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หลงัจากนั นประเทศไทยในฐานะสมาชิกองคก์ารอนามยัโลกขานรับแถลงการ อลัมา อตา 
จึงจดัตั ง “คณะกรรมการพฒันาการใช้สมุนไพรแห่งชาติ” มีวตุัถุประสงคเ์พื�อนาํการแพทยพ์ื นบา้น
และสมุนไพรเขา้ไปในงานสาธารณสุขมูลฐานเป็นแนวทางหลกัให้ประชาชนพึ�งตนเองได้ 
และนาํไปสู่สุขภาพดีถว้นหน้า (Health for All) แต่พบอุปสรรคเชิงโครงสร้างนโยบายจนไม่อาจ
ผลกัดนังานได้ตามที�กาํหนดบทบาทไว ้(นภนาท อนุพงศ์พฒัน์ และคณะ. 2556 : 296) แต่ยงัมี 
การผลกัดนัอยา่งต่อเนื�องจนในแผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบบัที� 5 (พ.ศ. 2525-2529) 
กระทรวงสาธารณสุขได้เริ�มโครงการศึกษาวิจยัยาสมุนไพร มีโครงการสมุนไพรในงาน
สาธารณสุขมูลฐานเป็นจุดเริ� มต้นของงานสมุนไพร การแพทย์พื นบ้าน และการแพทยแ์ผนไทย  
(นภนาท อนุพงศ์พฒัน์ และคณะ. 2556 : 303) 

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

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

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

 

ประวตัิศาสตร์ความเป็นมาของการแพทย์วถิีพทุธ 
การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 

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

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

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

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

 
“ในสภาพของชนบทนั น ครอบครัวเรามีฐานะปานกลางค่อนขา้งยากจน แต่คนอื�น ๆ จะ

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

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

 
“สาํหรับบุคลิกอุปนิสัยโดยส่วนตวัของหมอเขียวนั น เป็นคนจริงจงั ทาํอะไรมุ่งมั�น เชื�อฟัง

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

 
“คุณหมอเขียว ได้เขา้ร่วม

หลกัการและแนวทางขององค์กรบ
เกี�ยวกบัสุขภาพ การพึ�งตน และยทุธศ
เขียวไดน้าํมาบูรณาการเป็นองคค์วาม

 
การมีสุขภาพดีดว้ยหลกั 

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

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

ธีการดงักล่าวมาทดลองใช้กบัตนเองและช่วยเหลือป
ทาํให้มีความมั�นใจและสนใจวิธีการดงักล่าวมากขึ นแล
จนทาํใหคุ้ณหมอเขียว เปลี�ยนวิถีชีวิตการรับประทานอา
าวอโศกที�มีขอ้ความว่า “คุณบอกว่าคุณมีความเมตตา

ยงัเคี ยวกลืนชีวิตของผูอื้�นอยู่ คุณมีเมตตาจริงหรือเปล่า
ติัความเมตตาที�แทจ้ริงต่อสัตว ์จึงไดห้ยุดรับประทานเน

ต่นั นเป็นตน้มา”  
(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557

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

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

(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ์. 2557

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

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

านอาหาร คือได้
ตตากบัผูค้นกบั
ล่า” ทาํให้รู้สึก

านเนื อสัตว ์โดย

557, ตุลาคม 30) 

 

็ นองค์รวม ตาม
นวคิดบุญนิยม 

ังคม ซึ� งคุณหมอ

557, ตุลาคม 30) 

 ออกกาํลงักาย
ั�งฝัน. 2556 : 66) 
รดูแลสุขภาพ ก็
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“1. อิทธิบาท คือตอ้งมีฉนัทะ คนทั งหลายก็ตอ้งการให้มีอายุยืนยาว แต่วิริยะนี�ขยนัไหม 
แลว้ก็เอาจริง จิตตะ อาตมาวา่ มีจิตเท่าไหร่ก็ทุ่มลงไปเลย แค่แปลว่ามีจิตเอาใจใส่จะไม่มีแรงอะไร 
แต่ว่าถ้าทุ่มโถมใส่เขา้ไปเลย มีจิตเท่าไหร่โถมใส่เขา้ไปเต็มที� แลว้เราจะได้คดัเอาเนื อยิ�ง ๆ เป็น
วมิงัสา ปฏิบติัจริงก็เกิดผล ก็เลือกเฟ้นเอง 

2. อารมณ์ เป็นการรักษาอารมณ์ อารมณ์หรือเวทนา ถึงขั นอุเบกขา สุดยอดเป็นฐาน
นิพพานก็ตอ้งรู้เวทนา 108 ตอ้งทาํใหดี้เสมอ  

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

4. อากาศ จะต้องมีสิ� งแวดล้อม มีตน้ไม ้เป็นแอร์ธรรมชาติ ตน้ไม้ ภูเขา ลาํธาร แม่นํ า  
จะให้อากาศที�ไดส้ัดส่วน ก็ตอ้งมีความเยน็ความร้อนในสถานที�ไดส้ัดส่วนเหมาะ แต่ทุกวนันี เขา 
ไม่เขา้ใจ กลายเป็นป่าคอนกรีต ป่าเหล็กไปหมดแลว้ จนลมพดัเขา้มาก็หลงทาง นํ าตกเขา้มาไม่รู้จะ
ไหลไปทางไหน ดิน นํ า ลม ไฟ ไหลมาในป่าคอนกรีตก็หลงทางหมดแลว้ แต่ไม่ใช่ป่าดงดิบ เพราะ
แบคทีเรียของป่าดงดิบคนอยู่ด้วยไม่ได้ ก็ตอ้งทาํให้ได้สัดส่วน สรุปคือมีอากาศทั งกันเชื อโรค  
ทั งสัดส่วนที�ดี 

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

6. เอนกาย คือตอ้งให้พกัผ่อนรู้พกัรู้เพียร พกัไม่มากหรอก แต่เพียรให้มากน่ะชีวิตคน  
แต่สมควรพกัก็พกั มนัเกินก็ทรุดเสื�อม แต่ที�มากก็คือตอ้งเขา้ใจเองและเขน็ตวัเองในเรื�องออกกาํลงักาย 

7. เอาพิษออก ทาํใหเ้หงื�อออกก็ออกกาํลงักายแลว้ ดีทอ็กซ์  
8. อาชีพ ตวันี สาํคญั เรื�องอาชีพเป็นพฤติกรรมเป็นงานของมนุษยที์�ไม่ค่อยคิดวา่เป็นโทษ

หรือประโยชน์ อาชีพเดีbยวนี เป็นโทษเยอะ อาชีพนกัธุรกิจนี�เป็นโทษเยอะ ไม่ตอ้งพูดถึงคา้ยาบา้ คา้
พิษ ค้าอาวุธ ก็เป็นมิจฉาวณิชชา เป็นอาชีพร้ายแรง ทาํให้ตนและคนอื�นอายุสั น แม้แต่อาชีพที�
ล่อแหลม ที�ตายไว ก็มีมาก ตอ้งรู้ว่าอาชีพที�จะให้เรามีอายุยาวยืนคืออย่างไร แมม้นัจะอายุยาวยืน
อยา่งไร ทาํใหย้าเคมีตน้ไมง้าม แต่ตนเองไดรั้บพิษ ตนเองก็ตายก่อน ลูกเตา้ก็กาํพร้าสิ ไปหลงวา่ตอ้ง
ได้เงินทองมาก และอาชีพที�เป็นอบายมุขทาํร้ายทาํลายคนอื�น เช่น เศรษฐีทาํนํ าเหล้าตวัเขาเอง 
ไม่ดื�มเหลา้นะอนันี อาํมหิต รู้อยู่วา่เหลา้ไม่ดีตนเองไม่ดื�ม แต่ก็ทาํมาขายมอมเมาคนอื�นเป็นพิษภยั 
คนแบบนี คบไม่ไดค้นหนา้เนื อใจเสือ ตนเองรู้วา่ไม่ดีตนเองยงัไม่ดื�มแต่ฆ่าคนอื�นทาํร้ายคนอื�น เขาก็
รํ� ารวยอย่างบาป อยา่ไปทาํอาชีพแบบนี เด็ดขาด ชาตินี คุณอาจมีเงินรักษาชีวิตไปได ้เป็นมนุษยพ์ืช  
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ก็ไดเ้ลย มีเทคโนโลยี มีอวยัวะเทียม มีเงินทองก็ไม่ตายง่าย แต่ชาติต่อไปคุณไม่ไดห้อบหวัใจเทียม 
ไปดว้ย ก็ไดห้ัวใจอ่อนแอ จะหนีวิบากตามฤทธิo เดชวตัถุ ชาตินี อาจทาํไดแ้ต่ชาติหน้าทาํไม่ได้แน่  
เราอยา่ทาํอาชีพล่อแหลมต่ออุปัทวเหตุ ตายโหง อาชีพที�เป็นภยัต่อตนและผูอื้�น ก็ตอ้งเรียนรู้สัมมา
อาชีพใหดี้ ไม่ทาํบาปทาํวบิากใส่ตวั รู้จกัวธีิทาํบุญกุศลใหแ้ก่ตนเอง”  

(สมณะโพธิรักษ ์โพธิรักขิโต, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 23) 
 
การสร้างสุขภาพของชาวอโศก 1) เนน้การพึ�งตนเอง 2) ใชภู้มิปัญญาทอ้งถิ�น 3) ปลูกฝัง

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

สุขภาพดีตามวิถีไทยไท ในเครือแหชุมชนอโศก (ลกัษณะคนมีสุขภาพดีในชุมชนอโศก) 
1) รูปร่างสันทดั ไม่อว้น ไม่ผอม แลดูแข็งแกร่ง กระปรี กระเปร่า 2) เบากาย พร้อมทาํกิจกรรมต่าง ๆ ได้
ทนัที แมเ้ขา้วยัสูงอายุ 3) มีลกัษณะที�เห็นหรือยามอยู่ใกลชิ้ดแล้วเย็นอกเย็นใจ คือ เขา้กบัคนง่าย 
ประสานงานดี คิดริเริ�มดี รับคาํสั�งเป็นคนอื�นสั�งงานก็รับได ้ไม่ถือตวั ไม่โกรธง่าย ทาํให้คนรอบขา้ง
มีความสุข 4) ใฝ่ในการศึกษาเรียนรู้อยูเ่สมอ 5) กินง่าย เลี ยงง่าย นอนหลบั ขบัถ่ายสะดวก เบิกบานง่าย 
ขย ันมาก ใจดี แบ่งปันง่าย เป็นพี� เป็นน้อง อบอุ่น 6) จะแก่ จะป่วย จะตาย ก็ เย็นอกเย็นใจ  
มีสติสัมปชญัญะ ไม่โวยวาย ไม่ทุกขร้์อน ไม่เรียกร้อง 7) มีอิสรเสรีภาพในหวัใจ เคลื�อนตวัวอ่งไว 
ไป-มาง่าย รวดเร็ว เรียบง่าย สัมภาระนอ้ย ช่วยตนเองไดม้าก (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 67) 

บุญญาวุธ อาวุธอนัเป็นบุญของชาวอโศก 7 อนัดบั 1) อาหารมงัสวิรัติ 2) ตลาดอาริยะ 3) 
กสิกรรมไร้สารพิษ 4) สุขภาพบุญนิยม 5) การศึกษาบุญนิยม 6) การสื�อสารบุญนิยม 7) การเมืองบุญ
นิยม (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 9) 

สารลกัษณ์สําคญั 3 อยา่งของคนบุญนิยม 1) ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนบรรลุอุภโตภาควิมุติ 2) 
ตอ้งศึกษาฝึกฝนจนมีความรู้ และความสามารถในการสร้างสรรค ์(มีสมรรถนะ) 3) ตอ้งศึกษาฝึกฝน
จนมีสัปปุริสธรรม 7 (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 21) 

หลักประกันของชีวิต 1) พึ� งตนเองได้ มีคุณภาพคุณธรรม มีสมรรถภาพ มีความรู้
ความสามารถ 2) มีภราดรภาพ มีที�พึ�ง พึ�งพี�พึ�งนอ้ง พึ�งญาติได ้เป็นญาติที�มิใช่เพียงแต่พี�นอ้งคลอด
ตามออกมาจากสายเลือด 3) มีบุญเก่า ปุพเพกตปุญญตา (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 39) 

คุณค่าแห่งความเป็นมนุษย ์“ประโยชน์สูง ประหยดัสุด”, “ประโยชน์ตน ประโยชน์ท่าน” 
โดยเฉพาะคาํว่า “ประโยชน์ตน” ที�มีค่าสูงสุดนั น คือ การได้ตดักิเลสลงไปได้เรื�อย ๆ หรือการ 
ละความเห็นแก่ตวัไดจ้ริง ๆ แทเ้มื�อใด ขณะใดเสมอ นั�นคือ “คุณค่า” แห่งความเป็นมนุษยเ์พิ�มขึ น
ทุกขณะ ทุกเมื�อที�ได ้ที�มี ที�เป็น  
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การทาํงานมีคุณค่า 1) ทาํใหม้นุษยมี์โอกาสเป็นคนที�มีประโยชน์และพฒันาความสามารถ
ของตน 2) ทาํให้มนุษยส์ามารถล้างความเห็นแก่ตวั (ล้างอตัตา) ด้วยการตอ้งทาํงานร่วมมือร่วม
ประสานกับคนอื�น ๆ 3) ทาํให้มนุษย์ได้มาซึ� งผลผลิตและก็ได้อาศยัผลผลิตของตนนั�นแหละ  
ตอบแทนหรือแลกเปลี�ยน เลี ยงชีวติอยู ่(กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 70) 

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

ลางบรรลยัสื�อเตือนชุมชนชาวอโศก (ที�รับงานนอกมากเกินไป) 1) เด็กและคนแก่งอแง 2) 
มีคนป่วยเพิ�มขึ น 3) คนในชุมชนนอ้ยลง 4) บา้นรก 5) ผกัไม่มีกิน (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 60) 

ใหท้านอยา่งเป็นบุญมาก 1) ใหใ้นสิ�งที�ขาดแคลน 2) จาํเป็น 3) ตอ้งการ 4) เป็นประโยชน์ 
5) เป็นคุณค่า (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 74) 

อุดมการณ์สูงสุด มี 7 ส. 1) ส.สุข สุขที�กิเลสลดลง 2) ส.สูง ไดรั้บการยอมรับคุณค่าความ
ดีงามที�จริงจากผูอื้�น 3) ส.สร้างสรร สร้างอยา่งเลือกเฟ้นดว้ยความมีปัญญา 4) ส.เสียสละ พยายาม
เสียสละให้มากเสมอ เพราะเห็นเป็นคุณค่าของชีวิต แมที้�สุดเสียเปรียบ ก็จาํยอมเมื�อถึงคราว 5) ส.
สมบติั เป็นโลกุตรสมบติั หรือ อาริยสมบติั 6). ส.สูญ สูญสิ นกิเลส ตณัหา อุปาทาน 7) ส.สัมบูรณ์  
มีทุกอยา่งครบทั ง 6 ส. (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 78) 

ทฤษฎีงานบุญนิยม 19 ขอ้ 1) มีคนที�ดี 2) มีงานที�ดี 3) มีความรู้ความสามารถ 4) มีเวลา
หรือโอกาส 5) มีทุนที�เหมาะควร 6) มีสุขภาพและกาํลงัที�ดี 7) มีความขยนั อุตสาหะ บากบั�น  
8) มีหลกั มีระเบียบ มีเป้าหมาย 9) มีการจดัสรรและจดัโครงการ 10) มีการแบ่งงานและประสาน
เนื�องหนุน 11) มีกะจิตกะใจ มีความใส่ใจ ขวนขวาย ไม่ดูดาย 12) มีการปรับความเขา้ใจกนั ให้เกิด
ความสามคัคีอยูเ่สมอ 13) มีการขดัเกลา ปฏิบติัละกิเลสเสมอ 14) มีความเห็นดี ยินดี 15) มีความ 
เห็นจริง ซาบซึ ง เชื�อมั�น 16) มีสติ ปฏิภาณ ปัญญา 17) มีสมาธิ ฌาน อุเบกขา 18) มีความเสียสละแท ้
19) มีพลงัเป็นนํ าหนึ�งใจเดียวกนั (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 6) 

นโยบายการคา้ของชาวอโศก 1) ขายถูก 2) ไม่ฉวยโอกาส 3) ขยนัอุตสาหะ 4) ประณีต 
ประหยดั 5) ซื�อสัตย ์เสียสละ (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 13) 

หลกัการตลาดบุญนิยม 1) ของดี 2) ราคาถูก 3) ซื�อสัตย ์4) มีนํ าใจ 5) ขายสด งดเชื�อ 
(เครดิตเหนือเครดิต) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 13) 


