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สัมฤทธิ์ผลในการศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัยอีสาน
การแพทยทางเลือกในประเทศไทย และศูนยเตรียมความพรอมปองกัน

ภัยพิบัติแหงเอเซีย ของนักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ปที่ 1
ภาคเรียนที่ 2 ปการศึกษา 2556 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย

นฤมล สินสุพรรณ* ประยงค เต็มชวาลา* อาทิตย ฉัตรชัยพลรัตน* วีณา อิศรางกูร ณ อยุธยา*

รัชนีบูล เศรษฐภูมิรินทร* กุหลาบ ปุริสาร* ฉัตรพงศ พีระวราสิทธิ์* ฐานิกา บุษมงคล* 

สุจิตตา ชํานาญ** นักศึกษาปริญญาโท สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ปที่ 1***

บทคัดยอ
 การศึกษาคร้ังนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1. วิถีชีวิตของบุคคล นโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐ ความลมเหลว การเรียนรู การปรับตัว ที่สามารถพึ่งตนเองไดและเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง

สําหรับประชาชน 2. ความหลากหลายของนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 3. แนวคดิและแบบอยางในการดําเนินชีวิตและ

การทํางานในฐานะผูนาํนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ใชวธิเีกบ็ขอมลูโดย ลงภาคสนาม ฟงบรรยาย สมัภาษณเชงิลึก ซกัถาม 

สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม คณะทีมวิจัย ประกอบดวย อาจารย 8 คน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 15 คน และผูชวยนักวจิัย 1 คน ใชเวลา 3 วัน ศึกษาดู

งาน 8 แหง ดงันี ้1. ศนูยเรยีนรูเศรษฐกจิพอเพยีง มหาชวีาลยัอสีานของพอคาํเดือ่ง ภาษ ีและครบูาสทุธนินัท ปรชัญพฤทธิ ์

จงัหวัดบรุรีมัย 2. การแพทยทางเลือกในประเทศไทย ไดแก 2.1 บรกิารแพทยแผนไทยโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภเูบศร

และกลุมสมุนไพรบานดงบัง2.2 คณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 2.3 โรงพยาบาลหัวเฉียวแพทยจีน 

2.4 ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี และ 3. ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเซีย (ADPC) วิเคราะหขอมูลโดยใช

วิธีพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)

 ผลการศึกษา พบวา วถิชีวีติและการเรยีนรูของกรณศีกึษา เปนแบบอยางทีด่ใีนดานปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงและ

นกัศกึษาหลกัสตูรนี ้ควรพัฒนาตนเองใหมคีวามสามารถใน 4 มติ ิดงันี ้1. มติขิองภาวะผูนาํ ทศันะท่ีมตีอชุมชนและสังคม 
2. มิติความดี ความเกง และการสรางความรวมมือกับเครือขายทุกภาคสวน  3. มิติดานนวัตกรรมและการใชภูมิปญญา

พื้นบาน และ 4. มิติดานการบริหารและความตอเนื่องอยางยั่งยืน

 ขอเสนอแนะ 
 1. นักศึกษารุนตอไปควรมีโอกาสไปศึกษาดูงานลักษณะเชนนี้อยางละเอียดลึกซ้ึงและนักศึกษาปริญญาตรี 

ปรญิญาโทหรือปรญิญาเอกสาขาอืน่สามารถไปศกึษาดงูานได เพือ่สามารถนาํมาประยกุตใชกบัตนเอง ครอบครวัและสงัคม

 2. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณในประเด็นที่ไดศึกษาควรมีการใส 4 มิติ ดงักลาว เพื่อนําไปใช

ประโยชนตอไป

คําสําคัญ: ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง การแพทยทางเลือกในประเทศไทย ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติ
* อาจารยประจํา

**ผูชวยนักวิจัย 
***นักศึกษาสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
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ABSTRACT

 The objective of this qualitative research were to study: 1) the personal’s way of life, the 

economic development policy of the government, the lack, learning and adapting that could depend 

on himself and could be the economic suffi ciency learning resource for people, 2) the diversity of 

the innovative health management and 3) the concept and the model for being the way of lives 

and working as the leader of innovative health management. Collecting data by fi eld study, listened 

the lecture, in-depth interview, asked and ansewered the questions, participant and non-participant 

observation. The team researchers were 8 lecturers, 15 M.P.H. master students, and the 1 assistant 

researcher.The researchers used 3 days for studying at 8 places ;1)The mahacheewalai E-sarn economic 

suffi ciency learning center of Poa Khamduang Phasi and Kruba Suthinan Pratchayaphsut at Buriram 

province; 2) Alternative Medicine in Thailand, there were ;2.1  Thai Traditional Medicine, Chao Phya 

Abhaibhubejhr Hospital and Ban dong Bang Herb group, 2.2 Faculty of Abhaibhubejhr Thai Traditional 

Medicine,Burapha University, 2.3 Hua chiew Traditional Chinese Medicine Hospital, 2.4 Balavi Natural 

Medicine Center 3.ADPC. Data were analyzed by descriptive analysis.

 The research results were as follows: 

 The way of lives and learning of the case was the role model on the suffi ciency economic 

philosophy so the M.P.H. students should develop themselves in 4 dismentions;1) community 

leadership; 2) the ethic , the competency and the cooperation with networks in every part, 3) inno-

vation and how to use local wisdom and 4) the management and continual sustainable dimensions.

For the guidelines ; 1) the next cohort should take a chance to have a study tour like this project in 

order to learn the indepth knowledge and the other bachelor graduate or Ph.D. students could ap-

ply the experience with themselves ,families and the society,2) they should do the qualitative or the 

qualitative research on the 4 dismensions above for utilization in the future.

Keywords : economic suffi ciency learning centre, The Alternative Medicine in Thailand, Asian Disaster 
Preparedness Center (ADPC)

ความเปนมาและความสําคัญ
 ทุกคนมีศักยภาพในตัวถาหากไดเรียนรูมีความ

เขาใจ มั่นใจ ก็สามารถดูแลสุขภาพของตนเองได1 ดังนั้น

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะ

ผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพของนักศึกษาปที่ 1 

ภาคเรียนที่ 2 วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย วิชา 843 205 ระบบ
บริการสุขภาพในประชาคมอาเซียน นอกจากจะจัดใหมี

การเรยีนการสอนในชัน้เรยีนแลว ยงัไดจดัใหนกัศกึษาออก

ไปศึกษาดูงาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัย
อีสาน2 การแพทยทางเลือกในประเทศไทย3 และศูนย

เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเซีย4 

 วัตถุประสงค เพื่อเรียนรู

 1. วิถีชีวิตของบุคคล นโยบายการพัฒนา

เศรษฐกิจของรัฐ ความลมเหลว การเรียนรู การปรับตวั จน
กระท่ังสามารถพ่ึงตนเองไดและเปนแหลงเรยีนรูเศรษฐกิจ

พอเพียงสําหรับประชาชน
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 2. ความหลากหลายของนวัตกรรมการจัดการ

สุขภาพ

 3. แนวคิดและแบบอยางในการดําเนินชวีติและ

การทํางานในฐานะผูนํานวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 

 วิธีการ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยนักศึกษา

จํานวน 15 ทาน คณาจารย 8 ทาน และผูประสาน

งาน1 ทาน รวมเดินทางเปนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 5-7 

กุมภาพันธ 2557 ศึกษาดูงานดังนี้

 1. วันที่ 5 กุมภาพนัธ 2557

 ภาคเชา

 พอคําเดื่อง ภาษี ปราชญชาวบาน นักคิด นักพูด 

นักปฏิบัติแหงยุค 

 ที่อยู 40 หมู 8 ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง 

จังหวัดบุรีรัมย

 ภาคบาย 

 ครูบาสุทธินนัท ปรัชญพฤทธ์ิ ศนูยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง มหาชีวาลัยอีสาน

 ทีอ่ยู 34 บานปากชอง ตาํบลสนามชยั อาํเภอสตกึ 

จังหวัดบุรีรัมย

 2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2557

 ภาคเชา

 บรกิารแพทยแผนไทย โรงพยาบาลเจาพระยาอภยั

ภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และกลุมสมุนไพรบานดงบัง 

 ภาคบาย

 คณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย

บูรพา

 3. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557

 ภาคเชา

 โรงพยาบาลหัวเฉยีวแพทยจนี และศนูยธรรมชาติ

บําบัดบัลวี
 ภาคบาย

 ศนูยเตรยีมความพรอมปองกนัภยัพบิตัแิหงเอเซยี

 4. แตละสถานที่มีวิทยากรบรรยายและเปด
โอกาสใหซักถามและเดินศึกษาดูงานในพื้นที่

 5. นักศึกษาแบงกลุมเขียนรายงาน นําเสนอ

ผลงานในชั้นเรียน ภายหลังการนําเสนอรายงานนักศึกษา

และคณาจารยทกุทานใหความเหน็เพ่ิมเติมเพือ่ความครบถวน

ของเนื้อหา

 6. สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถรวมเดินทางไป

ได 2 ทาน เนื่องจากติดภารกิจ ไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร

และคอมพิวเตอร เขียนเปนรายงานและนําเสนอรายงาน

เพิ่มเติมในชั้นเรียน

ผลการศึกษา
 1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัย

อีสาน 

  1.1 พอคําเด่ือง ภาษี เกิดท่ีบานแคนดงหรือ

ดงตะเคียน จงัหวัดบุรรีมัย เม่ือวันท่ี 15 พฤศจิกายน 2495 

เปนบตุรคนที ่6 ในจาํนวน 7 คนของพอไพรและแมส ีภาษ ี

สมรสกับนางอมร งามชัด บุตรสาวผูใหญบานหนองแก 

ตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ มีบุตร

ชาย 2 คน และบุตรสาว 1 คน

  เริม่ตนของชวีติ พอคาํเดือ่ง ภาษ ีมชีวีติอยูกบั

ธรรมชาติทีอ่ดุมสมบูรณ ระบบนิเวศมีความสมดุล คนและ

ปาตางพึง่พาอาศยัซึง่กนัและกนั ทาํมาหากนิแบบพอเพยีง 

ไมตองใชเงิน ไมมีคาใชจาย อาหารมีความอุดมสมบูรณ 
คนในหมูบานอยูอยางมีความสุข มีความเอ้ืออาทร

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชีวิตไมตองดิ้นรน
  เริ่มป พ.ศ.2500 รัฐบาลจอมพลสฤษด์ิ ธนะ

รชัต ไดประกาศนโยบายพฒันาเศรษฐกจิของประเทศ โดย
ชูคําขวัญ

  “งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” รัฐบาล

สงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจใหทุนกูยืมแกเกษตรกร โดย

ระยะแรกสงเสริมใหปลูกปอขายกิโลกรัมละ 7 บาท ทําให
เกษตรกรทุกคนมีเงินมาก สามารถซ้ือทอง ใสทองเลน

เหมือนใสสรอยธรรมดา (ขณะนั้นทองบาทละ 99 บาท ) 

ตอมามีการตัดตนไมทําลายปาเพื่อปลูกในปริมาณที่มาก

ขึ้น ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร) 

เปดโอกาสใหทกุคนกูเงนิเพ่ือทาํการลงทุน เมือ่ปอมีปรมิาณ
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ทีม่ากขึน้ ราคาปอลดลง รฐับาลสนับสนนุใหมกีารปลกูมนั

ตอดวยปลูกออย  มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ยาสูบ ขาวโพด

และเลี้ยงสัตว ซึ่ง ธกส.ไดเพิ่มเครดิตการกูยืมใหประชาชน

มากขึ้น คําวา เครดิต (Credit) แทจริงแลวคือ ผูมีหนี้มาก

ในป พ.ศ.2504 เปนชวงท่ีพอคําเด่ือง ภาษี อยูในวัยรุน

คุณพอของพอคําเดื่องเปนบุคคลที่ขยันมากไดพาลูกๆหัน

มาปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหวิถีชีวิตที่เรียบงายเปล่ียนแปลง

ไปอยางส้ินเชิง ควาย 8 ตัวถูกพอขายเหลือเพียง 2 ตัว 

เพ่ือลากเกวียนและไถนาเทาน้ัน เพ่ือทุกคนจะไดมีเวลา

ไปเตรียมที่ดินปลูกพืชในพื้นที่ที่มากขึ้นจากเดิมเปน 100 

เทา ชีวิตเรงรีบมากเพื่อใหมีผลผลิตไปขายไดมากที่สุดเทา

ทีจ่ะมากได แตชวีติกลบัตาลปตรอยางมาก เพราะในระบบ

ปลูกพืชเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลสงเสริมตองวิ่งตามราคา

ตลาด ทั้งปอ มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ออย ยาสูบ ขาวโพด 

เลี้ยงสัตว ยิ่งทํามากเทาไหรยิ่งเปนหนี้สินมากขึ้นเทานั้น 

เพราะมีความเสี่ยงรอบดาน ไมมีโอกาสลืมตาอาปาก เมื่อ

พี่ๆแตงงานแยกครอบครัวออกไป ทําใหมีคนชวยงานนอย

ลงทั้งภาระงานและหนี้สินท้ังหมดจึงตกมาอยูกับพอ

คาํเดือ่ง ภาษ ีตองแบกภาระหนีถ้งึ 20 ป (จากป พ.ศ.2504-

2524) ทาํใหหมดอาลัยตายอยากในชีวติ หาไดไมพอใชจาย

ที่จําเปนและจายดอกเบี้ย เครดิตลดลงธนาคารไมยอมให

กู เพราะหนี้สินเต็มทุกบัญชี ดอกเบี้ยก็ไลเพิ่มขึ้นทุกวินาที

อนิา ทานงั ทกุขงั โลเก “การมหีนีส้นิเปนทุกขในโลก” เปน

สจัธรรมท่ีครองโลก เมือ่พอคาํเดือ่ง ภาษ ีมหีนีส้นิลนพนตัว 

เกิดความทุกข ทอแท หอเหี่ยว สิ้นหวัง หมดกําลังใจ มอง
ไมเห็นทางออก เกิดอาการหงุดหงิด โมโหงาย หันเขาหา

อบายมุข ทัง้ดืม่เหลา สบูบหุรี ่เพือ่ปลดทุกข แตพบวาตอน
เมาเหลาก็ชวยใหลืมเร่ืองหน้ีสินไดบาง พอสรางเมาเร่ือง

หนีส้นิกก็ลบัมาเหมอืนเดมิ เกดิคาํถามวนเวยีนอยูวาจะหา

ทางออกจากหนี้สินไดอยางไร ทําอยางไรหนี้สินถึงจะหมด
ไป อะไรเปนเหตุปจจัยใหเปนหนี้ ทําไมชีวิตจึงไดทุกขเชน

นี้ ระหวางที่ทุกขไมมีทางออกเปนเสมือนบัวปริ่มน้ําที่รอ

แสงธรรมสาดสอง นองสาวทีบ่วชชอียูไดกลบัมาเยีย่มบาน 

เม่ือเจอสภาพกต็กใจเหมอืนผหีลอก ไดแลกเปลีย่นถกเถยีง

กันแตไมมีทางออก สุดทายวันจะกลับไดพูดสะกิดใจใหตื่น
จากภวังควา

“ปญหามันเกิดจากเหตุ คงไมแกไดดวยเหลาและบุหรี่ 

อยางแนนอน พี่เคยเปนหนึ่งไมเปนสองรองใครในชุมชน

แหงนี้ เคยดูแลคนงานเปนรอย เคยชวยคนมาเยอะ ดังนั้น

เมื่อตนเองมีปญหานาจะแกไขไดไมยาก ควรจะหยุดระลึก

ตั้งสติดีๆ คงมีชองทางอยู” เมื่อเศษผงถูกนองสาวเขี่ยออก

จากตา ความพยายามเลิกเหลาและบุหรี่จึงเกิดข้ึน

 พอคาํเด่ืองไดเห็นวาตนเหตุของปญหา คอื 1. การ

มุงเอาเงินเปนตัวตั้ง ก็ไปกูยืมเงินมาผลิตทุกอยางเพ่ือขาย 

คนกเ็ลยพากันบกุเบกิพืน้ทีป่าใหเปนทีท่าํกนิ ปลกูปอ ปลกู

ออย มันสําปะหลังและพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด 2.การ

ผลิตนั้นไมมีการจัดการและวางแผนที่ดี มีแตคนบอกวา

ปลูกอันนั้นดี ปลูกอนันี้ดีจะมีเงินทองทําใหรํ่ารวย 3.มีการ

บุกรุกปาเพิ่มข้ึนเรื่อยๆจนในที่สุดปาเสื่อมโทรมและ

สิ่งแวดลอมก็เสื่อมโทรมดวย 4.มีหนี้สินตามมา

 พอคําเดื่องไดพิจารณาถึงการทําเกษตรเพ่ือขาย

เทากับการสงเสริมความยากจน จึงไดหาวิธีแกไขปญหา

ความยากจนโดย1.ปลูกพืชที่กินเปนยาได 2.ปลูกไมไว

สรางบานเรือนในอนาคต 3.ขุดบอเลี้ยงปลา โดยทํา

ทุกอยางในพ้ืนที่ 1 ไร โดยไมใชสารเคมี 

 การดําเนินการตามแนวทางดังกลาวขางตน 

พอคําเด่ืองไดพบวา การทําเกษตรท่ีจะใหประสบความ

สําเร็จตองมีองคประกอบหลายอยาง คือ 1. ตองชวย

กันภายในครอบครัว มีความเขาอกเขาใจกันเหมือนตัว

ทานกับภรรยาที่ภรรยามักจะขี้บนและไมเขาอกเขาใจกัน 

2.ตองมีความตั้งมั่น คือรูจักตนเอง รูจักผูอื่นและรูจัก

สิ่งแวดลอม 3.ตองตั้งใจ คือตั้งใจทํามาหากิน ขยันขันแข็ง 

ไมยอทอตออุปสรรค และในท่ีสุดทานก็สามารถปลดหน้ี

นับแสนได

 พอคาํเด่ือง ภาษ ีไดใหบตุรท้ัง 3 คน ออกจากโรงเรยีน 
เพ่ือมาเรียนรูแนวทางการพ่ึงตนเองตามท่ีพอคําเด่ือง

ไดวางรากฐานไวใหแลวและนําแนวทางการดําเนิน

ชวีติตามหลักอริยสจั 4 มาใชกบัชวีติ โดยการต้ังคาํถามเพ่ือ

กระตุนใหคิดและหาคําตอบ คิดบนหลักของความย่ังยืน 

เขาใจธรรมชาติ เขาใจระบบนิเวศ ทาํใหเหน็การปฏิบตัจิรงิ 
อยาเพิ่งเชื่อตํารา ตองพิสูจนกอนจึงจะเชื่อได
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คาํวา “เศรษฐกิจพอเพียง” พอคาํเด่ืองใหความเห็นวา คน

สวนใหญยังมองเปนเพียงเร่ืองของการทําการเกษตรแบบ

อินทรียเพียงอยางเดียวอยู ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงยัง

รวมถึงการดําเนินชีวิตอื่นๆดวยคือการใชชีวิตอยางพอดีที่

จะคืนความสมดุลใหกับโลก ไมใชคิดแตจะเอาและทําลาย

อยางเดียวเหมือนเศรษฐกิจทนุนยิมท่ีมุงแขงขนักันรวย แต

เศรษฐกิจพอเพียงคือการทําอยางไรใหเหลือเก็บและคืนให

กบัโลกมากทีส่ดุ โดยเฉพาะเรือ่งสิง่แวดลอมจะตองรกัษาไว

ใหรุนลูกรุนหลานมีใชอยางเพียงพอ

 ยุทธศาสตรการกูชาติ พอคําเดื่องใหความเห็นวา 

ถาเราสามารถสรางครอบครัวที่พึ่งตนเองไดและรวมตัวได

หลายๆครอบครัวก็จะเปนชุมชนที่เขมแข็งและรวมตัวกัน

หลายๆชุมชนก็จะเปนประเทศท่ีเขมแข็ง ยุทธศาสตรการ

กอบกูชาติจึงตองสรางครอบครัวและชุมชนที่พึ่งตนเองได

 ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัยอีสาน 

ดวยความปติที่เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จน

เกิดความสุขทางกาย ทางใจ ทางสงัคม และทางจติวญิญาณ

ดวยวิธีคิดชอบ พูดชอบและทําชอบ ทําใหพอคําเดื่อง

ไมสามารถตัดชองนอยแตพอตัวเสพสุขแตเพียงลําพังและ

ครอบครัว ไดขยายเครือขายในกิ่งอําเภอแคนดงอยาง

กวางขวางทั้งดานเกษตรกรรมพึ่งตนเอง เกิดกองทุนหมู 

กองทุนเล้ียงกบ เลี้ยงปลา กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน 

กลุมเพาะเห็ด กลุมเยาวชน มีแกนนําสําคัญๆเกิดขึ้นมา

มากขึ้น เกิดการขยายเครือขายรวมกับพอผาย สรอยสระ

กลาง และครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธ์ิ ในรูปแบบของ

โรงเรียนชุมชนอีสาน กลายเปนตัวอยางตอยอดท่ีสําคัญ

ของเครือขายการเรียนรูสูการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง 

หนึ่งลานครอบครัวในภาคอีสาน พรอมเด็กรักถิ่น 1 ลาน

คนกระจายเต็มอีสาน โดยมีหลักสูตร วปอ.ภาคประชาชน
เปนตวัขบัเคลือ่น มคีณุภาพชีวติและสิง่แวดลอมของตนเอง 

เครือขายสงัคมไทยและโลกเปนเดิมพนั ซึง่ความใฝฝนของ

พอคําเดื่อง ภาษี ไดรับการขานรับอยางอุนหนาฝาคั่งจาก

เครือขายปราชญชาวบานและพหุพาคีภาคอีสาน เพราะ

ภาพความอุดมสมบูรณที่เกิดขึ้นจากภาพฝนของคนลาน
คนในเครือขายรวมแรงรวมใจกันปลูกตนไมยืนตนคนละ

พันตนก็จะมีไมยืนตนถึง 1,000,000,000 ตน (หนึ่งพัน

ลานตน) หากแตละตนมีนกมาเกาะสัก 1 ตัว จะมีนก
ถึง1,000,000,000 ตัว (หนึ่งพันลานตัว) และแตละคน

เลี้ยงปลาธรรมชาติไวคนละ 10,000 ตัว (หนึ่งหมื่นตัว) ก็

จะมีปลาถึง10,000,000,000 ตัว (หมื่นลานตัว) และถา

สามารถออมเงนิแบบคนทีท่าํมาหลายๆปไดคนละแสนบาท

ขึน้ไปกจ็ะมเีงนิออมถงึ 100,000,000,000 บาท (หนึง่แสน

ลานบาท) และนีค่อืการคดิใหญทีท่าทายนกัคดิ นกัพดู นกั

ปฏิบัติแหงยุคสมัยอยางพอคําเดื่อง ภาษี

 สรปุ การศกึษาดูงานปราชญชาวบาน พอคําเดือ่ง 

ภาษี ไดเรียนรู

 1. ภาวะผูนําและทัศนะที่มีตอชุมชนและสังคม 

  ตองมคีวามมุงมัน่ มคีวามพยายามในการทีจ่ะ

พัฒนาตนเองมีการคิดเชิงกระบวนการอยางเปนระบบใน

การแกไขปญหาตางๆโดยใชหลกัอรยิสจั 4 รวมถงึมแีนวคดิ

ทีจ่ะพัฒนาตนเองและผูอืน่ในสังคม สิง่แวดลอม พรอมท่ีจะ

เปนผูนาํในการปรบัเปลีย่น เปนผูนาํในการนาํกระบวนการ

คิดแกไขปญหาโดยใชหลักการงายๆท่ีสามารถทําไดพรอม

กบัมรีะบบประมวลผลประเมนิสิง่ทีจ่ะเกดิขึน้ภายหลงัการ

ทาํกจิกรรมน้ันๆอยางเปนรูปธรรมสามารถพิสจูนตนเองได

ในการดําเนนิชวีติและพรอมทีจ่ะเผยแพรแนวคิด เผยแพร

สิ่งท่ีตนเองสามารถทําไดดีใหแกผูอื่นนําไปปฏิบัติโดยให

ผูอื่นไดเห็นและใหลงมือทํา กระทําดวยตนเอง เปนการ

เรียนรูที่เกิดจากประสบการณที่พอคําเด่ืองทําไดดีและให

ผูอื่นมาดูและศึกษาจากสิ่งที่พอคําเดื่องกระทํา
 2. ดานความดี ความเกงและการสรางความรวมมือ

  พอคําเดื่อง ภาษี เปนผูมีความขยัน ทดลอง 

เรียนรูจากสิ่งแวดลอมแลวนํามาปรับใชในชีวิตได พรอมท่ี

จะมีการแลกเปล่ียน เรยีนรูตลอดเวลา ดวยการกระทําเอง 

พิสูจนสิ่งท่ีอยากรูเอง พอคําเดื่องเปนผูใหความรวมมือกับ
สงัคมไดด ีเปนตวัอยาง แลกเปลีย่นเรยีนรูในกจิกรรมตางๆ

ที่ไดทําจนเปนผลสําเร็จโดยไมหวงแหนความรู และพอ

คําเดื่องเปนคนดีที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเปน

ผูนําครอบครัว ผูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน เปนแบบ

อยางท่ีดี 
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 3. ดานนวัตกรรม การใชภูมิปญญาพื้นบาน

   พอคําเดื่องไดนําภูมิปญญาพื้นบานมาเปน

พื้นฐานในการพัฒนาโดยใชองคความรูที่มีควบคูกันไป มี

การทดลอง พัฒนา ปรับเปล่ียนอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด

นวัตกรรม โดยมีการนําแนวทางการเกษตรแบบใหมมา

เผยแพร ซึ่งพอคําเดื่องปฏิบัติแลวไดผลดี อันเกิดจากการ

สังเกตและเกิดองคความรูควบคูกันไป นํามาใชในการ

พฒันาการเกษตรอยางเหน็ไดชดั มกีารพฒันาขยายเครอืขาย

ไปเรื่อยโดยไมมีการหวงแหน เผยแพรและสามารถทําให

เกิดประโยชนในสังคมได

 4. ดานการบรหิาร ความตอเนือ่งและความยัง่ยนื

  พอคําเดื่อง มีหลักการคิดที่ดีในการบริหาร

จัดการในหลายๆดาน ทั้งดานการเงิน การลงทุนท่ีจะได

ผลผลิตกลับมา สามารถวิเคราะหผลลัพธ ผลที่คาดวานา

จะเกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ มีความตอเนื่องในการพัฒนา

ดานการเกษตรอยางชัดเจน มีการปรับปรุงการดําเนิน

การและเผยแพรแนวคิดตางๆไดเปนอยางดี ลงมือปฏิบัติ

จริงเกิดความยั่งยืน พอคําเดื่องมีแนวคิดชัดเจนและมีแนว

ปฏิบตัชิดัเจนในการพฒันาสงัคมใหเกดิการพึง่พาตนเองได 

สามารถดําเนินการพัฒนางานดานการเกษตรใหมคุีณภาพ

มีผลตอบแทนท่ีสามารถตอบสนองความตองการของ

ผูปฏิบัติได
  จุดเดนของพอคําเดื่อง คือ 1. เปนผูมีความ

มุงม่ัน 2.เปนผูมีกระบวนการคิดเปนกระบวนการสงเสริม
การพัฒนาตอยอดและการนํามาเผยแพรไดเปนอยางดี 

3.เปนนักทดลองท่ีมีการติดตามผล อยากรู อยากศึกษา
และลงมือกระทําเพ่ือหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยเสมอ 

มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานและมีการคิดวิเคราะห

อยางชัดเจน

 1.2 ครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธ์ิ เกิดที่อําเภอ
สตึก จังหวัดบุรีรัมย เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ พ.ศ.2491 

พอแมมีอาชีพทําไร ทํานา มีฐานะปานกลาง สามารถสง

ลูกๆเรียนไดตามตองการ มีพี่นอง 6 คน สมรสกับคุณฉวี 

ปรัชญพฤทธิ์ มีบุตรชาย 2 คน บุตรสาว 2 คน รวม 4 คน 

 ครูบาสุทธินันท เคยเปนผูที่ปลูกพืชเชิงเดี่ยว ตาม

ที่ทางราชการสงเสริมเหมือนกับชาวบานทั่วไป ปรากฏวา

มีหนี้สินมากมาย ภายหลังจึงหันมาพึ่งตนเอง ไมพึ่งตลาด 

และยึดหลักที่ทานพุทธทาสไดสอนไววา “การทํางานเพื่อ
เงินนั้นตองรอจนกวาไดเงินเสียกอน จึงจะรูสึกพอใจและ

มีความสุข แตการทํางานเพ่ืองานพอลงมือทําก็พอใจแลว

และจะเปนสุขในทันที สวนเงินนั้นจะไปไหนเสีย”ครูบา

สุทธินันทเปนผูที่ทดลองและริเร่ิมทําโครงการวิจัยที่เกี่ยว

กับการเกษตรมากมาย รวมงานกับสถาบันชุมชนทองถิ่น

พัฒนาและสภาการศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

บรุรีมัย และมลูนธิซิาซากาวาจากประเทศญีปุ่น ตัง้โรงเรยีน

ชุมชนอีสาน เพ่ือวิจัยแนวทางสรางเกษตรกรตนแบบ 

นํารองการวางแผนสรางชีวิตใหมใหกับเกษตรกร ทําวิจัย

โครงการบานเล็กในปาใหญรวมกับสํานักโครงการพิเศษ

สํานักงานการประถมศึกษาแหงชาติ และคณะครูใน

เครือขายจัดตัง้ระบบการเรียนรูแบบ HOME SCHOOL เพือ่

ใหเด็กไดเรียนรูจากของจริงเต็มศักยภาพอยางมีความสุข

รวมกับเครือขายปราชญชาวบาน และพหุภาคีเพื่อวิจัย

และพัฒนาการขยายเครือขายการพึ่งตนเองและพึ่งพา

กันเองสูคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอมดี 1 ลานครอบครัว 

โดยมีเด็กรักถ่ิน 1ลานคนเปนผูประกันความย่ังยืน และ

หลักสูตร วปอ.ภาคประชาชนเปนตัวขับเคล่ือนไดรับเชิญ

เปนทีป่รกึษา อาจารยพเิศษ วทิยากรรับเชญิในสถาบันการ

ศกึษาและการประชุมทางวิชาการมากมาย เปนหน่ึงในผูกอ

ตัง้โรงเรยีนชมุชนอสีานรวมกบัพอผาย สรอยสระกลางและ
พอคําเดื่อง ภาษี

 สิง่ท่ีไดเรียนรูจากครบูาสุทธินนัท ปรัชญพฤทธ์ิ คอื

 ครูบาสุทธินันทมีหลักในการดําเนินชีวิตโดยใช

ความรัก ความอบอุน ความจริงใจในความเปนชาวชนบท 

มวีถิชีวีติทีช่วยเหลือเก้ือกลู แบงปน แลกเปล่ียนซ่ึงกัน เปน
ผูซึ่งเรียนรูชีวิตจากตนไมวาเปนที่มาของปจจัย 4 คือ บาน 

ทีอ่ยูอาศยั ทรพัยสนิ เส้ือผา เครือ่งนุงหม ยารกัษาโรค และ

อาหารของคนและสัตว

 ครูบาสุทธินันท มีเครือขายกับหนวยงานดาน

สขุภาพคอนขางมาก มสีวนในการผลกัดนันโยบายหลายๆ
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นโยบาย จากสถานท่ีไปศึกษาดูงานเปนแหลงฝกใหแก
นักเรียน นักศึกษา หลายสาขาวิชาชีพ นักศึกษาแพทยทุก
วนัน้ีเริม่เปล่ียนแปลงไปจากเดิมมาก การส่ือสารตางๆท่ีจะ
เขาใจกันเริ่มยากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ตางๆที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เกษตรกรมีปญหา
มากไมมทีีท่าํกิน ไมชอบทาํอาชีพเกษตรกร ชอบใชแรงงาน
กอใหเกิดปญหาสุขภาพ เชนโรงงานรองเทา เรื่องของกาว
ทีใ่ชทารองเทา สดูดมมากๆกจ็ะเปนโรคปอด สกัระยะปวย 
คนทกุวันน้ีอาย ุ30-40ป กต็าย เผาทกุวนั อตุสาหกรรมเตม็
ไปดวยพิษ เกิดโรคทางสังคมที่พลิกแพลงใหตองตั้งรับ คน
ไทยไมรักตัวเองไมตรวจสุขภาพกลัวเจอโรค 
 สงัคมมคีวามเครยีดสงู เดก็ผูชายไมคอยสนใจเรยีน
หนงัสอื เดก็ผูหญงิเรยีนเปนสวนมาก เกษตรกรถกูยดึอาชพี 
เลี้ยงสัตวไมได ปลูกพืชไมได ตองเขาสูอาชีพกรรมกรราคา
ถูก เรื่องเกษตรพอเพียงเสียเงินอบรมเปนหมื่นลานก็ไม
เขาใจ เขาหูซายทะลุหูขวา อาหารก็มีแตพิษ สงไปอียูถูก
ตีกลับ หลังจากนั้นก็มาทําลูกชิ้นขายใหคนไทยในประเทศ
กิน ผักก็ใชยาฆาแมลงมาก ทุกวันนี้ถาไมปลูกเองก็เชื่อได
ยากวาปลอดสารพิษ สุขภาพไมดีก็จบทุกเรื่อง ไมสามารถ
ทําอะไรไดมาก บางครั้งก็แกไขไมไดแลว
 AEC เมื่อเปดแลวไทยจะมีผลกระทบรุนแรงมาก 
สินคาจากจีนราคาถูกมากทุกวันนี้เขามาขายในไทยมาก 
หลังจากระเบิดพื้นที่ทะเลทําใหเรือสินคาขนสินคามาขาย
ไดมากขึน้ ซึง่บางครัง้สนิคาไมมคีณุภาพเทาทีค่วร คนไทยที่
ใชแรงงานปจจบุนัพบวามปีญหาหน้ีสนิจาํนวนมาก ไมมใีคร
ทาํเกษตร ไมมกีารปลูก ซึง่กนิอยางเดียว ทัง้มคีณุภาพและ
ไมมคีณุภาพ เปนโรคทางสังคม อากาศก็ไมดทีัง้จากโรงงาน 
ควนัรถยนต อาหารก็มสีิง่ปนเปอนมากข้ึนทกุวนั คดิแตจะ
ขายไดเงิน ไมคํานึงถึงผูที่จะกิน ปญหาสุขภาพทุกวันนี้จึง
มากขึ้นเรื่อยๆ
 การที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไดนั้น เราตองมีความ
รูกอน ทดลองกับตัวเรากอนและในการชักชวนคนอ่ืน
มาทําดวยนั้น ใชวิธีแลกเปล่ียนเรียนรูกัน แลกเปล่ียน
ประสบการณกันจะไดรูสึกมีสวนรวม ภูมิใจกับผลงานท่ี
เกิดขึน้ เกิดการตอยอดทําใหผลงานออกมาดี ทกุคนในทีม
ภูมิใจ ทาํใหการทํางาน ผลงานออกมาดี การสะสมความรู

วิธีคิด ตองคอยๆทําไปอยางสมํ่าเสมอ สนุกและมีความสุข
กับมัน มีเพ่ือนรวมคิดรวมทํา มีสังคมเครือขายเพื่อชวย
พัฒนาผลงานชิ้นนั้นๆ ไมหวงความรู รูสึกยินดี กับความ
สําเร็จของคนในทีม รูจักแบงปน สงรูปหากันไดทันที การ
มเีพ่ือนในสงัคมออนไลนกช็วยใหเราหาคาํตอบในบางเรือ่ง
ที่เราอยากรูและไมรูได มีเครือขาย
 การเปลี่ยนพฤติกรรมหลายๆพฤติกรรมทําให
สุขภาพชีวิตดีขึ้นอยางเห็นไดชัด สุขภาพแข็งแรงขึ้น 
ตัวอยางเชน เชา 13 คํากินผัก กลางวัน ขาวและผัก เย็น 
มะพราวกับผลไม
 การเปลี่ยนแปลงตางๆที่จริงทําไมยาก แตคนไม
รกัตนเอง จากการสะสมวิธคีดิทีผ่ดิๆสงัคมเปล่ียนแปลงไป
ในทางท่ีใหคนคิดนอย รวมไปถึงระบบการศึกษาท่ีลมเหลว 
สถานการณขาดปุย แทนท่ีจะซ้ือแมไกมาเล้ียง การจะมแีม
ไกเปนรอยตัว คิดวิธีแกโดยซ้ือแมพันธุมาผสมเอง ขี้ไกเอา
มาใสพืช ไขไวกนิไวขาย ก็เปนวิธีที่ดีประหยัดไมตองซื้อปุย
และยาฆาแมลงตางๆ
 สขุภาพดีไดโดยปรับพฤติกรรมการกิน ลดเน้ือสตัว 
กนิผัก นํา้หนกัลด สขุภาพดขีึน้เพราะการแลกเปลีย่นความ
รูกันโดยหมอจากอินเดียมาแนะนํา พอเราสงสัยมีคําถาม
หรือทดลองทําอะไรแลกเปล่ียนลงไปในเฟซบุคก็จะมีคน
มาตอบมาแลกเปล่ียน แบงปนความรู เชน ถานไบโอชา 
คือเอาไมมาเผาที่อุณหภูมิ 700องศาเซลเซียส
 สรุป สิ่งที่ไดเรียนรูจากครูบาสุทธินันท ปรัชญ
พฤทธิ์
 1. ดานภาวะผูนําและทัศนะท่ีมีตอชุมชนและ
สังคม
  ครูบาสุทธินันท มองวาสังคมในปจจุบันเปน
สงัคมทีมี่ปญหา ปจจยัหลกัอยูทีค่ณุภาพของคน เพราะคน
ขาดความรู ขาดการเรยีนรูทีจ่ะอยูในสงัคมสมยัใหมอยางรู
เทาทันจึงทําใหเกิดปญหาถูกกระทําทางสังคมหรือทําราย
สังคมโดยรูเทาไมถึงการณและเพราะถูกกระทําใหเห็น
คณุคาผดิๆ เชน เหน็เงนิสาํคัญกวามิตรภาพ ความเอือ้อาทร
หรอืความอบอุนในท่ีสดุจงึเปนการตอกย้ําความเลวรายให
สังคมมากยิ่งขึ้น
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 2. ดานความดี ความเกง และการสรางความรวมมือ

  ครูบาสุทธินันท เปนผูปฏิบัติตนเปนบุคคล

แหงการเรียนรูพรอมท่ีจะเขาหาแหลงความรูทุกระดับ 

เชน การขอรับความรูจากนักวิชาการ ผูที่มีความรูความ

เชี่ยวชาญในแตละสาขา หรือปราชญชาวบานตางๆ เปน

นักประสานงานกับแหลงขอมูล บุคลากร แหลงทุน ใหมา

ชวยเหลอืในกจิกรรมการพฒันา เชน การรวมมอืกบัสาํนกังาน

กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน

กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานการจัดการ

ความรูเพื่อสังคม(สคส.) หรือสถาบันการศึกษาตางๆ และ

เปดโอกาสใหทีมงานไดรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาอยู

เสมอ โดยผานกระบวนการประชุม การเยี่ยมเยียน 

 3. ดานนวัตกรรม การใชภูมิปญญาพื้นบาน 

  ครูบาสุทธินันท ไดนําภูมิปญญาพ้ืนบานมา

เปนฐานในการพัฒนาโดยดําเนินการพัฒนาบนพื้นฐาน

องคความรูที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น โดยสามารถเชื่อมโยง

กบัองคความรูสมยัใหมเพือ่ใหเกดิประโยชนสงูสดุ ตวัอยาง

ที่ครูบาสุทธินันทใชสอนชาวบาน เชน ชาวบานรูจัก

มะละกอในลักษณะที่เปนอาหารนํามาทําสมตํา การที่จะ

ทําใหมะละกอเปนเรื่องไมธรรมดา ก็ตองมีการศึกษาวิจัย

วามะละกอมีกี่ชนิด แตละชนิดเหมาะที่จะใชประโยชนใน

ดานใด เชนกินผลสุก ทําสมตํา เลี้ยงสัตว หรือใหรูวาพันธุ

ทีเ่หมาะสมท่ีควรจะปลูกในแตละพ้ืนทีเ่ปนอยางไร สามารถ

แปรรูปมะละกอไปดานใดบาง เปนตน

  หากตองมีการใชภูมิปญญาสมัยใหมตองมี

การเรียนรูและเลือกใชอยางเหมาะสมเพ่ือไมใหตกเปนทาส

เทคโนโลย ีเชน ครบูาสทุธนินัทไดใชเทคโนโลยคีอมพวิเตอร
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูล นําเสนอขอมูล เปนตน

ซึ่งภูมิปญญาไมมีหยุดนิ่ง ดังนั้นตองมีการคนควาวิจัยอยู

เสมอ กลาวคอื ภมูปิญญาทัง้หลายเกดิขึน้จากกระบวนการ
ลองผิดลองถูกจนเกิดเปนองคความรูและเมื่อสถานการณ

เปลี่ยน สิ่งแวดลอมเปล่ียนก็ตองมีการคนหาความรูใหมๆ 

ภูมิปญญาจึงตองพัฒนาอยูเสมอ หรือเรียกวาการวิจัย

นั่นเอง

 4. ดานการบริหาร ความตอเนื่อง และความ

ยั่งยืน

  ครูบาสุทธินันทมุงพัฒนาคนใหมีความรู

เพียงพอท่ีจะดําเนินกิจกรรมตางๆผานการศึกษาดูงาน 

ประชมุ แลกเปลีย่น เพ่ือใหเกดิความตระหนกัและมองเหน็

คุณคาในสิ่งที่ตนเองจะทํา โดยมีการวิจัยเพื่อการพัฒนา

และปรับปรุงเสมอ สงเสริมใหเกิดความต้ังใจจริง ปฏบิตัจิริง 

ในการทํางานและใหเกิดผลท่ียอมรับไดโดยเอาผลงานเปน

ตัวชี้วัดความสําเร็จ

  จุดเดนของครูบาสุทธินันท ปรชัญพฤทธิ์ คือ 

1.เปนผูที่ไมหยุดที่จะเรียนรู สนใจและใฝหาความรูตลอด

เวลา 2.เปนผูนําภูมิปญญาทั้งของตนเองและที่มีอยูในชุม

ชนทองถิ่นมาผนวกประสานเขากับวิทยาการสมัยใหมได

เปนอยางดี 3.เปนนกัวจิยัทองถ่ิน 4.เปนผูนาํในการเผยแพร
หลักและแนวคดิในการทาํงานกบัชุมชน 5.เปนนกัสารสนเทศ

สามารถใชวิทยาการสมัยใหมในระบบสารสนเทศอยาง

ยอดเยี่ยม

  สรุป การศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ

พอเพียง มหาชีวาลัยอีสานจากปราชญชาวบาน คือ พอ

คําเดื่อง ภาษี และครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ จังหวัด

บุรีรัมย ไดเห็นถึงกระบวนการคิดและกระบวนการทํางาน

ของปราชญชาวบานท้ังสองตอการพัฒนาสังคม ซึ่งนัก

พัฒนาสังคมทั้งหลายสามารถนําไปเปนกรณีตัวอยางใน

การดาํเนนิงานของตนได แมรปูแบบกลยทุธการดาํเนนิงาน

ของปราชญชาวบานจะแตกตางกันในบางกรณี แตตางก็มี

เปาหมายเดียวกันคือใหประชาชนสามารถพ่ึงตนเองและ

พึ่งพากันเองได

 2. การแพทยทางเลือกในประเทศไทย 
  2.1 บริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศรและกลุมสมุนไพรบานดงบัง  

   โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภู เบศร 

เปนโรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัดปราจีนบุรีและเปน

โรงพยาบาลนํารอง เร่ืองการแพทยแผนไทยใชสมุนไพร

บาํบดัรกัษาโรค มกีารนวด อบ ประคบ และฝงเขม็ แปรรปู
สมุนไพรเปนเวชภัณฑและเครื่องสําอาง
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   วัตถุดิบพืชสมุนไพรของอภัยภูเบศร

ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากสํานักงาน

มาตรฐานเกษตรอินทรีย (มกท.) ซึ่งไดรับการรับรอง

มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียจากสหพันธเกษตรอินทรีย

นานาชาต ิ(Internation of Organic Movement;IFOAM) 

และไดใหคํานิยามของเกษตรอินทรียไววา

   “ระบบการเกษตรที่ผลิตอาหารและ

เสนใย ดวยความยัง่ยนืทางสิง่แวดลอม สงัคมและเศรษฐกจิ 

โดยเนนที่การปรับปรุง บํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพ

ทางธรรมชาติของพืช สัตวและนิเวศนการเกษตร”

 หลักการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย

 1. การอนุรักษธรรมชาติ (ดิน ปา นํ้า) ดวย

การไมใชยาฆาแมลง ไมใชยาฆาหญา และไมใชปุยเคมีใน

กระบวนการเพาะปลูก 

 2. ฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยการใชปุยอินทรียเพื่อ

เพิ่มความสมบูรณของดิน เชน ปุยหมัก ปุยคอก 

 3. พึง่พากลไกธรรมชาต ิเชน การปลกูพชืตระกลู

ถั่วแทนการใชสารเคมี

 4. ปองกันมลพิษ ไดแก การไมสรางมลพิษใน

พืน้ทีก่ารเพาะปลกูของตนเองและปองกนัมลพษิจากแปลง

ขางเคียง เชน การปลูกพืชแนวกันชน เพื่อปองกันไมใหยา

ฆาแมลงจากแปลงขางเคียงปลิวมายังบริเวณแปลงเกษตร
อินทรีย

 5. การพ่ึงพาตนเอง สงเสริมใหเกษตรกรพ่ึงพา
ปจจัยการผลิตของตนเองไมเนนการซื้อหา เชน การทําปุย

คอกไวใชเอง
 มูลนิธิโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร ได

สงเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรียมาตั้งแต ป พ.ศ. 

2541 โดยมีเกษตรกรผูปลูกคือ กลุมสมุนไพรบานดงบัง 

จังหวัดปราจีนบุรี เปนเกษตรกรกลุมแรกที่รวมกับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรในการผลิตวัตถุดิบ

สมนุไพรเกษตรอินทรยี ซึง่สมาชิกทกุคนจะตองทาํขอตกลง

เขารวมโครงการสมุนไพรเกษตรอินทรียเปนลายลักษณ

อักษร ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย 

และยินยอมใหมีการตรวจพื้นที่ทําเกษตรทุกแปลงเพื่อให

สามารถรับรองกระบวนการผลิตและการจัดการในการ

แปรรูปวัตถุดิบวาเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย คือ 

ไมมีการใชปุยเคมีและสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช

และโรคพืช และมีระบบการผลิตที่มีความยั่งยืนและเปน

มติรตอสิง่แวดลอม ซึง่กาํหนดใหเกษตรกรตองมมีาตรฐาน

ในการปองกันการปนเปอนของสารเคมี ตั้งแตการทําแนว

กันชนในบริเวณที่เส่ียงตอการปนเปอนท้ังทางนํ้าและ

อากาศ การนําเขาปจจัยการผลิต การปลูก การดูแล และ

การเก็บเกี่ยว

 มลูนธิฯิ ไดพฒันาหลกัเกณฑทีด่ใีนการผลติวตัถดุบิ

สมุนไพร โดยการฝกอบรมและการจัดทําคูมือแนะนําและ

ขอปฏบิตัติัง้แตการปลกู การดแูล การเกบ็เกีย่ว การปฏบิตัิ

หลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งกลุมไดรวมมือกันและดูแลใหสมาชิก

ปฏบิตัติาม เพือ่ใหไดวตัถดุบิทีม่คีณุภาพในดานสาระสาํคญั

ทีเ่ปนตวัยา และมีความปลอดภัยจากการปนเปอนของเช้ือ

จุลินทรียที่กอโรค

 2.2 คณะแพทยแผนไทยอภยัภเูบศร มหาวทิยาลยั

บูรพา 

  มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเล็งเห็นความสําคัญ

ของงานดานการแพทยแผนไทยและเห็นวาโรงพยาบาล

เจาพระยาอภัยภูเบศร เปนโรงพยาบาลหน่ึงที่มุงสานตอ

ภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทย การพัฒนาสมุนไพรมา

อยางตอเนื่องยาวนาน ซึ่งตอมาไดถูกกําหนดใหเปนยุทธ

ศาตรกลุมจังหวัดปราจีนบุรีและไดรับการสนับสนุนจาก

ผูวาราชการจังหวัดปราจีนบรุใีนการจัดสรางอาคารสําหรับ

ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมดานการ

แพทยแผนไทย
  ดังนั้นผูบริหารท้ังในสวนของมหาวิทยาลัย

บูรพาและโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรจึงไดรวมมือ

กนัในการจดัตัง้วทิยาลยัการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรขึน้

โดยสภามหาวทิยาลัยบรูพามมีตใิหความเหน็ชอบอนมุตัจิดั

ตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย

บูรพา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 และไดดําเนินการเปด

สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผน
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ไทยประยุกต รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2549 ตอ

มาไดเปลี่ยนช่ือหลักสูตรเปนหลักสูตรการแพทยแผนไทย

ประยุกตบัณฑิต

  ทั้งนี้เพ่ือใหมีศักยภาพในการสงเสริมดาน

วชิาการแพทยแผนไทยประยกุตไดพฒันารดุหนาและสราง

ความรวมมอืระดบัประเทศ และในวนัที ่10 เมษายน 2551 

สภามหาวิทยาลัยบูรพาไดประกาศใหวิทยาลัยการแพทย

แผนไทยอภัยภูเบศร เปนคณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร 

มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1พฤษภาคม 2551 เปนตนไป 

  การจัดการเรียนการสอนหลักสตูรการแพทย

แผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย

ประยุกต ภายใตการกํากับของคณะกรรมการมาตรฐาน

วิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต มีการจัดการเรียนการ

สอนเปนภาคการศึกษาปกติ ระบบทวิภาค โดยในหน่ึง

ปการศึกษาจะแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาค

ตนและภาคปลาย นักศึกษาเรียนวิชาแพทยแผนไทยทั้ง 

4 สาย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชไทย 

และผดุงครรภอนามัย คุณสมบัติผูสมัครตองจบการศึกษา

มธัยมศกึษาตอนปลาย โปรแกรมวทิยาศาสตร คณติศาสตร 

การเปดรับสมัครมี 3 รูปแบบคือ 1. ระบบโควตาจะ

จัดสรรตามจังหวัดในภาคตะวันออก จํานวน 12 จังหวัด 

โดยรับสมัครผานระบบอินเตอรเน็ตของมหาวิทยาลัย 
2.โครงการโควตาเครือญาติ แพทยแผนไทย โดยจะรับผูที่

มเีครอืญาตเิปนแพทยแผนไทยอยูแลวมาศกึษาเพือ่กลบัไป
สืบทอดความรูทางดานการแพทยแผนไทย และ 3. ระบบ

เอนทรานซ การเรียนใชเวลา 4 ป โดย 2 ปแรก เรียนที่
มหาวทิยาลยัฯท่ีบางแสน สวน 2 ปหลงัเรยีนทีว่ทิยาลยัการ

แพทยฯอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลว

ดําเนินการสอบ ไดใบรับรองการประกอบโรคศิลปะ สาขา

การแพทยแผนไทยประยุกตของกระทรวงสาธารณสุข
  บัณฑิตที่ไดเปนแพทยแผนไทยประยุกต

ถกูตองตามเกณฑ สามารถตรวจรางกาย ซกัประวตั ิวเิคราะห

วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาได โดยมีวิธีรักษาหลักๆ ไดแก

การใชยาสมุนไพร การขับพิษ การนวดแผนไทย การ

อบ ประคบสมุนไพร การรักษาดวยสมาธิบําบัด และการ

แพทยทางเลือกอืน่ๆ นอกจากน้ียงัสามารถผลิตยาสมุนไพร 

ทําการวิจัยเพ่ือการพัฒนายาสมุนไพร และวิธีการรักษา

ใหมๆโดยทํางานรวมกับวิชาชีพทางการแพทยอื่นๆ เชน 

แพทยแผนปจจบุนั พยาบาล เภสชักร นกัเทคนิคการแพทย 

นักกายภาพบําบัด 

  ปจจุบันสมุนไพรไทยไดบรรจุในบัญชียาหลัก

แหงชาติ แลวประมาณ 71 รายการ และมีอีกหลายชนิด

ที่อยูระหวางทดลอง โดยไทยเปนประเทศที่มียาสมุนไพร

มากที่สุดในภูมิภาคอาเซียน มีการพัฒนายารักษาโรค

และผลิตภัณฑเพื่อความงามจํานวนมาก มีการสงออกไป

ตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน ประเทศในตะวันออกกลาง

เมื่อมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ.2558 

ไทยก็จะขยายตลาดในอาเซียนไดมากขึ้น และสามารถ

เขาไปศึกษาสมุนไพรที่นาสนใจในประเทศอื่นในอาเซียน

ไดดวย เชน อินโดนีเซีย พมา ลาว เวียดนาม

 2.3 โรงพยาบาลหัวเฉียวแพทยจีน 

  แพทยแผนจนีเปนศาสตรการแพทยทีเ่หน็ผล

การรักษาไดอยางรวดเร็ว มผีลขางเคียงนอย สามารถรักษา

โรคไดอยางกวางขวาง ในราคาท่ีไมแพง และเปนทีย่อมรับ

ของคนทั่วไป ปจจุบันจัดเปนการแพทยแบบองครวมใน

ระบบสขุภาพของโลก หลกัการและทฤษฎีรวมทัง้การรกัษา

แบบการแพทยแผนจีนเปนสวนหน่ึงของอารยธรรมจีนและ

วฒันธรรมจนี โดยไดถกูบนัทกึและพฒันาสบืตอมานานกวา 

5,000ป ชวงเวลา 5 ทศวรรษ ที่ผานมาระบบการจัดการ
ศึกษาการแพทยแผนจีนในมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนา

อยางรวดเร็ว และไดรบัการยอมรับจากองคการอนามัยโลก 

(WHO) และแพทยจากทั่วโลก

  ในป พ .ศ .2545 มหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลมิพระเกยีรต ิไดรวมมอืกบัมหาวทิยาลยัการแพทยแผน

จีนเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน

ชั้นนําของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทําขอตกลงความ

รวมมือเพื่อผลักดันการแพทยแผนจีนเปนการแพทยทาง
เลือกใหกับประชาชนชาวไทย โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติไดกอต้ังคณะการแพทยแผนจีนขึ้นเปน
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แหงแรกในประเทศไทย เพื่อเปนสถานศึกษาและผลิต

บัณฑิตที่มีความรู ความสามารถในศาสตรการแพทย

แผนจีน

  หลักสูตรการแพทยแผนจีนเปนหลักสูตร 6 

ป โดยบัณฑิตจะไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว

เฉลิมพระเกียรติที่ลงนามรวมกับมหาวิทยาลัยการแพทย

แผนจีนเซ่ียงไฮ ผูสําเร็จการศึกษามีสิทธิสอบใบประกอบ

วชิาชีพแพทยแผนจีนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข

ไทย

  วชิาทางการแพทยแผนจนีทัง้หมดจะสอนเปน

ภาษาจนีกลาง สาํหรบันกัศกึษาท่ีไมมคีวามรูพืน้ฐานภาษา

จีน มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาภาษาจีน

กลางกอน 1 ปการศึกษา เพื่อสอบวัดระดับความรูวิชา

ภาษาจีนใหไดระดับ 5 กอนเขาเรียนวิชาทางการแพทย

แผนจนีควบคูไปกบัวิทยาศาสตรการแพทยปจจบุนั โดยใน

ปสดุทายนกัศกึษาจะตองไปฝกงานทางคลินกิทีโ่รงพยาบาล

ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเวลา 6 เดือน ภายใตการ

กาํกับดูแลของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซ่ียงไฮและ

กลับมาฝกงานทางคลินิกในประเทศไทยท่ีคลินิกหัวเฉียว

แพทยจีน โรงพยาบาลหัวเฉียวอีก 6 เดือน 

  หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต เปดรับ

นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วทิยาศาสตร-คณติศาสตร รวมถงึนกัศกึษาทีส่าํเรจ็ปรญิญา

ตรีแลว เขามาศึกษาตอในหลักสูตรน้ี ซึ่งมีความทันสมัย
และตรงตาม“มาตรฐานการศกึษาการแพทยแผนจนีระดบั

ปริญญาตรี”ตามที่ประชุมสมาพันธการแพทยแผนจีนโลก 

(World Federation of Chinese Medicine Societies) 

ไดกําหนดไว ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2552

  แพทยจีนทุกทานมีคลินิกสวนตัวหรือราน

ขายยาจีนที่ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉล่ียแพทยจีนมีประสบการณ

รักษามากกวา 30 ปขึ้นไป มีเทคนิคความสามารถเฉพาะ

บุคคลและมีเว็บไซด“ศูนยรวมคลินิกแพทย” มีแผนก

เฉพาะทาง แผนกยาจีนตรวจและรักษาดวยยาจีน แผนก

ฝงเข็ม จัดกระดูกตามทฤษฎีแพทยจีน แผนกอายุรกรรม 

แผนกสูตินารีเวชและลมปราณรักษาโรค (ใชชี่กง)

 2.4 ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี

    นพ.บรรจบ ชณุหสวัสดิกุล กลาวถึงรางกาย

ของเราประกอบดวยสวนของรางกายท่ีเราสามารถจับ

ตองและมองเห็นไดอีกสวนเปนสวนของจิตใจและการไหว

เวยีนของพลังงานตางๆในสวนน้ีเราไมอาจมองเห็นได การ

มีสุขภาพดีจําเปนตองบํารุงรักษาทั้ง 2 สวนคือทั้งรางกาย

และจิตใจ หนึ่งในกระบวนการบํารุงรักษาที่สําคัญคือการ

ทําความสะอาดที่เราเรียกวา “ลางพิษ”

  การลางพิษ เปนวิธีการดูแลสุขภาพตามวิถี

ธรรมชาติไดเปนอยางดีโดยจะขจัดสารพิษตางๆท่ีคัง่คางใน

รางกายของคนเราออกไป เพือ่ใหมสีขุภาพและชวีติทีส่ดใส

ขึ้น

  โดยธรรมชาติแมรางกายจะสามารถกําจัด

สารพิษได แตผลจากที่รางกายตองรับสารพิษทุกวันและ

ปริมาณเพ่ิมข้ึนเร่ือยๆขบวนการกําจัดสารพิษตองทํางาน

หนักขึ้นจึงอาจทําใหประสิทธิภาพในการขจัดสารพิษ

ลดลง สารพษิมเีหลือตกคางอยูในรางกายและการทีค่นเรามี

อาการเหน่ือยงาย ออนเพลีย งวงเหงาหาวนอนตลอดท้ังวนั

ผิวพรรณหนาตาไมสดใส คลื่นเหียน อาเจียน มึนศีรษะ 

เบ่ืออาหารมีแผลในปาก มอีาการของภูมแิพตางๆ หรอืเปน

โรครายตางๆ ก็อาจมีสาเหตุจากรางกายมีสารพิษอยูมาก

นั่นเอง

  การลางพิษสามารถทําได 5 ทาง คือ 1. กิน

เพื่อลางพิษ 2. อดเพื่อลางพิษ 3. สวนลําไสลางพิษ 4. ฝก
ลมปราณเพื่อลางพิษ 5. ฝกสมาธิเพื่อลางพิษ

  ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวีนอกจากมีบริการ

ลางพิษ 5 วิธีดังกลาวแลว ยังมีบริการฝงเข็ม การสั่ง
จติใตสาํนกึ วารบีาํบดั การอบสมนุไพรหรืออบซาวนา อาบ

แสงตะวันและวิตามินบําบัด 

  ปจจบุนัเราเชือ่วาอาหารเปนปจจยัสําคัญท่ีสดุ
ทีจ่ะทําใหหายจากโรคมะเรง็ โดยประการสําคญัอาหารทีใ่ช

ตองเปนอาหารจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษประกอบดวย
ขาวกลอง ผักสด ผลไม เปนหลัก  
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 3. ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติ

แหงเอเซีย (ADPC)

  ปจจบุนัภยัอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศของโลกไดสงผลกระทบตอประเทศไทยทั้งใน

ดานเศรษฐกิจและสังคมเชนเดียวกับท่ีเกิดขึ้นในสวนอื่น

ของโลก รวมถึงสาธารณภัยในรูปแบบอ่ืนๆทีจ่ะเกิดขึน้ดวย

  ADPC เปนองคการระดับภูมิภาคท่ีเปน

อิสระไมแสวงหาผลกําไร มีสถานะเปนองคการระหวาง

ประเทศ ประเทศผูกอตั้งมี 8 ประเทศ คือไทย กัมพูชา 

สาธารณรัฐประชาชนจีน ปากีสถาน บังคลาเทศ เนปาล 

ศรีลังกา และฟลิปปนส ในป พ.ศ.2556-2557 มีประเทศ

อินเดีย เมียนมาร ภูฏาน และมองโกเลีย เขารวมดวย โดย

มีวัตถุประสงคเพื่อลดผลกระทบจากภัยพิบัติที่มีตอชุมชน

และประเทศในเอเชียแปซิฟก มีการจัดการ การจัดสรร

เจาหนาทีแ่ละการดําเนนิการท่ีไมเกีย่วของกบัการเมือง เนน

ดานวิทยาศาสตร การศึกษา การพัฒนาและมนุษยธรรม 

โดยจะดาํเนนิการตามวตัถปุระสงคเพือ่ประโยชนสงูสดุตอ

สงัคม โดยคํานงึถงึทัศนะซ่ึงมคีวามแตกตางทางวัฒนธรรม 

จากการศึกษาดูงานทําใหเขาใจและสามารถรับมือกับ

ภัยพิบัติไดทันเวลา

 1. ภัยพิบัติและระบบการแจงเตือนภัย 

  1.1 ภยัพบิตัคิอือะไร ประเภท และผลกระทบ

จากภัยพิบัติที่มีตอชุมชน

  1.2 แผนที่เสี่ยงภัยชุมชน

  1.3 ระบบการเฝาระวงัและแจงเตอืนภยัลวงหนา 

 2. การเตรียมความพรอมรับภัยนํ้าทวม

  2.1 สาเหตุและผลกระทบจากน้ําทวม
  2.2 การเตรียมความพรอมในชวงกอน ระหวาง

และหลังการเกิดนํ้าทวม  

 3. กระบวนการปลุกจิตสํานึกเพื่อเตรียมพรอม
รับภัยนํ้าทวม

  3.1 ความหมายและกระบวนการปลกุจติสาํนกึ

  3.2 การพัฒนาสื่อกิจกรรมปลุกจิตสํานึก

 4. การสรางเครอืขายและการจดัทาํแผนกจิกรรม

ปลุกสํานึกเพื่อเตรียมพรอมรับภัยนํ้าทวม

 4.1 การจัดทําแผนกิจกรรมปลุกจิตสํานึกเพ่ือ

เตรียมพรอมรับภัยนํ้าทวมในระดับชุมชน

 สรุป การศึกษาดูงาน 3 วัน สถานท่ีศึกษาดูงาน 

8 แหง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาภาวะผูนาํและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ควร

พัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน 4 มิติ ประกอบดวย 1. 
มติขิองภาวะผูนาํ ทศันะท่ีมตีอชมุชนและสังคม 2. มติคิวาม

ด ีความเกง และการสรางความรวมมือกับเครือขายทุกภาค

สวน 3. มิติดานนวัตกรรมและการใชภูมิปญญาพ้ืนบาน 

และ 4. มิติดานการบริหารและความตอเนื่องอยางยั่งยืน

 วิจารณ การศึกษาดูงานในคร้ังนี้ดําเนินไปไดดวย

ความเรียบรอยและไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทั้งใน

ดานสถานท่ีการศึกษาดูงาน บุคลากร ยานพาหนะ ที่พัก 

และอาหาร เนือ่งดวยการรูจกั ความสนิทสนม คุนเคย และ

การเคยรวมงานกันมากอนของประธานหลักสูตร คณบดี

บัณฑิตวิทยาลัย และหัวหนานักศึกษาทําใหนักศึกษาและ

คณาจารยผูรวมเดินทางทกุทานไดมโีอกาสฟงการบรรยาย 

ศึกษาดูงานตามบริบทที่เปนจริงอยางเปนรูปธรรมและมี

โอกาสซกัถามไดอยางเตม็ที ่นอกจากนัน้ยงัทําใหนกัศึกษา

และคณาจารยผูรวมเดินทางไดรูจกั สนทิสนม มปีฏิสมัพนัธ
อันดีตอกัน อันจะเปนประโยชนในการใหความรวมมือ 

ประสานงาน สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนองคความรู สราง
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ เกง ดี มีภาวะผูนําอยาง

ตอเนื่องและย่ังยืนตอไป

ขอเสนอแนะ 

 1. ควรจัดใหนักศึกษารุนตอไปไดมีโอกาสไป

ศึกษาดูงานนอกสถานที่เชนนี้อีก 

 2. นกัศกึษาปรญิญาตรี ปริญญาโทหรือปรญิญา

เอก สาขาอื่นในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียก็สามารถไปศึกษา
ดูงานได เพราะสุขภาพทางกายและจิต เศรษฐกิจ สังคม

เปนเรือ่งของทกุคนเพือ่สามารถนาํมาประยกุตใชกบัตนเอง 

ครอบครัวและสังคม
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