำงานหนัก ไม่ออกกำลัง
กาย เครียด และกินอาหารรสจัดโดยเฉพาะอาหารประเภทยำรสเผ็ดๆ พอแม่ของเราท่านรู้ข่าวก็ส่ง
หนังสือสุขภาพพึ่งตนของหมอเขียวมาให้ แต่เราก็ยังไม่ได้สนใจเพราะเลือกที่จะรักษาทางแพทย์แผน
ปัจจุบัน โดยเราถูกผ่าตัดไป ๒ ครั้งและถูกให้คีโมจนครบ ๕ เข็ม แล้วก็รู้สึกว่า ‘มันทรมานมาก’ จึงนึก
ถึงหนังสือสุขภาพพ่ึงตนของหมอเขียวที่แม่เคยให้มาแล้วลองเปิดอ่านดูก็เห็นว่าเขามีค่ายอบรมด้วย จึง
รีบติดต่อเข้าอบรมกระทั่งมีโอกาสได้เข้าร่วมในวันถัดมา 

ในครั้งแรกที่ได้พบอาจารย์หมอเขียวนั้นเราก็ประหลาดใจว่าทำไมท่านถึงใช้ชีวิตเหมือน
ชาวอโศก คือ แต่งชุดมอซอ กินมังสวิรัติ และไม่ใส่รองเท้า แล้วจึงได้รู้ว่า ‘อาจารย์ของอาจารย์หมอ
เขียวนั้นท่านก็คือ พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ซึ่งเป็นนักบวชและผู้นำของชาวอโศกที่เรานับถือมาตั้งแต่เด็ก 
เพราะตอนเด็กเราได้มีโอกาสไปเข้าค่ายยุวพุทธของกลุ่มชาวอโศกอยู่บ่อยครั้ง’ วันหนึ่งเรากำลังนั่งฟัง
อาจารย์หมอเขียวบรรยายธรรมะอยู่หน้าเวที ในตอนนั้นหัวของเราก็ยังโล้นอยู่เพราะว่าร่างกายร้อน
มากจากการให้คีโมมาก่อน ในขณะที่เราได้ฟังท่านบรรยายธรรมะอยู่นั้นเองก็เกิดความรู้สึกว่า ‘ถ้าเรา
ตั้งใจฟังและปฏิบัติตามท่านได้ อย่างน้อยก็น่าจะได้โสดาบัน’ ซึ่งเราก็เคยไปนั่งฟังเทศน์กับพ่อและแม่
ในสถานปฏิบัติธรรมหลายๆ แห่งมาก่อนแต่ก็ยังไม่เคยได้ฟังธรรมะที่ลึกซึ้งและมีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน
เช่นนี้มาก่อน หลังจากนั้นเราก็เริ่มติดตามค่ายแพทย์วิถีธรรมซึ่งในช่วงนั้นอาจารย์หมอเขียวจะจัดค่าย
เดือนละครั้ง และได้ปฏิบัติตามเทคนิคการดูแลสุขภาพพึ่งตน ๙ ข้ออย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการถือ
ศีล ๕ กินอาหารมังสวิรัติ ฝึกเสีสสละทำงานฟรีช่วยเหลือผู้อื่น และรับฟังมติหมู่มิตรดี กระทั่งหายป่วย
ในอีก ๓ เดือนถัดมา ไม่นานนักเราก็ได้ขอสมัครเป็นจิตอาสาและร่วมบำเพ็ญกับท่านมาโดยตลอด  



๒๖๑ 

 

ภาคผนวก จ 

ภาพกิจกรรมของจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมในชุมชนภูผาฟ้าน้ำ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม ่

 
รูปภาพ จ.๑ กิจกรรมประชุมทำกระบวนการ ‘อปริหานิยธรรม’ ประจำวัน 

 
รูปภาพ จ.๒ กิจกรรมบำรุงดินเตรียมแปลงนาด้วยจอบ 

 
รูปภาพ จ.๓ กิจกรรมบำรุงดินเตรียมแปลงนาด้วยจอบ (ร่วมกับนักเรียนวิชชาราม รุ่นเด็ก) 



๒๖๒ 

 

 
รูปภาพ จ.๔ กิจกรรมถอนกล้าข้าว (พันธุ์ข้าวดอยฟ้า) 

 
รูปภาพ จ.๕ กิจกรรมปลูกผักสวนครัวไร้สารพิษชีวิตผาสุก 

 
รูปภาพ จ.๖ กิจกรรมทำครัวอาหารมังสวิรัติโดยใช้พืชผักไร้สารพิษที่ปลูกเอง (เป็นหลัก) 



๒๖๓ 

 

 
รูปภาพ จ.๗ กิจกรรมทำน้ำพริก พวธ. ฝ่ายงานตลาดวิถีธรรม เพื่อแจกจ่ายและจำหน่ายในราคาถูก 

 
รูปภาพ จ.๘ กิจกรรมสาธิตวิธีการพ่ึงตนด้านสุขภาพด้วยสมุนไพรพ้ืนบ้าน (ผ่านสื่อออนไลน์) 

 
รูปภาพ จ.๙ กิจกรรมทำน้ำสกัดสมุนไพรปรับสมดุลเพ่ือส่งไปช่วยผู้ที่ประสบความเดือดร้อน 

ในภาวะวิกฤตโรคโควิด ๑๙ ระบาด (โดยนักเรียนวิชชาราม รุ่นเด็ก) 



๒๖๔ 

 

 
รูปภาพ จ.๑๐ กิจกรรมฟังเทศน์ฟังธรรมประจำวันร่วมกันทุกเย็น 

 
รูปภาพ จ.๑๑ กิจกรรมสอบวัดผลความเข้าใจในหลักธรรม (ภาคปริยัติ) ประจำเดือน 

 
รูปภาพ จ.๑๒ กิจกรรมรวมพลังจิตอาสาแพทย์วิถีธรรมจากทั่วโลก เพื่อร่วมกันพัฒนาจิตวิญญาณ 

และเก้ือกูลผองชนเป็นประจำทุกปี 
  



๒๖๕ 

 

ประวัติผู้วิจัย 
 

ชื่อ/ นามสกุล : นายชัยภัทร ชุติคามี 

วัน เดือน ปีเกิด : ๑๖ กันยายน พ.ศ.๒๕๓๓ 

ภูมิลำเนาที่เกิด : ๑๕๙/๑ หมู่ ๑๗ ถนนคชสาร ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

การศึกษา : พ.ศ. ๒๕๕๖ ปริญญาตรีสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต (สถ.บ.) 

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 

ประสบการณ์การทำงาน : 

: 

พ.ศ. ๒๕๕๗-๒๕๕๘ จิตอาสามูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติ 

พ.ศ. ๒๕๕๘-ปัจจุบัน จิตอาสามูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย 

ปีที่เข้าศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

ปีที่สำเร็จการศึกษา : ปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

ที่อยู่ปัจจุบัน : มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ชุมชนภูผาฟ้าน้ำ  
๓๑/๑ หมู่ ๕ บ้านแม่เลา ตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง  
จังหวัดเชียงใหม่ ๕๐๑๕๐ 
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