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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๗ ตุลาคม  ๒๕๖๐   •   1

	 “สไมย์	จ�ำปำแพง”
       ๓ กันยายน ๒๕๖๐

	 	(๑)	กรรมใด“ท�ำ”แล้วมุ่ง	 	 	 	 “เสีย”ไป	

สละยิ่งให้จริงใจ	 			 	 ทุกถ้วน

ประโยชนแ์ก่ใครไผ	 	 	 	 เผื่อแผ่	ทั่วเฮย	

แต่กลับ“ได้”เองล้วน	 	 	 	 เช่นนี้แล“กรรม”

	 	(๒)	“เป็นอันท�ำ”ทุกผู้	 	 	 	 “ของตน”	

“ตน”ย่อมสั่งสมผล	 	 	 	 วิบำกแล้	 		

ใคร“ท�ำ”ก็คือคน		 	 	 	 นั้นแหละ	“มี”เอง						

พ้นชั่ว	แต่ดีแท้	 			 	 ผนึกไว้ ในตน

	 	(๓)	ปวงชน“ได้”ประโยชน์นั้น	 เรำ“เสีย”

เรำสละแม่นตรงเคลียร์	 	 	 	 สัจจ์ไซร้	

ประโยชน์ประหยัดเจีย-	 	 	 	 ระไนจิต	เรำแฮ

ตรวจ“สะอำดหมดจด”ให้ถูกถ้วน		 “ท�ำ”จริง

	 	(๔)	ยิ่ง“ท�ำ”ใดยิ่งย�้ำ	 	 	 	 ตำม“กรรม”

“ท�ำ”ที่ยิ่งเป็นธรรม	 	 	 	 ประเสริฐแท้

ไม่ต้องห่วงว่ำ“ส�ำ-	 	 	 	 เร็จ”เมื่อ		ไรเลย	

จะชนะฤๅจักแพ้	 	 	 	 อย่ำได้มัวพะวง

	 	(๕)	บรรจง“ท�ำ”มุ่งให้	 	 	 	 สุทธิสิทธิ์

“เพื่อประชำ”สะอำดจิต	 	 	 	 จบแล้ว
คู่แย้งว่ำเรำผิด		 	 	 ก็ปกติ	ธรรมดำ		
“วิบำก”ย่อมไม่แคล้ว	 	 	 แก่ผู้ท�ำกรรม

	 	(๖)	เร็วบุญตัดกิเลสได้		 	 	 	 สบำยใจ	

เรำ“ขำดทุน”คือ“ก�ำไร”	 	 	 	 แม่นแท้

เศรษฐศำสตร์แห่งปรำชญ์ไทย		 	 	 ภูวนำถ		เทิดเทอญ		

“ท�ำแบบคนจน”แล้	 	 	 	 เลิศล�้ำทฤษฎี

	 	(๗)	พลีชีพเพื่อชำติให้		 	 	 	 เต็มเถิด			 	

ยอดแห่งแชมป์นั้นเกิด	 	 	 	 จำกสู้

กับคู่แข่งเก่งเลิศ		 	 	 	 ครบสูตร

ต้องน็อครองแชมป์ผู้	 	 	 	 ยอดร้ำยคำสนำม.

ศำสตร์พระรำชำ
“ท�ำ” ตำมค�ำพ่อสอน

เรำ	“เสีย”	นั่นแหละเรำ	“ได้”
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2 •   เราคิดอะไร
•	จริงจัง	ตามพ่อ

	 เคยมีครั้งไหนไหมในรัฐบำลของพวกนักเลือกตั้งที่
มักอ้ำงว่ำเป็นประชำธิปไตย	 ยอมกล้ำกลับล�ำเอำ
ตำมเสียงประชำชน	 แต่รัฐบำลเผด็จกำรที่ก�ำลังเดิน
หน้ำประชำธิปไตยสำมำรถท�ำได้	 แม้	ครม.จะมีมติ
เด้ง	ผอ.พศ.	แบบช่วยกันปิดฝำโลง	ตอกตะปูไปแล้ว	
	 แต่เมื ่อมีเสียงประชำชนทักท้วงมำ	 ผอ.พศ.	
พงศ์พร	 ก็ตีลังกำกลับมำนั่งที ่เก่ำอย่ำงสง่ำงำม	
หรือแม้แต่ต้นปีมำนี้	หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่พำดหัว
ข่ำว...“บ๊ิกตู่ทบุโต๊ะสร้างโรงงานไฟฟ้าถ่านหนิที่จงัหวดั
กระบี่” แต่เมื่อมีประชำชนออกมำคัดค้ำน	หนังสือ-	
พมิพ์กพ็ำดหวัใหม่ในวันต่อมำว่ำ	“ให้โครงการโรงงาน
ไฟฟ้าถ่านหินชะลอออกไปก่อน”	
	 ถ้ำมองแบบเกมกำรเมือง	 	ย่อมมองได้ว่ำนำยก	
เสียหน้ำ..โลเล	แต่ถ้ำมองในมมุประชำธิปไตย	นี่คือรฐับำล
ที่ฟังเสยีงประชำชน		และถ้ำมองในมมุของธรรมะ	นีค่อื
กำรไม่ยึดมั่นถือมั่น	 ไม่ยึดอัตตำมำนะ	 กำรที่รัฐบำล
ยอมลดตัวลดตน	ดูเหมือนเป็นกำรขำดทุน		เพรำะต้อง	
กลับล�ำ	 ต้องเสียหน้ำ	 แต่ผลที่ได้คือก�ำไรของประชำชน	
ประเทศชำต	ิอนัเกดิจำก	“กรรม”	ทีย่อมเสยีของนายกฯ 
แต่จรงิ	ๆ 	แล้วการทีเ่สียออกไปคอืการได้เตม็ ๆ 		นัน่ก็
คือได้	“กรรม”	การเสียสละนั่นเอง
	 ในหลวงของเรำยอมเสียสละขนำดไหน	 วังสวน
จิตรฯ ของพระองค์กลำยเป็นท้องนำท้องไร่	 	 ไม่ต่ำง
อะไรกับที่วิจยัส่งเสรมิอำชีพเกษตรกรให้ลืมตำอ้ำปำกได้	
นำยกฯ ในอดีตต้องกำรจะสร้ำงอนุสำวรีย์ขนำดใหญ่
ถวำยพระองค์	แต่ได้ทรงปฏเิสธให้เอำงบประมำณนัน้มำ	
สร้ำงถนนรัชดำฯ ในทุกวันนี้	๗๐	ปีที่ทรงงำนหนักแบบ
ขำดทุนทุกสิ่งทุกอย่ำงให้แก่ประชำชน	 ไม่ได้คำดหวัง	
แม้แต่ว่ำจะส�ำเรจ็ลงได้เมื่อใด	หรอืหวงัได้สิ่งตอบแทนใดๆ	
แม้แต่จะได้มีชื่อมีเสียงก็ตำม	 เมื่อนักข่ำวต่ำงประเทศ
ทูลถำมว่ำ	 พระองค์ต้องกำรให้จำรึกอะไรไว้ในประวัติ-	
ศำสตร์	ค�ำตอบกค็อืต้องกำรให้ชำตบ้ิำนเมอืงสงบเรียบร้อย	
มำกกว่ำที่จะได้มีถ้อยค�ำจำรึกใดๆ	ให้แก่พระองค์
	 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์มองกำรท�ำงำนของรัฐบำล	
ที่พำกันทุ่มโถมอย่ำงเอำจริงเอำจัง		ในท่ำมกลำงสังคม	
ที่หยำบกร้ำนด้ำนหนำ	และมดืมดิด้วยอวิชชำว่ำ	“อาตมา

เกิดมาในยุคนี้ มีอายุยืนยาวใกล้ ๆ  กับประชาธิปไตย 
ปี ๒๔๗๕ ก่อนอาตมาเกิด ๒ ปี อาตมาก็ได้รู้ได้เห็น
มาตามประสาว่า รัฐบาลตั้งแต่ยุคโน้นจนถึงยุคนี้ ไม่มี
รัฐบาลไหนท�าได้ดีเท่ากับรัฐบาลยุคปัจจุบัน  ปราบได้ดี 
มาก โดยเฉพาะการปราบปราม  การส่งเสริมนั้นมัน
ยากอยูแ่ล้ว เพราะตราบใดตวัที่ต้องปราบยงัหนกัอยู ่
ก็เลยส่งเสริมยาก 
	 อย่างเช่น อาตมายังส่งเสริมตัวเองไม่ขึ้น  ยังถูก
กระแสของสังคมประเทศชาติกดเอาไว้อยู่ เอาตัวเอง
แทบไม่รอด ทั้ง ๆ  ที่เราจะต้องปราบก่อนเช่นกัน ด้วย
การพยายามไปท�าให้น�้าเน่าอยู่ไม่ได้  เมื่อน�้าเน่าหายไป   
มันก็ย่อมใสขึ้นมาในตัวของมันเอง 
 สรปุแล้ว มาถงึยคุที่มนัเน่าจนถงึขดีแล้ว กจ็�าเป็นที่
จะต้องเอาน�้าเน่าที่ไม่จดัไปไล่น�้าเน่าที่จดักว่า  ถ้าเราเอา 
น�า้ที่ใสถงึขนาดหนกั มาล้างน�้าเน่าที่เน่าขนาดหนกั จ้าง
ก็ไม่ได้ผลอะไร  เราจึงต้องผสมให้มีน�้าหนักของน�้าเน่า 
พอสมควร อาตมาจึงต้องจ�านนที่ตัวเองต้องไม่งาม คือ
เหมือนกับเน่า (ต้องหยาบ-ต้องแรง)  เอามาล้างน�้าเน่า
ที่จัดแรง  ไม่เช่นนั้นมันไม่พอ  น�้าหนักมันไม่ได้ มันจึง
จ�าเป็นต้องใช้แบบเอา “ตัณหาล้างตัณหา” 
     จงึต้องเอาตณัหาที่หยาบพอสมควร   มาล้างตณัหาที่
หยาบมาก จะเอาส�าลมีาเชด็หนามทเุรยีนให้ราบเรยีบนั้น 
เมินเสียเถิด อย่าคิดถึง	
				 สองพันกว่าปีมานี้ เนื้อหาทางศาสนามันแทบ
ไม่เหลอืเช้ือ แถมยงัเอาเช้ือโรคมาใส่เพิ่มเข้าไปอกี 
ซึ่งต้องเอาเชื้อโรคที่อยู่ในน�้าออกก่อน เพราะเน่า
หลายช้ันมาก มนัหนักหนาสาหัสจรงิ ๆ  ไม่ใช่ใส่ความ  
ไม่ได้แก้ตัวด้วย แต่เขาหาว่าอาตมาพูดเอาดีใส่ตัว
เอาชั่วใส่คนอื่น อาตมาก็ไม่รู้จะท�าอย่างไรเลี่ยง 
ไม่ได้ ก็เลยต้องบอกว่า..สู้ๆ ไม่รอ...ไม่หวัง.....แต่
เราท�า (ยอมขาดทุน)!

ศำสตร์พระรำชำ
“ท�ำ” ตำมค�ำพ่อสอน
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ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๗  ตุลาคม  ๒๕๖๐   •   3

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่  ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๗ เดือนตุลาคม ๒๕๖๐

เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ  พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : ศาสตร์พระราชา “ท�า”ตามค�าพ่อสอน  สไมย์ จ�ำปำแพง

          เรา “เสีย” นั่นแหละเรา “ได้”  จริงจัง ตำมพ่อ

4 จากผู้อ่าน  บรรณำธิกำร

6 ชีวิตจ�าลอง  จ�ำลอง ศรีเมือง

13 คุยนิดคิดหน่อย  บรรณำธิกำร

14 คิดคนละขั้ว  แรงรวม ชำวหินฟ้ำ

21 เปิดยุคบุญนิยม  เก่ำสมัย ใหม่เสมอ

26 สีสันชีวิต (ชลธี ธารทอง)   ทีม สมอ.

33 เวทีความคิด  นำยหนุนดี

34 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง  ฟ้ำสำง

36 ชาดกทันยุค  ณวมพุทธ

40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด  สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์

42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?  สมณะโพธิรักษ์

52 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน  ดังนั้น วิมุตตินิยม

56 การ์ตูน  วิสูตร

58 เชื่ออย่างพุทธ  ณวมพุทธ

60 แค่คิดก็หนาว...ว์  นำยธิง วินเทอร์

62 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)  พิมลวัฑฒิ์ ชูโต

64 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๗)  เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม

68 ชีวิตไร้สารพิษ  ล้อเกวียน

70 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา  สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง

72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน  ฟอด เทพสุรินทร์

74 บทความพิเศษ(ประชาธิปไตยดีสุดต้อง“โลกุตระ”)  สมณะโพธิรักษ์

77 กติกาเมือง  ประคอง เตกฉัตร

80 ปิดท้าย  พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

อัตราค่าสมาชิก		
๒	ปี		๒๔	ฉบับ	๕๐๐	บำท	
๑		ปี	๑๒	ฉบับ		๒๕๐	บำท
ส่งธนำณัติ	หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่ำย	นำงสำวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	
ปท.คลองกุ่ม	๑๐๒๔๔	
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔	ซ.นวมินทร์	๔๔		ถ.นวมินทร์	
แขวงคลองกุ่ม	เขตบึงกุ่ม	กทม.๑๐๒๔๐	
หรือโอนเงินผ่ำนบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี			นางสาวศีลสนิท	น้อยอินต๊ะ	
เลขที่		๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันกำรโอนที่	๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗	
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

ช ี

วิตจ�ำลอง

6

การเป็นหัวโจก กล้ารับผิด กล้าเสี่ยง ไม่ได้หยุดเพียงแค่

นั้น แต่สบืต่อมาจนถงึวนันี้ เมื่อมอีะไรเกดิขึ้น ผมจะแอ่นอก

เข้าไปรับ เป็นไรก็เป็นกัน เพราะผมคือผม จ�าลอง ศรีเมือง 

เป็นอย่างนี้มานานแล้ว ไม่ใช่เพิ่งเป็น
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อันเนื่องมาจากบทกวี“ประเทศไทย ๔.๐” 
	 ดิฉันอ่ำนนิตยสำร”เรำคิดอะไร”เป็นประจ�ำ
กว่ำ	๒๐	ปี	 กระทั่งทรำบบุคลิกของคณะผู้จัดท�ำ
เป็นอย่ำงดี	 เมื่อเดือนกรกฎำคม	 ๒๕๖๐	 เกิด	
“วิวำทะของกวี”จนเป็น“ปรำกฏกำรณ์กวี”ที่ฮือฮำ
มำก	 แต่ละท่ำนมีชื่อเสียงระดับชำติโต้ตอบกันทำง
หน้ำสื่อสิ่งพิมพ์กับสื่อโซเซียลพอได้รู้รสคมทำงสติ
ปัญญำเชือดเฉือนกันถึงขั้นเทพ	 สมเป็นกวีที่ยิ่งใหญ่
ทัง้	๓	ท่ำนจรงิๆ	....ดิฉันใคร่ให้ผู้อ่ำน“เรำคิดอะไร”ได้
อ่ำนบทกวีจำกกวีทั้ง	๓	ท่ำนว่ำ“ท่ำนคดิอะไรกนั?”
											•	ดร.วำสนำ		บุญสม	ม.รำชภัฏพระนครศรีอยุธยำ

	 - ลีลาเรียงร่ายล้วน มธุรส
สมชื่อกวีปรากฏ   เกริกก้อง
โอกาสจึ่งก�าหนด   หมายมั่น
เผยต่อมวลชนพ้อง  พี่น้องผองไทย.
 ขอบคุณครบัที่เหน็คณุค่าของ “มอืสมคัรเล่น” 
อย่าง“เราคิดอะไร” ที่คิดและเขียนอะไรไปตาม
ประสา “เรา” พร้อมกนันี้กน็�าบทกวีที่ส่งมาลงแพร่
ต่อไป

“ปรากฏการณ์กวี”
กวีรัตนโกสินทร์																		
	 อยู่เป็นต้องดูเป็น	 เห็นด้ำนร้ำยให้เป็นครู
ด้ำนดีมีให้ดู	 	 เป็นไม้วัดบรรทัดฐำน
หมำเห่ำอย่ำเห่ำตอบ	 มันทดสอบสัญชำตญำณ
รู้ได้ในสันดำน	 	 ว่ำใครพำลและใครพระ
เด็กดื้อต้องมีดี		 	 มีควำมคิดเป็นอิสระ
รู้แพ้และรู้ชนะ	 	 ได้รู้ล้มแล้วรู้ลุก
เด็กอ่อนก็ติดเอว	 	 กระเตงอุ้มอยู่จุมปุก
ชีวิตคือติดคุก	 	 ไม่รู้ตัวไม่รู้โต
ดูเด่นให้เห็นด้อย	 	 และเห็นสร้อยให้เห็นโซ่
เห็นพำลอย่ำพำโล		 ให้รู้เพ่งพินิจพลัน
ทุกสิ่งมำเป็นครู	 	 ให้ได้ดูได้รู้ทัน
กรำบไหว้ได้ทั้งนั้น		 ถ้ำอยู่เป็นและดูเป็นฯ
																					เนาวรัตน์   พงษ์ไพบูลย์

กวีศรีประชา								
	 อยู่เป็นและดูเป็น	 ดังที่เห็นและเป็นอยู่
ตัวรอดคือยอดครู			 ตัวชี้วัดบรรทัดฐำน
กิ้งก่ำย่อมเปลี่ยนสี		 มีเสียทีรอมำนำน
หมำเห่ำรู้สันดำน			 ก็ว่ำหมำตำมรำวี
โจรพำลใจอ�ำมหิต			 อ้ำงบัณฑิตเป็นคนดี
ห้อยพระเป็นพวงมี	 ไว้เพื่ออ้ำงอ�ำพรำงตน
เด็กดื้อยังสอนได้				 เฒ่ำเกินวัยไม้ดัดตน
ควำมคิดสิทธิชน		 	 เขำเชื่อเห็นอยู่เช่นนั้น
เด็กอ่อนอุ้มติดเอว				 พำลงเหวก็ไหวหวั่น
ย่อมฝืนขึ้นยืนยัน			 เป็นเด็กดื้อที่ถือดี
ลุ่มหลงในสร้อยทอง				 ที่เขำคล้องเฒ่ำเปรมปรีดิ์
อยู่สุขทุกข์ไม่มี					 เพรำะอยู่เป็นดูเป็นเอย.
																								วิสา   คัญทัพ
กวีศรีอยุธยา							
	 ประวัติศำสตร์กวี			 คนหรือผีขอเปิดเผย
ฝ่ำยคนชนคุ้นเคย			 ฝ่ำยผีลำชอบเลียลำม
ปรำกฏกำรณ์กวี							 สมศักดิ์ศรีศักดิ์สยำม
ยืนหยัดชัดทุกยำม		 ใครรับใช้ประชำชน
แรกเห่ำเห่ำจนหอบ		 ลูกน้องตอบล่อแต่ต้น
รำงวัลเป็นรำงวน			 เหมือนกับดักกับสันดำน
ตั้งกลุ่มพำลกลับกลอก	 โจรส�ำรอกควำมส�ำรำญ
แทนคุณแทนร�ำคำญ	 เปรต“อยู่เป็น”ก็มิปำน
อ่ำน“เพียงควำมเคลื่อนไหว”		ย่อมรู้ได้ว่ำใครด้ำน
เชี่ยวชนคนเชี่ยวชำญ	 ปูด“ดูเป็น”ปดปำวปำว
ที่หวังรั้ง“ส.ว.”								 แอบสอพลอพล่ำมพริง้พรำว
กวีที่แวววำว	 	 “ต้องละวำง”ปีศำจกวี
																							สมบัติ    ตั้งก่อเกียรติ
 

 หมายเหตุ บ.ก.-วิวาทะของกวีนี้เป็นที่เผยแพร่ทั่วไป

ในโลกออนไลน์ ท่านที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม 

สามารถศึกษาได้จากบทความของสุรวิชช์ วีรวรรณ เรื่อง

สุนทรตู่และ“กวีทะเลาะกัน”  ผู้จัดการออนไลน์ ๖ ก.ค.๖๐
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บรรณาธิการ

ชอบ“ชีวิตจ�าลอง”
	 ดิฉันอำยุเยอะแล้ว	แต่ยังอ่ำนหนังสือได้	ชอบ
อ่ำน“ชีวิตจ�ำลอง”มำก	อยำกบอกเท่ำนี้แหละค่ะ
	 	 	 				•	สูงวัย	ชอบอ่ำน

 - แม้จะอายุมากปานใด หากชอบชีว ิต
จ�าลองก็ยังไม่สายเกินที่จะ“จ�าลองวิถีจ�าลอง” ไป
ลองฝึกฝนตนเองบ้างก็น่าจะสนุกดีนะ
	
เทวทูต
	 เมื่อไม่นำนดิฉันได้รับแชร์คลิปผ่ำนไลน์	 พูด
ถึงครูโรงเรียนแห่งหนึ่งซึง่ล้มทั้งยืนหงำยหลังและ
เสียชีวิตขณะมือถือไมค์ก�ำลังพูดในงำนสัมมนำ
พัฒนำองค์กร	 จำกไปกะทันหันมำก	 และเมื ่อ
เร็วๆ	นี ้เองก็มีข ่ำวหนุ ่มใหญ่หัวหน้ำกลุ ่มงำน	
ส่งเสริมฯ	ท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก	 เกิดวูบหมดสติ
ล้มกลำงห้องประชุมขณะก�ำลังเดินกลับที่นั ่งหลัง
จำกรำยงำนเสรจ็	เหตกุำรณ์เกดิต่อหน้ำต่อตำผูว่้ำฯ-	
ผู้ร่วมประชมุ	และสิ้นใจระหว่ำงน�ำส่งโรงพยำบำล	
อดนกึไม่ได้ว่ำชวิีตนี้สั้นจรงิๆ		ปุบ๊ป๊ับกจ็ำกไป	ท�ำไม
นักกำรเมือง	ข้ำรำชกำร	จึงแย่งชิงต�ำแหน่งกอบ-
โกยคอร์รัปชั่นสำรพัด	 ท�ำยังกับตัวเองจะไม่ตำย	
ถ้ำแต่ละคนถือศีล	๕	เมืองไทยก็สวรรค์ดีๆ	นี่เอง
	 	 	 		•	คนไทยสุวรรณภูมิ

	 - บอดตาใส แม้ตัดแว่นคุณภาพเลิศปานใด
ก็เห็นแต่โลกีย์ มิอาจหยั่งลึกเห็นแจ้งโลกสดใสได้ 
หากข้าราชการ นักการเมือง ยังมิได้ส�านึกตนว่า
ต้องท�าหน้าที่เพื่อปวงชน สนองพระคุณแผ่นดิน 
ตามรอยพระยุคลบาทฯ
 คนเหล่านี้ ถึงตายไปแล้วเหลือเพียงซากศพ
ก็ยังไม่วายเป็นภาระสังคมต้องมาร่วมประกอบ
พิธีกรรมเชิดชูตามประเพณีนิยม

สังคมศาสนาวันนี้
	 ติดตำมควำมคลือ่นไหวในวงกำรศำสนำพุทธ

แล้ว	รู้สึกว่ำแทนที่จะสุขสงบสันติกลับโกลำหลยิ่ง
กว่ำวงกำรมอืงของคนนอกวัดเสยีอกี		ทั้งๆ	ที่น่ำจะ
เป็นองค์กรชี้น�ำไปสู่ควำมชอบธรรม	 แต่กลับตรง
กนัข้ำม		ท�ำไมเป็นไปได้อยำงนั้นได้หนอ		แบบนี้จะ
หันหน้ำไปเข้ำวัดได้หรือ?		ล่ำสุดก็เรื่องกำรย้ำยใน
วงกำรองค์กรพุทธศำสนำที่ก�ำลังดังอยู่ขณะนี้
														 •	ชำวพุทธ			รุ่นเก้ำสิบ			กทม.

	 - มองพุทธให ้เห็นพระ.. .คือเห็นพระผู ้
ประพฤตศิลีปฏบิตัธิรรมแท้จรงิ มใิช่เพยีงพธิกีรรม
ในร่างพรางรปู “สงฆ์” ลวงตาลวงศรทัธาชาวบ้าน  
บ้างแม้แต่ศลี ๕ กย็งัรกัษาให้บรสิทุธิ์ไม่ได้  จะกล่าว
ไปไย สะเออะไปอบรมสั่งสอนญาตโิยมให้รกัษาศลี
รักษาธรรม  ตามข่าวสื่อมวลชน เจ้าพนักงานเข้า
ควบคุมตัวเจ้าอาวาสแห่งหนึ่งที่เปิดคอร์สสุขภาพ
สมุนไพรในวัด แต่ปรากฏว่าในหม้อสมุนไพรอบตัว
และส�าหรับดื่มนั้นผสมตัวยาเสพติดด้วย  เป็นการ
หาลูกค้า หารายได้ สร้างศรัทธานอกรีตแท้ๆ  จน
มีชื่อโด่งดัง มีลูกค้าเข้าอบรมมากมาย
 ส่วนเรื ่องย้ายก็เป็นเรื ่องธรรมดาของการ
ขับเคี่ยวระหว่าง “ธรรมกับอรรม” 
 ฤๅไทยจักล่มแล้ง แสงธรรม
คนเด่นดีหนุนน�า  จึ่งด้อย
คนฉมชั่วเมินธรรม โดดเด่น
หากย่อยอมเห็นคล้อย อยู่ยั้งยืนนาน

ไม่ประสงค์ออกนาม
	 ขอร่วมพมิพ์หนงัสอืด้วย	๕,๐๐๐	บำทนะจ้ำ	แต่
ไม่ต้องลงชื่อ	จ่ำยเงินกับป้ำวะแล้ว
	 	 	 	 •		ญำติธรรม	

	 - จ่ายเงินแล้วแต่ไม่ขอลงช่ือ “เราคิด-
อะไร”ไม่คิดอะไรมากหรอกขอรับ จะคิดอะไรมาก
ก็คือบอกว่า “จะจ่าย” แต่ไม่จ่ายนี่ซี น่าคิด!
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“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓

และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก

กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก 

สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง

เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

	 “เราติดต่อดูใจกันมา ตั้้งแต่ผมเป็นนักเรียนนายร้อย และคุณศิริลักษณ์เป็นนิสิตคณะเภสัช จุฬาฯ
ได้จังหวะแต่งงานเมื่อปี ๒๕๐๗”
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๘.	นายร้อยห้อยกระบี่
	
	 หนุ่ม	ๆ 	สมัยก่อนมกัชอบเข้ำเป็นนกัเรยีนนำยร้อย	
และนักเรียนนำยเรือ	 ซึง่จะต้องสอบเข้ำเป็น
นักเรียนเตรียมเสียก่อน	 ผมสมัครสอบทั้งเตรียม
นำยร้อย	 และเตรียมนำยเรือ	 มุ่งมั่นจะเข้ำให้ได้	
เพรำะฝังใจอยำกจะเป็นมำนำนแล้ว
	 เวลำที่นักเรียนบ้ำนสมเด็จรุ ่นพี่สอบเข้ำได้	
มักแต่งเครื่องแบบไปอวดพวกเรำเสมอ	 ถือว่ำน�ำ
ชื่อเสียงมำสู่โรงเรียนอย่ำงยิ่ง	 เพรำะทั้งสองแห่ง
นั้นสอบเข้ำยำก	 ถ้ำไม่อยู่ในขั้นเรียนเก่งละก็ไม่มี
ทำงจะเข้ำได้เลย
	 ผมยังจ�ำภำพพี่ชลนิทร์	สำครสนิธ์	และพี่	ๆ 	อีก	
๒	คนได้ดี	แต่งชดุนกัเรยีนนำยเรอืเสยีโก้เชยีว		ไป
อวดเรำที่โรงเรียนตอนสอบเข้ำได้ใหม่	ๆ
	 เตรียมนำยร้อยสอบก่อน	 ตำมมำด้วยเตรียม
นำยเรือ	 ผมสอบไว้ทั้งสองแห่ง	 รอบแรกผมสอบ
ผ่ำนหมด	รอบที่สองสอบตรงกัน	ผมจึงเลือกสอบ	
เข้ำเตรียมนำยร้อย		คดิ	ๆ 	ดกูเ็สยีดำยเตรยีมนำยเรอื	
เพรำะเรำเด็กฝั่งธน		มีชีวิตจิตใจเป็นทหำรเรือมำ
นำนแล้ว	ขณะที่ยังไม่ได้ประกำศผลนั้น	เพื่อควำม
แน่นอน	ผมสอบเข้ำเรียน	ม.	๗	สวนกุหลำบเผื่อไว้
ด้วย	 เด็กจน	ๆ 	อย่ำงผมถ้ำคิดจะเรียนต่อเมื่อจบ	
ม.	๖	 ต้องรีบเข้ำให้ได้	 	 จะท�ำเหมือนเด็กทีพ่่อแม่
รวย	เสียเวลำรอไปก่อน		ปีนี้สอบไม่ได้	ปีหน้ำสอบ
ใหม่	รี	ๆ 	รอ	ๆ 	อย่ำงนั้นไม่ได้
	 โชคดผีมสอบเข้ำเตรยีมนำยร้อยได้	สุชำต ิต่อ
มาเปลี่ยนชื่อเป็น “ดิสทัต”	 มำส่งข่ำวว่ำ	 ผมสอบ

เข้ำสวนกุหลำบได้ที่	๑	ส่วนเขำได้ที่	๒	แล้วเรำก็
เลือกเข้ำเตรียมนำยร้อยด้วยกันทั้งคู่	 เพรำะจน	
พอ	ๆ 	กัน
	 เข้ำเตรียมนำยร้อยไม่ต้องใช้จ่ำยอะไร	พอขึ้น
เป็นนกัเรยีนนำยร้อยแล้ว	อะไร	ๆ 	หลวงแจกทั้งนั้น	
กินข้ำวฟรี	 ได้เครื่องแบบฟรี	 หนังสือไม่ต้องซื้อ	
โรงเรยีนมใีห้ยมื	ที่ส�ำคญัคอืจบแล้วไม่ต้องหำงำนท�ำ	
ได้เงินเดือนทันที	เหมำะอย่ำงยิ่งกับคนจนๆ
	 ยิ่งไปกว่ำนั้น	 เข้ำไปได้ไม่นำนเท่ำไหร่ก็มีกำร
สอบ	ผมสอบได้ที่	๑	ใน	“ตอน”	ซึ่งแต่ละชั้นแบ่ง
เป็น ๔	ตอน	ผมอยูช้ั่น	๑	ตอน	๔	ได้เป็นหัวหน้ำตอน
กนิเงนิเดอืนเดอืนละ	๑๐๕	บำท	ประหยดัค่ำใช้จ่ำย	
ไปได้อีก	พอขึ้นเตรียมปีที่	๒	ผมอยู่ชั้น	๒	ตอน	๓	
ก็สอบได้ที่	๑	อีก	ได้เงินเดือนเดือนละ	๑๐๕	บำท
ต่อ	 เรียนอยู่โรงเรียนเตรียมนำยร้อย	 ผมได้เงิน
เดือนตลอด	ทั้งชั้นมีสมพงษ์กับผมเท่ำนั้นที่ได้เป็น
หัวหน้ำตอน	ติดต่อกันทั้งสองปี

o o

จากใจถึงใจ
	
	 แม้จะมีกำรพูดถึงผม	 เขียนถึงผม	 ไว้ในหลำยแห่ง	
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทรำบว่ำ	ผมเป็นใคร	มำจำกไหน
	 ชีวิตผมอยู่มำเกินครึ่งศตวรรษแล้ว	 ควำมตำยได้
ย่ำงใกล้เข้ำมำทุกที	 ผมน่ำจะได้บันทึกเรื่องรำวบำงแง่
บำงมุมไว้บ้ำง	เพื่อให้หลำย	ๆ 	ท่ำนได้ทรำบ
	 “ชวีติจ�าลอง”	จงึเกดิขึ้น	และอยูใ่นสำยตำของท่ำน	
ณ	บัดนี้	
	 ชีวิตจ�าลอง	 จ�ำลองชีวิตของเด็กจน	ๆ 	คนหนึ ่ง	
ลกูแม่ค้ำหำบเร่	ลกูพ่อค้ำปลำสด	เลก็	ๆ 	เป็นเดก็รบัใช้ของ
ผู้มีใจเมตตำครอบครัวหนึ่ง	โตขึ้น	รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
	 ผมขอขอบพระคุณที่กรุณำสละเงินซื้อหำ	และสละ
เวลำอันมีค่ำของท่ำนอ่ำนหนังสือเล่มนี ้ที ่เขียนโดย	
นักเขียนจ�ำเป็นชื่อ	“จ�ำลอง”	

	 	 	 ขอบพระคุณครับ

					 				 	
	 	 	 							๗ มกราคม ๒๕๓๓
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	 ผมมีชื่อเล่นเดิมว่ำ “หนู”	เข้ำเตรียมนำยร้อย	
เพื่อนตั้งให้ใหม่อีกชื่อหนึ่งว่ำ	“จ�๋ำ”	ส่วน	“ลอง”	นัน้	
เป็นชื่อเล่นที่เรียกกันทั่ว	ๆ 	ไปจนติดปำก
	 “จ�๋ำ”	ตดัมำจำกชื่อหน้ำ		แล้วใส่ไม้จตัวำเข้ำไป
ให้เป็นมงคลขึ้น	ถ้ำจะใช้ลุ่น	ๆ 	ว่ำ	“จ�ำ”	ก็คงจะน่ำ
เกลียดกระไรอยู่
	 ผมเคยพูดเล่น	ๆ 	กับใครต่อใครว่ำ	 ชื่อจ�ำลอง
ที่ยำยผมตั ้งให้นั ้น	 แม้จะไม่ไพเรำะเพรำะพริ้ง
เหมือนชื ่ออ ืน่  ๆ 	 แต่เพรำะที ่สุดในชื ่อตระกูล
เดียวกัน
	 อันว่ำชื่อ	จ�ำเลย	จ�ำลอง	จ�ำนอง	จ�ำน�ำ	นั้น	
ชื่อจ�ำลองเท่กว่ำเพื่อน		มีอยู่สมัยหนึ่งชื่อค�ำเดียว
โดด ๆ  เป็นที่นิยมกันมำก		ผมคิดจะเปลี่ยนหลำยที		
เกรงว่ำจะเหมือนเพื่อน ๆ  ที่เปลี่ยนชื่อไปนำนแล้ว
ไม่ส�ำเร็จ	เปลี่ยนอย่ำงไร	ๆ	เพื่อนยังเรียกชื่อเดิม
อยู่	ไม่รู้จะเปลี่ยนไปท�ำไมให้สับสน
	 ผมอยำกเปลี่ยนเป็น “แมน”	 ศรีเมือง	 ก็เขิน	
เพรำะแมนแปลว่ำเทวดำ	 และคนชื่อแมนควรจะ
ต้องหล่อกว่ำนีม้ำก	ๆ 	ไม่เปล่ียนดกีว่ำ	ใช้ชื่อเดมิไป
เรื่อย ๆ 	ยำยอุตส่ำห์ตั้งชื่อไว้ให้ดีแล้ว

o o

	 มีแปลกอยู่อีกอย่ำงหนึ่งคือ	 ที่เรียนและที่อยู่
ของผม	มักจะเปลี่ยนไปพร้อม	ๆ 	กัน	ตอนจ�ำควำม
ได้	 ผมอยู่กับแม่	 น้องสำวของแม่ซึ่งผมเรียก “อี๊”	
และน้ำสำวของแม่ซึ่งผมเรียกว่ำ	 “ยำย”	 ยำย	
ทองสุกเช่ำที่ดินของลุงน้อม	 ปลูกบ้ำนใกล้ ๆ  ลุง
น้อมตรงที่เป็นตลำดสดทำงเข้ำวัดส�ำเหร่ขณะนี้
	 ลูก	ๆ 	ลุงน้อมทุกคนใจดีเอื้ออำรีต่อผม	 	 ผม
ชอบมำก	ทั้งพี่นพ	พี่อรุณ	พลเรือเอกอุดม	พี่นวย	
พี่นง	พี่มงคล	และน้องสำวคนสุดท้อง	แต่ผมกลัว
ลุงน้อมเพรำะท่ำนพูดเสียงดัง
	 พออำยุถึงเกณฑ์เข้ำเรยีนช้ันประถม	แม่พำผม
ไปอยู่บ้ำนคุณนำย	 เวลำจะขึ้นชั้นมัธยม	 แม่ออก
จำกงำน	 เรำกลับไปอำศัยอยู่กับยำยอีกครั้ง	 ซึ่ง
ตอนนั้นยำยแต่งงำนแล้ว	 ตำและยำยถือเสมือน
เป็นตำและยำยจริง	ๆ	ของผม

	 แม่แต่งงำนกับพ่อโชตน์ไม่นำน	ณี	 น้องสำว
ของผมก็เกิด	 ติ๋ม	 ตำมเพิ่มอีกคน	 ทั้งสองคนเป็น	
หัวแก้วหัวแหวนของยำยกับตำ	 บ้ำนเล็ก	 ๆ	 ของ	
ยำยเริ่มคับแคบ	พ่อโชตน์ต้องเก็บหอมรอมริบ	ได้
เงินก้อนหนึ่ง	 จึงแยกไปปลูกบ้ำนริมคลองส�ำเหร	่	
ผมโตแล้วเข้ำเตรียมนำยร้อยได้พอดี
	 บ้ำนสร้ำงยังไม่เสร็จ	 พ่อหมดเงินพอดี	 เวลำ
นอนมองเห็นกระเบื้องเป็นแผ่น	ๆ 	ร้อน	เพรำะไม่มี
ฝ้ำ	ผมเกบ็เงินเดอืนหัวหน้ำชัน้	ซื้อไม้กระดำนแผ่น
ยำว	ๆ 	มำ	 ตอกตะปูตีฝ้ำเอง	 	เอำเชือกเกลียว	
ผูกโยงขึ้นไป	 ไม่ต้องมีใครช่วยจับ	 ค่อยท�ำค่อยไป
ไม่กี่วันก็เสร็จ
	 เพรำะไม่ใคร่มีสตำงค์	 	 ผมจึงเป็นทั้งช่ำงไม้	
ช่ำงปูน	 ไม่ต้องจ้ำงใคร	ตอนหัดเทปูนใหม่	ๆ 	ต้อง
ตวงว่ำใช้ปูน	 หิน	 ทรำยอย่ำงละกี่ปุ้งกี๋	 ตอนหลัง
ช�ำนำญ	 ไม่ต้องตวง	 มองไปที่ส่วนผสมก็รู้ทันทีว่ำ	
พอดีหรือยัง	ขำดอะไรอีกเท่ำใด
	 บ้ำนอยู่ริมคลอง	 เรำมีควำมสุขมำก	 	 น�้ำใส	
ลมพัดเย็นสบำย	จะซื้อหำอะไร	แม่ค้ำพำยเรือมำ
ขำยถึงท่ำน�้ำบันไดบ้ำน	 มีทั้งของกินของใช้ไปจน	
ถึงศำลพระภูมิ

	 พูดถึงศำลพระภูมิ	 ผมไม่ได้เกี่ยวข้องเฉพำะ	
ตอนมำเป็นผู้ว่ำฯ กทม.เท่ำนั้น		ที่มีเรื่องฮือฮำเมื่อ
ผมสั่งให้เจ้ำหน้ำที่เก็บศำลพระภูมิ		ศำลเจ้ำเก่ำ ๆ 	
ที่มคีนน�ำมำทิง้ไว้บนทำงเท้ำออกไปหมด		ฝ่ำยตรง
ข้ำมจะเล่นงำนผมแย่	 หำว่ำผมนอกรีตนอกรอย	
ท�ำลำยน�้ำใจคนที่เขำเชื่อถือ	หลวงพ่อปัญญำ	พระ
พยอมและพระองค์อืน่	ๆ 	อีกบำงองค์สนับสนุนผม	
ผมจึงไม่ใคร่ฟกช�้ำนักจำกกำรโจมตใีส่ไคล้ครำวน้ัน
	 ผมจัดกำรเฉพำะศำลที่ทิ้งแล้วเท่ำนั้น	 ส่วน
ศำลที่ยังดี	ๆ 	ยังมีคนเคำรพกรำบไหว้	ผมก็ไม่ได้ไป
แตะ	 เล่นกองทิง้ทับถมกันไว้ตั้งแต่สมัยไหนก็ไม่รู้	
ถ้ำไม่กล้ำตัดสินใจขนออก	 ไม่นำนเจ้ำจะครอบ-
ครองทำงเท้ำหมด	บ้ำนเมอืงจะรกรงุรงัอกีมำกมำย	
เรำใช้รถบรรทุกหลำยสิบคันและขนอยู่หลำยวัน
	 ใครที่เป็นผู้หญิง	 	แม่ผมชอบใช้ค�ำเรียกว่ำ	
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“ยำย”แล้วตำมด้วยอำชีพเป็นรู้กันว่ำแม่หมำยถึง
ใคร	เช่น	“ยำยขำยข้ำวแกง”	 บ้ำง	 “ยำยศำล-
พระภูมิ”	บ้ำงเป็นต้น
	 “ยำยศำลพระภมู”ิ	คนหนึ่ง		มลีกูชำยวยัเดยีว	
กับผม	รกัผมเหมือนลกู	ผมมกัไปขลกุอยูท่ี่นั่นเสมอ	
ท�ำศำลพระภูมิเป็นอุตสำหกรรมในครอบครัว	
ท�ำเสร็จแล้วมีเรือมำรับไปขำยต่อ	 ดูเขำท�ำศำล-
พระภูมิแล้วน่ำสนกุ		หลงัหนึ่ง	ๆ 	ใช้เวลำเดี๋ยวเดยีว	
ก็เสร็จ	 	 “ยำยศำลพระภูมิ” คนนั้น	 ท่ำนเป็นผู้
สนับสนุนให้ผมสอบเข้ำโรงเรียนบ้ำนสมเด็จ		ส่วน	
“อ�ำไพ”	 ลูกชำยท่ำนอำยุเกินไปปีเดียว	 โชคไม่ดี	
เข้ำไม่ได้

	 อยู่ริมคลองเรำผูกพันกับน�้ำขึ้น-น�้ำลง	 น�้ำขึ้น
ดีใจ		รีบลุยไปกลำงคลอง			เก็บกิ่งไม้ที่ลอยมำไว้
ท�ำฟืน	ตักน�้ำใส่โอ่งไว้ใช้		ลงไปด�ำผุดด�ำว่ำยอย่ำง
ไม่รูเ้บื่อ	คอยจ้องว่ำเมื่อไหร่เขำจะเขย่ำต้นมะกอก-
น�ำ้ต้นใหญ่ทีอ่ยู่เหนอืน�ำ้ขึน้ไป	ออกลกูดกมำก	เขย่ำ
แต่ละที	เจ้ำของไม่มีโอกำสเก็บทัน	เรำลอยคออยู่
ท้ำยน�้ำเก็บได้เป็นถัง ๆ 	 เอำน�้ำฝนแช่	 เอำเกลือใส่	
เอำใบมะดันปิดข้ำงหน้ำ	ดองเอำไว้กินนำน	ๆ
	 เวลำน�้ำลง	 ผมสนุกกับกำรลุยโคลนเด็ดยอด
ผักหนำม	จิ้มน�้ำพรกิกนิสด	ๆ 	กอ็ร่อย		ดองวิธเีดยีว
กับที่ดองมะกอกน�้ำก็อร่อย
	 ไม่น่ำเชือ่	เล่ำให้เด็กสมยัน้ีฟังคงจะนึกว่ำโกหก	
ใต้บันไดท่ำน�้ำมักจะมีกุ้งตัวใหญ่	ๆ 	อยำกกินเมื่อไร	
กลั้นใจด�ำน�้ำด�ำลงไปไม่กี่อึดใจ	ก็ได้มำสองสำมตัว
สบำย ๆ 		บำงวันตอนน�้ำขึ้นใหม่	ๆ 	เกิดอะไรขึ้นไม่รู	้
กุ้งนำงนดักันลอยสลอนทั้งคลอง		เพ่ือนบ้ำนตะโกน	
บอกกันเป็นทอด	ๆ 	ว่ำ	“กุง้มวั”	ที่จรงิน่ำจะเรยีกว่ำ	
“กุ้งเมำ” มำกกว่ำ	แต่ละบ้ำนจะต้องมสีวิง	และข้อง
ไม้ไผ่ส�ำหรับใส่กุ้งเตรียมไว้ให้พร้อม	กุ้งมัวเมื่อไหร่
ฉวยได้ทันที
	 เรำได้อำศัยคลอง	อยำกได้อะไรก็ลงไปเอำใน
คลอง	วันหนึ่ง	ๆ 	ไม่ใคร่ได้ใช้เงนิเท่ำไหร่		เหมำะกบั
ครอบครัวเรำที่ไม่ใคร่จะมีเงินอยู่แล้ว
	 คูคลองเดี๋ยวนี้ไม่น่ำสุนทรีย์เหมือนเมื่อก่อน	

บ้ำนเมืองอื่นแต่ก่อนก็เป็นอย่ำงเรำเหมือนกัน	คน
อยู่มำกเข้ำ ๆ 	คลองกลำยเป็นที่ระบำยน�้ำเสีย	จะ
ไม่ให้ระบำยลงคลองแล้วจะไปลงที่ไหน	พอเขำเกบ็
เงินได้	ทุ่มลงไป	น�้ำใสก็เกิดขึ้นทันตำ
	 ท่ำนที ่ชอบเรียกตัวเองว่ำ	“ผู ้ทรงเกียรติ”		
หยุดโกงสักสำมสี่ปีได้ไหม?	 เอำเงินมำช่วยจังหวัด
ใหญ่	ๆ 	แก้ปัญหำน�้ำเสีย	 ส�ำหรับกรุงเทพฯ	 ใช้สำม
หมื่นหกพนักว่ำล้ำนบำท		ถ้ำจะให้ท่ำนผูท้รงเกยีรติ
หยุดโกง	 ก็เหมือนจะหำหนวดเต่ำเขำกระต่ำย		
คงจะรอไปชำติหน้ำ	๒๕	น.	จึงค่อยท�ำค่อยไปตำม
ก�ำลังเงินที่ กทม.สำมำรถประหยัดได้	แก้ไขน�้ำเสีย
ไปทีละคลองสองคลอง	 สักวันหนึ่งคงแก้ได้หมด	
เดก็	ๆ 	คงจะได้ชื่นชมกบัคลองเหมอืนสมยัผมเป็นแน่
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	 เมื่อผมขึ้นเป็นนักเรียนนำยร้อยได้ไม่เท่ำไหร่	
เรำก็ย้ำยบ้ำนอีกครั้งหนึ่ง		ไปอยู่ซอยสำยสัมพันธ์	
ทำงไปวัดกระจับพินิจ	 ครำวนี้บ้ำนใหญ่กว่ำเก่ำ
หน่อย	พ่อจ้ำงช่ำงมำสร้ำงเสร็จหมด	ผมไม่ต้องตี
ฝ้ำเหมือนครำวที่แล้ว	แต่ผมก็ไม่วำยขี้เหนียวอยู่ดี	
วันหยุดผมนัดเพื่อนนักเรียนนำยร้อยไปช่วยกัน
สร้ำงรั้ว	 วรวิทย์และวิเชียรช่ำงจ�ำเป็น	 ต่อมำได	้
เป็นนำยพลพร้อม ๆ 	กับผม
	 ขณะเป็นนักเรียนนำยร้อย	 ได้กลับบ้ำนไม่บ่อย
นัก	 กลับบ้ำนทีไรก็หอบหนังสือไปดูที่บ้ำน	 เพรำะ	
ผมต้องเป็นคนเรียนเก่งตลอด	 	 เวลำสอบถ้ำ	
พลั้งพลำดก็ไม่ต้องเกินที่	 ๓	 คะแนนควำมประพฤติ
ต้องเต็ม ๑๐๐	 ทุกปี	 เรือ่งมุดรัว้หนีโรงเรียนที	่
เพื่อน	ๆ	ชอบกันมำก	ถือว่ำตื่นเต้นดีนั้น	ผมไม่เคย
	 สมัยนั้น	 ในโรงเรียนนำยร้อย	 มีห้องขังไว้	
ส�ำหรับขังนักเรียนที่ถูกตัดคะแนนควำมประพฤติ	
ด้วย	 โรงเรียนเข้มงวดเรื ่องระเบียบวินัยมำก		
พลำดเป็นได้เรื่อง	ต้องหอบที่นอนเข้ำกรง
	 นักเรยีนนำยร้อยเรยีนหนัก		ฝึกหนัก	ตำมหลกั	
สูตรเวสท์ปอยต์ของอเมริกำ	 เรียนหมดทุกวิชำที่
เรยีนกนัตำมมหำวิทยำลยั	ดเูหมอืนจะมวิีชำแพทย์
เท่ำนั้นที่ไม่ได้เรียน	วิศวกรรมก็เรียนหมด	ทั้งโยธำ	
ไฟฟ้ำ	เครื่องกล
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	 นักเรียนนำยร้อยถูกบังคับให้เรียนภำษำไทย
ด้วย	เรยีนตั้งแต่อิลรำชค�ำฉันท์เล่มบำง	ๆ 	ไปจนถงึ	
รำมเกียรติ์	สำมก๊ก	หลำยเล่มจบ
	 ภำษำไทย	ผมก็ต้องสนใจมำกเช่นกัน	 เพรำะ
ทุกวิชำจะต้องพยำยำมเอำที่	๑	ให้ได้		ตอนเรียน	
ก็ค้ำนในใจว่ำ		เรำเรยีนเพื่อไปรบ	ไปฆ่ำข้ำศกึ	ท�ำไม
จึงต้องมำนั่งท่องภำษำไทยด้วย
	 เมื่อจบมำแล้วจึงทรำบควำมจริงว่ำ	ทุกวิชำที่
เรียนไปได้ประโยชน์ทั้งนั้น	กำรตัดสินใจได้ถูกต้อง	
ในแต่ละครั้งนั้น		เรำไม่สำมำรถแยกแยะได้ว่ำ	เป็น
เพรำะเรำเรียนวิชำไหนมำ
	 แม้กระทั่งว ิชำภำษำไทย	 ผมก็เคยได้ใช ้
ประโยชน์บ่อยครั้ง	 เช่น	ตอนที่เพิ่งกลับจำกเรียน	
ปริญญำโทกำรบริหำรจำกสหรัฐอเมริกำมำใหม่	ๆ
ตอนนั้นมียศแค่พันตรี	 กองบัญชำกำรทหำรสูงสุด	
ก�ำหนดให้ผมและคณะที ่จบมำจำกนอก	 สอน
หลักสูตรกำรบริหำรทรัพยำกรเพือ่กำรป้องกัน	
ประเทศ	 ร่วมกับอำจำรย์สถำบันบัณฑิตพัฒน-	
บรหิำรศำสตร์	เช่น	ดร.จริำย	ุอิศรำงกรู	ณ	อยธุยำ	
เป็นต้น	ผมหยิบยกกลอนที่ว่ำ	“ในเพลงปี่ว่าสามพี่
พราหมณ์เอย ยังไม่เคยเชยชิดพิสมัย ถึงร้อยรส
บุปผาสุมาลัย จะชืน่ใจเหมอืนสตรไีม่มเีลย”	ขึน้มำ
อธิบำยเกีย่วกับเรื่อง	 “นำมธรรม”	 นักบริหำรจะ
ต้องคิดทั้งรูปธรรมและนำมธรรม	 	 นำมธรรมวัด
เป็นตัวเลขไม่ได้		ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของผู้ที่ตีรำคำ
ว่ำจะให้ค่ำเท่ำไร		เช่นที่กลอนบทนั้นบอกไว้	พระ
อภัยเห็นว่ำ	 	 ดอกไม้ร้อยชนิดหอมหวนชวนชม	
สู้สตรีนำงหนึ่งไม่ได้
	 เรียนภำษำไทยท�ำให้จ�ำเก่ง	 โดยเฉพำะโคลง
กลอน	มีอยู่ครั้งหนึ่ง	คุณสุภำพ	คลี่ขจำย	หรือที่ใช้
นำมปำกกำว่ำ	“ฉัตร	เชิงดอย”	เข้ำพิธีแต่งงำนอีก
ครั้ง	เขียนโคลงเที่ยวบอกกับชำวบ้ำนใส่ไปในบัตร
เชิญว่ำ	 “ครั้งหนึ่งชีวิตคู่เคยก้ำวพลำด…”	 น่ำทึ่ง
มำก	 แต่งงำนมำครั้งหนึ่งแล้วยังมำเที่ยวบอกให	้
คนอื ่นรู ้	 คนอย่ำงนี ้ก็มีด ้วย	 แสดงให้เห็นถึง
สัญชำตญำณของคนตรง
	 ผมอยำกจะเขียนโคลงเสริมให้ก�ำลังใจ	แต่ผม

ก็ไม่ถนัดเลยโทรศัพท์ให้คุณศิริลักษณ์เขียน	 และ
บอกผม	พอเข้ำไปในงำนผมกไ็ปกระซบิกบัเจ้ำบ่ำว
เจ้ำสำว	 และคุณพ่อคุณแม่ของเจ้ำบ่ำวเจ้ำสำว	
เจ้ำสำวดีใจใหญ่	บอกว่ำชอบโคลงบรรทัดสุดท้ำย
มำกที่สุด	 จะท่องให้เจ้ำบ่ำวฟังจนขึ้นใจ	 หรือไม่ก็
ตัดแปะไว้บนหัวเตียง
	 เมื่อถึงเวลำกล่ำวอวยพร	พล.อ.วันชัย	เรือง-
ตระกลู	ซึ่งเมื่อตอนเป็นนักเรยีนนำยร้อยปีที	่๕	เป็น
หัวหน้ำกองปกครองผม	 	 ผมเป็นนักเรียนเตรียม
นำยร้อยปีที่	 ๑	 ท่ำนได้ขึ้นไปกล่ำวถึงควำมรู้สึก	
เกี ่ยวกับโคลงที่เจ้ำบ่ำวแต่ง	 	 คุณสุภำพรีบขึ้น	
ไปกล่ำวเสรมิว่ำ	โคลงของผมเพรำะกว่ำนั้นเสยีอกี	
เจ้ำสำวชอบมำก	 ขอให้ผมออกไปท่องให้แขก
ทั้งหมดฟัง
	 “ครั้งหนึ่งชีวิตคู่เคยก้าวพลาด
	 ครั้งนี้อย่าประมาทจงก้าวใหม่
	 จงสุขสันต์วันวิวาห์ตลอดไป
	 อย่าก้าวใหม่บ่อยนักมักไม่ดี”
	 เมื่อผมท่องเสร็จ	 	 ก้ำวลงจำกเวที	 หลำยคน
ขอจดทันที	ล้วนแล้วแต่เป็นสุภำพสตรีทั้งนั้น

	 กลำงเดือนธันวำคม	 ๒๕๓๒	 สวนหลวง	ร.๙	
จัดงำนใหญ่	 เจ้ำนำยท่ำนให้ผมอ่ำนบทกวีด้วยคน
หนึ่งในหอรชัมงคล	ซึ่งมกีำรถ่ำยทอดโทรทศัน์			ผม
อ่ำนบทของอเิหนำตอนบษุบำอ่ำนสำรดอกปะหนนั	
ซ้อมอยูเ่ป็นเดือนเพรำะกลัวจะพลำด		เวลำท�ำงำน
เหนื่อย	ๆ เครียด	ๆ 	กลับไปบ้ำนซ้อมอ่ำนบทกวี	หำย
เครียดได้เหมือนกัน
	 วันซ้อมครั้งที่สอง	 ผมสมัครรับเลือกตั้งเป็น	
ผู้ว่ำฯ	ได้หมำยเลขแล้ว	ขณะซ้อมอ่ำน	เมื่อมำถึง	
ตอน	“แม้นแผ่นดินสิ้นชำยที่พึงเชย…”	 คุณหญิง
ท่ำนหนึ่งเสนอว่ำ	ท่อนต่อไปควรเปลี่ยนให้ทนัสมยั	
ผมจึงซ้อมอ่ำนใหม่	อ่ำนเล่น	ๆ
	 “แม้นแผ่นดินสิ้นชายที่พงึเชย เลอืกผมเสยี
เลยจะดีกว่า เบอร์ ๕ ครับ”
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	 ประชำธิปไตยเบ่งบำนในโรงเรยีนนำยร้อยมำ	
นำนแล้ว	 ทุกปีจะมีกำรคัดเลือกนักเรียนชั้นปีที่	๕	
ให้ด�ำรงต�ำแหน่งสูงสุดของโรงเรียน	 คือหัวหน้ำ	
นักเรียนนำยร้อย	 มีหน้ำทีป่กครองดูแลนักเรียน	
นำยร้อยทั้งหมด	 มีอ�ำนำจที่จะตัดคะแนนควำม
ประพฤตินักเรียนนำยร้อยได้ด้วย	 เป็นหัวหน้ำ	
นักเรียนนำยร้อย	 แต่งตัวโก้	 ติดเครื่องหมำยตรำ
แผ่นดินบนบ่ำ	เวลำเดินสวนกัน	นักเรียนนำยร้อย	
ชั้นผู้น้อยจะต้องหยุดท�ำควำมเคำรพ	 ได้เงินเดือน	
เดอืนละ	๒๔๐	บำท	ซ่ึงสมยันั้นกเ็ป็นเงนิไม่น้อยนกั	
พอใช้จ่ำยอย่ำงสบำย	 คัดเลือกจำกคะแนนของ	
นำยทหำรผู้บังคับบัญชำ	 อำจำรย์และนักเรียน	
นำยร้อยด้วยกันเองทั้งโรงเรียน
	 ผมได้เป็นหัวหน้ำนกัเรยีนนำยร้อยเมื่อปี	๒๕๐๒	
คำดกระบี่เดินหน้ำแถว	 น�ำนักเรียนจำกโรงเรียน	
นำยร้อย	 หน้ำสนำมมวยรำชด�ำเนิน	 เดินข้ำม	
สะพำนมัฆวำน	 ไปเรียนที ่กองกำรศึกษำหน้ำ
กระทรวงศึกษำธิกำรและเดินกลับ	 ซึง่สมัยนั้น	
รถรำยังน้อย	 เดินแถวได้สะดวก	 เป็นขบวนเดินที่
สวยงำมทีเดียว
	 เป็นหัวหน้ำนักเรียนทั้งที	 ก็ต้องทุ่มเทให้แก่
โรงเรียน	 เห็นผู้ใหญ่ท�ำอะไรไม่ถูกไม่ต้อง	 ผมก็
คัดค้ำน	 โดยเฉพำะเรื่องที่ส่อไปในทำงทุจริต	 เช่น
เรื่องท่ีเก่ียวกับก�ำไรค่ำข้ำว	เรื่องกำรประมลูต่ำง	ๆ 	
จึงไม่เป็นทีพ่อใจของนำยทหำรบำงคน	 แต่เอำผิด
ผมไม่ได้	เพรำะผมดท้ัีงกำรเรยีนและควำมประพฤติ
	 มำถึงเรื่องที่ผมจะต้องถูกท�ำโทษแน่	ๆ 	แต่คิด
แล้วว่ำเล่ียงไม่ได้	ถ้ำจะต้องท�ำเพื่อส่วนรวม	เหมอืน
อย่ำงท่ีรุน่พี่	ๆ 	เคยท�ำกนัมำแล้ว	จะมโีทษกต้็องยอม
	 เพื่อควำมไม่ประมำท	 ผมก็ขอร้องให้เพื่อนที่
เป็นลูกนำยทหำรชั้นผู้ใหญ่มำร่วมเป็นกรรมกำร	
กับผมด้วย	เช่น	นกัเรยีนนำยร้อย	วีรยทุธ	อินวะษำ	
และนักเรียนนำยร้อย	 เอื้อมศักดิ์	 จุลละจำริต	ซึ่ง
คุณพ่อเป็นพลเอกทั้งคู่	 อีกคนหนึ่งชื่อธรรมนูญ	
สมยัน้ันคุณพ่อใหญ่มำก	เป็นที่สองรองจำกจอมพล
สฤษดิ์
	 เรำจดัฉำยหนงัรอบพเิศษทีศ่ำลำเฉลมิไทย	เรือ่ง	

“สลี้บปิ้งบิวตี้”	ฉำยเสร็จแล้วไม่บิวตี้สมชื่อ
	 โรงเรียนนำยร้อยออกหนังสือชมเชยว่ำผมและ
คณะกรรมกำรประกอบคณุงำมควำมด	ีฉำยหนงัน�ำ
ก�ำไรทั้งหมดมำซื้อเครื่องดนตรี	เครื่องกีฬำ	และวิทยุ
เครื่องใหญ่ให้แก่สโมสรนักเรียน	 ถัดจำกนั้นก็มีค�ำ-
สั่งปลดผมและกรรมกำรทุกคนออกจำกต�ำแหน่ง
นักเรียนผู้บังคับบัญชำ	มำเป็นนักเรียนลูกแถว
	 “ขดัค�ำสั่งผูบ้ญัชำกำรทหำรสงูสดุ		ในระหว่ำง
ประกำศใช้กฎอยักำรศกึ”	เป็นข้อหำแรก	ตำมด้วย	
อีกหลำยข้อหำ	“มีโทษจ�ำคุกก็ไม่เกิน	๒๐	ปี”	โดน
ข้อหำนี้เพียงข้อหำเดียวก็เหลือที่จะรับ
	 นักเรียนนำยร้อยธรรมนูญนึกอย่ำงไรไม่รู	้
ปฏิเสธว่ำไม่ได้ร ่วมกันจัดฉำยหนัง	 ผมขี ้เกียจ	
อ้อนวอน	ไม่รบักอ็ย่ำรบั	โชคดทีี่คณุพ่อของวีรยทุธ	
และคุณพ่อของเอื้อมศักดิ์ท่ำนให้ก�ำลังใจลูก	ๆ 	ว่ำ	
เมื ่อท�ำเพื ่อส่วนรวมแล้วจะต้องรับผิดก็ไม่เห็น
เป็นไร	 ประกอบกับพวกเรำเกือบทุกคนเรียนเด่น
ควำมประพฤติดี		นำยทหำรปกครองและอำจำรย์
ช่วยไว้	จึงถูกลงโทษรับกระบี่หลัง	๓	เดือน	๗	คน	
และรับกระบี่หลัง	๑	เดือน	๓	คน	ผมแน่นอน	อยู่
ในพวกแรก	ธรรมนูญอยู่ในพวกหลัง
	 ที่จริงแล้วผมไม่ใช่รุ่น	 ๗	 แต่เป็นรุ่น	 ๗/๒	
วีรยทุธและเอือ้มศกัดิ์	ต่อมำเป็นนำยพลหมด		ส่วน
ธรรมนญูรุน่	๗/๑	นัน้	ลำออกตอนเป็นร้อยโท	เดี๋ยว
นี้ไม่ทรำบว่ำอยู่ที่ไหน	หำยเงียบไป
	 เรำขัดค�ำสั่งจริง	ๆ	เพรำะจอมพลสฤษดิ์ท่ำน
เคยสั่งห้ำมนักเรยีนนำยร้อยจัดฉำยหนังรอบพเิศษ	
เพรำะจัดทีไรต้องไปรบกวนเชิญนำยทหำรผู้ใหญ่
ทกุท	ีเรำจะจัดรอบธรรมดำกไ็ม่มกี�ำไร	จัดฉำยรอบ
หกโมงเช้ำค่ำเช่ำโรงถูกดี
	 เมื่อเกิดเรื่องขึ้นมำ	จอมพลสฤษดิ์ท่ำนเห็นใจ	
ฝำกพระกริ่งผ่ำนอนุศำสนำจำรย์ไปให้พวกเรำ	
คนละองค์เพื ่อปลอบใจ	 และให้บ�ำเหน็จพิเศษ	
คนละขั้น	ซึ่งทีจ่รงิจะต้องงดบ�ำเหนจ็	เพรำะออกรบั
กระบี่หลังเพื่อน	ๆ 	ท�ำงำนไม่เต็มปี
	 เคยใหญ่ที่สุดต้องกลับมำเล็กที่สุด	 มำเป็น
ลกูแถว	เพื่อนจบเป็นนำยทหำรไปแล้ว	เรำต้องเป็น
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นักเรียนลูกแถวต่ออกีถงึ	๓	เดอืน	เพื่อนได้เงนิเดอืน	
๑,๐๕๐	 บำท	 ผมและคณะได้เบี้ยเลี้ยงวันละ	 ๑๐	
บำท	เดือนกุมภำพันธ์ปีนั้นเกิดมี	๒๘	วัน	เลยได้แค่	
๒๘๐	บำท
	 ไพโรจน์	ตัวตั้งตัวตีคนหนึ่งของรุ่น	๗/๒	เล่ำ
ให้ฟังว่ำ	 คณุพ่อเสียใจมำก	 เพรำะซ้อมไปงำนรับ
พระรำชทำนกระบี่ไว้ล่วงหน้ำหลำยเดือน	 	ตัด
เสื้อผ้ำใหม่เอีย่มเตรียมจะถ่ำยรูปกับลูกแล้วจู่	ๆ 	
ไพโรจน์ก็อดรับพระรำชทำนกระบี่	ทั้ง	ๆ 	ที่เป็นคน
เรียนเก่งมำตลอดเหมือนกัน	 เมื่อครบก�ำหนดโทษ	
พวกเรำทั้ง	 ๑๐	 คน	 รับกระบี่อย่ำงเงียบ	 ๆ	 เศร้ำๆ	
ซึม	ๆ 	 จำกรองผู ้บัญชำกำรโรงเรียนนำยร้อย	
รับเสร็จแล้วก็เดินลงบันไดไป	 ไม่มีใครไปแสดง
ควำมยินดี	ไม่มีพิธีฉลองกระบี่
	 ในงำนศพคุณพ่อไพโรจน์	ผมกรำบที่ศพพร้อม
กับพดูในใจ	“คุณลงุครบั	คณุลงุจำกพวกเรำไปแล้ว	
คุณลุงยกโทษให้ผมด้วย	 ผมขออโหสิที่เป็นหัวโจก	
จัดฉำยหนัง	 ท�ำให้คุณลุงผิดหวัง	 ไม่ได้ไปงำน	
รับพระรำชทำนกระบี่”
	 การเป็นหัวโจก	กล้ารับผิด	กล้าเสี่ยง	ไม่ได้
หยุดเพียงแค่นั้น	 แต่สืบต่อมาจนถึงวันนี	้ เมื่อมี
อะไรเกิดขึน้	 ผมจะแอ่นอกเข้าไปรับ	 เป็นไรก็ 
เป็นกัน	 เพราะผมคือผม	 จ�าลอง	 ศรีเมือง	 เป็น 
อย่างนี้มานานแล้ว	ไม่ใช่เพิ่งเป็น
	 ผมเป็นคนไม่มีอนำคต	 เป็นหรือไม่เป็นอะไร	
ก็ได้ทั ้งนั้น	 ขอแต่ให้คงควำมเป็นตัวของตัวเอง	
ไม่ลู่ไปตำมลม		ท�ำควำมดีเพื่อส่วนรวมเป็นใช้ได้
	 พล.อ.ปัญญำ	สงิห์ศกัดำ	เล่ำให้ผมฟังว่ำ	ตอน
ที่ท่ำนเป็นเลขำธิกำรนำยกรัฐมนตรีได้ไม่นำน	
ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ของ	กทม.คนหนึ่ง	 ทรำบว่ำ	
ผมเคยเป็นลูกน้องท่ำน	 สมัยไปรบเวยีดนำม	 จึง	
ถำมถึงอุปนิสัยของผม
	 “จ�าลอง น้องอย่าโกรธนะ พี่บอกกับคนที่มา
ถาม พี่บอกว่า จ�าลองมีลักษณะผู้น�าสูงมาก เป็น
ลูกน้องใครไม่ใคร่ได้ เป็นนายได้อย่างเดียว และ
เป็นได้อย่างดี ขอให้ท�าตามจ�าลองเถอะเป็นใช้ได้ 
ไม่มีปัญหา”

	 ผมไม่รู้ว่ำพี่ปัญญำชมหรือด่ำ	 คงทั้งสองอย่ำง	
ตอนอยู่เวียดนำมผมเคยขัดกับท่ำนน่ำดู	นำยทหำร	
ฝ่ำยเสนำธกิำรทีท่�ำงำนอยูก่บัท่ำนจงึได้สองขัน้หมด	
ยกเว้นพี่ศัลย์	ศรีเพ็ญ	พี่มงคล	พุ่มหิรัญ	และผม
	 เรำสำมคนชอบค้ำน	ไม่ว่ำจะเป็นเรื่องธุรกำร	
เรื่องกำรฝึก	 หรือกำรรบ	 เห็นว่ำอะไรไม่ถูกต้อง	
ค้ำนทั้งนั้น	ค้ำนทั้ง	ๆ	ที่รู้ว่ำพี่ปัญญำเป็นนำย	เรำ
เป็นลูกน้อง	แล้วจะได้สองขั้นได้อย่ำงไร
	 โรงเรียนกินนอนแห่งแรกของผมคือบ้ำน
คุณนำย	แห่งสุดท้ำยคือโรงเรียนนำยร้อย	ที่อบรม	
บ่มสอนทุกอิริยำบถ	 ผมได้อะไร	ๆ 	ติดตัวมำจำก	
โรงเรียนนำยร้อยมำกมำย
	 หลกัสตูรเวสท์ปอยต์มุง่สอนให้เป็นสภุำพบรุษุ	
เรำนักเรยีนนำยร้อยทกุคน	ต้องผ่ำนระบบ	“ซ่อม”	
ซึ่งเหนด็เหนื่อยสำหสัสำกรรจ์ที่สดุในชวิีตนกัเรยีน
นำยร้อย	 เวลำกินไม่เป็นอันกิน	 เวลำนอนไม่เป็น	
อันนอน	 รุ ่นพี ่จะออกค�ำสั่งให้ท�ำอะไรแปลก	ๆ 	
เหนื่อย	ๆ 	และอำย	ๆ 	จนไม่อำย	เพื่อฝึกให้มีควำม
อดทน	 รักหมู ่รักคณะ	 รักพวกรักพ้อง	 เคำรพ	
เชื่อฟังรุ่นพี่
	 จบจำกรัว้แดงก�ำแพงเหลอืง		เมือ่วันเวลำผ่ำน
ไป	ๆ 	อะไรด	ีๆ 	ที่เรำได้รบัสมยัเป็นนักเรยีนนำยร้อย	
ก็ค่อย	ๆ 	เลือนเลอะและเลือนหำยไป	หลำยคนเมื่อ
ผลประโยชน์เข้ำมำ	 ควำมเข้มข้นของสำยเลือดก็
จำงไป		พี่ฆ่ำน้อง	เพื่อนฆ่ำเพื่อนได้อย่ำงเลือดเย็น
	 “ถงึจะชั่วกช็ั่วแต่ตวัยกัษ์	สรุยิวงศ์พงศ์ศกัดิ์
หาชั่วไม่”	ผมจะไม่มีวันเป็นเช่นนั้นเป็นอันขำด
	 ตลอดเวลำ	๕	ปี	เตม็ๆ	ทกุครั้งที่ผ่ำนพระบรม-
รูปในหลวงรัชกำลที่ 	 ๕	 องค ์พระประมุขผู ้
พระรำชทำนก�ำเนิดโรงเรยีนนำยร้อย	เรำนักเรยีน
นำยร้อยจะต้องหยุดท�ำควำมเคำรพ	 และเปล่ง	
ด้วยเสียงอันดังว่ำ	“ข้าฯ จักรักษามรดกของ
พระองค์ท่านไว้ด้วยเลือด”
	 ค�ำนั้นจะก้องหูอยู ่เสมอส�ำหรับผู ้ที่คงไว้ซึ ่ง
อุดมกำรณ์

o o o

อ่ำนต่อฉบับหน้ำ
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	 อีกไม่นำนเกินรอ	ยุค	“ประชำธิปไตย”	เต็มรูป	
ตำมจินตนำกำรนักวิชำกำร	 ก็จะเปิดโอกำสให้	
ผู้ที่ยอยกตนว่ำ	“นักกำรเมือง”	 ได้ส�ำแดงตนต่อ	
ประชำรำษฎร์	อำสำเป็นตัวแทนปวงไทยท�ำหน้ำที่
พิทักษ์สิทธิประโยชน์ของแผ่นดินด้วยชีวิต
	 เมื่อรัฐบำลนอกระบอบสิ้นวำระ	 และรัฐบำล
ในระบอบสืบทอดอ�ำนำจบริหำรรำชกำรแผ่นดิน	
ต่อเนื่อง		 เรำก็จะได้เห็นควำมแผกต่ำงกันบ้ำง	
เพรำะผู้น�ำที ่มำจำก	“ทหำร”	กับผู้น�ำที ่มำจำก
นักกำรเมอืง	“พลเรือน”	มพีื้นฐำนชวิีตต่ำงกนั	โดย
เฉพำะควำมเคร่งครัดเรือ่งควำมเข้มงวด	เคร่งครดั	
เที่ยงตรง	ระเบียบวินัย	หมวดหมู่	สังกัดฯลฯ	
	 เนื่องจำกมโีอกำสดไีด้มีประสบกำรณ์ผ่ำนชวิีต	
รำชกำรต�ำรวจ	๒๐	ปี	(สวญ.๖	ปี	๓	จงัหวัด)	ส.ส.ชลบรุี		
๒	ปี	(พรรคก้ำวหน้ำ-นำยอุทัย	พิมพ์ใจชน	หัวหน้ำ
พรรค)	ที่ปรึกษำงำนเทศกิจ	กทม.ยุค	พล.ต.จ�ำลอง	
ศรีเมือง	 จ�ำยอมรับว่ำผู้ผ่ำนระบบสังกัดทหำร-

ต�ำรวจอยูใ่นกรอบระเบยีบวินยัเป็นปกตวิสิยั		เมื่อ
ต้องมำท�ำงำนกำรเมืองและต้องยึดถือครรลองตัว
บทกฎหมำย	กไ็ม่ต่ำงกบัค�ำสัง่ของผูบ้งัคบับญัชำที่
ต้องปฏิบัติ	 จะมีแหกคอกฝ่ำฝืนบ้ำงเป็นบำงคนก็
เป็นธรรมดำของปุถุชน
	 ต่ำงกับ	“พรรคกำรเมือง”	 ซึ่งคัดสรรนักกำร-
เมืองจำกฐำนคะแนนนิยมเป็นหลักส�ำคัญประกำร
หนึ่ง	 เพื่อให้ได้	 ส.ส.จ�ำนวนมำกเข้ำสภำฯ	 เป็น	
ฐำนเสียงด�ำเนืนกิจกรรมและผลประโยชน์ทำง	
กำรเมืองทั้งปวง	เพรำะฉะนั้น	จึงมีค�ำเปรียบเปรย
กันในวงกำรเมืองว่ำ	 นักกำรเมืองยุคนี้	“ท�างาน 
การเมือง”	หรือ	“เล่นการเมือง”		
	 ฟังแล้วก็น่ำคิด	 คิดแล้วก็ต้องถำมตัวเองว่ำ	
...แล้วพรรคการเมืองจะมีนักการเมือง	“น�้าดี”	
ให้เลือกไหมล่ะ?	 หรือ	 “น�้าดี”	 พอมาสู่วังวน
การเมืองก็กลายเป็น	“น�้าคร�า”	ด้วยจ�ายอม	ถึง
ขั้นแม้เข้าคุกก็ปิดปากสนิท...รักษาสัจจะ.

พรรคการเมืองจะมีนักการเมือง	“น�้าดี”	ให้เลือกไหม?
หรือ	“น�้าดี”	พอมาสู่วังวนการเมือง
ก็กลายเป็น	“น�้าคร�า”	ด้วยจ�ายอม
ถึงขั้นแม้เข้าคุกก็ปิดปากสนิท...

••
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ประชาธิปไตยในชีวิตของพระโพธิสัตว์	(๑)
	 ค�ำว่ำประชำธิปไตย	 ดูจะเป็นค�ำที่นักเลือกตั้งใช้หลอกลวงประชำชนเพื่อแสวงหำอ�ำนำจและเงินตรำ	
ให้กับตัวเองกันมำอย่ำงยำวนำน	 จนประชำชนพำกันหลงผิดคิดไปว่ำ	 นักเลือกตั้งเหล่ำนี้เป็นนักต่อสู้
เพื่อประชำธิปไตย	 ทั้ง	ๆ 	ที่ชีวิตจริง	ๆ 	ของเขำนั้น	 แม้ปำกจะเรียกร้องประชำธิปไตย	 แต่ชีวิตจริงของเขำ	
กำรปฏิบัติตัวของเขำแสนจะ	“โคตรเผด็จการ	 -	 และโคตรโกง”	 แต่ประชำชนก็ยังพำกันหลงใหลว่ำ	
นี่แหละคือ	“ผู้น�าทางประชาธิปไตย”
	 อ.พิทยา	ว่องกุล	ฟันธงไปว่ำ	 	ประชำธิปไตยในฝันจะได้มำนั้นต้องได้ผู้น�ำที่มีควำมเป็นธรรมเท่ำนั้น	
“ในทางวิชาการแล้ว ประชาธิปไตยรูปแบบที่สมบูรณ์ยังไม่เกิดขึ้น ตราบเท่าที่ผู้ปกครองไม่มีส�านึกการ
ปกครองโดยธรรม เพื่อความเป็นธรรม  และเพือ่ประโยชน์สขุของประชาชนอย่างแท้จรงิ ปัญหารฐัศาสตร์
ที่เกิดขึ้นจากอดีตมาถึงปัจจุบัน ล้วนเกิดขึ้นจากผู้น�า หรือผู้ปกครองไม่เป็นธรรมทั้งสิ้น
	 มนุษยชาตจิะก้าวไปสู่การสร้างสรรค์วชิาการรฐัศาสตร์อย่างแท้จรงิ จึงมีทางเดียวเท่านัน้ ได้แก่ 
การสร้างส�านึกความเป็นธรรมขึ้นอย่างแพร่หลาย วิธีการได้มาซ่ึงผู้ปกครองที่ใจเป็นธรรม ท�า
ประโยชน์อย่างเสียสละเพื่อสังคมส่วนใหญ่อย่างแท้จริง 
 เมื่อถึงจุดนี้ รัฐธรรมนูญจะเขียนไว้อย่างไรก็ไม่มีความหมาย ”	

ประชาธิปไตยในฝันจะได้มานั้นต้องได้ผู้น�าที่มีความเป็นธรรมเท่านั้น
“ในทางวิชาการแล้วประชาธิปไตยรูปแบบที่สมบูรณ์ยังไม่เกิดขึ้น

ตราบเท่าที่ผู้ปกครองไม่มีส�านึกการปกครองโดยธรรม...
ปัญหารัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นจากอดีตมาถึงปัจจุบัน 

ล้วนเกิดขึ้นจากผู้น�า หรือผู้ปกครองไม่เป็นธรรมทั้งสิ้น”
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ประชาธิปไตยในชีวิตจริงของในหลวง	ร.	๙
	 ในพระรำชพิธีบรมรำชำภิเษกตำมโบรำณ	
รำชประเพณ	ี เมื่อวันที่	๕	 พฤษภำคม	 ๒๔๘๓	
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู ่หัวได้พระรำชทำน	
พระปฐมบรม-รำชโองกำรเป็นสัจวำจำว่ำ
	 “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม	เพื่อประโยชน์
สุขของมหาชนชาวสยาม”
	 นับเป็นควำมน่ำอัศจรรย์ที ่พระปฐมบรม-
รำชโองกำรนี้มีเนื้อหำสอดคล้องกับเหตุกำรณ์ที่
พระพุทธเจ้ำได้ทรงปฐมบรมวำจำกับพระอรหันต์	
ทั้ง	๖๐	รูป	ให้ออกไปท�ำงำนช่วยเหลือมนุษยชำติ	
ด้วยประโยคทองว่ำ
	 “พวกเธอจงเที่ยวจำริก	 เพื่อประโยชน์และ
ความสุขแก่ชนหมู่มาก	เพื่ออนุเคราะห์โลก”
	 พ่อครสูมณะโพธริกัษ์เห็นว่ำ	นีค้อื		“จดุส�ำคญั

ของประชำธิปไตย”	 ที ่พระพุทธเจ้ำได้ทรงเน้น
อย่ำงส�ำคัญกับพระอรหันต์ทั้งหลำยว่ำ	 “เพื่อหมู่
มวลมหำชนเป็นอนัมำก..	เพื่อควำมสขุของหมูม่วล
มหำชนเป็นอนัมำก...และรบัใช้โลก	อนุเครำะห์โลก”		
เพรำะผู ้ที ่เห็นแก ่ประชำชน	 ท�ำประโยชน ์
แก่ประชำชน	 รับใช้มวลประชำชนอยู ่	 นี่คือ
พฤติกรรมของประชำธิปไตยที่ครบถ้วนสมบูรณ์
แบบ	 ซึ่ ง	๓	ประโยคนี ้ยิ ่ง ใหญ ่กว ่ำ	 อับราฮัม 
ลนิคอล์น	ที่บอกว่ำ	ประชาธปิไตยคอื	เพื่อประชาชน	 
โดยประชาชน		ของประชาชน	แต่ของพระพทุธเจ้ำ
ทรงเน้นว่ำ	 	 เพื่อประโยชน์และความสุขแก่ชน 
หมู่มาก	เพื่ออนุเคราะห์ช่วยเหลือโลก
	 แม ้ว ่ ำกำรเป ็นพระมหำกษัตริย ์ ในระบอบ
ประชำธิปไตย	 รัฐธรรมนูญจะไม่บัญญัติหน้ำที่ใด	ๆ 	 ให้
พระเจ้ำแผ่นดิน	แต่พระองค์ก็ไม่ได้ทอดทิ้งพสกนิกร
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ทรงแนะแนวทางประชาธิปไตย

	 เหตุผลหนึ่งที่พระองค์ต้องทรงงำนหนักนั้นก็
เพื่อจะท�ำให้ประชำธิปไตยในบ้ำนเมืองดีขึ้น	 ดังที่
พระองค์ทรงมีรบัสั่ง	ตำมที	่“ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล” 
เลขำธิกำรมลูนธิิชยัพฒันำบนัทกึควำมทรงจ�ำไว้ว่ำ	
“ทรงมีรับสั ่งว่ำท�ำไมในหลวงจะต้องท�ำทุกสิ่ง	
ทุกอย่ำงเหน็ดเหนื่อยอย่ำงนี้	ทั้งที่หน้ำที่ก็ไม่ใช่...”
	 “....พระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนือ่ย	ต้องล�าบากทกุ
วนันี	้เพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู่	เม่ือประชาชน
ยากจนแล้ว	อิสรภาพ	เสรีภาพเขาจึงไม่มี	และเมื่อ
เขาไม่มีอิสรภาพ	เขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้”
	 ดังนั้น	 ครั้นเมื่อเกิดปัญหำบ้ำนเมืองในช่วง
เวลำหนึ่ง	 ผูกโยงกับควำมเป็นอยู ่ของรำษฎร	
โดยเฉพำะเรื่องปัญหำระบอบประชำธิปไตย	 ในปี	
พ.ศ.	๒๕๑๐	ที่พระองค์มีพระรำชประสงค์จะเสด็จ
เยีย่มรำษฎรในต�ำบลหนึ่งใน	 อ.เมืองพัทลุง	 ซึ่ง
เป็นพื้นที่ปฏิบัติกำรร้ำยแรงที่สุดของผู้ก่อกำรร้ำย
คอมมวินสิต์	กระทรวงมหำดไทยจงึกรำบบงัคมทลู
ขอให้พระองค์ทรงรอสถำนกำรณ์ให้ดีขึ้นเสียก่อน	
พระองค์ทรงมีรับสั่งตอบว่ำ
	 “ราษฎรเขาเสี่ยงภัยยิ่งกว่าเราหลายเท่า	
เพราะเขาต้องกินอยู่ในที่นั้น	เขายังอยู่ได้	แล้ว

เราจะขลาดแม้แต่จะไปเยี่ยมเยียนทุกข์สุขของ
เขาเชียวหรือ	 ...คนเราจะอยู่สุขสบายแต่คน
เดียวไม่ได้	ถ้าคนที่อยู่ล้อมรอบมีความทุกข์ยาก	
ควรต้องแบ่งเบาความทกุข์ยากของเขาบ้างตาม
ก�าลังและความสามารถเท่าที่จะท�าได้”
	 อีกครั้งที่พระองค์ทรงมีพระบรมรำโชวำทถึง
บรรดำนักกฎหมำย	 โดยทรงเตือนให้ข้ำรำชกำร
เข้ำใจแก่นแท้ของควำมเดือดร้อนของรำษฎร	
เมื่อครั้งพระรำชทำนแก่คณะกรรมกำรจัดงำนวนั	
นิติศำสตร์	จุฬำฯ	๑๓	มีนำคม	๒๕๑๒	ตอนหนึ่งว่ำ
	 “กำรปกครองของทำงรำชกำร	 บำงทีไปไม่
ถึงประชำชนด้วยซ�้ำ	 จึงท�ำให้ประชำชนต้องตั้ง
กฎหมำยของตนเอง	 ซึง่ไม่ได้หมำยควำมว่ำเลว	
เป็นแต่มีบำงสิ่งบำงอย่ำงขัดกับกฎหมำยของทำง
บ้ำนเมือง”
	 “เช่น	 อย่ำงทำงแถวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เมื่อปีสองปีมำนี้	 มีเจ้ำหน้ำที่เข้ำไปในหมู่บ้ำนแห่ง
หนึ่ง	 ซึ่งชำวบ้ำนเป็นผู้ที่อพยพย้ำยมำจำกจังหวัด
นครศรีธรรมรำช	 มำตั้งหมู่บ้ำนใกล้ขอบป่ำสงวน	
คือเรียกว่ำล�้ำเข้ำไปในป่ำสงวนบ้ำง	 คนเหล่ำนั้น
เข้ำมำท�ำมำหำกินและอยู่กันด้วยควำมเรียบร้อย	
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หมำยควำมว่ำ	ได้มกีำรปกครองหมูบ้่ำนของตนเอง	
ไม่มีโจร	ไม่มีผู้ร้ำย	 มีกำรท�ำมำหำกินที่เรียบร้อย	
ขำดแต่อย่ำงเดยีวคือนำยอ�ำเภอหรอืเจ้ำหน้ำที่กจ็ะ
เป็นประชำธิปไตย	ซ่ึงแท้จรงิเขำเป็นประชำธิปไตย
ยิง่กว่ำที่จะเอำนำยอ�ำเภอมำปกครองเขำเสียอีก	
แต่ว่ำเมื่อขำดนำยอ�ำเภอหรือเจ้ำหน้ำที่	 เขำก็เลย
ไม่เป็นประชำธิปไตย	และปรำกฏว่ำเขำกลำยเป็น
ผู้ร้ำยจวน	ๆ 	จะเป็นผู้ก่อกำรร้ำยคอมมิวนิสต์”
	 “เราไม่ได้ปรารถนาเลยทีจ่ะให้มผู้ีก่อการร้าย 
คอมมิวนิสต์ในประเทศ		 แต่เราก็สร้างขึน้มาเอง	
โดยไปชี้หน้าชาวบ้านที่เขาปกครองตัวเองดีแล้ว	
เรยีบร้อยแล้ว	เป็นประชาธปิไตยอย่างดอีย่างชอบ 
แล้วว่าบกุรกุเข้ามาอยูใ่นป่าสงวน	และขับไล่ให้เขา 
ย้ายออกไป	 	 คนเหล่านั้นเขาท�าการงานเข้มแข็ง 
ท�างานดีตลอดเวลาหลายปีมาแล้วจากนครศรี- 
ธรรมราช	 ไม่เคยท�าลายป่า	 แต่บังเอิญกฎหมาย
บอกว่าป่าสงวนนั้นใครบกุรกุไม่ได้	เขาจงึเดอืดร้อน 
ป่าสงวนนั้นเราขีดเส้นบนแผนที่	 เจ้าหน้าที่จะไป
ถึงได้หรือไม่ได้ก็ช่าง	 และส่วนมากก็ปรากฏว่า 
เจ้าหน้าที่ไม่ได้ไป”
	 “ดงันั้น	รำษฎรจะทรำบได้อย่ำงไรว่ำทีท่ีเ่ขำเข้ำ
มำอำศัยอยู่เป็นป่ำสงวน	และเมื่อเรำถอืว่ำเขำเป็น
ชำวบ้ำน	 ก็ไปกดหวัเขำว่ำเขำต้องทรำบกฎหมำย	
แต่กฎหมำยอย่ำงนี้ก็เป็นแค่เพียงขีดเส้นทับเขำ	
ไม่ใช่กฎหมำยแท้	ทีเ่ป็นกฎหมำยกเ็พรำะพระรำช-
บัญญัตป่ิำสงวนเป็นกฎหมำย	ซ่ึงจะให้เขำทรำบเอง
เป็นไปไม่ได้	 เพรำะทำงฝ่ำยปกครองไม่ได้น�ำเอำ
กฎหมำยนั้นไปแจ้งแก่เขำ”
	 “ประชำชนย่อมทรำบแต่ว่ำกำรปกครองไม่ด	ี
ท�ำให้เกดิกำรปะทะกนัระหว่ำงประชำชนกบัเจ้ำหน้ำที่
กฎหมำย	 เพรำะต่ำงคนต่ำงมีผิดมีถูกด้วยกันอยู	่
ทีนี้เมื่อขัดกันก็เกิดควำมเดือดร้อนทั้งสองฝ่ำย	จึง
เป็นหน้ำทีข่องผู้รู ้กฎหมำยทีจ่ะต้องไปท�ำควำม
เข้ำใจ	คือไม่ใช่ไปกดขี่ให้ใช้กฎหมำยโดยเข้มงวด
						แต่ไปท�าให้ต่างฝ่ายเข้าใจว่า	เราอยู่ร่วม
ประเทศเดียวกัน	 ต้องอยู ่ด้วยกันด้วยความ
อะลุ้มอล่วย	ไม่ใช่กดขี่ซึ่งกันและกัน”

ความเป็นประชาธปิไตยที่กล้าให้ใคร	ๆ 	วจิารณ์ได้

	 “...มคีนบอกว่า	โครงการพระราชด�ารแิตะต้อง 
ไม่ได้	ข้อนี้เป็นความคดิที่ผดิ	หรอืเป็นความคดิที่ 
ไม่ถูกต้องนัก	เพราะหากโครงการพระราชด�าริ 
แตะต้องไม่ได้	เมืองไทยไม่เจริญ…”
	 (พระรำชด�ำรัสพระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว
ภมูพิลอดลุยเดชฯ	พระรำชทำนไว้ในปี	พ.ศ.๒๕๓๖)	
	 “มคีนพดูว่ำข้ำพเจ้ำไม่ด	ีคอืพระเจ้ำอยูห่วัไม่ด	ี
ท�ำอะไรผดิ	แต่เขำต้องแสดงออกว่ำพระเจ้ำอยูห่วั
ไม่ผิด	 ผิดไม่ได้	 ซึง่เป็นตำมควำมจริงตำมระบอบ
ประชำธิปไตย	ในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหำ-
กษัตริย์เป็นประมุข	พระเจ้ำอยู่หัวผิดไม่ได้	เขำพูด
อย่ำงน้ัน	เดอะ	คงิ	แคน	ด	ูโน	รอง	(The King can 
do	no	wrong)	เหมือนท่ำนองคมนตรีชอบพูดว่ำ	
ต้องอ้ำงภำษำอังกฤษ

	 แต่ว่ำเวลำเดอะคงิบอกว่ำ	เดอะ	คงิ	แคน	ด	ูโน	
รอง	ก็เป็นสิ่งที่รองแล้ว	ผิดแล้ว
	 ไม่ควรจะพดูอย่ำงนั้น	..ความจรงิเดอะ	คงิ	แคน 

3
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ดู	โน	รอง	เป็นการดูถูกเดอะคิงอย่างมาก….
	 ……..เรื่องที่มี	 แล้วเค้ำก็บอกในหนังสือพิมพ์
ในวิทยุในโทรทัศน์	 บอกว่ำที่เดอะคิงท�ำอะไรก็ไม	่
วิจำรณ์	เรำก็บอกอย่ำวิจำรณ์	จรงิ	ๆ 	อยำกให้วจิำรณ์	
เพรำะว่ำเรำท�ำอะไรก็ต้องรู้ว่ำเค้ำเห็นดีหรือไม่ดี	
ถ้ำไม่พูดก็หำว่ำท�ำดีแล้ว…ขอเปิดเผยว่ำวิจำรณ์	
ตัวเองได้	ว่ำบำงทกีอ็ำจจะผิด	แต่ให้รูว่้ำผิด		ถ้ำเขำ	
บอกว่ำวิจำรณ์พระเจ้ำอยู่หัวว่ำผิด	ให้ขอทรำบว่ำ	
ผิดตรงไหน	 ถ้ำไม่ทรำบ	 เดือดร้อน	 ฉะนั้นก็ที่	
บอกว่ำกำรวิจำรณ์เรยีกว่ำละเมดิพระมหำกษตัรย์ิ	
ละเมิด	 ให้ละเมิดได้	 แต่ถ้ำเขำละเมิดผิด	 เขำก็
ถูกประชำชนบอก	 เป็นเรื่องขอให้เขำรู้ว่ำวิจำรณ์
อย่ำงไร	 ถ้ำเขำวิจำรณ์ถูกก็ไม่ว่ำ	 แต่ถ้ำวิจำรณ	์
ผิด	 ไม่ดี	แต่เมื่อบอกว่ำไม่ให้วิจำรณ์	ละเมิดไม่ได้	
เพรำะรัฐธรรมนูญว่ำอย่ำงนั้น	 ลงท้ำยพระมหำ-
กษัตริย์ก็เลยล�ำบำกแย่	 อยู ่ในฐำนะล�ำบำก…
อย่ำงคนที่ละเมิดพระมหำกษัตริย์แล้วก็ถูกท�ำโทษ
ไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อน		พระมหำกษัตริย์เดือดร้อน	
และมีแปลก	ๆ 	 ครำวนี้นักกฎหมำยก็ชอบให้ฟ้อง	
ให้จบัเข้ำคุก	อันนีนั้กกฎหมำยเขำสอน	สอนนำยกฯ	
บอกว่ำต้องฟ้อง	ต้องลงโทษ

	 ก็ขอสอนนายกฯ	 ใครบอกว่า	 ให้ลงโทษ 
อย่าลงโทษเขา	ลงโทษไม่ด	ี		ไม่ใช่นายกฯเดอืดร้อน 
แต่พระมหากษัตริย์เดือดร้อน	 (พระรำชด�ำรัส	
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษำ	๕	ธันวำคม	๒๕๔๘)

ในหลวงกับการทรงใช้	“ธรรมเป็นอ�านาจ”
     (ต่ำงจำกทรรำชที่ใช้อ�ำนำจเป็นธรรม)

	 นายอรรถนิติ	 	 ดิษฐอ�านาจ	องคมนตรี	 ได้
ปำฐกถำในประเด็นนี ้ไว้ว่ำ....พระบำทสมเด็จ-
พระเจ้ำอยู่หัวฯ	ทรงตั้งอยูใ่นประเพณี		ไม่ประพฤติ
ผิดจรรยำนุวัตร	 ทั้งด้ำนนิติศำสตร์	 รัฐศำสตร์		
ทรงด�ำรงหลักนิติธรรม	 	 และทศพิธรำชธรรมมำ
โดยตลอด	 	 พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวฯ	ทรง
ยึดมัน่ในพระปฐมบรมรำชโองกำรอย่ำงเคร่งครัด	

ในกำรทรงงำน	และหลกัดงักล่ำวตดิอยูใ่นพระรำช-	
หฤทัยตลอดมำ	 ทรงใช ้พระรำชอ�ำนำจตำม
รัฐธรรมนูญและกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัดเสมอ	
โดยมีพระรำชด�ำรัสในโอกำสที่ประธำนศำลฎีกำ	
น�ำผู้พิพำกษำประจ�ำศำล	 ส�ำนักงำนศำลยุติธรรม	
เข้ำถวำยสัตย์ปฏิญำณก่อนเข้ำรับหน้ำที่	 ณ	
พระต�ำหนักเปี่ยมสุข	วังไกลกังวล	วันอังคำรที่	๒๕	
เม.ย.	๒๕๔๙	ควำมตอนหนึ่งว่ำ

	 “ขอยืนยันว ่าไม ่ เคยสั ่งการอะไรที ่ไม ่มี
กฎเกณฑ์ของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญของ 
กฎหมาย	 พระราชบัญญัติท� า ถูกต ้องตาม
รฐัธรรมนญูทกุอย่าง	พระมหากษตัรย์ิในรชักาลที	่๙ 
ไม่เคยท�าอะไรตามใจชอบ	 ตั ้งแต่เป็นมามี
รัฐธรรมนูญหลายฉบับแล้วก็ท�ามาหลายสิบปี 
ไม่เคยท�าอะไรตามใจชอบ		ถ้าท�าไปตามใจชอบ
ก็เข้าใจว่าบ้านเมืองล่มจมมานานแล้ว”

ประชาธปิไตยที่ไม่ต้องโฆษณา	ไม่ต้องหาเสยีง

	 หลำยสิบปีมำแล้ว	 เมื ่อพระบำทสมเด็จ-
พระเจ้ำอยู ่หัวเสด็จฯไปทรงเยือนต่ำงประเทศ 
ผู ้สื ่อข่าวต่างประเทศผู ้หนึ ่งได้ทูลถามว่าม ี
พระราชประสงค์ให้รชัสมัยของพระองค์จารกึใน
ประวัติศาสตร์ไว้อย่างไร	?	พระองค์มีพระราช-
ด�ารัสตอบว่า	 “ความปรารถนาคือว่า	 รัชกาลนี้
ขอไม่จารึกในประวัติศาสตร์	ไม่ให้มี...”

	 ทรงมีพระรำชด�ำรัสว่ำ	“เราไม่ต้องการ
ประวัติศาสตร์”	 เหตุผลของพระองค์ท่ำนคือ	
“ถ้ามีความสงบ	 มีความเรียบร้อยของประเทศ
ชาติจะไม่เป็นประวัติศาสตร์	 	 เราไม่ต้องการ
ประวัติศาสตร์	 เวลาไหนที่มีสงคราม	 มีความ
ยุ่งยากตีกันนั้นน่ะเป็นประวัติศาสตร์	 	 ฉะนั้น 
ทีต่้องการคือ	 ต้องการให้เมืองไทยอยู่ไปอย่าง
สงบ	ไม่ต้องมีอะไรโลดโผนเท่าไหร่	ไม่ต้องมีชื่อ	
ไม่ต้องดัง	แล้วจะมีความสุขและจะยั่งยืน...”

3
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ประชาธิปไตยในชีวิตจริงของคานธี

	 “ส�ำหรับข้ำพเจ้ำแล้ว…กำรเมืองที่ปรำศจำก
หลักธรรมทำงศำสนำเป็นเรื่องของควำมโสมม	 ที่
ควรสละละทิ้งเสียเป็นอย่ำงยิ่ง	กำรเมืองเป็นเรื่อง
ของประเทศชำติ	และเรื่องที่เกี่ยวกับสวัสดิภำพ…	
ต้องเป็นเร่ืองของผู้มีศีลมีธรรมประจ�ำใจ	 เพรำะ
ฉะนั้น	 เรำจึงต้องเอำศำสนจักรไปสถำปนำไว้ใน	
วงกำรเมืองด้วย”
	 เมื่อข้ำพเจ้ำพบว่ำตนเองได้ถูกดึงเข้ำมำใน
แวดวงของกำรเมืองเสียแล้ว	 ข้ำพเจ้ำก็ได้ถำม	
ตัวเองว่ำ	 กำรที่จะรักษำตนให้พ้นจำกควำมไม่มี	
ศีลธรรม	 อสัจจะและจำกสิ ่งที ่เรียกกันว่ำผล
ประโยชน์ทำงกำรเมืองนั้น	 จ�ำเป็นจะต้องท�ำ
อย่ำงไร	 ค�ำตอบที ่ผุดขึ ้นในสมองของข้ำพเจ้ำ	
ก็คือ	“หำกจะรบัใช้เพื่อนร่วมชำตด้ิวยกนั	ซ่ึงเรำเหน็
เขำได้รับควำมทุกข์ยำกอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันแล้วไซร	้
ก็จ�ำเป็นอย่ำงย่ิงท่ีเรำจะต้องละทิ้งทรพัย์สนิทกุชิ้น
โดยสิ้นเชิง”
	 ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำ	 พระผู้เป็นเจ้ำนั้นมักจะ
ประทับกับผู้ที่ต�่ำต้อยน้อยหน้ำที่พระองค์ได้ทรง
ประทำนก�ำเนิดมำ	 มำกกว่ำที ่จะประทับกับผู้ที ่
สูงส่งและยิง่ใหญ่	 ข้ำพเจ้ำจึงพยำยำมที่จะเข้ำถึง
ผู้ที่ต�่ำต้อยน้อยหน้ำ	ข้ำพเจ้ำจะเข้ำถงึเขำเหล่ำนัน้	
โดยปรำศจำกกำรรบัใช้เขำไม่ได้	ด้วยเหตนุี้	ข้ำพเจ้ำ	

จงึฝักใฝ่ทีจ่ะรบัใช้ชนชั้นที่ถกูกดขี่บฑีำ	แต่ข้ำพเจ้ำ
จะกระท�ำเช่นนั ้นโดยไม่ยุ ่งเกี ่ยวกับกำรเมือง
ไม่ได้	 ข้ำพเจ้ำจึงต้องเข้ำยุ ่งเกี ่ยวกับกำรเมือง	
ด้วยประกำรฉะนี ้	 จะเห็นได้ว ่ำ	 ข้ำพเจ้ำนั้น	
หำใช่เป็นนำยไม่	 หำกเป็นคนใช้ของอินเดียและ	
ของมนุษยชำติ	โดยผ่ำนกำรเป็นคนใช้ของอินเดีย	
และเป็นคนใช้ที่เจียมใจเจียมกำย	 คนใช้ที่ดิ้นรน
ต่อสู้	และยังหนีควำมผิดพลำดบกพร่องไปไม่พ้น
	 ข้ำพเจ้ำทรำบดีว่ำ	 ทำงที่ข้ำพเจ้ำจะต้องเดิน	
ต่อไปนั้นจะทุรกันดำร	ข้าพเจ้าจะต้องลดตนเอง 
ให้เหลอืแค่ศนูย์	ตรำบใดที่คนเรำยงัไม่ท�ำตนให้เป็น
คนสุดท้ำย	 ในบรรดำเพื่อนมนุษย์ด้วยกันแล้วไซร้	
ตรำบนั ้นเขำจะไม ่มีทำงบรรลุควำมหลุดพ ้น	
ได้อหิงสำเป็นขอบเขตสุดท้ำยแห่งกำรเจียมใจ
เจียมกำย
	 ข้ำพเจ้ำไม่ปรำรถนำที ่จะได้ชื ่อเสียงหรือ
เกียรติยศใด	ๆ 	 สิ ่งเหล่ำนี ้เป ็นเครื ่องตกแต่ง	
ประจ�ำส�ำนักของพระรำชำ	 ข้ำพเจ้ำเป็นคนรับใช้
ของชำวมุสลิม	 ชำวคริสต์	 และชำวปำลำซี	 เช่น
เดียวกับที่เป็นคนรับใช้ของชำวฮินดู	 คนรับใช้นั้น	
ต้องกำรเพยีงควำมรกั	ควำมเมตตำ	หำใช่เกยีรตยิศ
หรือชื่อเสียงไม่	 และตรำบใดที่ข้ำพเจ้ำ	 เป็นคน	
รับใช ้ที่ซื ่อสัตย ์	 ตรำบนั ้นข ้ำพเจ ้ำก็คงได ้รับ	
ควำมรัก	ควำมเมตตำเป็นแน่นอน
	 นักประชำธิปไตยแต่ก�ำเนิดคือผู ้มีระเบียบ
วินัยแต่ก�ำเนิด	ประชำธิปไตยจะมีอยู่ในผู้ที่มีควำม
เคำรพในกฎทกุชนิด	ไม่ว่ำกฎน้ันจะเป็นกฎที่มนุษย์
สร้ำงขึ้นหรือเป็นกฎของสวรรค์ก็ตำม	 ข้ำพเจ้ำ
ขออวดอ้ำงว่ำตนเองเป็นนักประชำธิปไตยโดย
สัญชำตญำณและกำรฝึกอบรม	 ขอให้บรรดำ
ผู้ทีใ่ฝ่ฝันจะเป็นนักประชำธิปไตยจงได้ทดสอบ
ตนเองด้วยวิธีพิสูจน์อันส�ำคัญยิ่งเสียก่อน	 อนึ่ง	
นักประชำธิปไตยจะต้องมีควำมเสียสละอย่ำง
ยิ่งยวด	 เขาจะต้องไม่คิดไม่ฝันในเรื่องส่วนตัว 
หรือพวกพ ้อง 	 หากจะต ้องคิดแต ่ เ รื อ่ ง
ประชาธิปไตยเท่านั้น	ต่อเมื่อปฏิบัติตนได้เช่นนี้ 
เขาจึงจะมีสิทธิเข้าร่วมการต่อสู้แบบดื้อแพ่ง																						
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	 เสรีภำพภำยนอกซึ่งเรำจะบรรลุได้นั้นจะมี
ปรมิำณเท่ำ	ๆ 	กับเสรภีำพภำยในซ่ึงเรำสำมำรถจะ
พัฒนำให้มขีึ้นได้ในตวัของเรำ	หำกนี้เป็นควำมหมำย
ที่ถูกต้องของค�ำว่ำเสรภีำพแล้วไซร้	เรากน่็าจะหนั
มาเอาใจใส่ต่อการพัฒนาหรือปฏิรูปภายในให้
มากและจริงจังยิ่งขึ้น
	 ประชาธิปไตยที่ได้รับการจัดระเบียบแบบแผน 
และบรรลุซึ ่งความสว่างแห่งธรรมะแล้วคือสิ่ง 
ทีเ่ลศิล�า้ทีส่ดุ	ประชาธปิไตยที่บ่มด้วยอคต	ิอวชิชา	
และความงมงาย	 จะน�าพาตนไปสู่ความวุ่นวาย
และความพินาศ	(ยังอินเดีย	๓๐	ก.ค.	๒๔๗๔)
	 นกัประชำธิปไตยที่แท้จรงิ	คอืผูท้ี่ใช้แต่วิธกีำร
ที่ไม่รนุแรงเท่ำนัน้	เพ่ือปกป้องเสรภีำพของตนเอง	
และเมื่อเป็นดงันั้น	เขำกจ็ะยดึถอืหลักกำรเดียวกนั
นี้ในกำรปกป้องประเทศชำต	ิและมวลมนุษยชำติใน
ที่สุดด้วยเช่นกัน
	 ภารกิจของข้าพเจ้าจะสิ ้นสุดลง	 ในเมื่อ
ข้าพเจ้าสามารถสร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึน้
แก่ครอบครัวของมนุษย์ได้ว่า	 ชายหญิงทุกคน	
ไม่ว่าจะมีร่างกายอ่อนแอเพียงใด	 คือผู้พิทักษ์
ศักดิ์ศรแีละอสิรภาพของตน	การพทิกัษ์ดงักล่าว
จะยืนยงคงอยู่แม้ว่าโลกทั้งโลกจะเป็นปฏิปักษ์
ต่อผู้นั้นก็ตาม
	 เรำมักเข้ำใจกันว่ำ	 อ�ำนำจนั้นจะเกิดขึ้นได้ก็
โดยผ่ำนทำงรัฐสภำเท่ำนั้น	ข้ำพเจ้ำมีควำมรู้สึกว่ำ	
นีเ้ป็นควำมเข้ำใจผิดซึง่เกิดจำกควำมเฉือ่ยชำ
ของพวกเรำ			หรือไม่ก็เป็นเพรำะเรำถูกสะกดจิต	
กำรศึกษำประวัติศำสตร์ของอังกฤษอย่ำงผิวเผิน	
ท�ำให้เรำคิดว่ำ	 อ�ำนำจทั้งหมดที่ประชำชนพึงมี
พึงได้นั้นมำจำกรัฐสภำ	 ควำมจริงมีอยู่ว่ำอ�ำนำจ
อยู่กับประชำชน	 แต่ประชำชนมอบอ�ำนำจนี้ให้
แก่ผู้แทนรำษฎรน�ำไปใช้ในรัฐสภำแทนตัวเขำ	
รัฐสภำไม่มีอ�ำนำจอะไรนอกเหนือไปจำกอ�ำนำจที่
ได้ไปจำกประชำชนโดยผ่ำนผู้แทนรำษฎร	รัฐสภำ
จะไม่มีชีวิตอยู่ได้หำกไม่มีประชำชน	 ข้ำพเจ้ำ
ได้พยำยำมตลอดมำเป็นเวลำ	๒๑	ปี	 ที ่จะให้
ประชำชนตระหนักถึงควำมจริงง่ำย	ๆ 	ข้อนี้

	 อนึ่ง	 กำรด�ำเนินของรัฐสภำนั้นจะบังเกิดผลดีได้
ก็ต่อเมื่อสมำชิกของรัฐสภำพร้อมที่จะปฏิบัติตนเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชำชนและประเทศชำต	ิ กล่ำวอีก
นยัหนึ่งกค็อื	หำกได้ผูแ้ทนรำษฎรที่มคีณุธรรมประจ�ำใจ	
รัฐสภำจึงจะสำมำรถด�ำเนินกำรได้ผลเป็นที่น่ำพึงพอใจ
	 ข ้ำพเจ ้ำไม ่ต ้องกำรที่ปลดปล่อยอินเดีย	
ให้หลุดจำกแอกอังกฤษเท่ำนั้น	 ข้ำพเจ้ำต้องกำร
ปลดปล่อยอนิเดยีให้หลดุจำกแอกทกุชนิด	ข้ำพเจ้ำ
ไม่ต้องกำรจะเอำ	“รำชำขอนไม้”	 ไปเปลี่ยนกับ	
“รำชำนกกระยำง”	 เพรำะฉะนั้น	 ในทัศนะของ
ข้ำพเจ้ำขบวนกำร	“สฺวรำช”	(ขบวนกำรต่อสู้เพื่อ
อสิรภำพของอนิเดยี-ผู้แปล)	จึงเป็นขบวนกำรเพือ่
ช�ำระล้ำงและสร้ำงควำมบริสุทธิ์ให้แก่ตนเอง																																												
	 บทสรุป	 การสร้างประชาธิปไตยในอินเดีย
ของคานธ ี  ต้องฝ่าป้อมปราการระดบัมหาอ�านาจ
ที ่เป็นนักล่าอาณานิคมอย่างอังกฤษ ผู ้คนทั ้ง
ประเทศต่างถือชนชั้นวรรณะอย่างฝังอยู่ในสาย
เลือด วรรณะชั้นต�่าต่างพากันยากจนข้นแค้นซึ่ง
เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ  แถมยังมีความ
แตกแยกทางศาสนา จนลกุข้ึนมาฆ่าฟันกนัอกีด้วย 
	 คานธต้ีองแก้ปัญหาใหญ่ ๆ  เหล่านี้แบบเอาชวิีตเข้า
แลก ต้องถูกจับกุมคุมขัง เป็นเรื่องปกติ รวมเวลาที่ใช้
ชีวิตอยู่ในคุกทั้งหมด ๒,๓๓๘ วัน เคยถูกลอบสังหาร 
ถงึ ๓ ครั้ง  ในบั้นปลายชวีติท่านยงัคงพยายามเรยีกร้อง 
ให้ฮินดูและมุสลิมในอินเดียญาติดีกันจนวินาทีสุดท้าย
ของชีวิต ซึง่สร้างความไม่พอใจในหมู่คนฮินดูหัวเก่า
จ�านวนไม่น้อย มีการเดินขบวนพากันตะโกนด่าว่า 
“คานธีจงลงนรก ปล่อยให้คานธีตายไป ไปลง 
นรกซะ!” แม้จะมีคนโกรธ เกลียด ลอบฆ่า  แต่ก็ไม่ได้ 
ท�าให้ปณิธานของคานธีเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด
	 “ข้ำพเจ้ำได้ปฏิญำณที ่จะอุทิศแม้แต่ชีว ิตเพื ่อ
พยำยำมระงบัเหตรุ้ำยที่ได้เกดิขึ้น		เทพเจ้ำรกัมนษุยชำติ	
ทั ้งมวลเช่นเดียวกับที่ข้ำพเจ้ำรักเพื่อนร่วมชำติของ
ข้ำพเจ้ำเอง	 	ทั้งนี้เพรำะว่ำ	 	พระผู้เป็นเจำ้ประทับอยู่
ในหัวใจของมนุษย์ทุกรูปทุกนำม	 และข้าพเจ้ามุ่งมาด
ปรารถนาที่จะบรรลุภาวะที่สูงสุดในชีวิต	 		ด้วยการ
รับใช้เพื่อนมนุษย์ด้วยกัน”
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• ต่อจำกฉบับที่	๓๒๖

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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ฉบับที่ ๓๒๖ เราก�าลังอธิบายกันให้ 

ลึกซ้ึงถึงความเป็น“กาย”กันอกี ต้องพูดซาก

พดูซ�า้ย�า้กันไปทกุเหล่ียมทกุมุม กว่าจะรู้จกั

รู้แจ้งรู้จริงในค�าว่า“กาย”กันได้จริงๆ

ส�าคญัยิง่ ส�าคญัมาก เฉพาะอย่างยิ่ง 

ในคนไทย “กาย”ค�าน้ีได้กลายมาเป็นภาษา 

“ไทย”ไปแล้ว และได้เบีย้วบิดผิดเพีย้นจาก 

ความหมายเดิมของ“ศาสตร์”พุทธไปสนิท

ที่จริงในพจนานุกรม“บาลี-ไทย”ซึ่งยัง 

มีค�าแปลกันไว้ ถูกต้องอยู่ ก็ยังมีเยอะนะ

กาย = กอง,ฝงู,หมู่,ประชมุ ; หมวดแห่ง 

เจตสิกธรรม คอื  เวทนา สัญญา และสังขาร 

ซึง่มันก็คือ “กาย” และแปลว่า องค์

ประชมุหรือหมวดหรือกองของเจตสิกธรรม 

อันม ีเวทนา สัญญา และสังขาร นัน่เอง

ก็ยืนยันชัดเจน ค�าว่า “กาย”น้ัน ไม่ใช ่

ค�าที่มีความหมายแค่“ร่างภายนอก” อัน

ประกอบด้วยดิน,น�า้,ไฟ,ลมประชุมกันอยู่

เท่านั้น แต่ต้องมี“นามธรรม”เป็นหลัก คือ 

เจตสิกทั้งหลายเป็นองค์ประกอบอยู่ด้วย   

ซึง่แสดงให้เห็นว่า ความถูกต้องตาม

ความหมายแท้ของค�าว่า“กาย”น้ันยงัยนืยนั

มีหลักฐานอยู่ชดัๆว่า “กาย”ก็หมายถึง องค์

ประชุม หรือกองหรือองค์รวมของเจตสิก 

ธรรม อนัมี เวทนา สัญญา และสังขาร ตรงๆ

ค�าว่า “กาย”ในศาสนาพุทธนั้นเป็น 

บาลี ซึง่มีนัยะส�าคัญยิ่งยวดในการปฏิบัต ิ

ธรรม เพราะเป็น“โพธิปักขิยธรรม”ข้อต้น 

กันทเีดยีว ที่คนผูป้ฏิบัติธรรมของพุทธจะต้อง 

เรียนรู้ให้รู้จกัรู้แจ้งรู้จรงิอย่างสัมมาทิฏฐิกัน 

ให้ได้ ก่อนค�าว่า “เวทนา” ก่อนค�าว่า “จิต”  

ก่อนค�าว่า “ธรรม” เพราะ“กาย”เป็น“ธรรม” 

ภาวะข้อแรก ที่ผูป้ฏิบัติจะต้องรู้จกัรู้แจ้งรู้จริง 

ก่อนอื่นใดของ“พุทธธรรม”  อนัเป็น“ธรรม” 

ที่มีคุณวิเศษ (อุตริมนุสธรรม)ถึงขั้น“โลกุตระ” 

ซึง่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ตรงๆชัดๆว่า  

“โลกุตรธรรม  ๔๖” ที่มี“โลกุตรธรรม ๙” 

กับ“โลกุตรธรรม ๓๗”นั้นอย่างไร? ได้แก่ 

อะไรกันบ้าง? มีอะไรกนัแน่? (ผู ้สนใจตรวจด ู

ได้จากพระไตรปิฎก เล่ม ๓๑ ข้อ ๖๒๐ )

พระพุทธเจ้าตรัสว่า “มรรคผล”นัน้มี 

“โลกุตรธรรม ๙” และกระบวนการ(process)

ในการปฏิบัตินัน้ คือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗” 

รวมแล้วทั้งหมดเป็น“โลกุตรธรรม ๔๖”

ซ่ึงมี“สภาพหมุนรอบเชงิซ้อน (คัมภีราว 

ภาโส )”ของกระบวนการแห่งโลกุตระอย่างมี  

ระบบระเบียบของขั ้นต ้น,ขัน้กลาง,ขั ้น

ปลาย ที่ผู้มี“วิปัสสนาญาณหรือญาณทัสน 

วิเศษ”จะมีภูมิปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงตาม

สภาวแห่งธรรมอันมี“รูปนาม-นามรูป”ที่

มีครบทั้ง“มหาภูตรูป ๔ และอุปาทายรูป 

๒๔”ชนิดที่สลับซับซ้อนดูเหมอืนจะสับสน-

ไม่มีระบบระเบียบ(chaos)เอาเสียเลยส�าหรับ

ผู้ที่ภูมิยังเป็น“ปุถุชน”หรอืยงัม“ีภมูิโลกยีะ” 

แต่ผู้ที่มี“ภูมิโลกุตระหรือในภูมิของ 

“อาริยชน”นัน้ จะไม่สับสนเลย จะเข้าใจ 

เห็นจริงชัดเจนชัดแจ้งด้วย“วิปัสสนาญาณ 

หรือญาณทัสสนวิเศษ”ที ่มีระบบระเบยีบ 
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ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้าได้แท้จริง

เพราะมี “การสัมผัสของจรงิ”ที ่เป็น  

“ธรรมะ ๒” (เทฺว ธัมมา)ทั้งภายนอกและทั้ง 

ภายใน ยนืยันความเป็น“กาย”ต้องมคีรบ 

“ธรรมะ ๒”ให้รู้จกัรู้แจ้งอยู่ในปัจจบัุนหลัดๆ 

โต้งๆครบถ้วน ด้วย“รูป”ด้วย“นาม”ที่เป็น 

“ปัญญา”อันเป็น“โลกุตรภูมิ”อย่างแท้จริง

เพราะฉะนั้น การเกิด“มรรคผล”ที ่

เป็น“โลกุตรธรรม ๙”ก็ดี การปฏบิัตดิ้วย 

“กระบวนการของโพธิปักขิยธรรม ๓๗”ก็

ดีแม้จะมีความสลับซับซ้อนมากมาย มี

สภาพ“หมนุรอบเชิงซ้อน”อย่าง“สงูหล้า- 

ฟ้าลึก”ปานใด ก็เป็นไปตามทฤษฎีที่เป็น 

“ขัน้ต้น-ขัน้กลาง-ขัน้ปลาย”อันมีระบบ

ระบยีบ เป็นไปได้ชนิดที่ลุ่มลึกราบเรียบ 

“ราวฝั่งทะเล”อย่างน่าอัศจรรย์ อย่างไม่น่า 

เชื่อ ซึ่งผู้ไม่มี“ภูมิโลกุตระ”จะ“ไม่เชื่อ” ยุคน้ี 

ในวงการพุทธมัน“เป็นจริง”ตามค�าตรัส

ของพระพุทธเจ้าตรัสไว้ทุกประการ เห็น

ได้ว่าปฏบิัตหิลับตาทิ้งภายนอก ไม่เริม่ต้น

จาก“กาย” และเข้าใจ“กาย”ผิดไปหมดแล้ว

“ความน่าอัศจรรย์”ที ่พิเศษจริงๆนี ้ 

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในพระไตรปิฎก เล่ม๒๓ 

ข้อ ๑๐๙ “ปหาราทสตูร” ค้นหาอ่านดูเถดิ 

จะเข้าใจได้อย่างดียิ่ง เพราะเป็นเรื่อง“ทวน

กระแสความเป็นโลกียปุถุชน”(ปฏิโสตัง )แท้ๆ

ซ่ึงเป็น“ความน่าอัศจรรย์”ต้ังแต่ข้อ ๑  

ถึงข้อ ๘ ที่เริม่ต้นด้วย“ความเป็นไปตาม

ล�าดบั”อนัมี“ต้น-กลาง-ปลาย”ย่อมเรียงกัน

ไปเป็นล�าดับๆ เร่ิมจาก“การศกึษาไปตาม

ล�าดับ(อนุปุพฺพสกิขา) กระท�าไปตามล�าดับ(อนุ

ปุพฺพกิริยา) บรรลุไปตามข้อปฏิบัตเิป็นล�าดับ 

(อนุปุพฺพปฏิปทา) มิใช่บรรลุอรหัตตผลกันแบบ

ลัด ตัด“กาย”ทิ้ง มีแต่“ใจ”( ไม่มีต้น-กลาง-ปลาย)  

ต้องมี“กาย”กับ“ใจ”เสมอทั้งข้ันโสดาบัน 

-สกิทาคามี-อนาคามี สุดท้ายถึงขั้นอรหันต์ 

ปฏิบัติ“ศีล”ก็ต้องมีต้น-กลาง-ปลาย ท่ี

เจริญอย่าง“หมุนรอบเชิงซ้อน”(ปฏินิสสัคคะ)ที่

เป็นระบบระเบียบลึกซึง้ด้วย“อธิศีลสิกขา-

อธิจิตสิกขา-อธิปัญญาสิกขา” พร้อมกายใจ 

“อธิจิต”หรือ“สมาธิ” ใจก็ต้องสัง่สม

ตกผลกึเจรญิอย่าง“หมนุรอบเชิงซ้อน”ไป 

ครบ“ใจ”ครบ“กาย” เป็น“สมาธิ-สมาธินทรีย์-

สมาธิพละ”เสมอ ตามล�าดบัมีต้น-กลาง-ปลาย 

“อธิปัญญา” ก็มี“ความฉลาด”ที่ต้อง 

เจริญชนิดที่“หมุนรอบเชิงซ้อน” ครบ“ใจ” 

ครบ“กาย” ไปตามล�าดับมี“ต้น-กลาง-ปลาย” 

เป็น“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ”จริง    

แม้“วิมุติ”ก็ดี หรือ“วิมุตติญาณทัส

สนะ”ก็ ดี หากไม่มีต้น-มีกลาง-มีปลายเป็น

ไปตามล�าดับดังสาธยายมาน้ี น่ันก็คือ ผู้น้ัน

ปฏิบัตธิรรมที่ ไม่ ใช่แบบพทุธ  เพราะไม่เริม่

ต้นเป็นล�าดับ ตรงจุดแรกของการปฏิบัติ

แบบพุทธที่ส�าคัญยิ่งได้ถูกแน่ แม่นแท้จริง 

ผู ้น ัน้ก ็จะเสียเวลามาก จะสับสน 

วนเวียน จะวกไปวนมา ท�าแล้ว ก็จะต้อง

กล ับมาท�าอีก กลายเป็นคน“วิตักกจริต” 

ทีจ่ะต้องใช้เวลาปฏิบัติเสียเวลาสูญเปล่า 
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ยาวนานเยิน่เย้อเกนิไปกว่าที่ควรจะเป็น 

ท�าแล ้ว  ไม่ร ู้แล้วรู้เสร็จ ท�าได้ผล 

หรือไม่ได้ผล ก็ไม่มีกรอบขอบเขตก�าหนด 

“สัจจญาณ-กิจจญาณ-กตญาณ” 

ผู้ปฏิบัติที ่ไม่มี“วิธีปฏิบัติ”ที ่ถูกต้อง

อย่างเป็นล�าดับของ“ศีล-สมาธิ-ปัญญา- 

วิมุติ-วิมุติญาณทัสสนะ” อันเป็นของพุทธ

นั่นก็คือ ผู้ปฏิบัติที่ไม่เป็น“ไตรสิกขา”

เช่น ผู ้มี“ความเหน็”(ทิฏฐิ)ว่า การปฏิบัติ

ธรรม คอื“การหลับตาท�าสมาธ”ิ แล้วก็สอน

กนัว่า หลับตาท�าสมาธิไปเถอะ หลับตา 

น่ีแหละ จะเกิด“ศลีบริสุทธ์ิ”ตามมาเอง! ! ! . .?  

มีสอนกันแบบนี้จรงิๆ คิดดเูถดิ! ศีล 

จะเกิดได้ในหลับตา ..มันจะเกิดได้ยังไง?

ในเมื่อ“ศีล”นัน้คือ ข้อก�าหนดเป็น 

ข้อๆ เช่น ข้อ ๑ อย่าฆ่าสัตว์ ข้อ ๒ อย่าลัก

ทรัพย์ของคนอื่น ข้อ ๓ อย่าทุจริตละเมิด

ในกาม เป็นต้น  และอีกเยอะแยะมากมาย

แต่ไปปฏิบัตินัง่“หลับตา” ไม่มีกิริยา

เคลื่อนไหวภายนอกเลย ซึง่ไม่ ได้สัมผัส 

“สัตว์”ที่มีสัตว์อยู่ภายนอกจริงๆ หรือไม่

ได้สัมผัสกับ“ของ”ที ่เป็นของที ่มีอยู ่ภาย

นอกจริงๆ  แล้วจะยืนยันว่าบริสุทธิ์แล้ว  

จิตใจเราจะ“อยากท�าร้ายสัตว์”หรือ

เปล่า.. ก็ไม่มี“ความจริง”นัน้ให้เรารู้จริง ให้

เราได้สังวรระวังปฏิบัติอะไร หรือจิตใจเรา

จะเกิด“อยากได้ของที่ไม่ใช่ของเรา”ขึน้มา

จริงๆ ก็ไม่มี“ความจริง”น้ันให้เราพสิจูน์เลย 

ไม่มีอะไรให้เราได้ปฏิบัติสังวรระวังเลย

ไม่มีสังวรศลี ไม่มีส�ารวมอนิทรีย์อะไร

“หลับตา”เข้าไป ไม่“สัมผัส”อะไรเลย 

แล้ว“ตีขลุม”ว่า ไม่ได้ละเมิดศีลข้อใดเลย 

นีค่ือ ..บริสุทธิ์แล้ว  อุ๊บอิ๊บมากไป!

ไอ้แบบนี้มันได้ปฏิบัติ“ศีล”ข้อไหน

กันล่ะ ข้อ ๑ ข้อ ๒ ข้อ ๓ ฯลฯ ไม่มีเลย!!!

มันจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงกนัได้ยังไง..หา?  

“ศีล”มีแตกต่างออกไปสารพัดอีก

มากมาย เรายังหลงติดยึดในอะไรต่างๆ

น้ันอยู่บ้าง? อย่างน้อยก็ปฏิบัติตาม“จุลศีล” 

ซึ่งมีแค่ ๒๖ ข้อ ก็ยังจะพอพิสูจน์ยืนยันได้

๒๖ ข้อน้ี หรอืทั้ง“จุลศีล-มัชฌิมศีล- 

มหาศีล”นี้ พระพุทธเจ้าก็ทรงคัดสรรมา 

แล้ว ด้วยพระสัพพัญญุตญาณของพระองค์ 

ว่า เป็น“ธรรมนูญอนัเพยีงพอจะยนืยนัแล้ว” 

มัน“พอเพียง”เป็นหลักเกณฑ์ส�าคัญ 

ของพุทธศาสตร์ เป็น“ตัวอย่าง”(specimen) 

แทนสารพัดสิ่งในโลก ครอบคลุมสารพัด 

กิเลสได้อย่าง“เพียงพอ”ทีเดียว ที่ผู้ปฏิบัติ 

อย่างสมัมาทฏิฐ ิ จะใช้ปฏบิตับิรรลธุรรมจน 

ชื่ออรหนัต์ ส�าหรบัความเป็น“คน”แต่ละคน

อันจะถือได้ว่า เป็นผู้บรรลุพ้น“ทุกขอาริย

สัจ” จริงแท้ พอเพียงได้แล้ว(efficiency )  

นีอ่ะไร? ...“สมมุติธรรม”ก็ไม่มี

“ปรมตัถธรรม”ยิ่งเลอะใหญ่ จะฝันเฟ้อ

เพ้อพกยงัไงไปกบั‘ภพน้อยภพใหญ่’ได้ทั้งน้ัน

เห็นได้มั้ยว่ามันโมเม  มันมิจฉาทิฏฐิ

เพราะ“ศีล”นั้นเป็นเรื ่องที่ปฏิบัติกัน 

ตอนมีชีวิตปกตินี่แหละ เป็นชีวิตสามัญ 
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ลมืตา เมื่อสัมผัสอะไร กับสิ่งนัน้ก็มีสติรู้ตัว 

ทั่วพร้อม แล้วสังวรอย่าท�าทุจริตให้ผิดศลี  

โดยไม่ ให้“ผิดศีล”ไปตั้งแต่ภายนอกทเีดยีว

ก่อนที่จะนับว่าบรรลุ“การมีศีล” หรือผู้นั้น 

บรรลธุรรมคอื เจรญิ“อธศิลี-อธจิติ(สมาธ)ิ-อธ ิ

ปัญญา-อธิมุติ”นัน้ “ในจิตในใจ”ของผู้นัน้ 

ต้อง“ไม่มีกิเลส”ที่มันจะละเมิด“ศีล”นั้นๆ 

..ก็ไม่สอนกันแบบนี ้อย่างนีก้ันแล้ว   

หรอืไม่ก.็.หลงผิดไปว่า ถือศีล ปฏิบัติ

ศีล จะมีผลแค่ควบคุมกาย กับวาจา อย่าให้

กายให้วาจาผิดข้อที่“ศีล”ก�าหนดไว้ เป็นอัน

จบกิจของศีล คือแค่หมายเอาว่า “ศีลจะมี 

ผล ไม่ท�าทุจริตทาง‘กาย’กับ‘วาจา’เท่านั้น”

สอนกันว่า“ผล”ของศีล มีอยู่เท่านี้ !

ทั ้งๆที ่ใน“กิมัตถิยสูตร”(พระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๔ ข้อ ๑ กับข้อ ๒๐๘) พระพุทธเจ้าตรัสไว้

โต้งๆว่า “ศีลที่เป็นกุศล ย่อมยังอรหัตตผล

ให้บริบูรณ์โดยล�าดับ ดังนี้  ได้แก่

๑.อวิปปฏิสาร(ไม่เดือดร้อนใจ) ๒.ปา

มุชชะ(เบิกบานยินดี ) ๓.ปีติ (อิ่มใจ) ๔.ปัสสัทธิ

(สงบระงับกิเลส) ๕.สุข (ยินดีเพราะลดกิเลสถูกตัวมัน) 

๖.สมาธิ( จิตตั้งมั่น ) ๗.ยถาภูตญาณทัสสนะ(รู้

แจ้งเหน็จริงตามความเป็นจรงิ) ๘.นิพพิทา(เบ่ือกิเลส) 

๙.วิราคะ(จางคลายจากความยึดมัน่) ๑๐.วิมุตติ

ญาณทัสสนะ (เห็นแจ้งเห็นจริงในความหลุดพ้น ) 

ก็อ่านดแูล้วไตร่ตรองตามดีๆ  ทัง้ ๑๐ 

อย่างนัน้ ตัง้แต่ข้อ ๑ “อวิปปฏิสาร” ไป

จนถึงข้อ ๑๐“วิมุตติญาณทัสสนะ”นัน้ มนั

คอื อะไร? คอื“อาการ”ของกาย-วาจา หรือ? 

หรือว่ามันคือ “อาการ”ของจิตใจกันแน่?

ดังนั้น “ความรู้”แม้ในวงวิชาการพุทธ

ศาสตร์ที ่ม ีก ันดื ่นดาษในยุคนี ้ ที ่เชื ่อกัน

และสอนกันว่า “ศีลให้ผลแค่กายกับวาจา” 

เท่านั้น ส่วน“สมาธิ”หรือ“ปัญญา”นัน้ก็ให้

ไป“หลับตาท�าจิตสงบเข้าไปอยู่ในภวังค์” 

เอาอีกที  แบบนีม้ันแยก“ศีล”ต่างหากจาก 

“สมาธิ” จาก“ปัญญา” จาก“วิมุติ” ไปแล้ว

“ศีล-สมาธ-ิปัญญา”แยกกนัปฏบิตั ิ

ไม่ได้ มันเป็น“กระบวนการ”( process)ที่ต้อง

ปฏิบัติร่วมกัน ท�างานมีปฏิสัมพัทธ์กันอยู่

ลองทบทวน“กระบวนทัศน์”(para-

digm) ของตนที่มีมาแล้ว และ“ยึดถือ”มัน

ว่าถูกต้องแน่ยิ ่งจรงิจัง แถมปฏิบัติตาม

กระบวนทัศน์น ัน้มานานแล้วด้วย มัน

กไ็ด้“ผล”อย่างทีท่่านได้“ยึด”กนันัน้แหละ

ลองมี“ปรโตโฆสะ” ฟังเสียงอาตมา 

บ้าง หรอืฟังค�าอธิบายของอาตมาให้ดีๆให้ 

บริบูรณ์ดูบ้าง เผือ่จะเกิด“ความเชื่อ”(ศรัทธา)

อาตมาขึน้มาบ้าง และเข้าใจใน“โยนิโส

มนสิการ”(การท�าใจในใจ)ตามที่อาตมาอธิบาย  

เผื่อจะปฏิบัติ“ท�าใจในใจ”ของคณุเกิด

ผลตามที่อาตมาว่าเป็น“สัมมาผล”กันน้ีบ้าง

พระพุทธเจ้าทรงสอนให้“ปฏิบัติศีล” 

เป็นหลักต้น แล้วจะเกิด“ผล”จาก“ศีล”แต ่

ละข้อตามที่ตนสมาทานนัน้ๆ ได้ “อธิจิต” 

ได้“สมาธ”ิได้“อธิปัญญา”ที่มี“กระบวนการ” 

เกดิการสงัเคราะห์-อภิสังขารกันมีสัมมาผล 

เป็น“ปุญญาภิสังขาร”เข้าขั้น“โลกุตระ”แท้          

  [	เก่ำสมัย	ใหม่เสมอ	[
อ่ำนต่อฉบับหน้ำ

4
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ทีม	สมอ.สีสันชีวติ

	 						 	 	 	ฟ้าร้องไห้
	 				 แล้วพ่อก็จากลูกไป	 	 	 จากไปไม่เอ่ยค�าลา

	 แม้ท�าใจเอาไว้ล่วงหน้า	 	 	 ถึงเวลากลั้นน�้าตาไม่ไหว

	 เสียงครวญคร�่าไปทั่วขวานทอง	 	 ความหม่นหมองครอบครองอยู่ทั่วไทย

	 แม้แต่ฟ้าก็ยังร้องไห้	 	 	 เหมือนรู้ใจคนไทยอาลัยอาวรณ์

	 พ่อเหนื่อยมานานนัก	 	 	 งานหนักไม่ค่อยได้พักผ่อน

	 ทั้งยอดดอยร้อยทุ่งนาป่าดอย	 	 พ่อห่วงหาอาทร	พสกนิกรของพ่อ

	 นับตั้งแต่นี้ต่อไป	 	 	 	 คงไม่ได้เห็นหน้าพ่ออีกหนอ

	 ด้วยผลบุญพ่อก่อ	เป็นสะพานทอดรอ	 น�าพ่อสู่สรวงสวรรค์

	 ขาดพ่อเหมือนเรือถ่อหัก	 	 	 เราจงรักสามัคคีกันไว้

	 ท�าตามค�าสอนของพ่อ	 	 	 ชาติไทยก็เดินต่อไปได้

	 พ่อคอยจับจ้องมองมา	 	 	 จากชั้นฟ้าสวรรคาลัย

	 ถ้าลูกทุกคนรักพ่อ	 	 	 	 จงสานต่อตามรอยพ่อไป

	 	รักษาบ้านเมืองเอาไว้(ซ�้า)			 	 ให้พ่อภูมิใจว่าเป็นลูกพ่อ
	 						 	 	 	 	 	 	 	 	 	
	 						 	 	 	  • ชลธี   ธารทอง ผู้ประพันธ์
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 ชลธี ธารทอง 

วัยเด็กที่ขาดทั้งความรัก ความอบอุ่น อดมื้อกินมื้อ

เขาดิ้นรนต่อสู้เพื่อความอยู่รอด อย่างมีศักดิ์ศรี

พร้อมพรสวรรค์ที่ติดตัวมาแต่เกิด

สร้างเสริมให้เขาเป็นนักแต่งเพลงชื่อดัง

ได้รับการประกาศให้เป็นศิลปินแห่งชาติ

สาขาศิลปะการแสดง นักแต่งเพลงลูกทุ่ง ปีพ.ศ.๒๕๔๒

วันนี้ในวัยแปดสิบปี เขาแข็งแรงมีไฟชีวิต

จากการเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตใหม่ นอนหัวค�่าตื่นแต่เช้า

เลิกอบายมุขเด็ดขาด ด้วยจิตใจที่กล้าแกร่ง

อันถูกบ่มเพาะเมื่อวัยเด็ก

เป็นอีกต�านานชีวิตที่ทรงคุณค่าควรศึกษา

(เสำเข็มลูกทุ่งไทย)
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	 หลายคนบอกว่า ชีวิตที ่ยากจน ล�าบาก
ขาดแคลน หิวโหย ถูกขัดขวาง ถูกด่าทอ มี
อุปสรรคปัญหาต่าง ๆ  มากมาย เป็นชีวิตที่ไม่ดี 
แต่พระพุทธเจ้ากลับตรัสสอนว่า ชีวิตที่ล�าบาก
หรือการตั ้งตนอยู่บนความล�าบาก กุศลธรรม
เจริญยิ่ง ชีวิตที่สบายจนถึงขั้นติดสบาย หรือการ
ตัง้ตนอยู ่บนความสบาย อกุศลธรรมเจริญยิ ่ง 
 ครูเพลงผู้นี้เป็นศิลปินแห่งชาติ เป็นนักแต่ง
เพลงที่มฉีายา “เทวดาเพลง” เพราะท่านแต่งเพลง
ให้ใครร้อง นักร้องคนนั้นก็มักจะมีชื่อเสียงโด่งดัง
เป็นท่ีรู้จัก ท่านเปรยีบเสมอืนเสาเข็มทีย่อมตอกตวั
เองอยูใ่ต้ดนิ เพื่อแบกรบัน�้าหนกัตึกรามบ้านเรอืน
ที่สงูตระหง่านสวยงามอย่างยิ่ง คนอาจจะฟังเพลง
สายัณห์ ไพเราะเพราะพริ้ง และชื่นชอบยอดรัก 
สลักใจ แต่นั่นกค็อืตกึสวยซึ่งจะตั้งอยูไ่ม่ได้ถ้าขาด 
เสาเข็ม	

	 ชลธี	ธารทอง	 ผมชอบค�ำว่ำเสาเข็มมำก	
ได้ยินครั้งแรกในชีวิตที่สันติอโศก	 ผมเกิดมำเป็น
เสำเข็มจริง	ๆ 	และภูมิใจที ่เกิดมำบนผืนแผ่นดิน	
นี้	 ย้อนไปเจ็ดสิบปีก่อน	 ผมยังเป็นต้นกล้ำเล็ก	ๆ 	
เหมือนหญ้ำรองตีนไก่	 แค่ไก่เหยียบมันก็ตำยแล้ว	
แต่บังเอญิผมรอดมำได้	และกว่ำจะถงึวันนี้	ผมต้อง
ผ่ำนอะไรมำบ้ำง	
	 แม่ผมเสียตอนผมอำยุหกเดือน	 แม่คลอดผม
กลำงทุ่งนำ	 ตอนไปช่วยพ่อรับจ้ำงเกี่ยวข้ำวแล้ว
เจ็บท้อง	 พ่อบอกว่ำผ้ำขำวม้ำซักผืนท�ำผ้ำขี้ริ้วก็

ไม่มี	 คลอดมำแล้วก็อยู่กันตำมมีตำมเกิด	 อยู่มำ
หกเดือนแม่ก็เสียเพรำะตกเลือดมำก	 สมัยก่อน	
กำรรักษำยังไม่ทันสมัย	 ผมก็เลยเป็นลูกโทน	
สำมเดือนต่อมำพ่อก็มีเมียใหม่	 ผมก็อยู่ล�ำบำก
เพรำะแม่ใหม่ไม่ชอบหน้ำ	 ผมจึงไปอำศัยบ้ำนป้ำ
บ้ำนลุงบ้ำนย่ำบ้ำนยำยกินไปวนัๆ	 แต่ละวนัวิง่ขึ้น
บ้ำนโน้นบ้ำงบ้ำนนี้บ้ำง	ไม่เป็นหลักแหล่ง
	 ปู่ย่ำตำยำยลุงป้ำน้ำอำสมัยก่อนท่ำนก็อยู่กับ
ควำมจน	ตระกลูผมไม่มใีครรวย	รบัจ้ำงทั้งนั้น	ข้ำว
แต่ละมื้อแต่ละค�ำมคีวำมหมำย	เมื่อผมไปแทรกอกี
คนหม้อข้ำวเขำก็พร่องไปอีกสองสำมทัพพี	 ก็มีค�ำ
พูดจำกลุงป้ำน้ำอำว่ำเมื่อคืนหมำที่ไหนมำลักกิน
ข้ำวบ้ำนฉนั	ผมได้ยนิกต้็องหวำนอมขมกลนืเพรำะ
ไม่รู้จะท�ำอย่ำงไร		ทนอยู่ไปสองสำมปีพอเก็บเงิน
ได้นดิหน่อยกอ็อกจำกเมอืงชล	ไปตำยเอำดำบหน้ำ	
ควำมจนบอกเรำว่ำให้สู้	 สู้ทุกอย่ำงในทำงที่ดี	 ถึง
แม้ไปลักเขำกินแต่ก็เป็นของปู่ย่ำตำยำย	 โทษก็
เบำหน่อยแค่ค�ำกระแทกแดกดัน	 ไม่ถึงกับติดคุก
ติดตะรำง	 	 แต่ละก้ำวเดินในชีวิตของผมเป็นมำ
หมดแล้ว	ทั้งเด็กตัดอ้อย	กองเชียร์ร�ำวง		นักร้อง	
นักมวย	นักฟุตบอล		นักพำกย์		ลิเก	อยู่บนทำง
สำยนี้เรำท้อไม่ได้	 แพ้ไม่ได้วันหนึ่งเรำจะประสบ
ควำมส�ำเร็จ

	 คนที่จะพัฒนาตนเองไปสู่ภูมิปัญญาอันสูงส่ง
โปรดอย่าคิดว่าต้องเป็นคนที่มีความพร้อม ถ้า
ศกึษาประวตัผิูป้ระสบความส�าเรจ็ในชวีติ นั่นไม่ใช่
เงื่อนไขในการตัดรอนโอกาสพัฒนาชีวิต  ในทาง
ตรงข้าม กลับสร้างแรงฮึด เราไม่มีความพร้อม 
แต่ถ้ามคีวามเพยีรกส็ามารถถบีทะยานตนเองจาก

} ผมชอบค�าว่าเสาเข็มมาก
ได้ยินครั้งแรกในชีวิตที่สันติอโศก
ผมเกิดมาเป็นเสาเข็มจริง ๆ  ~
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ความไม่พร้อมไปสู่ความส�าเร็จได้

	 ชลธี	ผมเข้ำกรุงเทพฯ	มีเงินแค่ร้อยกว่ำบำท	
เกำะรถบรรทุกจำกเมืองชลเข้ำกรุง	ทั้งที่ไม่รู้ว่ำจะ
ไปไหน		พอลงจำกรถกเ็จอคนบ้ำนเดยีวกนั	พอรูว่้ำ
ผมยังไม่มีท่ีพกัก็ชวนผมไปพกัทีบ้่ำนเขำซ่ึงเป็นร้ำน
ขำยของช�ำ	ตื่นเช้ำก็ช่วยขำยของ	ขนของ	ท�ำอยู่
ได้สองปี	ภรรยำเขำก็ว่ำเปลืองข้ำวเปลืองน�้ำ	ผม
ทนไม่ได้ก็ไปต่ออีก	 ครำวนี้ไปรำชบุรี	 	 หำน้ำชำย	
แท ้ๆ 	ไปช่วยท�ำนำ	ไปขุดดินเผำถ่ำนอยู่สี่ปี
	 วันหนึ ่ง	 วงดนตรีรวมดำวกระจำยของครู
ส�ำเนียง	 ม่วงทอง	 ประกำศรับนักร้องชำยและ
หญิงอย่ำงละคน	ผมก็ไปสมัคร	เงินค่ำสมัครก็ไม่มี	
น้ำก็ให้ถั่วลิสงไปขำยสองถัง	ถั่วที่ผมช่วยเขำปลูก	
นัน่แหละ	 ได้เงนิมำ	 ๕๐	 บำท	 ผมสมัครเป็นคน
สุดท้ำย	 ผลประกวดได้ที่หนึ่ง	 ผมดีใจจะได้เป็น	
นักร้อง	 จำกนั้นชีวิตที่ยุ่งยำกของผมก็พลิกไปอีก
ด้ำน	 คือ	 ได้เข้ำประจ�ำวงดำวกระจำย	 	 ผมบอก	
ตัวเองว่ำต่อไปนี ้จะมีข้ำวกินวันละสำมมื ้อแล้ว	
เพรำะหัวหน้ำวงท่ำนเมตตำให้เบี้ยเลี้ยงวันละ	๒๕	
บำท	 ทีแรกยงัไม่ได้ร้องเพลง	 ได้แต่แบกกลอง	
ทุกวนั	 	 เป็นหำงเครื่องให้บรรดำนักร้องดัง ๆ 	 วง
ดนตรีเดินสำยไปไหนก็ต้องไปกับเขำ	 ใครจะเอำ
โอเลี้ยง	จะเอำข้ำวผัด	ให้หิ้วรองเท้ำ	ผมท�ำได้ทุก
อย่ำง	เพรำะเรำเป็นผู้น้อย	ก็รับใช้เขำไป	ท�ำอยู่	๓	
ปี	ถึงได้ร้องเพลง

	 ประเด็นส�าคัญที่ต้องขีดเส้นใต้ด้วยหมึกแดง
ว่า คนท่ีประสบความส�าเรจ็ในชวีติ คนที่จะก้าวไป
สู่การเป็นเถ้าแก่นั้น ต้องผ่านการเป็นเถ้าถ่านก่อน 
คือต้องเป็นผู้รับใช้ที่ดีก่อนจึงจะเป็นผู้น�าที่ดีได	้

	 ชลธ	ี	วันหนึ่งโชคเข้ำข้ำงผม	เมื่อวงดนตรเีดนิ
สำยที่อีสำนถึงปำกช่อง	 นักร้องไปกินส้มต�ำแล้ว
ท้องเสีย	 ร้องเพลงไม่ได้	 ครูก็เรียกผมขึ้นไปเป็น
มวยแทน	 ผมร้องเพลง	 “ดอกดินถวิลฟ้ำ”	 ชัยชนะ	
บุณยโชต	ิ	จำกนัน้ผมขยบัขึน้เป็นนักร้อง	ค่ำตวัข้ึน

เป็นวันละ	๓๕	บำท	จำกเดิม	๒๕	บำท	
	 ผมอยู่กับครูส�ำเนียงหลำยปี	 ก็เกิดกำรเข้ำใจ
ผิด	ซึ่งผมพยำยำมอธิบำยแล้ว	สุดท้ำยผมยอมรับ
ชะตำกรรม	 ถูกไล่ออกจำกวง	 ตัง้แต่วนันัน้	 ผมก็
เร่ร่อนไปเรื่อยๆ	 ตอนที่ยังอยู่กับครูส�ำเนียง	 ผม
แต่งเพลงไว้เพลงหนึ่งชื่อ	 “พอหรือยัง”	 ที่ศรคีรี	
ศรปีระจวบ	ร้อง	เป็นเพลงทีแ่ต่งจำกประสบกำรณ์
จริง	 เป็นไม้ขีดจุดประกำยชีวิตให้ผมมีควำมหวัง	
เพรำะศรคีรีเอำไปร้องเพลงเดียวดังระเบิดเลย	 มี
คนไม่เชื่อว่ำผมแต่ง	เวลำผมเอำเพลงใหม่ไปเสนอ
ขำย	 ไม่มีใครซือ้	 เขำเชือ่ว่ำครูไพบูลย์	 บุตรขันธ์	
เป็นคนแต่งเพลงให้ศรคีรี	 ผมก็อดอยำกปำกแห้ง
จนต้องลำวงกำรนี้ไปอยู่แก่งเสือเต้นกับพ่อตำ	 ไป
ช่วยเก็บข้ำวโพด	เฝ้ำไร่เฝ้ำยุ้ง	ตรวจไร่	ไปท�ำอะไร
ต่อมอิะไรแล้วแต่พ่อตำแม่ยำยเขำจะสั่ง	ได้กนิข้ำว
ครบสำมมื้อก็โอเค	มำตำยที่นี่แหละ	ไม่เข้ำวงกำร
เพลงอีกแล้ว
	 ก่อนจะอ�ำลำวงกำร	 ผมพบเด็กปั๊มคนหนึ่งที่
บุคคโล	 ต่อมำเขำคือนักร้องลูกทุ่งชื่อดัง	 สำยัณห์	

ประวัติชลธี	ธารทอง

ชื ่อจริง	 สมนึก	 ทองมา	 เกิดวันที ่	 ๓๑	 สิงหำคม	

พ.ศ.	๒๔๘๐	 ที่	จ.	ชลบุรี	 เข้ำเรียนชั้นประถมศึกษำที่

โรงเรียนวัดแก้วศิรำรำมที่ชลบุรี	 มำต่อชั้นประถมปีที	่

๔	ที่โรงเรียนวัดโคกขี้หนอน	ชลบุรี	จบกำรศึกษำระดับ

มัธยมจำกโรงเรียนประชำสงเครำะห์	 อ.	 พำนทอง	

จ.ชลบุรี	

	 บทเพลงของ	ชลธ	ีมจีดุเด่นในกำรเลือกสรรถ้อยค�ำ

ในลักษณะกวีนิพนธ์มำใช้ในกำรแต่งเพลง	 เนือ้หำมี

สำระส่งเสริมคุณค่ำวิถีชีวิตไทย	 ท่วงท�ำนองเพลงที่

ไพเรำะตรึงใจผู้ฟัง	 บทเพลงมีควำมดืเด่นในศิลปะกำร

ประพนัธ์ที่ใช้ฉนัทลกัษณ์หลำยรปูแบบ	เป็นนกัแต่งเพลง

ที่แต่งทั้งค�ำร้อง	ท�ำนองเพลงเอง	ผลงำนเพลงล้วนแต่

มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของนักฟังเพลง	 สร้ำงนักร้องลูก

ทุ่งให้วงกำรเพลงมำกมำย	อำทิเช่น	สำยัณห์	สัญญำ,	

ยอดรกั	สลกัใจ,	สดใส	ร่มโพธิ์ทอง,	เสร	ีรุง่สว่ำง,	เอกพจน์	

วงศ์นำค,	สุนำรี	รำชสีมำ	เป็นต้น
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สัญญำ	 เด็กคนนั ้นก�ำลังล้ำงรถแล้วร้องเพลง	
“พอหรือยัง”	ที่ศรคีรีร้อง	ผมสะดุดหู	เสียงเด็กคน
นี้เข้ำท่ำ	 ผมก็ให้เขำ	 ๒	 เพลง	 คือเพลงลูกสำวผู้
กำร	กับเพลงแหม่มปลำร้ำ	ผมให้ฟรี	ไม่คิดเงิน	ซึ่ง
สองเพลงนี้	ผมตั้งใจแต่งให้ศรคีรี	เพรำะเมื่อเพลง	
“พอหรือยัง”	ดัง	 ศรคีรีก็มำขออีก	 ๑๐	 เพลง	 ผม
แต่งให้เขำได้แค่	 ๖	 เพลง	 วันหนึ่งผมได้ยินวิทยุ
ประกำศว่ำ	 เมือ่คืนคุณศรคีรีถูกรถยนต์ชนตำย
ที่ก�ำแพงเพชร	 ผมจึงน�ำเพลงให้สำยัณห์	 สัญญำ	
ร้องแทน	
	 เมื่อไปอยู่บ้ำนนอก	 ทุกวันเวลำท�ำงำนผม
เปิดวิทยุ	 หมุนไปคลื่นไหนก็ได้ยินแต่เพลงที่ผม
แต่ง		จึงรู้ว่ำสำยัณห์	สัญญำ	เด็กปั๊มคนนั้นดังแล้ว	
พอมีกำรเป ิดเพลงนี ้ถี ่ๆ เข ้ำ	 ก็มีคนตำมหำ	
คนแต่งสองเพลงนี้อยู่ที่ไหน	 เขำก็ตำมไปหำผมที่
แก่งเสอืเต้น	ขอให้ช่วยแต่งเพลง	เขำอยำกได้เพลง	
เขำให้ผม	๕	พนับำท	เหมำเพลงไว้ก่อนเป็นมดัจ�ำ	มี
อำรมณ์เมื่อไหร่ก็แต่งเพลงไปให้เขำ
	 ตอนรับเงินมำผมยังไม่รู้ว่ำจะแต่งเพลงอะไร	
แต่เพรำะเป็นคนช่ำงฝันช่ำงคิด	 เวลำเจออะไร	
ผ่ำนหูผ่ำนตำ	มนัจะคดิด้วยภำษำกวีที่มอียูใ่นใจเรำ
คนเดียว	ซ่ึงคนอ่ืนไม่รูไ้ม่เหน็	พอว่ำงจำกกำรคมุไร่	
กลำงวันผมก็นั่งใต้โคนไม้

	 ผมแต่งเพลง	 เดือนห้ำหน้ำแล้ง	 ลมแรงพัด	
ช่อมะม่วง	เพลงไผ่ล้อลม	คนล่อลวง	หัวใจปีกหัก	
จ�ำปำลมืต้น		กนิอะไรถงึสวย	ซึ่งเพลงเหล่ำน้ีมแีรง
บันดำลใจ	ไม่ได้สร้ำง	ไม่ได้เติมแต่ง	ไม่ได้มีแผนมำ
ก่อน	 ได้มำจำกชีวิตจริงที่สัมผัสเรื่องรำวปัจจุบัน	
ทันด่วน	 แต่คนที่จะท�ำอย่ำงนี้ได้	 สิ่งที่ขำดไม่ได้
คือพรสวรรค์	คุณต้องมีควำมเป็นกวีในสมอง	คุณ
ต้องมีควำมฝันในตัวเอง	คุณต้องฝันให้ไกล	ฝันไม่
เหมือนคนอื่น	 คือมองอะไรก็ให้สวยไว้ก่อน	 อย่ำ
มองด้ำนไม่ดี	 แล้วเรียบเรียงถ้อยร้อยควำมจำก
พยัญชนะทั้ง	๔๔	ตัว	มำเป็นบทร้อยแก้วร้อยกรอง
อย่ำงไพเรำะ	 ต้องมีพรสวรรค์	 มีมำนะบำกบั่น	 มี	
พรแสวง	 พื้นฐำนอย่ำงหนึ่งของกำรเป็นนักแต่ง-
เพลง	 คือต้องมีภำษำไทยที่แข็งแรงจึงจะสำมำรถ
น�ำพยญัชนะ	๔๔	ตวันั้นมำใช้เรยีงถ้อยร้อยควำมให้
สวยได้	เพลงลกูทุง่ถ้ำแต่งได้ดจีรงิเพลงน้ันอยูน่ำน
เป็นร้อย	ๆ 	ปีเพรำะภำษำสวย	คนจ�ำติดหูไม่รู้ลืม	
	 หลังจำกเอำเพลงให้สำยัณห์	 สัญญำ	 ร้อง	
หลำยเพลงก็ฮิตมำก	 เช่น	 กินอะไรถึงสวย	 นัก
เพลง-คนจน	ล้นเกล้ำฯ	เผ่ำไทยก็อยู่ในชุดนี	้ ตอน
นั้นสมองผมลื่นไหลมำก	 แต่งเพลงให้ใครร้องก็ดัง
หมด	ท�ำให้ได้รับกำรขำนรับจำกคนในวงกำรเพลง
มำก	บำงเดือนได้ค่ำตอบแทนถึงสี่หมื่นบำท	ซึ่งผม
คำดไม่ถึง	มันพลิกผันเร็วมำก	แสดงว่ำตลำดเพลง
มีควำมต้องกำรสูงมำก	

	 ความส�าคัญของเพลงล้นเกล้าฯ	เผ่าไทย 
ซื ่งครูชลธี ธารทอง เป็นผู ้แต่ง ขับร้องโดย
สายณัห์ สัญญา เป็นเพลงที่แสดงความจงรกัภกัดี 

} พื้นฐานอย่างหนึ่ง
ของการเป็นนักแต่งเพลง

คือ ต้องมีภาษาไทยที่แข็งแรง
จึงจะสามารถน�าพยัญชนะ ๔๔ ตัวนั้น
มาใช้เรียงถ้อยร้อยความให้สวยได้ ~
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เต็มที่	 เรำท�ำงำนขณะที่คนอื่นหลับ	 ช่วยให้เรำมี
สมำธิมำกขึ้น
	 ผมเลิกอบำยมุขทั้งหมด	ซึ่งผมตัดใจได้ไม่ยำก	
ผมมมีอตโต้ประจ�ำใจว่ำถ้ำไม่ชนะตวัเองกอ็ย่ำหวัง
ว่ำจะชนะคนอื่น	 ท่องไว้เสมอว่ำเรำต้องเอำชนะ
ตัวเองให้ได้	 ชนะให้ได้	 ชนะให้ได้	 นี่คือเรื่องจริงที่	
ไม่มีใครบอก	 แต่ผมบอกตัวเองแล้วท�ำได้	 ผมเชื่อ
ว่ำทุกคนท�ำได้ถ้ำมีจิตอย่ำงผม	 จิตต้องแข็งแรง	
ตะลุยเลย	 ชนะได้	 ถ้ำชนะตัวเองไม่ได้อย่ำหวังจะ
ชนะคนอื่น

	 ไม่แปลกที่ครูเพลงชลธี ธารทอง แต่งเพลง
มาแล้วประมาณ ๕,๐๐๐ กว่าเพลง เพราะวถิชีวีติ
แบบนี้ เป็นวิถีสุขภาพที่ดีแก่การเยียวยาดูแล
ตนเอง ท�าให้ได้กลัน่สมองทีส่ดใสมาแต่งเพลง
ได้มากมาย
 ในช่วงที ่ผ ่านมา มีเพลงต้องห้ามเพลง
หนึ่ง ชื่อ เงินสั่งมา แต่งโดยครูชลธี ธารทอง 
ซึ ่งนอกจากสะท้อนความคิดเห็นโทษภัยของ 
เงินตราที่คนส่วนใหญ่ตกเป็นทาสจนยอมท�าชั่ว
ได้ทุกอย่างแล้ว ยังเป็นการส่งสัญญานเตือนถึง
นกัการศาสนาบางส�านกัทีก่�าลงัเดนิสวนทางกบั
ค�าสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
รัชกาลที่ ๙ 

	 ชลธี	ในวงกำรเพลงลูกทุ่ง	วงกำรสื่อมวลชน	
ให้ค�ำจ�ำกัดควำมเพลงนี้ว่ำคือเพลงชำติของคน	
ลูกทุ่ง	เพรำะพอใกล้วันเฉลิมพระชนมพรรษำของ
พระองค์ท่ำนทุกปี	 เพลงนี้จะกระหึ่มไปทั้งประเทศ
ไม่ว่ำก่อนหรือหลังวันเฉลิมฯ		
	
	 การใช้สติปัญญา ใช้สมองแต่งพลงตาม
ความต้องการของตลาดจนกระทั่งเกิดอาการ
ปวดหัวข้างเดียว ความเจ็บป่วยในครั้งนั้น เอา
เข้าจริงความทุกข์ก็สอนธรรม ท�าให้ครูชลธี มี
โอกาสพลิกชีวิตจากศิลปินทั่วไปมาเป็นศิลปิน
อีกแบบหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่ที่คนส่วนใหญ่เข้าใจกันว่า
ศิลปินจะนอนดึกตื่นสาย  ทั้งอบายมุข เหล้า 
บหุร่ีเพยีบ ศลิปินจึงป่วย จงึมโีรคภยัไข้เจ็บอย่าง 
ยอดรัก  สลักใจ สายัณห์ สัญญา ซึ่งเป็นมะเร็ง
เสียชีวิตและใคร	ๆ 	อีกหลายคน

	 ชลธี	 เพื่อนผมเป็นหมอ	 เขำบอกผมว่ำ	นำย
ต้องจดัชวิีตใหม่และรบัรองว่ำนำยจะยิ่งใหญ่ตลอด
กำล	เขำแนะน�ำให้นอนหวัค�่ำ	ประมำณสองทุม่กว่ำ	
แล้วไปตื่นเอำตสีำมตสีี	่ซ่ึงตอนน้ันโลกยงัหลบั	เรำ
ก็จะมีเวลำคิดดีมำก	ๆ 	 เพรำะเป็นช่วงเวลำแห่ง
ควำมสงบ	 ผมท�ำอย่ำงนั้นได้สักพักใหญ่	ๆ 	 ได้เห็น
ผล	 ควำมคิด	 สมองแจ่มใสมำกเพรำะได้พักผ่อน

} ผมเลิกอบายมุขทั้งหมด
ซึ่งผมตัดใจได้โดยไม่ยาก 
ผมมีมอตโต้ประจ�าใจว่า

ถ้าไม่ชนะตัวเอง
ก็อย่าหวังว่าจะชนะคนอื่น ~
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เงินสั่งมา
 เงินใช่ไหมท�ำให้คนจนขื่นขม 
เงินใช่ไหมท�ำให้สังคมตกต�่ำ 
เงินใช่ไหมท�ำให้คนลืมศีลธรรม 
หน้ำด้ำนหน้ำด�ำเพรำะเงินนี่หนอ
เงินใช่ไหมท�ำให้ใจคนโหดร้ำย 
เงินใช่ไหมท�ำให้ลูกมันฆ่ำพ่อ 
เงินใช่ไหมท�ำให้เพื่อนฝูงแตกคอ 
มีเงินมำล่อ รูปหล่อยังแพ้ขอทำน 
เงินจ้ำงผีให้โม่แป้งได้ 
เงินเป็นนำยของคนทั่วย่ำน
เงินมำผ้ำหลุด ควำมบริสุทธิ์แหลกรำน 
ทนทรมำนกับค�ำถำกถำง
เงินใช่ไหม ท�ำให้โลกเรำสับสน 
คือเหตุผลท�ำคนให้มีช่องว่ำง 
บวชเป็นพระแล้วท่ำนไม่ยอมปล่อยวำง 
ปลูกต้นสตำงค์ไว้บนแผ่นหลังญำติโยม สำธุๆๆ

	 เพลงฟ้าร้องไห้ คือเพลงที่ครูชลธีได้หลอม
รวมน�้าใจบวกน�้าตากลั่นออกมาแทนน�า้หมึก 
เพื ่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว
รัชกาลที่ ๙ ในห้วงเวลาแห่งความสูญเสียครั้ง
ส�าคัญยิ่งของคนไทยทั้งชาติ

	 ชลธี	 วันที่	 ๑๓	 ตุลำคม	 ๒๕๕๙	 ทุกคนทั้ง
โลกไม่เฉพำะในเมืองไทย	 คำดไม่ถึงและตกตะลึง
กับข่ำวควำมสูญเสียที่ เกิดขึ้น	 พระองค์เป ็น
บุคคลที ่ส�ำคัญยิ ่งของโลก	 โครงกำรกว่ำสี่พัน
โครงกำรล้วนเป็นประโยชน์ต่อมนุษยชำติ	 ทันที
ที่ส�ำนักพระรำชวังประกำศออกมำ	 ผมก็อึ้งครับ	
ทั้ง	ๆ 	ที่คำดไว้แล้วว่ำต้องเกิดเหตุกำรณ์นี ้	 แต่
ไม่วำยตกตะลึงว่ำท�ำไมเร็วนัก	 ผมนั่งน�้ำตำไหล	
โดยไม่มีเสียงสะอื้น	คิดถึงภำพที่พระองค์ท่ำนเดิน
ท่อม	ๆ 	กลำงทุ่งนำ	 ขึ้นเขำลงห้วยพันยอดดอย
ร้อยขุนเขำ	 พระองค์ท่ำนก็เสด็จไปเยี่ยมรำษฎร
ได้ทุกที่	 คิดว่ำต่อไปนีไ้ม่มีพระองค์อีกแล้ว	 ต่อไป
นี้พระเจ้ำแผ่นดินพระองค์นั้นจะไม่เสด็จมำให้เห็น
อีกแล้ว	ต่อไปนี้คนไทยจะเหงำมำก	พอคิดถึงตอน
นี้น�้ำตำก็ไหลไม่หยุด	 ห้ำมไม่ได้ด้วยควำมเคำรพ	
ในชีวิตผม	 ห้ำพันกว่ำเพลงที ่แต่งมำ	 ผมแต่ง	
เกี ่ยวกับในหลวงและพระรำชกรณียกิจของ
พระองค์ท่ำน	๑๒-๑๓	 เพลง	 เพลงล่ำสุดที่แต่งคือ	
ฟ้ำร้องไห้	 ศิลปินมำร้องเพลงนี้เป็นร้อยคน	 แต่
ไม่ได้ร้องทุกคน	 เพรำะห้องอัดเสียงแคบ	 ทุกคน
อยำกมีส่วนร่วม	 เพลงนี้ได้รับกำรตอบรับดีมำก
เพรำะทุกคนรู้สึกเหมือนกัน	 แต่สุดท้ำยของเพลง
นี้ยังมีอีก	คือ	เพลง	ฝำกใจกับดอกไม้จันทน์	แต่ง
เสร็จแล้ว	ผมเชื่อว่ำวันที่	๒๖	ตุลำคม	พ.ศ.๒๕๖๐	
มือทุกมือของคนไทยทั ่วโลกจะมีดอกไม้จันทน์
เพรำะเป็นวันถวำยพระเพลงิพระองค์ท่ำน	สมเด็จ 
พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 มหิตลา- 
ธิเบศร์รามาธิบดี	จักรีนฤบดินทร์	สยามินทรา- 
ธิราช	 บรมนาถบพิตร	 ราชันผู้ยิ่งใหญ่	 ผู้สถิต 
ในใจคนไทยทุกคนตลอดกาลนาน

} ผมนั่งน�้าตาไหลโดยไม่มีเสียงสะอื้น

คิดถึงภาพที่พระองค์ท่านเดินท่อม ๆ  กลางทุ่งนา

ขึ้นเขาลงห้วยพันยอดดอยร้อยขุนเขา

พระองค์ท่านก็เสด็จไปเยี่ยมราษฎรได้ทุกที	่ ~
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อย่าหลงสู่ความไม่พอเพียง

•	นายหนุนดี

	 ขอแสดงควำมเห็นในกำรบรหิำรประเทศตำม
แนวศำสตร์ของพระรำชำที่เน้นควำม	“พอเพียง”
	 ก็ขอเสนอแนวคิดในกำรบริหำรประเทศว่ำ	
ประเทศใดถ้ำยังพึ ่งพิงหรือพึ ่งพำรำยได ้ของ
ประเทศในด้ำนกำรท่องเที่ยว	และกำรส่งออก	กย็งั
ถอืว่ำมใิช่กำรบรหิำรชำตติำมศำสตร์ของพระรำชำ
	 แม้จะมีรำยได้จำกกำรท่องเที่ยว	 หรือกำร
ส่งออกเป็นจ�ำนวนมำก	 ก็มิควรเน้นในเรื่องนี้	 จน
ดูเหมือนเป็นทำงรอดของชำติ	 ซึ่งอำจท�ำให้คน	
เข้ำใจผิดว่ำนี่ส�ำคัญเป็นทำงรอด	 ซึง่แท้จริงจะพำ
สู่ทำงตันในที่สุด
	 ชาติที ่มี ความพอเ พียงตามศาสตร ์ของ 
พระราชานัน้	ข้าพเจ้ามคีวามเหน็ว่าจะต้องพึง่ตนเอง 
ได้	ไม่ยืมจมูกคนอื่น	หรือชาติอื่นหายใจ
	 นอกจำกจะพึง่ตนเองได้แล้ว	กย็งัเป็นทีพ่ึง่ของ
ชำติอื่นได้

	 ชำตขิองเรำจะสำมำรถพึง่ตนเองได้กต้็องเน้น
ไปทำงกำรท�ำเกษตรหรือกสิกรรมแบบอินทรีย์
	 เรำไม่มีรถยนต์	 ไม่มีเครื่องบิน	 ไม่มีขีปนำวุธ
ติดหัวรบนิวเคลียร์	 แต่เรำมีข้ำวอินทรีย์	 ไม่มียำ
ฆ่ำแมลง	 ไม่ใช้ยำฆ่ำหญ้ำ	สำมำรถน�ำมำหุงกินได้
ตลอดเวลำ	 และสำมำรถน�ำไปแจกยังชนชำติอื่น
ที่ขำดแคลนอำหำร
	 ควำมพอเพียงตำมศำสตร์ของพระรำชำนี	้
ลึกซึ้งยิ่งนัก
	 กำรข้ึนภำษขีองบำปอย่ำงเหล้ำ-บหุรี่	น่ีแหละ
เป็นแนวทำงสู่ควำมพอเพียง
	 กำรงดใช้ยำฆ่ำหญ้ำ	 ยำฆ่ำแมลง	 ปุ๋ยเคมีนี่
แหละเป็นแนวทำงสู่ควำมพอเพียง
	 การงดหรือลด-ละ-เลิก สิ่งไม่ดี หรือสิ่งที่ผิด
ศลีธรรมได้มากเท่าไร กเ็ท่ากบัการน�าประเทศชาติ
เดินไปสู่ความพอเพียงมากยิ่งขึ้นเท่านั้น

 ชาติที่มีความพอเพียงตามศาสตร์ของพระราชานั้น
จะต้องพึ่งตนเองได้ ไม่ยืมจมูกคนอื่น หรือชาติอื่นหายใจ

5
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ตั้งตนบนความล�าบาก	กุศลธรรมเจริญยิ่ง
ตอน	เริ่มต้นจากเล็ก	ๆ

•	ฟ้าสาง

	 ฉันนึกถึงตอนที ่ได้สัมผัสงำนสื ่อครั ้งแรก	 น่ำ
จะประมำณ	ม.๒	 เห็นจะได้	 โดยเริ่มจำกกำรฝึกถ่ำย
ภำพเล็ก	ๆ 	น้อย	ๆ 	ในฐำนงำนที่ท�ำ	 ได้จับกล้องบ้ำง
เป็นครั้งครำว	 เพรำะตอนนั้นเรำมีกล้องแค่ตัวเดียว	
ต้องแบ่ง	ๆ 	กันฝึก	 เพรำะเป็นสิ่งใหม่ที ่เด็ก	ๆ 	แทบ
ทุกคนตื่นเต้น	 และอยำกเรียนรู้กำรถ่ำยภำพ	 กำร
ท�ำสื่อ	 โดยมีท่ำนสมณะเป็นผู้ดูแลหลัก	 มีกำรน�ำภำพ
กิจกรรมในฐำนงำนต่ำง	ๆ 	 มำท�ำเป็นสไลด์	 ฉำยให้ดูตอน	
กินข้ำว	 หลัง	ๆ 	ก็เริ ่มพัฒนำเป็น	MV	 ใส่เพลง	 มีภำพ
เคลื่อนไหว	และพัฒนำเป็นสำรคดีตำมประสำเด็กดอย	

	 ฉนัฝึกเขยีนบท	และเป็นพธีิกรในช่วงนี้เอง	กระแส
รำยกำร	“คนค้นคน”	ก�ำลังมำแรงมำในขณะนั้น		ฉันกบั
เพื่อนจึงได้แรงบันดำลใจจำกรำยกำรนี้	 มำท�ำสำรคดี
เรื ่องกำรท�ำนำบนดอย	 โดยตั้งชื ่อเรื ่องว่ำ	 “คนท�า
นา”	เป็นกำรถ่ำยทอดขั้นตอนกำรท�ำนำ	สัมภำษณ์คน
ท�ำนำทัง้เด็กและผู้ใหญ่ว่ำได้สัจธรรมอะไรจำกกำรท�ำ
นำ	แล้วน�ำมำฉำยบนศำลำ	ซึ่งเป็นสิ่งที่แปลกใหม่และ
สนกุสนำนมำกในวัยอยำกเรยีนรู	้อยำกลองท�ำส่ิงใหม่	ๆ
	 จนได้มำท�ำจริง	ๆ 	จัง	ๆ 	อีกครั้งเมื่อชำวอโศกเริ่มมี	
สถำนีโทรทัศน์ผ่ำนดำวเทียมชื่อเพื่อแผ่นดิน	 หรือ	
FE.TV	 (For	 The	 Earth)	 จนมำเป็นสถำนีโทรทัศน์
เพื่อมนุษยชาติ	 (FMTV.)	 และมำเป็นสถำนีโทรทัศน์	
บุญนิยมทีวี	 ในทุกวันนี้	 ซึง่แต่ละชุมชนช่วยกันผลิต
รำยกำรต่ำง	ๆ 	ออกอำกำศ	เป็นกำรเผยแพร่วัฒนธรรม
ชำวบุญนิยมสู่ชำวโลกผ่ำนจอโทรทัศน์	
	 ทำงชุมชนภูผำฟ้ำน�้ำได้รับผิดชอบ	 ๓	 รำยกำร	
ได้แก่รำยกำรเยาวชนยุคพอเพียง, เสียงธรรมจาก

ดอยและรำยกำรสิ ่งดีดีที ่ผ ่านมา	 ซึ่งมีท่านสมณะ 
หินมั่น สีลาปากาโร	ดูแล	ตัดต่อรำยกำรในช่วงเริ่มต้น	
และฉันรับหน้ำที่ท�ำรำยกำรเยำวชนยุคพอเพียง
	 กำรท�ำสื่อในยุคแรกนับเป็นเรื่องใหม่ที่เกิดขึ้นใน
ชุมชน	ทั้งคนและอุปกรณ์ก็ยังไม่พร้อม	ฉันต้องเรียนรู้
โปรแกรมตัดต่อแต่งเสียง	เทคนิคกำรถ่ำยภำพ	กำรจัด
แสง	ฯลฯ									
	 กำรท�ำงำนด้ำนสื่อ	ท่านอาจารย์ ๑ สมณะบินบน 
ถิรจิตโต	 ได้ให้แนวทำงแก่คนท�ำงำนไว้ว่ำ	 “ให้เริ่ม 
จากเล็ก	ๆ 	”	 ท�ำจำกสิ่งที่มี	 ไม่ไปเน้นทีว่ตัถุเครือ่งมือ	
ทันสมัยหรือรำคำแพง	 แต่เรำจะท�ำจำกน้อยๆ	 จำก
อุปกรณ์เท่ำที่เรำพอมี	 ส�ำคัญอยู่ที่กำรเรียนรู้พัฒนำ
ฝีมอืและจติวญิญำณให้เก่งยิ่ง	ๆ 	ขึน้	จนสำมำรถท�ำงำน
ท่ำมกลำงอุปสรรคควำมยำกล�ำบำกได้โดยไม่ยำก	
ไม่ล�ำบำก	
	 เรำเริ่มต้นจำกศนูย์บำท	ยงัไม่มทีนุรอนใด	ๆ 	อำศยั	
เรียนรู้จำกอุปกรณ์เก่ำ	ๆ 	มีกล้องตัวเล็กๆแบบมือถือ	

5
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ที่ได้รับบริจำคมำแค่ตัวเดียว	 แต่ต้องถ่ำยรำยกำร	
ออกโทรทัศน์ให้ได้	ก็ช่วยกันคิดช่วยกันท�ำไปตำมควำม
รู้ที่มีซึง่ฉันก็เริ่มท�ำงำนจำกคนเดียว	 ท�ำทุกหน้ำที่	 ฝึก	
ทุกอย่ำง	ทั้งเป็นพิธีกร	เขียนบท	บันทึกเสียง	ถ่ำยภำพ	
ตัดต่อ	ท�ำทุกขั้นตอนจนออกมำเป็นหนึ่งรำยกำร
	 อปุกรณ์ตอนนั้นผ่ำนกำรใช้งำนมำนำนจงึมขีดีจ�ำกดั
คอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊คที่ใช้ตัดต่อก็ค่อนข้ำงช้ำและอืดตำม
สภำพ	 จึงต้องใช้ธรรมะเข้ำช่วย	 คือขันติ	 ต้องใจเย็น	
และอดทน	 รอคอยกว่ำจะลงภำพ	 ลงเสียง	 ตัดต่อได้ก็
ต้องคอยให้เครื่องท�ำงำนไปเรื่อย	ๆ 	ถ้ำเร่งมำกก็แฮงค์	
ไม่ประมำณให้ดีเครื่องก็ร้อนและค้ำงได	้
	 แรก	ๆ 	ฉันก็หงุดหงิดบ้ำง	 เซ็งบ้ำง	 เพรำะต้องใช้
เวลำมำกทีเดียวในกำรท�ำทีละขั้นตอน	 แต่เมื่อท�ำไป
เรื่อย	ๆ 	 ก็กลำยเป็นควำมเคยชินที่จะอดทนรอคอย	
แรก	ๆ 	 อำจจะยำกถึงยำกมำก	 ถอนหำยใจแล้ว	
ถอนหำยใจอีก	 แต่พอนำนเข้ำก็เกิดปัญญำ	 โดยเอำ
เวลำทีจ่ะต้องมำนัง่รอไปท�ำอย่ำงอืน่ให้เกิดประโยชน์	
เมื่อบริหำรเวลำได้	 ควำมหงุดหงิดก็หำยไป	 กลำยเป็น
ควำมเข้ำใจควำมจริงตำมควำมเป็นจรงิ	ใจกท็กุข์น้อยลง
	 กำรท�ำรำยกำรหน่ึงรำยกำร	ใช้เวลำท�ำเป็นอำทติย์	
ด้วยควำมยังไม่เก่ง	 ไม่ช�ำนำญมำกพอ	ซึ่งฐำนงำนเรำ
อยู่บนดอยแพงค่ำ	 ภูผำฟ้ำน�้ำที่ยังห่ำงไกลควำมเจริญ	
คลื่นโทรศัพท์ก็ไม่ค่อยมี	 รวมทั้งคลื่นอินเทอร์เน็ตด้วย	
ฉันจึงต้องนอนดึกเป็นประจ�ำ	 	 บำงทีก็นอนเช้ำไปเลย	
เพื่อเร่งงำน	ส่งงำนให้เสรจ็ทนัออกอำกำศ	จนต่อมำเรำ
ก็สำมำรถพัฒนำฝีมือขึ้น	เขียนบทได้ไวขึ้น	พูดได้คล่อง
ขึ้น	ถ่ำยภำพได้ดีขึ้น	ตัดต่อได้เร็วขึ้นไปตำมล�ำดับ
	 เมื่อท�ำงำนไปเรื่อย	ๆ 	 ฉันก็สนุกกับควำมท้ำทำย	
ยิ่งอุปกรณ์มีขีดจ�ำกัด	ยิ่งท�ำให้ต้องดึงศักยภำพออกมำ
ท�ำงำน	มำกกว่ำจะอำศัยเครื่องมอื	และกำรท�ำงำนจำก
สิ่งเล็ก	ๆ 	 จำกสิ่งที่เรำมีนี่แหละ	 ที่ท�ำให้จิตวิญญำณได้
พัฒนำ	 ยิง่ท�ำงำนฉันก็ยิ่งเข้ำใจธรรมะมำกขึ้น	 ได้เห็น
ตวัตน	เห็นกิเลสทีน่อนเนื่องอยู่ในจติวิญญำณ	โดยอำศัย
กำรท�ำงำนช่วยกระทุ้งกิเลสเหล่ำนั้นขึ้นมำ	

	 แต่กว่ำจะรูเ้ดยีงสำ	ฉนักเ็คยโดนมรสมุกเิลสถำโถม
อย่ำงมืดมิด	เห็นแต่ควำมไม่ดีในตัวเองมำกมำยเต็มไป
หมด	จนอยำกเลิกท�ำงำน	ฉันค้นพบสักกำยะที่เริ่มเสพ
ลำภ	 เสพสรรเสริญจำกผลงำน	 อยำกท�ำให้ดี	 อยำก
ท�ำให้คนชอบ	 อยำกได้เครื่องมือดี	ๆ 	 อยำกเก่ง	 อยำก
เด่น	อยำกสนองอัตตำตัวตน	ฯลฯ	ตอนแรกที่ได้เห็น
กิเลสของตัวเอง	 ฉันรับไม่ค่อยได้	 และรู้สึกตีตัวเอง
ว่ำท�ำไมยิ่งท�ำงำนจิตวิญญำณยิ่งแย่ลง	 จนเกิดควำม
ถดถอย	หมดแรง	หมดพลังที่จะท�ำงำน
	 แต่พอได้ฟังธรรม	 ได้รับสัมมำทิฏฐิจำกท่ำน	
อำจำรย์	 ๑	 และท่ำนสมณะบ่อย	ๆ 	 ก็เริ ่มมีปัญญำ	
มองเห็น	“เพชร”	 สัตบุรุษได้ให้ปัญญำว่ำเรำท�ำงำน
แล้วเสพอัตตำ	เสพตัวตน	เสพควำมเอำแต่ใจตัว	หรือ
ท�ำงำนไปด้วยปฏิบัติธรรมไปด้วย	 ท�าให้ฉันได้กลับ
มาคิดทบทวนว่าได้อะไรจากการท�างาน	 เรำท�ำงำน
ฟรี	 ไม่มีเงินเดือน	 แถมเสพกิเลสอัตตำไปด้วยอีกมัน	
ช่ำงขาดทุนยับเยินเสียจริง	ๆ 	 แล้วอะไรล่ะที่มันคือ	
“รายได้หรือรางวัลของคนท�างาน”	
	 จำกมุมมองที่ติดลบ	 ก็กลำยเป็นคิดใหม่ท�ำใหม	่
มองประโยชน์จำกงำนที่ท�ำ	ท�ำให้เห็น“เพชร”	จำกกำร
ท�ำงำน	ยิ่งท�ำงำนยิ่งได้เห็นกิเลส	ยิ่งต้องยินดีที่ได้เห็น
กิเลส	 จะได้มีแนวทำงล้ำงกิเลสออกไปได้	 กำรท�ำงำน
เปรียบเสมือนกำรหำโจทย์มำลองฝึกท�ำ	 มำคุ้ยแคะ	
แกะเกำกเิลส	ว่ำเรำยงัมคีวำมไม่ดอีะไรบ้ำง	เพื่อที่จะขดุ
รำกถอนโคนล้ำงมันออกไปจำกจิตวิญญำณ
	 “เริ ่มต้นจากเล็ก	ๆ ”	 เป็นแนวทำงที่ฝังอยู ่ใน
จิตวิญญำณเรื่อยมำ	 และแนวทำงนี้เองที่ช่วยให้ฉัน
เข้ำถึงธรรมะที่แท้จริง	 นั่นคือ	 “ความพอ”	 พอเพียง	
พอใจ	ไม่เรียกร้อง	ลดควำมอยำกได้อยำกมี	ลดควำม
ฟุง้เฟ้อฟุม่เฟือยเกนิจ�ำเป็น	เมื่อใจเรำพอได้	ใจกเ็ป็นสขุ	
ท�ำงำนอย่ำงเห็นประโยชน์	 ท�ำไปตำมบำรมี	 ไม่ต้อง
อยำก	แต่ท�ำควำมดีไปเรื่อย	ๆ 	โดยไม่หวังผลตอบแทน		
ยิ่งท�ำงำนตัวตนยิ่งลด	 ยิ่งท�ำงำนกิเลสยิ่งลด	 และ	
นี่แหละคือ	“รายได้หรือรางวัลของการท�างาน”

 ต่อฉบับหน้า

ท�างานอย่างเห็นประโยชน์	ท�าไปตามบารมี	ไม่ต้องอยาก
แต่ท�าความดีไปเรื่อย	ๆ 	โดยไม่หวังผลตอบแทน		ยิ่งท�างานตัวตนยิ่งลด	ยิ่งท�างานกิเลสยิ่งลด

และนี่แหละคือ	“รายได้หรือรางวัลของการท�างาน”
••
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	 พระศาสดาประทับอยู่	 ณ	 พระเชตวัน-	
มหำวิหำร		กรุงสำวัตถี	นครหลวงของแคว้นโกศล	
ได้ตรัสถึงภิกษุผู้มักโอ้อวดรูปหนึ่ง
	 มภีกิษรุปูหนึ่ง	เที่ยวคุยโอ่โอ้อวดเสมอๆ	หลอกลวง
อยูใ่นหมูข่องภกิษทุั้งหลาย	ทั้งที่เป็นภกิษเุถระ(พระ
ผู้ใหญ่)	เป็นมัชฌิมะ(พระปำนกลำง)	และเป็นนวกะ
(พระบวชใหม่)	 ด้วยกำรอวดอ�ำนำจอุปโลกน	์
(แต่งตั้ง)	ตนเองขึ้นมำว่ำ
	 “ท่ำนผู้มอีำยทุั้งหลำย	หากจะพดูถงึชาตสิกุล
กันแล้ว	 ไม่มีใครจะทัดเทียมเท่าชาติสกุลของ 
ผมได้	หรือจะพูดถึงโคตร(ต้นตระกูล)	ก็ไม่มีใครจะ
ทัดเทียมเท่ำโคตรของผม	 ผมเกิดอยู ่ในวงศ์
ตระกูลของมหากษัตริย์ที ่เลื ่องลือมีชื ่อเสียง 
จึงไม่มีใครทัดเทียมผมได้เลย	 แม้ด้วยทรัพย์สิน	
เงินทอง	ด้วยที่อยู่อำศยั	เพรำะแค่ข้ำทำสกรรมกร
ของผม	ก็ยังได้กินข้ำวสำลีอย่ำงดี	นุ่งห่มผ้ำรำคำ
แพงจำกแคว้นกำสีเชียวนะ
	 แต่...นีเ่พรำะผมมำบวชเป็นบรรพชติ(นกับวช)	
จงึต้องมำบรโิภคอำหำรอนัไม่ประณีต	ครองจวีรอัน
เศร้ำหมองอย่ำงนี้”

	 เหตุกำรณ์เป็นอยู่เช่นนี้บ่อยๆ	จนท�ำให้มีภิกษุ
รูปหนึง่อดไม่ได้	 ทีจ่ะสืบเสาะหาความจริงชาติ
ตระกูลของภิกษุโอ้อวดนั้น	 กระทั่งได้หลักฐำน	
ที่ชัดเจนแล้ว	 จึงได้บอกเล่ำควำมจริงให้แก่ภิกษ	ุ
ทั้งหลำยรับรู้
	 ณ	ธรรมสภำ	เหล่ำภกิษพุำกนัพดูถงึโทษภยัใน
เรื่องนี้
	 “ผู้มีอำยุทั้งหลำย	ภิกษุโอ้อวดนั้นได้บวชแล้ว
ในธรรมวินัยนี้	ซึ่งสำมำรถน�ำออกจำกทุกข์ได้	แต่
เที่ยวคุยโตเย้ยหยันผู้อื่น	หลอกลวงอยู่เสมอๆ”
	 ในขณะน้ัน	พระศำสดำเสดจ็มำ	ได้ตรสัถำมว่ำ	
	 “พวกเธอก�ำลังสนทนำกันด้วยเรื่องอะไร”
	 เหล่ำภิกษุจึงกรำบทูลเรื่องนั้นให้ทรงทรำบ	
พระศำสดำทรงสดับแล้ว	ได้ตรัสแก่ภิกษุเหล่ำนั้น
	 “ดูก่อนภิกษุทั้งหลำย	มิใช่ในบัดนี้เท่ำนั้น	แม้
ในกาลก่อน	ภกิษนุี้กเ็คยคยุโอ่หลอกลวงมาแล้ว”
	 จำกนั้น	 ทรงน�ำเรื่องในอดีตนัน้มำสำธก(ยก
ตัวอย่ำงให้เห็น)

TTTTT

k เปลือกเท่	ท�ำเก๋เก่งกำจ
องอำจคุยโวโม้ใหญ่

เปลือกจ๋อง	กลับแจ๋วกว่ำใคร
ท�ำได้ดีด้วยช่วยคน.เท่แต่เปลือก

(ภีมเสนชาดก)
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	 ในอดีตกำล	 พระเจ้าพรหมทัตเสวยรำช-
สมบัติอยู่ในกรุงพำรำณสี	 มีทารกคนหนึ่งก�ำเนิด
ในสกุลอุทิจจพราหมณ์(พรำหมณ์ตระกูลสูง)	
ที่หมู่บ้ำนในต�ำบลหนึ่ง
	 ครั้นทำรกนั้นเจริญวัยแล้ว	มีร่างกายต�่าเตี้ย	
ท่าทางเหมือนคนค่อม	แต่ถึงแม้จะมีรูปร่ำงอย่ำง
นั้น	 กลับมีความสามารถสูงเยี่ยม	 เล่ำเรียนจบ
ไตรเพท(คัมภีร์ศักดิ์สิทธิ์	 ๓	 อย่ำงของพรำหมณ์)	
จำกอาจารย์ทิศาปาโมกข์(อำจำรย์ผู้มีชื่อเสียง	
โด่งดัง)ในกรุงตักสิลำ	 สำมำรถส�ำเร็จศิลปะทุก
ประกำร	จนได้นำมว่ำ	จูฬธนุคคหบัณฑิต(บัณฑิต
น้อยผู้ขมังธนู)
	 ครั้นได้เล่ำเรียนจบแล้ว	 ก็ออกเดินทำงจำก
กรุงตักสิลำ	 เที่ยวเสำะหำศิลปะในลัทธิอื่นๆ	อีก	
รอนแรมไปเรือ่ยจนถึงมหิสกรัฐ	 ก็เริ่มรู ้สึกเบื่อ
หน่ำยกับกำรอยู่อย่ำงไม่เป็นหลักแหล่ง	 บังเกิด
ความคดิอยากท�างานรบัราชการในวงั	แต่คดิได้ว่ำ
	 “ถ้ำเรำไปเข้ำเฝ้ำพระรำชำ	ขอเข้ำรบัรำชกำร	
พระองค์ทอดพระเนตรเรำแล้ว	คงจะทรงกล่ำวว่ำ	
เจ้ำมีร่ำงกำยเตี้ยค่อมอย่ำงนี	้จะท�ำงำนรำชกำรได้
ล่ะหรือ”
	 เมื่อเขำนึกอย่ำงนี้แล้ว	จึงคิดอุบำยในใจว่ำ
	 “เราน่าจะหาคนที่มีรูปร่างสมบูรณ์สูงใหญ่	
ล�า่สันแข็งแรงหุ่นงามสักคนหนึ่ง	มาเป็นตวัแทน
ของเรา	แล้วเรำก็จะหำเลี้ยงชีวิตอยู่หลังฉำกของ
คนผู้นั้น”
	 ด้วยควำมคิดดงันี	้เขำจงึออกค้นหำชำยงำมที่
มีรูปร่ำงตำมที่ต้องกำร	จนกระทั่งวันหนึ่ง...เขำเดิน-
ทำงไปถึงบ้ำนทอหูก(บ้ำนที่ใช้เครื่องทอผ้ำแบบ	
พื้นเมือง)ของช่างหูกคนหนึ่ง	 ช่ำงหูกนั้นเป็นชาย
หนุ่มหุ่นงามหน้าตาด	ีจงึตรงเข้ำไปทกัทำยถำมไถ่
	 “สหำย	ท่ำนมีชื่อเสียงเรียงนำมใด”
	 ช่ำงหูกแย้มยิ้ม		ทักทำยตอบด้วยดี
	 “ฉันนะหรือ	ชื่อว่ำ	ภีมเสน”
	 จูฬธนุคคหบัณฑิตก็กล่ำวถำมอีก
	 “ท่ำนรู้ตัวเองหรือไม่	 ว่ำช่ำงเป็นผู้มีรูปร่ำง	

สง่ำงำมนัก	 แล้วอย่ำงนี้จะมัวมำท�ำงำนหยำบๆ	
ต�่ำต้อยเช่นนี้ท�ำไมกัน”
	 ภีมเสนส่ำยหน้ำ	ตอบอย่ำงจ�ำนน
	 “ก็แล้วจะให้ฉันท�ำอะไรอืน่ได้เล่ำ	 อีกทั้งฉันก็
ไม่อำจจะอยู่เฉย	โดยไม่ท�ำงำนอีกด้วย”
	 ได้ฟังอย่ำงนั้น	 จูฬธนุคคหะก็รีบฉวยโอกำส
ทันที
	 “สหำยเอ๋ย	อย่ำมำเสยีเวลำท�ำงำนอย่ำงน้ีเลย	
เอำอย่ำงนี้สิ!	ในชมพูทวีปนี้จะหานายขมังธนู	ที่
พอจะทัดเทียมฝีมือกับเราได้นั้น	ไม่มีเลย	แต่ถ้ำ
เรำเข ้ำเฝ ้ำพระรำชำแล้วขอเข้ำรับรำชกำร	
พระองค์คงจะกริ้วได้ว่ำ	 เจ้ำนี่ตัวเตี้ยนัก	ยังจะคิด
มำท�ำงำนรำชกำรเชียวหรือ
	 แต่หำกเป็นท่ำนไปขอรบัรำชกำร	พระรำชำจะ
ต้องพระรำชทำนบ�ำเหนจ็ให้แก่ท่ำนแน่นอน	พร้อม
ทั้งท่ำนจะได้เบ้ียเลี้ยงเนืองๆอกีด้วย	ส่วนเรือ่งงาน
ราชการนั้น	 เราเองจะช่วยท�างานที ่เกิดขึ้น 
แก่ท่าน	 เราจะอาศัยด�ารงชีพอยู่เบื้องหลังท่าน	
เป็นดจุเงาของท่าน	ด้วยวธิกีารดงันี	้เราทั้งสอง
คนกจ็ะเป็นสขุร่วมกนั	ท่ำนจงท�ำตำมค�ำเสนอของ
เรำเถิด”
	 ได้ยินข้อเสนอที่น่ำสนใจอย่ำงนี้	 ภีมเสนจึง
ขบคิดไตร่ตรองอยู่สักครู่ใหญ่	ในที่สุดก็ตอบตกลง
รับค�ำ
	 จูฬธนุคคหบัณฑิตจึงพำภีมเสนไปยังกรุง	
พำรำณส	ีกระท�าตวัเองเป็นผูร้บัใช้	ยกให้ภมีเสน
เป็นนายอย่างออกหน้าออกตา
	 ครัน้ทัง้สองได้เข้ำเฝ้ำพระเจ้ำพรหมทัตแล้ว	
พระรำชำมีพระรำชด�ำรัสว่ำ
	 “เจ้ำทั้งสองมำหำเรำด้วยเหตุอันใด”
	 ภีมเสนจึงกรำบทูลพระรำชำ
	 “ข้ำพระองค์ปรำรถนำทีจ่ะแจ้งให้ทรงทรำบว่ำ	
ข้ำพระองค์เป็นยอดแห่งนำยขมงัธนู		ท่ัวท้ังชมพทูวปี
นี้	จะหำใครมำทัดเทียมกับข้ำพระองค์นั้น	ไม่มีเลย”
	 พระรำชำทรงพึงพอพระทัยยิ่ง	จึงรับสั่งถำม
	 “ถ้ำอย่ำงนั้น	เจ้ำต้องกำรอะไรบ้ำง	จงึจะยอม
อยู่รับใช้เรำ”
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	 “โปรดพระราชทานทรพัย์	๑,๐๐๐	กษาปณ์(เทยีบ
ค่า	๔,๐๐๐	บาท	ในสมัยนั้น)	ทกุๆ	ก่ึงเดือน	ข้าพระองค์
ก็จะอยู่รับใช้งานราชการของพระองค์	พระเจ้ำข้ำ”
	 พระรำชำทรงยินดียิ่ง	ตรัสถำมอีกว่ำ
	 “ก็แล้วผู้ที่ยืนอยู่ข้ำงๆ	เจ้ำเล่ำ	 เป็นอะไรกัน	
กับเจ้ำ”
	 “เป็นผู้คอยรับใช้ข้ำพระองค์	พระเจ้ำข้ำ”
	 “ดีละ	 พวกเจ้ำจงอยู่บ�ำรุงบ้ำนเมืองของเรำ
เถิด”
	 นบัตั้งแต่วันน้ันมำ...ภีมเสนกไ็ด้เข้ำรบัรำชกำร	
ไม่ว่าจะมีราชกิจ(งานของพระราชา)	หรืองาน
ราชการอะไรก็ตามเกิดขึน้	 จูฬธนุคคหะล้วน
จัดการท�าให้ทั้งสิ้นเพียงผู้เดียว
	 อยู่มำวันหนึ่ง	 ณ	 แคว้นกำสี	 ได้ปรำกฏเสือ
ดุร้ายขึ้นที่ป่ำแห่งหนึ่ง	 มักคอยดักซุ่มอยู่ริมทำง
สญัจรของพวกมนษุย์	จบัเอำผู้คนไปกนิเป็นจ�ำนวน
มำก	ชำวบ้ำนหวำดกลัวยิ่งนัก	พำกันมำกรำบทูล
ร้องเรียนต่อพระรำชำ	 พระองค์ทรงทรำบควำม
เดือดร้อนของชำวบ้ำนแล้ว	 ได้รับสั่งให้ภีมเสน	
เข้ำเฝ้ำ
	 “ภีมเสน	 บัดนี้มีเสือร้ำยกัดกินชำวบ้ำน	 ท่ำน
คงได้รับรู้เรื่องรำวแล้ว	 ท่ำนจะสำมำรถก�ำจัดเสือ
ร้ำยตัวนี้ได้หรือไม่”
	 ภีมเสนยืดอกกรำบทูลตอบทันควัน
	 “ขอเดชะ	 ถ้าข้าพระองค์ไม่อาจก�าจัดเสอื
ร้ายตัวนี้	ก็จะชื่อว่ายอดขมังธนูได้อย่างไรกัน”
	 พระรำชำทรงได้รับค�ำยืนยันเช่นนั้น	 ก็ทรงดี
พระทัย	พระรำชทำนรำงวัลให้ก่อนเลย	แล้วรับสั่ง
ให้ภีมเสนไปปรำบเสือตัวนั้น
	 พอภีมเสนกลับมำถึงเรือนตน	 เพื่อเตรียมตัว
ออกเดินทำง	ได้เล่ำเรื่องทั้งหมดให้แก่จูฬธนุคคหะ
รับรู้	แต่ครำวนี้จูฬธนุคคหะบอกว่ำ
	 “ดีแล้วละ	เพื่อนจงเดินทำงไปเถิด”
	 ภีมเสนได้ยินอย่ำงนั้น	ถึงกับสะดุ้งตกใจ
	 “ก็แล้วท่ำนเล่ำ	ไม่ไปด้วยกันหรือ”
	 “ครั้งนี้แม้เราจะไม่ได้ไปด้วย	 แต่จะบอก
อบุายให้ท่านเอาไปใช้	รบัรองว่าส�าเรจ็แน่ๆ	ท่าน

ไม่ต้องกลัวหรอก”
	 แล้วจึงบอกอุบำยทั้งหมดให้แก่ภีมเสน....
	 “เมื่อไปถึงที่นั่น	ท่ำนจงอย่ำรีบไปยังที่อยู่ของ
เสือร้ำยนั้น	 โดยล�ำพังผู้เดียวเป็นอันขำด	แต่ต้อง
เรยีกชำวบ้ำนให้มำประชมุกนัก่อน	เลอืกเกณฑ์พวก
ชำวบ้ำน	ให้ได้พวกยิงธนูสัก	๑,๐๐๐	คน	แล้วจึงพำ
กันไปที่อยู่ของเสือนั้น
	 พอได้พบเสือแล้ว	เห็นมันลุกขึ้นมำ	ท่ำนต้อง
รีบหนีเข้ำพุ ่มไม้หนำทึบสักแห่ง	 นอนหมอบไว	้
ปล่อยให้พวกชำวบ้ำนรุมยิงเสือนั้นจนตำยแล้ว	
ท่ำนจึงค่อยเอำฟันกดัเถำวัลย์สกัเส้น	แล้วจับปลำย
เถำวัลย์เดินไปที่นั่น	พอถึงที่ใกล้ๆเสือนอนตำย	ให้
กล่ำวว่ำ
	 พ่อคณุเอ๋ย	ใครท�ำให้เสอืตวัน้ีตำยเสยีเล่ำ	เรำ
คดิว่ำจะจับเสอืเป็นๆผูกด้วยเถำวัลย์	ให้เหมอืนกบั
ผูกวัว	 แล้วจูงกลับไปสู่รำชส�ำนักให้จงได้	 นี่เรำ
อุตส่ำห์เข้ำไปในพุ่มไม้	 เพื ่อหำเถำวัลย์มำ	 แต	่
ไม่ทันไรก็มีใครฆ่ำเสือตัวนี้ตำยไปเสียแล้ว	 เป็น	
เช่นนี้...	จะให้เรำท�ำอย่ำงไรเล่ำ
	 พอพวกชำวบ้ำนฟังท่ำนพูดอย่ำงนี้	 ก็คงจะ
สะดุง้กลวั	จะพำกนักล่ำวกบัท่ำนว่ำ	เจ้ำนำยขอรบั	
โปรดอย่ำกรำบทูลพระรำชำเลย	 พวกเรำจะมอบ
ทรพัย์ให้แก่ท่ำน	และเสอืตวัน้ีพวกเรำกจ็ะประกำศ
ว่ำ	เป็นท่ำนคนเดียวจับได้
	 ฉะนัน้หำกท่ำนกระท�ำตำมอุบำยนี้	 ก็ยังจะได้
รำงวัลจำกรำชส�ำนักอีกด้วย”
	 ได้ฟังอุบำยนั้นจบ	 ภีมเสนดีใจใหญ่	 รีบรับค�ำ
ทันที
	 “เยี่ยมจริงๆ	แผนกำรนี้”
	 แล้วออกเดินทำงไปจับเสือที่แคว้นกำสี	 ได้
ลงมือกระท�ำตำมแผนกำรนั้นแหละ	 ทุกอย่ำงก็
ส�ำเร็จตำมนั้นทุกประกำร	 ภีมเสนจึงเดินทำงกลับ
มำเข้ำเฝ้ำพระรำชำ	แล้วกรำบทูล
	 “ขอเดชะ	 ข้ำพระองค์ปรำบเสือดุร้ำยนัน้ได้
แล้ว	ท�ำป่ำแห่งนั้นให้ปลอดภัยแล้ว	พระเจ้ำข้ำ”
	 พระรำชำทรงปลำบปลืม้พระทยัยิ่ง	พระรำช-	
ทำนทรัพย์เพิ่มแก่ภีมเสนอีกมำกมำย
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	 แต่...ถัดมำวันรุ่งขึ้น	 มีพวกชำวเมืองมำกรำบ
ทูลร้องทุกข์ว่ำ
	 “ขณะนี ้	 ก�ำลังมีกระบือ(ควาย)ดุตัวหนึ ่ง 
คลุ้มคลั่ง	วิ่งไล่ขวิดท�ำร้ำยผู้คนอยู่แถวประตูเมือง	
โปรดส่งคนไปช่วยระงบัเหตรุ้ำยด้วยเถิด	พระเจ้ำข้ำ”
	 พระรำชำก็ทรงส่งภีมเสนไปอีก	 ส่วนภีมเสน
ก่อนจะไปก็รีบขอค�าแนะน�าจากจูฬธนุคคหะอีก	
พอได้แผนกำรแล้ว	ก็น�ำไปลงมือกระท�ำ	สำมำรถ
จับกระบือดุนั ้นได้ส�ำเร็จ	 พระราชาก็ทรงยิ ่ง
พระราชทานทรพัย์เพิ่มให้	ทั้งมอบอสิรยิยศ	(ยศ
อันยิ่งใหญ่)แก่ภีมเสนยิ่งขึ้นไปอีก
	 บัดนี้เอง...ภีมเสนเริ่มหลงตัวมัวเมาในลาภ
ยศชื่อเสียง	 นิสัยเปลี่ยนเป็นหยิ่งผยองจองหอง	
กระท�ำดูหมิ่น	 ไม่เชื่อถือถ้อยค�ำของจูฬธนุคคห-
บัณฑิตอีกต่อไป	มักกล่ำวค�ำหยำบคำยสำมหำวว่ำ
	 “เรำเลี ้ยงชีพอยู ่ได ้ทุกว ันนี ้	 ก็ด ้วยควำม
สำมำรถของตวัเอง	ไม่ได้อำศยัปัญญำของท่ำนเลย	
ท่ำนคิดว่ำตัวท่ำนคนเดียวเท่ำนั้นหรือ	ที่เก่งกล้ำมี
ปัญญำเป็น”
	 สถำนกำรณ์ผ่ำนไปดังนี้	จนกระทั่งวันหนึ่ง	มี
พระราชาจากประเทศข้างเคยีง	ได้ยกกองทพัมำ
ล้อมประชิดกรุงพำรำณสีเอำไว้	 แล้วส่งพระรำช-
สำส์นข่มขู่
	 “พระองค์จะยอมถวำยรำชสมบัติแต่โดยด	ี
หรือว่ำจะรบกัน”
	 พระเจ้ำพรหมทัตไม่ทรงยินยอม	 จึงรับสัง่กับ
ภีมเสน
	 “เจ้ำจงออกรบ”
	 ภีมเสนจึงสอดสวมเครื่องรบครบครัน	แต่ง
ชุดเยี่ยงอย่ำงพระรำชำ	นั่งอยู่เหนือหลังพญำช้ำง
ศึก	 แม้จูฬธนุคคหะก็ต้องสอดสวมเครื่องรบ
พร้อมสรรพ	นั่งก�ำกบัอยูท้่ำยที่นั่งของภมีเสนด้วย	
เพรำะเกรงว่ำ	ภีมเสนจะเกิดอันตรำยได้
	 พญำช้ำงห ้อมล้อมด้วยไพร ่พล	 เคลื ่อน	
ขบวนทัพออกจำกประตูพระนคร	มุ่งสู่สนำมรบ
	 เมื่อทั้งสองฝ่ำยได้ประจญัหน้ำกนัแล้ว	แค่ได้ยนิ
เสียงดงักระหึม่ของกลองศกึเท่านัน้	ภมีเสนกเ็ริม่

สั่นสะท้านทั้งตัว	ท�ำให้จูฬธนุคคหะเกิดวิตกว่ำ
	 “น่ำกลัวภีมเสนจะตกหลังช้ำง	 ตำยเสียก่อน
รบกันเป็นแน่”
	 ดังนั้นจึงรีบเอำเชือกมัด	ยึดภีมเสนไว้แน่นกับ
ที่นั่ง	 เพื่อไม่ให้ตกจำกหลังช้ำง	 ครั้นภีมเสนอยู่
ท่ำมกลำงสนำมรบแล้ว	ยิ่งเกิดควำมกลัวตำยเป็น
อย่ำงยิ่ง	ถงึกบัอจุจำระและปัสสำวะรำดรดบนหลงั
ช้ำงศึก	จูฬธนุคคหะจึงต้องพูดเตือนสติ
	 “ภีมเสนเอย	 เมื่อก่อนนี้ท่านพูดอวดเก่ง 
คยุโอ่ใหญ่โต	แต่เดีย๋วนีเ้หตใุดจงึปลอ่ยอจุจาระ
ปัสสาวะราดเล่า	 ค�าคุยโวถึงการรบกับความ 
กระสบักระส่ายหวาดกลวัของท่าน	ทั้งสองอย่าง
นี้ดูช่างไม่เข้ากันเลย”
	 กล่ำวกับภีมเสนอย่ำงนี้แล้ว	 ยิ่งเห็นอำกำรที่
ขลำดกลัวจัด	จึงอดไม่ได้จะกล่ำวปลอบใจว่ำ
	 “เพื่อนเอ๋ย	อย่ำกลัวเลย	ตรำบใดที่เรำยังอยู่
ที่นี้	ท่ำนจะไม่เดือดร้อนแต่อย่ำงใดเด็ดขำด”
	 แล้วจึงแก้มัดให้ภีมเสนลงจำกหลังช้ำงศึก	สั่ง
คนให้น�ำตัวกลับเข้ำสู่พระนคร	ส่วนตนเองคิดว่ำ
	 “วนันี้แหละ	ถงึเวลาแล้วที่เราควรแสดงตน”
	 แล้วไสช้ำงศึกออกสู้รบ	 บันลือสีหนำท(กำร	
กระท�ำที่น่ำเกรงขำมต่อคนทั้งปวง	ดจุพญำรำชสห์ี
ค�ำรำมกึกก้องเป็นทีน่่ำเกรงขำมต่อสัตว์ทัง้ปวง)	
เข้ำโจมตีกองทัพข้ำศึกแตกกระจำยไป	 ล้อมจับ	
พระรำชำผู้เป็นข้ำศึกไว้ได้	 แล้วน�ำตัวไปเข้ำเฝ้ำ	
พระเจ้ำพรหมทัต
	 พระองค์ทรงพอพระทัยใหญ่หลวง	 พระรำช-	
ทำนยศยิง่ใหญ่ให้	 นับตัง้แต่นั้นมำนำมว่ำ	 จุฬ- 
ธนคุคหบณัฑติ	กล็อืกระฉ่อนไปทั้งชมพทูวปี	ส่วน
ภมีเสนนัน้	จฬุธนคุคหะได้มอบบ�ำเหนจ็ให้มำกมำย	
แล้วส่งตัวกลับคืนสู่ถิ่นฐำนเดิม

TTTTT

	 พระบรมศำสดำทรงแสดงชำดกนี้แล้ว	ก็ตรสัว่ำ	
	 “ภีมเสนในครั ้งนั ้น ได้มาเป็นภิกษุผู ้มัก 
โอ้อวดนี้ ส่วนจฬูธนคุคหบณัฑตินั้น ได้มาเป็นเรา
ตถาคตเอง”

	 (พระไตรปิฎกเล่ม		๒๗		ข้อ	๘๐	อรรถกถำแปลเล่ม	๕๖	หน้ำ	๒๖๔)
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มนต์วิเศษกู้ชาติบ้านเมือง...
ขาดทุนคือก�าไร!

	 เดินทำงไกลไร้เข็มทิศ	 แม้จะแสน	ๆ 	ล้ำน	ๆ 	
กิโลก็ยำกจะถึง!
	 แม้จะมำนะบำกบั่น	 เลือดตำกระเด็นก็ยำกที่
จะส�ำเร็จ
	 “ขำดทุนคือก�ำไร”	 ถ้ำยังไม่รู ้เรื ่อง	 ไม่รู ้	
ควำมหมำย	ก็อย่ำหวังจะพัฒนำชำติบ้ำนเมือง!
	 ทฤษฎีพัฒนำชำติบ้ำนเมืองของพ่อหลวง
รัชกำลที่	๙	 พระองค์ทรงวำงแนวทำงไว ้ให	้
มำนำนหลำยสิบปีแล้ว

	 ถ้ำไม่เอำมำปฏิบัติ	ชำตินี้ชำติหน้ำชำติไหนก็
อย่ำหวัง!
	 ภำษำพระบอกว่ำ	สมัมำทฏิฐิต้องมำก่อน	ก.ไก่	
ต้องมำก่อน	ข.ไข่
	 “อำนนท์	เรำตถำคตไม่สรรเสรญิอำมสิบชูำ...”
	 พระพุทธองค์ไปยังดอกมณฑำรพที่เกลื่อน-
กล่นรอบตัวท่ำน
	 “เรำตถำคต	สรรเสริญปฏิบัติบูชำ...”
	 แปลไทยเป็นไทย	หมำยควำมว่ำ	กำรเคำรพ

เป็น “คนไทย” 

ถ้าไม่เข้าใจ “ขาดทุนคือก�าไร” 

บอกได้เลย สูญเปล่า!



ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐   •   41

ประชำชน!
	 เป็น	“คนไทย”	ถ้ำไม่เข้ำใจ	“ขำดทนุคอืก�ำไร”	
บอกได้เลย	สูญเปล่ำ!
	 ปำกบอกว่ำรัก	น�้ำตำไหล	เศร้ำโศกนำนเป็น
เดือน!
	 แต่หำกยังไม่เข้ำใจ	“ขำดทุนคือก�ำไร”	ก็อย่ำ
บอก	ขอเป็นข้ำรองบำท!
	 มนตรำวิเศษบทนี้ที่พ่อหลวงให้มำเป็นกุญแจ
ส�ำคัญที่จะแก้ไขวิกฤติสังคมไทย
	 หำกยังไม่ซำบซึ้ง	 เรำก็เป็นได้แค่ก้อนกรวด
ใต้พระบำท...ที่คอยทิ่มต�าให้เจบ็ปวดรวดร้าวอยู่
ร�่าไป!

กรำบไหว้สู้กำรปฏิบัติตำมค�ำสอนไม่ได้
	 เคำรพอย่ำงเดียว	 แต่ไม่ท�ำตำมที่สั่งสอน	 ก็
สมควรรับกำรประณำม	...	ลูกเต่ำลูกมด!
	 “กตญัญูรูคุ้ณ”	ก็มิใช่จะลึกซ้ึงเข้ำใจยำก	เพียง
ขอให้ปฏิบัติตำมที่ผู้ใหญ่สอน	ใช่ไหมๆ	?
	 วงกำรศำสนำ	 เขำก็ผิดพลำดมำนำนแล้ว...
ยิ่งท�ำบุญก็ยิ่งโลภ!
	 วงกำรประชำชนก็น่ำจะส�ำเหนียก
	 อย่ำปล่อยค�ำสอนพ่อหลวงหำยไปกบัสำยลม!
	 “ขาดทุน”		แท้จริงก็คือ	“เสียสละ”
	 “เสีย”	คือกำรให้ไป
	 “สละ”	คือกำรเอำของเรำออกไป
	 ให้ออกไปอย่ำงจรงิใจ	มใิช่ให้แบบบมูเมอแรง	
รอมันโค้งกลับมำ!
	 คุณค่ำแห่งกำร	“เสียสละ”	เป็นเรื่องส�ำคัญ
ของมนุษยชำติ
	 ทุกคร้ังท่ี	“ให้”	ก็รูต้วัว่ำนี่แหละ	ๆ 	คอื	“ก�ำไร”	
	 หำกมีส้มอยู่	๒	ลกู	ลกูเลก็กบัลกูใหญ่	ถ้ำต้อง
เลือกระหว่ำงเรำกับเขำ
	 เรำ...จะเลือกลูกเล็กไว้เอง
	 เรำ...	จะให้ลูกใหญ่แก่คนอืื่น
	 เหตุผลที่ส�ำคัญก็คือ	เพรำะเรำเห็นประโยชน์
ที่คนอื่นจะได้	ส�ำคัญกว่ำประโยชน์ที่ตัวเรำจะได้!
	 “ขำดทุนคอืก�ำไร”	 มิใช่แค่ปรัชญำไว้ถกใน
ห้องเรียน
	 แต่คือปฏิบัติกำรกู้ชำติ	กู้บ้ำนกู้เมือง
	 “ผู้น�ำ”	 รู้คนเดียวไม่ได้	 “ประชำชน”	 ต้อง	
รับรู้ตำมด้วย
	 มิฉะนั้นแล้ว	เรือแป๊ะพำยไป	ก็ไม่ไปไหน!
	 ก�ำแพงที่แข็งแรง	ต้องมีอิฐที่แข็งแรง
	 ชำติมิ ใช ่ค �ำลอย	ๆ 	 แต ่คือคุณภำพของ

วิมาน-มาน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง

อบายมุขนี่เป็นวิมาน 

สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า

ต้องเลิก ละ คลาย ปลดปล่อย 

นี่คือความหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น

•	พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ

ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง

และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน 

“ขาดทุนคือก�าไร”	มิใช่แค่ปรัชญาไว้ถกในห้องเรียน
แต่คือปฏิบัติการกู้ชาติ	กู้บ้านกู้เมือง

••
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ฉบบั ๓๒๖ เราได้เปรยปรามผูท้ีย่งัไม่รู้

จรงิสจัจะของพทุธธรรมสมัมาทฏิฐแิท้ แล้ว

ใช้“ความเหน็”ของตนสาธยายธรรมไปผดิๆ 

คนแบบนี้แหละที่ท�าให้ศาสนาพุทธ 

เสื่อมไปมากกว่ามาก ผู้ท�าความเสื่อมแบบ 

น้ีได้บาปหนักยิ่ง เพราะท�าให้ผู้คนเข้าใจเน้ือ 

แท้ความจริงของศาสนาผิดเพี้ยนไป

ทุกวันนีก้็ยังมีคนที่“ท�าบาปให้แก่ตน 

เอง”แบบน้ีอยู่มากหลาย เพราะอวชิชาของ 

เขาผู้นัน้แท้ๆ จึง“ก่อบาปใส่ตน”หนักหนา 

สาหัสสากรรจ์ โดยไม่รู้ตัว 

บางคนนัน้รู้ทั้งรู้ ว่าที่ตนสาธยายนัน้ 

ตนเองก็ยืนยันไม่ได้หรอกว่าที่ตนสาธยาย 

ไปน้ัน“ผดิ”หรอื“ถกู”  แต่กป็ระมาทสาธยาย 

จะด้วยความอวดดีก็ตาม ด้วยความ

ไม่เกรงกลวับาปก็ตาม หรอืด้วยความจ�าเป็น 

กต็าม เมื่อพูดผดิจรงิ ก็ต้อง“ได้บาป”จรงิ ซึง่ 

มนัเป็น“กรรมที่เป็นอันท�า” ใครท�า“บาป”ปุบ๊ก็ 

“ได้บาป”ปับ๊ เพราะ“กรรม”น้ันตน“ท�าเอง”จรงิ

ซ่ึงธรรมะขั้น“โพธสิตัวภมู”ิน้ีเป็นโลกตุร 

ธรรม ต้องคนผู้มีภูมิสูงจริงผ่านความเป็น

โพธสิตัว์ขั้นน้ันๆแล้ว จงึจะสามารถสาธยาย 

ภูมิ“อจนิไตย”แตล่ะข้ันน้ันๆ เป็นความรู้ได้

“อจินไตย”พระพุทธเจ้าที่ตรัสไว้ ซึ่ง

ได้แก่ ๑.พทุธวสิยัของพระพทุธเจ้า(พุทธวิสยะ)  

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๖

๒.ฌานวสิยัของผูไ้ด้ฌาน(ฌานวิสยะ) ๓.วบิาก

แห่งกรรม(กัมมวิปาโก) ๔.ความคิดเรื่องโลก 

( โลกจินตา) จากพระไตรปิฎก เล่ม ๒๑ ข้อ ๗๗ 

ในฉบับที่แล้ว เราได้สาธยายถึง ความ

เป็นโพธิสัตว์กัน “ภูมิโพธิสัตว์”นัน้เป็นภูม ิ

ที่มี“ความตรัสรู้”คือ มี“โพธิ”ไปตามล�าดบัๆ

ก็เป็นผู้“พ้นอจินไตย”ไปตามล�าดับ ยกขั้น 

“พุทธวิสัย”ไว้เพียงอย่างเดียวเท่านัน้ ซึ่ง 

เป็น“ภูมิสัมมาสัมพุทธเจ้า”ที่พึงรู้ยิ่งเองใน

พระองค์เอง อันผู้ยัง“ไม่มีภูมินัน้”ย่อมมิ

บังอาจจะมีความเป็น“ปัจจัตตัง เวทิตัพโพ

วิญญูหิ”(ภาวะธรรมที่ผู ้รู้ รู้ได้เฉพาะตน)ได้เด็ดขาด

นอกนัน้ก็เป็น“ภูมิโพธิสัตว์”ตั้งแต่ขั้น 

“ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน”เป็นต้นไป ฌาน

จึง“พ้นอจินไตย”ของโพธิสัตว์แต่ละขั้น ก็

สามารถสาธยายความเป็น“ฌานวิสัยของผู้

ได้ฌาน”ตามฐานะของตนๆได้ เท่าภูมิตนมี

“อจนิไตย ๑” “พทุธวสิยั”ทีจ่ �ากดัเฉพาะ 

พระพุทธเจ้าเท่านัน้ เป็น“สัพพัญญุตญาณ” 

ซึ่งผูย้งัไม่มีภูมิ“สยมัภ”ูย่อมเกนิกว่าจะค้นลกึ

นึกคิดเอา“ความจริง”นั้นมาบอกใครได้

“ความจรงิ”ที่เป็นโลกตุระแท้จรงิน้ัน ผู้

บรรลุ“ความจริงในโลกุตรธรรม”จริงด้วยตัว

เองแท้ๆเท่านั้น จึงจะกล่าว“ความจริง”นัน้

ได้จาก“ความจรงิ”เท่าทีต่นบรรลเุอง เป็นอนั

รบัรองได้ว่า“ถกูต้อง-ตรงจรงิ”ตามความจรงิ

ไม่ว่าจะเป็นอจินไตยขั้น“ฌานวิสัย”ก็
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เท่าที่“ตนเอง”บรรลุ“ฌาน”ระดับนั้นๆจริง

ซึ่งความเป็น“ฌาน”ของพุทธนีย้ังยาก

มากที่จะสาธยายความเป็น“ฌาน”ให้ผู้ที่ยัง

ไม่สัมมาทิฏฐิจริงเข้าใจตรงแท้ตามสภาวะ

จริงของความเป็น“ฌานของพุทธ”ได้อย่าง

ครอบคลุมครบบริบูรณ์ จนกระทั่งสัมบูรณ์

“ฌาน”จึงมีแต่ที่ท�าได้กันแบบโลกียะ

เต็มสังคมทั่วไป ไม่ใช่“สัมมาฌาน”ของพุทธ

เพราะความเป็น“ฌาน”น้ีมันเป็น“วิสัย” 

ที่สุดแห่งที่สุดของ“สย�”(เอง,โดยตนเอง)จริงๆ

“ฌาน”ของพุทธจริงๆนัน้มันหมายถึง 

“พลงังานอณุหธาต”ุเป็น“ไฟกองใหญ่”มฤีทธิ์ 

เหนอืกว่าพลังงาน“ธาตสุสาร”และ“นามธาตุ 

ขั้นโลกยี์” อย่างวเิศษ(อุตตริมนุสสธรรม)เกินคาด 

ซึ่งเป็น“พลงังาน”ที่มทีั้งความเรว็ในการ 

หมนุตวัรอบสงู และมีทั้งความแรงที่มีฤทธิ์

สลายธาตอุื่นได้เย่ียมยอด จงึสามารถ“เผา” 

หรอื“ก�าจดัไฟธาตุ”อืน่ ที่เป็น“จิตนิยาม”คือ 

“ไฟราคะ-ไฟโทสะ-ไฟโมหะ” ให้ละลาย 

หายสญูไปอย่างสิ้นซากเกลี้ยงสนิทเดด็ขาด

ถาวรยั่งยืนตลอดกาลนิรันดรได้จริงๆ

แต่ผู้มจีรติสายสมถะ กเ็อาภาษาค�าว่า 

“ฌาน”ไปใช้ในเชงิ“การเพ่ง-การกดข่ม”เท่าน้ัน

ในวิธีหลับตาเพ่งข่ม(meditation ซึง่มิ ใช่ supra- 

concentration)ด้วยพลังงาน“ข่มจิตสะกดจิต” 

ให้ยิ่ง  ๆ กระทั่งแน่นแข็งนิง่สนิท ไม่เคลื่อน  

ไม่ไหวตงิส�าเร็จ ตนไม่รู้ตัวนานสดุแสนนาน  

ถงึขัน้ตน“จ�ากาละ”ไม่ได้ จึงท�าให้หลงว่า นี่ 

คือ “นิรันดร” เพราะมันนานเกินกว่าที่ตน

จะระลึกนึกถึง หรือระลึกนึกค้นขึ้นมาได้

ซึ่งสัจจะของ“อัตตา(ตัวตน)”แท้ๆนัน้ ผู้

ยอมรบัว่าม“ีอตัตา”นิรนัดรเป็นที่สดุ กค็อื ผู้ 

ยังไม่มี “ปัญญา”แบบพทุธสมัมาทฏิฐ ิตามที่ 

สาธยายมา เป็นผู้ ไม่พ้น“อวชิชาสวะ”หรอืที่ 

สุดจรงิๆคอื ไม่พ้น“อวิชชานุสัย”สัมบูรณ์แท้

ยังเป็นผู ้“จ�านน”ต่อ“ภาวะที่มีอัตตา

นิรันดร”อยู่นั่นเอง ตนจึงต้อง“มีพระเจ้า” 

เพราะเขาไม่มี“ทฤษฎีวิเศษ”(สัมมาทิฏฐิ) 

ที่สามารถก�าจัด“อัตตา ๓”แท้ เกลี้ยงได้จรงิ 

อย่างเป็นล�าดบัละเอยีดลออกระทั่ง“อนัตตา 

( ไม่มีตัวตน)”เป็นที่สดุแห่งที่สดุได้เกลีย้งส�าเรจ็ 

แท้ จึงจ�านนเป็น“เทวนิยม”ผู้มี“พระเจ้า”คือ 

“บรมอตัตา(ปรมาตมัน )”อย่างที่มกีนัน้ันแหละ

ความจ�านนเป็นผู้“มอีตัตา”นิรนัดรอยู่

แท้จริง จึงเป็นกันด้วยเหตุเช่นนี้เอง 

เพราะที่แท้นัน้ สภาวะ“อัตตา”นั้นๆ

ยังไม่ ได้ถูกก�าจัดท�าลาย ยังไม่“สลายสูญ 

ไป” หรอืหายไปจากความเป็น“ตวัตน”น้ันๆ

เด็ดขาด ตามค�าสอนของ“พระศาสดา”

“พระศาสดา”คอื มนษุย์นี่แหละที่มตีวั

ตนจรงิ เป็นผูป้ระกาศค�าสอนแก่มวลมนุษย 

โลก “พระศาสดา”ทรงสอนให้“รู้”ได้เท่าใด  

ผู้ได้รับค�าสอนจะปฏิบัติบรรลุผลได้สูงสุดก็

เท่าที่พระศาสดานั้นทรงสอนให้เท่านั้น 

“พระศาสดา”ของพทุธคอื พระพทุธเจ้า 

เป็นมนุษย์ผูห้น่ึงแท้ๆที่ทรงประกาศ“ทฤษฎี
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วิเศษ”ของพระองค์แก่มนุษยโลก ให้มนุษย์ 

ทุกคนปฏิบัติบรรลุตามได้ กระทั่งสูงสุดก็

สามารถบรรลเุท่ากบั“พระศาสดา”เป็นพระ 

สมัมาสมัพทุธเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งบ้าง มนุษย์ 

ทั้งหลายจึงล้วนมีสิทธิ์เสรีภาพจะเป็นได้

มนุษย์ทุกคนจึงมีสิทธิ ์เท่าเทียมกัน

ทุกคนที่จะพากเพยีรพยายามบ�าเพญ็บารมี

ให้บรรลุความเป็น“พระศาสดา”ของพุทธได้  

เป็น“พระพทุธเจ้า”พระองค์ใดพระองค์หน่ึง 

ในโลก ไม่สงวนสทิธิ์ ทกุคนมอีสิระเสรภีาพ 

ที่จะบรรลุเป็น“พระศาสดาสัมมาสัมพุทธ 

เจ้า”ได้ ถ้าหากคนผู้นั้นพากเพียรบ�าเพ็ญ 

ตน สั่งสมบารมีให้ถ้วนถึงจนกระทั่งบรรล ุ

“พระอนตุตรสพัพญัญตุญาณสมัมาสมัพทุธ 

เจ้า”ได้จรงิ กระทั่งสามารถบรรลตุาม“ทฤษฎี

อันวิเศษ”(สัมมาทิฏฐิ ที ่มีคุณวิเศษขั ้นอุตตริมนุสส

ธรรม)ของพระพุทธเจ้าได้จริงแท้

ศาสนาที่ ไม่มี“ทฤษฎวีเิศษ” คอื“สมัมา

ทฏิฐ”ิเป็นต้นของพระพทุธเจ้า จะไม่สามารถ

ปฏิบัติบรรลุ“โลกุตรธรรม”ได้ เป็นอันขาด

น่ันคอื ถ้าไม่ม“ีทฤษฎวีเิศษ”คอื“สมัมา

ทิฏฐิ” เช่นว่า ไม่มีความรู้ขั้น“อาริยสัจ ๔”  

ไม่มี“สัมมาอาริยมรรค อันมีองค์ ๘” ไม่มี 

“โพชฌงค์ ๗” หรอืไม่ม“ีโพธปัิกขยิธรรม ๓๗” 

ไม่ม“ีจรณะ ๑๕ วชิชา ๘” ไม่มี“ไตรสิกขา” ฯลฯ 

ก็จะไม่สามารถมีความรู้“ธรรมนิยาม 

๕”  และไม่พ้น“อจนิไตย ๔”แน่นอนเดด็ขาด

“พุทธวิสัยของพระพุทธเจ้า”นี ้ เป็น 

“อจินไตย”ที่ยกไว้ ซึ่งเกินกว่าคนชั้นใดๆจะ

รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิได้บรบิรูณ์สัมบรูณ์ นอกจากผู้

ที่เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเองทุกพระองค์

เท่าน้ัน จงึจะรูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิ“พ้นอจนิไตย”ขั้น

สูงสุด สุดๆกว่าความสูงใดๆอีกแล้วนี้ 

แม้แต่“โพธิสัตว์”ระดับสูง ขั้น ๙ ผู้มี 

“ญาณ ๖๗”ที่ยงัไม่ม“ีอนุตตรยิะ ๖” อนัได้แก่ 

๑.อินทริยปโรปริยัติญาณ(ญาณในความ

ยิ่งและหย่อนของสัตว์ทั ้งหลาย) ๒.อาสยานุสย

ญาณ(ญาณในฉันทะเป็นที่มานอนแทนกิเลสอันนอน

เนื่องของสัตว์ทั้งหลาย) ๓.ยมกปาฏหิริญาณ(ญาณ

ในยมกปาฏิหาริย์ ) ๔.มหากรุณาสมาปัตติญาณ 

๕.สัพพัญญุตญาณ ๖.อนาวรณญาณ 

กค็อื ผูย้งัไม่ม“ีพทุธวสิยัของพระพทุธ 

เจ้า”ที่เป็น“อจินไตย” ซึ่งพระโพธิสัตว์ก็จะ 

ต้องบ�าเพญ็สร้างบารมีให้ครบ“อนุตตริยะ ๖ 

ของพระพุทธเจ้า”นี้ ให้เป็นที่สุดต่อไป

นัน่คือ “อจินไตย”ขั้น“พุทธวิสัยของ

พระพทุธเจ้า”ทีเ่ป็นที่สุดแห่งสุดแล้ว ในพทุธ

ศาสนา เป็นสุด“วิสัย”เฉพาะ“พระสัมมาสัม 

พุทธเจ้าเท่านัน้ทีจ่ะมีได้ ผู้อืน่ไม่มีสิทธิ ์ จึง

ต้องยกไว้เป็นพิเศษ ตามสัจจะที่เป็นจริง

ของ“พุทธวิสัย” ซึ่งสูงสุดแห่งที่สุด

“อจินไตย ๔”ทีเ่หลือ ตัง้แต่“อจินไตย” 

ขัน้ที ่๓ ได้แก่ “ฌานวสิยัของผูไ้ด้ฌานโลกตุระ” 

ซึ่งเป็นแบบพุทธ จึงเป็นของพระพุทธสาวก  
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“ฌานวสิยัของผูไ้ด้ฌานโลกตุระ”แบบ 

พุทธนี้แม้ผู ้เป็นชาวพุทธแท้ๆที่เรียนรู้และ 

ปฏิบัติ ก็ยัง“ พ้นอจนิไตย”นี้ได้ ไม่ง่ายเลย  

ดังนั้น คนอื่นหรือชาวศาสนาอื่นก็ยิ่งหมด 

สิทธิ์ที่จะ“พ้นอจนิไตย”ในความเป็น“ฌาน” 

โลกตุระนี้ จึงเรื่องมิบังอาจ“คิดเอา”เด็ดขาด   

คนอื่นหรือศาสนาอื่นก็มีแต่“ฌาน”ที่

เป็นแบบอื่นคือ “ฌานโลกยีะ” ซึง่ไม่ใช่“ฌาน” 

แบบพทุธแน่นอน  เป็น“ฌาน”สามัญที่มีทั่วไป

“ฌานโลกียะ”น้ันใครๆได้ยนิได้ฟังพดู 

ได้อธิบายก็พอรู้ ไม่ยาก หรือได้ เห็นได้ท�า

ตามกท็�าตามกนัได้ ง่ายๆ กเ็หน็“หลบัตาท�า

กนัอยู่เตม็โลก ไอ้ที่ให้เพ่งเข้าไปในจติ-สะกด

เข้าไปในจติ ให้จติไม่นกึไม่คดิ ให้จติอยูน่ิ่งๆ 

อยูเ่ช่นน้ันให้ได้นานๆ” ไม่เหน็จะ“ลึกซึ้ง(คมัภรีา) 

เหน็ตามได้ยาก(ททฺุทสา) ตรสัรูต้ามได้ยาก(ทุรนุ 

โพธา) สงบ(สงบอย่างพเิศษ) ประณตี(ปณตีา) คาด 

คะเนเดาเอาไม่ได้(อตกักาวจรา) ละเอียด(นิปุณา)  

รูไ้ด้เฉพาะบณัฑติ(ปัณฑิตเวทนียา ) กันตรงไหน

เลย  “ฌานโลกย์ี”ทีรู่จ้กักัน ทีเ่ช่ือถือกันทั่วไป  

ใครฟังกไ็ม่เหน็จะเข้าใจยากอะไร และ

ฝึกหดัท�าตามที่บอก ก็ไม่ใช่เรื่อง“ลึกซ้ึง(คัมภรีา) 

เหน็ตามได้ยาก(ททฺุทสา) ตรสัรูต้ามได้ยาก(ทุรนุ 

โพธา) สงบ(สันตา)” ซึ่งมันก็“สงบ”แบบโลกียะ  

“มติ”ิสามญั ที่ ไม่เหน็ว่า จะเป็น“มติทิีล่กึซึง้” 

(คมัภีรา)“เหน็ตามได้ยาก”(ททุทฺสา)“ตรสัรูต้ามได้

ยาก”(ทรุนโุพธา)ตามค�าตรสักนัตรงไหน? อย่างไร? 

มนักเ็ปน็ความหมายทั่วๆไป ทีอ่ธบิาย

กนั นิยามกนั ซึ่งเป็นความหมายของ“ฌาน

โลกียะ”สามัญ พูดกัน บอกกัน ก็สามารถ

จินตนาการตามได้ และปฏิบัติกันได้ทั่วไป

ด้วย ไม่เห็นจะมี“มิติ”ถึงขั้นที่จะเรียกได้ว่า 

“ลกึซึง้ (คัมภีรา) เห็นตามได้ยาก(ททุทฺสา) ตรสัรู้ 

ตามได้ยาก(ทุรนุโพธา)” “สงบ”ที่จะเป็น“ความ

สงบถงึขัน้โลกตุระ”อะไรเลย ไม่เห็นจะถึงกับ

เป็น“อจินตง-อจินไตย”กันตรงไหน  

ลองฟงักันให้ดีๆ  พจิารณากนัให้ชัดๆ

ซึ่ง“ฌานโลกียะ”หรือที ่พูดกันทั ่วไป

ว่า“ท�าฌาน-ปฏบิตัิฌาน”กนัในสงัคมคนทั่วไป

น้ัน พดูกนัง่ายๆ ว่า “เพ่งเข้าไปที่อะไรกไ็ด้ ให้

จติมนัน่ิง ให้จติมนัหยดุคดิหยดุมี่อาการ ให้จติ

มนัอยูเ่ฉยๆ ไม่มอีารมณ์“นิวรณ์ ๕ ให้ได้ขณะ

ที่เพ่งที่สะกดจติๆไว้น้ันๆ” แบบน้ีแหละเรยีก

ว่า“ฌานวสิยัของผูไ้ด้ฌาน” ซึ่งเป็นแบบโลกย์ี 

เป็นแบบสามญัทั่วไป ที่เรยีนกนั ฝึกปฏบิตักินั 

ค�าว่า“ฌาน”เป็นภาษาที่ ใช้เรยีกภาวะ

ความเป็นลักษณะของ“การกระท�าใจในใจ

(มนสิการ)”ให้เกดิขึ้น ผลส�าเรจ็ของ“ฌาน”เรยีก

ว่า “เอกัคคตา” ซึ่ง“เอกัคคตา”นีแ้ปลกันว่า 

ความมอีารมณ์เป็นหน่ึง” 

และ“ความมีอารมณ์เป็นหนึ่ง”นีเ้อง  

ที่เป็นความหมายของค�าว่า“เอกคัคตา” จะ

ต้องมี“ความเป็นหนึ่ง”อย่าง“อัคคะ”ให้จริง

ค�าว่า “เอกัคคตา” คือ เอก+อัคค+ตา
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“เอก”หมายถึง เป็นหนึ่ง หรืออันเดียว 

ส่วน“อัคคะ”หมายถึง เลิศ,สูงสุด,ยอดเยี่ยม

แต่“ฌานโลกยีะ”น้ันเป็น“อคัคะ” หรือ 

เลศิ,สงูสดุ,ยอดเยี่ยม กนัอย่างไร? ตรงไหน?

เพราะถ้าใครๆได้ฟังอธบิายกเ็หน็ตาม 

(ทฏิฐิ )ได้ แม้จะท�ากท็�าได้ผลน่ิงสงบได้ มนัก็

ง่ายๆ ไม่เห็นจะ“ลึกซึ้ง(คัมภีรา )” มัน“เห็น

ตามได้ยาก(ทุททฺสา)กนัที่ ไหน,มนัมคีวามตืน่รู้

(ชาคริยา,โพธ)”หรอื“หลบั”กนัแน่? มนัตรงตาม

ค�าตรัส(พระไตรปิฎก เล่ม ๙ ข้อ ๒๖, ๓๐,๓๔,๓๘ 

ฯลฯ) ว่า ธรรมของพระองค์น้ัน “ลกึซึง้(คมัภรีา) 

เห็นตามได้ยาก(ทุทฺทสา) ตรสัรูต้ามได้ยาก(ทุรนุ 

โพธา) สงบ(สงบแบบพเิศษ) ประณตี(ปณีตา) คาด 

คะเนเดาไม่ได้ (อตักกาวจรา) ละเอียด(นิปุณา) รู้ 

ได้เฉพาะบณัฑติ(ปัณฑิตเวทนียา) จรงิๆเหรอ?”

ฉะนัน้ ความรู้และการกระท�า“ฌาน

โลกยีะ”น้ี ทีม่นัม“ีอารมณ์เป็นอนัเดยีว แบบ

มิติเดียวนี้ จึงเป็นเรื่องตื้นๆพื้นๆ รู้ได้ง่ายๆ 

ท�ากันได้ไม่ยากอะไร จึงรู ้กันได้ มีกันได้

ดาษดื่นแพร่หลายอยู่ทั่วไปครองโลกสากล

แล้วมันจะ“อจินไตย”กันตรงไหน?

ถ้าเทยีบระหว่าง“ฌานโลกย์ี”กบั“ฌาน

โลกุตระ”ก็จะมีภาวะความเป็นจริงหลายๆ 

นัย-หลายๆมิต-ิหลายๆความสลบัซบัซ้อน- 

หลายๆเชิงความลึก-หลายๆความมากเชงิ 

ชัน้-หลายๆความยากง่าย-หลายๆความเป็น 

ระบบระเบยีบ จะเหน็ได้ชดัว่า“ฌานโลกย์ี” 

ไม่ใช่เรื่อง“อจินไตย”กันตรงไหนเลย

“ฌานโลกียะ”สามัญก็สากลรู้กันและ 

ท�ากนัอยู่ตลอดกาลนานนัน้จึงอย่าหลงผิด  

ว่าฌานโลกีย์มันเป็น“อจินไตย” เพียงแต่ 

จะมี“ฌานโลกีย์”ได้ก็ต้องปฏิบัติให้เป็นให้

ถึง ใช้ความพยายามหน่อย หรือใช้ความ

สามารถพอสมควรเท่าน้ัน กเ็ป็นได้ ท�าได้  ไม่

ลกึซึ้งซับซ้อนหมุนรอบเชิงซ้อน (ปฏินิสสัคคะ 

=ความสลับซับซ้อนยอกย้อนของการเรียนรู้ภาวะจริง

ด้วยการ“สัมผัสรสสุขรสทุกข์ ” แล้วปฏิบัติโลกียะให้เป็น

โลกุตระ) ที่จะต้องใช้ทั้ง“ปัญญา” ทั้งใช้การ

ส�ารอกกเิลสออกให้เกดิผลจรงิ ให้จติสะอาด

อย่างหมดความเป็น“กาย”ทั้งหลาย(สังขาร

ของความเป็นธรรม ๒ ที่เป็นโลกีย ์ ) และ“ดบั”ความ

เป็น“กายคต(สิ่งที่ด�าเนินไปในกาย)-กายกลิ(สิ่งที่

เป็นโทษในกายคือกิเลส)-กายฑาห(ความเร่าร้อนแห่ง

กายคือตณัหา-กายตปน(การยงักายให้เร่าร้อน)-กาย

ทุกข (ความเป็นทุกข์ของรูปและนาม)-กายทจุริต-

กายทุฏฺฐุลฺล(ความประพฤติชั่วหยาบทางกาย)-กาย

ปโกป(ความก�าเริบไปทางผิดของกาย)-กายวิปฺผนฺ

ทน(ความดิ้นรนทางกาย) เป็นต้น และยังมีอีก

มากมายในความเป็น“กาย”ที่ยังไปในทาง

บาป ทางอกศุล ที่จะต้องก�าจดั“ธรรมะ ๒”ให้

เหลอืหน่ึง หรอืเป็นหน่ึง คอืเป็น “เอกคัคตา”

หรอืท�าได้แล้ว ท�าบรรลผุลธรรมแล้ว รปู

นามที่เหลือก็รวมตัวกันเป็น“กุศลจิต”เรียก

ว่า กายปัสสัทธิ(ความสงบจากกิเลส ดับกิเลสออก
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ไปจากจิตได้ จิตใจก็สงบ กเ็หลอืรปูกบันาม(ธรรมะ ๒)ที่สงบ

จากกิเลสนั่นเอง “กายปัสสัทธิ”นี้จึงไม่ใช่หมายเอา“ร่าง

ภายนอกจิตโน่นที่หยุดนิ่งหรือสงบ แต่มันคือจิตแท้ๆที่

สงบจากกเิลสกนัอย่างถกูตัวถกูตนของกเิลสจรงิต่างหาก)

“กายสงบหรือความสงบกาย”ที่เป็น 

โลกตุระน้ีคือ กเิลสมนัออกไปจากใจ ใจจงึยิ่ง

สะอาดคล่องแคล่วปราดเปรียวว่องไว (กาย 

ปาคุญญตา) ใจผู้นีจ้ึงบงการ“กายวาจาและใจ

เอง”ให้ท�างานเก่งอย่างคล่องแคล่วปราดเปรยีว 

มสีมรรถนะท�างานได้ดเียี่ยมเหมาะสมเหมาะ

ควรแก่งานนั้นๆโดยจะใช้“สัปปรุสิธรรม ๗ และ

มหาปเทส ๔”ชนิดที่รูจ้กัรูแ้จ้งรูจ้รงิทั้งภายนอก

และภายในอย่างดจีรงิๆ(กายกัมมัญญตา)  

“กายสงบ”จึงมใิช่แค่“ร่างภายนอก”สงบ 

นิ่งๆ แต่คือ“จิตสงบจากกิเลส”จึงท�างานได้ดี 

“ฌานโลกุตระ”มหีลากหลาย“มติ”ิหมนุ 

รอบเชงิซ้อนกนัอย่างเป็นระบบระเบยีบ ถ้า 

หากคนผู้ใดไม่มี“ปัญญา”จรงิ จะไม่สามารถ 

รู้จักรู้แจ้งรู้จริงในความสลับซับซ้อนนีอ้ย่าง 

มีต้น-กลาง-ปลายเป็นระบบไปตามล�าดับ

ชนิดที่น่าอศัจรรย์อย่างยิ่ง ได้เลยเป็นแน่แท้

จึงน่าอัศจรรย์ยิ่งจริงๆ ส�าหรับผู้ไม่ มี  

“ปัญญา” ไม่มี“ความรูแ้ละความเป็นจรงิ”นี้ใน 

ตนเองจรงิ กจ็ะรูส้กึเข้าใจยาก จะงงๆในความ

สลบัซบัซ้อนนัน้ เพราะมันจะมีความยอกย้อน

สลบัซบัซ้อน บางทเีหมือนเขาวงกตออกไม่ได้ 

ซึ่งแท้จรงิ โลกตุระน้ันจะสลบัซบัซ้อน

จรงิ จะวนอย่างม“ีรอบ”ของต้น-กลาง-ปลาย

ซบัซ้อนย้อนกนัไปมาอย่างเป็นระบบระเบยีบ 

แต่มนัละเอยีดลกึซึ้ง มนัเป็นเรื่อง“ทวนกระแส

โลกีย์”(ปฏิโสตัง) และซับซ้อนที่มี“การหักกลับ 

หรอืหวนกลบั(ปฏนิวิตัตต)ิ” โดยเฉพาะม“ีการสลดั

คนืหรอืการสละทิ้ง(ปฏนิสิสคัคะ)”ชนิดที่โลกยีะ

ไม่ม ี จงึคดิไม่ออก “ความรูแ้ละความจรงิ”น้ี 

ก็ขาดหายไปในโลกโลกีย์ “โลกียะรู้จักรู้แจ้ง 

สจัจะนี้ ไม่ได้” จึงเรียกว่า “อจินไตย”จริงๆ

แต่“ฌานโลกุตระ”นัน้ผู้ปฏิบัติทัง้รู้ทัง้

ท�าได้จรงิ และมรีะบบต้น-กลาง-ปลายที่เป็น

ล�าดับอย่างน่าอัศจรรย์ ตามที่พระพุทธเจ้า 

ตรัสไว้ใน“ปหาราทสูตร” (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๓  

ข้อ ๑๐๙) แม้จะสลบัซบัซ้อนยอกย้อนกี่“มติ”ิก็

จะแยกมติเิหล่าน้ันออก เหน็ในความมเีหตุ

มปัีจจยัที่เป็น“ปัจจยาการ”กนั เช่น รูจ้กัรูแ้จ้ง 

รูจ้รงิใน“ปฏจิจสมปุบาท” เป็นต้น หรือรู้จัก

รู้แจ้งในกระบวนการที่สลับซับซ้อนมีสัจจะ

ย้อนสภาพปฏิสัมพัทธ์กันอย่างสอดซ้อน

กันไปมาของ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” เป็นต้น

“ฌานโลกีย์”มันเรื่อง“มิติเดียว”ตื้นๆ 

เหมอืนเส้นตรง ตรงดิ่งทื่อๆ ไม่สลบัซบัซ้อน 

ที่ละเอียดอ่อนสุขุมอะไรเลย

“ฌานโลกย์ี”จะไม่มคีวามเป็น“ปฏ”ิ อยู่

ในการปฏบิตั ิ คอื จะไม่มปีฏสิมัพทัธ์ จะไม่มี

การศึกษาสภาวะทวนไปทวนมา จะไม่รูัจัก

รูแ้จ้งรูจ้รงิสภาพหมนุรอบเชงิซ้อน เช่น “ปฏิ
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ปัสสัทธิ” ก็จะเข้าใจ“ความสงบ”ที่มีสภาวะ

เปน็“ปฏ”ิไม่ได้

กล่าวคอื “ปัสสทัธ”ิ น้ันแปลว่า ความ 

สงบ เมื่อผูป้ฏบิตัจินกระทัง่“กายสงบทีเ่ป็น

ธรรมขั้นโลกุตรผล”ได้จริง “กายนัน้ยิ่งจะม ี

ความคล่องแคล่วว่องไวปราดเปรยีว”(กายปา 

คุญญตา,กายกัมมัญญตา) ฉะนี้เองชื่อว่า “กาย

ปัสสทัธ”ิ หมายเอา“อาการของเจตสิก ๓”แท้ๆ

น่ันกค็อื กายคอืจติ กายคอืเจตสกิ ที่  

“เจตสกิ”ตวัหน่ึง“สงบไป”หรอื“ดบัไป” เจตสกิ 

ที่เหลือ ที่มีอยู่ก็ยิ่ง“คล่องแคล่วว่องไว” 

ดังนัน้ เมื่อท�าให้“กายสงบ”ได้ ก็คือ 

“หมวดของจิต”อันเป็น“องค์ประชุมเจตสิก” 

น่ันเองที่ยิ่ง“คล่องแคล่วว่องไวปราดเปรยีว”

ความเป็น“ปฏิ”(ทวนไปมา)เช่นน้ี ใน“ฌาน

โลกยีะ”ไม่มี  มีแต่“ดิ่งไปทิศเดียว”จนจบสุด

เช่น การท�า“ฌาน”ของแบบโลกียะ ก็

คือ สะกดจิตให้มัน“หยุดๆ-นิง่ๆ-ดับไปๆ-

ไม่รบัรูอ้ะไรเลย” เมื่อท�าได้ กจ็ะได้แต่“จติที่

ถูกสะกด-ถูกหยุด-ถูกท�าให้นิง่-ท�าให้ดับไป 

-ท�าให้ไม่รับรู้อะไรเลย” กลายเป็นคน“ท�า

ธาตุรู้ของตนให้ไม่มีสมรรถนะ” หรือจิตยิ่ง

ไม่มปัีญญา เจตสกิยิ่งเฉื่อยยิ่งไม่คล่องแคล่ว

โดยพากนัหลงผดิว่า การท�าให้จติหยดุ

นิง่ได้นี่แหละ เมื่อจิตหรือเจตสิกหยุดนิง่ลง

ไปได้แล้ว จะม“ีปัญญา”ผดุโผล่เกดิขึ้นมาเอง

เพราะหลงผิดว่า “การท�าให้จิตหยดุนิง่, 

เจตสิกไม่รับรู้อะไรได้แล้ว”นี่แลเป็นการท�า 

“สมาธิ”ล่ะ เมื่อจิตเป็น“สมาธิ”แล้วจะเกิด 

“ปัญญา”โผล่ขึ้นมาได้เอง ชนิดที่ ไม่มี“เหตุ 

แห่งการเกิดปัญญา”ใด ไม่มีที่มาที่ ไปเลย

การท�าให้“จิตหยุดคิดปรุงแต่ง”แบบนี้

แหละ มันไม่ใช่การท�า“อภิสังขาร” มันจึงไม่

เป็น“ปุญญาภิสังขาร” ซึ่งเป็น“การปรุงแต่ง

จิต”ด้วยทฤษฎีวิเศษขั้นโลกุตระ อันมี“โพธิ

ปักขยิธรรม ๓๗”บรบิรูณ์ จงึไม่เกดิ“การช�าระ

กิเลส” ท่ี่มีผลของ“บุญ” ส�าเร็จเป็นจริง

เห็นได้ไหมว่า ที่อาตมาสาธยายมานี้  

พูดถึงความเป็น“ฌานโลกุตระ” ที่สามารถ 

“ช�าระกเิลส”ได้น้ี มนัออกจะได้ฟังค�าอธบิาย      

ที่เข้าใจไม่ใช่เรื่องพื้นๆตื้นๆ ไม่ใช่เรื่องระนาบ

ชั้นเดียวเท่านั้น  ซึ่งหาฟังกันไม่ได้ง่ายๆ

มนัต่างจากที่ฟงั“ฌานโลกยีะ”กนัเยอะ

เรือ่งของ“ฌานโลกียะ”นัน้ถ้าได้ฟังค�า

อธบิาย กเ็ข้าใจได้ง่าย  ๆแม้จะเอาไปปฏบิตัิ 

กง่็าย ไม่ยากเยน็เกนิไปแต่อย่างใด สะกดจติ

มุ่งมั่นดิ่งเข้าไปๆๆๆๆ เท่านั้น ก็ได้ผลแล้ว

แล้วมันจะเป็น“อจินไตย”อะไรกัน

แม้คนที่ยังมีกิเลสหนาอยู่ ในใจเต็ม

กระบงุอยูแ่ท้ๆ กามกย็งัหนา โทสะกย็งัแรง 

มาเรียนรู้ปฏิบัติให้เกิด“ฌานโลกีย์”จริง ก ็

ท�าได้ ม่ี“ฌานโลกีย์”ได้ ไม่เห็นจะประหล่ง

ประหลาดอะไร วิเศษอะไรกันตรงไหน?

ในช่วงที่อาตมายังไม่ฟื ้นตื่นจากถูก
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อ�านาจโลกครอบง�าเป็น“ลงิลมอมข้าวพอง” 

อยูน้ั่น อาตมากท็�ามาหนักหนา เสยีเวลาไป

กับโลกเขาตั้ง ๘ ปี อาตมาก็ไม่เห็นมันยาก

มันเย็นอะไร ก็ท�าอย่างเขาได้ทั้งนั้น เป็นแต่

เพียงว่า เห็นว่า แค่ที่ได้ท�ามา ลองดูมานั้น 

มันก็ชัดเจนในความเป็นไปได้เพียงพอแล้ว 

มันก็แค่นั้น จึงเลิกเด็ดขาดจาก“ฌานโลกีย์”

หันทิศทางมาสาธยายเผยแพร่“ฌาน

โลกุตระ”ตั้งแต่บัดนั้นมาจนกระทั่งวินาทีนี้

ซึง่เหน็ความ“ยาก”สดุแสน“ยาก”เหลอื

เกิน ที่จะท�าความเข้าใจในเรื่องของ“ฌาน

โลกตุระ”และ“โลกตุรธรรม”กบัชาวพทุธแท้ๆ 

ทกุวนัน้ี  ๔๐ กว่าปีแล้วกม็คีนท�าได้อยูเ่ท่าน้ี 

ซึ่ง“ฌานวิสัยของผู้ได้ฌานโลกุตระ” 

แบบพทุธนี ้เป็น“อจินไตย”จริงๆ 

“อจินไตย”พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า อัน

บุคคลไม่ควรคิด เมื่อบุคคลคิด พึงเป็นผู้มี

ส่วนแห่งความเป็นบ้า เดอืดร้อน (พระไตรปิฎก 

เล่ม ๒๑ ข้อ ๗๗)   

ดงัน้ัน จงึต้องรบัฟัง“ความรูเ้รื่องฌาน”  

โดยเฉพาะ“ฌานวสิยัของผูไ้ด้ฌานโลกตุระ” 

แบบพทุธจากสัตบรุษุเท่าน้ัน จงึจะได้“ความ

รู้”อนัเป็น“อจนิไตย”ในความเป็น“ฌานวิสัย 

ของผู้ได้ฌานโลกุตระ”แบบพุทธแล้วจริง 

หาไม่แล้ว “ความรู”้ในความเป็น“ฌาน

โลกุตระ”ก็จะไม่มีทางเกิดในคนผู้นั้นเลย

“ฌานวสิยัของคนผูไ้ด้ฌาน”แบบพทุธ 

นัน้เป็น“อจนิไตย” หากใครขืนคิดเอาเอง  

ระวังเถิด“พึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความเป็นบ้า  

เดือดร้อน” ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสแน่นอน 

อาตมาพยายามอธบิายสาธยาย“ฌาน

โลกุตระ”มาตั้ง ๔๗-๔๘ ปีเข้านี่แล้ว จึงเห็น

จริงๆว่า“ยาก”สุดแสนยาก

แต่ถึงอย่างไร อาตมาก็ต้องพูดต้อง

สาธยาย“ความจรงิ-ความรู”้เรื่องน้ีไปจนตาย 

ตายจากชาตินี้แล้ว ก็จะเกิดมาสาธยายอีก 

ผู้จะปฏิบัติเกิด“ฌานโลกุตระ”ได้นัน้ 

ถ้าขืนดันทุรังยัง“หลับตา”ปฏิบัติกันอยู่ ก็ได้

แต่“ฌานโลกียะ”ตามที่อาฬารดาบส หรือ

อทุกดาบส หรอืตามความเป็น“ฌาน”ที่มกีนั

ท�ากนัอย่างสามญัในโลก มาแต่ไหนๆนั้นอยู่

นัน่แหละ ไม่มีทางจะเป็น“ฌานโลกุตระ”ที่

เป็นของศาสนาพุทธได้เป็นอันขาด 

เพราะ“ฌานวิสัย”ที่เป็นของพุทธนัน้ 

เป็น“อจินไตย” เป็น“โลกุตระ”จริงๆ      

จงึเป็น“ฌาน”ทีม่นัสดุ“วสิยั”ของคนอื่น

หรอืศาสนาอื่น ซึ่งผูไ้ม่มภีมู“ิพ้นอจนิไตย”ได้ 

จริงไม่สามารถ“เดา”หรือ“คาดคะเน”เอาได ้

(อตักกาวจรา)เป็นเด็ดขาด จึงเกินกว่าลัทธิอื่น

ศาสนาอื่นหรอืผูม้แีค่“ฌานโลกย์ี”จะคาดเดา 

จะนึกคะเนค�านวณเอาอย่างเป็นจริงได้

ขืนคิดไปก็“ศีรษะแตกเป็น ๗ เสี่ยง” ไม่

สามารถจะ“พ้นอจินไตย ๔”นี้ได้หรอก ซึ่ง

หมายความว่า คิดไปก็ตายเปล่า สูญเปล่า  
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ไม่มีทางบรรลุได้แน่ๆแท้ๆ นั่นเอง 

ต้องผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิและสัมมาปฏิบัติ 

กระทั่งเกิดความเป็น“ฌานโลกุตระ”ชนิดที่ 

เข้าไปถึงขั้น“โอปปาติกโยนิ”ในจิตของผู้มี 

“ฌานเอง”(ฌานกิะ)อย่างถกูตรงแน่แท้เท่าน้ัน 

จงึจะ“พ้นอจินไตย”ที่เกดิ“ฌานวิสัยของผู้ได้

ฌาน(ฌานวิสยะ)แบบพุทธ”กันจริงๆ

“ผู้ได้ฌาน”ที่ เป็นแค่“ฌานโลกียวิสัย”  

จึงคนละ“วิสัย”แน่นอน ไม่ใช่“ฌานโลกุตร 

วิสัย”เด็ดขาด 

เพราะ“ฌานโลกียะ” ก็ย่อม“อาศัย” 

ฌานที่เป็นโลกียะมาเสมอ เนือ่งจากทิฏฐิ

เป็นแบบโลกียะ แม้เรียนรู้ฝึกฝนอบรมก็

ยังเป็น“ทิฏฐิแบบโลกียะ”แน่นอน ผลที่ได้ 

ฌาน ก็ต้องเป็น“ฌานโลกียะ”สั่งสมเจริญ 

ขึ้นจนเป็น“นิสัย” จนกระทั่งเป็น“วิสัย”จึง 

ยิ่งเป็น“ฌานโลกยีวสิยั” จะเป็น“ฌานโลกตุร 

วิสัย” ได้อย่างไร ใช่มั้ย?  เห็นชัดมั้ย? 

ผู้หลบัตาสะกดจติปฏบิตัจิงึมแีต่“ฌาน

โลกียวิสัย”เท่านัน้ เพราะเชื้อของ“โลกุตระ 

ภูมิ”ไม่มี  ยังไม่ ได้“รับเชื้อ”ถ่ายเชื้อมาเลย 

แม้แค่จากการได้ยินได้ฟัง“ทฤษฎีที ่เป็น 

โลกุตรฌาน” จาก“สัตบุรุษ”หรือผู้มี“สัมมา 

ทฏิฐ”ิกล่าวให้ฟัง เขากย็งัไม่ได้ฟังเลย แล้ว 

เขาผู้นี้จะได้“เชื้อของฌาน”ที่จะ“กลายโคตร 

หรือครอบโคตร( โคตฺรภู ) ข ้ามโคตรมาเป็น 

โลกุตรโคตร”ได้แบบไหน อย่างไรกันล่ะ?

ที่น่าสงสารอย่างยิ่งจริงๆก็คือ คนผู้ 

นัน้ได้ยิน“ทฤษฎี”จากผู้มี“สัมมาทฏิฐ”ิแท้ๆ 

ได้ฟังผู้เป็น“สัตบุรุษ”จริงๆ แต่เขาไม่เชื่อ  

เขาไม่ยอมรับเอา“สัมมาทิฏฐิ”นัน้มาศึกษา

ฝึกฝนกันจริงๆจังๆดูเลย ด้วยซ�้า

เขาไม่มี“ปรโตโฆสะ”แท้จริง เขาอาจ

จะฟัง แต่เขาไม่เชื่อว่าผู้พูดนั้นเป็นสัตบุรุษ

จริง จึงฟังไปอย่างนัน้แหละ เขาจึงยัง 

“โยนิโสมนสิการ”ไม่เป็น หรือยัง“ท�าใจใน

ใจของตน”ไม่สัมมาทิฏฐิ เขาก็ไม่มีสัมมา 

มรรค ไม่มีสัมมาผลอะไรที่จะบรรลุแน่ๆ

เห็นไหมว่า ผู้จะ“กลายโคตรหรอืครอบ 

โคตร( โคตฺรภู ) ข้ามโคตรมาเป็นโลกุตรโคตร” 

นัน้มันไม่ ใช่เรื่องสามัญของปุถุชนทีจ่ะเป็น 

กันได้ง่าย  ๆ มันต้องได้รบัสัมมาทิฏฐิจาก 

ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”มาจริงก่อนจงึจะสามารถ 

“กลายโคตรหรือครอบโคตร( โคตฺ รภู ) ข ้าม 

โคตรมาเป็นโลกุตรโคตร”ได้ผลส�าเร็จ

ความเป็น“จตินิยาม”มกีาร“ข้ามโคตร”  

จาก“โลกียโคตร”มาเป็น“โลกุตรโคตร”ได้  

ด้วยการเริ่มได้รับ“ทิฏฐิ”ที่เป็น“สัมมาทิฏฐิ”  

จากสัตบุรุษหรือจากพระพุทธเจ้าองค์ใด 

องค์หน่ึงโดยตรง แล้วจึงน�ามาปฏิบัติหรือ 

“กระท�า”(กรรม)น่ันเอง ต้องเป็น“สมัมาปฏบิตั”ิ 

ด้วยนะ จึงจะเกิดแรงเคลื่อนหรือพลังงาน

ไปตาม“กรรม”ที่ ได้กระท�าสั่งสมถึงขีดถึงขั้น 

ของมันจริง จึงจะสามารถ“เปลี่ยนโคตร” 
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จากโคตรเดิม“โลกียะ”มาเป็น“โลกุตระ”ได้

นัน่คือ ผู้นัน้ต้องมี“สัจจญาณ”ที่เป็น 

ทั้งภายนอกคือ“สมมุติสัจจะ”และทั้งภายใน

คือ“ปรมัตถสัจจะ”อย่างถูกต้องสัมมาทิฏฐิ

เป็น“ธรรมะ ๒” และต้อง“สัมมาปฏิบัติ”แท้ 

ด้วย  จงึจะเกิด“กิจจญาณ”ได้ไปตามล�าดับ 

จนกว่าจะ“จบกจิ”กจ็ะม“ีกตญาณ”ตดัสนิจบ

การสะสมดังสาธยายนี้จึงจะเป็น“การ

สะสมวสิยัโลกตุรธรรม”ที่ได้กระท�า“พลังงาน 

จิตนิยามนั้นๆ”เจริญพัฒนา“เชื้อพันธุ์”ด้วย 

“กรรม”มาตามล�าดับ

มิใช่“การสะสมวิสัยโลกียธรรม”เลย

มันคนละขั้วคนละทิศกันแท้ๆ

สรปุกนัลงไปชดัๆได้แล้วมั้ย ว่า  “ฌาน

โลกียวิสัย”นั้น มิใช่วิสัยของผู้มี“ฌานโลกุตร 

วิสัย”เลย ด้วยประการอย่างนี้ 

“อจินไตย”ในเรื่อง“ฌานวิสัยของผู้ได้

ฌาน”(ฌานวิสยะ)จึงมีนัยส�าคัญที่ต่างกันฉะนี้

“อจินไตย” รองลงมาจาก“พุทธวิสัย”  

คอื “ฌานวิสัย”จึงเป็น“อจินไตย” ก็ฉะนี้ๆ

ดังนั้น “ฌานวิสัย”ของพุทธ ซึ่งเป็น 

“วิสัยโลกตุรธรรม” เป็น“อตุตรมินุสสธรรม” 

แท้ๆ จึงไม่ ใช่เรื่องจะเอาไปพูดสาธยายกัน 

ได้ง่ายๆ ถ้าแม้นไม่เป็นผู้มี“ฌาน”ที่สัมมา

ปฏิเวธในตนจริง ผู้พูดนัน้ก็จะพล่อย หรือ 

คะนองปากอย่างที่เห็นที่เป็นอยู่   

ระวงัๆกนัเถอะ!  นัน่..นรกนะ!  ขอบอก

“ฌานวิสัย”นี้จึงเป็น“อจินไตย”สูงสุด

ส�าหรับ“วิสัย”ทั้งหลายของสาวกภูมิ ยกเว้น 

“พุทธวิสัย”เท่านัน้ที่ต้องยกไว้เป็นที่สูงที่สุด

แห่งที่สุดใน“อจินไตย”ทั้ง ๔ ที่ประชาชนคน

เราทั้งหลายจะไม่พึงอาจเอื้อมไปแตะต้อง

“ฌานวิสัยของผู้ได้ฌาน(ฌานวิสยะ)”ขอ

พดูแค่น้ีก่อน ยงัมนัียส�าคญัที่จะสาธยายอกี   

พุทธสาวกนัน้ไม่มีสิทธิ์ที่จะบังอาจไป 

ละลาบละล้วง“อจนิไตย”ขัน้พทุธวสิยัเดด็ขาด 

แม้“ฌานวิสัย”ก็เถอะ ผู้ยังไม่“สัมมา

ทิฏฐิ”ใน“ฌานวิสัย”ที่เป็นแบบพุทธจริงจึง

พูดกัน อธิบายกันอย่างอวดดี ก็ได้นรกแน่!

แต่ถ้า“หลงผิด”จริงๆ คือผู้นัน้แน่ใจ 

ซื่อตรงในใจแท้ๆว่า “อย่างนีเ้ป็นฌานของ

พุทธ”จริงๆ แล้วก็สาธยาย“ความเป็นฌาน” 

นั้นไปอย่างไม่มีสาเถยยจิตแอบแฝงใดเลย

ก็แล้วไป ไม่มีสาเถยยจิต ไม่ถือว่าเป็น 

“อาบัต”ิ แต่กม็“ีอกศุลวบิาก”ตามสจัจะของการ

แสดงออกน้ันๆว่า ท�าให้เกดิกระทบเป็นความ

เสื่อมเสยีแก่ศาสนาจรงิ แก่สงัคมหรอืบคุคล

จริงมากน้อยเท่าใด ก็มี“อกุศลวิบาก”อยู่แท้ 

เท่านั้นๆ เพียงแต่น้อยกว่าผู้มีสาเถยยจิต 

อาตมาก็มีภูมิรู ้เรื ่อง“กรรมวิบาก”ได้ 

แคต่ามภูมิของอาตมา ก็ตามขั้นฐานะ“โพธิ 

สตัววิสยั”ของอาตมาเท่าทีม่จีรงิ จึงสาธยาย 

เท่าที่เห็นว่าควรตามภูมิมาตลอดที่ท�างาน 

ด้านศาสนามา กอ็ย่าเลยีนแบบเป็นอันขาด
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พระราชาพาจน...กล้าขวางโลก!
	 ไม่ว่ำทีไ่หนๆ	 มีแต่คนกลัวยำกจนทัง้นัน้	 นับ
วันยิง่วุ่นวำย	 เศรษฐกิจอันเป็นปัญหำอันดับหนึ่ง
อยู่ตลอดโลกแตกก็ว่ำได้
	 เสร็จแล้ว	 พระเจ้ำแผ่นดินเมืองไทยกลับทรง
แนะน�ำให้แก้ปัญหำแบบคนจน	 ฟังดูน่ำกลัวหูหัก
มำกกว่ำ	ใครจะไปมีปัญญำเชื่อง่ำยๆล่ะ...	

	 คงได้แต่งงๆ	 เงียบอยู ่ในใจ	 หน้ำไหนจะ
กล้ำเถียงในเมื่อคนพูดคือพระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลฯ	
ธรรมดำยิ่งทรงพูดน้อยอยู่ด้วย
	 คนส่วนใหญ่แม้ไม่ทนัรูเ้รือ่ง	แค่ฟังเป็นบญุหไูว้
ก่อนก็ยังดี	ว่ำงั้น...
	 แม้ทฤษฎีแบบคนจนที ่พ่ ่อหลวงทรงน�ำมำ
เล่ำต่อยี่สิบกว่ำปีก่อน	 เหมือนจะมีใครขำนรับท�ำ

•	ดังนั้น	วิมุตตินิยม

ต	า	ม	ห	ยั่	ง	ฟ้	า	ท	ะ	ลุ	ดิ	น

ศาสตร์พระราชาแสนส�าคัญ
แบบคนจนมหัศจรรย์

๑.	 ศึกษาข้อมูลอย่างเป็นระบบ
๒.	 ระเบิดจากข้างใน
๓.	 แก้ปัญหาจากจุดเล็ก
๔.	 ท�าตามล�าดับขั้น
๕.	 ภูมิสังคม
๖.	 องค์รวม
๗.	 ไม่ติดต�ารา
๘.	 ประหยัด	เรียบง่าย	
						 ได้ประโยชน์สูงสุด
๙.	 ท�าให้ง่าย
๑๐.	การมีส่วนร่วม
๑๑.	ประโยชน์ส่วนรวม

๑๒.	บริการที่จุดเดียว
๑๓.	ใช้ธรรมชาติช่วยธรรมชาติ
๑๔.	ใช้อธรรมปราบอธรรม
๑๕.	ปลูกป่าในใจคน
๑๖.	ขาดทุนคือก�าไร
๑๗.	การพึ่งตนเอง
๑๘.	พออยู่พอกิน
๑๙.	เศรษฐกิจพอเพียง
๒๐.	ความซื่อสัตย์	สุจริต	
									จริงใจต่อกัน
๒๑.	ท�างานอย่างมีความสุข
๒๒.	ความเพียร
๒๓.	รู้-รัก-สามัคคี

“หลักการทรงงาน 23 ข้อในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙”
เพื่อประโยชน์สุขสูงสุดของประชาชน

 เศรษฐกิจพอเพียงจะน�าสังคมอุดมร่มเย็น
เมื่อรู้จักพอก็กล้าให้ส่วนเกิน

ยิ่งกล้าจน ยิ่งเกิดส่วนเหลือเจือจาน
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ตำมบ้ำงกี่มำกน้อย..สงสัยยำกจะหำคนใจกล้ำมี
ภูมิปัญญำถึง
	 ขนำดหลักเศรษฐกิจพอเพียงก็เช่นกัน	 ถึงจะ
ฟังเข้ำใจง่ำยได้ทนัททีั้งนั้นแหละ	ใช่จะมรีฐับำลไหน
เอำไปท�ำจริง	มำกกว่ำลิงหลอกเจ้ำ
	 เพิ่งจะมีรัฐบำล	คสช.นี่แหละตื่นรู้		เริ่มลงมือ
พำท�ำจริงจังเป็นเรื่องเป็นรำวในภำคประชำชน
ระดับล่ำงขึ้นมำบ้ำงอย่ำงเกษตรอินทรีย์	เป็นต้น
	 ส�ำหรับเศรษฐกิจมหัพภำค	 น่ำเสียดำยที่ยัง
มองข้ำมศำสตร์พระรำชำเป็นแน่แท้	 ถึงยังให้ค่ำ
เชื่อถือนักเศรษฐกิจทุนนิยมเต็ม	ๆ 	 ไม่ลืมหูลืมตำ	
รึเปล่ำเอ่ย?
	 ไม่เป็นไร	 ให้ประชำชนรำกหญ้ำท�ำเศรษฐกิจ
พอเพียงทั่วไทยน�ำหน้ำเป็นป่ำล้อมเมือง	 รัฐบำล
ค่อยถึงบำงอ้อเมื่อนั้น	ไม่เกี่ยงกัน
	 ยิง่ทกุวนันี	้เศรษฐกจิหำเงนิยิง่ฝืดเคอืง	เท่ำกบั
บีบให้หันมำท�ำมำหำกิน	 ลงไร่นำท�ำเศรษฐกิจ	
พอเพียงมำกขึ้น	 จึงไม่มีอะไรดีกว่ำพึ ่งตัวเอง	
หลังสู้ฟ้ำหน้ำสู้ดิน
	
ทางเกวียนฝันเปลี่ยนเส้นทางสายไหม
	 แต่ก่อนคนเรำยังโง่	 แม้กระนั้นภูมิปัญญำ
โบรำณยังพำสังคมพออยู ่พอกินตำมธรรมชำติ
เรียบง่ำย	เป็นเศรษฐกิจเลี้ยงชีพ	พึ่งตัวเอง	ใครๆ
ก็ท�ำนำเป็น	 มีปัญญำทอผ้ำใช้	 ปลูกบ้ำนอยู่เอง	
สำมำรถพึ่งพำอยู่เป็นหมู่ญำติรวมมิตรมำกน�้ำใจ
	 สมัยนี้หลงตัวว่ำฉลำด	 มันประหลำดที่ผู้คน
กลบัไม่มปัีญญำอยู่เยน็เป็นสุขเหมอืนยคุร้อยปีก่อน	
ทั้งๆที่กินเกิน	ใช้เปลอืงมำกกว่ำไม่รูก้ี่เท่ำด้วยซ�้ำไป!
	 เรำมำกันผิดทำงเป็นแน่เชียว..?
	 ด้วยพระปรีชำญำณพ่อหลวงทรงเมตตำชีท้ำง
สว่ำง	 ให้หันมำเศรษฐกิจพอเพียง	 สำมำรถเลี้ยง
ชีวิตตัวเองได้ก่อน...
	 จำกนัน้ค่อยกว้ำงเกื้อเผือ่เพื่อนพ้องญำติไม่
ขำดน�้ำใจไปถึงหมู่บ้ำนพอประมำณ
	 เดชะบุญ	 ช ่วงใกล ้เคียงพ ่อหลวงน�ำพำ
เศรษฐกิจพอเพียง	 ปรำกฏว่ำในหมู ่ชำวอโศก	

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ได้น�ำคณะรวมตัวกันอยู่เป็น
หมูก่ลุม่ชมุชนสำธำรณโภค	ีใช้ชวิีตมกัน้อย	สนัโดษ	
เจริญรอยเดียวกัน
	 เหมือนแม่น�้ำสองสำยต่ำงไหลมำบรรจบเป็น
แม่น�้ำใหญ่สำยเดียวกัน
	 หมู ่มวลบวรอโศกนับสิบแห่ง	 เท่ำกับเป็น
ประจักษ์พยำนค�ำสอนพ่อหลวงด้วยว่ำ	 มีผู้ปฏิบัติ
ถึงมรรคแจ้งผลสัมฤทธิ์จริงชดัเจน	โดยขบวนกลุม่
มิตรดี	 สหำยดี	 สังคมแวดล้อมดี	 อันเป็นทั้งหมด	
ทั้งสิ้นของวิถีพุทธบุญนิยม
	 ดังนั ้นแค่ช่วงไม่ทันถึงร้อยปีหลังมำนี่เอง	
สงัคมไทยเคยเป็นชำตกิสกิรรมท�ำมำหำกนิปัจจยัสี	่
เป็นเศรษฐกิจพอเพียง
	 ทุกวันนี้กลับพลิกผันหันมำแย่งท�ำมำหำเงิน	
ทิ ้งไร่นำฟ้ำกว้ำงมำสู ่ป่ำคอ-นก-รีต	 อยู ่สังคม
แปลกหน้ำร้อยพ่อพนัแม่	ตวัใครตวัมนั	ต่ำงปำกกดั	
ตนีถบีกลำงสงัคมก้มหน้ำพำจนเครยีด	ตกเป็นทำส
เศรษฐกจิท�ำมำหำเงนิ	วุ่นวำยจ่ำยดอกแบกหนีท่้วม
หัวทั้งชำติ
	 ไม่รู้ใครฉลำดงี่เง่ำเท่ำไหร่บ้ำงอย่ำงข้ำงต้น...

บันไดแก้จน	แบบคนจน
	 เท่ำที ่เปรยปรำยขี ่ม ้ำเลียบค่ำยนั ่นโน่นนี	่
พอประมำณ	น่ำจะผ่ำเข้ำเป้ำหัวใจประเด็นส�ำคัญ
กันเลย
	 พ่อครูสมณะโพธิรักษ์พูดถึงแบบคนจนตรง	ๆ
ว่ำเป็นเดอะเกรทเวิร์ดของพ่อหลวง	อำจแปลศพัท์
เป็นไทยว่ำมหำพจน์	ท�ำนองนั้น
	 และควรถือเป็นปริศนำธรรมโลกุตระ	 อันน่ำ
วิจัยธรรมเจำะลึกซึ้งให้เข้ำใจถึงปฏิบัติจริง	 	 จน
เกิดผลประจักษ์แจ้งตำมล�ำดับ
	 ในที่นี้เข้ำใจตำมภูมิ	 เรำสำมำรถแก้จนโดย	
ตั้งต้นดังต่อไปนี้
	 ๑.	 ขยันประหยัด	 มันจ�ำเป็นจ�ำใจต้องขยัน	
ขันแข็งก่อนอื่น	ดงัค�ำสอน	คนจะล่วงทกุข์ได้เพรำะ
ควำมเพียร	 ผู้หมัน่ย่อมหำทรัพย์ได้เสมอเฉพำะ
อย่ำงยิ่ง	ทรพัย์ตดิตวัตำมพ่อครช้ีูชัด	คอื	สมรรถนะ
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และควำมขยัน
	 อนึ่ง	 เวลำจนคนถนัดคิดหำเงินเพิ่มใหม่	 ไม่
คิดถึงประหยัดไว้ก่อน	ขนำดพ่อหลวงเรำท่ำนเพิ่ง
ค่อยรูว่้ำพระองค์ยอดประหยดักว่ำใคร	ๆ 	ชนิดคำด
ไม่ถึง	เช่น	ทรงใช้ดินสอ	ยำสีฟัน	รองเท้ำเก่ำซ่อม	
กระดำษหน้ำเดียว	จิปำถะ	เสื้อสูทไม่มีเปลือง...
	 เรื ่องประหยัดไม่พูดสอนสั่งกัน	 หัวคิดหำย
ไปไหนหมด	 คุณครูจ๋ำ	 น่ำจะหันมำดัดนิสัยเสีย
อย่ำงขนำนใหญ่ทุกผู้คนเพรำะประหยัดมันได้เงิน
เพิ่มทันที	 ดีกว่ำเที่ยวหำเงินใหม่มันเหนื่อยยำก	
ไม่แน่นอนกว่ำ
	 ๒.	พึ่งพำตนเองให้พอเพยีงจนเหลอืเผือ่สงัคม	
ธรรมชำตคินย่อมฉลำดสำมำรถกว่ำสตัว์ซึ่งเขำอยู่
รอดเติบโตด้วยกำรหำกินเองเป็นทั้งนั้น
	 คนเรำน่ำจะต้องมปัีญญำท�ำมำหำอยูห่ำกนิได้
โดยล�ำแข้ง	แรงงำนฝีมือของตัวเอง	อย่ำงน้อยทกุคน	
ย่อมสำมำรถอำศยัสมรรถนะและควำมขยันเป็น
ทุนทรัพย์ตัง้ตนท�ำนัน่โน่นนีไ่ด้เลยส่วนจะมีเครื่อง
มือข้ำวของแม้เงนิทองเข้ำมำช่วยเสริมหนุนก็ยิง่ดี	
ส�ำคัญไม่ต้องกู้หนี้	ไม่มีดอกเบี้ยเด็ดขำด
	 ๓.	 รู้รักสำมัคคี	สร้ำงมิตรไมตรีมีน�้ำใจ	 เป็น
ธรรมดำเมือ่ลงทุนลงแรงปลูกหว่ำนพืชลงดิน	 มัน
ย่อมเจริญงอกงำมตำมธรรมชำติ	 ผลผลิตย่อม
กลับคืนมำท่วมท้นร้อยพันเท่ำ	 ให้คนท�ำได้อำศัย
กินอยู่	 ไม่มำกก็น้อยยิ่งท�ำพืชผลด้วยต้นทุนต�่ำ	
สุดจริง	ๆ 	 ย่อมเหลือเพื่อเลี้ยงครอบครัว	 แบ่งปัน
พวกพ้องน้องพี่ต่อ	ๆ 	ไปได้ง่ำย
	 เป็นที่น่ำสังเกตส�ำคัญ	ไม่เห็นพ่อหลวงเอ่ยถึง
ซือ้ขำยท�ำเงินมำเกีย่วข้องเลย	เรือ่งจ�ำเป็นส่วนตวั
ย่อยไม่ย่อยพรรค์นีค้งไม่ต้องให้พระองค์สอน	 คน
เรำถนัดอยู่แล้ว
	 เป้ำหลักใหญ่เศรษฐกิจพอเพียง	ย่อมหมำยให้
กระจำยผลผลิตแบ่งปัน	เจือจำนจนเพียงพอ	จำก
บ้ำนสู่ชุมชนน้อยใหญ่ทัว่ถึง	 ต่อให้จนแสนจนเงิน
ทอง	 แต่ไม่จนน�้ำใจญำติมิตร	 ย่อมกล้ำให้แบ่งปัน
ได้เสมอตำมควร
	 พ่อหลวงทรงห่วงใยประชำชนในแผ่นดิน

ทุกหมู่เหล่ำเชื้อชำติศำสนำ	 ทรงสอนให้เมตตำ	
อะลุ่มอล่วยช่วยเหลือเอื้อเฟื้อประชำชนด้วยกัน
	 เมื่อพระองค์ทรงรักประชำชน	 ทุ่มเทชีวิตจิต
วิญญำณแทบทกุลมหำยใจตลอด	๗๐	ปี		ประชำชน
ทุกหัวระแหงต่ำงซำบซึ้งเต็มอกอยู่ในใจเงิ ียบ	ๆ 	
มำตลอด	 ทุกคนจึงรักพ่อหลวงสูดสูงยิ่งกว่ำใคร
ในแผ่นดิน
	 ครั ้นวันร้ำยมำถึงไม่ทันคำดฝันพลันเสด็จ
สวรรคำลัย	 สิบสำมตุลำห้ำเก้ำ	 พสกนิกรทั่วไทย
ใจหำย	 อนิจจังของจริง	 ไปไม่กลับ	 หลับไม่ตื ่น	
ฟื้นไม่มี	หนีไม่พ้น
	 ปรำกฏกำรณ์ระเบิดรักถึงเกิดถล่มทลำย	ไม่มี
พ่อหลวงให้เห็นรู้สึกรักได้อีกแล้วชั่วนิรันดร	 ผู้คน
สะท้อนควำมรักผ่ำนพฤติกรรมต่ำง	ๆ 	 นำนำเพื่อ	
เดินตำมรอยเท้ำพ่อ	 ขอท�ำตำมพ่อสอน	 มำท�ำดี
เพื่อพ่อ...
	 ทั ้งหมดทั ้งมวลล ้วนเสียสละบูชำรักพ ่อ	
โดยตรง	 ผลประโยชน์ย่อมไหลรวมลงที่เหล่ำลูก
พ่อหลวงปวงประชำชนในแผ่นดินไทย
	 คงพอชดัเจนให้เหน็ภำพรวมล�ำดบัขัน้บนัไดแก้
จน	 มันชวนมหัศจรรย์ไม่เบำ	 เมื่อตัวเองจน	ๆ 	อยู่
แล้ว	ยงัจะให้พึง่ตนกระทั่งหำยจนได้อย่ำงไรไฉนกนั
	 ยิ่งเหลือเชื่อเหนือชั้นกว่ำนั้น	 เกินฝันอีกว่ำ	
คนจน	ๆ 	นี่แหละช่วยเหลือคนจนน้อยจนใหญ่ต่อ	ๆ
ไปจริง	ๆ 	ท�ำเป็นเล่นไป
	 แต่จนเงินเรื่องเล็ก	ส�ำคัญไม่จนเพื่อนพ้องน้องพี	่
มีหมู่มิตรไม่ติดเหล้ำพนันให้พึ่งพิงอำศัย	 ช่วยกัน	
ช่วยกันมำจะท�ำอะไรก็ส�ำเร็จง่ำยด้วยพลังหมู่
	
OUR	LOSS	IS	OUR	GAIN
ขาดทุนของเรา	เป็นก�าไรของเรา
	 ฟังอมตวำทะของพ่อหลวงโพธิสัตว์ข้ำงต้น	
ชวนเป็นงงไก่ตำแตกแทบทัง้นัน้แหละ	 นอกจำก
แฟนคลับบุญนิยมทีว	ีคงจะคุน้ชนิกับประเด็นก�ำไร
อำริยะของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์อยู่ก่อนบ้ำง
	 ตำมภูมิเข้ำใจของผู้น้อย	 พ่อหลวงตรัสควำม
จริงตำมที่ทรงงำนเพื่อประชำชน	 ในเมื่อพ่อหลวง
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ทรงสละทุนรอนแรงกำย	 	 ทุ่มเททรงงำนนั่นโน่น
นี่ไปเท่ำไหร่ต่อเท่ำไหร่	เป็นกำรให้ประชำชนได้ผล
งำนไปหมด	ส่วนพระองค์ไม่มค่ีำตอบแทนอะไรกลบั
คืนแน่	ๆ
	 มองในแง่ขำดทุน	พ่อหลวงขำดทุนเต็ม	ๆ 	คน
ได้คือประชำชนต่ำงหำกเป็นผู้ได้ก�ำไร
	 แต่ควำมจริง	ผลก�ำไรของประชำชน	แน่นอน	
เกิดจำกผลงำนพ่อหลวงเต็ม	ๆ 	โดยตรง
	 ดังนั้น	 พ่อหลวงทรงงำนแม้ขำดทุน	 ไม่มีเสีย
เปล่ำไปไหน	เหมือนควกักระเป๋ำซ้ำยจ่ำยกระเป๋ำขวำ
	 สมมุติประชำชนได้ก�ำไรเข้ำกระเป๋ำขวำ	
เท่ำกบัเป็นก�ำไรของพ่อหลวงด้วยเช่นเดียวกัน	
เพรำะพระองค์ไม่ได้แปลกแยกจำกประชำชน	พอ
ฟังขึ้นแค่ไหนบ้ำงไม่ทรำบนะ	
	 เอำตัวอย่ำงใหม่ของจริงในชุมชนเช่นบวร
รำชธำนีอโศก	 ญำติธรรมท�ำงำนฟรีคือขำดทุน
ค่ำแรง	 ผลผลิตบริกำรเกิดในชุมชนเป็นก�ำไร
งอกเงยขึ้นมำ	 ญำติธรรมทุกคนเป็นเจ้ำของร่วม
ผลงำนก�ำไรนั้น	ๆ 	ด้วยเต็ม	ๆ 	เพียงแต่ไม่มีจ่ำยปัน
ก�ำไร	นอกจำกได้กินอยู่ฟรีด้วยคนบ้ำงเท่ำนั้นเอง
	 สุดท้ำยก�ำไรชุมชนไปไหน	 ส่วนหนึง่ก็เป็นทุน
สำธำรณโภคีของบวรบ้ำนรำชฯ	นั่นแหละ	 บำง
ส่วนชุมชนจ่ำยท�ำกิจกรรมคืนสังคม	 ไปตั้งโรงบุญ
กองทัพธรรมสนำมหลวง	 เลี้ยงรับรองแขกของ	
พระรำชำมำสกักำระพระบรมศพ	เป็นต้น	ประมำณ
นี้แล
	 เป็นอันว่ำ	เศรษฐกิจพอเพียงจะน�ำสังคมอุดม
ร่มเย็น	เมื่อรู้จักพอก็กล้ำให้ส่วนเกิน	ยิ่งกล้ำจนยิ่ง
เกิดส่วนเหลือเจือจำน
	 โดยเฉพำะเศรษฐกิจจะหมดปัญหำเมื่อจนให้
เป็นดังเช่นแบบคนจน	 สำมำรถพำจนเหนือชั้นถึง
โลกุตระ

จนให้เป็น	ไม่เสียชาติเกิดคนไทย
	 อย่ำงไรก็ด	ีหลกัคนืทนุสูส่งัคม	ถงึขำดทนุของ

เรำย่อมเป็นก�ำไรของเรำ	ย่อมน่ำท�ำได้ทั่วไปหมด
	 ส�ำหรับโครงกำรพระรำชด�ำริ	 ท�ำกสิกรรม	
เศรษฐกิจพอเพียงหรือชุมชนบวรเครือแหอโศก	
เป็นปรำกฏกำรณ์เสียลสะตัวอย่ำงแบบคนจน	
ด้วยจิตวญิญำณโลกุตระ	 คือให้เป็นให้	 ไม่เอำผล
ตอบแทนกลับเลย
	 เช่นเดียวกับกลุ่มแม่บ้ำนจิตอำสำท�ำงำนฟรี	
กสิกรท�ำไร่สวนผักพืชต่ำง	ๆ 	สำมำรถเดินตำมรอย
พ่อหลวงแบบคนจนได้ทั้งสิ้น	ตำมก�ำลังพรั่งพร้อม	
ไม่จ�ำกัดมำกน้อยเท่ำไหร่
	 น�ำ้ใจแบ่งปันช่วยเหลือประชำชนในหมู่บ้ำน
น้อยใหญ่	 ยิ่งเพื่อนบ้ำนเรือนเคียงใกล้ชิด	 เป็น
วัฒนธรรมพืน้บ้ำนคนไทยอยูแ่ล้วด้วย	เมือ่ตัง้ใจท�ำ
คนละไม้คนละมอื	ย่อมเกดิผลสะพดัสงูกว้ำงไกลไป
เรื่อยๆเอง	ไม่มีเสียเปล่ำ
	 หลกัพอเพยีงแบบคนจน	ทกุคนพึ่งตนเองเตม็ที่	
มีผลผลิตส่วนเหลือกินเกินใช้	 จะแจกจ่ำยหรือ	
แม้ขำยถูก	ๆ 	ต�่ำกว่ำทุน	 เป็นกำรช่วยลดต้นทุน	
ค่ำครองชีพซึ่งกันและกัน	 ทุกคนได้ผลประโยชน์
เป็นก�ำไร	จำกผลขำดทุนแบบคนจน
	 ค่ำครองชีพยิ่งถกูยิ่งต�่ำ	สงัคมย่อมอดุมอยูเ่ยน็
เป็นสุขวิเศษ	 กำรผลักดันรำคำข้ำวให้แพงโคตร	ๆ 	
เป็นใจโหดร้ำย	 ค่ำครองชีพถีบตัวแพงลิบ	 คนจน
ตำยก่อนนะคร้ำบ
	 ดังนั้น	ด้วยอัจฉริยภำพพระบำรมีปรีชำญำณ
พ่อหลวงโพธิสัตว์	 ทรงน�ำพำเศรษฐกิจพอเพียง
แบบคนจน	 ให้เข้ำใจท�ำขำดทุนของเรำเป็นก�ำไร
ของเรำ	 เพื่อประชำชนช่วยเหลือประชำชนด้วย
กันเอง
	 รหั สนั ยส� ำคัญแสนมหั ศจรรย ์ อั นลึ กซึ ้ง	
ใช่ลึกลับส�ำหรับคนจนดังว่ำนี้	 ควรตื่นรู้สู่ปฏิบัติด้วย
สัมมำทิฐิ		จักได้ไม่เสียชำติเกิดในแผ่นดินรัชกำลที่	๙	
พระเจ้ำอยู่หัวภูมิพลฯ	

ค่าครองชีพยิ่งถูกยิ่งต�่า	สังคมย่อมอุดมอยู่เย็นเป็นสุขวิเศษ	การผลักดันราคาข้าวให้แพงโคตรๆ
เป็นใจโหดร้าย	ค่าครองชีพถีบตัวแพงลิบ	คนจนตายก่อนนะคร้าบ
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	 สมยัหน่ึง	พระผู้มพีระภาคเจ้าประทบั	ณ	
กูฏำคำรศำลำ(ศำลำที่มหีลงัคำเป็นยอดแหลม)	ป่ำ
มหำวัน	ใกล้กรุงเวสำลี	นครหลวงของแคว้นวัชชี
	 ครำวนั้นสีหเสนาบด(ีข้ำรำชกำรชัน้ผู้ใหญ่)	ได้
เข้ำไปเฝ้ำพระผู้มีพระภำคเจ้ำถึงที่ประทับ	 ถวำย
บังคมแล้วนั่ง	ณ	ที่ควรส่วนข้ำงหนึ่ง	แล้วทูลถำม
	 “ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ	 พระองค์จะทรง
บัญญัติ(ก�าหนด)ผลแห่งทาน(การเสียสละให้ไป)ที่
จะปรากฏชดัในปัจจุบนันี	้ได้หรอืไม่	พระพทุธเจ้าข้า”
 พระผู้มีพระภำคเจ้ำได้ตรัสตอบว่ำ

	 “ดูก่อนสีหะ	 ถ้ำอย่ำงนั้น	 เรำจะย้อนถำม
ปัญหำนี้กับท่ำนก่อน	 ท่ำนพึงตอบปัญหำนี้ตำม
ชอบใจเถิด		 ในเมืองเวสำลีนี้	มีบุรุษ	๒	คน	คน
หนึ่งไม่มีศรัทธา	ตระหนี่ถี่เหนียว	พูดจาเสียดสี
(กระทบกระเทีียบเหน็บแนม)	 ส่วนอีกคนหนึ่ง
มีศรัทธา	 เป็นทานบดี(เจ้าของทาน)	 ให้ทาน
สม�่าเสมอ
 ๑.	 พระอรหันต์ทั้งหลำย	 เมื่อจะอนุเครำะห์
(ช่วยเหลือ)	พึงช่วยเหลือคนไหนก่อน”
	 “ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ	พระอรหันต์ทั้งหลาย

Y  ท�าทานเสียสละออกไป
	 		จริงใจศรัทธาเผื่อแผ่
	 		ผลทานทันตาเห็นแน่
	 		พระแท้เกื้อกูลก่อนใคร.

ณวมพุทธ

ผลแห่งทาน
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ถงึสคุตโิลกสวรรค์ได้อย่ำงไรกนั	ส่วนคนที่มศีรทัธา	
เป็นทานบด	ีให้ทานสม�า่เสมอ	เมื่อตายไปย่อมเข้า
ถึงสุคติโลกสวรรค์ได้เป็นแน่
	 ข้ำแต่พระองค์ผู ้เจริญ	 ในผลแห่งทำน	 ๖	
ประกำรแรกนั้น	 สำมำรถเห็นผลปรำกฏชัดได้ใน
ปัจจุบันนี้	 เป็นดังที่พระผู้มีพระภำคเจ้ำตรัสดีแล้ว	
ข้ำพระองค์มิได้เชื่อเพรำะศรัทธำต่อพระผู้มีพระ-
ภำคเจ้ำ	แต่เพราะข้าพระองค์เองได้เหน็ผลแห่ง
ทานเหล่านั้นจริง	ตรงตำมที่พระองค์ตรัสไว้
	 ด้วยว่ำข้ำพระองค์เป็นทำยก(ผู ้ให้)	 เป็น
ทำนบดี(เจ้ำของทำน)	พระอรหันต์ทั้งหลำยเมื่อจะ
อนุเครำะห์	ก็ได้อนุเครำะห์ข้ำพระองค์ก่อน
	 เมื่อจะเข้ำไปหำ		กไ็ด้เข้ำไปหำข้ำพระองค์ก่อน
	 เมื่อจะรับของทำน	 ก็ได้รับของทำนของข้ำ-
พระองค์ก่อน
	 เมื่อจะแสดงธรรม	 ก็ได้แสดงธรรมแก่ข้ำ-
พระองค์ก่อน
	 แม้กิตติศัพท์อันงำมของข้ำพระองค์	ก็ได้ขจร
ไปว่ำ	 สีหเสนำบดีเป็นทำยก	 เป็นกำรกบุคคล(ผู้
กระท�ำเอง)	เป็นผูอ้ปัุฏฐำกสงฆ์(ดแูลรบัใช้นกับวช)
	 ข้ำพระองค์ผู้เป็นทำยก	 เป็นทำนบดี	 เข้ำไปสู่
บรษิทัใดๆก็ตำม	ก็เป็นผู้แกล้วกล้ำ	ไม่เก้อเขินเข้ำไป
	 แต่พอพระองค์ได้ตรัสถึงผลแห่งทานข้อ
ที่	 ๗	 กับข้ำพระองค์อย่ำงนี้ว่ำ	 ผู้เป็นทำยก	 เป็น
ทำนบด	ีเมื่อตำยไป	จะเข้ำถงึสคุตโิลกสวรรค์	ข้อน้ี	
ข้ำพระองค์ยงัไม่อำจจะรูผ้ลแห่งทำนนั้นได้จรงิ	แต่
ผลแห่งทำนในข้อนี้	 	 ข้าพระองค์ขอเชื่อถือตาม
ศรัทธา(ความเชื่อมั่น)ต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า”
	 พระผูม้พีระภำคเจ้ำทรงสดบัแล้ว	กต็รสัยนืยนั
	 “เป็นอย่ำงนั้นสีหะ	 เป็นอย่ำงนั้นสีหะ	 ผู้เป็น
ทำยก	 เป็นทำนบดี	 เมือ่ตำยไป	 ย่อมเข้ำถึงสุคติ
โลกสวรรค์”

ย่อมช่วยเหลือคนที่มีศรัทธา	เป็นทานบดี	ให้ทาน
สม�่าเสมอก่อน”
 “๒.	พระอรหันต์ทั้งหลำย	เมื่อจะเข้ำไปหำ	พึง
เข้ำไปหำใครก่อน”
	 “ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ	พระอรหันต์ทั้งหลาย
ย่อมเข้าไปหาคนที่มีศรัทธา	 เป็นทานบดี	 ให้ทาน
สม�่าเสมอก่อน”
 “๓.	พระอรหันต์ทั้งหลำย	เมื่อจะรับของทำน	
พึงรับของทำนของใครก่อน”
	 “ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ	พระอรหันต์ทั้งหลาย
ย่อมรบัของทานของคนท่ีมศีรทัธา	เป็นทานบด	ีให้
ทานสม�่าเสมอก่อน”
 “๔.	 พระอรหันต์ทั้งหลำย	 เมื่อจะแสดงธรรม
พึงแสดงธรรมแก่คนไหนก่อน”
	 “ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ	พระอรหันต์ทั้งหลาย
ย่อมแสดงธรรมแก่คนที่มีศรัทธา	เป็นทานบดี	ให้
ทานสม�่าเสมอก่อน”
 “๕.	แล้วกิตติศัพท์อันงำมของใครคนไหน	พึง
ขจรไป”
	 “ข้ำแต่พระองค์ผู้เจรญิ	กติตศิพัท์อนังามของ
คนที่มีศรัทธา	 เป็นทานบดี	 ให้ทานสม�า่เสมอนั่น
เทียว	พึงขจรไป”
 “๖.	แล้วคนไหนที่เวลำเข้ำไปสู่บรษัิทใดๆกต็ำม	
เช่น	เข้ำไปในหมู่กษัตริย์	หมู่พรำหมณ์	หมู่คฤหบดี	
หมู่สมณะ	แล้วพึงเป็นผู้แกล้วกล้ำ	ไม่เก้อเขิน”
	 “ข้ำแต่พระองค์ผู้เจริญ	 คนที่มีศรัทธำ	 เป็น
ทำนบดี	ให้ทำนสม�่ำเสมอ คนผู้นั้นเมื่อเข้าสู่บริษัท
ใดๆ	ก็ตาม	ย่อมเป็นผู้แกล้วกล้า	ไม่เก้อเขิน”
	 “๗.	ทั้งสองคนนั้น	คนไหนเมื่อตำยไป	จะพึง
เข้ำถงึสุคติ(ทำงด�ำเนินไปดี)	 โลกสวรรค์(โลกของ
คนใจสูง)”
	 “ข้ำแต่พระองค์ผู ้เจริญ	 คนที ่ไม่มีศรัทธำ	
ตระหนี่ถี่เหนียว	พูดจำเสียดสี	เมื่อตำยไป	จะเข้ำ (พระไตรปิฎกเล่ม	๒๓	“สีหสูตร”	ข้อ	๕๔)

ในผลแห่งทาน	๖	ประการแรกนั้น	สามารถเห็นผลปรากฏชัดได้ในปัจจุบันนี้	เป็นดังที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสดีแล้ว	

ข้าพระองค์มิได้เชื่อเพราะศรัทธาต่อพระผู้มีพระภาคเจ้า

แต่เพราะข้าพระองค์เองได้เห็นผลแห่งทานเหล่านั้นจริง	ตรงตามที่พระองค์ตรัสไว้
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•	นายธิง	วินเทอร์

แค ่ ค ิดก็ หนาว . . . ว ์

	 ๑.	พระกับนักการเมืองหัวอกเดียวกัน!
ผลส�ำรวจหนุ่มสำวทั่วโลก	‘ไม่ไว้ใจ’	
นักกำรเมือง-ผู้น�ำทำงศำสนำ
ยกให้	‘แม่’	คือคนไว้ใจได้ที่สุด
(มติชน	๒๙	ก.ค.๖๐)

	 ๓.	เศรษฐกิจพึ่งตนต้อง
คิดค้น!	สั่งเกำะติด	๔	ปัจจัย
เสี่ยง	หว่ันกดเศรษฐกจิไทยดิ่ง
เหว	(เดลินิวส์	๑๕	ก.ค.๖๐)

 ๒.	เรื่องของตัวเลขกับ
กระต่ายตื่นตูม!	 เศรษฐกิจ
ซบลดยอดผลิตรถยนต์	 ๒	
ล้ำนคันเหลือ	๑.๙	ล้ำนคัน
(เดลินิวส์	๒๐	ก.ค.๖๐)

	 ๔.	มีงบโครงการก็มีชีิวิต
หมดงบโครงการก็หมดชีวิต!
ชง	 ครม.	ขอ	๒.๒๘	หมื่นล้ำน	
‘ตำมรอยพ่อ’	(มติชน	๔	ก.ค.๖๐)

 ๕.	งานโชว์กับงานจรงิย่อมแตกต่างในคณุภาพ!	
น�ำควำมส�ำเร็จ	 สหกรณ์นักเรียน	
แสดงในงำนชุมนุมยุวเกษตรกร
(เดลินิวส์	๑๘	ก.ค.๖๐)

	 ๗.	หนึ่งในบรรดาพระพรหมผู้ลิขิตชีวิต!
วำเลนติโนอิน	ปำรีส	สวยโดนใจ
สำวน้อยสำวใหญ่ไปตำม	ๆ 	กัน
ส�ำหรับแฟชั ่นในคอลเล็กชั ่น	
Fall/Winter	(มติชน	๒๙	ก.ค.๖๐)

	 ๘.	รฐับาลที่ดต้ีองใส่ใจดแูลธรุกจิที่เป็นอนัตราย
ต่อชีวิต	ต่อสิ่งแวดล้อม!
กมัพชูำห้ำมส่งออกทรำยจำก
เกำะกง	(ขำยให้สิงคโปร์)
(ไทยโพสต์	๑๔	ก.ค.๖๐)

	 ๙.	เหตทุีผู่ท้รงศลีมโีมโห!	เงนิทอนหลอนพระ	ตบะ
แตก	ด่ำกรำด	ผอ.ส�ำนักพุทธ
หลวงพี่พิพิธปูดคว�่ำบำตร	
(ไทยโพสต์	๑๖	ก.ค.๖๐)

	 ๑๐.	ใครว่างานท�าให้คนมีอาชีพ?
นับถอยหลังโละกระเป๋ำรถเมล์
เตรียมใช้	‘อี-ทิคเก็ต’	
(เดลินิวส์	๒๔	ก.ค.๖๐)

	 ๑๑.	โลกลุกเป็นไฟ	ใครเห็นบ้าง?
ก)	สิงคโปร์แขวนคอนักโทษยำ-	
เสพติดชำวมำเลย์
ข)	ทำงยกระดับลอดช่อง	 ถล่มคน
งำนดับ	๑	
ค)	ต�ำรวจยิวโดนยิงเสียชีวิต	๒	รำย
ง)	แม่ฝรั่งเศสฆ่ำลูกทำรก	๓	ศพยัด
ตู้แช่	
จ)สเปนเผชิญคลื่นควำมร้อนตำย	๑	คน
(ไทยโพสต์	๑๕	ก.ค.๖๐)

	 ๑๒.	แค่อย่าให้ลูกน้องทะเลาะกันก็เก่งแล้ว!
‘หมอเจษฎำ’	 เต็งหนึง่ปลัด	สธ.	
คนใหม่มีควำมเหมำะสม	 สร้ำง
ควำมปรองดองภำยในองค์กรได้
(ไทยโพสต์	๑๑-๑๒	ก.ค.๖๐)

	 ๖.	คุณธรรมจะสอนกินก็รู้-อยู่ก็เป็น!	ชี้คนไทย
มีหนี้กว่ำ	๕	แสน	เกินครึ่ง
ผ่อนสนิค้ำ-บรกิำร	ไม่มีเงิน
ออมสูงถึง	๔๘.๓๐%
(เดลินิวส์	๑๘	ก.ค.๖๐)
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	 ๑๓.	ธุรกิจชนิดใหม่	หากินกับความแก่!	
‘เนิร ์สซิง่โฮม’	 ผุดเป็นดอกเห็ด	
สธ.หวั่นบำงแห่งผิดกฎหมำย
(มติชน	๑๑	ก.ค.๖๐)

 ๑๔.	คุณธรรมตัวแรก..ความมีวินัย!
‘ลมหำยใจไร้มลทนิ’	ชวนเยำวชน	
ร่วมประกวด	 ๔	 ประเภทเน้น	
ซื่อสัตย์	(มติชน	๑๑	ก.ค.๖๐)

	 ๑๖.	เหตุเกิดในแวดวงการศึกษา!	 บัณฑิต	ป.โท	
ฟ้อง	ม.กรุงเทพธนฯ	 ‘วฒุิ’	ไร้
น�้ำยำ	 ๘๐๐	คน	 รวมตัวเหตุคุรุ
สภำไม่รับรองหลักสูตร	 ท�ำงำน-
สมคัรเรยีนต่อสถำบันอ่ืน	ๆ 	ไม่ได้
(ไทยโพสต์	๑๐-๑๑	ก.ค.๖๐)

	 ๑๗.แชมเปี้ยนแดนนรก!
นำยกห่วงไทยครองที่	๕
นักดื่มของโลก
(ไทยโพสต์	๑๐-๑๑	ก.ค.๖๐)

	 ๑๘.	ตรวจสอบ-เอาจริง	ย่อมไม่ผิดหวัง!	
สำนต่อพระรำชปณิธำน	ร.๙
ทรงเน้น	‘ครูสอนดีต้องได้รับ
กำรตอบแทน’...ดีเดย์เกณฑ์ใหม	่
แจก	๑	หมื่นช็อปหลักสูตร	 (มติ
ชน	๖	ก.ค.๖๐)

	 		๒๑.	รอครึ่งวันท�าเป็นบ่น!	 สลด	นร.	 ๑๕	 ปวด
ท้องรอรักษำดับคำ	รพ.	 หมอยัน
ดูแลเต็มที่	(มติชน	๒๓	ก.ค.๖๐)

	 ๑๕.	คนจนฟังแล้วเจ็บช�้า!
...คิวแน่นเร่งเก็บเงินซ้ือบ้ำน	๔	ล้ำน		
(เดลินิวส์	๖	ก.ค.๖๐)

	 		๒๒.	มัวรอเครื่องจักรทันสมัย	กว่าถั่วจะสุกงา
ก็คงไหม้!	 สร้ำงเตำเผำขยะ	 ๒	 โรงที่
อ่อนนชุ-หนองแขม(เดลนิวิส์	๑๑	ก.ค.๖๐)

	 	๒๓.	กินปูนร้อนท้อง!	 ‘ปปป.’ประสำน	 ‘พศ.’	
ขอหลักฐำนกำรโอนเงิน
อุดหนุนวัดย้อนหลังตั้งแต่ป	ี
๕๕...เผยวัดเริ ่มเคลื ่อนไหว	
ต่อต้ำน	(ไทยโพสต์	๑๑	ก.ค.๖๐)

	 		๒๔.	ปรากฏการณ์ธรรมชาตแิห่งการซื้อขาย!	
แจกมังคุดฟรี	 ประชดรำคำตก	
ชำวสวนรวมตัวแก้ไขด่วน
(ไทยโพสต์	๑๓-๑๔	ก.ค.	๖๐)

	 ๑๙.	ความก้าวหน้าของกฎหมายไทย!		ยำแรง
นักโกงเมือง	 สนช.ผ ่ำน	กม.	
ไต่สวนคดีลับหลัง	 ‘แม้ว’	 ได้	
ประเดิม	(ไทยโพสต์	๑๔	ก.ค.๖๐)	

	 	๒๐.	สั่งงานไปแล้ว	ท�าเป็นหรือเปล่า?	
พณ.ตั้งทมีดนัคำรำยำง	จบีจนี-
ละตนิ	อเมรกิำซือ้	บี้ท้ตูพำณชิย์	
หำออเดอร์	(มติชน	๑๑	ก.ค.๖๐)

	 ๒๕.		ความน่าสะพรึงกลัวบนใบหน้าที่สวยงาม!	
‘เลกิใช้สตัว์ทดลอง’	ในเครื่องส�ำอำง	
แคมเปญปลูกจิตส�ำนึกโลกสวยงำม	
(ไทยโพสต์	๑๐-๑๑	ก.ค.๖๐)

	 ๒๖.	รวยกระจุก-จนกระจาย...เก่งกระจุก	 โง่
กระจาย!	ปลื้มเด็กไทยคว้ำ	๓๒	
เหรี ยญ	 แข ่ งคณ ิตศำสตร ์	
นำนำชำติ	(มติชน	๒๐	ก.ค.๖๐)

	 ๒๗.	เพื่อศาสนาหรือเพื่อคณะทัวร์	เอาให้ชัด!
แห่เทียนพรรษำ	 โครำชจัดยิ่งใหญ	่
ท ้ำชม	๖๐	ค ้ ุมว ัด	 ชิงอวดโฉม
อลังกำร	(มติชน	๖	ก.ค.๖๐)
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•	พิมลวัฑฒ์	ชูโต
บทความพิเศษ

ท�าไมต้องรู้ทัน?
ตอน สื่อมวลชน : บทบาทและความรับผิดชอบ

(Mass Media : Role and Responsibility)

•	ตอนจบ

	 ปัญหำร้ำยแรงอกีประกำรหนึ่งของสื่อมวลชน
ไทยคือนำยทุนได้เข้ำเป็นเจ้ำของหนังสือพิมพ์เสีย
ส่วนใหญ่	 ส�ำหรับโทรทัศน์และวิทยุ	 นำยทุนก็เข้ำ
จัดรำยกำรและทั้งสองกรณีต่ำงมุ่งผลก�ำไรเป็น
หลัก	 ในขณะเดียวกันเจ้ำของคลื่นก็มุ่งแต่รำยได้
โดยไม่สนใจผลเสยีทีก่ระทบต่อสงัคมและนัน่ท�ำให้
โทรทศัน์เกือบทกุช่องต่ำงมรีำยกำร	“ละครน�้ำเน่ำ”	
และ	“รำยกำรชิงโชค”	 ที่มอมเมำสติปัญญำและ	
กิเลส	(ตำมอย่ำงฝรั่ง?)	 ของผู้ชมทุกเมื่อเชื่อวัน	
(ต่ำงกับสื่อเกำหลซีึ่งมุ่งสร้ำงคณุธรรม)	โดยเฉพำะ
อย่ำงยิง่รำยได้หลักของทั้งหนังสือพิมพ์และอืน่ๆ	
ต่ำงไม่ได้พึ่งยอดขำยและยอดผู้ชมผู้ฟังอีกต่อไป	
แต่พึ่งงบโฆษณำของบริษัทธุรกิจหรือหน่วยงำน
รำชกำร	ซึ่งแน่นอนย่อมมีอิทธิพลต่อกำรรำยงำน
ข่ำวและกำรวิพำกษ์วิจำรณ์อย่ำงตรงไปตรงมำ	
รวมทั้งนกักำรเมอืงกมุ่็งใช้ส่ือมวลชนครอบง�ำควำม
คิดของประชำชน	(media	control)	เช่นเดียวกับ
นักกำรเมืองอเมริกัน	 โดยต้องกำรให้ประชำชน
ออกไปท�ำหน้ำที่ลงคะแนนเสียงแล้วกลับไปเป็น	

“ผู้ชม”	 ดังจะเห็นจำกค�ำพูดของนักกำรเมืองที่
ว่ำ	“ได้รับกำรเลือกตั้งจำกประชำชนแล้ว”	(จะท�ำ
อะไรกไ็ด้)	ทัง้	ๆ 	ที่ในระบอบประชำธปิไตย	นกักำร-	
เมืองและข้ำรำชกำรต้องฟังเสียงประชำชนอยู่
เสมอ	(ไม่ใช่แกล้งฟังโดยท�ำประชำพิจำรณ์ปลอม	ๆ )	
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในเรื่องส�ำคัญ	ๆ 	 เช่นกำรแก้
รฐัธรรมนูญ	(ในออสเตรเลยีต้องท�ำประชำมตแิละ
ได้คะแนน	๒	ใน	๓	ของผูล้งคะแนนเสยีง)	กำรเซน็
สัญญำระหว่ำงประเทศที่มีผลกระทบต่อเขตแดน
หรืออธิปไตย	 หรือโครงสร้ำงทำงเศรษฐกิจ	 (กำร
ค้ำเสรี)	 ในเรื่องนี	้ รัฐสภำอเมริกันต้องพิจำรณำ
อนุมัติหลักกำรและหัวข้อกำรเจรจำและยังต้อง
อนุมัติผลกำรเจรจำก่อนกำรบังคับใช้	 ส�ำหรับ
ออสเตรเลีย	 รัฐบำลจะวำงนโยบำยแก้ไขผล	
กระทบอันเกิดจำกผลกำรเจรจำและประกำศให้
ประชำชนทรำบเพื่อกำรปรับตัวด้วย	ออสเตรเลีย
ไม่เปิดเสรีด้ำนผลิตภัณฑ์ยำกับสหรัฐฯเพื่อปกป้อง	
ชำวออสเตรเลีย	 ในขณะที่นักกำรเมืองนำยทุน
สำมำนย์ของบำงประเทศเจรจำเพื่อผลประโยชน์

http://consciouslifenews.com

การเสพข้อมูลข่าวสารทั้งในระดับประเทศและระดับโลก
จึงต้องท�าอย่างมี “สติ” (รู้ตัว) และ “ใช้ปัญญา” (รู้คิด)

เพื่อการไม่ถูกมอมเมาและครอบง�าทางปัญญา
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ของตนและพวกสำมำนต์(ขำยมือถือหรือขำย
อะไหล่รถยนต์)	โดยยอมให้สินค้ำเกษตรกรรมของ
คู่เจรจำเข้ำท�ำลำยภำคกำรเกษตรของประเทศตน
อย่ำงเต็มที่เพื่อรักษำควำมมั่นคงด้ำนอำหำร)
	 อนึ่ง	 ข้ำรำชกำรกำรเมืองและข้ำรำชกำร
ประจ�ำในประเทศประชำธิปไตยจะตระหนักดีว่ำ
ตนคือ	“บุคคลสำธำรณะ”	ที่จะถูกค้นหำควำมจริง	
(investigative	 reporting)	 ถูกตั้งค�ำถำมและ
วิพำกษ์วิจำรณ์โดยสื่อมวลชนอยู่เสมอ	 ทั้งนี้เพื่อ
ให้แน่ใจว่ำพวกเขาจะรับผิดชอบต่อประชาชน
ตามที่ได้หาเสียงและสาบานตน	 โดยเฉพำะ
ท�ำงำนอย่ำงคุ้มค่ำกับเงนิเดอืน	เงนิประจ�ำต�ำแหน่ง	
เบ้ียเลี้ยง	เบ้ียประชมุ	รถยนต์ประจ�ำต�ำแหน่ง	รวม
ทั้งผลประโยชน์อื่น	ๆ 	ที่ได้รับ
	 ส่ือมวลชนขนำดใหญ่ของสหรฐัฯ	ได้ลดจ�ำนวน
จำก	๔๐-๕๐	บริษัทเมื่อ	๓๐	ปีก่อนเหลือเพียง	๘	
บริษัทในปัจจุบัน	 และทั้งหมดเป็นของนำยทุนซึง่
มุ่งเอำก�ำไรเป็นอันดับแรก	ได้แก่ดิสนีย์	 เจเนอรัล	
อีเล็กทริกส์	 ไทม์วอร์เนอร์	 นิวส์คอร์ป	 แกนเน็ต	
ไวอะคอม	 วอชิงตันโพสต์คอร์ป	 และนิวยอร์ก
ไทมส์คอร์ป	สื่อมวลชนเหล่ำน้ีควบคมุกำรรำยงำน
ข่ำวสำรและข้อมูลร้อยละ	 ๘๐	 ทั้งในสหรัฐฯและ
ในโลก	 ลู	 ดอบส์บรรณำธิกำรบริหำรของสถำนี
โทรทศัน์ซีเอ็นเอ็น	กล่ำวว่ำ	“ส่ือมวลชนระดบัชำติ
ได้ละทิ้งงำนหนักและไม่ยอมเสียค่ำใช้จ่ำยในกำร
สบืค้นและรำยงำนควำมจรงิให้ประชำชนทรำบอีก
ต่อไป	พวกเขำหันไปใช้วิธีง่ำย	ๆ 	เช่น	กำรรำยงำน
ตำมค�ำพดูของนกักำรเมอืงหรอืข่ำวประชำสัมพันธ์	
ซึง่ไม่ต้องเสียค่ำใช้จ่ำยใด	ๆ 	 รวมทั้งรำยงำนข่ำว
ของทุกฝ่ำย	(ทั้งพระและโจร)	 โดยทึกทักเอำว่ำ
นั่นเป็นกำรรำยงำนอย่ำงรอบด้ำนสมดุลและเป็น
ธรรม	 และนั่นเป็นวิธีกำรที่ปลอดภัยส�ำหรับพวก
เขำโดยไม่ใส่ใจในผู้อ่ำนและผูช้มแต่อย่ำงใด”		ด้วย
เหตุนี้	ชำวอเมรกัินจงึให้ควำมเช่ือถอืในสื่อมวลชน
ของตนน้อยลงเรื่อย	ๆ 	
	 ดร.แฟรงค์	 ลันตซ์	 นักกำรสื่อสำรชั้นน�ำของ
สหรัฐฯ	ส�ำรวจทัศนคติของชำวอเมริกันหลังวิกฤติ
กำรเงินเมื่อกลำงปี	๒๕๕๑	และพบว่ำชำวอเมริกัน

เพียงร้อยละ	๒๔	ที่เห็นว่ำ	“รัฐบำลกลำง”	มีควำม
ส�ำคัญในอนำคต	 ในขณะที ่โรงเรียนและโลสถ์
ได้คะแนนร้อยละ	 ๕๑	 และ	 ๒๖	 ตำมล�ำดับ	 ชำว
อเมริกันเพียงร้อยละ	๔	ให้ควำมส�ำคัญแก่สถำบัน
สื่อมวลชน	 ที่ย� ่ำแย่ก็คือชำวอเมริกันถึงร้อยละ	
๔๗	 ไว้วำงใจหรือมีควำมเชื่อมั่นใน	 “ยักษ์ข้ำม
ชำต”ิ	(รวมทั้งใน	๕๐๐	อนัดบัแรกที่จดัโดยนติยสำร
ฟอร์จนู)	เลก็น้อยหรอืไม่ไว้วำงใจและไม่เชื่อมั่นเลย	
(Dr.	Frank	Luntz,	“What	Americans	Really	
Want”,	Harper	Collins,	New	York,	๒๐๐๙)	
	 สื่อมวลชนจ�ำนวนมำกในประเทศไทยตกอยู่
ในก�ำมือของนำยทุนไร้จรรยำบรรณซึ่งมุ่งแต่กำร
ท�ำก�ำไรและหำผลประโยชน์เพื่อตนเองและพวก	
มำกข้ึนทกุท	ีพวกเขำยอมรบัใช้นำยทนุผู้ถอืหุ้นและ
ยดึตดิในเงนิโฆษณำจ�ำนวนมหำศำลมำกกว่ำรำยได้	
จำกผู้อ่ำนและผู้ชม	 พวกเขำยินดีจะ	“หุบปำก”	
หรือ	“เจื้อยแจ้ว”	หรือแม้กระทั่ง	“โกหกบิดเบือน”	
ตำมแนวทำงที่	“อ�ำนำจเงิน”	 และ	“อ�ำนำจรัฐ”	
จะชี ้น�ำแม้แต่ในเรื ่องอธิปไตยและดินแดนของ
ชำติ	 ในเวลำเดียวกัน	 “สือ่ของรัฐ”	ก็ถูกนักกำร-
เมืองใช้เพื ่อกำรโฆษณำชวนเชื่อและล้ำงสมอง
ประชำชน	ฉะน้ัน	กำรเสพข้อมลูข่ำวสำรในปัจจุบนั
ทั้งในระดับประเทศและระดับโลกจึงต้องท�ำอย่ำง
มี	“สติ”	 (รู้ตัว)	 และ	“ใช้ปัญญำ”	(รู้คิด)	 เพื่อกำร	
ไม่ถูกมอมเมำและครอบง�ำทำงปัญญำ
	 ในเรื ่องสือ่มวลชนรวมทัง้กำรบริหำรประเทศ	
สรุปได้ว่ำ	“หลักกำร”	และ	“ศีลธรรม”	ไม่เคยเปลี่ยน	
คนต่ำงหำกที่เปลี่ยน	กระเบื้องจึงฟูลอย	น�้ำเต้ำน้อย
กลบัถอยจม	ผูด้ต้ีองเดนิตรอก	ขี้ครอกกลบัเดนิถนน!!
	 ด้วยเหตนุี	้พระบำทสมเดจ็พระเจ้ำอยูห่วัจึงทรง
มีพระรำชด�ำรัสว่ำ	 “ประเทศไทยตกอยู่ใน	 ‘วิกฤต
ที่สุดในโลก’และ	‘ขอให้ทุกคนท�ำหน้ำที่’”ในขณะ
เดียวกัน	พระพรหมคุณำภรณ์	(ป.อ.ปยุตโต)	ก็เคย
กล่ำวว่ำ	“ประเทศไทยไม่ได้มีวิกฤตอื่นใดนอกจำก
วิกฤตทำงปัญญำ”
	 “เมื่อสุนัขเฝ้าบ้านใดเลียมือโจร	 บ้านนั้น 
ถูกปล้นแน่”



64 •   เราคิดอะไร

•	เฉลมิศักดิ์	แหงมงาม

จาตุมหาราช
บทที่	๗	“เหมือนหนึ่ง...เทพจตุรทิศ”

•	ต่อจากฉบับ	๓๒๖

	 กว่ำจะผุดลุกจำกโซฟำหน้ำจอโทรทัศน์ขึ้นสู่
บันไดขึ้นชั้นบนได้	เวลำก็เลยสี่ทุ่ม
	 ลมดกึเงยีบสงดั	กรเูข้ำมำจำกหน้ำต่ำงฟำกทศิ
ตะวันตก	 ลมแม่น�้ำกว้ำงที่ไหลผ่ำนหน้ำบ้ำนหอบ
ควำมเย็นพรูพรั่ง	สะท้ำนหนำว	บ้ำนสำมัญไม่ใช่อยู่
ในตวัเมอืง		แต่เป็นชำนชนบทเลยเขตเทศบำลออก
มำสองกโิลเมตร	หน้ำบ้ำนติดแม่น�้ำ	ถ้ำไม่มีถนนพำด
ผ่ำนขั้นไว้	มันห่ำงริมฝั่งไม่ถึงหนึ่งร้อยเมตร
	 เขำปิดหน้ำต่ำงทกุบำนรวมทัง้ประตหูอ้งนอน		
ก่อนเปิดไฟบนเพดำนพร้อมกดปุ่มรีโมทคอนโทรล
ให้เครื่องท�ำควำมควำมเย็นท�ำงำน		นับแต่ย้ำยไป
รับรำชกำรกรุงเทพฯ	 เมื่ออำยุสำมสิบเจ็ดปี	 ไป
พร้อมกับครอบครัว	 เขำใช้เครื่องปรับอำกำศใน
บ้ำนทำวน์เฮำส์ขนำดสองชั้นเป็นปกติ	 	 แม้มำอยู่
บ้ำนนอกเขำก็ยังคงเคยชินอยู่เช่นนั้น		ไม่มีค�่ำคืน
ใดที่จะอยู่กับธรรมชำติอย่ำงแท้จริง
	 หริ่งเรไร	แมลงกลำงคนืร้องระงม		เสียงหมำเห่ำ
มำไกล	ๆ 	จำกหวัหมูบ้่ำน	ผสำนอึ่งกบกลำงท้องทุ่งร้อง
มำเป็นจังหวะ		ทุกอย่ำงยังเหมือนเดิม	แม้กำรท�ำนำ

สมัยใหม่จะเข้ำแทนที่	 	 แต่ก็ยังหลงเหลือบำงสิ่งให้
ได้ยิน		เมื่อฝนปลำยฤดูกระหน�่ำหนักเมื่อตอนเย็นย�่ำ		
	 แปลกนะ....ควำมหลงัเร่ิมผุดพร่ังในโพรงสมอง	
เพียงเขำเกษียณรำชกำรไม่ทันข้ำมวัน	 	 สำมัญ	
โหยหำเกียรติยศชื่อเสียงที่ผ่ำนมำกระนั้นหรือ
	 	“หำใช่ไม่”....เขำนกึบอกตนเอง		ยิ่งได้ฟังภกิษุ
เทศนำธรรมเมื่อยำมย�่ำค�่ำ		หน้ำจอโทรทัศน์เกือบ
ทกุวัน		เขำกลบัยิ่งทบทวนกำรกระท�ำที่ผ่ำนมำมำก
ยิ่งขึ้น	 	 มันถูกต้องแล้วหรือ	 บริสุทธิ์ผุดผ่องมำก
น้อยเพียงใด		ตลอดชีวิตกำรรับรำชกำรผ่ำนมำ
	 สะท้ำนร้ำวในควำมรู้สึกอย่ำงมิอำจกลั้น	โอ...
มนัคอืภำพสเีทำ	ๆ 	ระหว่ำงสดี�ำกบัสขีำวแปดเป้ือน
คละเคล้ำ	 กลืนกินกลับกลำยเป็นสีเทำเข้ม	ๆ 	
หม่นหมอง	 วิบำกถำโถมเข้ำมำเกือบตลอดทั้งชีวิต		
เหมอืนนรก...จะรอคอยอยูเ่บื้องหน้ำในเวลำไม่ช้ำนกั
	 	ทุกวันนี้	สัมมำอำชีวะ	อำชีพที่ดีงำมแทบไม่มี
หลงเหลือ	 เห็นแต่ผลประโยชน์	 เกียรติยศและ
อ�ำนำจ	กองเต็มเกลื่อนกล่น	ควำมดีงำม	กำรเสยีสละ	
ถดถอยเข้ำไปอยู่ในซอกลับเร้น	ไม่มีใครมองเห็น

 ข้าราชการที่เหมือนเทพจตุรทิศเนรมิตสวรรค์ขึ้นบนแผ่นดินได้ไม่ยากนัก

ใครอยากจะไปเป็นเจ้าเมืองใหญ่ อ�าเภอไหน จังหวัดไหนต้องเข้าหา

วันเกิด วันแต่ง วันครบรอบสิ่งไรก็แล้วแต่ อย่าไปลืม  หมั่นเข้ามาให้เห็นหน้า..

ท่านเดินทางไปแห่งหนใด  อย่าลืมเลี้ยงดูปูเสื่อ

ท�าให้ท่านจดจ�าหน้าและชื่อได้ไม่มีวันลืมเลือน
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	 	เสยีงเครื่องท�ำควำมเยน็ครำงกระหึ่ม			ละออง
หมอกพวยพุ ่งจำกผนังเพดำนเหนือหน้ำต ่ำง	
สม�่ำเสมอเย็นฉ�่ำ
	 	สำมญัเอำผ้ำห่มผืนบำง	ๆ 	วำงอยูบ่นเตียงสอง
ผืนออกมำคลี่	 	 แล้วปูลำดข้ำง	ๆ 	เตียงใหญ่ขนำด
หกฟุต	เขำไม่ชอบที่นอนหนำนุ่ม		นอนครั้งใดโรค
ปวดหลังจะถำมหำ	 บนเตียงจึงไร้ร่องรอยยับย่น	
ผ้ำปูยังตึงเปรี๊ยะ	 เขำจะยอมนอนเตียงก็เมื่อไป
อบรมสัมมนำในโรงแรมต่ำงจังหวัดเท่ำนั้น
	 เอนกำยลงเหยียดเต็มที่	 ข้ำง	ๆ 	 วิทยุทรำน-	
ซีสเตอร์เคร่ืองเล็ก	กบัหนงัสอือกีสองสำมเล่มกอง
ไว้เคียงกันพร้อมไฟฉำยประจ�ำกำย	 ก่อนนอน
สำมัญจะอ่ำนหนังสือ	 ส่วนวิทยุใช้ฟังธรรมตอน	
หัวรุ่ง	หรือในคืนที่นอนไม่หลับ																				
	 บ้ำนหลงันี	้คือบ้ำนที่เขำสร้ำงให้แม่		แต่แม่ได้
พักอำศัยเพียงไม่กีวั่น	 	 ควำมตำยก็มำกระชำก	
ชีวิตแม่ไปอย่ำงไม่มีวันหวนกลับ
	 สำมัญหันศีรษะไปยังรูปแม่ในกรอบกระจก
บำนใหญ่ที่ใช้ในงำนศพ	 บัดนี้เขำน�ำมำตั้งบนโต๊ะ
ไม้สูงครึ่งเมตรกับโกฏิกระดูกสีทองแดงเคียงกัน	
วำงชิดผนัง	 	 แม่จะได้อยู่กับเขำตลอดไป	 	 แม้จะ
เหลือเพียงเถ้ำกระดูกชิ้นเล็ก	ๆ	ก็ตำม
	 ยิ่งดึก	 เหมือนร่ำงกำยจะอ่อนล้ำมำกยิ่งขึ้น		
ควำมรู้สึกเปลี้ยเพลียถำโถมเข้ำมำเป็นละลอก		
โดยเฉพำะใจที่เหงำเงียบจับนิ่งในกระแสส�ำนึก
	 เขำลกุขึ้นไปดบัสวิทช์ไฟที่หัวเตียงแล้วกลับมำ
นอนอีกครั้ง			ควำมมืดแผ่เงำสีด�ำเข้ำครอบทันใด		
ผ่อนลมหำยใจช้ำ	ๆ 	เป็นจังหวะ	 เขำเริม่นึกถึง	
บทสวดมนต์	ขณะแผ่สนัหลงัให้เหยยีดเป็นเส้นตรง	
เหมือนกระดูกทุกข้อเอ็น	 ขนำนแนบสนิทกับพืน้
กระดำนแข็ง	ๆ 		เขำท�ำวัตรเย็นในใจ		บทสวดที่จ�ำ
ได้อย่ำงกระท่อนกระแท่น	จบบ้ำงไม่จบบ้ำงในบำง
ค�่ำคืน	 ก�ำหนดใจให้จมนิ่งสู่ควำมสงบ	 แล้วเลื่อน
ควำมรู้สึกมำจับลมหำยใจที่ปลำยจมูก
	 มวลอำกำศนุม่นวลอ่อนโยน	ผ่อนเข้ำไปในช่อง
จมูกช้ำ	ๆ 	แสงสีนวลกระจ่ำง	ร�ำไร	ๆ 	บำงครั้งกส็ลวั	
ลำงเลือนในโพรงสมอง		เปลือกตำหน่วงหนักถ่วง
มำกยิ่งขึ้น		เหมือนใกล้จะหลับฝัน

	 พลัน...ภำพแม่ก็ผ่ำนเข้ำมำในห้วงนึก
	 เรือนกำยแม่แม้จะท้วมทว่ำก็ดูสันทัดไม่	
เจ้ำเนื้อ	สงูไม่เกนิร้อยห้ำสบิเซนตเิมตร	ผวิแม่คล�้ำ
ด้วยกร�ำงำนมำอย่ำงยำวนำนเกือบตลอดทั้งชีวิต	
ในวัยเจ็ดสิบปียำมนั้น	ใบหน้ำแกอิ่ม	นัยน์ตำเปล่ง
ประกำยควำมเมตตำ	ช่วงแขนเริ่มย้วยห้อยต่องแต่ง		
แม่ชอบใส่เสือ้คอกระเช้ำสม่ีวงเข้ม		ผ้ำถงุสนี�้ำตำล
ที่ชอบนุ่งอย่ำงเคยชินเมื่ออยู่บ้ำนนอก	กลับกลำย
เป็นกำงเกงขำสั้นสเีทำจำงๆ	หลวมโพรกเลยหวัเข่ำ
	 “ท�ำไมมึงสอบเข้ำโรงเรียนนำยอ�ำเภอไม่ได้
เสยีทวีะ....มญั”	แม่เคยเอ่ยถำมอย่ำงไม่เข้ำใจชะตำ
ชีวิตที่สำมัญด�ำรงอยู่	 	 เพรำะแม่รู้ว่ำเขำสอบเข้ำ
โรงเรียนนำยอ�ำเภอมำหลำยครั้งจนน่ำเบื่อหน่ำย
	 “ผมก็ไม่รู้...ผมเบื่อแล้วแม่”	 ยำมนั้นเขำเอ่ย
ตอบแม่อย่ำงซงักะตำย		วิถกีำรรบัรำชกำรเหมอืน
จะถึงทำงตัน
	 แม่จ้องหน้ำสำมัญนัยน์ตำไม่กะพริบ	 	 เหมือน
พยำยำมอ่ำนรหสัควำมรูส้กึบำงอย่ำงของผู้เป็นลกูชำย
	 “เจ้ำนำยน่ะ	หดัไปหำเสยีบ้ำง		ส้มสกุลกูไม้ถอื
ติดไม้ติดมือใส่ชะลอมไปฝำกท่ำน...แม้จะเสียเงิน
เสียทอง		ก็ไม่น่ำจะเสียหำยอะไร		ใคร	ๆ	เขำก็ท�ำ
กันทั้งนั้น		เขำถึงได้ดี”		แม่สอนอย่ำงคนผ่ำนโลก
และอ่ำนชีวิตอย่ำงเข้ำใจ
	 “ผมท�ำไม่ได้	 มันขัดควำมรู้สึก”	 สำมัญตอบ	
เสยีงขื่น	ๆ 	เมนิมองอกีทำงหนึ่งที่ไม่ใช่ใบหน้ำของแม่
	 “เจ้ำนำยมึง	 เป็นถึงเสนำบดีกระทรวงมหำดไทย
ไม่ใช่หรือ”	แม่ใช้ค�ำแบบโบรำณ	ล้วงถำมอย่ำงเจำะลึก
	 สำมัญพยักหน้ำ	“ท่ำนเป็นอธิบดี		จะขึ้นปลัด
กระทรวงอกีไม่นำนนัก”	น�้ำเสยีงเอ่ยตอบน้ันเหม่อ
ลอยหมอง	ๆ
	 “รีบไปหำท่ำนซะ		มึงอยู่ในกรมอยู่แล้วจะทิ้ง
โอกำสไปท�ำไม”	แม่แนะเหมือนผู้เชี่ยวชำญ	
	 จริงน่ันแหละ	 	 สำมัญย้ำยเข้ำมำอยู่กรมได้ก็
เพรำะนำยคนนี้		
	 ท่ำนคอืนกัปกครองที่เก่งฉกำจ		ในยคุสมยัฝ่ำย
กำรเมืองยังไม่เรืองอ�ำนำจ
	 เรือนกำยท่ำนเล็ก	 สันทัด	 คิ ้วเข้มดกหนำ	
นัยน์ตำสีเหล็ก	 นิ่งสนิทเยียบเย็นอย่ำงคนที่รู้ลึก
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เรื่องอ�ำนำจและกำรปกครอง	 ท่ำนมักจะสวมสูท	
ผูกไท	สนี�้ำเงินเข้มหรอืไม่กซ็ำฟำรสีทีบึ	ๆ 	แสดงถงึ
พลังอ�ำนำจ...คนเล็กแต่ใจใหญ่	 อ�ำนำจล้นฟ้ำเต็ม
แผ่นดิน	 นักกำรเมืองยังไม่เข้ำมำก้ำวก่ำยอ�ำนำจ
ข้ำรำชกำรประจ�ำ	นอกจำกตัวของท่ำนคนเดียวเท่ำนั้น
	 ครำวหนึ่ง	งำนวันครบรอบวันเกดิท่ำน		สำมญั
ติดตำมเจ้ำนำยภำยในกองไปอวยพรแต่เช้ำมืด		
นำยใกล้ชดิสำมญัเป็นเพื่อนสนทิกบัอธิบด	ี	ตดิตำม
ท่ำนมำตั้งแต่สมยัอธิบดดี�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่ำรำชกำร
จงัหวัดทำงภำคเหนือ	นำยเองเป็นนำยอ�ำเภอพ้ืนที่
ติดศำลำกลำงจังหวัด
	 เรือนหลังใหญ่	 อำคำรตึกทรงขรึม	 หลังคำ
กระเบื้องทรงปั้นหยำ	 ขนำดสองชั้นกว้ำงใหญ	่
กระจกสีครีมรำยล้อมห้องชั้นล่ำงอย่ำงมิดชิด	 	 ใน
เนื้อทีน่่ำจะเกินกว่ำหนึ่งไร่	 อำคำรตึกหันหน้ำเข้ำหำ
กันเป็นมมุฉำก	ในรัว้ก�ำแพงสงูสขีำวล้อมไว้อย่ำงแน่น
หนำ		ประตูใหญ่ด้ำนหน้ำเปิดกว้ำง		รถเก๋ง	ปิกอัพ	
รถหรูรำคำแพง		จอดเบยีดตั้งแต่ต้นซอยถงึท้ำยซอย		
	 ผู้ว ่ำรำชกำรจังหวัด	 นำยอ�ำเภอเกือบทั ้ง
ประเทศ		ไปร่วมชุมนุมกันอยู่ที่นั่น	หน้ำบ้ำนอธิบดี	
บุคคลผู้จะก้ำวขึ้นปลัดกระทรวงคนต่อไปในไม่ช้ำ		
แต่ละคนก�ำลงัทยอยกนัเข้ำไปในบ้ำนพักเจ้ำนำยที่
สำมัญเคยเห็นท่ำนบ่อย	ๆ 	 และท�ำงำนรับใช้สมัย
เขำรับรำชกำรอยูต่่ำงจงัหวัด		มั่นใจว่ำท่ำนจะต้อง
จ�ำเขำได้อย่ำงแน่นอน
	 ผู้อ�ำนวยกำรกองพำสำมัญเข้ำไปเกือบจะถึง
ลำนซีเมนต์กว้ำงภำยในรั้ว	 หน้ำห้องกระจกสีครีม
เข้ม....ร้ำนขนม		ข้ำวแกงรำดหน้ำ	ข้ำวขำหมู	ไก่
ย่ำง	หมูหัน	วัวหันสำรพัด		รวมถึงก๋วยเตี๋ยวมีชื่อ
ทั่วทั้งแผ่นดิน	 	 ถูกน�ำเข้ำมำตั้งเป็นร้ำนเรียงรำย
เบียดชดิ	ยำวเหยียดรอบอำณำบรเิวณลำนต้อนรบั
หน้ำตึกที่กว้ำงเกือบร้อยตำรำงเมตร		ทุกอย่ำงฟรี
ทั้งนั้น		ด้วยกำรอนุเครำะห์จำกข้ำรำชกำรใกล้ชิด	
และคนที่อยำกจะเตบิใหญ่บนเส้นทำงของเจ้ำเมอืง
	 ภำพอย่ำงนั ้นไม่น่ำจะมีอีกแล้วในปัจจุบัน		
ข้ำรำชกำรที่เหมือนเทพจตุรทิศเนรมิตสวรรค์ขึ้น
บนแผ่นดินได้ไม่ยำกนัก	 ใครอยำกจะไปเป็นเจ้ำ-
เมอืงใหญ่	อ�ำเภอไหน	จังหวัดไหนต้องเข้ำหำ	เรยีง

หน้ำกันเข้ำไป	วันเกิด	วันแต่ง	วันครบรอบสิ่งไรก็
แล้วแต่	สืบมำให้ได้	อย่ำไปลืม		หมั่นเข้ำมำให้เห็น
หน้ำ	 	 ส้มสูกลูกไม้ของฝำกหิ้วติดไม้ติดมือ	 	 หำก
ท่ำนเดินทำงไปแห่งหนใด	 	 อย่ำลืมเลี้ยงดูปูเสื่อ		
ท�ำให้ท่ำนจดจ�ำหน้ำและชื่อได้ไม่มีวันลืมเลือน
	 นำยผู ้อ�ำนวยกำรกองเดินเข้ำไปในประตู
กระจกบำนเลื่อน		ให้ลกูน้องข้ำรำชกำรถอืกระเช้ำ
ผลไม้เดินตำมหลัง	 มีข้ำรำชกำรทยอยตำมเข้ำไป
เป็นทิวแถว		ข้ำงหน้ำก็มีเต็มแน่นไปหมด
	 เสนำบดีใหญ่ที่ข้ำรำชกำรย�ำเกรงทั้งประเทศ		
เปิดยิ้มน้อย	ๆ 	มนัคอืยิ้มของผู้มอี�ำนำจ	ไม่หว่ันไหว		
ไม่สะดุ้งสะเทือนกับสิ่งที่ผ่ำนเข้ำมำในชีวิต		หัวคิ้ว
สดี�ำเข้มหกัโค้งเหมอืนลกูศร	สอดรบันยัน์ตำสเีหลก็		
สงบเยอืกยิ่งกว่ำบ่อน�้ำลกึ	ท่ำนคอืผูย้ิ่งใหญ่	ใครจะ
ย้ำยไปไหน	 ไปมีอ�ำนำจแห่งหนใดทุกภำคของ
ประเทศไทย	เข้ำหำท่ำนซิ
	 สำมญัแอบรูล้กึ	ๆ 	ควำมจรงิร่ำงกำยเลก็แกร่ง
ของท่ำนนั้น	 ใช่จะสมบูรณ์เต็มร้อยเสียทีเดียว		
สำมญัทรำบว่ำ	ท่ำนเคยผ่ำตดัโรคหวัใจมำแล้ว		ใน
ยคุกำรขยำยเส้นเลอืดหัวใจยงัไม่ม	ีกำรข้ึนเป็นใหญ่
เหนือใครใช่จะไม่มีแรงเสียดทำน		อย่ำงน้อย	ๆ	คน
รอบข้ำงนั่นแหละ	อำจใส่ไข่ให้ข้อมูลท่ำนให้ปวดเศยีร
เวยีนเกล้ำขึ้นมำกเ็ป็นได้		ยศศกัดิ์แม้ยิ่งใหญ่ขนำดไหน		
ควำมเครียดก็น่ำจะมีตำมมำมำกขึ้นเพียงนั้น
	 ถึงอย่ำงนั้นก็เถอะ	 ท่ำนก็มีภรรยำหลำยคน		
ลูกน้องเพื ่อนข้ำรำชกำร	 แอบนินทำลับหลัง		
ภรรยำคนที่หนึ่ง	ภรรยำคนที่สอง		และอีกหลำย	ๆ 	
นำงสำว		สำมญัไม่ค่อยได้จดจ�ำสกัเท่ำไร			มนันำน
แล้วนะ....สำมญัคดิถงึท่ำนขึ้นมำท�ำไม		ใบหน้ำท่ำน
กลับมำชัดในควำมทรงจ�ำแทนภำพแม่ที่หำยวับใน
ภวังค์ที่คล้ำยจะหลับใหล		
	 สำมัญยังจ�ำได้		ปลัดจังหวัดยุคแรก	ๆ	เวลำ
เข้ำไปรำยงำนกจิกรรมต่อหน้ำผูว่้ำรำชกำรจงัหวัด
ในยคุนั้น	ถงึกบัต้องยนืคกุเข่ำลงข้ำงหนึ่งอย่ำงน้อม
คำรวะ	สำมัญเพิ่งเข้ำรับรำชกำรได้ไม่กี่ปี...		เฮ้ย...
เรำจะท�ำอย่ำงนั้นได้หรือ		เขำนึกถำมตนเองอย่ำง
ไม่แน่ใจ	ในเมื่อเดินเข้ำมำบนเส้นทำงแห่งกำรเป็น
เจ้ำคนนำยคน	 	 เขำจะต้องท�ำให้ได้กระนั้นหรือ		
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สำมญันกึบอกตนเองอย่ำงไม่ใคร่จะแน่ใจสกัเท่ำไร
	 “อยำกได้ต�ำแหน่งสูง	ๆ 	ไม่ใช่หรือ”	เสียงถำม
มำแผ่วเบำ	แว่วจำกที่ไกลแสนไกล...	เอ๊ะ...เหมือน
ท่ำนจะยื่นใบหน้ำเข้ม	ๆ	เข้ำมำจนชิดใกล้		ห่ำงไม่
น่ำจะถงึศอกด้วยซ�้ำ....	นี่มนัควำมฝันหรอืควำมจรงิ
กันแน่	ท�ำไมสำมญัเห็นเรอืนกำยแกร่งเล็กของท่ำน
ไม่ชัดนัก		เป็นภำพเบลอ	ๆ	รำงเลือน		
	 “อยำกอยู่...ครับท่ำน”	 จ�ำได้ว่ำตนเองตอบ
ออกไปกระท่อนกระแท่น	 อย่ำงลังเลไม่แน่ใจ		
สำมัญไม่ได้ใกล้ชดิถึงขนำดที่ท่ำนจะต้องมำถำมไถ่
	 “อยำกก็ต้องพยำยำมซิ...”	 เสียงท่ำนเน้น	
กระซิบตอกย�้ำ				 																						
	 สะดุ้งเฮือก	 เกือบหวำดผวำ	 ผงกกำยลุกขึ้น
จำกกำรหลับใหล	 หมอนเพริดเลยศีรษะขึ ้นไป		
สำมัญนั่งหัวใจระทึก	เต้นระส�่ำไม่เป็นจังหวะ
	 รอบกำยมีแต่ควำมมืด	 	 ลมดึกกรู	 พัดโกรก
ได้ยินเสียงดังมำจำกนอกหน้ำต่ำง	 กวำดทำง
มะพร้ำวเกรียว	ๆ
	 ท่ำนเสียชวีติไปแล้ว	เสยีไปนำนหลำยปีจนเขำ
เกือบจะลืมท่ำน
	 แต่แล้วจู	่ๆ 		ภำพของท่ำนกก็ลบัมำเต้นไหวใน
ควำมฝัน
	 ระยะหลงั	ๆ 	สำมญัไม่ได้ตดิตำมข่ำวครำว		หลัง
ชีวิตท่ำนเกษียณรำชกำรพ้นหน้ำที่ออกไป			ถึงที่สุด
สำมัญก็ไม่เคยไปหำท่ำน		เหมือนมีช่องว่ำงควำมไม่
เข้ำใจ	ขวำงกั้นมิให้เดินบนเส้นทำงแห่งเกียรติยศ
	 เรำมันข้ำรำชกำรบ้ำนนอก		ลูกชำวนำชำวไร่		
ไม่คุ้นชินกับวิถีกำรรับรำชกำร	 สำมัญเคยนึก	
ปลอบใจตนเองอย่ำงเปลี่ยวเหงำ	รอวันเวลำให้กำร
ท�ำงำนสุกงอมเต็มที่	 	 แล้วเพือ่น	 ๆ	 รวมถึงนำย	
บำงคนที่สำมัญไม่รู้จัก	 ก็ผลักให้สำมัญเข้ำไปใน
ต�ำแหน่งนักบริหำรในที่สุด
	 สำมญัทรำบข่ำวมำแว่ว	ๆ 	ว่ำนำย....ท่ำนอธบิดี
เกษียณรำชกำรเพียงสองสำมปี	ก็จบชีวิตลงอย่ำง
เงียบเหงำ
	 ครำวหนึ่งก่อนล้มเจ็บ	 ท่ำนเชิญลูกน้องเก่ำ		
มำเลี้ยงฉลอง		โดยท่ำนเป็นเจ้ำภำพ		หวังจะให้ทกุ
คนได้ระลึกถึงคุณควำมดีที่พึงมีต่อกัน	 ปรำกฏว่ำ

โต๊ะจีนร้อยกว่ำโต๊ะว่ำงเปล่ำ	มเีพยีงสำยลมกบัเศษ
กระดำษปลวิผ่ำนข้ึนมำบนโต๊ะอำหำร		มนัคอืควำม
เจ็บปวดรวดร้ำว	 เหมือนผู ้หมดบุญบำรมี	 ใน
ต�ำแหน่งดุจมหำอ�ำนำจแห่งจตุรทิศ	 แล้วในที่สุด	
ไม่มใีครเหลยีวแล	รอบกำยมแีต่ควำมเปล่ำเปลี่ยว
	 ผู้เกษียณรำชกำรถึงกับขนลุกซู่....
	 สำมัญยกมือขึ้นพนม		จรดใจระลึกถึงท่ำน		ขอให้
ท่ำนไปด	ี	....ถงึอย่ำงไร		ท่ำนกค็อืนำยของสำมญัที่เขำ
ยังจ�ำภำพท่ำนได้ชัดเจนเสมอแม้กระทั่งในควำมฝัน
	 ล้มตัวลงนอนอีกครั้งหนึ่ง	 	 พลันที่เปลือกตำ
ปิดลง	หลับใหลในภวังค์	...สำมัญก็มองเห็นตนเอง		
นอนอยูใ่ต้ถนุบ้ำนเรอืนไม้หลงัเลก็	ๆ 	บนแคร่เหมอืน
เฝ้ำตั้งตำคอยบำงสิ่งที่จะผ่ำนเข้ำมำ
	 “เป็นนำยอ�ำเภอหรือยังวะ...สำมัญ”	เสียง
เหมือนใครถำมดังมำ
	 “ผมเป็นมำหลำยปีแล้ว”	ในฝัน	สำมญันิ่วหน้ำ	
ตอบออกไปอย่ำงไม่มั่นใจ			เขำยังลังเล....เขำเป็น
เจ้ำคนนำยคนหรือยัง		ก็คนที่ถำมเหมือนจะมีชีวิต
อยู่		มำยืนค้อมกำยถำมเขำอย่ำงเป็นห่วง
	 “มปัีญหำอะไรกบ็อก...จะไปเป็นเจ้ำเมอืงที่ไหน		
บอกผม	เฮ้ย...แล้ววันเลี้ยงโต๊ะจีนที่บ้ำน		ไปหรือ
เปล่ำวะ”	ท่ำนเอ่ยถำม
	 “ผมไม่รู้		ไม่ได้ไปครับ”
	 หัวคิ้วเสนำบดี	หยักโค้งเหยียดปลำยเป็นเส้น
ทึบแล้วกระดกขึ้น	 	 มันกดเข้ำหำกันเกือบชนเป็น
เส้นตรง		นยัน์ตำสเีหลก็มองผ่ำนมำยงัสำมญัอย่ำง
ระแวงและสงสัย	 “เสียดำย...อำหำรชั้นเลิศเหลือ
บำนเบอะ	พวกเรำไม่ไปกนั...น่ำเสยีดำย”	เสยีงบ่น
งึมง�ำเหมือนจะดังอยู่ในล�ำคอ	
	 สำมัญสะดุ้งตืน่....พลันภำพรำงเลือนในชุด
สีน�้ำเงินเข้มก็หำยวับ
	 เขำเกษยีณรำชกำรออกมำแล้ว		ท�ำไมเจ้ำนำย
ยังวนเวียนสร้ำงภำพครั้งสมัยยังเรืองอ�ำนำจให้
สำมัญแลเห็น
	 มันผ่ำนมำแล้วนะ...สำมัญกลับกลำยเป็นผู้สูง
วัยอกีคนหนึ่ง		ท�ำไมจะต้องโหยหำอดตีที่มกัจะตำม
หลอกหลอน	เขำน่ำจะพ้นออกมำจำกมันได้เสียที
	 .......นำยเองก็จำกไปแล้วชั่วนิจนิรันดร.

อ่ำนต่อฉบับหน้ำ
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(ตอนที่ ๔๐)

ยาแก้ อาโปธาตุพิการ
 ประกอบด้วย	รำกเจตมูลเพลิง	โกฐสอ	ลูกผักชี	
ขิงแห้ง	 ดีปลี	 ลูกมะตูมอ่อน	 สะค้ำน	 หัวแห้วหม	ู
ลูกพิลังกำสำ	รำกคัดเค้ำ	เปลือกโมกมัน	สมุลแว้ง	
กกลังกำ	ดอกพิกุล	ดอกบุนนำค	ดอกสำรภี	เกสร
บวัหลวง	 รำกขัดมอน เอาส่วนเท่ากัน ต้ม ๓ 
เอา ๑ (ใช้น�้า ๒ ลิตรต้มให้เดือด ๑๐ นาที ยกขึ้น) 
กินแก้	‘อาโปธาตุพิการ’	หายแล

 ยาแก้ปถวีธาตุพิการ	(สมอง กระดูก ม้าม)
 ประกอบด้วย	 กระเทียม	๑	 	ใบสะเดำ	๑	
ใบคนทีสอ	 เปลือกตีนเป็ด		 เบญจกูล		 สิ่งละ	๑	
ลูกจันทน์	๑		ดอกจันทน์	๑		กระวำน	๑		กำนพลู	๑	
ตรีกฎุก	๑		เปลือกกันเกรำ(สิ่งละ ๒) 	สมุลแว้ง	๓	
จันทน์ทั ้งสอง	สิ ่งละ	๑	 	 สมอทั ้ง	๓	 สิ ่งละ	๑		
บดเป็นผง ละลายน�้าร้อน หรือน�้าผึ้ง ก็ได้

ยาแก้หัวใจพิการ ชื่อ มูลจิตให ่
 ประกอบด้วย	 ผลคนทีสอ	 ใบหัสคุณ	 ผล	
ตะลิงปลิง	 จันทน์ทั้งสอง	 ดีปลี	 เทียนข้ำวเปลือก	

เทียนตำตั ๊กแตน	 เทพทำโร	 เอาส่วนเท่ากัน 
บดปั้นเป็นแท่ง ละลายน�้าดอกไม้ แทรกพิมเสน 
กินหาย	ใช้ได้	๑๐๘	แล	๒. วิธีวินิจฉัยโรค
	 การตรวจ	การวนิจิฉยั	และการรกัษาโรคตาม
แนวทางเวชกรรมแผนไทย

๒.๑ การซักประวัติและการตรวจร่างกาย	
	 ๒.๑.๑	การซักประวัติ
	 ~ การซักประวัติทางการแพทย์แผนไทย 
ควรให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วน ทั้งประวัติบุคคล 
และประวัติการเกิดโรค ได้แก่
 ï ประวัติทั่วไป	เช่น	วันที่มำท�ำกำรรักษำ		
	 				และประวัติบุคคลของผู้ป่วย
 ï อำกำรส�ำคญัที่เป็นสำเหตใุห้ผู้ป่วยมำรกัษำ
 ï ประวัติกำรเจ็บป่วยในปัจจุบัน
 ï ประวัติกำรเจ็บป่วยในอดีต
 ï  ประวัติส่วนตัว	 เช่น	 สุขนิสัยประจ�ำวัน	
สิ่งแวดล้อม	หรือสภำพควำมเป็นอยู่ของผู้ป่วย
 ï ประวัติครอบครัว
 ï ประวัติหญิง	ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นเพศหญิง		

f วิถีชีวิตเร่งรีบที่ต้องตื่นแต่เช้า ทั้งไปเรียน ไปท�างาน กลัวไม่ทันเวลา 
 ท�าให้ต้องกินอาหารแบบสายฟ้าแลบ กลืนอย่างเดียว เคี้ยวน้อยมาก 

อาหารขยะที่ไม่ต้องเคี้ยวมากจึงขายดี 
เมื่อกินมากๆ ร่างกายก็จะกลายเป็นถังขยะไป 

ท�าให้ไม่มี‘พลังชีวิต’ เจ็บป่วยได้ง่ายๆ
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	 				ควร ถำมถึงประวัติประจ�ำเดือนด้วย
 ï ประวัติกำรเจ็บป่วยของเพื่อนบ้ำน
	 ๒.๑.๒	การตรวจร่างกาย
	 ~ การตรวจร่างกายของผู้ป่วยประกอบด้วย
หัวข้อใหญ่ ๆ ในการตรวจ ๓ หัวข้อ	ได้แก่
 ï กำรตรวจสุขภำพทั่วไป
 ï กำรตรวจสุขภำพเฉพำะที่
 ï กำรตรวจอำกำร	เช่น	ปัสสำวะ	อุจจำระ

 ๒.๒ การวินิจฉัยโรค
	 								แนวทางการวินิจฉัยโรค
	 ~ กำรวินิจฉัยโรคทำงเวชกรรมแผนไทยนั้น	
มีด้วยกัน ๓ แนวทาง	คือ
 ï กำรวินจิฉยัตำมสมฏุฐำนธำตทุัง้	๔	ประกำร
 ï กำรวินิจฉัยตำมสมุฏฐำนเบญจอินทรีย์
 ï กำรวินจิฉัยตำมพ‘‘ระคมัภร์ี	และหมอสมมติ
	 ๒.๒.๑	หลักการวินิจฉัยโรค
	 ~ การวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค
    ตามสมุฏฐานต่าง ๆ  พิจารณาจาก
 ï ธำตุเจ้ำเรือนหรือธำตุก�ำเนิดเป็นธำตุอะไร
 ï ฤดูกำลเป็นฤดูใด	ธำตุใด
 ï ที่อยู่อำศัยเป็นธำตุใด
 ï กำลเวลำที่มีอำกำรจำกธำตุใด
 ï อำยุอยู่ในวัยใด	ธำตุใด
 ï พฤติกรรมทั้ง	๘	ประกำร	มีพฤติกรรมใด	
	 				ที่สงสัยจะเป็นมูลเหตุก่อโรค
	 หากจะถามว่าอะไรเป็นสาเหตท่ีุท�าให้คนเรา
เจ็บป่วย	 ในมุมมองของแพทย์แผนไทย	 ก็คงจะ
ต้องตอบว่ำ	เป็นผลมาจาก ‘ธาตท้ัุง ๔ ’ ซ่ึงเชื่อว่ำ	
เป็นองค์ประกอบของทุกๆส่วนในร่างกายของ
มนุษย์	 คือ	ธาตุดิน, น�้า, ลมและไฟ	 เกิดความ
ไม่สมดุลกันขึ้น
	 เม่ือธำตุใดธำตุหน่ึงใน ๔	ธำตนุีเ้กดิการแปรปรวน	
คือ มีอาการก�าเริบ หย่อน หรือพิการ	ก็จะท�ำให้	
เกิดการผิดปกติ และเกิดโรคภัยไข้เจ ็บได้	
ซึ่งสาเหตุหลักที ่ท�าให้	‘ธาตุทั้ง	 ๔	 ไม่สมดุล’ 
ก ็เนื ่องมำจำกพฤติกรรมที ่ไม ่ถูกต ้อง หรือ 
ฝืนธรรมชาติ นั่นเอง

	 โดยในต�ำรำได้บอกไว้ว่ำ	มนษุย์จะต้องประพฤติ
ในธาตุซึ ่งมีอยู ่ในร่างกายของตนให้สม� ่าเสมอ 
ไม่ควรฝ่าฝืนร่างกายให้มากกว่าปกต ิ

 ◆ พฤติกรรมการก่อโรคในทรรศนะของ
 แพทย์แผนไทย  มีอยู่ด้วยกัน ๘ ประการ คือ
 ๑. อาหาร การไม่ระวังในการรับประทาน 
ได้แก่ รับประทาน...
      ․มากเกินไปจนเกินก�ำลังธำตุ	
	      ․น้อยเกินไปจนไม่เพียงพอ
      ․อาหารที่บูดเน่า,ดิบ(ที ่ควรจะท�าให ้
          สุกก่อนแต่ไม่ท�าให้สุก)	
      ․ไม่ตรงเวลา(ซึ่งส�าคัญมาก)
 พฤติกรรมการกินเหล่านี  ้ล้วนเป็นเหตุ
ให้‘ธาตุแปรปรวน’ได้
	 วถิชีวีติเร่งรบี ของคนในสงัคมที่ต้องตื่นแต่เช้ำ	
ทั้งไปเรียน	ไปท�ำงำน	กลัวจะไปไม่ทันเวลำ	
	 ท�าให้การกินอาหารแบบสายฟ้าแลบ	 กลืน
อย่างเดียว เคี้ยวน้อยมาก	 อำหำรขยะที่ไม่ต้อง
เคี้ยวมำกจึงขำยดี	 เมื่อกินมากๆ	 ร่างกายก็จะ
กลายเป็นถังขยะไป ท�าให้ไม่มี‘พลังชีวิต’ เจ็บ
ป่วยได้ง่ายๆ	เพรำะอำหำรที่แปรรปูมำจำกโรงงำน
นั้น	 มีสำรเคมีต่ำงๆ	 ปนมำทุกครั้ง	 ร่างกายก็มี

แต่เคมี และขยะเต็มตัว	 คิดดูซิว่ำ	 “ร่ำงกำยจะมี
พลังงำน	 พลังชีวิตอะไรเหลืออยู่”	 ถ้ายังใช้ชีวิต
อย่างนี้ น่าจะอายุไม่ยืนแน่ๆ
	 เท่ำนั้นไม่พอ	ทุกวันนี้	คนวิ่งหาเรื่องสุขภาพ	
กนิอาหารสขุภาพ ดืม่น�า้คลอโรฟิลล์ ดืม่น�้าด่าง 
ดื่มน�้าแร	่แต่ลืมดื่มน�้าตามจ�านวนมากๆ	พอที่
จะขับเอาของเสียออก	ก็จะเกิด‘อาการร้อนใน’	
เพราะอาหารสุขภาพเหล่านั้น ไปเอา‘เม็ดเลือด
เสีย’มาทิ้งที่‘ระบบทางเดินอาหาร’จ�านวนมาก 
แต่ไม่มีน�้าจ�านวนมากพอ ที่จะขับเคลื่อนให้
เมด็เลอืดเสยีออกไปจากระบบทางเดนิอาหาร
อย่างรวดเร็ว  กินอำหำรสุขภำพ	กลำยเป็นป่วย
เพิ่มขึ้น	จนหำสำเหตไุม่ได้	สบัสนกบัชวิีต	เพรำะยิ่ง
รักษำสุขภำพ	ก็ยิ่งป่วย

อ่ำนต่อฉบับหน้ำ
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เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๖

	 และส�ำหรับคนที่ติดบุหรี่		กำรไม่ได้สูบบุหรี่จะ
ท�ำให้รู้สึกหงุดหงิดเป็นทุกข์	 	 ขณะที่ถ้ำได้สูบบุหรี่
สม	อยำกก็จะรูส้กึพึงพอใจเป็นสุข		กรณีเช่นน้ีกำร
พยำยำมเลกิสบูบุหรี่		หรอืกำรพยำยำมหำซือ้บหุรี่
มำสูบ		พฤติกรรมแบบไหนก่อให้เกิด	“ประโยชน์
สุข”	มำกกว่ำ

	 ในท�ำนองเดยีวกนั		ส�ำหรบัคนที่ตดิกำรบรโิภค
สินค้ำหรือบริกำรต่ำงๆ	 ที่เป็นสิ่งเกินควำมจ�ำเป็น
หรือเกินควำมพอเพียงขั้นพื้นฐำนของชีวิต	 	 เช่น		
เสื้อผ้ำเครื่องประดับรำคำแพงๆ	 	รถยนต์คันหรูๆ		
โทรศัพท์มือถือรุ่นล่ำสุด	 ฯลฯ	 	 ในกรณีดังกล่ำว
นี้ควำมพยำยำมเลิกติดกำรบริโภคสิ่งเกินควำม
จ�ำเป็นส�ำหรับชีวิต	 	 หรือกำรใช้ควำมพยำยำม
หำเงินมำให้ได้มำกยิ่งๆ	 ขึ้นเพื่อซือ้หำสิ่งเหล่ำนั้น
มำบริโภคให้สมใจอยำก	 	 พฤติกรรมแบบไหนก่อ

ให้เกิด	“ประโยชน์สุข”	มำกกว่ำกัน

	 ถ้ำมองควำมหมำยของ	“ความสุข”	ที่ควำม
รู้สึกพึงพอใจ	 	จะท�ำให้เรำเกิดควำมสับสนในกำร
เปรียบเทียบ	 	 เพรำะควำมรู้สึกสุขที่เกิดจำกกำร
ได้เสพยำบ้ำอำจจะสร้ำงควำมพึงพอใจให้แก่คน
ตดิยำบ้ำมำกกว่ำควำมสขุที่เกดิจำกกำรได้สบูบหุรี่		
และควำมรู้สึกสุขจำกกำรสูบบุหรี่	 (ส�ำหรับคนติด
บุหรี่)	 	 อำจจะสร้ำงควำมพึงพอใจมำกกว่ำกำร
ได้กินอำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย	 เป็นต้น		
ฉะนั้นถ้ำหำกใช้	“ความรู้สึก”	เป็นเกณฑ์พิจำรณำ
ตดัสนิกำรเลอืกบรโิภคสนิค้ำหรอืบรกิำรต่ำงๆ		เรำ
อำจจะเลือกสิ่งที่	“ไม่เป็นประโยชน์สุข”	ต่อชีวิต
โดยภำพรวมระยะยำวเพื่อกำรบริโภคก็ได้

	 นัยของกฎปฏิจจสมุปบำทได้ชี ้ให ้เห็นว ่ำ

หนทางแก้ปัญหาภายใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง
ด้วยการลดความต้องการส่วนเกินในการบริโภค

ก็จักเป็นการช่วยให้มนุษย์สามารถใช้ทรัพยากรที่มีจ�านวนจ�ากัด
ให้เกิดประโยชน์สุขที่มากที่สุดส�าหรับผู้คนจ�านวนมากที่สุด

ตลาดอาริยะ ขายของต�่ากว่าทุน ที่สีมาอโศก
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ควำมรู้สึกสุข	 (สุขเวทนำ)	 	 และควำมรู้สึกทุกข์	
(ทกุขเวทนำ)		มสีถำนะแห่งควำมจรงิเสมอกนั		โดย
ต่ำงเป็นเพียงปรำกฏกำรณ์ควำมรู้สึกอย่ำงหนึ่งที่
เกิดขึ้น		ตั้งอยู่		และดับไปๆ		แต่เพรำะโครงสร้ำง
กำรปรุงแต่งของจติที่ถกูครอบง�ำด้วยอวิชชำควำม
ไม่รู	้	ท�ำให้เรำไปยึดเอำอำรมณ์ควำมรูส้กึแบบหนึ่ง
มำเป็นควำมพึงพอใจ	 	 และผลักไสอำรมณ์ควำม
รูส้กึในทำงตรงข้ำม		เช่น		คนที่ตดิรสเผ็ดกจ็ะพอใจ
ต่อกำรได้กินพริกเผ็ดๆ		มื้อไหนไม่มีพริกจะรู้สึกว่ำ
อำหำรมีรสจืดชืดกินไม่ค่อยลง	 	 ส่วนคนที่กินเผ็ด
ไม่เป็นจะรู้สึกในทำงตรงข้ำม		คือมื้อไหนอำหำรมี	
รสเผ็ดจะกินไม่ค่อยได้	ฯลฯ

	 ในกรณีเช่นนี	้ 	 เพรำะมีควำมติดรสเผ็ดเป็น	
พื้นฐำนรองรับอยู่ก่อน	 	 เมื่อได้กินอำหำรรสเผ็ด
สมใจอยำก	 	 ควำมรู้สึกพึงพอใจเป็นสุขก็จะเกิด
ขึ้นแทนที่	 เหมือนควำมร้อนที่เมื่ออุณหภูมิลดต�่ำ
ลง		เรำก็จะรู้สึกว่ำมีควำมเย็นเกิดขึ้นแทนที่		กำร
ยุบทอนมโนทศัน์เร่ือง	“ความเยน็”	ให้มำอยูภ่ำยใต้
มโนทัศน์เรื่อง	“ความร้อน”	และศึกษำธรรมชำติ
ของอุณหภูมิจำกมิติของพลังงำนควำมร้อนที ่
แฝงอยู่ในสสำรต่ำงๆ	 	 จะสำมำรถช่วยให้เข้ำใจ
ธรรมชำติของควำมเย็นได้อย่ำงลึกซึ้งยิ่งขึ้นฉันใด		
(อำทิ	 	 มองเห็นว่ำจุดเยือกแข็งที่มีควำมเย็นอยู่	
๐	องศำเซลเซียสก็ยังมีพลังงำนควำมร้อนแฝง
อยู่ถึง	 ๒๗๓	 องศำเคลวิน	 เป็นต้น)	 กำรยุบทอน
มโน-ทัศน์เรือ่ง	“ความสุข”	 ให้มำอยู่ภำยใต้มโน
ทัศน์เรือ่ง	“ความพ้นทุกข์”	 แล้วศึกษำธรรมชำติ
ของควำมรู้สึกพึงพอใจเป็นสุข	 	 ในมิติของภำวะ
ควำมเป็นอิสระจำกควำมบีบคั้นเป็นทุกข์	 	 ก็จะ
ช่วยให้เข้ำใจธรรมชำติที่ก�ำหนดพฤติกรรมต่ำงๆ		
ของชวิีตได้อย่ำงลกึซ้ึงยิง่ขึน้ในท�ำนองเดยีวกนัฉนั
นั้น	 (อำทิ	มองเห็นสิ่งที่เรำเคยเข้ำใจว่ำเป็นควำม
สุขอย่ำงมหำศำลนั้น	 	 อันที่จริงก็ยังมีภำวะควำม	
บีบคั้นเป็นทุกข์แฝงอยู่อย่ำงมำกมำย	เป็นต้น)

	 ถ้ำตั้งค�ำถำมว่ำระหว่ำงกำรเสพยำบ้ำ	 	 สูบ
บุหรี่	 	 หรือกินอำหำรสุขภำพที่เป็นประโยชน์ต่อ

ร่ำงกำย	 	 พฤติกรรมอย่ำงไหนให้	“ความสุข”	
มำกกว่ำกัน		เรำอำจตอบค�ำถำมนี้ได้ยำก		เพรำะ
ส�ำหรับคนติดยำบ้ำและก�ำลังรู ้สึกทุกข์ทรมำน
อย่ำงมำกจำกอำกำรอยำกยำ	 	 อำจเห็นว่ำยำบ้ำ
ให้ประโยชน์สุขกับตัวเขำมำกที่สุดก็ได้	 	 แต่ถ้ำตั้ง
ค�ำถำมใหม่ว่ำ	 	 ระหว่ำงกำรบริโภคยำบ้ำ	 	 บุหรี่		
และอำหำรสุขภำพที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำย		
พฤตกิรรมอย่ำงไหนช่วยลดปัญหำควำมบบีคั้นเป็น
ทกุข์ในชวิีตโดยภำพรวมมำกกว่ำกนั		ผูค้นกจ็ะเหน็
ค�ำตอบที่ตรงกนัด้วยเหตดุ้วยผลชดัขึ้นว่ำ		กำรกนิ
อำหำรที่เป็นประโยชน์ต่อร่ำงกำยเป็นทำงเลือกที่
ให้	“ประโยชน์สุข”	กับชีวิตมำกที่สุด	เป็นต้น

	 แน่นอนว่ำกำรบริโภคทรัพยำกรและพลังงำน
ที่มีจ�ำกัดของโลกลดน้อยลง	 	 ย่อมเท่ำกับเป็นวิถี
ทำงช่วยให้เกิดกำรใช้ทรัพยำกรของโลกอย่ำงมี	
“ประสิทธิผล”	 มำกยิ่งขึ้น	 	 และถ้ำกำรลดควำม
ต้องกำรบริโภคสิ่งเกินควำมจ�ำเป็นหรือเกินควำม
พอเพียงขั้นพื้นฐำนของชีวิต	 (เช่น	 ยำบ้ำ	 บุหรี่		
สินค้ำฟุ่มเฟือย	 ฯลฯ)	 ให้น้อยลงเช่นนี้	 	 น�ำไปสู่
กำรลดปัญหำควำมบีบคั้นเป็นทุกข์ของชีวิตให้
ลดลง	 	 หรือพูดอีกนัยหนึ่งคือช่วยให้ชีวิตเข้ำถึง	
“ประโยชน์สุข”	ที่เพิ่มมำกขึ้น	 	 ทรัพยำกรและ
พลังงำนที่มีจ�ำกัดของโลกก็จะเหลือให้ผู้คนส่วน
ใหญ่ได้ใช้อย่ำงยั่งยืนยิ่งขึ้นในระยะยำว	 	 รวมถึง
ผลกระทบภำยนอกต่อสิ่งแวดล้อมที่ลดลง	 (อำท	ิ	
ภำวะโลกร้อน	 เป็นต้น)	 	 ซึ่งจะเป็นประโยชน์สุข
ต่อผู้คนส่วนใหญ่ด้วย	 	 ในที่สุดหนทำงแก้ปัญหำ
ภำยใต้กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย
กำรลดควำมต้องกำรส่วนเกินควำมพอดีพอเพียง
ในกำรบริโภคของมนุษย์เช่นนี้	 	 ก็จักเป็นกำรช่วย
ให้มนุษย์สำมำรถใช้ทรพัยำกรที่มจี�ำนวนจ�ำกดัของ
โลก	 	 ให้เกิดประโยชน์สุขที่มำกที่สุดส�ำหรับผู้คน
จ�ำนวนมำกที่สุดในภำพรวมระยะยำวได้	(โดยอำจ
จะมผีลกระทบเชงิลบบ้ำงต่อคนส่วนน้อยที่มอีำชพี
ขำยยำบ้ำ		บุหรี่		สินค้ำฟุ่มเฟือย	ฯลฯ		อันต้องหัน
ไปผลิตสินค้ำหรือบริกำรตัวอื่นแทน)		

อ่ำนต่อฉบับหน้ำ
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ช่วยกันสร้างคนดี
	 ถนนตดัผ่ำนป่ำสำธำรณะจำกหมูบ้่ำนสูต่วัเมอืง	
ลิงหำงยำวฝูงหนึ่งเข้ำจับจองอำศัยป่ำซีกซ้ำยเป็น
แหล่งอำหำร	ในขณะทีป่่ำซีกขวำของถนนเป็นของ
ลิงอีกฝูงหนึ่ง	
	 ที่ป่ำฝั่งขวำมีมะเดื่อสุกแดงอร่ำมเต็มต้นเป็น
ที่หมำยตำของลิงทั้งสองฝ่ำย	ฝูงลงิฝ่ังซีกซ้ำยต้อง
ยกพวกข้ำมถนนบุกเข้ำไปต่อสู้กับเจ้ำถิ่นที่อยู่ฝั่ง
ขวำ	 	 วันใดที่ลิงฝั่งซ้ำยชนะก็จะได้กินจนอิม่ท้อง
แล้วจึงกลับถิ่น	 แต่ถ้ำวันใดแพ้ก็ต้องยกพวกถอย
กลบัไปด้วยควำมบอบช�้ำ	อ่ิมบ้ำงอดบ้ำงสลับไปมำ
	 กำรต่อสู้เพื่อแย่งชงิอำหำรของลงิทัง้สองกลุม่
ด�ำเนินติดต่อกันไปทั้งปี	 เพรำะสัตว์เดรัจฉำนมี	
เป้ำหมำยแค่อำหำรและกำรสืบเผ่ำพันธุ์เท่ำนั้น	
กำรยกพวกเข้ำต่อสู้ห�้ำหั่นเพื่อแย่งอำหำรจึงเป็น
สัญชำตญำณสัตว์เดรัจฉำนที่จะต้องเอำชีวิตรอด	
มันจึงก้ำวร้ำวรุนแรงผูกเวรกรรมตำมประสำสัตว	์	
เกิด	ๆ 	ตำย	ๆ 	วนเวียนไปอีกนำนชำติ
	 เปล่ียนมำเป็นช่องข่ำวในประเทศบ้ำง	 เป็นข่ำว
นักเรียนอำชีวะยกพวกตีกัน	 แต่ละฝ่ำยวิง่พล่ำน	
กระเหีย้นกระหือรือบนถนนกลำงวันแสก	ๆ 	 บ้ำง
ฉวยหยิบท่อนไม้		 มีดยำว	 แม้กระทั่งปืน	 พร้อม
ฟำดฟันยิงแทงคู่อริ	ผู้คนที่ก�ำลังเดินทำงท�ำธุระใน
บริเวณนั้นต่ำงวิ่งหนีกระเจิดกระเจิง		นี่ถ้ำเผอิญมี	
พ่อแม่หรือญำติพี่น้องของกลุ่มนักเรียนอำชีวะ
บงัเอญิมำเดินผ่ำนมำพอดีแล้วเครำะห์ร้ำยโดน

ลกูหลงจนเสยีชวิีตจำกปืนที่ยงิกนัไปมำนัน้	เมื่อนั้น
คงจะรู้ส�ำนึกคิดได้ว่ำ	 สิ่งที่พวกเขำท�ำลงไปนัน้มัน
เป็นควำมบ้ำระห�่ำที่ไม่น่ำจะเกิดขึ้นเลย	 และเป็น
ตรำบำปยำกจะลืมเลือน
	 สัตว์ยกพวกท�ำร้ำยกันเพรำะแย่งอำหำร	
คนก็ไม่ได้ต่ำงกัน	 มีแบ่งพรรคแบ่งพวกแบ่งฝัก	
แบ่งฝ่ำยสูร้บกนั		แย่งชงิดนิแดน	แย่งชงิทรพัยำกร
ควำมเชื่อที่ต่ำงกนับำงทขีดัแย้งกนัรนุแรงกท็�ำร้ำย
จนถึงขั้นท�ำสงครำมยำวนำนได้	
	 กลุ ่มนักเรียนนักเลงที ่ยกพวกตีกันเป ็น
ข่ำวตลอดมำแก้ปัญหำไม่ได้สักทีนั ้น	 สะท้อน
สัญชำตญำณเถื่อนของมนุษย์อย่ำงชัดเจน	แม้แต่
วินัยกฎระเบียบของสถำบันก็เอำไม่อยู่	
	 คุณสรวงมณฑ์	สิทธิสมาน	เขียนบทควำมใน	
ผู้จัดกำรออนไลน์ไว้ว่ำ
	 สาเหตุส่วนใหญ่ที ่ทะเลาะกันมักเป็นเรื ่อง 
เกี่ยวกับสถาบันที่เป็นคู่อริ เรื่องส่วนตัวจัดว่าน้อย
มาก แล้วอะไรเป็นสาเหตทุี่ท�าให้เดก็เหล่าน้ีทะเลาะ
กันไม่รู้จบสิ้น เป็นเรื่องที่ถึงเวลาแล้วจริง ๆ  ที่ต้อง
เอาจริงเอาจังกันทุกฝ่าย มิใช่เกิดปัญหาครั้งหนึ่ง 
แล้วก็ลุกขึ้นมาท�าท่าเอาจริงเอาจัง แล้วก็เงียบ
หายเข้ากลีบเมฆ
 ลองค้นหาเหตุผลที ่เด็กนักเรียนเหล่านี ้มัก
ทะเลาะกันจนกระทั่งน�าไปสู่ความรุนแรงและสูญ
เสียมีอะไรกันบ้าง แบ่งออกเป็น ๓ ระดับ ดังนี้

ผู้ใหญ่ต้องลงมาเอาภาระเพื่อช่วยให้เด็กได้พัฒนาตนเอง
ไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่า ได้สร้างกุศลช่วยเหลือผู้อื่น

เช่น นักเรียนอาชีวะช่วยซ่อมรถฟรี ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าฟรี ฯลฯ
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 ในระดับของตัวเองและครอบครัว
 หนึ่ง สภาพร่างกายและจิตใจ กลุ่มวัยร่ ุน 
มีความเปลี ่ยนแปลงทางด้านฮอร ์โมน ทาง
กายวิภาคของสมอง ในช่วงวัยรุ่น สมองส่วนหน้า
สุด หรือ prefrontal lobe ที่เกี่ยวข้องกับทางด้าน
วิจารณญาณ และการตัดสินใจต่าง ๆ  ซ่ึงต้องอาศยั
ช่วงเวลาที่ยาวนานเป็น ๑๐ ปี ในการพัฒนาอย่าง
เต็มที่ และในระยะนี้ ก็เป็นช่วงเดียวกันกับที่สมอง
ส่วนอยาก (Limbic system) มีการเปลี่ยนแปลง
จากการได้รับฮอร์โมนเพศ ท�าให้มีความต้องการ
ทางเพศ การแสวงหาความตื่นเต้น ตลอดจนความ
รุนแรง จึงเป็นลักษณะที่โดดเด่นของวัยรุ่น
 สอง เด็กส่วนใหญ่ที่มีพฤติกรรมเหล่านี้ มัก
จะมีปัญหาเรื่องครอบครัวแตกแยก หรือไม่ได้ใกล้
ชดิกับครอบครัว การโหยหาความรกั การขาดการ
อบรมสั่งสอน หรือเลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดและถูกต้อง 
รวมไปถึงการเรยีกร้องความสนใจจากผู้อ่ืน เพราะ
ตวัเองขาด จงึต้องการโหยหา และท�าให้เลอืกท�าใน
สิ่งที่ไม่ถูกต้อง และไม่เหมาะสม
 สาม พฤติกรรมเลียนแบบ โลกแห่งข้อมูล
ข่าวสารที่แพร่กระจายรวดเร็ว ท�าให้สภาพปัญหา
นี้ถูกตีแผ่มากขึ้น แต่ก็เหมือนดาบสองคมด้วยเช่น
กัน เพราะก็มีเด็กจ�านวนไม่น้อยที่แห่กันท�าตาม
ข่าวท่ีได้พบเห็น เพราะจะได้เป็นข่าวบ้าง เคยมเีดก็ 
บางคนได้ลงสื่อ กลับรู้สึกว่าตัวเองเจ๋งก็มีไม่น้อย
 สี่ ขาดความภาคภูมิใจในตัวเอง ยิ่งถ้ามาจาก
ครอบครวัที่แตกแยก ขาดความรกัความใส่ใจ กม็กั
จะไปเรียกร้องเอากับผู้อื่น จากเพื่อน จากสังคม 
เพื่อต้องการการยอมรับจากผู้อื่น แต่การกระท�า
กลับเป็นการเรียกร้องในรูปแบบที่ไม่ถูกต้อง และ
กลายเป็นปัญหาสังคมในที่สุด
 ในระดับโรงเรียน
 ห้า ศักดิ์ศรีของสถาบันที่ถูกปลูกฝังจากรุ่น
สู่รุ ่น คนทีเ่รียนโรงเรียนอาชีวะทีเ่คยมีเรือ่งกับ
สถาบันอ่ืนมาก่อน เมื่อเข้าไปเรยีนแล้วมกัจะได้รบั
การปลูกฝังในท่วงท�านองให้ท�าเพื่อสถาบัน
 หก ค่านยิมที่เมื่อได้ท�าร้ายโรงเรยีนคูอ่ร ิจะได้

รับการยอมรับจากเพื่อน ได้รับค�าชมว่าเจ๋ง       
 เจด็ คณุครแูละผูบ้รหิารโรงเรยีนขาดการเอา
จริงเอาจัง  ทั้งที่ปัญหานี้เกิดขึ้นมายาวนาน เรื่อง
เดก็แสบในโรงเรยีนเป็นเรื่องที่เดก็นักเรยีนด้วยกนั 
หรือโรงเรียนย่อมรู้อยู่แล้ว แต่ไม่ได้จัดการอย่าง
จรงิจงั ด้วยหลากหลายเหตผุล แต่เหตผุลที่น่าเศร้า
ที่สุด ก็คือ กลัวลูกศิษย์ท�าร้าย
 แปด โครงสร้างการศึกษา เรามักมองว่าเด็ก
อาชวีะเป็นเดก็ที่ไม่สามารถเรยีนสายสามญัได้ เดก็
เรยีนไม่ด ีเดก็เกเร ทัง้ที่จรงิเดก็เหล่าน้ีจ�านวนมาก
เป็นเด็กเรียนดี มีความคิดสร้างสรรค์ ตั้งใจและรู้
ว่าตัวเองชอบอะไรก็มุ่งมั่นเรียนในสายอาชีพ แต่
เราไปสร้างค่านิยมผิด ๆ  มาโดยตลอด
 ตรงกันข้าม ถ้ายกระดับการศึกษาอาชีวะให้
มีคุณค่า พัฒนาอย่างจริงจังในทุกด้าน ก็จะท�าให้
เด็กรู้สึกมีคุณค่าในตัวเอง เป็นเด็กที่มีศักยภาพ
และมตีวัตนในสงัคม มพีื้นทีแ่ละโอกาสให้เดก็เหล่า
นี้เพื่อพฒันาตวัเองได้อย่างทดัเทยีมผูอ้ื่น เราจะได้
เด็กนักเรียนที่มีความสามารถมากมายที่พร้อมจะ
พัฒนาประเทศชาติ
 แต่...วิธีการแก้ปัญหาของผู้ใหญ่ในบ้านเรา 
ก�าลังกลายเป็นปัญหาเองด้วยซ�้า
 ที ่ผ ่านมา เรามักแก้ไขปัญหาแบบไทย ๆ  
ด้วยการเปลี่ยนให้เด็กโรงเรียนคู่อริมาจับมือกัน, 
เปลี่ยนเครื่องแบบ, ปิดโรงเรียนชั่วคราว หรือ
แม้แต่ถงึขัน้เปลี่ยนชื่อ “โรงเรยีน(อาชวีะ)” ให้เป็น 
“วิทยาลยั..” หรอืยกระดบั “ประกาศนียบตัร” เป็น 
“ปริญญา” อะไรเทือกนี้
 เปลี ่ยนแบบนี้อีกกี ่ร ้อยครั ้ง เราก็ต้องอยู ่
ท่ามกลางเดก็วัยรุน่ยกพวกตกีนัต่อไป เพยีงแต่ต้อง
ระวังตัวมากขึ้น เพราะสักวันอาจโดนลูกหลง...!!!
	 ผู้ใหญ่ต้องลงมำเอำภำระมำกกว่ำนี้เพื่อช่วย
ให้เด็กได้พัฒนำตนเองไปสู่ชีวิตที่มีคุณค่ำ	 ได้สร้ำง
กศุลช่วยเหลอืผูอ้ื่น	ดงัเช่นข่ำวด	ีๆ 	ที่นกัเรยีนอำชวีะ	
ช่วยซ่อมรถฟรี	ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ำฟรี	ฯลฯ		
 อย่าปล่อยให้เกดิช่องว่างจนเขาสะสมความ
โกรธ	ความโลภ	ความเห็นแก่ตัวจนเคยชิน



74 •   เราคิดอะไร

บทความพิเศษ
•		สมณะโพธิรักษ์

	 ๕๔.	ควำมเป็นประชำธิปไตยตำมข้อต้นๆ	

ท่ีได้สำธยำยมำนัน้	แม้จะมคีณุภำพพอประมำณ

ยังไม่มำกนัก	ทว่ำก็มีพอยืนยันยอมรับได้	เพียง

แต่ยังไม่ใช่กำละอัน“ถ้วนถึง”เท่ำนั้น	 ซึ่งยังมี

อัตรำกำรก้ำวหน้ำของ“สัมประสิทธิ์”(Coefficient) 

ยืนยันได้จริง	 ที่ซึมลึกไหลถ่ำยเทสืบทอดเป็น	
“ออสโมซิส”(osmosis)อยู	่จงึเชื่อได้แท้แน่ว่ำเป็น

ประชำธิปไตยในประเทศไทยจะมีแต่เจริญ

ก้ำวหน้ำไม่หยุดอยู ่กับที ่แน่นอน	 เพรำะมี	
“สัมประสิทธิ ์” (Coefficient)ที ่เป ็นอัตรำกำร

ก้ำวหน้ำให้เห็นได้อยู่แท้จริง
	 ๕๕.	ถ้ำแม้นควำมเป็นประชำธิปไตยใน

สังคมประเทศนั้นๆมไีม่พอถงึขั้นข้อ	๑๘		ประเทศ

นั้นจึงจ�ำเป็นต้องมีวิธีกำร“เลือกตั้ง”	 โดยให้
ประชำชนลงคะแนนเสียง“เลือกตั้ง”

	 ๕๖.	แต่ถ้ำคุณภำพของควำมเป็นประชำธิปไตย

ยังไม่มีคุณภำพตำม	๑๗	 ข้อต้นนั้น	 ก็ยังไม่ม	ี

“สัมประสิทธิ ์”(Coefficient)ที ่ซึมลึกไหลถ่ำยเท
สืบทอดเป็น“ออสโมซิส”(osmosis)อยู่จริง	 ก็ยัง

ไม่ชื่อว่ำ	เป็นประชำธิปไตยแท้ในแบบโลกุตระ

	 ๕๗.	และถ้ำยิ่งบริหำรให้สังคมประเทศมี

ภำวะเป็น“บวร”	กล่ำวคือ	ม“ีบ้ำน-วัด-โรงเรยีน”	

อยู่ในสังคมกลุ่มนั้นๆ	ครบพร้อม	 	 สังคมกลุ่ม
นั้นๆ	ก็จะเจริญพัฒนำด้วย“ศีลเด่น-เป็นงำน-

ชำญวิชำ”บรบิรูณ์ทั้ง	๓	เส้ำเกดิโลกตุระทเีดยีว		

วิธีกำร“กำรเลือกตั้ง”ที่หลงกันนักในควำมเป็น

ประชำธปิไตยขำเดยีวกจ็ะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆ	

ที่ต้องอำศัยบ้ำงในครำจ�ำเป็น	 หรือในสังคมที่
เป็นประชำธิปไตยที่ไม่จริง	ไม่เต็มเต็งเท่ำนั้น

	 ๕๘.	เมื่อสังคมยังไม่ใช่ประชำธิปไตยที่จริง	

จึงต้องใช้วิธี“เลือกตั้งโดยประชำชน”
	 ๕๙.	หำกเป็นประชำธิปไตยที่จริงแล้ว	 ไม่

ประชาธิปไตยดีสุดต้อง	“โลกุตระ”

•	ต่อจำกฉบับที่	๓๒๖

เป็นโชคดีของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงงานเป็นไอดอล

เป็นตัวอย่าง ให้มนุษย์ในยุคนี้ได้สัมผัสพบเห็นความจริงนี้

เป็นโชคดีเท่าไหร่  ในยุคกาลนานๆ จะมีให้เห็นได้
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ต้องมีวิธี“เลือกตั้งโดยประชำชน”	แค่…	“ซำว

เสียงกัน”ในหมู่ชน	 ตำมข้อ	๒๙	 และข้อต่อมำ	

กษตัริย์ทรง“แต่งต้ัง”ผูท้ี่สมควรอกีบ้ำงบำงส่วน	

สังคมก็สงบเรียบร้อยอบอุ่นสัมบูรณ์แล้ว

	 ๖๐.	เพรำะประชำชนและสังคมจะมี“อิสระ

เสรีภำพ-ภรำดรภำพ-สันติภำพ-สมรรถภำพ-

บูรณภำพ”ที่ทรงสภำพมี“สัมประสิทธิ์”(Coeffi-

cient)ที่ซึมลึกไหลถ่ำยเทสืบทอดเป็น“ออสโม-

ซิส”(osmosis)อยู่จริงอยู่ตลอดไป

	 ๖๑.	Osmosis	 ที่มี	 (Coefficient)คือใน	 (Coeffi-

cient)จะมแีก่นแห่ง“ค่ำคงที่”ทีเ่ป็นคูข่องพลงังำน

บวกหรือ	static	กับพลังงำนลบหรือ	dynamic	

ซึง่มีคุณสมบัติคุณธรรม	 คุณภำพมำกเพียงพอ

เป็นศูนย์กลำง	คือ	กลุ่ม	nucleus		มีพลังงำน

บวก(static)และลบ(dynamic)	 เป็นต้นทุนที่ยืน-

หยัดพลังงำนหลัก(สภำพผ่ำนไปแล้ว)	 และมี

พลังงำน“ตัวแปร”ปัจจุบัน	 ด�ำเนินแรงเคลื่อน

เต็มที่อยู ่ 	 ที ่ขอเรียกว ่ำ	 kinetic	 ดังนั้น

คณุธรรม“ตวัตั้ง”ที่“คงที่แล้ว”มทีั้งพลังบวกและ

ลบอันเข้มแข็งมีพลังแรงมั่นคง	 (static	ที่	con-
stantอยู่แล้ว)	 และมี“ตัวแปร”ที่ท�ำให้เกิดกำร

ก้ำวหน้ำ“ขั้นคูณ”เป็นต้นด�ำเนินไปอีก	 ท�ำงำน

เสริมช่วยอีก	 จึงเป็นค่ำที่สูงมำกในกำรเจริญ

ก้ำวหน้ำ	จงึสำมำรถไหลซึมไป	แม้แต่คนไม่รูต้วั
ก็ท�ำให้เกิดกำร	osmosis	ได้อย่ำงดี	เพรำะไหล

ซึมจำกสงูไปสูต่�่ำอย่ำงแรง	ซ่ึงใครสำมำรถสร้ำง

ภำวะดังกล่ำวนี้ได้	นี่แหละคือ	ภำวะ(Coefficient) 

ที่เป็นสมัประสทิธิ์	มสีภำพและคณุสมบตัเิท่ำกบั

สมัโพธปิรำยนะ	อำตมำแปลได้ว่ำ	พลงังำนที่จะ

พำไปสู่ที่สูงที่สุดถ่ำยเดียว	
	 ๖๒.	แต่คนท�ำสภำพ(Coefficient)ให้เต็มสภำพ

ไม่ค่อยได้	ท�ำได้ยำก	ก็เป็นไปได้ยำก	แต่ถ้ำท�ำได้

แล้ว	 จะมีอัตรำกำรก้ำวหน้ำไม่ถอยเลย	 แม้แค่

โสดำบนั	เริม่ต้นกม็สีมัโพธปิรำยนะได้แล้วขั้นต้น	

ผู้ที่ยิ่งมีภูมิธรรมควำมรู้ทำงธรรมพระพุทธเจ้ำ	

สำมำรถสร้ำงพลังงำนนั้นให้แก่ตัวเองจริงๆ	

พลังงำนนั้นเป็นพลังงำนทำงจิต	 มีคุณสมบัติ	
โสตำปันนะ	อวินิปำตธรรม	นิยตะ	สัมโพธิปรำยนะ	

ยิ่งสูงเป็นสกิทำคำมีก็ยกกำรก้ำวหน้ำจำกสัม-

โพธิปรำยนะ	หมวดต่อมำสูงขึ้น	จนถึงอนำคำมี

ก็ยิ่งสูงขึ้นๆ	เจริญขึ้นแข็งแรงขึ้น	ยั่งยืนขึ้น	ๆ
	 ๖๓.	เพรำะฉะน้ันประเทศที่มกีษัตริย์	ที่นับถือ

ศำสนำพุทธก็จะมีคุณธรรมที่ว่ำนี้	 เป็นทศพิธ-

รำชธรรม	 เมื ่อทศพิธรำชธรรมของกษัตริย์
พระองค์ใดพระองค์หนึ่ง	 ถึงขั้นที่จะมี(Coefficient) 

ก็จะมีแต่กำรก้ำวหน้ำขึ้นตลอดเวลำ	 มีตัวก�ำกับ

พลังงำนเป็นเจ้ำของพลังงำนจิต	 จิตของตนเอง

เป็นพลังงำนของอัตภำพตนเอง	 มีคุณสมบัติ	

ดงักล่ำวนี	้กม็บีทบำทจรงิ	เพรำะ“จติเป็นประธำน

ของสิ่งทั้งปวง”	 ก็จะมีกำรประพฤติจริง	 ดังที่

ในหลวง	ร.๙	ทรงมพีระจริยวตัร	อำตมำไม่ได้โมเม

ว่ำในหลวงรัชกำลที่	๙	เป็นพระโพธิสัตว์	โดยไม่มี

หลักเกณฑ์หลักฐำนควำมรู้	 	 อำตมำจะไม่กล้ำ

กล่ำวเป็นอันขำด	 เพรำะเสี่ยงต่อควำมเสียหำย

หลำยประกำรมำก	แต่พระองค์ทรงมจีริงเป็นจริง

ที่อำตมำเห็นว่ำเป็นสำกลแล้ว	 ดังที่เห็นและเป็น

อยู่ว่ำทรงแสดงพระจริยวัตรมำตลอด	 ทรงพระ

จริยวัตรมำเรื่อยๆ	ต่อเนื่อง	อำตมำเห็น	ใครๆที่มี

ภมูปัิญญำพอย่อมเหน็		เหน็ได้ก่อน	๗๐	ปีด้วยซ�้ำ
	 ๖๔.	จึงเป็นเรื่องจริงที่มีครบเลย	 อำตมำ

ยืนยันได้	 ไม่ใช่โมเมเดำสุ่มไม่ใช่อำตมำไม่รู้	 ว่ำ

ท่ำนเป็นพระโพธิสัตว์อยู่แล้ว	 ท่ำนทรงงำนมำ	
๗๐	 ปี	 ใครจะอ่ำนออกหรือไม่ออกย่อมเป็นไป

ตำมภมูผิูน้ัน้ๆ	อำตมำทีพ่ดูนีไ้ม่ได้มำนัง่แกล้งพดู	

แต่เป็นโชคดขีองคนไทยที่มพีระมหำกษัตรย์ิทรง

งำนเป็นไอดอล	 เป็นตัวอย่ำง	 ให้มนุษย์ในยุคนี้

ได้สัมผัสพบเห็นควำมจริงนี	้ เป็นโชคดีเท่ำไหร	่	
ในยุคกำลนำนๆ	จะมีให้เห็นได้
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อ่ำนต่อฉบับหน้ำ

	 ๖๕.	สิ่งที่อำตมำพูดเหล่ำนี ้ไม ่ได้นอกเหนือ	

กว่ำควำมรู้ทำงศำสนำพุทธ	 แต่คนที่ไม่ค่อยรู้เรื่อง

ศำสนำพุทธ	 เข้ำใจธรรมะออกนอกรีตเป็นเดียรถีย์	

หลบัหูหลบัตำเข้ำป่ำกด็	ีหลงตรรกะปรชัญำกด็	ีหลง

สร้ำงภพสร้ำงวิมำนในภวังค์ก็ดี	ก็ไม่รูโ้ลกวิท	ูหลบัตำ

สร้ำง	หรอืลมืตำขบคิดป้ันตรรกะข้ึนมำ	ซ่ึง“อัตตำ”ก็

ไม่รู“้โลก”ก็ไม่รู	้	จงึมแีต่ถูก“โลกำธิปไตย”	หรอืมแีต่

ถูก“อัตตำธิปไตย”	 ที่ตนไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงนั้นแหละ

เล่นงำนเอำ	หรอืเป็นทำส“โลก”เป็นทำส“อัตตำ”นั้นๆ

อยู่	จึงมี“ธรรมำธิปไตย”กันไม่ได้เลย	เพรำะไม่จักรู้

แจ้งรู ้จริง“โลก”และ“อัตตำ”ได้แท้จริง	 และไม่

สำมำรถจดักำรกับควำมเป็น“โลก”และ“อัตตำ”ที่ตน

หลงยึดหลงติดอยู่เสียก่อน	 ชนิดที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริง

ของตนและมีประสิทธิภำพในกำรจัดกำรกับควำม

เป็น“โลก”เป็น“อัตตำ”นั้นๆในตนได้ส�ำเร็จไปเป็น	

ล�ำดับๆ	จึงจะสำมำรถไปรับใช้ช่วย“โลก”	หรือช่วย

สอน“อัตตำ”ให้แก่ผู้อ่ืนไปลด“อัตตำของตน”ได้ตำม

ขัน้ตอน	 หำกไม่มีภูมิธรรม“โลกตุระ”แท้จริง	 ย่อม

สร้ำง“ประชำธิปไตย”ที่เป็นโลกุตระดังว่ำนี้ไม่ได	้

	 ๖๖.	ดังนั้น	พวกหลงไปทำง“อัตตำ”ก็ไปยึด

อัตตำเป็นอธิปไตย	 ยึดตัวกูของกูเป็นอธิปไตย	

กูรู้	รู้อะไรก็หลับตำรู้	ท่ำนมีฤทธิ์เดช	หลับตำรู้

หมดทุกอย่ำง	วิเศษได้สำรพัด	เขำถือกันอย่ำง

นั้นจริงๆ	 แล้วเอำมำท�ำอะไรได้เป็นโล้เป็นพำย
บ้ำง	 หรือจนสังคมได้อำศัยเป็นชิ้นเป็นอันบ้ำง	

พวกหลับตำรู้ที่ยกย่องกันว่ำเป็นอำจำรย์ใหญ่

ทำง“วปัิสสนำกรรมฐำนใหญ่”	มอัีตตำธิปไตยก็
ไม่รู้ตนแม้จะมีพลังงำนควำมเก่งควำมสำมำรถ

หยัง่รูอ้ยู(่อำเทสนำปำฏหิำรย์ิในภพอตัตำ	รูส้ภำพลึกลบั
ในภวังค์)	 มันน�ำมำใช้เป็นโล้เป็นพำยอะไรได	้
กันไหม?	นอกจำกพำกันหลงภำวะใดภำวะหนึ่ง

ชั่วครั้งชั่วครำวกนัไป	ตำมพลงังำนพเิศษชั่วครั้ง

ชั่วครำวที่ไม่ยั่งยืนถำวรอะไรเลย	ท�ำควำมเป็น
จริงจบัม่ันคั้นตำยอย่ำงเป็น“สมมตุสิจัจะ”น�ำมำ	

ยืนยันให้กับ“โลกสำมัญ”อย่ำงเป็นสำมัญไม่ได	้

ดังที่เห็นและเป็นอยู่	 “พลังงำนวิเศษ”ที่วิเศษ

เป็น“อิทธิปำฏิหำริย์”บ้ำง	 “อำเทสนำปำฏิหำริย์”	

บ้ำงนั้นมีจริง	แต่ไม่เที่ยง	ไม่ยั่งยืน	จึงไม่ถือว่ำ	

เป็น“ปำตภุำวะ”ที่เป็นสจัจะครบทั้งสมมตุสิจัจะ	

และปรมัตถสัจจะยืนยันกันได้เสมอ	ใช้งำนเป็น

ปกตกิบัคนทั่วไปได้อยูจ่รงิในกำละยคุนั้นๆ		กไ็ม่

ถอืว่ำเป็นสำมญั	หรอืเป็น“ควำมจรงิ”ที่ได้อำศัย

กันอย่ำงเป็นจริงในปัจจุบัน

	 ๖๗.	แม้แต่ควำมเก่งพิเศษทำงภำยนอก

สัมผัสกันได้ทั่วไป	เช่น	เหำะได้	ลอยตัวจำกพื้น

ขึน้ได้	 แข็งแรงยิ่งได้	 ฟันก็ไม่เข้ำ	 ยิงก็ไม่ออก	

ทนต่อแรงกระแทกได้อย่ำงน่ำอัศจรรย์เหมือน

นักกังฟูแสดงกัน	 หรือใช้พลังภำยในต่อบำง

สภำพได ้อย ่ำงน ่ำอัศจรรย์	 เช ่นเพ ่งพลัง

ไสยศำสตร์	 เพ่งพลังโยเร	 ฯลฯ	 ล้วนเป็นได้	

ทั้งนั้น	 มิใช่เล่นมำยำกล	 เป็นกำรใช้“พลัง

พิเศษ”กนัได้จรงิๆ	แต่ยุคกำลสมยันี้มนัยำก	และ

ไม่ได้เก่งกำจสำมำรถแค่ไหนหรอก	และไม่คงทน

ถำวรเลย	 จึงท�ำได้ไม่ปกติสำมัญจริงๆ	ซึ่งยุคนี้

มนัเป็นยุคของ“อตุนุยิำม”ที่คนสำมำรถน�ำมำใช้

อย่ำงมเีหต	ุมผีล	มปัีจจยั	มทีี่ไปที่มำกนัได้อย่ำง

เก่งมำก	 ยุคนี้“อุตุนิยำม”	 คือ	 พลังงำนของ

ดิน ,น� ้ำ ,ลม , ไฟ , 	 ควำมร ้อน ,แสง , เสียง ,	

แม่เหล็ก,ไฟฟ้ำ	 คนมีควำมรู้ยิ่งสำมำรถน�ำมำ
ใช้ได้	“อำเทสนำปำฏิหำริย์”ก็สู้คอมพิวเตอร์ไม่

ได้หรอก	 “อิทธิปำฏิหำริย์”ก็สู้พลังงำนฟิสิกส์

สมัยนี ้ไม่ได้หรอก	 เพรำะยุคนี ้มันคือยุคของ	

“พลังแห่งควำมฉลำด(เฉกำ)ที่เจริญทำงโลกียะ”	

ไม่ใช่ยุคของ“พลังควำมฉลำดที่เป็นโลกุตระ”ที่
คนจะเหน็ได้	จะยอมรบักนัว่ำดว่ีำเก่ง	แต่เป็นยคุ

ของ“อุตุนิยำมเก่งวิเศษ”		 ผู้มี“กำลัญญุตำ”	

ของกัปป์กัลป์จะพึงรู้ได้
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กฎหมายบังคับคดีใหม่

	 เหตุผลในกำรแก้ไขประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำ
ควำมแพ่งในภำคบังคับคดีใหม่และมีผลใช้บังคับตั้งแต่
วันที่	๕	กันยำยน	๒๕๖๐	 นั้น	 เพรำะกฎหมำยฉบับเดิม
ที่ใช้บังคับอยู่ก่อนบำงส่วน	 ไม่ทันกับสภำพสังคมและ
เศรษฐกิจในปัจจุบัน	ท�ำให้กำรบังคับคดตีำมค�ำพพิำกษำ
หรือค�ำสั ่งศำลเป็นไปโดยล่ำช้ำ	 ไม่มีประสิทธิภำพ	
เพียงพอในกำรอ�ำนวยควำมยุติธรรมให้แก่ประชำชนผู้
มีอรรถคดีและเปิดโอกำสให้มีกำรประวิงคดี	 จึงจ�ำเป็น
ต้องแก้ไข
	 ในคดีแพ่งนัน้เป็นเรือ่งกำรโต้แย้งสิทธวิ่ำใครมี	
สิทธิดีกว่ำ	 ใครเป็นหนี ้ใคร	 ใครเป็นฝ่ำยก่อให้เกิด
ควำมเสียหำย	 ควำมเสียหำยที ่ได้รับนั ้นมีเพียงใด	
ต ้องชดใช ้ก ันหรือไม ่	 กำรฟ้องร ้องในคดีแพ่งจึง
เป็นกำรฟ้องร้องเพื ่อบังคับเอำกับทรัพย์สิน	 หรือ
สิทธิของจ�ำเลยหรือของคู่ควำมอีกฝ่ำยหนึ ่ง	 	 เช่น
คดีเรื่องผิดสัญญำ	 ไม่ว่ำ	 กำรซือ้ขำย	 กำรเช่ำทรัพย	์
กำรเช่ำซื้อ	กำรกู้ยืม	กำรจ�ำนอง	กำรจ�ำน�ำ	นำยหน้ำ	
ประกันภยั	รับขน	ต๋ัวเงนิ	หุ้นส่วนบรษิทั	เป็นต้น	หรอืคดี
โต้เถียงกันเรื่องทรัพย์สิน		เรื่องมรดก	หรือเรื่องละเมิด	
เป็นต้น	 กำรบังคับคดีแพ่งไม่ได้บังคับเอำกับตัวตน	
หรือเสรีภำพของจ�ำเลยหรือลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ	
เช่นเดียวกับคดีอำญำ	 แต่บังคับเอำกับทรัพย์สินหรือ

สิทธิของลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำหรือผู้แพ้คดี	
	 ประมวลกฎหมำยวิธีพิจำรณำควำมแพ่งว่ำด้วย	
กำรบังคับคดี	 คือกติกำที ่จะด�ำเนินกำรบังคับเอำ
ทรพัย์สนิของผู้แพ้คดมีำขำยทอดตลำดเอำเงนิมำชดใช้
ให้ผู้ชนะคดี	 กรณีเมื่อศำลตัดสินหรือวินิจฉัยในคดีแพ่ง
แล้ว	 ถ้ำลูกหนี้ที่แพ้คดีหรือลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำยินดี
และสำมำรถที่จะปฏิบัติตำมค�ำพิพำกษำของศำลได้	 ก็
ไม่จ�ำต้องมีกำรบังคับคดี	เช่น	ศำลพิพำกษำให้ช�ำระหนี้	
เงินกู้พร้อมดอกเบี้ย	จ�ำเลยหรือลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ
มีเงินพอเพียงและน�ำเงินไปช�ำระหนี ้ให ้โจทก์หรือ	
เจ้ำหนี้ตำมค�ำพิพำกษำครบถ้วนแล้วก็ไม่จ�ำเป็นต้อง
บงัคบัคด	ี	แต่ทีจ่�ำเป็นต้องบงัคบัคดเีพรำะจ�ำเลยหรอืลกู-
หนีต้ำมค�ำพพิำกษำไม่ยอมช�ำระหนี้ตำมค�ำพพิำกษำ	ทัง้ที่
มเีงนิหรอืทรพัย์สนิ	หรอืลกูหนี้ตำมค�ำพิพำกษำยนิดชี�ำระ
หนี้ตำมค�ำพพิำกษำแต่ไม่มเีงนิหรอืไม่มทีรพัย์สนิ	หรอืมี	
แต่มไีม่เพยีงพอ	หรอืกรณไีม่มทีรพัย์สนิแต่มสีทิธทิี่จะได้
รับช�ำระหนี้จำกลูกหนี้คนอื่นของตนแต่ไม่ยอมรับช�ำระ
หนี	้หรอืมสีทิธไิด้รบัประโยชน์ใดๆ	ในทำงทรพัย์สนิ	แต่ไม่
ยอมใช้สทิธหิรอืรบัประโยชน์นั้นๆ	เพรำะกลวัโจทก์หรอื
เจ้ำหนี้ตำมค�ำพิพำกษำของตนเองจะมำยึดไปช�ำระหนี้
	 ลูกหนีบ้ำงคนไปสร้ำงหนี ้ปลอมขึน้	 หวังให้มี
เจ้ำหนี้มำกๆ	 เพื ่อมำแบ่งเฉลี ่ยทรัพย์ของตนเองใน

ที่จ�าเป็นต้องบังคับคดี
เพราะจ�าเลยหรือลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
ไม่ยอมช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา
ทั้งที่มีเงินหรือทรัพย์สิน
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กำรบังคับคดี	 เพื ่อให้เจ้ำหนี้ที ่แท้จริงได้รับช�ำระหนี้
เพียงเล็กน้อย	 	 แล้วเจ้ำหนีป้ลอมทัง้หลำยจะแอบ
คืนทรัพย์ให้ลูกหนี้	 ลูกหนี้บำงคนแกล้งโอนทรัพย์สิน
อ้ำงว่ำมีกำรซือ้ขำยกันทั้งที ่ซือ้ขำยกันหลอกๆ	 โดย	
ไม่ได้ซือ้ขำยกันจริงๆ	 ให้เพื่อนบ้ำง	 ญำติบ้ำงเพื่อที่
จะให้ตนเองไม่เหลือทรัพย์สินเพียงพอที่เจ้ำหนี้ตำม
ค�ำพิพำกษำจะมำยึดไปขำยทอดตลำดเพื ่อเอำเงิน	
ไปช� ำระหนี ้ตำมค� ำพิพำกษำ	 แต ่ตนเองย ังคง	
ครอบครองหรือใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินที่โอนไปนั้น	
ตำมปกติ	อำจท�ำสัญญำเช่ำหรือสัญญำยืมหลอกๆ	กัน
ไว้กับผู้รับโอน
	 บำงครั ้งลูกหนี ้ให้บุคคลภำยนอกมำมำร้องขอ
กันส่วนว่ำทรัพย์สินที ่เจ้ำหนี ้น�ำเจ้ำพนักงำนบังคับ
คดีไปยดึนัน้ไม่ใช่ของลูกหนีแ้ต่เพียงผู้เดียว	 เป็น
ของผู ้ร ้องด้วย	 เมื ่อขำยทอดตลำดได้เง ินแล้วจะ
น�ำเง ินไปช�ำระหนี ้ตำมค �ำพิพำกษำทั ้งหมดไม ่ได ้	
ต้องน�ำมำแบ่งให้ผู ้ร ้องก่อน	 ก็จะท�ำให้เจ้ำหนี้ตำม	
ค�ำพิพำกษำไม่สำมำรถบังคับช�ำระหนี้ได้เต็มตำมค�ำ
พิพำกษำ
	 บำงครั ้งเมื ่อเจ ้ำหนี้ตำมค�ำพิพำกษำน�ำเจ ้ำ-
พนักงำนบังคับคดีไปยึดทรัพย์ของลูกหนี้แล้ว	 แต่มี	
บคุคลภำยนอกทีเ่ป็นพวกของลูกหนีต้ำมค�ำพิพำกษำ	
มำยืน่ค�ำร้องต่อศำลอ้ำงว่ำทรัพย์สินที่ยึดไปไม่ใช่ของ	
ลูกหนี้ทั้งที่บำงครั้งมีเอกสำรสิทธิระบุชัดเจนว่ำมีชื่อ	
ลูกหนี ้ถ ือกรรมสิทธิ ์ก็ตำม	 โดยอ้ำงว่ำให้ลูกหนี ้ถือ
กรรมสิทธิแ์ทนบ้ำง	 พ่อแม่ใส่ชื ่อลูกหนี้ที ่เป็นพี ่น้อง
ไว้แทนเพรำะตนเองไปอยู่ต่ำงจังหวัดบ้ำง	 ไปอยู่ต่ำง
ประเทศบ้ำง	ไปเรียนหนังสือบ้ำง	ยังเป็นผู้เยำว์บ้ำง	จึง
ไม่ได้มำรับโอน		ขอให้ศำลคืนทรัพย์นั้นให้ผู้รับสมอ้ำง
	 ลูกหนี ้บำงคนมีสิทธิที ่จะได้รับมรดกจำกบิดำ
มำรดำ	ในกรณท่ีีบิดำมำรดำตำยลง	แต่ตนเองเป็นลูกหนี้	
ตำมค�ำพิพำกษำเกรงว ่ำถ ้ำตนเองรับมรดกมำ	
เจ ้ ำหนี้ ตำมค� ำพิพำกษำจะมำยึดทรัพย ์มรดก
ดังกล่ำวไป	 จึงแสดงเจตนำสละมรดก	 ไม่ยอมรับ
มรดกในส่วนของตน	 เพือ่ให้พีน่ ้องน�ำมรดกส่วน
ของตนไปแบ ่งป ันกัน	 	 แล ้วพี ่น ้องค ่อยทยอย	
แอบคืนหรือมอบทรัพย์มรดกให้ลูกหนี้ในภำยหลัง

	 ลูกหนี้บำงคนไม่มีทรัพย์สินแต่เป็นเจ้ำหนี้	 มี
ลูกหนี้ของตนเอง	 เช่น	 ปล่อยเงินกู้ไว้แล้วไม่ยอมรับ
ช�ำระหนี ้	 ไม ่ยอมไปทวงหนี 	้ หนี ้ถึงก�ำหนดแล ้ว	
ลูกหนี้ของตนเองผิดนัดไม่ช�ำระหนี	้ ลูกหนี้ก็ไม่ฟ้อง
ร้องบังคับคดีเพรำะเกรงว่ำเจ้ำหนี้ของตนเองจะมำ	
ยึดไปช�ำระหนี้	 หรือกรณีที่ตนเองถูกท�ำละเมิด	 ก็ไม่
ยอมฟ้องร้องเรียกค่ำเสียหำยเพรำะเกรงว่ำเมื่อได้รับ
กำรชดใช้ค่ำเสียหำยมำแล้วเจ้ำหนี้ของตนเองจะมำยึด
ไปช�ำระหนี้
	 นอกจำกป ัญหำข ้ำงตนแล ้วยังมีป ัญหำอีก
นำนัปกำรที่ท�ำให้เจ้ำหนี้ตำมค�ำพิพำกษำของศำลไม่
ได้รับช�ำระหนี้	 หรือได้รับช�ำระหนี้ไม่เต็มจ�ำนวน	 ผู้ที่	
ฟ้องร้องบังคับคดีจ�ำนวนมำก	 แม้ชนะคดีแล้วก็ไม่
ได้รับกำรช�ำระหนี้	 เพรำะลูกหนี ้ได้ยักย้ำยถ่ำยเท
ทรัพย์สินของตนเองให้ไม่มีเหลือเพียงพอที ่จะยึด
มำขำยทอดตลำดช�ำระหนี้ได้	 ทั้งที่กำรฟ้องคดีแพ่ง
นั้น	 โจทก์หรือผู้ฟ้องคดีต้องช�ำระค่ำขึ้นศำลในอัตรำ
ร้อยละ	 ๒	 ของจ�ำนวนเงินทีเ่รียกร้องจำกจ�ำเลย
แล้ว	 ไหนจะค่ำทนำยควำม	 ค่ำใช ้จ ่ำยที่มำศำล	
เหมือนกำรลงทุนที่เสียเปล่ำ	 ท�ำให้เจ้ำหนี้หลำยรำย	
ไม่ยอมใช้สิทธิทำงศำลเพรำะยุ่งอยำก	 ซับซ้อน	 เสีย
เวลำและค่ำใช้จ่ำยมำกแต่ไม่ได้รบัช�ำระหนี้คนื	ท�ำให้เกดิ
อำชีพใหม่ของบุคคลกลุ่มหนึ่งคืออำชีพรับจ้ำงทวงหนี้	
	 กำรรับจ้ำงทวงหนี ้นั ้นผู้จ ้ำงคงไม่ช�ำระเงินค่ำ
จ้ำงเป็นแน่ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถทวงหนี ้มำคืนได	้
ผู้รับจ้ำงทวงหนี้ทั้งหลำยก็ทรำบดีว่ำกำรทวงหนี้ตำม
กฎหมำย	หรอืกำรข่มขูล่กูหนี้ว่ำจะใช้สทิธทิำงศำลถ้ำไม่
ช�ำระหนี้นั้น	ลูกหนี้ไม่เกรงกลัวและไม่ยอมช�ำระหนี้	สิ่ง
ที่ผู้รับจ้ำงทวงหนี้น�ำไปใช้คือกำรข่มขู่ว่ำจะท�ำอันตรำย
ต่อร่ำงกำยหรอืชวิีตของลกูหนี	้หรอืบคุคลในครอบครวั
ของลูกหนี้	ซึ่งกำรกระท�ำดังกล่ำวมีควำมผิดทำงอำญำ	
และบำงครั้งเพียงแต่ข่มขู่ด้วยวำจำอย่ำงเดียวนั้นลูก
หนี้อำจจะไม่ขวนขวำยหำเงินมำช�ำระหนี้	ผู้รับจ้ำงทวง
หนี้กต้็องแสดงอ�ำนำจให้เหน็โดนท�ำลำยข้ำวของเครื่อง
ใช้	 ที่อยู่อำศัย	 ยำนพำหนะของลูกหนี้หรือบำงครั้งก็
ท�ำร้ำยร่ำงกำยหรือเสรีภำพของคนในครอบครัวของ
ลูกหนี้	โดยจับตัวไปคุมขังหรือหน่วงเหนี่ยวไว้จนกว่ำจะ
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ไปช�ำระหนี	้ จึงจ�ำเป็นต้องออกกฎหมำยมำก�ำรำบและ
ก�ำหนดกฎเกณฑ์กำรทวงหนี	้ ลูกหนี้ที่ถูกเอำเปรียบ
จริงๆ	 นั้น	 น่ำสงสำรเวทนำก็มีมำก	 แต่ลูกหนี้ที่มีเงิน
หรอืทรพัย์สนิแต่ไม่ยอมช�ำระหนี้กม็ไีม่น้อย	ลูกหนี้บำง
คนท�ำตัวไม่สมกับเป็นลูกหนี้	กลับมีเงินจับจ่ำยใช้สอย	
ท�ำตวัสรุุย่สรุ่ำยเสเพลเป็นอำจณิ	บำงทข้ีำวของเครื่อง
ใช้	ตลอดจนยำนพำหนะมมีำกมำยและหรหูรำกว่ำเจ้ำ
หนี	้เจ้ำหนี้บำงคนในชวีติส่วนตวัล�ำบำกอยำกแค้นกว่ำ	
ลูกหนี ้เสียอีก	 อุตส่ำห์เก็บหอมรอบริบ	 สะสมมำ	
ทั้งชีวิตแต่มำเมตตำสงสำรให้ลูกหนี้หยิบยืม	 อำจจะ
หวังดอกเบี้ยบ้ำงเล็กน้อยเป็นรำยได้	 ก็ถูกลูกหนี้โกง
ไปอย่ำงน่ำตำเฉย	ไม่ยอมช�ำระหนี้	เป็นที่เจ็บช�้ำน�้ำใจ	
ครั้นไปฟ้องคดีก็ต้องลงทุนเพิ่มอีก	 แถมชนะคดีแล้ว
สภำพกฎหมำยก็ไม่ทันกับสภำพสังคมเศรษฐกิจใน
ปัจจุบัน	ท�ำให้กำรบังคับคดียุ่งยำกซับซ้อน	จึงต้องหัน
ไปใช้บริกำรเจ้ำพ่อ	ผู้มีอิทธิพล	หรือนักเลงหัวไม้แทน	
บ้ำนเมืองก็ไม่สำมำรถอยู่กันอย่ำงสงบสุขได	้
	 กำรบังคับคดีแพ่งนัน้เมือ่ศำลพิพำกษำแล้ว
ถ้ำจ�ำเลยมำฟังค�ำพิพำกษำ	 ศำลก็จะออกค�ำบังคับ
ให้จ�ำเลยหรือลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำปฏิบัติตำมค�ำ
พพิำกษำ	ส่วนใหญ่คดทีั่วๆไป	ศำลจะให้เวลำประมำณ	
๓๐	 วันหรือน้อยกว่ำนั้น	 แต่ไม่น้อยกว่ำ	 ๗	 วัน	
แต่ถ้ำเป็นคดีเล็กๆ	 น้อย	 ที่เรียกว่ำคดีมโนสำเร	่
กฎหมำยบังคับว่ำไม่ควรให้เวลำเกิน	 ๑๕	 วัน	 แต่ถ้ำ
จ�ำเลยหรือลูกหนี้ไม่มำฟังค�ำพิพำกษำ	 ศำลจะมีค�ำ
สั่งให้ส่งค�ำบังคับให้จ�ำเลยทรำบ	 และจ�ำเลยอำจจะ
หลีกเลี่ยงไม่ยอมรับค�ำบังคับ	 ศำลจะสั่งว่ำถ้ำไม่มี
ผู้รับให้ปิดค�ำบังคับได้	 โดยให้โจทก์เสียค่ำน�ำส่งค�ำ
บังคับตำมอัตรำที่แต่ละศำลก�ำหนดไว้ตำมระยะทำง
ใกล้ไกลของบ้ำนจ�ำเลยกับศำล	 ถ้ำค�ำบังคับนั้นให้ใช้
เงนิ	หรอืให้ส่งทรพัย์สนิ	หรอืให้กระท�ำกำรหรอืงดเว้น
กระท�ำกำรอย่ำงใดๆ	ศำลจะระบไุว้ในค�ำบงัคบันั้นโดย
ชัดแจ้งซึ่งระยะเวลำและเงื่อนไขอันจ�ำต้องใช้เงิน	ส่ง
มอบทรัพย์สิน	กระท�ำกำร	หรืองดเว้นกระท�ำกำรใดๆ
	 ในกรณีที ่ค ู่ควำมฝ่ำยที ่แพ้คดีหรือลูกหนี ้ตำม
ค �ำพิพำกษำ	 มิได ้ปฏิบัติตำมค�ำบ ังค ับที ่ออกตำม
ค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั ่งศำลทั ้งหมดหรือแต่บำงส่วน	

โจทก์หรือฝ่ำยที ่ชนะคดีชอบที ่จะร้องขอต่อศำลให้	
ออกหมำยบังคับคดีให้เป็นไปตำมค�ำพิพำกษำของศำล	
อำจจะโดยวิธีให้ยดึทรพัย์สนิ	อำยดัสทิธิเรยีกร้อง	ในกรณี	
ที่ลูกหนี้มีสิทธิเรียกร้อง	 เช่น	 อำยัดเงินเดือน	 ค่ำจ้ำง	
หุ ้นในสหกรณ์	 เป็นต้น	 	 หรือบังคับคดีโดยวิธีอืน่	
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำยภำยใน	๑๐	ปีนับแต่วันที่มี
ค�ำพิพำกษำหรือค�ำสั่ง		แต่ถ้ำตำมค�ำพิพำกษำให้ช�ำระ
หนีเ้ป็นรำยงวด	เป็นรำยเดอืน	หรอืรำยปี	หรอืก�ำหนดให้
ช�ำระหนี้ในอนำคต	ให้นบัระยะเวลำ	๑๐	ปี	นบัแต่วนัที่หนี้
ตำมค�ำพิพำกษำอำจบังคับได้	คือถึงก�ำหนดในงวดนั้นๆ	
นั้นเอง	จึงเป็นช่องว่ำงอันหนึ่งที่ลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ
จะพยำยำมหลบซ่อนทรัพย์สินไว้	 เพรำะถือว่ำเมื่อ	
พ้น	 ๑๐	 ปีแล้ว	 แม้ตนเองไม่ช�ำระหนีต้ำมค�ำพิพำกษำ	
หำกเจ้ำหนี้มำพบทรัพย์สินของลูกหนี ้	 ในภำยหลัง	
เจ้ำหนี้ก็ไม่อำจน�ำเจ้ำพนักงำนบังคับคดีมำยึดได้	
	 เมื่อเจ้ำหนี้ตำมค�ำพิพำกษำขอให้ศำลออกหมำย
บังคับคดี	 ถ้ำศำลเห็นว่ำลูกหนี้ทรำบค�ำบังคับแล้วและ
พ้นระยะเวลำที่ก�ำหนดไว้ในค�ำบงัคบัแล้ว	ศำลจงึก�ำหนด
วิธีกำรบังคับคดี
	 ๑.	ถ ้ำกำรบังคับคดีต ้องท�ำโดยเจ ้ำพนักงำน	
บังคับคดี	 เช่น	 ต้องยึด	 หรืออำยัดทรัพย์หรือสิทธิใดๆ	
ของลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำ	 ศำลจะออกหมำยบังคับ
คดีตั้งเจ้ำพนักงำนบังคับคดี	 และแจ้งให้เจ้ำพนักงำน	
บังคับคดีทรำบเพื่อด�ำเนินกำรบังคับคดี
	 ๒.	ถ้ำกำรบงัคบัอำจท�ำได้โดยไม่ต้องตั้งเจ้ำพนกังำน
บังคับคดี	 ศำลจะก�ำหนดวิธีกำรตำมที ่เห็นสมควร	
เท่ำที่สภำพคดีจะเปิดช่วง	 เช่น	 พิพำกษำให้เพิกถอน
โฉนด	 พิพำกษำให้แก้ชื่อในโฉนด	 ศำลจะมีหนังสือถึง	
พนักงำนเจ้ำหน้ำที่ที่เก่ียวข้องให้จัดกำรให้เป็นไปตำมค�ำ
พิพำกษำ
	 ๓.	 ถ้ำขอให้ศำลสั่งจับกุม	 และกักขังลูกหนี้ตำม
ค�ำพิพำกษำ	 เช่นพิพำกษำให้ออกจำกบ้ำน	 แต่ลูกหนี	้
ตำมค�ำพิพำกษำไม่ยอมออก		หรือพิพำกษำให้หยุดกำร
ละเมิดแต่ลูกหนี้ตำมค�ำพิพำกษำไม่ยอมหยุดกำรละเมิด	
ศำลก็จะออกหมำยจับมำสอบถำมว่ำจะปฏิบัติตำมค�ำ
พพิำกษำหรือไม่	ถ้ำขัดขืนไม่ยอมปฏบิติัตำม	ศำลจะออก
หมำยขังไว้จนกว่ำจะยอมปฏิบัติตำมค�ำพิพำกษำ
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นักการเมืองฤๅ “ทรราช”
	 พึงร�ำลึกส�ำนึกมั่นมิหวั่นไหว
ท�ำกำรเมืองเพื่อใคร.....คือจุดหมำย
แม่นยึดมั่นหำญกล้ำหยัดท้ำทำย
พร้อมพลีกำยเพื่อเชิดชูอุดมกำรณ์
	 ทุกย่ำงก้ำวเดินตำมค�ำสอน	“พ่อ”
กำรเมืองก่อมวลชนมั่นสืบสำน
เสริมสร้ำงสุขทวยประชำของภูบำล
เกษมศำนต์ทั่วไทยใต้ไตรรงค์
	 ครองต�ำแหน่งเรืองอ�ำนำจประกำศิต
บันลือฤทธิ์บันดำลได้ดังประสงค์
บรรเทำทุกข์อ�ำนวยสุขสมจ�ำนง
เพื่อด�ำรงสันติชีพทั่วถิ่นไทย
	 มุ่งพลีชีพเพื่อชนชำติทุกชนชั้น
ข้ำรองบำทรังสรรค์จวบตักษัย
สิ้นพระชนม์ใช่สิ้นกิจผูกพันใจ
“พ่อหลวงไทย”...นักกำรเมืองพึงสังวร
	 ใช่ห่วง	“พรรค”	มุ่งหน้ำครองอ�ำนำจ
ดังทำยำท	คสช.ที่ถอยถอน
ปวงปัญหำกำรเมืองที่นิ่งนอน
จักเป็นไฟสุมขอนลิดรอนไทย
	 แลสุดท้ำย...ก็ไม่พ้น	“พลังอ�ำนำจ”
สยบบทบำท	“ไฟสุมขอน”	คุลำมไหม้
ด้วยอ�ำนำจเหนือพำลเป็นกลไก
นั่นแหละไฟจึ่งมอดเพรำะปลอดเชื้อ
	 ทวยประชานี่ไงคือความหวัง
ขอฝากฝังชาติไว้ให้อุ่นเอื้อ
หากเลือกตั้งคราใหม่โปรดก่อเกื้อ
อย่าหลงเชื่อกาเบอร์พวก	“กังฉิน”.
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