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ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐  เมษายน  ๒๕๕๙   •   1

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

  (๑)  ความรักยิ่งใหญ่นี้  ระเบิดพลัน     
ปรากฏชัดมหัศจรรย์  ยิ่งล้น
 ฤทธิ์รักชักน�ากัน  สามัค - คีแฮ  
ประหลาดไทยหลากท้น  ท่วมน�้าใจเดียว
  (๒)  กลมเกลียวกันทั่วทั้ง  เมืองสยาม
 เป็นหนึ่งผนึกนาม  เทิดไท้      
 รักเดียวหนึ่งชูความ  พูนค่า พระเฮย
 รักเยี่ยงนี้คงไว้  ชาติไซร้สุขสันต์   
  (๓)  เป็นรักอันเลิศล้น  ความรัก   
 เป็นรักสุดที่จัก  เทิดเกล้า
 เป็นรักจากใจภักดิ์  ประสกทั่ว ไทยแล     
เป็นรักใต้ฝ่าเท้า  พระผู้เหนือเศียร
  (๔)  พระเธียรธิติเจ้า  พิริยะ มานา 
 เจ็ดสิบกาลวัสสะ  ยิ่งผู้
 ชัดจริงมิอาจจะ  ปฏิเสธ 
 เพื่อสุขประชารู้  ทั่วทั้งสากล  
  (๕)  เกินดลเกินเด่นด้าว  แดนใด
 กว่าเทียบกว่าเทียมใคร  ไป่ได้
 เพราะเลิศประเสริฐไกล  เกินเปรียบ   
 ยกเชิดเทิดพระไว้  หนึ่งผู้พิเศษศรี
  (๖)  มี “ระเบิดรัก” นี้  ที่ใด
คือรักยิ่งใหญ่ใน  ที่นั้น
 ไอน์สไตน์กล่าวค�าไข  ฉะนี้กับ ลูกรา
 สัจจะมิอาจกั้น  เกิดแท้คือจริง
  (๗)  และจริงยิ่งยอดนั้น  คือไทย       
“ระเบิดรัก” ประจักษ์ใน  ประเทศนี้   
 พระประพฤติพุทธไข  โลกุตร์ แท้เทียว  
 ปรากฏการณ์จึ่งชี้  สัจจะนั้นตามจริง

“ปรากฏการณ์” 
ระเบิดรัก
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2 •   เราคิดอะไร

 ในหลวง ร.๙  ทรงรู้จักประเทศไทยได้เป็นอย่าง
ดีจาก..  “ความรัก”ที่มีต่อประชาชน (“เมื่อข้าพเจ้า
เป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป  ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่า
ประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
แค่ไหน  ไม่ทราบตราบกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรัก
ประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่ง
ท�าให้ข้าพเจ้าส�านึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่
เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียน
รู้โดยการท�างานที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการ
ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทย 
ทั้งปวง” จากพระราชนพินธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยาม 
สู่สวิตเซอร์แลนด์”)
	 ความตั ้งพระราชหฤทัย ในการดูแลอาณา
ประชาราษฎร์	 มีมาตั้งแต่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัต	ิ
ดังพระราชบันทึก	 เมื่อครั้งเสด็จฯไปทรงศึกษาต่อที ่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์	ในวันที่	๑๙	ธันวาคม	๒๔๘๙
 “..ถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าแล้ว  ข้าพเจ้า
จะละทิ้งประชาชนอย่างไรได้..”  
	 และในการมีพระราชด�าริ	 ไม่มีเลยสักเรื่องที่จะ
แสดงว่าทรงรับเอาประโยชน์ส่วนพระองค์แม้พสกนิกร
จะเต็มใจถวาย	 	 สมัยจอมพลถนอมเป็นนายกฯ	 คราว
หนึ่งประจวบโอกาสครองราชย์ครบ	๒๕	ปี	(พ.ศ.๒๕๑๔) 
รัฐบาลจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และถาวรวัตถุ
ใหญ่โต	“ที่สดุในประเทศ”	ถวาย		รบัสั่งว่า	“ส้ินเปลือง
และไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน  สร้างถนนกันรถ
ติดดีกว่า”  
 นี่คอืที่มาของ	“ถนนรชัดาภเิษก”	(ดร.วิษณ	ุเครอืงาม)
  .“พระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อย  ต้องล�าบากทุก
วนันี้เพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู่ เมื่อประชาชน
ยากจนแล้ว อสิรภาพเสรภีาพเขาจึงไม่มี และเม่ือเขา
ไม่มีอิสรภาพ  เขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้”	 (พระ-
ราชด�ารัสถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงงานหนัก)		
 พ่อครู สมณะโพธิรักษ	์มองปรากฏการณ์พิเศษ
ในครั้งนีว้่า  ...  “ท�าไมประชาชนจึงรักในหลวง?	 เขา
รักอะไรของในหลวง?	 ไม่ใช่รักในตัวตนร่างกาย	 แต่
เป็นความรักสิง่ประเสริฐ	 ในสิง่ทีใ่นหลวงทรงงานหนัก
มาตลอด	 ๗๐	 พรรษา	 ซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้ถึงคุณค่า 

คณุงามความดทีี่ครบพร้อมที่ได้ทรงแสดงออกมา	แม้แต่
คนทั่วโลกก็รับรองในหลวงว่าเป็นผู้ที่มีพระจริยวัตรอัน
ต้องเอาอย่าง	จงึเกดิเป็นพลงัยอมรบันบัถอื	เทดิทนูบชูา	
ตอนนี้การให้		การเสยีสละก�าลงัระเบดิเป็น	Bomb	of	love. 

ทุกคนมีแต่จะเสียสละ	 จะให้	 เสียสละเวลา-เสียสละ
แรงงาน-สละทรพัย์สนิเงนิทองข้าวของ	เพื่อแสดงความ
อาลัยรักต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่	๙	ที่สวรรคตไป	
 พลังงานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดจาก
ในหลวงพระองค์นี้  	 จนประชาชนคนไทยได้มีปัญญา
รู้แล้ว	 	 และได้พากันแสดงออกมาเรื่อย	ๆ 	 โดยเฉพาะ
ในวันที ่	 ๕	 ธันวาฯ	 ของทุก	ๆ 	 ปี		 พลังงานนี ้จึงได้
กลายเป็น	A bomb of love.	ซึ่งไอน์สไตน์กล่าวว่า 
“ความรักนี ้เป็นพลังที ่ทรงอานุภาพสูงสุด...เป็น
อุปกรณ์ที ่มีแสนยานุภาพพอทีจ่ะท�าลายความ 
เกลียดชัง  ความเห็นแก่ตัว  และความโลภ  ซึ่งย�่ายี
โลกได้อย่างราบคาบ  แต่ทุกคนก็มีเครื ่องก�าเนิด 
ความรักเล็ก ๆ อันทรงพลังอยู่ในตัว ซึ่งรอคอยการ
ปลดปล่อยพลังงานออกมา เมื่อเราเรยีนรูท้ี่จะให้และ
รับพลังงานจักรวาลนี้ เราก็จะพิสูจน์ได้ว่า ความรัก
พิชิตทุกสิง่ทุกอย่าง  สามารถก้าวข้ามทุกอย่างไม่
ว่าสิง่ใด  ทัง้นี้เพราะความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต” 
(จากจดหมายของไอน์สไตน์ที่มีถึงลูกสาว)
 นีค่ือสิ่งจริงทีย่ิ ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ได้เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย	 เป็นพลังงานแห่งความรักที่ได้มารวมเป็น
หนึ่งเดยีวกนัระหว่างพระเจ้าอยูห่วักบัประชาชน	ท�าให้เกดิ 
สิ ่งประเสริฐจากจิตวิญญาณ	 ทุกคนมาแสดงออกซึ ่ง
พฤติกรรมอยากจะให้ - ให้ - ให้  !	คนที่มารับสิ่งที่เราให้ได้ 
เราก็ปลาบปลืม้	 จนกระทั่งเราต้องร้องไห้	 แต่เราต้องไม่
ประมาท	ต้องช่วยกันเสริมสานพลังงานนี้ให้แข็งแรง	เป็น
ตัวต้ังให้อภวัิฒน์ต่อไป	ให้ยาวนาน	สร้างความรกัอนัยิ่งใหญ่ 
นี้ออกไปเรื่อย	ๆ 	เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยโลก..”

“ปรากฏการณ์”ระเบิดรัก
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F คิดคนละขั้ว

F คนจะมีธรรมะได้อย่างไร
สมณะโพธิรักษ์

แรงรวม ชาวหินฟ้า

แน่นอน การสารภาพผิดจะช่วยให้บรรลุผลงานได้ดีขึ้น 
ไม่มีผู้ใดที่จะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการดื้อรั้น 

ไม่ยอมยึดมั่นอยู่กับสัจจะ และไม่ยอมเดินบนเส้นทางของสัจจะ (คานธี)

 นายไชยบูลย์เขาไม่รู้ตัวเองเลยสักนิดสักน้อยว่า
เขา“หลงผิด”(มิจฉาทิฏฐิ) เพราะเขาปักมั่น“ความฉลาดของตน”

แต่เขาไม่มี“ปัญญารู้”ความโง่เขลาที่เป็น“อวิชชา ๘”
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 “เราคดิอะไร”	 ฉบบัปีใหม่นี	้เน้นย�้าเรื่องมหศัจรรย์
     ปรากฏการณ์ระเบิดรัก
	 “ความยิ่งใหญ่นี้	 ระเบิดพลัน
ปรากฏชัดมหัศจรรย์	 ยิ่งล้น
ฤทธิ์รักชักน�ากัน		 สามัคคีแฮ
ประหลาดไทยหลากท้น	 ท่วมน�้าใจดี”
	 เป็นความยิง่ใหญ่	 เป็นเรื่องมหัศจรรย์จริง	ๆ  
ที ่ไม ่มีใครคาด	 จนถึงวันนี ้เข ้าเดือนที ่สี ่แล้วที ่
พ่อหลวงสวรรคต	 	 พสกนิกรเข้าถวายสักการะ
พระบรมศพเนืองแน่นไม่สร่างซา		 นับถึงวันที	่ ๕	
ธันวาคม	มีผู้เข้าถวายสักการะแล้วถึงหนึ่งล้าน
สองแสนคน
	 ทั้งนี ้เป็นเพราะปวงชนซาบซึ้งถึงพระมหา- 
กรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช	 ที ่ได ้ทรงพระราชกรณียกิจ
มากมายตลอด	๗๐	ปีแห่งการครองราชย์	การสิ้น 
พระชนม์ของพระองค์ท่านบันดาลให้เกิด	พลังรัก
อย่างรุนแรง	ชนดิท่ีเรยีกได้ว่า	“ระเบดิรกั”	ซ่ึงไม่
เคยเกิดที่ไหนมาก่อน		 จะจารึกไว้ใประวัติศาสตร์
ชาติไทยไปอีกนานเท่านาน
	 ก ่อนเข ้าถวายสักการะพระบรมศพ	 ณ		
พระที่นัง่ดุสิตมหาปราสาท	 ในพระบรมมหาราช-
วัง	 ประชาชนนั่งเข้าแถวรอในเต็นท์ที่สนามหลวง	
“กองทพัธรรม”	เป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งที่ท�า 
อาหารเลี้ยงผู้เข้าถวายสักการะทุกวัน	ซึง่เป็นงาน

ใหญ่มาก	ญาตธิรรมจากพทุธสถานต่าง	ๆ 	ของชาว
อโศก	ผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนเข้าเวรท�าอาหาร
	 ตารางเวรจนถึงต้นเดือนมีนาคม		มีดังนี้
	 ๒๕	–	๓๐	ธ.ค.	สันติอโศกและข่ายแห
	 ๓๑	ธ.ค.	–	๔	ม.ค.	ปฐมอโศกและข่ายแห
	 ๕	–	๑๓	ม.ค.	ทะเลธรรม	
	 ๑๔	–	๒๓	ม.ค.	ราชธานีอโศก
	 ๒๔	ม.ค.	–	๒	ก.พ.	ศีรษะอโศก
	 ๓	–	๙	ก.พ.	สีมาอโศก
	 ๑๐	–	๑๖	ก.พ.	ศาลีอโศก
	 ๑๗	–	๒๓	ก.พ.	ภูผาฟ้าน�้า
	 ๒๔	ก.พ.	–	๒	มี.ค.	สันติอโศก
	 ๓	–	๙	มี.ค.	ปฐมอโศก	



4 •   เราคิดอะไร

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก :  “ปรากฏการณ์” ระเบิดรัก  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

3 คนบ้านนอกบอกกล่าว  จ�ำลอง ศรีเมือง

5 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

6 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

8 บ้านป่านาดอย  จ�ำลอง

10 บทความพิเศษ  ทศพนธ์ นรทัศน์

15 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

20 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว 

 โดย แมนเฟรด คราเมส)  ทีม สมอ.

30 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

34 การ์ตูน  วิสูตร

36 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ
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“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมสเขียนหนังสือเล่มนี้
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี 



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘  มกราคม  ๒๕๖๐   •   5

 “ชาติ  ศาสน์  กษัตริย์”	อุดมคติไทยที่ปลูก
ฝังหยั่งเป็นอุดมการณ์ทหารหาญตลอดรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
	 ทั ้งยังทรงมีพระบรมราชโองการให้จัดท�า
ธงชาติใหม่	 ในปี	 พ.ศ.	๒๔๖๐	 โดยพระองค์ทรง
ออกแบบธงชาติ	ประกอบด้วย	แถบสีแดง	สีขาว	
สีน�้าเงิน	(อยู่ตรงกลาง)	ต่อด้วยสีขาว	และสีแดง
	 สีแดง	 หมายถึงเลือดของปวงชนไทยที่พร้อม
พลีชีพปกป้องชาติ
	 สีขาว	หมายถึงพุทธศาสนา
	 สีน�้าเงิน	หมายถึงสถาบันกษัตริย์	ขวัญของ
แผ่นดิน
	 บัดนี้	แม้ล่วง	๕๐	วันแล้ว	 แต่พสกนิกรก็ยัง
เนืองแน่นรอโอกาสสุดท้ายเข้าถวายสักการะพระ 
บรมศพพระบาทสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัภมูพิลอดลุยเดช 
เบื้องหน้าพระบรมโกศ	ณ	พระที่น่ังดสุติมหาปราสาท 
ในพระบรมมหาราชวัง	ภาพมวลพสกนิกรเนื ่อง

ในวาระนี้	 น่าจะหยั่งฝังในจิตส�านึกของนักการเมือง
การปกครองในรัฐบาลจากการเลือกตั ้งตาม
รฐัธรรมนญูฉบบัล่าสดุในเรว็	ๆ 	นี้ว่า	จกัประพฤตติน 
ปฏิบัติหน ้าที ่ฉันใดหนอ	 	เพื ่อมิ ให ้พสกนิกร 
ต้องสูญเสียอื ่นใดซ�า้เติมอีก	ด้วยนักการเมืองที	่
“กานเมือง”
	 “ศาสนา”	สอนให้คนประพฤติดีมีคุณธรรม		
คนจะเป็น	 “นักการเมือง”	ต้องทรงศีลทรงธรรม	
ซื่อสตัย์สจุรติ		เสยีสละ		มใิช่มกัได้			ฉ้อฉล		มกัใหญ่
ใฝ่สูง	...ที่แท้แค่ผู้ดีแปดสาแหรก	ก�าพืดสถุลถ่อย 
	 ทบทวนอดีต	 ทุกชนเผ่า	แม้แผกต่างศาสนา
วัฒนธรรมขนบประเพณี	 ...แต่ผองเราคือ	 “ไทย”	
ใต้ร่มธงชาติ	 “ไตรรงค์”	 เดียวกัน	 สมานสามัคค	ี
คอืพลงั		ความบรสิทุธิช์อบธรรมคอืความแหลมคม	
แกร่ง	ทนทาน	
 มาเถิด รวมพลัง ก้าวหน้าเดินไปด้วยกัน 
มั่นใจด้วย “ธรรม”.

 ทุกชนเผ่า แม้แผกต่างศาสนาวัฒนธรรมขนบประเพณี ...
แต่ผองเราคือ “ไทย” ใต้ร่มธงชาติ “ไตรรงค์” เดียวกัน

สมานสามัคคี คือพลัง 
ความบริสุทธิ์ชอบธรรม คือความแหลมคม แกร่ง ทนทาน 
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ฝากบ้านปีใหม่
	 ช่วงปีเก่า-ปีใหม่	 ต�ารวจนครบาลมีบริการ
พิเศษ	“รับฝากบ้าน”	เพื่อให้ประชาชนไปพักผ่อน
หย่อนใจได้โดยไม่ต้องห่วงบ้าน	 	 ต�ารวจทีร่ับผดิ-
ชอบพื้นที่จะตระเวนตรวจตราดูแลให้	 	 	 คิดแล้ว 
ดูเหมือนว่าต�ารวจจะต้องแบกภาระรับผิดชอบ
ความเป็นอยู่ของชาวบ้านสารพดัเรื่อง			แล้วจะเอา
เวลาส่วนไหนเหลือส�าหรับตัวเองและครอบครัว
บ้าง	อันที่จริงถ้าต�ารวจดีๆ	ท�างานตามหน้าที่เต็ม
ที่ก็น่าเห็นใจ	 เพราะก็ไม่ต่างกับทหารที่ต้องหนัก	
เหนื่อย		เสียสละ	เสี่ยงภัย			เห็นว่าเคยเป็นต�ารวจ
เก่าคงจะซาบซึ้งเรื่องนี้ดีนะครับ
																			•	สมาชิกเก่า			แก่น้อย				กทม.																						

 - ต�ารวจแท้ต้องพร้อมสรรพทั้งกายและจิต
วิญญาณที่จะท�าหน้าที่ “พิทักษ์สันติราษฎร์” เพื่อ
สันติสุขของปวงประชา  ชีวิตครอบครัวเป็นเรื่อง
ส่วนตัว แม้จะห่วงใยแต่ในบางวาระก็จ�าใจปล่อย
วางเพื่อรักษาหน้าที่ราชการ   ในฐานะที่เคยเป็น
ต�ารวจ ๒๐ ปี และเป็นหวัหน้าหน่วยงาน  ๓  สถานี
ต�ารวจ ซึง่ต้องควบคุมดูแลคนนับร้อยที่มีอาวุธ
อยู่ในมือและในบางโอกาสต้องร่วมประจัญบาน
กับเหล่าร้าย  จิตใจเราต้องเข้มแข็ง มั่นคง และ
จัดสรรเวลางาน-ส่วนตัวให้ถูกต้อง  ครอบครัวจึง
จะอยูอ่ย่างปกตสุิข  ประชาชนกอ็ยูเ่ยน็เป็นสุขด้วย

เพี้ยนหรือเปล่า
	 ศีลข้อแรก	ห้ามฆ่าสัตว์			ธรรมข้อแรกเมตตา
กรณุา	ไม่มบัีญญัตไิว้ที่ไหนห้ามกนิเนื้อสตัว์		แต่ชาว
อโศกก็อ้างว่าชาวพุทธแท้ต้องไม่กนิเน้ือสตัว์			เอา
หลักจากไหนมาอ้างอิงจนคนหลงเชื่อกันมากมาย
ถึงกับก่อตั้งชมุชน	ตั้งวัดได้หลายแห่ง	และทางบ้าน
เมืองก็จัดการอะไรไม่ได้	 เหมือนอย่างธรรมกายที่
ลอยชายอยู่ตอนนี้
																				•	ชาวพุทธ		ไทยแท้				คลองสิบ

 - ศึกษาศีล ๕  ธรรม ๕ ทบทวนอีกสักรอบ  
พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชนก็มี  ถ้าสนใจ
ศกึษาค้นคว้าหาความจรงิกน่็าจะหาข้อยตุไิด้ไม่ยาก    
และในที่สดุกจ็ะรูว่้าเน้ือสตัว์อนัมไิด้เน่ืองมาแต่การ
ละเมิดศีล ๕ นั้น มิได้อยู่ในข่าย “ต้องห้าม” ได้แก่
สตัว์ที่ตายเองไงล่ะ   หาได้ที่ไหนกป็รงุอาหารถวาย
ศิษย์ตถาคตได้เลย  ศีลบริบูรณ์ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้
ให้และผู้รับ แต่เรื่องแบบนี้จะต้องเริ่มบุกเบิกจาก
ฝ่ายที่อยู่สูงกว่า   เสมือนน�้าจะต้องรินไหลจากที่สูง
นั่นแล

น�้าศักดิ์สิทธิ์
	 อ่านพบโฆษณาของวัดในหนังสือพิมพ์ฉบับ
หนึ่ง	มนี�า้พไุหลออกมาจากฐานใต้พระพทุธรปู	ตาม
ธรรมชาติ	 	 วัดก็อ้างถึงความศักดิ์สิทธิ์	 ให้ท�าบุญ
ท�าทานขอพรตามใจปรารถนา	 	 หวนคิดว่าวัดใน
ศาสนาพทุธส่วนมากกย็งัไม่หลดุพ้นจากความหลง
เชื่อเรื่องท�านองนี้		ทั้งๆ	ที่ยุคนี้เราเจริญถึงกับส่ง
ดาวเทียมออกไปนอกโลกแล้ว	 พระบรมศาสดา
เกิดก่อนเราตั้งหลายพันปี	 ไม่ได้เรียนรู้วิทยาการ
วิทยาศาสตร์เหมือนคนรุ่นใหม่	 แต่ก็ไม่หลงเชื่อ
งมงายเรือ่งไสยศาสตร์เหมือนผู้อ้างว่าเป็นศิษย์
ตถาคตในยุคนี้
															 			•	ชาวพุทธ			หาวัด				จันทบุรี

 - ที่ อ.ท่าใหม่  มีส�านักสงฆ์วังจันท์พฤกษา  
ลองไปสัมผัสสัมพันธ์ ถ้าพัฒนาตามก�าหนดกฎ
เกณฑ์และถงึวาระยกสถานะเป็นวัดหรอืพทุธสถาน
ก็เป็นโอกาสดีมีเหมืองทองค�าอยู่ในถิ่นก�าเนิดครับ

ควันบุหรี่ 
	 ยุคนี ้ไม่ค่อยเห็นคนสูบบุหรี ่ตามถนน	 ร้าน
อาหาร	ไม่ว่าคนสูงอายุ		วัยหนุ่ม	วัยรุ่น		ต่างกับ
ยุคก่อน	 ที่สูบกันเกร่อเหมือนเป็นแฟชั่น	 	 แม้แต่
ดาราที่แสดงในบทภาพยนตร์ก็ยังมีบทแสดงสูบ
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บุหรี่	 	 ตามร้านอาหาร	 ที่สาธารณะ	 ก็จะมีที่เขี่ย
เถ้า-ทิ้งก้นบุหรี่			แต่เดี๋ยวนี้ค่อยบางตาไป		แสดง
ว่าค่านยิมเปล่ียนแปลงไป		แต่กย็งัเหน็โฆษณาขาย
บุหรี่	และเห็นบุหรี่วางขายอยู่ทั่วไป		แสดงว่ายังมี
คนสูบบุหรี่อยู่อีกไม่น้อยทีเดียว	แต่อยู่ในที่จ�ากัด
																				•	นักเรียน		นักลอง			สุวรรณภูมิ	

 - คนมปัีญญาศึกษา เรยีนรู ้ขบคดิ พจิารณา 
ไตร่ตรอง แยกแยะคัดสรรสิง่ที่เป็นสาระประโยชน์
ตนประโยชน์ท่าน  และจัดสรรปันส่วนตามความ
เหมาะสมของแต่ละคนแต่ละสถานการณ์ เพื่อ
สังคมส่วนรวมเจริญ-ยั่งยืน-ร่มเย็น

บิณฑบาต???
	 หมู่นี้มีเรื่องพระมาเฟียแถวปทุมท้าทายกฎหมาย
ขึ้นหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์	 รู้สึกหดหู่	 แถมมาอ่านเจอ
ความเห็นที่โพสต์เรื ่องบิณฑบาตอีก	 เศร้าจริงๆ	
เช่น	 ความเห็นของ	 Suchira	 Piamsook	 บอก
ว่า--	 เมื่อซัก	 ๑๐	 ปีที่แล้ว	 ตีนสะพานลอยหน้า
หมู่บ้านสีวลี	ซ.วัดประยูร	มีพระอายุซัก	๖๐+	ยืน
ข้างร้านข้าว	 ตอนนั้นไม่เคยตักบาตรในกรุงเทพฯ
ไง	ก็ซื้อข้าวร้านนั้นแหละใส่ไป	นั่งรับพร	ปากพระ
ก็สวด	สวดยังไม่จบ	ล้วงเอาถุงที่กูใส่บาตรไปวาง
บนรถเข็น	อีป้านั่นก็เอาไปวางขายต่อ	 โอ้โห	 ให้กู
กลับก่อนก็ไม่ได้เนอะ	 ต่อหน้าต่อตา	 แถมพอกูลุก
จะเดินกลับ	อีป้ามีหน้ามาพูดว่า	หนู..ไม่ใส่เงินด้วย
ล่ะลูก	 ถวายเงินพระได้บุญเยอะนะหนู	 	 กูก็เดิน
หนีแหละ	มีตะโกนตามอีก	ซัก	๒๐	บาทก็ยังดีลูก	 
อีดอกโคตรฮาร์ดเซลล์	 และนั่นก็เป็นครั้งสุดท้าย 
ที่ซื้อข้าวที่เค้าจัดไว้ขายคนใส่บาตร
	 อีกคน	Siripakpimon	Srisamith	บอกว่า--
พระแบบนี้เราเห็นเยอะตามตลาด	 รับของเสร็จ 
เทลงถังข้างๆ	เจ้าของร้านมาเก็บไปวางใหม่	เรียก
ว่า	 วนกันซึ่งๆหน้านี่แหละไม่ต้องเกรงใจใคร	 เลิก
ใส่บาตรตามตลาดนานแล้ว	 ทุกวันนี้นานๆ	ใส่ที 

วันเกิดตัว	วันเกิดลูกเราซื้อของใส่ถุง	อาหารแห้ง	
ยารักษาโรค	แจกคนยากจนตามถนน	 	พระไม่ได้
กินเงินเราหรอก
	 ส่วนผูท้ี่ใช้นามว่า	Chaiyagrit	Wutthiwaree	
เล่าว่า	--แถวบ้านไม่วนนะ	แต่นั่งเข้าเวรตั้งแต่	ต	ี๕	
จนถงึ	๙	โมงกว่า	ยงันั่งไม่กลบัวัด	(ฉนัได้เป็นเดอืนๆ	
เลย	 เข้าเวรวันนึง)	 อยากดู	 มาดูได้	 ราชปรารภ 
ซ.๘	สุดซอย	กลางเมืองเลย
	 Pemiica	P---	นี่เคยเจอหนหนึ่ง	สัปเหร่อวัด
เอาของเข้าพรรษาหรอืออกพรรษานี่แหละมาใส่ถงุ
ขาย	ขายถุงละ	๕	บาท	ขนม+ผลไม้	นี่ก็ถามเพราะ
ความปากหมา	ของท�าบญุเอามาขายได้เหรอ?	แก
ตอบกลับ	ขายได้	นี่ไงถุงละ	๕	บาท?	กูรู้สึกผิดใน
ค�าถามและค�าตอบ
	 Sahachai	Prajongbua--			หน้าหมู่บ้านผม
พระแม่งเอาถุงกับข้าวขายคืนแม่ค้าครึ่งราคาแล้ว	
แม่ค้าก็ขายวนอยู่แบบนั้น	พระก็ยืนหน้าร้านไม่ไป
ไหน
	 อ่านความเห็นต่างๆ	แล้วรู ้สึกท�าไมศาสนา
สถาบันหลกัเป็นแบบน้ี	บอกไม่ถกู		จะมกีารปรบัปรงุ
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมวงการผ้าเหลืองนี่น่ะ 
    	•	ญ.หญิง	เป็นหน่าย

 - เป็นลูกผู้ชายแต่บุญน้อย ไม่มีโอกาสได้
บวชเป็นพระ ได้เป็นแค่ลูกศิษย์พระตั้งแต่เรียน
ชั้นมัธยมอยู่ต่างจังหวัด ครั้นมาเรียนในกรุงเทพฯ 
ก็มีบุญได้อยู่วดัเป็นลูกศิษย์พระอีก! แต่ก็ไม่เคย
เห็นพระคุณเจ้าองค์ไหนท�าอย่างพระรุ่นใหม่ท�ากัน
อย่างที่แจกแจงมา  มีแต่ว่าในวาระเทศกาลต่างๆ 
ที่ภัตตาหารเหลือมากมาย ก็ให้ลูกศิษย์ขนไปแจก
จ่ายคนเฒ่าคนแก่ เด็กๆ ข้างวัด หรือโรงอาหาร
โรงเรยีนบ้าง  เป็นต้น พระรุน่นั้น  คนรุน่นั้นกบัพระ
รุ่นนี้  คนข้างวัดรุ่นนี้ต่างกัน เพราะคุณภาพของ 
พระต่างกันเป็นเหตุส�าคัญใช่ไหมเอ่ย?  
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	 ฤดกูาลปีนี้แปลกมาก	ฤดหูนาวมาช้า	สิ้นเดอืน
ธันวาคมยังไม่มาเลย	ตลอดเดือนธันวาคมหลาย
จงัหวัดฝนตกหนัก	น�า้ท่วมซ�้าซาก	แต่บ้านป่านาดอย  
โรงเรียนผู้น�า	 กาญจนบุรี	 ไม่มีฝน	 ถ้าฝนตกหนัก 
จะหนกัแค่ไหนน�้าก็ไม่มวัีนท่วม		เพราะเป็นที่สงูมาก				
สูงเท่ากับตึกชั้นที่	๓๓	ของกรุงเทพ	ฯ

	 หนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับลงข่าวใหญ ่
พาดหัวตัวโต	ๆ	หน้า	๑	ว่า	เมื่อวันที่	๑๑	ธันวาคม	
มีประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ			
เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ ้นทรงราชย์สืบราช-
สันตติวงศ์	 เพื ่อให้ผู ้ต ้องโทษได้มีโอกาสกลับ
ประพฤตตินเป็นพลเมอืงดี	อันจะเป็นคณุประโยชน์
แก่ประเทศชาติสืบไป
	 ก่อนหน้านี้ลือกันว่านักโทษจะได้ออกจากคุก
หมด	 เรือนจ�าต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศจะไม่มีนักโทษ
หลงเหลืออยู่เลย	 	 ซึง่ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง	 บ้าน
เมอืงคงวุ่นวายแน่	ๆ 	ในพระราชกฤษฎกี�าหนดไว้ว่า 
“ผู้ต้องกักขัง”	 เท่านั้นที่พ้นโทษ	   “ผู้ต้องกักขัง”	
คือ	ผู้ที่เคยเป็นนักโทษชั้นดี			ได้รับการลดหย่อน
ผ่อนโทษมาก่อนแล้ว		ซึ่งมีจ�านวนน้อย

	 ผมและพี่น้อง  “พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย”	 อีก	๕	 คนซึ่งเป็นอดีตแกนน�า 
ถูกศาลชัน้ต ้นพิพากษาคดีหนึง่เมือ่ป ี	 ๒๕๕๗	
ลงโทษจ�าคุก	 ๒	 ปีไม่มีการรอลงอาญา	 ไม่ได้หลง
เชื่อค�าล�่าลือนั้นเลย	 ขณะนี้ก�าลังรอค�าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์	 ถ้ายืนตามศาลชั้นต้น	 เราก็จะ 
ยื่นฎีกา	 	 	 หากศาลฎีกาพิพากษาติดคุก	 ติดคุก 
กต็ดิไป เพราะเราไม่ได้ท�าเพื่อตวัเองสกันดิ	เสี่ยง
ท�าเพื่อประเทศชาตแิท้	ๆ 	ถ้าพี่น้องพนัธมติรไม่ออก
มาชุมนุมประท้วงรัฐบาลต่อเนื่องกัน	 ๓	 รัฐบาล	
ต้องทนล�าบากตรากตร�ากินนอนในถนนเหมือน
สุนัขจรจัด		๓	ช่วงเวลา	รวม	๓๘๔	วัน	๓๘๔	คืน
ละก็	บ้านเมืองเสียหายยับเยินไปแล้ว
	 ขณะนี ้นักการพนันไทยคงอยากเกิดเป ็น
ชาวญี่ปุ ่น	 ส�านักข่าวเอเอฟพีรายงานเมื ่อวัน
ที่	 ๖	 ธันวาคมว่า	 รัฐสภาญี่ปุ ่นไฟเขียวให้การ
เปิดบ่อนการพนันถูกกฎหมาย	 เมืองไทยคง
ท�าตามนัน้ไม่ได ้แน่	 เพราะคนญี ่ปุ ่นเป็นคนมี
คุณภาพ	 เขาโฆษณาการค้าขายเบียร์	 –	 เหล้า
ได้อย่างเสรี	 ไม่ผิดกฎหมาย	 แต่ปรากฏว่าเขาจะ
กินเบียร์	 –	 เหล้ากันถึงขนาดเมาหยาบแค่ไหน
ก็ตามไม่มีชาวญี่ปุ่นตายเนื่องจาก	 “เมาแล้วขับ”	
เลย	 เขาบังคับตัวเอง	 เมื่อเมาก็ไม่ขับรถอย่าง
เด็ดขาด	 เรื ่องนี้ชาวญี่ปุ ่นมีชื ่อเสียงมากในโลก 

 ผมและพี่น้อง “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” อีก ๕ คน
ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาคดีหนึ่งเมื่อปี ๒๕๕๗ ลงโทษจ�าคุก ๒ ปีไม่รอลงอาญา

 ขณะนี้ก�าลังรอค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ถ้ายืนตามศาลชั้นต้น
เราก็จะยื่นฎีกา   หากศาลฎีกาพิพากษาติดคุก ติดคุกก็ติดไป

เพราะเราไม่ได้ท�าเพื่อตัวเองสักนิด เสี่ยงท�าเพื่อประเทศชาติแท้ ๆ
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	 ข่าวใหญ่จากต่างประเทศอีกข่าวหน่ึงเป็นข่าว
จากประเทศเกาหลีใต้	 ส.ส.พรรครัฐบาลร่วมมือ
ฝ่ายค้านลงมติถอดถอน	 “ปัก	 กินฮเย”	 พ้นจาก
ต�าแหน่งประธานาธิบดีด้วยคะแนนท่วมท้นเมือ่ 
วันที่		๙		ธันวาคม		โอนอ�านาจให้นายกรัฐมนตรี
รักษาการแทนระหว่างรอศาลพิจารณาอนุมัติ
ภายใน		๖		เดือน	สภามีมติลงโทษเพราะผิดหลาย
อย่างที่ส�าคญัคอื	 “ทุจริตประพฤติมิชอบ	 และใช้
อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ”
	 ประธานาธิบด	ี“ปัก	กนิฮเย”	เป็นประธานาธบิดี
หญิงคนแรกของเกาหลีใต้		เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว	
ก่อนจะขึ้นด�ารงต�าแหน่ง		มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งของ
เกาหลีใต้มาบันทึกโทรทัศน์สัมภาษณ์ผม	 ผมถาม
เขาว่ามาสัมภาษณ์ผมอีกท�าไม	 เพราะเมื่อตอนที่
ผมไปรับรางวัล	“อิลกา”		รางวัลบุคคลดีเด่นแห่ง
เอเชยีจากเกาหล	ี			โทรทศัน์เกาหลมีากมายหลาย
ช่องสัมภาษณ์ผมไปหมดแล้ว
	 โทรทัศน์ช่องนี้ให้เกียรติผมมาก	 เขาตอบว่า
คราวนี้	 	 สัมภาษณ์ผมแล้วจะเอาไปออกโทรทัศน์
ถามประชาชนชาวเกาหลีใต้ว่าถ้าประธานาธิบด	ี	
ปัก	กินฮเย		ท�าเหมือนผม			ซื่อสัตย์สุจริตเหมือน
ผมจะดีไหม				ให้เกียรติผมถึงขนาดนั้น

	 หนงัสอืพมิพ์รายสปัดาห์	ประจ�าวนัที่		๔	–	๑๐	
ธนัวาคม	“แทบลอยด์	ของส�านกัพมิพ์	“ไทยโพสต์”		
สัมภาษณ์		ดร.สุเมธ	ตันตเิวชกุล	เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา			ใช้ชื่อหน้าปกหนังสือเล่มนี้ว่า	“หยุด
ขัดแย้ง	 	 ยุติสีเสื้อ”	 ดร.สุเมธขอร้องว่า	 “หยุด
ทะเลาะเบาะแว้ง	หยุดสีโน้นสีนี้	น่าร�าคาญ	มันไม่
สร้างสรรค์”

	 ขอยืนยันว ่าการชุมนุมของ	 “พันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย”	 ไม่ใช่เราสีเหลือง
ไปทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่ง	 (นปช.)	สีแดง	ถ้าเป็น
เหตุการณ์อื่นอาจจะใช่	 แบ่งพรรคแบ่งพวกแล้ว
ทะเลาะกัน
	 เราออกไปชุมนุมคัดค้าน	๓		รัฐบาล	(รัฐบาล 
สีแดง)	เราไม่ได้เป็นศัตรูรัฐบาล	เราคัดค้านเพราะ
ถ้าปล่อยไป	 รัฐบาลจะท�าให้บ้านเมืองเสียหาย 
ยับเยินต่างหาก	 ซึ่งคิดว่า	 ดร.สุเมธ	 ท่านเข้าใจด	ี	
แต่ท่านไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเท่านั้น	
	 ผู้เขียนบทความ	“บ้านป่านาดอย”	นี	้เคยรูจั้ก
ท่าน	ดร.สุเมธ	หลายปีมาแล้ว	ท่านไปติดน�้าท่วม 
ที่เมืองเว้	 ในเวียดนาม	ติดอยู่หลายวันขาดแคลน 
น�้าอาบ	ท่านกรุณาให้เกียรติผม	 ท่านพูดกับผู ้สื ่อ 
ข่าวไทย	หลงัจากกลบัมาถงึเมอืงไทยแล้วว่า	“รูย้งังี	้	หดั
อาบน�้า,	ใช้น�้าน้อย	ๆ	อย่างมหาจ�าลอง	ก้อดีซิ”

2
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“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มรดกธรรมจากในหลวง

บทความพิเศษ
•	ทศพนธ์	นรทัศน์

  ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มหิตลา- 
ธิเบศรรามาธิบดี  จักรีนฤบดินทร  สยามินทราธิราช  บรมนาถบพิตร  ได้พระราชทานแก่พสกนิกร 
ชาวไทย	นบัเนื่องแต่ที่ได้ทรงมีพระบรมราโชวาทในพธิพีระราชทานปรญิญาบตัรมหาวทิยาลยัเกษตรศาสตร์	
เมื่อวันที่	๑๙	กรกฎาคม		พ.ศ.	๒๕๑๗	ความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “...ในการพัฒนาประเทศนั้น จ�าเป็นต้อง
ท�าตามล�าดบัข้ัน เริ่มด้วยการสร้างพ้ืนฐาน คอืความมกีนิมใีช้ของประชาชนก่อน ด้วยวธิกีารทีป่ระหยดั 
ระมัดระวัง  แต่ถูกต้องตามหลักวิชา  เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว  จึงค่อยสร้างเสริมความ
เจรญิข้ันทีสู่งข้ึนตามล�าดบัต่อไป...การช่วยเหลือสนบัสนนุประชาชนในการประกอบอาชพีและต้ังตัว 
ให้มคีวามพอกินพอใช้ก่อนอื่นเป็นพ้ืนฐานนั้น เป็นสิ่งส�าคญัอย่างยิ่งยวด เพราะผูท้ี่มอีาชพีและฐานะ
เพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน...” 
	 ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพียงได้รบัการยอมรบัและเป็นที่ประจกัษ์แล้วว่า	หากมกีารน้อมน�าไปประยกุต์
ใช้ด้วยความเข้าใจ	 ด้วยความเพียรแล้ว	 จะประสบความส�าเร็จและน�าไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนแน่นอน		

2
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 ทรงชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียงและ
พออยู่พอกินว่า	เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	หรือที่ทรง
ใช้ค�าภาษาอังกฤษว่า	“Suffiiciency	Economy”	ซึ่งแบ่งได้เป็น	๒	แบบ	คือ	เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน	
และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

	 เม่ือพจิารณาถึงแนวคดิการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	ตามที่พระบาทสมเดจ็พระ-
ปรมินทรมหาภูมพิลอดลุยเดชฯ	ทรงพระกรณุาปรบัปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรณุาโปรดเกลา้ฯ	
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ส�านักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตนิ�าไป
เผยแพร่ได้		ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ	ที่	รล	๐๐๐๓/๑๘๘๘๘	ลงวันที่	๒๙	พฤศจิกายน	๒๕๔๒	นั้น	
จะเห็นได้ว่าทรงเน้นที่วลี	“ทางสายกลาง”	 โดยทรงท�าเป็นอักษรตัวเอียง	 	 ซึ่งหน่วยงานทางการที่พิมพ์
เผยแพร่จะเน้นถูกต้อง		แต่ก็มีหลายแห่งที่พิมพ์โดยไม่ได้เน้นวลีนี้
	 ประโยคแรกในค�านิยามดังกล่าวที่ว่า	“เศรษฐกิจพอเพียง  เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และ
ปฏิบติัตนของประชาชนในทุกระดบั  ตัง้แต่ระดบัครอบครวั  ระดับชมุชน  จนถงึระดับรฐั  ทัง้ในการพฒันา
และบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพื่อให้ก้าวทนัต่อโลก
ยุคโลกาภิวตัน์”	ความพอเพยีง	หมายถงึ	ความพอประมาณ	ความมเีหตผุล	รวมถงึความจ�าเป็นที่จะต้องมี 
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ	 อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน	 ทั้งนี้	 จะต้องอาศัยความรอบรู้	 ความรอบคอบ	 และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการ
ต่างๆ	 มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน	 และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ	โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นักทฤษฎี	และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม	
ความซื่อสัตย์สุจริต	และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม	ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน	ความเพียร	มีสติปัญญา
และความรอบคอบ	 เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ	สังคม	สิ่งแวดล้อม	และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี		ซึ่งสรุปเป็นผังเห็นได้ง่าย	
(ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, ๒๕๕๒: ๓๗.)	ดังนี้	
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แผนภาพที่	๑	สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

	 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดชฯ	ทรงมพีระราชด�ารสั	พระราชทานแก่บคุคลต่างๆ	
ที่เข้าเฝ้าฯ	 ถวายชัยมงคล	 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา	 ณ	 ศาลาดุสิดาลัย	 สวนจิตรลดาฯ	
พระราชวังดุสิต	วันศุกร์ที่	๔	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๔๑	ความตอนหนึ่งว่า “...คนเราถ้าพอในความต้องการ 
ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย.  ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม่ใช่
เศรษฐกจิ” มคีวามคดิว่าท�าอะไรต้องพอเพยีง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก 
คนเราก็อยู่เป็นสุข.  พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคน
อื่น.  ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท�าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.”

“พอ” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โลภ”
    เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
 
	 ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า	พร้อมๆ	กับการเพิ่มจ�านวนขึ้นของประชากรโลก	
ท�าให้ทรัพยากรของโลกถูกใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ	 เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์อัน
ไม่มีขีดจ�ากัด	ดังที่	เอส.เอส. อนาคามี (S.S. Anacamee)	ได้กล่าวไว้ในหนังสือ	“พุทธรัฐ (Buddhist 
State)” (๒๕๕๓),	หน้า	๕๕๒-๕๕๓	ความว่า	“...ระบบทนุนิยมเข้าใจดถีงึทั้งความจ�าเป็นและความปรารถนา
อันไร้ขดีจ�ากัดของมนษุย์	มนัจงึมุง่สร้างผลผลติเพื่อตอบสนองต่อการด�ารงอยูข่องมนษุย์	โดยใช้ทัง้คณุภาพ
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และปริมาณเป็นแรงจูงใจ	ให้มนุษย์บริโภคสิ่งที่ได้ผลิตขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
 หากผูบ้รโิภคขาดภมูต้ิานทานทางสตปัิญญาและอารมณ์ กอ็าจจะตกเป็นเหยือ่ของกลยทุธ์ต่างๆ 
เหล่านั้นอย่างขาดเหตผุล เพราะความจรงิมอียูว่่า ...ภายใต้ระบบทนุนยิมนั้น การบรโิภคสนิค้าต่างๆ 
ล้วนจะต้องอาศัยทุน,  เงินตราหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินตรา  เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ  ปัญหาใหญ่ก็คือ...
มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพที่จะแสวงหาทุน, เงินตราหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินตราได้ไม่เท่ากัน และจะไม่มี
วันที่จะเท่ากันได้
	 ส�าหรับคนที่มีศักยภาพสูง	 แม้สินค้าจะมีราคาแพงมากเพียงใด	 เขาก็อาจจะบริโภคได้ตามศักยภาพ
ของตน	แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีส�าหรับคนที่มีศักยภาพต�่า	แต่ต้องการบริโภคสินค้าเฉกเช่นเดียวกับคนที่
มีศักยภาพสูง	 เพราะเขาจะต้องท�างานหนักกว่า,	 เป็นหนี้สิน	ซึ่งอาจจะท�าให้ชีวิตในเรื่องอื่นๆ	เกิดปัญหา
ติดตามมาอีกมากมาย
 แต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงหรือต�า่ก็ตาม  อันการบริโภคในสิ่งใดๆ  ก็ควรจะเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลหรือความจ�าเป็น  ส่วนความฟุ่มเฟือยหรือการบริโภคตามความปรารถนา  (ส่วนเกิน)  ของ
ตนเองอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างหากมันไม่สร้างปัญหาอื่นๆ ติดตามมาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
	 สิ่งที่มนุษย์บริโภคไม่ว่าจะเป็นสิง่ใดๆ	 มันควรจะเป็นปัจจัยให้ชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพอันเหมาะ
สม	หรือเป็นเครื่องมือ	ซึ่งถูกควบคุมโดยสติปัญญาของมนุษย์	ไม่ใช่เป็นตัวสร้างปัญหาหรือสร้างภาระอัน
ยุ่งเหยิงอย่างใหญ่หลวง	จนสามารถครอบง�าชีวิตของมนุษย์ไปจนเกินเลยความพอดี...เพราะหากเป็นเช่น
นัน้	ผู้บรโิภคก็จะกลายกลบัเป็นผู้ถกูบรโิภค	และสิ่งท่ีเคยเป็นฝ่ายถกูบรโิภค	กจ็ะกลายกลบัมาเป็นผู้บรโิภค
เสียเอง	ซึ่งความสับสนนี้จะสร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตของมนุษย์	จนแทบจะหาจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของ
การด�ารงอยู่ไม่ได้เลย”
 พระพรหมบัณฑิต  (ประยูร  ธมฺมจิตฺโต)	 	 เจ้าอาวาสวดัประยุรวงศาวาสวรวิหาร	 อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย	เจ้าคณะภาค	๒	และกรรมการมหาเถรสมาคม	ได้กล่าวไว้ใน
บทความ	“พระพทุธศาสนากบัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง”	ว่า	“ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงของ
พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ตรงกบัหลกัการด�ารงชวิีตในพระพทุธศาสนาที่เรยีกว่า	
สัมมาอาชีวะ	ซึ่งเน้นมัชฌิมาปฏิปทา	คือ	ทางสายกลางระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทาง
จิตใจ	ตามหลักภาวนา	๔	ซึ่งไม่มุ่งการสนองตัณหาที่ไม่มีวันเต็มอิ่ม	แต่มุ่งสร้างความรู้จักพอหรือสันโดษ
ที่สัมพันธ์กับความสุขทั้งสี่ประการ	เช่น	การรู้จักพอประมาณในการบริโภค	โดยมีความสุขมวลรวมของ
ประเทศเป็นดรรชนชีีวั้ดการพฒันาสงัคมที่พฒันาตามแนวปรชัญาน้ีจะเป็นสงัคมพอเพียง	เพราะสามารถ
พึ่งตนเองได้	 ไม่เป็นหนี้สิน	สมาชิกของสังคมนี้เป็นผู้ร�่ารวยด้วยทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์	 จึงไม่มีการ
แก่งแย่ง	แข่งขัน	เบียดเบียนกัน	มีแต่ความรักสมัครสมานสามัคคีจึงเป็นสังคมแห่งสันติสุข...”
	 ในโอกาสที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ	 (United	 Nations	 Development	 Programme:	
UNDP)	ได้ทูลเกล้าฯ	ถวายรางวัล	“ความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์	 (Lifetime	Achievement	
in	Human	Development	Award)”	แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ซึ่งทรงเป็น
บุคคลแรกทีไ่ด้รับรางวัลเกียรติยศนี้ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่องตลอด
มา	นายโคฟี	อันนัน	เลขาธิการสหประชาชาติ	(ในขณะนั้น)	ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ	ให้เข้า
เฝ้าถวายรางวัลในวันศุกร์ที่	๒๖	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๔๙	ณ	พระราชวังไกลกังวล	หัวหิน	โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติได้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ	ความตอนหนึ่งว่า	“…ด้วยพระปรีชาสามารถในการ
เป็นนกัคิดของใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท  และคณูุปการต่อการพฒันายั่งยนืท�าให้นานาประเทศตื่นตวั
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ในการปรบัรปูการพัฒนาอย่างยั่งยนืภายใต้แนวคดิใหม่ ด้วยพระมหากรณุาธคิณุของใต้ฝ่าละอองธลุ-ี
พระบาทที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ถึงแนวทาง
การพฒันาที่เน้นความสมดลุ ความพอประมาณ ความมเีหตผุล ส�านกึในคณุธรรมและการมภีมูคิุม้กนั
ในตัวที่ดี พอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วย
ปรัชญาดังกล่าวนี้ สหประชาชาติจึงมุ่งเน้นเพียรพยายามและส่งเสริมการพัฒนาคน ให้ความส�าคัญ
ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา 
 รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะส่งเสริม
ประสบการณ์และน�าแนวทางการปฏบิตัใินการน�าปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงอนัทรงคณุค่าอย่างหา
ที่สุดมไิด้ของพระองค์ท่าน มาช่วยจดุประกายแนวความคดิในปรชัญาดงักล่าวสูน่านาประเทศต่อไป…”
	 เมื่อวันที่	 ๑๘	 ตุลาคม	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 คณะกรรมการบริหารขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ	 (UNESCO)	 ได้มีแถลงการณ์ซึง่มีสาระส�าคัญว่า	 “...UNESCO จะขอ
อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเตรียมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนปี ๒๐๓๐ 
ตามกรอบของสหประชาชาติด้วย”
								ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง	จงึเป็นปรชัญาสากลส�าหรบัความยั่งยนืของโลกใบน้ี	เป็นภูมคิุม้กนัใน
ทกุระดับ	โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดบับคุคล	ให้สามารถรูเ้ท่าทนัและควบคมุกเิลส	หรอืความต้องการที่เกนิ
ความจ�าเป็น	เพราะการบรโิภคตามความปรารถนา	(ส่วนเกนิ)	นัน้	กเ็สมอืนหน่ึงเราได้มส่ีวนท�าให้ทรพัยากร
ของโลกใบนี้ลดน้อยลงไปทกุขณะ	และยงัเป็นการสร้างภาระด้านค่าใช้จ่ายให้กบัตนเองโดยไม่จ�าเป็นอกีด้วย	
สอดคล้องกับบทความของ	Global	Footprint	Network	(2016)	ที่ระบุว่า	“ปัจจุบัน	(พ.ศ.	๒๕๕๙)	มนุษย์
ใช้ทรัพยากรบนโลกนี้เกินกว่าที่โลก	 ๑	 ใบจะรองรับได้แล้ว	 คิดเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกจ�านวนมาก
ถึง	๑.๖	ใบ	แต่หากมนุษย์ยังคงใช้ทรัพยากรในอัตราเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ	จนถึงทศวรรษ	ค.ศ.	๒๐๓๐	(พ.ศ.	
๒๕๗๓)	เราจะต้องใช้ทรัพยากรเทียบเท่ากับโลก	๒	ใบ	เพื่อสนองตอบต่อความต้องการมนุษย์โลกที่เพิ่ม
มากขึ้น	แต่ในความเป็นจริงเรามีโลกเพียง	๑	ใบเท่านั้น (www.footprintnetwork.org/en/index.php/
GFN/page/world_footprint/)” การพัฒนาท่ียั่งยนืจงึเป็นค�าตอบของการด�ารงอยูข่องมวลมนษุยชาติ 
ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในปรัชญาน�าทางสู่ความส�าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
	 ส�าหรับประเทศไทย	 ได้มีการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นธงน�าในการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ	ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร	และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ	ระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	
๒๕๖๐	–	๒๕๗๙)	ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”	หรือเป็นคติพจน์ประจ�าชาติว่า	“มั่นคง 
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
 “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  จึงเป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งที่พระบาทสมเด็จพระ- 
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ
 ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

	 	 	 	 	 	 	 	 ข้าพระพุทธเจ้า
	 	 	 	 	 	 	 								ทศพนธ์	นรทัศน์
	 	 	 	 	 	 	 								นักวิชาการอิสระ
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• ต่อจากฉบับที่	๓๑๗

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

ระบบ“บุญนิยม”นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในใจจริงๆ ว่า 
จะช่วยสังคมมนุษยชาติที่ถูกพิษและฤทธิ์ของระบบ
“ทุนนิยม” ก�าลังต้อนเข้ามุมอับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แน่ๆ หาก
ประชาชนได้ศึกษาช่วยวิจัยกันต่อ และอบรมฝึกฝนร่วมมือ
สร้างสรรให้เกิดให้เป็นผู้เจริญตามระบบ“บุญนิยม”
นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity)
เพียงพอ ตอนนี้คนจะเห็นจะรู้ยังยากอยู่ ยิ่งจะเชื่อตาม
ยิ่งยากใหญ่ เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็น หรือ ด�ำเนินชีวิตใน
ระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว จ�ำนวนน้อยเหลือเกิน
 เฉพำะอย่ำงยิ่ง คนทั้งหลำยเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า 
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น 
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ำมุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชำติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตำมอุดมกำรณ์ ไม่ได้นั้น 
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ  
แต่ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่เห็นทำงออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่ำ 
ต้องปรับตัวมำเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
     • สมณะโพธิรักษ์

๑. ศาสนาบุญนิยม

๒. ชุมชนบุญนิยม 

๓. การศึกษาบุญนิยม

๔. บริโภคบุญนิยม 

๕. พาณิชย์บุญนิยม

๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม

๘. การเมืองบุญนิยม 

๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม

๑๐. สื่อสารบุญนิยม 

๑๑. สุขภาพบุญนิยม

๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

Z เก่าสมัย ใหม่เสมอ
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ฉบับที่แล้ว ๓๑๗ ผู้เขียนได้สาธยาย 

“มลูสตูร ๑๐”มาถงึข้อ (๓) คอืการปฏบิตัธิรรม 

ของพุทธต้องมี“ผัสสะ ๖”เสมอ รู้รูปรู้นาม

ทั้งภายนอกทั้งภายใน แล้วกเ็รยีนรูว้จิยัวจิาร

อาการต่างๆของ“พลงังาน”ที่เป็น“จตินิยาม”  

ของเราว่า “สต”ิกส็ามารถเป็นใหญ่ทรงอ�านาจ

(อธิปไตย)คมุธาตรุูข้องเราอยู่ได้ทั้งนอกและใน 

และ“ปัญญา”กม็พีลงัรูด้รีอบถ้วน“อยู่เหนือ” 

(อุุตตระ)เหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างยิ่งแท้จริง

ทน้ีี“มลูสตูร ๑๐”ข้อ(๔)ก็ได้แก่“เวทนา” 

เอง ซึ่งเกิดเมื่อมี“ผัสสะ”(กผ็สัสะ ๖ ท่ีเป็นข้อ(๓) 

นั่นเอง) เมือ่“ผัสสะ”จึงมี“เวทนา”ก็เป็นข้อ (๔) 

“เวทนา”นีแ้ลส�าคัญยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติจะ 

ต้องม“ีเวทนา”(ความรู้สึก,อารมณ์)เป็น“กรรมฐาน”  

เป็น“ที่ตั้งแห่งการปฏบิตัเิรยีนรู”้ และท�าให้ 

เป็น“เวทนา ๑”ให้ได้ ไม่ใช่ไปเอาแค่“ลมหายใจ” 

เท่าน้ันเป็น“กรรมฐาน” หรอืยิ่งไปหลงก�าหนด 

จดจ่อเอาแต่ดนิน�้าไฟลมที่เป็นวตัถุภายนอก  

เป็น“กรรมฐาน” ไม่เรยีนรู้“เวทนาในเวทนา- 

จิตในจิต”ก็ยิ่งผิดทิศผิดทางไปใหญ่เลย 

“เวทนา ๖”ก็คอื เวทนา ๖ คู่ทีต้่องเรียน 

ทีละคู่ แล้วท�า“เวทนา ๒ ให้เป็นเวทนา ๑” 

(ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวันติ )  

มิ ใช่เอาแต่“สะกดจิต”เข้าไปๆๆให้

เป็น“เวทนา ๑”อย่างที่หลับตาท�ากันอยู่เต็ม

วงการพุทธ ซึ่งหลงผิดกันไปจนกู่ไม่กลับนั้น

และมใิช่“ไปหลงงมเอา“มโนมยอตัตา-

อรูปอัตตา”ที่เป็นแค่นิมิตอยู่ภายในใจด้วย

ต้อง“สัมมาทิฏฐิ”กันให้ได้จริงๆ จึงจะ

ปฏิบัติให้เป็น“สัมมาปฏิบัติ”ได้ผลแท้ 

“มูลสูตร”ข้อ (๕ ) ยิง่ความเป็น“จิตที่

ตั ้งมั ่น”ที ่เรียกกันว่า “สมาธิ”นั ้น ยิ ่งเชิดชู

เป็นหัวหน้า(ปมุข)แน่นอนเลย  ทว่าประมขุ

นีต้้อง“สัมมาสมาธิอันเป็นอาริยะ”นะ เป็น 

สมาธิพิเศษจริงๆ  ไม่เหมือนสมาธิพื้นๆ

สามัญทั่วไป ที่เรียกว่า medi tation แค่นัน้ 

แต่เป็น Supra concentrat ion กันทีเดียว  

โดยเฉพาะ“สติ”มูลสูตรข้อ (๖)นัน้ 

ต้องมีพลังงานตัวเชื่อมต่อ ท�างานร่วมอยู่

ครบพร้อมเป็นปฏกิิรยิาลกูโซ่เชื่อมโยงอยูท่ั้ง

ภายนอกกบัภายใน เป็นต้นว่า “สต”ิแล้วต่อไป 

กม็“ีพลงังาน”ที่เป็นปัจจยัละเอยีดอกีมากมาย 

เช่น “สติ”แล้วก็สัมปชัญญะ(ความรู้ตวั)  

แล้วก็สัมปชานะ(ความรู้สึก) แล้วก็มสีมัปัสสติ 

(เหน็,พจิารณา) -สัมปาเทติ(จัดแจง) และม ีสมัปทา 

เลติ(ฉีก,ผ่า,ท�าลาย) -สัมปัชชลิตะ(โหมไหม้ ) -สัม

ปัตติ(สิ่งอนัเข้าถงึพร้อม) -สมัปัตตะ(บรรลุ) -สัมปัช

ชลติ(รุ ่งเรือง) -สัมปันนะ (ถึงพร้อมแล้ว) ดังนี้

จงึชือ่ว่า รูถ้้วนรอบในความละเอยีด ที่

เล็กที่น้อย ทุกรายเม็ดกันทีเดียว ที่ผู้เขียน 

น�าพยัญชนะบาลีมาไล่เรียงแค่นี ้ยังไม่ครบ

เตม็ที่หรอก ยงัมอีกี ซึ่งล้วนมทีั้งภายนอกกบั

ภายในต่อเชื่อมกันอยู่ไม่ขาดหายไปทั้งสิ้น 

“สต”ิ จงึจะชื่อว่า มีพลงัอ�านาจบริบรูณ์

สัมบูรณ์ยิ่งใหญ่ เหนือ“โลก-โลกีย์”ได้จริงๆ

ข้อ (๗) “ปัญญา”(ความฉลาดลดกเิลสและท�า 
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ให้หมดกเิลสจรงิ )นี ้ ลกึซึ้งซบัซ้อน ซึ่งต่างกันกับ 

“สัญญา”(ความก�าหนดรู้ ตามที่เป็นจริง ) เพราะ 

“ปัญญา”เป็นธาตรุูท้ี่มีศกัดิ์สงูกว่า“สญัญา”

ย่ิง“เฉกา”(ความฉลาดแกมโกง เพราะที่มกีเิลส

ที่ฉลาดยิ่งๆขึ้น ) กับ“ปัญญา” ยิ่งมีศักดิ์ต�า่สูง

ต่างกันคนละโลก คนละทิศ กันเลย  

พลังงานของ“จิตนิยาม”ทั้งหลาย ที่ได้

สาธยายรายละเอียดของมันมาพอสมควร

นีจ้ะ“เจริญหรือเสื ่อม” จะเป็น“โลกียะ

หรือโลกุตระ” ก็ล้วนเกิดจาก“กรรม” อัน

มี“กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม” โดย

เฉพาะ“มโนกรรม”ภายในจิตนิยามนั้นแลที่

เป็น“ประธาน”ของ“กรรม”ทั้งหลาย 

ที ่ ใคร“ท�า”ก็ของตน (กัมมัสสกะ) ตน

เท่านั้นที่เป็น“ทายาท”ของกรรมที่ตน“ท�า” 

แบ่งใครไม่ ได ้ “มรดกกรรม”ไม่ ใช ่วัตถุ 

เป็น“นามธรรม”ทีม่“ีเวทนา-สญัญา-สงัขาร-

วิญญาณ”เป็นของตนๆ แยกไปให้ใคร แบ่ง

ไปให้ใคร ไม่ได้เดด็ขาด “รูส้กึ”แทนกนักไ็ม่ได้

ที ่ละคร“หลงโรง”หลงกันไปว่า“เจ็บ

ปวดแทน”กันได้ แม่เจ็บปวดแทนลูก เมีย

เจบ็ปวดแทนผวั คูร่กัเจบ็ปวดแทนกนั ที่ต่าง

ก็เคยเป็นเคยมีกันมานั้น ล้วน“หลงผิด”กัน

ทั้งนั้น เป็น“อารมณ์อปุาทาน” เป็น“อารมณ์

เท็จ”ที่ตนยึดขึ้นมา“มีในตนเอง”ทั้งสิ้น 

ด้วย“อวิชชา”ก็เกิดในอารมณ์ เป็นใน

ความรู้สึกกันได้ ดังที่ผู้อวิชชาทั้งหลายได้

หลงเป็นกนัมาแล้วน่ันเอง คอื มโนมยอตัตา 

หากผู้ใดยัง“อวิชชา”ก็จะยังมี“สังขาร

ธรรม”ที่เป็น“อุปาทาน”ต่างๆนี้อยู่จริง

ที่เป็น“สกุต”หรอื“ทกุกฏ”อนัเป็น“กรรม 

ที่ท�าไว้แล้ว” ก็สั่งสมลงเป็น“วิบาก”นัน่เอง

(สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)    

ทั้งที่พาเกิดในภาวะเป็น“ชีวิตสัตว์”มี

องคาพยพเป็นร่างเป็นกาย ทั้งที่พาเป็นสุข-

ทกุข์ เป็นด-ีไม่ด ีเป็นเจรญิ-เสื่อมทราม ฯลฯ  

แม้คณุตายลง“กรรม”น่ันแหละจะเป็น 

ตวัทั้ง“น�าพา”ทั้ง“จัดการ”คณุ (กัมมโยนิ )ไปตาม 

“พลงักรรม”ของคณุที่คณุยดึมั่นสั่งสมไว้จรงิ 

เป็น“นรก” เป็น“สวรรค์”ตามอวชิชาของคณุ  

คุณตายลงเมื่อใด เมื่อนั้นหลีกเลี่ยง

ไม่ได้แล้ว คุณก็ต้องไปตาม“กรรม”ที่คุณท�า

ไว้ทั้งหลาย “นรก”ต�่าชั่วหนักหนาสาหัสจึงมี

จรงิ เพราะเป็น“อนุสยั”ที่สั่งสมด้วย“อวชิชา”  

ซึง่จะต่างจาก“สวรรค์”อนัเป็น“รสเสพ” 

ที่เกิดจาก“สัมผัส ๖”เป็นเหตุปัจจัยหลัก 

คนที่ตายไปแล้วเหตุปัจจัยหลัก คือ 

“ทวาร ๕”ไม่มี ดังนัน้“รสเสพ”ที ่เกิดจาก 

“ทวาร ๕”ก็มี ไม่ได้ แต่ผู้“อวิชชา”ย่อม“ไม่รู้

สัจจะ”ดังกล่าวนี ้ จึงหลง“ดิ้นรนแส่หา”อยู่

เพราะ“อวิชชา”แท้ๆ 

“นรก”ในคนตายที่อวิชชา จึงยิ่งเป็น 

“จริง”กว่า“สวรรค์” ในคนเป็น

เพราะ“สวรรค์”ต้องม“ีสมัผสั”เป็นหลกั 

มันเปน็“อปุาทาน”ทั้งในคนเป็นและคนตาย

ผู้พ้น“อวิชชา”จึงจะไม่หลงใน“สัมผัส” 

และไม่หลงในความเป็น“ธาตุ-ขันธ์”ทั้งปวง

นีคุ่ณยังมี“ชีวิต”อยู่นะ!!! คุณยังไม่ได้ 

3
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“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ไปแล้วดอกนะ!! 

หรือแม้ยังเป็นๆนี ้ “กรรม”ก็เป็นตัว

ส�าคัญที่พาคุณเป็นไปโดยแท้ ไม่มีอะไรมี

อ�านาจจัดการตัวคุณเท่ากับ“กรรม”(กัมมัสส

โกมหิ-กัมมทายาโท-กัมมโยนิ-กัมมพันธุ-กัมมปฏิสรโณ)

คุณเป็น“พลังงานระดับจิตนิยาม”อยู่ 

คุณมีพลังงานนีจ้ริง อันเป็นพลังงานที่มี

คณุสมบตัยิิ่งกว่า“พชีนิยาม”จรงิ ขณะน้ีคณุ

มีทัง้“รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ” 

คุณจะปฏิเสธว่า คุณเป็น“พีชนิยาม”ไม่ม ี

“เวทนา” ไม่มี“วิญญาณ”ไม่ได้หรอก

แม้แต่“พีชนิยาม”ยังมี“สัญญา”แล้ว

หรือคุณจะไปบังคับ“พีชนิยาม”ที ่มี

แค่“สัญญา-สังขาร”ให้มี“เวทนา-วิญญาณ” 

ก็ไม่ได้ อีกแหละ
หรือคณุจะเอา“สัญญา”ของคณุ(สัญญา 

นีแ่หละคือ“ภพอดีต” ความจ�า)ไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้ 

คุณจะท�าเป็น“ลืมอดีต-ทิ้งอดีต”ทีค่อื 

“ผลกรรมของคุณ”อันเป็น“กัมมัสสกะ”มา 

แล้วได้ กช็ัว่ระยะหนึง่เท่านัน้ แต่“กมัมัสสกะ” 

ไม่หายไปไหน มันเป็นของคณุอยู ่ คณุต้อง 

รับมรดกกรรมของคณุอยูน่ั่นเอง แม้จะ“ลืม 

ไป”ก็ไม่ใช่“สญัญา”ของคุณสิน้สูญไปด้วย 

ลืมได้..แต่ก็ระยะๆหนึ่ง เร็วบ้าง นานบ้าง

หรือแม้คุณจะไปบังคับให้“พีชนิยาม” 

มันไม่มี“สญัญา”(อดีตของมัน ) ก็ไม่ ได้ 

คณุเป็น“พลังงานระดับจิตนิยาม”แล้ว 

คณุก็ต้องมี“สัญญา” และ“ประสิทธิภาพแห่ง

พลังงานสัญญาเท่านี้” เท่าที่“คณุเป็นจริง”  

ถ้าคุณไม่มี“สัญญา”ระดบั“จตินิยาม”น้ี 

เท่าท่ีคุณเป็นอยู ่คุณก็ ไม่ใช่“คน”คนน้ี

“สัญญา”จงึเป็น“ภพอดีต”ของคุณ  คุณ

จะไม่เอายงัไงๆ มันก็เป็น“ของคุณ”ตามสัจจะ

แม้แต่“สัญญา”(อดตี)ของพีชนิยาม” มนัก็

มีของมัน คณุจะไปลบล้าง“ภพอดตี”ของ“พีช

นิยาม”ใดๆเขาไม่ได้ จนกว่ามันจะถึงภาวะ

สลายตัวมันเองตามเหตุปัจจัย 

หรือ“สัญญา”ของคุณกดี็ คุณจะปฏิเสธ

กไ็ม่ ได้ จนกว่าคุณจะมสีมรรถนะสามารถ 

“สลายพลังงานอัตตาของคุณ”ได้จริง ด้วย 

“วชิชา”ของพระพทุธเจ้า คอื “ปรินิพพานที่

เป็นปริโยสาน”โน่นแหละ จึงจะสลาย“ตน”ได้ 

เม่ือน้ัน“อัตตา”อันเป็น“ธาตุขันธ์”สุดท้าย

ที่คุณสามารถ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ได้ 

จึงจะแยก“ธาตขุนัธ์”ได้ส�าเร็จเด็ดขาดนิรันดร

“สัญญา”ที่อยู่ ในต�าแหน่ง“อดีต”หรอื 

“หน่วยความจ�า”น้ันมันก็ต้องมีแท้ตามสภาพ

ท่ีเป็นจริงคือ“พลังงานแม่เหล็ก” ท่ี“พีช”น้ัน 

หรือ“จิต”น้ัน มีภาวะ“ธาตุแม่เหล็ก”น้ันๆจริง 

จะปฏิเสธ จะไม่เอา ก็ไม่ได้ แม้จะไม่เอา  

ก็เป็น“ของตน”อยู่ด ี ตามจริงของ“พีช” หรือ

ของ“จิต”นั้น แต่“อุตุ”ยงัไม่มี“สัญญา” มีแต่

ความเป็น“สังขาร”ของเหตุปัจ จัยท่ีเป็น“อุตุ”

“อุตุนิยาม”มีแต่พลังงานทางฟิสิกส์ที่  

ยงัไม่มี“ชวีะ” ไม่มี“อัตตา”หรือ“อัตโนมัติ”ใน

ตนเอง ยงัไม่เป็น“ ISH”ที่ครบ selfish มแีค่

สสารกับพลังงาน มีแต่  nuclear f ission กบั 

nuclear fusion พลังงานที่เป็นปัจจยัให้มัน

3
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เกิดตามเหตุปัจจยั  โดยตนเองมี“สิทธ์ิ”ยึด

ตนเองไว้ แต่ยังไม่มีความรู้ที่แยกวิเคราะห์

ตนเองออก เพราะยังไม่มี“วิชชา”

จงึมีได้แค่“สงัขาร”ท่ีเป็น“รูป” เป็น“ร่าง” 

รวมตัวกันอยู ่แบบมหาภูต ๔ หรือแบบ

ฟิสิกส์ ยังไม่รู้ biota-biot in ( ภาวรูป ๒ ซึ่ง

เป็นธาตุที่เริม่เป็นชีวะ เริม่เป็นวิตามินเอช) ยังไม่มี

ความรู ้bio ยงัไม่มีความรู้ความสามารถทาง 

biodynamics      

ซ่ึงเท่ากับเป็นผูมี้“ร่าง”มี“รปู”แต่ยงัท�า 

“รูป”ท�าร่างตนเองไม่ได้ เป็น“ตนเอง” ยดึการ 

รวมขององคาพยพของ“รูป”ของ“ร่าง” เป็น  

self หรอืเป็น ISH แต่ยังไม่“เห็นแก่ตัว” ถึงขั้น

ยดึจดัถึงข้ันจะต้องดงึดนัเอามาเป็น selfish 

ยงัไมย่ึดมัน่ถือมัน่ความเป็นตัวตน(se l f i sh ) 

หนักแรงเหมอืน“จิตนิยาม”

“การศกึษาเรยีนรู้”ตามทฤษฎีของพุทธ 

จงึต้องใช้“สัญญา”ก�าหนดหมาย สมัผสัภาวะ

ต่างๆกันจริงๆ และพัฒนาความรู้ข้ัน“ปัญญา” 

อันเริม่จาก“อัญญา”ที่เป็น“ความรู้เบือ้งต้น

ของ“โลกุตรภูมิ” ตามแบบวธีิของการปฏิบัติ

ด้วย“องค์ ๖” ได้แก่ “ปัญญา-ปัญญินทรีย์-

ปัญญาผล-ธรรมวจิยัสัมโพชฌงค์-สัมมาทฏิฐ-ิ

มรรคคงัคะ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)

“สัญญา”ที่สามารถแยก“กาย”แยก“จิต” 

ได้ จึงเป็นความสามารถเบือ้งต้นของการ

ปฏิบัติธรรมของพุทธ ตามที่พระพุทธเจ้า

ให้เรียนรู้“มูลกรรมฐาน ๕”(กรรมฐานเบ้ืองต้นหดั

วิจัยแยกกายแยกจิต) ผู้นัน้จึงจะสามารถศึกษา

ความเป็น“กาย”เป็น“จิต”ได้ไปตามล�าดับ

“สญัญา”จึงเป็นตัวปฏิบัติน�ามาก่อน

เพื่อเกิด“ปัญญา”ตามที่ได้สาธยายมาแล้ว

ผู้สามารถ“รู้จกัรู้แจ้งรู้จริง”เป็น“ปัญญา” 

และ“ความรู้จริง”น้ีข้ัน“ปัญญา”ที่เป็น“นิจจัง- 

ธวุัง-สัสสตัง-อวิปริณามธัมมัง-อสังหิรัง- 

อสังกุปปัง”จึงเป็น“ความจ�าได้หมายรู้”ที ่

ข้ามภพข้ามชาติไม่ลืมกันง่ายๆ 

หากผู้ใดได้ฝึกหัดปฏิบัติตามทฤษฎี

ของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐถึิงขีดถึงข้ันกจ็ะ

มี“ปุพเพนิวาสานุสตญิาณ”(ญาณที่สามารถระลึก

ชาติข้ามภพข้ามชาติได้ ) จึงเป็น“วิชชา”ที่คนทั้ง

หลายพึงศกึษาฝึกฝนเอาได้ ไม่สงวนลิขสิทธ์ิ

“สัญญา” จึงมีจริง ตามสัจจะ จิตคุณจะ

ท�าเป็นไม่ยอมรับ“ความมีของความจ�า”นั้น 

คณุกท็�าได้ ท�าเป็นลืม บังคับตนเอง สะกด

ได้ชั่วระยะหน่ึงๆ ตามความสามารถเท่าน้ันๆ

ตราบที่“ธาตุ”ต้ังแต่ ๒ หน่วยจบัตัวกัน

ด้วยพลังงานนัน้ๆด้วย“ความเป็นจริงของ

คุณสมบัติแห่งธรรมชาติ”นัน้ๆ (ฟิสิกส์ ซึง่ม ี

ความร้อน,แสง,เสียง,แม่เหล็ก,ไฟฟ้า เป็นต้น ) มันก็

เป็น“ธรรมชาติ” ฟิสิกส์ ที่ยงั“ไม่ใช่ชวีะ”น้ันๆ 

พลังงานทางธรรมชาติ(ฟิสิกส ์ )ใด ก็ย่อม 

มีคุณสมบัติของมันตามธรรมชาตินั้นๆ มัน

ก็ต้องท�าหน้าที่ตามธรรมชาติของมัน อย่าง

ซือ่สตัย์ ไม่มี ใครไปห้ามหรอืบงัคับหน้าที่

ของ“ธาตุธรรมชาติ”ต่างๆให้มันท�าหน้าที่

อย่างซื่อสัตย์ ให้เป็นอื่นไปได้

            [ เก่าสมัย	ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
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ทีม สมอ.สีสันชีวติ
“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”

มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ

(ขอบคุณภำพจำกเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม)
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วิถีตะวันออก และวิถีตะวันตก
	 หากจะมี ใ ครสั กคนหนึ ่ง ใ ช ้ ชี ิว ิตอยู ่ ใ น
ประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นระยะเวลา	 ๒๐	 ปี	
แน่นอนที่สุด	 อิทธิพลของประเทศนั้นย่อมมีต่อ
วิถีชีว ิตของบุคคลดังกล่าวทั ้งในด้านความคิด
และความเข้าใจ	 และโดยเหตุที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงเจริญวัยใน
ประเทศสหรัฐอเมริกาและทรงศึกษาเพิ ่มเติม
ในยุโรปเป็นเวลาทั ้งสิ ้นเกือบ	 ๒๐	 ปี	 ผมจึง
อยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกตะวันตก 
ซึง่แน่นอนแตกต่างจากโลกตะวันออกอย่าง

มากมาย
	 ตัวอย่างเช่นในโลกตะวันตก	 การตัดสินใจ
จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่เป็นเหตุเป็นผลมิใช่โดยใช้
สัญชาตญาณอย่างเช่นในโลกตะวันออกปฏิบัติ
	 การแสดงความคิดและการแสดงเหตุผลที่มี
การศึกษาวิเคราะห์	 (การโต้แย้งอย่างแข็งกร้าว)	
กลายเป็นสิ่งที ่มีคุณค่ามากกว่าความเลื ่อมใส
ศรทัธาหรอืการท�าสิ่งใดในวิถทีางที่เป็นธรรมเนยีม
ในการปฏิบัติแบบเก่า
	 สิ่งที่เป็นตรรกทางวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์
ทางเทคนิคถึงแม้ว่าจะบังเกิดผล	 แต่กลับมีค่า

เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
	 พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง
ประเทศนับไม่ถ้วน	 	 และหลายต่อหลายครั้งที่พระองค์ทรงโปรดให้นักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวของต่างประเทศ
และของไทยเข้าเฝ้าเพื่อสัมภาษณ์พระองค์
	 ผมถามตัวเองว่า	นิตยสารที่ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ	และพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมี
อิทธพิลต่อชวิีตหรอืเปลี่ยนแปลงชวิีตผู้อ่านได้มากน้อยเพยีงใด	และท�าให้เหน็ว่าพระองค์ทรงมคีวามแตกต่างจาก
ปุถุชนท่ัวไปหรือไม่		หรอืจะกล่าวอีกนยัหนึ่งว่ามผู้ีคนมากน้อยเพยีงใดที่เปลีย่นวถิชีวิีตของตนด้วยสตทิี่รอบคอบไป
สู่ชีวิตที่ดีกว่า		ซึ่งเป็นผลมากจากการเรียนรู้จากพระองค์
	 ผมยังแปลกใจในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่ท�าให้พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีงาม	 	 ผมไม่
ทราบว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจริงๆ	 ในสิ่งที่พระองค์ทรงสื่อสารให้ผู้คนได้รู้มากน้อยเพียงใด	
และจะมีสักกี่คนที่สามารถรวบรวมปัญญาและแนวทางที่พระองค์ทรงพระราชทานให้		เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนิน
ชีวิตจริง
	 เราไม่สามารถท่ีจะปฏเิสธได้ว่าแนวทางของพะรเจ้าอยูห่วั		ซ่ึงเป็นแนวทางที่เกดิขึน้จากการทีไ่ด้ทรงศกึษาจรงิ	
และการที่พระองค์ทรงกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา	 	 ไม่ว่าจะเป็นการมีพระราชด�ารัสต่อพสกนิกรในชาติของพระ
พระองค์หรือบุคคลต่างๆ	 และแนวทางเพื่อท�าให้พสกนิกรเกิดความเข้าใจนัน้	 	 พระองค์กระท�าด้วยความอดทน
ด้วยทรงเห็นอกเห็นใจในอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์
	 ผมเชื่ออย่างมั่นใจว่า	หากพระองค์มไิด้เป็นกษตัรย์ิในช่วงพระชนม์ชพีนี้	พระองค์จะต้องเป็นพระบรมครทูี่มชีื่อ
เสียงอย่างแน่นอน
	 ท่านทราบหรือไม่ว่า	 	 ความปรารถนาสูงสุดของครูคืออะไร	 ผมตอบได้ว่า	 คือการที่เห็นศิษย์เป็นจ�านวนมาก
เต็มใจศึกษาเล่าเรียนและเห็นคุณค่าค�าสอนของครู		ไม่มีอะไรอื่นอีกที่จะท�าให้ครูมีความสุขมากไปกว่าสิ่งที่กล่าว
แล้วนั้น
	 ผมจึงมีความรู้สึกว่าเราควรที่จะเน้นบทบาทของพระองค์		เพื่อให้ทรงเป็นครูของเรา	ดังนั้นผมหวังว่าหนังสือ
เรื่อง	“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”	ไม่เพียงแต่จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ท่าน		แต่ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของท่านไปในทางที่ดีอีกด้วย
	 	 	 	 ขอขอบคุณหนังสือ	“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”	โดยโปรเฟสเซอร์	แมนเฟรด	คราเมส
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เหนือประสบการณ์ขนบธรรมเนียมประเพณี
และความเชื ่อที ่ยึดถือปฏิบัติสืบต่อกันเรื ่อยมา 
น่าแปลกใจที ่การปฏิบัติที ่ถูกต้องจะมีค ่ามาก 
กว่าความรักในสันติและวิถีทางที่นุ่มนวล
	 วิถีทางของความมีสติจากก้นบึ ้งแห่งหัวใจ
ถูกลืมจนหมดสิ้นในการโต้แย้งทีค่วรตัดสินด้วย
เหตุผลและสมอง	 พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าความ
รู ้มีคุณค่าแต่ไม่ใช่ความชาญฉลาด	 (wisdom)	
ศรทัธาเป็นผลลัพธ์ที่มคีณุค่ามากกว่าความจรงิทาง
วิทยาศาสตร์	ในโลกตะวันออกเส้นทางของการเดนิ
ทางนั้นมีความส�าคัญยิ่งกว่าเป้าหมาย
	 ในโลกตะวันตกผู ้คนพยายามท�าให้คนอื ่น
ประทับใจในตนเองและยกยอตนเองเสมอ	 ซึ่งผิด
กับผู้คนในโลกตะวนัออกที่ได้รบัการส่ังสอนให้รูจ้กั
สงบเสงีย่ม	 สุภาพถ่อมตน	 และด�าเนินชีวิตอย่าง
สนัติสขุและมีความกลมเกลยีวกับผู้อืน่	ขณะทีโ่ลก
ตะวันตกก�าลงัอวดอ้างความส�าเรจ็ทางด้านเทคนคิ	
แต่ผู้คนในซีกโลกตะวันออกต่างก็มีความภูมิใจใน
ความส�าเรจ็ทางด้านจติวิญญาณและความสงบสขุ
ทางจิตยิ่งกว่าการศึกษาวิเคราะห์ใดๆ
	 ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นเพียงการเกริ่น

โดยสรุปเพื ่อให้ท่านได้ทราบถึงความแตกต่าง
ระหว่างสองซีกโลก	 ซึ ่งแน่นอนที ่สุด	 ผู ้คนจะ
สามารถเข้าใจได้โดยถ่องแท้นั้นจะต้องประสบด้วย
ตนเอง	 ผมไม่อยากตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือฝ่ายใด
ผิด	 แต่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าแนวทางความคิด
และการท�าสิง่ใดสิง่หนึง่ของผูค้นทางซกีโลกตะวนั
ตกแตกต่างจากผู้คนทางซีกโลกตะวนัออกอย่าง
มากมาย
	 ตามปกติผู้คนที่มาจากซีกโลกตะวันออกแต่
เติบโตในซีกโลกตะวันตก	 หรือใช้ระยะเวลาในซีก
โลกตะวันตกยาวนานจะได้รับอิทธิพลจากซีกโลก
ตะวันตกซึ่งยากที่จะขจัดออกไปได้และเป็นเรื่อง
น่าเศร้าที่ผมต้องพูดว่าเป็นแนวทางที่มีผลในทาง
ลบ	 บุคคลเหล่านั้นมิเพียงแต่จะลืมเลือนแต่กลับ
จะสูญเสียรากเหง้าของ	 “แนวทางแห่งความคิดที่
เป็นชีวิตจิตใจ”	ของตนเองอย่างหมดสิ้น	ผมเห็นสิ่ง
เหล่านี้เกิดขึ้นกับชาวอินเดีย	ศรีลังกาและชนชาติ
อื่นมาแล้ว
	 น่าประหลาดใจที่สิ ่งดังกล่าวทั้งหมดซึ่งเกิด
ผลลัพธ์ในทางลบนั ้นมิได้เกิดขึ ้นองค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 พระองค์
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มิได้เสด็จนิวตัิประเทศไทยเฉกเช่นนักธุรกิจทีช่าญ
ฉลาดและสมองที่เลอเลิศ	 (เหมือนนักการเมือง
บางคน)	หรือนักปฏิรูปที่ทรงต้องการเห็นประเทศ
ของพระองค์ทนัสมยัอย่างถ้วนทั่วตามแนวทางของ
ประเทศในซีกโลกตะวันตก	เปล่าเลย	เป็นสิ่งที่น่า
ยินดีที่พระองค์มิได้ทรงคิดเช่นนั้น
	 ในทางกลับกันพระองค์เพยีงทรงเรยีนรูใ้นสิง่ที่
ดงีามและที่เป็นประโยชน์จากโลกตะวนัตก	โดยมิได้
ทรงหลงพระองค์เข้าไปอยูใ่นอทิธิพลของโลกตะวัน
ตกเลยแม้แต่น้อย	 และก็ยังคงทรงยึดมั่นศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา	 และแนวทางในการด�าเนิน
ชีวิตของโลกตะวันออก	 ซึง่ฝังแน่นในวัฒนธรรม
ของพระองค์ที่ได้รบัการสืบสานต่อกนัมาเป็นเวลา 
ช้านาน
	 สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวนอกจากจะท�าให้พระองค์
ทรงเป็นบุคคลที่เหนือปุถุชนทั่วไปแล้ว	 พระองค์
ยังทรงแสดงให้เราเห็นว่าทกุส่ิงทกุอย่างเป็นไปได้ที่
เราจะสามารถเรียนรู้จากโลกตะวันตก	 (โดยเลือก
เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์และจ�าเป็นเท่านั้น)	แต่ก็
ยังคงยึดมั่นในแนวทางของโลกตะวันออกสิ่งนี้นับ
ว่าเป็นบทเรียนที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะใน

ช่วงเวลาของเราที่มกีารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเรว็
โดยถกูครอบง�าด้วยความนกึคดิในการแสวงหาผล
ประโยชน์และวัตถนุยิม	และอทิธพิลของโลกตะวัน
ตก	(ทั้งทางด้านเทคนคิและวัฒนธรรม)	ซึ่งเหน็โดย
ชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อโลกตะวันออกที่ก�าลังจะ
สญูเสยีเอกลกัษณ์และขมุสมบตัอินัทรงคณุค่าที่สดุ
ของตนไป	นั่นคือปัญญา	ซึ่งเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์	
(รวมถึงค�าสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมา
สมัพทุธเจ้า)	และสิ่งที่เป็นแนวทางของจติวิญญาณ
โดยแท้	
	 เราควรมีศรัทธาแห่งการยึดมั ่นในวิถีทาง
ดั้งเดิมของเราที่จะสามารถเอื้ออ�านวยแนวทางให้
แก่เราในการด�าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของตัวเอง	
และอย่างสงบกลมเกลียวกับธรรมชาติได้	 แต่เรา
กลับก�าลังจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
	 แน่นอนที่สุด	 ถ้าหากมีความจ�าเป็นจริงๆ	 ที่
เราต้องน�าเทคโนโลยขีองตะวันตกมาใช้เพื่อพฒันา
ประเทศชาติให้ดีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้	 แต่นั่น
มิได้หมายความว่าภรรยาและนักเรียนจะต้องมี
โทรศัพท์มือถือกันทุกคนหรือนั ่นหมายความว่า
หนุ่มสาวยคุใหม่ควรจะต้องเตม็ใจท�าทกุสิ่งทกุอย่าง
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เพื่อเงิน	เพื่อที่ตนจะสามารถซื้อเครื่องส�าอางและ
เครื่องเล่นวีซีดีหรือกล้องถ่ายรูปดิจิตอลที่น�าเข้า
จากต่างประเทศซึง่น�าออกโฆษณาทางโทรทัศน์
ตลอด	๒๔	ชั่วโมง	
	 ในที่สุดผู้คนทางซีกโลกตะวันออกก็ตกเป็น
ทาสตามแนวการด�าเนินชีวิตและความนึกคิดที่
หวังแต่ผลประโยชน์ตามแบบอย่างของโลกตะวัน
ตกไปแล้ว	ในเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและ
ความสขุที่เป็นผลติภัณฑ์ทางด้านอตุสาหกรรม	ซึง่
บรรดาผู้น�าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแนวทางของ
โลกตะวนัตกหรือประเทศทางซีกโลกตะวันตกไม่
สามารถที่จะให้ความกระจ่างแก่ท่านได้	 ท�าไมล่ะ
พวกเขาจะต้องเสี่ยงต่อการเสียผลประโยชน์เมื่อ
เรารู้ทันพวกเขา
	 แต่โชคไม่ดีที ่เราๆ	 ท่านๆ	 คงไม่สามารถ
หยุดยัง้สิ ่งไร ้สาระนี ้ได ้และผมคิดว่าผมคงไม่
พยายามที่จะหยุดยั ้งสิ่งดังกล่าวนั้นขณะที่ท่าน
อ่านหนังสือเล่มนี ้	 โลกกลมๆ	 ของเราทั ้งใบก็
ก�าลังหมุนรอบแกนของโลกเองและดวงอาทิตย์
ด ้วยความเร็วที ่น ่าทึ ่ง	 เราทุกคนต่างก็หนีไม่
พ ้นกฎแห่งความไม่เทีย่งแท้	 (อนิจจัง)	 ดังที่
องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว ้

	 แต่ท่ามกลางหนองบึงที ่เต็มไปด้วยความ
สกปรกโสมม	 สัตตบงกชทีชู่ดอกอันสวยสด
งดงามยังสามารถงอกงามได้และในโลกทีม่ีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผู้คนถูกล้างสมองและ
สูญเสียรากเหง้าในชีวิตของตนเองและถูกรุกล�้า
อย่างหนักด้วยวถิีการด�าเนินชีวติในแนวใหม่ซึง่
ได้แทรกซึมเข้าไปในหนุ่มสาวยุคใหม่	 ก็ยังมีบุรุษ
พระองค์หนึ่งที ่ได้แสดงให้เราได้เห็นว่าเราต้อง
ไม่ตกเป็นเหยือ่ต่อผลกระทบของสิง่เหล่านี้	 บุรุษ
ผู้ทรงประทับยืนด้วยความสง่างามและมัน่คงและ
ทรงแสดงให้เราได้เห็นว่าเราต้องไม่ท�าให้ภารกิจ
และวิถีทางในการด�าเนินชีวิตต้องสูญเสียไป	 โดย
เฉพาะสิ่งส�าคญัที่สดุคอืจิตวิญญาณในชีวิตของเรา	
	 ในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรง
เจริญวัยในต่างแดนร่วม	 ๒๐	 ปี	 ยังทรงตั้งพระ- 
ราชหฤทัยที ่มุ ่งมั่นในการทรงเป็นผู ้สืบทอดใน
ประเทศแห่งพระพุทธศาสนาโดยแท้จริง	 แล้ว
ท�าไมเราถึงปล่อยสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้น
กับตัวเราเอง
	 ข ้ าพระพุทธ เจ ้ าขอน ้ อมร� าลึ ก ในพระ
มหากรุณาธิคุณต่อบทเรียนที ่น ่าอัศจรรย์ของ 
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้.
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ก่อนอื่นต้องรู้คุณค่าของตนเอง
	 เพือ่ให้แน่ใจว่าไม่มีการเข้าใจผิด	 ผมจึงขอ
เรยีนให้ท่านผู้อ่านได้รบัทราบว่าโดยหลักการทั่วไป
แล้วผมมิได้ต่อต้านโลกตะวันตก	 ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เทคนิค	 สังคมหรือวัฒนธรรม	 แต่ถ้าบุคคลใดมิได้
ยึดมั่นในวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองและปราศจาก
แนวความคิดที่ชัดเจนในเรื่อง	
 - สิ่งที่จ�าเป็นในชีวิต
 - การรู้จักรับฟังจากหัวใจของผู้อื่น
 - การรู้จักท�าชีวิตให้เกิดความสมดุล
 - การรับเอาเฉพาะสิ ่งจ �าเป ็นและมี
ประโยชน์เท่านั้น
	 บุคคลผู้นั้นอาจสามารถหลงทางเข้าไปวิถโีลก
ตะวันตกหรือไม่ก็ถูกดูดซับเข้าไปในสิ่งนั้นเลยที
เดยีว	จติวิญญาณของโลกตะวันตกบ่ายหน้า	“ออก
ไปนอกลู่นอกทาง”	(ความภาคภูมิใจ	ความประทับ
ใจ	ความส�าเร็จ	และผลที่ได้รับอยู่ในโลกภายนอก
และมักมีการต�าหนิวิพากษ์วิจารณ์ผู้อืน่เป็นต้น)	
ขณะที่จิตวิญญาณของโลกตะวันออกบ่ายหน้าเข้า
สูข้่างใน	(ด้วยการท�านบุ�ารงุจติและวิญญาณ	ความ
รูแ้จ้งและความพากเพียรเพ่ือฝ่าฟันให้ได้มาซ่ึงจติที่
เต็มไปด้วยสันติสุข	เป็นต้น)

	 ถึงจุดนี้	 อาจจะมีผู้โต้แย้งว่าคนไทยก็ยังเป็น
คนไทยอยู่วันยังค�่าถึงแม้ว่าจะรับเอาเทคโนโลยี
ต่างๆ	 ทั ้งหมดมาใช้	 ข้อโต้แย้งดังกล่าวมีบาง
ส่วนเท่านั้นที่เป็นความจริง	 ต้องขอขอบคุณใน
พระมหากรุณาธิคุณของพระเจ ้าอยู ่หัวและ
พระกรุณาธิคุณของเจ้านายแห่งราชวงศ์	 และ
ขนบธรรมเนียมประเพณีอื ่นๆ	 อีกมากมายที ่
ยั งคงด�ารงความเป ็นเอกลักษณ ์ทั ้ง ในด ้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไว้ได้	ซึ่งผม 
อาจจะพูดได้ว่าล้วนแต่เป็น	 “สิ่งที่ดีงามจากอดีต” 
	 อย่างไรกต็าม	หากเราจะย้อนกลบัไปดจู�านวน
ผูค้นที่ตดิอยูก่บัการใช้ยารกัษาโรคจากประเทศทาง
ซีกโลกตะวันตกเราจะพบว่ามากกว่าร้อยละ	 ๙๕	
ใช้ยารักษาโรคที่น�าเข้ามาจากประเทศตะวันตก	
ตัวอย่างเช่น	 ยาปฏิชีวนะ	 ยาเม็ดทางเวชกรรมที่
ผสมด้วยสารเคมี	 ฯลฯ	 ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี
มรดกทางด้านการแพทย์เป็นของตัวเองก็ตาม	ซึ่ง
ตามนัยนี้	หากท่านเข้าใจวิธีปฏิบัติสมัยใหม่	ท่านก็
จะต้องเข้าใจความหมายในสิ่งที่ผมก�าลังพูดถึง
	 อาการปวดศีรษะธรรมดามีวิธีการรักษาให้
หายได้ด้วยการใช้วิธีทางการแพทย์แผนโบราณ
ต่างๆ	ได้หลายวิธี	ยกตัวอย่างเช่น	การนวดศีรษะ	
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การดื่มน�้าชาสมุนไพร	การนวดน�้ามัน	เป็นต้น	แต่
ผู้คนส่วนใหญ่ชอบที่จะใช้ยาแก้ปวดศรีษะเพื่อระงับ
อาการปวดศีรษะดังกล่าว	ซึ่งผมสามารถพูดได้ว่า
วิธีการเช่นเดียวกันนี้	 ผู้คนก็ชอบที่จะน�าไปรักษา
อาการเจบ็ป่วยทีม่ปัีญหาเกีย่วกบัระบบย่อยอาหาร	
ความดันโลหิตสูง	และโรคนอนไม่หลับ	ฯลฯ	
	 การรักษาอาการเจ็บป่วยดังกล่าวนั้น	 ไม่ว่า
จะเป็นวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ของโลกตะวัน
ออกหรอืแม้แต่กระทัง่ปรชัญาของศาสนาพุทธต่าง
ก็มีการรักษาวิธีเดียวกันที่ว่าเราจะต้องให้เวลาแก่
ธรรมชาติเพื่อการรักษาดังกล่าวนั้น	 วิธีการรักษา
ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ	หรือวิธีการรักษาที่ใช้ยา
แพทย์แผนปัจจุบันและมาตรการที่รวดเร็วนั้นเป็น
เพียงการรักษาชั่วคราวซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
อย่างแท้จริง	
	 แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความอดทนในเรื่อง
ของเวลา	โดยเน้นว่าทกุสิ่งทกุอย่างจะต้องรวดเรว็
ทันใจ	ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นการน�าเอาวิธีการ
ของตะวันตกมาใช้อย่างปราศจากข้อสงสัย	 (ซึ่ง
แตกต่างจากเมื่อ	 ๕๐	ปีที่แล้ว)	 ผมไม่ค่อยแน่ใจที่
อาจสามารถพูดได้ว่าคนไทยไม่มีความเชื่อถือใน
มรดกทางการแพทย์ของตนเองอีกต่อไปแล้ว	 แต่

สิ่งหนึ่งที่ผมทราบและแน่ใจก็คือ	คนไทยส่วนใหญ่
ไม่ทราบเรื่องมรดกทางการแพทย์ของไทย	และสิ่ง
ที่ผู้คนไม่ทราบผู้คนไม่สามารถที่จะประเมินคุณค่า
ของสิ่งนั้นได้
	 ท่านเคยเห็นการโฆษณาพืชที ่เป็นสมุนไพร
บ้างหรือไม่	 ในทางกลับกัน	 เราๆ	 ท่านๆ	 พบว่า
มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับยาทางการแพทย์
แผนปัจจุบันนับไม่ถ้วนตลอดเวลาทุกหนทุกแห่ง	
ยารักษาโรคดังกล่าวส่วนใหญ่น�าเข้าจากต่าง
ประเทศหรือไม่ก็ผลิตภายใต้ใบอนุญาตของต่าง
ประเทศ	โปรดอย่าเข้าใจผมผิด	สิ่งที่ผมกล่าวมิใช่
หมายความว่าผมต�าหนิอิทธิพลของต่างประเทศ	
แต่ผมต�าหนิความไม่รู้เรือ่งราวของคนไทยบางคน
ต่างหาก	
	 ยังมีตัวอย่างอีกมากมายที ่ผมสามารถน�า
มากล่าวให้ท่านได้รับทราบ	 แต่สิ่งที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นผมหวังว่าท่านคงพอจะทราบตามนัยแห่ง
ความหมายที่ผมพยายามจะอธิบายให้ผู้คนเข้าใจ
ในประเด็น	 “แนวทางของโลกตะวันตก”	 ในการ
เปลี่ยนวิถีชีวิต	 นิสัยหรือความเคยชิน	 ตลอดจน
แนวความคิดของผู ้คนในซีกโลกตะวันออกอัน
ประกอบด้วยวธิกีารที่ลกึลบัซบัซ้อนแนบเนยีนมอง
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ไม่เห็นเป็นไปอย่างช้าๆและมั่นคง	โดยที่ผู้คนในโลก
ตะวันออกไม่รู้สึกตัวจนในที่สุดต้องกลายมาพึ่งพา
สิ่งที่ตนรับมาจากโลกตะวันตกอย่างง่ายดาย
	 การแก้ปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพุ่งเป้าไปที	่
“อทิธพิลอนัเลวร้ายของโลกตะวันตก”	หรอืการ
เตอืนผู้อ่ืน แต่ผูท้ี่ยึดมั่นในแนวทางแห่งความคดิ
ที่เป็นรากเหง้าดั้งเดิมของตนอย่างแท้จริง  รับ
ทราบโดยสติสัมปชัญญะและชื่นชมในคุณค่า
ของวิถีทางในการด�าเนินชีวิตของตน  ดังเช่น
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  จะไม่ได้รับ
ผลกระทบโดยแนวทางของโลกตะวันตกทีม่ีผล
ในทางลบ 
	 สิ่งที ่โลกตะวันออกไม่มี	 คือการขาดความ
ตระหนกัในสิง่ที่ดงีาม	ทีเ่รามอียูแ่ล้วและขาดความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้	 (ด้วยสติสัมปชัญญะ)	 	 ในสิ่งที่
เป็นประโยชน์และในความดีที่เราได้รับจากการ
ด�าเนินชีวติตามวถิีทางของเราเอง	 แต่ทั้งนีก้าร 
กระท�าบางสิ่งบางอย่างเช่น	ดหูนงัดีๆ 	บางครั้งบาง
คราว	 รับข่าวสารที่มีประโยชน์ทางอินเตอร์เน็ท	
ฟังเพลงอเมริกันหรือแม้แต่กระทัง่เล่นดนตรี
ด้วยเครื่องเล่นดนตรีของโลกตะวันตกนั ้นมิได้
หมายความว่าเราจะผูกติดอยู่กับวัฒนธรรมของ

โลกตะวันตกก็หาไม่	 แม้แต่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์
เองก็ยังทรงเล่นเครื่องดนตรีตะวันตก	 แต่สิ ่งที ่
พระองค์ทรงกระท�ามิสามารถเปลี่ยนพระอุปนิสัย
หรอืแนวพระราชด�ารขิองพระองค์ได้เลยแม้แต่น้อย
	 ถึงแม้ว่าผมจะเป็นนักส่งเสริมโภชนาการ
อาหารเพื่อสขุภาพและยาสมนุไพรกต็าม	ท่านอาจ
จะเห็นผมรับประทานซีสเบอร์เกอร์หรือจิบโค้ก
เดือนละครั้งหรือสองครั้งเพราะผมมีความสุขใน
การที่ได้เปลี่ยนรสชาตขิองอาหารเป็นบางครั้งบาง
คราวซึ่งกถ็อืว่าเป็นเรือ่งปกต	ิแต่จดุที่ควรพงึสงัวร
ไว้กค็อื	อย่าลุม่หลงตดิอยูก่บัสิ่งเหล่านั้นเหมอืนตดิ
ยาเสพติด	 หรือปล่อยให้อิทธิพลของวิถีชีวิตตาม
แบบอย่างตะวันตกมามีอ�านาจเหนือชีวิตของเรา
	 รวมทั้งต้องไม่ให้อุดมการณ์หรือการด�าเนิน
ธุรกิจ	 ฯลฯ	 ตามแนวทางของต่างประเทศมา
ครอบง�าซึ่งอาจจะท�าให้บคุคลผูถ้กูครอบง�านั้นหลง
ทางได้โดยง่ายดาย

การน�าความรู้มาประยุกต์ใช้
  การที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชื่นชมในคุณค่าตาม
วิถีทางแบบตะวันออก ก่อนอื่น ผู้นัั้นต้องทราบ
หรอืถ้าจะพดูให้ถกูต้องตรงจดุที่สดุกค็อืต้องเหน็
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คุณค่าของวิถีทางดังกล่าวโดยถ่องแท้
	 ดังนั้นผมจึงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	 มิได้ทรง
เปรื่องปราดเฉพาะในเรื่องพื้นฐานของวัฒนธรรม
และประวัติศาสตร์ในชาติของพระองค์และค�า
สอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น	 แต่
พระองค์ยังคงเห็นด้วยสายพระเนตรอันถ่องแท้ใน
ประโยชน์ท่ีย่ิงใหญ่ในการรบัเอาสิ่งที่สบืทอดต่อกัน
มาและภมูปัิญญาที่ทรงคณุค่าเพ่ือทรงน�าไปปฏิบตัิ
ในการทรงด�าเนินชีวิต	และปฏิบัติพระราชภารกิจ
ประจ�าวนัของพระองค์เพ่ือพระองค์เองและพสก
นิกรของพระองค์และผู้อื่นด้วย
	 ถ้าหากผมจะอ้างถึงค�าสอนของพระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่า “จงอย่าเชื่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย่างหลับหูหลับตา จงอย่าเชื่อสิ่งเหล่านั้น
เพียงเพราะบุคคลผู้มีชื่อเสียงเชื่อ  หรือคนส่วน
ใหญ่พดูถึง หรอืเพราะว่าผู้คนเช่ือถอืส่ิงเหล่านัน้
กันมาตลอด  แม้กระทั่งค�าสอนของตถาคตเอง
ก็จงอย่าเชื่ออย่างหลับหูหลับตา  จงปฏิบัติและ
ค้นหาความจริงให้ประจักษ์แก่ตัวท่านเอง ท่าน
ควรจะเชื่อเพียงเฉพาะในสิง่ที่ท่านได้ประสบ

ด้วยตวัท่านเอง สิ่งนั้นคอืสิ่งที่ท่านได้ประสบด้วย
ตวัท่านเอง สิ่งนั้นคอืสิ่งที่ท่านควรจะเชื่อและถอื
ปฏบิตั”ิ	ช่างเป็นพระด�ารสัที่ชาญฉลาดโดยแท้จรงิ
ซึ่งยงัคงสมบรูณ์ในยคุของเราที่ทนัสมยั	อนัเป็นยคุ
ที่ทุกคนพยายามสร้างอิทธิพลและใช้เล่ห์เพทุบาย
เข้าหากันเพียงเพื่อผลประโยชน์แห่งตนเท่านั้น
	 ขอให้ร�าลึกไว้ด้วยจิตวิญญาณของเราทุกคน
เสมอว่า	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพล- 
อดลุยเดชฯ	ได้ทรงผนวชเป็นพระภกิษสุงฆ์และทรง
ใช้ชีวิตของพระองค์เยี่ยงสมณเพศ	ทรงศึกษาพระ
ธรรมวินยั	ทรงปฏบิตัวิิปัสสนากรรมฐาน	และยงัได้
เสดจ็พระราชด�าเนนิรบับณิฑบาตเฉกเช่นพระภกิษุ
รปูอื่นๆ	นั่นกห็มายความว่าพระองค์ทรงเข้าพระทยั
และทรงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามค�าสอน
ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
	 ท่านผู้อ่านที่รัก	 สิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติย่อม
บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเชื่อ
หรือการอ่านเป็นร้อยเท่า	และการมีประสบการณ์
อย่างใดอย่างหนึง่เท่านัน้ทีจ่ะเป็นหลักฐานของ
การปฏิบัติในการด�าเนินงานให้เป็นผลส�าเร็จ
อย่างแท้จริง	 ความมีปัญญาของพุทธศาสนาช่วย
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ปรับปรุงชีวิตของท่านได้มากน้อยเพียงใด?
	 เมื่อมาถึงจดุนี้เราจะสามารถเข้าใจได้ดทีนัทว่ีา	
ท�าไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลย-
เดชฯจงึทรงเลือ่มใสศรทัธาในพระพุทธศาสนา	ทัง้นี้
เน่ืองจากพระองค์ทรงทราบว่าพระพุทธศาสนายงั
ประโยชน์สูงสุด	 ได้ผลจริงจากประสบการณ์ของ
พระองค์	 และการที่พระองค์ทรงน�าค�าสอนของ
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาผสมผสานในการ
ทรงด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ประจ�าวันของพระองค์	 พระองค์ทรงพบว่าพระ
ราชภารกิจประจ�าวันดังกล่าวประสบผลส�าเร็จทั้ง
แก่พระองค์เอง	พระราชวงศ์และประเทศชาตขิอง
พระองค์อย่างถ้วนทั่ว
	 จากบันทกึเหตกุารณ์ครั้งหนึ่งที่แสดงให้เหน็ว่า	
พระเจ้าอยู่หัวมิเคยทรงปล่อยให้ความทุกข์บังเกิด
ขึน้กบัพระองค์หรือทรงกริว้เมือ่รถจักรยานยนต์
คันหนึ่งวิง่มาด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนรถยนต์
พระที่นั่งซึ่งพระองค์ทรงขับด้วยพระองค์เอง	และ
เป็นผลท�าให้ผู้ขบัขี่รถจกัรยานยนต์และอกีคนที่นั่ง
ซ้อนท้ายบาดเจ็บและรถยนต์พระที่นั่งได้รับความ
เสียหาย	 พระองค์มิได้ทรงตระหนกตกใจ	 หาก
แต่พระองค์ทรงด�าเนินการด้วยพระอาการที่สงบ 
เยือกเย็นโดยมีรับสั ่งให้เจ้าหน้าที ่ต�ารวจน�าผู ้
บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
	 และเหตุการณ์อีกครั ้งเมื ่อมีระเบิดลูกหนึ ่ง
ระเบิดขึ้นห่างจากที่ซึง่พระองค์ประทับยืนเพียง	
๔๐	เมตร	(ระหว่างที่พระองค์เสดจ็เยี่ยมเยยีนพสก
นิกรของพระองค์ในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่	 ๒๒	
กันยายน	 พ.ศ.	๒๕๑๗)	 ซึง่เป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ
มากกว่า	๑๐	คน	พระองค์ก็มิได้ทรงมีพระอาการ
ที่ตื่นตระหนกแต่ประการใดไม่	มีเหตุการณ์ท�านอง
เดียวกันนี้อีกมากมายซึง่แสดงให้เห็นว่าพระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ	มิได้ทรง
หวั่นไหวกับสิ่งใดเลย	และพระองค์ยังทรงเลื่อมใส
ศรัทธาในพระธรรม	
 ดังนั้น ถ้าหากเราๆ ท่านๆ มีประสบการณ์
ที่ดด้ีวยการปฏิบตัติามหลักของพระพทุธศาสนา 

มีปัญญาและเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาด้วยตัว
เราเองนั่นจะท�าให้เรามีพลังและสันติสุขก็จะ
บังเกิดขึน้ในจิตของเรา  ศรัทธาก็จะงอกงาม
และโดยตามธรรมชาติแล้วเราก็ควรที่จะเดิน
บนเส้นทางสายดังกล่าวนั้นโดยไม่ต้องมีผู ้ใด
มาชักจูงเรา  ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะสามารถน�า
ประสบการณ์ที่แท้จรงิไปจากเราได้และกไ็ม่มสีิ่ง
ใดที่จะท�าให้ศรัทธาของเราสั่นคลอนได้ ถ้าเป็น
ดั่งนี้แล้วอิทธิพลของโลกตะวันตกหรือสิ่งอื่นใด
ก็ไม่สามารถครอบง�าเราได้
	 ดังนั ้นขอให้เราอย่าได้ต�าหนิหรือชี ้เป้าไปที	่
“อิทธิพลต่างชาติ”	 ขอให้เราทุกคนจงยึดมั่นใน
รากเหง้าในภูมิปัญญาแห่งบรรพชนของเราและ 
ค�าสอนแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
วิถีทางปฏิบัติ
	 ข ้ าพระพุทธ เจ ้ าขอน ้ อมร� าลึ ก ในพระ
มหากรุณาธิ คุณแห ่ งองค ์พระบาทสมเด็ จ
พระเจ ้าอยู ่หัวภูมิพลอดุลยเดชต่อบทเรียนที ่
พระองค์ทรงราชทานให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าและ 
ชาวโลกทั้งมวลอย่างที่สุดมิได้.



30 •   เราคิดอะไร

	 “ผูว้ิเศษ”	 คือมนุษย์ที่มีฤทธิ์เดชมากกว่าคน
ทั่วไป	นอกจากเรียกลม	เรียกฝน	และเรียกฟ้าผ่า
ได้	ยังอาจมีคาถาอาคม	รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทุก
ชนิด	และอาจเหาะเหนิเดนิอากาศไปพบพระอนิทร ์
ในชั้นฟ้า	ไปเจรจากับยมทูตในนรกได้อย่างเท่	ๆ
	 ทุกต�านานของชาติต่าง	ๆ 	ล้วนมีเรื ่องของ 
“ผู้วิเศษ”	เจอืปนในวรรณกรรม	และในพงศาวดาร
ทั้งหลายก็มีเรื่องของ	“ผู้วิเศษ”	ปนเจือ
	 ในพงศาวดาร	“สามก๊ก”	ฉบับ	“หล่อก่วนตง”	ม ี
“ผู้วิเศษ”	มากมาย	ขอยกมากล่าวถึงสักสามราย	คือ
	 “อิเกียด”	 เป็นผู้วิเศษที่เป่าคาถา	 รักษาให้
หายขาดได้ทุกโรค	แล้วยังเรียกฝน	เรียกลม	เรียก
พายุได้	วันหนึ่งไปแสดงอิทธิฤทธิ์ในเมือง	“กังตั๋ง”	
จนเป็นที่	“ถูกใจ”	ของชาวเมือง	แต่	“ไม่เป็นที่ถูก

อารมณ”์	ของ	“ซนุเชก็”	เจา้เมอืงขี้อจิฉารษิยา	จงึ
หาเหตุจับตัว	“อิเกียด”	ไปตัดคอ	แต่ศพกลับเหาะ
ขึ้นฟ้า	หายไปกับสายลม
	 “โจจู๋”	 ชายพิการที่เป็น	 “ผู้วิเศษ”	 สามารถ
เสกของหาย	ถอดหัวได้	และแปลงกายได้สารพัด	
แตไ่ปขดัใจ	“โจโฉ”	จอมเผดจ็การ	จงึถกูโจโฉสั่งตดั
หวัอยา่งไรเ้หตผุล	แตแ่ลว้	“ผโีจจู๋”	กห็ิ้วหวัที่ถกูตดั
ไล่ฟาดโจโฉจนล้มลง	แล้วนอนป่วยอย่างยาวนาน	
และไม่ยอมให้	 “หมอฮั่วโต๋”	 รักษา	 โจโฉจึงถึงแก่
กรรมในโอกาสต่อมา
	 “หมอฮั่วโต๋”	 เป็นหมอผู้วิเศษที่รักษาทุกโรค
หายได้	เคยผ่าตัด	“กวนอูแห่งจ๊กก๊ก”	จนรอดตาย	
เคยรักษา	“จิวท่ายแห่งง่อก๊ก”	จนมีชีวิตใหม่	ครั้น
ถูกเชิญมารักษา	 “โจโฉแห่งวุย่ก๊ก”	 ที่ถูก	 “โจจู๋ผี

“ผู้วิเศษ”และโพธิสัตว์ 
“ผู้อยู่เหนือความวิเศษ”
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หัวขาด”	เอาหัวฟาดจนลม้ปว่ย	หมอฮั่วโตจ๋ะรกัษา
โจโฉด้วยการ	“ผ่าตัดสมอง”โจโฉหาว่า	หมอเปน็ไส้
ศึกของจ๊กก๊กและง่อก๊กมาคิดฆ่าตนเอง	จึงไม่ยอม
ให้รักษา	แล้วส่ง	 “หมอผู้วิเศษ”	 ไปขังคุก	 ปล่อย 
ให้อดอาหารจนตาย	สว่นโจโฉกป็ว่ยตาย	ตามหมอ
ผู้วิเศษไปในไม่ช้า
	 จะเห็นว่า	“ผู้วิเศษ”	ทั้งหลาย	มักจบท้ายต้อง
ตายเพราะ	“บทบาทผู้วิเศษท�าพิษ”
	 เหลียวมาดู	“ท่านจานบิน	 ผูว้ิเศษของเหล่า
สาวกจอมงมงาย”	บ้าง	ณ	วันนี้ดีเอสไอและต�ารวจ	
ยังรวบตัวไม่ได้	 จบท้าย	 ท่านจะต้องรับกรรม	
เหมือนผู้วิเศษรายอื่น	ๆ 	หรือไม่?
 กมลศักดิ์  ตั ้งธรรมนิยม (น.ส.พ.แนวหน้า
คอลัมน์ เลียบวิภาวดี) 
	 ดูเหมือนว่าความวิเศษเป็นดั ่งดาบสองคม	
ท�าให้ผู้ที่เชื่อถือยอมศิโรราบ	 ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อถือก็
จะเกิดอาการหมั่นไส้	 อยากจะชักดาบแห่งความ
ระแวงออกมาฟาดฟัน	 ยิ่งผู้ที่หมั่นไส้	 เป็นผู้ที่มี
อ�านาจก็ยิ่งอยากพิสูจน์ว่า	ฤทธิ์เดชความวิเศษนั้น
มีจรงิแค่ไหน?	ส่วนใหญก่จ็ะไปจบที่ผู้วิเศษตายดว้ย
ความวิเศษของตวัเอง	อยา่งกรณีธัมมชโย	กแ็สดง
ความวิเศษว่า	จับข้าฯไม่ได้	ข้าฯต้องชนะ	แม้จะมี
อ�านาจ	 มีก�าลังมากมายขนาดไหนก็จับข้าฯไม่ได้	
ข้าฯ	สามารถหายตัว	หลีกเร้นได้	ขนาดลูกศิษย์ใน
วัดก็ไม่มีใครรู้ว่าพระเดชพระคุณอาจารย์	 ล่องหน
หายตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้??
     
ผู้วิเศษ...มาเพื่อชนะอย่างเดียว!
ค�าปลุกระดมของธัมมชโย 

 
	 ...โดยเฉพาะภารกจิ	ณ	ปัจจบัุนน้ี	พุทธศาสนา
วิชชาธรรมกายก�าลังถูกหมู่มารท�าร้ายอยู่	ท�าร้าย
อยู่		 ไม่ใช่มุ่งอย่างเดียว	 แต่มันค่อย	ๆ 	 ท�าลายไป 
เร่ือย	ๆ 	ปราการด่านส�าคัญท่ีจะปกป้องพระพุทธ- 
ศาสนาวิชชาธรรมกาย	คือหมู่คณะของเรา	 เรามา 
เกิดสร้างบารมแีตล่ะภพ	แตล่ะชาต	ิแตล่ะครั้ง..	“มา
เพื่อชนะอย่างเดียว!”

	 เพราะฉะนั้นลูกอย่าได้ไปหวัน่ไหวกับสิ่งแวด- 
ล้อมทีม่ันเกิดขึน้	 จะต้องต่อสูอ้ย่างถูกหลักวชิชา	
อยูบ่นพื้นฐานของอารมณ์สบาย	 ถ้าใจลูกหยุดนิ่ง
แน่นอยู่ภายใน	อยา่งมปีีตสิขุหลอ่เลี้ยงใจ	จะปฏบิตัิ
ภารกิจอะไรก็ท�าอย่างที่ไร้กังวล	 ท�าด้วยอารมณ์
บนัเทงิ	จะสู้รบปรบมอืกบัพญามารได	้จะตอ้งสู้ดว้ย
อารมณ์บันเทิง	 ไม่ช้ากฎอันโหดร้ายจะล่มสลาย 
กฎอันอ่อนหวานจะเข้าไปแทนที	่ ภายนอกจะ
เคลื่อนไหวอะไรก็ตาม	แต่ภายในเราหยุดนิ่ง	
 พระเดชพระคณุหลวงปู่ มหาปชูะนยีาจารย ์
ทกุทา่น ทา่นสง่บญุสง่วชิชามาใหเ้รา เรากจ็ะรบั
ไดง้า่ย และความเปน็จรงินัน้ ทา่นกส็ง่มาตลอด 
อย่างต่อเนือ่งทุกอนุวินาที  โดยทีเ่ราไม่รูเ้ลย 
เหลือแต่ฐานที่จะรองรับวิชชาของท่าน  ที่ท่าน 
สง่มา บญุทีท่า่นใหม้าเทา่นัน้ เราท�าฐานรองรบัได ้
 ด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น
 จะมีแต่ชัยชนะอย่างเดียว  เสมอก็ไม่มี  มี
แต่ชนะอย่างเดียว!  (บางส่วนจากคลิปที่สาวก
ธรรมกายส่งต่อ ๆ  กัน)
  บนเสน้ทางการตอ่สู้ของพระโพธสิตัวน์ั้น		ทา่น
จะไม่แสดงตัวถึงความเป็นผู้วิเศษ	 แม้ท่านจะมี
ความพเิศษกว่าคนทั่วไป	แตท่า่นจะแสดงถงึสาเหตุ
ทีท่�าใหเ้กดิความวิเศษของชวิีตที่ทา่นไดค้น้พบ	ดงัที่
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์	ระบุถึงความวิเศษของชีวิต
ตนเองเกิดมาจาก.....
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ความวิเศษของชีวิต ......สมณะโพธิรักษ์

	 ข้าพเจ้าได้ดิบได้ดีวิเศษยิ่ง	ๆ	ขึ้น
	 หรือเป็นคนที่น่านับถือเคารพได้นั้น
	 ไมใ่ชเ่พราะการเป็นผู้ชี้ยนืยนั	“ความถกูตอ้ง”
	 ให้ใคร	ๆ 	รู้ไดห้ลากหลายแลว้	ๆ 	เลา่	ๆ 	นั้นดอก	! 
	 แต.่..เพราะขา้พเจา้น้อมรบั	“ความผิดพลาด”
	 และมีการแก้ใขในแต่ละครั้งแต่ละคราวของ
ข้าพเจ้าจากทั้งผู้หวังดี
	 และทั้งศัตรูผู้หวังร้ายแท้	ๆ	นั่นต่างหาก.
	 							 	 ๑๗	พฤษภาคม	๒๕๒๖

	 ที ่ข้าพเจ้าได้รับความรักและความเคารพ
นับถือมากมาย
	 จากผลงานและการกระท�า
	 ซึ่งสว่นใหญแ่ลว้เกดิจากแรงบนัดาลใจผลกัดนั
ให้กระท�า
	 โดยสัญชาตญาณในตัวของข้าพเจ้าเอง
 แต่ถึงกระนั้นลูกศรแห่งความริษยาและเกลียดชัง
					ก็ยังพุ่งตรงมาใส่ข้าพเจ้าด้วย๑*
	 แต่ก็ไม่สามารถท�าอันตรายแก่ข้าพเจ้าได้
 เพราะความริษยาและเกลียดชังนั้น
  อยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ข้าพเจ้าไม่
เคยเกี่ยวข้องด้วย
	 แม้ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดกับชีวิตที่โดดเดี่ยวใน
วัยเด็กอยู่บ้าง
	 แต่เมื่อเติบโตขึ้น	ชีวิตกลับเต็มไปด้วย
	 ความท้าทาย	สนุกสนาน	
 ...ชีวิตนี้วิเศษจริง !
	 (I	live	in	that	solitude	which	is	painful	in	youth,
	 but	delicious	in	the	years	of	maturity.)
 
 ๑.* ไอน์สไตน์ถูกตามล่าจากนาซีจนมีการตั้ง
ค่าหัวที่เยอรมัน แต่เมื่อหนีมาอยู่ที่อเมริกาก็ถูก
เจ้าหน้าที่ เอฟบีไอ.ขึน้บัญชีด�าเอาไวเ้พราะความ
ที่เขามักจะทนไม่ได้ ถ้ามีการใช้อ�านาจของรัฐเข้า
มาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน

ความวิเศษของชีวิต
เพราะตระหนักถึงข้อผิดพลาดของตนได้ ...คานธี     

     
 ข้าพเจ้าเป็นเพียงปุถุชนธรรมดา  หาได้
มีความสามารถพิเศษเหนือมนุษย์ทั ่วไปแต่
ประการใดไม่  ข้าพเจ้าเองก็ไม่ต้องการมีความ
สามารถเหนอืมนษุย ์มนษุยท์ั่วไปมคีวามขาดตก-
บกพรอ่ง	และอาจผดิพลาดไดอ้ยา่งไร		ขา้พเจา้กม็ี
ความขาดตกบกพรอ่งและอาจจะผดิพลาดไดอ้ยา่ง
นั้น	 ในด้านการท�างาน	 ข้าพเจ้ายังมีข้อบกพร่อง 
อยู่หลายอย่างหลายประการ		
	 การสารภาพความผิดและความบกพร่องเป็น 

ความวิเศษของชีวิต ......ไอน์สไตน์       
     
	 ความหวานชื่นและความขมขื่นนั้น
	 เกิดจากผู้อื่นกระท�าต่อเรา
	 แต่ความแข็งแกร่งของจิตใจเรานั้น
	 เกิดขึ้นด้วยความมานะ	อดทน
	 และความพยายามของตัวเราเอง
	 เป็นเรื่องน่าละอายเหลือเกิน
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เสมือนไม้กวาดที ่กวาด
เอาสิ ่งโสโครกออกไป	
พรอ้มกบัช่วยสรา้งความ
สะอาดให้มีมากขึ้นกว่า
เดิม	 ข้าพเจ้าได้รับก�าลัง
เข ้มแข ็งยิ ่งขึ ้นจากการ
สารภาพผิด 
         แน่นอน  การ
สารภาพผิดจะช่วยให้

บรรลุผลงานได้ดีขึน้  ไม่มีผู ้ใดที ่จะบรรลุเป้า
หมายได้ด้วยการดื ้อรั ้น  ไม่ยอมยึดมั ่นอยู ่กับ
สัจจะ และไม่ยอมเดินบนเส้นทางของสัจจะ

ความวิเศษของชีวิตในหลวง ร.๙ 
ขอเปิดเผยว่าวิจารณ์ตัวเองได้...ให้ละเมิดได้

 ดร.จินตนันท์  ชญาต์ร  ศุภมิตร	 ได้น�าเสนอ
มุมมองอย่างส�าคัญในพระจริยาวัตรของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ัวเอาไว้ว่า:	 ทรงมีความเป็น 
ประชาธิปไตยและ	“ฝรั่ง”	สูง	กล่าวคอื	ทา่นไมท่รง 
ถือพระองค์ว่าถูกตลอด	 ในการทรงงาน	 ข้าราช-
บริพารสามารถแย้งได้	 ถ้ามีเหตุผลซึ่งก็จะทรง 
ถกเหตุผลอย่างรอบคอบ	 ไม่ทรงน�าความคิด
ของพระองค์เป็นใหญ่	 ทรงมีพระราชด�ารัสอย่าง 
เปิดเผยเรื่องมาตรา	๑๑๒	ว่า..				
	 “มคีนพดูว่าขา้พเจา้ไม่ด	ีคอืพระเจา้อยู่หัวไมด่	ี
ท�าอะไรผดิ	แตเ่ขาตอ้งแสดงออกวา่พระเจา้อยูห่วั
ไม่ผิด	 ผิดไม่ได้	 ซึง่เป็นตามความจริงตามระบอบ
ประชาธิปไตย	ในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหา-
กษัตริย์เป็นประมุข	พระเจ้าอยู่หัวผิดไม่ได้	เขาพูด
อย่างนั้น	เดอะ	คิง	แคน	ดู	โน	รอง	(The	King	
can	do	no	wrong)	เหมอืนทา่นองคมนตรชีอบพดู
ว่า	ต้องอ้างภาษาอังกฤษ	แต่ว่าเวลาเดอะคิงบอก
ว่า	เดอะ	คิง	แคน	ดู	โน	รอง	ก็เป็นสิ่งที่รองแล้ว	
ผิดแล้ว	 ไม่ควรจะพูดอย่างนั้น……ความจริงเดอะ 
คิง	แคน	ด	ูโน	รอง	เป็นการดถูกูเดอะคงิอยา่งมาก…..
เรื่องที่มี	แล้วเค้าก็บอกในหนังสือพิมพ์	ในวิทยุ	ใน

โทรทัศน์	 บอกว่าที่เดอะคิงท�าอะไร	 ก็ไม่วิจารณ์	
เราก็บอกอย่าวจิารณ์	 จริง	ๆ 	 อยากให้วจิารณ์	
เพราะว่าเราท�าอะไรก็ต้องรู้ว่าเค้าเห็นดีหรือไม่ดี	
ถ้าไม่พูดก็หาว่าท�าดีแล้ว…ขอเปิดเผยว่าวิจารณ์
ตัวเองได้  ว่าบางทีก็อาจจะผิด  แต่ให้รู ้ว่าผิด 
ถา้เขาบอกวา่วจิารณพ์ระเจ้าอยู่หวัวา่ผดิ ใหข้อ
ทราบว่าผิดตรงไหน ถ้าไม่ทราบ เดือดร้อน 
 ฉะนั้นกท็ี่บอกวา่การวจิารณเ์รยีกวา่ละเมิด
พระมหากษัตริย์  ละเมิด  ให้ละเมิดได้	 แต่ถ้า
เขาละเมิดผิด	 เขาก็ถูกประชาชนบอก	 เป็นเรื่อง
ขอให้เขารู้ว่าวิจารณ์อย่างไร	 ถ้าเขาวิจารณ์ถูกก็
ไม่ว่า	 แต่ถ้าวิจารณ์ผิด	 ไม่ดี	 แต่เมื่อบอกว่าไม่ให้
วิจารณ	์ละเมดิไมไ่ด	้เพราะรฐัธรรมนญูว่าอยา่งนัน้	
ลงทา้ยพระมหากษตัรยิก์เ็ลยล�าบากแย	่อยู่ในฐานะ
ล�าบาก……..อยา่งคนที่ละเมดิพระมหากษตัรยิแ์ลว้
กถ็กูท�าโทษ	ไมใ่ช่คนน้ันเดอืดรอ้น	พระมหากษตัรยิ์
เดอืดรอ้น	และมแีปลก	ๆ 	คราวน้ีนักกฎหมายกช็อบ
ให้ฟ้อง	 ให้จับเข้าคุก	 อันนี้นักกฎหมายเขาสอน 
สอนนายกฯ	บอกว่า	ตอ้งฟอ้ง	ตอ้งลงโทษ กข็อสอน 
นายกฯ  ใครบอกว่าให้ลงโทษ  อย่าลงโทษเขา 
ลงโทษไม่ดี  ไม่ใช่นายกฯเดือดร้อน  แต่พระ- 
มหากษตัรยิเ์ดอืดรอ้น……(พระราชด�ารสัเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘)
 “...มีคนบอกว่า โครงการพระราชด�าริแตะ
ต้องไม่ได้ ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิด หรือเป็นความ
คิดที่ไม่ถูกต้องนัก  เพราะหากโครงการพระ- 
ราชด�าริแตะต้องไม่ได้ เมืองไทยไม่เจริญ…”  
 พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้ในปี พ.ศ.๒๕๓๖
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ปรากฏการณ์ระเบิดรัก
แจ้งประจักษ์จากสนามหลวง

รักบริสุทธ์ จุดระเบิดน�้าใจ
	 เคยได้ยินมานมนาน	เรื่องความรกัของพระเจ้า	
ก็พอเข้าใจอยู่บ้างว่า	ทางครสิต์ยดึถอืความรกัเป็น
หลักธรรมส�าคัญ	จูงใจให้คนท�าดี
	 ในขณะที่พุทธเราสอนเมตตาธรรม	 ส�าคัญ 
ควรด้วยกรณุาเมื่อเมตตา	ปรารถนาให้คนพ้นทกุข์	
อยู่เย็นเป็นสุข	จ�าเป็นต้องลงมือตามไปกรุณาช่วย
จนบังเกิดผลขึ้นมาอันน่าปีติยินดีด้วยมุทิตาจิต 
เท่าที่เหตุปัจจัยเอือ้อวย	 เป็นไปตามวิบากกรรม	
เป็นตัวขีดจ�ากัดตัดรอน	หรือเสริมหนุนกี่มากน้อย 
คือให้จบลงตรงอุเบกขา	วางใจบริสุทธิ์ทุกเมื่อ	 ไม่
ต้องมีอคติข้างเคียงโดยใช่เหตุ
	 รักบริสุทธิอ์ย่างพุทธจึงชีท้างสว่างให้คนช่วย

น�าพาตนเดนิหน้าเองไปตามทางเช่นเดยีวกบัครสิต์
สอน		จงพึ่งพาตนเองก่อน	แล้วพระเจ้าจะช่วยท่าน
	 พระเจ้าย่อมช่วยให้คนช่วยตัวเองเต็มก�าลัง
นั่นแหละ	ได้เท่าที่ได้	เมื่อใครช่วยตัวเองได้เท่าไหร่	
พระเจ้าคงช่วยได้แค่นั้นเอง	ไม่เก่งไปกว่านั้นแน่
	 พระเยซูฉลาด	 เข้าใจสอนให้ตัดรอบวางใจ	
รู้จักพอเพียง	 ตามที่ตัวเองสามารถพึง่พาตนเกิน
กว่านั้นได้ไม่ได้ดังใจอยากรึเปล่า	 โยนกลองให้
พระเจ้ารับภาระ	จบอุเบกขาประมาณนั้น	เข้าเป้า
หนึ่งเดียวกัน
	 เป็นอันว่า	 รักบริสุทธิ์เชิงพุทธ	 ก็ครบเครื่อง	
เมตตาคู่กรุณา	มุทิตาคู่อุเบกขา	โดยเฉพาะเมตตา
	 ตามหลักสาราณียธรรม	 สอนให้เมตตาใน

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ต า ม ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

ตลอดเจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงเมตตาทุ่มเทอุตสาหะ
อดทนเหนื่อยยากเพื่อแผ่นดิน

ไม่เคยได้ยินมนุษย์คนไหนสู้เสียสละหนักหนา
ดังเช่นในหลวงทรงท�าบ้าง
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กายกรรม	 เมตตาวจีกรรม	 และเมตตามโนกรรม 
ชาวพุทธเรามักเข้าใจแผ่เมตตาบางครั ้งคราว
เอง	 เก ่งแต ่ปากมัง	 ขัดขากันอีกต ่างหาก
เช่น	 ปากที่แผ่เมตตา	 ยังกินเลือดเนื ้อผลพวง
ปาณาติบาต	 เถรวาทซึง่มุ ่งเอาตัวรอด	 แล้ว
ไม ่ต ่อยอดพาพวกหลุดพ ้นตามด ้วย	 ก็ช ่วย
คนได ้น ้อยตามจริง	 พระอรหันต ์ถึงต ้องต ่อ 
ภูมิโพธิสัตว์มหายาน

รักดีตามพ่อ
ขอจงเมตตาประชาชน
	 แต่ก่อนร่อนชะไร	 ได้ยินความรักของพระเจ้า	
ไม่สู้เข้าใจลึกซึง้เท่าไหร่อย่างความรักสากล	 เพื่อ
มนุษยชาติ	ฉลาดโง่ชั่วหยาบสุภาพดี	มั่งมียากจน
ทุกชั้นเผ่าพันธุ์พระเจ้าทรงรักทั่วหน้าหมด	ดังแสง
พระอาทิตย์สาดส่องทุกบ้านช่อง	 ไม่มีเลือกที่รัก 
มักที่ชัง	ปานนั้น
	 นั่นเป็นอุดมการณ์ในฝัน	ไม่ทันเห็นคนเดินดิน
ไหน	ได้ท�าให้เห็นประจักษ์บ้าง
	 ครั้นมาเริ่มแจ้งประจักษ์ตัวอย่างจริง	 เสียง
จรงิ	ก็มแีฮะ	เช่นในหลวงเป็นเทวดาเดนิดนิชนหน้า 
ชนตาเราท่านนี่แหละ
	 โอ...พระเจ้า	!	 พ่อหลวงของเราช่างมีน� ้า
พระทัยยิง่ใหญ่เป็นล้นพ้น	 ดังที ่ทรงประกาศ
ปณิธานสญัญาประชาคม	เราจกัครองแผ่นดนิโดย
ธรรม	เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
	 ตลอดเจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงเมตตาทุ่มเท
อุตสาหะ	 อดทนเหนื่อยยากเพื่อแผ่นดิน	 ไม่เคย
ได้ยนิมนุษย์คนไหนสู ้เสียสละหนักหนาดังเช่น
ในหลวงทรงท�าบ้าง
	 ตวัอย่างพระมหาชนก	พากเพียรว่ายน�า้กลาง
มหาสมทุรสดุแรงเกดิ	ทัง้	ๆ 	ที่มองไม่เห็นฝ่ังนานตั้ง
เจ็ดวัน
	 นั่นคืออุทาหรณ์สอนคน	 จะท�าความดีใด	ๆ 	
ย่อมต้องเจออปุสรรค	 จึงจ�าเป็นต้องบ�าเพ็ญขันติ
วิริยะบารมี	ให้เกิดสติปัญญาแก่กล้า	สามารถท�าดี 
ปิดทองหลังพระ	 ดังในหลวงทรงก้มหน้าก้มตา 

ท�ามาแต่ต้น
	 ฐานะพ่อหลวง		ทรงห่วงประชาชนผู้ตกทุกข์
ได้ยาก	ไม่มีอยู่มีกินเพียงพอ	พระองค์ต้องทุ่มโถม
โอบอุ้มก่อน	ทั้งชาวเขาชาวเราที่อ่อนด้อย	คนเล็ก
คนน้อยไม่หวังคอยรัฐบาล	โครงการส่วนพระองค์
กว่าสี่พันได้ช่วยให้พวกเขามีกินมีอยู่	ดีขึ้นเห็น	ๆ 	
	 ด้วยน� ้าพระทัยเมตตากรุณาทั ่วทั ้งแผ่นดิน 
ก่อเกิดพลิกผันเศรษฐกิจพอเพียง	 พึ่งตนยั่งยืนจน
แก้ปัญหาอดอยากปากท้องส�าเร็จ	 นี่คือทางสว่าง
ของประชาธิปไตยที่กินได้แน่นอน
	 เมื่อในหลวงทรงรักประชาชนสุดชีวิตจิตใจ	
บัดนี้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย	 เราท่านเพิ่งตื่นรู้ทั่ว
ทั้งแผ่นดนิอย่างขนานใหญ่	ต่างเกดิส�านึก	แต่ก่อน 
แต่ไรไม่ได้ช่วยพ่อเลย	 ส่วนใหญ่ไม่เคยถวายตังค์
ส่วนพระองค์ซักหน่อยบ้าง....
	 เดชะบญุ	วันนีค่้อยได้ฤกษ์งามยามด	ีประชาชน
ล้นหลาม	จะท�าดีเพื่อพ่อก็ขอให้สืบสานน�้าพระทัย
รกัประชาชน	ปวงประชาลกูพ่อ	ขอให้รกัโดยเมตตา
ประชาชนร่วมแผ่นดินลูกพ่อเดียวกัน

พอเพียงกล้าจนสวนโลกียะ
กล้าให้ได้รวย สวยโลกุตระ
	 นอกจากจะพึงเมตตาในการคิด	พูด	ทุกกรรม
กริยาแล้ว	 ส�าคัญอย่างมากคือ	 การงานอาชีพ	
ส�านึกตื่นรู้	ก�าหนดสันโดษใจพอไว้อย่างไรไฉน...
	 เมื่อท�าด้วยโลภจริตเห็นแก่เม็ดเงินเป็นตัวตั้ง	
แข่งกันรวยด้วยยอดก�าไรสูงสุด	 คือธุรกิจดีเด่น	
มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจ	ด้วยใจอ�ามหิตโดยไม่รู้ตัว
ว่าเลวชั่วอะไร
	 หรือแม้รู ้ทั้งรู ้ก็ถือเป็นธรรมดา	 ใคร	ๆ 	ต่าง 
ตั้งหน้าเอาเปรียบ	เหยียบหัวคนขึ้นไปทั้งนั้น
	 ยิ่งเก่งท�านาบนหลังคน	ดังเช่นธุรกิจขายตรง
แค่ใช้เงนิท�าเงนิง่ายไป	สูใ้ช้คนท�าเงนิเป็นระบบโดย
ก�าไรอื้อซ่าอีกต่างหาก
	 เพราะเหตุนี้	 การขับเคลื่อนประเทศ	 ยุคเห่อ 
พัฒนาเศรษฐกิจสมัยเผด็จการสฤษดิ์สมัย	 ๒๕๐๔ 
ผู ้ ใหญ่ลีตีกลองประชุม.. .ค�าว ่าสันโดษใจพอ 
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ห้ามสอน	เดี๋ยวขัดขวางพัฒนาไม่ออก....
	 ถัดมาราว	 ๓๐	 ปี	 ในหลวงทรงชี้ทางสว่าง	
เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหายากจน	 แบบคนจน	
อย่าไปแข่งกันเป็นเสือเศรษฐกิจ	 มันจะถอยหลัง
อย่างน่ากลัว
	 ต้องหันมาพึ่งตัวเอง	 เมื่อพอเพียงเลี้ยงตน 
ให้เหลือเผือ่พี่น้องชุมชน	 ด้วยน�้าใจเมตตาอะลุ้ม- 
อล่วยช่วยกัน	กล้าให้ใจถึง	ขนาดขาดทุนก็ถือเป็น
ก�าไรของเรา
	 ก�าไรที่เหลือกินเกินใช้อย่างพอเพียง	 แบ่ง 
เลี้ยงใคร	ๆ 	ไป	 ชักเนื้อของเราไปขาดทุนนั่นแหละ	
ก�าไรแบ่งให้คนไปทั้งหมดนัน้	มนัขาดทนุกระเป๋าเรา
เท่าไหร่	มันคือก�าไรของเราด้วยเท่านั้น....
	 คนฟังแล้วหูหักหมด	Our	loss	is	our	gain	
ขาดทุนของเรา	 คือ	 ก�าไรของเรา	 ในหลวงตรัส 
สั้น	ๆ 	ไม่ทันอธิบายขยายอะไรมาก	เหมือนฝากฝัง
มรดกไว้ในแผ่นดินให้เป็นปริศนาธรรม	 ท�านอง
นั้น....!?
	 สัมฤทธิผลของเศรษฐกิจพอเพียง	แบบคนจน	
ตามในหลวงทรงน�าพา	 หัวใจส�าคัญตั ้งแต่ต้น 
ชนปลายค ือสันโดษ	 ใจพอในการพึ ่งตนเอง 
อยู่อย่างสมถะเรียบง่าย
	 เช่น	 มีน้อยก็จ�าเป็นต้องกินใช้ให้น้อยกว่าที่มี	
ไม่ก่อหนี้เพื่อกินใช้เกิน	ไม่เอาเงินอนาคตมาผลาญ
หมดในปัจจุบัน		
	 และมีมากก็ควรประหยัด	 กินน้อยใช้น้อย
อยู่นั่นแหละ	 แต่ไม่ต้องรัดเข็มขัดจนฝืดเคือง	 คือ 
ท่านให้รูจ้กัพอประมาณ	พอเหมาะควรแก่ฐานะ	โดยไม่ 
ประมาทฟุ้งเฟ้ออลีุย่ฉยุแฉก	ด้วยเหตมุกัน้อยสนัโดษ
ในการบรโิภคแบบคนจนนี่เอง	ขยันท�ามาหากิน	อะไร	ๆ  
ถึงจะมีวันเหลือเผื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ได้บ้าง
	 ขืนตะกละ	มักง่าย	หลงหาความสุขกินสูบดื่ม
เสพเมามนัไม่เสรจ็	สะเออะอวดหรเูอาอย่างเศรษฐี
ขี้โอ่	มันก็ท�าเป็นรวยไม่ได้กี่น�้า
	 ขนาดในหลวงพระองค์ยังทรงประหยัดขึน้ชือ่
หาตัวเทียบยาก		ยิ่งคนรุ่นใหม่ตกเป็นเหยื่อบริโภค
นิยมมากกว่ามาก

	 เป็นอันว่า	สันโดษ	ขยันท�าเศรษฐกิจพอเพียง	
แบบคนจนของในหลวงนี่แหละ	มีกินใช้พอสมควร	
ไม่อัตคัดหรืออดอยากปากแห้ง	 เพราะไม่ขัดสน
หมู่เพื่อนบ้านที่เคยแบ่งปัน	เหมือนท�าบุญให้กันไป 
มาไม่แล้งน�้าใจ
	 ดังนั้น	 จึงไม ่มีว ันจนในหมู ่คนขยัน	 ตาม 
พุทธภาษิต	คนหมั่นขยันย่อมหาทรัพย์ได้
	 โดยเฉพาะสันโดษพารวยบุญโลกุตระอาริย-
ทรัพย์	คือ	สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง	หรือยิ่งกว่า
ทรัพย์	สันตุฏฐี	ปรมัง	ธนัง
	 อย่างไรก็ดี	 สันโดษที่เคยกลัวขัดขวางทาง
เศรษฐกจิทนุนยิม	กลบัเป็นต้นก�าเนดิของเศรษฐกจิ
พอเพียง
	 นัยลึกซึ้งของธรรมะจ�าต้องเข้าใจ	 ใช้ให้ถูก 
กาลเทศะ	 อย่างสันโดษ	 ท่านให้รู้จักพอเพียงใน
การบรโิภค	ควรประหยดัสดุเพื่อเหลอืใช้ประโยชน์
สูงต่อไป
	 ส่วนการเสยีสละ	สร้างสรร	ท�าดเีพื่อสาธารณะ	
ไม่ควรมักน้อยสันโดษเป็นแน่	 แม้แต่พระพุทธเจ้า 
ที่พระองค์ทรงบ�าเพญ็บารมจีนตรสัรูไ้ด้	เพราะทรง
ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย

 เมตตาปาฏิหาริย์ธารน�้าใจ
	 ตะวันตกศรัทธาความรักของพระเจ้า	ในขณะ
ที่ตะวันออกบูชาเมตตาธรรม	 เพียงต่างด้วยชื่อ 
เรียกขาน	สารธรรมคืออันเดียวกัน
	 ปรากฏการณ์	ณ	ท้องสนามหลวง	ส�าแดงให้
เห็นแจ้งธรรมฤทธิ์เมตตาจิตของในหลวง	 ตลอด
เจ็ดสิบปีที่พระองค์อุทิศชีิวิตเสียสละ	 จนบังเกิด 
ผลงานสร้างสรรท่วมท้นทั่วแผ่นดิน
	 ขณะพระองค์ยงัคงพระชนม์ชพี	พสกนกิรต่าง
รักใคร่บูชาความดี	 มีโอกาสแสดงออกโดยล�าพัง
ตามอัธยาศัย
	 ฉับพลันที ่เสด็จสู ่สวรรคาลัย	 ปวงประชา 
พากนัร�่าไห้สดุแสนโศกาอาดรูอาวรณ์		ครั้นรฐับาล
จัดงานพระราชพธิพีระบรมศพ	เปิดโอกาสให้ถวาย 
สักการะพระบรมศพ	 แสดงความอาลัยในหลวง
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รัชกาลที่	๙
	 การพบปะกันในงานดังกล่าว	เหล่าประชาชน
ผู้มาแสดงตัวจงรักภักดีต่างสะท้อนความจริงใจ
อาลัยอาวรณ์ของตนเอง	 ปรากฏอารมณ์รู ้สึก 
ส�านึกดี	 แต่ละคนช่างสอดคล้องเหมือนจากหัวอก
หัวใจเดียวกันเปี๊ยบ....
	 ดูน่าประหลาด	 ผู้คนหลากหลายจากเหนือใต้
ออกตก	นานาฐานะอาชพีเผ่าพันธุ์ต่างพูดเป็นเสียง
เดียวจะท�าตามพ่อสอน	 กตัญญูสืบสานปณิธาน 
พ่อหลวง	
	 ถึงเวลาลูกจะท�าดีเพื่อพ่ออย่างนั้นโน่นนี่บ้าง
	 ความจรงิย่อมเป็นหนึ่งเดยีว	สอดคล้องไม่ต้อง
งง	ตรงกันหมดแหละ	
	 ในช่วงพิธ ีการไว ้ทุกข ์	 เฉลิมพระเกียรต	ิ
พระเจ้าแผ่นดินพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย	 นบัเป็น
ช่วงเวลาอันเหมาะสม	 ส�าหรับประชาสังคม	 จัก
ได้เรียนรู้เรื่องราวเล่าขานสู่กันฟังเป็นครั้งส�าคัญ	
ในความส�าคัญชีวประวัติผลงานทุ่มเทชีวิตเพื่อ
ประชาราษฎร์ตลอดเจ็ดสิบปี
	 นีคื่อโอกาสทองเพื่อให้การศกึษาแก่ประชาชน
ขนานใหญ่
	 ส่วนตัวรู้สึกเหมือนกันว่า	 พิธีไว้ทุกข์ร้อยวัน 
ยังน้อยไปด้วยซ�้า	
	 สมมติสามารถยืดระยะไว้อาลยัต่อถงึสามปีได้	
ยิ่งสวยเลย	ประเทศไทยจะพลิกโฉมอย่างมโหฬาร
ข้าพเจ้าพลอยวาดฝันตามผู้รู้ด้วยคน
	 ทั้งนี้และทั้งนั้น	ประเด็นส�าคัญควรส�าคัญ	ตั้ง
ต้นจากปรากฏการณ์จงรักภักดี	 มีใจศรัทธาบูชา
ในหลวงเหนือเศียรเกล้า	
	 กระทัง่ก่อเกดิกระแสท�าดีเพือ่พ่อแผ่กระจาย
จากงานถวายสักการะพระบรมศพ	 ณ	 ท้อง 
สนามหลวง
	 สนามหลวงในช่วงสกัการะพระบรมศพ	เท่ากบั
เป็นสถานจัดงานศักดิ์สิทธิ์	แสดงธรรมฤทธิ์ให้เป็น
ทีป่ระจักษ์แจ้งแก่มหาชน	 ในน�้าพระทัยพ่อหลวง	
ทรงห่วงใยเมตตาประชาชนทุกหย่อมหญ้า	 เป็น
ชีวิตจิตใจขนาดไหน.....

	 ถงึไม่แปลกเลย	ท�าไมชาวไทยจึงรกัใคร่เคารพ
เทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ	เหลือล้นยิ่งนัก
	 อธิบายไม ่ยาก	เมื ่อพระองค์ทรงรักอ ้ ุมชู
ประชาชน	ประชาชนย่อมศรัทธาบูชาเทิดทูนท่าน
ทวีคูณแน่นอน
	 ตัวอย่าง	 โครงการหลวงช่วยชาวเขา	 ทรง
เมตตาพาสร้างคน	 หมู่ชนเผ่า	 ให้รู้จักพึ่งตัวเอง
พลิกแผ่นดิน	 ท�ากินใช้แบบคนจนมีเศรษฐกิจพอ
เพียง	 กล้าเลี ้ยงเพื ่อนบ้านแบ่งปันให้ได้กินใช้ 
เพียงพอด้วยบ้าง	ตามอย่างสาธารณโภคีย่อย	ๆ 	
	 หลักสาราณียธรรม	 น�าพาคนระลึกรักใคร่
คิดถึงกันเสมอ	โดยให้เมตตา	กล้าให้ได้ศีลบริสุทธิ์
สู้รู้รักษาสามัคคีท�าดีเพื่อแผ่นดิน	ดังนี้เป็นต้น
	 เป็นอันว่า	 ปรากฏการณ์สนามหลวง	 ก่อเกิด
กระแสท�าดเีพื่อพ่อขึ้นมาอย่างมหศัจรรย์ไม่คาดฝัน 
 หากสามารถช่วยกันเสริมหนุนให้ต ่อเนื ่อง 
ขยายผล	 น�าพาคนไทยรู ้จักส�านึกดี	 มีกตัญญูู 
ท�าบุญประชาชนร่วมแผ่นดิน	 เช่นท�าเ พื ่อ ส ่ ว น ตั ว 
เพยีงพอแล้วไม่น้อย	 ถงึเวลาท�าเพื่อส่วนรวมด้วย
สวยเลย
 รูร้กัสามคัค	ีที่ในหลวงทรงก่อเกิดสะสมเมตตามา 
เจ็ดสบิปีมาถงึงานสกัการะพระผู้เสดจ็สูส่วรรคาลยั 
เพิ่งได้ฤกษ์จุดระเบิดรักเมตตาธรรม
	 กระแสน� ้าใจตั ้งต้นจากในหลวงหนึ ่งเดียว	
ก�าลังกลายเป็นกระแสแม่น�า้ธารน�้าใจใหญ่ย่ ิง
ขึ ้นเรื ่อย	ๆ 	หลั ่งไหลจากผู ้ใจบุญคนเล็กคนน้อย 
ทั่วแผ่นดิน
	 ต้นไม้เกิดเจริญเติบโต	 ณ	 ที่ไหน	 ย่อมท�าให้ 
ที่นั้นอุดมร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่ดินน�้าฟ้า
	 เราเป็นชาวไทยรึเปล่า	 ชาตินี้มีบุญมาเกิดใน
แผ่นดนิไทยร่วมยคุสมยัรฐักาลที	่๙	ด้วยอกีต่างหาก
	 ถึงวันนี้	 เราได้อาศัยแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
โพธิสมภารพระองค์ท่านตลอดมา	ปีใหม่	น่าจะไม่
หลุดจากกระแสท�าดีเพื่อพ่อ	ยังไงบ้างเอ่ย....
 ยากดมีจีนอะไรไม่ส�าคญัเท่า กศุลบารม ีขนื
ประมาทขาดแคลน แม้นเงยหน้าต้องอายฟ้า 
ก้มหน้าต้องอายดิน....
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	 คนแก่คนเฒ่ามองปัจจุบันก็มักใจหาย...
	 โลกเปลี่ยน	สังคมเปลี่ยน	อะไร	ๆ 	ก็เปลี่ยนไป
เยอะ...
	 หน่ ุมสาวของวันนี ้	 	 ก็ไม ่พ ้นว ัฏฏะวังวน 
พอแก่เฒ่า	เขาก็จะใจหายเช่นเดียวกัน
	 อนิจจัง	-	ทุกขัง	-	อนัตตา...
	 เกิดขึ้น	-	ตั้งอยู่	-	ดับไป...
	 สังขารไม่เที่ยงหนอ...
 สังขารจึงมิใช่แค่ร่างกายเนื้อหนัง	 แต่สรรพ-
สิ่งที่เห็น	 ที่สัมผัส	 ล้วนไม่อยู่คงทน	อาจล่มสลาย 
อาจเปลี่ยนไป!
	 หากส�าคัญว่าดีแล้ว	พอแล้ว
	 การรับรู้	-	การเรียนรู้ก็จะหายไป
	 สุดท้ายที่ว่าเก่ง	 -	 ว่าแน่	 ก็ล้าหลัง	 ก็เชย	 ก็ 
ใช้การไม่ได้!
	 วันเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง
	 ชีวติต้องตืน่ตัว	 อย่านอนหลับสบาย	 เราเก่ง

๕๐ ปีเปลี่ยนวิธีการได้แล้ว
แล้ว	เราชนะแล้ว!
	 มิฉะนั ้น	 คลื ่นลูกใหม่ย ่อมไล่คลื ่นลูกเก ่า 
ให้ทยอยขึ้นฝั่ง...หายไปๆ
	 อเมริกายุคโอบามา	พอประกาศ	“CHANGE”	
เหล่าอเมริกันชนแทบจะหลงใหลได้ปลื้ม
	 ๘	ปีผ่านไป	เหลือแค่	“วาทกรรม”!
	 ผู ้น�าประเทศใดคิดว่า	 “กูแน่”	 โอกาสพบ
หายนะไม่ใกล้ไม่ไกล!
	 ความเก่งต้องมาพร้อมอ่อนน้อมถ่อมตน
	 ต้องมาพร้อมน�้าชาอย่าล้นถ้วย
	 อย่ามองประเทศอื่นแค่	“เหยื่อ”	ของเรา!
	 มิตรก็คือมิตร	 ประเทศเขาเล็ก	 แต่เขาก็เป็น
มิตร
	 มิตรต้องช่วยเหลือกันและกัน
	 เป้าหมายมั่นคง	แต่วิธีการต้องปรับเปลี่ยน
	 เพียงไม่กี่ร้อยปี	 โลกเราเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญ่

การเมือง การปกครอง การบริหารประเทศก็ต้องเปลี่ยนไป
เพื่อคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพ...

ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย 
ก�าลังปวดหัวกับความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง

 เลือกตั้งแต่ละครั้ง บ้านเมืองแตกแยกเป็นเสี่ยง ๆ
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	 การพบน�้ามัน
	 การพบไฟฟ้า
	 การค้นพบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
	 การค้นพบเครื่องจักร	เครื่องทุ่นแรงต่าง	ๆ 	ได้
พลิกโฉมหน้าของโลกไปอย่างมหาศาล!
	 แต่อนิจจัง	 อนิจจา	 ยิ่งเจริญโลกยิ่งพบภาวะ
วิกฤติ!
	 และกระเทือนไปถึงดินฟ้าอากาศ	 แทบไม่น่า
เชื่อ
	 การค้นพบเลื่อยยนต์	ท�าให้เราใช้เวลาไม่กี่วัน
ในการตัดต้นไม้	 ที่ใช้เวลานับร้อยปีในการเจริญ
เติบโต!
	 การแข่งขันตั้งสาขาร้านค้าปลีก	 ร้านค้าเล็ก
ร้านค้าน้อยทยอยปิดเพราะเจ๊ง
	 และการทรยศของบรษิทัยกัษ์ใหญ่ทั้งหลาย	ที่
หันมาผลิตสินค้าขายส่งเองแทนเจ้าเดิม	หรือขาย
ในราคาที่ถูกกว่า
	 เถ้าแก่น้อยจึงค่อย	ๆ 	ตายผ่อนส่ง
	 ธุรกิจ	 SME	 คิดหรือว่าจะรอด	 ในเมื่อตลาด
ค้าขายอยู่ในมือบริษัทยักษ์!
	 อารัมภบทมายืดยาว	 เศร้าเล็กน้อย	 แต่ 
เป้าหมายจริง	ๆ 	จะบอกว่า
	 “อย่าประมาทในวิธีการเดิม	ๆ ”
	 “เตรียมหาวิธีการอื่น	ๆ ”	เผื่อไว้	เหมือนตัวตุ่น
ที่ขุดรูหนีศัตรูไว้หลายทาง
	 “เตรียมสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้ว!”
	 สังคมที่มวลชนมากขึ้น	ๆ 	 ปฏิกิริยาอดีตกับ
ปัจจุบันย่อมแตกต่างกัน
	 คน	๑๐	ล้าน	เราอาจแก้ปัญหาด้วยวิธีหน่ึง	แต่
คน	๕๐	ล้าน		ใช้แบบเดิม	ๆ 	อาจไม่ได้ผล
	 สังคมเปลี่ยนไปมากอย่างน่าตกใจ
	 เศรษฐกิจเดิม	ๆ 	เริ่มปรับตัว	 (อย่าหลง	 GDP	
อย่าหลงแค่จ�านวนตัวเลข)
	 การศกึษาเริม่โวยวาย	 (อยากให้เด็กเป็น
ศูนย์กลาง	อยากให้เด็กมีทักษะหลาย	ๆ 	อย่าง)
	 การเมือง	การปกครอง	การบริหารประเทศก็
ต้องเปลี่ยนไป	เพื่อคุณภาพ	เพื่อประสิทธิภาพ

	 เป้าหมายยังคงเดิม	แต่วิธีการต้องเปลี่ยน!
	 นักวิชาการ	-	เหล่าครูบาอาจารย์ต้องอย่ายึด
มั่นในทฤษฎีเดิมที่ผ่านมา
	 บอกได้	-	สอนได้	แต่ฝากให้คนรุน่ใหม่ต่อยอด	
อย่าเก่งแค่เลียนแบบ
	 แนวทางของสังคมอื่น	 ประเทศอื่น	 มีไว้ให้
ศกึษา	คดักรอง	แต่มใิช่มาเป็นกรอบบบีรดัพวกเรา
	 มใิช่	copy	มใิช่เลยีนแบบ	แต่ต้องรูจั้กต่อยอด	
รู้จักบูรณาการ!
	 สงัคมเกษตรเกดิการรวมตวัของชาวไร่ชาวนา
	 องค์กรต่าง	ๆ 	รับเป็นธุระช่วยหาตลาด
	 ผวจ.เริ่มเอาภาระ	หัดคิดเอง	มิใช่แค่รับค�าสั่ง
จากหน่วยเหนือ
	 นายกฯ	ที่ดีแต่พูดก็ต้องหมดยุค
	 นายกฯ	คนใหม่ต้องกล้าหาญ	 ท�าจริง	 เอา
ประชาชนเป็นตัวตั้ง!
	 ฯลฯ	.....	ฯลฯ	
	 มีอะไร	ๆ 	ที่ก�าลังเปลี่ยนไป	เป็นเรื่องที่ดี
	 ที่สุดแม้แต่การเลือกตั้งที่ก�าหนดให้ประชาชน
มาลงคะแนน
	 แล้วโห่ร้องประกาศ	นี่แหละประชาธิปไตย!
	 แล้วเราก็ยังคงได้นักการเมืองเห็นแก่ตัว 
เหมือน	ๆ 	เดิม
	 จะดีใจอะไรกันนักหนา!
	 ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย	 เขาก็
ก�าลังปวดหัวกับความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง
	 เลือกตั้งแต่ละครั้ง	 บ้านเมืองแตกแยกเป็น
เสี่ยง	ๆ
	 เด็ก	ๆ 	ทะเลาะกัน	พรุ่งนี้เขาก็ลืม
	 ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน	โกรธกันทั้งชาติ	ก็เป็นเรื่อง
จริง
	 การเมืองที่ว่าดีนักดีหนา	 เป็นประชาธิปไตย	
กลับท�าให้บ้านเมืองแตกแยก
	 มันจะดีอย่างไร!
 ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ   มาปลดล็อคระบอบ
ประชาธิปไตยกันเถิด! 
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เราคิดอะไร? ฉบับ ๓๑๗ ที่ผ่านมา 

อาตมาได้ตอบความที่มีผู้เข้าใจเอาเองว่า 

อาตมา“ด่า”สมไีชยบลูย์ หรอื“หาว่า”อาตมา

พูดไม่ดี พูดหยาบคาย พูดรุนแรง คือไม่ควร

พูดอย่างนี้กับ“สมีไชยบูลย์”นั่นแหละ 

อาตมาก็พยายามไข“ความจริง”ให้รู ้

ชัดเจนด้วยความพยายามจริงๆต่างหาก 

เพื่อ“ส่ือ”ด้วยส�านวนภาษาให้“ตรง”ต่อความ

จริงที่สมีไชยบูลย์เป็นหรือประพฤติอยู่จริง

ผู้อ่านหรือผู้ฟังจึงจะ“รู้”ได้ชัดเจนแจ่ม

แจ้งลงไปถึง“ความจริง”ที่สมีไชยบูลย์เป็น

หรือประพฤติอยู่จริงๆ

อาตมาไม่ได้“ด่า”เขา ไม่ได้“หยาบคาย” 

ต่อเขา ไม่ได้“พดูในสิ่งที่ไม่ควร”ให้แก่เขาเลย

แต่ท�าอย่าง“รุนแรง”กับเขานั้นจริง 

“ใช่” ! ! !

อาตมา“พูด”หรือใช้“โวหาร”จริง เพื่อ

สื่อความจริง“ในสิ่งที่ควรจะเตือนเขา”ให้แก ่

เขาได้รูต้วั ถงึภยั ถงึความหายนะมนัเกดิอยู่

กับตัวเขา รีบให้เขารู้ตัวเร็วๆ และเผื่อไปให้ 

แก่ชาวพทุธทั้งหลายด้วย จะได้รูแ้จ้งหยั่งลง 

ไปถึง“ความจริง”ให้ชัดๆตามความจริงนั้น 

“ให้ถูก-ให้ถึงแก่นแท้ของความจริง”นั้นๆ

เพราะนีม่ัน“ชั ่ว”นะ! นีม่ัน“เลวร้าย

บรรลัย”นะ! มันต้องรีบต้องแรง ต้องดัง

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๗

เขาจะได้ตกใจ จะได้รู้ตัว เขาจะได้ตื่น 

เขาหลับใหลหลงมืดอยู่จริงๆ 

อย่างนี้ต่างหาก ที่อาตมาเจตนา

ดังนัน้ที่เห็นว่าการกระท�าของอาตมา 

“รุนแรง”นั้น จึงจริงที่สุด เพราะอาตมา“รุน” 

ทั้ง“รุน”ทั้ง“แรง”ไง! จึงเห็นภาวะนี้“รุนแรง”

“รุน”คือ ดุน ดัน ผลักออกไป ให้“แรง” 

จะได้มีประสิทธิภาพกระเทือน รู้สึกตัว หรือ

ให้ถึงคนผู้ฟังอืน่ๆด้วย ทั้งผู้ที่ประพฤติผิด

นั้นด้วย จะได้ร่วมช่วยบอกเขาอีกแรงหนึ่ง

จงึชดัเจนมั้ยว่าอาตมาเน้น ทั้ง“ท่าทาง” 

(นัจจะ) เน้นทั้ง“สุ้มเสียงส�าเนียง”(คีตะ) เน้นทั้ง

การสรรหาคัดเลือก“ภาษามาสื่อให้ตรงกับ

ความจริงของเขา”ที่สุดที่เขาเป็น เขาท�า เขา

ประพฤติ” (วาทิตะ) จะได้รู้แจ้ง“ความจริง”ที่

ชั่วที่เลวนั้น มันต�่าชั่วหนักหนาสาหัสนะ 

ใครเห็นว่าเป็น“ด่า”ก็ดี เป็น“หยาบ” 

ก็ดี  ก็ขอยืนยันว่า ไม่ ใช่เลย จริงๆ

มนัตรง ตามความต�า่ช้าน้ันๆต่างหาก 

จึงแรง จึงน่ากลัว จึงเป็นภาวะที่ไม่น่าท�า

แต่มันคือ“การสื่อสัจจะ”แท้ๆ ตรงๆ

เพราะ“การด่า”หรอื“ความหยาบคาย” 

นัน้ เป็น“กิริยา”ของคนที่แสดงออกมาต้อง 

มีกิเลสเป็น“เหตุ” จึงจะชื่อว่าด่าหรือหยาบ

แต่อาตมาแสดงค�าพูดภาษาหรือท่า 

ทางออกมาโดยไม่ม“ีกเิลส”เป็น“เหต”ุบงการ

ท่าทาง-ค�าพูดที่แสดงออกมานี้เลย     
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อาตมาแสดงด้วย“ความจริงใจ” และ 

“ความบริสุทธิ์ ใจ สะอาดใจ” ที่ประกอบไป

ด้วยความปรารถนาดี ไม่เพื่อจะได้ลาภ ได้

ยศ ได้สรรเสรญิ หรอืได้บรวิาร ได้คนมานิยม

ชมชอบ ได้ให้คนเห็นว่า อาตมาเป็นคนเก่ง  

เป็นผู้วิเศษ เป็นผู้มีอ�านาจอย่างนั้นอย่างนี้ 

ขออภัยจริงๆที่ต้องพูดว่า อาตมาไม่

ได้พูดด้วย“กิเลส”ใดๆ หรือด้วย“อคติ”ใดๆ 

อาตมาพูดด้วย“ใจบริสุทธิ์จากอกุศล”จริงๆ    

ใครจะเชื่ออาตมา จะเห็นเหมือนกับ

อาตมาหรือไม่ ก็ย่อมเป็นไปได้ อาตมาเห็น

อย่างนี้ จริงใจอย่างนี้ ก็ขอพูดอย่างนี้เถิด 

เพราะฉะนั้น อาตมาก็“เห็นควร”ตาม

มหาปเทส ๔ เท่าที่ภูมิของอาตมา ว่า “ควร” 

อาตมาจึงท�าตามภูมิของอาตมา ว่า ควรท�า

ผู้เห็นว่า ไม่ควรท�า ก็ของใครของมัน 

อาตมาว่า นายไชยบลูย์เขาไม่รูต้วัเอง 

เลยสักนิดสักน้อยว่าเขา“หลงผิด”(มิจฉาทิฏฐิ)  

เพราะเขาปักมั่น“ความฉลาดของตน” แต่เขา

ไม่มี“ปัญญารู้”ความโง่เขลาทีเ่ป็น“อวิชชา ๘”

“อวชิชา ๘”นั้น ได้แก่... 

๑. ไม่รู้ทุกข์ (ทุกเข อัญญาณัง)

๒. ไม่รูเ้หตใุห้เกิดทกุข์(ทุกขสมทัุย อญัญาณงั)

๓. ไม่รู้ความดบัทกุข์(ทกุขนโิรธ อญัญาณงั) 

๔. ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข ์

(ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อัญญาณัง)

๕. ไม่รู้ในส่วนอดีต(ปุพพันเต อัญญาณัง)

๖. ไม่รูใ้นส่วนอนาคต(อปรนัเต อญัญาณงั) 

๗. ไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและทั้งในส่วน

อนาคต(ปุพพันตาปรันเต อัญญาณัง)

๘. ไม่รู้ใน“ปฏิจจสมุปบาท” ว่า สิ่งทั้ง

หลายอาศัยกันและกันเกิิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา 

ปฏิจจสมุปปันเนสุ ) 

นี่คือ “๘ อวชิชา”(พตปฎ. เล่ม ๓๔ ขอ้ ๗๑๒)  

ธมัมชโยไม่ม“ีปัญญา”ในปรมตัถธรรม 

เหล่านี้ แต่เขา“ฉลาด”จะตาย ฉลาดเป็นกรด  

ฉลาดหาตวัเทยีบยาก ถ้าเขาไม่ม“ีความเฉลยีว

ฉลาด”เขาสร้างอาณาจกัรไม่ได้ขนาดน้ีหรอก  

ซึ่งเป็น“ความฉลาด”ที่ภาษาบาลแีท้ๆ

คอื “เฉโก”(ฉลาดเลว ฉลาดด้วยกเิลส)น่ันเองจรงิๆ

“ความฉลาดเฉโก”ของเขาจงึเป็นภยัแก่

เขา อย่างทีเ่ป็น เหน็อยู่หลดัๆในโลกปัจจบุนัน้ี 

“เฉกะ”หรอื“เฉโก”แปลว่า ฉลาด,เฉยีบ

แหลม ถ้าเป็นค�านามคอื“เฉกตา” กแ็ปลว่า 

ความฉลาดเฉียบแหลม  

ความฉลาดเฉยีบแหลม ที่เป็น“เฉกตา”  

หรอืเฉกะที่แปลว่า “ฉลาด”น้ี เป็น“ความเฉลยีว 

ฉลาด”ที่ต่างไปจากค�าว่า“ปัญญา”อย่างมีนัย 

ส�าคัญยิ่ง ชนิดตรงกันข้ามกันคนละขั้วเลย

กล่าวคอื “เฉกะ-เฉกา-เฉกตา”น้ัน เป็น 

ความฉลาดทีส่ร้างความเป็น“โลกยีารมณ์”ให้ 

ตนเองเสพ ซึ่ง“โลกยีารมณ์”นัน้ไม่ว่าจะเป็น 

“อารมณ์โลภกด็ ี ราคะกด็ ี หรอือารมณ์โกรธ

กต็าม” แล้วตนก“็หลง”(โมหะ)ยดึอารมณ์นั้นๆ  

สั่งสมลงผนึกไว้ในอนุสยัของตน ด้วย“อวชิชา” 

คนปุถุชนจึงต้องจมอยู่ และเวียนวนไปกับ 
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“ทุกขอาริยสัจ”(ทุกข์จริงเพราะหลงยึดเป็นตน,เป็น

ของตน) และวนเวยีนอยูก่บั“สขุลัลกิะ”(สขุเก๊,สขุ

เท็จ เพราะหลงเสพความไม่เที่ยง,ความไม่มีตัวตนจริง ) 

“ทุกขอาริยสัจ”คือ ทุกข์ที่เป็นของคน

ผู้ชื่อว่า“ปุถุชน”ทุกคน มีอยู่ ในโลก ซึ่งผู้ม ี

“ความฉลาด”ที่ชื่อว่า“เฉกะ”จะไม่รู้จัก และ

ไม่รูแ้จ้งรู้จรงิใน“ความจรงิที่เป็นทกุข์”(ทกุขสัจ)

ซึ ่ง“ทุกขสัจ”(ความจริงที่เป็นทุกข์ )นี้ ผู้มี 

“ความฉลาดแบบเฉกะ”จะหลง(โมหะ) และ 

ไม่มีความรู้(อวิชชา) เพราะยังไม่มี“ปัญญา” 

(ความฉลาดโลกตุระ)แม้แค่“รูจ้กั” จงึไม่ต้องไปพดู

ถงึขั้น“รูแ้จ้ง” และ“รูจ้รงิ” ในความเป็นปถุชุน

เป็นต้นว่า “ปถุชุน”คอืผูม้คีวามรูห้รอืมี 

ความฉลาดที่เป็น“เฉกะ”ทกุคน ยงัไม่“สมัมา

ทิฏฐิ”ตามแบบศาสนาพุทธ เมื่อ“ตากระทบ 

รูปหรือหูกระทบเสียง” เป็นต้น ซึ่งจะเกิด 

“ภาวะ”(ส่ิงปรากฏ)ให้เจ้าของ“ตา”หรอื“ห”ูรบัรู้

ใน“ภาวะรูป ๒” ขึ้นมา แต่เจ้าตัว ผู้มี“ความ 

ฉลาด”แบบ“เฉกะ”ก็จะใช้ความฉลาดที่เป็น 

“เฉกะ”นี้เข้าไป“มุ่นมัวเมา”(สุรา,เมรยะ,มัชชะ, 

มทะ,ปมาท ะ)อยู่กับ“รสสุขเท็จของกาม”(กาม 

สขุลัลกิานโุยค) และหลงสัง่สมลงเป็น“ตวั”(อตัตา) 

เป็น“ตนของตน”(อัตตนียา)ให้เกิดความทุกข์

ยากล�าบากแก่ตน”(อัตตกิลมถานุโยค)อีก ด้วย 

“อวิชชา”อยู่เป็นปกติธรรมด๊า..ธรรมดา

“ธรรมะ ๒”นี้ (กามสุขัลลิกานุโยค กับอัตต 

กิลมถานุโยค)จะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยทฤษฎี

ของพระพุทธเจ้าคือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” 

ซึ่งจะต้องเริม่ต้นรูจ้กัความเป็น“กาย”เป็นขั้น 

แรก แล้วพิจารณาความเป็น“กาย”อย่าง

สัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติกับความเป็น“กาย” 

อย่าง“สมัมาปฏบิตั”ิ จงึจะบรรลปุฏเิวธธรรม

 “ภาวรปู”ที่เรยีกว่า“กาย” คอื อย่างไร?

ซึ่งประกอบไปด้วย“ธรรมะ ๒”(เทวฺ ธมัมา) 

ได้แก่ “รูป”(ภาวะที่ถูกรู้=object )กับ“นาม”(ภาวะ

เป็นผู ้รู ้=subject ) แล้วผู ้นัน้ก็จะมี“สติ”และ

ใช้“สัมปชัญญะ”พิจารณาต่อเนือ่งไป และ

ยังมี“สัมปาเทติ(จัดแจง) และสัมปชัชลติ(ให้ถึง

พร้อม) จนถึงขั้นสัมปัชชลิตะ(โหมไหม้สลายกิเลส) 

จนกว่าจะบรรลุสูงถึงขั้น“สัมปัตตะ”(ถึงพร้อม

แล้ว)ซึ่งม“ีปัญญา”เป็น“ความรูไ้ปพร้อม”เหน็

ตามตลอดเจริญ“ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ”

ผู้รู“้กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตใน 

จิต-ธรรมในธรรม”นัน้ต้องสัมมาทิฏฐิก่อน

สมัมาปฏบิตั ิ แล้วปฏบิตัใิห้เกดิผลตามล�าดบั 

จะ“ลัด”ไม่ได้ “โลกุตรภูมิ”มีล�าดับอย่างน่า

อัศจรรย์ มิใช่เรื่องเรียนลัดกันอย่างมักง่าย   

ส่วน“อารยิชน”ผูม้คีวามรูท้ี่ม“ีปัญญา” 

ในแบบพุทธศาสนาอย่าง“สัมมาทิฏฐิ” เมื่อ 

“ตากระทบรปู หรอืหกูระทบเสยีง”เป็นต้น ก็

จะเกดิ“ภาวะ”(ส่ิงปรากฏ)ให้เจ้าของ“ตาหรอืห”ู 

รบัรูใ้น“ภาวรปู”ขึ้นมา ภาวะนีเ้รยีกว่า“กาย” 

ซึ่งประกอบไปด้วย“ธรรมะ ๒”(เทฺว ธัมมา) คือ 

“รูป”(ภาวะที่ถูกรู้ = object )กับ“นาม”(ภาวะเป็น
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ผู ้รู ้ = subject ) แล้วผู้นัน้ก็จะมี“สติ” และใช ้

“ปัญญา”พิจารณา“กายในกาย-เวทนาใน

เวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”เป็น จึงจะ

เกิด“โลกุตรภูมิ”ไปตามล�าดับอย่างแท้จริง 

ที่ว่าพจิารณาและจดัการ(อภสิงัขาร) “ท�าใจ

ในใจ”(มนสิกโรติ)ให้ได้ “โยนิโสมนสิการ”จึง

ไม่ใช่เรือ่งพิจารณาแค่ขบคดิอนัเป็น“ตรรกะ” 

แต่เป็น“การจัดการ”ให้มันเจริญอย่างมี“ของ 

จริงตามความเป็นจริง”อยู่ โต้งๆ เป็น“ภาวะ

ของการท�าใจในใจของเราให้อภวิฒัน์พัฒนา” 

อยู่ทีเดียว ซ่ึงมี“ปัญญา”ที่เหน็แจ้งตามที่ได้

สมัผสั“สภาวธรรม”อันเกิดอยู่ ในขณะน้้นๆ 

“มนสิการ”นีเ้ป็น“การกระท�ากับกาย

สังขาร-วจีสังขาร-มโนสังขาร”กันแท้ๆ 

“โยนิโสมนสกิาร”จงึมิใช่แค่“การขบคดิ 

พิจารณา”เท่าน้ัน แต่เป็น“การสัมผัสตัวตน 

ของสภาวะที่เป็น ‘กาย’นั้นๆ  ‘อตัตา’น้ันๆ ” 

แล้วม“ีการจดัการกบักายน้ันๆ-อตัตาน้ันๆ”  

ด้วยความมี“ปัญญา”ก�ากับ“การกระท�า”นั้น 

อย่างครบครันละเอียดลออถูกต้องถ่องแท ้

อยู่ตรงที่ท�าจติให้ตาย-ให้เกิด”(สัมภวะ)กันเลย 

จึงเรียกได้ว่า “การท�าใจในใจ”(มนสิการ) 

อย่าง“ถ่องแท้หรือลงไปถึงที่เกิด”(โยนิโส)

“กาย”น้ันคอื“กามจิต ๕”ที่เกี่ยวกบัรปู-

เสียง-กลิ่น-รส-โผฐฐัพพะ สัมผัสภายนอก

ส่วน“อัตตา”นัน้คือ จัดการตรงตัวตน 

ของ“รปูจติ”แล้วกต่็อไปถึง“อรปูจติ”กันทเีดยีว  

จงึชื่อว่าม“ีวปัิสสนาญาณ”คอื เป็นผูม้ี 

“ปัญญา”ตามแบบพุทธอย่าง‘สัมมาทิฏฐิ”ที่

สัมผัส“กายของตน”(สักกาย )อยู่“โดยถ่องแท้” 

(โยนิโส) และจัดการท�ากับความเป็น“อัตตา” 

ของตนอย่างมี“มโนมยิทธิญาณ-อิทธิวิธ 

ญาณ”กนัจรงิๆ เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ”

“ปุถุชน”ทุกคนนัน้ โดยพื้นฐานยังมิใช่ 

คนม“ีปัญญา” เป็นคนมแีค่“เฉโก”ทัง้น้ันมา

ก่อน  ปกติมี“อวิชชา”เป็นพื้นฐานมาแต่เกิด

แม้บางคนจะเฉลียวฉลาดมาก-ฉลาด

เยีย่ม แต่“ความฉลาด”ของปถุชุนคอื “เฉโก

หรอืเฉกา”ทั้งน้ัน  ยงัไม่ใช่“ปญัญา”เดด็ขาด

แต่ศัพท์ค�าว่า “เฉโกหรือเฉกาหรือ

เฉกตา”คือ“ความฉลาดแบบมีกิเลส” มันจึง 

“ฉลลาดเลว-ฉลาดชัว่”ไง! จงึถกูปถุชุนทั้งหลาย

รังเกียจ มันก็“ถูกทิ้ง”ไปอย่างไม่แยแส

โดยคนพากัน“หลง(ผิด)”คือ“โมหะ”ชื่น 

ชอบ“ปัญญา”กว่า ซึง่เป็น“ความฉลาด”แบบ 

“โลกุตระ”แท้ๆ จึงฉวยเอา“ปัญญา”แทน 

“เฉกา”กนัหน้าตาเฉย  นานแสนนานมาแล้ว 

เพราะใครๆกร็ูว่้าฉลาดอย่าง“เฉกา”น้ัน

มนัชั่ว มนัฉลาดโกง มนัฉลาดมกีเิลส คนจงึไม่

นิยม และไม่ชอบที่จะ“ได้รบัค�าชมว่าตน“เฉโก 

-เฉกะ-เฉกา” เพราะมนั“ฉลาดขี้ โกง”แท้ๆ

ค�าว่า“เฉกะ-เฉกา”จงึ“ถกูทิง้”มาเรื่อยๆ 

จนกระทั่งถงึวนัน้ี มนัได้“ถกูทิง้”จนคนไม่รูจ้กั

มนัแล้วว่า มนัคอืความฉลาดที่“ปถุชุนมกีนั
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จรงิๆ” ตามความเป็น“โลกียะ”สามัญของคน

คนหลงผดิไปยดึเอาค�าว่า“ปัญญา”แค่

น้ันทีแ่ปลว่า“ฉลาด” ทัง้ๆที“่ปัญญา”มันฉลาด

แบบไหน? ต่างกับค�าว่า“เฉกา”อย่างไร?  คน 

ยคุนี้ทั้งหลายเขาไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันแล้ว

หรือยิ่งถ้าใครเข้าใจด้วยซ�้าว่า “ฉลาด” 

อย่าง“ปัญญา”นี่แหละเป็น“โลกุตระ” 

แต่เมื่อผู้นัน้เขาเป็นคนชั่ว เขาก็จะ“ขี้

โกง” เขาจะ“ตกีนิ”เอาค�าว่า“ปัญญา”นีแ้หละ

ไปหลอกคนด้วย“ความฉลาดขี้โกง”ของ

ตนอีกซ�้าเข้าไป เพื่อจะได้ลวงคนว่าตนมี

โลกุตรธรรม คนจะยิ่งยอมรับนับถือเขาไง!!! 

คนคนนีจ้ึงยิ ่ง“ชั ่วหนัก”ด้วย“ความ

เฉโก”ยิ่งๆขึ้นเป็นทบัทวี

เหน็“สจัจะ”แห่ง“เล่ห์ เก๊-เล่ห์โกง”ม้ัย? 

“ฉลาดที่เป็นเฉกา”คือ ฉลาดโลกียะ

แต่“ฉลาดที่เป็นปัญญา”นั้นคือ ฉลาด

โลกุตระ มันคนละฟากฟ้า กับก้นเหวเลย

ผู้“ฉลาดโลกุตระ”จะสามารถแยกแยะ 

(๑) ความเป็น“ประธาน”(subject) ภาวะที่

เป็น“ตัวผู้รู้” เมือ่ไปกระทบรู้(ปฏิฆสัมผัส)ขึ้นมา

(๒) ความเป็น“สังขาร”(mental forma-

tion) ซึ่งมีทั้งภาวะที่เป็นโลกียะ และภาวะ

ที่เป็นโลกุตระที่พระพุทธเจ้าจัดแบ่งเป็น ๓  

อภสิงัขาร ได้แก่ ปญุญาภสิงัขาร-อปญุญา 

ภสิงัขาร-อาเนญชาภิสังขาร ในศาสนาพทุธ

(๓) ความเป็น“กรรม”(object ) ภาวะที่ 

“ถกูรู”้  โดยเป็นภาวะให้“ประธานก�าหนดรู้”   

ความฉลาดที่เป็น“โลกตุระ”จะสามารถ

อ่าน“ลักษณะ ๔”ของแต่ละภาวะได้ด้วย 

ซึ่ง“ลักษณะ ๔”นัน้ก็ได้แก่ “อัตตลักษณ์-

เอกลกัษณ์-ปัจจัตตลักษณ์-พุทธลักษณ์” ดัง

ที่อาตมาได้ค่อยๆสาธยายมาเรื่อยๆ 

พออาตมา“ไขความจริง”เหล่านีข้ึ้นมา 

แต่ประวัติศาสตร์หรือต�านานมันได้ทิ้งหรือ 

ห่างไกลมานานมากแล้ว จนกระทั่งไม่มคีนใด

จะสามารถ“ระลกึชาต”ิถงึอภธิรรมเหล่าน้ี ได้ 

และไม่มบีนัทกึหลกัฐานใดยนืยนัไว้ได้ 

จงึไม่คอ่ยมคีนมัน่ใจว่าจะเปน็“ความจรงิ” 

อาตมาจึงยากมากที่จะท�าให้คนยุคนี ้

เชื่อถอื แตอ่าตมาไม่ท้อหรอก อาตมาท�างาน 

ก็ยังมคีนเข้าใจได้อยู่ ไม่สูญเปล่า จะมากน้อย

ก็ตามแต่สจัจะ แม้จะน้อย แต่เข้าถงึอภสิจัจะ 

น้ีได้เท่าที่เหตปัุจจยัของยคุน้ีมอียู่ เท่าน้ีกเ็อา

อาตมาจะต้องสืบสานพุทธศาสนาที่

มอียู่น้ี ไปให้ถงึ ๕,๐๐๐ ปี ท�าให้มอีตัราการ

ก้าวหน้าเต็มสุดความสามารถ ถ้ามีคนช่วย

น้อย กห็นักหน่อย ถ้ามคีนช่วยมากกจ็ะเบา 

แรง กธ็รรมดา ถ้าใครเหน็ว่าควรช่วยอาตมา 

กเ็ข้ามาช่วยเลย  เปน็พระคณุอย่างยิ่งเลย 

อาตมาจงึไม่ม“ีปัญหา” เพราะอาตมา

พอมี“ปัญญา”เข้าใจความจรงิน้ีอยู ่ อาตมา

กพ็อใจแล้ว ตามที่ได้ที่มีที่เป็น ได้แค่น้ีกต้็อง

แค่นี ้อาตมาจะตะกละกจ็ะเหน่ือยซ�้าเข้าไปอกี  
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และจะเสียแคลอรี่ ไปอีก ก็ไม่ล่ะ 

แต่ถ้ามคีนช่วยมากข้ึน มันก็ได้มากกว่า 

นี้ขึ้นไปอีก แน่นอนมันก็ดีแน่ๆ ใช่มั้ย? 

ใครจะโง่ไม่เอา  

“ด”ี จึงควรเกิดข้ึนมากๆๆ โดยเฉพาะ

โลกุตระ ถ้าพากันมาช่วยกันเพิ่มขึ้นๆ ก็

เป็น“คุณ”แก่โลก เป็น“บุญ”แก่ตนโดยแท้ 

สังคมโลกปัจจุบันนี้น่าสงสารมาก จริงๆ  

ส�าหรับอาตมาก็ขอท�างานต่อไปอีก  

ตามความอตุสาหะที่อาตมามี เตม็ตามก�าลงั 

จะพยายามอดทนฝืนสูท้�างานให้ดทีี่สดุเท่าที่

จะรกัษา“ขนัธ์”ที่มอียู่น้ีให้ท�างานได้นานที่สุด  

เตม็ที่ ทีจ่ะท�าได้สดุๆ ใครจะร่วมมอือาตมา

ยกมอื!!  ยกแล้ว จะ“เอาตวัเป็นๆ”มามั้ย? 

เราได้พดูถงึ“๔ สจัจะลกัษณะ” ซึ่งได้แก่ 

“อัตตลักษณ์-เอกลักษณ์-ปัจจัตตลักษณ์- 

พทุธลกัษณ์” ว่าชาวพทุธทกุวนัน้ีไม่สามารถ 

ที่จะ“ฉลาด”รู้ลึกซึ้ง ถึงขั้น“ปัญญา” 

เพราะรู้ได้อย่างเก่งก็แค่แบบ“เฉกา” 

ความฉลาดอย่าง“เฉกา”ในยุคนี ้ ถูก

คนทิ้งไปแล้ว คนทั้งหลายได้มาหลงใช้ค�า

ว่า“ปัญญา”แทนค�าว่า“เฉกา”ไปแล้ว ทั้งๆที่

ความเข้าใจของคนมัน“ผิดสัจจะ”ไปแท้ๆ

ค�าว่า“ปัญญา”ในทกุวนัน้ี คนทั้งหลาย

ส่วนมากในยคุน้ีจงึเข้าใจ“ผดิไปจากความจรงิ

แท้” และใช้“ผิด”กันเสยีทัง้นั้น “จรงิ”มั้ย?

พอเข้าใจได้มั้ยว่า “ปุถุชน” ไม่ ใช่คน

มี“ปญัญา”หรอก เพยีงแค่ม“ีเฉกะ”เทา่น้ัน

เพราะค�าว่า“ปัญญา”เป็น“ความฉลาด” 

ทีม่คีณุสมบตัทิาง“โลกตุระ” มิใช่“โลกยีะ”เลย

ปุถุชนมีแต่“ความฉลาด”ที่เป็น“เฉกะ 

หรอืเฉกา” แม้จะฉลาดถงึขั้นจบปรญิญาเอก  

-จบเปรยีญ ๙ หรอืยกกนัเป็นปราชญ์ ยกกนั

เป็นอัจฉริยะเพราะมีคุณสมบัติเป็นคนยอด

ฉลาดทาง“โลกีย์”ของปุถุชนปานใดๆก็ตาม 

ล้วนคือ “ฉลาดเฉกะหรือเฉกา”เป็นสามัญ

ยังไม่ใช่ “ปัญโญหรือปัญญา”เลย

ตั้งใจฟังดีๆ  และไตร่ตรองพนิิจให้ทะลุ

เราจะศกึษาเน้ือแท้ๆ(วมิงัสา)ของค�าว่า  

“ปัญญา”กับค�าว่า“เฉโก-เฉกา-เฉกตา”ให้รู้ 

แจ้งแทงทะลุกันชัดๆจริงๆแจ่มๆเจ๋งๆ ว่า  

มันยังไง?  แค่ไหนกันแน่?   

เริม่ต้น ต้องรู้กนัก่อนใดอืน่ว่า จะเป็น  

“เฉโก”กด็ ี“เฉกะ”กด็ี น้ัน มนัหมายถงึ ความ

ฉลาดปราดเปรือ่งแท้ๆทีปุ่ถุชนคน“โลกยีะ” 

แต่ละคน ทุกคนมีมาก่อน“โลกุตรธรรม” 

“โลกียธรรม”เกิดก่อน“โลกุตรธรรม”

“อวชิชา”เกดิก่อน..“สงัขาร”จงึเกดิตาม

ปถุชุนคนทั้งหลายจงึเกดิด้วย“อวชิชา” 

แท้ๆ เป็น“เหตุ” ตรงหลัก“ปฏิจจสมุปบาท” 

ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้ 

ดงัน้ัน “สงัขาร”ที่เกิดจาก“อวชิชา”เป็น 

“เหต”ุ ส�าหรบัปถุชุนทั้งหลาย กค็อื “สงัขาร”ที่

ด�าเนินไปด้วย“เฉกะ”ของคน อันมี“ตัวเหตุ
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เป็นกิเลส”ในจิต บงการอยู่นั่นเองทั้งสิ้น   

สรุป ความเฉลียวฉลาด“โลกียะ”จึง

เป็นความเฉลียวฉลาดซึง่ฉลาดด้วย“กิเลส” 

ที่มันสามารถมากๆ และ“เก่ง”ยิ่งๆ

และมนัยงัไม่มีกระแสหรอืพลังงานแห่ง 

รังสีความเป็น“โลกุตระ”หยั่งลงไปในใจเลย 

ยิ่งคนนั้นม“ีความรู้ยอดรู”้เป็น“โลกยีะ” 

กย็ิง่จะฉลาดที“่หลงตน-เหน็แก่ตวัหนกัหนา 

สาหสัมากยิ่งๆๆ” ดงัที่เหน็พฤตกิรรมของคน

เก่งๆในสังคม“หรอืในโลกสามัญเป็นอยู่กัน

“โลกสามัญเป็นอยู่” อย่างไร?

“โลกสามญักเ็ป็นอยู”่อย่างเตม็ไปด้วย 

“อวิชชา”(ความไม่รู้,ความไม่มีวิชชา)

อวชิชา น้ีคอื“ความไม่มีวิชชา” อวิชชา

ที่แปลกันสั้นๆซ่ือๆแค่ว่า “ความไม่รู้” หรอื 

“ความโง่” ก็ยังแคบไป หรือยังไม่ครบถ้วน

ทีจ่รงิน้ัน“อวชิชา”ไม่ใช่“ความไม่รูห้รอื

ความโง่”อย่างกว้างๆ ไม่มีกรอบ ไม่มีขีด

จ�ากัด ไม่ใช่ขึ้นชื่อว่าไม่รู้ ก็ “อวิชชา”ไปหมด

ไม่ใช่เลย ..ไม่ได้หมายถึงอย่างนั้น

“อวิชชา”นี้ที่ชัดแท้นั้นคือ “ความไม่รู้ 

ในอาริยสัจ ๔”หรอื“ความไม่มีวิชชาในเรื่อง

อารยิสจั ๔” ขยายขึ้นอกีกไ็ม่รู้ ใน“อวชิชา ๘” 

“อวิชชา”นี้มิได้หมายถึง“ความไม่รู้”ที่ 

“ไม่รู ้”อะไรต่ออะไรต่างๆสารพัดทั่วไปหมด

เช่น ไม่รู้ภาษาไทย ไม่รู้ภาษาอังกฤษ 

ไม่รู้วิทยาศาสตร์ ไม่รู้เครื่องยนต์กลไก ไม่รู้

การท�าสวนท�าไร่ ไม่รู้จักรวาลดวงดาว ไม่รู้

วฒันธรรม ไม่รูป้ระสปีระสา ไม่รูอ้ะไรไปหมด

แต่“อวชิชา” คอื ความไม่รู้เฉพาะเรื่อง

จิตใจตัวเองว่า ตน(อัตตา)เป็นทาส“โลกียะ” 

นัน้ๆอยู่อย่างไร? และไม่มีวิธีจะ“หลุดพ้น” 

(วิมุติ)จากความเป็นทาสนั้นๆ ได้อย่างไร?  

คนผู้มีความรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวตนที ่

เป็นทาสโลกียะ”ขั้นต้นนัน้ๆ(พ้นสักกายทิฏฐิ)  

แล้วก�าจัด“ตวัตนที่เป็นสกักายะ”นั้นให้ไม่มี 

อยู่ในจิตใจเรา หรือให้หมดสิ้นไปจากจิตใจ 

เราได้ส�าเร็จ ก็เป็นผู ้“หลุดพ้น”ความเป็น 

“ทาสโลกียะ”นั้นๆ(วิมุตติ ) ใจคนผู้นั้นก็เป็น 

“นายของโลกยีะ”นั้น  ฉะนี้ชือ่ว่า ผู ้ม“ีโลกตุระ”

“โลกียะ”นั ้น ..คือใด?

๑.“โลกียะ”คือ ยังเสพสุขกับการได้มา

เป็น“ของตน” กส็มใจตวักเิลส“โลภ” เช่น การ

ได้ลาภทีเ่ป็นข้าวของวตัถทุั้งหลาย การได้ยศ 

การได้สรรเสริญ การได้สรีระรูปโฉม การได้

เรี่ยวแรงก�าลัง การได้ความสามารถ เชิงนั้น

เชิงนี้ การได้ความเก่ง การได้ความรู้ด้านนั้น

ด้านนี้ ฯลฯ แม้แต่การได้อัตตา ก็สุข

ซึ่งมนัไม่ใช่“ของตน”(อนัตตา)เลย ทัง้สิน้

นี่.. กเิลส ที่ชื่อว่า โลภ ได้มาเป็นของตน

๒.“โลกียะ”คือ ยัง“เสพสุข”กับการได้ 

“สัมผัส”เสียดสีจากทวาร ๕ แล้วเกิด“รสเก๊” 

พอใจ ชื่นใจ สุขโสมนัสใจยิ่ง ตาม“อปุาทาน” 

ทีแ่ต่ละคน“ก�าหนดยึดของตนเอง”(สัญญายะ  
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นิจจานิ ) ที่ตนยึดอยู่ หรือยิ่งเพิ่มรสกว่านั้นตน

ยิง่สขุสมใจ, ชืน่ใจย่ิงอิ่มเอมเปรมปลื้มต่อๆไป

อีก ไม่พอ ไม่จบ

และที่หลง“จดุสขุสดุยอด”กนัของแต่ละ

คนที่ตนหลงยดึว่า“จุดสขุสดุยอด” ต้องอย่าง

นี้ๆ  เมื่อ“การปรุงอารมณ์”นั้นได้ที่ถึง“จุดสุด

ยอด”(climax)ตามที่ตน“ก�าหนดของตนเป็น

ที่สุดอย่างยิ่งของตนจริงจัง”(สัญญายะ นิจจานิ ) 

สัตวโลกที่สร้าง“โมหะ”ใส่จิตตน จะ 

“ถงึขัน้“หลงยดึจดุสดุยอด”ดงักล่าวนีม้าตาม

ล�าดบั ฉะนี้แหละ“สขุ”ใจที่ชื่อว่ากเิลส“ราคะ”

เป็นการ“เสพรสของการสมัผสัเสยีดส”ี 

เหมือน“เราคันที่ผิวหนัง” เราก็เกาที่คันนั้น 

เกาแล้วก็อร่อย เป็นรส แรกๆก็ยังไม่มี“จุด

สุดยอด” ก็พอใจไปเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ

ถ้าผวิหนงัตรงนั้นมนัมี“เหต”ุ เช่นมเีชื้อ

อะไรที่ชวนให้คนัของผวิหนัง เราเกามนักบ็�าบดั

ตามความต้องการของเชื้อนั้น เกิดรสพอใจ 

ถ้าได้เกาถึงขีดที่เชื้อมันก็“ร้อนตัวแล้ว” มันก็

จะกลายเป็นรสเจ็บรสแสบไป หรือมันถึงขีด

ที่มันพอแล้ว เราก็จะเจ็บจะช�้าที่ที่เราเกานั้น

ก็จะยิ่งแย่เท่านั้น ถ้าไม่หยุด    

แต่“เหตุ”คือ“กิเลสราคะ”นั้น มันก็จะ

มี“ขีดสุด”แห่งรสอร่อยของมันเหมือนกัน  

เรียกว่า“จุดสุดยอด”(cl imax) เมื่อชื่นใจถึง“จุด

สดุยอด”ท ี มนักจ็ะจบทหีน่ึง แล้วมนัก็จะย่ิง

ผนึก“ความประทับใจ”ยิ่งๆขึ้น คนก็ยิ่งมี 

“อนสุยั”ยิ่งขึ้นไปอกี นี่คอื อนสุยัเจรญิยิ่งๆๆ 

พระพุทธเจ้าเรียกว่า เป็นอุปักกิเลส 

ลักษณะ“อุพเพงคาปิติ” คือ พอใจยินดี

รุนแรง จน“สุดขีด” กระทั่งออกอาการเกิน

ที่จะควบคุมกิริยานั้นๆของตนได้ ชนิดมืด

ด�าฤษณาไปกับอารมณ์นั้น

“ความอยากเสพรสอย่างนี้”ก็จะเป็น 

“ตณัหา”สั่งสมอยู่ ใน“อนสุยั”ต่อๆไป ไม่หมด

ไปจากจิตอยูน่ั่นเอง กจ็ะต้อง“สมัผสั”เสพรส  

แท้ๆ..ก็“เกาเพื่อได้คันๆมันๆ”แค่นั้น

คนจงึต้อง“เกา” จงึต้อง“สมัผสัเสยีดส”ี 

เพื่อตนได้“เสพรสเก๊”นีเ้ท่านั้นเอง “โง่”ไม่เสรจ็

เพราะมนัเป็น“อปุาทาน” คอื ยดึ“รสที่

ก�าหนดว่าจรงิเทีย่งแท้ของตน”(สญัญายะ นจิจานิ )

ถ้าใคร“เกา”ผวิหนงัส่วนท่ีไม่มีเช้ือ ไม่มี 

“เหต”ุ เกาไปมนักจ็ะรูส้กึว่า เกดิอาการสมัผสั

อย่างเกานั่นแหละ คือ การสัมผัสเสียดส ี

ธรรมดาๆ  ไม่ได้มรีสอรอ่ย หรอืสนกุอะไร

หากมปีระโยชน์ใดจากการเกานั้น หรอื

จากการสมัผสัเสยีดสนีั้น ซึ่งไม่ใช่สิ่งเลวร้าย ก็

เกากส็มัผสัเพื่อให้เกดิประโยชน์อันควรท�านัน้  

ถ้าไม่มีประโยชน์ ก็เท่ากับ“เกา”ฟรีๆ 

หรอื“สมัผสั”ฟรีๆ  เปล่าประโยชน์ กเ็ท่านั้น

หรอืถ้าไม่มี“อุปาทาน” หากเกามากเข้า

ผวิตรงนั้นกจ็ะช�้าจะอักเสบ 

แต่ถ้ามี“เชือ้หรือมีเหตุ” ก็ต้องก�าจัด 

“เหต”ุนัน้ใหห้มดสิ้น หมดจนถาวรยั่งยนืให้ได้ 
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ถ้าเป็น“เชื้อโรค”กก็�าจดั“เชื้อโรค”นั้นให้

ได้ หรือมนัเป็น“เชื้อคนัอื่นใด”ที่ ไม่ใช่“กเิลส” 

ก็ก�าจัด“เชื้อ”นั้น หมด“เหตุ” ก็หมด“รสคัน”  

เกาต่อไปก็ไม่มรีสอร่อยจาก“คนั”นั้นแล้ว

“รสคัน”มนักแ็ค่“รสคนั” จะรูส้กึเยน็หรอื

ร้อน อ่อนหรือแข็ง แรงหรือเบา มันก็ตาม

ภาวะของการเสยีดสสีมัผสันัน้เท่านัน้ จรงิๆ 

มนัไม่ม“ีรสมนั-รสอร่อย”ที่เป็น“อสัสาทะ”เลย

“รสมนั-รสอร่อย”จงึเป็น“รสเก๊”..!!!!!!!!!!!!

ยึดจัด ก็เกิดรสอร่อยจัด  ยึดเบา ก็เกิด

รสอร่อยเบา ยึดขนาดไหนก็อร่อยขนาดนั้น

โดยเฉพาะยิ่งมนัเป็นรสที่เกดิจาก“ราคะ” 

นี่แหละทีพ่ระพทุธเจ้าตรสัรู ้ต้องก�าจดั“เหต”ุนี้ 

เหน็“โง่”แท้ๆมั้ย? 

นอกจาก“รสเทจ็-รสเก๊”ที่ตนหลง“ยดึ”ไว้  

กเ็ป็น“อปุาทาน” คือ “ความหลงยึดตดิ”เท่านั้น

จงก�าจดั“เหต”ุ ที่เป็นกเิลสหรอื“เหต”ุนั้นๆ 

จะเชื้ออนิทรย์ีวตัถุ จะกเิลส ก็ก�าจัด“เหต”ุน้ันแล 

ถ้า“เหต”ุคอืกเิลส ได้ก�าจดักเิลสให้หมด

สิ้นส�าเร็จ อย่าง“สมัมาทฏิฐ”ิกนัจรงิๆ ก็จบ

เหน็“ความหลงใหลตดิยดึของเก๊”มั้ย??

“สัมผัสเสียดสี”ก็เหมือน“การเกา”ฉะนี้

ไม่มีจบสิ้นได้เลย ถ้าไม่เรียนรู้จนเกิด 

“พุทธิปัญญา”อย่างสัมมาทิฏฐิ ปัญญาจึง

จะร็ูจกัรูแ้จ้งรูจ้รงิว่า “อาการ”เหล่าน้ันมนั ไม่

เที่ยง มันมี“ชั่วระยะหนึ่ง”เสมอ จะนานจะ

ยาวก็เป็นได้ แล้วก็“พักยก”ไปเท่านั้น และ

จะกลับวนมาอยากใหม่อีก “สุขเสพรส”จึง

เป็น“รสไม่เที่ยง-ไม่รู้แล้ว”อย่างนี้ เป็น“เหตุ

แห่งทกุข์”ที่จะต้องอยากเพื่อ“เสพสขุเทจ็”นั้น

อยูอ่กีชนดิที่ไม่มรีูส้ิ้นสดุ”ซกัท ี มนัเป็น“ทกุข์ 

อารยิสจั”ที่ผูม้“ีอารยิภมู”ิจงึจะถ่องแท้แจ้งชดั

จนเห็น“สัจจะ”นี้ได้ แล้วจะหยุด จะเลิกเด็ด

ขาดได้ ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง”( วิชชา)นี้ เท่านั้น 

“โลภ” จึงเท่ากับ หลงเอามาเป็น“ตน” 

ส่วน“ราคะ” คือ การหลง“เสพรส” 

“โลภ”กับ“ราคะ”มีนัยส�าคัญที่ต่างกัน

ด้วยประการอย่างนี้

ผู้มี“ความรู้จติใจตวัเองว่า ตน(อัตตา)ที่ 

เป็นทาส“โลกยีะ” แล้วก�าจดัทาสได้หมดสิ้นไป

จากจติใจของเราแล้ว อย่างนี้คือ มี“วิชชา”

เราก็เป็น“นายของโลกียะ”นั้นได้จริง

“นายโลกียะ”นี้ก็ไม่ได้หมายว่า เป็นผู้

ชี้ ใช้ เป็นผู้ข่มเหง เป็นผู้เอาเปรียบ แต่เป็น

ผู้สูงกว่าด้วยคุณงามความดี เป็นผู้สูงกว่า 

เพราะช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยกว่าทั้งผู้สูงกว่า  

จึงชื่อว่า ผู้เหนือ, ผู้อยู่บน, ผู้พ้นเอาเปรียบ 

มิใช่ผู้ข่ม มิใช่ผู้ขี่ มิใช่ผู้กด แม้ลด แม้เลี้ยว 

แม้และ แม้เล็ม แม้เลียบๆเคียงๆ ก็ไม่มี

ผู้ที่มี“จิตเป็นจริง” อยู่ ในฐานะ“ให้”ผู้

อื่น “สละ”แก่ผู้อื่น ยิ่งไม่มี“ใจ”ที่“หวัง”ใดๆ

ตอบกลบัมาที่ตนเลยน้ันแหละคอื โลกตุรชน  

แม้คนยุคนีจ้ะ“รู้”ความเป็น“โลกุตระ” 

ตามประสา เพราะได้ยินได้ฟังมาก็ดี ได้เล่า
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เรียนศึกษามาก็ดี ด้วยบัญญัติ ด้วยตรรกะ

ที่รู้ยิ่งยอดขนาดไหนก็ตาม ถ้าแม้นยังไม่ มี 

“ความรู้”ที่สามารถหยั่งรู้“พลังงาน”ท่ีช่ื่อว่า  

“เวทนา”(ความรู้สึก,อารมณ์) แล้วปฏิบัติให้รู้ยิ่ง  

กระทัง่เจาะ“เวทนา”ลงไปใน“เวทนา”ว่า มัน

มี“อาการ”จริงๆอย่างไร? ไฉน? แค่ใด? 

เช่น “ความรู้สึกสุข”หรือ“ความรู้สึก

ทกุข์”ว่า มนั“แตกต่าง”(ลงิคะ,เพศ)กนัอย่างไร? 

ธาตุรู้ของเราต้อง“สัมผัสอาการ”นัน้ๆ และ

สามารถหยั่งรู้แทงทะลุลึกรอบคมชัดซึมซับ 

เคล้าเคลียทั่วจนครบถ้วนหมดสิน้

หรอื“เวทนา”(ความรูส้กึ)อ่ืนๆ ใดๆ ทั้งหลาย 

ก็สามารถมี“พลังรู้”เข้าไป“สัมผัส”รู้แท้รู้แน ่

กนัจรงิๆ เป็นต้นว่า ความดีใจ,ความเศร้าใจ, 

ความโกรธ,ความรกั ฯลฯ ซึ่งเป็น“ความ”อะไร

ต่ออะไรอีกสารพัดหลากหลายมากมายนับ

ความรู้สึก(เวทนา)กันไม่ถ้วนได้เลย 

“เวทนา”นีแ่หละที่ต้องเรียนรู้ “อาการ” 

ของมันให้ได้ และจดัการ“ท�าเวทนา”น้ีเองให้ 

เสรจ็จบ ไม่ว่าจะเป็น“ทกุข์”กด็ ี “สขุ”กด็ ี หรอื 

“ไม่สุขไม่ทุกข์”ก็ตาม มันไม่อยู่ที่อื่นใดเลย 

“เว้นจากเวทนา”แล้ว “ทกุข์”(อารยิสจั)กด็ี 

หรอื“สขุ”(เก๊ )ก็ด ี มนัไม่ไป“ตั้งอยู”่ที่ ไหนเลย

จะในหรือจะนอกมหาเอกภพใดๆ 

มีที่“เวทนา”ของ“จตินิยาม”นีแ่ห่งเดยีว

ไม่มี“ที่ตั้ง”(ฐาน)ของ“เวทนา”(ความรู้สึก 

ขั้นจิตนิยาม)ที่จะมี“อารมณ์สุข-อารมณ์ทุกข์” 

หรือ“ไม่สุขไม่ทุกข์” เกิดในที่ ไหนๆเด็ดขาด 

นอกจากที่“เวทนา”ของตนๆนี้เอง

ดังนั้น การจะเรียนรู้“ทุกขอาริยสัจ” 

หรือเรียนรู้“สุขเก๊”ก็ต้องเรียนทีี่“เวทนา”นี ้

เท่านั้น  ในที่อื่นใด“ไม่มี” ให้เรียนได้ดอก 

ผู้จะบรรลุ“นิพพาน”จึงต้องปฏิบัติมี 

“เวทนา”เป็น“กรรมฐาน” ถ้าไม่ม“ีเวทนาเป็น

กรรมฐาน” ไปมวัมแีต่อื่นๆเป็น“กรรมฐาน”ก็

อาจจะ“วาง”สิ่งต่างๆน้ันได้ แต่“วางสขุ-วาง

ทกุข์”ไม่ได้ เพราะไม่“รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาการ

ของเวทนา” แล้วจะดบั“ความรูส้กึหรอืเวทนา

ที่มนัเท่านั้นเป็นตวัสขุตวัทกุข์”่ได้ ยงัไงกนัเล่า?

แล้วจะไปเรียนกันในที่ๆ“ไม่ใช่ความ

รู้สึก” หรือหลงไปมัวแต่“ท�าใจตน”(มนสิกโรติ)

ให้ “ไม่มีความรู้สึก”โดยการสะกดจิตเข้าไป

จน“ดบัสนิทไม่รูส้กึ” หรอื“ไม่ให้นึกไม่ให้คดิ

ใดๆ”กันตรงๆดื้อๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบ 

“สะกดจติ”(hypnotize หรือ meditation)จะรูอ้ะไร?

เหน็ไหมว่า มัน“ไม่ใช่การวจิยั”(analysis) 

จิตวิตก(จิตด�าริ )-จิตวิจาร(จิตมีพฤติ)”เลยแต ่

อย่างใด มันมีแต่ “สะกดจิต”( hypnotize )กด 

เข้าไป  ๆ ข่มๆๆ  ๆ ให้เป็น“หน่ึง”(เอกธรรม)ชนิด 

ที่ ไม่ ได้มีลักษณะ“การวิจัย”หรือแยกแยะ 

“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จติในจติ-ธรรม 

ในธรรม” จนกระทั่งสามารถรูจ้กัรู้แจ้งรูจ้ริง 

จิต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ เป็นต้น อย่าง

เป็น“กระบวนการ”(process)เลยแต่อย่างใด
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ผู้กล้าเสียสละ
(อัมพชาดก)

๏ ดีแม้มีเพียงหนึ่ง
  สุดซาบซึ้งถึงใจ
  สละสุขของตนไป
  มอบสุขให้ส่วนรวม.
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 พราหมณ์ ผู ้หนึ ่งเป ็นชาวนคร 
สาวัตถีในแคว้นโกศล	 เขาได้บวชถวายชีวิตอยู่ใน
พระพุทธศาสนา
 เมื่อบวชแล้ว  ก็ได้ประพฤติวัตร (ข้อปฏิบัติ) 
ต่างๆอย่างจรงิจงั ท้ังอาจริยวตัร	(กจิท่ีลูกศษิย์ควร
ปฏบิตัต่ิออาจารย์)	อปัุชฌายวตัร		(กจิท่ีผูไ้ด้บวชพงึ
กระท�าแก่อปัุชฌาย์ผูน้�าเข้าหมูอ่ปุสมบทให้)	แม้การ
ตั้งน�้าดื่มน�้าใช้	ทั้งวัตรในโรงอุโบสถ	วัตรในเรือนไฟ	
เป็นต้น	ก็กระท�าเป็นอย่างด	ีกระทั่งพยายามกระท�า
ให้บริบูรณ์ในมหาวัตรทั้ง	๑๔	และขันธกวัตรทั้ง	๘๐	
ไม่ว่าจะเป็นการกวาดวหิาร	กวาดบรเิวณโรงตกึทาง
ไปวิหาร	แจกจ่ายน�้าดื่มแก่ผู้คนทั้งหลาย
	 ด้วยพฤตกิรรมดงัน้ี	หมูช่นจงึเส่ือมใสในความ
สมบูรณ์ด้วยวัตรของท่าน	 ต่างพากันถวายภัตร	
(อาหาร)ประจ�า	 ประมาณวันละ	 ๕๐๐	 ราย	 ลาภ
และสักการะเป็นอันมากจึงบังเกิดขึน้แก่สงฆ ์
การเป็นอยู่อย่างผาสุกเกดิแล้วแก่ภกิษทุั้งหลาย 
เพราะอาศัยท่านนั่นเอง
	 อยู่มาวันหนึ่ง	หมู่ภิกษุสงฆ์คุยกันถึงเรื่องนี้ใน
ธรรมสภา	เมื่อพระศาสดาทรงทราบแล้ว	กต็รสัว่า
	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น	แม้
ในปางก่อนภิกษุนี้ก็เคยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัตร 
ช่วยเหลือผู้อื่นให้สุขส�าราญเป็นอันมากมาแล้ว”
	 ได้ทรงน�าเรื่องราวในครั้งนั้น	 มาตรัสเล่าแก่
เหล่าภิกษุ ..............................

 ในอดีตกาล	มีพราหมณ์ผู ้หนึ ่งเกิดใน 
ตระกูลอุทิจจพราหมณ์(พราหมณ์ตระกูลสูง)	 ครั้น
เติบโตเจริญวัยแล้ว	ได้ออกบวชเป็นฤๅษี (นักบวช
ผู้บ�าเพ็ญพรตแสวงธรรม)	 มีบริวารอยู่ถึง	 ๕๐๐	
บ�าเพ็ญเพยีรกนัท่ีเชงิเขาในป่าหมิพานต์	(ป่าหนาว
แถบเหนือของอินเดีย)
	 คราวนั้นเอง	 ในป่าเกิดความแห้งแล้งอย่าง
รนุแรง	น�า้ดื่มในที่บริเวณน้ันแห้งขอดหายไปเกอืบ
หมด	เหล่าสตัว์ป่าทั้งหลายเมื่อขาดน�า้ดืม่	ต่างกไ็ด้
รับความยากล�าบากแสนสาหัส
	 ก็ในบรรดาฤๅษีในป่านั้น	มีฤๅษีตนหนึ่ง	 เมื่อ
ได้พบเห็นความทุกข์ยากกระวนกระวายของสัตว์

ป่าทั้งหลายแล้ว	 อดเมตตาสงสารมิได้	 จึงลงมือ
ตัดต้นไม้มาท�าเป็นราง	 เที่ยวไปแสวงหาตักวิดน�้า
ใส่ราง	ให้เป็นที่ดื่มกินแก่สัตว์ทั้งหลาย
	 ฝูงสัตว์จ�านวนมากจึงมารวมกันดื่มน�า้ที่ตรง
นั้น  แต่ฤๅษีแม้จะตักน�้ามาเท่าไร  ก็ไม่เพียงพอ
แก่ความต้องการเลย ท�าให้แม้แต่โอกาสที่ฤๅษี
จะไปแสวงหาอาหารของตน  ก็ไม่มีเวลา  ท่าน
ต้องถึงกับอดอาหาร เพื่อคอยตักน�้าอยู่นั่นเอง
  ฝูงสัตว์เหล่านั้นตัวที่ฉลาดจึงคิดขึ้นว่า
	 “พระฤๅษน้ีีเพยีรตกัน�า้ดื่มให้แก่พวกเรา	จนไม่
ได้ไปหาพืชผักผลไม้ให้แก่ตัวเอง	ต้องเหน็ดเหนื่อย
อ่อนเพลียอย่างยิ่ง	เพราะอดอาหาร	ไม่ช้าจะต้อง
หมดเรีย่วแรงเป็นแน่	 ฉะนัน้เห็นทีพวกเราจะต้อง
ท�าการก�าหนดกันเสียแล้ว”
	 สัตว์เหล่านั้นจึงปรึกษาตกลงตั้งกติกากัน
 “ตั้งแต่บัดนี้  หากผู้ใดมาดื่มน�้าที่นี่  จะต้อง
คาบผลไม้มาด้วย ตามสมควรแก่ก�าลังของตน”
	 นับแต่นั้นมา	 สัตว์ป่าแต่ละตัวก็พยายามคาบ
ผลไม้รสดี	 เช่น	 ผลมะม่วง	 ขนุน	 เป็นต้น	 เอามา
ตามก�าลังความสามารถของตน	 เพื่อมอบให้ฤๅษี
เพยีงผู้เดยีว	ซึ่งผลไม้กองรวมกนัเข้าแล้ว	ประมาณ 
เทียบเท่าบรรทุกได้เต็มสองเล่มเกวียนครึ่งทีเดียว
	 ผลไม้มากมายประมาณนี้	ท�าให้แมฤ้ๅษีทั้ง	๕๐๐	ก็
พลอยได้ขบฉนักนัทั่วถงึ	แล้วยงัเหลอืทิ้งเสยีไปอีกเป็นอัน
มาก	ฤๅษีผู้เป็นอาจารย์เห็นอย่างนี้แล้ว	ก็อุทานขึ้นมาว่า
	 “อาศัยเพียงฤๅษีผู้ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ
แค่ผูเ้ดยีว	กส็ามารถช่วยฤๅษทีั้ง	๕๐๐	ให้ยงัอตัภาพ	
(ชีวิต)ไปได้	โดยไม่ต้องไปหาผลไม้จากที่ใดเลย
 บุรุษผู้เป็นบัณฑิตจึงควรพยายามร�่าไป ไม่
ควรเบื่อหน่าย จงดูผลแห่งความพยายามเถิด 
ผลไม้ทัง้หลายทีม่ีให้บริโภคอยู่นี ้ ก็ด้วยความ
พยายามทั้งนั้น ไม่ใช่ของที่มีมาได้เองเลย”

.....................................
 พระศาสดาทรงเล่าชาดกนี้จบแล้ว	ก็ทรงกล่าวว่า
 “ฤๅษผีูเ้สยีสละในครั้งนั้น ได้มาเป็นภกิษุ
ผู ้ถึงพร้อมด้วยวัตรนี้เอง ส่วนฤๅษีผู ้เป็น
อาจารย์ ก็คือเราตถาคตในบัดนี้”

(พระไตรปิฎกเล่ม	๒๗	ข้อ	๑๒๔	อรรถกถาแปลเล่ม	๕๖	หน้า	๔๘๐)
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  องค์การสหประชาชาติประเมินว่า	 จ�านวน
ประชากรของโลกจะเพิ่มเป็นกว่า	๙	พันล้านคนใน
ปี	 ค.ศ.	๒๐๕๐	 (พ.ศ.	๒๕๙๓)	 การเพิ่มขึ้นจ�านวน
มากจะเกิดขึ้นในอัฟริกา	เอเชียและอเมริกาใต้	ใน
ขณะที่จ�านวนของชาวยุโรปจะลดลงจากประมาณ	
๕๐๐	 ล้านคนในปัจจุบันเป็นประมาณ	 ๔๔๔	 ล้าน
คน	อย่างไรก็ตาม	โดยรวมการผลติอาหารของโลก
ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ	 ๕๐	 เพื่อให้พอเพียงกับความ
ต้องการในเวลานั้น	 และคาดว่าราคาของธัญพืช
และเนื้อสัตว์จะสูงขึ้นร้อยละ	 ๒๐	 และ	 ๓๐	 ตาม
ล�าดบัเนือ่งจากความต้องการทีส่งูขึน้	ส�าหรบัราคา
อาหารในปี	พ.ศ.	๒๕๙๓	 นั้นน่าจะสูงขึ้นจนเกินจะ
จินตนาการ
	 โทมัส	 โรเบิร์ต	 มัลทัส	 (ค.ศ.	๑๗๖๖	 -๑๘๓๔)	
เป็นบาทหลวงของโบสถ์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของ

กรุงลอนดอน	ในระยะ	๓	ปี	เขาท�าพิธีทางศาสนา
ให้เดก็เกดิใหม่	๕๗	คน	และผูเ้สยีชวิีต	๑๒	คน	และ
นั่นเป็นแรงบนัดาลใจให้เขาเขยีนทฤษฎพีลเมอืงไว้
ในหนังสือ	“Essay	on	the	Principles	fo	Popu-
lation”	ในปี	ค.ศ.	๑๗๙๘	(พ.ศ.	๒๓๔๑)	เขากล่าว
ว่าจ�านวนประชากรที่มากเกินไปจะคุกคามสังคม
มนุษย์	 ประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น	“ทวีคูณ”	 จาก	 ๑	
เป็น	๒	เป็น	๔	เป็น	๘	เป็น	๑๖	และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ	
แต่การผลติอาหารไม่สามารถเพิ่มข้ึนในลกัษณะดงั
กล่าวได้	ในที่สดุความอดอยากยากแค้น	โรคระบาด
และสงครามแย่งชิงอาหารจะเป็นสิ่งที่หลกีเลี่ยงไม่
ได้อีกต่อไป	
	 อย่างไรกต็าม	ทฤษฎขีอง	โทมสั	โรเบร์ิต	มลัทสั	
ไม่ได้เกิดขึ้นในความเป็นจริง	 แม้ประชากรโลกจะ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม	

• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน การล่าอาณานิคมใหม่

(Neo-colonization)

•	ต่อจากฉบับที่	๓๑๗

 ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยย่อมตกเป็นเป้าหมาย
ของการถูกบีบให้ยอมให้ต่างชาติเช่าหรือซื้อที่ดิน

ทั้งเพื่อท�าก�าไรและเพื่อปลูกพืชอาหาร
ส�าหรับการส่งกลับไปบริโภคในประเทศที่เช่าหรือซื้อที่ดิน

กลุ่มคนที่จะร่วมมือกับต่างชาติในเรื่องนี้
ได้แก่นักการเมืองและนายทุนสามานย์  
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การพัฒนาเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด	 “การปฏิวัติ
เขียว”	(Green	 Revolution)	ระหว่างทศวรรษ	
๑๙๖๐-๑๙๗๐	(๒๕๐๓-๒๕๑๓)	เมล็ดพันธุ์คณุภาพสูง 
(ต้องการน� ้า	 ปุ๋ย	 และเคมีเกษตรมาก)	 การ
ชลประทาน	 ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชได้ช่วย
ให้ชาวโลกรอดพ้นจากความอดอยาก	 แต่ก็ท�าให้
ดินเสื่อม	 แหล่งน�้าเหือดแห้งและสิ่งแวดล้อมถูก
ท�าลายอย่างหนัก	 ในความขาดแคลนอาหารครั้ง
ใหม่	เทคโนโลยีที่เคยใช้อย่างได้ผลจึงไม่น่าจะเพิ่ม
ผลผลิตได้มากนัก	องค์การอาหารและการเกษตร	
(Food	 and	 Agriculture	 Organization-FAO)	
ประเมินว่า	 การผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ	
๑.๗	 เปอร์เซ็นต์	 ตลอด	๑๐	ปีข้างหน้าซึ่งต�่ากว่า
การเพิ่มร้อยละ	๒.๖	ตลอด	๑๐	ปีที่ผ่านมา
	 การรอดจากวิกฤติทางด้านอาหารมาได้ด้วย
การปฏิวตัิเขียวไม่ได้ช่วยให้มนุษย์ตระหนักถึงข้อ
จ�ากัดของระบบโลกทางด้านกายภาพ	(physical)	
ชวีภาพ	(biological)	และเคม	ี(chemical)	แต่อย่างใด 
ระหว่างปี	พ.ศ.๒๔๙๓-๒๕๔๘	 ประชากรของโลก
เพิ่มขึ้นสองเท่าจาก	๒.๖	พันล้านคนเป็น	๖.๗	พัน
ล้านคน	 ในเวลาเดียวกัน	 เศรษฐกิจของโลกเพิ่ม
มูลค่าจาก	 ๖.๗	 ล้านล้านดอลลาร์เป็นกว่า	 ๔๘	
ล้านล้านดอลลาร์	จ�านวนรถยนต์เพิ่มขึ้น	๑๐	เท่า	
การใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเพิ่มขึ้น	๗.๕	เท่าและ
การใช้น�้าเพิ่มขึ้น	๓	เท่า	 คนฐานะดี	 ๑.๗	 พันล้าน
คนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ	๒๗	ของโลกบริโภคสินค้า
และบริการเพิม่ขึ้นกว่า	 ๑๐	 เท่า	 เมื่อถึงปี	ค.ศ.	
๒๐๐๒	 (พ.ศ.๒๕๔๕)	 มนุษย์ได้บริโภคทรัพยากร
เกินจุดที่โลกสามารถจะฟื้นฟูได้ไปแล้วประมาณ	
๒๐	 เปอร์เซ็นต์	 นั่นหมายความว่าเราก�าลังล่วง
ละเมิดทรัพยากรที่คนรุ่นต่อๆ	ไปจะใช้ในการด�ารง
ชีพตามปกติ	มูลนิธิสัตว์ป่าโลก	 (World	Wildlife	
Fund)	 ได้ติดตามผลกระทบที่มนุษย์กระท�าต่อ
โลกและพบว่าคุณภาพของป่า	น�้า	มหาสมุทรและ
ระบบนเิวศบนฝ่ังทะเลได้เส่ือมทรามลงร้อยละ	๓๗ 
ระหว่างปี	ค.ศ.	๑๙๗๐-๒๐๐๐	(พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๔๓)	
ดัชนีความย่ังยืนของระบบโลกจะไม่มโีอกาสลดลง

เหลือศูนย์เพราะมนุษย์จะสูญพันธ์ุไปก่อนถึงเวลา
นั้น	 หรือไม่ก็ต้องเหลือเพียงจ�านวนที่โลกจะฟื้นฟู
ตนเองได้อีกครั้ง
	 ในเดือนมีนาคมของปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	 ดัชนีราคา
อาหารขององค์การสหประชาชาติชี ้ว ่า	 ราคา
อาหารในโลกได้พ่ ุงขึ ้นไปอยู ่ในระดับสูงที ่สุดใน
ประวัติศาสตร์	 ตลอดเวลา	๘	 เดือนก่อนถึงเดือน 
ดงักล่าวราคาอาหารได้เพิ่มสงูขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่ผลการเพาะปลูกลดต�่าลง	 นั่นท�าให้บรรดา
รัฐบาลในตะวันออกกลางแสดงความกังวลและ
อาหารกลายเป็นพลังที่ขับดันการเมืองของโลก
ข้อส�าคัญก็คือปรากฏการณ์เช่นนี้ก�าลังจะกลาย 
เป็นสิ่งที่เกิดเป็นปกติในอนาคต
	 จนถึงปลายศตวรรษที่	๒๐	การขึ้นราคาของ
อาหารตามมาด้วยการลดราคาซึ่งถอืว่าเป็นไปตาม
วงรอบปกติ	 ในอดีตการสูงขึ้นของราคาอาหาร
มักเป็นผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ	 เช่น	ความ 
แห้งแล้ง	 น�้าท่วมหรืออื่น	ๆ 	 อย่างไรก็ตาม	 ราคา 
อาหารที่พุ่งสงูข้ึนในปัจจุบนัเกดิจากความต้องการ
ทีเ่พิม่ขึน้	แต่การเพิ่มผลผลติท�าได้ยากขึ้น	ในแต่ละ
ค�า่คนืโลกมคีนนั่งรอที่โต๊ะอาหารเพิ่มขึ้น	๒๑๙,๐๐๐ 
คน	 หรือเพิ่มขึ้นประมาณ	 ๘๐	 ล้านคนต่อปี	 ที่น่า
ตระหนกก็คือพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตส�ารอง
เช่นอ้อยและข้าวโพดได้ถูกน�าไปใช้ผลิตพลังงาน
ทดแทน	
	 ปัญหาประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น	 และการ
ไม่สามารถขยายพื ้นที ่เพาะปลูกอาหารได้เป็น
เพียงหนึ ่งในหลาย	ๆ 	 ปัญหาที ่โลกต้องเผชิญ
เท่านั้น	ปัญหาอื่น	ๆ 	ได้แก่	การกัดกร่อนและความ
เสื่อมโทรมของดิน	 การหมดไปของแหล่งน�้า	 การ
ขยายตัวของทะเลทราย	 การถูกท�าลายของพันธ์ุ
พืชและพันธุ์สัตว์และการเปลี่ยนแปลงของภูมิ-
อากาศ	 ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อการด�ารงอยู่ของชาวโลก	 ตัวอย่าง
เช่นอณุหภมูทิี่สงูขึน้หนึ่งองศาเซลเซยีสในฤดเูพาะ
ปลกูจะให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลงร้อยละ	๑๐	
ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	คลื่นความร้อนครั้งใหญ่ในรสัเซยี
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ท�าให้ผลผลติการเกษตรของประเทศลดลงร้อยละ	
๔๐	และท�าให้เกิดไฟไหม้ป่า	๑,๕๐๐	แห่งพร้อม	ๆ 	กนั
	 ในขณะที่อุณหภูมิของโลกสูงขึ้น	แหล่งน�้าของ
โลกก็ก�าลังลดลงจากการใช้น�้ามากเกินไปส�าหรับ
การเกษตร	 แหล่งน�้าทั่วโลกต่างถูกใช้อย่างมาก
และรวดเร็วเกินกว่าจะฟ้ืนฟตูวัเองได้	การปลกูข้าว
สาลีของซาอุดิอารเบียก�าลังล่มสลายเพราะแหล่ง
น�้าใต้ดินที่ใช้ในการชลประทานก�าลังเหือดแห้ง	ใน
ไม่ช้าซาอุดิอารเบียจะต้องน�าเข้าข้าวสาลีทั้งหมด	
ธนาคารโลกเปิดเผยด้วยว่า	ชาวอินเดยี	๑๗๕	ล้าน
คนและชาวจนี	๑๓๐	ล้าน	ด�ารงชวิีตอยู่ด้วยธญัพืช
ที่ปลูกด้วยน�้าจ�านวนมหาศาลที่ดดูจากแหล่งใต้ดนิ
ซ่ึงเหลือน้อยลงทกุท	ีนอกจากท�าลายแหล่งน�้าแล้ว	
ชาวโลกยังท�าลาย	 “ดิน”	 ด้วยการใช้ประโยชน์
อย่างไม่ถกูต้องด้วย	 	 ภาพถ่ายดาวเทียมชีใ้ห้เห็น
ว่าพื้นที่ทางตะวันตกของมองโกเลียและตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศจีนก�าลังกลายเป็นทะเล
ทรายปีละกว่า	๓,๖๐๐	ตารางกโิลเมตร	อารยธรรม
สามาถรอดอยู่ได้หากปราศจากแหล่งน�้ามัน	 แต่ 
ไม่สามารถรอดอยู่ได้หากขาดอาหารและน�้า
	 ตั้งแต่	 พ.ศ.	๒๔๙๓	 ผลผลิตธัญพืชต่อไร่ของ 
โลกเพิ่มขึ้น	๓	เท่า	แต่ในปัจจุบันยุคทองดูเหมือน
จะสิ้นสดุลงแล้ว	เทคโนโลยต่ีาง	ๆ 	ทีจ่�าเป็นได้ถกูใช้
แต่ผลผลติต่อไร่ในญี่ปุ่นไม่ได้เพ่ิมข้ึนเลยตลอด	๑๖	
ปีที่ผ่านมา		ผลผลติในจนีซึ่งเคยเพิ่มขึ้นกก็�าลงัเร่ิม
ทรงตัว	 ประเทศทั้งสองมีสัดส่วนผลิตข้าวถึงร้อย
ละ	๓๐	ของโลก	ขณะเดียวกันผลผลิตข้าวสาลีใน	
๓	 ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของยุโรป	คือ	ฝรั่งเศส	
เยอรมัน	และสหราชอาณาจักรก็ถึงจุดสูงสุดแล้ว
	 สัญญาณอันตรายปรากฏขึ้นในปี	พ.ศ.	๒๕๕๐	
เมื่อความต้องการอาหารสูงขึ้น	 ราคาของธัญพืช
และถัว่เหลืองเพิ่มขึ้น	 ๓	 เท่า	 ประเทศที่ส่งออก
ธัญพืชต่างควบคุมราคาภายในประเทศและจ�ากัด
การส่งออก	 นั่นท�าให้ประเทศที่น�าเข้าอาหารต่าง
ตืน่ตระหนกและพยายามเซ็นสัญญาซือ้ระยะ
ยาว	ประเทศที่มีฐานะทางการเงินดี	 เช่น	ซาอุดิ- 
อาระเบีย	 เกาหลีและจีนต่างใช้มาตรการใหม	่

นั่นคือการซื้อหรือเช่าที่ดินในประเทศอื่นเพื่อท�า
เกษตรกรรมและส่งผลผลิตกลับประเทศ	 	 ดิน-
แดนที่ถูกซื้อหรือเช่าได้แก่ดินแดนในอัฟริกาและ
อเมริกาใต้	 	บางประเทศสามารถเช่าที่ดินไว้ได้ใน
ราคาต�่ากว่า	๑	ดอลล่าร์ต่อเอเคอร์	(๒.๕	ไร่)	ต่อ
ปี	 	 ตัวอย่างประเทศที่ขายหรือให้เช่าที่ดินได้แก	่
เอธิโอเปีย	 ในเรื่องนี้หนังสือพิมพ์“เดอร์สปิเกล
(Der  Spiegel)  ของเยอรมนีได้ลงบทความชื่อ 
“ลัทธิล่าอาณานิคมใหม่”  (The  New  Colo- 
nialism)  ซึ่งกล่าวว่า  ประเทศซูดานได้ให้
ประเทศในตะวันออกกลางและเกาหลีเช่าที่ดิน 
๑.๕  ล้านไร่  เป็นเวลา  ๙๙  ปี  คูเวตได้เช่านา
ข้าวประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ในกมัพชูาและอยีปิต์
วางแผนจะปลูกข้าวสาลีและข้าวโพดกว่า  ๕ 
ล้านไร่ในประเทศอูกันดา
	 เมื่อปี	 ค.ศ.	๒๐๐๙	 (พ.ศ.	๒๕๕๒)	 สิ้นสุดลง	
สญัญาการซื้อขายและเช่าที่ดนิร้อย	ๆ 	ฉบบักบ็รรลุ
ผล	บางสญัญาครอบคลมุที่ดนินบัล้านเอเคอร์		การ
วิเคราะห์ของธนาคารโลกในปี	 ค.ศ.	๒๐๑๐	 (พ.ศ.
๒๕๕๓)	พบว่าที่ดนิทั้งหมดเกอืบ	๑๔๐	ล้านเอเคอร์
(๓๕๐	 ล้านไร่)	 ได้ตกอยู่ภายใต้สัญญาซื้อขาย 
หรือเช่า	 	 ข้อส�าคัญคือการซื้อหรือเช่าที่ดินท�าให้
เจ้าของสญัญาได้แหล่งน�้าในที่ดนิน้ัน	ๆ 	ด้วย	สญัญา 
ดังกล่าวอาจก่อปัญหาความขัดแย้งมากมายใน
อนาคต		เพราะหลายข้อตกลงได้ท�ากันอย่างลับๆ	
และมักเป็นที่ดินที่คนในท้องที่ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว
โดยไม่มีการออกโฉนดทัง้	ๆ 	ทีพ่วกเขาท�ามาหากิน
มาหลายช่ัวอายคุน		ในปี	ค.ศ.	๒๐๐๗	(พ.ศ.	๒๕๕๐)	
จีนได้ตกลงเช่าที่ดิน	๒.๕	ล้านเอเคอร์	(๖.๒๕	ล้าน
ไร่)	 จากรัฐบาลฟิลิปปินส์เพื่อผลิตอาหารส่งกลับ
ไปจีน	 	 แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องระงับข้อตกลง 
เมื่อข่าวในเรื่องการเช่าได้รั่วไหลไปถึงชาวนาใน 
ดามากสักา	ความโกรธแค้นของประชาชนส่งผลให้
รัฐบาลต้องหลุดจากอ�านาจและข้อตกลงที่รัฐบาล
ให้บริษัทเดวูลอจิสติกส์ของเกาหลีใต้เช่าที่ดินกว่า	
๓	ล้านเอเคอร์	(๗.๕	ล้านไร่)	ต้องถูกยกเลิก
	 ความจรงิการเช่าหรอืซื้อที่ดนิในประเทศก�าลงั
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พัฒนาเป็นธุรกิจที่เสี่ยง	 	 อาหารถูกผลิตส่งออก
ไปสู่ดินแดนที่ห่างไกลในขณะที่คนพื้นเมืองต้อง
หิวโหย	 ชาวบ้านที่โกรธแค้นอาจท�าลายอาหาร
ในไซโล	 เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
ก็ถูกท�าลายได้ง่าย	 	 การขนส่งอาหารไปสู่ท่าเรือ
เพื่อการส่งออกอาจถูกขัดขวาง	 	 รัฐบาลที่ท�าให้
ชาวไร่ชาวนาสูญเสียที่ดินอาจถูกคว�า่บาตร	 และ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศผู้ลงทุนและประเทศ
เจ้าของพื้นที่ย่อมยากที่จะหลกีเลี่่ยง		อย่างไรกต็าม 
ข้อตกลงในเรื่องนี ้ที ่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ 
๕๐	พนัล้านดอลลาร์ได้ลลุ่วงไปแล้ว	แต่คาดว่าจะใช้
เวลาหลายปีกว่าจะเหน็ผลเพราะประเทศยากจนที่
อยู่ในสญัญาต่างขาดแคลนโครงสร้างพ้ืนฐาน	เช่น	
ถนน	 เครื่องมือ	 เครื่องจักร	 	 ระบบการซ่อมแซม	
ยุ้งฉาง	 ฯลฯ	 ธนาคารโลกชี้ว่าร้อยละ	 ๓๗	 ของ
สัญญาเท่านั้นที่จะเป็นการผลิตอาหาร		ส่วนใหญ่
เป็นการผลิตไบโอดเีซลและอืน่ๆ		แม้โครงการเหล่า
น้ีจะช่วยเพิม่การผลติ		แต่ค�าถามกค็อืใครจะเป็นผู้
ได้รับประโยชน์??		โครงการใหญ่ๆเช่นนี้ส่วนใหญ่
จะใช้เครืี่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่		คนพื้นเมือง
อาจได้รับการจ้างงานบ้างเท่านั้น	 	 ประเทศอย่าง
โมซัมบิคและซูดานจะต้องเผชญิกบัพื้นที่การเกษตร
ที่น้อยลงส�าหรับคนพื้นเมืองที่ยากจน	ในที่สุด	การ
ไล่ล่าที่ดินของประเทศร�่ารวยจะน�าไปสู่การเผชิญ
หน้าที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการไล่ล่าน�้ามัน??
	 เมื่อเดือนมกราคม	พ.ศ.	๒๕๕๔		การแข่งขัน
แย่งชิงแหล่งอาหารได้เริ ่มขึ ้นอย่างเห็นได้ชัด		
เกาหลีใต้ซึง่ต้องน�าเข้าร้อยละ	 ๔๐	 ของธัญพืช
ทั้งหมดที่บริโภค	 ได้ตั้งบริษัทที่มีหน้าที่เฉพาะใน
เรื่องนี้ขึ้นที่เมืองชิคาโกของสหรัฐฯ	 	 เพื่อจัดซือ้
ธัญพืชโดยตรงจากเกษตรกรอเมริกัน	 	 บริษัท
พร้อมที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อซือ้ข้าวสาลี	
ข้าวโพดและถ่ัวเหลืองจ�านวนมากในราคาที่ก�าหนด		
จีน	 ญี่ปุ่น	 ซาอุดิอาระเบียและประเทศผู้น�าเข้า 
อาหารอืน่ๆ	 อาจไม่อยู่นิ่งเฉยและประพฤติตาม
อย่างเกาหลีใต้อย่างรวดเร็ว	 	 ประเทศที ่เป็น
เป้าหมายของการแย่งชิงน่าจะได้แก่แคนาดา	

ออสเตรเลีย	อาร์เจนตินาและผู้ส่งออกรายส�าคัญ
อื่น	ๆ 	 	 การแข่งขันแย่งชิงอย่างเข้มข้นในเรื่อง
แหล่งอาหารในอนาคตจะท�าให้ความร่วมมือกัน
ของประเทศต่างๆตั้งแต่หลงัสงครามโลกสิ้นสดุลง		
ประชาชนในประเทศยากจนที่ถกูแย่งที่ดนิไปจะตก
อยู่ในสภาพเลวร้ายยิ่งขึ้น
	 “โครงการอาหารเพื ่อโลก”(World	 Food	
Program-WFP)	ขององค์การสหประชาชาติมีงบ
ประมาณปีละ	 ๔	 พันล้านดอลลาร์และปฏิบัติงาน
อยู่ใน	๗๐	ประเทศทั่วโลก	อย่างไรก็ตาม	ยังไม่มี
ความร่วมมือและประสานงานระดับสากลในการ
แก้ปัญหา“ความขาดแคลน”อาหารที่ก�าลังจะมา
ถึง		โลกไม่ได้ก�าลังเผชิญกับปัญหาในเรื่องอาหาร
เท่านั้น	แต่ยังเผชิญกับปัญหาโลกร้อนด้วย	 	การ
เอาใจใส่เพียงในเรื ่องนโยบายการเกษตรย่อม 
ไม่เพียงพอ	แต่ต้องเอาใจใส่อย่างบูรณาการทั้งใน
เรื่องพลังงาน	 	 ประชากรและแหล่งน�้าซึ่งส่งผล 
กระทบต่อการผลิตอาหารด้วย	 ข้อส�าคัญก็คือ	
ความร่วมมือและการประสานงานในเรื่องนี้ต้อง
ลงมือท�าทันทีก่อนที่วิกฤติในเรื่องอาหารจะกลาย
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างถาวร
	 ในสถานการณ์ปัจจุบัน	ประเทศไทยย่อมตก
เป็นเป้าหมายของการถูกบีบให้ยอมให้ต่างชาติ
เช่าหรือซื้อที่ดินทั้งเพื่อท�าก�าไรและเพื่อปลูกพืช
อาหารส�าหรับการส่งกลับไปบริโภคในประเทศที่
เช่าหรอืซื้อที่ดนิ		กลุม่คนที่จะร่วมมือกบัต่างชาติ
ในเรือ่งนีไ้ด้แก่นกัการเมอืงและนายทนุสามานย์  
คนไทยจ�านวนมากไม่มีที ่ดินท�ากินในขณะที ่คน
กลุ่มเล็กๆ	 ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศ
และคนอีกจ�านวนมากในชนบททีเ่ป็นเหยือ่ของ 
หนี้สินก�าลังสูญเสียที ่ดินท�ากินให้ธนาคารซึ ่ง 
ร้อยละ	๘๐	เป็นของต่างชาต	ิคนในกลุม่หลงัจ�านวน
มากซึ่งเป็น“รากแก้ว”ของประเทศถูกปลุกเร้าให้
ตกอยู่ในกับดักของ“บริโภคนิยม”และ“การเป็น
หน้ี”	จนต้องสญูเสยีที่ดนิและกลายเป็น“ลกูจ้าง”ใน
ไร่นาของตัวเองหรือในเมือง	 	 เมื่อการไร้ที่ท�ากิน
ขยายตัว	การรุกป่าก็จะขยายตัวซึ่งจะตามมาด้วย
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อุทกภัยที่รุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัว	 และที่จะตาม
มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความขัดแย้งทางสังคม 
ที่จะรุนแรงขึ้นตามอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น
	 ในสังคมตะวันตก	 นายทุนที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวและพรรคพวก	ท�าทุกอย่างได้เพื่อเงินและ
ผลประโยชน์	 	 ชอบเอาเปรีียบโดยไม่สนใจไยดี
ในสังคมประเทศชาติหรือมนุษยธรรมจะถูกเรียก
ว่า“นายทุนโจร”(robber	 baron)	 	 ค�าค�านี้ถูกใช้
เป็นครั ้งแรกในอังกฤษสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม	
ในสหรัฐฯ	สมัยเป็นอาณานิคม“นายทุนโจร”	ชาว
อังกฤษเป็นที่เกลียดชังของชาวอาณานิคม	 	 แต่
หลงัประกาศอิสรภาพและหลังสงครามกลางเมอืง	
นายทุนโจรอเมริกันเองก็เริ่มเข้าสู่อ�านาจทางการ
เมืองจนปัจจุบัน	ส�าหรับประเทศไทย	นายทุนชนิด
นี้ถูกเรียกว่า“นายทุนสามานย์”	 โดย	 ดร.ณรงค์	
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 ตลอดทั ้งเดือนธันวาคม	 บรรยากาศที ่ท้อง
สนามหลวงยังคงเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย	 ที่ต่าง
ทยอยเดินทางเข้ามากราบสักการะพระบรมศพ 
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ 
กันอย่างเนืองแน่น	 ไม่ขาดสาย	 เช่นเดียวกับใน 
วันที่	 ๕	ธันวาคม	๒๕๕๙	ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ	 แม้ปี
นี้จะไม่มี	 “พ่อ”	 ที่เป็นรูปธรรมกายขันธ์ดังเช่นทุกปีที่
ผ่านมา		ทว่าทางนามธรรม	พ่อก็ยังคงอยู่กับพสกนิกร
ชาวไทยเสมอ	ทั้งค�าสอน	แบบอย่าง	แนวทางที่พ่อทรง
ประทาน	 พร�่าสอนจะเป็นเสมือนตัวแทนของพ่อ	 ที่ลูก
คนใดได้ประพฤติปฏิบัติตาม	 ก็จะยังเป็นลูกที่ดีของพ่อ
เสมอไป	และเสมือนมีพ่อสถิตอยู่ในหัวใจไปตลอดกาล	
	 ในวันที่	 ๕	 ธันวาคมของทุก	ๆ 	ปีชาวอโศกจะ
พร้อมใจกันท�าความดีด้วยการปฏิบัติบูชา	 โดย
ฝึกฝนการเป็นผู้ให้	 ผู ้เสียสละตามรอยเท้าพ่อ 
ของแผ่นดินด้วยตั้งโรงบุญ	 แจกอาหารมังสวิรัติ
ฟรี	ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ- 

• ฟ้าสาง
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ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	 “พ่อ”  ผู้เป็นแบบ 
อย่างของผู้ให้	ผู้เสียสละ	
 การ	“ปฏิบัติบูชา”	คือ	น้อมน�าการกระท�า 
และค�าที่พ่อทรง	“พร�่าสอน-พร�า่บอก”	มายาวนาน 
ตลอด	๗๐	ป ี 	ไปประพฤติ -ปฏิบัติตามนั ้นให  ้
สม�่ า เสมอ	 ซึ ่ง ในวันที 	่ ๕	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	
นอกจากจะเป ็นวันคล ้ายวันพระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวแล้ว	 ยังเป็น 
วันดินโลกอีกด้วย	 ท�าให้ฉันนึกถึงพระมหากษัตริย ์
ผู้มีฐานันดรศักดิ ์เปรียบเสมือนฟ้า	 	 ทว่าพระองค์
ได้โน้มฟ้ามาสู ่ผ ืนดิน	 จนไม่มีเส้นกัน้เขตแดนแห่ง
ความรักระหว ่างพระราชาก ับประชาชน	 ด ้วย 
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากมายที่ทรงปฏิบัติอยู่ 

มิเว้นวาง	 เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพสกนิกร	 ได้ช่วยเหลือ	
พัฒนาพื้นที่นั้น	ๆ 	ให้เจริญขึ้น	 หรือเพียงแค่เสด็จเยี่ยม
เยือน	ณ	พื้นที่ใด	ก็ทรงเป็นมิ่งขวัญและก�าลังใจล้นพ้น
ต่อประชาชน	
	 แม ้ว ันนี ้พระองค ์จะเสด็จสู ่สวรรคาลัย	 แต ่
ประชาชนชาวไทยได้รวมใจกันสานต่อสิ่งที่พ่อท�า	 เพื่อ
ท�าให้ว ันที ่	 “๕	 ธันวา”	 ของทุกปี	 เป็นวันที ่ลูก	ๆ  
ชาวไทยพร้อมถวายใจภักดิ 	์ ด ้วยรักและส�านึกใน 
พระมหากรุณาธิคุณของพ ่อที ่มีต ่อทั ้งพสกนิกร 
ชาวไทยและมวลมนุษยชาติ	 ดั่งในหลวง	 ร.๙	 ที่ทรง 
มอบความรักที ่ยิ ่งใหญ่แด่มวลมนุษยชาติตลอดมา 
จนเป็นที ่ประจักษ์แก่สายตาชาวไทยและชาวโลก 
จนเกิดปรากฏการณ์พลังแห่งความรักที ่ประชาชน

จากผืนฟ้าจรดพื้นดิน ด้วยราชประชาสมาสัย
ของพระราชากับประชาชน

ประชาชนชาวไทยได้รวมใจกันสานต่อสิ่งที่พ่อท�า
เพื่อท�าให้วันที่ “๕ ธันวา” ของทุกปี

เป็นวันที่ลูก ๆ  ชาวไทยพร้อมถวายใจภักดิ์
ด้วยรักและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อ
ที่มีต่อทั้งพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ
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จะสานต ่อความรักจากพระองค ์ 	 ด ้วยการมอบ
ความรักนั ้นต ่อผ ู้ อ ืน่ 	 ต ่อ เพื ่อนมนุษย ์ต ่อ 	ๆ 	ไป 
ด้วยการท�าความดี	 เสียสละตามรอยเท้าพ่อ	 ให้ความรัก 
นั้นกว้างเกื้อแผ่วงกระจายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
	 ซ ึง่ต ่อมาในวนัที ่	 ๑๒	 ธนัวาคม	 ๒๕๕๙	 ที ่
ท้องสนามหลวงก็มีกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์
จากทั่วประเทศมากราบสักการะพระบรมศพพ่อหลวง	
พ่อผู้เป็นดั่งผืนฟ้าที่โน้มลงมาสู่ผืนดินด้วยสายธารแห่ง
พระเมตตาสูช่าวชนเผ่าในพื้นที่สูงอยู่ห่างไกล	แต่อยู่ใกล้
พ่อหลวงด้วยการด�าเนนิตามรอยพระบาทของพระองค์	
	 น�้ าพระทัยเมื อ่ครั ง้ ได ้ทรงมอบชีว ติ ใหม ่ ให ้ 
ชาวชนเผ ่ า พื ้น เมื องจากกลุ ่ มชาติพั นธ ุ์ ต ่ า ง 	ๆ  
ทั ่วประเทศย ังคงประทับตรึงอย ู่ ในใจมิลืมเลือน 
ชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง	ๆ 	 ทั่วประเทศ
น ้อมส�านึกในพระมหากรุณาธิ คุณอย ่างหาที ่สุด 
มิได้	 วันนี้จึงขอลงจากยอดดอยมาสู่กรุงเทพมหานคร	
เพื่อมากราบเคารพสักการะพระบรมศพสักครั้งหนึ่งใน
ชีวิต
	 โดยในวันที่	๑๐-๑๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	ชนเผ่าพื้น- 
เมืองจากกลุ ่มชาติพันธุ ์ต ่าง	ๆ 	ทั ่วประเทศ	 ได้เดิน
ทางด้วยรถโดยสาร	 และรถไฟขบวนพิเศษไปยัง
กรุงเทพมหานคร	 เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรม-
ศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราช
วัง	ซึ่งมีชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่าง	ๆ	รวม
กันถึง	๔๑	ชนเผ่า	 เช่น	ม้ง,	อาข่า,	กะเหรี่ยง,	มูเซอ,	
ดาราอั้ง,	ไทยทรงด�า,	มอญ,	คะฉิ่น,	ลัวะ	และลีซู	จาก
ทั่วประเทศกว่า	๕,๐๐๐	คน	
	 กลุม่ชนเผ่าพ้ืนเมอืงต่าง	ๆ 	ได้พกัค้างคืนที่สนามม้า
นางเลิ้ง	ด้วยการต้อนรบัดแูลจากกลุ่มจติอาสาท�าดเีพื่อ
พ่อ	องค์กรต่าง	ๆ 	ทั้งภาครัฐและเอกชน	ชาวอโศกหรือ
ชาวกองทพัธรรมก็มโีอกาสเป็นส่วนหนึง่ทีไ่ด้ต้อนรบัและ
ดูแลชนเผ่าต่าง	ๆ 	ตั้งแต่	จ.เชียงใหม่	และใน	กทม.
	 รุ ่งเช้าวันที ่	 ๑๒	 ธันวาคม	 ๒๕๕๙	 เวลาประ-
มาณ	 ๐๕.๐๐	 น.	 กลุ ่มชาติพันธุ์ต ่าง	ๆ 	ได้มารวม
ตั วก ัน ที ่สวนสราญรมย ์ เพื ่อประกอบพิ ธ ีกรรม 
สักการะตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า	เช่น	พิธีกรรม 

ไฟเป ่าแคน	 ซ ึง่ เป ็นพิ ธีที ่พวกเขาตั ้งใจส ่งเสด็จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย	
	 ในขณะประกอบพิธีกรรมเมื่อเริ่มเสียงเพลงและ
เสียงพูดดังขึ ้น	 หยาดน�า้ตาของชาวชาติพันธุ ์ก็ไหล 
พรั่งพรูออกมา	 ด้วยหัวใจแห่งความรักและซาบซึง้ใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที ่สุดมิได้ของพ่อหลวง	
รัชกาลที่	๙	ที่พวกเขารักและเทิดทูนสุดหัวใจ
	 จากเช้าจรดค�่าที่ชนเผ่าพื้นเมอืงจากทกุสารทศิ 
เฝ้ารอเพื่อเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพของ 
พ่อหลวงในพระบรมโกศ	 อย่างไม่ย่อท้อ	 นาน
แค่ไหนก็รอ	 ดั่งที่พ่อหลวงเมื่อครั้งมีพระชนม์อยู ่
ก็มิเคยทรงย่อท้อที ่จะไปเยี ่ยมเยือนพวกเขาใน 
ถิ่นห่างไกล	ล�าบากแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปถึง 
	 จากท้องฟ้าที ่เคยหม่นสลัวด้วยความทุกข์ยาก
แร้นแค้นของกลุ่มชาวเขาหลายชนเผ่านับแสนคนที ่
พลัดบ้าน	 พลัดถิ่น	 พลัดเมืองมา	 กลายเป็นท้องฟ้า
กระจ่างแจ่มใสบนแผ่นดินใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง	
ความรัก	 ความเมตตา	 จากสองพระหัตถ์ของพระเจ้า-
แผ่นดินไทย	 กษัตริย์ผู้สูงส่งที่เปรียบเสมือนฟ้า	 ทว่า
ผืนฟ้าได้โน้มลงมาจรดผืนดิน	 ด้วยพระเมตตาอัน 
เปี่ยมล้นของพระองค์	 ที่ได้น�าความชุ่มชื่นมาสู่หัวใจ 
และความอยู่ดีมีสุขมาสู่ชนเผ่าพืน้เมืองกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง	ๆ	ทั่วประเทศ
	 การที่ฉนัมาอยูท่ี่ท้องสนามหลวงท�าให้เกดิพลงั
แห่งความภูมิใจ	ดีใจ	ซาบซึ้งใจ	เกิดความรู้สึกดี	ๆ	
ที่ได้ซึมซับมากมายจนไม่รู้จะหาค�าอะไรมาอธิบาย
แทนได้	ทั้งหมดนี้คอืปรากฏการณ์แห่ง	“ความรกั” 
 พลังแห่งความรักในประเทศไทยขณะนี้ได้
เกิดระเบิดลูกแล้วลูกเล่า เป็นระเบิดที่มีพลังและ
อานุภาพในการสร้างสรรอย่างมหาศาล ด้วยราช
ประชาสมาสยัของพระราชากบัประชาชน ทีผ่นืฟ้า
ได้น้อมลงมาสู่พื้นดิน น�าน�้าใจและความชุ่มชืน้มา
สู่พื้นดิน จนเป็นแผ่นดินที่ชุ่มฉ�า่และอุดมสมบูรณ์ 
และในวันนี้ประชาชนขอมอบความรักนั้นให้แก่กัน
และกนัต่อไป แผ่ขยายพลงัความรกัให้ยิ่งใหญ่และ
ยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติตลอดไป.
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 สมัยหนึ่ง	พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง
ธรรมแก่เหล่าภิกษุ
	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย	สัปบุรุษ	(คือคนที่มีความ
เห็นถูกตรง)	 เมื่อเกิดในตระกูลใด	 ก็ย่อมเกิดเพื่อ
ประโยชน์	 เพื่อเกื้อกูล	 เพื่อความสุข	แก่ชนเป็นอัน
มาก แก่บิดามารดา แก่บุตรภรรยา แก่ทาส	(คือ
คนรบัใช้)	และกรรมกร	(คอืลูกจ้างคนงาน)	แก่ญาติ
สนิทมิตรสหาย  แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว  แก่
พระราชา แก่เทวดา  (คือคนที่จิตใจสูง)	แก่สมณ-
พราหมณ์	(คือนักบวชผู้ประเสริฐทั้งหลาย)
	 ดจุดั่งมหาเมฆ	(คอืเมฆฝนก้อนใหญ่)	ท�าฝนตกลง
มาให้ข้าวกล้าเจริญงอกงาม	 ย่อมตกเพื่อประโยชน	์
เพื่อเกื้อกูล	 เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก	 ฉันใด 
สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน
	 	 สัปบุรุษอยู่ครองเรือน	 เป็นผู ้มีปัญญา	 ไม่
เกียจคร้าน	บ�าเพ็ญ(คือเพิ่มพูน)ตนเพื่อประโยชน์แก่
ชนเป็นอันมาก	 ในเบื้องต้นระลึกถึงอุปการะ(คือการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล)ของบิดามารดาที่ท�าไว้ก่อน	 ย่อม
บูชาตอบแทนคุณบิดามารดาอย่างถูกธรรม
	 สปับรุษุผู้มศีรทัธาตั้งมั่นแล้ว	มศีลีเป็นที่รกั	เรยีน- 
รู้เข้าใจธรรมแล้ว	 ย่อมบูชาบรรพชิตผู้ไม่ครองเรือน	
ผู้ไม่มีบาป(คือกิเลสชั่ว)	 ผู้ประพฤติพรหมจรรย์(คือ

ประพฤติธรรมอันประเสริฐ)	
	 	สปับรุษุนั้นเป็นผูเ้ก้ือกูลแก่พระราชา	แก่เทวดา	
แก่ญาตสินทิมติรสหายทั้งหลาย	แก่ชนทั้งปวง	โดยตั้งมั่น
แล้วในสัทธรรม(คือธรรมที่ดีแท้ของคนมีสัมมาทิฏฐิ)
  สัปบุรุษกระท�าได้ดังนี ้  ก�าจัดมลทินความ
ตระหนี่ได้แล้ว  ย่อมบังเกิดผลเข้าถึงโลกแห่ง
นิพพาน(คือก�าจัดกิเลสสิ้นเกลี้ยง)ได้

	 ดกู่อนภกิษทุั้งหลาย	การท�าทาน	(คอืการให้สละ
ออกไป)ของสัปบุรุษนั้นมี	๘	ประการด้วยกัน	คือ
  ๑.  ให้ของที่สะอาด
  ๒.  ให้ของที่ประณีต
  ๓.  ให้ตามเวลาที่เหมาะสม
  ๔.  ให้ของที่สมควร
  ๕.  เลือกให้สิ่งที่ดี
  ๖.  ให้เป็นประจ�าสม�่าเสมอ
  ๗. ให้ด้วยจิตผ่องใส
  ๘.  ให้แล้วก็ดีใจ
	 ก็การท�าทานของสปับรุษุนั้น	ย่อมให้ข้าวและน�า้
สะอาด	โดยประณีต	ในเวลาที่เหมาะสม	ด้วยของที่
สมควรให้	อย่างสม�่าเสมอ	แก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์ 
ทีเ่ป็นเนือ้นาบุญ	 ครัน้บริจาค(คือการให้สละออกไป
เต็มที่ไม่สะสมไว้)ของมากมายแล้ว	ก็ไม่เสียดาย
	 ท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง	 ย่อมสรรเสริญทานที ่
สัปบุรุษให้แล้วอย่างนี้	
  ส่วนบัณฑิตผู้มีปัญญา มีศรัทธา มีใจเสียสละ
แล้ว บริจาคทานอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่
เบียดเบียน อยู่เป็นสุข”
	 (พระไตรปิฎกเล่ม	๒๓“สปัปรุสิสตูร”ที่	๑,	๒	ข้อ	๑๒๗-๑๒๘)

ณวมพุทธ

ให้อย่างสัปบุรุษ

j  คนดี มีความเห็นถูกตรง
    ท�าทาน เสียสละออกไป
    ท�าใจ ผ่องใสให้แล้วดีใจ
    ได้ผล เข้าถึงนิพพาน.
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• ต่อจากฉบับ ๓๑๗

• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

	 เวลาน่าจะผ่านสามทุม่ไปแล้ว	เมื่อสามญักลบั
เข้ามาในห้องพัก
	 อากาศเริ่มหนาวเหน็บจนเขาต้องล้มตัวลง
นอนบนเตียงเหล็กขนาดคนเพียงหนึ่งคนนอนได้
อย่างพอดไีม่อึดอดั		หอพกัการฝึกอบรมข้าราชการ
ก็อย่างนี้	 จะให้วิริศมาหราเหมือนโรงแรมระดับ
วีไอพคีงล�าบาก	สามญันกึอย่างปลง	ๆ 	แล้วคลี่ผ้าห่ม 
ผืนหนาคลุมหน้าอกจรดปลายเท้า	 เขาไม่ลืมที ่
จะหมุนกระจกบานเกล็ดหน้าต่างหน้าห้องให้พับ 
เข้ามา	ให้ลมผ่านเข้ามาได้น้อยที่สุด		คืนวันนี้	เขา
ไม่ยอมเปิดเคร่ืองท�าความเยน็	อากาศเยน็เฉยีบจน
เกินพอแล้ว	หากดกึ	ๆ 	อ้าวอบ	พัดลมบนเพดานน่า
จะใช้ได้ดีกว่า
	 สามทุ่มในชนบท	 เวลาผ่านไปอย่างเนิบช้า 
เหมือนค่อนข้างดึกไปแล้ว

	 ถ้าเป็นแถบชานกรุงเทพฯ	ที่สามัญท�างานอยู่
ที่นั่น		สามทุ่มเหมือนจะเพิง่เป็นเวลาเริม่ต้นแห่ง
ราตรีกลางคืนในบางค�่าคืน	 เขาจะพาผู้ใต้บังคับ
บัญชา	 ที่มีอ�านาจดูแลสถานบริการ	 บาร์	 คลับ 
ห้องอาหาร	 ร ้านคาราโอเกะ	 ออกตระเวน
ตรวจสถานเริงรมย์	 แหล่งที ่ผู ้คนชอบเที ่ยว
เวลากลางคืนตามอ�านาจหน้าที ่	 อย่างน้อย	ๆ 	
ก็ค้นหายาเสพติด	ยาบ้า	การค้ามนุษย์รวมถึง
แหล่งซุกซ่อนแรงงานเถือ่นในพื้นทีเ่วลาทีเ่ขา
ออกไปตรวจ	บางทียังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
บริการ	อาจจะมีนักท่องราตรีบ้างเพียงไม่กี ่โต๊ะ 
นั่งดื่มเครื่องดองของเมากันอย่างเงียบๆ
	 หลังสี่ทุ่มไปแล้วนั่นแหละ	 เวลาแห่งกลางคืน 
จึงจะเริ ่มตื ่นขึ ้นมาเหมือนเป็นเวลาแห่งความ
หฤหรรษ์		ชีวิตทุกชีวิตสู่ความรื่นเริงในเวลาต่อมา

กายา
บทที่ ๑๑ “วันธรรมสวนะ”

เขาเห็นเงินบริจาค
อัดแน่นอยู่ในนั้น
ชาวบ้านยังทยอยเข้าไป  
ต่างนั่งอธิษฐาน
กราบพระพุทธรูป
ก่อนจะหย่อนเงินลงตู้
คนแล้วคนเล่า
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ที่เกือบจะหลังเที่ยงคืนไปแล้ว
	 เขาเอื้อมมือเปิดไฟโคมหัวเตียง		หยิบหนังสือ
บางเล่มที่เขาอ่านยังไม่จบอย่างคุน้ชนิเป็นนสิยั			นัน่
คือหนงัสือหลักธรรมภกิษสุงฆ์บางรปู		ที่เขาเหน็ว่า 
มันคือความจริงแห่งชีวิต	ขณะอ่านไปอย่างช้า	ๆ 	
ทีละประโยค	ทีละหน้า	ความรู้สึกแห่งความเยือก
เย็นค่อย	ๆ 	ก่อเกิดเป็นความสงบอย่างช้า	ๆ 	บางวลี
แห่งถ้อยค�าเขียน	 	 ท�าให้เขาตื่นรู้	 อาการว่างเบา 
พุ่งโพลงผ่านเข้ามาในโพรงสมอง	 ความนึกคิด
ที ่เคยหนักอึง้	 ติดหนึบในความคิดมาแรมเดือน	 
ดุจหินก้อนใหญ่	ๆ 	กดทับตรึงแน่น	 พลันหลุด
กระเดน็เลอืนหายในชั่ววูบแห่งการตื่นรู	้เหมอืนเขา
จะพ้นทุกข์แล้ว		อย่างน้อย	ๆ 	ก็ช่วงเวลาขณะหนึ่ง
ของวันเวลาท่ีผ่านไปในขณะยามนัน้	โลกทกุวันนี้...
บ้านเมืองก�าลังเปลี่ยนผัน	 เปลี่ยนมากขึ้นเรื่อย	ๆ 
เร็วปานจักรผัน	 บางหนแทบจะตามมันไม่ทัน 
และนับวันเหมือนเขาจะล้าหลังมากขึ้นเรื ่อย	 ๆ				
จิตใจผู้คนก�าลังห่างเหินจากธรรมะมากขึ้นทุกวัน
	 นัน่คอืความรู้สึกของสามัญ		ที่สั่งสมบางสิ่ง
บางอย่างในความรู้สึก	 ช่วงหลายปีที่ผ่านเข้ามา    
เขาไม่มั่นใจว่าพุทธศาสนิกชนปัจจุบันได้เดินถูก
เส้นทางหรือไม่    และนับวันสังคมกลับเร่าร้อน  
เร่งเร้าการแข่งขัน  ดิ้นรนแทบทุกหย่อมหญ้า 
ไม่ว ่าคนมีเงินหรือชาวไร ่ชาวนา  มีป ัญหา
มากมายรุมเร้ามากเข้าทุกที
	 มันคือความถูกต้องแล้วหรือ....กับค�าสอน
เพี้ยน	ๆ	ของบางส�านักพุทธศาสนา	ที่สอนให้ผู้คน
หลงเพ้อกับอนาคต		สวรรค์ที่มองไม่เห็น		นอกจากรอ
เวลาส้ินลงแห่งชวิีต		แล้ววิมานจะปรากฏ		สอนให้
พทุธศาสนกิชนหลงท�าบญุอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง 
เพื ่อสร้างภพสร้างชาติวิมานในอากาศหลัง 
ความตาย		ทั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้
พุทธศาสนิกชนอยู่กับปัจจุบัน		ปัจจุบันที่ก�าลังตื่น
รู้อยู่ทุกขณะจิต	 	 นั่นคือค�าถามที่ถูกตั้งเป็นโจทย์ 
วนเวียนอยู่ในความนึกคิดครั้งแล้วครั้งเล่า
	 ชาวบ้านสร้างบุญ		แต่เจ้าอาวาสเกือบทุกวัด		
กลับร�่ารวยเป็นคนมีเงินในคราบผ้าเหลือง	 นั่นคือ

ข่าวที่เขาได้รับอยู่เป็นระยะ	 เจ้าคณะอ�าเภอบางแห่ง
สร้างบ้านให้พ่อแม่อยูอ่าศยัราคาหลายสบิล้านบาท	
บางรปูมบ้ีานเช่า	มทีี่ดนินบัหลายสบิแปลง		สกึออก
มาเมื่อไร	ก็เป็นเศรษฐีในทันที		แต่ชาวบ้านที่ตั้งใจ
ท�าบญุ	ต้องนอนห้องแถวสบัปะรงัเค		กดัฟันหาเงนิ
ท�าบุญ		เพื่อหวังสวรรค์และวิมานในอนาคต
	 สังคมก�าลังผิดเพี้ยน	 ผู้คนก�าลังหลงใหลกับ
ความเจรญิในด้านวัตถมุากขึ้นทกุท	ี	หลงแม้กระทั่ง
วิมานและสวรรค์กลางอากาศอันว่างเปล่า
	 ปุถุชน	แข่งกันสร้างบ้าน		แย่งต�าแหน่งหน้าที่		
ก้าวขึ้นไปเป็นใหญ่อย่างไร้ขอบเขต		บางคน	หนุ่ม
เจ้าส�าราญ	 หลงในเสียงดนตรีแสงสี	 	 คิดว่าสิ่ง
เหล่านี้คอืคณุค่าอนัแท้จรงิของชวิีต	วัดวาอารามก็ 
เช่นกัน		กลับกลายเป็นที่ไม่สงบทางจิตใจอีกต่อไป
	 	เหมือนสงบแต่ไม่สงบ
	 เพราะถ้อยค�าสอน	ทีท่�าให้ผูค้นดิ้นรนแสวงหา
บญุอย่างไม่มทีี่สิ้นสดุ	เพื่ออนาคตแห่งภพชาตต่ิอไป	
แต่อาณาบริเวณวัด	 กลับก่อสร้างอย่างใหญ่โต 
หรหูรา	วิจติรอลงัการ	เน้นไปที่วัตถ	ุด้วยเงนิศรทัธา
ของพุทธศาสนิกชน	รวมถึงเพื่อให้ผู ้คนหลงใหล
ได้ปลื้มกับวัตถุ	 สิ่งที่ประเทืองสายตาและอารมณ์
มากยิ่งขึ้น
	 บางคนถึงกับหมดเนือ้หมดตัว	 ทิ้งลูก	 ทิ้ง
ครอบครัว	 หันหน้าเข้าสู่วัดอย่างไร้สติ	 ทั้งที่แบบ
อย่างของผู้เฒ่าผู้แก่	บรรพบรุษุ	กท็�าให้เห็นไว้แล้ว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป	 มิใช่การทุ่มเทเหมือนการ
ลงทุนซื้อสวรรค์วิมาน	หวังผลประโยชน์บางอย่าง
ในอนาคต	ที่ยังมองไม่เห็น	มันคุ้มกันล่ะหรือ		
	 สามญันกึถงึพ่อแก่แม่แก่	และผูส้งูอายบุางราย 
ข้างบ้าน	สมัยยังเป็นเด็กทุก	ๆ 	เช้า	เหมือนกับเป็น
นิสัยเคยชินที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากลับกลายเป็น
ประเพณีปฏิบัติ	 	ผู้เป็นยายหรือแม่แก่	 	จะลุกหุง
ข้าวแต่เช้าตรู	่	ท่ามกลางเสยีงไก่ขนัขานรบักงัวาน
มาแว่ว	ๆ 	จากหัวหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน	แม่แก่จะหุง
ข้าว	 และท�ากับข้าวอย่างง่าย	 ๆ	 เพื่อให้ทันใส่บาตร
พระที่จะเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแต่เช้ามืด
	 เมื่อน�าขนัข้าวและถ้วยกบัข้าว	มาวางที่แคร่ไม้
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ที่นั่งยาวใต้ร่มมะม่วงเรยีบร้อย		สเีหลอืงอร่ามแห่ง
จีวร		สีร�าไร	ๆ 	จะค่อย	ๆ 	ปรากฏชัดเดินผ่านเข้ามา
เป็นสาย	ๆ 	ท่ามกลางสายหมอกยามอรณุรุง่			ภกิษุก�าลงั
ย้อนเดินโปรดสัตว์กลับจากหัวหมู่บ้านผ่านมาถึงพอดี
	 แม่แก่จะลุกจากแคร่	 ลงนั่งยอง	 ๆ	 ข้างถนน 
ยกขันข้าวขึ ้นจรดศีรษะ	 	 อธิษฐานริมฝีปาก
ขมุบขมิบ	 	 ชั ่วครู ่จึงลุกขึ ้นใช้ทัพพีคดข้าวใน
ขันทองเหลืองสีหมอง	 ๆ	 ใส่บาตรภิกษุสงฆ์ที่ยืน 
เรยีงแถว	 จ�านวนไม่ต�่ากว่าสามส่ีรปู	 ทลีะทพัพี	 ๆ 
ในอาการส�ารวมและนอบน้อม	 ลูกศิษย์วัดที่ถือ 
ป่ินโตใบใหญ่	ๆ ใส่กับข้าว	 ผ่านมาทางด้านหลังจะ 
เข้ามาช่วยเทกับข้าว	ใส่ปิ่นโตแต่ละใบที่เตรียมมา
	 ภกิษใุนหมูบ้่านต้องแยกสาย	เส้นทางบณิฑบาต 
สายใต้ชดุหนึง่	สายเหนือชุดหน่ึง	เพ่ือฉลองศรทัธา
ญาติโยมตลอดแนวเส้นทาง	 อาหารจะพอดีให้ 
พระฉันในมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง		ที่เหลือก็เป็นอาหาร
ของลูกศิษย์	 	 วัดแต่ละแห่ง	 จะมีลูกศิษย์ติดตาม 
พระเณรมาอยู่วัดไม่ต�่ากว่าสี่ห้าคน
	 ในวันพระหรือวันธรรมสวนะ	 แม่แก่จะไม่
อยู่บ้าน	 แกจะเตรียมตัวตั้งแต่บ่าย	 เตรียมผ้าห่ม		
กระทายหมาก	น�า้ดื่มใส่ขวด	เพ่ือเตรยีมตวัไปนอน
วัด	และยายก็ไม่เคยลมืที่จะเตรยีมผ้าสไบสขีาวห่ม
เฉวียงบ่า	 เตรียมไว้ส�าหรับสวดมนต์ไหว้พระ		 ใน
เวลากลางคืน
	 จ�าได้ว่า	ถ้าไม่นั่งรถคอกหมู	่รถโดยสารประจ�า
หมู่บ้านไปลงหน้าวัด	 ยายก็จะให้ผู้เป็นลุง	 ขับเรือ
หางยาว	 ลัดแม่น�้า	 ผ่านไปลงท่าน�า้หน้าวัดเป็น
ประจ�า	 สมัยก่อน	 น่าจะเป็นคนแก่หรือผู้สูงอาย	ุ	
แม้กระทัง่คนวยักลางคนก็เถอะ	 นิยมไปนอนวัด
เกือบทั้งหมู่บ้าน	มิใช่การบังคับ	แต่เป็นการปฏิบัติ
ในชีวิตสืบทอดกันมา
	 ครั้งหนึ่ง	สามญัเคยตามยายไปนอนวัด	จ�าได้ว่า 
ถ้าเป็นคนแก่ชาวบ้านผู้ชาย	จะแยกไปนอนในพระ
อุโบสถ	ส่วนผู้หญิง	หรือกลุ่มของยายป้า	จะนอน
ศาลาการเปรียญข้าง	ๆ	พระอุโบสถนั่นเอง
	 สามัญชอบบรรยากาศเวลากลางคืนในพระอุโบสถ 
โดยเฉพาะแสงเทียน	 ที ่ส่องแสงเรืองรองหน้าพระ

ประธาน	 พระพุทธรูปองค์ใหญ่	 ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
หลวงพ่อโต	เป็นสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์	ใบหน้า
ท่านยิ้ม	นัยน์ตาจรดมองต�่าเกือบปิด	หางตาทอด
โค้ง	 บ่งถึงความสงบเย็นและความเมตตา	 ที่แผ่
ออกมาสุดนับประมาณ	 ยามค�่าคืน	 ที่มีเพียงแสง
ธูปเทียนส่องแสงเรืองรอง	 ผิวพระสะท้อนเงา 
สีทองเหลืองอร่ามวับวาว	งดงามยิ่งนัก
	 เหล่าพ่อแก่แม่แก่	 ปู่ย่า	 จะนั่งเรียงรายเต็ม
พระอุโบสถ		เริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังพร้อม	ๆ  
กัน	 เป็นค�าสวดง่าย	ๆ 	 เหมือนพระภิกษุสวดมนต์
ในงานมงคลทัว่	ๆ 	ไป	 เมือ่ชาวบ้านน�ามาภาวนา	
ช่วงค�่าคืน	 สวดกันเป็นเวลา	 เป็นช่วง	ๆ 	 แต่ละ
ครั้ง	 เหมือนความสงบเงียบจะแผ่กระจายมากยิ่ง
ขึ้น	 มันคือความสงบที่มีความเย็นซึมผ่านเข้าไป
ในบรรยากาศอย่างเนิบ	ๆ 	สวดมนต์จบก็นั่งสงบใจ	
ก�าหนดลมหายใจในช่วงเวลาสั้น	ๆ 	เหมอืนผ่อนพกั
ทั้งร่างกายและจิตใจในยามเบื้องปลายของชีวิต
	 นั่นคือภาพที่สามัญ	 ได้พบเห็นเมื่อเป็นเด็กใน
หมู่บ้าน	 แต่ปัจจุบัน	 ภาพเหล่านัน้ก�าลังลบเลือน
ไปจากจิตใจ
	 ชีวิตเหมอืนจะเร่งรบี	เวลาว่างของผู้คนเหมอืน
จะหดหายและเหลือน้อยลงทุกที
	 สามัญเคยเห็นคนเฒ่าคนแก่บางคนอยู่เฝ้าบ้าน 
หรือไม่ก็ไปนอนวัดในวันธรรมสวนะ	 เพื่อสั่งสม
สติปัญญาในช่วงบั้นปลายชีวิต	 อีกมุม	 ก็ผ่อนพัก
ร่างกายหลงัเหน็ดเหน่ือยตรากตร�างานกลางไร่นา
มาเกอืบตลอดทั้งชีวิต	ด้วยการท�างานอยูก่บับ้านที่
เหมาะสมกับวัย
	 แต ่สิ ่งแวดล ้อมในยุคแห ่งความทันสมัย
ก�าหนดว่า		คนแก่ไม่ควรจะอยูวั่ดหรอือยูว่่าง	อกีต่อไป 
อย่างน้อย	ๆ 	น่าจะเดนิทางไปอยูเ่มอืงใหญ่		ไปคอย 
เลี ้ยงหลาน	 หรือเฝ้าบ้านเฝ้าเรือนให้กับลูก	ๆ  
ที่กลบักลายเป็นมนุษย์โรงงาน	วัน	ๆ 	ใช้ชีวิตทั้งชีวิต 
ขลุกแต่ในโรงงานเท่านั้น	 เกือบไม่เห็นแสงเดือน
แสงตะวัน
	 เมื่อสามญักลบัเข้ามาในหมูบ้่านครั้งล่าสดุ		เขา 
เดนิผ่านเข้าไปสูค่วามเงยีบเชยีบ	แปลกและพศิวง
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อ่านต่อฉบับหน้า

	 จ�าได้ว่า		วันนั้นเป็นวันธรรมสวนะหรอืวันพระ		
เขาอดชื่นใจไม่ได้		ที่เหน็ชาวบ้านมากนัเตม็บรเิวณ
วัด			ที่จอดรถเกือบไม่มี		เขาจ�าได้ว่าในอดีต		จะมี
เพียงจักรยานหรือรถเครื่อง	จอดระเกะระกะเรียง
รายแถวร่มไม้หน้าศาลา		แต่เดี๋ยวนี้		กลับเต็มไป
ด้วยรถยนต์ของผู้คนที่มาร่วมท�าบุญ	 	 จนแทบจะ
หาทางเดินขึ้นศาลาไม่ได้
	 พอก้าวเข้าไปหน้าพระอุโบสถเท่านั้น		สามัญ
ก็เห็นควันธูปเทยีนกระจายคลุ้ง	ชาวบ้านน่ังอดัเตม็
แน่นอยูห่น้ากระถางธูปเทยีนบรเิวณประตทูางเข้า
โบสถ์	 มีตู้กระจกรับบริจาคเงินท�าบุญตั้งอยู่สอง
ใบ	 เขาเห็นเงินบริจาคอัดแน่นอยู่ในนั้น	 ชาวบ้าน 
ยังทยอยกันเข้าไป	 	 ต่างนั่งอธิษฐาน	 กราบพระ 
พุทธรูปอยู่นานพอสมควร	 ก่อนจะหย่อนเงินลงตู้
คนแล้วคนเล่า
	 คนเฒ่าคนแก่ปีนี้		ไม่ได้นั่งกระจัดกระจายอยู่
บริเวณศาลาการเปรียญเหมือนเมื่อสามสิบกว่าปี
ก่อนที่เขาเคยเห็น	จะมเีสื่อ	ชดุเครื่องนอน	ที่พร้อม
จะนอนวัดในวันธรรมสวนะ		แต่ในปีนี	้	น่าจะหมดสิ้น 
ทุกคนเข้าไปนัง่อดัแน่นในพระอุโบสถ	 รอฟังพระ
สวดมนต์ให้ศีลให้พร	และจากนั้นไม่นานนัก		หลัง
พิธีกรรมเสร็จสิ้นลง	 	 ชาวบ้านจะทยอยกลับบ้าน		
ปล่อยให้วัดเงียบเหงาไปตลอดทั้งวันทั้งคืน
	 สามัญนั ่งฟ ั งพระสวดมนต ์อยู ่ ในศาลา
การเปรยีญอย่างเงียบ	ๆ 		เฝ้าสังเกตการเปล่ียนไป 
เขามั่นใจว่า	 ชาวบ้านยุคใหม่เข้าหาวัดกันมากขึ้น		
ผู้คนแทบจะล้นออกมานอกรั้ววดั		สนใจการท�าบญุ	
งานพิธีกรรมอย่างน่าชื่นชม	 	 สังเกตผู้คนเข้าไป
ยืนเบียดเสียดหน้าพระอุโบสถ	 เพื่อรอเวลาการ 
กราบไหว้		และตั้งจิตอธิษฐานอย่างจริงจัง
	 “ไม่เข้าไปนัง่ฟังพระสวดมนต์หรอื	คณุสามัญ” 
ผู้สูงวัย	เข้ามาทัก	ด้วยอาการยิ้มแย้ม	นาน	ๆ 	ครั้ง	
ที่เพื่อนบ้านจะเห็นเขากลับมาบ้านสักครั้งหนึ่ง
	 “ไม่ละครบั	นั่งฟังที่น่ีกไ็ด้ยนิ”	เขาเอ่ยตอบด้วย
น�้าเสียงเรียบ	ๆ
	 “กลบัมาเม่ือไหร่”	ชาวบ้านเอ่ยทกัอย่างชวนคยุ
	 “เมื่อวานเองครับ	ปีนี้แปลกนะ	ท�าไมไม่ค่อย

เห็นคนเฒ่าคนแก่”	 นั่นคือค�าถามลอย	 ๆ	 ที่จงใจ
อยากจะถาม
	 “มนัเปลี่ยนไปแล้วสามญั	บรรยากาศชกัไม่ค่อยด”ี	
ชายวัยกลางคนเอ่ยตอบด้วยสีหน้าแววตาไม่สู้ดี
	 “เรื่องอะไรครับ”
	 “ข่าวลือเรื่องเจ้าอาวาส....เป็นเจ้าอาวาสไม่กี่
ปี	มบ้ีานเช่า	หอพกั	แถมซื้อที่ดนิมาเป็นของตวัเอง” 
	 	ก็แค่นั้น	 เรื่องชาวบ้าน	 คงหนีไม่พ้น	 การนิ
นทากาเล	 แต่จะเป็นความจริงหรือไม่	 เป็นเรื่อง
ที่ชาวบ้านจะต้องพิสูจน์กันต่อไป	 สามัญนึกอย่าง 
เบื่อหน่าย	สังคมก�าลังแปรเปลี่ยนอย่างน่ากลัว
	 เขาเดนิทางกลบัเข้าบ้านด้วยความรูส้กึออกจะ
มึนงง	กลับไปหาผู้เป็นลุง	บัดนี้อายุแปดสิบกว่าปี
เข้าไปแล้ว	อดตีท่านคอืผูน้อนวัดปฏบิตัธิรรม		ผูน้�า
การสวดมนต์ที่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านให้ความ
เคารพเชื่อถือ
	 ลุงยังใบหน้าแจ่มใส	 นัยน์ตาเปล่งประกาย
ความเมตตาอยู่เป็นนิจ
	 สามัญค่อย	ๆ 	เลียบเคียงถามไถ่ความเป็นไป
ของหมู่บ้าน	ท�าไมเรื่องราวภายในวัดจึงเปลี่ยนไป	
	 ลุงยิ้ม		นัยน์ตาคงเปล่งประกายความสดใส
	 “....ชาวบ้านเขามธีรุะปะปังกนัมากขึ้น	ระยะหลงั	ๆ  
คนไปนอนวัดกันน้อยลง	 	 ทิดบุญมาต้องไปเลี้ยง
หลานที่ต่างจังหวัด		ลูกชายท�างานในโรงงานใหญ่
ใกล้กรุงเทพฯ	 	 ยายเพย	 คอยดูแลลูกชายถูกรถ
ชน	ขาขาด		ตาเพิ่มหรือ		ปัญหาลูกหลานเข้ามา
ประดัง	ขายที่ขายทางวุ่นวายกันไปหมด	เงินทอง
ก็ชักจะร่อยหรอลงทุกที	 	 สิ่งส�าคัญคือ	 ชาวบ้าน
ไม่เห็นความส�าคัญของการไปนอนวัด	 ไปก็เพื่อ
อธษิฐานอ้อนวอนหลวงพ่อโตในโบสถ์เพื่อให้ร�า่รวย
มีเงินมีทองกันเท่านั้น	ลุงเคยไปนอนวัด	ระยะหลัง	ๆ 	 
แทบจะต้องนอนคนเดียวในโบสถ์	 มันหมดสมัย 
แล้วนะ	 ทีค่นในหมู่บ้านจะนิยมนอนวดั	 เขาเห่อการ
ค้าขาย	 การท�างานในโรงงาน	 มากกว่าการฟังพระ
สวดมนต์		บ้านเมอืงมนัเปลี่ยนไปแล้วสามญัเอ้ย.....”
	 เสยีงของลงุเงียบหาย		แผ่วกลนืไปกบัสายลม
ที่พัดผ่านเข้ามาบางเบา.
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• นายธิง วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

  ๑. เรียนไม่ตรงเป้า!
ว ิก ฤต . . . ‘ บ ัณฑ ิตแห ่
ตกงาน	 อีกหนึ ่งความ 
ล้มเหลว...อ ุดมศึกษา
ไทย...ความไม่สอดคล้อง
ของตลาดแรงงานกับ 
ผู้จบการศกึษา	 (มติชน
สุดสัปดาห์		ฉ.	๑๘๗๔	๑๕-๒๑	ก.ค. ๕๙)

  ๒. ใครว่าความรักเป็นเรื่องส่วนตัว ! 
คลั ่งฟันเมียดับ	 ฆ่าแม่ยาย
สยอง	ซดยาตายตาม
(เดลินิวส์	๙	ต.ค. ๕๙)

  ๓. ท�าจริง-ท�าให้มากจะเกิดผล!
ฟื ้นป่าชายเลน	 คนืความ
เหลื่อมล�้า	เรยีกความสมบูรณ์
ชายฝั่งกลับมา	(๕		พ.ย. ๕๙)

  ๔. รวงข้าวดีย่อมโน้มสู่แผ่นดิน!
‘บิ๊กตู่’	ยอมขอโทษอ้อน
โรงสี	ร่วมมือแก้ข้าวตก
(เดลินิวส์	๕	พ.ย. ๕๙)

 
  ๕. ถนนขนมครกมีทั่วแผ่นดิน เชื่อหรือไม่?
ดรามา	!	‘กระโจมอก	ประชด
ทางพัง’	ท�าข้าราชการพืน้ที ่
ขวัญกระเจิง?!
(ไทยโพสต์	๖	ต.ค. ๕๙)
 

  ๖. ฟันธงโรงงานต้องการ!
เจ ้าหน้าที ่ตรวจสอบซาก
ปลากระเบนราหตูายลอยน�้า	
จ�านวนมากในแม่น� ้ากลอง	
(มติชน	๘	ต.ค.	๕๙)

  ๗. ความขาดแคลนพิสูจน์คุณภาพคน! 
‘บิ๊กตู’่	ขออยธุยาเสยีสละรบัน�า้	
(ไทยโพสต์	๖	ต.ค.	๕๙)

  ๘. ชีวิตคนไทยล่อแหลมสารพัด !
แฉน�้าปลาต�่ามาตรฐานอื ้อ	
ผสมผงชูรส	 ใส่วัตถุกันเสีย	
(มติชน	๗	ต.ค.	๕๙)	

  ๙. ลิเกชีวิตบทหนึ่ง!
ภาพเป็นข่าว	-	น.ส.ยิ่งลักษณ์	
ชินวัตร	น�าข้าวสารที่รบัซื้อ
จากชาวนามาจ�าหน่ายใน
ราคา	กก.ละ	๒๐	บาท	(มติชน	๖	พ.ย.	๕๙)

  ๑๐. ก้อแค่ตรวจสอบบนแผ่นกระดาษ  ! 
อนุมัติเกณฑ์ใหม่	 คัด	ผอ. 
โรงเรียน	 ผ่าน	 ๑	 ปีตกประ- 
เมนิถกูจับส่งเข้ากร	ุ(เดลนิิวส์	
๓๑	ต.ค.	๕๙)

  ๑๑. เรื่องเกิดในห้องขัง DSI ยังจับใครไม่ได้  ! 
ชู	‘ตับแตก’	ปฏิรูปคุมผู้ต้องหา
(ไทยโพสต์	๒๖	ก.ย.	๕๙)

  ๑๒. เรียนสูง ๆ  คิดได้แค่นี้ ! 
เพิ ่มเงินผู ้ด�ารงต�าแหน่ง	
อ้างทุจริตเริ่มหลัง	๕	ปี
(ไทยโพสต์	๗	ต.ค.	๕๙)



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘  มกราคม ๒๕๖๐   •   67

  ๑๓. อีกหนึ่งทางรอดของชาวนา!
ศูนย ์ข ้าวชุมชนบ้าน
คลองกล้วย	จ.อุตรดติถ์	
ผลิตเมล็ดพันธ ุ์ข ้าว	
ปลูกเอง	 แปรรูปเอง	
สร้างความยั่งยืน
(ไทยโพสต์	๗-๘	พ.ย.	๕๙)

  ๑๔. พุทธธรรมไยจึงถูกทอดทิ้ง!
วัดฝีมือรัฐบาลเข็นเศรษฐกิจ	
อีก	๑	ปี	สารพัดปัญหาต้องแก้	
(เดลินิวส์	๒๖	ก.ย. ๕๙)

  ๑๕.  มหาวิทยาลัยไทยแลนด์!
สกอ.	ร่อน	จ.ม.จี	้ ๘	
มหา’ลัย	เอกชนยก
เครื่องการสอน	 เหตุ
ไร้คุณภาพใน	๑	เดอืน	
(มติชน	๗	ต.ค.	๕๙)

  ๑๖. ลดรายจ่าย-อุดรูรั่ว มาถูกทาง !
อบต.บึงช�าอ้อหนุนปลูกผัก
สวนครัวไว้ริมรั้วเก็บกิน	 เหลือ
ขาย	สร้างรายได้เข้าบ้าน		
(เดลินิวส์	๗	พ.ย.	๕๙)

  ๑๗. ใครคือรายต่อไป! 
‘ร้อยเอ็ด’	ขยะท่วม	 ล้นทะลัก
ถนน	(มติชน	๑๑	ต.ค.	๕๙)

  ๑๘. ธุรกิจ รัฐต้องควบคุม ! 
‘เยอรมัน’	 คุมเข้ม	 ‘จีน’	 ซื้อ
กิจการ	(มติชน	๓๑	ต.ค.	๕๙)

  ๑๙. สังคมโดดเดี่ยว!
วอนช่วยเหลือ	 ไม่มีเงินท�าศพลูก	
(มติชน	๘	ต.ค. ๕๙)	

  ๒๐. อย่าลืมสอนอุดรูรั่วไว้อีกด้าน!
ชง	ครม.	มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ	 เพิ่มก�าลังซื้อผู้มี
รายได้น้อย	(๒๖	ก.ย.	๕๙)	

  ๒๑. สิ่งมีชีวิตที่อดอยาก เห็นยากกว่า!
จีนสร้างกล้องโทรทรรศน์
ใหญ่ที่สุดในโลก	 หวงัว่าจะ
ช่วยตดิต่อกบัสิ่งมชีวิีตนอกโลก
ได้	(ไทยโพสต์	๒๖	ก.ย. ๕๙)
 
  ๒๒.  สิ่งที่เจ้านายต้องระมดัระวงั
รวบ	 ๒	 คนสนิทผู ้น�าโสมใต ้	 ข ้อหา
คอร์รัปชั่น	(เดลินิวส์	๗	พ.ย.	๕๙)

  ๒๓.  นายทุนใหญ่กินคนเดียว!
ไร้เรือใหญ่	ชาวประมงเฮ!
จับปูม้าขายวันละหมื่นบาท	
(ไทยโพสต์	๗-๘	ต.ค. ๕๙)

  ๒๔. คนเริ่มไม่กลัวมหาอ�านาจ
ดูเตอร์เตลั่น	ปินส์ปลอดทหารมะกัน
ใน	๒	ป ี(เดลินิวส์	๒๗	ต.ค.๕๙)

๒๕.  ขอกี่ล้านแก้ปัญหาชนบท? 
ขอ	 ๒	 หมื่นล้าน	 แก้จราจร	
ตดัถนน	สร้างสะพาน-อโุมงค์	
(เดลินิวส์	๑	พ.ย.	๕๙)

  ๒๖. ใครเอ่ยส่งเสริมท�าลายป่าเขา? 
ซี พี 	ร ่ ว ม มื อ ภ า ค รั ฐ ช ่ ว ย
เกษตรกรรับซื้อข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์	(ไทยโพสต์	๓-๔	พ.ย.	๕๙)
 
  ๒๗. รวมพลังแก้ปัญหาชาวนา!
๓	มหา’ลัยดังขยับแบ่งเบาภาระ
ชาวนา	(ไทยโพสต์	๓	พ.ย. ๕๙)
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๗

กราฟแบบจ�าลองของทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง

	 จากกราฟ		ถ้าสร้าง “ธรรมะแห่งความเป็น
พลเมือง”	(civic	religion)		ในทิศทางที่สามารถ
ช่วยอบรมกล่อมเกลาเพื่อ	“ระเหิด”	(sublimate)		
ความต้องการส่วนเกินความพอเพียงของผู้คนใน
สังคม	(ลดค่า	Ds	ในสมการ)	ด้วยการระเบิดจาก
ภายใน	 	 อันมิใช่แค่การอาศัยอ�านาจรัฐควบคุม
กดดันจากภายนอก	 ก็จักส่งผลท�าให้เส้น	 MSB	
เลื่อนระดับลงมาอยู่ที่	MSB*		(เนื่องจากเมื่อค่า	D	
ลดลง	P	ก็จะลดลงโดยรวมตามสมการ	P	=	D/S)		
ซึ่งจะท�าให้เส้นปัญหารวมของสังคมลดระดับจาก	
T	มาอยู่ที่	T*		โดยจุดต�่าสุดของปัญหาทางสังคม
จะลดระดับจาก	P	มาอยู่ที่	P*	หน่วย	ณ	ระดับการ

ข้าราชการที่กินเงินเดือนประจ�ามีรายได้ลดน้อยลง (โดยเปรียบเทียบ)
เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจเอกชน  ท�าให้สถานะทางเศรษฐกิจสังคม

ที่เคยอยู่ในระดับสูงกว่าพวกพ่อค้านักธุรกิจ  ต้องลดต�่าลง
จึงเกิดแนวโน้มที่จะอาศัยอ�านาจมากมายตามกฎหมายที่อยู่ในมือ

กระท�าการแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบประการต่างๆ
จนกลายเป็นรากเหง้าของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

(มติชน)

∝ ∝ 
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ใช้อ�านาจรัฐลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน	ที่
ลดจาก	a	มาอยู่ที่	a*	หน่วย		ซ่ึงนั่นหมายถงึปัญหา
ของสังคมมนุษย์จะลดลงโดยรวม	Q	หน่วย		ขณะ
ทีป่ระชาชนจะสามารถเข้าถึงความมีอิสรเสรีภาพ
มากขึ้นกว่าเดมิคดิเป็นปรมิาณรวมเท่ากบั	Q	หน่วย
ด้วย	 	 อันจะท�าให้มนุษย์พัฒนาเข้าใกล้สังคมใน
อุดมคตขิอง	“ภาวะด้ังเดมิตามธรรมชาต”ิ	(state	
of	nature)	มากยิ่งขึ้น

	 ตรรกะของหลกัเศรษฐกจิพอเพียงตามที่กล่าว
มาข้างต้นนี้		อาจถือได้ว่าเป็นกระบวนทศัน์ใหม่ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง		ที่น่าจะสามารถเชื่อมโยง
ความสมัพนัธ์ของตวัแปรต่างๆ	ทางสังคมเศรษฐกจิ
การเมืองให้อยู่ภายใต้แบบจ�าลองของโครงกรอบ
ความคิดเดียวกัน	 	 อันจะท�าให้มีศักยภาพในการ
วิเคราะห์	 และอธิบายปัญหาของระบบสังคม
การเมืองมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น

	 ตัวอย่างเช่น	 	 วิกฤติปัญหาความขัดแย้งใน
ระบบสังคมการเมืองไทยทุกวันนี้เกิดจากการที่
เรารับเอาแนวคิดประชาธิปไตยของอารยธรรม
ทางตะวันตกที่มีมโนทัศน์เรื่อง	“สิทธิ”	 เป็นแกน
ส�าคัญของความคิด	 	 เข้ามาใช้กับระบบสังคม
การเมืองไทยโดยที่ยังไม่ได้เชื ่อมโยงแนวคิดดัง
กล่าวให้สอดประสานกับรากฐานทางจริยปรัชญา
ในโครงสร้างลึกทางสังคมที่มีอยู่เดิม	 	 ท�าให้การ
ปลูกฝัง	 “ธรรมะแห่งความเป็นพลเมือง”	 ของ
สังคมไทยมีประสิทธิผลลดลง		ค่า	Ds	ในสมการ
จึงเพิ่มสูงขึ้น	 	 และดึงให้ค่า	 E	(ซึง่สัมพันธ์กับค่า	
Ds	เพราะ	E	∝ S/D)	ลดระดับลง		สุดท้ายก็ท�าให้
ระดับปัญหาของสังคมการเมืองไทย	(P)	 เพิ่มสูง
ขึ้นๆ	 	 และกลายเป็นพ้ืนฐานของปัญหาทีซ่่อนตัว
อยู่ในโครงสร้างส่วนลึกของระบบสังคมการเมือง
ไทยมาช้านาน		เป็นต้น		

 ขณะเดียวกันเหตุการณ์ส�าคัญที ่ส่งผลกระ-

ทบต่อระบบสังคมการเมืองไทยจนกลายเป็น
พื้นฐานของปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกเรื่องก็คือ		
เมื่อสงครามโลกครั้งที่	 2	 สิ้นสุดลง	 	 ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งประสบความส�าเร็จในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่อาศัยพลังงานจากไฟฟ้า	 	 และการ
เผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์จนสามารถท�าการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่	2	เป็นผลส�าเร็จ		ได้เข้า
มามีบทบาทเป็นผู้น�าในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ		หรอืกล่าวอกีนัยหน่ึงคอืท�าหน้าที่
เป็นผู้น�าในระบบทุนนิยมโลก	 (Pax	Americana)	
แทนที่ประเทศอังกฤษ

	 ในปี	พ.ศ.	2492		เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ยึด
ครองจีนแผ่นดนิใหญ่เป็นผลส�าเรจ็		สหรฐัอเมรกิา
ในฐานะผู้น�าของโลกทุนนิยม		หวั่นเกรงการขยาย
ตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผล
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐฯและพันธมิตร		จึงได้
เริ่มด�าเนินนโยบายปิดล้อมสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยดึงประเทศไทยเข้าร่วมด้วย

	 เมื่อจอมพลสฤษดิ์	 	ธนะรัชต์	 	ท�าการปฏิวัติ
แย่งชิงอ�านาจรัฐจากจอมพล	ป.พิบูลสงครามได้
ส�าเร็จ	 	 และขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี	
เมื่อปี	 พ.ศ.	2501	 แล้ว	 	 จอมพลสฤษดิ์ได้เลิก
นโยบายเศรษฐกิจแบบชาตินิยมของจอมพล	
ป.พิบูลสงคราม	 	 และเริ่มด�าเนินนโยบายพัฒนา
ประเทศไทยตามแนวเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างเต็ม
ตัว	 	 ภายใต้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา		
ทัง้นีเ้นือ่งจากสหรัฐเชือ่ว ่าถ้าหากไม่ปิดล้อม
สาธารณรัฐประชาชนจีน		ประเทศต่างๆ	ในแถบ
เอเชียตะวันออกไกลจะประสบภัยคุกคามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสต์	 	 จนทยอยกลายเป็นประเทศ
คอมมิวนิสต์ต่อเนื่องกันไปทีละประเทศ	 	 เหมือน
การล้มของตัวโดมิโน	(Domino	 Theory)	 ขณะที่
ปัญหาความยากจนคือสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ลัทธิ
คอมมิวนิสต์แผ่อิทธิพลเข้าครอบง�าประเทศต่างๆ	
เหล่านี้ได้ง่าย		การจะเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์ได้

∝ ∝ 
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ต้องช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านั้นพ้นจาก
ความยากจนเสียก่อน	 	 สหรัฐฯจึงเข้ามาผลักดัน 
ให้รัฐบาลจอมพลสฤษดิ ์ด�าเนินนโยบายพัฒนา
เศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม	 	 ผ่านความช่วย
เหลอืจากธนาคารโลกและกองทนุการเงนิระหว่าง
ประเทศที่สหรัฐหนุนหลังอยู่		ผลที่สุดจึงเริ่มมีการ
วางแผนพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาต	ิ	ฉบับที่	1	(พ.ศ.	
2504	–	2509)		รวมทัง้มกีารตัง้สภาพฒันาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ	 	 ส�านักงบประมาณ	 	 และ 
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในยุคสมัยของ
จอมพลสฤษดิ์นี้

	 เพื ่อสนับส นุนนโยบายการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ	 	 สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือ
ด้านการศึกษาแก่รัฐบาลไทยมากมาย	 	 โดย
นอกจากส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยด้านการศึกษาแล้ว		
ยังให้ทุนการศึกษานักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ	 ของสหรัฐฯ	 	 นักศึกษาไทยที่
จบจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐเพิ่มจ�านวนมากขึ้น
อย่างรวดเรว็		บุคคลเหล่านี้ได้กลบัมาเป็นผู้บรหิาร
ระดับสูงในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน		
ซึง่มีบทบาทส�าคัญต่อการก�าหนดทิศทางการ
พฒันาประเทศไทยด้านต่างๆ		ให้เป็นไปตามกรอบ 
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐฯ	อิทธิพลการจัดการศึกษาแบบยุโรปเริ่ม
หมดไปจากสังคมไทย	 	 สถาบันระดับอุดมศึกษา
ของรัฐหันไปจัดหลักสูตรการศึกษาตามแบบอย่าง
อเมริกากันหมด	 	 วิธีคิดที่รับจากสหรัฐอเมริกา
มีอิทธิพลอย่างลึกซึ ้งจนส่งผลต่อทิศทางการ
พัฒนาสังคมไทยให้มีลักษณะเป็นแบบอเมริกัน	
(Americanization)	 	 ตลอดจนก่อให้เกิดค่านิยม
การเลียนแบบลัทธิบริโภคของคนอเมริกันติดมา
ด้วย		ทั้งที่เราไม่มีศักยภาพที่จะสร้างผลผลิตอะไร
ได้มากมายเหมือนสังคมอเมริกัน		ซึ่งเป็นประเทศ
ใหญ่มีทรัพยากรมาก
	 ระบบคุณค่าความหมายชุดใหม่ภายใต้ลัทธิ
บริโภคนิยมซึ่งเข้ามาแทนที ่ระบบคุณค่าความ

หมายทางจรยิธรรมของสงัคมไทยแต่เดมิ	ได้อบรม
กล่อมเกลาให้คนไทยเริ่มมองเป้าหมายแก่นสาร
ของชีวิต		รวมทั้งการจัดต�าแหน่งแห่งที่ของล�าดับ
ช้ันทางสงัคม		โดยวัดจากความมั่งคั่งทางวัตถแุละ
ศกัยภาพในการบรโิภค		อนัท�าให้ผูค้นในสงัคมไทย
เริ่มแข่งขันกันแย่งชิงความมั่งคั่งรุนแรงมากขึ้น		
เพื่อหวังจะได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตตามระบบ
คุณค่าความหมายชุดใหม่ดังกล่าว

	 ในขณะที ่แผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติได ้
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู ่ระบบทุนนิยมเป็น
ผลส�าเร็จ	 	 ท�าให้ภาคธุรกิจเอกชนเติบโตอย่าง
รวดเร็ว	 	 และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นๆ	 เหนือรายได้
ของข้าราชการที่เคยมีทั้งเงินและอ�านาจมากมาย		
(จนผู้คนในสังคมไทยสมัยก่อนมีค่านิยมอยากเข้า
รบัราชการ		ดงัค�ากล่าวที่ว่า	“สบิพ่อค้ากไ็ม่สูห้นึ่ง
พระยาเลี้ยง”)

	 แต่ครั้นข้าราชการที่กนิเงนิเดอืนประจ�ามรีาย-
ได้ลดน้อยลง	(โดยเปรียบเทียบ)	เมื่อเทียบกับภาค
ธุรกิจเอกชน	 	 ท�าให้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
เคยอยู่ในระดับสูงกว่าพวกพ่อค้านักธุรกิจ	 	 ต้อง
ลดต�า่ลง		จงึเกดิแนวโน้มตามธรรมชาตทิีจ่ะอาศยั
อ�านาจมากมายตามกฎหมายที่อยู่ในมือ	 	 กระท�า
การแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบประการ
ต่างๆ	 	 เพื่อชดเชยกับเงินเดือนที่นับวันมีแต่จะ
ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับรายได้ภาคธุรกิจเอกชนที่
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า	 	 จนกลายเป็นรากเหง้า 
ของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการ
และระบบสังคมการเมืองไทย

	 ทั้งนี้ผลพวงอีกประการหนึ่งของปัญหาที่เกิด
จากการเร่งพัฒนาประเทศไทยไปสู่ระบบทุนนิยม
ในยุคสมัยของจอมพลสฤษดิ	์ ธนะรัชต์	 	 ก็คือ
ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท	 	 โดยผู้เชี่ยวชาญ
ที ่ประเทศสหรัฐฯส่งมาช่วยเหลือรัฐบาลของ 
จอมพลสฤษดิ ์	 	 เพื ่อวางแผนพัฒนาระบบ
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เศรษฐกิจของไทยนั้น		ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของไทยจากประเทศ
เกษตรกรรม	(ซึง่ขายผลผลิตได้ในราคาต�่า)	 ไปสู่
การเป็นประเทศอุตสาหกรรม	(ซึง่ขายสินค้าได้ใน
ราคาสูง)	 ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบ
ไม่สมดุล	 (unbalance	 growth	 strategy)	 	 อัน
ได้กลายเป็นยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจแห่งชาติในเวลาต่อมา

	 บนสมมติฐานของยุทธศาสตร์การพัฒนา
แบบไม่สมดุลนี้		ในเมื่ออุตสาหกรรมช่วงแรกของ
ประเทศไทยมีเทคโนโลยีต�่า	 	 เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทใช้แรงงานเป็นหลัก	(labour	 intensive	
industries)	 ซึง่การจะส่งสินค้าอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพไม่ค่อยคงที่เพราะใช้แรงงานคนในการ
ผลิตเช่นนี้ไปขายแข่งกับประเทศอื่นได้		ก็ต้องเน้น
กลยุทธ์การขายในราคาถกูก่อน		เมื่อมผีลก�าไรแล้ว
ค่อยลงทุนซือ้เทคโนโลยีใหม่ๆ	 เข้ามาช่วยในการ
ผลิต		หลังจากนั้นจึงค่อยขายสินค้าที่มีมาตรฐาน
คุณภาพดีขึ้นในราคาที่แพงขึ้นต่อไป

	 เมื่อแรงงานเป็นต้นทุนที่ส�าคัญของการผลิต		
การจะขายสินค้าให้ได้ราคาถูกก็ต้องกดค่าแรง
ให้ต�่า	 	 ขณะทีร่าคาอาหารเป็นต้นทุนส�าคัญของ
แรงงาน	 	 เพราะคนงานต้องกินข้าวเพื่อให้มีชีวิต
และมีเรี ่ยวแรงท�างาน	 	 ถ้าข้าวและอาหารมี
ราคาแพง		ค่าแรงก็ต้องแพงตาม		ฉะนั้นภายใต้
ยุทธศาสตร์การพฒันาแบบไม่สมดุลเช่นน้ีจงึจ�าเป็น
ต้องให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศในชนบทเป็น
ฝ่ายเสียสละ		ด้วยการกดราคาสินค้าเกษตรที่เป็น
อาหาร	(โดยเฉพาะข้าว)	ให้มรีาคาต�่า		เพื่อมาหล่อ-
เลี้ยงภาคอุตสาหกรรมและเมืองให้เจริญเติบโต
ก่อน		แล้วสกัวันหนึ่งข้างหน้าเม่ืออตุสาหกรรมของ
ประเทศเจริญเติบโต		และรัฐบาลเก็บภาษีได้มาก

ขึน้แล้ว	 	 ถึงตอนนัน้ความมัง่คัง่ก็จะ	 “กระเด็น” 
(trickle	down)	 	ออกไป	 	และช่วยให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ของประเทศในชนบท	ที่ถูกบังคับให้จ�าใจ
ต้องเป็นผู้เสียสละตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วง
แรกของประเทศ	 ได้มีชีวติความเป็นอยู่ที่ดีขึน้จน
พ้นความยากจนในที่สุด

	 อย่างไรก็ตาม		เมื่อไปมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ปราศจากการพัฒนาทางการเมืองควบคู่พร้อม
กันไปอย่างเหมาะสม	(ท�าให้ค่า	a'́-a		มีระดับสูง)		
อ�านาจรฐัเมือ่ตกอยูใ่นมอืของทหารและข้าราชการ
ระดับสูงทีเ่ป็นคนส่วนน้อย	 	 โดยมิได้กระจายไป
สู่ประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศตาม
ปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตย	 	 ความ
มั่งคั่งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการพัฒนาทางเศรษฐกิจ	 ตามแผนพัฒนา
เศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาตใินช่วงทศวรรษแรกๆ		
ก็กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ที ่มีสายสัมพันธ์กับทหารและข้าราชการระดับ
สูงที่ยึดกุมอ�านาจรัฐอยู่นั ้น	 	 โดยไม่ได้กระจาย
ไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทตามสมมติฐาน
ของยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบไม่สมดุลที ่วาง
ไว้	 	 ผลที่สุดก็น�าไปสู่เหตุการณ์จลาจลเรียกร้อง
ประชาธิปไตยเมื่อวันที่	14	ตุลาคม	2516

	 แต่ถึงจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัด
ให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ตาม	 	 โครงสร้างของช่อง
ว่างความเหลื่อมล�า้ทางเศรษฐกิจระหว่างเมือง
กับชนบทที่ถูกวางพื้นฐานไว้ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะแรกๆ	ก็หยั่งรากลึกในสังคมไทย
เสียแล้ว	 	 ฉะนัน้เมื่อพัฒนาสู่ระบบทุนนิยมโลกา- 
ภิวัตน์	 	 ช่องว่างระหว่างคนร�่ารวยจ�านวนน้อยใน
เมือง	 	 กับคนยากจนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่
ในชนบท		นับวันก็ยิ่งจะถ่างกว้างออกไปมากขึ้นๆ

เมื่อพัฒนาสู่ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์  ช่องว่างระหว่างคนร�่ารวยจ�านวนน้อยในเมือง
กับคนยากจนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชนบท  นับวันก็ยิ่งจะถ่างกว้างออกไปมากขึ้นๆ

••
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(ตอนที่ ๓๒)

 • ต่อมลูกหมาก ส�าคัญอย่างไร ?
 
ต่อมลูกหมาก

 เป็นต่อมที ่อยู ่รอบ ‘ท่อปัสสาวะ’ส่วนต้น 
บริเวณปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ
 มีรูปร่างลักษณะ คล้ายเม็ดเกาลัด
	 หลายคนมักสับสนและเข้าใจผิดว่า‘ต่อมลูก-
หมาก’	คือ‘ลกูอัณฑะ’	แต่ที่จรงิแล้วอวยัวะทั้งสองน้ี 
ท�ำงำนต่ำงกัน  คือ	ลูกอัณฑะ ท�าหน้าทีส่ร้างเชื้อ
อสุจิ	 ขณะที่ต่อมลูกหมากท�าหน้าที่ผลิตน�้าเมือก
และน�า้หล่อเล้ียงตวัอสจุ	ิ	ซ่ึงมีความส�าคญัอย่างยิง่ 
ต่อระบบสืบพันธุ์เพศชาย 
 
 โรคต่อมลูกหมาก มีอะไรบ้าง ?   
  หาก‘ต่อมลูกหมาก’มีขนาดโตขึน้  จนไป 
เบียดบัง‘ท่อปัสสาวะ’			ก็อาจท�าให้ท่อปัสสาวะ
ตีบตัน	 และเป็นสาเหตุของอาการผิดปกติต่างๆ	
เวลำถ่ำยปัสสำวะ	เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะ
ติดขัด ปัสสาวะเป็นเลือด	หรือแม้กระทั่งพัฒนา

กลายเป็นเนื้อร้าย  และแพร่กระจายไปยังส่วน 
ต่าง	ๆ	ของร่างกายได้
 หากเกิดอาการผิดปกติขึ้น	‘แพทย์’จะเป็นผู้
ท�าการตรวจและวินิจฉยัว่า	ความผิดปกตทิี่เกดิข้ึน
นั้น  มีสาเหตุมาจาก‘โรคต่อมลูกหมาก’ชนิดใด

 ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โรคต่อมลูกหมาก
 สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่
 ๑. ต่อมลูกหมากอักเสบ(Prostatitis)
	 เป็นภาวะที ่มีอาการอักเสบของเนื ้อต่อม 
ลูกหมาก	พบได้บอ่ยในเพศชายช่วงอายุระหวา่ง 
๓๐-๕๐ ปี
    สาเหตุและลักษณะการอักเสบ
    แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ   คือ
 การอกัเสบแบบตดิเชื้อ ซึ่งเกดิจากการติดเชื้อ 
แบคทีเรีย จากทางเดินปัสสาวะ การมีเพศสัมพันธ ์
หรอืการส่องกล้อง	ผูป่้วยจะมไีข้สงู หนาวสั่น ปวด
ตามกล้ามเนื้อ อวัยวะเพศและบริเวณลูกอัณฑะ 

 • โรคต่อมลูกหมากโต	จดัเป็นโรคที่ไม่เป็นอนัตรายต่อชวิีต  
แต่จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของผู ้ป่วย โดยบางราย 
ที่ไม่ได้รับการรักษา อาจมีผลกระทบต่อ‘ไต’ เกิดนิ่วในกระเพาะ 
ปัสสาวะ หรอื	กลั้นปัสสาวะไม่ได้	อย่างไรก็ตามในรายท่ีมอีาการน้อย 
กำรปรับพฤติกรรม อาจช่วยได้	 เช่น	ลดการดื่มน�้าหลังอาหารเย็น 
และก่อนนอน  หลกีเลีย่งแอลกอฮอล์ กาแฟ  หลกีเลีย่งยาลดอาการ 
คัดจมูก  ยาลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ
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รวมถึงมีอาการผิดปกติเวลาถ่ายปัสสาวะ 
 ขณะที่อีกประเภทหนึ่ง	คือ
 การอักเสบแบบปราศจากเชื้อ ซึง่ยากจะระบุ
สาเหตุของโรคได้แน่ชัด 
 ๒. ต่อมลกูหมากโต(Prostate Enlargement/
Benign Prostate Hypertrophy)
	 พบได้ในผู้ชายอายุประมาณ  ๔๐  ปีขึน้ไป 
อันเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศชายในร่างกายที่
ลดน้อยลง อำกำรแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม	คือ
 - กลุ่มแรก	จะมีอาการปัสสาวะบ่อย 
               ร่วมกับอาการแสบขัด
 - กลุ ่มทีส่อง	 จะมีอาการ	 ปัสสาวะล�าบาก 
ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือต้องใช้เวลาในการเบ่ง
 ปกติแล้ว‘โรคต่อมลูกหมากโต’	จัดเป็นโรค
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต	 แต่จะส่งผลกระทบ
ต่อคณุภาพชีวิตของผู้ป่วย	 โดยบางรายที่ไม่ได้ 
รับการรักษา อาจมีผลกระทบต่อ‘ไต’ เกิดนิ่วใน 
กระเพาะปัสสาวะ หรือ	กลัน้ปัสสาวะไม่ได้ 
อย่างไรก็ตาม	ในรายที่มีอาการน้อย กำรปรับ
พฤติกรรม อาจช่วยได้	 เช่น	 ลดการดื่มน�้าหลัง
อาหารเยน็และก่อนนอน   หลีกเล่ียงแอลกอฮอล์ 
กาแฟ  หลีกเลี่ยงยาลดอาการคัดจมูก ยาลด 
การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
 ๓. มะเร็งต่อมลูกหมาก
 เกิดจากการแบ่งตัวของ‘เซลล์ต่อมลูกหมาก’ 
ที่เพิ่มขึน้ผิดปกติ	 มักจะเกิดในผู้ชายอายุตั้งแต่ 
๔๐ ปีขึน้ไป และจะตรวจพบมากขึน้ตามช่วง
อายุที่เพิ่มขึ้น ผู้ที่มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเคยเป็น 
‘มะเรง็ต่อมลกูหมาก’	จะมโีอกาสเส่ียงกว่าคนทั่วไป
 - ในระยะแรก จะไม่แสดงอาการใดๆ	 และ
สามารถรักษาให้หายได้	 แต่เมื่อมะเร็งขยายตัว
มากขึ้นจนไปกดทบัท่อปัสสาวะ	จะส่งผลให้ผู้ป่วย
ปัสสาวะล�าบากและบ่อยขึน้	 จนถึงขั้นปัสสาวะ
เป็นเลือด
 - ในระยะสุดท้าย  ‘มะเรง็’จะแพร่กระจายไปยงั	
ต่อมน�้าเหลือง กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ 		ซึ่งจะ
ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ แต่การรักษาจะ

มุง่เน้นไปทีก่ำรยบัยัง้กำรลกุลำม ของ‘มะเรง็’	และ
คงสภาพให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตปกติได้มากที่สุด

         • อวัยวะสืบพันธุ ์
 û อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
 อวัยวะหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์  ได้แก่

	 องคชาต(Penis) : เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ	
องคชาตจะเกิดการแข็งตัว	 เพราะเลือดมาคั่งตรง	
กล้ามเนื้อทีม่ลีกัษณะเหมอืนฟองน�้า	เมื่อมกีารหลัง่	
‘องคชาต’จะท�าหน้าทีพ่าน�้าเชื้อที่มอีสจุเิข้าไปใน
ช่องคลอด
 อัณฑะ(Testes) :	ลูกอัณฑะหรือต่อมเพศของ 
ผู้ชายจะอยู่ในถุงที่ห้อยอยู่ใต้องคชาติ	เรียกว่า‘ถุง
อัณฑะ’	ท�าหน้าที ่ผลิตเชื้ออสุจิและเทสโทส- 
เตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย
 ถุงหุ้มอัณฑะ(Scrotum)	:	เป็นส่วน‘ผิวหนัง’ที่
อยู่ใต้องคชาติลงมา	 ท�าหน้าที่ ห่อหุ้มลูกอัณฑะ 
ควบคุมอุณหภูมิ ให้เหมาะส�าหรับสร้างอสุจิที ่
สมบูรณ์แข็งแรง	ซึ่ง‘อสุจิ’จะเจริญได้ดีในอุณหภูมิ
ต�า่กว่าอณุหภมูปิกตขิองร่างกายประมาณ ๑ องศา
เซลเซียส
 หลอดเก็บอสุจิ(Epididymis) :	เป็น‘ท่อเล็กๆ’ 
ขดทบไปมา	 อยู ่ด้านบนของอัณฑะ	 ท�าหน้าที ่
เก็บตัวอสุจิจนเติบโตและแข็งแรง พร้อมที่จะ 
‘ปฏิสนธิ’
 หลอดน�าอสจิุ(Vas deferens) :	‘หลอดโค้งยาว’ 
ท�าหน้าทีเ่ป็นทางล�าเลยีงตัวอสจิุ ไปเกบ็ไว้ทีต่่อม
สร้างน�้าเลี้ยงอสุจิ 
 ต่อมสร้างน�้าเลี้ยงอสุจิ(Seminal vesicles) : 
‘สองถงุเลก็ๆ’	อยูห่ลงักระเพาะปัสสาวะ ท�าหน้าที่
สร้างของเหลว  ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ขนส่งและเลี้ยง
อสุจิ ให้เจริญเติบโต
 ต่อมลูกหมาก(Prostate gland) :	มีขนาดเท่า 
ลูกเกาลัด	 อยู่บริเวณด้านล่างกระเพาะปัสสาวะ 
ท�าหน้าที ่  สร้างของเหลวอีก ๖๐% เพื ่อใช้
ล�าเลียง‘อสุจิ’
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 ฮอร์โมนเป็นตัวน�าทางเคมี  มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการท�างานทางเพศ การเจริญพันธุ์ และ
ลักษณะเฉพาะทางเพศ เช่น	กล้ามเนื ้อผู ้ชาย 
ความสูง เสียงห้าว ขน หนวด	เป็นต้น
	 เทสโทสเตอโรน	 เป็นฮอร์โมนที ่ส�าคัญที่สุด
ผลิตในอัณฑะ  และจ�าเป็นต่อการผลิตสเปิร์ม 
ให้สมบูรณ์แข็งแรง
 รูปแบบวิธีการใช้ชีวิต		ตลอดจนน�้าหนักตัว 
ที่มากเกินไป	พฤติกรรมการกนิ ที่ไม่เหมาะสม	และ
ความเครียด	 ต่างก็ส่งผลต่อ การเจริญพันธุ์ เช่นกัน 
 
  ปัญหาทางการเจริญพันธุ์ 
 ทีพ่บบ่อยใน‘ผู ้ชาย’	มักเกิดจากจ�านวนและ 
การเคลื่อนท่ีของอสจุ	ิซึ่งส่งผลต่อโอกาสมลีกู ได้แก่
 โรคคางทูม การติดเชื้อไวรัส‘คางทูม’หลัง
เข้าสู่วัยเริ่มเจริญพันธุ์อาจเป็นอันตรายต่อเซลล์
ที่ใช้สร้างสเปิร์มในอัณฑะได้	 	โดยส่วนมากแล้ว
พบการติดเชื้อที่อัณฑะเพียงข้างเดียว	 บางราย
อาจถึงขั้นเป็นหมันถาวร
 หลอดเลือดขอดในอัณฑะ เป ็นภาวะที ่
เส้นเลือดบริเวณอัณฑะขอด เกิดจากเลือด 
ไหลเวยีนออกจากอณัฑะไม่สะดวก	เมื่อ‘เลอืดคั่ง’ 
จะท�าให้อุณหภมูใินอณัฑะสงูขึ้น จนระดบั‘ฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรน’ผิดปกต ิเป็นอุปสรรคต่อการสร้างสเปิร์ม 
 อณัฑะไม่ลงถงุอณัฑะ		ในชว่งที่ทารกพฒันา
ในโพรงมดลูกของแม่ 	โดยปกต	ิอัณฑะของทารก
จะอยู่ด้านในช่องท้อง	 และเคลือ่นไปยังถุงหุ้ม
อัณฑะไม่กีเ่ดือนก่อนเกิด หากการเคลื่อนที่นั้น
ไม่เกิดขึ้น	 เด็กจะเกิดมาพร้อมกับภาวะที่เรียก
ว่า	อัณฑะไม่ลงถุงอัณฑะ(cryptorchidism )	โดย
ทั่วไปแล้ว	อัณฑะจะเคล่ือนตวัลงถงุอณัฑะได้เอง
ภายในช่วงหกเดอืนหลงัทารกเกดิ	‘อาการอัณฑะ
ไม่ลงถุง’หากไม่ได้รับการรักษา  อาจส่งผลต่อ
การเจริญพันธุ์  หรือปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ได้
 ภาวะความเข้มข้นของอสุจิต�่า(Oligospermia) 
หมายถึง	อสุจิมีจ�านวนน้อยเกินไป 
	 ภาวะไร ้อสุจิในน� ้าเชื้อ(Azoospermia) 

หมายถึง	ไม่มีตัวอสุจิเลย
	 โรคมะเร็งอัณฑะ	 บางครั้ง	 ถูกตรวจพบเมื่อ 
คู่สมรสไปตรวจรักษาภาวะมีลูกยาก เนื้องอกร้าย
ที่โตข้ึนในอณัฑะ ท�าให้เยื่ออณัฑะเสยีหาย หากไม่
ได้รบัการรกัษาโดยเรว็ อาจลกุลามไปยงัส่วนต่างๆ 
ของร่างกายได้
	 โรคเบาหวาน  สง่ผลต่อคุณภาพของสเปิร์ม
 การผ่าตัดหรือการบาดเจ็บ
‘อาการบาดเจ็บสาหัส’	ที่อัณฑะอาจส่งผลต่อการ 
สร้างสเปิร์ม ไปจนถึงท�าให้เป็นหมัน ได้
‘การบาดเจบ็’จากการเล่นกฬีาหรอือบุติัเหตุต่างๆ 
ท�าให้หลอดเลือดที่ล�าเลียงเลือดไปเลี้ยงอัณฑะ
แตกหรือโป่งบวม
	 นอกจากนี้	การผ่าตดัแก้ไขภาวะ‘อณัฑะไม่ลง
ถงุ’		หรอื‘ไส้เลื่อน’กอ็าจส่งผลต่อความสามารถใน 
การสร้างสเปิร์ม ของผู้ชายได้
	 แม้การปฏิสนธิใช้สเปิร์มแค่ตัวเดียว	 แต่ก็
จ�าเป็นต้องอาศยั‘เอน็ไซม์’ ที่ได้จากสเปิร์มจ�านวน
มหาศาล  เพื่อย่อย ‘เยื่อหุ้มรอบไข่’ เปิดทาง
ให้สเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุด‘เจาะไข่’เข้าไปได ้
ในสถานการณ์ปกติ	 เชื้ออสุจิทุกๆ ๑๔ ล้านตัวมี
เพียง ๑๐%	ทีเ่ข้าไปทาง‘ช่องคลอด’ตามธรรมชาติ
สามารถว่ายไปถึง‘ไข่’ที่รออยู่ยังปลายท่อน�าไข่ได้
 ความผิดปกติทางร่างกาย  มีผู้ชายเพียงไม่กี่
รายที่พบว่า	ของเหลวที่หลั่งเข้าไปในช่องคลอด
ไม่มีสเปิร์มอยู่เลย	ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเก็บอสุจิ
อุดตันหรือท�างานผิดปกติ	 ขวางกั้นไม่ให้‘สเปิร์ม’ 
ไปรวมตัวกับของเหลวอย่างอื่นเพื่อสร้าง‘น�้าเชื้อ’ 
	 ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป
ความร้อน เป็นอันตรายต่อการสร้างสเปิร์ม
แช่น�า้ร้อน นานเกินไป	อาจท�าให้อุณหภูมิภายใน
อัณฑะสูงขึน้ ลดความสามารถในการสร้างสเปิร์มลง 
การท�างานหนักเกิน ความเครียดกังวล และ
การด่ืมแอลกอฮอล์มากเกนิไป ส่งผลให้ความรูส้กึ 
ทางเพศหดหาย ส่วนมากอาการ‘กามตายด้าน’ 
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจ

 ต่อฉบับหน้า
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• นายหนุนดี
• นายหนุนดี

	 ขอพูดถงึพระทีถู่กด�าเนินคดีตามกฎหมาย	
แล้วหนีคดี	 ถือว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม 
ดังกรณีเณรค�า	สมีโย	เป็นต้น	
	 คนที ่ถ ูกด�าเนินคดีตามกฎหมาย	 ก็มิ ได ้
หมายความว ่าจะเป ็นผ ู้ที ่กระท�าผ ิดเสมอไป 
คนที่เข้าถึงสัจธรรม	 หรือคนดี	ๆ 	ที่ติดคุกก็มีมาก	
ดังมีตัวอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ	 ซึ่ง 
ส่วนใหญ่ก็ได้รับการยอมรับ	และเป็นตัวอย่างของ
การต่อสูเ้พือ่สิง่ทีถู่กต้องในแบบสนัต	ิอหิงสา	อโหสิ	
ของสังคมโลก	 ได้แก่	 ทนายทองใบ	 ทองเปาด ์
(ทนายแม็กไซไซ)	มหาตมะ	คานธี		เนลสัน	แมน-
เดลลา		เป็นต้น
	 ยิง่ถ้าเป็นพระด้วยแล้ว	 ก็น่าจะยิ่งต้องด�ารง
ตนเป็นตัวอย่างของการไม่ยึดติดในทรัพย์สิน 
ที่ดิน	 เงินทอง	 บ้านช่อง	 วัดวาอาราม	 จนที่สุด	
คือ	 ความไม่ยึดติดในตัวตน	 พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อ
ความถูกต้องดีงามตามกระบวนการยุติธรรม 
ดังพระครูบาศรีวิชัย	 พระพิมลธรรม	 โดยเฉพาะ 
สมณะโพธิรกัษ์		ซึง่ช่วงมีคดีกรณสีนัตอิโศก	หลาย
คนที่ยังไม่รู้จักท่านหรือชาวอโศกดีพอก็เป็นห่วง
ว่าจะเกิดความรุนแรง	 ถึงขั้นสงครามศาสนา	 แต่
ในที่สุดก็ไม่มีอะไรในกอไผ่	 สมณะโพธิรักษ์และ
ลูกศิษย์ที่บวชตามท่านอีก	๖๖	รูป	 	ต่างพร้อมให ้
ทางราชการ	 และสังคมเข้ามาดู	 	 มาตรวจสอบ
ความบริสุทธิ์โปร่งใส
	 วันที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะมาที่สันติอโศกเพื่อ
ด�าเนินคดีนั้น	 ลูกศิษย์ของสมณะโพธิรักษ์ได้มา
เป็นจ�านวนมาก	 	 แต่ไม่ได้มาเป็นโล่มนุษย์	 แต่มา
ช่วยเตรียมข้าว	 น�้า	 อาหาร	 จัดสถานที่ต้อนรับ	
อ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เดิน

ทางตบเท้าเข้าพุทธสถานสันติอโศก		อีกทั้งสมณะ
โพธริกัษ์ยงัให้นกับวชชาวอโศกทกุแห่งมารวมตวัที่
สนัตอิโศก	แล้วขึ้นศาลาฟังธรรมนั่งรอให้ต�ารวจจบั	
หรือด�าเนินคดีไปตามครรลองของกฎหมาย		
	 ความวิตกกังวลของสังคม	 และรัฐบาลที่มอง
ว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดและห่วงว่าจะเกิด
การต่อต้านรุนแรง	 จนอาจมีการปะทะจากคณะ
ลูกศิษย์จนถึงขั้นเลือดตกยางออกนั้น	ก็กลับกลาย 
เป็นเรือ่งง่าย	ๆ 	ไม่มีอะไรรุนแรง	 ไม่มีการต่อต้าน	
เป็นผลให้ทุกฝ่ายก็สบายใจ	รวมทั้งฝ่ายจ�าเลย!
  พ่อครูสมณะโพธิรักษ์สอนลูกศิษย์ว่า  เรา
อยู่ประเทศไหนก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศ
นั้น  เราอยู่ประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมาย
ไทย แม้ที่สดุจะถกูตดัสนิว่าผดิถงึข้ันตดิคกุกม็ใิช่
เรื่องที่ต้องวิตกกังวลใด ๆ   เพราะสัจจะ(ความ
จริง) หรือความดี ไม่มีใครเอาไปขังในที่ใด ๆ  ได้
	 พ่อครสูมณะโพธริกัษ์ได้พดูถงึคดขีองท่านว่าที่
สุดแล้ว	 หากท่านชนะคดีท่านก็ได้เป็นสมณะตาม
ข้อตกลงกับรัฐบาลในยุคนั้น	 แต่หากแพ้คดีท่านก็
ยังอยู่ในสถานะพระเช่นเดิม	 สรุปคือแพ้เป็นพระ 
ชนะเป็นสมณะนั่นเอง
	 ซึ่งในที่สุด	ศาลก็ไม่ได้ตัดสินว่า	ท่านโพธิรักษ์
กระท�าผดิพระธรรมวินยั	แต่ตดัสนิว่า	ท่านโพธริกัษ์
ท�าผิดกฎหมายจาก	พ.ร.บ.สงฆ์	ปี	พ.ศ.	๒๕๐๕	เหตุ
เพราะยังไม่เปล่งวาจาสึกจากการเป็นพระ	
	 ดังนั้น	สมณะโพธิรักษ์จึงยังคงเป็นพระ	ยังไม่
ขาดจากความเป็นพระตามกฎหมายสงฆ์ดังกล่าว	
	 แต่ถงึอย่างไรกต็าม		ท่านโพธริกัษ์กไ็ด้ยอมมา
ใช้ค�าว่า	“สมณะ”	น�าหน้าฉายาตามที่ได้ตกลงกับ
ทางรัฐบาลในขณะนั้นมาจนถึงทุกวันนี้
 นี่แหละคือพระแท้ ที่เคารพกฎหมายเป็นแบบ
อย่างของสังคมไทย

นี่แหละพระแท้
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	 หลงัจากเก็บเกีย่วข้าวนาปีเสรจ็แล้ว	 	 ชาวนา
ในหลายพื ้นที ่ก ็จะไถปรับดินแล้วเพาะปลูกต้น
ยาสูบ	 เพือ่ขายใบให้แก่โรงงานหรือบริษัทยาสูบ	
ทีม่าตั้งจุดรับซือ้ตามโควต้าที่ได้แจ้งจ�านงเอาไว้
เมื่อต้นปี	 นี่คือจุดเริ่มต้นของควันบุหรี่ที่พ่นจาก
ปากเหล่าขี ้ยาทั ้งหลายท�าลายสุขภาพยากจะ 
หยุดย้ัง
	 ช่วงที่ผมอายุ	๑๒-๑๓	 ปี	ผมเหน็คนสบูบหุรี่ทั้ง
คนหนุ่มคนแก่	 แต่แปลกผมไม่คดิอยากจะสบูแม้แต่
น้อย	 ไม่เคยนกึอยากรูว่้ารสชาตบิหุรี่เป็นอย่างไร	 ไม่
เคยนกึอยากลองสบู
	 แต่พอย่างเข้าวัย	 ๑๕-๑๖	 ปี	 ผมกม็าเริ่มสนใจ
การสูบบุหรีเ่พราะเข้าใจว่า	 คนเป็นหนุม่จะต้องสบู
บุหรี่จงึจะมเีท่	-	โก้	แมน		และยงัแก้ความขวยเขนิ

ได้ด้วย	
	 ผมเริ่มหัดสบูด้วยการดดูควันเข้าไปในปาก	แล้ว
พ่นควนัออกทางปากและทางรจูมกูเท่าน้ัน	 มารูภ้าย
หลงัว่าคอบหุรี่ที่แท้ต้องดดูควันบหุรี่ให้ลงถงึปอดจน
เตม็หรอืจนสดุลมหายใจ	 ควนับุหรี่สมัผัสเซลล์ปอด
ทั่วถงึแล้วจงึค่อยปล่อยควันออกมา	 ไม่เช่นนั้นจะไม่
ได้สมัผัสดื่มด�่ากบัรสชาตขิองบุหรี่
	 ช่วงแรกๆ	 ผมส�าลักควันขณะดูดควันผ่านล�า
คอเข้าสูป่อด	 ทั้งไอและเจบ็แสบล�าคอ	 ทกุข์ทรมาน	
แต่เมือ่พยายามแล้วพยายามอกี	 ฝืนสบูต่อเนือ่งมา
หลายเดอืน	 ความเคยชนิท�าให้ความระคายเคอืงใน
ล�าคอลดน้อยลงและหายไป		ผมหัดสบูบุหรี่ชนิดมวน 
ต่อมวนทกุๆ	 วันประมาณสองปี	 เรยีกว่าว่างเมื่อไหร่
เป็นต้องมองหาบหุรี	่ถ้าหาไม่ได้จะทกุข์กงัวลหงดุหงดิ	

เหนือควันพิษ

เวลาหายใจเข้าก็รูส้กึเจ็บหนบึๆ หนกัๆ
อาการปวดยังคงอยู่ท้ังวันทั้งคืน

ผมสงัหรณ์ใจว่า โรคร้ายก�าลงัก่อตวั... 
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แต่พอหาได้น�ามาสบูรูส้กึว่าความสขุเกดิขึ้นทนัใด
	 ในที่สดุผมก็ตกอยูใ่นกลุม่คนที่สบูบหุรี่อย่างเตม็
ตัว	 ไม่หยดุเพยีงแค่นั้น	 คนหนุม่ต้องหดัเล่นไพ่ด้วย	
ผมศึกษาการเล่นไพ่สารพดัชนดิ		ทั้งเล่นสามใบหกใบ 
เจด็ใบ	 กบด�ากบแดง	 เล่นแค่ในแวดวงเพื่อนๆ	 เล่น
สนกุๆ	เช่น	เล่น	๔	คน	ลงทนุคนละหนึ่งบาท	ใครชนะ
ก็จะได้ถอนทนุแค่หนึ่งบาท	ส่วนที่เหลอือีกสามบาทก็
ต้องมาเล่นต่อกันอีก
	 ค�า่คืนหนึ่งผมเพลนิเล่นไพ่ไปจนตสีอง	บหุรี่หมด
แต่ก็นกึอยากสบู	(ยุคนั้นไม่มร้ีานสะดวกซ้ือ)	มอียูวิ่ธี
เดยีวคือเก็บก้นบุหร่ีแคะรวมมวนใส่กระดาษพอได้สบู
ให้หายอยากอีกครั้ง
	 ผมยังคงสบูเรื่อยมา	พออายเุริ่มเข้า	๒๘	ปี	กร็ูส้กึ
ว่าพอหายใจเข้าจะรู้สกึเจบ็ที่หน้าอกด้านขวา	 	 และ
สงัเกตได้ว่าช่วงที่ดดูควันบหุรี่เข้าไปจะเกดิอาการเจบ็
ปวดแรงขึน้กว่าเดมิ		ปวดนานนบัสบินาทคีวามเจบ็จงึ
ค่อยลดลง	แต่พออัดควันมวนใหม่เข้าไปอกีอาการเจบ็
ที่หน้าอกซีกขวาก็จะปะทปุวดแรงจนสมัผัสได้ชดั
	 ระยะนี้เวลาหายใจเข้ากร็ูส้กึเจบ็หนบึๆ	 หนกัๆ	
อาการปวดยังคงอยู่ทั้งวันทั้งคืน	 ผมสังหรณ์ใจว่า 
โรคร้ายก�าลงัก่อตวั...		ภาพพระสี่รปูที่มาเยี่ยมให้ก�าลงั
ใจญาตธิรรมชาวนครพนมเมื่อสองสามปีก่อนนั้น	ผุด
ขึน้ในความทรงจ�าอีกครั้ง...	พระถริจติโต	(ขณะนัน้ยงั
ไม่ได้ใช้ค�าน�าหน้าว่าสมณะ)	ท่านเทศน์เตอืนเหล่าขี้ยา
รวมทั้งผมด้วยว่า
	 “ถึงแม้จะสบูบหุร่ีตดิต่อกนัมานานหลายปี	หากว่า
หยุดสบูบุหรี่วันนี้ก็ยังคงไม่สายเกนิ”
	 ความกลัวตายท�าให้ผมฉุกคิด	 ...หยุดสูบบุหรี ่
วันนี้ยังไม่สาย..	ผมได้สตแิละมกี�าลงัใจพร้อมสูท้นกบั
ความหิวโหยอยากสูบอยากเสพรสที่คุ้นชินมาหลายปี
	 ผมหักดบิได้สองเดอืน	อาการเจบ็ที่หน้าอกเวลา
หายใจเข้าก็เบาลง	 ผ่านไป	 ๓	 ปีอาการเจบ็ยงัมอียู่
นดิๆ	 แต่เบาขึ้นมาก	 	 ย่างเข้าถงึปีที่สี่อาการเจบ็จงึ
หายไป	กว่าจะมาฟ้ืนฟสูภาพร่างกายให้เข้าสู่สภาพ 
ปกติใช้เวลานานมาก
	 นับถึงวันนี้	 ๓๐	 กว่าปีแล้วผมหยุดสูบบุหรี่ได้ 
เด็ดขาด	 เป็นเรื่องดีที่พลิกชีวิตได้ทัน	 ปลดแอก 

จากบุหรี ่เป็นไทได้ส�าเร็จ	 	 สภาพจิตคล้ายเมื ่อ
ครั้งวัย	 ๑๒-๑๓	 ที่ไม่วุ่นวายเป็นสุขเป็นทุกข์กับ
บุหรี่	 แต่ความไม่วุ่นวายในครั้งวัยรุ่นนั้นเป็นแบบ 
ว่างเด๋อ	ๆ 	 ไม่รู้ชัดถึงความหลุดสบายเบาที่ไม่ต้อง
ตกเป็นทาสบุหรี่อย่างเช่นขณะนี้	 ซึ่งสัมผัสอาการ 
จิตวิญญาณชัดว่าลอยล�าโปร่งโล่งเป็นอิสระจาก 
บหุรี่ได้สนิท	ไม่มทีางเวียนกลบัไปสบูอกีอย่างมั่นใจ
มั่นคงแน่แท้เป็นจริง
	 ผมนกึสงสารเวทนาเหล่าขี้ยาทั้งหลาย	เขาจะ
รู้ไหมนะว่า	การหลอกให้สูบบุหรี่มีเล่ห์กลมากมาย
เพื่อล่อให้เราตกหลุมจนได้	เช่น	ท�าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า	
แล้วบอกกล่าวกันว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไป	 แต่	
นพ.วันชาติ	ศุภจัตุรัส	หัวหน้าส�านักงานเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพ	 เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่	 ระบุว่า	
บหุรี่ไฟฟ้าและบหุรี่ทั่วไปเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเรง็	
และส่งผลต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน
 

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓

วิมาน-มาน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง

อบายมุขนี่เป็นวิมาน 

สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า

ต้องเลิก ละ คลาย ปลดปล่อย 

นี่คือความหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 
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	 ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเปิดท�าการ
ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	พ.ศ.	
๒๕๕๙		ซึ่งจะเปิดท�าการในวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕๙	
ซึง่อาจมีผลกระทบต่อคดีทุจริตประพฤติมิชอบ 
ทีไ่ด้ย่ืนฟ้องไว้ก่อนแล้วและอยูใ่นระหว่างพจิารณา
ของศาลชั้นต้นทั ่วราชอาณาจักร	 มีหลักเกณฑ์ 
ในการด�าเนินการแต่ละขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้
	 ๑.	การยืน่ค�าร้องขอออกหมายจับ	 หมายค้น	
สามารถยืน่ได้ที ่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติ 
มชิอบกลาง	หรอืทีศ่าลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่จะท�าการ
จับหรือค้นก็ได้
	 ๒.	การยื่นค�าร้องขอผัดฟ้องหรือฝากขัง	การ
ออกหมายขัง	 การขอปล่อยชั่วคราวและการสั่ง

บังคับตามสัญญาประกัน	 ศาลชั้นต้นที่เริ่มต้นไว้
ก่อนแล้วมีอ�านาจสั่งได้เหมือนคดีทั่วไป	 โดยให้มี
อักษรย่อ	“ท”	ก�ากับ
	 ๓.	การยื่นฟ้อง
	 ๓.๑.	กรณีที ่ราษฎรเป็นโจทก์	 สามารถยื ่น
ค�าฟ้องต่อศาลชั้นต้นอื ่นที ่มิใช่ศาลอาญาทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง	 ศาลชั ้นต้นนั ้น	ๆ 	จะ
ตรวจรบัค�าฟ้องในเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้ศาลอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	 ทางโทรสารหรือ
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
	 ๔.	กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์	 สามารถ
ยื่นค�าฟ้องต่อศาลชั้นต้นอื่นที่มิใช่ศาลอาญาทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง	 ศาลชั ้นต้นนั ้น	ๆ 	จะ

ศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวาระแรก

การยื่นค�าร้องขอออกหมายจับ หมายค้น
สามารถยื่นได้ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง 

หรือที่ศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่จะท�าการจับหรือค้นก็ได้
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ตรวจค�าฟ้องและส�านวนการสอบสวนหรือส�านวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง	 สอบถามเรื่องทนายความ 
ค�าให้การ	 พร้อมทั้งรายงานข้อมูลเบื้องต้นให้ศาล
อาญาทจุริตและประพฤตมิชิอบกลาง	ทางโทรสาร
หรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
	 คดีท่ีเกดิขึ้นในท้องที่กรงุเทพมหานคร	จงัหวัด
สมทุรปราการ	จงัหวัดสมทุรสาคร	จงัหวัดนครปฐม	
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีไม่ว่าราษฎร
หรอืหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์ต้องยื่นฟ้องต่อศาล
อาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเท่านั้น
	 ๕.	การด�าเนินกระบวนการพิจารณาหลังจาก
สั่งรับค�าฟ้อง	 เมื่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้วจะมีค�าสั่ง
ให้ออกไปท�าการไต่สวนมูลฟ้อง	 นั่งพิจารณาหรือ
พพิากษาคดทีี่ศาลอาญาทจุรติและประพฤตมิชิอบ 
กลาง	 ท�าการไต่สวนมูลฟ้อง	 นั่งพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีที่ศาลชั้นต้นนั้น	ๆ 	หรือโดยระบบการ
ประชุมผ่านจอภาพที่ศาลชั้นต้นนั้นตามที่เห็นสมควร 
	 ๖.	คดีที่ค้างพิจารณาคดีมาก่อนวันเปิดท�าการ	
บรรดาคดีที่อยู่ในอ�านาจของศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบกลางที่ค้างพจิารณาอยูท่ี่ศาลชั้นต้น
ต่าง	ๆ 	ก่อนที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลางจะเปิดท�าการ	 ให้ศาลชั้นต้นนั้น	ๆ 	 มีอ�านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ต่อไปให้แล้วเสร็จ
	 ศาลอาญาทจุรติและประพฤตมิชิอบกลางที่จะ
เปิดในวันที่	๑	ตุลาคม	๒๕๕ช	นั้น	อยู่ที่อาคารศาล
แขวงดุสิต	(แห่งใหม่)	ซอยสีคาม	ถนนนครไชยศรี	
แขวงนครไชยศรี	 เขตดุสิต	 กรุงเทพมหานคร	
แต่ในเบือ้งต้นเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 ศาล
อาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	 จะใช้
สถานที่ท�าการ	 ๒	 แห่ง	 คือที ่ศาลอาญาทุจริต
และประพฤติมิชอบกลาง	 และที่ศาลอาญา	ถนน
รชัดาภเิษก	โดยสามารถยืน่ค�าฟ้องหรอืค�าขอหมาย
ต่าง	ๆ 	ได้ทั้งสองแห่ง	คือทั้งที่ศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง	และที่ศาลอาญา	ทั้งนี้เพื่อให้
บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แบ่งปันสรรสาระ

	 บางคนเห็นผักกระสังเป็นวัชพืช	 ถอนทิ้งหมด
สวนน่าเสียดาย	เพราะที่แท้กระสังเป็นสมุนไพรที่ใช้
เป็นยามายาวนาน	หมอยาพื้นบ้านมกัจะใช้ผกักระสงั 
ต�าพอกฝี	หรือคั้นเอาน�้าทาแผลฝีที่มีหนอง							
	 จากการศึกษาสมัยใหม่พบว่า	 ผักกระสังมีฤทธิ์
ต้านการอักเสบและต้านแบคทีเรียหลายชนิด	ทั้งยัง
มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน	ๆ 	ซึ่งจะช่วยก�าจัดเนื้อตายท�าให้
ฝีแตกได้ง่าย	และสิวยุบเร็วขึ้น							
 สรรพคุณทางยาและประโยชน์
	 ผักกระสังจัดได้ว่าเป็็นผักที่มีเบต้า-แคโรทีนอยู่
มาก	จึงช่วยเรื่องของภูมิต้านทานต่อโรคต่าง	ๆ 	ได้
	 ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้
	 ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้
	 น�าใบมาคั้นน�้าแล้วเอามาใช้ทาแผลและฝี
	 ช่วยรักษาและลดอาการเลือดออกตามไรฟัน	
	 ช่วยรักษาอาการปวดท้องได้
	 น�าต้นกระสังมาผสมข้าวสารกับขมิ ้น	 บดให้
ละเอียด	น�าไปพอกรักษาเริมได้
	 บางประเทศ	 เชื่อว่าการรับประทานใบจะช่วย
รักษาอาการต้อในตาได้
	 ทั้งต้นและใบเมื่อน�ามาแช่น�้า	สามารถน�าไปใช้ทา
รักษาอาการผื่นคันได้
	 ผกักระสงัจงึน่าจะเป็นอีกผกัหนึง่ที่ขึน้โต๊ะอาหาร
ได้	กินสด	กินลวกจิ้มน�้าพริกได้ทั้งนั้น	 	
	 	 	 (ขอบคุณข้อมูลจาก	 vegetweb.

กระสัง
ผักดีที่ถูกมองข้าม
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ปีใหม่-ฟ้าใหม่.....ชาติไทยเดิม
 เทิดทูนเหนือสุดเกล้า  ชีวิต
ธ  ดั่งเทพพรางสถิต   โอบเอื้อ
อาทรทั่วนิมิต    มาดมั่น
มวลหมู่ราษฎร์รับเกื้อ   ทั่วทั้งแดนไทย
 เสด็จไปทั่วแคว้น   ไผทไทย
เยียนเยี่ยมปวงพสกใน   ร่มเกล้า
พานพบเหตุขัดใด   คลายคลี่
ยืนหยัดประชา-เจ้า   ชาติเชื้อเดียวกัน
 จึงผูกพันมั่นซึ้ง   ทวยราษฎร์
จงรักภักดิ์รองบาท   ชิดใกล้
ตราบชีวิตมิอาจ    แทนทด
ยอมสละชีพตนได้   เพื่อยั้งสยามยัง
 พลังประชาท่วมท้น   สมานฉันท์
เทิดถวายองค์ราชัน   หนึ่งถ้วน
แลนบนอบอภิวันท์   ร.สิบ
ครองราชย์พิสุทธิ์ล้วน   ร่มเกล้าจักรี
 ปฐพีรมย์รื่นไร้   ราคี
รัฐสงบชนสามัคคี   พรั่งพร้อม
ถึงแผกต่างพิถี    ปฏิบัติ
หากหนึ่งส�านึกน้อม   ร่วมเชื้อชาติไทย
 “ไตรรงค์”  โบกสะบัดพลิ้ว  ประกาศ
“ไทย”  คือ  “ไท” ...ใช่  “ทาส”  ต�่าด้อย
ศักดิ์ศรี  “มนุษยชาติ”   โดดเด่น
ยึดมั่น  “คุณธรรม”  ร้อย  โซ่คล้อง  “ทวยไทย”
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