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“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

	 	(๑)				อรหันต์คือผู้มุ่ง	 	มาจน

เถรวาทนั่นแหละชน	 	กลุ่มน้อย

	เพราะเอาแต่ตัวตน	 	เป็นหลัก

ความคิดคับแคบด้อย	 	นี่แล้	“หินยาน”

	 	(๒)			โพธิสัตว์คือผู้มุ่ง	 	ช่วยคน

แต่ท่านตัดกิเลสตน	 	ก่อนแล้ว

จึ่งใช้อรหัตตผล	 	ช่วยอื่น

โพธิสัตว์จึ่งผ่องแผ้ว	 	แกร่งกล้า	“มหายาน”

	 	(๓)			อรหันต์คือผู้ที่	 	“ศรัทธา”	น�า

มุ่งแต่ตัวเองจ�า-	 	กัดกั้น

ท�าเพื่อตัดกิเลสส�า-	 	เร็จส่วน	ตนเฮย

รู้จึ่งแคบเขตขั้น	 	แค่รู้ตัวเอง

	 	(๔)			โพธิสัตว์คือผู้ที่	 	“ปัญญา”	น�า

รู้ท่านรู้เราท�า	 	ทัั่วถ้วน

ทั้งนอกและในสัม-	 	ผัสครบ	“กาย”	แฮ

วิโมกข์แปดจึงล้วน	 	รอบรู้กระทู้ธรรม	 	 	

	 	(๕)			อรหันต์ไม่รอบรู้	 	กระทู้โลก

ไป่ครบถ้วนวิโมกข์	 	แปดแล้

เพ่งแต่	“จิต”	อนุโยค	 	“กาย”	พร่อง	(กายยังมิจฉาทิฏฐิ)

จึงบ่ถ้วนธรรมแท้	 	วิมุติบ้างบางกลี

	 		(๖)				โพธิสัตว์นั้นรอบรู้	 	ใครใด

สัมผัสเจาะ	“กาย-ใจ”		 	ลึกล้วน

วิจารนอกวิจัยใน	 	สัมบูรณ์แบบ

“โพธิสัตว์-อรหันต์”	ถ้วน	 	ตรัสรู้วิมุตติสอง	(อุภโตภาควิมุตต)

	 	(๗)		ต้องลึกสัจจะให้	 		บริบูรณ์

โลกุตร์พุทธเทินทูน	 	เทิดไว้

โลกีย์พุทธเพิ่มพูน	 	เพียรเพื่อ	รู้แล

โพธิสัตว์ช่วยโลกได้	 	เด่นด้วย	“พุทธยาน”

“พุทธครบถ้วน 
“อรหันต์-โพธิสัตว์”
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2 •   เราคิดอะไร

	 “ค�ำที ่ชอบมำกในพระพุทธศำสนำคือ“วิริยะ” 
วิริยะนี้ออกมำในรูปภำษำพูดธรรมดำก็หมำยถึงควำม
อุตสำหะเพรำะเขำใช้ค�ำว่ำวิริยะอุตสำหะ	 คนนั้นมี
ควำมวิริยะมำก	 หมำยควำมว่ำ	 มีควำมอุตสำหะมำก
มีควำมขยัน	 มีควำมอดทนมำก	แต่วิริยะกลำยมำเป็น
คนทีม่ีวรีะ	 เป็นคนทีก่ล้ำ”	 พระรำชด�ำรัสของในหลวง
เมื่อ	๒๐	มิถุนำยน	๒๕๑๘	และยังได้ทรงยกตัวอย่ำงให ้
วิริยะอตุสำหะที่จะกล้ำท�ำสิ่งที่ถูกต้อง	 ไม่ยอมแพ้ต่อ
ควำมกลัวที่จะมำคุกคำม	ฯลฯ
	 ด ้วยเหตุนี ้ เราจึงได ้ เห็นพระจริยวัตรของ
พระองค์ไม่ต่างจากพระมหาชนกที่วิริยะอุตสาหะ
แหวกว่ายเวิ ้งว้างอยู่กลางมหาสมุทรทั ้งๆ	ที ่มอง
ไม่เห็นฝั่ง	 ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช	 กราบบังคม
ทูลถามว่า	 เคยทรงเหนื ่อย	 ทรงท้อบ้างหรือไม่? 
ในหลวงตอบว่า	“ความจริงมันน่าท้อถอยอยู่หรอก! 
บางเรื่องมันน่าท้อถอย	 แต่ว่าฉันท้อไม่ได้	 เพราะ
เดิมพันของเรานัน้สูงเหลือเกิน	 เดิมพันของเรานัน้ 
คือบ้านเมือง	 คือความสุขของคนไทยทั่วประเทศ”	
และตลอดมาทรงนึกถึงแต่ประชาชน	 แม้กระทัง่
วันที ่พระองค์ทรงก�าลังจะเข้าห้องผ่าตัดกระดูก
สันหลังในอีก	 ๕	 ชั ่วโมง	 (๒๐	 กรกฎาคม	 ๒๕๔๙)	
ยังทรงรับสั ่งให้ข ้าราชบริพารไปติดตั ้งคอมพิวเตอร	์
เดินสายออนไลน์ไว ้	 เพราะก�าลังมีพายุเข ้าประเทศ	
พระองค์จะได้มอนิเตอร์	 เผื่อน�้าท่วมจะได้ช่วยเหลือทัน  
	(จำกบทควำม	King	of	the	Kings	ดร.วิษณุ	เครืองำม)
	 พ่อครูสมณะโพธริักษ์	 มองปรากฏการณ์พิเศษ 
ในครั ้งนี ้ว ่า	“สิ ่งเหล่านี ้ คือโพธิสัตวธรรมที ่ ย่ิงใหญ ่
ทรงมุ่งสร้างประโยชน์และความสุขให้แก่ปวงชนชาว
ไทยมาตลอด	 ๗๐	 ปี	 	 โดยไม่มุ่งหวังสิ่งตอบแทนใด	ๆ  
ให้แก่พระองค์เอง	ด้วยเหตุนี้	 ในมหายานนั้นจึงนับถือ
โพธิสัตว์สูงกว่าอรหันต์	 แต่ปัจจุบันมันเพี้ยนมาก็กลาย
เป็นโพธิสัตว์ที่ไม่มีเนื้อหา	(รีบเป็นโพธิสัตว์โดยที่ตนยัง

ไม่ได้บรรลุอะไร	จึงเป็นได้แค่สัตว์ใต้ต้นโพธิ์) 
	 ส่วนทางเถรวาทก็เอาอรหันต์เป็นสูงสุด	 แล้ว
ตีทิ ้งพระโพธิสัตว์ไป	(คุมก�าเนิดพระอรหันต์	 ไม่ให้
ได้ผุดได้เกิด	 ในยมกสูตร	 พระไตรปิฎกเล่มที	่ ๓๑	
พระพุทธเจ้าทรงติเตียน	 ผู ้เห็นว่าพระอรหันต์ตาย
แล้วขาดสูญ	 ไม่เกิดอีก	 เป็นความเห็นผิดชั่ว=ปำปกัง 
ทิฏฐิคตัง)	 อาตมาน�าเอาพระโพธิสัตว์กลับคืนมาสู่ดิน
แดนเถรวาท	 โดยมีสภาวธรรมรองรับจนมีสภาพจริง
อย่างเช่นในหลวงเราก็ค่อย	ๆ 	รู้จักกันดีขึ้นมาบ้างแล้ว	
 โพธิสัตว์จึงเหนือชั้นกว่าอรหันต์	 แล้วต้องจริง
ด้วยนะ	 ไม่ใช่ว่าช่วยผู้อืน่โดยทีเ่ราไม่บรรลุธรรม	
ตนเองจะต้องบรรลุธรรมก่อน	 แม้แต่ขั้นโสดาบันก็
ช่วยเขาได้ตามส่วน	 อรหัตตะคือบรรลุไปทีละสภาพ	
พอได้ครบหมดสุดจบก็เรียกว่าอรหันต์	 ตนเอง
มีโสดาบันอรหัตตผล	 สกิทาอรหัตตผล	 อนาคา 
อรหัตตผล	 และอรหันต์	 ก็เป็นโพธิสัตว์สูงขึ ้นไป
ตามล�าดับ	 ก็จะยิ ่งมีเนื ้อแท้ๆของตนเองไปแจก
ของคนอื่นได้	 	 พระโพธิสัตว์ก็จะมีประโยชน์ในตน
ที่จะเจริญขึ้นได้เรื่อย	ๆ 	 แต่ท่านก็จบกิจ	 จบอรหันต์ 
ของตัวเองได้แล้ว	 (อย่างพระเวสสันดรทีเ่ป็นนิยต-
โพธิสัตว์	ใกล้	ๆ 	จะเป็นพระพุทธเจ้าแล้ว	ก็ย่อมบรรลุ
ธรรมมาตามล�าดับ	 ไม่ใช่อยู่ดี	ๆ 	กระโดดพรวดจาก 
ปุถุชนขึ้นเป็นอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เลย)
	 ตอนนี้ที่ประเทศไทย	ก็มีปรากฏการณ์ที่ยอดเยี่ยม	
และคนไทยก็เป็นผู้ที่มีปัญญารับได้ด้วย	 ในหลวงท่าน
สละตวัตน	ท�าเพือ่มนษุยชาตเิลย	เป็นแต่เพยีงว่าคนไทย
จะด�าเนนิรอยตามในหลวงให้ได้จรงิ	เป็นได้จรงิ	กย็ิง่เป็น
ประโยชน์คุณค่า	 อาตมาว่าสิ่งนี้จะเชื่อมต่อ	 “อรหันต์-
โพธิสัตว์”	 ให้เจริญต่อไปแน่นอน	 จะไม่มีใครทิ้งหรอก	
เหมอืนคนพบบ่อทองและเอามาใช้ได้บา้งแล้ว	ไม่พากนั
เลิกแน่นอน	จะต้องพัฒนาให้เจริญต่อไปจนกว่าศาสนา
พุทธจะถึง	๕,๐๐๐	ปี

พุทธครบถ้วน “อรหันต์-โพธิสัตว์”

• จริงจัง ตามพ่อ
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F คิดคนละขั้ว

F คนจะมีธรรมะได้อย่างไร
สมณะโพธิรักษ์

แรงรวม	ชำวหินฟ้ำ

พระองค์มีพระราชด�ารัสกับผมและคณะแพทย์ว่า
‘ให้พวกเราอ่อนน้อมถ่อมตน ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร’

ซึ่งเป็น ๓ ประโยคสั้น ๆ  แต่มีความหมายมาก

พระพุทธเจ้าจะสอนยังไง ก็เรื่องของพระพุทธเจ้า
กรูสอนอย่างนี้คนชอบ คนมานับถือ คนมาสนับสนุน กรูก็ต้องท�า 

กรูได้ลูกค้า กรูท�ามาหาได้ ร�่ารวย...นี่คือ พฤติกรรมของสมีไชยบูลย์
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	 “เราคิดอะไร”	ฉบบันีย้นืยนั		 พุทธครบถ้วน 
“อรหันต์-โพธิสัตว์”
 “อรหันต์คือผู้ที่	 “ศรัทธา”น�า
มุ่งแต่ตัวเองจ�า		 กัดกั้น....”
	 โพธิสัตว์คือผู้ที่	 “ปัญญา”น�า
รู้ท่านรู้เราท�า	 	 ทั่วถ้วน”
 
 ตามท่ีผมประกาศประชาสมัพนัธ์ทาง	“โทรทศัน์- 
บุญนิยม”	และ	“โทรทัศน์นิวส์	 ๑”	เรื่องรับทนาย
อาสาสมัครนั้น		เนื่องจากพวกผม	“ผู้ก่อการร้าย” 
บางคนเห็นว่าจ�าเลยมีถึง	 ๙๘	 คน	 ทนายมีไม่พอ 
ควรหาทนายเพิ่ม
 เมื่อประมาณวันที่	 ๑๓	 พฤศจิกายนที่ผ่านมา 
ผมประชุมกับนักกฎหมายกลุ่มหนึ่ง	 เห็นพ้องต้อง
กันว่าควรหาทนายอาสาสมัครเพิ่มแล้วประชุมกัน 
อีกทีวันที่	๒๐			ปรากฏว่ามีผู้สมัคร	๑๐	คน	และส่วน
ใหญ่บ้านอยูต่่างจงัหวัดไกลจากกรงุเทพฯมาก		จึงงด
รับทนายอาสาสมัคร	 ที่ประชุมให้ผมแจ้งทนาย	 ๑๐	
คนนั้นพร้อมกับขอบคุณที่กรุณาสมัคร	 	 ในโอกาส 
ต่อไป	ถ้า	กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย 
มีปัญหาในทางกฎหมาย	อาจขอความกรุณาอีก
	 การพิจารณาคดี	“ก่อการร้าย”	 เมื่อวันที	่ ๒๔ 
พฤศจกิายน		พวกเราไปศาลไม่ครบจ�านวน	๙๘	คน
อีกตามเคย			ป่วย	๓	คน	ขออนญุาตไปต่างประเทศ	
๑	คน	ศาลนัดครั้งต่อไป	๑๕		ธันวาคมและตลอดปี
๖๐	 คือปีหน้า	นัดอีกเพียง	๒	ครั้งเท่านั้น	คือ	๑	
มิถุนายน	และ	๑๔	กันยายน

	 การรวมตวักนัทีท่อ้งสนามหลวง	เพือ่เข้าถวาย
สกัการะพระบรมศพ	ณ	พระทีน่ัง่ดสุติมหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง		และ	การท�าอาหารเลี้ยงผู้
เข้าถวายสักการะ	เป็นงานใหญ่โตมาก		ประชาชน
ทั้ง	๒	กลุม่ต่างยากล�าบาก	ต้องตืน่ก่อนตสีาม		กลุม่
ที่จะเข้าถวายสักการะพระบรมศพต้องไปรอนาน
มาก	 กลุ่มผู้ท�าอาหารแจกก็ต้องตื่นเช้ามืดเช่นกัน	
ไปช่วยกันเตรียมอาหารให้พร้อม
 ท่านสมาชิก	“เราคดิอะไร”	ถ้ายงัไม่พร้อมทีจ่ะไป
ร่วมกับกลุ่มไหน		แวะเวียนไปให้ก�าลังใจก็จะดีครับ

•	สำธำรณโภคี
ที่สนำมหลวง
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๗ เดือนธันวาคม ๒๕๕๙

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก :  พุทธครบถ้วน “อรหันต์-โพธิสัตว์”  สไมย์ จ�ำปำแพง

              จริงจัง ตำมพ่อ

3 คนบ้านนอกบอกกล่าว  จ�ำลอง ศรีเมือง

5 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร 

6 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

8 บ้านป่านาดอย  จ�ำลอง

10 บทความพิเศษ  สำธิต ไทยทัตกุล

13 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

18 สีสันชีวิต (ปา ไชยปัญหา)  ทีม สมอ.

24 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

29 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

32 หยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

36 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

38 การ์ตูน  วิสูตร

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

58 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

60 เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่  เปลว สีเงิน

62 เรื่องสั้น (กายา)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

66 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

68 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

73 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

78 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	นางสาวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔ 
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔	ซ.นวมินทร์	๔๔		ถ.นวมินทร์	
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กทม.๑๐๒๔๐	
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี   นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ 
เลขที่  ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่	๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕	
หรือ		farinkwan@gmail.com
line	-	id	baiyanang2514

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		นวพันธุ

ดินหิน		รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ		เทพไพฑูรย์
เพชรพันศิลป์	มุนีเวช

กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท		น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี		สีประเสริฐ

ดอกบัวน้อย		นาวาบุญนิยม

ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา
ศีลสนิท		น้อยอินต๊ะ
โทร.	๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕,	
๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗	

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

ส ี

สันชีวิต

18 ผมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นตัวเอง
ในอุดมการณ์ที่ท�าอยู่ทุกวัน
ผมจึงมั่นใจว่าเกษตรสามารถเลี้ยงชีพได้
เลี้ยงครอบครัวอยู่รอดได้  มั่นคงได้
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คิดตามประสา	“ข้าราชการ”	รุ่นเก่าที่อยู่ใน
ชีวติราชการเพียง	๒๐	ปี	ก็ลาออก		 ถึงกระนั้นก็
ยืนยงส�านึกในพระคุณของแผ่นดิน		 และยืนหยัด
มั ่นคงต่อหน้าที ่คนไทย	“ไม่รกแผ่นดิน-ไม่หนัก
แผ่นดิน”	ตลอดมาจนบัดนี้	

กระแสข่าวมวลพสกนิกรจากทกุภูมภิาคหล่ัง-
ไหลสู่ศูนย์รวมจิตวิญญาณเพื่อส�าแดงความจงรัก
ภักดีเป็นวาระสุดท้าย		 	และนับแต่นี้ไป			 ปวงชน
ไทยทุกหมู่เหล่าพึงน้อมร�าลึกเป็นนิตย์ถึงวาระนี ้
วาระที่ปวงไทยต้องสูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้เอือ้
อาทรอาณาประชาราษฎร์ทัว่ทัง้แผ่นดนิทกุฤดกูาล
ตลอดพระชนม์ชีพ

“ข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว		
พนักงานรัฐวิสาหกิจ		นักการเมือง		อีกทั้งนักธุรกิจ
บางส่วน”		เนือ่งในวาระนี้		น่าจกัน้อมส�านกึดสี�านกึ
ชอบปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเอง		เพื่อน้อมบูชา
ทดแทนพระคุณแผ่นดิน			อันจักส่งผลต่อเนือ่ง...
เพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของปวงชนสืบไป	

พงึร�ำลกึเตอืนใจตนเป็นนติย์		แม้ล่วงพ้นวำระ	
“รัฐพิธี” ไปแล้วก็ตำมที		 แต่วำระ	“ราษฎร์วิถี” 
ในจิตใจอำณำประชำรำษฎร ์ผู ้ซำบซึ ้งยิ ่ งใน 
พระมหำกรุณำธิคุณล้นพ้นสุดประมำณ	 		ยังสถิต
มั่นคงตรำบนิรันดร.	 

 “ข้าราชการ” รุ่นเก่าที่อยู่ในชีวิตราชการเพียง ๒๐ ปี
ก็ลาออก  ถึงกระนั้นก็ยืนยงส�านึกในพระคุณของแผ่นดิน

และยืนหยัดมั่นคงต่อหน้าที่คนไทย



6 •   เราคิดอะไร

e-mail	:	roj1941@gmail.com

วัยรุ่นใจร้อน
	 ดิฉันสมาชิกเลขที่	๓๑๙๘	ได้รอคอยหนังสือ 
เราคิดอะไร	ฉบับ	เดือน	พ.ย.๕๙		อยู่		และยังไม่ได้
รบั		คิดว่าสมาชกิคงหมดอาย	ุ	จงึขอต่ออายสุมาชกิ 
เราคิดอะไรอีก		เป็นเวลา	๒	ปี		และฉบบัเดอืน	ต.ค.๕๙	
เห็นว่ามีหนังสือแจกพิเศษแก่สมาชิก	๑	เล่ม		ก็ยัง 
ไม่ได้รับเช่นกัน		จึงขอหนังสือดังกล่าวด้วยค่ะ
   •	สมาชิก		อ.ค่ายบางระจัน		สิงห์บุรี	

 -  ขอขอบคุณที ่ ติดตำมอ ่ ำนห นังสื อ 
“เรำคิดอะไร”	และต้องขออภยัด้วยหนงัสอืเดอืนที่
ผ่ำนมำ		ฉบับ	๓๑๖	เสรจ็ล่ำช้ำกว่ำก�ำหนด		จงึส่งให้
สมำชิกช้ำ		ตอนนี้คำดว่ำคงจะได้รับครบแล้ว 

ลูกชาย-ลูกผู้ชาย 
	 ช่วงนี้มีข่าวทั้งภาพ	และคลิปวิดีโอ	ของการ
ฝึกทหารที ่ ส่ือถึงความรุนแรงแพร่หลายไปทั ่ว
ครูฝึกเจ้าของคลิปไม่ได้ออกมาโต้แย้งอะไร		แต่
กลับมีลูกศิษย์ออกมาโต้แทน		ถึงกฎการฝึกใน
แต่ละหลักสูตรที่แตกต่างกัน		ทัง้คนรับการฝึกได้
ประโยชน์มากกว่าได้รบัโทษภยักว่าเสยีอกีหลงัการ
ฝึก		ท่าน	บก.เคยฝึกในรั้วต�ารวจมาก่อน	คิดเห็น
อย่างไรบ้าง	
	 	 	 	 								•	คนท้ายซอย		กทม.   
 - ชีวิตทหำร		ต�ำรวจ		กับชีวิตพลเรือน		แม้
เกิดจำกพ่อแม่เดียวกันก็ยังต่ำงกันเลย		นับประสำ
อะไรกับก�ำพืดต่ำงกัน		กำรฝึกของทหำร-ต�ำรวจก็
แค่เพียงให้ลองลิ้มชิมรสของชีวิต	“ลูกผู้ชำยชำติ
ทหำร”		กอ่นเจอของจรงิยำมคบัขนั		เลก็น้อยแค่นี้	
ท�ำเป็นโอดโอยไปได้		เสียชำติเกิดเป็น		“ลูกผู้ชำย”			
บรรพชนของเรำร่ำยทวนหอกดำบเข้ำฟำดฟันกับ
อริรำชศัตรู		ตนเองบำดแผลเหวอะหวะเลือดสำด
ยังไม่ถอยหนี		ไยอนุชนเพียงแค่ฝึกก็ถึงกับโอดพิไร
ดั่งมิใช่ชำยชำติเชื ้อไทย		บก.	“เรำคิดอะไร”	แม้ 

วัยลุ	๗๕	ก็เถอะ		หำกชำติต้องกำรเมื่อใดพร้อมพลี
ชีพเพื่อชำติ
	 เรื่องนี้ไม่จ�ำเป็นที่ครูฝึกจะต้องออกมำชี้แจง
อะไรอีก		เป็นหน้ำที่ของทหำรใหม่ที่จะต้องเข้ำใจ
ได้เอง		ถ้ำไม่อำจเข้ำใจได้ก็ถือว่ำด้อยปัญญำแล้ว
ละ		ทหำรใหม่ตั้งหลำยคนแต่มีปัญหำอยู่คนเดียว		
ลองพจิำรณำตวัเองทบทวนดไีหม		เมือ่ใช้สทิธอิยูใ่น
แผ่นดินไทยแล้ว		พึงท�ำหน้ำที่พลเมืองไทยอย่ำงไร
บ้ำง		จึงไม่	 	“หนักแผ่นดิน-รกแผ่นดิน”		เหมือน 
บำงคนบำงพวก 
 คนอยูก่บัอำวุธต้องมรีะบบ		ระเบยีบ		เคร่งครดั	
ยึดถือวินัยดังชีวิต		ซื ่อสัตย์		เสียสละ		อำจหำญ 
น�ำหน้ำยำมเผชิญภัย		กำรฝึกให้พอรู ้แนวทำง	
ระดับพื้นฐำนไว้บ้ำง		ยำมคับขับจะได้ช่วยตนเอง	
คนใกล้ชิด		ข้ำงเคียง		เพื่อนบ้ำน		สังคม		และชำติ
บ้ำนเมืองได้		หรือไม่ได้คิดอะไรนอกจำกหนีไปซ่ำ
อยู่เมืองนอก	!
	 ครฝึูกทหำร-ต�ำรวจมใิช่ว่ำใครๆ		กเ็ป็นได้		ต้อง
มีควำมรู้ควำมสำมำรถเฉพำะตัว		เข้มแข็ง		แกร่ง
กร้ำว		อดทน		ห้ำวหำญ		ทรงพลัง		ยุคที่ยศ	ร.ต.ท.	
เป็นหัวหน้ำสำยตรวจพิเศษ		สภ.อ.เมืองชลบุรี	๒	
ปี	 มีก�ำลังพล	๗	คน		ต้องคอยก�ำรำบวัยรุ่นขี้ยำ
ยำมค�่ำตำมตรอกซอย		คอยปรำมพวกวัยหนุ่มที่
เมำออกจำกไนต์คลับเลิก		คอยหิ้วพวกงัดแงะบ้ำน
ยำมค่อนรุ่ง		ในที่สุด	บก.ภ.	๒	ชลบุรี		ได้ส่งตัวเข้ำ
ฝึกอบรม	“หลกัสตูรหวัหน้ำหน่วยปฏบิตักิำรพเิศษ” 
๓	เดือน	เพื่อกลับมำท�ำหน้ำที่สับเปลี่ยนกับคนเดิม
ทีช่ลบรุทีีป่ระจ�ำกำรมำแต่		ร.ต.ต.-ร.ต.อ.	หน่วยนีม้ี
ก�ำลงัพล	๕๐	คน		พร้อมอำวุธและยำนพำนนะ		เคย
ร่วมงำนเฉพำะกิจของ	บก.ภ.๒		หลำยครั้ง		รู้จัก 
คุน้เคยกนัด	ียนิดทีีรู่ว่้ำจะไปอยูด้่วย		ก่อนน้ันตนเอง
ก็เคยรับกำรฝึกหลักสูตรกำรรบในป่ำมำแล้ว	
	 กำรฝึกต�ำรวจ-ทหำร		ฝึกเพื่อพร้อมไปอยู่ใน
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บรรณาธิการ

ป่ำดงพงพ-ีในสนำมรบ		ไปเสยีสละ-เสีย่งภยับ�ำบดั
ทุกข์บ�ำรุงสุขอำณำประชำรำษฎร์			เรำมีแผ่นดิน
อยู่ทุกวันนี้ก็เพรำะบรรพกษัตริย์บรรพชนของเรำ		
รึลูกผู้ชำยยุคนี้เป็นกะเทยกันหมดแล้ว
	 แต่...ในทีส่ดุก็ตอ้งไปรบัต�ำแหน่ง		รอง	ผบ.กอง	
สภ.อ.แกลง		ระยอง	๒	ปี			เป็นแดนป่ำท�ำไม้เข้ำ 
โรงเลือ่ยในพืน้ที่		จ.ระยอง-ชลบรุ	ี	และฉะเชงิเทรำ	
ซึง่จะต้องช่วงชิงไม้กันเข้ำโรงเลื่อย		นั่นคือต้องใช้
มือปืนแผ่บำรมี		และเป็นภำระของต�ำรวจที่ต้อง
เข้ำไปจัดกำร			จึงเป็นโอกำสของผู้มีอิทธิพลใน
ชลบุรีได้เบิกบำน		ส่วนผม-รอง	ผบ.กอง		ก็รับทั้ง
งำนเข้ำเวรสอบสวน-ตรวจส�ำนวนสอบสวน-สั่ง
งำนสอบสวน-ไปศำล		และบุกงำนปรำบปรำม 
ต่อเนื่อง-พักค้ำงในป่ำจนป่วยเป็นมำเลเรียเรื้อรัง
ถึงขั้นชักขณะขับรถไปศำล.
 
เพิ่มโทษเจ้าของบ่อน
	 -	๒๔/๑๐/๕๙		ทหารหน่วยเฉพาะกิจ	กองทัพ
ภาคที ่	๑	บุกจับบ่อนพนันไฮโล	และ	ไพ่ป๊อก	๘ 
ป๊อก	๙	ใจกลางกรุงเทพ	ย่านรามอินทราโดยคมุตวั 
นักพนนัทัง้ชายหญิงได้	๑๑๙	คน		ยึดเงินของกลาง 
กว่า	๑	แสนบาท	และอุปกรณ์การเล่นพนันได้ 
จ�านวนมาก		บ่อนดังกล่าวพบว่ามีจ�านวน	๒	บ่อน
แบ่งเป็นบ่อนไฮโล	และบ่อนไพ่ป๊อก	๘	ป๊อก	๙			
	 -	๑๘/๑๑/๕๙			เจ้าหน้าทีท่หารบุกจบับ่อนพนัน
ไฮโล	ย่านลาดกระบัง		รวบนักพนันกว่า	๙๖	ราย	
พร้อมยึดเงินสด	๑.๒	แสนบาท
	 ทหารชุดเฉพาะกิจกองทัพภาคที่	๑	น�าก�าลัง	
บุกจบับ่อนการพนนัไฮโล		ภายในซอยลาดกระบัง	๒ 
แขวงคลองสามประเวศ		เขตลาดกระบัง	ทีเ่กดิเหตุ	
เป็นโกดัง	ด้านหน้า	ระบุว่า	เปิดเป็นโต๊ะสนุกเกอร	์ 
และที ่ จอดรถ	แต ่ด ้ านในลักลอบเป ิดบ ่อน 
การพนันไฮโล			เมื ่อเข้าไปด้านใน		เจ้าหน้าที ่

พบนักพนัน	๙๖	คนเป็น	ชาย	๕๙	คน	และหญิง 
๓๗	คน
	 -	๒๕/๑๑/๕๙		ทหารบุกจับบ่อนพนันฟุตบอล
รายใหญ ่ลักลอบเป ิดกลางเมืองพัทยา	คุม 
นักพนันได้	๓๐	คนพบเงินหมุนเวียนเดือนละ	๑๐ 
ล้านบาททหารจากกองพนัทหารราบที	่๑	กรมทหาร
ราบที	่๒๑	รักษาพระองค์		น�าก�าลังบุกเข้าจับกุม
โต๊ะพนันฟุตบอลต่างประเทศมังกรทอง		ซึ่งตั้ง
อยู่ในอาคารพาณิชย์	๓	ชั้น		ถนนพัทยา	๓	อ�าเภอ
บางละมุงจังหวัดชลบุรี	 เมื่อเข้าไปภายในอาคาร
พบพนักงาน	๕	คนนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ก�าลัง 
รับแทงพนันให้กับลูกค้าจ�านวนหนึ่ง
	 -	ฯลฯ
	 ถ้าเพิม่โทษเจ้าของบ่อน			บ่อนน่าจะลดลงบ้าง
ไหมครับ		จะได้ลดภาระทหาร-ต�ารวจต้องมาจับ
บ่อน	 ไหนจะนักพนันเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
อีกครับ
                  •	กทม.
  - ไทยชื่อว่ำเป็นแดนพุทธ		ชำวบ้ำนยัง
มัวเมำอบำยมุขก็จ�ำยอม		เพรำะไม่เห็นอธรรม		แต่ 
ผู้ครองผ้ำกำสำวพัสตร์แล้ว	ยังมิอำจละอบำยมุข
หยำบๆ	ดังสลำกกินแบ่งได้			ยืนซื ้ออยู ่ริมถนน 
มิรู้สึกสะดุ้งละอำย		ก�ำลังปีนรั้วลวดหนำม	!

แจ้งข่าวจากฝ่ายทะเบียนสมาชิก
	 สมาชิกบางท่านที ่ต่ออายุสมาชิกทาง
ธนาณัติ	 	 เพื ่อให้การรับธนาณัติสะดวก
ขึ้น	 กรุณากรอกรายละเอียดผู ้รับเงินให้
ชัดเจน	 ตรงตามรายละเอียดดังที่แจ้งไว้แล้ว
ในหนังสือ	 	 และระบุเลข ปท.น�าจ่าย ที่ 
ปท.คลองกุ่ม  ๑๐๒๔๔		เท่านั้น	 	
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 ในระยะเดือนสองเดือนที ่ผ่านมา	 เรื่องที่	“คน
กรุง”และ	 “คนบ้านนอก”	 ทั้งในประเทศและต่าง
ประเทศทัว่โล่กสนใจกนัมาก	คอื	เรือ่งการเลือกตั้ง
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ		แข่งขันกันหาเสียงอย่างดุ
เด็ดเผ็ดมัน	 คะแนนที่ได้จากการส�ารวจประชามต	ิ
เฉือนกันไปเฉือนกันมาอย่างสูสี	
	 และแล้วเมื่อ	๘	พฤศจิกายน	สหรัฐฯประกาศ
เป็นทางการว่า	 นายโดนัลด์ ทรัมป์	 อายุ	 ๗๐	
ปี	 ชนะการเลือกตั้ง	 ได้เป็นประธานาธิบดีคนที	่
๔๕	 	 เอาชนะนางฮิลลารี คลินตนั	 อายุ	 ๖๙	 ปี	
ซึง่เกือบจะได้เป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของ
สหรัฐอเมริกาเสียแล้ว
	 เกิดการชุมนุมใหญ่ของประชาชนที่เกลียด 
นายทรัมป์	ในหลายมลรัฐของสหรัฐฯ		ซึ่งสหรัฐฯ
เองเป็นต้นแบบของประเทศทีเ่ป็นประชาธิปไตย
แบบเลอืกตัง้	ยงัไม่เคยมกีารชมุนมุอย่างนีม้าก่อนเลย
	 	นางฮิลลารี คลินตัน เป็นภริยาของอดีต

ประธานาธิบดี	 บิล คลินตัน	 	 ซึ่งผมน�ามาอ้าง 
บ่อยๆ	ในการบรรยายเรื ่อง	“อาหารมังสวิรัติ” 
ใน	“หลักสูตรผู้น�า”		และใน	“หลักสูตรการล้างพิษ
ตับ”	ที่โรงเรียนผู้น�า	กาญจนบุรี
	 พวกผม “นักกินมังสวิรัติ” มักจะถูกโจมตีว่า 
“คนกินมังสวิรัติ	 กินผักกินหญ้า	 มีแต่คนกระจอก
งอกง่อยทั้งนั้น”	
	 คนที่มีชื่อเสียงในโลกก็มีตั้งเยอะแยะ	 อย่าง
เช่น	นายบิล คลินตัน	อดีตประธานาธิบดีสหรัฐฯ	
เป็นต้น	นายคลนิตนัชอบกนิเนือ้สตัว์มาก	ขาดไม่ได้		
ครัง้หนึ่งล้มฟบุต้องเข้าโรงพยาบาล		ระหว่างพกัใน
โรงพยาบาลก็กินเนื้อสัตว์	 ออกจากโรงพยาบาลก็
กินเนื้อสัตว์อย่างต่อเนื่อง
	 ล้มฟุบอีกทีหนึ ่ง	 โชคดีที ่ญาติๆน�าส ่งโรง
พยาบาลได้ทัน	 	 พอรู้สึกตัวก็ตัดสินใจเองเลิกกิน
เนื ้อสัตว์ทั ้งสิน้	 ไม่แตะเลยโดยไม่มีใครแนะน�า
ไม่มีใครขอร้อง	 	 พอออกจากโรงพยาบาลก็กิน

เกิดการชุมนุมใหญ่ของประชาชน
ที่เกลียดนายทรัมป์ ในหลายมลรัฐของสหรัฐฯ 

ซึ่งสหรัฐฯเองเป็นต้นแบบ
ของประเทศที่เป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง

ยังไม่เคยมีการชุมนุมอย่างนี้มาก่อนเลย
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มังสวิรัติอย่างเคร่งครัด		ผลปรากฏว่าไม่ต้องเข้า
โรงพยาบาลอีกเลย
	 นายบิล	คลนิตนั	ประกาศโจ่งแจ้งว่า	รอดตาย
เพราะมังสวิรัติ	 (ท่านสมาชิก	“เราคิดอะไร”จะ
ลองคดิกินมงัสวิรตักิจ็ะด	ีโดยไม่ต้องรอให้หามเข้า
โรงพยาบาลอย่างนายบิล	คลินตัน)
	 	เมื่อวันที่	๑๒	พฤศจิกายน	คงไม่เฉพาะแต่สื่อสาร
มวลชนในประเทศไทย	คงเหมือนกันทั่วโลก	 เสนอข่าว
ใหญ่		“ต้านทรัมป	์ลุกลาม	จลาจล”		“หลายเมืองใหญ่
ในสหรัฐฯป่วน”
	 หลังประกาศผลการเลือกตั้งประธานาธิบดี
สหรัฐฯ	การชุมนุมต่อต้าน	“ทรัมป์”	ขยายไปกว่า	
๑๐	 เมืองทั่วสหรัฐฯ	 	 ไม่เว้นแม้กระทั่งมหานคร
นิวยอร์ก	ผู้คนหลายพันคนพากันออกมาชุมนุม
	 ที่นครลอสแอนเจลิส	รัฐแคลิฟอร์เนีย	กลุ่มผู้
ชุมนุมพากันเคลื่อนขบวนประท้วงไปยังถนนย่าน
ธุรกิจ	 	 ท�าให้การจราจรติดขัดอย่างหนัก	 ขณะที่
การประท้วงในเมืองโอ๊คแลนด์	 รัฐแคลิฟอร์เนีย 
มีผู้ประท้วงปราะมาณ	๗,๐๐๐	คน
	 การชุมนุมประท้วงเกิดขึ้นในอีกหลายเมือง	
ตั้งแต่ฟิลาเดลเฟีย	รัฐเพนซิลเวเนีย		นครบอสตัน 
รัฐแมสซาชูเส็ตต์		นครซีแอตเติล	รัฐวอชิงตัน
	 คาดกันว ่าการชุมนุมประท้วงนายทรัมป์	
ประธานาธิบดีคนใหม่ของสหรัฐฯ	จะขยายใหญ่โต
มาก		จะใหญ่แค่ไหนก็ตาม	คงไม่สามารถเอาชนะ
ประเทศเราได้		เราท�าสถติิโลกไว้แล้ว		ไม่มีประเทศ
ไหนลบสถิติได้		ชุมนุมกินนอนในถนนเหมือนสุนัข
จรจัด	๔	ช่วงเวลา	รวม	๓๙๓	วัน	๓๙๓	คืน	
 ชาวกองทัพธรรมมลูนธิร่ิวมกบัพทุธศาสนกิชน
บางกลุ่ม	 ชุมนุมใหญ่ที่ถนนวิทยุ	 หน้าส�านักงาน
ก�ากับตลาดหลักทรัพย์	๙	วัน	๙	คืน	ตั้งแต่	๑๖	ถึง	
๒๔	 มกราคม	 ๒๕๔๙	 ต่อต้านการน�าเบียร์-เหล้า 
เข้าตลาดหลักทรัพย์		ต่อต้านส�าเร็จ
 กลุม่พนัธมติรประชาชนเพือ่ประชาธปิไตย
รวมทั้งชาวกองทัพธรรมมูลนิธิ	 ชุมนุมใหญ่ครั้งที่	 ๑	
เป็นเวลา	๓๓	วัน	๓๓	คืน	(๕	มีนาคม	ถึง	๖	เมษายน	
๒๕๔๙),	ชุมนุมครั้งที่	๒	เป็นเวลา	๑๙๓	วัน	๑๙๓	คืน	

(๒๕	พฤษภาคม	ถงึ	๓	ธนัวาคม	๒๕๕๑),	ครั้งที่	๓	ชมุนมุ	
๒๕	มกราคม	ถึง	๑	กรกฎาคม	๒๕๕๔		รวม	๑๕๘	วัน 
๑๕๘	คืน	การชุมนุม	๓	ครั้งหลังนี้รวม	๓๘๔	วัน	
๓๘๔	 คืน	 ขับไล่นายกฯ	ทักษิณ,	 นายกฯ	สมัคร 
และนายกฯ	สมชาย	เป็นผลส�าเร็จ	
	 การชุมนุมทั้งหมด	๔	ช่วงเวลา	นานถึง	๓๙๓	
วัน	 ๓๙๓	 คืน	 	 ถ้าไม่ชุมนุม	 ป่านนี้บ้านเมืองเสีย
หายยับเยินไปแล้ว		เราไม่ได้ทนล�าบากตรากตร�า
เพือ่ตวัเองสกันดิ	แล้วผลทีเ่ราได้รบั	คอื	เป็นจ�าเลย 
หลายคดี	ทั้งทางอาญาและทางแพ่ง
	 ผมเคยได้รับรางวัลศิลาจารึก	 ได้รับคนเดียว
มานานแล้ว	ได้รับในวาระอะไร	ผมลืมไปหมดแล้ว		
เป็นแผ่นหินจารึกด้วยข้อความว่า
   
    “รางวัลของผู้ต่อสู้เพื่อความถูกต้อง
	 			คอื 	ความบอบช�้า	หรือ	ความตาย”
           โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า

2
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	 ประเทศไทยในระบอบประชาธิปไตย	 เมือง
พุทธอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
ข้าพระพุทธเจ้าประชาชนคนไทยทีไ่ด้อาศัยใน 
แผ่นดินแห่งอิสระเสรีภาพนี้	 ได้ซาบซึ้งถึงพระ
มหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมของพระ
มหากษตัริย์ไทยแห่งราชวงศ์จกัร	ี	พระบาทสมเดจ็
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชที่ได้ทรงพระราช-
กรณียกิจไว้ด้วยทศพิธราชธรรมของพระโพธิสัตว์
ผู้มีความรักอันยิ่งใหญ่ตลอด	๗๐	พรรษาแห่งการ
ครองราชย์	จนถึงที่สุดแห่งพระชนม์ชีพ	การเสด็จ
สู่สวรรคาลัยของพระองค์ท่านบันดาลให้เกิดพลัง 
แผ่นดินแห่งความรัก	สามัคคี		เสียสละไม่รู้จบ	ต่อ
เนื่องเป็นปรากฏการณ์	“ท�าเพื่อพ่อ”	ประดุจการ
ผลิบานสะพรัง่ของดอกไม้นานาพันธุ์	 เป็นลูกโซ่

แห่ง	“การให้”	ทั่วทุกสารทิศ
	 จากการได ้ร ่วมท�างานกับทีมงานหน่วย
งานวิจัยและพัฒนาเรื ่องเห็ดทุกชนิดต่าง	ๆ 	ใน
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 เข้าร่วมรับ
เสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 และสมเด็จ 
พระเทพฯในงานว ันพืชมงคลภายในบริเวณ
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา	 บ่ายวันพุธที	่
๑๑	พฤษภาคม		ปี	พ.ศ.๒๕๓๑	
	 พระองค์ท่านเสด็จมาเยี ่ยมโครงการส่วน
พระองค์ฯ	 	 คณะของเราที่ไปร่วมรับเสด็จและ
ถวายของทีร่ะลึกเกี ่ยวกับเห็ดล้วนตื ่นเต้น	 แต่
เพราะพระองค์ท่านทรงเป็นมิตร	เมตตา	อ่อนโยน 
ยิ้มแย้มด้วยความเอ็นดู	 และทรงเป็นกันเองกับ 
ทุก	ๆ 	คน	ท�าให้บรรยากาศผ่อนคลายไปทั่วบริเวณ	

ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม ถวายความรักและร�าลึกถึง
พระเมตตาธิคุณ พระกรุณาธิคุณ พระบริสุทธิคุณของ

พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช ในหลวงรชักาลที ่๙ 
“พระภัทรมหาราช” ของปวงชนชาวไทย

บทความพิเศษ

2
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มีแต่ความสบายใจ	 ยินดี	 แผ่ซ่านบนทุก	ๆ 	ใบหน้า
ในบริเวณนั้น
	 เมื ่อพระองค์ท่านเสด็จพระราชด�าเนินมา
ถึงส่วนเฉพาะของโรงเรือนเห็ด	 และทรงสน 
พระราชหฤทัยเข้ามาเยี่ยมชม	 ข้าพเจ้ามีโอกาส
ได้ถวายรายงานเรื่องเห็ด	 พระองค์ท่านทรงถาม
อย่างเป็นกันเอง	ข้าพเจ้าซาบซ้ึงอย่างยิง่ทีพ่ระองค์
ท่านไม่ทรงถือพระองค์เลย	 	 พระองค์ท่านทรง
ถามด้วยค�าถามเปิด	 ท�าให้สามารถตอบได้อย่าง
เป็นอิสระ	 และทรงรับฟังอย่างตั้งใจ	 ข้าพเจ้า
ไม่รู้สึกเคอะเขินในการรายงานที่แม้จะไม่ได้ใช้ค�า
ราชาศัพท์เลย	 	 เล่าให้พระองค์ท่านฟังถึงอาชีพ
ที่ใช้เศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่าง	ๆ 		 มา
แปรสภาพให้เกิดประโยชน์เป็นดอกเห็ดเพื่อเลี้ยง
ดูครอบครัว	 การลดต้นทุนการผลิตโดยดัดแปลง
วัสดุอุปกรณ์เท่าที่หาได้มาใช้งาน	 และมีทุนน้อยก็
สามารถท�าอาชีพนี้ได้	ประยุกต์น�าความรู้จากการ
สงัเกตวิธีการเกิดเห็ดบนขอนไม้ตามธรรมชาตกิาร
ใช้งาน	ยามอากาศนิง่ช้ืน	ไม่ถ่ายเท	ท�าให้เกดิเส้นใย
จ�านวนมากที่พร้อมรวมตัวกันเป็นดอกเห็ดจ�านวน
มากหลังฝน	ด้วยการแกล้งลดปริมาณอากาศรอบ
ก้อนเชื้อเห็ด	เพิ่มความชื้น	เพื่อสร้างเส้นใยเห็ดให้ 
มาก	ๆ 	ก่อนแล้วค่อยเพิ่มอากาศและความชื้นเย็น

เพื่อกระตุ้นการเกิดดอกเห็ดรวมถึงการนึ่งฆ่าเชื้อ
แบบลูกทุ่งง่าย	ๆ 	โดยใช้ถังน�้ามัน	 ๒๐๐	 ลิตร	 ถึง
แม้ใช้เวลานานหน่อย	 ก็ได้ผลดีถ้าเอาใจใส่และรัก
งานเหด็ให้มากพอ	แล้วค่อยพฒันากจิการให้เตบิโต
ไปตามล�าดับก�าลังแบบพึ่งพาตนเอง	 ตลอดจน 
การประดิษฐ ์ชั ้นวางก้อนเห็ดแบบง่าย	ๆ 	แต่ 
เหมาะสมใช้ทนุต�า่	จนพฒันาไปสูก่ารใช้วัสดุพลาสติก
ที่แข็งแรง	ทนทานต่อความชื้นทดแทนในที่สุด		
	 พระองค์ท่านทรงสนพระราชหฤทัยมากใน
งานอาชีพเห็ด	 ตลอดจนทรงให้แง่คิด	 ค�าแนะน�า
และก�าลังใจให้เกิดการร่วมเรียนรู ้เพิ ่มเติมจาก
ธรรมชาติเรียบง่าย	มีทั้งรอยยิ้ม	เสียงหัวเราะกัน
ภายในโรงเห็ดเล็ก	ๆ
	 ข้าพเจ้ารับรู้จากผู้ติดตามด้านนอกโรงเห็ด
ที ่ใกล้ชิดพระองค์ว่า	 “พระองค์ท่านไม่ได้ทรง
พระสรวลแบบนี้มานานแล้ว”	 ท�าให้รู ้สึกตื้นตัน
ใจ	 เกิดพลังเต็มใจตั้งใจท�าตามแนวพระราชด�าริ 
ต่าง	ๆ 	 ที ไ่ด ้รับรู ้รับทราบมาด้วยความยินดี	
ประเทศไทยช่างโชคดมีาก	ๆ 	ทีม่ใีนหลวงทีเ่รยีบง่าย
มากเป็นแบบอย่าง	 ทรงวางพระองค์เหมือนคน
ธรรมดาสามัญ	 	 รับฟังประชาชนคนธรรมดา	
และทรงให้ค�าแนะน�าด้วยวิสัยทัศน์อัจฉริยภาพที ่
กว ้างไกลและลึกล� ้าในคุณค่าแห ่งธรรมของ
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พระพุทธศาสนาสุดจะประมาณได้
	 พระองค์ท่านยังทรงให้โอกาสข้าพเจ้าและ 
ทีมเห็ดเข ้าเฝ ้าอีกครั ้งเพื ่อทรงถามเรื ่องเห็ด 
หลินจือกับการรักษาโรคเพิ ่มเติม	 จึงได้กราบ 
บังคมทูลสิ่งที่พอรู้อยู่บ้างถวายพระองค์ท่าน		รวม
ถึงการด�าเนินการที่ได้ท�าไปแล้วเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ตาม
ก�าลังประชาชน	
	 หลังจากนั ้นข้าพเจ้าพบว่าโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา	 ได้พัฒนาเรื่องเห็ดไปอย่าง
รวดเร็ว	 มีการเพาะปลูกเห็ดต่าง	ๆ 	 การแปรรูป	
การสกัดสารจากเห็ดหลินจืออย่างทันสมัย	 ท�า
ผลิตภัณฑ์เห็ดต่าง	ๆ 	ที ่มีคุณค่าออกบริการ	 แม้
หน่วยราชการก็ใส่ใจในเรื ่องการเพาะปลูกเห็ด 
อ่ืน	ๆ 	อีกหลายชนดิด้วย	จนเรือ่งเหด็ทีเ่ป็นส่วนหนึง่
ของห่วงโซ่อาหารและยา	 กลายเป็นประเด็นหลัก
ที่หลาย	ๆ 	หน่วยงานราชการและโรงเรียนระดับ
ต่าง	ๆ 	รวมทัง้มหาวิทยาลยัด้วย	ทีม่กีารเคลือ่นไหว
เลอืกเรือ่งเห็ดเป็นงานวิจยัและใช้อบรมเป็นอาชพี
หลักและอาชพีเสรมิอย่างกว้างขวางแก่ประชาชน
รากหญ้าทั่วไป
	 พระองค์ท่านทรงเป็นตัวอย่างและก�าลังใจ
ต่อชีวิตข้าพเจ้าและชาวสวนเห็ดในการคิดการ
ท�าและพัฒนางานอาชีพด้วยงานวิจัยง่าย	ๆ 	ตาม
ก�าลังแบบเกษตรกร	ศึกษาธรรมชาติของเห็ดต่าง	
ๆ	เพิ่มเติม	 และค้นหาองค์ความรู้ภูมิปัญญาจาก 

ท้องถิ่นไทยและพื้นที่ข้างเคียงมาปรับใช้ให้
เหมาะควรด้วยความเคารพต่อธรรมชาติ 
แบ่งปันสิ่งที่รู ้ที ่คิดและพัฒนาตนเองให้
เหมาะกบัฐานะ	ถิน่ฐาน	สงัคม	วัฒนธรรม	
และใช้ธรรมชาติทุกด้านที่มีอยู ่รอบตัว
ให้เป็นประโยชน์	 โดยไม่ต้องมัวรอความ
หวังหรือความช่วยเหลือเท่านั ้น	 เป็น 
พลังที่ขับดันออกมาจากภายในเพื่อช่วย 
ตนเองก่อน     

 แม้จะต้องสูญเสียสรีระร่างของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู ่หัว(ในหลวง	 ร.๙)ไปแล้ว	 แต่ธาตุรู ้
นามธรรมของพระองค์ท่านจะอยู ่คู ่กับจิตใจข้า
พระพทุธเจ้าและปวงชนชาวไทยและชาวโลกสบืต่อไป
	 ความเรยีบง่ายอย่างคนจน	รูจั้กพอเพยีง	การ
ขาดทุนคือก�าไร	(เป็นอาริยะแท้	ๆ 	ของพุทธ)	การรู้
รักใน“ความสามัคคี”	ขัดแย้งกันแค่พอเหมาะพอดี	
อะลุม่อล่วยกนัตามเหตปัุจจัยจรงิๆ		ตามความควร
ไม่ควร	เป็นสิง่ทีข่า้พเจ้าจะฝึกฝนให้หยัง่ลงในจติใจ
ดวงน้อย	ๆ 	นีไ้ปตลอดตราบจนกว่าจะสิน้ภพจบชาติ	
	 ปวงข ้าพระพุทธเจ ้าขอน้อมเกล ้าน ้อม-
กระหม่อมร�าลกึในพระมหากรณุาธคิณุหาทีส่ดุมไิด้	
	 ข้าพระพุทธเจ้า	นายสาธิต	ไทยทัตกุล

 คุณสาธิต ไทยทัตกุล	 แห่งศูนย์รวมสวนเห็ดบ้าน 
อรัญญิก	 (คุณย่าใหญ่ของตระกูลเป็นชาวหมู่บ้านอรัญญิก		
ซึง่ในประวัติศาสตร์เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มชาวบ้านที่ร่วมกู้
ชาติในแผ่นดินกรุงศรีอยุธยา	 เมือ่เริม่เพาะเห็ดจึงตัง้ชือ่ว่า	
ฟาร์มเห็ดบ้านอรัญญิก	 ปัจจุบันคือศูนย์รวมสวนเห็ดบ้าน 
อรัญญิก)	 ทีน่ีผ่ลิตเชือ้เห็ดไว้ใช้เอง	 และเปิดให้ผู้สนใจเข้า
ชม	ท�างานวิจัยเพื่อช่วยเหลือเพื่อนเกษตรกร	 และรวมตัวกัน 
เพื่อการส่งออก	 ปรับปรุงสายพันธุ์ใหม่ๆ	 ปัจจุบันมีเห็ดสด 
หลากหลายชนดิจ�าหน่าย	เช่น	เหด็หอม	เหด็นางฟ้า	เหด็นางรม
ภูฏาน	เห็ดนางนวล	เห็ดฟาง	ฯลฯ
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• ต่อจากฉบับที่	๓๑๖

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

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

๑. ศาสนาบุญนิยม

๒. ชุมชนบุญนิยม 

๓. การศึกษาบุญนิยม

๔. บริโภคบุญนิยม 

๕. พาณิชย์บุญนิยม

๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม

๘. การเมืองบุญนิยม 

๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม

๑๐. สื่อสารบุญนิยม 

๑๑. สุขภาพบุญนิยม

๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

Z เก่าสมัย ใหม่เสมอ
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ฉบับที่แล้ว ๓๑๖ “เราคิดอะไร”เราได ้

สาธยาย“ความคิด-ความรู้”ของเราออกมา 

ให้ รู้ให้เหน็เท่าทีเ่ราสามารถแล้ว โดยน�าเอา 

“มูลสูตร ๑๐”ของพระพุทธเจ้า ขยายแจกแจง 

ไปได้ ๒ ข้อ คือ “ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ)เป็น 

และก�าลังเริ่มขยายความข้อที่ (๓) สัมผัส ๖

โปรดอ่านต่อได้   

(๓) “สมัผสั ๖” น่ีแหละส�าคญัมากยิง่คอื  

การปฏิบัติต้องมี“การสัมผัส” ซึ ่งหมายถึง 

สัมผสั ๖ คอื มตีา,ห,ูจมกู,ลิน้,กาย,ใจ“สมัผสั” 

อยู่ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติ ครบความม ี

“กาย” คอืครบภาวะที่ม“ีธรรมะ ๒” อนัได้แก่

ทัง้ภายนอกและทั้งภายใน ภายนอกหนึง่ 

กับภายในหนึง่เสมอ จะต้องมีเนือ่งกันอยู่

ตลอด ไม่ขาดจากกัน เป็น“ธรรมะ ๒”เสมอ

ในการปฏิบัติทุกปัจจุบัน  จึงจะชื่อว่า “กาย” 

ขอยนืยนัว่า “กาย”ไม่ได้หมายความถงึ 

เพียงภายนอกส่วนเดียว เด็ดขาด

ผู้เข้าใจว่า “กาย”คือ ภายนอกส่วน

เดยีวน้ัน มจิฉาทฏิฐ ิแท้แน่นอน ปฏบิตัธิรรม

ไม่สามารถบรรลุมรรคผลเป็นอันขาด

เพราะส�าคญัยิง่ยวดกค็อื ค�าว่า “กาย” 

นี ้ พระพุทธเจ้าให้หมายเอาส�าคัญที่“จิต- 

มโน-วิญญาณ”ด้วยซ�้า ตามที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐ ว่า 

“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ปุถุชนผู้มิได้สดับ 

จะพึงเบื่อหน่ายบ้าง  คลายก�าหนัดบ้าง  

หลดุพ้นบ้าง ในร่างกายนั้น แต่ตถาคตเรียก 

ร่างกายอันเป็นที่ประชุมแห่งมหาภูตทั้ง ๔ 

นี้ว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง ปุถุชน

ผู้มิได้สดับ ไม่อาจเบื่อหน่าย คลายก�าหนัด 

หลุดพ้นในจิต เป็นต้นได้เลย..” 

เห็นชัดเจน แจ่มแจ้งไหม ว่า

“กาย” คือ ธรรมะ ๒ คือ องค์ประชุม

ของรูปกับนาม  “กาย”มิใช่องค์ประชุม

ของ“รูป”อย่างเดียว เดี่ยวโดด แน่นอน

และส�าคัญยิ่งก็ตรงที่“ใจ”อีกด้วย

ชัดเจนนะ !!! เพราะ“ใจ”เป็นประธาน

สิ่งทั้งปวง  คงไม่สับสน

ดงัน้ัน การ“หลบัตา”เข้าไปปฏบิตัเิรยีน

รูอ้ยูแ่ต่ภายในจติเท่าน้ัน จงึไม่ได้ศกึษาความ

เป็น“กาย”ที่เป็นภายนอกเลย อันเป็นเบื้อง

ต้นแห่งการปฏบิตัธิรรมแท้ๆ ซึง่เบือ้งกลางน้ัน

ยังมีภายนอกเลย แม้ที่สุดขั้นปลายก็ต้องมี

ภายนอกสัมผัสอยู่ด้วย เป็นธรรมะ ๒ เสมอ

ผู ้ “หลับตา”ปฏิบัติเข้าไปแต่ภายใน 

โดยลัดไม่มีเบื้องต้น จึง“ผิด”การปฏิบัติตาม

ล�าดับชัดๆ เพราะขาด“กาย”ในส่วนที่เป็น

ภายนอกให้ปฏิบัติด้วย มันก็ไม่บริบูรณ์ครบ 

ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า  “เทฺว ธัมมา   

ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโสมสรณา ภวันติ 

= ธรรมสองเหล่านี้ รวมเป็นอันเดียวกันกับ

เวทนา โดยส่วนสอง ฯ”

“เทฺว ธัมมา”นั้นแปลว่า ธรรมะ ๒ 

ซึ่งจะเริ่มด้วยเท่าไหร่ก็ตาม เมื่อถึงขั้นจะ

ตัดสินสุดท้ายก็ต้องมาถึง“ธรรมะ ๒”เสมอ 

จึงจะเป็นรอบสุดท้ายที่จะตัดสินเป็น“ขั ้น

สุดท้าย,ตอนจบ”( final )กันได้ 
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ดงันัน้ ในทกุข์-สขุของคน ในด-ีชัว่ของ

คน ในความควร-ความไม่ควรขององค์ประ

กอบนั้นๆ จึงต้องเป็นธรรมะ ๒” นั้นแหละ 

เมื ่อจะตัดสิน“สุข-ทุกข์”เป็นที่สุดจึง

เจาะไล่เรียงรู้ลงไปให้ถึง“เวทนาในเวทนา” 

จาก“เวทนา ๒-เวทนา ๓-เวทนา ๕-เวทนา ๖-

เวทนา ๑๘-เวทนา ๓๖-เวทนา ๑๐๘”

เวทนา ๒ คือ กายิกะ กับ เจตสิกะ

เวทนา ๓ คือ สุข-ทุกข์-ไม่สุขไม่ทุกข์

เวทนา ๕ คือ น�า้หนักของความรู้สึก 

สุข-ทกุข์ที่เกีย่วกบัภายนอก(นี.่.เวทนา ๒ แล้ว)  

และน�า้หนักของความรู้สึก“โสมนัส-โทมนัส” 

ที่เกีย่วกบัภายใน(นี.่.เวทนาอกี ๒ กเ็ป็น ๔) สดุท้าย 

ก็คอื “ไม่สุข๑-ไม่ทุกข์๒ ต่อมาไม่โสมนสั๓-

ไม่โทมนัส๔ สดุท้ายก.็.กลางๆ๕”(กเ็ป็นอนัครบ 

“เวทนา ๕”ด้วยประการฉะนี้แล )

เวทนา ๖ คือ อารมณ์หรือความรู้สึก 

ที่เกิดจากการสมัผสัของรปูกบันาม ทาง.. 

ตาก็รูป,หูก็เสียง,จมูกกก็ลิ ่น,ลิน้กร็ส,กาย 

ก็สัมผัสเสียดสี,ใจก็ยังกระทบกันอยู่ แล้ว 

เกดิอารมณ์ในภายใน จะน้อยปานใดกต็าม 

ทั้งหมดล้วน ต่างแยกเกิด“สุข”ก็ได้ แยก

เกิด“ทุกข์”ก็ได้ แยกเกิด“ไม่สุข-ไม่ทุกข์”ก็ได้  

อย่างใดอย่างหนึ่งทั้ง ๓ ประเด็น แต่ละครา 

ก็็เป็น“เวทนา ๑๘” คือ อารมณ์หรือ 

ความรูส้กึทีเ่กดิจาก“อายตนะ ๖” (ตา,ห,ูจมูก, 

ลิ้น,กาย,ใจ กับ “อารมณ ์๓” สุข, ทุกข์,ไม่สุข 

ไม่ทุกข์” ( ๖ คูณ ๓ ก็เป็น ๑๘) 

ซึ่งได้แก่... “อายตนะ ๑” ตากระทบรูป

จะเกิดสุขก็ได้ จะเกิดทุกข์ก็ได้ จะเกิดไม่สุข

ไม่ทุกข์ก็ได้ นี่คือ ๓ ที ่๑  เกิดเป็น“เวทนา ๓”

“อายตนะ ๒” หูกระทบเสียง จะเกิด 

สุขก็ได้ จะเกิดทุกข์ก็ได้ จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์

ก็ได้ นี่คือ ๓ ที ่๒ รวมเป็น“เวทนา ๖”ขึ้นมา

“อายตนะ ๓” จมูกกระทบกลิ่น จะเกิด 

สุขก็ได้ จะเกิดทุกข์ก็ได้ จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์

ก็ได้ นี่คือ ๓ ที ่๓ รวมเป็น“เวทนา ๙”ขึ้นมา     

“อายตนะ ๔” ลิ้นกระทบรส จะเกิด 

สุขก็ได้ จะเกิดทุกข์ก็ได้ จะเกิดไม่สุขไม่ทุกข์

ก็ได้ นี่คือ ๓ ที ่๔ รวมเป็น“เวทนา ๑๒”ขึ้นมา   

“อายตนะ ๕” กายกระทบภายนอก 

จะเกิดสุขก็ได้ จะเกิดทุกข์ก็ได้ จะเกิดไม่สุข

ไม่ทุกข์ก็ได้ นีค่ือ ๓ ที่ ๕ รวมเป็น“เวทนา 

๑๕”ขึ้นมาแล้ว   

“อายตนะ ๖” มโนภายในจะกระทบ

ธรรมะภายในเองแล้วเกดิโสมนัสกไ็ด้ จะเกดิ

โทมนสักไ็ด้ จะไม่เกดิโสมนัส-ไม่โทมนัสกไ็ด้ 

นี่คือ ๓ ที ่๖ รวมเป็น“เวทนา ๑๘”ขึ้นมา   

ฉะนี้แลเรียกว่า“มโนปวิจาร ๑๘”

“มโนปวิจาร ๑๘”นีแ้หละส�าคัญยิ่งนัก 

ที่จะยืนยัน ว่า ผู้ปฏิบัติใดปฏิบัติจนเกิด“ผล

โลกุตรธรรม” และมี“วิปัสสนาญาณ” หรือ

ไม่มี ก็ตรงที่ต้องหยั่งรู้“มโนปวิจาร ๑๘” นี้

เป็นเครื่องชี้ว่า เข้าข่าย“อาริยบุคคล”ตรงนี้

เคหสิตเวทนา ๑๘ คือ โลกียารมณ์ 

เป็นอาการอย่างไร? ผู้ปฏิบัติสามารถหยั่ง

รู้แจ้งจริงชัดเจน แล้วปฏิบัติ“ปหาน ๕”ให้

เกิดผล  เมื่อเกิดผลได้ก้อ่าน“อาการ”ออก
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ว่า ลด ละ จางคลายได้จริงหรือเปล่า ก็

อ่าน“เวทนา”หรือความรู้สึกของตนให้ได้ 

หากท�าได้ อ่านชัดเจนของตนว่า“ท�าได้” 

น�้าหนักของโลกียรสลดลงจริงๆ และที่สุด 

“ดับสนิทจริงถาวร”ได้จริง 

กล้็วนเป็น“ปัจจตัตงั”ของตนเองทัง้สิน้ 

ถ้าผูใ้ดสามารถสมัผสัภายนอก-ภายใน

แล้วมี“เวทนา ๑๘”อันเกิดจาก“อายตนะ ๖ 

กับความรู้สึก ๓ (สุขเวทนา-ทุกขเวทนา-อทุกขมสุข

เวทนา) แล้วสามารถปฏบิตัทิ�าเวทนาในตนให้

เกดิ“เนกขมัมสติเวทนา”(ออกจากโลกยีะ)ได้จรงิ

ดังสาธยายมานี้ 

และแยก“ความแตกต่าง(เพศ, ลงิคะ)ของ

อารมณ์”ได้ว่า อย่างนี้คือ “ความรู้สึกที่เป็น

เคหสติเวทนา”ชือ่ว่า“โลกยีะ” ยงัปรงุแต่งกนั

เกิด“รส ๒” คือ “รสแท้”ก็มี กับ“รสเท็จ”ก็มี

และสามารถท�าให้“รสเท็จ”จางคลาย 

ที่สุด“ดับสนิท”ถาวรยั่งยืน ฯลฯ ได้จริง

เราก็จะเห็น“ความต่าง”(ลิงคะ,เพศ)ของ 

“ธรรมะ ๒” โลกย์ีกอ็ย่างน้ีๆแหละคอืโลกยีะ 

และ“ความว่างสนิทจากโลกยีะ” คอื ดบัสนิท 

คือไม่มีรสโลกีย์แล้วสนิทจริงถาวรยั่งยืนแท้ 

นั้นมันเป็นอย่างนี้ๆเองหนอ“โลกุตระ” 

ผู้ปฏิบัติเองจะเห็นความแตกต่างกัน

อย่างมีนัยส�าคัญเอง ว่า“ความรู้สึกฉะนี้ๆ

อย่างนี้ๆ เป็นความรู้สึกที่เป็นเนกขัมมสิต

เวทนา”เป็นโลกตุระ เพราะท�าให้เกดิ“รสแท้” 

รสเดียว และที่สุดเหลือ“รสแท้รสเดียว”ได้ 

มรีสแท้”รสเดยีว” ซึง่“รสเทจ็”ได้ปฏบิตัิ

อย่างสมัมาปฏบิตัจินกระทัง่“รสเทจ็”หายไป

จากจิตใจแล้ว จึงมี“รสแท้”รสเดียวเท่านัน้ 

“ไม่มีรสเท็จ”อยู่ ในใจแล้ว ถ้าท�าได้ชั่วคราว 

ก็ยังไม่เป็น“อนาคามี”แท้ จนกว่าจะมี“รส

แท้”ในจิตใจได้“เที่ยง” ไม่มี“รสเท็จ”เกิดใน

จิตอีก จึงจะเป็น“อนาคามี”เที่ยงแท้ ที่จริง

แล้วก�าจัด“ส่วนที่เหลือ”อันเป็น“ธุลี

ละออง”สุดท้ายในตัวมันเอง ออกจากจิตให้

หมดสิน้อย่างถาวรเทีย่งแท้จงึจะเป็นอรหนัต์ 

ตั้งหลักดีๆ ฟังใหม่อีกที...

ผู ้เริ ่ม“เห็น”(ปัสสะ)จิตใจตนเอง และ

สามารถเริม่ท�าให้“กเิลสลด-ละ-หน่ายคลาย

ลงได้จริง” ผู้นี้เริ่มเข้าสู่กระแส“โสดาบัน”

สามารถท�าให้ลดลงได้มากขึ้นๆ ก็

เป็น“สกิทาคามี”ไปตามล�าดับ

ยิ่งสามารถท�าให้“รสเท็จ”ดับหมดสิ้น

ไปได้ในส่วนที่เป็น“ภายนอก”เด็ดขาดแล้ว 

ก็เป็นผู้เข้ากระแส“อนาคามี”

ซึ่งจะต้องเรียนรู ้ถึง“เวทนา ๑๐๘”ที

เดยีว จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“อาการหรอืความ

รู้สึก”ต่างๆครบถ้วนกระบวนธรรม ทีม่ัน

สังขาร-สังเคราะห์กัน แล้วจึงจะสรุปผลบวก

ลบคูณหารออกมาได้เป็นผลจบสุด  

ซึ่งไม่ใช่ปฏิบัติตัดทวารภายนอก ๕ ไป

หมด แล้วหลบเข้าไปอยู่ ในภวังค์ทวารเดียว

เท่าน้ัน เป็นเดด็ขาด น่ันยงัเป็น“มจิฉาทฏิฐ”ิ 

...เห็นชัดขึ้นมั้ย ? 

ผู ้เน้นการปฏิบัติเอาแต่“หลับตา”มุ ่ง

พุ่งเพ่งจิตจดจ่อ กดเข้าไปให้เกาะติดเข้าไป
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อยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ที่เรียกว่า“กสิณ” แล้ว

ก็ดับ“ความรู้สึก”หรือสร้าง“ความรู้สึก”ของ

ตนให้อยู่เฉพาะกับสิ่งนัน้ หรือยึดเอาภาพ

สิง่นั้นมาไว้ในจิตของตน เป็นอาการของ 

“ความเป็นหนึง่เดียว” แล้วหลงผิดว่า ฉะนี้

คือ“อาการของเอกัคคตาจิต”

มันก็เป็น“ความเป็นหนึง่”อย่างหนึ่ง

ที่รีบด่วน“ดับจิต”ลงไปก่อนที่จะมี“ธาตุจิต” 

แข็งแรง-มีประสิทธิภาพทั้ง“ลหุตา-มุทุตา-

กัมมัญญตา-กายวิญญัติ-วจีวิญญัติ”(วิการ

รูป ๕)และยังไม่สัมบูรณ์ด้วยความมี“ลักษณ-

รูป ๔”คือ “สามารถท�าตาย-ท�าดับได้เด็ด

ขาด”(อภินิโรธ ) และแม้จะให้“เกิดเองอีก

ก็ได้”(อุปจยะ) จะเกิดต่ออีกหรือจะไม่ต่ออีก

(สันตติ )ผู้นี้มีประสิทธิภาวะสัมบูรณ์จริง 

ท่ีสดุ ส่ิงใดๆทีย่งั“มี”หรือยงั“เกิด”ย่อม

ไม่พ้น“ชรตา-อนิจจตา”ผูน้ี้ชดัเจนแจ่มแจ้งใจ

ตนดีอย่างไม่สับสน ไม่วนวกอีกแล้ว

เห็นมัย้ว่า “ความเป็นหนึง่”(เอกัคคตา) 

ของจิตชนิดที่ไม่ครบรอบบริบูรณ์สัมบูรณ์

ถ้วน เพราะรีบรวบรัดนั้นไม่ใช่แบบพุทธ

ซึ่งส�าคญัมาก ว่า มนัไม่ใช่“ความเป็น 

หนึ่งแบบพุทธ” กล่าวคือ มันเป็น“หนึ่ง”อีก

แบบ“หน่ึง”ทีไ่ม่“รูร้อบ” ไม่รูล้ะเอยีดในภาวะ

ที่มีทั้งส่วนที่“มี”(ทั้ง‘อัตถิ,โหติ’) และทั้งส่วน

ที่“ไม่มี”(ทั้งนัตถิ,น โหติ)อย่างบริบูรณ์สัมบูรณ์

ชนิดที่มี“ธาตุรู ้”ตรวจรู้ตามหน้าที่ของ“จิต

นิยาม”แท้ๆ 

ผู้นี“้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงทุกสรรพสิ่ง”จริงๆ 

ไม่มีอะไรเหลือ(อนุปปาทิเสสะ) ยังไม่ได้

ผู้มีความรู้ หรือความเข้าใจอย่างนี้ จึง

ยังเข้าใจ“ความเป็นเอกัคคตาจิตแบบพุทธ” 

ผิดไปแน่แท้  หรือเข้าใจยังไม่ได้ 

เพราะยังเอนเอียงไปข้างอยู่ใน“ภพ” 

มากไป “สะกดจิต”ของตน (ท�าสมาธิหลับตา)

มากไป กว่าท�า“การวิเคราะห์วิจัย”(analysis)  

ดังนัน้“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”จึงไม่บริบูรณ์

เพราะท�าโพชฌงค์ ๗ กบัปฏบิตัมิรรค ๗ องค์” 

น้อยไป มวัแต่“สะกดจติ”หรอืท�า meditation 

มากไป นั่นเอง

ผูไ้ม่มคีวามรูใ้นการสะกดจติ ย่อมไม่รู ้

และจะไม่เชื่อว่า ที่พูดนี้ เป็นความจริง 

จะไม่ฉกุคดิอะไรเลย กจ็ะยงัหลงงมอยู่

กับแบบที่ตนเชื่อว่าดีว่าใช่ต่อไป

แม้ได้ยิน“ค�าติง”นีก็้ไม่สะดุดใจอะไร  

ไม่ฉกุคดิใดๆ ได้ยนิแล้วกโ็ยนทิ้ง ผ่านเลยไป 

ไม่สนใจ ไม่แยแส 

โดยเขาจะหมิน่หยามอยู่ ในใจว่า ที่ผู้

พูดติงอยู่นีน้ัน้เป็นผู้ ไม่รู้เรื่อง“สมาธิ” ไม่รู้

เรือ่งการปฏบิตัธิรรมตาม“ทฏิฐปุาทาน”ของ

เขา  หรือตาม“สีลัพพตุปาทาน”ของเขา

เพราะยึดถือ“ทิฏฐิของตน” ยึดติด“สีล

พรตหรอืวธิกีารทีต่นเองปฏบิตั”ิอย่างยดึมัน่

ถอืมัน่แล้วเดด็ขาด ไม่ม“ีปรโตโฆสะ” คอื ไม่

เปิดใจรับรู้ของคนอื่น ก็จะจมงมอยู่กับ“ของ

เดิม”ทีต่นใช้ปฏิบัติตามเดิมที่ตนท�ามาแล้ว 

ได้ผลอย่างเดิม  ซึ่งไม่เป็นพุทธแบบเราไง!

            [ เก่าสมัย	ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า

3
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ทีม สมอ.สีสันชีวติ

 ปา ไชยปัญหา
• เกษตรกรรุ่นใหม่ หัวใจพอเพียง •

หนึ่งในคนไทยที่เดินตามรอยเท้าพ่อ
น้อมน�าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงมาปฏิบัติ
หนึ่งในสี่พันกว่าโครงการพระราชด�าริ
มอบให้แก่ลูก ๆ  ของพ่อ
ด้วยพลังแห่งรักที่บริสุทธิ์
เป็นอีกหนึ่งความกตัญญูกตเวที
ตอบแทนถวายพ่อ
ราชันผู้ยิ่งใหญ่
สถิตในใจลูกทุกคนตลอดกาล..... 

 (ขอขอบคุณข้อมูลจากรายการถึงสื่อถึงคน บุญนิยมทีวี)

3
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ผู้ชายคนนี้รักในหลวง
					ผมชื่อนายปา	ไชยปัญหา	เกิดปี	2515	ที่บ้านนา-
ตากาง	ต.บะฮี	 อ.พรรณานิคม	จ.สกลนคร		 	ปัจจุบัน
อยู่บ้านเลขที่	135/15	หมู่	15	ต.สูงเนิน		อ.สูงเนิน 
จ.นครราชสีมา	 และมีไร่อรหันต์อยู่ทีบ่้านกุดปลาเข็ง 
ต.โนนค่า		อ.สูงเนิน	จ.นครราชสีมา	
	 ผมมีชีว ิตเรียบง ่ายตามประสาเด็กบ ้านนอก	
กระโดดโลดเต้น	 ลุยไปตามหัวไร่ปลายนา	 เรียนเก่ง
สอบได้ที่	1	 ตลอดตอนอยู่ชั้นประถม	 จบปริญญาตรี		
ม.รามค�าแหง		คณะมนุษยศาสตร์		เอกสื่อสารมวลชน	
พ่อแม่อาชีพท�านา	การเป็นลูกชาวนาท�าให้ผมพอมี 
พื้นฐาน	 ประกอบกับการไปเรียนรู้กับปราชญ์ชาวบ้าน 
หลาย	ๆ 	คนและลงมือท�าเองอย่างจริงจัง	การจดบันทึก
ท�าให้เราเข้าใจและน�ามาปฏิบัติเห็นผลจริง
	 ผมรกัในหลวงสดุทีจ่ะพรรณนา		ไม่มอีะไรเปรยีบ-
เทียบได้	 แม้ผมจะไม่เคยเหน็พระองค์		 ผมเคยเข้าไป
ดูงานในวังสวนจิตรลดา	 ผมอึง้เลย	 พระองค์คิดและ
ท�าได้ขนาดนี้ประทับใจผมมาก	 ในไร่อรหันต์ของผมก็
ท�าเกษตรผสมผสานตามแนวพระราชด�าริทุกประการ	
เช่น	ปลูกพืช	5		ระดับ		ปลูกป่า	3	อย่าง	ประโยชน์ 
4 อย่าง		การห่มดิน		การแกล้งดิน		การปลูกหญ้า
แฝก		 การคิดค�านวณการใช้น�้า	 พระองค์ท่านเป็นผู้น�า
ทางการอยู่รอดของคนไทย		
	 ผมคิดว่าทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพยีงของในหลวง	เป็น
ทางออกที่ถูกต้องของสังคมยุคปัจจุบัน	 การอยู่แบบ 
พอเพียง	 ไม่ก่อหนี้	 ไม่ฟุ้งเฟ้อ	 ไม่ท�าลายสิ่งแวดล้อม	
การอยู่ร่วมกันอย่างสมดุลของทุกสรรพสิ่ง		การพึ่งพา
อาศัยกัน	 การอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข	 การให้	 การ
แบ่งปัน	การแลกเปลีย่น	การเรยีนรูข้องคนในสังคมและ 
ในชุมชนอย่างมีความสุข

ไร่อรหันต์บนเนื้อที่ประมาณ ๗ ไร่ ประกอบ
ด้วยพืชผักผลไม้หายากหลากหลายชนิด
ซึ่งเป็นผลงานของคุณปา พนักงานบริษัท
เอกชนแห่งหนึ่งที่ใช้เวลาวันหยุดงาน
มาท�าเกษตรแบบผสมผสาน
	 บรรยากาศในที่ท�างานของผมไม่เหมือนบริษัทอืน่	

ที่นี่ท�างานเป็นกะ	 ท�า	 ๔	 วัน	 หยุด	 ๒	 วัน	 ผมรู้สึกว่า
ท�างานแป๊บเดียวก็ได้หยุดแล้ว	 วันหยุดมาเร็วจัง	 เอา
เวลาที่เหลือมาท�าประโยชน์ดีกว่า	 ทิศทางที่ผมคิดมา
ตลอดคือโครงการพระราชด�าริ	 ทีต่้องคิดต้องท�าเกี่ยว
กบัเรือ่งอาหารการกนิ	ผมท�างานกบัอิเลก็ทรอนกิส์	และ
ผมมีค�าถามเสมอ	ผมเปิดตู้กับข้าวของใครก็ตาม	มีมั้ย 
อิเลก็ทรอนกิส์ในตูก้บัข้าว	มมีัย้อะไหล่รถยนต์	เครือ่งไม้-
เครื่องมือก็ไม่มี	ผมได้คิดว่า	เราจะท�าอะไรก็ตาม	แต่สิ่ง
ที่ท�าให้เราด�ารงชีพอยู่ได้คือพืชผักจากภาคการเกษตร	
มันไม่ได้มาจากเครื่องมือเหล่านั้น	 หรือโรงงานด้าน
อิเล็กทรอนิกส์	 จริงๆแล้วชีวิตเราอยู่ได้ด้วยพืชผักที่
เป็นผลผลิตทางการเกษตร	 	 อาชีพที่ผมก�าลังท�าอยู่
อาจไม่ยั่งยืน	 แต่การท�าเกษตรยั่งยืนแน่นอน	 เพราะ
ทุกคนต้องกิน
					พื้นที่ในโลกทุกวันนี้เล็กลง	เพราะ	๑.	ต้องเอาไป
ท�าถนนหนทาง	๒.	 ไปท�าสิ่งปลูกสร้าง	๓.	ถูกน�้าทะเล
กัดเซาะ	 แต่จ�านวนคนมีเพิ่มขึ้นทุกว้น	 แถมอายุก็ยืน
ขึ้น	ดังนั้นอาหารการกินจึงเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด	แต่น่า
แปลกตรงที่รุ่นพ่อเราท�าเกษตร	 ๑๐๐%	 มาถึงรุ่นพวก
เราเหลือแค่	 ๕๐%	 	 รุ่นลูกเราคงเหลือแค่	๒๕%	แล้ว



20 •   เราคิดอะไร

รุ่นหลานเหลนโหลนจะเหลือกี่เปอร์เซ็นต์	 แล้วใครจะ
มาท�าเกษตรกันต่อ		ท�าไมไม่เริ่มต้นจากเรา	ดังนั้นพอมี
วันหยุดเยอะ	ๆ 	ผมจึงหันมาท�าเกษตร	
	 ค�าว่าอรหันต์คือผู้รู	้ผู้เข้าใจอย่างถ่องแท้	ผมนกึถึง
พระพุทธเจ้าที่ทรงตรัสรู้ใต้ต้นโพธิ์	เพราะฉะนั้น	ใครท�า
อะไรก็ตาม	ถ้ารู้จริงคือได้ท�าจนเข้าใจอย่างถ่องแท้แล้ว	
รูท่ี้มาท่ีไป	ท�าแล้วไม่พลาด	ท�าแล้วได้ผลอย่างทีต่อ้งการ
ก็แสดงว่ารู้จริงไม่ต่างจากอรหันต์	ผมไม่ได้เทียบตัวเอง
เท่าอรหันต์	ผมใช้ค�าว่าอรหันต์มาเปรียบเทียบเพื่อเป็น
แนวทาง

สภาพดินเดิมปลูกแต่พืชเชิงเดี่ยว ใช้สาร
เคมีจ�านวนมาก ก่อนปลูกพืชเขาจึงเอาน�้า
และดินไปตรวจซึ่งเขามองว่าเกษตรกร
รุ่นใหม่ควรตรวจเช็คคุณภาพของดินก่อน
ลงมือปลูกพืชต่าง ๆ
	 อันดับแรกการท�าเกษตรต้องรู้จักดินก่อน	 ถ้าไม่รู้
ก็เหมือนคนหลับตาเดิน	 ผมจึงต้องเริ่มต้นจากดิน	 เอา
ดินไปตรวจวัดก่อนหาค่า	pH		และหาค่าอาหารพืชว่ามี 
N	 P	 K	 	 เท่าไหร่	 อย่างไร	 ผมเอาไปวัดค่าที ่กรม
พัฒนาที่ดินนครราชสีมา	 ผมตกใจมาก	 	 ปรากฏว่าค่า 
pH	ของดิน	๔.๗	ซึ่งเป็นกรดจัด	ค่า	pH	อยู่ระหว่าง	
๐-๑๔	ถ้า	๗	คือเป็นกลาง	แต่ตรงนี้ดินเป็นกรดจัด	ปลูก
อะไรล�าบาก	จึงต้องปรบัปรงุดนิโดยใช้ศาสตร์พระราชา

ในการปรับปรุงดิน	ใช้ทั้งขุด	ทั้งยกร่องและไถ	
	 เริ ่มจากใส่อินทรียวัตถุซึ่งเรื ่องนี้ผมโชคดี	 มีป้า
แถวนี้ที่เลี้ยงวัวนม	 ก็ไปเอาขี้วัวของแกมาใส่	 ตอนนั้น
เราเริ่มเลี้ยงไก่	 มาระยะหนึ่งเราก็ได้ขี้ไก่	 	 และมีขี้หมู
จากหมู่บ้านที่เขาเลี้ยงหมู	 เอาขี้หมูมาปรับปรุงดิน	 แต่
ก็ยังไม่พอ	 	 ก่อนหน้านั้นผมต้องใส่โดโลไมท์ปูนขาวแก้
ดินกรด	ใส่จนขาวโพลนทั้งไร่	ปรับดินอยู่	๓	เดือน	ไม่ใช่
จะปลูกได้ทันที		ต้องเอาดินไปตรวจอีกครั้ง	คราวนี้จาก	
๔.๗๖	ขึน้มาเป็น	๖.๒๑	ซ่ึงพชืพอจะใช้ดดูซึมสารอาหาร
หลกัได้	จงึเริม่ปลกูพชื	คอืเริม่จากปรบัปรงุดนิก่อนแล้ว 
ค่อย	ๆ 	ปลกูพชืทลีะอย่างเท่าทีเ่ราหาหรอืเกบ็เกีย่วมาได้

ปัจจุบันเขายังตรวจวัดดินและน�้าอยู่อย่าง
สม�่าเสมอ โดยลงทุนซื้อเครื่องตรวจวัด
คุณภาพดินไว้ใช้เองประจ�าสวน หลังจาก
ปรับดินที่มีสภาพเป็นกรดได้ระยะหนึ่งแล้ว 
จึงหาพืชพันธุ์มาทยอยปลูกอย่างต่อเนื่อง 
โดยเริ่มจากปลูกพืชที่ชอบกินก่อน
จากนั้นก็ปลูกป่าผสมผสาน
ซึ่งแตกต่างจากเพื่อนบ้านโดยสิ้นเชิง
	 ตอนท�าใหม่	ๆ 	เขาว่าผมบ้า	หัวเราะกนัทกุคน	ตัง้แต่
เริ่มปรับปรุงดิน	เอาต้นไม้มาปลูก	ตั้งแต่เห็นโครงร่างที่
ผมเขียนไว้ซึ่งไม่เคยมีใครท�า	เขาว่า	เฮ้ย...	มันจะท�าได้
หรือ	พื้นที่ตรงนี้สูงเป็นเนินและแห้งแล้งด้วย	จะไปรอด
หรือ	แต่เรามั่นใจในความคิดของเรา	แล้วเราก็รอด	น�้า
มาจากไหน	ก็มาจากฝน	แล้วก็ระบบบาดาล	ที่ตรงนี้ผม
ขดุไป	๙	เมตรกเ็จอบาดาลแล้ว	ตาน�้าละแวกสงูเนนิมค่ีา	
pH	ปกติที่	๗.๑-	๗.๒	ซึ่งสามารถดื่มได้ระดับหนึ่ง	แต่

}
ตอนท�าใหม่ ๆ  เขาว่าผมบ้า หัวเราะกันทุกคน 

ตั้งแต่เริ่มปรับปรุงดิน เอาต้นไม้มาปลูก
ตั้งแต่เห็นโครงร่างที่ผมเขียนไว้

ซึ่งไม่เคยมีใครท�า เขาว่า เฮ้ย... มันจะท�าได้หรือ 
พื้นที่ตรงนี้สูงเป็นเนินและแห้งแล้งด้วย

จะไปรอดหรือ แต่เรามั่นใจ แล้วเราก็รอด

~
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ถ้าไกลกว่านี้อีก	๒๐	กิโล	ตั้งแต่ขามทะเลสอไปจะเป็น
น�้าเค็ม	แล้วปลูกอะไรไม่ได้	ถ้าจะท�าก็ต้องจัดการเรื่อง
น�้าก่อน

แม้จะมีวันหยุดแค่สองวัน เขาก็สามารถมา
ท�าเกษตรผสมผสาน ปลูกพืชจนเต็มพื้นที่ 
มีทั้งพืชผัก พืชสมุนไพรและผลไม้ต่าง ๆ ที่
เป็นพันธุ์หายาก ปัจจุบันไร่อรหันต์ก็เริ่มให้
ผลผลิตและมีผลพลอยได้แล้ว
	 มีของแปลกอีกอย่างหนึ่งที่ไร่อรหันต์สะสมไว้	 คือ
ผมปลูกมะเขือพวงไร้หนามและชะอมไร้หนาม	 ไม่มี
หนาม	แม้หนามเดียวก็ไม่มี	ทั้งกลิ่น	รสชาติและคุณค่า
ทางอาหารก็ไม่แตกต่างจากมะเขือพวงและชะอมมี
หนามเลย	 ชะอมไร้หนามขยายพันธุ์ยากกว่าชะอมมี
หนาม	พวกนั้นแค่เอาไปช�า	เอาไปเสียบ	มันก็ออกราก
แล้ว	แต่อันนี้ต้องตอน	กิ่งมันไม่เรียบ	เป็นหลุมเป็นบ่อ	
เวลาตอนถ้าไม่ขดูเย่ือให้ดมีนัยังส่งอาหารได้อยู่	รากจะ
ออกยาก	 คนไม่รู้จะขูดลวก	ๆ 	แล้วรู้สึกว่ามันตอนยาก	
ต้องขดูด	ีๆ 	ทิง้ไว้สองวันให้เซลล์มนัตาย	ส่วนทีเ่ป็นหลมุ
เป็นบ่อขูดยาก	 โดนแดดสองสามวันกต็าย	 เราก็ตอน
ให้ออกรากได้ตามปกติ	 หลายคนตอนเท่าไหร่ก็ไม่ออก
รากเพราะไม่รู้เทคนิค	 เรือ่งช�ายิง่แล้วใหญ่จะออกราก 
ยากมาก

การท�าเกษตรจนได้ผลพลอยได้เป็นการ
ขยายพันธุ์พืชอย่างหลากหลายเพื่อ
จ�าหน่าย  เช่น มะนาวหนึ่งต้นสามารถ
เสียบกิ่งให้มีหลากหลายสายพันธุ์

ซึ่งเขามีวิธีการขยายพันธุ์พืชอย่างง่าย ๆ  
	 เริ่มต้นด้วยการท�าความสะอาดด้วยแอลกอฮอล์ที่
ใช้ทาแผลธรรมดา	เช็ดให้สะอาดทุกอย่าง	ไม่ว่าเครื่อง
มือที่ใช้ปาดใช้เฉือน	 เราเลือกกิ่งจากพันธุ์ดี	ๆ 	 ที่เรา
ต้องการ	เช่น	ผมมต้ีนมะนาวยกัษ์	แต่ผมอยากได้มะนาว
เนื้อหวาน	ผมก็เอากิ่งมะนาวเนื้อหวานมา	ต้องเลือกกิ่ง
สาว	 ดูจากลายสีเทา	ๆ 	ของมัน	 ไม่เอากิ่งแก่เกิน	 ส่วน
กิ่งเขียวอื๋อแสดงว่ายังอ่อนอยู่	 เราตัดกิ่งสาวมาเลย	ที่
ส�าคญัทีส่ดุนอกจากมอืต้องสะอาดแล้ว	คอื	การเฉอืนกิง่	
มือต้องนิ่ง	 เราจะเฉือนเป็นรูปปากฉลามยาวประมาณ	
๑	นิ้วเศษ	ๆ 	อย่าให้เป็นคลื่น	ค่อย	ๆ 	ดูว่าเท่ากันไหมทาง
ซ้ายทางขวาด้านหน้าด้านหลัง	 และห้ามเอามือไปแตะ
แผลที่เราเฉือนเด็ดขาดเพราะมือเรามีเชื้อโรค	 กิ่งต้อง
ตดัหนามออกให้หมดก่อน	เพราะมะนาวมหีนามเวลาเอา
ไปติดมันจะยาก	ถ้ามีหนามเวลาเราพันมัน	พลาสติกจะ
ทะลุ	รากจะออกยากเพราะอากาศมันเข้า	
	 ส่วนกิ่งแม่เราก็เฉือนเข้าไป	แล้วเอากิ่งพันธุ์เสียบ
ลงไปเลยถ้ากิง่ใหญ่เท่ากนั	แต่ถ้าไม่เท่ากนักเ็สยีบให้ชดิ
ไปด้านใดด้านหนึง่	เสรจ็แล้วพนัด้วยเทปให้แน่น	ใช้เทป
ส�าหรับพันกิ่งไม้	ประมาณ	๒	สัปดาห์ก็ติดแล้ว	พอครบ
สัปดาห์แรกดูซิว่ากิ่งยังสดไหม	ถ้าสดอยู่โอกาสติดมีสูง	
ยิ่งในสัปดาห์ที่สองที่สาม	 ถ้ามันมีกิ่งเล็ก	ๆ 	งอกออกมา
ก็แน่ใจว่าติดแน่	 เราพันให้ติดกันเหมือนเราผ่าตัด	 เรา

}
ผมปลูกมะเขือพวงไร้หนามและชะอมไร้หนาม 

ไม่มีหนาม แม้หนามเดียวก็ไม่มี
ทั้งกลิ่น รสชาติและคุณค่าทางอาหาร

ก็ไม่แตกต่างจากมะเขือพวง
และชะอมมีหนาม

~
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ก็ต้องเย็บแผล	 แต่พืชไม่ต้องเย็บ	 แค่พันให้แน่นเขาจะ
ติดกันเอง	
	 ทีนีเ้ราต้องกนัการคายน�้า	 เพราะถ้าไม่กันพืชจะ
แห้งเหีย่วตาย	 เราก็เอาถุงพลาสติกครอบไว้	 แล้วพัน
อย่างนี้	 และใช้เชือกพลาสติกมัดกันอากาศเข้า	 ถ้าอยู่
ในที่ลุ่มไม่มีปัญหา	 เนื่องจากมันอยู่กลางแจ้ง	 ต้องบัง
แดดให้โดยใช้กระดาษ	เขายังเด็ก	ยังอ่อนแออยู่	ถ้าไม่
ช่วยกันไว้	แดดจะเผาเขาจนทนไม่ได้	เราใช้กระดาษพนั
ไว้อย่างนี้เท่ากับบังแดดให้เขา
	 พืชในสวนนี้ท�าโดยใช้หลักเดียวกัน	 ไม่ว่าจะเป็น
สะเดา	มะม่วง	มะนาว	ไม่ยากเลย	ในการท�าพืชแฟนซี	
มะนาวของผมเป็นมะนาวยักษ์	ก่ิงนีม้ะนาวเนือ้หวาน	กิง่
นีม้ะนาวน�้าหวาน	ต้นหนึง่มีสามพนัธุแ์ล้ว	ผมจะพยายาม
ท�าต้นนี้ให้มีอย่างต�่า	๑๐	พันธุ์	ใครมีโอกาสมาไร่อรหันต์
ก็จะได้มาดูต้นนีต้้นมะนาวสิบสายพนัธ์ุ	หลักการท�าก็ขึ้น
อยู่กับแนวคิด	ถ้าเราคิดเพิม่มลูค่าให้กับพชืกับไร่กบัสวน
ของเรา	มนัก็อยู่ได้	เกษตรกรรุน่ใหม่ต้องเริม่จากแนวคิด
ก่อน	พยายามคิดแปลกคิดต่างเพื่อสรรสร้างความเป็นหนึ่ง
					พอยอดแตกออกมาหน่อย	ค่อยเปิดถุงไว้สักสอง 
สามวัน		คือให้มันเรยีนรูอ้ากาศข้างในก่อน	แล้วค่อยดงึ
ถุงออก	จากนั้นเขาจะคุ้นเคยกับอากาศข้างนอกและไม่
ช็อก	เขาก็จะเรียนรู้ได้โดยอัตโนมัติและเติบโตได้ต่อไป

อันดับแรกของการเกษตร
คือการปลูกเพื่อเรียนรู้ก่อน
	 เราอยากเรียนรู ้เรือ่งอะไรต้องปลูกต้นนัน้เพือ่ 
เรียนรู้อย่างถ่องแท้	 เมื่อรู้แล้วก็ลงมือปลูกเพื่อขาย
ผลผลิต	 และขายผลพลอยได้	 ตอนนี้ขั้นตอนปลูกเพื่อ
เรยีนรูข้องผมผ่านไปแล้ว	ผมได้เรยีนรูจ้ากสิง่ทีผ่มปลกู
แล้วทุกอย่าง	 ตอนนี้ผมอยู่ในช่วงปลูกเพื่อขายผลผลิต
และผลพลอยได้เพราะมันคู่กัน	 ผลผลิตตอนนี้มีฝรั่ง 
และแก้วมังกรก�าลังออกผลเยอะ	
	 ส่วนผลพลอยได้ก็ส�าคัญมาก	 นี้เป็นเกษตรระดับ	
๓	 ถ้าใครท�าได้ก็อยู่ได้แน่นอนจากการขายผลพลอยได	้
ตอนนี้ผลพลอยได้ของผมคือผมก�าลังตอนฝรั่ง	 โดย
เฉพาะฝรั ่งแดงหรือทับทิมสยาม	 เขาขายกันกิ ่งละ	
๖๐-๗๐	 บาท	 ผมต้องการขายครึ่งราคาเพื่อช่วยเหลือ
เกษตรกร	ช่วยเหลือคนในชุมชน	คนในกลุ่ม	ช่วยเหลือ
ภาคีเครือข่าย	 ถ้าไม่ช่วยกัน	 คิดเอาก�าไร	 เอาเงินเป็น
ตัวตั้งก็ไม่แตกต่างอะไรกับนายทุน	 ไร่อรหันต์เราเน้น 
ศูนย์เกษตรเพยีงแค่เขาขายแพง เราขายถูก เขาท�า
เชิงธุรกิจ เราท�าเชิงเพื่อน

ปัจจุบันเขามีศูนย์เรียนรู้ เกษตรรุ่นใหม่ 
หัวใจพอเพียง เปิดโอกาสให้คนที่สนใจ
เข้าไปศึกษาเรียนรู้และทดลองปฏิบัติจริง
โดยใช้วันหยุดงานแต่ละสัปดาห์ถ่ายทอด
ประสบการณ์และแนะน�าเทคนิคการขยาย
พันธุ์พืชด้วยวิธีการต่างๆ
	 ผมต้องการเผยแพร่ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง	

}
มะนาวของผมเป็นมะนาวยักษ์

กิ่งนี้มะนาวเนื้อหวาน กิ่งนี้มะนาวน�้าหวาน
ต้นหนึ่งมีสามพันธุ์แล้ว

ผมจะพยายามท�าต้นนี้ให้มีอย่างต�่า ๑๐ พันธุ์..
ไร่อรหันต์เน้นศูนย์เกษตร
เขาขายแพง เราขายถูก

เขาท�าเชิงธุรกิจ เราท�าเชิงเพื่อน

~
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เพราะเห็นแล้วว่าตั้งแต่รุน่พ่อรุน่แม่เราท�าเกษตร	๑๐๐%	
พอตกมารุ่นพวกเรา	ท�าเกษตร	๕๐	%	อีก	๕๐%	ไปไหน	
เข้าสู่วงการธุรกิจ	วงการราชการ	และวงการอื่นๆ	รุ่น
ลูกเราก็ประมาณ	๒๕%	แล้วไม่ต้องนึกว่ารุ่นหลานเรา
จะเหลือกีเ่ปอร์เซน็ต์	 ถ้าพวกเราไม่ช่วยกนัเผยแพร่	
การท�าเกษตรที่สามารถสร้างรายได้แบบนี้	 แล้วใคร
จะเผยแพร่	 เราจะหวังรัฐบาล	 หรือหวังว่าอาจารย ์
คนไหนจะมาช่วยกันท�า	ช่วยกันเผยแพร่	ผมจงึเกิดความ
คิดว่าจะช่วยฝร่ังท�างานบรษิทัต่อไปหรอืจะช่วยในหลวง	
ผมบอกตัวเองว่า	หน้าที่ผมคือต้องช่วยในหลวง				การ
ท�างานประจ�า	ผมมีระยะเวลาพร้อมที่จะลาออกมาเพื่อ
ช่วยบ้านเมืองของเรา
	 ผมเลือกจะช่วยในหลวงเพราะเป็นการเผยแพร่
และต่อยอดแนวคิดของพระองค์ท่านที่ทรงปูทางให้
และทรงพาพวกเรามาถูกทางแล้ว	ถ้าเราไม่ท�าใครจะท�า	 
จะบอกให้ใครท�า	 ผมนึกเสมอว่าถ้าคิดจะท�าอะไรก็ตาม
ต้องเริ่มที่ตัวเรา	 ถ้าเอาแต่คิดแต่ไม่เริ่มท�า	 ใครจะเริ่ม
ท�า	แล้วการเรียนรู้การเกษตรที่ถูกต้องจะเกิดขึ้นหรือ

ตลอดระยะเวลาประมาณ ๗ ปีที่เขาใช้
เวลาที่เหลือจากบริษัทเอกชนมาท�าเกษตร
ผสมผสาน พืชผักผลไม้มีกินไม่ขาดแคลน
และมีเหลือจ�าหน่าย ในอนาคตเขาวางแผน
ลาออกจากบริษัทมาเป็นเกษตรกรเต็มตัว 
นั่นก็หมายความว่าเขาสามารถต่อยอด
ความรู้นั้นให้พัฒนาต่อไป
	 การท�าเกษตร		ต้องค่อย	ๆ 	ท�าค่อย	ๆ 	เป็น	ค่อย	ๆ 	ไป 

อย่างผมเองยังท�างานประจ�าอยู่เพื่อน	ๆ 	หลายคนที ่
ยังท�างานประจ�าอยู่	 ถ้าใครสนใจจะท�าเหมอืนผม	 กข็อให้
วางแผนก่อนว่าจะท�าอะไรบ้างในโครงการเกษตร	 ผม
วางแผนล่วงหน้าไว้ก่อนบนกระดาษว่าผมมพีืน้ทีก่ีไ่ร่	ผม
อยากกินอะไรก็เตรียมไว้	ผมจะปลูกสิ่งที่ผมกิน	จะปลูก
กี่ต้น	 ผมท�าเกษตรบนกระดาษก่อน	 แล้วค่อยวางแผน
จริงตีตารางบนพื้นที ่จริง	 แล้วก็ต้องปรับดินเตรียม
ดิน	 เอาดินไปตรวจ	 พอรู้เรื่องดินแล้วเริ่มท�าทีละนิด	ๆ  
อย่าบุ่มบ่าม	ตั้งใจไว้ตั้งแต่เริ่มต้นเลย	
	 ผมวางแผนอยู่	๕-๖	ปี	วันนี้ก็เข้ามา	๒-๓	ปีแล้ว	
ขณะเดียวกันถามว่า	 ๒-๓	 ปีที่ผ่านมาเราท�าถึงระดับ
ไหนแล้ว	เกษตรมี	๓	ขั้นคือ	๑.	ปลูกให้รู้	๒.	ปลูกเพื่อ
ขายผลผลิต	๓.	ปลูกเพื่อขายผลพลอยได้	ตอนนี้ผมอยู่
ระหว่าง	๒	กับ	๓	ขายผลผลิตกับขายผลพลอยได้มา
คู่กันแล้ว	 ประมาณปีหน้าก็เริ่มขายผลพลอยได้เต็มที	่
เกษตรเมือ่อยู่ระดับ	 ๓	 ปลูกเพื่อขายผลพลอยได้แล้ว	
ก็จะอยู่ได้	เลี้ยงชีพได้	ไม่น่ามีปัญหา
	 ผมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นตัวเองในอุดมการณ์
ที่ท�าอยู ่ทุกวัน	 	 มั ่นใจว่าเกษตรสามารถเลี ้ยงชีพ
ได้	 เลี้ยงครอบครัวอยู่รอดได้อย่างมั่นคงไม่มีปัญหา	
แต่อุดมการณ์ต้องมาก่อน	 ตามด้วยวิชาการและ
ประสบการณ์	 คือลงมือท�าจริงอย่างที่ผมท�าอยู่อย่าง
เข้าใจ						

}
ผมมีความมั่นใจและเชื่อมั่นตัวเอง

ในอุดมการณ์ที่ท�าอยู่ทุกวัน
ผมจึงมั่นใจว่าเกษตรสามารถเลี้ยงชีพได้

เลี้ยงครอบครัวอยู่รอดได้
อย่างมั่นคงได้ไม่มีปัญหา

~
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	 ชาวอโศกเคยได้รับขุมทรัพย์จากกัลยาณมิตร
ว่า		แม้จะใส่ชุดมอซอแค่ไหน		แต่บทบาทลีลาก็มัก 
จะเบ่ง	“ยกหู-ชูหาง-กางเงี ่ยง”	เพื่อยกตนแล้ว
ข่มคนอืน่อยู่เสมอ	 	 ทั้งๆที่พ่อครูได้ให้ยุทธศาสตร์
ที่ส�าค ัญในการออกสนามรบทุกๆครั ้งว ่า	“ให้
อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรบัใช้”	และทกุวันทีเ่ริม่ต้น
สวดมนต์		ค�าแรกที่ทุกคนต้องเริ่มกล่าวก่อน	นั่นก็
คือ	“นะโม” = ข้าพเจ้าขอนอบน้อม	การนอบน้อม
จึงเป็นดังประตูบานแรกที่เปิดทางให้ธรรมะอีก	
๘๔,๐๐๐	 พระธรรมขันธ์หลั่งไหลกันเข้ามา	 	 เรา
ลองมาดกัูนว่าพระโพธิสัตว์ทัง้หลายให้ความส�าคญั
กับความอ่อนน้อมถ่อมตนกันอย่างไร……...	
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นผูน้�าที่
ประทับอยูใ่นหวัใจคน ทรงเป็นศนูย์รวมใจของไทย
ทั้งชาติ เพราะทรงมีพระราชอัธยาศัยเปี่ยมล้น 
ด้วยมัททวะคือความอ่อนโยน	ดังที่สมเด็จพระ-

นางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	พระราชทานพระราช-
ด�ารัสแก่คณะบุคคลที่มาเข้าเฝ้าฯเนื่องในวโรกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา	 วันที่	 ๑๑	 สิงหาคม	 ๒๕๓๔	
เกี่ยวกับการตามเสด็จในตอนต้นรัชกาล	 ซึ่งครั้งนั้น 
สมเด็จพระนางเจ้าฯ	ยังทรงเยาว์พระชันษา	ทรงยัง
ไม่แน่พระทัยว่าจะวางพระองค์อย่างไร	พระบาท-
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงปฏิบัติพระองค์เป็น
แบบอย่างในเรื่องของความอ่อนโยน	ดังนี้
	 “เวลามีพระราชปฏิสันถารกับราษฎร	ซึ่งเป็น
ชัว่โมงๆ	ทเีดยีว	ทรงคยุกบัราษฎรนีไ่ม่โปรดทรงยนื	
ทรงถอืขนบธรรมเนียมไทยทีจ่ะไม่ยนืค�า้ผู้เฒ่าผู้แก่
จะประทับลงรับสั่งกับราษฎรเสมอมา	 แม้จะเป็น
ตอนเทีย่งแดดร้อนเปรีย้งก็ตาม	 ซึง่ข้าพเจ้าก็เห็น
พระราชจริยวัตรนี้มาตั้งแต่ตอนต้นรัชกาลแล้ว”

ความอ่อนน้อมถ่อมตนนั้น
ส�าคัญไฉน???

“พระองค์มีพระราชด�ารัสกับผม
และคณะแพทย์ว่า
‘ให้พวกเราอ่อนน้อมถ่อมตน
ทุกคนมีดี อย่าไปดูถูกใคร’
ซึ่งเป็น ๓ ประโยคสั้น ๆ
แต่มีความหมายมาก
ให้แพทย์ทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตน
ให้เห็นว่าทุกคนมีดี 
โดยเฉพาะผู้ป่วย
และก็อย่าไปดูถูกใคร”
(ศำสตรำจำรย์คลินิก	นพ.ธีรวัฒน์	กุลทนันทน์)



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๗ ธันวาคม ๒๕๕๙ • 25

	 …นี่คือภาพตัวอย่างของมัททวะ	 คือความ
อ่อนโยนในพระราชจริยวัตรของพระบาทสมเด็จ-
พระเจ้าอยูห่วั	ภาพนีช้วนให้นกึถงึภาษติองักฤษทีว่่า 
	 “ผู้ดทีีส่ดุจะสภุาพทีส่ดุ	ผู้เข้มแข็งทีส่ดุจะอ่อน-
โยนที่สุด”	 http://www.chaoprayanews.com/	
โดย	พระธรรมโกศาจารย์	(ประยูร	ธมฺมจิตฺโต)
	 เรือ่งเล่าความประทบัใจทีม่ต่ีอในหลวงรชักาล
ที่ ๙ ขณะประทับ ณ โรงพยาบาลศิริราช	 โดย 
“ศาสตราจารย์คลินิก	นพ.ธีรวัฒน์	กุลทนันทน์”	อดีต
หัวหน้าคณะแพทย์ถวายการรักษาในหลวง
	 	๐๘:๐๐|๒๕	ตุลำคม	๒๕๕๙|	๓๑,๐๒๗	แบ่งปัน

	 …พวกเราคงเคยเห็นภาพหนึ่งจนชินตา	 เป็น
ภาพที ่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวทรงโน้ม
พระองค์ไปรบัดอกบัวจากคณุยายคนหนึ่ง		ดอกบวั
กเ็หีย่ว	 คนถวายกแ็ก่	 นีเ่ป็นภาพประวตัิศาสตร์
ที ่แสดงถึงความอ่อนโยนของพระบาทสมเด็จ
พระเจ ้าอย ู ่ห ัว	 เหตุการณ์นี ้ เกิดขึ ้นที ่ จังหว ัด
นครพนม	เมื่อวันที่	๑๓	พฤศจิกายน	๒๔๙๘	
	 วันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จไป
ทรงบ�าเพ็ญพระราชกุศล	 ณ	 วดัพระธาตุพนมใน
ช่วงเช้า	 แล้วเสด็จฯโดยรถยนต์พระที่นั่งกลับไป
ประทับแรม	ณ	จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม	
ราษฎรที่รู้ข่าวก็พากันอุ้มลูกจูงหลานมารับเสด็จ
ที ่ริมถนนอย่างเนืองแน่น	 ลูกหลานครอบครัว 
จนัทนติย์ช่วยกันน�าแม่เฒ่าตุม้	จนัทนิตย์	อาย	ุ๑๐๒	
ปีไปรอรับเสด็จ	ณ	จุดรับเสด็จตั้งแต่เช้า	ลูกหลาน
ได้จัดหาดอกบัวสายสีชมพูให้แม่เฒ่าจ�านวน	 ๓	
ดอกและพาออกไปรอที่แถวหน้าสุดเพื่อให้ใกล้ชิด
เบือ้งพระยุคลบาทที่สุด	 เปลวแดดร้อนแรงตั้งแต่
เช้าจนบ่ายแผดเผาจนดอกบัวสายในมือเริ่มเหี่ยว
โรย	 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จฯ	 มา
ถึงตรงหน้า	แม่เฒ่าได้ยกดอกบัวสายทีเ่ห่ียวโรย	๓ 
ดอกนั้นขึ้นเหนือศีรษะแสดงความจงรักภักดีอย่าง
สุดซึง้	 ในหลวงทรงโน้มพระองค์อย่างต�า่ที่สุดจน
พระพักตร์แนบชิดกับศีรษะของแม่เฒ่า	 พระหัตถ์
แตะมือกร้านของแม่เฒ่าอย่างอ่อนโยน

	 รู้สึกอย่างไรเมือ่ทราบว่าต้องถวายการรักษา 
สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 รู้สึก
ตื่นเต้น	 ดีใจ	 และก็เป็นเกียรติอย่างยิ่ง	 ผมได้
ดูแลพระองค์อย่างใกล้ชิดเป็นครั้งแรกตอนที่เป็น
หัวหน้าภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์และ
กายภาพบ�าบัด	 ตอนนั้นท่านปวดหลัง	 จึงมีการ
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เชิญแพทย์จากต่างประเทศมาผ่าตัด	 ครั้งต่อมา
คอืเมื ่อพระองค์ทรงพระประชวรด้วยโรคปอด
อักเสบ	แพทย์ได้ตั้งคณะกรรมการถวายการรักษา	
ประกอบด้วยแพทย์จากทุกสาขาที่เกี่ยวข้องกว่า	
๒๐	คน	เราจะประชมุกนัทกุเช้าและถวายการรกัษา	
ผมต้องเข้าเฝ้าฯ	ทุกวัน	เพราะว่าต้องดแูลพระองค์
ท่านอย่างใกล้ชิด
	 พระองค์ทรงเป็นผู้ป่วยทีด่มีาก	ปฏบิตัติามการ
รักษาพยาบาลอย่างเคร่งครัด	 แล้วทีส่�าคัญที่สุด	
ซึง่อยากจะยกให้เป็นตัวอย่างของประชาชนหรือ
พสกนิกรทั่วไปก็คอื	 การฟื้นฟูสภาพหรือเรื่องการ
รักษาพยาบาล	 ซึ่งทรงมีความอดทนเป็นอย่างสูง	
พระชนมพรรษากม็ากแล้ว	การทีจ่ะลกุจากเตยีงขึน้
นั่ง	การที่จะลงจากเตียงขึ้นยืน	หรือแม้กระทั่งการ
เสด็จพระราชด�าเนินทรงท�าด้วยความยากล�าบาก	
แต่ก็ทรงอดทนในการฟ้ืนฟสูภาพ	พอเริม่ดขีึน้กท็รง
จักรยานส�าหรับออกก�าลังกาย	ซึ่งก็ฟื้นฟูโดยเร็ว
	 พอพระอาการดีขึน้กท็รงงานเลย	ห้องทรงงาน 
ของพระองค์อยู่ติดกับห้องผู้ป่วย	 พอเสวยพระ-
กระยาหารเสร็จ	ก็จะทรงพระราชด�าเนินจากห้อง
ผู้ป่วยมาทีห่อ้งทรงงาน	หรอืบางครัง้กเ็สวยในห้อง
ทรงงาน	พระองค์ทรงงานหนัก	พระองค์ทรงอ่าน
ข่าวสารจากหนงัสอืพมิพ์ทกุฉบบั	อินเทอร์เนต็และ
ทวีีเป็นประจ�า	เพราะฉะนัน้พระองค์จะทราบความ
เป็นไปหลากหลายเรื่อง	 รวมทั้งคนที่มาเข้าเฝ้าฯ	
ผมรู้สึกว่าพระองค์ทรงงานหนักตลอดเวลา
 
	 ช่วยเล่าเรื่องประทับใจระหว่างที่ถวายการ
รักษาสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช		
	 ประทับใจตลอดเวลาเลย	 ตั้งแต่รับต�าแหน่ง

คณบดี	 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล	 ผมก็
ถวายตัวว่า	 ข้าพระพุทธเจ้าเป็นคณบดีคนใหม่	 ก็
พระราชทานพระราชด�ารัส	 ๒	 ประโยคว่า	 “ให้
เป็นนักเรียนใหม่”	และ	“ตั้งใจท�างานนะ”	ผมก็รับ 
ใส่เกล้าใส่กระหม่อม	 แล้วก็ต้องเป็นนักเรียนใหม ่
อยูต่ลอดเวลา	ศกึษาหาความรูเ้พิม่เตมิ	ท�าสิง่ใหม่ๆ	
ให้เกดิข้ึนเพือ่พฒันาหน่วยงาน	และทีส่�าคญัทีส่ดุก็
คือ	 ตัง้ใจท�างาน	 ซึง่ผมก็น�าพระราชด�ารัสนี้มาให้
กับชาวศิริราชทุกคน	 หรือในที่ไหนก็แล้วแต่ที่ผม
มีโอกาสที่จะได้อัญเชิญพระราชด�ารัสนี้	 ผมก็จะ 
มอบให้	 และทุกคนที่ได้ยินได้ฟังก็จะปฏิบัติตาม 
พระราชด�ารัส	ว่าจะต้องเป็นนักเรียนใหม่อยู่เสมอ
และจะต้องตั้งใจท�างาน
	 อีกเหตุการณ์หนึ่งที่ผมประทับใจไม่ยิ่งหย่อน
ไปกว่ากันก็คือ	ตอนนั้นแพทย์และทีมงานเข้าเฝ้าฯ	
กันอยู่	๓-๔	คน	ที่ห้องทรงงาน	ซึ่งช่วงนั้นเป็นช่วง
ที่มีข่าวเรื่องการฟ้องร้องแพทย์	 ปัญหาความไม่
เข้าใจกนัระหว่างแพทย์	ผูป่้วยและญาต	ินอกจากนี้ 
ยงัมเีรือ่งการพจิารณาร่างพระราชบญัญตัคิุม้ครอง
ผูบ้รโิภค	“พระองค์มพีระราชด�ารสักบัผมและคณะ
แพทย์ว่า	‘ให้พวกเราอ่อนน้อมถ่อมตน ทกุคนมดีี 
อย่าไปดูถูกใคร’	ซึ่งเป็น	 ๓	 ประโยคสั้น	ๆ 	 แต่มี
ความหมายมาก	 ให้แพทย์ทุกคนอ่อนน้อมถ่อมตน	
ให้เห็นว่าทุกคนมีดี	โดยเฉพาะผู้ป่วย	และก็อย่าไป
ดูถูกใคร”	ความหมายก็คือว่า	นอกจากสุภาพแล้ว	
แพทย์ยังต้องให้เกียรติทุกคน	 โดยเฉพาะผู้ป่วย 
ซึง่ต้องการมารกัษาร่างกายและจิตใจ	ไมตรจิีตกจ็ะ
เกดิขึน้ระหว่างแพทย์	ผูป่้วยและญาต	ิเพราะฉะนัน้
ปัญหาต่าง	ๆ 	ทีมีอยู่ก็จะลดน้อยลง	
	 พระราชด�ารสันี้	ผมกอ็ญัเชญิมาให้ชาวศริริาช
ทุกคน	 และก็แพทยสภา	 และแพทย์อื่น	ๆ 	 ที่ผม
มีโอกาสอัญเชิญพระราชด�ารัสได้ก็จะอัญเชิญให้	
ใครที่ได้ยินก็จะปฏัติตามพระราชด�ารัส	 ก็จะท�าให้
เกิดบรรยากาศที่ดีในการรักษาพยาบาล	เพราะว่า 
จริง	ๆ 	แล้ว	หน้าที่ของแพทย์คือเป็นผู้ให้การรักษา
ทัง้กายและใจ	เป็นผูท้ีต่อ้งให้ก�าลงักบัผูป่้วย	เพราะ
ฉะนั้นการให้เกียรติแก่ผู้ป่วยและญาติ	ไม่ดูถูก	ให้
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ก�าลังใจกนั	 เป็นสิง่ซึ่งเป็นหน้าทีท่ีส่�าคัญที่สุดเลย	
พระราชด�ารสันี้มคีวามหมายอย่างยิง่ส�าหรบัแพทย์
และบุคลากรทางการแพทย์

ความถ่อมตัว...ไอน์สไตน์

ความถ่อมตัว...คานธี
 ความถ่อมตวัควรท�าให้ผูป้ฏบิติัตระหนกัรูว่้า 
เขาเหมือนกับไม่ใช่สิ่งทีม่ีตัวตน	 บุคคลอาจจะมี
จินตนาการว่าตวัเองเป็นบางสิง่บางอย่างทีม่ตีวัตน	
ข้อนีท้�าให้เกดิความหลงตนเอง	ถ้าคนทีป่ฏบิตัธิรรม	
ภูมิใจในการปฏิบัติธรรม	 (ยึดมั่นอยู่กับการปฏิบัติ
ธรรมนั้น)	 เขาจะสูญเสียคุณค่าการปฏิบัติธรรม
อย่างใหญ่หลวง	 และคนที่ภาคภูมิใจในคุณธรรม
ของตน	 มักจะกลายเป็นคนต้องสาปในสังคมของ
เขา	 สังคมจะไม่ยกย่องชมเชยเขา	 และเขาเองก็
จะไม่สามารถเก็บเกี่ยวผลใด	ๆ 	จากสังคม
	 ขอให้มีความคิดเพียงเล็กน้อยก็เป็นการ
เพยีง-พอแล้วทีจ่ะท�าให้เรามัน่ใจว่า	สตัว์ทกุชนดิใน

โลกเป็นเพียงอณู
เล็ก	ๆ 	 อณูหนึ่งใน
จักรวาลนีเ้ท่านั ้น	
การที่เราด�ารงชีวิต
อยู่รอดเป็นตัวตนนี้
ก็เป็นเพียงชั่วขณะ
เดียว	เวลาหนึ่งร้อย
ปีในนิรันดรกาลนั้น
เป็นอย่างไร	 ถ้าเรา
ท�าลายโซ่ตรวนคือ
ความหลงตัวเองนี ้
ได้แล้ว	 และหลอม

เข้าเป็นหนึ่งกับมหาสมุทรของมวลมนุษยชาติ
	 การมีความรู้สึกว่าเราเป็นบางสิ่งบางอย่างที่มี
ตวัตน		เท่ากบัเป็นการจดัตัง้อปุสรรคขวางกัน้ระหว่าง
องค์มหาเทพกับตัวเรา	 การสลัดทิ้งความรู้สึกว่าเรา
เป็นบางสิ่งบางอย่างที่มีตัวตน	เท่ากับเป็นการท�าตัว
ให้เป็นอย่างหนึ่งอย่างเดียวกันกับองค์มหาเทพ	
 น�้าหยดหนึ่งในมหาสมุทรย่อมมีส่วนน่าจะเป็น
มีส่วนในความยิ่งใหญ่ของมหาสมุทร	 ถึงแม้จะไม ่
รู้สึกก็ตาม	 แต่หยดน�า้หนึ่งหยดนั้นทันทีที่ปลีกตัว
เป็นอสิระจากมหาสมทุรกจ็ะเหอืดแห้งอย่างรวดเรว็ 
 ไม่เป็นการกล่าวเกินจากความจริงเลยเมื่อ
เราพูดว่าชีวิตในโลกเป็นดุจฟองน�้า !

	 เรายังรู้ไม่ถึงหนึ่งในพันของหนึ่งเปอร์เซ็นต ์
ที่ธรรมชาติเผยตัวให้เราดู
	 จงมองให้ลึก	ลึกเข้าไปในธรรมชาติ	แล้วท่าน
จะเข้าใจทุกสิ่งดีขึ้น
	 เมื่อแมลงเต่าทองคลานไปบนพื้นโลก	มันไม่รู้
เลยว่าผิวโลกโค้งมน	
	 เราช่างโชคดีที่ได้รู้ความจริง!
	 เมื่อปัจจัยจ�านวนมากเข้ามาสู่ปรากฏการณ ์
อันซับซ้อน	 กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ส่วน
ใหญ่จะใช้ไม่ได้	 ลองคิดถึงภูมิอากาศ	 มีอะไรบ้าง
ที่ท�านายไม่ได้	 อาจไม่มีใครสงสัยเลยว่า	 แท้จริง
แล้วเราเชื่อมอยู่กับเหตุ	ซึ่งเหตุส่วนใหญ่เราก็รู้จัก
	 การท�านายส่ิงทีจ่ะเกดิข้ึนมคีวามแม่นย�าจ�ากดั	
เพราะมตีวัแปรมากมาย		มีปฏิกริยิาร่วมกนัในขณะ
ที่เกิดขึ้น	ไม่ใช่เพราะธรรมชาติไม่มีระเบียบ
	 สิ ่งที ่ฉันเห็นในธรรมชาติคือโครงสร้างอัน
อัศจรรย์ที่เราไม่มีวันเข้าใจได้สมบูรณ์เลย	และนั่น
ท�าให้ผู้เข้าถึงต้องอ่อนน้อมถ่อมตน	
      นี่คือการเข้าถึงศาสนาอย่างแท้จริง!
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ความถ่อมตัว...สมณะโพธิรักษ์
	 อาตมาทบทวนตัวเองเสมอว่า	 ทุกวันนี้เรามี
ชีวิตอยู่เพื่ออะไร	 กายกรรม-วจีกรรม-มโนกรรม
ของเราก่อกรรมอยู่ตลอดไปตามวันเวลานี้เพื ่อ
ลาภ-ยศหรือ	 ก็ตอบตนได้ชัดที่สุดว่าไม่ใช่แน่	 แม้
เพื่อสรรเสริญ	 คนจะได้มานิยมชมเชยยกย่องหรือ	 ก็
เห็นแต่ว่า	ผู้คนเขารบัไม่ได้	เขาดถููกเหยียดหยามด้วยซ�า้
 จนตนเองออกรู้สึกว่าเราเหมือน“นกแร้ง” 
ตวัหนึง่ทีม่เีพื่อนฝงูหมูเ่ลก็หมูน้่อยกระจัดกระจาย
อยู่ในสังคมประเทศ

	 แต่ก็ไม่ได้น้อยใจ	ไม่ได้รู้สึกต�่าต้อยด้อยชีวิตอะไร
หรอก	ก็รู้อยู่ว่าตนเองท�าอะไร	และอะไรที่ท�าอยู่นี้ควร
หรือไม่	เท่าใด	ก็เพียรตรวจสอบเสมอ	เพราะชีวิตคน
นั้นจะมาเกิดมาอย่างไร	จะกี่ชาติ	อาตมาชัดเจนจริง	ๆ 	
ว่า	 มันไม่มีอะไรจะประเสริฐเท่ากับเกิดมาเพื่อปฏิบัติ
ตนตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงค้นพบอย่างจบสัมบูรณ์
แท้จริงแล้วว่า	 หากจะเป็นคนที ่มีความสุข-ความ
ประเสริฐสูงสุดนั้น	จะเป็นคนอย่างไร	ชนิดไหน...?
	 พระพทุธเจ้าเกดิมาแล้ว	ๆ 	เล่า	ๆ 	ไม่รูก้ีล่า้น	ๆ ๆๆ 
ชาต	ิเพือ่ศึกษา	ค้นคว้า	พสิจูน์	“ความประเสรฐิของ
มนษุย์ทีเ่รยีกว่าอารยิะ”	ด้วยพระองค์เอง	จนตรสัรู้
แล้วว่าเป็นอย่างไร	 พระองค์ก็ได้ค�าตอบสัมบูรณ์
แล้วคือ	“อรหันต์”	นีแ่หละสดุยอดในความพ้นทกุข์	
หรอืเป็นสุขอันประเสรฐิสดุ	(วูปสมสขุหรอืบรมสขุ)	
ยิ่งยอดแล้วแห่งความเป็นคน	

						ซึง่จะมพีร้อมทัง้คณุภาพ-คณุวฒุ-ิคณุลกัษณะ-
คุณสมบัติ-คุณค่า-คุณธรรม-คุณวิเศษ	 อันเป็น
คณุากรในความเป็นคนบรบิรูณ์ทีส่ดุ	ไม่มวิีชาความ
รู้แขนงไหนใดอื่นเลยในโลกจะรวมเอาความครบ
พร้อมแห่ง	“สรรพความประเสริฐสุดยอดในความ
เป็นคน”	ไว้ได้เท่า	“วิชาพุทธศาสตร์”
	 อาตมาจึงขอมีชีวิตอยู่กับ	“วิชา”	นี้แลตลอด
กาลนาน	แม้จะเกิดมาอีกกี่ชาติ	ๆๆๆๆ	ก็ตาม	และ
แม้จะต้องได้รบัการนินทาว่าร้าย	ไม่ได้รบัสรรเสรญิ	
ก็ขอแค่อยู่กับสัทธรรม
	 ส�าหรับส่วนของ	“สุข”	อาตมาก็เข้าใจแล้วใน

โลกยีสขุกบัโลกตุรสขุ	และอาตมา
ย่อมมุ่งอาศัย	 “วูปสมสุขที่เป็น 
โลกุตรสุข”	 ตามความสามารถ
ของตนแน่แท้	ดงัน้ัน	หากจะเหลอื	
“ธุลีแห่งกามสุขัลลิกานุโยค”	 อัน
เป็นส่วนปลายข้าง	 “โลกียสุข”	
ฝั่งหนึ่ง	(อันตา)	อาตมาก็ต้องล้าง
ของตนแน่	หรือจะเหลือ	“ธุลีแห่ง
อัตตกิลมถา-นุโยค”	 อันเป็นส่วน
ปลายข้าง	“โลกยีสขุ”	(อนัตา)	อกี

ฝั่งหนึ่ง	อาตมาก็ต้องจัดการไม่ให้เหลือให้ได้จริง	ๆ 	
 “สุขอันสงบจากอัสสาทะแห่งโลกีย์” นี้แล
สุดวิเศษยิ่งจริงแท้
	 คุณล่ะ!...ไม่สนใจบ้างเลยหรือ?
 
 บทสรปุก่อนจาก ขอฝากบทกวขีองท่านจนัทร์ 
ที่แสดงความยิ่งใหญ่ของไก่ตัวหนึ่งเอาไว้ว่า
 เพรำะฉันขันตะวันจึงขึ้น		
ไก่ตัวหนึ่งเมำมึนหมำยมั่น
ว่ำตนเองเก่งกำจขนำดนั้น
ก็ตนขันตะวันขึ้นทุกครั้งครำ
	 หลงตนเองเก่งกำจขนำดไหน
หลงตนใหญ่เกินตนเป็นคนบ้ำ
หลงตัวกูไม่รู้ตัดตรองอัตตำ
หลงปัญญำคับแคบว่ำแยบคำย.
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	 แม้ว่าประเทศไทยในเดือนที่ผ่านมาจะต้อง
ประสบกับความเศร้าโศกเสยีใจ	น�า้ตานองแผ่นดนิ
ในการเสด็จสู่สวรรคาลัยของในหลวง	รัชกาลที่	๙	
ผู้เป็นพลังแห่งแผ่นดินและศูนย์รวมใจไทยทั้งชาติ
	 แต่ก ็ท�าให้เก ิดปรากฏการณ์	 “พลังแห่ง 
ความรัก”	หรือ	“Bomb of Love”	ของประชาชน

ที่มีต่อในหลวง	ร.๙	และอยากท�าความดีตามรอย
เท้าพระองค์ท่าน	ผู้ทรงเป็นต้นแบบพลงัแห่งความ
รักที่มีต่อประชาชน	 ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
น้อยใหญ่เพื่อบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข	 เพื่อประโยชน์
ของส่วนรวมตลอดมา
	 พสกนิกรชาวไทยต่างมารวมใจกันเสียสละ 

ด้วยพลังแห่งความรัก 
สู่ระบบสาธารณโภคี

• ฟ้าสาง

น้อง ๆ  นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะอโศก
ชั้น ปวช.ปี ๑ จ�านวน ๖ คน 

มีน้องตี๋ น้องเบ๊นท์ น้องเน็ท น้องเป้ น้องที น้องโคล่า 
และน้องม่อน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาวิชชาราม
ชั้น ปวส.ปี ๑ รวมเป็น ๗ คน ...ร่วมเป็นจิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อ
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มาเป็นผู ้ให้	 แจกจ่ายเอื ้อเฟื ้อต่อผู ้อืน่	 มีน้อย 
ให้น้อย	 มีมากให้มาก	 ตามก�าลังของแต่ละคน	
เป็นการสะพัดความรักด้วยการเป็น	 “ผู้ให้”	 จน
ก่อเกิด	“ผู้ให้”	มากมายจากสิบเป็นร้อย	จากร้อย
เป็นพนั	เป็นหมืน่	เป็นแสน	เป็นล้าน	ขยายวงกว้าง
ออกไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
	 ช่วงที่ผ่านมา	 ฉันมีโอกาสดีได้ไปร่วมเป็นจิต
อาสาที่ท้องสนามหลวงกับศูนย์	 “Volunteers	
for	 Dad”	 ที่มีศูนย์ธรรมศาสตร์เป็นเจ้าภาพร่วม
กับกรุงเทพมหานคร	 ในการเป็นตัวแทนช่วย
อ�านวยความสะดวกและให้บริการประชาชนที่มา 
ถวายความเคารพพระบรมศพพระบาทสมเด็จ- 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	
	 ในการไปครั ้งนี ้	 ฉันรับหน้าที ่ ดูแลน้อง	ๆ
นักเรียนวิทยาลัยอาชีวศึกษาสัมมาสิกขาศีรษะ-
อโศก	ชั้น	ปวช.ปี	๑	จ�านวน	๖	คน	มีน้องต๋ี	น้องเบ๊นท์ 
น้องเน็ท	 น้องเป้	 น้องที	 น้องโคล่า	 ที่อยู่ในช่วง 
ปิดเทอม	 และน้องม่อน	 จากวิทยาลัยอาชีวศึกษา
สัมมาสิกขาวิชชาราม	 ชั้น	ปวส.ปี	 ๑	 รวมเป็น	๗	
คน	แม้จะปิดเทอมแล้ว	แต่น้อง	ๆ 	ก็ขออาสาสมัคร
ไปช่วยงานที่ท้องสนามหลวง	 เป็นจิตอาสาท�าดี
เพื่อพ่อ	
	 โดยน้อง	ๆ 	ไปช่วยเป็นจติอาสาในการเดนิเกบ็
ขยะ	และคัดแยกขยะรอบสนามหลวง	ในฐานะรุ่น
พี่ที่ได้ดูแลน้อง	ๆ 	จึงพลอยได้โอกาสดีในการเป็น
จิตอาสาท�าดีเพื่อพ่อร่วมกับน้อง	ๆ 	 และได้ถ่ายท�า
สกู๊ปจิตอาสาที่มาช่วยงานที่ท้องสนามหลวง	 รวม
ทัง้เรือ่งราวของเด็กอาชีวะท�าดีเพือ่พ่อกลุ่มนีอ้กี
ด้วย	 เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวอันน่าประทับใจส่ง 
บุญนิยมทีวีต่อไป
	 การเดินทางไปท้องสนามหลวงแต่ละครัง้นัน้ก็
ไม่ได้สะดวกสบายเลย	ทั้งขาไปและขากลับ	ฉันพา
น้อง	ๆ 	ขึ้นรถเมล์จากสันติอโศก	มาต่อเรือโดยสาร
ทีท่า่เรอืวัดศรบุีญเรอืง	ล่องไปตามคลองแสนแสบ		
มาเปลี่ยนเรือที่ท่าเรือประตูน�้า	 แล้วไปต่อจนสุด
สายก็ขึ้นที่ท่าเรือสุดท้าย	 คือผ่านฟ้าลีลาศ	 แล้ว
ต่อรถตูข้องต�ารวจท�าดีเพ่ือพ่อ	หรอืรถมอเตอร์ไซค์

ของจติอาสาทีม่ารอให้บรกิารประชาชนทีม่าเคารพ
พระบรมศพ	 จนเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางที่
เราตั้งใจมาท�าความดีกันที่ท้องสนามหลวง	
	 ในระหว่างการเดินทางนั้น	 เราก็ได้เห็นผู้คน
มากมายทีม่าด้วยหวัใจดวงเดยีวกนั	คอืมาท�าดเีพือ่
พ่อ	เหนือ่ยกพ็ร้อมสู	้ร้อนกย็อมทน	ล�าบากกไ็ม่ยอม
ถอย	ซึ่งถือเป็นปรากฏการณ์ที่แสนมหัศจรรย์ของ
พลงัประชาชนชาวไทยทีต่า่งได้ระเบดิความรกัออก
มาจากข้างใน	ออกมาจากจติวิญญาณทีซ่าบซึง้และ
ส�านึกในพระมหากรณุาธคิณุอย่างหาทีส่ดุมไิด้ของ
ในหลวง	ร.๙
	 ฉนัเคยได้ฟังหลวงปูอ่ธบิายความเป็นสาธารณโภคี
เมือ่ครัง้ได้ขอสัมภาษณ์เพื่อท�ารายงานวจัิยของ
ปริญญาโท	เรื่อง	แนวคิดและกระบวนการบริหาร
ระบบสาธารณโภคีของชาวอโศก	 กรณีศึกษา	:	
หมู่บ้านชุมชนราชธานีอโศก	จ.	อุบลราชธานี..
	 “ค�าว่าสาธารณโภคีนี้	อยู่ในสาราณียธรรม	๖	
(เมตตากายกรรม	เมตตาวจีกรรม	เมตตามโนกรรม	
สาธารณโภคี	 ศีลสามัญญตา	 และทิฏฐิสามัญญตา	
โกสัมพีสูตร	พระไตรปิฎก	เล่ม	๒๒	ข้อ	๒๘๒-๒๘๓) 
เกิดจากจิต ๗ ลักษณะ	คือ
	 ๑.	สาราณียะ	(รู้จักระลึกถึงกัน	ค�านึงถึงคนที่	
ควรเอื้อ)	
	 ๒.	ปิยกรณะ	(รักกันสัมพันธ์ดี-ปรารถนาดี 
ต่อกัน)
	 ๓.	ครกุรณะ (เคารพกนั	รูจ้กัฐานะ	รูจ้กัคณุวุฒ)ิ	
	 ๔.	สังคหะ	(สงเคราะห์เกื้อกูลช่วยเหลือกัน)	
	 ๕.	อวิวาทะ	(ไม่วิวาทแตกแยกกัน)	.
	 ๖.	สามคัคยีะ	(พร้อมเพรยีงกนั	มพีลงัรวมยิง่ใหญ่)
	 ๗.	เอกีภาวะ (เป็นปึกแผ่น	มีน�้าหนึ่งใจเดียวกัน) 
	 ...	ผูอ้ยูใ่นสาราณยีธรรม	๖	นีแ่ล้ว	มพีฤตกิรรม
อย่างนี้จริงในสังคมได้	ก็เพราะมี	พุทธพจน์ ๗	คือ	
	 ๑.	สาราณียะ	 คือ	 จิตระลึกถึงกัน	 เอื้อเฟื้อ 
เจือจาน	เกื้อกูล	
	 ๒.	ปิยกรณะ	คอื	เป็นจิตมนี�้าใจมคีวามรกัแบบ
พุทธะ	แบบกว้างใหญ่	
	 ๓.	ครุกรณะ	คือ	มีความเคารพกัน	 เคารพผู้
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ที่ควรเคารพ	เคารพตามสมมติ	คือ	เคารพด้วยวัย	
เคารพด้วยฐานะ	และเคารพด้วยคุณธรรมจริง	ๆ 	
	 ๔.	สังคหะ	คือ	การสงเคราะห์ผู้อื่น	ช่วยเหลือ
ผู้อื่นตลอดเวลา	(เรื่องนี้เรื่องใหญ่)
	 ๕.	อวิวาทะ	คือ	ไม่มีไปก่อเรื่องก่อราวอะไร	
	 ๖.	สามคัคิยะ	คือ	มคีวามพร้อมเพรยีงอยูเ่สมอ	
	 ๗.	เอกีภาวะ	มีความเป็นปึกแผ่นแน่นหนา	
	 เห็นได้จากชาวอโศก	เลก็กแ็น่น...นีจ่งึเป็นทีม่า
ของเจตนาและความพยายามสร้างให้มันเป็น	 จึง
เกิดชุมชนสาธารณโภคีขึ้น...”	
	 การท�าวจิัยในครัง้นัน้ท�าให้ฉันเข้าใจระบบ
สาธารณโภคีมากขึ ้นอีกระดับหนึ ่ง	 แต่มาถึง
ว ันนี ้ ท่ีได ้เห ็นความเป็นสาธารณโภคีที ่ค่อย	ๆ  
ก่อเกิดขึ้น	ณ	ท้องสนามหลวง	ยิ่งท�าให้เข้าใจ	และ
ต่อยอดความรู้	ความเข้าใจที่เคยมีมา	ให้ได้เข้าใจ
มากขึ้นไปอีก	 เหมือนเห็นภาพจากบทเรียนฉาย
เป็นภาพจริง	เหตุการณ์จริง	ด�าเนินด้วยคนที่มีจิต
วิญญาณสาธารณโภคีจริง	ๆ 	 ที่ไม่ใช่แค่เพียงเป็น
เรือ่งในอุดมคต	ิเรือ่งทีย่ากจะท�าได้	ทีม่เีพียงชุมชน
ชาวอโศกเท่านั ้นที ่สามารถท�าระบบสาธารณ-
โภคีอย่างเป็นรูปธรรมได้	 หากแต่ประเทศไทยใน
วงกว้างขณะนี้ก็สามารถท�าระบบสาธารณโภคี 
ให้ปรากฏเห็นได้จรงิ	ๆ 	ในยคุน้ี		ยคุทีม่พีระโพธิสัตว์
หลายพระองค์ได ้อ ุบัติขึ ้นแล้วในแผ่นดินไทย 
ภาพเมืองแห่งชมพูทวีปจึงค่อย	ๆ 	ฉายภาพให้ได้
เห็นชัดขึ้นว่า	 ประเทศไทยเป็นเมืองแห่งชมพูทวีป
แล้วโดยแท้	
	 รวมทั้งยังมีสาธารณโภคีที ่ทยอยเกิดขึ้นอีก
มากมายทั่วประเทศไทยในทุก	ๆ 	ภูมิภาค	 ดั่งที่เรา
ได้เห็นจากสื่อต่าง	ๆ 	เช่น	
	 “ห้างผ้าเมืองนครศรีธรรมราชลดราคาผ้าด�า
กว่าครึ่ง-แจกข้าววันละ	๔๐๐	ห่อถวายในหลวง”
	 “หมอใจบุญบุรีรัมย์ร่วมแพทย์	 ๔	 จว.เตรียม
เปิดรักษาฟรีผู ้ยากไร้	 ถวายเป็นพระราชกุศล
ในหลวง	ร.๙	”	
	 “ประชาชนจิตอาสาแจกเสื้อฟรีให้คนไม่มีเสือ้
สีด�า	ย่านบางรัก-หัวล�าโพง”		

	 “ขอท�าดีถวาย	‘ในหลวง	 ร.๙’	 ร้านราดหน้า
เมืองยะลาให้กินฟรี	๓	วัน	ตอบแทนคุณแผ่นดิน”
	 “รถสองแถวสัตหีบ	นาเกลือ	๑๐๘	คัน	บริการ
รับส่งฟรี	ท�าดีถวายพ่อหลวง”
	 “ที่สุดในชีวิต	หนุ่มสุรินทร์ขอมอบข้าวเปลือก
หอมมะลิ	๑๐	ตันให้โรงทานสนามหลวง	ถวายเป็น
พระราชกุศล”	ฯลฯ
	 ความเป็นสาธารณโภคกี�าลงัส่องแสงประกาย
เรอืงรองไปทัว่ท้องสนามหลวงและทัว่ประเทศไทย	
จนอยากจะให้ปรากฏการณ์นี ้ได้ขยายต่อไปถึง
ทั ่วโลก	 ที ่ไม่เพียงแต่เกิดสาธารณโภคีทางรูป
ธรรม	 	 การแบ่งปันกันกิน	 แบ่งปันกันใช้	 บริโภค
ร่วมกันอย่างเป็นสาธารณะเท่านั ้น	 แต่ยังเป็น
สาธารณโภคีทางจิตวญิญาณทีเ่ป็นนามธรรม	 ที่มี
จิตใจเป็นสาธารณะ	อยากเสียสละ	อยากแบ่งปัน 
อยากให้แก่ผู้อื่น	โดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน	ทุกคน 
อยากท�าตามแบบอย่างของในหลวง	 ร.๙	 ที่ทรง
ท�าเพื่อประโยชน์ของผู้อื่น	 โดยไม่ทรงหวังสิ่งใด 
ตอบแทน	เป็นความรกัทีบ่รสิทุธิต์อ่พสกนกิรตลอด
การครองราชย์ของพระองค์
	 เมื่อทุก	ๆ 	ที่มีแต่การให้	 การเสียสละ	 แบ่ง-
ปัน	 มีแต่คนดี	ๆ 	ที่มีจิตใจดี	ๆ 	 เป็นผู้เข้าถึงความ
เป็นสาราณียธรรม	๖	และพุทธพจน์	๗	ตามหลัก
พระพุทธศาสนา	 และทุก	ๆ 	ศาสนาต่างล้วนสอน
ให้เรามีความรักที่บริสุทธิ์ต่อผู้อื่น	เป็น	“ผู้ให้”	ซึ่ง
เป็นหัวใจส�าคัญของการช�าระล้างกิเลส	 ล้างจิตที ่
หยาบช้า	จิตที่อยากเอาเปรียบ	ละโมบ	โลภ	โกรธ	
หลงให้หมดสิ้นไป	ผู้นั้นก็จะเข้าถึงความรักในมิติที่
สูงขึ้น	ๆ 	
 ดั่งในหลวง	ร.๙	ที่ทรงมอบควำมรักที่ย่ิงใหญ่
แด่มวลมนุษยชำติตลอดมำ	 จนเป็นที่ประจักษ์แก่
สำยตำชำวไทยและชำวโลก	จนเกิดปรำกฏกำรณ์
พลังแห่งควำมรักที ่ประชำชนจะสำนต่อควำม
รักจำกพระองค์	 ด้วยกำรมอบควำมรักนั้นต่อผู้
อื่น	 ต่อเพือ่นมนุษย์ต่อๆไป	 ด้วยกำรท�ำควำมดี 
เสียสละตำมรอยเท้ำพ่อ	 ให้ควำมรักนั้นขจรขจำย
ไปอย่ำงไม่มีที่สิ้นสุด.
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กว่าจะตื่นรู้พอเพียง
 อันทีจ่ริง	ด้วยภูมิปัญญาพื้นบ้าน	เราอยู่สบายๆ 
กันมาเป็นว ัฒนธรรม	มักน ้อย	สันโดษ	สมถะ 
เรยีบง่าย		บรรพบรุษุสัง่สอนขยนัขนัแขง็	ประหยดั 
พอมีกินใช้ไปวัน	ๆ 	แบบคนจน
	 เพิ ่งมาเพี ้ยนอย่างก้าวกระโดด		 หลังกึ ่ง
พทุธกาล	๒๕๐๐			โดนฝรัง่หลอกว่าเราเป็นประเทศ
ด้อยพัฒนา			เหมือนเขาเป็นหมาหางด้วน			เลยมา
ชวนพวกหางด้วนด้วย
	 ตั้งแต่ยุคเผด็จการสฤษดิ	์	ธนะรัชต์		จึงเกิด
แผนพัฒนาประเทศขนานใหญ่		ให้น�า้ไหลไฟสว่าง

ทางดี	มีงานท�า
	 ค�าขวัญเป่าหูคนไทย	เริ่มมิจฉาทิฐิ		ต้องมีเงิน
เป็นตัวจูงจมูกให้ท�างานตามคติใหม่
	 งานคือเงิน		เงินคืองาน		บันดาลสุข	!
	 หลกัธรรมส�าคญัคอื	สนัโดษ	กลายเป็นค�าสอน
ต้องห้าม		อย่าเอามาสอนกนั		เพราะถอืสนัโดษแล้ว		
มนัพฒันาประเทศไม่ได้	หลงวิปรติไปขนาดน้ันเชียว
	 ปราชญ์ใหญ่สมยันัน้อย่างคกึฤทธิ์		ปราโมช		ก็
เข้าใจผิดเพี้ยนไปกับรัฐบาลสฤษดิ์ด้วย
	 ครั ้นมาถึงรัฐบาลทักษิณ		ชินว ัตร	สาวก
ทุนนิยมสามานย์เต็มตัว		 	หลอกคนไทยว่า	ผมรวย

พลังรักภักดีมีปาฏิหาริย์ 
เปลี่ยนผ่านประเทศไทย

การปรากฏตัวของเหล่ามหาประชาชนผู้ภักดี
สะท้อนให้ประจักษ์แจ้ง

ในหลวงทรงอยู่ในดวงใจเหล่าประชาชนขนาดไหน...

• ดังนั้น วิมุตตินิยม
ห  ยั ่ ง  ฟ้  า  ท  ะ  ลุ ดิ  น
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พอแล้ว	จะขอแทนคุณแผ่นดิน
	 สังคมไทยวันนี	้	 ย่อมแจ้งประจักษ์	ทักษิณ
สามารถใช้ประชานิยมสามานย์		จนเกิดเผด็จการ
รัฐสภา		ภายใต้เสื้อคลุมรัฐบาลประชาธิปไตยจาก
การเลือกตั้ง
	 ทักษิณเก่งกาจจนได้ฉายาว่าโคตรโกง	 	ดีไม่ดี
ต่ออีกโกงทั้งโคตร		การเลือกตั้งทุกระดับ		เกิดการ
ซือ้เสียง		จนเป็นโรค	 	เงินไม่มา		 กาไม่เป็น	ต้นทุน
ค่าซื้อเสียงต้องแพงขึ้นตลอด
	 ผลพวงทัศนคติแสนชั่วร้ายในช่วงหนึ่ง			 คน
รุน่ใหม่ไม่น้อยสามารถรบัรฐับาลขีโ้กงได้			เมือ่พวก
เขามีส่วนแบ่งได้ด้วย		ก็ไม่เป็นไร	ว่างั้น	!
	 มรดกตกทอดจากลัทธิประชานิยมสามานย์		
อันเป็นบาปเวรสาหัสต่อเนื่องไม่จบสิ้น			 นอกจาก
การเล่นหวยแล้ว		ที่น่าเป็นห่วงคือการกู้หนี้			 จ่าย
ดอก		มันเป็นอบายมุข		ท�าทกุข์นรกทนัตาเหน็		เป็น
ประเด็นต้องหาทางออกกันต่อไปไฉนดี	?
	 การเที่ยวแจกเงินคนจนเป็นเบี้ยหัวแตก		ดูจะ
ไม่เข้าแนวเศรษฐกิจพอเพียงซะเลย
	 เป็นอนัว่า		บ้านเมืองล้มเหลวสิน้ดี		ตั ้งแต่	
๒๔๗๕		ตลอดมา	เพราะไม่ได้คนดข้ึีนไปมีอ�านาจท�า
หน้าทีร่บัใช้แผ่นดนิ		มแีต่พวกโกงกนิผลัดกนัเข้าไป
ฉ้อฉล		ทีส่ดุการเมอืงถงึจดุดิง่เหว		จนเผดจ็การทหาร
เป็นทางรอดเดียวของประเทศเพื่อแก้วิกฤตินั้น
	 แม้เศรษฐกิจทีห่ลงพัฒนาตามก้นฝรัง่		กย็ิง่พัง
มาหมด		ได้ไม่คุ้มเสียเพราะเป็นการพัฒนาที่ลืมขา		
ดังพ่อครูว่าไว้	
	 เมื ่อมองข้ามตัวคน		มองเห็นเงินตาโต	เงิน
กลบัเป็นตวัฆ่าคนให้เสียคน		จนขาดส�านึกบาปบุญ
คุณโทษ		สิ้นยางอาย		ไร้เมตตา	แล้งน�้าใจ
	 แทนที ่จะตั ้งหน้าเสียสละ		 	กลับแข่งกัน 
เอาเปรียบทุกช่องทางท�าเงิน		ที่เอ็งข้าไม่ว่า		ทีข้า
เอ็งอย่าร้อง		ท�านองนี้แหละ		เพื่อนมนุษย์
	 ย่ิงมดืบอด		เห็นกงจกัรเป็นดอกบวั		ตามอย่าง
พรรคโคตรโกง		ใครจะได้ดีอะไรจากไหน		เมื่อไหร่		
ในหมู่พวกขี้โลภไม่หยุด		กล้ารวยไม่เสร็จ...ไม่มีวัน	
ฝันไปเถอะ	!

พลังรักศรัทธา  บารมีพระโพธิสัตว์
	 ถึงวันนี้		คนในรัชกาลที่	๙		 คงจะชัดเจนว่า
เราช่างท�าบุญมาดีเหลือหลายนัก		จนได้มาอยู่ใต้
ร่มโพธิ์สมภารของพระองค์			 ไม่รู ้อีกกี่ชาติจะมี
โอกาสพานพบท่านอีก...
	 ก่อนหน้าเสด็จสู่สวรรคาลัย		เราเหมือนลูกที่
ประมาท		ดูเหมือนจะไม่ได้เอาใจใส่อย่างลึกซึ้งใน
สิ่งที่ในหลวงทรงท�าให้ดูเป็นตัวอย่างมาแสนนาน
	 ครัง้ฉลองครองราชย์	๖๐	ปี		ในหลวงทรง
ได้รับเกียรติยศสูงสุด		ฐานะกษัตริย์แห่งกษัตริย์ 
KING		OF		THE		KINGS		พสกนกิรเช่นเรา		แม้ฟัง 
แล้วจะพลอยตื่นเต้นดีใจหาย		ในหลวงเราออก 
ยิ่งยอดขนาดนั้นเชียวนะ...
	 ลึก	ๆ 	ก็นึกไม่ออกหรอกว่า		พระองค์เลอเลิศ		
จนบรรยายอย่างไรดี...
	 ครั ้นเกิดปรากฏการณ์กระแสคลื ่นมหาชน		
หลั่งไหลจากทุกทิศจากทั่วไทยเพียงเพื ่อโอกาส 
ขอน้อมก้มกราบคารวะพระบรมศพพระองค์ด้วย
เศียรเกล้า
	 ด ้วยความส�านึกแสนล� ้าลึกสุดซาบซึ ้งใน 
พระมหากรุณาธิคุณอันใหญ่หลวงเป็นล้นพ้น		
	 การปรากฏตัวของเหล่ามหาประชาชนผู้ภักดี		
สะท้อนให้ประจักษ์แจ้ง		ในหลวงทรงอยู่ในดวงใจ
เหล่าประชาชนขนาดไหน...
	 ขณะเดียวกัน		ภาวการณ์คลื่นมหาชนแห่แหน
กรูเกรียวมาแสดงความอาลัยเป็นเหตุให้ต้องเกิด
การต้อนรับเลี้ยงข้าวน�า้		ดูแลขยะ		บริการรับส่ง		
อ�านวยสะดวกสารพัด		เหล่านี้แก่ประชาชนจงรัก
ภักดีพระราชา	ต่างมาด้วยใจศรัทธาทั้งสิ้น
	 และแล้ว	แม้จะเป็นภารกิจหนักเหน็ดเหนื่อย
ขนาดไหน	ด้วยพลังสามัคคีประชารัฐทุกฝ่าย 
ทั้งราชการ	เอกชน	องค์กรการกุศล	 	ต่างขมีขมัน
กันเต็มก�าลัง			 ยังมีของพระบรมวงศานุวงศ์
พระราชทานเสริมเติมอีกต่างหาก
	 เรียกว่า	งานเลี้ยงรับรองดูแลประชาชนผู้มา 
กราบคารวะพระบรมศพ	ด�าเนนิไปอย่างน่าชืน่อก-
ชื่นใจ	ท่ามกลางกระแสท�าดีเพื่อพ่อ	ติดลมบน	จน
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สามารถก่อเกิดพลังขับเคลื่อนต่อเนื่อง	ขยายผล
สืบสานอดุมการณ์ให้รุดหน้าไปได้อีกเพียงใด	ใน
พระราชปณิธานว่า
	 เราจักครองแผ่นดินโดยธรรม	เพื่อประโยชน์
สุขแห่งมหาชนชาวสยาม

ธารน�้าใจร้อยสาย  หลั่งไหลสาธารณโภค ี  
	 ณ	ท้องสนามหลวง	มหกรรมต้อนรับเลี้ยงดู
หมู่ประชาชน			 บริการข้าวน�้านั่นโน่นนี่แจกจ่าย 
คนไทยมีน�้าใจเสมอ	งานรับใช้บริการต่าง	ๆ 	ตั้งแต่ 
มอเตอร์ไซค์ของคนจนนั่งฟรีหมด
	 เด็กหนุ ่มสาวนักเรียนนักศึกษา	พากันเป็น 
จิตอาสาเดินเสิร ์ฟอาหาร		จัดเก็บขยะแข็งขัน 
น่าชมชื่นกระแสศรัทธาบูชาในหลวง		ใช่จะมีแต ่
วัยกลางคนขึ้นไปเท่านั้น		
	 พลงัคนรุน่ใหม่เราไม่อาจดแูคลนว่าพวกเขาจะ
ศรัทธาน้อย		ส�าหรับในหลวงผู้ทรงพระบารมีมาก
ล้น	จนอยู่ในดวงใจประชาราษฎร์ทั่วแผ่นดิน		ใน
เมือ่พระองค์ทรงปิดทองหลงัพระมาตลอด		ตัง้หน้า 
ท�าดีจนคนตาบอดก็มองเห็นได้นั่นแหละ
	 งานเอื้อเฟือ้เผือ่แผ่แบ่งปันข้าวน�้าของจ�าเป็น
กินใช้		ในวาระพิเศษต้อนรับผู้มาถวายสักการะ
พระบรมศพ		เป็นข้อพิสูจน์เอกลักษณ์คนไทย
ใจดีขนาดไหน		ต่างปีติอิ ่มอกอิ่มใจทั ้งผู ้ให้	ผู ้รับ 
ประทับใจกันไปถ้วนหน้า
 ผลพวงหัวใจเศรษฐกจิพอเพียง  รวมลงตรง
หลักสาธารณโภคีนี่แหละ
	 สาธารณโภคีจึงเป ็นค�าตอบของป ัญหา
เศรษฐกิจทุนนิยม		เช่น	รวยกระจุก	จนกระจาย 
กลับกลายเป็นจนกระจุก	รวยกระจาย	ส่วนตัวคน
กล้าให้ย่ิงจนได้ย่ิงวิเศษ		เมือ่ทุม่เทให้ส่วนรวมมัง่คัง่
มากกว่า
	 ชุมชนบุญนิยมชาวอโศกเป็นตัวอย่างแบบ
คนจนที่มีอุดมสมบูรณ์	พอเพียงตามสมควร	ดัง
ในหลวงทรงชี้ทางสว่าง		สอดคล้องกันอย่างดียิ่ง		
เพราะความจริงย่อมเป็นหนึ่งเดียวเสมอ
	 อนึ ่ง	หลักสันโดษที ่ต้องห ้ามในยุคสฤษดิ	์	

เพราะส�าคัญผิดมหันต์	คิดว่า	สันโดษ		เมื ่อรู ้จัก
พอแล้ว		จะไม่พัฒนาเศรษฐกิจก้าวหน้า
	 แท้จริง		ท่านหมายถึงให้รู้จักพอประมาณใน
การกนิใช้เพือ่ตวัเอง	ให้ประหยดับรโิภค	ไม่ใช่พาซือ่
ให้ท�าน้อย	ๆ 	พอกินไปวัน	ๆ 	เท่านั้น
	 ในขณะที่ยังมีแรงท�าให้เหลือ	เผื่อแผ่ใคร	ๆ 	ที่
อดอยาก		ไม่ควรสันโดษในกุศลกล้าให้เช่นว่านี้
 ใช้สันโดษผิดที่ทาง  มันก็ขวางความเจริญ
ดังที่หวาดกลัว  อย่าสันโดษเรื่องขยันสร้างสรร 
เสียสละ
	 ผลสัมฤทธิ์ของเศรษฐกิจพอเพียง	ตามแนว
พระราชด�าร	ิ	ตัง้แต่โครงการหลวงเพือ่ชาวเขาเผ่า
ต่าง	ๆ 	ล้วนเกิดจากพื้นฐานตั้งต้นด้วยใจรู้จักพอ		
คือสันโดษเป็นส�าคัญ
	 เมื่อใจรู้จักยินดีในความพอเพียง		ย่อมพอใจที่
จะพึ่งตนจนเต็มสติก�าลังล�าพังตัวเองไปก่อนอื่นใด
	 แน่นอนว่า	คนมือไม้แขนขาไม่พิกลพิการ
ย่อมต้องพึ่งตน	หาเลี้ยงตัวเองจนเหลือพอ		ค่อย 
เอื้อมเอื้อเฟือฟายคนอื่นต่อไปอีกได้
	 อย่างไรก็ตาม	โลกทุนนิยมจะสามารถพัฒนา
เศรษฐกิจก้าวหน้าถึงไหน	ๆ 	ได้ต่อเมื่อ	ใช้โลภะเป็น
ตัวจูงจมูกคนให้ท�างานเพื่อเม็ดเงิน	ก�าไรได้เปรียบ
มากที่สุด
 ในหลวงทรงปฏิเสธที่จะพาประเทศก้าวหน้า
อย่างมาก		ดงัทีเ่คยแข่งจะเป็นเสอืตวัทีห้่าทศิทางน้ัน
	 พระองค์ทรงเตือนประเทศอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าเหล่านั้น		จะพากันถอยหลังอย่างน่ากลัว
	 ความจรงิกป็รากฏ		ประเทศทีเ่คยเฟ่ืองฟ	ู	ต่าง
ไปไม่ถึงดวงดาวต้องถดถอยตาม	ๆ 	กัน
	 เพราะก�าไรทนุนยิมมนัสามานย์		ต้องเอาเปรยีบ
ขูดรีด	ฉ้อฉล	ล้วงตับกินไส้คนอื่น	จึงถึงทางตัน
	 มันช่างกลับตาลปัตรกับเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ ่งผลิตผลเพียงพอเพื ่อตนจนเหลือกินเกินใช้
ค่อยแบ่งปันให้พอเพียง		เลี ้ยงชุมชนกว้างเกื ้อ 
พอประมาณพอเหมาะต่อ	ๆ 	ไป
	 แทนที ่จะกอบโกยเม็ดเงินก�าไรเอาเปรียบ 
ใคร	ๆ 	เปล่าเลย
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	 มีแต่เสียสละ		ยอมขาดทุนเต็มใจให้เป ็น
ก�าไร	ตามหลัก		ขาดทุนของเราคือก�าไรของเรา 
OUR		LOSS		IS		OUR		GAINS
	 หลักคิดเหนือกระแสทุนนิยม		ตามในหลวง	
เท่ากับว่า		เมื่อได้ให้อะไร	ๆ 	ออกไปเปล่า	ๆ 	แปลว่า
ได้ก�าไรชวิีตเตม็	ๆ 	จากการเสียของออกไปเท่าน้ัน	ๆ 	
	 ท�าไปท�ามาก ็ตรงกันเผง		กับทฤษฎีก�าไร 
ขาดทุนของอารยิชนของพ่อคร	ู	แตกต่างอยูท่ีก่�าไร
บุญนิยม		มีเชิงขยายรายละเอียดอีกยาวเหยียด	
เพื่ออธิบาย		เช่น...
	 การค้าบุญนิยม	๔	ระดับ		ตั้งแต่ต�่ากว่าราคา
ตลาด		ขายเท่าทุน	ขายต�่ากว่าทุน		สุดท้ายแจกฟรี
	 ต้นทุนตามหลักบุญนิยมดังว่านี ้		คิดค่าแรง 
ตัวเองเบ็ดเสร็จไว้แล้ว
	 ดังนั้น	การขายขาดทุน	เฉพาะค่าแรงตัวเอง 
ไม่ต้องชักเนื้อมากกว่านั้น	สามารถท�าได้จริงเสมอ
	 สองพระโพธิสัตว์ใหญ่ต่างพาท�าเศรษฐกิจ 
พอเพียง	กับเศรษฐกิจบุญนิยม	ไปด้วยกันเป็นปี ่
เป็นขลุ่ยน่าทึ่ง

ระเบิดแห่งรักบริสุทธิ์
	 แต่ก่อนคนเรายังโง่		วันนี้เราท่านคงค่อยหาย
โง่ขึ้นมาไม่น้อย	เมื่อเกิดปรากฏการณ์คนไทยต่าง
อาลัยรักในหลวงสุดหัวใจ	ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน 
เห็นปานนี้เลย
	 พระประมุขแห่งสยามทรงเอาภาระ	ดูแลทุกข์
สุขประชาชนทั้งแผ่นดินตลอดเจ็ดสิบปี		นึกไม่ถึง
จริง	ๆ 	ว่าช่างยิ่งใหญ่ล้นฟ้า
	 ไม่เกิดธารน�้าตาร�่าไห้ท่วมท้นแผ่นดิน...
	 ต่างคนต่างไม่รู้เลยว่า		แต่ละคนต่างซาบซึง้
ตรึงตราใจไม่แพ้กัน		ต่างรักเทิดทูนในหลวงสุดจิต
สุดใจเป็นล้นพ้นเห็นปานนี้
	 มาถึงวันนี	้	เราค่อยตื่นแจ้งว่าได้อาศัยบารมี
อยู่เย็นเป็นสุขในแผ่นดินของพระโพธิสัตว์ตัวจริง
เสียงจริง
 ตลอดพระชนม ์ชีพ		ในหลวงทรงงานเพื ่อ
ประชาชนแท้	ๆ 	ไม่หมายได้อะไรกลับคืน		ท่านสอนให้

เรากล้าขาดทนุเป็นตวัก�าไร		พระองค์ท�าน�าอยูต่ลอด		
อย่างทีบ่อกให้ปิดทองหลงัพระ		เราฟังดกูว่็าด	ีใจยงัไม่
อยากปิดหลังพระเท่าไหร่		ในเมื่อไม่มีใครเห็น
	 ณ	ลมหายใจเฮือกนี ้		ลูกพ่อหลวงที ่อยาก 
เดินทางรอยเท้าพ่อ		อยากกตัญญูต่อแผ่นดิน 
หลังจากทุ ่มเทท�าเพื ่อตัวเองมามาก		ท�าเพื ่อ
ครอบครัวไม่น้อยแล้ว		ยังเหลือท�าเพื ่อแผ่นดิน 
นี่สิ		น่าจะต้องดูอย่างในหลวงกันชัด	ๆ
	 ยิ่งนอกจะท�าดีเพื่อพ่อ		ทันทีได้เลย	อย่าลังเล		
ท�ากับประชาชนทัง้แผ่นดินนี่แหละ		แม้ไม่หวังบุญ
ลาภยศโลกธรรมอะไรตอบแทน		ก็ให้เป็นบุญช�าระ
กิเลสเห็นแก่ตัวนั่นไง
 ปรากฏการณ์มหัศจรรย์แห่งรักบริสุทธิ ์
แบบในหลวงเริ่มต้นเพียงล�าพังพระองค์เดียว 
ต่อเนือ่งนานเจด็สบิปี  บงัเกดิผลจนทกุคนสดุซึง้
ในหัวใจไม่เสื่อมหาย
	 มาดแม้นช่วยกนัเสรมิเตมิเตม็ต่อ		กนัอกีกีล่า้น
แรงแข็งขัน		แผ่นดินไทย		สยามเมืองยิ้มนี้		จะยิ่ง
เย็นศิราเพราะพระบริบาล		ทวีคูณเหลือล้นปานใด
	 อย่างไรกด็	ี	เรือ่งคงไม่ง่ายแม้แค่จะคดิรกัมวล
มหาประชาชน	ดงัทีใ่นหลวงทรงมนี�้าพระทยั	แสดง
ว่าพระองค์ทรงบ�าเพ็ญบารมีมานานชาติทีเดียว
	 พ่อหลวงแสดงปาฏิหาริย ์ให ้พวกเราเห็น
ประจักษ์แล้วว่า
 เพราะในหลวงทรงเมตตา		ในกายกรรมเมตตา
ในวจกีรรม	เมตตาในมโนกรรม	เมตตาให้ครบเครือ่ง		
ย่อมได้เรื่องแบ่งปันข้าวของกินใช้ให้ประชาชนใช้
ประโยชน์ฟรี	ๆ 	เป็นสาธารณโภคีของแผ่นดิน
	 ตัวอย่างง่าย	ๆ 	ถนนทางยกระดับหลายสาย		
สัญจรตลอดปีไม่มีเสียตังค์		แทนที่จะเก็บผ่านทาง		
ไม่ต้องเลย
	 สรุปทุกปัญหาใด	ๆ 	หนีไม่พ้น	ตั้งต้นด้วยจิต
เมตตา		ลดละกิเลสตัณหาส่วนตัวน้อย	ๆ 	หน่อย 
มุ่งมั่นประโยชน์สุขมหาประชาชนเป็นที่ตั้ง
	 หวังได้ว่า		กระแสท�าดีเพื่อพ่อจะต่อยอดน�า้ใจ
รกับรสิทุธิด์ว้ยเมตตาธรรมค�้าจนุมนษุย์ชาตถ้ิวนทัว่
ทุกแผ่นดิน
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 สมัยหนึ่ง		พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ		
ณ	นิโครธาราม	ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์		นครหลวงของ
แคว้นสักกะ		 ได้ตรัสแสดงสัจจบารมีของพระองค์		
แก่พระสารีบุตรเถระ

SSS

 ในอดีตกาล	ทารกน้อยคนหนึ ่งเกิดใน
ตระกูลพราหมณ์มหาศาล(พราหมณ์ผู้มั่งคั่ง)	ใน
กรุงพาราณสี	ได้ชื่อว่า	สัจจะ(จริงใจ)
	 เมื ่อเติบโตเจริญวัยขึ ้นแล้ว	ได้ไปยังเมือง 
ตักสิลา	 	ร�่าเรียนวิชาการต่างๆ	ในส�านักอาจารย์
ทิศาปาโมกข์(อาจารย์ผู้มีชื่อเสียงโด่งดัง)		 ไม่ช้า
นักก็ส�าเร็จศิลปะทุกอย่าง		 จึงเดินทางกลับคืนสู่
กรุงพาราณสี
 บิดามารดาก็ชืน่ชมยินดียิง่		ทัง้ปรารถนาที่
จะหาภริยาให้แก่สจัจมาณพ	เพื่อจะได้มอบสมบัติ
ทั้งหมดให้อยู่ครองเรือน		แต่สัจจมาณพมีอัธยาศัย
สันโดษ(ใจพอ)	ใคร่ในการออกบวช		 ต้องการ 
เพิ่มพูนเนกขัมมบารมี(การประพฤติออกจากกาม)
จึงกล่าวถึงคุณค่าของการบรรพชา	 	และแสดง
ถึงโทษภัยของการครองเรือน	ให้แก่บิดามารดา 

ทั้งสองได้รับรู้
	 ครั ้นอาศัยอยู่ที ่เรือน		 รักษาน�า้ใจของบิดา
มารดาได้สักระยะหนึ่งแล้ว	 	ก็ละทิ้งกองทรัพย์
สมบัติมหาศาล  สลัดลาภยศอันสูงส่ง  พราก
จากเครอืญาตหิมูใ่หญ่ ตดัความผกูพนัทางเรอืน
ทั้งหมด  ดุจช้างใหญ่ท�าลายเครื่องพันธนาการ
ที่ท�าด้วยเหล็กฉะนั้น		 แม้บิดามารดาจะมีใบหน้า
นองด้วยน�้าตา		ร้องห่มร้องไห้สะอกึสะอืน้อยูก่ต็าม
	 สัจจมาณพได้ออกบวชเป็นดาบส(นักบวช
ผู ้บ�าเพ็ญตบะเผากิเลส)	เข้าไปอาศัยอยู ่ในป่า
หิมพานต์(ป่าหนาวบริเวณภูเขาหิมาลัยแถบเหนือ
ของอินเดีย)	เลี้ยงชีวิตด้วยรากไม้และผลไม้ในป่า 
ไม่นานนักก็กระท�าสมาบัติ๘(สภาวะสงบระงับ
กิเลสอันประณีตยิ ่ง	๘		 อย่าง)	และอภิญญา ๖ 
(ความรู้อันวิเศษยิ่ง		๖		อย่างที่ท�าให้กิเลสหมดไป)
ให้เกิดขึ้นได้	จึงเบิกบานอยู่กับฌาน(การเพ่งเผา
กิเลส)และสมาบัตินั้น
	 จนกระทัง่วันหน่ึง	สจัจดาบสได้พจิารณาตรวจ
ดูโลกด้วยตาทิพย์(ตาแห่งสัมมาทิฏฐิ)	เห็นผู้คน
จ�านวนมากมาย	 ขวนขวายอยูใ่นอกศุลกรรมบถ ๑๐

k  เพื่อเนกขัมมะ(ออกจากกาม)
  ละทิ้งบ้านเรือนออกบวช
  เพื่อประชาชน
  ละทิ้งสุขจากป่าสู่เมือง.

เพื่อประชาชน
(สัจจสวหยปัณฑิตชาดก)

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”
  พระปฐมบรมราชโองการในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
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(หนทางแห่งการท�าชั่ว ๑๐ อย่าง)	คือ
	 ๑.ปาณาติบาต(การฆ่าคนและสัตว์)
	 ๒.อทินนาทาน(ลักเอาของที่เขามิได้ให้)
	 ๓.กาเมสุมิจฉาจาร(ประพฤติผิดในกาม)
	 ๔.มุสาวาท(พูดเท็จ)
	 ๕.ปิสุณาวาจา(พูดส่อเสียด)
	 ๖.ผรุสวาจา(พูดค�าหยาบ)
	 ๗.สัมผัปปลาปะ(พูดเพ้อเจ้อ)
	 ๘.อภิชฌา(โลภอยากได้ของเขา)
	 ๙.พยาบาท(คิดปองร้ายเขา)
	 ๑๐.มิจฉาทิฏฐิ(มีความเห็นที่ผิด)
	 เมื่อเป็นดังนี้หมู่ชนจึงได้ท�าร้ายกันและกันอยู่
ด้วยความหลงผิด	โดยมีกาม(ความปรารถนาใคร่
อยาก)เป็นตัวเหตุ		 ดังนั้นสัจจดาบสจึงเกิดความ
คิดขึ้นว่า
	 “เราได้เห็นมหาชนขวนขวายในบาป  ทะเลาะ
เบาะแว้งแย่งชิงกันอยู่  แล้วเราจะวางเฉยเสีย 
ขาดเมตตา  ช ่างเป ็นการไม ่สมควรเลย 
เพราะเราปฏิบัติเพื ่อสัมมาสัมโพธิญาณ(การ
ตรัสรู ้ที ่ถูกตรงได ้ด ้วยตัวเอง)	ด ้วยหว ังจะ 
แบกขนมหาชนทั้งหลาย	ให้ออกจากเปือกตมคือ		
สงสาร(การเวียนตายเวียนเกิด)	แล้วให้ตั้งอยู่บน
ฝั่งคือ	นิพพาน(การดับกิเลสทุกข์ได้สนิท)	ฉะนั้น
เพื่อไม่ให้ผิดต่อปฏิญญา(ค�ามั่นสัญญา)นั้น	 	เรา
ควรไปยังที่อยู่อาศัยของมนุษย์	ช่วยผู้คนเหล่านั้น 
ให้งดเว้นจากบาปกรรม	เลิกเบียดเบียนวิวาทกัน 
แล้วอยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข”
	 สัจจดาบสคิดอย่างนี้แล้ว	อ�านาจแห่งความมี
มหากรุณายิง่เร่งเร้าอย่างหนักในจิตใจ	 	ในทีสุ่ดก็
ปลงใจ		 ละทิ้งสุขอันเกิดจากสมาบัติที่อยู่ในป่า
นั้น  รุดออกจากป่าหิมพานต์	มุ่งหน้าเข้าสู่ชุมชน
บ้านเมือง
 เทีย่วแสดงธรรมฤทธิ์  อันเหมาะควรแก่
จิตใจของผู้คนทั้งหลาย	ชี้แจงถึงโทษภัยในการ 
ผิดพ้องหมองใจกัน		ที่จะได้รับในปัจจุบันและใน
ภพหน้า	เพื่อท�าให้เลิกทะเลาะทุ่มเถียงกัน	 	หันมา
สามัคคีปรองดองกัน		 	สร้างประโยชน์ให้แก่กัน
และกัน

	 ทั้งยังตักเตือนถึงโทษภัยในการท�าบาป	และ
การท�าความหยาบช้าต่างๆ	เพือ่สงเคราะห์ให้ชน 
ทั้งหลายละเว้นจากบาปกรรมเหล่านั้น		หันมาตั้ง
อยู ่ในกุศลกรรมบถ ๑๐(หนทางแห่งการท�าดี 
๑๐ อย่าง)	คือ	
	 ๑.ปาณาติปาตา	เวรมณี(เว้นจากการฆ่าคน
และสัตว์)
	 ๒.อทินนาทานา	เวรมณี(เว้นจากการลักเอา
ของที่เขามิได้ให้)
	 ๓.กาเมสุมิจฉาจารา	เวรมณี(เว้นจากการ
ประพฤติผิดในกาม)
	 ๔.มุสาวาทา	เวรมณี(เว้นจากการพูดเท็จ)
	 ๕.ปิสุณาย	วาจาย	เวรมณี(เว้นจากการพูด 
ส่อเสียด)
	 ๖.ผรุสาย	วาจาย	เวรมณี(เว้นจากการพูดค�า
หยาบ)
	 ๗.สัมผัปปลาปา	เวรมณี(เว ้นจากการพูด 
เพ้อเจ้อ)
	 ๘.อนภิชฌา(ไม่โลภอยากได้ของเขา)
	 ๙.อพยาบาท(ไม่คิดปองร้ายเขา)
	 ๑๐.สัมมาทิฏฐิ(มีความเห็นที่ถูกตรง)
	 แล้วสงเคราะห์คนบางพวกให้บวช		 ตั้งอยู่ใน
ศีลสังวร(ส�ารวมศีล)	คุ้มครองอินทรีย์(ส�ารวมตา- 
หู-จมูก-ลิ้น-กาย-ใจ)	มีสติสัมปชัญญะ(การระลึก
รู ้ตัวทั ่วพร้อม)	อยู ่ในที ่สงัด(จิตสงบจากกิเลส)	
บ�าเพญ็ฌาน(การเพ่งเผากเิลส)และอภญิญา(ความ
รู้ที่ท�าให้กิเลสหมดไป)ตามสมควรแก่ธรรม

SSS

	 พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสแสดงชาดกจบแล้ว		
ทรงสรุปว่า
	 “สัจจดาบสในครั้งนั้น ก็คือเราตถาคตนี้เอง  
เราได้รักษาชนเป็นอันมากไว้ด้วยค�าสัจ		ไม่พูดเท็จ
ต่อค�ามั่นสัญญาของตน	 	เราท�าให้มหาชนสามัคคี
กันได้	ไม่ทะเลาะวิวาทกัน	 	ให้เว้นจากการท�าบาป 
หลุดออกจากความพินาศทั้งปวงแล้ว
	 ดูก่อนสารีบุตร		เธอจงทรงจ�าชาดกนี้ไว้		ด้วย
ประการฉะนี้แล”
      (พระไตรปิฎกเล่ม		๓๓		ข้อ		๒๘		อรรถกถาแปลเล่ม		๗๔		หน้า	๔๗๐)
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 มีค�าบางค�าใช้ต่อทอดกันมาเป็นพันเป็น 
หมื่นปี	แต่ความหมายเริ่มลืมเลือน
	 อาจเป็นค�าเอ่ยแค่มารยาท	
	 อาจเป็นค�าเอ่ยแค่สวยงาม
	 ความหมายทีแ่ท้ถูกละเลย	 ถูกกัดกร่อนไป
ตามกาลเวลา	
	 สายธารที่เปลี่ยนทาง	 จาก	 “ผลสัมฤทธิ์”	
เหลือแค่	“ผลส�าเร็จ”	!	
	 จาก	“ความสุข”	เหลือแค่	“อยู่ดีกินดี”	!
	 จาก	“คุณภาพ”	เหลือแค่	“ปริมาณ”	!
	 จาก	“ท�าให้ส�าเร็จ”	เหลือแค่	“ท�าแล้ว”	!
	 สรรพสิ่งหากขาด	“ความมุ่งมั่น”	ก็จะกลาย
เป็นเพียงภาพยนตร์จัดฉาก	!
	 ดูเหมือนใช่	แต่ไม่ใช่	!
	 เดือนตุลาคม	 ๒๕๕๙	 เราสูญเสียมหาบุรุษ 

ผู้ยิ่งใหญ่		ผู้มีชีวิตเพื่อคนไทย	แผ่นดินไทยตลอด
เวลา		
	 ตลอดทุกวัน...ทุกชั่วโมง...ทุกลมหายใจของ
ท่าน	!
	 มหาบุรุษเมื่อจากไปสู่สรวงสวรรค์	 ภารกิจ
ของท่านเสร็จสิ้น...โลกมนุษย์พลอยได้อานิสงส์
	 การสั่งสมบารมีตลอดชีวิต...ยุติชั่วคราว
	 จะมาบังเกิดอีกครั้ง	ไม่รู้นานแค่ไหน	!
	 วงจรชีวิตมหาบุรุษเป็นโลกุตระ	!
	 วงจรชีวิตปุถุชนเป็นสังสารวัฏ	!
	 หากเป็นต�านาน		ก็เป็นต�านานแสนยิ่งใหญ่	
	 ต�านานปีศาจ	 ท่านเกิดมาเพื ่อยุแหย่ให ้
แตกแยก	ให้เกลียดชังกัน	!
	 ต�านานวีรบุรุษ		ท่านเกิดมาเพื่อกู้ชาติ	!
	 ต�านานมหาบุรุษ		 ท่านเกิดมาเพื่อปราบทุกข์

แค่ค�าว่า “รัก” ยังไม่พอ !

กลุ่มคนที่คิดถึงผู้อื่น
มากกว่าตัวเอง 
เห็นประโยชน์ส่วนรวม
ส�าคัญกว่าประโยชน์ส่วนตน 
มีสัญชาตญาณแห่งการ
“ปิดทองหลังพระ”
ไม่หวังชื่อเสียง
ไม่หวังลาภยศ 
ทุกข์ของคนอื่น
คือทุกข์ของเรา !
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	 มีสัญชาตญาณแห่งการ	“ปิดทองหลังพระ”
	 ไม่หวังชื่อเสียง	ไม่หวังลาภยศ	
 ทุกข์ของคนอื่น คือทุกข์ของเรา !
 ประชาชนทั้ง	 ๓	 กลุ่ม	 หากเป็นลูกก็น่าจะ 
หมายถึง	ลูกคนสุดท้อง-ลูกคนกลางและลูกคนโต	
	 คนสุดท้อง	ต้องฝึกตนมาเป็นลูกคนกลาง	
	 ลูกคนกลางต้องฝึกตนมาเป็นลูกคนโต
	 ลูกคนโตก็ฝึกตนให้เก่งขึน้	 ลงมาช่วยลูกคน 
สุดท้องให้มากขึ้น	
	 มหาบุรุษท่านจากไป		แม้ภารกจิมเิสรจ็สิน้	แต่
กาลเวลาท่านก�าหนดมาแค่นี้	
	 งานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกรา	!
	 เสียน�้าตาอย่างเดียวไม่เพียงพอ		ต้องสืบสาน
เจตนารมณ์ของมหาบุ ุรุษที ่ท่ ุมเทชีวิต	 มิใช่แค ่
ชาตินี้	แต่ท�ามาเป็นกัปเป็นกัลป์	!
	 ได้เวลำสืบทอดอุดมกำรณ์แห่งมหำบุรุษ	
	 เริ่มได้เลย...	วันนี้แหละ	!

เข็ญ	ของปวงชน...ของแผ่นดิน	!
	 ท�าความทุกข์ให้เบาบาง	ให้หายไป	
	 ท�าความอดให้อิ่มท้อง
	 มหาบุรุษบางท่านเด่นในคุณธรรม	
	 มหาบุุรุษบางท่านเด่นในเศรษฐกิจปากท้อง	
	 และมหาบุรุษบางท่านเด่นในหลาย	ๆ 	ทาง	
	 ผลงานปรากฏชัด	ตรวจวัดที่ประชาชน	!
 กลุ ่มที ่ ๑	จากความอดอยากเริ ่มอิ ่มปาก 
อิ่มท้อง	ด�าเนินชีวิตพอเพียง	มีภูมิคุ้มกัน
 กลุ่มที ่๒	จากคนธรรมดา	ปรบัปรงุตน	พัฒนา
ตน	เป็นผู้มีคุณธรรม	
	 คุณธรรมชุดแรก	เก็บไว้ใช้คนเดียว
	 คุณธรรมชุดที่	๒	เก็บไว้ใช้กับผู้อื่น	
 กลุ่มที ่๓	เป็นกลุ่มทีม่สี�านึกมคีวามรบัผิดชอบ
สูง	
	 เป็นกลุ่มคนที่คิดถึงผู้อื่นมากกว่าตัวเอง	
	 เห็นประโยชน์ส่วนรวมส�าคัญกว่าประโยชน์
ส่วนตน	

https://plus.google.com/wm/1/108659481498629317344/posts/CkFWMCmqvf6
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ฉบับที่แล้ว ๓๑๖ เราก�าลังพูดถึงนาย 

ไชยบลูย์ (อดีตธัมมชโย) เจ้าส�านักจานบนิ“ธรรม

กรวย”(อนัว่า“กรวย”ค�านี ้หมายถงึ รปูทรงทีเ่ป็น“กรวย” ที่ 

มันมีปากบานออกไปไม่มีวันจะสิ้นสุดการยาวยื่นบาน 

ออกไป เพราะมันตรงกับ“ความรู้และความจริง”ของ 

ส�านกันีน้ัน่เอง) เราอาศยัรปูลกัษณ์ของ“กรวย”  

และเป็น“กรวย”ที่มีปากยืน่ปากยาวออกไป

อย่างไม่มทีีส่ิน้ทีส่ดุ แบบ“นันสตอ็ป”(nonstop)  

ทิง้ค�าว่า“กาลเวลา”กันไปเลยทเีดยีว “รปูและ 

นามในความเป็นกรวย”ทั้งหมดน้ันแหละคือ 

“ความจรงิกับความรู”้ประดามขีอง“สมไีชยบลูย์” 

ซึง่ในการศึกษาเราก็ขออาศยัตวัอย่างนี้มา

ใช้ยืนยันเท่านั้น ว่า ในโลกนีมี้คนท�าฉะนี้

จริง

ซึง่เป็นตวัอย่างทีน่านๆในโลกจะมคีน

กล้าหน้าด้านทานทนดึงดันท�าผิดท�าชั่วกัน

ทัง้คดโีลกและทัง้คดธีรรมหนักหนาสาหสัได้

ปานฉะนี้ แต่เขาโง่งมงายไม่รู้สึกเลยจริงๆ

ต้องขออภัยต่อผู้อ่านทั้งหลายอย่าง

มากด้วย ที่อาตมาใช้ภาษาใน“การต�าหนิ” 

(นิคคหะ)ผู้ท�าลายศาสนา ซึ่งเอ่ยเป็นภาษา 

“ต�าหนิ” เป็น“การข่ม” เป็น“การกล่าวโทษ” 

จริงๆ ผู้อ่านก็ได้อ่านชัดๆว่า เป็นภาษาที่ 

บอกถึงความไม่ดีไม่งาม เสื่อมทรามต่างๆ

มากมายของนายไชยบูลย์หรือของส�านัก

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๖

ธรรมกาย ซึง่พดูชดัๆตรงตามความเป็นจรงิ

ที่เป็นที่มีของเขา

ผู้อ่านบางคนก็อาจจะว่าอาตมา“ด่า” 

นายไชยบูลย์ หรือด่าสมีธัมมชโย 

ที่จริงอาตมา“ต�าหนิ”(นิคฺคหะ)ตามธรรม 

วินัยซึ่งเป็นการแสดงธรรมที่พระพุทธเจ้า

ทรงสอนให้ท�าตามปกติ คือ การติเตียนคน

ซึง่ควรแก่การตเิตยีนหรอืข่ม อนั...พงึตเิตยีน

หรือข่ม(นิคฺคเหตัพพ) โดยใช้ภาษาให้ตรงตาม

ความเป็นจรงิทีเ่ขาเป็น เขาท�าอยู ่จะได้ชดัๆ

“คนชั่ว”ที่ท�าชั่วยิ่งๆขึ้น เนือ่งมาจาก 

ในใจของเขาเต็มไปด้วย“กิเลสโลภ”เห็นแก่

ได้มาให้ตนยิง่ขึน้ๆนัน้  เขาจะแสดงตนออก

ไปด้วยกายกรรม วจกีรรมให้คนเข้าใจว่า“เขา

เป็นคนดี-เขาก�าลังท�าความดียิง่ๆขึน้”ด้วย

ความคิดปรุงแต่งที่ดัดจริตประดิดประดอย

แสดงอาการทางกาย(กายวิญญัติ)และอาการ

ทางวาจา(วจีวิญญัติ)ให้กลบเกลื่อน“ความชั่ว” 

ของเขาให้เก่งที่สุดเท่าที่เขาจะท�าได้ 

จึงยิ่งเป็น“กายกรรม-วจีกรรม”ที่“ชั่ว” 

ซับซ้อน ชนิดที่เลวร้ายบรรยายยากมาก 

เพราะมัน“ดูดี”ที่“บวกเลว”ยิ่งขึ้น

แค่“บวกเลว”คนที่โง่กจ็ะหลงเชือ่ เหน็

ว่า“ดี”ตามกันได้ส�าเร็จ  แต่ยังหลอกคน

ที่ฉลาดรู้ทัน ไม่ได้  “คนชั่ว”ก็จะเลวยิ่งขึ้น 

ด้วยการคิดปรุงประดิดประดอยดัดจริต 

แสดงอาการทางกาย(กายวิญญัติ)และอาการ
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ทางวาจา(วจีวิญญัติ)ให้“ดูดี”ยิ่งขึ้นกลบเกลื่อน 

“ความชั่ว”ของเขาเก่งยิ่งขึ้นๆเสมอ 

ดังนัน้ คนผู้ยิ่ง“ชัว่กว่า” ร้ายกาจกว่า 

จะใช้เล่ห์ฉลาดยิง่ๆข้ึน ท�าให้“ดูดี”ที่“คูณเลว” 

ทับทวีเป็น“มหาเลว”ยิ่งขึ้นๆ 

ก็จะยิ่ง“ดูดี”ยกก�าลัง“อภิมหาเลว”ที ่

ร้ายแรงยิ่งๆขึ้นไปอีกๆๆๆๆ

ซ่ึงอาตมาก�าลงั“ต�าหนิ”(นิคคหะ)เขา แต่ 

ผู ้เข้าใจ“พฤตภิาพ”ของอาตมาไม่ได้ เพราะ 

ไม่รู้ ว่าอาตมาใช้“ธรรมวธิ”ีของพระพุทธเจ้า

ผู ้ไม่เข้าใจเรื ่องศาสนาพุทธที่เรียนรู ้ 

“ความบรสิทุธิ์ทางจิตใจ” และความบริสุทธิ์

ทาง“กายวิญญัติ-วจีวิญญัติ” แล้วแสดง

ความบริสุทธิ ์ทั้ง“กาย-วาจา-ใจ”เป็นหนึง่

เดียวตรงกัน มันก็ซื่อๆ ตรงๆ แข็งๆ แรงๆ 

เป็น“ความจริงใจ”ที่แสดงความจริงอย่าง

สดๆ จึง“ดูค่อน”ไปข้างไม่อ่อนโยน ไม่นิม่

นวลสุภาพ แต่ก็ชัดเจนจริงใจ มั่นใจจริงๆ

ว่า...

“ความบริสุทธิ์เท่านัน้ ที่จะชนะทุกสิ่ง 

ทั้งโลก ในที่สุด”  แม้จะใช้เวลายาวนาน

คนเข้าใจอาตมาผดิมาก ว่า โกรธเคอืง 

หรือเกลียดชงันายไชยบูลย์ ไม่ชอบใจส�านัก

ธรรมกาย หรือท�าไม่ดีต่อนายไชยบูลย์-

ท�าร้ายนายไชยบูลย์  ดูเป็นการกระท�าที ่

ไม่เหมาะไม่ควรอย่างยิ่ง 

ถ้าจะพดูให้ถกูตรง“สจัจะ”แท้แล้ว เท่า

ที่อาตมาพูดด้วยภาษาทั้งหลายออกมานัน้ 

มันสื ่อ“ความจริง”ที ่เป็น“สภาวะผิดหรือ

ต�่าหยาบทีร่้ายต่อทั้งโลกทัง้ธรรม”ของสมี 

ไชยบูลย์นี ้ มันสื่อออกมาได้ไม่ถึงร้อยเชิง

ชั้นที่สลับกลับกลอกยอกย้อนซับซ้อนไปมา

ของ“สภาพหมนุรอบเชงิซ้อน”ทีน่ายไชยบลูย์

เขาประมวลเอา“ความง่าย”ที่คนเข้าใจได้ 

ของกายวิญญัติ-วจีวิญญัติ”แสดงหลอกคน 

คนจึง“หลง”ได้ง่าย เพราะเขาเก่งยิ่ง 

ใน“เล่ห์กล”(tactics)เชิงนี ้ ตามทีเ่ขาได้สั่งสม 

ความเก่งชนิดน้ีมาหลายกปัป์หลายกลัป์ เขา

จึงมีได้จรงิโดยการเป็น“เจ้าของ”เล่ห์กลชนิดน้ี 

จริง ไม่มีใครบังอาจลอกเลียน ไม่มีใครม ี

“พรนรก”(bad talent )ขั้นพิเศษออกปานน้ีได้ 

เท่าเขา  ใครท�าเทียมเขาไม่ได้เด็ดขาด

เขา“ท�าผิดบาป”ชั ่วหนักหนาสาหัส

สุดๆ ต่อศาสนาพุทธ 

อาตมาจ�าเป็นจริงๆที่จะต้อง“ต�าหนิ” 

เขา อาตมาท�าตามค�าสอนของพระพุทธเจ้า

อาตมาท�าหน้าที่“ปฏิกฺโกสนา”(ค้านอย่างจังๆ-

ค้านอย่างเต็มที ่)ตามฐานะที่เขาก็ชื่อว่าพุทธ 

อาตมาก็ชื่อว่าพุทธ 

อาตมาถอืว่า เขายงัใช้“รปูลกัษณ์”หรอื

ใช้“ฉายา”เรียกตนว่า“พุทธ”อยู่ ก็ต้องนับว่า

ยังมี“ส่วนร่วมเป็นพุทธกันอยู่”(พุทธสังวาส)

และอาตมาก็ยังไม่ได้ละลาบละล้วง

ไปถึงขั้น“อุกโกฏนา” คือ ยังไม่ใช่การรื้อฟื้น

คดี  แต่อย่างใด เพราะ“คดี”ของเขายังไม่

ได้ตดัสนิ ยงัต้องช่วยกนัเร่งรดัจดัการด้วยซ�า้
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กข็อยนืยนัด้วยความจรงิใจอย่างที่สดุ

ว่า อาตมาไม่ได้โกรธเกลยีดนายไชยบลูย์เลย 

แต่คนเข้าใจใน“ความเมตตานายไชยบูลย์” 

ของอาตมา ที่สื่อออกมานี้ ไม่ได้ เท่านั้น 

อาตมา“ต�าหนิติเตียน”นายไชยบูลย์

จรงิๆ เพราะเขาท�าผดิมากจรงิ เขาน่าต�าหนิ

อย่างมาก อาตมากต็�าหนิเขามาก ต�าหนิเขา

หนัก ต�าหนิเขาแรง เพราะเขาท�าผิดแรงผิด

หนักจรงิๆ กต้็องกล่าวจรงิให้ตรงตามค�าสอน 

ของพระพทุธเจ้าทัง้น้ัน เป็นการช่วยเขาแท้ๆ

เขาท�าบาป“มากกว่ามาก”เกินไปแล้ว

เช่น เขาสอนคนให้“มักใหญ่-มักมาก” 

(มหิจฉะ) สอนให้คนมี“ความอยากร�า่อยาก

รวย”(มหิจฉตา)ขนาดหนักดังที่เขาท�า เป็นต้น  

มันหักล้างค�าสอนของพระพุทธเจ้าชนิด

ที“่ท้าทายเย้ยหยัน”ว่า ข้าจะสอนอย่างนี้ 

ใครจะท�าไม?  พระพุทธเจ้าจะสอนยังไงก็

เรื่องของพระพุทธเจ้า!! ...อะไรปานนั้นเลย

เขาท�าตนใหญ่จริงๆ..!!!!! 

โดยเฉพาะเรื่อง“ทาน” เขาสอนชนิด

คนละโลกกับพระพุทธเจ้าอย่างไม่แคร์อะไร

เขาแสดงออกโจ่งแจ้ง ไม่อ�าพราง 

แสดงโวหาร แสดงวาทกรรม ให้คนเข้าใจว่า 

ถ้าใครมา“ท�าทาน”กับเขา กับส�านักของเขา

แล้ว จะพบ“ความศักดิ์สิทธิ์”ของเขา น�าพา

ให้ผู้ท�าทานประสบผลส�าเร็จร�่ารวย อย่าง

มหัศจรรย์ เขาประกาศโป้งๆออกปานนี้

ให้“ตัง้จติมุง่มัน่แน่วแน่”เลยว่า จะต้อง 

“หวงั”ในผลทาน -ให้“ผกูพนั”กับผลทาน -ให ้

“สัง่สมบารมี”ในผลทาน -แล้วจะเป็น“เสบยีง

ให้ตนไปเมื่อตายไปชาติหน้า”อีกตลอดไป

เขาสอนอย่างนี้ “หักล้าง”ค�าสอนของ

พระพุทธเจ้าสิ้นเชิง(‘ทานสูตร’ ในเล่ม ๒๓ ข้อ ๔๙)

เขาอวดวเิศษทีน่อกรตี ทัง้ยกตนใหญ่

กว่าใครหมด ทัง้หกัล้างค�าสอนพระพทุธเจ้า  

เลอะไปด้วย“เดรัจฉานกถา-เดรัจฉานวิชา” 

โต้งๆ ไม่มอีาย ไม่รู้แม้แต่“ศีล” 

เขาละเมิดหมดตั้งแต่“จุลศีล”ไปเดียว   

เช่น ข้อ ๑ “ละการฆ่าสตัว์ เว้นขาดจากการฆ่า

สตัว์ วางทณัฑะ วางศาสตรา มคีวามละอาย 

มคีวามเอน็ด ูมคีวามกรณุา หวงัประโยชน์แก่

สตัว์ทัง้ปวงอยู”่  

อาตมาไม่รูน้ะว่าเขาจะฆ่าสตัว์หรอืเปล่า 

หรอืจะฆ่าคนหรอืเปล่า ไม่ฆ่าเองแต่จะสัง่ฆ่า

หรอืเปล่า อาตมาไม่รูห้รอก ไม่มหีลกัฐานเรือ่ง

น้ี แต่เหน็ความใจด�าอ�ามหติสดุๆของเขาอย่าง

ชดัแจ้งชดัเจนเหลอืเกนิทีเ่ขาท�าร้ายคนทรมาน

คน เอาเปรยีบคนอย่างไม่แคร์ใดเลย

เขา“ใจ”ด�าอ�ามหิตสุดโหดเกินมนุษย์  

ท�าร้ายคนดว้ย“พลงัโลภจดั”สดุๆ อย่างเหน็ๆ

เขาขดูรดีเงนิทองจากคนหนักหนาสาหสั 

ด้วยเล่ห์เหลีย่มวธิชีัว่เลว อย่างไม่เคยเหน็ใคร

จะรีดได้เก่ง“ชิบหาย”(หายนะ)ขนาดนีม้าก่อน 

จนคนต้องหมดเน้ือหมดตวั แล้วเขากไ็ม่เคย
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ไยด ีเขาท�าปานฉะน้ีทกุคนก็เหน็ก็รูกั้นถ้วนทัว่ 

มนัเท่ากับ“เขา‘ฆ่า’คนตายทัง้เป็น” ซึง่ 

ร้ายกาจยิง่กว่า“ฆ่าคนตายทัง้ตาย”เป็นไหนๆ

มันจึงเป็น“วิธีฆ่าคนตายทั้งเป็นที่ร้าย 

กาจย่ิงกว่าการฆ่าคนให้ตายทั้งตาย” ซึง่เป็น 

วิธีการ“เชิงซ้อนที่ซับซ้อน”ไม่รู้กี่ชัน้กีต่ลบที ่

ลวงให้คนหลงว่า“เขาท�าดี-หวังดีต่อคนทั้ง

หลาย” มันสลับซับซ้อนหนักหนาจนน�ามา

คลีค่ลายขยายหาความเป็นล�าดบัให้เหน็ง่าย 

ไม่ได้ หรอืหาเงือ่นต้นมาบอกได้ยากสดุยาก 

ตามทีอ่าตมาได้ก�าลังพยายามอยู่น้ีแล

“จลุศลี”ข้อ ๒ ละการลักทรพัย์ เว้นขาด

จากการลกัทรพัย์ รบัแต่ของทีเ่ขาให้ ต้องการ

แต่ของทีเ่ขาให้ ไม่ประพฤตตินเป็นขโมย เป็น

ผูส้ะอาดอยู่

เขาเป็นผูส้ะอาดม้ัย? เขาไม่ประพฤตติน

เป็นขโมยมัย้? เขาต้องการแต่ของที่เขาให้ม้ัย?    

เขารบัแต่ของทีเ่ขาให้ม้ัย?  เขาเว้นขาดจากการ

ลกัทรพัย์มัย้? เขาละการลักทรพัย์ม้ัย?

ประเทศนีจ้ะไขความจริงนีอ้อกมาให้

ชดัเจนกระจ่างได้ม้ัย? เม่ือไหร่?

ไม่ว่า“จลุศลี”ข้ออืน่ๆ ใดๆ เขาไม่เคย

ค�านึงว่าเขาจะต้อง“สังวรศลี” เขาละเมิดทัง้น้ัน 

แม้แต่“ละกรรมเป็นข้าศกึแก่พรหมจรรย์-เว้น

ขาดจากการพดูเทจ็-ละค�าส่อเสยีด(ค�าส่อเสยีด

นี้เขาร้ายกาจขนาดยุให้บริวาร“บอยคอตสังคมอื่นหมด” 

ด้วยการสะกดจิตและใช้“โวหาร”ครอบง�าให้เหน็ว่าโลกนีม้ี

แต่“พวกเขา”เท่านัน้เป็น“คนดี-คนถกู” ด้วยวลีง่ายๆว่า“ช่อง

นีช้อ่งเดียว” แล้วอย่าไปสนใจคนอ่ืนคณะอ่ืนทัง้หลาย ใคร

เขาจะด่าจะว่า ต้อง“ปล่อยวาง”หมด มันเป็นยอดธรรมะนะ  

“การวาง”นี่ !!!! อย่าไปแลคนอ่ืน เพราะคนอ่ืนทัง้หลาย“โง่”หมด 

ทกุคนนอกจากพวกเขา“ผดิหมด ต�่าหมด” เขาฉลาดปานนี้ )

เหน็“อภมิหาฤทธิเ์ดช”ของ“ช่องน้ีช่อง

เดยีว” กบั“การสะกดจติ”ทีม่ปีระสทิธภิาพมัย้?

ทัง้น้ันๆ ไม่ว่า“จลุศลี-มชัฌมิศลี-มหา

ศีล”ข้อไหน เขาไม่แยแส เพราะ“เขาเป็น

คนไม่สังวรศีล” เขาเพ้อเจ้อ ไม่อิงหลักไม่

อิงธรรมพระพุทธเจ้า เขาประดับตบแต่งทั้ง

ร่างกาย ทั้งดอกไม้ของหอม เอามาประดบั

ประดดิประดอยท�าเล่นอย่างผลาญพร่าสาหสั

เพือ่ความยิ่งใหญ่ จะชบิหายวางป่วงอย่างไร 

เขาท�าฉบิหายได้อย่างไม่ยี่หระ

ยิง่ศลีข้อ“เว้นขาดจากการรบัเงนิรบัทอง-

เว้นขาดจากการบัไร่นาทีด่นิ” ศลีข้อน้ี เป็นชนัก

ปักคอเขาอยูจ่นป่านน้ี เขากย็งัยือ้ดือ้ดงึต่อรฐั 

ต่อเจ้าหน้าทีป่ระเทศ ต่อใครที่ใหญ่ทีส่ดุ มี

อ�านาจทีส่ดุ เขาท้าทายไปหมดอย่างทีเ่หน็ๆ 

เขาไม่ยอมตามค�าสัง่ศาล เขาดือ้ต่อข้อหาของ

ศาล เขาไม่ยอมให้จบัตามค�าสั่งศาล เขาอยู่

อย่างผูม้อี�านาจเหนือใครในประเทศนี ้โดยไม่มี

ใครสามารถท�าอะไรเขาได้ 

ใครจะใหญ่กว่าเขา หา..! ! ! !????

เมือ่ยนะน่ี แค่สาธยายมาแค่น้ีก.็.

ยิง่ “มหาศลี”อนัเป็นเรือ่งของเดรจัฉาน
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กถา(การพดูทีย่ิง่พาจมไปในโลกต�า่ลงๆเสือ่มลงๆ) และ

เดรัจฉานวิชา (การพาท�าพาประพฤติไปได้ภพชาต ิ

ของสวรรค์ของนรกยิง่ๆขึ้น โดยไม่ละภพ ไม่ลดชาติ )  
ผู้รู้ทางพุทธธรรมเป็นที่นับถอือย่างยิง่

ในวงการพทุธศาสนา เช่น ท่านเจ้าคณุพรหม

คุณาภรณ์ทักท้วงก็แล้ว ต�าหนิก็แล้ว ฯ

เขาก็ยังคงดื้อด้านดันทุรังเอา“กิเลส” 

ของคนปุถุชนทั้งหลายเป็นที่ตั้ง แล้วก็ใช้

คราบแห่งความเป็นนักบวชของพทุธศาสนา 

เขาสะกดจิตคน ครอบง�าความคิด ล้วงตับ 

กินไส้คน อยู่อย่างหน้าด้านเป็นที่สุด

เขาจะรู้ตัวหรือไม่รู ้ตัวก็ตาม ว่าเขา 

“สะกดจิต”(hypnotise) แต่เขาสะกดจติครอบง�า

ความคิดคนเหล่านั้นจริงๆ จนเขาได้ผลไง!!!   

เขาสรรหา“เล่ห์กล”สารพัดมาหลอก

คนให้หลงเชื่อว่า“เขาศักดิ์สิทธิ์”มีฤทธิ์เดช

ท�าให้คน“ร�่ารวย”ได้ ประสบผลส�าเรจ็ในโลก 

ธรรม อนัหมายถงึ ลาภ,ยศ,สรรเสรญิ,โลกยี

สุข นั่นเอง อย่างไม่น่าเชื่อ

คนผู้ ไม่รู้ว่า ทกุอย่างมาแต่“เหต”ุ กท็ึง่

ซึง่แท้ๆแล้ว “ผล”ที่เขาได้นัน้มาจาก 

“เหตุ”คือ เดรัจฉานกถา-เดรัจฉานวิชา ที่

เขา“จูงใจคน”ด้วย“วิธีสะกดจิต” แล้วคนผู้

ถูกสะกดก็หลงเชื่อฟังนับถือเขาอย่าง“คน 

มีเดช-คนมีคุณ-คนเป็นพระเจ้า”สุดวิเศษ

เพราะนายไชยบูลย์นัน้ไม่รู้เรื ่องของ 

“กาย”ของ“จิต” นายไชยบูลย์ไม่รู้ความเป็น

จรงิของ“รปู-เวทนา-สญัญา-สงัขาร-วญิญาณ” 

เลย สมีไชยบูลย์มืดจมงมงายไปกับ“รูป- 

เวทนา-สญัญา-สังขาร-วิญญาณ”ต่างหาก

สมีไชยบูลย์จึงสอนตรงกันข้ามกับ

ค�าสอนของพระพุทธเจ้า ๑๘๐ องศา พระ

ธรรมค�าสอนของพระพุทธเจ้าทรงสอนให้

คนเป็น“อาริยะ” เป็น“โลกุตระ” ลดละจาง

คลายจากการยึดติด“ภพ” สอนให้“ดับชาติ”   

แต่นายไชยบูลย์สอนให้คนมีจิตเป็น 

“เปรต”ผู้หื่นกระหายหิว“ความรวย” ท�าให้

คนให้“ตดิภพ-ยดึชาต”ิ เกดิแล้ว เกดิอกี ไม่มี

สิ้นภพจบชาติ ยิ่งพากันอวิชชา-มิจฉาทิฏฐิ

นายไชยบลูย์โกหกคนว่า ผูม้ภีพ มชีาติ

ไปสูส่รวงสวรรค์น่ีแหละคอื“ผูม้บีารม”ี บารมี

นี้จะพาไป“นิพพาน” ซึี่งมันเป็นภพพ-ชาติ 

“นิพพาน”คือ ความสิ้นภพจบชาติ 

พระพทุธเจ้าทรงสอนให้คน“สิน้ภพจบ

ชาติ” โดยเฉพาะให้“สิ้นบุญสิ้นบาป”(ปุญญ

ปาปปริกฺขีโณ)เป็นอรหันต์ แต่เขาดันสอนให้

คน“ยึดภพยึดชาติ” ให้“พอกบุญพูนบาป”

โดยเฉพาะเขาไม่ม“ีความฉลาด”แม้แต่

น้อย ที่จะรู้ว่าพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คน 

“สิ้นบุญสิ้นบาป” โดยลดภพ-ลดชาติได้ก็

เป็น“ส่วนบุญ”(ปุญญภาคิยา) หรือ“ก�าจัดบาป

ลดบุญ”ไปตามล�าดับ เป็น“เสขบุคคล” ชึ่ง

ผู้ช�าระ“บาป”ลดลง “บุญ”ก็น้อยลงไปตาม

เมื่อเป็น“อเสขบุคคล”ก็เป็นผู้“สิ้นบุญ
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สิน้บาป” เป็นคน“ไม่มบีญุไม่มบีาป”(ปญุญปาป

ปริกฺขีโณ)อีกต่อไปแล้ว สมีไชยบูลย์ไม่มีทางรู้

ผูเ้ป็น“อเสขบคุคล”คอือรหนัต์ ไม่ต้อง  

“ท�าบุญ”กันอีกแล้ว ตนไม่ต้องใช้ “บุญ”อีก 

ต่อไปแล้ว เพราะตนได้ช�าระ“บาป”หมดสิน้ 

เกลี้ยงแล้ว  หน้าที่ของ“บญุ”ก็เสร็จจบแล้ว

ช�าระจิตของตนสะอาดหมดจด(สจิตต 

ปริโยทปนัง)แล้วถึงขั ้น“นิจจัง-ธุวัง-สัสสตัง- 

อวิปริณามธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง”ก ็

“ไม่ท�าบาปทั้งปวงอีก”(สัพพปาปัสส อกรณัง)

ดงัน้ัน อรหนัต์ผูย้งัม“ีการกระท�า”(กรณ) 

ใดๆอยู ่ ยงัไม่ปรนิิพพานเป็นปรโิยสานสดุ 

ท้ายไปจากโลก “การกระท�า”ของอรหันต์ 

ทุกกรณะจึงเป็น“ กุศล”ทั ้งนัน้ ซึ ่งไม่ใช ่

“บุญ”แล้ว ตามโอวาทปาติโมกข์ที่ว่า “สัพพ

ปาปัสสะ อกรณัง  กุสลัสสูปสัมปทา”

สังเกตให้ดี “การกระท�าของผู้หมดสิ้น

บุญสิ้นบาปแล้ว”คือ อรหันต์ จึงมีแต่“กุศล” 

ไม่ใช่“มีบุญ”  บุญหมดไปแล้ว งอกอีกไม่ได้

เพราะมัน“หมดบุญหมดบาป”(ปุญญ

ปาปปริกฺขีโณ)แล้ว การกระท�าใดๆอีกจึงไม่

เป็น“บญุ”ใดได้อกีต่อไป  รู“้บญุ”ให้ดีให้ถกูๆ

เพราะไม่ต้องใช้“บุญ”อีกต่อไปแล้ว 

เป็นผู้“จบกิจ” บรรลุอรหันต์เรียบร้อยแล้ว

อรหันต์จึงเป็นผู“้หมดสิน้บญุ”(ปญุญปรกิฺ

ขี โณ) ไม่ใช่เป็นผู้ม“ีบญุ” เพราะ“บญุ”ไม่ใช่สิง่

ที่ท�าได้ผลแล้ว ยิ่งได้ ยิ่งมีมาก แต่หมดยิ่ง

เรื ่อง“บุญ”ที ่อาตมาก�าลัง“เปิดเผย” 

ความจริง ซึ่งชาวพุทธทั้งหลายเข้าใจผิดกัน

หรือ“มิจฉาทิฏฐิ”นี ้ เป็นเรื่องส�าคัญมาก ก็

เพราะค�าว่า“บุญ”ที่มิจฉาทิฏฐินีแ้หละที่ท�า 

ให้ศาสนาพุทธเสื่อมหนักมากจนย�า่แย่ใน

วงการพุทธทุกวันนี้ พุทธจึงมีแต่สร้างกิเลส

“บญุ”ค�าน้ีไม่ใช่“กเิลส”ทีจ่ะ“ได้มา”เลย 

แต่“บุญ”เป็นสิ่งที่ถ้าใคร“ท�าบุญ”เกิดผลบุญ  

หรอืม“ีส่วนบญุ”(ปญุญภาคยิา,ปญุญภาค)เกดิขึน้ ผูน้ัน้

ยิ่งจะ“สิ้นกิเลสไป” จนที่สุด“หมดบุญ”

มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่า “บุญ”นัน้ 

ไม่ใช่“สมบัติ”(สิ่งที่“ได้มา”ด้วยดี )ที่คนจะสะสม

ให้มีมากขึ้นๆ “บุญ”สะสมให้มี“อุบัติ”ไม่ได้

แต่ผู้ท�า“บุญ”คือผู้ท�า“วิบัติ”(สิ่งที่“เสียไป, 

หมดไป”ด้วยดี) ท�า“บาป”น่ันเองให้“วบิตั”ิไปจาก

จิตสันดานของตน ผู้มี“กิเลส”จึงต้องมี“บุญ”

ผูไ้ด้“ส่วนบญุ”คอื ผู“้กเิลส”เสยีไป กเิลส

ลดลงตามล�าดับ ผู้“กิเลส”หมด ก็“หมดบุญ”

“ส่วนบุญ”(ปุญญภาค,ปุญญภาคิยา)จึงเอา

ไปแบ่งให้ใครๆไม่ได้ เพราะ“บญุ”เป็น“กรรม

(การกระท�า)ของตน”เท่าน้ัน(กมัมัสสกะ) ตนเท่าน้ัน

ที่เป็น“ทายาทของกรรม”(กัมมทายาท) จะเอา 

“การกระท�าของตนที่เป็นของตน”(กัมมัสสกะ)

ไปให้เป็น“การกระท�าของคนอื่น”ได้ยังไง?

“ตนกระท�า”มันก็“ตนเป็นผู้ท�า” แล้ว

คนอื่นมันจะแบ่งเอา“การกระท�า”ของตน

ไปเป็น“การกระท�าของผูอ้ืน่”  “ท�า”ได้ยงัไง?
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ก็“การกระท�า”(กรรม)มันของใครก็ของ

คนน้ัน“ท�า” แล้วเราจะแบ่ง“การกระท�า”ของ

เราที่เราเป็นผู้“ท�า”เองแท้ๆแล้วนัน้ ..ไปให้

เป็น“การกระท�าของผู้อื่น”  แบ่งยังไง?!!!!  

ตอบหน่อยซิ?

“การกระท�า”คอื “กรรม”น้ัน ส่วนทีเ่ป็น 

“สมบัติ”ของตนคือ“กุศล” แต่“การกระท�า”ที่

มีส่วนเป็น“วิบัติ”ไปจากตน จึงจะคือ“บุญ” 

เข้าใจดีขึ้นมั้ย? 

และแค่ค�าว่า“กรรม”นี้ ก็ยังเป็นได้

ทัง้“บาป”และทัง้“บญุ” ถ้า“กรรม”ใดท�ากเิลส

ลดได้กรรมน้ันเป็น“บญุ”  “บญุ”ต้องกเิลสลด

ดังน้ัน ผูท้�า“กรรม”ตรงตามสมัมาทฏิฐิ 

และส�าเร็จเป็น“บุญ”ได้ แต่ละสังโยชน์ ผู้นี้

ก็มี“ส่วนบุญ”(ปุญญภาค) เป็นผู้ลด“บาป”ของ

ตน หมด“บาป”ไปเป็นส่วนๆ “บญุ”คอืเสยีไป

“บุญ”มิใช่ได้มา ถ้าใครยังคิดจะแบ่ง 

“ส่วนบุญ”ทีห่มายถึง “ส่วนเสียไป”อันเรา

ท�าให้“เสียไป”ได้ส�าเร็จ  กิเลสก็“ลด”ลงไป

ไอ้ที“่ลด”ไปได้ คือ มัน“ออกไป”จาก

ตน(เนกขัมมะ) มัน“ไม่มี”ในตนไปตามล�าดับ 

จนที่สุดท�าให้มันหมดสิ้นจากจิตตน

ผู้นี้ก็“ไม่มีบญุไม่มบีาป”(ปุญญปาปปรกิขฺีโณ)

ผู“้ไม่ม”ีในตนแล้ว จะเอา“ความไม่ม”ี 

ทั้ง“บุญ”ทั้ง“บาป”ที่ไหน ไปให้ใครๆ

เห็นมั้ยว่า ผู้ที่ยังมีการ“แบ่งส่วนบุญ” 

ไปให้ใครๆอยู่ จึงเป็น“มิจฉาทิฏฐิ”โต้งๆ

เพราะ“ส่วนบุญ”คือ ส่วนที่หมดไปๆ

อย่าอุตริ“แบ่งส่วนบุญ”ให้คนนั้นคนนี้ 

เป็นอนัขาด เพราะ“บญุ”คอืวบิตั ิ มิใช่สมบตั ิ

ที่จะน�ามา“แบ่งส่วน”ให้ใครต่อใครได้ 

ซึง่“บญุ”น้ีมหีน้าที“่ช�าระกเิลส”เท่านัน้

หรอื“ก�าจดับาป”ทีม่ีในจติสนัดานให้สะอาด

หมดจด”(สนัตานงั ปนุาต ิวโิสเธติ) เป็น“วบิตั”ิแท้ๆ

ค�าว่า “บญุ”หรอื“ปญุญ”น้ีมหีลกัฐาน

หลงเหลืออยู ่ในพจนานุกรม บาลี-ไทย-

อังกฤษ ฉบับภูมิพโลภิกขุ(เล่ม ๕ หน้า ๒๔๑๖  

บรรทัดที่ ๓ จากบนลงมา) ซึ่งเป็น“หลักฐาน”ที่

ส�าคัญมาก แม้ในพจนานกุรมนัน้เองผู้ท�า

พจนานุกรมเองก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริง ถึง

กับเปรยไว้ว่า “ค�าอธิบายนีแ้ปลกทีเดียว” 

ปานนั้นเลย ในความรู้เรื่อง“บุญ”ที่เหลืออยู่

ถ้าอาตมาไม่น�ามายนืยนัด้วยความมัน่ 

ใจ ในยคุน้ี “บญุ”กจ็ะถกูคนผูไ้ม่รูห้รอืหลงผดิ

ว่า“บุญ”คือ“กุศล” ซึง่เป็นความหมายออก

นอกรตีพทุธไปอย่างถาวรจนกว่าจะสิน้พทุธ

ศาสนาของพระพุทธเจ้าสมณโคดมแน่ๆ

เพราะในวงการพุทธศาสนาทุกวันนี้ 

ได้เข้าใจผิด(มิจฉาทิฏฐิ)ไปสนิทแล้วว่า “บุญ”ที่

จากบาลว่ีา“ปญุญ”น้ี เป็น“สิง่ที่ได้มา”สะสม   

ถ้าไม่มีหลักฐานนี ้ อาตมาก็คงยาก

มากกว่านี้ ที่จะยืนยันกับชาวพุทธทั้งหลาย

ได้ว่า “บุญ”หมายถึง “สิ่งที่เสียไป”ต่างหาก

ดังนัน้ “อภิสังขาร ๓”ได้แก่ ปุญญา 
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ภิสังขาร-อปุญญาภิสังขาร-อาเนญชาภิ 

สังขาร จะแปล“อปุญญาภิสังขาร”ว่า อภิ

สงัขารทีเ่ป็นปฏปัิกษ์ต่อบญุ คอื บาปน้ันไม่ได้

ตคีวาม “อปญุญ”วนกลบัไปเป็น“บาป” 

น้ันผดิแน่ๆ เพราะทีถ่กู “อปญุญ”คอื ไม่เป็น 

“บญุ”ต่างหาก หรือ“บุญไม่มีแล้ว” 

ดังนั้น คนที่หมดบุญหรือไม่มีบุญแล้ว 

คือผู้ไม่ท�าบาปทั้งปวงแล้ว ผู้นีท้�ากรรมใด 

“ท�าที ใด”ก็ได้แต่กุศล(กุสลัสสูปสัมปทา)เท่านัน้ 

ไม่มี“บญุ”ใด“เกดิผลอกี”เลย “บญุ”หมดแล้ว

ซ่ึงนายไชยบลูย์ และคนอืน่ที“่รูผ้ดิ”อยู่ 

ทัง้หลาย ได้น�าเอาค�าว่า“บญุ”น้ีเองไปปูย้ีปู่ย้ �า

ท�าให้ศาสนาพุทธเละไปหมด เพราะยังไม่มี

สัมมาทิฏฐิพอที่จะรู้ชัดเจน ถ่องแท้กันเลย

ว่า“บญุ”แท้ๆน้ันแปลว่าอะไร หมายถงึอะไร

นายไชยบูลย์จึงเอาแต่กระหน�า่ซ�้าย�้า

ให้คน“สะสมบญุ” อนัหมายถงึ ยิง่จะมมีากๆ 

จะรวยๆ ยิ ่งมี“บุญใหญ่-บุญมากขึ้นๆ” 

โดยเอาค�าว่า“บญุ”น้ีเอง ไปใช้เป็นเครือ่งมอื 

หลอกคน ให้หลงงมงายสร้างภพ-สร้างชาติ 

สอนให้คน“สั่งสม”ภพชาติ ไม่มีทางหลุดพ้น

ทั้งๆที่ศาสนาพุทธของพระพุทธเจ้า

นั้นทรงสอนให้คน“ดับภพจบชาติ”ต่างหาก

ชดัเจนมัย้ว่า ค�าสอนของพระพทุธเจ้า 

มันคนละฟากฟ้า คนละก้นเหวกันเลย กับ 

ค�าสอนของนายไชยบูลย์ 

โดยเขาไม่แคร์เลยว่า พระพุทธเจ้าจะ

สอนยังไง ก็เรื่องของพระพุทธเจ้า กรูสอน

อย่างนีค้นชอบ คนมานับถือ คนมาสนับ

สนุน กรูก็ต้องท�าตามกิเลสของคน เพราะ

กรูได้ลูกค้า กรูท�ามาหาได้ ร�่ารวยเห็นทันตา  

เห็นมั้ย? ...นี่คือ พฤตกิรรมของสมีไชยบลูย์ 

แล้วเขากใ็ช้อ�านาจเงนิกว้านซือ้“วงการ 

ศาสนา”ได้จนกระทัง่ศาสนาพทุธกระแสหลกั

ตกอยู่ในอุ้งมือของเขา ..เห็นมั้ยๆๆ หือ!!!    

เมือ่เขาสอน เขาประกาศธรรมในนาม

ของศาสนาพุทธตาม“มิจฉาทิฏฐิ”ของเขา

อย่างนี ้ อาตมาก็เป็นสมณะในศาสนาพุทธ 

ก็ต้องติติง ต�าหนิกันได้ ตามค�าสอนของ

พระพทุธเจ้า ทีต่อ้งช่วยกนัรกัษาธรรมรกัษา

วินัย อย่าให้“ชาวพุทธ”สอนผิด ประกาศค�า

สอนของพระพุทธเจ้าผิด 

อาตมาพูดความจริงตามเนือ้ผ้า ใช ้

ภาษาให้ตรงตาม“ความชั่วหนักๆ”ของเขา  

ภาษาค�าพูดที่ติมันจึงหนัก จึงต�่าหยาบตาม

ความชัว่ของเขาน้ันแหละ แล้วจะให้อาตมา 

“สื่อความจริง”ด้วยภาษาที่“เบา”ไปจากเขา

เป็นหรือเขาหยาบ-เขาต�่า-เขาชั่วกัน ยังไง?

ถ้าไม่พูดหยาบตรงความหยาบ จะให้

สือ่ด้วยภาษาอะไรด ีมนัจงึจะ“ตรง”กบัความ

หยาบต�่าชัว่หนักน้ันได้ถกูตรงกบั“ความจรงิ” 

อาตมาจึงจ�าเป็นต้องสื่อด้วยท่าทาง

(นจัจะ) ด้วยส�าเนียงสุม้เสยีง(คตีะ) แม้แต่ภาษา

ค�าพดูทีก่ลัน่กรองสรรหามาสือ่มาพดู(วาทติะ) 
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ก็แสดง“วจีวิญญัติ-กายวิญญัติ”ตามที่เห็น

ควรว่า ตรงกับ“ความจริง”มากที่สุด คนจะ

ได้รู้แจ้งรู้จริงตรงตาม“ความเป็นจริง”..ไง!

“ใจในใจ”ของอาตมาจติเป็นกลางจรงิๆ 

ไม่มีอาการโกรธหรือไม่ชอบเขา ...จะเชื่อ 

อาตมามั้ยล่ะ ว่า อาตมาไม่มีอกุศลจิตพวก

นั้น เชื่อมั้ยล่ะว่าอาตมาอ่านจิตตนเองออก 

(๑)ในใจของอาตมาม“ีอพัยกฤต”จรงิๆ 

คือ ไม่เป็นทั้งกุศล และไม่เป็นทั้งอกุศล 

(๒)ในใจของอาตมามี“สุญญะ”จริงๆ 

คือ มันไม่มีอคติใดๆแฝง โลภก็ไม่เปื้อนใจ, 

โกรธกไ็ม่มวัจติ, หลงกม็ีไม่หมองอารมณ์เลย 

สะอาดว่างโล่งโปร่งตลอดทัว่ถ้วนหวัใจจรงิๆ

(๓)ในใจของอาตมามี“อุเบกขา”จริงๆ 

คือ จิตมันเป็นกลาง ไม่เอียงเอนไปข้างสุข 

ข้างทุกข์ใด จิตอทุกขมสุขบริสุทธิ์อยู่ “สงบ” 

เพราะไม่มกีเิลส ซึ่งมใิช่จติทีถ่กูสะกดให้ไม่คดิ 

ให้อยู่น่ิงๆ ไม่ท�าการงานใด แต่“จติสงบ”แบบ

น้ียิ่งมพีลงัท�างานด ี จติเรว็จีค๋ล่องแคล่วด้วย 

“มทุ”ุของตนเท่าที่ตนม“ีไหวพรบิปฏภิาณ”ก็

ว่องไว-“ปรับจิตใจ”ก็ท�าได้เร็วตามบารมีตน

ซึ่ง“อุเบกขา”นี้จะมี“คุณวิเศษ ๕”ได้แก่ 

๑.ปรสิทุธา ๒.ปรโิยทาตา ๓.มทุ ุ๔.กมัมญัญา 

๕.ปภสัรา เป็นธรรมทีว่วิฒัน์พฒันาไปได้อยู่

เรื่อยๆ ตามความอุตสาหะของผู้พากเพียร

“มทุ”ุเป็นธาต ุ๑ ใน ๕ ของ“อุเบกขา ๕” 

นีค้อื จิตวเิศษ จิตหวัอ่อน ที่ทัง้รูไ้วเรว็ ทัง้ดดัง่าย

“อุเบกขา”จึงวิวัฒน์พัฒนาพลังงาน

จิตเจตสิกของโพธิสัตว์แต่ละท่านไปต่อ

เรื่อยๆ จะเก่งมากเก่งน้อยก็ตามบารมีของ

ตนๆ จนกว่าจะบรรลุ“สัพพัญญู”สูงสุดเป็น

พระพุทธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่ง ก็จะเป็นได้

สูงสุดเท่ากัน เช่นเดียวกันเป็นหนึ่งเท่านั้น

ซึง่“เป็นหน่ึงเท่านัน้”น้ีคอื “เอกลกัษณ์” 

เฉพาะที่มี ในศาสนาพุทธหนึ่งเดียวในโลก

และ“เอกลักษณ์”นีก้็เป็น“๑ ลักษณะ

ใน ๔ ลักษณะ”ของพุทธ “๔ ลักษณะ”ได้แก่   

๑) อัตตลักษณ์  = ลักษณะที่มีในตน 

ของใครก็เฉพาะของคนนั้น เป็นของคนอื่น

ไม่ได้ เพราะเป็น“กมัมสัสกตา-กมัมทายาท-

กัมมโยนิ-กัมมพันธุ-กัมมปฏิสรโณ” 

และ“อตัตลกัษณ์ ”น้ี สงูสดุยงัสามารถ

ท�า“ลักษณะ ๒”ได้ด้วยตนเองอีกด้วย 

ได้แก่ ลักษณะขอ ง“อุปจยะ”นี ้๑ คือ 

ประสงค์จะท�าให้เ กิดด้วยตนเองก็ได้ กับ 

ลักษณะของ“สันตติ”นี ้๒ คือ ประสงค์จะไม่

ท�าให้เกิด ก็ไม่ต่อสันตติ(ไม่ให้มี“ความสืบต่อ”) 

หรือจะให้เกิดก็ต่อสันตติด้วยตนเองก็ได้    

๒) เอกลักษณ์ = ลั กษณะหนึง่เดียว

ที่มี“คุณวิเศษ”(อุตตริมนุสสธรรม)เช่นนีม้ีเฉพาะ

ของพุทธเท่านั้น  ไม่มีในศาสนาอื่น

๓) ปัจจัตตลักษณ์ = ลักษณะที่คน

ท�าให้เกดิได้เฉพาะตนเท่าน้ันจงึจะรูจ้กัรูแ้จ้ง

รู้จริงในตนของตนได้แท้ คนอื่นรู้แทนไม่ได้ 
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อ่านต่อฉบับหน้า

นี้คือ ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ วิญญู หิ จริงๆ

๔) พุทธลักษณ์ = ลักษณะของพุทธ 

โดยเฉพาะ เป็น“โลกตุระ” มศีาสนาเดยีวใน

โลก ทีพ่ระพทุธเจ้าทกุพระองค์ตรสัรูไ้ด้ด้วย

ตนเอง(สมัมาสมัพทุโธ) ตามแบบซึง่ม“ีพทุธคณุ 

๙” เป็นต้น พระพทุธเจ้าทุกพระองค์ต้องมี

ต้องเป็นได้ ถงึได้ในจดุน้ี ทีส่งูและไกล ห่างจาก

ความสามารถอืน่ๆ ชนิดที่ไม่มผีู้ ใดทีป่ฏบิตัิ

ด้วย“ทฤษฎี”อื่นจะสามารถท�าได้เท่าเทียม  

น้ีคอื ความจรงิ ทีจ่รงิใจ ไม่มอีคต ิไม่มี

หลงตน ไม่มุ่งข่มใคร ไม่ใช่ฟุ้งซ่านเพ้อเจ้อ     

ถ้าไม่เชื่อ อาตมาก็จนปัญญาแล้ว ก็

เป็นอันหมดค�าพูดที่จะแจ้งความจริงแก่กัน

ก็ขอพูด“ความจริง”ที่บริสุทธิ์ใจจริงใจ

ของอาตมาแท้ๆเท่านี้ก่อนก็แล้วกัน 

ศาสนาพุทธนัน้พระพทุธเจ้าท่านตรัส

ไว้ชัดว่า “ต�าหนิผู้ควรต�าหนิ ชมผู้ควรชม” 

(นิคฺคเณฺห นิคฺคหารห�  ปัคฺคเณฺห ปัคฺคหารห� : พระ

ไตรปิฎก เล่ม ๒๗ ข้อ ๒๔๔๒)   

ดังนั้น สิ่งที่ควรต�าหนิกันชัดเจนโต้งๆ

ตามที่สมีไชยบูลย์ได้ท�าขึ้น ได้ประพฤติ ต�่า

หยาบซับซ้อนชนิดที่คนรู้ทันได้ยากปานนี้ 

ท�าความเสยีหายหนักหนาสาหสักนัเหลอืหลาย

อย่างนี้ ใครไม่ต�าหนิ อาตมาก็ว่า ผู้นั้นไม่รู้ 

แม้รู้ก็ไม่กล้า ผู้ไม่กล้าก็คือ ผู้ยังไม่แข็งแรง

พอทีจ่ะท�า ถ้าแขง็แรงพอทีจ่ะท�า ผูน้ั้นกต้็อง

ท�า ไม่เช่นนั้นผู้นั้นก็ไม่รักไม่ปกป้องศาสนา

เท่านั้นเอง เป็นคนอกตัญญต่อศาสนา 

ในขณะทีเ่หน็อยูโ่ทนโท่ว่า คนผูน้ี้ก�าลงั

ท�าร้ายศาสนาพุทธอันมีพระคุณล้นหัวของ

ตนอย่างหาอะไรเทียบไม่ได้อยู่หลัดๆ แต่

เรากท็�าเหมอืนไม่เหน็ ไม่มอีะไร เราไม่ได้ไป

ตบไปตเีขา เพยีงแต่พดูบอกความจรงิว่าเป็น

ความจริง ความไม่จริงเป็นความไม่จริง ให้

ตรง ให้ชัดเจน ให้รู้ครบถ้วน แม่นแท้เท่านั้น

ถ้าไม่ต�าหนิ กเ็ท่ากบัเราไม่มี“เมตตา”ที่

จริง ผู้มีอัชฌาสัยแห่ง“ความกรุณา”จริง จะ

ไม่เมนิหรอืไม่ดดูาย จะต ิทนไม่ได้ทีจ่ะกตญัญู

กตเวทีต่อพระพุทธเจ้า ต่อพุทธศาสนาแท้

ที่ตินี้ก็แค่พูดบอกความจริงเท่านั้น ว่า 

เขาผิดไปแล้วนะ หยุดเถอะ แก้ไขเถอะ ก็แค่

พดูบอกเท่าน้ัน มนักระแทกเน้ือตวัที่ไหนกนั 

เราไปท�ากระทบเขา(สัมผัส)จนกระทั่ง

เจบ็ตวัที่ไหน เขาเหน็แค่ด้วยตาผ่านแสง เขา

ได้ยินแค่เสียงพูดผ่านลม เขาจะแตะกลิ่นก็

ไม่มี  จะกระทบลิ้นก็ไม่ถึงอย่างนั้น   

แต่“ใจ”ของเขาต่างหากทีจ่ะยอมรบัผดิ

หรอืไม่? จะส�านึกหรอืไม่? จะแก้ไขตนไหม?  

อาตมา“เห็นควร”ว่า ต้องบอก สงสาร

เขา-เวทนาเขา ไม่อยากให้เขาต้องตกหนัก

ลกึจมไปมากกว่าน้ี แค่น้ีกห็นักกล็กึมากเกนิ

กว่าคนควรจะมากจะลึกไปแล้ว พอทีเถิด 

ความเห็นของอาตมาเป็นอย่างนี้นะ
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ผนวก ๓
ต้นก�าเนิดของทุนนิยมคาวบอย

	 ประวัติศาสตร์ของสหรัฐอเมริกาเต็มไปด้วยการต่อสู้ทางชนชั้น		แม้แต่การต่อสู้เพื่ออิสรภาพในป	ี
๑๗๗๖	ก็เกิดขึ้นจากการขูดรีดของ	“นายทุนโจร”	อังกฤษซึ่งมุ่งแต่การท�าก�าไรและ	“ส่งส่วย”	ให้กษัตริย	์	
หลังการต้ังประเทศ		บรษิทัมเีพยีงประมาณ	๒๐๐	บรษิทัและถกูควบคมุอย่างเข้มงวดเพราะชาวอเมรกินัยงั
จ�าได้ดีถึงการรดีนาทาเร้นดงักล่าว		นอกจากนัน้ประธานาธบิด	ีทอมสั		เจฟเฟอร์สนั	(ค.ศ.๑๘๐๑-๑๘๐๙,	คนที่ 
๓)	ยังได้เตอืนถึงการคกุคามของ	“นายทนุโจร”	และระบบการปกครองแบบ	“Plutocracy”	หรอืการปกครอง
โดยกลุ่มคนรวย		โดยเฉพาะอย่างยิ่งเขาเตือนถึงอันตรายของภาคการเงิน		แต่นายทุนโจรซึ่งเชื่อว่าความ
ร�า่รวยเป็นสิง่ทีพ่ระเจ้าทรงมอบให้แก่ผูท้ีศ่รทัธาและประพฤตดิ	ี	กไ็ม่ละความพยายามทีจ่ะเข้าครองอ�านาจ	
โอกาสของพวกเขามาถงึหลงัสงครามกลางเมอืง	(ค.ศ.๑๘๖๑-๑๘๖๕)	นายทนุโจรซึง่ร�่ารวยจากการขายอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ให้ทัง้ฝ่ายเหนอืและฝ่ายใต้ได้ถอืโอกาสทีบ่า้นเมอืงอ่อนแอและวุ่นวาย		เข้าซือ้นกัการเมอืงและ
ศาล	รวมทั้งเข้าครอบง�าพรรครีพับลิกันในทศวรรษ	๑๘๗๐	พอถึงทศวรรษ	๑๘๙๐	นายทุนโจรอย่าง		จอห์น	 
ดี.ร็อกกี้เฟลเลอร์	(น�้ามัน)	แอนดรู	คาร์เนกี้	(เหล็ก)	ตระกูลมอร์แกน	(การเงิน)	ตระกูลกูลด์	(รถไฟ)	ตระกูล 
เมลลอน	(อุตสาหกรรมและธนาคาร)	และอ่ืน	ๆ 	กผู็กขาดกจิการต่าง	ๆ 	ทัว่ประเทศรวม	๓๑๙	แห่ง	ในนามของ
ทรัสต์	(Trust)	แต่ถูกศาลสั่งว่าผิดกฎหมายในปี	๑๙๑๑	อย่างไรก็ตาม	ความละโมบของนายทุนโจรก็ท�าให ้
เกิด	“เศรษฐกิจตกต�่าครั้งใหญ่”	(The	Great	Depression)	ระหว่างปี	๑๙๒๙-๑๙๓๓	(พ.ศ.๒๔๗๒-๒๔๗๖)	
ซึง่ส่งผลกระทบไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทยจนเกิด	“ข้าวยากหมากแพง”	และเป็นเหตุผลหนึ่งที่ท�าให้มี
การเปลี่ยนแปลงการปกครองในปี	พ.ศ.๒๔๗๕
	 หลังจากความคิดในเรื่องการโอนทุกกิจการให้เป็นของเอกชนหรือนายทุนของ	ฟริดริค	ฮาเยค	ในยุค	
๑๙๕๐	(พ.ศ.๒๔๙๓)	ได้ฟักตัวอยู่ในกลุ่มมหาเศรษฐซีึง่น�าโดยตระกูลร็อกกี้	เฟลเลอร์		เมื่อถึง	ค.ศ.๑๙๗๑	
(พ.ศ.๒๕๑๔)	ซึง่ริชาร์ด	นิกสัน	เป็นประธานาธิบดี		เขาได้เสนอแต่งตั้งนักกฎหมายที่ปราดเปรื่องชื่อ	เลวิส 
เอฟ	เพาเวลล์	ให้เป็นผู้พิพากษาศาลสูงซึ่งก็ได้รับการรับรองจากสภาสูงสุด	(ในสหรัฐฯ	ประธานาธิบดี 
แต่งตัง้ผู้พพิากษาศาลสงูสดุโดยเสนอชือ่ให้สภาสงูรบัรอง		และผูไ้ด้รบัการแต่งตัง้ด�ารงต�าแหน่งตลอดชวิีต)

• พิมลวัฑฒ์ ชูโต
บทความพิเศษ

•	ตอนจบ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน การปล้นชิงและการใช้อ�านาจเป็นธรรม

(Despoliation and Despotism)

อดีตนักกำรเมืองคนหนึ่งเคยเป็นที่ปรึกษำของบริษัท	คำร์ไลท์กรุ๊ป	(เงินทุนด้ำน
น�้ำมันและอุตสำหกรรมสัญชำติอเมริกัน)	แล้วลำออกเพื่อเป็นนำยกรัฐมนตรี	
(แล้วถูกประชำชนขับไล่และทหำรปฏิวัติ)	จึงไม่ต้องประหลำดใจที่อเมริกำจะ
สนับสนุนอดีตนำยกฯ	ตระกูลนี้ท้ังในยำมอยู่ในอ�ำนำจและพ้นจำกอ�ำนำจ		ทูต
อเมริกันจึงเพ่นพ่ำนวุ่นวำยหำทำงท�ำให้กลุ่มนี้กลับคืนสู่อ�ำนำจอีก		โดยไม่สนใจ
ที่ถูกมองว่ำก�ำลังแทรกแซงกิจกำรภำยในของไทยหรือไม่		อย่ำงไร	....
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ก่อนรบัต�าแหน่ง	เลวิสเป็นนักกฎหมายฐานะดทีีใ่ห้บรกิารแก่บรษิทัและเศรษฐีผวิขาวในภาคใต้ของประเทศ
สองสามเดือนก่อนเข้ารับต�าแหน่งเขาเขียนจดหมายประทับตรา	“ลับ”	ถึงยูยีน	ซิดนอร์	จูเนียร์	เพื่อนของ
เขาซ่ึงเป็นประธานหอการค้าอเมรกินั	“(American	Chamber	of	Commerce)	และจดหมายดงักล่าวได้ถกู 
กระจายไปถึงโต๊ะซีอโีอทัว่ประเทศ		ค�าแนะน�าทีป่รากฏในจดหมายน�าไปสูก่ารวางนโยบาย	การจัดตัง้องค์กร
และการลงมือปฏิบัติในเวลาต่อมา	ในจดหมาย	เลวิส	เอฟ	เพาเวลล์	แนะน�าให้ผู้น�าธุรกิจใช้ศาลสูงสุดเป็น
เครือ่งมอืทัง้ในด้านสงัคม	เศรษฐกจิและการเมอืง	ฉะนัน้	ศาลสงูในเวลาต่อมามกัตดัสนิและตคีวามกฎหมาย
และรัฐธรรมนูญให้เป็นประโยชน์แก่นายทุนเสมอ	เช่น	พิพากษาว่าบริษัทมีสิทธิได้รับการปกป้องเท่ากับ	
“บุคคล”	(person)	และบริจาคเงินให้นักการเมืองและพรรคการเมืองเพื่อใช้ในการรณรงค์ทางการเมือง 
ได้อย่างไม่จ�ากัด	นอกจากนั้น	เลวิสยังแนะน�าให้เผยแพร่อุดมการณ์และแนวคิดทางเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรีให้แก่โรงเรียน	มหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง	ๆ 	ทั้งประเทศเพื่อฟื้นฟูพลังอ�านาจของกลุ่มธุรกิจทั้งใน
ระดับท้องถิน่และระดับชาติ		รวมทัง้รือ้ถอนกฎหมายและกฎระเบียบทีว่างไว้โดยประธานาธิบดี	แฟรงคลิน		
ดี	รูสเวลต์ให้หมด	สิ่งแรกที่ท�าคือจัดตั้งองค์กร	“ถังความคิด”	(think-tank)	ขึ้นนับสิบดังที่กล่าวแล้วเพื่อ 
การแทรกซึม	เผยแพร่	ให้เงินอุดหนุนและครอบง�า	รวมทั้งการจัดตั้งองค์กร	“รากหญ้า”	องค์กรเอกชน
และองค์กร	“วิทยาศาสตร์ขยะ”	ส่วนทางภาคการเมือง	เมื่อพรรครีพับลิกันได้เป็นประธานาธิบดี	(ได้ใน
อัตรา	 ๒:๑	เมื่อเทียบกับพรรคเดโมแครต)	อเมริกันก็ลดการช่วยเหลือโรงเรียนและมหาวิทยาลัย	(ให้ออก
นอกระบบ)	แล้วส่งนายทุนเข้าอุดหนุนและเป็นกรรมการ	(แม้แต่มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด	ก็มีการตั้งบริษัท
ฮาร์วาร์ด	แมเนจเม้นต์	เพื่อท�าธุรกิจและไปซือ้ป่าขนาดใหญ่อันดับสองของนิวซีแลนด์เอาไว้เพื่อการได	้
“คาร์บอนเครดิต”)

	 นอกจากนัน้ยังน�าระบบ	“ประชาธิปไตยก้าวหน้า”	(Progressive	Democracy)	ของวอลล์เตอร์		ลปิแมน		
มาใช้โดยสื่อมวลชนซึ่งรวมศูนย์อยู่ในกลุ่มทุน	“ครอบง�า”	(media	control)	ให้ชาวอเมริกันคลั่งไคล้ในกีฬา 
และบันเทิง		รวมท้ังให้บรโิภคจนตกเป็นหนีจ้ะได้ประพฤตตินเป็นเพยีง	“ผู้ชม”	(spectator)	ในทางการเมอืง	
การท�างานอย่างจริงจังและต่อเนื่องภายใต้เงินสนับสนุนขั้นต้นจ�านวน	๙๐๐	ล้านดอลลาร์ของบรรดามหา
เศรษฐ	ีท�าให้ลัทธ	ิ“ทุนนิยมคาวบอย”	(Cowboy	Capitalism)	หรือ	“กฎของป่า”	(Law	of	Jungle)	หรือ	
“การค้าเสรี”	(Free	Trade)	กลายเป็นวาระแห่งชาติในยุคของ	โรนัลด์	เรแกน	จนถึง	บารัก	โอบามา	ซึ่ง 
รับเงินบริจาคจากวอลล์สตรีทและถูกมองว่าเป็น	“ของปลอม”	(fake)	จนคะแนนเสียงหดหายใน 
ปัจจบัุนเพราะไม่มีการ	“เปลีย่นแปลง”	ตาม	“ค�าคยุ”	แต่กลบัเดนิตามรอยเท้าของ	ยอร์ช	บชุ	(ลกู)	ทกุฝีก้าว
 หมายเหตุ	:	พรรคการเมืองในอเมริกามีสองพรรคใหญ่	ๆ 	ได้แก่	รีพับลิกัน	ซึ่งเป็นพรรคของเศรษฐ ี
ซึง่นิยมการค้าเสรี	(กฎของป่า)	และไม่ต้องการให้รัฐบาลแทรกแซง		 ส่วนพรรคเดโมแครตมักมีนโยบาย
ช่วยเหลือคนชั้นกลาง	คนยากจนและคนผิวด�า		ชาวอเมริกันจึงแยกกันถือหางอย่างค่อนข้างชัดเจน 
(Bi-partisan)	ส่วนนโยบายต่างประเทศทั้งสองพรรคต่างสนับสนุนการขยายอ�านาจการครอบง�าโลกของ 
บริษัทข้ามชาติของตน
	 “ประชาธิปไตยของสหรัฐฯ	ก�าลังถูกจับเป็นตัวประกัน		รัฐสภาอเมริกันไม่สามารถออกกฎหมาย 
ใด	ๆ 	 ได้โดยไม่ได้รับอนุญาตจากกลุ่มล็อบบี้ของบริษัท	ที่ควบคุมเงินส�าหรับการรณรงค์ทางการเมืองของ 
พวกเขา	ศักดิ์ศรีและประสิทธิภาพของประชาธิปไตยของสหรัฐฯ	ก�าลังใกล้จะล่มสลาย			มันเป็นอีกยุคหนึ่ง
ในประวัติศาสตร์ที่เงินและอ�านาจของบริษัทได้ครอบง�าการท�างานรัฐบาล”
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 อั ล	กอร์
	 	 	 	 	 	 	 	 														อดีตรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ
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ผนวก ๔
ทรัพย์สินทางปัญญาและการจารกรรม

	 ในทศวรรษที่	๑๖-๑๗	อินเดียและจีนคือศูนย์กลางของการปั่นด้ายและการทอผ้าของโลก	อินเดียมี
อุตสาหกรรมขนาดย่อมครบวงจรโดยมทีัง้การปลกูฝ้าย	การป่ันด้ายจนถงึการท�าเป็นเครือ่งนุง่ห่ม		ส่วนจนี
ก็มีความโดดเด่นทางด้านผ้าไหมอันเรียบลื่นและมันระยับ		อังกฤษในยุคก่อนอุตสาหกรรมมีแต่การเลี้ยง
แกะและการทอผ้าขนสัตว์ด้วยมืออย่างหยาบ	ๆ 		ซึ่งอังกฤษก็หวงแหนมากเพราะเป็นสินค้าส่งออก	บริษัท 
อีสต์อินเดียตะวันออก		ซึง่ถือก�าเนิดในปี	๑๖๐๐	(พ.ศ.๒๑๔๓)		เพื่อแข่งขันกับโปรตุเกส	ฮอลแลนด์และ 
ฝรัง่เศสในภาคตะวันออกได้สทิธจิากกษตัรย์ิให้ผูกขาดการค้าและยดึดนิแดนได้		การได้เห็นและเรยีนรูก้าร
ป่ันด้ายและทอผ้าฝ้ายของชาวอังกฤษในอนิเดยีท�าให้เกดิอตุสาหกรรมผ้าฝ้ายในองักฤษ		โดยเครือ่งป่ันด้าย
และทอผ้าฝ้ายทีท่�าด้วยโลหะเครือ่งแรกถกูสร้างและจดทะเบยีนสทิธบิตัรในองักฤษโดยเจมส์	ฮาร์กรฟี	ในปี	
๑๗๗๐	(พ.ศ.๒๓๑๓)	เครือ่งของเขามกีระสวยแปดตวัซึง่สามารถควบคมุได้โดยคนคนเดยีว		ต่อมามกีารเพิม่
ให้มกีระสวยถึง	๑๐๐	ตวั	ในระยะแรกอังกฤษน�าเข้าฝ้ายจากอนิเดยีและห้ามส่งออกเครือ่งจกัรอย่างเดด็ขาด	
โรงงานสิง่ทอนีเ้ป็นโรงงานอุตสาหกรรมแรกของอังกฤษทีจ่ดุประกายให้เกดิอตุสาหกรรมอืน่	ๆ 	ในเวลาต่อมา

	 แรงงานที่ใช้ในโรงงานสิ่งทอข้างต้นได้แก่แรงงานเด็กและสตรี		แรงงานเด็กมีตั้งแต่อายุ	๕	ขวบขึ้นไป 
ทั้งนี้เพราะการปั่นด้ายนั่นไม่ซับซ้อนนัก		 ส่วนสตรีที่นิยมได้แก่สตรีที่มีครอบครัวและลูก	ๆ 	ที่รออยู่ที่บ้าน		
แรงงานดังกล่าวเป็นแรงงานที่ว่านอนสอนง่าย			ยอมรับค่าแรงต�่า	ๆ 		 เวลาท�างานที่ยาวนาน		แม้สถานที่
ท�างานจะเต็มไปด้วยฝุ่นฝ้ายและความร้อน

	 โรงงานสิง่ทอและอ่ืน	ๆ 	ขององักฤษ	เริม่ต้นด้วยการปกป้องทางภาษแีละกฎระเบยีบอืน่	ๆ 	เช่น	ห้ามน�า
เข้าสิ่งทอผ้าฝ้าย	แต่ส่งเสริมการส่งออกและการขนส่งต้องท�าโดยเรืออังกฤษเท่านั้น		และนั่นท�าให้สินค้า
ผ้าฝ้ายของอังกฤษในระยะเวลาครึ่งแรกของศตวรรษที่	๑๙	มีสัดส่วนเกือบครึ่งของสินค้าส่งออกทั้งหมด 
การปกป้อง	กีดกัน	และอุดหนุนท�าให้อุตสาหกรรมสิ่งทอของอังกฤษเติบโตจนสามารถผูกขาดตลาดโลก	
(และท�าลายอุตสาหกรรมของอินเดีย)	ได้จนถึงทศวรรษ	๑๙๓๐	(พ.ศ.๒๔๗๓)	การก่อก�าเนิดอุตสาหกรรม
สิ่งทอในประเทศอื่นของยุโรปล้วนเกิดจากการขโมยความลับและละเมิดสิทธิบัตรของอังกฤษ	 		โดยเริ่ม
จากฝรั่งเศสและกระจายไปยังประเทศอื่น

	 ส�าหรับสหรัฐฯ	ซึง่อยู ่บนอีกฝั ่งหนึ ่งของมหาสมุทรแอตแลนติก	 	การขโมยความลับท�าโดย 
นักคณิตศาสตร์ฐานะดีชื่อ	ฟรานซิส	แคบ็อต	โลเวลล์	โดยในปี	๑๘๑๐	(พ.ศ.๒๓๕๓)	เขาพร้อมด้วยภรรยา
และบุตรชายได้เดินทางไปอังกฤษด้วยข้ออ้างว่าเพื่อฟื้นฟูสุขภาพ		 ทั้ง	ๆ 	ที่จุดประสงค์ที่แท้จริงคือการ 
จารกรรมความลับทางด้านสิง่ทอขององักฤษ		เพ่ือนชาวอเมรกินัเพยีง	๒-๓	คนเท่าน้ันทีรู่แ้ผนร้ายดงักล่าว
เขาได้เข้าเยีย่มชมโรงงานด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนชาวอังกฤษ		 	ความถนัดในทางค�านวณท�าให้เขา
จดจ�ารายละเอียดของเครื่องปั่นและเครื่องทอได้		อุตสาหกรรมแรกของสหรัฐฯ		จึงเกิดจากการจารกรรม
ทางอุตสาหกรรม	(industrial		espionage)	ดังกล่าวข้างต้น	และเสริมด้วยความรู้ที่ติดตัวคนงานที่เคย 
ท�างานในโรงงานสิ่งทอของอังกฤษที่อพยพไปอยู่ในสหรัฐฯ	ในเวลาต่อมา
	 โรงงานสิ่งทอขนาดใหญ่รุ่นแรกตั้งอยู่บนฝั่งแม่น�้าแมสซาจูเซ็ตต์และนิวแฮมเชียร์		โดยใช้ฝ้ายจาก
แรงงานทาสผวิด�าในภาคใต้	เดก็และสตรคีอืแรงงานชัน้ดเีหมอืนในอังกฤษ		และสภาพการจ้างงานก็ไม่แตกต่าง
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กันคือค่าแรงต�่า		ชั่วโมงการท�างานยาวนาน	โรงงานเต็มไปด้วยฝุ่นฝ้าย	ต้องตื่นตัง้แต่ตีสี่ครึ่งและท�างาน 
วันละ	๑๒	ชัว่โมง	เวลาพกัน้อยนดิ	และมกัถกูล่วงละเมดิทางเพศ	บางครั้งคนงานเสยีชวิีตจ�านวนมากเพราะ
อัคคีภัย	ระหว่างปี	๑๘๘๐-๑๙๓๐	(พ.ศ.๒๔๒๓-๒๔๗๓)	 โรงงานสิ่งทอค่อย	ๆ 	ย้ายไปตั้งอยู่ในภาคใต้เพราะ
แรงงานราคาถูกและไม่ต้องขนฝ้ายเป็นระยะทางไกล	ๆ 		 พอถึงศตวรรษที่	๑๙	สหรัฐฯ	ก็สามารถท�าลาย 
การแข่งขันของอังกฤษได้

	 ปัจจบุนั	ฝ้ายทีป่ลกูในภาคใต้ของสหรฐัฯ	ครองตลาดโลกร้อยละ	๖๐-๗๐	%	เกษตรกรทัง้หมดได้รบัเงนิ
อุดหนุนจากรัฐบาลและได้รับการสนับสนุนด้านการวิจัยและพัฒนาจากมหาวิทยาลัย	“เท็กซัส	เอ	&	เอ็ม”	
เกษตรกรอเมริกันนั่งท�างานในรถแทรกเตอร์ขนาดยักษ์ที่ติดเครื่องปรับอากาศ	ใช้ดาวเทียมควบคุมการ
หว่านเมลด็พนัธ์ุ	ใส่ปุย๋	และเกบ็เกีย่ว	ซ่ึงทัง้กระบวนการใช้พลงังานสงูกว่าชาวไร่ฝ้ายในอฟัรกิา	แต่พวกเขา
ร�่ารวยด้วยเงินอุดหนุน	 	ฝ้ายอเมริกันถูกส่งไปสู่ตลาดโลกในราคาต�่ากว่าความจริง	และท�าให้ชาวไร่ฝ้าย 
ในอัฟริกาไม่มีเงินพอแม้จะซือ้ปุ๋ย	ไม่สามารถยืนบนขาของตัวเองได้และต้องคอยพึ่งความช่วยเหลือจาก
นอกประเทศตลอดมา		นอกจากนั้นประเทศยากจนในอัฟริกา	(และทวีปอื่น	ๆ )	ที่กู้เงินจากไอเอ็มเอฟยังถูก
เง่ือนไขของสญัญาเงนิกูใ้ห้เปิดเสรเีศรษฐกจิของประเทศซึง่เรยีกว่า	“Structural		Adjustment		Program		
-SAP”	และลดการช่วยเหลือประชาชนทางด้านสังคม	เช่น	การศึกษาและการรักษาพยาบาลจนเป็นเหตุ 
ให้อายุขัยเฉลี่ยของชาวอัฟริกันในหลายประเทศลดลงระหว่าง	๓-๘	ปี	(ชาวอเมริกันใช้เงินกว่า	๗,๐๐๐	
ดอลลาร์ต่อคน	ในการรักษาพยาบาล	ในขณะที่งบประมาณดังกล่าวของประเทศในอัฟริกาเพียง	๒๐-๕๐	
ดอลลาร์ต่อคนต่อปีเท่านั้น)

	 เรื่องราวข้างต้นทั้งหมดชี้ให้เห็นว่ายุโรปตะวันตก		ซึ่งเคยยากจนได้เรียนรู้วิทยากรต่าง	ๆ 	จากทั้ง
จีน		อนิเดียและอาหรับ	แต่เมือ่เอาไปลอกเลียนหรือปรับใช้กลับตัง้ระบบ	“สิทธิบัตร”	เพือ่กีดกันประเทศ
อื่น		แต่ก็ถูกจารกรรมโดยสหรัฐฯ		ซึง่ก็พัฒนาอุตสาหกรรมด้วยการกีดกัน	ปกป้องและอุดหนุนจน 
เข้มแข็งแล้วจึงผลักดันลัทธิ	“ทุนนิยมคาวบอย”	เพือ่เอาเปรียบประเทศเล็กประเทศน้อยทั ่วโลก 
ยิง่กว่านัน้ยังพัฒนาอตุสาหกรรมของตนโดยใช้แรงงานทาส	(slave	labour)	และ	“โรงงานนรก” 
(sweatshop)	พฤติกรรมข้างต้นเป็นเหตุให้	ดร.ฮา-จูน	ชัง	(Ha-Joon	Chang)	นักเศรษฐศาสตร์ของ 
มหาวิทยาลัยเคมบริคจ์		เขียนหนังสือชื่อ	“Kicking		Away		The		Ladder”	เปิดเผยถึงการขึ้นบันไดของ 
ตะวันตก	 ไปชั ้นบนได้แล้วก็เตะบันไดทิ ้ง		เพื่อกีดกันประเทศก�าลังพัฒนาและด�ารงไว้ซึ ่งเศรษฐกิจ 
อาณานิคม(colonial		economy)	มาจนถึงปัจจุบัน

อ้างอิง
	 ๑ . 	Amy		Goodman, 	“The	Except ion	to	
the	Rulers”,	Hyperion,	New		York,	๒๐๐๔,		เอมี่ 
เป ็นนักสื ่อสารมวลชนที ่ มีชื ่อเสียงและได ้รับรางวัล
มากมาย	เธอเป็นเจ้าของรายการวิทยุและโทรทัศน์
ท ้องถิ ่นในอเมริกาเหนือกว ่า	๓๐๐	สถานี	รายการ
ของเธอชื ่ อ	Democracy		Now	! 		หนั งสือ เล ่มนี ้
เป็นหนังสือขายดีและได้รับการแนะน�าจากหนังสือพิมพ์
นิวยอร์กไทมส์
	 ๒.	ดร.เดวิด	 ซี.คอร์เทน	“โลกยุคหลังบรรษัท”	

แปลโดย	เจษณี	สุขจิรัติกาล	 	ส�านักพิมพ ์สวนเงิน
มีมา,	พ.ศ.๒๕๔๕,		 เดวิดเคยเป็นศาสตราจารย์วิชา
บริ ห ารธุ รกิ จของมหาวิ ทยาลั ยฮาร ์ ว า ร ์ ด 		เ ขา
เคยท�างานกันยูเสดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และ 
ไม่เหน็ด้วยกบัการส่งเสรมิการพฒันาแบบวตัถนุยิมและให้
ตกเป็นหนี้ของสหรัฐฯ
	 ๓.	เดวิด	ลอย	“ตลาด		ลัทธิ ใหม ่ของศาสนา”,	
แปลโดยพระชัยยศ		ยโสธโร ,		 ส�านักพิมพ ์มูลนิธิ
โกมลคีมทอง		 พ.ศ.๒๕๔๗,	เดวิดเป็นศาสตราจารย์
ชาวอเมริกันซึ ่งสอนวิชาปรัชญาอยู ่ที ่มหาวิทยาลัย 
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บุงเกียวในญี่ปุ่น		เขากล่าวว่าถ้าวิชาเศรษฐศาสตร์ใน
ปัจจบุนัเป็นวทิยาศาสตร์เพราะมสีตูรค�านวณมากมาย		มนั
ก็เป็นวิทยาศาสตร์ที่บกพร่อง

 ๔ . 	J ames 		W .Loewen , 	“L i e s 	My	Teache r s 
Told		Me	:	Everything		your		American		His-
tory	 Textbook		Got		Wrong”,	The		New		Press,	
New		Yo rk , 	๑๙๙๕ , 		เจมส ์ จบปริญญาเอกทาง 
ประวตัศิาสตร์และสอนทีม่หาลยัเวอร์มอนต์	เขาใช้เวลา	๒	
ปี		ศกึษาหนงัสอืประวัตศิาสตร์อเมรกัิน	๑๒	เล่ม	และละอาย
ใจทีพ่บว่าหนงัสอืเหล่านัน้ให้ข้อมลูทีเ่ลื่อนลอย		ปกปิด		และ
ยกย่องตนเองเพื่อสร้างความรักชาติอย่างมืดบอด		เขาได้
รบัรางวลัจากสถาบันสมทิโซเนยีน		จากผลการศกึษาครัง้นี้
	 ๕.	จอห์น		เพอร ์กินส ์ ,	“เพชฌฆาตเศรษฐกิจ”,	
แปลโดย	ไพรัตน ์ 		พงศ ์พานิช , 	ส� านักพิมพ ์มติชน, 
พ.ศ.๒๕๔๘,		 จอห์นเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที ่องค์การ
ความมั น่คงแห ่ งชาติสหรั ฐฯ	(Nat iona l 		Secu-
rity	 	 Agency-NSA)	จ้างให้ท�าหน้าที ่ผู้เชี ่ยวชาญที ่
คอยแนะน�าให้ประเทศก�าลังพัฒนาลงทุนและพัฒนา
เศรษฐกิจแบบวัตถุนิยมและตกบ่วงหนี้

	 ๖ . 	G o r e 		V i d a l , 	“ D r e a m i n g 		W a r -
C l a i r v i ew 		Boo k s , 	USA . 	๒๐๐๓ , 		กอ ร ์ เ ป ็ น 
นั ก เ ขี ยนอ เมริ กั นชั ้ นน� าที ่ไ ด ้ รั บ ร า งวั ล 	Na t i on	
Books		Award		เขาเขียนเปิดเผยเบื้องหลังของนโยบาย
ต่างประเทศและพฤติกรรมของสหรัฐฯ	ทั่วโลก

	 ๗.	Ha-Joon-Chang,	“Kicking		Away		the	
Ladder	:	Development		Strategy		in		Historical 
Perspective”,	Anthem		Press,	London,	 ๒๐๐๖ 
ดร	.Ha-Joon		Chang		สอนที ่มหาวิทยาลัยเคมบริดจ ์
และเป ็นที ป่รึกษาของหลายหน ่วยงานในองค ์การ
สหประชาชาติ		หนังสือเล่มนี้บอกให้รู้ว่า	ประเทศตะวันตก
พัฒนาอุตสาหกรรมของตนด้วยการปกป้องและอุดหนุน
จากรัฐบาลจนเข้มแข็งแล้วจึงผลักดันการค้าเสรีที่ตนเอง
ได้เปรียบเพื่อล่าอาณานิคมทางเศรษฐกิจ	(และฉกฉวยพืช
และสัตว์ในประเทศก�าลังพัฒนาไปจดสิทธิบัตรด้วย)

	 ๘ . 	I rene		Khan,	“The		Unheard		Truth	:	
Pover ty		and		Human		Rights” , 	W.W.		Nor-
ton	 &	Co.,	New		York		๒๐๐๙,		ไอรีนเป็นเลขาธิการ 
ขององค์การนิรโทษกรรมสากล		เธอเปิดเผยถึงความ
ยากจนของคนอีกนับพันล้านซึง่ถูกกักขังอยู่ในวงจรของ

ความเลวร้ายและไร้ซุ ่มเสียง		และการวิเคราะห์ทาง
เศรษฐศาสตร์ต่าง	ๆ 		ไม่ได้เปิดเผยให้เห็นความจริงใน
เรื่องนี้

	 ๙ . 	J a c k  Newfie l d  a nd   Ma r k   J a c ob -
son,	 “American		Monsters”,	Tunder	’s		Mouth	 
Press,	New	York,	๒๐๐๔,	แจ็กและมาร์คเป็นบรรณาธกิาร 
ของหนังสือเล ่มนี ้		ซึ ่งรวบรวมประวัติและพฤติกรรม
ข อ ง บุ ค ค ล ชั ้ นน� า ช า ว อ เ ม ริ กั น ที ่ เข า เ รี ย ก ว ่ า 
“อสุรกาย”	เช่น	แอนดรู		แจ็กสัน,	ริชาร์ด	 นิกสัน,	เฮนรี 
คสิซิงเกอร์,	บลิบ	ี	เกรแฮม,	แอนดร	ูคาร์เนกี,้	ยอร์ช	บชุ	(ลกู)	ฯลฯ

 ๑๐.	ดร.โจเอล		แอนเดรส,	“อเมริกาบ้าสงคราม”, 
แปลโดย	จณัญญา		เตรียมอนุรักษ ์ , 	 ส� านั ก พิมพ ์
โ อ เพ็ นบุ ๊ กส ์ , 	พ .ศ .๒๕๔๗, 		 ดร.โจเอลสอนด ้าน
สังคมศาสตร์ที ่มหาวิทยาลัยแห่งแคลิฟอร์เนีย	 	 นคร
ล อ ส แ อ ง เ จ ลิ ส 		ผู ้ เ ขี ย น เ ป ็ น นั ก กิ จ ก ร ร ม ท า ง 
การเมืองและส่งเสริมความเท่าเทียมทางเชื้อชาติ

	 ๑๑ . 	M ichae l 		Pa ren t t i , 	“The		Face 		o f 
I m p e r i a l i s m ” , 	P a r a d i g m 		P u b l i s h e r s , 
USA.	๒๐๑๑,		 	ดร .มิคาเอลจบปริญญาเอกจาก
มหาวิ ทยาลั ย เ ยล 		เ ข า เป ็ นนั ก วิ ช าการที ่ ได ้ รั บ 
การยอมรับในระดับนานาชาติ

	 ๑๒.	โนม		ชอมสกี ้ ,	“อเมริกา	:	วิพากษ์นโยบาย
ต ่างประเทศของสหรัฐฯ” ,	แปลโดย	ภัควดี 		วีระ- 
ภาศพงษ์,	ส�านักพิมพ์มูลนิธิโกมลคีมทอง,	พ.ศ.๒๕๔๔, 
โนม		ชอมสกี ้ เป ็นศาสตราจารย ์ของมหาวิทยาลัย 
เอม็ไอที		เขาเป็นนกัคดินกัเขยีนท่ีสนบัสนนุความเป็นธรรม
และเปิดเผยพฤติกรรมเลวของสหรัฐฯ	ตลอดมา

	 ๑๓.	โนม		ชอมสกี้,	“๙/๑๑	ไม่เคยเกิดขึ้น”,	 แปลโดย	
พิภพ		อุดมอิทธิพงษ์,	ส�านักพิมพ์มูลนิธิเด็ก,	พ.ศ.๒๕๔๗,	
โนม		ชอมสกี ้	 เป็นนักวิชาการอเมริกันที ่หนังสือพิมพ์
นิวยอร์กไทมส์ยกย่องว่าเป็นบุคคลที่โลกขาดไม่ได้

	 ๑๔.	Noam		Chomsky		and		Andre		Vltehek,	
“On		Westerm		Terrorism	:	Hiroshima		to	Drone		War-
fare”	Pluto		Press,	London,	๒๐๑๓	 โนม		ชอมสกี	้เป็น
ศาสตราจารย์ของเอ็มไอที		ส่วนอังเดรเป็นสื ่อมวลชน
ชาวอเมริกัน		พวกเขาเปิดเผยถึงการก่อการร้ายทั่วโลก 
ของตะวันตก
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	 ๑๕.	Noam		Chomsky,	“Power		and		Terror 
: 	Post		๙/๑๑		Interview”,	Hushion,	Canada, 
๒๐๐๓		โนม		ชอมสกี ้เป็นศาสตราจารย์ชาวอเมริกันที ่
หนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทม์ยกย่องให้เป็น	“ปัญญาชน	๑	ใน	
๑๐๐	ของโลก”

	 ๑๖.	ประวตัศิาสตร์สากล	:	อเมรกิา,	เล่ม	๑,	ฉบบั	เอ.บ,ี	
พิมพ์โดยราชบัณฑิตยสถาน,	๒๕๔๗

	 ๑๗.	Robert		Kagan,	“Of		Paradise		and	 Pow-
er	:	America		and		Europe		in		the		New	World		Or-
der,”	Alfred		A.Knopf,	New		York,	๒๐๐๓,		โรเบิร์ตชี้ให้
เหน็ถงึปรชัญาและยทุธศาสตร์ทีแ่ตกต่างกนัของยโุรปและ
สหรฐัฯ	ในปัจจบัุน		เขาเป็นหนึง่ในกลุม่ผู้นยิมลทัธเิสรีนยิมใหม่

	 ๑๘.	Robert		Latham,	“The		Sinner	’s		Guide	
to		The		Evangchica l 		R ight” , 	New		Amer-
ican	 Library,	USA.	๒๐๐๖,		หนังสือเล่มนีเ้ปิดเผย 
เบ้ืองลกึเบือ้งหลงัว่าลทัธิอนรุกัษนยิมใหม่เกดิมาจาก	“กลุม่
เคร่งคัมภีร์”	ของนิกายโปรเตสตันและได้รับการสนับสนุน
จากบรรดาเศรษฐีด้านน�้ามัน	สื่อสารมวลชน		เบียร์	ฯลฯ

	 ๑๙.	Stephen		Grey,	“Ghost		Plane	:	True	
story		of		the		CIA		Rendition		and		Torture	 Pro-
gram”,	Mart in	’s		Press ,	New		York		๒๐๐๗, 
สตีเฟน	เกรย์เป็นนักหนังสือพิมพ์เชิงสืบสวนสอบสวนที่ได้
รบัรางวลัดเีด่น		เขาเขยีนบทความให้หนงัสอืพมิพ์นวิยอร์ก
ไทมส์	บีบีซี	นิวสวีกและนิตยสารแอตแลนติกด้วย
	 ๒๐.	Wil l iam		Blum,	“America	’s		Deadli-
est	 Export	:	Democracy”,	Fernwood		Publishing 
Ltd. ,	Canada,	๒๐๑๓,			 วิลเลี ย่ม	 บลูมเป ็นอดีต 
ข้าราชการกระทรวงการต่างประเทศอเมริกัน		เขา
ลาออกเพราะไม ่ เห็นด ้วยกับนโยบายต ่างประเทศ
ของสหรั ฐ ฯ 		และ เ ขี ยนหนั ง สื อ เ ป ิ ด เ ผยการกร ะท� า
อันเลวร ้ายของสหรัฐฯ	ทั ่ วโลกตลอดมา	เขาเป ็น
บรรณาธิการของหนั งสือพิมพ ์ 		Amer ica		Free	
P r e s s 		และ ให ้ ข ่ า วสารทางอิ น เตอร ์ เ น็ ต ในชื ่ อ 
Anti-Empire		Report		ด้วย
	 ๒๑.	Zbigniew		Brzezinski,	“The		Grand	 Chess-
board”,	Basic		Books,	New		York,	๑๙๙๗,	 ซบิกนิวเป็น
ที ่ปรึกษาด้านความมั ่นคงของอดีตประธานาธิบดีจิมมี ่
คาร์เตอร์		เขาเป็นนกัยทุธศาสตร์ชัน้น�าทีว่างแผนให้สหรฐัฯ 
รักษาความเป็น	“หนึ่ง”	ในโลกและต้องเข้าควบคุมเอเชีย

กลางซึ่งมีน�้ามันจ�านวนมากด้วย

	 ๒๒ . 	Z iaudd in 		Sa rda r 	&	Mer ry l 		Wyn , 
“Why	Do		People		Hate		America”,	 Icon		Book		Ltd,	 
UK,๒๐๐๔,	ซิอุดินเป็นนักเขียนและนักจัดรายการทาง 
วทิยแุละนกัวจิารณ์ชาวองักฤษ		เขาอทุศิตวัอย่างสม�า่เสมอให้
กบัหนงัสอืพมิพ์และนติยสาร		ส่วนเมอรลิ	ฯลฯ		เป็นนักเขียน 
และนักมานุษยวิทยา	หนังสือเล่มนี้ถูกพิมพ์มาแล้ว	๘	ครั้ง

	 “ในการสร้างจักรวรรดิอเมริกัน		สหรัฐฯ	 แทนที่การ
ยึดครองดินแดนและบริหารอาณานิคมอย่างเป็นทางการ
แบบจักรวรรดิยุโรปในอดีต		ด้วยการใช้พลังทางเศรษฐกิจ
และการทหารสถาปนารัฐบาลที ่นิยมวิถีอเมริกัน		และ
บริหารประเทศแบบอเมริกัน”

	 	 	 	 ไนอัล		เฟอร์กูสัน
	 	 								ศาสตราจารย์ทางประวัติศาสตร์สากล
	 	 	 												มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

	 “อดีตนักการเมืองทุนใหญ่คนหนึ่งของไทยเคยเป็น
ที่ปรึกษาของบริษัท	คาร์ไลท์กรุ๊ป	(เงินทุนด้านน�้ามันและ
อตุสาหกรรมสัญชาตอิเมรกินั)	แล้วลาออกเพ่ือเป็นนายก-
รัฐมนตรี	(แล้วถูกประชาชนขับไล่และทหารปฏิวัติ)	จึงไม่
ต้องประหลาดใจท่ีอเมรกิาจะสนบัสนนุอดตีนายกฯ	ตระกูล
นี้ตลอดมาทั้งในยามอยู่ในอ�านาจและพ้นจากอ�านาจ		ทูต
อเมริกันจึงต้องเพ่นพ่านวุ่นวายหาทางท�าให้กลุ่มนี้กลับ
คืนสู่อ�านาจอีก		โดยไม่สนใจที่ถูกมองว่าก�าลังแทรกแซง
กจิการภายในของไทยหรอืไม่		อย่างไร	....กลุ่มทุนสามานย์
สากลมีผลประโยชน์โยงใยถึงกันหมด		สอดสายตาไปทั่ว
โลกเพือ่กอบโกยทรัพย์ของโลก		อเมริกามีทีมงานก�าหนด
ยุทธศาสตร์ในการเข้ายึดครองทรัพยากรธรรมชาติทั่ว
โลกโดยส่ง	 “ฮิตแมน”	(เพชฌฆาตทางเศรษฐกิจ)		ไป
ท�างานกับกลุ ่มทุนสามานย์ท้องถิ ่น		ในการเอาทรัพย์ 
แผ่นดินของตนเองมาแบ่งกับกลุ่มทุนอเมริกัน		หากทุน
โลกาภวิตัน์ไทยขึน้บรหิารประเทศเอง		พวกเขากจ็ะบรหิาร
ประเทศโดยร่วมมือกับซีอีโอบริษัทใหญ่	 	 ธนาคารใหญ่	ๆ 	
เพื่อผลประโยชน์ของกลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่เช่นกัน.

	 	 	 						ภุมรัตน์		ทักษาดิพงศ์
	 												อดีตผู้อ�านวนการส�านักข่าวกรองแห่งชาติ

	 	 														(โพสต์ทูเดย์	๑๑/๑๒/๕๗)
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ณวมพุทธ

บุคคลคนเดียว
 พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสแสดงธรรม
	 “ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย	 	เราไม่เล็งเห็นธรรม
(สภาวะ)อย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง		ที่จะเป็นเหตุให้
สัมมาทิฏฐิ(ความเห็นถูก)ที่ยังไม่เกิด	เกิดขึ้น	หรือ
สัมมาทิฏฐิท่ีเกิดขึ้นแล้ว		ย่อมเจริญยิ่งขึ้น		เหมือน
การท�าใจในใจโดยแยบคายนี้เลย
	 ก็เมื่อบุคคลท�าใจในใจโดยแยบคาย		สัมมาทิฏฐิ
ที่ยังไม่เกิด		ย่อมเกิดขึ้น	และสัมมาทิฏฐิที่เกิดขึ้นแล้ว		
ย่อมเจริญยิ่งขึ้น
	 ซึ ่งสัมมาทิฏฐินี้แหละ	 	ท�าให้สัตว์ทั ้งหลายผู ้
ประกอบด้วยสัมมาทิฏฐิ		เมื่อตายไป  ย่อมเข้าถึง
สุคติ(ทางด�าเนินไปด)ีโลกสวรรค์(โลกของคนใจสงู)

	 เพราะกายกรรมที ่สมาทาน(ถือปฏิบัติ )ให ้
บริบูรณ์ตามทิฏฐิ(ความเห็น)		วจีกรรมที่สมาทานให้
บริบูรณ์ตามทิฏฐิ		มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์
ตามทฏิฐิ		ตามเจตนา	ตามความปรารถนา	ตามความ
ตั้งใจ	ตามสังขาร(สภาพปรุงแต่ง)		ของบุคคลผู้มี
ความเห็นที ่ถูกตรง	สภาวะทั ้งหมดนั ้น		ย่อมเป็น
ไปเพือ่ผลทีน่่าปรารถนา	น่าใคร่	น่าชอบใจ		 เป็นไป
เพื่อประโยชน์เกื้อกูล		 เพื่อความสุข		 ข้อนั้นเพราะ 
เหตุใด		เพราะสัมมาทิฏฐิเจริญ
	 เปรียบเสมือนพันธุ์อ้อย	พันธุ์ข้าวสาลี	พันธุ์ผล
จันทร์		บุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น	รสดิน	รสน�้าที่ได้
ดูดซับเอาไว้ทั้งหมด		ย่อมเป็นไปเพื่อความเป็นของ

i คนเดียวคิดถูกต้องดีงาม
   บันดาลโลกสงบสุขร่มเย็น
   คนเดียวคิดผิดชั่วร้าย
   ท�าลายโลกทุกข์ร้อนล่มจม.

“การขาดทุนของเรา
เป็นการได้ก�าไรของเรา”

“Our Loss Is Our Gain”
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิล
อดุลยเดช พระราชทานพระราชด�ารัส
เนือ่งในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 

ณ ศาลาดุสิดาลัย
พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔
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หวาน	ของน่ายินดี	ของน่าชื่นใจ	ข้อนั้นเพราะเหตุใด
เพราะพืชนั้นเป็นพืชพันธุ์ดี
	 ดูก่อนภิกษุทั ้งหลาย	บุคคลคนเดียว	เมื่อเกิด
ขึ้นในโลก	ย่อมเกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล		เพื่อ
ความสุขแก่ชนเป็นอันมาก	ทั้งเทวดา(คนใจสูง)และ
มนุษย์(คนใจประเสริฐ)ทั้งหลาย
	 บุคคลคนเดียวน้ีคอืใคร		คอืบคุคลผูม้สีมัมาทฏิฐิ  
มคีวามเหน็ไม่วิปรติ		บคุคลนีท้�าให้คนจ�านวนมากออก
จากอสัทธรรม(สภาวะของคนชั่ว)แล้ว		ไปตั้งอยู่ใน
สัทธรรม(สภาวะของคนดี)
	 บุคคลคนเดียวนี้แหละ		เมื่อเกิดขึ้นในโลก	ย่อม
เกิดขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์เกื้อกูล	เพื่อความสุขแก่ชน
เป็นอันมาก		ทั้งเทวดาและมนุษย์ทั ้งหลาย		เป็นผู้
ชกัชวนคนทัง้หลายเข้าสูธ่รรมวนิยัทีก่ล่าวไว้ด	ี	แม้
ผู้ทีถู่กชกัชวนแล้วกไ็ด้ปฏบิตัติามธรรมวินยัทีก่ล่าวไว้
ด	ี	คนท้ังหมดนัน้ ย่อมประสพบญุเป็นอนัมาก	ข้อนัน้
เพราะเหตุใด	เพราะธรรมนั้นท่านกล่าวไว้ดีแล้ว

	 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย		เราไม่เลง็เหน็ธรรม(สภาวะ)
อย่างอืน่แม้สักอย่างหนึ่ง		ที่จะเป็นเหตุให้มิจฉาทิฏฐิ
(ความเห็นผิด)ทีย่ังไม่เกิด	เกิดขึ้น	หรือมิจฉาทิฏฐทิี่
เกิดขึน้แล้ว		ย่อมเติบโตยิง่ขึน้	เหมอืนการท�าใจในใจ
โดยไม่แยบคายนี้เลย
	 ก็เม่ือบคุคลท�าใจในใจโดยไม่แยบคาย		มจิฉาทฏิฐิ
ทีย่งัไม่เกิด	ย่อมเกิดขึน้	และมิจฉาทิฏฐทิีเ่กิดขึน้แล้ว		
ย่อมเติบโตยิ่งขึ้น
	 ซึ ่งมิจฉาทิฏฐินี้แหละ	ท�าให้สัตว ์ทั ้งหลายผู ้
ประกอบด้วยมิจฉาทิฏฐิ		เมื ่อตายไป		ย่อมเข้าถึง
อบาย(ความฉบิหาย)	ทคุต(ิทางด�าเนนิไปชัว่)	วนิบิาต
(ทุกข์ทรมาน)	นรก(เร่าร้อนใจ)
	 เพราะกายกรรมที ่สมาทาน(ถือปฏิบัติ )ให ้
บริบูรณ์ตามทิฏฐิ	 	 วจีกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์
ตามทิฏฐิ		มโนกรรมที่สมาทานให้บริบูรณ์ตามทิฏฐ ิ
ตามเจตนา		ตามความปรารถนา		ตามความตั้งใจ 
ตามสงัขาร(สภาพปรงุแต่ง)	ของบคุคลผูม้คีวามเหน็
ผิด  สภาวะทั้งหมดนั้นย่อมเป็นไปเพื่อผลที่ไม่น่า
ปรารถนา		ไม่น่าใคร่		ไม่น่าชอบใจ		ไม่เป็นประโยชน์

เก้ือกูล	แต่เป็นไปเพือ่ทกุข์		ข้อน้ันเพราะเหตุใด	เพราะ
มิจฉาทิฏฐิเลวทราม
	 เปรียบเสมือนเมล็ดสะเดา	เมล็ดบวบขม	เมล็ด
น�้าเต้าขม		บุคคลหมกไว้ในดินที่ชุ่มชื้น		รสดิน	รสน�้าที่
ได้ดดูซบัเอาไว้ทัง้หมด	ย่อมเป็นไปเพือ่ความเป็นของ
ขม	ของเผ็ดร้อน		ของไม่น่ายินดี		ข้อนัน้เพราะเหตุใด		
เพราะเมล็ดพืชนั้นเป็นพืชรสเลว
	 ดกู่อนภกิษทุัง้หลาย	บคุคลคนเดยีว	เมือ่เกิดขึน้
ในโลก	ย่อมเกิดขึ้นเพื่อความไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล		
เพื ่อความไม่เป็นสุขแก่ชนเป็นอันมาก		เพื ่อความ
ฉิบหาย	เพื่อความทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย
	 บุคคลคนเดยีวนีค้อืใคร	คอืบุคคลผูม้มีจิฉาทฏิฐิ
(ความเห็นผิด)	มีความเห็นวิปริต	บุคคลนี้ท�าให้คน
จ�านวนมากออกจากสัทธรรม(สภาวะของคนดี)แล้ว		
ไปตั้งอยู่ในอสัทธรรม(สภาวะของคนชั่ว)
	 บุคคลคนเดียวนี้แหละ	เมื่อเกิดขึ้นในโลก	ย่อม
เกิดขึน้เพือ่ความไม่เป็นประโยชน์เก้ือกูล	เพือ่ความไม่
เป็นสขุแก่ชนเป็นอนัมาก	เพือ่ความฉบิหาย	เพือ่ความ
ทุกข์แก่เทวดาและมนุษย์ทั ้งหลาย	เปรียบเสมือน
บคุคลวางลอบ(เครือ่งดกัปลา)ไว้ทีป่ากอ่าว		เพือ่ความ
ไม่เป็นประโยชน์เกื้อกูล	เพื่อความทุกข์		เพื่อความ
เสื่อม	เพื่อความพินาศแก่ปลาเป็นอันมาก
 โมฆบุรุษ(คนเสียชาติเกิด)นี้ก็ฉันนั้นเหมือนกัน		
เป็นดั่งลอบส�าหรับดักมนุษย์	เกิดขึ้นแล้วในโลก	เพื่อ
ความไม่เป็นประโยชน์เกื ้อกูล	เพื่อความทุกข์	เพื่อ
ความเสื่อม	เพื่อความพินาศแก่สัตว์เป็นอันมาก
 อกีทัง้ยงัเป็นผูชั้กชวนคนทัง้หลายเข้าสูธ่รรม
วินัยที่กล่าวไว้ชั่ว	แม้ผู้ที่ถูกชักชวนแล้วก็ได้ปฏิบัติ
ตามธรรมวินัยที ่กล่าวไว้ชั ่ว	คนทั ้งหมดนั ้น ย่อม
ประสพบาปเป็นอนัมาก		ข้อนัน้เพราะเหตใุด		เพราะ
ธรรมนั้นท่านกล่าวไว้ชั่วแล้ว
	 ดูก ่อนภิกษุทั ้งหลาย		เราไม่เล็งเห็นสภาวะ
อย่างอื่นแม้สักอย่างหนึ่ง		ที่จะมีโทษ(ภัย)มากเหมือน
มิจฉาทิฏฐินี้เลย		โทษทั้งหลายนั้นมีมิจฉาทิฏฐิเป็น 
อย่างยิ่ง”
  (พระไตรปิฎกเล่ม	๒๐	“เอกธัมมาทิบาลี”		ข้อ	๑๘๕-๑๙๖	)
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• คอลัมน์“คนปลายซอย” โดย เปลว สีเงิน
    หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๙

	 เมื่อวันเสาร์	(๕	พ.ย.๕๙)	ที่เชิงสะพานมัฆวานฯ
	 สถาบันพระปกเกล้า	 จัดประชุมวิชาการใต้หัวข้อ
เรื่อง	“เติมชีวิต	คืนชีวาประชาธิปไตย”
	 ดร.สุรชาติ	 บ�ารุงสุข	 อาจารย์รัฐศาสตร์	 จุฬาฯ 
ตั้งค�าถามสาธารณ์ในการอภิปรายของท่าน	ว่า........
	 “ตอนนี้ต้องถามว่า	 สถานะของการเมืองไทยอยู่
ประมาณไหน	 ถ้าเราเชือ่ทางวิธีคิด	 หรือภาษาทาง
รัฐศาสตร์	เรียกว่า	เราก�าลังเข้าสู่ระยะเปลี่ยนผ่าน
	 ผมเชื่อว่านั้น	คือ	โจทย์ที่ใหญ่ที่สุด
	 ต้องท�าความเข้าใจกันว่า	วันนี้	เราไม่ได้อยู่ในระยะ
เปลีย่นผ่านรฐัประหาร	ไม่ใช่การเปล่ียนผ่าน	รฐัประหาร	
คือ	รัฐประหาร
 แล้วถ้าคดิว่า	‘รฐัประหารคอืการสร้างประชา- 
ธิปไตย’
	 ผมคิดว่า	‘ต้องยุบคณะรัฐศาสตร์ผมทิ้ง’
 เพราะรัฐประหารไม ่สร ้างประชาธิปไตย	
รัฐประหารสร้างรัฐบาลทหารและเป็นเผด็จการ
ทหาร	นั้นหมายความว่า	ในหลายปีที่ผ่านมา	ไม่ใช่แค่
ในประเทศไทย
 ผมคิดว่า	 สถานการณ์รูปแบบการเมืองไทย	 อยู่ใน
สถานะที่แบบก�้ากึ่งตรงกลาง	เปลี่ยนผ่านมีเลือกตั้ง	หลัง
เลอืกต้ัง	มีประชาธปิไตยภายใต้ระบอบเลือกตัง้ระยะหนึ่ง
	 และก็ยึดอ�านาจใหม่	.........
 นั่นหมายความว่า	ประชาธิปไตยไทย	มีลักษณะ
เดินหน้าถอยหลัง	ฯลฯ”
	 ดร.สุรชาติ	ไม่ได้ถามผม
	 แต่ผมเกรงอาจารย์จะว้าเหว่	 ถามกลางประเทศ
ขนาดนี้แล้ว	 ถ้าไม่มีใครตอบซักคน	 ก็ขอตอบแทนตรง
นี้ละกัน	ว่า..........
 “ที่อาจารย์คิดน่ะ	ถูกแล้ว	ฉะนั้น	ควรยุบคณะ
รัฐศาสตร์ของอาจารย์ทิ้งได้แล้ว”
	 หรือไม่ก็	......

	 “จารย์เลิกสอนซะ”!
	 บทจบอภิปราย	อาจารย์ยังทิ้งท้ายอีกว่า
	 “ในบริบทใหม่	 คือโลกเปลี่ยน	สังคมไทยก็เปลี่ยน	
ท�าให้วันนี้	โจทย์ใหญ่ของเราคือ
	 ท�าไมชนชั้นกลางไม่เอาประชาธิปไตย?
	 วันนี้	 อย่าฝันเกินจริง	 ด้วยอุดมคติที่สุดโต่ง	 และ
เชือ่ว่าจะสามารถสร้างประชาธปิไตยอย่างสมบรูณ์แบบ
ได้	ฯลฯ.....”
	 ครับ....ด้วยความเคารพ
	 ในฐานะคนชั้น	๒	ตึกแถว	ในบริบท	“โลกเปลี่ยน-
สังคมไทยเปลี่ยน”	ขอกราบเรียนอาจารย์ว่า
	 “คนชั้นกลางเอาประชาธิปไตยครับ”
	 เพียงแต่.....
	 “ไม่เอาคนสอนประชาธิปไตยอย่างพวกอาจารย์
เท่านั้นแหละ”!
	 พูดถึง	“โลกเปลี่ยน”	ตรงนี้	ผมเห็นด้วย
	 แต่ตรงประเดน็	“สงัคมไทยเปลีย่น”	นี	่ผมว่า	กแ็ค่
พูดกันไปแบบจินตนิยามมากกว่า
	 สังคมไทยยังเหมือนเดิม	ละครน�้าเน่า	เรื่องเอาแล้ว
หย่า	เรื่องดรามาการเมือง	กระทั่งเรื่องแบบมึงกราบรถกู
	 แบบนี้	ยงัเป็นอาหารถกูปาก-ถกูจรติ	“ฮิตง่าย-ขาย
ได้”	ในสังคมไทยตายตัว	ท่ามกลางสังคมโลกที่หมุนจี๋
	 ไอ้ต�ารา	สอนคนเป็นปริญญาตรี-โท-เอก	น่ะ
	 มันแค่	“ใบตอง”
	 อย่าไปสอนให้นิสิต-นักศึกษากินใบตองอยู่เลย...
จารย์	 สอนให้	 “รู้จักแก้ห่อ”	 แล้วกินของทีอ่ยู่ข้างใน
ใบตองเหอะ
	 “ของในห่อ”	คือ	“เนื้อหา”
	 ประชาธิปไตยหรือเผด็จการ	 มันก็นิยามนี้	 มันแค่
เปลือก	ประโยชน์	เพื่อใช้ถนอมรักษาเนื้อใน
 ไปทึกทัก	“ยึดใบตอง”	เป็นเนื้อหา	ใบปริญญา	
ก็แค่ใบรับรองความโง่! 
	 ใช่...รัฐประหารไม่สร้างประชาธิปไตย	 นี่นัก
ทฤษฎีเขียนต�าราให้เรียน
	 แต่ประชาธิปไตย	 เป็นตัวสร้างรัฐประหารมา
ตลอด	นี่คือความจริงที่ตบหน้านักทฤษฎี
	 มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่า	 อะไรสร้าง-ไม่สร้าง
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อะไร	อะไรดีกว่ากัน-เลวกว่ากันหรอก
	 ถ้ารู้จัก-เข้าใจ	“วิถีห่อ-วิธีกิน”
	 วถิีของห่อ	 กแ็ค่แพ็กเกจจิงธรรมดาๆ	 ส่วนวธิกีนิ	
ก็แกะเปลือกทิ้ง	เอาเนื้อข้างในมากิน
	 ไม่ใช่กินเปลือก-ทิ้งเนื้อ	.........
	 อย่างที ่สวมกระบังตา	 ตะบี-้ตะบันสอนนิสิต-
นักศึกษา	ให้กินกันแต่ใบตองหรือเปลือก
	 แล้วก็ท่องจ�า	ใบตองดี	ใบตองอร่อย	ใบตองกินแล้ว
ให้สิทธิเสรีภาพ	ตัวโต	ฉลาด	เหมือน	ช้าง	ม้า	วัว	ควาย
	 ผมฟังมาเป็นปี	 กับพวกจารย์รัฐศาสตร์จุฬาฯ-
ธรรมศาสตร์บางคน	ที่มานั่งจ้อหน้าจอทีวีแดง
	 ยกเปลือกเป็นกถามุข	 ชื่นชมโลมลูบ	 “ระบอบ
ทักษิณ”	 โดยละเว้นหยิบเนื้อในมาพิจารณา	 แล้วบอก
ชาวบ้านว่า
	 เปลือกประชาธิปไตย	 มีภาพยังประโยชน์
และความสุขให้สังคมชาติ	 แต่เนื้อใน	 โกงเพื่อยัง
ประโยชน์และความสุขให้คณะพรรคตัวเองตลอด?
	 ขณะเดียวกัน	ถ้าเป็นรัฐบาลเผด็จการ.........
	 จานแก๊งนีก้จ็ะยกเปลือกเผด็จการข้ึนขย้ีขย�าต�าป่น
ด้านเดียว	ละเว้นที่จะหยิบเนื้อในมาพิจารณาว่า
	 เผด็จการเข้ามาเพื่อ	“สกัดโกง-ล้างชั่ว”	น�าชาติ-
ประชาชน	ขึ้นจากหล่มประชาธิปไตยกินเมือง?
	 หรือเพื่อเข้ามาใช้อ�านาจนั้น	โกงเอง-ชั่วเอง?
	 เอ้า...ลองพิจารณานี่	แล้วตอบบ้างซิ........
	 ๘๔	ปี	ประชาธิปไตย	หลังยึดอ�านาจระบอบกษตัรย์ิ
มาแย่งฟัดกันเอง	ระหว่าง	ประชาธิปไตย	กับ	เผดจ็การ
	 ใครบริหารประเทศมากกว่ากัน?
	 ค�าตอบ	คือ	“ประชาธิปไตยเลือกตั้ง”	มากกว่า
	 ในเมื่อมากกว่า	 แล้วด้วยประชาธิปไตย	 ท�าไม
ทั้งประเทศ	 ทั้งประชาชนจึงไม่พัฒนา-ก้าวหน้า	 ตาม
สรรพคุณยาประชาธิปไตย?
	 ท�าไมปัญหาพื้นฐาน	เช่น	สาธารณูปโภค	จิตส�านึก
สงัคม	การศึกษา	การท�ามาหากิน	การพฒันาทรพัยากร
บุคคล
	 กลบัแย่ลง..แย่ลง	ด้วยไม่ตอบโจทย์สังคมชาตล่ิะ?
	 ที่ส�าคัญ	 ประชาชนอ่อนแอลง	 ทั้งด้านวิสัยทัศน์
และโลกทัศน์	ไม่ว่าวิถชีวิีตความเป็นอยู่	รวมถึงทศันคต-ิ
ความคิดต่อรากฐานมนุษย์

	 จากเคยเป็นสังคมยืนได้ด้วยขาตัวเอง	 พึ่งตัวเอง
ก่อนคิดพึ่งคนอื่น	และเป็นชาติมีศีล-มีสัตย์
	 แต่ด้วยรัฐบาลประชาธิปไตยบริหาร
	 ประชาชนกลับง่อยเปลี ้ยเสียขา	 ร้องแต่..อุ ้ม
หน่อย..อุ้มหน่อย	ระงมชาติ
	 จากความจนคือเป้าหมายมุ่งชนะ
	 เมื่อประชาธิปไตยบริหาร	 ความจนกลับเป็นของ
ต้องสร้างรักษา	เพื่อเอาไปแลกเงินรัฐบาลเลือกตั้ง
	 จากมีศีล-มีธรรม	 ยึดในชาติ-พระศาสนา-สถาบัน
พระมหากษัตริย์
	 ด้วยรัฐบาลประชาธิปไตยบริหาร
	 กลบัมคีนโกง	คนชัว่ช้าหนาบาป	คนจ้องล้มล้างท�าลาย
สถาบัน	ถึงขั้นทั้งเผา	ทั้งชักน�้าเข้าลึก-ชักศึกเข้าบ้าน
 “คนขายชาต-ิคนชัว่-คนเลว”	กย็งัยกย่องนับถอื	
ถ้ามีเงิน
 บางจานมหาลัยไม่หือ-ไม่ติง	ไม่เคยว่าชั่วร้าย	
แถมยังไปสุมหัว	“ขายตัว-ขายชาติ”	ด้วยกัน?
	 สรปุแล้ว	ทัง้ประชาธปิไตย	ทัง้เผดจ็การ	ไม่มอีย่าง
ไหนดี-เลวกว่ากัน
 และทั้งประชาธิปไตย-เผด็จการ	 ไม่ใช่ค�าตอบ
มนุษยชาติ	ซึ่งที่สุดของการแก่งแย่ง	ไขว่คว้า
	 จะหยุดอยู่ที่ค�าว่า	“สุขและสงบ”!
	 ทั้ง	๒	อย่าง	“แค่เปลือก”
	 จงดูที ่เนื ้อใน	 คือ	 การคิด-การท�า	 อันเป็น 
รูปธรรมผ่านงานบริหาร-ปกครอง
	 ไม่มีระบบไหน	 ท�าให้คนทั้งประเทศ	 “ได้ทุก
อย่าง”	ที่ทุกคนต้องการ
	 แต่ผู้บริหารในระบบนั้นๆ	......
	 ถ้าสจัจะและจรงิใจ	สามารถท�าให้คนท้ังประเทศ	
สุข-ด้วยพอใจ	 ทุกข์-ด้วยเข้าใจ	 บนฐานเหตุ-ปัจจัย	
ได้ทุกคน	ถ้าบริหารยึดหลัก
	 “สามัคคี-พึ่งพา-พอเพียง”
	 อาจารย์ก็บอกเองว่า	 ในบริบทใหม่	 “โลก
เปลี่ยน”	ก็อยากบอกว่า
	 “ประชาธิปไตย-เผด็จการ”	 ไม่เกี่ยวกับชนชั้น
ไหนจะเอา-ไม่เอาหรอก	มันเกี่ยวตรงว่า
 เมือ่ไหร่พวกอาจารย์จะเปลี่ยนชัน้สมอง 
ตัวเองกันซะที?
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กายา
บทที่ ๑๐ “กลิ่นความตายที่วัดโพธิ์ร้าง”

• ต่อจากฉบับ ๓๑๖

	 ความมืดก�าลังโรยตัวลงมา	 	ท้องฟ้าสีน�้าเงิน
เข้มค่อย	ๆ 	กลับกลายเป็นสีด�า
	 ไม่ช้านัก		แสงดาวจะพริบพร้อย	ระยิบระยับ	
ตัดกับความมืดที่เข้มด�ามากยิ่งขึ้น			มันมืดเหมือน
กับคืนวันนี้	 	 คืนวันที่สามัญก�าลังทอดสายตามอง
ออกไปในความเวิ้งว้างที่มีแสงดาวเป็นเพื่อน
	 ชนบทห่างไกลจากแสงสี	 	 มักมีลักษณะ
คล้ายคลึง	 	 นั่นคือความเงียบและความมืด	 	 มัน
เหมือนจะโอบกระชับเข้ามาในความรู้สึกมากขึ้น
เรือ่ย	ๆ 	 	 ไม่ว่าจะอยู่ภาคไหน	ๆ 	ของประเทศไทย		
หากไร่นาป่าเขา	 	 ยังเป็นองค์ประกอบของ
ธรรมชาติ		ไม่มีใครไปรื้อท�าลายหรือเปลี่ยนแปลง

มันมากนัก
	 สามัญจ�าได้ว่า		ความมืดสมัยก่อน		เป็นราตรี
ชนิดเกือบมองไม่เห็นแม้เงาสีด�าทะมึน	 	 เวลาเดิน
ผ่านเข้าไปในเงาตะคุม่สทีบึทมึ		แสงตาสตัว์จะเรอืง
แสงให้เห็น	 ไม่ว่าหมาหรือแมว	 แสงนัยน์ตาจะส่ง
ประกายเรือง	ๆ 	ปานสีมรกต	 	 บางทีก็รู้สึกเหมือน
อยู่กลางป่าลึกมืดมิด	 แล้วเดินไปพบสัตว์ป่าบาง
ชนิด		ทั้ง	ๆ 	ที่คือป่าข้างบ้าน			สามัญค่อนข้างจะ
ใกล้ชิดและคุ้นเคย
	 สมัยก่อนไฟฟ้ายังผ่านเข้ามาไม่ถึงหมู่บ้าน		
บ้านทุกหลังจุดตะเกียงน�า้มันก๊าดกันเป็นพืน้		
ตะเกียงน�้ามันก๊าดท�าจากกระป๋องนมข้นหรือไม่ก็

กลำงวัน		เจดีย์เหมือนซำกปรักหักพัง
ยอดหักเกือบไม่มีรูปทรง
เหลือเพียงกองอิฐที่ยังทรงตัว
ทว่ำ...เจดีย์ที่ผมเห็นอยู่ในเวลำขณะนั้น
มันคือเจดีย์องค์ใหญ่
ที่มีรูปทรงควำมเป็นเจดีย์เต็มองค์
อย่ำงสมบูรณ์

• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
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กระป๋องยาสูบอะลูมิเนียม		ก้นต้องไม่รั่วซึม		เจาะ
รกูลางฝาปิดด้านบนเป็นช่องเล็กๆ	แล้วสอดสังกะสี
ม้วนเป็นหลอดกลม	เข้าไปในรูเล็กๆ	เท่าปลายนิ้ว
ก้อย		บัดกรีให้แน่น			จากนั้นก็สอดไส้ผ้าหรือด้าย
สีขาวในรูหลอด		โผล่ออกมาเป็นขยุ้มเล็กๆพอจุด
ไฟติด			ปลายด้ายล่างทิ้งลงก้นกระป๋อง			เมื่อเติม
น�้ามันก๊าดลงในกระป๋องสังกะสี	 อย่าเติมจนเต็ม		
ไส้ด้ายจะซึมดูดน�้ามันก๊าดอย่างต่อเนื่อง	 	 เมื่อจุด
ไฟจะกลายเป็นเปลวสีแดงส้มเต้นไหวๆ	 เรืองแสง
วอมแวมสว่างไปทั้งเรือน
	 บ้านหลังหนึ ่งมีตะเกียงไม่ต� ่ากว่าสองสาม
กระป๋อง	รวมถึงตะเกียงโป๊ะแก้วกนัลม		เพือ่ใช้เป็น
แสงส่องสว่างยามค�่าคนื		เดก็	ๆ 	เอาไว้อ่านหนงัสอื
เรียน	ท�าการบ้านในห้องนอนก่อนหลับใหล
	 ในหมู่บ้าน		จึงมีแต่ความมืดมิด		เมื่อความมืด
มาเยี่ยมเยือนในแต่ละค�่าคืน
	 ยามเย็นย�า่ในชนบทเมื ่อโพล้เพล้ใกล้ค� ่า		
บรรยากาศจะเงียบและวังเวง		ใครมีวัวควายเป็น
ฝูง	ๆ 	เลี้ยงไว้	 จะต้อนกลับเข้าคอก	 ฝุ่นคลุ้งตลบ
ท้องถนนดินลูกรังหน้าบ้าน		ขณะนกกาบินผ่านไป
บนท้องฟ้าบินกลับรังเป็นฝูง	ๆ
	 เมื่อแดดหลบหาย	 	 ความมืดจะกระจายเข้า
ครอบคลุมอย่างรวดเร็ว
	 เสียงกลองคู่ดังมาไกล	ๆ 	ผสานเสียงปี่พาทย์
ไม้นวม	ฆ้องวง	ฉิ่ง	ฉาบตะโพนให้จังหวะ		นั่นเป็น
สัญญาณบอกเตือนว่า	 	 น่าจะมีใครสักคนหนึ่งใน
หมู่บ้านจบสิ้นชีวิตลง	 เมื่อสัญญาณกลองคู่ดังให้
จังหวะกังวานมาอย่างชวนวังเวง
	 ในหมู่บ้าน		วงปี่พาทย์	ระนาด		ฆ้องวง		จะ
เป็นเครื่องดนตรีขับกล่อม		ไม่ว่างานบวช	งานวัด	
หรืองานศพ		ถ้างานมงคล	กลองคู่จะตีรับระนาด
ในจังหวะที่ร่าเริง	 กลองถูกไม้ตีทีละกองไม่พร้อม
กัน		ซ้ายทีขวาทีสลับกันอยู่ไปมา	ในจังหวะเร่งเร้า	
บรรยากาศสดใส		แต่ถ้าเป็นงานศพ		กลองจะตีคู่	
ครึ้มกังวานเศร้าสร้อย...ครึมๆ..ครึมๆ..สัญญาณ
บอกว่า		ความตายได้มาเยือนหมู่บ้านของเราแล้ว			
	 เหมือนมันจะบบีให้ความวงัเวงยามย� ่าค�่า		
เงียบสงัดและเงียบเหงามากยิ่งขึ้น

	 สามัญจะนั่งเจ่าจุกมองแสงตะเกียงอยู่ข้าง
ชานพื้นกระดานริมหัวบันได			ถ้าอยู่บ้านคนเดียว
ยิ่งน่ากลัว		วันใดพ่อไปท�างาน		แม่ออกไปไร่	ยัง
ไม่กลับบ้าน	 	 วันนั้นพวกเราจะนั่งรอคอยแม่ด้วย
ความกลัวแล่นเกาะกุมในดวงจิต
	 ภาพในความนึกคิดของเด็กหญิงเด็กชาย		
จะนึกเห็นแต่สิ ่งน่ากลัว	 	 โดยเฉพาะความตาย	
วิญญาณที่ล่องลอย
	 สามัญเคยเห็นผู ้เป็นตาเสียชีวิตสมัยเด็ก	ๆ 		
ร่างกายแกลบีเลก็	แขง็เด่เป็นท่อนไม้		นอนนิง่สนทิ
อยู่บนที่นอน				ถ้าโลงยังต่อไม่เสร็จร่างคนตายจะ
นอนสงบบนที่นอนอยู่อย่างนั้น	 	มีผ้าห่มคลุมกาย
มิดชิด	 	สิ่งส�าคัญคือชีวิตแกได้จบสิ้นลงแล้ว	 	 ไม่
สามารถลุกขึ้นมานั่งคุยกับใครได้อีก		รอเวลาการ
อาบน�้าศพครั้งสุดท้ายจะมาถึงและยกเรือนร่าง 
ลงโลงไม้ที่ต่อขึ้นโดยช่างในหมู่บ้านอย่างรีบเร่ง
	 แล้วภาพคนตายที่ถูกเผาบนกองฟอน	 เมรุที่
ก่อขึ้นอย่างง่าย	ๆ 	 ด้วยอิฐมอญสองด้านส�าหรับ
วางโลงผ่านเข้าไปก็ซ้อนทับขึน้มาให้เห็นในความ
นึกคิด	 	 สามัญเคยไปงานเผาศพที่วดัของคนใน
หมูบ้่านหลายต่อหลายครัง้		จ�าได้ตดิหูตดิตาชัดเจน		
	 สมยัก่อนเมรเุผาศพมเีพยีงการก่ออฐิขึน้มารบั
โลงศพหรอืร่างคนตายเท่านัน้	เมรจุะอยูใ่นวัด		ตดิ
โรงลิเกด้านใต้		ถัดกันไปคือป่าช้ารกเรื้อ		ก่อนเผา		
สับปะเหร่อ	 	 จะเอาฟืนเข้าไปสุมตรงใต้เมรุก่ออิฐ		
แล้วเอาศพในโลงไม้สักขึ้นไปตั้ง	 	 เพียงเสียงพระ
สวดจบลง	 	 สัปเหร่อจะเข้าไปจุดไฟที่เทราดด้วย
น�้ามันก๊าดทันที		แล้วไฟก็ลุกพรึบท่วมร่างคนตาย
พุง่โพลงเปลวไฟ		บางศพทีเ่ป็นญาตใิกล้ชิด	สามญั
ต้องรอจนกว่าศพจะมอดไหม้หมดสิ้น	เพื่อเก็บเศษ
กระดูกที่หลงเหลือ	 	 น�ามาใช้ในการท�าบุญให้คน
ตายเมื่อครบเจ็ดวัน	 	 เขาเคยเห็นร่างคนตายไหม้
ไฟ	แข้งขาหงิกงอ	ช้ีเด่ออกมานอกกองเพลงิ		กลิน่
เนือ้ไหม้ไฟกระจายอวลมากบัลม			เหมอืนกลิน่เนือ้
ปิ้ง	หรือหมูปิ้ง	ที่น�้ามันก�าลังหยดลงในเตาไฟติ๋ง	ๆ 			
ท�าเอาสามัญถึงกับสะอิดสะเอียนไม่กล้ากินเนื้อ 
กินปลาไปหลายมื้อ
	 เขาน่าจะเป็นคนตาขาวนะ	 	 กลัวไปเสียหมด	
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โดยเฉพาะความมดืและคนตาย	สามญัอยากจะคดิ
เช่นนั้น
	 แต่นัน่แหละ		ไม่ใช่เฉพาะสามญัคนเดยีวหรอก		
น่าจะคนท่ัวไปด้วยซ�้าทีม่คีวามกลวัในจติใจ		ส�าคัญ
ว่า		ใครจะกลัวมากหรือกลัวน้อยกว่ากันเท่านั้น
	 ไอ้บุญมาน้องชายคนสุดท้องก็มีความกลัว 
เช่นเดียวกันกับเขา		มนัเคยผ่านไปหน้าวัดโพธิร์า้ง 
หัวหมู่บ้าน	 	 แล้วเห็นเหตุการณ์หนึ่งเมื่อสิบปีให้
หลัง		สิบปีที่ไฟฟ้าเริ่มเข้ามาในหมู่บ้าน		เสาไฟฟ้า
ข้างทาง		เริ่มจะมีไฟนีออนให้แสงสว่าง
	 วัดโพธิ์ร้าง			เป็นวัดเก่าแก่สร้างมาสมัยใดไม่
ทราบได้		เป็นวัดไม่มีภิกษุอยู่อาศัย	ไม่มีกุฏิ		ศาลา
การเปรียญแต่อย่างใด	มันคือเจดีย์เก่าๆ	อิฐมอญ
แผ่นใหญ่	ๆ 	 แบบโบราณห่อหุ้ม	 จนคราบตะไคร่
น�้าเกาะเต็ม	 ยืนทะมึนอยู่ใต้ต้นโพธิ์ใหญ่ข้างถนน		
ตัง้แต่จ�าความได้		สามัญกเ็ห็นวัดแห่งน้ีประดษิฐาน
อยู่อย่างนั้น	จวบกระทั่งปัจจุบัน
	 กิตติศัพท์	ความเฮี้ยนเรื่องผีดุ		ต้องยกให้วัด
โพธ์ิร้างแห่งนี	้	มันคอืทีเ่ปลีย่ว		ไม่มบ้ีานเรอืนผูค้น
อยู่อาศัย		ระยะทางร่วมหนึ่งกิโลเมตร
	 ความจรงิสองข้างทาง		กม็ใิช่ป่าเปลีย่วรกร้าง
สักเท่าไร	 	 นอกจากจะเป็นเรือกสวน	 ป่ามะม่วง	
สวนน้อยหน่าของชาวบ้านทีป่ลูกอยูอ่ย่างหนาแน่น
เท่านั้น	 	 ที่น่ากลัวน่าจะเป็นเพราะไม่มีบ้านปลูก
อาศัย		กับความเป็นเจดีย์ซากปรักหักพัง	ไม่มีใคร
ดูแลเอาใจใส่	อิฐแต่ละก้อนใหญ่เบ้อเร่อเบ้อร่าบอก
ชัด	 ๆ	 ว่าเป็นเจดีย์ร้างสร้างไม่ต�่ากว่าร้อยปีเป็น
อย่างน้อย		เจ้าที่เจ้าทาง		คนเฝ้าเจดีย์น่าจะเฮี้ยน
ไปตามความเก่าแก่ของสถานที่
	 ชาวบ้านบางคนเคยเล่าให้ฟังว่า		เคยเหน็มคีน
ห้อยหัวลงมาจากกิ่งโพธิ์		ที่ทอดกิ่งยาวลงมาจาก
คาคบบนกิ่งสูงกลางถนน
	 บางคนเดนิมาคนเดยีวยามดกึดืน่ผ่านโพธิร้์าง			
มีเสียงคนขว้างปาก้อนหินตามหลัง		หรือไม่	ก็เดิน
ตามหลังมาติด	ๆ 		แต่พอหนัไปมอง		กลบัไม่มสีิง่ใด		
นอกจากความว่างเปล่า	และความมืดอันน่ากลัว
	 นัน่คือค�าบอกเล่า		แต่ไม่ใช่ของจรงิ...ไม่ใช่ของ
จริงที่สามัญอยากจะเห็นด้วยตาตนเองอย่างจะจะ

	 แต่เจ้าบุญมานั่นซิ	 	 ได้น�าเหตุการณ์ที่วัดโพธิ์
ร้างมาเล่าให้สามัญฟังอย่างตื่นเต้นและเร้าใจกว่า
ครั้งไหน	ๆ	ที่สามัญเคยได้รับฟังมา
	 “พี่...ผมโดนผีวัดโพธิ์ร้างหลอก”	 บุญมามา
เคาะประตเูรยีกเสยีงดงัลัน่ในคนืวันหนึง่		เมือ่เวลา
เกือบจะเที่ยงคืน	 	 ด้วยน�้าเสียงตื่นเต้น	 นัยน์ตา
เหลือกโพลง
	 “เมื่อไหร่”	สามัญเอ่ยถามแกมพิศวง
	 “เมือ่สกัช่ัวโมงผ่านมาน่ีเอง...ผมแทบจะไม่เช่ือ
สายตาตนเอง”เสยีงบญุมายงัไม่คลายตืน่เต้นระคน
หอบเหนื่อย
	 และแล้ว	 	 สามัญก็เริ่มรับรู้ถึงสิ่งประหลาด
มหัศจรรย์จากปากของบุญมาผู้เป็นน้องชาย
	 เมือ่ตอนเยน็ผมไปกนิเลีย้งทีบ่า้นเพือ่นทีต่�าบล
ป่ามะม่วง”	บุญมาเริ่มเล่าอย่างช้า	ๆ 	ด้วยน�้าเสียง
ยังไม่คลายความตื่นเต้น
	 ผมดื่มไปพอสมควร		เพราะเจอเพื่อน	ๆ	ที่จบ
จากวิทยาลัยการเกษตรหลายคน		พี่ก็รู้นะ	 	 เด็ก
นักเรียนเกษตรทีเ่รียนรุ่นเดียวกัน	 	 เวลาเจอกัน		
บรรยากาศจะมันขนาดไหน
	 ทัง้ดืม่และร้องเพลงร่วมกนัจนเวลาเกอืบจะห้า
ทุ่ม		อิ่มแปล้หน่วงหนักกันพอสมควร		ผมกับไอ้ด�า
กล็าพรรคพวกเพือ่นฝงูเดนิกลบัเข้าหมูบ้่าน		เพราะ
บ้านไอ้ด�า		อยู่ท้ายหมู่บ้านห่างออกไปด้านทิศใต้
	 ต่อรถโดยสารมาลงหัวสะพานในเขตเทศบาล			
หลังสีทุ่ ่มไปแล้ว	 	 ผมกับไอ้ด�าต้องเดินย� ่าเท้า			
เพราะไม่มรีถโดยสารเข้าสูห่มูบ้่านเราแน่นอน		มนั
ดึกเกินไปสมัยนั้น
	 ดึกสงัดเวลาเกือบจะห้าทุ่ม	 	มีแต่ความเงียบ		
หรีดหริ่งเรไรขับประสานระเบ็งเซ็งแซ่มาจากป่า
ข้างทาง		ยิง่ถนนหลงัหมูบ้่านท่าแคในเขตเทศบาล		
บ้านเรือนปลูกห่าง	ๆ	แม้จะมีแสงไฟนีออนติดเป็น
ระยะ		แต่ในเวลาอย่างนี้		เห็นแต่หมาผอมโซบาง
ตัว		วิ่งเหย่า	ๆ	อยู่ข้างเสาไฟ
	 ใกล้ว ัดโพธิ ์ร้างเข้าไป	 	 บรรยากาศก็ยิ ่ง
เงียบเชียบชวนขนหัวลุก
	 เงียบจริง	ๆ 	 เงียบเข้าไปก้นบึ้งหัวใจ	 	 ได้ยินแต่
เสยีงฝีเท้าเราสองคน		ย�า่ไปในความเงียบ	แรก	ๆ 	ผม
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อ่านต่อฉบับหน้า

กับไอ้ด�าชวนกันคุยในเรือ่งสพัเพเหระ		เพือ่ท�าลาย
ความเงียบ		แต่พอนานเข้า	ๆ	ยิ่งเห็นต้นโพธิ์ยักษ์
ขวางกั้นอยู่ข้างถนนด้านหน้า	 	 ห่างออกไปไม่เกิน
สามร้อยเมตร	 	 ผมก็ปิดปากเงียบ	 	 หูเพียงสดับ
เสียงความเงียบที่ผ่านเข้ามาเป็นระยะ	เท่านั้น
	 ผมหันมองท้องทุ่งด้านซ้ายมือ	 	 ที่เป็นทุ่งนา
เวิ้งว้างตัดกับภูเขาทะมึนเป็นฉากกั้นด้านหลัง
	 ท้องทุ่งมืดมิดเป็นเงาลาง	ๆ 	แต่เหนือขุนเขาสี
ด�าสนิทขึ้นไป		แสงดาวเปล่งประกายระยิบระยับ		
พร่างพราวเต็มฟากฟ้า	 	 แสดงว่าคืนนี้ท้องฟ้า
แจ่มใส	 ไร้เมฆหมอก	 ดาวถึงได้แจ่มใสกระจ่างฟ้า
เสียยิ่ง
	 พลัน...ผมถึงกับสะดุ้ง	 	 เมื่อไอ้ด�ายกมือขึ้น
สะกิดแขน
	 “เฮ้ย...ไอ้มา		มึงดูบนถนนข้างหน้าซิ”
	 ผมหันขวับจากข้างทาง		แล้วขนก็ลุกซู่ตลอด
เรือนร่าง		นัยน์ตาเบิกโพลง
	 คุณพระช่วย....เป็นไปได้หรือนั่น	 	 เจดีย์...วัด
โพธิ์ร้าง
	 สิ่งที่เห็นอยู่เบื้องหน้า		ตาผมไม่ฝาดแน่	ๆ
	 ท่ามกลางแสงดาวกระจ่างฟ้า	 	 ผมเห็นองค์
เจดีย์ข้างต้นโพธิถ์นัดชัดเจนเหมือนตอนกลางวัน
อย่างไรอย่างนั้น
	 ทว่ามันกลับต่างกันเกือบจะสิ้นเชิง
	 กลางวัน		เจดีย์เหมือนซากปรักหักพัง		ยอด
หักเกือบไม่มรีปูทรง		เหลือเพียงกองอิฐที่ยงัทรงตวั		
สูงไม่น่าจะเกินสี่เมตร
	 ทว่า...เจดีย์ที่ผมเห็นอยู่ในเวลาขณะนั้น		เป็น
ไปได้หรือนั่น
	 มนัคือเจดย์ีองค์ใหญ่ทีม่รีปูทรงความเป็นเจดีย์
เต็มองค์อย่างสมบูรณ์
	 ยอดแหลม	 	 ฐานกลมมนสูงใหญ่	 	 สีขาว
กระจ่างเกอืบจะเต็มพืน้ที่	 	 ขับให้ต้นโพธิท์ีย่ืนต้น
อยู่เคียงข้างด้อยไปถนัด
 “ไอ้ด�า...”	ผมครางในล�าคอเกือบจะไม่เป็นเสยีง
	 “หือ...”	 เสียงขานมาเบา	ๆ 	 นัยน์ตาไอ้ด�าคง
จ้องไปเบื้องหน้า	นัยน์ตาไม่กะพริบเช่นกัน
	 “มึงเห็นเหมือนกูไหม”

	 “อะไร”
	 “เจดีย์”
	 “เป็นไปได้อย่างไร...”	เสยีงไอ้ด�าเหมอืนจะสัน่
มากยิ่งขึ้น
	 อาการเมาค้างหายไปเป็นปลดิทิง้		ร่างทัง้ร่าง
คล้ายจะสั่นเป็นเจ้าเข้า		ขาสองข้างสั่นพับ	ๆ
	 เจดีย์องค์เต็มสีขาวสดใสอาบแสงจันทร์ข้าง
แรมยังคงชัดเจนอยู่เบื้องหน้า
	 ผมกับไอ้ด�าได้แต่ยกมือขึ้นไหว้อย่างไม่มีอะไร
จะท�าให้ดีไปกว่านั้น
	 จะเรียกว่าผีหลอกหรือผมก็ไม่แน่ใจ.....มันคือ
อะไร		และนัยน์ตาผมไม่ฝาดแน่	ๆ 	เพราะคนที่เห็น
พร้อม	ๆ	กับผมก็คือไอ้ด�า
	 บุญมาจบการเล่าเรื ่องเจดีย์วัดโพธิ ์ร้างให้
สามัญฟังในคืนวันนั้น	 	 ด้วยน�้าเสียงที่ออกอาการ
ลังเลและสงสัย
	 มันคืออะไรหรือสิ่งไร	 	 ที่ท�าให้เกิดภาพมิติ
มหัศจรรย์ขึ้นมา
	 สามัญได้แต่นิ่งเงียบ	 	 เฝ้าครุ่นคิดถึงเรื่องจิต
วิญญาณและผีสางนางไม้
	 เช้าวันต่อมา	 	 เขาขับรถผ่านไปที่วัดโพธิ์ร้าง
แห่งนั้น	 	 ซากปรักหักพังใต้ต้นโพธิ์ยังคงด�ารงอยู่
เป็นปกติ
	 อิฐบางก้อน	 ขนาดใหญ่เป็นพิเศษเหมือน 
ก้อนอิฐโบราณทั่วไป	 	 ตกมากองริมถนน	 เห็นอยู่
สองสามก้อน	สีด�าด่างบอกความเก่าแลเห็นชัด
	 สามัญเกือบจะลืมมันไปแล้ว	 	 เมื ่อเขามา
ท�างานอยู่ต่างจังหวัด
	 ระยะหลัง	ๆ 		เมื่อกลับไปบ้าน		บริเวณวัดโพธิ์
ร้างเปลีย่นไป		มบ้ีานเรอืนผูค้นมาปลกูอาศยัมากขึน้
	 ข้างทุ่งเวิ้งใกล้	ๆ 	กัน	 ห่างออกไปไม่ถึงร้อย
เมตร	บ้านจดัสรรกป็ลกูขนาบเข้าไปอกีทั้งสองด้าน
	 มนัไม่เงียบอกีแล้ว		บรรยากาศแห่งความขลงั
และศักดิ์สิทธิ์เลือนหายเกือบสิ้นเชิง	 	 เหมือนจะ
ประกาศว่า		วัดโพธิ์ร้างไม่มีความส�าคัญอีกต่อไป
	 มนัคอืซากกองอฐิทีอ่าจจะถกูท�าลายร้างในวัน
หนึ่งวันใดข้างหน้านี้ก็เป็นได้.
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	 ๑๓	 ต.ค.	 ๒๕๕๙	 นับว่าเป็นวันที่แสนเศร้า
ของพสกนิกรชาวไทยที ่สมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	มหิตลาธเิบศร-
รามาธิบดี	จกัรีนฤบดนิทร	สยามนิทราธริาช	บรม-
นาถบพิตร	ได้เสด็จสวรรคตเมื่อเวลา	๑๕.๕๒	น.
	 เป็นช่วงเวลาที่ผู้ประกาศข่าวของสถานีวิทย	ุ
และโทรทัศน์ต่าง	ๆ 	โดยมาก	 ยากจะอ่านข่าวได้
ตลอดโดยไม่เสียน�้าตา	 กับข่าวการสูญเสียบุคคล
ผู้เป็นที่รักเคารพยิ่ง	 ในแผ่นดินขวานทองที่ตน
อาศัยอยู ่อย่างร่มเย็นเป็นสุขตลอดมา	 เพราะ 
พระบารมีของพระองค์ที่คอยปกปักรักษา	 และ
ช่วยเหลือพสกนิกรและผืนแผ่นดินไทยให้มีความ
อุดมสมบูรณ์อยู่เสมอตลอดการครองราชย์	๗๐	ปี
	 ความดขีองสมเดจ็พระเจ้าอยูห่วั	ในรชักาลท่ี	๙ 
ได้ดังไกลไปถงึชาวโลกจนแม้องค์กรทีย่ิง่ใหญ่ของ
โลกอย่างสหประชาชาติ	 ยังได้ยืนสงบนิ่งไว้อาลัย	
อีกทั ้งยังมีตัวแทนประเทศต่าง	ๆ 	มากล่าวสดุดี	
ความดีงามของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 
มหาภูมิพลอดุลยเดชฯ	ซึ่งจัดเป็นการประชุมวาระ
พิเศษเพื่อเทิดพระเกียรติโดยตรง
	 จากตัวแทนประเทศต่าง	ๆ 	ที ่ ขึ้นมากล่าว
สดุดีในหลวง	ในรัชกาลที่	๙		ของปวงชนชาวไทย 
ก็มีอยู่คนหนึ่งที่น่าแปลกใจและประทับใจส�าหรับ
ชาวไทยหลายคน	นั้นคือคุณซาแมนธา	พาเวอร ์

เอกอคัรราชทตูสหรฐัอเมรกิา	ประจ�าสหประชาชาติ
ได้ขึ้นมากล่าวถวายราชสดุดี	 ในนามของสหรัฐ- 
อเมรกิา	ในทีป่ระชมุสมชัชาสหประชาชาต	ิด้วยถ้อยค�า
น�า้เสยีงทีด่งัฟังชดัเจน	 ในคนืวันศกุร์ที	่ ๒๘	 ตลุาคม	
๒๕๕๙	 (ค.ศ.	๒๐๑๖)	 ที่ดังไปทั่วโลก	 ซึ่งพระราช- 
ประวัติบางส่วน	 เราอาจไม่เคยได้ยินได้ฟังมา
ก่อนด้วยซ� ้าไป	 จึงขอน�าค�าแปลเป็นภาษาไทย
จากคอลัมน์คุณเปลว	สีเงิน	น.ส.พ.ไทยโพสต์	 มา
ถ่ายทอดต่อดังนี้	...
	 “ดฉินัสามารถพดูถงึเรือ่งนีไ้ด้พอสมควร	เพราะ
ก่อนทีจ่ะได้รบัเกยีรตใิห้เข้าร่วมงานกบัคณะรฐับาล 
ของนายโอบามา	ดิฉันเคยสอนอยู่ที่สถาบัน	Kenne-
dy	School	of	Government	ทีม่หาวิทยาลยัฮาร์เวิร์ด 
และเส้นทางที่ดิฉันต้องเดินไปท�างานบ่อยครั ้งจะ
ต้องเดินผ่านจัตุรัสกษัตริย์ภูมิพล	 (King	Bhumibol	
Square)	ซึ่งตั้งอยู่ติดกับ	Kennedy	School
	 จัตุรัสแห่งนี ไ้ด ้รับการขนานนามเพื ่อเป็น
เกียรติต่อการพระราชสมภพของพระองค์	 ไม่ใช่
เรื ่องแปลกแต่อย่างใดเลยที่การเดินผ่านจัตุรัส
กษตัรย์ิภูมพิล	ดฉินัจะได้เห็นคนไทยเดนิทางไปทีน่ัน่
เพื่อถวายความเคารพแด่พระองค์	บ้างก็ถ่ายภาพ
ใกล้	ๆ 	 แผ่นจารึกพระนามของพระองค์	 ในเมือง 
เคมบริดจ์มีสถานที ่อีกหลายแห่งที ่เป็นเช่นนั ้น	
อย่างในเมอืงบรงิแฮม	ทีโ่รงพยาบาลหญิง	สถานที่

โลกสดุดีในหลวง ร.๙

• นายหนุนดี
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ซ่ึงพระราชชนนเีคยทรงงานอยู	่แทบจะไม่มวัีนไหน
เลยที่จะไม่ได้เห็นคนไทยน�าของขวัญ	ดอกไม้	หรือ
ข้อความบนแผ่นกระดาษเล็ก	ๆ 	ไปถวาย	การอุทิศ
เสยีสละของพระองค์เป็นแรงบนัดาลใจให้พสกนกิร
ชาวไทยได้ท�าเช่นนั้น...
	 ...ในสายพระเนตรของพระองค์	 การได้ท�าใน
สิง่ทีเ่ป็นประโยชน์หมายถงึการหาหนทางแก้ปัญหา
ซึง่ประชาชนทั่วไปเผชิญอยู่	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาชนผู้ด้อยโอกาสและบรรดาคนชายขอบ 
และจากสายพระเนตรของพระองค์	หนทางเดยีวที่ 
จะท�าให้รู้ได้ว่าสิ่งใดเป็นประโยชน์	 และเข้าใจถึง 
ปัญหาที่ประชาชนเผชิญอยู่	 ก็คือการเสด็จพระราช 
ด�าเนินไปยังพื้นที่ที่ประชาชนอาศัยอยู่	โดยเฉพาะใน
พื้นที่ยากจนในชนบท	 ซึ่งตลอดรัชสมัยของพระองค์
ได้ทรงด�าเนินโครงการพัฒนาหลายพันโครงการ
	 ทว่ามิใช่เพียงการเสด็จพระราชด�าเนินไปยัง
สถานที่เหล่านี้เท่านั้น	 แต่การปฏิบัติของพระองค์	
ที่ทรงพบปะกับพสกนิกรในท้องถิ่น	ทั้งชาวประมง	
ชาวสวนยาง	หรือชาวนา	หรือนักเรียนชั้นประถม	
เมื ่อพระองค์ทรงพบปะกับข้าราชการ	 ก็ทรง
เลือกที่จะพบกับผู้ที่ท�างานในระดับรากหญ้า	 นัก
พฒันาการเกษตร	คร	ูและต�ารวจ	พระบาทสมเดจ็ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงเป ็น
มากกว่าผู้ทีค่อยสงัเกตการณ์	เพราะการท�าในส่ิงที่ 
เป็นประโยชน์หมายถึงการช่วยแก้ปัญหาที่เผชิญ
อยู่	และทรงส่งเสริมให้คนไทยท�าเช่นเดยีวกับพระองค์...
	 ...แนวพระราชด�ารใินเรือ่งโครงการ	“แก้มลิง” 
ซึง่ทรงคิดเพื ่อแก้ปัญหาอุทกภัยที่ไทยเผชิญอยู	่
พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช
ทรงจ�าได้ว่าเมื่อครั้งทรงพระเยาว์	ทรงเคยเห็นลิง
เคีย้วกล้วยแล้วเก็บไว้ที่สองกระพุ้งแก้มเพื่อเอาไว้
กนิในภายหลัง	 การก่อสร้างอ่างกักเก็บน�้าขนาด
เล็กซึง่ใช้หลักการเดียวกัน	 เพื ่อเก็บกักน�า้ส่วน
เกินในช่วงที่ฝนตกหนักเอาไว้ใช้ท�าการเกษตรใน
ภายหลัง	ระบบกักเก็บน�้าตามโครงการ	“แก้มลิง”	
ยังคงใช้กันอยู่ทั่วประเทศไทย	 การคิดค้นหลาย
สิ่งหลายอย่างของพระองค์ก็เป็นไปในท�านองนี	้
คือการผสานการอนุรักษ์ควบคู่ไปกับการพัฒนา

มนุษย์	 พระองค์ทรงก้าวไกลไปหลายทศวรรษใน
เรือ่งความตระหนกัเกีย่วกบัสภาพแวดล้อมทีย่ัง่ยนื
ซึ่งเป็นสิ่งส�าคัญต่อสุขภาพในระยะยาวของชุมชน
	 ดิฉันขอสรุปสักนิดว่า	เมื่อเดือนมิถุนายน	ปี	๑๙๖๐	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดชเสดจ็
พระราชด�าเนินไปยังสหรัฐฯ	 ตามค�ากราบบังคม
ทูลเชิญของประธานาธิบดีดไวต์	ไอเซนฮาว	และ
ทรงถกูขอให้มีพระราชด�ารัสต่อสภาคองเกรสของ
สหรฐัฯ	ขณะนัน้ทรงมพีระชนมพรรษาเพยีง	๓๒	พรรษา
	 ในการมีพระราชด�ารัสต ่อสภาคองเกรส	
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดลุยเดช
ตรัสว่า	 ที่ทรงรับค�ากราบบังคมทูลเชิญนั้น	 ส่วน
หนึ่งเป็นเพราะสิ่งที่พระองค์ตรัสว่าเป็น	 “ความ
ปรารถนาโดยธรรมชาติของมนุษย์ที่ต้องการได้
เห็นสถานทีเ่กิดของข้าพเจ้า”	 เมืองเคมบริดจ์ซึง่
พระองค์ได้เสด็จฯ	 เยือนในครั้งนั้นด้วย	อย่างไรก็
ดี	 พระองค์ตรัสด้วยว่าเป็นการเสด็จฯ	 เยือนเพื่อ
ตอกย�้ามิตรภาพอันพิเศษและค่านิยมที่ไทยและ
สหรัฐฯ	มีร่วมกัน	ท่านตรัสว่า	“มิตรภาพที่รัฐบาล
หนึ่งมีต่ออีกรัฐบาลนั้นเป็นสิ่งส�าคัญ	 แต่มิตรภาพ
ทีค่นคนหน่ึงมต่ีออกีคนน้ันเป็นเครือ่งรบัประกนัถงึ
สันติสุขและความเจริญก้าวหน้า”
 พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย-
เดชตรัสกับสมาชิกสภาคองเกรสว่า	 สิ่งหนึ่งที่มี
คณุค่าทางประเพณอีนัส�าคญัของชาวไทยคอื	ค�ามัน่
สญัญาทีม่ต่ีอครอบครวั	ตรสัว่า	“สมาชกิครอบครวั
มักได้รับการคาดหวงัว่าจะให้ความช่วยเหลือซึง่
กันและกันในยามจ�าเป็น	 การให้ความช่วยเหลือ
นั้นเป็นคุณความดีในตัวของมันเองอยู่แล้ว	 ผู้ให ้
ไม่ได้หวังว่าจะได้ยินค�ากล่าวสรรเสริญอยู่ทุกวัน	
และไม่ได้หวังว่าจะได้รับสิ่งตอบแทนใดๆ	 แต่ถึง
กระน้ันผู้รบักย็งัรูส้กึปีตยินิด	ีพระองค์กเ็ช่นกนั	เมือ่
ถึงคราวของพระองค์ก็จะทรงท�าตามพันธะนี้...”
	 จำกถ้อยค�ำที่คุณซำแมนธำ	พำเวอร์	ได้ถวำย
รำชสดดุน้ีี	ช้ีให้เห็นชัดถงึกำรทรงงำนของในหลวง	
ร.๙	ที่ว่ำ	“นักกำรเมืองให้เงินตรำ	แต่พระรำชำให้
เมล็ดพันธ์ุข้ำว	ถั่ว	งำ”
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๑. จับประเด็นให้ชัด !   
ว ิษณุแจงคดี	‘ป ู ’	ไม ่โกง
แต่ละเว้น	ปล่อยจ�าน�าข้าว
เสียหาย	(มติชน	๒๗	ก.ย.๕๙)

๒. มนุษยชาติพันธุ์ใหม่ !			วิจัยเผยคนยุคเจนวาย	
‘รกัอิสระ-กินแหลก’	(ไทยโพสต์	๓๐	ก.ย.-๑	ต.ค.๕๙)

๓. คุณภาพคน-คุณภาพ
ของต้องไปด้วยกัน		ประมลู
หัวรถจักร	๑๐๐	คัน	ทุ ่ม	๓	
หมื่นล้าน		รฟท.โละของเก่า	
(มติชน	๔	ต.ค.๕๙)

๔. การเปลีย่นแปลงโลกครั ้ง 
ยิง่ใหญ่ !			รถยนต์ไฟฟ้ามาแน่ 
ยลโฉมรุ ่ นล ่ าสุด		(มติชนสุด
สัปดาห์เอ็กซ์คลูซีฟ)

๕. ประสบการณ์ชวิีตสอนเธอ !  
พาเมล่า		แอนเดอร์สัน	ดาวโป๊
ชื่อดัง	เตือนระวังภัย	‘สื่อลามก
อนาจาร’	จะท�าชีวิตพัง	(มติชน	
๑๓	ก.ย.๕๙)

๖. การเมืองเรื่องอัปมงคล !		พล่านท้าบิ๊กตู ่ตั ้ง
พรรค		สมนุนกัโทษหนคีกุดาหน้าส�ารอก		(ไทยโพสต์	
๒๘	ส.ค.๕๙)

๗. คุณภาพคนลดลง !		จาก	
นพ.สุริยเดว	ทรีปาตี	จากข้อมูล
งานวจิัยเรือ่งทุนชีวติ		พบว่า
เด็กที ่ เรียนเก ่ง	 โรงเรียนดี	
ประเด็นทุนชีวิตที่อ่อนแอ...คือ

ทนุชวิีตทางด้านสงัคม	ขาดจติส�านกึทางด้านสงัคม 
(ไทยโพสต์	๒๗-๒๘	ส.ค.๕๙)

๘. นอนคกุแทนนายใหญ่ !  
จ�าคุก	๑	ป ี 	‘หมอเลี ้ยบ’	
แก้	‘สัญญา’	เอือ้ซินแซท	
ยุคทักษิณ	(เดลินิวส์	๒๖	ส.ค.๕๙)

๙. เมื ่อผลไม้แห่งความ
ชัว่เริม่สุกงอม !		ยึดทรัพย์	
‘จีทูเจี ๊ยะ’	แก๊งเสี ่ยเปี ๋ยง	
๗	พันล้าน	(ไทยโพสต์	๑๐	
ก.ย.๕๙)

๑๐. บทเรยีนล�า้ค่าแข้งโจ๋ไทย !		รุน่	๑๖	ปี...นักเตะ
บางรายถกูส่งตวักลบัเพราะมพีฤตกิรรมไม่เหมาะ-
สม		ทั ้งเรื ่องระเบียบวินัย	รวมทั ้งมีการจับกลุ ่ม 
สูบบุหรี่และมีกัญชาด้วย
	 รุ่น	๑๙	ปี...ถูกโจมตีเรื่องระเบียบวินัยมาแล้ว
ในช่วงเดินทางไป...ที่ประเทศพม่า...ถึงขั้นที่ทาง 
เจ้าภาพพม่าได้ส่งหนังสือต�าหนิมายังสมาคม
(มติชนสุดสัปดาห์	๓๐	ก.ย.-๖	ต.ค.๕๙)

๑๑. นโยบายพึง่ตนเป็นสุดยอดแห่งนโยบาย ! 
เปิดศักราชใหม่	‘ยางบึงกาฬ’	ขยายตลาดจาก	
‘ไทย’	สู่	‘อินเดีย’	(มติชน	๒๒	ก.ย.๕๙)

๑๒.  โลกแห ่ งการโฆษณา 
ชวนเช่ือ...สะกดจิต !		เดก็มะกนั
นิยมแต่งหน้า	ต้นเหตุจาก	‘เฟซ-
บุ๊ก’	(ไทยโพสต์	๑๗-๑๘	ก.ย.๕๙)

๑๓. ควรวงเล็บไว้ว่าครั้งที ่
๑ !			ทุม่	๕	หมืน่ล้านแก้หนีน้อก
ระบบ	(มติชน	๓๑	ส.ค.๕๙)

๑๔ .  เ รื ่ อง น ่ า กลั ว
อย่างเงียบ ๆ  !			กทม.
แ ช ม ป ์ ร ถ ติ ด โ ล ก 	
แซง	‘เม็กซิโก’	(เดลินิวส์	๓๐	ส.ค.๕๙)

ณวมพุทธ

• นายธิง วินเทอร์
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๑๕. ผู้ใหญ่ต้องเข้าข่ายกีล่า้น ?		ไทยมเีดก็เข้าข่าย
ต้องพัฒนา	๗	ล้าน	(ไทยโพสต์	๒๙-๓๐	ส.ค.๕๙)

๑๖. เสยีดายน�้าจัง !			น�า้ป่า
ทะลัก	พัดรถนักท่องเที่ยว	
(มติชน	๒๙	ส.ค.๕๙)

๑๗. คนรุ ่นใหม่ที ่ตกยุค ! 
‘มาร์ค’	คว�่าร่าง	รธน.ชี้ไม่
ตอบโจทย์ปัญหาประเทศ	
(ไทยโพสต์	๒๘	ก.ค.๕๙)

๑๘. เรื่องของโลกมนุษย์ !		เอรียา 
แชมป์ที่	๕	รับอีก	๑๒	ล้าน	
(ไทยโพสต์	๓๐	ส.ค.๕๙)

๑๙. ข้อแก้ตัวของคนไม่
ท�างาน !			ชีท้ิง้ขยะสาเหตุ
หลักระบายน�า้ช้า...โอด	
เจ้าหน้าที่-งบประมาณมี
จ�ากัด	(ไทยโพสต์	๓๐-๓๑	ส.ค.๕๙)

๒๐. ร.ร.เขาอ่อนแอเรื ่องจริยธรรมต่างหาก ! 
ผบช.นรต.บุก	น.ส.พ. 
ไทยรฐั	ร้องรับผิดชอบ
บทความ...ไม่มีวิชาใด
หรือการฝึกใดที ่สร้าง
ต�ารวจให้เป็นโจร	(มติชน	๑๗	ก.ย.๕๙)

๒๑. ขอยืนยันธุรกิจนั้นภาค
รัฐต้องดูแลควบคุม !  จ่อฟัน	
๓๘๖	บริษัท	เครือข่ายศูนย์-
เหรียญ	(เดลินิวส์	๑๗	ก.ย.๕๙)

๒ ๒ .  ธ ร ร ม ช า ติ 
ส ัง่สอนเป ็นไฉน ? 
๘	จังหวัดระทมฤทธิ ์
ฝนถล่มน�้าท่วม	
(เดลินิวส์	๒๕	ก.ย.๕๙)

๒๓. สถานการณ์โลกร้อน ๆ  จ้า !
ก)	มะกันส่ง	‘บี-๑	บี’	บินข่มโสมแดง	
ข)	บังกาลอร์เคอร์ฟิวศึกสองรัฐแย่งน� ้า	‘โมดี’	
วิงวอนสงบ
ค)	เวียดนามปรับบริษัทไต้หวันปล่อยน�้าเสีย		
ง)	เจ้าหน้าทีเ่ซาท์ซดูานรวยจากสงครามกลางเมอืง
จ)	ยอดเสียชีวิตในซีเรียมากกว่า	๓	แสนราย

๒๔. ความล่าช้า 
คื อความอยุ ติ - 
ธรรม		คด	ี‘กระทงิ-
แดง’	หลอน	‘ตร.’	
ปชปข ้องใจอายุ
ความขาด	(ไทยโพสต์	๑๒	ก.ย.๕๙)

๒๕. อยากได้ ๔ เหตุผลร้าย 
ๆ ประกอบการพิจารณา   
จากหน้าโฆษณา...๔	เหตุผล 
ดี 	ๆ 	ของโรงไฟฟ้าถ ่านหิน 
สปอนเซอร์กระทรวงพลงังาน 
(ไทยโพสต์	๑๐	ก.ย.๕๙)

๒๖. ยืนยันพุทธธรรม
สอนรู้กิน-รู้อยู่ และอุด
รูรั่วของชีวิต !			คนไทย
เครียดเรื ่องเศรษฐกิจ
ทีส่ดุ(เดลนิวิส์	๑๐	ก.ย.๕๙)

๒๗. ข่าวยั่วยุ !			‘โตโน่’	ปลื้มปลดหนี้บ้าน	๒๐	ล้าน
ส�าเร็จ	(เดลินิวส์	๖	ก.ย.๕๙)
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กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง

	 จากความหมายของเศรษฐกิจพอเพยีงตามทีก่ล่าว
มาในบทที	่3	 เมื่อความต้องการส่วนเกินจากความพอ- 
เพียงขั้นพื้นฐานของมนุษย์ขยายตัวเพิ่ม	 (D	 	 	 )	 ใน
อัตราที ่มากกว่าการเพิ ่มขึ ้นของสิ ่งตอบสนองความ
ต้องการ	(S			)		ภายใต้เงื่อนไขของปริมาณทรัพยากร
ในโลกที่มีจ�านวนจ�ากัด		และขีดความสามารถอันจ�ากัด
ของระบบนิเวศน์ในธรรมชาติที ่จะรองรับมลภาวะ 
ต่างๆ	ซึ่งเกิดจากกระบวนการผลิตและการบริโภคของ
มนุษย์	 	 ท�าให้จ�าเป็นต้องอาศยัอ�านาจทีเ่ป็นทางการ

ของรัฐมาคอยควบคุมไม่ให้ปัญหาของสังคมขยายตัว 
เพิ่มขึ้น	(P	 	 )	 	 จนถึงจุดมวลวิกฤติที่จะสร้างความล่ม
สลายให้กับระบบสังคมมนุษย์	 	 โดยอ�านาจรัฐจะแปร
ผกผันเป็นสัดส่วนที่สัมพันธ์กับสิทธิเสรีภาพของมนุษย	์	
ถ้าสิทธิเสรีภาพอันเป็นคุณค่าตามธรรมชาติทีแ่ฝงอยู่
ภายในตัวมนุษย์ถูกลิดรอนให้เหลือน้อยลงเท่าไร	 	 รัฐ
ก็จะมีอ�านาจเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น	 	 ทั้งนี้อ�านาจรัฐจะท�า
หน้าที่	“สกัด สะกด หรือสลาย”	ความต้องการส่วน
เกนิความพอเพยีงของมนษุย์ให้ลดลด	(D			)	ในทางหนึง่		
และท�าหน้าทีพ่ฒันาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเพ่ือ
เพิม่สิง่ตอบสนองความต้องการของมนษุย์ให้มากยิง่ขึน้	

(S		)	ในอีกทางหนึ่ง		ประสิทธิผลของการใช้อ�านาจรัฐ
ในการแก้ปัญหา	(E)		จงึแปรผกผนักบัปัญหาของสงัคม	
(P)	ที่ลดน้อยลง		หรือ	

Þ

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

Þ

•	ต่อจำกฉบับที่	๓๑๖

Þ

Þ
เมื่อควำมต้องกำรส่วนเกินจำกควำมพอเพียงขั้นพื้นฐำนขยำยตัวเพิ่ม

ในอัตรำที่มำกกว่ำกำรเพิ่มขึ้นของสิ่งตอบสนองควำมต้องกำร
ภำยใต้เงื่อนไขของปริมำณทรัพยำกรมีจ�ำนวนจ�ำกัด

และขีดควำมสำมำรถอันจ�ำกัดของระบบนิเวศน์ที่จะรองรับมลภำวะต่ำง	ๆ
ซึ่งเกิดจำกกระบวนกำรผลิตและกำรบริโภคของมนุษย์

ท�ำให้ต้องอำศัยอ�ำนำจรัฐมำคอยควบคุมไม่ให้ปัญหำขยำยตัวเพิ่มขึ้น

•	ภำพอินเทอร์เน็ต
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(S		)	ในอีกทางหนึ่ง		ประสิทธิผลของการใช้อ�านาจรัฐ
ในการแก้ปัญหา	(E)		จงึแปรผกผันกบัปัญหาของสงัคม	
(P)	ที่ลดน้อยลง		หรือ	

Þ

	 ขณะเดยีวกนัถ้าให้เส้น	MSC	เป็นเส้นแสดงต้นทนุ
ทางสังคมของการใช้อ�านาจรัฐแต่ละหน่วยเพื่อควบคุม
การจัดระเบียบสังคม	 (marginal	 social	 cost)	 	 ยิ่ง
สิทธิเสรีภาพของมนุษย์ที่มีอยู่ตามธรรมชาติถูกอ�านาจ
รัฐลิดรอนให้เหลือน้อยลงเท่าไร	 	 ผู้คนก็จะรู้สึกถูกบีบ
คั้นให้เกิดปัญหาในการด�าเนินชีวิตเพิ่มมากขึ้นเท่านั้น		
เส้น	MSC	จึงมีลักษณะลาดชันขึ้นเป็นเส้นโค้งเข้าใกล้
อนันต์ตามกราฟ	 	 โดยถ้าการใช้อ�านาจรัฐเป็นไปอย่าง
มีความชอบธรรมภายใต้ระบบการเมืองที่ผู้คนยอมรับ		
ต้นทุนทางสังคมของการใช้อ�านาจรัฐแต่ละหน่วยก็จะ
ลดน้อยลง	ท�าให้เส้น	MSC	เลื่อนระดับต�่าลงตามแนว	
MSB§'                  
	 ถ้าน�ากราฟเส้น	MSB	มารวมกับเส้น	MSC	ก็จะ	

	 จากกราฟ	 ถ้าไม่มีอ�านาจทีเ่ป็นทางการของรัฐ	
(authority)	 มาควบคุมการจัดระเบียบสังคม	 	 ระดับ
ปัญหาของสังคมจะสูงถึงจุดมวลวิกฤติที ่ท�าให้ระบบ
สังคมล่มสลายลงได้	 (ค่า	 P	 เข้าใกล้อนันต์)	 	 ฉะนั้น
อ�านาจรัฐแต่ละหน่วย	 (A)	 	 ซึง่แปรผกผันกับสิทธิ
เสรีภาพในตัวมนุษย์ที่ถูกลิดรอนไปนั้น	 	 จึงช่วยท�าให้
ปัญหาของสงัคมท่ีไร้ระเบียบ	(chaos)	คล่ีคลายลดน้อย
ลง		ส่งผลให้เส้น	MSB	มีลักษณะลาดลง		แต่เนื่องจาก
การใช้อ�านาจรฐัควบคุมจากภายนอก		ไม่ใช่วิธีทีส่ามารถ
ท�าให้ความต้องการส่วนเกินความพอเพียงของมนุษย์
หมดสิ้นไปได้	 ในขณะที่การเพิ ่มสิ ่งตอบสนองความ
ต้องการก็กระท�าได้เพยีงขอบเขตจ�ากัดเท่าที่ทรพัยากร
ต่าง	ๆ 	 จะเอือ้อ�านวย	 	 ท�าให้การใช้อ�านาจรัฐหน่วย 
ต่อ	ๆ 	 ไปเพื่อแก้ปัญหามนุษย์มีประสิทธิผลลดลงโดย
ล�าดับ	 	 และปัญหาของสังคมจะลดลงเข้าใกล้ศูนย์แต่
ไม่ถึงศูนย์		เส้น	MSB	(marginal	social	benefit)	จึง
มีลักษณะลาดลงเป็นเส้นโค้ง		ทั้งนี้ถ้าการใช้อ�านาจรัฐ
แต่ละหน่วยแก้ปัญหาของสังคมได้อย่างมีคุณภาพหรือ
มีประสิทธิภาพสูง		เส้น	MSB	ก็จะมีลักษณะเว้าเข้าหา
แกนทั้งสองมากขึ้นตามเส้น	MSB§'

	 ถ้าน�ากราฟเส้น	MSB	มารวมกับเส้น	MSC	ก็จะ
ได้กราฟเส้นปัญหารวม	 T	 (คล้ายกับกราฟความเจริญ
เตบิโตทางเศรษฐกจิทีไ่ด้กล่าวมาแล้ว)		โดยระดบัการใช้
อ�านาจรัฐซึ่งเหมาะสมที่สุดจะอยู่ที่	a	หน่วย		อันท�าให้
ปัญหาของสงัคมลดระดบัลงมาทีจ่ดุต�่าสดุของกราฟเส้น
ปัญหารวม	คือที่	p	หน่วย		ซึ่งถ้าหากมีการใช้อ�านาจ
รัฐมากหรือน้อยกว่านี้เป็น	a' หน่วย		ระดับปัญหาของ
สังคมก็จะเพิ่มสูงขึ้นเป็น		p'		หน่วย	ถ้าให้	
	 p			=	ระดับปัญหาของสังคมโดยรวมอนัเกิดจาก 
	 	 	 การใช้อ�านาจรัฐจัดระเบียบสังคม	 ภาย 
	 	 	 ใต้เงื่อนไขข้อจ�ากดัของระบบสงัคมการเมอืง 
	 	 	 หนึ่งๆ
	 a			=	 ระดบัของการใช้อ�านาจรฐัที่เหมาะสมที่สดุ 
	 	 	 เพื่อการควบคุมและจัดระเบียบสังคม
						a'	 =	ระดับของการใช้อ�านาจรัฐที่เกิดขึ้นจริง
	 E			=	ประสิทธิผลของการใช้อ�านาจรัฐเพื่อลด 
	 	 	 ระดบัความต้องการส่วนเกนิความพอเพียง	

Þ
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	 	 ของผู้คน	 ในสังคม	 	 (D	 	 )	 	 ควบคู่กับการ 
	 	 สร้างความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจเพื่อเพิม่ 
	 	 สิ่งตอบสนองความต้องการต่างๆ	 ในสังคม 
	 	 (S		)	ภายใต้ความยอมรบัของผู้คนทีม่ต่ีอความ 
	 	 ชอบธรรมในการใช้อ�านาจรัฐดังกล่าว
	 D			=	ความต้องการโดยรวมของสังคม		ซ่ึงเท่ากับ 
	 	 	 ความต้องการทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชีวิตของ 
   ผู้คน	 (Dn)	บวกความต้องการส่วนที ่เกินจาก 
   จากความพอเพียงพืน้ฐานในการด�ารง 
	 	 	 ชีวิต	(Ds)
	 S			=	สิ่งตอบสนองความต้องการหรือผลิตผล 
	 	 	 มวลรวมของสังคมนัน้ๆ		ซ่ึงข้ึนกับศักยภาพ 
	 	 	 ในการท�างานของผู้คน	 และเงือ่นไขข้อ 
	 	 	 จ�ากัดของทรัพยากรที่มีอยู่

	 จากเส้นปัญหารวมของกราฟรูปพาราโบล่าข้าง
ต้น	 	 จะสามารถเขียนสมการที่เป็นแบบจ�าลองทาง
คณติศาสตร์ซึง่ช่วยอธิบายระบบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรต่างๆ	 ที่เกี่ยวข้องกับการใช้อ�านาจรัฐเพื่อแก้
ปัญหาของมนุษย์ได้		คือ	

	 ส�าหรับค่า	 Dn	 ในสมการจะขึ้นอยู่กับจ�านวน
ประชากรของระบบสังคมการเมืองหนึ่งๆ	 	 ถ้าจ�านวน
ประชากรขยายตัวเพิ่ม	 	 ความต้องการบริโภคปัจจัย 
พ้ืนฐานทีจ่�าเป็นต่อการด�ารงชวิีตของผู้คนกจ็ะมเีพ่ิมมาก
ขึ้นเป็นเงาตามตัว	 	 แต่ค่า	 Ds	 ซึง่เป็นความต้องการ
ส่วนที่เกินจากความพอเพียงขั้นพื้นฐานของมนุษย์นั้น		
เป็นตัวแปรที่สามารถควบคุมให้ลดลงได้โดยไม่มีผล 
กระทบต่อความอยู่รอดของชีวติมนุษย์	 	 ขณะทีค่่า	 S	
ในสมการจะขึ้นกับการพัฒนาศักยภาพการสร้างสรรค์
ผลผลิตของมนุษย์ให้เต็มขีดความสามารถ	 (capacity)	
ของทรัพยากรและระบบนิเวศน์ในธรรมชาติที่จะเอือ้
อ�านวยให้ได้

	 จากความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่างๆ	 ในแบบ
จ�าลองทางคณิตศาสตร์ข้างต้น	 จะเห็นได้ว่าการแก้
ปัญหาของระบบสังคมการเมืองหนึ่งๆ	 	 จ�าเป็นต้อง
มองภาพรวมของตัวแปรหลายตัวที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์
กับศาสตร์หลายแขนง		เช่น		การลดค่า	(a´'	-	a)2			จะ
เกีย่วข้องกบัความเป็นธรรมในการใช้อ�านาจรฐัตามหลกั
นิติศาสตร์และนิติปรัชญา		การเพิ่มค่า	E	จะเกี่ยวข้อง
กับประสิทธิผลในการท�างานของผู้บริหารบ้านเมือง
ตามหลักรัฐประศาสนศาสตร์และรัฐศาสตร์	 	 การเพิ่ม
ค่า	S	จะเกีย่วข้องกบัองค์ความรูท้างเศรษฐศาสตร์และ
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี	 	 ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของ
ระบบการผลิต	 	 ตลอดจนการลดค่า	Ds	 จะเกี่ยวข้อง
กับองค์ความรู้ทางด้านสังคมวิทยา	 จิตวิทยา	 ปรัชญา	
และศาสนา	เป็นต้น		ความเกี่ยวข้องของตัวแปรต่างๆ 
เหล่านี้		จึงเป็นเหมือนความสัมพันธ์ระหว่างโครงสร้าง
แต่ละส่วนของสถาปัตยกรรมสิ ่งก่อสร้าง	 	 ที ่ต้อง
ออกแบบให้สอดประสานกันอย่างเหมาะสมถึงจะมี
ความมั่นคงแข็งแรง	 	 อริสโตเติ้ลจึงเรียกองค์ความรู้
ทางรฐัศาสตร์ในความหมายอย่างครอบคลมุกว้างขวาง	
จนถือเป็นศาสตร์แม่บท	 (King	 of	 Science)	 	 นี้ว่า		
เป็น	 “ศาสตร์สถาปัตยกรรมแห่งรัฐ”	 (Architectonic	
Science)		

อ่านต่อฉบับหน้า

	 ถ้าระดับการใช้อ�านาจรฐัทีเ่กิดข้ึนจรงิ	(á')		เท่ากับ
ระดับของการใช้อ�านาจรัฐที ่เหมาะสมที่สุดเพื ่อการ
ควบคุมและจัดระเบียบสังคม	 (a)	 ปัญหาของสังคม
จะลดลงต�า่สุดเหลือเท่ากับ	 (Dn	 +	 Ds)/S	 เพราะ 
(a´'	 -	 a)2/E	 	 จะมีค่าเท่ากับศูนย์	 	 ขณะเดียวกันถ้า
ประสิทธิผลของการใช้อ�านาจรัฐเพื่อแก้ปัญหามนุษย์มี
เพิ่มมากขึ้น	(E			)	ก็จะท�าให้ระดับปัญหาของสังคมลด
น้อยลงเช่นกัน	 (P		 )	 	 เนื่องจากท�าให้ค่า	 (a'́	-	a)2/E		
ลดลงเข้าใกล้ศูนย์	 เมื่อ	 E	 มีค่าเพิ่มมากขึ้นเข้าใกล้ 
อนันต์

Þ
Þ Þ

Þ
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(ตอนที่ ๓๑)

 อาการที่เกี่ยวข้อง 
 ปอด เป็นอวัยวะที่มีหน้าที่หลัก	คือ	การหายใจ 
ความหมายของการหายใจนัน้	หมายถงึ	การท�าให้
มีลมหายใจเข้าและออก ที่เราคุ้นเคยกันดีก็ได	้
หรือที่มีความหมายในทางการแพทย์ 	คือ	‘ปอด’	
เป็นอวัยวะทีม่ีหน้าที ่ ท�ำให้เกิดกำรแลกเปลี ่ยนก๊าซ
ออกซิเจนและก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ระหว่างถุงลม 
ขนาดเล็กในปอดกับหลอดเลือดฝอยในผนงัของ
ถุงลม เพื่อน�ำ‘ออกซิเจน’ไปเลี้ยงส่วนต่ำงๆของร่ำงกำย และ
น�ำ‘คำร์บอนไดออกไซด์’ออกจำกร่ำงกำยทำง‘ลมหำยใจออก’

 ปอดอยู่ที่ตรงไหนของร่างกาย ?
 ปอด ของมนุษย์	มี ๒ ข้าง คือ	ปอดซ้ำย และปอดขวำ 
อยู่ในช่องทรวงอก ตัง้แต่ระดบักระดกูไหปลาร้าจนถึง
ประมาณชายโครงทั้ง ๒ ข้าง ซ้ายและขวาตามล�าดับ
	 เช่นเดยีวกัน	ปอด	จะมกีระดกูซ่ีโครงและกล้ามเนือ้ 
ระหว ่างซ ีโ่ครง หุ ้ม เป ็นผนังด ้ำนนอก	 และมีกล ้ามเนื ้อ 
กระบงัลม(Diaphragm) กัน้ด้ำนล่ำง ระหว่างปอดและช่องท้อง
	 ระหว่างปอดทั ้ง ๒ ข้างเป็นที่ต้ังของหัวใจ

และของต่อมไทมัส(Thymus/ต่อมไร้ท่อชนิด
หนึ่ง	 มีหน้ำที่เกี่ยวข้องกับภูมิคุ้มกันต้ำนทำนโรค
ของร่ำงกำย)	 โดยรวมอยู ่ในบริเวณที ่เรียกว่า 
เมดิอาสทีนุม(Mediastinum)	 ซึ่งเป็นชื่อเรียก
พื้นที ่ที่อยู ่ระหว่าง‘ปอด’ทั้งสองข้าง(เนื ้อเยื ่อ
คั ่นระหว่ำงปอดสองข้ำง)	 	 โดยประกอบด้วย 
เนือ้เยือ่เกีย่วพัน  หลอดเลอืดใหญ่ของปอดและ
หัวใจ  ต่อมไทมัส   หลอดอาหาร(Esophagus)	
หลอดลมใหญ่ เป็นต้น

 โครงสร้างของปอดเป็นอย่างไร ?
 ปอด  เป็นอวัยวะ	 ที่มีถุงลมขนาดเล็ก(Alveoli)	
อยู่ภายในจ�านวนมากมาย	 ท�าให้‘ปอด’มีลักษณะ 
เป็นรูพรุนขนาดเล็กๆอยู่ในทุกส่วน	 ลักษณะ
คล้ายฟองน�้า
 ปอด แต่ละข้าง	จะแบ่งออกเป็นกลีบ(Lobe)		
 - ปอดขวำ มี ๓ กลีบ ได้แก่	กลีบบน กลีบกลาง และ								
กลีบล่าง(Upper,middle,lower	lobe)

 û ‘ปอด’ท�าหน้าที่ ปรับดุลกรด-ด่าง(pH) 
ของร่างกายให้คงที่  อยู่ที่ pH ๗.๔

โดยการท�างานร่วมกับไต	และร่วมกับการหายใจช้า 
หรือเร็ว  ตามการก�าหนดจากสมอง โดยอัตโนมัติ
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 - ปอดซ้ำย ม ี๒ กลีบ ได้แก่กลีบบนและล่าง(Upper, 
	 								lower	lobe)
	 มี เ ยื ่ อหุ ้ ม ปอด เป ็นพังผืดบางๆ คลุมอยู ่
ภายนอก	เรียกว่า	Pleura
 ภายใน ‘ปอด ’ จะมีท่อน�าอากาศตั ้งแต ่ 
ท่อขนาดใหญ่ที่ ‘ข้ัวปอด’ เรยีกว่า	Main	bronchus	
ซ้าย และขวา	แยกออกมาจากท่อลมใหญ่ ที่เรียก
ว่า	Trachea	 		 เมื่อเข้ามาภายในปอดBronchus 
จะแยกออกเป็นหลอดลมขนาดเล็กจ�านวนมาก	
คล้ายการแยกกิง่ก้านสาขาของต้นไม้	 กลายเป็น	
บรองคัสขนาดเล็ก(Small	bronchus) หลอดลม
ฝอย(บรองคิโอล/Bronchiole)	 และสิ้นสุดเป็น 
ถุงลมขนาดเล็กจ�านวนมากมาย(Alveoli)	ซ่ึงเป็น
ส่วนทีเ่กิดการแลกเปลี่ยน ก๊าซกับหลอดเลือด
ฝอย ใน‘ปอด’
 ปอด รับ‘เลือดด�า’จากหัวใจห้องขวาล่าง
(Right	ventricle)	ทางหลอดเลือดใหญ่ ชื่อ	Pul-
monary	artery เพือ่น�า มำฟอก และเปลีย่นจาก  ‘เลอืดด�า’ 
เป็น ‘เลือดแดง’		 หลังจากนั้น	 ก็จะน�า‘เลือดแดง’ 
ที ่มีปริมาณออกซิเจนสูงกลับสู ่หัวใจห้องซีก
ซ้ายบน(Left	atrium)	ทางหลอดเลือดใหญ่  ชื่อ	
Pulmonary	vein		เพื่อให้	‘หัวใจ’สูบฉีดไปเลี้ยง
ร่างกาย ต่อไป
 
 ปอดท�างานอย่างไร ?
  ปอด	ต้องท�าหน้าที ่ในการน�า‘ลมหายใจ
ภายนอก’ จากอากาศทีม่ีออกซิเจนสงูเข้ามาใน 
‘ปอด’	โดยต้องอาศยักำรท�ำงำนของกล้ามเน้ือกระบังลม 
กล้ามเนื้อซี่โครง  กล้ามเนื้อรอบๆทรวงอก	 และกล้ามเนื้อ
ช่องท้อง ร่วมกัน
 ลมหายใจเข้า จะถูกท�าให้อิ่มตัวด้วยไอน�า้ 
โดยการท�างานของไซนัส(Sinus)ต่างๆในโพรง
กระดูกรอบๆจมูก	 	เวลา‘หายใจเข้า’ ปอดจะ
โป่งพองลมอย่างเต็มที ่	 และจะหดตัวแฟบลง
เวลา‘หายใจออก’	 การที่ปอดสามารถยืดหดตัวได้นี้
เนือ่งจากมเีนือ้เย่ือเกี่ยวพนัชนดิอลีาสตกิ(Elastic 
fififififififfiiber) อยู่เป็นจ�านวนมากในเนื้อปอด   ซึ่งสามารถ

ยดืหดได้ เมือ่‘ลมหายใจ’เข้าไปถงึถงุลม	กจ็ะมกีาร
แลกเปลี่ยนก๊ำซออกซิเจนให้เข้าไปในหลอดเลือดฝอย
ใน‘ผนงัถงุลม’	และรบัคำร์บอนไดออกไซด์จากเลอืดเข้า
มาใน‘ถุงลม’	 จากนัน้จะปล่อยออกนอกร่างกาย
ทาง‘ลมหายใจออก’
 นอกจากน้ัน ‘ปอด’ ยงัท�าหน้าที่ ปรบัดุลกรด-
ด่าง(pH)  ของร่างกายให้คงที่  อยูท่ี่ pH ๗.๔	โดย
การท�างานร่วมกับไต	 และร่วมกับการหายใจช้า 
หรือเร็ว  ตามการก�าหนดจากสมอง โดยอัตโนมัติ

 หลอดเลือดของปอด
  หลอดเลือดเข้าสู่ปอด มี ๒ ระบบ  ได้แก่

 - เลือดด�าเข้า‘ปอด’ทางหลอดเลือด ชื่อ	
Pulmonary	 artery		ซึ่งเมื่อเข้าไปใน‘ปอด’แล้ว 
จะแยกออกเป็นหลอดเลือดขนาดเล็กจ�านวน
มากมาย		จนกลายเป็นหลอดเลือดฝอยอยู่รอบ	ๆ  
ผนังถุงลม และท�าให้เกิดการแลกเปลี่ยนก๊าซขึ้น
ดังกล่าวแล้ว
	 -	เลือดแดงที ่ไปเลี ้ยง‘ปอด’และเซลล์
ของ‘ปอด’ ชื่อ	Bronchial	artery
  หลอดเลือดที ่ออกจาก‘ปอด’ ชื่อPulmonary	
vein มี ๔ เส้น 
 - ๒ เส้นมาจากปอดซ้าย
 - ๒ เส้นมาจากปอดขวา
	 โดยน�าเลือดแดงจากปอดทั้ง ๒ ข้าง มาเข้า 
หัวใจห้องซ้ายบน (Left atrium)	 เพื่อให้	‘หัวใจ’ 
สูบฉีดโลหิต/เลือดไปเลี้ยงทั่วร่างกายต่อไป		
	 จากโครงสร้างของหลอดเลอืดฝอยดงักล่าว	
จึงมีคุณสมบัติยอมให้สารเพียงบางชนิดเท่านั้น
ผ่านได้(selectively	 permeable	 membrane	 ;	
semipermeable	membrane)			เช่น	ออกซิเจน 
น�้า หรือสารอาหารที่ผ่ำนกำรย่อยแล้วจำกล�ำไส้	
เป็นต้น	 	 และยอมให้ของเสียจากเซลล์ของ
เนื้อเยื่อ ผ่านเข้าสู่‘เลือด’ได้เช่นกัน	

  เซลล์เอนโดทีเลียม
 มีความส�าคัญต่อระบบไหลเวียนมาก	 โดย 
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ท�าหน้าที่ส�าคัญหลายประการ  ดังนี้
 ๑. บุที่ผนังชั้นในของหัวใจและหลอดเลือด  
   ท�าให้เลือดไม่จับติดกับผนังดังกล่าว
	 ๒.	ท�ำหน้ำท่ีกรองกัน้	และคดัเลือกสำรต่ำง	ๆ  
ที ่ผ่านเข้าออกระหว่างหลอดเลือดฝอยและ
ของเหลวที่อยู่ระหว่างเนื้อเยื่อ	 และควบคุมกำร
เคลือ่นย้ำยสำรทีม่ีโมเลกุลขนาดใหญ่	 รวมทั้ง
สารชนิดอื่น
	 ๓.	หลั ่งสำรที ่เป็นพำรำไครน์(paracrine	
agent)	ท่ีมผีลต่อเซลล์กล้ามเนื้อเรยีบของหลอด
เลอืด ซ่ึงได้แก่	‘สาร’หลายชนดิ	ทีท่�าให้หลอดเลือด
ขยายตัว(vasodilators)	 เช่น	พรอสตาไซคลิน 
(prostacyclin)และไนตรกิ ออกไซด์(nitric	oxide) 
ซ่ึงบางทเีรยีกว่า	ปัจจัยผ่อนคลาย ทีม่าจาก‘เอนโด- 
ทเีลยีม’	หรืออดีอีาร์เอฟ (endothelium-derived	
relaxing	factor	;	EDRF)
	 ๔.	ช่วยกำรเจรญิและพฒันำกำรของหลอด
เลอืดฝอย ทีถ่กูสร้างขึน้มาใหม่ ในกระบวนการ
ซ่อมแซมอวัยวะ
	 ๕.	เป็นศนูย์กลำงทีม่บีทบำทในกำรซ่อมแซม
หลอดเลือดที ่เสียหำย	 ให้กลับสู ่สภำพเดิม 
โดยการหลั่งสารที่เป็นพาราไครน์ ท�าให้มีผลต่อ
เซลล์ของหลอดเลือด
 ๖.	หลั่งสำรที่ช่วยควบคุมกำรท�ำงำนของ
เกล็ดเลือดในกระบวนกำรต่ำงๆ	 เช่น การแข็ง
ตัวของเลือด  การเกาะตัวกันของเกล็ดเลือด 
และการป้องกันการแข็งตัวของเลือด
	 ๗.	สงัเครำะห์ฮอร์โมนให้อยูใ่นรูปท�ำงำนได้ 
จากสารตั้งต้นที่อยู่ในรูปที่ท�างานไม่ได้ เช่น	
ปัจจัยในการแข็งตัวของเลือดบางชนิด
	 นอกจากนี้	 ยังมีหน้าที่ ในกระบวนการสร้าง
ภูมิคุ้มกันโรค และยังเกีย่วข้องกับกระบวนการ
แบ่งเซลล์ของกล้ามเนื ้อเรียบ		 ในกรณีของ 
โรคหลอดเลือดอุดตัน(atherosclerosis)	เป็นต้น
  การไหลเวยีน นีเ้ป็นกำรไหลเวยีนของระบบหลอดเลอืด

ขนำดเล็ก	 ซึ่งได้แก่		 หลอดเลือดฝอย   และ โครงสร้างที่
เกี่ยวข้อง	ได้แก่

 - การไหลเวียนจุลภาคของเลือด(micro 
circulation	of	the	blood)
 - หลอดเลือดอาร์เทอริโอลตอนปลาย 
เมทอาร์แทอริโอล(metarteriole)	และ	เวนูล 
 เมทอำร ์แทอริโอล		 เป็น‘หลอดเลือด’ 
ทีผ่า่นขวางข้ามร่างแหของหลอดเลอืดฝอย	โดย
ผ่านจาก‘หลอดเลือดอาร์เทอริโอล’เข้าสู่‘เวนูล’ 
โดยตรง	บริเวณรอยต่อของเมทอาร์เทอริโอลกับ
หลอดเลอืดฝอยจะมเีซลล์กล้ามเนือ้เรยีบลกัษณะ
คล้ายวงแหวนรัดอยู่ภายนอก	 เรียกว่า หูรูดพรี-
แคพิลลารี(precapillary	 sphincter)	ท�าหน้าที ่
ควบคุมการไหลเวียนของเลือด ที่เข้าสู่‘หลอด
เลือดฝอย	เมทอาร์แทอริโอล’
	 บางส่วนจะตดิต่อโดยตรงเข้า‘เวนลู’	ผ่านทาง
ร่างแหของ‘หลอดเลือดฝอย’	ทำงช่องโทโรแฟร์
(thougrougfare	channels)
	 ลกัษณะคล้ายกันนี้	‘เมทอาร์แทอรโิอล’บางส่วน
จะผ่านตรงเข้า‘เวนูล’โดยตรง ทำงช่องคอลแล- 
เทอรอล(collateral	 channels)	แต่ไม่ติดต่อ 
กบัร่างแหของ‘หลอดเลอืดฝอย’เลย	บางครัง้เรยีก
ว่า	ทางเลี่ยงหลอดเลือดฝอย(capillary	shunts) 
หรือ	อาร์เทอริโอเวนัส แอนาสโตโมซิส 
	 ลักษณะนี้พบมากที่บริเวณ นิ้ว ฝ่าเท้า และใบห ู 
เนื่องจาก‘ผนังของช่องคอลแลเทอรอล’มีความ
หนา จึงไม่มีการแลกเปลี่ยนสารต่างๆ เหมือน
กับ‘หลอดเลือดฝอย’
	 ดังนั้น	จึงท�าหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุม
การสูญเสีย หรือระบายความร้อน จิตใจ เพศ 
ธรรมชาตสิิง่แวดล้อม อาหาร การออกก�าลงักาย 

	 ต่อฉบับหน้ำ

• ปัจฉิมโอวาทของพระพุทธเจ้า
สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลายไปเป็นธรรมดา	
พวกเธอทั้งหลายจงยังประโยชน์ตน (อรหันต์) 

ประโยชน์ท่าน (โพธิสัตว์)
ให้ถึงพร้อม ด้วยความไม่ประมาทเถิด	û
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	 ผู้ชายสมัยก่อนบางคนเชื่อในการสักยันต์ว่า
จะท�าให้จิตใจแข็งแกร่ง	 ท�าให้อยู ่ยงคงกระพัน		
ความเชื่อนั้นถ่ายทอดมาจนถึงทุกวันนี้	 ผมไม่รู ้
หรอกว่าเท็จจริงเป็นอย่างไร	 	 แต่บอกตัวเอง
ว่าสักวันจะต้องสักลายลงยันต์ให้ได้	 ได้โอกาส
วันหนึ ่งจึงไปให้พระเกจิอาจารย์ที ่วัดแห่งหนึ ่ง 
สักลายลงยันต ์บนแผ่นหลังให ้	 ท ่านยังแถม
เครื่องรางของขลังใช้คล้องเอวด้วย		ค่าครูท่าน 
ตั ้งไว้ตายตัว	คือ	 	๒,๕๐๐	บาท	 แม้จะผ่านมา
หลายป ีแล ้วแต ่ผมก็เชื ่อและยังมั ่นใจอยู ่ว ่า 
มนต์พลังวิเศษบนรอยสักนั้นคุ้มครองผมอยู่เสมอ
	 ลืมบอกไปว่าผมท�างานกับผู้รับเหมาก่อสร้าง
ฝีมือดี		จึงได้เรียนรู ้งานช่างเหล็ก		งานกระจก 
งานปูนและงานช่างไม้		ปัจจุบันผมช�านาญงาน
ก่อสร้างทุกรูปแบบ		จึงได้รับค่าแรงเพิ่มเป็นวันละ 

๓๕๐	 บาท		นับว่าไม่น้อยเลยส�าหรับลูกชาวนา 
จน	ๆ 	ที่เพิ่งอายุ	๑๘	ปี		คนวัยนี้ส่วนมากจะตกงาน
หรือก�าลังเล่าเรียนกันอยู่
	 ผมเหมือนวยัรุ่นทัว่ไปทีส่นใจแฟชัน่	 ยิ่งยุคนี้
เป็นยคุอนิเทอร์เน็ตจึงทราบว่ากระแสเจาะร่างกาย
โดยเฉพาะเจาะลิ้นก�าลังมาแรง	 มีความเห็นหนึ่ง
บอกว่า---เจาะลิน้ไม่เจบ็	เหมอืนกดัลิน้ตวัเองหรอก
ที่ผมเจาะยิ่งไม่สะอาด		ให้เพื่อนเจาะให้	ผมเอาไส้
ดินสอ	๒B	มาเจาะ	ฝนให้แหลมๆ	แล้วแทงลงไป
เลยตอนแทงเข้าไม่ค่อยเจ็บครับ	 จะมาเจ็บช่วงที่
ก�าลงัจะทะล	ุถ้าไม่อยากให้เจ็บมากๆ	ต้องอมน�้ายา
บ้วนปาก	วันแรกคืนแรกไม่เจ็บครับ	พอวันที่	๒-๓	
เจ็บมาก	กินข้าวยาก	ลิ้นบวม	พูดไม่ชัด	 แลบลิ้น
ออกมาไม่ได้	 อยากให้หายไวห้ามกินอาหารที่มีรส
จัด		ควรกินจาง	ๆ 	ไว้ครับ	และห้ามกินไข่	ห้ามกิน

ฤทธิ์กระแสแฟชั่น

 ชีวิตวัยรุ่นที่ถูกมอมเมาให้คลั่งไคล้ไปตามกระแสแฟชั่น
ช่างน่าเวทนาชวนสลดใจ

ความอ่อนแอด้านจิตใจ จึงตกอยู่ใต้อ�านาจแฟชั่นเสี่ยงภัย
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ปลาร้า	 เพราะจะท�าให้แผลมีหนอง	และกินยาแก้
อักเสบด้วย	๗	วันหาย	แต่ว่าจะยังเจ็บนิดๆ		ห้าม
ไปท�าอะไรมัน	 ปล่อยไว้เลย	 	 ถ้าหายขาดต้อง	 ๑	
เดือน	บางคนไม่ถึง	และตอนที่แผลยังไม่หายขาด	
ห้ามกัดจิวเล่น		เดี๋ยวลิ้นฉีก	ถ้าแผลมีหนองกินยา
แก้อักเสบเลย---
	 ผมเหลาไส้ดินสอให้แหลม			 ดึงลิ้นออกมา
เอาไส้ดินสอแทงจากข้างบนจนทะลุกลางลิ ้น 
(เจ็บปวดที่สุด)	ลิ ้นจะบวมเป่งอยู ่ตลอดสามวัน
ต้องกินยาแก้อักเสบและยาแก้ปวดจึงพอทนได้ 
พอวันที่ส่ีล้ินหายบวมก็จะถอดเอาไส้ดินสอออก 
แล้วเอาสิ ่งประดิษฐ์หรือเรียกกันว่าจิว	 ที ่เป็น
ลูกปัดติดปลายอยู่ทั้งสองด้าน		หมุนออกแล้วเอา
แกนเสียบปักลงไปแทนที่รูของดินสอ	 แล้วหมุน
ลูกปัดอีกลูกยึดติดใต้ลิ้น	 		เท่านั้นผมก็ได้ลูกปัด 
กลม	ๆ 	สวย	ๆ 	สองลูกติดบนลิ้นและใต้ลิ ้นอย่าง
โก้เก๋เลย
	 เวลาขยับลิ้น		ลูกปัดสองลูกที่ประกบติดไว้ใน
ลิ้นก็จะขยับไปกระทบเพดานและแถวรูน�้าลายก็
รู้สึกสนุกดี	
	 นี่แหละครับ	ชีวิตของผม...	
 
 ชวีติวยัรุน่ทีถ่กูมอมเมาให้คลัง่ไคล้ไปตามกระแส
แฟชั่นช่างน่าเวทนาชวนสลดใจ	 ท�าให้นึกถึงบาง
ชนเผ่าที่มีธรรมเนียมประเพณีบางอย่างแปลก	ๆ  
เช่น	 เมื ่อผู ้ชายย่างเข้าวัยหนุ ่มจะต้องผ่านพิธี
กรีดด้วยคมไม้จนมีรอยแผลเป็นตามหน้าอกแผ่น
หลัง		เพื ่อความเป็นชายที ่สมบูรณ์	 	 หรือบาง
ชนเผ่า	 เด็กโตจะต้องถูกเจาะริมฝีปากด้านล่าง 
โดยเหลาไม้มาเสียบค้างไว้แบบเดียวทั ้งหญิง
และชาย		ต ้องฝ ืนใจจ�าทนกับความเจ็บปวด 
แต่ไม่สามารถหลุดออกจากกฎประเพณีที่สืบทอด
ความทรมานนี้ได้
	 วัยรุน่ปัจจบัุนไม่ต้องอยูใ่ต้ธรรมเนียมประเพณี
ทีต้่องทนกับความเ	จบ็ปวดดงับางชนเผ่า	แต่ความ
อ่อนแอด้านจิตใจจึงตกอยู่ใต้อ�านาจแฟชั่นเสี่ยง
ภัย	 แม้จะมีหมอออกมาเตือนว่า	 เสี่ยงต่อการติด

เชื้อหรือได้รับอันตรายที่คาดไม่ถึง	 ตัวอย่างเช่น 
เด็กหญิงคนหนึ่งใช้เข็มเย็บผ้ายาว	 ๓	 เซนติเมตร
เจาะลิ้น	 แล้วเข็มหลุดมือลื่นไถลไปที่โคนลิ้นเอา
ออกไม่ได้	เจบ็ปวดทรมานจนต้องหาหมอ		ตวัอย่าง
เหล่านี้มีอยู่	แต่เหล่าวัยรุ่นก็ไม่น�าพา	
	 นึกถึงครั ้งที ่เคยไปร่วมงานชุมนุมใหญ่		ขับ
ไล่รัฐบาลที่ไร้ความชอบธรรมเมื่อปี	๒๕๕๘		เห็น
นักเรียนสัมมาสิกขาชาวอโศก		ได้เข้าร่วมช่วย
เสริมและคอยเป็นแม่งานในหลายจุด		กลุ่มหนึ่ง
ช่วยงานทางครัว	 กลุ่มหนึ่งช่วยงานเก็บขยะ	 อีก
กลุ่มหนึ่งท�างานดูดส้วม			 เยาวชนเหล่านั้นมาจาก
หลากหลายฐานะทั้งยากจนและร�า่รวย	 แต่ดูทุก
คนทุ่มเทท�างานด้วยความจริงใจสู้ทน		ด้วยท่าที
กระฉับกระเฉงมีความเบิกบานไร้ความกังวลใด	ๆ 	
ดูแววตาก็มีแต่ความสดใส		ไม่ไหลไปตามอ�านาจ
กระแสแฟชั่นเจาะผิวหนังเรือนร่าง	 		หากแต่เดิน
เท้าเปล่า	 ท�างานขยันขันแข็งอย่างไม่อนาทร 
ร้อนใจ

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ

๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค

ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓

วิมาน-มาน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง

อบายมุขนี่เป็นวิมาน 

สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า

ต้องเลิก ละ คลาย ปลดปล่อย 

นี่คือความหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 
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	 ด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ	ฯ	ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
แล้วและให้มผีลบังคบัในวันที่	๑๗	สงิหาคม	๒๕๕๙	
เป็นต้นไป	และศาลดงักล่าวจะเปิดท�าการในวันที่	๑	
ตุลาคม	๒๕๕๙	โดยมีสาระส�าคัญ	คือ	ก�าหนดให ้
จัดตั ้งศาลคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ	 โดย 
ยกฐานะแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบของ
เจ้าหน้าที่รัฐในศาลอาญา	จัดตั้งขึ้นเป็นศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	และศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค	 มีอ�านาจในการ
พิจารณาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
	 ค�าว่า	“คดีทุจรติและประพฤตมิชิอบ”	ทีจ่ะข้ึน
ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบนัน้ได้นิยาม
ความหมายว่า	 หมายถึงคดีดังต่อไปนี	้ ไม่ว่าจะมี
ข้อหาหรือความผิดอื่นที่เกี่ยวข้องกันรวมอยู่ด้วย

กันหรือไม่ก็ตาม	
	 ๑.	คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในความผดิต่อต�าแหน่งหน้าทีร่าชการ	หรอืความผดิ 
ต่อต�าแหน่งหน้าที ่ในการยุติธรรมตามประมวล
กฎหมายอาญา	 ความผิดต่อต�าแหน่งหน้าที่หรือ
ทุจริตต่อหน้าที่ตามก�าหมายอื่น	 หรือความผิดอื่น
อันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ
	 ๒.	คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบุคคลที่กระท�าความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยว
เนือ่งกับความผิดในข้อ	 ๑	 หรือกระท�าความผิด
ตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอ
ราคาต่อหน่วยงานของรัฐ	กฎหมายว่าด้วยการให้
เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ	 หรือกฎหมาย
อื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตหรือประพฤติมิชอบ

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

• ผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์

สมควรที่จะต้องรีบด�าเนินการจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภาคต่าง ๆ  ทั้ง ๙ ภาค

เพื่อให้การด�าเนินการอ�านวยการความยุติธรรม
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

จะได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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	 ๓.	คดอีาญาทีฟ่อ้งให้ลงโทษบุคคลในความผิด
เก่ียวกับการเรยีก	รบั	ยอมจะรบั	หรอืให้	ขอให้	รบั
ว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด	 หรือการใช้
ก�าลังประทุษร้าย	 ขู่เข็ญว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้าย	
หรือใช้อิทธิพลเพื่อจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐกระท�าการ	 ไม่กระท�าการ	หรือประวิงการ 
กระท�าใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือ
กฎหมายอื่น
	 ๔.	คดีอาญาท่ีฟอ้งเจ้าหน้าทีร่ฐัหรอืบคุคลตาม
กฎหมายท่ีก�าหนดให้เป็นคดทีจุรติและประพฤตมิชิอบ
	 ๕.	คดีอาญาที่ฟ้องขอให้ลงโทษบุคคลที่ร่วม
กระท�าความผิดกับเจ้าหน้าที ่ของรัฐหรือบุคคล
ตามข้อ	 ๑	 ถึงข้อ	 ๔	 ไม่ว่าในฐานะตัวการ	 ผู้ใช้ 
ผู้สนับสนุน	หรือผู้สมคบ
	 ๖.	คดีเก ีย่วกับการจงใจไม่ยื ่นบัญชีแสดง
รายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ
หรือจงใจย ืน่บ ัญชีและเอกสารดังกล่าวด ้วย
ข้อความอันเป็นเท็จ	 หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควร
แจ้งให้ทราบ	
	 ๗.	คดร้ีองขอคืนทรพัย์สนิตกเป็นของแผ่นดนิ
เพราะเหตุร�่ารวยผิดปกตหิรอืมทีรพัย์สินเพิม่ข้ึนผิดปกติ
	 ๘.	คดีที่มีการขอให้ศาลด�าเนินพิจารณาอย่าง
หนึ่งอย่างใดก่อนฟ้องหรือยื่นค�าร้องขอตามข้อ	 ๑	
ถึงข้อ	๗
	 แต่อย่างไรก็ตามไม่ให้รวมถงึคดทีีอ่ยูใ่นอ�านาจ
ของศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ทางการเมอืง	และคดทีีเ่ดก็หรอืเยาวชนกระท�าผิด
ที่อยู่ในอ�านาจของศาลเยาวชนและครอบครัว
	 ส�าหรับ	“การทุจริตต่อหน้าที่”	นั้น	กฎหมาย
ฉบับนี้ให้ความหมายไว้ว่า	 หมายความว่า	 ทุจริต
ต่อหน้าทีต่ามพระราชบัญญติัประกอบรฐัธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	
กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 หรือพระราช-
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น	
	 ส่วนค�าว่า	“ประพฤติมิชอบ”	น้ัน	กฎหมายฉบับ
นีไ้ด้ให้ความหมายไว้ว่า	หมายความว่า	การกระท�า 

ที่ไม่ใช่การทุจริตต่อหน้าที่	 แต่เป็นการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏบิตัอิย่างใดโดยอาศยัเหตทุีม่ตี�าแหน่ง
หรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนต่อกฎหมาย	 ระเบียบ	
ข้อบังคับ	ค�าสั่ง	หรือมติคณะรัฐมนตรี	ที่มุ่งหมาย
จะควบคุมดูแลการรับ	 การเก็บรักษา	 หรือการใช้
เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน
	 กฎหมายฉบับนี้ยังยังก�าหนดให้ศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง	มีเขตท้องที่ตลอด
กรงุเทพมหานครและปรมิณฑล	และศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาคมีเขตตามที่ก�าหนด
ในพระราชกฤษฎีกาเปิดท�าการ		ในกรณีที่มีปัญหา
ว่าคดีใดจะอยู่ในอ�านาจของศาลอาญาคดีทุจริต
และประพฤตมิชิอบหรอืไม่	ให้ประธานศาลอทุธรณ์
วินิจฉัย	 ค�าว ินิจฉัยของประธานศาลอุทธรณ์ 
ให้เป็นทีส่ดุ	กฎหมายฉบบัน้ียงัก�าหนดให้ศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบทุกศาลมีผู้พิพากษา
หัวหน้าคณะในศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤต ิ
มิชอบซึ ่ งแต ่งตั ้ งจากผู ้ที ่ เคยด�ารงต�าแหน ่ง 
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาล	 และผู้พิพากษาศาลอาญา
คดีทุจริตและประพฤติมิชอบต้องแต่งตั ้งจากผู ้
พิพากษาที ่ปฏิบัติหน้าที ่ในต�าแหน่งผู ้พิพากษา
มาแล้วไม่น้อยกว่า	 ๑๐	 ปี	 เนื่องจากการทุจริต
และประพฤติมิชอบมีผลกระทบต่อเสถียรภาพ
ความมั่นคงทางสังคม	 และเป็นอุปสรรคส�าคัญ
ต่อการพัฒนาประเทศอย่างยัง่ยืน	 ประกอบกับ
การทุจริตและประพฤติมิชอบในระยะที่ผ่านมาได้
ทวีความรุนแรงและก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ทรัพย์สินของแผ่นดินเป็นจ�านวนมาก	 และถ้าจะ
ด�าเนินนโยบายในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง	 ย่อมจะต้องส่งผล
ให้คดีทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้นสู้ศาลมากขึ้น	
สมควรที่จะต้องรีบด�าเนินการจัดตั้งศาลอาญาคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบภาคต่าง	ๆ 	 ทั้ง	 ๙	 ภาค
เพื่อให้การด�าเนินการอ�านวยการความยุติธรรม
ในคดีทุจริตและประพฤติมิชอบจะได้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ	ตามที่ทุกคนทุกท่านมุ่งหวัง	
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พุทธธรรม-สังฆพิธีกรรม
 องอาจหาญยืนหยัดทวนกระแส
มองผิวเผินดังแปรออกนอกวิถี
ล้างระบอบรูปธรรมประเพณี
ที่ยึดดีเพียงเปลือก...“พิธีกรรม”

 หากพุทธแท้พิสุทธิ์มิหยั่งฝัง
สรรพสัตว์ยังหลงอบายทรามเสื่อมต�่า
ส�าคัญผิดโอ่พัดยศดังธงน�า
แจงรูปลักษณ์ลือล�้า...ธรรมรุ่งเรือง

 สละโลกย์ครองผ้ากาสาวพัสตร์
พึงปฏิบัติรักษ์ธรรมน�าชนเฟื่อง
เคร่งครัดตนชี้น�าแนวประเทือง
ใช่สรรพสัตว์เปล่าเปลืองเมาโลกีย์

 อันพุทธแท้สอนตนจนถึง “พุทธ”
ใสพิสุทธิ์กรรมสามทุกราศี
แต่พุทธเทียมลวงโลกหลากวิธี
จักอัปรีย์ลวงได้ในคราบ “บุญ”

 “กรรมดี-ชั่ว”  ก่อไว้ใช่สูญหาย
ถึงเกิดแก่เจ็บตายวนเวียนหมุน
วิบากตามก่อเกื้อเป็นกองทุน
กูลเกื้อหนุนชดใช้ทุกชาติไป
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