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บทความนี้ผูเขียนไดนำเสนอแนวคิดเชิงวิจารณ จากการศึกษาภาคสนามเกี่ยวกับ

บทบาทของพระสงฆไทย ในชนบททีม่งุประโยชนสขุของชมุชนทีม่ผีลกระทบโดยตรงตอวถิคีวาม
เปนอยไูมวาจะเปนเรือ่งความเชือ่ การตดัสนิใจ และการดแูลรกัษาสขุภาพ การอนรุกัษการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ พระสงฆมีบทบาทตรงนี้มาก ดังจะเห็นไดจากผลของการศึกษา
เกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆที่เกี่ยวกับการสมุนไพรและการรักษาโรคจำนวน ๒ เรื่องคือ
๑) พระสงฆกบัการใชสมนุไพรบำบดัยาเสพตดิ ในจงัหวดัอบุลราชธาน ี๒) สภาพการดำเนนิ
งานเกีย่วกบัสมนุไพรและการประยกุตหลกัพทุธธรรมประกอบการใชสมนุไพรในการดแูลสขุภาพ
ของพระสงฆ ทัง้หมดนัน้เปนการศกึษากรณใีนจงัหวดัอบุลราชธาน ีผลการศกึษาปรากฏชดัวา
พระสงฆนัน้มบีทบาทสำคญัยิง่ ดงัรายละเอยีดในแตละเรือ่งตอไปนี้

 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการนำสมุนไพรเขามาเปนองคประกอบใน

กระบวนการบำบดัผตูดิยาเสพตดิของพระสงฆ ทัง้ในดานการใชสมนุไพรในการบำบดัผตูดิยา
เสพตดิ การใชสมนุไพรควบคกูบัพธิกีรรม การใชสมาธคิวบคกูบัการเจรญิสมาธภิาวนา การ
ใชสมนุไพรควบคกูบัการทำกจิกรรมอืน่ๆ กลมุตวัอยางทีศ่กึษาคอื พระสงฆผนูำศนูยบำบดัยา
เสพตดิ จำนวน ๑๐ รปู และผเูขารับการบำบดัจำนวน ๒๐๐ คน โดยใชแบบสอบถามและ

  
ผศ. สพุมิล ศรศกัดา

ผชูวยอธกิารบดฝีายกจิการทัว่ไป
มหาวิทยาลยัมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั

วทิยาเขตอบุลราชธานี
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แบบสมัภาษณเปนเครือ่งมอืในการเกบ็ขอมลู วเิคราะหขอมลูดวยวธิกีารพรรณนาวเิคราะห และ
การหาคาเฉลีย่เปนบางสวน ผลการศกึษาพบวา

๒.๑ การกอตัง้และการดำเนนิการของศนูยบำบดัสวนใหญเกดิจากการทีพ่ระสงฆ
แกนนำเปนผมูคีวามคดิริเริม่สรางสรรค มองเหน็ภยัของสิง่เสพตดิผนวกกบัการไดรบัการอบรม
มาจากสถาบนัตางๆ จงึดำเนนิการกอตัง้ศนูยขึน้ภายในวดัโดยชมุชนเขามามีสวนรวมในการ
ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดระดับทองถิ่นและระดับชาติ พระสงฆสวนใหญเห็นวา
พระสงฆควรจะมบีทบาทในระดบัทองถิน่มากกวา เพราะวดัเปนศนูยกลางของชมุชนเปนทีเ่คารพ
และเปนทีต่ัง้มัน่ในศรทัธาของชมุชนอยแูลว วธิกีารทีพ่ระสงฆสามารถกระทำไดนัน้ สวนมาก
จะเนนการอบรม การเทศนา ในโอกาสตางๆ ทีท่างราชการหรอืหนวยงานทางสาธารณสขุ จดั
ขึน้เพือ่ใหประชาชนไดตระหนกัและมองเหน็พษิภยัของยาเสพตดิ สวนการจดัตัง้เปนศนูยบำบดั
นัน้มนีอยมาก

๒.๒ ความเหมาะสมและขดีจำกัดของพระสงฆ สวนมากพระสงฆผนูำมคีวามเหน็
วา การทีพ่ระสงฆจะดำเนนิการไดนัน้ขึน้อยกูบัขดีความรคูวามสามารถของพระสงฆเฉพาะรปู
และการเปนที่ตั้งแหงศรัทธา มีเมตตาจิตที่จะใหความสงเคราะหแกประชนไมหวังผลกำไร
ตอบแทน ไมเปนไปเพือ่การคาพาณชิย นอกจากนีย้งัมหีลกัธรรมวนิยักเ็ปนตวักำหนดอกีสวน
หนึง่ การรวมมอืกบัหนวยงานของรฐั สวนใหญรฐัจะใหการสนบัสนนุเมือ่มองเหน็ความสำคญั
ของพระสงฆผมูบีทบาทตอสงัคม เชน ใหการยกยอง การประชาสมัพนัธ สนบัสนนุงบประมาณ
มาเปนวทิยากร หรอืสงคนเขามาอบรม รฐัจะใหกต็อเมือ่เหน็วาไดผลดี

๒.๓ การสงเสรมิใหพระสงฆไดศกึษาเรียนรเูกีย่วกบัสมนุไพร หนวยงานของรฐั
ยงัไมใหการสนบัสนนุ สวนมากเปนการศกึษาเรียนรดูวยตนเอง จากตำรา จากภมูปิญญาใน
ทองถิน่ และมใีจรกัเกีย่วกบัเรือ่งนี ้มบีางโอกาสทีไ่ดเขาอบรมจากภาคเอกชน รฐัยงัถือวามใิช
กจิของสงฆ พระสงฆทีด่ำเนนิการสวนใหญเพือ่ดแูลรกัษาตนเอง ญาติพีน่อง เมือ่มผีมูารับบรกิาร
มากขึน้จงึปฏเิสธไมได และกระทำเทาทีจ่ำเปนเทานัน้ แมการจะถายทอดวชิากต็องพจิารณา
ความเหมาะสมของคน
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การใชสมนุไพรควบคกูบัพธิกีรรม ในการบำบดัรกัษานัน้ สวนมากจะใชพธิกีรรม
นำการรกัษา มลีกัษณะทีแ่ตกตางกัน เชน การไหวพระ สวดมนต การตัง้จติอธษิฐานโดยให
กลาวคำสาบานหรอืตัง้สจัจะตอหนาพระพทุธรปู พระสงฆ พอแม สวนกจิกรรมในการบำบดั
นัน้ม ี๔ อยาง คอื การเจริญสมาธภิาวนาโดยการนัง่และการเดนิฝกใหพลงัทางกายใหเกดิความ
สมดลุการยดืหยนุของรางกาย การทำกจิกรรมภายในวดั เชน การปดกวาดลานวดั จดัทีฉ่นั
ทำความสะอาดหองน้ำ ฝกใหรจูกัใชเวลาใหเปนประโยชน การรักษาสขุภาพอนามยั การประยกุต
หลกัธรรมประกอบ สวนมากจะใหการอบรมแบบไมเปนทางการ เชน การสัง่สอนขณะทำงาน
การฝกใหเห็นจริงของภัยสิ่งเสพติด ความกตัญูรูคุณคาของสิ่งแวดลอม และการไหวพระ
สวดมนต ทำวตัรเชา เยน็ ฝกใหรจูกัการระลกึถงึคณุพระรตันตรยั ฝกความสามคัค ีการสงบ
ทางกายและใจ

๒.๔ การประชาสมัพนัธกจิกรรมของศนูย พระสงฆสวนมากจะประชาสมัพนัธ
กจิกรรมทัว่ไปโดยใชวธิขีอความรวมมอืจากหนวยงานของรฐั ผนูำชมุชน สวนการเขารับการ
บำบดัของผตูดิสารเสพตดินัน้สวนใหญจะเปนการบอกกลาวกันปากตอปากจากผทูีเ่คยเขารบั
การบำบดั ซึง่กเ็หมาะกบัการทีไ่มไดเปดใหบรกิารทัว่ไป เพราะมขีอจำกดัหลายดาน สวนการ
จดัการงบประมาณ สวนมากงบประมาณไดจากการบรจิาคของประชาชนทัว่ไปและจากญาติ
ของผูเขารับการบำบัด ตามกำลังศรัทธา ไดจากหนวยราชการเปนสวนนอย การใชจาย
สวนใหญใชจายเพือ่เปนคาน้ำ ไฟ อาหารและเครือ่งดืม่ และอืน่ๆ ทีจ่ำเปน โดยมทีายกวดัหรอื
ชาวบานผทูีไ่ววางใจเปนผดูำเนนิการจดัการเบกิจาย และจดัทำบญัชี


๑) บทบาทดานการอนรุกัษและสบืทอดความรสูมนุไพรของพระสงฆสวนใหญเปนไป

ในลกัษณะของปจเจกบคุคลมากกวา นอกจากนีไ้ดรบัการถายทอดจากครอูาจารยทีม่องเหน็วา
พอทีจ่ะไววางใจได บางรปูแมจะมคีวามสนใจเกีย่วกบัสมนุไพรแตไมมคีรใูหคำแนะนำดำเนนิไป
กไ็มไดรบัความนยิม แตสวนใหญพระสงฆมคีวามสนใจทีจ่ะศกึษาเรยีนรเูกีย่วกบัสมนุไพรโดยการ
หาพชืสมนุไพรมาปลกูและดแูลรกัษาในวดัหรอืแนะนำใหหมอชาวบาน นำไปทำเปนยารกัษา สวน
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ทีน่ำสมนุไพรมาปรงุเปนยานัน้ เบือ้งตนเปนการทำขึน้มาใชเพือ่ตนเองเฉพาะโรค และแจกจาย
ใหแกญาติทีใ่กลชดิ เมือ่เหน็วาไดผลจงึมกีารบอกปากตอปาก พดูตอกนัไป สวนทีม่ผีมูารับการ
รกัษาเพราะศรทัธาใหไปใชตามทีจ่ำเปน

๒) อทิธพิลของพธิกีรรมทีม่ตีอผเูขารบัการบำบดั ในการประกอบตวัยาหรอืการปรงุ
ยา พธิกีรรมถือวาเปนสวนสำคญั โดยเฉพาะเรือ่งการบรกิรรมคาถา เพราะทกุอยางทำอยาง
มขีัน้ตอน ตัง้แตการออกไปหาพชืทีเ่ปนยา การตัดตองทำพธิขีอยาจากปา เมือ่นำมารวมกนั
แลวกต็องมพีธิปีลกุยา ใหเกิดคณุแกผมูารักษา สวนคารกัษานัน้ไมไดเรยีกรองเปนไปตามทีค่รู
กำหนดไวในเบือ้งตนเรยีกวาคาคร ู การทำอยางมขีัน้ตอนรวมทัง้การสวดบทคาถาภาษาบาลี
ทำใหเกดิความขลงั ความนาเชือ่ถอืยิง่ขึน้ ผนูำไปใชเกดิความศรทัธาและมคีวามเชือ่มัน่ เมือ่
คนมคีวามเชือ่มัน่ยอมมพีลงัในการทีจ่ะทำใหไปสคูวามสำเรจ็ได

๓) การฟนฟสูมรรถภาพทางจติดวยสมาธ ิ การใหการอบรมการเทศนา การใหเขา
รวมทำกจิกรรมตามขัน้ตอนอยางตอเนือ่งทำใหผเูขารบัการบำบดัมเีวลาวางนอยลง แตพระสงฆ
กย็ิง่หนกัขึน้ และตองเรยีนรมูากข้ึนเพือ่การควบคมุทางพฤตกิรรม ทีส่ำคญัคอืดานจติใจพระ
สงฆจะตองควบคมุทางใจใหนิง่ดวยซึง่เปนเรือ่งทีย่ากมาก เพราะใจคอืตวัการสำคญัทีแ่สดงออก
มาทางกาย ดงันัน้พระสงฆจงึใชวธิกีารใหเดนิจงกรม นัง่สมาธ ิปดกวาดศาลา จดัทีฉ่นั ทกุกจิกรรม
จะตองไมใหปราศจากสต ิเมือ่ควบคมุจติได กายกผ็อนตามจงึไมเปนเรือ่งยาก พระสงฆสวนใหญ
จงึฟนฟสูมรรถภาพทางจติใหไดกอน โดยการใชธรรมโอสถเปนยารกัษา เรยีกวาเปนการประยกุต
หลักพุทธธรรมประกอบในการบำบัดรักษา

 ⌫


การศกึษาเรือ่งนี ้มวีตัถปุระสงคเพือ่สำรวจสภาพการดำเนนิงานเกีย่วกบัสมนุไพรและ
การประยุกตหลักพุทธธรรมประกอบการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพของพระสงฆ ในการ
สำรวจสภาพการดำเนนิงานเกีย่วกบัสมนุไพรในวดั ใชกลมุตวัอยาง ๑๖๑ วดั โดยสมุแบบงาย
กลมุตวัอยาง ๑๑๗ รปู สวนการประยกุตหลกัพทุธธรรมประกอบการใชสมนุไพรในการดแูล
สขุภาพ ใชวธิกีารศกึษาภาคสนามเฉพาะกรณ ีมพีืน้ทีเ่ปาหมาย ๓ วดั เครือ่งมอืเกบ็ขอมลูใช
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แบบสอบถามแบบตรวจสอบรายการ และแบบสมัภาษณ ในการวเิคราะหขอมลูเชงิปรมิาณ
ดวยการหาคาความถี ่คารอยละ สวนขอมลูภาคสนามวเิคราะหและสงัเคราะหดวยการจดัหมวด
หม ูตคีวาม แลวสรางขอสรปุ ผลการศกึษามดีงันี้

๓.๑ การดำเนินงานและการเรียนรูเกี่ยวกับสมุนไพรของพระสงฆในจังหวัด
อบุลราชธาน ีพบวา พระสงฆสวนใหญดำเนนิการปลกู อนรุกัษ และใชประโยชน โดยมกีารใช
ประโยชนจากเปลอืกและผลอยใูนระดบัมาก ขณะทีใ่ชประโยชนจากยางน้ำมนัและเมลด็อยใูน
ระดบันอย การปลกูสมนุไพรและการอนรุกัษสมนุไพรดำเนนิการในระดบัปานกลาง แตมกีาร
จดัสวนสมนุไพรขึน้ในวดัดำเนนิการในระดบันอย แนวทางการเรยีนรเูกีย่วกบัสมนุไพร พบวา
การเรียนรเูกีย่วกบัสมนุไพรของพระสงฆ โดยรวมอยใูนระดบันอย สวนใหญเปนการเรยีนรจูาก
ผูทรงภูมิปญญาการศึกษาจากตำราเอกสารและการเขารับการอบรมดานสมุนไพร สวนการ
ศึกษาตำราทางพุทธศาสนาเกี่ยวกับสมุนไพรอยูในระดับปานกลาง ขณะที่การศึกษาเพ่ือใช
ประโยชนจากสมนุไพร ดำเนนิการอยใูนระดบันอย ดานการนำความรเูกีย่วกบัสมนุไพรสชูมุชน
โดยรวมดำเนนิการอยใูนระดบันอย สวนการประชมุกลมุสนทนาพระสงฆจำนวน ๖ รปูเหน็วา
พระพทุธศาสนาเกีย่วของกบัสมนุไพรมาตัง้แตอดตีกาลจนถงึปจจบุนั ดงัปรากฏหลกัฐานในพระ
ไตรปฎก สวนการดำเนนิงานเกีย่วกบัสมนุไพรของพระสงฆในจงัหวดัอบุลราชธาน ีมกีารปลกู
การอนรุกัษ การเผยแพรและถายทอดใหแกศษิย รวมทัง้การนำความรสูชูมุชน แตกระทำโดย
ไมเปดเผย

๓.๒ การประยุกตหลักพุทธธรรมประกอบการใชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพ
พบวายาสมนุไพรรกัษาโรคทัว่ไป : กรณวีดัปาประชานมิติ พบวา ๑) เจาอาวาสเปนผดูำเนนิ
งานสมนุไพร เริม่ตัง้แตการจดัหาตวัยา ปรงุยา แจกจายยา การดแูลสขุภาพของประชาชน
และใหความรแูกชาวบานและประชาชนทัว่ไป ๒) มกีารแลกเปลีย่นเรยีนรเูกีย่วกบัสมนุไพรและ
การดแูลสขุภาพกบัหนวยงานสาธารณสขุ เปนสถานทีศ่กึษาดงูานดานสมนุไพร ๓) การประกอบ
สมนุไพรเริม่แตการจดัหาสมนุไพรมาตดัเปนทอน ตาก มดั จดัเกบ็และแจกจายยา ๔) ตวัยา
สำคญั มหีลายประเภทและจะมคีณุสมบตัทิีต่างกนั ตวัยาทีแ่รงอาจเปนอนัตราย ไดแก ยาสำหรบั
โรคมะเรง็ คอืยา “มหาโหด” สวนยาทัว่ไปไดแก ยาหมอง ยาสฟีน ยาแกปวด ยากระเพาะ ยา
มดลกู ยาเบาหวาน ยาลดความดนั ๕) การประยกุตหลกัพทุธธรรมประกอบการดำเนนิงาน
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สมนุไพร มกีารใชหลกัธรรมวนิยั คอืขอปฏบิตัแิละของดเวน ใชหลกัเมตตาสงเคราะห มพีธิกีรรม
คำนงึถงึดานจติใจเปนสำคญั

๓.๓ เตาอบสมนุไพรเพือ่สขุภาพ : กรณวีดัหนองปลาปาก พบวา ๑) มเีจาอาวาส
ดำเนนิงานดานสมนุไพรเพือ่รกัษาสขุภาพดวยวธิกีารใชเตาอบสมนุไพร ๒) เตาอบสมนุไพรใน
วดัยคุแรกนำไมไผมาสานเปนฝาแลวฉาบดวยดนิเหนยีวกัน้เปนฝาเตาอบตัง้อยใูนบรเิวณวดั ตอ
มามีผูศรัทธาไดชวยสรางใหมใหมั่นคงโดยยายไปตั้งอยูนอกเขตกำแพงวัด แยกหองอบ
หองน้ำ หองเปลีย่นเสือ้ผา ชาย-หญงิ ๓) ขอกำหนดในการใชเตาอบสมนุไพรคอืใหมกีารทำความ
เคารพพระพทุธรปู การบรจิาคคาน้ำ/ไฟหรอืบำรงุอปุกรณเตาอบ ไมควรพดูเสยีงดงัหรอืหยาบ
คาย และใหรกัษาความสะอาดทัง้ภายในและบรเิวณเตาอบ สวนระเบยีบปฏบิตัไิด กำหนดบคุคล
๑๐ ประเภท หามเขาเตาอบสมนุไพรและตองปฏบิตัอิยางเครงครดั ไดแก เดก็อาย ุ๑-๑๓ ป ผู
เปนโรคผิวหนัง หญิงมีครรภ หญิงเปนระดู หญิงคลอดลูกใหม ผูปวยวัณโรค ผูเปนโรค
เบาหวาน ผเูปนโรคความดนั ผดูืม่สรุา และผเูปนโรคสงัคมรงัเกยีจ ๔) ตวัยาสำคญั ไดแก
หมากแหนง (หมากเรว) และตัวยาประกอบ ไดแก ใบหนาด ใบเปลา ใบมะกรูด ตะไคร
๕) ผลการใชเตาอบสมนุไพร ทำใหมผีลตอรางกายใหมสีขุภาพดขีึน้ บางรายมผีลดโีดยผอนคลาย
ความเครยีดทัง้กายและใจ หายจากการปวดหลงั วงิเวยีนหวั ทำใหนอนหลบัไดงาย

๓.๔ ยาสมนุไพรรกัษาโรคกระดกู : กรณวีดัทงุเกษม พบวา ๑) การดำเนนิงาน
โดยเจาอาวาส ทำหนาทีป่ระกอบพธิแีละปรงุยาสมนุไพรรกัษาสขุภาพคนปวย กระบวนการ
รกัษาโดยการเสกเปา ตรงทีก่ระดหูกั และทาดวยน้ำมนังาทีเ่สกแลว หรอืประคบดวยยาสมนุไพร
๔) ตวัยาทีส่ำคญัม ี๓ อยาง ไดแก ยาทาใชน้ำมนังาขาวและใบหญาคา ยาประคบใชเครอืหนุ
แปลแดง ขงิกระชาย ผกันางรวย และยารบัประทานใชตมหรอืฝนแกเลอืดตกคาง มรีากตน
งิ้วปาดอกขาว เอารากมาปลุกเสกนำไปตมหรือนำมาฝนผสมน้ำสะอาด ๕) การประยุกตใช
หลกัพทุธธรรม ผรูกัษายดึหลกัเมตตาธรรม ผรูบัการรกัษา ใหยดึหลกัสจัจธรรม มขีนัต ิและ
กตญั ูตลอดทัง้การต้ังอยใูนความไมประมาทคอืมสีต ิมคีวามเมตตาเอือ้อาทร

การดำเนนิงานดานสมนุไพรของพระสงฆในการดแูลสขุภาพจงึเปนการดแูลรกัษาทัง้
ทางกายและทางจติ เปนกระบวนการบำบดัผปูวยดวยยาสมนุไพรและใหการเสรมิสรางกำลงั
ใจดวยขอพงึปฏบิตัแิละพงึงดเวนตามหลกัพทุธธรรม
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๑) การดำเนนิการเกีย่วกบัสมนุไพร พบวาพระสงฆใชประโยชนจากลำตน เครอื ใบ

หวัหรอืรากของสมนุไพร มาเปนตวัยาเปนสวนมาก ทัง้นี ้ เนือ่งจากวาลกัษณะพชืสมนุไพรทีใ่ช
ประโยชนจากตน เครอื ใบ และหวัหรอืรากนี ้มมีากและดำเนนิการไดงาย ไมวาจะปลกูลงดนิ
หรอืใสกระถางกส็ามารถทำได อกีทัง้วัดโดยทัว่ไปยงันยิมปลกูพชืสมนุไพรลงกระถางทัง้ทีร่ ูและ
ไมรูในคุณสมบัติของการเปนตัวยา บางก็ปลูกไวเพื่อความสวยงาม ปลูกตามที่คนอื่นใหมา
เจาอาวาสดำเนนิการปลกูเองหรอืมอบใหพระลกูวดัปลกู สถานทีส่วนใหญไมกำหนดพืน้ไวเปน
การเฉพาะ จะพบมากทีส่ดุคอืหนากฏุวิหิาร รอบศาลาการเปรยีญ การดแูละรกัษาเปนหนาที่
ของพระภกิษสุามเณรทกุรูปภายในวดั การเรยีนรเูกีย่วกบัคณุสมบตัขิองตวัยาสวนมากจะไดรบั
การสบืทอดตอกนัมาและจากหมอแผนโบราณ พืน้บาน หรอืจากการบอกเลาของผทูีเ่คยใชมา
กอน

๒) การจดัสวนสมนุไพรขึน้ในวดัดำเนนิการในระดบันอย ทัง้นี ้อาจเปนเพราะการจดั
ใหเปนสวนสมนุไพรทีต่องอาศยัองคประกอบหลายอยาง เชน การจดัหาสมนุไพร การจดัพืน้ที่
ปลกู และเรือ่งของการดแูล รวมถงึการเหน็คณุคาในการนำไปจดัการเพือ่ใชประโยชน ดงันัน้
วดัจงึอาจดำเนนิการไดนอย ในเมือ่มกีารใชประโยชนนอยการดำเนนิการเกีย่วกบัเรือ่งนีจ้งึมนีอย
ขณะเดยีวกนัหากไดเหน็ประโยชนและจกันำมาเพือ่ใชประโยชนกอ็าจมกีารดำเนนิการทีม่ากข้ึน

๓) การเรยีนรเูกีย่วกบัสมนุไพรของพระสงฆ โดยรวมอยใูนระดบันอยมาก การจดั
ตัง้กลมุศกึษาสมนุไพรจากชมุชนและการเขาเรยีนในสถานศกึษาแพทยแผนไทย/แผนโบราณ
ดำเนนิการไดในระดบันอยทีส่ดุ ลกัษณะการเรยีนรนูี ้มเีหตปุจจยัทีเ่กีย่วของกนัหลายประการ
ทีส่ำคญัคอืความสนใจความตองการในการทีจ่ะเรยีนร ูและสถาบนั หนวยงานหรอืสถานทีจ่ะให
การเรยีนร ู เมือ่ปจจยัสองสวนนีไ้มสอดรบักนั จงึกอใหเกดิการเรยีนรไูมได ในสภาพเชนนีจ้งึมี
ขอจำกดั ทัง้สถานศกึษาแพทยแผนไทยทีม่กีารขยายตวัในวงแคบ คอืผปูฏบิตัติามวินยัรกัษา
ศลีมขีดีจำกดัอยภูายในวดั อกีทัง้สถานภาพของพระสงฆยงัมขีอจำกดับางอยางในการเรยีนรู
ในสถานศกึษาและการยอมรบัของสงัคม

๔) การนำความรเูก่ียวกบัสมนุไพรสชูมุชน โดยรวมพบวา ผลดำเนนิการอยใูนระดบั
นอยโดยทีก่ารอบรมครเูพือ่นำความรเูกีย่วกบัสมนุไพรเบือ้งตนไปสอนนกัเรยีนและการเขาไป
สอนในโรงเรยีนประจำหมบูาน พระสงฆดำเนนิการอยใูนระดบันอยทีส่ดุ ประเดน็นี ้ อภปิราย
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ไดวา แมวาพระสงฆจะมีโอกาสเขาไปสอนในสถานศึกษาหรือเขาไปอบรมครูและนักเรียนใน
โรงเรียนก็ตาม หากแตสวนใหญโดยทั่วไปเปนการบรรยายในเนื้อหาวิชาวาดวยคุณธรรม
จรยิธรรมเปนหลกั สวนเนือ้หาวาดวยสมนุไพรเปนเนือ้หาเฉพาะทางทีต่องอาศยัการกำหนด
เฉพาะในประเดน็ทีต่องสอนในสถานศกึษานัน้หรอืขึน้อยกูบันโยบายของแตละแหงวาจะเนนใน
เนือ้หาอะไร พระสงฆจงึตองเปนผรูแูละเขาใจในคณุสมบตัขิองสมนุไพรดใีนระดบัหนึง่ จงึจะสอน
ไดด ี สำหรบักรณทีีพ่ระสงฆดำเนนิการเกีย่วกบัสขุภาพอนามยัในสวนของการชวยเหลอืสงัคม
นัน้ ถอืวาเปนการดำเนนิงานดานสาธารณสขุแกชมุชนในลกัษณะของการอนเุคราะหสงเคราะห
จนเปนทีย่อมรบัและศรทัธาของชาวบานซึง่กพ็บวาพระสงฆไทยมบีทบาทตองานสาธารณสขุ
มลูฐานนีม้มีาตัง้แตอดตีกาลแลว

 
ตนไมแตละชนดิยอมมคีณุสมบตัเิฉพาะตวั การทีพ่ระสงฆนำเอาพชืแตละชนดิมาปรงุ

เปนยาเพือ่การบำบดั รกัษาโรคทางกายจงึเปนบทบาทสำคญัเพราะโรคนัน้เกดิขึน้ไดมากมาย
หลากหลายชนดิ การรกัษาโรคสมยัใหมบางชนดิไมหายขาด เพราะเหตแุหงธาตขุองคนแตละ
พืน้ทีน่ัน้แตกตางกัน บางโรครกัษาดวยยาสมนุไพรไดผลดกีม็มีาก การทีพ่ระสงฆมบีทบาทตอ
สงัคมทัง้ในดานสาธารณสขุ ดวยการสงเคราะหแกผเูจบ็ปวยอนัเกดิจากโรคพืน้ฐานคอืการไม
สมดลุของธาตทุัง้ ๔ ในรางกาย พระสงฆผศูกึษาเรียนรมูามากจงึไดปรงุยาเพือ่ปรบัสมฏุฐาน
ของโรคใหเสมอกนั เมือ่ไดผลกแ็บงปนใหผอูืน่ใช จนเปนทีน่ยิมของชมุชน การใหการรกัษาทัง้
ยาชนดิทา สดูดม ประคบ ตมรับประทานหรอือบในเตาอบของพระสงฆ นอกจากยาเพือ่รกัษา
อาการเจบ็ปวยทางรางกาย แลวกย็งัใหธรรมโอสถคอืยารกัษาทางจติใจดวย โดยการใหหลกั
ธรรมนำไปประยุกตใชในการดำเนินชีวิตทั้งที่เปนขอหามและขอพึงปฏิบัติโดยคำแนะนำของ
พระสงฆ นอกจากนีพ้ระสงฆยงัเปนผนูำชมุชนในการอนรุกัษทรพัยากรปาไมในปาชมุชน ดอน
ปูตา หรือปาสาธารณะประโยชน ลดคาใชจายของรัฐปละหลายแสนลานบาทเพราะการที่
พระสงฆอยกูบัชมุชน สิง่เหลานีล้วนแตเปนประโยชนตอสงัคมโดยรวม ยงัประโยชนใหแกประเทศ
ชาต ิลดภาวะโลกรอนคนืความเขยีวขจใีหแกสงัคม อนรุกัษพชืสมนุไพร ตามภมูปิญญาทองถิน่
ใหคงอย ูและเปนทางเลอืกใหมของชมุชนในการดแูลรกัษาสขุภาพอนามยัของตนเอง ทีอ่ยใูกล
คาใชจายนอย ไดรบัการรกัษาทัง้ทางกายและจติใจ หมอพระจงึเปนทางเลอืกใหมในยคุปจจบุนั
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นบัเปนการอนเุคราะหสงเคราะหแกโลกอยางแทจรงิ หากพระสงฆรนุใหมชวยกนัศกึษาเรยีน
รอูนรุกัษและสบืทอดเกีย่วกบัสมนุไพรและนำมาใชเพือ่ใหชมุชนอยเูปนสขุกเ็ทากบัไดสงเสรมิ
องคกรสงฆและเพิม่บทบาทใหกบัมหาวทิยาลยัใหสมกบัคำวาพทุธศาสตรใหปญญา มหาจฬุา
ใหทางชวีติ
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