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กรณีศึกษาที� 
7.04 นางกลัยา โพธิ� พร้อม 
เพศหญิง 
 

กราบญาติธรรม ดิฉนันางกลัยา โพธิ� พร้อม มาจากจงัหวดัเพชรบุรี จบการศึกษา ม.3 แต่วา่
ไปเรียนที�สุโขทยั 2 ปี และก็ที�มาคืออยา่งไร ? สุขภาพตนเองไม่ดี เมื�อปี พ.ศ. 2540 จากการตรวจที�
สถาบนัมะเร็งบอกวา่คุณอยูไ่ดไ้ม่เกิน 6 เดือน เป็นมะเร็งที�ปีกมดลูก เหมน็แลว้ค่ะ เหมน็เน่ามาก ก็เลยไป
ไดย้าสมุนไพรมากิน เขาบอกให้กิน 10 หมอ้ หมอ้ละพนับาท ก็เลยบอกวา่เอามา 1 หมอ้ก่อน จะตาย
อยูแ่ลว้ (หวัเราะ) จะตอ้งเสียเงินอีกเหรอ ก็เอาแค่หมอ้เดียวพนัเดียวก็กิน ๆ ได ้3 วนั ก็เททิAงเลยเพราะวา่
มนัเกิดเป็นตุ่มขึAนมาทัAวตวัเลย ก็ไม่รู้นี�  ว่ามนัเป็นยาอะไร เพราะเราไม่ค่อยเชื�อเรื� องพืชสมุนไพร
ตอนนัAน ก็เลยสาดทิAงไป และก็ไปรอที�หมอเขาให้ไปเอกซ์เรย ์ฉายเเสง 25 แสง กบัฉีดคีโม 3 เข็ม 
ขอ 2 เขม็ 2 แสง ก็เตรียมตวัไป 28 กนัยายน พ.ศ. 2540 พอเขา้ไป กิน 3 วนั พอเขา้ไป หมอเขาก็บอก
วา่คุณกลัยาคุณไปทาํอะไรมา เป็นไรคะหมอ ทาํไมฝ่อลงก็หมอให้ฉนัไปทาํอะไรฉนัก็ไปทาํอนันัAน
แหล่ะค่ะ บอกวา่งัAนคุณก็กลบัไปทาํอนันัAน (หวัเราะ) หมอเขาไล่ก็เลยกลบัมาก็เลยมาตามยาตวันีA  5 
ปี กินยาตวันีA เดือนละหมอ้ 5 ปี เต็ม ๆ และเราจะตอ้งอดอาหารทุกอยา่ง กินมงัสวิรัติเลย แลว้พอเลิก
กิน 5 ปี กินอาหารทุกชนิดเลย เมื�อปี พ.ศ.2555 เกิดโรคใหม่ขึAนคือเบาหวาน ความดนัสูง ไขมนัใน
เลือดสูง หวัใจ ตามมาเป็นขบวนเลย แลว้ทาํยงัไง ก็ไปเจอแม่ชี ที�วดัสนามพราน เขาก็แนะนาํให้มา
ที�วดัธรรมรังสี จงัหวดัประจวบฯ ก็เลยเข้ามาเมื�อเดือนกรกฎาคม ปีที�แล้ว พอเข้าค่ายครัA งแรก 
ไดท้าํดีท็อกซ์ แลว้ก็ลา้งพิษกายสลายพิษใจ ทาํดีท็อกซ์ครัA งแรก นิ�วออกมาเป็นกาํมือเลย จึงเริ�มเชื�อ
เรื� องสมุนไพร ก็ลุยตอนนีA ปฏิบติัตวัจริงจงั หลงัจากนัAนมา 6 เดือน ไปตรวจทุกอย่างในร่างกาย  
ไม่มีโรค ความดนัสูง ไขมนัในเลือดสูง หวัใจ เบาหวาน นี�ตรวจอยูทุ่กวนั ซืAอเครื�องตรวจนํA าตาลมา
ไวที้�บา้น สูงสุดก็ร้อยเจด็ค่ะ มีจิตอาสาหมอเจีIยบซึ�งอยูกุ่ยบุรี จงัหวดัปราณบุรี แนะนาํให้มาเพื�อที�จะ
ไดต่้อยอดและตอนนีA เราแค่เป็นคนไขข้องวดัธรรมรังสีกบัโพธาราม มีคนไขม้าหาเราคือเริ�มรักษา
คนได้หลายคนแล้ว ตอนนีA เป็นโรคอะไรกันบ้าง เป็นงูสวดั เริมอะไรพวกนีA เยอะเลย ยงัหายได ้
ใชย้าเขียว ยาเขียวเขาใชก้นัน่ะค่ะ กบันํA ามนัเขียว สมุนไพรฤทธิ� เยน็ให้เขากิน เอาสมุนไพรฤทธิ� เยน็
ล้าง แล้วก็เอานํA ามนัเขียวนะเช็ดให้เขาถ้าไม่สบายตวั ทาํสมุนไพรให้เขาพอกอาการปวด หรือ 
ไม่สบาย หายค่ะ มีกรณีศึกษาที�เราจดบนัทึกไว ้10 กวา่คนค่ะและก็ที�มาเรียนนี�ศีล 5 ยงัปฏิบติัไดไ้ม่
หมดค่ะ เช่นเรื� องการมุสา ครัA งนีA ที�มามุสาสามีว่าจะไปหาหลาน เพราะเขาไม่อยากให้ไปไหน 
เพราะเขาอายมุากแลว้ 77 ปี แลว้ค่ะ คือจะตอ้งเห็นหนา้เราอยูต่ลอดเวลา คือให้นั�งเฝ้ากนัอยูอ่ยา่งนัAน
แหล่ะ และก็ปฏิบติัตามหมู่ไดค้่ะ ขอบคุณค่ะ 
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(อาจารยห์มอเขียว : ที�นี�ก็มีหลานอยูห่ลายคนไม่ใช่รึ (หวัเราะฮึ ๆ) ก็ไม่ตอ้งไปโกหกเขาซิ 
ก็บอกวา่ไปหาหลาน แต่ไม่ตอ้งบอกวา่หลานที�ไหน) 
 

  
กรณีศึกษาที� 
7.05 นายคาํนึง ไชยชนะ 
อาย ุ66 ปี เพศชาย 
 
   

กราบนมสัการพระคุณท่าน กราบคารวะหมอเขียวที�เคารพครับ และเจริญธรรมเพื�อนผูร่้วม
อุดมการณ์ทุกคน กระผมนายคาํนึง ไชยชนะ บา้นอยูจ่งัหวดัประจวบคีรีขนัธ์ แต่มาช่วยงานที�คลองสาม 
เป็นประจาํ อายตุอนนีA  66 ปี การศึกษาปริญญาตรี มหาวิทยาลยัประสานมิตร เอกวิชาประวติัศาสตร์ 
สมยัก่อนเรียกวทิยาลยัวชิาการศึกษา ตอนนีA เป็นขา้ราชการครูบาํนาญ รู้จกัหมอเขียวมาตัAงแต่ปี พ.ศ. 
2548-2549 สมยัเมื�อมีการชุมนุมขา้งทาํเนียบรัฐบาลเคยเดินไปรับนํA าสมุนไพรฤทธิ� เย ็นสด 
เกือบทุกวนัและก็ไดฟั้งบา้งอะไรบา้ง และก็เคยไปสันติอโศก เพิ�งเขา้มาที�ค่าย ปกติไม่ค่อยสนใจ
เท่าไหร่ คือตามภรรยามาค่ายเป็นครัA งแรกคือค่ายพระไตรปิฎกเลย ที�จริงไม่ไดต้ัAงใจจะเขา้ค่าย จะมา
ส่งแม่บา้น จะมาเที�ยว เลยไดม้านั�งมากินนอนอยูใ่นนีA  ก็ไดซ้าบซึA งอะไรหลายอยา่ง และที�มาเรียนก็เห็น
ว่าเป็นวิชาที� มีประโยชน์  เคยช่วยแม่บ้านทํางานโน่นทํา นี� บ้าง  ก็ เลย มีความคิดว่ามันก็ 
ดีนะ และก็เริ�มสนใจคิดว่าเราได้ทบทวน และก็ได้สิ� งใหม่ ๆ เพิ�มเขา้มา ส่วนเรื�องศีล 5 นั�นปกติ 
เมื�อเล็ก ๆ ที�ประจวบนี�เป็นเมืองเล็ก ๆ อาํเภอเมือง ใครไปไหนก็รู้จกักนัหมด แม่กบัพ่อก็เขา้วดัเป็น
ประจาํ ผมก็เดินตามไปประจาํ ไม่ค่อยซึA งเท่าไหร่ จนกระทั�งมาสมยัเรียนก็เกิดอุบติัเหตุหลงัหัก 
เขา้นอนโรงพยาบาลเดินไม่ได ้15 วนั แม่มาเยี�ยม แม่บอกวา่ ตอนเล็ก ๆ มึงยงินกตกปลา เลยหลงัหกั 
ผมเลยซึA งเลยตัAงแต่นัAน นั�นคือ “กรรม” และก็ยอมรับเรื�องกรรม ในที�สุดก็ไดบ้วช ที�วดัชลประทาน 1 
พรรษา ก็ไดเ้ล่าเรียนกบัหลวงพ่อปัญญา ก็ไดก้็พยายาม หลงัจากนัAนก็พยายามเขา้วดับา้ง แต่ก็ติด
เรื�องเที�ยวบา้งก็พยายาม สาํหรับศีล 5 คิดวา่ไดพ้อสมควร แต่เดีSยวนีAก็ดีขึAนหลงัจากไดเ้ขา้มาอยูนี่� 3 ปี  
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กรณีศึกษาที� 
7.06 นายคาํพนัธ์ เหล่าประเสริฐ 
เพศชาย 
 

 
เจริญธรรมพี�น้องทุกคนครับ เมื�อคืนเป็นหวดั ตอนเช้าพูดไม่ออก ตอนนีA ก็พอพูดได ้ชื�อ 

คาํพนัธ์ ชื�อที�พอ่ครูตัAงให ้ชื�ออุม้ดินครับ ที�มาเรียนทางนีA นี�อยากจะช่วยศาสนา อนัที�สองเนี�ย สุขภาพ
ไม่ดีเป็นโรคความดันสูง ไม่อยากกินยาแผนปัจจุบัน คือไม่ชอบกินยาแผนปัจจุบันตัA งแต่เด็ก 
แต่พอหมอบอกว่าเป็นความดนัสูงจะตอ้งกินยาตลอดชีวิต โอ.้..ถา้ทาํขนาดนัAนนะมนัไม่ไหวแล้ว 
ไม่เอาแล้ว ก็เลยคิดว่าจะไปทางไหน จะไปรักษาที�ไหน เพื�อที�จะไม่ตอ้งกินยาแผนปัจจุบนัตลอด
ชีวติ ทีนีA แม่บา้นกบัลูก ครอบครัวลูกชายคนที� 1 ก็ไปอยูที่�เมืองกาญจน์ ปลูกผกัดว้ยกนัครับ ลูกชาย
คนที� 2 ก็ไปอยู่ด้วย ก็มาบ้านกับลูกชายก็ได้ปรึกษากันว่า จะให้พ่อไปที�ไหนดี พ่อก็เลยคิดว่า 
แม่บา้นกบัลูกจะตดัสินใจ ยงัไงก็จะรับฟัง พอดีก็มีมติวา่อาจารยห์มอเขียวไปจดัค่ายที�ปฐมอโศก 5 
วนั ไปลองที�นี�ดูไหมพ่อ ในใจก็คิดอยากจะมาตัAงแต่หลายปีมาแลว้ล่ะ แต่ไม่มีโอกาส พอดีแม่บา้น
กบัลูกถามแบบนัAน ไดโ้อกาสแลว้ ก็ให้ลูกชายมาส่งที�ปฐมอโศก แลว้ตัAงใจวา่ จะเป็นจิตอาสาอยา่ง
ไม่เป็นทางการ จะช่วยงานอะไรก็ได ้ก็จะไปช่วย แต่พอดีมาพกัที�คลองสาม มาเห็นพี�นอ้งของเราที�
คลองสามมีนอ้ย เราไม่ตอ้งเดินทาง ช่วยตรงนีA ดีกวา่ ก็เลยช่วยปลูกผกัเล็ก ๆ นอ้ย ๆ ตรงนัAนน่ะครับ คือ 
จิตที�อยากจะช่วยก็คือ ปลูกอะไรได้ก็จะปลูก ขอให้เรามีผกักิน จะไดซื้Aอผกัจากตลาดไทน้อยลง 
อนันีA เป็นความคิดเป็นความตัAงใจ ก็เลยอยู่ที�คลองสามมาตัAงแต่เดือนกุมภาพนัธ์ มีนาคม เมษายน 
และพอดีมีโอกาสไดเ้ขา้ค่ายพระไตรปิฎกที�นี� คือไม่เคยมาที�ดอนตาลนีA  เคยเห็นมาก่อนตัAงแต่สมยัที�
ยงัไม่มีค่าย พอรู้ว่ามีค่ายก็จึงอยากมา เมื�อมาแลว้ตอนแรกก็ไม่คิดว่าจะสมคัรเรียนแพทยว์ิถีธรรม
เพราะคิดวา่ เรามีความรู้แลว้เราก็ช่วยคนได ้แต่เมื�อคิดต่อวา่ ถา้พฤตินยัมนัได ้แต่นิตินยัเราไม่ได ้คือ
การกระทาํเราอาจมีความรู้ แลว้เราอาจช่วยคนอื�นได ้แต่ในสังคมยุคนีAถา้ไม่มีแผน่กระดาษรับรอง
มกัไม่ยอมรับกนั จึงคิดวา่สมคัรเรียนดีกวา่ จึงตดัสินใจสมคัรเมื�อวานนีA  ความคิดที�วา่เพื�อความสมบูรณ์แบบ
จึงได้ตดัสินใจ ส่วนในเรื� องศีล 5 คิดว่าตายไปแล้ว ครัA งหนึ� งเมื�อมาเจออโศกใหม่ ๆ ในคืนนัAน 
มนัไม่มีอะไรที�จะทาํให้เรามีชีวิตอยูไ่ด ้ร่างกายมนัแทบจะระเบิด ก็มีจิตแวบ้ขึAนมาว่า ถา้เราไม่ตาย 
อยู่ช่วยทาํคุณงามความดี อยู่ช่วยศาสนาพ่อครูโพธิรักษ์ได้ซักพกัหนึ� งก็ยงัดี ถ้าผมตายตอนนัAน 
ยงัไม่ถือศีล 5 ผมคงตอ้งขาดทุน จึงไม่อยากตายตอนนัAน มนัก็ดีขึAนนิด ๆ พอนาน ๆ อาการนัAนค่อยดี
ขึAน ๆ และก็มีชีวติไดม้าถึงปัจจุบนันีA  แสดงวา่เนื�องจากเราไม่ไดท้าํคุณงามความดี ยงัมีชีวิตมีอายุยืน
ยาวมาถึง 65 ปี แต่ถา้ตอนนัAนนะ ถา้ไม่ไดพ้บพอ่ครูไม่ถึง 50 ปี ตายแน่ เพราะการกินก็ชั�ว และหยาบ  
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กินตัAงแต่อาหารดิบ ๆ คนอื�นไม่ทาํ 
กินหอยอีก กินสด ๆ คานํA า กินจนอิ�ม
กวา่ยกัษก์วา่มาร อยากกินแมก้ระทั�ง
กับเค้า พวกเผ่าปาปัวนิวกินีกินเนืAอ
ถา้ไม่พบพอ่ครูโพธิรักษ ์ไม่รู้วา่จะเป
มาเยอะ โดยเฉพาะสุนขัฆ่า 5 ตวัแรก
ความดนัสูง ขอจบแค่นีA  
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.07 นายจิรศกัดิ�  สิระสา 
อาย ุ18 ปี เพศ ชาย 

 
กราบเรียนอาจารยห์มอเข

อาย ุ18 ปี กาํลงัศึกษาปริญญาตรีครับ
คุณแม่ครับ อยากช่วยคุณแม่ครับ ผม
ครับ ทาํเท่าที�ทาํไดอ้ยา่ง เช่น กวัซา แ
แต่ไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ สําหรับบ
เพราะวา่ผมยงัเป็นเด็กอยูค่รับ ขอบค
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.08 นายชยัภทัร ชุติคามี 
อาย ุ25 ปี เพศชาย 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้แ
สุขภาพและใฝ่ในธรรมทุกท่านครับ ผ
ศาสตร์ มหาวิทยาลยัลาดกระบงั ตอ
แพทยว์ิถีธรรมทาํไม ส่วนตวันัAน ชอ
พี�โจน จนัได แลว้รู้สึกวา่ชีวติในเมืองนัAน
ชีวิตในเมือง มีแค่ กิน ขบัถ่าย ทาํงา

 ลงไปในนํAาที� มีปู มีหอย ตายหมดเพราะผมกิน กุง้ไม่อ
นอิ�ม ไม่มีใครทาํหรอก ยิ�งสภาพจิตตอนนัAน เป็นคนไม่ม
ะทั�งเนืAอมนุษย ์อ่านเจอหนงัสือที�วา่คนคุกเคา้กินเนืAอคน

ินเนืAอมนุษย์พนัธ์ุอื�น เผ่าอื�น ก็อยากจะกินเหมือนกับ
จะเป็นอยา่งไร ไปยงัไง เรียกวา่ ไม่มีคาํวา่ศาสนาในหวัใ
วัแรกก็นบั 8 ตวันบัได ้15 ตวันบัได ้ตีแต่หวัเคา้ แลว้ตวัเ

มอเขียว เจริญธรรมญาติธรรมทุกท่านครับ ผมนายจิรศ
ีครับ มาเรียนแพทยว์ิถีธรรมทาํไม ผมอยากแบ่งเบาภาระ
 ผมไม่ไดป่้วยเป็นอะไรนะครับ แต่แม่ผมป่วยครับ ผมอ
ซา และแนะนาํคนอื�นที�ป่วยดว้ยครับ ถือศีล 5 ไดห้รือไ
รับบางขอ้นะครับ ยอมรับมติหมู่กลุ่มได้หรือไม่ ยอม

อบคุณครับ 

เจา้และท่านอาจารยห์มอเขียวที�เคารพครับ เจริญธรรม
รับ ผมชื�อ นายชยัภทัร ชุติคามี ชื�อเล่น เช อายุ 25 ปี จบสถ
งั ตอนนีA ประกอบอาชีพที�มูลนิธิกสิกรรมธรรมชาติคร

นั ชอบงานกสิกรรมมาตัAงแต่สมยัเรียนอยูช่ัAนปีที� 3 เพรา
ืองนัAนวุน่วาย พี�โจน จนัได บอกวา่ “ชีวิตมนัง่าย ถา้มนัยาก แส
ทาํงาน นอน มีเวลาส่วนตวัจริง ๆ ก็แค่ เสาร์-อาทิตย ์ต

ุง้ไม่อิ�ม กินปูอีก 
ไม่มีศาสนา ยิ�ง

อคน ก็อยากกิน
กับชาวเผ่านัA น 
หวัใจ ก็ฆ่าสัตว์

ว้ตวัเองก็มาเป็น

จิรศกัดิ�  สิระสา
ภาระหนา้ที�ของ
ผมอยากจะช่วย
รือไม่ ผมถือได ้

่ ยอมรับได้ครับ 

รรมพี�น้องผูรั้ก
บสถาปัตยกรรม
าติครับ มาเรียน
เพราะไปเจอกบั 
ก แสดงวา่มนัผิด” 

ิตย ์ตอ้งห่างจาก



1989 
 

ครอบครัว เลยรู้สึกว่าชีวิตแบบนีAมนัไม่ใช่ครับ มีแต่ทุกข์กบัทุกข์ และมาเจอวิบากหนกัคือ คุณพ่อ
ป่วยเป็นโรคเบาหวาน ตอนท่านอายุ 46 ปี มีเวลาแค่ช่วงปิดเทอมที�เขา้ไปดูแลพ่อที�โรงพยาบาล ต่อมา
พ่อก็เริ�มเป็นโรคไต โรคหัวใจ และ ท่านก็เสียชีวิตในเวลาไม่นานครับ ในช่วงที�พ่อยงัมีชีวิตอยู่
ก็พยายามหาหนงัสือธรรมะมาอ่าน ของท่าน ว วชิรเมธี หลวงพ่อจรัล เพราะคิดวา่คนเป็นเบาหวาน
ยงัไงก็ไม่รอดแน่ ๆ เลยอ่านให้คุณพ่อฟัง ต่อมาก่อนที�คุณพ่อจะเสีย คุณแม่ก็เปลี�ยนศาสนาจาก 
นบัถือพุทธไปเป็นคริสต ์พอ่ก็เปลี�ยนตาม ผมเลยสงสัยวา่พุทธไม่ไดท้าํให้คนคลายความทุกขไ์ดเ้ลย
หรือ จนถึงกบัตอ้งเปลี�ยนศาสนา จากนัAนผมก็ตอ้งเลิกกบัแฟน ความทุกขย์ิ�งมากขึAนไปอีก จนเอาไม่อยูแ่ลว้
จนเมื�อคุณตาได้ไปศึกษาแพทยว์ิถีธรรม และได้รู้จกัอาจารยห์มอเขียว คุณตาก็แนะนาํผม ผมก็
ไม่เคยสนใจ จนคุณตาบอกว่าถ้าอยากพน้ทุกข์ ก็ลองไปฟังท่านหมอเขียวพูดดูสิ เลยไปเปิดดูใน 
Youtube ไดดู้แค่ 15 นาทีก็รู้สึกสะดุด เลยใชเ้วลาดู 1 อาทิตย ์รู้สึกวา่ เออ! เราเจอความหมายของชีวิต
แลว้ สุดทา้ยพอศึกษาพระไตรปิฏกก็พบวา่ พระพุทธเจา้ท่านชีAทางพน้ทุกข์ให้หมดแลว้ เราจะเดิน
ตามหรือไม่ ขึA นอยู่กับเรา จนผมมีโอกาสได้บําเพ็ญ จึงรู้เราเกิดมาทาํไม ถือศีล 5 ได้หรือไม่ 
เริ�มถือมาตัAงแต่เดือนพฤศจิกายน ตดัเนืAอสัตวเ์ด็ดขาด ก็คิดวา่เด็ดขาดแลว้ครับ ไข่ก็เลิกไดป้ระมาณ 1 
เดือนแลว้ครับ ยอมรับมติหมู่กลุ่มไดห้รือไม่ช่วงถือศีลใหม่ ๆ อตัตายงัสูงอยู่ พออยู่ในหมู่เพื�อนที�
ไม่ไดถื้อศีล ก็เลยทะนงตนวา่เราเป็นผูเ้คร่งศีลอะไรประมาณนีAครับ ซึ� งถา้เราไดม้าอยูใ่นนีA  ทาํให้ผม
มีอตัตานอ้ยลงคือตอ้งคอยข่มอตัตาไวต้ลอด ขอบคุณครับ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
7.09 นายชยัรัตน์ ปัญญามี 
อาย ุ62 ปี เพศชาย 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว สวสัดีญาติธรรมผูมี้สํานึกดี
มุ่งสู่ความผาสุกแก่ตนเองครับ นายชยัรัตน์ ปัญญามี อายุ 62 ปี อยู่จงัหวดักาฬสินธ์ุ จบปริญญาตรี
เอกสังคมศึกษา ปัจจุบนัเป็นขา้ราชการบาํนาญ อยู่ที�บา้นเฉย ๆ ครับ เหตุผลที�ได้มาอบรมครัA งนีA
เพราะวา่ประสบการณ์ของผมคือมีพี�สาวอยูค่นหนึ�งที�ป่วยเป็นมะเร็งตบัตอนนัAนบรรจุเป็นครูใหม่ ๆ 
ซึ� งผมไม่สามารถที�จะรักษาได ้แมแ้ต่แพทยแ์ผนปัจจุบนั ที�ดูแลว้มีแต่ให้นํA าเกลือและก็ให้ยาแกป้วด 
ตรงทอ้งเหมือนกาละมงัที�ใหญ่ ๆ เหมือนกบัโอ่งใหญ่ ๆ โอ่งดินเสร็จแลว้ถา้เราเอานํA าใส่เหมือน
ไอร้อนจะออก ถ้าเราเอาผา้เปียกไปวางนีA ก็จะแห้ง ซึ� งโรคนีA น่าจะตายในความคิดของผม ช่วงนัAน 
ถา้ผมมีความรู้ในเรื�องมองดูได้เปิดดูยูทูปของท่านอาจารยห์มอแลว้ผมคิดว่าจะรักษาไดป้ระมาณ 



1990 
 

หา้สิบหา้สิบ ซึ� งปัจจุบนันีAครูกาฬสินธ์ุวทิยาสรรคนหนึ�งชื�อวา่ ปวีนา หมวดทอง ก็เป็นมะเร็งระยะที�
สาม ผมก็แนะนาํปฏิบติัตวัยา 9 เมด็ ของอาจารยห์มอเขียวปรากฏวา่อาการดีขึAน ซึ� งไปหาหมอหมอก็
ให้ยาแกป้วดกบัยาปฏิชีวนะ ผมก็ขออนุญาตหมอเขียวดว้ยวา่ยาของหมอเขียวนัAน มี 9 เม็ดผมเอาเม็ดที�
10 ผมมองดูหนา้ปัIบ ผมยกยอเลยครับหน้าตาสดใสยิAมสวยอนันีAคงเป็นกาํลงัใจให้ ไม่หน้าซึมเขา้ไป 
เขาเป็นโรคอยู่แลว้ครับ เราก็ให้กาํลงัใจเขา ไม่ตอ้งทกัทว้งไม่ตอ้งตาํหนิเขา ที�มาวนันีA มีเหตุผลคือ
ตอ้งการไดรั้บความรู้ ที�มาสมคัรเพื�อไดค้วามรู้นาํไปช่วยเหลือผูอื้�นซึ� งผมได้แนะนาํหลายคนแล้ว 
ผมก็โทรถามน้อง ๆ จิตอาสาว่าเราจะใช้อะไร เพราะบางคนไม่เชื�อเราก็ใชพ้รหมสามพรหมสี�ละครับ 
แต่ก่อนก็มีแต่พรหมสาม ผมก็ใชพ้รหมสี�คือมีอุเบกขาปล่อยวาง แต่ศีลห้าไดไ้หมไดค้รับซึ� งปัจจุบนั
นีAก็กินแต่ไข่ถา้เป็นสัตว ์แต่ก็พยายามครับ และยอมรับมติในกลุ่มไหม ยอมรับครับ เพราะเขามาใน
สถานที�อนัศกัดิ� สิทธิ� แล้ว จะทาํอะไรก็ทาํกันครับ เพราะสุขภาพอยู่ที�ตวัเรา ฉะนัAนชีวิตของเรา 
ไม่ตอ้งฝากไวก้บัคนอื�น เราควรจะดูแลใชแ้พทยว์ถีิธรรมดูแลรักษา 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.10 นายณพกร แช่มบาง 
อาย ุ53 ปี เพศชาย 

 
กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียวและญาติธรรมผูใ้ฝ่ดีทุกท่านครับ กระผมชื�อนายณพกร 

แช่มบาง อาย ุ53 ปี มาเรียนแพทยว์ถีิธรรมทาํไม ไดรั้บคาํแนะนาํจากนอ้ง หลงัจบปริญญาตรีจาก มศว. 
ประสานมิตร ก็ทาํงานบริษทัเอกชนมาตลอดชีวิต จนถึงเมื�อปีที�แลว้ก็ตอ้งเขา้โรงพยาบาลเพื�อรักษา
ตวั เนื�องจากมีปัญหาเรื� องสุขภาพ เริ�มตน้จากการเป็นโรคเบาหวาน ตามมาด้วยโรคความดนัโลหิตสูง 
แลว้ปัจจุบนันีA  ผลจากการกินยาแผนปัจจุบนัจากโรงพยาบาล ก็ทาํให้เป็นโรคไตแลว้นอ้งก็ไดแ้นะนาํ
ผมให้มาเข้าโครงการแพทย์วิถีธรรม เพราะมองแล้วว่าการรักษาตามแนวทางของแพทย์แผน
ปัจจุบนั มนัไม่ไดช่้วยอะไรผมไดม้ากเท่าที�ควร และจากการที�นอ้งผมอ่านจากอินเตอร์เน็ต แลว้นาํ
ขอ้มูลข่าวสารของแพทยว์ิถีธรรมมาแนะนาํผม ผมเลยคิดวา่มนัน่าจะเป็นอีกวิถีทางหนึ�งที�เราน่าจะ
ลองดู ผมก็เลยมาเขา้ค่ายอบรมแพทยว์ิถีธรรมของท่านอาจารยห์มอเขียวเมื�อตน้เดือนที�ผา่นมา และ
ทราบต่อมาวา่จะมีโครงการแฟนพนัธ์ุแทที้�ค่ายหมอเขียว จงัหวดัมุกดาหาร ผมก็เลยสมคัรมาอีกครัA ง
หนึ� ง และหลงัจากที�ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรมในครัA งที�แลว้เป็นเวลา 5 วนั และตวัเองจะตอ้งกินยาและฉีด
อินซูลินตลอด แต่ในช่วง 5 วนันัAน ผมตดัสินใจที�จะไม่นาํยาติดตวัมา ลองดูซิว่า ถา้ลองปฏิบติัตน
ตามที�อาจารยห์มอแนะนาํไว ้มนัจะไดรั้บผลอยา่งไรกบัร่างกายของเราบา้ง จากการที�ไดอ้ยู ่5 วนัที�ผา่น



1991 
 

ไป เมื�อตอนตน้เดือนรู้สึกวา่เป็นอะไรที�ดีกบัตวัเองมาก และเมื�อกลบัไปที�บา้น ผมก็พยายามทาํตวัให้
เหมือนกบัตอนที�ใชชี้วิตอยู่ในค่าย เพราะว่ามีความรู้สึกว่าเราทาํเพียง 5 วนัหลงัจากนัAนเรากลบัไปใช้
ชีวติเหมือนเดิม มนัก็คงไม่มีประโยชน์อะไรเลย ผมไม่กินเนืAอสัตวพ์ยายามทานผกัและก็ทานผลไม้
ฤทธิ� เยน็ เพื�อไม่ใหเ้กิดปัญหาเรื�องอาหาร เพราะภายในร่างกายตวัเองจะมีฤทธิ� ร้อนอยูม่าก แลว้ผมก็
คาดหวงัว่าหากผมไดท้าํการศึกษาไปมากกว่านีA  จะก่อประโยชน์ให้ตนเองครอบครัว และคนรอบ
ขา้งอย่างมาก ถือศีล 5 ไดห้รือไม่ โดยปกติเราก็ปฏิบติัตวัตามหลกัพุทธศาสนาอยู่แลว้ ก็คิดว่า ไม่
น่าจะมีปัญหาอะไร ยอมรับมติหมู่กลุ่มไดห้รือไม่ธรรมดาครับการอยูใ่นสังคม จาํเป็นจะตอ้งเคารพ
ความคิดเห็นของผูอื้�น คิดวา่ในประเด็นนีAไม่น่าจะมีปัญหาอะไรครับ ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.11 นางสาวณฐัธยาน์ มุขพรหม 
อาย ุ40 ปี เพศหญิง 

 
 

กราบนมสัการหมอและเจริญธรรมสํานึกดี พี� ๆ ญาติ อา ทุกคนค่ะ ชื�อนางสาวณัฐธยาน์  
มุขพรหม อายุ 40 ปี รู้จกัหมอเขียวเมื�อ 3 ปีที�แลว้ จริงแลว้รู้จกัหมอเขียวแพทยว์ิถีธรรม ก็ตอนแรก
รุ่นน้องที�ราชภฏัสุรินทร์ก็ชวนมา เพราะตอนนัA นก็ทาํงานอยู่ วนัว่างช่วงวนัหยุดก็ชวนมาเป็น 
จิตอาสากนั มาทาํแลว้เห็นกลุ่มน้องจิตอาสา น้องปุ๋ย น้องแป้ง น้องกาญจน์ ซึ� งเป็นรุ่นน้องเขาเห็น
เราอยู่กรุงเทพมา ไม่เคยทาํงานจิตอาสากนัแบบนีA มาก่อน เมื�อมาสัมผสัรู้สึกสนใจ และไดม้าช่วย
เรื�อย ๆ ต่อมาอาจารยนิ์ด แนะนาํใหจ้ดัค่ายที�บา้นที�เราอยู ่ค่ายแรกก็ไปทาํที�ลาํปลายมาศเป็นค่ายแรก
ครัA งแรกก็คิดวา่ไม่มีคนมาดว้ยซํA า เรายงัไม่ไดม้าอยูที่�นี� เราพึ�งมาอยูล่าํปลายมาศมา 1 ปี กวา่ ๆ แลว้
ใจสู้ก็มาเริ� มทาํ ก็ได้อาจารย์นิด อาจารย์โต้ง เป็นวิทยากรให้ เดินแจกใบปลิวเอง หาสถานที� 
จดัค่ายเอง ทาํเองคนเดียวหมดเลย ตามโรงพยาบาลลาํปลายมาศ และพืAนที�ลาํปลายมาศก็กระเตืAองแลว้
ไดมี้ค่ายมาตลอด เดือนหนา้ก็จะมี 2-3 ค่าย นีA คือสาเหตุที�ทาํให้อยากฝึกตวัเองใหม่ จากที�เคยเป็นคน
ที�ไม่อยากรู้ธรรมะ อยู่กรุงเทพไม่ไดเ้ขา้วดั เต็มที�ก็แค่ไปถวายสังฆทานก็จบแลว้ พอมาอยูที่�นี�ก็ได ้
อาจารยนิ์ด อาจารยโ์ตง้ขดัเกลา ไดพ้ี� ๆ นอ้ง ๆ ปริญญาโทไดไ้ปพกัที�บา้นอาจารยนิ์ด อาจารยส์อน
หลายอย่าง ทาํให้ซึมซับได้แล้วก็นิสัยดีขึAน ใจเยน็ลง ไม่ใจร้อน ก็ถือศีล 5 ได้แน่น มุสาบางเรื�อง 
ทาํงานตรงนีAมา 3 ปีแลว้ รู้จกัแพทยว์ถีิธรรมมา 3 ปีแลว้ คิดวา่รับมติหมู่กลุ่มไดค้่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.12 นางณฐัพร คงประเสริฐ 
อาย ุ47 ปี เพศหญิง 
 

 
กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมพี�น้องทุกท่านค่ะ ชื�อนางณัฐพร คงประเสริฐ 

อาย ุ47 ปี ค่ะก็มาเขา้ค่ายครัA งนีA เป็นครัA งที� 6 มาเป็นจิตอาสาครัA งที� 3 เที�ยวนีAก็ถึงเวลาของรอบบุญที�จะ
ไดส้มคัรเป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมในครัA งนีAนะคะ โดยยินดีสมคัร ปัจจยัทุกดา้นนีAพร้อมมูลนะคะ 
ก็เชื�อวา่จะสามารถที�ปฏิบติับาํเพญ็บุญและก็ศึกษาธรรมะไปพร้อม ๆ กบัจิตอาสาทุกท่านนะคะ และก็
เรียนรู้ธรรมของอาจารยห์มอเขียวในค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีธรรมนีA นะคะ มาเรียนทาํไม ตอ้งการ
ศึกษาอย่างที�ไดก้ล่าวไปแลว้ และก็ตอ้งการไดมี้โอกาสที�จะไดบ้าํเพญ็บุญ โดยการที�เริ�มจากตวัเอง
ก่อนนะคะ เมื�อเราถึงพร้อมแลว้ ก็จะไดมี้โอกาสไปบาํเพญ็บุญใหก้บัผูอื้�นไดอ้ยา่งเต็มที�  ถือศีล 5 ได้
ไหม คิดว่า  คือจะต้องตัA ง ศีลและก็ตัA งมั�นที�จะทําให้ได้ตามความสามารถเต็มที� ที� สุดและ 
ในการยอมรับมติหมู่กลุ่มไดห้รือไม่ คิดวา่ตรงนีAไม่มีปัญหานะคะยินดีที�จะให้เพื�อน ๆ จิตอาสาทุก ๆ ท่าน 
เพื�อน ๆ พี�นอ้งจิตอาสาทุกท่าน ช่วยขดัเกลากิเลสนะคะ อยากจะเล่าอจินไตยให้ฟังนิดนึงวา่ จากการ
เขา้ค่ายแฟนพนัธ์ุแทเ้มื�อปีที�แลว้ปี พ.ศ.2557 ตุลาคม หลงัไดเ้ดินธรรมญาติตราจากสวนป่านาบุญ 4
ไปที�พระธาตุพนมกลบัไปครัA งนัAน ก็ไปทาํงานนะคะก็ไดเ้กิดอจินไตยว่าไปจอดรถที�โรงพยาบาล
พระมงกุฏเกลา้ค่ะ ที�นั�นก็เป็นที�ที�ศกัดิ� สิทธิ� ที�หนึ� งนะคะ หลงัจอดรถเสร็จแลว้ ดา้นหลงัตอนไปจอด
จอดแป๊บเดียว ดา้นหลงันี�ว่างจอดเสร็จก็ทาํธุระงานการประมาณ 15 นาที ก็กลบัมาที�รถเขา้มาที�รถ
เนี�ยไม่เห็นรถดา้นหลงั ซึ� งเป็นรถแม่คา้ที�เสร็จจากตลาดนดัแลว้ เตรียมจะเก็บขา้วของเต็มรถเลยค่ะ
มาจอดขวางไว ้ปรากฏวา่ก็เกิดคือเราไม่ไดม้องนะคะวา่ถอยเต็มที�นะคะ  รีบไปอีกที�หนึ� งปรากฏวา่
เกิดปาฏิหารยขึ์Aน อจินไตยตรงที�บอกคืออยู่ ๆ คือไฟด้านหน้าแตะด้านบนเกิดติดขึAนมา ทาํให้เรา
ตอ้งเหลือบไปมองกระจกดา้นมองหลงันะคะ มนัสัมผสัไดค้่ะว่า เป็นที�สิ�งศกัดิ� สิทธิ� น่ะ ณ ที�นัAนที�
ไดม้าบอกเรา ก็ทาํให้ผ่านพน้ภยัตรงส่วนนัAนไปได ้และอีกประเด็นหนึ� งนะคะ ก็คือว่าเมื�อเดือนที�
แล้วนี�ได้มีโอกาสไปเยี�ยมคุณพ่อของเพื�อนซึ� งป่วยกาํลงัจะเสียชีวิตนะคะ ในช่วงเวลาชั�วโมงนัAน
หลงัจากที�ได้มาเขา้ค่ายแล้ว ก็ได้เขา้ประชุมเตวิชโชของอาจารยห์มอเขียวด้วย ก็ไดพู้ดคุยกนัเรื� องการทาํ 
พาลลิเอทีฟแคร์ (การดูแลคนไขแ้บบประคบัประคอง) ตรงส่วนนัAนเรียกวา่จิตมุ่งมั�นที�อยากจะทาํนะ
คะ ก็ไดมี้โอกาสที�จะลองปฏิบติัตามควรเท่าที�มีภูมิปัญญา ก็ทาํเท่าที�จะทาํไดก้็เกิดอจินไตยเช่นกนั
ค่ะ กราฟคลื�นหวัใจของคนไขที้�ราบเรียบไปแลว้ เกิดสัมผสัที�เหมือนรับรู้ได ้ก็เลยยิ�งทาํให้เรารู้สึกวา่
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เป็นโอกาสดีแล้วที� เราจะได้ปฏิบติับาํเพ็ญให้มากกว่านีA จะได้มีแรงบุญไปช่วยผูอื้�นมากขึA นค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.13 นายทองใบ โพธิ� เนียม 
 เพศชาย 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเจริญธรรมสํานึกดีทุกท่านครับ กระผมชื�อนายทองใบหรือช่าง
แดงก็ไดค้รับ มาเรียนเพื�ออะไร ตอ้งการจะรู้ เพราะทุกวนัผมยงัไม่รู้เท่าที�ควร แลว้จะมาเป็นสาวก
ของท่านอาจารยห์มอครับ และถามว่าถือศีล 5 ไหม พยายามอยู่แต่ส่วนมากจะไดค้รับ เพราะกิน
มงัสวรัิติมาตัAงนานแลว้ และมติหมู่กลุ่มทาํประจาํอยูแ่ลว้ครับ ขอบคุณมากครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.14 นายทิวากร ชุมจีด 
อาย ุ30 ปี เพศชาย 

 
กราบอาจารยห์มอเขียวที�เคารพ และเจริญธรรม ญาติธรรมหรือผูที้�สนใจที�จะยกระดบัจิต

วิญญาณของตวัเองทุกท่านนะครับ ผมชื�อ นายทิวากร ชุมจีด อายุปีนีA ย่าง 30 แล้วครับ มาจาก  
จงัหวดัตรัง จบการศึกษาระดบัปริญญาตรีสาขามนุษยศ์าสตร์ เอกภาษาองักฤษ เป็นเพศชายโดย
กาํเนิด แล้วก็เป็นเพศชายจริง ๆ ครับ (เสียงหัวเราะฮาแทรก) ในขอ้แรกมาเรียนทาํไม จริง ๆ ได้
โอกาสเขา้ค่ายแฟนพนัธ์ุแทข้องปี พ.ศ.2557 อาจารยห์มอพูดถึงเรื�องเปเปอร์ ทีแรกผมไม่ชอบตรงนีA  
ก็เลยฟังมาเรื� อย ๆ ก็เลยเขา้ใจว่า เออ้ ถ้าตวัเองได้มีโอกาสได้เป็นส่วนหนึ� งที�จะทาํเรื� องนีA  ก็เลย
ตดัสินใจที�จะมาแลว้ ก็มีโอกาสไดม้าจริง ๆ จึงตดัสินใจสมคัรเป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม ส่วนอีก
ประเด็นอื�นก็คือมุ่งมาศึกษาศาสตร์ของอาจารยห์มอ และอยากเป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม ก็คือการ
ยกระดบัจิตวิญญาณของตวัเอง เพราะก็เคยท่องมาเหมือนกนัวา่ “เอเสวะ มคัโค นตัถญัโญ” ที�หมอ
พูดประจาํแลว้ ผมก็ฟัง MP3 ของอาจารยป์ระจาํคือคาํนีA  แรก ๆ อาจจะไม่เขา้ใจ แต่เริ�มทาํมาทาํมา 
ก็ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้ง แต่เราเห็นความเปลี�ยนแปลงของตวัเอง เลยเขา้ใจว่า นี�คือวิธีที�จะทาํให้ตวัเอง 
ยกระดบัจิตวิญญาณไดดี้ขึAน ในประเด็นอื�นคือมีโอกาสไดช่้วยเหลือคนอื�นดว้ย ก็คือทาํประโยชน์ตน
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ประโยชน์ท่าน แต่จริง ๆ แลว้ เมื�อมองลึก ๆ ก็คือประโยชน์ตวัเองเต็ม ๆ คือถา้เราช่วยเหลือตวัเอง
พน้ทุกขไ์ด ้หรือวา่เรามีความสุขยิ�งขึAน เรามีทุกขน์อ้ยลงไดเ้ท่าไหร่ก็เป็นการช่วยเหลือผูอื้�นเท่านัAน 
ส่วนประเด็นต่อไปคือ ถือศีล 5 ไดห้รือไม่ ก็ตอบ ถา้เป็นศีล 5 แบบธรรมดาทั�วไปของปุถุชนที�เคย
เป็นมาก็ถือว่า ตวัเองถือศีล 5 ไดเ้กือบร้อยเปอร์เซ็นต ์มีเฉพาะบางประเด็นคือ ขอ้ 4 มุสา บางครัA ง
อาจจะมีประเด็นแบบไม่อยากให้คนอื�นเกิดความเขา้ใจผิดกนั พูดเพื�อให้คนอื�นเขาสามคัคีกนัใช่ประเด็นนีAครับ
ขอบคุณครับ ประมาณนีAครับ ส่วนปีนีA เมื�อไดเ้ขา้ค่ายมา อาจารยห์มอมาเรื�อย ๆ ไดต้ัAงใจแลว้วา่ ถา้มี
โอกาส หรือมีวิบากหรือว่ารอบของการพากเพียรก็ตัA งใจว่าจะมาทุก ๆ ครัA งเท่าที�จะเป็นไปได ้ 
ยิ�งฟังยิ�งมาเรียนรู้ก็ไดต้ัAงศีล เพิ�มศีล ดว้ยการสอนของอาจารยห์มอเป็นหลกั และก็ความเมตตาของ 
พี� ๆ จิตอาสาหลาย ๆ ท่านก็ช่วยขดัเกลาทาํให้ผมเขา้ใจว่า แนวทางของการปฏิบติัธรรมคืออะไร 
ก็เลยตัAงศีลของศีล 5 ก็เป็นเรื�องเนืAอสัตว ์ปีนีA  พ.ศ.2558 ก็ตัAงศีลเลิกไดต้ัAงแต่เรื�องการไม่กินเนืAอสัตว์
ใหญ่เนืAอสัตวเ์ล็กจนเป็นไข่ ปลา เพราะจริง ๆ ที�ตัAงปลาก็ไดโ้ดยง่ายแต่ไม่เคยเช็คซํA าว่ามนัจะเป็น
ยงัไง เพราะพี�เขาเคยบอกวา่การเช็คซํA าดว้ยกินหรือยงัไงนี�ก็เป็นอีกขัAนตอนหนึ� ง แต่เรื�องการกินไข่ 
ผมเป็นคนติดขนมก็เลยตัAงเรื�องการไม่กินไข่ พอตัAงเรื�องนีA มนัจะเลิกขนมไดห้ลายอย่าง ปีนีA ก็สู้ไป 
ก็เจอกบัดกั โดนกิเลสมา เหมือนที�อาจารยห์มอบอกว่าโดนตีหัวบา้ง เราตีหัวมนับา้ง แต่ส่วนมาก 
จะเป็นการกดข่มเป็นหลกั แต่เมื�อไดปั้ญญาไดเ้ขา้ใกลห้มู่กลุ่มมากขึAน จะมีพลงัและไดต้วัวิปัสสนา
มาเพิ�มขึAน จากหลาย ๆ ท่าน และจากอาจารยห์มอเป็นหลกั และขอ้สุดทา้ยคือยอมรับมติหมู่กลุ่มได้
หรือไม่ ก็มีโอกาสได้เข้าร่วมในการประชุมในการทําเตวิชโชของอาจารย์ ในปีแรก ๆ คือ 
ปี พ.ศ. 2556 ในค่ายที�ทะเลธรรมก็ไดเ้ขา้ไปโดยการชวนของพี�จิตอาสา เมื�อผมเขา้ไปฟังไดส้ังเกต
วิธีการประชุมและเตวิชโช และมีโอกาสเขา้ฟังมาเรื�อย ๆ ก็บางทีตนเอง อาจจะไม่ค่อยเป็นคนกลา้
แสดงความคิดเห็น แต่คิดว่ามติกลุ่มคือสิ�งที�กลุ่มสังเคราะห์แลว้ว่าเป็นสิ�งที�ควรทาํ ถา้ไม่ไดก้็ยงัมี
ความสามคัคีและเริ�มทาํกนัใหม่ ก็คิดวา่ตวัเองเป็นคนที�สามารถยอมรับ ในมติของกลุ่มมิตรดีสหายดี
ของกลุ่มแพทยว์ถีิธรรมไดค้รับ ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.15 นายธานินทร์ มุ่งชมกลาง 
อาย ุ28 เพศชาย 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวและพี� ๆ ทุกคนนะครับ ผมชื�อ นายธานินทร์ มุ่งชมกลาง 
ครับ ชื�อเล่นชื�อบอยครับ มาจากโคราช การศึกษาก็เรียนจบปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์เครื�องจกัรกล
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เกษตรเทคโนโลยีโคราชครับ ตอนนีA ก็ออกมาอยู่บา้นช่วยแม่ทาํเกษตรกรรม ทาํไมถึงมาเรียนนะ
ครับ ก็อยากช่วยเหลือสังคม ช่วยเหลือคนที�ตกทุกข์ไดย้ากจริง ๆ ซึ� งเขาไม่มีเงินไม่มีสิ�งที�เขาขาด
เหลือจริง ๆ ครับ การถือศีล 5 นะครับ ผมตัAงใจที�จะปฎิบติัศีล 5 อย่างเคร่งครัดตามที�ผมจะทาํได ้
ส่วนการยอมรับ มติหมู่กลุ่ม ถา้เสียงหมู่กลุ่มเป็นเสียงส่วนใหญ่ผมก็ยอมรับไดค้รับ ขอบคุณครับ  
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.16 นางสาวนลิน สุขโยธิน 
อาย ุ52 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวที�เคารพค่ะ เจริญธรรมสํานึกดีค่ะ ชื�อนลิน สุขโยธิน  
ชื�อเล่นตอ้ม อายุ 52 ปี การศึกษาจบคณะวิศวกรรมสิ�งทอ เทคนิคกรุงเทพฯ การทาํงาน ตาํแหน่ง
สุดทา้ย ผูจ้ดัการฝ่ายผลิต แต่ป่วยเป็นมะเร็ง ก็เลยลาออก เมื�อปี พ.ศ.2556 มาเรียนทาํไมเมื�อปีที�แลว้ 
วนัที� 13-14 เมษายน 2557 ไดม้าที�สะพานผา่นฟ้าเพื�อดูแลตวัเอง ซึ� งป่วยเป็นมะเร็งในต่อมนํA าเหลือง 
และที�เตา้นมค่ะ ก็ไดฟั้งอาจารยห์มอพูด 1-2 ชั�วโมง ก็รู้สึกวา่การที�เราวางแผนไว ้เราจะตอ้งทาํการ
ผ่าตดัและทาํคีโม ตามดว้ยฉายแสง วนัที� 23 เมษายน ปีนัAนเองตามที�หมอปัจจุบนัไดว้างแผนไว้
ให้กับชีวิตเรา เราก็เปลี�ยนแนวคิดทนัทีเลย ขณะที�ขึA นรถออกจากวดัสนน้องสาวเป็นคนขบัรถ 
ถามขีAนวา่เราจะทาํอยา่งไรต่อไป ก็ไดบ้อกนอ้ง ๆ ไปวา่ ขอเลือกทางชีวิตตวัเอง ขอเดินมาทางนีA โดย
ตลอด จนถึงปัจจุบนันีA ก็ได้ 1 ปีแล้วค่ะถือศีลห้าได้ไหม ตัAงแต่ได้ฟังอาจารยห์มอบรรยายที�ค่าย
สุขภาพ วนัที� 21 เมษายน ปีที�แลว้ ยงัไม่ไช่ค่ายกินมืAอเดียว ตัAงแต่นัAนมาเรา ไดถื้อปฏิบติัตวัเอง ไม่กิน
เนืAอสัตวเ์ลย ทาํใหรู้้สึกวา่สิ�งที�เราทาํมาตลอดชีวติ จนถึงขณะนีA  เราไดท้าํการเบียดเบียนสัตวม์ามากแลว้ 
เมื�อไดม้าพบกบัอะไรตอนที�เราอายุมาก ๆ เกินไป มนัเป็นจุดที�น่าเสียดายนะคะ ความจริงเราน่าจะ
เจออะไรแบบนีA ที�มนัเร็วกวา่นีA  แต่อาจจะเป็นเพราะบุญของเรามาไดแ้ค่นีA  เราก็เลยไดม้าเจอตอนที�เรา
อายุม าก เ กิ นไปแล้ว  แ ต่นับ แต่วินาที นีA เ ป็นต้นไปหรือตัA ง แ ต่ ปี ที� ผ่านม า  คิดอยู่ เส มอว่า 
จะไม่ทาํชั�ว ทาํแต่ความดี และก็จะทาํใจตวัเองให้เบิกบานที�สุด และก็ไดฟั้งเพื�อน ๆ แนะนาํเรื�องต่าง ๆ 
และก็ไดคุ้ยกนั จะเป็นอะไรที�เรารู้สึกดีที�ไดท้าํงานร่วมกนั ถามวา่ศีลห้าถือไดไ้หม ตอนนีA เพิ�มอธิศีล 
อธิจิต อธิปัญญา จากการที�ไดเ้ขา้ค่าย เมื�อวนัที� 24 กรกฎาคม ตอนนัAนมาค่ายพระไตรปิฎก ก็ไดท้าํ
ในสามขอ้ ของจุลศีล ขอ้ 1 ขอ้ 3 และขอ้ 9 ไดอ้ยา่งสบาย รู้สึกตวัเองมีความสุข ที�ไดท้าํ พอมาเดือน
มกรา กุมภา มีนา เกิดปัญหากบัตวัเอง เพราะวา่เกร็ดเลือดตํ�า เลือดกาํเดาไหล น้องชายที�เป็นแพทย์
ไดพ้าไปเพิ�มเกร็ดเลือด ก็หยุดไดพ้กัหนึ�ง หลงัจากเพิ�มเกร็ดเลือด ก็มาป่วยเป็นที�กระดูกอีก ปวดจน
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บางครัA ง ตอ้งไปโรงพยาบาล เพื�อฉีดยาให้มนัหายค่ะ แต่ ภาวะหนึ� งมนัรู้สึกว่า แบบเราป่วยเป็น
มะเร็งอยูแ่ลว้ เลยตดัสินใจวา่ไม่อยากอยู่ แต่วนัหนึ�งเราไปหาพ่อ ที�อายุ 98 แลว้ พ่อบีบมือเราแน่น
เหมือนพ่อ บอกเราในใจว่า “อย่าทาํ” เพราะเราแพคิ้วแรม แพย้าปฏิชีวนะ แพย้าแกป้วด แพย้าแก้
อกัเสบ ทุกอย่างที�กินเขา้ไป มนัแพไ้ปหมด ตวัเองก็ปวด ๆ จนทนไม่ไหว ทุกวินาทีคงความปวด 
ไม่มีเวลาไหนที�ไม่ปวด ทอ้ที�สุดแลว้ วนันัAนไดนึ้กตัAงจิตขึAนมาระลึกถึงท่านอาจารยห์มอว่า “เราทาํดี
ที�สุดแลว้ ทาํทุกอย่างดีที�สุดแลว้” แลว้หลบัไป เชา้อาการดีขึAน ภาวะนึง ถามว่าหายไหม ก็ไม่ไดห้าย 
แต่ก็ดีขึAนในสภาวะที�เราอยู่ได ้โดยที�เราไม่ตอ้งไปฉีดยา แต่ความปวดมนัก็ยงัอยู ่นั�นคือความรู้สึก 
ที�ได้เดินไปหาพ่อที�ห้อง ก็บอกพ่อว่า ลูกจะไม่คิดชั�วอย่างนัAนอีกแล้ว พ่อพูดออกมาคาํเดียวว่า 
“อดทนนะลูก” จนถึงวนันีA  ทุกคนที�บา้น ขบัรถมาส่งเราที�สวนป่าสามเลย พอมีค่ายที�ไหนก็ขบัรถไป
ส่งเรา พอจะกลบัโทรไปเขาก็จะมารับเรา จากที�เขาต่อตา้นเรา เขากลบัทาํให้เราทุกอย่าง ถามว่า
ยอมรับมติกลุ่มได้ไหม สองสามวนัที�ผ่านมา ตวัเองปวดขาตรงที�เป็นแผล พี�ส้มก็หานํA าปั�นมาให ้
พี�หลินก็ถามว่าเป็นอย่างไรบา้ง อากิมก็จะคอยบอก ทุกคนที�เป็นจิตอาสา น้องติIนา แม่มะลิ และหล้าก็จะ
เตรียมของ เตรียมอะไรให้หมดเลย เพื�อจะช่วยเราให้หายเร็วที�สุด วนันีAถา้ถามวา่ ยอมรับมติกลุ่มไดไ้หม 
สิ�งที�เขาใหม้ามากกวา่ที�จะยอมรับ คือเรารู้สึกวา่เราเป็นส่วนหนึ�งในหมู่กลุ่ม เราสามารถที�จะยอมรับ
ในสิ�งนัAนได ้อยา่งเต็มใจ และก็พร้อมที�จะให้ทุกคนแนะนาํเราไดค้่ะ มีสิ�งหนึ�งที�อยากจะมอบให้กบั
ทุกคนค่ะ อนันีA เขียนไวใ้นขณะที�ตนเองเจ็บปวดมากที�สุดนะคะ มอบให้กบัจิตอาสาทุกท่าน เป็นพี� 
เป็นเพื�อน และก็เป็นนอ้ง ๆ ทุกคนค่ะแม่นํA าหลายสาย ยงัไหลรวมกนัเป็นหนึ�งเดียว สัจธรรมเท่านัAน 
ที�รวมพวกเราเป็นหนึ�งเดียวค่ะ เจริญธรรมสาํนึกดีทุกท่านค่ะชื�อ 

 
กรณีศึกษาที� 
7.17 คุณครูใบ สิงห์นาทอง 
อาย ุ58 ปี เพศชาย 
 

คารวะอาจารยห์มอครับ เจริญธรรมสํานึกดี ผูรั้กสุขภาพและผูใ้ฝ่ธรรมทุกท่าน ผมคุณครู
ใบ สิงห์นาทอง เป็นครูโรงเรียนประถมศึกษาที�อาํเภอนามน จงัหวดักาฬสินธ์ุ ความรู้ปริญญาตรีทาง
การศึกษานะครับ อายุ 58 ปีครับ เกือบใกลที้�จะเกษียณแลว้ ฉะนัAนเวลาสําหรับการเป็นนกัศึกษา 
รหสั 55 070 ปี 55 นะครับ หลายปีนะครับ แต่วา่ค่อนขา้งเป็นนกัเรียนที�เกเรหน่อย เพราะว่าเวลา
สําหรับเรียนแพทยมี์น้อย ก็ว่าเกษียณราชการจากครูก็จะมาทาํหนา้ที�ของหมอให้สมบูรณ์มากกวา่นีA ครับ
สภาวธรรมนะครับ ตลอดชั�วชีวิตที�เกิดมาไม่ชอบความเอารัดเอาเปรียบนะครับ ฉะนัAนตัAงแต่เรียน
เป็นนักเรียน เป็นนักศึกษามา ถ้ามีการเอารัดเอาเปรียบ มีความอยุติธรรม ก็จะต่อสู้กับสิ� งนัA น 
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ถึงวนันีA มาเป็นครู ก็ยงัต่อสู้อยู่นะครับ คดีที�ตดัสินไปแลว้ ลดขัAนเงินเดือนจากขัAนเงินเดือนของครู
พวกกลุ่มหนึ� งที�เป็นเหลือบริAนไร ออกหากินกบัพวกครูทัAงหลาย ลดขัAนเงินเดือน ตดัขัAนเงินเดือน 
ไปแลว้นะครับ คดียงัอยูที่� ปปช. ส่วนหนึ�งก็มี สภาวะธรรมตอนนีA  ก็คือลดลงไดแ้ลว้ เพื�อน ๆ เขาชวน
บอกวา่ตดัสินออกมาลดขัAนเงินเดือน ตดัเงินเดือนมนันอ้ยไป อุทธรณ์ไหม อุทธรณ์คาํสั�ง ให้เขาเพิ�ม
โทษไหม ในฐานะที�ผมเป็นนายกสมาคม ก็เลยบอกว่า เอาล่ะ พอแลว้ เคา้มีทุกข์มากแลว้ล่ะ กวา่ที�
โทษเหลือแค่นีA  เงินที�เขารับมาใตโ้ต๊ะทัAงหลาย มนัคงหมดไปแลว้ล่ะ ให้อภยัให้เขาเถอะครับ อนันีA
ไม่ขอมติจากเขา ไม่เอาแลว้ครับ เราก็เมตตาเขา ให้อภยัเขามากขึAนนะครับ ก็ยงัเหลืออีกคดีหนึ�ง คือ
คดีโกงเงินของสหกรณ์ออมทรัพยค์รูกาฬสินธ์ุครับ 600 กวา่ลา้น ตอนนีAยงัสู้กนัอยู ่ศาลแพ่งตดัสิน
แล้วให้คืนเงิน แต่ไม่รู้จะเอาเงินที�ไหนมาคืน เคา้ก็จะให้ยึดทรัพย ์ทรัพยก์็เป็นของเมียหมดแล้ว 
ก็เหลือแต่ตวัเขา ก็อาจจะยอม แค่ยอมให้ฟ้องลม้ละลาย เขาก็ลม้ละลาย เงินเขาก็ไม่มีคืนแลว้ เขาก็ยอม
ส่วนหนึ� งก็เกษียณไปแลว้ ก็ไม่เป็นไรครับ ก็เลยฟ้องทางอาญา อาญาก็ยงั ตอนนีA กาํลงัฟ้องอาญา 
เป็นคดีมหาชนอยูก่บัร่วมกบัหลายจงัหวดั ที�มีผลกระทบแชร์ลอตเตอรี�นะครับ ท่านไดย้ินข่าวไหมครับ
ตอนนีA มวลสมาชิกก็เสียเงินปีหนึ� ง เงินปันผลแทนที�จะได้คนละหกเจ็ดหมื�น ก็จะได้แค่สองสาม
หมื�น เสียหายไม่ใช่น้อยนะครับ อนันีA ก็ส่งตวัไปแล้วครับ ถึงวนันีA พูดน้อยลง ร้องเรียนน้อยลง 
แต่ก่อนเขาว่าอาชีพหลักคืออาชีพครู แต่อาชีพรองคืออาชีพนักร้อง เขาบอกว่านักร้องเรียน 
เขาล้อเลียนผมครับ ถึงวนันีA ก็พูดน้อยบา้ง และก็ให้อภยัคนมากขึAนครับ ตัAงแต่มารับธรรมะจาก
อาจารยห์มอเขียวแลว้ อตัตาลดลงนะครับ ความเมตตาต่อสรรพสัตวใ์นโลกก็มีอยู่บา้ง เมนูเนืAอนี� 
ที�บา้นไม่มีนะครับ เนืAอหมู เนืAอววัไม่มี จะมีบา้งก็ปลานะครับเป็นอาหาร สัตวเ์ล็กสัตวน์อ้ยนะครับ 
แมจ้ะเป็นปลาอยา่งนีA  ถา้จะเป็นปลาแบบสด ๆ เป็น ๆ ขึAนเขียง ตอนนีAก็มองหนา้กนัล่ะ กลบัมาบา้น
วา่ใครจะเป็นคนเคาะหวัปลา ก็เลยไปที�ตลาดก็มองดูปลาที�ถูกชาํแหละแลว้มากกวา่ครับ แต่ก่อนนีA
ล่าสัตวค์รับ ล่าสัตวเ์อาทุกอยา่ง ขึAนเขาล่าสัตว ์ตอนนีAวางศาสตราหมดแลว้ครับ ไม่มีแลว้ก็หวงัอยา่ง
ยิ�งว่า สักวนัหนึ� งสําหรับงานแพทยว์ิถีธรรม ก็แนะนาํให้คาํแนะนาํกบัผูป่้วยก็มากมายมาหลายคนนะครับ 
จะใช้กบันักเรียนก็เยอะ แล้วก็คิดพามาเขา้ค่ายก็เกือบ 50 คน แล้วครับ ที�นีA ก็หวงัเป็นอย่างยิ�งว่า 
จะบาํเพญ็บุญเพื�อใหเ้กิดความสุข กบัพี�นอ้งที�มีความทุกข ์ใหม้ากที�สุดเท่าที�จะทาํได ้ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.18 นางประกายทิพย ์มิวนัเปีA ย 
อาย ุ53 ปี เพศหญิง 
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กราบเรียนคุณหมอเขียว และก็เจริญธรรมสํานึกดีเพื�อน ๆ ค่ะชื�อประกายทิพย ์มิวนัเปีA ย 
มาจากจงัหวดัแพร่ สาเหตุที�สมคัรเรียนแพทย์วิถีธรรมก็เพราะตวัเองมีโรคประจาํตวัคือแพฝุ้่ น
ละอองแลว้เคยโดนไรฝุ่ นกดัที�คอ ก็เลยเป็นภูมิแพ ้เคยมาเขา้ค่ายหมอเขียวเมื�อ 2 ปี ก่อน ติดใจมาก
อยากจะเรียน แต่ที�นีAหนา้ที�เรายงัมีอยูย่งั ไม่สามารถจะมาเรียนไดเ้พราะตอ้งเดินทางไกล ตอนนีA คิดวา่
จะกลบัมาอยูบ่า้น จึงมาสมคัรเรียนค่ะ มาเรียนทาํไม เพื�อสุขภาพตวัเอง ก่อนที�วา่ตัAงใจมาเรียน แลว้ก็
คิดวา่จะช่วยเหลือคนอื�นบา้ง เพราะวา่ตอนนีA มีอิสระแลว้ ถือศีล 5 ไดไ้หม ถือไดค้่ะ แต่วา่จะละเอียด
ใหค้นอื�นตดัสินใจค่ะ ยอมรับมติกลุ่มไดไ้หม ไดค้่ะ แลว้วนันีA ที�มาเรียนค่ายพระไตรปิฎกก็เพราะวา่
ตอ้งการจะยกระดบัจิตวญิญาณของตวัเองใหสู้งขึAน แลว้ก็ดบักิเลสในทางที�ไม่ดีบา้งค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.19 นางสาวประภสัสร วารี 
อาย ุ45 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีจิตอาสาและผูรั้กสุขภาพทุกท่านค่ะ ชื�อ
ประภสัสร วารี ค่ะอายุ 45 ปี จงัหวดักรุงเทพ ตอนนีA เป็นแม่บา้น ปริญญาตรีจบบญัชี ปริญญาโท 
รัฐประศาสนศาสตร์ เหตุที�มาเรียนที�นี�เนื�องจากวา่ที�อยากเรียนคือสุขภาพไม่ดี แลว้จริง ๆ คือตวัเอง
เป็นพุทธที�แย่มาก ทุกครัA งที�ไปคุยกับใคร เขาพูดถึงนิพพานกัน เราก็ว่านิพพานแปลว่าอะไร
จนกระทั�งตัวเองก็อธิษฐานว่า ขอให้ตัวเองบรรลุนิพพานทุกครัA งที�ทาํบุญ แล้วมาพบอาจารย ์
หมอเขียว ซึ� งจริง ๆ บอกตรงเลยนะคะ ฟังพระเทศน์ไม่ค่อยรู้เรื�องค่ะ ฟังแลว้ไม่ค่อยเขา้ใจ มีอาจารย์
หมอคนเดียวที�เทศน์ธรรมะแลว้ตวัเองรู้เรื�องค่ะ ที�มาเรียนก็คือจริง ๆ ตัAงใจเรียนมาหลายรอบแลว้
จนกระทั�งรอบนีAก็เกือบไม่ไดเ้รียนเหมือนกนั เพราะวา่สามีไดว้นัลามา 8 วนั เขาถามไม่ไปเรียนไดไ้หม
สองจิตสองใจ อีกอยา่งเพื�อนก็มาชวน ไปเกาหลีไหมตัSวถูกนะ แค่หมื�นสองเอง ก็บอกตัAงใจเรียน คิดไป
คิดมา หลังจากที�ตวัเองไปเที�ยวภูเขานะคะ แล้วมนัเกิดอาการหายใจไม่ออก จนกระทั�งหลายวนั
จนกระทั�งก่อนมาอาการหายใจไม่ออกมีอาการหนักมาก ก็เลยคิดว่ายงัไงก็ต้องมาเรียนแล้วล่ะ 
ระหวา่งที�ตดัสินใจก็มีแวบ้เหมือนกนัวา่ จะไปเที�ยวกบัสามีดีไหม หรือจะไปเกาหลีกบัเพื�อนดีไหม
แต่พออาการหายใจไม่ออกติด ๆ กนั เลยบอกว่ามาลงเรียนดีกว่าค่ะ ถือศีล 5 ไดไ้หม ปัจจุบนัก็ถือ 
ศีล 5 บางครัA งก็มีหลุดบา้ง เช่น ชอบไปแหยค่นโนน้คนนีA  ก็อาจจะผิดศีลขอ้ 4 ศีล 5 ที�เราถือก็จะแค่ 
หยาบ ๆ ซึ� งจริง ๆ ศีล 5 ที�ละเอียดจริงมนัค่อยขา้งหนกัค่ะ แต่ก็จะพยายาม และปัจจุบนัตวัเองมีอาการ
ไม่สบายก็ไดอ้ธิษฐานวา่ จะพยายามงดเนืAอสัตว ์ตอนอายุ 28 ปี สัตวบ์กก็ไม่ทานแลว้ ตอนหลงัที�มา



1999 
 

ไม่สบายไดย้ินเสียงที�ศีรษะ เมื�อปีที�แลว้ก็ตัAงใจจะงดเนืAอสัตว ์ถา้ไม่สะดวกก็มีพวกเนืAอปลาค่ะที�ยงั
พอกินได ้แต่พอกินจริง ๆ ก็กินไม่ได ้เมื�อตอนปลายปี ตวัเองตัAงสัตยแ์ลว้ไปเมืองจีน เพื�อนก็เรียกค่ะ 
เพื�อนสั�งปลามาให้แลว้ กินปลาสิ หลงักินเสร็จแทบอว้กค่ะ เพราะมนัเหม็นเราก็เลยบอกว่าเราคง 
ไม่ไหวมัAง ขอกินผกักินขนมไปเรื�อย ๆ ส่วนปัจจุบนัเนืAอสัตวก์็เลี�ยง ทุกวนันีA เพื�อนจะเห็นบ่อยมาก
เลยว่าเป็นคนกินส้มตาํบ่อยมาก เพราะไปร้านส้มตาํจะถามว่ามีซอสที�ไม่ใช่นํA าปลา ถ้ามีก็ให ้
เขาตาํ ถา้ไม่มี เลี�ยงไม่ไดก้็จะกินตรงนัAนไป ก็เลยกลายเป็นปัจจุบนักินส้มตาํบ่อยมาก เพราะไปไหน
บางทีถ้าเอาสะดวกกินอะไรกบัคนอื�นไม่ได ้บางครัA งก็โดนคนว่าบ่นว่า กินยากกินเย็น ส่วนเรื�อง
ยอมรับมติกลุ่มไดไ้หม ยอมรับไดค้่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.20 นายประมวล คาลพฒัน์ 
อาย ุ59 ปี เพศชาย 
 

กราบคารวะอาจารย์หมอเขียว ท่านจิตอาสาแล้วก็เพื�อน ๆ พี� ๆ ทุกท่านครับ ผมชื�อ 
ประมวล คาลพฒัน์ อายุ 60 ปี รับราชการอยู่ที�สํานกังานสาธารณสุข จงัหวดัชุมพรนะครับ จบ
ปริญญาตรีจาก มสธ. จบสาธารณสุขศาสตร์บณัฑิต เอกบริหารสาธารณสุข แลว้ก็ปริญญาโทรัฐ
ประศาสนศาสตร์ บริหารรัฐกิจครับ จากนิด้าครับ รับราชการมาทัAงหมด 39 ปีแล้วครับ ทาํงานสาย
สุขภาพ แลว้ก็ที�ได้มาศึกษาตรงนีA เพราะรู้สึกว่าระบบสาธารณสุขของเราทุกวนันีA  มนัไม่ได้ตอบโจทย์
สุขภาพเท่าที�ควรครับคิดวา่เพื�อช่วยเหลือตวัเองให้พน้จากโรคภยัไขเ้จ็บ แลว้ก็ช่วยเหลือเพื�อนมนุษย์
ครับ คิดวา่ทางนีA เป็นทางสายเอกที�พอเชื�อถือได ้แลว้ก็นาํไปปฎิบติัได ้ทัAงในเรื�องของการช่วยเหลือ
ตวัเอง แลว้ก็ช่วยเหลือพรรคพวกเพื�อนฝงู ตลอดจนผูที้�ตอ้งการให้เราช่วยเหลือครับ แลว้ก็เรื�องของ
การปฎิบติัตวัใหถื้อศีล 5 นีA  คิดวา่น่าจะทาํไดน้ะครับ เพราะลองปฎิบติัมาแลว้ ก็จะทาํให้ดีที�สุดครับ 
ส่วนในเรื�องของการเคารพมติหมู่ ผมคิดว่าทาํไดค้รับ ไม่มีปัญหา ที�ผ่านมาเวลามีการมีงานอะไร
ขึAนมา เราก็มีการประชุมนะครับ แสดงความคิดเห็น ซึ� งเราก็ถือมติเสียงส่วนใหญ่ในการดาํเนินการ
กิจกรรมต่าง ๆ ครับก็คงมีเท่านีAครับ ขอบพระคุณมากครับ 

 

 
 
 



2000 
 

กรณีศึกษาที� 
7.21 นายประสิทธิ�  ศรีปัญญา 
อาย ุ48 ปี เพศชาย 
 

 
เจริญธรรมสํานึกดีนะครับ 

รับราชการในตาํแหน่งสาธารณสุข
เมืองปาน การศึกษาปริญญาโทสาธ
อนัดับแรกมาใช้กับตัวเองก่อน อัน
อนัที�สามก็คือช่วยเจา้หนา้ที�สาธารณ
ไปใชไ้ปปรับใชใ้นการทาํงานในปัจจ
แลว้เรื�องของศีลธรรมนะครับ ก็คือว
ตวัอยา่งในครอบครัวก่อนนะครับ 
ไดอ้ยู ่ประกอบกบัวา่เราเองก็พยายาม
หมดเลย เรื�องของการยอมรับมติหมู่ก
นะครับ การทาํใหผู้อื้�นใหป้ระโยชน์ก
ในหลาย ๆ เรื�อง ไม่ว่าเป็นเรื�องของส
เรื�องของการส่งเสริมจริยธรรม ก็คิด
กนั ใหเ้ขามาแลกเปลี�ยนกนั มติหมู่ให
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.22 นายประเวช ปัญญา 
อาย ุ41 ปี เพศ ชาย 
 

กราบคารวะ อาจารยห์มอเ
ชื�อ เวช อายุ 41 ปี อยูที่�กรุงเทพฯ นะ
เหมือนกนัไม่วา่จะเป็นแอลกอฮอล์ 
ครัA งแรกที�พามาก็คือมาส่งเขา เรื�องที�
กินอาหารรสจืด ดื�มนํA าสมุนไพรฤทธ

รับ ผมนายประสิทธิ�  ศรีปัญญา อายุ 48 ปี อยู่จงัหวดัลาํ
สุขชํานาญการ ตาํแหน่งผูบ้ริหาร เป็นผูช่้วยสาธารณส

สาธรณสุขศาสตร์จากมหาวิทลยันเรศวร ทาํไมตอ้งมา
อันที�สองทาํยงัไงให้ครอบครัวได้นําเอาแพทย์วิถีธ

ารณสุขครับ เห็นเขาช่วยไม่รู้วนัจบ ตอ้งการให้เขานาํคว
ปัจจุบนั สําหรับเรื�องการถือศีล 5 ขา้งนอกเขาเปลี�ยนแป

็คือวา่จะให้ตวัเองเป็นตวัอยา่ง เป็นตวัอยา่งไม่ไดใ้นชุมช
 เป็นตวัอยา่งให้ลูก ๆ ก่อน ทาํตวัเองให้ดีที�สุด คิดวา่ศ

ายามทาํ หลงัจากไปวิเคราะห์ปัญหาต่าง ๆ สุดทา้ยมาลง
หมู่กลุ่ม เกิดมาชาติหนึ�งก็คิดวา่การทาํเพื�อตวัเองเหมือน

ยชน์กบัผูอื้�นจะทาํใหเ้รามีคุณค่ามากขึAน ปกติผมทาํงานเป
ของสิ�งแวดลอ้ม ไม่ว่าเป็นเรื�องของสิทธิมนุษยชนทัAงหล
ก็คิดว่าการยอมรับมติหมู่เรื�องของภาคเหนือที�ว่าจะให้พี�
มู่ใหเ้ราลดการไม่เห็นแก่ตวัลงครับ ขอบคุณครับ 

มอเขียว เจริญธรรมสาํนึกดีทุกท่านครับ ชื�อประเวช ปัญ
ฯ นะครับ ก่อนหนา้ที�จะเขา้มารู้จกักบั พวธ. ก็เคยทาํตวั
อล์ หรือว่าเที�ยวเตร่ จนมารู้จกักบัแฟน (พี�ติIด) ก็พากนัเ

ื�องที�มาเขา้ค่ายพระไตรปิฎกตัAงแต่ปี พ.ศ. 2555 เขาก็พาม
รฤทธิ� เยน็สด ซึ� งเราไม่เคยทาํ รู้สึกว่าตอนนัAนนี� กินไม่ได

ดัลาํปาง อาชีพ 
ารณสุขอาํเภอที� 
งมาสมคัรเรียน 
์วิถีธรรมไปใช ้ 
าํความรู้เหล่านีA

ยนแปลงไปไกล
ชุมชนก็จะเป็น

ิดวา่ศีล 5 ปฏิบติั
มาลงที�ศีลธรรม
มือนจะเล็กนอ้ย 
านเป็นจิตอาสา
ัAงหลายนะครับ

ห้พี� ๆน้อง ๆ พบ

 ปัญญา ชื�อเล่น
าํตวัเองมาเยอะ

ากนัเขา้มา พวธ. 
็พามาให้เรารู้จกั
ไม่ไดเ้ลย รสจืด
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มากและก็กลิ�นของมนัไม่ไช่อย่างที�เราดื�มนํA าขา้งนอกนะครับ แต่พอเราเริ�มปรับตวัเขา้หาก็รู้สึกว่า 
ร่างกายเราปรับไดดี้พอปี พ.ศ. 2556 ก็เริ�มรู้สึกตวัว่า เออ ดีนะนํA าสมุนไพรนี�แหละดีสําหรับตวัเรา
และก็เริ�มเขา้มาช่วยงานเต็มที�ปี พ.ศ. 2556 ที�คลองสาม และก็ช่วยมาเรื�อย ๆ ไม่วา่จะเป็นที�ผา่นฟ้า 
หรือปฐมอโศก และก็เคยไปแต่ละที� และที�บอกว่าทาํไมเขา้มาเรียน ก็เพราะว่ายงัจะมีเรื�องธรรมะ 
อะไรอีกหลาย ๆ อยา่ง และก็อาจารยที์�ให้ความรู้และก็เพื�อน ๆ นะครับ จะไดไ้ปช่วยเหลือผูค้นได้
นะครับ ก็อีกคาํถามก็คือ รักษาศีลห้าไดไ้หม ก็อาจจะไดบ้างขอ้ เช่น ขอ้หนึ� งปานาและก็ขอ้สี�  นี�ก็
อาจจะมีบา้ง ยงัทาํไดไ้ม่สมบูรณ์ ยอมรับมติกลุ่มไดม้ัAย ตรงนีAก็คือยอมรับไดแ้น่นอน ขอบคุณรุ่นพี� 
ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.23 นางสาวฝนพราวไพร บุญรวม 
อาย ุ50 ปี เพศ หญิง 
 

กราบเจริญธรรมท่านอาจารยห์มอเขียวและพี�น้องทุกท่านค่ะ ชื�อฝนพราวไพร บุญรวม 
อายุ 50 ปี การศึกษามธัยมศึกษาตอนปลาย ทาํไมถึงมาเรียนแพทยว์ิถีธรรมครัA งนีA  ถา้คาํว่าแพทย ์
ทุกคนก็รู้ว่าต้องดูแลรักษาผูป่้วยเท่านัA น พอได้มาเรียนแพทย์วิถีธรรมแล้ว จึงได้รู้ว่าสาเหตุ 
ของการเกิดโรคมาจาก อาหาร อารมณ์ สิ�งแวดลอ้มและเทคโนโลยี เลยมาคิดวา่ เอ๊ะ ไม่ใช่แค่รักษา
คนป่วยแลว้นะ อาหาร อารมณ์ สิ�งแวดลอ้มและเทคโนโลยี เหล่านีA  พอมนัดีขึAนแลว้ มนักลายเป็น
สุขภาพของสังคมเลยทีเดียว เลยคิดวา่หลกัสูตรนีAตอ้งสอนตัAงแต่ชัAนประถมนะ แลว้ยิ�งท่านอาจารย์
ไปดูสุขภาพของขา้ว ของการเกษตรไร้สารพิษ ฟังแล้วมนัไม่ธรรมดาเลย ไม่ใช่แค่สุขภาพของ 
คนป่วย ตายไม่ตาย แต่เป็นสุขภาพของสังคมดว้ย ก็เลยชา้ไม่ไดแ้ลว้ ก็จึงมา แต่มนัก็เกิดปาฏิหาริย์
กวา่จะมาไดน้ํA าตาร่วง ส่วนขอ้ถือศีล 5 นัAน ตอนแรกก็เขา้ใจวา่ตวัเองถือไดช้ดัเจน แต่มาฟังอาจารย์
แล้วสะดุ้งว่าเรายงัถือได้ไม่บริบูรณ์ เพราะเราจะใช้เดรัจฉานคาถา คือพูดทาํให้คนอื�นตอ้งทุกข ์
เลยมาเช็คสภาวะจิตตวัเองวา่ บางครัA งเราไม่ไดเ้จตนา แต่เขาแปลความหมายไปตามนัAน เลยเขา้ใจวา่
ศีลห้าของเรายงัไม่บริบูรณ์ดี ก็พยายามอยู ่จากคนที�มาจากบา้นราชพูดวา่ ถา้ยิ�งทะเลาะกนัเรายิ�งตํ�า 
มนัแทงตวัเอง และตอ้งคอยพิจารณาอยูเ่รื�อย ๆ ส่วนขอ้ที�สามยอมรับมติหมู่กลุ่มไดห้รือไม่ ตอนแรก ๆ 
ก็ดืAอค่ะ แต่พอช่วงหลงัก็สบายดีค่ะ ยอมรับมติกลุ่มไดส้บาย มนัเบา ง่ายขึAนค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.24 นางพจพรรณ 
เพศหญิง 

นางพจพรรณ อยู่อาํเภอเลิงนกทาใกล ้ๆ หมอเขียวนะคะ บุญมีแต่กรรมบงัคะ เพิ�งจะมา
รู้จกัหมอเขียวเมื�อปี พ.ศ. 2555 ไม่เคยรู้เรื�องมาก่อนเลย พอรู้ก็เริ�มมาเขา้ค่ายวนันีA เลือกลงฐานห้องนํA า
เพราะเห็นวา่มีคนนอ้ย ก็เลยอยากจะมาลา้งห้องนํA า ไดม้าลา้งกิเลสของเราไปในตวั ขดัลา้งในความ
รังเกียจชิงชงัของเรานะคะ แลว้เราไดม้าสร้างบุญสร้างกุศล คนที�เขาไดม้าเขา้ห้องนํA า ถา้เขาเห็นใน
ความสะอาดและน่าใชเ้ราก็ไดบุ้ญ แลว้กุศลที�เราไดรั้บจากการลา้งห้องนํA า คือเราจะไดรั้บความชุ่มฉํ�า ๆ 
เราจะไม่ร้อนค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.25 พิมพใ์จ ชาตะสิริ 
อาย ุ60 ปี เพศหญิง 
 

  กราบนมสัการท่านสมณะ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญธรรมสํานึกดีทุกท่าน 
นะคะ ดิฉันพิมพ์ใจ ชาตะสิริ อายุ 60 ปี จบชัAน ม. 6 ค่ะ ทาํงานที�แพทยแ์ผนไทย อาํเภอดอนตูม 
จงัหวดันครปฐม วฒิุพิเศษก็คือเภสัชกรรมไทย ผดุงครรภไ์ทยและก็นวดไทยค่ะ โดยอาชีพของดิฉนั
คือมีจิตเมตตากบัคนไขอ้ยูแ่ลว้ค่ะเพราะวา่วนัหนึ�งจะนวดรักษาคนไข ้4-5 ราย แลว้ก็อาชีพของดิฉนั
เองก็คือ10 กวา่ปี ที�อยูใ่นอาชีพนีAก็มีพระอาจารยบ์รมครูปู่ ชีวกนะคะเป็นคนคอยดูค่ะ จริง ๆ แลว้ก็คือ
เช้ามาก็จะสวดมนต์ ตี  4  ก็จะสวดมนต์และเดินจงกรม นั�งวิ ปัสสนาสภาวธรรม แล้วก็ 
ใส่บาตรค่ะ ถือศีล 5 ก็เป็นอยูแ่ลว้ ไม่ฆ่าสัตวม์า 20 กวา่ปี ก็พวกมดรึวา่ยุงค่ะ ก็มีจิตเมตตาแมต้ะขาบ
แมงป่องหรือสัตวอื์�น ๆ เวลาทาํกบัขา้วก็จะไม่สาดนํAาที�ร้อนที�เราลวกผกัลงไป เดีSยวสัตวม์นัจะตายค่ะ 
ก็จะมีจิตเมตตาต่อสัตวน์ะคะ อนันีA คือสภาวะธรรมที�เรามีจิตเมตตานะคะ และสภาวะการทาํความดี
นะคะ ในการทาํความดีก็คือปัจจุบนัเป็นจิตอาสาค่ะช่วยงานแพทยว์ถีิธรรมที�ค่าย ถา้มีโอกาสก็จะทาํ
ที�โพธารามบ้าง โพธารามที�อยู่ใกล้ทุกวนัอาทิตย ์แล้วก็ที�ปฐมอโศกนะคะ ที�อมัพวาบางทีก็ไป
ประมาณเกือบ 10 ครัA ง ตัAงแต่เป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมมาตัAงแต่ปี พ.ศ. 2557 ได้ 1 ปี แลว้ค่ะ 
ในเรื� องสภาวธรรมที�ไม่ดีสําหรับตวัดิฉันเอง บางครัA งมีการเพ่งโทษ คือบางครัA งก็การกระทบค่ะ 
สิ� งที�มากระทบบางครัA งเราก็ไม่พอใจบา้ง ได้พยายามทาํใจให้สะอาดและก็อโหสิกรรมให้อภยั 
ให้เพื�อนร่วมงาน การลดละกิเลสก็คือ ปัจจุบนัก็ทาํใจค่ะ ละความโลภ ถา้เราคิดอยากไดเ้ราก็ทุกข์
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แล้วนะคะ ละความโกรธ ความหลง ความอิจฉาริษยาทุกอย่างที�มีอยู่ในใจที�เป็นกิเลสทัAงหมด 
เราพยายามกวาดใจใหส้ะอาดแลว้เราทาํงาน เชา้มาเราก็รู้สึกสดชื�นค่ะ เพราะวา่ถา้จิตเราดีในร่างกายเรา
เลยแขง็แรงนะคะ ปัจจุบนัก็ดูแลยา 9 เมด็ ทุกวนัอยูแ่ลว้ เจริญธรรมค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
7.26 นางพนิตตา อธิชลินทร 
เพศ หญิง 
 

กราบหมอเขียวค่ะกราบพี� ๆ ทุกคนนะค่ะพนิตตา อธิชลินทร มีอาชีพเป็นแม่บา้น แลว้ก็
ทาํอะไรวุน่วายกบัตวัเอง เป็นคนไฮเปอร์นิด ๆ ค่ะ ตัAงใจมาลดกิเลส แลว้ก็ทาํความดีให้มากขึAนนะคะ
ปกติจะทาํเป็นพาร์ตไทมน์ะคะ เป็นคนตัAงใจที�รักษาศีล 5 อยูแ่ลว้นะคะ ขอ้สุดทา้ยนีA ก็อาจจะตอ้ง
เป็นคนที�ตวัใหญ่คือมีทิฏฐิมานะเยอะค่ะ ตวัใหญ่นะคะ แต่คิดวา่ลดไดค้่ะ เพราะเขา้มาที�นี�หลายครัA ง
แลว้ก็รู้สึกชอบนะคะ ขอบคุณมากค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.27 นางสาวพาฝัน บุญเกลีAยง 
อาย ุ41 ปี เพศหญิง 

 
  ขอกราบคารวะอาจารยห์มอเขียวและญาติธรรมทุกท่านนะคะ ดิฉันชื�อนางสาวพาฝัน  

บุญเกลีAยง มาจากจงัหวดัพทัลุง ที�ถามวา่มาเรียนทาํไมนะคะ อยากจะบอกวา่ก่อนหนา้ที�ตวัเองจะมา
ที�นี�ไดไ้ปศึกษาที�มหาวทิยาลยัรามคาํแหง แต่วา่ไม่จบนะคะ มีเหตุปัจจยัให้มาทาํธุรกิจส่วนตวัที�บา้น 
แต่ก่อนหน้านัAนไดมี้โอกาสศึกษาในพระธรรมวินยัของสมณะโพธิรักษ์อยู่บา้งแลว้ ก็มีความเห็น
ส่วนตวัวา่เป็นสิ�งที�ดี แลว้ก็มากินมงัสวิรัติได ้ 3 ปี ทาํกินเองหลงัจากนัAนก็ไม่สามารถตา้นกิเลสของ
ตัว เ อ ง ไ ด้  เ ล ย ก ลับ ไ ป ท า น อ ย่ า ง เ ก่ า  ที นีA ห ลัง จ า ก นัA น ก็ ศึ ก ษ า ธ ร ร ม ะ ส า ย ต่ า ง  ๆ  บ้า ง 
ตามโอกาส แลว้ก็ผ่านมาหลาย ๆ ปี จนตอนนีAอายุได ้41 ปีแลว้ ไดมี้โอกาสไปที�ทะเลธรรมไปเขา้
ค่ายสุขภาพของอาจารยห์มอเขียว ดว้ยเหตุที�ตวัเองเป็นโรคหลายโรคค่ะ ก็เลยไปเขา้ค่ายสุขภาพ 
แลว้ก็สนใจ แลว้หลงัจากนัAนก็มีเหตุที�บงัเอิญแต่ไม่บงัเอิญอยา่งที�ท่านอาจารยห์มอบอก เหตุที�ทาํให้
ให้ตวัเองตอ้งมาอยู่ที�ค่ายสวนป่านาบุญที�ชะอวด ก็เลยมาอยูที่�ค่ายสวนป่านาบุญเลย ทาํให้สนใจมาเขา้
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ค่ายพระไตรปิฏกต่อ รวมทัAงจะมาเยี�ยมชมบา้นดอนตาลของเราด้วยค่ะ นีA คือความปรารถนาของ
ตวัเอง แลว้ที�บอกวา่จะถือศีล 5 ไดห้รือไม่ และนี�เป็นความใฝ่ฝันของตวัเองสูงสุดนะคะ วา่จะถือศีล 5 
ใหไ้ด ้แลว้ก็ถา้จะใหสู้งสุดก็น่าจะเหมือนกบัทุกท่านที�นีA  คือคงจะอยากใหบ้รรลุนิพพานเช่นกนันะคะ
สําหรับมติของหมู่กลุ่มยอมรับได้ค่ะ ถ้าตวัเองทาํไม่ดีหรือทาํไม่ถูกตอ้งก็ยินดีน้อมรับอยากให้
ตกัเตือน แลว้ก็อยากเปลี�ยนแปลงตวัเองค่ะขอบคุณค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
7.28 พชันี สุรินทร 
อาย ุ59 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจ้า คารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะ ดิฉันพชันี สุรินทร อายุ 59 ปี  
อยูจ่งัหวดัอุตรดิตถค์่ะ เป็นนกัศึกษาปี พ.ศ. 2556 การศึกษาจบปริญญาโท ในเรื�องสภาวธรรม พชันี
มีหลกัปฏิบติัของตนเองคือตวัเองจะทาํอะไรหลาย ๆ อย่าง ก็ทาํไปเรื�อย ๆ นะคะมีงานที�ทาํเยอะ 
เวลาที�ทาํเวลาที�ตวัเองว่าง คือขณะที�อยูใ่นรถจะฟัง CD ของคุณหมอที�ซืAอไป ขบัรถและฟังไปดว้ย
อยา่งนอ้ยทาํใหเ้รามีสติฟังธรรมดว้ย ฟังวนไปเรื�อย ๆ ชอบฟัง CD ของคุณหมอที�บรรยายที�โรงเรียน
ผูน้าํ ไดค้วามรู้มากและทาํให้เราปรับอะไรหลายอย่าง เราจะฟังทุกวนัเลยถึงเราไม่ไดม้าค่ายบ่อย 
แต่ก็เหมือนคุณหมอไปไหนก็ไปกบัเรา ก็รู้สึกว่ามีความสุขและก็ใจเราก็เบิกบาน สําหรับตอนนีA
ปกติก่อนจะไดม้าที�นีA  ไดมี้โอกาสไปรู้จกัท่านอาจารยห์มอเขียวที�ศูนยว์ิทยาการธรรมชาติมาบเอืAอง
เมื�อปี พ.ศ. 2554 ไดไ้ปนั�งในเวทีที�อาจารยไ์ดรั้บ “คนคน้คนอวอร์ด” ตัAงแต่นัAนมาก็ติดตามมาโดย
ตลอดจนมาอบรมที� นี� ตอนนีA  ในเรื� องความเจ็บป่วยที�ตัวเองได้รับจริยธรรมคือตัวเองปกติ 
เป็นคนแข็งแรง ชอบเล่นกีฬา แต่หากอากาศเยน็ก็เป็นภูมิแพนิ้ดหน่อยหายใจไม่ออก แต่ที�กงัวลคือ
คุณแม่เป็นเนืAองอกในมดลูกถูกผ่าตัดตัA งแต่ตอนตนเองเรียนอยู่ราชภัฏ เรียนอยู่วิทยาลัยครูก็มี 
ความกงัวลใจอยู่หนึ� งล่ะว่าจะรับโรคของคุณแม่มาหรือเปล่าอีกเรื�องหนึ� งก็คือ ครัA งหนึ� งทาํบุญโดย
ไม่เสียเงินโดยไปบริจาคโลหิต บริจาคหลายครัA งเนื�องจากเราโหลดงานหนกัไปบริจาค รับใบของ
คุณหมอ “คุณไม่สามารถบริจาคเลือดไดแ้ลว้นะคะ คุณเป็นไวรัสการเป็นไวรัสไม่มีอาการอะไรเลย
เป็นปกติไม่รู้สึกว่าตนเองเป็นโรค แต่เราก็กงัวลใจอยู่ลึก ๆ ก็เลยได้มาเราชอบในทางนีA  ไม่กิน
เนืAอสัตว์ชอบอาหารเจชอบมานานตัA งแต่ลูกยงัเล็ก ๆ ตอนนีA ลูกก็ 30 ปี กว่าแล้ว ได้ติดตามมา
ตลอดไปรับธรรมะมา มีใบมีอะไรครบมีห้องพระครบ ดิฉนัเขา้มาเร็วมากไม่กินเนืAอสัตวเ์ราก็ไม่กินได้
ดิฉนัน่าจะมาปฏิบติัเพื�อช่วยคุณแม่ท่านอายปัุจจุบนั 86 ปี ละเพื�อใหท้่านไดอ้ยูเ่ป็นร่มโพธิ� ร่มไทรกบั
เรานาน ๆ นัAนเป็นขอ้หนึ�งและอีกขอ้เป็นครูสามารถเผยแพร่หลกัสูตรของคุณหมอให้กบัศิษยข์อง
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เราได ้เพื�อแบ่งเบาภาระของแพทยว์ถีิธรรม เมื�อเดือนตุลาคมค่ายแฟนพนัธ์แทที้�ผา่นมา ก็ไดใ้ชไ้มเ้ทา้มา
เพราะขอ้เทา้แพลง ตอ้งใชส้ภาวธรรมเราเป็นแค่นีA ดีแลว้ เราเป็นหนกักวา่นีA จะตอ้งตดัขาหรือหนกักวา่นีA  
สภาวธรรมเราไม่มีความเจ็บปวดเลย แค่เคล็ด ๆ ใชย้า 9 เม็ด ของคุณหมอดูแลมาตลอด อาการก็ดีขึAน
คุณหมอบอกวา่แค่ร้าวน่ะ ไม่ไดห้กั เราก็เลยเยน็ใจตรงนัAน ใชเ้วลาไม่นานเราก็ทาํงานได ้ไม่ไดห้ยุดงาน 
แต่ทาํเบา ๆ ใช้ไมเ้ทา้เดิน ทีนีA สภาวธรรมถือปฏิบติัหายไดจ้ริงไม่ตอ้งทรมาน เพราะว่าจิตตนเอง
ปกติใช่ไหมคะ ในการทาํความดีดิฉันจะแนะนาํคนในการออกค่ายเป็นประจาํ และจะดูแลคุณแม่
เป็นคนเดียวที�เราเป็นห่วงในทางโลกนะคะ เพราะลูก ๆ ก็โตหมดแลว้ ในเรื�องการทาํความชั�วเป็น
คุณแม่อีกล่ะค่ะเพราะท่านจะยึดติดตัAงแต่ไหนแต่ไรมา แต่คุณพ่อแข็งแรงแต่คุณพ่อไดเ้สียไปก่อน
คุณแม่เราก็จะดูแลคุณแม่ เพราะเป็นผูห้ญิงคนเดียว นอกนัAนเป็นผูช้ายหมด ดิฉันต้องดูคุณแม่ 
คนเดียว พยายามใหคุ้ณแม่ไดใ้ชห้ลกัสูตรหมอเขียวคือยา 9 เม็ด ตอนอายุ 86 ปี คุณแม่เดินฉิวเลยค่ะ 
คล่องกวา่คนในรุ่นเดียวกนั เรื�องของการลดละเลิกก็เป็นเรื�องของศีล 5 การถือศีล 5 เป็นเรื�องจริง 
สิ� งที� เกิดขีA นไม่ใช่เรื� องบังเอิญหรอก เป็นสิ� งที� เกิดขึA นจริงไม่ต้องแต่งเรื� องแต่งราวอะไรขึA นมา 
เคยเจอกบัคนใส่ร้าย ดิฉนัก็จะวางได ้การไดรํ้� าเรียนกบัคุณหมอมนัไม่มีอะไรที�บงัเอิญหรอก สิ�งที�
เกิดขึAนกบัเราคือสิ�งที�เกิดขึAนมาแลว้ทัAงนัAน ไม่โกรธเขา เมตตาเขา ดิฉนัไม่โกรธก็จบ เพื�อนวา่อะไรก็
ว่าไปเถอะเธอว่าชัAนวิบากเราวิบากเขา ได้ปฏิบติัตวัอย่างนีA ก็มีสิ� งดี ๆ เขา้มาในตวัเองเห็นชัด ๆ 
ก็เยอะ เราจะปฏิบติัอยา่งนีAตลอดไปค่ะ สาธุค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.29 ภครวรรณลี กีรติบุญยรัตน์ 
อาย ุ34 ปี เพศหญิง 
 

 
กราบนมสัการพระคุณเจา้ทุกฐานะ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมสํานึกดี

พี�นอ้งทุกท่านคะดิฉนัชื�อภครวรรณลี ชื�อเล่นชื�อป่าน จบระดบัปริญญาตรี คณะพยาบาลศาสตร์เป็น
พยาบาลหอ้งฉุกเฉิน ทาํไมถึงตอ้งมาเรียน เพราะรู้วา่แพทยว์ิถีธรรมรักษาไดทุ้กโรคไดจ้ริง คาํนีAก็คือ
เราไดม้าศึกษา ไดมี้โอกาสไดป่้วย ตอนป่วยนอ้ยไดมี้โอกาสไดรู้้เรื�องหมอเขียว ทางโรงพยาบาลเก่า
เคยมาค่ายรุ่น คนคน้คน กลบัมาคุยให้ฟังและก็ไดย้ิน แต่เราชอบมากก็อยากมา แต่ดว้ยเป็นพยาบาล
ห้องฉุกเฉินก็ขาดแคลนพยาบาลมาก ก็เลยต้องขึA นเวรแบบเยอะมากคุณภาพชีวิตเราย ํ�าแย่มาก 
การขบัถ่ายไม่ดีการนอนไม่ดี ในหนึ� งเดือนเราหยุดแค่สามวนัห่าง ๆ กนัดว้ย เราก็เลยไม่มีโอกาส



2006 
 

ไดม้าที�นี�ดว้ย การที�เราทาํงานแบบนีAก็เลยทาํให้ป่วย ป่วยจากเชืAอโรคต่าง ๆ เป็นโรคนอ้ยสําหรับเรา
แต่ก็เยอะสําหรับคนอื�น เราก็กินยาเดีSยวก็หายเราไม่ไดเ้ป็นมะเร็งซะหน่อย เสร็จแลว้ก็โชคดีพอกิน
ยาแล้วจะหาย แต่มีบุญไม่มากพอที�จะหาย ไม่หายทาํให้ร่างกายเสื�อมโทรมจากหน้าตาที�ดีก็เป็น
เสื�อมโทรมไปอีก วนัดีคืนดีก็มาเจอก้อนเนืAองอกที�หน้าอก มนัไม่ใช่ที�คิดแล้ว ตอนที�เรารักษา 
อนัแรกที�อยู่แลว้เราผ่านไปเจอหนังสือเรามาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะของหมอเขียว ก็เลยซืAอ
หนงัสือมาอ่าน และก็ทาํสะเปะสะปะไม่รู้เรื�อง พอดีกอ้นมนัขึAนเยอะก็ทาํให้รําคาญและซึ� งกอ้นนีA  
ก็รู้วา่มนัคลา้ยมะเร็ง พอมีกอ้นโปนเราก็ผอมดาํสิวขึAนนํA าหนกัลดวนัละกิโล จาก 48 เหลือ 47 และก็ 
45 กก. เราก็รู้ว่าคนไขม้ะเร็งจะเป็นมนุษยม์ะเร็งมีขัAนตอนการทรมานต่าง ๆ แล้วทาํอย่างไรดีล่ะ 
ที�ทาํงานของดิฉนัก็ลายาก ลา 7 วนัไม่ได ้และวนัดีคืนดีดูตารางพยาบาลจะทาํยงัไงให้ไดไ้ป ก็โชคดี
มีพระไตรปิฎกครัA งที� 2 วนัของทา้ยเดือนกบัตน้เดือนรวมกนัเป็นเจ็ดวนัซึ� งสามารถลางานได ้ตอนที�
โทรมาพี�ผูรั้บโทรศพัทก์็เอ่ยวา่ “ไม่เคยเขา้ค่ายเลยนะแลว้จะปฏิบติัตวัอยา่งไร” “พี�หนูขอร้องเถอะพี�
หนูเหมือนไม่ไหวหนูตอ้งมา หนูไม่อยากจะป่วย เพราะทางนีA เขาลา้งพิษกนัอยากจะหาย” เสียงก็สั�น
แบบนีA พี�เขาบอกก็ไดก้็ได ้และก็ถามว่าจะไปอย่างไร ให้มารถตูคุ้ณชา้ง แลว้ดิฉันก็ขึAนเวรตอนเช้า
และก็เตรียมกระเป๋าจดัไวเ้ลย เตรียมขึAนรถเมลม์ารอที�ฟิวเจอร์น่ะ เพื�อจะมาใหไ้ดก้็เลยมาคนเดียวเลย 
ด้วยความที�เป็นคนมนุษยสัมพนัธ์ดีอยู่แล้ว เราก็ไปไหนก็ได้ แล้วก็มาพบพี�ที�นี� เพราะเราได้กิน
อาหารที�นี�  แล้วคาํแรกที�กินบอกกบัตวัเองได้เลยว่า “เรารอดตายแน่เลย” เพราะปกติกินกบัขา้ว 
กบัขา้วมีเนืAอสัตวแ์ต่ร่างกายไม่ดีขึAน ทรมาน พอกินอาหารที�นี�  คนอื�นเขาจะไม่ชอบกนัแต่ตนเอง
ชอบ การใช้ชีวิตในค่ายผลอย่างหนึ� ง คือผิวซึ� งดาํก็สีดีขึA น เมื�อกลับบ้านไปพบคุณแม่มองหน้า 
มองตวัดิฉันแล้วถามขึA นว่าไปทาํอะไรมาดูดีขึA น ได้ตอบแม่ว่าไปค่ายหมอเขียวมา แต่ทีนีA ดิฉัน
กลบัมาทาํงานอีกใช้ชีวิต ดิฉันก็คิดว่าทาํไม่ไดเ้พราะว่าเรายงัไม่มั�นใจ เพราะเราไม่รู้เราไม่รู้จะทาํ
อะไรอย่างไง ดิฉันก็ยงักินเหมือนเดิม เธอเป็นบา้อะไรเธอสุดโต่งหรือเปล่าซึA งในใจ ยงัคิดอยู่ว่า
ไม่เท่าขีA เล็บของคนที�นี� เลย เราก็ไม่สนใจ ไม่สนวิบากกรรมติดตวัไปอะไร คือฉันจะกินของฉัน 
จนทุกวนันีA เราก็ดีขึA นได้แบบทุกวนั ในขณะนีA นะคะตัAงใจว่าจะมาเป็นอาสาสมัครเลยทุกอย่าง 
ก็จดัสรรให้ร่างกายเราดีขึAนแล้ว ก็ตอ้งมาเรียนรู้เพิ�มเติมรู้ให้ได้ วิชาจริงเพื�อเราจะปฏิบติัเพื�อทาํ
ตวัอย่างที�ตนและสอนคนที�ศรัทธา และก็มาช่วยงานของหมอเขียว ที�นี� มีมิตรดีสหายดีสังคมดี
สิ�งแวดลอ้มดี ช่วยใหเ้ราลดละกิเลส ช่วยทาํให้โรคหายทาํให้ผาสุก สําหรับศีล 5 แต่ก่อนถา้เกิดใครมา
ถามดิฉนัวา่ศีลห้า 5 เราทาํไดไ้หม เราจะตอบเลยวา่ทาํได ้สําหรับที�มาเรียนธรรมะแลว้นัAน มนัจะตอ้งทาํ
ให้รู้วา่ตอ้งพฒันายิ�งขึAน คือว่าสุขภาพดีขึAนไดด้ว้ยไม่กินเนืAอสัตวสุ์ขภาพดีอยา่งมากค่ะ การใชย้า 9 
เมด็ ดว้ยก็ดีขึAน คิดวา่จะตอ้งทาํอยา่งนีAและก็มีมิตรดีสหายดี และจะทาํใหเ้ราศีลดีขึAนดว้ย การยอมรับ
กลุ่มหมู่นีA คือยอมรับอยูแ่ลว้ตวัเองเพื�อจะมาอยูก่ลุ่มหมู่อยูแ่ลว้ ขอบคุณค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.30 นางภทัรานิสฐ ์เสียงสมบูรณ์ 
อาย ุ46 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะอาจารย ์หมอเขียวนะคะ เจริญธรรมสํานึกดีพี�น้องผูรั้กสุขภาพทุกท่านค่ะ  
ชื�อนางภทัรานิสฐ์ เสียงสมบูรณ์ ชื�อเล่น ออ้ย รู้จกัอาจารยห์มอเขียวเมื�อประมาณ 8-9 ปี ที�แลว้จาก 
หนงัสือย่านาง อ่านแลว้ก็ไม่รู้วิธีการทาํ ตอนหลงัก็ซืAอหนังสือ "มาเป็นหมอดูแลตวัเองกนัเถอะ" 
อ่านแลว้ก็ยงัไม่เขา้ใจ วิบากมนัเยอะน่ะค่ะ ดูรายการ "คนคน้ฅน" อยากเขา้ค่ายก็ไม่มีโอกาสไดไ้ป
เพราะวา่ตวัเองอาย ุ46 ปี จบการศึกษา ม. ปลาย ตอนหลงัไปเรียนสายวิชาชีพ ก็เลยไปเรียนทางดา้น
เสริมสวย ตัAงแต่นัAนมาก็อยูก่บัเคมี แลว้ป่วยตัAงแต่เกิด เมื�ออายุ 15 วนั ป่วยเป็นฝี แลว้พออายุได ้27.ปี 
ก็ป่วยเป็นโรคกระแสไฟฟ้ารั�วในสมอง ทางด้านหลงัฝั�งซ้ายและฝั�งขวา พอมาทาํอาชีพนีA ก็เป็น 
โรคกระเพาะและกรดไหลยอ้น แล้วก็ไมเกรน เป็นเยอะค่ะ แล้วเลือกการรักษาทางด้านแพทย ์
แผนจีน แลว้แพทยแ์ผนโบราณมาก่อนที�โรงพยาบาลศิริราช แลว้ยา้ยมาที� รพ. จุฬา แต่ว่าตอนที�
รักษานีAหมอให้ยา "ทีพากิSน" วนัละ 1000 มิลิกรัม กินยาตวันีA เขา้ไปมีผลขา้งเคียงคือ ผมร่วงเกือบ
หมดศีรษะ แลว้ก็มีอาการอ่อนเพลีย หมอก็เปลี�ยนยาเป็น "พิจิตอลพีอาร์” เช้า 400 เม็ด เยน็ 400 
ไดรั้บผลขา้งเคียงจากยาเยอะ แลว้หมอก็จ่ายยานอนหลบั เพราะเป็นโรคนอนไม่หลบั ก็เลยดิAนรน
หาทางรักษาทางอื�น แลว้อยากมาเขา้ค่ายคุณหมอเขียว ก็ไม่ไดม้า ติดวิบากหลายอย่าง แต่ตัAงแต่เดือน
กนัยายนปี พ.ศ. 2557 ปีที�แลว้ ก็เขา้ค่ายต่อเนื�องมาตลอด หลงัจากเขา้ค่ายเสร็จก็หกัดิบจากยาทุกอยา่ง
เลย ไม่ไปตามที�หมอนดั พยาบาลโทรตามก็ไม่ไป ตัAงแต่วนันัAนถึงวนันีA  ไมเกรนก็หาย กระเพาะและ
กรดไหลยอ้นยงัมีบา้งบางเวลา แต่อาการไม่กาํเริบอีกแลว้ เลยคิดว่าจะยึดแนวทางนีA  จะไม่กลบัไป
รักษาแผนปัจจุบนัอีกแล้วค่ะ เรื� องศีล 5 หลงัจากออกค่ายนีA ไป คิดว่าจะให้เป็นสิ�งที�บริสุทธิ� ขึAน 
เพราะบางทีอาจจะมีเรื�องของยงุกดัแลว้เผลอไปตบอะไรแบบนีAค่ะ ที�มาทางดา้นนีA เคยอยากไปบวชชี
พราหมณ์ เคยชวนน้องขา้งบา้นไปเขา้ค่าย เมื�อวนัที� 5-7 ตุลาคมที�ผ่านมานีA  มาที�สวนป่านาบุญ 3 
นอ้งเขาเคยไปบวชชีถือศีลบ่อย แต่ยงัไม่เขา้ใจสภาวธรรมเหมือนที�ฟังจากอาจารยห์มอเขียว มาเขา้
ค่ายครัA งนีA  น้องท่านนัA นมีดวงตาเห็นธรรมเลยนะ ดิฉันถามเห็นอย่างไร พี�ยงัไม่เคยเห็นเลย 
เขาอธิบายว่าเวลาเราไปนั�งถือศีลวิปัสสนาเได้พลงัก็จริงน่ะ แต่มนัไม่เห็นอะไร มนัตอ้งลืมตาสิ 
จะได้เห็นสิ� งที� เราไม่ชอบนู้นนัAนนีA  อะไรอย่างนีA  เขาก็ฟังเข้าใจ ดิฉันก็อ้อ งัAนไม่ต้องไปบวชชี
พราหมณ์ มาที�ค่ายก็ไดค้รบทุกอยา่งเลยค่ะ การที�มาสมคัรเรียนพวธ. นีA เพราะลูกสาวก็ป่วยเพราะเขา
ไดรั้บยากนัชกัตัAงแต่อยู่ในทอ้ง ออกมาเขาก็เป็นโรคสายตาขีA เกียจ ๆ คือสายตายาวน่ะค่ะ ขา้งหนึ� ง 
300 อีกขา้ง 800 ช่วงแรกหยอดตาดว้ยนํA าสกดัไม่ได้ เขาไม่ยอมหยอด เพราะเขารู้สึกแสบมาก 
ตอนหลงัเอาสําลีชุบแลว้แปะไว ้แลว้กวัซาให้ เขาก็ยอมรับบา้งไม่ยอมบา้ง เมื�อสงกรานต์ไดก้ลบั



2008 
 

บา้นที�ลาํปางไปหาเครือข่ายทางภาคเหนือ ที�มาสมคัรแพทยว์ิถีธรรม ก็เพราะวา่เป็นมติหมู่กลุ่มของ
รุ่นพี�จิตอาสา บอกวา่ใหม้าสมคัรเรียนค่ะ และคิดวา่ยอมรับมติกลุ่มไดค้่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.31 นางภาณิศา สิทธิวงค ์
อาย ุ55 ปี เพศหญิง  
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และพี�น้องญาติธรรมทุกท่านค่ะ 
ดิฉันชื�อ นางภาณิศา สิทธิวงค์ จงัหวดัสุโขทยั อายุ 55 ปี การศึกษาจบ ป. ตรี มสธ. มาเรียนทาํไม 
คิดว่าถึงเวลาแลว้ เป็นลูกศิษยอ์าจารยม์า 2 ปี พร้อมกบัการใชห้ลกั 9 ขอ้รักษาโรค ความดนัสูง 
ไขมนัในเลือดสูง สารสัมพนัธ์มะเร็งตบัมากกวา่ 10 ใชเ้ทคนิค 9 ขอ้ ได ้ 3 เดือน ค่าสารสัมพนัธ์
มะเร็งตบัตํ�ากวา่ 10 ถือศีล 5ไดไ้หม ได ้สบายมากไม่ลาํบาก ยอมรับมติกลุ่มไดห้รือไม่ ยอมรับได ้
มาก็เพราะมติกลุ่ม 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.32 นางสาวมนทิณี กมลธรรม 
อาย ุ45 ปี เพศหญิง 
 

กราบเรียนอาจารย์หมอเขียว และสวสัดีเพื�อน ๆ พี� ๆ น้อง ๆ ทุกท่านค่ะ ชื�อนางสาว 
มนทิณี กมลธรรม ค่ะ ชื� อเล่นชื� อ มล เรียนจบระดับปริญญาโทที�มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
คณะวิทยาศาสตร์ภาควิชาชีววิทยาค่ะ ตอนนีA ก็ทาํงานอยูที่�สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
แห่งประเทศไทย เป็นนกัวิจยัดา้นพืชดา้นการปรับปรุงพนัธ์ุพืชการขยายพนัธ์ุพืชค่ะ ถามวา่มาเรียน
ทาํไมคือมาเรียน จริง ๆ อยากศึกษาธรรมะ อยากเป็นคนที�ดีขึA น พฒันาตวัเองก่อนแล้วค่อยไป
ช่วยเหลือคนอื�นแลว้ก็อยากช่วยเหลือคนอื�นเท่าที�ตวัเองทาํได ้ส่วนการถือศีล 5 นี�ตอนนีA ก็ถือศีล 5 
อยู่แลว้แบบสบาย ๆ นะคะแต่ก็จะพยายามถือศีล 5 ให้ละเอียดขึAนค่ะ การยอมรับมติหมู่กลุ่ม ไม่มี
ปัญหาค่ะสบายมาก ไดห้มด ไปไหนไปกนัค่ะ เอาไงเอากนัไดห้มดค่ะ ก็หมดแลว้อ่ะค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.33 นางมาริสา อินลี 
อาย ุ54 ปี เพศหญิง  
 

กราบนมสัการพระคุณท่านและคารวะอาจารยห์มอเขียวชื�อ มาริสา อินลี คุณครูแนะแนว
โรงเรียนมุกดาหาร จงัหวดัมุกดาหาร อายุ 54 ปี เขา้ฟังการอบรมเมื�อปีที�แลว้ ทุกครัA งที�เปิดค่ายจะติด
ภาระมากเหมือนขาขา้งหนึ� งถูกโซ่ไว ้อีกขา้งอยากจะมา สุดทา้ยทิAงงานเลย ตัAงใจอยูใ่ห้ครบ 5 วนั 
เลย เพราะวา่มาแลว้มีความสุข มีมิตรดีสหายดีคนดี ๆ มาอยูร่วมกนัมนัยากน่ะ ตอ้งหาโอกาสมาอยู่
ใหไ้ด ้ไม่ตอ้งคุยกนัหรอกค่ะ มองหนา้กนัก็รู้วา่ต่างคนต่างเมตตากนัในงานใหญ่ ๆ ที�ทาํงานใหญ่โต 
หรูแค่ไหนก็ตาม ถา้ไม่ไดจ้ดัจากคนมีเมตตา คนทาํงานที�ใหญ่โตเขาจะทุกขจ์นไม่รู้จะอยูที่�ไหน ถึง
แมน้จะมีโซฟาสวย ๆ หมอเขียวถามวา่ มาทาํไมอบรมครัA งนีAมาทาํไม ดิฉนัอาจารยม์าริษา อลัลีเป็น
ครูที�มุกดาหาร อายุ 54 ปี ยินดีเป็นลูกศิษยท์่านอาจารยห์มอเขียวเป็นอยา่งยิ�ง เมื�อคืนนั�งฟังอาจารย์
บอกว่า รุ่นนีA เป็นรุ่น “ลั�นกลองรบ” รู้สึกภาคภูมิใจมาก เพราะในใจนึกในใจเลยนะคะว่า ตัAงแต่ฟัง
ธรรมะแลว้ได้นาํไปใช้ที�โรงเรียน โดยนาํเอาหลกัสูตรนีA เขา้สอน จริง ๆ แล้วไม่ไดอ้บรมมาก่อน 
แต่หมอเอืAองซึ� งเป็นพยาบาล รพสต. หนองไผ ่ผา่นการอบรมหลกัสูตรนีAแลว้ไดเ้ขา้อบรมหลกัสูตร
คุณธรรมดว้ยกนั หมอเอืAองไดน้าํหลกัสูตรหมอเขียวเขา้ไปพฒันาสุขภาพแพทยว์ิถีธรรม ก็อยูใ่นค่าย
นัAนตลอดเป็น 10 ค่าย ก็เลยรู้สึกเสียเปรียบนอ้ง นอ้งเรียนเต็ม ๆ หลกัสูตร แต่เราไม่ไดเ้รียน ไดแ้ต่
เรียนรู้ในค่ายน่ะ รู้ว่ามันดี ดีแค่ไหน ดีตรงที�ว่าเมื�อผู ้ป่วยได้เรียนรู้ธรรมของพระพุทธเจ้า 
อย่างถ่องแท ้เขาก็จะเรียนรู้การเมตตาตวัเอง เมื�อเมตตาตวัเอง รักตวัเองเขาก็จะทาํตามคุณหมอ
เพราะเชื�อคุณหมอ รักคุณหมอจะทาํตามคุณหมอและคุณหมอก็รักเขา ความเมตตาตวันีAบางทีไม่ตอ้ง
กินยา แค่คุณหมอยิAมให้เขาก็หายแลว้ ดิฉนัเห็นนะคะ แลว้คนของ รพ.สต. หนองไผข่องหมอเอืAอง 
30 กว่าคนทาํทัAงปี อบรมทุกเดือน นดัผูป่้วยมา ดิฉันเป็นวิทยากรสมทบไดเ้ห็นความเปลี�ยนแปลง
ของผูป่้วยคือ ปิงปองสุขภาพหลากสีมีเท่า ๆ กนั ผา่นไป 1 ปี มีคนที�เป็นเบาหวานไม่ตอ้งกินยา มีคน
ไม่หายอยูค่นเดียว คือคนไม่ทาํ เล่นหวย ไฮโลทาํทุกอยา่งตรงขา้มกบัที�สอนอนันีA จึงเป็นเรื�องแบบดี
จริง ๆ และก็ตัAงใจวา่จะนาํหลกัสูตรนีA เขา้ไปที�โรงเรียน เนื�องจากไม่ตอ้งรอใหป่้วยก็แนะนาํได ้เด็ก ๆ 
ทุกวนันีAอว้นเยอะ กินของไม่ถูกสุขลกัษณะ  

(เสียงระฆงั หมดเวลา) 
เร็วแทเ้วลาบนสวรรค์ จบก็ไดค้่ะ   ยินดีที�มาเป็นนกัรบของพระพุทธเจา้ มาเป็นจิตอาสา

ทีมงานของหมดเขียว หวงัวา่ครูแอนจะไดรั้บการอนุเคราะห์จากเพื�อนพอ้งนอ้งพี� ศิษยพ์ี�ทัAงหลายขอ
ไดเ้มตตาครูแอนคนนีA  และขอใหไ้ดฟั้งหมอเขียวทุกครัA ง  
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กรณีศึกษาที� 
7.34 เมธทิพา ศุภผลศิริ 
อาย ุ31 ปี เพศหญิง  
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และก็เจริญธรรมทุกท่านค่ะเมธทิพา ศุภผลศิริ ปกติปฏิบติั
ธรรมอยูแ่ลว้ค่ะ ใชชี้วติหกัโหมมากและก็เป็นกรดไหลยอ้น เพราะกินไม่ตรงเวลา และไม่ชอบกินยา 
จึงกินยา ชอบฟังยทููบ จึงไดพ้บกบัยทููบของอาจารย ์เกี�ยวกบัแผนการรักษาโรค สนใจและก็ดูคนที�
หายแลว้ เห็นวา่ทาํง่ายสบายเลยเปิดเขา้ไปดู ทาํตามแลว้สบายจริง ๆ จึงไดห้าคอร์สที�ไปไดค้่ะ ไดไ้ป
คอร์สกบัพี�ยิAมที�วดัเสด็จ และก็รู้สึกวา่กลบัไปทาํเองที�บา้นก็ได ้และพี�ยิAมซึ� งเป็นกลัยาณมิตรชวนมา
เป็นเพื�อนกนั เลยเป็นเหตุไดม้าที�นี� รู้สึกว่าตวัเองตอ้งพฒันาหลาย ๆ อย่าง โดยเฉพาะการขดัเกลา
กิเลส การถือศีล 5 ปกติถือศีล 5 อยูแ่ลว้ แต่ไดม้าทราบที�ค่ายนีA วา่ ศีล 5 รวมไม่กินเนืAอสัตวด์ว้ย 
การไดม้าคอร์สที�นี�รู้วา่ตอ้งทาํศีลใหล้ะเอียดยิ�ง ๆ ขึAนไป ส่วนการรับมติหมู่กลุ่ม ไม่มีปัญหา ค่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
7.35 นายมุง้ (ตา้) 
อาย ุ37 ปี เพศชาย ชาวไทยใหญ่ 

 
กราบอาจารยห์มอที�เคารพนะครับ แลว้ก็เจริญธรรมพี�นอ้งทุกท่านครับ ผมชื�อนายมุง้ เป็น

ชาวพม่า คนไทยใหญ่ครับ มาจากแดนไกลนิดหนึ�งครับ การศึกษาก็ไม่ไดจ้บอะไรครับ พออ่านออก
เขียนได ้จบนกัธรรมชัAนตรีจากวดัครับ มีโอกาสไดม้าเรียนที�เชียงใหม่ปี พ.ศ. 2536-2537 ครับ 
พออ่านออกเขียนได ้ประเด็นแรกหวัขอ้แรกที�วา่ มาเรียนทาํไมนะครับ ที�มาเรียนตรงนีAตดัสินใจเขา้
เป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม เนื�องจากวา่เราเองนีAครับมีโอกาสไดเ้ขา้มานี�ครับเรียนรู้ในเรื�องวิถีชีวิต
ในการดูแลตวัเองและดูแลผูอื้�น มีโอกาสมาสวนป่านาบุญทาํให้เราเกิดความประทบัใจ ยิ�งไดม้าฟัง
อาจารยห์มอแลว้ทาํให้ผมเกิดความประทบัใจมากครับ ไดเ้รียนรู้ ไดป้ฏิบติัตามยา 9 เม็ดครับ และ
ไดน้าํเอาองค์ความรู้จากที�นี�ไปถ่ายทอดให้กบัผูอื้�นครับ ผมคิดว่ามนัจะเป็นประโยชน์กบัผูค้นอีก
มากมายไม่ใช่แค่ตวัเราและครอบครัวนะครับ ผมเชื�อว่ายงัจะเป็นประโยชน์กบัมนุษยชาติอีกเยอะครับ 
และไม่ใช่เพียงในประเทศไทยเท่านัAน สามารถที�จะครอบคลุมไปถึงในบา้นเกิดของผมไดด้ว้ยครับ 
ประเด็นแรกที�ตดัสินใจเขา้มานะครับ ส่วนขอ้ที�สองถือศีล 5 ไดไ้หม ทุกวนันีAก็พยายามทาํอยู่แลว้ 
นะครับ ไดบ้า้งไม่ไดบ้า้งก็แลว้แต่วิบากกรรมและกิเลสที�ยงัมีอยู ่แต่ผมเชื�อวา่ศีล 5 ไม่ใช่เรื�องยาก
ครับทาํไดแ้น่ครับ ส่วนขอ้ที�สามยอมรับมติหมู่กลุ่มครับเป็นสิ�งที�สมควรอยู่แลว้ครับ สําหรับคนที�



2011 
 

ปฎิบติัจริงนะครับ สิ�งที�ถูกตอ้งสิ�งที�ติเตียนคือการเรียนรู้ การเรียนคือครูที�ดีครับ ผมเชื�อว่านี�ก็ไม่ใช่
ปัญหาแน่นอนครับ ยอมรับไดแ้น่นอนครับ ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.36 เยน็จิต ลกัขณธิน 
 อาย ุ48 ปี เพศหญิง 
 

นมสัการพระคุณเจา้ ชื�อเยน็จิต ลกัขณธิน อายุ 48 ปี อยูก่รุงเทพฯ อาชีพทาํโน่นนิดนี�หน่อย 
แต่อยูใ่นแวดวงการศึกษา วฒิุการศึกษาปริญญาตรีและปริญญาโทดา้นการสื�อสารมวลชน แต่วา่การ
สื�อสารระหวา่งบุคคลอยูใ่นระดบัอนุบาลนะคะ จริง ๆ แลว้อยากจะรู้จกัทุกคนนะคะ ทีนีA แบบโชคดี
ที�แบบวา่ไดส้มคัรมาที�นี� แลว้ก็มีขอ้สอบ ทาํให้คิดขึAนมาไดว้่าเป็นโอกาสดีที�เราจะนาํขอ้สอบอนันีA
ไปขอความรู้จากทุก ๆ ท่านค่ะ ไดโ้อกาสในการพูดคุยกบัคนอื�นดว้ย จะไดรู้้จกักนัน่ะค่ะ ตอนนีA มี
ครูอยูห่ลายคนแลว้นะคะ มีครูติIนา ครูยิAม ครูตุ ๊ครูปุ๊ และก็ครูสุรียใ์ช่มัIยคะ สงสัย จาํชื�อไม่ได ้เพราะ
ครูสุรียไ์ม่ได้หันมาค่ะ เดี�ยวตอ้งไปถามว่าชื�อครูอะไร และก็อยากจะให้ทุก ๆ คนเป็นครูนะคะ 
เพราะฉะนัAนเดีSยวจะขอไปถามนะคะ และก็เพศหญิงค่ะ มาเรียนทาํไม ก็เพราะแบบไม่รู้มาก ๆ เลย
ค่ะ ไม่รู้จกัโลก ไม่รู้จกัชีวติ ไม่รู้จกัตวัเองค่ะ ไม่น่าเชื�อเลยใช่ไหมคะ คนอายุเกือบครึ� งร้อยแลว้นะนี� 
เกินครึ� งชีวิตแลว้ค่ะ ไม่ควรพูดแบบนีA ใช่ไหมคะ เคยมีคนบอกวา่ไม่น่าเชื�อเลยวา่ดิฉนัเป็นคนที�ไม่รู้
อะไรแบบนีA อยู่ในโลกดว้ย เพราะฉะนัAนถา้เกิดเจอคนนีA  ก็รู้สึกว่ามีอะไรแปลก ๆ ก็ขอให้คิดซะว่า 
เจอสิ�งมหศัจรรยข์องโลกค่ะ จะไดส้บายใจ ก็เลยจึงมาเรียนไงคะ มาเรียนเพื�อจะไดเ้ขา้ใจโลก เขา้ใจ
ชีวิต แลว้ก็รู้จกัตวัเองค่ะ ตามแนวทางของการมีสุขภาพดี ตามแนวอาจารยห์มอเขียวเพื�อที�จะไดมี้แรง
และก็ มี พลั งกายและพลังใจในการที� จะทําสิ� งดี ให้ ตัวเอง แก่ คนรอบข้ างแ ล ะ ก็ ค น อื� น  ๆ  
และก็ให้โลกนีA ค่ะ ถือศีล 5 ไดห้รือไม่ ตอนนีA ก็ยงัไม่ไดห้มดนะคะ แต่ก็จะพยายามค่ะ ยอมรับมติ
ของกลุ่มไดห้รือไม่ ไดค้่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.37 นายรุ่งเจริญ ปันดี 
เพศชาย 
 



2012 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว กระผมนายรุ่งเจริญ ปันดี อยูจ่งัหวดัลาํปาง ไดม้าสมคัรเป็น
แพทยว์ถีิธรรม มาเรียนทาํไม ก็อยากจะเรียนครับ เพราะวา่เราไดม้าเป็นจิตอาสาของแพทยว์ิถีธรรม
มามุกดาหารตัAงแต่ปี พ.ศ. 2554 ได้ 3 ปี แล้วครับ พอมาศึกษาทางด้านแพทย์วิถีธรรมตัAงแต่ 
ปี พ.ศ.2554 กลบัไปที�ลาํปางก็ไปเดินขบวนยุทธเขา้ชุมชนแต่ละชุมชน 10 ชุมชน 12 หมู่บา้น 
ในปี พ.ศ. 2557-2558 กาํลงัจะเริ�มปลายเดือนนีAแหละ ที�จะเขา้แพทยว์ิถีธรรมศูนย ์3 วยั ของอาํเภอเมือง 
เมื�อเขา้มาเป็นจิตอาสาเราก็อยากจะเรียนเพื�อเจริญรอยตามรุ่นพี� ๆ จะไดเ้ป็นรูปแบบแพทยว์ิถีธรรม 
ตอ้งเรียนให้สุด ๆ ไปเลย อยากจะเรียนเพื�อว่าเจริญรอยตามรุ่นพี� ๆ ครับ ศีล 5 รับไดไ้หมก็ไดค้รับ 
ศีล 5 ทาํไดอ้ยู่นะครับ เพราะศีลแต่ละขอ้ก็เดินทางสายกลางเราไม่เคร่งไม่ยึดอะไรมากนะครับ 
แต่ทาํให้ถึงที�สุดนะครับ จะรับมติของพี� ๆ ได้ไหม ได้ครับ แต่ก่อนนีA จะทาํไม่ได้แพทยว์ิถีธรรม 
ตอ้งยอมรับมติของพี� ๆ นอ้ง ๆ ในกลุ่มไดทุ้กอยา่งครับ ขอฝากไวแ้ค่นีAครับ สาธุครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.38 นางสาวรสจรินทร์ สีระสา 
อาย ุ32 ปี เพศหญิง 
 

  
กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และเจริญธรรมผูรั้กสุขภาพดีทุกคนนะคะ หนูชื�อนางสาว

รสจรินทร์ ศรีระสา มาจากจงัหวดัอุตรดิตถค์่ะ อาย ุ32 ปี จบการศึกษาระดบัปริญญาตรี คณะวิชาเอก
นิเทศศาสตร์ เอกประชาสัมพนัธ์ค่ะ ที�สมคัรมาเรียนแพทยว์ิถีธรรม ประเด็นสําคญัเลยก็อยากช่วย
คุณแม่เพราะว่า คุณแม่เป็นจิตอาสาอยู่แล้วค่ะ คุณแม่ทาํงานอยู่ที�โรงพยาบาลอุตรดิตถ์ค่ะ และก็
อยากแบ่งปันความรู้ดี ๆ นะคะที�อาจารยห์มอเขียวไดส้อนทุก ๆ คนที�มาเขา้ค่ายอยา่งนีAค่ะ เช่น อยา่ง
บางคนนี�เขาอยู่ไกลหรือว่าเขาเจ็บป่วยเขาเดินทางไม่สะดวก เขาก็อยากให้หนูกบัคุณแม่ไปช่วย 
แต่บางทีคุณแม่ก็ช่วยคนไขไ้ม่ทนั แบบวา่มีคนเดียว แม่จึงตอ้งการคนช่วยก็ทาํใหอ้ยากเป็นนกัศึกษา
แพทยว์ิถีธรรมจะไดช่้วยคุณแม่ดว้ยน่ะค่ะ ถือศีล 5 ไดห้รือเปล่า อนันีAหนูตอ้งขอพูดตรง ๆ นะคะ 
เพราะวา่หนูเพิ�งคลอดลูกไดย้งัไม่ถึง 10 เดือน วนันีAก็เอาลูกตวัเล็ก ๆ มาดว้ยนะคะ ก็เลยขอกินอะไร
ที�ช่วยบาํรุง หนูยงัตอ้งให้นมลูกอยู่ค่ะ และเรื�องการยอมรับมติหมู่กลุ่มไดห้รือไม่นัAน อนันีA หนูตอบ
ไดเ้ลยวา่ หนูทาํไดค้่ะเพราะวา่ ตอนนีAหนูก็ยงัเป็นจิตอาสาตวัเล็ก ๆ และก็อายนุอ้ยอยูน่ะคะ ผูใ้หญ่วา่
อย่างไร มติส่วนใหญ่ว่าอย่างไร หนูก็คิดว่าหนูยอมรับไดน้ะคะ หนูตอ้งขออนุญาตพูดน้อย ๆ ก่อน
เพราะวา่ลูกร้องแลว้ล่ะค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 



2013 
 

กรณีศึกษาที� 
7.39 นางวนิดา กุลแกว้ 
เพศหญิง 
 
 กราบเรียนอาจารยห์มอที�เคารพอยา่งสูงค่ะ ดิฉนันางวนิดา บุญแกว้ค่ะ ก็รู้จกัแพทยว์ิถีธรรม
มาปีกว่า ญาติธรรมที�สงขลาแนะนาํนะคะ ตวัดิฉันมีปัญหาสุขภาพเยอะมากนะคะทัAงความดนัตํ�า
เลือดจาง ภูมิแพ ้และโรคกระเพาะเสร็จ เมื�อไดดื้�มนํA าสมุนไพรฤทธิ� เยน็สด และก็พอกหนา้ก็รู้สึกวา่
สุขภาพดีขึAนและก็ประทบัใจมากค่ะ ก็พอดีพอ่ประสบอุบติัเหตุเลยไดก้ลบับา้นที�จงัหวดัอุบลฯตัAงแต่
ต้นเดือนกุมภาน่ะค่ะจีงได้มาบําเพ็ญบุญอยู่ที� อุทยานบุญนิยม จ.อุบลฯ เมื�อมีการเปิดอบรม 
คอร์สสุขภาพ ที�บา้นราชจึงไดเ้ขา้อบรมเมื�อเดือนที�ผา่นมา อาชีพนะคะก็ไดมี้โอกาสติดตามญาติห่าง 
ๆ ที�ประเทศฟินแลนด์ค่ะ ไดท้าํงานนวดแผนโบราณอยูที่�นั�น 3 ปี จึงกลบัมาเมืองไทยไดเ้ปิดร้าน
ของตวัเองอยู ่4 ปี จากนัAนก็ไปเป็นผูช่้วยสัตวแ์พทย ์ 11 เดือน แลว้ก็เป็นครูพี�เลีA ยงที�โรงเรียนกีฬา
สอนยมิ หลงัจากนัAนก็ไปอบรมดูแลผูสู้งอายุพากินสันและอมัพฤกษ ์อมัพาต และก็รับดูแลผูสู้งอายุ
ท่านหนึ� งอายุ 95ปีย่างที�เกาะพนนั และก็เป็นครูสอนนวดพืAนฐานไทยที�เกาะพนนั เกาะสมุย และ 
ก็พทัลุง ก็วิ�งไปวิ�งมาช่วงนีA ก็มาอบรม ที�นี�ก็ไปพระไตรปิฏก ตัAงใจว่าว่าจะอยู่ต่อแต่มีภาระเลีA ยงดู 
คุณแม่ วฒิุการศึกษานะคะจบอนุปริญญา เอกภาษาไทย จากวทิยาลยัครู ในจงัหวดัอุบลราชธานี เพศ
หญิงคะ มาเรียนทาํไม เพราะตวัเองมีปัญหาสุขภาพอยา่งที�เรียนทุกท่านไปแลว้นะคะ หลงัจากที�เขา้
คอร์สสุขภาพแลว้ สุขภาพก็ดีขึAนเยอะ นํA าหนกัก็ขึAน 2 กิโลกรัม แม่ก็ทกัแต่วา่ชวนคุณแม่ คุณแม่ก็มี
อคติอยู ่มุสากบัท่านวา่มาเดีSยวเดียวกลบัจนกระทั�งป่านนีAก็ยงัไม่กลบั ก็ถือศีล 5 ก็ผิดตรงที�มุสาแม่ 
ยอมรับมติกลุ่มไดห้รือไม่ ก็ยอมรับไดน้ะคะ ก็ฝากตวักบัพี� ๆ ทุกคนดว้ย ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.40 นางวราพร กรสมบติั 
อาย ุ35 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะและเจริญธรรมสํานึกดีพี� ๆ และนอ้งจิตอาสาทุกท่านค่ะ 
ดิฉันชื�อนางวราพร กรสมบติั มาจากจงัหวดัแพร่   มาเรียนแพทยว์ิถีธรรมครัA งแรกเลยค่ะ เพราะว่า
ครัA งแรกเดิมทีก็มีอาการป่วยแต่มารักษา อาการดีขึAนก็เลยตัAงใจมาบาํเพญ็เพียร แลว้ก็มาเป็นจิตอาสา



2014 
 

ค่ะ ถามวา่ถือศีล 5 ไดห้รือไม่ ขอตอบ
ป่วยหรือเกิดทุกขม์ากค่ะ ถามวา่ยอม
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.41 นางสาววนัทนีย ์ตรีสิงห์ 
อาย ุ60 ปี เพศหญิง 
 

 
กราบคารวะท่านอาจารยห

อาย ุ60 ปี จบการศึกษา ปริญญาตรี ค
กบัอาจารยห์มอเขียวนัAนค่ะ ประการ
ศึกษาไดเ้ขา้มาร่วมกลุ่ม มีความรู้สึกว
อะไรไดม้ากกวา่นีAนะค่ะ และการดาํเ
การที�ไดเ้ขา้ร่วมกลุ่มนัAน เราก็ไดรู้้ส
เหตุผลที�สองมีความรู้สึกศรัทธาเชื�อ
ฟันเฟืองหนึ�งที�ไดม้าร่วมกิจกรรมที�ด
ของการไม่กินเนืAอสัตวนี์Aก็คิดวา่ต่อไ
ตวัเองเป็นคนที�ยอมรับกบัตวัเองและ
คิดวา่เป็นสิ�งที�ดีนัAน การยอมรับน่าจะ
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.42 นางศรีรวม มั�งมา 
อาย ุ51 ปี เพศหญิง 
 

กราบเรียนท่านอาจารยห์
อายุ 51 ปีค่ะ เป็นพยาบาลอยู่ที� รพ
พระไตรปิฎก เมื�อเดือนตุลาคม พ.ศ
จิตวิญญานของตวัเอง และอีกอยา่งก

อตอบเลยนะคะวา่ได ้เพราะวา่ทุกวนันีAแมแ้ต่คิดไม่ดีกบก
ยอมรับมติหมู่กลุ่มไดห้รือไม่   ยอมรับไดค้่ะขอบคุณค่ะ

ารยห์มอเขียวและพี� ๆ น้อง ๆ ทุกคนค่ะ ดิฉันชื�อวนัท
ตรี คณะเศรษฐศาสตร์ เหตุผลที�เขา้มาศึกษาอยากจะเขา้ม
ะการแรกคืออยากมีการเปลี�ยนแปลงตวัเอง คือหลงัจาก
รู้สึกวา่ ชีวติของตวัเองที�ผา่นมานีA ไม่มีสาระทัAง ๆ ที�จริงแล
รดาํเนินชีวติที�ผา่นมาสร้างปัญหาให้กบัตวัเราหลาย ๆ 
ดรู้้สึกว่าสิ�งที�เรารับนีA ทาํให้รู้สึกสบายใจ น่าจะเป็นทาง
าเชื�อมั�นใจในท่านอาจารยห์มอเขียว รู้สึกอยากตวัเองอ

รมที�ดีแบบนีA    ส่วนการถือศีล 5 จริง ๆ ก็ถือปฏิบติัอยูค่่ะ
ต่อไปทาํไดแ้น่นอน การรับมติหมู่กลุ่มอนันีA ไม่มีปัญหา 
และมีเหตุผลแต่เราก็ไม่ฝืน แต่วา่เหตุผลของคนส่วนใหญ

น่าจะไม่มีปัญหาค่ะ  

รยห์มอเขียวและเพื�อนแพทยว์ิถีธรรมทุกท่านค่ะ ชื�อศร
ู่ที� รพ.สต. บา้นมะหวา้ อ สันทราย จ เชียงใหม่ เคยมา

ศ. 2556 แลว้ก็อยากมาต่อยอด อยากมาเรียนรู้เพิ�มเติม
ยา่งก็คือดิฉนัไดน้าํความรู้ในเรื�องยา 9 เม็ด ไปดูแลช่วย

ีกบก็จะมีอาการ
ค่ะ 

นัทนีย ์ตรีสิงห์ 
เขา้มาศึกษารวม
งัจากที�ไดเ้ขา้มา
ริงแลว้เราไดท้าํ
ๆ อยา่งค่ะ จาก
ทางออกที�ดีขึAน 

เองอยากจะเป็น
ยูค่่ะ แต่ในเรื�อง
หา เพราะปกติ

นใหญ่บา้งครัA งก็

ื�อศรีรวม มั�งมา 
คยมาอบรมค่าย

เติม เพื�อพฒันา
ช่วยเหลือผูป่้วย 



2015 
 

ซึ� งปัจจุบนันีA มีผูป่้วยเบาหวาน ความดนั และสารพดัโรค เวลาเขามารับยาแต่ละครัA งเป็นตะกร้าเลย 
แพทยแ์ผนปัจจุบนัไม่สามารถตอบโจทย ์เรื�องของสุขภาพไดห้มด จึงอยากนาํเรื�องแพทยว์ิถีธรรม 
ไปส่งเสริมสุขภาพของผูป่้วยแลว้ก็กลุ่มเสี�ยงน่ะค่ะ เช่นเรื�องปรับเปลี�ยนพฤติกรรม อาจจะช่วยลด
อาการคนป่วย แลว้ก็ลดงบประมาณในการรักษาพยาบาลมากขึAน แลว้ก็การรักษาศีล 5 นีA  ก็คือจะ
ศึกษาและทาํให้ละเอียดมากขึAน เรื�องยอมรับมติหมู่กลุ่มนีA  คิดวา่เสียงส่วนใหญ่เป็นสิ�งที�ดีในแพทย์
วถีิธรรมก็ยอมรับไดค้่ะ 
  

 
กรณีศึกษาที� 
7.43 นางสาวศศิธร ชยัอนิรุทธ์ 
อาย ุ38 ปี เพศหญิง  
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว และเจริญธรรมทุกท่าน ชื�อนางสาว ศศิธร ชัยอนิรุทธิ�   
ชื�อเล่น ชื�อยิAมค่ะ อายุ 38 ปี ภูมิลาํเนาเป็นคนจงัหวดัสุรินทร์ มีโอกาสเรียนที�กรุงเทพ ม. ปลายที�
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษานะคะ และเรียนปริญญาตรี จบปริญญาตรีที�จุฬาลงกรณ์ คณะนิเทศศาสตร์ 
ภาควชิาพฒันาและการประชาสัมพนัธ์ การใชชี้วิตแบบชีวิตตน้กราฟ เส้นชีวิตดีขึAนเรื�อย ๆ เป็นเด็ก
บา้นนอกธรรมดา แต่ไดม้าเรียนหนงัสือมธัยมปลาย ณ ที�ดีที�สุดในประเทศ มหาลยัที�มีชื�อเสียงที�สุด 
และก็ไดท้าํงานสายการบินแห่งชาติ คือ สายการบินไทยค่ะ เป็นแอร์พิเศษค่ะ และก็ชีวิตเหมือนโรย
ไปดว้ยกลีบกุหลาบ มีความสุขดี และก็ในขณะเดียวกนั กิเลสและอตัตาก็โผล่ขึAนมาเป็นเงาตามตวั 
โดยที�เราไม่รู้ตวัค่ะ เลยกลายเป็นคนนิสัยไม่ดี กลายเป็นคนใจร้อน เอาแต่ใจ ทัAงกิเลสในเรื�องกิน
อร่อย และการเป็นทาสของมิสเตอร์อาหารทะเล คือทาํผิดศีลทุกขอ้เลย โดยเฉพาะการทาํผิดศีลขอ้
หนึ�งก็จะพาไปสู่ทุกขอ้อื�นทุกขอ้ การเป็นมิตรสาระเลว และก็โชคดีนะคะ มีบุญที�ประมาณกลางปีที�
แล้ว ได้มีโอกาสป่วยเป็นโรคกระเพาะอกัเสบและก็เรืA อรัง และติดเชืAอรุนแรงค่ะ คุณหมอให้ตดั 
ชิAนเนืAอออกไป และก็ไปตรวจเชืAอมะเร็ง แต่ก็โชคดีที�ไม่พบเชืAอมะเร็ง แต่ว่าการป่วยครัA งนัAน ทาํให้
ยิAมตื�นกลวั ตื�นขึAน และรู้สึกวา่เกิดอะไรขึAนกบัเรา ทาํตวัเองทุกอยา่งเลย ทาํร้ายร่างกาย และสิ�งที�ทาํ
ร้ายร่างกาย ก็คือ จิตใจตวัเองดว้ย ก็คือการที�เราก่อกิเลสในใจตวัเอง ดว้ยการนิสัยเลว และก็เป็นคน
เอาแต่ใจ จิตใจแยล่งทุกวนัค่ะ ก็เลยหนัมาศึกษาธรรมะ เมื�อศึกษาธรรมะแลว้จึงคิดวา่ธรรมะจะเป็น
ฐานใหไ้ดม้าเจอกบัค่ายของ ดร. เจคอบ ซึ� งเป็นคอร์สเสริมสุขภาพ เกี�ยวกบัสุขภาพบาํบดั และก็เกิด
ขอ้สงสัยเรื� องนํA าปัสสาวะ กลบัมาบา้นก็ยงัมีขอ้สงสัยเกี�ยวกบันํA าปัสสาวะ เหมือนกบัว่ามนัยงัไม่
สะอาด ยงัไม่กล้าทดลองใช้น่ะคะ จึงมาคน้หาทางยูทูปและก็พิมพค์าํว่า “นํA าปัสสาวะรักษาโรค” 



2016 
 

ลิAงคแ์รกที�โชวขึ์Aนมาเลยก็คือ ลิAงคข์องคุณหมอเขียว เราก็เลยคิดวา่ โห ท่านนี�คงตอ้งเป็นบรมอาจารย์
ดา้นนํAาปัสสาวะแน่เลย ก็ปรากฏดูในยทููปนี�เลยค่ะ เปลี�ยนชีวิตเลย คือฟังยงัไม่ทนัจบหรอกค่ะ ก็เขา้
หอ้งนํAาก็เลยลองดื�มปัสสาวะในแกว้ และหลกัจากนัAนก็ฟังทุกอยา่งของอาจารย ์โดยเฉพาะธรรมะทาํ
ให้รู้สึกวา่อยากทาํอะไรสักอยา่ง อยากเป็นคนที�ดีขึAน และก็อยากเขา้มาศึกษา อยากรู้วา่เขาทาํอะไรกนั 
แพทยว์ิถีธรรมมีอะไรกนับา้ง ก็เลยชวนคุณแม่มาค่าย ครัA งแรกที�คลองสามค่ะ เมื�อมาที�คลองสาม
แลว้เกิดศรัทธาโดยเฉพาะขอถ่ายรูปคู่กบัอาจารย ์แลว้อาจารยบ์อกวา่เดีSยวให้พี�ป้อมถ่ายรูปดว้ย “ให้
พี�ป้อมถ่ายรูปดว้ย” อุย้ ! นี�พระนี�นา ท่านปฏิบติัธรรมมากคือ รุ้สึกศรัทธาเลยค่ะ ก่อนจะกลบัไดเ้ดิน
ไปหาป้าแขก พี�ติSว ก็คือวา่หนูขอบริจาคเงินไดไ้หม หนูอยากทาํอะไรสักอยา่ง ป้าแขกก็พูดคาํหนึ� ง
บอกวา่ อาจารยบ์อกวา่ ถา้อยากไดบุ้ญจริง ๆ ก็เอาตวัมาเลย เป็นเหตุผลที�มาที�นี� ตัAงใจวา่จะทาํให้ดี
ที� สุด ย ัง เป็นเด็กใหม่ในด้านการศึกษาธรรมะ ขอฝากเนืA อฝากตัวกับพี�  ๆ นักศึกษา พี�  ๆ  
จิตอาสาทุกท่าน และขอช่วยรับหนูเป็นศิษยด์ว้ยคน ส่วนในเรื�องของศีล 5 ก็ปฏิบติัจริงจงัเป็นปีแลว้ 
เป็นการปฏิบติัแบบหยาบ ๆ ตามความเขา้ใจของเด็กใหม่นะคะ ส่วนเรื�องทางดา้นมติกลุ่มไดไ้หม 
ทาํงานเป็นงานพิเศษ ทาํงานเป็นทีม เพราะฉะนัAนเรื�องมติกลุ่ม สบายมากอยูแ่ลว้ แมบ้างครัA งตอ้งเจอ 
กบัหวัหนา้งานที�ลกัษณะเหตุการณ์เร่งก็ยงัได ้เพราะฉะนัAนก็ทาํไดค้่ะ อยา่งไรก็ฝากเนืAอฝากตวัดว้ย
นะคะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.44 นางศุลีพร ชิณศิริ 
อาย ุ58 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจ้า กราบคารวะท่านอาจารย์หมอเขียว และเจริญธรรมสํานึกดี 
ญาติธรรมผูไ้ฝ่ในธรรมทุก ๆ ท่านค่ะ ชื�อนางศุลีพร ชิณศิริ อายุ 58 ปี อดีตเป็นครูสอนโรงเรียน 
ปฐมศึกษาของ รงเรียนรัฐบาล วุฒิการศึกษาจบปริญญาตรีจากวิทยาลยัครูบุรีรัมย ์เมื�อก่อนเรียก
วทิยาลยัครู จบครูมาแต่ตอนนีA เออรี�ออกมาแลว้มาเป็นเกษตรกร ทาํไมตอ้งมาที�นี� ทาํไมตอ้งมาเรียน 
เลือกเรียนแพทยว์ถีิธรรม เพราะวา่ตอ้งการอยากพน้ทุกข ์มีทุกขม์ากค่ะ เคยรู้จกักบัท่านอาจารยห์มอ
เขียวในทีว ีตัAงแต่ตอนที�เป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบีเมื�อปี พ.ศ. 2551 ตบันีAพรุนหมดเลย กบัเพื�อนครูที�
โรงเรียนรู้จกัท่านในทีวี ท่านพูดเรื�องการรักษา เช่นการรักษาโรคโดยการใชน้ํA าปัสสาวะรักษาโรค 
ฟังท่านและก็ติดตามรายการของท่านมาเรื�อย ๆ รู้จกัแต่องคแ์ห้ง ๆ ของท่านอาจารยห์มอเขียวในทีว ี
ยงัไม่รู้จกัตวัเป็น ๆ แต่พอท่านไปเปิดศูนย์อยู่ที�สวนป่านาบุญ 4 ดิฉันเป็นคนสามจงัหวดัเกิดที�



2017 
 

จงัหวดัร้อยเอ็ดรับราชกาลอยู่ที�นั�น แลว้ก็แต่งานกบัสามีเป็นคนจงัหวดักาฬสินธ์ุ หลงัสามีเกษียณ
แลว้สามีก็พามาอยู ่จ. นครพนม อยูใ่กล ้ๆ กบัสวนป่านาบุญ 4 ของท่านอาจารยห์มอเขียว หลงัจาก
เมื�อเป็นไวรัสตบัอกัเสบบีเมื�อปี พ.ศ. 2551 และรักษากบัแพทยแ์ผนปัจจุบนั สุขภาพไม่ดีเลยค่ะ  
ใจก็เสีย เงินก็เสีย ที�ตรงไหนที�คิดวา่จะทาํให้ตวัเองหายดิฉนัทาํหมด ไปหมด ดิฉนัเป็นไขทุ้กวนั ไม่
อยากพูดยาวเลย พอมารู้จักอาจารย์หมอเขียวในทีวี ก็เลยลองปฏิบัติดู ลองปฏิบัติจิAม ๆ จํA า ๆ 
ไม่จริงจงั พอมาตน้ปี พ.ศ. 2555 เพื�อนดิฉันที�ไปตรวจมีอาการตบัพรุนเขาเสียชีวิตลง สามีดิฉันจึง
บอกวา่ “รายต่อไปคงเป็นเธอแน่ ๆ เลย” (หวัเราะ) เราก็ยิ�งใจเสียมากขึAนอีก เลยรีบทาํเลยค่ะ ดื�มนํA า
สมุนไพรฤทธิ� เยน็สด ดื�มนํA าปัสสาวะ ทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่เป็นหลกัเลยค่ะ วนัละ 4 ครัA ง ก็ยงั
เคยทาํ คือดิฉันมีไขสู้งทุกวนั หลงัทาํการสวนลา้งลาํไส้ใหญ่แลว้รู้สึกว่าอาการดีขึAน ขณะนีA ดิฉันเป็น
คนป่วยของโรงพยาบาลศรีนครินทร์ขอนแก่น 4 เดือน จะตอ้งไปตรวจ 1 ครัA ง ปรากฏวา่ครัA งแรกที�ไป
นัAน ไวรัสตบัอกัเสบบีนัAนเขาจะมีเครื�องนบั นบัได ้3,900,000ตวั หลงัจากที�ดิฉนัมาทาํตามแนวทาง
ของหมอเขียว ดื�มสมุนไพรฤทธิ� เยน็สด ยงัไม่ปรับอาหารนะคะ และไม่กินเนืAอสัตวอ์ยูแ่ลว้ ก็กินผกั
ผลไม ้กินปลา ก็ทาํแบบไม่จริงจงัไปได ้4 เดือน หมอนัดตรวจ 1 ครัA ง ผลปรากฏว่าดี และดิฉันมี
วบิากกรรมมาก เมื�อเป็นโรคไวรัสตบัอกัเสบบี เมื�อปี พ.ศ. 2557 รักษามา 7 ปี มนัก็ดีขึAนสกดัโรคไว ้
ไม่กระจาย ต่อมามีวิบากกรรมคือ มดลูกตนเองตกเลือด จาํเป็นจะตอ้งมากินยาอีก เลยขอสามีวา่ขอ
มาหาหมอเขียวดีกว่า ตัAงใจมาตัAง 7 ครัA ง แลว้นะคะ กวา่จะไดม้าหาหมอเขียว วิบากกรรมเยอะมาก
เลย ก่อนจะมาก็รถลม้ตอนไปตลาด ตอ้งเขา้เฝือกหัวเข่า วิบากกรรมเยอะมากเลยกว่าจะไดม้าที�นี�  
ก็เป็นบุญค่ะ ขอขอบคุณท่านอาจารยห์มอเขียวและเพื�อนจิตอาสาน้อง ๆ   พี� ๆ ที�คอยให้คาํแนะนาํ
ดิฉนัมาตลอด ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.45 นางสนทยา กนัทะมูล 
อาย ุ43 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวและเจริญธรรมสํานึกดีมวลหมู่มิตรทุกท่านค่ะ ดิฉนันางสนทยา 
กนัทะมูล มาจากจงัหวดัเชียงใหม่ มีอาชีพแม่บา้นและแม่คา้ขายเสืAอผา้ฝ้ายอยูที่�ถนนคนเดินจงัหวดั
เชียงใหม่ค่ะ จบการศึกษาปริญญาตรีวิทยาศาสตร์สถิติจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ค่ะ เหตุผลที�มา
สมคัรเรียนนะคะเนื�องจากวา่ไดพ้ิจารณาตวัเองวา่สามารถมาเรียนไดไ้หมมาเป็นเวลาเกิน 1 ปี แลว้
ค่ะ ไดข้ออนุญาตลูกและสามีแลว้วา่จะมาเรียนเพื�อที�จะไดม้าเรียนรู้แนวทางของแพทยว์ิธีธรรมให้



2018 
 

ลึกซึA งมากกว่าการที�ไม่ไดเ้รียนเพื�อที�จะเอาไปใช้กบัชีวิตตวัเอง คนในครอบครัวและคนรอบขา้ง 
แลว้ก็อาจจะสามารถกระจายไปสู่คนอื�นรอบตวัที�สามารถจะทาํได ้แลว้ก็เขา้ใจว่าแนวทางนีA เป็น
คาํตอบของมวลมนุษยช์าติอย่างแทจ้ริง   ถือศีล 5 ไดไ้หม ได ้คิดว่าได้นะคะ เพราะทุกวนันี�ก็
พยายามตรวจศีลแต่วา่ก็บา้งนิดหน่อย ไม่แน่ใจวา่มนัจะอยา่งไรนะคะ แต่คิดวา่ทาํได ้ส่วนเรื�องการ
ยอมรับมติหมู่กลุ่ม ก็คิดวา่ไดใ้นระดบัหนึ�ง แลว้ก็กาํลงัพยายามใหไ้ดม้ากกวา่ที�เป็นอยูค่่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.46 นายสมชัชา พลเขต 
อาย ุ42 ปี เพศชาย 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวที�เคารพ เจริญธรรมสํานึกดี 
ทุก ๆ ท่านครับ ผมชื�อนายสมชัชา พลเขต จากจงัหวดัหนองคาย อายุ 42 ปี ตัAงใจที�จะเขา้มาสมคัร
เป็นนกัศึกษาแพทยว์ถีิธรรมเพราะวา่เคยเขา้ค่ายและเคยใชย้า 9 เม็ด แลว้เห็นผลกบัตวัเองวา่สุขภาพ
ดีขึAน และสภาพจิตใจหลาย ๆ อยา่งในชีวิตดีขึAนครับ อยา่งเช่นที�พระพุทธเจา้บอกวา่ศึกษาและเห็น
ผลไดด้ว้ยตวัเอง ก็เห็นผลแลว้ครับ ไดใ้ชห้ลกัยา 9 เม็ด ในชีวิตของตวัเอง แลว้ก็ต่อมาก็คือสามารถ
ปฏิบติัจนถึงผลไดไ้ม่จาํกดักาล ตวันีA ก็ตอ้งพิสูจน์แลว้ก็เป็นสิ� งที�ผูแ้จง้เองทา้ทายให้มาพิสูจน์ก็มา
พิสูจน์แลว้ครับ เห็นผลแลว้เรียบร้อยต่อไปคือตอ้งมีให้มีให้เกิดขึAนในตนก็เลยจาํเป็นตอ้งมาสมคัร
เขา้เรียนและคิดวา่เป็นสาขาแรกในชีวติที�มองดูแลว้ตัAงแต่จบชัAนมธัยมศึกษาตอนปลายเห็นการศึกษา
ของในภาคทั�วไปที�ผมชอบในสาขาวิชาไม่เห็นสาขาใดที�หลงัจบออกมาแลว้ไม่เอาเปรียบหมายถึง
ตวัผมเองนะครับ อย่างเช่นสาขาวิศวกรรมศาสตร์ที�เคยเรียนแต่เรียนไม่จบเพราะว่ามองดูแลว้ว่า
เรียนจบมาเพื�อนในสาขาที�เรียนจบมาตัAงแต่ปีแรกคืออบายมุขทัAงนัAนครับแต่ว่าก็คงจะมีคนดีอยู่นะ
ไม่เหมารวมทัA งหมด ส่วนสาขาอื�นสาขานิติศาสตร์อย่างนีA  บางทีก็ผมมองดูว่ามันยงัเป็นย ัง
เบียดเบียนอยู ่แต่พอมาถึงสาขาที�ไดเ้ขา้มาศึกษาในแพทยว์ิถีธรรม เห็นวา่เป็นสาขาที�ทาํประโยชน์
ไดท้ัAงก่อนเรียน ไดท้ัAงเวลาเรียนและเรียนจบโดยไม่เบียดเบียนคนอื�น ส่วนศีล 5 นัAนปฏิบติัมาอยา่ง
ตัAงใจโดยตลอดและก็ตัAงใจที�จะพฒันาใหม้ากยิ�งขึAน การยอมรับมติหมู่กลุ่มคิดวา่ทาํไดดี้ครับยอมรับ
ไดค้รับก็ ขอบคุณครับ 
 

 
 



2019 
 

กรณีศึกษาที� 
7.47 นางสาวกิา บวัแกว้ 
อาย ุ45 ปี เพศหญิง 
 

 
ขอกราบคารวะคุณงามความดีของท่านอาจารยห์มอเขียว กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบ

คารวะคุณงามความดีของพี� ๆ จิตอาสาและแพทย์วิถีธรรมทุกท่านค่ะ ชื�อนางสาวิกา บวัแก้ว  
เชียร์เดอ้ อายุ 45 ปี ตอนนีAว่างงานค่ะ เพิ�งยา้ยมาอยู่เมืองไทย เคยเป็นผูจ้ดัการร้านอาหาร แลว้ก็อีก
สองอาชีพ ที�ไม่ไดรั้บเงินเดือนก็คือ 'ฮอตทีAส เป็นอาสาสมคัรเพื�อการดูแลผูป่้วยระยะสุดทา้ยก่อน
สิAนใจ แลว้ก็เป็นอาสาสมคัรเกี�ยวกบัเด็กพิเศษที�มีความบกพร่องทางปัญญา การศึกษาปริญญาโท
ดา้นการศึกษาพิเศษเกี�ยวกบัเด็กที�มีปัญหาบกพร่องทางสติปัญญาค่ะ สาเหตุที�อยากจะมาเรียนแพทย์
วิถีธรรม ก็เพราะมี 3 ประการ คือตวัเอง ครอบครัว และสังคม ตวัเองเป็นเพราะว่ามีความรู้สึกว่า 
มาทางนีA  ใจรัก มีความสุข ๆ อย่างบอกไม่ถูก แลว้มนัก็ไดต้อบสนองให้กบัคาํตอบตวัเอง มีคาํถาม
มาตลอดชีวิตเลยว่า เอ๊ะ! เราเป็นคนที�ชอบช่วยเหลือคนอื�น กบัการที�เราไปเป็นอาสาสมคัรเยอะ 
ทุ่มเทเวลาให้กบัอาชีพอาสาสมคัรเยอะ ๆ แต่เวลาทาํงานเราน้อยลง ๆ รายไดเ้ราก็น้อยลง ๆ จะทาํ
ยงังัยให้มนัสมดุลกัน จนกระทั�งมีวนัหนึ� งที�อาจารย์หมอเขียวไปโปรดถึงอเมริกา ไปเข้าค่ายที�
อเมริกา แลว้ท่านอาจารยก์็คือความจริงที�เราคน้พบวา่ โอ!้ บุคคลคนนีAแหละที�เป็นคนจริงสําหรับเรา 
สอนให้เรารู้วา่การให้แบบมีความสุข แลว้ไดช่้วยเหลือคน ให้อย่างที�เราก็สามารถที�ดาํเนินชีวิตได ้
โดยที�ไม่ตอ้งดิAนรนอะไรมากมาย นัAนเป็นที�มาที�วา่เราอยากจะเดินตามรอยของท่านอาจารยซึ์� งเต็ม
ไปด้วยความสุขค่ะ ส่วนเรื�องของครอบครัว เราได้พิสูตรยา 9 เม็ด กบัสามี กบัพ่อแม่และพี�น้อง 
ทุกคน แลว้เขาก็มีความสุข แลว้ยอมรับในยา 9 เม็ด นีA  เขายงัสนบัสนุนให้ดิฉันมาทางนีA  เพราะเขารู้ว่า
เราทาํแลว้มีความสุข แลว้เขาก็ไม่เคยเห็นกลุ่มคนไทยที�ไหนที�มารวมตวักนั ช่วยเหลือกนัโดยที�ไม่มี
ผลประโยชน์ใดอื�นร่วมเลย ซึ� งเขาซาบซึA งในกลุ่มคนไทยกลุ่มนีAมาก ๆ นัAนคือแพทยว์ีถีธรรม และ 
พี�  ๆ จิตอาสาทุกท่านน่ะค่ะ ส่วนที�  3 ที�อยากจะมาเพราะว่า อยากจะช่วยเหลือสังคมด้วย 
เป็นส่วนหนึ�ง เป็นนํAาดีผลกัเอาส่วนที�ไม่ดีออกจากสังคมดว้ย อยากเอาความรู้อนันีA แหละค่ะ ไปช่วย 
เด็กพิเศษที�มีความบกพร่องทางสติปัญญา แลว้คิดวา่ยา 9 เม็ด จะสามารถช่วยให้เด็กพิเศษเหล่านีA ซึ� ง
มีโอกาสนอ้ยมากที�จะบาํเพญ็บุญ ไดส้ามารถบาํเพญ็บุญดว้ย สาํหรับศีล 5 ขอ้ น่ะค่ะ จริง ๆ แลว้อยูที่�
อเมริกาไดป้ฎิบติัอย่างเคร่งตามยา 9 เม็ด แต่พอกลบัมานีAก็มีหลุดไปบา้ง แต่ว่าจะกินแบบพิจารณา
นะค่ะพี� ๆ พิจารณาแบบวปัิสสนา คือเขี�ยออกน่ะค่ะ แทบจะไม่ไดแ้ตะเนืAอสัตวเ์ลยค่ะ ส่วนเรื�องการ
ยอมรับมติกลุ่มก็ยนิดีเสมอค่ะ  



2020 
 

กรณีศึกษาที� 
7.48 นางสาวสันทนา ประวงศ ์
อาย ุ38 ปี เพศหญิง 
 

 
กราบเรียน อาจารยห์มอเขียวที�เคารพ เจริญธรรมพี�น้องทุกท่านค่ะ ชื�อนางสาวสันทนา 

ประวงศ ์ชื�อเล่นโอ อายุ 38 ปี จบการศึกษาปริญญาตรี การจดัการบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลยันเรศวร มา
เรียนแพทยว์ิถีธรรมทาํไม ยึดคาํตรัสของพระพุทธเจา้ที�วา่ “มิตรดี สหายดี สังคมสิ�งแวดลอ้มดี เป็น
ทัAงหมดทัAงสิAนของการพน้ทุกข”์ ตนเองปวารณาที�จะพน้ทุกข ์และอยากจะพฒันาจิตวิญญาณของตน
ให้เจริญยิ�งขึAน แล้วจะทดสอบสัจจะของอาจารยห์มอเขียว เพราะไปสะดุดหนังสือของอาจารย์
เล่มนึงที�อาจารยเ์ขียนไวค้่ะวา่ “สิ�งที�ดีที�สุด สิ�งที�ดูแลเราไดดี้ที�สุด ดีกวา่คู่ครอง ญาติพี�นอ้ง สิ�งนัAนคือ
คุณงามความดีที�เราได้กระทาํไวก้บัผูอื้�น” คือตนเองอยากจะทดสอบสัจจะนีA  โดยได้เริ�มมาทาํ
กิจกรรมกบัหมู่กลุ่ม กบักลุ่มสหธรรม มาก็ประมาณปีกว่าแล้วค่ะ   ถือศีล 5 ได้หรือไม่ ตอนนีA  ณ 
ปัจจุบนัทานอาหารมงัสวรัิติค่ะ จะพยายามพากเพียรรักษาศีล และเพิ�มอธิศีลขึAนไปใหม้าก ๆ ยอมรับ
มติหมู่กลุ่มไดห้รือไม่ เคารพและยอมรับมติหมู่กลุ่มค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.49 นางสุกญัญา ฮอค  
อาย ุ52 ปี เพศ หญิง 
 

กราบเรียนหมอเขียวและญาติธรรมทุกท่านค่ะ ชื�อนางสุกญัญา ฮอค อายุ 52 ปี เป็นคน
จงัหวดับุรีรัมย ์จบพยาบาลศาสตร์จากวิทยาลยัพยาบาลนครราชสีมา ปี พ.ศ. 2529 สาธารณสุขศาสตร์
สุโขทยัธรรมมาธิราช ปี พ.ศ.2534 จบปริญญาโทรัฐศาสตร์ มหาลยัรามคาํแหงปี พ.ศ. 2552 ตอนนีA
เป็นขา้ราชการบาํนาญค่ะทาํงานที�โรงพยาบาลบุรีรัมยค์รบ 25 ปี ก็ลาออกจากราชการแลว้ก็ไปอยูที่�
สาธารณรัฐอเมริกา 5 ปี มาเรียนทาํไม ติดตามอาจารยห์มอเขียวมาร่วม 20 ปี ตัAงแต่เจออาจารยค์รัA ง
แรกที�ศีรษะอโศกแลว้ ดิฉนัก็กินมงัสวิรัติตัAงแต่เป็นนกัศึกษาพยาบาลรวมแลว้ก็ 30 ปี 30 ปี มีโรค
กระดูกพรุนระดบัรุนแรง โลหิตจาง แลว้ก็ไขมนัในเลือดสูง กินมงัสวิรัติจริงนะคะแต่เป็นปรุงแต่ง 
เพราะวา่ดูแลตนเอง แต่ก็ไม่ใช่ดูแลตวัเอง คือส่งเสริมให้คนอื�นรับประทานดว้ยก็ตอ้งทาํแบบปรุง
แต่งจริง ๆ เกลียดตวัเองดว้ย ก็เลยได้เป็น 3โรคนีA ล่ะค่ะ พอติดตามอาจารยม์าก็เลยว่าสงสัยตวัเอง



2021 
 

ตอ้งมารักษาตวัเองแล้ว ตอนอยู่ที�สหรัฐก็ดีตรงที�ว่าอายุเท่าไร เขาจะมีการเช็คว่าอายุขนาดนีA ตอ้ง
ตรวจอนันีA เพราะว่าประเทศเขาความเสี�ยมากกว่าประเทศเรา ก็เลยไดโ้ชคดีคือกรรมตามเร็วไดเ้จอ
เร็วอายุยงันอ้ยก็เจอโรคหลาย ๆ โรค แลว้ก็เลยคิดวา่ตอ้งมาดูแลตวัเองน่ะค่ะ ก็ไดม้าเขา้ค่ายเมื�อปีที�
แลว้วนัที� 17-21 สิงหาคม ครัA งแรกแต่ไม่ใช่ค่ายพระไตรปิฏก แลว้ก็ไปช่วยญาติธรรมที�ฟลอลิดา
วนัที� 22-26 ที�รัฐฟลอริดาที�สหรัฐอเมริกาแลว้ก็ตามมาที�นี� จริง ๆ แลว้จะไดผ้่าตดัวนัที� 10 เดือนนีA
ผ่าตดัรอบสองหมอนรองกระดูกเสื�อม แล้วก็กดทบัเส้นประสาทแขนอ่อนแรงปวด และก็กาํมือ
ไม่ได ้ทาํงานไม่ได ้หมอก็เลยนดัผา่ตดัวนัที� 10 เผอิญป่วยเป็นไขห้วดัหมอก็เลยไม่กลา้ผ่า โชดดี
ไดม้าเขา้ค่ายพระไตรปิฏกตามที�ตัAงใจไว ้คือถา้ไม่ไดเ้ขา้ช่วงนีA ไม่ไดส้มคัรเป็นนกัศึกษาช่วงนีAก็ตอ้ง
ไปรอช่วงหลงัผ่าตดัคือเดือนมิถุนายน เพราะหลงัจากนัAนกลบัสหรัฐ ก็เลยโชคดีได้มีโอกาสได้
สมคัร เรียนเพื�อดูแลตวัเองด้วยน่ะค่ะ และจะแบ่งปันประสบการณ์ แล้วก็อยากทาํบุญด้วยการ
ช่วยเหลือคน จากประสบการณ์ของตวัเองแลว้ก็พฒันาชีวิตของตวัเองดว้ย   อนัที� 2 ถือศีล 5 ได้
หรือไม่   ก็อยา่งวา่ค่ะ 43 ขอ้ตอ้งไปขดัเกลาเพิ�ม แลว้ก็ยอมรับมติกลุ่มไดค้่ะ 

 

 

กรณีศึกษาที� 
7.50 สุพรรณี สีเจริญ 
อาย ุ32 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียวเจริญธรรมสํานึกดีพี�น้องผูรั้กสุขภาพทุกท่านนะคะ  
ชื�อสุพรรณี สีเจริญ ชื�อเล่นอิAว มาจากจงัหวดัขอนแก่น อายุย่าง 32 ปี มาสมคัรเรียนทาํไม ก็เป็น 
คนจน คนหนึ� งที�เป็นเด็กบา้นนอกที�อยากเขา้เมืองแลว้ก็อยากเรียนสูง ๆ แต่สุดทา้ยแลว้มนัก็ไม่ได้
เป็นแบบที�คิดไว ้ไดเ้รียนเป็น ม.รามคาํแหงน่ะค่ะแต่ว่าไม่จบ ทาํงานดว้ยเรียนดว้ยน่ะค่ะ ก็ฝันอยู่
เรื� อย ๆ ว่าจะเริ� มเรียนที�ไหน ที�ไหนดี ก็ไม่ค่อยมีตังค์ก็ท ํางานสุดท้ายก็ได้ไปเจอพี� จิตอาสา  
พี�จนัทร์เจา้ เขาเป็นคนรักสุขภาพพอดีก็พี�เขาแนะนาํใหม้าที�นี� ขอขอบพระคุณพี�เขามาก ๆ เราไดพ้บ
ทางสวา่งเยอะมากมาย ไม่วา่จะเป็นเรื�องของธรรมะ เรื�องการเขา้ค่าย เรื�องการมาดูแลสุขภาพตาม
หลักของยา 9 เม็ด ของที�นี�  ดิฉันก็มีความสุขมากเลย ก็อยากจะเรียนแล้วปีนีA ต้องไม่พลาด 
ดิฉนัตัAงใจค่ะ ถือศีล 5 ไดห้รือไม่ คิดวา่ไดน้ะคะตอนนีA เนืAอสัตว ์ไข่ ปลา ก็งดไปแลว้ การที�ทาํงานอยู่
กบัคนมากมายบางทีมีทุกข์ใจ มีอะไรบา้ง ก็พยายามคิดก่อนพูดโดยที�ไม่ให้คนอื�นเขาจะเป็นทุกข์
เพราะเรา จะพยายามใหม้ากที�สุดค่ะ ยอมรับมติกลุ่มไดไ้หม ยอมรับไดค้่ะเพราะเห็นวา่เสียงขา้งมาก
เป็นอย่างไรแล้วมีเหตุผล ในฐานะคนทาํงานร่วมกนัก็ตอ้งยอมรับมติกลุ่มได้ในเสียงขา้งมากค่ะ 
ทาํไม่ถูกตอ้งก็ยนิดีนอ้มรับ อยากใหต้กัเตือนแลว้ก็อยากเปลี�ยนแปลงตวัเองค่ะขอบคุณค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.51 นางสุภาภรณ์ ทองแผน่ 
อาย ุ48 ปี เพศหญิง 
 

 
กราบท่านอาจารยห์มอเขียวดว้ยความเคารพ และก็เจริญธรรม พี�นอ้งผูรั้กในธรรมทุกท่าน

ดิฉนั นางสุภาภรณ์ ทองแผน่ อาย ุ48 ปี ค่ะ รับราชการครู ที�โรเรียนกาบเชิงวิทยา จงัหวดัสุรินทร์ค่ะ 
สาเหตุที�มาเรียนแพทยว์ิถีธรรมง่าย ๆ สัA น ๆ คือตอ้งการพน้ทุกข์ ถึงแมจ้ะยงัไม่พน้ทุกข์แต่ขอให้
ทุกขน์อ้ยลง ดว้ยเหตุของการเจบ็ป่วย ดิฉนัป่วยเป็นโรคมะเร็งเตา้นมค่ะ ไดพ้บกบัญาติธรรม ขณะที�
จะผา่ตดัเอาชิAนเนืAอไปตรวจ ไดห้นงัสือมาหนึ�งเล่มค่ะ หนงัสือของอาจารยห์มอเขียว จากนัAนก็ตดัสินใจ
เลือกเลย เลือกที�จะดูแลตวัเองดว้ยเทคนิคยา 9 เมด็ ของคุณหมอ เพียรพยายามทาํมาอยูป่ระมาณ 2 ปี 
ค่ะ ในระหวา่งเส้นทางเดินนัAนมีจิตอาสาของจงัหวดัสุรินทร์ คุณหมอนิด คุณหมอโตง้ และเครือข่าย 
แนะนาํให้รู้จกัค่ายดอนตาล คุณหมอบอกให้เรียกว่า “รุ่นพุทธชยนัตี” ค่ะ ปี พ.ศ.2555 เพียรทาํมา
เรื�อยค่ะดว้ยความตัAงใจแต่ว่าวิบากบาปคงมีอยู่มาก ดว้ยสติปัญญาที�น้อยนิดไม่สามารถที�จะเขา้ถึง
ธรรมะไดใ้นที�สุดตอ้งยอมรับการผา่ตดัตามแนวทางของแผนปัจจุบนั ครบชุดใหญ่เลยค่ะ ผา่ตดั เคมี 
ฉายรังสี และก็ตอ้งกินยาอีก 5 ปี ค่ะ แต่เชื�อไหมคะว่าบนเส้นทางที�จะต้องไปพบกับหมอแผน
ปัจจุบนั ได้ฝึกความเขม้แข็ง อดทน ดิฉันว่าส่วนนีA ถือเป็นความพร้อมที�สุดและดิฉันก็ผ่านมาได้
ดว้ยดีสภาพจิตใจที�ไม่ไดว้ิตกกงัวลแต่ประการใด ยินดียอมรับในทุกสิ�งที�เกิดขึAนและก็คงถึงเวลาที�
จะตอ้งรับใชท้่านอาจารยห์มอ ในการทาํงานยินดีที�จะแบ่งปันประสบการณ์ทัAงแพทยท์างเลือกและแผน
ปัจจุบนั ดิฉนัยงัยนืยนัวา่แพทยว์ถีิธรรมเป็นสิ�งที�วิเศษที�สุด ดีที�สุดที�ทาํให้ดิฉนัมีโอกาส ณ วนันีA  คือ
เหตุผลในการที�เรียน ถือศีล 5 ได้หรือไม่   ค่ะเต็มที�นะคะเพื�อความบริสุทธิ� ผุดผ่อง และก็เพื�อละ
กิเลสค่ะ ยอมรับมติหมู่กลุ่มได้หรือไม่ ญาติธรรมที�อยู่ตรงนีA ล้วนแล้วแต่เป็นผูที้� มีจิตใจดีค่ะ 
เพราะฉะนัAนแน่นอนค่ะ ขอบคุณที�ใหโ้อกาส เจริญธรรมค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.52 นางสาวเสริมศรี ชวานิสากุล 
เพศหญิง 
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กราบนมสัการพระคุณเจา้นะคะ กราบคารวะอาจารยห์มอค่ะ และก็เจริญธรรมสํานึกดี
เพื�อน ๆ พี� ๆ นอ้ง ๆ ค่ะ ชื�อแป้ง ชื�อจริงเสริมศรี ชวานิสากุล เป็นคนที�สมุทรสาครค่ะ ไดแ้ต่งงานไป
อยู่ที�จงัหวดัตรัง ตอนนีA อยู่จงัหวดัตรังตัAงแต่เดือนพฤศจิกายน ก่อนหน้านีA เคยเข้าอบรมแพทยว์ิถี
ธรรมมาซกัประมาณ 5 ปี ค่ะ จะไดม้าเรียนอีก แต่มีความรู้สึกวา่ตรังกบัที�ดอนตาลมนัไกลกนัน่ะ แต่
เดีSยวถา้ธรรมะจดัสรรแลว้คงไดม้า คงไดรั้บโอกาสนัAนนะ เมื�อเดือนพฤศจิกายนปีที�แลว้ก็ไปตรวจ
พบเนืAองอกที�มดลูกชนาด 2 ซม. และที�รังไข่ 4 ซม. คืนแรกที�ตรวจพบนี�ก็เรียกวา่เหมือนมโน สับสนใน
ชีวิตเครียดมากเลยล่ะ รู้สึกว่านอนก็ไม่ได้ตะแคงซ้าย-ขวา รู้สึกว่ามันปวดแต่แค่คืนเดียว  
ที�เรารู้สึกว่ามนัปวด พอหลงัจากนัAนเราเริ�มมีสติ ก็รู้สึกว่ามนัไม่ปวดเลยก็เลยตดัสินใจว่าเราเคย
เรียนรู้แพทยท์างเลือกนี�นา ก็เลยมาทางนีA เลย พอเราตดัสินใจวา่เราจะกาํหนดชีวติเราเอง เพราะถา้เรา
ไปรักษาที�โรงพยาบาลหมอจะเป็นคนกาํหนดชีวิตให้เราวา่เราจะตอ้งทาํอยา่งไร แรก ๆ ก็รู้สึกแบบ
บอกไม่ถูกแต่พอตอนหลงั ๆ สิ�งที�มนัเกิดขึAนส่วนใหญ่เหมือนกบัที�อาจารยบ์อกไวว้า่โรคมนัเกิดขึAน
จากตวัเราเอง เราเป็นคนที�เอามือหยิบอาหารใส่ปากเราเอง และความเครียดเราก็เป็นคนทาํให้เราเครียด
เองโดยสภาวะโรคมันเกิดจากตัวเรา เพราะฉะนัA นตัวเราสร้างปัญหาเราก็ต้องแก้ปัญหาด้วย 
ตวัเราเอง จึงเลือกที�จะมาเป็นหมอรักษาตวัเองค่ะ และก็ไดไ้ปตามค่ายน่ะค่ะหลายค่ายมาก จนพี� ๆ 
บอกวา่ เฮย้! หลายค่ายแลว้มาช่วยเป็นจิตอาสาไดแ้ลว้ ก็เลยมาช่วยเป็นจิตอาสาค่ะ แลว้ก็ศีล 5 ไดอ้ยู่
ค่ะ แลว้ก็จะพยายามทาํให้ละเอียดขึAนแลว้ก็ยอมรับมติหมู่กลุ่มไดไ้หม เท่าที�ไดรั้บโอกาสให้เขา้มา
อยูใ่นช่วงคบคุน้ ก็รู้สึกวา่ตวัเองยอมรับมติหมู่กลุ่มได ้แต่ในทางกลบักนัหมู่กลุ่มตอ้งช่วยชีAขุมทรัพย์
ใหด้ว้ยวา่จะใหท้าํอะไรอยา่งไร ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.53 พระภิกษุสุรศกัดิ�  ศิริมงักโล 
เพศชาย  

 
ขอนอบน้อมแด่พระผูมี้พระภาคเจา้พระเองนัAน เจริญธรรมสํานึกดีอาจารยห์มอเขียวและ

ญาติธรรมทุก ๆ ท่านอาตมาพระสุรศกัดิ�  ศิริมงักโล นามสกุลบุญรักษา ถามว่า “อาตมามาเรียน
ทาํไม?” อาตมามาฝึกเพื�อจะเป็นบุคคลผูสิ้Aนความหวงั มาฝึกตนเป็นบุคคลผูสิ้Aนความหวงั แลว้ถาม
วา่ “จะรักษาศีล 5 ไดไ้หม?” เดีSยวนีAก็รู้ ๆ กนันะ 227   ถา้ถามวา่ “รับมติเพื�อนไดไ้หม” อาตมารับได้
มติกลุ่มนี� เพราะไปใหนก็ไม่ได้ขดัใครอยู่แล้วนะ แต่ขอ้ที�แน่ ๆ คือ ก็จะมาฝึกเป็น บุคคลผูสิ้Aน
ความหวงั แค่นีAนะ 
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หมอเขียว : คือผูกิ้เลสสิAนความหวงั ก็จะฝึกไปเพื�อใหกิ้เลสสิAนความหวงั  
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.54 พระภิกษุสมบูรณ์ สมาจาโร 
อาย ุ44 ปี เพศชาย 
  

ขอน้อมน้อมแด่องค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธเจา้ทุก ๆ พระองค์ กราบนมสัการท่านสมณะ
และสามเณรทุกท่าน เจริญธรรมท่านอาจารยห์มอเขียวผูเ้จริญ และทุก ๆ ท่านที�มาร่วมค่ายครัA งนีA  
อาตมามีนามวา่สมบูรณ์ สมาจาโร มาจา จ. สมุทรปราการ ถา้ถามวา่ “มาเรียนทาํไม?” ก็ขอยอ้นนิด
นึ�ง ก็คือเนื�องจากมีปัญหาสุขภาพและไดไ้ปเขา้ค่ายครัA งแรกที�ปฐมอโศก แลว้ก็ไดติ้ดตามค่ายไปที�วดั
เสด็จ อ. อมัพวา จากการที�ไดน้าํมาปฏิบติัในยา 9 เมด็ ก็เห็นวา่สุขภาพดีขึAน จากการที�ไดไ้ปเขา้ค่ายก็
ไดเ้กิดความศรัทธาอาจารยห์มอและจิตอาสาทุก ๆ ท่าน พอมีโอกาสครัA งนีA ก็เลยไดติ้ดตามมา มาที�
ค่ายนีA  คือเห็นแลว้วา่การที�จะไปเขา้ค่ายไม่ใช่วา่เรื�องสุขภาพอยา่งเดียว ท่านอาจารยย์งัสอนเรื�องของ
ธรรมะของการละกิเลส ซึ� งอาตมาก็ยงัเป็นผูบ้วชใหม่ ก็ยงัปฏิบติัตวัได้ไม่ดีพอและที�อาตมาอยู่ก็
ไม่ไดเ้คร่งครัดอะไรกนั พอรู้วา่ที�นี�มีค่ายพระไตรปิฎกก็เลยอยากมาศึกษาธรรมะดว้ย ศีลคงตอ้งผา่น 
ก็ยงับกพร่องอยู ่ยอมรับวา่ยงับกพร่องอยู ่มติกลุ่มยนิดีรับทุก ๆ เรื�องที�ไดป้ระชุมกนัแลว้ 

หมอเขียว: เชิญกลุ่มต่อไป สัจจะไม่เคยปิดกัAน ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือฆราวาสนะ  
ทุกชีวติสามารถที�จะกา้วสู่สัจจะดว้ยกนัทัAงนัAน นี�คือความเจริญ เป็นนิมิตหมายที�ดี  
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.55 สายสิญจน์ อู่ไทย 
อาย ุ49 ปี เพศหญิง 

 
กราบนมสัการนกับวชทุกฐานะ และกราบอาจารยห์มอเขียวนะคะ เจริญธรรมญาติ ๆ ทุก

ท่านที�อยูใ่นค่ายนีAนะคะ ชื�อสายสิญจน์ อู่ไทย อายุ 49 ปี รับราชการและนกัวิชาการอยูส่าธารณสุข
จงัหวดัพิษณุโลก จบปริญญาโททางดา้นสุขศึกษา และพฤติกรรมศาสตร์จาก ม. มหิดล เป็นคนที�
เรียนอะไรเยอะมาก ชอบที�จะเรียน และก็เรียนทุกอยา่งไม่ค่อยเลือกวา่จะเรียนอะไร รู้จกัทีมอาจารย์
หมอเขียว และหมอเขียว คือเป็นขา้ราชการและเขาบงัคบัให้ไปอบรม ตอนนัAนอาจารยไ์ปเปิดค่ายที�
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จงัหวดัพิษณุโลก ไดรู้้จกัทีมและอาจารยนี์�มีความรู้สึกเลยวา่ไม่มีใครที�เป็นคนดีขนาดนีA  ทาํไมทีมนีA
เขาดีจริง ๆ ถามอะไรคือเราอยูใ่นระบบที�เป็นลกัษณะของทั�วไป คือธุรกิจดว้ยและราชการดว้ย มนั
เป็นอะไรที�จะถามจะอะไรที�เกี�ยวกบัเรื�องเอาง่าย ๆ นะ การทาํยาหม่อง หรือการทาํนํA ามนัเขียวนี�ทีม
อาจารยไ์ม่เคยหวงวิชาเลย ปกติเราจะเจอแบบว่าจะทาํอะไรถ้าหากว่ามนัตอ้งเป็นระบบธุรกิจนะ 
ส่วนมากจะหวงวชิาอะไรอยา่งนีA    ตอนนัAนไปก็ไม่ไดคิ้ดวา่จะเป็นลูกศิษยห์รือวา่อะไร แค่ไปอบรม 
5 วนั พอไปอบรม 3 วนั มีความรู้สึกวา่มนัน่าเอามาใชเ้อามาต่อยอด หลงัจากทีมอาจารยก์ลบัมาแลว้
ก็เลยตามมาเรียนรู้ที�นี� เพราะวา่ 5 วนัที�ไดเ้รียนรู้กบัอาจารย ์และทีมของอาจารย ์ทาํให้รู้สึกวา่มนัไม่
พอ ทัAง ๆ ที�ตลอดชีวติที�ผา่นมาเราชอบเป็นคนเรียนนะ แต่วา่เรียนแลว้ก็ไม่เหมือนที�เรียนกบัอาจารย ์
และทีมอาจารยน่่ะ แลว้ก็เรื�องเกี�ยวกบัเรื�อง 3 ขอ้ นีAขอตอบไปรวมกนัเลยนะคะวา่ เกี�ยวกบัเรื�องศีล
นะ เราเป็นคนเขา้วดัอยูแ่ลว้ ถือศีล 5 ศีล 8 อยูแ่ลว้ แต่ศีลของอาจารยล์ะเอียดมากเลย ไม่ใช่ศีลที�เรา
ไปเรียนรู้จากที�วดัมา คนที�ถ่ายทอดมาส่วนมากจะเป็นพระ ไม่ใช่ฆราวาส เวลาท่านถ่ายทอดมาอนันีA
เราจะสามารถเรียนรู้ไดลึ้กและละเอียด และจากที�วา่เราเรียนมาจากที�วดัและแนวพระอาจารย ์เราวา่
เราก็ปฏิบติัไดแ้ลว้นะ แต่ศีลที�ละเอียดที�อาจารยม์าพูดนี� เรารู้สึกวา่เราตอ้งปฏิบติัและเรียนรู้อีกเยอะ
หลงัจากเจอ ปี พ.ศ. 2554 ตอนนัAนอาจารยเ์ขาก็ใหส้มคัรวา่ใครอยากจะเรียนแพทยว์ิถีธรรมให้สมคัร
เลย แต่ก็ยงัไม่มั�นใจ เราจะปฏิบติัไดห้รือ เพราะว่ารายละเอียดเยอะมากเลยกลวัตวัเองจะทาํไม่ได้
และตัAงแต่ปี พ.ศ. 2554 จนมาถึง ณ บดันีAก็คือทดสอบ และเกลากิเลสของตวัเองมาเรื�อย ๆ เลยก็เลย
ตดัสินใจปีนีAวา่ทาํได ้น่าจะทาํได ้เพราะวา่การที�เราจะเป็นนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรมในใจคิดเองนะคะ
วา่ถา้เรายงัทาํไม่ไดเ้รายงัไม่น่าสมคัรเป็นนกัเรียนหรอก เพราะวา่รู้สึกมนัละอายใจตวัเองยงัไงก็ไม่รู้ 
ถา้เรายงัทาํไม่ไดดี้ ก็เลยทดสอบตวัเองมาเรื�อย ๆ ค่ะ 5 ปี ที�ผ่านมา แล้วก็พอทดสอบตวัเองแลว้มี
ความรู้สึกว่าที�เราทดสอบมานีA มนัดีกับตวัเอง   กบัคนขา้ง ๆ และมนัมีอะไรเปลี�ยนแปลงไปมาก 
โดยเฉพาะเรื�องสุขภาพเราและคนรอบตวัคนรอบขา้งก็ทกัวา่เราเปลี�ยนแปลงไปปีนีAตดัสินใจแลว้ยงัไงก็
คงมาเป็นนกัเรียนแพทยว์ิถีธรรมปี 1 หลงัจากทดสอบมา 5 ปีรับมติหมู่กลุ่มไดไ้หม ตวัเองไดท้ดสอบ
มาแลว้ 5 ปี ที�ผา่นมาก็คือรับไดน้ะคะ รับไดก้บัทุกคนที�จะมาทาํใหกิ้เลสเราลดลง และฝึกเราให้ดีขึAน 
เพราะฉะนัAนการเรียนรู้ก็เลยคิดวา่ตวัเองจะเรียนรู้ต่อไป และขดัเกลากิเลสและทาํใหดี้ยิ�งขึAน ๆ ไปค่ะ 
ขอบคุณค่ะ 

 
กรณีศึกษาที� 
7.56 นายสร้างบุญ บูรพากลา้จน 
เพศชาย  
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กราบคารวะพระคุณเจา้ทุกรูปทุกนามครับ คารวะอาจารยห์มอเขียวครับผม เจริญธรรมกบั

นกัเรียนครับ ผูรั้กสุขภาพทุกคนครับผม ผมชื�อนายสร้างบุญ บูรพากลา้จนครับ หรือทางบา้นเรียก 
ชานนท์ กนัใจเทพ ครับ ตอนที�มาอยู่กบัค่ายหมอเขียวนึกภาพไม่ออกเลยครับ เอ่อ ผมจะไปเร็ว ๆ 
เลยนะครับ มาเรียนทาํไม เมื�อก่อนก็ไม่เคยคิดเรียนหรอกรับ ไม่ชอบดว้ยซํA า ก็นะตื�นมาตีสี�  มาอด ๆ 
อยาก ๆ อนันีA เรื�องจริงนะ ผมเคยอยูแ่บบอลงัการมา แลว้ผมก็ เอ๊ะ! เขาอยูก่นัไดย้งัไง เลยมอง ๆ มา
ลองดู ก็อยูก่นัไดน้ะ ก็แปลกใจทีแรกนึกวา่เป็นพวกชนเผา่ พวกอะไรอยา่งนีA  ไปไหนตาํรวจก็มอง ก็
จริงนะ เดินเทา้เปล่า ลองติดตามมา มากบัอาเล็กน่ะ ไปดูพวกอโศกพวกอะไร เขาอยูก่นัไดอ้ยา่งไร 
คืองงกบัชีวิตพวกเขาน่ะ เมื�อได้มาพบอาจารยห์มอ อาจารยห์มอก็สูงไป เราก็งงน่ะ คือ เราก็เคย
ทาํงานแบบแฟร์ เราก็สบาย ให้เรามาอยูแ่บบนีA เราจะอยูไ่ดไ้หมหนอ ดูไปดูมา ก็อยูไ่ดน้ะ กลมกลืน
กะเขาไปไดเ้หมือนกนั ก็ไปไดแ้ลว้ก็ดีดว้ย ก็มาเรียน อาจารยถ์ามถือศีล 5 ไดไ้หม ก็พยายามเชื�อม
กับอโศกอยู่นะ สันติอโศก ก็ อุโบสถศีล ก็จะกลายเป็นศีล 8  ศีล  5  ถูกถามว่าผ่านไหม  
ก็โอเคน่ะ น่าจะผ่านได้นะ ศีล 5 ก็เกือบปีแล้วน่ะ ไม่ใช่มืAอเดียวนะ ที�นี� น่ะมืAอเดียว 3 มืAอ 2 มืAอ 
ตอนนีAก็มี 2 มืAอ 2 มืAอ อยูต่วัน่าจะผา่นไดน้ะครับ ศีล 8 ยอมรับมติหมู่กลุ่มไหม เป็นคนแข็งและกร่าง
มาก ๆ ก็ถ้ามาแฝง ๆ แอบ ๆ ไม่ผ่านครับ ยอมรับว่าไม่ให้ผ่าน เป็นคนต้อนรับขบัแขกครับของ
บูรพากล้าจนครับ แอบ ๆ แฝง ๆ มาที�นี� ฝืดครับ เลิกคิดไปได้เลยครับผม ทัAงที�ก็อยากจะบอกนะ  
แต่ว่าจริง ๆ แล้วไปไกล ๆ เลยครับ ถ้ามาที�นี�ด้วยตัA งใจจริงมาเลยครับ เรายอมรับ ก็โอเคครับ  
ผมขอเล่าเรื�องส่วนตวัแค่นีAครับ ครับผม สาธุครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.57 นางสุภาภรณ์ สุวรรวฒิุชยั 
อาย ุ48 ปี เพศหญิง 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะ อาจารย์หมอเขียว เจริญธรรมสํานึกดีเพื�อน ๆ  
พี� ๆ จิตอาสาแพทยว์ถีิธรรมทุก ๆ ท่านค่ะ ชื�อนางสุภาภรณ์ สุวรรวุฒิชยั มาจากจงัหวดันนทบุรี อายุ 48 
ปี การศึกษาเรียนอยู่ที� มสธ. ค่ะเรียนเอกโภชนาการแต่ยงัไม่จบ เพศหญิง สภาวธรรมหลงัจากที�
ไดม้าปฏิบติัตามแนวทางแพทยว์ิถีธรรม แลว้ก็ใจเยน็ขึAนมาก ปกติแลว้นี�ชอบคิดตาํหนิผูอื้�นน่ะค่ะ 
แต่พอไดเ้รียนรู้แลว้ก็ฟังอาจารยส์อนก็เปลี�ยนไปเวลาคิด ๆ แลว้ก็มีสติวา่เราอยา่ไปคิดตาํหนิเขานะ 
มนัจะเป็นวิบากร้ายกลบัมาหาตวัเราเอง ก็ไดว้างและก็ปล่อยอย่างไม่อึดอดัไม่เหมือนเมื�อก่อนค่ะ 
ถา้ไม่คิดต่อแล้วจะอึดอดั เหมือนคิดไม่สําเร็จน่ะค่ะ แล้วทีนีA ความดีนะคะ ความดีก็พอได้ปฏิบติั  
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เดิมที�ป่วยนะคะแต่ไม่ไดป่้วยแบบโรคร้ายแรง ป่วยจากสภาวะร้อนเกินก็มีอยูห่ลายอย่าง ประมาณ 
5-6 โรคค่ะ ปฏิบติัตามแนวทาง พวธ. แลว้ก็หายไปหมดทุกอย่างแลว้ค่ะ ก็ไดใ้ช้แนวทางนีA ในการ
แนะนาํผูอื้�น ความหมายของตวัเองรู้สึกว่าทาํแลว้มีความสุข ทุกครัA งที�นึกถึงคือการไดช่้วยเหลือเด็ก 
เด็กเป็นโรคมือเทา้ปากน่ะค่ะมีไขสู้งมาก ไปหาหมอที�โรงพยาบาล แลว้และก็ทานยามา 4 วนั แลว้ก็
ยงัไม่หาย มีญาติเขาไดข้อมาให้ไปช่วยหน่อย ก็ไดไ้ปแนะนาํตามหลกัที�อาจารยไ์ดแ้นะนาํสั�งสอน 
ไดท้าํนํA าสมุนไพรฤทธิ� เยน็และให้กินผลไมฤ้ทธิ� เยน็ก็หาย ทางครอบครัวเขาก็ไดศ้รัทธาแนวทางนีA   
มีหลายคนในครอบครัวก็ไดใ้ช้วิธีนีA ในการรักษาตวัเองและก็อาการดีขึAน ก็รู้สึกมีความสุขค่ะที�ได้
ช่วยคนอื�นใหพ้น้จากการที�ตอ้งไปใชย้าโรงพยาบาล ส่วนความชั�วที�จริงมีเยอะ แต่วนันีA ที�รู้สึกไม่สบายใจมาก
และก็จะทุกข์มากเลยถา้ไม่ไดบ้อกกบัเพื�อน ๆ และอาจารยค์่ะ ความชั�วในที�นีA ก็คือไดไ้ปทาํอาชีพ
เสริมเขาใหแ้บนเนอร์โฆษณามาโพสต ์ทางออนไลน์ รู้วา่มนัไม่ดีก็ทาํเพราะวา่อยากไดร้ายไดก้็รู้สึก
วา่ทาํแลว้รู้สึกละอายใจนะคะ ขอ้กิเลสที�ลด ละ เลิก ไดน้ะคะหลงัจากไดม้าเรียน พวธ. เรื�องคนคู่ 
ก็ลดได ้สิ�งแรกเลยค่ะเรื�องเนืAอสัตวก์็เดิมทีก็ไม่ชอบกินเนืAอสัตวอ์ยูแ่ลว้ก็เลิกกินเนืAอสัตวไ์ด ้ส่วนก็
เรื�องอาหารรสจดัก็ค่อย ๆ เลิกไดค้่ะ ขนมหวานของฟุ่มเฟือยก็เลิก กลบัไปนีA ตัAงใจว่าจะเลิกกินไข่
และปลาค่ะ การกินอาหารมืAอเดียว ก็จะกินอาทิตยล์ะ 2-3 วนัแลว้แต่โอกาสค่ะ และจะตัAงใจปฏิบติั
สิ�งดี ๆ และก็จะช่วยตามโอกาสนะคะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.58 นายอภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือน 
อาย ุ35 ปี เพศชาย 
 

เจริญธรรมครับ ผมอภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือนครับ คนจงัหวดัสกลนครที�อยากมาเรียนแพทย ์
วิถีธรรมนีAมนัจะไม่ทนัเพื�อนตอ้งรีบมา ดว้ยตวัเองอายุ 35 ปี แลว้ ถึงรอบแลว้ช่วงหนึ�งผมช่วยหมอ
เขียวอยูช่่วงแรก ๆ เมื�อปี พ.ศ. 2550 แลว้ก็ออกไปขา้งนอกเสร็จแลว้ไปไดปี้เดียว มนัก็อืดแลว้พอถึง 
35 ปี แลว้ก็คิดวา่มนัจะอายุสัAนตอ้งต่อยอด ที�จริงตอนแรก ๆ มนัไม่มีสื�อเยอะขนาดนีA  ผมตอ้งไปตามหา
แผน่กระดาษตามหาแผน่ CD เมื�อก่อนนัAนไม่มียทููบ ไลน์ เฟสบุ๊ค ตอ้งตามหาจากตอนนัAน ตอ้งโทร
มาทางที�เบอร์สวนส่างฝัน คุณหมออยู่อาํนาจเจริญก็โทรไปเป็นคุณหมอหรือใครไม่ทราบผมแฟน
พนัธ์ุแทอ้ยากไปเขา้ค่าย แลว้มนัเป็นเรื�องใกลต้วั เพราะวา่เมื�อคุณปู่ ที�เสียไปเนื�องดว้ยการติดเชืAอใน
กระแสเลือดแล้วก็จนอาการหนัก ตอนแรกเป็นแค่ไข ้แลว้ก็ลม้ ลูกชายคนโตเป็นแพทยแ์ผนไทย
ระดบัจงัหวดัก็ช่วยอะไรไม่ไดม้าก เขาไปใชว้ิตามินซี เมื�อเรากลบัไปแม่โทรมาบอกวา่ ปู่ เป็นอยา่งนีA  ๆ 
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เราก็โอ๊ย! มนัใกลต้วัมนัน่าจะมีแนวทางที�จะเรียนหรือว่าเผยแพร่สื�อพวกนีAดว้ย เราฟังแลว้เราตอ้ง
ดูแลสุขภาพเป็นตวัอยา่งดว้ย ตอ้งพฒันาระดบัจิตวญิญาณ จิตใจของเราเพราะตวัจบักิเลสอะไรที�มนั
ยากตอ้งฟังบ่อย ๆ ส่วนใหญ่ผมก็จะฟังส่วนใหญ่ทาํงานอยู่ห้องโสต ห้องบนัทึกเสียง ส่วนใหญ่ 
จะฟัง ก่อนผมอยากไปเรียนที�มหาวิทยาลยั ก็คิดเหมือนกนัว่าตอ้งไปหาเงินเรียน เราก็ไม่ขยนัหาเงิน
เท่าไรก็ว่าจะไปเรียนเพราะว่ามนัสงสัย ๆ ว่าถ้าไปเรียนแล้วมนัแก้ปัญหาได้จริง คนไขค้วรจะลด 
ใครขา้งบา้นหรือคนในหมู่บ้านหรือว่าคนที�เรารู้จกัก็ไม่น่าจะตายหรือเสียชีวิตหรือป่วยขนาดนีA  
น่าจะรักษาได ้ก็สงสัยตอนแรกว่าจะไปเรียนขอนแก่น ไปเรียน ก็ไปเกเรอีก ไม่จบอีกแต่พอมาหา 
คุณหมอเขียวก็เหมือนหมอเถื�อนอีก คุณหมอก็พูดถูก ทีนีA ไปออกขา้งนอกอีก ทีนีAก็เริ�มรับสมคัรปี 1
ปี 2 ปี 3 แลว้ก็ไดย้ินตลอดเวลา พอถึงปีนีAก็น่าจะถึงเวลาที�จะตอ้งมาไม่งัAนไปไม่ทนัเพื�อน ไม่มีพลงั
แลว้ตอ้งกลบัมา   ส่วนถือศีล 5 ถือศีล 5 ที�จริงก็รู้มาตัAงแต่เล็ก ๆ แลว้ครับ รู้วา่ไม่กินเนืAอสัตวแ์ต่ถา้
เป็นแบบชาวอโศกชาวบุญนิยมไม่กินเนืAอสัตวเ์ลย ก็จะรู้แต่ก่อนจะอยู่แบบวฒันธรรมแบบชาวบา้น
สกลนครจะเจอวฒันธรรมแบบชาวบา้นทั�วไป แลว้ก็คุณพ่อจะพาไปสันติอโศกก็อยูร่ะหวา่ง 2โลก 
แต่เราก็เห็นความแตกต่างของชาวบา้นกบัชาวบุญนิยมกบัชาวรักษาศีลแบบละเอียดเป็นอย่างไร 
ฝึกปฏิบติัตกหล่นร่วงเยอะเหมือนกนั แต่ก็จะมานะมาขดัเกลา พยายามตัAงตบะเพิ�มขึAนส่วนมติกลุ่มก็
พร้อมที�จะรับฟัง   ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.59 นายอสัรา วไิชยคาํมาตย ์
อาย ุ34 ปี เพศชาย 
 

กราบคารวะ อาจารยห์มอเขียวครับ และเจริญธรรมสาํนึกดีทุกท่าน ผมนายอสัรา วไิชยคาํมาตย ์
อาย ุ34 ปี การศึกษาปริญญาโท อยา่งแรกก็คือตามเขามา อยา่งที�สองก็คือ เราเป็นคนชอบศึกษาเรื�อง
แปลก ๆ จบปริญญาโทการจดัการของมหาลยัมหิดล มานี�คือตอ้งการศึกษาที�เราไม่เคยรู้อยา่งเรื�อง
การหายใจ หายใจแบบร้อน หายใจแบบเยน็ อยากรู้ก็เลยมาศึกษา ค่ายแรกก็ที�วดัเสด็จ รุ้จกัยา 9 เม็ด 
กลบัไปทาํก็รู้สึกวา่ดีขึAน ก็เลยตดัสินใจมาที�นี�ต่อ เรื�องรักษาศีล 5 นี� ในค่ายก็ทาํได ้นอกค่ายตอนนีAยงั
เป็นหยาบ ๆ อยู ่ส่วนเรื�องมติหมู่นี�ก็ตามพี� ๆ เขาครับ 
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กรณีศึกษาที� 
7.60 นางอาพรสี บุบผาดี 
เพศหญิง 
 

 
กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวและพี� ๆ นอ้ง ๆ ญาติธรรมทุกท่าน ดิฉนันางอาภรณ์ศรีบุตร

ภาคี จากจงัหวดัอุบล เรียนจบชัAน ม. 6 ขา้งรัA ววดั ทาํอาชีพชาวนาควบคู่กบัเป็นแม่คา้เร่ค่ะ ทาํไมถึง
มาเรียน หลงัจากที�ตวัเองป่วยจากอาชีพดิฉนัไม่เคยมีวนัหยุด วนัหนึ�งลม้ป่วย คิดวา่เป็นความโชคดี
ค่ะ เป็นโอกาสที�ไดห้ยุดพกั หลงัจากออกจากโรงพยาบาล ก็ไดม้าเขา้ค่ายกบัอาจารยห์มอเขียว
เดือนกุมภาพนัธ์ และช่วงนีA เป็นช่วงหลงัเทศกาลถือวา่เป็นความโชคดีอีกค่ะ คุณพ่อไม่สบายจึงอยาก
ให้ดิฉนัมาดว้ยก็เลยมาสมคัรแพทยว์ิถีธรรมศีล 5 คิดวา่ทาํได ้แต่อาจจะไม่ละเอียดพอแต่ก็พยายาม
อยูค่่ะการยอมรับมติที�ประชุม ยอมรับไดค้ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.61 นางอุดมทรัพย ์พลเขต 
อาย ุ37 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวและพี� ๆ น้อง ๆ ญาติธรรมทุกท่านค่ะดิฉนันางอุดมทรัพย ์  
บุญเขต อายุ 37 ปี มาจากจงัหวดัหนองคาย ตอนนีAทาํเกษตรพอเพียงคะ จบการศึกษาปริญญาตรี สาขา
การจดัการทั�วไปจาก ม. ราชภฎัอุดรธานี ทาํไมถึงมาเรียนคือสามีเป็นโรคหมอนรองกระดูกเคลื�อน 
เดินไม่ไดม้า 1 เดือน ก็ไปหาหมอแผนปัจจุบนัรักษาโดยกินยา ฉีดยา ทาํมาทุกอย่างจนกระทั�งตอ้ง
ผ่าตดั คือสามีดิฉันเป็นเชฟอยู่ต่างประเทศ ตอนที�อยู่ที�นั�นเราก็ศึกษาดูในอินเตอร์เน็ต ว่าอาจารย์
หมอเขียวทาํอะไรบ้าง ดูแลคนอย่างไรบ้าง เมื�อกลับมาอยู่เมืองไทยเรารักษาหมอแผนปัจจุบนั 
จะหายเร็วคือแค่ฉีดยาเขม็เดียวเดินไดแ้ลว้ เห็นวา่ดีจนกระทั�งหมอใหผ้า่ตดั สามีจึงตดัสินใจมาหาอาจารย์
หมอที�สวนป่านาบุญ ในครัA งแรกดิฉันไม่ได้เดินทางมาด้วย สามีเดินทางมาถึง จ. สกลนคร  
ก็ตดัสินใจขบัรถกลบั รอบสองเดินทางมาใหม่รอบนีA ถึงคะ และเมื�อกลบัไปสามีก็กลบัไปทาํนํA า
สมุนไพรให้ชิม เนื�องดว้ยดิฉันเป็นโรคภูมิแพ ้รักษากบัหมอแผนปัจจุบนัมา 10 กว่าปี ก็ไม่หาย 
ไปเจาะเลือดขูดผิดหนังตรวจก็ยงัหาสาเหตุไม่พบ หมอบอกเป็นภูมิแพฝุ้่ น แพอ้ากาศ ต้องดูแล
ตวัเอง แล้วจะให้ดูแลตวัเองยงัไงคะ ก็เรายงัต้องเจอฝุ่ น เจออากาศอยู่ หลังจากที�สามีได้ทาํนํA า
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สมุนไพรฤทธิ� เยน็สดให้ดื�มอยูป่ระมาณ 8 เดือน อาการภูมิแพก้็ไม่เกิด ซึ� งปกติจะมีอาการผิวแดง ๆ 
เป็นปืA นใหญ่ ยิ�งเกายิ�งลามไปเรื�อย ๆ อาการมกัจะเกิดในช่วงกลางคืน ส่วนกลางวนัมกัจะไม่เกิด 
จึงสนใจมาเขา้ค่าย ครัA งแรกเขา้ที�สวนป่านาบุญ 4 ก่อน เป็นคอร์สวนัเดียวแต่ไม่พบอาจารยห์มอ 
ตดัสินใจมาอีกเมื�อปีที�แลว้วนัที� 23 พฤศจิกายน เป็นคอร์สสุขภาพ ก็ไดพ้บอาจารยห์มอ กลบัไปก็ได้
เริ�มดูแลคนที�บา้น แรก ๆ คุณพ่อไม่เชื�อ หลงัจากที�คุณพ่อเดินเหยียบตะปูที�ฝ่าเทา้บวม สามีบอกว่า
ให้คุณพ่อไปปัสสาวะแล้วดื�มเลย คุณพ่อไม่ค่อยเชื�อเท่าไหร่ สามีบอกว่าถา้อย่านัAนผสมกบันํA าดื�ม 
คุณพ่อจึงดื�มได ้ตื�นเช้ามาเทา้ที�บวมยุบค่ะ และหลงัจากนัAนคุณพ่อก็โฆษณาเลยค่ะ เวลาพบใครก็
บอกวา่ใชปั้สสาวะนี�แหละหาย และตอนนีA ดิฉนัไดเ้ปิดค่ายเล็ก ๆ เป็นศูนยป์ระสานงานที�หนองคาย 
เปิดไปเมื�อเดือนธนัวาคม คนวยัสูงอายสุนใจกนัเยอะคะ ซึ� งหมอขิงไดไ้ปช่วยบรรยายศีล 5 รักษาศีล
แบบหยาบ ๆ ค่ะ แต่จะค่อย ๆ ละเอียดทีละนิด การยอมรับมติที�ประชุม ยอมรับไดค้่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.62 นางอุไร แจะจนัทร์ 
อาย ุ45 ปี เพศหญิง 

 
กราบเรียนอาจารยห์มอเขียวและเจริญธรรมสํานึกดี ทุกท่านค่ะ ชื�อนางอุไร แจะจนัทร์ อายุ 45 ปีค่ะ 

จากจังหวดัชุมพร อาชีพรับราชการรักษาการหัวหน้าของ รพ.สต. อยู่บ้าน เป็นอนามยัน่ะค่ะ 
จบปริญญาตรีพยาบาลศาสตร์และวิทยาศาสตร์บณัฑิตอีกใบคะ แลว้ก็เป็นเพศหญิงนะคะ มาสมคัร
เป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรมใหม่ ถามวา่มาเรียนทาํไม จริง ๆ แลว้เคยเขา้ค่ายของผูน้าํ ค่ายผูน้าํของ
ท่านจาํลอง ศรีเมือง ที�เมืองกาญจนบุรี ขบัรถมากนัห้าคนมาเอง แลว้ก็ไดต้รวจเซลล์มะเร็งขึAนสี�คน 
อีกคนหนึ� งไม่มีนะคะ ปกติเราก็สงสัยแลว้ว่า ถา้เซลล์มะเร็งนี�ก็โอกาสเสี�ยงที�จะเป็นโรคใช่ไหมคะ 
ฉะนัAนทางค่ายเขาก็บอกวา่อาการที�จะส่งเสริมให้เป็นเซลล์มะเร็ง มากขึAนคือการกินเนืAอสัตวจ์ะเร่งทาํ
ให้ เ กิดโรคมะเ ร็ง เ ร็วมากขึA นน่ะค่ะ  ก็จ ําไว้แ ต่ก็ ย ังทําไม่ได้ค่ ะ  ที นีA มา เข้าค่ าย ที� นี� นะคะ 
เมื�อ 19 กุมภาพนัธ์ ปี พ.ศ. 2558 ค่าย 5 วนั ก็มาติดใจคาํพูดอาจารยห์มอเขียวนะคะ ท่านบอกวา่ท่าน
ทาํงานไปตอนนีAยงัสนุก ถา้เกิดวา่เหนื�อยแลว้ก็จะนิพพานนะคะ ก็เลยยงัสงสัยก็เลยตอ้งมาหาความรู้
เพิ�มเติมนะคะ แล้วก็มาเรียนวนันีA ที�ได้ความรู้นะคะ ก็เอามาตอบคาํถามในวนันีA เลยว่า มาเรียน
เพื�อที�จะศึกษาหาหนทางสู่ความพน้ทุกข์ แล้วก็ผ่าตดักิเลสน่ะค่ะ จ่ายปัญญาในการฆ่ากิเลสค่ะ 
เนื�องจากเป็นพยาบาลแล้วก็รักษาผูป่้วยโรคเรืA อรัง มีความรู้สึกว่า ไม่หาย รักษามาเป็นสิบ ๆ ปี 
เพราะว่าคนไขย้งักินยาเหมือนเดิม และก็มีโรคแทรกซ้อนเพิ�ม คิดว่าน่าจะหาแพทยท์างเลือกใหม่ที�จะ
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รักษาคนไขไ้ด ้โดยที�คนไขไ้ม่เกิดภาวะแทรกซ้อนค่ะ อนันีA เป็นคาํตอบขอ้แรก แลว้ก็ถา้ไดค้วามรู้คือ
ช่วยเหลือตัวเองได้เราก็ช่วยเหลือสังคมต่อไปน่ะค่ะ ถือศีล5 ได้ไหม ถามว่าจะถือศีล 5 ได้นี� 
คงต้องเกิดภาวะวิกฤติ ถามว่าวิกฤติมาตัAงแต่ปีที�แล้ว เนื�องจากว่ามีอาการปวดฟันมาก ก็เลยตัAง
ปณิธานว่าจะงดกินเนืAอสัตวใ์ช่ แลว้ก็หายจริง ๆ ค่ะ หายปวดฟันเพราะว่าถอนทิAงค่ะ มนัก็เลยหาย
ปวด เลยตอ้งงดกินเนืAอสัตวม์าตัAงแต่เดือนกุมภาพนัธ์ปีที�แลว้ค่ะ ฉะนัAนคือกินเจกินมงัสวิรัติมานี� 1 ปี
แลว้นะคะ ทาํไดค้่ะ ทีนีAก็ศีล 5 นี�ยงัจิIบ ๆ ใช่ไหมคะ ฟังอาจารยบ์อกวนันีA ศีลเท่าไหร่คะ 43 ขอ้  
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.63 นางสาวอุษา อร่ามศรี 
อาย ุ58 ปี เพศหญิง 
 

กราบสวสัดีเจริญธรรมสํานึกดีค่ะ ดิฉันชื�อนางสาวอุษา อร่ามศรี อายุ 58 ปี ดิฉันเคย
พยาบาลคุณพ่อคุณแม่ที�ป่วยก่อนที�จะสิAน พยาบาลแบบไม่ทราบเลย ไม่รู้จกัพิษร้อนพิษเยน็ไม่รู้จกั
ปรับสมดุลอะไร พอมารู้จกัหมอเขียวเสียดายวา่เรายอ้นกลบัไปไม่ไดอ้ยา่งนัAนเราก็จะทาํไดดี้กวา่นีA
ดิฉันนบัถือศาสนาพุทธค่ะ ถือศีล 5 จะเคร่งครัดขอ้ไม่โกหก ไม่ลกัทรัพยแ์ละขอ้กาเมนี�เคร่งครัด
มากค่ะ ดิฉนัเป็นคนอะลุ่มอล่วยรับมติหมู่กลุ่มไดค้่ะ 

 

 
กรณีศึกษาที� 
7.64 นางสาวอาํภาวรรณ สุวรรณงั 
อาย ุ23 ปี เพศหญิง  

 

 
กราบคารวะนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียว เจริญธรรมทุกท่าน

ค่ะ ดิฉันชื�อนางสาวอาํภาวรรณ สุวรรณัง อายุ 23 ปี เป็นคนจงัหวดัสุรินทร์ อาชีพเป็นเกษตรกร
ทาํงานอินทรีย ์ปลูกตน้ไมป้ลูกผกั ระดบัการศึกษาปริญญาตรี สาขาพฒันาชุมชน เพศหญิง ตัAงแต่มา
ค่ายในวนัที� 3-9 พ.ศ. 2555 หนูได้มาค่ายแฟนพนัธ์ุแทพ้ระไตรปิฎกเรื�อย ๆ ก็รู้สึกว่าชีวิตไม่ตอ้ง
สร้างเงื�อนไขให้ใจเป็นทุกข์ มนัโล่ง รู้สึกว่ากิเลสอยากได้ อยากรวย อยากเห็น อยากเป็น อยากเป็น
ขา้ราชการที�เป็นค่านิยมที�สั�งสมมามาไดล้ดหายไป และรวมไปถึงมีกลัยาณมิตร มีพี�เอ พี�เฉ พี�บอย 
ที�มาเรียนปีนีA  หนูไม่เรียนก็กระไรอยู ่ก็รวมไปถึงการหาเงินเรียนรายวิชาที�บางรายวิชานีA เป็นรายวิชา
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ที�เกิดสาระเร็ว หนูก็เรียนจบมาแลว้ ทาํให้หนูโลภ หนูโกรธ หนูหลง หนูก็ยงัสู่เรียนมาจนจบแลว้
นบัประสาอะไรกบัวิชาที�หนูพน้ทุกข์แล้วเจอสถานที�แทจ้ริงของชีวิต ช่วยคนอื�นได ้ทาํไมหนูจะ 
ไม่เรียน ในการถือศีล 5 ตอนนีA หนูคิดว่าหนูทาํได้ แต่ปัจจุบนัทาํแบบหยาบ ๆ ค่ะ หนูจะไม่ดูถูก
ตวัเอง พากเพียรให้เต็มที�ให้ดีที�สุด และการยอมรับมติหมู่กลุ่มนีA  หนูยอมรับได้เพราะเป็นเรื�องที�
สาํคญัซึ� งเห็นวา่เมื�อเจริญไปในทางที�ดีย ั�งยืนและมั�นคง หนูก็ขอเกาะชายผา้อาจารยห์มอเขียว แลว้ก็
ลุง ป้า นา้ อา จิตอาสา ทุกท่านใหช่้วยลดกิเลสหนูดว้ย ตอนนีA กิเลสหนูเยอะมาก 
 

 
7.2 บนัทึกการสอบเลื�อนชัAนปีของนกัศึกษาแพทยว์ถีิพุทธ ชัAนปีที� 1-4 

 
กรณีศึกษาที� 
7.65 นางสาวกมลชนก ทุมวงษ ์
อาย ุ48 ปี เพศหญิง  
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญธรรมพี�น้องนกัศึกษา
แพทยว์ิถีธรรมทุกท่านนะคะ ชื�อเล่นแหม่ม ชื�อทางธรรม ใจพอเพียง มาจากจงัหวดัสมุทรปราการ 
จบการศึกษา ปริญญาตรี มสธ. อายุ 48 ปี อดีตเป็นพนกังานหรือตวัแทนบริษทัเอ ไอ เอ ค่ะ ปัจจุบนั
เป็นผูรั้บจา้งผูม้าเขา้ค่าย ไม่ใช่ ๆ ค่ะ เป็นผูรั้บใช้คนที�มาเขา้ค่ายค่ะ ก็คือมาบาํเพ็ญตามค่ายต่าง ๆ 
ที�มาเขา้ค่ายนะค่ะก็เหมือนวา่สภาวธรรม ที�ทางโทรศพัทห์รือไลน์จะเป็นเพื�อน ม. ตน้ ม. ปลาย ที�เขา
ยงัไม่เคยเขา้ค่าย หรือมารู้เรื�องยา 9 เม็ด ของแพทยว์ิถีธรรม จะแนะนาํไปตรงนัAน ส่วนความชั�วร้าย
นะคะ ก็อย่างที�เห็นในภาพเมื�อก่อนเป็นพนกังานบริษทัเอ ไอ เอ จะแต่งตวัถา้ใส่สีไหนก็จะทัAงเซ็ต 
สีอะไรก็จะเป็นสีแบบนัAน ปัจจุบนัก็ยงัเป็นอยู ่อยา่งคิAวก็จะถอนขอนิดหนึ� งค่ะ การแต่งก็จะลดลงไปได้
บา้งพอสมควรและก็จะมานุ่งผา้ถุงเวลาเขา้ค่าย มีอยู่ครัA งหนึ�งที�ไปเขา้ค่ายที�อาศรมศิลป์ พี�แกว้ก็จะ
เอาขวดเปล่ามาให้ สามีพี�หมวยก็บอกว่าถา้มนัพะรุงพะรังมากก็ไม่ตอ้งเอาไปฝากไวที้�บา้นพี�ก็ได ้
บอกไม่เป็นไรหรอกเราก็เหมือนกับลดตัวเราบ้างว่าเราอายไหมถือขวดนีA กลับบ้าน เวลาไปที� 
ค่ายอาศรมศีลป์นี� ก็จะทาํนํA าสมุนไพรฤทธิ� เยน็สดไปดว้ยเพราะที�ค่ายจะไดดื้�มกินกนัเพราะวา่ที�ค่าย
จะไม่สะดวกทาํก็เลยทาํไปจากที�บา้นถือขวดนีA ไปจากบา้นและขวดนัAนพอเสร็จเราก็จะเอากลบับา้น
ดว้ยก็จะถือแลว้เราก็นุ่งผา้ถุง ที�นี�ดีที�ใส่รองเทา้ถา้ไม่ใส่รองเทา้ใคร ๆ ก็จะแปลกใจวา่เราลืมรองเทา้
หรือวา่ไม่มีเงินซืAอ แลว้เราไม่ไดส้นใจ เราก็ขึAนรถเมล์นะไม่ไดน้ั�งแท็กซี� ขึAนรถเมล์เป็นปกติของเรา
ก็ไม่ไดว้า่ใจเราเป็นทุกขไ์หม ที�บางคนบอกวา่แต่งตวัแปลก ๆ อะไรอยา่งนีAค่ะ และปี พ.ศ. 2554 เรา



2033 
 

ก็เคยตดัผมสัAน ครัA งนัAนก็คิดอยูเ่หมือนกนัวา่เราจะลดหรือวา่ฟังคนอื�นพูดวา่ทาํไมไปตดัผมสัAนอยา่ง
นัAนอย่างนีA เราฝึกตวัเราเองว่าเราสามารถทนกบัคาํที�คนอื�นทกัเราไดไ้หม บางคนก็ว่าดีบางคนก็ว่า 
ไม่ดี แต่จริงแลว้เรารู้วา่มนัไม่ดี เพราะวา่บางครัA งมนัถ่ายรูปออกมาหนา้ดูไม่ไดห้น้าใหญ่มากไม่ได้
ใหดู้ในภาพอาศรมศิลป์ นอ้งคนหนึ�งบอกวา่ที�หลงัถ่ายรูปอื�นนะเอารูปอื�นมาให้หน่อย ที�ส่งไปคราว
นัAนก็ทดสอบว่าเราไม่ได้ยึดตรงนัAนค่ะ ก็เลยให้รูปนัAนไป ถ้ามีโอกาสเดีSยวจะลองเอาให้ดู แล้วก็
ความเลวที�ยงัมีอยู่คือยงักินอาหารรสจดัแลว้ก็ยงักินปลากินไข่อยู่ มนัก็เลยประจานออกมาที�หน้า
แหละวา่ถา้เรากินอยู่อาการต่างที�มนัไม่ดีที�เราปฏิบติัมาให้คนไดรู้้วา่เรามาอยูต่รงจุดนีAแลว้สามารถ
ลดละไดแ้ลว้เราก็จะสามารถพดูไดเ้ตม็ปากค่ะ ขอบคุณค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.66 นางกมลพรรณ ฮอฟแมน 
อาย ุ55 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพ่อครูโพธิรักษ์ กราบนมัสการนักบวชทุกรูปทุกฐานะคะ กราบคารวะ 
อาจารยใ์จเพชร กล้าจน เจริญธรรมสํานึกดีผูใ้นธรรมทุกท่านนะคะ ชื�อทางโลกนางกมลพรรณ 
ฮอฟแมน ชื�อเล่นส้ม ชื�อทางธรรมที�พ่อครูตัAงให้ “เรืองแสงธรรม” ค่ะปีนีA อายุยา่งเขา้ 55 ปี มาจาก
จงัหวดัตราด เคยเป็นพยาบาลอยูที่�จงัหวดัตราดแลว้ลาออกไป 20 ปี ไปใชชี้วิตอยู่ประเทศสวีเดน  
ใชว้ิบากกรมสิAนแลว้ 10 ปี แลว้ก็กลบัมาอยู่เมืองไทย 10 ปี แลว้สิ�งที�มาอยูต่รงนีA เป็นธรรมะจดัสรร
มาตัAงแต่ปี พ.ศ. 2553 แลว้ก็กลบัไปอยูที่�จงัหวดัตราด ถึงปี พ.ศ.2555 คือค่ายพระไตรปิฏกเป็นตวัชกั
นาํให้มาทาํคือมาทาํความดีหลงัจากที�มีความชั�ว ชั�วเยอะ ๆ น่ะค่ะในการที�มนัก็มีวิบากกรรมที�ชีวิต
แต่ละคนนะคะตอ้งมาชดใชก้รรมความชั�ว ชั�วชา้ ชา้จริง ๆ คือไดม้าไดส้ภาวธรรมจากงานที�บา้นราช
พอดีช่วงนัAนที�เราไปช่วยไปขึAนเวทีที�บา้นราชน่ะค่ะ แม่นํA ามูลแลว้ตวัเองจะเป็นคนที�ไว คิดไว ทาํไว 
ขาดสติ 
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กรณีศึกษาที� 
7.67 นางกิ�งแกว้ ฉตัรมณีวฒันา 
อาย ุ47 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้น
พี�น้องทุกท่านค่ะชื�อกิ�งแกว้ ฉตัรมณ
ก็เขาบอกวา่จะเป็นการสอบนกัศึกษ
เพศหญิงค่ะ ก็ไดร่้วมเดินทางเส้นทา
นะคะ ชีวิตก็มีความสุขค่ะ เพราะว่า
ตวัเองมีความสุขทุกครัA งที�ได้ร่วมเด
สดชื�นยินดีค่เราก็อยู่ตรงนีA แหละค่ะ 
เราก็รู้สึกวา่เพื�อนไปไกลแลว้ค่ะเราก
ยงัอยูจุ่ดเดิมเลยค่ะ เหมือนคนขึAนบนั
บนัไดดว้ยความสุขใจนะคะ แต่ก็คิดว
แค่นีA เราก็มีความสุขมากแลว้ คือมาถึง
นกัหนากบัชีวิต คือชีวิตที�เดินอยู่ม ั
จุดที�ตวัเองทาํ เวลาไดพ้บอาจารยเ์มื�
อาจารยก์็บอกอาจารยก์็สอน ยิ�งมาค่า
เหมือนกนันะคะ อาจจะทางที�เราเด
อาจารยจ์ะเริ�มเอาจริงเอาจงั ความดีที�
ตามอาจารยห์มอเขียวนี� ชีวิตมีเงินก็ซ
แบบชีวิตเป็นชีวิตสนุกสนานค่ะ มีคว
พอเรานึกยอ้นหลงักลบัไป ไม่มีอะ
ความสุขค่ะที�ไดท้าํ ความชั�วที�ยงัทาํโ
เป็นนักฆ่าอยู่นะคะก็จะพยายามลด
ละเอียดค่ะ การฆ่ายงัฆ่าอยูค่่ะ เห็บ หม
เพราะวบิากก็เยอะเหมือนกนันะคะก
 

 
 

เจา้นะคะ กราบคาวระท่านอาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญธ
รมณีวฒันาอายุ 47 ปี อยูจ่งัหวดักรุงเทพมหานคร การศ
ศึกษาแพทยว์ิถีธรรมปี 5 ค่ะ ถา้อาจารยใ์ห้ขึAนปี 5 ก็อยป
้นทางนีAกบัท่านอาจารยห์มอเขียวนะคะ ก็ปีนีA ก็ขึAนปีที� 
าะว่าเป็นการเดินทางเส้นทางที�ยาวไกลค่ะ แล้วก็มีเพื�อ
วมเดินทางกนัไปค่ะ เพื�อนผูม้าใหม่ก็เดินแซงไปเราก็ม
ะค่ะ ก็ยงัเดินตามอาจารยอ์ยู ่เพื�อนจะเดินแซง เพื�อนจะไ
เราก็ยงัอยูที่�เดิม ก็มีความสุขที�อยูที่�เดิมนะคะ อยูม่าปีนีA ปี
ึAนบนัไดเราอยู่กลางบนัได เพื�อนขึAนไปชัAน 2 แลว้ เราก
่ก็คิดวา่มนัเหมือนกบัแค่นีAสําหรับเรามนัก็ดีมากแลว้ ชีวิต
มาถึงวนันีAแค่เมยเ์ดินได ้แค่นีA ก็มีเมยก์็ความสุขมากแลว้ 
ยู่มนัก็มีความสุข มนัถึงไม่มาไม่ไปค่ะ มีความสุขกบัจุด
เมื�อใด ทาํไมไม่เอาจริงเอาจงัสักที ทาํไมไม่ปฏิบติัอยา่ง
าค่ายนีA ก็จะไดเ้ห็นว่าพี�น้องเจริญไปเยอะ ก็กลวัว่าตวัเองจ

ี�เราเดินอยู่นี� เราอาจจะอยู่ปลายแถวแล้วก็ได้ ก็พยายาม
มดีที�ทาํก็ขอตอ้งขอบคุณท่านอาจารยค์่ะ ก็ไดท้าํทุกอยา่ง
งินก็ซืAอไม่ไดค้่ะมีทุกรสชาติค่ะคือโหด มนั ฮา แกลว้กล
 มีความจริงของชีวิตที�ไดเ้ดินทาง แต่ไม่วา่จะมีคราบนํA าตา
่มีอะไรที�ตอ้งเสียใจเลย 8 ปี นีA เป็นชีวิตที�เรามีความสุข 
งัทาํโดยการพยามตรวจจิต ก็ยงัมีการเพ่งโทษผูอื้�นอยูน่ะค
มลด ละ ส่วนอบายมุขหยาบอะไรอย่างนีA ก็เลิกได้ห
 หมดั มด ปีหนึ�งก็ไดอ้ยูเ่ป็นหมื�นอยูค่่ะ ก็คือตอ้งทาํความ

คะก็จะพยายาม ลด ละ เลิกค่ะ 

ิญธรรมสํานึกดี
การศึกษานะคะ 
ก็อยูปี่ 5 แลว้ค่ะ 

 8 มีความสุข
มีเพื�อนมากมาย 
ราก็มีความรู้สึก 
จะไปไหนแลว้ 
ี นีA ปีที� 8 แลว้ค่ะ

เราก็ยงับนกลาง
 ชีวิตสําหรับเรา
ลว้ จะเอาอะไร
บัจุดที�ตวัเองอยู่
ยา่งจริงจงัซะที 

วัเองจะตกขบวน
ยามนะคะท่าน

อยา่งในชีวิต ได้
ว้กลา้ อาจหาญ 
ํA าตาหรือมีอะไร 
สุข แลว้ก็มนัมี
ูน่ะคะ แลว้ก็ยงั

ด้หมด เหลือแต่
วามดีเยอะ ๆ ค่ะ 
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กรณีศึกษาที� 
7.68 นางเกืAอกุศล บูรพากลา้จน 
อาย ุ46 ปี เพศหญิง 
 

 
กราบคารวะท่านอาจารยห์มอเขียวนะคะ เจริญธรรมสํานึกดีพี�น้องที�รักสุขภาพทุกท่านค่ะ 

ชื�อเกืAอกุศล นามสกุลบูรพากลา้จน ค่ะ อายุ 46 ปี อาชีพจิตอาสาแพทยว์ิธีธรรมภาคตะวนัออกค่ะ  
ขอพดูเรื�องของการลด ละ เลิกกิเลสอะไรไดบ้า้งนะคะ ที�ผา่นมาตัAงแต่เขา้ค่ายแพทยว์ิธีธรรมก็ไดเ้ริ�ม
ปฏิบติัตวัเองเปลี�ยนพฤติกรรมตวัเองขึAนมาเรื� อย ๆ นะคะ สิ� งที�เราลดได้ก็คือปัจจยั 4ที�อยู่อาศยั
เครื� องนุ่งห่มและยารักษาโรค   ด้านเสืA อผ้าด้านอาหารและก็ลดกิเลสและก็ลดลงมาเรื� อย ๆ  
จนทุกวนันีA ใช้ชีวิตแบบเรียบง่ายและก็พอเพียงนะคะ ส่วนที�บอกวา่ทาํความดีทาํความชั�วอะไรได้
บา้งทาํความดีก็ทาํหลายอยา่งความชั�วก็ทาํหลายอยา่งแต่จะขอพูดเพียงบางส่วนนะคะ ส่วนความดีก็
คือได้บาํเพ็ญบุญเผยแพร่เรื� องยา 9 เม็ด น่ะค่ะแล้วก็การจดัเตรียมสถานที�จดัเตรียมพืAนที�สําหรับ 
ผูที้�มาเขา้ค่ายแพทยว์ิธีธรรมที�บา้นญาติสวนป่านาบุญ 5 นะคะ ส่วนความชั�วที�ยงัเหลืออยูก่็คือเรื�อง
ของกิเลสที�เรายงัลดตวัเองไม่ได้คือเรื� องการรับประทานอาหารบางครัA งทุกวนันีA ก็ยงัปฏิบติัการ
รับประทานอาหารตัAงแต่เริ�มตัAงแต่ 3 มืAอ ปฏิบติัเหลือ 2 มืAอ ทุกวนันีA ก็เหลือมืAอเดียวนะคะเหลือมืAอ
เดียวเยอะขึAนแต่บางมืAอเหลือ 2 มืAอ เพราะวา่กลบัไปกลบัมาก็เนื�องจากวา่ทานอาหารแลว้เห็นคนอื�น
เคีAยวหมุบ ๆ หมบั ๆ ก็เกิดกิเลส ยงัฆ่ากิเลสหรือปีศาจในตวัเราไม่ได ้ส่วนสภาวธรรมเมื�อก่อนเป็น
คนที�โมโหง่ายและก็พยายามที�จะฝึกตนและก็ไม่โมโหและก็รู้จกัวา่ระงบัสติตวัเองเมื�อก่อนอาจจะมี
ว่าความลงัเลสงสัยเรื� องการทาํเกษตร มาเห็นที�ค่ายแพทย์วิธีธรรมสวนป่านาบุญ 1 ก็ไม่ค่อยได้
ช่วยเชาทาํเรื�องเกษตรแต่พอเรากลบัไปบา้นก็รู้วา่การใชชี้วิตตอ้งมีพืชผกัหรืออาหารในการที�จะตอ้ง
ใชชี้วิตอยูโ่ดยไม่กินเนืAอสัตวอ์ยา่งนีAตอนนีAครัA งนีA เป็นครัA งที�วา่ไดล้งมือทาํมากที�สุดก็คือช่วยอาแท็ก
ปลูกตน้ไมแ้ละก็ไดเ้รียนรู้วิธีการผสมปุ๋ยก็ไดค้วามรู้มากขึAน แลว้ก็ไดรั้บสภาวธรรมจากที�เราอยู่ที�
บา้น สภาวธรรมของเราคือบางทีเราอยูที่�บา้นเหมือนกบัวา่เราก็อยูแ่บบเงียบ ๆ แลว้ก็ไม่ไดเ้จอผสัสะ
อะไร แต่ก็ตอ้งฝึกตวัเองวา่ตอ้งไปเจอผสัสะกบัเพื�อนบา้ง ใหเ้พื�อนพดูเสียงดงั ๆ หรือพูดจาไม่เพราะ
กบัเพื�อนที�เรารู้วา่เขายงัติดนิสัยที�วา่พดูไม่ดีอยา่งนีA  ไปฝึกตรวจจิตดูเราแลว้ก็ฝึกวปัิสนาของตวัเรานะ
คะว่าเราจะอดทนกบัเขาไดไ้หม เราจะวางไดไ้หม ของตวัดิฉันเองก็ขอเล่าให้ทุกท่านฟังเพียงเท่านีA
และหวงัว่าตวัจอยเองจะเพิ�มอธิศีลเพิ�มการรับประทานอาหารมืAอเดียวให้เพิ�มขึAนแล้วก็จะพยายาม
รักษาศีล 43 ขอ้ ใหไ้ดม้ากที�สุด เจริญธรรมสาํนึกดีค่ะ 
 



2036 
 

กรณีศึกษาที� 
7.69 นางสาวแกว้เกืAอกลู สุภิวงค ์
อาย ุ34 ปี เพศหญิง 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวและเจริญธรรมพี�นอ้งทุกท่านค่ะชื�อนิด แกว้เกืAอกูล สุภิวงค ์
ค่ะ วนันีA จะมาเล่าเรื�องกิเลสที�นิดเจอมาค่ะ ปี 2 ขึAนปี 3 ค่ะ ไดม้าเป็นจิตอาสาจเกือบจะ 2 ปี อีกสอง
เดือนก็จะครบ 2 ปีแลว้ค่ะ กิเลสที�ลดแลว้ ก็ลดไดคิ้ดวา่ลดไดน้ะคะ เกือบเต็มร้อยค่ะ ก็คือการกินมืAอ
เดียวนะคะ นิดทดลองแล้วก็ฝึกการกินมืAอเดียวอยู่ประมาณปีหนึ� งกบัหกเดือนค่ะ ช่วงที�ฝึกเนี�ยก็
ลม้ลุกคลุกคลานอย่างมากเลยค่ะ ต่อสู้กบักิเลสเนี�ย ทัAงไดบ้า้งชนะมนับา้งแพม้นับา้ง ที�ชนะก็จะมี
พลงัในการทาํต่อไป แต่ที�แพนี้�ก็ เหมือนมีวิบากเขา้มาคะ ก็เคยมีประสบการณ์ที�ว่าตอนผ่านการ
ลม้ลุกมาแลว้ ขนมที�เราไม่กินไข่ใช่ไหม ตอนที�ลม้ลุกเนี�ย นิดก็เพิ�มอธิศีลคืองดกินไข่แลว้ก็ ไม่กิน
ขนม ก็จะเพิ�มขึAนเรื�อย ๆ ค่ะ ช่วงที�เราตัAงตบะงดแลว้ มนัก็จะมีมาทดสอบเราก็คือ จะอยากกินไข่ 
ขนมที�มนัทาํด้วยไข่ก็จะมาเยอะมาก กลืนนํA าลายนะคะ ครัA งแรกก็กดข่มไวก่้อนอยากกินมากเลย 
แต่ก็เออ้ไข่นะไม่กินนะเราตัAงไวน้ะ ไม่กินไข่ไม่กินไข่อะไรอยา่งนีA  พอสักพกัเราชนะมนัไดค้่ะ มนัก็
ขนมก็จะหายมนัค่อย ๆ หายไป ไข่มนั ก็จะไม่ค่อยมีแลว้ก็ไม่ไดกิ้นขนมอะไรอีกแลว้ แลว้ทีนีA นิดก็
คิดว่าตวัเองสามารถที�จะกินมืAอเดียวไดแ้ลว้ค่ะ ก็ช่วงเขา้พรรษาที�ผา่นมานิดก็ เลย ตัAงตบะว่าจะกิน
มืAอเดียวตลอดไปเลย จะไม่ลม้มืAออีกแลว้ค่ะ ช่วงที�เราตัAงตบะก็มีมา ทดสอบอีกนะคะ พอประกาศไป
แลว้วา่เราจะกิน มืAอเดียวบอกหมู่กลุ่มไปแลว้ มนัจะมีวิบากเขา้มาคือเราจะไม่กินแลว้ใช่ไหม มนัจะ
มีมืAอสองแวบ้มามีเหตุ ๆ หนึ�งค่ะ กินไอศครีม มนัเป็นมืAอที�สองใช่ไหมคะ ไอศครีม นิดก็คิดว่า เอ๊! 
ช่วงที�กินก็คิดวา่ไอศครีมที�เรากินนี� กินเสร็จแลว้ตอ้งมีวบิากแน่ ๆ กินไปดว้ยคิดไปดว้ยนะคะวา่ตอ้ง
เจอในใจนี� ก็คอยว่าจะเจอวิบากแบบไหนรูปแบบไหนอะไร ก็พอไปถึงตอนเย็นก็คิดว่ามนัไม่มี
วบิากแลว้แหละ สงสัยมนัไม่มีมนัไม่โดนอะไรมัAง อืม ใกลจ้ะถึงเยน็ ๆ ค่ะ เดินออกจากห้องนํA าเทา้ก็
ไปเหยียบ เอาผึAงนะคะผึAงตวัเล็ก ๆ ค่ะคนอื�นเดินไปเดินมา ไม่มีใครเหยียบนะคะ มีแต่นิดโดนคน
เดียว เหยยีบมนัก็เทา้บวมอยู ่2 วนั กบัแลกกบัการกินหนึ�งแกว้ก็ชดใช ้วิบากอยู ่2 วนั ค่ะ แลว้ก็มีอีก
เหตุการณ์หนึ�ง เหตุการณ์นีA ก็ กินของอร่อยที�บา้นราชน่ะค่ะ ที�มนัเป็นของอร่อย ครัA งแรกน่ะก็อยาก
กินก๊วยเตีSยว นิดก็ตัAงตบะอีกอยา่งหนึ�งวา่คือ จะกินสิบโมง ก่อนสิบโมงจะไม่กิน จะไม่ทานอะไรเลย
นะคะ จะกินแบบบริสุทธิ�  บริสุทธิ� นี�ก็คือดื�มนํA าเปล่านํA าสมุนไพรฤทธิ� เย็นสดแล้วก็นํA าปัสสาวะ
เท่านัAน นํAาปานะอยา่งอื�นจะไม่ดื�ม แลว้ก็จะกินหลงัสิบโมงไปแลว้ถึงจะกินได ้แต่พอไปบา้นราชนะ
คะเจออาหารเขา้ ดว้ยความที�มนัไกล ริมมูลกบัที�พกัมนัไกลก็เลยถือก๊วยเตีSยวขึAนไปกินดว้ย แต่นี�มนั
ก็เป็นเพราะเรากินก่อนสิบโมง นิดก็คิดว่ากินรอบเดียวนี�แหละไม่เป็นไรก็เลยกินไป แลว้พอรอบ
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สองตอนบ่ายมาอีก มาริมมูลอีกรอบก็เลยเห็นพี� ๆ เขากินก็เลยอยากกินดว้ยค่ะก็เลยไดไ้ดกิ้นไป ทีนีA
เจอวิบากอีก ตานีA บวมขึAนมาเลยค่ะ บวมแบบบวมมากนะคะ แต่ก็รู้ตวัว่า เออ้! วิบากเขา้เราแล้ว
อย่างไรล่ะ แต่ก็ถอนพิษ พิษร้อนนะคะ บวมอยู่วนัครึ� งน่ะค่ะถึงหาย แต่ทีนีA ที�นิดกลวัวิบากมาก ๆ 
ตอนนีA นิดก็ไม่กลา้เล่นกบัวบิากแลว้คือเจอพี� ๆ เขาที�เขาประสบอุบติัเหตุค่ะ ก็เลยกลวัวา่ กลวัจะเป็น
แบบพี�เขาบา้งน่ะกลวัมาก ๆ เลย นิดก็เลยไม่ค่อยกลา้เล่นไม่ค่อยกลา้ผิดศีลเท่าไหร่ก็ดว้ยนีA ค่ะ ก็มี
เหตุการณ์มาเล่า แค่นีAค่ะ ขอบคุณค่ะ  
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.70 นางสาวแกว้ใจเพชร กลา้จน 
อาย ุ33 ปี เพศหญิง  

 
 

แกว้ใจเพชร กลา้จน ขอเริ�มที�ความชั�วก่อนนะคะ ที�พูดนี�ไม่ใช่คนดีค่ะ ชีวิตนีA ยงัมีชาติชั�ว
เยอะเพราะวา่เพิ�งอาย ุ33 ยา่ง 34 ปี และมาบาํเพญ็แค่ 7 ปีกวา่ เองเพราะฉะนัAนความดียงัมีไม่มากพอ
ก็ตอ้งบาํเพญ็หนกั ๆ เพราะแต่ละวนัทาํงานไม่รู้เดือน ไม่รู้ตะวนัค่ะ ทาํเต็มที�เสร็จจบตอนไหนก็จบ
ถึงเวลาก็ทาํเป็นแบบนีA ค่ะ แต่ว่าถ้าถามถึงความพร่องชีวิต อ๊ะพบกบัความพร่องทุกวนั และความ
พร่องก็อยู่ในตวันีA ทุกวนั ผสัสะก็เจอทุกวนัแต่วา่ความพร่องและผสัสะมนัไม่ไดเ้ป็นปัญหาสําหรับ
อะ๊เพราะวา่ทาํสูงสุดคือเตม็ที� ส่วนชั�วอีกเรื�องนะคะ ชั�วชา้เหมือนท่านอาจารยบ์อกค่ะมนัชา้ตรงไหน
ก็ชา้ตรงสิ�งที�ควรลด ควรละก็ยงัทาํไม่ได ้ส่วนความดีก็คงละชั�วชา้ไดบ้างช่วงชา้คะ พฒันาการ การ
ปฏิบติัเมื�อก่อนก็ชา้ ชา้กวา่นีA  ชา้เยอะ พดูก็ชา้ มาสอบก็ชา้ ส่งการบา้นก็ชา้ ทาํอะไรก็ชา้กวา่เพื�อนเขา 
แต่มารอบนีA  เห็นไหมคะ ไม่ไดเ้ป็นคนที�โหล่ ขึAนมาก่อนดว้ย เป็นพฒันาการเร็วขึAนไหมคะ ใจคิดเร็ว 
พดูเร็ว ทาํเร็ว ตดัรอบไดเ้ร็ว ก็เห็นกิเลสไดเ้ร็วขึAน แต่วา่มนัจดัตวัไดแ้ต่บางทีมนัเห็นตวัโตง้ ๆ มนัไม่ยอม
ประหารมัน เรียกว่าความประมาท ยงัตัA งตนอยู่บนความประมาท สภาวธรรมทัA งหมดก็เป็น
สภาวธรรมแต่วา่ที�อยากเล่ามาก ๆ คือวา่การไดก้ลบัไปเยี�ยมบา้นครัA งนีA เห็น ไม่ไดก้ลบัไปเยี�ยมบา้น
นานมากหลายปีพอกลบัไปเห็นเด็กอยูก่บัคนแก่และคนป่วย เราอยูนี่�เราก็เห็นคนป่วย เราก็เฮย้! ชีวิต
เราจะช้าทาํไม เห็นไหมชั�วมนัช้าจริง ๆ เชืAอโรคเชืAอร้ายมันกาํลังกระจายตัวทั�วไปหมดเลยค่ะ  
ย ัAวเยีAยะเห็นไหมคะ กลบัไปบา้นถา้ใครสังเกตนะเด็กวยัรุ่นตัAงแต่ประถม มธัยม วิทยาลยั แต่งงานมี
ลูกกนัหมดแลว้ อยา่งหลานอะ๊ อายยุงัไม่ถึง 12 ปี แต่งงานมีลูก 2 คนแลว้ เราก็เลยวา่มนัแพร่เชืAอโรค
ได้เร็ว เพราะฉะนัAนพระพุทธเจา้ท่านตรัสว่าจงตัAงตนเป็นโสด ประพฤติพรหมจรรย ์เป็นการปิด
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ประตูนรก ไม่เปิดทางให้นรกออกมาแพร่เชืAอ ถา้เกิดเราเป็นแม่คน ขออภยันะคะอนันีAตามความคิด
ของอะ๊นะคะ การแต่งงานมีคู่สาํหรับอะ๊คือการเปิดประตูนรกแพร่เชืAอใหค้นเกิดมา ทาํบาป ขนาดตวั
เราปัจจุบนันีAมาทาํอยา่งนีAอยา่หลงนึกนะวา่มาทาํความดี ยงัทาํดียงัไม่ถึงความชั�วดว้ยซํA าฉะนัAน ที�มา
ตรงนีA คือ มาบาํเพญ็เพื�อลบลา้งความชั�วที�เคยทาํไม่ใช่คนดี ทาํใหม้ากขึAน ฉะนัAนจะตัAงใจบาํเพญ็ค่ะ 

 
กรณีศึกษาที� 
7.71 นางสาวแก่นเกืAอ นาวาบุญนิยม 
เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจา้ กราบคารวะอาจารยห์มอเขียวค่ะ เจริญธรรมค่ะพี�นอ้งผูใ้ฝ่ใน
ธรรมทุกท่านค่ะ ชื�อแก่นเกืAอ นาวาบุญนิยม หรืออาต่อมค่ะ มาปฏิบติัธรรมอยู่กับหมอเขียวมา
ประมาณ 10 ปี ค่ะตัAงแต่ก่อนมีแพทยว์ิถีธรรม ก่อนหนา้นัAนก็เป็นญาติธรรมชาวอโศกมาประมาณ 
20 ปี คอร์สพระไตรปิฎกเป็นคอร์สที�มีความรู้สึกในทางสถาวธรรมที�มีนี�วา่เป็นคอร์สที�วิเศษที�สุด
และก็มหัศจรรยม์ากที�สุดสําหรับตวัเอง เป็นคอร์สที�อาต่อนติดตามมาตลอดคิดว่าเขา้ทุกคอร์สนะ
ตัAงแต่ที�มีมาไม่เคยขาดเลยยิ�งมาคอร์สนีA เป็นอะไรที�สุดยอดจริง ๆ เป็นความมหัศจรรย ์เรียกว่าเป็น
อนุศาสนียป์าฏิหารยข์องพุทธ ที�เกิดขึAนกบัคนกลุ่มเล็ก ๆ ที�เรียกวา่แพทยว์ิถีธรรมที�เหมือนกบันอ้งใหม่ 
ที�เมื�อก่อนอาต่อนก็อยูที่�อโศก แยกตวัออกมามาตามอาจารยห์มอเขียว แลว้อาต่อนก็เริ�มเห็นทุกอยา่ง
กา้วหน้าตัAงแต่เริ�มหย ั�งลงดอนตาล ก่อนหน้านัAนมีแต่ลูกศิษยผ์ูห้ญิงตามกนัอยู่ 6-7 คน พอมาลงที�
ดอนตาลเริ�มมีลูกศิษยค์นแรกคือจิมมี�ลูกศิษยช์ายคนแรกคือจิมมี�ถา้คนที�รู้จกัจิมมี�นะคะ จิมมี�จะอว้น
พุงพลุย้ หวัลา้น มาเลย แต่อายุเขายงัไม่แก่ เพราะความที�เป็นโรคเยอะพอหลงัจากที�รักษาตวัเองจน
หาย ดีแล้ว  จิมมี� ก็ มา เ ป็นผู ้ติดตาม อา จารย์เ ป็ นคนแรกแล ะอดีตอา จา รย์หมอเ ขียวแล ะ 
อาต่อนก็มีสมาชิกที�ตัAงวงดนตรีกนัขึAนมาชื�อวา่ “เสรีชน” ที�เพลงที�เราไดฟั้งกนัในค่าย คือเราไปทาํ
กนัสมยัโน้นตัAงแต่ปี พ.ศ. 2545 สมาชิก 3 คน 2-3 คนเขาก็ไปทางแยกยา้ยกนัไปเหลืออาต่อนกบั
อาจารยห์มอเขียว ก็ยงัอยูด่ว้ยกนันะคะ แลว้ก็ในความรู้สึกของอาต่อนวา่เราจะเหลือกนั 2 คน แลว้
ชื�อของเสรีชนเนี�ยเป็นอจินไตยเป็นอยา่งยิ�งเลย ตัAงแต่ตอนที�เราตัAงชื�อวงนะคะ ตัAงแต่อดีตสมยั 6 ตุลา 
14 ตุลาอะไรโน่นน่ะ เขาจะให้เราเปลี�ยนลงมติกนัมีอยู ่3 เสียง เรา 2 เสียง เราก็ชนะใชชื้�อ “เสรีชน” 
กนัต่อมาถึงวนันีAอาต่อนวา่วงดนตรีของเราเสรีชนเราเล็ก ๆ นีA  ก็มีสมาชิกเพิ�มขึAนอีกจาํนวนเยอะเลย
ที�นั�งอยู่ตรงนีA คิดว่าเราน่าจะเป็นเสรีชนดว้ยกนัหมดทัAงสิAนโดยการนาํของอาจารยห์มอเขียวนะคะ 
เสรีชนตวัจริง สภาวธรรม ลด ละอะไรไดบ้า้ง ก็มนันานนะปฏิบติัธรรมมานานแลว้ก็ กินมงัสวิรัติ
บริสุทธิ� มาก็ตลอดชีวิตของการปฏิบติัธรรมนั�นแหละสิ�งที�ชั�วนะคะที�ยงัมีอยู่ มีสิ�งอบายมุขที�ตวัเอง
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อยูบ่า้นนานหลายปีที�ดูแลพอ่แม่ พอ่แม่ก็เสียหมดแลว้นะคะ และล่าสุดแม่เสียก็กะวา่จะกลบัมาดอนตาล
แลว้ทีนีA มีเรื� องเรียนแล้วก็มีน้องซึ� งพอแม่เสียปัIบ (เสียงระฆงั) น้องก็อยู่คนเดียวก็เลยอยู่เป็นเพื�อน
นอ้งก่อนให้อาชีพสอนอาชีพให้น้องใหม่ แลว้ก็อยู่เป็นเพื�อนสักระยะหนึ� งให้เขาคุน้ชินกบัการอยู่
คนเดียวน่ะค่ะ ก็ไดเ้ห็นโทษภยัของการอยูที่�บา้นนะคะวา่มนัไม่เจริญ มนัจะเสื�อมนะคะ โดยเฉพาะ
เรามีติ�งอบายมุขเราดูหนงัดูละคร คือเรายอ่หยอ่นนั�นน่ะเป็นความชั�วของเราที�ยงัมีอยู ่แอบ ๆ แฝง ๆ 
อยู่ซึ� งเราไดก้าํลงัจากค่ายนีA เยอะเลย   รอบนีA คิดว่าจะเป็นรอบที�เราทาํความมั�นคงกินมืAอเดียวก็เรา
ซ้อมมาเรื� อย ๆ นะคะ หลายปีเราก็คิดว่าเรามั�นคงมากขึA นเรื� อย ๆ จากการที�เราซ้อมมาความ
เหยาะแหยะเราก็จะพยายามให้มนัเด็ดขาดลงไปมืAอเดียวก็จะให้มนัหมดจดยิ�งขึAนความดีนะคะ 
อาต่อนไดท้าํเรื�องของจิตอาสานี� อาต่อนพยายามที�จะทาํให้บริสุทธิ� เรื�องเงินในเวลาที�เราออกไปช่วย
ที�ต่าง ๆ มีเงินใส่ซองให้เราเสมอแมว้า่เราจะปฏิเสธยงัไงก็ตามเขาก็จะให้เราอยูน่ั�นแหละ อาต่อนก็
จะใชว้ิธีเรารับมาแลว้เราก็เอาเขา้ส่วนกลาง หลายครัA งเลยนะคะก็จะทาํอนันีA ต่อเนื�องมาเราจาํเป็นที�
จะตอ้งใช้เราก็จะแจง้ให้อากิมทราบวา่มีค่าใชจ่้ายเกิดขึAนอนันีA เป็นสิ�งที�ทาํเรื�อยมา หมดเวลาแลว้นะ 
ขอจบแค่นีAค่ะ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.72 นายแก่นศีล กลา้จน 
เพศชาย 
 

กราบคารวะอาจารยห์มอเขียว ใจเพชร กลา้จน เจริญธรรมสํานึกดีพี�นอ้งทุกท่านครับ ผม
แก่นศีล กลา้จน อาย ุ46 ปี ที�ไดม้าเรียนรู้และพยายามที�จะเขา้มาพากเพียรฝึกฝนในสิ�งที�ผมคิดวา่เป็น
สิ�งที�ประเสริฐสุดของชีวติผม ก็อยากจะตัAงจิตอธิฐานไวว้า่ในสิ�งที�ผมจะพดูออกไป ถา้หากวา่มนัเป็น
คาํจริงก็ขอให้ชีวิตผมไดเ้จริญในธรรม แต่ถา้ไม่เป็นคาํจริงก็ขอให้ชีวิตผมเสื�อมฉิบหาย พิธีกรรมนีA
เป็นพิธีกรรมที�ศกัดิ� สิทธิ� สําหรับผมนะครับ ผมรู้สึกวา่วนัก่อนไดไ้ปขอชื�อกบัอาจารย ์และก็เป็นชื�อ
ที�ผมรู้สึกวา่มีค่ามีประโยชน์ และก็เป็นจุดหมายที�ไกลที�ให้ผมไดพ้ากเพียรพยายามที�จะทาํให้ดีที�สุด
ผมก็บงัเอิญมนัไม่ใช่บงัเอิญก็มาลงตวักบัค่ายนีA ที�อาจารยว์า่ “ลั�นกลองรบ” เป็นการไดอ้ะไรที�ลึกมาก
ในความรู้สึกของผมมนัมีสิ� งแล้วร้ายอยู่เยอะมากในจิตวิญญาณดวงนีA  ซึ� งผมก็พยายามที�จะเรียนรู้
ยอมกบัสิ�งชั�วร้ายหมายถึงผมได้เผชิญกบัสิ� งที�ชั�วร้ายจริง ๆ เห็นความเลวร้ายความทุกข์ความชั�ว 
จริงของชีวติผมคือการยอมที�จะเผชิญหนา้ ถา้หากวา่ความจริงคือปัญญา คือความสุข คือศีล ทุกสิ�งก็
คงจะเป็นเรื�องราวเดียวกนั ผมก็พยายามที�จะต่อสู้ มนัยงัมีหลายเรื�องอยูแ่ต่มนัไม่สะดวกที�จะพูดออกมา
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ในหมู่ชนที�เยอะขนาดนีA  ติดคา้งอยูใ่นใจแต่คงจะไดเ้ปิดเผย ปลงอาบติักบับางท่านที�ผมสามารถที�จะ
พดูคุยได ้ขอตัAงสัตยป์ฏิญาณไวก้บัตวัเอง เพราะวา่ชีวิตผมก็ตอ้งการความกา้วหนา้ในธรรมและผมก็
คิดว่าทุกคนก็ตอ้งการสิ�งนีA เหมือน ๆ กนั ในการที�เรามาอาศยัพึ�งใบบุญของอาจารยก์็เพราะเราอยากจะ
เจริญงอกงาม อยากจะเจอกบัความสุขเหมือนกนั แต่การที�จะไดอ้อกจากความชั�วร้ายอนันีA  บางที
ตอ้งแลกกบัการยอมที�จะเผชิญกบัสิ�งที�ให้ทุกคนดูหมิ�นหยามเหยียดหรือดูถูก ก็ไม่แปลกเพราะชีวิต
เกิดมาเพื�อที�จะเรียนรู้สิ� งเหล่านีA อยู่แล้ว เพราะวนัหนึ� งขา้งหน้าไม่ไดเ้อาอะไรไปได้สักอย่าง เราก็
เรียนรู้เพื�อที�จะเขา้ใจกบัชีวิตเพื�อให้ชีวิตเราได้เจอกบัความผาสุก ได้เจอกบัความสงบเยน็และได้
ช่วยเหลือผูอื้�นต่อ ๆ ไปครับ สาํหรับผมก็คงจะพดูไวแ้ค่นีAครับ ขอบคุณครับ 
 

 
กรณีศึกษาที� 
7.73 นางเครือแกว้ คุณะวฒันา 
อาย ุ50 ปี เพศหญิง 
 

กราบนมสัการพระคุณเจ้า กราบคารวะอาจารย์หมอเขียวค่ะ แล้วก็เจริญธรรมพี�น้อง 
จิตอาสานักรบแห่งธรรมทุกท่านนะคะ ชื�อเครือแก้ว คุณะวัฒนา ค่ะ ปีนีA ย่างอายุ 50 ปี ค่ะ 
เป็นเพศหญิงนะคะ จบการศึกษาที�มหาวิทยาลยักรุงเทพ ปริญญาตรีสาขาบริหารการตลาด เดิมเคย
ทาํงานบริษทัประกนั แลว้ก็ความที�ทาํงานแบบกา้วกระโดด ทาํให้อตัตาเราโตโดยเราไม่รู้ตวั โดยที�
คิดว่าเราแน่ เราเก่ง พอถึงตอนที�เราป่วยก็ทาํให้ได้รู้ว่าตวัเราเองที�ทาํให้ตวัเองป่วย เป็นจิตอาสา 
มาปีนีAก็ขึAนปีที� 6 ช่วงนีAก็มีอาชีพทาํงานฟรี ขอเขากิน เสืAอผา้ก็ขอเขาใช ้เพราะว่านอ้ง ๆ จะบริจาค
เสืAอผา้ ตวัแกว้เองไม่ไดซื้AอเสืAอผา้ 10 ปีแลว้ เพราะวนัรู้สึกวา่เสืAอผา้ลน้บา้นไปหมดเลย เลยไม่ซืAอล่ะ 
พอมาค่ายแพทยว์ิถีธรรมเขาก็บอกวา่ เวลาจดักระเป๋าเอาเสืAอผา้มา 2-3 ชุดก็พอแลว้ ซกัเอาอะไรอยา่งนีA  
เราก็รู้สึกเหมือนกนันะว่าชีวิตอยา่งนีA  แค่นีAมนัก็พอแลว้นะ ชีวิตมนัเรียบง่ายไม่ตอ้งมีอะไรมากมาย 
ก็ส่วนใหญ่นอ้ง ๆ ก็จะสละเสืAอผา้มาให้เรา เพราะฉะนัAนเราก็เลยจะไม่มีตวัตนของเรา เขาให้เสืAอผา้
อะไรเราก็จะใส่ได ้มีอยูค่รัA งหนึ�งเสืAอผา้ของในหมู่เราที�แหละ ที�เขานาํมาบริจาคเป็นผา้ถุงเก่า ๆ พอดี
ช่วงนีA อาจารยร์ณรงค์ใส่ผา้ถุง เราก็ไม่เคยมีผา้ถุงมาก่อน แลว้ก็ชิAนนีA ก็พอใส่ได ้ถา้ในทางโลกใน
สมยัก่อนก็มองดูโอโ้หเก่าจะแย ่แลว้ใครก็ใหเ้สืAอมาก็รับ ใส่ไดก้็ใส่ ใส่ไม่ไดก้็ส่งต่อให้เพื�อนคนอื�น 
ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอะไรที�ไม่มีตวัตนเรา เราจะไม่มีตวัตนเราไม่มีรูปแบบที�แต่งตวัแบบสวยหรู เหมือน
สมยัก่อนแบบทางโลก ๆ ช่วงที�เราเป็นนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม เราก็ตัAงตบะกินมืAอเดียว ก็ปฏิบติัได ้
ไป ๆ มา ๆ ค่ะ ก็จะไดบ้า้ง ไม่ไดบ้า้งนะคะ ก็ครัA งที�ผา่นมาปีที�แลว้สามารถทาํไดป้ระมาณ 6 เดือน 



 

แต่ก็ไม่ได ้100 เปอร์เซ็นได
แต่ไข่ก็ยงัรู้สึกวา่ยงัตดัไม่ขา
หลกัก่อน แต่การตัAงตบะมืA
จงัเลย แค่นีA เองทาํไมทาํไม
เป็นไรเลย ล้มแล้วเดีSยวก็ล
ชีวิตประจาํวนัของเราในเม
ปัญหาตรงนีA  แต่ส่วนที�ละอา
ปีที� 6 คิดว่ายอมแพม้นัไปก
มาก ๆ คิดวา่พอล่ะ ไม่เอาล่ะ
วนกลบัมาดื�มมนัอีก ก็รู้สึกว
พูดจาตรง ความที�เราเป็นค
วิญญาณของเพื�อน ก็ช่วงนีA
บางครัA งคนทาํผิดหรือทาํถูก
หนา้ที�เตือนแลว้ก็วาง ในบาง

 

 
กรณีศึกษาที� 
7.74 นางจงกช สุทธิโอสถ
อาย ุ67 ปี เพศหญิง 
 

ป้าย่านางดีใจนะ
สภาวะธรรมของเราไดอ้ย่า
ความชั�วแลว้เราไม่รู้เลยวา่ ค
ไดน้ะ ก่อนอื�นขอแนะนาํชื�อ
จะพดู คือ อนัดบัแรกเลย คือ 
เขาฟังก็จะ ธรรมดา แต่ถา้เรา
ชั�ว แบบที�เรียกว่า มนัไม่สา
อาชีพเกี�ยวกบั การท่องเที�ยว
บุญนะคะ แต่จริง ๆ มนัเป็น
ตอนนัAนยงัไม่รู้ด้วยว่า มัน

็นไดป้ระมาณ 70-80 เปอร์เซ็นต ์แต่เนืAอสัตวคื์อเลิก กิ
ไม่ขาด แต่ก็จะเพ่งเพียรที�จะตดั ไข่นี�คงจะเป็นตวัต่อไปท
ะมืAอเดียวเนี�ย คิดวา่ลม้ไปแลว้นี� ลม้แบบไม่ทุกข ์แต่ก่อ
าํไม่ได้ สุดทา้ยพอมาฟังธรรมะอาจารยบ์่อยเขา้ ก็เลยร
วก็ลุกใหม่ซิ เขาก็ไม่สมูรณ์แบบ แล้วโลกนีA มนัก็ไม

ในเมือง บางทีตอ้งกินขา้วในรถ พอถึงที�หมายก็จะกินอ
ะอายใจมากเลยเรื�องของกิเลสตวัฆ่ายากมากคือกาแฟพย

ไปก่อนพรุ่งนีAค่อยเอาใหม่ จะเป็นอยา่งนีA เรื�อย ๆ แต่วา่ต
อาล่ะ หายป่วยจะไม่เอากาแฟจะตดัมนัใหข้าดแต่ก็ไม่สาํเ
ู ้สึกวา่เดีSยวตอ้งหาทางตัAงหลกัใหม่อีกครัA ง ส่วนอีกนิดคือ
็ นคนตรงแลว้เราปรารถนาดีให้คนอื�นเขาไดดี้ดั�งใจหมา
่วงนีA ก็เลยเพ่งเพียรพิจารณาที�ตนเอง แล้วก็พยายามปิดว
ทาํถูก ในบางครัA งเขาอาจมีเหตุมีผลของเขา เพราะฉะน
บางครัA งก็ไม่ตอ้งเตือนก็ได ้ขอ้ 4 ก็เป็นสัมมาวาจาที�ตวัเอง

สถ 

จนะคะที�ได้ขึA นมาจากภูเก็ต และก็คิดไม่ผิด ป้าย่าน
อ้ย่างไร เราก็ตอ้งเริ�มตน้ที�ความชั�วของตวัเราเองก่อน 

ยวา่ ความชั�วของเราอยูไ่หน เราไม่มีวนัเลยที�จะบรรลุใน
าํชื�อก่อน ชื�อป้ายา่นาง อายุ 67 ปี กบัอีก 4 วนั จาก ภูเก็ต
 คือ ความชั�วของตวัเอง ความชั�วของโลกียข์องทางโลกมีม

่ถา้เรามาศึกษาธรรมะ เราก็จะรู้เลยวา่สิ�งที�เราทาํมนัไม่ธร
ม่สามารถ ที�จะเรียกกลบัมาไดเ้ลย สิ�งที�ป้าย่านางจะบอ
เที�ยว ๆ ซึ� งถา้ทางโลก ๆ คือ การพาคนไปเที�ยวมนัก็สบ
เป็นการมอมเมาคนที� อยา่งนอ้ยศีล ห้า นี�ก็ผิดแลว้นะคะ
 มันจะทาํอาชีพเสริมอีก อนันึงก็คือเอาเปลือกหอยไป

2041 

กินมงัสวิรัติมา 6 ปีแลว้ 
่อไปที�จะตดั ก็เดีSยวรอตัAง
ต่ก่อนจะรู้สึกผิด รู้สึกแย่
็เลยรู้สึกว่า มนัก็ไม่เห็น
ก็ไม่เที�ยง เพราะการใช้

นอิ�มพอดี มนัก็จะเป็น
ฟพยายามมา 5 ปี ปีนีA เขา้
่วา่ตอนที�แมก้ระทั�งป่วย

ม่สาํเร็จ พอหายป่วยเราก็
ิดคือเรื�องศีลขอ้ 4 การที�

หมายเรานีA  มนัทาํลายจิต
ปิดวาจาในบางเรื� องซึ� ง
ฉะนัAนหน้าที�ของเราก็มี
วัเองจะตอ้งพิจารณาค่ะ 

ย่านางว่าเราเริ� มจะรู้ว่า
่อน คือคนเราถา้เราไม่มี
ลุในสิ�งที�เราไขวค่วา้นัAน

 ภูเก็ต ตวัแรกที�ป้ายา่นาง
ลกมีมากมาย ในโลก ๆ นีA
ม่ธรรมดา มนัเป็นความ

ะบอกก็ คือ ป้ายา่นางทาํ
ก็สบายใจ มนัก็น่าจะได้
ะคะ แลว้แถมป้ายา่นาง

อยไป คือ เนื�องจากการ
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ท่องเที�ยวงยั พอดาํลงไปลึก ๆ เห็นความสวยงามของเปลือกหอยชอบใจก็ไปลกัขโมยจากทอ้งทะเล
มา จากธรรมชาติที�เขาสร้างมาแบบเขาตอ้งการจรรโลง เอาไว ้ในโลก แต่เราความไม่รู้ก็เลยไปเอา
ขึAนมา พอเอาขึAนมาแถมฆ่าเขาเป็น ๆ เพื�อที�จะเอาเปลือกหอยอนัสวยงามออก ใชว้ิธีทุกอยา่งเลยทัAง
เคมี ทัAงร้อนทัAงเยน็มาครัA งแรก ๆ จริง ๆ ยงัมีความผิดนอ้ย แค่เอามาสะสมไวใ้ห้นกัท่องเที�ยวดูแต่พอ
คนเราพอทาํไปเรื�อย ๆ มีสะสมจากที�มีมากเกินก็มองเห็นรายได ้มีนกัสะสมมาขอซืAอครัA งแรกมีตวั
เดียวก็ยงัไม่ขาย เนาะไดแ้ต่หนีดว้ยมีกิเลสมีอาการของกิเลสออกมาเยอะ พอหนีเสร็จแลว้เขาก็บอก
วา่มีเกินสองตวั เขาบอกขอซืAอ ทีนีAความโลภ ก็เกิดมากิเลสไม่รู้วา่มาจากไหน ทีนีAความโลภก็เกิดมา
กิเลสไม่รู้วา่มาจากไหนทีนีAพอไดเ้งินเยอะ ๆ หอยยิ�งมีซกั 25 สตางค ์ยิ�งขายไดถึ้งสี�ห้าพนัความโลภ
ซึ� งมนัก่อขึAนมาเรื�อย ๆ ทีนีA ระหว่างทาํก็มี ขอ้ห้าก็ผิดแลว้ไช่มัAยคะ และก็ขอ้หนึ�งผิดแน่นอนอยูแ่ลว้ 
แลว้ก็ทาํไปเรื�อย ๆ คิดวา่ตอ้งโกหกดว้ย ครัA งแรกตัAงปณิธานวา่จะสะสม พอมีรายไดม้นัก็ผิดศีลขอ้ 4 
แล้วก็พูดเท็จอีก ขายอีกรวมเสร็จหมดเลยพอรายได้สูงเปลือกหอยที�สวยงามก็ประเคนกามของ
ตนเองก็ความพอใจสวยนะ ดูด้วยความ คือ ผิดหมดศีลทัAงห้าขอ้นี�  ผิดหมดเลย ได้มาคิดว่าตอนนีA
แลว้หอยที�ป้ายา่นางเอามาจากทอ้งทะเล มิใช่ตวัสองตวั แต่หลายเป็นพนั ๆ ตวัทีเดียวแลว้นอกจากนีA
เวลาท่องเที�ยว เราก็ไปฉลองกนักบันกัท่องเที�ยวไปตกปลาขึAนมาแร่ตวัสด ๆ ปลาสดซาเซมิทานเนาะ
ดิAนกระแด่ว ๆ กุง้ยิ�งสดยิ�งอร่อย ปูตวัเป็น ๆ ปูมา้ยงัดิAนยิ�งสดยิ�งอร่อยแลว้พอมาเป็นป้ายา่นางของโล
กุตตะระแลว้ ไดฟั้งสัตตบุรุษค่ะ อยา่งคุณหมอก็รู้แลว้วา่มีหนีA สินเวรกรรมที�จะตอ้งชดใช้เยอะมาก
ป้ายา่นาง คือ หนึ�งที�ป้ายา่นางไดเ้จอนะคะ อนันีA พูดถึงความทุกข์ของเปลือกหอยเวลาเราฆ่ามนัให้
ตายแลว้ทาํตัAงพนั ๆ ตวัเนาะ กี�ปีแลว้คะที�ป้ายา่นางตอ้งชดใชแ้ต่ป้ายา่นางก็ไดแ้ต่ขออโหสิ เพราะทุก
ครัA งที�เห็นนี�เรารู้เลยวา่วิบากกรรมนี�มนัมีผลของกรรมแลว้เราชดใช้ยงัไงก็ไม่หมดนะ เพราะฉะนัAน
หลงัจากชดใชก้รรมตวันัAนแลว้ ป้ายา่นางอายมุากแลว้ ป้ายา่นางขยนัทาํงาน คือ ป้ายา่นางทาํหมดนะ 
ใครอยา่คิดนะวา่ป้ายา่นางบา้งาน คือ คิดแลว้วา่ทาํยงัไงก็ชดใชพ้วกนีA ไม่หมด จะทาํเท่าที�ทาํได ้ยิ�งรู้
แลว้ว่ายงัไงก็ใช้ไมห้มด แต่ยงัไงก็ขอทาํในชาตินีA ก่อน ในขณะที�เราคิดว่ายงัพอมีกาํลงัทาํ ไม่ตอ้ง
บอกวา่ป้ายา่นางอยา่ขยนัเกินไป ก็ตอ้งบอกวา่มีโอกาส ก็เป็นกาํลงัใจให้ป้าก็แลว้กนั ทุกครัA งที�พวก
ท่านบอกให้ป้ายา่นางทาํอะไร ก็เท่ากบัช่วยบรรเทาวิบากบาปของป้าย่านางดว้ยนะคะ อีกอย่างป้า
ยา่นางจากแผลอนันีAแลว้นะคะ ก็พยายามคิดถึงตวัเองเอาไวว้า่ เราจะตอ้งรักษาชีวิตของตวัเราให้ยาว
ไว้เพื�อจะชดใช้สิ� งที� เรารู้ คือ สิ� งที� เรารู้ แล้วในสิ� งที� เราไม่ รู้ตัA งแต่ชาติปางก่อนล่ะ เป็นยงัไง
เพราะฉะนัAนป้ายา่นางก็เลย เรื�องการกินนี�ป้ายา่นางถึงตดัได ้เพราะคิดวา่ เฉพาะบาปกรรมอนันีA ที�เรา
จะตอ้งชดใช ้แลว้เรายงัมวัไปนั�งกินแต่ของอร่อย กินของอร่อยแลว้ยงัตอ้งซืAอไปให้เพื�อน ๆ กินอีก 
คือ บาปที�เราก็รู้อยูแ่ลว้เรายงัไปเพิ�มบาปขึAนไปเรื�อย ๆ เมื�อไหร่จะชดใชห้มด เพราะฉะนัAนใครที�ไป
บา้นป้ายา่นางขอบอกวา่ตัAงแต่บดันีA เป็นตน้ไป จะไม่มีของอร่อยทาน แต่จะมีแต่ของที�มีประโยชน์ 


