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คำนิยม


	 ถ้าถามว่าหากจะเปลี่ยนแปลงโลกไปสู่โลกแห่งการอยู่ร่วมกันด้วย
สันติระหว่างมนุษย์กับมนุษย์	และระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติแล้ว	อะไร	
สำคัญที่สุด	คำตอบอาจจะมีหลากหลาย	แต่คงจะไม่ลงตัวถ้าไม่ใช่การมี
“หัวใจของความเป็นมนุษย”์

 ไมม่สีตัวช์นดิใดทีส่ามารถทำลายโลกได	้เพราะสตัวอ์ยูต่ามธรรมชาติ
ธรรมชาตไิมท่ำลายธรรมชาต	ิแตม่นษุยเ์ปน็สตัวท์ีผ่ดิธรรมชาตไิด	้จงึทำลาย
โลกได้	มนุษย์มีความโลภมากผิดธรรมชาติ	และสามารถคิดเทคโนโลยีที่
ขยายความโลภใหม้ากอยา่งไมม่ทีีส่ิน้สดุ	เทคโนโลยทีีว่า่นัน้คอืเงนิ	ในขณะที่
อาหารเป็นของจริง	แต่เงินไม่ใช่ของจริง	ลองนึกภาพดูว่าจำนวนเงินนั้น
เราสามารถเตมิตวัเลขเพิม่เขา้ไปเทา่ไรกไ็ด	้เชน่		๑๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐๐...
เติมไปจนสุดขอบฟ้าเลยก็ได้	แสดงว่ามันไม่ใช่ของจริง	แต่เป็นมายาคติ
ที่มาขยายความโลภออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด	

	 เมื่อมนุษย์มาถือการพัฒนาที่เอาเงินเป็นตัวตั้ง	ก็เท่ากับเอาความ
โลภอันไม่มีที่สิ้นสุดเป็นตัวตั้ง	การพัฒนาแบบนี้จึงไปทำลายทรัพยากร
นานาชนิดเพื่อเปลี่ยนให้เป็นตัวเลขให้มากขึ้นๆ	โลกจึงถูกทำลายมากขึ้น		
รบกวนธรรมชาติและรบกวนการอยู่ร่วมกันจนวิกฤติและเครียดไปหมด		
จนไม่มีทางออกด้วยการ	“พัฒนา”	

	 แตม่นษุยก์ม็ธีรรมชาตทิีว่เิศษสดุอยูอ่ยา่งหนึง่ ตามคำวา่ “มนษุย”์  
นั้นเอง มนุษย์แปลว่าจิตใจสูง มนุษย์ต่างจากสัตว์ตรงที่มีจิตใจสูง   

ที่ปรึกษา 
นพ.อำพล	จินดาวัฒนะ		
นพ.อุกฤษฏ์	มิลินทางกูร

อำนวยการ ประสานงาน
นิรชา	อัศวธีรากุล	
ณนุต	มธุรพจน์			
จรินพร	คงศรีจันทร์		
นวินดา	จัดหงษา		

จัดพิมพ์ และเผยแพร่โดย
สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)
ชั้น	2	อาคาร	88/37	ติวานนท์	14	ตำบลตลาดขวัญ	อำเภอเมือง	จังหวัดนนทบุรี	11000
โทรศัพท์	0-2590	-2304		โทรสาร	0-2590	-2311
เว็บไซต์	www.nationalhealth.or.th


บรรณาธิการ 
ยุทธนา	วรุณปิติกุล	

ผู้เขียน 
ฐาปนา	พึ่งละออ

ศิลปกรรม และรูปเล่ม 
สำนักพิมพ์	Organic	Books	

พิสูจน์อักษร 
สมประสงค์	บุญผ่อง
ขนิษฐรัตน์	มัสพันธ์		

ภาพปก

กันจณา ดำโสภี
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คำนิยม

แม้เราจะเพียรพยายามสร้างและรณรงค์	ส่งเสริม	“สังคมแห่ง	

สขุภาวะ”	ในรปูแบบตา่งๆ	มากมายเพยีงใด	แตส่งัคมแหง่สขุภาวะทีแ่ทจ้รงิ
ย่อมไม่อาจเกิดขึ้นได้	หากมนุษย์ซึ่งเป็นผู้ขับเคลื่อนสังคมปราศจากเสียซึ่ง	
“หัวใจของความเป็นมนุษย์”	หรืออาจสรุปคร่าวๆ	ได้ว่า	“คนที่มีคุณงาม
ความดีอยู่ในหัวใจ”	ย่อมมีจิตสำนึกห่วงใยทั้งต่อตนเอง	ผู้อื่น	สรรพชีวิตทั้ง
มวล	และสิ่งแวดล้อม	และเมื่อบุคคลผู้นั้นลงมือกระทำการใดๆ	เขาก็จะ
กระทำอยูบ่นพืน้ฐานของการไมส่รา้งความเดอืดรอ้นใหแ้กท่กุคนและทกุสิง่
เหล่านั้น	
	 เมื่อราวต้นปีที่ผ่านมา	คณะนักวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	
และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย	สหรัฐอเมริกา	ได้เผยแพร่ผลการวิจัยใน
วารสารการแพทย์บริติช	เมดิคัล	มีเนื้อหาสำคัญสรุปได้ว่า	จากการศึกษา
พฤตกิรรมกลุม่ตวัอยา่งกวา่	4,700	คน	เปน็เวลา	20	ป	ีพบวา่	“ความสขุ“
สามารถตดิตอ่แพรจ่ากบคุคลหนึง่ไปยงัอกีบคุคลหนึง่ได	้ดว้ยการไดร้บัทราบ
เรื่องราวและพบเห็นบุคคลที่มีความสุข	และเมื่อบุคคลหนึ่งได้เข้าไปอยู่ใน	
เครอืขา่ยแหง่ความสขุแลว้	เขากจ็ะทำใหเ้พือ่นฝงู	ญาตพิีน่อ้ง	และคนใกลช้ดิ
มีโอกาสที่จะมีความสุขเพิ่มขึ้นไปด้วย	เพราะภาวะทางอารมณ์ของคนเรา
ไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเพียงคนเดียว	แต่ยังเกี่ยวพันกับการกระทำและ	
ประสบการณ์ของผู้อื่นด้วย	ไม่ว่าจะเป็นบุคคลที่เราเกี่ยวข้องด้วยโดยตรง	
หรือไม่ได้รู้จักเป็นการส่วนตัวก็ตาม	ด้วยเหตุนี้จึงกล่าวได้ว่า	ความสุขเป็น
โรคติดต่ออย่างหนึ่ง	

จิตใจสูง หมายถึง จิตใจที่เห็นแก่คนอื่นและสิ่งอื่นอย่างไม่น่าเชื่อ เพราะ
อย่างนี้ มนุษย์จึงมีความดีที่สามารถทำเรื่องดีดีได้อย่างสูงสุด เนื่องจาก
ความดีสุดๆ นี้เป็นศักยภาพในความเป็นมนุษย์เท่านั้น เราจึงเรียกกันว่า  
“หัวใจของความเป็นมนุษย์” ทุกคนเคยสัมผัสหัวใจของความเป็นมนุษย์
มาด้วยกันทุกคนและรู้ว่ามันให้ความรู้สึกที่อบอุ่นและเป็นสุขอย่างล้ำลึก
เพียงใด 

 ในกระแสธารของอารยธรรมวตัถนุยิม บรโิภคนยิม เงนินยิม กย็งั 
มีเรื่องดีดี หรือเรื่องที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์อยู่ในทุกพื้นที่ เพราะมัน
เปน็ธรรมชาตอิกีดา้นหนึง่ของมนษุย ์ถา้เราบนัทกึเรือ่งราวดดีมีาเผยแพรก่นั  
มนุษย์ก็จะมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้น ความสุขและความดีเป็นเรื่องที่
ระบาดได ้สำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาต ิ(สช.) พยายามเคลือ่นไหว 
“สงัคมไทยหวัใจมนษุย”์ และพยายามสง่เสรมิใหม้ ี“ธนาคารของเรือ่งราวดดี”ี  
หวังว่าเรื่องราวดีดีเล่มนี้ จะเข้าไปสัมผัสส่วนลึกในจิตใจของผู้คนอย่าง  
กวา้งขวาง ด้วยเพราะสัมผัสส่วนลึกในจิตใจเท่านั้น ที่จะช่วยให้โลกงดงาม
น่าอยู่ 

 

     ศ.นพ.ประเวศ วะส ี
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คำนำ

การเปลี่ยนแปลง	-	วลียอดฮิตแห่งปี	2551		
แท้จริงแล้วการเปลี่ยนแปลงคือสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาแห่งการ

ดำรงอยู่ของมนุษยชาติ	ภายใต้นามที่อาจเรียกได้ว่า	“การพัฒนา”
นับแต่ที่มีการพัฒนาเกิดขึ้น	วิถีชีวิตของมนุษย์ยิ่งออกห่างจาก	

“ธรรมชาติ” อันเป็นต้นกำเนิดของชีวิตและวัฒนธรรมมากขึ้นทุกที	จนทำให้	
“ธรรมชาติแห่งหัวใจของความเป็นมนุษย์” เริ่มเปลี่ยนแปลงไป	

…………………..	
ธรรมชาตแิหง่ความเคารพและเกรงกลวัในปรากฏการณธ์รรมชาต ิ

เปลี่ยนไปเป็นความมั่นใจและความอหังการที่จะเข้าควบคุมธรรมชาติ 
ธรรมชาติแห่งความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และช่วยเหลือแบ่งปันระหว่าง

เพื่อนมนุษย์ เปลี่ยนไปเป็นการค้ากำไรและเอารัดเอาเปรียบ 
ธรรมชาติแห่งการดำรงอยู่ด้วยความเรียบง่าย เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ 

พึ่งพิงและต่างตอบแทนกับธรรมชาติ เปลี่ยนไปเป็นการผลิตด้วยเทคโนโลยี 
ทันสมัยที่คำนึงถึงปริมาณมากกว่าคุณภาพของสิ่งแวดล้อมและสรรพชีวิต 

ธรรมชาติแห่งการมองเห็นความงามของภูเขา ป่าไม้ ลำธาร ท้องฟ้า 
ฯลฯ ในฐานะของทรัพยากรเพื่อส่วนรวม เปลี่ยนไปเป็นการครอบครองและ  
ตีมูลค่าในรูปของตัวเงิน 

…………………..	
ท้ายที่สุดแล้ว	ความเปลี่ยนแปลงที่มีเศรษฐกิจและเงินเป็นตัวตั้ง	

กลับนำสังคมมนุษย์ไปสู่ผลกระทบมากมาย		

	 ด้วยนัยเดียวกันนี้	“หัวใจของความเป็นมนุษย์”	ก็น่าจะเป็นโรค
ตดิตอ่ไดเ้ชน่กนั	และเรือ่งราวดดีทีีส่ำนกังานคณะกรรมการสขุภาพแหง่ชาติ
(สช.)	ได้รวบรวมมาไว้ในหนังสือเล่มนี้	รวมถึงอีกหลายเรื่องราวที่รวบรวม	
ไว้ในธนาคารเรื่องราวดีดีแห่งชาติ	ก็น่าจะช่วยทำให้	“หัวใจของความเป็น
มนุษย์”	ติดต่อแพร่ขยายไปยังคนไทยทุกคนได้อย่างกว้างขวาง และเมื่อนั้น	
ก็คงจะกล่าวได้เต็มปากเต็มคำว่า	“สังคมไทยคือสังคมแห่งสุขภาวะ”	


   นพ.มงคล  ณ สงขลา

   ประธานคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร ์
          การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์
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จากผูพ้ยายามควบคมุธรรมชาต ิจงึเปลีย่นมาเปน็ผูเ้รยีนรู ้เขา้ใจ  

และยอมรับในความยิ่งใหญ่ของธรรมชาติ 

จากผู้ขาย จึงเปลี่ยนมาเป็นผู้ให้ 

จากมุง่คา้กำไรสงูสดุ จงึเปลีย่นมาเปน็การพึง่พาบนรากฐานของ 

ความห่วงใยต่อชีวิตและสังคม 

จากทีเ่คยทำงานเพือ่เงนิและการถบีตวัไปสูส่ถานภาพที ่(คดิวา่)สงูขึน้ 
จึงเปลี่ยนมาเป็นความใส่ใจต่อเพื่อนมนุษย์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม เคารพกัน
ในฐานะเพื่อนมนุษย์ 

…………………..	

เมื่อการเปลี่ยนแปลงนำพาผู้คนให้คืนกลับมาสู่การเป็น “มนุษย์ที่มี
หัวใจของความเป็นมนุษย์”	อีกครั้ง	“เรื่องราวดีดี”	มากมายที่กระจายตัวเกิดขึ้น	
ณ	มุมเล็กมุมน้อย	ทั่วไทย	ทั่วโลก	จึงเริ่มปรากฏขึ้น		

เรื่องราวดีดีส่วนหนึ่งจะนำมาเก็บไว้ใน	“ธนาคารข้อมูลเรื่องราว 

ดีดีแห่งชาติ”		ซึ่งจะเป็นฐานข้อมูลเพื่อประโยชน์ของสาธารณะเพื่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ขึ้นในวงกว้าง	เป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้แก่ผู้คนที่มุ่งมั่น	

ในการสร้าง	“สังคมที่ต้องการ”	และที่สำคัญ	เป็นแรงบันดาลใจให้ผู้คนอีก
กลุ่มหนึ่งที่กำลังมุ่งมั่นในสิ่งเดียวกัน	

	 เมื่ออ่าน	“เรื่องราวดีดี” ในหนังสือเล่มนี้จบลง	คุณอาจค้นพบว่า…	

 ท้ายที่สุดแล้ว สุดท้ายของการเปลี่ยนแปลง จะนำพาผู้คนกลับคืนสู่
ธรรมชาติ  

 สู่การมองเห็นคุณค่าของทุกสรรพสิ่งด้วยหัวใจ  

 อันเป็นหัวใจที่แท้จริงของความเป็นมนุษย์  

 และเป็นความหมายที่แท้จริงของการพัฒนา 

                                                                                    

         นพ.อำพล จินดาวัฒนะ
 เลขาธิการคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาต ิ













ป่าไม้ที่ลดลง มลพิษที่เพิ่มขึ้น ภัยธรรมชาติที่รุนแรง การขาดแคลน
อาหารและแหล่งน้ำ 

ความล่มสลายของชุมชน ความเจ็บป่วย ความเหลื่อมล้ำทางสังคม 
หนี้สินท่วมหัว ฯลฯ 

มนุษย์ทุกคนล้วนได้รับผลกระทบนี้	ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง		

เพราะตระหนกัถงึผลกระทบอนัเกดิจากการเปลีย่นแปลงทัง้หลาย	ทัง้ปวง

จึงมีผู้คนกลุ่มเล็กๆ	หลากหลายกลุ่ม	ได้เริ่มต้นการเปลี่ยนแปลง	
อีกครั้ง	บนแนวทางของการกลับคืนสู่ธรรมชาติให้มากที่สุด	

 เช่นเดียวกับผู้คนจากทุกภาคส่วนในสังคมไทยที่มีส่วนร่วมในการร่าง	
“พระราชบญัญตัสิขุภาพแหง่ชาต	ิพ.ศ.	2550”		เพือ่มุง่หวงัใหเ้ปน็กฎหมายทีเ่ปน็
เครือ่งมอื	กลไกในการเชือ่มประสานและขบัเคลือ่นสงัคมไทยไปสู	่“สงัคมสขุภาวะ”

 สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ	(สช.)	ได้ดำเนิน	
“โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างสังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความ
เป็นมนุษย์”	ขึ้น	โดยเล็งเห็นว่า	สังคมสุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์นั้น
ต้องอาศัยการพัฒนาประเทศอย่างสมดุล	ทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่กัน
ไป	ภายใตบ้ริบทของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	รวมถึงการสร้างการมีส่วน
ร่วมจากกลัยาณมติรทุกภาคส่วนในสังคม	เข้ามาร่วมขับเคลื่อนด้วยหัวใจของ
ความเป็นมนุษย์เป็นพื้นฐาน	

 ด้วยยุทธศาสตร์ของโครงการ	ที่มุ่งเน้นการพัฒนาเครือข่ายการเรียนรู้
ร่วมกัน	พัฒนากระบวนการสร้างและจัดการความรู้ที่เน้นในทางสร้างสรรค์	
สิ่งดงีามใหเ้กดิขึน้	โดยผา่นกระบวนการสือ่สารทางสงัคมและนำไปสู่ค่านิยมใหม่
ของสังคม	ทั้งนี้เพื่อให้เกิดนโยบายสาธารณะที่เอื้อต่อการพัฒนาไปสู่สังคม	

สุขภาวะที่มีหัวใจของความเป็นมนุษย์

…………………..
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1
 เมฆครึ้มมืดเต็มฟ้า	ดวงอาทิตย์หลบหน้าหายไป	ฝนโปรยหนัก
เบาสลับกันตลอดระยะทางที่รถตู้คันใหญ่ติดสติ๊กเกอร์มูลนิธิโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศรวิ่งผ่าน			

	 เมื่อเข้าเขตภูดอย	รถแล่นไปบนถนนที่ไต่ตัดลัดเลาะสูงขึ้นไป
เรื่อยๆ	สองข้างทางเป็นหุบเหวลึก	มองไกลออกไป	ทิวเขาสลับซับซ้อน	
อยู่ในม่านฝน		

	 เส้นทางคดเคี้ยว	บางช่วงทอดยาวไปบนสันเขา	บางช่วงไต่โค้ง
หักศอกสลับฟันปลาจากบนสู่ล่าง	จากล่างสู่บน	น่าเวียนหัว	

	 หมู่บ้านลีซู	ซ่อนตัวอยู่ในหุบเขา	

	 หญงิสาวในชดุประจำเผา่สะพายกว๋ย	(เขง่)	เดนิเปน็แถวมุง่หนา้สูป่า่
เป้าหมายคือเห็ดนานาชนิด		

	 ความเย็นและฉ่ำชุ่มของภาพบรรยากาศเบื้องหน้า	เสมือนจะซึม
ผ่านเข้ามาในรถ	ลอยอวลอยู่ในบรรยากาศ	อาจกระทั่งได้กลิ่นดิน

	 ในวนัทีท่อ้งฟา้เตม็ไปดว้ยเมฆฝน	เวยีงแหง	อำเภอเลก็ๆ	ทีห่า่งไกล
จากอำเภอเมอืงเชยีงใหมแ่คร่อ้ยกวา่กโิลเมตร	แต่ใชเ้วลาเดนิทางกวา่ครึง่วนั
ดูเปียกชุ่มและซึมเซา		

	 อำเภอแห่งนี้เมื่อหลายสิบปีก่อน	เคยเป็นเขตอันตรายเนื่องจาก
อยู่ติดชายแดนประเทศพม่า	และได้รับผลกระทบจากการสู้รบระหว่าง
ทหารไทยใหญ่และทหารพม่าไม่เคยว่างเว้น	

	 ปัจจุบัน	แม้สถานการณ์สงบ	แต่ใครเล่าจะกล้าชี้วัดอนาคต	

	 จากเวียงแหงไปไม่ไกลนัก	รถตู้วิ่งไต่ขึ้น
สูงไปอีกระดับจนรู้สึกได้		

	 ป่าสนภูเขาสองข้างทางเขียวครึ้ม		
ช่องระบายน้ำในแปลงนาขั้นบันไดแปลงเล็กๆ	
ไหลลดหลั่นกันลงไปราวกับชั้นน้ำตก	กลุ่มบ้าน
เรือนดูแปลกตา	ด้วยสถาปัตยกรรมบางอย่างที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะ	

	 “เปียงหลวง”	เมืองในหุบเขา	คือเป้าหมายของการเดินทางครั้งนี้	



	 เปยีงหลวง	เปน็ตำบลหนึง่ในเขตการปกครองของอำเภอเวยีงแหง
มีประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน	นับตั้งแต่สมัยที่ขุนพลทหารพม่าฉีก	“สัญญา
ปางโหลง”	สัญญาแห่งการร่วมมือของชนชาติต่างๆ	ในประเทศพม่า	แล้ว
ใช้ระบอบการปกครองเผด็จการทหาร	ไล่ล่าปราบปรามชนชาติอื่นๆ	อย่าง
โหดเหี้ยม			

	 ชาวไทใหญ-่หนึง่ในชนชาตทิีม่จีำนวนมากทีส่ดุของพมา่	รวมตวักนั
เพื่อต่อต้าน	ส่วนหนึ่งอยู่ตามเมืองเล็กๆ	ในเขตภูเขา	ส่วนหนึ่งรวมตัวกันที่

-	15	-
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รัฐฉาน	รัฐอิสระของไทใหญ่	และส่วนหนึ่งถอยร่นหนีมาจนถึงชายแดน
ประเทศไทย		

	 จากไม่กี่ครอบครัว	จนเป็นสิบเป็นร้อย	เปียงหลวงค่อยๆ	ขยาย
เติบโต	โดยที่ผู้อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นชาวไทใหญ่,	ชาวไทยเชื้อสายไทใหญ่	
โดยมีชาวจีนฮ่อบางส่วนโยกย้ายมาอยู่ด้วย	

	 ปัจจุบัน	นอกจากรัฐฉาน,	ดอยไตแลง-ฐานที่มั่นในการรบภายใต้
การนำของ	“เจ้ายอดศึก”	แล้ว	ก็อาจกล่าวได้ว่า	“เปียงหลวง”	คือเมืองของ
ไทใหญ่		

	 ไทใหญ	่หรอืไตย	ชนชาตทิีแ่นบแนน่เสมอืนพีน่อ้งของชนชาตไิทย



 “...พีจ่ะไปเปยีงหลวง ไปเดนิปา่เกบ็หาสมนุไพรกบัหมอยาพืน้บา้น 
ไปด้วยกันสิ...” 

	 ภญ.ดร.สุภาภรณ์	ปิติพร	หรือ		
พี่ต้อม	เอ่ยชวนเมื่อผมโทรศัพท์ไปเพื่อขอ
นัดสัมภาษณ์และเก็บข้อมูล	

 “...สื่อบางคน พอพี่ชวนไปเดินป่า
ลงพืน้ที ่เขาไมอ่ยากไป กจ็ะไดข้อ้มลูแหง้ๆ 
ไป แตจ่รงิๆ พีอ่ยากให้ไปเดนิปา่ดว้ยกนั  
จะเหน็อะไรมากกวา่... คนมีตังค์บางคน
อยากจะช่วยเงินกิจกรรมที่พี่ทำ พี่ก็บอก 
ไปว่า คุณส่งลูกคุณมาเดินป่าสักครั้ง 

      จะได้ประโยชน์กว่าเยอะเลย...” 

	 นั่นทำให้ผมคิดไปถึงคำพูดที่ว่า	หากจะให้มนุษย์ปกป้อง
ธรรมชาติ	เห็นคุณค่าของธรรมชาติ	วิธีที่ง่ายและเร็วที่สุดก็คือ	ทำให้เขารัก
ธรรมชาติ	

	 แตท่ำไมตอ้งเปน็	หมอยาไทใหญ?่	และทำไมตอ้งเปน็เปยีงหลวง?

	 “...คือพอเวลาผ่านไป	ครูของพี่	คือพ่อหมอแม่หมอ	ต่างก็ทยอย
เสียชีวิตไป	พี่ต้องแสวงหาครูไกลขึ้นเรื่อยๆ	ต้องหาที่ที่มีการใช้สมุนไพรอยู่
จรงิ	ซึง่กโ็ชคดทีีต่อนหลงัไดม้าเจออกีทีจ่งัหวดัเลย	แลว้กช็มุชนไทใหญ.่..”
พี่ต้อมอธิบาย	

 

	 ในวันเดินทางสู่เปียงหลวง	คณะเล็กๆ	ของเราประกอบไปด้วย		
พี่ต้อม	ผู้นำขบวน,	หมอนิด	และพี่เล็ก	ทั้งสองเป็นเพื่อนของพี่ต้อม	

พี่มาดคนขับรถ,	น้าวิง	ผู้เชี่ยวชาญด้าน
ปา่และตน้ไม	้จากเขาใหญ,่	หวาน	ชา่งภาพ
หนุม่วยัตน้ยีส่บิ,	เหมยีว	เจา้หนา้ทีม่ลูนธิ	ิ
ผูเ้ปน็เสมอืนผูช้ว่ยพีต่อ้มในการจดบนัทกึ	
และผูค้อยดแูลเรือ่งจปิาถะในคณะ,	ผม	ผูซ้ึง่
พีต่อ้มเรยีกวา่	ผู้หลงทางมาร่วมทางกัน	

	 และสุดท้าย	ธีร์	หนุ่มไทย	
เชื้อสายไทใหญ่	ผู้นำทาง	ผู้แปลภาษา		
เจ้าภาพผู้เอื้อเฟื้อที่พักให้ชาวคณะ		
และผู้อำนวยความสะดวกให้ทุกประการ	

	 รถตู้คันใหญ่จอดที่วัดฟ้าเวียง-
อินทร์	วัดที่อยู่สุดเขตแดนด้านทิศตะวันตกประชิดติดชายแดนไทย-พม่า	

ภญ.ดร.สุภาภรณ์ ปิติพร
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และอาจเป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่อยู่ห่างจากหน่วยที่ตั้งของทหารพม่า
ซึ่งอยู่คนละเนิน	ในระยะห่างแค่สนามฟุตบอล				

	 ใกล้ขนาดที่มองเห็นทหารพม่าสองนายนอนสบูยาเสน้อยา่งไม่
เครง่เครยีดนกั

 “...เราจะยึดก็ยึดได้ แต่ไม่รู้จะยึดไปทำไม ทางไทยเองก็ไม่ได้
สนใจอะไร พม่าก็คงไม่สนใจด้วย เพราะสถานการณ์สงบมานานแล้ว...”

	 หนุม่ธรี	์ผูน้ำทาง	เลคเชอร์ใหช้าวคณะฟงั	ขณะทีฝ่นยงัตกไมข่าด
ระยะ	พวกเราต่างเข้าใจว่า	บุรุษที่หนึ่งที่เขาไม่เอ่ยถึงนั้น	คือกองกำลัง	

กู้ชาติไทใหญ่	

 “...จรงิๆ ทหารพมา่พวกนีก้ล็ำบากนะ  
ไดเ้งนิเดอืนแคร่อ้ยสองรอ้ยกว่าบาท แล้วก็ไม่ใช้เอง 
แต่ส่งให้ครอบครัวหมด ตัวเองก็มาหากินเอาข้าง
หน้า...”	หนุ่มธีร์เสริมพลางยิ้มที่มุมปาก	อย่างที่	
คนฟังเดาไม่ถูกว่าสงสาร	หรือสะใจเล็กๆ	กันแน่	

	 ผมเดนิเลีย่งมาที่โบสถ	์ชาวบา้นนุง่ขาว	
หม่ขาวเริม่ทยอยกนัเขา้มาจนกระทั่งโบสถ์ที่ใหญ่
โตกว้างขวางดูแคบไปถนัดตา		

	 พีต่อ้มกบัหมอนดิ	กำลงันัง่คยุกบัพอ่เฒา่
ท่านหนึ่ง	เบื้องหน้ามีแจกันใส่ดอกไม้หลายสิบอัน	
หลากหลายทั้งชนิด	สีสัน	และรูปทรง	ราวกับจะมี
การประกวดการจัดแจกัน	

 “...วันนี้เป็นวันมาฆบูชา ชาวบ้านจะมาฟัง
เทศน์ฟังธรรม แล้วก็นอนค้างที่วัดกัน ทุกคนก็จะเอาแจกันจัดดอกไม้มา

จากบ้าน...ดอกไม้ก็เก็บเอาจากในบ้านนั่นแหละ ปลูกไว้เองทั้งนั้น...แล้ว
พอมีการหลั่งน้ำ เขาก็เอาแจกันมาอย่างนี้...”	พ่อเฒ่าอธิบายเป็นภาษา
ไทยพอจับใจความได้	ก่อนจะหยิบแจกันของตัวเองมาสาธิตให้ดู	มือซ้าย
จับดอกไม้	มือขวาหลั่งน้ำจากแจกันใบเล็ก	รินผ่านก้านดอกลงสู่ขันที่
รองรับ	

	 ขณะที่หมอนิดทยอยเก็บภาพแจกันดอกไม้	พี่ต้อมก็หยิบรูปถ่าย
ออกมาจากกระเปา๋สง่ใหพ้อ่เฒา่	เปน็รปูของพอ่เฒา่กบัพีต่อ้มขณะทีเ่ดนิปา่
เก็บหาสมุนไพร	

	 เมื่อแกได้เห็นรูปตัวเอง	ยิ้มฉีกกว้างก็ปรากฏขึ้นบนใบหน้า		
ดูเหมือนแกจะดีใจมากที่ได้เห็นรูปถ่ายของตัวเอง	ซึ่งอาจจะเป็นรูปแรก	
ในรอบหลายสิบปี	หรือรูปแรกในชีวิตของแกก็เป็นได้	พ่อเฒ่าอวดรูป	
ตัวเองให้เพื่อนๆ	วัยใกล้เคียงกันดูอย่างยินดี	

 “...แกเป็นหมอยาที่ยังใช้สมุนไพรรักษาคนอยู่ เมื่อคราวที่แล้วที่ 
พี่มาเปียงหลวง แกก็เป็นหมอยาพื้นบ้านคนหนึ่งที่ร่วมเดินป่าหาสมุนไพร
ด้วยกัน...”	พี่ต้อมอธิบาย	

	 พี่มาเปียงหลวงกี่ครั้งแล้วครับ?	ผมถาม	

 “...ครั้งนี้ครั้งที่สอง...” 

	 คำตอบนั้นทำให้ผมประหลาดใจ	พี่ต้อมดูสนิทสนมคุ้นเคยกับ
ผู้คน	รวมทั้งยังจดจำรายละเอียดของสถานที่และบุคคลได้แม่นยำราวกับ
มาที่นี่ไม่น้อยกว่าสี่ห้าครั้ง	

	 คำถามในใจของผมคือ	สายสัมพันธ์อันใดที่ผูกโยงเมืองชายแดน
นี้ไวก้บัผูท้ี่ไดช้ือ่วา่เปน็แกนกลางของมลูนธิอิภยัภเูบศร-องคก์รดา้นสมนุไพร
และภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทยที่ไดช้ือ่วา่	เขม้แขง็และมชีือ่เสยีงมากที่สุด	
ในวงการสมุนไพรไทยในยุคปัจจุบัน?	
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2
	 ขอ้มูลจากเอกสารระบุว่า	:	

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จังหวัดปราจีนบุรี	มี
ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานย้อนไปถึงสมัยรัชกาลที่	5	เนื่องจากที่ตั้งของ	
โรงพยาบาล	เดมิเปน็ทรพัยส์นิของ	“เจา้พระยาอภยัภเูบศร	(ชุม่	อภยัวงศ)์”
อดีตสมุหเทศาภิบาล	สำเร็จราชการมณฑลบูรพา	ซึ่งประกอบไปด้วย	
เมืองพระตะบอง	เสียมราฐ	ศรีโสภณ		

	 เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	เกิดเมื่อวันที่	29	กรกฎาคม	พ.ศ.2404	
เป็นบุตรเจ้าพระยาคทาธรธรณินทร์	(เยีย)	ผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบอง	
เกดิจากทา่นผูห้ญงิทมิ	มพีีน่อ้งรว่มบดิามารดารวม	4	คน	เจา้พระยาอภยั-
ภูเบศร	เข้ารับราชการตั้งแต่สมัยรัชกาลที่	4	จนได้รับพระราชทานเลื่อน
บรรดาศักดิ์ขึ้นเป็นพระอภัยพิทักษ์	ตำแหน่งผู้ช่วยราชการเมืองพระตะบอง		
รับราชการโดยทำงานกับบิดาจนได้เป็นผู้สำเร็จราชการเมืองพระตะบอง	
ต่อจากบิดา	

	 ในปี	พ.ศ.2449	ไทยเกิดกรณีพิพาทกับฝรั่งเศส	ต้องแลกมณฑล
บูรพากับเมืองตราดให้แก่ฝรั่งเศส	แม้ว่าฝรั่งเศสจะชวนเจ้าพระยาอภัย-
ภเูบศรใหป้กครองเมอืงพระตะบองตอ่	แตท่า่นตดัสนิใจทิง้ความเปน็เจา้เมอืง
อพยพครอบครัวกลับมาอยู่ที่กรุงเทพฯ	ก่อนที่จะย้ายมาอยู่เมืองปราจีนบุรี
ในเวลาต่อมา		

	 พ.ศ.	2452	เจา้พระยาอภยัภเูบศรไดส้รา้งตกึหลงัใหญข่ึน้ตามแบบ
ศิลปะบาโร้คของตะวันตก	ในพื้นที่ของท่าน	โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็น
ที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	5	
ระหว่างเสด็จประพาสมณฑลปราจีนบุรี	ทว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอม-
เกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสวรรคตเสียก่อน		

	 ต่อมาตึกหลังนี้ได้ใช้เป็นที่ประทับแรมของพระบาทสมเด็จ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว	รัชกาลที่	6	เมื่อ	พ.ศ.2455	รวมทั้งพระบรม-	
วงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์	อาทิ	สมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพ		
พลเรือเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ	กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์	เป็นต้น		
ทว่า	เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	เจ้าของตึกไม่เคยใช้ตึกหลังนี้เป็นที่พำนัก	
ส่วนตัวเลย	

	 ตลอดช่วงชีวิตที่อยู่ปราจีนบุรี	เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้บำเพ็ญ
สาธารณประโยชน์มากมาย	ทั้งบริจาคทรัพย์สร้างโรงเรียน	โรงพยาบาล	
และปฏิสังขรณ์วัดแก้วพิจิตรเป็นการใหญ่	จนกระทั่งถึงแก่อสัญกรรมใน	
วันที่	27	สิงหาคม	พ.ศ.2465	อาคารที่ดินและทรัพย์สินของท่าน	ได้เป็น
มรดกตกทอดมาจนถึงพระนางเจ้าสุวัทนา	พระวรราชเทวี	ในรัชกาลที่	6	
ซึ่งเป็นธิดาของพระอภัยพิทักษ์	(เลื่อม	อภัยวงศ์-บุตรชายคนโตของ
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร)	ซึ่งพระนางเจ้าสุวัทนา	ได้ประทานอาคารพร้อม
ที่ดินให้ทางราชการให้เป็นสาธารณประโยชน์	
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	 มณฑลทหารบกที่	2		ปราจีนบุรี
ได้ปรับปรุงสถานที่เป็นสถานพยาบาลของ
ทหารและประชาชนอยู่ระยะหนึ่ง	ต่อมา	
ทางราชการเห็นว่า	ปราจีนบุรีควรจะมี	
โรงพยาบาลสำหรับประชาชนทั่วไป	จึงขอ
โอนอาคารและที่ดินดังกล่าวมาเปิดเป็น		
โรงพยาบาลปราจีนบุรี	และได้จารึกชื่อ		
ตึกหลังใหญ่ว่า	“ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”		

	 ในวันที่	24	มิถุนายน	พ.ศ.2509	
ขา้ราชการและประชาชนจงัหวดัปราจนีบรุเีหน็พอ้งรว่มกนัวา่	เพือ่ระลกึถงึ
คณุงามความดขีองเจา้พระยาอภยัภเูบศร	จงึไดม้กีารเปลีย่นชือ่โรงพยาบาล
ปราจนีบรุเีปน็	“โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร”	โดยกราบทลูเชญิเสดจ็ฯ
สมเด็จเจ้าฟ้าภคินีเธอ	เจ้าฟ้าเพชรรัตน์ราชสุดา	สิริโสภาพัณณวดี	และ
พระนางเจ้าสุวัทนา	พระวรราชเทวี	เสด็จฯ	มาเปิดป้ายโรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	และในวันที่	25	มกราคม	พ.ศ.2533	ยี่สิบกว่าปี	
หลังจากการเปิดโรงพยาบาล	กรมศิลปากรได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา	
ขึ้นทะเบียนตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็น	โบราณสถานของชาติ		

	 ในปี	พ.ศ.2537	ทางโรงพยาบาลได้รับงบประมาณพัฒนาจังหวัด
สมทบกับเงินบริจาค	นำมาบูรณะซ่อมแซมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	
จนกระทั่งมีความสวยงามใกล้เคียงสภาพเดิม	และเพื่อให้เกิดคุณค่าอย่าง
แท้จริง	ทางโรงพยาบาลจึงได้จัดทำโครงการพิพิธภัณฑ์การแพทย์แผนไทย
อภัยภูเบศรขึ้นภายในตึก	เพื่อให้เป็นแหล่งศึกษา	ค้นคว้า	อ้างอิง	จากการ
ที่ไดร้วบรวมอนรุกัษต์ำรายาไทย	ภมูปิญัญาการแพทยแ์ผนไทย	การแพทย์
พื้นบ้าน	เอาไว้เป็นจำนวนมาก	โดยได้รับการสนับสนุนด้านพิพิธภัณฑ์วัตถุ	

เช่น	ตำรายา	เครื่องมือต่างๆ	จากนายแพทย์ไพโรจน์	นิงสานนท์	อดีต
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	อดีตปลัดกระทรวงสาธารณสุข		
	 นายแพทย์ไพโรจน์	ยังได้ก่อตั้งมูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา	
(พลอย	แพทยานนท์)	ซึ่งเป็นหมอหลวงในสมัยปลายรัชกาลที่	5	และเป็น
คุณตาของนายแพทย์ไพโรจน์		มูลนิธิหมื่นชำนาญแพทยา	มีวัตถุประสงค์
สง่เสรมิ	สนบัสนนุใหม้กีารรวบรวมตำราหรอืสิง่ของทีเ่กีย่วขอ้งกบัการแพทย์
แผนไทย	รวมทัง้สง่เสรมิใหม้กีารศกึษาและวจิยัเกีย่วกบัองคค์วามรูก้ารแพทย์
แผนไทย	

	 ตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	จึงเป็นทั้งโบราณสถานเปี่ยมคุณค่าทาง
ประวัติศาสตร์	ความงามด้านสถาปัตยกรรม	รวมถึงเป็น	“สัญลักษณ์”	ของ
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	และผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร	

	 ปจัจบุนั	โรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร	มฐีานะเปน็โรงพยาบาล
ศูนย์	มีขีดความสามารถในการบริการทางการแพทย์ในระดับสูง	คือระดับ
ทุติยภูมิเช่นเดียวกับโรงพยาบาลศูนย์
ทั่วๆ	ไป	แต่นอกจากตึกเจ้าพระยาอภัย-
ภเูบศรทีเ่ดน่เปน็สงา่	และเปน็จดุทอ่งเทีย่ว
ที่สำคัญของจังหวัดปราจีนบุรีแล้ว		

โรงพยาบาลแห่งนี้ยังมีสิ่งที่พิเศษ		

แตกต่างจากศูนย์อื่น	นั่นคือ	มีการ	

ผสมผสานการใช้สมุนไพรและการ
แพทย์แผนไทยเข้าสู่ระบบบริการ
สุขภาพของโรงพยาบาล	และมีการ	

ผลิตยา	และผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร	
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ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย	มีการวิจัยทางวิทยาศาสตร์และมาตรฐานการ
ผลิตรองรับอย่างแน่นหนา	

	 ทุกวัน	ที่ด้านหน้าของโรงพยาบาล	ภาพที่คุ้นตาของผู้มาใช้
บริการหรือคนที่ผ่านไปผ่านมาก็คือ	นักท่องเที่ยวจำนวนมากหมุนเวียน	
กันมาเพื่อเยี่ยมชมตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	และพิพิธภัณฑ์การแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศร	ขณะที่ร้านค้าที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์สมุนไพรของ	

อภัยภูเบศรก็มีผู้เข้าไปจับจ่ายซื้อ
สินค้าอย่างไม่ขาดสาย	

	 ความนิยมในผลิตภัณฑ์
ของอภัยภูเบศรนั้น	เป็นที่เลื่องลือ	
ในหมู่ผู้บริโภคจากปากต่อปาก		
จนกระทั่งมียอดขายเฉลี่ยเดือนละ	
10	ล้านบาท	จากผลติภณัฑส์มนุไพร

กวา่	80	ชนดิ	ทัง้ยา,	เครือ่งสำอาง	และนำ้สมนุไพร	รวมทั้งยังมีผลิตภัณฑ์
ใหม่ๆ	ทยอยออกสู่ท้องตลาดตลอดเวลา	

	 ไม่เพียงแค่ในประเทศไทย	ผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศรยังได้
รับความสนใจจากหลายประเทศ	บางประเทศเริ่มมีสินค้าของอภัยภูเบศร
วางจำหน่าย	บางประเทศอยู่ระหว่างการติดต่อ	

	 หากจะกล่าวว่า	องค์กรที่ทำงานด้านสมุนไพรที่เข้มแข็งและ	
ไปไกลที่สุดบนเส้นทางการพัฒนาคือ	“โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร”		
คงไม่ใช่คำกล่าวที่เกินจริง	

	 ทุกความสำเร็จ	ทุกความยิ่งใหญ่	ทุกความเข้มแข็ง	ล้วนมี	
จุดกำเนิดจากสิ่งเล็กๆ		

	 การดำเนนิงานดา้น	
สมนุไพรและการแพทยแ์ผนไทย
ของอภยัภเูบศรก็เช่นเดียวกัน		

	 จากยุคที่ภูมิปัญญา	
การแพทย์แผนไทยถูกทำลาย
ด้วยนโยบายและกฎหมายของรฐั		

มาเปน็เวลายาวนานหลายสบิป	ี
ยาตำรบั	และสมนุไพรถกูมองวา่เปน็ของครำ่คร	ึเปน็ของโบราณ	ถกูคนไทย
ใชว้ธิมีองแบบตะวนัตกว่า	ไม่มีการรับรองทางวิทยาศาสตร์	แม้ว่าจะเป็น
สมุนไพรหรือตำรับยาที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งกว่ายาแผนตะวันตก	และใช้
กันมาอย่างยาวนานก็ตาม		

 “...สมุนไพรนี่มันค่อยๆ ตายไป สังคมไทยไม่ได้รดน้ำให้การ
แพทย์แผนไทยเลย...อย่างเช่นตอนที่ก่อตั้งศิริราชพยาบาล โรงเรียน
แพทยาลัย ซึ่งศิริราชก่อตั้งประมาณปี 2432 ก็เปิดมาด้วยการแพทย์แผน
ตะวันตก ได้รับการสนับสนุนจากราชสำนักและระบบราชการ โรงเรียน
แพทยาลัยสมัย ร.5 ยังมีแพทย์แผนไทยอยู่ แต่พอมาปี 2458 แพทย์ 
แผนไทยก็ถูกตัดทิ้งโดยสิ้นเชิง ให้ไปอยู่ในภาคประชาชน ไม่มีโรงเรียน
แพทย์แผนไทย ไม่มีโรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ไม่มีกรมแพทย์แผนไทย 
แล้วก็ถูกกระหน่ำซ้ำจากตั้งแต่มีพระราชบัญญัติประกอบโรคศิลป์ ให้หมอ
แผนไทยตอ้งมีใบประกอบโรคศลิป ์ทำใหห้มอแผนไทยทีท่ำการรกัษาคนอยู ่
ที่มาสอบไม่ทัน ไม่รู้ข่าวสาร ไม่รู้หนังสือ ทำให้ไม่มีใบประกอบโรคศิลป์ 
ทำให้ต้องเลิกทำการรักษาเพราะกลายเป็นหมอเถื่อน  แล้วก็มีพระราช-
บัญญัติยา ตอน 2475 ก็มีการขีดแบ่งการแพทย์แผนไทยด้วยวาทกรรมว่า 
แผนโบราณ กับแผนปัจจุบัน...” 

-	24	- -	25	-
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	 พี่ต้อม	เล่าถึงกระบวนการที่ภูมิ
ปญัญาการแพทยแ์ผนไทยถกูทำลายจากขา้งบน

	 “...จากนัน้แผนโบราณกถ็กูละเลย	มี
แตภ่าคประชาชนทีย่งัใชก้นัอยู่แลว้ถา้เปน็หมอ
แต่ไมม่ีใบประกอบโรคศลิปก์ผ็ดิกฎหมาย	ความ
หลากหลายขององค์ความรู้ภูมิภาคถูกทำลาย

ไประลอกแรก	เพราะว่าความรู้ที่ใช้สอบใบประกอบโรคศิลป์	ก็คือความรู้
ของหมอหลวงซึ่งเป็นของภาคกลาง	ของกรุงเทพฯ	ส่วนความรู้ของไทย
ใหญ่	ของคนภาคอีสาน	หรือภาคอื่นๆ	ก็ไม่สามารถใช้สอบได้...ก็เป็นการ
ทำลายจากขบวนการเซนทรัลไลเซชั่น	(Centralization)	ในรอบแรก	ต่อมา
แพทย์แผนโบราณที่อยู่ภาคกลางก็ถูกเบียดบังจากการแพทย์แผนตะวันตก
เรื่อยมาก	จนกระทั่งประมาณปี	2482-2484	ก็มีการพูดถึงการพัฒนายา
จากสมุนไพรอีกครั้ง	จอมพล	ป.	(พิบูลสงคราม	)เคยพูดว่าประเทศไทย
ตอ้งพฒันายาจากสมนุไพรเพราะยาแพงกวา่ทองคำ	มกีารพดูถงึเปน็ครัง้แรก
จากนั้นมันก็หายไป...มีการวิจัยเพื่อสอนบ้าง	

	 จนกระทั่งปี	2521	โครงการเฮ้ลธ์ฟอร์ออล(	Health	for	All)	
ต้องการให้สุขภาพคนทั้งโลกดีถ้วนหน้า	ก็มีนโยบายเรื่องพึ่งตนเอง	ถ้าจะ
ให้ใชย้าตะวนัตกเขา้ไปทัง้หมดก็ไมม่ทีางไปถงึหรอก	หลายพืน้ทีม่นัหา่งไกล
ต้องให้หมอพื้นบ้านเข้ามามีบทบาท	ต้องให้สมุนไพรเข้ามามีบทบาท		
เปน็แนวคดิทีว่า่	คนจนๆ	ทีเ่ขา้ไมถ่งึยาแผนใหม	่ควรจะตอ้งใชห้มอพืน้บา้น
และสมุนไพร	แนวคิดชัดๆ	มันก็เป็นอย่างนี้	แต่ก็นับว่าดีกับการพัฒนา
สมุนไพรและแพทย์แผนไทย...”	

	 เมื่อยาสมุนไพร	หายไปจากการรับรู้ของสังคมไทยเป็นเวลานาน	
การเริม่ตน้ภารกจิในการฟืน้ฟภูมูปิญัญาสมนุไพรไทย	มคีวามเปน็มาอยา่งไร?

		 จากหนังสือ	“บันทึกของแผ่นดิน	๑	หญ้า	ยา	สมุนไพรใกล้ตัว”	
ซึ่งเป็นหนังสือเล่มล่าสุดของพี่ต้อม	ได้บอกเล่าไว้ในช่วงท้ายเล่มว่า	

	 “...ดิฉันจบจากคณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดลเมื่อปี	
พ.ศ.2526	ด้วยความคิดที่ถูกฝังโปรแกรมจาก	‘ภก.สุพจน์	อัศวพันธนกุล’	
เภสัชกรรุ่นพี่	ที่ชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยนั้น	พึ่งตนเองด้านยาได้น้อย	
เหลือเกิน	เราถูกทำให้ชินกับความสะดวกสบาย	เหมือนหมูป่าที่ถูกคนเอา
อาหารมาหลอกล่อก่อนจะจับไปกิน...เมื่อดิฉันเริ่มทำงานที่โรงพยาบาล
เจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ไปเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องสมุนไพรแก่ชาวบ้าน	
แต่กลับได้รู้ว่าชาวบ้านที่เข้ารับการอบรมมีความรู้มากกว่าตัวเอง	นั่นเป็น
จุดเปลี่ยนอีกครั้งในชีวิตของดิฉัน...”	

	 ปี	2526	นั้นเป็นปีที่มีนโยบายจากกระทรวงสาธารณสุข	ให้มีงาน
สาธารณสุขมูลฐาน	โดยเป็นนโยบายที่ได้รับการผลักดันและสนับสนุนจาก
องคก์ารอนามยัโลก	ทีมุ่ง่หวงัใหเ้กดิสขุภาพดถีว้นหนา้ในป	ี2543	ซึง่กลยทุธ
ที่ใช้นั้นสอดคล้องกับการแพทย์พื้นบ้านและการใช้สมุนไพรของชาวบ้าน	
ในยุคนั้นมีการอบรมอาสาสมัครประจำหมู่บ้าน	(อสม.)	และผู้สื่อข่าว
สาธารณสุข	(ผสส.)	ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ก็ได้เข้าไปมี
ส่วนร่วมโดยสนับสนุนให้วิทยากรในด้านต่างๆ	เช่น	แพทย์	พยาบาล	
เภสัชกร	ไปให้ความรู้กับชาวบ้านในการดูแลสุขภาพ	

	 ทว่า	เมื่อเข้าไปฝึกอบรม	เภสัชกรที่เข้าไปอบรมความรู้เรื่อง 
สมุนไพรให้กับชาวบ้าน กลับพบว่า ชาวบ้านมีความรู้เรื่องสมุนไพรมาก
กว่าตนเอง	ชาวบ้านมีภูมิปัญญาในการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรอย่าง
มากมาย	ทีส่ัง่สมสบืทอดกนัมาหลายชัว่อายคุน	ทัง้ยงัใชง้านจรงิในชวีติจรงิ
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		 นัน่คอืจดุเปลีย่นสำคญั
ใหแ้กท่ัง้ตวัผูเ้ขา้ไปอบรมเอง
และหนว่ยงานต้นสังกัดอันได้แก่	
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัย-
ภูเบศร		

	 จากจุดเริ่มต้นในการ
เข้าไปอบรมชาวบ้าน	เภสัชกร
ในโรงพยาบาล	ได้เข้าไปเรียนรู้
ภูมิปัญญาเหล่านั้น	จากหมอยาในจังหวัดปราจีนบุรี	ไปพูดคุย	สอบถาม	
สังเกตการใช้งานจริง	ตลอดจนร่วมสำรวจป่าอันเป็นบ้านของสมุนไพร		
จนกระทั่งได้ประจักษ์ชัดว่า	แท้จริงแล้ว	ภูมิปัญญาด้านสมุนไพรของ
ประเทศไทยนั้น	ทั้งยิ่งใหญ่	ทั้งมีคุณค่ามหาศาล	เปรียบเสมือนขุมทรัพย์
ทางปัญญาที่ไม่อาจประเมินค่าได้		

	 ทว่า	สิ่งเหล่านี้ถูกทำให้สูญหายไปในช่วงเวลาแห่งการพัฒนา
ประเทศตามแบบตะวันตก	และปฏิเสธรากเหง้าของตนเอง	ประกอบกับ		
ผู้รู้	อันได้แก่พ่อหมอ	แม่หมอ	ทั้งหลาย	แก่ชรามาก	ขาดผู้สานต่อ	หาก
คนเหลา่นีส้ิน้ชวีติไป	ความรูท้ัง้หลายกจ็ะจบไปพรอ้มกบัชวีติของพวกเขาดว้ย

	 คณะทำงานตระหนักว่า	มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน	ที่จะต้องรีบ
เก็บภูมิปัญญาความรู้	ก่อนที่มันจะหายสาบสูญไปจนไม่อาจติดตามได้	
ฉะนั้น	สิ่งนี้จึงกลายมาเป็นกิจกรรมหลักของการทำงานด้านสมุนไพรใน
ช่วงแรก	แม้ว่างบประมาณจะมีจำกัด	แต่ก็ได้รับการสนับสนุนจากโครงการ
สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง	(ปัจจุบันคือมูลนิธิสุขภาพไทย)	โดยมีเภสัชกร
ในโรงพยาบาลชุมชนนาดีในขณะนั้นคือ	เภสัชกรหญิงศิริวดี	บุญมโหตุม์	
และเพื่อนๆ	รวมทั้งเยาวชนจำนวนหนึ่ง	เป็นอาสาสมัครในการเก็บ

รวบรวมข้อมูล	ความเสียสละเหล่านี้	ได้กลายเป็นฐานสำคัญในการพัฒนา
ความรู้ของอภัยภูเบศรในเวลาต่อมา	

	 ไม่มีทั้งนโยบายหลัก	การส่งเสริม	และงบประมาณสนับสนุนจาก
ภาครฐั	การทำงาน	เกบ็องคค์วามรูภ้มูปิญัญาในชว่งแรก	ยากลำบากแคไ่หน?

	 ในหนังสือเล่มล่าสุดของพี่ต้อม	บอกเล่าว่า		

 “...ในยุคแรกๆ ของการทำงาน คือช่วงปี พ.ศ.2529-2540 ดิฉัน
ใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์หรือช่วงวันหยุดยาว ไปเดินป่า บันทึกข้อมูล ชิมไป 
เดินไป คุยไป...การทำงานในยุคนั้นค่อนข้างลำบากเพราะไม่มีงบประมาณ 
ในการจัดสัมมนาหมอยาพื้นบ้านและงานค่ายเยาวชน เราขอทุนได้บ้าง
จาก UNDP ขอทุนผ่านมูลนิธิสุขภาพไทยโดย ‘คุณรสนา โตสิตระกูล’ และ
จากมูลนิธิสาธารณสุขกับการพัฒนาโดย ‘ผศ.ดร.สำลี ใจดี’ ซึ่งไม่มากนัก
และไม่ต่อเนื่อง...” 

	 ทั้งพี่ต้อมยังได้เล่าเพิ่มเติมถึงนโยบายด้านนี้อีกว่า	

 “...ประการแรกกค็อื มนัเกดิมาโดยไมม่อีะไรรองรบั หมายความวา่
ในส่วนของภาครัฐเองก็มีแค่นโยบายลอยๆ แต่ก็มีประโยชน์ตรงที่เราเอา
มาอ้างเพื่อความชอบธรรมในการทำงาน เช่น สาธารณสุขมูลฐาน ว่ามี 
นโยบาย แต่ขาดการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน หรือการติดตามผลการ
ปฏิบัติงาน ใครไม่ทำก็ไม่เป็นไร 
เพราะฉะนั้นในการทำงาน ที่มัน
ไม่มีทรัพยากร ทั้งการจัดองค์กร 
คน งบประมาณ มันลำบากมาก 
แต่ที่พี่ทำมาได้คือพี่มีเพื่อน แล้ว
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ก็พยายามทำตามเงื่อนไขที่มี	คือในยุคแรกๆ	ที่ทำงานนี่...มีอุปกรณ์แค่	
บิกเกอร์	เครื่องกรอง	เครื่องกลั่นตะไคร้หอมทำจากกระป๋องนม	แล้วก็
เครื่องปิดก้นหลอดครีมทำจากอะไหล่รถจักรยาน	เครื่องปิดหลอดตอนนี้	
ยังใช้อยู่	

 “ในการทำงานช่วงแรกลำบากมั้ย...มันก็ลำบาก แต่ว่าในความ
ลำบากเราก็ทำเท่าที่เรามี เงินงบประมาณก็ได้มาจากการขายขยะ เงินที่
ได้จากการขายเศษๆ ของต่างๆ ก็เอามารวมกัน เงินนี้ก็มาเป็นกองกลาง 
ส่วนหนึ่งก็นำมาซื้อเครื่องไม้เครื่องมือในการทำงานเล็กๆ...เราก็ทำเท่าที่มี 
ตามเงื่อนไข ไม่ถึงขนาดจะมีความทุกข์ ก็มีช่องว่างให้เราทำอะไรตลอด
เวลา...” 

	 นั่นคือช่วงก่อนที่จะมีมูลนิธิอภัยภูเบศร	ช่วงเวลาของการตาม
เก็บภูมิปัญญาในยุคที่	เรื่องสมุนไพรและภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย	
ยังถูกมองเป็นของโบราณ	คนที่ยังใช้อยู่มีเพียงชาวบ้าน	คนรุ่นใหม่ที่มี	
การศึกษาและมองเห็นคุณค่าของสมุนไพรเป็นเพียงคนกลุ่มเล็กๆ	เท่านั้น	

 เย็นวันนั้น	คณะของเราเข้าพักที่บ้านของธีร์	ซึ่งอยู่ไม่ไกลจาก
ตลาดนัก	การเอารถเข้าค่อนข้างลำบากเพราะเนินลาดชัน	ทว่า	ที่พักที่อยู่
กลางสวน	แวดล้อมด้วยต้นไม้	ดอกไม้นานาชนิด	ก็ทำให้ชาวคณะรู้สึก
แช่มชื่นไม่น้อย	

	 คุณพ่อของธีร์เป็นอดีตทหารไทใหญ่	ซึ่งแม้ว่าจะล่วงเข้าวัยชรา	
แต่ยังคงแข็งแรง	มีบุคลิกเปิดเผย	เข้มแข็ง	และเข้มงวดอยู่ในที	แต่ขณะ
เดียวกันก็มีอารมณ์ขันและเป็นกันเอง	ขณะที่แม่ของธีร์เป็นแม่บ้าน	ซึ่ง
เพียงแค่ได้พบ	ก็สัมผัสได้ถึงความเป็นคนใจดีมีเมตตาสูง	ยิ่งไปกว่านั้น		
แมข่องธรีย์งัเปน็ผูท้ีม่คีวามรูเ้รือ่งการใชส้มนุไพรในชวีติประจำวนัไมน่อ้ยเลย 

 “...ยาเดี่ยวก็มี พวกแม่ๆ ที่ไม่ใช่หมอ หรือคนสามัญก็มีความรู้ได้ 
บางทีความรู้พวกนี้ก็ถูกมองข้าม อย่างเช่นยาบำรุงร่างกายซึ่งเป็นยาเดี่ยว
กม็กีารใชเ้ยอะมาก เพราะฉะนัน้มนัไม่ไดข้ึน้กบัเดีย่วหรอืตำรบั...”	พีต่อ้ม	
อธิบายให้ฟัง	เมื่อผมถามถึงการใช้สมุนไพรแบบตำรับและแบบเดี่ยว	
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	 เช้าวันแรกเมื่อตื่นขึ้นที่เปียงหลวง	อากาศเย็นและชื้นกว่าปกติ	
ฝนยังคงโปรยปราย	แม้ไม่หนักมาก	แต่ก็ไม่หยุด	โปรแกรมการเดินป่า
ของเราจำเป็นต้องเลื่อนไปก่อน	หลังอาหารเช้า	หนุ่มธีร์พาชาวคณะไป
สำรวจรอบๆ	เมืองเปียงหลวง		

	 ที่โรงเรียนจีน	ซึ่งอยู่ใกล้กับอ่างเก็บน้ำ	เป็นสถานที่ที่สวยงาม	
และมีบรรยากาศราวกับเป็นต่างประเทศ	

 “...เด็กๆ ที่นี่ตอนกลางวันก็จะเรียนตามปกติ แต่พอตกเย็นก็จะ
มาเรียนที่โรงเรียนจีน ก็จะได้ภาษาจีนด้วย ถ้าใครเรียนเก่ง เขาก็จะมีทุน
ให้ไปเรียนต่อที่จีน มันก็เป็นทางเลือกของเด็ก...” 

	 ธีร์อธิบายถึงระบบการศึกษาแบบสองภาษาของที่นี่	ก่อนจะพา
เราเดินดูรอบๆ	โรงเรียนและอ่างเก็บน้ำ	

	 บ้านหลังหนึ่งอยู่ถัดจากโรงเรียน	ก่อด้วยอิฐและดิน	ดูโบร่ำ
โบราณ	ต้นข้าวโพดสูงใหญ่เป็นแนวรั้ว	เป็ดไก่เดินคุ้นเขี่ยหาอาหาร	
กระดาษสีน้ำตาลซีดเขียนด้วยตัวอักษรจีนสีแดงเก่าคร่ำติดอยู่หน้าบ้าน	
ควันไฟจากครัวลอยสูงขึ้นสู่ท้องฟ้า	

	 ใกล้ๆ	โรงเรียน	อ่างเก็บน้ำขนาดไม่ใหญ่ไม่เล็ก	แต่ดูสวยสงบ		
มีฉากหลังเป็นภูเขา	

	 เม็ดฝนยังไม่ขาดระยะ	กลุ่มเด็กวัยรุ่นนั่งตกปลา	ไม่มีใคร	
อินังขังขอบกับเม็ดฝนหรือลมเย็นที่พัดมาเป็นระยะ	พวกเขานั่งนิ่งจนกว่า
ใครสักคนจะตกได้ปลาสักตัว	จึงจะแสดงอาการยินดีสักครั้งหนึ่ง	จากนั้น	
ก็นิ่งสงบเพื่อรอคอยต่อไป	

	 ช่วงบ่าย	เมื่อแน่ใจว่าเราคงไม่อาจไปเดินป่าท่ามกลางสายฝนที่
ค่อนข้างหนาได้	พี่ต้อมเชิญพ่อหมอหลายคน	รวมทั้งคุณแม่ของหนุ่มธีร์	
มาร่วมกันพูดคุยเรื่องสมุนไพร			

	 น้าวิง-ผู้เชี่ยวชาญด้านต้นไม้	เดินตามหลังพ่อหมอ	เก็บต้นไม้ใน
สวนรอบบ้านของธีร์		หมอนิดกับหวาน	ช่วยกันเก็บภาพต้นไม้	

	 สวนรอบบ้านของธีร์	ปลูกต้นไม้ดอกไม้มากมายหลายชนิด	อาจ
เป็นเพราะดินภูเขาที่ทำให้ต้นไม้งอกงามโดยไม่ต้องพึ่งปุ๋ยยา	แม้ว่าลำไย
จะหมดช่วงไปแล้ว	แต่สาลี่สีน้ำตาลลูกโตกำลังออกผลเต็มต้น	ต้นชาขึ้น
เป็นพุ่มขนาดเล็ก	ไม่มีหนอนใบชาตัวเขียว	แต่บนต้นไม้ใกล้ๆ	กัน	มี
หนอนบุ้งสีดำตัวเท่านิ้วก้อย	

	 มะเขือลูกใหญ่เท่า	
ลูกเทนนิส	ชื่อ	มะเขือห่มผ้า	
เพราะตอนลูกมันยังเล็ก	กลีบ
เลี้ยงของดอกของมันจะห่มผล
จนเกือบมิด	

	 ดอกพุดเก็ดเตวา	(พุด
ซ้อนใหญ่)	ขาว	สวย	และหอม	
ได้รับคำอธิบายจากพ่อหมอ	
ไทใหญ่ว่า	พุดเก็ดเตวานี้	ถ้าปลูกไว้จะมีเทพเทวดามาคอยรักษา	(เตวา	
หมายถึง	เทวดา)	

	 ชั่วเวลาไม่นานที่พ่อหมอชาวไทใหญ่เดินรอบบ้านของหนุ่มธีร์	
ก็ได้ต้นไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยาหลายสิบต้น	

	 กระบวนการทำงานเริ่มขึ้น	พี่ต้อมหยิบต้นไม้มาทีละต้น	ถามชื่อ
ในภาษาไทใหญ	่สรรพคณุ	และวธิกีารใชง้านอยา่งละเอยีด	จากนัน้กถ็า่ยรปู
ตดิปา้ยชือ่	ซึง่นา้วงิกบัหวานจะชว่ยกนัอดักรอบรวบรวมไวเ้พือ่นำไปจำแนก
หมวดหมู่	ระบุชื่อทางวิทยาศาสตร์ต่อไป		

aw_rpaipubet.indd   32-33 5/15/09   6:01:30 PM



4
	 ฟังดูไม่น่าซับซ้อน	แต่ต้นไม้จำนวนหลายสิบต้นนั้นต้องผ่าน
กระบวนการนี้ทั้งหมด	และเนื่องจากผู้ให้ข้อมูลไม่ถนัดในการให้ข้อมูลเป็น
ภาษาไทยกลาง	จึงต้องอาศัยสมาธิ	ความละเอียด	อดทน	และใจเย็นมาก	
แต่ดูเหมือนพี่ต้อมกับทีมงานจะคุ้นชิน		จึงค่อยๆ	ทำอย่างไม่เร่งรีบจน
กระทั่งการเก็บข้อมูลเสร็จสิ้นราวหกโมงเย็น	

	 พีต่อ้มเลา่ถงึความตัง้ใจในงานนีว้า่	ตัง้ใจจะเกบ็รวบรวมสมนุไพร	
ที่ชาวไทใหญ่ใช้ให้มากที่สุด	แล้วก็จะส่งกลับคืนให้พวกเขา	

 “...พี่จะบอกว่า การเข้าไปเก็บเกี่ยวไม่ใช่ใครก็เข้าไปได้ เราต้องรู้
ว่าอะไรมีค่า เราต้องรู้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องเก็บ ต้องซัก...การเก็บเรื่อง 
ภูมิปัญญาสมุนไพรในบ้านเรา มันไม่ใช่ให้คุณเดินไปแล้วก็จดๆ การสำรวจ 
ทุกวันนี้มัน...หยาบๆ อย่างสมุนไพรต้นนี้แก้หิดแล้วจบ...แล้วคนที่ไปเก็บ 
ไปเจอคนที่มั่วๆ ไม่รู้จริง ก็ได้ขยะกลับมา ฉะนั้นหลายคนที่นักสำรวจบอก
ว่าเป็นหมอพื้นบ้าน ก็ไม่ใช่ของจริง ดังนั้นเราต้องสามารถประเมินได้ว่า  
นี่ของแท้นะ อย่างพ่อประกาศ ใจทัศน์ (หมอยาพื้นบ้าน อำเภอเลิงนกทา 
จังหวัดยโสธร) นี่ของแท้ ไปกี่ปี พ่อประกาศก็ยังตอบพี่ได้เหมือนเดิม 

	 “...เพราะฉะนั้นในการทำงานพวกนี้	ทำให้พี่รู้สึกว่า	พี่อยู่
ท่ามกลางกระแสคลื่นที่รุนแรงที่พัดพาภูมิปัญญาที่สืบสานมาหลายชั่วอายุ
คนหายไป	ภูมิปัญญาที่อยู่กับคนเหล่านี้	คนนี้ก็ตาย	คนนั้นก็ตาย	เราก็คว้า
ไว้ได้แค่น้อยนิดที่ท่านมีอยู่	ท่านก็ตายไปเสียก่อน...เงื่อนไขมันก็คือ	ถ้าพี่
เกบ็ภมูปิญัญาอยา่งเดยีว	ไมเ่อาออกมาใหเ้หน็วา่มนัดจีรงิ	มนักเ็ปน็แคซ่าก
สังคมก็ไม่มีโอกาสได้เห็น	จึงเกิดสมุนไพรอภัยภูเบศรขึ้น	ภายใต้มูลนิธิ	
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ซึ่งมันก็เป็นความโชคดีสำหรับเรา		
ที่กำไรส่วนหนึ่งสามารถนำไปเก็บภูมิปัญญาได้...เป็นความฝันของพี่ว่า	
จะเก็บไว้ให้มากที่สุด	ก่อนที่เราจะตามรอยมันไม่เจอ...”	
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 เมื่อพบว่าสมุนไพรมีคุณค่าอย่างไร	เพียงไร	หากไม่นำออกมา
ใช้ก็ไร้ประโยชน์	สมุนไพรก็จะถูกทอดทิ้งละเลยจนสูญไป	ทว่าในยุคแรก
ของการพัฒนาเรื่องสมุนไพร	โรงพยาบาลอภัยภูเบศรก็ต้องติดอยู่กับกรอบ
ข้อกำหนดทางกฎหมายในขณะนั้น	ที่มีทางเลือกเพียงแค่	2	ทาง	คือ		

	 1.	นำสมุนไพรมาทำเป็นยาแผนโบราณ	ที่มีข้อบังคับหลาย
ประการ	เช่น	ห้ามแปรรูปโดยวิธีวิทยาศาสตร์	ให้ทำเป็นยาลูกกลอน		
ยาชง	ยาต้ม	ยาดอง	เท่านั้น	

	 2.	ใช้วิธีการสกัดสารจากสมุนไพรเป็นสารบริสุทธิ์	ซึ่งต้องทดลอง
จนรูถ้งึสตูรโครงสรา้ง	ทราบวธิกีารตรวจวเิคราะห	์และตอ้งมผีลการทดลอง
ทางคลินิกอย่างสมบูรณ์จึงนำมาใช้ได้	แต่ประเทศไทยยังไม่เคยประสบ
ความสำเร็จในการวิจัยสมุนไพรเป็นยาแผนปัจจุบันได้แม้แต่ชนิดเดียว	
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	 ภายใต้ข้อจำกัดเหล่านี้	ในปี	พ.ศ.2529	ฝ่ายเภสัชกรรม		
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	ก็ได้วางแนวทางการพัฒนาที่ชื่อว่า	
“จากใบไม้ให้กลายเป็นยา”	เพื่อส่งเสริมและพัฒนาการใช้ผลิตภัณฑ์สมุน

ไพรเพื่อบริการแก่ประชาชน	
โดยยึดหลักสำคัญคือ		

	 1.	ตอบสนองความ
เดือดร้อนและความจำเป็นใน
การดูแลสุขภาพแก่ประชาชน	

	 2.	สมุนไพรที่นำมา
พัฒนาต้องมีสรรพคุณดี	และ	
มีความปลอดภัย	

	 3.	เป็นสมุนไพรที่หาง่าย	ปลูกง่าย	และพึ่งตนเองได้ในระดับ
ชุมชนและประเทศ	

	 4.	มีการศึกษาข้อมูลอย่างรอบด้าน	ทั้งจากตำรายาไทย	รายงาน
ทางวิชาการ	ทั้งจากผลการวิจัยและผลการทดลองต่างๆ	ทั้งในและนอก
ประเทศ	รวมถึงประสบการณ์การใช้ของชาวบ้าน	

	 5.	ผสมผสานความรู้ของเดิมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาประยุกต์
ให้เหมาะสม	

	 6.	ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งของราชการ	องค์กร
เอกชน	และองค์กรชาวบ้านในชุมชน	

	 แนวคิดนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้เกิดการนำสมุนไพรมาใช้ใน
ระดับการให้บริการของโรงพยาบาล	

	 และสมุนไพรตัวแรกที่นำมาพัฒนาคือ	“เสลดพังพอนตัวเมีย”		

	 เนื่องจาก	พญ.อุไรวรรณ	โชติเกียรติ	ซึ่งเป็นกุมารแพทย์	เห็นว่า
โรคเริมในปากเด็กไม่มียารักษาเฉพาะ	และเด็กได้รับความทรมาน	รับ
ประทานอาหารไม่ได้เป็นสัปดาห์	จึงปรึกษามายังฝ่ายเภสัชกรรม	ฝ่าย
เภสัชกรรมเห็นว่า	สมุนไพรที่ใช้ในเด็กต้องมีความปลอดภัยสูงและสามารถ
ที่จะรักษาไวรัสในกลุ่มนี้ได้	เมื่อไปศึกษาจากชาวบ้านทำให้รู้ว่า	สมุนไพรที่
ชาวบา้นใช้ในการรกัษาโรคเรมิและงสูวดั	ทีเ่ดน่ทีส่ดุคอื	เสลดพงัพอนตวัเมยี
รักษาอาการอักเสบที่ผิวหนังจากสาเหตุต่างๆ	แต่เมื่อไปศึกษาข้อมูลการ
วิจัยแทบไม่มีเลย	มีเพียงงานวิจัยที่ยังไม่ได้รับการตีพิมพ์ของอาจารย์	
วงศ์สถิตย์	ฉั่วกุล	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	ระบุว่า	เสลด
พังพอนต้านการอักเสบ	ไม่พบความเป็นพิษ	ฝ่ายเภสัชกรรมจึงได้พัฒนา
ยาจากเสลดพังพอนตัวเมีย	โดยทำในรูปแบบเสลดพังพอนไนกลีเซอรีน
เพื่อจะใช้ในปากได้	จากนั้นได้พัฒนาในรูปครีมเพื่อใช้ทาผิวหนัง	และเริ่มมี
การเก็บข้อมูลขั้นต้นในการรักษา	

	 และปรากฏว่า	ผลการทดลองเป็นที่น่าพอใจ	ยาสมุนไพรที่ทำจาก
เสลดพังพอนตัวเมีย	สามารถรักษาโรคเริมในปากเด็กได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ	

	 นอกจากการที่	พญ.อุไรวรรณ	นำยาที่ผลิตจากเสลดพังพอนมา
ใชอ้ยา่งไดผ้ลแลว้	นพ.สำราญ	สำราญสำรวจกจิ	ผอ.โรงพยาบาลอภยัภเูบศร
ในขณะนั้น,พญ.สายชล	กาญจนเจตนี	ภรรยา	และ	นพ.จุล	กาญจนเจตนี	
รอง	ผอ.	โรงพยาบาลในขณะนั้น	ได้นำยาจากเสลดพังพอนมาจ่ายให้กับ
คนไข้ที่คลินิกของท่าน	ทำให้การใช้ยาจากเสลดพังพอนได้รับความเชื่อมั่น
จากประชาชนมากขึ้น	

	 จากความสำเร็จดังกล่าว	ทำให้เกิดความตื่นตัวในโรงพยาบาล
ชุมชนต่างๆ	ทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงมีการเผยแพร่	
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อบรมแก่เภสัชกรโรงพยาบาลชุมชนทั่วประเทศเพื่อให้สามารถผลิตยา	
ดังกล่าวได้	และมีการผลิตใช้อย่างกว้างขวาง	

	 ปัจจุบัน	สมุนไพรเสลดพังพอนกลายเป็นสมุนไพรตัวเด่นของ
ประเทศไทย	มีการศึกษาวิจัยอย่างกว้างขวาง	มีผลยืนยันว่าผลิตภัณฑ์
สมุนไพรเสลดพังพอนสามารถรักษาเริมงูสวัดได้ดี	แม้จะยังไม่สามารถหา
สารสำคัญได้ก็ตาม	

  

	 การทำงานดา้นสมนุไพรของโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร	
ดำเนินมาเรื่อยๆ	โดยที่ยังปราศจากนโยบายและการสนับสนุนอย่างเป็น	
รูปธรรมจากภาครัฐ	จนกระทั่งปี	2540	ประเทศไทยเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ		
นพ.เปรม	ชินวัทนานนท์	ผอ.โรงพยาบาลในขณะนั้น	ได้ปรึกษากับฝ่าย
เภสัชกรรม	ให้หาทางพัฒนาสร้างมูลค่าให้สมุนไพรในรูปแบบที่หลาก
หลาย	อย่างน้อยเพื่อเป็นการสาธิตให้ประชาชนได้ทราบ	ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้น
ในการแปรรูปองค์ความรู้ด้านสมุนไพรที่เก็บรวบรวมไว้	สู่ผลิตภัณฑ์ที่	
ทันสมัยด้วยการผลิตที่ได้มาตรฐาน	ซึ่งนอกจากยาแล้ว	ยังพัฒนาและ
แปรรูปมาเป็นอาหารเสริม	เครื่องสำอาง	และเครื่องดื่ม	อีกด้วย	

	 เพียงช่วงเวลาไม่นานหลังจากเริ่มดำเนินการ	ผลิตภัณฑ์จาก	
สมุนไพรของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรก็ได้รับการตอบรับจาก
สงัคมอยา่งรวดเรว็	จากการทีม่แีนวคดิทีจ่ะชว่ยคนตกงาน	โดยกำหนดการ
ซื้อ	3,000	บาทขึ้นไป	ลด	30%	ทำให้มีการกระจายผลิตภัณฑ์ไปอย่าง
กว้างขวาง	ประกอบกับรัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุขขณะนั้น	คือ	นายกร	
ทัพพะรังสี	ได้มาเยี่ยมชมกิจกรรมของโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	
ได้มีการพูดถึงกิจกรรมของโรงพยาบาลผ่านสื่อสาธารณะต่างๆ	อยู่เสมอ	
รวมทั้งทางโรงพยาบาลยังมีนวัตกรรมใหม่ๆ	อยู่ตลอดเวลา	

	 เมื่อเริ่มเปิดตัวสู่สังคมมากขึ้น	กระแสตอบรับก็ยิ่งเพิ่มมากขึ้น	
ประกอบกับกระแสของโลกเปลี่ยนทิศมาให้ความสนใจกับสมุนไพรและ	
ภูมิปัญญาตะวันออกมากขึ้น		

	 แม้ว่าทางโรงพยาบาลอภัยภูเบศร	ได้ปฏิบัติงานด้านสมุนไพร
จนถึงขั้นใช้งานได้จริง	แต่ในช่วงเวลากว่าทศวรรษที่ผ่านมา	กลับไม่ได้รับ
ความสนใจมากนัก		

	 ทว่า	เมื่อกระแสจากโลกตะวันตกหันมาให้ความสนใจกับเรื่อง
สมุนไพร	สังคมไทยซึ่งพัฒนาตามอย่างตะวันตก	จึงได้หันกลับมาสนใจ
สมบัติล้ำค่าที่ถูกทอดทิ้งมานาน	

	 จากช่วงเริ่มต้นจนถึงยุคเพิ่มคุณค่าสมุนไพรไทย		พี่ต้อมเล่าเพิ่ม
เติมว่า	

 “...เรื่องสมุนไพร 
คือแนวคิดดูเหมือนส่งเสริม
แตป่ดิกัน้ โดยเฉพาะเมอืงไทย 
มีพี่สุพจน์ (ภก.สุพจน์ อัศว-
พันธนกุล) ที่อยู่โครงการ 
สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง  
ที่เริ่มต้นมากับพี่รสนา (รสนา 
โตสติระกลู) เรือ่งฟา้ทะลายโจร 

เรื่องขมิ้นชัน ว่านหางจระเข้ เสลดพังพอน ชุมเห็ดเทศ พี่สุพจน์เป็นคน
เก็บรวบรวมไว้จากภูมิปัญญาชาวบ้าน พอกระทรวงสาธารณสุขรับนโยบาย
จากองค์การอนามัยโลกมาให้ส่งเสริมหมอพื้นบ้านและสมุนไพร กระทรวง
เองไม่มีฐานความรู้เรื่องสมุนไพรเลยในตอนนั้น มีการก่อตั้งสำนักงาน 

aw_rpaipubet.indd   38-39 5/15/09   6:01:36 PM



5

-	40	-

คณะกรรมการสาธารณสุขมูลฐาน ได้มีการรับคนที่ทำงานกับพี่สุพจน์
เข้าไปทำงาน เขาก็รู้จักอยู่แค่ห้าต้นที่พี่สุพจน์เอามาเผยแพร่ จนเข้าใจกัน
ว่า เมืองไทยมันใช้ได้แค่ห้าต้น เพราะโดยมุมมองของสาธารณสุขหรือ 
นักวิชาการ ด้วยความที่ไม่รู้จักสมุนไพรก็กลัวไปว่าจะเกิดอันตราย จึง
เลือกตัวที่ตนเองรู้จัก...มีการส่งเสริมตามนโยบายโดยไม่คำนึงถึงสิ่งที่มีใน
ท้องถิ่น จึงทำให้ค่อยๆ ฝ่อลงเรื่อยมา  

 “จนเมื่อสักประมาณสิบกว่าปีก่อน มันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ คือ
การแพทย์ทางเลือก คนที่ไปเมืองนอกกลับมาก็หิ้วผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร
อะไรต่างๆ เข้ามามากมาย กระแสความนิยมการแพทย์ทางเลือกมันก็เลย
พัดพามาสู่เมืองไทย เกิดการตีกลับของกระแสการดูแลตนเองตามแนว
ธรรมชาติที่แพร่เข้ามาเมืองไทยตามกลไกโลกาภิวัตน์...” 

 เมื่อกระแสความสนใจของสังคมต่อผลิตภัณฑ์สมุนไพร	
อภัยภูเบศร	เพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็ว	จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มกำลัง	
การผลิต	ทว่า	ขั้นตอนที่สำคัญที่ต้องเริ่มต้นก่อนนั่นคือเรื่องของ	“วัตถุดิบ”	
เนื่องจาก	หากเพิ่มกำลังการผลิต	แต่ไม่สามารถหาวัตถุดิบได้เพียงพอทั้ง
ปริมาณและคุณภาพ	ย่อมต้องเกิดปัญหา	ในช่วงเวลาดังกล่าว	วัตถุดิบ
สมุนไพรส่วนใหญ่ยังขาดการจัดการที่ดีทั้งกระบวนการ	ตั้งแต่การคัดเลือก
พันธุ์	พื้นที่ปลูก	การดูแล	การล้าง	และการเก็บรักษา	

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรจึงได้เริ่มส่งเสริมให้ชุมชนผลิต
วัตถุดิบสมุนไพรเกษตรอินทรีย์		โดยเริ่มต้นที่บ้านดงบัง	(ตำบลดงขี้เหล็ก	
อำเภอเมือง	จังหวัดปราจีนบุรี)	ในปี	2542	เพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพ
และปราศจากสารเคมี		
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	 ระบบการจัดการที่ทางโรงพยาบาลได้จัดวางไว้	ทำให้สามารถ
กำหนดมาตรฐาน	ปริมาณ	ราคา	และระบบเวลาการจัดส่งล่วงหน้าได้		
ทกุขัน้ตอนจำเปน็ตอ้งไดร้บัการดแูลอยา่งละเอยีดถีถ่ว้น	และทางโรงพยาบาล
จะจัดซื้อสมุนไพรจากทางกลุ่มเท่านั้น	เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน	

	 การพัฒนาอย่างต่อเนื่องด้วยการส่งเสริมจากโรงพยาบาล	
อภัยภูเบศรทำให้ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์สมุนไพรอภัยภูเบศร	ได้รับการ
รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์	(มกท.)	ซึ่งมีมาตรฐานทัดเทียมกับ
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ของสหพันธ์เกษตรอินทรีย์นานาชาติ	(IFOAM	-	
International	Federation	of	Organic	Agriculture	Movements)		
แห่งแรกของประเทศไทย	

	 และหมู่บ้านดงบัง	กลาย
เป็นแหล่งปลูกสมุนไพรขนาดใหญ่		
ที่มีมาตรฐานสูง	มีการรวมตัวของ
ชุมชนอย่างเหนียวแน่น	มีกิจกรรม
ของชุมชนอย่างต่อเนื่อง	จนกระทั่ง
ได้รับการคัดเลือกให้เป็น	“หมู่บ้าน
ท่องเที่ยวโอทอป”	ของจังหวัด
ปราจีนบุรี	เป็นสถานที่ต้นแบบ		
เพื่อเรียนรู้	ศึกษา	ดูงานเรื่องเกษตร
อนิทรยี	์และการบรหิารการจดัการกลุม่
ซึง่ไดร้บัความสนใจจากบคุคลภายนอก
เข้ามาดูงานเป็นจำนวนมาก	



	 ในช่วงเวลาของการ
ขยายงานนับแต่ปี	2542	
เปน็ตน้มา	สมนุไพรอภยัภเูบศร
นอกจากจะได้รับความสนใจ
อย่างล้มหลามจากสังคมไทย		
ก็ยังได้รับความสนใจจาก	
ต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง		
แต่เนื่องจากกฎระเบียบทาง

ราชการ	ทำให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรไม่สามารถขึ้นทะเบียน
ตำรับจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา	(อย.)	ได้	เนื่องจาก	
โรงพยาบาลไม่ใช่นิติบุคคล	

	 ทางโรงพยาบาลจงึไดจ้ดัตัง้	“มลูนธิโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภยั-
ภูเบศร”	ขึ้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินงาน	โดยแบ่งกิจกรรมหลัก	
ออกเปน็	2	ฝา่ย	คอืฝา่ยกจิกรรมของโรงพยาบาล	และฝา่ยพฒันา	
ภมูปิญัญาไทย	โดยฝ่ายพัฒนาภูมิปัญญาไทย	มีบทบาทหน้าที่ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์สมุนไพร	ทั้งด้านการวิจัย	การผลิต	และการตลาด		
รายได้ร้อยละ	70	มอบเป็นค่าใช้จ่ายให้กับโรงพยาบาล	อีกร้อยละ	30		
นำมาพัฒนาสมุนไพรและทำประโยชน์ให้สังคม	

	 มูลนิธิอภัยภูเบศรมีภารกิจทั้งด้านการพัฒนาธุรกิจ	และด้าน
พัฒนาภูมิปัญญาไทย	ซึ่งทั้งสองส่วนเป็นงานยาก	ที่ผ่านการพิสูจน์แล้วว่า	
องค์กรนี้ขับเคลื่อนไปได้อย่างเข้มแข็งจริงๆ	โดยมีผู้ที่ดูแลงานทุกส่วน		
ทั้งระดับนโยบายและระดับปฏิบัติ	คือ	ภญ.ดร.สุภาภรณ์	ปิติพร	

 “...งานของพี่โดยตำแหน่งก็คือ หัวหน้ากลุ่มงานเภสัชกรรม  
แล้วก็เป็นเลขามูลนิธิฯ แต่นั่นคือตำแหน่งที่เป็นตัวหนังสือ จริงๆ คือแบก
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รับทุกอย่างว่าจะขับเคลื่อนมัน 
ยังไง เพราะผู้บริหารเขาก็ไว้
วางใจเรา ในการนำเสนอทิศทาง
องค์กร และเรื่องยุทธศาสตร์
ต่างๆ ...บทบาทของพี่ในมูลนิธิก็
เป็นกึ่งๆ เอ็มดี ที่คอยขับเคลื่อน
ให้ไปในทิศทางที่ผู้บังคับบัญชา
กำหนด การแก้ไขปัญหาต่างๆ ยกเว้นปัญหาที่หนักหนาสาหัสก็ขึ้นอยู่กับ 
ผูบ้งัคบับญัชา...การทีเ่ปน็มลูนธิอิภยัภเูบศร มนักเ็ปน็ความโชคดสีำหรบัเรา 
ที่กำไรส่วนหนึ่งทำให้เราไปเก็บภูมิปัญญาได้ ซึ่งความฝันของพี่คือจะเก็บ
ไว้ให้มากที่สุด ก่อนที่เราจะตามรอยมันไม่เจอ...” 



	 การดำเนินงานด้านการผลิตในปัจจุบัน	มีห้องปฏิบัติการเพื่อ
ตรวจสอบควบคุมคุณภาพของสมุนไพร	ในอาคารสมุนไพรอภัยภูเบศร	
ซึ่งได้รับมาตรฐาน	GMP	(	Good	Manufacturing	Practices	)	ดำเนินการ
ผลิตเครื่องสำอางและยาจากสมุนไพร	โดยมีกำลังการผลิตต่อวันคือ	
แคปซูล	500,000	แคปซูล	ชาชง	2,000	ซองต่อวัน	เครื่องดื่มสมุนไพร	
1,500	ขวดต่อวัน	เครื่องสำอางแต่ละชนิดผลิตได้	3,000	ชิ้นต่อวัน	
สามารถสกัดสารจากสมนุไพรดว้ยเครือ่งสกดัขนาด	100	ลติรตอ่ชัว่โมง		
ของเสยีจากการผลติจะถกูนำไปกำจดัและบำบดัโดยระบบกำจดัและบำบดั	
ของเสยีของโรงพยาบาล

	 นบัตัง้แตก่ารผลติสนิคา้สมนุไพรเพือ่จำหนา่ยในป	ี2540	เปน็ตน้มา
ผลิตภัณฑ์ของอภัยภูเบศรในปี	2550	ที่วางจำหน่ายในท้องตลาด	ประกอบ
ด้วยยาจากสมุนไพร	35	ชนิด	เครื่องดื่ม	9	ชนิด	เครื่องสำอาง	44	ชนิด		

มยีอดขาย	(เฉพาะป	ี2550)	ทัง้สิน้	120,348,062.35	บาท	สนิคา้หลายชนดิ
มักจะขาดตลาด	ไม่เพียงพอแก่ปริมาณความต้องการของผู้บริโภค	เพราะ
บางครั้งมีการเติบโตเกินคาดและเตรียมปลูกวัตถุดิบไว้ไม่พอ	อีกหลายชนิด
ได้รับการสั่งซื้อไปจำหน่ายในต่างประเทศ	

		 เหล่านี้	ยืนยันความสำเร็จอย่างต่อเนื่องของสินค้าสมุนไพรใน
นามอภัยภูเบศร	ได้เป็นอย่างดี		

	 ในปี	2548	จังหวัดปราจีนบุรีได้กำหนดให้การพัฒนาการแพทย์
แผนไทยและสมุนไพรเป็นยุทธศาสตร์ของจังหวัด	ตามแนวทาง	
“ปราจีนบุรี	เมืองน่าอยู่	เชิดชูท่องเที่ยวเชิงนิเวศเกษตร	อุตสาหกรรม
ก้าวหน้า	ภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย”	ภารกิจล่าสุดที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา
อภัยภูเบศรได้เริ่มดำเนินการในปี	2548	คือเรื่องการจัดการความรู้และการ
พัฒนาคน		

	 โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้จัดตั้งวิทยาลัยการแพทย์
แผนไทยอภัยภูเบศรขึ้น	โดยร่วมมือกับมหาวิทยาลัยบูรพา	เปิดการเรียน
การสอนหลักสูตร	แพทย์แผนไทยประยุกต์ในระดับปริญญาตรี	โดย
มหาวิทยาลัยบูรพา	รับผิดชอบในวิชาพื้นบ้าน	ส่วนวิชาพรีคลินิก	และ
คลินิก	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเป็นผู้รับผิดชอบ	

	 นอกจากนี้	โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรยังได้ขอรับรอง
สถาบันในการเป็นผู้ฝึกอบรมหลักสูตรนวด	ทั้งการนวดฝ่าเท้าเพื่อสุขภาพ	
90	ชั่วโมง,	หลักสูตรนวดน้ำมันอภัยภูเบศร	120	ชั่วโมง,	หลักสูตรการ
นวดไทยเพื่อสุขภาพ	150	ชั่วโมง	จากคณะกรรมการวิชาชีพ	และเปิด	
การฝึกอบรมในหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย	(นวดไทย	430	ชั่วโมง)		
ปัจจุบัน	คณะกรรมการวิชาชีพยังรับรองให้โรงพยาบาลเป็นสถาบัน	
ฝึกอบรมนวดไทยในระดับ	800	ชั่วโมงด้วย	
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	 ในดา้นการจดัการความรู	้มลูนธิโิรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภเูบศร
ได้สนับสนุนทุนวิจัย	และทุนสนับสนุนด้านต่างๆ	อาทิ	

	 •	โครงการขยายพนัธุพ์ชืสมนุไพรเพือ่ใชใ้นอตุสาหกรรมสคุนธบำบดั
ของภาควิชาเภสัชพฤกษศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 •	โครงการศึกษาเบื้องต้น	ประสิทธิผลของลูกกลิ้งพริกในการลด
อาการปวดกล้ามเนื้อและข้อ	

	 •	โครงการวิจัยประสิทธิผลของครีมพริกอภัยภูเบศรเปรียบเทียบ
กับ	Diclofinac	Gel	ในการรักษาข้อเข่าเสื่อม	

	 •	โครงการวิจัยเปรียบเทียบประสิทธิผลของพญายอ	กับเบนไซ-
ดามีนไฮโดรคลอไรด์	ในการป้องกันและบรรเทาการอักเสบในช่องปากจาก
รังสีรักษาในผู้ป่วยมะเร็ง	ศีรษะ	และคอ	

	 •	โครงการ	เพิม่ขดีความสามารถดา้นการวจิยั	เรือ่งสมนุไพรพืน้บา้น
ดงนาทาม	จังหวัดอุบลราชธานี	ภาควิชาพฤกษศาสตร์	คณะเภสัชศาสตร์	
มหาวิทยาลัยมหิดล	

	 •	สนับสนุนงบประมาณตามโครงการค่ายเยาวชนเพื่อการอนุรักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและพันธุ์พืชสมุนไพร	ณ	อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่		
ให้กับเยาวชนและนักเรียนโรงเรียนในพื้นที่รอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่	
ได้แก่	จังหวัดปราจีนบุรี	นครนายก	สระบุรี	นครราชสีมา	และสระแก้ว	
ฯลฯ	

 

	 ในยุคที่ทุนนิยมบริโภคนิยมเดินหน้า	ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรมี
วางขายมากมายเต็มท้องตลาด	ทั้งยา	อาหารเสริม	เครื่องสำอาง	ทั้งจาก
สมุนไพรเดี่ยว	และยาตำรับ	แต่ไม่ว่าการพัฒนาสมุนไพรชนิดใด	ก็มีความ

จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์มารองรับ	อย่างน้อย
ที่สุดต้องแน่ใจได้ว่าปลอดภัยต่อการใช้งาน	

	 แต่อะไรคือทิศทางการผลิตและงานวิจัยจากสมุนไพร	ที่สังคมไทย
ต้องการในตอนนี้	?	

	 พี่ต้อมอธิบายว่า	

 “...ปัญหาของบ้านเรา
คือการขาดการจัดการความรู้ 
ขาดการทำ Research Mapping 
แล้วมันก็ขาดการกระจาย โดย
มากแล้วอะไรที่ชัดเจนมันก็จะมี
การทำวิจัย อย่างเช่นสมุนไพร
เดี่ยว มันมีการทำค่อนข้างเยอะ 

แต่ว่ามันก็ยังไม่สมบูรณ์ เพราะว่ามันก็ยังขาดการจัดการที่ดี 

 “หนึ่ง ขาดทิศทางว่าเราจะไปทางไหน เช่น ถ้าเมืองไทยต้องมี
ทิศทางว่าเราต้องการรักษาโรคกระเพาะ เราก็ต้องวิจัยสมุนไพรรักษาโรค
กระเพาะอย่างครบวงจร เพื่อมาเป็นยา มีการวิจัยเพื่อมาแบคอัพ
ผลิตภัณฑ์อย่างครบวงจร ไม่ใช่วิจัยตามความสนใจหรือต้องการไปเจอ
อะไรทีม่นัแปลกใหม ่exotic ...อะไรทีม่นั rare ขึน้มา ฉนัตอ้งการเปน็คนแรก
ที่เจอ อะไรอย่างนี้...ถ้าทิศทางมันชัดมันก็จะนำไปสู่ทิศทางอื่นตามมา 
อย่างเช่นการพัฒนาวัตถุดิบเพื่อนำมาเป็นยาอย่างชัดเจน ว่าเป็นสมุนไพร 
ปลกูอยา่งไร เกบ็เกีย่วอยา่งไร คณุภาพคอือะไร...มกีารพฒันาอตุสาหกรรม
ยาอย่างชัดเจน มีการส่งเสริมการใช้อย่างชัดเจนว่าให้คนไทยใช้ยาจาก
สมุนไพรรักษาโรคกระเพาะ ตลาดยาก็จะเติบโตตามมา 
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 “ฉะนั้น ปัญหาวงการยาที่สำคัญของบ้านเราอันหนึ่งก็คือ การ
วิจัย การจัดการองค์ความรู้ เราต้องรู้ว่าเราต้องการองค์ความรู้เรื่องอะไร 
ต้องใช้กลไกอะไรเพื่อที่จะได้ความรู้ และความรู้นั้นนำมาใช้ทำอะไร แล้ว
มนักจ็ะเกดิการพฒันาอยา่งครบวงจร ...อยา่งพีย่กตวัอยา่งยาแก้โรคกระเพาะ 
ทุกวันนี้นักวิจัยทางเกษตรก็ไม่รู้ว่าจะทำจีเอพี (GAP- Good Agricultural 
Practice) ตัวไหนดี เพราะไม่รู้ว่าตลาดจะไปในทางไหน...ตลาดก็ไม่รู้ว่าจะ
ทำอะไรด ีจะสง่เสรมิตวัไหนด ีถา้นโยบายยงัไมช่ดัวา่ เมอืงไทยจะใชส้มนุไพร
เพื่อเป็นยารักษาโรคอะไร...” 

	 เมื่อมองจากสิ่งที่ผ่านมาและสิ่งที่เป็นอยู่	อภัยภูเบศร	มีผลงาน
มากมาย	อาจจะเกือบครบทุกอย่างที่งานแพทย์แผนไทยควรจะมีและควร
จะเป็น	ทั้งยังพัฒนาต่อไปอย่างไม่หยุดยั้ง	แล้วในยุคสมัยที่โลกกำลังหมุน
เร็วขึ้นทุกขณะ	อภัยภูเบศร	กำลังจะขับเคลื่อนไปในทิศทางใด	?	

	 พี่ต้อมให้คำตอบว่า	

 “...อันที่หนึ่งคือ สาธิต (Demonstration) ต้องแสดงให้เห็นว่า
ประเทศไทยต้องมีการใช้สมุนไพร
ทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ  
การพัฒนายาจากสมุนไพรเป็นเครื่องมือ
สื่อสารว่าประเทศไทยต้องการยาทดแทน
ยาจากสมุนไพรทดแทนยานำเข้าจาก 
ต่างประเทศ อันนี้เป็นหัวใจเลยนะ... 
ส่วนเรื่องเครื่องสำอางจากสมุนไพร  
หลังจากวิจัยเสร็จ พี่ก็ไปจ้างข้างนอกทำ 
เพราะการลงทุนทำเองทั้งหมดมันไม่คุ้ม 
เพราะเครื่องมือหลายอย่างเราต้องนำเข้า

คือถ้าเขาขึ้นค่าเครื่องมือมาตูมเดียว เราก็ไม่มีปัญญาทำสมุนไพรไปขาย
แข่งกับเขาได้  เพราะฉะนั้นอะไรที่ซื้อมาแล้วต้องช่วยกันใช้มันให้คุ้ม...  
หาเครือข่าย หาเครื่องผลิตที่ยังว่าง แล้วก็ไปจ้างผลิต เครื่องสำอางเราก็
เน้นเรื่องการโปรดักดีไซน์ การทำวิจัย...ส่วนยาจากสมุนไพรพี่ชัดมาก คือ
การทดแทนการนำเข้ายา การพึ่งตนเอง อาจจะเริ่มจากโรคง่ายๆ...เช่น  
กาซิดีนจากเปลือกมังคุดที่พี่พยายามทำเพื่อทดแทนโพรวิโดนีไอโอดีน 
หรือ ครีมพริกแทนยาทาแก้อักเสบ นี่คือสิ่งที่เราพยายามจะทำให้เห็น 
เป็นการสาธิตให้ระบบยาใหญ่ของประเทศได้เห็น เพราะปัจจัยสี่เราพึ่ง
ตนเองได้หมดยกเว้นเรื่องยา 

 “อนัทีส่อง คอื การสาธติ (Demonstration) ใหเ้หน็วา่ ภมูปิญัญาไทย 
สมนุไพรไทยมนันำไปสูอ่ะไรไดบ้า้ง เครือ่งสำอาง เครือ่งดืม่ สารพดัอยา่ง  

 “อันที่สามเป็นเรื่องของการจัดการความรู้ ชุดข้อมูล ระบบบริการ 
ซึ่งพี่ประกาศเลยว่า ศูนย์ดีไอเอสของพี่ 032-211289 คุณมีปัญหาเรื่อง
สมุนไพรคุณมาปรึกษาได้เลย ถ้าคุณไม่มีที่พึ่ง โทรมาปรึกษาเรื่องสมุนไพร
ได้ในเวลาราชการ ก็จะมีน้องเภสัชกรเขาคอยตอบปัญหาตรงนี้อยู่ บริการ
ข้อมูล แล้วก็ยังมีการเผยแพร่...เรามีวารสาร มีหนังสืออย่างที่เห็น มีการ
ทำวิจัยเล็กๆ คือมันเล็กแต่มันสู้นะ...แล้วก็มีการฝึกอบรม มีการบริการ 
และพี่ทำการพัฒนากำลังคนด้วย...” 

	 พี่ต้อมนิ่งคิดไปชั่วครู่ก่อนจะเปิดเผยถึงโครงการในอนาคต	

 “...คือตอนนี้เรามีคลินิกแพทย์แผนไทยประยุกต์ ก็กำลังคิดว่าเรา
กำลังจะขึ้นไปสู่โรงพยาบาลแพทย์แผนไทย ตอนแรกที่พัฒนาการแพทย์
แผนไทย เรื่องนวดมีองค์ความรู้ชัดสุด เราก็เอาเรื่องนวดเข้ามาเปิดให้
บริการในโรงพยาบาล ต่อมาเรามีการแพทย์แผนไทย ซึ่งนอกจากใช้การ
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นวดแล้ว จะต้องมีการใช้ยาแผนไทยซึ่งเป็นยาจากสมุนไพร ดังนั้นจะต้องมี
สมุนไพรใช้เป็นวัตถุดิบให้พอ ตอนนี้พี่ก็กำลังหาที่ประมาณพันไร่เพื่อปลูก
ยา เพราะถ้าเราไม่มีการจัดการวัตถุดิบ สุดท้ายเราตายเลย เพราะตลาด
สมุนไพรที่มีอยู่ตอนนี้ ไม่มีทางพอ เพราะเก็บจากป่า ดังนั้นเราต้องการ
ปลูกสมุนไพรที่จะใช้เป็นยา บางชนิดใช้เวลามาก...พี่พยายามบอกตรงนี้
กับหลายๆ คน แต่คนที่ไม่ได้ทำมาตลอดชีวิตแบบพี่ มักมองไม่เห็น...” 

 

	 งานสำคัญอีกด้านหนึ่ง	ซึ่งมูลนิธิอภัยภูเบศรได้ทำมาตลอด	และ
เป็นประโยชน์ต่อสังคมในภาคส่วนอื่นๆ	นอกจากงานของทางโรงพยาบาล
โดยตรง	นั่นคือกิจกรรมสาธารณประโยชน์ต่างๆ	เช่น	กิจกรรมกับกลุ่มรักษ์
เขาใหญ่	การสัมมนา	การจัดค่ายเยาวชนอนุรักษ์เขาใหญ่,	การจัดทำ
โครงการค่ายหมอยาน้อยสืบสานภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน,	โครงการร่วม
อนุรักษ์พิทักษ์แม่น้ำปราจีนบุรี	รวมถึงการรณรงค์ทำความสะอาดแม่น้ำ
ปราจนีบรุ,ี	โครงการเฝา้ระวงัคณุภาพนำ้ในแมน่ำ้ปราจนีบรุ,ี	การรว่มกอ่ตัง้
กลุ่มอนุรักษ์พันธุ์ปลาที่ชื่อ	กลุ่มสงวนมัจฉาผาสุก	ตั้งอยู่	ม.6	ตำบล
บ้านสร้าง	อำเภอบ้านสร้าง	เพื่อประกาศเขตอภัยทานเป็นระยะทาง		
10	กิโลเมตร	ฯลฯ		

	 พี่ต้อมพูดถึงกิจกรรมต่างๆ	ของมูลนิธิว่า	ปัจจุบันนี้มีแนวทาง
การบริหารที่เรียกว่า	CSR	(Corporate	Social	Responsibility)	เพราะมี
การพบว่า	องค์กรใดมีคนที่รับผิดชอบต่อสังคม	มักจะทำให้หน่วยงานเจริญ
ขึ้นด้วย	เช่น	คนทำงานประจำบางคน	ใช้เวลากลางคืนไปทำงานในมูลนิธิ
ร่วมกตัญญู	หรือไปบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในวันหยุดเสาร์อาทิตย์	

 “... มันเป็นการบริหารที่เพิ่งเกิดขึ้นไม่นาน แต่พวกพี่ทำกันมา

นานแล้ว น้องๆ ที่ทำงานกับพี่ก็คือน้องๆ ที่กลุ่มรักษ์เขาใหญ่ เขาก็รู้ว่าพี่
ทำอะไร หลายคนมองว่าทำไมพี่ทำ ทั้งที่ไม่ได้มีค่าตอบแทนเพิ่มเลยนะ  
พี่อาจจะอยู่ถึงเช้า แต่มันเป็นสิ่งที่พี่มีความสุข อย่างการเขียนหนังสือเรื่อง 
ข้าว (‘ข้าว ความลับของ...สุขภาพและความงาม’ จุลสารฉบับพิเศษ จัดทำ
ขึ้นเพื่องานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 5) พี่ใช้เวลาสองวัน (หัวเราะ) 
แลว้แทน่พมิพก์ร็อพี ่เพราะในงานมหกรรมชปูระเดน็เรือ่ง ขา้วไทย ชวีติไทย 
ชีวิตโลก...เรื่องความรู้เรื่องข้าวมันไม่ค่อยมีในงาน ถามว่าได้อะไรมั้ย แต่
มันคือความสุขไง...ซีเอสอาร์มันเกิดขึ้นเพราะสำนึก มูลนิธิก็เกิดขึ้นเพราะ
สำนึก มูลนิธิเป็นเครื่องมืออย่างหนึ่ง...สำนึกอะไรที่มันนอกเหนือไปจาก
การทำเพื่อตัวเอง พอเรามีตรงนี้แล้ว เมื่อมีอะไรเกิดขึ้นในสังคม หัวใจมัน
ไปเอง มันไม่ใช่ว่าต้องไปทำเพราะเป็นซีเอสอาร์คือเราเห็นปัญหาภาคใต้
แล้วเราทุกข์ใช่มั้ย แล้วเราก็แก้ปัญหาไม่ได้หมดหรอก ทำยังไงที่มือเล็กๆ 
ของเราจะเข้าไปทำอะไรได้บ้าง...แค่เริ่มมันก็พาเราเดินต่อ... 

 “สมมติว่า เราพาเด็กภาคใต้ไปทำกิจกรรมค่ายเด็ก เมื่อเอาผู้ใหญ่
เข้ามาก็เกิดเป็นความสัมพันธ์ เขาเชิญ
ไปเยี่ยมก็ไป แล้วก็ไปสอนชาวบ้านทำ
น้ำมันเหลือง ...ไปเจอชาวประมง เห็น
ความเดือดร้อนของชาวประมง  
กท็ำคา่ยเดก็ชาวประมง...กแ็ลกเปลีย่น
กนัหลายเรือ่งวา่เรามอีะไร เขามอีะไร 
เราทำยาสีฟันจากลิ้นทะเลเป็น เราก็เอา
ไปอบรมให้พวกเขาทำ เกิดกระบวนการ
เข้าไปเก็บความรู้... มันพาเราเดินน่ะ 
แค่เราเริ่มก้าว แต่มันพาเราเดินไปถึง
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ไหนไม่รู้...แต่ว่าสิ่งที่เราทำคือเพื่อคลายความทุกข์ร้อนของพี่น้องของเรา
น่ะ...บางทีเราทำงานในที่ที่มีน้ำท่วมเกิดขึ้น	แล้วเราต้องเอาน้ำเข้าไป
บรรเทาความเดือดร้อนเรื่องน้ำดื่มให้เขา	ในมือของเรามันเป็นกลไกที่มี
ชีวิตนะ...บางทีน้ำเน่าในแม่น้ำปราจีนบุรี	เราก็ต้องออกเงินค่ารถแบ็กโฮ
ไปเอาผักตบชวาออก	เพื่อให้ออกซิเจนมันเพิ่มขึ้น...ไม่ต้องประชาสัมพันธ์	
ไม่ต้องให้ใครรู้ด้วยซ้ำไป...ราชการไม่มีงบใช่มั้ย	งั้นเราเอารถไปขุด...คือ
เราทำด้วยหัวใจ	แล้วเรายังมีวัตถุประสงค์คือต้องการสร้างคนรุ่นใหม่	ซึ่งก็
ทำมาตัง้แต	่พ.ศ.	2534	จนถงึปจัจบุนั		พาเดก็ไปเดนิปา่	ตอนนีเ้ดก็เหลา่นัน้
ก็มาเป็นกำลังหลักของเราหลายคน	

	 “...อีกเรื่องหนึ่งที่พี่มองบทบาทของพี่คือไปสร้างความแข็งแรงให้
กับเครือข่าย	อย่างเช่นมูลนิธิเลยยั่งยืน	เราทำงานเรื่องหมอยาด้วยกัน		
พี่ก็พาเขามาออกงานที่งานสมุนไพรแห่งชาติ	ที่ผ่านมา	เขาเอาว่านข้าว
แผ่	ข้าวฮาง	มาออกงาน	มีเครือหมาน้อย	แล้วก็มีอีกหลายๆ	อย่าง...	
ตอนนีพ้ีม่องวา่	พวกเราทีท่ำงานสมนุไพรมาดว้ยกนั	มอีภยัภเูบศรทีแ่ขง็แรง
ที่สุด...เท่าที่เติบโตมาด้วยกัน	ไม่ว่าบ้านผู้ใหญ่วิบูลย์ก็ดี	หรือกลุ่มของ	
พี่ยุทธ	(ยงยุทธ	ตรีนุชกร)	ก็ตามที่เติบโตมาด้วยกัน	ถ้าอภัยภูเบศรสามา
รถสนับสนุนให้เครือข่ายของเราแข็งแรงได้	ก็ควรทำ...”	

6
 เอื้องหมายนา	ดอกใหญ่สีขาว	ลำต้นสูงชะลูด	ขึ้นเป็นกออยู่ที่
ข้างลำห้วยทางเข้าป่าไผ่		สองข้างทางที่เดินผ่าน	หากไม่เป็นที่นาปลูก
ข้าวแปลงเล็กๆ	ก็เป็นที่ไร่ปลูกข้าวโพด	พริก	พืชผักตามแต่เจ้าของจะมา
ลงไว้	

	 ทิวเขาสลับซับซ้อน	เห็นเพียงเงาในม่านเมฆหนา	คล้ายภาพวาด
ที่เหม่อมองได้ไม่รู้เบื่อ	ละอองฝนโปรยปรายมาจากท้องฟ้าสีขาวหม่น	

	 เด็กๆ	ชาวไทใหญ่เดินกันมาเป็นแถว	ทุกคนห้อยก๋วยไว้ที่หลัง	
มุ่งหน้าสู่แหล่งอาหารป่าที่ธรรมชาติมอบให้	

	 ชาวคณะของเราเดินเท้าอยู่บนทางลัดเลียบภูเขา	ซึ่งสองข้างทาง
เป็นที่เพาะปลูก		

	 พื้นดินเหลวเละเป็นโคลน	เดินไปได้ไม่นานก็ต้องปาดโคลนออก
เสียที	
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	 หมอยาพื้นบ้านสี่คนเดินนำหน้า	ต่างช่วยกันมองหาพืชพันธุ์ที่มี
คุณสมบัติในการเป็นยา	ต่างคนต่างอธิบายสรรพคุณของมันตามความรู้
ของตน	หนุ่มธีร์แปลเป็นภาษาไทย	ขณะที่พี่ต้อมและเหมียวช่วยกันจด
บนัทกึ	หมอนดิกบัหวานชว่ยกนับนัทกึภาพ	นา้วงิ	พีเ่ลก็	และผม	ชว่ยกนั
หอบหิ้วถุงใส่พันธุ์ไม้	ซึ่งเพิ่มจำนวนขึ้นอย่างรวดเร็ว		

	 ดูเหมือนว่า	ต้นไม้ที่มีสรรพคุณเป็นยานั้นจะมีมากมายเหลือเกิน	
เดินไปเพียงไม่กี่ก้าว	ก็จะมีพ่อหมอคนใดคนหนึ่งชี้ว่าต้นไม้ต้นนั้นต้นนี้มี
สรรพคุณเยียวยารักษาโรคอย่างไร	

	 พอ่หมอคนหนึง่ดงึตน้ไมร้มิทางออกมาด	ู	คำถามจากใครคนหนึง่
ดังขึ้น		

 “...ต้นอะไรน่ะ พ่อหมอ?” 

	 ก็พอดีกับที่แกเอามันมาเช็ดโคลนออกจากรองเท้า	

 “อ๋อ...หญ้าเช็ดโคลน”

	 เรียกเสียงหัวเราะกันทั่วหน้า	



	 ต้นไม้ในป่าเขียวสด	สลับกับ
ดอกไม้ป่าดอกเล็กสีจัดจ้าน	ชื่อต้นไม้
แตล่ะตน้พรอ้มทัง้สรรพคณุและวธิกีารใช้	
ค่อยๆ	ทยอยไหลออกมาจากคลัง
ความรู้ของพ่อหมอ	บางชนิดเป็น	
ตน้ไมห้ายาก	บางชนดิมสีรรพคณุทีห่ลากหลาย	บางชนดิมสีรรพคณุเฉพาะ
และบางชนิดเป็นต้นไม้ที่มีพิษร้ายแรง	

	 เราแวะทานข้าวกลางวันกันที่เพิงพักข้างแปลงนาเล็กๆ	ริมทาง	

ในคลองระบายน้ำข้างคันนานั้นมีพืชชนิดหนึ่งขึ้นอยู่	มันเป็นต้นไม้เรียบๆ	
ไม่มีใบ	ลำต้นขนาดประมาณแท่งดินสอ	มีปล้องต่อกัน	พุ่งชะลูดขึ้นไปใน
อากาศ	ดูคล้ายต้นไผ่ที่มีขนาดเล็กจิ๋ว	

	 พี่ต้อมดูตื่นเต้นดีใจ	รีบบอกช่างภาพให้
เก็บภาพไว้หลายๆ	มุม	

 “...หญ้าตึ๊ดสืบ...”	พ่อหมอบอกชื่อเป็น
ภาษาไทยใหญ่	ซึ่งแปลว่า	ดึง	(ตึ๊ด)	และต่อ	(สืบ)	

 “...หญ้าถอดปล้องน่ะ พี่เคยเห็นตั้งแต่ยัง
เด็ก...”	พี่ต้อมบอกชื่อภาษาไทย	ก่อนจะแสดงที่มา
ของชื่อด้วยการดึงปล้องมันออกจากกันโดยแทบ	
ไม่ต้องใช้แรง	แล้วเอามาต่อกันใหม่ได้แนบสนิท
เหมือนเดิม	

 “...แตต่อนหลงัๆ ไมค่อ่ยเหน็แลว้ มนัคง 
จะแพ้ปุ๋ย แพ้สารเคมีที่เขาใช้ในนา...” 



	 หลังอาหารเที่ยง	เราเดินลัดเลาะป่าบน
เนนิสงู	ลงไปตามทางทีจ่ะพาออ้มกลบัไปยงัจดุเริม่ตน้
ระหว่างทาง	ภารกิจเสาะหาพันธุ์ไม้สมุนไพรยังดำเนินต่อไป		

	 จากป่าริมไร่นา	สู่ป่าสนภูเขา	ที่อยู่ไม่ห่างกันนัก	แม้ฝนจะหยุด
ตกแล้ว	แต่อากาศยังคงเย็น	สมุนไพรอีกหลายสิบชนิดเพิ่มเข้ามาในถุงเก็บ		
ไมป้า่ดอกสวยตน้เลก็หลายตน้	กข็ออนญุาตเจา้ปา่เจา้เขาแบง่เอาไปปลกูบา้ง

	 เมือ่เสรจ็สิน้การเดนิปา่ในชว่งเยน็	พีต่อ้มกลา่วขอบพระคณุพอ่หมอ
ทุกคนที่ทำให้งานครั้งนี้สำเร็จลุล่วงไปได้	
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	 หลายเพลา	หลังจากความเหน็ดเหนื่อยจากการเดินป่าจางไป		
พี่ต้อม	ตอบคำถาม	เรื่องสมุนไพรกับสังคมไทย	

 “...เรื่องสมุนไพรมันเป็นเรื่องที่น่าเศร้า คือสุดท้ายนี่ พี่พบว่าพี่คง
ไปทำอะไร ไปผลักดันอะไรได้ไม่มาก ก็คิดว่ามาทำเล็กๆ กับมูลนิธิ ทำกับ
วิทยาลัย ร่วมกับมหาวิทยาลัยบูรพา แล้วก็ร่วมมือกับที่อื่น โดยพยายาม
ทำโมเดลเล็กๆ เช่น พยายามลองทำยาทดแทนจากต่างประเทศ เช่น  
เจลพริก ครีมพริก...อีกอย่างคือ พี่พยายามสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องใน
การบริโภค เพราะตอนนี้เรื่องของสมุนไพรก็เปลี่ยนไป เมื่อก่อนสมุนไพร
เป็นเรื่องของคนจนนะ เดี๋ยวนี้มันเป็นที่นิยมของคนชั้นกลาง...คือสังคม
ไทยมันมีความเหลื่อมซ้อน ความเชื่อนำไปสู่ความสะเปะสะปะในการ
บริโภค เรามคีนทีม่คีวามเชือ่เรือ่งสมนุไพรอยา่งไมอ่ยูบ่นฐานของความรู ้
กบัอกีพวกหนึง่ที่เชื่อเรื่องวิทยาศาสตร์ มันก็เกิดการปะทะกัน แล้วผสม
ผสานกันอยู่ แล้วต่างก็ตกอยู่ภายใต้ระบบตลาดบริโภคนิยมที่เอาเรื่องการ
กลัวแก่ กลัวตายมาขาย เพราะฉะนั้นตอนนี้สมุนไพรก็มีโอกาสจะโต 
เพราะว่าทั้งโลกจิตสำนึกมันเปลี่ยน 

 “ปจัจบุนักระแสนยิมการแพทยแ์นวธรรมชาตเิพิม่ขึน้อยา่งตอ่เนือ่ง 
เชน่  ฉนัขอตายอยา่งมศีกัดิศ์รี 
ฉันไม่ขอแขวนอยู่ในไอซียู 
มันก็เป็นกระแสหนึ่งซึ่งอาจ 
จะเกิดจากกระแสฮิปปี้ยุค 60 
ก็ได้ กับกระแสการต่อต้าน
การพัฒนาอุตสาหกรรม 
ทำให้เกิดคลื่นลูกที่สาม  
มีการผสมผสานกันระหว่าง

ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ คนก็เริ่ม
กลับมาใส่ใจธรรมชาติ แล้วก็มีการ
ต่อต้านอำนาจของแพทย์ ทุกคน
ต้องการมีเสรีภาพ ต้องการใช้ 
ความรู้ในการดูแลตัวเอง  

 “พี่คิดว่าพี่มีความเข้าใจใน
มิติของสังคมเหล่านี้ พี่คิดว่าเราพึ่ง
ตนเองได้ในบางระดับ และมันผ่านห้องทดลองทั้งหมดไม่ได้ พี่จึงเขียน
หนังสือเพื่อให้คนสามารถพึ่งตนเองได้จากการลงพื้นที่ของพี่ ซึ่งก็จะค่อยๆ 
ทยอยเขียน...หนังสือเล่มนี้ (บันทึกของแผ่นดิน ๑) คนอาจจะท้วงว่า 
อันตรายหรือเปล่า คนจะใช้ผิดๆ กันหรือเปล่า พี่บอกว่าเล่มนี้มันไม่ใช่
ตำราสมุนไพรนะ มันเป็นบันทึกของพี่ คำนำก็ระบุว่าเป็นบันทึกนะ 
(หัวเราะ)...” 

	 ...นี่คือสิ่งที่พี่ต้อมอยากทำให้ได้ในระยะเวลาอันใกล้นี้?	

 “...สิ่งที่พี่อยากทำคือเรื่องของการบันทึกของแผ่นดิน มันมี
เงื่อนไขเหมือนฟ้าเปิด ผู้บังคับบัญชาคือนายแพทย์วิชาญ เกิดวิชัย  
ทา่นสนบัสนนุ มงีบใหเ้ดนิทาง ใหพ้มิพห์นงัสอื และพีเ่ชือ่วา่พีเ่ปน็คนหนึง่ 
ซึ่งสามารถทำได้ เพราะว่าคนที่จะทำมันได้ อย่างที่บอก...มันต้องมีตัวเอง
เป็นอาวุธ มีตัวเองเป็นเครื่องมือที่สำคัญ มันสามารถสร้างความสัมพันธ์ได้ 
มันมีความสามารถที่จะเข้าไปดูแลได้ คือบางครั้งหมอยา ถ้าเป็นครูบา-
อาจารย์ เราก็ต้องเข้าไปดูแลเลยนะ...คือพี่ไม่ได้บอกว่าพี่เก่ง แต่คนเรามัน
สั่งสมอะไรไว้ในตัวต่างกัน อาจจะเป็นมาแต่ภพชาติที่แล้วก็ได้...ตัวพี่เองมี
สัจจะว่าพี่จะไม่ทำมาหากินกับความรู้ที่พี่ได้มาเด็ดขาด พี่มีหน้าที่แค่ส่งต่อ 
และสง่ตอ่อยา่งระมดัระวงัดว้ย นีค่อืงานทีพ่ีอ่ยากทำ แตท่ำเทา่ไรกค็งไมเ่สรจ็
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เพราะมันเยอะมาก แต่ว่ามัน
ก็เป็นสิ่งสำคัญอันดับต้นๆ ใน
การทำงาน...การเก็บภูมิ
ปัญญาของแผ่นดินแล้วนำมา
เผยแพร่ให้คนได้พึ่งตนเอง 
เราจะพึ่งตนเองไม่ได้เลยถ้า
เราไม่มีความรู้ และคนที่จะ
เก็บความรู้ได้ ต้องรู้ว่าอะไรที่

ควรจะเก็บมา อะไรที่ควรเผยแพร่...พี่ก็ทำงานเก็บภูมิปัญญามายี่สิบกวา่ป ี
มนักเ็ปน็อะไรที.่..บางอยา่งคนอื่นทำแทนได้ยาก เรื่องทำยาน่ะเรื่องเล็ก...” 

	 คืนสุดท้ายที่เปียงหลวง	พวกเราได้รับการดูแลอาหารเย็น	จาก	
พีส่าวของธรี	์ทีบ่า้นบนไหลเ่นนิทีส่ามารถมองเหน็ตลาดและเมอืงเปยีงหลวง
ที่อยู่ต่ำลงไปได้		

	 เวลาทุม่กวา่ๆ	แตร่า้นรวงปดิหมดแลว้	ไฟทางสเีหลอืงยนืระยะหา่ง
ไฟจากบ้านเรือน	สูงๆ	ต่ำๆ	ลดหลั่นไปตามสภาพที่ตั้ง		

	 แม้จะเป็นเมืองชายแดน	แต่เปียงหลวงคือเมืองที่มีเสน่ห์		
ความรู้สึกของทุกคนบอกเช่นนั้น		

 “...มีเสน่ห์เหมือนปาย แต่เงียบสงบกว่าเยอะเลย...”	พี่เล็ก	
เปรียบเทียบให้ฟัง	

 “...อยากหาที่ปลูกบ้านแถวนี้...ต้องหาเมียสักคนก่อน...”	พี่มาด	
พูดทีเล่นทีจริง	

 

	 สำหรับผม	คำตอบสำหรับคำถามในช่วงต้นการเดินทาง	ค่อยๆ	
เป็นรูปเป็นร่างขึ้นในใจ		

	 ขณะที่ชาวไทใหญ่	ผู้มีความฝันถึงการกู้ชาติของเขาคืนมา	ยังมี
การใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในชีวิตจริง	แต่ชาวไทย	ผู้ซึ่งมีเอกราช	มีชาติ	
มีเสรีภาพอย่างเต็มเปี่ยม	กลับไม่อาจพึ่งตนเองในด้านยา			

	 การนำเข้ายาจากต่างประเทศปีละนับแสนล้านบาท	ยังคงดำเนิน
ต่อไป	

	 การมองขา้มคณุคา่	คณุประโยชนน์บัอเนกอนนัตข์องสมนุไพรไทย
ของสังคมไทยส่วนใหญ่	ยังคงดำเนินต่อไป	

	 การละเลยต่อความทุกข์ยากของคนร่วมชาติ	หรือแม้แต่คนร่วม
ชุมชน	ยังคงดำเนินต่อไป	

	 การปล่อยให้ต่างชาติเข้ามาขโมยสมุนไพรไทยเอาไปวิจัยและจด
สิทธิบัตรยา	ยังคงดำเนินต่อไป	

	 ในฐานะหน่วยงานรัฐที่ให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน		
โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร	อาจเป็นเพียงแค่โรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	
แต่ในฐานะของหนว่ยงานทีท่ำงานเรือ่งสมนุไพร	องคก์รแหง่นีเ้ปน็ผูเ้ริม่ตน้
หลายสิ่งที่องค์กรอื่นต้องยก
ให้เป็นแบบอย่าง	

	 หลายคนสงสัย	
ความสำเร็จของโรงพยาบาล
เจา้พระยาอภยัภเูบศรเกดิขึน้
เพราะอะไร?	 	

aw_rpaipubet.indd   58-59 5/15/09   6:01:54 PM



-	60	-

	 เพราะ	การสั่งสมมานาน		

	 เพราะ	การเติบโตที่ถูกที่	ถูกเวลา	

	 เพราะ	การสนับสนุนจากผู้บริหาร		

	 เพราะ	ความร่วมมือร่วมใจของคนทำงาน	

	 เพราะ	กัลยาณมิตร	และเครือข่าย	จำนวนมาก	

 หรอืเพราะ ทกุสิง่ทีท่ำนัน้มุง่หวงัประโยชนส์งูสดุคอืเพือ่สงัคมไทย

 

	 ในเช้าวันที่อำลาจากคุณพ่อและคุณแม่ของหนุ่มธีร์	ขณะที่คุณพ่อ
ให้ศีลให้พรเป็นภาษาไทใหญ่	

	 ผมคิดถึง	คำพูดเก่าๆ	เชยๆ	ที่เคยได้ยินมานานว่า	

	 “...ทำเพือ่ตวัเอง	เปน็เรือ่งสามญั	ทำเพือ่ผูอ้ืน่	เปน็เรือ่งยิง่ใหญ.่..”



 ‘อภัยภูเบศร’ ทำให้ผมประจักษ์ว่าคำพูดนี้เป็น ‘สัจธรรม’ 
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