
 

 

กสิกรรมไร้สารพิษมาตั งแต
ให้ความรู้เกี�ยวกบัสุขภาพ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ 
มีผูเ้ขา้ร่วมการอบรมโดยเฉล

 

ภาพที� 12  กิจกรรมต่าง ๆ 
ตาํบลอุ่มเหมา้ อาํ

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน
 

“ในเดือนมกราคม
บา้นค่าย จงัหวดัระยอง อย่า
หลกัการแพทยว์ถีิพุทธใหก้บั
มีครบทั งหลกัสูตรระยะสั น
ครั งละประมาณ 20-100 คน

 

ภาพที� 13  ภาพป้าย “สวนป่
สวนป่านาบุญ 
แพทยว์ถีิพุทธเคร

ที�มา (กุศล บูรพากลา้จน, จิร

ั งแต่ปี พ.ศ. 2535 และนบัแต่เดือนตุลาคม พ.ศ. 2556 
ภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ให้กบัประช
ๆ เป็นประจาํทุกเดือนโดยเน้นเป็นการอบรมในหลกั

ยเฉลี�ยครั งละประมาณ 20-70 คน” 
(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ

ๆ ของค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัการแพทยว์ิถีพุทธ
า้ อาํเภอธาตุพนม จงัหวดันครพนม 

จน, ภาพถ่าย. 2556, มีนาคม 27) 

ราคม พ.ศ. 2558 ไดเ้ปิดสวนป่านาบุญ 5 (หรือชื�อเดิม “
ง อย่างเป็นทางการ มีการจดัค่ายอบรมให้ความรู้เกี�ยวกบั
ใหก้บัประชาชนทั�วไปที�สนใจ โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายใด ๆ
ะสั น 1-3 วนั และหลกัสูตรระยะยาว 5-7 วนั มีผูเ้ขา้ร่วม

คน” 
(จิรนนัท ์ทบัเนียม, สัมภาษณ

วนป่านาบุญ 5” การอบรมค่ายสุขภาพพึ�งตนตามหลกัก
 5 จงัหวดัระยอง และการทาํกิจกรรมแพทยว์ิถีพุทธ

ธเครือข่ายภาคตะวนัออก  
จิรนนัท ์ทบัเนียมและกมลพรรณ ฮอฟแมน, ภาพถ่าย
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56 ไดมี้การจดัค่ายอบรม
ระชาชนที�สนใจทั�วไป  
หลกัสูตรระยะสั น 1 วนั  

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

ุทธ ณ สวนป่านาบุญ 4 

“บา้นญาติ”) ณ อาํเภอ
ี�ยวกบัสุขภาพพึ�งตนตาม

ๆ เป็นประจาํทุกเดือน 
า้ร่วมการอบรมโดยเฉลี�ย

ภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 
ลกัการแพทยว์ิถีพุทธ ณ 
พุทธสัญจรของจิตอาสา

่าย. 2558, มกราคม 14) 
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ภาพที� 14  ภาพป้าย “มูลนิธิแพทยว์ถิ
เศรษฐกิจพอเพียง สวนป่า

ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน, ภาพถ่าย
 

“คุณหมอเขียว กล่าววา่ “

ผาสุก เป็นคุณค่าและความผาสุกที�แท
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. 25

ร่วมกันจดัตั งมูลนิธิแพทย์วิถีธรรม
“ชีวติที�พอเพยีงเรียบง่าย ร่างกายที�แข
การแพทยว์ิถีพุทธให้กบัประชาชน
ประจาํทุกเดือน ซึ� งจะมีผูเ้ขา้ร่วมการ
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั งในและต่าง
กวา่หนึ�งแสนหกหมื�นคน เป้าหมายห

แข็งแรง จิตใจที�ดี งาม จิตใจที�ผ

พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั คือ ป
โลก ยึดหลกัดาํเนินงานคือ “ทาํความ
คือ ตวัคุณเอง” 

วตัถุประสงค์ของมูลนิธิแพ

1. เพื�อส่งเสริมการเผยแพ
2. เพื�อส่งเสริมการศึกษา
3. เพื�อส่งเสริมการกุศลอ
4. เพื�อส่งเสริมการปกคร

ยว์ถีิธรรมแห่งประเทศไทย” หนา้ศูนยเ์รียนรู้สุขภาพพึ�งต
นป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร  
ถ่าย. 2557, มีนาคม 21) 

“ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่าย ร่างกายที�แข็งแรง จิตใจที�ดีง

ที�แท้จริงของชีวติมนุษย์”  
2555 คุณหมอเขียว และคณะทาํงานจิตอาสาแพทย

รรมแห่งประเทศไทย เพื�อเผยแพร่นโยบายหลักของ
ยที�แข็งแรง จิตใจที�ดีงาม จิตใจที�ผาสุก” และการเผยแพร
าชนที�สนใจทั�วไปในรูปแบบต่าง ๆ โดยไม่คิดค่าใช้จ่า
มการอบรมโดยเฉลี�ยครั งละประมาณ 200-400 คน ในท
ะต่างประเทศ จนกระทั�งปี พ.ศ. 2558 สามารถช่วยเหลือ
มายหลักของแพทย์วิถีพุทธ คือ ชีวิตที�พอเพียงเรียบง่า

ที�ผาสุก ยึดหลักการพึ� งตนตามแนวเศรษฐกิจพอ
ือ ประหยดั เรียบง่าย พึ�งตน ขยนั และแบ่งปัน เป็นกุศล
ความผาสุกที�ตน และช่วยคนที�ศรัทธา” และ “หมอที�ดีท

แพทย์วถิีธรรมแห่งประเทศไทย มีดังนี5  

ผยแพร่การศึกษาองคค์วามรู้และทกัษะในการปฏิบติัดูแล
ึกษา ปฏิบติั และเผยแพร่สัจธรรมในพระพุทธศาสนา  
ุศลอื�น ๆ หรือดาํเนินการเพื�อสาธารณประโยชน์  
กครองในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยเ์ป็

(ภูเพียรธรรม ววิฒัน์วชิา, สัมภาษณ์. 2557

 
พึ�งตนตามแนว

ที�ดีงาม จิตใจที�

พทย์วิถีพุทธได้
ขององค์กร คือ  
แพร่องคค์วามรู้
ช้จ่ายใด ๆ เป็น
ในทุกเครือข่าย

เหลือประชาชน
บง่าย ร่างกายที�

ิ จพอเพียงของ
กุศลสูงสุดของ
ที�ดีที�สุดในโลก 

ิดูแลสุขภาพ  
 

ริยเ์ป็นประมุข” 
557, ตุลาคม 30) 
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“คุณหมอเขียว ไดส้ร้างเครือข่ายจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธ ทั งในและต่างประเทศ ดงันี  
1. เครือข่ายภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ  
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 1 อาํเภอดอนตาล จงัหวดัมุกดาหาร และสวนป่านาบุญ 4 

อําเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม เครือข่ายตามจังหวัดต่าง ๆ ได้แก่ สกลนคร อุดรธานี 
หนองบวัลาํภู กาฬสินธ์ุ ขอนแก่น อาํนาจเจริญ ยโสธร ร้อยเอ็ด มหาสารคาม นครราชสีมา บุรีรัมย ์
สุรินทร์ และอุบลราชธานี 

2. เครือข่ายภาคใต้  
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 2 อาํเภอชะอวด จงัหวดันครศรีธรรมราช เครือข่ายตาม

จงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี พงังา ภูเก็ต พทัลุง ตรัง ปัตตานี และสงขลา  
3. เครือข่ายภาคกลาง 
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 3 อาํเภอคลองหลวง จงัหวดัปทุมธานี เครือข่ายตามจงัหวดั

ต่าง ๆ ได้แก่ ลพบุรี ชัยนาท อุทยัธานี สิงห์บุรี อ่างทอง สระบุรี พระนครศรีอยุธยา สุพรรณบุรี 
นครนายก นนทบุรี นครปฐม สมุทรปราการ สมุทรสาคร และสมุทรสงคราม 

4. เครือข่ายภาคเหนือตอนบนและตอนล่าง 
ภาคเหนือตอนบน ไดแ้ก่ เชียงใหม่ เชียงราย ลาํพูน แพร่ น่าน ลาํปาง พะเยา แม่ฮ่องสอน 

อุตรดิตถ์ ภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่ พิษณุโลก กําแพงเพชร สุโขทัย เพชรบูรณ์ พิจิตร และ
นครสวรรค ์

5. เครือข่ายภาคตะวนัออก 
ศูนย์หลัก คือ สวนป่านาบุญ 5 อาํเภอบา้นค่าย จงัหวดัระยอง (บูรพากลา้จน) เครือข่าย

ตามจงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ สระแกว้ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง จนัทบุรี และตราด 
6. เครือข่ายภาคตะวนัตก 

ศูนย์ธรรมชาติบาํบดัแพทย์วิถีธรรม โรงพยาบาลโพธาราม อาํเภอโพธาราม จงัหวดั
ราชบุรี เครือข่ายตามจงัหวดัต่าง ๆ ไดแ้ก่ นครปฐม กาญจนบุรี เพชรบุรี และประจวบคีรีขนัธ์ 

7. เครือข่ายแพทย์วถิีพุทธในต่างประเทศ 

7.1 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ดลัลสัเทก็ซสั-อเมริกา) 

7.2 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (อเล็กซานเดรียหลุยเซียน่า-อเมริกา) 

7.3 เครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธ (ฟลอริดา้-อเมริกา) 

(นิตยาภรณ์ สุระสาย, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 



196 

 

ภาพที� 15 ภาพหมู่เครือข่ายจิตอาส
ภาคเหนือ ภาคตะวนัออก

ที�มา (ดิณห์ ไอราวณัวฒัน์, ภาพถ่าย
 

 
ภาพที� 16 ภาพหมู่เครือข่ายจิตอาสาแ

อเมริกา และ ฟลอริดา้-อเม
ที�มา (แกว้ใจเพชร กลา้จน และทวสุีข
 

“ณ ปัจจุบนั เดือนเมษายน 
ขบัเคลื�อนกิจกรรมค่ายสุขภาพแพท
จิตอาสาหญิง 292 คน (ร้อยละ 75
จาํนวนจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุท

 
 
 
 
 

อาสาแพทยว์ิถีพุทธภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ ภาคใต
ออก และภาคตะวนัตก ตามลาํดบั  
ถ่าย. 2557, ตุลาคม 23) 

 
าสาแพทยว์ิถีพุทธ ดลัลสัเท็กซัส-อเมริกา อเล็กซานเดรียห

อเมริกา ตามลาํดบั 
วสุีข สุปิงคลดั, ภาพถ่าย. 2557, กนัยายน 19-26) 

ายน พ.ศ. 2558 มีจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธที�เป็นเนื อในและ
แพทย์วิถีพุทธทั�วประเทศอยู่เป็นประจาํในขณะนี  
75) จิตอาสาชาย 98 คน (ร้อยละ 25) รายละเอียด ดัง
พุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 

 

 
คใต ้ภาคกลาง 

 
ดรียหลุยเซียน่า-

และไดร่้วมกนั
นี  390 คน เป็น 
ด ดังตารางที� 4 
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ตารางที� 4 จาํนวนจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 

ภาค จํานวน (คน) สัดส่วนร้อยละ (%) 
ตะวนัออกเฉียงเหนือ 135 35 
เหนือ 90 23 
กลาง 67 17 
ใต ้ 57 14 
ตะวนัออก 30 8 
ตะวนัตก 11 3 
รวม  390 100 

 

 

 

ภาพที� 17 ภาพกราฟแสดงร้อยละจิตอาสาเครือข่ายแพทยว์ถีิพุทธแห่งประเทศไทย (หมอเขียว) ปี 2558 
 
จิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การบาํเพ็ญบุญร่วมกบัเครือข่ายแพทย ์

วิถีพุทธ ในช่วง 2-4 ปี มีจาํนวน 91 คน (ร้อยละ 23.33 ของจาํนวนจิตอาสาแพทยว์ิถีพุทธทั งหมด) 
รองลงมาเป็นจิตอาสาที�มีประสบการณ์การบาํเพญ็บุญร่วมกบัเครือข่ายแพทยว์ิถีพุทธ มากกวา่หรือ
เท่ากบั 5 ปี มีจาํนวน 41 คนส่วนจิตอาสาแพทยว์ถีิพุทธสมทบมีจาํนวนกวา่ 10,000 คน” 

(สุมาลี ปรีชาศิริพนัธ์, สัมภาษณ์. 2557, ตุลาคม 30) 

 

หญิง

75%

292 คน

ชาย 25%

98 คน

จิตอาสา (แยกตามเพศ)

อีสาน

35%

เหนือ
23%

กลาง
17%

ใต้

14%

ตะวนัออก
8%

ตะวนัตก
3%


