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บทที่ 1
บทนำ
ควำมเป็ นมำของโครงกำร
เนื่องมาจากองค์ความรู้ทางการแพทย์และวิธีการของการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มีอยู่ใน
ปั จจุบนั ผู้มีอาการเจ็บป่ วยส่วนใหญ่รอความช่วยเหลือจากผู้อื่นหรื อแพทย์ การลงมือแก้ ไขปั ญหา
สุขภาพของผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เป็ นผู้อื่นทาให้ หรื อไปพบแพทย์ ไม่มีความรู้ ความเข้ าใจในการดูแล
สุขภาพตนเองเบือ้ งต้ น แม้ จะมี บางส่วนที่ เริ่ มคิดพึ่ง ตนเอง แต่องค์ ความรู้ ที่ ใช้ กันอยู่ทั่วไปใน
ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มีประสิทธิ ภาพมากพอในการแก้ ปัญหา เกี่ยวเนื่องด้ วยปั จจัยไม่ว่าจะเป็ นด้ าน
งบประมาณหรื อทรัพยากรต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ต้องรอความช่วยเหลือจากผู้อื่น สภาพดังกล่าวเป็ น
ต้ นเหตุให้ ปัญหาสุขภาพวิกฤติซบั ซ้ อนขึ ้น บางส่วนเลือกรักษาสุขภาพตามแนวทางอื่น เช่น หมอ
ชาวบ้ าน สมุนไพร ภูมิปัญญาการแพทย์พื ้นถิ่น เป็ นต้ น เหล่านีค้ ือ “การแพทย์ทางเลือก” เป็ น
ทางเลือกในการรักษาที่ผ้ มู ีปัญหาทางสุขภาพในปั จจุบนั ให้ ความสนใจ
อีกทัง้ ระบบสุขภาพของประเทศโดยรวมจะมีความเข้ มแข็งไม่ได้ หากระบบสุขภาพ
ภาคประชาชนไม่เข้ มแข็ง “การสร้ างสุขภาพดีถ้วนหน้ า” (Health for All) ไม่ได้ มีแต่บคุ ลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขเท่านัน้ แต่เป็ นเรื่ องของทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้ องช่วยกัน “การระดม
พลังทังสั
้ งคมเพื่อสร้ างสุขภาพ” (All for Health) (กระทรวงสาธารณสุข, กรมควบคุมโรค, สานัก
โรคไม่ติดต่อ, 2552)
สถานการณ์ดงั กล่าว ชี ้ให้ เห็นว่า องค์ความรู้ และวิธีการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มีอยู่
ในปั จจุบนั ภายใต้ เงื่อนไขความเป็ นจริ งของทรัพยากรที่มีอย่างจากัด ยังไม่สามารถลดปั ญหา
สุขภาพได้ มากนัก มากไปกว่านัน้ ปั ญหาสุขภาพกลับมีแนวโน้ มที่มากขึน้ จนถื อได้ ว่าอยู่ในขัน้
วิกฤติ โดยเฉพาะปั ญหาสุขภาพอันน่าสะพรึงกลัวที่ผ้ วู ิจยั เห็นว่าเป็ นหายนะต่อมนุษยชาติอย่างยิ่ง
3 ประการหลัก (ใจเพชร กล้ าจน, 2555) ได้ แก่
1. ปริมาณผู้ป่วย ชนิดของความเจ็บป่ วย และความรุนแรงของการเจ็บป่ วยส่วน
ใหญ่มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
2. ค่าใช้ จ่ายในการแก้ ไขปั ญหาความเจ็บป่ วยเพิ่มมากขึ ้น

1

2
3. ประชาชนมีศกั ยภาพที่น้อยลงในการดูแลแก้ ไขปั ญหาสุขภาพด้ วยตนเอง
(พึง่ ตนเองไม่ได้ หรื อพึง่ ตนเองได้ น้อย)
ซึง่ จะเห็นได้ จากข้ อมูลที่คณะกรรมการจัดทาแผนสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.
2550-2554 ได้ ให้ ไว้ ก็คือ แม้ ภาครัฐจะพยายามเร่งผลิตบุคลากรสุขภาพและจัดสรรงบประมาณใน
การแก้ ไขปั ญหาสุขภาพเท่าที่จะทาได้ มากเท่าไหร่
ประชาชนจะเสียค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริการ
สุขภาพของรัฐหรื อเอกชนเพิม่ มากเท่าไหร่ ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มีอยู่ มากไป
กว่านันปั
้ ญหากลับมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
มีคากล่าวว่า อาการป่ วยก็คอื ความทุกข์ที่เกิดขึ ้นจากจิต “จริงใจ ไมตรี มีอภัย ไร้ ทกุ ข์”
(หมอเขียว ใจเพชร กล้ าจน) ร่างกายและจิตใจของมนุษย์นนเป็
ั ้ นคูก่ นั ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดี
ย่อมคูก่ บั จิตใจที่สขุ สบายเรี ยกว่ามีความสุขใจ เมื่อร่างกายไม่สบายเกิดเจ็บป่ วยด้ วยโรคภัยไข้ เจ็บ
ไม่วา่ จะมีอาการเพียงเล็กน้ อยหรื ออาการรุนแรงที่มีความเจ็บปวดถึงขันทน
้
ทุกข์ทรมาน จิตใจก็
ย่อมหงุดหงิด โมโหง่าย มีความกลัวตาย กังวลใจ หวาดระแวง ท้ อแท้ หดหู่ ทาให้ หน้ าตา
หม่นหมองผิวพรรณไม่สดชื่น หมดกาลังใจจนเบื่อข้ าวปลาอาหารได้ สงิ่ เหล่านี ้คือความทุกข์ เกี่ยว
เนืองกับจิตใจอาการป่ วยชนิดเดียวกัน อาจมีวธิ ีการรักษาที่แตกต่างกันตามร่างกายและจิตใจของ
ผู้ป่วย การรักษาร่างกายจึงต้ องควบคูไ่ ปกับจิตใจ “ตนเป็ นที่พงึ่ แห่งตน” เป็ นสัจธรรมทังหลั
้ กการ
และเหตุผลอาการเจ็บป่ วยที่เกิดขึ ้นเจ้ าของร่างกายย่อมรู้ดีที่สดุ การนาหลักการการดูแลสุขภาพพึง่
ตนที่สามารถปฏิบตั ิได้ ด้วยตนเองผสมผสานการดูแลจิตใจด้ วยธรรมก็เป็ นแพทย์ทางเลือกอีกทาง
หนึง่
สุขภาพพึง่ ตนในที่นี ้คือ เน้ นธรรมชาติบาบัด รักษาตามวิถีทางธรรมชาติ ซึง่ ร่างกาย
มนุษย์สามารถบาบัดและรักษาตัวเองได้ ตามธรรมชาติ ส่วนโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยต่างๆนัน้ เป็ น
ความพยายามของธรรมชาติในการบอกข้ อบกพร่องสภาพที่ไม่สมดุลของร่างกาย เพื่อให้ มนุษย์
แก้ ไขจะได้ มีสขุ ภาพที่ดี “นักธรรมชาติบาบัดจะไม่เน้ นการกดอาการของโรค เพราะถือเป็ นการ
ขัดขวางกระบวนการทางธรรมชาติในการกาจัดโรค ซึง่ ร่างกายจะสามารถเยียวยารักษาตัวเองได้ ...
นักธรรมชาติบาบัดนันจะเน้
้
นที่การปรับสมดุลกายใจและสิง่ แวดล้ อม
เพื่อป้องกันโรคและ
เสริมสร้ างภูมติ ้ านทานโรคของร่างกายให้ แข็งแกร่ง” (ใจเพชร กล้ าจน, 2555) ซึง่ ทาให้ ร่างกายมี
ประสิทธิภาพในการขจัดพิษโรคที่สะสมในร่างกายให้ ลดน้ อยลงหรื อหมดไป
แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม
เป็ นการดูแลสุขภาพแบบพึง่ ตนที่นาเอาจุดดีของ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพแผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื ้นบ้ าน รวมถึงหลัก 8 อ. (หลัก
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8 อ. ได้ แก่ อิทธิบาท อารมณ์ อาหาร ออกกาลังกาย อากาศ เอนกาย เอาพิษภัยออก และอาชีพที่
สัมมา สถาบันบุญนิยมคือ องค์กรที่สง่ เสริมการดารงชีวิตแนวบุญนิยม) เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบัน
บุญนิยมมาบริหารจัดการองค์ความรู้ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้ วยพุทธธรรมะ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ เหมาะสมและสามารถแก้ ไขหรื อ ลดปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุในสภาพ
สังคมสิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั โดยนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่ประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ได้ ผล พึง่ ตนเอง
ได้ ใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ าวิถีชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืน (ใจเพชร กล้ าจน, 2555)
ที่มาของแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมเริ่มจาก ศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่ านาบุญ หมอเขียว (ใจเพชร กล้ าจน) และครอบครัวได้ รวบรวมทุนที่มีทงหมด
ั้
สร้ าง
ศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนขึ ้น และเริ่มมีผ้ ทู ี่มีจิตศรัทธาทยอยเอาแรงกายและแรงทรัพย์ที่พอจะมีคน
ละเล็กคนละน้ อยมาร่วมสร้ างศูนย์เรียนรู้สขุ ภาพพึง่ ตน
ทาให้ สร้ างศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตน
ขับเคลื่อนไปได้ จนเกิดการอบรมครัง้ แรก ให้ กบั กลุม่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังตามโครงการของ
โรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในเดือนพฤศจิกายน 2550 หลังจากนันก็
้ มีโรงพยาบาลและ
หน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนที่เดือดร้ อนด้ านสุขภาพ มาขอให้ จดั ทาค่ายสุขภาพ จึงได้ ดาเนิน
กิจกรรมค่ายสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ เรื่ อยมา โดยอบรมรุ่นละ 7 วัน เฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ ๆ
ละ ประมาณ 300-400 คน โดย มีสมาชิกทีมสุขภาพพึง่ ตนที่มารวมกลุม่ อาศาในศูนย์ฯ สวนป่ านา
บุญ ประมาณ 20 คน และ ศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ ได้
ดาเนินงานสร้ างสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ นให้ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพแบบพึง่
ตน ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุด้วยสิง่ ที่ประหยัดเรี ยบง่าย ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ นหลัก
มาจนปั จจุบนั ซึง่ สอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) คือ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน ภายใต้ แนวทางปฏิบตั ิปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และวิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) “มุง่ สูร่ ะบบ
สุขภาพพอเพียง เพื่อสร้ างให้ สขุ ภาพดี บริการดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง”
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ตารางที่ 1 จากสถิตพิ บว่ามีผ้ ปู ่ วยจานวน 1,397 คน หลังจากที่ใช้ เทคนิคการดูแลสุขภาพแนว
เศรษฐกิจพอเพียงตามหลักการแพทย์วิถีพทุ ธ ภายใน 5 วัน ผู้ป่วยมีอาการของความ
เจ็บป่ วยลดลง(ใจเพชร กล้ าจน, 2553)
ผลที่ได้ รับ
ประเภทความ
จานวน (หลังจากใช้ เทคนิคดูแลสุขภาพ คิดเป็ นเปอร์ เซ็นต์
เจ็บป่ วย
แบบพึ่งตน)
ผู้ป่วยทังหมด
้
1,291 คน ความเจ็บป่ วยลดน้ อยลง
92.41 %
ผู้ป่วยเบาหวาน
117 คน ระดับน ้าตาลในเลือดลดลง
88.03 %
ผู้ป่วยความดันโลหิตสูง
158 คน ระดับความดันโลหิตสูงลดลง
83.54 %
ไขมันไตรกลีเซอไรด์และคลอ
ผู้ป่วยไขมันในเลือดสูง
78 คน
73.78 %
เลสเตอรอลในเลือดลดลง
ผู้ป่วยโรคหัวใจ
12 คน อาการเจ็บป่ วยทุเลาลง
75 %
ผู้ป่วยมะเร็ง
111 คน อาการเจ็บป่ วยทุเลาลง
85.59 %
ในจานวนผู้ป่วยมะเร็งทังหมด
้
หลังจากปฏิบตั ิตวั อย่างต่อเนื่อง มีผลตรวจร่างกาย
จากแพทย์แผนปั จจุบนั ไม่พบมะเร็ง หรื อสภาพร่างกายมีอาการเหมือนคนปกติตอ่ เนื่องกัน 6 เดือน
ขึ ้นไป จานวน 22.52 % มีชีวิตอยูด่ ้ วยอาการไม่สบายจากพิษของมะเร็งลดน้ อยลงหรื อยืดอายุ
ออกไปได้ มากกว่าการคาดการของแพทย์แผนปั จจุบนั 63.07 % อาการไม่ทเุ ลาลง 14.41 %
นอกจากนี ้ยังพบว่า อาการไข้ ขึ ้น ปวดหัว ตัวร้ อน เป็ นหวัด เจ็บคอ เสียงแหบ
คอแห้ ง ปวดเมื่อยตามเนื ้อตัว หรื อความเจ็บป่ วยเล็กน้ อยอื่น ๆ ก็สามารถบาบัดบรรเทาให้ ทเุ ลาเบา
บางได้ ด้วยเทคนิคการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักการแพทย์วิถีพทุ ธ ในการ
ปฏิบตั ินนอาจเลื
ั้
อกทาเพียงข้ อใดข้ อหนึง่ หรื อทาหลายข้ อร่วมกัน ตามแต่สภาพร่างกายหรื อการ
ทุเลาเบาบางของความเจ็บป่ วยในแต่ละบุคคล โดยมีตวั ชี ้วัด คือ ให้ เกิดสภาพพลังชีวิต ได้ แก่
สบาย เบากาย มีกาลัง
ปั จจุบนั มีผ้ สู นใจร่ วมเป็ นจิตอาสาสร้ างเครื อข่ายการแพทย์วิถีธรรมสุขภาพพึ่งตนอยู่
ในทุกภาคของประเทศไทยจัดพื ้นที่เผยแพร่ ความรู้ ความเข้ าใจในการดูแลสุขภาพเบื ้องต้ นให้ แก่
ผู้สนใจและมีปัญหาสุขภาพ โดยมีการจัดกิจกรรมหมุนเวียนให้ ความรู้ในทุกเครื อข่ายทุกเดือน
เพื่อให้ มีการเชื่อมโยงกันในทุกเครื อข่ าย ให้ เพียงพอสาหรั บการเผยแพร่ และ
เป็ นแหล่ งเรียนรู้การแก้ ปัญหาสุขภาพด้ วยตนเอง จึงเกิดเป็ นโครงการ
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โครงการเครื อข่ายภาคกลางเป็ นศูนย์กลางในการกระจาย และเป็ นศูนย์รวมหลักใน
การติดต่อเรี ยนรู้ สร้ างชุมชน(พึง่ ตน)สุขภาพดีวิถีธรรม จัดตังมู
้ ลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศไทย
(จากการประชุมสรุปงานเครื อข่ายการแพทย์วิถีธรรมสุขภาพพึง่ ตน ตัวแทนเครื อข่ายหรื อผู้ใช้ สอย
ให้ ความสาคัญในการมีศนู ย์ภาคกลางเพื่อสะดวกในการรวมและกระจายสื่อการเรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ ู
ต้ องการการแพทย์วิถีธรรมเข้ าถึงสะดวกและง่ายขึ ้น)เป็ นโครงการที่จะสร้ างขึ ้นที่สวนป่ านาบุญ3 ต.
คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ภาพที่ 1 แสดงขอบเขตพื ้นที่ตงโครงการสถาปั
ั้
ตยกรรมพึง่ ตนกับพื ้นที่เพื่อเรียนรู้ การแพทย์วิถีธรรม
สุขภาพพึง่ ตน ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 2 แสดงทัศนียภาพภายในพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ก) พื ้นที่สว่ นติดถนนโครงการ
(ข) พื ้นที่สว่ นติดคลอง(คลอง 5)
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(ก)

(ข)
ภาพที่ 3 แสดงทัศนียภาพรอบนอกพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ก) ถนนเข้ าถึงโครงการ
(ข) คลอง(คลอง 5) ติดพื ้นที่ด้านหนึง่ ของโครงการ
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โดยในการจัดทาโครงการออกแบบศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามหลักแพทย์ทางเลือก
วิถีพทุ ธ ข้ างต้ นนี ้ได้ มีข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความต้ องการพื ้นที่ใช้ สอย ดังนี ้
ความต้ องการจากผู้ใช้ สอยและทีมงานจิตอาสาแพทย์ วิถธี รรมสุขภาพพึ่งตน
จากการสอบถาม ผู้ที่ ใ ช้ ส อย และที ม งานจิ ต อาสา(เป็ นที ม งานที่ เ ดิ น ทางไปจัด
กิจกรรมการเรี ยนรู้ หมุนเวียนในเครื อข่ายอื่นๆของแพทย์วิถีธรรมด้ วย) ทาให้ ทราบกิจกรรมและ
ความต้ องการพื ้นที่ใช้ สอย ดังนี ้
1. พื ้นที่เพื่อกิจกรรมสอน-เรี ยนรู้
2. พื ้นที่พกั ค้ างชัว่ คราว
3. พื ้นที่คิดค้ น
4. พื ้นที่ฉกุ เฉิน ตรวจรักษา กรณีมีผ้ ปู ่ วยอาการไม่ดี
5. พื ้นที่พิพิธภัณฑ์ จัดเก็บผลงาน
6. พื ้นที่สื่อ ทังเผยแพร่
้
และจาหน่ายแจกจ่าย
7. พื ้นที่ควบคุมปฏิบตั ิงาน
8. พื ้นที่มลู นิธิชมุ ชน
จัดการกิจกรรมและความต้ องการพื ้นที่ลงในงานสถาปั ตยกรรม คิดเป็ นองค์ประกอบ
โครงการคร่าวๆ คือ
จากความต้ องการของผู้ใช้ สอยข้ างต้ น นามาจาแนกเป็ นองค์ประกอบของพื ้นที่ใน
โครงการคร่าวๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการโครงการ มีดงั นี ้
1. พื ้นที่สว่ นกลาง สาหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ เช่น
1.1 ประชุมชุมชน
1.2 ปฏิบตั สิ มาธิภาวนา
1.3 อบรมเรี ยนรู้ 200 คน
1.4 ทาวัด
1.5 กิจกรรมเอนกประสงค์อื่นๆ
2. พื ้นที่สาหรับอบรมเรี ยนรู้-ประชุมสารอง 50 คน
3. อาคารบ้ านพัก กุฏิ พักรวม สาหรับผู้ที่เข้ ามาอบรมเรี ยนรู้
4. พื ้นที่สาหรับสานักงาน จัดระเบียบข้ อมูลศูนย์
5. พื ้นที่หอสมุด หอเรี ยนรู้พงึ่ ตน
5.1 หนังสือ-สื่อทางเลือก
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6. บ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ ทีมงาน ผู้ที่อาศัยอยูป่ ระจา
7. โรงเรื อน เก็บอุปกรณ์ ลองรับการทาสมุนไพร พืชผักอินทรี อาหารธรรมชาติ
8. พื ้นที่ทาการเกษตร อาหารเพื่อการแพทย์ทางเลือก รวมถึงพื ้นที่เรี ยนรู้ปฏิบตั ิจริ ง
การทาเกษตรอินทรี ด้วย
9. ครัว และพื ้นที่สาหรับครัวเรียนรู้
10. พื ้นที่สาหรับระบบเก็บน ้าใช้ และน ้าบริโภคในชุมชน
11. ห้ องน ้า ห้ องส้ วม
12. พื ้นที่สาหรับสหกรณ์ ร้ านค้ าจาหน่าย
13. พื ้นที่ต้อนรับ
ทั ง้ หมดที่ ก ล่ า วมาข้ างต้ นมี เ ป้ าหมาย คื อ จั ด ท าโครงการเพื่ อ เป็ นต้ นแบบ
สถาปั ตยกรรมพึง่ ตนสาหรับศูนย์การเรี ยนรู้แพทย์วิถีธรรมสุขภาพพึง่ ตนให้ กบั ภาคส่วนต่างๆที่ยงั ไม่
มีแนวทาง โดยออกแบบให้ เป็ นสถาปั ตยกรรมที่สามารถสร้ างได้ ตามแนวทางหลักคือ “พึ่งตน” ทัง้
ทางเทคโนโลยี พลังงาน และทรัพยากรควบคูไ่ ปกับทัศนียภาพธรรมชาติบาบัด
เป้าหมายของโครงการ
1. สร้ างศูนย์สาหรับพัฒนาเทคนิคสุขภาพพึ่งตน ตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ
เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ของการดูแลสุขภาพที่เน้ นการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้ พงึ่ ตนเองด้ านการ
ส่งเสริ มสุขภาพและป้องกันโรค ด้ วยสิ่งที่ประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ น
หลัก ประยุกต์เข้ ากับวิถีชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืน
2. สร้ างศูนย์กลางการเผยแพร่ การแพทย์วิถีธรรมสุขภาพพึ่งตน ไม่ก่อพิษให้ แก่ผ้ ใู ช้
สอยทังวั
้ สดุและการถ่ายเทอากาศ และเป็ นกรณีศกึ ษาในกรณีที่อยู่อาศัยที่ไม่เกิดพิษแก่ผ้ ใู ช้ สอยใน
อนาคต สถาปั ตยกรรมสามารถอยูไ่ ด้ ด้วยตัวมันเอง เช่น ไม่เก่าทรุดโทรมง่าย ดูแลรักษาง่าย เป็ นต้ น
ในแง่ของวัสดุที่ใช้ และรูปทรงอาคารต้ องง่ายต่อการดูแลรักษา
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
1. เพื่อศึกษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่สามารถอยู่ได้ ด้วยตัวมันเอง เช่น ไม่เก่า
ทรุ ดโทรมง่าย ดูแลรักษาง่าย เป็ นต้ น ในแง่ของวัสดุที่ใช้ และรู ปทรงอาคารต้ องง่ายต่อการดูแล
รักษา
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2. เพื่อศึกษาสถาปั ตยกรรมที่สามารถทาได้ ด้วยกาลังภูมิปัญญาความสามารถของ
กลุ่มคนใช้ สอยและทรั พยากร(พึ่งตน)
ในขณะเดียวกัน ก็ สามารถดูแลรั ก ษาได้ ด้ วยก าลัง
ความสามารถของผู้ใช้ สอยได้ อย่างยัง่ ยืนในอนาคต
3. เพื่ อศึก ษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่ ใช้ พลังงานธรรมชาติ พึ่ง พาพลัง งาน
ประดิษฐ์ แต่น้อย
4. เพื่อศึกษาการออกแบบสถาปั ตยกรรมที่เอือ้ ต่อการปฏิบตั ิ เรี ยนรู้ และเผยแพร่
การแพทย์วิถีธรรมสุขภาพพึง่ ตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ
ขอบเขตการศึกษา
1. เพื่อออกแบบผังบริ เวณทังหมดของโครงการซึ
้
่งประกอบด้ วยส่วนการเรี ยนรู้ และ
ส่วนที่พกั โดยการออกแบบสถาปั ตยกรรมประกอบด้ วยพื ้นที่ในโครงการคร่าวๆ ดังนี ้
1.1 พื ้นที่สว่ นกลาง สาหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ เช่น
1.1.1 ประชุมชุมชน
1.1.2 ปฏิบตั ิสมาธิภาวนา
1.1.3 อบรมเรี ยนรู้ 200 คน
1.1.4 ทาวัด
1.1.5 กิจกรรมเอนกประสงค์อื่นๆ
1.2 พื ้นที่สาหรับอบรมเรี ยนรู้-ประชุมสารอง 50 คน
1.3 อาคารบ้ านพัก กุฏิ พักรวม สาผู้ที่เข้ ามาอบรมเรี ยนรู้
1.4 พื ้นที่สาหรับสานักงาน จัดระเบียบข้ อมูลศูนย์
1.5 พื ้นที่หอสมุด หอเรี ยนรู้พงึ่ ตน
1.5.1 หนังสือ-สื่อทางเลือก
1.6 บ้ านพักเจ้ าหน้ าที่ ทีมงาน ผู้ที่อาศัยอยูป่ ระจา
1.7 โรงเรื อน เก็บอุปกรณ์ ลองรับการทาสมุนไพร พืชผักอินทรี อาหาร
ธรรมชาติ
1.8 พื ้นที่ทาการเกษตร อาหารเพื่อการแพทย์ทางเลือก รวมถึงพื ้นที่เรี ยนรู้
ปฏิบตั ิจริงการทาเกษตรอินทรี ด้วย
1.9 ครัว และพื ้นที่สาหรับครัวเรียนรู้
1.10 พื ้นที่สาหรับระบบเก็บน ้าใช้ และน ้าบริโภคในชุมชน
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1.11 ห้ องน ้า ห้ องส้ วม
1.12 พื ้นที่สาหรับสหกรณ์ ร้ านค้ าจาหน่าย
1.13 พื ้นที่ต้อนรับ
2. เพื่ อ การออกแบบตามที่ ก ล่ า วมาข้ า งต้ น ขอบเขตในการศึ ก ษาข้ อ มูล การ
ออกแบบประกอบด้ วย
2.1 ข้ อมูลเกี่ยวกับที่มาของศูนย์เรี ยนรู้ สุขภาพพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และเครื อข่าย
2.2 ข้ อ มูล เกี่ ย วกั บ ความเจ็ บ ป่ วยกั บ การดูแ ลสุข ภาพ ตามหลัก แพทย์
ทางเลือกวิถีธรรม ของศูนย์ เรี ยนรู้ สุขภาพพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิ จพอเพียง สวนป่ านาบุญ
อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร และเครื อข่าย
2.3 ข้ อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการปฏิบตั ิอบรมเผยแพร่ ของศูนย์เรี ยนรู้ สขุ ภาพ
พึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอนตาล จั งหวัดมุกดาหาร และ
เครื อข่าย
2.4 ข้ อ มูลเกี่ ย วกับ ลัก ษณะทางกายภาพ สภาพแวดล้ อ ม อากาศ สัง คม
วัฒนธรรมของพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
2.5 ข้ อมู ล เกี่ ย วกั บ เทคโนโลยี วิ ธี ก ารก่ อ สร้ าง วั ส ดุ แ ละ รู ป แบบทาง
สถาปั ตยกรรม ที่เป็ นไปได้ ตามแนวทางพึง่ ตน เช่น วัสดุไม่เก่าทรุดโทรมง่าย ดูแลรักษาง่าย เป็ นต้ น
ผลที่คาดว่ าจะได้ รับ
1. สร้ างศูนย์สาหรับพัฒนาเทคนิคสุขภาพพึง่ ตน ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ
เป็ นอีกทางเลือกหนึง่ ของการดูแลสุขภาพที่เน้ นการพัฒนาศักยภาพประชาชนให้ พงึ่ ตนเองด้ านการ
ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้ วยสิง่ ที่ประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ น
หลัก ประยุกต์เข้ ากับวิถีชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืน
2. สร้ างศูนย์กลางการเผยแพร่การแพทย์วิถีธรรมสุขภาพพึง่ ตน ไม่ก่อพิษให้ แก่ผ้ ใู ช้
สอยทังวั
้ สดุและการถ่ายเทอากาศ และเป็ นกรณีศกึ ษาในกรณีที่อยูอ่ าศัยที่ไม่เกิดพิษแก่ผ้ ใู ช้ สอยใน
อนาคต สถาปั ตยกรรมสามารถอยูไ่ ด้ ด้วยตัวมันเอง เช่น ไม่เก่าทรุดโทรมง่าย ดูแลรักษาง่าย เป็ นต้ น
ในแง่ของวัสดุที่ใช้ และรูปทรงอาคารต้ องง่ายต่อการดูแลรักษา
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วิธีการดาเนินงาน
1. ค้ นคว้ ารวบรวมข้ อมูล
1.1 ข้ อมูลปฐมภูมิ ได้ จากการ สารวจภาคสนามเก็บข้ อมูลจากสถานที่จริ ง
การสังเกต จดบันทึก และถ่ายภาพ
1.2 ข้ อมูลทุติยภูมิได้ จาก การรวบรวมเอกสารทางวิชาการ สถิติ รายงานการ
ทดลอง เป็ นต้ น โดยน าข้ อ มูล ที่ ไ ด้ ม าล าดับ ตามวัต ถุป ระสงค์ ที่ ต้ อ งการศึก ษารวมทัง้ จัด ท า
บรรณานุกรม
2. วิเคราะห์ข้อมูล ทาการวิเคราะห์และเปรี ยบเทียบข้ อมูลที่ได้ มา หาความต้ องการ
ของกิจกรรม และพื ้นที่ที่ต้องการใช้ ตามหลักวิชาและวิจารณญาณ
3. สรุปข้ อมูล นาข้ อมูลที่ได้ จากการวิเคราะห์ จัดทาเป็ นโปรแกรมการออกแบบทาง
สถาปั ตยกรรมเพื่อนาไปสูข่ นตอนการออกแบบต่
ั้
อไป
4. ขันตอนการออกแบบ
้
4.1 ทาการวิเคราะห์ที่ตงั ้ กาหนดแนวความคิดเบื ้องต้ นของโครงการ
4.2 หาความสัมพันธ์ของส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้ อง โดยนาข้ อมูลที่ได้ รวบรวมไว้ มา
เป็ นฐานในการออกแบบ
4.3 ก าหนดแนวคิ ด ย่ อ ยของแต่ ล ะส่ ว น พร้ อมจัด ท าแบบร่ า งตรวจ และ
ปรับปรุง แก้ ไขพัฒนาแบบ
5. นาเสนองานขันสุ
้ ดท้ าย
6. จัดทาเอกสารประกอบวิทยานิพนธ์
7. แผนการดาเนินงาน
แหล่ งข้ อมูล
1. แหล่ ง ข้ อมู ล ทางเอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อง ทั ง้ หนั ง สื อ บทความ วารสาร และ
วิทยานิพนธ์
2. ศูนย์เรี ยนรู้ สขุ ภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอน
ตาล จังหวัดมุกดาหาร และเครื อข่าย
3. สถาบันหรื อหน่วยงานที่เกี่ยวข้ องกับการแพทย์ทางเลือก เช่น สานักการแพทย์
ทางเลือก เป็ นต้ น
4. ศูนย์การแพทย์ทางเลือกต่างๆ ที่น่าสนใจต่อการเก็บข้ อมูลเป็ นกรณีศกึ ษา

บทที่ 2
การแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ(วิถธี รรม)
ความหมายการแพทย์ ทางเลือกวิถพ
ี ุทธ(วิถีธรรม)
แพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธหรื อแพทย์ทางเลือกวิถีธรรมหรื อแพทย์วิถีธรรม หมายถึง การ
ดูแลสุขภาพที่นาเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพแผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผน
พื ้นบ้ าน รวมถึงหลัก 8 อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยมมาบริหารจัดการองค์ความรู้ประยุกต์
ผสมผสานบูรณาการด้ วยพุทธธรรมะ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ เหมาะสมและ
สามารถแก้ ไขหรื อ ลดปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคมสิง่ แวดล้ อมในปั จจุบนั โดยนาไปสู่
การปฏิบตั ิที่ประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ได้ ผล พึง่ ตนเองได้ ใช้ ทรัพยากรท้ องถิ่นเป็ นหลัก
ประยุกต์เข้ าวิถีชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืน
แพทย์ ทางเลือก (ใจเพชร กล้ าจน,2553)
ศาสตร์ ของการแพทย์ทางเลือกนันพบในวั
้
ฒนธรรมตะวันออกมากกว่า 5,000 ปี โดย
เริ่มพบในยุคทองของอิสลามในดินแดนของเมโสโปเตเมีย วัฒนธรรมอียิปต์และตามมาด้ วยศาสตร์
ของอายุรเวทและแพทย์แผนจีนและในส่วนของประเทศทางตะวันตกนันเริ
้ ่ มมีศาตร์ ของแพทย์
ทางเลือกเมื่อ 3,000 ปี โดยมีพื ้นฐานมาจากปรัชญาในธรรมชาติที่อยูบ่ นรากฐานของวัฒนธรรม
ตะวันตก (Wikipedia, 2553)
1. จาแนกกลุ่มของการแพทย์ ทางเลือก
หน่วยงานของ National Center of Complementary And Alternative Medicine
(NCCAM) ของสหรัฐอเมริกาปี ค.ศ. 2005 ได้ จาแนกกลุ่มของการแพทย์ ทางเลือกออกเป็ น 5
กลุม่ ดังนี ้
1.1 ระบบการแพทย์ทางเลือก (Alternative Medical Systems)
ระบบการแพทย์ทางเลือก คือ การแพทย์ทางเลือกที่มีวิธีการตรวจรักษาวินิจฉัย
และการบาบัดรักษาที่มีหลากหลายวิธีการ ทังด้
้ านการให้ ยา การใช้ เครื่ องมือมาช่วยในการ
บาบัดรักษาและหัตถการต่างๆ เช่น เป็ นต้ น คือระบบการแพทย์ทางเลือกที่มีความสมบรูณ์ทงใน
ั้
เชิงทฤษฎีและภาคปฏิบตั ิ ซึง่ เป็ นศาสตร์ ทางการแพทย์ที่พฒ
ั นามาก่อนการแพทย์แผนปั จจุบนั เช่น
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การแพทย์แผนโบราณของจีน การแพทย์แบบอายุรเวท ของอินเดีย (Ayurveda) และ การบาบัด
แบบโฮมีโอพาธี (Homeopathy)
1.2 กลุม่ ศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ของกาย-จิต (Mind-Body
Interventions) กลุม่ ศาสตร์ ที่มีความเกี่ยวข้ องกับความสัมพันธ์ของ กาย-จิต คือ การบาบัดที่มีเน้ น
การรักษากาย-จิตนันมี
้ หลากหลายวิธีซงึ่ เน้ นการส่งเสริมความสามารถของการทางานของจิตใจเพื่อ
ส่งผลไปยังการทางานและอาการทางร่ างกาย เช่น การใช้ สมาธิ บาบัด (Meditation) และโยคะ
(Yoga)
1.3 การบาบัดด้ วยวิธีการใช้ สารชีวภาพ (Biologically Based Therapies)
การบาบัดด้ วยวิธีการใช้ สารชีวภาพ คือ วิธีการบาบัดรักษาโดยการใช้ สารชีวภาพ สารเคมีต่างๆ
หรื อแม้ กระทัง้ อาหารสุขภาพ การบาบัดด้ วยวิธีทางชีวภาพนีใ้ ช้ สารที่พบได้ ในธรรมชาติ รวมทัง้
ผลิต ภัณ ฑ์ เ สริ ม อาหาร และผลิ ต ภัณ ฑ์ จ ากพื ช รวมไปถึ ง การใช้ วัต ถุอื่ น ๆ ที่ ยัง ไม่มี ก ารพิ สูจ น์
ผลการรักษาทางวิทยาสาสตร์ เช่น การใช้ กระดูกปลาฉลามเพื่อรักษามะเร็ง

ภาพที่ 4 ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร และผลิตภัณฑ์จากพืช
ที่มา: ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร, เข้ าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://jc.thai2network.
com/products/supplements_products/
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1.4 การบาบัดโดยใช้ หตั ถการต่างๆ (Manipulative and Body-Based
Methods) การบาบัดโดยใช้ หตั ถการต่างๆ คือวิธีการบาบัดรักษาโดยการใช้ หัตถการต่างๆ เช่น
การจัดกระดูก (Chiropractic) การนวด (Massage therapy) การฝั งเข็ม (Acupuncture) เป็ นต้ น

(ก)
(ข)
ภาพที่ 5 การจัดกระดูก(Chiropractic) การนวด(Massage therapy) การฝั งเข็ม(Acupuncture)
(ก) การนวด (Massage therapy)
(ข) การฝั งเข็ม (Acupuncture)
ที่มา: โรงพยาบาลราชวิถี, การแพทย์ทางเลือกโรงพยาบาลราชวิถี, เข้ าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556,
เข้ าถึงได้ จาก http://www.vibhavadi.com/media
1.5 การบาบัดด้ วยพลังงาน ( Energy Therapies)
การบาบัดด้ วยพลังงาน คือ วิธีการบาบัดรักษาที่ใช้ พลังงานในการ
บาบัดรักษา ที่สามารถวัดได้ และไม่สามารถวัดได้ ในการบาบัดรักษา เช่น การสวดมนต์บาบัด พลัง
กายทิพย์ พลังจักรวาล เรกิ(พลังธรรมชาติ) โยเร เป็ นต้ น (Wong Cathy, 2010)

ภาพที่ 6 การบาบัดด้ วยพลังงานธรรมชาติ(เรกิ)
ที่มา: เรกิไทย, เข้ าถึงเมื่อ 9 ตุลาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://www.reikithai.com
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2. ประเด็นสำคัญเกี่ยวกับกำรแพทย์ ทำงเลือกแนวต่ ำงๆ
การวิจยั เรื่ อง “หลอมรวมการเรี ยนรู้เพื่อความเป็ นไท” พบว่า บ่อยครัง้ ที่
ชีวิตประจาวันทาให้ เราละเลย
และมองข้ ามอาการที่ร่างกายบ่งบอกถึงการใช้ ชีวิตที่ไม่อาจ
สอดคล้ องกับธรรมชาติในร่างกายซึง่ มักก่อให้ เกิดการลุกลามจากความเจ็บป่ วยเล็กน้ อยไปเป็ นโรค
หรื อความเจ็บป่ วยที่จาเป็ นต้ องพึง่ พาผู้เชี่ยวชาญ และยิ่งนานวันเข้ าการพึง่ พาเหล่านี ้ดูเหมือนจะมี
มากขึ ้น แม้ เป็ นไข้ ปวดหัวตัวร้ อนเพียงเล็กน้ อย แล้ วทุกวันนี ้เราก็พบกับความจริงที่วา่ เงินไม่
สามารถซื ้อสุขภาพได้ โรคร้ ายต่างๆ มีมากขึ ้น สุขภาพของคนในสังคมกลับย่าแย่ลงทุกวัน ด้ วย
ปั จจัยต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นสภาพแวดล้ อม อากาศ น ้าและอาหารที่เต็มไปด้ วยมลภาวะ พฤติกรรม
และการใช้ ชีวิตที่มีสว่ นในการทาลายสุขภาพ (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์, 2552)
2.1 หลักกำรปรับสมดุลร้ อนเย็นในแพทย์ แผนจีน คือ พิษความแห้ งถือเป็ น
เหตุก่อโรคที่เป็ น หยางการแพทย์แผนจีนเชื่อว่าคนกับสิ่งแวดล้ อมจะมีปฏิสมั พันธ์กนั ตลอดเวลา
ฉะนัน้ หยิน หยาง คือ ความสมดุลของคนกับสิ่งแวดล้ อมทุกๆ อย่าง หยิน คือ สิง่ ที่เป็ นลักษณะ
ความเย็น ความสงบนิ่ง อยูใ่ นส่วนที่เป็ นมืด หรื อว่าสิ่งที่ตกลงมา ส่วนหยาง คือ ความว่องไว
(Active) เป็ นสิ่งที่เป็ นความร้ อน สิง่ ที่ลอยขึ ้นข้ างบน คุณลักษณะของพิษความเย็น จัดเป็ นพิษก่อ
โรคประเภทหยิน (ธวัช บูรณถาวรสม, 2551)

ภาพที่ 7 ลักษณะหยิน-หยางสัมพันธ์กบั ร่างกาย
ที่มา: แมนดารินคลีนิคเวชกรรม, ลักษณะหยิน-หยำงสัมพันธ์ กับร่ ำงกำย, เข้ าถึงเมื่อ13
พฤศจิกายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://mandarin-clinic.com
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หยิน-หยาง เป็ นทฤษฎีพื ้นฐานทางการแพทย์ของจีนที่อาศัยคุณสมบัติ
ของหยิน-หยาง มาอธิบายร่างกายมนุษย์ โดยอักขระ “หยิน” หมายถึงเย็นหรื อที่ร่ม ส่วน “หยาง”
หมายถึง ร้ อนหรื อที่แจ้ ง “หยิน-หยาง เป็ นด้ านของสรรพสิง่ ที่ตรงกันข้ าม ด้ านทังสองนี
้
้จะต่อต้ าน
กัน
ขณะเดียวกันก็ควบคุมและเป็ นเอกภาพแก่กนั ”
สรรพสิง่ ที่ปรากฏอยูใ่ นจักรวาลนี ้
ประกอบด้ วยหยิน-หยางทังสิ
้ ้น หยิน-หยางเหล่านี ้มีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์ซงึ่ กันและ
กันตลอดเวลา และการเปลี่ยนแปลงนี ้เองที่เป็ นตัวกาหนดปรากฏการณ์ธรรมชาติทงปวง
ั้
รวมถึง
การเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของชีวิตมนุษย์ โดยทัว่ ไป “ หยาง ” หมายถึง ดวงอาทิตย์ ฟ้า
กลางวัน ไฟ ความร้ อน ความแห้ ง แสงสว่าง บวกฯลฯ “ หยิน ” หมายถึง ดวงจันทร์ ดิน กลางคืน
น ้า ความเย็น ความชื ้น ความมืด ลบฯลฯ
ตารางที่ 2 ความหมายของหยิน-หยาง ในลักษณะที่เป็ นคูต่ รงกันข้ าม โดยโครงการพัฒนาเทคนิค
การทายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ
พัฒนา
ชนิด
หยิน
หยำง
อวกำศ
ดิน
ฟ้า
เวลำ
กลางคืน
กลางวัน
ฤดูกำล
ใบไม้ ร่วง
ใบไม้ ผลิ
หนาว
ร้ อน
เพศ
หญิง
ชาย
อุณหภูมิ
เย็น
ร้ อน
นำ้ หนัก
หนัก
เบา
ระดับควำมสว่ ำง
มืด
สว่าง
ลักษณะกำรเคลื่อนไหว
ลง
ขึ ้น
หดเข้ าหาภายใน
กระจายออกสูภ่ ายนอก
ความสงบนิ่งที่เป็ นสัมพัทธ์
การเคลื่อนไหวที่ชดั เจน
ความตาย
ความมีชีวิต
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เมื่อใดก็ตามที่สภาวะหนึง่ สภาวะใดเกิดขึ ้นแล้ วทาให้ การเกิดและการสลายของ
หยิน-หยางผิดปกติ หยิน-หยางจะเสียสมดุล เป็ นเหตุให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บขึ ้น และในสภาวะเจ็บไข้
นัน้ ย่อมมีการเกิดและการสลายของหยิน-หยางเข้ ามาเกี่ยวข้ อง หากหยางมีปริมาณมากเกินไป จะ
ทาให้ หยินอ่อนกาลังลง และในทานองกลับกัน ถ้ ายินมากเกินไป ก็จะเป็ นอุปสรรคขวางกันหยาง
้
ในเงื่อนไขที่แน่นอนหยิน-หยาง สามารถแปรกลับกันได้ เช่น หยางที่มาก
เกินไปสามารถแปรเป็ นหยินได้ หรื อหยินที่มากเกินไปสามารถแปรเป็ นหยางได้ สภาพเช่นนี ้พบได้
บ่อยในทางปฏิบตั ิ เช่น โรคบางโรคเกิดจากร้ อนมากเกินไปอย่างเฉียบพลัน เช่น (ปอดอักเสบจาก
การติดเชื ้อตามทัศนะแพทย์ตะวันตก) ทาให้ มีอาการไข้ สงู หงุดหงิด หน้ าแดง เหงื่อออกมาก ปาก
แห้ ง คอแห้ ง กระหายน ้า ไอมีเสมหะปนเลือด ท้ องผูก เบาขัดและสีเข้ ม เป็ นต้ น ภาวะของพิษไข้ และ
ความร้ อนสูงในร่างกาย
เป็ นสาเหตุให้ ร่างกายใช้ พลังงานมากเกินปกติจนเกิดอาการตัวเย็น
(อุณหภูมิของร่างกายลดลง) อย่างกะทันหันได้ มีอาการกระสับกระส่าย หน้ าขาวซีด แขนขาเย็น
หายใจขัด ชีพจรเต้ นเบา อาการดังกล่าวนี ้เป็ นอาการของความเย็นมากเกินไป นัน่ คือ ร่างกาย
เปลี่ยนจากสภาพหยาง (ร้ อน) สูส่ ภาพหยิน (เย็น) เมื่อร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงมาถึงขึ ้นนี ้แล้ ว หาก
ได้ รับการดูแลรักษาอย่างถูกต้ องสามารถกลับคืนสูภ่ าวะปกติ คือ แขนขาค่อยอุน่ ขึ ้น หน้ าไม่ซีด ชีพ
จรเต้ นแรงขึ ้น สภาพหยางของร่างกายค่อยๆ กลับคืนสูส่ มดุล นี่คือตัวอย่างที่สภาพร่างกายเปลี่ยน
จากหยินเป็ นหยาง
ความสมดุลของหยิน-หยาง กล่าวคือ หยินและหยางในร่างกายมนุษย์ไม่ตายตัว
แน่นอน แต่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เมื่อใดก็ตามที่สมดุลของมันถูกทาลายหรื อมีการ
เปลี่ยนแปลงผู้นนจะมี
ั ้ อาการป่ วย หากไม่สามารถแก้ ไขสมดุลนันให้
้ กลับสูส่ ภาวะปกติได้ ในที่สดุ ก็
จะตาย ดังนันจึ
้ งต้ องรักษาสมดุลหยิน-หยางในร่างกายให้ ปกติ ขณะเดียวกันต้ องปรับสมดุล
ร่างกายกับสิง่ แวดล้ อมด้ วย
สภาพสมดุลหยิน-หยาง หมายถึง ร่างกายของคนทังภายในและภายนอก
้
ตลอดจนความสัมพันธ์ของอวัยวะภายในอยูใ่ นภาวะสมดุลคงที่ ถ้ าหยิน-หยางเกิดผิดปกติขึ ้นไม่วา่
ทางใดทางหนึง่ จะทาให้ ฝ่ายหนึง่ เพิ่มหรื อขณะที่อีกฝ่ ายหนึง่ อ่อนแอลง เช่น ถ้ าหยางมากเกิน จะ
เกิดโรคร้ อน ถ้ าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น
สภาพหยางมากเกินในที่นี ้ หมายถึง การที่ร่างกายของคนสนองตอบอย่าง
แรงต่อโรคภัยไข้ เจ็บ ทาให้ เกิดอาการร้ อน เช่น มีไข้ ปากแห้ ง คอแห้ ง กระหายน ้า ท้ องผูก เบาขัดและ
สีเข้ ม ลิ ้นแดง ชีพจรเต้ นเร็ว
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สภาพหยินมากเกิน หมายถึง สภาพที่ร่างกายบางส่วนอ่อนแอลงกว่าปกติ
ทาให้ เกิดอาการเย็น เช่น มือท้ าเย็น ตัวเย็น หนาวสัน่ ไม่กระหายน ้า ลิ ้นขาวซีด
การรักษาโรคจากสภาพหยางมากเกิน (ร้ อน) เราก็ให้ ยาเย็น ถ้ าโรคเกิดจาก
สภาพหยินมากเกิน (เย็น) ก็ให้ ยาร้ อนหรื อยาขับเย็น เพื่อปรับหยิน-หยางให้ เข้ าสูส่ ภาวะสมดุล
(โครงการพัฒนาเทคนิคการทายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุข
กับการพัฒนา, 2541)
หลักพื ้นฐานในการรักษาโรคของแพทย์แผนจีนโดยทัว่ ไป ได้ แก่
2.1.1 การรักษาเมื่อยังไม่เป็ นโรค (มีความหมายทานองเดียวกับการป้องกัน
โรคของการแพทย์แผนปั จจุบนั )
2.1.2 การพยุงปั จจัยภายในขจัดปั จจัยภายนอก
2.1.3 การรักษาทัว่ ร่างกาย : ทัศนะองค์รวม ในการรักษาโรค ไม่เพียงแต่
ต้ องดูเฉพาะตาแหน่งที่เป็ นโรค ยังต้ องสังเกตทังร่้ างกายด้ วย ทานองเดียวกัน ก็ไม่สามารถดูทงั ้
ร่างกาย (ส่วนรวม) แล้ วละเลยเฉพาะตาแหน่งไป
2.1.4 การรักษาทังเปลื
้ อกและแก่น “ เปลือก ” กับ “ แก่น ” เป็ นสิง่ ที่ตรงกัน
ข้ าม ใช้ อธิบายความสัมพันธ์หลัก-รองของโรค
ตารางที่ 3 ความสัมพันธ์ของเปลือก-แก่น
สิ่งที่พจิ ำรณำ
สิ่งที่เป็ นแก่ น
-พิจารณาจากปั จจัยภายใน
ปั จจัยภายใน
และปั จจัยภายนอก
-พิจารณาจากโรค
สาเหตุของโรค
-ในกรณีที่มีหลายโรค
โรคที่เป็ นก่อน
-ตาแหน่งของโรค
อวัยวะภายใน
-สาเหตุของโรค
สาเหตุจากภายใน

สิ่งที่เป็ นเปลือก
ปั จจัยภายนอก
อาการ
โรคที่เป็ นหลัง
ร่างกายภายนอก
สาเหตุจากภายนอก

โดยทัว่ ไปแล้ วพอจะสรุปเป็ นหลักได้ วา่ การรักษาโรคมุง่ รักษาที่แก่น โรค
เฉียบพลันรักษาที่เปลือก โรคเรื อ้ รังรักษาที่แก่น รักษาทังเปลื
้ อกและแก่นพร้ อมกัน ถ้ าอาการของโรค
ค่อนข้ างซับซ้ อน อาการทังเปลื
้ อกและแก่นต่างก็เฉียบพลันรุนแรง จะใช้ วิธีใดวิธีหนึง่ ไม่ได้ ต้ องใช้ วิธี
รักษาทังเปลื
้ อกและแก่นไปพร้ อมๆ กัน
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การรักษาโรคของแพทย์แผนจีน 2 ลักษณะ ได้ แก่
2.1.1 การรักษาแบบขัดแย้ งและการรักษาแบบไม่ขดั แย้ ง
การรักษาแบบขัดแย้ ง : รักษาตามหลัก พิจารณาจากอาการของโรค
โดยใช้ ยาที่มีฤทธิ์ตรงกันข้ ามกับลักษณะอาการโรคและให้ ผลทาลายโรคนัน้ เช่น เป็ นโรคเย็นให้ ยา
ร้ อน เป็ นโรคร้ อนให้ ยาเย็น โรคพร่องให้ ยาบารุง โรคแกร่งให้ ยาขับร้ อนหรื อยาถ่าย เป็ นการรักษา
โดยใช้ ยาที่มีคณ
ุ ภาพตรงข้ ามกัน
การรักษาแบบไม่ขดั แย้ ง : รักษาตรงข้ ามกับหลัก ตรงข้ ามกับการ
รักษาแบบขัดแย้ ง เป็ นการรักษาโรคโดยเลือกใช้ ยาที่มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกับอาการของโรคกลับไป
รักษาโรคนัน้ การรักษาวิธีนี ้เหมาะกับโรคที่มีอาการค่อนข้ างจะสลับซับซ้ อน ลักษณะและอาการ
ของโรคที่แสดงออกมาไม่ตรงกัน การรักษาแบบไม่ขดั แย้ งที่ใช้ มาก ได้ แก่ อาการโรคเย็น ใช้ ยาเย็น
อาการโรคร้ อน ใช้ ยาร้ อนอาการอุดตันไม่คล่อง ใช้ วิธีอดุ กลับรักษา อาการถ่าย ใช้ ยาถ่าย
2.1.2 การพิจารณาด้ านตัวผู้ป่วย เวลา ฤดูกาลและภูมปิ ระเทศ
โรคเดียวกันใช้ วิธีตา่ งกัน โรคต่างกันใช้ วิธีเดียวกัน โรคมักมีอาการ
สลับซับซ้ อน โรคชนิดเดียวกันเนื่องจากพยาธิสภาพและการดาเนินของโรคต่างกัน อาการที่ปรากฏจึง
แตกต่างกัน ฉะนัน้ การรักษาจึงต้ องกาหนดให้ ถกู ต้ อง เรียกว่า “รักษาโรคเดียวกันใช้ วิธีตา่ งกัน”
โรคที่ตา่ งกันถ้ ามีสาเหตุและการดาเนินของโรคของเหมือนกัน ใช้ วิธี
รักษาเดียวกันได้ เรี ยกว่า “ใช้ วิธีเดียวกันรักษาโรคต่างกัน” (โครงการพัฒนาเทคนิคการทายา
สมุนไพร, โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2541)
การปรับสมดุลร้ อนเย็นตามหลักแมคโครไบโอติกส์ คือ การสร้ างความ
สมดุลทุกด้ านของชีวิต และธรรมชาติ ทังด้
้ านกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม ชีววิทยา นิเวศวิทยา เป็ น
การดาเนินชีวิตประจาวัน โดยเฉพาะเรื่ องการดื่ม การกิน ให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติที่อยู่อาศัย
เพื่อให้ มีสขุ ภาพดีเต็มเปี่ ยมไปด้ วยพลังแห่งชีวิต (Vitality) มีชีวิตชีวา มีความสุขและมีอิสรภาพ หาก
ใครสามารถดืม่ กินในชีวิตประจาวันตามกฎของธรรมชาติ
ชีวิตย่อมประสบกับสุขภาพดีและมี
ความสุข ในทางตรงกันข้ ามหากใครไม่ดื่มกินในชีวิตประจาวันตามกฎของธรรมชาติ ผู้นนย่
ั ้ อม
ประสบกับทุกข์สขุ ภาพ อันได้ แก่ โรคภัย ความเจ็บปวด ภัยพิบตั ิ ชีวิตเต็มไปด้ วยทุกข์ ไร้ อิสรภาพ นี่
คือ ความยุตธิ รรมของธรรมชาติ สิง่ ที่เป็ นปฏิปักษ์ และส่งเสริมกัน สามารถแบ่งออกเป็ นหยินกับห
ยาง (โอภาส ภูชิสสะ, สุพินดา ศิริขนั ธ์ และนวนันทน์ กิจทวี, 2550)
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2.2 กำรแพทย์ แผนไทย
การแพทย์แผนไทย มีการตรวจวินิจฉัยโรค และ การบาบัดโรคด้ วยแนวคิด
พื ้นฐานเรื่ องธาตุทงั ้ 4 คือ ดิน น ้า ลม และไฟ ที่ประกอบกันขึ ้นเป็ นร่างกายของคน การเสียสมดุล
ของธาตุทงั ้ 4 จากอิทธิพลการเปลี่ยนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และพฤติกรรม
ของคน ต่างเป็ นสาเหตุของการเกิดโรค (เฉลิม เกิดมณี, 2547 : 2)

ภาพที่ 8 องค์ประกอบของธาตุ 4 ในการแพทย์แผนไทย
ที่มา: องค์ประกอบของธาตุ 4, เข้ าถึงเมื่อ15 พฤศจิกายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก https://www.
google.co.th
องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ประกอบด้ วยธาตุ 4 ธาตุ ดังนี ้
2.2.1 ธาตุดิน (ปถวีธาตุ) เป็ นธาตุที่ประกอบขึ ้นเป็ นส่วนต่าง ๆ ของมนุษย์
หรื อทาให้ ร่างกายมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวเป็ นรูปร่างขึ ้นมาซึง่ ประกอบกันทังสิ
้ ้น 20 ประการ คือ ผม ขน เล็บ
เนื ้อ ผิวหนัง เนื ้อ เส้ นเอ็น กระดูก ม้ าม หัวใจ ตับ พังผืด ไต ปอด ลาไส้ น้อย ลาไส้ ใหญ่ อาหารเก่า
(กาก) อาหารใหม่ และมันสมอง ถ้ าจะเปรี ยบกับแพทย์แผนปั จจุบนั ธาตุดินเปรี ยบเสมือนเซลล์
หรื อเนื ้อเยื่อต่าง ๆ ของร่างกาย
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2.2.2 อาโปธาตุ (ธาตุน ้า) ถือว่าน ้าเป็ นองค์ประกอบที่มีมากที่สดุ ในร่างกาย
ทังในเซลล์
้
และนอกเซลล์ ประกอบด้ วย 12 ประการ คือ น ้าดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้ น มัน
เหลว น ้าตา น ้าลาย น ้ามูก ไขข้ อ น ้ามูตร (น ้าปั สสาวะ) แพทย์แผนปั จจุบนั มีความคิดว่าน ้ามี
ความสาคัญต่อร่างกาย ทาให้ ร่างกายทางานได้ ตามปกติ เพราะน ้าเป็ นสื่อในการพาอาหารไปตาม
ระบบต่าง ๆ ของร่างกาย ช่วยให้ เกิดความอิ่มเอิบ ความตึงตัว ถ้ าขาดน ้าผิวหนังจะเหี่ยวย่น ขาด
ความตึงตัว
2.2.3 วาโยธาตุ (ธาตุลม) กาหนดไว้ 6 ประการ คือ ลมสาหรับพัดตังแต่
้
ปลายเท้ าตลอดศีรษะ ลมพัดตังแต่
้ ศีรษะตลอดปลายเท้ า ลมพัดตังแต่
้ ท้องแต่นอกลาไส้ ลมพัดใน
ลาไส้ ถึงกระเพาะ ลมพัดทัว่ สรรพางค์กาย ลมหายใจเข้ าออกปั จจุบนั หมายความถึงตัวควบคุมการ
เคลื่อนไหวทุกชนิด ไม่วา่ จะเป็ นการหายใจ การยืดหดของกล้ ามเนื ้อ การบีบตัว การสูบฉีดเลือดของ
หัวใจ การไหลเวียนเลือด หรื อการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวของเซลล์
หรื อกระแสสัญญาณของระบบประสาท
2.2.4 เตโชธาตุ (ธาตุไฟ) ประกอบด้ วย 4 ประการ คือ ไฟสาหรับอุน่ กาย ไฟ
สาหรับร้ อนระส่าระสาย ไฟสาหรับเผาให้ คร่ าคร่าและไฟสาหรับย่อยอาหาร ธาตุไฟคือกระบวนการ
เผาผลาญอาหารในร่างกายเพื่อให้ เกิดพลังงานขึ ้นมา พลังงานนี ้จะทาให้ ธาตุดิน (เซลล์และ
เนื ้อเยื่อ) และธาตุน ้า(เลือดและน ้าเหลือง) ให้ คงอยู่ ไม่เน่าเสีย
วิถีชีวิตของคนไทยเราโดยเฉพาะการกินอยูเ่ ปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก
อุตสาหกรรมอาหารมีการแปรรูปอย่างมากมาย จากวิถีชีวิตที่เคยอยูอ่ ย่างเรี ยบง่ายพอเพียงหาได้ ใน
ท้ องถิ่น กลายเป็ นการบริโภคนิยม เน้ นความสะดวกสบาย สะดวกซื ้อ จนลืมให้ ความสาคัญว่า
“อาหารสร้ างชีวิตและสุขภาพ” คนไทยจึงเริ่มมีปัญหาสุขภาพเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตอย่างเห็นได้
ชัด ดังตารางแสดงอัตราการตายด้ วยสาเหตุการตายต่อประชากร 100,000 คน พ.ศ. 2544-2548
แบ่งตามกลุม่ โรคสาคัญ
ตารางที่ 4 อัตราการตายด้ วยสาเหตุการตายแบ่งตามกลุม่ โรคสาคัญต่อประชากร 100,000 คน
พ.ศ. 2544-2548 (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548)
สำเหตุกำรตำย
2544 2545 2546 2547 2548
มะเร็งและเนื ้องอกทุกชนิด*
68.4 73.3
78.9 81.3
81.4
อุบตั ิเหตุและการเป็ นพิษ*
50.9 55.3
56.9 58.9
57.6
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ตารางที่ 4 อัตราการตายด้ วยสาเหตุการตายแบ่งตามกลุม่ โรคสาคัญต่อประชากร 100,000 คน
พ.ศ. 2544-2548 (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2548) (ต่อ)
สำเหตุกำรตำย
2544 2545 2546 2547 2548
ความดันโลหิตสูง/หลอดเลือดในสมอง*
24.5 26.6
34.5 34.8
29.2
โรคหัวใจ*
30.3 24.6
27.7 26.8
28.2
ปอดอักเสบและโรคอื่นๆ ของปอด
18.0 21.1
23.9 26.3
22.4
ไตอักเสบ ไตพิการ*
16.3 16.9
19.2 18.6
20.2
* มีสว่ นเกี่ยวข้ องกับภัยจากอาหารทังจากการติ
้
ดเชื ้อและสารเคมีปนเปื อ้ นรวมทังสารก่
้
อมะเร็ง
ตารางที่ 5 แสดงอัตราตายต่อประชากร 100,000 คน ด้ วยโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังที่สาคัญ (โรคความ
ดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคเบาหวาน) ปี พ.ศ.2546
– 2556 ทัว่ ประเทศ (รวม กทม.) (สถิติสาธารณสุข พ.ศ. 2546-2556)
โรค 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556
HT
5.4 4.0 3.9 3.8 3.6 3.9 3.6 3.9 5.7 5.7 7.99
IHD 19.1 17.7 18.7 19.4 20.8 21.2 20.7 20.5 22.5 23.5 26.91
Stroke 29.1 30.8 25.3 20.6 20.8 20.8 21.0 27.5 30.0 31.7 36.13
DM
10.6 12.3 11.9 12.0 12.2 12.2 11.1 10.8 11.9 12.1 14.93
ที่มา: สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข วิเคราะห์โดย กลุม่
ยุทธศาสตร์ และแผนงาน สานักโรคไม่ตดิ ต่อ กรมควบคุมโรค : 2556
หมายเหตุ :

โรคความดันโลหิตสูง (HT) รหัส I 10 - I 15
โรคหัวใจขาดเลือด (IHD) รหัส I 20 - I 25
โรคหลอดเลือดสมองใหญ่ หรื ออัมพฤกษ์ อัมพาต (Stroke) รหัส I 60 - I 69
โรคเบาหวาน (DM) รหัส E 10 – E 14
ปั ญหาสุขภาพของคนไทยในปั จจุบนั ส่วนสาคัญเกิดจากปั ญหาสารพิษใน
อาหาร ซึง่ มีถงึ 9 ชนิดอันตราย และมีถึง 6 ชนิดร้ ายแรงที่ก่อให้ เกิดมะเร็ง แฝงตัวอยูใ่ นอาหารนับ
ร้ อยชนิด ที่คนไทยบริโภคอยูท่ กุ วัน วงการแพทย์มีการพิสจู น์แล้ วพบว่า ผู้บริโภคอาหารประเภท
เนื ้อสัตว์เป็ นประจา จะทาให้ เกิดมะเร็งที่บริเวณลาไส้ ใหญ่ เต้ านม ตับ และต่อมลูกหมาก การศึกษา
ทางระบาดวิทยาพบว่าการบริโภคน ้าตาลทรายมากมีความสัมพันธ์กบั มะเร็งต่อไปนี ้ มะเร็งช่วงปาก
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กล่องเสียง กระเพาะอาหาร ตับอ่อน ปอด ลาไส้ ใหญ่และทวารหนัก เต้ านม นอกจากนี ้ยังพบอีกว่า
มีผลเสียต่อสุขภาพอีกมากมาย เช่น กดระบบภูมิต้านทาน มีงานศึกษาวิจยั แสดงให้ เห็นถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างมะเร็ง และปั ญหาสุขภาพอื่นๆ กับการบริโภคผลิตภัณฑ์จากนม การเตรี ยม
อาหารแมคโครไบโอ-ติกส์นนั ้ เน้ นการใช้ วสั ดุอปุ กรณ์ครัว พลังงานต้ องมาจากธรรมชาติ โดยเฉพาะ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าควรหลีกเลีย่ งให้ มากที่สดุ อาหารแมคโครไบโอติกส์เป็ นอาหารที่เน้ นการบริโภค
คาร์ โบไฮเดรตเชิงซ้ อน สรุปได้ วา่ อาหารที่ได้ จากขบวนการอินทรี ย์นนั ้ มีคณ
ุ ค่าอาหารตามหลัก
โภชนาการมากกว่าอาหารที่ได้ จากเกษตรสมัยใหม่ แนวคิดของแมคโครไบโอติกส์แนะนาให้ บริโภค
ธัญพืช ถัว่ และผักเป็ นหลัก (โอภาส ภูชิสสะ และคณะ, 2550)
การเคลื่อนไหวร่างกายเป็ นการใช้ พลังงานเพื่อการเคลือ่ นไหวส่วนต่างๆ
ของร่างกาย ซึง่ มีววิ ฒ
ั นาการมาโดยตลอด การเคลื่อนไหวร่างกายมีผลต่อร่างกายและมีการ
ตอบสนองในลักษณะต่างๆ ของระบบภายในร่างกาย การเคลื่อนไหวที่เหมาะสมจะมีผลที่ดีตอ่
สุขภาพ การเคลื่อนไหวร่างกายแบบตะวันออกจะยึดหลักการที่เป็ นไปตามทฤษฎี หยิน-หยาง ซึง่
เป็ นการฝึ กกายไปพร้ อมๆ กับการฝึ กจิตและควบคุมลมหายใจ มีลกั ษณะเป็ นองค์รวม (สมชาย ลี่
ทองอิน, 2547)
2.3 กดจุด
กดจุด เป็ นวิธีการบาบัดรักษา และบรรเทาอาการเจ็บป่ วยภายในร่างกาย
ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ชาวจีนยอมรับเชื่อถือ และปฏิบตั ิกนั มาหลายพันปี และยังแพร่หลายไปทัว่ โลกทังใน
้
ยุโรปและอเมริกา (ลลิดา อาชานานุภาพ และสุรเกียรติ อาชานานุภาพ, 2538)

(ก)
(ข)
ภาพที่ 9 ความสัมพันธ์ของร่างกายกับจุดต่างๆ บนมือและเท้ า
(ก) ความสัมพันธ์ของร่างกายกับจุดต่างๆ บนมือ
(ข) ความสัมพันธ์ของร่างกายกับจุดต่างๆ บนเท้ า
ที่มา: จุดต่างๆ บนมือและเท้ า, เข้ าถึงเมื่อ 1 พฤศจิกายน 2556, เข้ าถึงได้ จาก https://www.
google.co.th
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เส้ นลมปราณจะเป็ นสิง่ เชื่อมโยงอวัยวะภายในทังห้
้ า อวัยวะกลวงทังหก
้
แขนขาและ ทุกส่วนของร่างกายเข้ าด้ วยกัน เป็ นเส้ นลาเลียงพลังเลือดและของเหลวไปสูส่ ว่ นต่างๆ
ของร่างกาย เส้ นลมปราณทาหน้ าที่ควบคุมการไหลเวียนและสมดุลของพลัง รวมทังควบคุ
้
มการ
ไหลเวียนของเลือดบารุงรักษากระดูก หล่อลื่นเอ็น และไขข้ อต่างๆ ทัว่ ร่างกายให้ สามารถเคลื่อนไหว
ได้ คล่องและเป็ นปกติเนื่องจากเส้ นลมปราณต่างๆ
ของร่างกายต่อเนื่องเชื่อมโยงและมี
ความสัมพันธ์กนั อยู่ จึงทาให้ อวัยวะต่างๆ ทังภายในและภายนอกเชื
้
่อมโยงเป็ นอันหนึง่ อันเดียวกัน
(สันนิษฐานว่าสัมพันธ์กบั ระบบประสาท ระบบไหลเวียน และเส้ นเอ็นต่างๆ ของร่างกาย) การ
จาแนกเส้ นลมปราณ เส้ นลมปราณแบ่งออกได้ เป็ นเส้ นลมปราณปกติ 12 เส้ น และเส้ นลมปราณ
พิเศษ 8 เส้ น (โครงการพัฒนาเทคนิคการทายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ตะวันออก และ
มูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2551: 49-50)
การวิจยั เรื่ อง “กดจุดหยุดปวดแบบรวดเร็ว” เก็บข้ อมูลทุกคนที่มารับบริการ
รายงานว่า ในผู้ป่วยทังหมด
้
118 ราย มีเพียง 2 รายเท่านันที
้ ่การกดจุดไม่ได้ ผลเลย นอกนัน้
ตอบสนองหมด สามารถสรุปว่าการกดจุดแนวใหม่มีประสิทธิภาพในการบรรเทาอาการปวดได้ ร้ อย
ละ 98.7 และพบว่าร้ อยละ 78.4 ของผู้ป่วยที่ได้ รับการกดจุดสามารถลดความรุนแรงของอาการ
ปวดได้ มากกว่าร้ อยละ 50 ภายใน 5 นาที (คาแก้ ว สมบูรณ์, 2551)
การวิจยั เรื่ อง “ผลของการฝึ กโยคะต่อความสุขและภาวะซึมเศร้ าในผู้ป่วยที่
มีอาการซึมเศร้ า” พบว่า การฝึ กโยคะส่งผลให้ ผ้ ปู ่ วยซึมเศร้ ามีความสุขเพิ่มขึ ้น และอาการซึมเศร้ า
ลดลง แต่ความต่อเนื่องในการทาโยคะเมื่อผู้ป่วยกลับบ้ านแล้ ว ยังมีแค่ร้อยละ 40 และเสนอว่า ควร
หาวิธีอื่นๆ ในการกระตุ้นให้ ผ้ ปู ่ วยทาอย่างต่อเนื่องต่อไป ควรจัดกิจกรรมการฝึ กโยคะอย่างต่อเนื่อง
และควรขยายผลการฝึ กโยคะกับผู้ป่วยโรคอื่นๆ ได้ แก่ ย ้าคิดย ้าทา ออทิสติก หรือ จิตเภทเรื อ้ รัง
(อัมพร กุลเวชกิจ และคณะ, 2552)
2.4 กัวซำบำบัด
“กัวซาบาบัด” ศาสตร์ แพทย์แผนจีนโบราณยุคราชวงศ์ถงั หมิง สืบทอด
ยาวนานกว่า 5,000 ปี เป็ นการบาบัดรักษาโรค ของชาวจีนโบราณ เป็ นศาสตร์ ชนสู
ั ้ ง ที่ใช้ เฉพาะใน
ราชสานักเท่านัน้ และเริ่มเป็ นที่นิยมมากขึ ้น มีถ่ายทอดและเผยแพร่ออกไปสูป่ ระชาชน จนถึง
ประเทศเพื่อนบ้ าน อาทิ เวียดนาม เขมร พม่า ไทย โดยเฉพาะชาวล้ านนา โดยเป็ นที่นิยมและ
รุ่งเรื องสูงสุดในยุคราชวงศ์ถงั และหมิง สืบทอดยาวนานมากว่า 5,000 ปี และเกือบสูญหายไป 30 ปี
ที่ผา่ นมามีกลุม่ แพทย์จีน นักวิชาการ นักธุรกิจ ร่วมกับมหาวิทยาลัยปั กกิ่ง เพื่อฟื น้ ฟูศาสตร์ กัวซา
บาบัดกลับมาอีกครัง้ โดยปั จจุบนั วิชากัวซาบาบัด ได้ รับการบรรจุเป็ นวิชาเอก อยูใ่ นหลักสูตร
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คณะแพทย์ทางเลือก ของมหาวิทยาลัยปั กกิ่ง และได้ มีชาวมาเลเซียนาไปเผยแพร่ในประเทศ
มาเลเซีย สิงคโปร์ บูรไน อินเดีย ฮ่องกง ไทย และอีกหลายประเทศในเอเชีย

ภาพที่ 10 อุปกรณ์สาหรับกัวซาบาบัด
ที่มา: อุปกรณ์สาหรับกัวซาบาบัด, เข้ าถึงเมื่อ 24 สิงหาคม 2556, เข้ าถึงได้ จาก http://men.mthai.
com/health-firm/35198.html
ข้ อดีของการทากัวซาบาบัด คือ เป็ นศาสตร์ ที่เรี ยนรู้ง่าย ปฏิบตั ิง่าย ทุกคน
สามารถเรียนและฝึ กทาให้ ตนเองและผู้อื่นได้ โดยไม่มีผลเสีย ถ้ าทาถูกวิธีจะเห็นผลทันที แต่ถ้าผิด
วิธีก็ไม่มีผลเสียหรื อผลข้ างเคียงใด เพียงแต่ไม่หายจากอาการเจ็บป่ วยนัน้ “กัวซา” นันความหมายก็
้
คือ “กัว” แปลว่าขูด “ซา” แปลว่าสารพิษ หรื ออาจหมายถึงเชื ้อโรค หรื อสิ่งปนเปื อ้ นผิดปรกติใน
กระแสการไหลเวียนของร่างกาย ซึง่ เป็ นสาเหตุของการเจ็บป่ วย
ประโยชน์ของการทากัวซาบาบัด กระตุ้นระบบเมตาบอลิซมึ ของร่างกาย
ช่วยให้ ระบบหมุนเวียนของเลือดดีขึ ้น กระตุ้นเซลล์โดยการเพิ่มออกซิเจนและระบายของเสียใน
เซลล์ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิค้ มุ กันในร่างกาย เสริมความงาม ชะลอความชรา ใช้ แทนการ
ออกกาลังกายได้ ทาให้ ร่างการแข็งแรง ป้องกันการเกิดโรคต่างๆ สามารถ และ ตรวจเช็คโรค
เบื ้องต้ นได้
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วิธีการทากัวซาบาบัด ทาได้ 3 วัตถุประสงค์ คือ เพื่อการตรวจเช็คสุขภาพ
และบาบัดรักษาโรค บรรเทาอากาเจ็บป่ วย เพื่อผ่อนคลายหรื อเพื่อสุขภาพ แทนการออกกาลังกาย
ทาให้ ร่างกายแข็งแรง ระบบการไหลเวียนดีขึ ้น และเพื่อความงาม (Scoreboards Company,
2010)
วิธีการรักษาแต่โบราณของการแพทย์แผนจีนนัน้ ในตาราโบราณได้ มีการ
บันทึกไว้ วา่ มีอยูส่ ี่วิธีคือ ขูด ฝั ง รม ยำ
การขูดหมายถึงวิธีการนวดและการขูดผิวให้ ออกผื่นแดง ถูกจัดให้ อยูอ่ นั ดับ
ที่หนึง่ ของ สีว่ ิธีการรักษา จึงเห็นได้ วา่ เป็ นวิธีที่มีความสาคัญที่สดุ ในสี่วิธีการรักษา การขูดนอกจาก
จะมีประสิทธิภาพการรักษาที่ดีเป็ นพิเศษแล้ ว เนื่องจากการขูดไม่จาเป็ นต้ องใช้ วสั ดุหรื อเครื่ องมือที่
พิเศษอันใด หากจะใช้ เพียงมือหนึ่งคู่ แผ่นขูดหนึง่ อัน หรื อช้ อนกระเบื ้องเซรามิคแบบธรรมดาเพียง
หนึง่ คันก็พอ หรื อบางทีอาจจะใช้ เพียงหินเรี ยบแค่หนึง่ ก้ อนก็ใช้ ได้ แล้ ว ขอเพียงแต่มีความเข้ าใจใน
หลักการทางการแพทย์ เท่านี ้ก็จะสามารถรักษาผู้คนได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา วิธีการขูดจึงเป็ นวิธีการรักษาที่
สะดวกที่สดุ ดังนันจึ
้ งถูกคนโบราณจัดให้ เป็ นอันดับหนึง่ ของวิธีการรักษาทังหลาย
้
ส่วนการใช้ ยาจะเป็ นอันดับสุดท้ ายของสี่วธิ ีการรักษา สาเหตุอาจเป็ นเพราะ
วิธีการนี ้ต้ องใช้ ตวั ยาหลายขนาน ไม่สามารถเตรี ยมพร้ อมได้ ทกุ ที่ทกุ เวลา ดังนันจึ
้ งถูกจัดให้ อยูใ่ น
อันดับท้ ายของสี่วิธีการรักษา แพทย์ที่ดีจะต้ องมีความรอบรู้วิธีการเหล่านี ้ จากนันพิ
้ จารณาดูความ
เหมาะสมตามสถานการณ์ แล้ วเลือกเฟ้นวิธีที่ดที ี่สดุ ในการรักษาให้ กบั ผู้ป่วย แต่เนื่องจากวิธีรักษา
แบบขูดจะทาให้ แพทย์ต้องเสียพละกาลังมากที่สดุ ต้ องเสียเวลามากที่สดุ และได้ เงินน้ อยที่สดุ อีก
ทังเวลารั
้
กษาจะดูเหมือนกับกรรมกรที่กาลังทางานหนัก ภาพลักษณ์ของแพทย์จงึ ดูไม่คอ่ ยสวยงาม
ส่วนการรักษาโดยการใช้ ยาไม่เพียงแต่จะใช้ เวลาและพละกาลังในการรักษาผู้ป่วยน้ อยเท่านัน้ หากยัง
สามารถรักษาความน่าเชื่อถือทางวิชาการของแพทย์ได้ อีกด้ วย ทังนี
้ ้ ในด้ านของตัวยาก็ยงั ง่ายต่อ
การเพิ่มราคาให้ สงู ขึ ้นอีกต่างหาก ทาให้ แพทย์ได้ รับผลประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจที่คอ่ นข้ างมากกว่า
หลังจากได้ มีการพัฒนามาเป็ นเวลานาน
การรักษาโดยใช้ ตวั ยาจึง
กลายเป็ นกระแสหลักของการรักษาในการแพทย์จีน หากแต่วิธีการรักษาแบบขูดกลับกลายเป็ น
วิธีการรักษาแบบชาวบ้ าน แพทย์ที่ทรงกิตติศพั ท์จงึ ไม่ให้ ความสาคัญกับการรักษาประเภทนี ้ ด้ วย
เช่นนี ้ประสิทธิภาพของการรักษาของการแพทย์แผนจีนจึงลดตา่ ลงไปมากมาย โรคบางโรคที่ต้องใช้
วิธีการรักษาแบบขูดเป็ นหลัก ในปั จจุบนั ได้ กลายเป็ นโรคที่มิอาจรักษาให้ หายได้ (อมร ทองสุก,
2553 : 118-119)
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2.5 กำรสวนล้ ำงลำไส้ ใหญ่
การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่นนไม่
ั ้ ใช่เทคนิคหรือวิธีการใหม่หากแต่พบว่าได้ มีการ
ทามาแล้ วตังแต่
้ 1,500 ปี ก่อนคริสตกาลโดยชาวอียิปต์ แม้ แต่ในคาภีร์ไบเบิลก็ระบุถึงการสวนล้ าง
ลาไส้
การแพทย์กรี กยุคฮิปโปเครติสถือเอาการสวนล้ างลาไส้ เป็ นกรรมวิธีหนึง่ ในการรักษาโรค
ปั จจุบนั ในยุโรปและสหรัฐอเมริกา การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่เป็ นแขนงหนึง่ ของวิชาวารี บาบัด ใน
การแพทย์แผนธรรมชาติถึงมีการจัดตังสมาคม
้
เช่น The Colon International Association และ
The International Colon Therapy Foundation ในสหราชอาณาจักร แพทย์ที่ใช้ การสวนล้ างลาไส้
ในการรักษามะเร็ งอย่างจริ งจังคือ นายแพทย์แม็กซ์เกอร์ สนั และ ทันตแพทย์วิลเลียม เคลลี
นอกจากนี ้ ดร.เบอร์ หนาด เจนเซน และ ดร.นอร์ แมน วอร์ กเกอร์ สองนักธรรมชาติบาบัดที่มี
ชื่อเสียงก็ใช้ การสวนลาไส้ ใหญ่เป็ นส่วนหนึ่งในการรักษาของเขา
การแพทย์ตะวันตกเองได้
กาหนดการสวนล้ างลาไส้ ไว้ เป็ นการรักษาวิธีหนึง่ ในคูม่ ือ Merck Medical Manual ตังแต่
้ ค.ศ.
1899 ถึง 1977 แพทย์ชาวไทยรุ่นแรกๆ ที่ศกึ ษาแพทย์แผนตะวันตกก็เคยใช้ การสวนล้ างลาไส้ กบั
ผู้ป่วยอยูบ่ อ่ ยๆ และ ได้ ถกู นามาใช้ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา โดย Dr. Elmer Leeในปลายปี 1800
ซึง่ การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่นี ้ช่วยกาจัดสารพิษที่ตกค้ างอยูใ่ นลาไส้ มานานนับปี ตลอดจนช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการทางานของลาไส้ ใหญ่ การสวนลาไส้ แท้ จริงนอกจากทาให้ ลาไส้ สะอาดแล้ ว อาจถือ
เป็ นวิธีการหนึง่ ในการ
ใส่ยาบางอย่างให้ กบั ผู้ป่วย ไม่วา่ จะเป็ นยาสมุนไพรหรื อยาแผนปั จจุบนั
(บรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ , 2547 : 184)
ทางการแพทย์แผนปั จจุบนั ได้ มีการใช้ การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่ในผู้ป่วยโรค
ต่างๆ เช่น ผู้ป่วยที่ไม่สามารถควบคุมการขับถ่ายได้ และทาการผ่าตัดแล้ วไม่ประสบผลสาเร็จ
(Dynamic graciloplasty-DGP) นัน้ พบว่าการสวนล้ างสาไส้ นนเป็
ั ้ นวิธีที่มีประสิทธิภาพในการ
รักษาผู้ป่วยที่ทาการรักษาด้ วยการผ่าตัด DGP แล้ วไม่ประสบผลสาเร็จ (Koch et al., 2008 : 195200) และในผู้ป่วยที่การขับถ่ายอุจจาระผิดปกติก็พบว่าการสวนล้ างลาไส้ ใหญ่นนั ้ เป็ นทางเลือกที่มี
ประสิทธิภาพ และช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วยที่มีการขับถ่ายอุจจาระผิดปกติได้
สารพิษ ก็คือ สารที่ทาลายสุขภาพ ในทางอายุรเวทได้ อธิบายว่าร่างกายของ
เราประกอบด้ วยธาตุ ทัง้ 5 หากส่วนใดส่วนหนึ่งถูกรบกวนจะเกิดสารพิษ “อามะ” อุดตันในร่างกาย
และการไหลเวียนของพลังงาน ทาให้ เกิดอาการเจ็บป่ วยขึ ้น (ศูนย์ธรรมชาติบาบัดบัลวี, 2553)
วิธีการทาความสะอาดลาไส้ มี 2 วิธี คือ
2.5.1 การสวนลาไส้ ใหญ่ระดับบนเน้ นการสวนด้ วยน ้าอุน่
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2.5.2 การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่ระดับกลางด้ วยสารบางอย่าง เช่น กาแฟ หรื อ
สมุนไพร
2.6 ปั สสำวะบำบัด
ปั สสาวะบาบัด (Urine Therapy) คือ การใช้ ปัสสาวะของตัวเองเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการรักษาโรค โดยไม่ใช้ ยาและยังช่วยส่งเสริมสุขภาพด้ วย (จุฑา ลิ ้มสุวฒ
ั น์, 2552)
ตาราไทยโบราณหลายเล่ม กล่าวถึงการใช้ ปัสสาวะรักษาโรค ในพระวินยั
ปิ ฎกเขียนไว้ วา่ พระภิกษุปฏิบตั ินิสสัยสี่ ให้ ฉนั น ้ามูตรแช่ผลสมอเพื่อแก้ โรคต่างๆ เมื่อพันปี ก่อน
คริสต์ศกั ราช ในคัมภีร์พระเวทย์ของฮินดู ถือว่าน ้าปั สสาวะเป็ นของศักดิส์ ทิ ธิ์ ดืม่ แล้ วจะเป็ นน ้า
อมฤต
ในตาราการแพทย์จีน เขียนขึ ้นช่วง พ.ศ.586-754 อ้ างว่าปั สสาวะเป็ นตัว
ละลายยาสมุนไพร ช่วยทาให้ สมุนไพรมีสรรพคุณดียิ่งขึ ้น
พ.ศ.600 ปรินสุ นักปราชญ์ชาวโรมัน แต่งตาราว่าด้ วยปั สสาวะเป็ นยารักษา
พิษต่างๆ และใช้ ประโยชน์ในการฟอกหนัง ย้ อมสีผ้า
พ.ศ.1781-1832 ญี่ปนยุ
ุ่ คอิมเป็ ง ดื่มน ้าปั สสาวะในการรักษาโรค
จากการวิจยั ของ ดร.ฟารอน นักชีวเคมี พบสารต่างๆ ในปั สสาวะ 95% เป็ น
น ้า 2.5% เป็ น urea และ 2.5% เป็ นสารอื่นๆ เป็ นส่วนผสมของเกลือแร่ เกลือ ฮอร์ โมน เอ็นไซม์ และ
ภูมิค้ มุ กัน
ที่น่าสนใจในปั สสาวะมีสารอื่นๆ ได้ แก่ เอนไซม์ : Amylase (diastase),
Lactic dehydrogenase (LDH), Leucine amino-peptidase (LAP) และ Urokinase (ใช้ ละลาย
ลิม่ เลือดในผู้ป่วยหลอดเลือดหัวใจตันเฉียบพลัน) ฮอร์ โมน : Catecholamines, 17Catecholamine, Hydroxy-steroids, Erythropoietin, Adenylate cyclase, Prostaglandins,
Growth hormones, ฮอร์ โมนเพศ, อินซูลนิ ฯลฯ แต่นกั วิจยั เชื่อว่ายังมีสารที่เรายังไม่ร้ ูจกั อีกมากใน
ปั สสาวะการรักษาโรค
ดร.อัลเบิร์ต เซนต์ กีออร์ กี นักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบลทดลองใช้ สาร
methyl gloxal ซึง่ พบในปั สสาวะรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งและได้ ผลเป็ นที่น่าพอใจในหลายราย สาร
ต่างๆ เหล่านี ้แม้ จะมีปริมาณน้ อยในปั สสาวะแต่พบว่าอยูใ่ นรูปแบบที่มีศกั ยภาพสูง เมื่อดื่มเข้ าไป
จะซึมผ่านเยื่อบุกระเพาะอย่างรวดเร็วและเกิดผลต่อร่างกาย
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งานวิจยั ชิ ้นใหญ่ของ นายแพทย์ธรรมาธิกรี รัฐมหาราษฎร์ ประเทศอินเดีย
ได้ ทดลองให้ ผ้ ปู ่ วยจานวน 200 คน ดืม่ น ้าปั สสาวะของตนเองและติดตามผลทางการแพทย์อย่าง
ใกล้ ชิด ได้ ข้อสรุปดังนี ้
2.6.1 เมื่อดื่มน ้าปั สสาวะช่วยให้ ร่างกายสร้ างเม็ดเลือดแดงมากขึ ้น และ
อัตราเผาผลาญ ในร่างกายสูงขึ ้น
2.6.2 การดืม่ น ้าปั สสาวะจะช่วยให้ ร่างกายสร้ างเม็ดเลือดแดงมากขึ ้น ใน
ผู้ป่วยทุกราย และปริมาณฮีโมโกลบินในเลือดก็สงู ขี ้นด้ วย
เขาเชื่อว่าข้ อสรุป 2 ประการนี ้สาคัญมาก ช่วยให้ เกิดการบาบัดรักษาโรค
และอาการเจ็บป่ วยได้ หลายกรณี ด้ วยกลไกของเอนไซม์ ฮอร์ โมนและเกลือแร่และช่วยให้ ภมู ิ
ต้ านทานดีขึ ้นอีกด้ วย
การวิจยั ของนักวิทยาศาสตร์ ชาวออสเตรเลีย 2 คน พบว่า เมื่อดื่มปั สสาวะ
จะทาให้ มีสมาธิ จิตใจสดชื่นอารมณ์ดีขึ ้น แจ่มใสเพราะในปั สสาวะมีฮอร์ โมน ชื่อ Melatonin ซึง่ พบ
ในปั สสาวะตอนเช้ า ในงานวิจยั ค้ นพบว่าปั สสาวะของแต่ละคนจะมีผลต่อการทางานในร่างกาย
ของแต่ละคน โดยจะทาหน้ าที่เป็ นวัคซีนธรรมชาติ เป็ นตัวต่อต้ านแบคทีเรี ยและไวรัส ต่อต้ านสาร
ก่อมะเร็ง ทาให้ เกิดความสมดุลกับฮอร์ โมนและช่วยเรื่องภูมิแพ้ (ปั สสาวะทาหน้ าที่เป็ น natural
vaccine, antibacterial, antiviral, anti-cancer agents, hormone balance, allergy relievers)
วิธีการใช้ ปัสสาวะบาบัด มี 2 แบบ คือ
แบบใช้ ภายใน ดื่ม ดื่มปั สสาวะตอนเช้ า ช่วงกลางของปั สสาวะ โดยเริ่มต้ น
จาก 5-10 หยด ก่อนแล้ วค่อยๆ เพิ่มจนถึง 1 แก้ ว ประมาณ 100 cc. มีประโยชน์ในการรักษาโรค
ทัว่ ไป ล้ ำงพิษ ดื่มปั สสาวะตลอดทังวั
้ น (ยกเว้ นตอนเย็น) และดื่มน ้าสะอาดด้ วย เป็ นการล้ างพิษ
ออกจากร่างกาย โดยทาให้ เลือดสะอาดขึ ้น พิษจะถูกกาจัดออกจากร่างกายทางอุจจาระ เหงื่อ และ
ทางหายใจ กลัว้ คอ เมื่อมีอาการเจ็บคอ ปวดฟั น และเมื่อมีอาการไอเป็ นหวัด สวนทวำร
(Detoxification) โดยการสวนปั สสาวะเข้ าไปในทวาร เพื่อล้ างลาไส้ และเป็ นการกระตุ้นภูมิค้ มุ กัน
ของร่างกาย หยอดหู, ตา เมื่อมีอาการหูและตาอักเสบ โดยการใช้ ปัสสาวะผสมกับน ้าสุกที่สะอาด
หยอดหูและตา สูดเข้ ำจมูก สูดเอาปั สสาวะสดๆ ตอนเช้ าเข้ าจมูกทังสองข้
้
าง เพื่อล้ างโพรงจมูก
สาหรับคนที่เป็ นไซนัส เป็ นหวัด ภูมิแพ้ (น ้ามูกไหลเป็ นประจา)
แบบใช้ ภายนอก ทำและนวดผิวหนัง โดยการนวดร่างกายทังหมดหรื
้
อ
บางส่วนทิ ้งไว้ ประมาณ
1 ชัว่ โมง แล้ วล้ างออก จะช่วยรักษาโรคผิวหนังได้ หรื อผิวหนังที่โดน
แดดเผา ล้ ำงเท้ ำ กรณีมีปัญหาที่ผิวหนังและเล็บเท้ า สระผม ช่วยทาให้ ผมสะอาด นุ่มสลวย และ
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ทาให้ ผมดกขึ ้น ปั สสาวะสามารถรักษาอาการปวดหลัง แผล แผลไฟไหม้ ภูมิแพ้ หืดหอบ ไมเกรน
มะเร็ง ผิวหนังผื่นแพ้ กามโรค ปวด ตามข้ อ โรคเก๊ าต์ ท้ องผูก มาลาเรี ย หวัด ตับอักเสบ ปั ญหา
เกี่ยวกับผิวหนัง ความดันโลหิตสูงฯลฯ
การประเมินผลการใช้ ปัสสาวะ
ด้ านความปลอดภัย (Safety) นักวิจยั เชื่อว่าปั สสาวะโดยธรรมชาติเป็ นน ้า
สะอาดปราศจากเชื ้อ และมีสารประกอบพิเศษมากมายที่มีประโยชน์ทางการแพทย์ ไม่เคยมี
รายงานว่าคนดื่มน ้าปั สสาวะแล้ วตาย และการดื่มน ้าปั สสาวะไม่มีผลข้ างเคียง
ด้ านประสิทธิผล (Efficacy) โรคที่ได้ ผลดีจากปั สสาวะบาบัด ได้ แก่ โรคหอบ
หืดและภูมิแพ้ ท้ องผูกเรื อ้ รัง ซึง่ มักพบในผู้สงู อายุ พวกบิดเรื อ้ รังจากเชื ้ออะมีบา โรคมะเร็งบางราย
ขึ ้นกับระยะของโรค และโรคทัว่ ไป เช่น โรคผิวหนัง โรคหวัด ไอเรื อ้ รัง หลอดลมอักเสบ ไข้ จากเชื ้อ
ไวรัส และแเบคทีเรี ย
2.7 ถ่ ำนไม้
ถ่านไม้ ถ่านไม้ มีสรรพคุณ ในการดูแลสุขภาพได้ หลากหลาย โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งถ่านไม้ ไผ่ที่เผาด้ วยความร้ อนสูง ได้ มีการพัฒนาเป็ นผลิตภัณฑ์ขจัดสารตกค้ างในร่างกาย
นอกเหนือจากการใช้ เป็ นเชื ้อเพลิง ประกอบอาหารตังแต่
้ โบราณแล้ ว คนอาจจะคุ้นเคย กับก้ อนถ่าน
ไม้ ดาช่วยดูดกลิน่ แต่ถ่านยังสามารถใช้ ในประโยชน์ อื่นๆ อย่าง เครื่ องสาอาง สารขจัดพิษ หรื อ
วัสดุเพื่อการผ่อนคลาย (Stickycorn, 2010)
กำรแพทย์ ท่รี ักษำกำยและจิตใจไปด้ วยกัน ได้ ประมวลเอาความฉลาด
ของศาสตร์ การแพทย์ทางเลือกต่างๆ เข้ ามาไว้ ในการรักษา ไม่วา่ จะเป็ น อายุรเวท โฮมีโอพาที
การแพทย์แผนจีน การใช้ พืชและสมุนไพรของชนอเมริกนั พื ้นเมือง หลักโภชนาการ และการบาบัด
จิตใจร่วมๆ ไปด้ วยกับการรักษา การรักษาและการจัดระบบของร่างกายใหม่นนสามารถเร่
ั้
ง
ผลการรักษาให้ สาเร็จและครอบคลุมไปถึงผลทางกายภาพ อารมณ์และจิตวิญญาณ (Rudolph
Ballentine, 1999)
การมีเนื ้อเยื่อที่เก็บกักสารพิษไว้ ในร่างกายนันเป็
้ นแหล่งแพร่กระจายของ
โรค ยกตัวอย่างเช่น ระบบลาไส้ ของคนที่กาจัดของเสียนันเป็
้ นสิง่ ที่ต้องดูแลรักษาให้ เหมาะสม
เพื่อให้ เกิดสุขภาพที่ดี การเรี ยนรู้โปรแกรมจัดการดูแลลาไส้ นนท
ั ้ าให้ เราค้ นพบความสาคัญของสวน
ล้ างลาไส้ วา่ ทาให้ เกิดพลัง เกิดการสร้ างเนื ้อเยื่อใหม่ และระบบร่างกายได้ ใช้ ประโยชน์จาก
สารอาหารได้ เต็มที่ (Bernard Jensen, 1998)
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การพัฒนาเทคนิคการผ่อนคลายเป็ นการรักษาความเจ็บป่ วย โดยใช้ หลัก
วิทยาศาสตร์ หลักพันธุกรรม และการรักษากาย-จิตไปพร้ อมๆ กัน ซึง่ มีงานวิจยั ที่เกี่ยวข้ องที่
ทาการศึกษาที่โรงเรี ยนแพทย์มหาวิทยาลัยฮาร์ วาร์ ด และโรงพยาบาลแมสซาชูเซท และแสดงให้
เห็นถึงความสัมพันธ์ของการแสดงออกของยีนที่สมั พันธ์กบั โรคและสุขภาพ ซึง่ ช่วยในการรักษาโรค
หลายชนิด
จุดตัดการดูแลสุขภาพและเสนอมุมมองใหม่ๆ ที่จะดูแลให้ เกิดสุขภาพ ซึง่
สามารถผสานความรู้จากเล่มนี ้เข้ ากับการรักษาทางการแพทย์แผนปั จจุบนั
และยังเป็ นการช่วย
ป้องกันโรคและความเจ็บป่ วยอีกหลายโรค (Herbert Benson and Eileen M. R.N. Stuart,
1993)
เดวิด โบห์ม กล่าวว่า การคิดได้ ร่วมกันในความหมายว่า ทุกสิง่ ทุกอย่างที่
เกิดขึ ้นล้ วนเชื่อมโยงถึงกันและกัน ไม่มีสงิ่ ใดที่ถือว่าแยกส่วนออกจากกัน การได้ กลับเข้ ามาที่ใจของ
เราเอง เพื่อฟั งเสียงด้ านในของตนเอง โดยผ่านวิธีการสุนทรี ยสนทนา (Dialogue) อีกทังให้
้ มีการ
เชื่อมโยงต่อสังคมในการเข้ าใจผู้อื่น สุนทรี ยสนทนานัน้ ถือได้ วา่ เป็ นเครื่ องมือหนึง่ ที่สามารถนามา
ช่วยในเหตุการณ์ของโลกปั จจุบนั ที่เกิดขึ ้น เพราะเมื่อเราได้ เรี ยนรู้ใจตนเองได้ อย่างถ่องแท้ แล้ ว และ
ยังสามารถเข้ าใจผู้อื่นได้ ทาให้ เกิดการเข้ าใจซึง่ กันและกัน (David Bohm, 2006)
ฟริตจอฟ คาปร้ า นักฟิ สกิ ส์ชาวสหรัฐฯ กล่าวว่า มุมมองเชิงระบบต่อชีวิต
ความเป็ นองค์รวมและสุขภาพ การเดินทางไปพ้ นพื ้นที่และเวลา และเส้ นทางสูย่ คุ แห่งดวงอาทิตย์
สภาวการณ์ในปั จจุบนั ของโลก ต้ องเผชิญกับปั ญหาด้ านต่างๆ มากมายอันเนื่องจากกระบวนทัศน์
แบบกลไกในช่วงที่ผา่ นมา ถึงเวลาที่เป็ นจุดเปลี่ยนของโลก สูก่ ระบวนทัศน์ใหม่ที่เป็ นองค์รวม ในทุก
สาขา (Capra, 2010)
พลังงานของมนุษย์สมั พันธ์กบั สุขภาพ ความสุข และศักยภาพของมนุษย์
และการเยียวยา กระบวนทัศน์ใหม่ทางสุขภาพ และความสัมพันธ์กบั โรคที่เกิดขึ ้น “การแพทย์
ทางเลือก”
ที่รวมภูมิปัญญาและรูปแบบการปฏิบตั ิของ แพทย์ทางเลือกเข้ ากับเทคโนโลยี
การแพทย์แผนปั จจุบนั ที่ทนั สมัย พลังและความชัดเจนของชี่กงนันเหมาะกั
้
บทุกคน สามารถทาให้
เกิดความส่องสว่าง แนะนา ทาให้ มีชีวิตชีวาและความสุขความปิ ติที่เกิดขึ ้นได้ กบั ทุกคน (Kenneth
S. Cohen, 1999)
การเยียวยารักษาความเจ็บป่ วยมิใช่ทางกายเท่านัน้
หากยังได้ แก่การ
เยียวยาความเจ็บป่ วยทางจิต รวมถึงการขจัดความทุกข์ทางใจ ความเจ็บป่ วยทางกายอาจเกิด
ขึ ้นกับเรานานๆ ครัง้ แต่ความทุกข์ทางใจนันเกิ
้ ดขึ ้นกับเราเป็ นนิจ จิตที่เป็ นอกุศล โดยเฉพาะ
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ความเห็นแก่ตวั เป็ นรากเหง้ าแห่งความทุกข์ทงปวงไม่
ั้
วา่ ทางกายหรื อทางใจ
ดังนันการบ
้
าเพ็ญ
เมตตาภาวนา อาทิการแผ่เมตตาจิตให้ แก่สรรพสัตว์ การไถ่ชีวิตสัตว์ รวมทังการน้
้
อมรับความทุกข์
ของผู้อื่นมาไว้ ที่ตวั เราและถือว่าเรากาลังแบกรับความทุกข์แทนสรรพสัตว์นนจึ
ั ้ งเป็ นวิธีการเยียวยา
ความทุกข์ทงกายและใจที
ั้
่ทรงพลานุภาพ การใช้ ความเจ็บป่ วย (และความทุกข์ชนิดอื่นๆ รวมทัง้
ความตาย) มาเป็ นอุบายในการเปิ ดใจให้ เราลดละความเห็นแก่ตวั และนึกถึงประโยชน์สขุ ของสรรพ
ชีวิต จนละวางความยึดติดถือมัน่ ในตัวตนอันเป็ นหนทางสูค่ วามพ้ นทุกข์อย่างสิ ้นเชิง (ลามะ โซปะ
ริมโปเชม, 2553)
จริยธรรมสาหรับสหัสวรรษใหม่
ในเวลาเป็ นสิง่ ซึง่ ในวัฒนธรรมที่
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีได้ นามาจากความเชื่อทางศาสนาเมื่อมีความเข้ าใจหลักจริยธรรมในแง่
ของทางเลือกที่งดงามหรื อกฎหมาย
กับคาถามที่วา่ พวกเราจะกาหนดหลักคุณธรรมเพื่อเป็ น
แนวทางให้ เราในชีวิตประจาวันของเราอย่างไร? ท่าน ดาไล ลามะแสดงให้ เห็นว่าความจริงที่วา่ การ
ปฏิบตั ิสามารถให้ เรามีวิธีการที่จะอยูอ่ ย่างมีความสุขและเติมเต็มชีวิตที่มีความหมาย
เมื่อใดก็
ตามที่เราค้ นพบแรงบันดาลใจ ความเปิ ดกว้ างและดุลยภาพภายในตัวเอง เมื่อนันชี
้ วิตของเราจะมี
ความสุขและมีคณ
ุ ค่าต่อการดารงอยูอ่ ย่างแท้ จริง (ตาร์ ธาง ตุลกู, 2551)
วิธีเพื่อการเอาชนะโรคมะเร็งสาหรับผู้ป่วย และครอบครัวของผู้ป่วยโดย
ความตังใจที
้ ่จะมีชีวิตอยู่ เรียนรู้ความเครี ยดและปั จจัยทางด้ านอารมณ์อื่นๆ ที่มีผลต่อการเกิดโรค
และแพร่กระจายของมะเร็ง เรี ยนรู้ความคาดหวังในเชิงบวก การตระหนักรู้ของตนเองและการดูแล
ตนเองว่ามีผลต่อการหายจากโรค การส่งเสริมการรักษาพยาบาลด้ วยเทคนิคสาหรับการเรี ยนรู้ มี
เจตคติที่ดี การพักผ่อน การสร้ างภาพในใจ การกาหนดเป้าหมาย การจัดการความเจ็บปวด การ
ออกกาลังกาย และการสร้ างระบบการสนับสนุนทางอารมณ์ (Oscar Carl Simonton et al., 1992)
การเยียวยาซึง่ วินิจฉัยโรคด้ วยสัญชาติญาณของตน โดยออกแบบโปรแกรม
ที่เฉพาะแต่ละบุคคลมาเพื่อส่งเสริมการรักษาทางร่างกายอารมณ์และจิตวิญญาณ นอกจากนี ้ยัง
พิจารณาการเชื่อมโยงระหว่างจิตวิญญาณ และอารมณ์เครี ยดซึง่ โรคเฉพาะเหล่านี ้เกิดขึ ้นในส่วน
ต่างๆ ของระบบพลังงานของร่างกาย โดยนาความรู้ที่ได้ จากการสังเคราะห์ของศาสตร์ ภมู ิปัญญา
โบราณของสามแหล่ง-จักระ Hindu, Christian ศีล และ Kabbalah-ต้ นไม้ แห่งชีวิต ด้ วยโมเดลนี ้
คุณสามารถพัฒนาพลังที่ซอ่ นเร้ นของคุณเอง และสัญชาติญาณพร้ อมกับพัฒนาพลังงานและจิต
วิญญาณของคุณ (Caroline Myss, 1997)
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กำรแพทย์ แผนไทยและแผนพืน้ บ้ ำน (ใจเพชร กล้ าจน,2553)
การแพทย์แผนไทย มีวิธีการพิจารณาปั จจัยที่เกี่ยวข้ องกับความเจ็บป่ วยในรูปแบบ
ต่างๆ ได้ แก่ ปั จจัยซึง่ เป็ นสิง่ ที่เป็ นธรรมชาติกาหนด ได้ แก่ ธาตุเจ้ าเรื อน ฤดูกาล ภูมิประเทศ สุริย
จักรวาล มนุษย์ต้องพยายามปรับตัวให้ เข้ ากับปั จจัยหรื อสมุฏฐานต่างๆ ด้ วยอาหารสมุนไพร ยา
สมุนไพร และการปรับพฤติกรรม พฤติกรรมที่เป็ นมูลเหตุเกิดโรค การปฏิบตั ิตนในชีวิตประจาวันที่
ไม่ถกู ต้ องอาจก่อให้ เกิดการเสียสมดุลของธาตุ จนทาให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บได้ เช่นกัน พฤติกรรมที่เป็ น
มูลเหตุของการเกิดโรค ได้ แก่
1. การบริโภคอาหารมากหรื อน้ อยเกินไป อาหารบูด อาหารไม่ถกู กับธาตุ ไม่ถกู กับ
โรค
2. การฝื นอิริยาบถ ได้ แก่ การนัง่ ยืน เดิน นอน ที่ ไม่สมดุลกัน ทาให้ โครงสร้ าง
ร่างกายเสียสมดุลและอวัยวะเสื่อมเสียหน้ าที่ไป
3. มลภาวะของอากาศ อยูใ่ นที่อากาศร้ อนหรื อเย็นเกินไป ฝุ่ นละอองมากเกินไป
4. การอด ได้ แก่ การอดอาหาร อดน ้า อดนอน พักผ่อนไม่เพียงพอ
5. การกลันอุ
้ จจาระ กลันปั
้ สสาวะเป็ นประจา
6. การทางานเกินกาลังมากไป หรื อมีกิจกรรมทางเพศมากเกินไป
7. มีความเศร้ าโศกเสียใจ หรื อดีใจจนเกินไป ขาดพรหมวิหาร ตัดอาลัยไม่ขาด
8. การมีโทสะมากเกินไป ขาดสติ (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร, 2547 : 20)
ภูมิปัญญาแห่งการเยียวยาว่า “เราพบว่าภูมิปัญญาท้ องถิ่นด้ านสุขภาพจะมีประโยชน์
มากกับบรรดาโรคเรื อ้ รัง การแพทย์ตะวันตกซึง่ เก่งเรื่ องยา เรื่ องการผ่าตัดแบบเทคโนโลยี จะเก่ง
เรื่ องโรคปั จจุบนั ทันด่วน เช่น เป็ นไข้ ติดเชื ้อก็สามารถรักษาได้ แล้ วก็หาย แต่โรคเรื อ้ รังมักจะไม่คอ่ ย
หาย ปรากฏว่าพอคนเราอายุยืนขึ ้น โรคเรือ้ รังมันกลับเยอะ โรคไม่ติดเชื ้อ โรคที่เกิดจากพฤติกรรม
กลับเยอะขึ ้น ศาสตร์ และศิลป์ด้ านการแพทย์พื ้นบ้ านก็เลยมีประโยชน์เข้ ามาช่วยแก้ ไขได้ มากมาย
ดังข้ อความต่อไปนี ้
“...คนไข้ ที่เป็ นมะเร็งจานวนไม่น้อยที่เมื่อก่อนนี ้คิดว่าจะต้ องตายภายในไม่นาน 3 เดือน
6 เดือน หนึง่ ปี ปรากฏว่าเขาอยูไ่ ด้ นาน เกิดจากอะไร ก็เกิดจากที่เขาได้ ไปใช้ ภมู ิปัญญาท้ องถิ่น
การแพทย์การดูแลสุขภาพแบบที่ไม่ใช่ตะวันตก เช่น เขาไปปรับสมดุลชีวิตใหม่ แทนที่จะอยูใ่ น
ภาวะทางานอย่างเคร่งเครี ยด ไปอยูท่ ี่การปรับสมดุลการมีชีวิตอยู่ คือ เราไม่ทางานจนร่างกายเรา
เครี ยดกระทัง่ ผิดปกติอยูเ่ สมอ กินอยูอ่ ย่างพอเหมาะ อาหารการกินก็ควรจะเป็ นธรรมชาติ เพราะ
ขณะนี ้เรากินอาหารผิดธรรมชาติ ทังเรื
้ ่ องที่มาของอาหารก็ผิดธรรมชาติ มีทงสารเคมี
ั้
มีทงสารเร่
ั้
งให้
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มันเติบโตมา ผิดธรรมชาติและปริมาณ การผิดธรรมชาติเหล่านี ้ยิ่งทาให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บ โรคอื่นๆ
อีกมากมายยังไม่รวมโรคทางสุขภาพจิตจากความเครี ยด จากพฤติกรรมที่มนั เปลี่ยนไป และเรื่ องของ
การดาเนินชีวิตอยู่ บางครัง้ เราไม่ได้ ออกกาลังกาย เวลาเหนื่อยก็กลับไปกินอีกแทนที่จะได้ ใช้
พลังงานออกไป...”
“ผักอย่างนัน้ อย่างนี ้ กินแล้ วเขาหาย สุขภาพก็ดีขึ ้น สิง่ เหล่านี ้เรี ยกได้ วา่ เป็ นคุณงาม
ความดีที่อยูใ่ นภูมิปัญญาท้ องถิ่น เป็ นแพทย์ทางเลือก ผมก็เห็นด้ วยกับแพทย์ทางเลือกว่ามันมีหลัก
แล้ วก็มาเลือก แต่จริงๆ มันเป็ นการแพทย์แนวทางธรรมชาติ แนวทางที่ให้ ความเคารพและสัมพันธ์
กับธรรมชาติ ความเป็ นปกติธรรมดาซึง่ ตอนนี ้มนุษย์ละเลยไป จึงทาให้ มีปัญหา แต่ถ้าเผื่อว่าได้
กลับมาใช้ ภมู ปิ ั ญญาได้ เรี ยนรู้ และเอามาใช้ ให้ ถกู ต้ อง ก็ไม่ต้องเสียเงินให้ ที่ไหน และทุกคนทาได้
ไม่ต้องไปรอให้ มีแพทย์ มีโรงพยาบาล มีพยาบาลเยอะๆ ทาได้ ทกุ ที่แล้ วสุขภาพก็กลับดี เพียงแต่เรา
ต้ องเปิ ดทัศนะในการมองใหม่” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์, 2552 : 31-33)
การปรุงยาตามแบบแผนไทย มี 28 วิธี เช่น ยาสับเป็ นชิ ้นเป็ นท่อนใส่ลงในหม้ อเติมน ้า
ต้ ม แล้ วรินแต่น ้ากิน, ต้ มแล้ วเอาน ้าอาบ, ต้ มเอาน ้าแช่, ต้ มเอาน ้าสวน, ใช้ เป็ นลูกประคบ, ทาเป็ น
ยาพอก, ต้ มเอาไอรมหรื ออบ, กวนเป็ นยาขี ้ผึ ้งปิ ดแผล เป็ นต้ น (วุฒิ วุฒธิ รมเวช, 2547 : 186)
น ้าสมุนไพรนอกจากดื่มเพื่อดับกระหายแล้ วยังช่วยปรับธาตุ บารุงสุขภาพ และ
ป้องกันโรค หรื ออาการเจ็บป่ วยบางอย่างได้ เนื่องจากมีวิตามินหลายชนิด สกัดจากใบ ดอก ผล
เกสร เปลือก หรื อรากของพืช (มาลี อาณากุล และบุษกร เมธางกูร, 2547 : 24)
การนวดเป็ นศาสตร์ และศิลปะในการรักษาความเจ็บป่ วยของมนุษย์ที่เก่าแก่มากวิธี
หนึง่ ทังนี
้ ้ โดยใช้ มือกระทาต่อเนื ้อเยื่อของร่างกายอย่างเป็ นระบบ การนวดมีหลายประเภทและ
หลายรูปแบบ แต่ไม่วา่ จะนวดโดยใช้ รูปแบบใดก็มกั จะมีผลต่อระบบการไหลเวียนโลหิตและน ้าเหลือง
ระบบประสาท ระบบ กระดูกและกล้ ามเนื ้อ ส่งผลให้ การรักษาโรคต่างๆ ได้ ผลดีโดยไม่ต้องใช้ ยาการ
นวดตามเส้ นสิบของไทยเป็ นการนวดตามแนวทางเดินของเส้ นเอ็นประธาน 10 เส้ นที่มีจดุ เริ่มต้ น
บริเวณเดียวกันรอบสะดือ พาดผ่านร่างกายบริเวณต่างๆ ที่สมั พันธ์กนั ไปยังจุดสุดท้ าย เพื่อทา
หน้ าที่ควบคุมการทางานของระบบร่างกายเฉพาะแห่งของเส้ นประธานแต่ละเส้ น
ทังระบบ
้
ไหลเวียนเลือด ระบบประสาท สมอง และไขสันหลัง ระบบสืบพันธุ์ ระบบขับถ่าย และกาจัดของเสีย
การนวดตามเส้ นสิบกระตุ้นการทางานของระบบร่างกายและแก้ ไขโรคที่เกิดจากลมประจาเส้ นสิบ
(มุกดา ต้ นชัย, 2547 : 146) เส้ นสิบ ได้ แก่ เส้ นอิทา เส้ นปิ งคลา เส้ นสุมนา เส้ นกาลทารี เส้ น
สหัสรังสี เส้ นทวารี เส้ นจันทภูสงั เส้ นรุชา เส้ นนันทกะหวัด เส้ นสิกขิณี เส้ นเอ็นประธานและแขนง
เส้ นบริวารทัว่ ร่างกายมีมากถึง 72,000 เส้ น (อภิชาติ ลิมติยะโยธิน, 2547 : 185)
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ในตาราแพทย์ศาสตร์ สงเคราะห์ “ฉบับหลวง” และตาราเวชศึกษา ได้ ระบุเกี่ยวกับ
ทฤษฏียาว่า องค์ประกอบของร่างกายมนุษย์ ประกอบด้ วยธาตุ 4 ธาตุ คือ
1. ปถวีธาตุ(ธาตุดิน) เป็ นธาตุที่ประกอบขึ ้นเป็ นส่วนต่างๆ ของมนุษย์ หรื อ ทาให้
ร่างกายมีสงิ่ ยึดเหนี่ยวเป็ นรูปร่างขึ ้นมาซึง่ ประกอบกันทังสิ
้ ้น 20 ประการ คือ ผม ขน เล็บ เนื ้อ
ผิวหนัง เส้ นเอ็น กระดูก ม้ าม หัวใจ ตับ พังพืด ไต ปอด ลาไส้ น้อย ลาไส้ ใหญ่ อาหารเก่า(กาก)
อาหารใหม่ และมันสมอง ถ้ าจะเปรี ยบกับแพทย์แผนปั จจุบนั ธาตุดินเปรี ยนเสมือนเซลล์ หรื อ
เนื ้อเยื่อต่างๆ ของร่างกาย
2. อาโปธาตุ(ธาตุน ้า) ถือว่าเป็ นองค์ประกอบที่มีมากที่สดุ ในร่างกายทังในเซลล์
้
และ
นอกเซลล์ ประกอบด้ วย 12 ประการ คือ น ้าดี เสลด หนอง เลือด เหงื่อ มันข้ น มันเหลว น ้าตา
น ้าลาย น ้ามูก ไขข้ อ น ้ามูตร(น ้าปั สสาวะ) แพทย์แผนปั จจุบนั มีความคิดเห็นว่าน ้ามีความสาคัญต่อ
ร่างกาย ทาให้ ร่างกายทางานได้ ตามปกติ เพราะน ้าเป็ นสื่อในการพาอาหารไปตามระบบต่างๆ ของ
ร่างกาย ช่วยให้ เกิดความตึงตัวของเซลล์ ถ้ าขาดน ้าผิวหนังจะเหี่ยวย่น ขาดความตึงตัว
3. วาโยธาตุ(ธาตุลม) กาหนดไว้ 6 ประการ คือ ลมสาหรับพัดตังแต่
้ ปลายเท้ าตลอด
ศีรษะ ลมพัดตังแต่
้ ศีรษะตลอดปลายเท้ า ลมพัดตังแต่
้ ท้องแต่นอกลาไส้ ลมพัดในลาไส้ ถึงกระเพาะ
ลมพัดทัว่ สรรพางค์กาย ลมหายใจเข้ าออก ปั จจุบนั หมายความถึงตัวควบคุมการเคลื่อนไหวทุกชนิด
ไม่วา่ จะเป็ นการหายใจ การยืดหดของกล้ ามเนื ้อ การบีบตัว การสูบฉีดเลือดของหัวใจ การไหลเวียน
เลือด หรื อการเคลื่อนไหวของระบบทางเดินอาหาร การเคลื่อนไหวของเซลล์ หรื อกระแสสัญญาณ
ของระบบประสาท
4. เตโชธาตุ(ธาตุไฟ) ประกอบด้ วย 4 ประการ คือ ไฟสาหรับอุน่ กาย ไฟสาหรับร้ อน
ระส่าระสาย ไฟสาหรับเผาให้ คร่ าคร่า และไฟสาหรับย่อยอาหาร ธาตุไฟคือกระบวนการเผาผลาญ
อาหารในร่างกายเพื่อให้ เกิดพลังงานขึ ้นมา พลังงานนี ้จะทาให้ ธาตุดิน(เซลล์และเนื ้อเยื่อ) และธาตุ
น ้า(เลือดและน ้าเหลือง) คงอยู่ ไม่เน่าเสีย
ระบบธาตุเป็ นความรู้พื ้นฐานทางกายภาควิชา และสรี รวิทยา มูลเหตุของโรคต่างๆ
เกิดจากธาตุทงั ้ 4 ถ้ าธาตุทงั ้ 4 อยูใ่ นภาวะที่สมดุลร่างกายก็จะอยูใ่ นสภาพปรกติ แต่ถ้าธาตุใด
หย่อนหรื อพิการ หรื อกาเริบ สภาวะสมดุลของร่างกายก็หมดไป การรักษาด้ วยสมุนไพรจึงใช้ ตวั ยา
ประจาชาตินนๆ
ั ้ เพิ่มหรื อลดตามอาการความเจ็บป่ วย หรื อการเกิดโรค นอกจากจะเกิดการเสียดุล
ทางธรรมชาติแล้ ว ยังมีความสัมพันธ์เกี่ยวกับอายุที่เปลี่ยนไปตามวัย ธาตุทงั ้ 4 ผิดปกติ อายุที่
เปลี่ยนไป ถิ่นที่อยูอ่ าศัย อิทธิพลของกาลเวลาเข้ ามาเกี่ยวข้ อง การใช้ ยาปรับธาตุ มีคาศัพท์เฉพาะที่
ปรากฏอยูใ่ นตารายา ที่หมอพื ้นบ้ านต้ องเข้ าใจและนามาใช้ ให้ ถกู ต้ อง คือ คาว่า ธาตุดิน, น ้า, ลม,
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ไฟ กาเริบ, หย่อน, พิการ นันหมายความว่
้
าอย่างไร และเมื่อเกิดอาการกาเริบ, หย่อน, พิการ ของ
ธาตุตา่ งๆ นัน้ จะมีสมุนไพรตัวใดมาช่วยในการปรับธาตุให้ เป็ นปกติได้ บ้างก็เป็ นเรื่องที่ควรทราบ
แสดงให้ เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวบ้ านที่ได้ สงั่ สมและถ่ายทอดสืบต่อกันมา และเมื่อการแพทย์แผน
ปั จจุบนั ได้ ศกึ ษาก็สามารถที่จะนามาอธิบายกันได้ ถึงเหตุผล ความเป็ นไปได้ ของตัวยาต่างๆ ที่มีอยู่
ในสมุนไพร อาจจะนามารักษาโรค หรื อป้องกันโรคไม่ให้ เกิดได้ คนไทยมีความเชื่อในทฤษฎีธาตุทงั ้
4 เชื่อว่าการสมดุลของธาตุทงั ้ 4 จะทาให้ สขุ ภาพแข็งแรง ปั จจัยหรื อมูลเหตุที่จะทาให้ ธาตุทงั ้ 4 เสีย
สมดุลเกิดจากการเจ็บป่ วยคือธาตุสมุฏฐานเอง คือ การเสียสมดุลที่มีมาโดยธาตุเจ้ าเรื อน ประกอบ
กับพฤติกรรมการกิน การอยู่ หลับนอน และตกใจ นอกจากนี ้ยังมีที่อยูอ่ าศัยและการต้ องผจญกับ
การเปลี่ยนแปลงของสิง่ แวดล้ อม ฤดูกาล จักรวาล คือกาลสมุฏฐาน ความเสื่อมตามอายุขยั คืออายุ
สมุฏฐาน เป็ นธรรมชาติที่มนุษย์หลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่มีสงิ่ ที่เป็ นประสบการณ์ของคนไทย คือการใช้
ธาตุ 4 ของตนให้ สมดุล จึงเกิดเป็ นตารายาต่างๆ มากมายมาบาบัดยามป่ วยไข้ และด้ วยความ
สังเกตจึงรู้ถึงกลไกของธรรมชาติวา่ ต้ นไม้ ที่ขึ ้นในฤดูที่ตา่ งกัน ก็มีสรรพคุณต่างกันออกไป จึงเกิด
การใช้ ยาตามฤดูกาลต่างๆ เกิดตารับยาหลายหลากตามสาเหตุของโรคว่า เกิดช่วงใด ฤดูใด แม้ ใน
รอบ 1 วัน 24 ชัว่ โมง เช้ า สาย บ่าย คา่ ธาตุทงั ้ 4 ก็ยงั คงเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติตลอดเวลา
ดังนันการท
้
ายาต้ องให้ สอดคล้ องกับธรรมชาติ ต้ องรู้กลไกธรรมชาติ แล้ วใช้ ธรรมชาติรักษาตน มา
ปรุงแต่งธาตุของตน เป็ นการป้องกันไม่ให้ เจ็บป่ วย เรี ยกว่าเป็ น “ยาอายุวฒ
ั นะ” หมายถึงยาที่กิน
แล้ วทาให้ อายุยืน
แนวคิดสุขภำพบุญนิยม
สุขภาพบุญนิยม คือ การดูแลสุขภาพที่เน้ นการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ด้ วย
การพึง่ ตนเองตามหลักพุทธธรรม โดยเกิดจากการระดมความคิดแนวทางการดูแลสุขภาพ จาก
ประสบการณ์และวิชาการของนักบวช แพทย์ พยาบาล นักวิชาการทุกแผน และนักปฏิบตั ิธรรมชาว
อโศก ได้ สรุปเป็ นหลัก 8 อ. เพื่อสุขภาพที่ดี ได้ แก่
1. อิทธิบาท 4
2. อารมณ์
3. อาหาร
4. อากาศ
5. ออกกาลังกายหรื ออิริยาบถ
6. เอนกาย
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7. เอาพิษภัยออก
8. อาชีพที่เหมาะสม
คณะกรรมการสุขภาพบุญนิยมระบุวา่ กลุม่ ผู้กินมังสวิรัติทวั่ โลก จะมีสขุ ภาพแข็งแรง
มีความอดทนและอายุยืนกว่าผู้ที่กินเนื ้อสัตว์ และมีอตั ราการป่ วยเป็ นโรคต่างๆ น้ อยที่สดุ เมื่อเทียบ
กับกลุม่ ที่บริโภคเนื ้อสัตว์
วิทยำศำสตร์ สุขภำพแผนปั จจุบัน
1. เสริมสร้ ำงสุขภำพด้ วย สุขบัญญัติ 10 ประกำร
สุขบัญญัติ 10 ประการ คือ ข้ อกาหนดที่เด็ก และเยาวชน รวมทังประชาชนทั
้
ว่ ไป
ควรปฏิบตั อิ ย่างสม่าเสมอจนเป็ นนิสยั เพราะผู้ที่ปฏิบตั ิตาม สุขบัญญัติ 10 ประการ จะเป็ นคนมี
สุขภาพดี ทังร่้ างกาย จิตใจ และสังคม ซึง่ จะส่งผลให้ มีสขุ ภาพแข็งแรง มีสมรรถภาพในการเรียน
การทางาน และ สุขบัญญัติ 10 ประการ ยังช่วยให้ มีภมู ิต้านทานโรค ไม่เจ็บป่ วยง่ายๆ ด้ วย โดย สุข
บัญญัติ 10 ประการ หรื อ สุขบัญญัติแห่งชาตินี ้ รัฐบาลได้ ประกาศให้ ดาเนินการและเผยแพร่ใน
วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ.2539 ดังนันจึ
้ งได้ กาหนดให้ ทกุ วันที่ 28 พฤษภาคม เป็ น "วันสุขบัญญัติ
แห่งชาติ" อีกด้ วย
สุขบัญญัติ 10 ประการ ประกอบด้ วย
1.1 ดูแลรักษาร่างกายและของใช้ ให้ สะอาด
1.2 รักษาฟั นให้ แข็งแรง และแปรงฟั นทุกวันอย่างถูกวิธี
1.3 ล้ างมือให้ สะอาดก่อนรับประทานอาหารและหลังการขับถ่าย
1.4 กินอาหารสุก สะอาด ปราศจากสารอันตราย และหลีกเลี่ยงอาหารรสจัด
สีฉดู ฉาด
1.5 งดสูบบุหรี่ สุรา สารเสพติด การพนัน และการสาส่อนทางเพศ
1.6 สร้ างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้ อบอุน่
1.7 ป้องกันอุบตั ิภยั ด้ วยการไม่ประมาท
1.8 ออกกาลังกายสม่าเสมอ และตรวจสุขภาพประจาปี
1.9 ทาจิตใจให้ ร่าเริงแจ่มใสอยูเ่ สมอ
1.10 มีสานึกต่อส่วนรวมร่วมสร้ างสรรค์สงั คม
2. สภำพจิตใจกับสุขภำพทำงกำย
สภาพอารมณ์มีผลต่อสุขภาพด้ วยกลไกทางวิทยาศาสตร์ ดังนี ้
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ไฮโปธาลามัส (hypothalamus) เป็ นส่วนของสมองที่เกี่ยวข้ องกับอารมณ์มาก
ที่สดุ เมื่อคนเราได้ รับแรงกดดัน ทาให้ เกิดความเครี ยด ความคับข้ องใจจะมีผลต่อการส่งฮอร์ โมน
จากไฮโปธาลามัสไปยังต่อมไร้ ท่อ (endocrine system) และระบบภูมิค้ มุ กัน (immune system: Tcell ซึง่ สามารถเกาะติดกับเซลล์มะเร็ง และฆ่าเซลล์มะเร็งได้ ) ทาให้ เซลล์ออ่ นแอลง การบาบัดทาง
การแพทย์ทางเลือกเป็ นการแพทย์สาขาหนึง่ ที่มงุ่ เน้ นการรักษาที่ผสมผสานกับการแพทย์แผน
ปั จจุบนั เพื่อให้ ผ้ ปู ่ วยโรคมะเร็งรู้จกั ดูแลตนเอง ทาให้ เกิดความเข้ มแข็งทังด้
้ านร่างกายและจิตใจ ซึง่
จะช่วยส่งผลดีไม่เพียงทางจิตใจเท่านัน้ แต่ร่างกายของผู้ป่วยจะดีตามไปด้ วย (สานักการแพทย์
ทางเลือก กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข, 2551)
ความเครี ยดที่เพิ่มขึ ้นสูงในร่างกายจะทาให้ ภมู ิต้านทานไม่ดี เวลาคนเราเครี ยด
จะเกิดอะไรขึ ้น ระบบประสาทในร่างกายจะส่งคาสัง่ จากต่อมใต้ สมองไปถึงต่อมหมวกไต ให้ สร้ าง
ฮอร์ โมนขึ ้นมา 2 ตัว ตัวหนึง่ คือ คอร์ ติซอล (cortisols) อีกตัวหนึง่ คือ อะดรี นาลีน (adrenalin)
อะดรี นาลีน จะทาให้ ความดันโลหิตสูง หัวใจเต้ นแรง ขณะเดียวกันคอร์ ติซอลจะทาให้ เซลล์อดึ แล้ ว
เซลล์จะเหี่ยวลง คือ หมดเรี่ ยวหมดแรง เพราะฉะนัน้ เด็กที่ใกล้ สอบจะป่ วยง่าย เพราะว่าร่างกาย
เมื่อเกิดความเครี ยด ภูมิต้านทานจะลดลง แต่ในผู้ใหญ่จะเป็ นความเครี ยดแบบเรื อ้ รัง เพราะฉะนัน้
เมื่อมีความเครี ยดตลอด ภูมิต้านทานจะลดลง เพราะฮอร์ โมนคอร์ ติซอลตัวนี ้ ดังนัน้ ถ้ าเราสามารถ
ลดความเครี ยดได้ จะเพิ่มภูมติ ้ านทานให้ ร่างกาย (บรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ , 2551)
การทางานของระบบประสาทซิมพาเธติกเพื่อต่อสู้ภาวะตึงเครี ยด ดังนี ้ เพิ่มความ
ดันเลือด จากการทาให้ หลอดเลือดหดตัว (alpha receptor) และทาให้ หวั ใจเต้ นเร็วและแรง เพิ่ม
ปริมาณเลือดไปที่กล้ ามเนื ้อที่กาลังทางาน คือ กล้ ามเนื ้อลายที่ทาให้ หลอดเลือดขยายตัว (beta
two receptor และ cholinergic sympathetic) เพิ่มอัตราการเกิดเมทตาโบลิซมึ ของเซลล์ทวั่
ร่างกาย
จากผลรวมนี ้ทาให้ เราสามารถใช้ กาลังกายได้ มากกว่าที่ควรจะเป็ น เนื่องจาก
ความเครี ยดทางร่างกาย (physical stress) จะกระตุ้นระบบประสาทซิมพาเธติกให้ ร่างกายทางาน
มากขึ ้น เรี ยก sympathetic stress reaction และยังช่วยเพิ่มการทางานในสภาวะตึงเครี ยดเกี่ยวกับ
อารมณ์ (emotional stress) เช่น ในขณะที่มีความโกรธ ไฮโปธาลามัสถูกกระตุ้น ส่งสัญญาณสู่
reticular formation และไขสันหลัง ทาให้ มีการกระตุ้นต่อระบบประสาทซิมพาเธติกอย่างรุนแรง
เรี ยก sympathetic alarm reaction หรื อบางทีเรี ยก fight or flight reaction คือตัดสินใจว่าจะสู้
หรื อหนี (ราตรี สุดทรวง และวีระชัย สิงหนิยม, 2550)
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สารเอ็นโดฟิ น Endorphin เป็ นสารเคมีจาพวกเดียวกับฝิ่ น (opioid) ซึง่ ผลิตขึ ้น
ภายในร่างกาย โดยสมองส่วนไฮโปธาลามัส (Hypothalamus) และต่อมใต้ สมอง (Pituitary gland)
อันเนื่องมาจากเป็ นสารเคมีจาพวกเดียวกับฝิ่ นจึงมีฤทธิ์บรรเทาอาการปวด (Analgesia) และทาให้
รู้สกึ สุขสบาย หรื ออีกนัยหนึง่ สารเอ็นโดฟิ นก็คือ ยาแก้ ปวดแบบธรรมชาติ เอ็นโดฟิ น มาจากคาว่า
Endogenous Morphine ซึง่ หมายถึงสารมอร์ ฟีนที่ถกู ผลิตขึ ้นภายในร่างกายโดยธรรมชาติซงึ่ ไม่
ก่อผลเสียต่อร่างกาย เมื่ออยูใ่ นสภาวะที่สขุ สบายมีการกระตุ้นให้ สมองเกิดการหลัง่ สารเอ็นโดฟิ น
ขึ ้น เมื่อสารเอ็นโดฟิ นส์ที่หลัง่ ออกมานี ้จะไปจับกับตัวรับ (receptor) ชนิด Opioid ในสมอง ก็จะมีผล
โดยรวมทาให้ เกิดการหลัง่ ของสารโดปามีน (Dopamine) มากขึ ้น ซึง่ ก่อให้ เกิดผลดีตอ่ ร่างกายต่างๆ
เช่น บรรเทาความเจ็บปวด เกี่ยวข้ องกับสมดุล ความหิว การนอนหลับ ระบบไหลเวียนโลหิต ระบบ
หายใจ ระบบควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย นอกจากนี ้ยังมีผลต่อการควบคุมการสร้ างฮอร์ โมนเพศ
และที่สาคัญสารเอ็นโดฟิ นส์สามารถส่งเสริมการทางานของระบบภูมิค้ มุ กันของร่างกาย โดยผลของ
การหัวเราะว่าทาให้ เกิดการหลัง่ สารเอ็นโดฟิ นในสมองมากขึ ้น จะเกิดการกดการทางานของ Stress
hormone หรื อฮอร์ โมนที่หลัง่ เมื่อร่างกายเผชิญกับสภาวะที่เครี ยด เช่น Adrenaline มีผลทาให้
เนื ้อเยื่อต่างๆ ผ่อนคลายมากขึ ้น ทาให้ อาการปวดบรรเทาลง และมีผลทาให้ หลอดเลือดขยายตัวได้
ดีขึ ้น ทาให้ เม็ดเลือดขาวเดินทางเข้ าไปฆ่าเชื ้อโรคหรือสิ่งแปลกปลอมได้ ดีขึ ้น โอกาสเจ็บป่ วยก็จะ
ลดลง คือทาให้ สขุ ภาพแข็งแรงขึ ้นนัน่ เอง ดังนันการที
้
่มีกิจกรรมใดก็ตามที่ทาให้ เรารู้สกึ เป็ นสุขมีการ
หลัง่ สารเอ็นโดฟิ นย่อมมีสว่ นเสริมความแข็งแรงให้ กบั ร่างกายได้ เสมอ
ร่างกายกับจิตใจมีความเชื่อมประสานกันอย่างแยกไม่ได้
ในบางครัง้ เวลาไม่
สบายกาย จิตใจก็มกั หงุดหงิดหรื อหดหู่ไปด้ วย หรื อเวลาที่ไม่สบายใจ ร่างกายก็พลอยเบื่ออาหาร
นอนไม่หลับไปด้ วย ดังนันเวลาที
้
่คนเราไม่สบาย นอกจากการรับประทานยาตามแพทย์สงั่ แล้ ว การ
อยูใ่ นสภาวะที่มีความสบายกาย และสบายใจ หรื อมีความสุขใจ ก็มีผลดีตอ่ อาการเจ็บป่ วยทาง
ร่างกาย (หมอเด่น, 2552)
3. อำหำรกับสมดุลของสุขภำพ
อาหารเป็ นหนึง่ ในปั จจัยที่จาเป็ นต่อสิ่งมีชีวิตทุกชนิด ไม่วา่ คน สัตว์ หรื อพืช
ร่างกายคนเราประกอบขึ ้นจากอาหารที่บริโภค สุขภาพของร่างกายจะแข็งแรงดีหรื อไม่ขึ ้นอยูก่ บั
ปริมาณและคุณภาพของอาหาร ถ้ าคนขาดอาหารจะเสียชีวิตภายในเวลาประมาณร้ อยวัน แต่จะ
สิ ้นชีวิตภายในไม่กี่วนั ถ้ าขาดน ้า ดังนันอาหารจึ
้
งสาคัญยิ่งต่อชีวิตคนเรา (ดุษณี สุทธปรี ยาศรี ,
2553 : 6)
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การวิจยั เรื่ อง “การกินเพื่อสุขภาพด้ วยหลัก 9 ประการ” พบว่า หากคนขาด
อาหารจะทาให้ ไม่มีสารอาหารไปสร้ างและหล่อเลี ้ยงร่างกายให้ เจริญเติบโต ไม่สามารถสร้ างภูมิ
ต้ านทาน ร่างกายจะอ่อนแออันเป็ นบ่อเกิดของโรค การกินที่ดีควรได้ ทงปริ
ั ้ มาณและคุณภาพของ
ประเภทอาหาร ไม่ควรกินตามสมัยนิยม หรื อตามแฟชัน่ กินตามแบบตะวันตก เพื่อความรวดเร็ว
สะดวก เช่น ประเภทขนมปั ง สเต็ก ซึง่ จะขาดอาหารบางหมูไ่ ป หากรับประทานแบบไทยๆ จะได้
อาหารครบหมู่ แต่ต้องกินให้ เป็ น อาหารที่ครบหมวดหมู่ คือ หมวดข้ าว แป้ง นม หมวดเนื ้อต่างๆ
รวมทังถั
้ ว่ เมล็ดแห้ ง หมวด ผัก หมวด ผลไม้ หมวด ไขมัน การกินแต่ละวันไม่ควรมากเกินความ
ต้ องการของร่างกายดังนันเวลากิ
้
นอาหารควรมีสติไม่ควรตามใจปาก ดังคากล่าวที่วา่ “ตามใจปาก
จะยากนาน” หากการกินอาหารไม่เป็ นกินมากเกินความต้ องการ จะทาให้ เกิดโรคอ้ วน ดังนันควร
้
กินพอดีและหยุดเมื่ออิ่ม ห้ ามกินของจุบจิบ หากกินมากเกินความต้ องการของร่างกายจะนาไปเก็บ
สะสมเป็ นไขมันซึง่ จะ แอบแฝงในอวัยวะต่างๆ ของร่างกาย มีโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคอ้ วน
โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหัวใจขาดเลือด กินน้ อยเกินไปเป็ นโรคขาดสารอาหารภูมิ
ต้ านทานลดลง (สมบูรณ์ จัยวัฒน์, 2552)
ดร.ลิน เอ็ม. สเทฟเฟน และคณะ จากมหาวิทยาลัยมินนิโซทา มินนีอาโพลิส
รายงานว่า การกินผัก ผลไม้ และผลิตภัณฑ์จากพืชมีสว่ นช่วยลดความเสีย่ งจากโรคความดันเลือด
สูง ขณะที่การกินเนื ้อเพิ่มความเสี่ยงต่อโรค โดย ได้ ศกึ ษาอุบตั ิการณ์ของโรคความดันเลือดสูงตังแต่
้
130/85 ขึ ้นไป หรื อคนที่ใช้ ยาลดความดันเลือด 4,300 คน ซึง่ มีคนผิวขาวเท่ากับผิวดา ผู้ชายเท่ากับ
ผู้หญิง อายุ 18-30 ปี ติดตามอาหารการกินเป็ นเวลา 15 ปี พบว่า กลุม่ ตัวอย่างที่กินอาหารจากพืช
ค่อนข้ างมากความเสีย่ งโรคความดันเลือดสูงลดลง 27-36 % เมื่อเทียบกับกลุม่ ที่กินอาหารจากพืช
น้ อยตรงกันข้ ามการกินเนื ้อมากทาให้ เสี่ยงต่อโรคความดันเลือดสูงเพิ่มขึ ้นส่วนการกินผลิตภัณฑ์นม
ไม่มีผลต่อความดันเลือด และแนะนาให้ กินผลิตภัณฑ์จากพืช (ข้ าวกล้ อง ถัว่ งา ผัก ผลไม้ ) ให้ มาก
ขึ ้น กินเนื ้อให้ น้อยลง เพื่อลดความเสี่ยงจากโรคความดันเลือดสูง ซึง่ เป็ นปั จจัยเสีย่ งตัวหลักที่ทาให้
เกิดโรคเส้ นเลือดหัวใจอุดตันหัวใจ (วัลลภ พรเรื องวงศ์, 2552)
นายแพทย์ฮีนนี่ หัวหน้ างานวิจยั เรื่ องกระดูกเสื่อมและการดูดซึมแคลเซียม ซึง่ ทา
การวิจยั ที่ใหญ่ที่สดุ และนานที่สดุ ที่มหาวิทยาลัยเครตันกล่าวว่า “เราได้ พบว่าแคลเซียมในบร็อกโค
ลี ผักกาดใบเขียว และผักกาดขาวปลี ดูดซึมเข้ าร่างกายได้ ดีกว่าแคลเซียมจากนม ผักใบเขียว
ส่วนมากที่เราได้ ทดลอง สามารถปล่อยแคลเซี่ยมออกมาได้ ดีๆ ทังนั
้ น้ ” (คณะกรรมการสุขภาพบุญ
นิยม, 2552)
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อาหารไทยส่วนมากนอกจากจะมีคณ
ุ ประโยชน์แล้ ว ยังเป็ นอาหารที่ชว่ ยส่งเสริม
สุขภาพ สามารถบริโภคเพื่อการลดความอ้ วน ควบคุมน ้าหนักตัว ช่วยป้องกันโรค และสามารถ
จัดเตรี ยมอาหารให้ กบั ผู้ป่วยเพื่อช่วยในการรักษาโรค (ปรี ดา ตังตรงจิ
้
ต และคณะ, 2547 : 2)
4. มลพิษกับสมดุลของสุขภำพ
เมื่อกล่าวถึงสิง่ แวดล้ อมเสียหรื อเป็ นพิษ หมายความว่า สภาพของสิ่งแวดล้ อม
เกิดการเปลี่ยนแปลงไปจนเกิดผลกระทบต่อการดารงชีพของมนุษย์ ในปั จจุบนั เรามักจะได้ ยินที่
กล่าวกันว่า ดินเสีย น ้าเสีย อากาศเป็ นพิษ และแสง เสียงเป็ นพิษ สาเหตุสว่ นใหญ่เกิดจากการ
กระทาของมนุษย์นนเอง
ั ้ (สารานุกรมไทยสาหรับเยาวชน, 2553)
ที่มำของกำรแพทย์ ทำงเลือกวิถีพุทธ
ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มี
วิสยั ทัศน์วา่ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน ภายใต้ แนวทางปฏิบตั ิปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” ตาม
แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) มีวิสยั ทัศน์วา่ “มุง่ สูร่ ะบบสุขภาพ
พอเพียง เพื่อสร้ างให้ สขุ ภาพดี บริการดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง” และมียทุ ธศาสตร์ หลักใน
การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1. การสร้ างเอกภาพและธรรมาภิบาลในการจัดการระบบสุขภาพ
2. การสร้ างวัฒนธรรมสุขภาพและวิถีชีวิตที่มีความสุขแห่งสังคมแห่งสุขภาวะ
3. การสร้ างระบบบริการสุขภาพและการแพทย์ที่ผ้ รู ับบริ การอุน่ ใจ
ผู้ให้ บริการมี
ความสุข
4. การสร้ างระบบภูมิค้ มุ กันเพื่อลดผลกระทบจากโรคและภัยคุกคามสุขภาพ
5. การสร้ างทางเลือกสุขภาพที่หลากหลายผสมผสานภูมิปัญญาไทยและสากล
6. การสร้ างระบบสุขภาพฐานความรู้ด้วยการจัดการความรู้
ปั จจุบนั ระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้ างให้ สขุ ภาพดี ยังไม่บรรลุผล มีข้อมูลบ่งชี ้ว่า ยัง
มีปัญหาสุขภาพสาคัญที่คกุ คามสุขภาพประชาชน คือปั ญหาโรคไม่ติดต่อ ซึง่ เป็ นโรคเรื อ้ รัง
เนื่องจาก ปั จจุบนั พบว่าการป่ วยด้ วยโรคไม่ตดิ ต่อ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง
โรคหัวใจและหลอดเลือด กาลังทวีความรุนแรงและเพิม่ ขึ ้นอย่างรวดเร็ว ล้ วนเป็ นสาเหตุสาคัญของ
การตายและความพิการทัว่ โลกที่สงู มาก องค์การอนามัยโลก (World Health Organization)
ประมาณไว้ วา่ การตาย การเจ็บป่ วย และความพิการ ส่วนใหญ่เป็ นผลมาจากโรคไม่ติดต่อ และ
เป็ นสาเหตุการตายที่สงู มาก ดังรายงานในปี พ.ศ. 2547 พบมีผ้ เู สียชีวิตจากโรคไม่ติดต่อถึงร้ อยละ
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60 และเป็ นภาระโรค (Burden) จากโรคไม่ติดต่อถึงร้ อยละ 43 จากภาระโรคระดับโลก และ
คาดการณ์ไว้ วา่ ในปี พ.ศ. 2563 จะมีผ้ เู สียชีวิตด้ วยโรคไม่ตดิ ต่อทังหมดสู
้
งถึงร้ อยละ 73 ของการ
ตายทังหมด
้
และภาระโรคจะเพิ่มขึ ้นเป็ นร้ อยละ 60 สาหรับประเทศไทยนันก็
้ ประสบกับปั ญหา
เช่นเดียวกัน ดังที่สานักนโยบายและยุทธศาสตร์ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ วิเคราะห์
ข้ อมูลจานวนและอัตราตายด้ วยโรค ไม่ติดต่อที่เป็ นปั ญหาสาธารณสุขสาคัญของประเทศในช่วง
พ.ศ. 2540-2550 นัน้ พบว่า จานวนและอัตราตายด้ วยโรคหัวใจขาดเลือด มีแนวโน้ มเพิ่มสูงขึ ้น
จานวนและอัตราป่ วยกลุม่ โรคหัวใจและหลอดเลือด พบว่า โรคหลอดเลือดสมอง เพิ่มขึ ้นจาก 75.0
ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2540 เป็ น 205.5 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2550 โรคหัวใจ
ขาดเลือดเพิ่มขึ ้นจาก 49.0 ต่อประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2540 เป็ น 261.3 ต่อประชากรแสนคน
ในปี พ.ศ. 2550 โรคเบาหวาน เพิ่มขึ ้นจาก 148.7 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2540 เป็ น 650.4
ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2552 ตลอดจนโรคความดันโลหิตสูง เพิ่มขึ ้นจาก 158.0 ต่อ
ประชากรแสนคนในปี พ.ศ. 2540 เป็ น 778.1 ต่อประชากรแสนคน ในปี พ.ศ. 2550 นอกจากนี ้
คณะกรรมการจัดทาภาระโรคและปั จจัยเสี่ยงของประเทศไทย สานักงานพัฒนานโยบายสุขภาพ
ระหว่างประเทศ ได้ รายงานผลการศึกษาภาระโรคในประชากรไทย พ.ศ. 2547 พบว่า คนไทยมี
ความสูญเสียปี สุขภาวะ(Disability Adjusted Life Year: DALYs Loss) จากโรคไม่ติดต่อสูงกว่า
โรคติดต่อ 3 เท่า
ข้ อมูลบ่งอีกประการหนึง่ ที่ยืนยันว่าระบบสุขภาพพอเพียง เพื่อสร้ างให้ สขุ ภาพดี ยัง
ไม่บรรลุผล
คือ
สถานการณ์ระบบโครงสร้ างและกลไกการจัดการด้ านการแพทย์และการ
สาธารณสุข แม้ วา่ ระบบการแพทย์การสาธารณสุขไทย จะมีพฒ
ั นาการอย่างรวดเร็วในช่วงไม่กี่
ทศวรรษที่ผา่ นมาจนทาให้ ประเทศไทยเป็ นที่ยอมรับในด้ านการมีบริการทางการแพทย์ที่ทนั สมัยและมี
มาตรการสุขภาพไทยที่ก้าวหน้ า ไม่ว่าจะเป็ นมาตรการด้ านการควบคุมป้องกันโรคเอดส์ การ
ควบคุมการบริ โภคยาสูบ การควบคุมไข้ หวัดนก หรื อการสร้ างเสริมสุขภาพ แต่โครงสร้ างและ
กลไกการจัดการด้ านการแพทย์และสาธารณสุขไทยก็ยงั มีข้อจากัดและเงื่อนไขต่างๆ ดังนี ้
1. ความทุกข์ในระบบบริการทางการแพทย์ ทังทุ
้ กข์ของผู้รับบริการและผู้ให้ บริการ
2. การเงินการคลังด้ านสุขภาพ แนวโน้ มภาระค่าใช้ จ่ายทางการแพทย์ในอนาคตจะ
เพิ่มมากขึ ้นจากปั จจัยหลายประการ ได้ แก่
2.1 การบีบคันจากการค้
้
าเสรี ที่จะบังคับใช้ ข้อตกลงทางการค้ าที่ทาให้ ต้องซื ้อ
ยาในราคาที่แพงขึ ้น ในขณะที่ประเทศไทยไม่สามารถผลิตวัตถุดิบด้ านยาได้
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2.2 การเพิ่มขึ ้นของสัดส่วนผู้สงู อายุที่มีความเจ็บป่ วยเรื อ้ รัง เช่น โรคเบาหวาน
ความดันโลหิตสูง มะเร็ง โรคกระดูกและข้ อ โรคต้ อกระจก และทันตกรรม
2.3 พฤติกรรมสัง่ จ่ายยาของแพทย์ที่มีแนวโน้ มใช้ ยาราคาแพงและเทคโนโลยี
ชันสู
้ งมากขึ ้น
2.4 การฟ้องร้ องแพทย์ที่เพิ่มมากขึ ้น ทาให้ แพทย์สงั่ การรักษาและการตรวจ
ที่มากเกินจาเป็ นเพื่อป้องกันการถูกฟ้องร้ องว่าไม่ทาการตรวจรักษาให้ ครบถ้ วน
2.5 การแพทย์แนวพาณิชย์ที่ใช้ เทคโนโลยีการแพทย์ที่ฟมเฟื
ุ่ อยและไม่มีความ
จาเป็ น
3. ปั ญหาการขาดแคลนกาลังคนด้ านสาธารณสุข
4. เทคโนโลยีข้อมูลข่าวสาร การแพทย์และชีวภาพ
5. ประชาสังคมและระบบสุขภาพภาคประชาชน
ระบบสุขภาพของประเทศโดยรวมจะมีความเข้ มแข็งไม่ได้
หากระบบสุขภาพภาค
ประชาชนไม่เข้ มแข็ง “การสร้ างสุขภาพดีถ้วนหน้ า” (Health for All) ไม่ได้ มีแต่บคุ ลากรทาง
การแพทย์และสาธารณสุขเท่านัน้ แต่เป็ นเรื่ องของทุกคน ทุกภาคส่วนจะต้ องช่วยกัน “การระดม
พลังทังสั
้ งคมเพื่อสร้ างสุขภาพ” (All for Health) (สานักโรคไม่ติดต่อ กรมควบคุมโรค กระทรวง
สาธารณสุข, 2552)
สถานการณ์ดงั กล่าว ชี ้ให้ เห็นว่า องค์ความรู้และวิธีการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มีอยูใ่ น
ปั จจุบนั ภายใต้ เงื่อนไขความเป็ นจริงของทรัพยากรที่มีอย่างจากัด ยังไม่สามารถลดปั ญหาสุขภาพ
ได้ มากนัก
มากไปกว่านันปั
้ ญหาสุขภาพกลับมีแนวโน้ มที่มากขึ ้นจนถือได้ วา่ อยูใ่ นขันวิ
้ กฤติ
โดยเฉพาะปั ญหาสุขภาพอันน่าสะพรึงกลัวที่ผ้ วู ิจยั เห็นว่าเป็ นหายนะต่อมนุษยชาติอย่างยิ่ง
3
ประการหลัก ได้ แก่
1. ปริมาณผู้ป่วย ชนิดของความเจ็บป่ วย และความรุนแรงของการเจ็บป่ วยส่วน
ใหญ่มีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
2. ค่าใช้ จา่ ยในการแก้ ไขปั ญหาความเจ็บป่ วยเพิ่มมากขึ ้น
3. ยิ่งนับวันประชาชนก็ยิ่งมีศกั ยภาพที่น้อยลงในการดูแลแก้ ไขปั ญหาสุขภาพด้ วย
ตนเอง(พึง่ ตนเองไม่ได้ หรื อพึง่ ตนเองได้ น้อย)
ซึง่ จะเห็นได้ จากข้ อมูลที่คณะกรรมการจัดทาแผนสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 10 พ.ศ.
2550-2554 ได้ ให้ ไว้ ก็คือ แม้ ภาครัฐจะพยายามเร่งผลิตบุคลากรสุขภาพและจัดสรรงบประมาณใน
การแก้ ไขปั ญหาสุขภาพเท่าที่จะทาได้ มากเท่าไหร่
ประชาชนจะเสียค่าใช้ จ่ายในการใช้ บริการ
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สุขภาพของรัฐหรื อเอกชนเพิม่ มากเท่าไหร่ ก็ไม่เพียงพอต่อการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มีอยู่ มากไป
กว่านันปั
้ ญหากลับมีแนวโน้ มเพิ่มมากขึ ้น
ข้ อมูลดังกล่าวชี ้ให้ เห็นชัดว่ายังมีประชาชนพึง่ ตนเองไม่ได้ หรื อพึง่ ตนเองได้ น้อย ซึง่
องค์ความรู้และวิธีการของการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่มีอยูใ่ นปั จจุบนั
ส่วนใหญ่เป็ นการรอความ
ช่วยเหลือจากผู้อื่น การลงมือแก้ ไขปั ญหาสุขภาพของผู้ป่วยส่วนใหญ่ก็เป็ นผู้อื่นทาให้ แม้ จะมี
บางส่วนที่เริ่มคิดพึง่ ตนเอง แต่องค์ความรู้ที่ใช้ กนั อยูท่ วั่ ไป ณ ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มีประสิทธิภาพมาก
พอในการแก้ ปัญหา ไม่วา่ จะเป็ นด้ านงบประมาณ/ทรัพยากรต่างๆ ส่วนใหญ่ก็ต้องรอความช่วยเหลือ
จากผู้อื่น (มากไปกว่านันเมื
้ ่อได้ มาเท่าไหร่ก็มกั จะไม่พอใช้ ) สภาพดังกล่าวเป็ นต้ นเหตุให้ ปัญหา
สุขภาพวิกฤติซบั ซ้ อนขึ ้น
หมอเขียว(ผู้ก่อตังแพทย์
้
ทางเลือกวิถีพทุ ธ) เห็นว่าพุทธธรรมะ (ธรรมที่พระพุทธเจ้ า
ทรงแสดงไว้ คือ สติปัฏฐาน 4 ฯลฯ มรรคมีองค์ 8 ขันธ์ 5 ปั จจัย 24 เป็ นอาทิ) และปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง เป็ นหลักการที่ท้าทายและต้ องใช้ สติปัญญาอันแยบคายอย่างยิ่งจึงจะสามารถบูรณาการ
ไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่มีประสิทธิภาพในการแก้ ปัญหาได้ และถ้ าปฏิบตั ิได้ จริงย่อมทาให้ เกิดความมัน่ คง
เจริญก้ าวหน้ า ผาสุก ต่อตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติและมวลมนุษยชาติอย่าง
แน่นอน
ขณะที่หมอเขียวได้ ทางานในหน้ าที่สง่ เสริมสุขภาพ พ.ศ. 2535-2540 ณ โรงพยาบาล
หว้ านใหญ่ จังหวัดมุกดาหาร ได้ พยายามพัฒนาประสิทธิภาพขององค์ความรู้การพึง่ ตนในการดูแล
แก้ ไขปั ญหาสุขภาพ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 ด้ วยการนาเอาองค์ความรู้ของการดูแลสุขภาพ 4 แผน ที่
ได้ แก่
1. สุขภาพแผนปั จจุบนั (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่การแก้ ไขปั ญหาอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน การระงับ
อันตรายที่รุนแรงชัว่ คราว การกดอาการของโรคเพื่อลดหรื อระงับอาการทรมานชัว่ คราว การสร้ าง
สุขภาพด้ วยหลักสุขบัญญัติแห่งชาติ 10 ประการ)
2. สุขภาพแผนไทย (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่การปรับสมดุล ดิน น ้า ลม ไฟ เส้ นลมปราณ และ
โครงสร้ างร่างกาย )
3. สุขภาพแผนทางเลือก (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่การปรับสมดุลร้ อน เย็น เส้ นลมปราณ และ
โครงสร้ างร่างกาย)
4. สุขภาพแผนพื ้นบ้ าน (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่ การปรับสมดุลร่างกายด้ วยทรัพยากรใน
ท้ องถิ่นการปรับสมดุลเส้ นลมปราณและโครงสร้ างร่างกายแนวพื ้นบ้ าน)
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มาพัฒนาบูรณาการเข้ าด้ วยกัน พบว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ ความรู้และ
ทักษะในการดูแลสุขภาพแผนใดแผนหนึ่งอย่างเดียว ซึง่ จากประสบการณ์ ที่หมอเขียวใช้ แผนต่างๆ
ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพพบว่าการใช้ องค์ความรู้ของสุขภาพแผนใดแผนหนึง่ อย่างเดียว
จะ
แก้ ปัญหาสุขภาพได้ ประมาณร้ อยละ 20 แต่ถ้ารวมทังสี
้ ่แผนเข้ าด้ วยกัน จะแก้ ไขปั ญหาสุขภาพได้
ประมาณ ร้ อยละ 40 ซึง่ ก็ยงั มีปัญหาสุขภาพอีกจานวนมาก ประมาณร้ อยละ 60 ที่ยงั แก้ ไม่ได้
ปี พ.ศ. 2538 หมอเขียวได้ จดั ตัง้ ศูนย์ฯ สวนป่ านาบุญ (เลขที่ 114 หมู่ 11 ตาบลดอน
ตาล อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร) โดยเริ่มทาไร่นาสวนผสมไร้ สารพิษ หลังจากที่ได้ ไปศึกษาดู
งานเกษตรผสมผสานและการแพทย์พื ้นบ้ านกับปราชญ์ชาวบ้ าน (กลุม่ พ่อผาย พ่อคาเดื่อง และ ครู
บาสุทธินนั ท์) ที่จงั หวัดบุรีรัมย์ และหลังจากได้ ชวน มารดา คือแม่ครั่ง มีทรัพย์ ไปศึกษาดูงานกับ
ปราชญ์ชาวบ้ านกลุม่ ดังกล่าวด้ วยอีกครัง้ แล้ วกลับมาร่วมกับครอบครัวทาไร่นาสวนผสม พร้ อมกับ
ได้ เริ่ มเรี ยนรู้และฝึ กฝนการใช้ สมุนไพรกับธรรมชาติบาบัดมาเรื่ อยๆ โดยหมอเขียว ตังชื
้ ่อพื ้นที่
ดังกล่าวว่า “สวนป่ านาบุญ”
ปี พ.ศ 2539 หมอเขียวได้ เริ่มศึกษาและปฏิบตั ิธรรมแนวบุญนิยม (อโศก) (บุญนิยม
คือ การดารงชีวิตที่เชื่อมัน่ ในบาป บุญ กุศล อกุศล มากกว่าการเชื่อมัน่ ในทุนหรื อวัตถุที่มากเกิน
สมดุล อโศก คือ การปฏิบตั ิธรรมที่เน้ นการปฏิบตั ิตามคาตรัสของพระพุทธเจ้ าในพระไตรปิ ฎกอย่าง
เคร่งครัด โดยมีพอ่ ท่านสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักษ์ ขิโต อธิบายความหมายและนาพาปฏิบตั ิ) และ ได้
เริ่มศึกษาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างจริงจัง โดยศึกษาทังในระบบและนอกระบบ
้
ทังในประเทศและต่
้
างประเทศ ในระหว่างนันก็
้ เริ่มมีประชาชนทยอยมาขอความช่วยเหลือฝึ กฝน
เรี ยนรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับหมอเขียวด้ วย
ปี พ.ศ. 2540 หมอเขียวได้ ศกึ ษาและฝึ กฝนปฏิบตั ิตามหลักการพุทธธรรมะ (ธรรมที่
พระพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ คือ สติปัฏฐาน 4 ฯลฯ มรรคมีองค์ 8 ขันธ์ 5 ปั จจัย 24 เป็ นอาทิ) และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง จนกระทัง่ พบว่า หลักการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ ปัญหา จึง
ได้ ทดลองพัฒนาองค์ความรู้การพึง่ ตนในการแก้ ไขปั ญหาความเจ็บป่ วย
ด้ วยการนาเอาจุดดีของ
วิทยาศาสตร์ สขุ ภาพแผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื ้นบ้ าน รวมถึงหลัก 8 อ. เพื่อ
สุขภาพที่ดี ของสถาบันบุญนิยม (หลัก 8 อ. ได้ แก่ อิทธิบาท อารมณ์ อาหาร ออกกาลังกาย อากาศ
เอนกาย เอาพิษภัยออก และอาชีพที่สมั มา สถาบันบุญนิยมคือ องค์กรที่สง่ เสริมการดารงชีวิตแนว
บุญนิยม) มาบริหารจัดการองค์ความรู้ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้ วยพุทธธรรมะ และปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ เหมาะสมและสามารถแก้ ไขหรื อลดปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพ
สังคมสิง่ แวดล้ อม ในปั จจุบนั ซึง่ นาสูก่ ารปฏิบตั ิที่ประหยัด เรี ยบง่าย ได้ ผลรวดเร็ว พึง่ ตนเองได้ ใช้
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ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ ากับวิถีชีวิตได้ และมีความยัง่ ยืน โดยใช้ ชื่อการดูแล
สุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าวนี ้ว่า “แพทย์ ทำงเลือกวิถีพุทธ” หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
“แพทย์ ทำงเลือกวิถธี รรม” ซึง่ เป็ นองค์ความรู้หรื อศาสตร์ ใหม่ ที่บรู ณาการมาจากพื ้นฐานขององค์
ความรู้เดิมที่มีอยูแ่ ล้ ว เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพมากยิง่ ขึ ้น โดยใช้ ศนู ย์เรี ยนรู้
สุขภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร เป็ น
สถานที่ดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2541 หมอเขียวได้ เป็ นวิทยากรบรรยายตามศูนย์ฯบุญนิยม (เครื อข่ายชุมชน
ชาวอโศก ทัว่ ประเทศซึง่ ดารงชีวิตแนวบุญนิยม) เครื อข่ายกสิกรรมไร้ สารพิษแห่งประเทศไทย ได้ เริ่ม
ใช้ และเผยแพร่ความรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกในกลุม่ เกษตรที่มาอบรมหลักสูตรสัจ
ธรรมชีวิตด้ วย
ปี พ.ศ. 2545 ได้ ร่วมกับทีมสุขภาพบุญนิยมจัดทาค่ายสุขภาพ ให้ กบั ศูนย์ฯต่างๆ ของ
ชาวบุญนิยม ช่วงหลังมีประชาชนทัว่ ไปมาร่วมฝึ กในค่ายสุขภาพมากขึ ้นเรื่ อยๆ จึงมีการจัดทา
กิจกรรมค่ายสุขภาพมากขึ ้นเรื่ อยๆ
เพราะประชาชนทัว่ ไปที่เดือดร้ อนด้ านสุขภาพขอความ
อนุเคราะห์ให้ ช่วย ในขณะเดียวกันทางศูนย์ฯของชาวบุญนิยมเองก็มีกิจกรรมอบรมเกษตรหลักสูตร
สัจธรรมชีวิตมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549 หมอเขียวได้ ปรึกษาหารื อกับแม่ครั่ง เพื่อขอใช้ พื ้นที่สวนป่ านาบุญ ซึง่ ทา
ไร่นาสวนผสมไร้ สารพิษต่อเนื่องกันมาเป็ นเวลานับสิบปี เป็ นพื ้นที่จดั ทา “ธุระบุญค่ายสุขภาพ” เพื่อ
ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้ อนจากความเจ็บป่ วย โดยขอทาแบบไม่เรี ยกร้ องค่าใช้ จ่ายใดๆ กับ
ประชาชนที่มาใช้ บริการธุระบุญดังกล่าว
โดยมีแนวคิดว่าเราใช้ ทรัพยากรและเรี่ ยวแรงที่มีอยู่
พึง่ ตนเองให้ ได้ เราฝึ กกินน้ อยใช้ น้อย เท่าที่พอดีไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน แล้ วแบ่งปั นส่วนที่เหลือ
เกื ้อกูลผู้อื่น ถ้ าเราหมดทุนที่จะเกื ้อกูลผู้อื่นได้ เราก็เลิกทา แม่ครั่งเห็นว่าเป็ นโอกาสที่จะได้ บาเพ็ญ
บุญกุศล จึงบริจาคพื ้นที่ของสวนป่ านาบุญทังหมด
้
ซึง่ มีเนื ้อที่ประมาณ 50ไร่เศษ ให้ ดาเนินธุระบุญ
ดังกล่าว พร้ อมทังอาสาท
้
ากสิกรรมและช่วยเหลืองานทุกด้ านตามความสามารถ
“หมอเขียว ตังชื
้ ่อพื ้นที่นี ้ว่า” ศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวน
ป่ านาบุญ หมอเขียวและครอบครัวได้ ระดมทุนที่มีทงหมด
ั้
มาทาธุระบุญดังกล่าว และเริ่มมีญาติ
ธรรมที่มีจิตศรัทธาทยอยเอาแรงกายและแรงทรัพย์ที่พอจะมีคนละเล็กคนละน้ อยมาร่วมบุญ ทาให้
ธุระบุญดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ จนเกิดการอบรมครัง้ แรก ให้ กบั กลุม่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รังตาม
โครงการของโรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในเดือนพฤศจิกายน 2550 หลังจากนันก็
้ มี
โรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนที่เดือดร้ อนด้ านสุขภาพ
มาขอให้ จดั ทาค่าย
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สุขภาพ จึงได้ ดาเนินกิจกรรมค่ายสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ เรื่อยมา โดยอบรมรุ่นละ 7 วัน
เฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ ๆละ ประมาณ 300-400 คน โดย มีสมาชิกทีมสุขภาพที่มารวมกลุม่ จิตอาสาใน
ศูนย์ฯ สวนป่ านาบุญ เกือบ 20 คน (ธันวาคม 2553) ทุกคนมาเสียสละไม่มีคา่ ตอบแทนใดๆ
ศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ ได้ ดาเนินงาน
สร้ างสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ นให้ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพแบบพึง่ ตน ในการ
แก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุด้วยสิง่ ที่ประหยัดเรี ยบง่าย ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ นหลัก มาเป็ น
ระยะเวลา 15 ปี ซึง่ สอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550-2554) คือ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน ภายใต้ แนวทางปฏิบตั ิปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และวิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) “มุง่ สูร่ ะบบ
สุขภาพพอเพียง เพื่อสร้ างให้ สขุ ภาพดี บริการดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง”

49

(ก)

(ข)
ภาพที่ 2.8 หมอเขียว(ใจเพชร กล้ าจน) นาผู้เข้ าร่วมอบรมทากิจกรรม
(ก) หมอเขียว(ใจเพชร กล้ าจน) นาผู้เข้ าร่วมอบรมทากิจกรรม
(ข) หมอเขียว(ใจเพชร กล้ าจน) นาผู้เข้ าร่วมอบรมทากิจกรรม
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แนวคิดพุทธธรรมะ
พุทธธรรมะ เป็ นธรรมที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ คือ สติปัฏฐาน 4 ฯลฯ มรรคมีองค์ 8
ขันธ์ 5 ปั จจัย 24 เป็ นอาทิ
1. ปั จจัยที่เกี่ยวกับกำรมีโรคน้ อยและอำยุยืน
พระพุทธเจ้ าตรัสข้ อความสาคัญที่เกี่ยวกับสาเหตุของการมีโรคน้ อยว่า “เป็ นผู้มี
อาพาธน้ อย มีทกุ ข์น้อย ประกอบด้ วยเตโชธาตุอนั มีวิบากเสมอกัน ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่าง
กลางๆ ควรแก่ ความเพียรฯ” (พระไตรปิ ฎก เล่ม 11 ข้ อที่ 293)
โดยหลักปฏิบตั ิที่เป็ นต้ นเหตุให้ อายุยืน 7 ประการ ในพุทธธรรมได้ แก่
1.1 เป็ นผู้ทาความสบายแก่ตนเอง
1.2 รู้จกั ประมาณในสิง่ ที่สบาย
1.3 บริโภคสิ่งที่ยอ่ ยง่าย
1.4 เที่ยวในกาละอันสมควร
1.5 ประพฤติเพียงดังพรหม (เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา)
1.6 เป็ นผู้มีศีล
1.7 มีมิตรดีงาม
สาหรับเหตุให้ อายุสนั ้ ก็ตรงกันข้ าม (พระไตรปิ ฎก เล่ม 22 ข้ อ 125-126)
พระพุทธเจ้ ายังตรัสถึงปั จจัยซึง่ เป็ นตัวชี ้วัดของการมีสขุ ภาพที่ดี
5
ข้ อ
(พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 12 ข้ อ 265) ดังนี ้
1.1 ความเจ็บป่ วยน้ อย
1.2 ความลาบากกายน้ อย
1.3 เบากาย
1.4 มีกาลัง
1.5 เป็ นอยูผ่ าสุก
พระพุทธเจ้ าได้ ตรัสเรื่ องสาเหตุ ของการมีอายุสนั ้ อายุยืน โรคมากและโรคน้ อย
ดังข้ อความในพระไตรปิ ฎก เล่มที่ 14 ข้ อที่ 580-585 ดังนี ้
ข้ อ 580 สุภมาณพ โตเทยยบุตร พอนัง่ เรียบร้ อยแล้ ว ได้ ทลู ถามพระผู้มีพระภาค
ดังนี ้ว่า ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริญ อะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ นปั จจัยให้ พวกมนุษย์ที่เกิดเป็ นมนุษย์อยู่
ปรากฏความเลวและความประณีต คือ มนุษย์ ทังหลายย่
้
อมปรากฏมีอายุสนั ้ มีอายุยืน มีโรคมาก
มีโรคน้ อย มีผวิ พรรณทราม มีผิวพรรณงาม มีศกั ดาน้ อย มีศกั ดามาก มีโภคะน้ อย มีโภคะมาก เกิด
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ในสกุลต่า เกิดในสกุลสูง ไร้ ปัญญา มีปัญญา ข้ าแต่พระโคดมผู้เจริญอะไรหนอแล เป็ นเหตุ เป็ น
ปั จจัย ให้ พวกมนุษย์ที่เกิดเป็ นมนุษย์อยู่ ปรากฏความเลวและความประณีตฯ
ข้ อ 581 พระผู้มีพระภาคตรัสว่า ดูกรมาณพ สัตว์ทงหลายมี
ั้
กรรมเป็ นของตน
เป็ นทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พงึ่ อาศัย กรรมย่อม
จาแนกสัตว์ให้ เลวและประณีตได้ ฯ
ข้ อ 582 พระผู้มีพระภาคจึงได้ ตรัสดังนี ้ว่า ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี ้จะ
เป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผู้มกั ทาชีวิตสัตว์ให้ ตกล่วง เป็ นคนเหี ้ยมโหด มีมือเปื อ้ นเลือดหมกมุน่
ในการประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิต เขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย ทุคติวินิบาต นรก
เพราะกรรมนัน้ อันเขา ให้ พรั่งพร้ อม สมาทานไว้ อย่างนี ้ หากตายไป ไม่เข้ าถึงอบาย ทุคติ วินิบาต
นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีอายุสนั ้ ดูกรมาณพปฏิปทาเป็ นไปเพื่อ
มีอายุสนนี
ั ้ ้ คือ เป็ นผู้มกั ทาชีวิตสัตว์ให้ ตกล่วง เป็ นคนเหี ้ยมโหด มีมือเปื อ้ นเลือด หมกมุน่ ในการ
ประหัตประหาร ไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตฯ
ข้ อ 583 ดูกรมาณพ ส่วนบุคคลบางคนในโลกนี ้จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม ละ
ปาณาติบาตแล้ ว เป็ นผู้เว้ นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญา วางศาตราได้ มีความละอาย ถึง
ความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื ้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยู่ เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติโลก
สวรรค์ เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้ พรั่งพร้ อมสมาทานไว้ อย่างนี ้ หากตายไป ไม่เข้ าถึงสุคติโลกสวรรค์
ถ้ ามาเป็ นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีอายุยืน ดูกรมาณพปฏิปทาเป็ นไปเพื่อมีอายุ
ยืนนี ้ คือ ละปาณาติบาตแล้ ว เป็ นผู้เว้ นขาดจากปาณาติบาต วางอาชญาวางศาตราได้ มีความ
ละอาย ถึงความเอ็นดู อนุเคราะห์ด้วยความเกื ้อกูลในสรรพสัตว์และภูตอยูฯ่
ข้ อ 584 ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี ้จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผู้มี
ปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้ อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตราเขาตายไป จะเข้ าถึงอบาย
ทุคติ วินิบาต นรก เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้ พรั่งพร้ อม สมาทานไว้ อย่างนี ้ หากตายไปไม่เข้ าถึง
อบาย ทุคติ วินิบาต นรก ถ้ ามาเป็ นมนุษย์ เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโรคมาก ดูกร
มาณพปฏิปทาเป็ นไปเพื่อมีโรคมากนี ้ คือ เป็ นผู้มีปรกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ ามือหรือ ก้ อนดิน หรือ
ท่อนไม้ หรื อศาตราฯ
ข้ อ 585 ดูกรมาณพ บุคคลบางคนในโลกนี ้จะเป็ นสตรี ก็ตาม บุรุษก็ตาม เป็ นผู้มี
ปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้ อนดิน หรื อท่อนไม้ หรื อศาตรา เขาตายไป จะเข้ าถึงสุคติ
โลกสวรรค์ เพราะกรรมนัน้ อันเขาให้ พรั่งพร้ อมสมาทานไว้ อย่างนี ้ หากตายไป ไม่เข้ าถึงสุคติโลก
สวรรค์ ถ้ ามาเป็ นมนุษย์เกิด ณ ที่ใดๆ ในภายหลัง จะเป็ นคนมีโรคน้ อย ดูกรมาณพ ปฏิปทาเป็ นไป
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เพื่อมีโรคน้ อยนี ้ คือ เป็ นผู้มีปรกติไม่เบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ ามือ หรื อก้ อนดินหรื อท่อนไม้ หรื อ ศาตรา
ฯ
2. โพธิปักขิยธรรม 37
โพธิปักขิยธรรม หมายถึง ธรรมอันเป็ นแนวทางแห่งการตรัสรู้ในพระไตรปิ ฎกเล่ม
ที่ 11 ข้ อ 108 พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ วา่
พรหมจรรย์นนจะพึ
ั้
งเป็ นไป เพื่อเกื ้อกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็ น
อันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล เพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์
ทังหลาย
้
คืออะไรบ้ างคือ สติปัฏฐาน4 สัมมัปปธาน4 อิทธิบาท4 อินทรี ย์5 พละ5 โพชฌงค์7
อริยมรรคมีองค์8 ดูกรจุนทะ ธรรมทังหลายเหล่
้
านี ้แล อันเราแสดง แล้ วด้ วยความรู้ยิ่ง ซึง่ เป็ นธรรมที่
บริษัททังหมดเที
้
ยว พึงพร้ อมเพรี ยงกันประชุม รวบรวมตรวจตราอรรถด้ วยอรรถ พยัญชนะด้ วย
พยัญชนะ โดยวิธีที่พรหมจรรย์ นี ้จะพึงตังอยู
้ ต่ ลอดกาลยืดยาว ตังมั
้ น่ อยูส่ ิ ้นกาลนาน พรหมจรรย์
นันจะพึ
้
งเป็ นไป เพื่อเกื ้อกูลแก่ชนเป็ นอันมาก เพื่อความสุขแก่ชนเป็ นอันมาก เพื่ออนุเคราะห์แก่
ชาวโลก เพื่อประโยชน์ เพื่อเกื ้อกูล เพื่อความสุขแก่เทพดาและมนุษย์ทงหลายฯ
ั้
อิทธิบาท4 หมายถึง ธรรมอันเป็ นที่ตงแห่
ั ้ งความสาเร็จ ได้ แก่ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ
วิมงั สา (พระไตรปิ ฎก เล่ม 10 ข้ อ 200) ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ก็ทกุ ขอริยสัจนี ้แล คือ ความเกิดก็เป็ น
ทุกข์ ความแก่ก็เป็ นทุกข์ ความเจ็บก็เป็ นทุกข์ ความตายก็เป็ นทุกข์ ความประจวบด้ วยสิ่งอันไม่เป็ น
ที่รักก็เป็ นทุกข์ ความพลัดพรากจากสิง่ อันเป็ นที่รักก็เป็ นทุกข์ ปรารถนาสิง่ ใดไม่ได้ แม้ ข้อนัน้ ก็เป็ น
ทุกข์ โดยย่ออุปาทานขันธ์ 5 เป็ นทุกข์ ก็ทกุ ขสมุทยอริยสัจนี ้แล คือ ตัณหาอันทาให้ มีภพใหม่
ประกอบด้ วยความกาหนัดด้ วยอานาจความพอใจ ความเพลิดเพลินยิ่งนักในอารมณ์นนๆ
ั ้ ได้ แก่
กามตัณหา ภวตัณหา วิภวตัณหา ก็ทกุ ขนิโรธอริยสัจนี ้แล คือ ความดับด้ วยการสารอกโดยไม่เหลือ
แห่งตัณหานันแหละ
้
ความสละ ความวาง ความปล่อย ความไม่อาลัย ก็ทกุ ขนิโรธคามินี ปฏิปทา
อริยสัจนี ้แล คือ อริยมรรคประกอบด้ วยองค์ 8 ประการ ซึง่ ได้ แก่สมั มาทิฏฐิ ฯลฯ สัมมาสมาธิ
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 19 ข้ อ 1665)
สมัยหนึง่ พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ ณ ป่ าอิสิปตนมฤคทายวัน ใกล้ พระนคร
พาราณสี ณ ที่นนแล
ั ้ พระผู้มีพระภาคตรัสเรี ยกภิกษุปัญจวัคคีย์มาแล้ วตรัสว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ส่วนสุด 2 อย่างนี ้ อันบรรพชิตไม่ควรเสพ ส่วนสุด 2 อย่างนันเป็
้ นไฉน คือ การประกอบตนให้ พวั พัน
ด้ วยกามสุขในกามทังหลาย
้
เป็ นของเลว เป็ นของชาวบ้ าน เป็ นของปุถชุ น ไม่ประเสริฐ ไม่
ประกอบด้ วยประโยชน์ 1 การประกอบความลาบากแก่ตน เป็ นทุกข์ ไม่ประเสริฐ ไม่ประกอบด้ วย
ประโยชน์ 1 ข้ อปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลาง ไม่เข้ าไปใกล้ สว่ นสุด 2 อย่างเหล่านี ้ อันตถาคตได้ ตรัสรู้
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แล้ ว กระทาจักษุ กระทาญาณ ย่อมเป็ นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อ
นิพพาน ก็ข้อปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลางนัน้ เป็ นไฉน คือ อริยมรรคอันประกอบด้ วยองค์ 8 นี ้แหละ
ซึง่ ได้ แก่ ความเห็นชอบ ความดาริชอบ วาจาชอบ การงานชอบ เลี ้ยงชีพชอบ เพียรชอบ ระลึกชอบ
ตังใจชอบ
้
ข้ อปฏิบตั ิอนั เป็ นสายกลางนี ้แล อันตถาคตได้ ตรัสรู้แล้ ว กระทาจักษุ กระทาญาณ ย่อม
เป็ นไปเพื่อความสงบ เพื่อความรู้ยิ่ง เพื่อความตรัสรู้ เพื่อนิพพาน (พระไตรปิ ฎก เล่ม 19 ข้ อ 1664)
3. ปั ญญำ
ปั ญญา ในพุทธรรมหมายถึง ความรู้ทวั่ ปรี ชาหยัง่ รู้เหตุผล ความรู้เข้ าใจชัดเจน
ความรู้เข้ าใจหยัง่ แยกได้ ในเหตุผล ดีชวั่ คุณโทษ ประโยชน์มิใช่ประโยชน์ เป็ นต้ น และรู้ที่จะจัดแจง
จัดสรร จัดการ ดาเนินการให้ ลผุ ล ล่วงพ้ นปั ญหา ความรอบรู้ในสังขารมองเห็นตามเป็ นจริง ดังคา
ตรัสของพระพุทธเจ้ าในหลายที่ได้ แก่
แสงสว่างเสมอด้ วยปั ญญา ไม่มี (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 29)
ไม่พงึ ละเลยการใช้ ปัญญา (พระไตรปิ ฎก เล่ม 14 ข้ อ 683)
คนย่อมบริสทุ ธิ์ด้วยปั ญญา (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 311)
ปั ญญา เป็ นแสงสว่างในโลก (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 61)
ปั ญญา เป็ นดวงแก้ วของคน (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 159)
คนมีปัญญา แม้ ตกทุกข์ ก็ยงั หาสุขพบ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 27 ข้ อ 2444)
คนฉลาดกล่าวว่า ปั ญญาแลประเสริฐสูงสุด (พระไตรปิ ฎก เล่ม 27 ข้ อ 2468)
ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ภพ 3 นี ้ควรละ ควรศึกษาในไตรสิกขา ภพ 3 เป็ นไฉน คือ
กามภพ รูปภพ อรูปภพ ภพ 3 นี ้ควรละ ไตรสิกขาเป็ นไฉน คือ อธิศีลสิกขา อธิจิตสิกขา อธิปัญญา
สิกขา ควรศึกษาในไตรสิกขานี ้ ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
เมื่อใดแล ภพ 3 นี ้ เป็ นสภาพอันภิกษุละได้ แล้ ว
และเธอเป็ นผู้มีสกิ ขาอันได้ ศกึ ษาแล้ วในไตรสิกขานี ้ เมื่อนันภิ
้ กษุนี ้เรากล่าวว่า ได้ ตดั ตัณหาขาดแล้ ว
คลายสังโยชน์ได้ แล้ ว ได้ ทาที่สดุ ทุกข์ เพราะละมานะได้ โดยชอบฯ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 22 ข้ อ 376)
ดูกรวัจฉะ ธรรมทังสอง
้
คือ สมถะ และวิปัสสนานี ้ เธอเจริญให้ ยิ่งขึ ้นไปแล้ ว จัก
เป็ นไปเพื่อแทงตลอดธาตุหลายประการ” (พระไตรปิ ฎก เล่ม 13 ข้ อ 260) โดยที่ สมถะ เป็ นอุบาย
ทางใจ เป็ นวิธีฝึกอบรมจิตให้ สงบ และวิปัสสนา เป็ นอุบายทางปั ญญาเพื่อให้ จิตสงบ อุบายทาง
ปั ญญาให้ เกิดความรู้ เข้ าใจตาม ความเป็ นจริง (พระธรรมปิ ฎก (ป.อ.ปยุตโต), 2531)
4. ไตรลักษณ์
ไตรลักษณ์ หมายถึง ลักษณะสาม อาการที่เป็ นเครื่ องกาหนดหมายให้ ร้ ูถึงความ
จริงของสภาวธรรมทังหลาย
้
ที่เป็ นอย่างนันๆ
้ 3 ประการ ดังคาตรัสของพระพุทธเจ้ าได้ แก่
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ในพระไตรปิ ฎกเล่ม 17 อนุธมั มสูตรที่ 2 ว่าด้ วยการพิจารณาเห็นอนิจจังในขันธ์
5 ข้ อ 84 พระนครสาวัตถีฯลฯ พระพุทธเจ้ าตรัสว่า “ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ภิกษุผ้ ปู ฏิบตั ธิ รรมสมควรแก่
ธรรมย่อมมีธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็ นผู้พิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา
ในสังขาร ในวิญญาณอยูเ่ มื่อเธอพิจารณาเห็นความไม่เที่ยงในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร
ในวิญญาณอยู่ ย่อมกาหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อเธอกาหนดรู้รูปเวทนา
สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้ นจากรูป ย่อมหลุดพ้ นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้ น จากสัญญา
ย่อมหลุดพ้ นจากสังขาร ย่อมหลุดพ้ นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้ นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ
ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้ นจากทุกข์
ในอนุธมั มสูตรที่ 3 ว่าด้ วยการพิจารณาเห็นทุกข์ในขันธ์ 5 ข้ อ 85 พระนครสาวัต
ถีฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ภิกษุผ้ ปู ฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมมีธรรม
อันเหมาะสม คือ พึงเป็ นผู้พิจารณาเห็นทุกข์ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่
เมื่อเธอพิจารณาเห็นทุกข์ในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อมกาหนดรู้รูป
เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อกาหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ ย่อมหลุดพ้ น
จากรูป ย่อมหลุดพ้ นจากเวทนาย่อมหลุดพ้ นจากสัญญา ย่อมหลุดพ้ นจากสังขาร ย่อมหลุดพ้ นจาก
วิญญาณ ย่อมหลุดพ้ นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส เรากล่าวว่า ย่อม
หลุดพ้ นจากทุกข์
ในอนุธมั มสูตรที่ 4 ว่าด้ วยการพิจารณาเห็นอนัตตาในขันธ์ 5 ข้ อ 86 พระนครสา
วัตถีฯลฯ พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสว่า ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ภิกษุผ้ ปู ฏิบตั ิธรรมสมควรแก่ธรรม ย่อมมี
ธรรมอันเหมาะสม คือ พึงเป็ นผู้พิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ใน
วิญญาณอยู่ เมื่อเธอพิจารณาเห็นอนัตตาในรูป ในเวทนา ในสัญญา ในสังขาร ในวิญญาณอยู่ ย่อม
กาหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ เมื่อเธอกาหนดรู้รูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ
ย่อมหลุดพ้ นจากรูป ย่อมหลุดพ้ นจากเวทนา ย่อมหลุดพ้ นจากสัญญา ย่อมหลุดพ้ นจากสังขาร
ย่อมหลุดพ้ นจากวิญญาณ ย่อมหลุดพ้ นจากชาติ ชรา มรณะ โสกะ ปริเทวะ ทุกข์ โทมนัส อุปายาส
เรากล่าวว่า ย่อมหลุดพ้ นจากทุกข์ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 17 ข้ อ 84-86)
5. บำป บุญ กุศล และอกุศล
พระพุทธเจ้ าตรัสไว้ ในหลักกาลามสูตร “เมื่อใดพึงรู้ด้วยตนเอง ว่าธรรมเหล่าใด
นันเป็
้ นอกุศล เป็ นกุศล มีโทษ ไม่มีโทษ เป็ นต้ นแล้ ว จึงควรละหรื อเข้ าถึงธรรมตามนัน”
้
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 20 ข้ อ 505)
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ผู้ทาบาป ย่อมเศร้ าโศกในโลกนี ้ ละไปแล้ วก็เศร้ าโศก ชื่อว่าเศร้ าโศกในโลกทังสอง
้
เขาเห็นกรรมอันเศร้ าหมองของตน จึงเศร้ าโศกและเดือดร้ อน (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 17)
ความสัง่ สมบาป นาทุกข์มาให้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 30)
การไม่ทาบาป นาสุขมาให้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 59)
ความสัง่ สมบุญ นาสุขมาให้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 30)
อกุศลธรรมเจริญขึ ้น กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรมเจริญขึ ้น
(พระไตรปิ ฎกเล่ม 10 ข้ อ 258)
6. กรรมและผลของกรรม
ในพระไตรปิ ฎก เล่ม 37 ข้ อ 1698 พระผู้มีพระภาคได้ ตรัสไว้ วา่ ดูกรภิกษุ
ทังหลาย
้
เราไม่กล่าวความที่กรรมอันเป็ นไปด้ วยสัญเจตนา ที่บคุ คลทาแล้ ว สะสมแล้ วจะสิ ้นสุดไป
เพราะมิได้ เสวยผล แต่กรรมนันแล
้ จะให้ ผลในทิฏฐธรรมเทียว หรื อในภพถัดไป หรื อในภพอื่นสืบๆ
ไป
พระไตรปิ ฏกเล่ม 30 ข้ อ 219 กรรมชัว่ อันบุคคลทาด้ วยตนเองแล้ ว จักเศร้ าหมอง
ด้ วยตนเอง กรรมชัว่ อันบุคคลไม่ทาด้ วยตนเองแล้ ว ย่อมบริสทุ ธิ์ด้วยตนเอง ความบริสทุ ธิ์ ความ ไม่
สุทธิ์ เฉพาะตน ผู้อื่นจะช่วยชาระผู้อื่นให้ บริสทุ ธิ์หาได้ ไม่
พระไตรปิ ฎก เล่ม 22 ฐานสูตร ข้ อ 57 ดูกรภิกษุทงหลาย
ั้
ฐานะ 5 ประการนี ้ อัน
สตรี บุรุษ คฤหัสถ์ หรื อ บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆ 5 ประการเป็ นไฉน คือ สตรี บุรุษ คฤหัสถ์
หรื อบรรพชิต ควรพิจารณาเนืองๆ ว่า เรามีความแก่เป็ นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้ นความแก่ไปได้ 1 เรามี
ความ เจ็บไข้ เป็ นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้ นความเจ็บไข้ ไปได้ 1 เรามีความตายเป็ นธรรมดา ไม่ลว่ งพ้ น
ความตายไปได้ 1 เราจะต้ องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทังสิ
้ ้น 1 เรามีกรรมเป็ นของตน เป็ น
ทายาทแห่งกรรม มีกรรมเป็ นกาเนิด มีกรรมเป็ นเผ่าพันธุ์ มีกรรมเป็ นที่พงึ่ จักทากรรมใด ดีก็ตาม
ชัว่ ก็ตาม เราจะเป็ นผู้รับผลของกรรมนัน้ 1ฯ
7. จิต
ธรรมทังหลาย
้
มีจิตนาหน้ า (พระไตรปิ ฎกเล่ม 25 ข้ อ 11)
เมื่อจิตไม่เศร้ าหมองแล้ ว สุคติเป็ นอันหวังได้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 12 ข้ อ 64)
เมื่อจิตเศร้ าหมองแล้ ว ทุคติเป็ นอันต้ องหวัง (พระไตรปิ ฎก เล่ม 12 ข้ อ 64)
ทุกข์ยอ่ มไม่ตกถึงผู้หมดกังวล (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 122)
ผู้ถึงธรรม ไม่เศร้ าโศกถึงสิง่ ที่ลว่ งไปแล้ ว ไม่ฝันเพ้ อถึงสิง่ ที่ยงั มาไม่ถงึ ดารงอยู่
ด้ วย สิง่ ที่เป็ นปั จจุบนั ฉะนัน้ ผิวพรรณจึงผ่องใส (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 22)
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8. กิเลส กำม
กิเลส หมายถึง สิง่ ที่ทาให้ ใจเศร้ าหมอง ความชัว่ ที่แฝงอยูใ่ นความรู้สกึ นึกคิด
ทาให้ จิตใจขุน่ มัวไม่บริสทุ ธิ์
และเป็ นเครื่ องปรุงแต่งความคิดให้ ทากรรมซึง่ นาไปสูป่ ั ญหาความ
ยุง่ ยากเดือดร้ อนและความทุกข์
กาม หมายถึง ความใคร่ ความอยาก ความปรารถนา น่าใคร่ กามมี 2 คือ
8.1 กิเลสกาม กิเลสที่ทาให้ ใคร่
8.2 วัตถุกาม วัตถุอนั น่าใคร่ได้ แก่ กามคุณ 5 คือ รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ
(สัมผัสทางกาย) ที่น่าใคร่น่าพอใจ
ดังคาตรัสของพระพุทธเจ้ าได้ แก่
โลภะ โทสะ โมหะ เกิดจากตัวเอง ย่อมเบียดเบียนผู้มีใจชัว่ ดุจขุยไผ่ฆา่ ต้ นไผ่
ฉะนัน้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 29 ข้ อ 18)
ในพระไตรปิ ฎกเล่มที่ 27 ข้ อที่ 1549-1552 ตรัสถึงเรื่ อง กาม ดังนี ้
ข้ อ 1549 กามทังหลายมี
้
ความพอใจน้ อย ทุกข์อื่นยิง่ กว่ากามไม่มี ชนเหล่าใด
ส้ องเสพกามทังหลาย
้
ชนเหล่านันย่
้ อมเข้ าถึงนรก
ข้ อ 1550 เหมือนดาบที่ลบั คมดีแล้ วเชือด เหมือนกระบีท่ ี่ขดั ดีแล้ วแทง เหมือน
หอกที่พงุ่ ปั กอก (เจ็บปานใด) กามทังหลายเป็
้
นทุกข์ยิ่งกว่านัน้
ข้ อ 1551 หลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ ว ลึกกว่าชัว่ บุรุษ ผาลที่เขาเผาร้ อนอยูต่ ลอด
วัน (ร้ อนปานใด) กามทังหลายเป็
้
นทุกข์ยิ่งกว่านัน้
ข้ อ 1552 เหมือนยาพิษชนิดร้ ายแรง น ้ามันที่เดือดพล่าน ทองแดงที่กาลังละลาย
คว้ าง (ร้ อนปานใด) กามทังหลายเป็
้
นทุกข์ยิ่งกว่านัน้
9. ควำมสุข
ความสุข หมายถึง ความสบาย ความสาราญ ความฉ่าชื่นรื่ นกายรื่นใจ มี 2 คือ
9.1 กายิกสุข สุขทางกาย
9.2 เจตสิกสุข สุขทางใจ
9.3 ดังคาตรัสของพระพุทธเจ้ าได้ แก่
9.4 ละเหตุทกุ ข์ได้ เป็ นสุขในที่ทงปวง
ั ้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 59)
9.5 ละทุกข์ทงปวงได้
ั้
เป็ นความสุข (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 33)
9.6 ความไม่เบียดเบียนกันเป็ นสุขในโลก (พระไตรปิ ฎก เล่ม 4 ข้ อ 6)
9.7 ผู้เจริญเมตตาดีแล้ ว หลับและตื่นย่อมเป็ นสุข (ธรรมสภา, 2540)
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9.8 พอใจเท่าที่มี เป็ นความสุข (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 33)
9.9 ได้ สงิ่ ใด พึงพอใจในสิ่งนัน้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 3 ข้ อ 96)
9.10 นิพพานเป็ นสุขอย่างยิ่ง (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 59)
9.11 ความสุข (อื่น)ยิ่งกว่าความสงบไม่มี (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 42)
9.12 การแสดงสัทธรรม นาความสุขมาให้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 41)
9.13 ผู้ประพฤติธรรม อยูเ่ ป็ นสุข (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 37)
10. โอวำทปำฏิโมกข์
โอวาทปาฏิโมกข์เป็ นหลักคาสอนสาคัญของพระพุทธศาสนาหรื อคาสอนอันเป็ น
หัวใจสาคัญของพระพุทธศาสนา ได้ แก่ พระพุทธพจน์ 3 คาถากึ่ง ที่พระพุทธเจ้ าตรัสแก่พระอรหันต์
1,250 รูป ผู้ไปประชุมกันโดยมิได้ นดั หมาย ณ พระเวฬุวนาราม ในวันมาฆบูชา ได้ แก่
10.1 การไม่ทาบาปทังปวง
้
10.2 การทากุศลให้ ถึงพร้ อม
10.3 การชาระจิตของตนให้ ผอ่ งแผ้ ว
ธรรมทัง้ 3 อย่างนี ้เป็ นคาสอนของพระพุทธเจ้ าทังหลาย
้
(พระไตรปิ ฎก เล่ม 10
ข้ อ 54)
11. กำรพึ่งตนเอง
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า หากว่าบุคคลพึงรู้วา่ ตนเป็ นที่รักไซร้ พึงรักษาตนนันไว้
้ ให้
เป็ นอัตภาพอันตนรักษาดีแล้ ว บัณฑิตพึงประคับประคองตนไว้ ตลอดยามทังสาม
้
ยามใดยามหนึ่ง
บุคคลพึงยังตนนันแลให้
้
ตงอยู
ั ้ ใ่ นคุณอันสมควรเสียก่อน พึงพร่ าสอนผู้อื่นในภายหลัง บัณฑิต ไม่พงึ
เศร้ าหมอง หากว่าภิกษุพงึ ทาตนเหมือนอย่างที่ตนพร่าสอนคนอื่นไซร้ ภิกษุนนมี
ั ้ ตนอันฝึ กดีแล้ ว
หนอ พึงฝึ ก ได้ ยินว่าตนแลฝึ กได้ ยาก ตนแลเป็ นที่พงึ่ ของตน บุคคลอื่นใครเล่าพึงเป็ นที่พงึ่ ได้
เพราะว่าบุคคลมีตนฝึ กฝนดีแล้ ว ย่อมได้ ที่พงึ่ อันได้ โดยยาก ความชัว่ ที่ตนทาไว้ เองเกิดแต่ตน มีตน
เป็ นแดนเกิด ย่อมย่ายีคนมีปัญญาทรามดุจเพชรย่ายีแก้ วมณีที่เกิดแต่หิน ฉะนัน้ ความเป็ นผู้ทศุ ีล
ล่วงส่วน ย่อมรวบรัดอัตภาพของบุคคลใด ทาให้ เป็ นอัตภาพอันตนรัดลงแล้ ว เหมือนเถาย่านทราย
รวบรัดไม้ สาละให้ เป็ นอันท่วมทับแล้ ว บุคคลนันย่
้ อมทาตนเหมือนโจรผู้เป็ นโจกปรารถนาโจร ผู้เป็ น
โจก ฉะนัน้ กรรมไม่ดีและไม่เป็ นประโยชน์แก่ตน ทาได้ ง่าย ส่วนกรรมใดแล เป็ นประโยชน์ด้วย ดี
ด้ วย กรรมนันแลท
้
าได้ ยากอย่างยิ่ง ผู้ใดมีปัญญาทราม อาศัยทิฐิอนั ลามก ย่อมคัดค้ านคาสัง่ สอน
ของพระพุทธเจ้ า ผู้อรหันต์ เป็ นพระอริยเจ้ า มีปกติเป็ นอยู่โดยธรรม การคัดค้ านและทิฐิอนั ลามก
ของผู้นนั ้ ย่อมเผ็ดเพื่อฆ่าตน เหมือนขุยไผ่ฆา่ ต้ นไผ่ฉะนัน้ ทาชัว่ ด้ วยตนเอง ย่อมเศร้ าหมองด้ วย
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ตนเอง ไม่ทาชัว่ ด้ วยตนเอง ย่อมหมดจดด้ วยตนเอง ความบริสทุ ธิ์ ความไม่บริสทุ ธิ์ เป็ นของ
เฉพาะตัวคนอื่นพึงชาระคนอื่นให้ หมดจดหาได้ ไม่ บุคคลไม่พงึ ยังประโยชน์ของตนให้ เสื่อม เพราะ
ประโยชน์ของผู้อื่นแม้ มาก บุคคลรู้จกั ประโยชน์ของตนแล้ ว พึงขวนขวายในประโยชน์ของตนฯ
(พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 25 ข้ อ 22)
12. พุทธธรรมด้ ำนอื่นๆ
อาทิ เช่น องค์คณ
ุ แห่งความเป็ นสมณะ พรหมวิหาร 4 (ธรรมอันเป็ นที่อาศัยอย่าง
ประเสริฐ) การข้ ามโอฆะสงสาร (ห้ วงน ้าอันคือกิเลสที่ท่วมทับจิตใจ) อาหาร การพูดที่เป็ นธรรม เป็ น
ต้ น ดังคาตรัสของพระพุทธเจ้ า ได้ แก่
ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
เรากล่าวธรรมของภิกษุ (ผู้ปฏิบตั ิเพื่อการพ้ นทุกข์) ซึง่ เป็ น ผู้
สันโดษ (ยินดีในความมักน้ อยอย่างพอเหมาะ) อยูเ่ สมอ ด้ วยปั จจัย (สิ่งที่จาเป็ นในการยังชีพ) ที่
น้ อย หาได้ ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็ นองค์ (องค์คณ
ุ องค์ประกอบ) แห่งความเป็ นสมณะ (ผู้สงบจาก
ทุกข์ผ้ พู ้ นทุกข์) (พระไตรปิ ฎกเล่ม 25 ข้ อ 281)
พรหมวิหาร 4 (พระไตรปิ ฎก เล่ม 11 ข้ อ 234) ประกอบไปด้ วย
12.1 เมตตา
12.2 กรุณา
12.3 มุทิตา
12.4 อุเบกขา
เราไม่พกั เราไม่เพียร เราข้ ามโอฆะสงสารได้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 2)
สัตว์ทงปวงด
ั้
ารงอยูไ่ ด้ เพราะอาหาร (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 4)
พูดอย่างใด พึงทาอย่างนัน้ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 10 ข้ อ 255)
ผู้ใดไม่พดู เป็ นธรรม ผู้นนไม่
ั ้ ใช่สตั บุรุษ (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 270)
สุขภำพ และ สุขภำวะ
องค์ กำรอนำมัยโลก ได้ นิยามคา สุขภาพ ว่าหมายถึง สุขภาวะที่สมบูรณ์ทงทางกาย
ั้
จิตใจ สังคม และปั ญญา มิใช่เพียงการปราศจากโรคหรื อความพิการเท่านัน้ (องค์การอนามัยโลก
และ พ.ร.บ.สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550) หรื อสุขภาวะที่สมบูรณ์ทกุ ๆ ทางเชื่อมโยงกัน สะท้ อนถึง
ความเป็ นองค์รวมอย่างแท้ จริงของสุขภาพที่เกื ้อหนุนและเชื่อมโยงกันทัง้ 4 มิติ นามาสูว่ ิสยั ทัศน์
ของสานักงานกองทุนสนับสนุนการสร้ างเสริมสุขภาพ (สสส.) คือ คนไทยมีสขุ ภาวะยัง่ ยืน หมายถึง
คนไทยมีสขุ ภาวะดีครบทังสี
้ ่ด้าน ได้ แก่ กาย จิต สังคม และปั ญญา อันได้ แก่
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1. สุขภาวะทางกาย หมายถึง การมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีเศรษฐกิจพอเพียง มี
สิง่ แวดล้ อมดี ไม่มีอบุ ตั ิภยั เป็ นต้ น
2. สุขภาวะทางจิต หมายถึง จิตใจที่เป็ นสุข ผ่อนคลาย ไม่เครี ยด คล่องแคล่ว มีความ
เมตตา กรุณา มีสติ มีสมาธิ เป็ นต้ น
3. สุขภาวะทางสังคม หมายถึง การอยูร่ ่วมกันด้ วยดี ในครอบครัว ในชุมชน ในที่
ทางาน ในสังคม ในโลก ซึง่ รวมถึงการมีบริการทางสังคมที่ดี และมีสนั ติภาพ เป็ นต้ น
4. สุขภาวะทางปั ญญา (จิตวิญญาณ) หมายถึง ความสุขอันประเสริฐที่เกิดจากมี
จิตใจสูงเข้ าถึงความจริงทังหมด
้
ลดละความเห็นแก่ตวั มุง่ เข้ าถึงสิง่ สูงสุด ซึง่ หมายถึงพระนิพพาน
หรื อ
พระผู้เป็ นเจ้ าหรื อความดีสงู สุด
สุดแล้ วแต่ความเชื่อที่แตกต่างกันของแต่ละคน
(นับวรรณ เอมนุกลู กิจ, 2552)
ประเวส วะสี (2552) กล่าวว่า จิตวิญาณสูงทาให้ มีสขุ ภาวะ (well- being) ทุกคนเคย
มีประสบการณ์ความสุขนี ้แล้ วทังสิ
้ ้น ยามใดเราไม่เห็นแก่ตวั จิตใจหย่อนคลายเป็ นอิสระ มีความสุข
ในการทาความดี เช่น เมื่อช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทน หรื อการให้ ร้ ูสกึ มีความสุขทังเนื
้ ้อ
ทังตั
้ ว ยิ่งเห็นแก่ตวั น้ อยยิ่งมีสขุ ความสุขอันเนื่องด้ วยมีจิตวิญญาณสูง ในสภาวะที่มีจิตวิญญาณสูง
ร่างกายจะหลัง่ สารเอ็นโดรฟิ น (endorphin) ออกมา สารเอ็นโดรฟิ นทาให้ เกิดความสุขทังเนื
้ ้อทังตั
้ ว
ทาให้ สขุ ภาพดี และอายุยืนการที่ร่างกายจะหลัง่ เอ็นโดรฟิ นส์ออกมาต้ องมียีนซึง่ อยูใ่ น DNA อะไรที่
จาเป็ นต่อการอยูร่ อดของชีวิตธรรมชาติจะเอาไปใส่ไว้ ในดีเอ็นเอซึง่ เป็ นรหัสทางพันธุกรรม
อาจ
กล่าวได้ วา่ มิตทิ างจิตวิญญาณ หรื อทางศาสนาเป็ นธรรมชาติที่อยูใ่ นดีเอ็นเอของมนุษย์ที่เดียวเป็ น
เรื่ องที่ขาดไม่ได้ เพราะจาเป็ นต่อสุขภาวะ และการมีอายุยืนยาว หรื ออีกนัยหนึง่ อาจกล่าวว่ามนุษย์
ขาดความดีไม่ได้ ถ้ าขาดความเป็ นมนุษย์จะไม่สมบูรณ์ขาดความเต็มอิ่ม หรื อความสมบูรณ์ใน
ตัวเอง เป็ นโรคพร่องทางจิตวิญญาณ (spiritual deficiency) มนุษย์สมัยใหม่ เพราะความคิดทาง
วัตถุ ซึง่ วิทยาศาสตร์ ที่เกิดขึ ้นในยุโรป เมื่อประมาณ 400 ปี นามาให้ ทาให้ เข้ าสูล่ ทั ธิวตั ถุนิยม
บริโภคนิยม มิติทางจิตวิญญาณหดหายไป ดังที่พดู กันว่า พระเจ้ าตายแล้ ว หมายถึง มิติทางจิต
วิญญาณหายไป ทาให้ มนุษย์ขาดมิติทางลึก มีแต่ความแบนราบอยูก่ บั วัตถุ ไม่มีความสุขที่แท้ จริง
ทุรนทุรายเครียด และมีพฤติกรรมเบี่ยงเบน ความไม่สมบูรณ์ในตัวเอง ทาให้ ต้องหาอะไรมาเติม
เช่น ยาเสพติด ความฟุ่ มเฟื อย ความรุนแรง ปั ญหาเหล่านี ้คงแก้ ไขไม่ได้ ตราบใด ที่มนุษย์ยงั เป็ น
โรคพร่องทางจิตวิญญาณอยู่ (ประเวศ วะสี, 2552)
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“ความเจ็บป่ วยนันเป็
้ นผลจากการใช้ ชีวิตที่ขาดความสมดุล
การใช้ ความคิดมาก
เกินไปโดยการขาดการออกกาลังกาย กินอาหารไม่ถกู ต้ อง มีความกดดันทางจิตใจเนื่องจากความ
ขัดแย้ งกับบุคคลสิง่ แวดล้ อม” (สุรพล ธรรมร่มดี และมิรา ชัยมหาวงศ์, 2552)
ในปั จจุบนั นี ้องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้ ให้ คานิยามของการดูแลสุขภาพแบบองค์
รวมว่า “สภาวะที่มีความผาสุขของร่างกาย จิตใจและทางสังคม ซึง่ กินความหมายมากกว่าคาว่า
ไม่เจ็บป่ วยทางกาย” ซึง่ บางครัง้ อาจถูกอ้ างถึงในการรักษาด้ วยการฝั งเข็มซึง่ กล่าวถึงทฤษฎีของ
ความสมดุล หยินและ หยาง หรื อการดูแลผู้ป่วยแบบเห็นใจเอาใจใส่ ให้ เวลาในการให้ คาปรึกษา
อย่างเพียงพอและคาว่าองค์รวมนี ้ถูกใช้ อ้างถึงแม้ แต่การรักษาที่ไม่ใช่การรักษาหลักเช่นการสวน
ล้ าง ลาไส้ ใหญ่
หลักการของการรักษาแบบองค์รวมในยุคนี ้นันนอกจากการให้
้
ความสนใจทังการดู
้
แล
รักษาทางด้ านกายและจิตใจแล้ ว ผู้คนยังเฟ้นหาสิง่ ที่ดที ี่สดุ สาหรับตนเองซึง่ การเลือกนันครอบคลุ
้
ม
ไปถึงการรักษาแบบทางเลือกซึง่ มีหลักการที่วา่ การรักษาคือการทาให้ เกิดความสมดุลของร่างกาย
และนอกจากนันยั
้ งต้ องมีความสมดุลของร่างกายและสภาพแวดล้ อม (Crellin and Fernando,
2002)
สรุปกล่าวคือ แพทย์ ทำงเลือกวิถพ
ี ุทธหรือแพทย์ ทำงเลือกวิถีธรรมหรือแพทย์
วิถีธรรม เป็ นการดูแลสุขภาพที่นาเอาจุดดีของวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพแผนปั จจุบนั แผนไทย แผน
ทางเลือกและแผนพื ้นบ้ าน รวมถึงหลัก 8 อ. เพื่อสุขภาพที่ดีของสถาบันบุญนิยมมาบริหารจัดการ
องค์ความรู้ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้ วยพุทธธรรมะ และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยให้
เหมาะสมและสามารถแก้ ไขหรื อ ลดปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพสังคมสิง่ แวดล้ อมใน
ปั จจุบนั โดยนาไปสูก่ ารปฏิบตั ิที่ประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย ได้ ผล พึง่ ตนเองได้ ใช้ ทรัพยากร
ท้ องถิ่นเป็ นหลัก ประยุกต์เข้ าวิถีชีวิตได้ อย่างยัง่ ยืน

บทที่ 3
มูลเหตุการณ์ เลือกที่ตงั ้ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
เพื่อให้ มีการเชื่อมโยงกันในทุกเครื อข่ าย ให้ เพียงพอสาหรั บการเผยแพร่ และ
เป็ นแหล่ งเรียนรู้การแก้ ปัญหาสุขภาพด้ วยตนเอง จึงเกิดเป็ นโครงการ
โครงการเครื อข่ายภาคกลางเป็ นศูนย์กลางในการกระจาย และเป็ นศูนย์รวมหลักใน
การติดต่อเรี ยนรู้ สร้ างชุมชน(พึ่งตน)สุขภาพดีวิถี พุทธ(วิถีธรรม) จัดตังมู
้ ลนิธิแพทย์ วิถี พุทธแห่ง
ประเทศไทย(จากการประชุม สรุ ปงานเครื อข่ายการแพทย์วิถี พทุ ธสุขภาพพึ่งตน ตัวแทนเครื อข่าย
หรื อผู้ใช้ สอยให้ ความสาคัญในการมีศูนย์ ภาคกลางเพื่อสะดวกในการรวมและกระจายสื่อการ
เรี ยนรู้เพื่อให้ ผ้ ตู ้ องการการแพทย์วิถี พทุ ธเข้ าถึงสะดวกและง่ายขึ ้น) เป็ นโครงการที่จะสร้ างขึ ้นที่ บน
พื ้นที่ที่อยู่ในเขต ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี ซึง่ เป็ นพื ้นที่ที่ทางศูนย์ฯเป็ นเจ้ าของพื ้นที่
อยู่แล้ วจัดเตรี ยมเพื่อประโยชน์ในการเผยแพร่ วิถีของแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ และให้ ชื่อ ศูนย์รวม
หลักในการติดต่อเรี ยนรู้ สร้ างชุมชน(พึง่ ตน)สุขภาพดีวิถีพทุ ธ(วิถีธรรม)นี ้ว่า “สวนป่ านาบุญ 3” เป็ น
เครื อข่ายขยายต่อมาจากสวนป่ านาบุญ 1 หรื อศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
อ.ดอนตาล จ.มุกดาหาร และสวนป่ านาบุญ 2 หรื อศูนย์เรี ยนรู้ สขุ ภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง อ.ชะอวด จ.นครศรี ธรรมราช
สวนป่ านาบุญ 1 หรื อศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง อ.ดอนตาล
จ.มุกดาหารเป็ นศูนย์หลักในการเริ่ มเผยแพร่ องค์ความรู้ การแพทย์ทางเลือกวิถีธรรม (ยา ๙ เม็ด)
เริ่ มเปิ ดทากิจกรรมอบรมผู้มาเข้ าค่ายในการดูแลสุขภาพ ตังแต่
้ ปลายปี พ.ศ. 2551 จนถึงปั จจุบนั
โดยพื ้นที่ที่ตงเป็
ั ้ นพื ้นที่ที่ได้ รับบริ จาคที่ดิน จากครอบครัวมีทรัพย์ โดยมี นายใจเพชร กล้ าจน (หมอ
เขียว) เป็ นผู้นาปฏิบตั ิแบบการร่ วมบุญ สร้ างกลุ่มผู้มีแนวทางร่ วมเป็ นจิตอาสาทัง้ ประจาและจร
ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาร่ วมบาเพ็ญบุญ โดยไม่มีค่าตอบแทนใดๆทัง้ สิ ้น เป้าหมายหลักๆ เพื่อ
สอนให้ ทุกคนดูแลสุขภาพตนเองและคนรอบข้ าง โดยมีทุนหลักจากการเขียนหนั งสือสุขภาพของ
คุณหมอเขียว ทาซีดีความรู้ ทายาสีฟัน ยาสมุนไพร จาหน่ายเพื่อเป็ นทุนมาหมุนเวียนในการทา
กิจกรรมต่างๆ มุง่ เน้ นแก้ ปัญหาสุขภาพด้ วยวิถีทางพึง่ ตนเองได้
“สวนป่ านาบุญ 3” ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี มีขนาดพืน้ ที่ 24,200
ตารางเมตร หรื อ ประมาณ 15 ไร่ พื ้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ ายาวขนานแนวคลอง(คลองสาม) ยาว 220
เมตร กว้ าง 110 เมตร มีขอบเขตโดยรอบดังนี ้
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- ขอบเขตพื ้นที่ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ติดกับที่ดินว่างยังไม่มีการก่อสร้ างใดๆ อาจมี
การก่อสร้ างในอนาคต

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 12 แสดงพื ้นที่วา่ งติดพื ้นที่โครงการด้ านทิศเหนือและทิศใต้
(ก) แสดงพื ้นที่วา่ งติดพื ้นที่โครงการด้ านทิศใต้
(ข) แสดงพื ้นที่วา่ งติดพื ้นที่โครงการด้ านทิศใต้
(ค) แสดงพื ้นที่วา่ งติดพื ้นที่โครงการด้ านทิศเหนือ
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- ขอบเขตพื ้นที่ด้านทิศตะวันตก ติดขนานไปตามแนวคลอง(คลองสาม) ความกว้ าง
คลองเฉลี่ย 20 เมตร คัน่ พื ้นที่โครงการกับถนนคลองสาม

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 13 แสดงแนวคลองติดกับพื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันตก
(ก) แสดงแนวคลองติดกับพื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันตก
(ข) แสดงแนวคลองติดกับพื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันตก
(ค) แสดงแนวคลองติดกับพื ้นที่โครงการด้ านทิศตะวันตก
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- ขอบเขตพื ้นที่ด้านทิศตะวันออก ติดถนนซึ่งเป็ นถนนตัดผ่านตลอดแนวยาวของ
พื ้นที่โครงการ ถัดจากถนนเป็ นแนวสระน ้าขนาดใหญ่

(ก)

(ข)

(ค)
ภาพที่ 14 แสดงถนนและสระน ้าด้ านทิศตะวันออก
(ก) แสดงถนนด้ านทิศตะวันออก
(ข) แสดงถนนด้ านทิศตะวันออก
(ค) แสดงสระน ้าด้ านทิศตะวันออก
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ภาพที่ 15 แสดงขอบเขตพื ้นที่ตงโครงการศู
ั้
นย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามหลักแพทย์ทางเลือก
วิถีพทุ ธ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

(ก)

(ข)

ภาพที่ 16 แสดงทัศนียภาพภายในพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ก) ทัศนียภาพภายในพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
(ข) ทัศนียภาพภายในพื ้นที่ตงโครงการ
ั้
ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
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ถนนเลียบคลองสาม

ทางหลวงหมายเลข 1

พืน้ ที่โครงการ

ภาพที่ 17 แสดงการเข้ าถึงโครงการ
ที่มา: google map, เข้ าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.google.co.th/map
การเข้ าถึงโครงการ
สามารถเข้ าถึงได้ สองทางจากถนนพหลโยธิน(ทางหลวงหมายเลข 1) และถนน
กาญจนาภิเษก(ทางหลวงหมายเลข 9) จากนันเข้
้ าทางถนนเลียบคลองสามประมาณ 3 กิโลเมตร
ถึงพื ้นที่โครงการ
การเลือกพื ้นที่โครงการหลีกเลี่ยงมลพิษ ความแออัด ความวุน่ วาย ของเมือง ออกสู่
ชานเมือง โดยอยูใ่ นพื ้นที่วงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครฝั่ งตะวันออก ในขณะเดียวกันการเข้ า
มาจากเมืองยังคงเข้ าถึงได้ ง่ายอยู่ ยังคงวัตถุประสงค์เพื่อให้ เป็ นศูนย์กลางการเชื่อมต่อเครื อข่าย
สุขภาพพึง่ ตนตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ
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พืน้ ที่โครงการ

ภาพที่ 18 แสดงทัศนียภาพแผนที่ผา่ นดาวเทียม
ที่มา: google map, เข้ าถึงเมื่อ 7 พฤษภาคม 2555, เข้ าถึงได้ จาก http://www.google.co.th/map

ภาพที่ 19 แสดงชุมชนข้ างเคียงพื ้นที่โครงการ
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ด้ วยวัตถุประสงค์เพื่อเป็ นแพทย์ทางเลือกสาหรับประชาชนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุม่
การตังโครงการจึ
้
งคานึงให้ เอื ้อต่อกลุม่ คนโดยรอบด้ วย สร้ างสุขภาวะที่ดีให้ เกิดแก่พื ้นที่โดยรอบ
ด้ วย ไม่นามาเป็ นข้ อขัดแย้ งในเรื่ องของผลกระทบทางเสียง และมลภาวะเกี่ยวเนื่อง

ภาพที่ 20 แสดงผลกระทบจากสภาพอากาศโดยธรรมชาติ
พื ้นที่ A เป็ นพื ้นที่ที่ได้ รับผลกระทบมากกว่า พื ้นที่ B
ได้ รับความร้ อนจากแสงธรรมชาติมาก
ได้ รับฝุ่ นจากชุมชนโรงงานและถนนมาก เนื่องจากเป็ นทางผ่านของทิศทางลมประจา
ถึงแม้ จะมีคลองกันก็
้ ยงั ส่วผลกระทบอยูม่ าก
ในขณะเดียวกันก็ต้องไม่ผิดล้ อมหรื อกันตั
้ ดขากจากชุชมชนตรงนันด้
้ วย

บทที่ 4
กรณีศึกษา
และ
พัฒนาการองค์ ความรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธในประเทศไทย
กรณีศึกษา
เพื่อนำไปสูก่ ำรออกแบบทำงสถำปั ตยกรรม จึงมีควำมจำเป็ นในกำรศึกษำกรณีศกึ ษำ
โครงกำรที่มีลกั ษณะคล้ ำยคลึงกัน เพื่อพิจำรณำข้ อดี ข้ อเสีย ทังในแง่
้
ของ แนวควำมคิด กำร
ออกแบบที่เป็ นผลทำงรูปธรรมรวมไปถึงเสริมในแงของขนำดสัดส่วน ที่วำ่ งในรูปแบบต่ำงๆ
1. ศูน ย์ เรี ย นรู้ สุขภำพพึ่ง ตนตำมแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยง สวนป่ ำนำบุญ จัง หวัด
มุกดำหำร
2. สถำนปฏิบตั ธิ รรมหมูบ่ ้ ำนพลัมนำนำชำติ ประเทศไทย จังหวัดนครรำชสีมำ
3. สวนโมกข์ อำเภอไชยำ จังหวัดสุรำษฎร์ ธำนี
4. หอจดหมำยเหตุพทุ ธทำส อินทปั ญโญ หรื อ สวนโมกข์ กรุงเทพมหำนคร
1.
ศูนย์ เรี ยนรู้ สุขภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ
จังหวัดมุกดาหาร
เป็ นศูนย์ต้นแบบของโครงกำรจึงเป็ นเป็ นต้ องศึกษำ โดยมีที่มำคือ
ขณะที่ ห มอเขี ย วได้ ท ำงำนในหน้ ำที่ ส่ ง เสริ ม สุ ข ภำพ พ.ศ. 2535-2540 ณ
โรงพยำบำล หว้ ำนใหญ่ จังหวัดมุกดำหำร ได้ พยำยำมพัฒนำประสิทธิภำพขององค์ควำมรู้ กำรพึ่ง
ตนในกำรดูแลแก้ ไ ขปั ญหำสุขภำพ ตังแต่
้ ปี พ.ศ. 2538 ด้ วยกำรนำเอำองค์ควำมรู้ ของกำรดูแล
สุขภำพ 4 แผน ที่ได้ แก่
1.1 สุขภำพแผนปั จจุบนั (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่กำรแก้ ไขปั ญหำอุบตั ิเหตุฉกุ เฉิน กำร
ระงับอันตรำยที่รุนแรงชัว่ ครำว กำรกดอำกำรของโรคเพื่อลดหรื อระงับอำกำรทรมำนชัว่ ครำว กำร
สร้ ำงสุขภำพด้ วยหลักสุขบัญญัติแห่งชำติ 10 ประกำร)
1.2 สุขภำพแผนไทย (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่กำรปรับสมดุล ดิน น ้ำ ลม ไฟ เส้ นลมปรำณ
และโครงสร้ ำงร่ำงกำย )
1.3 สุขภำพแผนทำงเลือก (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่กำรปรับสมดุลร้ อน เย็น เส้ นลมปรำณ
และโครงสร้ ำงร่ำงกำย)
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1.4 สุขภาพแผนพื ้นบ้ าน (มีจดุ เด่นอยูท่ ี่การปรับสมดุลร่างกายด้ วยทรัพยากร
ในท้ องถิ่นการปรับสมดุลเส้ นลมปราณและโครงสร้ างร่างกายแนวพื ้นบ้ าน)
มาพัฒนาบูรณาการเข้ าด้ วยกัน พบว่า มีประสิทธิภาพมากกว่าการใช้ ความรู้
และทักษะในการดูแลสุขภาพแผนใดแผนหนึ่งอย่างเดียว ซึง่ จากประสบการณ์ที่หมอเขียวใช้ แผน
ต่างๆ ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพพบว่าการใช้ องค์ความรู้ของสุขภาพแผนใดแผนหนึง่ อย่างเดียว
จะแก้ ปัญหาสุขภาพได้ ประมาณร้ อยละ 20 แต่ถ้ารวมทังสี
้ ่แผนเข้ าด้ วยกัน จะแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
ได้ ประมาณ ร้ อยละ 40 ซึง่ ก็ยงั มีปัญหาสุขภาพอีกจานวนมาก ประมาณร้ อยละ 60 ที่ยงั แก้ ไม่ได้
ปี พ.ศ. 2538 หมอเขียวได้ จดั ตัง้ ศูนย์ฯ สวนป่ านาบุญ (เลขที่ 114 หมู่ 11 ตาบล
ดอนตาล อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร) โดยเริ่มทาไร่นาสวนผสมไร้ สารพิษ หลังจากที่ได้ ไป
ศึกษาดูงานเกษตรผสมผสานและการแพทย์พื ้นบ้ านกับปราชญ์ชาวบ้ าน (กลุม่ พ่อผาย พ่อคาเดื่อง
และ ครูบาสุทธินนั ท์) ที่จงั หวัดบุรีรัมย์ และหลังจากได้ ชวน มารดา คือแม่ครั่ง มีทรัพย์ ไปศึกษาดู
งานกับปราชญ์ชาวบ้ านกลุม่ ดังกล่าวด้ วยอีกครัง้ แล้ วกลับมาร่วมกับครอบครัวทาไร่นาสวนผสม
พร้ อมกับได้ เริ่ มเรี ยนรู้และฝึ กฝนการใช้ สมุนไพรกับธรรมชาติบาบัดมาเรื่ อยๆ โดยหมอเขียว ตังชื
้ ่อ
พื ้นที่ดงั กล่าวว่า “สวนป่ านาบุญ”
ปี พ.ศ. 2539 หมอเขียวได้ เริ่ มศึกษาและปฏิบตั ิธรรมแนวบุญนิยม (อโศก) (บุญ
นิยม คือ การดารงชีวิตที่เชื่อมัน่ ในบาป บุญ กุศล อกุศล มากกว่าการเชื่อมัน่ ในทุนหรื อวัตถุที่มาก
เกินสมดุล อโศก คือ การปฏิบตั ิธรรมที่เน้ นการปฏิบตั ิตามคาตรัสของพระพุทธเจ้ าในพระไตรปิ ฎก
อย่างเคร่ งครัด โดยมีพ่อท่านสมณะโพธิรักษ์ โพธิรักษ์ ขิโต อธิบายความหมายและนาพาปฏิบตั ิ )
และ ได้ เริ่ มศึกษาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างจริ งจัง โดยศึกษาทังในระบบและ
้
นอกระบบ ทัง้ ในประเทศและต่า งประเทศ ในระหว่างนัน้ ก็ เ ริ่ ม มี ป ระชาชนทยอยมาขอความ
ช่วยเหลือฝึ กฝนเรี ยนรู้การแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกกับหมอเขียวด้ วย
ปี พ.ศ. 2540 หมอเขียวได้ ศกึ ษาและฝึ กฝนปฏิบตั ิตามหลักการพุทธธรรมะ (ธรรม
ที่พระพุทธเจ้ าทรงแสดงไว้ คือ สติปัฏฐาน 4 ฯลฯ มรรคมีองค์ 8 ขันธ์ 5 ปั จจัย 24 เป็ นอาทิ) และ
ปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง จนกระทัง่ พบว่า หลักการดังกล่าวมีประสิทธิภาพสูงในการแก้ ปัญหา จึง
ได้ ทดลองพัฒนาองค์ ความรู้ การพึ่งตนในการแก้ ไขปั ญหาความเจ็บป่ วย ด้ วยการนาเอาจุดดีของ
วิทยาศาสตร์ สุขภาพแผนปั จจุบนั แผนไทย แผนทางเลือกและแผนพื ้นบ้ าน รวมถึงหลัก 8 อ. เพื่อ
สุขภาพที่ดี ของสถาบันบุญนิยม (หลัก 8 อ. ได้ แก่ อิทธิบาท อารมณ์ อาหาร ออกกาลังกาย อากาศ
เอนกาย เอาพิษภัยออก และอาชีพที่สมั มา สถาบันบุญนิยมคือ องค์กรที่ส่งเสริ มการดารงชีวิตแนว
บุญนิยม) มาบริ หารจัดการองค์ความรู้ ประยุกต์ผสมผสานบูรณาการด้ วยพุทธธรรมะ และปรัชญา
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เศรษฐกิจพอเพียง โดยให้ เหมาะสมและสามารถแก้ ไขหรื อลดปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุ ณ สภาพ
สังคมสิ่งแวดล้ อม ในปั จจุบนั ซึง่ นาสู่การปฏิบตั ิที่ประหยัด เรี ยบง่าย ได้ ผลรวดเร็ ว พึ่งตนเองได้ ใช้
ทรั พยากรในท้ องถิ่ นเป็ นหลัก ประยุกต์ เข้ ากับวิถีชีวิตได้ และมี ความยั่งยืน โดยใช้ ชื่อการดูแล
สุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ดังกล่าวนี ้ว่า “แพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ” หรื อเรี ยกอีกอย่างว่า
“แพทย์ ทางเลือกวิถีธรรม” ซึง่ เป็ นองค์ความรู้ หรื อศาสตร์ ใหม่ ที่บรู ณาการมาจากพื ้นฐานของ
องค์ความรู้เดิมที่มีอยู่แล้ ว เพื่อให้ มีประสิทธิภาพในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพมากยิ่งขึ ้น โดยใช้ ศูนย์
เรี ยนรู้ สขุ ภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร
เป็ นสถานที่ดาเนินงาน
ปี พ.ศ. 2541 หมอเขียวได้ เป็ นวิทยากรบรรยายตามศูนย์ฯบุญนิยม (เครื อข่าย
ชุมชนชาวอโศก ทัว่ ประเทศซึง่ ดารงชีวิตแนวบุญนิยม) เครื อข่ายกสิกรรมไร้ สารพิษแห่งประเทศไทย
ได้ เริ่ มใช้ และเผยแพร่ ความรู้ การแพทย์ แผนไทยและแพทย์ ท างเลือกในกลุ่มเกษตรที่ มาอบรม
หลักสูตรสัจธรรมชีวิตด้ วย
ปี พ.ศ. 2543 ได้ ร่วมกับทีมสุขภาพบุญนิยมจัดทาค่ายสุขภาพ ให้ กบั ศูนย์ฯต่างๆ
ของชาวบุญนิยม ช่วงหลังมีประชาชนทัว่ ไปมาร่ วมฝึ กในค่ายสุขภาพมากขึ ้นเรื่ อยๆ จึ งมีการจัดทา
กิ จ กรรมค่า ยสุข ภาพมากขึน้ เรื่ อ ยๆ เพราะประชาชนทั่ว ไปที่ เ ดื อ ดร้ อนด้ า นสุข ภาพขอ ความ
อนุเคราะห์ให้ ช่วย ในขณะเดียวกันทางศูนย์ฯของชาวบุญนิยมเองก็มีกิจกรรมอบรมเกษตรหลักสูตร
สัจธรรมชีวิตมากยิ่งขึ ้น ทาให้ ไม่สะดวกในการจัดกิจกรรมค่ายสุขภาพ
ปี พ.ศ. 2549 หมอเขียวได้ ปรึกษาหารื อกับแม่ครั่ง เพื่อขอใช้ พื ้นที่สวนป่ านาบุญ
ซึ่ง ท าไร่ น าสวนผสมไร้ สารพิ ษ ต่อ เนื่ อ งกัน มาเป็ นเวลานับ สิบปี เป็ นพื น้ ที่ จัด ท า “ธุ ร ะบุญ ค่า ย
สุข ภาพ” เพื่ อ ช่ ว ยเหลื อ ประชาชนที่ เ ดื อ ดร้ อนจากความเจ็ บ ป่ วย โดยขอท าแบบไม่ เ รี ย กร้ อง
ค่าใช้ จ่ายใดๆ กับประชาชนที่มาใช้ บ ริ การธุระบุญดังกล่าว โดยมีแนวคิดว่าเราใช้ ทรัพยากรและ
เรี่ ยวแรงที่มีอยู่พึ่งตนเองให้ ได้ เราฝึ กกินน้ อยใช้ น้อย เท่าที่พอดีไม่เบียดเบียนไม่ทรมานตน แล้ ว
แบ่งปั นส่วนที่เหลือเกือ้ กูลผู้อื่น ถ้ าเราหมดทุนที่จะเกือ้ กูลผู้อื่นได้ เราก็เลิกทา แม่ครั่งเห็นว่าเป็ น
โอกาสที่จะได้ บาเพ็ญบุญกุศล จึงบริ จาคพื ้นที่ของสวนป่ านาบุญทังหมด
้
ซึง่ มีเนื ้อที่ประมาณ 50ไร่
เศษ ให้ ด าเนิ น ธุ ร ะบุ ญ ดัง กล่ า ว พร้ อมทัง้ อาสาท ากสิ ก รรมและช่ ว ยเหลื อ งานทุ ก ด้ า นตาม
ความสามารถ
“หมอเขียว ตังชื
้ ่อพื ้นที่นี ้ว่า” ศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สวนป่ านาบุญ หมอเขียวและครอบครัวได้ ระดมทุนที่มีทงหมด
ั้
มาทาธุระบุญดังกล่าว และเริ่ มมี
ญาติธรรมที่มีจิตศรัทธาทยอยเอาแรงกายและแรงทรัพย์ที่พอจะมีคนละเล็กคนละน้ อยมาร่ วมบุญ
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ทาให้ ธุระบุญดังกล่าวขับเคลื่อนไปได้ จนเกิดการอบรมครัง้ แรก ให้ กบั กลุม่ ผู้ป่วยโรคไม่ติดต่อเรื อ้ รัง
ตามโครงการของโรงพยาบาลมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร ในเดือนพฤศจิกายน 2550 หลังจากนันก็
้
มีโรงพยาบาลและหน่วยงานต่างๆรวมถึงประชาชนที่เดือดร้ อนด้ านสุขภาพ มาขอให้ จัดทาค่าย
สุขภาพ จึงได้ ดาเนินกิจกรรมค่ายสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียงฯ เรื่ อยมา โดยอบรมรุ่ นละ 7 วัน
เฉลี่ยเดือนละ 1 ครัง้ ๆละ ประมาณ 300-400 คน โดย มีสมาชิกทีมสุขภาพที่มารวมกลุ่ม จิตอาสา
ในศูนย์ฯ สวนป่ านาบุญ เกือบ 20 คน (ธันวาคม 2553) ทุกคนมาเสียสละไม่มีคา่ ตอบแทนใดๆ
ศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
สวนป่ านาบุญ
ได้
ดาเนินงานสร้ างสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง โดยเน้ นให้ ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพแบบพึง่
ตน ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพที่ต้นเหตุด้วยสิง่ ที่ประหยัดเรี ยบง่าย ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ นหลัก
มาเป็ นระยะเวลา 15 ปี ซึง่ สอดคล้ องกับ วิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับ
ที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) คือ “สังคมอยูเ่ ย็นเป็ นสุขร่วมกัน ภายใต้ แนวทางปฏิบตั ิปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง” และวิสยั ทัศน์ของแผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550-2554) “มุง่ สูร่ ะบบ
สุขภาพพอเพียง เพื่อสร้ างให้ สขุ ภาพดี บริการดี ชีวิตมีความสุขอย่างพอเพียง”
2. สถานปฏิบัตธิ รรมหมู่บ้านพลัมนานาชาติ ประเทศไทย จังหวัด
นครราชสีมา
ปี พ.ศ.2518 หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เดินทางมาประเทศไทยครัง้ แรกเพื่อร่วม
ประชุมอาศรมแปซิฟิกที่วดั ผาลาด จ.เชียงใหม่
ปี พ.ศ.2519 หนังสือ The Miracle of Being Awake ได้ รับการแปลเป็ น
ภาษาไทยเล่มแรก ในชื่อ ปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยูเ่ สมอ กล่าวถึงการฝึ กเจริญสติในชีวิตประจาวัน
ด้ วยภาษาเรี ยบง่ายและใช้ ได้ จริง เป็ นที่ประทับใจนักอ่านและนักปฏิบตั ิชาวไทย จึงมีการแปลและ
เผยแพร่หนังสือเล่มอื่นๆของท่านในเวลาต่อมา

ภาพที่ 21 หนังสือปาฏิหาริย์แห่งการตื่นอยูเ่ สมอ
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ปี พ.ศ.2545 จัดกิจกรรมภาวนาตามแนวทางหมูบ่ ้ านพลัมครัง้ แรกโดยมี พระ
ภิกษุณีจีน่า และ พระภิกษุณีนิรามิสา เป็ นผู้นาภาวนามีผ้ เู ข้ าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน (พระ
ภิกษุณีนิรามิสาเป็ นชาวไทยคนแรกที่บวชกับหลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ ในประเทศฝรั่งเศส)
ปี พ.ศ.2550 หลวงปู่ ติช นัท ฮันห์ เดินทางมานาภาวนาในประเทศไทยอย่างเป็ น
ทางการ ครัง้ แรก ในชื่อหัวข้ อ สูศ่ านติสมานฉันท์

ภาพที่ 22 โปรสเตอร์ การนาภาวนาในประเทศไทย หัวข้ อ สูศ่ านติสมานฉันท์
หลังจากนัน้ จึงมีการจัดภาวนาตามแนวทางหมูบ่ ้ านพลัมในประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่องทุกๆ ปี ปี ละ 2 ครัง้ โดยนิมนต์พระธรรมาจารย์จากหมูบ่ ้ านพลัมประเทศฝรั่งเศส อเมริกา
เยอรมัน ฮ่องกง เวียดนาม เพื่อมาทาการภาวนา กลุม่ สังฆะหมูบ่ ้ านพลัมในประเทศไทยเริ่มมี
บุคลากรมากขึ ้นจากการรวมตัวของมิตรสหายทางธรรมที่เคยเข้ าร่วมงานภาวนาตามแนวทางของ
หมูบ่ ้ านพลัมและมีความปราถนาจะสืบเนื่องการปฏิบตั ิ
ปี พ.ศ. 2553 กลุม่ ญาติธรรมและผู้มีจิตศรัทธาได้ ร่อมกันจัดพิธีทอดผ้ าป่ า เพื่อ
จัดหาทุนซื ้อที่ดินสาหรับสร้ างสถานปฏิบตั ธิ รรมหมูบ่ ้ านพลัมนานาชาติ ที่บ้านสระน ้าใส ต.โป่ งตา
ลอง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา
4. สวนโมกขพลาราม อาเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ ธานี
ท่านพุทธทาสภิกขุกลับมายังพุมเรี ยงเมื่อปลายปี พ.ศ.2474 โดยใช้ วดั พุมเรี ยง
เป็ นที่อาศัยชัว่ คราว ขณะเดียวกันก็เริ่มเสาะหาสถานที่เหมาะสมในการจะสร้ างสถานปฏิบตั ิธรรม
จนในที่สดุ ก็พบวัดตระพังจิต ซึง่ เป็ นวัดร้ าง และมีป่ารก ท่านพุทธทาสภิกขุเขียนถึงเรื่ องการสร้ าง
สถานปฏิบตั ิธรรม และเล่าถึงสภาพวัดตระพังจิตเอาไว้ วา่
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ในปลายปี พ.ศ. 2474 ระหว่างที่ฉนั ยังศึกษาอยู่ในกรุ งเทพฯ ได้ มีการติดต่อกับ
นายธรรมทาส พานิช โดยทางจดหมายอยู่เสมอ ในเรื่ องเกี่ยวกับการจัดการส่งเสริ มปฏิบตั ิธรรม
ตามความสามารถ ในที่สดุ ในตอนจะสิ ้นปี นัน่ เอง เราได้ ตกลงกันถึงเรื่ องจะจัดสร้ างสถานที่สง่ เสริ ม
ปฏิบตั ิธรรมโดยเฉพาะขึ ้นสักแห่งหนึ่ง เพื่อความสะดวกแก่ภิกษุสามเณรผู้ใคร่ ในทางนี ้ ซึ่งรวมทัง้
ตัวเองด้ วย โดยหวังไปถึงว่า ข้ อนันจะเป็
้
นการช่วยกันส่งเสริ มความรุ่งเรื องของพระพุทธศาสนา ใน
ยุคซึง่ เราสมมติกนั ว่า เป็ นกึ่งพุทธกาลส่วนหนึ่งด้ วย เมื่อไม่มีที่ใดที่เหมาะสาหรับพวกเราจะจัดทา
ยิ่งไปกว่าที่ไชยา เราก็ตกลงกันว่า จาเป็ นที่เราจะต้ องจัดสร้ างที่นี่
เมื่อลงมาแล้ วก็เริ่มหาที่ที่เหมาะสม โดยมีคณะอุบาสกธรรมทาน 4-5 คน เป็ นคน
ออกไปสารวจ ไม่นานนัก สักเดือนกว่าๆ จึงตกลงกันว่าจะใช้ วดั ร้ างชื่ อวัดตระพังจิก เป็ นวัดที่ผมไม่
เคยรู้ด้วยซ ้าไป พวกนายเที่ยง นายกวย พวกนี ้เขารู้มาอย่างไรก็ไม่ทราบ แล้ วก็แนะกันไปดู ไปดูครัง้
เดียวเห็นว่าพอใช้ ได้ ก็เอาเลย ต่อจากนันเขาก็
้
ไปทาที่พกั ให้ ง่ายๆ หลังพระพุทธรูป
มันก็ไม่มีเรื่ องอะไรนัก เป็ นวัดร้ างมานาน เป็ นป่ ารก ครึ ม้ ไปหมด เป็ นที่ ๆ
ชาวบ้ านเขาชอบไปเขี่ยเห็ดเผาะ เขาใช้ เหล็กอันเล็ก ๆ เขี่ยดินหาเห็ดเผาะ แถวนันมั
้ นมีมาก ผู้หญิง
จะไปหาเห็ดเผาะ ผู้ชายจะไปหาเห็ดโคน พวกชอบกินหมูป่าก็จะไปล่าหมูป่าที่แถวนัน้ และเป็ นที่
กลัวผีของเด็ก ๆ พวกผู้หญิงที่ไม่มีลกู ก็ไปบนบานขอลูกกับพระพุทธรูปในโบสถ์ร้างที่เขาถือกันว่า
ศักดิส์ ทิ ธิ์ในทางนัน้ ในสระก็วา่ มีผีดุ มีผีอยูใ่ นสระ มีไม้ หลักที่เรี ยกว่าเสาประโคนปั กอยูก่ ลางสระ
ท่านพุทธทาสภิกขุย้ายเข้ าอยู่วัดตระพังจิตเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ.
2475 ซึง่ เป็ นวันวิสาขบูชา (ก่อนการเปลี่ยนระบอบการปกครองประมาณ 1 เดือน) ที่วดั ตระพังจิก
ท่ า นพุ ท ธทาสภิ ก ขุ พ บว่ า มี ต้ นโมกและต้ นพลาขึ น้ อยู่ ทั่ ว ไป ซึ่ ง พ้ องกั บ ค าในภาษาบาลี
คือ โมกข แปลว่าความหลุดพ้ น และ พลา แปลว่ากาลัง ท่านพุทธทาสภิกขุจึงนาสองคานี ้มาต่อกัน
และใช้ ตงชื
ั ้ ่อสถานปฏิบตั ิธรรมแห่งนี ้ว่า สวนโมกขพลาราม ซึ่งแปลว่า สวนป่ าอันเป็ นกาลังแห่ง
ความหลุดพ้ น
การดาเนินชี วิ ตในสวนโมกขพลาราม ท่านพุทธทาสภิกขุยึดคติที่ว่า เป็ นอยู่
อย่ างต่า มุ่งกระทาอย่ างสูง โดยชีวิตประจาวันของท่านพุทธทาสภิกขุนนเป็
ั ้ นไปอย่างสันโดษ
และสมถะ สาหรับวัตถุสิ่งของภายนอก ท่านพุทธทาสภิกขุจะพึ่งพาก็แต่เพียงวัตถุสิ่งของที่ทาให้
ชีวิตดารงอยูต่ อ่ ไปได้ และวัตถุสงิ่ ของที่จาเป็ นในการเผยแพร่ธรรมะเท่านัน้ โดยไม่พงึ่ พาวัตถุสงิ่ ของ
ฟุ้งเฟ้ออื่นใดที่เกินจาเป็ นเลย เรี ยกได้ ว่ามีความเป็ นอยู่อย่างต่าที่สดุ หากแต่การกระทาในความ
เป็ นอยู่นัน้ เป็ นการกระทาอย่า งสูง ที่ สุด นั่น คื อเป็ นการกระท าเพื่อ ศึกษา ปฏิ บัติ และเผยแพร่
พระพุทธศาสนา การศึกษาและปฏิบตั ินนเป็
ั ้ นการกระทาอันนาไปสูม่ รรคผล และแม้ กระทัง่ นิพพาน
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ซึ่ง เป็ นอุด มคติ ที่สูง ที่ สุด ที่ ชี วิ ตมนุษ ย์ ควรจะบรรลุถึ ง ส่ว นการเผยแพร่ นัน้ เป็ นการกระท าเพื่ อ
นากระแสธรรมอันบริ สทุ ธิ์ให้ อาบหลัง่ ไหลริ นรดคนทังโลก
้ และทุกโลก เป็ นการชี ้ทางสว่างให้ เพื่อน
มนุษย์ ที่เป็ นเพื่อนทุกข์ เกิด แก่ เจ็บ ตาย ให้ บรรลุถึงอุดมคติที่สงู ที่สดุ ของชีวิตมนุษย์ไปด้ วยกัน
หรื ออย่างน้ อย ก็จะทาให้ มนุษย์เรานันได้
้ ลดการเบียดเบียนตนเอง และลดการทาร้ ายผู้อื่น อันจะ
ก่อให้ เกิดทังสั
้ นติสขุ และสันติภาพ ซึง่ เป็ นสิง่ ที่ทงตั
ั ้ วมนุษย์และโลกมนุษย์ปรารถนา
5. หอจดหมายเหตุพุทธทาส อินทปั ญโญ หรือ สวนโมกข์ กรุ งเทพมหานคร
หอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญ เป็ นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม
(Religious Archives) จัดตังภายใต้
้
มลู นิธิหอจดหมายเหตุพทุ ธทาส อินทปั ญโญ ซึง่ ได้ จดทะเบียน
มูลนิธิกบั กรุงเทพมหานคร ทะเบียนเลขที่ กท 1598 ที่ทาการเก็บรักษา อนุรักษ์ ศึกษาค้ นคว้ าและ
เผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้ แพร่หลาย ซึง่ จะช่วยส่งเสริม ให้ ประชาชนทัว่ ไป สามารถ
เข้ าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาส ได้ แก่
5.1 พยายามทาตนให้ เข้ าถึงหัวใจแห่งศาสนาของตน
5.2 พยายามช่วยกันถอนตัวออกจากอานาจของวัตถุนิยม
5.3 พยายามทาความเข้ าใจระหว่างศาสนา
กล่าวถึงความเป็ นมา คือ ตลอดช่วงชีวิต 87 ปี ระหว่างปี พทุ ธศักราช 24492536 ของท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านได้ ศกึ ษาปฏิบตั ิ และเผยแผ่ธรรม อย่างสม่าเสมอและแพร่หลาย
มีผลงานการเผยแผ่รูปธรรมและประจักษ์ พยานอย่างมาก ไม่เฉพาะเพียงที่สวนโมกขพลาราม และ
คณะธรรม ทานเท่านัน้ เกิดการเคลื่อนไหวใหม่ในสังคม และแวดวงศาสนา อย่างต่อเนื่อง
กว้ างขวางมากมาย สืบเนื่องมาจนกระทัง่ ปั จจุบนั ได้ รับการยอมรับนับถือทัว่ ไปทังในระดั
้
บ ท้ องถิ่น
ประเทศ และสากล ไม่จาเพาะเฉพาะพุทธศาสนาเท่านันหลั
้ งมรณกรรมของท่านแล้ ว สวนโมก
ขพลารามคณะธรรมทานและ คณะศิษยานุศิษย์ ตลอด จนกลุม่ ผู้สนใจใฝ่ ศึกษาปฏิบตั ิ ได้ ประมวล
รวบรวมสิง่ ศึกษาเรี ยนรู้ ตลอดจนเครื่ องมือเครื่ องใช้ ทงหลายของท่
ั้
านไว้ สิง่ ศึกษาเรี ยนรู้ ทังหมดนี
้
้
เป็ นมรดกทางปั ญญาอันยิ่งใหญ่ สมควรจัดเก็บอนุรักษ์ ไว้ ให้ เป็ นระบบเพื่อความสะดวก ในการ
สืบค้ นเพื่อเผยแผ่ และเป็ นประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ
ในเบื ้องต้ นจากการสารวจเอกสาร สิง่ พิมพ์ ภาพ แถบเสียงโสตทัศน์ และวัตถุ
สิง่ ของต่างๆ ของท่านพุทธทาส มีปริมาณเบื ้องต้ นมากกว่า 27,347 รายการ ซึง่ ในปั จจุบนั ทุกอย่าง
อยูใ่ นสถานภาพที่เสี่ยงต่อการชารุดเสียหาย เสื่อมสภาพ ควรได้ รับการอนุรักษ์ รักษาอย่างเร่งด่วน
และพบว่าเกินกาลังและวิสยั ของวัด
มูลนิธิและอาสาสมัคร
ด้ วยเหตุนี ้คณะผู้ศรัทธาอัน
ประกอบด้ วยผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญงานจดหมายเหตุ ผู้เชี่ยวชาญงานระบบ ฐานข้ อมูล
ผู้เชี่ยวชาญงานสถาปั ตยกรรม อาสาสมัคร และผู้แทนฝ่ ายต่าง ๆ โดยความเห็นชอบของ สวนโมก
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ขพลารามและคณะธรรมทาน
ได้ ร่วมกันวางแนวทางในการจัดตังหอจดหมายเหตุ
้
พทุ ธทาส
อินทปั ญโญ ซึง่ เป็ นหอจดหมายเหตุศาสนธรรม (Religious Archives) เพื่อทาการเก็บรักษา
อนุรักษ์ ศึกษาค้ นคว้ าและเผยแผ่ผลงานของท่านพุทธทาสฯ ให้ แพร่ หลาย ซึง่ จะช่วยส่งเสริม ให้
ประชาชนทัว่ ไป สามารถเข้ าถึงหัวใจของศาสนา ตามปณิธาน 3 ประการของท่านพุทธทาส โดยได้
เปิ ดดาเนินการในปี 2553
พัฒนาการองค์ ความรู้สุขภาพพึ่งตนตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธในประเทศไทย
พัฒนาการขององค์ความรู้ ด้ านสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ (ใจเพชร
กล้ าจน,ความเจ็บป่ วยกับการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ
ของศูนย์เรี ยนรู้ สขุ ภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัด
มุกดาหาร) ได้ จากการสังเคราะห์ แนวคิดสาคัญๆ ได้ แก่ แนวคิดพุทธธรรมะ แนวคิดเศรษฐกิ จ
พอเพียง แนวคิดสุขภาวะ แนวคิดการแพทย์ทางเลือก แนวคิดการแพทย์แผนไทยและแผนพื ้นบ้ าน
แนวคิดสุขภาพบุญนิยม แนวคิดวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพแผนปั จจุบนั แนวคิดทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์
และสรี รวิทยา และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสสารกับพลังงานและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง ร่วมกับข้ อมูลผ่าน
ประสบการณ์ ในการจัดทาค่ายสุขภาพตลอดระยะเวลา 15 ปี ซึ่งดูแลคนไม่ต่ากว่า 1 หมื่นคน ได้
บูรณาการและพัฒนาเป็ นวิธีการดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก “แพทย์ทางเลือก
วิถีพทุ ธ (บุญนิยม)” หรื อ “แพทย์ทางเลือกวิถีธรรม” ซึ่งได้ พฒ
ั นาให้ เกิดองค์ความรู้ ด้านสุขภาพ 4
เรื่ องหลัก ได้ แก่ สาเหตุของความเจ็บป่ วยตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ 4 สาเหตุหลัก 9 สาเหตุ
ย่อย กลไกการเกิดและการหายของโรคหรื ออาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ กลุ่ม
อาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ 5 กลุ่มอาการ และ การปรั บสมดุลเพื่อแก้ ไข
ปั ญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ 3 สูตรปรับสมดุล 4 กลวิธีหลัก 9 เทคนิค ดังมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี ้
1. สาเหตุของความเจ็บป่ วยตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ 4 สาเหตุหลัก 9
สาเหตุย่อย
1.1 สาเหตุหลัก 4 ข้ อ ของความเจ็บป่ วยตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ
1.1.1 ร้ อนเย็นไม่สมดุล
พระพุทธเจ้ าตรัสว่า “เป็ นผู้มีอาพาธน้ อย มีทกุ ข์น้อย ประกอบด้ วย
เตโชธาตุอนั มีวิบากเสมอกัน ไม่เย็นนัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลางๆ ควรแก่ ความเพียรฯ”
(พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 11 ข้ อที่ 293)
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จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ า พบว่า การปรับสมดุลร้ อน-เย็น จะทาให้ มี
โรคน้ อย มีทุกข์ น้อย ส่งผลให้ สภาพร่ างกายพร้ อมที่จะประกอบความเพียร ซึ่งก็คือร่ างกายที่
แข็งแรงนันเอง
้
สอดคล้ องกับการปรับสมดุลร้ อนเย็นตามหลักแพทย์ทางเลือก คือ
ถ้ าหยิน-หยางเกิดผิดปกติขึ ้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง จะทาให้ ฝ่ายหนึ่งเพิ่มหรื อขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่ง
อ่อนแอลง เช่น ถ้ าหยางมากเกิน จะเกิดโรคร้ อน ถ้ าหยินมากเกิน จะเกิดโรคเย็น (โครงการพัฒนา
เทคนิคการทายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ
พัฒนา, 2541)
สอดคล้ องกับการปรับสมดุลดิน (เย็น) น ้า (เย็น) ลม (เย็น) ไฟ (ร้ อน)
ตามหลักการแพทย์แผนไทย “การแพทย์แผนไทยมีการตรวจวินิจฉัยโรค และการบาบัดโรคด้ วย
แนวคิดพื ้นฐานเรื่ องธาตุทงั ้ 4 คือ ดิน น ้า ลม และไฟ ที่ประกอบกันขึ ้นเป็ นร่างกายของคน การเสีย
สมดุลของธาตุทัง้ 4 จากอิท ธิ พลการเปลี่ยนแปลงตามวัย กาลเวลา ฤดูกาล ภูมิประเทศ และ
พฤติกรรมของคน ต่างเป็ นสาเหตุของการเกิดโรค” (เฉลิม เกิดมณี, 2547 : 2)
สอดคล้ องกับนักวิทยาศาสตร์ ทางฟิ สิกส์เคมีชีวะที่พบว่าอุณหภูมิมี
ผลอย่างมากต่อการเปลี่ยนแปลงของสสารและพลังงานทังของสิ
้
ง่ มีชีวิตและไม่มีชีวิต ดังนี ้
เนื่ อ งจากสสารและพลัง งานนัน้ โดยเนื อ้ แท้ แ ล้ ว เป็ นสิ่ ง เดี ย วกัน
เพียงแต่แสดงออกมาในรูปแบบที่แตกต่างกันเท่านัน้ มวลของร่างกายนันไม่
้ ใช่สิ่งที่หยุดนิ่งสามารถ
ผันแปรตามการเปลี่ยนแปลงของพลังงานในตัวมันเอง ณ จุดนี ้เองจึงนามาสู่ความเข้ าใจในอีกมิติ
ว่า แท้ ที่จริ งแล้ วร่ างกายของมนุษย์ ณ ระดับใต้ อะตอม ก็คือ พลังงานซับซ้ อนที่มีการสัน่ สะเทือน
และแกว่งในอัตราที่แตกต่างกันไป เราจะพบว่าแท้ ที่จริ งแล้ วร่ างกายมนุษย์ก็มีการใช้ พลังงานใน
รูปแบบต่างๆ ตลอดเวลา (Einstein A., 1987)
ถ้ า อุณหภูมิของของเหลวลดลงมากพอ โมเลกุลของของเหลวจะ
เบียดตัวแน่นขึ ้นอีก โดยแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลมีอิทธิพลสูงขึ ้น จนถึงจุดที่เรี ยกว่ าจุดเยือกแข็ง
โมเลกุลของธาตุจะแยกตัวออกเป็ นอะตอมและเรี ยงตัวกันใหม่ ในรู ปแบบที่แน่นอนและยึดเหนี่ยว
กันแน่นหนา โดยแรงไฟฟ้าที่เรี ยกว่า อิเลคโตรเวเลนต์ (electrovalent force) หรื อแรงโควาเลนต์
(covalent force) นัน่ เอง ที่อณ
ุ หภูมิ ณ จุดนี ้ ของเหลวก็ได้ เปลี่ยนสถานะเป็ นของแข็งโดยสมบูรณ์
ของแข็งเกือบทุกชนิดเป็ นผลึก เมื่ออุณหภูมิสงู ขึ ้นถึงจุดที่เรี ยกว่าจุดหลอมเหลวเมื่อใดของแข็งทัว่
ทังก้
้ อนจะแปรสภาพพร้ อมกันเป็ นของเหลวทันที ที่อณ
ุ หภูมิเดียวกันนี ้จะเรี ยกว่า จุดเยือกแข็ง ถ้ า
ของเหลวแปรสภาพเป็ นของแข็ง (ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ , 2540)
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พลังงานเคมี เมื่อเกิดปฏิกิริยาเคมีขึ ้น หมายถึงมีการแลกเปลี่ยนและ
การจัดที่อยู่ของอิเลคตรอนที่วิ่งวนรอบนิวเคลียสเสียใหม่นนั ้ จะมีการเปลี่ยนแปลงปริ มาณในการ
เกิดโมเลกุลใหม่ด้วย หลังจากเกิดปฏิกิริยาแล้ วจะพบว่าเหลือพลังงานอยู่จานวนหนึ่ง ปฏิกิริยา
แบบนี ้เรี ยกว่า ปฏิกิริยาคายความร้ อน(exothermic reaction) หากปฏิกิริยาที่เกิดต้ องการพลังงาน
จานวนหนึ่ง เพื่อให้ เกิดโมเลกุลใหม่ เรี ยกว่าปฏิกิริยาดูดกลืนความร้ อน (endothermic reaction)
(ฉันทนา อิศรางกูร ณ อยุธยา และทวีศกั ดิ์ จินดานุรักษ์ , 2540 : 159)
เนื่องจากโครงสร้ างระดับสอง ระดับสาม และระดับสี่ ของชีวโมเลกุล
มีแรงยึดเหยี่ยวที่สาคัญ 3 ชนิด คือ พันธะไฮโดรเจน พันธะไฮโดรโฟบิก และพันธะไอออนิก ดังนัน้
ปั จจัยต่างๆ ที่มีอิทธิพลต่อพันธะเหล่านี ้ ย่อมมีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้ างโมเลกุล และ
ในที่สดุ ทาให้ โครงรูปเปลี่ยนแปลงไปด้ วย ปั จจัยที่สาคัญเหล่านัน้ ได้ แก่ ความเป็ นกรดด่าง ปริ มาณ
เกลือแร่ในน ้า และอุณหภูมิ
ปั จจัยทัง้ 3 ชนิดที่กล่าวมามีอิทธิ พลต่อโครงสร้ างและโครงรู ปของ
ชีวโมเลกุล ซึ่งเท่ากับว่ามีผลต่อหน้ าที่ และการทางานของชีวโมเลกุลเหล่ านัน้ ถ้ าปั จจัยเหล่านี ้
เปลี่ยนแปลงทาให้ โครงรูปและโครงสร้ างเปลี่ยนแปลงไป ชีวโมเลกุลก็จะทางานในหน้ าที่ของตนเอง
ไม่ได้ เราเรี ยกสภาพนี ้ว่า สภาพเสียธรรมชาติ( denatured state) และสภาพเดิมของโมเลกุลที่
ทางานได้ เราเรี ยกว่าสภาพธรรมชาติ (native state) สรุปแล้ วคือสภาพธรรมชาติของชีวโมเลกุลจะ
มีโครงสร้ างระดับต่างๆ ซึ่งทาให้ มีโครงรู ปจานวนจากัดและโดยทั่วไปมีโครงรู ปจาเพาะ ในกรณี
สภาพเสียธรรมชาติ จะมีโครงสร้ างไร้ รูป มีโครงรูปไม่แน่นอนทางานตามหน้ าที่ไม่ได้ (พิชิต โต
สุโขวงศ์, 2535 : 38-41)
พระราชดารัส (8 สิงหาคม 2534) “...สรรพสิง่ ทังหลายด
้
ารงอยู่พร้ อม
กับ เจริ ญ ยั่ง ยื น ไปได้ เพราะมี ค วามสมดุล ในตัว เอง อย่า งชี วิ ต มนุษ ย์ เ รานี ด้ ารงอยู่ได้ เ พราะมี
ออกซิเจน ไฮโดรเจน และคาร์ บอน อันเป็ นส่วนประกอบสาคัญ ของชีวิต ได้ สดั ส่วนกัน เมื่อใด
ส่วนประกอบอันเป็ นแก่นแกนของชีวิต ส่วนใดส่วนหนึ่งบกพร่องขาดหายไป ไม่อาจแก้ ไขให้ คงคืน
สมดุลได้ เมื่อนันชี
้ วิตก็เสื่อมโทรมแตกดับ ธรรมชาติอื่นๆ ตลอดจน สิ่งที่มนุษย์ปรุ งแต่งสรรค์สร้ าง
ขึ ้น เช่น เครื่ องจักร โรงงาน อาคาร บ้ านเรื อน แม้ กระทั่ง เศรษฐกิจ กฎหมายและทฤษฎีต่างๆ ก็
เหมือนกัน ล้ วนต้ องมีสว่ นประกอบที่สมดุลทังสิ
้ ้น...”
จะเห็นได้ ว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หวั ทรงกล่าวถึงต้ นเหตุของ
ปั ญหาว่าเกิดจากความ ไม่สมดุล และการแก้ ปัญหาที่ต้นเหตุก็คือการสร้ างความสมดุล จะทาให้
เกิดความเจริญมัน่ คงยัง่ ยืน
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ดังนัน้ สมดุลร้ อนเย็น จึงเป็ นปั จจัยหนึง่ ที่สาคัญมากต่อสุขภาพ
1.1.2 กระทาบาป(อกุศลกรรม
“ความสัง่ สมบาป นาทุกข์มาให้ ” (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 59)
“การไม่ทาบาป นาสุขมาให้ ” (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 59)
จะเห็นได้ ว่า พระพุทธเจ้ าทรงค้ นพบว่า การกระทาบาป/อกุศลกรรม
เป็ นปั จจัยสาคัญอย่างหนึ่งที่ทาให้ เสียสุขภาพ ส่วนการละบาป/อกุศลกรรมเป็ นปั จจัยสาคั ญอย่าง
หนึง่ ที่ทาให้ สขุ ภาพดี
1.1.3 ไม่บาเพ็ญบุญกุศล
“ความสัง่ สมบุญ นาสุขมาให้ ” (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 30)
“อกุศลธรรมเจริ ญขึ ้น กุศลธรรมเสื่อม อกุศลธรรมเสื่อม กุศลธรรม
เจริญขึ ้น” (พระไตรปิ ฎกเล่ม 10 ข้ อ 258)
จะเห็นได้ วา่ การไม่บาเพ็ญบุญกุศล ย่อมไม่ได้ เหตุปัจจัยที่สง่ เสริมให้
สุขภาพดี ส่วนการสัง่ สมบุญกุศล ทาให้ ได้ เหตุปัจจัยที่ส่งเสริ มให้ สขุ ภาพดี และกุศลธรรมสามารถ
ยังอกุศลธรรมให้ เบาบางลงได้
1.1.4 ความวิตกกังวล
“ทุกข์ยอ่ มไม่ตกถึงผู้หมดกังวล” (พระไตรปิ ฎก เล่ม 15 ข้ อ 122)
จะเห็นได้ ว่า ความวิตกกังวลทาให้ เกิดทุกข์/เสี ยสุขภาพ และความไร้
กังวลทาให้ เกิดสุขภาพดี
ดังนัน้ สาเหตุหลักที่ทาให้ เกิดโรค/อาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์ทางเลือก
วิถีพทุ ธ เชื่อว่าเกิดจาก 4 ประการใหญ่ๆ ได้ แก่ ความร้ อนเย็นไม่สมดุล ทาบาป อกุศลกรรม การ
ไม่บาเพ็ญบุญกุศล ความกลัว และความวิตกกังวล
1.2 สาเหตุความเจ็บป่ วย 9 ข้ อย่อย
1.2.1 อารมณ์เป็ นพิษ เช่น ความเครี ยด ความเร่งรี บ เร่งรัด เร่งร้ อน ความ
กลัว ความวิ ต กกัง วล ความไม่โ ปร่ ง ไม่โล่ง ไม่ส บายใจ ความไม่พอใจ ความมุ่ง ร้ าย อาฆาต
พยาบาท ความโลภ โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจตัวเอง เป็ นต้ น
1.2.2 อาหารเป็ นพิษและไม่สมดุล พิษจากอาหารประกอบด้ วย 6 สาเหตุ
หลักดังนี ้
1.2.2.1 พิษจากอาหารมีสารพิษสารเคมีทงในพื
ั ้ ชและสัตว์ ทังจาก
้
ขบวนการผลิตและการปรุงเป็ นอาหาร
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1.2.2.2 พิษจากอาหารมีสว่ นประกอบของเนื ้อสัตว์มากเกินไป
1.2.2.3 พิษจากอาหารปรุงรสจัดเกินไป
1.2.2.4 พิษจากชนิดของอาหารไม่สมดุล นอกจากการไม่ร้ ูชนิดและ
สัดส่วนของอาหารแต่ละชนิดที่สมดุลแล้ ว การไม่ร้ ูเทคนิคการปรุงและการรับประทานที่สมดุล ก็
จะทาให้ เกิดโรคภัยไข้ เจ็บได้
1.2.2.5 พิษจากของเสียและความร้ อนจากขบวนการย่อย สันดาป
และเผาผลาญอาหาร
1.2.2.6 พิษจากการไม่ร้ ูเทคนิคในการรับประทานอาหารสุขภาพ
อย่างผาสุกและไม่ร้ ูวิธีปฏิบตั ิในการลดละล้ างความอยากในจิตต่ออาหารที่เป็ นพิษ อย่างถูกตรง
1.3 พิษจากการไม่ออกกาลังกาย หรื อการออกกาลังกายและอิริยาบถที่ ไม่
ถูกต้ อง คือ การกายบริหารที่ไม่ได้ คณ
ุ ลักษณะ 3 ประการ ได้ แก่
1.3.1 ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ กระดูกและเส้ นเอ็น
1.3.2 ความยืดหยุน่ ของกล้ ามเนื ้อและเส้ นเอ็น
1.3.3 การเข้ าที่เข้ าทางของกล้ ามเนื ้อ กระดูกและเส้ นเอ็น
การไม่ออกกาลังกายหรื อไม่กายบริหารเลย ก็ยิ่งทาให้ ไม่ได้ ประโยชน์จาก
ทังสองอย่
้
างเลย
1.4 พิษจากมลพิษต่างๆ ในโลกเพิ่มมากขึ ้น เช่น อุณหภูมิบรรยากาศโลกที่ร้อน
ขึ ้น ควันพิษ และสารพิษต่างๆ ในสิง่ แวดล้ อม เป็ นต้ น
1.5 พิษจากการสัมผัสเครื่ องยนต์/เครื่ องไฟฟ้า/เครื่ องอิเลคทรอนิคมากเกิน
ความสมดุล
1.6 ไม่พงึ่ ตน ด้ วยวิธีที่ประหยัดเรี ยบง่าย ในการลดความรุนแรงของพิษหรื อ
ระบายพิษออกจากร่างกาย
1.7 การเพียรการพักที่ไม่พอดี
1.8 บาป/อกุศลกรรม
1.9 การบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพส่วนใหญ่
ณ
ปั จจุบนั ยังไม่มีประสิทธิภาพมากพอ คือ
1.9.1 ไม่สามารถลดปั ญหาสุขภาพด้ วยการแก้ การแก้ ที่ต้นเหตุ ส่วนใหญ่
เป็ นการแก้ ที่ปลายเหตุ
1.9.2 มีคา่ ใช้ จ่ายที่สงู
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1.9.3 คนพึง่ ตนเองได้ น้อยลงในการดูแลแก้ ไขปั ญหาสุขภาพตนเอง
2. กลไกการเกิดและการหายของโรค(อาการเจ็บป่ วย) ตามหลักแพทย์
ทางเลือกวิถพ
ี ุทธ
ข้ อ มูล กลไกรี เฟล็ก ซ์ การท างานอย่า งอัตโนมัติ ของเซลล์ และปั จ จัยที่ ท าให้
โครงสร้ าง โครงรูปของเซลล์เสียสภาพ ประกอบกับเหตุปัจจัยที่ทาให้ เกิดโรค เป็ นรหัสที่สาคัญอย่าง
ยิ่งที่ทาให้ เข้ าใจกลไกการเกิดและการหายของโรคหรื ออาการเจ็บป่ วยต่างๆ อันจะนาไปสูก่ ารแก้ ไข
ปั ญหาความเจ็บป่ วยที่ต้นเหตุได้ อย่างถูกต้ อง
รหัสนัน้ ก็ คือ เมื่อมีต้นเหตุอย่างน้ อยข้ อใดข้ อหนึ่งเกิ ดขึน้ ที่ เป็ นพิษ อันตราย
ระคาย ไม่สบายในร่ างกาย เช่น เมื่อร่ างกายกระทบอันตรายจากภาวะร้ อนหรื อเย็นเกิน ตามหลัก
วิทยาศาสตร์ ก็จะเกิดการทาลายโครงสร้ างและโครงรู ปของเซลล์ เซลล์ก็จะทาหน้ าที่ผิดปกติจาก
เดิม อาจทาหน้ าที่มากไปหรื อน้ อยไปหรื อทาหน้ าที่ผิดเพี ้ยนไปจากปกติ ประกอบกับประสาทไขสัน
หลังอัตโนมัติกระตุ้นให้ เกิดการเกร็ งตัวของกล้ ามเนื ้อ(รี เฟล็กซ์)เพื่อหนีพิษหรื อขับพิษ การเกร็ งตัว
ของกล้ ามเนื ้อจะยิ่งรุ นแรงมากขึ ้น ตามความรุ นแรงของพิษ อันตราย สิ่งระคาย สิ่งไม่สบายนันๆ
้
ถ้ าพิษมากเกินจนไม่สามารถขับออกได้ หมด จะเกิดการเกร็ งตัวค้ าง เลือดลมไหลเวียนไม่สะดวก
สารอาหารและพลังงานที่เป็ นประโยชน์ไหลเวียนเข้ าเซลล์ไม่ได้ ของเสียไหลเวียนออกจากเซลล์
ไม่ได้ (เซลล์ทางานตลอดเวลาจะเกิดของเสียตลอดเวลา) ทาให้ เซลล์เสื่อม
ประกอบกับเซลล์เม็ดเลือดขาวซึง่ ทาหน้ าที่ในกลไกฟาโกไซโตซีส คือ กลไกการโอบ
มะเร็ ง เนื ้องอก เซลล์ที่ผิดปกติ เชื ้อโรคและพิษต่างๆ แล้ วหลัง่ เอนไซม์ น ้าย่อยต่างๆ มาสลาย แล้ ว
ขับออกจากร่ างกายเซลล์ โดยกลไกรี เฟล็กซ์ของเซลล์ ซึง่ ทาให้ เราไม่เจ็บป่ วย เมื่อเม็ดเลือดขาวและ
เซลล์ตา่ งๆ ถูกทาลายจากพิษร้ อนเย็นไม่สมดุลหรื อถูกทาลายด้ วยพิษอื่นๆ ทาให้ โครงสร้ างและโครง
รูปของเซลล์เสีย เซลล์ก็จะเสียหน้ าที่ ไม่สามารถกาจัดพิษต่างๆ ได้ อย่างมีประสิทธิภาพ พิษต่างๆ ก็
จะสะสมค้ างอยู่ในร่ างกาย ทาให้ เซลล์เสื่อมและตายก่อนเวลาอันควร การทางานของอวัยวะต่างๆ
ก็เสื่อม จึงทาให้ เกิดโรคได้ ทุกโรคหรื อเกิดอาการเจ็บป่ วยได้ ทุกอาการหรื อเกิดความเสื่อมได้ ทุก
เซลล์ทกุ อวัยวะของร่ างกาย จุดใดที่อ่อนแอและมีพิษมากก็จะเกิดอาการก่อน แล้ วค่อยลุกลามไป
จุดอื่นๆ ถ้ าไม่ได้ รับการแก้ ไข โดยที่อกุศลและความกังวล จะทาให้ โรคและความเสื่อมรุนแรงยิ่งขึ ้น
ดังนัน้ ถ้ าเรามีวิธีการระบายสิ่งที่พิษร้ อนหรื อเย็นเกินนันออก
้
พร้ อมกับการไม่
เพิ่มพิษร้ อนหรื อเย็นเกินนันเข้
้ าไป เซลล์เม็ดเลือดขาวและเซลล์ต่างๆ ก็จะมีโครงสร้ างและโครงรู ป
ตามปกติ ท าหน้ า ที่ ไ ด้ ต ามปกติ อย่ า งมี ก าลัง และประสิ ท ธิ ภ าพมากขึน้ ในการสลายพิ ษ ตาม
กลไกฟาโกไซโตซีสและเกร็ งตัวขับพิษต่างๆ ออกไปจากร่างกาย เมื่อพิษถูกกาจัดออกจากร่ างกาย
จนทุเลาเบาบางลงหรื อหมดไป พร้ อมกับการไม่เพิ่มพิษเข้ าไป กล้ ามเนื ้อก็จะคลายตัว เพราะไม่
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ต้ องบีบเกร็ งตัวขับพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวก สารอาหารและพลังงานที่เป็ นประโยชน์
สามารถเข้ าไปหล่อเลี ้ยงเซลล์ได้ และของเสียระบายออกจากเซลล์ได้ ยิ่งถ้ าทาพร้ อมกับการ ละบาป
บาเพ็ญกุศลและฝึ กสะสมใจไร้ กงั วล ก็จะช่วยทาให้ โรคและอาการเจ็บป่ วยต่างๆ ทุเลาหรื อหายไป
ส่งเสริมให้ ร่างกายและจิตใจมีสขุ ภาวะที่ดียิ่งขึ ้น
ตัวอย่างกลไกการเกิดและการหายของโรคหรื ออาการไม่สบายต่างๆ ตามหลัก
แพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ เช่น เมื่อมีสิ่งที่เป็ นพิษอันตรายมาสัมผัสกับเนื ้อเยื่อของร่ างกาย จะทาให้
เกิดการเกร็ งแข็งค้ างของกล้ ามเนื ้ออย่างอัตโนมัติเพื่อหนีหรื อขับพิษอันตรายนันออก
้
จึงทาให้ เกิด
อาการตึงแข็งเจ็บปวดมึนชาตามส่วนต่างๆ ของร่างกาย อันเกิดจากเลือดลมไหลเวียนไม่ดี ถ้ ากลไก
ดังกล่าวเกิดบริ เวณศีรษะก็จะเกิดอาการหน้ ามืดวิงเวียน ถ้ าพิษอันตรายระคายเซลล์ผิวหนังก็เกิด
ผื่นคัน ถ้ าพิษอันตรายทาลายเซลล์ก็เกิดการเปื่ อยพุพอง
ถ้ าเป็ นพิษร้ อนเกินเผานา้ ให้ แห้ งก็เกิดอาการแห้ งเกรี ยมไหม้ แต่ถ้าร่ างกายส่ง
เลือดส่งน ้าเหลืองไปกาจัดพิษบริ เวณนันก็
้ จะบวมแดง ถ้ าร่างกายผลิตพลังงานเพื่อต่อสู้พิษหรื อขับ
พิษก็เกิดอาการร้ อนหรื อเป็ นไข้
ถ้ า เป็ นพิ ษ เย็ น เกิ น ท าร้ ายก็ เ กิ ด การเย็ น ชาซี ด บริ เ วณนัน้ มักจะเหี่ ยว เพราะ
ร่างกายจะเคลื่อนน ้าออกจากบริเวณนันเพื
้ ่อลดความเย็น เหมือนสภาพตอนเราแช่มือเท้ าในน ้าเย็น
นานๆ มือเท้ าก็จะเหี่ยวผิดปกติ
ดังนันถ้
้ าเรามีวิธีการระบายสิง่ ที่พิษร้ อนหรื อเย็นเกินนันออก
้
พร้ อมกับการไม่เพิ่ม
พิษร้ อนหรื อเย็นเกินนันเข้
้ าไป ส่วนเปอรอกซิโซมของเซลล์ จะมีสมรรถภาพในการสลายพิษ และ
เซลล์ก็จะมีกาลังมากขึ ้นในการเกร็ งตัวขับพิษดังกล่าวออกไปจากร่ างกาย เมื่อพิษถูกกาจัดออก
จากร่ างกายจนทุเลาเบาบางลงหรื อหมดไป พร้ อมกับการไม่เพิ่มพิษร้ อนหรื อเย็นเกินนัน้ เข้ าไป
กล้ ามเนื ้อก็จะคลายตัว เพราะไม่ต้องบีบเกร็ งตัวขับพิษออก เลือดลมก็จะไหลเวียนสะดวกและไม่มี
พิษร้ อนหรื อเย็นเกินทาลายร่างกาย จะทาให้ อาการปวดตึงแข็งมึนชา หน้ ามืดวิงเวียน ผื่นคัน เปื่ อย
พุพอง บวมแดงร้ อนหรื อไข้ หรื ออาการเหี่ยวซีดเย็นชา ทุเลาหรื อหายไป
3. กลุ่มอาการเจ็บป่ วย ตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ 5 กลุ่มอาการ
แนวคิด หลัก หยิน-หยาง อธิบายการเกิดผิดปกติขึ ้นไม่ว่าทางใดทางหนึ่ง จะทา
ให้ ฝ่ายหนึ่งเพิ่มหรื อขณะที่อีกฝ่ ายหนึ่งอ่อนแอลง เช่น ถ้ าหยางมากเกิน จะเกิดโรคร้ อน ถ้ าหยิน
มากเกิ น จะเกิดโรคเย็น (โครงการพัฒนาเทคนิคการทายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์
ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนา, 2541 : 163-176) หลักพื ้นฐานในการรักษาโรค
ของแพทย์แผนจีนโดยทัว่ ไป ที่ได้ แก่ การรักษาเมื่อยังไม่เป็ นโรค การพยุงปั จจัยภายในขจัดปั จจัย
ภายนอก การรักษาทัว่ ร่างกาย : ทัศนะองค์รวม การรักษาทังเปลื
้ อกและแก่น ที่ โดยทัว่ ไปแล้ วพอจะ
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สรุ ปเป็ นหลักได้ ว่า การรักษาโรคมุ่งรักษาที่แก่น โรคเฉียบพลันรักษาที่ เปลือก โรคเรื อ้ รังรักษาที่แก่น
รักษาทังเปลื
้ อกและแก่นพร้ อมกัน ถ้ าอาการของโรคค่อนข้ างซับซ้ อน อาการทังเปลื
้ อกและแก่นต่าง
ก็เฉียบพลันรุนแรง จะใช้ วิธีใดวิธีหนึง่ ไม่ได้ ต้ องใช้ วิธีรักษาทังเปลื
้ อกและแก่นไปพร้ อมๆ กัน
การรั กษาแบบขัดแย้ งและการรักษาแบบไม่ขัดแย้ งอธิ บายว่า การรักษาแบบ
ขัดแย้ ง เป็ นการรั ก ษาตามหลัก พิจารณาจากอาการของโรค โดยใช้ ย าที่ มี ฤ ทธิ์ ตรงกัน ข้ า มกับ
ลักษณะอาการโรคและให้ ผลทาลายโรคนัน้ เช่น เป็ นโรคเย็นให้ ยาร้ อน เป็ นโรคร้ อนให้ ยาเย็น โรค
พร่องให้ ยาบารุง โรคแกร่งให้ ยาขับร้ อนหรื อยาถ่าย เป็ นการรักษาโดยใช้ ยาที่มีคณ
ุ ภาพตรงข้ ามกัน
การรักษาแบบไม่ขดั แย้ ง เป็ นรักษาตรงข้ ามกับหลัก ตรงข้ ามกับการรักษาแบบขัดแย้ ง เป็ นการ
รักษาโรคโดยเลือกใช้ ยาที่มีคณ
ุ สมบัติเหมือนกับอาการของโรคกลับไปรักษาโรคนัน้ การรักษาวิธีนี ้
เหมาะกับโรคที่มีอาการค่อนข้ างจะสลับซับซ้ อน ลักษณะและอาการของโรคที่แสดงออกมาไม่
ตรงกัน การรักษาแบบไม่ขดั แย้ งที่ใช้ มาก ได้ แก่ อาการโรคเย็น ใช้ ยาเย็น อาการโรคร้ อน ใช้ ยาร้ อน
อาการอุดตัน ไม่คล่อง ใช้ วิธีอดุ กลับรักษา อาการถ่าย ใช้ ยาถ่าย
การพิ จารณาด้ านตัวผู้ป่วย เวลา ฤดูกาลและภูมิประเทศ โรคเดียวกัน ใช้ วิธี
ต่างกัน โรคต่างกันใช้ วิธีเดียวกัน โรคมักมีอาการสลับซับซ้ อน โรคชนิดเดียวกันเนื่องจากพยาธิสภาพ
และการดาเนินของโรคต่างกัน อาการที่ปรากฏจึงแตกต่างกัน ฉะนัน้ การรักษาจึงต้ องกาหนดให้
ถูกต้ อง เรี ยกว่า “รักษาโรคเดียวกันใช้ วิธีต่างกัน” โรคที่ต่างกันถ้ ามีสาเหตุและการดาเนินของโรค
ของเหมือนกัน ใช้ วิธีรักษาเดียวกันได้ เรี ยกว่า “ใช้ วิธีเดียวกันรักษาโรคต่างกัน ” (โครงการพัฒนา
เทคนิคการทายาสมุนไพร โครงการศึกษาการแพทย์ ตะวันออก และมูลนิธิสาธารณสุขกับการ
พัฒนา, 2541)
จากหลักการดังกล่าว ผ่าน การทดลอง สังเกตและเก็บรวบรวมข้ อมูลการดูแล
สุขภาพตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพุทธ ผู้วิจัยพบว่า อาการเจ็บป่ วยแบ่งได้ เป็ น 5 กลุ่มใหญ่ๆ
ได้ แก่
3.1 กลุม่ อาการของภาวะร่างกายร้ อนเกิน
ตัวอย่ างอาการของภาวะร้ อนเกิน
อาการเด่นที่มกั เกิดเมื่อมีภาวะร้ อนเกิน ได้ แก่ ปากคอแห้ ง กระหายน ้า ปวด
บวม แดง ร้ อน ตึง แข็ง มึน ชา แผลพุพอง ผื่น คัน ปั สสาวะเข้ มปริ มาณน้ อย อุจจาระแข็ง กาลังตก
ชีพจรเต้ นแรง
เมื่อมีภาวะร้ อนเกิน ให้ แก้ ด้วยการใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่ร้ ูสกึ สบาย ลดหรื อ
งดสิง่ ที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่ร้ ูสกึ สบาย
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3.2 กลุม่ อาการของภาวะร่างกายเย็นเกิน
ตัวอย่ างอาการภาวะเย็นเกิน
อาการเด่นที่มกั เกิดเมื่อมีภาวะเย็นเกิน ได้ แก่ ปากคอชุ่ม ไม่กระหายน ้า รส
ของน ้าจืดผิดปกติ ปวด เหี่ยว ซีด เย็น ตึง แข็ง มึน ชา ท้ องอืด หัวตื ้อ หนาวสัน่ ปั สสาวะใสปริ มาณ
มาก อุจจาระเหลว กาลังตก ชีพจรเต้ นเบา
ถ้ ามีภาวะเย็นเกิน ให้ แก้ ด้วยการใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเท่าที่ร้ ู สกึ สบาย ลดหรื อ
งดสิง่ ที่มีฤทธิ์เย็นเท่าที่ร้ ูสกึ สบาย
3.3 กลุม่ อาการของภาวะร่างกายร้ อนเกินและเย็นเกิน เกิดขึ ้นพร้ อมกัน
ตัวอย่ างอาการร้ อนเกินและเย็นเกินที่เกิดขึน้ พร้ อมกัน
มีไข้ สงู แต่หนาวสัน่ หรื อเย็นมือ เย็นเท้ า ปวดศีรษะ ตัวร้ อนร่ วมกับท้ องอืด
ปวด บวม แดง ร้ อน ร่วมกับ มึนชาตามเนื ้อตัวแขน ขา เป็ นต้ น
วิธีแก้ ทงภาวะร้
ั้
อนและเย็นเกิดขึ ้นพร้ อมกัน คือ ใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์เย็น โดยผ่าน
ไฟหรื อกดน ้าร้ อนใส่หรื ออาจผสมสิ่งที่มี ฤทธิ์ร้อนเท่าที่ร้ ูสกึ สบาย ลดหรื องดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็นสดเท่าที่
รู้สกึ สบาย
3.4 กลุม่ อาการของภาวะร่างกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายร้ อนเกินตีกลับเป็ น
อาการเย็นเกิน (เย็นหลอก)
กลุ่มอาการของภาวะร่ ายกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่ างกายร้ อนเกินตี
กลับเป็ นอาการเย็นเกิน (เย็นหลอก)
คือ ต้ นเหตุจากร้ อนแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการเย็นเกิน เมื่อใช้ สิ่งที่มี
ฤทธิ์ร้อนแก้ อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นกลับรู้ สึกสบาย ก็ให้ ใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์
เย็ น เพราะต้ น เหตุเ กิ ด จากร้ อน ดัง ที่ พ ระพุท ธเจ้ า ตรั ส ว่ า ละเหตุทุ ก ข์ ไ ด้ เ ป็ นสุข ใ นที่ ทัง้ ปวง
(พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 25 ข้ อ 59), ละทุกข์ทงปวงได้
ั้
เป็ นความสุข (พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 25 ข้ อ 33) จะ
เห็นได้ วา่ พระพุทธเจ้ าพบว่า การดับทุกข์ที่ต้นเหตุจะทาให้ ทกุ ข์ดบั และเกิดความสุขขึ ้น
3.5 กลุม่ อาการของภาวะร่ายกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่างกายเย็นเกินตีกลับ เป็ น
อาการร้ อนเกิน (ร้ อนหลอก)
กลุ่ มอาการของภาวะร่ ายกายที่มีสาเหตุเกิดจากร่ างกายเย็นเกินตี
กลับเป็ นอาการร้ อนเกิน (ร้ อนหลอก)
คือ ต้ นเหตุจากเย็นแต่มีสภาพตีกลับจนเกิดอาการร้ อนเกิน เมื่อใช้ สิ่งที่มี
ฤทธิ์เย็นแก้ อาการจะยิ่งแย่ไปกว่าเดิม แต่พอใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนกลับรู้ สึกสบาย ก็ให้ ใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์
ร้ อน เพราะต้ นเหตุเกิดจากเย็น การดับทุกข์ที่ต้นเหตุจะทาให้ ทกุ ข์ดบั และเกิดความสุขขึ ้น
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อาการร้ อนหรื อเย็นเกินใดที่มีลกั ษณะเด่นซ ้ากัน เวลาวินิจฉัยแยกภาวะร้ อนเย็น ให้
สังเกตอาการอื่นๆ ที่แตกต่างกันประกอบการวินิจฉัย
4. การปรับสมดุลเพื่อแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ ตามหลักแพทย์ ทางเลือกวิถีพุทธ
“3 สูตรปรับสมดุล 4 กลวิธีหลัก 9 เทคนิค”
4.1 “3 สูตรปรับสมดุล” ที่พบได้ แก่
4.1.1 สูตรร้ อน ใช้ แก้ อาการเย็นเกินและอาการร้ อนหลอก
4.1.2 สูตรเย็น ใช้ แก้ อาการร้ อนเกินและอาการเย็นหลอก
4.1.3 สูตรร้ อนผสมกับสูตรเย็น ใช้ แก้ อาการร้ อนและเย็นเกินเกิดขึ ้นพร้ อม
กันโดยปรับสมดุลไปสูจ่ ดุ ที่ร้ ูสกึ สบาย เบากาย มีกาลัง ตามหลักกกจูปมสูตรและอนายุสสูตร
4.2 “4 กลวิธีหลัก” ได้ แก่
4.2.1 สมดุลร้ อนเย็น
4.2.2 ละบาป
4.2.3 บาเพ็ญบุญ
4.2.4 เพิ่มพูนใจไร้ กงั วล
4.3 เทคนิคปรับสมดุล 9 ข้ อ มีดงั นี ้
4.3.1 การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล
กรณี ที่มีภาวะร้ อนเกินหรื อเย็นหลอก ดื่มนา้ สมุนไพรฤทธิ์ เย็นหรื อ
คลอโรฟิ ลล์สดจากธรรมชาติ
กรณี ที่ดื่มนา้ สมุนไพรฤทธิ์ เย็นสดแล้ วรู้ สึกไม่สบาย แสดงว่าอาจมี
ภาวะร้ อนและเย็นเกินเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ให้ กดน ้าร้ อนใส่น ้าสมุนไพรฤทธิ์เย็น หรื อนาไปต้ มให้ เดือด
ก่อนดื่ม หรื ออาจนาสมุนไพรฤทธิ์ ร้อนมาผสมก่อนดื่มก็ ได้ เช่น ผสมด้ วยนา้ ต้ มขมิน้ ขิง ตะไคร้
มะตูม เป็ นต้ น ถ้ าดื่มแล้ วรู้ สึกสบาย อาจตัดสมุนไพรฤทธิ์เย็นออก แล้ วดื่มสมุนไพรฤทธิ์ร้อนอย่าง
เดียวก็ได้ ถ้ าดื่มแล้ วรู้สกึ สบายแสดงว่ามีภาวะเย็นเกินหรื อร้ อนหลอก
กรณี ที่มีอาการป่ วยหนัก หรื ออาการเฉี ยบพลัน หรื ออาการเรื อ้ รั ง
ด้ วยภาวะร้ อนเกิน ผู้วิจยั พบว่าสมุนไพรที่แก้ อาการได้ ดี คือใช้ ถ่านที่ใช้ ก่อไฟขนาดประมาณ ครึ่ง-1
กาปั น้ ของผู้ป่วยบดให้ ละเอียด เอาน ้าปั สสาวะครึ่งแก้ ว (ประมาณ 100 ซี.ซี.) แช่ประมาณ 5-10
นาที กรองเอาแต่น ้า หรื อใช้ ผงถ่านดังกล่าวบดละเอียด ประมาณ 1 ช้ อนชา ผสมน ้าปั สสาวะ ครึ่ง
แก้ ว แล้ วผสมนา้ สมุนไพรฤทธิ์ เย็นสด ครึ่ งแก้ ว (ถ้ ามี) ใส่นา้ มันเขียว 1-3 หยด (ถ้ ามี) ดื่มก่อน
อาหารหรื อดื่มในขณะที่ร้ ู สึกไม่สบาย ส่วนถ้ าเป็ นภาวะเย็นเกินก็ผสมผงถ่านและปั สสาวะด้ วย
สมุนไพรฤทธิ์ร้อน สาหรับภาวะเย็นและร้ อนร้ อนเกินเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ก็ผสมผงถ่านและปั สสาวะ
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ด้ วยสมุนไพรด้ วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อนและเย็นในสัดส่วนที่ร้ ูสกึ สบาย เบากาย มีกาลัง เมื่ออาการทุเลา
ดีแล้ วก็หยุดใช้ สตู รนี ้ แล้ วดูแลตัวเองตามหลักการต่างๆ ตามปกติ
ซึ่งหมอเขียวพบว่าคนแต่ละธาตุ มักถูกกับสมุนไพรถอนพิษร้ อนที่
แตกต่างกัน ดังนี ้
ธาตุไ ฟ (คนเกิ ด ช่ ว งเดื อ น มกราคม-มี น าคม) ที่ มี ลัก ษณะขี ร้ ้ อน
รูปร่ างมักผอม (มีส่วนน้ อยที่รูปร่ างอ้ วน) ทางานที่ต้องใช้ สมองหรื อใช้ ข้อ มูลได้ ดี ส่วนงานที่ต้องใช้
แรงมากๆ มักทาได้ ไม่ค่ อยทน ส่วนใหญ่จะถูกกับ บอระเพ็ด หรื อลูกใต้ ใบ มักไม่ค่ อยถูกกับ ฟ้า
ทะลายโจร
ธาตุไฟผสมลม (คนเกิดช่วงเดือน มีนาคม-เมษายน) ที่มีลกั ษณะเมื่อ
อากาศร้ อนก็จะรู้ สึกร้ อนมาก อากาศหนาวก็จะรู้ สึกหนาวมาก รู ปร่ างมักผอมบาง (มีส่วนน้ อยที่
รูปร่างอ้ วน) ทางานที่ต้องใช้ สมองหรื อใช้ ข้อมูลได้ ดี ส่วนงานที่ต้องใช้ แ รงมากๆ มักทาได้ ไม่คอ่ ยทน
ในคนธาตุนี ้ที่เป็ นคนขี ้หนาว คือทนอากาศร้ อนได้ มากกว่าอากาศเย็น ส่วนใหญ่จะถูกกับรางจืด
ส่วนที่เป็ นคนขี ้ร้ อน คือ ทนอากาศเย็นได้ มากกว่าอากาศร้ อน มักถูกกับบอระเพ็ด หรื อลูกใต้ ใบ
ธาตุลม (คนเกิดช่วงเดือน เมษายน-มิถนุ ายน) ที่มีลกั ษณะเป็ นคนขี ้
หนาว รู ปร่ างมักผอมบาง (มีส่วนน้ อยที่รูปร่ างอ้ วน) กระดูกมักหลวม มักชอบพูด ทางานที่ต้องใช้
สมอง ความคิดหรื อใช้ ข้อมูลได้ ดี ส่วนงานที่ต้องใช้ แรงมากๆ มักทาได้ ไม่ค่อยทน รางจืดที่เจือจาง
ไม่เข้ มข้ น สมุนไพรตัวอื่นๆ ที่เจือจาง หรื อตัวยาที่ไม่แรงมาก
ธาตุลมผสมน ้า (คนเกิดช่วงเดือน มิถนุ ายน-กรกฎาคม) ที่มีลกั ษณะ
อาจขี ้หนาวหรื อขี ้ร้ อนก็ได้ โดยส่วนใหญ่มกั ขี ้หนาว รู ปร่ างมักสมส่วน ผิวพรรณดูมีนา้ มีนวล จะ
ทางานหนักหรื อทางานใช้ สมองก็ทาได้ ดี ในคนที่ขี ้หนาว คือทนอากาศร้ อนได้ มากกว่าอากาศเย็น
ส่วนใหญ่จะถูกกับรางจืด ส่วนที่เป็ นคนขี ้ร้ อน คือ ทนอากาศเย็นได้ มากกว่าอากาศร้ อน มักถูกกับ
บอระเพ็ดหรื อลูกใต้ ใบ
ธาตุน ้า (คนเกิดในช่วงเดือน กรกฎาคม-กันยายน) ที่มีลกั ษณะอาจขี ้
หนาวหรื อขี ้ร้ อนก็ได้ โดยส่วนใหญ่มกั ขี ้หนาว รู ปร่ างมักสมส่วน ผิวพรรณดูมีน ้ามีนวล จะทางานที่
ต้ องใช้ แรงมากได้ ดี ทางานได้ ทน มักไม่ คอ่ ยชอบงานที่ต้องใช้ สมองหรื อความคิดมากๆ ส่วนใหญ่ขี ้
หนาวมักถูกกับรางจืดหรื อฟ้าทะลายโจร สาหรับคนที่ขี ้ร้ อนมักถูกกับบอระเพ็ด หรื อลูกใต้ ใบ
ธาตุดิน (คนเกิดในช่วงเดือน ตุลาคม-ธันวาคม) ที่มีลกั ษณะเป็ นคนขี ้
หนาว รู ปร่ างมักล่าสัน ทางานที่ต้องใช้ แรงมากๆ ได้ ดี ทางานได้ ทน มักไม่ค่อยชอบงานที่ต้องใช้
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สมองหรื อความคิดมากๆ ส่วนใหญ่มักถูกกับ ฟ้าทะลายโจร และตัวถอนพิษร้ อนอื่นๆ ได้ ทุกตัว
มักถูกกับตัวยาที่เข้ มข้ นและปริมาณมากกว่าคนธาตุอื่นๆ
ธาตุดินผสมไฟ (คนเกิดในช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม) ที่มีลกั ษณะ
ขี ้ร้ อน รู ปร่ างมักสมส่วน ไม่อ้ วนไม่ผอมเกินไป ทางานทน จะทางานหนักหรื อทางานใช้ สมองได้ ดี
ส่วนใหญ่ถกู กับรางจืด
สมุนไพรที่มีฤทธิ์ถอนพิษ ปรับสมดุลตามอวัยวะต่างๆ ดังนี ้
4.3.1.1 น ้าเหลืองเสีย เหงือกปลาหมอ รากหญ้ าคา รากใบเตย ราก
หญ้ าขัดมอญ รากมะละกอ
4.3.1.2 ทางเดินหายใจ ปอด หลอดลม หนุมานประสานกาย หญ้ า
ดอกขาว
4.3.1.3 ไต กระเพาะปั สสาวะ สมุนไพรฤทธิ์เย็น ได้ แก่ ย่านาง ราก
หญ้ าคา รากใบเตย รากหญ้ าขัดมอญ รากมะละกอ เป็ นต้ น สมุนไพรฤทธิ์ร้อน ได้ แก่ ตะไคร้
กระเจี๊ยบแดง เป็ นต้ น
4.3.1.4 กระดูก เส้ นเอ็น กล้ ามเนื ้อ เถาเอ็นอ่อน เถาวัลเปรี ยง
4.3.1.5 หยอดหู ตา ภาวะร้ อน-น ้าสกัดย่านาง เบญจรงค์ ผักบุ้ง
ใบเตย ภาวะเย็น-น ้าขมิ ้น น ้าสกัดใบพลูผสมว่านหางจระเข้
4.3.1.6 แผลในกระเพาะอาหาร ท้ องเสียบิดมูกเลือด น ้าต้ นกล้ วย
กล้ วยดิบ
สมุน ไพรรสฝาดครึ่ ง -1ก ามื อ ต้ มกับ น า้ 1-3 แก้ วรั บประทานก่อ น
อาหารหรื อช่วงที่มีอาการ ถ้ ามีภาวะร้ อนเกิน ใช้ ค่กู บั สมุนไพรถอนพิษร้ อนตามธาตุ ถ้ ามีภาวะเย็น
ใช้ คกู่ บั สมุนไพรถอนพิษเย็น ถ้ ามีทงภาวะร้
ั้
อนและเย็นเกินพร้ อมกัน ก็ใช้ คกู่ บั สมุนไพรถอนพิษร้ อน
ตามธาตุผสมกับสมุนไพรถอนพิษเย็น
4.3.2 กัวซาหรื อขูดซาหรื อขูดพิษหรื อขูดลม
เป็ นการแพทย์ดงเดิ
ั ้ มของประเทศในแถบเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้
เช่น ชาวไทยภูเขาบางกลุม่ ชาวจีน พม่า ลาว เวียดนาม กัมพูชา มาเลเซีย เป็ นต้ น มีประสิทธิภาพ
โดดเด่นในการเอาพิษออกจากร่างกายโดยระบายพลังงานที่เป็ นพิษจากเลือดที่ถกู กระตุ้นให้ เคลื่อน
มาระบายพิษที่ผิวหนัง ทาให้ สามารถบรรเทาอาการไม่สบายได้ อย่างรวดเร็ว
หมอเขียวพบว่า วิธีกัวซาที่ได้ ผลดี ควรเลือกสมุนไพรให้ เหมาะกับ
ภาวะร้ อนเย็น ณ ปั จจุบนั ของร่างกายบุคคลนันๆ
้ ดังนี ้
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4.3.2.1 กรณีที่มีภาวะร้ อนเกินหรื อเย็นหลอก
ใช้ ขีผ้ ึง้ ย่านาง ขี ผ้ ึง้ เสลดพังพอน ขีผ้ ึง้ แก้ หวัด ยาหม่องดา
น ้ามันเขียว น ้ามันเหลือง น ้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นหรื อน ้าเปล่า อย่างใดอย่างหนึ่งทาบนผิวหนังก่อนขูด
ซา ในบริ เวณที่ร้ ู สึกไม่สบาย และหรื อบริ เวณที่ใช้ งานมากหรื อบริ เวณที่ถอนพิษจากร่ างกายได้ ดี
เช่น บริเวณหลัง แขน ขา เป็ นต้ น แม้ ไม่มีสมุนไพรทา ก็สามารถขูดซาได้ เลย โดยที่ไม่ต้องทาอะไร ก็
ช่วยถอนพิษได้
4.3.2.2 กรณีมีอาการของภาวะเย็นเกินหรื อร้ อนหลอก
ทาด้ วยสมุนไพรฤทธิ์ร้อนก่อนขูดซา เช่น ขี ้ผึ ้งขมิ ้น ขี ้ผึ ้งไพล
ขีผ้ ึง้ นา้ มันระกา ขีผ้ ึง้ นา้ มันงา นา้ มันโกฐ นา้ มันพืชเคี่ยวด้ วยสมุนไพรฤทธิ์ ร้อน (ปล่อยให้ เย็น)
น ้ามันพืชเปล่าๆ เป็ นต้ น หรื อขูดซาโดยไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้
4.3.2.3 กรณีมีอาการทังร้้ อนและเย็นเกินเกิดขึ ้นพร้ อมกัน
ควรใช้ สมุนไพรฤทธิ์ ร้อนและเย็นผสมกัน เท่าที่ ร้ ู สึกสบาย
เช่น น ้าอุ่น น ้าคลอโรฟิ ลล์ผสมน ้าร้ อนให้ อ่นุ สบายหรื อผสมน ้าต้ มสมุนไพรฤทธิ์ร้อน (เช่น ตะไคร้
ไพล ขมิ ้น ขิง) น ้ามันพืชเคี่ยวด้ วยสมุนไพรฤทธิ์เย็น (ปล่อยให้ เย็น) เป็ นต้ น ทาก่อนขูดซาหรื อขูดซา
โดยที่ ไม่ต้องทาอะไรเลยก็ได้
การขูดแต่ละครัง้ ให้ ลงนา้ หนักแรงพอสบาย ไม่แรงเกินจนทรมาน
ไม่เบาเกินจนราคาญ
4.3.3 การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่ (Colon detoxification) ด้ วยสมุนไพร
หมอเขียวพบว่า การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่เป็ นการปรับสมดุลด้ วยการ
ล้ างพิษ 3 อย่าง ออกจากลาไส้ ใหญ่ ได้ แก่
4.3.3.1 พิษของเนื ้ออุจจาระที่หมักหมม
4.3.3.2 น ้าที่เป็ นพิษอันเกิดจากทุกอวัยวะในร่างกายส่งสิ่งที่เป็ นพิษ
มากาจัดที่ตบั ตับก็ระบายพิษบางส่วนส่งไปที่ลาไส้ เล็ก แล้ วก็สง่ ต่อไปลาไส้ ใหญ่ พิษบางส่วน
ระบายไปลาไส้ ใหญ่โดยตรง
4.3.3.3 พิษของพลังงานความร้ อนที่เป็ นของเสียจากทุกอวัยวะใน
ร่างกาย ส่วนใหญ่สง่ มาระบายที่ลาไส้ ใหญ่
ควรเลือกสมุนไพรที่ เมื่ อดื่มหรื อสัมผัส ณ เวลานัน้ แล้ วรู้ สึกสบาย
หรื อเมื่อใช้ ทาดีท็อกซ์แล้ วรู้สกึ สดชื่นโปร่งโล่งสบาย ดังนี ้
ถ้ ามีภาวะร้ อนเกินหรื อเย็นหลอก ใช้ สมุนไพรฤทธิ์ เย็นดีท็อกซ์ เช่น

89
ใบเตย 1 ใบ อ่อมแซบครึ่ งกามือ ย่านาง 1-3 ใบ น ้ามะนาว ครึ่ ง -1 ช้ อนโต๊ ะ ใบมะขามครึ่ งกามือ
มะขามเปี ยก 1-3 ฝั ก ใบส้ มป่ อยครึ่งกามือ น ้าคลอโรฟิ ลล์ครึ่ง-1แก้ ว เป็ นต้ น
ถ้ ามีภาวะเย็นเกินหรื อร้ อนหลอก ใช้ สมุนไพรฤทธิ์ร้อนดีท็อกซ์ เช่น
ขมิ ้น 1 ข้ อนิ ้วมือ ขิง 1 ข้ อนิ ้วมือ ข่า 1 ข้ อนิ ้วมือ ตะไคร้ 1 หัว ไพล 1 ข้ อนิ ้วมือ ใบมะกรู ด 1-3 ใบ
กาแฟ 1 ช้ อนชา เป็ นต้ น
ถ้ ามีภาวะทังร้้ อนและเย็นเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ใช้ สมุนไพรฤทธิ์เย็นผ่าน
ไฟ(ต้ มหรื อกดน ้าร้ อนนใส่แล้ วผสมน ้าธรรมดาให้ อ่นุ )หรื อใช้ ทงสมุ
ั ้ นไพรฤทธิ์เย็นและฤทธิ์ร้อนพร้ อม
กัน
4.3.4 การแช่มือแช่เท้ าหรื อส่วนที่ไม่สบายด้ วยสมุนไพร
กรณีที่มีภาวะร้ อนเกินหรื อเย็นหลอก ให้ ใช้ สมุนไพรฤทธิ์เย็น
กรณีที่มีภาวะเย็นเกินหรื อร้ อนหลอก ให้ ใช้ สมุนไพรฤทธิ์ร้อน
กรณีที่มีทงร้
ั ้ อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ก็ให้ ใช้ สมุนไพรฤทธิ์
เย็นต้ ม หรื ออาจใช้ สมุนไพรทังร้้ อนและเย็นผสมกันก็ได้ ให้ ทดลองและเลือกเอาในแบบที่เรารู้ สึก
สบาย โดยใช้ วิธีการและเวลาในการแช่ เช่นเดียวกับการแก้ ภาวะร้ อนเกิน
4.3.5 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ด ด้ วยสมุนไพร
กรณีที่มีภาวะร้ อนเกินหรื อเย็นหลอก ให้ ใช้ สมุนไพรฤทธิ์เย็น
กรณีที่มีภาวะเย็นเกินหรื อร้ อนหลอก ให้ ใช้ สมุนไพรฤทธิ์ร้อน
กรณีที่มีภาวะร้ อนเกินและเย็นเกินเกิดขึ ้นพร้ อมกัน ใช้ สมุนไพรฤทธิ์
เย็นผ่านไฟ หรื อสมุนไพรทังร้้ อนและเย็นผสมกัน
4.3.6 การออกกาลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหาร ที่ถกู ต้ อง
การบริหารกายที่ถกู ต้ องสมดุล เป็ นประโยชน์สงู สุดกับร่างกาย เมื่อ
ทาเสร็จ ต้ องได้ คณ
ุ สมบัติ 3 ประการ
4.3.6.1 ความแข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ
4.3.6.2 ความยืดหยุน่ ของกล้ ามเนื ้อและเส้ นเอ็น
4.3.6.3 การเข้ าที่เข้ าทางของกล้ ามเนื ้อ เส้ นเอ็นและกระดูก
การจะได้ คณ
ุ สมบัติทงั ้ 3 ประการดังกล่าว ต้ องมีการบริหารกาย 2 ลักษณะ
4.3.6.1 การออกกาลังกายที่มีการใช้ กาลังแรงกาย
4.3.6.2 การกายบริหารที่สร้ างความยืดหยุน่ ให้ กล้ ามเนื ้อและเส้ น
เอ็น สร้ างการเข้ าที่เข้ าทางของกระดูก กล้ ามเนื ้อและเส้ นเอ็น
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4.3.7 การรับประทานอาหารปรับสมดุลร่างกาย
การบริ โ ภคอาหารไร้ สารพิ ษ ก็ จ ะดี ที่ สุด แต่ถ้ า เราไม่ ส ามารถหา
อาหารที่ไร้ สารพิษได้ วิธีลดพิษเป็ นสิ่งที่เราควรทา เช่น แช่ผกั ผลไม้ หรื อเมล็ดธัญพืชในน ้าซาวข้ าว
อย่างน้ อย 10-20 นาที หรื อใช้ ถ่านไม้ ที่เป็ นเชื ้อเพลิงในการก่อไฟ 1-5 ก้ อน แช่ในนา้ แล้ วเอาผัก
ผลไม้ หรื อเมล็ดธัญพืช แช่ทบั ลงไป อย่างน้ อย 10-20 นาที แล้ วจึงนามาล้ างในน ้าสะอาด
เพิ่มการรับประทาน ผัก ผลไม้ ที่ไม่หวานจัด และโปรตีนจากถัว่ หรื อ
ปลา (สาหรับผู้ที่ไม่สามารถงดเนื ้อสัตว์)
ควรปรุ งอาหารด้ วยการต้ มหรื อนึ่ง ปรุ งรสไม่จดั จนเกินไป ถ้ าเป็ นไป
ได้ ควรปรุงรส อยูใ่ นระดับประมาณ 10-30 % ของที่เคยปรุง (ค่าเฉลี่ยของการปรุง เกลือ 1 ช้ อนชา/
คน/วัน น ้าตาล ไม่เกิน 5 ช้ อนชา/คน/วัน พริก 3-7 เม็ด/คน/สัปดาห์ น ้ามัน 1-4 ช้ อนชา/คน/สัปดาห์)
อาจปรุงมากหรื อน้ อยกว่านี ้ตามความสมดุลพอดีของร่างกาย ณ ปั จจุบนั นันๆ
้ ซึง่ ตัวชี ้วัดของความ
สมดุลพอดี คือ ความรู้ สึกสบาย เบากาย มีกาลัง หรื อถ้ าผู้ที่ติดรส จัดมาก ก็ค่อยๆ ลดรสจัดของ
อาหารลงให้ มากที่สดุ เท่าที่จะพอรับประทานได้ โดยไม่ลาบากนัก
งดหรื อลดการรับประทานอาหารที่หวานจัด เค็ม ไขมัน และอาหารที่
ปรุงรสอื่นๆ จัดเกินไป เช่น เผ็ด เปรี ย้ ว ขม ฝาด เป็ นต้ น
ลด ละ เลิก การสูบ บุห รี่ แ ละเครื่ อ งดื่ ม ที่ มี แ อลกอฮอล์ ชา กาแฟ
น ้าอัดลม เครื่ องดื่มเกลือแร่ เครื่ องดื่มบารุงกาลังต่างๆ น ้าหมัก ข้ าวหมาก รวมถึงอาหารที่มีวิตามิน
น้ อย แต่มีโซเดียมหรื อไขมัน สูงเกิน ได้ แก่ อาหารแปรรูปหรื อสาเร็จรูปต่างๆ
งดการรั บ ประทานแร่ ธ าตุ วิ ต ามิ น และอาหารเสริ ม ต่ า งๆ ที่ ผ่ า น
ขบวนการแปรรู ป ไม่ว่าจะเป็ นชนิดเม็ด แคปซูล ผงหรื อน ้า ยกเว้ น มีข้อบ่งชี ้ชัดว่าร่ างกายขาดสิ่ง
เหล่านัน้
หลักปฏิบตั ิ 4 อย่างในการรับประทานอาหาร เพื่อสุขภาพที่ดี
4.3.7.1 ฝึ กรับประทานอาหารตามลาดับ
4.3.7.2 เคี ้ยวอาหารให้ ละเอียดก่อนกลืน
4.3.7.3 รับประทานในปริมาณที่พอดีร้ ูสกึ สบาย
4.3.7.4 กลืนลงคอให้ ได้ เพราะอาหารสุขภาพมักจะไม่อร่อย
กรณี ท่ ี มี ภ าวะร้ อนเกิ น หรื อ เย็ น หลอก ในมื อ้ หลั ก มี เ ทคนิ ค การ
รับประทานอาหารตามลาดับ ดังต่อไปนี ้ (เราเรี ยก สมุนไพรและอาหารถอนพิษร้ อนว่า สูตรล้ างพิษ
ร้ อน)
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ลาดับที่ 1 ดื่มน ้าสมุนไพรปรับสมดุล เช่น น ้าสมุนไพรฤทธิ์เย็นต่างๆ หรื อที่
เรี ยกว่า น ้าคลอโรฟิ ลล์สดจากธรรมชาติ/น ้าย่านาง/น ้าเขียว เป็ นต้ น
ลาดับที่ 2 รับประทานผลไม้ ฤทธิ์เย็น เช่น กล้ วยน ้าว้ า กล้ วยหักมุก แก้ ว
มังกร กระท้ อน ลูกหยี เชอรี่ สมอไทย สับปะรด ส้ มโอ ส้ มเช้ ง ส้ มซ่า ชมพู่ มังคุด แตงโม แตงไทย
แคนตาลูป มะม่วงดิบ มะขามดิบ มะละกอดิบ มะละกอห่าม มะยม มะดัน มะขวิด แอปเปิ ล สาลี่
ลางสาด สตรอเบอรี ทับทิมขาว พุทรา ลูกพลับ เป็ นต้ น (ทุกอย่างต้ องไม่ผา่ นความร้ อน เช่น การอบ
นึง่ ปิ ง้ ย่างต้ มหรื อตากแห้ ง) โดยรับประทานเท่าที่ร้ ู สกึ สดชื่นสบาย ถ้ าเป็ นผลไม้ หวานให้ รับประทาน
เพียงเล็กน้ อยแค่พอรู้สกึ สบาย
ควรงดหรื อลดผลไม้ ฤทธิ์ร้อน เช่น ทุเรี ยน ขนุนสุก มะม่วงสุก ลูกยอ ลิ ้นจี่
เงาะ ล าไย มะไฟ มะแงว มะเฟื อง มะปราง มะตูม กล้ ว ยไข่ กล้ ว ยหอม กล้ ว ยเล็ บ มื อ นาง
ส้ มเขียวหวาน สมอภิเภก สละ องุ่น ฝรั่ ง น้ อยหน่า กระทกรก (เสาวรส) ละมุด ลูกลาดวน ลูกยาง
ม่วง-เขียว-เหลือง ลองกอง ทับทิมแดง กระเจี๊ยบแดง ระกา (ร้ อนเล็กน้ อย) มะละกอสุก (ร้ อน
เล็กน้ อย) มะขามหวานสุก (ร้ อนเล็กน้ อย) ผลไม้ ทกุ ชนิดที่ผา่ นความร้ อน เช่น การอบนึง่ ปิ ง้ ย่างต้ ม
หรื อตากแห้ ง เป็ นต้ น
ลาดับที่ 3 รับประทานผักฤทธิ์ เย็นสด เช่น อ่อมแซบ (เบญจรงค์) ผักบุ้ง
แตง กวางตุ้ง ผักกาดมังกร ผักกาดขาว ผักกาดหอม (สลัด) ถั่วงอก สายบัว หญ้ าปั กกิ่ ง ลิน้ ปี่
น ้านมราชสีห์ บัวบก ผักแว่น เสลดพังพอน มะเขือเปราะ มะเขือลาย มะเขือยาว มะเขือเทศ ว่าน
กาบหอย ว่านมหากาฬ ฮว่านง็อก ทูน (ตูน) ยอดอีห ล่า ผักโหบเหบ ใบมะยม ใบก้ างปลา ใบ
ทองหลาง ยอดมะม่วง พลูคาว (รับประทานไม่เกิน 5 ยอดมักออกฤทธิ์เย็น ถ้ าเกิน 5 ยอดมักออก
ฤทธิ์ร้อน) ผักติ ้ว ใบมะขาม ใบมะกอก ใบชะมวง เป็ นต้ น
สาหรับ ผักพาย บัวบก มะเขือพวงหรื อพืชรสขมทุกชนิด มีฤทธิ์ร้อนดับร้ อน
คือธรรมชาติของขมนันมี
้ ฤทธิ์ร้อน เมื่อเข้ าไปในร่ างกายจะเกิดการรวมกับความร้ อนภายในอย่าง
รวดเร็ว กระตุ้นให้ ร่างกายมีปฏิกิริยาป้องกันตัวเองด้ วยการขับความร้ อนออกทันที ถ้ าขับความร้ อน
ออกได้ ร่างกายจะเย็นลง ถ้ าขับความร้ อนออกไม่ได้ ร่างกายจะร้ อนเป็ นทวีคณ
ู ขมบางอย่างมักจะ
ถูกกับบางคน ดังนันควรดู
้
ด้วยว่าขมนันถู
้ กกับเราหรื อไม่ ถ้ าถูกกันเมื่อรับประทานจะรู้ สกึ สบายขึ ้น
ถ้ าไม่ถกู กันจะรู้สกึ ไม่สบาย
ส่วนผักที่มีรสฝาดควรรับประทานคู่เปรี ย้ วจะทาให้ เกิดความสมดุล สาหรับ
สิ่งที่มีรสเปรี ย้ วถ้ ารับประทานแล้ วเสียวฟั น แสดงว่า ณ เวลานัน้ ร่ างกายไม่ต้องการเปรี ย้ ว ควรงด
เปรี ย้ วเสีย
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การรับประทานผักฤทธิ์เย็นสด อาจรับประทานเป็ นสลัดผักที่น ้าสลัดไม่ใส่
สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนมากเกินไป ห่อใบเมี่ยง รับประทานกับส้ มตาหรื อน ้าพริ กหรื อยาวุ้นเส้ นหรื ออาหาร
อื่นๆ ที่ปรุ งรสไม่จดั เกินไป (ปรุ งรสด้ วยเกลือหรื อ ซีอิ ้วขาวจะดีกว่าน ้าปลาหรื อปลาร้ า ถ้ าใช้ เกลือ
ปรุงอย่างเดียวจะดีที่สดุ ใช้ มะนาว มะขามเปี ยกหรื อพืชรสเปรี ย้ วอื่นๆ ที่มีฤทธิ์เย็น ปรุงรสได้ )
กรณีที่ไม่ค่อยมีฟันเคี ้ยว ผู้ป่วยอ่อนแรงอ่อนล้ าอ่อนเพลีย ไม่ชินกับผักสด
หรื อรู้สกึ ว่ารับประทานผักสดได้ ลาบาก ควรใช้ วิธีการปั่ นผักฤทธิ์เย็นใส่กบั ผลไม้ ฤทธิ์เย็น โดยปั่ นใส่
น ้าเปล่าหรื อน ้าสมุนไพรฤทธิ์เย็น ปรับสัดส่วนของผักผลไม้ และสมุนไพร ตามสภาพร่ างกายที่ร้ ู สึก
รับประทาน ได้ ง่ายและมีพลังชีวิต
ควรรับประทานผักสดจนมีความรู้สกึ ว่าเริ่มฝื ดคอ ฝื ดลิ ้นหรื อฝื ดฟั น จึงหยุด
ควรงดหรื อลดผักฤทธิ์ร้อน ได้ แก่ ผักรสเผ็ดทุกชนิด เช่น พริก ขิง ข่า (ข่าแก่
ร้ อนมาก) ตะไคร้ ขมิ ้น ไพล พริกไทย (ร้ อนมาก) ใบมะกรูด กระเทียม กระชาย กะเพรา ยี่หร่า
โหระพา แมงลัก กุยช่าย (ผักแป้น ร้ อนมาก)สะระแหน่ ต้ นหอม ผักชีหอม หอมหยัก หอมแดง
หอมหัวใหญ่ เครื่ องเทศ เป็ นต้ น และพืชที่ไม่มีรสเผ็ดแต่มีฤทธิ์ร้อน เช่น ชะอม คะน้ า กะหลา่ ปลี แค
รอท บีทรูด ถัว่ ฝั กยาว ถัว่ พู สะตอ ลูกเนียง ลูกตาลึง กระเฉด กระถิน โสมจีน โสมเกาหลี แปะตาปึ ง
(ร้ อนเล็กน้ อย) ผักกาดเขียวปลี ใบยอ ผักโขม ใบปอ ผักแขยง ยอดเสารส ฟั กทองแก่ หน่อไม้ เม็ด
บัว สาหร่าย ไข่น ้า รากบัว ไหลบัว แพงพวยแดง และพืชกลิน่ ฉุนทุกชนิด เป็ นต้ น
ลาดับที่ 4 รับประทานข้ าวจ้ าวพร้ อมกับข้ าว โดยรับประทาน ข้ าวกล้ อง
หรื อข้ าวซ้ อมมือเป็ นปกติก็ยิ่งดี โดยมีข้อสังเกตชนิดของข้ าวที่เหมาะกับร่างกาย ณ เวลานัน้ คือ ถ้ า
ร่างกายต้ องการวิตามินแร่ธาตุที่มาก ในขณะที่เคี ้ยวข้ าวกล้ อง จะเคี ้ยวละเอียดง่าย น ้าลายออกมา
ย่อยดี รู้สกึ มีพลัง อิ่มนาน เมื่อรับประทานข้ าวกล้ องต่อเนื่องเมื่อถึงเวลาหนึ่งมักจะพบภาวะวิตามิน
แร่ ธาตุเกิน คือเมื่อเคี ้ยวข้ าวกล้ องจะเกิดอาการ เคี ้ยวละเอียดยาก น ้าลายออกมาน้ อย ฝื ดฝื นหรื อ
สากๆ ในช่องปาก รู้ สึก ก าลัง ตก หิ วเร็ ว อาจมี อาการไม่สบายต่างๆ แทรกเข้ ามา ก็ ให้ ปรั บมา
รับประทานข้ าวซ้ อมมือ ซึ่งมีวิตามินแร่ ธาตุที่น้อยกว่าข้ าวกล้ อง หรื อเอาข้ าวขาวมาผสมกับข้ าว
กล้ อง ในสัดส่วนที่ร้ ูสกึ สบายเบากายมีกาลัง
บางครัง้ ที่มีภาวะวิตามินแร่ธาตุเกินมากๆ หรื อมีภาวะร้ อนเกินมากๆ ก็อาจ
รับประทานข้ าวขาว วุ้นเส้ น เส้ นขาว ชัว่ คราว เพราะมีฤทธิ์เย็นกว่า ถ้ าอาการยังเป็ นมากอยู่ ก็ปรับ
มารับประทานผักผลไม้ ชวั่ คราว เพราะมีฤทธิ์เย็นกว่า จะรู้ สึกสบายขึ ้น แต่พอรับประทานนานเข้ า
จะเกิ ด อาการขาดวิ ต ามิ น แร่ ธ าตุ คื อ ก าลัง ตก ไม่ อ ยู่ท้ อ ง เริ่ ม ไม่ ส บายบางอย่ า ง ก็ ใ ห้ ป รั บ
รับประทานเพิ่มวุ้นเส้ น เส้ นขาว ข้ าวขาว ข้ าวซ้ อมมือ ข้ าวกล้ อง ตามลาดับ
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ควรงดหรื อลดคาร์ โบไฮเดรทที่มีฤทธิ์ร้อนมาก เช่น ข้ าวเหนียว ข้ าวแดง ข้ าว
ดา (ข้ าวก่า ข้ าวนิล) ข้ าวอาร์ ซี ข้ าวสาลี ข้ าวบาเลย์ เผื อก มัน กลอย โดยเฉพาะคาร์ โบไฮเดรทที่มี
ฤทธิ์ ร้อนมากแต่ขาดวิตามิน เช่น อาหารหวานจัด ขนมปั ง ขนมกรุ บกรอบ บะหมี่ กึ่ง สาเร็ จรู ป
ข้ าวปุ้น (ขนมจีน) เป็ นต้ น
กับข้ าวควรใช้ ผกั ฤทธิ์เย็นเป็ นหลักในการปรุ ง ได้ แก่ ผักฤทธิ์เย็นที่กล่าวมา
ข้ างต้ น รวมถึงผักฤทธิ์เย็นอื่นๆ เช่น บวบ ใบ/ยอดตาลึง ผักปลัง ผักหวานป่ า ผักหวานบ้ าน ก้ าน
ตรง ฟั ก แฟง แตงต่างๆ หยวกกล้ วย ปลีกล้ วย ก้ านกล้ วย กล้ วยดิบ ยอดฟั กข้ าว ยอดฟั กแม้ ว กระ
หล่าดอก บล็อกเคอรี่ หัวไชเท้ า (ผักกาดหัว) ฟั กทองอ่อน ยอดหรื อดอกฟั กทอง ยอดอีสึก(ขุนศึก)
มังกรหยก ดอกสลิด(ดอกขจร) ฝั กยอดดอกแค ข้ าวโพด ขนุนดิบ มะรุม เป็ นต้ น
อาจปรุงเป็ น ยาผัก ก้ อยผัก ผักลวก ผักนึ่ง ผักต้ ม แกงจืด แกงอ่อม ผัดด้ วย
น ้า(ใช้ น ้าแทนน ้ามันในการผัด)หรื อเมนูอาหารอื่นๆ ที่มีทวั่ ไป เพียงแต่ใช้ ผกั ฤทธิ์เย็นเป็ นหลักในการ
ปรุง
งดหรื อลดการปรุ งที่ทาให้ เกิดความร้ อนมาก เช่น เผา ปิ ง้ ย่าง อบ ผัดด้ วย
น ้ามัน ปรุ งรสจัด เป็ นต้ น สาหรับคนที่รับประทานเห็ดและเต้ าหู้ได้ โดยไม่มีอาการผิดปกติ อาจใช้
เห็ดฟาง เห็ดนางฟ้า เห็ดลม(เห็ดบด) เห็ดขอนขาว เห็ดหูหนูหรื อเต้ าหู้แผ่น เป็ นส่วนประกอบในการ
ปรุ งอาหาร โดยในขณะที่ปรุ งอาหารให้ ใช้ ไฟกลางๆ อย่าใช้ ไฟแรง ตังไฟใช้
้
เวลาแค่พอเริ่ มสุกก็พอ
อย่าตังไฟนานเกิ
้
นไป อย่าอุ่นอาหารซ ้าแล้ วซ ้าอีก เพราะ การใช้ ไฟแรง การตังไฟนานเกิ
้
นหรื อการ
อุ่นอาหารซ ้าแล้ วซ ้าอีก ความร้ อนจะเข้ าไปในอาหารมากเกินไป ทาให้ รับประทานแล้ วไม่สบาย
พลังชีวิตตก
ลาดับที่ 5 รับประทานต้ มถัว่ หรื อธัญพืชฤทธิ์เย็น เช่น ถัว่ ขาว ถั่วเขียว ถั่ว
เหลือง ถัว่ ลันเตา ถั่วโชเล่ย์ขาว ลูกเดือย โดยแช่ถวั่ 4-12 ชัว่ โมง นาถัว่ ที่แช่แล้ ว 1 ส่วน เติมน ้า 3
เท่า ต้ มไฟอ่อนถึงปานกลาง ต้ มแค่พอสุก (อย่าให้ เปื่ อย) อาจเติมเกลือหรื อน ้าตาลเล็ กน้ อย แค่พอ
รับประทานง่าย ถ้ าไม่มีเวลาแช่ถวั่ สามารถแช่ถวั่ ในน ้าอุ่น ประมาณ 30 นาที แล้ วค่อยเอามาต้ ม
หรื อต้ มโดยไม่ต้องแช่น ้า มาก่อนก็ได้
แต่ละวันถ้ ารับประทานถั่วหรื อเมล็ดธัญพืชหมุนเวียนชนิดไปเรื่ อยๆ ก็จะ
เป็ นประโยชน์ ต่อร่ า งกายเป็ นอย่างยิ่ ง เพราะจะท าให้ ได้ รั บสารอาหารครบถ้ วน ปกติใ น 1วัน
ร่างกายต้ องการโปรตีน ประมาณ 5-10 % ของอาหารทังหมด
้
คิดเป็ นถัว่ ต้ มสุกประมาณ 1-5 ช้ อน
แกง อาจมากหรื อน้ อยกว่านี ้ตามแต่สภาพร่ างกายของแต่ละคน บางวันอาจต้ องการมาก บางวัน
อาจต้ องการน้ อย บางวันอาจไม่ต้องการเลย
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หลักการสังเกตปริ มาณอาหารแต่ ละชนิดที่ร่างกายต้ องการ ณ เวลานันๆ
้
ถ้ าร่ างกายต้ องการ ก็จะมีลกั ษณะดังนี ้ เคี ้ยวละเอียดง่าย น ้าลายออกมาย่อยดี ไม่ฝืดปาก ไม่ฝืด
คอ ไม่สากไม่ระคายในช่องปาก ขณะที่สมั ผัสรู้สกึ มีพลังชีวิตดี คือ สบาย เบากายและมีกาลัง
ตรงกันข้ ามเมื่ออาหารชนิดนันเพี
้ ยงพอกับความต้ องการของร่ างกายแล้ ว
หรื อขณะนันร่
้ างกายไม่ต้องการอาหารชนิดนัน้ ก็จะมีลกั ษณะ เคี ้ยวละเอียดยาก ไม่ค่อยมีน ้าลาย
ออกมาย่อย ฝื ดปากฝื ดคอ สากหรื อระคายในช่องปาก ขณะที่สมั ผัสรู้สกึ ไม่มีพลังชีวิตเพิ่มหรื อพลัง
ชีวิตตก คือ ไม่สบาย หนักเนื ้อหนักตัวหรื อกาลังตก ถ้ ามีอาการดังกล่าว ณ เวลานัน้ ควรงดอาหาร
ชนิดนันเสี
้ ย
เราอาจดื่มน ้าต้ มถั่วปิ ดท้ ายในมื ้ออาหาร สาหรับคนที่รับประทานเต้ าหู้ได้
โดยไม่ มี อ าการผิ ด ปกติ ในบางวัน อาจดื่ ม นมถั่ว เหลื อ งปิ ดท้ ายล าดับ อาหารด้ ว ยก็ ไ ด้ หรื อ
รับประทานแกงจืดล้ างคอแทนน ้าเปล่า (ถ้ ามี) ไม่ควรดื่มน ้าเปล่าทันทีหลังอาหาร โดยเฉพาะถ้ าเรา
ยัง ไม่ก ระหายน า้ เพราะจะท าให้ ระบบย่อ ยเสี ย ให้ รอจนกว่าจะรู้ สึกกระหายน า้ แล้ วค่อ ยดื่ ม
น ้าเปล่า ยกเว้ น มีอาการกระหายน ้าทันทีหลัง
อาหาร ก็สามารถดื่มน ้าเปล่าได้ โดยอมน ้าไว้ นานๆ ให้ ร้ ูสกึ อุน่ แล้ วค่อยกลืน
ควรงดหรื อลดการรับประทานโปรตีนฤทธิ์ร้อน เช่น เนื ้อ นม ไข่ ถัว่ ลิสง ถัว่
แดง ถัว่ ดา ถัว่ ทุกชนิดที่เอามาทอด เห็ดหอม เห็ดหลินจือ เห็ดโคน(เห็ดปลวก) เห็ดก่อ เห็ดไค เห็ด
ขม เห็ดผึ ้ง เป็ นต้ น รวมถึงโปรตีนทังพื
้ ชและสัตว์ที่เอามาหมักดอง เช่น กะปิ น ้าปลา ปลาร้ า ซีอิ๊ว
เต้ าเจี ้ยว มิโสะ โยเกริ์ต แทมเป้ ปลาจ่อม ปลาเค็ม เนื ้อเค็ม แหนม ไข่เค็ม เป็ นต้ น
ควรงดหรื อลดการรับประทานอาหารที่มีไขมันสูง เพราะไขมันมีพลังงาน
ความร้ อนมากกว่า อาหารชนิ ดอื่ น ๆ เช่ น น า้ มัน พื ช น า้ มัน สัตว์ ร าข้ า ว จมูกข้ า ว งา กะทิ เนื อ้
มะพร้ าว เมล็ดทานตะวัน เมล็ดฟั กทอง เมล็ดอัลมอนด์ เมล็ดมะม่วงหิมพานต์ ลูกก่อ เมล็ดกระบก
เป็ นต้ น
เทคนิคการทาข้ าวต้ มเพื่อถอนพิษร้ อน คือ ใช้ ข้าวเจ้ า 1 ส่วน ต้ มกับน ้า
ประมาณ 7 ส่วน ใช้ ไฟกลางๆ ต้ มแค่พอสุกอย่าให้ เปื่ อย จะทาให้ ร้ ู สึกอาการเจ็บป่ วยทุเลาได้ เร็ ว
เบาสบายและมีพลังชีวิต เพราะร่ างกายจะดูดซึมอาหารได้ ดีและถอนพิษร้ อนได้ เร็ ว กรณีที่ไม่มีฟัน
เคี ้ยว สามารถต้ มสูตรนี ้แล้ วเอาไปปั่ นให้ ละเอียดก่อนรับประทานได้ ส่วนการใช้ ไฟแรงหรื อต้ มจน
เปื่ อย ความร้ อนจะเข้ าไปในข้ าวต้ มมากเกินไป เวลารับประทานจะรู้ สึกไม่สบายและดูดซึมยาก
เพราะร่างกายมักจะต้ านหรื อผลักออก
กรณีท่ มี ีภาวะร้ อนเกินและเย็นเกินเกิดขึน้ พร้ อมกัน
การปรับสมดุล ก็ให้ รับประทานสมุนไพรและอาหารตามลาดับเช่นเดิม แต่
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ให้ ก ดน า้ ร้ อนใส่ส มุน ไพรฤทธิ์ เ ย็ น หรื อ ตัง้ ไฟให้ ร้ อนก่ อ นรั บ ประทาน ส่ว นผลไม้ นัน้ ให้ ดูว่า การ
รับประทานผลไม้ สด กับผลไม้ ผ่านความร้ อน เช่น ต้ ม นึ่ง อบ ตาก อะไรที่รับประทานแล้ วรู้ สึก
สบายและมีพลังก็ให้ รับประทานสิ่งนัน้ เท่าที่ร้ ู สึกสบาย ให้ ลดหรื องดผักสดฤทธิ์ เย็น ตามสภาพ
ร่ างกายที่รับประทานแล้ วรู้ สึกสบาย แล้ วรับประทานผักฤทธิ์เย็นผ่านไฟให้ มากขึ ้น เช่น ผักต้ ม ผัก
นึ่ง ผักลวกหรื อผักที่ผ่านการปรุงด้ วยความร้ อนในอาหาร รับประทานข้ าวพร้ อมกับข้ าวและถัว่ หรื อ
ธัญพืชตามสูตรถอนพิษร้ อนไปก่อน
ความร้ อนที่ใส่เข้ าไปในสมุนไพร ผัก ผลไม้ หรื ออาหารจะเข้ าไปแก้ ภาวะเย็น
เกิน ส่วนสมุนไพร ผัก ผลไม้ และอาหารฤทธิ์เย็น จะเข้ าไปถอนพิษร้ อน
ถ้ ายังมีภาวะเย็นเกินแทรกอยู่อีก ก็ให้ ลดสิ่งที่มีฤทธิ์เย็น แล้ วเพิ่มสิ่งที่มีฤทธิ์
ร้ อนเข้ าไปเพื่อถอนพิษเย็นโดยเพิ่มในปริ มาณพอดีที่เรารู้ สึกสบาย เบากายและมีพลังที่สุด เรี ยก
สมุนไพรและอาหารสูตรนีว้ ่า สูตรปรับสมดุล ซึ่งมักเพิ่มสิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนเข้ าไป ตามแต่สภาพของ
ร่ างกายของคนนัน้ ๆ ณ เวลานัน้ ๆ ว่าใส่เข้ าไปเท่าไหร่ ที่ทาให้ เกิดสภาพสบาย เบากายและมีพลัง
ที่สดุ
กรณีท่ มี ีภาวะเย็นเกินหรือร้ อนหลอก
การปรั บ สมดุ ล ด้ วยสมุ น ไพรหรื อ อาหาร ก็ ใ ช้ ล าดับ การรั บ ประทาน
เช่นเดียวกับถอนพิษร้ อน แต่ให้ ลดหรื องดสิง่ ที่มีฤทธิ์เย็น แล้ วเพิ่มสิง่ ที่มีฤทธิ์ร้อน ในสัดส่วนปริมาณ
ที่เมื่อรับประทานแล้ วรู้สกึ ว่าสบาย เบากายและมีกาลังที่สดุ ตามแต่สภาพร่างกายของคนๆ นัน้ ณ
เวลานันๆ
้
เทคนิคโดยรวมในการปรับสมดุลด้ วยสมุนไพรและอาหาร
จากการเก็บข้ อมูลของหมอเขียว พบว่า คนส่วนใหญ่มกั ป่ วยด้ วยภาวะร้ อน
เกิน ดังนัน้ ผู้วิจัยจึงนิยมใช้ สูตรล้ างพิษร้ อน ในเบื ้องต้ นก่อน ประมาณ 3-7 วัน ซึ่งผู้เขียนพบว่า
ผู้ป่วยกว่า 80 % จะมีสขุ ภาพที่ดีขึ ้น คือ มีสภาพสบาย เบากายหรื อมีกาลัง ภายใน 3-7 วัน จากนัน้
ก็ทดลองใช้ สตู รปรับสมดุล (ใส่สิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนเข้ าไป ประมาณ 30 %ของที่ใส่โดยทัว่ ไป) ถ้ ารู้สกึ ไม่
สบาย หนักเนื ้อหนักตัวหรื อกาลังตก ก็ให้ งดหรื อลดสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนลง ในปริ มาณที่เรารู้ สึกสบาย
เบากายและมีกาลังที่สดุ แต่ถ้ารับประทานสูตรปรับสมดุลแล้ วรู้ สึกสบาย เบากายและมีกาลังดี ก็
ให้ รับประทานสูตรปรับสมดุลไปเรื่ อยๆ
ซึ่งโดยปกติทั่วไป หมอเขียวพบว่า เมื่อรับประทานสูตรปรับสมดุลนานเข้ า
มักจะเกิดภาวะร้ อนเกินขึ ้น คือ มีอาการกาลังตก หนักเนื ้อหนั กตัวหรื อมีอาการไม่สบายต่างๆ ที่
เป็ นภาวะร้ อนเกิน เช่น ปวดท้ อง ปวดศีรษะ ปากเป็ นแผล ผื่นขึ ้น ปวดบวมแดงร้ อนตามส่วนต่างๆ
ของร่างกาย เป็ นต้ น ถ้ าเกิดสภาพดังกล่าว ให้ เราปรับไปใช้ สตู รล้ างพิษร้ อน
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และหมอเขียวก็ยงั พบว่า ถ้ าใช้ สตู รล้ างพิษร้ อนนานเข้ า ก็จะเกิดภาวะเย็น
เกิ น คือ มี อาการก าลัง ตก หนัก เนื อ้ หนักตัว หรื อไม่สบายต่างๆ ตามภาวะเย็ น เกิ น เช่ น หัวตื อ้
ท้ องอืด มือเย็นเท้ าเย็น หนาวสัน่ เป็ นต้ น ถ้ ามีอาการดังกล่าว ก็ให้ ใช้ สตู รปรับสมดุล
เราท าอย่ า งนี ก้ ลั บ ไปกลั บ มาเรื่ อ ยๆ อี ก สั ก พั ก กิ เ ลสเราก็ จ ะอยาก
รับประทานสิง่ ที่เป็ นพิษที่เราเคยติด เช่น อยากรับประทานอาหารรสจัด อยากรับประทานขนม เป็ น
ต้ น เราควรจะรับประทานอาหาร ที่เป็ นพิษ 2 กรณี
4.3.7.1 เมื่อเราอยากรับประทานมากจนรู้สกึ เครี ยด ก็ให้ รับประทาน
อาหารที่ เป็ นพิษนันเสี
้ ยพอหายอยากหรื อพอไม่เครี ยดจนเกินไป เพราะถ้ าเรารู้สกึ เครี ยดมากเกินไป
พิษของความเครี ยดจะเป็ นพิษมากกว่าอาหารที่ เป็ นพิษ ถ้ าเราพอคลายเครี ยดได้ แล้ วก็ เริ่ มใช้
เทคนิ ค สูต รล้ า งพิ ษ ร้ อนและสูต รปรั บ สมดุล ดัง กล่ า วข้ า งต้ น จนกว่ า เราจะเกิ ด ความอยาก
รับประทานอาหารที่เป็ นพิษมากจนเครี ยดถึงขันทนได้
้
ยากทนได้ ลาบากอีกครัง้ เราก็คอ่ ยเอาอาหาร
ที่เป็ นพิษมารับประทานอีกครัง้ พอตังหลั
้ กตังล
้ าได้ ก็ล้างพิษร้ อนและปรับสมดุลใหม่อีกครัง้ ทา
วนเวียนอย่างนี ้ไปเรื่ อยๆ เราก็จะมีสขุ ภาพแข็งแรง
4.3.7.2 ต่อให้ เราไม่ได้ อยากรับประทานอาหารที่เป็ นพิษ เราก็ควรจะ
ฝึ กรับประทานอาหารที่เป็ นพิษบ้ างเป็ นบางคราว เพื่อเป็ นการสร้ างภูมิต้านทานให้ ร่างกาย จากการ
ที่ร่างกายได้ ฝึกขับพิษและฝึ กอดทนต่อพิษ โดยในกรณีที่เราแข็งแรงดีหรื อเจ็บป่ วยไม่มาก อาจฝึ ก
รับประทานอาหารที่เป็ นพิษบ้ าง ประมาณ 1-2 ครัง้ ต่อสัปดาห์ โดยรับประทานในปริ มาณที่พอรู้สกึ
ไม่สบายบ้ างเล็กน้ อยที่สามารถแก้ ไขหรื อทนได้ โดยไม่ยากไม่ลาบากหรื อไม่ออกอาการไม่สบายใดๆ
เลยก็ได้
ถ้ าเป็ นไปได้ ควรรับประทานอาหารที่เป็ นพิษ หลังจากที่รับประทานอาหารที่
ดีตอ่ สุขภาพแล้ ว จะได้ ไม่เป็ นพิษกับร่างกายมากเกินไป ยกเว้ น ในคราวนันหาอาหารที
้
่ดีตอ่ สุขภาพ
ไม่ได้ ส่วนในกรณีผ้ ปู ่ วยหนักหรื อเสี่ยงที่จะเสียชีวิต ให้ พยายามอดทนที่จะไม่รับประทานสิ่งที่เป็ น
พิษให้ นานที่สดุ เท่าที่จะทาได้ จนกว่าจะเครี ยดเกินไปหรื อแข็งแรงขึ ้นจึงค่อยเริ่ มทดลองรับประทาน
สิง่ ที่เป็ นพิษ
อาหารปรับสมดุลนัน้ มี 4 สูตรหลัก ดังนี ้
4.3.7.1 เพิ่มเย็นลดร้ อน เหมาะสาหรับผู้ที่มีอาการร้ อนเกินหรื อเย็น
หลอก หรื อร่างกายมีสภาพร้ อนมากเย็นน้ อย
4.3.7.2 เพิ่มร้ อนลดเย็น เหมาะสาหรับผู้ที่มีอาการเย็นเกินหรื อร้ อน
หลอก หรื อร่างกายสภาพเย็นมากร้ อนน้ อย
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4.3.7.3 เพิ่มทังร้้ อนและเย็น เหมาะสาหรับผู้ที่มีอาการร้ อนและเย็น
เกินเกิดพร้ อมกัน (ใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นผ่านความร้ อนอาจผสมสิ่งที่มีฤทธิ์ ร้อนเท่าที่สบาย) หรื อผู้ที่
ร่ างกายต้ องใช้ พลังงานที่มากในการทากิจกรรมการงาน และร่ างกายต้ องการฤทธิ์เย็นเพื่อดับพิษ
ร้ อน/ของเสียจากการใช้ พลังงานที่มาก (ใช้ สิ่งที่มีฤทธิ์เย็นสดที่เย็นมากผสมสิ่งที่มีฤทธิ์ร้อนที่ร้อน
มากเท่าที่ร้ ูสกึ สบาย)
4.3.7.4 ลดหรื องดทัง้ ร้ อนและเย็น เหมาะสาหรับบางช่วงเวลาที่
ร่ างกายต้ อ งการลดหรื องดธาตุอาหารต่างๆ อาจรั บประทานน า้ เปล่าหรื อน า้ ปั ส สาวะหรื อน า้
สมุนไพรบางอย่างที่ถกู กับร่ างกายแทน อาหารในช่วงนันๆ
้ ซึง่ จุดที่เป็ นประโยชน์สงู สุดคือ ลดหรื อ
งดอาหาร ในปริมาณและระยะเวลาเท่าที่ร้ ูสกึ สบาย หรื อทนได้ โดยไม่ยากไม่ลาบากเกินไป
หมอเขียวพบว่าตามสภาพความเป็ นจริ งแล้ ว ไม่มีสตู รใดตายตัวสาหรับทุก
คนตลอดเวลา ทุกท่านที่ต้องการสุขภาพที่ดีต้องปรับสมดุลไฟธาตุ (ความร้ อนในร่ างกาย)ตาม
สภาพร่างกาย ณ ปั จจุบนั นันๆ
้
4.3.8 ใช้ ธรรมะ ทาใจให้ เป็ นสุข ยินดี เต็มใจ เบิกบาน แจ่มใส สงบ สบาย
ไร้ กงั วล
จิตใจมีผล อย่างมากต่อการเกิดความสุขหรื อความทุกข์ ควรฝึ กลด
ละ เลิกและหลีกเลี่ยง อารมณ์ที่ทาลายสุขภาพอารมณ์ที่เป็ นพิษ ได้ แก่ ความเครี ยด ความเร่ งรี บ
เร่ งรัด เร่ งร้ อน ความกลัว ความวิตกกังวล ความไม่โปร่ ง ไม่โล่ง ไม่สบายใจ ความไม่พอใจ ความ
มุง่ ร้ าย อาฆาต พยาบาท ความโลภ โกรธ หลง ยึดเกิน เอาแต่ใจตัวเอง เป็ นต้ น
หมอเขียวพบว่า การทาใจไม่กลัวตาย ไม่ กลัวโรค ไม่เร่ งผล ไม่กงั วล
ทาให้ ความเจ็บป่ วยทุเลาได้ เร็ ว ในทางตรงกันข้ าม การกลัวตาย กลัวโรค เร่งผล กังวล ทาให้ ความ
เจ็บป่ วยรุนแรงยิ่งขึ ้นอย่างรวดเร็ว
ปฏิบตั ิเพื่อพ้ นการทุกข์ ด้ วย ศีล สมาธิ ปั ญญา มรรคมีองค์ 8
อริยสัจ 4 พรหมวิหาร 4 สมถะและวิปัสสนา อย่างรู้เพียรรู้พกั -ไม่หย่อนเกินไม่ตงึ เกิน โดยใช้
ปั ญญาที่ใช้ พิจารณาเพื่อพ้ นทุกข์ ได้ แก่
4.3.8.1 พิจารณาไตรลักษณ์ (พิจารณาเห็นอนิจจัง การพิจารณาเห็น
ทุกข์ การพิจารณาเห็นอนัตตา)
4.3.8.2 พิจารณาไตร่ตรองผลดีของการไม่เสพ ไม่ติด ไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
ไม่ปักมัน่ ไม่เอา ให้ ปล่อย วาง สิง่ นันๆ
้ ให้ เป็ นของโลก ให้ หมุนวนเกิดดับๆ อยูใ่ นโลก เพื่อให้ เห็น
ข้ อดี ประโยชน์ และเข้ าถึงสภาพธรรมที่เป็ นสุขแท้
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4.3.8.3 พิจารณากรรม (การกระทา) และวิบาก (ผลของการกระทา)
4.3.9 รู้เพียรรู้พกั ให้ พอดี
การเพียรพอดีพกั พอดี จะทาให้ พลังชีวิตเต็ม การเพียรน้ อยเกินพัก
มากเกิน พลังชีวิตก็ตก ทาให้ เสียสุขภาพ การเพียรมากเกิน พักน้ อยเกิน พลังชีวิตก็ตก ทาให้ เสีย
สุขภาพ ดังนัน้ กิจกรรมทุกอย่างที่เป็ นกุศลจึ งควรรู้ เพียรรู้ พกั ให้ พอดี ด้ วยอิทธิบาท 4 จึงจะทาให้
เกิดสุขภาพดีที่สดุ
หมอเขี ย วพบว่ า สภาพร่ า งกายของแต่ล ะคนจะมี ก ารแปรปรวน
ตลอดเวลาตามเหตุปัจจัยทังภายในและภายนอกร่
้
างกาย ดังนัน้ ผู้ที่จะประสบความสาเร็ จในการ
ดูแลสุขภาพจึงต้ องปรับสมดุลตลอดเวลาตามสภาพร่ างกาย ณ ปั จ จุบนั นันๆ
้ ให้ อยู่ในสภาพสบาย
เบากาย มีกาลังที่สดุ เท่าที่จะทาได้
5. ผลการศึกษาข้ อมูลเชิงสถิติ ของผู้รับการอบรม
จากการรวบรวมวิ เ คราะห์ ตามเอกสารบัน ทึ ก ข้ อมู ล ความเจ็ บ ป่ วยและ
ผลการรั ก ษา ที่ ท างศูน ย์ เ รี ย นรู้ สุข ภาพพึ่ง ตนตามแนวเศรษฐกิ จพอเพี ยง สวนป่ านาบุญ เก็ บ
รวบรวมไว้ ตัง้ แต่ ปี พ.ศ. 2538-2551 จากประชากร จานวน 12,203 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย
จานวน 1,397 คน รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลเชิงระบบและเชิงปริมาณ พบว่า
กลุ่ ม ตัว อย่ า ง จ านวน 1,387 คน หลัง จากที่ ใ ช้ เทคนิ ค สุ ข ภาพพึ่ ง ตนแนว
เศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ ภายใน 5 วัน ผู้ป่วยมีอาการของความเจ็บป่ วย
ลดน้ อยลง จานวน 1,291 คน คิดเป็ นร้ อยละ 92.41 ซึ่งส่วนใหญ่เป็ นโรคหรื ออาการที่แพทย์แผน
ปั จจุบนั วินิจฉัยว่าเป็ นโรคเรื อ้ รัง ต้ องตายหรื อรักษาไม่หาย เช่น มะเร็ ง เนื ้องอก เบาหวาน ความ
ดันโลหิตสูง ไขมันใน เลือดสูง โรคหัวใจ ภูมิแพ้ เก๊ าท์ รู มาตอยด์ ปวดตามข้ อปวดตึงเมื่อยตาม
ร่างกายเรื อ้ รัง โรคทางเดินกระเพาะอาหารลาไส้ เรื อ้ รัง อ่อนเพลียอ่อนล้ าหน้ ามืดวิงเวียน ปวดศีรษะ
เรื อ้ รัง ภูมิต้านทานลด และการอักเสบเรื อ้ รังตามอวัยวะต่างๆ เป็ นต้ น
ในกลุม่ ตัวอย่างดังกล่าวนัน้ มีผ้ ปู ่ วยเบาหวานทังหมด
้
จานวน 117 คน หลังจาก
ปฏิบตั ิตวั ใช้ เทคนิคสุขภาพพึ่งตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธได้ 5
วัน ระดับน ้าตาลในเลือดลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 8.03 หลังจากปฏิบตั ิตวั ได้ 6 เดือน สามารถหยุดยา
ได้ 30 คน มีผ้ ปู ่ วยความดันโลหิตสูงทังหมด
้
จานวน 158 คน หลังจากปฏิบตั ิตวั 5 วัน ความดัน
โลหิตลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 83.54 หลังจากปฏิบตั ิตวั ได้ 6 เดือน สามารถหยุดยาได้ 29 คน มีผ้ ปู ่ วย
ไขมันในเลือดสูงทังหมด
้
จานวน 78 คน หลังจากปฏิบตั ิตวั 1 เดือน พบว่า มีไขมัน ไตรกลีเซอไรด์
และ
คลอเรสเตอรอลในเลือดลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 73.08 มีผ้ ปู ่ วยมะเร็ งทังหมด
้
จานวน
111 คน หลังจากปฏิบัติตวั 5 วัน อาการเจ็บป่ วยทุเลาลงร้ อยละ 85.59 ในจานวนผู้ป่วยมะเร็ ง
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ทังหมด
้
หลังจากปฏิบตั ิตวั อย่างต่อเนื่อง มีผลตรวจร่ างกายจากแพทย์แผนปั จจุบนั ไม่พบมะเร็ ง
หรื อสภาพร่ างกายมีอาการเหมือนคนปกติ ต่อเนื่องกัน 6 เดือนขึ ้นไป ร้ อยละ 22.52 มีชีวิตอยู่ด้วย
อาการไม่สบายจากพิษของมะเร็ งลดน้ อยลง หรื อยืดอายุออกไปได้ มากกว่าการคาดการณ์ ของ
แพทย์แผนปั จจุบนั ร้ อยละ 63.07 อาการไม่ทเุ ลาลง ร้ อยละ 14.41 มีผ้ ปู ่ วยโรคหัวใจทังหมด
้
12 คน
หลังจากปฏิบตั ิตวั 5 วัน อาการเจ็บป่ วยทุเลาลง ร้ อยละ 75
นอกจากนี ้ ยังพบว่า อาการไข้ ขึ ้น ปวดหัว ตัวร้ อน เป็ นหวัด เจ็บคอ เสียงแหบ
คอแห้ ง ปวดเมื่อยตามเนื ้อตัว หรื อความเจ็บป่ วยเล็กน้ อยอื่นๆ ก็สามารถบาบัดบรรเทาให้ ทเุ ลาเบา
บางได้ ด้ วยเทคนิคสุขภาพพึง่ ตนแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลักแพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ
วิเคราะห์ ข้อมูลเชิ งระบบและเชิงปริ มาณ จากแบบบันทึกข้ อมูลความเจ็บป่ วย
และผลการรักษาของศูนย์เรี ยนรู้ สขุ ภาพพึ่งตนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ านาบุญ ปี พ.ศ.
2552 (มกราคม-ธันวาคม พ.ศ. 2552) ประชากร จานวน 2,152 คน สุ่มตัวอย่างแบบง่าย จานวน
1.359 คน (ประเมิน วันที่ 2 และวันที่ 6 ของการเข้ าค่ายสุขภาพฯ)
ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละการเปลี่ยนแปลงของอาการเจ็บป่ วยโดยแยกแต่ละกลุม่ โรคและ
อาการ
เป้า
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
ลา กลุ่มโรคและอาการ หมาย จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย
ดับ
(คน)
(คน) ละ (คน) ละ
1 ระบบทางเดินหายใจ
61
54 88.52
6
9.84
1
1.64
2 ระบบหัวใจและหลอด 223
215 96.41
6
2.69
2
0.90
เลือด
3 โรคทางหู ตา คอ จมูก 72
66 91.67
4
5.56
2
2.78
4 ระบบทางเดินอาหาร
206
190 92.23 13 6.31
3
1.46
5 ระบบทางเดิน
33
31 93.94
2
6.06
ปั สสาวะ
6 ระบบต่อมไร้ ท่อ
121
115 95.04
4
3.31
2
1.65
7 โรคมะเร็ง
111
105 94.59
6
5.41
8 โรคเนื ้องอก
19
19 100.00
-
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ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละการเปลี่ยนแปลงของอาการเจ็บป่ วยโดยแยกแต่ละกลุม่ โรคและ
อาการ(ต่อ)
เป้า
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
ลา กลุ่มโรคและอาการ หมาย จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย
ดับ
(คน)
(คน) ละ (คน) ละ
9 โรคระบบประสาทและ 461
440 95.44 20 4.34
1
0.22
กล้ ามเนื ้อ
10 โรคกระดูกเส้ นเอ็น
49
46 93.88
3
6.12
และข้ อ
11 โรคภูมิแพ้
98
92 93.88
6
6.12
12 โรคระบบอวัยวะสืบ
39
39 100.00
พ้ นธุ์
13 โรคติดเชื ้อไวรัส
7
5
71.43
2
28.5
7
14 โรคติดเชื ้อแบคทีเรี ย
2
2 100.00
15 โรคติดเชื ้อรา
1
1 100.00
16 โรคธาลัสซีเมีย
1
1 100.00
17 โรคสะเก็ดเงิน
2
2 100.00
18 อาการปวดศรี ษะ
102
96 94.12
5
4.90
1
0.98
19 แผลฝี หนอง
7
7 100.00
20 อาการหนักตามเนื ้อ
90
90 100.00
ตามตัว
21 อ่อนเพลีย
48
46 95.88
2
4.17
22 เครี ยด
20
20 100.00
23 นอนไม่หลับ
10
5
50
5
50
24 ภาวะอ้ วน
2
2 100.00
25 สิว
1
1 100.00
26 ร้ อนวูบวาบตาม
6
4
66.67
2
3.33
ร่างกาย
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ตารางที่ 6 จานวนและร้ อยละการเปลี่ยนแปลงของอาการเจ็บป่ วยโดยแยกแต่ละกลุม่ โรคและ
อาการ(ต่อ)
เป้า
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
ลา กลุ่มโรคและอาการ หมาย จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อย จานวน ร้ อย
ดับ
(คน)
(คน) ละ (คน) ละ
27 นอนกรน
1
1 100.00
28 ตะคริว
1
1 100.00
29 เจ็บหน้ าอก
1
1 100.00
30 มือล๊ อค
1
1 100.00
31 ความจาเสื่อม
1
1 100.00
32 ขาอ่อนแรงจากโปลิโอ
1
1 100.00
33 ร้ อนจากเคมีบาบัด
1
1 100.00
34 ไม่สบายจากเลิก
1
1 100.00
กาแฟ
35 มือเท้ าเย็น/หนาวสัน่
2
1
50.00
1
50
36 ส้ นเท้ าแตก
1
1 100.00
รวม

1,803

1,704

94.51

87

4.83

12

0.67

พบว่าผู้ป่วยมีอาการเจ็บป่ วยรวม 1,803 อาการ การเปลี่ยนแปลงของอาการ
เจ็บป่ วย ภายใน 7 วัน อาการเจ็บป่ วยทุเลาลง คิดเป็ นร้ อยละ 94.51 อาการเจ็บป่ วยเท่าเดิม คิดเป็ น
ร้ อยละ 4.83 อาการเจ็บป่ วยแย่ลง คิดเป็ นร้ อยละ 0.67
การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อศึกษาปั ญหาความเจ็บป่ วยทุกด้ าน ได้ แก่ ด้ านร่ างกาย
จิตใจ เศรษฐกิ จและสังคม จากประชากรระหว่างวันที่ 1 มกราคม-30 มิถุนายน 2553 จานวน
1,897 คน สุ่มตัว อย่างแบบง่ าย จานวน 499 คน ตาม แบบสอบถามของงานวิจัย แสดงการ
จาแนกประเภทปั จจัยพื ้นฐานต่างๆ ของผู้เข้ ารับการอบรม ดังตาราง 7
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ตารางที่ 7 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามข้ อมูลพื ้นฐาน
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวน(คน)
ร้ อยละ
เพศ
- ชาย
104
20.84
- หญิง
395
79.16
รวม
499
100.00
อายุ(ปี )
- 14-24
8
1.60
- 25-35
49
9.82
- 36-46
96
19.24
- 47-57
164
32.87
- 58-68
148
29.66
- 69-79
34
6.81
รวม
499
100.00
สถานภาพสมรส
- โสต
170
34.07
- สมรส
263
52.71
- หม้ าย หย่า แยกกันอยู่
60
12.02
- นักบวช
6
1.20
รวม
499
100.00
ศาสนา
- พุทธ
484
96.99
- คริสต์
13
2.61
- อิสราม
2
0.40
รวม
499
100.00
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ตารางที่ 7 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามข้ อมูลพื ้นฐาน(ต่อ)
ข้ อมูลพืน้ ฐาน
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ระดับการศึกษา
- ไม่ได้ เรี ยนหนังสือ
11
2.20
- ประถมศึกษา
89
17.84
- มัธยมศึกษา
85
17.03
- อนุปริญญา
35
7.01
- ปริญญาตรี หรื อสูงกว่า
279
55.91
รวม
499
100.00
อาชีพ
- ทางานบ้ าน
77
15.43
- รับจ้ าง
65
13.03
- เกษตรกรรม
46
9.22
- ค้ าขาย
82
16.43
- รับราชการ รัฐวิสาหกิจ
62
12.42
- อื่นๆ ข้ าราชการบานาญ
167
33.47
รวม
499
100.00
พบว่ากลุ่มตัวอย่างทังหมดจ
้
านวน 499 คน เป็ นเพศหญิงมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อย
ละ 79.16 มีอายุอยู่ในช่วงระหว่าง 47-57 ปี มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 32.87 รองลงมา คือช่วงอายุ
58-68 ปี คิดเป็ นร้ อยละ 29.66 มีสถานภาพสมรส มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 52.71 รองลงมา คือ
สถานภาพโสด คิดเป็ นร้ อยละ 34.07 นับถือศาสนาพุทธมากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 96.99 รองลงมา
คือศาสนาคริ สต์ คิดเป็ นร้ อยละ 2.61 มีระดับการศึกษา ปริ ญญาตรี หรื อสูงกว่ามากที่สดุ คิดเป็ น
ร้ อยละ 55.91 รองลงมา คือ ระดับประถมศึกษา คิดเป็ นร้ อยละ 17.84 มีอาชีพข้ าราชการบานาญ
มากที่สดุ รองลงมาคืออาชีพค้ าขาย คิดเป็ นร้ อยละ 16.43
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ตารางที่ 8 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความเจ็บป่ วยด้ านร่างกายแยกตามกลุม่ โรค
กลุ่มโรค
จานวน(คน)
ร้ อยละ
-โรคติดเชื ้อ
5
0.56
-มะเร็ง เนื ้องอก
19
2.14
-เลือดและอวัยวะสร้ างเลือด
28
3.16
-โรคต่อมไร้ ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซมึ
95
10.72
-ความผิดปกติทางจิตและพฤติกรรม
30
3.39
-ระบบประสาท
114
12.87
-ตาและอวัยวะเคียงลูกตา
27
3.05
-หูและปุ่ มกระดูกกกหู
9
1.02
-ระบบไหลเวียนโลหิต
45
5.08
-ระบบหายใจ
74
8.35
-ระบบย่อยอาหาร
86
9.71
-ผิวหนังและเนื ้อเยื ้อใต้ ผิวหนัง
46
5.19
-กล้ ามเนื ้อ โครงร่างและเนื ้อเยื ้อเกี่ยวพัน
230
25.96
-ระบบสืบพันธุ์และระบบปั สสาวะ
78
8.80
รวม
886
100.00
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีปัญหาความเจ็บป่ วยทางร่ างกายแยกตามกลุ่มโรค ที่พบ
มากที่สดุ คือ ระบบกล้ ามเนื ้อโครงร่ างและเนื ้อเยื่อเกี่ยวพัน คิดเป็ นร้ อยละ 25.96 รองลงมา คือ
ระบบประสาทโรคต่อมไร้ ท่อ โภชนาการและเมตะบอลิซึม ระบบย่อยอาหาร ระบบสืบพันธุ์และ
ระบบปั สสาวะ และระบบหายใจ คิดเป็ นร้ อยละ 12.87, 10.72, 9.71, 8.80 และ 8.35 ตามลาดับ
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ตารางที่ 9 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความเจ็บป่ วยด้ านร่างกายแยกตามกลุม่ โรค
การเปลี่ยนแปลง
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
กลุ่มโรคและอาการ จานวน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
โรคติดเชื ้อและโรคปรสิต
5
4
80.00
1
20.00
บางโรค
มะเร็งเนื ้องอก
19
11 57.89
8
13.82
เลือดและอวัยวะสร้ าง
28
20 17.43
6
8.40
2
23.81
เลือด
โรคต่อมไร้ ท่อโภชนาการ
95
83 87.37
3
3.16
9
9.47
และเมตะบอลิซมึ
ความผิดปกติทางจิตและ
30
24 80.00
5
16.67
1
3.33
พฤติกรรม
ระบบประสาท
114
96 84.21 18 15.79
ตาและอวัยวะเคียงลูกตา
27
23 85.19
4
4.70
หูและปุ่ มกระดูกกกหู
9
7
77.78
2
22.22
ระบบไหลเวียนโลหิต
45
32 71.11 10 14.06
1
21.33
ระบบหายใจ
74
57 77.03 16 20.77
1
4.81
ระบบย่อยอาหาร
86
65 75.58 20 26.46
1
3.78
ผิวหนังและเนื ้อเยื ้อใต้
46
32 69.57 11 15.81
3
18.67
ผิวหนัง
กล้ ามเนื ้อโครงร่างและ
230
175 76.09 51 67.03
4
5.97
เนื ้อเยื ้อเกี่ยวพัน
ระบบสืบพันธุ์และระบบ
78
62 79.49 15 18.87
1
5.30
ปั สสาวะ
รวม

886

691

77.99

170

19.19

25

2.82

106
พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีการเปลี่ยนแปลงของปั ญหาความเจ็บป่ วยด้ านร่ างกาย
แยกตาม กลุม่ โรค ดีขึ ้น อยูร่ ะหว่าง ร้ อยละ 57.89- 87.77 โรคต่อมไร้ ท่อ โภชนาการ และเมตะบอลิ
ซึม คิดเป็ นร้ อยละ 87.77 รองลงมา คือ โรคตาและอวัยวะเคียงลูกตา คิดเป็ นร้ อยละ 85.19
ตารางที่ 10 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความ เจ็บป่ วยด้ านร่างกาย (โรค อาการ และอาการแสดง)
การเปลี่ยนแปลง
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
โรคและอาการแสดง จานวน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
โรคติดเชือ้ และโรค
ปรสิตบางโรค
-ตับอักเสบจากไวรัส
1
1 100.00
-โรคจากไวรัสอื่นๆ
3
2
66.67
1
33.33
-โรคติดเชื ้ออื่นๆ
1
1 100.00
มะเร็งเนือ้ งอก
-มะเร็งของอวัยวะย่อย
อาหาร ลาไส้ ใหญ่
-มะเร็งอวัยวะหายใจ และ
อวัยวะในช่องอก
-มะเร็งเต้ านม
-มะเร็งตับ
-เนื ้องอกไม่ร้าย ซิส
-เนื ้องอกมดลูก
-เนื ้องอกรังไข่
เลือดและอวัยวะสร้ าง
เลือด
-โลหิตจาง
-ความผิดปกติบางอย่าง
ของกลไกภูมคิ ้ มุ กัน

2

2

100.00

-

-

-

-

2
1
4
6
3
1

1
1
3
3
1
-

50.00
100.00
75.00
50.00
33.33
-

1
1
3
2
1

50.00
25.00
50.00
66.67
100.00

-

-

2
26

1
19

50.00
73.08

1
5

50.00
19.23

2

7.69
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ตารางที่ 10 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความ เจ็บป่ วยด้ านร่างกาย (โรค อาการ และอาการแสดง) (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลง
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
โรคและอาการแสดง จานวน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
โรคต่ อมไร้ ท่อ
โภชนาการและเมตะบอ
ลิซมึ
11
8
72.73
2
18.18
1
9.09
-เบาหวาน
5
4
80.00
1
20.00
-โรคอ้ วนและภาวะ
79
71
8
โภชนาการเกิน
-ไขมันในเลือดสูง
ความผิดปกติทางจิต
และพฤติกรรม
-ความผิดปกติทางอารมณ์
27
22 81.48
4
14.81
1
3.70
ความเครี ยด
-โรคประสาท
3
2
66.67
1
33.33
ระบบประสาท
-โรคลมชัก
-ปวดศีรษะ ไมเกรน
-การนอนหลับผิดปกติ
ตาและอวัยวะเคียงลูก
ตา
-โรคของตาและอวัยวะ
เคียงลูกตา
-ความผิดปกติของการเห็น
และภาวะตาบอด

3
78
33

2
68
25

66.67
87.18
75.76

1
10
8

33.33
12.82
24.24

-

-

21
6

19
4

90.48
66.67

2
2

9.52
33.33

-

-
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ตารางที่ 10 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความ เจ็บป่ วยด้ านร่ างกาย (โรค อาการ และอาการแสดง) (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลง
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
โรคและอาการแสดง จานวน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
หูและปุ่ มกระดูกกกหู
-โรคของหูและปุ่ มกระดูก
9
7
77.78
2
22.22
กกหู
ระบบไหลเวียนโลหิต
-โรคหัวใจ
10
8
80.00
2
20.00
-โรคความดันโลหิตสูง
16
8
50.00
5
31.25
3
18.75
-โรคหัวใจขาดเลือด
2
2 100.00
-โรคหัวใจเกี่ยวเนื่องกับ
3
3 100.00
ปอดและโรคการไหลเวียน
โลหิตของปอด
8
7
87.50
1
12.50
-โรคหลอดเลือดสมอง
6
4
66.67
2
33.33
-โรคของหลอดเลือดแดง
หลอดเลือดแดงย่อยและ
หลอดเลือดฝอย
ระบบหายใจ
-โรคของระบบหายใจตังแต่
้
74
57 77.03 16 20.77
1
4.81
จมูกจนถึงปอด
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ตารางที่ 10 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความ เจ็บป่ วยด้ านร่างกาย (โรค อาการ และอาการแสดง) (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลง
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
โรคและอาการแสดง จานวน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
ระบบย่ อยอาหาร
-โรคของช่องปาก ต่อม
13
10 76.92
3
23.08
น ้าลาย และขากรรไกร
-โรคของหลอดอาหาร
28
18 64.29
9
1
1
3.57
กระเพาะอาหาร ลาไส้ เล็ก
และลาไส้ ใหญ่
5
5 100.00
-โรคตับ
2
1
50.00
1
50.00
-โรคของถุงน ้าดี ทางเดิน
น ้าดี และตับอ่อน
9
6
66.67
3
33.33
-โรคริดสีดวงทวาร
4
4 100.00
-โรคกรดไหลย้ อน
25
21 84.00
4
16.00
-จุกเสียดแน่นท้ อง ท้ องผูก
ผิวหนังและเนือ้ เยือ้ ใต้
ผิวหนัง
23
17 73.91
4
17.39
2
8.70
-โรคของผิวหนังและเนื ้อ
เยื ้อใต้ ผิวหนัง
4
2
50.00
1
25.00
1
25.00
-สะเก็ดเงิน
4
3
75.00
1
25.00
-ลมพิษ
10
7
70.00
3
30.00
-ผิวหนังอักเสบ สิว
3
2
66.67
1
33.33
-เล็บขบ
2
1
50.00
1
50.00
-ส้ นเท้ าแตก
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ตารางที่ 10 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความ เจ็บป่ วยด้ านร่างกาย (โรค อาการ และอาการแสดง) (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลง
ทุเลา
เท่ าเดิม
แย่ ลง
โรคและอาการแสดง จานวน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
กล้ ามเนือ้ โครงร่ างและ
เนือ้ เยือ้ เกี่ยวพัน
-โรคของระบบกล้ ามเนื ้อ
55
38 69.09 15 27.27
2
3.64
และเนื ้อเยื ้อเกี่ยวพัน
-โรคของกระดูกและโครง
175
137 78.29 36 20.57
2
1.14
ร่าง เช่น นิ ้วล็อก เกาต์
ปวดเข่า ปวดข้ อ หมอน
ลองกระดูกเคลื่อน
ระบบสืบพันธุ์และระบบ
ปั สสาวะ
-ไตวาย
1
1 100.00 1
14.29
-ความผิดปกติอื่นของไต
7
6
85.71
4
33.33
ท่อไต
12
8
66.67
1
33.33
-โรคของระบบสืบพันธุ์ อุ้ง
เชิงกรานสตรี อวัยวะ
3
2
66.67
1
33.33
สืบพันธุ์สตรี
-โรคของอวัยวะสืบพันธุ์
5
3
60.00
2
40.00
ชาย เช่น ต่อมลูกหมาก
-ความผิดปกติแบบอื่นของ
ระบบสืบพันธุ์และระบบ
ปั สสาวะ
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ตารางที่ 11 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามความรู้ สกึ กับการดูแลสุขภาพ
ตามหลักสูตรเมื่อจบการเข้ าค่าย
การประเมิน
จานวน(คน)
ร้ อยละ
ท่านมีความรู้สกึ กับการดูแลสุขภาพตามหลักสูตรเมื่อจบการเข้ า
ค่าย
0
0
- ไม่มีความเห็น
0
0
- ไม่ชอบใจ ไม่พอใจ ไม่สขุ ใจ
0
0
- เฉยๆ
499
100.00
- ชอบใจ พอใจ สุขใจ
รวม
499
100.00
ประเด็นที่พอใจ ชอบใจ สุขใจ
- พึง่ ตนเองได้
475
95.19
- ประหยัด
468
93.79
- เรี ยบง่าย
464
92.99
- ปลอดภัย
443
88.78
- ใช้ ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ นหลัก
446
89.38
- แก้ ปัญหาที่ต้นเหตุของความเจ็บป่ วย
453
90.78
- สามารถลดปั ญหาความเจ็บป่ วยด้ านร่างกายได้ อย่างมี
431
86.37
ประสิทธิภาพ
- สามารถลดปั ญหาอื่นๆ เช่น ลดปั ญหาด้ านจิตใจ
451
90.38
เศรษฐกิจ ครอบครัว และสังคม
- อื่นๆ
22
4.41
พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้ สึกกับการดูแลสุขภาพตามหลักสูตรเมื่อจบการเข้ า
ค่าย ชอบใจ พอใจ สุขใจ มากที่สดุ คิดเป็ นร้ อยละ 100 ประเด็นที่ ชอบใจ พอใจ สุขใจ มากที่สดุ
คือ พึ่งตนเองได้ คิดเป็ นร้ อยละ 95.19 รองลงมา คือ ประหยัด เรี ยบง่าย แก้ ปัญหาที่ต้นเหตุของ
ความเจ็บป่ วย สามารถลดปั ญหาอื่นๆ เช่น ลดปั ญหาด้ านจิตใจ เศรษฐกิจ ครอบครัวและสังคม ใช้
ทรัพยากรในท้ องถิ่นเป็ นหลัก ปลอดภัย และสามารถลดปั ญหาความเจ็บป่ วยด้ านร่างกายได้ อย่าง
มีประสิทธิภาพคิดเป็ นร้ อยละ 93.79, 92.99, 90.78, 90.38, 89.38, 88.78 และ 86.37 ตามลาดับ
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ตารางที่ 12 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ลดลง
เท่ าเดิม
เพิ่มขึน้
หัวข้ อการประเมิน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
- ความกลัวตาย
353 70.74 141 28.26
5
1.00
- ความกลัวโรค
394 78.96 87 17.43 18
3.61
- ความเร่งรี บ เร่งรัด รี บร้ อน(อยาก 372 74.55 106 21.24 211 4.21
ให้ เกิดผลสาเร็จเร็วๆ)
- ความเครี ยดความวิตกกังวล ไม่
418 83.77 76 15.23
5
1.00
สบายใจไม่พอใจในเรื่ องต่างๆ
- ความโลภอยากได้ วตั ถุสงิ่ ของที่
415 83.17 83 16.63
1
0.20
เกินความจาเป็ นที่ต้องกินต้ องใช้
ในการดารงชีวิตและใช้ ดาเนิน
กิจกรรมการงาน
- ความโกรธเวลากระทบกับสิง่ ที่ไม่ 409 81.96 87 17.44
3
0.60
ชอบใจไม่พอใจ
- หลงเสพหลงติดสิ่งที่เป็ นพิษต่อ
435 87.18 61 12.22
3
0.60
ร่างกาย
- ความหลงติดยืดในลาภยศ
414 82.97 83 16.63
2
0.40
สรรเสริญ
- หลงเกลียดคาติติงนินทาตักเตือน 401 80.36 97 19.44
1
0.20
- หลงเอาแต่ใจตัวเอง
403 80.76 94 18.84
2
0.40
- หลงอยากได้ ดหี รื ออยากให้ เกิดสิ่ง 406 81.36 90 18.04
3
0.60
ที่ดีในตน เกินกว่าฤทธิ์แรงที่ตนทา
ได้ จริง
- หลงอยากให้ เกิดสิ่งที่ดหี รื อหลง
386 77.35 100 20.04 13
2.61
ยัดเยียดสิ่งดีให้ กบั ผู้อื่นที่ยงั ไม่
พร้ อม ไม่เต็มใจ ไม่ศรัทธา
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ตารางที่ 12 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
(ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์
ลดลง
เท่ าเดิม
เพิ่มขึน้
หัวข้ อการประเมิน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
- หลงยึดมัน่ ถือมัน่ ว่าสิง่ นันสิ
้ ง่ นี ้เป็ น
ตัวเราของเราอย่างถาวร
405 81.16 90 18.04
4
0.80
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไปในทางบวก ร้ อยละ 70.7487.18 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือ หลงเสพหลงติดสิ่งที่เป็ นพิษต่อร่ างกาย ลดลง คิดเป็ นร้ อย
ละ 87.18 รองลงมา คือความเครี ยด ความวิตกกังวล ไม่สบายใจ ไม่พอใจในเรื่ องต่างๆ ความโลภ
อยากได้ วัตถุสงิ่ ของที่เกินความจาเป็ นที่ต้องกิน ต้ องใช้ ในการดารงชีวิต และใช้ ดาเนินกิจกรรมการ
งาน ความหลงติดยึดในลาภ ยศ สรรเสริ ญ หลงอยากได้ ดีหรื ออยากให้ เกิดสิ่งที่ดีในตน เกินกว่า
ฤทธิ์ แ รงที่ ต นท าได้ จ ริ ง หลงยึ ด มั่น ถื อ มั่น ว่ า สิ่ ง นัน้ สิ่ ง นี เ้ ป็ นตัว เราของเราอย่ า งถาวร มี ก าร
เปลี่ยนแปลง ลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 83.60,83.00, 82.80, 81.20 และ 81.00 ตามลาดับ
ตารางที่ 13 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความเจ็บป่ วยด้ านเศรษฐกิจ ก่อนมาเข้ าค่าย
การเปลี่ยนแปลง
ลดลง
เท่ าเดิม
เพิ่มขึน้
หัวข้ อการประเมิน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
- ค่าใช้ จ่ายในการตรวจและรักษาโรค 499 100.00
- ค่าใช้ จ่ายในการกิน การใช้ สงิ่ ต่างๆ 499 100.00
ในการดารงชีวิตประจาวันเฉพาะ
ของตนเอง
- สมรรถภาพในการทากิจกรรม การ
61 12.22 438 87.78
งาน
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พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงของปั ญหาความเจ็บป่ วยด้ านเศรษฐกิจ
คือค่าใช้ จ่ายในการตรวจและรักษาโรค ลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 100 ค่าใช้ จ่ายในการกิน การใช้ สิ่ง
ต่างๆ ในการดารงชีวิตประจาวันเฉพาะของตนเอง ลดลง คิดเป็ นร้ อยละ 100 สมรรถภาพในการทา
กิจกรรมการงานเพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 87.78
ตารางที่ 14 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
น้ อยลง
เท่ าเดิม
มากขึน้
หัวข้ อการประเมิน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
อารมณ์
- อารมณ์เป็ นพิษ เช่น ความเครี ยด
410 82.16 52 10.42 37
7.41
วิตกกังวัลต่างๆ
อาหาร
- การรับประทานอาหารไร้ สารพิษ
98 19.64 32
6.41 369 73.95
หรื อลดพิษในอาหารด้ วยวิธีการ
ต่างๆ เช่น แช่ด้วยน ้าซาวขาวหรื อ
ถ่าน เป็ นต้ น
- การรับประทานเนื ้อสัตว์ ไข่ นม
421 84.37 21
4.21
57 11.42
- การรับประทานพืชผักผลไม้
73 14.63 25
5.01 401 80.36
- การรับประทานอาหารรสจัด เช่น
400 80.16 27
5.41
72 14.43
เผ็ด เค็ม หวาน มัน ฯลฯ
- การปรุงหรื อการเลือกรับประทาน
46
9.22
23
4.61 430 86.17
อาหารที่สมดุลกับร่างกาย
- การปฏิบตั ิตามเทคนิคการ
63 12.62 21
4.21 415 83.17
รับประทานอาหารสุขภาพ
- ความอยากในจิตต่ออาหารที่เป็ น
336 67.33 35
7.02 128 25.65
พิษ
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ตารางที่ 14 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
น้ อยลง
เท่ าเดิม
มากขึน้
หัวข้ อการประเมิน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
อาหาร
- การรับประทานอาหารสุขภาพให้
31
6.21
21
4.21 447 89.58
ได้ ประโยชน์สงู อย่างผาสุก
ออกกาลังกาย
- การออกกาลังกายที่ได้ ความ
แข็งแรงของกล้ ามเนื ้อ กระดูกและ
เส้ นเอ็น เช่น เดินเร็ว ว่ายน ้า ปั่ น
จักรยาน เป็ นต้ น
- การออกกาลังกายเพื่อความ
ยืดหยุน่ ของกล้ ามเนื ้อ และเส้ น
เอ็น การเข้ าที่เข้ าทางของกระดูก
เส้ นเอ็นและกล้ ามเนื ้อ เช่น กดจุด
ลมปราณ โยคะ กายบริหาร ไท่
เก๊ ก เป็ นต้ น
สามารถหลีกเลี่ยงมลพิษ หรือ
จัดสรรเวลาอย่ างเหมาะสม
- ในการสัมผัสเครื่ องใช้ ที่มีพิษที่
เลี่ยงไม่ได้ เช่น อุณหภูมิ
บรรยากาศโลกที่ร้อนขึ ้น ควันพิษ
และสารพิษต่างๆ ในสิง่ แวดล้ อม
การสัมผัสเครื่องยนต์ เครื่ องไฟฟ้า
เครื่ องอิเลคทรอนิค

21

4.21

63

12.63

415

83.17

18

3.61

60

12.02

421

84.37

69

13.83

56

11.22

374

74.95
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ตารางที่ 14 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
น้ อยลง
เท่ าเดิม
มากขึน้
หัวข้ อการประเมิน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
การเพียรการพักที่พอดี
- ในการทากิจกรรมการงานให้
4
0.80
46
9.22 449 89.98
ร่างกายอยูใ่ นสภาพพลังชีวิตเต็ม
(สบาย เบากาย มีกาลัง)
สามารถพึ่งตน
- ในการลดความรุนแรงของพิษ
15
3.01
13
2.60 471 94.39
หรื อระบายพิษออกจากร่างกาย
ให้ สมดุลตามความเหมาะสมกับ
สภาพร่างกายและจิตใจของท่าน
การรับประทานสมุนไพรปรับ
14
2.81
25
5.01 460 92.18
สมดุล
15
3.01
37
7.41 447 89.58
- การกัวซา
15
3.01
36
7.21 448 89.78
- การสวนล้ างลาไส้ ใหญ่ (ดีท็อกซ์)
- การแช่มือเท้ าหรื อส่วนที่ไม่สบาย
16
3.21
31
6.21 452 90.58
ด้ วยสมุนไพร
- การพอกทา หยอด เช็ด ประคบ
9
1.80
35
7.02 455 91.18
อบ อาบด้ วยสมุนไพร
- การกดจุดลมปราณ กายบริหาร
ดัดเนื ้อตัว
การบูรณาการองค์ ความรู้ในการ
แก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
1
0.20
23
4.61 475 95.19
- ของท่านหรื อญาติ
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ตารางที่ 14 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
สุขภาพ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพ
น้ อยลง
เท่ าเดิม
มากขึน้
หัวข้ อการประเมิน
จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
การบาเพ็ญกุศลธรรม
- คุณงามความดีตา่ งๆ เพื่อให้ เกิด
7
1.40
22
4.41 470 94.19
คุณค่าในชีวิตและยังอกุศลธรรม
ให้ เบาบาง เช่น การพยายาม
พึง่ ตนเองหรื อทาตนให้ เป็ นภาระ
กับผู้อื่นให้ น้อยลง หรื อการ
ช่วยเหลือเกื ้อกูล ทาประโยชน์
ให้ กบั ผู้อื่น เป็ นต้ น
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพไปในทางบวก ร้ อยละ
67.33-95.19 มีการเปลี่ยนแปลงมากที่สดุ คือ การบูรณาการองค์ความรู้ในการแก้ ไขปั ญหาสุขภาพ
ของตนเองหรือญาติ มากขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.19 รองลงมา คือการบาเพ็ญกุศลธรรม คุณงาม
ความดีตา่ งๆ เพื่อให้ เกิดคุณค่าในชีวิตและยังอกุศลธรรมให้ เบาบาง เช่น การพยายามพึง่ ตนเอง
หรื อทาตนให้ เป็ นภาระกับผู้อื่นให้ น้อยลง หรื อการช่วยเหลือเกื ้อกูล/ทาประโยชน์ให้ กบั ผู้อื่น เป็ นต้ น
มากขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 94.19
กลุม่ ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเรื่ องอาหารไปในทางบวก ร้ อย
ละ 67.33-89.58 การปฏิบตั ิมากขึ ้น คือ การรับประทานอาหารสุขภาพให้ ได้ ประโยชน์สงู อย่าง
ผาสุก, การปรุงหรื อการเลือกรับประทานอาหารที่สมดุลกับร่างกาย การปฏิบตั ิตามเทคนิคการ
รับประทานอาหารสุขภาพ (รับประทานตามลาดับ เคี ้ยวละเอียด ปริมาณพอดี กลืนลงคอให้ ได้ )
การรับประทานพืชผัก ผลไม้ การรับประทานอาหารไร้ สารพิษหรื อลดพิษในอาหารด้ วยวิธีการต่างๆ
เช่น แช่ด้วย น ้าซาวข้ าวหรื อถ่าน มีการปฏิบตั ิมากขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 89.58, 86.17 ,83.17 ,
80.36 และ 73.95 ตามลาดับ การปฏิบตั ิน้อยลง คือ การรับประทานเนื ้อสัตว์ ไข่ นม, การ
รับประทานอาหารรสจัด เช่น เผ็ด เค็ม หวาน มันฯลฯ ความอยากในจิตต่ออาหารที่เป็ นพิษ มีการ
ปฏิบตั ิน้อยลง คิดเป็ นร้ อยละ 84.37,80.16 และ67.33 ตามลาดับ
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กลุม่ ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมสุขภาพเรื่ อง ความสามารถพึง่ ตนใน
การลดความรุนแรงของพิษ หรื อระบายพิษออกจากร่างกายตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย
และจิตใจ มีการปฏิบตั ิมากขึ ้น คือ การรับประทานสมุนไพรปรับสมดุล การกัวซา การกดจุด
ลมปราณ กายบริหาร ดัดเนื ้อตัว การพอกทา หยอด เช็ด ประคบ อบ อาบด้ วยสมุนไพร, การแช่มือ
เท้ าหรื อส่วนที่ไม่สบายด้ วยสมุนไพร และการสวนล้ างลาไส้ ใหญ่ (ดีท๊อกซ์) คิดเป็ นร้ อยละ 94.39,
92.18, 91.18, 90.58, 89.78 และ 89.58 ตามลาดับ
ตารางที่ 15 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความ เจ็บป่ วยด้ านสังคม เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการมาเข้ าค่าย
การเปลี่ยนแปลง
จานวน
ลดลง
เท่ าเดิม
เพิ่มขึน้
หัวข้ อการประเมิน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
การพึง่ ตนในการดูแล
478
40
8.37 438 91.63
สุขภาพของท่าน (กรณี
ท่านสามารถช่วยเหลือ
ตัวเองได้ )
ครอบครัวหรื อญาติมิตร
21
21 100.00
มีความสามารถในการ
ดูแลสุขภาพของท่าน
(กรณีท่านไม่สามารถ
ช่วยเหลือตัวเองได้ หรื อ
บางอย่างต้ องอาศัย
ครอบครัวหรื อญาติมิตร
ช่วย)
การพึง่ พาสถานบริการ
499
499 100.00
สุขภาพของรัฐหรื อเอกชน
ของท่าน
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ตารางที่ 15 จานวนและร้ อยละของผู้เข้ ารับการอบรมจาแนกตามการเปลี่ยนแปลงของปั ญหา
ความ เจ็บป่ วยด้ านสังคม เปรี ยบเทียบก่อนและหลังการมาเข้ าค่าย (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลง
จานวน
ลดลง
เท่ าเดิม
เพิ่มขึน้
หัวข้ อการประเมิน
ทัง้ หมด จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ จานวน ร้ อยละ
(คน)
(คน)
(คน)
(คน)
การนาความรู้และทักษะ
499
21
4.21 478 95.79
สุขภาพพึง่ ตนแนวนี ้ไป
เผยแพร่ช่วยเหลือเกื ้อกูล
บุคคลอื่นในสังคม ของ
ผู้ป่วยหรื อญาติ
พบว่ากลุม่ ตัวอย่างมีการเปลี่ยนแปลงของปั ญหาความเจ็บป่ วยด้ านสังคม คือ
การพึง่ ตนในการดูแลสุขภาพ (กรณีสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ ) เพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 91.63
ครอบครัวหรื อญาติมิตร มีความสามารถในการดูแลสุขภาพของกลุม่ ตัวอย่าง (กรณีกลุม่ ตัวอย่างไม่
สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ หรื อบางอย่างต้ องอาศัยครอบครัวหรื อญาติมิตรช่วย) เพิ่มขึ ้น คิดเป็ น
ร้ อยละ 100 การพึง่ พาสถานบริการสุขภาพของรัฐหรื อเอกชนของกลุม่ ตัวอย่างลดลง คิดเป็ นร้ อย
ละ 100 การนาความรู้และทักษะสุขภาพพึง่ ตนแนวนี ้ไปเผยแพร่ช่วยเหลือเกื ้อกูลบุคคลอื่นในสังคม
ของผู้ป่วยหรื อญาติเพิ่มขึ ้น คิดเป็ นร้ อยละ 95.79
5.1 ความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะของกลุ่มตัวอย่ าง
5.1.1 ความคิดเห็น
กลุ่มตัว อย่างมี ความเห็ น ว่า กิ จกรรมค่ายสุขภาพพึ่ง ตนแนวเศรษฐกิ จ
พอเพี ย ง ตามหลัก แพทย์ ท างเลื อ กวิ ถี พุท ธ ของ ศูน ย์ เรี ย นรู้ สุข ภาพพึ่ง ตนตามแนวเศรษฐกิ จ
พอเพียง สวนป่ านาบุญ อาเภอดอนตาล จังหวัดมุกดาหาร ควรดาเนินการต่อไป ร้ อยละ 100
เนื่องจาก
5.1.1.1 พึง่ ตนได้ ประหยัด เรี ยบง่าย ปลอดภัย
5.1.1.2 เป็ นประโยชน์ตอ่ สังคม ลดภาระต่อสังคมและประเทศชาติ
5.1.1.3 มีผ้ ปู ่ วยเพิ่มมากขึ ้นเป็ นจานวนมาก
5.1.1.4 นาไปใช้ ประโยชน์ได้ จริง
5.1.1.5 ได้ ช่วยประชาชน เพราะประชาชนส่วนใหญ่ มีฐานะยากจน
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5.1.1.6 ทาให้ ผ้ ปู ่ วยมีสขุ ภาพกายและใจที่ดีขึ ้นและเป็ นประโยชน์ตอ่
ผู้ป่วย
5.1.1.7 ประชาชนจะได้ มีความเข้ าใจและมีความรู้มากขึ ้น
5.1.1.8 เป็ นที่พงึ่ ทางเลือกทางสุดท้ าย
5.1.1.9 แพทย์แผนปั จจุบนั รักษาปลายเหตุและเสียค่าใช้ จ่ายสูง
5.1.2 ข้ อเสนอแนะ
5.1.2.1 การจัดค่ายดีแล้ ว และขออนุโมทนาบุญในการเสียสละ
5.1.2.2 ควรให้ มีการจัดค่ายให้ เพิ่มขึ ้นและควรมีการจัดค่ายในหลักสูตร
ระยะสัน้ 1-3 วัน
5.1.2.3 ควรให้ มีบคุ ลากรมากกว่านี ้
5.1.2.4 เนื ้อหาการบรรยายมากไป /ต้ องการให้ มีกิจกรรมกลุม่ เพิ่มขึ ้น
5.1.2.5 ควรได้ รับการส่งเสริม สนับสนุนจากภาครัฐ และจดลิขสิทธิ์ จด
สิทธิบตั ร ยา หนังสือ และอื่นๆ ที่ค้นพบมา
5.1.2.6 ควรจัดแผนงานให้ เป็ นระเบียบ และสถานที่ให้ เป็ นสัดสวน
5.1.2.7 ควรสอนการตรวจวินิจฉัยโรค
5.1.2.8 ต้ องการให้ มีการเผยแพร่ความรู้ในการรักษาของคุณหมอเขียว
และศูนย์เครื อข่ายมากขึ ้น
5.1.2.9 ขอให้ เน้ นเนื ้อหาเทคนิค 9 ข้ อโดยละเอียด
5.1.2.10ขอให้ เน้ นเนื ้อหาธรรมะ จิตวิญญาณเน้ นเนื ้อหาการรู้เพียร รู้พกั
แนวทางวัสดุท่ ใี ช้ ในโครงการ
จากงานวิจยั ของหมอเขียว พบว่าการสัมผัสวัตถุและพลังงานต่างๆ มีผลต่อร่างกาย
ตัวอย่างเช่น ผู้ป่วยจานวน 20 คน ที่มีอาการร้ อนเกิน เช่น ปวดศีรษะ แสบตา นิ ้วล็อก ปวดและ
ออกร้ อนตามเนื ้อตัว เป็ นต้ น ขณะสับมะละกอซึง่ มีฤทธิ์เย็น ล้ างหรื อขยี ้ผักฤทธิ์เย็น ให้ ข้อมูลว่า
อาการไม่สบายลดลงทันที อีกกรณีหนึง่ ผู้วิจยั ให้ ผ้ เู ข้ าค่ายสุขภาพ จานวน 120 คน หลังจากปฏิบตั ิ
ระบายพิษร้ อนได้ 4 วัน ไปเก็บตะไคร้ จานวนมาก (ฤทธิ์ร้อน) พบว่า ร้ อยละ 80 มีอาการไม่สบาย
แบบร้ อนเกินทันที เนื่องจากคุณสมบัติที่เป็ นพลังงานในวัสดุนนั ้ เคลื่อนเข้ าไปที่มีผลเซลล์ของ
ร่างกาย
จากหลักการทางฟิ สิกส์พลังงานร้ อนและเย็นจะเคลื่อนสวนทางกันเพื่อปรับสมดุลให้
อุณหภูมิเท่ากัน และหลักการทางชีวะพบว่าอุณหภูมมิ ีผลต่อโครงสร้ างของเซลล์ การสัมผัสวัตถุ
และพลังงานต่างๆ จึงมีผลต่อร่างกาย ดังนัน้ วิธีการต่างๆ ที่ทาให้ ร่างกายได้ สมั ผัสกับวัตถุและ
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พลังงานต่างๆ ไม่วา่ จะเป็ นทางผิวหนัง ทางทวารต่างๆ รวมถึงระบบทางเดินอาหารและพลังงาน จึง
มีผลต่อร่างกาย
หลักการทางฟิ สกิ ส์และชีวะดังกล่าว สอดคล้ องกับพระพุทธเจ้ าตรัสว่า การปรับสมดุล
ร้ อนเย็น ในสังคีติสตู ร สอดคล้ องกับการปรับสมดุลดิน (เย็น) น ้า (เย็น) ลม (เย็น) ไฟ (ร้ อน) ตาม
หลักการแพทย์แผนไทยและการปรับสมดุลร้ อนเย็นตามหลักการแพทย์ทางเลือก
จากข้ อมูลดังกล่าว ชี ้ให้ เห็นว่า สิง่ ที่มีผลต่อร่างกายตลอดเวลามากที่สดุ เป็ นสิ่งที่อยู่
ใกล้ ตวั และอยูใ่ นตัว เพราะสิง่ เหล่านันอยู
้ ก่ บั ร่างกายตลอดเวลา การดูแลสุขภาพที่ได้ ผลที่สดุ จึง
เป็ นการปรับสมดุลด้ วยสิง่ ที่อยูใ่ กล้ ตวั หรื อสิง่ อยูใ่ นตัว
ซึง่ สอดคล้ องกับคาตรัสของพระพุทธเจ้ า “ดูก่อนภิกษุทงหลาย
ั้
เรากล่าวธรรมของภิกษุ
(ผู้ปฏิบตั ิเพื่อการพ้ นทุกข์) ซึง่ เป็ นผู้สนั โดษ (ยินดีในความมักน้ อยอย่างพอเหมาะ) อยูเ่ สมอ ด้ วย
ปั จจัย (สิ่งที่จาเป็ นในการยังชีพ) ที่น้อย หาได้ ง่ายและไม่มีโทษ ว่าเป็ นองค์ (องค์คณ
ุ องค์ประกอบ)
แห่งความเป็ นสมณะ (ผู้สงบจากทุกข์ผ้ พู ้ นทุกข์)” (พระไตรปิ ฎก เล่ม 25 ข้ อ 281)
จะเห็นได้ วา่ พระพุทธเจ้ าค้ นพบว่า ผู้ที่จะพ้ นทุกข์ได้ อย่างแท้ จริงนัน(ความเจ็
้
บป่ วยก็
เป็ นทุกข์อย่างหนึง่ ) จะต้ องใช้ สงิ่ จาเป็ นในการยังชีพที่น้อย หาได้ ง่ายและไม่มีโทษ ดังนัน้ วิธีการที่
ประหยัด เรียบง่าย จึงเป็ นคาตอบของการพ้ นทุกข์ พระองค์ท่านทรงค้ นพบว่า การดับทุกข์ที่มี
ประสิทธิภาพสูงสุด ใช้ สงิ่ ที่หาได้ ง่าย อยูใ่ นตัวหรื อใกล้ ตวั เรา มาปรับสมดุลทังวั
้ ตถุ พลังงาน
ร่างกายและจิตใจ
สอดคล้ องกับพระราชดารัสเศรษฐกิจพอเพียง (4 ธันวาคม 2534) “เราเลยบอกว่า ถ้ า
จะแนะนาก็แนะนาได้ ต้ องทาแบบ “คนจน” เราไม่เป็ นประเทศร่ ารวย เรามีพอสมควร พออยูไ่ ด้ แต่
ไม่เป็ นประเทศที่ก้าวหน้ าอย่างมาก เพราะถ้ าเราเป็ นประเทศก้ าวหน้ าอย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง
ประเทศเหล่านัน้ ที่เป็ นประเทศที่มีอตุ สาหกรรมก้ าวหน้ า จะมีแต่ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่า
กลัว”
“แต่ถ้าเรามีการบริหาร แบบเรี ยกว่าแบบ “คนจน” แบบไม่ติดกับตารามากเกินไป ทา
อย่างมีสามัคคีนี่แหละ คือเมตตากันก็จะอยูไ่ ด้ ตลอดไป คนที่ทางานตามวิชาการ จะต้ องดูตารา
เมื่อพลิกไปถึงหน้ าสุดท้ ายแล้ ว ในหน้ าสุดท้ ายนัน้ เขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่บอกว่าให้ ทา
อย่างไร ก็ต้องปิ ดเล่มคือปิ ดตารา ปิ ดตาราแล้ ว ไม่ร้ ูจะทาอะไร ลงท้ ายก็ต้องเปิ ดหน้ าแรกใหม่ เปิ ด
หน้ าแรกก็เริ่มต้ นใหม่ถอยหลังเข้ าคลอง แต่ถ้าเราใช้ ตาราแบบ “คนจน” ใช้ ความอะลุม่ อล่วยกัน
ตารานันไม่
้ จบเราจะก้ าวหน้ าเรื่ อยๆ ”
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จะเห็นได้ วา่
ในหลวงทรงพบว่า การปรับสมดุลเพื่อแก้ ปัญหาหรื อเพื่อพัฒนาที่
ก้ าวหน้ าที่สดุ นัน้ ต้ องกระทาอย่างประหยัดที่สดุ คือใช้ เงินหรื ออุปกรณ์ตา่ งๆ ให้ น้อยที่สดุ (ทาแบบคน
จน) แต่ให้ เกิดประโยชน์สงู สุด
จากคากล่าวข้ างต้ น จึงนามาใช้ พิจารณาการใช้ วสั ดุเพื่อการออกแบบภายในโครงการ
3 ข้ อ ดังนี ้
1. ไม่ก่อให้ เกิดพิษทังต่
้ อผู้ใช้ สอย ผู้ป่วย และสิ่งแวดล้ อม
2. หาได้ ง่าย ไม่มีโทษ
3. ประหยัด เกิดประโยชน์สงู สุด
ข้ อมูลตอบสนอง 3 ข้ อข้ างต้ น
Eco Design (Eco Design,2555)
Eco Design หรื อชื่อเต็มๆ ว่า Ecological Design คือการออกแบบที่นา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ โดยที่การใช้ นนั ้ ทาให้ เกิดมลภาวะกลับเข้ าสูร่ ะบบนิเวศน์น้อยที่สดุ ใน
อุดมคติแล้ วหากทรัพยากรที่ถกู ใช้ แล้ วนัน้ สามารถย่อยสลายโดยธรรมชาติเช่นเดียวกับวงจรชีวิต
ของสิ่งมีชีวิตทังหลายได้
้
เป็ นสิง่ ที่ดีที่สดุ แต่ในความเป็ นจริง หากทรัพยากรเหล่านันสามารถน
้
า
กลับมาใช้ ซ ้าใหม่ได้ บ้าง ย่อยสลายตามธรรมชาติได้ บ้าง ก็ถือว่าได้ บรรลุ วัตถุประสงค์ ของ Eco
Design แล้ ว ส่วนจะได้ มากหรื อน้ อยขึ ้นอยูก่ บั เงื่อนไขหลากหลายประการ
Sustainability หรื อการออกแบบอย่าง “พอเพียง” ซึง่ คานึงถึงการใช้ ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติให้ ได้ ประสิทธิภาพสูงสุด หรื ออีกนัยหนึง่ คือใช้ ทรัพยากรธรรมชาติให้ น้อยที่สดุ
โดยให้ ได้ ประโยชน์เท่า เทียมกับที่เคยใช้ ซึง่ เป็ นปรัชญาที่เน้ นให้ มีการใช้ ทรัพยากรธรรมชาติอย่าง
“พอเพียง”
เพื่อให้ ทรัพยากรธรรมชาตินนมี
ั ้ อยูต่ อ่ เนื่องยัง่ ยืนชัว่ ลูกชัว่ หลาน
ปรัชญา Sustainability นัน้
ใช้ อธิบาย Eco Design ได้ เช่นเดียวกันแม้ วา่ จะมีรายละเอียดที่
คลาดเคลื่อนจากกันบ้ างก็ตาม
สรุปแล้ ว Eco Design คือการออกแบบบนปรัชญา ดังต่อไปนี ้
1. ใช้ ทรัพยากรอย่างพอเพียง
2. ลดการใช้ พลังงานที่ก่อให้ เกิดมลภาวะ
3. เหมาะสมกับภูมิอากาศ
4. ใช้ วสั ดุที่เป็ นพิษต่อสิง่ แวดล้ อมแต่น้อย
5. ยังประโยชน์แต่ประหยัด
6. ส่งเสริมรูปแบบชีวิตที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

บทที่ 5
องค์ ประกอบของโครงการ
องค์ ประกอบของโครงการจากข้ อมูลเบือ้ งต้ น
โดยในการจัดทาโครงการออกแบบศูนย์เรียนรู้สขุ ภาพพึง่ ตนตามหลักแพทย์ทางเลือก
วิถีพทุ ธ ข้ างต้ นนี ้ได้ มีข้อมูลเบื ้องต้ นเกี่ยวกับความต้ องการพื ้นที่ใช้ สอย ดังนี ้
ความต้ องการจากผู้ใช้ สอยและทีมงานจิตอาสาแพทย์ วิถธี รรมสุขภาพพึ่งตน
จากการสอบถาม ผู้ที่ใช้ สอย และทีมงานจิตอาสา(เป็ นทีมงานที่เดินทางไปจัด
กิจกรรมการเรียนรู้หมุนเวียนในเครื อข่ายอื่นๆของแพทย์วิถีธรรมด้ วย) ทาให้ ทราบกิจกรรมและ
ความต้ องการพื ้นที่ใช้ สอย ดังนี ้
1. พื ้นที่เพื่อกิจกรรมสอน-เรี ยนรู้
2. พื ้นที่พกั ค้ างชัว่ คราว
3. พื ้นที่คิดค้ น
4. พื ้นที่ฉกุ เฉิน ตรวจรักษา กรณีมีผ้ ปู ่ วยอาการไม่ดี
5. พื ้นที่พิพิธภัณฑ์ จัดเก็บผลงาน
6. พื ้นที่สื่อ ทังเผยแพร่
้
และจาหน่ายแจกจ่าย
7. พื ้นที่ควบคุมปฏิบตั ิงาน
8. พื ้นที่มลู นิธิชมุ ชน
จัดการกิจกรรมและความต้ องการพื ้นที่เป็ นองค์ประกอบโครงการคร่าวๆ คือ
จากความต้ องการของผู้ใช้ สอยข้ างต้ น นามาจาแนกเป็ นองค์ประกอบของพื ้นที่ใน
โครงการคร่าวๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการจัดการโครงการ มีดงั นี ้
1. พื ้นที่สว่ นกลาง สาหรับกิจกรรมอเนกประสงค์ เช่น
1.1 ประชุมชุมชน
1.2 ปฏิบตั ิสมาธิภาวนา
1.3 อบรมเรี ยนรู้ 200 คน
1.4 ทาวัด
1.5 กิจกรรมเอนกประสงค์อื่นๆ
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2.
3.
4.
5.

พื ้นที่สำหรับอบรมเรี ยนรู้-ประชุมสำรอง 50 คน
อำคำรบ้ ำนพัก กุฏิ พักรวม สำหรับผู้ที่เข้ ำมำอบรมเรี ยนรู้
พื ้นที่สำหรับสำนักงำน จัดระเบียบข้ อมูลศูนย์
พื ้นที่หอสมุด หอเรี ยนรู้พงึ่ ตน
5.1 หนังสือ-สื่อทำงเลือก
6. บ้ ำนพักเจ้ ำหน้ ำที่ ทีมงำน ผู้ที่อำศัยอยูป่ ระจำ
7. โรงเรื อน เก็บอุปกรณ์ ลองรับกำรทำสมุนไพร พืชผักอินทรี อำหำรธรรมชำติ
8. พื ้นที่ทำกำรเกษตร อำหำรเพื่อกำรแพทย์ทำงเลือก รวมถึงพื ้นที่เรี ยนรู้ปฏิบตั ิจริง
กำรทำเกษตรอินทรี ด้วย
9. ครัว และพื ้นที่สำหรับครัวเรี ยนรู้
10. พื ้นที่สำหรับระบบเก็บน ้ำใช้ และน ้ำบริโภคในชุมชน
11. ห้ องน ้ำ ห้ องส้ วม
12. พื ้นที่สำหรับสหกรณ์ ร้ ำนค้ ำจำหน่ำย
13. พื ้นที่ต้อนรับ
การสังเคราะห์ องค์ ประกอบของโครงการ
1. กิจกรรมหลัก ได้ แก่ ส่วนเรี ยนรู้และกิจกรรมเพื่อกำรเรี ยนรู้ ประกอบด้ วย
1.1 อำคำรเรี ยนรู้สมดุลแห่งกำยและจิต เป็ นส่วนที่จดั แสดงเนื ้อหำและส่วน
กิจกรรมเรี ยนรู้สขุ ภำพพึง่ ตนตำมหลักแพทย์ทำงเลือกวิถีพทุ ธในเชิงนิทรรศกำรสื่อผสม ให้ ผ้ ใู ช้ สอย
ศึกษำด้ วยตนเอง มุง่ เม้ นกำรรักษำกำยให้ มีควำมสุขมีสมดุล ตำมหลักพุทธศำสนำคือ มี “พลัง
ชีวิต” มีควำมเจ็บป่ วยน้ อย ควำมลำบำกกำยน้ อย เบำกำย มีกำลัง เป็ นอยูผ่ ำสุก ซึง่ กำรเจ็บมำก
เจ็บน้ อย ลำบำกมำก ลำบำกน้ อย ไม่สบำยกำย สบำยกำยรับรู้ได้ จำกผัสสะ แบ่งองค์ประกอบ
อำคำรย่อยออกเป็ นลักษณะเด่นของผัสสะ 6 ประกำร โดยองค์ประกอบอำคำรย่อยอยูใ่ นรูปแบบ
กลุม่ อำคำรเดียว ประกอบด้ วย
1.1.1 ศำลำจักขุสมั ผัส ควำมกระทบทำงตำ คือ ตำ+รูป+จักขุวิญญำณ
สื่อโดย ทัศนียภำพ สิง่ แวดล้ อม สถำปั ตยกรรมและสิง่ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ทัศนียภำพที่ดี ย่อมนำมำซึง่ สุขภำพจิตที่ดีด้วย (เป็ นส่วนที่จะเห็นทัศนียภำพได้ รอบ) มีกิจกรรม
เสริมสร้ ำงสมำธิด้วยกำรเพ่งกสิณ
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1.1.2 ศำลำโสตสัมผัส ควำมกระทบทำงหู คือ หู+เสียง+โสตวิญญำณ
สื่อโดย ธรรมเทศนำ และสือ่ โสตศึกษำเช่น มีกิจกรรมอบรมบรรยำย
สำหรับกำรดูแลสุขภำพพึง่ ตนตำมหลักวิถีพทุ ธ
1.1.3 ศำลำฆำนสัมผัส ควำมกระทบทำงจมูก คือ จมูก+กลิน่ +ฆำน
วิญญำณ
สื่อโดย กำรบริหำรลมหำยใจ-ปอด ในที่นี ้คือสร้ ำงสิ่งแวดล้ อมที่เหมำะสม
ด้ วยอันไม่เป็ นพิษต่อร่ำงกำย มีกิจกรรมสอนวิทีกำรหำยใจเพื่อบริหำรปอด
1.1.4 ศำลำชิวหำสัมผัส ควำมกระทบทำงลิ ้น คือ ลิ ้น+รส+ชิวหำวิญญำณ
สื่อโดย กำรรับประทำนอำหำรและสมุนไพรปรับสมดุล เป็ นส่วนกิจกรรม
ครัวเรี ยนรู้กำรประกอบอำหำรเพื่อกำรรักษำสุขภำพ และรับประทำนอำหำร
1.1.5 ศำลำกำยสัมผัส ควำมกระทบทำงกำย คือ กำย+โผฏฐัพพะ(เช่น
ร้ อน เย็น อ่อน แข็ง)+กำยวิญญำณ
สื่อโดย มีกิจกรรมกำรดูแลรักษำร่ำงกำย ดังนี ้
1.1.5.1 กัวซำ หรื อขูดซำ หรื อขูดพิษ หรื อขูดลม
1.1.5.2 กำรดีท็อกซ์ สวนล้ ำงลำไส้
1.1.5.3 กำรแช่มือแช่เท้ ำ หรื อส่วนที่ไม่สบำยในน ้ำสมุนไพร
1.1.5.4 กำรพอก ทำ หยอด ประคบ อบ อำบ เช็ดด้ วยสมุนไพรที่ถกู
กัน ( ใช้ แล้ วรู้สกึ สบำย )
1.1.5.5 กำรออกกำลังกำย กดจุดลมปรำณ โยคะ กำยบริหำรที่
ถูกต้ อง
1.1.5.6 กำรพักผ่อนให้ พอดี
1.1.6 ศำลำมโนสัมผัส ควำมกระทบทำงใจ คือ ใจ+ธรรมำรมณ์(สิ่งที่ใจนึก
คิด)+มโนวิญญำณ
สื่อโดย มีกิจกรรมสมำธิ ภำวนำ เจริญสติ(สติปัฏฐำน 4) วิปัสสนำ
กรรมฐำน เดินจงกรม
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1.2 หอภูมิปัญญำแพทย์ทำงเลือกวิถีพทุ ธ ส่วนที่จดั แสดงองค์ประกอบรวมของ
กำรเรี ยนรู้ เป็ นกำรแนะแนวทำงลำดับกำรเรี ยนรู้สำหรับผู้มำใช้ สอย อธิบำยภำพรวมของโครงกำร
ก่อนนำไปสูร่ ำยละเอียดในส่วนเรี ยนรู้อื่นๆ
2. กิจกรรมรอง เป็ นส่วนส่งเสริมกำรเรี ยนรู้สขุ ภำพพึง่ ตนตำมหลักแพทย์ทำงเลือกวิถี
พุทธ ประกอบด้ วย
2.1 ลำนกิจกรรมเอนกประสงค์
2.2 สวนสมุนไพร
2.3 ห้ องสมุด
2.4 โรงขยะ กิจกรรมเรี ยนรู้กำรแยกขยะเพื่อสุขอนำมัยที่ดี หรื อเรี ยกว่ำกิจกรรม
“ขยะวิทยำ”
3. ส่วนบริกำร
3.1 ส่วนขำยของที่ระลึก สือ่ สิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ
3.2 ส่วนขำยยำสมุนไพร อุปกรณ์เพื่อสุขภำพ
3.3 ห้ องประชุม สัมมนำ
3.4 ห้ องอำบน ้ำ-ห้ องส้ วม
3.5 ที่จอดรถ
4. ส่วนเจ้ ำหน้ ำที่
4.1 ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
4.2 ฝ่ ำยธุรกำร
4.3 ฝ่ ำยบริหำร
4.4 ฝ่ ำยอำคำรสถำนที่
4.5 ฝ่ ำยรักษำควำมปลอดภัย
5. ส่วนอื่นๆ
5.1 พื ้นที่เก็บอุปกรณ์และซ่อมบำรุง
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ตำรำงที่ 16 ผังโครงสร้ ำงองค์กรภำยในโครงกำร

ผู้อำนวยกำร

รองผู้อำนวยกำร
เลขำนุกำร

ฝ่ ำยกิจกรรมและ
ประชำสัมพันธ์

-

งำนกิจกรรมเรี ยนรู้
งำนสื่อเรี ยนรู้
งำนห้ องสมุด
งำนสัมมนำ
งำนบริกำรข้ อมูล
งำนกิจกรรมอบรม
งำนกิจกรรมแยก
ขยะ(ขยะวิทยำ)

-

ฝ่ ำยบริหำรและ
ธุรกำร

ฝ่ ำยอำคำรสถำนที่และ
รักษำควำมปลอดภัย

งำนบริหำร
งำนธุรกำรและ
กำรเงิน
งำนจัดทะเบียน
วัตถุ
งำนร้ ำนค้ ำและ
สวัสดิกำร

-

งำนออกแบบสื่อ
เรี ยนรู้
งำนซ่อมแซมรักษำ
วัตถุ
งำนช่ำงเทคนิค
งำนดูแลอำคำร
สถำนที
งำนรักษำควำม
ปลอดภัย
งำนขยะ
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วิเคราะห์ หาพืน้ ที่ใช้ สอยของโครงการ

ภำพที่ 23 แสดงผู้ใช้ สอยโครงกำร
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1. จานวนผู้ใช้ สอยโครงการ ที่เป็ นผู้ให้ บริกำร (จำนวนเจ้ ำหน้ ำที่ของโครงกำร)
ตำรำงที่ 17 แสดงจำนวนเจ้ ำหน้ ำที่ของโครงกำร
ตาแหน่ ง
ฝ่ ำยบริหำร จำนวน 3 อัตรำ
- ผู้อำนวยกำร
- รองผู้อำนวยกำร
- เลขำนุกำร
ฝ่ ำยธุรกำร จำนวน 5 อัตรำ
- หัวหน้ ำฝ่ ำยธุรกำร
- ฝ่ ำยกำรเงินและบุคคล
- ฝ่ ำยจัดทะเบียนวัตถุ
- ฝ่ ำยสถิติ
ฝ่ ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย จำนวน 10 อัตรำ
- หัวหน้ ำงำนอำคำร
- ฝ่ ำยศิลปกรรมและออกแบบ
- ช่ำงไฟฟ้ำ
- ช่ำงประปำ
- ฝ่ ำยโสตทัศนูปกรณ์
- ฝ่ ำยรักษำควำมปลอดภัย
- ฝ่ ำยดูแลควำมสะอำด
ฝ่ ำยกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ จำนวน 15 อัตรำ
- หัวหน้ ำฝ่ ำยกิจกรรม
- ทีมงำนจิตอำสำผู้ฝึกสอน
- เจ้ ำหน้ ำที่ระบบคอมพิวเตอร์
- บรรณนำรักษ์
- วิทยำกรนำชม
- ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
- งำนข้ อมูลและกิจกรรม

อัตรากาลัง(คน)
1
1
1
1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2
1
6
1
1
2
2
2
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ตำรำงที่ 17 แสดงจำนวนเจ้ ำหน้ ำที่ของโครงกำร(ต่อ)
ตาแหน่ ง
คิดเป็ นจานวนเจ้ าหน้ าที่ทงั ้ หมด

อัตรากาลัง(คน)
33

2. จานวนผู้ใช้ บริการ
มีเป้ำหมำยให้ รองรับบุคคลทัว่ ไปในแต่ละวัน ซึง่ รวมถึงช่วงวันที่มีกำรจัดกิจกรรม
เข้ ำค่ำยสุขภำพพึง่ ตนด้ วย ในกำรจัดอบรมแต่ละครัง้ มีเป้ำหมำยให้ รองรับผู้ใช้ บริกำร 450-500 คน
(สอบถำมฝ่ ำยบริหำรโครงกำร) โดยมีเงื่อนไขดังนี ้
2.1 เป็ นศูนย์เรี ยนรู้สขุ ภำพพึง่ ตนเอง มิใช่สถำนที่รักษำพยำบำล
2.2 ผู้ป่วยที่ชว่ ยตัวเองไม่ได้ ต้ องมีญำติมำดูแลด้ วย
2.3 ผู้ป่วยหนัก หรื อผู้ป่วยที่มีโรคติดต่อ ขอให้ สง่ ญำติมำอบรมแทน
2.4 แต่งกำยสุภำพเรี ยบร้ อย งดสวมกระโปรงหรื อกำงเกงที่สนมำก
ั้
เสื ้อสำยเดี่ยว
หรื อเสื ้อผ้ ำรัดรูป เตรี ยมกำงเกงที่สวมสบำยสำหรับฝึ กโยคะ
2.5 ห้ ำมสูบหรี่ และสิ่งเสพติดในศูนย์ฯ
2.6 ขณะเข้ ำค่ำย/ศึกษำ/อบรมควรรับประทำนอำหำรตำมที่ศนู ย์ฯ จัดให้ หรื อ
ตำมหลักสุขภำพของศูนย์ฯ เพื่อประเมินผลกำรปฏิบตั ิ
2.7 รักษำควำมสะอำดภำยในศูนย์ฯ และห้ ำมนำสัตว์ทกุ ชนิดเข้ ำมำภำยใน
ศูนย์ฯ
วิเคราะห์ พนื ้ ที่ใช้ สอยของโครงการ
พื ้นที่ใช้ สอยโครงกำร
เนื่องจำกพื ้นที่โครงกำรนี ้พิจำรณำจำกกรณีศกึ ษำอันซึง่ มีลกั ษณะกำรใช้ สอยโครงกำร
ที่ใกล้ เคียงกัน คือ ศูนย์เรียนรู้สขุ ภำพพึง่ ตนตำมแนวเศรษฐกิจพอเพียง สวนป่ ำนำบุญ จังหวัด
มุกดำหำร
1. กลุม่ อำคำรหลัก
1.1 อำคำรเรี ยนรู้สมดุลแห่งกำยและจิต
ลองรับผู้เข้ ำใช้ สอยหมุนเวียน ต่อวัน สูงสุด 500 คน
พื ้นที่ใช้ สอยประมำณ 500 ตำรำงเมตร ประกอบด้ วย
1.1.1 ศำลำจักษุสมั ผัส
1.1.2 ศำลำโสตสัมผัส
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1.1.3 ศำลำฆำนสัมผัส
1.1.4 ศำลำชิวหำสัมผัส
1.1.5 ศำลำกำยสัมผัส
1.1.6 ศำลำมโนสัมผัส
1.2 หอภูมิปัญญำแพทย์ทำงเลือกวิถีพทุ ธ
ลองรับผู้เข้ ำใช้ สอยหมุนเวียนต่อวัน สูงสุด 250 คน
พื ้นที่ใช้ สอยประมำณ 500 ตำรำงเมตร
2. ส่วนกิจกรรมรอง
2.1 ลำนกิจกรรมเอนกประสงค์
ลองรับผู้เข้ ำใช้ สอยหมุนเวียนต่อวัน สูงสุด 500 คน
พื ้นที่ใช้ สอยประมำณ 500 ตำรำงเมตร
2.2 สวนสมุนไพร
ให้ มีพื ้นที่ปลูกสมุนไพรอย่ำงน้ อย 1,000 ตำรำงเมตร
เน้ นกำรปลูกแบบสวนผสมแทรกไปตำมพื ้นที่ตำ่ งๆ
2.3 ห้ องสมุด
ให้ มีพื ้นที่เข้ ำใช้ สอยรองรับ 50 ตำรำงเมตร
2.4 โรงขยะ กิจกรรมเรี ยนรู้กำรแยกขยะเพื่อสุขอนำมัยที่ดี หรื อเรี ยกว่ำกิจกรรม
“ขยะวิทยำ” ให้ มีพื ้นที่เข้ ำใช้ สอยรองรับ 200 ตำรำงเมตร
3. ส่วนบริ กำร
3.1 ส่วนขำยของที่ระลึก สือ่ สิง่ พิมพ์ตำ่ งๆ
ให้ มีพื ้นที่ใช้ สอย 12 ตำรำงเมตร
3.2 ส่วนขำยยำสมุนไพร อุปกรณ์เพื่อสุขภำพ
ให้ มีพื ้นที่ใช้ สอย 12 ตำรำงเมตร
3.3 ห้ องประชุม สัมมนำ
ให้ มีพื ้นที่จไุ ด้ 200 คน
พื ้นที่ใช้ สอยประมำณ 300 ตำรำงเมตร
3.4 ห้ องอำบน ้ำ-ห้ องส้ วม
กำหนดให้ มีห้องน ้ำในอัตรำส่วน 1ห้ อง:5คน สำหรับผู้ใช้ สอยประจำและใน
อัตรำส่วน 1ห้ อง:20 คน สำหรับผู้ใช้ สอยจร
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ผู้ใช้ สอยประจำ 33 คน = จำนวนห้ องน ้ำ 7 ห้ อง
ผู้ใช้ สอยจร ประมำณกำรจำกผู้เข้ ำอบรม(จำกกำรสอบถำมเจ้ ำหน้ ำที่ของ
กรณีศกึ ษำ) ประมำณ 450-500 คน = จำนวนห้ องน ้ำ 25 ห้ อง
ดังนันจ
้ ำนวนห้ องน ้ำรองรับอย่ำงน้ อย 32 ห้ อง
เนื่องจำกว่ำห้ องน ้ำเป็ นส่วนหนึง่ ของกิจกรรมแพทย์สขุ ภำพพึง่ ตนด้ วย คือ
ต้ องจัดพื ้นที่สำหรับนอนสวนล้ ำงลำไส้ (ดีท็อกซ์)ด้ วย ขนำดพื ้นที่อย่ำงน้ อย 0.60X1.80 = 1.08
ตำรำงเมตร รวมกับพื ้นที่ปรกติของห้ องน ้ำทังส่
้ วนเปี ยกและสวนแห้ งพื ้นที่อย่ำงน้ อย 0.90X1.80 =
1.62 ตำรำงเมตร
ดังนันก
้ ำหนดให้ ห้องน ้ำ 1 ห้ องมีพื ้นที่อย่ำงน้ อย 2.70 ตำรำงเมตร
ห้ องน ้ำ 32 ห้ องใช้ พื ้นที่ 86.4 ตำรำงเมตร
3.5 ที่จอดรถให้ มีพื ้นที่รองรับตำมกฎหมำย 1คัน: ผู้ใช้ สอย 60 คนเป็ นอย่ำงน้ อย
ผู้ใช้ สอยรวมทังอยู
้ ป่ ระจำและจร ประมำณ 533 คน
ให้ มีพื ้นที่จอดรถ 9 คัน พื ้นที่ประมำณ 150 ตำรำงเมตร
4. ส่วนเจ้ ำหน้ ำที่ ประกอบด้ วย
4.1 ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
4.2 ฝ่ ำยธุรกำร
4.3 ฝ่ ำยบริหำร
4.4 ฝ่ ำยอำคำรสถำนที่
4.5 ฝ่ ำยรักษำควำมปลอดภัย
ตำรำงที่ 18 สรุปพื ้นที่ใช้ สอยโครงกำร
ตาแหน่ ง
ฝ่ ำยบริหำร จำนวน 3 อัตรำ
- ผู้อำนวยกำร
- รองผู้อำนวยกำร
- เลขำนุกำร

อัตรากาลัง(คน)

พืน้ ที่ใช้ สอย

1
1
1

12 ตำรำงเมตร
9 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
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ตำรำงที่ 18 สรุปพื ้นที่ใช้ สอยโครงกำร(ต่อ)
ตาแหน่ ง
ฝ่ ำยธุรกำร จำนวน 5 อัตรำ
- หัวหน้ ำฝ่ ำยธุรกำร
- ฝ่ ำยกำรเงินและบุคคล
- ฝ่ ำยจัดทะเบียนวัตถุ
- ฝ่ ำยสถิติ
ฝ่ ำยอำคำรสถำนที่และรักษำควำมปลอดภัย จำนวน 10
อัตรำ
- หัวหน้ ำงำนอำคำร
- ฝ่ ำยศิลปกรรมและออกแบบ
- ช่ำงไฟฟ้ำ
- ช่ำงประปำ
- ฝ่ ำยโสตทัศนูปกรณ์
- ฝ่ ำยรักษำควำมปลอดภัย
- ฝ่ ำยดูแลควำมสะอำด
ฝ่ ำยกิจกรรมและประชำสัมพันธ์ จำนวน 15 อัตรำ
- หัวหน้ ำฝ่ ำยกิจกรรม
- ทีมงำนจิตอำสำผู้ฝึกสอน
- เจ้ ำหน้ ำที่ระบบคอมพิวเตอร์
- บรรณนำรักษ์
- วิทยำกรนำชม
- ฝ่ ำยประชำสัมพันธ์
- งำนข้ อมูลและกิจกรรม
คิดเป็ นจานวนเจ้ าหน้ าที่ทงั ้ หมด

อัตรากาลัง(คน)

พืน้ ที่ใช้ สอย

1
2
1
1
1
2
1
1
1
2
2

4 ตำรำงเมตร
6 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
4 ตำรำงเมตร
6 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
6 ตำรำงเมตร
6 ตำรำงเมตร

1
6
1
1
2
2
2
33

4 ตำรำงเมตร
18 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
3 ตำรำงเมตร
6 ตำรำงเมตร
6 ตำรำงเมตร
6 ตำรำงเมตร
117 ตำรำงเมตร

กำหนดให้ ใช้ พื ้นที่ 117 ตำรำงเมตร โดยพื ้นที่กระจำยไปยังตำแหน่งที่รับผิดชอบ
5. ส่วนอื่นๆ เช่น พื ้นที่เก็บอุปกรณ์และซ่อมบำรุง กำหนดให้ มีพื ้นที่ 30 ตำรำงเมตร
สรุปรวม พื ้นที่ใช้ สอยทังโครงกำร
้
3457.4 ตำรำงเมตร

บทที่ 6
การออกแบบ
กรอบแนวคิดในการออกแบบ
จากคาสาคัญ “สุขภาพพึง่ ตน” “แพทย์ทางเลือก” “วิถีพทุ ธ”
จากบทสัมภาษณ์คณ
ุ หมอเขียว (ใจเพชร กล้ าจน) ซึง่ เป็ นผู้คิดแนวแพทย์ทางเลือก
สุขภาพพึง่ ตนที่ข้าพเจ้ าอ้ างอิงทาโครงการขึ ้น...ตอนนันผมอ่
้
านหนังสือธรรมมะ ทังของท่
้
านพุทธ
ทาส หลวงปู่ เทสก์ อาจารย์ชา และธรรมะของชาวอโศก จากการอ่านทาให้ ผมเข้ าใจเหตุของ
ความเครี ยดว่า มันมาจากตัวโกรธ ตัวโลภ ตัวหลงโลกธรรม และพอได้ อา่ นพระไตรปิ ฎกก็พบว่า
คาตอบเรื่ องสุขภาพที่ผมสงสัยมานานมีอยูใ่ นนี ้อยูแ่ ล้ วใน พระไตรปิ ฏกเล่มที่ 11 “สังคีติสตู ร” ข้ อ
239 ที่กล่าวว่า “เป็ นผู้มีอาพาธน้ อย มีทกุ ข์น้อย ประกอบด้ วยเตโชธาตุอนั มีวิบากเสมอกัน ไม่เย็น
นัก ไม่ร้อนนัก เป็ นอย่างกลางๆ ควรแต่ความเพียรฯ” พระพุทธเจ้ าทรงพบว่า การปรับสมดุล ร้ อนเย็น จะทาให้ มีโรคภัยไข้ เจ็บน้ อย มีทกุ ข์น้อย เพราะเมื่อเกิดความไม่สมดุลในร่างกาย ก็จะทาให้ เกิด
อาการไม่สบายและโรคภัยไข้ เจ็บขึ ้นมา และพอค้ นคว้ าเพิ่มในพระไตรปิ ฏกเล่มที่ 12 “กกจูปมสูตร”
ข้ อ 265 กล่าวถึงตัวชี ้วัดของการมีสขุ ภาพดีคือ มี “พลังชีวิต” มีความเจ็บป่ วยน้ อย ความลาบาก
กายน้ อย เบากาย มีกาลัง เป็ นอยูผ่ าสุก พูดง่ายๆ คือ ภาวะที่สบาย เบากาย มีกาลัง ซึง่ จะเป็ นจุดที่
ทาให้ หายจากโรค แข็งแรง และมีอายุยืน อ่านเสร็จผมก็ปิ๊งเลยว่า การปรับร้ อน-เย็นน่าจะได้ ผล
เพราะ อันนี ้ตรงกับหลักการแพทย์ทางเลือกหลายแผน เช่น สมดุล หยิน (เย็น) – หยาง (ร้ อน) ตาม
หลักแพทย์แผนจีน หรื อ สมดุลดิน น ้า ลม ไฟ ตามหลักแพทย์แผนไทย และหลักแพทย์แผนปั จจุบนั
ที่พดู ถึงอุณหภูมิมีผลต่อสุขภาพ
แต่เหตุผลที่ทาให้ ทกุ วันนี ้การปรับสมดุลร้ อน-เย็นตามศาสตร์
การแพทย์ทางเลือก ไม่ได้ ผลดีเท่าที่ควรจะเป็ นก็เพราะเรามัวแต่ไปยึดติดทาตามตาราเก่า ซึง่ เขียน
ไว้ ในสมัยโบราณ ในขณะที่ตอนนี ้สภาพแวดล้ อม สภาพจิตใจ สภาพโรคภัยของโลกปั จจุบนั มัน
เปลี่ยนไปอย่างมากแล้ ว ดังนันเพื
้ ่อจะให้ การปรับสมดุลได้ ผล เราก็ต้องปรับวิธีการเปลี่ยนให้
สอดคล้ องไปตามสภาพโลกและสิ่งแวดล้ อมต่างๆ และสภาพผู้ป่วยในปั จจุบนั โดยไม่ยดึ มัน่ ถือมัน่
ตรึงติดอยูก่ บั ตาราเดิมๆ ยกตัวอย่างเช่น การแพทย์แผนจีน หรื อการแพทย์ทางเลือกแนวแมคโคร
ไบโอติกส์ ซึง่ อยูใ่ นเมืองหนาว วิธีการปรับสมดุลของเขาก็ต้องปรับให้ อนุ่ หรื อร้ อน ก็เลยมีการใช้
อาหารและสมุนไพรที่มีฤทธิ์ร้อนเป็ นตัวตัง้ คนไข้ ก็สบาย พอเอาเทคนิคของเขามาใช้ กบั เมืองไทยที่
เป็ นเมืองร้ อน จึงไม่ได้ ผล เพราะของเราต้ องปรับให้ เย็น คนไข้ ถึงจะเบากายสบายตัว...
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เหล่านี ้เป็ นเรื่ องของการรักษากายให้ มีความสุขมีสมดุล ตามหลักพุทธศาสนาคือ มี
“พลังชีวิต” มีความเจ็บป่ วยน้ อย ความลาบากกายน้ อย เบากาย มีกาลัง เป็ นอยูผ่ าสุก ซึง่ การเจ็บ
มาก เจ็บน้ อย ลาบากมาก ลาบากน้ อย ไม่สบายกาย สบายกายรับรู้ได้ จากผัสสะ
ผัสสะ (พระธรรมปิ ฎก (ประยุทธ์ ปยุตฺโต). "พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวล
ศัพท์".) ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง สัมผัส การกระทบ การถูกต้ องที่ให้ เกิดความรู้สกึ ผัสสะ
เป็ นความประจวบกันแห่งสามสิง่ คือ อายตนะ (อายตนะ (อ่านว่า อายะตะนะ) แปลว่า ที่เชื่อมต่อ
, เครื่ องติดต่อ หมายถึงสิ่งที่เป็ นสื่อสาหรับติดต่อกัน ทาให้ เกิดความรู้สกึ ขึ ้น แบ่งเป็ น 2 อย่างคือ
1. อายตนะภายใน หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยูใ่ นตัวคน บ้ างเรี ยกว่า อินทรี ย์ 6 มี 6
คือ ตา หู จมูก ลิน้ กาย ใจ ทังหมดนี
้
้เป็ นที่เชื่อมต่อกับอายตนะภายนอก
2. อายตนะภายนอก หมายถึงสื่อเชื่อมต่อที่อยูน่ อกตัวคน บ้ างเรียกว่า อารมณ์ 6
มี 6 คือ รูป เสียง กลิ่น รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์ ทังหมดนี
้
้เป็ นคูก่ บั อายตนภายใน เช่น รูปคู่
กับตา หูคกู่ บั เสียง เป็ นต้ น อายตนะภายนอกนี ้เรี ยกอีกอย่างหนึ่งว่า อารมณ์ เมื่อตาเห็นรูป
เรี ยกว่า สัมผัส รู้วา่ มีการเห็น เรียกว่าวิญญาณ เกิดความรู้สกึ ขึ ้นเมื่อตาเห็นรูป เรี ยกว่า เวทนา,
พระธรรมกิตติวงศ์ (ทองดี สุรเตโช) ป.ธ. ๙ ราชบัณฑิต, 2548) ภายใน(ตา หู จมูก ลิ ้น กาย ใจ)
อายตนะภายนอก(รูป เสียง กลิน่ รส โผฏฐัพพะ ธรรมารมณ์) และวิญญาณ ผัสสะมี 6 อย่าง คือ
2.1 จักขุสมั ผัส หมายถึง ความกระทบทางตา คือ ตา+รูป+จักขุวิญญาณ
2.2 โสตสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางหู คือ หู+เสียง+โสตวิญญาณ
2.3 ฆานสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางจมูก คือ จมูก+กลิน่ +ฆานวิญญาณ
2.4 ชิวหาสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางลิ ้น คือ ลิ ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ
2.5 กายสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางกาย คือ กาย+โผฏฐัพพะ(เช่น ร้ อน
เย็น อ่อน แข็ง)+กายวิญญาณ
2.6 มโนสัมผัส หมายถึง ความกระทบทางใจ คือ ใจ+ธรรมารมณ์(สิ่งที่ใจนึก
คิด)+มโนวิญญาณ
กล่าวคือ สื่อที่รับรู้ผสั สะคือกายและจิต
...ไม้ อ้อ ๒ กา พึงตังอยู
้ ไ่ ด้ เพราะต่างอาศัยซึง่ กันและกันฉันใด
เพราะนามรูปเป็ นปั จจัย จึงมีวิญญาณ เพราะวิญญาณเป็ นปั จจัย จึงมีนามรูป
เพราะนามรูปเป็ นปั จจัย จึงมีสฬายตนะ เพราะสฬายตนะเป็ นปั จจัย จึงมีผสั สะ
ความเกิดขึ ้นแห่งกองทุกข์ทงมวลนี
ั้
้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี ้
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ถ้ าไม้ อ้อ ๒ กานัน้ พึงเอาออกเสียกาหนึง่ อีกกาหนึง่ ก็ล้มไป ถ้ าดึงอีกกาหนึง่ ออก
อีกกาหนึง่ ก็ล้มไป ฉันใด
เพราะนามรูปดับ วิญญาณจึงดับ เพราะวิญญาณดับ นามรูปจึงดับ
เพราะนามรูปดับ สฬายตนะจึงดับ เพราะสฬายตนะดับ ผัสสะจึงดับ
ความดับแห่งกองทุกข์ทงมวลนี
ั้
้ ย่อมมีด้วยประการอย่างนี ้...(สัมมสสูตรที่ 2
พระไตรปิ ฎก เล่มที่ 16)
จึงมีแนวคิดว่าจะสร้ างโครงการเพื่อตอบสนองแนวทางการรักษาสมดุลร้ อย-เย็น
ซึง่ ภาวะร้ อน-เย็นเกิดขึ ้นตามสภาวะของกายและจิต
บนคาจากัดความแนวความคิดสันๆคื
้ อ
“สมดุลแห่ งกายและจิต”
โครงการประกอบด้ วย 2 ส่วนหลักๆ
1. ส่วนต้ อนรับ ซึง่ เป็ นส่วนที่จะบอกเป้าหมายของโครงการรวมถึงหลักสาคัญของ
ศูนย์เรี ยนรู้นี ้ คือ การสร้ างสมดุลให้ กบั ร่างกายและจิตใจ เมื่อสมดุลแล้ วสุขภาพที่ดียอ่ มเกิดขึ ้นได้
ง่าย
2. ส่วนเรี ยนรู้และกิจกรรมเพื่อการเรี ยนรู้นาไปใช้ ตา่ งๆ แบ่งตามความสาคัญของแต่
ละส่วนตามผัสสะ 6 ดังนี ้
2.1 กขุสมั ผัส ความกระทบทางตา คือ ตา+รูป+จักขุวิญญาณ
สื่อโดย ทัศนียภาพ สิง่ แวดล้ อม สถาปั ตยกรรมและสิง่ เกี่ยวเนื่องอื่นๆ
ทัศนียภาพที่ดี ย่อมนามาซึง่ สุขภาพจิตที่ดดี ้ วย
2.2 โสตสัมผัส ความกระทบทางหู คือ หู+เสียง+โสตวิญญาณ
สื่อโดย ธรรมเทศนา และสื่อโสตศึกษาเช่นการบรรยายสาหรับการดูแล
สุขภาพพึง่ ตนตามหลักวิถีพทุ ธ
2.3 ฆานสัมผัส ความกระทบทางจมูก คือ จมูก+กลิน่ +ฆานวิญญาณ
สื่อโดย การบริหารลมหายใจ-ปอด ในที่นี ้คือสร้ างสิง่ แวดล้ อมที่เหมาะสม
ด้ วยอันไม่เป็ นพิษต่อร่างกาย
2.4 ชิวหาสัมผัส ความกระทบทางลิ ้น คือ ลิ ้น+รส+ชิวหาวิญญาณ
สื่อโดย การรับประทานอาหารและสมุนไพรปรับสมดุล
2.5 กายสัมผัส ความกระทบทางกาย คือ กาย+โผฏฐัพพะ(เช่น ร้ อน เย็น อ่อน
แข็ง)+กายวิญญาณ
สื่อโดย กิจกรรมการดูแลรักษาร่างกายตามหลักวิถีพทุ ธ เช่น
2.5.1 กัวซา หรื อขูดซา หรื อขูดพิษ หรื อขูดลม

137
2.5.2 การแช่มือแช่เท้ า หรื อส่วนที่ไม่สบายในน ้าสมุนไพร
2.5.3 การพอก ทา หยอด ประคบ อบ อาบ เช็ดด้ วยสมุนไพรที่ถกู กัน ( ใช้
แล้ วรู้สกึ สบาย )
2.5.4 การออกกาลังกาย กดจุดลมปราณ โยคะ กายบริหารที่ถกู ต้ อง
2.5.5 การพักผ่อนให้ พอดี
2.6 มโนสัมผัส ความกระทบทางใจ คือ ใจ+ธรรมารมณ์(สิ่งที่ใจนึกคิด)+มโน
วิญญาณ
สื่อโดย สมาธิ ภาวนา เจริญสติ(สติปัฏฐาน 4) วิปัสสนากรรมฐาน เดิน
จงกรม
โดยแต่ละส่วนจะหมุนเวียนหากันได้ หมด ไม่มีการกันพื
้ ้นที่ตดั ขาดออกจากกัน
ดังเช่นการเกิดอยูข่ องร่างกายวิญญาณเกิดจากธาตุหลายธาตุร่วมกันจึงอยูไ่ ด้
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ภาพที่ 24 ภาพอธิบายคาสาคัญของโครงการ
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ภาพที่ 25 ภาพอธิบายกิจกรรมของโครงการ
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ภาพที่ 26 ภาพอธิบายแนวความคิดของโครงการ
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ภาพที่ 27 ภาพอธิบายการวางผังโครงการจากแนวความคิด
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ภาพที่ 28 ภาพอธิบายการวางผังโครงการจากแนวความคิด
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ภาพที่ 29 ภาพอธิบายการวางผังโครงการจากแนวความคิด
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แบบสถาปั ตยกรรม
หน้ าที่ 144-182

145

-

***

0 5 10

20

30

40

50

60 m.

3
21 4

146

1

2

3

4
0 5 10

20

30

40

50

60 m.

147

0 0.5 1

2

3

4

5

1

6 m.

3
21 4

148

0 0.5 1

2

3

4

5

2

6 m.

3
21 4

149

0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

3
21 4

150

+12.95
+11.95

+6.80

+2.80

+0.40

1
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

151

+12.95
+11.95

+6.80

+2.80

+0.40

4

2
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

152

+12.95
+11.95

+6.80

+2.80

+0.40

3
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

153

2

3

1

4

0 1 2

4

6

-

8

10

1

12 m.

3
21 4

154

2

3

1

4

0 1 2

4

6

8

10

2

12 m.

3
21 4

155

2

3

4

1

0 1 2

4

6

8

10

12 m.

3
21 4

156

+5.50
+3.95

2,4

1,3
0 0.5 1

-

1

2

3

4

5

6 m.

157

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

1

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

2

2
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

158

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

3

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

-

2

4
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

+9.86

159

+7.20

+2.80

+0.40

1

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

3

2
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

+9.86

160

+7.20

+2.80

+0.40

3

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

3

4
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

+9.86

161

+7.20

+2.80

+0.40

1

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

3

2
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

+9.86

162

+7.20

+2.80

+0.40

1

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

4

2
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

+9.86

163

+7.20

+2.80

+0.40

3

+9.86

+7.20

+2.80

+0.40

4

4
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

164

0 1 2

4

6

8

10

1

12 m.

3
21 4

165

0 1 2

4

6

8

10

2

12 m.

3
21 4

166

0 1 2

4

6

8

10

12 m.

3
21 4

167

+4.45
+2.72

1,3

2,4
+3.12
+2.05

1,3
+3.12
+2.05

2,4
0 0.5 1

,

2

3

4

5

6 m.

168

+5.52
+4.45
+2.40

2

+5.52
+4.45
+2.40

3
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

169

+5.52
+4.45
+2.40

4

+5.52
+4.45
+2.40

1
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

170

+7.40

+4.90

+0.15

1

4

2

3
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

171

0 1 2

4

6

8

10

1

12 m.

3
21 4

172

0 1 2

4

6

8

10

2

12 m.

3
21 4

173

0 1 2

4

6

8

10

12 m.

3
21 4

174

+11.05
+9.05
+8.40
+6.40

+0.50

1,3
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

175

+11.05
+9.05
+8.40
+6.40

+0.50

2,4
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

+9.03

176

+6.90

+3.10

+0.10

1

2

4
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

177

+9.03

+6.90

+3.10

+0.10

1

1
+9.03

+6.90

+3.10

3
0 0.5 1

+0.10

1

2

3

4

5

6 m.

+5.05

178

+3.80

+0.70

+5.25
+4.00

+1.20

2,4

1,3

2

3

1

4

0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

179

+3.45
+2.35

1,3

2,4
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

180

1

2

0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

181

0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

3
21 4

182

3

1
2,4
0 0.5 1

2

3

4

5

6 m.

183
หุ่นจำลอง
หุ่นจำลองบริเวณรวมของโครงกำร

(ก)

(ค)
ภำพที่ 30 แสดงหุน่ จำลองบริเวณรวมของโครงกำร
(ก)มุมมองทิศตะวันออกเฉียงใต้
(ข)มุมมองทิศเหนือ
(ค)มุมมองทิศตะวันตกเฉียงใต้

(ข)

184
กลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 1 อำคำรพินิจกำย-จิต

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภำพที่ 31 แสดงหุน่ จำลองกลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 1 อำคำรพินิจกำย-จิต
(ก)มุมมองทิศตะวันออก
(ข)มุมมองทิศตะวันตกเฉียงเหนือ
(ค)มุมมองทิศตะวันตกเฉียงใต้
(ง)มุมมองทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

185
กลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 2 อำคำรต้ อนรับ

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภำพที่ 32 แสดงหุน่ จำลองกลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 2 อำคำรต้ อนรับ
(ก)มุมมองทิศตะวันออกเฉียงใต้
(ข)มุมมองทิศเหนือ
(ค)มุมมองทิศเหนือ
(ง)มุมมองทิศตะวันออกเฉียงใต้

186

(ก)
ภำพที่ 33 แสดงหุน่ จำลองกลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 2 อำคำรต้ อนรับ (ต่อ)
(ก)มุมมองทิศใต้
(ข)มุมมองทิศใต้

(ข)

187
กลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 3 อำคำรครัว

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภำพที่ 34 แสดงหุน่ จำลองกลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 3 อำคำรครัว
(ก)มุมมองทิศใต้
(ข)มุมมองทิศตะวันออก
(ค)มุมมองทิศเหนือ
(ง)มุมมองทิศตะวันตก

188
กลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 4 อำคำรสมุนไพร

(ก)

(ข)

(ค)
(ง)
ภำพที่ 35 แสดงหุน่ จำลองกลุม่ อำคำรหลักกลุม่ ที่ 4 อำคำรสมุนไพร
(ก)มุมมองทิศตะวันตก
(ข)มุมมองทิศใต้
(ค)มุมมองทิศเหนือ
(ง)มุมมองทิศตะวันตก

189
กลุม่ อำคำรย่อยอื่นๆ

(ก)

(ข)

(ค)
ภำพที่ 36 แสดงหุน่ จำลองกลุม่ อำคำรย่อยอื่นๆ
(ก)กลุม่ อำคำรปฏิบตั ิ วิปัสสนำ เดินจงกรม
(ค)กลุม่ อำคำรห้ องน ้ำ

(ง)
(ข)กลุม่ อำคำรห้ องน ้ำ
(ง)กลุม่ อำคำรที่พกั นักบวช

190

ภำพที่ 37 แสดงหุน่ จำลองกลุม่ อำคำรปฏิบตั ิ วิปัสสนำ

บทที่ 7
สรุ ป
จากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้ อง ได้ แก่ แนวคิดพุทธธรรมะ แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
แนวคิดสุขภาวะ แนวคิดการแพทย์ทางเลือก แนวคิดการแพทย์แผนไทยและแผนพื ้นบ้ าน แนวคิด
สุขภาพบุญนิยม แนวคิดวิทยาศาสตร์ สขุ ภาพแผนปั จจุบนั แนวคิดทฤษฎีกายวิภาคศาสตร์ และ
สรี รวิทยา และแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับสสารกับพลังงานและปั จจัยที่เกี่ยวข้ อง พัฒนาเป็ นวิธี การ
ดูแลสุขภาพแนวเศรษฐกิจพอเพียง ตามหลัก “แพทย์ทางเลือกวิถีพทุ ธ (บุญนิยม)” หรื อ “แพทย์
ทางเลือกวิถีธรรม” นามาผนวกกับการศึกษาออกแบบสถาปั ตยกรรมให้ เหมาะสมและสนับสนุนต่อ
สุขภาวะที่ดีได้ ทงนี
ั ้ ้อ้ างอิงจากคากล่าวของผู้ร้ ูและวิเคราะห์มาก่อนแล้ ว กล่าวคือ
...การสร้ างสรรค์งานต่างๆ ต้ องประกอบด้ วยการใช้ แนวความคิดและวิธีการควบคูก่ นั
ไปด้ วยเพื่อให้ ได้ ผลตามเป้าหมาย ในกระบวนการอาจกระทาทังสองอย่
้
างควบคูก่ นั ไป หรื อแยกกัน
ตามขันตอนก็
้
ได้ คือวิธีแรกตังเป
้ ้ าหมาย หาข้ อมูล วิเคราะห์และตีความ สังเคราะห์แนวความคิด
และนาไปสูก่ ารออกแบบ หรื ออีกวิธีคือการกระทาควบคูก่ นั โดยนาข้ อมูลดิบหรื อข้ อสรุปที่ผา่ นการ
วิเคราะห์ตีความแล้ ว หรื อแนวความคิดที่มีการเลือกสรร มาร่วมสังเคราะห์ตามขันตอนการท
้
างาน
ออกแบบ (อนุวิทย์ เจริญศุภกุล, 2541)
...การออกแบบสถาปั ตยกรรมไทย โดยเฉพาะสถาปั ตยกรรมไทยที่เกี่ยวข้ องกับพุทธศาสนา มักจะ
แฝงคติธรรมเข้ ามาเกี่ยวข้ องเสมอ มีในหลายระดับจากระดับต่าไปสูร่ ะดับที่สงู ที่เรียกว่า เปลือก
กระพี ้ และแก่นตามลาดับ จนเกิดมีการพัฒนาการในการออกแบบให้ สถาปั ตยกรรมนี ้มีลกั ษณะ
ปรากฏดังที่เห็น แต่ก็เป็ นผลงานที่ช่างโบราณคิดปรุงแต่งขึ ้นจากจินตนาการ ความศรัทธาในคติ
ความเชื่อ และทาให้ มีการสืบทอดต่อมา ตัวอย่างที่สถาปั ตยกรรมแปลออกมาเป็ นรูปธรรมโดยการ
สอดแทรกคติธรรมไว้ คือ เจดีย์วดั อโศการาม ที่ออกแบบให้ มีองค์ประกอบของเจดีย์ จานวน 13
องค์ อันหมายถึงการปฏิบตั ิธุดงค์วตั ร 13 ข้ อ แต่โดยหลักเกณฑ์ในทางพุทธศาสนาแล้ ว มีหลักให้
ละ ปล่อย วาง และบรรลุเป้าหมายสูงสุดคือการหลุดพ้ น สถาปั ตยกรรมจึงควรสะท้ อนแนวความคิด
ดังกล่าว การออกแบบสอดคล้ องกับแนวทางในพุทธศาสนาจึงควรมีหลักเกณฑ์ ที่มีความเรี ยบง่าย
สงบ เหมาะกับสภาพภูมิอากาศ และมีราคาประหยัด (ฤทัย ใจจงรัก, 2527)
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192
สรุ ปผลการออกแบบ
รวมทัศนียภาพอันเนื่องมาจากการออกแบบ ดังนี ้
หน้ าที่ 193 - 202

ภาพที่ 38 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพของผังโครงการ

193

ภาพที่ 39 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพรูปด้ านที่ 1, 2 ของโครงการ

194

ภาพที่ 40 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพรูปด้ านที่ 3, 4 ของโครงการ

195

196

ภาพที่ 41 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพศาลาพินิจกายและจิต
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ภาพที่ 42 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพกลุม่ เรื อนสมุนไพร

198

ภาพที่ 43 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพกลุม่ เรื อนกิจกรรมอเนกประสงค์ – เรื อนครัว

199

ภาพที่ 44 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพกลุม่ เรื อนเรื อนต้ อนรับ-พักค้ างชัว่ คราว-สานักงาน-ฉุกเฉิน

ภาพที่ 45 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพรวมของโครงการ
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ภาพที่ 46 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพรวมของโครงการ
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ภาพที่ 47 ภาพแสดงแบบทัศนียภาพรวมของโครงการ
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