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ผศ. สุพมิ ล ศรศักดา
ผชู ว ยอธิการบดีฝา ยกิจการทัว่ ไป
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
วิทยาเขตอุบลราชธานี

 
บทความนี้ผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดเชิงวิจารณ จากการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับ
บทบาทของพระสงฆไทย ในชนบททีม่ งุ ประโยชนสขุ ของชุมชนทีม่ ผี ลกระทบโดยตรงตอวิถคี วาม
เปนอยไู มวา จะเปนเรือ่ งความเชือ่ การตัดสินใจ และการดูแลรักษาสุขภาพ การอนุรกั ษการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ พระสงฆมีบทบาทตรงนี้มาก ดังจะเห็นไดจากผลของการศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆที่เกี่ยวกับการสมุนไพรและการรักษาโรคจำนวน ๒ เรื่องคือ
๑) พระสงฆกบั การใชสมุนไพรบำบัดยาเสพติด ในจังหวัดอุบลราชธานี ๒) สภาพการดำเนิน
งานเกีย่ วกับสมุนไพรและการประยุกตหลักพุทธธรรมประกอบการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
ของพระสงฆ ทัง้ หมดนัน้ เปนการศึกษากรณีในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาปรากฏชัดวา
พระสงฆนนั้ มีบทบาทสำคัญยิง่ ดังรายละเอียดในแตละเรือ่ งตอไปนี้

  
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำสมุนไพรเขามาเปนองคประกอบใน
กระบวนการบำบัดผตู ดิ ยาเสพติดของพระสงฆ ทัง้ ในดานการใชสมุนไพรในการบำบัดผตู ดิ ยา
เสพติด การใชสมุนไพรควบคกู บั พิธกี รรม การใชสมาธิควบคกู บั การเจริญสมาธิภาวนา การ
ใชสมุนไพรควบคกู บั การทำกิจกรรมอืน่ ๆ กลมุ ตัวอยางทีศ่ กึ ษาคือ พระสงฆผนู ำศูนยบำบัดยา
เสพติด จำนวน ๑๐ รูป และผเู ขารับการบำบัดจำนวน ๒๐๐ คน โดยใชแบบสอบถามและ
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แบบสัมภาษณเปนเครือ่ งมือในการเก็บขอมูล วิเคราะหขอ มูลดวยวิธกี ารพรรณนาวิเคราะห และ
การหาคาเฉลีย่ เปนบางสวน ผลการศึกษาพบวา
๒.๑ การกอตัง้ และการดำเนินการของศูนยบำบัดสวนใหญเกิดจากการทีพ่ ระสงฆ
แกนนำเปนผมู คี วามคิดริเริม่ สรางสรรค มองเห็นภัยของสิง่ เสพติดผนวกกับการไดรบั การอบรม
มาจากสถาบันตางๆ จึงดำเนินการกอตัง้ ศูนยขนึ้ ภายในวัดโดยชุมชนเขามามีสว นรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับทองถิ่นและระดับชาติ พระสงฆสวนใหญเห็นวา
พระสงฆควรจะมีบทบาทในระดับทองถิน่ มากกวา เพราะวัดเปนศูนยกลางของชุมชนเปนทีเ่ คารพ
และเปนทีต่ งั้ มัน่ ในศรัทธาของชุมชนอยแู ลว วิธกี ารทีพ่ ระสงฆสามารถกระทำไดนนั้ สวนมาก
จะเนนการอบรม การเทศนา ในโอกาสตางๆ ทีท่ างราชการหรือหนวยงานทางสาธารณสุข จัด
ขึน้ เพือ่ ใหประชาชนไดตระหนักและมองเห็นพิษภัยของยาเสพติด สวนการจัดตัง้ เปนศูนยบำบัด
นัน้ มีนอ ยมาก
๒.๒ ความเหมาะสมและขีดจำกัดของพระสงฆ สวนมากพระสงฆผนู ำมีความเห็น
วา การทีพ่ ระสงฆจะดำเนินการไดนนั้ ขึน้ อยกู บั ขีดความรคู วามสามารถของพระสงฆเฉพาะรูป
และการเปนที่ตั้งแหงศรัทธา มีเมตตาจิตที่จะใหความสงเคราะหแกประชนไมหวังผลกำไร
ตอบแทน ไมเปนไปเพือ่ การคาพาณิชย นอกจากนีย้ งั มีหลักธรรมวินยั ก็เปนตัวกำหนดอีกสวน
หนึง่ การรวมมือกับหนวยงานของรัฐ สวนใหญรฐั จะใหการสนับสนุนเมือ่ มองเห็นความสำคัญ
ของพระสงฆผมู บี ทบาทตอสังคม เชน ใหการยกยอง การประชาสัมพันธ สนับสนุนงบประมาณ
มาเปนวิทยากร หรือสงคนเขามาอบรม รัฐจะใหกต็ อ เมือ่ เห็นวาไดผลดี
๒.๓ การสงเสริมใหพระสงฆไดศกึ ษาเรียนรเู กีย่ วกับสมุนไพร หนวยงานของรัฐ
ยังไมใหการสนับสนุน สวนมากเปนการศึกษาเรียนรดู ว ยตนเอง จากตำรา จากภูมปิ ญ
 ญาใน
ทองถิน่ และมีใจรักเกีย่ วกับเรือ่ งนี้ มีบางโอกาสทีไ่ ดเขาอบรมจากภาคเอกชน รัฐยังถือวามิใช
กิจของสงฆ พระสงฆทดี่ ำเนินการสวนใหญเพือ่ ดูแลรักษาตนเอง ญาติพนี่ อ ง เมือ่ มีผมู ารับบริการ
มากขึน้ จึงปฏิเสธไมได และกระทำเทาทีจ่ ำเปนเทานัน้ แมการจะถายทอดวิชาก็ตอ งพิจารณา
ความเหมาะสมของคน
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การใชสมุนไพรควบคกู บั พิธกี รรม ในการบำบัดรักษานัน้ สวนมากจะใชพธิ กี รรม
นำการรักษา มีลกั ษณะทีแ่ ตกตางกัน เชน การไหวพระ สวดมนต การตัง้ จิตอธิษฐานโดยให
กลาวคำสาบานหรือตัง้ สัจจะตอหนาพระพุทธรูป พระสงฆ พอแม สวนกิจกรรมในการบำบัด
นัน้ มี ๔ อยาง คือ การเจริญสมาธิภาวนาโดยการนัง่ และการเดินฝกใหพลังทางกายใหเกิดความ
สมดุลการยืดหยนุ ของรางกาย การทำกิจกรรมภายในวัด เชน การปดกวาดลานวัด จัดทีฉ่ นั
ทำความสะอาดหองน้ำ ฝกใหรจู กั ใชเวลาใหเปนประโยชน การรักษาสุขภาพอนามัย การประยุกต
หลักธรรมประกอบ สวนมากจะใหการอบรมแบบไมเปนทางการ เชน การสัง่ สอนขณะทำงาน
การฝกใหเห็นจริงของภัยสิ่งเสพติด ความกตัญูรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และการไหวพระ
สวดมนต ทำวัตรเชา เย็น ฝกใหรจู กั การระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย ฝกความสามัคคี การสงบ
ทางกายและใจ
๒.๔ การประชาสัมพันธกจิ กรรมของศูนย พระสงฆสว นมากจะประชาสัมพันธ
กิจกรรมทัว่ ไปโดยใชวธิ ขี อความรวมมือจากหนวยงานของรัฐ ผนู ำชุมชน สวนการเขารับการ
บำบัดของผตู ดิ สารเสพติดนัน้ สวนใหญจะเปนการบอกกลาวกันปากตอปากจากผทู เี่ คยเขารับ
การบำบัด ซึง่ ก็เหมาะกับการทีไ่ มไดเปดใหบริการทัว่ ไป เพราะมีขอ จำกัดหลายดาน สวนการ
จัดการงบประมาณ สวนมากงบประมาณไดจากการบริจาคของประชาชนทัว่ ไปและจากญาติ
ของผูเขารับการบำบัด ตามกำลังศรัทธา ไดจากหนวยราชการเปนสวนนอย การใชจาย
สวนใหญใชจา ยเพือ่ เปนคาน้ำ ไฟ อาหารและเครือ่ งดืม่ และอืน่ ๆ ทีจ่ ำเปน โดยมีทายกวัดหรือ
ชาวบานผทู ไี่ ววางใจเปนผดู ำเนินการจัดการเบิกจาย และจัดทำบัญชี


๑) บทบาทดานการอนุรกั ษและสืบทอดความรสู มุนไพรของพระสงฆสว นใหญเปนไป
ในลักษณะของปจเจกบุคคลมากกวา นอกจากนีไ้ ดรบั การถายทอดจากครูอาจารยทมี่ องเห็นวา
พอทีจ่ ะไววางใจได บางรูปแมจะมีความสนใจเกีย่ วกับสมุนไพรแตไมมคี รูใหคำแนะนำดำเนินไป
ก็ไมไดรบั ความนิยม แตสว นใหญพระสงฆมคี วามสนใจทีจ่ ะศึกษาเรียนรเู กีย่ วกับสมุนไพรโดยการ
หาพืชสมุนไพรมาปลูกและดูแลรักษาในวัดหรือแนะนำใหหมอชาวบาน นำไปทำเปนยารักษา สวน
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ทีน่ ำสมุนไพรมาปรุงเปนยานัน้ เบือ้ งตนเปนการทำขึน้ มาใชเพือ่ ตนเองเฉพาะโรค และแจกจาย
ใหแกญาติทใี่ กลชดิ เมือ่ เห็นวาไดผลจึงมีการบอกปากตอปาก พูดตอกันไป สวนทีม่ ผี มู ารับการ
รักษาเพราะศรัทธาใหไปใชตามทีจ่ ำเปน
๒) อิทธิพลของพิธกี รรมทีม่ ตี อ ผเู ขารับการบำบัด ในการประกอบตัวยาหรือการปรุง
ยา พิธกี รรมถือวาเปนสวนสำคัญ โดยเฉพาะเรือ่ งการบริกรรมคาถา เพราะทุกอยางทำอยาง
มีขนั้ ตอน ตัง้ แตการออกไปหาพืชทีเ่ ปนยา การตัดตองทำพิธขี อยาจากปา เมือ่ นำมารวมกัน
แลวก็ตอ งมีพธิ ปี ลุกยา ใหเกิดคุณแกผมู ารักษา สวนคารักษานัน้ ไมไดเรียกรองเปนไปตามทีค่ รู
กำหนดไวในเบือ้ งตนเรียกวาคาครู การทำอยางมีขนั้ ตอนรวมทัง้ การสวดบทคาถาภาษาบาลี
ทำใหเกิดความขลัง ความนาเชือ่ ถือยิง่ ขึน้ ผนู ำไปใชเกิดความศรัทธาและมีความเชือ่ มัน่ เมือ่
คนมีความเชือ่ มัน่ ยอมมีพลังในการทีจ่ ะทำใหไปสคู วามสำเร็จได
๓) การฟน ฟูสมรรถภาพทางจิตดวยสมาธิ การใหการอบรมการเทศนา การใหเขา
รวมทำกิจกรรมตามขัน้ ตอนอยางตอเนือ่ งทำใหผเู ขารับการบำบัดมีเวลาวางนอยลง แตพระสงฆ
ก็ยงิ่ หนักขึน้ และตองเรียนรมู ากขึน้ เพือ่ การควบคุมทางพฤติกรรม ทีส่ ำคัญคือดานจิตใจพระ
สงฆจะตองควบคุมทางใจใหนงิ่ ดวยซึง่ เปนเรือ่ งทีย่ ากมาก เพราะใจคือตัวการสำคัญทีแ่ สดงออก
มาทางกาย ดังนัน้ พระสงฆจงึ ใชวธิ กี ารใหเดินจงกรม นัง่ สมาธิ ปดกวาดศาลา จัดทีฉ่ นั ทุกกิจกรรม
จะตองไมใหปราศจากสติ เมือ่ ควบคุมจิตได กายก็ผอ นตามจึงไมเปนเรือ่ งยาก พระสงฆสว นใหญ
จึงฟน ฟูสมรรถภาพทางจิตใหไดกอ น โดยการใชธรรมโอสถเปนยารักษา เรียกวาเปนการประยุกต
หลักพุทธธรรมประกอบในการบำบัดรักษา

 ⌫ 

การศึกษาเรือ่ งนี้ มีวตั ถุประสงคเพือ่ สำรวจสภาพการดำเนินงานเกีย่ วกับสมุนไพรและ
การประยุกตหลักพุทธธรรมประกอบการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ ในการ
สำรวจสภาพการดำเนินงานเกีย่ วกับสมุนไพรในวัด ใชกลมุ ตัวอยาง ๑๖๑ วัด โดยสมุ แบบงาย
กลมุ ตัวอยาง ๑๑๗ รูป สวนการประยุกตหลักพุทธธรรมประกอบการใชสมุนไพรในการดูแล
สุขภาพ ใชวธิ กี ารศึกษาภาคสนามเฉพาะกรณี มีพนื้ ทีเ่ ปาหมาย ๓ วัด เครือ่ งมือเก็บขอมูลใช
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แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และแบบสัมภาษณ ในการวิเคราะหขอ มูลเชิงปริมาณ
ดวยการหาคาความถี่ คารอยละ สวนขอมูลภาคสนามวิเคราะหและสังเคราะหดว ยการจัดหมวด
หมู ตีความ แลวสรางขอสรุป ผลการศึกษามีดงั นี้
๓.๑ การดำเนินงานและการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรของพระสงฆในจังหวัด
อุบลราชธานี พบวา พระสงฆสว นใหญดำเนินการปลูก อนุรกั ษ และใชประโยชน โดยมีการใช
ประโยชนจากเปลือกและผลอยใู นระดับมาก ขณะทีใ่ ชประโยชนจากยางน้ำมันและเมล็ดอยใู น
ระดับนอย การปลูกสมุนไพรและการอนุรกั ษสมุนไพรดำเนินการในระดับปานกลาง แตมกี าร
จัดสวนสมุนไพรขึน้ ในวัดดำเนินการในระดับนอย แนวทางการเรียนรเู กีย่ วกับสมุนไพร พบวา
การเรียนรเู กีย่ วกับสมุนไพรของพระสงฆ โดยรวมอยใู นระดับนอย สวนใหญเปนการเรียนรจู าก
ผูทรงภูมิปญญาการศึกษาจากตำราเอกสารและการเขารับการอบรมดานสมุนไพร สวนการ
ศึกษาตำราทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับสมุนไพรอยูในระดับปานกลาง ขณะที่การศึกษาเพื่อใช
ประโยชนจากสมุนไพร ดำเนินการอยใู นระดับนอย ดานการนำความรเู กีย่ วกับสมุนไพรสชู มุ ชน
โดยรวมดำเนินการอยใู นระดับนอย สวนการประชุมกลมุ สนทนาพระสงฆจำนวน ๖ รูปเห็นวา
พระพุทธศาสนาเกีย่ วของกับสมุนไพรมาตัง้ แตอดีตกาลจนถึงปจจุบนั ดังปรากฏหลักฐานในพระ
ไตรปฎก สวนการดำเนินงานเกีย่ วกับสมุนไพรของพระสงฆในจังหวัดอุบลราชธานี มีการปลูก
การอนุรกั ษ การเผยแพรและถายทอดใหแกศษิ ย รวมทัง้ การนำความรสู ชู มุ ชน แตกระทำโดย
ไมเปดเผย
๓.๒ การประยุกตหลักพุทธธรรมประกอบการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
พบวายาสมุนไพรรักษาโรคทัว่ ไป : กรณีวดั ปาประชานิมติ พบวา ๑) เจาอาวาสเปนผดู ำเนิน
งานสมุนไพร เริม่ ตัง้ แตการจัดหาตัวยา ปรุงยา แจกจายยา การดูแลสุขภาพของประชาชน
และใหความรแู กชาวบานและประชาชนทัว่ ไป ๒) มีการแลกเปลีย่ นเรียนรเู กีย่ วกับสมุนไพรและ
การดูแลสุขภาพกับหนวยงานสาธารณสุข เปนสถานทีศ่ กึ ษาดูงานดานสมุนไพร ๓) การประกอบ
สมุนไพรเริม่ แตการจัดหาสมุนไพรมาตัดเปนทอน ตาก มัด จัดเก็บและแจกจายยา ๔) ตัวยา
สำคัญ มีหลายประเภทและจะมีคณ
ุ สมบัตทิ ตี่ า งกัน ตัวยาทีแ่ รงอาจเปนอันตราย ไดแก ยาสำหรับ
โรคมะเร็ง คือยา “มหาโหด” สวนยาทัว่ ไปไดแก ยาหมอง ยาสีฟน ยาแกปวด ยากระเพาะ ยา
มดลูก ยาเบาหวาน ยาลดความดัน ๕) การประยุกตหลักพุทธธรรมประกอบการดำเนินงาน
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สมุนไพร มีการใชหลักธรรมวินยั คือขอปฏิบตั แิ ละของดเวน ใชหลักเมตตาสงเคราะห มีพธิ กี รรม
คำนึงถึงดานจิตใจเปนสำคัญ
๓.๓ เตาอบสมุนไพรเพือ่ สุขภาพ : กรณีวดั หนองปลาปาก พบวา ๑) มีเจาอาวาส
ดำเนินงานดานสมุนไพรเพือ่ รักษาสุขภาพดวยวิธกี ารใชเตาอบสมุนไพร ๒) เตาอบสมุนไพรใน
วัดยุคแรกนำไมไผมาสานเปนฝาแลวฉาบดวยดินเหนียวกัน้ เปนฝาเตาอบตัง้ อยใู นบริเวณวัด ตอ
มามีผูศรัทธาไดชวยสรางใหมใหมั่นคงโดยยายไปตั้งอยูนอกเขตกำแพงวัด แยกหองอบ
หองน้ำ หองเปลีย่ นเสือ้ ผา ชาย-หญิง ๓) ขอกำหนดในการใชเตาอบสมุนไพรคือใหมกี ารทำความ
เคารพพระพุทธรูป การบริจาคคาน้ำ/ไฟหรือบำรุงอุปกรณเตาอบ ไมควรพูดเสียงดังหรือหยาบ
คาย และใหรกั ษาความสะอาดทัง้ ภายในและบริเวณเตาอบ สวนระเบียบปฏิบตั ไิ ด กำหนดบุคคล
๑๐ ประเภท หามเขาเตาอบสมุนไพรและตองปฏิบตั อิ ยางเครงครัด ไดแก เด็กอายุ ๑-๑๓ ป ผู
เปนโรคผิวหนัง หญิงมีครรภ หญิงเปนระดู หญิงคลอดลูกใหม ผูปวยวัณโรค ผูเปนโรค
เบาหวาน ผเู ปนโรคความดัน ผดู มื่ สุรา และผเู ปนโรคสังคมรังเกียจ ๔) ตัวยาสำคัญ ไดแก
หมากแหนง (หมากเรว) และตัวยาประกอบ ไดแก ใบหนาด ใบเปลา ใบมะกรูด ตะไคร
๕) ผลการใชเตาอบสมุนไพร ทำใหมผี ลตอรางกายใหมสี ขุ ภาพดีขนึ้ บางรายมีผลดีโดยผอนคลาย
ความเครียดทัง้ กายและใจ หายจากการปวดหลัง วิงเวียนหัว ทำใหนอนหลับไดงา ย
๓.๔ ยาสมุนไพรรักษาโรคกระดูก : กรณีวดั ทงุ เกษม พบวา ๑) การดำเนินงาน
โดยเจาอาวาส ทำหนาทีป่ ระกอบพิธแี ละปรุงยาสมุนไพรรักษาสุขภาพคนปวย กระบวนการ
รักษาโดยการเสกเปา ตรงทีก่ ระดูหกั และทาดวยน้ำมันงาทีเ่ สกแลว หรือประคบดวยยาสมุนไพร
๔) ตัวยาทีส่ ำคัญมี ๓ อยาง ไดแก ยาทาใชน้ำมันงาขาวและใบหญาคา ยาประคบใชเครือหุน
แปลแดง ขิงกระชาย ผักนางรวย และยารับประทานใชตม หรือฝนแกเลือดตกคาง มีรากตน
งิ้วปาดอกขาว เอารากมาปลุกเสกนำไปตมหรือนำมาฝนผสมน้ำสะอาด ๕) การประยุกตใช
หลักพุทธธรรม ผรู กั ษายึดหลักเมตตาธรรม ผรู บั การรักษา ใหยดึ หลักสัจจธรรม มีขนั ติ และ
กตัญู ตลอดทัง้ การตัง้ อยใู นความไมประมาทคือมีสติ มีความเมตตาเอือ้ อาทร
การดำเนินงานดานสมุนไพรของพระสงฆในการดูแลสุขภาพจึงเปนการดูแลรักษาทัง้
ทางกายและทางจิต เปนกระบวนการบำบัดผปู ว ยดวยยาสมุนไพรและใหการเสริมสรางกำลัง
ใจดวยขอพึงปฏิบตั แิ ละพึงงดเวนตามหลักพุทธธรรม
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๑) การดำเนินการเกีย่ วกับสมุนไพร พบวาพระสงฆใชประโยชนจากลำตน เครือ ใบ
หัวหรือรากของสมุนไพร มาเปนตัวยาเปนสวนมาก ทัง้ นี้ เนือ่ งจากวาลักษณะพืชสมุนไพรทีใ่ ช
ประโยชนจากตน เครือ ใบ และหัวหรือรากนี้ มีมากและดำเนินการไดงา ย ไมวา จะปลูกลงดิน
หรือใสกระถางก็สามารถทำได อีกทัง้ วัดโดยทัว่ ไปยังนิยมปลูกพืชสมุนไพรลงกระถางทัง้ ทีร่ ู และ
ไมรูในคุณสมบัติของการเปนตัวยา บางก็ปลูกไวเพื่อความสวยงาม ปลูกตามที่คนอื่นใหมา
เจาอาวาสดำเนินการปลูกเองหรือมอบใหพระลูกวัดปลูก สถานทีส่ ว นใหญไมกำหนดพืน้ ไวเปน
การเฉพาะ จะพบมากทีส่ ดุ คือหนากุฏวิ หิ าร รอบศาลาการเปรียญ การดูและรักษาเปนหนาที่
ของพระภิกษุสามเณรทุกรูปภายในวัด การเรียนรเู กีย่ วกับคุณสมบัตขิ องตัวยาสวนมากจะไดรบั
การสืบทอดตอกันมาและจากหมอแผนโบราณ พืน้ บาน หรือจากการบอกเลาของผทู เี่ คยใชมา
กอน
๒) การจัดสวนสมุนไพรขึน้ ในวัดดำเนินการในระดับนอย ทัง้ นี้ อาจเปนเพราะการจัด
ใหเปนสวนสมุนไพรทีต่ อ งอาศัยองคประกอบหลายอยาง เชน การจัดหาสมุนไพร การจัดพืน้ ที่
ปลูก และเรือ่ งของการดูแล รวมถึงการเห็นคุณคาในการนำไปจัดการเพือ่ ใชประโยชน ดังนัน้
วัดจึงอาจดำเนินการไดนอ ย ในเมือ่ มีการใชประโยชนนอ ยการดำเนินการเกีย่ วกับเรือ่ งนีจ้ งึ มีนอ ย
ขณะเดียวกันหากไดเห็นประโยชนและจักนำมาเพือ่ ใชประโยชนกอ็ าจมีการดำเนินการทีม่ ากขึน้
๓) การเรียนรเู กีย่ วกับสมุนไพรของพระสงฆ โดยรวมอยใู นระดับนอยมาก การจัด
ตัง้ กลมุ ศึกษาสมุนไพรจากชุมชนและการเขาเรียนในสถานศึกษาแพทยแผนไทย/แผนโบราณ
ดำเนินการไดในระดับนอยทีส่ ดุ ลักษณะการเรียนรนู ี้ มีเหตุปจ จัยทีเ่ กีย่ วของกันหลายประการ
ทีส่ ำคัญคือความสนใจความตองการในการทีจ่ ะเรียนรู และสถาบัน หนวยงานหรือสถานทีจ่ ะให
การเรียนรู เมือ่ ปจจัยสองสวนนีไ้ มสอดรับกัน จึงกอใหเกิดการเรียนรไู มได ในสภาพเชนนีจ้ งึ มี
ขอจำกัด ทัง้ สถานศึกษาแพทยแผนไทยทีม่ กี ารขยายตัวในวงแคบ คือผปู ฏิบตั ติ ามวินยั รักษา
ศีลมีขดี จำกัดอยภู ายในวัด อีกทัง้ สถานภาพของพระสงฆยงั มีขอ จำกัดบางอยางในการเรียนรู
ในสถานศึกษาและการยอมรับของสังคม
๔) การนำความรเู กีย่ วกับสมุนไพรสชู มุ ชน โดยรวมพบวา ผลดำเนินการอยใู นระดับ
นอยโดยทีก่ ารอบรมครูเพือ่ นำความรเู กีย่ วกับสมุนไพรเบือ้ งตนไปสอนนักเรียนและการเขาไป
สอนในโรงเรียนประจำหมบู า น พระสงฆดำเนินการอยใู นระดับนอยทีส่ ดุ ประเด็นนี้ อภิปราย
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ไดวา แมวาพระสงฆจะมีโอกาสเขาไปสอนในสถานศึกษาหรือเขาไปอบรมครูและนักเรียนใน
โรงเรียนก็ตาม หากแตสวนใหญโดยทั่วไปเปนการบรรยายในเนื้อหาวิชาวาดวยคุณธรรม
จริยธรรมเปนหลัก สวนเนือ้ หาวาดวยสมุนไพรเปนเนือ้ หาเฉพาะทางทีต่ อ งอาศัยการกำหนด
เฉพาะในประเด็นทีต่ อ งสอนในสถานศึกษานัน้ หรือขึน้ อยกู บั นโยบายของแตละแหงวาจะเนนใน
เนือ้ หาอะไร พระสงฆจงึ ตองเปนผรู แู ละเขาใจในคุณสมบัตขิ องสมุนไพรดีในระดับหนึง่ จึงจะสอน
ไดดี สำหรับกรณีทพี่ ระสงฆดำเนินการเกีย่ วกับสุขภาพอนามัยในสวนของการชวยเหลือสังคม
นัน้ ถือวาเปนการดำเนินงานดานสาธารณสุขแกชมุ ชนในลักษณะของการอนุเคราะหสงเคราะห
จนเปนทีย่ อมรับและศรัทธาของชาวบานซึง่ ก็พบวาพระสงฆไทยมีบทบาทตองานสาธารณสุข
มูลฐานนีม้ มี าตัง้ แตอดีตกาลแลว

 
ตนไมแตละชนิดยอมมีคณ
ุ สมบัตเิ ฉพาะตัว การทีพ่ ระสงฆนำเอาพืชแตละชนิดมาปรุง
เปนยาเพือ่ การบำบัด รักษาโรคทางกายจึงเปนบทบาทสำคัญเพราะโรคนัน้ เกิดขึน้ ไดมากมาย
หลากหลายชนิด การรักษาโรคสมัยใหมบางชนิดไมหายขาด เพราะเหตุแหงธาตุของคนแตละ
พืน้ ทีน่ นั้ แตกตางกัน บางโรครักษาดวยยาสมุนไพรไดผลดีกม็ มี าก การทีพ่ ระสงฆมบี ทบาทตอ
สังคมทัง้ ในดานสาธารณสุข ดวยการสงเคราะหแกผเู จ็บปวยอันเกิดจากโรคพืน้ ฐานคือการไม
สมดุลของธาตุทงั้ ๔ ในรางกาย พระสงฆผศู กึ ษาเรียนรมู ามากจึงไดปรุงยาเพือ่ ปรับสมุฏฐาน
ของโรคใหเสมอกัน เมือ่ ไดผลก็แบงปนใหผอู นื่ ใช จนเปนทีน่ ยิ มของชุมชน การใหการรักษาทัง้
ยาชนิดทา สูดดม ประคบ ตมรับประทานหรืออบในเตาอบของพระสงฆ นอกจากยาเพือ่ รักษา
อาการเจ็บปวยทางรางกาย แลวก็ยงั ใหธรรมโอสถคือยารักษาทางจิตใจดวย โดยการใหหลัก
ธรรมนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตทั้งที่เปนขอหามและขอพึงปฏิบัติโดยคำแนะนำของ
พระสงฆ นอกจากนีพ้ ระสงฆยงั เปนผนู ำชุมชนในการอนุรกั ษทรัพยากรปาไมในปาชุมชน ดอน
ปูตา หรือปาสาธารณะประโยชน ลดคาใชจายของรัฐปละหลายแสนลานบาทเพราะการที่
พระสงฆอยกู บั ชุมชน สิง่ เหลานีล้ ว นแตเปนประโยชนตอ สังคมโดยรวม ยังประโยชนใหแกประเทศ
ชาติ ลดภาวะโลกรอนคืนความเขียวขจีใหแกสงั คม อนุรกั ษพชื สมุนไพร ตามภูมปิ ญ
 ญาทองถิน่
ใหคงอยู และเปนทางเลือกใหมของชุมชนในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของตนเอง ทีอ่ ยใู กล
คาใชจา ยนอย ไดรบั การรักษาทัง้ ทางกายและจิตใจ หมอพระจึงเปนทางเลือกใหมในยุคปจจุบนั
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นับเปนการอนุเคราะหสงเคราะหแกโลกอยางแทจริง หากพระสงฆรนุ ใหมชว ยกันศึกษาเรียน
รอู นุรกั ษและสืบทอดเกีย่ วกับสมุนไพรและนำมาใชเพือ่ ใหชมุ ชนอยเู ปนสุขก็เทากับไดสง เสริม
องคกรสงฆและเพิม่ บทบาทใหกบั มหาวิทยาลัยใหสมกับคำวาพุทธศาสตรใหปญ
 ญา มหาจุฬา
ใหทางชีวติ
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