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อุดมการณ์ 4 ระดบัของบุญนิยม 1) กาํหนดค่าตํ�ากวา่ราคาตลาด (ยงัเป็นบาปเป็นหนี โดย
ธรรม) 2) กาํหนดค่าเท่าทุน (ไม่เป็นบุญ ไม่เป็นบาป เสมอตวั) 3) กาํหนดค่าตํ�ากว่าทุน (เป็นบุญ  
ยิ�งตํ�าไดม้ากยิ�งบุญมาก) 4) ใหฟ้รี (เป็นบุญแน่แท ้เมื�อเตม็ใจ ไม่มีเล่ห์) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 14) 

ยทุธศาสตร์บุญนิยม 1) คารโว (ความเคารพ) 2) นิวาโต (ถ่อมตน) 3) อหิงสา (ไม่เบียดเบียน)  
4) อโหสิ (ใหอ้ภยั) (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 18) 

ลกัษณะของผูบ้รรลุบุญนิยม 1) จะเป็นคนประหยดั มีชีวิตที�เรียบง่ายสมถะ ไม่เป็นคน 
เผาผลาญทาํลาย ไม่ทาํตวัหรูหราฟุ้งเฟ้อสุรุ่ยสุร่าย 2) เป็นคนมกันอ้ยกลา้จน เสียสละอยูเ่สมอ ๆ ไม่เอา
เปรียบใคร ๆ 3) เป็นคนใฝ่ศึกษา สร้างสรรค ์สร้างสมรรถนะและขยนั แต่กินนอ้ยใชน้อ้ย ไม่สะสม 
มีแต่สะพดัออก 4) เป็นคนทาํงานอย่างตั งใจ กลา้ขาดทุนให้แก่ผูอื้�นและสังคม ดว้ยความเห็นแจง้
ความจริงวา่ ผูข้าดทุนคือผูมี้กาํไรแก่ชีวติตนเอง หรือคือผูมี้ประโยชน์ มีคุณค่าแก่ผูอื้�นอยา่งถูกสัจจะ  
5) เมื�อปฏิบติัธรรมไดสู้ง ยิ�งจะเป็นผูส้ร้างสรร ขยนั อดทน เสียสละ สะพดัออก ไม่สะสม ถึงขั น
สูงสุดก็คือ อนัตตา คือไม่มีตวัตนที�เห็นแก่ตวัเหลืออยู่เลยอย่างสัมบูรณ์อนัติมะ (กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 
2556 : 22) 

บรมภาวะสุดประเสริฐ 5 ประการ ของมนุษยแ์ละสังคม 1) อิสรเสรีภาพ (Independence)  
2) ภราดรภาพ (Fraternity) 3) สันติภาพ (Peace) 4) สมรรถภาพ (Efficiency) 5) บูรณภาพ (Integrity) 
(กลุ่มสุดฝั�งฝัน. 2556 : 79) 

  
“คุณหมอเขียวมีการเปลี�ยนตวัเองอย่างรวดเร็ว ทดลองฝึกปฏิบติัตามชาวอโศก ถือศีล 5 

เป็นอยา่งนอ้ย ละอบายมุข รองเทา้ไม่ใส่ ใส่ชุดม่อฮ่อม ตดัผมสั น รับประทานอาหารวนัละหนึ�งมื อ 
ผลคือ ทาํงานไดดี้กวา่เดิม ทาํงานไดม้าก เพราะสุขภาพดีขึ น ปัญญาแตกฉานเฉียบแหลมขึ น และได้
เวลาที� เคยสูญเสียกับสิ� งที� เป็นภัยหรือไร้สาระกลับคืนมา 

คุณหมอเขียว พบว่าการแกไ้ขปัญหาสุขภาพโดยทั�วไปในปัจจุบนั ส่วนใหญ่เป็นการ
แกปั้ญหาที�ปลายเหตุไม่พึ�งตนดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั จึงเริ�มฝึกฝนตนเองและช่วยเหลือ
ผูอื้�นในการพึ�งตนแกปั้ญหาที�ตน้เหตุ ดว้ยสิ�งที�ประหยดัเรียบง่ายเป็นหลกั ใชว้ิธีการอื�น ๆ เสริมเติม
เต็มตามความเหมาะสมของแต่ละบุคคลตามสภาพ ณ เวลานั น ๆ เมื�อคุณหมอเขียว มีแนวคิด
แกปั้ญหาที�ตน้เหตุ (ดบัทุกข ์ตอ้งดบัที�เหตุ) ก็รู้วา่ตอ้งทาํอะไร แต่ก็มีอุปสรรคเนื�องจากโรงพยาบาล
เป็นองค์กรใหญ่ทาํอะไรได้ไม่มาก ในปี พ.ศ. 2540 คุณหมอเขียว จึงยา้ยมาปฏิบัติราชการที�
สถานีอนมยับา้นนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกจงัหวดัมุกดาหาร ทาํโครงการช่วยประชาชน
ตามที�มีองค ์ความรู้ซึ� งได ้เ รียนรู้จากพระพุทธเจ้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ชาวอโศก  
ปราชญ์ชาวบา้น และการดูแลสุขภาพศาสตร์ต่าง ๆ ตามที�ได้ศึกษามา ดว้ยโครงการการดูแลสุขภาพ



 

 

แบบองค์รวม ครอบคลุมต 
ช่วยเหลือกัน รับประทาน
ที�ส่งเสริมให้ตนเองและ
จุดเด่นของสถานีอนามยัที�ม
ขึ น โดยปัจจยัสนบัสนุนสํา
นาบุญ 4 บา้นแดนสวรรค
เผยแพร่การทาํกสิกรรมไร้
อนามยัประมาณ 10 กิโลเมตร
ไดส้ะดวกและเตม็ที�  

คุณหมอเขียวมีอุด
ศรัทธา” เป็นการทาํเพื�อปร
ความตอ้งการ “ให”้ แก่ผูอื้�น
คุณงามความดีเพื�อผูอื้�นเป็น
ไม่ตอ้งการแมแ้ต่ตนเองจะ
ทางออ้มเป็นการ “ทาํงาน
นุกมัปายะ) ทาํเพื�อความเป
ผาสุกของมวลมนุษยชาติ

 

 
ภาพที� 9 ภาพหมอเขียว ที�ใช
ที�มา (ทีวบีูรพา, ภาพถ่าย. 

 

ลุมตั งแต่วิถีการดาํรงชีวิตประจาํวนั วฒันธรรมที�มีควา
ทานอาหารปลอดภัยจากสารเคมี การออกกําลังกาย แ
ละประชาชนมีสุขภาพที�ดี เกิดผลทาํให้มีคนสนใจมา
ที�มีแพทยแ์ผนไทยแพทยท์างเลือกและสะสมภูมิปัญญา
สําคญัอีกอย่างหนึ� งคือมีพื นที�ของครอบครัวคุณหม

รรค์ ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 
มไร้สารพิษเศรษฐกิจพอเพียงให้กบัสังคม พื นที�ดงักล่
เมตร ซึ� งทาํใหคุ้ณหมอเขียว สามารถเขา้มาดูแลและพฒันา

มีอุดมการณ์มุ่งมั�นพฒันาตนเองไปสู่สภาพ “ทาํความผ
ื�อประโยชน์ผูอื้�น (ไม่ว่าจะเป็นการกระทาํทางกาย วาจา
่ผูอื้�น ชนิดสุจริตใจอยา่งบริสุทธิo แทจ้ริงสมบูรณ์ที�สุด เป็น
ื�นเป็นหลกั ไม่มีความต้องการเพื�อตนเองจะได้ ตนเอง
องจะเสพกามหรืออตัตาในสิ�งที�ทาํนั นเพื�อตน ไม่ว่าจ
าน” เพื�องานเท่านั น ทาํให้โลกอนุเคราะห์เกื อกูลมนุษย
ามเป็นประโยชน์ของมวลมนุษยชาติ (พหุชนหิตายะ
าติ (พหุชนสุขายะ) ทาํอยา่งสุดความสามารถเท่าที�จะพึงท

(แก่นเกื อ นาวาบุญนิยม, สัมภาษณ

ที�ใชใ้นงานกิจกรรมและการเผยแพร่สื�อองคค์วามรู้ของ
 2553, มีนาคม 21) 
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ีความเกื อกูลกันลงแขก
าย และกิจกรรมต่าง ๆ  
จมาดูงานมากขึ น เป็น
ญาในหลาย ๆ ดา้นมาก
หมอเขียว คือ สวนป่า

นม ใชเ้ป็นที�สาธิตฝึกฝน
งักล่าวอยู่ห่างจากสถานี
ฒันาพื นที�สวนป่านาบุญ 4 

ามผาสุกที�ตน สอนคนที�
วาจา หรือ ใจ) หรือเป็น
เป็นความตอ้งการสร้าง

นเองจะมี ตนเองจะเป็น  
่ว่าจะเป็นทางตรงหรือ
นุษยชาติในโลก (โลกา
ายะ) ทาํเพื�อเป็นความ

ะพึงทาํได”้ 
ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

องการแพทยว์ถีิพุทธ 
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“คุณหมอเขียวจึงไดน้าํองคค์วามรู้ศาสตร์ต่าง ๆ ในการสร้างสุขภาวะ ที�ไดศึ้กษามาบูรณา
การอย่างเป็นองค์รวม เป็นการแพทยว์ิถีพุทธ คือการแพทยที์�นาํเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์การ
ดูแลสุขภาพทั ง 4 แผน คือ แผนปัจจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื นบา้น รวมกบัหลกั 8 อ. 
เพื�อสุขภาพที�ดีของสถาบันบุญนิยม มาจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้วย
หลักธรรมของพุทธศาสนา และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ประยกุตใ์ช้ให้เหมาะสมกบัสภาพสังคมสิ�งแวดลอ้มในปัจจุบนั เนน้การแกไ้ขหรือลดปัญหาสุขภาพ
ที�ตน้เหตุโดยใช้สิ� งที�ประหยดัที�สุด แต่ให้เกิดประโยชน์สูงที�สุดด้วยวิธีที�เรียบง่าย ได้ผลรวดเร็ว 
สามารถพึ�งพาตนเองได้ ใช้ทรัพยากรในทอ้งถิ�นเป็นหลกั ประยุกต์เขา้กบัวิถีชีวิตได ้และมีความ
ย ั�งยืนโดยสามารถสร้างความเป็นพุทธะในตนไปพร้อม ๆ กบัการเกื อกูลมวลมนุษยชาติ ดว้ยการ
สานพลงักบัหมู่มิตรดี ในสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดีโดยการปฏิบติัปรับสมดุลร้อนเยน็ดว้ยเทคนิค  
9 ขอ้ (ยา 9 เม็ด) ดงันี  1. การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุลร้อนเย็น 2. การกวัซาหรือขูดซา
หรือขูดพิษหรือขูดลม (การขูดระบายพิษทางผิวหนัง) 3. การสวนล้างพิษออกจากลาํไส้ใหญ่
ด้วยสมุนไพรที�ถูกกนั (ดีทอ็กซ์) 4. การแช่มือแช่เทา้หรือส่วนที�ไม่สบายในนํ าสมุนไพร ตามภาวะ
ร้อนเยน็ของร่างกาย 5. การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ดว้ยสมุนไพร ตามภาวะร้อนเยน็
ของร่างกาย 6. การออกกาํลงักาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที�ถูกตอ้ง 7. การรับประทาน
อาหารปรับสมดุล ตามภาวะร้อนเยน็ของร่างกาย 8. ใชธ้รรมะ ละบาป บาํเพญ็บุญกุศล ทาํจิตใจให้
ผ่องใส คบมิตรดีสร้างสังคมและสิ�งแวดลอ้มที�ดี 9. รู้เพียรรู้พกัให้พอดี เผยแพร่ช่วยเหลือเกื อกูล
มนุษยชาติ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ไดมี้ผูเ้รียนรู้ฝึกฝนตามจนไดผ้ลมีสุขภาวะที�ดีขึ น มีปริมาณมาก
ขึ นเรื�อย ๆ ตามลาํดบั และมีผูที้�สามารถปฏิบติัการแพทยว์ิถีพุทธจนมีสุขภาวะที�ดีขึ น มีจิตใจพฒันา
ตนเป็นจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธช่วยเหลือเกื อกลูผูอื้�น โดยไม่รับค่าตอบแทนใด ๆ มากขึ นเรื�อย ๆ เป็น
ลาํดบั และไดเ้ขา้สู่การพฒันาตนสู่ความเป็นพุทธะ ดว้ยกระบวนการสร้างจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธเพื�อ
มวลมนุษยชาติ ร่วมกบัพึ�งตนไปพร้อม ๆ กบัการทาํกิจกรรมช่วยเหลือเกื อกูลมนุษยชาติ ก่อเกิดเป็นศูนย์
เรียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ มูลนิธิแพทยว์ิถีธรรมแห่งประเทศไทย 
เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธทั งในและต่างประเทศ และมีกิจกรรมเผยแพร่องคค์วามรู้ ดงันี  

ในปีพ.ศ. 2538 คุณหมอเขียว และครอบครัว ได้พฒันาพื นที�ของครอบครัว “นางครั�ง  
มีทรัพย์”  หรือที�หมอเขียว ตั งชื� อว่า “สวนป่านาบุญ” ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้เป็นไร่นาสวนผสมพร้อม ๆ กับการเรียนรู้และฝึกฝนการดูแล
สุขภาพแนวธรรมชาติบาํบดั 

ในปี พ.ศ. 2549 คุณหมอเขียว และครอบครัว “นางครั�ง มีทรัพย์” ได้มอบที�ดิน 50 ไร่  
ของครอบครัว เพื�อจดัตั งเป็น “ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 



 

 

อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกด
จงัหวดัมุกดาหาร ซึ� งไดด้าํเน
“ศูนย์เรียนรู้สุขภาพพึ� งตน
มุกดาหาร” 

 

 

ภาพที� 10  ภาพป้ายหนา้ “
 และ “มูลนิธิแพท
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน

 
“ศูนยเ์รียนรู้สุขภ

ตาล จงัหวดัมุกดาหาร ไดมี้ก
พุทธหลกัสูตรเต็มระยะเวล
ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เป็นปร
คน สําหรับพืชผกัสมุนไพร
จะนาํมาจากศูนยเ์รียนรู้สุขภ
จงัหวดันครพนม” 

 

 

 

ั มุกดาหาร” ซึ� งตั งอยู่ ณ เลขที� 114 หมู่ 11 ตาํบลดอนต
ด้าํเนินการมาตั งแต่ปี พ.ศ. 2549 จนถึงปัจจุบนั โดยใน

ึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 1 อาํเภ

(พรรณทิวา เกตุกลม, สัมภาษณ

“ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ส
ิแพทยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย” อาํเภอดอนตาล จงัหวดั
จน, ภาพถ่าย. 2557, มีนาคม 21) 

ู ้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงสวนป่านา
ไดมี้การจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตา
ะเวลา 5-7 วนั (พกัคา้งในพื นที�ศูนย)์ ให้กบัประชาชน
็ นประจาํทุกเดือน มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ยครั งล
ไพรและผลไมที้�ใชใ้นการปรุงอาหารให้กบัผูเ้ขา้รับการ
ู ้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุ

(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ
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อนตาล อาํเภอดอนตาล 
ยในปัจจุบนัมีชื�อใหม่ว่า 
อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

ียง สวนป่านาบุญ 1” 
หวดัมุกดาหาร 

่ านาบุญ 1 อาํเภอดอน
นตามหลกัการแพทยว์ิถี
าชนทั�วไปที�สนใจ โดย 
รั งละประมาณ 200-300 
การอบรมนั น ส่วนหนึ� ง
าบุญ 4 อาํเภอธาตุพนม 

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 
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ภาพที� 11  ตวัอยา่งภาพกิจกรรมการอ
ณ ค่ายสุขภาพพึ�งตนฯ สว

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จนและสุมาลี 
 

“ในเดือนกุมภาพนัธ์ พ.ศ. 
สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัห
ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตามห
ในพื นที�) ให้กบัประชาชนทั�วไปที�ส
การอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ

ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ
ไดถู้กเปิดอยา่งเป็นทางการ (โดยได
การก่อตั งศูนยใ์นพื นที� ตั งแต่ประม
สุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถ
เน้นเป็นการอบรมที�เน้นในหลกัสูต
ประจาํทุกเดือน ซึ� งมีผูเ้ขา้ร่วมการอบ
จนถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2558 มีผู ้
กิจกรรมการจดัอบรมไดที้�ภาคผนวก

ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตน
จงัหวดันครพนม ไดถู้กเปิดอยา่งเป็นท
ไดมี้การดาํเนินกิจกรรมการอบรมให

การอบรมค่ายสุขภาพ และผลผลิตพืชผกัสมุนไพรและผ
สวนป่านาบุญ 1 ตาํบลดอนตาล อาํเภอดอนตาล จงัหวดั

ุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์, ภาพถ่าย. 2558, มีนาคม 24) 

. 2556 ไดเ้ปิดศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งตนตามแนวเศรษฐ
จงัหวดันครศรีธรรมราช อย่างเป็นทางการ ไดมี้การจดั

ตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธหลกัสูตรเต็มระยะเวลา 5-7 
ที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ เป็นประจาํทุกเดือน

าณ 20-200 คน (ดูภาพกิจกรรมการอบรมไดที้�ภาคผนวก
ศ. 2556 สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหว

ยไดมี้จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธ เขา้พฒันาพื นที�ปรับปรุงภ
ระมาณปลายปี พ.ศ. 2555) มีการจดัค่ายอบรมให้ควา
ยว์ิถีพุทธ ให้กบัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใ

กัสูตรระยะสั น 3 วนั มีทั งแบบไปกลบัและพกัคา้งใน
ารอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 180-300 คน นบัตั งแ

ผูไ้ด้เขา้รับการอบรมทั งสิ นรวมแล้วประมาณ 4,000 
นวก ช.) 
ึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่านาบุญ 4 อาํเภ
เป็นทางการในเดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 โดยที�ผา่นมา สวน

ใหค้วามรู้เกี�ยวกบัการดูแลสุขภาพ การอบรมคุณธรรม

 

 
ละผลไมต่้าง ๆ 

ั หวดัมุกดาหาร 

รษฐกิจพอเพียง
ารจดัค่ายอบรม 

7 วนั (พกัคา้ง
ดือน มีผูเ้ขา้ร่วม
นวก ช.) 
งัหวดัปทุมธานี  
รุงภูมิทศัน์และ
้ความรู้เกี�ยวกับ
ิดค่าใชจ่้ายใด ๆ 
า้งในพื นที� เป็น
ตั งแต่เปิดศูนยฯ์ 
000 คน (ดูภาพ

อาํเภอธาตุพนม 
สวนป่านาบุญ 4 
รรมและการทาํ


