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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
การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีวิจัยเชิงคุณภาพโดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1. วิถีชีวิตของบุคคล นโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจของรัฐ ความลมเหลว การเรียนรู การปรับตัว ที่สามารถพึ่งตนเองไดและเปนแหลงเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง
สําหรับประชาชน 2. ความหลากหลายของนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 3. แนวคิดและแบบอยางในการดําเนินชีวิตและ
การทํางานในฐานะผูน าํ นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ใชวธิ เี ก็บขอมูลโดย ลงภาคสนาม ฟงบรรยาย สัมภาษณเชิงลึก ซักถาม
สังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวม คณะทีมวิจัย ประกอบดวย อาจารย 8 คน นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร
มหาบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผูนําและนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ 15 คน และผูชวยนักวิจัย 1 คน ใชเวลา 3 วัน ศึกษาดู
งาน 8 แหง ดังนี้ 1. ศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัยอีสานของพอคําเดือ่ ง ภาษี และครูบาสุทธินนั ท ปรัชญพฤทธิ์
จังหวัดบุรรี มั ย 2. การแพทยทางเลือกในประเทศไทย ไดแก 2.1 บริการแพทยแผนไทยโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
และกลุมสมุนไพรบานดงบัง2.2 คณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัยบูรพา 2.3 โรงพยาบาลหัวเฉียวแพทยจีน
2.4 ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี และ 3. ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเซีย (ADPC) วิเคราะหขอมูลโดยใช
วิธีพรรณนาวิเคราะห (descriptive analysis)
ผลการศึกษา พบวา วิถชี วี ติ และการเรียนรูข องกรณีศกึ ษา เปนแบบอยางทีด่ ใี นดานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและ
นักศึกษาหลักสูตรนี้ ควรพัฒนาตนเองใหมคี วามสามารถใน 4 มิติ ดังนี้ 1. มิตขิ องภาวะผูน าํ ทัศนะทีม่ ตี อ ชุมชนและสังคม
2. มิติความดี ความเกง และการสรางความรวมมือกับเครือขายทุกภาคสวน 3. มิติดานนวัตกรรมและการใชภูมิปญญา
พื้นบาน และ 4. มิติดานการบริหารและความตอเนื่องอยางยั่งยืน
ขอเสนอแนะ
1. นักศึกษารุนตอไปควรมีโอกาสไปศึกษาดูงานลักษณะเชนนี้อยางละเอียดลึกซึ้งและนักศึกษาปริญญาตรี
ปริญญาโทหรือปริญญาเอกสาขาอืน่ สามารถไปศึกษาดูงานได เพือ่ สามารถนํามาประยุกตใชกบั ตนเอง ครอบครัวและสังคม
2. ควรมีการทําวิจัยเชิงคุณภาพหรือเชิงปริมาณในประเด็นที่ไดศึกษาควรมีการใส 4 มิติ ดังกลาว 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 sufficiency 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 field 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
sufficiency 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 sufficiency 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) innovation 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 apply 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 sufficiency 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
การเรียนการสอนในชัน้ เรียนแลว ยังไดจดั ใหนกั ศึกษาออก

ไปศึกษาดูงาน ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัย
อีสาน2 การแพทยทางเลือกในประเทศไทย3 และศูนย
เตรียมความพรอมปองกันภัยพิบัติแหงเอเซีย4
วัตถุประสงค เพื่อเรียนรู
1. วิ ถี ชี วิ ต ของบุ ค คล นโยบายการพั ฒ นา
เศรษฐกิจของรัฐ ความลมเหลว การเรียนรู การปรับตัว จน
กระทัง่ สามารถพึง่ ตนเองไดและเปนแหลงเรียนรูเ ศรษฐกิจ
พอเพียงสําหรับประชาชน
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2. ความหลากหลายของนวัตกรรมการจัดการ
สุขภาพ
3. แนวคิดและแบบอยางในการดําเนินชีวติ และ
การทํางานในฐานะผูนํานวัตกรรมการจัดการสุขภาพ
วิธีการ เปนการศึกษาเชิงคุณภาพโดยนักศึกษา
จํานวน 15 ทาน คณาจารย 8 ทาน และผูประสาน
งาน1 ทาน รวมเดินทางเปนเวลา 3 วัน ระหวางวันที่ 5-7
กุมภาพันธ 2557 ศึกษาดูงานดังนี้
1. วันที่ 5 กุมภาพันธ 2557
ภาคเชา
พอคําเดื่อง ภาษี ปราชญชาวบาน นักคิด นักพูด
นักปฏิบัติแหงยุค
ที่อยู 40 หมู 8 ตําบลหัวฝาย อําเภอแคนดง
จังหวัดบุรีรัมย
ภาคบาย
ครูบาสุทธินนั ท ปรัชญพฤทธิ์ ศูนยเรียนรูเ ศรษฐกิจ
พอเพียง มหาชีวาลัยอีสาน
ทีอ่ ยู 34 บานปากชอง ตําบลสนามชัย อําเภอสตึก
จังหวัดบุรีรัมย
2. วันที่ 6 กุมภาพันธ 2557
ภาคเชา
บริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาลเจาพระยาอภัย
ภูเบศร อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี และกลุมสมุนไพรบานดงบัง
ภาคบาย
คณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย
บูรพา
3. วันที่ 7 กุมภาพันธ 2557
ภาคเชา
โรงพยาบาลหัวเฉียวแพทยจนี และศูนยธรรมชาติ
บําบัดบัลวี
ภาคบาย
ศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัยพิบตั แิ หงเอเซีย
4. แต ล ะสถานที่ มี วิ ท ยากรบรรยายและเป ด
โอกาสใหซักถามและเดินศึกษาดูงานในพื้นที่
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5. นักศึกษาแบงกลุมเขียนรายงาน นําเสนอ
ผลงานในชั้นเรียน ภายหลังการนําเสนอรายงานนักศึกษา
และคณาจารยทกุ ทานใหความเห็นเพิม่ เติมเพือ่ ความครบถวน
ของเนื้อหา
6. สําหรับนักศึกษาที่ไมสามารถรวมเดินทางไป
ได 2 ทาน เนื่องจากติดภารกิจ ไดศึกษาขอมูลจากเอกสาร
และคอมพิวเตอร เขียนเปนรายงานและนําเสนอรายงาน
เพิ่มเติมในชั้นเรียน
ผลการศึกษา
1. ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัย
อีสาน
1.1 พอคําเดื่อง ภาษี เกิดที่บานแคนดงหรือ
ดงตะเคียน จังหวัดบุรรี มั ย เมือ่ วันที่ 15 พฤศจิกายน 2495
เปนบุตรคนที่ 6 ในจํานวน 7 คนของพอไพรและแมสี ภาษี
สมรสกับนางอมร งามชัด บุตรสาวผูใหญบานหนองแก
ตําบลชองสามหมอ อําเภอแกงครอ จังหวัดชัยภูมิ มีบุตร
ชาย 2 คน และบุตรสาว 1 คน
เริม่ ตนของชีวติ พอคําเดือ่ ง ภาษี มีชวี ติ อยูก บั
ธรรมชาติทอี่ ดุ มสมบูรณ ระบบนิเวศมีความสมดุล คนและ
ปาตางพึง่ พาอาศัยซึง่ กันและกัน ทํามาหากินแบบพอเพียง
ไมตองใชเงิน ไมมีคาใชจาย อาหารมีความอุดมสมบูรณ
คนในหมู บ า นอยู อ ย า งมี ค วามสุ ข มี ค วามเอื้ อ อาทร
ชวยเหลือซึ่งกันและกัน ชีวิตไมตองดิ้นรน
เริ่มป พ.ศ.2500 รัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะ
รัชต ไดประกาศนโยบายพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ โดย
ชูคําขวัญ
“งานคือเงิน เงินคืองาน บันดาลสุข” รัฐบาล
สงเสริมใหปลูกพืชเศรษฐกิจใหทุนกูยืมแกเกษตรกร โดย
ระยะแรกสงเสริมใหปลูกปอขายกิโลกรัมละ 7 บาท ทําให
เกษตรกรทุกคนมีเงินมาก สามารถซื้อทอง ใสทองเลน
เหมือนใสสรอยธรรมดา (ขณะนั้นทองบาทละ 99 บาท )
ตอมามีการตัดตนไมทําลายปาเพื่อปลูกในปริมาณที่มาก
ขึ้น ธกส.(ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณการเกษตร)
เปดโอกาสใหทกุ คนกูเ งินเพือ่ ทําการลงทุน เมือ่ ปอมีปริมาณ
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ทีม่ ากขึน้ ราคาปอลดลง รัฐบาลสนับสนุนใหมกี ารปลูกมัน
ตอดวยปลูกออย มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ยาสูบ ขาวโพด
และเลี้ยงสัตว ซึ่ง ธกส.ไดเพิ่มเครดิตการกูยืมใหประชาชน
มากขึ้น คําวา เครดิต (Credit) แทจริงแลวคือ ผูมีหนี้มาก
ในป พ.ศ.2504 เปนชวงที่พอคําเดื่อง ภาษี อยูในวัยรุน
คุณพอของพอคําเดื่องเปนบุคคลที่ขยันมากไดพาลูกๆหัน
มาปลูกพืชเศรษฐกิจ ทําใหวิถีชีวิตที่เรียบงายเปลี่ยนแปลง
ไปอยางสิ้นเชิง ควาย 8 ตัวถูกพอขายเหลือเพียง 2 ตัว
เพื่อลากเกวียนและไถนาเทานั้น เพื่อทุกคนจะไดมีเวลา
ไปเตรียมที่ดินปลูกพืชในพื้นที่ที่มากขึ้นจากเดิมเปน 100
เทา ชีวิตเรงรีบมากเพื่อใหมีผลผลิตไปขายไดมากที่สุดเทา
ทีจ่ ะมากได แตชวี ติ กลับตาลปตรอยางมาก เพราะในระบบ
ปลูกพืชเศรษฐกิจตามที่รัฐบาลสงเสริมตองวิ่งตามราคา
ตลาด ทั้งปอ มันสําปะหลัง ถั่วลิสง ออย ยาสูบ ขาวโพด
เลี้ยงสัตว ยิ่งทํามากเทาไหรยิ่งเปนหนี้สินมากขึ้นเทานั้น
เพราะมีความเสี่ยงรอบดาน ไมมีโอกาสลืมตาอาปาก เมื่อ
พี่ๆแตงงานแยกครอบครัวออกไป ทําใหมีคนชวยงานนอย
ลงทั้ ง ภาระงานและหนี้ สิ น ทั้ ง หมดจึ ง ตกมาอยู กั บ พ อ
คําเดือ่ ง ภาษี ตองแบกภาระหนีถ้ งึ 20 ป (จากป พ.ศ.25042524) ทําใหหมดอาลัยตายอยากในชีวติ หาไดไมพอใชจา ย
ที่จําเปนและจายดอกเบี้ย เครดิตลดลงธนาคารไมยอมให
กู เพราะหนี้สินเต็มทุกบัญชี ดอกเบี้ยก็ไลเพิ่มขึ้นทุกวินาที
อินา ทานัง ทุกขัง โลเก “การมีหนีส้ นิ เปนทุกขในโลก” เปน
สัจธรรมทีค่ รองโลก เมือ่ พอคําเดือ่ ง ภาษี มีหนีส้ นิ ลนพนตัว
เกิดความทุกข ทอแท หอเหี่ยว สิ้นหวัง หมดกําลังใจ มอง
ไมเห็นทางออก เกิดอาการหงุดหงิด โมโหงาย หันเขาหา
อบายมุข ทัง้ ดืม่ เหลา สูบบุหรี่ เพือ่ ปลดทุกข แตพบวาตอน
เมาเหลาก็ชวยใหลืมเรื่องหนี้สินไดบาง พอสรางเมาเรื่อง
หนีส้ นิ ก็กลับมาเหมือนเดิม เกิดคําถามวนเวียนอยูว า จะหา
ทางออกจากหนี้สินไดอยางไร ทําอยางไรหนี้สินถึงจะหมด
ไป อะไรเปนเหตุปจจัยใหเปนหนี้ ทําไมชีวิตจึงไดทุกขเชน
นี้ ระหวางที่ทุกขไมมีทางออกเปนเสมือนบัวปริ่มนํ้าที่รอ
แสงธรรมสาดสอง นองสาวทีบ่ วชชีอยูไ ดกลับมาเยีย่ มบาน
เมือ่ เจอสภาพก็ตกใจเหมือนผีหลอก ไดแลกเปลีย่ นถกเถียง
กันแตไมมีทางออก สุดทายวันจะกลับไดพูดสะกิดใจใหตื่น
จากภวังควา

“ปญหามันเกิดจากเหตุ คงไมแกไดดวยเหลาและบุหรี่
อยางแนนอน พี่เคยเปนหนึ่งไมเปนสองรองใครในชุมชน
แหงนี้ เคยดูแลคนงานเปนรอย เคยชวยคนมาเยอะ ดังนั้น
เมื่อตนเองมีปญหานาจะแกไขไดไมยาก ควรจะหยุดระลึก
ตั้งสติดีๆ คงมีชองทางอยู” เมื่อเศษผงถูกนองสาวเขี่ยออก
จากตา ความพยายามเลิกเหลาและบุหรี่จึงเกิดขึ้น
พอคําเดือ่ งไดเห็นวาตนเหตุของปญหา คือ 1. การ
มุงเอาเงินเปนตัวตั้ง ก็ไปกูยืมเงินมาผลิตทุกอยางเพื่อขาย
คนก็เลยพากันบุกเบิกพืน้ ทีป่ า ใหเปนทีท่ าํ กิน ปลูกปอ ปลูก
ออย มันสําปะหลังและพืชเศรษฐกิจอีกหลายชนิด 2.การ
ผลิตนั้นไมมีการจัดการและวางแผนที่ดี มีแตคนบอกวา
ปลูกอันนั้นดี ปลูกอันนี้ดีจะมีเงินทองทําใหรํ่ารวย 3.มีการ
บุ ก รุ ก ป า เพิ่ ม ขึ้ น เรื่ อ ยๆจนในที่ สุ ด ป า เสื่ อ มโทรมและ
สิ่งแวดลอมก็เสื่อมโทรมดวย 4.มีหนี้สินตามมา
พอคําเดื่องไดพิจารณาถึงการทําเกษตรเพื่อขาย
เทากับการสงเสริมความยากจน จึงไดหาวิธีแกไขปญหา
ความยากจนโดย1.ปลูกพืชที่กินเปนยาได 2.ปลูกไมไว
สร า งบ า นเรื อ นในอนาคต 3.ขุ ด บ อ เลี้ ย งปลา โดยทํ า
ทุกอยางในพื้นที่ 1 ไร โดยไมใชสารเคมี
การดํ า เนิ น การตามแนวทางดั ง กล า วข า งต น
พอคําเดื่องไดพบวา การทําเกษตรที่จะใหประสบความ
สําเร็จตองมีองคประกอบหลายอยาง คือ 1. ตองชวย
กันภายในครอบครัว มีความเขาอกเขาใจกันเหมือนตัว
ทานกับภรรยาที่ภรรยามักจะขี้บนและไมเขาอกเขาใจกัน
2.ตองมีความตั้งมั่น คือรูจักตนเอง รูจักผูอื่นและรูจัก
สิ่งแวดลอม 3.ตองตั้งใจ คือตั้งใจทํามาหากิน ขยันขันแข็ง
ไมยอทอตออุปสรรค และในที่สุดทานก็สามารถปลดหนี้
นับแสนได
พอคําเดือ่ ง ภาษี ไดใหบตุ รทัง้ 3 คน ออกจากโรงเรียน
เพื่ อ มาเรี ย นรู แ นวทางการพึ่ ง ตนเองตามที่ พ อ คํ า เดื่ อ ง
ได ว างรากฐานไว ใ ห แ ล ว และนํ า แนวทางการดํ า เนิ น
ชีวติ ตามหลักอริยสัจ 4 มาใชกบั ชีวติ โดยการตัง้ คําถามเพือ่
กระตุนใหคิดและหาคําตอบ คิดบนหลักของความยั่งยืน
เขาใจธรรมชาติ เขาใจระบบนิเวศ ทําใหเห็นการปฏิบตั จิ ริง
อยาเพิ่งเชื่อตํารา ตองพิสูจนกอนจึงจะเชื่อได
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คําวา “เศรษฐกิจพอเพียง” พอคําเดือ่ งใหความเห็นวา คน
สวนใหญยังมองเปนเพียงเรื่องของการทําการเกษตรแบบ
อินทรียเพียงอยางเดียวอยู ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงยัง
รวมถึงการดําเนินชีวิตอื่นๆดวยคือการใชชีวิตอยางพอดีที่
จะคืนความสมดุลใหกับโลก ไมใชคิดแตจะเอาและทําลาย
อยางเดียวเหมือนเศรษฐกิจทุนนิยมทีม่ งุ แขงขันกันรวย แต
เศรษฐกิจพอเพียงคือการทําอยางไรใหเหลือเก็บและคืนให
กับโลกมากทีส่ ดุ โดยเฉพาะเรือ่ งสิง่ แวดลอมจะตองรักษาไว
ใหรุนลูกรุนหลานมีใชอยางเพียงพอ
ยุทธศาสตรการกูชาติ พอคําเดื่องใหความเห็นวา
ถาเราสามารถสรางครอบครัวที่พึ่งตนเองไดและรวมตัวได
หลายๆครอบครัวก็จะเปนชุมชนที่เขมแข็งและรวมตัวกัน
หลายๆชุมชนก็จะเปนประเทศที่เขมแข็ง ยุทธศาสตรการ
กอบกูชาติจึงตองสรางครอบครัวและชุมชนที่พึ่งตนเองได
ศูนยเรียนรูเศรษฐกิจพอเพียง มหาชีวาลัยอีสาน
ดวยความปติที่เห็นการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น จน
เกิดความสุขทางกาย ทางใจ ทางสังคม และทางจิตวิญญาณ
ดวยวิธีคิดชอบ พูดชอบและทําชอบ ทําใหพอคําเดื่อง
ไมสามารถตัดชองนอยแตพอตัวเสพสุขแตเพียงลําพังและ
ครอบครัว ไดขยายเครือขายในกิ่งอําเภอแคนดงอยาง
กวางขวางทั้งดานเกษตรกรรมพึ่งตนเอง เกิดกองทุนหมู
กองทุนเลี้ยงกบ เลี้ยงปลา กลุมออมทรัพย กลุมแมบาน
กลุมเพาะเห็ด กลุมเยาวชน มีแกนนําสําคัญๆเกิดขึ้นมา
มากขึ้น เกิดการขยายเครือขายรวมกับพอผาย สรอยสระ
กลาง และครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ ในรูปแบบของ
โรงเรียนชุมชนอีสาน กลายเปนตัวอยางตอยอดที่สําคัญ
ของเครือขายการเรียนรูสูการพึ่งตนเองและพึ่งพากันเอง
หนึ่งลานครอบครัวในภาคอีสาน พรอมเด็กรักถิ่น 1 ลาน
คนกระจายเต็มอีสาน โดยมีหลักสูตร วปอ.ภาคประชาชน
เปนตัวขับเคลือ่ น มีคณ
ุ ภาพชีวติ และสิง่ แวดลอมของตนเอง
เครือขายสังคมไทยและโลกเปนเดิมพัน ซึง่ ความใฝฝน ของ
พอคําเดื่อง ภาษี ไดรับการขานรับอยางอุนหนาฝาคั่งจาก
เครือขายปราชญชาวบานและพหุพาคีภาคอีสาน เพราะ
ภาพความอุดมสมบูรณที่เกิดขึ้นจากภาพฝนของคนลาน
คนในเครือขายรวมแรงรวมใจกันปลูกตนไมยืนตนคนละ
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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
สามารถออมเงินแบบคนทีท่ าํ มาหลายๆปไดคนละแสนบาท
ขึน้ ไปก็จะมีเงินออมถึง 100,000,000,000 บาท (หนึง่ แสน
ลานบาท) และนีค่ อื การคิดใหญทที่ าทายนักคิด นักพูด นัก
ปฏิบัติแหงยุคสมัยอยางพอคําเดื่อง ภาษี
สรุป การศึกษาดูงานปราชญชาวบาน พอคําเดือ่ ง
ภาษี ไดเรียนรู
1. ภาวะผูนําและทัศนะที่มีตอชุมชนและสังคม
ตองมีความมุง มัน่ มีความพยายามในการทีจ่ ะ
พัฒนาตนเองมีการคิดเชิงกระบวนการอยางเปนระบบใน
การแกไขปญหาตางๆโดยใชหลักอริยสัจ 4 รวมถึงมีแนวคิด
ทีจ่ ะพัฒนาตนเองและผูอ นื่ ในสังคม สิง่ แวดลอม พรอมทีจ่ ะ
เปนผูน าํ ในการปรับเปลีย่ น เปนผูน าํ ในการนํากระบวนการ
คิดแกไขปญหาโดยใชหลักการงายๆที่สามารถทําไดพรอม
กับมีระบบประมวลผลประเมินสิง่ ทีจ่ ะเกิดขึน้ ภายหลังการ
ทํากิจกรรมนัน้ ๆอยางเปนรูปธรรมสามารถพิสจู นตนเองได
ในการดําเนินชีวติ และพรอมทีจ่ ะเผยแพรแนวคิด เผยแพร
สิ่งที่ตนเองสามารถทําไดดีใหแกผูอื่นนําไปปฏิบัติโดยให
ผูอื่นไดเห็นและใหลงมือทํา กระทําดวยตนเอง เปนการ
เรียนรูที่เกิดจากประสบการณที่พอคําเดื่องทําไดดีและให
ผูอื่นมาดูและศึกษาจากสิ่งที่พอคําเดื่องกระทํา
2. ดานความดี ความเกงและการสรางความรวมมือ
พอคําเดื่อง ภาษี เปนผูมีความขยัน ทดลอง
เรียนรูจากสิ่งแวดลอมแลวนํามาปรับใชในชีวิตได พรอมที่
จะมีการแลกเปลีย่ น เรียนรูต ลอดเวลา ดวยการกระทําเอง
พิสูจนสิ่งที่อยากรูเอง พอคําเดื่องเปนผูใหความรวมมือกับ
สังคมไดดี เปนตัวอยาง แลกเปลีย่ นเรียนรูใ นกิจกรรมตางๆ
ที่ไดทําจนเปนผลสําเร็จโดยไมหวงแหนความรู และพอ
คําเดื่องเปนคนดีที่มีความรับผิดชอบในเรื่องของการเปน
ผูนําครอบครัว ผูนําชุมชนในการพัฒนาชุมชน เปนแบบ
อยางที่ดี
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3. ดานนวัตกรรม การใชภูมิปญญาพื้นบาน
พอคําเดื่องไดนําภูมิปญญาพื้นบานมาเปน
พื้นฐานในการพัฒนาโดยใชองคความรูที่มีควบคูกันไป มี
การทดลอง พัฒนา ปรับเปลี่ยนอยูตลอดเวลา ทําใหเกิด
นวัตกรรม โดยมีการนําแนวทางการเกษตรแบบใหมมา
เผยแพร ซึ่งพอคําเดื่องปฏิบัติแลวไดผลดี อันเกิดจากการ
สังเกตและเกิดองคความรูควบคูกันไป นํามาใชในการ
พัฒนาการเกษตรอยางเห็นไดชดั มีการพัฒนาขยายเครือขาย
ไปเรื่อยโดยไมมีการหวงแหน เผยแพรและสามารถทําให
เกิดประโยชนในสังคมได
4. ดานการบริหาร ความตอเนือ่ งและความยัง่ ยืน
พอคําเดื่อง มีหลักการคิดที่ดีในการบริหาร
จัดการในหลายๆดาน ทั้งดานการเงิน การลงทุนที่จะได
ผลผลิตกลับมา สามารถวิเคราะหผลลัพธ ผลที่คาดวานา
จะเกิดขึ้นไดอยางเปนระบบ มีความตอเนื่องในการพัฒนา
ดานการเกษตรอยางชัดเจน มีการปรับปรุงการดําเนิน
การและเผยแพรแนวคิดตางๆไดเปนอยางดี ลงมือปฏิบัติ
จริงเกิดความยั่งยืน พอคําเดื่องมีแนวคิดชัดเจนและมีแนว
ปฏิบตั ชิ ดั เจนในการพัฒนาสังคมใหเกิดการพึง่ พาตนเองได
สามารถดําเนินการพัฒนางานดานการเกษตรใหมคี ณ
ุ ภาพ
มี ผ ลตอบแทนที่ ส ามารถตอบสนองความต อ งการของ
ผูปฏิบัติได
จุดเดนของพอคําเดื่อง คือ 1. เปนผูมีความ
มุงมั่น 2.เปนผูมีกระบวนการคิดเปนกระบวนการสงเสริม
การพัฒนาตอยอดและการนํามาเผยแพรไดเปนอยางดี
3.เปนนักทดลองที่มีการติดตามผล อยากรู อยากศึกษา
และลงมือกระทําเพื่อหาคําตอบในสิ่งที่ตนเองสงสัยเสมอ
มีการปรับปรุงกระบวนการทํางานและมีการคิดวิเคราะห
อยางชัดเจน
1.2 ครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ 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 แตการทํางานเพื่องานพอลงมือทําก็พอใจแลว
และจะเปนสุขในทันที สวนเงินนั้นจะไปไหนเสีย”ครูบา
สุทธินันทเปนผูที่ทดลองและริเริ่มทําโครงการวิจัยที่เกี่ยว
กับการเกษตรมากมาย รวมงานกับสถาบันชุมชนทองถิ่น
พัฒนาและสภาการศึกษาแหงชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
บุรรี มั ย และมูลนิธซิ าซากาวาจากประเทศญีป่ นุ ตัง้ โรงเรียน
ชุ ม ชนอี ส าน เพื่ อ วิ จั ย แนวทางสร า งเกษตรกรต น แบบ
นํารองการวางแผนสรางชีวิตใหมใหกับเกษตรกร ทําวิจัย
โครงการบานเล็กในปาใหญรวมกับสํานักโครงการพิเศษ
สํ า นั ก งานการประถมศึ ก ษาแห ง ชาติ และคณะครู ใ น
เครือขายจัดตัง้ ระบบการเรียนรูแ บบ HOME SCHOOL เพือ่
ใหเด็กไดเรียนรูจากของจริงเต็มศักยภาพอยางมีความสุข
รวมกับเครือขายปราชญชาวบาน และพหุภาคีเพื่อวิจัย
และพัฒนาการขยายเครือขายการพึ่งตนเองและพึ่งพา
กันเองสูคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดลอมดี 1 ลานครอบครัว
โดยมีเด็กรักถิ่น 1ลานคนเปนผูประกันความยั่งยืน และ
หลักสูตร วปอ.ภาคประชาชนเปนตัวขับเคลื่อนไดรับเชิญ
เปนทีป่ รึกษา อาจารยพเิ ศษ วิทยากรรับเชิญในสถาบันการ
ศึกษาและการประชุมทางวิชาการมากมาย เปนหนึง่ ในผูก อ
ตัง้ โรงเรียนชุมชนอีสานรวมกับพอผาย สรอยสระกลางและ
พอคําเดื่อง ภาษี
สิง่ ทีไ่ ดเรียนรูจ ากครูบาสุทธินนั ท ปรัชญพฤทธิ์ คือ
ครูบาสุทธินันทมีหลักในการดําเนินชีวิตโดยใช
ความรัก ความอบอุน ความจริงใจในความเปนชาวชนบท
มีวถิ ชี วี ติ ทีช่ ว ยเหลือเกือ้ กูล แบงปน แลกเปลีย่ นซึง่ กัน เปน
ผูซึ่งเรียนรูชีวิตจากตนไมวาเปนที่มาของปจจัย 4 คือ บาน
ทีอ่ ยูอ าศัย ทรัพยสนิ เสือ้ ผา เครือ่ งนุง หม ยารักษาโรค และ
อาหารของคนและสัตว
ครูบาสุทธินันท มีเครือขายกับหนวยงานดาน
สุขภาพคอนขางมาก มีสว นในการผลักดันนโยบายหลายๆ
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นโยบาย จากสถานที่ไปศึกษาดูงานเปนแหลงฝกใหแก
นักเรียน นักศึกษา หลายสาขาวิชาชีพ นักศึกษาแพทยทุก
วันนีเ้ ริม่ เปลีย่ นแปลงไปจากเดิมมาก การสือ่ สารตางๆทีจ่ ะ
เขาใจกันเริ่มยากขึ้น ตามการเปลี่ยนแปลงของวัฒนธรรม
ตางๆที่ตอนนี้เปลี่ยนแปลงไปอยางมาก เกษตรกรมีปญหา
มากไมมที ที่ าํ กิน ไมชอบทําอาชีพเกษตรกร ชอบใชแรงงาน
กอใหเกิดปญหาสุขภาพ เชนโรงงานรองเทา เรื่องของกาว
ทีใ่ ชทารองเทา สูดดมมากๆก็จะเปนโรคปอด สักระยะปวย
คนทุกวันนีอ้ ายุ 30-40ป ก็ตาย เผาทุกวัน อุตสาหกรรมเต็ม
ไปดวยพิษ เกิดโรคทางสังคมที่พลิกแพลงใหตองตั้งรับ คน
ไทยไมรักตัวเองไมตรวจสุขภาพกลัวเจอโรค
สังคมมีความเครียดสูง เด็กผูช ายไมคอ ยสนใจเรียน
หนังสือ เด็กผูห ญิงเรียนเปนสวนมาก เกษตรกรถูกยึดอาชีพ
เลี้ยงสัตวไมได ปลูกพืชไมได ตองเขาสูอาชีพกรรมกรราคา
ถูก เรื่องเกษตรพอเพียงเสียเงินอบรมเปนหมื่นลานก็ไม
เขาใจ เขาหูซายทะลุหูขวา อาหารก็มีแตพิษ สงไปอียูถูก
ตีกลับ หลังจากนั้นก็มาทําลูกชิ้นขายใหคนไทยในประเทศ
กิน ผักก็ใชยาฆาแมลงมาก ทุกวันนี้ถาไมปลูกเองก็เชื่อได
ยากวาปลอดสารพิษ สุขภาพไมดีก็จบทุกเรื่อง ไมสามารถ
ทําอะไรไดมาก บางครั้งก็แกไขไมไดแลว
AEC เมื่อเปดแลวไทยจะมีผลกระทบรุนแรงมาก
สินคาจากจีนราคาถูกมากทุกวันนี้เขามาขายในไทยมาก
หลังจากระเบิดพื้นที่ทะเลทําใหเรือสินคาขนสินคามาขาย
ไดมากขึน้ ซึง่ บางครัง้ สินคาไมมคี ณ
ุ ภาพเทาทีค่ วร คนไทยที่
ใชแรงงานปจจุบนั พบวามีปญ
 หาหนีส้ นิ จํานวนมาก ไมมใี คร
ทําเกษตร ไมมกี ารปลูก ซึง่ กินอยางเดียว ทัง้ มีคณ
ุ ภาพและ
ไมมคี ณ
ุ ภาพ เปนโรคทางสังคม อากาศก็ไมดที งั้ จากโรงงาน
ควันรถยนต อาหารก็มสี งิ่ ปนเปอ นมากขึน้ ทุกวัน คิดแตจะ
ขายไดเงิน ไมคํานึงถึงผูที่จะกิน ปญหาสุขภาพทุกวันนี้จึง
มากขึ้นเรื่อยๆ
การที่จะปรับเปลี่ยนอะไรไดนั้น เราตองมีความ
รูกอน ทดลองกับตัวเรากอนและในการชักชวนคนอื่น
มาทําดวยนั้น ใชวิธีแลกเปลี่ยนเรียนรูกัน แลกเปลี่ยน
ประสบการณกันจะไดรูสึกมีสวนรวม ภูมิใจกับผลงานที่
เกิดขึน้ เกิดการตอยอดทําใหผลงานออกมาดี ทุกคนในทีม
ภูมิใจ ทําใหการทํางาน ผลงานออกมาดี การสะสมความรู
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วิธีคิด ตองคอยๆทําไปอยางสมํ่าเสมอ สนุกและมีความสุข
กับมัน มีเพื่อนรวมคิดรวมทํา มีสังคมเครือขายเพื่อชวย
พัฒนาผลงานชิ้นนั้นๆ ไมหวงความรู รูสึกยินดี กับความ
สําเร็จของคนในทีม รูจักแบงปน สงรูปหากันไดทันที การ
มีเพือ่ นในสังคมออนไลนกช็ ว ยใหเราหาคําตอบในบางเรือ่ ง
ที่เราอยากรูและไมรูได มีเครือขาย
การเปลี่ ย นพฤติ ก รรมหลายๆพฤติ ก รรมทํ า ให
สุ ข ภาพชี วิ ต ดี ขึ้ น อย า งเห็ น ได ชั ด สุ ข ภาพแข็ ง แรงขึ้ น
ตัวอยางเชน เชา 13 คํากินผัก กลางวัน ขาวและผัก เย็น
มะพราวกับผลไม
การเปลี่ยนแปลงตางๆที่จริงทําไมยาก แตคนไม
รักตนเอง จากการสะสมวิธคี ดิ ทีผ่ ดิ ๆสังคมเปลีย่ นแปลงไป
ในทางทีใ่ หคนคิดนอย รวมไปถึงระบบการศึกษาทีล่ ม เหลว
สถานการณขาดปุย แทนทีจ่ ะซือ้ แมไกมาเลีย้ ง การจะมีแม
ไกเปนรอยตัว คิดวิธีแกโดยซื้อแมพันธุมาผสมเอง ขี้ไกเอา
มาใสพืช ไขไวกนิ ไวขาย ก็เปนวิธีที่ดีประหยัดไมตองซื้อปุย
และยาฆาแมลงตางๆ
สุขภาพดีไดโดยปรับพฤติกรรมการกิน ลดเนือ้ สัตว
กินผัก นํา้ หนักลด สุขภาพดีขนึ้ เพราะการแลกเปลีย่ นความ
รูกันโดยหมอจากอินเดียมาแนะนํา พอเราสงสัยมีคําถาม
หรือทดลองทําอะไรแลกเปลี่ยนลงไปในเฟซบุคก็จะมีคน
มาตอบมาแลกเปลี่ยน แบงปนความรู เชน ถานไบโอชา
คือเอาไมมาเผาที่อุณหภูมิ 700องศาเซลเซียส
สรุป สิ่งที่ไดเรียนรูจากครูบาสุทธินันท ปรัชญ
พฤทธิ์
1. ดานภาวะผูนําและทัศนะที่มีตอชุมชนและ
สังคม
ครูบาสุทธินันท มองวาสังคมในปจจุบันเปน
สังคมทีม่ ปี ญ
 หา ปจจัยหลักอยูท คี่ ณ
ุ ภาพของคน เพราะคน
ขาดความรู ขาดการเรียนรูท จี่ ะอยูใ นสังคมสมัยใหมอยางรู
เทาทันจึงทําใหเกิดปญหาถูกกระทําทางสังคมหรือทําราย
สังคมโดยรูเทาไมถึงการณและเพราะถูกกระทําใหเห็น
คุณคาผิดๆ เชน เห็นเงินสําคัญกวามิตรภาพ ความเอือ้ อาทร
หรือความอบอุน ในทีส่ ดุ จึงเปนการตอกยํา้ ความเลวรายให
สังคมมากยิ่งขึ้น
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2. ดานความดี ความเกง และการสรางความรวมมือ
ครูบาสุทธินันท เปนผูปฏิบัติตนเปนบุคคล
แหงการเรียนรูพรอมที่จะเขาหาแหลงความรูทุกระดับ
เชน การขอรับความรูจากนักวิชาการ ผูที่มีความรูความ
เชี่ยวชาญในแตละสาขา หรือปราชญชาวบานตางๆ เปน
นักประสานงานกับแหลงขอมูล บุคลากร แหลงทุน ใหมา
ชวยเหลือในกิจกรรมการพัฒนา เชน การรวมมือกับสํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการสรางเสริมสุขภาพ (สสส.) สํานักงาน
กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) สํานักงานการจัดการ
ความรูเพื่อสังคม(สคส.) หรือสถาบันการศึกษาตางๆ และ
เปดโอกาสใหทีมงานไดรวมคิด รวมทํา รวมแกปญหาอยู
เสมอ โดยผานกระบวนการประชุม การเยี่ยมเยียน
3. ดานนวัตกรรม การใชภูมิปญญาพื้นบาน
ครูบาสุทธินันท ไดนําภูมิปญญาพื้นบานมา
เปนฐานในการพัฒนาโดยดําเนินการพัฒนาบนพื้นฐาน
องคความรูที่มีอยูในชุมชนทองถิ่น โดยสามารถเชื่อมโยง
กับองคความรูส มัยใหมเพือ่ ใหเกิดประโยชนสงู สุด ตัวอยาง
ที่ ค รู บ าสุ ท ธิ นั น ท ใช ส อนชาวบ า น เช น ชาวบ า นรู จั ก
มะละกอในลักษณะที่เปนอาหารนํามาทําสมตํา การที่จะ
ทําใหมะละกอเปนเรื่องไมธรรมดา ก็ตองมีการศึกษาวิจัย
วามะละกอมีกี่ชนิด แตละชนิดเหมาะที่จะใชประโยชนใน
ดานใด เชนกินผลสุก ทําสมตํา เลี้ยงสัตว หรือใหรูวาพันธุ
ทีเ่ หมาะสมทีค่ วรจะปลูกในแตละพืน้ ทีเ่ ปนอยางไร สามารถ
แปรรูปมะละกอไปดานใดบาง เปนตน
หากตองมีการใชภูมิปญญาสมัยใหมตองมี
การเรียนรูแ ละเลือกใชอยางเหมาะสมเพือ่ ไมใหตกเปนทาส
เทคโนโลยี เชน ครูบาสุทธินนั ทไดใชเทคโนโลยีคอมพิวเตอร
เพื่อประโยชนในการจัดเก็บขอมูล นําเสนอขอมูล เปนตน
ซึ่งภูมิปญญาไมมีหยุดนิ่ง ดังนั้นตองมีการคนควาวิจัยอยู
เสมอ กลาวคือ ภูมปิ ญ
 ญาทัง้ หลายเกิดขึน้ จากกระบวนการ
ลองผิดลองถูกจนเกิดเปนองคความรูและเมื่อสถานการณ
เปลี่ยน สิ่งแวดลอมเปลี่ยนก็ตองมีการคนหาความรูใหมๆ
ภูมิปญญาจึงตองพัฒนาอยูเสมอ หรือเรียกวาการวิจัย
นั่นเอง

4. ดานการบริหาร ความตอเนื่อง และความ
ยั่งยืน
ครู บ าสุ ท ธิ นั น ท มุ ง พั ฒ นาคนให มี ค วามรู
เพียงพอที่จะดําเนินกิจกรรมตางๆผานการศึกษาดูงาน
ประชุม แลกเปลีย่ น เพือ่ ใหเกิดความตระหนักและมองเห็น
คุณคาในสิ่งที่ตนเองจะทํา โดยมีการวิจัยเพื่อการพัฒนา
และปรับปรุงเสมอ สงเสริมใหเกิดความตัง้ ใจจริง ปฏิบตั จิ ริง
ในการทํางานและใหเกิดผลทีย่ อมรับไดโดยเอาผลงานเปน
ตัวชี้วัดความสําเร็จ
จุดเดนของครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ คือ
1.เปนผูที่ไมหยุดที่จะเรียนรู สนใจและใฝหาความรูตลอด
เวลา 2.เปนผูนําภูมิปญญาทั้งของตนเองและที่มีอยูในชุม
ชนทองถิ่นมาผนวกประสานเขากับวิทยาการสมัยใหมได
เปนอยางดี 3.เปนนักวิจยั ทองถิน่ 4.เปนผูน าํ ในการเผยแพร
หลักและแนวคิดในการทํางานกับชุมชน 5.เปนนักสารสนเทศ
สามารถใชวิทยาการสมัยใหมในระบบสารสนเทศอยาง
ยอดเยี่ยม
สรุป การศึกษาดูงานศูนยเรียนรูเศรษฐกิจ
พอเพียง มหาชีวาลัยอีสานจากปราชญชาวบาน คือ พอ
คําเดื่อง ภาษี และครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์ จังหวัด
บุรีรัมย ไดเห็นถึงกระบวนการคิดและกระบวนการทํางาน
ของปราชญชาวบานทั้งสองตอการพัฒนาสังคม ซึ่งนัก
พัฒนาสังคมทั้งหลายสามารถนําไปเปนกรณีตัวอยางใน
การดําเนินงานของตนได แมรปู แบบกลยุทธการดําเนินงาน
ของปราชญชาวบานจะแตกตางกันในบางกรณี แตตางก็มี
เปาหมายเดียวกันคือใหประชาชนสามารถพึ่งตนเองและ
พึ่งพากันเองได
2. การแพทยทางเลือกในประเทศไทย
2.1 บริการแพทยแผนไทย โรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศรและกลุมสมุนไพรบานดงบัง
โรงพยาบาลเจ า พระยาอภั ย ภู เ บศร
เปนโรงพยาบาลศูนยประจําจังหวัดปราจีนบุรีและเปน
โรงพยาบาลนํารอง เรื่องการแพทยแผนไทยใชสมุนไพร
บําบัดรักษาโรค มีการนวด อบ ประคบ และฝงเข็ม แปรรูป
สมุนไพรเปนเวชภัณฑและเครื่องสําอาง
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วั ต ถุ ดิ บ พื ช สมุ น ไพรของอภั ย ภู เ บศร
ไดรับการรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรียจากสํานักงาน
มาตรฐานเกษตรอิ น ทรี ย (มกท.) ซึ่ ง ได รั บ การรั บ รอง
มาตรฐานระบบเกษตรอินทรียจากสหพันธเกษตรอินทรีย
นานาชาติ (Internation of Organic Movement;IFOAM)
และไดใหคํานิยามของเกษตรอินทรียไววา
“ระบบการเกษตรที่ ผ ลิ ต อาหารและ
เสนใย ดวยความยัง่ ยืนทางสิง่ แวดลอม สังคมและเศรษฐกิจ
โดยเนนที่การปรับปรุง บํารุงดิน การเคารพตอศักยภาพ
ทางธรรมชาติของพืช สัตวและนิเวศนการเกษตร”
หลักการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรีย
1. การอนุรักษธรรมชาติ (ดิน ปา นํ้า) ดวย
การไมใชยาฆาแมลง ไมใชยาฆาหญา และไมใชปุยเคมีใน
กระบวนการเพาะปลูก
2. ฟนฟูสิ่งแวดลอมดวยการใชปุยอินทรียเพื่อ
เพิ่มความสมบูรณของดิน เชน ปุยหมัก ปุยคอก
3. พึง่ พากลไกธรรมชาติ เชน การปลูกพืชตระกูล
ถั่วแทนการใชสารเคมี
4. ปองกันมลพิษ ไดแก การไมสรางมลพิษใน
พืน้ ทีก่ ารเพาะปลูกของตนเองและปองกันมลพิษจากแปลง
ขางเคียง เชน การปลูกพืชแนวกันชน เพื่อปองกันไมใหยา
ฆาแมลงจากแปลงขางเคียงปลิวมายังบริเวณแปลงเกษตร
อินทรีย
5. การพึ่งพาตนเอง สงเสริมใหเกษตรกรพึ่งพา
ปจจัยการผลิตของตนเองไมเนนการซื้อหา เชน การทําปุย
คอกไวใชเอง
มู ล นิ ธิ โรงพยาบาลเจ า พระยาอภั ย ภู เ บศร ได
สงเสริมการปลูกพืชแบบเกษตรอินทรียมาตั้งแต ป พ.ศ.
2541 โดยมีเกษตรกรผูปลูกคือ กลุมสมุนไพรบานดงบัง
จังหวัดปราจีนบุรี เปนเกษตรกรกลุมแรกที่รวมกับมูลนิธิ
โรงพยาบาลเจ า พระยาอภั ย ภู เ บศรในการผลิ ต วั ต ถุ ดิ บ
สมุนไพรเกษตรอินทรีย ซึง่ สมาชิกทุกคนจะตองทําขอตกลง
เขารวมโครงการสมุนไพรเกษตรอินทรียเปนลายลักษณ
อักษร ยอมรับการปฏิบัติตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย
และยินยอมใหมีการตรวจพื้นที่ทําเกษตรทุกแปลงเพื่อให
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สามารถรับรองกระบวนการผลิตและการจัดการในการ
แปรรูปวัตถุดิบวาเปนไปตามมาตรฐานเกษตรอินทรีย คือ
ไมมีการใชปุยเคมีและสารเคมีในการปองกันกําจัดศัตรูพืช
และโรคพืช และมีระบบการผลิตที่มีความยั่งยืนและเปน
มิตรตอสิง่ แวดลอม ซึง่ กําหนดใหเกษตรกรตองมีมาตรฐาน
ในการปองกันการปนเปอนของสารเคมี ตั้งแตการทําแนว
กั น ชนในบริ เวณที่ เ สี่ ย งต อ การปนเป อ นทั้ ง ทางนํ้ า และ
อากาศ การนําเขาปจจัยการผลิต การปลูก การดูแล และ
การเก็บเกี่ยว
มูลนิธฯิ ไดพฒ
ั นาหลักเกณฑทดี่ ใี นการผลิตวัตถุดบิ
สมุนไพร โดยการฝกอบรมและการจัดทําคูมือแนะนําและ
ขอปฏิบตั ติ งั้ แตการปลูก การดูแล การเก็บเกีย่ ว การปฏิบตั ิ
หลังการเก็บเกี่ยว ซึ่งกลุมไดรวมมือกันและดูแลใหสมาชิก
ปฏิบตั ติ าม เพือ่ ใหไดวตั ถุดบิ ทีม่ คี ณ
ุ ภาพในดานสาระสําคัญ
ทีเ่ ปนตัวยา และมีความปลอดภัยจากการปนเปอ นของเชือ้
จุลินทรียที่กอโรค
2.2 คณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย
บูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา ไดเล็งเห็นความสําคัญ
ของงานดานการแพทยแผนไทยและเห็นวาโรงพยาบาล
เจาพระยาอภัยภูเบศร เปนโรงพยาบาลหนึ่งที่มุงสานตอ
ภูมิปญญาดานการแพทยแผนไทย การพัฒนาสมุนไพรมา
อยางตอเนื่องยาวนาน ซึ่งตอมาไดถูกกําหนดใหเปนยุทธ
ศาตรกลุมจังหวัดปราจีนบุรีและไดรับการสนับสนุนจาก
ผูว า ราชการจังหวัดปราจีนบุรใี นการจัดสรางอาคารสําหรับ
ดําเนินการจัดการเรียนการสอนและฝกอบรมดานการ
แพทยแผนไทย
ดังนั้นผูบริหารทั้งในสวนของมหาวิทยาลัย
บูรพาและโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรจึงไดรวมมือ
กันในการจัดตัง้ วิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศรขึน้
โดยสภามหาวิทยาลัยบูรพามีมติใหความเห็นชอบอนุมตั จิ ดั
ตั้งวิทยาลัยการแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร มหาวิทยาลัย
บูรพา เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2548 และไดดําเนินการเปด
สอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาแพทยแผน
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ไทยประยุกต รับนักศึกษารุนแรกในปการศึกษา 2549 ตอ
มาไดเปลี่ยนชื่อหลักสูตรเปนหลักสูตรการแพทยแผนไทย
ประยุกตบัณฑิต
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ ให มี ศั ก ยภาพในการส ง เสริ ม ด า น
วิชาการแพทยแผนไทยประยุกตไดพฒ
ั นารุดหนาและสราง
ความรวมมือระดับประเทศ และในวันที่ 10 เมษายน 2551
สภามหาวิทยาลัยบูรพาไดประกาศใหวิทยาลัยการแพทย
แผนไทยอภัยภูเบศร เปนคณะแพทยแผนไทยอภัยภูเบศร
มีผลบังคับใชตั้งแต วันที่ 1พฤษภาคม 2551 เปนตนไป
การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการแพทย
แผนไทยประยุกตบัณฑิต สาขาวิชาการแพทยแผนไทย
ประยุกต ภายใตการกํากับของคณะกรรมการมาตรฐาน
วิชาชีพแพทยแผนไทยประยุกต มีการจัดการเรียนการ
สอนเปนภาคการศึกษาปกติ ระบบทวิภาค โดยในหนึ่ง
ปการศึกษาจะแบงออกเปน 2 ภาคการศึกษา คือ ภาค
ตนและภาคปลาย นักศึกษาเรียนวิชาแพทยแผนไทยทั้ง
4 สาย ไดแก เวชกรรมไทย เภสัชกรรมไทย หัตถเวชไทย
และผดุงครรภอนามัย คุณสมบัติผูสมัครตองจบการศึกษา
มัธยมศึกษาตอนปลาย โปรแกรมวิทยาศาสตร คณิตศาสตร
การเปดรับสมัครมี 3 รูปแบบคือ 1. ระบบโควตาจะ
จัดสรรตามจังหวัดในภาคตะวันออก จํานวน 12 จังหวัด
โดยรั บ สมั ค รผ า นระบบอิ น เตอรเน็ ต ของมหาวิ ท ยาลั ย
2.โครงการโควตาเครือญาติ แพทยแผนไทย โดยจะรับผูที่
มีเครือญาติเปนแพทยแผนไทยอยูแ ลวมาศึกษาเพือ่ กลับไป
สืบทอดความรูทางดานการแพทยแผนไทย และ 3. ระบบ
เอนทรานซ การเรียนใชเวลา 4 ป โดย 2 ปแรก เรียนที่
มหาวิทยาลัยฯทีบ่ างแสน สวน 2 ปหลังเรียนทีว่ ทิ ยาลัยการ
แพทยฯอภัยภูเบศร ปราจีนบุรี เมื่อเรียนจบหลักสูตรแลว
ดําเนินการสอบ ไดใบรับรองการประกอบโรคศิลปะ สาขา
การแพทยแผนไทยประยุกตของกระทรวงสาธารณสุข
บั ณ ฑิ ต ที่ ไ ด เ ป น แพทย แ ผนไทยประยุ ก ต
ถูกตองตามเกณฑ สามารถตรวจรางกาย ซักประวัติ วิเคราะห
วินิจฉัยโรคและสั่งการรักษาได โดยมีวิธีรักษาหลักๆ ไดแก
การใชยาสมุนไพร การขับพิษ การนวดแผนไทย การ
อบ ประคบสมุนไพร การรักษาดวยสมาธิบําบัด และการ

แพทยทางเลือกอืน่ ๆ นอกจากนีย้ งั สามารถผลิตยาสมุนไพร
ทําการวิจัยเพื่อการพัฒนายาสมุนไพร และวิธีการรักษา
ใหมๆโดยทํางานรวมกับวิชาชีพทางการแพทยอื่นๆ เชน
แพทยแผนปจจุบนั พยาบาล เภสัชกร นักเทคนิคการแพทย
นักกายภาพบําบัด
ปจจุบันสมุนไพรไทยไดบรรจุในบัญชียาหลัก
แหงชาติ แลวประมาณ 71 รายการ และมีอีกหลายชนิด
ที่อยูระหวางทดลอง โดยไทยเปนประเทศที่มียาสมุนไพร
มากที่ สุ ด ในภู มิ ภ าคอาเซี ย น มี ก ารพั ฒ นายารั ก ษาโรค
และผลิตภัณฑเพื่อความงามจํานวนมาก มีการสงออกไป
ตางประเทศ เชน จีน ญี่ปุน ประเทศในตะวันออกกลาง
เมื่อมีการเปดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในป พ.ศ.2558
ไทยก็จะขยายตลาดในอาเซียนไดมากขึ้น และสามารถ
เขาไปศึกษาสมุนไพรที่นาสนใจในประเทศอื่นในอาเซียน
ไดดวย เชน อินโดนีเซีย พมา ลาว เวียดนาม
2.3 โรงพยาบาลหัวเฉียวแพทยจีน
แพทยแผนจีนเปนศาสตรการแพทยทเ่ี ห็นผล
การรักษาไดอยางรวดเร็ว มีผลขางเคียงนอย สามารถรักษา
โรคไดอยางกวางขวาง ในราคาทีไ่ มแพง และเปนทีย่ อมรับ
ของคนทั่วไป ปจจุบันจัดเปนการแพทยแบบองครวมใน
ระบบสุขภาพของโลก หลักการและทฤษฎีรวมทัง้ การรักษา
แบบการแพทยแผนจีนเปนสวนหนึง่ ของอารยธรรมจีนและ
วัฒนธรรมจีน โดยไดถกู บันทึกและพัฒนาสืบตอมานานกวา
5,000ป ชวงเวลา 5 ทศวรรษ ที่ผานมาระบบการจัดการ
ศึกษาการแพทยแผนจีนในมหาวิทยาลัยไดรับการพัฒนา
อยางรวดเร็ว และไดรบั การยอมรับจากองคการอนามัยโลก
(WHO) และแพทยจากทั่วโลก
ในป พ.ศ.2545 มหาวิ ท ยาลั ย หั ว เฉี ย ว
เฉลิมพระเกียรติ ไดรว มมือกับมหาวิทยาลัยการแพทยแผน
จีนเซี่ยงไฮ ซึ่งเปนหนึ่งในมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีน
ชั้นนําของสาธารณรัฐประชาชนจีน จัดทําขอตกลงความ
รวมมือเพื่อผลักดันการแพทยแผนจีนเปนการแพทยทาง
เลือกใหกับประชาชนชาวไทย โดยมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติไดกอตั้งคณะการแพทยแผนจีนขึ้นเปน
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แหงแรกในประเทศไทย เพื่อเปนสถานศึกษาและผลิต
บั ณ ฑิ ต ที่ มี ค วามรู ความสามารถในศาสตร ก ารแพทย
แผนจีน
หลักสูตรการแพทยแผนจีนเปนหลักสูตร 6
ป โดยบัณฑิตจะไดรับปริญญาของมหาวิทยาลัยหัวเฉียว
เฉลิมพระเกียรติที่ลงนามรวมกับมหาวิทยาลัยการแพทย
แผนจีนเซี่ยงไฮ ผูสําเร็จการศึกษามีสิทธิสอบใบประกอบ
วิชาชีพแพทยแผนจีนในประเทศไทย กระทรวงสาธารณสุข
ไทย
วิชาทางการแพทยแผนจีนทัง้ หมดจะสอนเปน
ภาษาจีนกลาง สําหรับนักศึกษาทีไ่ มมคี วามรูพ นื้ ฐานภาษา
จีน มหาวิทยาลัยจะกําหนดใหนักศึกษาเรียนวิชาภาษาจีน
กลางกอน 1 ปการศึกษา เพื่อสอบวัดระดับความรูวิชา
ภาษาจีนใหไดระดับ 5 กอนเขาเรียนวิชาทางการแพทย
แผนจีนควบคูไ ปกับวิทยาศาสตรการแพทยปจ จุบนั โดยใน
ปสดุ ทายนักศึกษาจะตองไปฝกงานทางคลินกิ ทีโ่ รงพยาบาล
ในสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนเวลา 6 เดือน ภายใตการ
กํากับดูแลของมหาวิทยาลัยการแพทยแผนจีนเซีย่ งไฮและ
กลับมาฝกงานทางคลินิกในประเทศไทยที่คลินิกหัวเฉียว
แพทยจีน โรงพยาบาลหัวเฉียวอีก 6 เดือน
หลักสูตรการแพทยแผนจีนบัณฑิต เปดรับ
นักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสาย
วิทยาศาสตร-คณิตศาสตร รวมถึงนักศึกษาทีส่ าํ เร็จปริญญา
ตรีแลว เขามาศึกษาตอในหลักสูตรนี้ ซึ่งมีความทันสมัย
และตรงตาม“มาตรฐานการศึกษาการแพทยแผนจีนระดับ
ปริญญาตรี”ตามที่ประชุมสมาพันธการแพทยแผนจีนโลก
(World Federation of Chinese Medicine Societies)
ไดกําหนดไว ณ เมืองฉางซา มณฑลหูหนาน เมื่อเดือน
พฤษภาคม 2552
แพทย จี น ทุ ก ท า นมี ค ลิ นิ ก ส ว นตั ว หรื อ ร า น
ขายยาจีนที่ไดขึ้นทะเบียนอยางถูกตองตามกฎหมายของ
กระทรวงสาธารณสุข โดยเฉลี่ยแพทยจีนมีประสบการณ
รักษามากกวา 30 ปขึ้นไป มีเทคนิคความสามารถเฉพาะ
บุ ค คลและมี เว็ บ ไซด “ ศู น ย ร วมคลิ นิ ก แพทย ” มี แ ผนก
เฉพาะทาง แผนกยาจีนตรวจและรักษาดวยยาจีน แผนก
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ฝงเข็ม จัดกระดูกตามทฤษฎีแพทยจีน แผนกอายุรกรรม
แผนกสูตินารีเวชและลมปราณรักษาโรค (ใชชี่กง)
2.4 ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวี
นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล กลาวถึงรางกาย
ของเราประกอบดวยสวนของรางกายที่เราสามารถจับ
ตองและมองเห็นไดอีกสวนเปนสวนของจิตใจและการไหว
เวียนของพลังงานตางๆในสวนนีเ้ ราไมอาจมองเห็นได การ
มีสุขภาพดีจําเปนตองบํารุงรักษาทั้ง 2 สวนคือทั้งรางกาย
และจิตใจ หนึ่งในกระบวนการบํารุงรักษาที่สําคัญคือการ
ทําความสะอาดที่เราเรียกวา “ลางพิษ”
การลางพิษ เปนวิธีการดูแลสุขภาพตามวิถี
ธรรมชาติไดเปนอยางดีโดยจะขจัดสารพิษตางๆทีค่ งั่ คางใน
รางกายของคนเราออกไป เพือ่ ใหมสี ขุ ภาพและชีวติ ทีส่ ดใส
ขึ้น
โดยธรรมชาติแมรางกายจะสามารถกําจัด
สารพิษได แตผลจากที่รางกายตองรับสารพิษทุกวันและ
ปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆขบวนการกําจัดสารพิษตองทํางาน
หนั ก ขึ้ น จึ ง อาจทํ า ให ป ระสิ ท ธิ ภ าพในการขจั ด สารพิ ษ
ลดลง สารพิษมีเหลือตกคางอยูใ นรางกายและการทีค่ นเรามี
อาการเหนือ่ ยงาย ออนเพลีย งวงเหงาหาวนอนตลอดทัง้ วัน
ผิวพรรณหนาตาไมสดใส คลื่นเหียน อาเจียน มึนศีรษะ
เบือ่ อาหารมีแผลในปาก มีอาการของภูมแิ พตา งๆ หรือเปน
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
จิตใตสาํ นึก วารีบาํ บัด การอบสมุนไพรหรืออบซาวนา อาบ
แสงตะวันและวิตามินบําบัด
ปจจุบนั เราเชือ่ วาอาหารเปนปจจัยสําคัญทีส่ ดุ
ทีจ่ ะทําใหหายจากโรคมะเร็ง โดยประการสําคัญอาหารทีใ่ ช
ตองเปนอาหารจากธรรมชาติ ปลอดสารพิษประกอบดวย
ขาวกลอง ผักสด ผลไม เปนหลัก
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3. ศู น ย เ ตรี ย มความพร อ มป อ งกั น ภั ย พิ บั ติ
แหงเอเซีย (ADPC)
ปจจุบนั ภัยอันเกิดจากการเปลีย่ นแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของโลกไดสงผลกระทบตอประเทศไทยทั้งใน
ดานเศรษฐกิจและสังคมเชนเดียวกับที่เกิดขึ้นในสวนอื่น
ของโลก รวมถึงสาธารณภัยในรูปแบบอืน่ ๆทีจ่ ะเกิดขึน้ ดวย
ADPC เป น องค ก ารระดั บ ภู มิ ภ าคที่ เ ป น
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
เจาหนาทีแ่ ละการดําเนินการทีไ่ มเกีย่ วของกับการเมือง เนน
ดานวิทยาศาสตร การศึกษา การพัฒนาและมนุษยธรรม
โดยจะดําเนินการตามวัตถุประสงคเพือ่ ประโยชนสงู สุดตอ
สังคม โดยคํานึงถึงทัศนะซึง่ มีความแตกตางทางวัฒนธรรม
จากการศึ ก ษาดู ง านทํ า ให เข า ใจและสามารถรั บ มื อ กั บ
ภัยพิบัติไดทันเวลา
1. ภัยพิบัติและระบบการแจงเตือนภัย
1.1 ภัยพิบตั คิ อื อะไร ประเภท และผลกระทบ
จากภัยพิบัติที่มีตอชุมชน
1.2 แผนที่เสี่ยงภัยชุมชน
1.3 ระบบการเฝาระวังและแจงเตือนภัยลวงหนา
2. การเตรียมความพรอมรับภัยนํ้าทวม
2.1 สาเหตุและผลกระทบจากนํ้าทวม
2.2 การเตรียมความพรอมในชวงกอน ระหวาง
และหลังการเกิดนํ้าทวม
3. กระบวนการปลุกจิตสํานึกเพื่อเตรียมพรอม
รับภัยนํ้าทวม
3.1 ความหมายและกระบวนการปลุกจิตสํานึก
3.2 การพัฒนาสื่อกิจกรรมปลุกจิตสํานึก
4. การสรางเครือขายและการจัดทําแผนกิจกรรม
ปลุกสํานึกเพื่อเตรียมพรอมรับภัยนํ้าทวม

4.1 การจัดทําแผนกิจกรรมปลุกจิตสํานึกเพื่อ
เตรียมพรอมรับภัยนํ้าทวมในระดับชุมชน
สรุป การศึกษาดูงาน 3 วัน สถานที่ศึกษาดูงาน
8 แหง นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผูน าํ และนวัตกรรมการจัดการสุขภาพ ควร
พัฒนาตนเองใหมีความสามารถใน 4 มิติ ประกอบดวย 1.
มิตขิ องภาวะผูน าํ ทัศนะทีม่ ตี อ ชุมชนและสังคม 2. มิตคิ วาม
ดี ความเกง และการสรางความรวมมือกับเครือขายทุกภาค
สวน 3. มิติดานนวัตกรรมและการใชภูมิปญญาพื้นบาน
และ 4. มิติดานการบริหารและความตอเนื่องอยางยั่งยืน
วิจารณ การศึกษาดูงานในครั้งนี้ดําเนินไปไดดวย
ความเรียบรอยและไดรับความรวมมือเปนอยางดี ทั้งใน
ดานสถานที่การศึกษาดูงาน บุคลากร ยานพาหนะ ที่พัก
และอาหาร เนือ่ งดวยการรูจ กั ความสนิทสนม คุน เคย และ
การเคยรวมงานกันมากอนของประธานหลักสูตร คณบดี
บัณฑิตวิทยาลัย และหัวหนานักศึกษาทําใหนักศึกษาและ
คณาจารยผรู ว มเดินทางทุกทานไดมโี อกาสฟงการบรรยาย
ศึกษาดูงานตามบริบทที่เปนจริงอยางเปนรูปธรรมและมี
โอกาสซักถามไดอยางเต็มที่ นอกจากนัน้ ยังทําใหนกั ศึกษา
และคณาจารยผรู ว มเดินทางไดรจู กั สนิทสนม มีปฏิสมั พันธ
อันดีตอกัน อันจะเปนประโยชนในการใหความรวมมือ
ประสานงาน สรางเครือขาย แลกเปลี่ยนองคความรู สราง
นวัตกรรมการจัดการสุขภาพ เกง ดี มีภาวะผูนําอยาง
ตอเนื่องและยั่งยืนตอไป
ขอเสนอแนะ
1. ควรจัดใหนักศึกษารุนตอไปไดมีโอกาสไป
ศึกษาดูงานนอกสถานที่เชนนี้อีก
2. นักศึกษาปริญญาตรี ปริญญาโทหรือปริญญา
เอก สาขาอื่นในวิทยาลัยบัณฑิตเอเซียก็สามารถไปศึกษา
ดูงานได เพราะสุขภาพทางกายและจิต เศรษฐกิจ สังคม
เปนเรือ่ งของทุกคนเพือ่ สามารถนํามาประยุกตใชกบั ตนเอง
ครอบครัวและสังคม
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วารสารวิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
ปที่ 3 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม) 2556

กิตติกรรมประกาศ
ขอขอบคุณ
1. ปราชญชาวบานพอคําเดื่อง ภาษี พรอมบุตร
หลาน และครูบาสุทธินันท ปรัชญพฤทธิ์
2. ผูอ าํ นวยการโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศร
และบุคลากรทุกทานรวมถึงผูนํากลุมสมุนไพร บานดงบัง
3. คณบดี ค ณะแพทย แ ผนไทยอภั ย ภู เ บศร
มหาวิทยาลัยบูรพาและผูรวมงาน
4. ผู อํ า นวยการและบุ ค ลากรโรงพยาบาล
หัวเฉียวแพทยจีน
5. นายแพทยบรรจบ ชุณหสวัสดิกลุ ผูอ าํ นวยการ
ศูนยธรรมชาติบําบัดบัลวีและผูรวมงาน
6. บุคลากรศูนยเตรียมความพรอมปองกันภัย
พิบัติแหงเอเซียทุกทานและ
7. ผูอํานวยความสะดวกในดานที่พัก อาหาร
และพนักงานขับรถและผูบริการทุกทาน
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