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ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๔ พฤษภาคม  ๒๕๖๑   •   1

	 “สไมย์	จ�ำปำแพง”
        ๑๖ เมษายน ๒๕๖๑

      (๑) ทุกชาติต่างเลือกเฟ้น		 ครรลอง	 	 	

เป็นระบอบการปกครอง		 	 ประเทศไว้																						

การเมืองเศรษฐกิจสนอง						 	 ชนรัฐ	ตนแฮ					 											

โชค-เคราะห์ชาติใดได้	 	 	 ต่างชั้นกันไฉน	

      (๒)	“อธิปไตย”อ�านาจนี้	 	 คือพลัง

ปุถุชนหลงกันดัง		 	 	 พระเจ้า	

ต่างสร้าง“ใส่ตน”หวัง	 	 	 เป็นใหญ่	

ลาภยศยกย่องเย้า		 	 	 ยั่วให้แรงคึก	

      (๓)	เชิญศึกษาเถิดถ้วน	 	 ต�ารา		 	

“ไทยนิยม”อย่างราชา	 	 	 รัชชเก้า

“อภิบาล”สุดวิเศษหา	 		 	 ใดเปรียบ	ได้เลย				

คือ“อธิปไตย”สามเส้า	 	 	 เทิดเกล้าคนสยาม

      (๔) ตรงตามสัจจะทั้ง	 	 ศาสตรา

หนึ่ง“กษัตริย์”-สอง“ประชา”	 	 ผนึกเข้า

ผนวกสามอีก“วิญญาณ์”		 	 “อ�านาจร่วม”	กันเฮย	

ยอด“อธิปไตย”สามเส้า			 	 จิตไซร้เป็นประธาน

      (๕)	ใช่พาล“รวบอ�านาจ”ไว้	 ใน“ตน”

สิทธิ์ประชาแต่ละคน	 	 	 มอบให้

แก่เราที่เขายล	 	 	 	 เขาชื่น	ชมเอง	 	 			

มิใช่เราอยากได้		 	 	 แย่งยื้อมาครอง

      (๖)	ตามสัจต้อง“รับใช้..	 	 ปวงชน”

แล้วประชาแต่ละคน	 	 	 จักให้

ลาภยศยกย่องขน	 	 	 มาข่ม	ได้ฤๅ		

หาก“อภิบาล”วิสุทธิ์ไซร้		 	 วิศิษฏ์แท้จึงจริง	

      (๗) ยิ่งใครได้สัมผัสซึ้ง	 	 ตรึงใจ

ศาสตร์พระราชาไทย	 	 	 ที่เก้า	

หา“ประชาธิปไตย”ใด	 	 	 ไป่เปรียบ	ได้เลย

คือ“อธิปไตยสามเส้า”	 	 	 วิเศษไท้ไทสยาม

ประชาธิปไตยสามเส้า
^ ^ ^ ^ ^ 



2 •   เราคิดอะไร
• จริงจัง ตามพ่อ

 ในสงครามแย่งชงิอ�านาจรฐั พ่อครปูระกาศชดัว่า   
หนนุบิ๊กตูก่อบกู้บ้านเมืองต่อไป  พลันก็มีเสียงสะท้อน
กลับมาอย่างดุเดือดเลือดพล่านว่า
 “กูถือว่า..กลุ่มสันติอโศก! ลัทธิเหล่านี้!ไม่ใช่พระ
ครับ! เป็นกลุ่มลัทธิ!ส้นตีนแปลกๆ ที่บ่งบอกสันดาน
ตนเอง! สนบัสนนุรฐับาลโจร คสช.นี้ครบั ถามจรงิๆ ว่ะ..
ไอ้เทือก!ไอ้ตู่!ให้วันละเท่าไหร่ว่ะ..๕๕๕๕
 ...พระส้นตีนอโศกหนุนเผด็จการเหี้ย - Oms 
 ...ไอ้เนรคณุ พ่อแม่มไีม่หนนุ ไปหนนุโจร-แดง ดเีดอืด!

 ...นายรัก รักพงษ์ เจ้าลัทธิสันติอโศก เป็นมิจฉาทิฐิ 
เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ เห็นผิดเป็นชอบ- Varang
 ...จะมีแต่คนที่มืดบอดเท่านั ้นที ่นับถือพระเน่าๆ
เหล่านี้!! Boonchai ..นิกายอุบาทว์- ณรงค์ฤทธิ์ ฯลฯ”
 เหตุผลส�ำคัญที่พ่อครูมั่นใจว่ำ ประชำธิปไตย
เมืองไทยก�ำลังวิวัฒนำกำรเข้ำไปสู่ควำมเจริญงอก-
งำมอย่ำงแท้จริงเพรำะ	 ...	 “อาตมาก�าลังเสนอ
การเมืองประชาธปิไตยที่มีคุณลักษณะดีที่สุด	 ต้องมี 
สามเส้าคือ	 “กษัตริย์-ประชาชน-และวิญญาณ”	ซึ่ง
อาตมาก็เชื ่อว่า	 ความเจริญของโลกุตรธรรมของ
ประเทศไทย	 ทีม่ีโลกุตรธรรมฝังรากเป็นหลักของ
ประเทศ	มอีงค์ประกอบของกษัตรย์ิ	ประชาชน	วิญญาณ	
สามเส้าพร้อมแล้ว		ประเทศไหนก็แล้วแต่ที่มศีาสนาเป็น
ประชาธิปไตยแบบ “เทวนิยม”	 ที่เน้นศรัทธาไม่เข้าขั้น	
“อเทวนิยม”	 ก็เป็นประชาธิปไตยที ่ขาดความเป็น 
จิตวิญญาณที่ประกอบไปด้วยปัญญา
 วิญญำณเป็นประธำนของสิ่งทั้งปวง จะเป็นตัว 
ขับเคลื่อนให้เกิดได้ทั้งควำมเสื่อมและควำมเจริญ เกิด
ได้ทั ้งผลดีและผลชั ่ว ถ้ำคนไหนมีจิตวิญญำณที ่เป็น 
โลกียะต�่ำชั่ว มนักเ็ป็นประธำนของคนคนนั้น จะซับซ้อน
มีเล่ห์เหล่ียมสงู เอำเปรยีบเอำรดัจนคนอื่น ๆ  ไม่กล้ำท�ำ
อะไร มนษุย์กส็ร้ำงท�ำแบบน้ีมำแล้ว มตีวัอย่ำงเยอะแยะ
 ถ้ำเผื่อว่ำคนที่เข้ำใจสัจธรรมนี้ให้ดี แล้วก็มำ 
สร้ำงจิตวิญญำณขึน้ใหม่ให้เกิดพลัง เกิดประธำน
หัวหน้ำที่ดี ก็ท�ำให้จิตวิญญำณนี้ดี คนสำมำรถสร้ำง

ให้วิญญำณเจริญขึ้นมำได้  จิตวิญญำณจึงเป็นตัวยิ่ง
ใหญ่ที่สุด มนุษยชำติต้องมีจิตวิญญำณ  ประชำชน
แต่ละคนก็มีจิตวิญญำณ คุณสมบัติคุณธรรมของจิต
วญิญำณแต่ละคน ไม่ว่ำจะเป็นกษตัรย์ิหรอืประชำชน 
ก็ต้องพัฒนำให้เป็นจิตวิญญำณที่ประเสริฐที่สุด เป็น
จิตวิญญำณขั้นสูงถึงโลกุตระให้ได้
 ประชาธิปไตยขาเดียว หมายถึงประชาธิปไตยที่ไม่
ได้เรียนรู้ถึงวิญญาณ	 ไม่ได้มีบทศึกษาอบรมจิตวิญญาณ	
และไม่มกีษตัรย์ิ	มแีต่ความเป็นประชาชน	แล้วกเ็ลอืกเอา
ประชาชนคนไหนขึ้นมาเป็นรัฏฐาธิปัตย์บริหาร	เหมือนที่
เป็นในโลกนี้	จึงไม่มีระบบที่จะเชื่อมต่อโยงใย		ถ่ายทอด	
สร้างสรรทางจติวญิญาณ	ไม่ค�านงึจติวญิญาณ	ใครมพีลงั
อ�านาจมากกว่า	ที่จะใช้ชื่อเสียง	เงินทุน	อิทธิพล	ให้คน
อื่นเกรงกลัวจนเขายกให้	หาคะแนนเสียงได	้ผู้นั้นก็ได้ไป
อย่างที่เห็น	 เพราะฉะนั้นประชาธิปไตยขาเดียวนี้เป็น
ทุนนิยม ๑๐๐%   แถมยังถูกครอบง�าด้วยโลกธรรมที่
ใช้ลาภ-ยศ-สรรเสริญ ยกย่องเชิดชูกัน
 ส่วนประชาธิปไตย ๒ ขา	นั้นมีกษัตริย์	แต่ถ้าไม่มี
เรื ่องจิตว ิญญาณที ่ได ้ ศึกษาสืบทอดกันอย่างเป ็น	
“ธรรมาธิปไตย”แท้จริงอีก	 ก็ไม่สมบูรณ์ในความเป็น
ประชาธปิไตย	ที่ยงัไม่เจรญิสงูสดุ	ซ่ึงอาตมากข็อยนืยนั
ว่า	 ประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นประชาธิปไตยที่
สมบูรณ์ที่สุด	 เห็นได้ชัดถึงการสืบทอดมาเป็นกษัตริย์
ไทย	ที่มภีมูริูท้างด้านวญิญาณอย่างแท้จรงิ	สั่งสมมาไม่รู้
กี่ชาติ	 	 กว่าจะได้บารมีมาเป็นพระเจ้าแผ่นดิน	 และมี
บารมีสูงส่งจนถึงโพธิสัตว์นั้นไม่ใช่เรื่องเล่น
 ประชาธิปไตยสามเส้านัน้	 เป็นระบอบทีต่ ้องมี 
จติวิญญาณอนัม	ี“ธรรมาธปิไตย”  เป็นประธาน	แล้วมธีาตุ
รูจ้ติวิญญาณของกษตัรย์ิและประชาชน			ที่ได้อบรมศกึษา
ฝึกฝนสั่งสมเป็นระบอบของพทุธศาสนาที่เป็นโลกตุรธรรม	
เพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ที่ตื่นตัวของคนไทย	 ที่สูญเสีย
พระมหากษัตริย์	รัชกาลที่	๙		ซึ่งเป็นพระโพธิสัตว์ไป	จึง
เป็นปรากฏการณ์	(phenomena)	 ที่ไม่มีใครไปสร้างได	้
เป็นการชี้บ่งให้เห็นว่าคนไทยมีเลือดพุทธ	 มีวิญญาณพุทธ
อยู่ในหัวใจ	 เป็นปรากฏการณ์ที่ท�าให้เกิดภาพ (image) 
ความเจริญของโลกุตรธรรม	 จนเกิดผล (impact)	 ความ
สามคัค	ีความมนี�้าใจ	ความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่แบ่งปันกนัอย่าง
ยาวนานแบบบูรณาการ (integrity)	 ที่ได้แสดงถึงความ
เป็น	“ราชประชาสมาศัย”	 ของกษัตริย์-ประชาชน-และ
วิญญาณ	ซึ่งเป็นประชาธิปไตยสามเส้า

ประชาธิปไตยสามเส้า
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๔ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : ประชาธิปไตยสามเส้า  สไมย์ จ�ำปำแพง, จริงจัง ตำมพ่อ

4 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

9 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร

10 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

16 บทความพิเศษ (ความพอเพียงของเรา

 ...ยังประโยชน์สุขแก่โลกได้อย่างไร)  ทศพนธ์ นรทัศน์

20 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

25 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

28 การ์ตูน  วิสูตร

30 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

34 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

36 บทความพิเศษ (ไม่อยากพอ ก็ต้องพอ)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

54 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

56 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

60 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

62 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๑๔)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

70 เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่(ไทยโพสต์)  เปลว สีเงิน

73 จากใจถึงใจ  กลั่นแก่น

74 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

76 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

อัตราค่าสมาชิก  
๒	ปี		๒๔	ฉบับ	๕๐๐	บาท	
๑		ปี	๑๒	ฉบับ		๒๕๐	บาท
ส่งธนาณัติ	หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย	นางสาวใบแก้ว	ชาวหินฟ้า	
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔ 
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔	ซ.นวมินทร์	๔๔		ถ.นวมินทร์	
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กทม.๑๐๒๔๐	
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี   นางสาวใบแก้ว ชาวหินฟ้า 
เลขที่  ๐๓๘-๘-๖๖๗๐๕-๒
ยืนยันการโอนที่	๐๘-๖๔๘๖-๗๘๖๘ 
หรือ		farinkwan@gmail.com

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com

กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย  เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์  ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์  ภาคโชคดี  
แซมดิน  เลิศบุศย์
อ�านวย  อินทสร

น้อมค�า  ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม  อโศกตระกูล

น้อมนบ  ปัฐยาวัต

กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท  ธานี

แสงศิลป์  เดือนหงาย
วิสูตร  นวพันธ์ุ

ดินหิน  รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ  เทพไพฑูรย์

เพชรพันศิลป์ มุนีเวช

กองรับใช้ธุรการ
ใบแก้ว  ชาวหินฟ้า
สู่เสรี  สีประเสริฐ

ซื่อสนิท  นาวาบุญนิยม

 
จัดจ�าหน่าย

กลั่นแก่น	๖๔๔	ซอยนวมินทร์	๔๔
ถ.นวมินทร์	คลองกุ่ม	บึงกุ่ม	กทม.	๑๐๒๔๐ 

โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕   

พิมพ์ที่ 
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ากัด  โทร.๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑

คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
42

นัยส�าคัญที่ ใช้ชี้บ่งทิศทาง
ของความเป็น“โลกียะ”คือ “อวรรณะ ๖” ได้แก่ 

(๑)เป็นคนเลี้ยงยาก(ทุพภระ) (๒)บ�ารุงยาก(ทุปโปสะ)  
(๓)มักมาก(มหิจฉะ) (๔)ไม่สันโดษ,ไม่รู้จักพอ(อสันตุฏฐิ)

(๕)ค�านวณกองกิเลสตนดูก็ยังมากอยู่,
ตนเก่ียวข้องกับกองกิเลสนั้นหนกัอยู่(สงัคณิกา)

(๖)เกียจคร้าน ( โกสัชชะ)
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เรื่องมัน... มัน
	 งานตลาดอารยิะที่ผ่านมา		“เวทชีาวบ้าน”	เชิญ
วิทยากรมาเผยแพร่ความรูสู้ก่นัฟัง	มช่ีวงหนึ่งที่เชิญ
วทิยากรชือ่คณุแสบมาพูดเรือ่งมันพืน้บ้านหรือมัน
ป่า	เอามนัชนดิต่างๆ	มาให้ด	ูเช่น	มนัเลอืด	มนัพร้าว 
มันอ้อน	 มันเหน็บ	 มันมือเสือ	 	 งานนี้คุณแสบ
เตรียมมันต่างๆ	มาแจกด้วย	 เพือ่ช่วยกันรักษา
พันธุ์	 	 ใครได้รับแจกไปก็แสดงความยินดีด้วย
คงน�าไปปลูกกันแล้วกระมัง	 ที่พูดเรื่องนี้เพราะ 
หลังจากทีไ่ด้ดูบญุนิยมทีวกี็ชอบใจเพราะชอบกิน
มัน	 จะเผาจะต้มก็ชอบหมด	 และนึกถึงมันเก่าๆ	ที่
ไม่เคยกินนานแล้ว	เช่น	มันสาคู	มันเทียน	จนนึก
ว่ายุคนี้ยังมีมันพวกนี้อยู่หรือเปล่านะ	
																										 •	สมาชิกบุญนิยมทีวี

 - ใครรับแจกพันธุ์มันไปแล้วก็อย่าเผลอใจ
เผาบ้างต้มบ้างจนไม่เหลือไว้สืบต่อสายพันธุ์ล่ะ
ขอรับ ท่ีบ้านผม พนสันิคม ชลบรุ ียงัรกัษาพันธุม์นัเสา
ไว้ได้นะ  ท�าไมจงึเรยีก“มนัเสา” กห็วัมนัใหญ่พอๆ กบั 
ต้นกล้วยน่ะซี  

รักจริงวิจารณ์จริง
	 เขาส่งไลน์ต่อๆ	 กันมา	 บอกว่า	 ดร.อาทิตย	์
อุไรรัตน์	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยรังสิต	 ได้โพสต์ 
เฟซบุ๊ก	 “Arthit	Ourairat”	 เมื่อ	๑๙	 เม.ย.	 ระบุ
ว่า	 “จีน	 วิจารณ์การศึกษาของไทย	 จีนรักไทย
จริงใจ...วิจารณ์แบบตรงๆ	ในมุมมองของจีน	 ห่วย
สุด	ๆ 	ตั้งแต่ระดับมัธยม	จนถึงระดับ	มหาวิทยาลัย	
	 ๑.สถานทูตจีนเขียนรายงาน	(เป็นภาษาจีน)	
ระบุการศึกษาบ้านเรา	 เน้นแต่ด้านศิลปศาสตร์ 
นิติฯ	 รัฐศาสตร ์	 เศรษฐศาสตร ์	 การตลาด		
บริหารธุรกิจ	 	 ซึ่งจบมาแล้วไม่มีงานท�า	 ความรู้
กระจอก	สกัแต่ให้มใีบปรญิญา		ไม่ได้สร้าง	value-
added	 ใดๆ	 	นักวิทยาศาสตร์	 	การวิจัยแทบจะ
เป็นศูนย์			Guanmu	อดตีเอกอคัรราชทตูจนี	บอก

ว่า	๒๕	ปีที่ผ่านมา	ไทยผลิตยางยังไงก็ยังท�าแบบ
นั้น		ไม่สร้างมูลค่าเพิ่ม	ท�าเป็นยางรถยนต์	หรือสิ่ง
ประดิษฐ์อะไรเองไม่เป็น	สร้างคิดอะไรไม่ได้
	 ๒.มหาวิทยาลัยไทย	 รวมไปถึง	 ธรรมศาสตร์	
จุฬาฯ		กิจกรรมเน้นเต้น	หลีดโชว์หล่อสวย	แต่โง่	
ไม่มกีารฝึกงานอะไรที่เป็นประโยชน์	เดก็ขอเงินพ่อ
แม่	เที่ยวกลางคืนไปวันๆ	โชว์วัตถุนิยม	ว่ารถกูขับ
รถไร		สังคมมันวัดกันแค่นี้	(เห็นมากับตา)	พวกดีๆ	
ก็มีแต่มันน้อย	เอาจริงๆ	นะ	ผมว่ามีแค่	๑๐%	ใน
ขณะที่เด็กสหรัฐฯ	พวก	MIT	Stanford	หรือเด็ก
จีนชิงหัว	ปิดเทอมพยายามหางานท�า	ฝึกงาน	UN	
World	Bank	JP	Morgan	หรือมาค่ายผู้ลี้ภัย	ชาว
โรฮิงญาในไทย
	 ๓.จ่ายครบจบแน่	 ปริญญาขยะเต็มบ้าน	 คือ	
หางานอะไรท�าไม่ได้	 มีแต่อยากจะรวย	 “ผมจะ
ท�าธุรกิจ”	 คือมันคิดไรไม่ออกนอกจากขายของ	
นอกจากนี้ยงัมทีจุรติ		ผนังบกระทรวงศกึษา	ให้ทนุ
กูย้มืเรยีน	มหาวิทยาลยัเอกชนที่มนีกัการเมอืงเป็น
เจ้าของ		สุดท้ายก็หนี้สูญ		เพราะเด็กบ้านนอกได้
มาเข้ากรุง	 สักว่าได้ปริญญาประดับบ้าน	 	 แต่มัน
หางานท�าไม่ได้	ปีหนึ่งหมดเงินภาษีประเทศชาติไป
หลายหมื่นล้าน	 	 เรื่องเลว	ๆ 	 นี้ไม่เคยถูกตรวจสอบ”.... 
	 มีอีกหลายข้อแต่เท่านี้ก็รู้สึกจุกแล้ว
																																				•	มีนา	ชนบท

 - อยู่ว่างๆ วางเฉย ไม่ต้องลงทุนลงแรง ก็
มีผู้เมตตาแจกแจงสารพัดจุดอ่อนจุดแแข็งมาแจ่ม
แจ้งปานนี้  รีบคว้าไว้เถิดขอรับ ขุมทรัพย์มหาศาล  
เร่งวิเคราะห์เจาะลึกใช้ประโยชน์ตามควรเถิด  มิ
สูญเปล่าแน่แท้เทียว  แต่ที่ส�าคัญสุดคือ อย่าเมิน
หมางมิตรแท้ที่จริงใจ  ปรารถนาดีต่อเรา......เหตุ
ด้วยค�าท้วงติง
 การศกึษาหาความรูเ้พื่อประกอบอาชพียงัชวิีต
ตามจริตวิสัยของแต่ละคน  ส่วนจะบรรลุผลหรือ
ไม่ เพียงใด ก็แล้วแต่องค์ประกอบเกี่ยวข้องนานา
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บรรณาธิการ

ประการ
 ในฐานะเคยผ่านชีวิตในมหาวิทยาลัยมาก่อน
เข้ารับราชการ ยอมรับว่าการศึกษาในระดับ
มหาวทิยาลัยนัน้กเ็พียงจุดประกายความคิดริเริ่ม
ให้เกิดปัญญาแตกฉาน อุดมการณ์ แต่เราจะต้อง
เสริมสร้างสืบต่อด้วยประสบการณ์ในหน้าที่การ
งานและเหตุการณ์นานาในสังคม   อย่างน้อยต้อง
สร้างค่านินม “ไม่โกงแผ่นดิน” เป็นสัญลักษณ์แห่ง
ปริญญาบัตร เพื่อทดแทนพระคุณแผ่นดิน  เรื่อง
แบบน้ีท�าได้ไม่ยาก ไม่ต้องใช้เงนิทองลงทนุ  แค่จติ
วิญญาณเท่านั้น
 
การเมือง-การทหาร
 ช่วงนี้ในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ตีข่าว	คสช.ดูด
พรรคนั้น	กลุ่มนี้	เข้าร่่วมรัฐบาล	จัดให้มีต�าแหน่ง
หน้าที่การงาน	 	 	 รัฐบาลจัดรายการออกไปตรวจ
ราชการภาค-จงัหวัดต่างๆ		ทั้งที่จะส้ินวาระและจะ
มกีารเลอืกตั้งใหม่		ซ่ึงนายกฯ	คนน้ีกน็�าคณะรฐับาล
เดิมลงสนามด้วย	 	 จะมองว่าเป็นการใช้ต�าแหน่ง
หน้าที่แฝงหาความนิยมล่วงหน้าหรือไม่					                                                                                                                                          
	 	 	 						•	นักการเมืองเก่า	ตราด

 - ขณะมีต�าแหน่่งและหน้าที่  หากไม่ละเมิด
กฎหมาย ไม่เกินอ�านาจหน้าที ่ ก็ไม่น่าจะมีข้อ
รงัเกียจอะไรหากชาวบ้านได้ประโยชน์  ข้าราชการ
ได้ปฏติิหน้าท่ีโดยชอบ อาจจะได้เปรยีบเสยีเปรยีบ
ในทางการเมืองบ้าง ก็ทีใครทีมันเป็นธรรมดาโลก 
ก็ต้องยอมรับกันบ้าง

แตงโมยุคนี้
 ดิฉันมีน้องสาวที่ชอบกินแตงโมมาก	 ชอบกิน
แบบเย็นๆ	ด้วย	 ตอนยังเด็กที่บ้านไม่มีตู้เย็น	 น้อง
สาวเอาแตงโมไปแช่น�้าให้นานๆ	หน่อย	 บอกว่าจะ
ช่วยให้เย็นได้สักหน่อย	มาถึงยุคนี้อ่านข่าวช้างกิน
แตงโมแล้วตาย	ตกใจ	ขนาดนั้นเลยรึ	พอดีไปอ่าน

เจอคนที่เขาเล่าเรื่องแตงโม	 รู้สึกว่ายิ่งต้องระวัง	
เขาบอกว่า..	แต่ก่อนผมชอบกนิแตงโมมาก	แต่เมือ่	
๓	ปีก่อนรูจั้กกบัคนขับรถที่ท�างาน	ที่พืน้เพเดมิเป็น
เจ้าของไร่แตงโมบอกว่า	เขาไม่กินแตงโมเด็ดขาด		
เขาปลกูเอง	รูว่้าต้องใช้สารเคมมีากขนาดไหน	..อกี
คนเล่าว่า--ระหว่างทางไปสวนยาง		มีสวนแตงโม	
ซึง่ผ่านแทบทกุวัน	แทบทกุครัง้ทีผ่่านเห็นเขาฉดียา
(อะไรไม่ทราบ)ทกุครั้ง	ตอนช่วงเป็นดอกทกุเช้าเหน็
เขาเดนิผสมเกสร	ตอนแรกคดิว่า	คงอยากให้ได้ผล
เยอะ	ๆ 	แต่ที่ไหนได้	เพราะฉดียาเยอะ	จนไม่มแีมลง
มาช่วยผสมเกสร	ตอนตดัลกูขาย	เจ้าของสวนบอก
ว่าถ้าอยากกนิให้รอกนิลกูปลายย่านดกีว่า	ยาน้อย
หน่อย(ย�้าว่าน้อยหน่อย	 ไม่ใช่ไม่มี)	 --เฮ้อ	ฟังเล่า
แล้วคดิว่า	ใครมแีตงโมไร้สารพษิกนิ	ต้องมบีญุมากแน่ๆ
	 	 	 												•	อุสา

 - ตลาดต้องการผลผลิต กสิกรต้องผลิตผล 
ผลผลติจะเป็นฆาตกรจ�าแลงร่างน่าลิม้ลอง ทัว่ทกุ
ย่านค้า ชาวเมืองไร้เดียงสานั่นแหละคือผู้สนอง!
 รัฐบาล...ราชการมีหน้าที ่รับผิดชอบเรื ่อง
ปัจจัย ๔ ของประชาชนด้วย
 แตงโมอดุมสารพษิยงัรอดหรูอดตาอยูไ่ด้หรอื?

บทความใน “เราคิดอะไร”
 หลายวันก่อนฟังรายการที ่สมณะโพธิรักษ์
เทศน์	 ท่านเอาบทความในคอลัมน์หยั่งฟ้าทะลุดิน
ของ	“เราคดิอะไร”	ซึ่งมเีนื้อหาเกี่ยวกบัธรรมะและ
การเมืองไปอ่านด้วย	 แล้วท่านก็อธิบาย	 รู้สึกฟัง
เข้าใจง่ายดี
	 	 	 	 •	สมาชิกเก่า	กทม.

 - ก็ผู ้กลั น่กรองบทความนั น้มีประสบ- 
การณ์“หยั่งฟ้าทะลุดิน”มาแล้วจึงลึกซึ้ง ซ�้าท่าน 
ผู้เทศน์อธิบายก็ลึกล�้าย�้าธรรมพูนเพิ่มอีก“เรา- 
คิดอะไร” ก็ท�าหน้าที่สื่อสารเพื่อแก่นสารสาระไป
อย่างเต็มที่เหมือนเดิม
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รวบรวมข้อเขียนและค�าปาฐกถาของ
พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง ตั้งแต่ปี ๒๕๒๕

}...แม้จะเป็นทหารอาชีพ	 แต่ผู้ที่เคยพบปะ
พูดจากบัเขา	 ตลอดจนบทบาทในระยะหลัง	
ยากที ่จะจ�าแนกได้ว่า	 นายพันเอกผู้นี ้เป็น
นักการทหาร	นักการเมือง	หรือนักการศาสนา
กันแน่...~
	 	 	 สยามรัฐ	
	 	 							๑๔	เมษายน	๒๕๒๕

ค�าน�าพิมพ์ครั้งที่	๑

 หลายต่อหลายท่านที่ติดตามข่าวคราวเกี ่ยวกับ
วงการทหาร,การเมือง,และศาสนา	 ยังข้องใจในตัวผมว่า	
จะเป็นไปได้อย่างไรทีเ่ดินสามทางพร้อม	ๆ 	กัน	 เสแสร้งหรือ 
เปล่า,	มีอะไรแอบแฝงอยู่เบื้องหลังหรือไม่	บางท่านยังติดใจ
สงสยัเรือ่งที่แล้ว	ๆ 	มา	เช่น	ลาออกจากเลขาธกิารท�าไม		ร่วม
ในกรณี	๑	เมษากับเขาด้วยหรือไม่	เป็นต้น	
 ตระเวนพูดมากว่า	๑๙๐	ครั้ง,	เขียนบทความสั้นๆ	ลงใน
หนงัสอืรายเดอืนมา	๒	ปีเตม็ๆ	ไม่เคยเขยีนหนงัสอืเป็นเล่มเลย
ในชวีติ	ท่านที่เคารพบางท่านได้กรณุาแนะน�าให้เขยีนรวบรวม
เป็นเล่มเสียที	ผู้ที่ไม่ได้ไปฟังบรรยายจะได้ทราบด้วย  
 หนังสือเล่มนี้จึงได้เกิดขึ้น	 จากการรวบรวมการพูดของ
ผมเองในที่บางแห่งจากข้อเขียนของผมเอง,	และที่บางท่าน
เขียนถึง	 เกี่ยวกับทหาร,	 การเมือง	 และศาสนา	 ชื่อของ
หนังสือเล่มนี้	จึงไม่มีอะไรดีไปกว่า “ทางสามแพร่ง”
	 ผลประโยชน์ที ่อาจจะมีขึ ้นจากการพิมพ์หนังสือนี ้
ขอบริจาคเพื ่อสาธารณกุศลโดยสิ ้นเชิง	 เพื ่อสนับสนุน 
สร้างเสริมคุณธรรม	 ซึง่เป็นทางเดียวที่จะแก้ไขปัญหาทุก
ปัญหาในบ้านเมืองเราขณะนี้
         พ.อ. จ�าลอง ศรีเมือง
	 	 	 								๒๐	ตุลาคม	๒๕๒๕

 พันเอกจ�าลอง ศรีเมือง อดีตเลขาธิการ
นายกรฐัมนตร ีเงยีบไปพกัหนึง่ กต็ัง้แต่ทีล่าออก
จากต�าแหน่งเลขาธกิารนายกรฐัมนตร ีเพราะไม่
อาจจะเห็นด้วยกับคณะรัฐมนตรีเรื่องกฎหมาย
ท�าแท้งนั่นแหละ
	 ตอนนีเ้ริม่จะเป็นข่าวขึน้มาอีกแล้ว	 ด้วยการ
วิพากษ์วิจารณ์การเมืองไทย
	 พันเอกจ�าลอง	ศรีเมือง	ตอบค�าถามผู้สื่อข่าว
ที่ถามว่าแนวโน้มการเมืองไทยจะมุ่งไปสู่เผด็จการ
หรือประชาธิปไตยว่า	ให้ดูการแต่งตั้งผู้บัญชาการ
ทหารบก	ในเดือนกันยายนก็จะเห็นชัดเจน
	 พันเอกจ�าลองท่านก็เห็นเหมือนชาวบ้าน 
ทั้งหลายเห็นนั่นแหละ	ว่าตามหลักการทั่วโลกแล้ว	
การแต่งตั้งผู้บัญชาการทหาร	 ไม่ว่าจะเรือ	 บก	
อากาศ	ไม่น่าจะเกี่ยวข้องกบัการเมอืง	แต่เมืองไทย
นั้นไม่เหมือนท่ัวโลก	ในทางปฏบิตัแิล้วเกี่ยวข้องกบั
การแต่งตั้งผู้บญัชาการทหารบกอย่างยิง่	 ในการ
เปลี่ยนแปลงทางการเมือง

ผบ.ทบ.ในฝัน

	 แล้วท่านก็ให้ทรรศนะต่อไปว่า
	 ถ้าคนที่รกัประชาธปิไตย	กเ็ชื่อแน่เหลอืเกนิว่า	
เมืองไทยจะมุ่งไปสู่ความเป็นประชาธิปไตย	แต่ถ้า
ได้ผูบ้ญัชาการทหารบกที่มนีสิยัชอบเผดจ็การกจ็ะ
มุ่งไปสู่เผด็จการมากขึ้น	“และถ้าคนเดียวกันนั้นมี
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ค�าน�าพิมพ์ครั้งที่	๓

 “ชีวิตจ�าลอง”	 ออกวางตลาดในวันลงคะแนนเลือกตั้ง
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	 ปรากฏว่าขายดีเกินคาด	 ไป
ที่ไหน	ก็มักจะได้ยินคนพูดถึง
 “ชีวิตจ�าลอง”	 ได้กล่าวถึงหนังสือเล่มอื่นๆที่ผมเขียน 
คือ	“ทางสามแพร่ง”	เล่ม	๑,	๒,	๓	และ	“ทางสองแพร่ง” 
ผู้อ่านหลายท่านถามหา
	 ขณะนี	้“ทางสองแพร่ง”	ยงัมวีางจ�าหน่ายอยู	่แต่	“ทาง-
สามแพร่ง”	ขาดตลาดไปนานแล้ว	เห็นสมควรจัดพิมพ์เพิ่มเติม
 “ทางสามแพร่ง”	ที่อยู่ในมือของท่านนี้	แม้จะเป็นเรื่อง
เก่าๆ	แต่ก็คงจะให้ข้อคิดบางอย่างในแง่มุมที่แตกต่างไปจาก	
“ชีวิตจ�าลอง”	ซึ่งคงจะเป็นประโยชน์แก่ท่านผู้อ่านบ้าง
	 ผมขอขอบพระคณุทกุท่านทีต่ดิตามผลงานของนกัเขยีน
จ�าเป็น
	 	 	 	 ขอบพระคุณครับ
	 	 	 							พลตรี	จ�าลอง ศรีเมือง
	 	 	 								๑	กุมภาพันธ์	๒๕๓๓

ค�าน�าพิมพ์ครั้งที่	๒

 ขอขอบพระคุณทุกท่านที ่ได้ให้ความสนใจหนังสือ 
“ทางสามแพร่ง”	 เป็นอย่างมาก	 หลายท่านได้สั่งจองเพิ่ม
เติมเพื่อแจกในวันขึ้นปีใหม่	 จึงมีความจ�าเป็นต้องพิมพ์เพิ่ม 
หลังจากการพิมพ์ครั้งแรกเพียงไม่ถึง	๑	เดือน	
	 การพิมพ์ครั้งที่	๒	นี้	ได้แก้ไขปรับปรุงส่วนประกอบบาง
สิ่งบางอย่าง	ส่วนเนื้อหาสาระยังคงเดิมทุกประการ
          พ.อ. จ�าลอง ศรีเมือง
	 	 	 						๑๓	พฤศจิกายน	๒๕๒๕

ความโน้มเอียงที่จะพยายามโน้มเหน่ียวสถาบันอัน
เป็นที่รักของคนท้ังชาตลิงมานี	้กจ็ะยิ่งเป็นอันตราย
ต่อการเมืองอย่างยิ่ง	 เพราะต�าแหน่งผู้บัญชาการ
ทหารบกนั ้นขึ ้นได้ก ็ลงได้	 หมดภาวะการเป็น 
ผู้บัญชาการทหารบกได้	หรอืการก้าวมาสูต่�าแหน่ง
บริหารทางการเมืองนั้น	 ก็มีโอกาสขึ้น	 โอกาสตก	
แต่สถาบนัสูงสุดนัน้ตกไม่ได้	 จะต้องเป็นทีเ่ชิดชู
ของคนทั้งชาติ	 เพราะฉะนั้นหากได้คนที่มีลักษณะ
เช่นนี้	มาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้ว		ก็จะเป็น
อันตรายอย่างยิ่ง”	พันเอกจ�าลองว่า
	 คารมอันคมคายนี้	 เป็นสิ่งที่คนไทยผู้รักชาติ	
รกัประชาธิปไตยทั้งอยากจะพดูอยูแ่ล้ว	แต่ไม่ได้พดู
	 ที่ไม่ได้พูดนั่นเพราะไม่กล้าพูดหนึ่ง	 หรือพูด
แล้วก็ไม่คมเหมือนนายทหารอย่างพันเอกจ�าลอง	
ศรีเมือง	พูดเองอีกหนึ่ง
	 ไปบอกให้คนอืน่ที่ไม่ใช่คนไทยเขาฟังทั้งโลก	
เขาก็คงจะงงว่า	 ต�าแหน่งผู้บัญชาการทหาร	 โดย
เฉพาะทหารบกนั้นเกี่ยวข้องอะไรกันเล่ากับการ
เป็นประชาธิปไตยของบ้านเมือง	เพราะบ้านเมือง
จะเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการนั้น	 น่า
จะอยู่ที่ระบบการปกครอง	 อยู่ที ่บทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ	อยู่ที่นโยบายของรัฐบาล
	 แต ่ เ มืองไทยนั ้นไม ่ เหมือนที ่ไหนในโลก	
อาจารย์ที่ท่านสอนวิชารัฐศาสตร์ก็ยังงงๆ	 หรือ
ถ้าหากไม่งงอะไรที ่รัฐบาลท�า	 อะไรที ่รัฐบาล

พูด	 อาจารย์ที ่สอนวิชารัฐศาสตร์	 บางคนก็จะ 
หาเหตหุาผลมาสนบัสนนุให้ดเูป็นว่าเป็นการกระท�า
ที่ถูกต้อง	พูดถูกต้อง
	 และการที่เมืองไทยไม่เหมือนใครไหนในโลก	
ความเป็นประชาธิปไตยหรือเป็นเผด็จการก็อยู่ที่
กองทพั	เพราะกองทพันั้น	มกี�าลงัคนที่มกี�าลงักต้็อง
เสยีงดงั	และคนที่มกี�าลงันั้น	ไม่ได้ใช้ก�าลงัไปกบัการ
ป้องกันประเทศซึ่งเป็นหน้าทีห่ลัก	 แต่กลับมาจ้นุ 
อยู่กับเรื่องอื่น
	 เรื่องอื่นทีว่่านัน้อาจจะเป็นวุ่นกับการค้า	 ให้
ลูกให้เมียตั้งบริษัทห้างร้านขึ้นนับสิบๆ	แห่ง	แล้วก็
ใช้อิทธิพล	ใช้อภิสิทธิ์ของการเป็นผู้มีก�าลัง
	 อาจจะวุ่นกับพรรคการเมือง	 อยากให้พรรค
นี้เป็นอย่างนั้น	อยากให้พรรคนั้นเป็นอย่างนี้	หรือ
เผลอๆ	ก็ตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเสียเอง
	 หรอือาจจะเข้าไปแทรกแซงกบัข้าราชการ	ไม่
ว่าจะเป็นพลเรือน	ต�ารวจ	ทั้งที่ความจริงต�าแหน่ง
ของคนนั้น	 ไม่เกี่ยวกับข้าราชการพลเรือนหรือ
ต�ารวจ	แต่ก็อดจุ้นไม่ได้	และคนอื่นเขาก็ต้องยอม
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ให้จุ้น	เพราะตนเองมีก�าลังอย่างว่า...
	 ฉ ะนั้ น 	 ถ ้ าตน เอง เลื ่อม ใส ในระบอบ
ประชาธิปไตย	 เข้าใจในวิธีการบริหารราชการ
แผ่นดนิ	เข้าใจในระเบียบของข้าราชการพลเรอืน,	
ต�ารวจ	 ก็จะไม่จุ้นจ้าน	 ไม่ออกมานอกแถวของ
ทหาร	ซ�้าจะปลูกฝังหลักการของประชาธิปไตยให้
แก่ทหารใต้บังคับบัญชาเสียด้วย
	 ขณะเดียวกัน	 ถ้าหากได้เผด็จการมา	 ก็อาจ
จะมองรัฐสภาด้วยสายตาที่ไม่เป็นมิตรนัก	 เพราะ
เผด็จการนั้นเกลียดสภาฯ	 เกลียดเลือกตั้ง	 วันดี
คืนดีอาจจะข่มขู่สภาฯ	 ข่มขู่ผู้แทนราษฎร	 แล้ว
ในทีสุ่ดความขัดแย้งนัน้	 ก็อาจจะพัฒนาไปสู่การ
ปฏิวัติรัฐประหารได้
	 และเมื ่อได้ปฏิวัติรัฐประหารแล้ว	 ก็จะพา 
ประเทศชาตบ้ิานเมอืงเข้ารกเข้าพงของเผดจ็การไป
	 ใครก็เห็นด้วยอย่างยิ ่ง	 กับค�ากล่าวของ 
พันเอกจ�าลอง	ศรีเมือง
	 แต่จะท�าอย่างไรกันดีล่ะครับ	 เราจึงจะไม่ได้
ผู้บัญชาการทหารบกที่ไม่เลื่อมใสกับการปกครอง
ที่เป็นเผด็จการ
	 จะท�าอย่างไรดเีล่า	เราจงึจะไม่ได้ผู้บญัชาการ
ทหารบกที่มีความโน้มเอียงที ่จะพยายามโน้ม
เหนี่ยวสถาบัน	อันเป็นที่รักของคนทั้งชาติลงมา
	 ประชาชนนั้น	 ไม่มีโอกาสเลือก	 ไม่มีโอกาส
แสดงความคิดเห็น
	 แม้แต่สื่อมวลชน	 หนังสือพิมพ์เอง	 ก็ไม่ค่อย
กล้าแตะต้อง	 เพราะเรื่องของกองทัพนั้นออกจะ
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะห้ามๆ	กันอยู่
	 หน้าที่ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม	
พลเอกเปรม	ตณิสูลานนท์	ผู้บัญชาการทหารสูงสดุ	
พลเอกสายหยุด	 เกิดผล	 ผู้บัญชาการทหารบก 
พลเอกประยุทธ	 จารุมณี	จะต้องร่วมกันพิจารณา
ก็แล้วกัน
	 ถ ึงตอนนั ้นก็รู ้ ใจล ่ะว ่า	 ท ่านอยากจะให  ้
บ้านเมืองเป็นอย่างไร	เผดจ็การหรอืประชาธปิไตย

	 เชิดชูสถาบันอันเป็นที่รักไว้	 หรือจะยอมให้
ใครคนใดคนหนึง่ดึงมาเกลือกกลัว้กับความไม่ดี 
ไม่งามทั้งหลาย
	 จากหนังสือพิมพ์มาตุภูมิและมติชน

๓	สิงหาคม	๒๕๒๕

ผู้เขียน	(กุมภาพันธ์	๒๕๓๓)
การศึกษา 
ชั้นประถม	จบจากโรงเรียนวัด	(วัดส�าเหร่)
ชั้นมัธยม	จบจากโรงเรียนบ้าน	(บ้านสมเด็จเจ้าพระยา)
ปริญญาตรี	จบจากโรงเรียนนายร้อย
ปริญญาโท	ทางการบริหาร	(MANAGEMENT)
จบจากสหรัฐอเมริกา	โดยทุนรัฐบาล
การงาน 
ทหาร อดีต 
:	ประจ�ากองบัญชาการทหารสุงสุด	ช่วยราชการวิทยาลัยป้องกัน
ราชอาณาจักร
:	หัวหน้าชุดปฏิบัติการรบภูผาที	ที่ประเทศลาว	(๒๕๑๑)
:	ผูช่้วยหวัหน้ายทุธการกองพลอาสาสมคัรไทยในเวยีตนาม	(๒๕๑๓)
การเมือง อดีต 
:	วุฒิสมาชิก	(๒๕๒๒	-	๒๕๒๖)
:	เลขาธิการนายกรัฐมนตรี	(๒๕๒๓	-	๒๕๒๔)
:	ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร	สมัยที่	๒
ศาสนา 
อดีต	:	อุปนายกพุทธสมาคมแห่งประเทศไทย
ปัจจุบัน	:	ประธานกองทัพธรรมมูลนิธิ
งานอดิเรก
:	รับคุยเฟื่องเรื่องธรรมะ	โดยไม่รับค่าบริการใดๆทั้งสิ้น
:	 ขายข้าวแกงมังสวิรัติ	 ที่ตลาดเจริญสุข	 ตรงข้ามตลาดนัดย่าน
พหลโยธิน	กทม.

หมายเหต ุบ.ก. - บทความข้างต้นนี้เขยีนเมื่อ ๓๐ กว่าปีมาแล้ว 

ผู้อ่านจะได้ศึกษาเทียบเคียงกับปัจจุบันซึ่งบริหารโดยรัฐบาล

คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ไทยผ่านการปฏิวัติรัฐประหาร

มาหลายครั้งเพราะประชาธิปไตยที่ส่งออกลอกแบบมาจาก 

ตะวนัตกดไูม่สอดคล้องลงตวักบัความเป็นไทย รฐับาลที่มาจาก

การเลือกตั้งด้วยการซื้อเสียงซื้อพรรคและกลโกง สุดท้ายเป็น

เผดจ็การรฐัสภากเ็กดิมาแล้ว หากการเลอืกตั้งเป็นค�าตอบเดยีว

เท่านั้น ไทยจะผ่านพ้นประชาธิปไตยโกงกินดังเดิมได้หรือไม่
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 พระบรมศำสดำส�ำแดงสัจธรรมชัด
แด่สรรพสัตว์เวียนว่ำยในสงสำร
สัจธรรมย่อมเหนือโลกมำยำกำร
ด้วยสำมำนย์ด้อยค่ำร้ำงรำธรรม
	 พุทธกาลล่วงมาถึงบัดนี้	พุทธศาสนาในแผ่น-
ดินไทยกส็ืบทอดพุทธธรรม“ตามธรรม”เคียงคู ่ 
ราชบลัลังก	์ อาณาประชาราษฎร์ร่มเย็นสงบสุข
ตลอดมา					
	 แต่...เหตุใด	 บัดนี้	 เหล่าศิษย์ตถาคตผูท้รง
สมณศักดิ ์และครองอ�านาจปกครองในองค์กร
สงฆ์	สมควรที่จักต้องเป็นผู้น�าชูธงธรรม	ไฉนกลับ
ต้องหาคดีอาญาเกีย่วกับเงินงบประมาณบริหาร
ในองค์กรสงฆ์	ซึ่ง	พ.ต.ท.พงศ์พร		พราหมณ์เสน่ห์	
ผอ.ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ร้องทุกข์
กล่าวโทษต่อกองบังคับการปราบปรามการก
ระท�าความผิดเกี ่ยวกับการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบแล้ว	 อันเป็นการปฏิบัติหน้าที ่ตามพยาน
หลักฐาน	ขั้นตอน	กระบวนกฎหมาย	แม้จะต้องฝ่า
กระแสต่อต้านนานาประการ	 	 ก็ต้องยืนหยัดเพื่อ

พิสูจน์	“สัจธรรม”	ลอกคราบ	“อลัชชี” 
	 การท�าหน้าที่ของ	พ.ต.ท.พงศ์พร		พราหมณ์-
เสน่ห์	 ผอ.ส�านักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ	 ใน
ครั้งนี้	 นอกจากควรแก่การเชิดชูเป็นเอกลักษณ์	
“ผูพ้ิทักษณ์สันติราษฎร์”แท้จริงทีอ่าจหาญพิทักษ์
ความชอบธรรม	 สมควรยึดถือเป็นเยี่ยงด้วยชีวิต	
และที่มอิาจละเว้นกล่่าวถงึได	้คอื	ผูน้�าระดบัรฐับาล		
หากรัฐบาลนักการเมือง	 จากการเลือกตัง้	 	 จัก
อาจหาญพอที่จะจัดการฝ่ายสงฆท์รงสมณศกัดิ์ทรง
อทิธฤิทธิ์อทิธเิดชบารมรีะดบันี้ไหม?		นี่ไงคอืความ
ต่างของเผ่าพันธุ์ผู้ครองอ�านาจรัฐ!
	 ผมเคยรับราชการต�ารวจ	๒๐	ปี	เป็นสารวัตร
ใหญ่	๓		สภ.	อีกขั้นเดียวเต็มขั้น	ยศ	พ.ต.ท.	แต่ลา
ออกเมือ่อาย	ุ๔๕	ป	ีกอ่นมสีทิธริบับ�านาญฯ	ซาบซึง้
สภาวะเช่นนี้ดี...“เสียอาชีพ	อย่างเสียชาติ”
 ในวาระนี ้ขอนอ้มคารวะ พ.ต.ท.พงศพ์ร  พราหมณ-์ 
เสน่ห์ และผู ้ร่วมจรรโลงธรรมทั ้งปวงที่ไม่เสีย 
ชาติเกิดมาหนักแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมขอรับ.   

แม้จะต้องฝ่ากระแสต่อต้านนานาประการ
ก็ต้องยืนหยัดเพื่อพิสูจน์“สัจธรรม” ลอกคราบ “อลัชชี”
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 « ก็ขออำรำธนำพระสงฆ์ให้ช่วยท�ำในสิ่งที่ถูกต้องและ
ชกัชวนให้พระสงฆ์อยู่ในธรรมวนิยัอนัดเีพื่อควำมอยู่รอดของ
ชำติไทย ..แล้วกพ็ระสงฆ์ทีไ่ม่ได้เข้ำมำประสงค์เพื่อควำม
สุขใจหรือเพื่อท่ีจะช่วยกันระงับควำมทุกข์นั้น ขอให้ไปขับไล่
ด้วยวิธีกำรทำงพระวินัย .......ร.๙ 
 « รอยประทบัของอทิธพิลจำกพทุธศำสนำมใีห้เหน็
ทั่วเอเชีย ซึ่งรวมทั้งอินเดีย จีน ญี่ปุ่น พม่ำ ศรีลังกำ 
และรัฐมลำยู 
 หำกเอเชยีจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพำะแก่เอเชยีเอง
เท่ำนั้น แต่แก่โลกทั่วไปด้วย ...... คำนธี
 « ศำสนำในอนำคตจะต้องเป็นศำสนำแห่งสำกล
ซึ่งล่วงพ้นจำกควำมเชื่อในเรื่องพระผู้เป็นเจ้ำหรือสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลำย....ถ้ำจะมีศำสนำใดศำสนำหนึ่งที่จะ
สำมำรถตอบรับกับควำมต้องกำรทำงวิทยำศำสตร์สมัย
ใหม่ได้ ศำสนำนั้นคือศำสนำพุทธ! ......ไอน์สไตน์
 « เมอืงไทยก้ำวหน้ำแล้ว ก�ำลังเดนิไปได้ด ีขอให้ตั้งใจช่วย
กันท�ำเพื่อมนษุยชำต ิเอำไทยนี่กู้กันให้ได้ก่อน ไม่ว่ำเศรษฐกิจ-
สังคม-กำรเมอืง พยำยำมอย่ำเห็นแก่ตวักันเลย ขอให้ท�ำเพื่อ
ชำติสักชำติเถอะ ถ้ำท�ำดี คุณก็จะได้มำเกิดในเมืองไทยที่ดี  
อีกสองพันกว่ำปีจะเจริญไปเรื่อย ๆ  อีก ๕๐๐ ปีเมืองไทยจะ
เจริญสูงสุด ......พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ควำมส�ำคัญของ... 
“พระพุทธศำสนำ”

...... (๑)
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 จำกข่ำวร้อนฉ่ำในวงกำรสงฆ์ เกี่ยวกับเงิน
ทอนวัด ซึ่งดูเหมือนจะต้องจัดกำรกันหลำยรอบ
อย่ำงไม่จบสิ้นได้ง่ำย ๆ  พ่อครูสมณะโพธิรักษ์เคย
มองปัญหำนี้ เมื่อครั้งเกิดเรื่องใหม่ ๆ  เอำไว้ว่ำ
	 “..ถ้าเผือ่ว่าระบบของศาสนาพทุธในเมอืงไทย
ไม่ผิด	ประเทศชาตไิม่เป็นอย่างนี้หรอก	ประเทศไทย
เสื่อมทุกวันนี้	 เพราะคนที่นับถือศาสนาพุทธซึ่งม ี
ถึง	๙๕	เปอร์เซ็นต์	พากันเสื่อมศรัทธาจากศาสนา	
แล้วก็ฉุดศาสนาให้เสื่อมลงไปอย่างร้ายแรงมาก	
ร้ายแรงด้วยการทุจริตคอรัปชั่นเรื่อง	“การเงิน” 
	 ถ้าตรวจสอบการเงนิของวัดวาต่าง	ๆ 	กบัภกิษุ
ผู้ดูแลเกีย่วข้องกับเงิน	ๆ 	ทอง	ๆ 	ก็จะต้องถูกจับ
ปาราชิกกันเกือบหมด	 เหลืออยู่ไม่กี่หัวหรอก	 จะ
เหลือก็แต่พระลูกวัดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องหรือแตะต้อง
กับการเงินเลย	 นอกนั้นจะหาที่จะเหลือดูแลวัดได้
สักครึ่งวัดไหมนะ?
	 ที่ประเทศไทยแย่	มีการทุจริตมาก	เพราะผู้ที่ 
ดูแลศาสนาคุมเกมอยู่ทุกวันนี้เสื่อม	ท�าให้เสียหาย
ไปจากสัจธรรมของพระพุทธเจ้า	 มันเป็นเรื ่อง 
อิทัปปัจจยตา	 มันไม่ได้มาจากอย่างอื่นเลย	เมื่อไม่
ไปช�าระส่ิงผิด	ๆ 	และปล่อยปละละเลยให้ศาสนา
ซึง่เป็นคุณธรรมของมนุษยชาติ	 และเป็นเรื ่อง 
จิตวิญญาณ	ไม่รู้จักแยกแยะความดีความชั่ว
	 ถ้าคนไปหนกัในความชั่ว	ความไม่ด	ีด้วยกเิลส 
เป็นเจ้าเรือน	 ไม่สามารถท�าให้กิเลสออกไปจาก
มนุษย์ได้	ดีไม่ดีไปคบหา	ส่งเสริมผู้ที่มีกิเลสขึ้นมา
เป็นใหญ่ในวงการธรรมะด้วย	จะไปมีที่พึ่งที่ไหนได้
ในสงัคมมนษุยชาต	ิล้มเหลวเสยีหายอย่างแย่เตม็ที
เลย	หากมคีวามรูเ้ข้าใจส่ิงเหล่าน้ีกนัได้กน่็าจะช่วย
กันจัดการสิ่งชั่วร้ายที่แสนทุจริตโสโครก	
	 ถ้าไม่ช ่วยส่งเสริมสิ ่งที ่ดี	 จัดการสิ ่งไม ่ด	ี
ประเทศไทยก็จะแย่	 สู ้อิทธิพลไม่ได้	 สู ้สิ่งผิดที่
ครอบง�าไม่ได้		ก็ไม่สามารถมธีรรมฤทธิ์ออกมายบัยั้ง 
ความชั่วร้ายได้	
	 ในวงการธรรมะ	 บทบาททางศาสนาจะเป็น 

เครื่องชีบ่้งว่า		ในสงัคมหรอืในประเทศใด	ถ้ามธีรรมะ 
แล้ว	 ประเทศนั้นย่อมเจริญ	 ถ้ายิ่งมีธรรมะลึกซึ้ง 
ถึงขั้น	 “โลกุตระ”	 ประเทศนั้นจะเป็นประเทศที่
เจริญอย่างยั่งยืน	 แต่การเจริญนั้นก็ต้องเป็นไป 
อย่างที่ในหลวง	ร.๙	ได้ตรัสไว้ว่า	
 “เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่าง
มาก เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก 
กจ็ะมแีต่ถอยหลงั ประเทศเหล่านั้น ที่เป็นประเทศ
ที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่ถอยหลัง และ
ถอยหลงัอย่างน่ากลวั”	สิ่งที่ในหลวงตรสัเป็นเรื่อง
โลกุตระ	เป็นเรื่องของอาริยชน		คนที่มีภูมิปัญญา
ถึงจะฟังออก	 คนโลกียะฟังไม่ออกหรอก	 ดังนั้น		
ธรรมะต้องเป็นโลกุตระจริง	 คือล้างความเป็น 
ตัวตนจนหมดตัวตน	 แล้วรับใช้ประชาชน	 ด้วย
ธรรมะที่เป็นโลกุตระนั้นๆ		
 ในโอกาสที่จะครบรอบวิสาขบูชาปี ๒๕๖๑ 
ต้องขอขอบคุณ ผอ. ส�านักพุทธคนปัจจุบันที ่
กล้าอาจหาญลุกขึ้นมาปฏิรูปศาสนา ด้วยการ
ก�าจดัอลชัชใีนวงการสงฆ์อย่างไม่เกรงกลวัหน้า
ชั้นเทพชั้นพรหมแต่อย่างใด ทั้ง ๆ  ที่ผู้มีหน้าที ่
รับผิดชอบมีต�าแหน่งใหญ่โตกลับไม่ท�าอะไร  
กลับปล่อยให้อุบาสกตัวเล็ก ๆ  คนหนึ่งลุกขึน้มา
สู้กับอ�านาจที่ยิ ่งใหญ่ทางศาสนา + เงินตราที ่
ล้นเหลือ + พรรคพวกอีกมากมาย น่าเสียดาย
ที่ ผอ. ส�านักพุทธไม่ได้ยิ ่งใหญ่อย่างพระเจ้า 
อโศกมหาราช ที่เคยจับพระทุศีลสึกกันมาเป็น
หมื่น ๆ  รูปแล้ว
 เมืองใดไร้ธรรมอ�าไพ เมืองนั้นบรรลัยแน่เอย
 เมอืงใดม ี“โลกตุระ” อ�าไพ เมอืงนั้นยิ่งใหญ่แน่เอย”

ชำติไทยนี้ถ้ำไม่มีพระพุทธศำสนำค�้ำจุน
ชำติไทยคงไม่มี -ร.๙ 

 «  คนปัญญำอ่อน เพรำะหำควำมสขุไม่เป็น!
	 คราวน้ีมาทางธรรม	ทกุคนเราอยากเกดิด	ีแต่
เราคงมปัีญญาอ่อน	คอืยงัไม่ผ่าน	ยงัไม่รูถ้งึข้ันที่จะ
ท�าอย่างไร	ถ้าหากขาดความสุข	?																																																	
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	 ..นึกว่าหาความสุขคือไปดูหนัง	 หรือไปดูกีฬา	
ไปดูการแสดง	แต่ความจริงความสุขคือ การทิ้ง
ความทกุข์ได้	ตัดความทกุข์ได้	อันนี้กจ็ะต้องฝึกฝน
เหมือนกัน	ฝึกฝนอย่างดีที่สุด	คืออาศัยพระสงฆ์
	 พระสงฆ์ที่มาเป็นพระสงฆ์กด้็วยใจสมัคร		ด้วย 
ใจสมัครที่จะเข้ามาใกล้	 ผู้ถือศาสนา	 ครองผ้า
เหลืองนี้ก็คือท�าเจริญรอยตามพระพุทธเจ้า	 เพื่อ
ให้ร่างกายเข้าใกล้พระพุทธเจ้า	และจิตใจก็จะเข้า
ใกล้พระพทุธเจ้า	ฝึกฝนเรยีนพระธรรมวนัิย	ปฏิบตัิ
ตามวินัยที่พระพุทธเจ้าได้บัญญัติเอาไว้	 ก็ยิ่งเข้า
ใกล้พระพุทธเจ้าใหญ่	
 « ไม่ได้บวชเพื่อมาสร้างความเป็นใหญ่ 
 แต่เป็นวิถีทำงเพื่อดับทุกข์  
	 ศึกษาพระธรรมหมายถึงวิธีการต่าง	ๆ 	ของ
กลไกต่าง	ๆ 	ของสมองของคน	 ก็ยิ่งเข้าใกล้ไปอีก	
พระบางรูปก็ท�าได้ดี	พระบางรูปก็ท�าไม่ได้ดี		เป็น
อยู่ที่บุญกรรมที่ได้เคยสร้างมา	 แต่อย่างไรก็ตาม
พระที่ดีก็มีมาก	 และเป็นที่มุ ่งอาศัยของคฤหัสถ ์
ทั้งหลาย	ของพุทธบริษัททั้งหลาย	
	 ฉะนั้น	 พระที่เลือกเข้ามาเป็นพระสงฆ์แล้ว	
ครองผ้าเหลืองแล้ว	 ก็มีหน้าที่ที ่จะแผ่ความคิด	
วิธีคิดของพระพุทธเจ้าให้แก่ทุกคน	 	 ..มิใช่เข้า
อุปสมบทเพื่อที่จะได้เข้ามาบวชแบบที่จะมาสร้าง
ความเป็นใหญ่		เข้ามาบวชเพื่อให้พระธรรมค�าสั่ง
สอนของพระพุทธเจ้าเป็นวิถีทางดับทุกข์		คือร่วม
กันเพื่อชกัชวนช่วยผู้อ่ืนที่ยงัไม่มีความสามารถที่จะ
ดับทุกข์ได้โดยแท้ให้บรรเทา	
	 ..จะเป็นสิง่ทีท่�าให้พุทธบริษัทในเมืองไทย
ซึ่งมีพุทธศาสนิกเป็นจ�านวนมาก	และเป็นพุทธ
ศาสนาที่ยังคงบริสุทธิ์ผ่องผุดให้คงอยู่	ถ้าพุทธ
ศาสนาในแนวนี	้(ดับความทุกข์ได้)	ยังคงอยู่ 
ทุกคนจะได้รับประโยชน์	 จะมีความร่มเย็น
เป็นสุข	 แต่ถ้าถือว่าพระสงฆ์ต้องปรับปรุง
โน่นปรับปรุงนี	่ ไม่มีเวลาที่จะมาแสดงตนเป็น
ตัวอย่าง	(ละความทุกข์ได้	 ดับความทุกข์ได้)	
และสัง่สอนในทางทีถู่กต้องแล้ว	 บ้านเมืองจะ
ปั่นป่วน	ในปัจจุบันนี้เริ่มปั่นป่วนแล้ว 

 «  สิ่งที่ในหลวงขอวิงวอนต่อพระสงฆ์....
	 จึงขอวิงวอนพระสงฆ์ให้ช่วยกันท�าตามเป้า-
หมายแท้	ความหมายแท้ของพระพุทธศาสนา	คือ
ท�าให้มีความสงบสุขในหมู่ชน	 และต้องทราบว่า
ชาตไิทยนี้ถ้าไม่มพีระพทุธศาสนาค�า้จนุ ชาติไทย
คงไม่มี	แต่ถ้าชาติไทยไม่มีพระพุทธศาสนาจะเป็น
ประโยชน์ต่อบุคคลหรือชาติเองไม่ได้	 ดังที่ได้เห็น
เป็นตัวอย่างเหตุการณ์ต่าง	ๆ 	ในระยะสองเดือน
หลังนี้ในต่างประเทศที่ใกล้ชิด	
	 ฉะนั้น	ถึงเวลาแล้วที่ทุกคนจะช่วยกันป้องกัน
ด้วยความเข้มแข็ง	 ทั้งเข้มแข็งว่าไม่กลัวตาย	 ทั้ง
เข้มแข็งว่าเป็นผู้กล้าเผชิญสถานการณ์แรกด้วย
ตัวเอง	ด้วยการตั้งปัญหาว่าควรจะท�าอย่างไร	
 « ศาสนาเสยีหายเพราะมผีูม้าอาศยัผ้าเหลอืง
 แต่ง “แฟนซี” สนุก ๆ  เลียนแบบพระ
	 ..และจะต้องทราบว่า	 จุดส�าคัญอยู ่ที ่ว ่าม ี
พระสงฆ์ปลอมอยู่มาก ที่ไม่ได้ตั้งใจที่จะมาเป็น
พระสงฆ์ 
	 ตั้งใจที่จะมาสร้างฐานทัพ	 เป็นฐานทัพที่จะ 
ก�าจัดพวกเราออกไป	(เป็นมิจฉาทิฐ ิ)	 ก็ขอให้
พิจารณาค�าพูดที่ได้พูดในวันนี	้ ค�าว่า	 “ฐานทัพ”
น่ากลัวมาก	 ฝ่ายหนึ่งจะมาท�าลายเราและได้มีอยู่
ในศาสนาแล้ว	 ให้แยกให้ทราบว่าเป็นใคร	 เป็น
อย่างไร	วิธีการอย่างไร	พระสงฆ์ต้องทราบ	
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อาจหิวก็ได้ แต่บางทีไม่หิว แต่ว่าแสดงให้ผู้อื่นเห็น 
ฉันในเวลาวิกาลนี่เป็นอย่างไร แสดงการพูดจาไม่
สุภาพ ท�าตัวไม่สุภาพเรียบร้อย 
 อย่างพระสงฆ์เวลาเดินก็ต้องมีความส�ารวม 
ท�าตัวไม่ส�ารวมไปบางทีก็ผิด ผิดเล็ก ๆ  น้อย ๆ  
อย่างนั้นท�าให้คนอื่นเสีย ท�าลายสถาบัน ท�าลาย
พระสงฆ์ ท�าให้คนอื่นเดือดร้อน 
 ก็ขออาราธนาพระสงฆ์ให้ช่วยท�าในสิ่งที่ถูกต้อง 
และชักชวนให้พระสงฆ์อยู่ในธรรมวินัยอันดีเพื่อความ 
อยู่รอดของชาติไทย ..แล้วก็พระสงฆ์ที่ไม่ได้เข้ามา 
ประสงค์เพือ่ความสุขใจหรือเพือ่ทีจ่ะช่วยกันระงับ
ความทุกข์นั้น ขอให้ไปขับไล่ด้วยวิธีการทางพระวินัย 
(เช่น การคว�่าบาตรเพื่อก�าจัดความเลวที่ให้ความทุกข์..
ก็ขอให้ทุกๆฝ่ายได้พิจารณาสิ ่งเหล่านี	้ ในสมัยที่มีศึก 
อย่างหนักทุกด้าน	เป็นศึกหนักของพวกเราของประชาชน
ทุกคน	เราจะผ่านพ้น ผ่านพ้นได้แน่
 ถ้ำทุกคนท�ำตำมหน้ำที ่ของตนเองด้วยบริสุทธิ ์
ใจ ย่อมผ่ำนพ้นแน่!  
 (เรียบเรียงจากพระบรมราโชวาท ในหลวงรัชกาลที ่ ๙ 

พระราชทานแก่คณะผูแ้ทนพทุธสมาคมทั่วประเทศ ที่เข้าเฝ้าในวนัเฉลมิ

พระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๒๓)

 พระสงฆ์ที่ดไีม่ใช่ผู้วิเศษใด ๆ  แต่วิเศษในทาง
ที่มีเหตุผลและมีความบริสุทธิ์	จะได้ทราบว่าผู้ใด
มาตั้งตัวเป็นฐานทัพในพระพุทธศาสนา	..มีวิธีที่จะ
แก้ไขโดยพระสงฆ์ที่มีความสามารถ	มีความฉลาด
รอบรู้	 และมีความตั้งใจดีที่จะให้คนอืน่ได้รับผลด ี
ขอให้ช่วยกันและปฏบิตัติามธรรมวนิยัที่ถกูต้อง 
เดี ๋ยวนี ้มีพระสงฆ์ที ่เข้ามาขอให้บวชด้วยความ
สมัครใจ	 แต่ขอเข้ามาแล้ว	 เสร็จแล้วมาท�าลาย
ตัวเอง	 ท�าตนไม่ดี	 ผิดธรรมวินัย	 ท�าให้ประชาชน
เสื่อมความนับถือผ้าเหลือง	 จนกระทั่งพระที่ดี	ๆ 	
ต้องเรยีกร้องอย่างที่เห็นในหน้าหนังสือพิมพ์ต่าง	ๆ 	
หรอืเห็นโจษกันว่า	เดี๋ยวน้ีพระบิณฑบาตไม่มีใครใส่
บาตรเพราะว่าไม่ไว้ใจ	อันนี้เสียหายก็เพราะว่ามีผู้
ที่ไปแต่งแฟนซีสนุก	ๆ 	เป็นพระ	
 อาจ	(บวชมาถูกต้องแล้ว)	ท�าถูกหลักวิชาแล้ว 
ถูกต ้องตามกฎเกณฑ ์แล ้ว	 แต ่ว ่ า เข ้ามาท�า 
สิ่งที่ไม่สมควรแก่เพศบรรพชิต	ตั้งแต่สิ่งเล็กน้อยจน
กระทั่งถึงสิ่งใหญ่	ถือกล้องถ่ายรูปไปถ่ายใครต่อใคร 
สาว ๆ  อยากถ่ายรูปรึ มาถ่ายให้ ยังไม่พอเอากล้อง
ให้คนอื่นให้ถ่ายเคียงกับสาว ๆ อันนี้มันผิด 
 กินอาหาร เอ้อ...ฉันอาหารในยามวิกาล ก็

เสด็จฯ	ลงพระต�าหนักเพชร	โปรดให้พระเถรานุเถระชั้นราชขึ้นไป

และบรรพชิตจีน	ญวน	เฝ้าฯ	ถวายอนุโมทนาและถวายพระพร	

วันที่	๒๙	ตุลาคม	พ.ศ.	๒๔๙๙
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ผนวชและในการอืน่ ๆ 	 ตลอดจนด้วยพระบริสุทธิ- 
คุณอันยอดเยี่ยมในพระจริยวัตรของพระองค์เอง	
พระพุทธองค์ได้ทรงทิ้งรอยประทับไว้ในศาสนาฮินดู
อย่างไม่มีวนัจะลบเลือนไปได้	 ศาสนาฮนิดูเป็นหนี ้
พระคุณพระบรมศาสดาพระองค์นี้อย่างไม่มีที่สิ้นสุด”
 “รอยประทับของอิทธิพลจากพุทธศาสนามีให้เห็น
ทั่วเอเชยี	ซ่ึงรวมทั้งอนิเดยี	จนี	ญี่ปุน่	พม่า	ศรลีงักา	และ
รฐัมลายู	หากเอเชยีจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะแก่เอเชยี
เองเท่านั้น	แต่แก่โลกทั่วไปด้วย	เอเชียจะต้องศึกษาค�า
สอนของพระพทุธเจ้าใหม่	แล้วมอบค�าสอนนั้นให้แก่โลก
ทั้งผอง”	 (คานธีเห็นว่านิรวาณหรือนิพพานนั้น	 น่าจะ
หมายเอาการดับโดยสิน้เชิงซึง่ความเลว	 ความชัว่ร้าย
ทกุประการในตวัเรา	มไิด้หมายถงึความสงบที่ปราศจาก
ชีวิต	 หากหมายถึงความสงบที่มีชีวิตชีวา	 หมายถึงปีติ
ที ่ไม่ตายของจิตวิญญาณที่รู ้จักตัวเอง)....จากหนังสือ 

“พระพุทธเจ้าในทัศนะสามรัตนบุรุษของอินเดีย” แปลโดย 

กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย

อนาคตของพระพุทธศาสนา  จะเป็น 
“ศาสนาสากล”	ในอนาคต   ....ไอน์สไตน ์

	 “ศาสนาในอนาคตจะต้องเป็นศาสนาแห่ง
สากลซึ่งล่วงพ้นจากความเชื่อในเรื่องพระผู้เป็น
เจ้าหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย	 โดยมีหลักการที่จะ
ต้องตั้งอยู่บนรากฐานของความศรัทธาที่เกิดจาก
การสะสมประสบการณ์ในทุก	ๆ 	ด้าน	 ทั้งในด้าน
ธรรมชาติและด้านจิตวิญญาณอย่างมีเหตุผล

พุทธศาสนาจะเป็นประโยชน์ไม่เฉพาะ
แก่เอเชยีเองเท่านั้น แต่แก่โลกทั่วไป  ....คานธี

	 “ข้าพเจ้ามคีวามเหน็อย่างจรงิใจว่า	หวัใจแห่ง
ค�าสอนของพระพุทธองค์นั้น	 บัดนี้ได้กลายเป็น 
ส่วนหนึง่	 อนัจะขาดเสียมิได้แล้วของศาสนาฮินดู				
เป็นไปไม่ได้ที่ประเทศอนิเดยี	ฝ่ายฮินดจูะถอยหลงั
กลับไปสู่ยุคก่อนการปฏิวัติอันใหญ่ยิ่งที่พระโคดม-
พุทธเจ้าได้ทรงกระท�าไว้ในศาสนาฮินดู	”
	 “พระพทุธองค์ทรงชี้ให้อินเดยีเห็นว่า	พระเจ้า
มิใช่ผู้จะเกิดความพอพระทัยได้ด้วยการที่คนน�า
เอาสัตว์ไร้เดียงสามาเซ่นสรวงบูชายัญ	นั่นเท่ากับ
เป็นการประกอบบาปกรรมถึง	 ๒	 เท่าทวีคูณ	 ....
พระพุทธองค์ตรัสว่าให้บูชายัญตัณหาของท่าน
บูชายัญความอยากทางวัตถุของท่าน	 บูชายัญ
ความทะยานอยากทางโลกีย์ทั้งปวงของท่าน...	 นี้
เป็นการประกอบพิธีบูชายัญที่ประเสริฐสุด”
	 “พระพุทธองค์ทรงเลิกล้มความแตกต่างทุก
ประการในเรื่องของความเหลื่อมล�า้ต�่าสูง	 ซึง่ใน
ยุคนั้นก�าลังท�าลายล้างศาสนาฮินดูอย่างสิ้นเชิง..
ขอท่านจงด�าเนนิการโดยรบีด่วนที่จะป่าวประกาศ
ว่า	มนษุยทกุรปูทกุนามมคีวามเสมอภาคเช่นเดยีว
กับท่านทั้งหลายทุกประการ..”
 “ด้วยความเสยีสละอย่างใหญ่หลวง	ในการทรงออก 
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	 พทุธศาสนาเป็นค�าตอบส�าหรบัหลักการดังกล่าวนี้”
	 “ถ้าจะมีศาสนาใดศาสนาหนึ่งที่จะสามารถ
ตอบรบักับความต้องการทางวิทยาศาสตร์สมัยใหม่
ได้	ศาสนานั้นคือศาสนาพุทธ”

ในอนาคตไทยจะเป็นที่รวมศูนย์ของคุณธรรมในโลก
และน�าโลกไปสู่ความสงบสุข		....พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

	 เมืองไทยเป็นเมืองพุทธในขณะนี้	 ในโลกยุคนี้		
ในวัฏฏกัปนี้			
	 ณ	 เมืองไทยตอนนี้	 	 กาละนี้	 มีเนื้อแท้ของ
พุทธ	 และเป็นเนื้อแท้ที่จริงของพระพุทธศาสนา
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ด้วย!
	 ขณะนี้ในโลก	๒๐๐	กว่าประเทศ	ไม่มีประเทศ
ไหนเป็นได้	 ที่มีเนื้อแท้ของพุทธศาสนา	 เป็นทั้ง
โลกุตระ และอเทวนิยม
	 มทีั้งตวับุคคลที่มจีรงิเป็นจรงิ		มทีั้งพฤตกิรรม	
หลักเกณฑ์ทฤษฎีที ่ถูกต้อง	 แล้วเอามาปฏิบัติ	
ประพฤติได้จริง	 ตรวจซักซ้อมอยู่	 เป็นองค์รวมที่
ไม่มีประเทศไหนเท่า	 เหมือนกับที่อินเดียเคยเป็น
เป็นเมืองพุทธมาแล้ว
	 นับเป็นเรื ่องอจินไตยระหว่างจีนกับอินเดีย		

อินเดียเคยเป็นเมืองพุทธมาก่อน	 	 แล้วจีนมี
พลเมืองมากกว่าอินเดีย	 จีนพยายามจะเอาพุทธ
ไปให้ได้	แต่คนมันหลากหลาย	มันเป็น	diversity 
ที่เยอะเกินไป		จึงเอาเนื้อพุทธไปหยั่งลงไม่ได้
	 ส่วนเมืองไทย	คนไม่มากไม่หลากหลาย	และ
คนไทยมีปัญญาจึงเอาเนื้อแท้	 แก่นแท้ได้	 คนไทย
เลยเอาพทุธที่มาจากอนิเดยีได้ก่อน	อาตมาถงึต้อง
มาเกิดในเมืองไทย	 ทั้ง	ๆ 	ทีม่ีเชือ้จีนนะ	 และมีเชือ้ 
อนิเดยีเก่า	แต่เช้ือใหม่	ๆ 	เป็นจีน	เตี่ยอาตมาเป็นจีน	
ในชาตนิีอ้าตมามเีชื้อลาวมากกว่าจนี	จนกระทัง่มา
เป็นโพธริกัษ์	กม็าท�าด้วยสจัจะ	ไม่ได้หลอกลวงใคร	
การหลอกลวงใครมันเป็นบ้า!
	 เมอืงไทยเราเป็นเมอืงพทุธมายาวนาน	แล้วจะ
เป็นชมพทูวีปต่อไป	เพราะมมีนุษย์ชมพทูวีปอยูม่าก
ทีส่ดุ	พระพทุธเจ้าท่านตรสัถงึคณุสมบตัขิองมนษุย์
ชมพูทวีปอยู่	๓	ประการรวมกัน		คือ		๑.	จะมีความ
แข็งแรงของรูปธรรมที่เป็นองคาพยพ	ครบอาการ		
๓๒	บริบูรณ์		เรียกว่า	“สุรภาโว”		มีอายตนะครบ 
มีปัญญาถึงขีด
	 ๒.	ม	ี“สตมินัโต”	มสีตติื่นเตม็	รูท้ั้งนอกและใน
ครบ	๖	ทวาร	ไม่ท�าตามสัญชาตญาณ	แต่มีปัญญา
เข้าไปวินจิฉยัเลอืกเฟ้นธรรมะ		แล้วยิ่งเป็นความรู ้
ระดับโลกุตระด้วยก็ยิ่งเยี่ยม
 ๓.	เราก็จะสามารถสร้างโลกลูกนี ้ให ้เป็น
พรหมจรรย์ (“อิธ พรหมจริยวาโส”)	เป็นโลกของ
พระพรหม	 มีเมตตา	 กรุณา	 มุทิตา	 อุเบกขาจริง	
จะเป็นที่อยู ่ของคนที่บริสุทธิ	์ สะอาดจากกิเลส	
มากกว่าใครแล้วในโลก	 เป็นโลกที่สะอาดบริสุทธิ์	
อาตมาได้เห็นแล้วว่า	 ประเทศไทยมีดีเอ็นเอพุทธ		
“โอคธา”	(หยั่งลง)	แล้ว	 แล้วเป็นชมพูทวีปที่ย้าย
จากอินเดียมาแล้ว
 ไทยจะเป็นชมพทูวปี	ในอนาคตไทยจะเป็นท่ีรวม
ศูนย์ของคุณธรรมในโลก	 และน�าโลกไปสู่ความสงบ
สุขโดยเริ ่มขึ ้นในยุคของพระมหาจักรีวงศ์ที ่ชื ่อว่า	
“ภมูพิลอดลุยเดช”	ซึ่งในขณะน้ีได้หยั่งลงแล้ว		เกดิ
ในล�าดับ	๙	และจะเริ่มจากนี้ไปจนกว่าจะสิ้นกลียุค.
	 เมืองไทยมีสิ่งที่จริงอันนี้	 เป็น	 “ปาตุภาวะ”  
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เป็นสิ่งที่ปรากฏ	“ปาตุสัจจะ”	 ก็เอาพฤติกรรม
มนุษย์มายืนยันกัน	 ประเทศไทยที ่มีในหลวง 
มีทั้งผู้น�าทางการเมือง		และผู้น�าทางศาสนา	เป็น
สังฆราชในขณะนี้	 เป็นสิ่งที่น่าเคารพนับถือควร
ยกย่องได้ทั้งนั้น	
	 เมืองไทยตอนนี ้การเมืองกับธรรมะก�าลัง
จะเจริญ	 แต่คนยังไม่แน่ใจ	 	 ต่อไปเมืองไทย
จะ เป ็ นแกนของอา เซี ยน ในทางคุณธรรม 
เสริมสารสร้างแกนให้โลก	 อย่าไปกังวลด้านวัตถุ		
ให้เอาคุณธรรมเจริญงอกงามก่อน		ส่วนทางวัตถุ
จะเป็นภาวะที่ซ้อนส่งเสริมขึ้นมาเอง
 สรุปรวมแล้ว อาตมาเห็นตามที่พูดว่าเมือง
ไทยก้าวหน้าแล้ว ก�าลงัเดนิไปได้ด ีขอให้ตัง้ใจช่วย
กันท�าเพ่ือมนษุยชาต ิเอาไทยนี่กูก้นัให้ได้ก่อน ไม่ว่า
เศรษฐกิจ-สังคม-การเมือง พยายามอย่าเห็นแก่-
ตัวกันเลย ขอให้ท�าเพื่อชาติสักชาติเถอะ ถ้าท�าดี 
คุณก็จะได้มาเกิดในเมืองไทยที่ดี อีกสองพันกว่าป ี
จะเจริญไปเรื่อย ๆ  อีก ๕๐๐ ปีเมืองไทยจะเจริญ
สูงสุด ตามมาเกิดให้ทันนะ ถ้าใครจะอยู่นานก็ได้
ถ้าอยู่ได้ อีก ๕๐๐ ปีไทยจะแข็งแรงที่สุด น�าพา
โลกเจริญไป แล้วเต็มที่ ๕๐๐ ปี “พีค”สุด (ขึ้นสู่
จุดสงูสุด) จากนั้นกเ็ส่ือมลง เข้าหากลียคุแท้ ๆ  ไม่มี
อะไรมาแก้กลับ ในภัทรกัปนี้.....

• ทศพนธ์ นรทัศน์
บทความพิเศษ

ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
(ICT for All Club)
facebook.com/ICTforAll.org

พระวรธรรมคติ
เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร

สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

 ความคดิอย่างหน่ึงที่ควรฝึกให้เกดิเป็นประจ�า
 คือ...ความคิดที่ว่า “พอ” คิดให้รู้จัก “พอ”
 ผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจ
 ส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพอ...จะเป็นผู้ร้อนเร่า
 ความไม่รู้จักพอ มีอยู่ได้แม้ในผู้มั่งมีมหาศาล
 และความรู้จักพอ ก็มีได้แม้ในผู้ยากจน
 ทั้งนี้ก็เพราะ...ความพอเป็นเรื่องของใจ
 คนรวยไม่รูจ้กัพอ...กเ็ป็นคนจนอยูต่ลอดเวลา
 คนจนรู้จักพอ...ก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา

บทน�า
	 โลกของเราก�าลังเผชิญวิกฤติการณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง	
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิ-
อากาศ	 ท�าให้เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน	ไม่ว่าจะเป็นหนาวจดั	
ร้อนจัด	แล้งจัด	อทุกภัยที่รนุแรง	ดงัเช่นกรณทีี่เกดิ
ขึ้นกบัประเทศไทยเมื่อเดอืนกมุภาพนัธ์	พ.ศ.	๒๕๕๙	
หลายจังหวัดต้องเผชิญกับภัยหนาวอย่างที่ไม่เคย
เจอมาก่อน	ต่อมาในเดอืนมนีาคม-พฤษภาคม	พ.ศ.	
๒๕๕๙	เราก็ต้องเผชิญกับภัยแล้งและความร้อนที่
รุนแรงในระดับที่ท�าให้คน	และสัตว์ถึงกับต้องตาย
เพราะทนความร้อนดังกล่าวไม่ไหว
	 สิ่งต่าง	ๆ 	เหล่านี้	 เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
สาเหตสุ�าคญัส่วนใหญ่มาจากมนษุย์ที่มจี�านวนเพิ่ม
มากขึ้น	มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี	
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยการผลิต
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ความพอเพียงของเรา...
ยังประโยชน์สุขแก่โลกได้อย่างไร

}ความพอนั้นเป็นเรื่องของใจที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก คนรวยที่ไม่รู้จักพอ
ก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลาคนจนที่รู้จักพอ ก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา~

 (เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

http://runchida.myreadyweb.com/article/topic-55396.html

สิง่อ�านวยความสะดวกต่าง	ๆ 	แก่มนษุย์	แต่ในขณะ
เดียวกันผลจากการพัฒนาก็น�ามาสู่การท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง	
เช่น	 ป่าไม้ถูกท�าลาย	 อากาศเต็มไปด้วยมลพิษ	
การขยายตัวของเมืองเท่ากับการขยายตัวของป่า
คอนกรีต	ฯลฯ
	 ผู้เขียนได้นั ่งทบทวนว่า	 ถ้ามนุษย์ใช้ชีวิต
ของตนอย ่างพอเพียง	 ใช ้ทรัพยากรอย ่าง
ประหยัดคุ ้มค่ามากที ่สุด	 แม้หลายอย่างจะดู
ว่าเป็นความล�าบากของชีวิต	 แต่ท้ายที ่สุดสิ ่ง
เหล ่านี ้ก ับเป ็นผลดีทั ้งต ่อตัวเราเองและต ่อ
โลก	 ยกตัวอย่างเช่น	 เรายอมล�าบากบ้างที่จะ
เดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ	 แทนการ
มีรถเป็นของตนเอง	 เพื ่อลดการปล่อยมลพิษ 
สู่อากาศ	 การบริโภคอาหารให้พอดีไม่มีเหลือทิง้
เป็นขยะการใช้น�้า	ใช้พลงังานอย่างรูค้ณุค่า	เป็นต้น

สถาปนิกและนักออกแบบ
	 ๕๒.	ออกแบบพิมพ์เขียวบ้านพักอาศัยที ่
สามารถช่วย	“หยุดโลกร้อน”	 การลดปริมาณก๊าซ
เรือนกระจก	 โดยคิดถึงการติดตัง้ระบบการใช้
พลังงานที่ง่าย	ไม่จ�าเป็นต้องใช้เทคโนโลยีสูงๆ	แต่
ใช้งานได้จริง	 ลองคิดถึงวิธีการที่คนรุ่นปู่ย่าใช้ใน
การสร้างบ้านสมัยก่อน	 ซึ่งมีการพึ่งพาทิศทางลม	
การดูทิศทางการขึ้น-ตกของดวงอาทิตย์	อาจช่วย
ลดค่าใช้จ่ายเรื่องพลังงานในบ้านได้ถึง	๔๐%
	 ๕๓.	ช่วยออกแบบสร้างบ้านหลงัเลก็	บ้านหลงั
เล็กใช้พลังงานน้อยกว่าบ้านหลังใหญ่	และใช้วัสดุ
อุปกรณ์การก่อสร้างน้อยกว่า

สื่อมวลชน นักสื่อสารและโฆษณา
	 ๕๔.	ใช้ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพเพื่อให้ความ
รู	้และสร้างความตระหนักกบัสาธารณชนเกี่ยวกบั

(ตอนจบ)
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ปัญหาภาวะโลกร้อน	 และท�าให้การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเป็นประเด็นของท้องถิ่น
	 ๕๕.	สร้างความสนใจกบัสาธารณชน	เพื่อท�าให้
ประเดน็โลกร้อนอยูใ่นความสนใจของสาธารณชน
อย่างต่อเนื่อง
	 ๕๖.	ช่วยกันเล่าความจริงเรื่องโลกร้อน	โปรด
ช่วยกันสื่อสารให้ประชาชนและรัฐบาลเข้าใจ
สถานการณ์จริงที่เกิดขึ้น
	 ๕๗.	เป็นผู้น�ากระแสของสังคมเรื่องชีวิต
ที ่พอเพียง ต้นตอหนึ ่งของปัญหาโลกร้อนก็
คอืกระแสการบริโภคของผู้คน ท�าให้เกิดการ
บริโภคทรัพยากรจ�านวนมหาศาล ชีวิตที ่ยึด
หลักของความพอเพียง โดยมีฐานของความรู้
และคุณธรรมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง จึงน่าจะเป็นหนทางป้องกันและลด
ปัญหาโลกร้อนที่สังคมโลกก�าลังเผชิญหน้าอยู่
	 ๕๘.	ใช้ความคดิสร้างสรรค์เพื่อร่วมรบัผดิชอบ
สังคม	 ออกแบบงานโฆษณาที่สอดแทรกประเด็น
ปัญหาของภาวะโลกร้อนอย่างมรีสนยิม	เรื่องที่เป็น
จริงและไม่โกหก

ครู อาจารย์
 ๕๙.	สอนเดก็ ๆ 	ในช้ันเรยีน	เก่ียวกับปัญหาโลกร้อน
	 ๖๐.	ใช้เทคนิคการเรียนรู ้หลากหลายจาก
กิจกรรม	ดกีว่าสอนโดยให้เดก็ฟังครพูดูและท่องจ�า
อย่างเดียว

นักวิจัย นักวิทยาศาสตร์ และวิศวกร
	 ๖๑.	ค้นคว้าวิจัยหาแนวทางและเทคโนโลยี
ใหม่ที่มีประสิทธิภาพในการลดการปลดปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์
	 ๖๒.	ศึกษาและท�าวิจัยในระดับพื้นที่	 เพื่อให้
มีข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับผลกระทบของภาวะโลก
ร้อนต่อพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย
	 ๖๓.	ประสานและท�างานร่วมกบันักส่ือสารและ
โฆษณา	เพื่อแปลงข้อมลูทางวิทยาศาสตร์ไปสู่การ
รับรู้และเข้าใจของประชาชนในสังคมวงกว้าง

นักธุรกิจ อุตสาหกรรมและบริการ
	 ๖๔.	น�าก๊าซมีเทนจากกองขยะมาใช้ประโยชน์
เชิงพาณิชย์	ด้วยการลงทุนพัฒนาให้เป็นพลังงาน
ทดแทนที่มีประสิทธิภาพ	แต่มีต้นทุนต�่า
	 ๖๕.	สนับสนุนนักวิจัยในองค์กร	 ค้นคว้า
ผลิตภัณฑ ์ที ่เป ็นมิตรกับสิ ่งแวดล ้อม	 และมี
ประสิทธิภาพในการลดการใช้พลังงานจากเชื ้อ
เพลิงฟอสซิล
	 ๖๖.	เป็นผูน้�าของภาคธรุกจิอตุสาหกรรมที่ช่วย
รกัษาสิ่งแวดล้อม	หากยงัไม่มใีครเริ่มต้นโครงการที่
ช่วยหยดุปัญหาโลกร้อนอย่างจรงิจงั	กจ็งเป็นผูน้�า
เสียเอง
	 ๖๗.	สร้างแบรนด์องค์กรที่เน้นการดูแลและ
ใส่ใจโลก	 ไม่ใช่แค่การสร้างภาพลักษณ์ภายนอก	
แต่เป็นการสร้างความเช่ือมัน่เรือ่งความรบัผิดชอบ
ที่มาจากภายในองค์กร

นักการเมือง ผู้ว่าราชการฯ และรัฐบาล
	 ๖๘.	วางแผนการจัดหาพลังงานในอนาคต	รัฐ
จ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ทางเลือกเพื่อมุ่งจัดการ
แก้ไขปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อม	 ที่มองไป 
ข้างหน้าอย่างน้อยที่สุด	๕๐	ปี
	 ๖๙.	สนับสนุนให้มีการพัฒนาการใช้พลังงาน
แสงอาทิตย์	 ทั้งการสนับสนุนงบประมาณในการ
วิจัย	และการพัฒนาระบบให้มีต้นทุนต�่าและคุ้มค่า
ในการใช้งาน
	 ๗๐.	สนับสนุนกลไกต่าง	ๆ 	 ส�าหรับพลังงาน
หมุนเวยีน	 เพือ่สร้างแรงจูงใจในการปรับปรุง
เทคโนโลยีและการลดต้นทุน
	 ๗๑.	สนบัสนนุอตุสาหกรรมพลงังานหมนุเวียน	
เพื ่อกระตุ ้นให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน	
รัฐบาลควรหามาตรการที่ชัดเจนในการสนับสนุน
อุตสาหกรรมหมุนเวียน	 ซึ่งเป็นพลังงานสะอาด	
เช่น	 พลังงานแสงอาทิตย์	 พลังงานลม	 เพื่อให้
สามารถแข่งขันกับอุตสาหกรรมพลังงานอื่น	ๆ 	 ที่
ใช้พลงังานจากเชื้อเพลงิฟอสซลิ	ที่เป็นสาเหตหุลกั
ของการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์สู่บรรยากาศ
	 ๗๒.	มีนโยบายทางการเมืองทีช่ัดเจนในการ
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สนับสนุนการ	 “หยุดภาวะโลกร้อน”	 เสนอต่อ
ประชาชน
	 ๗๓.	สนับสนุนโครงสร้างทางกายภาพ	 เมื่อ
ประชาชนตระหนักและต้องการเข้ามามีส่วนร่วมใน
การลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์	เช่น	จดัการ
ให้มีโครงข่ายทางจักรยานที่ปลอดภัยให้แก่ประชาชน
ในเมืองสามารถขับขี่จักรยาน	ลดการใช้รถยนต์
	 ๗๔.	ลดจ�านวนรถยนต์ส่วนตัวบนถนนใน
กรุงเทพมหานครอย่างจริงจัง	 ด้วยการสนับสนุน
ระบบขนส่งมวลชนที่มีประสิทธิภาพ
	 ๗๕.	ส่งเสริมเครือข่ายการตลาดให้กับกลุ่ม
เกษตรกรทางเลือก	 เกษตรกรจ�านวนมากเป็น
ตวัอย่างท่ีดีของการลดปัญหาโลกร้อน	ด้วยการลด
และเลิกการใช้สารเคมีที่ท�าให้เกิดการปลดปล่อย
ไนตรัสออกไซด์สู่บรรยากาศโลก	 ซึง่การส่งเสริม
การตลาดสีเขยีวด้วยการสร้างเครอืข่ายการตลาด
ที่กระจายศูนย์ไปสูก่ลุม่จงัหวัดหรอืภูมภิาค	จะช่วย
ลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จากกระบวนการ
ขนส่งผลผลิตไปยังตลาดไกล	ๆ 	อีกด้วย
	 ๗๖.	ริเริ่มอย่างกล้าหาญกับระบบพลังงาน
แบบกระจายศูนย์	เพ่ือลงทนุกบัทางเลอืกและทาง
รอดในระยะยาว
	 ๗๗.	พิจารณาใช้กฎหมายการเก็บภาษีเป็น
เครื่องมือในการควบคุมปริมาณก๊าซเรือนกระจก	
โดยเฉพาะคาร์บอนไดออกไซด์	เช่น	การเก็บภาษี
คาร์บอน	(Carbon	Tax)	ส�าหรบัภาคอตุสาหกรรม
	 ๗๘.	เปล่ียนแปลงระบบการจดัเกบ็ภาษ	ีนั่นคอื
การสร้างระบบการจดัเกบ็ภาษทีี่สามารถสะท้อนให้
เห็นต้นทนุทางอ้อมจากกจิกรรมทางเศรษฐกจิตัวใด
ตัวหนึ่ง	 ซึ่งท�าให้สังคมต้องแบกรับภาระนั้นอย่าง
ชัดเจน	เช่น	ภาษีที่เรียกเก็บจากถ่านหิน	ก็จะต้อง
รวมถึงต้นทนุในการดูแลรกัษาสุขภาพที่จะต้องเพ่ิม
ขึ้นจากปัญหามลพษิ	และต้นทนุความเสยีหายจาก
สภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไป
	 ๗๙.	ปฏิรูปภาษีสิ่งแวดล้อม	 เป็นก้าวต่อไปที่
ท้าทายของนักการเมืองและรัฐบาลที่มาจากการ
เลือกตั้งอย่างใหญ่หลวงในการปรับเปลี่ยนและ
สร้างจิตส�านึกใหม่ให้สังคม	 การเพิม่การจัดเก็บ

ภาษีส�าหรับกิจกรรมที่มีผลท�าลายสภาพแวดล้อม
ให้สูงขึ้นเป็นการชดเชย	 เช่น	 กิจกรรมที่มีการ
ปล่อยคาร์บอน	 ภาษีจากกองขยะ	 ไม่ใช่เรื่องเป็น
ไปไม่ได้	 หลายประเทศโดยเฉพาะในยุโรปตะวัน
ตกน�าแนวคิดนี้ไปใช้ตั้งแต่ปี	พ.ศ.	๒๕๓๓	ปัจจุบัน
นี้ประเทศใหญ่	ๆ 	ในสหภาพยุโรปก็ร่วมด�าเนินการ
ด้วย	 และพบว่าการปรับเปลี่ยนระบบการจัดเก็บ
ภาษีดังกล่าว	ไม่มีผลต่อการปรับเปลี่ยนระดับการ
จัดเก็บภาษี	 หากแต่มีผลกับโครงสร้างของระบบ
ภาษีเท่านั้น
	 ๘๐.	ก�าหนดทศิทางประเทศให้มุ่งสูแ่นวทาง
ของการด�าเนินชีวิตอย่างพอเพียง ที่สามารถ
ยืนหยัดอยู่รอดอย่างเข้มแข็งในสังคมโลก เริ่ม
ต้นด้วยการใส่ประโยคที่ว่า ประเทศไทยจะต้อง
ยดึหลกัเศรษฐกจิตามแนวปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
เป็นแกนหลักของการพัฒนาประเทศไว้ใน
รัฐธรรมนูญได้หรือไม่

บทส่งท้าย
	 ถึงเวลาแล้วที่เราทุกคนต้องหันมาใส่ใจโลก
ใบนี้	 ด้วยการร่วมมือร่วมใจกันดูแลโลก	 ลดโลก
ร้อน	 ดังแนวทางที่กล่าวมาแล้วข้างต้น	 ความ 
พอเพียงสามารถเริ่มต้นได้ที่ตัวของเราเองก่อน	
เมื่อเราท�าได้แล้วกจ็ะยงัประโยชน์สขุให้กบัโลกและ
เพื่อนมนุษย์	 แม้จะไม่รู้สึกว่าสิง่ทีเ่ราท�ามันก่อให้
เกดิความเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ต่อโลก	แต่กเ็ปรยีบ
เสมือนกับว่า	 เราเป็นฟืนท่อนหนึ่งที่ถอนตัวเอง 
ออกมาจากกองฟืนที่ก�าลังเผาท�าลายโลกนั้นเอง
 สิ่งที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างแน่นอน หาก
เราปรับเปลี ่ยนวิถีชีว ิตสู ่ความพอเพียง ก็คือ 
ความสุขใจที่ได้ท�าเพื่อโลก เพื่อเพื่อนมนุษย์ ได้ลด
รายจ่ายในชีวิตประจ�าวัน มีสุขภาพพลานามัยที ่
ดีขึ ้น ฯลฯ ...เริ ่มที ่ตัวเราเอง แล้วขยายผลสู ่
ครอบครัว ชุมชน สังคม ประเทศชาติ และระดับ
โลก ความส�าเร็จก็จะบังเกิดขึ้นได้ในที่สุด
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• ต่อจากฉบับที่	๓๓๓

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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ฉบับ ๓๓๓ เราก�าลังพูดถึง นัยะ

ละเอียดของ“บุญ” ซึง่ยังมีความละเอียด

ลึกล�้าอีกมากนักกว่านัก ที่ควรจะรู้ให้ชัดยิ่ง 

ฉบับที่แล้วย�้าว่า “บุญ”เป็น“โลกตุระ” 

แท้ๆ  ที่มีความหมาย“พิเศษสุด” เป็น“เอ

กังสะ-เป็นเอกังเสนะ(แต่ถ่ายเดียว )” เพราะ

เป็น“พลังงาน”เช่นเดียวกันกับ“พลังงาน”ที่

เป็น“อุตุนิยาม”ทั้งหลาย “บุญ”ไม่ใช่แม้แต่

เป็น“พีชนิยาม” เพราะ“บุญ”ยังไม่มี“ชีวะ”

“พีชนยิาม”นั้นมี“ชวีะ”แล้ว มี“สัญญา” 

กับ“สังขาร”ที่ปรุงแต่งธาตุให้เป็น“ตนเอง”ได้

แต่“อตุุนิยาม”ยงัไม่มี“สัญญา”นะ ยงั

ไม่มี“ความก�าหนดรู”้เปน็ของ“ตนเอง” “ตัว

ตน”หรอื“รูปร่าง”ที่รวมตัวกันอยู่ได้ของ“ธาต ุ

อตุนุยิาม”นั้นเกิดจาก“พลังงานทางฟิสิกส์” 

หรือ“พลังงานวทิยาศาสตร์ที่เป็นความร้อน

แสงเสยีงแม่เหลก็ไฟฟ้าแห่งสสารเป็นต้น

เท่านั้น”  ล้วนเป็นได้แค่“อุตุนิยาม”  

“บุญ”ยังไม่มีสภาพเป็น“ชีวะ”เลย 

“บุญ”ยังเป็นแม้แต่“พีชนิยาม”ก็ไม่ได้

“บุญ”เป็น“อตุุนิยาม”เท่านัน้แท้ๆเป็น 

“พลังงาน”ที่มีหน้าที่“ก�าจดักิเลส”เพยีงอย่าง

เดียวด้วย ไม่ก�าจัดอื่นใดเลย หรือไม่มีภัย 

ต่อภาวะอื่นใดเลย นอกจาก“ธาตุกิเลส”

“บุญ”ซ่ือสัตย์ที่สุด ไม่ท�าหน้าที่ผดิเลย

นอกจากคนผูเ้ข้าใจค�าว่า“บุญ”ผดิเอง 

“บุญ”เป็น“พลงังานในจิตวิญญาณ” 

ที่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ทรงค้นพบ และ 

“ท�าพลังงานอยู่ ในจิต”นี้ ได้ จึงเป็นศาสนา

เดียวเท่านั้นในโลก ในมหาจักรวาล จริงๆ

และเป็น“วิทยาศาสตร์”แท้ๆ เพราะ

ถ้าใครศึกษาท�าตามอย่าง“สมัมาทิฏฐิ”และ

ปฏิบัติเป็น“สัมมาปฏิบัติ”ก็จะส�าเร็จเป็นผล

ที่“สัมมาปฏิเวธ”ได้เหมือนกันทุกคน หาก

สามารถปฏิบัติบรรลุถึงขัน้“อาริยสัจ ๔” ที่

เป็น“ทฤษฎีเดียว”อันพิเศษสุดของศาสนา

พุทธ ซึง่สามารถ“ก�าจัดกิเลส”ที่เป็นเหตุ

แห่ง“ทุกขสัจ”ได้แท้ ได้จริง ได้อย่างเป็น 

“สวากขาโต(พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ดีแล้ว)”จริงๆ

“บุญ”ของศาสนาพทุธมีคณุค่ายิ่งแบบ 

อุตุนิยาม “บุญ”เป็นค�าเฉพาะที่พระพุทธเจ้า

ทรง“บัญญติั”ข้ึนมาเรียก“พลังงานวเิศษ”ให้ใช้ 

ใน“จิตนิยาม” แต่ทกุวันนี้คนเอาไปใช้ผดิเละ

“บุญ”เป็นภาษาไทย ที่มาจากบาลีค�า

ว่า“ปญุญ” จากพยญัชนะ“ป” สระ“อ”ุ สะกด

ด้วยพลังงาน“อัญญะหรืออัญญา” 

“ป” คอื ภาวะที่เกิดข้ึนบ่งบอกทศิทาง

ของ“ความเคล่ือนไหว”ไปข้างหน้า “ป”น้ีจึง 

หมายถึง สภาพท่ีด�าเนินไปและด�าเนินไปๆๆ

ส่วนสระ“อุ” คือ เส้าท่ี ๓ ของ“สระค่ี” 

ซ่ึงมี“อะ,อิ,อุ” เป็น“พลังงานถึงข้ันครบรอบ 

๓ เส้า”ที่เกิดพลังงาน“วงวน”หมุนเป็น“ตัวตน

(อตัตา= ISH )”เป็นสสาร-พลังงานข้ันหน่ึงแค่น้ัน  

ยังไม่ก้าวหน้าถึงขัน้เป็น“พีชนิยาม”  

ต้องเป็น“พีชนิยาม”ก่อนจงึจะเจริญข้ึนๆถึง

ขีด“จิตตะ”ได้ แล้วพัฒนาขึ้นเป็น“จิตนิยาม”

สระ“คี่ (อะ,อิ,อุ)”คือ ความเด็ดเดี่ยว ม ี

พลังเป็นของตนเอง เป็นเอกบุรุษ มีนยัส�าคัญ
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ต่างกนักับความเป็นสระ“คู่ (อา,อ,ีอู=อติถีภาวะ)”

ดงันัน้ เม่ือเกิดอาการหรือพลังงานของ 

“สระ”คอื “อะ-อา-อ”ิ ก็เป็น“รอบหน่ึง”ของ“๓ 

สระ” มี“อสิระในตน”(เอาสระ“อ”ิมาเรียก“๓ สระ”น้ี )  
“อ”ิคอื ตวัที ่๓ ของสระ ส่วน“ส”กับ “ร” 

จบัตัวกันเกิด“วงวน”ก็เป็น“องั(นิคหติ = ๐) เม่ือ 

มพีลังงานของ“วงวน(อัง,๐)”ที่มี“สะ กับ ระ” 

ปรุงกันเป็น“วงวน”คอื สะ กับ ระ เกิด“องั(๐)”

“ว-ส-ห (๓ เส้าเศษวรรค)”ก็จับเอา“สะ”มา  

ส่วน“ย-ร-ล (๓ เส้าเศษวรรค)”ก็เอา“ระ”มา

“พลังงานวงวน”คอื “องั”มี ๓ เส้า(ส+ร+องั) 

ก็เป็นตัวของตัวเองได้“วงหนึง่” หรือ  

“ตัวตนหน่ึง”(เกดิเป็น..๑.เธอ ๒.เขา ๓.ประธานผู้ควบคมุ 

‘เธอ-เขา’(ประธาน=I, เธอ=S, เขา=H)”ได้ภาวะ(วงวน ๓ เส้า)

น้ันขึน้มา มี“วงวนที่สมดุล”เป็น“เอก”ในตัวเอง

“บุญหรือปุญญา”น้ีจงึต้องมี“ปัญญา” 

ท�างานร่วมกันแนบแน่นที่สุด ขาดกันไม่ได้

“บุญ”ยงัมคีวามละเอยีดยิ่งๆ ผู้เขียนจะ

พยายามสาธยายออกมาด ูก็ตามภูมิทีมี่นะ

“บุญ”ไม่ใช่“ตัวตน” “บุญ”ไม่มีสถานที่

“บุญ”ไม่มีอะไรจะข้ามกาละเวลาไป

จาก“ปัจจุบัน”ใดเลย ในอดีตในอนาคต จึง 

หมดสิทธิท์ี ่“บุญ”จะมีอยู่-ทรงอยู่ เด็ดขาด 

“จบ”ปจัจบัุนใด “บุญ”ก็จบด้วย ณ ที่น้ัน      

“ตัวตน”ของ“บุญ”ก็ไม่มี สถานที่ตัง้ 

ของ“บุญ”ก็ไม่ม ี และพ้นจาก“ปัจจุบัน”ไปแล้ว 

“บุญ”ก็ไม่มี  แล้วจะเอาอะไร ข้ามชาตไิป 

เป็น“ผลในอดีต”กันอกีเล่า บุญมีแค่ปัจจบัุน

“บุญ”จึงไม่มี“ชาติ” ไม่มี“ภพ” ชัดมั้ย?

เพราะถ้าแม้น แม้แต่“บุญ”ท�างานหมด 

หน้าทีแ่ล้ว ก�าจัดกเิลสหมดเกลีย้งแล้วกย็ัง 

ม“ีภพ” มี“ชาติ”กันอยู่อีก ไม่สูญ ยัง“มี“บุญ” 

หากเป็นเช่นนี ้ จะม“ีพลงังาน”อะไร

เล่า ที่ก�าจัดกิเลสหมดเกลี้ยงส�าเร็จแล้ว ถึง

จะ“หมดภพ-จบชาติ”เด็ดขาดได้ไม่เหลือเศษ

กันสักกะที  “สูญ”กันสุดๆ  “ไม่มี”กันเด็ดๆ

ศัพท์ค�าว่า “ปุญญปาปปริกฺขีโณ”ที่

แปลว่า “สิ้นบุญสิ้นบาปไปแล้ว” แล้วมันจะ

จริง “จบ”กันเมื่อไหร่? อย่างไร? ตรงไหน? 

จะ“จบ”ได้ ไฉน? ...ลองหามาดูซิ!!!!! 

ชดันะว่า “บุญ”ท�างานอยู่ใน“ปัจจบัุน” 

เท่านั้น จบแล้วก็หายไปพร้อมกับ“ปัจจุบัน”

 “บุญจึงไม่มี“ภพ” ไม่มี“ชาติ”ตั้งขึ้นใน

ที่ ไหน นอกจากมี“อาการในปัจจบัุน”แค่น้ัน

จะว่าเกิดว่าเป็น ว่ามี ก็เกดิ-ก็เป็น-ก็มี

ในขณะที่“พลังงาน”ก�าลงัท�าหน้าที“่บุญ” ณ  

ปัจจุบันนั้น เท่านั้น  ท�าหน้าที่เสร็จก็สิ้นไป

จึงมิใช่“การเกิด”ที่เป็น“ชาติ”ข้ามชาติ

“บุญ”จึงเป็น“พลังงาน”เพียงชั่วขณะ 

“ปัจจุบันกาล”เท่านั้น ก็จบ“การปรากฏ”ลง

“หาชาติ-หาภพ”ของ“บุญ”ที่จะ“ข้าม 

ปัจจุบัน”ไปไม่ได้เลยสัก“ภพ”สกั“ชาต”ิ  

“บุญ”จึงแค่“อาสัย”เท่านั้น แม้“นิสัย” 

ก็มิใช่ ถ้า“อนุสยั”ก็ยิ่งไกล ถ้าจะมี“บุญใหม่”  

“จติ”ของผูน้ัน้ต้องสร้าง“บญุ”นัน้ขึน้มาใหม่

“บุญ”นั้น“ดบัชาติ-ดบัภพ” มิใช่พาเกดิ

“ชาติ”คือ“การเกิด” ผู้ยงัไม่มีภูมิสูงถึง 

ข้ันเก่ง“อยู่ เหนือ”(อุตตระ)วิภวตัณหา ทกุคน 
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ทีท่�า“กรรม”จะมี“ชาติ”มี“ภพ”เกดิในจติเสมอ 

“ตัณหา”คอื ความอยากได้ มี“๓ ชนิด”

..กามตัณหา-ภวตัณหา-วิภวตัณหา

กามตัณหา อยากได้อะไรก็เป็น“ภพ” 

เป็น“ชาติ”ขึน้ในใจ แม้“อยากได้ความไม่ม ี

ภพ”คือ วิภวตัณหา” แต่ผู้นัน้ไม่มี“ปัญญา” 

ไม่เคยเรียนและฝึก“ท�าใจในใจ”ของตนจน

สามารถ“ท�า“กรรม”ใดๆ จิตใจก็ไม่ก่อ“ชาติ”  

ไม่ก่อ“ภพ”ขึ้นในจิตใจส�าเร็จด้วย“ปัญญา 

อันยิ่ง”ได้ส�าเร็จจริง ชีวิตที่ยังมี“กรรม”ทุก 

“กรรม”ก็จะมี“ภพ”มี“ชาติ”อยู่เสมอตลอด

“วิภวตณัหา”นั้นคอื “อยากได้” แต่เป็น

ตณัหาที ่อยากได้“จิตว่างจากภพ”หรอื“จิต 

ว่างจากการเกดิกิเลส” ซึง่ผู้ไม่ฉลาดโลกุตระ 

ไม่มีปัญญาจริง ไม่อยากได้“ตัณหาน้ี”หรอก 

ต้องผู้ฉลาดที่เป็น“ปัญญา”แท้เท่าน้ัน 

ทีอ่ยากได้“วิภวตัณหา(ตัณหาไม่มีภพ)” 

แม้“อยากได้” แต่ว่า ท�าจิตใจของตน 

ให้เป็น“จิตว่าง”คอื“ว่างจากกิเลส” หรือท�าให้ 

“จิตจางคลายไปจากกิเลส”ไปตามล�าดับยัง

ไม่เป็น ไม่ถูกต้อง นัน่ก็เพราะคนผู้นีย้ัง 

ไม่“สัมมาทิฏฐิ” จึงปฏิบัติ“ไม่สัมมาปฏิบัติ”  

จิตก็มี“ภพ”มี“ชาติ” ที่“ข้ามชาติ”อยู่แน่นอน

ซ่ึงผูป้ฏิบัติที่“มิจฉาทฏิฐ”ิ เช่น ผูท้ีเ่ชือ่

ลัทธิ“หลับตา”พยายามปฏิบัติตามทฏิฐขิอง

ตนที่ยัง“ไม่สัมมาทิฏฐิ”เป็นต้น จึงได้แค ่

“เคหสิตอุเบกขาเวทนา”คือ ว่างแบบพักยก 

เป็นแค่เพยีงว่า ได้“อเุบกขา” แต่เป็น 

“อุเบกขาเวทนา”ที่ยงัเป็นของชาวโลกีย์ หรอื 

ยังเป็นแค่การปฏิบัติของผู้“ท�าใจในใจที่ข่ม 

หรอืสะกด‘กิเลสกาม’ไว้มิให้ปรากฏอาการ 

ในใจ” ชั่วขณะเท่านัน้ แต่ยังฆ่ากิเลสไม่

เป็น ยงัลดละกิเลสไม่ถูกต้องถึงข้ัน“สัมมา

ทิฏฐิ”บริบูรณ์ เนื่องจาก“วิธีปฏิบัติ”มันผิด

เพราะถึงแม้จะท�าได้ถึงขัน้“อุเบกขา 

เวทนา” แต่การกระท�าของผู้มจิฉาทฏิฐ ิ ยงั 

มี“ทฏิฐิ”ไม่“สมัมา”แท้ ตามพระพุทธเจ้าทรง 

สอนอย่างถ่องแท้ หมายความว่า ยงั“ท�าใจ 

ในใจ”(มนสิกโรติ)ของตนไม่แยบคายถ่องแท้ 

ลงไปถึงที่เกิด” เรียกว่า“อโยนิโสมนสิการ”    

ยงั“ท�าใจในใจของตน”ไม่เกดิ“เนกขัมม 

สิตเวทนา” เพราะยัง“ท�าใจในใจ”ไม่ถูกต้อง

ทุกวันนี ้ มันยากมากๆ ที่จะพูดหรือ

อธิบายให้คนยคุน้ี เชื่อ หรือเข้าใจได้ว่า การ

หลับตา“ปฏิบัติ”นั้น มันไม่ใช่“วิธีปฏิบัติของ

พุทธ” มันเป็น“วธีิของเดยีรถีย์”ที่มีมาตลอด

กัปป์กัลป์ แม้ยคุพระพุทธเจ้าอุบัติ ก็ต้องมา 

สอนใหม่ มาปรับทิฏฐิกันหนักหนาสาหัส

ค�าว่า “จิตว่าง”หรือ“อุเบกขา”น้ียากมาก

แม้ผู้ที่ ไม่ปฏิบัติธรรมก็ตาม แต่มี“จติ 

ว่าง”หรือจิตหยุดพักไม่นึกไม่คิดอะไร เป็น 

คร้ังๆคราว  ๆหรือผู้น้ันมี“ความอยากได้จิต

ว่าง” แต่ยังมิจฉาทิฏฐอิยู ่ก็จะเกิดความเป็น 

“จติว่าง”ที่เป็น“จติว่าง”แบบ“เคหสติอุเบกขา 

เวทนา” ซ่ึงผูท้�าก็หมายใจว่าจะเป็นจิต“ไม่มี 

ภพ”หรือ“ว่างจากภพ-ว่างจากความมีอาการ 

ปรุงแต่งของกิเลส”(ไม่ดดูไม่ผลกั)ชัว่คราว มันก็ 

ไม่แปลก เราท�าได้ “โลกีย์”ปุถุชนทัว่ไปก็ท�าได้ 
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“เคหสิตเวทนา”นี้ ท่านพุทธทาสเป็น 
ต้น และอาจารย์อื่นๆอกีหลายคน ชอบยก 
อ้างข้ึนมา และพดูกนัท�าเป็น“ต้ืนๆ-ง่ายๆ”ว่า  
เป็น“นิพพานล�าลอง”หรือนิพพานชั่วคราว

ซึง่แท้จริงยังไม่ใช่“จิตที่ว่างจากกิเลส
เป็นล�าดบั ชนิดที่“ก�าจัดตวัตน(อตัตา)”ไปตาม 
ล�าดับที่มี“ความรู้ในความเป็น“อัตตา”จาก 
“โอฬาริกอตัตา”เป็นเบ้ืองต้น แล้วก็“มโนมย 
อัตตา” ที่สุด“อรูปอัตตา”เป็นขั้นปลายท้าย 

แต่ว่าผู้ได้แค่“เคหสิตอุเบกขาเวทนา” 
นัน้เมือ่ปฏิบัติได้มันก็เป็น“จิตว่าง”ก็จริง  
แต่“ธรรมภาวะ”เช่นนี ้มันเป็นได้แค่“เคหสิต
เวทนา”เท่าน้ัน ยงัไม่ใช่“เนกขัมมสิตเวทนา”  

“เคหสิตเวทนา”คือ ผู ้ยังมีอารมณ์
ทีเ่ป็นโลกียะอยู่ ยังไม่เป็นอารมณ์ถงึขั้น 
“เนกขัมมสิตเวทนา”ที่เป็น“โลกุตรสัจจะ” 

“เนกขัมมสิตเวทนา”คือ ผู ้สามารถ
ท�าจิตของตนให้มี“อารมณ์ท่ีเป็นอารยิะ” 
ได้เป็นล�าดับๆ ซึง่เป็นผู้สามารถ“ท�าใจใน
ใจ”(มนสิกโรติ)ของตนให้บรรลุธรรมได้ ถึงขัน้
มี“การช�าระกเิลส”ของตนออกไปถูกตัวตน 
มีการเกิดผลตามล�าดับสัมมามรรคจริงๆ

“อเุบกขา”มี ๒ ชนิดคอื “เคหสิตอเุบกขา
เวทนา” กับ “เนกขัมมสิตอุเบกขาเวทนา”

“เคหสิตอุเบกขาเวทนา”เป็นโลกียะ  
แต่“เนกขัมมสิตอเุบกขาเวทนา”เป็นโลกุตระ 

ในผู้ที่ปฏบิัติธรรมอย่างสัมมาทิฏฐิ มี
มรรคผลไปตามล�าดับเท่านัน้จึงจะเกิดจิต 
“เนกขัมมสิตอเุบกขาเวทนา”ทีเ่ป็น“โลกุตระ” 
จงึจะ“ดบัภพ-จบชาติ”กันได้เป็นอาริยสัจจะ

กระนั ัน้ก็ยังไม่ ใช่จะเก่งเรือ่ง“ภพ” 
เร่ือง“ชาติ”กันได้ง่ายๆ ถึงข้ันเป็นผูรู้้จกัรู้แจ้ง 
รู้จริงว่า “การก่อเกิดภพ”นัน้คืออย่างไร? 
และ“การดับภพ”คืออย่างไร? แล้วสามารถ
ปฏิบัติได้ส�าเร็จจนกระทั่งเก่งพิเศษอีกด้วย 
จึงจะ“ก่อเกิดหรือไม่ก่อเกิดภพขึน้มาให้
ปรากฏแก่โลก”ได้ชนิดที ่วิเศษจริงๆเข้า 
ขั้นประหนึ่ง“ยอดมายากล”ทีเดียว เช่น จะ
ให้หายวับไปก็ได้ หรือจะให้มีวับขึ้นมาก็ได้

เพราะท่านเป็นผู้ยังมี“การเกิด”ที่ยัง 
“ท�าชาติ-ท�าภพ หรือไม่ท�าชาติ-ไม่ท�าภพ”ขึ้น  
มาด้วยตนเองได้อย่าง“ยอดมายากล”จริงๆ  
จนต้องให้ฉายานามท่านว่า“สิริมหามายา
(ผู้ท�าการเกิดสัตว์ขัน้โอปปาติกะ)” เพราะ“ท�าให้

ปรากฏก็ได้ ท�าให้หายไปก็ได้”(อาวภิาวงั ตโิรภาวงั ;  

พตปฎ. เล่ม ๙ ข้อ ๑๓๓)ที่หมายถึง “ภาวะประหน่ึง 
‘ยอดมายากล’ยอดเยี่ยมสุด แสนประเสริฐ 
มหัศจรรย์ยิ ่ง”แท้ๆนัน่เอง แต่เป็นสัจจะ  
เป็น“ความจริง”อนัวิเศษพิเศษข้ัน“อนุสาสนี
ปาฏิหาริย์”ที่มี ใน“โลกุตรธรรม”ของพุทธ

“มาตา(ความเป็นแม่ทางอภิธรรมหรอืปรมตัถ 

ธรรม)”ที่เป็น“สัมมาทิฏฐิ” ข้อ ๗ ใน“สัมมา
ทฏิฐ ิ๑๐”ของพุทธศาสนา จงึไม่ใช่เรื่องโลกีย์
ปุถุชน ที่ยงัเข้าใจค�าว่า“กาย”ก็ด ี “ปัญญา” 
ก็ดี “บุญ”ก็ดี แม้“สมาธิ”ผดิ(มิจฉาทฏิฐ)ิอยูแ่น่ๆ

เพราะในที่นี้ไม่ใช่หมายถึง“ผู้เป็นแม่” 
ที่ยังเป็นแค่“ตัวตนบุคคล”ที่มีเนื้อมีหนัง ให้
ก�าเนิดร่างสรีระ ท่ี“ก่อเกิดกันทางมดลูก(ชลา

พุชะ)-ทางไข(่อัณฑชะ)-ทางจุลินทรีย์(สังเสทชะ)”

อ่านต่อฉบับหน้า

  [ เก่าสมัย	ใหม่เสมอ [
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	 “เพราะข้าพระองค์มรีาชกจิมาก	ไม่มโีอกาสที่
จะมาเข้าเฝ้าพระองค์ได้”
	 พระศาสดาทรงเห็นอาการเช่นน้ัน	กต็รสัเตอืน
	 “มหาบพิตร	 เมื่อตถาคตผู้เป็นสัพพัญญู(ผู้รู้
แจ้งทุกสิ่ง)	 ผู้ให้ค�ากล่าวสอนเช่นเราอยู่ในวิหารที่
ใกล้ๆแค่นี้	ไม่ควรเลยทีพ่ระองค์จะประมาท	เพราะ
วิสัยของพระราชาที ่ดีนั ้น ต้องไม่ประมาทใน 
ราชกิจทั้งหลาย ต้องด�ารงพระองค์เสมอด้วย
มารดาบดิาของชาวแว่นแคว้น ต้องละอคต(ิความ
ล�าเอียง)ทั้งปวง ครองราชย์โดยทศพิธราชธรรม
(คุณธรรม ๑๐ ประการของผู้ปกครองบ้านเมือง)
จึงจะควร เพราะเมื่อพระราชาประพฤติธรรม	 แม้
บริษัทของพระองค์ก็จะประพฤติธรรมตาม
	 ถึงเป็นอย่างนี้การที่ตถาคตสั่งสอนอยู่	 แล้ว
พระองค์ครองราชย์โดยธรรมได้นั ้น	 ยังไม่น่า
อศัจรรย์นัก	เทยีบไม่ได้กบับณัฑิตในกาลก่อน แม้
ไม่มอีาจารย์สั่งสอน กย็งัตั้งอยูไ่ด้ในสจุรติธรรม

[  อ�านาจธรรมวิเศษสุด

เป็นเครื่องขุดฆ่ากิเลส

สรรประชาสร้างประเทศ

สูญอาเพศสิ้นทุกข์ภัย.

อ�านาจธรรม
(ชนสันธชาดก)

 กำลครั้งหนึ่ง	พระเจ้าโกศล	ซึ่งมีอ�านาจ
มาก	ทรงมัวเมาด้วยอิสริยยศ	หมกมุ่นเพลิดเพลิน
อยู่ในความสุขที่เกิดจากกิเลส	 ทรงไม่ปรารถนา
ประกอบราชภารกิจ	 ไม่ตัดสินคดี	 แม้การไป
เยี่ยมเยียนบ�ารุงพระพุทธเจ้า	ก็ทรงลืมเลือนเสีย
	 วันหนึ่ง	 ขณะทรงตื่นจากบรรทมแล้ว	 จิตใจ 
เบิกบานแจ่มใส	 ทรงได้สติระลึกถึงพระผู้มีพระ-
ภาคเจ้า	จึงทรงด�าริว่า
 “นานแล้วที่เรามิได้พบเห็นพระบรมศาสดา 
วนันี้เหน็ทีจะต้องไปถวายบงัคมพระพทุธองค์ให้ได้”
	 พอเสวยพระกระยาหารเช้าแล้ว	 ก็เสด็จขึน้
พระราชยานไปยังพระวิหาร	เมื่อถึงแล้วก็ไปถวาย
บังคมพระศาสดา	แล้วประทับนั่ง	ณ	ที่ควร	พระ
ศาสดาจึงตรัสถาม
	 “มหาบพิตร	 คราวนี้นานไม่น้อยทีเดียว	 ที่
พระองค์มิได้เสด็จมา	นั่นเพราะเหตุใดกันเล่า”
	 พระเจ้าโกศลทรงอ้อมแอ้มกราบทูล
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(ธรรมที่ประพฤติถูกตรง) สามารถแสดงธรรม
ตามความรูข้องตน พามหาชนไปสวรรค์(สภาวะ
สุขสบายของคนใจสูง)ได้ นั่นน่าอัศจรรย์ยิ่ง”
	 ทรงสดับแล้ว	 พระเจ้าโกศลทูลอาราธนา
(นิมนต์)ให้ตรัสเรื่องราวนั้น	 พระพุทธองค์จึงทรง
น�าอดีตชาดกมาตรัสเล่า

c c c c c

 ในอดีตกาล	 เมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวย
ราชสมบัต	ิอยู่ในพระนครพาราณส	ีพระอคัรมเหสี
ทรงประสูติพระโอรส	 พระญาติทั้งหลายได้ถวาย
พระนามว่า	ชนสันธกุมาร
	 ครั้นเมื่อพระกุมารทรงเจริญวัย	 ได้เล่าเรียน
ศิลปวิทยาทั้งหลายส�าเร็จ	กลับจากเมืองตักกสิลา
แล้ว	พระราชาทรงมรีบัสั่งให้ช�าระเรอืนจ�าทั้งหมด
ให้สะอาด	ประกาศพระราชทานต�าแหน่งอปุราช
ให้แก่เจ้าชายชนสันธะ
	 ต่อมา	เมื่อพระเจ้าพรหมทัตราชบิดาสวรรคต
แล้ว	พระเจ้าชนสันธราชจึงได้ครองราชย์แทน	
แล้วรับสัง่ให้สร้างโรงทาน ๖ แห่ง	 คือทีป่ระตู
พระนครทั้งสี่ด้าน	 ที่กลางพระนครและที่ประตู
พระราชวัง	บรจิาคพระราชทรพัย์วันและ	๖๐๐,๐๐๐ 
ทรงบ�าเพญ็มหาทานจนลอืกระฉ่อนไปทั่วชมพทูวีป
(ประเทศอินเดียสมัยโบราณ)
	 แล้วยังรับสั่งให้อภัยโทษ เปิดเรือนจ�าอยู่เป็น
นิจ	ทั้งประกาศตีฆ้องป่าวร้องให้มาฟังธรรม	ทรง
สงเคราะห์โลกด้วยสังคหวัตถ ุ๔	(คอื	๑.ทาน	=	แบ่ง-
ปันให้กัน	๒.ปิยวาจา	=	พูดจาน่ารัก	๓.อัตถจริยา 
=	 ประพฤติประโยชน์	 ๔.สมานัตตตา=ท�าตัวให้
เข้ากันได้)	ชักชวนผู้คนให้รักษาศีล ๕	และให้อยู่ 
จ�าอุโบสถ(ถือศีล ๘)ในวันพระ	 บางคราวก็ให ้
ชาวบ้านแว่นแคว้นมาประชุมกัน	 แล้วทรงแสดง
ธรรมอบรมสั่งสอนว่า
	 “ท่านทั ้งหลายจงให้ทาน	 จงสมาทาน(ถือ
ปฏิบัติ)ศลี	 จงประพฤติธรรม จงประกอบการ-
งานและการค้าขายโดยธรรม	 หากเป็นเด็กอยู่ก็
จงเรียนศิลปวิทยา	 โตแล้วจงแสวงหาทรัพย์	 แต่
อย่าคดโกงชาวบ้าน	 อย่าพูดจาท�าความส่อเสียด	

อย่าเป็นคนดรุ้ายหยาบช้า	และจงรูจั้กบ�ารงุมารดา
บิดา	มีความเคารพอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่”
	 พระองค์ได้ท�ามหาชนให้ตัง้อยู่ในสุจริตธรรม	
ทรงครองราชสมบัติโดยธรรมอย่างนี้
	 อยูม่าวนัหน่ึง	ซึ่งเป็นวนัปัณรสอีโุบสถ(วันพระ	
๑๕	ค�า่)	พระเจ้าชนสนัธราชทรงสมาทานอโุบสถศลี
(ถือศีล	๘)แล้ว	ทรงด�าริว่า
 “วนันีเ้ราน่าจะบอกสอนธรรมแก่หมู่มหาชน
ทั้งหลาย เพื่อเกิดประโยชน์สุขยิ่งๆขึ้น เพื่อให้ 
ชนทั้งปวงอยู่ด้วยความไม่ประมาท”
	 จึงรับสั่งให้ตีกลองประกาศทั่วพระนคร	เรียก
ชาวพระนครทั้งหมด	ตั้งแต่พระสนมของพระองค์	
กระทั่งถงึชาวเมอืงยากจนเข็ญใจจากทั่วสารทศิ	ให้
มาประชุมกนั	ณ	ท้องพระลานหลวง	แล้วพระองค์ก็
ประทับนั่งบนบัลลังก์อันประเสริฐ	ตรัสกับมหาชน	
	 “ชาวพระนครที่รักทั้งหลาย	เราจะสอนธรรม
แก่พวกท่าน	 ขอท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาท	
เงี่ยโสตสดับโดยเคารพเถิดว่า	 เหตุที่จะท�าให้จิต
เดือดร้อนนั้น มีอยู่ ๑๐ ประการ คือ
	 ๑.	บุคคลเมื่อยังหนุ่ม	ไม่พยายามท�าทรัพย์ให้
เกิดขึ้น	 ครั้นแก่ตัวลงหาทรัพย์ไม่ไหว	 ย่อมเดือด-
ร้อนใจในภายหลังว่า	 เมื่อก่อนเราไม่ได้แสวงหา
ทรัพย์ไว้
	 ๒.	ศิลปะ(ฝีมือความสามารถ)ที่สมควรแก่ตน	
บุคคลใดไม่ได้ศึกษาไว้ในกาลก่อน	 ย่อมเดือดร้อน
ใจในภายหลงัว่า	เราไม่ได้ศกึษาศลิปะเอาไว้ก่อน 
เมื่อไม่มีศิลปะย่อมเลี้ยงชีพล�าบาก
	 ๓.	 บุคคลใดเป็นคนโกง	 ย่อมเดือดร้อนใจ 
ในภายหลังว่า	 ก็เพราะเราเป็นคนโกงมาก่อน 
ส่อเสียดมาก่อน	 กินสินบนมาก่อน	 ดุร้ายและ 
หยาบคายมาก่อนนั่นเอง
	 ๔.	 บุคคลใดเป็นคนฆ่าสัตว์	 ย่อมเดือดร้อน
ใจในภายหลังว่า	 ก็เพราะเราเป็นคนหยาบช้า 
ฆ่าสัตว์มาก่อน	 ทุศีล(ไม่มีศีล)ประพฤติต�า่ช้ามา
ก่อน	ปราศจากขันติและเมตตาเอ็นดูสัตว์มาก่อน	
	 ๕.	 บุคคลใดเป็นคนคบชู้ในภรรยาผู้อื่น	 ย่อม
เดอืดร้อนใจในภายหลงัว่า	หญงิที่ไม่มใีครหวงแหน
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ก็มอียู่เป็นอันมาก	เราไม่ควรท่ีจะไปคบหาภรรยา
ของผู้อื่น
	 ๖.	บุคคลใดเป็นคนตระหนี่	 ย่อมเดือดร้อนใจ
ในภายหลังว่า	 เมื่อก่อนข้าวและน�้าของเราก็มีอยู่
มากมาย	แต่เราก็มิได้ให้ทานไว้เลย
	 ๗.	บุคคลผู้ไม่เลี้ยงดูมารดาบิดา	ย่อมเดือด-
ร้อนใจในภายหลังว่า	 เมื่อก่อนเราสามารถพอที่
จะเลีย้งดูมารดาบิดาผู้แก่เฒ่าชราได้ แต่ก็มิได้
เลี้ยงดูท่าน
	 ๘.	 บุคคลผู้ไม่ท�าตามโอวาทบิดา	 ย่อมเดือด-
ร้อนใจในภายหลังว่า	 เรานี้เมื ่อก่อนได้ดูหมิ ่น
บิดาผู้เป็นอาจารย์สั่งสอน	 อันเป็นผู้น�ารสที่เรา
ต้องการทุกอย่างมาเลี้ยงดูเรา
	 ๙.	 บุคคลผู้ไม่เข้าใกล้สมณพราหมณ์	 ย่อม 
เดือดร้อนใจในภายหลังว่า	 เป็นเพราะเมื่อก่อนนี้
เราไม่ได้ไปมาหาสู่สมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มศีลี	
เป็นพหสูตู(ผูรู้ม้ากปฏบิตัธิรรมแทงตลอดได้มาก)เลย
	 ๑๐.	บุคคลใดไม่ประพฤตสิจุรติธรรม	ไม่เข้าไป
นั่งใกล้สัตบุรุษ(คนมีสัมมาทิฏฐิ)	 ย่อมเดือดร้อนใจ
ในหลายหลังว่า	 เมื่อก่อนนี้เราไม่ได้ประพฤติสุจริต
ธรรมไว้เลย และสตับุรษุนั้นเราก็ไม่ได้ไปมาหาสูท่่าน
	 ผู้ใดหากปฏิบตัิเหตุทั้ง	 ๑๐	 ประการนี้	 โดย
อุบายอันแยบคายแล้ว	 เมื่อผู้นั้นกระท�ากิจที่บุรุษ
ควรท�าเอาไว้ก่อน	ย่อมไม่เดือดร้อนใจในภายหลัง
อย่างแน่นอน”
	 พระเจ้าชนสันธราชทรงสอนธรรม	 แม้โดย
ท�านองนี้แก้หมู่มหาชนทุกๆครึ่งเดือน	ชนทั้งหลาย
ก็เชื่อฟัง	 ตั้งอยู่ในค�าสอนของพระองค์	 ประพฤติ
บ�าเพญ็ธรรมเหล่านัน้ให้บรสุิทธ์ิบรบุิรณ์	แล้วได้ไป
สวรรค์(สภาวะสขุสบายของคนใจสงู)ตามกศุลของตน

c c c c c

	 พระศาสดาทรงน�าชาดกนี้มาแสดงจบแล้ว	ก็
ตรัสว่า
 “มหำชนในครัง้นั้น ได้มำเป็นพทุธบรษิทัในครั้ง
นี้ ส่วนพระเจ้ำชนสันธรำชนั้น ได้มำเป็นเรำตถำคต
เอง”
 (พระไตรปิฎกเล่ม	๒๗	ข้อ	๑๖๔๙,	อรรถกถาแปลเล่ม	๖๐	หนา้	๑๕๙)

แบ่งปัน     สรรสาระ

มิจฉาอาชีวะยุคออนไลน์

	 ตอนนี้มีมิจฉาชีพรูปแบบใหม่	 โดยมีวิธีการ
ดังนี้
	 ขายของทางออนไลน์	 เมื่อเราตกลงสั่งซื้อ	
โอนเงินเรียบร้อย	 สักพักทางร้านจะทักมาว่า
สินค้าไม่มี	 หรือมีต�าหนิ	 ต้องการโอนเงินคืน 
(เพื่อหลอกเอำเลขที่บัญชีเรำ)
	 เมือ่เราให้เลขที่บญัชไีป	ทางร้านกโ็อนมาคนื
เราในทันที	แต่เรื่องไม่จบแค่นั้น
	 สักพักจะมียอดเงินเข้ามาในบัญชีเรา	 แล้ว
ร้านนั้นก็จะทักให้เราโอนเงินคืน	 เนื่องจากว่า
โอนเงินไปผิด	บางทีมียอดเข้ามาผิด	๒-๓	ครั้ง	
แล้วทักให้เราโอนคืนให้
 ก่อนจะโอนคืนให้ตรวจสอบดี ๆ  ว่าเลขที่
บญัชทีี่ให้โอนคนื ตรงกบัเลขทีบ่ญัชทีีโ่อนเข้า
มาหรือไม่ ถ้าไม่ตรงกันอย่าโอนเด็ดขาด	 ให้
ไปลงบันทึกประจ�าวัน	 และติดต่อธนาคาร	 ถ้า
ทางนั้นเร่งให้โอนคืน	 หรือข่มขู่ก็อย่าหลงเชื่อ	
แค็ปที่สนทนาไว้เป็นหลักฐาน	 พยายามอย่ารับ
สายหากทางนั้นโทรมา	 ให้พิมพ์เป็นข้อความไว้
เพื่อให้เป็นหลกัฐานมากที่สดุ	(หรอือดัเสยีงเวลา
สนทนาไว้ด้วย)	แล้วไปลงบันทึกประจ�าวัน	แล้ว
ถ้าทางนั้นโอนผิดจริงเขาสามารถไปแจ้งความ
เพื่อให้ธนาคารดึงยอดคืนให้ได้อยู่แล้ว
	 สรุปคือ	มันหลอกเอาบัญชีเรา	เพื่อไปหลอก
ขายของให้คนอื่น	 แล้วทีนี้คนโอนมามันไม่ส่ง
ของให้	เขาก็มาตามจากบัญชีที่โอน	งานจะเข้า
เราโดยไม่รู้ตัว	 แล้วมันก็หลอกมาเป็นลูกโซ่ไม่รู้
ใช้บัญชีใครบ้าง	 งานยากเลยที่จะเจอชื่อบัญชี
มันที่แท้จริง
 ลูกค้าเพิ่งโดนมา ฝากเตือนภัยต่อ ๆ  กัน จะ
ซื้ออะไรตรวจสอบดี ๆ  เลือกร้านที่ไว้ใจได้
 (ข้อมูลส่งต่อแจ้งเตือนกันมาในไลน์)
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ต า ม ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

ด้วยหัวใจไทยนิยม แบบคนจนพอเพียง
หลงโง่งมมานมนานกับการเมือง
 	 มาถึงวันนี้	 รู้สึกโชคดีที่ค่อยตื่นรู้ตามพ่อครู 
พาตาสว่างขึ้นมาเรื่อย	ๆ 	 เช่นเรื่องประชาธิปไตย 
ใช่แค่กาบัตรเลือกตั ้งไม่กี่นาทีก็เสร็จธุระแล้ว
รัฐบาลจะท�าปู้ยี้ปู ้ย�ายังไง	 ประชาชนโดนหลอก
ให้ได้แต่มองตาปริบ	ๆ 	สี่ปีค่อยมีสิทธิ์กาเลือกใหม่
	 ช่วงนั ้นชาวบ้านห่างไกลปืนเที ่ยง	 ไม่ทัน
ข่าวสาร	หลงผิดกันเยอะ	เดชะบุญคนในเขตเมือง	
ไม่ได้ฉลาดน้อย	ดังที่ผู้น�าขี้โกงสบประมาทคาดว่า
พวกเราคงกินแกลบ	 เลยเกิดปรากฏการณ์เมือง
ไทยรายสัปดาห์โดย	สนธิ	ลิ้มทองกุล
	 จนบานปลายขยายตัวเป็นขบวนพันธมิตร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย	 หมายต่อต้านขับไล่

รัฐบาลขี้ฉ้อโดยสันติ	 อหิงสา	 สามารถไล่เตลิด 
เปิดเปิงถึงสี่รัฐบาล
	 กระทั่งสุดท้ายกลายเป็นการชุมนุมยกระดับ 
ขนาดใหญ่สุดมโหฬารของคณะ	กปปส.เพื่อ
เปลี ่ยนแปลงประเทศไทยให้เป็นประชาธิปไตย 
ที่สมบูรณ์	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 เรื่องมาติดกึกอยู่แค่รอนายกหญิงยอดดื้อรั้น
ลาออกซะดี	ๆ 	จบลงตรงที่	พล.อ.ประยุทธ์	 จันทร์-
โอชา	ต้องออกโรงยื่นมือจัดเบา	ๆ 	เป่าคาถา	ผมขอ
ยดึอ�านาจ...ทกุอย่างเรยีบร้อย	คสช.คนต่อยอดจน
ประเทศไทยเดินหน้ามาถึงวันนี้ได้มีความสุขสงบ
เย็นอีกครั้งหนึ่ง

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ชีวิตคนใจบุญสำมำรถท�ำประโยชน์สุข
แก่เพื่อนมนุษย์ได้ยิ่งใหญ่ 

เมื่อมีแต่ให้กับให้ 
ตำมอย่ำงพระรำชำทรงรักประชำชนทั่วแผ่นดิน
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จากท้องถนน ขึ้นบนอากาศออนไลน์
	 เป็นอันว่า	 ขบวนจิตอาสาประชาชนทุกหมู่
เหล่าทั่วไทย	 สามัคคีประท้วงจัดหนักแบบคนจน	
เป็นผลส�าเรจ็เย่ียมยุทธ์ล�้าหน้าเกนิกว่าที่ไหนจะท�า
เหมือนได้ง่าย	ๆ 	
	 ในขณะที่ขบวนการเมืองทั้งพันธมิตรฯ	และ 
กปปส.	ได้ช่วยผลักดันประเทศผ่านพ้นประชา- 
ธิปไตยลวงโลก	 เป็นหน้าฉากอ�าพรางเผด็จการ
รัฐสภาเต็ม	ๆ 	 รูปแบบการต่อสู้ที ่เสียสละสาหัส
สากรรจ์แท้	ๆ 	 เทือกนั้น	 ก�าลังกลายเป็ประวัติ-
ศาสตร์ตัวอย่างให้แก่รุ่นหลังสืบต่อไป
	 ทุกวันนี้วิถีต่อสู้การเมืองก้าวหน้าไกลทันยุค
ดิจิตอล	 พลเมืองดีต่างฉลาดใช้สมาร์ทโฟนเป็น
เครื่องมือสื่อพลังประชาธิปไตยได้อย่างส�าคัญ
	 แทนที่จะเป็นสงัคมก้มหน้า	หลงจมผลาญพร่า
เวลา	 มัวเมาอบายมุข	 เสพติดไร้สาระเปล่า	ๆ 	 สู้ 
เอาใจใส่ต�าหนิคนพาล	 อภิบาลคนดี	 ให้มีอ�านาจ 
ขึ้นมามาก	ๆ
	 เมื่อกระแสสื่อสังคมออนไลน์สามารถมีฤทธิ์
ทรงอิทธิพลโน้มน�าสัมมาทิฐิให้เห็นปัญหาทุกข์
ภัยที่เกิดขึ้นพร้อมทางออกจากโทษภัย	 สมควรที ่
ประชาสังคมน้อยใหญ่จะประสานแลกเปลี่ยนความ
จริงต่าง	ๆ 	ให้เกิดผลงานประชารัฐต่อ	ๆ 	ไป
	 อย่างเช่นเมื ่อประเทศตั ้งต้นห่างพ้นพวก
อ�านาจเก่าคนพาลมาไม่น้อยแล้ว	พร้อม	ๆ 	กับผู้น�า
อ�านาจใหม่เช่นพลเอกประยุทธ์	 สามารถท�างาน
สมัฤทธิผลเห็นประจกัษ์แม้ต่างประเทศยอมรบัมาก
ขึ้นเรื่อย	ๆ
	 ล่าสุดนักการตลาดระดับโลก	 แจ๊คหม่า	 ยัง
อุตส่าห์เลือกเมืองไทยสร้างศูนย์สมาร์ทโฟนฮับ	
โดยจับมือกับรัฐบาลไทยส�าคัญหลายเรื่อง
	 ส�าหรับพวกอ�านาจเก่า	 เป็นธรรมดาจะหา
เรื่องสกัด	พล.อ.ประยุทธ์	 ทุกทาง	 ทั้งกระพือข่าว
โคมลอย	 พรรคทักษิณจะชนะเลือกตั ้ง	 ให้คน
สับสนไขว้เขวหวัน่หวาด	 อย่าไปเทหัวใจให้กับ 
ท่านประยุทธ์เลย	 วิชามารพรรค์นี้บอกยี่ห้อคนใช้
ชัด	ๆ 	ว่าไหม...

	 ความจริงที่ประเทศไทยก้าวออกจากมุมมืด	
เดินหน้าหาฟ้าแจ้งไปไกลโขแล้ว	 ไม่มีวันงี่เง่า
เหมือนเก่าอีกแน่	ๆ
	 เฉพาะอย่างยิ่ง	 บ้านเมืองวันนี้อยู่เย็นเป็นสุข
กว่ายคุรฐับาลเก่าก่อนหน้าเป็นไหน	ๆ 	ใครไม่โง่เกนิ	
น่าจะประจักษ์ชัดแจ้งเต็มหัวใจ
	 อานิสงส์ผลงานประท้วงนีโอโปรเทสต์	 แม้
กระทั่งปฏิวัติ	ล้วนคุ้มค่าเหนื่อย	ไม่มีเสียของดอก
	 ถึงจะมีพวกอยู ่เบื้องหลังถ่ายท�า	 เสียสละ
ปิดทองหลังพระไม่รู้กี่สิบชีวิต	 กลับต้องโทษต้อง
คดีข้อหาผิดกฎหมายตามตัวบท	 เช่น	น�ามวลชน
ประท้วงบุกรุกนั่นนี่
	 ผูน้�าประท้วงแนวหน้าทั้งหลายที่ต่างต่อสูเ้พื่อ
บ้านเมือง	 คงได้เวลาต้องเสียสละท�าใจให้ดียิ่งขึ้น
อีกก้าวหนึ่ง	เมื่อศาลไม่ถือเจตนาดีเป็นหลักส�าคัญ	
เหนือตัวบทกฎหมาย
	 หากเคราะห์ร้ายปานนั้น	 เห็นทีต้องปลง	 ดัง
ภาษิตว่า	 แม้นมนุษย์ไม่เล็งเห็นความดีที ่ท�าไป	
เทวดาอารักษ์ก็คงเห็นบ้างเป็นแน่!
	 อย่างไรเสีย	 คนดีย่อมตกน�้าไม่ไหล	 ตกไฟไม่
ไหม้	ใครจะไปใจจืดใจด�า	ปล่อยให้คนเสียสละต้อง
ตกนรกเปล่า	ๆ 	ไม่เข้าท่าเลย.....

ประชาธิปไตยสองขา
แม่นมั่นกว่าขาเดียว
	 แต่เริ่มเดมิทผีูเ้ขยีนเองเอนเอยีงข้างสมยันยิม
ไม่เบา	 เห็นที่ไหน	ๆ 	เขาเลือกตั้งประธานาธิบดีกัน
มันดูทันสมัย	เข้าใจง่าย
	 ระบบกษัตริย์เป็นของเก่า	 เกิดสืบทอดเอาไว้
ไม่รอด	ต่างเปลี่ยนประธานาธิบดีเป็นแถว	ๆ 	
	 ท�าให้ไม่แน่ใจเลยว่า	 สถาบันฯ	จะยืนยาวไป
ได้ถึงไหน	ๆ 	 ทีย่ังมีกษัตริย์เหนียวแน่นมองว่าเป็น
พวกจารีตนิยม	 จ�าเป็นต้องคงกษัตริย์ไว้เหมือน
เป็นตวัแทนส�าคญัสญัลกัษณ์	ไป	ๆ 	น่าจะลดบทบาท
ส�าคัญลงกระมัง	เดาส่งเอาเองต่อประมาณนั้น
	 ครั้นได้ฟังพ่อครูสอนการเมือง	ถึงค่อยรู้เรื่อง
ว่าประธานาธิบดีเป็นแบบประชาธิปไตยขาเดียว
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เช่น	 อเมริกาเป็นแบบฉบับ	 โดยประชาชนเป็น
ผู้เลือกตั้ง	 	 ซึง่ก็ไม่ใช่เลือกทางตรงเสียทีเดียว 
มเีลอืกผ่านตวัแทนมลรฐัซ้อนอกีส่วนหนึ่งร่วมด้วย
	 จุดอ่อนคือขาดความต่อเนื่องของผู้น�า
	 ส�าหรับระบบกษัตริย์	 มีโอกาสยั่งยืนส่ังสม
บารมีต่อเนือง	 สืบทอดแต่งตั้งรัฐทายาทขึ้นสืบ 
สันติวงศ์	 ยิง่ลงลึกถึงการสั่งสมบารมีข้ามภพชาติ	
อย่างจีนเคยศรัทธายกให้เป็นโอรสสวรรค์ปานนั้น
	 ประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของแต่ละชาติ	ต่าง
มีเหตุปัจจัยหลากหลายตามภูมิปัญญาจัดสรรอัน
ลงตัวตามกาลเทศะประชุมชนประเทศนั้น	ๆ 	
	 เฉพาะอย่างยิ่ง	 ระบบกษัตริย์เป็นไปตามพื้น
ภูมิธรรมชาติของหมู่ชน	ย่อมจะมีหัวหน้าเผ่า	โดย
ราษฎรหมู่คณะพากันยกผู้นัน้ผู้นีเ้ป็นผู้น�าขึ้น	 จะ
เรียกขานว่าเป็นการยินยอมพร้อมใจแต่งตั้ง	 หรือ
เลือกตั้งขึ้นนั่นเอง
	 จุดแข็งของแบบกษัตริย์	 ส�าคัญว่าเหมือน
ขยายผลจากในบ้าน	ถึงหมู่บ้าน	ชุมชน	เมือง	ตาม
รอยสายใยของจิตวิญญาณพ่อดูแลลูกนั่นเอง
	 ฉะนั้นกษัตริย์ย่อมเกิดขึ้น	ตั้งอยู่	จ�าเริญด้วย
ประชาชนประกบคู่พรั่งพร้อมสามัคคีราชประชา-
สมาสัย	 ดังโครงสร้างในหลวงองค์ภูมิพลฯ	ทรง
น�าพาก่อเกิด

อธิปไตยสามเส้า = เสาหลักไทยนิยม
	 ประชาธิปไตยของแต่ละประเทศ	 จะแบบ
ประธานาธิบดหีรอืกษตัรย์ิ	ย่อมเป็นประชาธปิไตย
ขาเดียวบ้าง	 สองขาบ้าง	 ต่างควรเติมแต่งให้
บริบูรณ์ด้วยจิตวิญญาณ
	 แน่นอนว่า	จิตวญิญาณย่อมส�าคญัเหนอือื่นใด 
เพราะจิตวิญญาณเป็นประธานสิ่งทั้งปวง
 เมืองไทยเรา น่าจะโชคดีวิเศษเหลือหลาย ที่
มีจิตวิญญาณศรัทธาศาสนาพุทธมาแต่ไหนแต่ไร 
หนักแน่นขนาดก�าหนดให้พระมหากษัตริย์จะต้อง
เป็นพุทธมามกะเต็มตัว
 ด้วยกุศลบารมีดงัว่าน้ี สถาบันกษัตรย์ิแผ่นดนิ
ไทย จึงน่าจะลงตัว ยั่งยืน ยิ่งกว่าประเทศอื่นใด

	 ระบบประชาธิปไตยแบบชาติไหน	ๆ 	น่าเชื่อ
ว่าไม่มีดิบดีวิเศษกว่าเป็นแน่เทียว	 คนไทยน่าจะ 
เป็นตัวของตัวเอง		พึงภาคภูมิใจในสิ่งดีเยี่ยมยอด
ปานนี้
	 โดยเฉพาะในยุคที่เราก�าลังศรัทธาไทยนิยม 
นั่นนี่อย่างเอิกเกริก	ชวนตื่นเต้น	ตื่นตา	และตื่นตัว 
น�าพาปฏิบัติ
	 เสาหลกัส�าคญัของประเทศไทยรูก้นัดคีอื	ชาติ	
ศาสนา	 พระมหากษัตริย์	 ชาติได้แก่ตัวประชาชน
บนแผ่นดินประเทศนี ้	 มีศาสนาลัทธิพุทธเป็น 
จิตวิญญาณแก่นแกนหลักประธานส�าคัญตั้งต้น	
ถึงก่อเกิดพระมหากษัตริย์หัวหน้ามหาชนขึ้นมา	
กระทั่งสามารถรวมหมูม่หาประชาชนมาอยูร่วมตวั
เป็นปึกแผ่นแน่นหนา
	 ตามวาทะพ่อครูว่า	 ศาสนาคือพลังที่ร่วมกัน
รวมกันของสังคม	 อันใดไม่เป็นไปเพื่อร่วมกันของ
สังคม	อันนั้นไม่ใช่ศาสนา
	 ศาสนาพุทธ	 จึงย่อมเป็นพลังส�าคัญอันใหญ่
ยิ่งที่น�าพากษัตริย์พร้อมประชาชนไทยให้ก้าวไกล
จนล�้าหน้ากว่าใครในเวทีโลกสักวันหนึ่งนั้น

หมายฝันเป็นเช่นต้นไม้ใบหญ้า
	 โลกสีเขียวนี่ชวนมอง	 เห็นแล้วสบายตาน่า 
ชื่นใจ	มันเป็นธรรมชาติงดงาม	น่าชวนกันเติมเต็ม
ให้แผ่นดินซึง่ก�าลังขาดแคลนหนักจากภาวะโลก
ร้อน	ลมฟ้าอากาศวิปริต
	 ชีวิตคนในสงัคมประชาธปิไตย	น่าจะอยูผ่าสกุ	
ท�านองเดียวกับในป่าไม้ไร่นานาพันธ์ุแค่ไหนบ้าง	
ต้นไม้ใหญ่น้อยหลากหลาย	มันเป็นพีชนิยามอาศัย
อุตุดินน�้าลมไฟต่างโตงอกเงยตามโอกาสอ�านวย	
เท่าที่จะเจริญขึ้นไปได้
	 ต้นพชืเกดิงอกงามท่ามกลางผนืดนิเลอะเทอะ	
เฉอะแฉะ	 มันสามารถเปลี่ยนขยะเหม็นเป็นปุ๋ย 
ผลิออกดอกผลให้กินได้	เป็นวัฏจักรคนกินพืช	พืช
กินดิน
	 ต้นไม้ให้คนสัตว์ได้กินใช้	 มันเติบโตออกลูก
ผล	 ใครจะเอาไปท�ายังไงต่อก็แล้วแต่	 ชีวิตพืชมี 



ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๓๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑   •   33

พลังงานรับรู้เพื่อเจริญงอกงาม	 แต่ไม่มีเวทนาสุข
ทุกข์	ไม่มีวิญญาณสังขารปรุงแต่งชอบชังดูดผลัก
	 คนเราน่าจะตื ่นรู ้ดูพืชต้นไม้หญ้าเขียวสด 
ต่าง	ๆ 	 เป็นอุทาหรณ์สอนใจ	 โน้มน้าวกระตุ้นให้
ตื่นตาตื่นใจเพื่อตื่นตัวท�าประโยชน์เพื่อมนุษย์ร่วม
แผ่นดิน	 อย่าให้อายต้นไม้นั่นนี่บ้างซึง่มันเกิดขึ้น
เพื่อมีแต่ให้กับให้	 เกิดตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น	 ไม่มี
ปัญญาดิ้นไปเที่ยวรอบโลกเหมือนคนอยู่ไม่สุข

แบบคนจน หนทางน�าประชาธิปไตย
	 ชีวติประจ�าวนัผู้คนมักต้องท�ามาหากินเลีย้ง
ปากท้องให้ได้ก่อน	 ปัญหาเดือดร้อนเศรษฐกิจถึง
เป็นคิวแรกของการเมือง
 ศาสตร์พระราชาจึงจ �าเป็นต้องแก้จน
อดอยากปากแห้ง ให้เป็นคนจนพอเพียงมีกิน
ใช้พอสมควร โดยมีปัญญาพึ่งตนเองให้ได้เต็มที่
ก่อน เช่น ปลูกของที่ต้องกินใช้ เมื่อเหลือค่อย
เผื่อแผ่แบ่งปันตามสตูรทิฏฐิธัมมกิตัถประโยชน์ 
ขยัน สร้างสรร สร้างมิตร มีชีวิตประเสริฐ นี่คือ
ต้นทุนที่จ�าเป็น
	 คนจนเงินเรื่องเล็ก	 ส�าคัญกว่าคือไม่ยอมจน
ปัญญา	 ไม่จนตัวขยันสมรรถนะ	 ไม่จนหมู่มิตรดี	ๆ 	
มีศีลธรรม
	 เศรษฐกิจพอเพียงพาจนให้เป็นแบบมีกินมีใช้
อดุมสมบูรณ์พอเหมาะ	 มักน้อยสันโดษเมื่อจนให้
เป็นอย่างสุขส�าราญเบิกบานใจ	 ตามอย่างชุมชน
สาธารณโภคีบุญนิยม	 ใคร	ๆ 	ก็มีปัญญากล้าจน
สบาย	ๆ 	ได้ไม่ยากเกิน
	 รัฐบาลไหน	ๆ 	คุยโม้จะพามารวย	 คงต้องรอ
น�้าท่วมหลังเป็ด	 มันไม่มีวนัส�าเร็จ	 มันอยู่ทีใ่จพอ 
รึเปล่า...
	 ใครมีตัวอยากน้อยอยู่ในหัวใจ	 ชอบมักน้อย
สันโดษอยู่เสมอ	ๆ 	 นับว่ารวยล้นยิ่งกว่าเงินทอง
ตัวเลขหลักไหน	ๆ 	 ในเมื่อสันโดษเป็นทรัพย์ยิ่งกว่า
ทรัพย์	สันตุฏฐี	ปะระมัง	ธะนัง	
	 โลกเดือดร้อนท�ามาหากิน	 เพราะลัทธิมารวย	
แข่งกันเอาเปรียบ	แข่งกันกินสูบดื่มเสพ	อบายมุข	

ผลาญพร่า	หรูหราฟุ้งเฟ้อบริโภคนิยม
	 ฉะนั้นชาวเราทวนกระแส	 ควรมั่นใจในวิถี
คนจนผู้มีปัญญากล้าสะพัด	 กลัวรวยสะสมอันน่า
ละอายใจ
	 ด้วยน�า้มือน�้าใจของชนเผ่ากล้าให้กล้าสะพัด
ขีเ้กียจสะสม	 เพราะกล้าจนตามอย่างคนจนผู้มี
ปัญญายิ่งใหญ่	เช่น	พระบรมศาสดาพระโพธิสัตว์
มหาสัตว์ทั้งหลายนี่แหละ	เศรษฐกิจถึงจะยุ่งเหยิง
วุ่นวายน้อยลง
	 ชีวิตกลับเรียบง่ายสบายดี	 มีแต่สุขส�าราญ 
เบิกบานใจ	 เมื่อหันมาช่วยกันแจกจ่ายความรักที่
กินได้เสมอทุกคน

	 ยิ่งมีน�้าใจไหลล้นไปถึงคนใช่พี่น้องครอบครัว	
ไม่รูจ้กัเลย	เช่น	ตลาดอารยิะ	คนจน	ๆ 	มาซื้อของใช้
ไม่กี่ชิ้น	ถกูกว่าสบิบาท	ยี่สบิบาท	กด็ใีจเหลอืหลาย	
คนขายพ่อให้แม่ให้ต่างชื่นใจไปด้วย
	 ชีวิตคนใจบุญสามารถท�าประโยชน์สุขแก่
เพื่อนมนุษย์ได้ยิ่งใหญ่	เมื่อมแีต่ให้กบัให้	ตามอย่าง
พระราชาทรงรักประชาชนทั่วแผ่นดิน
	 สังคมไทยออกจะโชคดี	 เพราะมีวัฒนธรรม
ส�าคัญคือราชประชาสมาสัย	 คือพระมหากษัตริย์
ทรงเป ็นผู ้น�าเสียสละตัวอย ่างต ้นแบบฉบับ	
เพื ่อประชาราษฎร์ศรัทธาปฏิบัติตัวให้สมใต้ร่ม 
พระบารมีโพธิสมภารเจ้า	
 ทั้งรำชประชำต่ำงอำศัยอธิปไตยอ�ำนำจ
ฝ่ำยสูง จูงน�ำจิตวิญญำณให้เหนือชั้นอ�ำนำจ 
ฝ่ำยต�่ำตำมหมู่ผู้เจริญธรรม รู้รักสำมัคคีไท
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เคี่ยวเราเพื่อเอามิตร

• ฟ้าสาง

	 ช่วงที่ผ่านมา	 ฉันมีโอกาสไปร่วมประชุมใหญ่ 
สามัญประจ�าปีของสมาคมศิษย์เก่ารัฐประศาสน- 
ศาสตร์	(รปศ.)	 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์	
หรือนิด้า	(Nida)	 ในฐานะตัวแทนศิษย์เก่าฯ	รุ ่น 
MPA28	โดยในรุ่นของฉนัมตีวัแทนมาร่วมประชมุ	๒	
คน	และยงัมรีุน่อื่น	ๆ 	ตั้งแต่รุน่แรก	ๆ 	จนถงึรุน่ปัจจบุนั
มาร่วมประชุมอีกด้วย
	 นี่เป็นครั้งแรกทีฉ่นัมาร่วมประชมุในฐานะศษิย์
เก่าจากคณะนี	้หลงัจากที่จบการศกึษาไปแล้วร่วม	
๒	ปี	เมื่อได้กลับมาเยือนสถาบันอีกครั้ง	ก็ยังรู้สึก
คิดถึงบรรยากาศเมื่อครั้งยงัเป็นนกัศกึษาปรญิญา
โท	ที่ได้มาศึกษาหาความรู้	และได้ร่วมท�ากิจกรรม

มากมายในระยะเวลา	๒	ปีที่ศึกษาอยู่ที่นี่
	 เมื่อมีโอกาสกลับมาสถาบันอีกครั้ง	 ฉันก็ยัง
คงคอนเซ็ปต์เดิม	“นุ่งผ้าถุง ใส่ชุดไทย”	เหมือน
เมื่อเป็นนักศึกษา	 แต่ครั้งนี้บรรยากาศของนิด้า
ไม่เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว	 เมื่อก่อนที่ฉันอาจจะดู
แปลกประหลาดหลงยุคไปบ้าง	 เมื่อเดินปะปนกับ
นักศึกษาทัว่ไปทีแ่ต่งกายตามสมัยนิยม	 และเป็น
ที่จับตามองด้วยความสงสัย..	 “เธอมาจากไหน” 
“เป็นนักศึกษาจาก สปป.ลาวรึเปล่านะ?”....	ฯลฯ	
	 วนันีเ้มื่อก้าวเท้าเข้าไปสู่รัว้ประตูนิด้า	 ฉันก็
เห็นแต่คนแต่งกายด้วยชุดไทยมากมาย	 แม้จะไม่
ได้ทั้งหมด	 ยังคงมีแต่งกายทั่วไปตามโลก ๆ 	 บ้าง	

การได้มาร่วมกิจกรรมกับสถาบันที่เคยได้ศึกษาเล่าเรียนมา
ก็ถือเป็นการได้ออกมาโลกวิทูโลกภายนอก

ได้มาเรียนรู้กิจกรรมกิจการที่จะได้เชื่อมสัมพันธ์กับสังคม
เพราะสังคมอโศกไม่ได้เป็นสังคมปิด

ที่ไม่รับรู้หรือไม่เอาโลกภายนอก
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แต่ก็มีคนใส่ผ้าถุงบ้าง	 นุ่งโจงกระเบนบ้างให้เห็น
ประปรายเต็มไปหมด	 เมื ่อได้เห็นแบบนี้ฉันอด
อมยิม้ด้วยความดีใจไม่ได้	 ที่วันนี้เหมือนได้กลับ
มาสถาบันเดมิที่เราเคยเห็นภาพเก่า ๆ 	จนชินตา	มี
ความเปล่ียนแปลงไปในการร่วมกนัอนรุกัษ์ชดุไทย	
และเราไม่ได้กลายเป็นคนแปลกประหลาดเหมือน
เมือ่ก่อนแล้ว	แต่จะมคีนทีร่่วมแต่งกายด้วยชดุไทย	
หลายสีสัน	หลากรูปแบบสวยงามเต็มไปหมด	
	 ไม่ว่าจะด้วยกระแสละครบพุเพสนันวิาส	หรอื
สิ่งใดก็ตามแต่	 ฉันคิดว่าขอแค่เป็นสิ่งที่ดี	 กระแส
ไหนก็ได้แต่ขอให้เป็นกระแสที่ดี	 ก็ยิ่งน่าส่งเสริม	
และตามกระแสที่ดี ๆ 	ไปให้ได้นานแสนนาน	
	 การประชุมวันนี้เริ่มต้นขึ้นในเวลา	๑๖.๓๐	น.	ม ี
ทั้งนายกสมาคม	คณะกรรมการ	และตวัแทนจากศษิย์
เก่าคณะรัฐประศาสนศาสตร์	นิด้า	ที่มี	๒	หลักสูตร	
คือ	 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์	(MPA)	 และ	
หลกัสตูรการจัดการภาครฐัและภาคเอกชน	(MPPM)	
รุ่นต่าง	ๆ 	มาร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง
	 โดยมีทั ้งหมด	 ๕	 วาระในการประชุมครั ้งนี ้
ตามวาระการประชุมใหญ่สามัญประจ�าปีทั่วไป	 ทั้ง
วาระเรือ่งแจ้งให้ทราบ	 	 วาระรับรองรายงานการ
ประชมุ	วาระการแถลงผลการด�าเนนิงานของสมาคม
ในรอบปี	๒๕๖๐	ที่ผ่านมา	วาระเรื่องพิจารณา	(การ
รับรองสถานภาพทางการเงินของสมาคม)	 (การ
อนุมัติแต่งตั้งผู้ตรวจสอบบัญชีสมาคมฯ)	 และวาระ
อื่น	ๆ  
	 ฉันเห็นการท�างานที่กระชับและรวดเร็วมาก	
เพราะมีการเตรียมความพร้อมก่อนประชุมมา
เป็นอย่างดี	 ท�าให้ไม่ยืดเยือ้	 และจบลงก่อนเวลา
ที่ก�าหนดเสียอีก	 แสดงถึงการท�าการบ้านมาเป็น
อย่างดี	 ไม่ว่าจะเป็นวาระที่ต้องใช้เวลานานอย่าง
การเลือกตั้งคณะท�างานสมาคมชุดใหม่	 แต่กลับ
ใช้เวลาเพียงไม่นาน	 เพราะมีการพูดคุย	 เตรียม
พร้อมมาก่อนหน้านี้แล้ว	ท�าให้ผ่านวาระไปได้อย่าง
รวดเร็ว	จนมเีวลาเหลอืให้คณะท�างานและสมาชกิ
ได้แนะน�าตัว	และเปิดใจ	พูดคุยกัน	เพราะถือเป็น
โอกาสที่ดีในรอบปีที่จะได้มาเจอกันในการประชุม

แบบนี้	ซึ่งแต่ละคนก็อยู่กันคนละทิศคนละทาง	จะ
ได้มาพร้อมหน้ากันเพียงปีละหนึ่งครั้งเท่านั้น	
	 หลังจากการประชุมสมาคมศิษย์เก่า รปศ.นิด้า
จบลง	 ก็เริ่มต้นกิจกรรมการ “รดน�้าด�าหัวนายก- 
สมาคมฯ และการสรงน�้าพระพุทธรูป” โดยนายก- 
สมาคมศษิย์เก่า รปศ.นด้ิา	พลต�ารวจโทวรเทพ เมธา-
วธัน์	เป็นผูอ้าวุโสที่จะให้น้อง	ๆ 	ศษิย์เก่ามารดน�้าและ
ขอพรตามประเพณีวันสงกรานต์ของไทย	ที่ถึงแม้จะ
พ้นวันสงกรานต์ไปแล้ว	 แต่ก็ถือว่ายังอยู่ในกระแส
เดือนเมษายน	 ฤกษ์สะดวกวันไหนก็ถือเป็นฤกษ์ด ี
วันนั้น	และมีพระพุทธรูปให้สรงน�้าเป็นสิริมงคลตาม
ความเชื่อ
	 โดยในวันนี้พี ่ๆ 	ที่มาร่วมประชมุต่างกแ็ต่งกาย 
ด้วยชุดไทย	นุ่งห่มเต็มยศบ้าง	ไม่เต็มยศบ้างตาม
ชอบ	ทั้งห่มสไบ	นุ่งโจงกระเบน	หรือผ้าซิ่น	 เสื้อ
ไทยบ้าง	 ตามกระแสพี่หมื่นและแม่นายจากละคร
ดังแห่งปี “บุพเพสันนิวาส”	ถือเป็นเอกลักษณ์ของ
การร่วมกันอนุรักษ์ชุดไทยที่สวยงาม	ปิดท้ายด้วย
การถ่ายรูปหมู่ร่วมกัน
	 ส�าหรับฉันแล้ว	 การได้มาร่วมกิจกรรมกับ
สถาบนัที่เคยได้ศกึษาเล่าเรยีนจนส�าเรจ็การศกึษา
ระดับปริญญาโท	 ถือเป็นการได้ออกมาโลกวิทู
โลกภายนอก	 ได้มาเรียนรู้กิจกรรมกิจการที่จะได้
เชื่อมสัมพันธ์กับสังคม	เพราะสังคมอโศกเราไม่ได้
เป็นสังคมปิดที่ไม่รับรู้หรือไม่เอาโลกภายนอก	
	 ทว่าตรงกนัข้าม	หลวงปูส่มณะโพธริกัษ์ได้พร�่า
สอนให้เราต้องเข้มแข็ง	ต้องเคี่ยวข้นลดละกเิลสตน
เพื่อเอามติร	เพื่อเช่ือมสมัพนัธ์กบัโลกภายนอก	และ
สดุท้ายเพื่อเป็นที่พึ่งให้สงัคม		อยูก่บัเขาอย่างเป็น
มติร	อยูก่บัสงัคมอย่างเข้าใจ	และอยูก่บัโลกอย่าง 
ช่วยเหลือ	แบ่งปัน	โดยที่เราต้องยืนหยัดในความ
เป็น “ลูกอโศก”	 ที่มีดีด้วยศีล	 ๕	 ลดละอบายมุข 
นี่แหละมาอวดเขาอย่างไม่ต้องอวด	ไม่ต้องเบ่งเลย	
และจะไม่น้อยเนื้อต�า่ใจที่สังคมไม่ให้คุณค่าด้วย	
เพราะเรารู้ว่า	ศีล	๕	นี่แหละ	เป็นยอดในโลก	เป็น
เครื่องอาภรณ์ที่สวยสดงดงามที่สุดในโลก.
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• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

ไม่อยากพอ ก็ต้องพอ!!
(No Choice But Enought!!)

อาหารหรือพลังงาน
	 ระหว่างปี	๒๐๐๕	และ	๒๐๑๑	ธัญพืชที่ถูกใช้
ผลิตน�้ามันส�าหรบัรถยนต์เพิ่มจ�านวนจาก	๔๑	ล้าน
ตัน	เป็น	๑๐๗	ล้านตัน	และในสหรัฐฯ	ธัญพืชเกือบ	
๑	 ใน	 ๓	 ถูกใช้เพื่อผลิตเอทานอลส�าหรับรถยนต์	
นั่นส่งผลให้ราคาอาหารสูงขึ้น	เมื่อกลางปี	๒๐๑๒	
ราคาถ่ัวเหลอืง	ข้าวโพดและข้าวสาลสีงูขึ้นสองเท่า	
ธัญพืชที่เปลี่ยนเป็นน�้ามันในสหรัฐฯ	สามารถป้อน
คนได้	๔๐๐	ล้านคน	แต่เอทานอลที่ผลติได้มสีดัส่วน
เพียงร้อยละ	๖	 ของความต้องการน�้ามันทั้งหมด
เท่านั้น	 ส�าหรับในองักฤษ	 แม้จะใช้พื้นที่ทั้งหมด
ของประเทศปลูกพืชน�้ามันก็ไม่เพียงพอกับความ
ต้องการ	ส่วนไบโอดีเซล	การผลิตซ่ึงเพ่ิมข้ึนจาก	๓	
ล้านแกลลอนในปี	๑๙๙๑	เป็น	๑,๐๐๐ล้านแกลลอน
ในปี	๒๐๐๘	และเพิ่มเป็น	๖,๐๐๐		ล้านแกลลอน
ในปีต่อมาก็ยังมีสัดส่วนเพียง	๑	ใน	๔	ของการผลิต 
เอทานอล	 ขณะที่สหรัฐฯ	ผลิตไบโอดีเซลจากถั่ว-

เหลอืงยโุรปใช้เมลด็ทานตะวันและเรบซดี	อย่างไร
กต็ามปาล์มให้ผลผลติสงูที่สดุต่อไร่และให้พลงังาน
สูงสุด	 โดยสูงกว่าถั่วเหลืองและเรพซีดประมาณ	
๖	เท่า
	 ในปัจจุบัน	 เจ้าของรถยนต์	 ๑.๐๐๐	 ล้านคัน
ที ่มีอยู ่ในโลกก�าลังเป็นศัตรูกับคนยากจน	(คาด
ว่าจะมี	 ๓,๐๐๐	ล้านคัน	 เมื่อถึงปี	 ๒๐๕๐)	 เมื่อ
ราคาธัญพืชสูงขึ ้นสองเท่าในปี	 ๒๐๐๗-๒๐๐๘	
การประท้วงและการจลาจลได้ปะทุขึ ้นในหลาย
ประเทศรวมทั้งตูนีเซียและอียิปต์	 ความกดดัน
ทางเศรษฐกิจได้น�าไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางการ-
เมืองและการประท้วงในประมาน	๖๐	ประเทศทั่ว
โลกระหว่างปี	 ๒๐๐๗-๒๐๐๙	 โครงการ	 World	
Food	 Program	 ขององค์การสหประชาชาติก็มี
งบประมาณไม่เพยีงพอเมื่อราคาอาหารสงูขึ้น	การ
ที่อียูตั้งเป้าจะให้ใช้พลังงานทดแทนร้อยละ	 ๑๐	
ของการเดินทางและขนส่งเมื่อถึงปี	๒๐๒๐	ท�าให้

• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๓

ธรรมชำติมีพลังงำนอันมหำศำล
มันตอบโต้กำรกระท�ำของมนุษย์อย่ำงรุนแรงและต่อเนื่อง 

มันจะไม่เกิดอย่ำงค่อยเป็นค่อยไป



ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  •   37

นักลงทุนไปเช่าและซือ้ที่ดินในแอฟริกาเพื่อการ
ผลิตพลังงานเพื่อส่งออกไปยุโรป	 องค์กรเพื่อสิ่ง
แวดล้อมหลายองค์กรได้ออกมาต่อต้านในเรื่องนี ้
เพราะการ	 “ฉกฉวยที ่ดิน” (landgrabbing)	
ตามระบบทุนนิยมดังกล่าวจะส่งผลให้เกิดการ
ท�าลายป่าและการขับไล่คนยากจนในท้องถ่ิน
ออกจากพื ้นที ่	 ข้อส�าคัญคือมีการพบหลักฐาน 
มากขึ้นเรื่อยๆ	ว่าการผลติไบโอดเีซลล์ส่งผลให้โลก	
“ร้อนขึ้น”	พอล	ครุตเซน	นักเคมีชาวเยอรมันผู้ได้
รบัรางวลัโนเบล	พบว่าการใช้ปุย๋ไนโตรเจนเพื่อผลติ
พืชที่ใช้ผลิตไบโอเซลจะปล่อย	 “ไนตรัสออกไซด์”	
ซึ่งเป็นก๊าซเรือนกระจกซึ่งท�าให้อุณหภูมิสูงขึ้น
	 “เรามี	 ระยะเวลาสั้นๆ....ไม่เกิน	 ๑๐	 ปี	 ที่จะ
แก้ปัญหา	 โลกในปัจจุบันเหมือนเรือส�าราญที่ลอย
อยู่บนน�้าตกไนแอการา	 และไม่ตระหนักเลยว่า
เครื่องยนต์ของเรือก�าลังจะดับ”

									จิม	แฮนแสน
								ผู้อ�านวยการองค์การนาซา	สหรัฐฯ

พลังงานและแร่ธาตุ
	 เฟธ	 ไบรอล	 หัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ของ
องค์การพลังงานสากล	(International		Energy	
Agency	-IEA)	รายงานว่า	“การผลิตน�้ามันของ
โลกได้ถึงจดุสงูสดุไปแล้วในปี ๒๐๐๖ (พ.ศ.๒๔๔๙)”	
แหล่งต่างๆ	ที่พิสูจน์ทราบแล้วในปัจจุบันมีน�า้มัน 
เหลืออยู่ประมาณ	๒	ล้านล้านบาร์เรลหรือร้อยละ	
๕๐	 ของที่เคยมีและจะพอใช้ตามความต้องการใน
ปัจจุบันได้ประมาณ	 ๔๐	 ปี	 ต่อมาในปี	พ.ศ.๒๕๕๓	
องค์การไออเีอได้ออกมาประกาศด้วยว่า	“การผลติ
น�้ามันดิบโดยรวมของโลกจะไม่มีโอกาสสูงกว่า
ระดับที่ผลิตได้ในปี ๒๕๔๙ อีกต่อไป”	 การผลิต
น�้ามันใน	๔๐	ประเทศจากผู้ผลิต	๕๔	ประเทศได้ถึง
จุดสูงสุดไปแล้ว
 m ในปัจจุบัน	 ชาวโลกก�าลังใช้น� ้ามัน	 ๓ 
บาร์เรลต่อการส�ารวจพบใหม่	 ๑	 บาร์เรล	 การพบ
แหล่งขนาดใหญ่ได้ถึงจุดสูงสุดไปแล้วในทศวรรษ	
๑๙๖๐	(พ.ศ.๒๕๐๓)	หลงัจากนั้นกไ็ม่พบแหล่งขนาด

ใหญ่อีกเลย	 แถมแหล่งที่พบใหม่ยังอยู่ในทะเลหรือ
พื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร	ซึ่งการส�ารวจและการ
ผลิตจะมีต้นทุนที่สูงขึ้น	 ในขณะที่แหล่งใหญ่อย่าง	
“การ์วอร์”	 ในซาอุดิอาระเบียมีความลึกประมาณ	
๔๐๐	ฟุต	แต่แหล่ง	“Deepwater	Horizon”	ของ 
บรษิทับพีใีนอ่าวเมก็ซโิกซึ่งระเบดิเมื่อเดอืนเมษายน
ค.ศ.๒๐๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๓)	 นั้นต้องเจาะผ่านน�้า	 ๑.๖	
กิโลเมตร	และผ่านผิวพื้นทะเลอีก	๔	กิโลเมตร	หรือ
แหล่งของรัสเซียบนเกาะ	“ซัคคาลิน”	นอกชายฝั่ง
ด้านตะวันออกต้องท�างานในอุณหภูมิ	 -๔๐	 องศา
เซลเซียสในฤดูหนาว	 สรุปได้ว่าน�้ามันยังไม่หมดไป
จากโลกแต่	“ผลไม้ที่หยิบถึง”	(low	hanging	fruit)	
ได้หมดไปแล้ว	และสหรฐัฯต้องหนัไปผลติน�้ามนัจาก	
“ทรายน�้ามัน” (Sand	Oil)	และหินน�้ามัน(Shale	Oil)
ซึ่งให้พลังงานต�่าค่าใช้จ่ายสูงและก่อมลพิษอย่าง
มหาศาล	 จึงเป็นที่เข้าใจได้ว่าราคาน�า้มันจะสูงขึ้น
เรื่อย ๆ 	ในอนาคตเพราะโลกยังไม่สามารถโอนถ่าย
ไปสู่พลังงานทดแทนได้อย่างสมบูรณ์ในระยะ	 ๒๐-
๓๐	ปีข้างหน้า	อนึ่ง	หลายประเทศก�าลังจับจ้องไป
ที่ทะเลในขั้วโลกเหนือซึ่งน�้าแข็งก�าลังหดหายและ
และหลายประเทศต่างอ้างสิทธิการเป็นเจ้าของ
พื้นที่เพราะเชื่อว่ามีน�้ามันจ�านวนมาก	 อีกพื้นที่
หนึ่งคือทะเลจีนใต้	ทั้งสองพื้นที่อาจจุดชนวนความ 
ขัดแย้งในอนาคต
 m การผลิตน�้ามันจากทรายน�้ามัน	 (Sand	
Oil)	 และหินน�้ามัน	 (Shale	Oil)	 โดยวิธีแฟรกกิ้ง	
(Fracking)	 หรือใช้น�า้แรงดันสูงผสมทรายและ
เคมีฉีดให้ทรายหรือหินแตกออกนั้น	 ก่อให้เกิด
ขยะพิษจ�านวนมหาศาลจนเห็นได้จากอวกาศ	 ถ้า
เขื่อนที่กั้นขยะพิษดังกล่าวรั่วหรือแตก	 มันจะส่ง
ผลอนัเลวร้ายต่อพื้นที่ขนาดร้อยๆ	ตารางกโิลเมตร	
นอกจากต้องใช้น�า้จ�านวนมากแล้ว	 พลังงานที่ใช้
เพือ่ให้ได้น�้ามันยังสร้างก๊าซเรือนกระจกมากกว่า
การผลิตน�้ามันตามปกติถึง	๓-๔	เท่า	เมื่อปี	๒๐๑๑	
การศึกษาของนักวิทยาศาสตร์ชั ้นน�าของมหา- 
วิทยาลัยคอร์แนล	 เปิดเผยว่าการขุดเจาะ	 ด้วย
วิธี	 “fracking”	 จะก่อให้เกิดก๊าซมีเทนสูงกว่าวิธี
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ขุดเจาะธรรมดาถึง	 ๓๐	 เปอร์เซ็นต์	 เพราะมีเทน
จะเกิดขึ้นในทุกขั้นตอนของการขุดเจาะ	 อย่างไร
ก็ตามบริษัทน�้ามันอย่างเอ็กซอนโมบิลและเชฟ
รอนต่างกแ็ข่งกันลงทนุในการผลิตน�้ามันจากทราย
น�้ามัน	 (Sand	 Oil)	 ซึง่สร้างมลพิษที่ร้ายแรงต่อ
สิ่งแวดล้อม	 ทั้งนี้เพราะแหล่งน�้ามันดิบหายากขึ้น
ทุกที	 จากการประเมินขององค์กรพลังงานสากล	
(International	Energy	Agency	-	IEA)	การผลติ
น�า้มนัจากฟอสซิลจากแหล่งที่มใีนปัจจบุนัจะลดลง
จาก	๖๘	ล้านบาร์เรลต่อวันในปี	๒๐๑๒	เป็น	๒๗	
ล้านบาร์เรลต่อวันในปี	๒๐๓๕	ในปี	๒๐๑๓	บริษัท
น�า้มันในสหรัฐฯ	ได้ใช้เงนิ	๗๓	ล้านดอลลาร์ในการ
บริจาคและล็อบบีร้ัฐสภาและนักการเมืองเพื่อให้
สนับสนุนการหาก�าไรโดยไม่ต้องสนใจสิ่งแวดล้อม
ของพวกเขา
	 การผลิตด้วยวิธแีฟรกกิ้งก�าลงัถกูคดัค้านและ
ต่อต้านจากชาวเมืองทั้งในแคนาดาและสหรัฐฯ	
เพราะกวางในพื้นที่ที่เหมืองตั้งอยู่มีเนื้อสีเขียวซึง่
อาจเกิดจากการดื่มน�้าที่ปนเป้ือนขยะพษิ	ส่วนชาว
อเมริกันที่ท่อส่งน�้ามันผ่านพื้นที่ของตนก็กังวลว่า
น�้ามันที่รั่วจะปนเปื้อนแหล่งน�้าใต้ดิน	อนึ่ง	ขณะที่
บรษิทัอเมรกัินใช้วิธีการแฟรกกิ้ง	ฝรั่งเศสกลับออก
กฎหมายห้ามใช้วิธีดังกล่าว
 m โลกเริ ่มยุคอุตสาหกรรมเมื ่อประมาณ	
๒๕๐	ปีก่อนและแร่ธาตุส�าคัญ	เช่น	เหล็ก	สังกะสี		
ตะกั่ว	ทองค�า	เงิน	ทังสเตน	ฯลฯ	ได้ถูกใช้จนหลาย
ชนิดก�าลังถึง	“จุดสูงสุด”	ของการผลิต	หากความ
ต้องการใช้แร่ดังกล่าวเพิ่มขึ้นปีละ	 ๒	 เปอร์เซ็นต	์
โลกจะต้องเพิม่การผลิตอีกสองเท่าในประมาณ
ปี	 ๒๐๕๐	 แต่แหล่งที่พิสูจน์ทราบแล้วในปัจจุบันมี
ปริมาณของแร่พอจะตอบสนองความต้องการได้
ตามจ�านวนปีดังนี้
	 				แร่เงิน	ตอบสนองได้		 ๑๒	 ปี	
	 				ทองค� า	 				”		 	 ๑๕	 ปี
	 				สังกะสี	 				”	 	 ๑๕	 ปี
	 				ดีบุก	 				”	 	 ๑๘	 ปี
	 				อินเดียม					”	 	 ๑๙	 ปี

	 				แคดเมียม				”		 	 ๒๐	 ปี
	 				แบเรียม					”	 	 ๒๐	 ปี
	 				ปรอท	 				”		 	 ๒๒	 ปี
	 				ทังสเตน					”	 	 ๒๓	 ปี
	 				ทองแดง					”	 	 ๒๓	 ปี
	 				แมงกานีส				”	 	 ๒๙	 ปี
	 				นิเกิล		 				”	 	 ๓๐	 ปี
	 				เหล็ก	 				ตอบสนองได	้ ๔๘		 ปี
	 เมือ่เร็วๆ	 นี้	 บริษัทเหมืองแร่ทั่วโลกรายงานว่า
แร่ต่างๆ	ท่ีขดุได้มคุีณภาพต�่าลงและเสยีพลงังานมาก
ขึ้น	ด้วยเหตุนี้ราคาของแร่หลายชนิดจึงสูงขึ้น	ฉะนั้น
ทางเลือกในอนาคตคือการใช้ซ�า้	(reuse)	 รีไซเคิล	
(recycle)	 และทางเลือกที่ส�าคัญที่สุดคือ	 “ลดการ
บริโภค”
	 ส�าหรับก๊าซธรรมชาติ	 สถานการณ์ก็ไม่แตก
ต่างจากน�้ามันและแร่ธาตุ	 การค้นพบแหล่งใหญ่ๆ	
ได้ผ่านไปแล้ว
 m การลงทุนในพลังงานทดแทนเติบโตอย่าง
รวดเร็วจาก	๗	พันล้านดอลลาร์ในปี	๑๙๙๕	(พ.ศ.	
๒๕๓๘)	 เป็น	 ๒๔๓	 พันล้านดอลลาร์ในปี	 ๒๐๑๐	
(พ.ศ.	 ๒๕๕๓)	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพลังงานลม
และพลังงานแสงอาทิตย์	 ผู ้น�าในเรื ่องนี้ได้แก	่
จีน	 สหรัฐฯ	 เยอรมัน	 สเปน	 อินเดีย	 คานาดา
และบราซิล	 ในปี	 ๒๐๑๐	 (พ.ศ.๒๕๕๓)	 พลังงาน
ลมครองการลงทุนมากที่สุด	 ตามด้วยพลังงาน
จากพืชและแสงอาทิตย์	 มากกว่า	 ๑๐๐	 ประเทศ
ลงทุนในพลังงานลม	 และผู้น�าในด้านนี้ได้แก่	 จีน	
เดนมาร์ก	เยอรมัน	สหรัฐฯ	สเปน	และอินเดีย	ใน 
บงัคลาเทศ	“ไมโครเครดติ”	ได้ช่วยขยายการตดิตั้ง
ระบบรับพลังงานจากแสงอาทิตย์จาก	 ๓.๒	 แสน
หลังคาเรือนในปี	 ๒๐๐๙	 (พ.ศ.๒๕๕๒)	 เป็น	๑.๑	
ล้านหลังคาเรือนในปี	๒๐๑๑	ในขณะที่บราซิลผลิต
พลังงานเอทานอลจากอ้อยมากที่สุดในโลกโดย
คน	 ๕	 แสนคนท�างานในไร่อ้อยและอีกประมาณ	
๒	 แสนคนในโรงงานที่เปลี่ยนอ้อยเป็นเอทานอล	
จีน	 ไต้หวัน	 สหรัฐฯ	 เยอรมนีและญี่ปุ่นก็เป็นผู้น�า
ในการผลิตระบบแสงอาทิตย์	 ในเยอรมนี	 หนึ่งใน



ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑  •   39

สามของอาคารต่างตดิตั้งแผงรบัพลงังานจากแสง
อาทิตย์	 และเยอรมนีได้พลังงานจากแสงอาทิตย์
มากกว่าโรงงานนิวเคลียร์	 ๑๐	 โรง	 นอกจากนั้น	
อาคารต่างๆ	ยังถูกก่อสร้างหรอืปรบัให้เป็นอาคาร
ประหยัดพลังงานด้วย
	 “การประหยัดพลงังานเป็นปัจจยัอนัดบัแรกใน
การลดการใช้พลังงาน	ส่วนการเพิ่มประสิทธิภาพ
อาจก่อให้เกิดความฟุ่มเฟือย	 การประหยัดช่วยให้
เศรษฐกิจมั่นคงย่ังยืนระหว่างปี	๑๙๘๔-๒๐๐๕	การ
ใช้พลงังานต่อจดีพีขีองสหรฐัฯลดลงร้อยละ	๕๐	แต่
การเพิม่ประสทิธิภาพกลบัท�าให้การใช้พลงังานโดย
รวมเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ	๖๖”

															เฮอแมน	เดลี่
												ศาสตราจารย์	กิตติคุณ
												มหาวิทยาลัยแมรีแลนด์

	 				 อดีตนักเศรษฐศาสตร์ของธนาคารโลก

พลังงานปรมาณู
	 ริชาร์ด	 อัลลี	 นักธรณีวิทยาของวิทยาลัย 
เพนสเตต	สหรฐัฯ	กล่าวว่า	“ธรรมชาตมิพีลงังาน
อันมหาศาล มันตอบโต้การกระท�าของมนุษย์
อย่างรุนแรงและต่อเนื่อง มันจะไม่เกิดอย่าง
ค่อยเป็นค่อยไป”	 ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดได้แก่กรณี
แผ่นดินไหวที่ญี่ปุ่นเมื่อ	๑๑	มีนาคม	๒๐๑๑	 (พ.ศ.
๒๕๕๔)	 จนเกิดคลื่นยักษ์ถล่มโรงไฟฟ้านิวเคลียร์
ที ่เมืองฟูกูชิมา	 พลังของธรรมชาติรุนแรงมาก
จนท�าให้แผ่นดินด้านตะวันออกของญี่ปุ ่นเลื ่อน
เข้าใกล้ทวีปอเมริกาถึง	๑๒	ฟุต	และเกาะที่เมือง 
ฟูกูชิมาตั้งอยู่ทรุดตัวลงต�่ากว่าเดิม	 ๒	 ฟุตด้วย 
ภัยพิบัติดังกล่าวมีผู้ท�าให้เสียชีวิต	 ๒๐,๐๐๐	 คน	
และทรัพย์สินเสียหายถึง	๓๐๐	พันล้านดอลลาร์
	 ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มคีวามเท่าเทยีมในสงัคมสงู	
ประชาชนจงึมคีวามไว้เนื้อเชื่อใจและยนิดช่ีวยเหลอื
กนัและกนั	พวกเขาไม่มพีฤตกิรรมเหมอืนคนอเมรกินั
ในกรณีเฮอริเคนแคทรินาถล่มเมืองนิวออร์ลีนซึง่มี
การต่อสู้แย่งชิง	ชาวญี่ปุ่นทั้ง	๑๒๘	ล้านคนรวมทั้ง
ผู้ที่อยู่ในบริเวณที่เกิดภัยพิบัติได้แต่วิพากษ์วิจารณ์

รฐับาลที่พึ่งพลงังานปรมาณมูากเกนิไป	ก่อนเกดิเหตุ	
รฐับาลมแีผนจะสร้างโรงไฟฟ้านวิเคลยีร์อกีรวม	๒๓	
โรง	 แต่หลังอุบัติเหตุรัฐบาลญีป่่นุสนับสนุนการลด
การพึ่งพาพลังงานปรมาณูและเพิ่มการใช้พลังงาน
ทดแทน	โพลชี้ว่าชาวญี่ปุ่นร้อยละ	๗๔	ต้องการเลิก
ใช้พลังงานนิวเคลียร์	สิ่งที่ชาวญี่ปุ่นร่วมใจกันท�าใน
เวลาต่อมาคือร่วมกันลดการใช้ไฟฟ้า	 ไฟตามท้อง
ถนนและบ้านเรือนถูกดับเมื่อไม่จ�าเป็น	 พวกเขาหัน
ไปขึ้นบันไดแทนการใช้ลิฟต์	 สมาชิกสภาประชุมกัน
โดยไม่ใส่เสื้อนอกและรถยนต์ที่ออกสูท้่องถนน	๑	ใน	
๓	เป็นรถยนต์ขนาดเลก็เพยีง	๖๐๐	ซซี.ี	เท่านัน้	และ
ในปีถัดมารัฐบาลญี่ปุ่นก็ประกาศจะเลิกใช้พลังงาน	
ปรมาณูเมื่อถึงปี	๒๐๓๐ (พ.ศ.	๒๕๗๓)	
	 ในปีเดียวกัน	นายกแอนเจลา	เมอร์เคล	ของ
เยอรมนกีไ็ด้ประกาศแผนที่จะปิดโรงไฟฟ้าปรมาณู
ทั้ง	๑๗	แห่ง	และหันไปใช้พลังงานทดแทน	๔	ใน	
๕	ของความต้องการเมื่อถงึปี	๒๐๓๐	(พ.ศ.๒๕๗๓)	
แม้แต่ฝรั่งเศสซึ่งพึ่งพาพลงังานนิวเคลยีร์มากที่สดุ
ในปัจจุบนั	กป็ระกาศจะลดการใช้พลงังานดงักล่าว
ลงร้อยละ	๒๕	เมื่อถึงปี	๒๐๒๕
	 อนึ่ง	 การสร้างโรงไฟฟ้าปรมาณูต้องลงทุนสูง
มาก	ต้องใช้เวลา	๑๐-๒๐	ปี	จึงมักท�าให้งบประมาณ
บานปลาย	ข้อส�าคัญคือแร่ยูเรเนียมเกรดสูงที่มีมาก
ในคาซัคสถาน	แคนาดาและออสเตรเลียก็ก�าลังใกล้
จะหมด	การสร้างโรงไฟฟ้าขนาด	๑	ล้านล้านดอลลาร์
ในการด�าเนินการและบ�ารุงรักษาตลอดการใช้งาน
	 “การเคลื่อนย้ายไปสู่พลังงานทดแทน	 ๑๐๐	
เปอร์เซ็นต์ซึ่งก็คือพลังงานลม	น�้าและแสงอาทิตย์
เป็นไปได้ทั ้งในแง่เทคนิคและเศรษฐกิจเมื ่อถึง
ปี	 ๒๐๓๐	 การสร้างเครือข่ายพลังงานนิวเคลียร์
ไม ่มีความจ�าเป ็นและไม่ค ้ ุมค ่าเพราะต้องใช้
เวลาวางแผนและสร้าง	 ๑๐-๒๐	 ปี	 โดยเฉพาะ- 
อย่างยิ่งต้องใช้พลงังานจากฟอสซลิจ�านวนมากใน
การขดุหาแร่ยเูรเนยีม	ในการขนส่งและการเปลี่ยน
ยูเรเนียมให้เป็นพลังงาน”

มาร์ก	จาค็อปสันและคณะนักวิจัย
มหาวิทยาลัย	แสตนฟอร์ด		สหรัฐฯ

อ่านต่อฉบับหน้า
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สร้างชาติด้วยการพัฒนาคน 
เราจะพัฒนาด้านไหนดี?

อะไรด	ีจะพฒันาสตูรไหนให้อร่อย	ๆ 	วางแผนกนัอตุลดุ	
สนุกสนาน	สุโขสโมสร
	 ร.ร.มีทุนให้ยืม	ไม่คิดดอกเบี้ย	ล้มแล้วลุกขึ้นใหม่	
หาสูตรใหม่	หาวิธีใหม่
	 แบบนี้พอจะเหน็ทกัษะพ่อค้าแม่ขาย	ที่พอจะสูก้บั	
จีน	เกาหลี	สิงคโปร์	เขาได้!`
 ๔. รฐับาลกต็ั้งใจแก้ปัญหา	วันนี้เป็นที่ประจกัษ์ชดั 
เด็กจบมหา’ลัย	๑๐	คน		มีงานท�าแค่	๒	คน	๓	คน!
	 รีบให้เขาเข้าอาชีวะดีกว่า	 จบปุ๊บมีงานท�าปั๊บ	
อย่างน้อยก็หากินง่ายกว่าพวกเด็กที่จบมหา’ลัย
	 ขยับไปอีกก้าว	 โรงเรียนมัธยมก็มีหลักสูตรฝึก
วิชาชีพ	เผื่อจบไปไม่เข้าอาชีวะ	ก็ยงัมีโอกาสสร้างเนื้อ
สร้างตัว
 ๕. ก็แค่ยอดพีระมิด			ก็มิได้ดูถูกว่าไม่ใช่	แต่ 
นัั่นแค่ระยะสั้น	แค่ต�าข้าวสารกรอกหม้อ
	 แก้ปัญหาเหมือนเห็นยอดพีระมิดโผล่เล็ก	ๆ 	 แต่
ขุดไปเถอะ	 จะรู ้ว่าฐานพีระมิดใหญ่กว่านัน้	 ใหญ่
เบ้อเริ่มเทิ่ม!
	 ให้ไส้เดือนแก้ปัญหาก็จะแค่นั้น	ๆ 	แค่เฉพาะหน้า	
เฉพาะที่เห็น
	 แต่สายตานก	 (Bird’s	 Eye	 View)	 เห็นกลไก

 ๑. รูม้ากยากนาน!	หากประชมุผูรู้	้อาจจะพากนัชี้ 
มาที่การศึกษา	ประโยคแรกอาจตะโกนปฏิรูป
	 ประโยคต่อไป	อาจตะโกนต้องมีทักษะ	๑.....๒..... 
๓.....๔.....๕.....ฯลฯ
	 แล้ว	มายด์แมพกจ็ะขึงพดืกางออกมา	เป็นก้างปลา 
เป็นใยแมงมุม	 เป็นพีระมิด	 สุดแต่ความรู้ของแต่ละ
อาจารย์!
 ๒. โจทย์ของประเทศ	แต่ไม่ใช่โจทย์ของข้าพเจ้า	
อาจฟันธงบอกเลย
	 ก้าวเข้าสู ่อาเซียน	 แรงงานต้องก้าวกระโดด	
แรงงานต้องเชี่ยวชาญ	 ต้องช�านาญเฉพาะเรื่อง	 จะ
เอาแต่แขง็แรงแบก	ๆ 	หาม	ๆ 	อย่างนี้ไม่ทนักนิ	แพ้เขาแน่	ๆ
 ๓. หลงทางไหมเนี่ย?	 ระบบการศึกษาขานรับ
ขึ้นป้ายหน้าโรงเรียนถ้วนทั่ว	 โรงเรียนนี้สอนภาษา
อังกฤษจ้า	ทันสมัยไหมจ๊ะ?
	 เก่งภาษาอังกฤษ	เก่งภาษาต่างประเทศ	แต่ไม่มี
หัวพ่อค้าแม่ขาย	ต่อไปก็แค่เสมียน		แค่ลูกจ้าง
	 บางโรงเรียนแหกกฎ	 ตั้งกลุ ่มสัมมาชีพฝึกท�า
ของกินออกขายในโรงเรียน	มีเวลาก็ขยับไปตั้งโต๊ะใน
ตลาดชุมชน
	 ของกนิ	คนไม่ซื้อ	คณะกลุม่กว็างแผนใหม่	จะขาย 

ทัศนะต่อการท�างานก็น่าสนใจ
เมื่อท�างานก็ต้อง “ทุ่มเท” ต้อง “มุ่งมั่น” ต้อง “ตั้งใจ”

มิใช่เช้าชามเย็นชาม หรือท�าส่งเดช!

 ทุ่มเท  มุ่งมั่น  ตั้งใจ



ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑   •   41

มากกว่านั้น
 ๖. ชีวิตต้องมีกี่ทักษะ? ระบบการศึกษาวาง
กรอบไว้แล้ว	มีทักษะเกือบ	๑๐	ตัว	แต่หากคัดจริง	ๆ 	
ตัวหลัก	ๆ 	ก็ไม่น่าจะมากมายจนน่าเวียนหัว
 ก) ทักษะอาชีพ	เขาเริ่มฝึก	เริ่มเรียนรู้กันแล้ว
 ข) ทักษะชีวิต	ดูเผิน	ๆ 	เหมือนมีกันถ้วนทั่ว	แต่
ดูให้ละเอียดกลับล้มเหลว	กลับเป็นแค่	“ภาพลวงตา”	
แค่	“ประชาสมัพนัธ์”	แค่	“ปลอบใจ”	ครบูาอาจารย์ว่า 
“ท�าแล้ว	ๆ ”	 ปรัชญาแห่งทักษะชีวิต	 ต้องให้เด็กท�า
กิจกรรม	ให้พื้นที่	ให้โอกาส	ให้เขาบริหารกันเอง
 เด็กท�างานเป็นทีม	 ฝึกเหตุผลโต้แย้งกัน	 ฝึก
เทคนิคการพูด	ฝึกการสื่อสาร 
	 เดก็เหล่านี้กจ็ะค่อย	ๆ 	พัฒนาวุฒิภาวะในทกุ	ๆ 	ด้าน 
แต่ทว่า	ถ้าครูบาอาจารย์เข้าไปควบคุมเสียหมด	มีแต่
สั่งการ	ๆ 	ๆ 	ๆ 	ต้องอย่างนั้น	ๆ 	อย่างนี้	ๆ 	ๆ 	ๆ
	 เดก็	ๆ 	กจ็ะเป็นแค่	“คนงาน”	แค่	“จบักงั”	เท่านัน้
 กิจกรรมจะฝึกเด็กให้ฉลาด	มี	IQ	มี	EQ	ครบพร้อม
	 มีความรับผิดชอบ	คิดเป็น	ท�าเป็น
	 จ�าไว้เถดิ	ผู้ใหญ่นั้นยิ่งใช้	“ค�าสั่ง”	มาก	เดก็กจ็ะยิ่ง 
“หัวทึบ”
 ค. ทักษะความคิด	 วันนี้บอกได้เลย	 ถ้ามัวแต่
บนบานสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้แก้ปัญหา
	 ยังเชื่อถือแก้เคล็ด	แก้ดวงชะตา
	 ยงัวิง่หาหวยหาเบอร์	การะเกดแม่นจรงิ	ๆ 	เลข	๓๒๙!
	 บอกได้เลย	 แสงอาทิตย์ยังไม่ยอมโผล่หน้าตา	
ออกมาทักทายประชาชี
	 ทักษะความคิดควรจะเป็นเรื่องใดบ้าง	ก็น่าจะให้
สังคมช่วยกันตกผลึก	วิพากษ์วิจารณ์
	 ค.๑)	วิชาปรัชญาจะฝึกมิให้เราคิดด้านเดียวและ
ไม่เชื่ออะไรง่าย	ๆ
	 ค.๒)	ค�าถาม	“เกิดมาท�าไม”	มิใช่ค�าถามไร้สาระ	
แต่ควรช่วยกันหาค�าตอบ
	 ค.๓)	ทศันะต่อคณุธรรม	เราควรมคีณุธรรมข้อไหน 
บ้าง	ก็น่าตอกย�้าซ�้าปีแล้วปีเล่า	มิใช่เปลี่ยนไปทุกปี
	 คุณธรรมมิใช่แฟชั่นนะออเจ้า!
	 ค.๔)	ทศันะต่อการท�างานกน่็าสนใจ	เมื่อท�างานก็
ต้อง	“ทุ่มเท”	ต้อง	“มุ่งมั่น”	ต้อง	“ตั้งใจ”	มิใช่เช้าชาม
เย็นชาม	หรือท�าส่งเดช!

	 ค.๕)	เหงื่อคอืน�า้มนต์	คอื	สิ่งศกัดิ์สทิธิ์	คอืสิ่งเป็น
มงคล	จงอย่ารังเกียจ!
	 ค.๖)	ท�างานจงึจะมกิีน	อย่ารอ	“ของฟร”ี	ท�างาน
ถึงจะได้เงิน
	 ได้เงินเยอะ	 ออกแรงน้อย ๆ 	 เป็นความเสื่อมของ
ชีวิต
	 ค.๗)	“ลัทธิบริโภคนิยม”	 ท�าให้คนยากจนท�าให้
คนเครียด
	 ชีวิตยุ่งยาก	ซับซ้อน....อ่อนแอ
	 ปราชญ์ทั่วแผ่นดิน	 ท่านต่อสู้และต่อต้านลัทธิ
บริโภคนิยมทั้งสิ้นทั้งหลายทั้งปวง!
	 รู้เท่าทัน...ชีวิตก็จะเรียบง่าย	กินง่าย	อยู่ง่าย	ไม่
ยุ่งยาก	เชื่อกันบ้างเถอะ
 ๗) การตอกย�้าซ�้าเตือนตลอดชีวิต
	 หากเห็นสิ่งใดดีก็ต้องหมั่นเติม	 หมั่นกระตุ้นให้
ตระหนัก
	 ให้เห็นความส�าคัญ
	 ความคิดดี	ๆ 	 ทัศนคติดี	ๆ 	 ต้องอบรมสั่งสอนกัน
ตั่งแต่เกิด	ตราบจนวันตาย
	 ต้องตอก-ย�้า-ซ�้า-ทวน-แล้ว	ๆ 	เล่า	ๆ
	 ไม่มีล้าสมัย
	 ไม่มีเก่าไปแล้ว
	 ตอกย�้าซ�้าให้เข้าถึงใจจิตใจ	เข้าถึงจิตวิญญาณ
	 มีแล้วก็ต้องรักษา
	 มีแล้วก็ต้องให้มีพลัง	ปลูก	ขยาย	ต่อกิ่ง	ทาบกิ่ง	
ก็ท�ากันไป
	 คนอินเดียกินเครื่องเทศเก่ง
	 คนฝรั่งกินมะเขือเทศเก่ง
	 คนไทยกินน�้าพริกเก่ง
	 นี่มิใช่เรื่องแปลกประหลาด
	 แต่เป็นกระบวนการหล่อหลอมวันแล้ววันเล่า
	 จากเช้าถึงเย็น	จากเย็นถึงเช้า
	 จากวันเป็นเดือน	จากเดือนเป็นปี
	 จากปีเป็นปี	ๆ 	ๆ 	ๆ 	ๆ
	 จนสุดท้ายคือชีวิตของเรา
	 การสร้างคนจึงมิใช่ทางใครทางมัน	 แต่เป็นการ
ร่วมมือและร่วมเดินทางตลอดไป
 มิใช่เลิกกลางคันอย่างที่เป็นกันอยู่! 



42 •   เราคิดอะไร

“ฉบับที่แล้ว ๓๓๓ เราก�าลังอธิบาย 

“อาการ ๓๒”ถ้าท�างาน“สมดุล”ดี ก็เรียกว่า 

“ปกติ” สบายๆ ราบรื่น ไม่มีอะไรติดขัด  

ไม่มีอะไรบกพร่อง ไม่มีอะไรข้องคา ไม่ม ี

อะไรผิดพลาด จึงชื่อว่า “อาการปกติ”ทั้ง

ของ“รูป” และ“อาการปกติ”ทั้งของ“นาม” ที่

ท�างานปรุงแต่งกันเกิดพลังงานรวม ด�าเนิน

ภาวะนัน้ๆไป

เรียก“อาการ”อย่างนี้ว่า เป็น“ปกติ” 

(normal ) สันติ สุขสงบ เรียบร้อย ราบรื่น 

ง่าย งาม ตามความเป็นอยู่เป็นไปของสรีระ

แต่ถ้าองคาพยพส่วนใดส่วนหนึง่มี 

“อาการ”ผิดปกติ( abnormal) น้อยไป-มากเกนิ 

ไป-แรงไป-เร็วไป-ร้อนจดัไป-เยน็จัดไป หรือ 

มีเชื้อโรคเข้าแทรก หรือมีอะไรท�าให้เกิด 

อุปัทวเหตุ ภาวะนี้ก็คือ“ไม่ปกติ” ไม่ราบ

รื่น ไม่ เรียบร้อย ไม่สะดวก ไม่ง่ายแล้ว  

ชักยากล�าบากขึ้น “อาการ”เช่นนี้ๆ เองคอื 

“ไม่ปกติ (abnormal )” จึงรู้สึก“ทุกข์”ขึ้นมา

ในภาษาค�าว่า“ความไม่ปกติ”นีแ้หละ

ที่จะต้องเรียนรู้ชี้ ให้ชัดกนั เพราะเป็นได้ทั้ง 

“ไม่ปกติแบบโลกีย์”และที ่ส�าคัญมากคือ  

• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๓

“ไม่ปกติแบบโลกตุระ”พทุธธรรมส�าคญัตรงนี้

เพราะค�าว่า“ความไม่ปกติ”เป็นภาษา

ไทย แต่ในภาษาพุทธธรรมมันมี“สัจจะ”ที่

มีความหมายแยกประเด็นส�าคัญๆลึกล�้า

ละเอียดหลากมากมายไปได้อีกหลายนัย

ได้พดูแล้วว่า มทีั้ง“ความไม่ปกต”ิแบบ 

โลกยีะ และทั้ง“ความไม่ปกติ”แบบโลกุตระ

ถ้า“ความไม่ปกต”ิแบบโลกยีะ อาตมา

ก็ขอใช้ภาษาอังกฤษว่า abnormal  ส่วน 

“ความไม่ปกติ”แบบโลกุตระ ก็ขอใช้ค�าว่า 

Supranormal  

ส่วนภาษาไทยค�าว่า “ความไม่ปกติ”  

นี่แหละ ที่ โลกียะใช้ โลกุตระก็ใช้“ค�าความ” 

เดียวกัน เพราะมันต่างก็คือ “ความรู้สึก 

หรือความรู ้”ที ่ผิดปกติหรือแปลกแยกไป 

จากเดิมที่ตนเคย“รู้สึก”แล้วจริงๆ หรือไม ่

ก็กลับหัว-กลับหางกันด้วยซ�า้

มันเกินกว่า“ปกติสามัญของปุถุชน” 

แท้ๆ  แต่ภาษากเ็รยีกง่ายๆว่า “ความไม่ปกต”ิ 

มีนัยส�าคัญที่ใช้ชีบ้่งทิศทางของความ

เป็น“โลกียะ”คือ “อวรรณะ ๖” ได้แก่ (๑)เป็น

คนเลีย้งยาก(ทุพภระ) (๒)บ�ารุงยาก(ทุปโปสะ)  

(๓)มักมาก(มหิจฉะ) (๔)ไม่สันโดษ,ไม่รู้จักพอ 

(อสันตุฏฐิ) (๕)ค�านวณกองกิเลสตนดูก็ยังมาก

อยู ่ ,ตนเกี่ยวข้องกับกองกิเลสนั้นหนักอยู ่
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(สงัคณิกา) (๖)เกียจคร้าน (โกสัชชะ)

ส่วนนัยส�าคัญที ่ ใช ้ชี ้บ่งทิศทางของ

ความเป็น“โลกุตระ”คือ “วรรณะ ๙” ได้แก่ 

(๑)เป็นคนเลี้ยงง่าย(สุภระ) (๒)บ�ารุงง่าย(สุโปสะ)  

(๓)มักน้อย(อัปปิจฉะ) (๔)สันโดษ,มีความพอ, 

รู้จักพอ(สันตุฏฐิ) (๕)เราเป็นผู้ขัดเกลาตนเอง 

อยู่เสมอ (สัลเลขะ) (๖)กิเลสใดที่ขัดเกลาจน

ก�าจัดได้แล้วตามศีลข้อนัน้ๆเราจะรู้สึกว่า

สบายๆ เราไม่เคร่งอะไรเลย(ธูตะ)..[แต่คนอื่น

จะรู้สึกว่า“เราถือศีลเคร่งเกินไป]” (๗)มีอาการ

ที่น่าเลื่อมใส(ปาสาทิโก) (๘)เป็นคนไม่สะสม 

(อปจยะ) (๙)เป็นคนปรารภความเพยีร,เป็นคน

มคีวามขยนัอยูเ่สมอ(วิรยิารมัภะ) พระไตรปิฎก 

เล่ม ๑ เลยทเีดยีว มตีั้งแต่ข้อ ๒๐ และข้ออื่นๆ 

ซึง่ค�าว่า“ความไม่ปกต”ินี้ ในปถุชุนสามญั 

จะ“รู้ ”หรอื“ก�าหนดหมาย”ทั่วไปกอ็ย่างหนึ่ง  

คอื“ยึดทั้งรปู-ทั้งนามว่า มนัคงเดมิ..มนัเที่ยงแท้ 

..มนัต้องไม่เปลี่ยนแปลง..ต้องคงที่ตลอดกาล”

แต่“อาริยชน”คนวิสามัญนั้นที่“รู้”หรือ

ที“่ก�าหนดหมาย”ได้ในตนกอ็กีอย่างหน่ึง มนั 

แตกต่างไปเป็นอย่างอื่น(อัญญะ) ไม่ตรงกับที่

คนโลกีย์หรือ“ปถุุชน”ก�าหนดหมาย 

“โลกีย์ยึดมั่นถือมั่น”นั้น “ยึด”ทั้ง“รูป” 

ทั้ง“นาม”ว่า จะต้อง“เที่ยง-คงที่-ไม่เปลี่ยนแปลง” 

“รูป”กต้็องอยูอ่ย่างเดมิ “นาม”นั่นแหละ“ยดึ 

มั่นถอืมั่น(ม“ีอปุาทาน”คงที่-ไม่ยอมให้ผดิปกตไิปเลย)” 

โดยไม่แยก“รปู” ไม่แยก“นาม”เลย หรอื

แยก“รูป”แยกนาม”ไม่ออก หรือแยกไม่เป็น  

“ความไม่ปกติ”นี้คอื“ความไม่สมดลุ” 

ภาวะทาง“รูปธรรม” มันคือส่วนของ“รูป

ธรรม”เท่านั้นที่มันไม่ปกติ ทีม่ัน“ไม่สมดุล” 

มัน“ผิดปกติไปจากอาการ ๓๒ เดิม” สามญั 

ซึ่งย่อมเป็นไปได้ ตามธรรมดา ท่ีส�าคญั

คือ นั่น..มันคือ“ส่วนของวัตถุ-สสาร”หรือ

แม้แต่“พลงังาน”ย่อมไม่เท่ียงได้แน่นอน เป็น

ส่วนของ“รปูธรรม”ที่“สามารถ“ถกูรู้”ได ้

แต่ส่วนของ“นาม”นี่สิ มันคือ“ความรู้” 

คือ“ปัญญา”ที่ส�าคัญ ที่ต้อง“รู้ความจริงตาม

ความเป็นจริง”ว่า “ทุกสรรพสิ่งมันไม่เที่ยง 

(สัพเพธัมมา อนิจจา)” 

“รูป”มันไม่เทีย่ง-ไม่คงทีถ่าวร” ก็เป็น

ธรรมดา ย่อมเป็นไป ไม่อยู่คงที่ ไม่เที่ยงได้ 

เพราะ“ทุกสรรพสิ่งย่อมไม่เที่ยง”

ดังนั้น มันจะไม่สมดุลเพราะ“เชื้อโรค

รกุราน”ก็ดี เพราะ“อุปัทวเหต”ุกดี็ เพราะ“มนั

เสื่อมไปตามกาล”ก็ตาม ก็เป็นธรรมดานี่นา 

ผู้“รู้ชัดตามความเป็นจริง”นี้ ก็ย่อมไม่

เห็นว่า“ผิดปกติ”อันใดเลย จึงไม่ทุกข์ไม่ร้อน 

มันก็ต้องเป็นไปอย่างนั้น “จิตใจ”ของท่านก็

ปกติธรรมดา นี่คือ..“จิตใจไม่ผิดปกติ-จิตใจ
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เที่ยง” หรือ“จิตใจไม่เป็นทุกข์-ไม่เป็นร้อน”

ฉะนี้คือ “จิตนิพพาน” จิตใจที่รู้ชัดเท่า

ทนั“ความไม่เที่ยง”แต่“จติใจท่านเที่ยง..ชดัแท้” 

ผูม้ี“ปญัญา”ชดัเจน มั่นคง เปน็อย่างนี้

แต่เพราะ“คนผู้หลงยึดมั่นถือมั่น”ว่า 

ทุกอย่างต้องเที่ยง นั่นมันเราเองนั่นแหละ 

“ยึดมั่นจะให้มันเที่ยง” เมื่อมันไม่เที่ยงตาม

ที่เรายึดอยู่ ว่า ต้องให้เป็นอย่างที่เรายึด ก็

ไม่ชอบใจ ก็ทุกข์ ฉะนี้เองคือ ยัง“โง่ (อวิชชา)”   

ผูช้ดัแจ้งชดัเจนชดัจรงิใน“ความไม่เที่ยง

ของสรรพสิ่งแล้ว และชัดแจ้งชัดเจนชัดจริง

ใน“ความเที่ยงของจติใจตนเอง” ไม่สบัสน ไม่

วอกแวก ไม่งง ไม่วุน่ มี“ปัญญา”หรอืความรูข้อง

ตนแม่น..มั่น..เที่ยง..ตรง..คงที่..ถาวร..ยั่งยืน

เรยีก“สภาวะจิตใจ”ชนิดน้ีว่า “อรหตัตผล” 

ผลบรรลธุรรม ที่“จติใจไม่ลกึลบั-รูแ้จ้งจบทกุ

ส่วนสิ่ง ทกุมมุเหลี่ยม ไม่งง ไม่สงสยั ไม่สบัสน”

ถ้าแม้น“จติใจของใคร”เที่ยงอย่างนี้ มั่น 

คงอย่างนี้ รูแ้จ้งจบอย่างนี้ ไม่สงสยั ไม่สบัสน 

จนกระทั่ง“จติใจของตนเที่ยงแท้ตามน้ี..ยั่งยนื

ตอลดกาลตามนี้” กน็ี่แหละ “จติใจนพิพาน-

จติใจอรหนัต์” มนัเจรญิด้วย“ความรอบรูเ้ฉลยีว

ฉลาด”ที่“หมนุรอบเชิงซ้อน”เกินกว่าปถุุชนผู้

ยดึมั่นถือมั่นอยูแ่ค่“ความเที่ยง”ของวตัถ-ุของ

สสาร ของพลังงาน หรือของรูปธรรม”อยู่

เท่านั้น ซึ่งมนัเป็นไปไม่ได้ ทกุสรรพสิ่ง มนั 

ย่อมไม่เที่ยง ไม่คงที่ ไม่ปกติ ต้องผิดปกติไป

ตามเหต-ุตามปัจจยั หรอืตามกาล-ตามกรรม 

นั่นคือ ความไม่ปกติของ“รูปธรรม”

แต่ทนีี้“ความเป็นปัญญา” เป็นเรื่องของ 

“นามธรรม”แท้ๆ ที่ละเอียดสขุมุยิ่งยอด

เราหมายเอา“นามธรรม”ที่ยอดเยี่ยม

เพราะ“เที่ยง” เพราะ“มั่นคงต่อความรู้”ที่ไม่

สบัสน วุน่วน เปลี่ยนแปลงไปได้ง่ายๆกบัสิ่ง

ต่างๆ หรอืสรรพสิ่งที่ปนเป วุน่วาย ไม่เที่ยง  

ล้วนปรงุแต่งกนัอยู ่ชนดิทีผู่ย้งัไม่ม“ีภมูริู”้ย่อม

ไม่รู ้หรอื“รู้”ไม่เท่าทนัไม่ได้ง่ายๆ

อันหมายเอา“ความเที่ยงของจิตใจ”ที่

ตั้งมั่น คงที่ ไม่อ่อนแอ ไม่สบัสน ไม่โลเลไป

กบัโลก-โลกย์ี แม้มนัจะจดัจ้าน ยั่วย ุกระแทก

กระทุง้แรงปานใด “จติใจโลกตุระกย็งัตั้งมั่น ยงั

แขง็แรง ม“ีปัญญา”ชดัเจนยิง่อยูก่บั“โลกตุระ” 

ไม่เลื่อนลงสู่ต�่า ไปหลงแบบชาวโลกีย์

จติใจแขง็แรงเป็น“ความปกต”ิที่เที่ยงแท้ 

แลว้ “ความปกต”ิทีเ่ป็นธรรมดาแลว้ 

เป็น“ความปกตใินทางสงู,ทางเจรญิยิ่งๆ

ขึน้,ทางดี”ที่ชาวโลกุตระต่างเข้าใจ    

ซึ่งถ้าเป็น“ความไม่ปกติไปในทางต�า่, 

ทางเสื่อม,ทางไม่ดี”ที่ชาวโลกีย์ต่างก็เข้าใจ

กันอยู่เหมือนกัน ว่า นั่นมัน“โลกียะ”เขาเป็น 
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เขาม ีเขาสนกุสนาน เอรด็อร่อยกนัเป็นปกต ิ

แต่ทาง“โลกุตระ”นี ้ เป็น“วิสามัญ” ซึ่ง 

มนัไม่ทั่วไปตามที่ปุถุชนเป็นกันอยู่ 

“สามัญปุถุชน”นั้น รสโลกีย์ ปรุงแต่ง 

กนัอยู ่กเ็ป็นกนัอยู่ก็“ปกติทั่วไป”ทั้งนั้น

แต่“โลกตุระ”ไม่ม“ีรส”นัน้แล้ว จงึเข้าใจ

ชดั ว่าม“ีความแตกต่างกนั” เพราะยดึ เพราะ

หลงเสพ เพราะติดอยู่  

“โลกุตระ”จึงเข้าใจชัดว่า“ไม่ปกติแบบ 

โลกยีะ”ตามภาษาองักฤษใชค้�าว่า abnormal 

นั้นมันคือ อย่างไร ซึ่งรู้กันได้ ทั้งโลกุตระ 

ทั้งโลกียะ ล้วนมีความฉลาดพอใน“ความไม่

ปกติ”อย่างนี้ “โลกุตระ”มีปัญญารู้ทั้ง ๒ แบบ 

แต่“ความไม่ปกต”ิหรอื“ความปกต”ิของ 

“โลกุตระ“นี้สิ ซึ่งไม่ใช่แบบ“โลกียะ”แล้ว 

“ความรู้สึกหรือรสแบบโลกุตระ” คือ 

“ความรู้สึก”ที่ไม่เสพ ไม่ติด ไม่อร่อยแบบ

โลกยีะแล้วนี้ื มนัยากส�าหรบัโลกยีะ ที่จะรูไ้ด้ 

“ความปกต”ิของ“โลกตุระ”นั้นเจรญิขึ้น 

สูงขึ้นไปในทิศทางหนึ่ง อันตรงกันข้ามกับ 

“โลกียะ”คือ ไม่เป็น ไม่มี ไม่เสพ ไม่ติด ไม่

อร่อยแบบโลกีย์ เป็นต้น จางไป คลายไปจน

กระทั่งหมดสิ้น“รสแบบโลกีย์”สนิท 

สัมผัส“เหตุ”ที่ชาวโลกีย์เขาอร่อย ชาว

โลกตุระกเ็ฉยๆ ไม่ม“ีรสโลกีย์”น้ัน คือ“ปกต”ิ

แต่ทาง“โลกียะ” กลับเรียกว่า“ความ

ไม่ปกติ” ถ้าเขาไม่เสพ ไม่ติด ไม่อร่อยตาม

แบบที่เขาหลงยึด หลงติด หลงเสพอยู่ เขาก็

ว่า เป็น“คนไม่ปกต”ิตามโลก ก็ถูกของเขาแล้ว

“โลก..โลกยีะ”เขาจงึเจรญิ เขาจงึมมีาก

เขาจึงสะสม เขาจึงจัดจ้าน ไปตามทางที่เขา

ยดึ เขากถ็อืว่า อย่างที่เขามเีขาเป็นนั่นแหละ 

คือเจริญ คือสูง คือดี ก็เป็นจริงตามนั้น   

ส่วนค�าว่า“ความไม่ปกต”ิของ“โลกตุระ” 

ก็ต้องเลิกต้องละ แล้วตั้งหน้าหันทิศไปใน 

ทางสูง, ทางเจรญิ, ทางดี ซึ่งดีแบบโลกุตระท่ี

มหีลกัเกณฑ์ของพทุธนั้น เป็น“ความปกตแิบบ

พเิศษ” กข็อใช้ภาษาอังกฤษว่า Supranormal 

ขอไม่ ใช้ค�าว่า abnormal มันจะยาก จะงง

มนัมนียัส�าคัญท่ีแตกต่างกันแน่ ใช่ม้ัย? 

ซึ่งชาวโลกีย์เดา“อาการโลกุตระ”นี้ ก็

จะได้แต่คาดหรอืคะเนเอาแค่นัน้ หาก“ภาวะ

จริง”ยงัไม่ม ีก็ไม่ปรากฏในใจของผูน้ัน้

ก็ต้องตั้งใจศึกษาตรงนี้ ให้ส�าคัญดีๆ  

จนกว่าตนจะม“ีความปรากฏโลกตุระรส”นั้นขึ้น

ในใจ ได้สมัผสั“อาการโลกุตระ”นั้นๆ เม่ือนั้น

กจ็ะมภีาวะเกดิเป็น“ปัจจตัตงั เวทติพัโพ วญิญู

ห”ิท่ีมคีวามเป็น“ปัจจตัตลกัษณ์”ให้เราสมัผสัรู ้

ของเรา ใน“รูป ๒๘”เป็น“ภาวะที่ถูกรู้”(object) 

ด้วยปัญญาของเราเองผู้รู้(subject)จริงๆจังๆ
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เข้าใจชัดเจนใน“ความปกติ-ความไม่

ปกติ”ของชาวโลกียะ และของชาวโลกุตระ

ขึ้นบ้างแล้วนะ ว่า แตกต่างกันไฉน

“ความไม่ปกติ”ชนิดนี้คือ“ธรรมะ”ขั้น 

“โลกุตระ”เป็น“ความไม่ปกติ-ไม่คงเดิม”แล้ว 

แต่“ไม่ปกติ”ที่เป็นความเจริญขึ้นไปทางสูง

เปน็“ความก้าวหน้า”ขึ้นไปทางเจริญ 

ซึ่งไม่ ใช่ภาวะที่เป็นอยู่“อย่างเดิม” มันไม่

ปกติเท่าเดิม  แต่ไม่ใช่ถอยหลังลงมาทางต�่า

จงึเป็น“ความไม่ปกต”ิที่“พเิศษ”(Supra) 

เพราะนัยส�าคัญของ“ความไม่ปกติ”ที่

เป็นโลกียะ ทีช่าวโลกียะหรือปุถุชนจะ“วน” 

นั้น มนัไปในทางต�่า,ทางเสื่อม”เท่าน้ันจริงๆ 

ชาวโลกียะจะหลง“วน”อยู่กับ“รส”ที่

เป็น“โลกยีรส”มากขึน้-หนักขึน้-จัดขึ้น ไม่มท่ีี

สิน้สดุ ถ้าน้อยลง-เบาลง-อ่อนลง ฯลฯ ก็จะ

ทุกข์ จะถือว่า เสื่อมถอย ก็จะเพิ่ม“รส”ให้ 

มากขึ้น-หนกัขึน้-จดัขึ้น-แรงขึ้น-แปลกขึ้น จงึ 

จะถือว่า เจริญขึ้น สูงขึ้น ฯลฯ นี่คือทิศโลกีย์ 

จงึจะถอืว่าเป็น“ความปกต”ิของโลกยีะ

แต่“ความไม่ปกติ”ที่ชาวโลกุตระหรือ

อาริยชน”เกิดจริง มีจริงนั้น มันไม่ได้“วน” 

กลับไปสู่ต�่าอีกแล้ว ถ้าโลกุตระเจริญมันก็จะ

เดินทาง“ขึ้นสู ่ทิศสูงทางเดียว”(เอกังสะ) ชนิด

ที่ออกจาก“โลกียรส”ที่กลับกันไปคนละขัว้

เลย คือหยุด“วน”สนิท “จ�ากัดความ”ให้ชัดๆ    

“ความไม่ปกติ”ภาษาองักฤษใช้ a b -

norma l  หมายถงึ“ความไม่ปกติที่ ไม่เจรญิ  

ที่เสยีหาย ที่เสือ่มต�า่” กับอีกค�าคือ Supra-

normal หมายถึง “ความไม่ปกติที่เจรญิยิ่ง 

กว่าโลกยี์”นี้พิเศษและวิสุทธิ์ก็ตรงที่ “ ไม่ติด

ยึด”หรือ“ปล่อยวางอาการ”ที่เป็น“โลกียา

รมณ์”ได้จริงด้วย“ปัญญา”ทีเ่กิดจากการ

ปฏิบัติ“องค์ ๖”ท�าให้เกิด“ปัญญา”แท้ๆ ซึ่ง 

“ปัญญา”จะเกิดไม่ ได้ จาก“การกดข่ม” (แบบ

สมถะ) เรื่องนี้มีนัยส�าคัญยิ่งที่ควรศึกษาให้ดี

ค�าว่า“ปัญญา”นี้โดยสัจจะนั้น เป็นค�า 

ในบญัญตัิของศาสนาพทุธเองที่พระพทุธเจ้า 

ทรงบญัญตัขิึ้นมาเองแท้ๆ ใช้ในศาสนาของ 

พระองค์โดยเฉพาะ ที ่มีความหมายเป็น 

“โลกุตระ” ซึ่งเป็น“โลกใหม่ที่มีความพิเศษ 

เฉพาะ” ไม่ใช่ค�าที่หมายถึง“ความฉลาดรอบรู้

แบบโลกย์ี”จรงิๆ เพราะมนัเป็น“โลกที่มีวมิุติ

รส”(รสที่หลุดพ้นจากเดิม คนละทิศจากโลกียรส ) 

จึงเป็น“ความฉลาดรอบรูโ้ลกุตรธรรม” 

ที่เป็นคนละ“ภูมิ”..คนละ“ภพ”..คนละ“โลก” 

ซึ่งมีนัยส�าคัญ ต้องศึกษาอย่างลึกล�้าจริงๆ

ทุกวันนี้คนเอาค�าว่า “ปัญญา”ไปใช้ 

ผิดๆจากนัยส�าคัญของพระพุทธเจ้าไปกัน 

แล้วแท้ๆ  กระทั่งแพร่หลายกลายเป็น“ความ 
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เฉลียวฉลาด”นัยะเดียวกันกับค�าว่า “เฉกะ 

หรือเฉโก”ไปเลยจริงๆสนิทสนมอย่างยิ่ง  

ประเด็นนี ้แหละที ่ส�าคัญมาก หาก

นักศึกษาที่ปรารถนาจะบรรลุสัจธรรม ท�า 

ความเข้าใจให้เป็น“สัมมาทฏิฐ”ิตามทีว่่านี้ ไม่

ได้ ก็ขอยืนยันว่า หมดสิทธิ์ที่จะบรรลุธรรม

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์  

ความเป็น“ปัญญา”จะเกดิ และจะเจรญิ 

เป็น“ปัญญินทรย์ี” ที่สดุจนเป็น“ปัญญาผล” 

ไปตามล�าดับนี้  พระพทุธเจ้าตรสัไว้ชดัเจนม ี

ยืนยันอ้างอิงได้ (พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘) 

ว่าเกดิจากกระบวนการ(process)ของ“ธมัมวจิยั 

สมัโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-มัคคังคะ”ที่ท�างาน 

ร่วมกนัปฏสิงัเคราะห์กัน-ปฏิสงัขารกัน ซึ่งจะ

ก้าวหน้าด้วยสภาวธรรมที่ปฏิบัติได้เจริญ

ขึ้นๆเป็น“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาผล” 

ดงันัน้ ค�าว่า“ความไม่ปกติ”ในภาษาไทย  

นี่แหละที่ยังสับสนกันอยู่ ซึ่ง“ความไม่ปกติ

แบบโลกย์ี”นั้น คนเข้าใจแบบโลกย์ีได้ไม่ยาก

เลย ว่าหมายถึง ความเป็นไปในทางเสื่อม

ต�่า เสียหาย เลวร้าย หรือขัน้วิปรติวิตถาร  

ไม่เป็นที่พึงประสงค์ของคน ไม่เป็นที่น่าได้- 

ไม่เป็นที่น่ามี ของคนของสังคม

แต่“ความไม่ปกติ”สามัญที่“ปุถุชนคน” 

ทัง้หลายผู้ไม่จ�านนต่อ“ความไม่ปกติ”นี้ ก็

พยายามด้วยเรี่ยวด้วยแรงเพิ่มขึ้นๆอยูเ่สมอ 

แต่“ความไม่ปกติ”ภาษาไทยเดียวกัน 

ทว่าเป็น“แบบโลกตุระ”นี ้ คนผูท้ี่ยงัไม่ม“ีอญั

ญา”หรอืยงัไม่มี“ปัญญา”(มแีต่เฉโก ซึ่งอาจจะฉลาด 

เฉโกถึงขั ้นอัจฉริยะก็ได้) คอืผูย้งัเดาเอาท้ังนั้น  

เพราะยงั“ไม่มี”ภาวะของโลกุตรธรรมในตน 

ที่ตนเองได้สัมผัสจริง (ปฏิบัติไร้สัมผัสภายนอก)

“สมัผสัภายนอก”นี้เอง ที่เป็นเงื่อนไขหลกั 

ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติให้มี“สัมผัสกาย 

ที่มีภายนอก” จนเกิด“โลกุตรผล”ในจิตตน 

ให้ได้เถิด แล้วจะรู้ด้วย“ปัจจตัตงั เวทติพัโพ  

วิญญูหิ”ซึ่งความรู้ยิง่ชนิดเป็น“อัญญา”หรอื 

เป็น“ปัญญา”ที่สัมผัส“อาการจรงิในตนเอง”  

ยืนยันความเป็น“ปัจจัตตลักษณ์”(ซึ่งยืนยัน 

ลักษณะอันเป็นวิสามัญเฉพาะของตนเอง)   

ก็ต้องเรียนจาก“ความปกติ”( norma l ) 

ของ“กาย”หรือของ“องค์รวมที่เรามีชีวิตอยู ่

ร่วมด้วยกับ“ภายนอกและภายใน”ที่เรายัง 

ไม่แยกกันของ“สังขารโลก”นี้แหละ เพราะ

ใน“ความปกติ”ของ“โลกภายนอกทั้งหลาย” 

(สังขารโลก)มันย่อม“ไม่คงท่ี”อยู่นิรนัดร “สงัขาร

ทั้งหลายย่อมเสื่อมไปเป็นธรรมดา”มันยังม ี

“ความเสื่อม”(ชรตา)เป็นธรรมดา ไม่เที่ยง(อนิจจัง) 

มันย่อมยังเปลี่ยนแปลงได้ นั่นเอง หากยังมี 

“สงัขารโลก” [ยกเว้นอรหันต์ผู้มีวิชชา มี“อภิสังขาร”]
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“สงัขารโลก”มี“ความไม่เทีย่ง”เป็นปกติ

ซึ่งในโลกยงัมี“ความไม่ปกต”ิแบบพเิศษ

ที่“โลกุตรบคุคล”ผูเ้ป็นอรหนัต์ที่ม“ีอมตะ”แล้ว

แท้จริง และยังไม่ปรนิพิพานเป็นปรโิยสาน ผูน้ี้

แหละที่เป็นผู้สามารถก�าหนดตน“จะท�า‘เกดิ’ 

กไ็ด้-จะท�า‘ดบั’กไ็ด้” กบั“สงัขาร”ของตนในตน 

ด้วย“อภิสงัขาร”ตามบารมี 

นีค่อื“ความไม่ปกต”ิ ที่ปุถุชนท�าไม่ได้

ดังนั้น ความเป็น“สังขาร”ของอรหันต ์

จึงชื่อว่า จะ“ไม่ปกต”ิก็ได้ จะ“ปกติ”ก็ได้ คือ 

“เปลี่ยนแปลงกไ็ด้” หรือ“ไม่เปลี่ยนแปลงก็ได้” 

เพราะอรหันต์คือ ผู้มี“วิชชา”แล้วทุก 

ท่าน ย่อมมี“โลกตุระ”คือ มี “ปัญญา”เป็น 

“อุตตระ” มี“สติ”เป็น“อธิปไตย” มี“วิมุติ” 

เป็น“สาระ” มี“อมตะ”เป็น“โอคธา”จริง ตาม

ที ่พระพุทธเจ้าทุกพระองค์ตรัสยืนยันไว้

ใน“มูลสูตร ๑๐”(พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘)

ลองอธิบายทวนความอีกที 

ถ้า“ความปกต”ิที่เปลี่ยนไปแบบโลกย์ี 

ในทาง“ไม่ดี” กง่็าย ปถุุชนคนทั่วไปก็เข้าใจ

ตรงกันได้ นั่นคือ เปลีย่นแปลงไปในทาง 

“ไม่ดี” ก็หมายถึง“ไม่ปกติไปในทางเสือ่ม- 

ไม่เจริญ -ฉิบหาย” ความไม่ปกติแบบนี ้ก็

เป็น“ความไม่ปกติ ไปทางต�่า”  ภาษาอังกฤษ 

เราก็ขอใช้ค�าว่า abnormal

แต่“ความไม่ปกติ”โลกุตระนี้มันไม่ใช่  

“ความไม่ปกต”ิที่เปลี่ยนแปลงไปทางต�่า แต่ 

มนักลบัเปลีย่นแปลงไปในทาง“สงู”ในทาง“ด”ี 

ยิ่งต่างหาก น่ันคือ มันเป็น“ความไม่ปกต”ิที่ 

เราก�าลังหมายถึง “ความเปลี่ยนแปลงได้”

ชัดเจนนะ ตรองตามดีๆ

ซึ่งเป็นความไม่ปกตไิปทางเจรญิแบบ 

พิเศษทีแ่ตกต่างกันคนละขั้วกับโลกีย์ โดย

เฉพาะอย่างยิ่งเป็น พิเศษ Espec i a l l y  

ซึ ่งเปลีย่นไปเปน็“ไม่ปกติ”ชนดิที ่หลุดพ้น 

กรอบขอบเขต“โลกยี”์ออกไปเข้า“โลกุตระ” 

อันเจริญวิเศษ ไม่ปกติคือเปลี่ยนไปดียิ่งขึ้น

แต่ภาษาไทยทีพู่ดมันยังคงเป็นภาษา

เดิมๆ ซ�้าค�ากนัเท่าน้ันเองว่า “ความไม่ปกต”ิ 

หรือ“ความเปลี่ยนแปลงได้” หรือ“ไม่คงที่”

ผูท้ีม่ีภูมิ“โลกียะ”ก็เลยยังสับสนอยู ่ 

เพราะยึดอยู่แต่กับภาษา “ยึดได้แค่ภาษา 

หรอืบญัญตั”ิ จงึเหน็ว่ามนัแค่กลบักนักบัทาง

โลกียะ คือ “กลบัไปกลบัมา”(อนโุลม-ปฏิโลม ยัง 

มิใช่ปฏิโสตัง)กันเท่านัน้ ภาษาไทยก“็ไม่ปกติ” 

เมื่อคน“ไม่ปกติ” สามัญปุถุชนก็เข้าใจ

โดยอัตโนมัติทันที ว่า มันก็ต้อง“ไม่ดี”สิ ! 

หรือหมายถึงไปในทางเสื่อม,ทางไม่เจริญ

เพราะยดึอยู่ตามภมูตินว่าถ้า“ไม่ปกต”ิ 

ภาษาอังกฤษก็ต้องเป็นค�าว่า abnormal 
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ซึ่ง“โลกุตระ”นัน้ มันไม่ ใช่ abnormal 

เด็ดขาด ในสัจธรรมนีม้ันคือ “ไม่ปกติ”ท ่ี ่

วเิศษพเิศษย่ิงๆ  จึงต้องใช้ภาษาองักฤษ ว่า 

Supranorma l 

เห็นได้ ในความลึกซึ้งซับซ้อนมั้ย!! 

ความรู้ของพุทธคือ โลกุตระ สามารถ 

“รู”้ทั้งแบบโลกย์ี และ“รู”้ทั้งแบบโลกตุระด้วย

“ความรู้ที ่เป็นไปได้”ถึงขั้นโลกุตระนี ้

สามารถ“หยั่งรู”้ใน“กาม” ใน“รปู” ใน“อรปู”  

โดยเฉพาะ“อรูปที ่เป ็นพลังงานขัน้นาม 

ธรรม” ซึ่งท�างานอยู ่ทั ้ง“อาการ๓๒” และ 

“อาการ ๓๓”ทีเดียว        

“ความรู้”ปานฉะน้ีแลคือ“ความตรสัรู”้ 

ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ 

เป็น“การหยั่งรู ้”ถึงขั้นสามารถรู้ด้วย 

“การสัมผัสแล้วมีญาณตามเข้าไปหยั่งรู้”

“การสัมผัส”นัน้ ถ้ามีแต่“สัมผัสอยู ่

ภายในภวังค์” ซึ ่งมันก็“สัมผัสรู ้อยู ่แต่จิต

ในจติ-ใจในใจ” มกีารก�าหนดรู(้สัญญา)ก�าหนด

หมายกัน“วน”อยู่แต่ภายในจิต เท่านั้น ไม่มี

ภายนอก ซึ่งมนักว้างขวางนับว่าเป็น“ความ

มี-ความเป็นอยู่”จริงทั้งนัน้ที่มนุษย์ในโลก

ร่วมรับรู้กัน และรับกันว่าเป็น“ความจริง” 

“ความเป็นภายนอก”มีหยาบ-มีใหญ่ 

มนุษย์ทั้งหลายล้วนรู้ร่วมกันได้ รับรองกัน

ว่าเป็น“ความจริง”

หยาบ-ใหญ่ ภาษาว่า “โอฬารหรือ

โอฬาริก” เบื้องต้นที่คนรู้ได้ก่อน ง่าย ก็

ต้องเรียนรู้ร่วมกันไปตามล�าดับ เบื้องต้น

จากหยาบ-ไปกลาง-ไปละเอียด

“จิตใจ”ทียึ่ด“ความเป็นตน”เรียกว่า  

“อัตตา” จึงต้องศึกษาความเป็น“อัตตา” 

หรือ“ตน”ที่หยาบ ที่เป็น“โอฬาริก(โอฬาริก

อัตตา)”นี้ก่อนอื่น จึงจะเป็นล�าดับที่ถูกต้อง

“โลก”ที่ ใคร่อยากภายนอก คือ “กาม” 

“กาม”คือ ภายนอก มี“สัมผัสถึง ๕ 

ประตู” ที่มันเป็น“โลก”ที่ก่อให้เกิด“กาม” 

ตามปกติชีวิต นับเป็นเบื้องต้นที่ต้องเรียน

ไปตามล�าดับ จึงจะถูกต้องครบครัน

แต่ถ้าใคร“หลง”ศึกษาจมงมอยู่แต่กับ 

“ภายใน”(ผูห้ลบัตาปฏบิตัทิั้งหลาย)ซึ่งสัมผสัอยู่แต่ใน

ภายใน มันก็ไม่มีการตั้งต้น ไม่มี“เบื้องต้น” 

ที่เป็นของหยาบ อันเป็นภายนอก ได้เรียน

รู้ความเป็น“โอฬาริกอัตตา”เป็นเบื้องต้น  

ซึง่“ความรู้”ในเบื้องต้นก็ต้องมี“ญาณ

รู้ในโอฬาริกอัตตา”กันอย่างมี“การสัมผัส” 

เมื่อมี“รปูภายนอก”และมทีวารภายนอกที่จะ 

“สัมผัสภาวะภายนอก”ก่อน ศึกษาขัน้นีก่้อน 

ขั้นภายใน จึงจะเป็น“ภูมิทางพุทธธรรม”ที่่ 

แท้ เป็นไปตามล�าดับ ไม่ใช่เป็นไปแบบลัดๆ 
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ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๓ ข้อ ๑๐๙ 

นั่นคือ จะต้องมี“การสัมผัสวิโมกข์ ๘ 

ด้วยกาย” หรือต้องมีความรู้สัมมาทิฏฐิใน

ความเป็น“กาย”ซึ่งต้องมี“นาม-รูป”ในการ

ศึกษาเป็น“ธรรมะ ๒”อยู่เสมอ โดยเฉพาะ

ตัวเราผู้ศึกษาต้องมี“นามรู ้”ที่สัมผัส“ภาย 

นอก”อยู่ในขณะศึกษานัน้ และพร้อมกัน

ขณะนัน้“ญาณ”ของตนเองก็เข้าไปหยัง่รู ้ 

“นามธรรม”ของตนเองภายในด้วย

กาย คอื“ธรรมะ ๒” ขาดจติไม่ใช่“กาย”

จึงจะครบการศึกษา“ความเป็นสัตว์” 

ซึ่งได้รู ้จักรู้แจ้งรู้จริงครบ“สัตตาวาส ๙”

และต้องศึกษาในขณะที่มี“วิญญาณ 

ตั้งอยู่ ๗ (วิญญาณฐีติ  ๗)”ให้ศึกษาพร้อมด้วย 

การศึกษาจึงต้องครบทั้งหมดบริบูรณ์

“กาย”ก็จะได้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงครบครัน

คนก็คือ“สัตว์”จะต้องศึกษาให้ครบสิ

คนไม่มี“กาย(ภายนอก)” แล้วศึกษาใน

เรือ่งของคน มันก็ไม่เต็มเต็งความเป็น“คน”

มันก็เป็น“การศึกษา”ที่พิการไปแล้ว

รูป,เสียง,กลิ่น,รส,กายสัมผัส ตั้ง ๕ 

ทวาร คุณผู้ศึกษาตัดทิ้งไปตั้ง ๕ ส่วน

เช่น มี“ตาสัมผัสรูป-หูสัมผัสเสียง- 

จมูกสัมผัสกลิ ่น-ลิ ้นสัมผัสรส-กายสัมผัส

ภายนอกทั้งหลาย” นั่นคือ “ธรรมะ ๒” หรือ 

“กาย”ทั้งนัน้ ซึ่งก็ยังหยั่งรู้เข้าไปจาก“กาย

ภายนอกกบักายภายใน(องค์ประชมุของ“รปูกบั

นาม”ทั้งภายนอกและภายใน)”ก่อนถึง“เวทนา”

ศึกษาไปตามล�าดับ ไง!

ล�าดับก็ไม่มี ตัดทวารทิ้งไปตั้ง ๕ ส่วน

อีกด้วย การศึกษาไม่เต็มเต็งขนาดไหน? 

เห็นมั้ยว่า ความส�าคัญในล�าดับนั้น

ครบครัน ไม่ขาดตอนการเรียงเป็นล�าดับ

ด้วย ความบริบูรณ์ขององค์ประกอบด้วย 

ก็บริบูรณ์ครบถ้วน ไม่ขาดหกตกหล่น

แต่ถ้าแค่ความเป็น“กาย”ก็ศึกษาไม่

ครบทั้งในขณะมี“วิญญาณฐีติ ๗”มันก็ไม ่

รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“สัตตาวาส ๙” ซึ่งล้วนเรียน

รู้ด้วยการ“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย”ครบ

ครัน จึงจะบรรลุธรรมบริบูรณ์สัมบูรณ์แน่

“กาย”คือ“ธรรมะ ๒ ของรูปกับนาม”นี้ 

ชี้บ่งความเป็น“สัตว์”ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ 

ถึง“๙ สภาพ” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓ ข้อ ๒๒๘) 

๑. พวกหน่ึงม“ีกาย”ต่างกนั ม“ีสญัญา” 

ต่างกัน เช่น ก�าหนดรู้ความเป็น“กาย”ที่

เป็นมนุษย์ก็ด ี เทวดาก็ตาม เปรตกเ็ถอะ ก ็

จะรู้จะเห็นแตกกันไปต่างๆหลากหลาย

หมายความว่า การเข้าใจหรือความรู้ 

ใน“ความเป็นรูปองค์รวม”ซึ่งชื่อว่า “กาย” 
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อ่านต่อฉบับหน้า

หรอื“ส่วนที่ถกูรู(้รูป)”กจ็ะรู้จะเห็น“กาย”แตก

ต่างกันไปหลากหลาย ..นี่คือ “กายต่างกัน”

เช่น บางคน“เห็น”ความเป็น“กาย”แค่

ความประชุมของ“มหาภูต ๔ แค่ภายนอก” 

เท่านั้นเป็น“กาย” ภายในจิต“ไม่นับว่าเป็น 

‘กาย’ จะนับเป็น“จิต”ไปหมด เป็นต้น

คนผู้นี้ก็มีความรู้ที่จะ“เห็น”ความเป็น

มนุษย์ก็ดี เทวดาก็ดี เปรตก็ดีเป็น“ร่างภาย  

นอก”ได้ทัง้นั้น กล่าวคือ จะ“เห็นความเป็น 

กาย(ร่าง)”ที่เป็น“รปูภายนอก”(ปรากฏในกามภพ)

ได้ทั ้งที ่เป็นมนุษย์ ทั ้งที ่เป็นเทวดา ทั้งที ่

เป็นเปรต โดยมี“ตาเนือ้”(ภายนอก)นีแ้หละ

เห็น“รูป” เห็น“ภาพ”นั้นๆกันเลย โต้งๆ

แล้วยึดกันว่า เป็น“ความจริง”

ผู้ยึด“ทิฏฐิ”เช่นนี้ จะเห็นเช่นนี้จริงๆ 

ส่วน“รูป,อรูปภายในจิต(ในภวภพ)”จะ 

นับว่า“เป็นส่วนของนาม”ไป หรอืบางพวก

เรยีก“รูป,อรูปภายในจติ”น้ีว่า“กายทพิย์”กม็ี

ดังนีเ้ป็นต้น มีแตกต่างกันไปมาก 

มาย หลากหลาย อธิบายกันไม่ไหวจริงๆ 

และแม้“จิตส่วนที่ท�าหน้าที่‘ก�าหนดรู้

(นาม)’ก็จะท�า‘การก�าหนดหมาย(สัญญา)แตก

ต่างกันไป” ..จึงเป็นพวก“สัญญาต่างกัน” 

ดังนัน้ แม้ความเป็น“รูปภายนอก”ก็

เห็นแตกต่างกัน  และแม้ความเป็น“รูป

ภายใน”ก็เห็นแตกต่างกัน(ตามสัตตาวาสข้อ ๑) 

การเห็น“กาย”ภายนอก หรือแม้เห็น 

“กาย”ภายใน ทีเ่ป็น“มนุษย์”จึงต่างก็เห็น

แตกเห็นแยกกันไปหลากหลาย ดังนี้ 

การเห็น“กาย”ภายนอกหรือแม้ความ

เป็น“กาย”ที่เป็น“เทวดา”หรอืเป็น“เปรต” จึง 

ต่างก็เห็นแตกเห็นแยกกันไปหลากหลาย  

ตามแต่ความ“ยดึถอื”ของแต่ละคน “มนุษย์” 

ก็ดี “เทวดา”ก็ดี “เปรต”ก็ดี ต่างคนจึงต่าง

เห็นแตกต่างกันไป นับไม่ถ้วน  

คนทั้งหลายผู้ใดมี“ความรู้”แล้วยึดมั่น 

ถือมั่นอย่างไร? ก็เห็น“กาย”ในส่วนที่เป็น 

“รปูธรรม”ของมนุษย์-เทวดา-เปรต แตกต่าง 

กันไป ตามแต่ละคน“ยึดมั่นถือมั่น(อุปาทาน, 

อภินิเวสายะ)”นั้นๆ

เหน็มัย้ว่า ความรู ้และความยดึมัน่ถอื 

มั่น ซึ่งมันท�าให้คนมี“กาย”ต่างกัน และมี 

“สัญญา”ต่างกันได้สารพัด นับไม่ถ้วนจริงๆ

ดังนั้น“สัญญา”หรือการก�าหนดหมาย 

ที่เป็น“นาม” ก็รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเข้าใจไปตาม 

“ความรู้”และ“ความยึดมั่นถือมั่น”ที่จะท�า 

“ความก�าหนดหมายรู ้ (สัญญา)”นัน้ๆ ซึง่ก็

แตกต่างกันไป ตามความรู ้และความยึด

มั่นถือมั่น ที่คนแต่ละคนยึดจริง เป็นจริง
    v สมณะโพธิรักษ์
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ณวมพุทธ

สามัคคีธรรม

]  สามัคคีธรรมค�้าชาติ
เป็นอ�านาจความเจริญ
พร้อมเพรียงกันก้าวหน้าเดิน
มีแต่เจริญไม่เสื่อมเลย.

 เมื่อพระเจ้าอชาติศัตรู	 โอรสของพระ-
เจ้าพมิพสิารกับพระนางโกศลเทว	ีได้เป็นกษตัริย์
ครองแคว้นมคธ	 ทรงปรารถนาจะยกทัพไปปราบ	
พวกกษตัริย์ลจิฉวแีห่งแคว้นวชัชี	ซึง่ปกครองด้วย
ระบอบสามัคคีธรรม	จึงตรัสสั่งวัสสการพราหมณ ์
ซ่ึงเป็นอ�ามาตย์ผู้ใหญ่ในมคธรฐั	ให้ไปขอค�าปรกึษา
ทูลถามกับพระผู้มีพระภาคเจ้า 
	 วัสสการพราหมณ์จึงไปเข้าเฝ้าพระศาสดา	ที่ 
ภูเขาคิชฌกูฏ	 ไม่ห่างจากกรุงราชคฤห์นครหลวง
ของแคว้นมคธ	พอได้โอกาสก็ทูลถามว่า	
	 “ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ	 พระเจ้าอชาตศัตรู
ทรงมีความปรารถนา	 จะยกทัพไปปราบแคว้น 
วัชชี	 เพื ่อจัดการพวกเจ้าวัชชีผู ้มีฤทธิ ์มาก	 มี
อานภุาพมาก	ให้แคว้นวัชชถีงึความพนิาศวอดวาย	
ก็แล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงมีความคิดเห็น
อย่างไร	พระเจ้าข้า”
 พระศาสดาทรงสดบัอย่างนั้น	ทรงหนัไปรบัสั่ง
กับพระอานนท์ที่ยืนถวายงานพัดอยู่
	 “ดูก่อน	 อานนท์”	 ๑.หากพวกเจ้าวัชชีหมั่น
ประชุมกันเนืองๆอยู่เพียงใด	 พึงหวังได้ซึ่งความ

เจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น”
 (คอืให้หมั่นเปิดประชุมสภาเสมอๆ เพือ่ปรกึษา
กันพัฒนาประเทศชาติ เพื่อแก้ไขปัญหาบ้านเมือง
ให้ทันเหตุการณ์)
	 ๒.หากพวกเจ้าวัชชีพร้อมเพรียงกันประชุม	
พร้อมเพรียงกันเลิกประชุม	และพร้อมเพรียงกัน
ท�ากิจที่พึงกระท�าอยู่เพียงใด	 พึงหวังได้ซึ่งความ
เจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น
 (คือมาร่วมประชุมกันทั้งหมด ไม่หนีประชุม 
ไม่มานัง่หลับในทีป่ระชุม ไม่ฮัว้กันในทีป่ระชุม มี
อสิระแสดงความคดิเห็น อสิระในการออกเสยีงเพื่อ 
ผลประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่)
	 ๓.หากพวกวัชชีไม ่บัญญัติ(กฎเกณฑ์หรือ
กฎหมาย)สิ่งที่มิได้บัญญัติไว้	 ไม่ถอนสิ่งที่บัญญัติ
ไว้แล้ว	 ถือประพฤติปฏิบัติอยู่ในวัชชีธรรมของ
เก่า(หลักการเดิม	กฎหมายประเพณีดีงามที่เคยมี
มา)	ตามที่บัญญัติไว้แล้วอยู่เพียงใด	พึงหวังได้ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น
 (คือไม่ก�าหนดกฎเกณฑ์ออกกฎหมายใหม่ ที่
จะลบล้างกฎหมายเก่าที่ดีงามอยู่แล้ว แต่จะรักษา
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กฎหมายประเพณีอันถกูต้องดงีาม ทีเ่คยมีมาเอาไว้
ให้ยั่งยืนยาวนาน)
	 ๔.	หากพวกวชัชสัีกการะ เคารพ นับถอื บชูา
ท่านที่เป็นผู้ใหญ่ของพวกเจ้าวัชชี	 และเชื่อฟัง
ถ้อยค�าของท่านเหล่านั้นอยู่เพียงใด	 พึงหวังได้ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น	
 (คอืเคารพให้เกยีรตแิก่ผู้ใหญ่ที่ดมีศีลีธรรม ซึ่ง
เป็นผู้มคีวามคิดเห็นถกูต้องตรงธรรม โดยให้ความ
เชื่อถือในความเห็นที่ถกูต้องน้ัน เช่ือฟังปฏิบัตติาม
ค�าของท่าน เชื่อมันในความถูกต้องนั้นอย่างไม่
โอนเอนหวั่นไหว)
	 ๕.	หากพวกวัชชีไม่ฉุดคร่า ไม่ขืนใจสตรีหรือ
กุมารี ให้มาอยู่ร่วมด้วยเพียงใด	 พึงหวังได้ซึ่ง
ความเจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น
 (คือไม่ใช้อ�านาจ ยศ ต�าแหน่ง อ�านาจเงินทอง 
อ�านาจพละก�าลงัเข้าข่มเหงผู้อ่อนแอกว่า ไม่บังคบั
ข่มขู่ชนชั้นผู้น้อย แต่ให้ความเป็นธรรม มีความ
ยุติธรรมแก่ชนทุกชั้น)
	 ๖.	หากพวกวัชชสัีกการะ เคารพ นบัถอื บชูา
เจดีย์(สิง่อันเป็นที่เคารพ)ของพวกเจ้าวัชชี ทั้ง
ภายในและภายนอก	 ไม่ปล่อยให้ธรรมิกพลี(การ
พลขีองผู้มธีรรม)ที่เคยให้	ที่เคยท�าแก่เจดย์ีเหล่านั้น 
เสื่อมทรามไปอยู่เพียงใด	พึงหวังได้ซึ่งความเจริญ
อย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น
 (คือรักษายัญพิธีหรือพลีกรรมที่ถูกต้องดีงาม
เอาไว้ ไม่ปล่อยให้สูญหายไป เพื่อสร้างศรัทธา
อันมั่นคงให้เกิดแก่มหาชนสืบไป ส่วนพลีกรรมที่
มิจฉาทิฐิ งมงาย ไร้สาระ ให้ละทิ้งเสีย)
	 ๗.	หากพวกเจ้าวชัชจัีดแจงไว้ดแีล้ว อารกัขา
ป้องกัน คุ้มครองอย่างเป็นธรรม แก่พระอรหันต์
(ผู้หมดกิเลส ไม่เห็นแก่ตัว)ทั้งหลาย		ด้วยตั้งใจ
ว่า	 ท�าไฉนหนอ	 พระอรหันต์ที่ยังมิได้มา	 พึงมาสู่
แว่นแคว้นนี้	 และพระอรหันต์ที่มาแล้วพึงอยู่เป็น
ผาสุกในแคว้นนีเ้พียงใด	 พึงหวงัได้ซึง่ความเจริญ
อย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น”
 (คือช่วยเหลือคุ้มครองดูแลแก่คนดี ไม่ให้โดน
รงัแก โดนท�าร้าย โดยเฉพาะคนมีคณุธรรมที่ดีมาก
ในทางโลก หรือคนที่ดีมากในทางธรรม เพราะคน

ดีมากมักเป็นผู้เสียสละ ไม่มีกิเลสเห็นแก่ตัว มีแต่
เห็นแก่ประโยชน์ของส่วนรวม)
	 เมื่อพระศาสดาตรัสอย่างนี้แล้ว	 ทรงหันมา
รับสั่งกับวัสสการพราหมณ์	
	 “ดูก่อนพราหมณ์	 เราเคยอยู่ที่สารันททเจดีย	์
เมืองเวสาลีนครหลวงของแคว้นวัชชี	 	 ได้แสดง 
อปริหานิยธรรม(ธรรมที่พาเจริญอย่างเดียวไม่มี
เสือ่ม)ทัง้	๗	ข้อนี้แก่พวกเจ้าวัชช	ีหวกพวกเจ้าวัชชี
สนใจ	ตั้งอยูใ่นอปรหิานยิธรรม	๗	เพยีงใด	พงึหวัง
ได้ซึ่งความเจริญอย่างเดียว	ไม่มีเสื่อมเพียงนั้น”
	 วสัสการพราหมณ์ได้ยินค�าตรัสแล้ว	 ชืน่ชม
ยินดีค�าสอนเกี ่ยวกับการปกครองบ้านเมืองนั ้น 
ทูลตอบไปว่า	
	 “ข้าแต่พระโคดมผู้เจรญิ	พวกเจ้าวชัชมีีอปร-ิ
หานยิธรรมแม้เพยีงข้อเดยีว กย็งัเจรญิไม่มเีสือ่ม 
จะกล่าวไปไยถึงอปริหานิยธรรมทัง้ ๗ ข้อเล่า 
ดังนั ้นพระเจ้าอชาตศัตรูไม ่ควรท�าการรบกับ 
เจ้าวัชชี	 นอกจากจะปรองดองกัน	 หรือจะยุให้ 
เจ้าวัชชีแตกกันเท่านั้น”
	 กล่าวแล้ววัสสการพราหมณ์ก็ถวายนมัสการ
ลากลับไปยังราชส�านัก	 น�าเรื ่องราวทั ้งหมด
กราบทูลพระเจ้าอชาตศัตรูให้ทรงทราบ		
	 พระเจ้าอชาตศัตรูทรงรับรู้แล้ว	 แต่ก็ยังคง
ปรารถนาต้องการปราบพวกกษัตริย์ลิจฉวีแห่ง	
แคว้นวัชชีอยู่อีก	 วัสสการพราหมณ์จึงออกอุบาย
ให้พระราชาลงโทษตน	แล้วเนรเทศขับไล่ไป	
	 จากนัน้พราหมณ์ก็แกล ้งหาทีพ่ึ ง่พิง	 ไป
สวามิภักดิ์กับพวกเจ้าวัชชี	 หลอกท�าให้กษัตริย์
ลิจฉวีนัน้วางใจ แล้วค่อยๆท�าการส่อเสียด ยุ
ให้เข้าใจผิดกัน แตกแยกกัน ไม่ประชุมกัน จน
กระทั่งระบอบสามัคคีธรรมถูกท�าลายสิ้น 
	 	วัสสการพราหมณ์ท�าอยู่อย่างนี้	๓	ปี	จนเห็น
ว่าแผนการของตนส�าเรจ็แล้ว	จงึส่งข่าวให้พระเจ้า
อชาตศตัรยูกกองทพัมาตเีมอืงเวสาล	ีพวกเจ้าวัชชี
ทั้งหมดก็ถึงแก่ความย่อยยับ.	
 
 (พระไตรปิฎกเล่ม	๑๐	“มหาปรนิพิพานสตูร”	ข้อ	๖๘-๖๙	

อรรถกถาแปลเล่ม	๑๓	“มหาปรินิพพานสูตร”	หน้า	๓๓๗) 
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ฟังด้วยดีย่อมเกิดปัญญา

• นายหนุนดี

	 ได้มีโอกาสอ่านเรื ่องที ่มีการโพสต์เกีย่วกบัจีน
วจิารณ์การศกึษาไทย	 มี	 ๕	 ข้อด้วยกนั	 ซึง่ทางสถาน
ทูตจีนในประเทศไทยกไ็ด้ออกมาปฏิเสธแล้ว	 ว่าไม่เคย
วิจารณ์การศึกษาไทยว่าห่วยสุดๆ	 และวอนคนไทยว่า
อย่าหลงเชื่อ	เพราะประเทศจนีกบัประเทศไทยเป็นมติร
ประเทศกัน	และช่วยเหลือกันและกันในด้านต่างๆ	
	 พูดมาถึงตรงนี้หลายท่านคงอยากรู้กันแล้วสิว่า	
ประเทศจีนวิจารณ์การศึกษาไทยอย่างไร	ก็ขอน�ามาลง
ให้พวกเราได้พิจารณาเนื้อหากันดูว่า	 เป็นจริงหรือไม่?	
ตรงหรือไม่?	ดังนี้	:-
 “การศึกษาไทยในมุมมองของจีน
 ห่วยสดุๆ ตั้งแต่ระดับมัธยม จนถงึระดับมหาวิทยาลยั
 ๑. สถานทูตจีนเขียนรายงาน (เป็นภาษาจีน) ระบุ 
การศึกษาบ้านเรา เน้นแต่ด้านศิลปศาสตร์ นิติศาสตร์
รฐัศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ การตลาด บรหิารธุรกิจ ซ่ึงจบ
มาแล้ว ไม่มีงานท�า ความรู้กระจอก สักแต่ให้มีปริญญา 
ไม่ได้สร้าง value-added ใดๆ นกัวิทยาศาสตร์ การวิจยั 
แทบจะเป็นศูนย์
 Guanmu อดตีเอกอัครราชทตูจนี บอกว่า ๒๕ ปีที่

ผ่านมา ไทยผลติยางยงัไงกย็งัท�าแบบนั้น ไม่สร้างมลูค่า
เพิ่ม ท�าเป็นยางรถยนต์ หรอืสิ่งประดษิฐ์อะไรเองไม่เป็น 
สร้างคิดห่าเหวไรไม่ได้
 ๒. มหาวิทยาลยัไทย รวมไปถงึธรรมศาสตร์ จฬุาฯ 
กจิกรรมเน้นเต้น หลดีโชว์หล่อสวยแต่โง่ ไม่มกีารฝึกงาน
อะไรที่เป็นประโยชน์ ขอเงินพ่อแม่ เที ่ยวกลางคืน 
เย่อกันไปวันๆ โชว์วัตถุนิยม ว่ากูขับรถไร สังคมมันวัด
กันแค่นี้  (เห็นมากับตา)  พวกดีๆ ก็มีแต่น้อย เอาจริงๆ
นะ ผมว่ามีแค่ ๑๐% ในขณะที่เด็กสหรัฐฯ พวก MIT 
Stanford หรอืเดก็จนีชงิหวั ปิดเทอม พยายามหางานท�า 
ฝึกงาน UN World Bank JP Morgan หรือมาค่าย 
ผู้ลี้ภัย ชาวโรฮิงญาในไทย
  ๓. จ่ายครบจบแน่ ปรญิญาขยะเตม็บ้าน คอื หางาน 
อะไรท�าไม่ได้ มีแต่อยากจะรวย “ผมจะท�าธุรกิจ” คือ
มันคิดไรไม่ออก นอกจากขายของ นอกจากนี้ยังทุจริต 
ผันงบกระทรวงศึกษา ให้ทุนกู้ยืม มหาวิทยาลัยเอกชน 
ที่มีนักการเมืองเป็นเจ้าของ สุดท้ายหนี้สูญ เพราะเด็ก 
บ้านนอกได้มาเข้ากรุง สักว่าจบปริญญาประดับบ้าน 
แต่หางานท�าไม่ได้ ปีหนึ่งหมดเงินภาษีประเทศชาติไป

เมื่อได้อ่านค�าวิจารณ์การศึกษาไทยดังกล่าวแล้ว
ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยสักกี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามแต่ 

ต่อให้เป็นค�าวิจารณ์จากประเทศจีนจริงๆ ไม่ว่าผิดหรือถูก
เราก็ควรน้อมรับเพื่อพิจารณา

หากไม่จริงก็คือไม่จริง เราก็ไม่ต้องเดือดร้อน
ผู้วิจารณ์นั่นแหละเสียหายเองที่วิจารณ์ผิดๆ

 แต่ถ้าจริงก็ต้องขอบคุณคนที่วิจารณ์
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หลายหมื่นล้าน เรื่องเลวๆ นี้ไม่เคยถูกตรวจสอบ
 ๔. ภาษาอังกฤษห่วยแตกขั้นเทพ จริงๆ อจ.จุฬาฯ
ส่วนใหญ่ก็ลอกบทความฝรั่งมาแปลๆ ไม่มีความคิด 
อะไรใหม่ หาน้อยคนท่ีจบระดบัโลก ไปด ูCV เอาเอง ได้
จบมหาลยัห้องแถว B-class ทั้งนั้น งานวิจยัขยะ copy/
paste เต็มไปหมด ครมูธัยมเอาแค่โรงเรยีนในกรงุเทพฯ 
ผมเคยถูกเชิญไปพูด ยังออกเสียง สะกดศัพท์ไม่ถูก
เลย จะสอนเด็กให้ถูกอย่างไร แล้วโรงเรียนใน อ.ปัว 
จังหวัดน่าน มันจะห่วยแตกขนาดไหน
 ๕. ความรูใ้หม่ๆ หรือเทคโนโลยี มนัหมนุเวยีน เป็น
ภาษาอังกฤษ ซึง่คนไทยรู้แต่ภาษาตัวเอง ไม่มีความ
สามารถแข่งขนัอะไรในระดบัโลก โลกทรรศน์สุดจะแคบ 
ส�านักข่าวไทยรายงานแต่เรือ่งเส็งเคร็ง ไม่ได้สร้าง
คุณค่า ความรู้อะไร คนนั้นท้องกับคนนี้ ต�ารวจตั้งด่าน
ไถตังค์ไปวันๆ ไปท�างานมาหลายประเทศ เช่น ฮ่องกง 
ญ่ีปุ่น เกาหลใีต้ บอกได้เลย นกัเรยีนไทยโคตรจะข้ีเกียจ 
ไม่รู้ปีหนึ่งๆ อ่านหนังสือกันกี่เล่ม?
 มีเงิน จ่ายครบ จบแน่ นี่คือความจริงอันน่าหดหู่
ของประเทศไทย !”
	 เป็นอย่างไรบ้างเมื่อได้อ่านค�าวิจารณ์การศึกษา
ไทยดังกล่าวแล้ว	 เห็นด้วยหรือไ่ม่เห็นด้วย	 ไม่ว่าจะ
เหน็ด้วยหรือไม่เหน็ด้วยสักกีเ่ปอร์เซน็ต์กต็ามแต่	 ต่อ
ให้เป็นค�าวิจารณ์จากประเทศจีนจริงๆ	ไม่ว่าผิดหรือถูก 
เราก็ควรน้อมรับเพื่อพิจารณา	 หากไม่จริงก็คือไม่จริง 
เราก็ไม่ต้องเดือดร้อน	 ผู้วิจารณ์นัน่แหละเสียหายเอง 
ที่วิจารณ์ผิดๆ	 แต่ถ้าจริงก็ต้องขอบคุณคนวิจารณ์	 ซึ่ง
ถือว่าคนวิจารณ์นั้นดุจกัลยาณมิตร	 ดีกว่าบางประเทศ
ที่วิจารณ์การเมืองประเทศไทยว่าไม่เป็นประชาธิปไตย	
ด ้วยเหตุไม ่มีการเลือกตั ้งอย ่างเขา	 โดยไม ่รู ้ว ่า
สถานการณ์ของประเทศต่างๆนั้นมีความแตกต่างกัน 
บางประเทศ	 เช่น	ประเทศไทยเรา	หากมีการเลือกตั้ง
แบบที่เขาว่า	ก็จะเกิดปัญหาวุ่นวาย	เกิดความเดอืดร้อน
กับประชาชนผู้หากินโดยสุจริต	ดังหลายประเทศ	ทั้งใน
ฝั่งยุโรป	และอเมริกา	ที่เกิดปัญหามากมายทั้งก่อนและ
หลังการเลือกตั้ง!
	 ถามจริงๆเหอะ	 ถ้าไม่ใช่รัฐบาลที่มี	 พล.อ.ประยุทธ	์
จนัทร์โอชา	เป็นนายกฯ	แล้วจะมใีคร	พรรคใดมาท�าให้บ้าน

เมอืงสงบ	ร่มเยน็กว่าในช่วงที่มรีฐับาลมาจากการเลอืกตัง้!
	 มีหรือที่น้องแบม	 (น.ส.ปณิตา	 ยศปัญญา)	 จะได้
รบัการยกย่องดจุวีรสตรี	ทีเ่ปิดเผยการทุจรติของคนใน
ระบบราชการที่ตัวเองท�าอยู่
	 มีหรือที ่คดีทุจริตในโครงการสมัยรัฐบาลที ่นีายก
รัฐมนตรีเป็นผู้หญิงคนแรกของประเทศไทยจะถูกเปิดเผย
ความจริง	 จนผู้ทุจริตต้องหนีคดีไปต่างประเทศเพราะถูก
พพิากษาจ�าคกุและถกูยดึทรพัย์จากการโกงเงนิของแผ่นดนิ!
	 มหีรอืที่ในรฐับาลชดุก่อนจะจบัคนที่ยั่วยใุห้เกดิการ
เผาบ้านเผาเมืองมาด�าเนินคดีตามกฎหมาย
	 มีหรือคนที่ท�าร้ายคนในที่ชุมนุมผู้รักชาติ	 ศาสน์	
กษัตริย์	ออกมาปกป้องสถาบัน	โดยการใช้อาวุธทั้งปืน
และระเบิดต่างๆ	จะถูกจับด�าเนินคดี
	 มหีรอืที่ประเทศไทยจะได้รบัการส่งเสรมิเอกลกัษณ์
แห่งความเป็นไทยจนนุ่งห่มชุดไทยไปทั่วบ้านทั่วเมือง
เท่ารัฐบาลชุดนี้
	 มีหรือ...	ฯลฯ
	 ที่กล่าวมาทั้งหมดมใิช่จะไม่รูว่้ารฐับาลยคุ	คสช.กม็ี
ข้อบกพร่องที่ท�าให้เกิดความเสื่อมศรัทธา
 แต่ถ้ามีการเลือกตั้ง โดยที่หน่วยราชการไทย
ยังไม่มีการปฏิรูปก็รู้สึกเป็นห่วงจริงๆ และเกรงว่า
จะกลับไปวุ่นวายเหมือนเช่นที่ผ่านมาอีก
	 แค่ทกุวันนี้ยงัไม่ทนัจะมีการเลอืกต้ังก็เริ่มเหน็ลางแห่ง
ความไม่สงบ	ไม่ปลอดภยัของสจุรติชนรออยูข้่างหน้าแล้ว!	
	 คุณเปลว	 สีเงิน	ได้เขียนบทความเรื่อง	 “ท�าไม...
ประเทศจึงยากพัฒนา?”	ใน	น.ส.พ.ไทยโพสต์	ฉบับ	๒๓	
เม.ย.	๖๑	ไว้น่าคิดว่า	“...	๔	ปีที่ผ่านมาภายใต้รัฐบาล	
คสช.การบริหารบางอย่างก็ไม่พบความส�าเร็จ
	 เคราะห์ดีที่ตัวผู้น�า	 คือ	 “พลเอกประยุทธ์”	 ถึงไม่
เยี่ยมอย่างที่คาด	แต่การไม่ปรากฏเรื่องโกง	–	เรื่องกิน	
เรื่องเอาครอบครัวมายุ่งงานบริหาร	 นั่นถือว่า	 “ยอด”	
กว่าทุกรัฐบาลในรอบศตวรรษแล้ว...”	
 ใครจะเห็นต่างจากนี้ก็ไม่เป็นไร เราก็อยู่อย่าง
มิตรภาพได้ แต่ก็ไม่ละเมิดกฎหมายของบ้านเมือง นี่
แหละคือแนวทางแห่งประชาธิปไตยที่แท้จริง ไม่ว่า
จะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้ง เพราะความส�าคัญมันอยู่ที่
เนื้อหาสาระที่แท้ของประชาธิปไตย
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๓

	 คุณธรรมสี ่ประการนี ้เริ ่มต ้นข้อแรกด้วย
การรักษาความสัจที ่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิง่ที ่
เป็นประโยชน์และเป็นธรรม	 	 อันหมายถึงการ
ประพฤติปฏิบัติที่ตั้งมั่นอยู่ภายใต้กรอบของสิ่งที ่
“มปีระสิทธผิล มปีระโยชน์ และท�ำให้มคีวำมสขุ
ที่ยั่งยืน” ตามนิยามความหมายของหลักปรัชญา
แห่งเศรษฐกจิพอเพียงทีพ่ระบาทสมเด็จพระเจ้า
อยู่หัวฯ	ได้พระราชทานแนวทางไว้ให้นั่นเอง
	 แต่เนื ่องจากมีสิ ่งที ่เป็นประโยชน์และเป็น
ธรรมมากมายที่พึงประพฤติปฏิบัติ	 อันเป็นไปไม่
ได้ที่คนเราแต่ละคนจะสามารถปฏิบัติทุกเรื่องได้
หมดในเวลาเดียวกัน		ฉะนั้นจึงต้องมีกระบวนการ
วิเคราะห์ก่อนว่า	 ภายใต้เงื่อนไขข้อจ�ากัดที่แต่ละ
คนมีอยู่	 เราควรจะเลือกประพฤติปฏิบัติสิ่งที่เป็น
ประโยชน์และเป็นธรรมในเรื่องไหนก่อน	 	 จึงจะ

พอดีพอเพียงสอดคล้องกับการแก้ปัญหาภายใต้
สภาพเง่ือนไขของแต่ละชีวติ		ที่สามารถจะส่งผลก
ระทบก่อให้เกดิการพฒันาเปลี่ยนแปลงได้อย่าง “มี
ประสิทธิผล มีประโยชน์ และท�ำให้มีควำมสุขที่
ยั่งยืน”	ได้มากที่สุด

	 อปุมาเหมอืนการโยนลกูโบว์ลิ่ง		ซึ่งถ้าเลง็เป้า-
หมายได้อย่างถูกจุด	 	 ลูกโบว์ลิ่งนั้นก็จะสามารถ	
“ส่งผลกระทบ”	 ท�าให้เป้าที่วางไว้ล้มลงได้หมด		
แต่ถ้าหากก�าหนดเป้าหมายไม่ถูกจุด	 ทรัพยากร 
ต่าง	ๆ 	 รวมถึงก�าลัง	 เวลา	 และโอกาสที่เท่ากัน		
ซึ่งใช้ไปในการโยนลูกโบลลิ้งนั้น	ๆ 	 ก็จะกลายเป็น
ความสูญเปล่าโดยไม่สามารถก่อให้เกิดผลกระทบ
ใด	ๆ 	ต่อการท�าให้เป้าที่วางไว้ล้มลง	(หรอือาจจะล้ม
ลงเพียงเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้น)		เป็นต้น

คนที่ตั้งปณิธานจะเลิกสูบบุหรี่ ระยะแรกเมื่อเห็นบุหรี่ก็อยากสูบ
ต้องอาศัยการข่มใจฝืนใจไม่ไปสูบบุหรี่ตามความอยาก ขณะเดียวกัน

ต้องใช้ก�าลังใจของความอดทนอดกลั้นเข้าต่อสู้กับความอยาก
ควบคู่กับการใช้ก�าลังแห่งสติปัญญาของความอดออม

พิจารณาให้เห็นโทษภัยในการติดบุหรี่ 
ตลอดจนคุณประโยชน์ของการเลิกสูบบุหรี่

ibogaineuniversity.com/what-is-the-easiest-way-to-stop-smoking/
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	 ในการปฏิบัติจึงสามารถขยายหลักคุณธรรม 
สี่ประการนี้ได้เป็น	7	ขั้นตอน		คือ
	 ๑.	จับประเด็นปัญหา
 ๒.	วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา
 ๓.	ก�าหนดขอบเขตเป้าหมายในการแก้ปัญหา
 ๔.	ตั้งปณิธานและท�าแผนปฏิบัติ
 ๕.	ด�ารงความมุ่งหมาย
 ๖.	อดทน	อดกลั้น	และอดออม
 ๗.	ละวางความชั่ว	ความทุจริต
 
	 ทั ้งนี ้อาจแสดงให้เห็นผังความคิดในการ
คลี่คลายจาก “หลักคิดของเศรษฐกิจพอเพียง”  
สู	่“หลักปฏิบตัขิองเศรษฐกจิพอเพยีง”	ตามแนว
พระราชด�ารสัเรื่องคุณธรรมส่ีประการที่ขยายเป็น	
7	ขั้นตอนได้		คือ

 ๑. จับประเดน็ปัญหา		ปัญหากค็อืภาวะความ
บีบค้ันเป็นทุกข์ท่ีท�าให้เราไม่สบายกาย		ไม่สบายใจ	
ปัญหามีหลายระดับและมักเชื่อมโยงกันเป็นห่วง
โซ่แห่งปัญหา	 	 เช่น	 การขาดปัจจัยที่จ�าเป็นต่อ
การด�ารงชีวิต	 คือปัญหาส�าคัญของชีวิตอันเกิด
จากความยากจน	ความยากจนคือปัญหาของชีวิต
ซึง่เกิดจากการตกงานและไม่มีรายได้พอกับค่าใช้
จ่าย	 	 การตกงานคือปัญหาของชีวิตซึง่เกิดจาก

ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 และไม่มีความรู้ที่จะหางาน
อื่น ๆ  ท�าทดแทน		การไม่มีความรู้ที่จะหางานอื่น ๆ
ท�าทดแทน	คือปัญหาของชีวิตซึ่งเกิดจากการขาด
ปัญญา	 ฯลฯ	 การจับประเด็นให้ได้ว่าตรงไหนคือ
ข้อต่อส�าคัญที่เป็นเสมือน “จุดคานงัด”	 	 หรือจุด
อ่อนของห่วงโซ่แห่งปัญหาที่สอดคล้องกับเง่ือนไข
ของตัวเรามากที่สุด	 	 โดยถ้ามุ่งแก้ตรงจุดจุดนี้ได้
แล้ว	 	 จะส่งผลท�าให้ห่วงโซ่ของปัญหาถูกตัดตอน		
ก็คือบันไดขั้นแรกของการปฏิบัติสู ่วิถีเศรษฐกิจ 
พอเพยีง	(โดยการวิเคราะห์จุดแข็ง	จุดอ่อน	โอกาส	
และอปุสรรค		หรอืที่เรยีกว่า	“SWOT Analysis” 
จะมีประโยชน์เกื้อกูลต่อการจับประเด็นปัญหาได้
แม่นย�าขึน้	ตามขั้นตอนของกระบวนการเรยีนรูข้้อ
แรกนี้)		ถ้าจับประเด็นปัญหาผิดตั้งแต่ต้นทาง		ขั้น
ตอนการแก้ปัญหาต่าง ๆ  ก็จะผิดตามไปหมด	 	 ดัง
เช่นถ้าไปมองว่าการไม่มียาบ้าเสพแล้วเกิดอาการ
ทกุข์ทรมานอย่างมากคอืปัญหา		กจ็ะน�าไปสูก่รอบ
การแก้ปัญหาด้วยความพยายามคดิหาวิธต่ีาง ๆ  ทกุ
วิถีทางเพื่อหายาบ้ามาเสพให้สมใจอยาก	 	 แต่ถ้า
สามารถ “คิดนอกกรอบ”	 ของสิ่งที่ยึดติดอยู่เดิม		
โดยมองใหม่ว่าการติดยาบ้าคือปัญหา	 	 ก็จะน�า
ไปสู่กระบวนการแก้ปัญหาอีกแบบหนึ่ง		ด้วยการ
พยายามคดิหาวิธต่ีาง ๆ  ทกุวิถทีางเพื่อเลกิตดิยาบ้า
ให้ได้		เป็นต้น		การจับประเด็นปัญหาให้ได้อย่าง 
ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐ	ิ 	 จึงเป็นขั้นตอนที่มีความ
ส�าคัญยิ่งต่อกระบวนการเรียนรู้ทั้งหมดนี้

 ๒. วิเคราะห์สาเหตุ	 	 เมื่อจับประเด็นปัญหา
ได้แม่นย�าแล้ว	ขั้นตอนต่อไปก็คือการวิเคราะห์หา
สาเหตสุ�าคญัของปัญหา		ซึ่งมกัจะเกดิจาก	“เหต”ุ 
หลาย ๆ  สาเหตุประกอบกัน	 	 แล้วเปรียบเทียบ
ระหว่างทางเลือกต่าง ๆ  ว่าควรแก้ที่	 “เหตุ”	 ตรงไหน
จึงจักเกิด “ผล”	 สูงสุด	 	 กล่าวคือ	 “มีประสิทธิผล มี
ประโยชน์ และท�าให้มีความสุขอย่างยั ่งยืน”	 ได้
มากที่สุด	 (ซึง่หมายรวมถึงความเป็นไปได้จริงในการ
ปฏิบัติของทางเลือกนั้นๆโดยไม่ใช่เป็นความคิดเพ้อฝัน
ด้วย	 	มิเช่นนั้นก็จะบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิผล
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ไม่ได้)	 	 เช่น	 ตัวอย่างปัญหาความยากจนที่เกิดจาก
การตกงานเพราะภาวะเศรษฐกิจตกต�่า	 	 และไม่มี
ความรู้ที่จะสามารถหางานอื่น ๆ  ท�าทดแทนนั้น		การ
ไปแก้ที ่ปัญหาภาวะเศรษฐกิจตกต�า่ซึง่เป็นปัญหา
ระดับประเทศ		ย่อมเป็นไปได้ยากยิ่งส�าหรับชาวบ้าน
ธรรมดาคนหนึ่ง		แต่การหันมามุ่งแก้ปัญหาที่การหา
งานอื่น ๆ  ท�าทดแทนจะเป็นไปได้มากกว่า		อาทิ	กลับ
บ้านต่างจงัหวดัซ่ึงยงัมทีี่ดนิแปลงเลก็ ๆ 	(หรอืสามารถ
เช่าที่ดินราคาถูก) เพื่อไปท�าเกษตรแบบผสมผสาน
ยังชีพ	 	 ควบคู่กับการลดรายจ่ายที่ไม่จ�าเป็นให้น้อย
ลง		โดยถ้าหันมาท�าเกษตรอินทรีย์		ด้วยการชักชวน
เพื่อนบ้านท�าเป็นกลุ่ม		แล้วหาตลาดร่วมกันก็จะท�าให้
ได้ราคาผลผลิตดีขึ้น		มีรายได้เพิ่มขึ้น		เป็นต้น

 ๓. ก�าหนดขอบเขตเป้าหมาย		เมื่อสามารถ
วิเคราะห์สาเหตุแห่งปัญหา	 อนัอยู่ในวสิัยความ
เป็นไปได้ที่เราจะพึงแก้ไขส�าเร็จภายใต้เงื่อนไขข้อ
จ�ากัดต่าง ๆ  ที่เป็นอยู่		ตลอดจนก�าหนดเป้าหมาย
และแนวทางประพฤติปฏิบัติที ่จะไปสู่เป้าหมาย		
ซึง่เรียกได้ว่าเป็น “ยุทธศาสตร์”	 ของการปฏิบัต	ิ
หรือเป็นกรอบแนวทางในการกระท�า	“เหตุ”	เพื่อ
ให้บรรลุถึง	“ผล”ที่ต้องการนั้น ๆ  ได้แล้ว	ขั้นตอน
ต่อไปต้องจ�ากัดขอบเขตของเป้าหมายให้แคบลง	
และแปลงเป้าหมายที่เป็นนามธรรมให้กลายเป็น	
“รูปธรรมของการปฏิบัติ” ที่สามารถประเมินผล
ได้ในแต่ละระยะ	ขั้นตอนนี้เป็นปัจจยัความส�าเรจ็ที่
มคีวามส�าคัญมากอกีขั้น	เพราะความไม่ประสบผล
ส�าเร็จเท่าที่ควรในการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม
แก่เยาวชนไทยทุกวันนี้	 มีสาเหตุส�าคัญประการ
หนึ่งอันเนื่องมาจากการไม่ได้แปลง “คุณธรรม” 
ที่พึงประสงค์ (ซึง่มุ่งจะปลูกฝังให้แก่นักเรียนตาม
หลักสูตรการศึกษา)	ให้เกิดเป็นรูปธรรมของ	“ตัว
ชี้วดั”	ที่สามารถประเมนิผลได้ในทางปฏิบัตชัิดเจน	
เช่น	 ความซือ่สัตย์สุจริต	 ความกตัญญู	 ความมี
วินัย	ความอยู่อย่างพอเพียง	ฯลฯ	ที่จะให้นักเรียน
ประพฤติปฏิบัติภายใต้บริบทที่สอดคล้องกับแบบ
ชีวิตของนักเรียนในแต่ละระดับคืออะไร	 	 เมื่อ
ไม่มีนิยามเชิงปฏิบัติที่ชัดเจน	ก็ส่งผลท�าให้	“ไม่มี

พลัง”	 ที่จะชักน�าให้นักเรียนเกิดการปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมต่าง ๆ  ในทิศทางที ่พึงประสงค์	 	 ได้
อย่าง “มีประสิทธิผล มีประโยชน์ และให้ควำม
สุขที่ยั่งยืน”

 ๔. ตั ้งปณิธานและท�าแผนปฏิบัติ	 	 เมื่อ
ก�าหนดยุทธศาสตร์และวัตถุประสงค์ที ่ต้องการ
ไปให้ถึงได้อย่างเป็นรูปธรรมชัดเจนแล้ว	 ก็เข้าสู่
กระบวนการประพฤติปฏิบัติตามแนวพระราช-
ด�ารัสคุณธรรมสี่ประการข้อแรก	 อันคือ	 “กำร
รักษำควำมสัจ ควำมจริงใจต่อตัวเอง ที ่จะ
ปฏิบัติแต่สิ ่งที ่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม” 
ภายใต้ขอบเขตเป้าหมายและห้วงระยะเวลาของ	
“กรอบการปฏิบัติ”	 ที่ก�าหนดขึ้นดังกล่าวให้พอดี
พอประมาณกับก�าลังความสามารถที่มีอยู่	 โดยไม่
ตึงเกินไปจนประพฤติปฏิบัติไม่ได้	 แล้วเกิดความ
ท้อถอยหมดก�าลังใจ	 หรือหย่อนเกินไปจนไม่เกิด
ผลกระทบอะไรต่อการพัฒนาเปลี่ยนแปลง	 เพื่อ
ยกระดับไปสู่เป้าหมายที่ต้องการนั้น ๆ

 ๕. ด�ารงความมุ่งหมาย	 เมื่อเริ่มต้นกระท�า
อะไรก็ตามที่ต้องฝืนความเคยชินเก่า ๆ 	 ย่อมต้อง
อาศัย	 “กำรรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเอง ให้
ประพฤติปฏิบัติอยู่ในควำมสัจ ควำมดี (ที่ตั้งใจ
ปฏิบัติ) นั้น ๆ ”	 อย่างต่อเนื่องถึงที่สุด	 มิเช่นนั้น
ก็ไม่มีทางบรรลุเป้าหมายความส�าเร็จอะไรได้เลย
ในชีวิต	 ทั้งนี้เงื่อนไขของสภาพสังคมสิ่งแวดล้อม 
จะมีอิทธิพลอย ่างมากต ่อการ “เหนีย่วน�า” 
(เหมือนสนามแม่เหล็กที่เหนี่ยวน�าให้แท่งเหล็กมี
คุณลักษณะเป็นแม่เหล็ก)		เพื่อให้ผู้คนด�ารงความ
มุง่หมายไปในทศิทางที่พงึปรารถนาน้ัน ๆ  จนบรรลุ
ผลส�าเร็จ	 การจัดองค์กรเพื่อให้เกิดการรวมกลุ่ม
ของคนที่ตั้งใจจะประพฤตปิฏบิตัสิูค่วามส�าเรจ็ตาม
เป้าหมายที่ตั้งไว้ในทางใดทางหนึ่ง	เช่น	การตัง้กลุม่
อาชีพ	 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน	กลุ่มออมทรัพย์	 กลุ่ม
จิตอาสา	 กลุ่มศึกษาปฏิบัติศาสนธรรม	 ฯลฯ	 จะ
เป็นปัจจัยที่ช่วยเกื้อกูลต่อการประพฤติปฏิบัติใน
ขั้นตอนนี้ได้มาก
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อ่านต่อฉบับหน้า

 ๖. อดทนอดกลัน้และอดออม	 	 การฝึกใจที่
จักประพฤติปฏิบัติตามเป้าหมายที่ตั ้งใจไว้เพียง
อย่างเดียวไปเรื่อย ๆ 		ถึงแม้จะเป็นเงื่อนไขจ�าเป็น	
แต่ยงัไม่ใช่เงือ่นไขเพียงพอส�าหรับ“ตัดความ 
เคยชินเก่า ๆ ”ที่เป็นอุปสรรคส�าคัญในการปรับ-
เปลี่ยนไปสู่พฤติกรรมอนัพงึประสงค์ตามปณธิานที่
ตั้งไว้นั้น ๆ 		จึงจ�าเป็นต้องใช้	“กำรอดทนอดกลั้น
และอดออม ที่จะไม่ประพฤตล่ิวงควำมสจัสจุรติ 
ไม่ว่ำด้วยเหตุประกำรใด”	 เข้าช่วยในขั้นตอน
ของช่วงเปลี่ยนผ่านส�าคัญนี้	 	 “โดยความอดทน 
อดกลั้น”ก็คือ “ก�าลังจิตใจ”		ส่วน“ความอดออม” 
คือ “ก�าลังสติปัญญา”	(เช่น	เราอดออมไม่ใช้จ่าย
เงินจนหมดกเ็พราะมีสติปัญญาตระหนักถึงความ
จ�าเป็นที่ต้องเก็บออมเงินส่วนหนึ่งส�าหรับไว้ใช้
ยามจ�าเป็น	 เป็นต้น)	 เหมือนคนที่ตั้งปณิธานจะ
เลิกสูบบุหรี่	ระยะแรกเมื่อเห็นบุหรี่ก็อยากสูบ	ซึ่ง
ต้องอาศัยการข่มใจฝืนใจไม่ไปสูบบุหรี่ตามความ
อยากดังกล่าว	 ขณะเดียวกันต้องใช้ก�าลังใจของ
ความอดทนอดกลัน้เข้าต่อสู้กับความรู้สึกอยาก
สูบบุหรี่ที่รุนแรงเพิ่มขึ้นนั้น ๆ 	 	 ควบคู่กับการใช้
ก�าลงัแห่งสตปัิญญาของความอดออมพิจารณาให้
เห็นโทษภัยในการติดบุหรี่	 ตลอดจนคุณประโยชน์
ของการเลิกสูบบุหรี่เพื่อ “อดเปรีย้วไว้กินหวาน” 
(โดยอดออมใจไม่สูบบุหรี ่ตามความอยากในวัน
นี้	 เพื ่อประโยชน์สุขที่จะได้รับตอบแทนมากยิ่ง
กว่าในวันข้างหน้า)	 ก�าลังจิตใจของความอดทน 
อดกลั้นนั้นเปรียบเหมือนกับ “ความแรง”	 ของ
ขวานที่ฟันต้นไม้	 ส่วนก�าลังแห่งสติปัญญาของ
ความอดออม	เปรียบเหมือนกับ	“ความคม”	ของ
ขวานที่ฟันต้นไม้ดังกล่าว	 องค์ประกอบทั้งสอง
ประการต้องอาศัยร่วมกันจึงจะสามารถฟันต้นไม้
ให้ขาดได้ฉันใด	 ก�าลังแห่งจิตใจและก�าลังแห่งสติ
ปัญญาก็ต้องท�างานร่วมกัน	 จึงจักสามารถ	 “ตัด
ความเคยชนิเก่า ๆ ”	ของพฤตกิรรมอนัไม่เป็นที่พงึ
ประสงค์ให้ขาดสะบั้นจากจิตใจได้ฉันนั้น

 ๗. ละวางความชั่วความทุจริต	 เมื่อสามารถ
ตัดความเคยชินเก่า	ๆ 	ด้วยก�าลังจิตใจ	 (เจโตวิมุติ)	

และก�าลังสติปัญญา	(ปัญญาวิมุติ)	 ได้ส�าเร็จแล้ว	
ก็จะเกิดเป็นอุปนิสัยความเคยชินอย่างใหม่	 ที่
ท�าให้บุคคลผู้นั ้นมีธรรมชาติของพฤติกรรมโดย
ปรกติเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้นั้น	ๆ 	 	 โดยไม่
ต้องใช้ความพยายามเพื่อข่มใจฝืนใจอะไรอีกต่อ
ไป	เหมือนคนที่เลิกติดบุหรี่ได้เด็ดขาดแล้ว	ถึงเห็น
บุหรี่ก็จะรู้สึกเฉย	ๆ 	 โดยไม่มีความคิดอยากสูบอีก	
ตรงข้ามบางคนอาจจะกลับรู้สึกรังเกียจและเหม็น
ควันบุหรี่ด้วยซ�้า		เป็นต้น		ถึงขั้นนี้ก็จะเกิด	“กำร
รู้จัก  ละวำงควำมชั่วควำมทุจริต  และรู้จักเสีย
สละประโยชน์ส่วนน้อยของตน  เพื่อประโยชน์
ส่วนใหญ่ของบ้ำนเมือง”	4กล่าวคือเมื่อตัดความ
เคยชินเก่า ๆ  ของพฤติกรรมที่	 “ไม่เป็นประโยชน์
และไม่เป็นธรรม”	 (หรือ“ไม่มีประสิทธิผล ไม่มี
ประโยชน์ และไม่ท�ำให้มีควำมสุขที่ยั่งยืน”)	 ได้
มากเท่าใด	 ก็เท่ากับสามารถ “ละวำงควำมชั่ว
ควำมทุจริต” (ในส่วนนั้น ๆ )	 เป็นผลส�าเร็จได้มาก
เท่านั้น	 	 และสิ่งซึ ่งเกิดขึ้นแทนที	่ “ประโยชน์
ส่วนน้อยของตน”	 ที ่สละออกไปดังกล่าว	 	 ก็
คือ “ประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้านเมือง”	 อันจะ
ได้เพิ่มขึ้นมาโดยรวม	ดงัตวัอย่างเช่นความสขุจาก
การได้สูบบุหรี่	ซึ่งยังเจือด้วยภาวะแฝงของปัญหา
ความทุกข์ที่มากยิ่งกว่าจากโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ  
ซึ่งจะติดตามมาภายหลัง	 	ทั้งโรคถุงลมโป่งพองที่ 
ทุกข์ทรมาน	 มะเร็งปอดที ่ท�าให้เจ็บปวดอย่าง
รุนแรง	ฯลฯ	อันเมื่อบวกลบกันแล้วจะเหลือเพียง
ความสุขส่วนน้อย	หรือเป็น	“ประโยชน์ส่วนน้อย
ของตน” ที่ต้องสละออกไป	 	 เพื่อการได้สุขภาพ
ทีด่ีกว่าเดิม	 ไม่สร้างความเดือดร้อนร�าคาญด้วย
ควันบุหรี่ให้กับผู้อื่น	 รวมถึงท�าให้คนใกล้ชิดตัวเรา
ที่เคยทนสูดควันบุหรี่ที่เราสูบเป็นประจ�า	 ไม่ต้อง
เสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บจากควันบุหรี่ที่เราเป็นต้น
เหตดุ้วย		ตลอดจนช่วยประหยดัค่าใช้จ่ายด้านการ
รกัษาพยาบาลของกองทนุหลกัประกนัสขุภาพที่มา
จากภาษีของประชาชน	ฯลฯ		รวมแล้วก็จะกลาย
เป็น“ประโยชน์สุขส่วนใหญ่ของบ้านเมือง”ทั้ง 
ต่อตัวเราเองและผู้อื่นเกิดขึ้นมาแทนที่		เป็นต้น
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• นายธิง วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

 ๑. ขอสิงโตช่วยกวาง !
ขอแรงเจ้าสัวช่วยแก้ยากจน
(เดลินิวส	์๒๐	ม.ค.๖๑)

 ๓. ระลึกถึง นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ!
อดีตนายกฯ	 อานันท์	 ย�้าหมอสงวน
คือ	 “รัฐบุรุษผู้สร ้างหลักประกัน
สุขภาพของไทย”	(ไทยโพสต์		๒๑-๒๒	ธ.ค.๖๐)

 ๒. รสนิยมของมนุษยโลก! 
‘เบนซ์’	ขายดีทุบสถิติ	๑.๔	หมื่นคัน
เปิด	๑๐	รุ่นใหม่	รักษาแชมป์รถหรู	
(มติชน	๑๙	ม.ค.๖๑)

 ๔. ก่อนเศรษฐกิจฟองสบู่จะล่มสลาย!
เปิดคอนโดทุบสถิติสูงสุดรอบ๑๐ป	ี
(มติชน	๒๒	ธ.ค.๖๐)

 ๕. โลกมนษุย์ยกย่องดารา! ‘หมาก’	
ปลื้ม	รับรางวัลศิษย์เก่าทรงคุณค่า	
(ไทยโพสต์	๒๒-๒๓	ธ.ค.๖๐)

 ๙. เช้าชามเย็นชามมีที่ไหนอีก?นายกเล็ก	
‘อุตรดิตถ์’	ฉุน	ขรก.	บ่าย	๒	เหลือแต่
โต๊ะ	ฮึ่มสั่งย้าย	(มติชน	๒๔	ธ.ค.๖๐)  

  ๑๐. ประกาศความรวยคือประทุษร้ายสังคม! 
ฉลองวิวาห์แห่งปี	 ทายาทคิง
เพาเวอร์		ป๊อก-มาร์กี้ชื่นมื่น	
(เดลินิวส์		๒๕	ธ.ค.๖๐) 

 ๑๑. โลกมนุษย ์ป ี๒๕๖๑! 
สจ.รกัขมปืนโหด!	ยงิกิ๊กสาว	ระเบดิ
หัวตายตามฝ่ายหญิงขอเลิก
(เดลินิวส์	๒	ม.ค.๖๑)

 ๖. โลกวัตถุยิ ่งนานยิ ่งละเอียด โลกแห่งจิต
วิญญาณ ยิ่งนานยิ่งหยาบตื้น! ASICS
ฉลองเปิดสาขาใหม่ทีเ่ซน็ทรัลฯ	 พร้อม
ให้บริการเครื่องสแกน	๓	มิติ	วิเคราะห์
การวิ่งเพื่อเลือกรองเท้า	(ไทยโพสต์	๒๓-๒๔	ธ.ค.๖๐)

 ๘. ระวังพิษร้าย ลัทธิบริโภค
นยิม! ชี ้ศก.ไทยโตไม่ทั่วถงึ	คนจนไม่มี
เงินจ่ายหนี้	(เดลินิวส์	๒๓	ธ.ค.๖๐)

  ๑๓. บทบาททุนนิยมกับการ
ช่วยสังคม ‘ซีพี’	 มอบสิทธิที่ดินให	้
๓๑	ตร.ชั้นผู้น้อย	(มติชน	๕	ม.ค.๖๑) 

 ๑๒. ข่าวต่างประเทศ! อหิร่านกล่าวหาอเมรกิา-
อิสราเอล	ชกัใยประท้วง	...	ยวิ
ตั้งขอหาสาววัยรุ่นปาเลสไตน	์
๑๒	 กระทง	 หลังตบหน้า-เตะ
ทหาร...ทรัมป์ทวีตแรก	 ขู่ตัด
เงินช่วยปากีสถาน	(เดลินิวส์	๓	ม.ค.๖๑)  

 ๗.ทางโลกถือว่าเก่ง แต่ทางธรรม
ถือเป็นวบิาก! ‘ใหม่	ดาวกิา’	ยงัยอมถอย	
รับความพ่ายแพ้ต ่อเหล่าตัวแม่สาว
ประเภท	๒	ในวงการ	(มติชน	๒๓	ธ.ค.๖๐)

   ๑๔.  อนิจจัง-อนิจจา ! 
“จับขัง”เจ้าชายซาอุฯ	ประท้วง
ตัดค่าน�้า-ไฟ	(ไทยโพสต์	๘	ม.ค.๖๑) 
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 ๑๖. การสร้างบุญคุณระดับประเทศ! จีนโปรยเงิน
ช่วยกัมพูชา	ผูกมิตรลุ่มน�้าโขง
(ไทยโพสต์	๑๒	ม.ค.๖๑)  

 ๑๗. เงินเงนิเงิน! กิเลนทุ่ม	
๔๐๐	ล้าน	มุ่งสู่ความยิ่งใหญ่
(เดลินิวส์	๑๒	ม.ค.๖๑)

 ๑๘. เมื่อไหร่จะเกิดในเมืองไทย? เวเนฯ	จลาจล	
ปล้นอาหาร	๖	ชวิีต	สงัเวยเหตรุนุแรง
(ไทยโพสต์	๑๓	ม.ค.๖๑)  

 ๒๐. เมื่อไม่เชือ่กรรมก็ต้องเชื่อสิ ่งดลบันดาล!  
‘สร้างมงคลชวิีต’	ปี	๒๕๖๑
‘เคล็ดลับเสริมชะตา’
(เดลินิวส์	๑๔	ม.ค.๖๑)

 ๒๑. สนิมเกิดจากเนื้อ
ใน! เด้ง	๕	เสอืวงัทองหลาง
เซ่นค้ามนุษย์	จับวิคตอเรีย
ซเีครท	(ไทยโพสต์	๑๔	ม.ค.๖๑)

 ๒๒. ปากท้องประชาชน ผู้ว่าฯ ต้องมีบทบาท 
‘บึงกาฬ’	จัดใหญ่วันยางพารา	๖๑	
ครบเครื่องเรื่องเกษตร-นวัตกรรม	
(มติชน	๑๕	ม.ค.๖๑)

 ๒๖. เรื่องที่น่ากลัว! ผงะ	 ๔๐	
สถาบนัการศกึษา	๑๘๒	หลกัสตูร	ต�า่
กว่ามาตรฐาน(ไทยโพสต์	๑๗	ม.ค.๖๑)

 ๑๙. ทีน่ีป่ระเทศไทย! 
เต็มอิ่มกับบุฟเฟ่ต์
อาหารทะเล	มื้อค�่าสุดคุ้ม
(ไทยโพสต์	๑๓-๑๔	ม.ค.๖๑)

 ๒๗. สื่อต้องระมัดระวังในการออกข่าว!
ทีวีญี่ปุ่นขอโทษเตือนมั่ว
โสมแดงยิงมิสไซล์	
(ไทยโพสต์	๑๗	ม.ค.๖๑)

 ๒๔. เคยประเมินผลกันบ้างหรือไม่? 
‘ปิ๊กป้อม’สั่งเร่งท�ายุทธศาสตร์
ความมั่นคง	(เดลนิวิส์	๑๖	ม.ค.๖๑)

 ๒๕. เสื้อแดงมีอาวุธ! คุก	๓๕	ปี	
๔	เดอืน	การ์ดเสื้อแดง	ยิงถล่ม	กปปส.
(ไทยโพสต์	๑๗	ม.ค.๖๑) 

  ๒๓. เด็กไทยวันนี ้! 
ชี‘้สมาธสิัน้’คกุคามเดก็ไทย
กรมสุขภาพจิต	ระบุพบอื้อ
(มติชน	๑๖	ม.ค.๖๑)

 ๒๘.จังหวัดที ่ฉลาดที ่สุดก็ยังไม่เห็นขยะเป็น
ขุมทรัพย์มหาศาล! กทม.	ขอสภา
ผูกพันงบ	๒๔	ปีลุยจ้างก�าจัดขยะ	๒.๗	
หมื่นล้าน (มติชน ๑๘	ม.ค.๖๑)

 ๒๙. เมอืงคนบาป! อากาศ
เมืองกรุง	‘ฝุ่น’	ตลบ	ค่ามลพิษ
เกินมาตรฐานทั้งหมด
(เดลินิวส์	๑๘	ม.ค.๖๑)

   ๑๕. ความคิดด ี! วันเดก็
ต่อไป	ขอนโยบายแทนค�าขวัญ
หรู	(ไทยโพสต์	๑๒-๑๓	ม.ค.๖๑)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

จาตุมหาราช
บทที่ ๑๔ “ยักษ์ชิงเมือง”

• ต่อจากฉบับ ๓๓๓

	 เรียกกันว่า”โรคนักบริหาร”	 โรคสมัยใหม่ที่
คร่าชีวิตผู้คนมานักต่อนัก	 	 มันคืออาการครุ่นคิด
วิตกกังวลอย่างไม่มีที่สิ้นสุด		ใครว่าคนท�าราชการ		
เวลาท�างานเพียงวันละแปดชั่วโมงเท่านั้น		นั่งโต๊ะ
ท�างานในห้องเย็นสบายๆอีกต่างหาก		ทว่าแท้จริง
หาใช่ไม่		เพราะอาการครุน่คดิอย่างเครยีดๆ	น่าจะ
ใช้เวลาเกินกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงด้วยซ�้า		หากเวลาใน
โลกนี้มีเกินกว่านั้นในหนึ่งวัน		งานบางงานท�าเอา
เขาเครยีดชนดิสดุ	ๆ 	วนเวียนคดิซ�้าซาก		บางค�่าคนื 
เขาถึงกับนอนไม่หลับ	 	 คิดหมกมุ ่น	 อย่างหา
ทางออกไม่พบ	 โดยเฉพาะเรื่องผลประโยชน์และ
อ�านาจที ่แฝงเข้ามาพร้อมกับเงินงบประมาณ

	 แรกเมื่อความรู้สึกดับ	 อาการเครียดก�าเริบ
ขึ้น	วิงเวียนปวดแปลบๆในโพรงศีรษะ		แล้วมันก็
แล่นริ้วๆผ่านเข้าเส้นเลือดตรงหัวใจ	 ปวดหน้าอก
เบ้ืองซ้ายขึน้มาหนึบๆ	หน้าคล้ายจะมดื		โลกดับวบู
ลงฉับพลัน		อ.ส.	คนสนิท		เล่าให้ฟังว่า		สามัญถึง
ขั้นเซถลาเป็นนกปีกหัก	 	 ดีนะว่าร่างฟุบลงบนพื้น
ใกล้เก้าอี้ยาวโซฟากลางห้อง		โชคเขายังดี		ศีรษะ
ไม่ฟาดพื้น		ไม่เหมือนใครหลายๆ	คน	ที่ถึงขั้นเป็น
อัมพฤกษ์-อัมพาต	 	 เหตุเพราะเส้นเลือดในสมอง
ตีบหรือแตก	 	กล้ามเนื้ออ่อนแรงกะทันหัน	 	ทว่า
เขายังโชคดี...โชคดีจริง	ๆ	ที่อาการเจ็บป่วยไม่ถึง
กับปางตาย

www.youtube.com/watch?v=i4lbyIgj4ZE

หากขืนให้ตัดถนนเข้าป่าสงวนริมอ่างเก็บน�้า..แล้วป่าจะเหลืออะไร
นายทุนจ้องอยู่  ป่าเหนืออ่างเก็บน�้าเปิดเมื่อไร  สามารถจองพื้นที่ออกโฉนดได้  

เมื่อนั้นแหละป่าธรรมชาตินับหลายพันไร่จะถูกบุกรุกทันที
 นึกเห็นภาพแล้วไม่สบายใจ  เขาจึงร่วมกับข้าราชการป่าไม้  

ส่งสัญญาณไปยังผู้น�านักการเมืองท้องถิ่นที่เห็นทุกสิ่งเป็นเงินเป็นทอง
เขาเหล่านั้นต้องหยุดการกระท�า อย่าล�้าเส้นกฎหมายบ้านเมือง
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โครงการ	 ที่ไหลบ่าเข้ามาในพื้นที่อ�าเภอ	 	 ชีวิต
เกือบพลิกผันเป็นเจ้าชายนิทรานอนติดเตียง	หาก
ไม่ระวัง	 	 บางวันเขาต้องใช้ยานอนหลับบังคับ
ตนเองให้หลับ
	 “นาย...ท�าไมนายอ�าเภอแต่ละท่าน	 ชอบกิน
ยานอนหลับกันจัง”ครั้งหนึ่งที่อีสาน		อ�าเภอตะวัน
ออก		อ.ส.	คนสนิทเคยถามเขา
	 “ท�าไม...เคยเห็นหรอื”เขาย้อนถาม		มอง	อ.ส.	
คนสนิทอย่างลังเลไม่แน่ใจ
	 “นายอ�าเภอทีม่าอยู่ทีนี่.่..วานผมให้ไปขอยา
นอนหลับสถานีอนามัยทุกคน”
	 เขาเพียงแต่ยิ้ม		ไม่ตอบ		สามัญได้แต่นึก		น่า
จะมีเขาเพียงคนเดียวเท่านั้นกระมังที่ใช้ยากล่อม
ประสาทเป็นตัวช่วย		แท้จริงหาใช่ไม่
	 เหมอืนอย่างครั้งน้ี		กว่าจะฟ้ืนคนืรูสึ้กตวั		อ.ส. 
ก็หามร่างเขากลับเข้าบ้านพัก	 ปฐมพยาบาลพัก
ใหญ่	ๆ 	กว่าจะฟ้ืนจากอาการนอ็กกลางอากาศ		คนื
นั้นเขาเกือบนอนไม่หลับ		แม้จะใช้ยานอนหลับกิน
เข้าไปหลายเม็ด	 เหมือนกล้ามเนื้อสมองจะดื้อยา		
ทว่าพอเกือบจะค่อนรุ่งตีสี	่ 	 อ.ส.นอนเวรประจ�า
บ้านพัก	 	 ต้องขับรถรีบพาเขาเข้าโรงพยาบาล
อ�าเภอกะทันหัน
	 ปากเขาเบี้ยว	 	 น�้าลายไหลย้อยมุมปาก	 เขา
ก็ยังไม่รู้สึก	 	แขนสองข้างเหมือนจะยกไม่ขึ้นแล้ว
รถตู้โรงพยาบาลก็เปิดหวอ		พาเขาเดินทางไปยัง
โรงพยาบาลศูนย์ต่างจังหวัดในเช้ามืดวันนั้น	 	 ที่
นั่นมีเครื่องมือทันสมัย		แพทย์เฉพาะทางสามารถ
วิเคราะห์โรคเกี่ยวกับสมองได้อย่างทันท่วงที		โชค
ดีเขามารักษาได้ทันตามที่หมอก�าหนด		อาการจึง
ไม่เป็นไรมากมายนัก
	 เพียงแขนเกร็งใช้การไม่ได้	 	 ปากเบี้ยวที่มุม
ปากด้านขวาเพียงเล็กน้อย	 	 ข้อนิ้วยังจับปากกา
ไม่ได้	 	ต้องมาท�ากายภาพบ�าบัดต่อที่โรงพยาบาล
ประจ�าอ�าเภอเกือบทุกวัน
	 “นาย...”	เช้าวนัอากาศหม่นมวั		ร้อนอบอ้าว		ใน
ห้องพกัแบบรีสอร์ทโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอ		อ.ส. 
ใกล้ชิดเข้ามากระซิบริมหูข้างเตียง”ผู้ตรวจกรม..

มาตรวจเยี่ยมอ�าเภอครับ”
	 “ท�าไมท่านไม่บอกล่วงหน้า”สามัญกระตุกหัว
คิ้วจนหน้าผากย่น		มองหน้าคนสนิทอย่างไม่เข้าใจ
	 “ผมบอกนายแล้ว”
	 “เรื่องอะไร”	เขาขมวดหัวคิ้วอีกครั้ง
	 “ผู้ว่าคนใหม่ไม่ชอบนาย....หาว่านายเอาแต่
เขียนหนังสือ		งานการไม่ยอมท�า		นายท�าให้งาน
ราชการเสียหาย”	 อ.ส.กระซิบเอ่ยบอกเบาๆเล่า
เรื่องราวที่ข้างหูเหมือนกลัวใครจะได้ยิน	 เขาเผย
ยิ้มอย่างแห้งแล้ง	 	 มองผ่านออกไปทางหน้าต่าง
ด้วยอารมณ์แห้งผาก		อ่อนระโหยโรยแรง		เหมอืน
ก�าลังวังชาจะเหือดไปจากเรือนกายเสียจนสิ้น
	 พลัน...เขาก็นึกถึงผู้ว่าราชการจังหวัดคนใหม่
ที่เพิ่งย้ายเข้ามา...แท้จริงท่านคือเพื่อนของสามัญ		
เคยท�างานร่วมกันครั้งสมัยบรรจุเป็นปลัดอ�าเภอ
ใหม่ๆ	 	 เพื่อนเป็นหน้าห้องผู้ว่าราชการจังหวัด		
เรียนรู้ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว	 	แต่สามัญคือ
ปลดัหนุ่ม		ชอบบกุป่าฝ่าดง	ข้ามห้วยเขาล�าเนาไพร		
ไม่คิดหวังความเจริญในหน้าที่แต่เริ่มต้น	 	 ตั้งใจ
เพยีงท�างานให้ดทีี่สดุในต�าแหน่งราชการที่ด�ารงอยู่
เท่านั้น		ทว่าเพื่อนไม่อย่างนั้น...เขามุง่มาดหมายมั่น 
หวังอย่างจริงจัง		บนเส้นทางแห่งเจ้าเมือง
	 เพือ่นท�าได้ส�าเรจ็		ถงึได้มาเป็นเจ้านายสามญั
	 เพียงสามสิบกว่าปีให้หลัง	 	 เหมือนพลิก
ฝ่ามือ	 	 	 เส้นทางการงานของเพื่อนดุจโปรยด้วย
กลีบกุหลาบอย่างไรอย่างนั้น
	 ทว่าแท้จรงิหาใช่ไม่		บนวิถแีห่งการรบัราชการ		
มันไม่ใช่เส้นทางแห่งสายกุหลาบอย่างแน่นอน		
เพราะทุกย่างก้าวที่ก้าวเดินไปเบื้องหน้า	 	 มีองค์
ประกอบแห่งความฉ้อฉลและการต่อสู้คละเคล้า		
คนจะเป็นเจ้าเมืองได้		เหมือนเทวดาเหนือเทวดา
ทั้งปวงนั้น	 	 น่าจะยิ่งกว่ายักษ์ชิงเมืองในนิทาน
วรรณคดีไทยอย่างแน่นอน
	 ไหนเลยสถาบันเคยร�่าเรียน	 	 รุ่นพี่รุ่นน้องที่
ต่อยอดความเป็นสิงห์		การหักเหลี่ยม	ชิงอ�านาจ
ก่อเกดิได้ตลอดเวลา		เส้นทางแห่งเกยีรตยิศ		ไม่มี
ค�าว่าเพื่อนหรือมิตรภาพ		ความแม่นตรงแห่งการ
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ชี้ชะตาอนาคตตนเองเท่านั้น		เป็นตัวชี้ขาดที่เที่ยง
ตรงและแม่นย�าที่สุด	 	 ระยะหลัง	 ๆ	 การเกาะติด
นักการเมือง	 ก็เป็นเรื่องจ�าเป็นไม่น้อย	 	 ใครจับ
นักการเมืองใหญ่ถูก	 	 เส้นทางสายป่านอ�านาจ 
อันยาวไกล	 	 พอหรือไม่ที่จะเหวีย่งอนาคตของ 
ผู้ตั้งใจฟันฝ่าเข้าสู่ฝั่งฝันได้
	 ทว่าส่ิงนั้น		ต้องมตีวักระตุน้หรอืสิ่งเร้า		ยามนั้น 
เรียกกันว่า	 	 “ความใฝ่ฝัน”	 	ศึกษามันมานานจน
กระทั่งวันนี้		สามัญอยากจะเรียกมันด้วยซ�้าไปว่า		
มันคือ		“กิเลสตัณหา”		ชักพามนุษย์ให้ดิ้นรนไม่มี
วันส้ินสุด		แม้จะเป็นความด	ี	ทว่ากลบัหาใช่ความดี
อนับรสิทุธิ์		เพราะมนัมทีัง้การฉ้อฉล	กลยทุธ์		การ
เข่นฆ่าจิตวิญญาณกันและกัน	 	 นอกเหนือไปจาก
ความดีงามที่บ่มเพาะในจิตใจมายาวนาน
	 เพียงไม่กีป่ีให้หลัง	 	 เพื่อนเป็นนายอ�าเภอ		
ขณะสามัญยังย�่าเดินเป็นปลัดอ�าเภอบ้านป่า
	 เพื ่อนก้าวขึ ้นต�าแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด		
ทว่าสามัญกลับไต่เต้าขึน้สู่ต�าแหน่งนายอ�าเภอ
เท่านั้น		เพียงแค่นี้ก็เลือดตาแทบกระเด็น
	 สามัญจึงยอมคารวะเพื่อน	 	 ให้เกียรติและ
เคารพรักท่านอย่างสนทิในฐานะผูบ้งัคบับญัชา		ไม่
อิจฉาแม้เพยีงนดิ	เพราะรูว่้าเส้นทางของเพ่ือนนั้น	
ล�าบากแสนเข็ญ		ยิ่งกว่ายักษ์ยิ่งกว่ามารชิงเมือง		
ถ้าไม่เรียนรู้เรื่องการฉ้อฉล		ต�าราพิชัยยุทธ์อย่าง
เคีย่วกร�า	 	 ก็อย่าหวังว่าจะก้าวขึ้นสู่ต�าแหน่งผู้ว่า
ราชการจังหวัดได้ง่ายๆ
	 แต่เพื่อนซ.ิ..ไม่เห็นว่าเขาเป็นเพ่ือน		พยายาม
ทุกวิถีทางที่จะเขี่ยสามัญให้กระเด็นออกจากเขต
จังหวัดด้วยทัศนะการท�างานที่ไม่เหมือนกัน
	 สามัญรักธรรมชาติป่าเขา		รักคนจนๆ	ที่เขา
ลงคลกุคล	ี	ทว่าเพ่ือนฝันถงึเส้นทางแห่งเศรษฐกจิ		
การตัดเส้นทางคมนาคม		เพื่อความก้าวหน้าของ
จังหวัด		ป่าต้องเปิด		เส้นทางชนบทต้องไปสู่ชาน
เรือนชาวบ้านอย่างสง่างาม	 	 แม้จะต้องตัดไม้
ท�าลายป่าเพียงใดก็ตาม
	 สามัญท�างานอย่างเชื่องช้า		มองความเจริญ
อย่างค่อยเป็นค่อยไป		ทว่าเพื่อนเหมือนมีกงจักร

อยู่ในมือ		มันก�าลังหมุนอย่างเร็วจี๋		ด้วยเครื่องอี
เลกโทรนิกส์ทันสมัย	 	พร้อมทะลุทะลวงทุกผืนป่า		
เพื่อความเจริญของเขตเศรษฐกิจ
	 เพื่อนเป็นคนเรือนร่างท้วม	 ใบหน้าใหญ่กว้าง	
คิ้วเข้ม	นัยน์ตาเรยีวด�า	ถ้าตดิเข้ียวโง้งตรงมมุปาก
สองข้าง		ใบหน้าเพื่อนกจ็ะกลบักลายเป็นยกัษ์แห่ง
จตุรทิศ		ผู้มีอ�านาจแห่งสรวงสวรรค์
	 สามัญจะท�าอย่างไรดีนะ	 	 เพื่อนถึงจะเข้าใจ
ถึงวิถีที่เขาด�ารงอยู่...ไม่จ�าเป็นหรอกที่ทุกคนจะ
ต้องคิดเหมือนกัน	 	 ขอให้มีจิตวิญญาณแห่งการ
ท�างาน		น�าความเจริญ	สงบร่มเย็นมาสู่ชาติบ้าน
เมืองเท่านั้น
	 “นาย...”อ.ส.ใกล้ชิดก้มลงกระซิบ	 	 ขณะ
สายตาสามญัยงัเหม่อลอยและครุน่คดิผ่านออกไป
นอกหน้าต่าง		ที่เห็นคาคบไม้สีเขียวสดสบายตา
	 “มีอะไร		สุภาพ”เขากระตุกหัวคิ้ว	หันมามอง
แวบหนึ่ง
	 “ท่านผู้ตรวจมาเยี่ยมนายครับ”	 พูดพลางบุ้ย
หน้าไปยังหน้าประตูห้อง
	 เขารีบผงกศีรษะท�าท่าจะลุกขึน้	 	 พยาบาล
ในชุดสีขาว	รีบเดินเข้ามาให้บริการ	 	หมุนเครื่อง
บงัคบัหวัเตยีงให้ร่างสามญัตัง้ตรงขึน้		เกอืบกลาย
เป็นนั่ง
	 ผู้ตรวจราชการกรมฯ		เป็นคนร่างสูง		ผิวขาว		
เรอืนผมด�าขลบั....ในชดุซาฟารสีนี�้าเงนิ	ก้าวเข้ามา
พร้อมยกมือขึ้นไหว้นายอ�าเภอ
	 “ขอโทษด้วย	 	 ผมไปต้อนรับท่านผู้ตรวจที่
อ�าเภอไม่ได้	 	 ผมไม่สบาย....”	 สามัญเอ่ยต้อนรับ
เสียงแผ่วเบา		 โชคยังดีนะ		ที่วันนี้ลิ้นเขาไม่แข็ง		
มันอ่อนตัวลงอย่างรับรู้ได้ชัด	 	 เมื่อวานก่อนกลับ
จากโรงพยาบาลศนูย์ฯต่างจงัหวดั	เข้ามาพกัรกัษา
ตัวโรงพยาบาลประจ�าอ�าเภอต่อ	 	 เขายังพูดได้ไม่
เป็นค�า	 	 ลิ้นแข็งไปหมด	ขากรรไกค้างแข็ง	 	 พูด
เท่าไรก็ไม่ชัด	 	 เหมือนลิ้นจะพันม้วนอยู่ในกระพุ้ง
แก้ม
	 “ไม่เป ็นไร...นายอ�าเภอพักผ่อนให้เต็มที	่	
จนกว่าจะหาย”		ผูต้รวจราชการกรมฯวัยไม่เกนิห้า
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สบิปี		ยกมือขึ้นไหว้		เดนิเข้ามาหา		จบัมอืเขาเขย่า
อย่างสนิทสนม	 “ปัญหาที่นี่คงมากนะครับ	 	 นาย
อ�าเภอ”		ท่านเอ่ยถามขึ้นน�้าเสียงแผ่วเบา		ท�าให้
สามัญถึงกับชะงักอึ้ง
	 เขากระตุกยิ้มข้ึนบาง	 ๆ	 “ก็พอสมควรครับ	
ท่านผู้ตรวจ”			ป่านนี้		ข่าวการเจบ็ป่วยของสามญั		
คงจะรู้ถึงข้าราชการระดับผู้ใหญ่ภายในกรม	 	 ใน
เม่ือผู้ตรวจราชการกรมมาเยี่ยมเขาถงึโรงพยาบาล
ประจ�าอ�าเภอ
	 “ได้ข่าวว่าท่านมาตรวจดูความบกพร่องการ
ท�างานของผมไม่ใช่หรือ...”สามัญเอ่ยถามตรง	 ๆ	
เหมือนรู้สึกน้อยใจขึ้นมากะทันหัน	 	 เขารับรู้มา
นานหลายวัน		น่าจะนานเป็นเดือนด้วยซ�้า		ข่าวผู้
ว่าราชการจังหวัดไม่ถูกชะตา	 ไม่พอใจการท�างาน
ของสามัญสักเท่าไร		ในช่วงผ่านๆมา
	 เหตุเพราะชาวบ้านที่อ�าเภอร้อยกว่าคน	 เดิน
ขบวนขึ้นศาลากลางจังหวัด		ร้องขอสร้างถนนใน
เขตป่าสงวน		ด้วยการน�าของสมาชิกสภาจังหวัด
และนายกเทศมนตรีในพื้นที่			นายอ�าเภอค้านหัว
ชนฝา		ส่งสัญญาณถึงผู้ว่าราชการจังหวัด	เขาไม่
เห็นด้วยกับนักการเมืองท้องถิ่น	 ชาวบ้านรุกเข้า
พื้นที่ป่า	 	 หลังการก่อสร้างอ่างเก็บน�า้ขนาดยักษ์				
เมื่อสามสิบกว่าปีล่วงผ่าน		หากขืนให้ตัดถนนเข้า
ป่าสงวนริมอ่างเก็บน�้าไปยังหลาย	ๆ 	 หมู่บ้านใน
พื้นที่	 	แล้วป่าจะเหลืออะไร			พ่อค้านายทุนจ้อง
อยู่ตลอดเวลา	 	 ป่าเหนืออ่างเก็บน�า้เปิดเมื่อไร		
สามารถจองพื้นที่ออกโฉนดเป็นของตนเองได้		เม่ือ
นั้นแหละ		ปา่ธรรมชาตนิับหลายพันไรจ่ะถูกบุกรุก
ขึ้นทันที
	 นายอ�าเภอสามัญนึกเห็นภาพแล้วไม่สบายใจ		
เขาจึงร่วมกับข้าราชการป่าไม้		ส่งสัญญาณเตือน
ไปยังผู้น�านักการเมืองท้องถิ่น	 	 ที่เห็นทุกสิ่งทุก
อย่างเป็นเงินเป็นทองเกือบทั้งสิ้น	 	 เขาเหล่านั้น
ต้องหยุดการกระท�า	 	 อย่าล�า้เส้นกฎหมายบ้าน
เมือง		
	 สามญัรับรูว่้า		ผู้ว่าราชการจงัหวัดเริ่มหงดุหงดิ 
กับการกระท�าของเขาในครั้งนี้	 	 พยายามหาทาง

ย้ายเขาออกจากเขตพื้นที	่	นายอ�าเภอท�างานขัดผู้
บังคับบัญชา		แล้วมันจะหาความเจริญก้าวหน้าใน
หน้าที่ได้หรือ...ทว่าถึงอย่างไร		เป็นอย่างไรก็เป็น
กัน	 	 สามัญไม่ใช่คนบูชาเงินหรือการพัฒนาแบบ
สมัยใหม่		ขาดถนนชาวบ้านยังอยู่ได้		ทว่าขาดน�้า
ขาดป่า		ชาวบ้านอยู่ได้หรือ
	 อ.ส.	ลูกน้องเขานายหนึ่ง	เพิ่งย้ายจากอ�าเภอ
เข้าไปอยู่ในจวนผู้ว่าราชการจังหวัด		ส่งข่าวมาให้
สามัญทราบเป็นระยะ	 	ผู้ว่าราชการจังหวัดก�าลัง
หาทางเอาเขาออกจากพื้นที่ให้ได้	 	 ในฐานะนาย
อ�าเภอท�างานขัดขวางความเจริญของชาติบ้าน
เมือง
	 นี่คืออีกปัญหาที่ยังวกวน	 ครุ่นค�านึงในโพรง
สมองของนายอ�าเภอสามัญ	
	 “ใครว่า...ผมมาเยี่ยมนายอ�าเภอเท่านั้น		ไม่ได้
มาจับผิดอะไร”		น�้าเสียงผู้ตรวจฯเน้น		พูดพลาง
ก็เอื้อมมือไปรับกระเช้ารังนกบ�ารุงสุขภาพ	 จากผู้
ติดตามที่ยืนคอยอยู่ด้านหลัง	 	 แล้วยื่นส่งให้นาย
อ�าเภอพร้อมเอ่ยปลอบใจ	 ”อย่าคิดอะไรให้มาก
นายอ�าเภอ..ขอให้หายเร็ว	ๆ		ผมรบกวนเพียงเท่า
นี้		นายอ�าเภอจะได้พักผ่อน	ผมยังต้องเดินทางไป
ตรวจงานอกีหลายอ�าเภอ	ลาละครบั”	ผูต้รวจกรมฯ
รีบเอ่ยบอกลา		หลบสายตาสามัญที่จ้องมองมาไม่
กระพริบ		เหมือนจะมีบางสิ่งซ่อนเร้นค้างคาอยู่ใน
นั้น
	 	คนืวันนี้...เป็นอกีคนืที่สามญัยงันอนพกัในห้อง
ผู้ป่วยในโรงพยาบาล
	 	เขารับรู้ว่า	 	 ร่างกายเริม่แข็งแรงเป็นปกติ
เกือบทุกสัดส่วน	 	 เหลือเพียงนิ้วมือข้างขวาสอง
สามนิ้วที่ยังจับปากกาเซ็นงานไม่ถนัด		เขาเซ็นชื่อ	
สั่งการได้ไม่คล่อง			พรุ่งนี้	 	 เขาบอกภรรยาแล้ว
ว่า		จะกลับไปนอนที่บ้านพัก		พร้อมแล้วที่จะต่อสู้
กับงานและกิเลสของผู้คนในอ�าเภอต่อไป	 	 จะไม่
ยอมให้พ่อค้า		นักธุรกิจรายย่อย		บีบเค้นเขา		ให้
ท�าตามอ�าเภอใจของนักการเมืองในท้องถิ่น
	 ชาตบ้ิานเมอืงเป็นสิ่งส�าคญักว่าความมั่งมเีงนิ
ทองของคนบางคนในพื้นที่		สามัญคิดอย่างนั้น
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อ่านต่อฉบับหน้า

	 ดังนั้น		เขาจึงต้องผจญต่อกรกับผู้น�าท้องถิ่น
บางคนที่มองเหน็แต่ความเจรญิด้านวัตถแุละความ
สบายของชาวบ้านที่ร้องขอไม่มีวันสิ้นสุด	 	ขอแม้
กระทั่งถนนเข้าไปในผืนป่า	 ทั้งที่ทางการป่าไม้ก็
ยอมแล้วที่จะให้ชาวบ้านใช้ทางร่วมบนเส้นทาง
ล�าลอง	ส�าหรับตรวจผืนป่า	ป้องกนัการลกัลอบตดั
ไม้ท�าลายป่า	 ในหุบห้วยดงลึก	 โดยซ่อมแซมถนน
ดินบางช่วง	 ให้เป็นคอนกรีตแบบง่ายๆ	 	 ป้องกัน
รถยนต์ขนาดเล็กลืน่ไถลบนม่อนเขา	 	 ถนนดิน
กว้างเพียงสามเมตร	 ใช้วิง่ผ่านหมู่บ้าน	 หุบห้วย
และผืนป่า	 	 ความยาวกว่ายี่สิบกิโลเมตร	 	 เลียบ
ผ่านหมู่บ้านเกือบทุกหมู่	แต่จะท�าเป็นทางถาวรใน
เขตอนุรักษ์	มันไม่สมควร
	 ทว่าเจ้าเมืองใหญ่		ผู้ว่าราชการจังหวัด		กลับ
ฟันธง		ชาวบ้านต้องได้ถนนอย่างแน่นอนในอนาคต
อันใกล้
	 สามัญยิ้มอย่างขื่นข�า		มองไฟบนเพดานสาด
แสงลงมาจางๆ		แสงมันหม่นเศร้า	สีขาวซีด	ๆแผ่
กระจายความอ้างว้างไร้หวังออกมาอย่างช้า	 ๆ...
ท�าไมสามัญต้องมาเจอ	 	 เจ้านายที่เอาแต่ความ
เจริญของตนเองเป็นที่ตั้ง	 	 ท�าตามนโยบายอย่าง
ไม่ลืมหูลืมตา
	 เกือบสี่ทุ่ม		พลัน...โทรศัพท์มือถือก็ดังกังวาน
มาจากหัวเตียง
	 เขามุ่นหัวคิ้ว		เมื่อเห็นเบอร์โทรที่ไม่รู้จักผ่าน
เข้ามาบนหน้าจอ
	 “นายอ�าเภอ....ผมอธิบดีนะ.....”เสียงปลาย
สายดงัมาแผ่วเบา	ท�าเอาสามญัถงึกบัอ้ึง	กระพรบิ
ตาปริบ	ๆ	แทบไม่เชื่อหูตนเอง	เขาแนบมือถือกับ
ใบหมูากยิง่ขึน้	 	 หัวใจเต้นระรัว	 อุ่นวาบในหัวอก		
แววตาเต้นพราว...	 เขาก�าลังอ้างว้าง	 	 ลอยเคว้ง
อย่างไร้จุดหมาย	เหมือนนั่งในเรือล�าน้อย		ยังมอง
ไม่เห็นฝั่ง
	 “มีอะไรให้รับใช้ครับ...ท่าน”	 สามัญเอ่ยถาม
กลบัอย่างไม่แน่ใจ		จู	่ๆ 	ผู้บรหิารระดบัสงู	เจ้านาย 
โดยตรง	 ถึงกับโทรฯมาหา	 	 มันเรื่องอะไร...หรือ
ท่านจะขอร้องให้สามญัท�าตามผู้ว่าราชการจงัหวัด

ร้องขอ
	 “ผู้ว่าฯท่านไม่เอาคุณไว้ในพื้นที่	 	บังคับผมให้
ออกค�าสั่งย้ายคุณออกไป	 	 	 ผมอยากขอร้องให้
คุณออกมาเสีย	 	 อยู่ไปก็หาความเจริญก้าวหน้า
ยาก		ทะเลาะกับนายกินขี้หมาดีกว่า		มาอยู่เมือง
ใหญ่แถบภาคกลางเอาไหม			 เมืองเศรษฐกิจใกล้
กรุงเทพฯ”	เสียงอธิบดีเอ่ยชวน		น�้าเสียงร้อนรน
แกมขอร้อง
	 สามัญชะงักนิ่ง		อึ้งในทรวงอก		แล้วมุ่นหัวคิ้ว
เข้าหากัน			อ�าเภอที่เขาเลือกมาอยู่		เป็นอ�าเภอ
เล็ก	ๆ		ไร้แสงสี		ความเจริญ	เขาเลือกอย่างจงใจ	
เพราะอยากอยูใ่กล้บ้าน	ทว่ากย็งัมคีนอยากจะเอา
เขาออกจากพื้นที่		
	 “ผมผดิอะไร...ท่านอธบิด	ี	ผมท�างานบกพร่อง
ส่วนไหน	 	ผู้ว่าถึงจะเอาผมออกไป”	 	สามัญถาม
ตรง	ๆ	พยายามบังคับหางเสียงไม่ให้สั่น
	 ปลายสาย	 	 เงียบไปชั่วครู่	 “เปล่า...เพียงแต่
คุณไม่ยอมท�าตามนโยบายของนายเท่านั้น	 	 ผู้ว่า
ท่านสั่งงานคุณล�าบาก”
	 “ถ้านายมอบนโยบายในสิ่งผิด		ผมจะต้องท�า
ตามไหม”	น�้าเสียงสามัญเข้มขึ้นเรื่อย	ๆ
	 เสยีงหวัเราะปลายสาย	กงัวานมาแผ่วเบา”ผม
อยากให้คุณไปท�างานในพื้นที่ที่ผู้ว่ามีความคิดใกล้
เคียงกับคุณ”
	 “ไม่ต้องหรอกครบัท่าน....ถ้าผดิกต็ั้งกรรมการ
สอบสวนผมได้	 	 ถ้าไม่ผิดผมก็มีสิทธิ ์ฟ้องศาล
ปกครองเท่านั้น”น�้าเสียงเขากระแทกกลับไป
	 “จะเอาอย่างนั้นหรือ...คุณแน่ใจ”	 อธิบดีถาม
อย่างกังขา	ไม่แน่ใจ
	 “อีกไม่ถึงปีผมก็เกษียณแล้ว	 	 ผมขอท�างาน
เพื่อแผ่นดินบ้านเกิดครับ”	 นั่นคือประโยคสุดท้าย
ระหว่างเขากับอธิบดี
	 เขาไม่ได้เงินเดือนขึ้นในส่วนที่ควรจะได้....
ต้องทนรับชะตากรรม	 	 ส่วนผู้ว่าราชการจังหวัด		
กระเดน็กระดอนออกจากต�าแหน่งเมื่อใกล้เกษยีณ		
มันคือกรรมเวรที่บ่งการ	 	 ระหว่างบุญกับบาปที่
ปรากฏ		สามัญเข้าใจเช่นนั้น.
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พระคัมภีร์ตักศิลา

 พระคัมภีร ์ ตักศิลา คือ ต�ำรำที่ว ่ำด ้วยโรค
ระบาดอย่างรวดเร็วเหมือนห่าลงที่เมือง ตักกะศิลา 
ในต�าราใช้ว่า โรคไข้พิษ โรคไข้เหนือและโรคไข้กาฬ 
 สิทธิการิยะ จะกล่าวถึงเมืองตักกะศิลา เกิด
ความไข้วิปริตเมือ่ห่าลงเมือง ท้าวพระยาไพร่ฟ้า
ข้าแผ่นดินทั้งปวง เกิดความไข้ล้มตายเป็นอันมาก 
ซึ่งคนที่เหลือตายอยู่นั้นออกจากเมืองตักกะศิลาไป 
ยังเหลอืแต่เปลอืกเมืองเปล่า ยังมีพระฤๅษีองค์หนึ่ง 
มีนามมิได้ปรากฏ เที ่ยวโคจรมาแต่ป่าหิมพานต ์
จึงเห็นแต่เมืองเปล่า มีแต่ซากศพตายก่ายกอง 
ทัง้บ้านเมอืง เธอจึงตัง้พิธีชุบซากศพนัน้ข้ึน แล้วถามว่า 

“ท่านทัง้หลายนี้เป็นเหตุอะไรจงึล้มตายเป็นอันมาก” 
ฝูงคนทั ้งหลายที ่ชุบเป็นขึน้นั ้น จึงแจ้งความว่า 
“ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้า บ้านเมืองนี้เกิดความไข้เป็น
พิกลต่างๆ ลางคนไข้วัน ๑ บ้าง  ๒ วันบ้าง ๓ วันบ้าง 
๔ วันบ้าง ตาย บางคนนอน  บางคนนั่ง  บางคนยืน 
บางคนตะแคง  บางคนหงายตาย เป็นเหตุเพราะ
ความตายอย่างนี ้” พระดาบสได้ฟังถ้อยค�าคน 
ทั้งหลายบอกดังนั้น ก็มีใจกรุณาแก่สัตว์ทั้งหลาย 
เธอพจิารณาด้วยฌานสมาบตัริูว่้าห่าลงเมอืง จงึแต่ง 
พระคัมภีร์ไข้เหนือ   แก้ไข้พิษ  ไข้กาฬ  ตักกะศิลา 
ส�ำหรับแพทย์ไปข้ำงหน้ำ ให้รู้ประเภทอำกำรเพื่อจะ
ให้สืบอำยุสัตว์ไว้
 ถ้าผู้ใดจะเรียนเป็นแพทย์รักษาโรคไข้พิษ ไข้เหนือ 

(ตอนที่ ๔๗)

 j ปกติ‘รสเปรี้ยว’จะท�าการบ�ำรุงตับ ขับเสมหะ 
แต่เวลาเป็นไข้นั้นเมื่อกินเปรี้ยวเข้าไปมากๆ
แทนที่จะไปเกิดกำรหมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้น

กลับจะท�าให้ร่ำงกำยหมุนเวียนเลือดเกินไป
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ก็ย่อมมีมาหลายจ�าพวก ผู้จะเป็นแพทย์รักษาไข้พิษ  
ไข้เหนือนั ้น ให้เอาดินโป่ง ๗ โป่ง ดินท่า ๗ ท่า 
ดินปลวก ๗ แห่ง ดินสระ ๗ สระ  ดินป่าช้า ๗ ป่าช้า 
เอาขี้เถ้า คนตายวันเสาร์เผาวันอังคาร แล้วให้เอา
ใบราชพฤกษ์ ๑  ใบไชยพฤกษ์ ๑ ใบคันธพฤกษ์ ๑ 
ใบชุมแสง ๑ เผาประสมกับดิน ป ั ้นเป ็นรูป 
พระดาบสไว้บูชา เมื่อจะบดยาเชิญรูปพระดาบส 
มาตั้งไว้เป็นประธาน จึงท�าเครื ่องบูชาพระดาบส 
ดอกไม้ ธูปเทียน เครื่องกระยาบวช บายศรีซ้ายขวา 
ผ้าขาวปู เคารพสักการะบูชาพระดาบส แล้วเสกยา
ด้วยพระคาถา 
 เมื่อจะไปดไูข้กใ็ห้ว่าพระคาถา ให้เสกน�้าล้างหน้า
รดตัวผู้ที่จะเรียนเป็นแพทย์รักษาไข้พิษไข้เหนือนั้น 
จึงจะคุ้มอุบัติเหตุอันตรายแห่งตัวได้ แล้วให้เสก
น�้ามนต์ประคนไข้ แล้วให้พิจารณาไข้ให้ถ่องแท้
 เมื ่อผู ้เป็นเจ้าจะแสดงเภทไข้พิษไข้เหนือแล
ไข้กาฬ ให้คนทั้งหลายรู้ประจักษ์ คือ อันใดที่จะ
เป็นไข้พิษนั้นเป็นต้น ไข้อีด�ำอีแดง ไข้ปำนด�ำปำนแดง 

ไข้ลำกสำด ไข้สำยฟ้ำฟำด ไข้ระบุชำติ ไข้กระดำนหิน 

ไข้สังวำลพระอินทร์ ไข้มหำเมฆ ไข้มหำนิล ไข้เข้ำไหม้ใหญ่น้อย 

ไข ้เข ้ำไหม้ใบเตรียม ไข ้ไฟเดือนห้ำ ไข ้เปลวไฟฟ้ำ 

ไข้หงษ์ระทดดำวเรือง ไข้จันทรสูตร ไข้สุริยสูตร ไข้เมฆสูตร 
ว่าดังนี้ คนทั้งหลายจึงวิงวอนว่า “ข้าแต่ผู้เป็นเจ้า 
จงได้โปรดสัตว์ทัง้หลายให้อายุยืนยาวไปข้างหน้านัน้ 
ขอผู้เป็นเจ้าโปรดให้ข้าพเจ้าทราบอาการไข้ เภทไข้
ลักษณะไข้ทุกประการ”
 คร้ังนั้นพระดาบสมีเมตตากรณุาแก่สตัว์ทั้งหลาย 
ซึ่งอ้อนวอนด้วยจะใคร่ให้รู้แจ้งประจักษ์เภทไข้เหนือ 
ไข้พิษนั้น อันมีลักษณะต่างๆ คืออันใดบ้าง แลพระ
ผู้เป็นเจ้าจึงห้ามว่า “ไข้จ�าพวกนี้ย่อมห้ามมิให้วางยา
ร้อนเผด็เปร้ียว อย่าให้ประคบนวด อย่าให้ปล่อยปลงิ 
อย่าให้เอาโลหิตออก อย่าให้ถูกน�้ามัน เหล้าก็อย่า
ให้ถูก น�้าร้อนก็อย่าให้อาบอย่าให้กิน ส้มมีควันมีผิว 
กะทนิ�้ามนัห้ามมใิห้กิน ถ้าใครไม่รูท้�าผิดดังกล่าวมานี ้
ก็ถึงความตายดังนี้แล”

 ã ไข้พิษ â ไข้รำกสำด ไข้อีด�ำอีแดง ไข้
มำลำเรีย ไข้มหำเมฆ ไข้มหำนิล
	 หมายความว่า  ร่ำงกำย มีเม็ดเลือดเสีย
จ�ำนวนมำก อาจจะเกิดจาก กำรอ่อนแอของ
ร่ำงกำย จำกพฤตกิรรมก่อโรค  ไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม เป็นเวลำนำนๆ ท�ำให้ร่ำงกำยเสีย
สมดุลมำก
 หมายถึง ร่ำงกำยต้องขอเลือดจำก‘กระดูก 

-ไขกระดูก’ ซึ่งจะส่งแร่ธำตุส�ำรอง ด้วยกำรเป็นไข้ 

โดยมีอำกำรครั ่นเนื ้อครั ่นตัว เมื ่อยเนื ้อเมื ่อยตัว 

ปวดร้ำวกระดกู กนิอำหำรไม่ลง แสบตำ ตำมวั ง่วงนอน 

เพื่อที่จะต้องพัก ให้ร่ำงกำยซ่อมแซมตัวเองก่อน 

เมื่อร่ำงกำยปล่อยแร่ธำตุส�ำรองจนสมดุลแล้ว ก็จะ 

หำยเป็นไข้  โดยไม่ต้องหำยำกินเลย 
 อาการ    ปวดศรีษะ   ตวัร้อนดจุเปลวไฟ   ฟันแห้ง 
น�้ำลำยเหนียว ตำแดงคล้ำยสำยเลือด ร้อนใน  
กระหำยน�้ำ  มือเท้ำเย็น  มีเม็ดขึ้นตำมร่ำงกำย  
เล็ก/ใหญ่  สีต่ำง ๆ กัน ด�ำ  แดง  เขียว

 ãไข้เหนือ â		 คือ	 ไข้ป่า	 	 หรือไข้จตุดง 
คือ ไข้ป่ำทั้ง ๔ ภำค	 	 บางทีเรียกว่า	 ไข้จับสั่น 
 สาเหตุ  เกิดจำก ถูกยุงกัด 	จะมีเชื้อไวรัสที่ 
เข้าไปในร่างกาย		จนไปท�าลายเม็ดเลือดแดง	เมื่อ
เม็ดเลือดถูกท�าลาย	 ร่างกายจะส่งสัญญาณขอ
อาหาร	 โดยการสั่น	 อาจจะสั่นไปทั้งตัว	 เหมือน
อาการหนาว	 แม้จะห่มผ้าหลายผืนก็ไม่หายหนาว 
 ‘ยา’ ที่ใช้ส่วนใหญ่	จะใช้ยำควินิน(คือเปลือก
สกัดต้นสะเดาอินเดีย)	แต่สมัยโบราณ	พ่อค้าที่เดินทาง
ตามป่าไปขายสินค้า	กองเกวียน	จะฝนรำกปลำไหล
เผอืก กบัน�้ำซำวข้ำว	แจกกนักนิก่อนอาหาร	ท�าให้
ป้องกันไข้มำเลเรียได้
 อาการ ปวดศรีษะ  อจุจำระผูก		ถงึเวลาไข้จับ 
จะหนำวสั่นสะท้ำน  มือเท้ำเยน็ ใกล้สำงเหง่ือออก 
ตวัหำยร้อน มือเท้ำอุน่ กระหำยน�้ำ ปวดปัสสำวะ 
สร่างแล้ว	 ลุกนั่งเดินได้	 ครั้นรุ่งขึ้นเมื่อถึงเวลา
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กจ็ับอีก	 	 จับไปทุกวัน	 บางทีก็เว้น	 ๑–๒	 วัน 
ถ้าจับหลายวัน หน้ำซีด เบื่ออำหำร ลิ้นเป็นฝ้ำ
ละอองขำว   แก้ไม่หายถึงตำยได้

 ã ไข้กาฬ â เมือ่เกดิท�ำให้มพีษิร้อนภำยใน
เป็นก�ำลัง		เมือ่มคีวามร้อน จะมเีมด็แดง ๆ  เท่ำกบั
ตุ่มยุงกัด ขึ้นตำมใน ล�ำไส้ - ไต - ปอด - หรือม้ำม 
 ท�าให้	มีอาการ บวมขึน้หรืออ่อนเหลวไป
มักตายภายใน	๗	วัน	 	 หรือ	๑๑	วัน	 	 เมื่อตาย 
‘กำฬ’จะผุดขึ้นตำมผิวหนัง เป็นแผ่น เป็นแว่น 
เป็นวง สีแดงไหม้เกรียม
 

9 ไข้ในคัมภีร์ตักศิลา 9
 ๑. ไข้พิษไข้กาฬ    ๒๑ จ�ำพวก
 ๒. ไข้รากสาด(ไข้กาฬ)  ๙ จ�ำพวก
 ๓. ไข้ประดง(ไข้กาฬแทรกไข้พิษ) ๘ จ�ำพวก
 ๔. ไข้กาฬ    ๑๐ จ�ำพวก
 ๕. ฝีกาฬ(เกิดในไข้พิษ) ๑๐ จ�ำพวก
 ๖. ไข้กระโดง(ไข้กาฬ)  ๔ จ�ำพวก
 ๗. ฝีกาฬ ๖ ชนิด
 ๘. ไข้คด  ไข้แหวน   ๒ จ�ำพวก
 ๙. ไข้หวัด(น้อย - ใหญ่)   ๒ จ�ำพวก
 ๑๐. ไข้ก�าเดา(น้อย - ใหญ่)   ๒ จ�ำพวก
 ๑๑. ไข้ใน ๓ ฤดู   ๓ จ�ำพวก

 
 @ ลักษณะอาการของ ไข้พิษไข้กำฬ
 บางทีไม่เจ็บไข้สบายปกติ ‘ไข้เกิดภายใน’ 

ผดุเป็นแผ่น เป็นเมด็สแีดง ด�ำ เขยีว หรอืเป็นทรำยท่ัวตัว 

ผุดได้	๑	วัน		๒	วัน	๓	วันจึง‘ล้มไข้’   และ‘ท�ำพษิ’ต่ำงๆ 
ผุดเป็นแผ่น เป็นวง เป็นเม็ดทรำย สีแดง สีด�ำ  
สีเขียว  สีครำม   
	 ให้ใช้ยากระทุ้งพิษไข้(‘การกระทุ้งพิษ’ด้วย 
ยำ ๕ รำก หรอื ยำครอบไข้  ยำแก้ไขต่ำงๆ นั้น ต้อง  ต่อฉบับหน้า

ดวู่าอำกำรคนไข้มากหรอืน้อย เป็นมำนานหรอืยงั 
ต้นเหตขุองโรคคอือะไร  ควรจะให้ยำจ�ำนวนเท่ำไหร่ 
ในตอนเช้า - กลางวัน - เย็น - ก่อนนอน)
 เมื่อ ‘ยำกระทุ้งพิษ’แล้ว ต้องฟื้น  
	 ถ้า‘กระทุ้งพิษ’ขึน้ไม่หมด  กลับลงไปกิน 
‘ตับ-ปอด’  ท�ำให้ถ่ำยออกเป็นโลหิตเสมหะ  ลงทำง

ปัสสำวะ ให้ปิดปัสสำวะ อำเจียนเป็นโลหิต ไอ ร้อนใน 

กระหำยน�้ำ  หอบ  สะอึก  ลิ ้นกระด้ำงคำงแข็ง 

ชักตำเหลือกตำกลับ  บำงทีท�ำพิษให้จับหัวใจ  นอน

กรนไม่มีสติ  กระท�าให้‘ปิตตะสมุฏฐาน’ก�าเริบ 
(ถุงน�้ำดีหรือท่อน�้ำดีในตับปิดง่ำย ท�ำให้น�้ำดีข้น 
ให้เหลืองทั่วกำย)
 

@ ข้อห้าม ๑๐ ประการ
       ในกำรพิจำรณำรักษำไข้พิษไข้กำฬ 

 ห้ามวางยารสร้อน (ท�ำไมห้ำมวำงยำฤทธิ์ร้อน
เพรำะร่ำงกำยมี‘เม็ดเลือดเสีย’แตกเป็นจ�ำนวนมำกอยู่แล้ว 

จะท�ำให้อุณหภมูสิงูเกนิไป อำจจะท�ำให้‘เส้นโลหติฝอย’ 

แตก ถ้ำไปแตกที‘่สมอง’ อำจจะเป็นอมัพฤกษ์ อมัพาตได้ 

เรำไม่ควรเสี่ยงใดๆ ทั้งสิ้น)                
 
 ห้ามวางยารสเผ็ด (ก็เช่นเดียวกัน อำจท�ำให้ 

‘เส้นโลหิตฝอยในสมอง’แตกเช่นกัน แม้จะเป็นเผ็ด

แบบไม่ท�ำลำยเส้นโลหิตฝอยก็ตำม แต่พอเข้ำไปใน

ร่ำงกำย จะท�ำให้เกดิการหมนุเวียนเลือดเรว็เกนิไป
เส้นโลหิตฝอยอำจจะแตกได้)               

 ห้ามวางยารสเปรี ้ยว (ปกติ‘รสเปรีย้ว’ 
จะท�าการบ�ำรุงตับ ขับเสมหะ แต่เวลาเป็นไข้นั้น 
เมื่อกินเปรี้ยวเข้าไปมากๆ แทนที่จะไปเกิดการ
หมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้น กลับจะท�าให้ร่ำงกำย
หมุนเวียนเลือดเกินไป)
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• เปลว สีเงิน
คอลัมน์คนปลายซอย

เหตุผลของคน ‘อยากเลือกตั้ง’

น.ส.พ.ไทยโพสต์
๓	พฤษภาคม	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 หลัง	คสช.เข้ามา	เมื่อ	๒๒	พฤษภา	๕๗
	 ค�าว่า	“ยกระดับการชุมนุม”	หายไป
	 เดือนนี้	ก็	“ครบ	๔	ปี”
	 ค�าว่า	 “ยกระดับการชุมนุม”	 กลับมาอีกครั้ง
หนึ่งแล้ว!
	 มาพร้อมค�าว่า	“ผมอยากเลือกตั้ง”!
	 ก็คงไม่ต้องบอกว่ากลุ่ม	“อยากเลือกตั้ง”	คือ
พวกไหน	มาจากไหน?
	 คงเข้าใจตรงกันแล้ว	ว่า........
	 คือพวก	 “คนรุ่นใหม่”	 ที่ไหลออกมาจากรูท่อ
ขยะมหาลัยบางแห่ง

	 ภายใต้การขับเคลื่อนของ	“แก๊งขยะเก่า”	ใต้
เกี๊ยะระบอบทักษิณ	และ.....
	 ไอ้	NED	ตัวแสบ!	
	 เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับที่เชียงใหม่	 ใช้
บ้านป่าแหว่งตั้งเงื่อนไข...๗	วันไม่รื้อ
	 จะเกิด	“สงคราม	๙	ทัพ”!?
	 ครับ....
	 สถานการณ์มันเป็นเรื่องต้องสร้าง	 เพราะถ้า
ไม่สร้าง	ก็จะไม่เกิดเงื่อนไข
	 เมื่อเงื่อนไขไม่เกิด.........
	 “เป้าหมาย”	สร้างวิบตั	ิซดัรฐับาลทหาร	สูก่าร

ถ้ารัฐบาล คสช.เป็น “เผด็จการ” ตามชื่อเรียกจริงๆ ละก็
ที่กรูออกมาจาก “รูท่อเดียวกัน”

 แล้วแยกย้ายกันกวนเมือง ดังที่เป็นอยู่ทุกวันนี้
กระทั่งที่จะยกระดับกันวัน-สองวันนี้ นั่นน่ะ

 มันจะมีให้เห็น-ให้เป็นอยู่ อย่างทุกวันนี้ได้หรือ?
และท�าเป็นลืม...........

 ในยุครัฐบาลประชาธิปไตยเลือกตั้ง “ถูกอุ้มหาย”
และ “ถึงตาย” เพราะขัดใจ-ขัดประโยชน์ “หัวหน้าใหญ่” ไปกี่ราย

today.line.me
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โค่นล้ม	ให้อ�านาจที่	๓	เป็น	“ไทยสปริง”	แทรก	ก็
ไม่ส�าเร็จ
	 เมื่อไม่ส�าเร็จ........
	 ก็ไม่สามารถ	“ช�าระแค้น”	คสช.ได้ตามอาฆาต
อีกทั้งรัฐธรรมนูญทีเ่ป็นอุปสรรคต่อการเข้ามา
เขมือบของเหลือบฝูงเดิม
	 เมื่อเป็นโจรไม่มีปืน
	 ........ก็ปล้นไม่ได้!
	 โครงการเพื่อเศรษฐกิจและสังคมชาติทีก่�าลัง
เดินหน้า	 และดูท่าจะเกินหน้า-เกินตาการเมือง
เก่าๆ
	 ก็หมดโอกาสล้ม	“เพื่อสะใจ”	ไปอีก!
	 อาจสงสัยกัน.........
	 ในเมื่อ	“นายกฯ	ประยุทธ์”	ส่งสัญญาณชัด	ปี
หน้ายังไงๆ	ก็ต้องเลือกตั้งแน่
	 และทุกพรรคเป็นกระดี่ได้น�้า	 แถกไถลไปสู	่
“เลือกตั้ง”	ด้วยมั่นใจเต็มร้อยนั้น	
	 แห้งกันมาได้	๔	ปี...........
	 ทั้งที่เห็นน�้าอยู่ข้างหน้า	 แล้วไฉน	 พวกชาย
กระโปรงจากบางพวก-บางพรรค
	 จึงต้องส่งขยะในรูท่อ	 เดินสายปั่นกระแส	
“อยากเลือกตั้ง”?
	 และใช้ฤกษ์วันที่	๕	พฤษภาป่าวประกาศ..........
	 “ยกระดับการชุมนุม”	 นัดรวมพลคนหาเหตุ
กวนเมือง	 ผ่านเงื่อนไข	 ใต้สโลแกน	 “อยากเลือก
ตั้ง”
	 ว่าครั้งนี้	“ชุมนุมยืดเยื้อ”!
	 บ้างว่า	 ถือโอกาสในวาระ	“ครบรอบ	๔	 ปี”	 
เผด็จการทหารเข้าคุมอ�านาจประเทศ
	 “คุม”	แบบมือประสานเป้า	เอาอ�านาจ	แต่ไม่
เอางาน-เอาการ	ก็ยังพออภัย
	 เพราะงานจะไม ่เกินหน ้า	 แถมยังเหลือ
โครงการพัฒนาไว้ให้	“หาเงินทอน”	ต่อ
	 แต่นี่	เข้ามาแล้ว.....
	 รฐับาลเผด็จการ	ดนัวางรากฐาน	“เศรษฐกจิ-
สังคมประเทศ”	ไว้เพียบ	ดีกว่า	“รัฐบาลเลือกตั้ง”
	 ท่ีไม่ดีกว่า	ก็ตรง	“โกง-กนิ”	ในระบบรฐั	ยงัชมุ	

เท่านั้น!		
	 บ้างว่า	 ต้องการ	 “เตะหักขา”	 สกัด	 “คนชื่อ
ประยทุธ์”	ที่เลี้ยงลกูเข้าไปยงิประต	ู“ประชาธปิไตย
เลือกตั้ง”
	 หวังครองถ้วย	“นายกฯ	สมัย	๒”	ในฤดูกาล
ที่จะถึง
	 และวิเคราะห์-วิจารณ์กันไปถึงขั้นว่า........
	 ที่สร้างกระแส	“อยากเลือกตั้ง”	กันมาเรื่อยๆ	
ตามล�าดับ	เมื่อถึงจุดที่คาดการณ์ว่า	“น่าจะจุดติด
แล้ว”
	 ก็ยกระดับ	“ชุมนุมยืดเยื้อ”	นั้น
	 เจตนายั ่วให ้ฝ ่ายบ ้านเมือง	 โดยเฉพาะ	
“กองทัพ”	ฟิวส์ขาด
	 แล้วใช้	“ความรุนแรง”	ประสาทหาร	เข้าคุม
สถานการณ์!
	 ดตูามสื่อในขบวนการของเขาปทูางข่าว	เป้า-
หมายวางไว้รองรับจุดนี้	คือ
	 เมื ่อรัฐบาลทหาร	 “หมดความชอบธรรม” 
ควบคุมฝูงชนที่ก่อสถานการณ์ไม่ได้แล้ว
	 ก็ต้องออกไป........
	 แล้วให้มี	“รัฐบาลรักษาการ”	สู่การเลือกตั้ง
	 เรยีกว่ากะใช้	“กระสนุนัดเดยีว”	แต่เห้ียเรงิร่า	
กิน	๓	ต่อ	เข้าฮอสเลย!
	 บางเกจิ	 เชื ่อมโยงเชิงเปรียบเทียบการยก
ระดับปลายสัปดาห์นี้	 ไปถึงเหตุการณ์	 “พฤษภา
ทมิฬ”	ปี	๓๕
	 ที่ชุมนุมขับไล่นายกฯ	ทหาร	“พลเอก	สุจินดา	
คราประยูร”
	 ก็ว่ากันไป.......
	 ฟังได้	แต่อย่าไปเชื่ออะไรทั้งหมด!
	 แต่ด้วยประสบการณ์จาก	 “ยกระดับชุมนุม” 
เมื่อครั้งเผาบ้าน-เผาเมือง	ปี	๕๓	จะเห็นว่า
	 เอา	 “วิทยาศาสตร์การเมือง”	 ด้านเดียวเข้า
จับทิศทางพวกขยะแลกเกรดไม่ได้
	 ต้องประยกุต์	“ไสยศาสตร์และคณุไสย”	เข้าไป
ด้วย!
	 ไม่เห็นหรือ	ปี	๕๓	น่ะ.........
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	 ทั้งเทเลือด	ทั้งเพ่งตะวัน	ทั้งพ่อมด-หมอผี	ทั้ง
ก�าหนดฤกษ์ผานาที	สารพัดที่จะท�า
	 ไม่ใช่หลักประชาธิปไตย	 มันเป็นไสยศาสตร์
เพื่อการโจรทั้งเพ
	 มองจากประสบการณ์น้ันแล้ว	กพิ็เคราะห์ตาม
เหตุผลที่กล่าวอ้างกันตอนนี้
	 ที ่อยากเลือกตั ้งจนทนไม่ไหว	 ต้องออกมา
ชมุนมุเรยีกร้องในข้ัน	“ยกระดบั”	กนัวันนี้...เดี๋ยวนี้
	 เหตุผลเดียว	คือ.........
	 ตาม	“โหราศาสตร์”	ว่าด้วย	“ดวงเมือง-ดวง
ผู้น�า”
	 ซึง่ช่วงเวลานี้	 โหราจารย์	 ตีความเป็นมุม
เดียวกัน
	 จาก	“หลังสงกรานต์”	เป็นต้นไป
	 ดาวพฤหัสบดไีม่คุม้	มฤตย-ูองัคาร-เสาร์-ราห	ู
ท�ามุมถล่มดวงเมืองอะไรประมาณนั้น!
	 ผมไม่สันทัด	 ใครเป็นแฟน	 “แม่หมอฟอง-
สนาน”ที่ตามอ่านในไทยโพสต์	วันอาทติย์	หรอืตาม 
โซเชียล	คงพอรู้
	 สรุปกว้าง	ๆ 	 ตามที่ท�านายกันไว้	 ก็คือ	 ช่วงนี้	
ยันปีหน้า	โจราจะมีฤทธิ์	ก่อเหตุให้ปวดหัว
	 โดยเฉพาะรฐับาล	และนายกฯ	ที่ถงึวาระ	“ดวง
ตก”	พฤหัสไม่คุ้ม	ไม่ตายก็คางเหลือง!
	 เนี่ย.......
	 ผมจึงว่า	ลีลาโจร	มันจรตามลีลาดาวที่	“โจร
ตัวพ่อ”	มันจ้องอยู่ตลอดมากกว่า
	 พอเห็น	“ดาวใหญ่”	ไม่คุ้ม	ผู้น�ายอบแยบ
	 จงึส่งสัญญาณ	“ยกระดบั”	โหมกระแส	“อยาก
เลือกตั้ง”	ขับมันไปเลย!
	 ข่าวว่า	วัน-สองวนันี	้ส่งตวัแทนไปบนบานศาล
กล่าวที่เทวสถาน	 “สมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 
นั่นเลย
	 เน้นให้เห็นว่า	ที่	“ยกระดับ”	นั้น..........
	 หนักทางไสยศาสตร์เพื่อการเมือง	 แต่กล่าว
อ้างทางสังคมศาสตร์	“กระสันเลือกตั้ง”!		
	 แต่ฟัง	“พลตรี	ปิยพงศ์	กลิ่นพันธุ์”	ผบ.มทบ.
๑๑	ทีมโฆษก	คสช.	บอกเมื่อจันทร์	ที่	๓๐	เมษาว่า

	 เรื่องชมุนมุ	๕	พฤษภานี้	ท่าน	ผบ.ทบ.“พลเอก	
เฉลิมชัย	สิทธิสาท”	ก�าชับมาแล้ว
	 ห้ามทหารไปขดัความใคร่พวกกระสนัเลอืกตั้ง
ในทุกรูปแบบ
	 ให้ท�าอย่างเดียว	คือ........
	 อ�านวยความสะดวกในการประกอบกิจกรรม
ให้พวกเขา	และดูแลอย่าให้ใครก่อเรื่อง-ก่อราว
	 ใครก่อ	 ด้วยหวังสร้างเหตุ	 ก็ให้ทหารเอา	
พุทโธ..พุทโธ..พุทโธ	ตั้งไว้ที่ลมหายใจ
	 ใครตบแก้มซ้าย	 ก็ให้ทหารเอียงแก้มขวาให้
เขาตบแถมอีกที
	 จะได้แย่งซีนพวกกระสันเลือกตั้งออกจอเป็น	
“พระเอกหนังข่าว”	ให้ชาวโลกเห็น
	 ว่านี่ไง.....
	 “ไหนใครว่า	ภายใต้เผด็จการทหาร	ชาวบ้าน
ไม่มีสิทธิ-เสรีภาพ	 ที่จะท�าอะไรก็ได้ตามใจชอบไง
ล่ะ?”
	 พูดถึงเสรีภาพ..สิทธิมนุษยชน
	 ที่พวกรุน่ใหม่จากรทู่อ	พวกแอมเนสต	ีฮวิแมน
ไรต์ฯ	จบัเป็นประเดน็	อ้าง	“รฐับาลทหาร	ควบคมุ-
คุกคาม”	เป็นประจ�านั้น
	 ความจริงในมุมกลับ...........
	 ถ้ารฐับาล	คสช.เป็น	“เผดจ็การ”	ตามชื่อเรยีก
จริงๆ	ละก็	ที่กรูออกมาจาก	“รูท่อเดียวกัน”
	 แล้วแยกย้ายกันกวนเมือง	ดังที่เป็นอยู่ทุกวัน
นี้	กระทั่งที่จะยกระดับกันวัน-สองวันนี้	นั่นน่ะ
	 มันจะมีให้เห็น-ให้เป็นอยู่	 อย่างทุกวันนี้ได้
หรือ?			
	 และท�าเป็นลืม...........
	 ในยุครัฐบาลประชาธิปไตยเลือกตั้ง	 “ถูกอุ้ม
หาย”	 และ	 “ถึงตาย”	 เพราะขัดใจ-ขัดประโยชน์	
“หัวหน้าใหญ่”	ไปกี่ราย
	 พวกถือคัมภีร์สิทธิมนุษยชนอยู่	 จ�าไม่ได้เลย
หรือไง?
 ถ้าจ�าไม่ได้ ให้คุณ “ผักกาดหอม” มาจาระไน
ต่อซัก ๒-๓ วันละกัน.
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จากใจถึงใจ 
 
 ๗	พฤศจิกายน	๒๕๖๑	เป็นวาระครบรอบ	๔๘ พรรษา บนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครู
สมณะโพธิรักษ์	ผู้น�าชาวอโศก	 	และหนังสือพิมพ์	“เราคิดอะไร”	ก้าวสู่ปีที่	๒๕	 	ในฉบับที่	๓๔๐	
ประจ�าเดือนพฤศจิกายน	๒๕๖๑	นี้		เพื่อขอบคุณมวลสมาชิกและผู้มีอุปการคุณที่สนับสนุนตลอดมา	
	ส�านักพิมพ์กลั่นแก่นจงึได้จดัพมิพ์หนงัสอื	“รวมคนจะมธีรรมะได้อย่ำงไร เล่ม ๒”		เป็นบรรณาการ
ในรูปเล่มพ็อกเก็ตบุ๊คขนาด	๑๖	หน้ายกพิเศษ
 ในวาระพิเศษนี้ใคร่ขออนุญาตเรียนว่า	 เพื่อเป็นการขยับเลื่อนฐานวัตถุทานลึกซึง้ขึ้น	 ดังนั้น
จะไม่มีการลงรายชื่อผู้ร่วมสนับสนุนในหน้าสีหรือหน้าขาวด�าใดๆ	ทั้งสิ้น	 นั่นคือการบริจาคทุกบาท 
ทุกสตางค์ของทุกท่านจะเป็นการแสดงเจตนารมณ์แห่งการให้การสละที่ไม่ติด	 ไม่ยึด	 ไม่ส�าคัญ 
มั่นหมาย	ไม่เอาอะไรตอบแทนกลับคืนมาแม้แต่ชื่อ-นามสกุล	หรือชื่อหน่วยงานตัวเล็กๆ	ปรากฏ
	 ท่านใดหรือหน่วยงานใดประสงค์จะร่วมแสดงความยินดีช่วยสนับสนุน	ติดต่อได้ที่
	 คุณใบแก้ว	ชาวหินฟ้า	โทรศัพท์	๐๘-๖๔๘๖-๗๘๖๘
 ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔ 
 ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
	 ๖๔๔	ซ.นวมินทร์	๔๔		ถ.นวมินทร์	
	 แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กทม.๑๐๒๔๐	
	 หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
 ธนำคำรกสิกรไทย สำขำถนนนวมินทร์ ๓๖
 บัญชี   นางสาวใบแก้ว ชาวหินฟ้า 
 เลขที่  ๐๓๘-๘-๖๖๗๐๕-๒
 (หมายเหตุ : ทุกท่านที่ร่วมสนับสนุน เจ้าหน้าที่ออกใบเสร็จรับเงินตามปกติ)

 การทานวัตถุก็ดี	 ทานแรงงานก็ดี	 มีอภัยทานซ้อน	 ถ้ายังโลภ	 ยังยึดเป็นเรา	 เป็นของเรา 
แลกเปลี่ยนอย่างโลภไว้ในใจอยู่	ก็ยังไม่อภัย	ยังเป็นภัยอยู่	เป็นภัยทาน	ทานวัตถุแล้วยังมีโลภ 
เป็น “ภัยทาน” ไม่ใช่ “อภัยทาน”	ยังเป็นภัยต่อตน	ต่อผู้อื่นอยู่	ภัยต่อตนก็คือกิเลส	เป็นกิเลส
สั่งสมโลภ
	 จะให้แรงงาน	ให้วัตถุ	แล้วก็ยังจะเอาของแลกเปลี่ยน	“อยากจะได้”	ยังผูกใจยึดว่าของเรานะ	
นี่ของเรานะ	นี่บุญคุณของเรานะ	นี่ของเราท�านะ	นี่ของฉันนะ	นี่ฉันนะ	ก็ยังเป็นภัย	ยังไม่อภัย	
โลภก็ดี	โกรธก็ดีเป็นตัวภัย	
	 ในศาสนาพุทธนี่ชัดเจน โลภ โกรธ หลง นี่เป็นตัว “ภัย”	เป็นภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น
          
       (สมณะโพธิรักษ์ จากหนังสือ มหาทาน)
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	 ใกล้เที่ยงวันอากาศยิ่งร้อนเพิ่มทว	ี ประเสริฐ
วางมือจากการขุดดินแล้วหลบแดดเข้าอยู ่ใต ้
ร่มไม้พร้อมทั้งสับและผ่ากิ่งไม้ท�าฟืนไปด้วย	 กิ่ง
ก้านไม้ที่เก็บรวม	ๆ 	กองไว้มีมากพอท�าฟืนก่อไฟ 
หุงต้มได้ทั้งปี	ประหยัดไปได้โขอยู่	ส่วนก๊าซหุงต้ม
ซื้อมานั้นเก็บไว้ใช้เวลาจ�าเป็น	
	 การใช้ฟืนก่อไฟนั ้น	 ชาวชนบทส่วนใหญ่
จะปฏิบัติสืบทอดต่อ	ๆ 	กันมา	 เรียกว่าอยู่อย่าง 
พอเพียง	เน้นประหยัดเพื่อความอยู่ดีมีสุขสืบไป
 เครอืวัลย์ถีบจกัรยานเล้ียวเข้ามาจอดใต้ร่มไม้
ใกล้ประเสริฐ	
	 “พี่	ๆ 	ฉันเพิ ่งรู ้ข่าวว่า	ผอ.สัมฤทธิ ์ตายแล้ว	
เขาว่าท่านขับรถยนต์ไปถึงหน้าโรงเรียนพอดับ
เครื ่องเสร็จก็ว ูบหมดสติไปเลย	 มีครูรีบน�าส่ง 
โรงพยาบาลแต่ไม่ทัน”
	 ประเสรฐิรูส้กึเสยีดายเพื่อนญาตธิรรม	ซ่ึงเป็น

ความตายเกิดได้ทุกขณะ
ก�าลังส�าคัญมาก	ๆ 	ที่เอาภาระในหมู่กลุ่มมาตลอด	
จึงพูดขึน้ว่า	 “เป็นผู้ปฏิบัติธรรมหรือคนทั่ว	ๆ 	ไปที่
ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอะไรเลย	 เมื่อตายแล้วร่างนั้นก็
จะเน่าเหม็นแล้วผุพังไปเหมือน	ๆ 	กัน”
	 “แล้วนักปฏิบัติธรรมกับผู้ที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม
มันจะต่างกันที่ตรงไหนอย่างไรล่ะ”	 เครือวัลย์ยัง
ไม่ค่อยจะเข้าใจนัก	
	 “คนที่มารวมกลุ่มเป็นญาตธิรรม	(ปฏบิตัตินใน
กรอบของศีลห้าเป็นขั้นแรก)	 จะมีความมุ่งหมาย
ขยันยอดยิ่งคือทุกคนต่างตั้งใจคิดสร้างสรรแต่
เรื่องดี	ๆ 		 ยึดคุณงามความดีให้มั่นคงแบบเอาจริง
มุ่งไปทิศทางเดียวกัน
	 “ยิ่งกลุ่มญาติธรรมที่ได้เข้าไปจับกลุ่มรวมตัว
เป็นชุมชนหรอืหมูบ้่าน	เป็นกลุ่มคนที่มศีลีห้ามั่นคง
แล้ว	 ความเข้มข้นในวตัรปฏิบัติก็ยิง่จะลงตัว	 แม้
คนในชุมชนนั้น	ๆ 	จะมาจากต่างถิ่นต่างภาษาจาก

ดอกเตอร์สัมฤทธิ์เชื่อเรื่องกรรม มีกัมมสัทธา คือเชื่อว่ากรรมมีจริง 
มีวิปากสัทธา เชื่อเรื่องผลของกรรม  

มีกัมมัสสกตาสัทธา เชื่อว่าสัตว์มีกรรมเป็นของของตน
และที่ส�าคัญมีตถาคตโพธิสัทธา

คือเชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
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ภาคอีสาน	ภาคเหนอื	ภาคใต้	แต่กม็อุีดมการณ์เป็น
หนึ่งเดียวกัน	เช่น	ผลิตอาหาร	รวมทั้งพวกเครื่อง
ใช้เข้ากองกลาง		น�ามากนิใช้ร่วมกนั	หลายคนรูส้กึ
ว่าไม่จ�าเป็นต้องใช้เงินสักบาทเลยก็ยังอยู่ได้
	 “แต่ที ่ส�าคัญยิ่ง	 เมื ่อญาติธรรมเจ็บป่วย
ขึ้นมา	 ก็จะมีคนคอยดูแลกันเหมือนญาติพี ่น้อง 
บ้านเดียวกัน	ผู้น้อยจะคอยดแูลผู้ใหญ่ประดจุดงัว่า
เป็นพ่อแม่กันจรงิ	ๆ 	ผู้ใหญ่จะดแูลผูป่้วยทีอ่ายนุ้อย
กว่าก็ประดุจดังเป็นลูกหลาน	 	 โดยผู้ปฏิบัติธรรม
ทกุคนที่มาคอยช่วยเหลือดแูลผู้ป่วยคนแล้วคนเล่า 
ต่างก็ไม่ได้หวังว่าจะได้เงินหรือลาภยศเป็นค่า
ตอบแทน	 เป็นความบริสุทธิ์ใจที่เปี่ยมล้นออกมา
พึ่งแก่พึ่งเจ็บพึ่งตายกันอย่างแท้จริง
	 “ส่วนผู้ที ่ไม่สนใจมาปฏิบัติธรรม	 ถึงจะเกิด
มาเป็นพี่น้องร่วมสายเลือดเดียวกัน	 แต่ก็มักจะ
คิดแบบเดียวกัน	 คือมุ่งเป้าไปสู่ความร�า่รวยเพื่อ
ตนและครอบครัวจะได้กินดีอยู่ดี	 ความเห็นแก่
ตัวก็จะเพิ่มจัดขึ้น	ๆ 	อย่างไม่รู้ตัว	 การจะเอื้อเฟื้อ 
เผื ่อแผ่แบ่งปันแก่ญาติทางสายเลือดก็น้อยลง 
	 “ญาติทางสายเลือดที่ไม่ได้ปฏิบัติธรรม	 หาก
โอกาสเป็นผู้จดัการทรพัย์สมบตั	ิเหน็ลงข่าวในหน้า
หนังสือพิมพ์บ่อย	ๆ 	ก็เรื่องฮุบมรดกสมบัติ	หรือหา
วิธีเอาไปเป็นของตนให้ได้มาก	ๆ 	พ่ีน้องแท้	ๆ 	บางที
ก็อยู่แบบหันหลังให้กัน	 ไร้น�้าใจที่จะช่วยดูแลยาม
เจ็บไข้ได้ป่วย	บางรายหนักถึงขั้นไม่เผาผีกันเลย
	 “ดังนั้นการสะสมหอบหวงสมบัติไว้ส่วนหน่ึง	
ก็เพื่อจะเอาไว้เป็นเครื่องต่อรองให้ญาติที่ยังหนุ่ม
สาวให้มาคอยดูแลได้ช่วยเหลือในตอนที่เจ็บป่วย
หรือคอยดูแลในช่วงของวัยชรา”	
	 เครือวลัย์รู้สึกดีใจไม่น้อยทีบุ่ญกุศลได้ชักน�า
ให้มาพบกับผู้ที่ปฏิบัติดีหลายคน	และได้เป็นญาติ-
ธรรมของชาวอโศกนานหลายปี
	 ผอ.สัมฤทธิเ์ป็นญาติธรรมเก่าแก่คนหนึ่ง
ของกลุ่มทางนครพนม	 ท่านเคยไปร่วมงานปีใหม่ 
งานพุทธาภิเษกฯ	งานปลุกเสกฯ	งานตลาดอาริยะ	
งานอโศกร�าลึก	และงานมหาปวารณาที่ชาวอโศก
จัดประจ�าทุกปี	ผอ.สัมฤทธิ์ก็ไปร่วมงานเสมอ	ๆ

	 ประเสริฐพอจะรู้ว่า	 ผอ.สัมฤทธิ์ท่านเป็นอีก
ผู้หนึ่งที่เป็นชาวอเทวนิยมเต็มตัว	 เพราะท่านเคย
บอกว่าผีปอบผีแม่ม่ายหรือผีที่ไหน	ๆ 	ก็ไม่มี	 (ไม่
เชื่อในเรื่องผี	ๆ 	เลย)	 และพวกเครื่องรางของขลัง
ทัง้ศาลพระภมูท่ิานกบ็อกว่า	นัน่เป็นความเชือ่ของ 
ผู้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมตามแนวทางของพระพุทธเจ้า 
ที ่ถูกตรง	 ส่วนผู ้ปฏิบัติธรรมที ่ถูกตรงแล้วจะ 
เชื่อเรื่องกรรม	มีกัมมสัทธา	คือเชื่อว่ากรรมมีจริง 
มวีปิากสทัธา	เช่ือเรื่องผลของกรรม		กรรมที่บคุคล
ท�าไม่ว่าดีหรือชัว่ย่อมให้ผลเสมอ	 และมีกัมมัสส- 
กตาสทัธา	เช่ือว่าสตัว์มกีรรมเป็นของของตน	และ
ที่ส�าคัญดอกเตอร์สัมฤทธิ์มีตถาคตโพธิสัทธา	 คือ
เชื่อในการตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
 “ขอให้ท่าน ผอ.สมัฤทธิ์หรอืดอกเตอร์สมัฤทธิ ์
จงเดินทางไปสู่บ้านหลังใหม่ที่มีอาการครบ ๓๒ 
สมบูรณ์แข็งแรงและให ้มีสติป ัญญาที ่ฉลาด
แหลมคม ครั้นเมื่อได้ฟังธรรมแล้วก็ขอให้บรรลุ
ธรรมด้วยความเร็วไวเถอะนะ สาธุ”

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๗ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

“เราคิดอะไร” ก้าวสู่ปีที่ ๒๔ ยินดีด้วย

ควำมเป็นสัตว์ไม่ได้อยู่ที่แท่งก้อนดิ้นดุ๊กดิ๊ก

สัตว์ที่หมำยคือ วิญญำณที่ยังเป็นสัตว์ 

มีอำรมณ์ต�่ำ สัตว์แบบโลกนั่นหยำบ

ในทำงธรรมหมำยเอำ

จิต เจตสิก รูป นิพพำน 
ถ้ำจับเรียนรู้สัตว์นี้ไม่ได้ 

ก็ฆ่ำสัตว์ไม่ได้

ถ้ำไม่รู้สัตว์ จะฆ่ำสัตว์ได้อย่ำงไร

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
บรรยายทางเอก

ด้วยควำมปรำรถนำดี
ครอบครัวคุณสมยศ เฉลิมพงศ์
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การยึดทรัพย์
	 การยึดทรัพย์สินที่มีรูปร่างนั้นเจ้าพนักงาน
บงัคับคดีกระท�าโดยการน�าทรัพย์ที่ยึดนั้นไปเก็บ
รักษาไว้	 หรือฝากทรัพย์นั้นไว้	 ณ	 สถานที่ใดหรือ
แก่บุคคลใดตามที่เห็นสมควรหรือมอบให้ลูกหนี้
ตามค�าพพิากษาเป็นผูเ้กบ็รกัษาทรพัย์นั้นโดยได้รบั
ความยินยอมจากเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา	 ทั้งเมื่อ 
มกีารยึดแล้วเจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะแจ้งรายการ
ทรัพย์ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาและผู้ที่ครอบ
ครองทรัพย์ที่ยึดทราบ	 ทั้งต้องปิดประกาศแจ้ง
รายการทรัพย์ที่ยึดไว้	 ณ	 สถานที่กระท�าการยึด	
หรือแจ้งโดยวิธีอืน่ใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดี
เห็นสมควร	และต้องแสดงให้เป็นที่ประจักษ์	 โดย
การประทับตราหรือวิธีอื ่นใดตามที่เจ้าพนักงาน

บังคับคดีเห็นสมควรว่าได้มีการยึดทรัพย์นั้นแล้ว	
	 การยึดเรือ	แพ	สัตว์พาหนะ	หรือสังหาริมทรัพย์
มีรูปร่างอย่างอื่นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 ซึง่จะ
ต้องมีการจดทะเบียนกรรมสิทธิ์ไว้ตามกฎหมาย	เช่น	
รถยนต์	นอกจากเจ้าพนกังานบงัคบัคดต้ีองด�าเนนิการ
ดังกล่าวข้างต้นแล้ว	 เจ้าพนักงานบังคับคดีต้องแจ้ง
นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มีอ�านาจหน้าที่
จดทะเบยีนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นทราบ	ถ้าได้มี
การจดทะเบยีนกรรมสทิธิ์ไว้แล้ว	ให้นายทะเบยีนหรอื
เจ้าพนักงานเจ้าหน้าที่บันทึกการยึดไว้ในทะเบียน
	 การยึดหลักทรัพย ์ที เ่ป ็นหลักทรัพย ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	ต้องด�าเนินการดังนี้

 การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษานั้น
เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท�าโดยน�าหนังสือส�าคัญ

เช่น โฉนดที่ดิน หนังสือรับรองการท�าประโยชน์ เป็นต้น มาเก็บรักษาไว้
หรือฝากไว้แก่บุคคลตามที่เห็นสมควร

เว้นแต่ทรัพย์นั้นจะไม่มีหนังสือส�าคัญ หรือน�าหนังสือส�าคัญมาไม่ได้
และแสดงให้เป็นที่ประจักษ์

โดยการปิดประกาศไว้ที่ทรัพย์นั้นว่า ได้มีการยึดทรัพย์นั้นไว้แล้ว
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	 ๑.	ในกรณีไม่มกีารออกใบตราสาร	เจ้าพนกังาน 
บังคับคดีจะแจ้งรายการและจ�านวนหลักทรัพย ์
ที ่ยึดให้ลูกหนี ้ตามค�าพิพากษาและผู้ออกหลัก-
ทรัพย์นั้นทราบ	 และเม่ือได้ด�าเนินการยึดหลัก-
ทรัพย์ดังกล่าวเสร็จแล้ว	 เจ้าพนักงานบังคับคดี 
จะสั่งให้ผู้ออกหลักทรัพย์ออกใบตราสารส่งให้แก่
เจ้าพนักงานบังคับคดี
	 ๒.	ในกรณมีีการออกใบตราสารแล้ว	เจ้าพนกังาน
บังคับคดีจะแจ้งรายการและจ�านวนหลักทรัพย ์
ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 ผู้ออกหลักทรัพย	์
และผู้ครอบครองตราสารเท่าที่ทราบ	รวมทัง้บุคคล
ที่ต้องช�าระหนี้ตามตราสารนั้น	ทราบ	และเมื่อได้
ด�าเนินการยึดทรัพย์ดังกล่าวแล้ว	 เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะน�าตราสารนั้นมาเก็บรักษาไว้หาก
สามารถน�ามาได้
	 ๓.	ในกรณีที่หลักทรัพย์นั้นได้ฝากไว้กับศูนย์
รับฝากหลักทรัพย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์
และตลาดหลักทรัพย์	ผู้ฝากหลกัทรพัย์และศนูย์รบั
ฝากหลกัทรพัย์ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรพัย์และ
ตลาดหลกัทรัพย์	ทราบ	เพื่อปฏบิตัติามที่ได้รบัแจ้ง
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี	
	 ๔.	ในกรณีที่เป็นหลกัทรพัย์ที่ไม่ออกใบตราสาร	
ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งรายการและจ�านวน
หลักทรัพย์ที่ยึดได้จากลูกหนี้ตามค�าพิพากษาและ
ผู้ออกหลักทรัพย์ทราบ	เพื่อปฏิบัติตามที่ได้รับแจ้ง
จากเจ้าพนักงานบังคับคดี
	 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปิดประกาศแจ้งรายการ
และจ�านวนหลักทรัพย์ทีย่ึดไว้ในทีแ่ลเห็นได้ง่าย	
ณ	 ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของบุคคลเช่น
ว่านั้น	 หรือแจ้งโดยวิธีอื ่นใดตามที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร	 และให้มีผลใช้ได้นับแต่เวลา
ที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรอืการแจ้งโดยวิธอีื่นใดตาม
ที่เจ้าพนกังานบังคับคดเีหน็สมควรนั้นได้ท�าหรอืได้
ตั้งต้นท�าแล้ว

	 การยึดตั๋วเงินหรือตราสารเปลี่ยนเมืออื่นใด
ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะแจ้งรายการและจ�านวนตั๋วเงินหรือตราสาร
ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 ผู้ออกตั๋วเงินหรือ
ตราสาร	 และผู้ครอบครองตั๋วเงินหรือตราสาร
เท่าที่ทราบ	 รวมทั้งบุคคลที่ต้องช�าระหนี้ตามตั๋ว
เงินหรือตราสารนั้น	ทราบ	และเมื่อได้ด�าเนินการ
ยดึทรพัย์ดงักล่าวแล้ว	เจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะน�า 
ตั๋วเงนิหรอืตราสารนั้นมาเกบ็รกัษาไว้หากสามารถ
น�ามาได้	 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งบุคคลดังกล่าวข้าง
ต้น	 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปิดประกาศแจ้ง
รายการและจ�านวนตั๋วเงินและตราสารที่ยึดไว้ใน
ที่แลเห็นได้ง่าย	ณ	ภมูลิ�าเนาหรอืส�านักท�าการงาน
ของบุคคลเช่นว่านั้น	 หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที ่
เจ้าพนกังานบงัคบัคดเีหน็สมควร	และให้มผีลใช้ได้
นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดย
วิธอีื่นใดตามที่เจ้าพนกังานบงัคบัคดเีหน็สมควรนั้น
ได้ท�าหรือได้ตั้งต้นท�าแล้ว
	 ในกรณทีีเ่หน็สมควรเจ้าพนกังานบงัคบัคดอีาจ
ร้องขอให้ศาลมคี�าสัง่อนญุาตให้จ�าหน่ายตามราคา
ที่ปรากฏในตั๋วเงินหรอืตราสารหรอืราคาต�า่กว่าน้ัน
ตามทีเ่หน็สมควร	ถ้าศาลสั่งยกค�าร้อง	ให้น�าตั๋วเงนิ
นั้นหรือตราสารนั้นออกขายทอดตลาด	
	 การยึดหุ้นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	ซึ่งเป็น
หุ้นส่วนจ�าพวกจ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วน
จ�ากัด	 หรือผู้ถือหุ้นในบริษัทจ�ากัด	 เจ้าพนักงาน
บังคับคดีจะแจ้งให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 และ
ห้างหุ้นส่วนจ�ากัด	 หรือบริษัทจ�ากัดที่ลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้น	ทราบ	 ถ้าไม่
สามารถท�าได้เจ้าพนกังานบงัคบัคดจีะปิดประกาศ
แจ้งรายการและจ�านวนหุ้นที ่ยึดไว้ในที ่แลเห็น 
ได้ง่าย	 ณ	 ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงานของ
บุคคลเช่นว่านั ้น	 หรือแจ้งโดยวิธีอื ่นใดตามที ่
เจ้าพนกังานบงัคบัคดเีหน็สมควร	และให้มผีลใช้ได้
นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดย
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วิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนกังานบงัคบัคดเีหน็สมควรนั้น
ได้ท�าหรือได้ตั้งต้นท�าแล้ว
	 การยึดสิทธิบัตร	 สิทธิในเครื่องหมายการค้า	
หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกัน	หรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิ
ดังกล่าว	 ซึง่ได้จดทะเบียนหรือขึ้นทะเบียนแล้ว 
เจ้าพนกังานบังคับคดกีระท�าโดย	แจ้งรายการสิทธิ
ที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค�าพพิากษาทราบ	ถ้าไม่สามารถ
ท�าได้	 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปิดประกาศแจ้ง
รายการสิทธิบัตร	สิทธิในเครื่องหมายการค้า	หรือ
สิทธิอย่างอืน่ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่ยึดไว้ใน
ที่แลเห็นได้ง่าย	ณ	ภมูลิ�าเนาหรอืส�านกัท�าการงาน
ของบุคคลเช่นว่านั้น	 หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่
เจ้าพนกังานบังคับคดเีหน็สมควร	และให้มผีลใช้ได้
นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดย
วิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนกังานบงัคบัคดเีหน็สมควรนั้น
ได้ท�าหรือได้ตั้งต้นท�าแล้ว	 ทั้งแจ้งให้นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น	บันทึกไว้ในทะเบียน
	 การยึดสิทธิในเครื่องหมายการค้าซ่ึงยงัมไิด้จด
ทะเบียน	ลิขสิทธิ์	สิทธิขอรับสิทธิบัตร	สิทธิในชื่อ
ทางการค้าหรือยี่ห้อ	หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้
ตามค�าพิพากษาที่มีลักษณะคล้ายคลึงหรือเกีย่ว
เนื่องกันกับสิทธิดังกล่าว	ให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
กระท�าการโดยแจ้งการใช้สทิธิทีย่ดึให้ลกูหนี้ตามค�า
พิพากษาทราบ	 ถ้าไม่สามารถท�าได้	 เจ้าพนักงาน
บังคับคดจีะปิดประกาศแจ้งรายการสิทธิบัตร	สิทธิ
ในเครื่องหมายการค้า	 หรือสิทธิอย่างอื่นที่ยังมิได้
จดทะเบียนของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่ยึดไว้ในที่
แลเห็นได้ง่าย	ณ	ภูมิล�าเนาหรือส�านักท�าการงาน
ของบุคคลเช่นว่านั้น	 หรือแจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่
เจ้าพนกังานบังคับคดเีหน็สมควร	และให้มผีลใช้ได้
นับแต่เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดย
วิธีอ่ืนใดตามที่เจ้าพนกังานบงัคบัคดเีหน็สมควรนั้น
ได้ท�าหรือได้ตั้งต้นท�าแล้ว	 ทั้งแจ้งให้นายทะเบียน

หรอืพนกังานเจ้าหน้าที่จดทะเบยีนตามกฎหมายว่า 
ด้วยการนั้น	บันทึกไว้ในทะเบียน	
	 การยึดสิทธิการเช่าทรัพย์สิน	 หรือสิทธิที่จะ
ได้ใช้บริการต่าง	ๆ 	 ซึง่อาจมีราคาหรือถือเอาได้
ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา	 เช่น	 บริการโทรศัพท์
มือถือหรือโทรคมนาคม	หรือบริการอื่นใดที่อาจได้ 
รบัจากทรพัย์สนิหรอืบรกิารของผูอ้ื่น	เจ้าพนกังาน
บงัคบัคดกีระท�าโดย	แจ้งรายการสทิธทิี่ยดึให้ลกูหนี้
ตามค�าพิพากษาและผู้ให้เช่าหรือผู้ให้บริการ	แล้ว
แต่กรณี	 ทราบ	 ถ้าไม่สามารถท�าได้เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีจะปิดประกาศแจ้งรายการสิทธิการเช่า
ทรพัย์สนิหรอืสทิธทิี่จะได้ใช้บรกิารต่าง	ๆ 	ซึ่งอาจมี
ราคาหรอืถอืเอาได้ไว้ในที่แลเหน็ได้ง่าย	ณ	ภมูลิ�าเนา
หรือส�านักท�าการงานของบุคคลเช่นว่านั้นหรือ 
แจ้งโดยวิธีอื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็น
สมควร	 และให้มีผลใช้ได้นับแต่เวลาที่ประกาศ
นั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอื ่นใดตามที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้ท�าหรือได้ 
ตั้งต้นท�าแล้ว	 ในกรณีที่ได้มีการจดทะเบียนจะ
ต้องแจ้งให้นายทะเบียนหรือพนักงานเจ้าหน้าที่
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น	 บันทึกไว้
ในทะเบียน 
	 การยึดสิทธิของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาตาม
ใบอนุญาต	 ประทานบัตร	 อาชญาบัตร	 สัมปทาน	
หรือสิทธิอย่างอื่นของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่มี
ลักษณะคล้ายคลึงกันหรือที่เกี่ยวเนื่องกันกับสิทธิ
ดังกล่าว	 เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท�าโดย	 แจ้ง
รายการสิทธิที่ยึดให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาทราบ	
ถ้าไม่สามารถท�าได้เจ้าพนักงานบังคับคดีจะปิด
ประกาศแจ้งรายการตามใบอนญุาต	ประทานบตัร	
อาชญาบตัร	สมัปทาน	หรอืสทิธอิย่างอื่นของลกูหนี้ 
ตามค�าพิพากษาที ่มีลักษณะคล้ายคลึงกันหรือ 
ที ่เกี ่ยวเนื ่องกันกับสิทธิดังกล่าวไว้ในที ่แลเห็น 
ได้ง่าย	ณ	ภมูลิ�าเนาหรอืส�านักท�าการงานของบุคคล
เช่นว่าน้ัน	หรอืแจ้งโดยวิธอีื่นใดตามที่เจ้าพนักงาน
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บังคับคดีเห็นสมควร	 และให้มีผลใช้ได้นับแต่ 
เวลาที่ประกาศนั้นได้ปิดไว้หรือการแจ้งโดยวิธีอื่น
ใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควรนั้นได้
ท�าหรือได้ตั้งต้นท�าแล้ว	 และแจ้งให้นายทะเบียน
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่จดทะเบียนหรือที่มีอ�านาจ
ว่าด้วยการนั้น	บันทึกไว้ในทะเบียน
	 การย ึดอสังหาริมทรัพย ์ของลูกหนี ้ตาม 
ค�าพิพากษานั้น	 เจ้าพนักงานบังคับคดีกระท�าโดย
น�าหนงัสอืส�าคัญ	เช่นโฉนดทีด่นิ	หนงัสอืรบัรองการ
ท�าประโยชน์	 เป็นต้น	มาเก็บรักษาไว้	หรือฝากไว้
แก่บุคคลตามที่เห็นสมควร	เว้นแต่ทรพัย์น้ันจะไม่มี
หนังสือส�าคัญ	หรือน�าหนังสือส�าคัญมาไม่ได้	และ
แสดงให้เป็นที่ประจักษ์	 โดยการปิดประกาศไว้ที ่
ทรัพย์นั ้นว่า	 ได้มีการยึดทรัพย์นั้นไว้แล้ว	 แจ้ง
รายการทรพัย์ที่ยึดให้ลูกหน้ีตามค�าพิพากษา	บุคคล
อืน่ซึง่มีชื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของทรัพย์สินนั้น		
แจ้งเจ้าพนักงานที่ดินหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ผู้มี
อ�านาจหน้าที่จดทะเบยีนสทิธแิละนติกิรรมเกี่ยวกบั
ทรัพย์นั้น	 ถ้าทรัพย์นั้นมีทะเบียน	 ให้เจ้าพนักงาน
ที ่ดินหรือพนักงานเจ ้าหน้าที ่บันทึกการยึดไว  ้
ในทะเบียน
	 ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
หรอืผู้มชีื่อในทะเบียนว่าเป็นเจ้าของได้	เจ้าพนักงาน 
บังคับคดีจะปิดประกาศแจ้งรายการทรัพย์ที่ยึด
ไว้ในที่แลเห็นได้ง่าย	 ณ	 ภูมิล�าเนาหรือส�านัก
ท�าการงานของบุคคลเช่นว่านั้น	 หรือแจ้งโดยวิธี 
อื่นใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร	และ
มีผลใช้ได้นับแต่วันที่ประกาศนั้น	ได้ปิดไว้หรือการ
แจ้งโดยวิธีอืน่ใดตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็น
สมควรนั้นได้ท�าหรือได้ตั้งต้นแล้ว	เมื่อได้แจ้งการยดึ
ให้ลกูหนี้ตามค�าพพิากษาและเจ้าพนักงานที่ดินหรอื 
พนักงานเจ้าหน้าที่ผู ้มีอ�านาจหน้าที่จดทะเบียน
สิทธิและนิติกรรมเกีย่วกับทรัพย์นั้นแล้ว	 ให้ถือว่า
เป็นการยึดตามกฎหมาย	
	 การยึดทรัพยสิทธอินัเกี่ยวกบัอสงัหารมิทรพัย์	

เช่น	สทิธอิยูอ่าศยั	สทิธเิกบ็กนิ		เป็นต้น	ต้องด�าเนนิ
การเช่นเดียวกับการยึดอสังหาริมทรัพย์
	 การยึดอสังหาริมทรัพย์ของลูกหนี้ตามค�า
พิพากษานั้น	 ให้มีผลในการยึดครอบไปถึง	 เครื่อง
อุปกรณ์	 และดอกผลนิตินัยของทรัพย์	 เช ่น	
เงนิปันผล	ค่าเช่า	เป็นต้น	ด้วย	แต่ดอกผลธรรมดา	
เช่น	ลูกสัตว์	ผลไม้	ดอกไม้	น�้ายางพารา	เป็นต้น	
ที่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีสิทธิเก็บเกี่ยว	 เมื่อเจ้า
พนักงานบังคับคดีได้แจ้งหรือปิดประกาศให้ลูกหนี้
ตามค�าพพิากษา	หรอืผูค้รอบครองหรอืดแูลทรพัย์
ทราบ	จะมีผลด้วยต่อเมื่อแจ้งและประกาศด้วยว่า
จะยึดดอกผลธรรมดานั้นด้วย
	 การยึดทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
นั้นจะมีผลดังนี้
	 ๑.การที่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาได้ก่อให้เกิด	
โอน	หรือเปลี่ยนแปลงซึ่งสิทธิในทรัพย์สินที่ถูกยึด
ภายหลังที่ได้ท�าการยึดไว้แล้วนั้น	หาอาจใช้ยันแก่
เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาหรือเจ้าพนักงานบังคับคดี
ได้ไม่	ถงึแม้ว่าราคาทรพัย์สนิน้ันจะเกนิกว่าจ�านวน
หนีต้ามค�าพิพากษากับค่าฤชาธรรมเนียม	 และค่า
ฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี	และลูกหนี้ตามค�า
พพิากษาได้กระท�าการดงักล่าวแก่ทรพัย์สนิที่ถกูยดึ
เพียงส่วนที่มีราคาเกินจ�านวนก็ตาม

	 ๒.	ถ้าลกูหนี้ตามค�าพพิากษาได้รบัมอบให้เป็นผู้
รกัษาทรพัย์ที่ถกูยดึ	ลกูหนี้ตามค�าพพิากษาชอบทีจ่ะ
ใช้ทรพัย์สนิเช่นว่านั้นตามสมควร	แต่ถ้าเจ้าพนกังาน
บังคับคดีเห็นว่าลูกหนี้ตามค�าพิพากษาจะท�าให้
ทรัพย์สินนั้นเสียหายหรือเกรงว่าจะเสียหาย	 โดย
เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นเองหรือเมื่อเจ้าหนี้ตาม
ค�าพิพากษาหรือบุคคลผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับ
คดีร้องขอ	 เจ้าพนักงานบังคับคดีจะรักษาทรัพย์นั้น
เสียเองหรือตั้งให้ผู้ใดเป็นผู้รักษาทรัพยน์ั้นก็ได้
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เอกภาพ...สามพลังสามประสาน
d d d d d

	 	“อธิปไตย”ปวงชนชูเชิดชัด	 	 ประจักษ์รัฐเทิดธรรมน�าสร้างสรรค์
ชาติศาสน์กษัตริย์สัมพันธ์ผสานกัน						 	 มวลประชายึดมั่นหยั่งวิญญาณ
	 สามประสานยืนยงยังวิถี	 	 ดุจชีวีเวียนว่ายในสงสาร
ด้วยวิธีปกครองกระบวนการ	 	 ดังเรียกขาน	“ประชา-ธิปไตย”
	 จักสืบทอดยืนยาวฤๅล่มสลาย	 	 ก็ด้วยเหตุมากมายตามวิสัย
ปกครองคนใช่ง่าย	“ปกครองใจ”	 	 นักการเมือง	“จัญไร”	เพราะการเมือง
	 แอบแฝงใฝ่ประโยชน์สักการะ	 	 วางภาระหน้าที่เคยคุยเขื่อง
เมินประชาหลงสภาแดนประเทือง	 	 อภิปรายฟุ้งเฟื่องการเมืองไทย
	 แก้ปัญหาในห้องร้อยปัญหา	 	 ปวงประชารอคอยเลือกตั้งใหม่
รอคนจริงใจเด็ดมาน�าไทย	 	 การมืองใสสะอาดปราศเล่ห์ลวง
 หากการเมืองน้อมน�า “ธรรม”เป็นหลัก ย่อมประจักษ์ประโยชน์สนอง “ในหลวง”
อันโครงการพระราชด�าริปวง  “ศาสตร์พระราชา”ลุล่วงเพื่อปวงชน
	 มาเถิดมาผองไทยเปี่ยมส�านึก	 	 ร่วมจารึก	“ประชาธิปไตย”ผล
อันเนื่องแต่หยาดเหงื่อแรงงานตน	 	 เราทุกคนร่วมเกิดแก่เจ็บตาย.





S
‡æ≈ß ‡ √’π’ÈÀπ÷Ëß‡¥’¬« ‡æ≈ßç‡ √’π’ÈÀπ÷Ëß‡¥’¬«é ‡¥‘¡‡ªìπ∫∑°«’¢ÕßçÕ‘ √“é Õ“µ¡“æ∫‡¢â“°Á√Ÿâ ÷°´“∫´÷Èß„®∑’‡¥’¬« ®÷ßπ”¡“

„ à∑”πÕß ‡√‘Ë¡·µàßµ—Èß·µà Úı ∏—π«“§¡ ª√—∫‰ª·°â‰¢‰ª Ú˜ ∏—π«“§¡ ÚıÛÚ °Á‡ √Á® π—∫‡ªìπ°«’∫∑·√°
„π°«’∑—ÈßÀ≈“¬¢ÕßçÕ‘ √“é∑’ËÕ“µ¡“‰¥â‡Õ“¡“„ à∑”πÕß‡ªìπ‡æ≈ß√âÕß¢÷Èπ¡“ ·≈â«„Àâ ªØ‘æ≈ ‡À¡«√“π—π∑å
·¬°‡ ’¬ßª√– “π ·¬°‡ √Á®·≈â«ªØ‘æ≈‡¢“°Á√âÕß‰°¥åÕ—¥¡“„ÀâÕ“µ¡“øíß æÕÕ“µ¡“øíß·≈â«°Á‡ÀÁπ«à“
‡À¡“– ¡¥’¡“°‡≈¬ ®÷ß‡Õ“‡ ’¬ß√âÕß¢ÕßªØ‘æ≈∑’Ë√âÕßπ’Ë·À≈–‡ªìπ®√‘ß‡≈¬ ‡«Õ√å™—Ëπ·√°°Á‡°‘¥¢÷Èπ¥â«¬
ª√–°“√©–π’È ·≈â«Õ“µ¡“°Áµ—Èß™◊ËÕ„Àâ∫∑‡æ≈ßπ’È«à“ç‡ √’π’ÈÀπ÷Ëß‡¥’¬«éÕÕ°Õ—≈∫—È¡·≈–·ºàπ≈Õß‡æ≈¬åå „π™ÿ¥
ç®“°ºŸâ·æâ∂÷ß§πÀ¬“¡é «“ßµ≈“¥„πªï ÚıÛÚ π—Ëπ‡Õß ∑ÿ°«—ππ’È°Á¬—ßÀ“øíß®“°¬Ÿ∑Ÿª À√◊Õ°Ÿ‡°‘≈ ‰¥âÕ¬Ÿà

 ”À√—∫‡π◊ÈÕÀ“ “√–¢Õß‡æ≈ßπ—Èπ°Áµ“¡≈’≈“·Ààß∏√√¡™“µ‘π—°°«’∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ëπ”‡Õ“ª√–¥“ç “¬≈¡
· ß·¥¥é‡ªìπµâπ Õ—π‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ “¡—≠¡“ª√ÿß·µàß°«’°“π∑å ‡ªìπ ◊ËÕ‡™‘ß‡ª√’¬∫‡∑’¬∫π”„Àâ§π‡¢â“„®
≈÷°´÷Èß‡¢â“‰ªÀ“ “√ —®®–∑’Ë‡®√‘≠æ—≤π“ Ÿß¢÷ÈπÊ ‰¥â µ—Èß·µà§«“¡‡®√‘≠·§à‡æ≈ß‚≈°’¬∏√√¡ ®π°√–∑—Ëß‡®√‘≠
‡¢â“¢—Èπ‡ªìπ‡æ≈ß‚≈°ÿµ√–·∑â™—¥‡®π„π»‘≈ª–§◊Õç¡ß§≈Õ—πÕÿ¥¡(‡Õµ—¡¡—ß§≈¡ÿµµ¡—ß)é ¢ÕßºŸâ¡’¿Ÿ¡‘ “¡“√∂
 ◊ËÕÕÕ°¡“‰¥â ‡∑à“∑’ËºŸâæ“°‡æ’¬√∑”ß“π∑“ß∏√√¡Õ¬à“ß·πà«·πà¡’¿Ÿ¡‘„πµπ‡Õß µ—«ºŸâ ◊ËÕ‡Õß≈¥µ—«µπ‰¥â ·≈â«
æ“¡«≈¡πÿ…¬å‡¡µµ“°—π ‡ ’¬ ≈–™à«¬‡À≈◊Õ°—π·≈–°—πÕ¬à“ß®√‘ß„® „Àâ§π¡’®‘µ„®æ—≤π“‡ªìπºŸâ∫√√≈ÿ∏√√¡
∂÷ß¢—ÈπÕ—ªª¡—≠≠“À√◊Õæ√À¡«‘À“√ Ù „Àâ‰¥â ´÷Ëß¡πÿ…¬å®–¡’®‘µ„®‡ªìπ§π‡™àππ—Èπ‰¥â°ÁµâÕß√Ÿâ∏√√¡ —¡¡“∑‘Ø∞‘
·≈â«ª√–æƒµ‘∏√√¡°—πÕ¬à“ß —¡¡“ªØ‘∫—µ‘

°“√µ—Èßª≥‘∏“ππ’È¡’„®ªí°¡—Ëπ·¡â®–¡’Õÿª √√§ ÿ¥¬“°‡¬Áπ· π‡¢Á≠Àπ—°Àπ“ “À—  µâÕßΩÉ“øíπ°—πª“π„¥Ê
°Á®–¡ÿàß¡—Ëπ‰ª„Àâ¡’º≈ ”‡√Á® Ÿà§«“¡√«¡°—πç‡ªìπÀπ÷Ëßé„Àâ‰¥â ·πà«®√‘ß·πà„® ‰¡à¡’∂Õ¥∂Õπ ®–¡ÿàß¡“¥
æ“°‡æ’¬√„Àâ‡°‘¥‚≈°ÿµ√∏√√¡„πµπ„Àâ‰¥â ·≈â« ◊∫ “π∏√√¡ ·æ√à∏√√¡¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ Õ—πµπ·πà„®«à“
‡ªìπß“π∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥¢Õß§«“¡‡ªìπ§π ‰¡à¡’ß“π„¥®–¥’°«à“π’ÈÕ’°·≈â« ¡’çß“πéπ’È‡∑à“π—Èπ∑’Ë®–∑”„Àâ§π‡®√‘≠
∂÷ß¢—Èπ‡ªìπÕ“√‘¬™π®√‘ßÊ ´÷Ëßç§πéπ—Èπ¡’ ç„®é‡ªìπª√–∏“π ‘Ëß∑—Èßª«ßπ—Ëπ·À≈– ∑’Ë‡ªìπçµ—«‡®√‘≠é·∑â

‡¡◊ËÕ™à«¬„Àâ§π¡’®‘µ„®‡®√‘≠‡ªìπçÕ“√‘¬™πé·≈â« §π°Á®– ”π÷° ”‡Àπ’¬°ç™à«¬§πéª√–™“™π¥â«¬°—π
‚¥¬¡’ç‡¡µµ“é®√‘ßÊ æ“§π„Àâæâπ∑ÿ°¢åæâπ¬“° æâπ°“√‡∫’¬¥‡∫’¬π À¬ÿ¥‡¢àπ¶à“°—π §π∑’Ë∫√√≈ÿç§«“¡√Ÿâ-
§«“¡®√‘ßé °Á®–À—π¡“™à«¬‡À≈◊Õ‡°◊ÈÕ°Ÿ≈Õÿâ¡™ŸÕπÿ‡§√“–Àå°—π·≈–°—π ∑”ª√–‚¬™πåµàÕ§πÀ¡Ÿà¡“°(æÀÿ™πÀ‘µ“¬–)
™à«¬§πÀ¡Ÿà¡“°„Àâ‡ªìπ ÿ¢(æÀÿ™π ÿ¢“¬–) ‡æ√“–¡’çªí≠≠“éÕ—π‡ªìπ§«“¡©≈“¥‚≈°ÿµ√–‡¢â“„®°√–∑—Ëß∂÷ß
§«“¡‡ªìπçÕÿµÿπ‘¬“¡-æ’™π‘¬“¡-®‘µπ‘¬“¡-°√√¡π‘¬“¡-∏√√¡π‘¬“¡é ‡ªìπºŸâ∫√√≈ÿ∏√√¡®√‘ß ®÷ß™à«¬¡«≈
¡πÿ…¬å·≈–‡Õ◊ÈÕ‚≈°‰¥â¡“°·πà·∑â(‚≈°“πÿ°—¡ª“¬–) ‡æ√“–√Ÿâ¬‘Ëß∑—Èßç‚≈°“∏‘ª‰µ¬-Õ—µµ“∏‘ª‰µ¬-∏√√¡“-
∏‘ª‰µ¬é§√∫ —¡∫Ÿ√≥å ¥â«¬çªí≠≠“é·∑â¡‘„™àç‡©‚°é ®÷ß‡ªìπ§«“¡©≈“¥¢ÕßçÕ“√‘¬™πé®√‘ßÊ ºŸâ®√‘ß„®

¡’¥πµ√’„π “¬πÈ”
¡’≈”π”„π “¬≈¡
¡’À√‘ËßÀ√’¥°√’¥√–ß¡
‡ªìπ∫∑‡æ≈ß∫√√‡≈ß‰æ√

¡’·¡°‰¡â „Àâ§”√âÕß
¡’∑”πÕß„π°Õ‰ºà
¡’‡ √’„πÀ—«„®
®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–≈÷°´÷Èß..

..´÷Èß„π √√æ ‘Ëß
«à“·∑â®√‘ß√«¡‡ªìπÀπ÷Ëß
 —®®– “√–®÷ß
¡‘Õ“®·ª≈°·¬°µ—«µπ

À“°À≈Õ¡√«¡°—πÕ¬Ÿà
‡æ◊ËÕ°Õ∫°ŸâºŸâ∑ÿ°¢å∑π
¥â«¬„®‰√â°—ß«≈
À≈ÿ¥æâπÀà«ß∫à«ß‚≈°’¬å.

¥“«πå‚À≈¥‡æ≈ß ç‡ √’π’ÈÀπ÷Ëß‡¥’¬«é
ø√’∑’Ë http://archive.org/
search.php?page
(§âπ ‡æ≈ß —®®∏√√¡™’«‘µ)

❖  ¡≥–‚æ∏‘√—°…å
  (ÛÒ ¡’.§. ˆÒ)


