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บทคัดย่อ
 งานวจิยันีเ้ป็นการวจิยัเชงิคณุภาพโดยมวีตัถปุระสงค์คอื (1) เพือ่วเิคราะห์ความสอดคล้อง

ของระบบภายในร่างกายมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาและตามแนวการแพทย์ (2) เพื่อศึกษา

การจัดดุลยสัมพันธ์ ของระบบภายในร่างก า ยมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาและตามแนวการ

แพทย์ ( 3) เพื่อน�าเ สนอแนวทางการจัดดุ ล ยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์เชิงพุทธ

บูรณาการ 

 ผลก ารวิจัยพบว่า (1) พระพุทธศาสนาและการแพทย์มองระบบภายในร่างกายมนุษย์

อย่างคล้ายคลงึกนัว่าคือการท�างานอย่างสัมพันธ์กนัของธาตทุัง้ 6 และคอืการท�างานของระบบ

อวัยวะภายในร่างกายทั้ง 11 ระบบ ตามล�าดับ (2) การจัดดุลยสัมพันธ์ของพระพุทธศาสนาใช้

การปฏิบัติตนตามหลักทางสายกลาง ส่วนการแพทย์ใช้ทฤษฎีภาวะธ�ารงดุล ทฤษฎีดุลยสัมพันธ์

จากการแพทย์ทางหลกั รวมถึงใช้ 18 วธิบี�าบดัจากการแพทย์ทางเสรมิและทางเลือก (3) แนวทาง

การจัดดุลยสัมพันธ์มีรูปแบบเชิงพุทธบูรณาการที่ประกอบไปด้วยองค์ประกอบส�าคัญทั้ง 6 คือ 

มหาภูตรูป ลมหายใจ อิริยาบถ ไฟธาตุ อาหารที่กลืนกิน และวิญญาณธาตุ

ค�าส�าคัญ : ดุลยสัมพันธ์  ระบบภายในร่างกายมนุษย์  แนวทางเชิงพุทธบูรณาการ
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The Buddhist Integrated Approach to the Equilibrium 
of the Human Body Systems

Sanu Mahatthanadull

Abstract

 This research is a qualitative research with 3 objectives, which are (1) to 

analyze the correspondence of the human body systems according to Buddhism and 

medical science, (2) to study the equilibrium of the human body systems according 

to Buddhism and medical science, (3) to propose the Buddhist integrated approach 

to the equilibrium of the human body systems. 

 From the research, it is found that (1) the Buddhism and the medical science 

viewed the human body systems similarly that, it is the correlative working among 

the six elements and is the functions of 11 human body systems respectively, (2) to 

set up the equilibrium, Buddhism uses the principle of the Middle Path while the 

medicine uses homeostasis and equilibrium mainstream theories including 18 

Complementary and Alternative Medical (CAM) therapeutic methods, (3) the Buddhist 

integrated approach to the equilibrium is of the model consisting of the six vital 

components, namely;-1. Mahãbhũtarũpa, 2. the breath, 3. The posture, 4. The              

fire-element, 5. The edible food, 6. Viññãṇa-Dhãtu.

Keywords : equilibrium, human body systems, the Buddhist integrated approach



48 ปีที่9ฉบบัที่17มกราคม-มถุินายน2557

บทน�า
 มนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีสายวิวัฒนาการที่ยาวนาน โดยมนุษย์ยุคปัจจุบัน (modern humans) เกิด

ขึ้นเมื่อประมาณ 2.5 ล้านปีที่ผ่านมา (Carroll. 2007 : 1-14., Wible et al. 2007 : 1003-1006., Witmer. 

2011 : 458-459) และมีสายวิวัฒนาการสืบต่อมาจนถึงปัจจุบัน วิวัฒนา การดังกล่าวสร้างสรรค์ระบบ

ภายในร่างกายมนุษย์ให้มีความสลับซับซ้อนประดุจว่าเป็นความลับจากธรรมชาติอันท้าทายให้มนุษย์ค้นหา

ค�าตอบมาตลอด แต่ทว่า ปัญหาส�าคัญที่มนุษย์ก�าลังเผชิญอยู่คือปัญหาเรื่องการขาดความรู้ความเข้าใจที่

ถกูต้องในเรือ่งแนวทางหรอืข้อปฏบิตัตินทีเ่หมาะสมเพือ่เป็นการจดัสมดลุให้กบัระบบภายในร่างกายมนษุย์ 

ปัญหาดังกล่าวส่งผลให้เกิดความเห็นและความเข้าใจต่อธรรมชาติท่ีคลาดเคลื่อนไปจากความเป็นจริงอัน

เป็นมโนทศัน์เชงิลบต่อการด�ารงชวีติและน�าพาไปสูมิ่จฉาทิฏฐิในท่ีสุด นอกจากนัน้ ยังส่งผลให้เกดิพฤตกิรรม

ในการด�าเนนิชวีติและการใช้งานร่างกายไปในทิศทางทีไ่ม่ถกูต้อง เราอาจสงสยัว่าพระพทุธศาสนาและการ

แพทย์ในวิทยาการสมัยใหม่ได้กล่าวถึงระบบภายในร่างกายมนุษย์ไว้บ้างหรือไม่ อย่างไร ความสงสัยดัง

กล่าวก่อให้เกดิค�าถามมากมายขึน้ในใจ ยกตวัอย่างเช่น เราควรจะหายใจอย่างไร ร่างกายนีค้วรดแูลอย่างไร 

กินอาหารอย่างไรให้พอดี รักษาอุณหภูมิไฟธาตุอย่างไรให้เหมาะสม บริหารอิริยาบถอย่างไร และจะปรับ

สภาพจิตใจอย่างไร เป็นต้น ค�าถามเหล่านี้จ�าเป็นต้องได้รับค�าตอบ

 ดังนั้น ความน่าสนใจจึงอยู่ท่ีการวิเคราะห์เปรียบเทียบระหว่างองค์ความรู้เรื่องระบบภายใน

ร่างกายมนษุย์ของพระพุทธศาสนากบัการแพทย์ในเบือ้งต้นเพือ่น�าไปสูก่ารจัดดลุยสมัพันธ์ให้กบัระบบภายใน

ร่างกายมนษุย์ได้ในท้ายทีส่ดุอนัเป็นทีม่าของการศึกษาวิจยัในครัง้นีซ้ึง่เป็นการศกึษาเชิงพุทธบูรณาการโดย

การน�าเอาการแพทย์ในวิทยาการสมัยใหม่ทั้งการแพทย์ทางหลัก (Di Stefano. 2006 : 174) และการแพทย์

ทางเสริมและทางเลือก (Complementary and Alternative Medicine-CAM) มาบูรณาการเข้ากับหลัก

การและค�าสอนของทางพระพุทธศาสนาซ่ึงจะท�าให้ได้มาซ่ึงข้อปฏิบัติตนเพื่อด�าเนินไปสู่ความสมดุลของ

ร่างกายและจิตใจอย่างแท้จริง

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
 1. เพือ่วเิคราะห์ความสอดคล้องของระบบภายในร่างกายมนุษย์ตามแนวพระพทุธศาสนาและตาม
แนวการแพทย์

 2. เพ่ือศกึษาการจดัดลุยสัมพนัธ์ของระบบภายในร่างกายมนษุย์ตามแนวพระพทุธศาสนาและการ

แพทย์
 3. เพือ่น�าเสนอแนวทางการจดัดลุยสมัพนัธ์ของระบบภายในร่างกายมนษุย์ตามแนวพทุธบรูณาการ

ขอบเขตของการวิจัย
 งานวิจัยนี้มีขอบเขตคือการมุ่งศึกษาค้นคว้าข้อมูลชั้นปฐมภูมิจากคัมภีร์พระไตรปิฎก อรรถกถา 
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ฎีกา อนุฎีกา ปกรณ์วิเสส รวมถึงข้อมูลชั้นทุติยภูมิจาก ต�ารา หนังสือ บทความ วารสาร เอกสาร งาน

วทิยานพินธ์ งานวจิยัต่าง ๆ  ท่ีเก่ียวข้องของนกัวชิาการ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ตลอดจนข้อมลูจาก

สื่ออินเทอร์เน็ต

วิธีด�าเนินงานวิจัย
 งานวจิยัใช้เคร่ืองมอืในการวจัิยอนัได้แก่การสมัภาษณ์เชงิลกึ รวมถงึการตรวจสอบองค์ความรูโ้ดย

จัดให้มีการเสวนารับฟังความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ ส�าหรับวิธีการด�าเนินงานวิจัยประกอบไปด้วย 6 ขั้น

ตอนตามล�าดับต่อไปนี้

 1. ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งด้านพระพุทธศาสนาและการแพทย์

 2. วิเคราะห์ สังเคราะห์ ตีความ และบูรณาการองค์ความรู้เข้าด้วยกัน

 3. สมัภาษณ์เชงิลกึผูเ้ชีย่วชาญด้านพระพุทธศาสนาและด้านการแพทย์เพ่ือจดัท�าร่างแนวทางการ

จัดดุลยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์เชิงพุทธบูรณาการ

 4. ตรวจสอบองค์ความรู้ทีไ่ด้ด้วยการจดัให้มีการเสวนารบัฟังความคดิเหน็ของผูเ้ชีย่วชาญทัง้ด้าน

พระพุทธศาสนา ด้านการแพทย์ และด้านวิทยาศาสตร์

 5. น�าข้อเสนอนะทีไ่ด้มาปรบัปรงุองค์ความรูเ้พ่ือน�าเสนอผลการวิจยัสูส่าธารณะ (public hearing) 

ทั้งนี้เพื่อเป็นการรับรองรูปแบบและแนวทางที่ได้

 6. สรุปผลการศึกษาวิจัยและน�าเสนอในงานวิจัยฉบับสมบูรณ์

ผลการวิจัย
 ผลการวิจัยที่ได้จากการศึกษาวัตถุประสงค์ทั้ง 3 ข้อดังกล่าวตามล�าดับต่อไปนี้

 1. ระบบภายในร่างกายมนุษย์ : มุมมองระหว่างพระพุทธศาสนากับการแพทย์
 ร่างกายมนุษย์ มีมิติที่ต้องศึกษา 4 มิติคือเรื่อง (1) องค์ประกอบแห่งชีวิต (2) พัฒนาการของ

ร่างกายมนุษย์ (3) โครงสร้างของร่างกายมนุษย์ (4) ระบบภายในร่างกายมนุษย์ ต่อไปนี้

 1.1 องค์ประกอบแห่งชีวิต
 พระพุทธศาสนามององค์ประกอบแห่งชีวิตแบบเป็นองค์รวมคือประกอบไปด้วยส่วนประกอบ 2 

ส่วนทัง้ฝ่ายร่างกายท่ีเป็นส่วนรูปธรรม และฝ่ายจติใจ ทีเ่ป็นส่วนนามธรรม หรอืเรียกว่านามรปู (ท.ีม. (ไทย) 

10/57/32)1 องค์ประกอบท้ังสองต่างก็อาศยักันและกนัอย่างไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ตราบทีช่วีติยงั

ด�าเนินไป และส่งผลกระทบซึ่งกันและกันด้วยเช่นเดียวกัน ส่วนการแพทย์ในวิทยาการสมัยใหม่มีมุมมองที่

คล้ายคลงึกนัโดยกล่าวถึงร่างกายและจติใจ แต่แตกต่างกนัตรงทีว่่าจติใจทีก่ารแพทย์ในวทิยาการสมยัใหม่

1	 พระไตรปิฎกท่ีใช้อ้างอิงในงานวิจยันี	้คือ	พระไตรปิฎกภาษาไทย	ฉบบัมหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลยั	มีข้อก�าหนดดงันี	้ตวัเลขแรกใน

	 วงเลบ็	หมายถงึ	เลม่ท่ี...	ตวัเลขท่ีสอง	หมายถงึ	ข้อท่ี...	ตวัเลขท่ีสาม	หมายถงึ	หน้าท่ี...	จากตวัอยา่งนีก็้คือ	พระไตรปิฎกเลม่ท่ี	10	

	 ข้อท่ี	57	หน้าท่ี	32
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กล่า วถึ งนั้นเป็นผล ลัพธ์มาจากการท�างา น ของระบบประสาทเท่านั้น (วัชระ งามจิตรเจริญ, บรรจบ       

บรรณรุจิ  25 กันยายน 2556 : สัมภาษณ์, พรทิพย์ โรจนสุนันท์ 14 ตุลาคม 2556 : สัมภาษณ์)

 1.2 พัฒนาการของร่างกายมนุษย์

 นอกจากนัน้ พระพทุธศาสนายงักล่าวถงึพฒันาการของร่างกายมนษุย์ทีเ่ตบิโตตัง้แต่ระดบัจลุภาค

จนถึงระดับมหภาค คือตั้งแต่ กลละ อัพพุทะ เปสิ ฆนะ ปัญจสาขา และความเจริญเติบโตอย่างสมบูรณ์ 

ตามล�าดบั (ส�.ส. (ไทย) 15/235/337) คล้ายกบัท่ีการแพทย์อธบิายว่าระบบชีวิตมีการพัฒนาเริม่ตัง้แต่ระดบั

เคมีในร่างกาย เซลล์ เนื้อเยื่อ อวัยวะ ระบบอวัยวะ และระดับสิ่งมีชีวิตในที่สุด (Judith Goodenough et 

al. 2012 : 74) ดังนั้น พัฒนาการของร่างกายมนุษย์ของพระพุทธศาสนากับการแพทย์จึงสอดคล้องกันคือ

กล่าวถงึการเจรญิเตบิโตตัง้แต่ขนาดทีเ่ลก็ทีส่ดุไปจนถงึพฒันาการในขัน้ของการเจรญิเตบิโตเตม็วยันัน่เอง

 1.3 โครงสร้างของร่างกายมนุษย์

 ถงึตรงน้ี เราจะสงัเกตเห็นความคล้ายคลึงกนัระหว่างศาสตร์ทัง้สอง เช่นค�าอธบิายเรือ่ง มติิเรือ่ง

โครงสร้างของร่างกาย 3 ส่วนของพระพทุธศาสนาอนัประกอบไปด้วย เหฏฐมิกายคอืกายท่อนล่าง มชัฌมิ

กายคอืกายท่อนกลาง และอปุรมิกายคอืกายท่อนบน (อภิ.สง.ฺอ. (ไทย) 76/538/232) ยังคล้ายกบัการแบ่ง

ส่วนของร่างกาย 5 ส่วนของการแพทย์ คอื ศีรษะ ล�าคอ ล�าตวั รยางคส่์วนบน และรยางค์สว่นลา่ง (Tate.  

2012 : 12) รวมไปถึงแนวคิดเรื่องระนาบหรือแนวตัดแบ่ง 3 แนว คือ ระนาบหน้าหลัง (frontal plane or 

coronal plane) เป็นแนวสมมติแนวตั้งที่แบ่งร่างกายออกเป็นด้านหน้าและด้านหลัง ระนาบข้าง (sagittal 

plane or median plane) มทีศิทางขนานไปตามแกนกลางล�าตวั เป็นแนวสมมตแินวตัง้ทีต่ดัตามความยาว

ของร่างกาย ท�าให้แบ่งร่างกายออกเป็นซกีซ้ายและซกีขวา และระนาบขวาง หรอื ระนาบแนวนอน (trans-

verse plane or horizontal plane) มทีศิทางทีต่ัง้ฉากกบัแกนกลางล�าตวั เป็นแนวสมมตทิีล่ากผ่านร่างกาย

ตามแนวขวางหรือตามแนวนอน ท�าให้เกิดส่วนบนและส่วนล่างของร่างกาย (Martini et al. 2012 : 19) 

 1.4 ระบบภายในร่างกายมนุษย์ 

 ประเดน็ส�าคญัคอืมติิเรือ่งระบบภายในร่างกายมนุษย์ทีพ่ระพุทธศาสนาอธบิายผ่านหลกัการเรือ่ง 

“ความสัมพันธ์ระหว่างธาต ุ6” ทัง้ 6 ระบบ ได้แก่ ระบบธาตดุนิ (ปฐวธีาต)ุ ระบบธาตุน�า้ (อาโปธาต)ุ ระบบ

ธาตุไฟ ( เตโชธาตุ) ระบบธาตุลม (วาโยธาตุ) ระบบธาตุอากาศ และระบบธาตุวิญญาณ (อภิ.วิ. (ไทย) 
35/172/134) ระบบธาตุเหล่านี้มีลักษณะและการท�างานที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะของแต่ละธาตุ 

เช่นธาตดุนิจะมลีกัษณะแข็งโดยมหีน้าทีร่องรบัธาตอ่ืุน ๆ  ทีเ่หลอืคอืธาตนุ�า้ ธาตไุฟ และธาตลุม (ดแูผนภูมิ

รูปภาพที่  1 ประกอบ) ในขณะที่การแพทย์ในวิทยาการสมัยใหม่กล่าวถึงระบบภายในร่างกายมนุษย์ตาม
หลักและทฤษฎีทางกายวิภาคศาสตร์ และสรีรวิทยา โดยระบุถึงระบบอวัยวะที่จ�าแนกออกตามลักษณะ

และการท�างานของอวยัวะภายในร่างกายท่ีมีความสมัพนัธ์กนั 11 ระบบ ได้แก่ ระบบปกคลมุร่างกาย ระบบ

โครงสร้างกระดกูและข้อต่อ ระบบกล้ามเนือ้ ระบบประสาท ระบบต่อมไร้ท่อ ระบบไหลเวียนโลหติ ระบบ
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น�้าเหลืองและภูมิคุ้มกั น ระบบทางเดินหายใจ ระบบทางเดินอาหาร ระบบทางเดินปัสสาวะ และระบบ

สืบพันธุ์ (Sherwood. 2010 : IV)

 กล่าวโดยสรุป ระบบภายในร่างกายมนุษยท์ัง้ในมติเิรือ่งขององคป์ระกอบแหง่ชวีติ พฒันาการของ

รา่งกายมนษุย ์โครงสรา้งของรา่งกายมนษุย ์และระบบภายในรา่งกายมนษุย์ ทัง้พระพุทธศาสนาและการ

แพทย์ต่างมีมุมมองที่คล้ายคลึงกัน แต่จะแตกต่างกันก็เพียงแต่ค�าศัพท์และรายละเอียดที่แตกต่างกันไป 

แตถ่งึอยา่งไรกต็าม ความแตกตา่งเหลา่นีก้ม็ไิดเ้ปน็อปุสรรคขดัขวางแกก่ารท�าความเขา้ใจ องคค์วามรูเ้หล่า

นี้สามารถศึกษาในรูปแบบสหวิทยาการหลอมรวมเข้าด้วยกันได้อย่างสอดประสานเชิงพุทธบูรณาการ 

 การศึกษาเร่ืองระบบภายในร่างกายมนุษย์ทั้ง 4 มิติดังที่กล่าวแล้วแสดงสรุปได้ตามตาราง           
ต่อไปนี้
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 จากตาราง เราจะสังเกตเห็นภาพใหญ่ที่สุด นั่นก็คือ “องค์ประกอบชีวิต” อันประกอบไปด้วย

ร่างกายและจิตใจ ซึ่งมี “พัฒนาการของร่างกายมนุษย์” จากส่วนที่เล็กที่สุดเจริญเติบโตจนถึงขั้นโตเต็ม

วัยมีอวัยวะครบถ้วนสมบูรณ์ก่อเกิดเป็น “โครงสร้างของร่างกาย” ที่ถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วนและ 5 ส่วน

ตามล�าดับ และสิ่งที่น่าสนใจที่สุดในที่นี้ก็คือ “ระบบภายในร่างกายมนุษย์” ที่มีลักษณะการท�างานเชื่อม

โยงสัมพันธ์กันอยู่ภายในร่างกาย โดยเปรียบเทียบระบบธาตุดิน ระบบธาตุน�้า ระบบธาตุไฟ และระบบ

ธาตุลม (พระพุทธศาสนา) ได้กับระบบอวัยวะ 11 ระบบ (การแพทย์) ส่วนระบบธาตุอากาศ (พระพุทธ

ศาสนา) คล้ายคลงึกบัแนวคดิเรือ่งช่องว่างภายในร่างกาย (การแพทย์) และระบบธาตุวญิญาณ (พระพทุธ

ศาสนา) คล้ายคลงึกับแนวคดิเรือ่งระบบทางจติภาพ (การแพทย์) แต่มข้ีอแตกต่างกนัตรงทีท่างการแพทย์

มองระบบทางจิตภาพว่ามาจากการท�างานของระบบประสาทและสมอง

 อย่างไรกต็าม ทัง้ระบบความสมัพนัธ์ระหว่างธาต ุ6 ของพระพทุธศาสนา หรอืระบบความสมัพนัธ์

ระหว่างอวัยวะ 11 ระบบของการแพทย์ต่างจ�าเป็นต้องเกิดการท�างานร่วมกันแบบมีดุลยสัมพันธ์ อย่างไร

กต็าม พระพทุธศาสนาและการแพทย์ได้น�าเสนอการจดัดลุยสมัพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนษุย์เอาไว้

อย่างไรนั้น เราจะค้นหาค�าตอบในหัวข้อต่อไป

 2. การจัดดุลยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนาและการแพทย์

 ปัจจัยเกื้อกูลต่อชีวิต 

 พระพทุธศาสนามองว่าสรรพสิง่ล้วนเป็นไปตามหลกัของปัจจยัสมัพันธ์หรอืปฏิจจสมปุบาททีอ่ธบิาย

ว่าสรรพส่ิงมไิด้เกิดข้ึนเองโดยล�าพงัหากแต่มเีหตุและปัจจยัต่าง ๆ  มากมายเข้าประกอบร่วมด้วยอย่างเป็น

เหตุและเป็นผลกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ชีวิตต้องอาศัย “ปัจจัยเกื้อกูลต่อชีวิต” เพื่อความด�ารงอยู่รอดดัง

ที่พระสารีบุตรเถระ พระพุทธ โฆสาจารย์ และพระอุปติสสเถระได้อธิบายไว้ในคัมภีร์มหานิทเทส คัมภีร์วิ

สุทธมิรรค และคมัภร์ีวมิตุตมิรรคตามล�าดบั (ข.ุม. (ไทย) 29/10/52., วสิทุธฺ.ิ (ไทย) 173/406., วมิตุตฺ.ิ (ไทย) 

209) ว่าปัจจัยเกื้อกูลต่อชีวิตมีอยู่ด้วยกัน 6 ประการ คือ ลมหายใจเข้าออก มหาภูตรูป อาหารที่กลืนกิน 

ไฟธาตุ อิริยาบถ และวิญญาณ

  ดว้ยเหตนีุ ้ปจัจยัเก้ือกูลตอ่ชวิีตจงึมบีทบาทส�าคัญในอนัทีจ่ะเกือ้หนนุใหช้วีติด�ารงอยูต่่อไปได้อยา่ง

เป็นปกติ ก่อเกิดภาวะที่ทั้งร่างกาย และจิตใจ มีความแข็งแรงไม่มีความเจ็บไข้โดยเรียกภาวะนี้ว่า 
“ดุลยสัมพันธ์” หรือ ความสัมพันธ์เชิงสมดุล ดังแผนภูมิรูปภาพที่ 2 ต่อไปนี้
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 ในขณะเดียวกัน การแพทย์ในวิทยาการสมัยใหม่กล่าวว่าระบบชีวิตเป็นแบบ “ระบบเปิดไกลจาก

ภาวะดุลยภาพ” (open system far from equilibrium) (Fritjof Capra. 1997 : 181) ที่มิอาจด�ารงอยู่ด้วย

ตนเองล�าพังได้ แต่จะต้องปฏิสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมเพื่อแลกเปลี่ยนสสารและพลังงานระหว่างภายในกับ

ภายนอก ทั้งอากาศ อาหาร และอุณหภูมิ อยู่ตลอดเวลา ปัจจัยเหล่านี้จึงเป็นสิ่งส�าคัญที่คอยเกื้อกูลต่อ
ชีวิ ตของสรรพสั ตว์ในวั ฏจักรของระบบนิเ วศในสิ่งแวดล้อมบนโลก ดังนั้น ค�าอธิบายของการแพทย์ใน

วทิยาการสมยัใหม่ดงักล่าวจงึสอดคล้องกบัปัจจยัเกือ้กลูต่อชีวิต 6 ประการของพระพุทธศาสนา และปัจจยั

เกื้อกูลเหล่านี้เองที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดดุลยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์ ดังจะกล่าวต่อ

ไปเป็นล�าดับต่อไป
 2.1 การจัดดุลยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์ตามแนวพระพุทธศาสนา

 ค�าว่า “ดุลยสัมพันธ์” หมายถึง ความสมดุลพอดีระหว่างระบบภายในร่างกายกับปัจจัยที่เกื้อกูล

ตอ่ระบบชวีติท้ังภายในและภายนอก กลา่วคอืระบบดงักลา่วจะตอ้งด�ารงอยู่อยา่งเปน็ปกติสขุไมก่อ่ใหเ้กดิ
ภาวะการเจ็บไข้ทั้งร่างกายและจิตใจ ดังนั้น ในมุมมองของพระพุทธศาสนา การจัดดุลยสัมพันธ์ของระบบ

ภายในรา่งกายมนุษย์ ก็คอืวิธกีารท่ีจะเข้าไปจัดการทีต่วัปจัจยัเกือ้กูลตอ่ชวีติโดยตรง เน่ืองจากปจัจยัเกือ้กลู

ต่อชีวิตทั้งภายในและภายนอกเป็นเหตุปัจจัยที่เกื้อกูลต่อระบบชีวิตให้ด�ารงอยู่และสืบต่อไปได้ ในทางตรง
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กันข้ามหากปัจจัยใดปัจจัยหนึ่งเสียสมดุลย่อมเกิดผลกระทบต่อปัจจัยอื่น ๆ ทั้งหมดด้วย เช่น หากบริโภค

อาหารไม่พอดีคือน้อยเกินไปหรือมากเกินไปจะท�าให้เกิดโรคขาดสารอาหาร ท�าให้เจ็บไข้และจะส่งผลกระทบ 

ต่อระบบทางเดินหายใจที่ติดขัด มหาภูตรูปที่ก�าเริบและพิการ ไฟธาตุย่อยอาหารผิดปกติ การเคลื่อนไหว

อิริยาบถเป็นไปดว้ยความล�าบาก และทีส่�าคญัจติใจย่อมผดิปกตไิดด้ว้ยเชน่กัน ดงักรณีการบ�าเพ็ญทุกรกริยิา 

ของสมเด็จพระผู้มีพระภาคก่อนการตรัสรู้ ด้วยเหตุนี้ การจัดดุลยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์

จงึเปน็พทุธมรรควธิทีีถ่อืเปน็มาตรการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาทีต่รงสาเหตุของปญัหาอยา่งแทจ้รงิ เปน็การ

พัฒนาระบบชีวิตด้วยวิธีปฏิบัติตามทางสายกลางเพื่อก�าจัดเหตุแห่งทุกข์เข้าสู่สมดุลโดยมีหลักการว่า เมื่อ

ธาตุ 6 ไม่สมดุลกันจะก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่าง ๆ กัน ตั้งแต่เจ็บไข้ เจ็บป่วยกายใจ ไปจนถึงขั้นสิ้นชีวิต 

 การจัดดลุยสมัพนัธ์ของระบบภายในร่างกายมนษุย์ของพระพุทธศาสนาดังกล่าว มีอยู่ 6 ประการ 

ได้แก่ (1) การจัดดลุยสัมพนัธ์ลมหายใจ ด้วยการก�าหนดรูล้มหายใจเข้าออก  (2) การจดัดลุยสมัพนัธ์มหาภูต

รูป คือดิน น�้า ไฟ ลมด้วยการบริหารร่างกายด้วยปัจจัย 4 คือสิ่งจ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีวิตมี โภชนะคือค�า

ข้าว ผ้าบังสุกุล เสนาสนะคือควงไม้ และยาคือน�้ามูตรเน่าด้วยหลักสันโดษ การจัดดุลยสัมพันธ์อาหารด้วย 

4 วิธีการคือ ต้องเป็นผู้รู้ประมาณในการบริโภค การบริโภคตามแนวพระสารีบุตร รวมถึงบริโภคสิ่งที่ย่อย

ง่าย ตลอดจนการพิจารณาความปฏิกูลในอาหาร  (4) การจัดดุลยสัมพันธ์ไฟธาตุ โดยใช้หลักการอยู่ใน

สถานที่ที่มีอุณหภูมิเหมาะสม (อุตุสัปปายะ) (5) การจัดดุลยสัมพันธ์อิริยาบถคือการเคลื่อนไหวร่างกายมี

การเดิน ยืน นั่ง  และนอน เป็นต้น ด้วยการบริหารอิริยาบถเหล่านี้ให้เสมอกัน (6) การจัดดุลยสัมพันธ์

วญิญาณธาตุคือ ธาตรุูแ้จ้ง ซึง่เป็นวธิกีารพฒันาจติใจโดยตรงโดยปรบัสภาพจติใจให้ละเอียดด้วยการเจรญิ

ภาวนาตามหลักไตรสิกขา และการตั้งสติก�าหนดพิจารณาทุกกิจกรรมในชีวิตประจ�าวันตามหลักสติปัฏฐาน 

4 มีกายานุปัสสนาสติปัฏฐาน การตั้งสติก�าหนดพิจารณากาย เป็นต้น ซึ่งเป็นวิธีที่พระพุทธศาสนามุ่งเน้น

ให้ความส�าคัญเป็นอย่างมาก

 2.2 การจัดดุลยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์ตามแนวการแพทย์

 ส�าหรับการแพทย์ในวทิยาการสมัยใหม่ โดยเฉพาะการแพทย์ทางหลกัแสดงให้เหน็ถงึทฤษฎสี�าคญั 

2 ทฤษฎคีอืทฤษฎภีาวะธ�ารงดลุ (homeostasis theory) เชงิชีววิทยา ทีอ่ธบิายการรกัษาความสมดลุระหว่าง

ภายในกับภายนอกของสิ่งมีชีวิต และทฤษฎีดุลยสัมพันธ์ (equilibrium theory) เชิงฟิกส์-เคมี (physics 
and chemical) ท่ีอธบิายระบบปิดและระบบเปิดของสิง่มชีีวติคอืจะปิดเพือ่สร้างและซ่อมแซมตวัเอง และ

จะเปิดเพือ่แลกเปลีย่นสสารและพลงังานจากสิง่แวดล้อมภายนอก ส่วนการแพทย์ทางเสรมิและทางเลือก

อนัเป็นแนวการแพทย์กระแสรองท่ีมหีลกัการและวธิบี�าบดัทีเ่ริม่เป็นทีย่อมรบัว่ามคีวามปลอดภยั (Caroline 
A Smith et al.  2012 : 88) วิธีบ�าบัดดังกล่าวมีความหลากหลายถึง 18 วิธีบ�าบัด (นับเฉพาะที่เลือกน�ามา

ใช้ในงานวิจัยเท่านั้น) ภายใต้กลุ่มที่ถูกจ�าแนกออกเป็น 5 กลุ่มได้แก่ (1) กลุ่มการบ�าบัดโดยใช้จิตประสาน

กาย (Mind-Body Interventions) ซึง่ม ี3 วธิบี�าบัดคอื ลมหายใจบ�าบัด การเคลือ่นไหวบ�าบัด และจติบ�าบัด 

(2) กลุ่มการบ�าบัดโดยใช้สารชีวภาพ (Biologically Based Therapies) ซึ่งมี 4 วิธีบ�าบัดคือ แม็คโครไบ

โอ-ติ กส์ อาหารสมดุล ก รด -เบส ปัสสาวะบ�าบัด และโฮมีโอพาธีย์ (3) กลุ่มการบ�าบัดโดยใช้หัตถการ 
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(Manipulative and Body-Based Methods) ซึ่งมี 3 วิธีบ�าบัดคือ การจัดแนวกระดูกสันหลัง การจัดท่า

บ�าบัด และการนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า (4) กลุ่มการบ�าบัดโดยใช้พลังงาน (Energy Therapies) ซึ่งมี 4 

วิธีบ�าบัดคือ พลังสมดุลจักระ พลังลมปราณ สนามพลังงานในมนุษย์ และเรกิ (5) กลุ่มระบบการแพทย์

ทางเลือก (Alternative Medical Systems) ซึ่งมี 4 วิธีบ�าบัดตามแนวทางของแต่ละระบบคือ อายุรเวท 

การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนธิเบต และการแพทย์แผนไทย ตามล�าดับ

 จะเห็นได้ว่าทั้งพระพุทธศาสนาและการแพทย์ในวิทยาการสมัยใหม่มีวิธีการจัดดุลยสัมพันธ์ของ

ระบบภายในร่างกายมนษุย์ทีส่อดรบักนัอยู ่ดงันัน้ เม่ือน�าศาสตร์ทัง้สองมาบูรณาการเข้าด้วยกนัแล้วจะได้

ผลลัพธ์ที่จะสามารถตอบทุกประเด็นค�าถามทั้งหมดที่ได้กล่าวไว้ในเบื้องต้นได้เป็นอย่างดี

 3. การศึกษาแนวทางการจัดดุลยสัมพันธ์ฯ ในเชิงพุทธบูรณาการ

 มรรควิธีหรอืแนวทางการจดัดลุยสัมพนัธ์ของระบบภายในร่างกายมนษุย์ ในทีน่ีจ้ะต้องสอดคล้อง

กับเป้าหมาย (พระพรหมบัณฑิต.  26 กันยายน 2556 : สัมภาษณ์) ซึ่งหมายถึงภาวะสมดุลที่เกิดขึ้นอันเป็น

ผลมาจากการปฏิบตัตินตามมรรควธิน้ัีน ๆ  เป็นนโิรธของแต่ละระดบัทีไ่ม่มีความเบ่ียงเบนเกดิข้ึน หรอืเรยีก

ว่าเป็นเกณฑ์ชี้วัดชีวิตที่สมดุล 4 มิติ คือ ดุลยภาพร่างกาย ดุลยภาพพฤติกรรม (ศีล) ดุลยภาพจิตใจ และ

ดุลยภาพปัญญา ตามล�าดับ วิธีการทั้ง 6 มีดังต่อไปนี้

 3.1 วธีิการจดัดลุยสมัพนัธ์ลมหายใจเชิงพทุธบรูณาการ  เป็นการบูรณาการข้อปฏิบัต ิ4 ประการ

ของพระพุทธศาสนาเรื่องการก�าหนดรู้ลมหายใจเข้าออกตามแนวอานาปานสติ (ม.อุ. (ไทย) 14/154/197) 

คอื การนัง่ ต้ังสต ิหายใจให้ลกึและช้า และจดจ่ออย่างต่อเน่ืองทัง้ 16 ขัน้ตอน ตามล�าดบั โดยการใช้ทฤษฎี

และวิธีบ�าบัดจากการแพทย์ทางหลัก รวมถึงการแพทย์ทางเสริมและทางเลือก ทั้งสิ้น 10 ทฤษฎีและวิธี

บ�าบัดได้แก่ ทฤษฎีภาวะธ�ารงดุล ทฤษฎีดุลยสัมพันธ์ ลมหายใจบ�าบัด การเคลื่อนไหวบ�าบัด แม็คโครไบโอ

ติกส์ พลังลมปราณ อายุรเวท การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนธิเบต และการแพทย์แผนไทย ตามล�าดับ 

วิธีบ�าบัดดังกล่าวสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในเรื่องการให้ความส�าคัญกับการหายใจอย่างมีคุณภาพ 

คือหายใจเข้าและออกให้ลึกและช้าอย่างมีสติก�ากับ ไม่รีบเร่งจนเกินไป

 3.2 วธีิการจัดดลุยสมัพนัธ์มหาภตูรปูเชงิพทุธบรูณาการ  เป็นการบรูณาการวธีิการของพระพทุธ

ศาสนาเรื่องมหาภูตรูป (ดิน น�้า ไฟ และลม ที่รวมกันเป็นร่างกาย) คือการบริหารมหาภูตรูปคือร่างกายนี้
ด้วยปัจจัย 4 (วิ.ม. (ไทย) 4/73/101-102) อย่างพอเพียงตามหลักสันโดษ (ขุ.จู. (ไทย) 03/9/73) โดยใช้

ทฤษฎีและวิธีบ�าบัดจากการแพทย์ทางหลัก รวมถึงการแพทย์ทางเสริมและทางเลือก ทั้งสิ้น 8 ทฤษฎีและ

วิธีบ�าบัดได้แก่ ทฤษฎีภาวะธ�ารงดุล ทฤษฎีดุลยสัมพันธ์ แม็คโครไบโอติกส์ โฮมีโอพาธีย์ อายุรเวท การ
แพทย์แผนจีน การแพทย์แผนธิเบต และการแพทย์แผนไทย ตามล�าดับ วิธีบ�าบัดดังกล่าวสอดคล้องกับ

พระพุทธศาสนาในเรื่องการรู้จักใช้ทรัพยากรอย่างเหมาะสมเป็นประโยชน์ต่อร่างกายทั้งในเรื่องอาหาร 

เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัย และยารักษาโรค

 3.3 วิธีการจัดดุลยสัมพันธ์อาหารเชิงพุทธบูรณาการ  เป็นการบูรณาการ 4 วิธีการของพระพุทธ

ศาสนาเรื่องอาหารที่กลืนกิน คือบุคคลจะต้องรู้ประมาณในการบริโภค (โภชเน- มัตตัญญุตา) (ม.มู. (ไทย) 
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12/63/55) และใช้กุศโลบายของพระสารีบุตรที่ว่า “พึงเลิกฉันก่อนอิ่ม 4-5 ค�า แล้วดื่มน�้า” (ขุ.เถร. (ไทย) 

26/982/500) รวมถงึบรโิภคสิง่ทีย่่อยง่าย (ปรณิตโภชี) (อง.ฺปญจฺก. (ไทย) 22/125/205) ตลอดจนพิจารณา

ความเป็นปฏิกูล (อาหาเรปฏิกูลสัญญา) (ส�.ม. (ไทย) 19/250/195) โดยใช้ทฤษฎีและวิธีบ�าบัดจากการ

แพทย์ทางหลัก รวมถึงการแพทย์ทางเสริมและทางเลือก ทั้งสิ้น 9 ทฤษฎีและวิธีบ�าบัดได้แก่ ทฤษฎีภาวะ

ธ�ารงดลุ ทฤษฎดีลุยสมัพนัธ์ แมค็โครไบโอตกิส์ อาหารสมดลุกรด-เบส ปัสสาวะบ�าบัด อายุรเวท การแพทย์

แผนจีน การแพทย์แผนธิเบต และการแพทย์แผนไทย ตามล�าดับ ซึ่งสอดคล้องกับพระพุทธศาสนาในเรื่อง

การรู้จักบริโภคอาหารที่ง่ายแก่การย่อยและเป็นประโยชน์แก่ร่างกาย

 3.4 วิธีการจัดดุลยสัมพันธ์ ไฟธาตุเชิงพุทธบูรณาการ  เป็นการบูรณาการวิธีการของพระพุทธ

ศาสนาเรื่องอุณหภูมิที่เหมาะสม (อุตุสัปปายะ) คือการเลือกอยู่ในสถานที่สบายและหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่

มีภูมิอากาศที่ ไม่ร้อนหรือไม่ เย็นจนเกินไป โดยใช้ทฤษฎีและวิธีบ�าบัดจากการแพทย์ทางหลัก รวมถึงการ

แพทย์ทางเสรมิและทางเลอืก ท้ังสิน้ 7 ทฤษฎแีละวธิบี�าบดั ได้แก่ ทฤษฎภีาวะธ�ารงดลุ ทฤษฎดีลุยสมัพนัธ์ 

แม็คโครไบโอติกส์ อายุรเวท การแพทย์แผนจีน การแพทย์แผนธิเบตและการแพทย์แผนไทยตามล�าดับ วิธี

บ�าบัดเหล่านีส้อดรบักบัพระพุทธศาสนาโดยเฉพาะในเรือ่งอณุหภมูคิวามร้อนทัง้ภายในและภายนอกร่างกาย

อย่างสัมพันธ์กัน

 3.5 วิธีการจัดดุลยสัมพันธ์อิริยาบถเชิงพุทธบูรณาการ  เป็นการบูรณาการวิธีการของพระพุทธ

ศาสนาเรือ่งอริยิาบถ คอืการบริหารอริิยาบถให้สม�า่เสมอโดยใช้ทฤษฎีและวิธบี�าบัดจากการแพทย์ทางหลกั 

รวมถงึการแพทย์ทางเสรมิและทางเลอืก ทัง้สิน้ 9 วธิบี�าบดั ได้แก่ การเคลือ่นไหวบ�าบดั แมค็โครไบโอติกส์ 

การจัดแนวกระดูกสนัหลงั การจดัท่าบ�าบดั การนวดกดจุดสะท้อนฝ่าเท้า อายรุเวท การแพทย์แผนจนี การ

แพทย์แผนธเิบต และการแพทย์แผนไทย ตามล�าดบั ซ่ึงสอดรบักบัพระพทุธศาสนาในแง่ของการเคลือ่นไหว

อิริยาบถอย่างเนิ่นช้าสอดประสานกับการควบคุมลมหายใจและการควบคุมสภาพจิตใจทั้งหมดรวมกัน

 3.6 วิธีการจัด ดุลยสัมพันธ์วิญญาณธาตุเชิงพุทธบูรณาการ  เป็นการบูรณาการวิธีการของ

พระพุทธศาสนาเรื่องการตั้งสติก�าหนดพิจารณาตามแนวสติปัฏฐาน 4 (ม.มู (ไทย) 12/106/101-102) รวม

ถึงการด�ารงชีวิต ด้วยการตั้งสติพิจารณากิจกรรมในชีวิตประจ�าวันอยู่เสมอ ซึ่งเริ่มต้นด้วยการปรับสภาพ

วญิญาณธาตโุดยใช้วธิบี�าบดัจากการแพทย์ทางเสรมิและทางเลอืกหมดทัง้ 18 วิธบี�าบดั ซึง่ทัง้หมดให้ความ
ส�าคญักบัการพฒันาสภาพจิตใจให้เกิดสขุภาวะทางใจเป็นอันดบัแรก จากนัน้จงึจะส่งผลให้เกิดสขุภาวะทาง

ร่างกายแบบเป็นองค์รวมทั้งหมดในที่สุด

 การศึกษาแนวทางการจัดดลุยสมัพนัธ์ของระบบภายในร่างกายมนษุย์ในเชงิ พทุธบูรณาการทัง้หมด
ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนี้ เมื่อน�าเสนอเป็นแบบจ�าลองจะมีลักษณะตามแผนภูมิรูปภาพที่ 3 ดังต่อไปนี้
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แผนภูมิรูปภาพที่ 3 แบบจ�าลองบาลานซ์: 6 องค์ประกอบแห่งความสมดลุของระบบภายในร่างกายมนษุย์

 (BALANCE Model: The Six Components to The Equilibrium of The Human 

 Body Systems)

 จาก แผนภูมิรูปภาพดังกล่าว “แบบจ�าลองบาลานซ์: 6 องค์ประกอบแห่งความสมดุลของระบบ

ภายในร่างกายมนุษย์ (BALANCE Model: The Six Components to The Equilibrium of The Human 
Body Sy stems)” ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 4 ส่วนคือ (1) แกนกลาง แสดงถึง 6 วิธีการจัดดุลย

สมัพนัธ์ของระบบภายในร่างกายมนษุย์ของพระพุทธศาสนา แทนด้วยอักษรภาษาอังกฤษตวัแรกของแต่ละ

วิธีการ ทั้ง 6 ตัวคือ B-A-L-A-N-CE หมายถึง องค์ประกอบทั้ง 6 แห่งความสมดุล (2) วงกลมรอบแกน

ชั้น ที่ หนึ่ง แสดงถึงการจัดดุลยสัมพันธ์ของระบบภายในร่างกายมนุษย์ของกลุ่มแพทย์ทางเสริมและทาง
เลือกทั้ง 5 แบบ มีการบ�าบัดโดยใช้จิตประสานกาย เป็นต้น และสององค์ประกอบต่อไปนี้คือ (3) วงกลม

รอบแกนชั้นที่สอง และ (4) ขอบนอกสุด แสดงถึง 2 ทฤษฎีของการแพทย์ทางหลัก คือ ทฤษฎีภาวะธ�ารง

ดุล และทฤษฎีดุลยสัมพันธ์ ตามล�าดับ
 มขีอ้สงัเกตวา่พระพทุธศาสนาจึงเปน็แกนหลกัทีมี่ความส�าคญัทีส่ดุ สว่นการแพทยใ์นวทิยาการสมัย

ใหม่เริ่มจากการแพทย์ทางหลักมีทฤษฎีภาวะธ�ารงดุลและทฤษฎีดุลยสัมพันธ์ซึ่งเข้ามามีบทบาทในองค์

ประกอบทัง้ 6 โดยอธบิายปรากฏการณต์า่ง ๆ  เกีย่วกบัการรกัษาสมดุลของปจัจยัเกือ้หนนุตอ่ชวิีตทัง้ภายใน



วารสารศลิปศาสตรป์รทิศัน์59

และภายนอก นอกจากนั้นกลุ่มการแพทย์ทางเสริมและทางเลือกเน้นการบ�าบัดรักษาเป็นหลัก ดังนั้น ส่วน

ประกอบทั้งหมดจึงประกอบกันเป็นแบบจ�าลองซึ่งมีความสัมพันธ์ต่อกันและกัน และมีเป้าหมายในแต่ละ

ระดับที่แตกต่างกันไป

บทสรุป
 ทั้งพระพุทธศาสนาและการแพทย์ในวิทยาการสมัยใหม่ต่างก็มองว่าสรรพสิ่งล้วนปฏิสัมพันธ์กัน

อย่างเป็นกระบวนระบบท้ังร่างกาย จิตใจ และสิ่งแวดล้อม ระบบภายในร่างกายมนุษย์ก็เช่นเดียวกันจะ

ต้องท�างานประสานสอดคล้องกันอย่างสมดุล พอดี เกื้อกูลกัน ไม่ท�าร้าย ไม่ท�าลายซึ่งกันและกัน ดังนั้น 

แนวทางในการจัดดลุยสมัพนัธข์องระบบภายในรา่งกายมนษุยเ์ชงิพทุธบรูณาการจงึเปน็เร่ืองของขอ้ปฏบิตัิ

ตนตามหลกัทางสายกลางทีห่ากน�ามาประยกุตใ์ช้ในชีวิตประจ�าวันแลว้จะสามารถป้องกนัปัญหาให้กบัระบบ

ชีวิต และยังเกื้อกูลแก่การปฏิบัติธรรมในพระพุทธศาสนา ทั้งในเรื่องของข้อปฏิบัติเรื่องการก�าหนดลม

หายใจเขา้ออก การบรหิารรา่งกายด้วยปจัจยั 4 การบรโิภคอาหารอยา่งมสีต ิการอยูใ่นสถานทีท่ีภ่มูอิากาศ

เหมาะสมแก่ร่างกาย การบริหารอริยิาบถอย่างสม�า่เสมอ และข้อปฏิบัตตินทีส่�าคญัทีส่ดุคอืการปรบัสภาพ

จิตใจให้เกิดความสมดุลตามแนวสติปัฏฐาน ทั้งหมดนี้เป็นข้อปฏิบัติตนเพื่อสร้างดุลยสัมพันธ์ให้กับร่างกาย

และจิตใจแบบเป็นองค์รวมอย่างแท้จริง
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