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  กัลยาณมิตรทุกท่านครับ จากหนังสือเ ร่ืองการ

แพทย์แนวทางพุทธของพระธรรมปิฏก (ป.อ.ปยุตโต)  

ผมขอสรุปบางส่วนของหนังสือเล่มน้ีมาให้ทราบดังน้ีครับ 

“พระพุทธศาสนาน้ัน มองความไม่สบายว่าเป็นโรคของชีวิต

ทั้งหมด ไม่ได้มองเพียงด้านใดด้านหน่ึงโดยเฉพาะ การที่

มองและแยกแยะออกไปก็เพื่อสะดวกในการปฏิบัติเท่าน้ัน  

แต่ตอนแรกให้มองโรคของชีวิตทั้งหมดก่อน มองชีวิตว่ามีโรค

ที่จะต้องเยียวยา โดยจุดหมายของพระพุทธศาสนา ก็คือ การ

แก้ไขความไม่สบายหรือโรคของชีวิตน่ันเอง เพราะโรค ก็คือ 

ทุกข์

  ในการแก้ไข พระพทุธเจ้าไดท้รงวางหลกัทัว่ไปไว ้เรียกวา่ 

อริยสัจ ๔ เช่นในคัมภีร์วิสุทธิมัคค์ ท่านพูดถึงเรื่องทุกข์ สมุทัย 

นิโรธ  มรรค ซึ่งเป็นหัวข้อทั้ง ๔ ของอริยสัจว่า ทุกข์นั้นได้แก่

โรค สมทุยัก็คอืเหตขุองโรค นิโรธคอืภาวะทีห่ายโรค มรรคไดแ้ก่

ยาและกระบวนวิธีที่ใช้บำาบัด จะเห็นว่าแนวทางของพระพุทธ

ศาสนา ก็เป็นแนวทางของการรักษาโรค จึงเรียกพระพุทธเจ้า

ว่าเป็นแพทย์

สู่พุทธศาสตร์
จากแพทยศาสตร์

บทบรรณาธิการ	 3B

เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า	:	

เมื่อศิษย์เก่าสนใจในพุทธศาสตร์

• พญ.พจนีย์		พงษ์ประภาพันธ์	 4B

บทความพิเศษ	:	

เมื่อศิษย์เก่าไปบวชที่พุทธคยา

• พลตรี	ดร.นพ.โยธิน		ชินวลัญช์	 6B

You	are	the	First	:	

คุณคือศิษย์เก่าคนแรก	ที่ ได้	PhD.	สาขา	Buddhist	Studies

• ศ.ดร.นพ.กมลพร		แก้วพรสรรค์	 10B

บทบรรณาธิการ



Newsletter of the Alumni Association of PSU MEDICINE 3

  พระพุทธศาสนา  มองคนเป็นนามรูป และใช้นามรูป

รวมกันเป็นหนึ่งเดียว ไม่มองแยกเป็นสอง เพราะมันเชี่อมโยง

สัมพันธ์กันเป็นอันหน่ึงอันเดียว เป็นระบบความสัมพันธ์ของ

องค์ประกอบต่าง ๆ พระพุทธศาสนามองชีวิต มองโรคภัยไข้

เจ็บ หรือมองปัญหาของมนุษย์ รวมทั้งกระบวนการของทุกข์

ว่าเป็นระบบแห่งความสัมพันธ์ขององค์ประกอบต่าง ๆ ที่เข้า

มาเก่ียวข้องอาศัยกันละกัน เป็นกระบวนการแห่งเหตุปัจจัย

ที่สืบทอดต่อเนื่อง ดังคำากล่าวที่ว่า  การผ่อนคลายไม่เครียด   

ใจเปน็สมาธิรวมเปน็หน่ึงเดยีว  เพราะถ้ากายเครยีดใจก็เครยีด

ด้วย  ถ้าใจผ่อนคลายกายจะผ่อนคลายได้  เรียกว่าสภาพกาย

มีผลต่อสภาพจิตใจ

  แต่ ในกรณีของผู้ที่ปฏิบัติตัวถูกต้อง ดังปรากฏใน

การบำาเพ็ญโพชฌงค์ เมื่อเกิดความอิ่มใจ ทั้งกายและใจที่

ผ่อนคลายสบาย องค์ธรรมข้อที่เรียกว่าผ่อนคลายน้ันเป็น

องค์ธรรมสำาคัญมาก มีชื่อว่าปัสลัทธิ อยู่ ในหลักเรียกว่า 

โพชฌงค์ ๗ ประการ ปัสลัทธิ จะตรงข้ามกับสารัทธะ  ซึ่งเป็น 

ความเครยีด  ตัวความเครยีดและความผ่อนคลายน้ีเปน็จุดรว่ม

อาการที่สำาคัญของกายและใจ  เราต้องก้าวผ่านจุดนี้ จะต้องมี

กายและใจที่ไม่เครียด และมีความผ่อนคลาย  เพื่อจะก้าวไปสู่

สุขและสมาธิในที่สุด

  พระพุทธศาสนา ถือว่าคนเราน้ีร่างกายก็เป็นสังขาร  

จิตใจก็เปน็สงัขาร มคีวามเจ็บป่วยอยูเ่ป็นธรรมดา  พระพทุธเจ้า

แยกโรค ๒ อย่าง คือ โรคกายกับโรคจิตใจ พระองค์ตรัสว่าบาง

คนทีป่ลอดจากโรคกายเปน็เวลานาน ๆ  หรอืไมม่ีโรคกายปรากฏ

อาจจะพอหาได้อยู่  แต่คนที่จะไม่มีโรคใจ  แม้เพียงชั่วขณะนั้น

หาได้ยากนัก ยกเว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้น”

  จึงไม่นาแปลกใจที่ว่า การแพทย์แผนตะวันตกในปัจจุบัน  

เร่ิมมีการนำาแนวทางของศาสตร์ทางตะวันออก  ซึ่งรวมทั้ง

หลักคำาสอนทางพระพุทธศาสนา  เข้าไปบูรณาการหรือปรับใช้

ร่วมกับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์มากขึ้นเรื่อย ๆ  

จนเกิดเป็นศาสตร์การบำาบัดทางการแพทย์แขนงใหม่ ๆ เช่น 

Mindfulness in Medicine (การเจริญสติในทางการแพทย์) 

หรือบางครั้งเรียกว่า The Medicine of the Moment 

(เวชศาสตร์ในปจัจุบันขณะ) เชน่ การสอน Mindfulness based 

stress  reduction ของโรงเรียนแพทย์หลายแห่งในอเมริกา 

และบางโรงเรียนแพทย์เช่นที่ Brown University Alpert 

Medicine School ได้นำาเอา Mindfulness ไปใช้ ในทุกระดับ 

รวมถึงระดับนักศึกษาแพทย์ด้วย เพื่อส่งเสริมให้แพทย์เองมี

การตระหนักรู้ (self-awareness) อยู่กับปัจจุบัน มีความเห็น

อกเห็นใจ (empathy) ผู้ป่วย เพื่อนำาไปสู่เป้าหมายสูงสุดร่วม

กันคือ ภาวะอยู่ดีมีสุข (well-being) ของแพทย์เองและผู้ป่วย

ก็ได้รับบริการที่เปี่ยมสุขด้วยคุณภาพ

  สารศษิยเ์ก่าแพทย ์ม.อ. ฉบบัน้ี  จึงขอเสนอเรื่องราวของ

ศษิยเ์ก่าหลายคนทีจ่บ พ.บ. แลว้ แตก่ลบัสนใจเรื่องพทุธศาสนา

อย่างลึกซึ้ง  จนถึงกับไปศึกษาต่อด้านปริญญาเอกสาขาพุทธ

ศาสตร์ศึกษา หรือไปบวช หรือนำาไปปรับใช้ ในการดูแลผู้ป่วย

และการดูแลตัวเอง  ซึ่งล้วนแต่น่าสนใจอย่างยิ่ง  และหวังว่า

ผู้อ่านสารศิษย์เก่าฯ ฉบับนี้จะได้สาระดี ๆ ที่เป็นประโยชน์กับ

ตนเองไม่มากก็น้อย

  ในฐานะที่ตัวเองเคยมีประสบการณ์เป็นบุคลากรเพียง

คนเดียวของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ที่เข้าร่วมในโครงการของ

มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ ในการบวชถวายเปน็พระราชกุศล

แด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2560  ณ วัดป่า

กันตพงษ์ นั้น ผมต้องยอมรับว่าช่วงเวลาที่ครองผ้าเหลืองและ

ปฏิบตักิิจของสงฆน้ั์น  นับวา่เปน็ชว่งเวลาของความสขุสงบของ

จิตใจโดยแท้

ธรรมสวัสดีครับ

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์ (อดีตพระฉายา ปัญญาธโรภิกขุ)

บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.
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เรื่องเล่าจากศิษย์เก่า

พญ.พจนีย์  พงษ์ประภาพันธ์
(ศิษย์เก่ารุ่น 16)

  หมอเรียนจบมัธยมปลายที่ เตรียมอุดมฯ จบ

แพทยศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ต่อแพทย์

เฉพาะทางด้านสูตินรีเวช อยู่กับครอบครัวที่อบอุ่น มีนิสัย

ร่าเริง สนุกสนาน มีเพื่อนฝูงรักชอบหมอมากมาย

  เมื่อก่อนหมอเคยใชช้วีติฟุม่เฟอืย เทีย่วทกุคนื เขา้ไป

กินบรรยากาศ ดื่มพอมึน ๆ ฟังพวกเพื่อนที่กินเหล้าคุยกัน 

มนัรู้สกึสนุก บา้ ๆ  บอ ๆ  สะใจ หัวเราะกันไดท้ัง้คนื บ่อยคร้ัง

ที่ดื่มจนถึงเช้า แล้วค่อยแยกจากกัน  มันก็แปลกเหมือนกัน

ที่หมอเองเป็นผู้หญิงคนเดียวที่อยู่ในเพื่อนผู้ชายกลุ่มใหญ่ 

แต่ก็ไม่รู้สึกกลัวอะไร กลับรู้สึกว่า ทำาแบบนี้เก๋มาก ภูมิใจ 

เป็นการเข้าสังคมกลุ่มพี่น้องหมอด้วยกัน

  ก่อนหน้าน้ัน หมอเป็นคนห่างไกลศาสนา มองไม่

เห็นความจำาเป็นว่าศาสนาจะเข้ามาช่วยชีวิตให้สมบูรณ์ได้

อย่างไร  เพราะที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้ ก็ดีอยู่แล้ว ทำาบุญวัน

เกิดปีละครั้งตามประเพณีก็น่าจะเพียงพอแล้ว  ยิ่งมาเรียน

จบหมอ ก็ยิ่งเชื่อมั่นในความเห็นของตนยิ่งขึ้นไปอีก คือไม่

เชื่อว่าพระพุทธเจ้ามีจริง ยิ่งเรียนสูติฯ ด้วยก็ไม่เคยเห็น

เด็กที่คลอดออกมาแล้วเดินได้ 7 ก้าวเลย  มันไม่น่าจะเป็น

ไปได้ที่ว่าพระพุทธเจ้าพอคลอดออกมาก็เดินได้ 7 ก้าว ยัง

เมื่อศิษย์เก่าสนใจใน
พุทธศาสตร์

นั่งคุยกับเพื่อนๆ เลยว่า สมัยก่อนคงมีนักคิดที่เก่ง ๆ ที่คิดจัด

ระเบียบทางสังคมให้ดีขึ้น จึงแต่งเรื่องพระพุทธเจ้าขึ้นมา แล้ว

ก็ใส่ปาฏิหาริย์เพื่อเพิ่มความศรัทธาไปเท่านั้น ตอนนั้นหมอคิด

ว่า อะไรที่พิสูจน์ด้วยวิทยาศาสตร์ไม่ได้ หรือจับต้องไม่ได้ เรา

ก็ไม่ควรเชื่อ

  ในที่สุด วันร้ายคืนร้ายก็มาถึง หมอล้มป่วยลงอย่าง

กะทันหัน ด้วยโรคหมอนรองกระดูกแตก โดยไม่ทราบสาเหตุ

ที่แท้จริง ซึ่งเจ็บปวดทรมานมาก ถึงขั้นเดินไม่ได้ หมอต้องเข้า

รบัการผ่าตดัและนอนพกัฟืน้อยา่งยาวนาน ฉดียาเขา้ไขสนัหลงั

เพื่อบรรเทาปวด ก็ยังไม่หาย แม้แต่อาจารย์หมอที่ว่าเก่ง ๆ  

ที่เชี่ยวชาญมาก ๆ ทั่วทั้งโรงพญาบาลมารุมวินิจฉัยดูอาการ 

ก็ยังไม่มีใครช่วยเราได้  หมอได้รักษาทุกวิถีทางแล้ว จนรู้สึก

ท้อแท้ หมดหวังเหมือนหมดหวังทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิต  กินยา

ก็กินไม่ได้  ทรมานอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน น้ำาหนักลดจาก  

47 กิโลกรัม เหลือ 42 กิโลกรัม ภายใน 2-3 วัน จนอาจารย์

หมอมาพูดกับเราว่า ให้ทนอย่างนี้อีก 10 ปี ทนอีก 10 ปีนะ 

แล้วเราก็จะชินไปเอง  ได้ยินประโยคนี้ เรารับไม่ได้ เลยหันมา

ตั้งสติใหม่ มาคิดว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับชีวิตน่ี ผ่าตัดก็ไม่หาย   

ฉีดยาเข้าช่องไขสันหลัง  น้ำาไขสันหลังก็รั่ว  กินยาก็แพ้  

อาจารย์หมอทุกคนและเพื่อนหมอด้วยกัน ก็มาช่วยดูแลรักษา

อาการของเราทั้งหมด  แต่เราก็ยังไม่หาย  เราเองก็เป็นหมอ

ด้วย  มันช่างไม่ตรงไปตรงมาเสียเลย หมอเก่ง ๆ  ก็น่าจะรักษา

ให้หายได้  แต่ทำาไมไม่หาย?  ทำาไมเรื่องแบบนี้ต้องมาเกิดขึ้น

กับเราเล่า  ทำาไมต้องเป็นเราด้วย?

  วิชาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีที่ว่าแน่ ๆ วิชาหมอที่เรียน

มาเกือบ 10 ปี ก็ไม่สามารถหาสาเหตุที่แท้จริงของการป่วย

ของเราเองได้  ซ้ำาถูกบอกได้แค่ว่า ให้ทนรออีก 10 ปี แล้วจะ

ชินไปเอง  มันน่าจะมีอะไร ที่อยู่เบื้องหน้าเบื้องหลังที่ยิ่งใหญ่

มากกวา่น้ี แลว้สิง่น้ันคอือะไรกันแน่?  ความรูส้กึเชื่อมัน่ในทาง

วิทยาศาสตร์ตอนนั้น ได้ลดลงไปเลย เพราะเราสู้มาทุกทาง ใช้

เทคโนโลยีที่ว่าทันสมัยทุกอย่างรักษามาหมด กลับสู้ไม่ได้

  โชคดทีีช่ว่งน้ัน  คณุน้าแนะนำาให้เราใชพ้ทุธศาสตร์เขา้มา

ช่วย  ก็ในเมื่อเราลองมาทุกทางแล้วนี่ แต่ไม่เห็นว่าจะมีอะไรดี

ขึ้น ก็เลยหันมาศึกษาธรรมะ ลองหัดทำาสมาธิ หัดทำาใจให้สงบ 

ขยนัฟงัธรรมะทกุวนั  รูส้กึโปรง่โลง่เบากายเบาใจขึน้  รูส้กึเริม่

เขา้ใจในเบือ้งหน้าเบือ้งหลงัของชวีติมากขึน้ จนทำาให้รูว้า่เบือ้ง

หลังของการป่วยของเรา มันคือวิบากกรรมที่เราเคยทำาไว้ ใน

อดีตนั่นเอง  ก่อนหน้านั้นมีแต่คนบอกว่า คนเราเกิดมาเพื่อใช้

กรรม  มาชดใช้วิบากกรรมที่เคยทำาไว้  ฟังแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่

B
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น่าเกิดมาเลยนะ เหมือนเกิดมาเพื่อโดนลงโทษ ก็รู้สึกห่อเหี่ยว   

คดิวา่เราจะไมส่ามารถมีโอกาส หรอืหาหนทางแก้ไขไดเ้ลยหรือ?  

แต่พอมาศึกษาคำาสอนของพระพุทธเจ้า  ที่พระองค์ทรงเน้นย้ำา

ว่าเราเกิดมาเพื่อทำาพระนิพพานให้แจ้ง พอรู้เป้าหมายอย่างน้ี  

ก็รู้สึกชุ่มใจ เกิดมาเหมือนชีวิตมีโอกาสที่จะแก้ไขและปรับปรุง

ในสิ่งที่เรายังบกพร่องได้

  มีคำาถามในใจว่า “การรู้เพียงว่ามันคือวิบากกรรม มัน

จะช่วยให้อะไรดีขึ้นได้บ้างล่ะ หากยังไม่รู้ถึงวิธีการแก้ไข” ด้วย

คำาถามน้ีเอง ทำาให้หมอประทับใจในคำาสอนของพระพุทธเจ้า

เพิม่มากขึน้ เพราะพระพทุธเจ้าทรงสอนให้รู้ถึงวธีิแก้ไขวบิาก

กรรม จากหนักให้เป็นเบา จากเบาก็จะหาย  ถ้าจะตายก็จะ

ไปดี ด้วยการบำาเพ็ญบุญกุศลให้ถึงพร้อม

  หมอขอยนืยนัเลยวา่ วทิยาศาสตรแ์ละวชิาหมอไมไ่ดส้อน

ไว้เลย ซึ่งหมอได้พิสูจน์จุดนี้อย่างเด่นชัดด้วยตัวเองแล้ว  ทั้งนี้

เพราะอาการของหมอหมดหนทางที่จะเยียวยาแล้ว  แม้กินยา  

ก็ยังไม่ได้  เพราะแพ้ยา  หมอจึงหันมารักษาด้วยการศึกษาและ

ปฏิบตัธิรรม  ทำาบญุทำาทาน  รกัษาศลี  ทำาสมาธิ  และอธิษฐานจติ   

ในที่สุด หมอก็พบว่าอาการของหมอดีขึ้นตามลำาดับอย่าง

รวดเร็ว จนกระทั่งสามารถทำางานเป็นหมอได้ดังเดิม

  เมื่อก่อน หมอไม่เคยคิดเลยว่า พุทธศาสตร์จะเป็น

ศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่และมหัศจรรย์ถึงขนาดน้ี คิดแต่ว่าเป็น

สิ่งเหลือเชื่อ งมงาย แต่พอมาได้ศึกษาปฏิบัติแล้ว  ก็พบว่า

วิทยาศาสตร์เป็นศาสตร์ที่ยังล้าหลังพุทธศาสตร์อยู่มาก  อย่าง

เราเองเรียนหมอ  วชิาแพทย ์ ก็อธิบายไดแ้คก่ารเกิดของคนจน

ถึงตาย แตก่่อนทีจ่ะเกิด และหลงัจากความตายเปน็อยา่งไรน้ัน  

วิทยาศาสตร์ก็ยังตอบไม่ได้

  การเจ็บป่วย  เช่น  โรคมะเร็ง  ความดัน  เบาหวาน  

หัวใจ  สารพดัโรค  ทางการแพทยเ์องก็ไมส่ามารถบอกไดแ้น่ชดั  

บอกได้แต่สมมติฐาน  และพยาธิสภาพรวม ๆ ว่ามาจากหลาย

สาเหต ุ ยงัหาสาเหตทุีแ่ทจ้รงิไมไ่ด ้ แตพ่อมาศกึษาพทุธศาสตร ์ 

มาหยั่งใจใคร่ครวญด้วยสมาธิในเรื่องกฎของกรรม ก็สามารถ

ตอบได้หมด  ถึงสาเหตุและต้นตอของโรค ว่าที่เป็นโรคนี้เพราะ

กรรมอะไร  จากชาติไหน  และต้องแก้ไขอย่างไร  ซึ่งตัวเรา

เองก็อัศจรรย์ใจมาก  ทุกวันนี้  หมอเชื่อมั่นถึงการมีจริงของ

พระพุทธเจ้า  เชื่อว่าพระพุทธเจ้าประสูติแล้วสามารถเดินได้  

7 ก้าวจริง ๆ  พอมาถึงทุกวันนี้  เมื่อหมอย้อนไปในอดีต  ก็อด

นึกขำาตวัเองไม่หายวา่ทำาไมเราหลงคดิผิด ๆ  ดว้ยมานะทฐิอิยูไ่ด ้

ตั้งนาน  ไม่ยอมเปิดโอกาสให้กับตัวเองได้ลองศึกษาก่อน   

จนเกือบจะสายเกินไป  หรือหมดโอกาสไปเสียเลย  แต่พอมา

ศึกษาจริง ๆ จึงได้เข้าใจและเห็นพระคุณของพุทธศาสตร์อย่าง

ลึกซึ้งจนต่อให้วิชาทางโลก ที่ว่าเจ๋ง ๆ น้ัน แม้จะไม่รู้ก็ยังไม่

เป็นไร แต่หากไม่มาเรียนรู้พุทธศาสตร์แล้ว ก็จะไม่สามารถ

เอาตัวรอดอย่างปลอดภัยในวัฏสงสารได้เลย  พุทธศาสตร์นั้น   

จะสอนให้เรารู้จักเลือกและเล่ียงได้ สอนให้เรารู้ว่าตอนที่

เรายังมีชีวิตอยู่นั้น เราควรดำาเนินชีวิตอย่างไร จึงจะมีชีวิต

ทีด่แีละมคีณุคา่ ตลอดจนวธีิการทีจ่ะกำาจัดกิเลสอาสวะให้หมด

สิ้นไปได้อย่างไร  การที่จะไม่เกิดอีกนั้นต้องทำาอย่างไร  ซึ่งสิ่งนี้

เราสามารถเรยีนรูจ้ากการศกึษาปฏิบตัธิรรมในพระพทุธศาสนา  

เมื่อเราได้ศึกษาไป  ปฏิบัติไป  เราก็จะเข้าใจชีวิตและโลกเพิ่ม

มากขึ้น ๆ 

  สังคมทุกวันน้ี  หมอสังเกตเห็นชัดว่าเด็กที่ฝากท้องกับ

หมอ จำานวนของเดก็วยัรุ่น 16-17 ป ีทีก่ำาลงัเปน็วยัเรยีนไดเ้พิม่

สูงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก บางคนมาขอให้หมอทำาแท้งให้  ซึ่งเรา

ก็ให้ความรูเ้ขาไปวา่มนัเปน็บาปนะ  มนัจะกลบัมาเปน็เวรกรรม

ให้กับตัวเองด้วย  ปัญหาเด็กและเยาวชนเพิ่มมากขึ้น  เพราะ

สื่อทกุอยา่งเปน็สื่อของกระแสกาม  พอ่แมเ่ลีย้งลกูดว้ยรายการ

ทีวี  เด็กซึมซับพฤติกรรมอะไร ๆ โดยได้รับอิทธิพลจากทีวีสูง

มาก  สงัคมทีย่งัขาดความรู้ทางพทุธศาสตร์ จะแก้ปญัหาให้เกิด

ความสนัตสิขุไมไ่ดเ้ลย แผนพฒันาประเทศชาตคิวรตอ้งคำานึงถึง

เรื่องนี้ ให้มาก  หมอคิดว่า  แม้ว่าเราจะมีความรู้สูง  ฉลาด  ก็

อย่าฉลาดอย่างงมงาย อย่างที่หมอเคยเป็นมาก่อน  คือไม่เปิด

โอกาสให้ตัวเองได้มาศึกษาก่อน  แถมยังปิดกั้นสิ่งที่ดีนั้นไว้ นั่น

จะทำาให้เราไม่ได้รับประโยชน์จากสิ่งที่ดีที่สุดไปตลอดชีวิตเลย 

คนเราอาจผิดพลาดในชวีติ คดิผิดดว้ยความยดึมัน่ในความรูแ้ละ

ความพร้อมของตัวเองได้ก็จริง แต่สิ่งที่เราไม่ควรผิดพลาดเลย

สำาหรับชวีติน้ี ก็คอื การปดิก้ันตวัเองจากสิง่ทีย่งัไมไ่ดล้องศกึษา 

แล้วด่วนสรุปไปเลยแทนการลงมือพิสูจน์ด้วยตัวเอง

  ชีวิตปัจจุบันหมอเป็นเจ้าของเวลาของตัวเอง  โดยหมอ

จะแบ่งเวลาชีวิตออกเป็น 3 ส่วน  ส่วนที่หนึ่งทำางานเป็นแพทย์ 

part-time  ส่วนที่สองทำางานด้านพุทธศาสนา อุทิศตนเองเพื่อ

กิจกรรมด้านพุทธศาสนา  และส่วนที่สาม คือการดูแลบุพการี

อันเป็นที่รัก

  ก็ขอฝากข้อคิดถึงศิษย์เก่าทุกท่านว่า การเปิดโอกาส  

ให้ตวัเองไดศ้กึษาธรรมะ เปน็การเปดิโอกาสให้เราไดศ้กึษาวชิา

ที่สำาคัญและจำาเป็นที่สุดในชีวิต ที่มิใช่เป็นเพียงทางเลือก  แต่

เป็นสิ่งที่ต้องรู้  ถ้าไม่รู้  ก็คงเสียชาติเกิด ลองเปิดใจให้กว้าง  

เปิดโอกาสให้ตัวเองได้ศึกษาพุทธศาสตร์  และจะมีชีวิตที่ดีขึ้น

ดังตัวอย่างที่ตัวของหมอเองได้ประสบมาค่ะ.

B
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บทความพิเศษ

ไปบวชที่พุทธคยา
พลตรี ดร.นพ.โยธิน  ชินวลัญช์

      (ศิษย์เก่ารุ่น 9)

  ผมขอเล่าประสบการณ์ในการได้อุปสมบท เพื่อถวาย

เปน็พทุธบชูาในร่มบารมสีมเด็จพระธีรญาณมนีุ ประเทศอนิเดยี   

ในช่วง 3 ถึง 15 มีนาคม 2562 จากนั้นศึกษาและปฏิบัติธรรม

ต่อ ณ วัดพุทธแสงธรรม ประเทศไทย ซึ่งเป็นการบวชครั้งแรก

ในชีวิต หลังจากจบแพทย์จากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

และการทำางานในอดีตที่ผ่านมา  ผมไม่เคยมีความคิดที่จะบวช

เลยถึงแม้จะนับถือศาสนาพุทธมาตลอดก็ตาม หลังจากผมได้

ไปศกึษาต่อจนจบการศกึษาปรญิญาเอกทางดา้นประสาทวทิยา 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวทิยาลยัเมลเบิรน์ ประเทศออสเตรเลยี 

ด้วยทุนโคลัมโบ (AUSAIDs) แล้ว ผมก็ได้ทำางานดูแลรักษา 

ผู้ปว่ยโรคทางสมองและโรคลมชกัและการนอนหลบัผิดปกตมิา

ตลอด สว่นการดำาเนินชวีติก็จะใชห้ลกัการทีเ่ปน็เหตแุละผลทาง

วิทยาศาสตร์ ถึงแม้การทำางานและการดำาเนินชีวิตในแต่ละวัน

เราจะเจอในหลายๆ เรื่อง ซึ่งบางเรื่องก็จะเป็นอุปสรรคปัญหา

ต่าง ๆ ที่อาจจะทำาให้เรามีทั้งความสุข ความทุกข์ ท้อแท้ เศร้า

หมอง แต่ก็ไม่เคยทำาให้มีความเครียดสะสมจนถึงกับคิดจะบวช 

เพราะเดิมเขา้ใจวา่การบวชมกัจะนิยมทำาเมื่อเขา้สูว่ยัเบญจเพส

หรอืเมื่อเราประสบความทกุข ์พอมีโอกาสทีจ่ะได้ไปอปุสมบทใน

โครงการนี้ ก็มีคำาถามหลายอย่างเกิดขึ้นกับตนเอง เช่น ทำาไม

ถึงไปบวช ทำาไมต้องบวชที่อินเดีย เป็นต้น แรงจูงใจของการ

บวชในคร้ังน้ี ไม่ใช่เกิดเนื่องจากเหตุผลที่ ได้กล่าวไปแล้ว แต่

เกิดจากความชอบที่จะศึกษาและเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  มากกว่าซึ่งที่

ผ่านมาสว่นใหญจ่ะเปน็ความรูท้างการแพทยแ์ละอื่น ๆ  อยา่งตอ่

เมื่อศิษย์เก่า

เนื่อง แต่สิ่งหนึ่งที่เราคิดว่าเรามีความรู้น้อยมากก็คือเรื่องของ

พุทธศาสนาและที่สำาคัญคิดว่าการบวชจะช่วยทำาให้เราเข้าใจ

ในพุทธศาสนามากขึ้น รวมถึงต้องการที่จะได้ฝึกจิตใจ ปัญญา 

รู้ความเป็นอนัตตาของชีวิต การบำาเพ็ญเพียรภาวนา เพื่อจะ

เปน็ประโยชน์ตอ่การดำาเนินชวีติและการทำาประโยชน์เพื่อสงัคม

ในการรักษาดแูลผู้ปว่ย ก่อนทีจ่ะไปบวชก็จะมคีวามกังวลใจเปน็

ธรรมดาในการปรับตัวในช่วงที่บวชเป็นพระ ซึ่งในโครงการน้ี

ทุกคนที่จะไปบวชจะต้องมีการมาฝึกเตรียมตัวที่วัดเทพศิรินทร์ 

อาทิตย์ละ 1 ครั้งทุก ๆ วันเสาร์เป็นเวลาอย่างน้อย 3 เดือน

ก่อน  โดยฝึกสวดมนต์ การสอนการเตรียมตัวและวิธีปฏิบัติใน

ชว่งอปุสมบท การไดม้าเขา้คอรส์น้ีทำาให้ได้รูจั้กกับกัลยาณมติร

ในหลากหลายวิชาชีพ

 

ทำ ไมต้องบวชที่อินเดีย?
  อินเดียเป็นแดนพุทธภูมิที่เป็นถิ่นกำาเนิดแห่งพุทธศาสนา

และพระพุทธเจ้าทรงใช้ชีวิตตั้งแต่ประสูติ จนถึงปรินิพพาน  

ดังนั้น การไปบวชที่อินเดีย ครั้งหนึ่งในชีวิต ถือว่าเป็นมงคลยิ่ง 

การได้ไปเดินทางตามรอยพระพุทธเจ้า จะทำาให้รู้ และเข้าใจ  

ว่าพระพุทธเจ้ามีอยู่จริง เหมือนที่เราเรียน และเข้าใจในหลัก

ทางวิทยาศาสตร์ ซึ่งทุกอย่างจะต้องมีเหตุและผล สามารถ

พิสูจน์และอธิบายได้ ในการนับถือศาสนาพุทธ การที่เรา  

จะเชื่อมั่นศรัทธาในพุทธศาสนาควรจะต้องมาจากพื้นฐานของ

ปัญญา จากคำาสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเรื่องจริง จะทำาให้
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เรายึดมั่นและปฏิบัติตามคำาสอน หลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ นำา

มนุษย์สู่ฝั่งนิพพานได้จริงจะทำาให้เราละชั่ว ทำาดีและทำาจิตใจให้

บริสุทธิ์ อย่างมั่นใจ และจากการได้ศึกษาพุทธประวัติในอินเดีย  

ไปเรยีนรูถึ้งเรื่องความเจรญิและความเสื่อมในพระพทุธศาสนา 

ทำาให้เข้าใจว่าพุทธศาสนาเป็นวิวัฒนาการของความจริงของ

ชีวิต พัฒนาเกิดเป็นปัญญาแทนความเชื่อในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธ์ิ

ทั้งหลาย เป็นความสำาเร็จในขั้นสูงสุดแห่งชีวิต เพื่อการบรรลุ

มรรคผลนิพพาน และไดเ้ห็นความเสื่อมและการสญูหายไปของ

ศาสนาพุทธในชมพูทวีปในอดีตเน่ืองจากถูกทำาลายโดยพวก

นอกพระพุทธศาสนา และที่สำาคัญคือการที่ผู้คนมีความสับสน

ในหลักคำาสอนของพระพุทธศาสนา จึงนำากลับไปสู่ความเชื่อใน

เรื่องอิทธิปาฏิหาริย์ เวทมนตร์ เทพเทวดา และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้ง

หลายที่เข้าใจได้ง่าย และเห็นผลในเชิงจิตวิทยาได้มากกว่า ดัง

น้ันเมื่อมนุษย์ไม่มีวิชาความรู้เป็นปัญญา มีแต่ความเชื่อและ

ศรัทธาอย่างเดียว จึงทำาให้ศาสนาพุทธที่เคยเจริญรุ่งเรืองทั่ว

ทั้งดินแดนชมพูทวีปถูกทำาลายไปจากดินแดนแห่งนี้

โครงการบวชที่พุทธคยา  
  พิธี โกนผมนาค จัดขึ้นที่บริเวณสวนข้างพระอุโบสถ 

วัดเทพศิรินทร์ 1 วันก่อนจะเดินทางไปทำาพิธีบรรพชาอุปสมบท

ที่พุทธคยา

พิธีโกนผมนาค ซึ่งจัดบริเวณสวนข้างพระอุโบสถวัดเทพศิรินทร์

พิธีบรรพชาอุปสมบท ณ เขตพัทธสีมา อุโบสถวัดป่าพุทธคยา พระมหาโพธิเจดีย์ พุทธคยา

ทำาวัตรเช้า วัตรเย็น สวดมนต์ภาวนา ที่พุทธคยา

กิจวัตรประจำ วันขณะบวช  

วันที่ 1-4 ของการบวช

  พธีิบรรพชาอปุสมบท ไดก้ระทำา ณ เขตพทัธสมีา อโุบสถ

วัดป่าพุทธคยา หลังจากน้ันได้มีการปฏิบัติธรรมและเจริญ

พระพุทธมนต์ ณ วัดมหาโพธิมหาวิหาร สถานที่ตรัสรู้และ 

สกัการะตน้พระศรีมหาโพธ์ิ ต้นไมแ้ห่งการตรสัรู ้ทีพ่ระโพธิสตัว ์

เจ้าชายสิทธัตถะประทับน่ังบำาเพ็ญเพียร จนบรรลุอนุตรสัมมา

สัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้า ตลอด 4 วัน ที่พุทธคยาจะมีการ

ทำาวัตรเช้า วัตรเย็น สวดมนต์ภาวนา นั่งสมาธิ และเวียนเทียน

รอบพระมหาโพธิเจดยีท์กุวนั และบชูาพระพทุธเมตตา พระพทุธ

รูปองค์ประธาน ในพระมหาโพธิเจดีย์ที่มีอายุกว่า 1,400 ปี  

ได้เยี่ยมชมสัตตมหาสถาน สถานทั้ง 7 ที่ พุทธเจ้าทรงประทับ

เสวยวิมุตติสุข (สุขแห่งการหลุดพ้น) ตลอด 7 สัปดาห์หลังจาก

ตรัสรู้ และได้เดินทางไปเยี่ยมชมสถูปสุชาดากุฎี สถานที่เคย

เป็นที่ตั้งของบ้านนางสุชาดา ธิดาของคหบดีผู้มั่งคั่งแห่งตำาบล

อุรุเวลาเสนานิคม ผู้เป็นมหาอุบาสิกาคนสำาคัญที่ได้ถวายข้าว

มธุปายาส ซึ่งเป็นอาหารมื้อสำาคัญก่อนที่พระโพธิสัตว์ เจ้าชาย

สิทธัตถะได้ประทับบำาเพ็ญเพียรจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า 

และไดเ้ดนิทางไปเยีย่มชมและนมสัการวดันานาชาตติา่ง ๆ  เชน่ 

วัดญี่ปุ่น วัดภูฐาน เป็นต้น ซึ่งเป็นพุทธสถานนานาชาติ ที่สร้าง

จากแรงศรัทธาของพุทธศาสนิกชนทั่วโลก 
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วันที่ 5 ของการบวช

  ออกบิณฑบาต และเดินทางสู่เมืองราชคฤห์ เมืองหลวง

ของแขวนมคธสมัยพุทธกาล เป็นเมืองในหุบเขาที่มีภูเขาล้อม

รอบ 5 ลูกจึงมีชื่อเรียกอีกอย่างหน่ึงว่าเบญจคีรีนคร จากน้ัน

ได้ขึ้นสู่เขาคิชฌกูฏ ที่เป็นภูเขาที่เอียงลาดยาวขึ้นไป เป็นสถาน

ที่ พระพุทธเจ้าเสด็จประทับที่นี้เป็นประจำา และได้มีการทำาวัตร

เย็นเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ มูลคันธกุฎี ซึ่งเป็น

กุฎิของพระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชฌกูฏ

วันที่ 6 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาต และไปเจริญพระพุทธมนต์ ปฏิบัติธรรม 

ณ วดัเวฬวุนัมหาวหิาร หรอืพระวหิารเวฬวุนักลนัทกนิวาปสถาน 

ซึ่งเป็นวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนา บนริมฝ่ังแม่น้ำาสรัสวดี 

และยังเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่พระ

สาวกจำานวน 1,250 รูป อันเป็นที่มาของวันมาฆบูชา และได้ไป

เยี่ยมชมบ่อน้ำาร้อนโบราณ ตโปธาราม สถานที่อาบน้ำาของชาว

ฮินดู ซึ่งที่นี่เราจะได้เห็นการแบ่งชนชั้นวรรณะของชาวอินเดีย

กันอย่างชัดเจน จากนั้นได้ไปสักการะหลวงพ่อองค์ดำาพระพุทธ

รูปศักดิ์สิทธิ์และได้เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยนาลันทา ซึ่งสร้างขึ้น

เป็นครั้งแรกตั้งแต่สมัยพระเจ้าอโศกมหาราช ในพุทธศตวรรษ 

ที ่3 ถือวา่เปน็มหาวทิยาลยัสงฆ์แห่งแรกของโลก และไดถู้กเผา

ทำาลายโดยพวกตา่งศาสนา ในชว่งทีมี่การเสื่อมสญูของพระพทุธ

ศาสนาในชมพูทวีป ในช่วงพุทธศตวรรษที่ 17-23 

วันที่ 7 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาต และทำาวัตรเจริญพระพุทธมนต์   

ณ กูฎาคารศาลา เมืองไพศาลี สถานที่สำาคัญในการกำาเนิดน้ำา

พระพทุธมนต ์และทีน่ี่เคยมีการบรรพชาพระภิกษุณีเปน็ครัง้แรก

วันที่ 8 ของการบวช 

  ออกบณิฑบาต และออกเดนิทางสูเ่มอืงกุสนิารา ระหวา่ง

ทางได้สักการะปาวาลเจดีย์ สถานที่พระพุทธเจ้าทรงปลงอายุ

สังขาร บ้านเวฬุคาม นอกเมืองไวสาลี จากน้ันเดินทางสู่มหา

เจดีย์เกสริยา เป็นพระมหาสถูปโบราณเป็นสถานที่ที่ตั้งของ

พระมหาสถูปทีป่ระดษิฐานบาตรของพระพทุธเจ้าทีท่รงประทาน

แก่ชาววัชชี เมืองไวสาลี ที่ตามมาส่งเสด็จพระพุทธองค์เป็น

คร้ังสุดท้ายก่อนจะเสด็จไปยังเมืองกุสินารา เพื่อเสด็จดับขันธ

ปรินิพพาน

วันที่ 9 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาต และทำาวัตรเช้า ณ สาลวโนทยาน พุทธะ

ปรนิิพพานวหิาร สาลวโนทยาน คอืสวนปา่ไมส้าละ เปน็สถานที่

ประดษิฐานพระพทุธสรรีะไว ้ณ เมอืงกุสนิารา ก่อนทีจ่ะประกอบ

พิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ได้เจริญพระพุทธมนต์เจริญ

ภาวนา และสถูปปรนิิพพาน ภายในประดิษฐานพทุธรปูปางเสดจ็

ดบัขนัธ์ปรนิิพพาน คอืพระพทุธรปูนอนบรรทมตะแคงเบือ้งขวา 

ได้ทำาวัตรเย็น เจริญพระพุทธมนต์ ณ มกุฏพันธนเจดีย์ สถานที่

ถวายพระเพลิงพระพุทธสรีระมีสภาพ 

วันที่ 10 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาต และทำาวัตรเช้า ณ สาลวโนทยาน 

ปรินิพพานสถูปและออกเดินทางสู่เมืองลุมพินีประเทศเนปาล

วันที่ 11 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาต และทำาวัตรเช้า เจริญพระพุทธมนต์

และเจริญจิตภาวนา ณ.สวนลุมพินีวัน พุทธสังเวชชนียสถาน 

ประเทศเนปาล เป็นพุทธสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ 

คือ พระสัมมาสัมพุทธเจ้า ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่เมืองสาวัตถี

ประเทศอินเดีย

วันที่ 12 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาตและทำาวัตรเช้า ณ เชตะวันมหาวิหาร วัด

เชตะวันมหาวิหาร เป็นวัดที่พระพุทธเจ้าประทับจำาพรรษามาก

ที่สุดถึง 19 พรรษา วัดแห่งนี้เป็นสถานที่เกิดเรื่องราวและพระ

สูตรสำาคัญในพระพุทธศาสนามากมาย เช่น เรื่องขององคุลิ

มาล การถวายอสทิสทาน เรื่องพระพุทธองค์ทรงดูแลภิกษุไข้ 

ทรงพยากรณ์สุบินนิมิต 16 ประการ และ พระสูตรต่าง ๆ เช่น 

มหามงคลสูตร ธรรมนิยามสูตร เป็นต้น จากน้ันได้เดินทางสู่

เมืองพาราณสี 

วันที่ 13 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาตและทำาวัตรเช้าเดินทางสู่แม่น้ำาคงคาเพื่อ

เยี่ยมชมแม่น้ำาคงคาที่คนนับถือลัทธิพราหมณ์จะลงอาบน้ำาล้าง

บาปวันละสองครั้งเช้าและเย็น และดูประเพณีการเผาศพและ

กวาดกระดูกลงในแม่น้ำาคงคาของลัทธิพราหมณ์ที่ท่าน้ำาเมือง

พาราณสี 
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วันที่ 14 ของการบวช 

ออกบณิฑบาต  ทำาวตัรเชา้  ทำาวตัรเยน็ และเจรญิพระพทุธมนต ์ 

ณ ธัมเมกขสถูป ปา่อสิปิตนะมฤคทายวนั เมอืงสารนาถ เปน็พทุธ- 

สังเวชชนียสถานอีกแห่ง เพราะเป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรง

เร่ิมต้นประกาศพระพุทธศาสนา และได้ทรงแสดงปฐมเทศนา

และประกาศพระสัจธรรมเป็นครั้งแรก 

วันที่ 15 ของการบวช 

  ออกบิณฑบาตและทำาวัตรเช้า ณ ธัมเมกขสถูป ป่า

อิสิปตนะมฤคทายวัน จากน้ันช่วงเย็นออกเดินทาง กลับ

กรุงเทพมหานคร

วันที่ 15-21 ของการบวช

  ได้กลบัมาปฏิบัตธิรรมตอ่ทีว่ดัพระพทุธแสงธรรม จังหวดั

สระบุรี โดยฝึกปฏิบัติธรรม สวดมนต์ ฝึกสมาธิ และเดินจงกรม

สังเวชชนียสถานทั้งสี่แห่ง
เป็นสถานที่ที่ทำ ให้เกิดความรู้สึกระลึกถึงพระพุทธเจ้า
 1. ประสูติ ณ สวนลุมพินีวัน

 2. ตรัสรู้ ณ พุทธคยา เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ ที่มีพระมหา

โพธิเจดีย์ พร้อมต้นศรีมหาโพธ์ิอันเป็นสัญลักษณ์แสดงที่ทรง

ตรัสรู้อย่างยิ่งใหญ่

 3. ปฐมเทศนา ณ สารนารถ บริเวณที่ธัมมจักร กงล้อแห่ง

ธรรม ได้เริ่มหมุนมาจนตราบถึงทุกวันนี้ ณ ที่นี้พระพุทธเจ้าได้

ทำาวัตรเย็นเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตภาวนา ณ มูลคันธกุฎี ซึ่งเป็นกุฎิของ

พระพุทธเจ้าบนยอดเขาคิชฌกูฏ

สวดมนต์ภาวนาและเวียนเทียน ธรรมเมกขสถูป สารนารถ บริเวณที่

พระพุทธเจ้าได้แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์

แสดงธรรมโปรดปัญจวัคคีย์ ทำาให้มีท่านโกณฑัญญะได้บรรลุ

โสดาบันบวชเป็นพระสงฆ์องค์แรกของพุทธศาสนา โดยมี  

ธัมเมกขสถูป เป็นหลักฐาน

 4. ปรินิพพาน ณ กุสินารา ดินแดนที่พระพุทธองค์ได้ทิ้งร่าง

วางขันธ์ 

ความรูส้กึโดยรวมจากการบวชในครัง้นีแ้ละขอ้คดิทีจ่ะ
ฝากถึงศิษย์เก่าคนอื่น ๆ 
  ที่จริงแล้วการได้บวชครั้งหน่ึงในชีวิต หลังจากที่เรา

ได้ทำางานหรือมีประสบการณ์ชีวิตมาสักระยะหน่ึงแล้ว จะมี

ประโยชน์อย่างมากในการดำาเนินชีวิตเพื่อทำาจิตใจให้บริสุทธ์ิ

และเป็นกุศลต่อไป ดั่งคำาว่า “สาธุ โข ปพพชชา” แปลว่า “การ

บวชดีนักแล” และการที่จะต้องเดินทางไปอุปสมบทที่อินเดีย

และปฏิบัติธรรมที่สังเวชนียสถาน 4 ตำาบลสถาน ตามรอย

พระพทุธเจ้าน้ันจะทำาให้เกิดความรู้สกึระลกึถึงพระพทุธเจ้า เกิด

ความชุ่มชื่น เบิกบาน เกิดแรงบันดาลใจ ที่จะทำาความดี และ

เมื่อไดท้ราบหลกัการของพทุธศาสนาแลว้ ก็จะเห็นวา่เหมอืนกับ

หลกัทางวทิยาศาสตรท์ีเ่ราจะตอ้งเรยีนรูจ้ากความจริงของชวีติ

ทีเ่ปน็เหตแุละผล พฒันาให้เกิดเปน็ปญัญาน่ันเอง แตต่อ้งนำามา

ปฏิบัติเป็นหนทางเดียวเท่านั้นเพื่อพิสูจน์ความจริง  จึงจะก่อให้

เกิดปัญญา ซึ่งไม่สามารถให้กันและกันได้  แต่ต้องฝึกฝนเอา

เอง หากมีโอกาสและเวลา  ผมใคร่ขอเชิญชวนศิษย์เก่าแพทย์

ชายทีนั่บถือพทุธศาสนาทกุทา่น  ไดม้ีโอกาสอปุสมบทสกัครัง้ใน

ชีวิตของลูกผู้ชายครับ  เพื่อจะได้เรียนรู้ เข้าใจถึงคำาสอนของ

พระพุทธเจ้า และนำาไปปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตต่อไป  เพื่อให้

ทุกย่างก้าวของเราดำาเนินไปอย่างมีสติครับ.
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คุณคือศิษย์เก่าคนแรก ที่ได้

  ก่อนตอบคำาถาม ผมขอขอบคุณสาร

ศษิยเ์ก่าแพทยม์.อ.ทีม่าสมัภาษณ์ โดยเฉพาะ

อย่างยิ่ง ศ.นพ.พิเขฐ  อุดมรัตน์และทีมงาน

น้อง ๆ ทุกคนที่กรุณาให้เกียรติครับ

ถาม: ขอให้อาจารยช์ว่ยแนะนำาวา่จบแพทย ์

ม.อ.รุ่นใด และประทับใจอะไรในการเป็น

แพทย์ ม.อ.มากที่สุด?

ตอบ: ผมจบแพทย์ ม.อ.รุ่น 3 ครับมีเพื่อน

ร่วมรุ่นเป็นอาจารย์ที่ม.อ.หลายท่านเช่น 

สงวนสิน ธวัช สาวิตรี ครับ

  เป็นคนอยุธยา จบมัธยมต้นจาก 

รร.อยุธยาวิทยาลัย มาเข้า รร.เตรียม

อุดมศึกษา รุ่นที่ 36 ครับจบเตรียมแล้ว

มา เข้าเรียนปี 1 ม.อ.ปี 2518 สำาหรับ

ความประทับใจมีมากมายครับ เหมือนชีวิต

ฟ้าลิขิตให้ต้องมาเรียนที่น่ีครับ ในสมัยน้ัน

เรียกจบ ม.ศ.5 มีการสอบรวมทั้งประเทศ

คร้ังสุดท้าย ยังจำาได้ว่าสอบติดบอร์ดได้ 

80% พอดี แล้วตอนสอบ entrance เข้า

มหาวิทยาลัย มีญาติทำางานที่หาดใหญ่ จึง

เลือก ม.อ.อันดับ 1 ครับ โชคดี สอบได้

คะแนนสงูเปน็อนัดบั 1 มคีะแนน 356 ใน 500 

คะแนนคดิเปน็ 71.2% ตดิหมดทัง้คณะแพทย ์ 

หัวหน้าหน่วยกุมารศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์
ภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำ บัด 
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

PhD. สาขา Buddhist Studies
ศ.ดร.นพ.กมลพร  แก้วพรสรรค ์(ศิษย์เก่ารุ่น 3)

ศิริราช รามา เล่ามาเพื่อบันทึกคะแนนสอบเข้าของของแพทย์ม.อ. 

ไว้ ในประวัติศาสตร์ครับ วันมาสอบสัมภาษณ์ได้พบกับ อจ.วิจารณ์ พานิช  

ครัง้แรกดว้ยครบั อจ.ไดแ้นะนำาการเรียนการใชช้วีติ และเจอพีพ่เิชฐ คนแรก

ของ ม.อ. ด้วยวันนั้นพี่เขาใจดีได้แนะนำาพูดคุยสนุกสนานและคุ้นเคยกันมา

จนถึงทุกวันนี้ เดินทางมา ม.อ.ครั้งแรกด้วยรถไฟ ตลอดคืน 18 ชม. ต้อง

นอนกับพื้นแต่ก็ชินและได้เดินทางแบบนี้หลายครั้ง ครั้งหนึ่งประทับใจไม่ลืม 

คอืเคยลกุสละทีน่ั่งให้ผู้หญงิทอ้งทา่นหน่ึงน่ังทีส่ถานีบางซื่อ และตอ้งยนืยาว

จากบางซื่อถึงสุราษฏร์ธานีจึงได้น่ังเพราะคนโดยสารแน่นมาก ดีใจมากได้

ทำาบุญใหญ่ครับ ประทับใจอาจารย์ทุกท่านใจดี แม้ขาดแคลนสถานที่ ไม่มี

รพ.ต้องขอใช้สถานที่ที่รพ.หาดใหญ่แต่ก็ได้ทำาหัตถการมากมายจนชำานาญ

กว่าแพทย์ที่จบที่อื่นมาก อจ.จำาลอง บ่อเกิด ผู้อำานวยการ รพ.หาดใหญ่สมัย

นั้น ใจดีช่วยผ่าไส้ติ่งให้ด้วยครับ ตอนเรียนแพทย์ปี 1 ประทับใจได้พบคนดี

มาก ไดเ้ปน็ผู้หน่ึงทีก่่อตัง้และเปน็ประธานคนแรกของชมรมพทุธศาสตร ์ม.อ. 

U R the 1st
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ในปี 2523 มีหมอยอดชายกับพี่สุวัฒน์ เป็นกรรมการกับน้อง ๆ  

หลายคน เช่นกรีฑา หม่อง หมิ่น หนิง เขี่ยง จ๊ะ ฉิ่ง หล้า อู้ด 

เสา ศานิต เจตน์และยังติดต่อกันมาจนปัจจุบัน ทุกคนมีความ

สุขความสำาเร็จ มีบุตรธิดาที่ดีน่ารัก เรียนแพทย์หลายคนครับ 

เราได้ทำากิจกรรมมาก อจ.ใจดีให้ห้องชมรมที่ตึก Math ได้จัด

บวชหมู่ครั้งแรก จัดไปสวนโมกข์ และได้ขออนุญาตถ่ายรูปหมู่

กับท่านอาจารย์พุทธทาส ตามภาพที่เห็นครับ ผมน่ังหลังสุด

ด้านซ้าย จัดบรรยายโดยท่านปัญญานันทะครั้งแรกที่ม.อ.แจก

หนังสือมองตน สวดมนต์ทำาวัตรเช้าด้วยครับ ถ้ามีโอกาสฝาก

บอกน้องชมรมพุทธปัจจุบันช่วยติดต่อพี่ด้วยครับ จะได้สนทนา

ธรรมกันครับ

ถาม:  อาจารยจ์บหลายปรญิญามาก อยากทราบแรงบนัดาลใจ

ในการศึกษาต่อ โดยเฉพาะทางด้านพุทธศาสตร์ครับ

ตอบ: ด้วยความรักการเรียนมาก มีฉันทะ อยากเป็นพหูสูตทั้ง

ทางโลกทางธรรม ทางโลกก็ไปเรยีนทางวจัิย จบโทระบาดทีจุ่ฬา 

ชอบกฏหมายก็ไปเรยีนนิตศิาสตรภ์าคบณัฑติ ทีธ่รรมศาสตร์จน

จบ ชอบบริหารก็ไปเรียน MBA ที่ธรรมศาสตร์ เป็นต้น เคารพ

รักศรัทธาในพระพุทธศาสนาจึงไปเรียนPhD พุทธศาสนาที่

มหาวทิยาลยัมหามกุฏครบั กำาลงัเรียนอภิธรรมบณัฑติชัน้มหาโท  

คาดว่าจะจบปีหน้าครับ แต่การเรียนทั้งหมดต้องน้อมนำามา 

สรา้งประโยชน์ให้แก่คนอื่นและสงัคม ตามคำาสอนของพระราช-

บิดา ที่ทรงสอนให้ทำาประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หน่ึง 

การเรยีนน้ันจึงจะดแีละสมควรเรยีน มคีณุคา่แทจ้รงิ เรียนพทุธ

ศาสนาก็ต้องนำามาพัฒนาตนให้กิเลส โลภ โกรธ หลง น้อยลง  

ศีล สมาธิ ปัญญาดีขึ้น นิสัยคุณธรรมดีขึ้น จึงเกิดคุณค่าแท้จริง 

ตัง้ใจจะเรยีนไปเรื่อย ๆ  ครบั ผมเคยเปน็ HA surveyor กับ TQA 

assessor ด้วย มีภาพถ่ายกับ สงวนสิน กับพี่ยาว (อจ.อนุวัฒน์)  

ตอนไปประชุมผู้เยี่ยมสำารวจ กิจกรรมโครงการส่วนรวมใน

ภาควิชาได้ทำาระบบนัดหมาย ระบบ lean มีส่วนตั้งหน่วยวิจัย 

หน่วยคุณภาพ ในภาควิชาครับ ตั้ง quality resident คร้ัง

แรกในไทยขึ้นในภาควิชาก่อนใครครับ กิจกรรมทางทำานุบำารุง

พุทธศาสนาได้จัดปฏิบัติธรรมทุกปีครับรวม 30 ครั้ง ไถ่ชีวิตโค 

กระบือทุกปี 20 ปี จัดเรียนธรรมศึกษา จัดไปสังเวชนียสถาน  

ตั้งกองทุนสงฆ์อาพาธ วัดโสมนัสและวัดดุสิดาราม ทำาบุญ

ตักบาตร สวดมนต์และนั่งสมาธิทุกวันครับ

  ตอนสอนแพทย์ประจำาบ้านจะสอดแทรกคุณธรรม

จริยธรรมเสมอครับ รวมทั้งหลักธรรม เช่น มงคล 38 และทำา

ตนให้เป็นตัวอย่าง เช่น ศีล 5 ทำางานด้วยความเมตตากรุณา 

พูดจาด้วยความสุภาพ ขยันทำางานและขยันทำาวิจัย มีผลงาน

วิจัยตีพิมพ์ 50 เรื่อง ขยันเขียนตำารา เป็นบรรณาธิการ 2 เล่ม 

เป็นต้น

ถาม: การเรียนปริญญาเอกทางพุทธ ยากไหมครับ ต้องสอบ

ภาษาบาลีหรือไม่?

ตอบ: ถ้ารักและสนใจจริง การเรียนปริญญาเอกพุทธศาสนา

ไม่ยากครับ มีเรียนบาลี 1 รายวิชาครับเรียน course work ปี

ครึ่งครับและทำาวิจัยต่อ ผมส่งจบคนแรกเลยครับ เพราะเรียน

เสร็จ วิจัยเสร็จพอดีครับปี 2554 ความจริงต้องรับปริญญา

ปีน้ัน แต่น้ำาท่วมใหญ่พอดี จึงต้องมารับปริญญาปีถัดไปครับ 
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แต่เรียนพระพุทธศาสนาเป็นเพียงส่วนหน่ึงเท่าน้ัน ต้องศึกษา

หาความรู้ ในพระไตรปฏิกตอ่เนื่องครบั ถ้าสงสยัผมจะเปดิศกึษา

ค้นคว้าเสมอ พยายามท่องจำาชื่อพระสูตรต่าง ๆ นอกจากนี้ยัง

มีหนังสือพุทธธรรมของท่านพระพุทธโฆษาจารย์ หนังสือวิสุทธิ

มรรค วิมุตติมรรค พระไตรปิฏกภาษาอังกฤษมีของ Pali text 

society ครับสั่งซื้อได้ที่ร้านหนังสือของมหามกุฏ หน้าวัดบวร

นิเวศวิหาร หรือ online ครับ อยากให้พวกเราค้นคว้าเหมือน

เปน็แหลง่ความรูท้ีส่ำาคญั มปัีญหาชวีติทกุดา้นมาเปิดคน้ควา้หา

คำาแนะนำาได้ครับ นอกจากการสวดมนต์ นั่งสมาธิประกอบด้วย

จนเกิดปัญญาแก้ไขปัญหาชีวิตได้ดีครับ

ถาม: หัวข้อที่อาจารย์ทำาวิทยานิพนธ์พุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิต

เกี่ยวกับเรื่องอะไรครับ?

ตอบ: งานวิจัยที่ทำาน่าสนใจมาก ผมมุ่งไปที่วัยรุ่น เพราะวัยรุ่น

มีปัญหาในสังคมมาก หัวข้อวิจัยคือประสิทธิผลการฝึกสติวิถี

พุทธต่อการพัฒนาสติในวัยรุ่นไทยแบ่ง 2 ส่วน ส่วนแรกทำาใน

วัยรุ่น 700 คนหาข้อมูลพื้นฐานทั่วไปและคะแนนของสติ และ

ส่วนสอง แบ่งกลุ่มทดลองกับกลุ่มควบคุมแบบสุ่มทดลอง RCT 

กลุ่มละ 30 คน

  ตอ้งขอขอบคณุ รศ.พญ.ฐติว ีแก้วพรสวรรค ์ภรรยาทีเ่ปน็

จิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น ที่ได้แนะนำาช่วยเหลือนำาความรู้จิตเวช

สมยัใหมกั่บการฝึกจิตวถีิพทุธมารวมกันเปน็การฝึกคร้ังละ 3 ชม. 

8 ครัง้ ในกลุม่ทดลองม ีsitting mindfulness ,standing walk-

ing mindfulness ,และrelaxation และกิจกรรมกลุม่ ให้เกิดสติ

และเดก็สนุกดว้ย เชน่ เกมสร์ถไฟ สรปุผลการวจัิยไดผ้ลพฒันา

สติ พัฒนา EQ ดีมาก เด็กชอบมาก น่าจะปรับนำามาใข้สอนใน

โรงเรียนให้มากขึ้นครับ

ถาม: อาจารย์มองว่าการศึกษาพุทธศาสนามีส่วนช่วยในการ

ปฏิบัติวิชาชีพแพทย์อย่างไรบ้างครับ?

ตอบ: ทุกอาชีพและทุกคนต้องมีธรรมะเสมอ คนที่มีธรรมะ 

เป็นอาชีพน้ันเป็นคนที่มีคุณค่า ไม่ว่าจะเป็นคนกวาดถนนหรือ

เป็นนายกรัฐมนตรี ต้องมีธรรมะทุกคน หลวงพ่อจรัญ ฐิตธัมโม 

สอนวา่ ธรรมะคอืธรรมชาตมิอียูจ่ริง เชน่ จิตใจ อารมณ ์ธรรมะ

คือหลักของเหตุผล ทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป ตามเหตุปัจจัย

น้ัน ๆ ธรรมะเป็นกฏแห่งกรรม ธรรมะเป็นการฝืนใจ ธรรมะ

ฝ่ายดีต้องฝืนใจ ไม่ทำาตามกิเลสฝ่ายต่ำา ไม่ผิดศีลธรรม เช่น

ฆ่าคนจะอ้างว่าทำาดีไม่ได้ครับ ในฐานะแพทย์ เราต้องมีเมตตา

กรุณา ตรวจรักษาหวังในการหายโดยสุจริต มีความสุขจาก

ใจที่ได้ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ จะเป็นสุขแท้จริง ส่วนรายได้จะ
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ตามมาเองตามสมควรครับ ผมมองว่าการเป็นคนดี เป็นความ

ฉลาดอย่างแท้จริง เช่นโกหก ครั้งหนึ่งเราต้องจำาไปตลอดชีวิต

เพื่อไม่ให้พูดผิด ทำาผิดศีลธรรมคดโกง เราต้องกลัวโดนจับได้

ตลอดเวลาครับ คนทำาความดี จะสบายใจกว่ามากครับ ความ

จำาแม่น เบิกบานแจ่มใสเสมอ อยู่คนเดียวได้ไม่เหงา เพราะใจ

คอยช่วยเหลือคนอื่น จะเป็นใจที่สงบสุขอย่างดีไม่ต้องพึ่งความ

สุขทางโลกมากนัก เรียก นิรามิสสุข จะนิ่ง ๆ แจ่มใสครับต้อง

ลองฝึกดูครับ แต่การช่วยใครต้องไม่ทำาให้เราเดือดร้อนและไม่

ผิดกฏหมายและศีลธรรมเสมอ

ถาม:  สุดท้าย อยากให้อาจารย์ฝากข้อคิดให้แก่รุ่นน้อง 

ม.อ.ครับ

ตอบ: น้อง ๆ ทุกคนเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถมาก 

สามารถประกอบวิชาชีพได้ แต่ในการใช้ชีวิตจริงยังไม่พอครับ 

ทั้งในโลกน้ีและโลกหน้า เราและสังคม ต้องการคนดี ที่มีศีล 

สมาธิ ปัญญา คนเก่งมีมาก แต่กระแสบริโภคนิยม วัตถุนิยม 

เขาอาจคดโกง มีโครงการเบยีดเบียนคนไดม้าก สงคราม ปญัหา

ทรัพยากรธรรมชาติถูกทำาลายไปมาก มลภาวะมากขึ้น ฝุ่นพิษ 

น้ำา อาหารเปน็พษิก่อมะเรง็ตา่ง ๆ  เกิดจากคนเก่งทำาทัง้น้ัน การ

สร้างคนดี เริ่มที่เราและครอบครัวครับ คนไทยโบราณ ทำาได้ 

ดมีาก เราอาจฝึกฝนตนตามคำาสอน หรอืประพฤตตินตามตวัอยา่ง

จากพระพุทธองค์ พระอริยสงฆ์ทั้งหลาย หรือจากคนดีจำานวน

มากในสงัคม เชน่ จากพระราชบิดาหรอืจากในหลวงรชักาลที ่9 

รอบ ๆ ตัวเราในสังคมก็สามารถน้อมนำามาแก้ไขพัฒนาให้ดีขึ้น

ได้ด้วยหลักธรรม ท่านอาจารย์พุทธทาสสอนว่า ประชาธิปไตย

ต้องเพื่อประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ทั้งหมดของประเทศ 

ไม่ใช่ทำาแค่การ vote ในสภาเท่านั้น ถ้าโจรประชุมกันก็คือการ

ไปปล้น แมลงวัน 500 ตัวประชุมกันย่อมไปส้วมดมอุจจาระ  

ถ้า vote จะชนะผีเสื้อที่มี 5 ตัว ที่จะไปหาดอกไม้ กลุ่มชนคนดี

จึงตอ้งมมีากพอครบั เปน็เรื่องสำาคญัมากกวา่การเรยีนเก่งอยา่ง

เดียวครับ ต้องมีศิลปะการใช้ชีวิต ตัวอย่างเช่น พระพุทธองค์

ทรงสอนให้เก็บเงิน 25% ของรายได้ ละอบายมุข ดูแลครอบครวั

และสงัคมและ มุง่ชำาระจิตให้บรสิทุธ์ิครบั จนตอนน้ีผมเพยีงพอ

ในปัจจัยใช้สอยไม่ได้ทำาร้าน ไม่ได้ทำาเอกชน หรือไม่ได้ทำาคลินิก

นอกเวลาครับ ทำาให้มเีวลามากขึน้ในการศกึษาและพฒันาจิตใจ 

น้อง ๆ  ต้องเตรยีมตวัแตเ่น่ิน ๆ  มกีารเตรยีมตวัของชวีติทกุดา้น 

วิถีพุทธมีอีกมากครับ ถ้ามีโอกาสจะได้เล่าให้ฟังอีกครับ

  สดุทา้ยผมขอกราบขอบพระคณุ ม.อ. คณาจารยท์กุทา่น

ทีม่พีระคณุที่ไดเ้คยสอนสัง่ศษิยค์นน้ีมาจนมวีชิาความรูป้ระกอบ

วิชาชีพได้และมีโอกาสเจริญก้าวหน้าและช่วยเหลือสังคมไทย

ได้จนทุกวันน้ี ขอตั้งปณิธานว่าจะเป็นคนดี ร่วมสร้างสรรค์ใน

สิ่งดีเสมอ และจะมุ่งศึกษาปฏิบัติธรรม ช่วยเหลือสังคมด้วย

ธรรม และจะบำาเพญ็ทาน ศลี สมาธิ และภาวนาจนกวา่จะบรรลุ

มรรคผลนิพพาน ขอกราบขอบพระคุณครับ.

         สัมภาษณ์ โดย ผศ.นพ.วีรพงศ์ วัฒนาวนิช
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