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“ตวัอยา่งของกิจกรรมที�คุณหมอเขียว และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ ไดด้าํเนินกิจกรรมเพื�อ
การพึ�งตนและช่วยเหลือผูค้นให้พน้ทุกขบ์างส่วนตามที�นาํเสนอได ้ดงัตารางที� 5 นี  (และดูกิจกรรม
เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธเพิ�มเติมไดที้� ภาคผนวก ช.) 

ตารางที� 5 ตวัอยา่งตารางกิจกรรมค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย 
(เดือนพฤศจิกายน-ธนัวาคม พ.ศ. 2557) 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมค่ายสุขภาพ สถานที� จังหวดั 

1-5 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ 1  
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 
 

8 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั) 

ณ บา้นเทวดาสาธุ  
เขตดอนเมือง  

กรุงเทพฯ 

13-15 พ.ย. 57 ค่ายสุขภา 
(หลกัสูตร 3 วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ 3  
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

15-19 พ.ย. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ วดัสนธิo  
ต.กระแดะ อ.กาญจนดิษฐ ์

จ.สุราษฎร์ธานี 

19-23 พ.ย. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ ทะเลธรรม อ.เมือง  จ.ตรัง 
 

23 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั)  

สวนป่าโพธาราม 
อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

24 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ  
(หลกัสูตร 1 วนั)  

ณ วิทยาลัยพยาบาลทหาร
อากาศ  

กรุงเทพฯ  

29 พ.ย. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั)  

ณ เรือนรับอรุณ  
โรงเรียนรุ่งอรุณ  
ถ.พระราม 2 

กรุงเทพฯ 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  
สวนป่านาบุญ 1 

ณ ฝั�งตรงขา้มตลาดเทศบาล 
ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 
 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  
สวนป่านาบุญ 2 

ณ เทศบาลชะอวด  
อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่ 
สวนป่านาบุญ 3 

ณ บริเวณหนา้ อบต. 
คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 
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ตารางที� 5 (ต่อ) 

 

วนั/เดือน/ปี กจิกรรมค่ายสุขภาพ สถานที� จังหวดั 

5 ธ.ค. 57 โรงบุญวนัพอ่  
สวนป่านาบุญ 4 

ณ สวนป่านาบุญ 4 
ต.อุ่มเหมา้ อ.ธาตุพนม  

จ.นครพนม 

6-10 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ  
(หลกัสูตร 6 วนั) 

ณ ศูนยธ์รรมชาติบาํบดั 
อ.โพธาราม 

จ.ราชบุรี 

10 -15 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 5 วนั)  

ณ สวนป่านาบุญ 2  
ต.ชะอวด อ.ชะอวด  

จ.นครศรีธรรมราช 

13 ธ.ค. 57 ค่ายสุขภาพ 
(หลกัสูตร 1 วนั)  

ณ สวนป่านาบุญ 3 
ต. คลองสาม อ.คลองหลวง  

จ.ปทุมธานี 

19-23 ธ.ค. 57 
 

ค่ายสุขภาพ+พระไตรปิฎก  
(หลกัสูตร 5 วนั) 

ณ สวนป่านาบุญ 1 
 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล  

จ.มุกดาหาร 

 
คุณหมอเขียว ไดรั้บเชิญใหเ้ป็นวทิยากรบรรยายเรื�องสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธจากองคก์รต่าง ๆ 

ทั�วประเทศ ตามที�ได้มีการบนัทึกและรวบรวมไวโ้ดยจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในระหว่างปี พ.ศ. 
2553 เป็นตน้มา จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ตามที�แสดงในภาคผนวก ช. และไดค้ดั
มาแสดงเป็นตวัอยา่งบางส่วน ดงันี  

- งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข 2 เทศบาลนครตรัง จ.ตรัง “การดูแลสุขภาพตามหลกัการ
แพทยท์างเลือกวถีิพุทธ” วนัที� 4-13 พฤษภาคม 2553 (ตรัง) 

- ศูนย์อนามัยที�  1 กรุงเทพฯ “สุขภาพพึ� งตนวิถีธรรม” ว ันที�  10 สิงหาคม 2553 
(กรุงเทพฯ) 

- เครือข่ายบริการสุขภาพ โรงพยาบาลศูนยต์รัง “โครงการค่ายสุขภาพโปรแกรมปรับ
สมดุลชีวติ พิชิตเบาหวาน สร้างสุขภาพ” วนัที� 23-27 กนัยายน 2553 (ตรัง) 

- กลุ่มงานเวชกรรมสังคม โรงพยาบาลหาดใหญ่ “การสร้างสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียงตามหลกัแพทยท์างเลือกวิถีธรรม” วนัที� 13-14 ตุลาคม 2553 (สงขลา) 

- สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดัสงขลา “ธรรมชาติบาํบดักบัหมอเขียว” วนัที� 15 ตุลาคม 
2553 (สงขลา) 
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- วิทยาลยัแพทยแ์ผนไทยและแพทยท์างเลือก มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี “การ
ดูแลสุขภาพองคร์วมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงวถีิพุทธ” วนัที� 15 กุมภาพนัธ์ 2554 (อุบลราชธานี) 

- กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก กระทรวงสาธารณสุข 
“การบูรณาการภูมิปัญญาการแพทยแ์ผนไทยสู่การปฏิบติั” วนัที� 17 กุมภาพนัธ์ 2554 (สกลนคร) 

- สํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข “เชิญเข้าร่วมปรึกษาหารือเรื� อง 
 การพฒันาหลกัสูตรแพทยท์างเลือกวถีิเศรษฐกิจพอเพียง” วนัที� 7 มิถุนายน 2554 (อุบลราชธานี) 

- สํานกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข “คนพอเพียง เลี ยงชีพดว้ยการแบ่งปัน เสียสละ 
ชีวติที�มั�นคง มีคุณค่า และผาสุกที�สุดในโลก” วนัที� 13 มกราคม 2555” (นนทบุรี) 

- สํานกัวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง “สุขภาพดีดว้ยวิถีไทย” วนัที� 28 
มีนาคม 2555 (เชียงราย) 

- ชมรมคนรักษสุ์ขภาพแห่งสหรัฐอเมริกา “วิธีการดูแลสุขภาพ ตามหลกัการแพทย ์วิถี
ธรรม” วนัที� 25 เมษายน 2555-24 พฤษภาคม 2555 (สหรัฐอเมริกา) 

- สมาคมมงัสวิรัติแห่งประเทศไทย “มงัสวิรัติบาํบดัโรค” วนัที� 24 พฤศจิกายน 2555 
(เชียงใหม่) 

- สํานักงาน สกสค. จงัหวดัมุกดาหาร “โครงการเสริมสร้างสุขภาพครูและบุคลากร
ทางการศึกษาจงัหวดัมุกดาหาร” วนัที� 28 มิถุนายน 2555 (มุกดาหาร) 

- สํานกังานสาธารณสุขจงัหวดัราชบุรี “ค่ายอบรมปรับเปลี�ยนพฤติกรรมสุขภาพตาม
แนวทางการแพทยท์างเลือกวถีิรรม” วนัที� 6-12 สิงหาคม 2555 (ราชบุรี) 

- สาํนกังานหลกัประกนัสุขภาพแห่งชาติ “การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตนเองตามแนวทาง 
เศรษฐกิจพอเพียง : แพทยท์างเลือกวถีิธรรม” วนัที� 31 ตุลาคม 2555 (ลพบุรี)” 

(พิไลลกัษณ์ พิพิธกุล, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 
“ตวัอย่างภาพกิจกรรมที�หมอเขียว และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธแห่งประเทศไทย ที�ได้

ร่วมกนัขบัเคลื�อนและดาํเนินกิจกรรมการพึ�งตนและช่วยเหลือเกื อกูลมวลมนุษยชาติ” ตามที�ได้มี
การบนัทึกและรวบรวมไวโ้ดยจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ในระหว่างปี พ.ศ. 2553 เป็นตน้มา จนถึง
ปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 ในภาคผนวก ช. และดงัที�ไดค้ดัมาแสดงเป็นตวัอยา่งบางส่วน 
ดงันี  
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ภาพที� 18  ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพนัธ์แท)้ และประชุมจิตอาสาทั�วประเทศ วนัที� 30 เมษายน 2554 

และค่ายแฟนพนัธ์แท้ ครั งที�  6 มอบปลอกแขนจิตอาสารุ่น 2 วนัที�  27 ตุลาคม 2555 
ตามลาํดบั ณ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร 

ที�มา (อภิวฒัน์ แกว้อุ่นเรือน, ภาพถ่าย. 2554, เมษายน 30 และ 2555, ตุลาคม 27) 

 

 
ภาพที� 19  กิจกรรมการลงแขกในค่ายพระไตรปิฎกครั งที� 5 ณ สวนป่านาบุญ 1 จงัหวดัมุกดาหาร 

วนัที� 6 กรกฎาคม 2555 และค่ายสุขภาพแพทยว์ิถีพุทธ สําหรับนกับวชหมู่บา้นพลมั ณ 
ชุมชนมหาวทิยาลยัอุบลราชธานี จงัหวดัอุบลราชธานี วนัที� 18 เมษายน 2555 ตามลาํดบั  

ที�มา (เอม จนัทร์แสน, ภาพถ่าย. 2555, กรกฏาคม 6 และ จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 2555, เมษายน 18) 
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ภาพที� 20  การอบรมค่ายสุขภาพในต่างประเทศ ครั งที� 1 ณ รัฐแคลิฟลอเนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา 

วนัที� 4 พฤษภาคม2555 และค่ายสุขภาพ 1 วนั ณ วดัพุทธบูชา ธนบุรี กรุงเทพมหานคร
วนัที� 19 ตุลาคม 2555 ตามลาํดบั  

ที�มา  (ภูเพียรธรรม วิวฒัน์วิชา, ภาพถ่าย. 2555, พฤษภาคม 4 และ จิรนันท์ ทบัเนียม, ภาพถ่าย. 
2555, ตุลาคม 19) 

 
ในส่วนของกิจกรรมการเป็นจิตอาสาช่วยสาธารณชน และทาํประโยชน์ต่าง ๆ ให้กบั ผองชน

นั น คุณหมอเขียว ซึ� งเป็นประธานขององค์กรมูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ได้นําพา 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศ ดาํเนินกิจกรรมที�เป็นสาธารณประโยชน์ที�เป็นบุญ
และกุศลต่าง ๆ อย่างต่อเนื�องตลอดเวลา ตามกาํลงัแรงกายแรงใจแรงสติปัญญาและศกัยภาพของ 
แต่ละท่าน ๆ ดว้ยจิตใจที�เบิกบานและผาสุก ดงัเช่น กิจกรรมหลกั ๆ ที�ไดมี้การดาํเนินประโยชน์ที�
ผา่นมาแลว้ คือ กิจกรรมช่วยเหลือผูป้ระสบภยันํ าท่วมในเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2554 ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล และกิจกรรมการรับสนองนโยบายการดาํเนินกิจกรรม ตาม
โครงการในพระราชดาํริต่าง ๆ เป็นตน้” 

(ปทิตตา จารุวรรณชยั, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 “การดาํเนินกิจกรรมในโครงการพระราชดาํริ มีดงันี  1) โครงการรวมใจภกัดิo  ปลูก
มเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ภายใตโ้ครงการอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช
อนัเนื�องมาจากพระราชดาํริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และ
มูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.)  
2) โครงการประชาอาสาปลูกป่า 800 ลา้นกลา้ 80 พรรษามหาราชินีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจา้ฯ 
พระบรมราชินีนาถ เนื�องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา  
3) โครงการดูแลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงด้วยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม เพื�อการพึ�งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจ ในพระดาํริพระเจา้หลานเธอ



 

 

พระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา 
แห่งแรก ในระหว่างเดือนธ
อยา่งต่อเนื�องเป็นระยะ ๆ ถึง

 

ภาพที� 21  โครงการดูแลสุข
แนวเศรษฐกิจพอเ
เธอพระองค์เจ ้า
(ธันวาคม 2556
มีผูต้อ้งขงัหญิงเข

ที�มา  (เจา้หนา้ที�เรือนจาํนค
2557, สิงหาคม 19

 
“โดยมูลนิธิแพทย

การสร้างสุขภาวะในเรือนจาํ
หลงัจากไดด้าํเนินโครงการ
เมตตา ในการนาํเนื อหาการด
ฉบบัเดือนกรกฏาคม-กนัยา
การไวว้างพระราชหฤทยัต่อ
“โครงการดูแลสุขภาพผูต้
เศรษฐกิจพอเพียง ภายใตก้า
เจา้พชัรกิติยาภา” เพิ�มอีก

า ณ เรือนจาํกลางนครพนม จงัหวดันครพนม อนัเป็นโ
ือนธันวาคม พ.ศ. 2556-สิงหาคม พ.ศ. 2557 และต่อย

ถึงปัจจุบนัในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2558” 
(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ

ลสุขภาพผูต้อ้งขงัหญิงดว้ยการแพทยท์างเลือกวิถีธรรม
ิจพอเพียง ภายใตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพร
ค์เจ ้าพชัรกิติยาภา ณ เรือนจาํกลางนครพนม ระยะเ
556-พฤศจิกายน 2557) มีการอบรมสุขภาพ 1-2 วนัเ

ญิงเขา้ร่วมโครงการนี ในเบื องตน้ จาํนวน 200 คน  
าํนครพนม, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 19, แกว้ใจเพชร
19 และ สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ, ภาพถ่าย 2557, สิงหาคม 

พทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย ไดถ้วายรายงานการวิจยั
นจาํ” แด่พระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชัรกิติยาภา ประธ
งการเป็นระยะเวลา 7 เดือน โดยคณะทาํงานโครงการ
การดาํเนินกิจกรรมในโครงการต่าง ๆ นั น ตีพิมพล์งในวา
นัยายน 2557 นอกจากนั น ทางมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห
ยัต่อยอดสนองพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองคเ์จา้พชั
ผูต้ ้องขงัหญิงด้วยการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม เพื�

ตก้ารดาํเนินงานตามโครงการกาํลงัใจในพระดาํริพระเจ
ีก คือ เรือนจาํภูเก็ตจงัหวดัภูเก็ต ในเดือนเมษายน พ.
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เป็นโครงการนาํร่องเป็น
ต่อยงัคงดาํเนินกิจกรรม

าษณ์. 2558, เมษายน 19) 

 
รรม เพื�อการพึ�งตนตาม

ในพระดาํริพระเจา้หลาน
ยะเวลาโครงการ 1 ปี 

วนัเป็นประจาํทุกเดือน 

เพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 
ม 30) 

วิจยั “แพทยว์ิถีธรรมกบั
ระธานโครงการกาํลงัใจ 

งการกาํลงัใจไดใ้ห้ความ
ในวารสาร “กาํลงัใจ” ใน
มแห่งประเทศไทยไดรั้บ
า้พชัรกิติยาภา ให้ดาํเนิน 
เพื�อการพึ� งตนตามแนว
ระเจา้หลานเธอพระองค์

.ศ. 2558 และที�จะได้
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ดาํเนินกิจกรรมเป็นแห่งต่อไปที�ทณั
มิถุนายน พ.ศ. 2558 เป็นตน้” 

 

ภาพที� 22  โครงการรวมใจภกัดิo  ปล
เนื�องในวโรกาสมหามงค
มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห
มเหสักข-์สักสยามินทร์ จ
รวม 230 ไร่ ระหวา่งเดือน

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย
 

โครงการรวมใจภกัดิo  ปลู
เนื�องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระช
แห่งประเทศไทย ไดร่้วมรับสนอง
ทั งสิ น 3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 
(หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิธิแ
ร่วมประชุมกับคณะกรรมการดํา
พระราชดาํริฯ สมเด็จพระเทพรัตน
พนัธุกรรมพืช สมเด็จพระเทพรัตนร
เดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2556 และไ
ปาฐกถางานประชุมสักนานาชาติ 
มนุษยชาติ” “Living in Harmony w
คุณหมอเขียว ไดมี้การนาํเสนอปาฐก

ทณัฑสถานเปิดโคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ ในเดือนพ

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2558

ดิo  ปลูกมเหสักข-์สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพร
ามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา วนัที� 5 ธนัวาคม
มแห่งประเทศไทยและจิตอาสาแพทยว์ิถีธรรม ไดร่้วม
ทร์ จาํนวนทั งสิ น 3,304 ตน้ ณ สวนป่านาบุญ 1,2,3, และ

งเดือนพฤษภาคม ถึงเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 
ถ่าย. 2556, พฤษภาคม 5 และ 2557, สิงหาคม 20) 

ิo  ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายพระบาทสมเด็จพร
ระชนมพรรษา 84 พรรษา 5 ธนัวาคม 2554 โดยมูลนิธิแพ
องพระราชดาํรัสในโครงการปลูกมเหสัก-สักสยามิน
ุญ 1,2,3, และ 4 ในพื นที�รวม 230 ไร่ ในการนี  นายใจเพ
นิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย ไดรั้บโอกาสในการ
รดําเนินการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเน
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) และมูล
ัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (มูลนิธิ อพ.สธ.) เมื�อป
ละไดรั้บการประสานจากคณะกรรมการมูลนิธิ อพ.สธ
ติ (World Teak Conference 2013) หวัขอ้ “สวนป่านาบ

ny with Nature-Our Contribution to Well-Being of Ma
ปาฐกถาในหวัขอ้ดงักล่าวไปเมื�อวนัที� 25 มีนาคม 2556

ือนพฤษภาคม-

58, เมษายน 19) 

 
็จพระเจา้อยู่หัว

วาคม 2554 โดย 
ร่้วมกนัปลูกตน้
และ 4 ในพื นที�

็จพระเจา้อยู่หัว
ิธิแพทยว์ิถีธรรม
ามินทร์ จาํนวน
ใจเพชร กลา้จน 
การเขา้พบและ
ันเนื�องมาจาก

ะมูลนิธิอนุรักษ์
เมื�อประมาณตน้

สธ. ให้แสดง
นาบุญ เพื�อมวล
 Mankind” โดย
556 ณ โรงแรม
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เซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร ดงัที�แสดงในตารางที� 6 ปาฐกถา “สวนป่านา
บุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of 
Mankind) 

(สิริมา ศรสุวรรณ, สัมภาษณ์. 2558, เมษายน 19) 
 
ตารางที� 6  ปาฐกถา “สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Harmony with Nature-Our 

Contribution to Well-Being of Mankind) 
 

ปาฐกถา 
“สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ”  
“Living in Harmony with Nature-Our Contribution to Well-Being of Mankind” 
วนัที� 25 มีนาคม 2556 ณ โรงแรมเซ็นทรัลทาราแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร 
โดยนายใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) ประธานมูลนิธิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย 
 

โครงการรวมใจภกัดิo ปลูกมเหสักขแ์ละสักสยามินทร์ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท 
สมเด็จพระเจา้อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ผูท้รงเป็น “พระบิดาแห่งเศรษฐกิจพอเพียง การอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ�งแวดลอ้ม” นั น มิใช่แค่การปลูกตน้ไมล้งในดิน หรือเพียงดูแลตน้ไมใ้ห้
เจริญเติบโตมีมูลค่ามากขึ นแลว้จบเท่านั น ทวา่ โครงการปลูกตน้สักนี เป็นสัญลกัษณ์แห่งพระปรีชา
ญาณและอธิคุณของพระองค์ที�เราจะน้อมนาํมาปฏิบติัและเผยแผ่สืบไป ทั งยงัเปรียบเสมือนการ
ปลูกปัญญาพร้อมดว้ยคุณงามความดีที�พระองค์ทรงปฏิบติัเป็นแบบอย่าง หย ั�งลงในจิตใจของชาว
ไทยและชาวโลก เราพึงพากเพียรดาํเนินตามรอยพระบาท ดว้ยการอนุรักษส์ร้างสรรค ์ทั งเผยแผ่
ปัญญาและสิ�งดีงามนั นเพื�อการพึ�งตน และช่วยมวลมนุษยชาติให้มีความผาสุกที�จริงอยา่งเขม้แข็ง 
ยืนยาว นี�คือความงดงามที�มีคุณค่า ดั�งตน้สักที�แข็งแรง อายุยืน เป็นตน้ไมง้ดงาม ให้คุณค่าและ
ประโยชน์ตลอดกาล 

มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมกับศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตนตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านาบุญและเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ไดศึ้กษาเรียนรู้และฝึกฝนทกัษะการ
ดาํเนินชีวติที�สัมพนัธ์กบัธรรมชาติอยา่งสมดุลมา 18 ปี โดยมีเป้าหมายในการพฒันาคุณภาพชีวิต 4 
ประเด็น คือ 

1.ชีวติที�พอเพียงเรียบง่าย 
2.ร่างกายที�แขง็แรง 
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ตารางที� 6 (ต่อ) 
 

3.จิตใจที�ดีงาม 
4.จิตใจที�ผาสุก 

จิตอาสาทุกคนต้องฝึกฝนการพึ� งตน ให้มีคุณสมบัติดังกล่าวให้ได้มากที�สุดเท่าที�จะทาํได้และ
เสียสละช่วยเหลือเกื อกูลผูค้นไม่รับค่าตอบแทน จิตอาสาผูใ้ดรับเงินเพื�อส่วนตวัจะถูกไล่ออกทนัที 
เครือข่ายของเราได้ทาํกิจกรรมค่ายสุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัแพทยว์ิถีธรรม 
หลักสูตร 7 วนั โดยไม่คิดค่าอบรม ทั งบริการที�พกัและอาหารเพื�อสุขภาพ เรายงัให้ความรู้ ให้
คาํแนะนาํรายบุคคล โดยไม่เก็บเงินเช่นกนั ตั งแต่ พ.ศ. 2538-2555 รวม 112,854 คน และดาํเนินการ
ต่อเนื�องจนถึงปัจจุบนั พ.ศ. 2556 ในอนาคตเรายงัมุ่งมั�นดาํเนินงานต่อไปเราเน้นการดาํรงชีวิตใน
สิ�งแวดลอ้มที�อยู่ใกลชิ้ดธรรมชาติและป่าไม ้ยงัชีพอยา่งเรียบง่ายดว้ยผลผลิตจากสวนผลไม ้ไร่นา 
พืชผกัและสมุนไพรไร้สารพิษตามหลกัโภชนาการและสมดุลร้อนเยน็ ทาํให้ผูใ้ช้วิธีการนี  จาํนวน
ร้อยละ 70-90 มีสุขภาพที�ดีขึ นภายใน 5 วนั 

ทุก ๆ ปีในวนัส่งท้ายปีเก่าตอ้นรับปีใหม่ เครือข่ายของเราได้ร่วมกับองค์กรบุญนิยม 
ขายสินคา้ราคาขาดทุนในตลาดอาริยะเพื�อแบ่งปันเกื อกูลสังคม เมื�อเราขยนัสร้างสรรคจ์นสามารถ
พึ�งตนได ้และมีเหลือเกินกินเกินใช้แลว้ การตั งใจขาดทุนในส่วนเกินนั นเป็นไปเพื�อเกื อกูลสังคม
ด้วยปัญญาว่า จะแบ่งปันอะไร ให้ใคร แค่ไหน อย่างไร จึงจะเป็นประโยชน์แท้ต่อเขา ไม่เสริม 
ความเลวร้าย ความเดือดร้อนให้แก่เขา ซึ� งก็คือ ความโลภ โกรธ หลง ยิ�งการแบ่งปันเน้นการใช้
ศิลปะที�เป็นมงคลอุดมซึ� งประกอบดว้ย สุนทรียะและสาระ จนทาํให้ผูที้�ได้รับการเกื อกูลนั นเกิด
ปัญญาในการพึ�งตนและแบ่งปันต่อไป เป็นลูกโซ่นั�นคือความประเสริฐ เป็นบุญ เป็นคุณค่า เป็น
ประโยชน์ที�แทต่้อตนเองและผูอื้�น 

สมาชิกของมูลนิธิฯ และเครือข่ายแพทยว์ิถีธรรม ซึ� งเป็นหน่วยเล็ก ๆ ของพสกนิกรไทย 
ขอถวายความจงรักภกัดีและความกตญั�ู แด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั ดว้ยการปลูกตน้สักแห่ง
สัญลกัษณ์นี  โดยจะดาํเนินการปลูกชุดแรกในปีนี จาํนวนสองพนัตน้ 

โครงการรวมใจภกัดิo ปลูกมเหสักข์-สักสยามินทร์ ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่ัว
เป็นกิจกรรมที�สาํคญัทั งรูปธรรมและนามธรรม แห่งการพฒันาประโยชน์สุดอย่างเป็นองค์รวม
ดา้นรูปธรรม เมื�อเราปลูกตน้สักและตน้ไมช้นิดต่าง ๆ ที�เป็นเพื�อนของตน้สักในสัดส่วนและตาํแหน่งที�
พอเหมาะในพื นที�นั น ๆ นอกจากจะสามารถสร้างที�อยูอ่าศยั เครื�องใชส้อยต่าง ๆ หรือเป็นเชื อเพลิงแลว้ 
ยงัทาํใหเ้ราไดสิ้�งแวดลอ้ม อากาศ ปุ๋ย และนํ าที�ดี ซึ� งเป็นปัจจยัสําคญัต่อการปลูกขา้ว พืช ผกั ผลไม ้
และสมุนไพรไร้สารพิษ เราจะได้นาํผลผลิตดงักล่าวมาพึ�งตนให้มีสุขภาพดี และแบ่งปัน 



 

 

ตารางที� 6 (ต่อ) 
 

เกื อกลูผองชน หรือเลี ยงชีพด
ดา้นนามธรรม คือ การใชปั้ญ
งามของพระบาทสมเด็จพระ
ถา้ปฏิบติัอยา่งเป็นองคร์วมค
วธีิการนี  ยงัสามารถชะลอห
หนทางสิ�งก่อสร้างหรือวตัถ
อย่างไร้ปัญญานี  เป็นตน้เห
สังคม และสิ� งแวดล้อม ดัง
อย่างพอเหมาะพอดี มีการส
ประโยชน์สุขอยา่งแทจ้ริงต่อส

สุดท้ายนี  ขออน
สติปัญญา เพื�อความสําเร็จข
ชาติกลบัคืนมา เพื�อความผา

 

ภาพที� 23  นายใจเพชร กลา้จ
ไดรั้บการประสา
บรมราชกุมารี 
2013) หวัขอ้ “สว

Our Contribution
เซ็นทรัลทาราแกร

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพ

งชีพดว้ยการจาํหน่ายในราคาที�ไม่แพงเกินไป ไม่เบียดเบีย
ใชปั้ญญา ขยนั ซื�อสัตย ์จริงใจ สุขใจ อยา่งมีกาํลงัใจอนัเก

พระเจา้อยูห่วั โดยผา่นมาทางการปลูกมเหสักขแ์ละสัก
ร์วมครบวงจร จะเป็นการรักษาและเพิ�มทั งมูลค่าและคุณ
ลอหรือป้องกนัหายนะธรรม ที�ใชชื้�อโกห้รูวา่ “พฒันา” 
วตัถุเกินจาํเป็น รวมทั งการใช้ทรัพยากร ธรรมชาติที�เก

น้เหตุของการเกิดมหันตภยัซึ� งเป็นมลพิษต่อจิตวิญญาณ
ดังนั น ทรัพยากรธรรมชาติที�มีการอนุรักษ์พฒันาแ

ีการสร้างทดแทนเติมเต็ม เพิ�มพูน ดว้ยจิตวิญญาณที�ดีง
ิงต่อสิ�งแวดลอ้มและมวลมนุษยชาติอยา่งย ั�งยนื 
ออนุโมทนา กับทุกท่านที�ได้ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ แ
ําเร็จของโครงการนี  นั�นคือ การนาํตน้สักแห่งสัญลกัษณ
มผาสุกของชาวไทย และมวลมนุษยชาติ 

 กลา้จน (หมอเขียว) ในฐานะประธานมูลนิธิแพทยว์ิถีธร
ระสานจากมูลนิธิอนุรักษ์พนัธุกรรมพืชสมเด็จพระเทพ

 ให้แสดงปาฐกถาในงานประชุมสักนานาชาติ (World
สวนป่านาบุญ เพื�อมวลมนุษยชาติ” (Living in Harm

ution to Well-Being of Mankind) เมื�อวนัที� 25 มีนาค
าแกรนด ์เซ็นทรัลเวลิด ์กรุงเทพมหานคร  
ภาพถ่าย. 2556, มีนาคม 25) 
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ดเบียนตนเองและผูอื้�น 
อนัเกิดจากแบบอยา่งที� ดี
ะสักสยามินทร์ ซึ� งการนี 
คุณค่าของแผน่ดิน อนึ�ง

 ซึ� งเนน้การสร้างถนน
ิที�เกินจาํเป็น การพฒันา
ญาณ สุขภาพ เศรษฐกิจ 
นาและใช้อย่างรู้คุณค่า  
ที�ดีงามและผาสุก จะเป็น

ใจ แรงทรัพย์ และพลัง
กัษณ์ ซึ� งเป็นสมบติัของ

 
ิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
ะเทพรัตนราชสุดาสยาม

orld Teak Conference 
Harmony with Nature-
ีนาคม 2556 ณ โรงแรม



208 

 

รูปแบบการให้บริการการแพทย์วถิีพทุธ 
จากประวติัศาสตร์ความเป็นมาของการแพทยว์ิถีพุทธที�ไดน้าํเสนอขา้งตน้ มาสู่การให้ บริการ

ของการแพทยว์ิถีพุทธในปัจจุบนั ที�ดาํเนินการและขบัเคลื�อนโดย นายใจเพชร กลา้จน (หมอเขียว) ซึ� ง
เป็นผูเ้ชี�ยวชาญด้านการแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมสํานักการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 
นกัวิชาการสาธารณสุขระดบัชาํนาญการโรงพยาบาลอาํนาจเจริญ กระทรวงสาธารณสุข, แพทยว์ิถีธรรม
และครูฝึกแพทยแ์ผนไทยศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร, และประธานมูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย โดยไดร่้วมกบัเครือข่ายจิตอาสา
แพทยว์ิถีพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศ รวมกว่า 390 คน ได้ให้บริการและเผยแพร่องค์ความรู้
การแพทยว์ิถีพุทธและแพทยว์ิถีธรรม ในการช่วยเหลือมวลมนุษยชาติ เพื�อลดปัญหาความเจ็บป่วยทุกข์
ทรมานใหก้บัประชาชน ดว้ยรูปแบบการบริการต่าง ๆ  ดงันี   

1. การจัดค่ายอบรมให้ความรู้และข้อมูลเกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน ตามหลักการ

แพทย์วถิีพุทธ (แพทย์วถิีธรรม) ที�เป็นการนาํเอาจุดดีของการแพทยทุ์กแผนมาบูรณาการดว้ยธรรมะ
และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แก้ปัญหาและพฒันาทั งด้านร่างกาย จิตใจ และวฒันธรรมสังคม
สิ�งแวดลอ้มไปพร้อม ๆ กนั เน้นการใชสิ้�งที�ประหยดัเรียบง่าย ไดผ้ลเร็ว พึ�งตนเองได ้ใชท้รัพยากร
ในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกตเ์ขา้กบัวิถีชีวิตไดอ้ย่างย ั�งยืน โดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตน
ไปพร้อม ๆ กบัการเกื อกลูมวลมนุษยชาติ ดว้ยการสานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�
ดีและพฒันาคนไปสู่ “ชีวติที�พอเพยีงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�เป็นสุข” เพื�อ
เกื อกูลมวลมนุษยชาติให้มีคุณภาพชีวิตที�ดีขึ นเชื�อมโยงกนัในทุกมิติ และเผยแพร่  สัจธรรมให้กบั
ประชาชนที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นประจาํทุกเดือน ในเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั งใน
ประเทศและต่างประเทศ ไดแ้ก่ ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช ศูนยฯ์ 
สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี ศูนย์ฯ สวนป่า นาบุญ 4 อาํเภอธาตุพนม 
จงัหวดันครพนม ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 5 อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง และเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ
ทั�วประเทศ และในต่างประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกา ในรัฐ  เท็กซัส และฟลอริดา้ เป็นตน้ 
จนกระทั�งปัจจุบนัสามารถช่วยเหลือประชาชนไดก้วา่หนึ�งแสนหกหมื�นคน นบัตั งแต่ปี พ.ศ. 2538 
จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 โดยในปัจจุบนัไดมี้การจดัอบรมค่ายสุขภาพหลกัสูตรต่าง ๆ 
ดงันี   

1.1 ค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีพุทธ 

(หลกัสูตรระยะกลาง 3 วนั หรือหลกัสูตรระยะยาว 5-7 วัน) เพื�อส่งเสริมการเผยแพร่และสร้างเสริม
การดูแลสุขภาพแบบพึ�งตน ตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธจดัการอบรม



 

 

อยา่งนอ้ยเดือนละ 1 ครั ง 
สถานที�ที�กาํหนดโดยเครือข
ประมาณครั งละ 200-300 

ภาพที� 24 การจดัอบรมค่าย
ดอนตาล จงัหวดัม

ที�มา  (แกว้ใจเพชร กลา้จน
กรกฏาคม 23, ดิณห์
ภาพถ่าย. 2558, มิถุนาย

 
1.2 ค่ายสุขภาพ

(หลักสูตรระยะสั5น 1 วัน)

ที�กาํหนดโดยเครือข่ายแพทย
1.3 ค่ายพระไตรป

สร้างจิตอาสาศูนยบ์าท เป็น
ทองอามิสสินจา้งใด ๆ แต่
การฝึกฝนการปฏิบติัเขม้ขน้
มรรคมีองคแ์ปด ฝึกฝนการก
มงัสวิรัติ ไม่มีเนื อสัตว์รสจ

ั ง หรือตามความเหมาะสม ณ ศูนยฯ์หลกั สวนป่านาบุญ
รือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศโด
0 คนต่อค่าย 

ค่ายสุขภาพการแพทยว์ิถีพุทธ (เทคนิค 9 ขอ้) ณ สวน
หวดัมุกดาหาร  
จน, ภาพถ่าย. 2557, สิงหาคม 20, กมลพรรณ ฮอฟแม
ห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย. 2557, กรกฏาคม 23 และ

ิถุนายน 23) 

ขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักก

) มีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ยประมาณครั งละ ตั งแต่ 10-1,000 
พทยว์ถีิพุทธทั งในประเทศและต่างประเทศ 

ไตรปิฏก (จิตอาสาแฟนพนัธ์ุแท้) เป็นค่ายเพื�อรวมพลคน
เป็นที�รวมของคนดีที�พร้อมมาฝึกฝน เสียสละทาํงานฟร

แต่มาร่วมมารวมกนัทาํประโยชน์เพื�อผองชนเพื�อมวลมน
ม้ขน้ ดว้ยการ ลด ละ ลา้งและฆ่ากิเลส และการดาํเนินก
การกินนอ้ยใชน้อ้ยดว้ยการรับประทานอาหารเพียงมื อเด
ว์รสจืด) ฝึกฝนสมรรถนะและความแข็งแกร่งของร่าง
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าบุญ ทั ง 5 ศูนย ์หรือ ณ 
โดยมีผูเ้ขา้อบรมเฉลี�ย

 
สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอ

ฟแมน, ภาพถ่าย. 2557, 
ละแกว้ใจเพชร กลา้จน, 

ลักการแพทย์วิถีพุทธ 

00 คนต่อครั ง ณ สถานที�

ลคนดี พร้อมตามหาและ
นฟรีศูนยบ์าท ไม่รับเงิน
ลมนุษยชาติ พร้อมกบัมี
นินกิจกรรมการงานดว้ย
มื อเดียว (อาหารสุขภาพ
งร่างกายและจิตใจด้วย
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กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ เช่น การเดินจาร
ธาตุพนม เพื�อไปกราบนมสัการและ
ระยะทางทั งสิ นประมาณ 23 กิโลเมต
โดยมีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมเฉลี�ยครั งละ

ภาพที� 25  ค่ายพระไตรปิฎก (แฟนพ
สวนป่านาบุญ 1 จ. มุกดาห

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย
 

1.4 ค่ายพระไตรปิฏก (นัก
พระพุทธศาสนา เนน้การดาํเนินชีวิต
เขม้ขน้ ดว้ยการ ลด ละ ลา้งและฆ่าก
ฝึกฝนการกินน้อยใช้น้อย ด้วยกา
รสจืด ไม่มีเนื อสัตว)์ ฝึกฝนสมรรถน
ฐานงานต่าง ๆ พร้อมกบักิจกรรมหล
กิเลสของตนเอง สําหรับนกัศึกษาแพ
แพทยว์ิถีธรรมรุ่นปัจจุบนั (รุ่นปีท
สําหรับนกัศึกษาแพทยว์ิถีธรรม 
อบรมปีละ 1 ครั ง ในเดือนเมษายน
มุกดาหาร โดยมีผูเ้ขา้ร่วมรับการอบร

2. การให้บริการความรู้

วารสาร แผ่นพบั และ แผ่นการ์ดต่าง

“คุณหมอเขียว ใจเพชร ก
ธรรมแห่งประเทศไทย ไดร่้วมกนั
การปฏิบติัดูแลสุขภาพ การศึกษาปฏ

ินจาริกจากสวนป่านาบุญ 4 (บา้นแดนสวรรค)์ ตาํบลอุ่มเ
รและสักการะพระธาตุพนม อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันค
ลเมตร มีกาํหนดจดัการอบรมปีละ 1 ครั ง ในเดือนตุลาค

รั งละประมาณ 300 คน 

 
นพนัธ์ุแท ้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ) เดินตามรอยบาทพร

ุกดาหาร ระหวา่งวนัที� 19-23 ตุลาคม 2557  
ย. 2557, ตุลาคม 23) 

นักศึกษาแพทย์วถิีธรรม 7 ปี) เพื�อส่งเสริมและเผยแพร่ส
ชีวิตประจาํวนัตามหลกัพระพุทธศาสนา ดว้ยการฝึกฝน

ฆ่ากิเลส และการดาํเนินกิจกรรมการงานต่าง ๆ ดว้ยมรรค
ยการรับประทานอาหารเพียงมื อเดียว (อาหารสุขภา
รถนะและความแขง็แกร่งของร่างกายและจิตใจ ดว้ยการ
มหลกัในการสอบรายงานสภาวธรรมจากการฝึกฝนในกา
าแพทยว์ิถีธรรม 7 ปี ที�ถือเป็นการสอบเลื�อนชั นปีสําหร
ปีที� 1-รุ่นปีที� 4) และเป็นการสอบสัมภาษณ์เพื�อเขา้
 7 ปี รุ่นใหม่ (ดูภาคผนวก ก. หมวดขอ้ 7) โดยมีกาํห
ายนของทุกปี ณ ศูนย์ฯ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนต
อบรมเฉลี�ยครั งละประมาณ 300 ท่าน  

มรู้และข้อมูลแพทย์วิถีพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ์ ได้แ

ต่าง ๆ  

ร กลา้จน และทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ โดยมูลน
กนัส่งเสริมกิจกรรมการเผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้แล
าปฏิบติัดว้ยการจดัค่ายสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพ

อุ่มเหมา้ อาํเภอ
ดันครพนมเป็น
ุลาคมของทุกปี 

 
ทพระศาสดา ณ 

แพร่สัจธรรมใน
ึ กฝนการปฏิบติั
มรรคมีองค์แปด 
ุ ขภาพมังสวิ รั ติ  
การทาํกิจกรรม

ในการลดละเลิก
ําหรับนกัศึกษา

เขา้รับการศึกษา
มีกาํหนดจดัการ
อนตาล จงัหวดั

์  ได้แก่ หนังสือ 

มูลนิธิแพทยว์ิถี
รู้และทกัษะใน
กิจพอเพียงตาม



 

 

เครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธทั 
เขียนและนาํเสนอผลงานสื�อ
จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนกุมภา
พิมพแ์ละจดัจาํหน่ายสูงสุด ค

ภาพที� 26  ขอ้มูลองคค์วามร
แผ่นการ์ดต่าง
VCD และ MP

ที�มา (จิรนนัท ์ทบัเนียม, ภาพ
 
“ผลงานสื�อสิ�งพิม

การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง
นํ าปัสสาวะ เทคนิคทาํใจให
ชุดรวมพลคนดี เป็นตน้ 

ผลงานการส่งเส
ประมุข เรื�อง “สัจจะกูช้าติ ย
ประชาชนต่อสู้ด้วยหลกัส
พระพุทธศาสนาดว้ยการหย

นอกจากนี  ยงัไดจ้
ค่ายสุขภาพแพทยว์ถีิธรรม 
บริหาร, ยา 9 เม็ด, แลกเปลี�ย
การเตรียมวางขนัธ์วางร่าง 
การจาํหน่ายรวมประมาณ

ทั งในประเทศและต่างประเทศเป็นประจาํอย่างต่อเนื�อ
นสื�อสิ�งพิมพห์นงัสือดา้นสุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐก
ุมภาพนัธ์ พ.ศ. 2558 มียอดพิมพร์าวกวา่ 1,800,000 เล่ม
สุด คือ หนงัสือ “ถอดรหสัสุขภาพ เล่ม 3 มาเป็นหมอดูแ

 (จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษ

วามรู้การแพทยว์ถีิพุทธในรูปแบบของสิ�งพิมพ ์ไดแ้ก่ หนงั
่าง ๆ และสื�อที�จดัทาํในรูปของ ซีดี ดีวีดี วีซีดี และเอ็ม

MP3) เป็นตน้  
ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 12) 

ิ�งพิมพใ์นการเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา เช่น
งร่าง (ส่งวิญญาณ) คนพอเพียง สู้ทุกทุกข์ภยัด้วยใจท
ใจให้หายโรคเร็ว บทเพลงธรรมชุดหัวใจคุณธรรม ชุด

่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อนัมีพ
้ าติ ยุทธศาสตร์การต่อสู้สู่ชยัชนะที�แทจ้ริง” มีเนื อหาห
ลกัสันติอหิงสา อโหสิ ไม่ใช้ความรุนแรง ปราศจาก
รหยดุชั�ว ทาํดี ทาํจิตใจใหผ้อ่งใส 
งัไดจ้ดัทาํสื�อ ซีดี ดีวดีี วซีีดี และเอ็มพีสาม (CD, DVD, V
รม 5-7 วนั, ค่ายแฟนพนัธ์ุแท,้ ค่ายพระไตรปิฎก, โยคะ 
เปลี�ยนประสบการณ์, สวดมนต ์ฝึกลมหายใจ, กวัซา, 
่าง (ส่งวญิญาณ) เป็นตน้ จนถึงปัจจุบนั ณ เดือนกุมภาพนั
ณ 12,000 แผน่”  

(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษ
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่อเนื�อง คุณหมอเขียวได้
รษฐกิจพอเพียง รวมแลว้
เล่ม โดยเล่มที�มียอดการ
อดูแลตวัเองกนัเถอะ” 
ภาษณ์. 2558, มีนาคม 3) 

 
่ หนงัสือ วารสาร แผน่พบั 
เอ็มพีสาม (CD, DVD, 

เช่น ความผาสุกที�แทจ้ริง 
ใจที�เป็นสุข มหัศจรรย ์
ชุดถนนคนกล้าดี และ 

มีพระมหากษตัริยเ์ป็น
หาหลกัอยู่ที�ส่งเสริมให้

ศจากอาวุธใช้แก่นของ

D, VCD และ MP3) เช่น 
ยคะ กดจุดลมปราณ กาย

, และเสียงอ่านหนงัสือ
าพนัธ์ พ.ศ. 2558 มียอด

ภาษณ์. 2558, มีนาคม 3) 
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3. การให้บริการความรู้ ข้อมูลหลักการแพทย์วิถีพุทธ และให้คําปรึกษาปัญหาสุขภาพ

รายบุคคลโดยตรง (ตวัต่อตวั) 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ แต่ละท่านเมื�อไดเ้รียนรู้และฝึกฝนตนเองในการปฏิบติัหรือการ

ดูแลสุขภาพตนเองตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ดว้ยเทคนิคการปฏิบตั 9 ขอ้ หรือ ยา 9 เม็ด แลว้เห็น
ผลดีที�เกิดขึ นไดจ้ริง จากการปฏิบติัที�ทาํไดจ้ริง เกิดความศรัทธา จึงนาํผลจากการปฏิบติัไดจ้ริงนั น 
ไปแบ่งปันประสบการณ์และเกื อกูลช่วยเหลือผูอื้�น ให้คาํปรึกษาแนะนาํหรือให้ขอ้มูลหรือ
องค์ความรู้การแพทยว์ถีิพุทธ ใหก้บัผูที้�ศรัทธาขอรับคาํแนะนาํ หรือผูที้�กาํลงัมีความทุกขจ์ากความ
ไม่สบายกายไม่สบายใจ เพื�อจะให้ท่านเหล่านั นไดน้าํไปปรับใช้กบัตนเอง ให้ทุเลาหรือลดความ
ทุกขไ์ม่สบายลงได ้ 

4. การให้บริการความรู้และข้อมูลแพทย์วถิีพุทธผ่านสถานีโทรทศัน์  

4.1 สถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีวี www.boonniyom.tv ในรายการ “สุขภาพดีกับแพทย์

วถิีธรรมหมอเขียว” ออกอากาศทุกวนัพฤหสับดีและวนัศุกร์ เวลา 6.00-7.00 น.  

 

ภาพที� 27 การใหบ้ริการความรู้และขอ้มูลการแพทยว์ถีิพุทธ ผา่นสถานีโทรทศัน์บุญนิยมทีว ี
ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุและแกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 5) 

4.2 สถานีโทรทศัน์หมอเขียวทีวอีอนไลน์ 
โดยการทาํผา่น livestream ที� http://original.livestream.com/morkeawtv  

 



 

 

ภาพที� 28  การให้บริการคว
ออนไลน์ โดยปก
สุขภาพแพทยว์ิถ
วถีิพุทธต่าง ๆ  

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

5. การให้บริการค
รับฟังรายการแพท

ทางคลื�น 102.75 หล่ายแกว้เ
อาํนาจเจริญ สถานีอาํเภอป
นครพนม ฯลฯ เป็นตน้ 

6. การให้บริการ

ที�เวปหมอเขียวดอ

ภาพที� 29 หน้าโฮมเพทห
ใหบ้ริการความร

ที�มา (สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์ุ
 

 
ารความรู้และข้อมูลการแพทย์วิถีพุทธ ผ่านสถานีโทร
ยปกติจะเป็นการออกอากาศสดการบรรยายสุขภาพขอ
ยว์ิถีธรรม ณ ศูนยฯ์ สวนป่านาบุญ 1-5 และ ณ สถานท

 
จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 5) 

 

ารความรู้และข้อมูลแพทย์วถิีพุทธผ่านสถานีวทิยุ 
แพทยว์ถีิพุทธ ทางสถานีวทิย ุออกอากาศทุกวนัเสาร์และ
แกว้เรดิโอ และการไดรั้บเชิญไปออกรายการวิทยุทอ้งถิ�น
เภอป่าซางบา้นโฮ่ง เวียงหนองล่องจอมทอง จงัหวดัล

ริการความรู้และข้อมูลการแพทย์วถิีพุทธผ่านระบบอนิเต

ียวดอทเน็ต www.mokeaw.net 

 

ทหรือหน้าหลกัของเวป หมอเขียวดอทเน็ต www.m
วามรู้และขอ้มูลแพทยว์ถีิพุทธผา่นระบบอินเตอร์เน็ต  
นัธ์ุ, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 5) 
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ี โทรทศัน์หมอเขียวทีวี
พของหมอเขียว ในค่าย
านที�ของเครือข่ายแพทย์

ละอาทิตยเ์วลา 1 ถึง 2 ทุ่ม 
อ้งถิ�น เช่น สถานีจงัหวดั
วดัลาํพูน สถานีจงัหวดั

นิเตอร์เน็ต 

ww.mokeaw.net การ
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หมอเขียวทวีอีอนไลน์ http://new.livestream.com/boonniyom/events/3 
และ Blogger ต่าง ๆ มีดงันี  

-เครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิธรรม http://morkeaw-network.blogspot.com/ 
-วารสารแพทยว์ถีิธรรม http://morkeawjournal.blogspot.com/ 
-ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ  

http://suanpanaboon.blogspot.com/ 
-แชร์ประสบการณ์การดูแลสุขภาพแบบแพทยว์ถีิธรรม (ยา 9 เมด็)  

http://morkeaw-healthcare.blogspot.com/ 
-ตอบคาํถามสุขภาพ http://answermorkeaw.blogspot.com/ 
-แพทยว์ถีิธรรม http://fansclubmorkeaw.blogspot.com/ 
-สื�อเผยแพร่องคค์วามรู้การแพทยท์างเลือกวถีิธรรม 

http://morkeaw-media.blogspot.com/ 
-เมนูอาหารฤทธิo เยน็และเมนูอาหารปรับสมดุลเพื�อสุขภาพ  

http://morkeawfansclub-food.blogspot.com/ 
-นํ าสมุนไพรปรับสมดุล http://morkeaw-herbdrinking.blogspot.com/ 
-แพทยว์ถีิธรรม ยาเมด็ที� 5 การพอกทา หยอดประคบอบอาบดว้ยสมุนไพรที�ถูกกนั 

http://morkeaw-pills5.blogspot.com/ 
-แพทยว์ถีิธรรม ยาเมด็ที� 7 การรับประทานอาหารปรับสมดุล  

http://morkeaw-nutrition.blogspot.com/ 
-ปัสสาวะบาํบดั-แพทยว์ถีิธรรม http://morkeaw-urine.blogspot.com/ 
-DHAMMA ALTERNATIVE MEDICINE (9PILLS)  

http://morkeawninepills.blogspot.com/ 
-สาเหตุของโรคตามหลกัแพทยว์ถีิธรรม http://morkeawfanclub.blogspot.com/ 
-9 pills of morkeaw http://nalsusa.org/phpbb/viewtopic.php?f=3&t=9 
-9 pills of morkeaw 
-http://www.goodsiam.com/2010/06/01/the-nine-pills-of-mor-keaw/?lang=TH 

8. การให้บริการปรึกษาปัญหาสุขภาพ และข้อมูลผ่านทาง LINE กลุ่มจิตอาสาแพทย์  วิถี

พุทธ ทั5งห้องจิตอาสาส่วนรวมและห้องจิตอาสาเครือข่ายภาคต่าง ๆ  

ดว้ยเทคโนโลยใีนปัจจุบนั จึงเกิดช่องการสื�อสารที�ทาํใหข้อ้มูลเขา้ถึงทุกท่านไดเ้ร็วขึ น 
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9. การออกอากาศทางสถานีโทรทศัน์สาธารณะในรายการต่าง ๆ  

- สารคดีธรรมชาติบาํบดัพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ของสํานกังานหลกัประกนั
สุขภาพแห่งชาติเผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์สีกองทพับกช่อง 7 

- สารคดี สุขภาพดี วิถีไทย ของกระทรวงศึกษาธิการ เผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทศัน์
แห่งประเทศไทยช่อง 11 

- รายการสุขภาพดีดว้ย 8 อ. “สุขภาพแนวพึ�งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง” เผยแพร่ทาง
สถานีโทรทศัน์ผ่านดาวเทียมบุญนิยมทีวี : ทีวีเพื�อมวลมนุษยชาติ ทุกบรรยากาศคือการรายงาน
ความจริง (booniyom tv) (เดิมชื�อ สถานีโทรทศัน์ FMTV สถานีโทรทศัน์เพื�อมวลมนุษยชาติ) 

- รายการ คนคน้คน “หมอเขียวศูนยบ์าทรักษาทุกโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์
โมเดิร์นไนน์ เมื�อวนัที� 8 มิถุนายน 2553 

- รายการ เรื�องจริงผา่นจอ เผยแพร่ทางสถานีวทิยโุทรทศัน์กองทพับกช่อง 5 
- รายการ ครูสร้างคน คนสร้างโลก ของ คุรุสภา ตอน “หมอเขียว” เยียวยาครอบครัวครู 

.. ครอบครัวครูดูแล โดย สกสค. เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์โมเดิร์นไนน์ 19 พฤษภาคม 2557 
(https://www.youtube.com/watch?v=p5TVyZWpBP8) 

- สารคดี ทางนาํชีวิต ตอน “ธรรมะดบัโรค” เผยแพร่ทางสถานีโทรทศัน์ไทยพีบีเอส 

เมื�อวนัที� 21 กนัยายน 2557 เวลา 05.00-05.30 น. (https://www.youtube.com/watch?v=abf2jx_Ek9A) 
- รายการวิถิชีวิตบุญนิยม “580102 วิถิชีวิตบุญนิยม หมอเขียว มั�นแม่น ทองธรรม” 

(http://www.boonniyom.com/?p=3756)  
- รายการ “มองโลก มองธรรม กบัแพทยว์ิถีธรรม” เผยแพร่ทางสถานีบุญนิยมทีวี เมื�อ

วนัที� 10 พฤษภาคม 2558 (https://www.youtube.com/watch?v=VgYPijVv3RU) 
10. การจัดการความรู้ การทาํวจัิย และการพฒันางานด้านวชิาการ 
- ผูว้ ิจยั และทีมงานจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ ได้จดัตั งกลุ่มวิชาการเพื�อพฒันางาน

การ ศึกษาและการวิจยั  การใช ้การแพทยว์ ิถีพุทธในการสร้างเสริมดูแลรักษา และฟื นฟู
สุขภาพของประชาชน ซึ� งได้มีผูส้นใจเข้าร่วมทั งหน่วยงานโรงพยาบาลของรัฐ นักวิชาการและ
ผูเ้ชี�ยวชาญ สาํนกังานสาธารณสุขจงัหวดั สาธารณสุขอาํเภอ และสาธารณสุขระดบัตาํบล เจา้หนา้ที�
สาธารณสุขต่าง ๆ แพทย ์พยาบาล อสม. เป็นต้น ร่วมกบัภาคประชาชนที�เป็นจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ 
นอกจากนั น ผูว้ิจยัไดร่้วมกบัสาํนกัการแพทย ์กรมพฒันาการแพทยแ์ผนไทยและการแพทยท์างเลือก 
ในการทาํหลกัสูตรการแพทยท์างเลือกวิถีพุทธ เพื�อการพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง เพื�อใชใ้น
การอบรมการดูแลสุขภาพใหก้บัเจา้หนา้ที�สาธารณสุขและประชาชนที�สนใจทั�วไป 
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- ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ อาํเภอดอนตาล 
จงัหวดัมุกดาหาร ไดร่้วมกบัสถาบนัอาศรมศิลป์ จดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร “ศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาผูป้ระกอบการสังคม ความถนัดแพทยว์ิถีธรรม” โดยเปิดการศึกษาในรุ่นแรกเมื�อปี
การศึกษา 2556  

- ร่วมกบัการศึกษานอกโรงเรียน จดัหลกัสูตรการแพทยว์ิถีธรรมให้นกัเรียนการศึกษา
นอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั (กศน.) 

- ร่วมทาํวิจยักบัโครงการกาํลงัใจ โครงการในพระดาํริพระเจา้หลานเธอพระองค์
เจา้พชัรกิติยาภา ในการฟื นฟูสุขภาพของผูต้อ้งขงัหญิง ได้แก่ ผูต้อ้งขงัหญิงในเรือนจาํกลาง
นครพนม จงัหวดันครพนม ผูต้อ้งขงัหญิงเรือนจาํจงัหวดัภูเก็ต และนกัโทษชาย ณ เรือนจาํชั�วคราว
โคกตาบนั จงัหวดัสุรินทร์ เป็นตน้ 

 

ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพทุธ 
การศึกษาประวติัศาสตร์การแพทยว์ิถีพุทธจากจดหมายเหตุและสื�อต่าง ๆ ระหว่าง พ.ศ. 

2538-2558 ของผูใ้ช้การแพทยว์ิถีพุทธสถาบนับุญนิยม ซึ� งประกอบดว้ยทั งผูที้�ป่วยไม่สบายดว้ย
โรค/อาการต่าง ๆ และผูไ้ม่มีอาการเจ็บป่วยไม่สบาย ที�ได้มาศึกษาหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ และ
นาํไปใชใ้นการดูแลสุขภาพตนเองเป็นหลกัหรือเพื�อใชดู้แลและแนะนาํช่วยเหลือแบ่งปันผูอื้�นก็ตาม 
พบวา่ผูใ้ชก้ารแพทยว์ิถีพุทธ ร้อยละ 90.41 มีผลการเปลี�ยนแปลงของสุขภาวะทั งทางกาย ใจ สังคม
และปัญญา (จิตวญิญาณ) ในทางที�ดีขึ น อาการเจ็บป่วยทุเลา มีสุขภาพกายที�ดีขึ น มีความสุขมากขึ น 
ลว้นมีความศรัทธาและเชื�อมั�นต่อองค์ความรู้การแพทยว์ิถีพุทธ หรือแมแ้ต่ผูที้�ไม่ไดป่้วยแต่ไดใ้ช้
การแพทยว์ถีิพุทธ ลว้นเกิดจากความเชื�อมั�นในองคค์วามรู้การแพทยว์ิถีพุทธ และธรรมะที�ไดสื้�อใน
องคค์วามรู้ของการแพทยว์ิถีพุทธ ที�ไดบู้รณาการตามแนวคิดทฤษฎีเกี�ยวกบัการสร้างสุขภาวะตาม
หลกัพุทธศาสนา การสร้างสุขภาวะตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง หลกัการพฒันาสุขภาวะตาม
หลกัวิทยาศาสตร์สุขภาพแผนปัจจุบนั การแพทยแ์ผนไทย การแพทยท์างเลือก และการแพทย์
พื  นบ า้น ทฤษฏีสสารกบัพลงังาน ทฤษฎีสุขภาวะแบบขั วตรงกนัข า้ม  รวมทั งแนวคิด
ความสัมพนัธ์กนัเป็นองค์รวม ดงัขอ้มูลต่อไปนี  

1. ศรัทธาต่อการแพทย์วถิีพุทธ ประเด็นประสบการณ์และข้อคิดเห็นจากบุคคลต่าง ๆ  

“ผมเป็นแพทยแ์ผนปัจจุบนั มีความเห็นว่า สิ�งที�แพทยท์าํมาทั งหมดนี  แพทยนี์�มีอตัตาสูง 
กินยา ฉีดยา ฉายแสง เคโม แลว้ก็บอกวา่นี�เราวเิศษที�สุด เพราะใครพูดอะไรก็ไม่ค่อยฟัง ส่วนใหญ่จะ
เป็นอย่างนั น แต่จริง ๆ ไม่ใช่ อตัตาสูง เขาเชื�อเหมือนกนั แต่เป็นเพราะถูกสอนมา เราเป็นคนรุ่นนี  
พ.ศ. นี  ตอ้งเชื�อแบบนี  แต่แทจ้ริงแลว้ไม่ใช่ มันมีสิ�งที�ลึกซึ5งกว่านั5นอีก ว่าคนที�อยู่รอดได้ ต้องกลับสู่แนว
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ธรรมชาติ แต่เขาอ่านไม่ถึงเพราะมนัไม่ออกสอบ แต่มนัเป็นสิ�งที�สําคญัมาก เป็นสิ�งที�คอยเตือนใจเรา
ตลอดเวลา วา่แต่นี ต่อไป การรักษาของที�นี�ต้องไม่เก็บตังค์ตลอดชีวิต ฟรีตลอด สําหรับคนที�ป่วยที�
เห็นจริงแลว้วา่ทางเดิมตอ้งไปรอวนัตาย ถา้สนใจจะกลบัมาทางนี  จะมาไม่มา เราไม่บงัคบั แต่วา่ถา้
มาแลว้ เราไม่เอาตงัค ์ขอฟรีตลอด ดงันั น การแพทยว์ิถีพุทธไม่คิดค่ารักษาแน่นอน ถา้ไปเจอที�ไหน
เก็บตงัคไ์ม่ใช่เราแน่นอน ท่านอาจารย์หมอเขียวก็พูดเฉียดไปเฉียดมา เศรษฐกิจพอเพียง ไม่เคยห่าง

ในหลวงเลย พระพุทธองค์กบัในหลวงคู่กนัมาตลอด เพราะฉะนั5น วถิีนี5ผมว่าเรามาถูกทางแล้ว 

ผมดีใจที�มีคนจากหลาย ๆ ที�มา อย่างน้อย ๆ ก็มีชาวต่างชาติ มีมาเลเซีย ก็มาหาอาจารย์

หมอเขียว มีอินเดียด้วย คนมาเลย์ เขาจะฟังออกหรือเปล่าไม่รู้ แต่เขาบอกว่า เขาเข้าใจว่าชาติก่อน

เราเป็นพี�น้องกัน แต่ว่าเขาบังเอิญไปเกิดในต่างประเทศ คนที�จะพูดอย่างนี5ได้ เขาต้องรู้สึกอิ�มอะไร

บางอย่างในสองสามวนันี�  เขาบอกว่าหัวใจเขาอิ�ม สองสามวนันี เขารู้สึกอิ�ม ก่อนหน้านี เขา
เป็นมะเร็งไทรอยด ์แลว้เขาก็ดีขึ นในสองสามวนันี  

ท่านอาจารย์จะหนักไปทางด้านปัญญา มันมีศีล สมาธิ ปัญญา ท่านจะหนักไปทางด้าน

นั5นมาก ให้พวกเรารู้จักคิด มีเหตุมีผล ไม่ต้องการให้เชื�อ แต่ให้คิดเองใช่ไหม ๆ สามวนันี ผมจบัความ
ได้แบบนี  ถ้าเราหนกัไปทางนี  การเขา้ถึงก็จะง่าย แต่ว่าปัญญาที�อาจารย์หมอเขียวสอนบางอย่าง  

ผมเข้าใจเลยว่ามันมุ่งไปทางความสงบ ไม่มีสุขใดเสมอด้วยความสงบ ทางการแพทย์เชื�อว่า 
ความสุข สงบสุข จะทาํให้ภูมิมนัขึ น ทางการแพทยเ์ชื�อว่ามะเร็งมีในทุกคน แต่มนัไม่หือไม่ฮือ 
เพราะว่าภูมิของเรามนัเหนือกว่า แต่เมื�อไหร่เราเผลอ มนัจะสะกดจิตเรา ก็จะแพเ้ขา อาจารย์

ปลุกให้เราตื�นตลอดเวลา สงบสุข ๆ สุขที�แท้จริง ห้องเรียนของเรา ตรงไหนก็ได้ มุมไหนก็ได ้ 
ที�ท่านรู้สึกสงบ อยากเรียนรู้ อยากฟัง อยากถามตัวเองบ่อย ๆ เพราะว่าตวัเองเป็นหมอ ใช่ไหม  
ไม่มีหมอใดสู้ตวัเองได”้ 

พูดจริง ๆ เลย แล้วประเทศของเรานี�  อีกสองปีบา้นของเราก็จะก้าวเขา้สู่อาเซียนแล้ว  
ความยุง่ยากตามมาแน่นอน ผมเคยพูดเล่น ๆ ว่า ถ้าเขาอยากเห็นกษัตริย์ที�ดีที�สุดในโลก เขาต้องมา

ประเทศไทย ถ้าเขาอยากเห็นการแพทย์วิถีพุทธ อยากเห็นการแพทย์ที�ดีที�สุดในโลก เขาต้องมา

ประเทศไทย เราไม่ไปประเทศเขาแน่นอน เขาตอ้งมาประเทศเรา แลว้บางอยา่งก็จะดีขึ น” 
ของบางอย่างทาํแทนกนัไม่ได้ เช่น ไหนลองออกกาํลงักายแทนผมหน่อยซิ ความดี

ก็เหมือนกนั ทาํแทนกนัไม่ได ้ยิ�งทาํยิ�งได ้ใจมนัอิ�มภูมิตา้นทานมนัจะสูงขึ น เพราะฉะนั น ก็อยากจะ

เชิญชวนกัน สักวันหนึ�ง ว่าวันหนึ�งใครเคยไม่สบาย มาแล้วหาย ก็มาช่วยกัน ความดีต่อความดี  

บุญต่อบุญ ไปเรื�อย ๆ นี�คือวถิีแห่งพุทธ วถิีแห่งท่านอาจารย์หมอเขียว” 
(สุภคั ปิติภากร, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 10) 
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“เราพยายามกลบัสู่รากเหงา้ ของความเป็นไทย สวนกระแสตะวนัตก และสุขภาพจะดีขึ น 
หลายกิจกรรมที�นี เป็นไปตามพระราชดาํริของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั เราปรารถนาจะเห็นเด็ก
รุ่นใหม่ไดเ้ดินตามรอยพระยุคลบาท เราบอกชาวบา้นเสมอว่า ทุกคนมีสิทธ์เขา้มาช่วยกนัดบัทุกข ์
แบ่งเป็นความสุขในอนาคต ที�นี  คือศูนย์บาทรักษาทุกโรคของแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ซึ�งเป็น

ต้นแบบของหน่วยราชการและเป็นโรงพยาบาลต้นแบบ ในทางดูแลสุขภาพด้านการพึ�งตนเองแห่ง

แรกของโลก ที�นี5จะเป็นแหล่งเผยแพร่ความรู้ในเชิงวิทยาศาสตร์ ที�นี�จะเป็นแหล่งข้อมูลสําหรับ

งานวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพในแนวทางแพทย์วิถีพุทธ เราลงมือทํากันอย่างจริงจัง เพื�อต่อไปใน

ที�สุด สถานที�แห่งนี5จะเป็นต้นแบบในการแพทย์พอเพยีง” 

(สุภคั ปิติภากร, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 4) 
 
“ผมเป็นนายแพทยส์าธารณสุขจงัหวดั มีความเห็นวา่ การแต่งกายเป็นเปลือก ใจที�เป็นบุญ

คือแก่น เมื�อผมแต่งตัว เช่นนักปฏิบัติธรรมผมก็ไม่กล้าทําชั�ว ไม่กล้าผิดศีล เปลือกนี5ช่วยคุ้มกันแก่น 

หมอเขียวเป็นตัวอย่างที�ดีมาก ทั5งกายและใจ ครบพร้อมทั5งเปลือกและแก่น กิจกรรมที�นี คือวิธีการ
ทาํบุญแบบหนึ� ง เสียสละคือบุญ เมื�อเราเขม้แน่น เราไม่เปลี�ยนเป้าหมาย เราจะมุ่งไปในทิศทาง
แห่งบุญ” 

(บุญเรียง ชูชยัแสงรัตน์, สัมภาษณ์. 2556, สิงหาคม 2) 
 
“ผมเป็นอายุรแพทยผ์ูเ้ชี�ยวชาญโรคหัวใจ จะขอนาํเสนอหลกัการสําคญัในการเลือกสิ�ง

ต่าง ๆ นั น มาดูแลสุขภาพของตวัเราเอง มีอยู ่4 ขอ้ ซึ� งผูอ้าํนวยการสํานกังานการแพทยท์างเลือกนั น 
อาจารยเ์ทวญัได้ให้เอาไวใ้น 4 ขอ้นี  ในขอ้ที� 1 เราตอ้งดูว่ามีหลกัความน่าเชื�อถือหรือไม่ ขอ้ที� 2 
มีความปลอดภยัหรือไม่ ขอ้ที� 3 มีประสิทธิภาพดีหรือไม่ในการใช้รักษาสุขภาพ ขอ้ที� 4 มีความ
คุม้ค่าหรือไม่ ถ้าเกดิเปรียบเทยีบในส่วนของแพทย์วถิีพุทธ เราพบว่าแพทย์วิถีพุทธนั5น มีหลักความ

น่าเชื�อถือโดยได้รับการยอมรับจากกระทรวงสาธารณสุข โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและ

แพทย์ทางเลือกนั5น ให้การรับรองว่า แพทย์วิถีพุทธนั5นมีประโยชน์ต่อประชาชน เมื�อประชาชน

ปฏิบัติตามแล้ว สามารถลดภาวะการเจ็บป่วยลงได้จริง จึงได้ให้การรับรองว่าแพทย์วิถีพุทธนั5น

สามารถที�จะแนะนํา ส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามได้ ใช้ดูแลสุขภาพตัวเองได้ เหมือนแพทยแ์ผนไทย 
แผนจีนเช่นเดียวกนั อนันี ก็คือในเรื�องของหลกัความน่าเชื�อถือ” 

(วชัระ กอ้นแกว้, สัมภาษณ์. 2557, ธนัวาคม 10) 
 


