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ศาสนาคือปัญญา
และวิญญาณของชาติ

(๑) ชาติจักสุขสงบได้
โดยเฉพาะ“วิญญาณ”พึง
แม้นไม่ชัดชาติถึง
หากประมาทยากกู้
(๒) นานไปหมักพิษร้าย
ชั่วจะพาชาติพัง
ยิ่งจะปฏิรูปดัง
หากบ่รีบแน่แพ้
(๓) ยิ่ง“ปัญหา”ศาสน์นั้น
สะกดจิตคนจมปลัก
วิญญาณ“โง่”สยบสมัคร
ต้องรีบช่วยกันแก้
(๔) ถ้า“วิชชา”เกิดกับผู้
รู้“โลก”รู้“อัตตา”ไข
เร่งการศึกษาไตร
ทุกระบอบต้องใช้
(๕) “วิชชา”มีทั้งโลก
“โลก-อัตตา”ก็ส�ารู้โลกุตระน�า
ใช้“มหาปเทส”สู้
(๖) ไม่เช่นนั้นจักแพ้
เล่ห์ชั่วมันยืนโรง
การเมืองบวกศาสน์โยง
หากพลาดชาติไม่แคล้ว
(๗) มารเหิมโหดหนักแล้ว
เถอะโปรดอย่ารีรอ
ยามดีฤกษ์งามมอ
“ผลสุก”กินเถอะไม่(ไหม้)

ควรคะนึง
ตระหนักรู้
สลายล่ม กันแล
วิกฤติได้ทันกาล
จงระวัง
พินาศแท้
มุ่งมาด
เพราะช้าจริงจริง
ส�าคัญนัก
นรกแท้
ใจมอบ มารเลย
ชาติด้วย“ปัญญา”
ใดใคร
เล่ห์ได้
สิกขพุทธ แท้เทอญ
สติพร้อม“ปัญญา”
ทั้งธรรม
เร็จรู้
โลกปุถุ ชนแฮ
เล่ห์ร้ายจึงทัน
กลโกง
ยิ่งแล้ว
กันอยู่ มิเห็นฤา
พินาศย�้าซ�้าเดิม
นานพอ
เผด็จได้
สี่สิบสี่
เช่นนั้น“เสียของ”
“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๖ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๒ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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ศาสนาคือปัญญาและวิญญาณของชาติ

พ่ อ ครู ส มณะโพธิ รั ก ษ์ ม องปรากฏการณ์
ประชาธิป ไตยและพุ ท ธศาสนาที ่ก� า ลั ง จะเจริ ญ
รุ ่ ง เรื อ งเอาไว้ ว ่ า “ตอนนี ้ก� ำ ลั ง จะลงมติ รั บ หรื อ
ไม่รับรัฐธรรมนูญ อำตมำก็ขอออกควำมเห็นว่ำ
คณะรัฐบำลบริหำรประเทศมำ ๒๙ คณะแล้ว อำตมำ
เกิดทันประชำธิปไตยทีเ่ ริ่มเมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๕ เพรำะ
อำตมำเกิด พ.ศ. ๒๔๗๗ ตอนแรกยังไม่เป็นโล้เป็น
พำยอะไร เป็นประชำธิปไตยลอกเลียน ขออภัย
เป็นประชำธิปไตย “ดัดจริต” ท�ำเละเทะมำจนทุกวัน
นี้ จึงค่อยเข้ำรูปรอยไปเรื่อย ๆ รัฐบำลชุดปัจจุบัน
ก็พัฒนำตัวเองมำเรื่อย ๆ และเป็นประชาธิปไตย
แบบ “ไทย ๆ” ต้องเน้นตรงนี้ อย่ำนึกว่ำไม่ดีนะ
ประชำธิปไตยแบบไทยนี้คือประชำธิปไตยแบบ
พุ ท ธ เป็ น ประชำธิ ป ไตยสองขำ มี ทั ้ง วั ต ถุ แ ละ
จิตวิญญำณ สรุปว่ำประชำธิปไตยแบบพุทธนี้เป็นแบบ
ที่ดีที่สุดเท่ำที่จะมีได้ และเมืองไทยยังเป็นเมืองพุทธ
ด้ ว ย เรำก็ เ ป็ น ประชำธิ ป ไตยด้ ว ย มี แ กนพุ ท ธ
มำตลอด มีจติ วิญญำณเป็นตัวตั้งที่สดุ ที่ย่งั ยืน เพรำะ
จิตมันเป็นจริง มำเสียสละจริง อดทน แข็งแรง
เป็นไปเพือ่ “ประโยชน์และความสุขแก่มหาชน
เป็นอันมาก” (พหุชนหิตำยะ พหุชนสุขำยะ โลกำนุกัมปำยะ จริง)
รัฐบำลที่บริหำรอยู่ในขณะนี้ เป็นตัวอย่ำง
ปรำกฏจริ ง ให้ เ ห็ น ดี ม ำกเลย ต้ อ งขอบคุ ณ
พล.อ.ไพบูลย์ พล.อ.ประยุทธ์ก็ยกไว้ และขอบคุณ
อีก หลำย ๆ คน ไทยเรำตอนนี ้มี บุ ค คลจริ ง ที ่จ ะ
ท� ำ กำรเมื อ งแบบพุ ท ธ เป็ น ประชำธิ ป ไตยสอง
ขำที ่มี ทั ้ง กษั ต ริ ย ์ แ ละมี โ ครงสร้ ำ งประกอบกั น
คณะนี้ทที่ ำ� งำนอยูก่ ท็ ำ� งำนช่วยกันตำมแต่ละหน้ำที่
โดยองค์รวมแล้วอำตมำให้คะแนน ๘๐-๙๐% เลย
ขณะนี้ประชำธิปไตยต่ำงประเทศยังตำมไม่ทัน
หรอก หลำยประเทศหลงประชำธิปไตยขำเดียว ไม่มี
กษัตริย์ ขำดจิตวิญญำณ อย่ำงอเมริกำท�ำ เอำวัตถุ
และโครงสร้ำงภำยนอกเป็นที่ตงั้ ไม่ได้เกิดจำกแกน
2
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จิตวิญญำณเป็นที่ตั้ง แต่ไทยเรำสั่งสมจิตวิญญำณ
มำยำวนำนกว่ำ ในอนำคตศำสนำพุทธจะรุ่งเรือง
ขึ้นอีก ผู้มีปัญญำเห็นของจริงก็จะมำเอำไปใช้”
แต่ ป รากฏการณ์ เ สื ่อ มสุ ด ๆ ของศาสนาพุ ท ธ
ในปัจจุบัน ท�าให้นึกย้อนอดีตที่ผ่าน ๆ มา เมื่อมีการ
เปลี ่ย นแปลงบ้ า นเมื อ งครั ้ง ใหญ่ สิ ่ง แรกที ่ต ้ อ งรี บ
กระท�าก่อนเพื่อน ก็คือการช�าระสะสางเหล่าอลัชชี
และพวกที่เข้ามาแอบแฝงหากินในพระศาสนา ซึ่ง
ทุกวันนี้มีพระเข้ามาท�า “มิจฉาชีพ” (มิจฉาอาชีวะ ๕)
อยู่กันทั่วประเทศ นับตั้งแต่
๑. โกง (กุหนา) เช่นเอาเงินวัดไปซื้อที่ดินแล้ว
ใส่ชื่อตัวเอง ๒. หลอกลวง (ลปนา) เช่นถวายข้าว
ให้ พ ระพุ ท ธเจ้ า ได้ ๓. ตลบตะแลง (เนมิ ต ตกตา)
เช่น โกหกว่าไม่รู้จัก นายศุภ ชัยซึง่ เป็น ไวยาวัจกรวัด
ของตั ว เอง ๔. ยอมมอบตนในทางที ผ่ ิ ด (นิ ป เปสิกตา) เช่นช่วยเหลือผู้กระท�าผิดเพราะไปรับซองขาว
จากวัดดังมา ๕. เอาลาภแลกลาภ (ลาเภน ลาภัง
นิ ชิ คิ ง สนตา) เช่ น เอาหมู ไ ปแลกไก่ ม า จนมี ก าร
ล้ อ เลี ย นพระว่ า “บ้ า นไม่ ต ้ อ งเช่ า ข้ า วไม่ ต ้ อ งซือ้
แต่ปรึกษาหารือก็ต้องเสียสตางค์”
โดยเฉพาะเงิ น ทองที ่พ ระพุ ท ธเจ้ า ทรงถื อ ว่ า
เป็น ๑ ใน ๔ เหตุให้พระศาสนาเศร้าหมอง (๑. สุรา- ๒. นารี –
๓. เงินตรา – และ ๔. เดรัจฉานวิชชา) ซึ่งถ้าเทียบระหว่าง
เงินตราและนารี เงินตราท�าให้พระปาราชิกได้งา่ ย ๆ กว่า
ผู้หญิงเป็นพัน ๆ เท่า พระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบเงินว่า
เป็นดัง “อสรพิษ” ท�าให้พระต้องข้องอยู่ในมิจฉาชีพ
และยังผลให้ศาสนามัวหมองเสื่อมเสีย
เพราะตัวอย่างที่ดีมีค่ายิ่งกว่าค�าสอน หากพระ
สามารถปฏิบัติมรรค ๘ พ้นจากมิจฉาอาชีวะ ๕ ได้แล้ว
ก็ยอ่ มเป็นแบบอย่างที่ดี ย่อมมีผลท�าให้ฆราวาสถือศีล ๕
ตามขึ้นมาได้ด้วย นี่คือความเจริญรุ่งเรืองของศาสนา
พุทธ ที่จะท�าให้ประเทศไทยกลายเป็นศูนย์กลางพุทธศาสนาของโลกที่แท้จริง และจะเป็นทั้งปัญญาและ
วิญญาณของชาติที่วิเศษกว่าทฤษฎีใด ๆ ในโลก
• จริงจัง ตามพ่อ

เราคิดอะไร
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ เดือนสิงหาคม ๒๕๕๙
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : ศาสนาคือปัญญาและวิญญาณของชาติ สไมย์ จ�ำปำแพง
จริงจัง ตำมพ่อ
4 จากผู้อ่าน
บรรณำธิกำร
6 คุยนิดคิดหน่อย
บรรณำธิกำร
7 เปิดยุคบุญนิยม
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
12 สีสันชีวิต (สมยศ ทองพระไชยนาม)
ทีม สมอ.
20 คิดคนละขั้ว
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
25 จากใจถึงใจ
ส�ำนักพิมพ์กลั่นแก่น
26 การ์ตูน
วิสูตร
28 หยั่งฟ้าทะลุดิน
ดังนั้น วิมุตตินิยม
32 ชาดกทันยุค
ณวมพุทธ
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
สมณะโพธิรักษ์
พิมลวัฑฒิ์ ชูโต
52 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)
58 เชื่ออย่างพุทธ
ณวมพุทธ
62 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
65 เวทีความคิด
นำยหนุนดี
66 แค่คิดก็หนาว...ว์
นำยธิง วินเทอร์
68 เรื่องสั้น (กายา)
พุทธรักษำ
72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
ฟอด เทพสุรินทร์
74 ชีวิตไร้สารพิษ
ล้อเกวียน
77 กติกาเมือง
ประคอง เตกฉัตร
80 ปิดท้าย
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

สี สันชีวิต

12 ไม่มีอะไรที่ขายไม่ได้ ผมขี่จักรยานไปนา

เจอขยะที่ไหนก็เก็บใส่ถุง
ถ้าเจอคนขี่ซาเล้งเก็บขยะมาก็ให้เขา
อะไรที่เขาขายได้ก็ให้เขาเลือกไป
ที่เหลือผมเอากลับบ้าน
ถ้าท�าแบบนี้ได้ ขยะรีไซเคิลก็หายไปแล้ว

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
อัตราค่าสมาชิก
๒ ปี ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท
๑ ปี ๑๒ ฉบับ ๒๕๐ บาท
ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
เลขที่ ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
หรือ farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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e-mail : roj1941@gmail.com

มุมโล้น-มุมรุ่น

เมื่อกลางดึก ๑๕ ก.ค.นี้สน.บางขุนเทียนเผยว่า
มีพระทศรฐ อายุ ๕๗ ปี ฉายา “ญาณพโล” พระ
ลู ก วัด วัด ไร่ ด อน อ.เมื อ งเพชรบุ รี อยู ่ ใ นอาการ
เมาสุ ร าหนั ก จนขาดสติ น อนพั ง พาบอยู ่ กั บ พื้ น
ศีรษะแตกเลือดเปื้อนเต็มหน้า จึงน�าตัวส่งรักษา
ที่ รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า ระหว่างน�าตัวส่งพระ
ทศรฐพูดจาด้วยอาการมึนเมาตลอดเวลา ส่วน
ใหญ่พาดพิงถึงการท�างานของนายกรัฐมนตรี จาก
การสอบสวนพยานได้ความว่าก่อนเกิดเหตุ เห็น
พระทศรฐมีอาการมึนเมามาก่อนจนเดินเซมาถึงที่
เกิดเหตุท่มี กี ลุม่ วัยรุน่ ตั้งวงดื่มสุราอยู่ พระทศรฐยัง
ติดลมอยู่ ขอเข้าร่วมวงด้วย แต่ดว้ ยความเมาท�าให้
พูดเสียงดังก่อความร�าคาญและวิจารณ์ลามปามไป
ถึงนายกรัฐมนตรีอย่างเสียหาย สุดท้ายกลุม่ วัยรุน่
ทนไม่ไหวจึงรุมสหบาทาจนสะบักสะบอม
เบือ้ งต้น เจ้าหน้าทีจ่ ะติดตามตัวกลุ่มวัยรุ่น
มาสอบสวนด�าเนินคดี และประสานไปยังวัดเจ้า
สังกัดเพื่อด�าเนินการกับผูบ้ าดเจ็บอีกส่วนหนึ่งต่อไป
อ่านข่าวนีแ้ ล้ว ชาวพุทธอย่างผมก็ต้องวางใจ
กับผูค้ รองผ้าเหลืองยุคนี้ นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งที่
นอกรีตนอกรอยถึงขีดขั้นผิดศีลผิดธรรมโจ่งแจ้งถึง
เป็นคดีความ ยังมีพิธีกรรมที่น่าสนใจอีก เช่น สงฆ์
ท�าพิธีเชิญดวงวิญญาณของผู้ที่ถูกฆาตกรรมกลับ
บ้าน ท�าพิธีมอบเลขยันต์ แผนผังศักดิ์สิทธิ์ มอบ
ผ้ายันต์ หมอดูท�านายทายทักดวงชะตา ฯลฯ จะท�า
อย่างไรดีกับสถานการณ์อย่างนี้
• รุ่นใหม่ หน่ายรุ่นเก่า กทม.

- แผ่นดินพุทธใช่จะไร้ตะวันสำดแสงธรรม
ทอบวร พระไตรปิฎกฉบับภำษำไทยก็มีเป็นหลัก
ต�ำรับต�ำรำให้ศึกษำค้นคว้ำ หนึ่งละ อีกหนึ่งก็คือ
สงฆ์ ผ ู้ ป ฏิ บั ติ ต รงปฏิ บั ติ ดี ป ฏิ บั ติ ช อบ ใช่ ว ่ ำ จั ก
สิ้นไร้แล้วจำกแผ่นดินนี้ ผู้มุ่งมั่นแสวงหำย่อมมี
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โอกำสพบพุทธธรรมแท้จริง ใช่วำ่ เพียงแต่หลงใหล
ติดแค่เปลือกเท่ำนั้นก็ยุติ

ให้แก่-ให้กับ

เดี๋ ย วนี้ ดู ที วี อ่ า น น.ส.พ.อ่ า นประกาศ หรื อ
เอกสารต่าง ๆ แล้ว รู้สึกสับสน แยกแยะ ไม่ออก
การใช้ค�า “ให้แก่ และ ให้กับ” สองค�านี้ใช้กันสับสน
จนไม่รู้ว่า อะไรต้องใช้-ให้แก่ อะไรต้องใช้-ให้กับ
ภาษาไทยของคนไทย เหตุไฉนจึงเป็นปัญหายุง่ ยาก
ที่คนไทยจนปัญญาแยกแยะหนอ
• คนไทย รุ่นใหม่ บางนา

- ยังมีอีกคู่หนึ่งที่เริ่มติดปำกคนรุ่นใหม่ นั่น
คือ “เรื่องของ” ไม่ว่ำจะเป็นภำษำพูดหรือภำษำ
เขียน ค�ำนีเ้ ริ่มระบำดเข้ำมำในวงกำรภำษำไทย
และน่ ำ จะเฟื ่ อ งไปอี ก นำน ใครไม่ พู ด ถื อ ว่ ำ เชย
แหลก!
วันนี้ คนจบรัฐศำสตร์ สำขำกำรปกครอง จะ
ต้องตอบปัญหำภำษำศำสตร์ ผิด-ถูกอย่ำงไรก็โปรด
อภัยและแจกแจงมำด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง
“กำรใช้ค�ำบุพบท เช่น กับ แก่ ด้วย ต่อ ฯลฯ
จะต้องใช้ให้ถูกต้องตรงตำมควำมหมำย เพรำะ
ค� ำ บุ พ บทต่ ำ งกั น จะท� ำ ให้ ค วำมหมำยต่ ำ งกั น
ยกตัวอย่ำง เช่น
เขำให้เงินแก่ฉัน-หมำยถึงฉันได้เงินที่เขำให้
เขำให้เงินกับฉัน-หมำยถึงเขำให้เงินไว้ที่ฉัน”
ค้นและคว้ำสติปญ
ั ญำผูร้ ู้ (กำรใช้ภำษำ ประทีป
วำทิ ก ทิ น กร ม.รำมค� ำ แหง ๓ มี . ค.๑๔) ให้ ศึ ก ษำ
เปรียบเทียบพิจำรณำดู หำกแตกฉำนบำนเบิกควร
เผยแพร่ประกำรใด โปรดแจกแจงมำด้วยขอรับ

ยุคต�ำรวจ?

อ่านข่าว น.ส.พ.เมื่อเช้านี้ สลดใจนัก ที่สภ.อ.
บ้านโป่ง ราชบุรี จ.ส.ต.จราจร รัว ๔ นัดใส่รอง

e-mail : roj1941@gmail.com

สว.จราจรบนโรงพักที่เข้าไปว่ากล่าวตักเตือนที่เมา
เหล้าและถือปืนขึ้นไปบนโรงพักโดยไม่มหี น้าที่อะไร
ตนเองก็มอื เปล่า ไม่ได้พกปืน ไม่มโี อกาสป้องกันตัว
ท�าให้เห็นว่าต�ารวจยุคนี้ ระเบียบวินัยหย่อนยาน
มากถึงขนาดเมาเหล้าในสถานที่ทา� การของตนเอง
และไม่ย�าเกรงแม้แต่นายใกล้ชดิ ของตนเอง แบบนี้
จะหวังให้เห็นหัวชาวบ้านได้อย่างไร
• สมาชิก นครปฐม

- เคยผ่ำนต�ำแหน่ง สำรวัตรปกครองป้องกัน
ท� ำ หน้ ำ ที ่ป ้ อ งกั น และปรำบปรำม รวมทั ้ง กำร
จรำจรด้วย และเคยผ่ำนต�ำแหน่งสำรวัตรสืบสวน
สอบสวน ท�ำหน้ำที่สืบสวนสอบสวนคดีอำญำ ฯลฯ
ก่อนทีจ่ ะเติบโตขึน้ เป็นสำรวัตรใหญ่ในยุคเก่ำก่อน
โน้น กำรเป็นต�ำรวจต้องพร้อมสรรพทั้งวิทยำยุทธ์
และก�ำลังพลร่วมงำน ทั้งต�ำรวจในปกครอง และ
มวลชน โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งต�ำรวจในปกครอง เรำ
จะต้องรู้ “น�้ำยำ” ของแต่ละคน จะได้ใช้คนให้สม
“น�้ำยำ” จะบังคับและบัญชำ ร่วมงำนร่วมเป็นร่วม
ตำยได้กต็ ้องพิสูจน์ให้เห็นชัดว่ำเรำคือ “ผู้น�ำ” ที่ใจ
พร้อมเสี่ยงภัยก่อนทุกโอกำส และ คือ “ผู้รั้งท้ำย”
ยำมเก็บเกี่ยวควำมดีควำมชอบอันควรมีควรได้
กรณี ที่ สภ.อ.บ้ ำ นโป่ ง เป็ น ตั ว อย่ ำ งว่ ำ กำร
ปฏิบัติกำรกับคนเมำ-ขำดสติสัมปชัญญะนัน้ พึง
ระมัดระวัง พร้อมป้องกันตัวตำมวิสัยต�ำรวจ กำร
ต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่ำกับปืนพก (ขี้เมำ) ใน
ระยะประชิด มิใช่เรื่องยำกส�ำหรับต�ำรวจพันธุ์แท้!

รัฐบำล คสช.-รัฐบำลพรรคกำรเมือง

ช่วงที่ทหารยึดอ�านาจการปกครองและอยู่
ระหว่างการร่างรัฐธรรมนูญ ต่อไปก็จะมีการเลือก
ตั ้ง และจะมี รั ฐ บาลในระบอบประชาธิ ป ไตย มี
รัฐสภา มีพรรคการเมือง แน่นอนที่สดุ ก็ตอ้ งมีพรรค
ฝ่ายรัฐบาล พรรคฝ่ายค้าน และอาจมีพรรคฝ่าย

เป็นกลางด้วยก็ได้ การเมืองในยุคประชาธิปไตยที่
เรียกร้องต้องการนั้น ตามหลักการก็ดีถ้านักการเมืองท�าหน้าที่ตามหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์เสีย
สละอย่างจริงใจ แต่ในความเป็นจริงก็อย่างทีร่ ู้ ๆ
เห็น ๆ กันผ่านมากี่รัฐบาลก็ไม่ต่างกัน นักการเมือง
ก็ ยั ง ไม่ พ ้ น วั ง วนแฝงแสวงหาประโยชน์ ต นและ
พวกพ้อง ดังนั้น เมื่อพรรคใดไม่ได้เป็นรัฐบาลหรือ
ร่วมรัฐบาล ก็หาช่องทางล้มรัฐาลทุกกระบวนท่า
การเมืองไทยจึงไปไม่ถึงไหน มีแต่แสวงหา สะสม
ป้องกันต�าแหน่ง หาคะแนนนิยมเตรียมตัวเลือก
ตั้งยุคต่อไป ฝ่ายค้านก็คอยหาช่องทางถล่มรัฐบาล
ทุ ก กระบวนท่ า เพื ่อ สร้ า งคะแนนนิ ย มหาโอกาส
เป็นรัฐบาลในสมัยหน้า ข้าราชการตงฉินก็อยู่ยาก
ส่วนข้าราชการกังฉินก็สอพลอนักการเมืองรุง่ เรือง
ลาภยศ การเมืองไทยก็วนเวียนอยูอ่ ย่างนี้ ขอพล่าม
มาแค่นี้ครับ
• คนรุ่นเก่า วัยตกกระ ล�าปาง

- เคยมี ป ระสบกำรณ์ ต รงทำงกำรเมื อ ง
บ้ำง มีโอกำสเป็น ส.ส.ชลบุรี พรรคก้ำวหน้ำ ๒ ปี
คุ ณ อุ ทั ย พิ ม พ์ ใ จชน เป็ น หั ว หน้ ำ พรรค ก็ ต ้ อ ง
ยอมรับว่ำ “นักกำรเมือง” มิใช่ผสู้ ละโลกียเ์ พื่อมวล
มนุษยชำติ แต่ก็คือปุถุชนธรรมดำนีแ่ หละ และ
บำงคนก็เลวทรำมต�่ำช้ำล�้ำลึกจนเรำคำดคิดไม่ถึง
แต่ดว้ ยควำมสำมำรถในเชิงกะล่อนปลิ้นปล้อนรอบ
ตัวแนบเนียน จึงมีโอกำสเป็นนักกำรเมือง “ผู้ทรง
เกียรติ” เสนอหน้ำอภิปรำยส�ำแดงโวหำรโอ่ปญ
ั ญำ
ในรัฐสภำ เสียเวลำกำรประชุม ที่เจิ่งนองด้วย
วำทะแต่ด้อยสำระ
ช่วงนี้ แม้รูปแบบจะไม่ใช่ “ประชำธิปไตย”
แต่เนื้อหำสำระที่ประเทศไทยได้รับ คนไทยส่วน
ใหญ่ ก็ ล องพิ นิ จ ด้ ว ยใจเป็ น ธรรมว่ ำ เรำ สู ญ เสี ย
หรือ เพิ่มพูน พัฒนำ หรือ เสื่อมถอย

บรรณาธิการ

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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แม้จะลาออกจากราชการมาแล้ว
แต่จิตใจก็ยังผูกพันกับ “ต�ารวจ”
ติดตามความเคลื่อนไหว
ในวงการต�ารวจตลอดมา

แม้จะลาออกจากราชการมาแล้ว แต่จิตใจก็
ยังผูกพันกับ “ต�ารวจ” ติดตามความเคลื่อนไหวใน
วงการต�ารวจตลอดมา ข่าว ๒ ร.ต.อ. รับ-จ่าย เงิน
๗ แสนค่าวิ่งเต้นขยับต�าแหน่งเป็นสารวัตรในวาระ
แต่งตั้งงวดที่ผา่ นมา แต่ปรากฏว่าผลไม่เป็นไปตาม
คาดหวัง ผู้จ่ายเงินแต่พลาดหวังจึงทวงถามเงิน
๗ แสนคืน แต่ยังไม่ได้คืน เรื่องเร้นลับของเพื่อน
ต�ารวจรุ่นเดียวที่รักใครไว้วางใจกันจึงฉาวออกมา
สู่ที่แจ้งให้สังคมล่วงรู้ว่า “ค่าต�าแหน่ง” ที่ร�่าลือกัน
นักหนาและปฏิเสธกันเสียงแข็งคอเป็นเอ็นว่าไม่มี
ไม่จริงนั้น ครานี้เห็นทีจะไม่ใช่เรื่องเลื่อนลอยเสีย
แล้วละพ่อคุณทูนหัว!!!
ทั ้ง ผู้ ใ ห้ - ผู ้ รั บ เป็ น ต� า รวจ เป็ น ผู้ พิ ทั ก ษ์ สันติราษฎร์ เป็นผู้รักษากฎหมาย แต่ในวาระจะมี
การแต่งตั้งโยกย้ายประจ�าปี ตนเองกลับกระเสือก
กระสนกระท�าผิดกฎหมายเสียเอง เพราะกระสัน
เติบใหญ่ในยศ-ต�าแหน่งโดยมิชอบ
นี ่เ ป็ น เพี ย งตั ว อย่ า งเดี ย วเท่ า นั ้น หรอกนะ
หมายความว่าใช่จะมีเพียงแค่นี้ ในระดับต�าแหน่ง
นี้ ในกระบวนการนี้เท่านั้น ใช่ว่าจักไม่มีในรูปแบบ
อื่นใดอีกก็หาไม่
แผ่นดินนี้จงึ คลาคล�่าไปด้วยโจรผูร้ า้ ยขนานแท้
6
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ที่ชิงปล้นชาวบ้าน และโจรในเครื่องแบบที่แฝงตน
เป็นผู้ดีปลิ้นปล้อนรีดเร้นชาวบ้านอีกต่างหาก ชาวบ้านตกอยูใ่ นภาวะหนีเสือปะจระเข้หรือเปล่าหนอ?
มี ข ้ อ คิ ด ว่ า หากข้ า ราชการ ผู ้ พิ ทั ก ษ์ สันติราษฎร์ มีอ�านาจหน้าที่บ�าบัดทุกข์บ�ารุงสุข
อาณาประชาราษฎร์ บ้ า งอยู ่ ใ นกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม ต้ อ งเสี ย เงิ น ทองเพื ่อ ได้ ย ศ ต� า แหน่ ง
รั ก ษายศ ต� า แหน่ ง เพื ่อ เจริ ญ ก้ า วหน้ า ในหน้ า ที ่
ราชการด้วยประการทัง้ ปวง จะมีหลักประกันใดเล่า
ว่าข้าราชการเหล่านั้นจักมิแสวงหาประโยชน์โดย
มิชอบทุกวิถีทางจากอาณาประชาราษฎร์
พฤติกรรมเยี่ยงนี้ควรค่าแก่คา� เรียกขานตนว่า
“คนไทย” ใต้ร่มไตรรงค์นี้หรือไม่?
“ผู้พิทักษ์สันติราษฎร์” แท้จริง พึงยืนหยัด
อยู่อย่างทะนงองอาจ แต่สงบเสงี่ยม พร้อมรับทุก
หน้าที่เพื่อประชาชน ยินดีอยูท่ กุ พื้นที่ท่มี ปี ระชาชน
อยู่ แต่จักไม่ยอมรับใช้ทรชน---ไม่ว่าคนนั้นจะเป็น
ใคร...ยิ่งใหญ่มีอิทธิพลปานใด!!!
ยึดเยี่ยงดีที่เห็นเป็นแบบอย่าง
พฤติกรรมมิแตกต่างจากค�าสอน
ด้วยเรียนรู้จดจ�ามั่นสังวร
ราษฎร...คือฐานรากของแผ่นดิน.

• เก่าสมัย ใหม่เสมอ

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๒

๑. ศาสนาบุญนิยม
๒. ชุมชนบุญนิยม
๓. การศึกษาบุญนิยม
๔. บริโภคบุญนิยม
๕. พาณิชย์บุญนิยม
๖. กสิกรรมบุญนิยม

๗. อุตสาหกิจบุญนิยม
๘. การเมืองบุญนิยม
๙. ศิลปวัฒนธรรมบุญนิยม
๑๐. สื่อสารบุญนิยม
๑๑. สุขภาพบุญนิยม
๑๒. สถาบันขยะวิทยาด้วยหัวใจ

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
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ฉบับที่แล้วก�าลังเขียนถึงเรือ่ ง“ทาน”
ว่า จะต้องท�า“ความเห็น”(ทิฏฐิ ) ให้“สัมมา
ทิฏฐิ”ให้ได้ ซึ่ง“สัมมาทิฏฐิ” นั้น มีถึง ๑๐ ข้อ
ที่จะต้องท�าความเข้าใจให้ครบทั้ง “สัมมา
ทิฏฐิ ๑๐” ไม่เช่นนั้นก็ไม่สามารถจะปฏิบัติ
เกิด“ประโยชน์”(อานิสงส์)อันเป็นจุดประสงค์
ของศาสนาพุทธได้เลย
ซึ่งทิศทางหรือจุดหมายแท้ของศาสนา
พุทธนั้นเราต้องพยายามท�า“กรรม”ใด ก็ควร
ให้มี“อานิสงส์” (ประโยชน์ ) ถึง ขั้ น“โลกุตระ”
อธิบายไปบ้างแล้ว ทัง้ “การทาน”ทีไ่ ด้
“ผล” และการทานที่ ได้ “อานิสงส์” แต่ก็แค่เล็ก
น้อย คร่าวๆ ไม่ ลึกซึ้งลับซ้อนอะไรนักหนา
ซึง่ ผู้“ท�าทาน”หรือผู้ที่มี“การกระท�า”
คื อ “กรรม”ถึงขัน้ ที่เรีย กว่า“ทาน”นัน้ ก็ถือ
ว่า“การกระท�า”อย่างนี้ของใครก็ตามที่เป็น
“กรรม”เข้า ขั้ น “ทาน”นี้นับ ว่า“การกระท�า”ที่
ต้องเชิดชูว่า“ดี” เพราะเป็น“กรรม”ที่พิเศษ
ชนิดหนึ่งเกิน กว่า “การกระท�า”ในชีวิต ปกติ
ตามปกติ ธ รรมดาสามัญ ของคนทั้ง
หลายนัน้ ไม่ ใช่ จะ“ท�าทาน”กันเป็นปกติ
สามัญ ใช่ มยั้ ? นานๆจึงจะท�าสักที หรือ
บางคนนัน้ เป็นเดื อ นเป็ น ปี ก ็ไ ม่ ท� า “ทาน”
กันเลยสักครัง้ สักหน
“การตัง้ ใจท�าทาน” ของคนผู้ใดก็ตาม
มันเป็นกรรมกิ ริยา“ตัง้ ใจท�า ทาน” ซึง่ ต้ อ ง
นับว่า เป็นการกระท�าที่ “ดี” ของคนจริงๆ
คนปกติสามัญจะมีก็แต่“การกระท�า”
ที่เป็น“งานอาชีพ”หรือท�าอะไรต่ออะไรไป
8
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เราคิดอะไร

ตามอิ ริยาบถของคนสามั ญ ทั่ ว ไปท� า กั น ก็
จะเพือ่ “เอามาให้ตน” ที่ ไม่ ใช่“ทาน” คือ
ไม่ ใช่จะมีการกระท�าอัน“ตั้งใจเสียสละ”วัตถุ
สิง่ ของเงินทองให้แก่ผู้อื่นกันอยู่ เป็นปกติ
สามัญหรอก ..ใช่มยั้ ?
ดังนัน้ เมือ่ “ตัง้ ใจท�าดี”กันปานฉะนี้
จึงควร“ท�าทาน”ให้ มี “ประโยชน์” ที่ ค� า ภาษา
บาลี วา่ “อานิ สงส์”นัน่ เอ ง ให้ จริง ให้ ได้
เพราะ“การท�าทาน”นั้น ชื่อว่า“ท�าดี”ก็
จริง แต่ ใช่ วา่ จะมี“ประโยชน์” ทุกครัง้ ไป
คนทีท่ า� “ทาน”ก็ดี ปฏิบัติ“ศีล”ก็ดี เป็น
การประพฤติของคนที่มี ใจอันประเสริฐก็ถกู
ไม่ ใช่ การประพฤติธรรมดา หรือ“กรรม”ปกติ
สามัญจึงควรจะให้“การกระท�าทาน”นี้ เกิด
“ประโยชน์ ” ที่ ภาษาในที่นวี้ า่ “อานิสงส์”
เพราะธรรมดา“การกระท�า”คือ“กรรม”
นั้ น คนใดใครก็ตาม ที่ มี “การกระท�า” คือ
“กรรม” เมื่อท�า “กรรม”ปุบ๊ จะกายกรรม-วจี
กรรม-มโนกรรม ทุกกรรมท�าขึ้นเมือ่ ใดมันก็
ต้องมี“ผล” ทั้งนั้นอยู่แล้ว จะมีผลมาก หรือ
ผลปานกลาง หรือผลน้อย หรือจะเป็นกุศล
จะเป็นอกุศล ก็ ตามจริงของผู้ทา� กรรมนั้นๆ
ซึง่ “ผล”ที่ว่านี้ นีแ่ หละ ผลนัน้ เป็น
“โทษ” (อาทีนวะ) ก็ได้ ผลนั้นเป็น“ประโยชน์”
(อานิส งส์ ) ก็ไ ด้ “ผล”เป็นได้ ไม่วา่ แง่ ใดแง่ หนึ่ ง
แม้ มันจะเป็น“ผล”น้อย หรือเป็น“ผล”
มาก หากผลเป็ น “โทษ” (อาที น วะ ) มั น ก็
ไม่ ดี ใช่ มั้ย ? ยิ่งเป็น“ผลมาก”และมัน ก็
เป็น“โทษ”ด้วย มั น ก็ ยิ่ ง แย่ กั น เลยหนะสิ

ดังนัน้ เมื่อถึงขัน้ “ท�าทาน”จึงควรให้
เป็น“ประโยชน์ ” (อานิส งส์ )
ธรรมดานัน้ ผู้ทา� “ทาน -ศีล”ก็จะต้อง
“ท�าให้ ปรากฏผลออกมา” ซึง่ “การท�าให้
เกิด”นี้ จะ“เกิดผลด้วยทาน-ด้วยศีล” ภาษา
ธรรมหรือบาลีก็ คือ ค�า ว่า “ภาวนา” นี่ เอง
ดังที่ มีพูดกันติดปากว่า “ทาน-ศีลภาวนา”นั้นแหละ
“ภาวนา”คือ “การท�าให้มีผลของการ
ท�าทาน” หรือ“การท�าให้มีผลของการปฏิบตั ิ
ศีล” และ“การเกิดผลของการท�าสมาธิ ”
เมื่อ“ท�า ทาน”นั้น แล้ ว หรือ“ปฏิบัติ
ศีล”นัน้ แล้ ว เกิด ฌาน-เกิด สมาธิ “ผล”ที่
เกิดจาก“ทานที่ ให้แล้ว” ( ทิ น นั ง ) หรือ“ผล”
ของพิธีกรรมที่เกิดสมาธิแล้ว”(ยิฏฐัง ) มี“ผล
ปรากฏ” ล้วนเรียกว่า “ภาวนา”
ผู ้ ท�าทานก็ดี หรือ ผู้ ป ฏิบ ัตสิ มาธิก ็ดี
นั้น “เกิดผล”อย่างไร ก็รู้แจ้งรู้จริงได้ด้วยตน
“ภาวนา”แปลว่า “การเกิดผล”ฉะนี้เอง
ส�าหรับ“กรรม” ทั้งหลายทั่วไปนั้น ท�า
เมื่อใดก็เป็น “ผล”เมื่อนั้น คือ ไม่“อกุศล”ก็
“กุศล” เพราะทานเป็นกรรม กรรมย่อมเป็น
อันท�า ใคร“ท�า”อะไรก็ตาม มี “การกระท�า”
เมือ่ ใด ดีหรือชั่วก็ต้องเป็ น ผลเป็นวิบาก
เมื่อนั้น (สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)
และเป็นของตน (กัมมัสสกะ) แบ่งใครไม่
ได้ ตนต้องเป็นทายาทรับมรดกของตนมา
ทั้งหมดทั้งสิ้น (กั มมทายาท )
กรรมของเราเอง พาเราเกิดเราเป็น

เองมิ ใช่ ใครท�าให้ เราเกิด (กัม มโยนิ ) เราเอง
เป็น เจ้าของกรรมพันธุ ์ เราเอง (กั ม มพันธุ )
กรรมพั น ธุ ์ ไม่ ใช่ มาจากพ่อแม่ หรือ
มาจากปูย่ า่ ตายาย หรือจากทวดขัน้ ไหนๆ
genetic นัน้ เป็นเรื่องของ“สรีระ” เป็น
เรื่องทางวัตถุ หรือ มหาภูต ๔ จึงถ่ายทอด
กัน ทาง“จิต วิญญาณ”ไม่ได้ เพราะคนละ
“นิยาม” วัตถุหรือ มหาภูต ๔ ไม่มีกรรม
ไม่มีเวทนา ไม่มวี ิญญาณ เป็น“อุตุนยิ าม”
“จิต นิยาม”จึงจะมี“กรรม”มี“ธรรม”
genetic สืบเนือ่ งทาง“กรรม”ไม่ ได้
กรรมเราท�าเอง เป็น ของเราเอง เราก็ได้
พึง่ พาอาศัย“กรรม”ทั้งหลายของเราเอง
ชัดเจนดีมยั้ ?
ทีนี้ “ผล”แยกละเอียดไปอีก ๒ นัย
ได้ แก่ “ผลท�าให้สิ้นเกลี้ยงไปได้” นี้คือ หุตัง
ภาวะที่เป็นจริง-ผลจริงคือค�าว่า หุตงั
หุตัง คือ ผลส�าเร็จของการปฏิบัติ ขั้น
ท�าลาย“อกุศลจิต”ให้สลายเกลี้ยงสิ้นไปได้แท้
ด้วยพิธีการ ด้วยพลังงานมีพลังจริง ด้วยไฟ
จึงท�าลายให้สูญสิ้นสลายไปได้ไม่เหลือ
นี่คอื ภาวะหน้าที่ของ หุตัง
ส่วนเป็น“ประโยชน์”คือ อานิสงส์ นั้น
มีนัยต่าง“หุตัง”คือ “ผลมีประโยชน์-มีภาวะ
ได้อาศัย” เป็นอุปโภคบ้าง-บริโภคบ้าง นี้
คือ อานิ สงส์
หุตังนั้น ผลเสร็จ คือ หายไปหมดไป
ส่วนอานิสงส์นนั้ ผลเสร็จ คือ มีอยู่
ได้ อาศัยเป็นประโยชน์ต่อไปอยู่
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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หุตัง หมดไป ก็สะอาดดี
อานิ สงส์ มีอยู่ ก็อาศัย ได้ดี
ซึง่ การท�า“ทาน”ก็ ดี การท�า“สมาธิ ”ก็ดี
เป็นการกระท�าที่ จะไปสู่ผลคือ“ภาวนา-หุตงั
-อานิสงส์” ด้วยประการอย่างนี้
ส่วนความซับซ้อนที่ลึกซึ้งก็มีอีก เช่น
“การกระท�า”นัน้ ดูเหมือน“ไม่ด”ี บางคนมอง
ว่าเป็น“อกุ ศล” แต่จริงๆเป็น“ประโยชน์ ” ก็ได้
บางกรณี ย ์ เ ป็ น “ประโยชน์”(อานิส งส์ )
มากยิ่งๆ ยังได้เลย แม่ ตี ลกู ,การเถียงกัน
แรงๆหนั กๆ นี่ปฏิกฺ โกสนา ที่เป็นประโยชน์
จะแรงขนาดไหน ก็ไม่ถงึ ขัน้ ฉิบ หาย
ไม่เสียหายวินาศ ไม่เดือดร้อน ไม่หนักร้าย
แต่ เป็น “โทษ”(อาทีนวะ)นัน้ ผลาญพร่า
ฉิบหาย เสียหายใหญ่ เดือดร้อนยิ่งร้าย
มันหยาบร้าย มันฉิบหาย เจ็บปวด
รุนแรงกว่ากันอยู่นะ
ทีน้ี “ทาน” ที่เป็น“ทุจริตกรรม”เพราะ
ยัง “อวิชชา” ซึ่งเป็นธรรมดาของโลกียะ ยัง
มี ส่วนไม่ สะอาดในจิต จึงไม่เป็นโลกุตระ
ถ้า“ทาน”ใดจะเป็น“โลกุตระ”ก็ต้อง
ถึงขั้นเป็น“ประโยชน์”(อานิสงส์ ) และสะอาด
ส่วน“ผล”จะมากหรือน้อย ก็ข้นึ อยู่กบั
ปริมาณ และอีกอย่างก็คอื ราคาแพงหรือถูก
“ผล”ที่คนผูใ้ ห้ ทานหรือผูท้ า� ทานจะได้
ก็เป็น“กรรม” เป็น“วิบากหนี้” ก็มีผตู้ อบแทน
กันไปตอบแทนกันมา หรือ“ใช้หนี้” กันไปมา
วนใช้หนีก้ นั “จบ”ยากยิง่ แต่ต้องตอบแทน
กันตามสัจจะ
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ซึง่ “การตอบแทน หรือการใช้หนี”้ นี้
เริม่ ตัง้ แต่ “ตอบแทน”หรือ“ใช้หนี”้ กันตัง้ แต่
ในปัจจุบันทันทีทนั ใด และ“ใช้หนี้”กันในชาติ
นี้ ไปจนกระทั่งสั่งสมเป็นอดีต แล้วต้อง“ใช้
หนี้”กันในอนาคต ซึ่ง จะตาม”ใช้หนี้” กันชาติ
แล้วชาติเล่า นับชาติกันไม่ถ้วนตามสัจจะ
จนกว่าฝ่ายใดฝ่ายหหนึ่งจะ“ปรินิพพาน
เป็นปริโยสาน” สูญสิน้ สนิท ไม่มีเป็นตัว
ตน ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง หรือทั้ง ๒ ฝ่ายมา
ให้“ทาน”กันไปกันมาอีก นั่นคือ“จบ”สนิท
เป็น ต้นว่า นาย ก.“ทาน”เงินแก่นาย
ข.ไป ๑๐๐ บาท แล้ว นาย ข.ก็“ ทาน”เงิน
กลับคืนนาย ก.ทัน ที ๑๐๐ บาท
อย่างนี้ ก็ไม่มี ใคร“เป็นหนี้” ใคร
ก็เป็นเช่นเดียวกันกับนาย ก.“ให้”เงิน
แก่ นายข.ไป ๑๐๐ บาท แล้ว นาย ข.ก็“ให้”เงิน
กลับคืนนายก.ทัน ที ๑๐๐ บาท
อย่างนี้ ก็ไม่มี ใคร“เป็นหนี้” ใคร
หรือจะเป็นว่า นาย ก.“ยืม”เงินนาย
ข.ไป ๑๐๐ บาท แล้ว นาย ก.ก็“ คืน”เงิน แก่
นาย ข.ทัน ที ๑๐๐ บาท
อย่างนี้ ก็ ไม่มี ใคร“เป็นหนี้” ใครแล้ว
แต่ถา้ ยังไม่ได้คนื ก็ตอ้ งเป็นหนี้กันอยู่
แม้จะเป็น“ผลผลิต”คิดราคาสุจริตนะ
ไม่ คิดราคาเกินทุน ขายไป“เท่าทุน” ก็ไม่มี
ใครเป็นหนี้ใคร เช่นเดียวกัน
แต่ถ้าขายไป“เกินทุน”จริง คนขายได้
เงินที“่ เกินทุน”จริงนัน้ ไป ผู้ขายก็“เป็นหนี”้
ผู้ซอื้ ตามสุจริต ที่เป็นสัจจะ ก็ต้อง“วน”ใช้
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หนี้ กันต่อไปอีก จนกว่าจะ“ใช้หนี”้ กันหมด
หรือ“อโหสิ”คือ ยกเลิกกันจริงๆจังๆ
ที่สุดคือ “ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”
แม้“ไม่ปรินพิ พานเป็นปริโยสาน”แต่
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง“อโหสิ”(ยกโทษให้,ไม่เอาโทษแล้ว)
ซึ่ง“อโหสิ”นี้ก็ตอ้ ง“ใจจริง” ไม่ใช่สักแต่
พูดเท่านั้น ต้อง“จริงใจกับใจจริง”ทีเ่ ด็ดเดี่ยว
จริงๆ หรือเป็น“ใจจริง”ของอาริยชนแท้ๆ
จึงจะขาดกันไปได้จริง แม้จะอโหสิฝา่ ยเดียว
“หนี้บาป”เรื่องอื่นๆก็นัยะคล้ายๆกัน
ทีน้ี “ทาน”นี่แหละ ที่คนชัว่ ฉลาดเฉโก
ก็จะหลอกด้วยเล่ห์ฉลาดของตนที่ซับซ้อน
ยิง่ แต่“ความฉลาดที่อวิชชา”(เฉโก)ท�าให้
ตน“เป็นหนี”้ ซับซ้อนขัน้ ปฏิภาคทวียิ่งๆขึน้
ตามสัจจะ ด้วย จึง“วน”เป็นโลกีย์อยู่ เป็น
“โทษหนัก”แก่ตนด้วยความโง่อันตนไม่รู้
เช่น มารยักษ์ (จาตุม หาราช : การยึดตน
เป็นเทวดาอยู่ ) หลงว่า“ตนได้ มา”ด้วย“อ�านาจ
ของตน” ตนก็มี“สมบัติ” ที่ ได้ นี้ เพราะตน
ยังไม่ยอมเป็ น “วิบัติ”(หมดสิน้ สูญสลายไป )
“ได้แล้ว”ก็“เสพเป็นสุขใจ”(ดาวดึงส์ ) ตน
เสพก็“เป็นเทพสุข”(เทวดาดาวดึงส์ ) ก็ยงั มี“ภพ”
มี “ ชาติ”อยู่ เพราะยังมี“ตนเสพ”อยู่
“ภพสุข-ชาติสุข”ที่ตนเป็นเทวดาเสพ
นี้แหละ คือผลวิบากที่ “เป็ นหนี้” อยู่ มันก็
สะสมทับซ้อน หนาขึ้น แน่นหนักยิ่งขึ้น
จึงต้องวนเวียน“ใช้หนี้บาป”นี้ ไปนาน
ส่วน“ทาน”เป็น“ประโยชน์” (อานิสังสา)
หรือไม่? นีแ่ หละที่เป็นประเด็นส�าคัญมาก

ต้องศึกษา
นั่นคือ ประโยชน์หรืออานิสงส์น้ีแหละ
“บาป”หรือเป็น“บุญ” หรือ“ไม่ บาปไม่ บุ ญ”
ซึ่งแตกต่างจากเกิด“กุศล”หรือ“อกุศล”
เพราะนัน่ เป็นแค่เรือ่ ง“โลกียะ” และถ้าเป็น
“กุศล”ก็เป็นแค่ “กัลยาณธรรม”ตามสามัญ
และแน่ยิ่งกว่าแน่ว่า ถ้า“อกุศล”ก็ไม่
เป็น“กัลยาณธรรม” และเป็น“โลกุตรธรรม”
ยิ่งไม่มีทาง จึงหมดสิทธิ์เด็ดขาด
“กุศล”หรืออกุศล”จึงแค่ข้ันโลกียธรรม
“บาป”หรือ“บุญ”นี้ จึงเป็น โลกุตรธรรม
โปรดตัง้ ใจท�าความเข้าใจให้ประณีต
สุขุมคัมภีรภาพกันดีๆ
ประเด็นส�าคัญก็อยู่ ที่เรา“ท�าใจในใจ”
(มนสิกโรติ )กันอย่างไร? เริม
่ ตัง้ แต่มี“เจตนา”
และมี “ สั ญ ญา” อย่างไร? พระพุทธเจ้า
ตรัสไว้ใน“ทานสูตร” พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓
ข้อ ๔๙ ชัดเจนมาก ว่าทานย่อมมี“ผล” ซึ่ง
ประเด็นนี้ ไม่ยากนัก ผู้รู้ทั้งหลายพอแยก
แยะอธิบายได้
แต่จะมี“อานิสงส์”หรือไม่นนั้ ประเด็น
นี้สิ ต้องอาศัยพระสัมมาสัมโพธิญาณตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้ากันจึงจะสามารถรูไ้ ด้ เพียง
สามัญมนุษย์นนั้ ไม่มีภูมิปัญญาหยั่งรู้สัจจะ
ที่เป็น“อจินไตย”ขั้นนี้ ได้แน่นอน
นั่นคือ ต้อง“ท�าทาน”เพื่อเป็น“เครือ่ ง
ปรุงแต่ง จิต” (จิตตาลังการัง จิตตปริกฺขารัง)ให้ ลดละ
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

•
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ทีม สมอ.

ด้วยส�านึกรับผิดชอบแรงกล้า
ในฐานะประชาคมโลก
เมื่อขยะก�าลังท่วมท้น
เขาลงมือท�าจริง เอาจริง
จัดการท�าขยะให้เป็นศูนย์
เขาจึงเป็น IDOL คนส�าคัญของสังคม

มนุษย์สร้างขยะท�าร้ายโลก

พวกเราเห็นขยะจนคุ้นตา ผมในฐานะผู้น�า
กระบวนการ ISO 14001:2004 และ ISO
14001:2015 (ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม)
ตามมาตรฐานสากลมาใช้ และเคยเป็น Lead
Auditor ในระบบนี้ด้วย สิ่งที่เป็นปัญหาใหญ่ ๆ
เช่น น�้าเสีย อากาศเป็นพิษ ฯลฯ สิ่งเหล่านี้แก้ไข
ง่ายด้วยเทคโนโลยี แต่ขยะที่เห็นเป็นเรื่องง่าย ๆ
กลับแก้ไขอะไรไม่ได้
ผมไปวัดที่ จ.เชียงใหม่ อยู่ใกล้ ๆ สถานที่จัด
งานพืชสวนโลก ที่บริเวณข้างวัดมีปา้ ยห้ามทิ้งขยะ
ฝ่าฝืนปรับ ๕๐๐ บาท ก็ไม่เห็นมีใครท�าตาม

คนที่กินอาหารจากภาชนะโฟม นอกจากเจอ
เที ย นไขจากโฟมไปเคลื อ บทางเดิ น อาหารแล้ ว
ยังเจอสารก่อมะเร็งด้วย

หลังจากวันนั้นมีประเพณีขึ้นดอยสุเทพ ก็มี
ขยะทิ้งบริเวณทางขึ้นดอยสุเทพเต็มไปหมด เพราะ
เดินไปก็กินไป ทิ้งไป มีทั้งโฟม ทั้งพลาสติก (ตาม
ภาพถ่าย ขอขอบคุณภาพจาก FB)

แต่เรามองวิกฤตเป็นโอกาส สิ่งที่น่าชื่นชม
คือชาวเชียงใหม่ที่ชวนครอบครัวไปร่วมกิจกรรม
เก็บขยะ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

•
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และยัง มี นั ก ศึ ก ษามหาวิท ยาลั ย เทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ภาคพายัพ พาเพื่อนพ้องน้องพี่
ช่วยกันเก็บขยะด้วย
ภาพต่อไปนี้เป็นสถานการณ์ขยะจากจังหวัด
พิษณุโลก มีขยะทิ้งวันละประมาณ ๗๐ ตัน

จ.พิษณุโลก ผลิตขยะวันละ ๗๐ ตัน สร้าง
มลภาวะให้ผู้อยู่ในพื้นที่นั้นเดือดร้อน มีขยะเต็มไป
หมด เป็นปัญหาว่าจะจัดการอย่างไร ตอนนี้ก�าลัง
เกี่ยงกันเรื่องการตั้งโรงไฟฟ้าขยะไม่อยากให้ไป
ตั้งใกล้บ้านตัวเอง ซึ่งผมเห็นด้วยว่ามันไม่ควร
ไปอยู่ใกล้บ้านใคร บ้านใครผลิตขยะก็ควรไปตั้ง
โรงงานเผาขยะที่บ้านนั้น
ที่ จ.ภูเก็ต ผลิตขยะวันละ ๗๐๐ ตัน และมีโรง
ไฟฟ้าขยะด้วย ลองคิดดูวา่ ปัญหาจะมากขนาดไหน
ผมเคยถามคนภูเก็ตว่าขยะวันละ ๗๐๐ ตัน มีโรง
ไฟฟ้าขยะด้วย เขาชอบไหม ก็ไม่มใี ครชอบ ที่ไหนๆ
ก็ไม่มีใครอยากได้แต่ไม่ทราบว่าจะจัดการอย่างไร
ที่พิษณุโลกก็มีปัญหาไม่มีที่ทิ้งขยะ พอจะสร้าง
โรงไฟฟ้าขยะที่สมอแข คนก็ประท้วงขับไล่ ไปที่
ไหนๆ ก็โดนขับไล่ ผมเคยบอก อบต. อบจ. ว่า
มันน่าสร้างโรงไฟฟ้าขยะตรงหอนาฬิกาใจกลาง
เมืองพิษณุโลกซะเลย เผื่อจะท�าให้ทุกคนตื่นมา
ส�าเหนียกเรื่องนี้บ้าง ถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็อย่าทิ้ง
ขยะสิ

วิศวกรสนใจเรื่องขยะ

ผมสนใจมาร่วมๆ ๓๐ กว่าปีแล้ว ตอนนั้นผม
อยู่ที่ส่วนกลาง อยู่ที่กรุงเทพฯ ส�านักใหญ่นนทบุรี
ผมเป็นวิศวกรไฟฟ้า แขนงไฟฟ้าก�าลัง แต่ผม
สนใจซ่อมอุปกรณ์สื่อสารด้วย วิทยุรับ-ส่งขนาด
14
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เล็ก ขนาดใหญ่ ทีนี้มันจะมีแบตเตอรี่ที่ช�ารุดแล้ว
จากวิทยุสื่อสารออกมาเยอะมาก ตอนนั้นผมไม่
ทราบว่าจะจัดการอย่างไร ระบบการจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากลก็ไม่รู้จัก แต่ผม
ก็เก็บเอาใส่ถุงหลายๆ ชั้นใส่กล่องกระดาษแพ็ค
ไว้เพราะรู้ว่าอันตราย ไม่อยากให้ปนเปื้อนกับดิน
และน�้า
วันหนึ่งผมเกิดเบื่อเมืองหลวงมาก ก็เลยย้าย
ตัวเองไปอยูพ่ ษิ ณุโลกบ้านเกิด ผมขนเจ้าถ่านเน่าๆ
น�้ากรดเยิ้มนั่นไปด้วย แล้วท�าเรื่องถึงกรมควบคุม
มลพิษว่า ขอให้น�าเรื่องขยะพิษเข้าสู่วาระแห่ง
ชาติได้หรือไม่ จะได้ก�าจัดอย่างถูกต้องเพราะเชือ่
ว่าทั่วประเทศต้องมีเยอะมาก หลังจากนั้นร่วมปี
จ.พิษณุโลก และ จ.นนทบุรี ก็ได้เป็นจังหวัดน�าร่อง
ในเรื่องนี้ (ก็ไม่รู้ว่ามาจากการที่ผมส่งเรื่องนี้ไปที่
กรมควบคุมฯ หรือเปล่า) พิษณุโลกเลยจัดโครงการ
เอาเสื ้อ แลกถ่ า นไฟฉาย เป็ น เสื ้อ ยื ด สี เ ทาสวย
ผ้านิ่มใส่นอนสบาย ผมแลกได้ตั้งหลายโหลเดี๋ยวนี้
ยังใส่ไม่หมดเลย แม้จะแจกเพื่อนๆ ในที่ทา� งานด้วย

ขยะทั่วไปใช้สัญลักษณ์สีน�้าเงิน คือ ขยะที่
รีไซเคิลไม่ได้ ย่อยสลายก็ไม่ได้ เช่น พลาสติกห่อ
ลูกอม ซองบะหมี่ ฟอยล์เปื้อนอาหาร ถุงพลาสติก
โฟม ฯลฯ

ความรู้เรื่องมาตรฐานของขยะ
ในทางวิชาการ

กรมควบคุมมลพิษแบ่งขยะเป็น ๔ ประเภท ถัง
สีน�้าเงินคือขยะทั่วไป ถังสีเขียวคือขยะย่อยสลาย
ถังสีแดงคือขยะพิษ และถังสีเหลืองคือขยะรีไซเคิล

ขยะย่อยสลาย คือ เศษอาหารที่เป็นผักผลไม้
อินทรียวัตถุทั้งหลาย เป็นต้น
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ขยะพิษ เช่น หลอดไฟ ถ่านไฟฉาย กระป๋อง
สเปรย์ ยาฆ่าแมลง สารเคมีต่าง ๆ ทุกชนิด

ขยะรีไซเคิล เช่น แก้ว โลหะ กระดาษ ฯลฯ
ลองมาดูขยะแต่ละประเภท
ขยะทั่วไป ย่อยสลายไม่ได้ เช่น พลาสติกห่อ
ลูกอม ซองบะหมี่ ฟอยล์เปื้อนอาหาร ถุงพลาสติก
พวกนี้เราใช้ปูพื้นสนามระหว่างร่องแผ่นปูน กัน
16

•

เราคิดอะไร

หญ้าขึ้นได้ ส่วนโฟมนั้นขายได้กิโลละ ๕ บาท เขา
เอาท�าแผ่นพื้นเวทีใช้ในงานสนาม ตากแดดตาก
ฝนได้ ทนทาน ขนาดเท่าแผ่นไม้อัดหนา ๑ นิ้ว
ขายแผ่นละประมาณหกพันบาท ถ้าใกล้บ้านเรา
ไม่มีใครรับซื้อโฟม แสดงว่ามันมีวิกฤต ในวิกฤตมี
วิวัฒน์ ถ้าเขาไม่รับซื้อ เราก็รับซื้อเองแล้วเอาไป
ขายแหล่งรับซื้อ ลูกหลานไม่มีงานท�าก็ชวนมาท�า
เรื่องขยะซีครับ มันมีแหล่งรับซื้ออยู่แล้ว ส่วนถุง
พลาสติกนี่ เอาไปอบในอุณหภูมิ ๒๗๐ องศาขึ้น
ไปในห้องทีไ่ ม่มีออกซิเจนมารวมตัว ก็จะได้น�้ามัน
หลายอย่าง ทั้งดีเซล น�้ามันก๊าด เบนซิน ใช้ได้
ทันทีผมเห็นมาแล้ว และขยะจากตรงนี้สามารถใช้
ท�าประโยชน์อย่างอื่นได้ด้วย ขยะทั่วไปไม่มีอะไรที่
เป็นขยะ ทุกอย่างใช้ประโยชน์ได้หมด
ขยะย่อยสลาย ผมเองก่อนออกจากที่ท�างาน
หลังเลิกงาน ผมจัดการน�าขยะย่อยสลายทั้งหมดใส่
ถุงหิ้วกลับบ้าน เพราะขยะย่อยสลายที่บา้ นมีไม่พอ
ต้องน�าเข้าจากที่อื่น จากที่ท�างานจะเป็นของบูด
ของเน่าก็รบั มาหมด ใส่ทา้ ยรถ ผมเอาไปใส่บอ่ หมัก
ไม่มีกลิ่น ผมหมักโชว์หน้าบ้าน ก็ท�าง่าย ๆ ไม่ว่า
จะเป็นเปลือกผลไม้อะไร ต่อมาผมไปขุดหลุมกว้าง
เมตรครึ่ง ลึก ๕๐ ซม. ในนา ผมขุดกลางคืนหลัง
เลิกงานจนถึง ๔-๕ ทุ่มเพราะกลางวันมันร้อนและ
ต้องขุดในลักษณะนี้ แล้วเทเปลือกส้มเปลือกผลไม้
ลงไปแล้ว ใส่จลุ นิ ทรีย์ ส�าหรับจุลนิ ทรียก์ ไ็ ม่จา� เป็น
ต้องซื้อ มันมีอยู่แล้วในดินนับล้านชนิด ไม่อย่าง
นั้นซากสัตว์ที่เราไปฝังมันก็ไม่ย่อยสลาย เพียงแต่
เราต้องรูว้ ิธกี ารดึงจุลนิ ทรียม์ าใช้ ซึ่งไม่มอี ะไรมาก
แค่ให้อาหารมันก็มาแล้ว มาเอง มันมีเยอะแยะ
และพร้อมย่อยสลายอยู่แล้วตามธรรมชาติ ผม
ไม่เคยซื้อจุลินทรีย์ กระบวนการท�าก็แค่นี้
ขยะพิษ ผมใช้วิธีเอาแบตเตอรี่ใส่ขวดโดย
ผ่าข้างขวด แล้วแทรกขยะพิษอย่างถ่านไฟฉาย
กระป๋องสารเคมีเข้าไป ที่หน่วยก�าจัดขยะพิษที่
พิษณุโลก ผมก็เคยไปดู ก็เห็นเขาใส่ถังแดงแล้วน�า
ไปก�าจัดอย่างถูกวิธี
ที่จริงมีบริษัทรับก�าจัดขยะพิษ ผมเคยไปตามดู

เขามีรถขนส่งโดยใช้ตคู้ อนเทนเนอร์มารับไปก�าจัด
จริง บางสถานที่เขามีถังสีแดงเขียนว่าขยะพิษ
ให้ทิ้งด้วย ซึ่งมักจะอยู่ตามห้าง อย่างถ่านไฟฉาย
มีบางห้างรับทิ้ง ที่ จ.พิษณุโลกก็มีถังแดงให้ทิ้ง
ส่วนภาชนะใส่ยาฆ่าแมลงก็เป็นขยะพิษ แต่จริง
ๆ มันไม่ใช่ ตัวกระป๋องมันเป็นเหล็ก เอาเลื่อยตัด
แล้วทุบให้แบนเพื่อลดเนื้อที่ ขายได้กิโลละ ๓.๕๐
บาท กระป๋องสีก็มีราคา เราก็ผ่าข้างใน มันมีลูก
แก้ว ๒ ลูก ผมเก็บลูกแก้วไว้เยอะ ยังไม่รู้จะท�า
อะไร ส่วนตัวกระป๋องเหล็กนี่ ๓.๕๐ บาท กระป๋อง
น�า้ มันเครื่องขายได้ น�า้ มันเครื่องเก่า ๆ เอาไปหยอด
อะไรก็ได้ แม้กระทั่งเข็มฉีดยาก็เป็นขยะพิษที่ต้อง
เผาทิ้งที่อุณหภูมิ ๗๕๐ องศา และต้องเผาควันมัน
ซ�้าที่ ๑,๐๐๐ องศา
ขยะรีไซเคิล กระดาษขาวด�าหรือกระดาษ
โรเนียว กก.ละ ๖ บาท กล่องนม กก.ละ ๔ บาท
และที่เราคิดว่าขายไม่ได้น่ี ขวดสารพัดชนิด กก.ละ
๕ บาท ยางรัดของแม้ราคาจะตกลงบ้างก็ขาย
ได้เกือบร้อย เศษโฟม กก.ละ ๕ บาท กระดาษ
หนังสือพิมพ์ ๓ บาท ขวดแก้วสีแดง ๑.๒๕ บาท
ขวดแก้วน�้าใส กก.ละ ๘ บาท ขวดพลาสติกใสที่
ก้นมีปุ่ม มันท�าจากผลิตผลของน�้ามัน ตัวนี้ดีมาก
เอาไปรีไซเคิลท�าภาชนะพลาสติกมาใช้ใหม่ อัน
นี้ ๘ บาท ถุงพลาสติกเอาไปท�าน�้ามันได้ แต่ต้อง
สะอาด ๑.๗๕ บาท อะลูมิเนียม ๓๑ บาท ซึ่งถ้า
ใครซือ้ ขายควรมีแม่เหล็กไว้ตรวจสอบถ้ามันไม่
ดูดแสดงว่าเป็นอะลูมิเนียม ถ้าเป็นกระป๋องเหล็ก
ราคาจะถูกลงเหลือแค่ ๓ บาทกว่าถึง ๔ บาท เศษ
เหล็กหนา กก.ละ ๖ บาท เหล็กบาง ๕ บาทกว่า
สเตนเลส ๒๒ บาท แบตเตอรี่เก่า กก.ละ ๙ บาท
ก็เป็นราคาโดยสังเขป
ท่านที่อยากดูราคาปัจจุบัน คลิก Google
เขียนว่าราคาขยะปัจจุบัน มันจะขึ้นเลยว่า ราคา
ขยะวันนี้ เข้าไปดูแล้วไม่น่าเชื่อว่า ไม่มีอะไรที่ขาย
ไม่ได้ ขวดเบียร์ ถ้าเราเอาใส่ลังเบียร์ยี่ห้อนั้นได้
ราคา ๑๒ บาท คือ เราต้องรู้วิธีจัดการทุกอย่าง
เป็นเงินหมด อย่างจุกเบียร์ทเ่ี ป็นเหล็กก็ ๓.๕๐ บาท

เจอขยะที่ไหนก็เก็บใส่ถุง เจอซาเล้งก็ให้เขา
อะไรที่ขายได้ก็ให้เขาเลือกไป
ที่เหลือผมเอากลับบ้าน ถ้าท�าแบบนี้ได้
ขยะรีไซเคิลก็หายไปแล้ว

ไม่มีอะไรที่ขายไม่ได้ เวลาผมขี่จักรยานไปนาเจอ
ขยะที่ไหนก็เก็บใส่ถงุ บางทีไม่คดิ จะขาย ถ้าเจอคน
ขี่ซาเล้งเก็บขยะมาก็ให้เขา เลือกเอาว่าอะไรที่เขา
ขายได้ก็ให้เขาเลือกไป ที่เหลือผมเอากลับบ้าน ถ้า
เราท�าแบบนี้ได้ ขยะรีไซเคิลก็หายไปแล้ว
ผมขับรถไปเจอสกรู เจอน็อตบนถนน ถ้า
จอดรถได้ก็เก็บ ผมเก็บใส่กระป๋องได้เยอะ และก็
ใช้ประโยชน์ได้หลายอย่าง ผมเก็บสกรูเพราะคิด
อย่างเดียวว่าเป็นการลดจ�านวนผู้เดือดร้อนที่ยาง
รั่วเพราะทับสกรู นอกจากนั้นผมยังช่วยชาวบ้าน
ปะยางฟรี มอเตอร์ไซค์ที่ใช้ยางชนิดที่ไม่มียางใน
ผมใช้เวลาปะยางแป๊บเดียว ปะได้มาตรฐานด้วย
รถยนต์ที่ใช้ยางเรเดียล ไม่ว่ารถอะไรถ้ายางรั่วมา
หาผม ถ้าไม่รวมกระบวนการถอดล้อ ผมปะเสร็จ
ภายใน ๕ นาที ผมใช้ไหมปะยาง ต้นทุน ๖.๖๖ บาท
ถ้าปะที่ร้านก็ต้องจ่าย ๑๕๐-๓๐๐ บาททีเดียว แต่
ถ้าเจอผมก็ท�าฟรี ผมตั้งใจช่วย เพราะลงทุนก็ไม่
มากแต่ลดความเดือดร้อนของผู้อื่นได้มาก
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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อย่างไร ผมถามว่าท่านทดลองแยกขยะด้วยมือ
ท่านเองหรือยัง เช่น ขวดใส ท่านเก็บใส่ถุงเฉพาะ
ขวดใส ขวดขุ่นใส่ถุงขวดขุ่นโดยเฉพาะ กระดาษ
แก้ว โลหะ พวกย่อยสลายก็แยกเฉพาะหมด ผม
เชื่อว่าใคร ๆ ก็ท�าได้
ถ้าเราวางถังหรือถุงคัดแยกขยะ แยกประเภท
อย่างละเอียดไว้หน้าบ้าน มันจะเกิดกระบวนการ
ใหม่ เช่น ขยะแถว ๆ นวมินทร์ ใครอย่ายุ่ง มันเป็น
ของผม ก็ขยะมันเป็นเงินทั้งนั้น เช้าขึ้นมานี่ผมเอา
ปิ๊กอั๊พเก็บหมด ถ้าทุกบ้านแยกขยะลงถังย่อย ๆ
ผมขอนวมินทร์เช้าเดียว ผมกลับไปนอนเลยเพราะ
ได้รายได้เป็นพันแล้ว ไม่ต้องเสียภาษีด้วย ถ้าไม่มี
ขยะ ก็ไม่จ�าเป็นต้องมีรถขนขยะ ไม่ต้องจ้างคนขน
ขยะ และกระบวนการเผาขยะก็ไม่มี สุดท้ายแล้ว
เราจะต้องมีโรงไฟฟ้าขยะไหมล่ะ
แต่พวกเราทิ้งขยะกันเข้าไป แล้วลองนึกดู
บ้างไหม ถ้าเราเป็เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องไปจัดการ
ขยะพวกนี้ เราจะท�าอย่างไรกับขยะที่เต็มบ้านเต็ม
เมืองหรือคิดแค่วา่ ใครมีหน้าที่กท็ า� ไป ข้อส�าคัญคือ
คุณลงมือท�าหรือยัง คุณลงมือแยกขยะหรือยัง
ลองท�าดู คุณจะมีความสุข
บ้านผมไม่เข้าระบบขยะเทศบาล ผมเรียน
ท่านนายกเทศมนตรีว่า ไม่ต้องเอารถขยะมาเก็บ
ขยะที่หน้าบ้าน และผมไม่จ่ายค่าขยะ ผมเล่าว่า
ผมท�าอย่างไรกับขยะ เขาเชื่อผมและไม่มายุ่งกับ
ผมเลย ผมบอกว่าถ้าเขาแยกขยะ ผมยินดีไปเก็บให้
ฟรี จริง ๆ แล้วถ้าจังหวัดท�าให้ประชาชนแยกขยะ
ได้ทุกบ้าน ผมยินดีรับเหมาขนขยะเอง เงินทั้งนั้น
เกษียณแล้วเก็บขยะอย่างเดียวก็มีความสุขแล้ว
ผมว่าสุดยอดการบริหารคือไม่ตอ้ งบริหาร สุดยอด
การจัดการขยะก็คือไม่มีขยะให้จัดการ

“ขยะ”คุณค่ามหาศาล

ขยะกองเป็นภูเขา แต่ผมมองเป็นกองเงิน
กองทอง ผมขายบ้างแจกบ้าง ไม่ค่อยได้สนใจว่า
จะได้เท่าไหร่ ผมเคยพาเจ้านายไปเที่ยวเขาค้อ ภู
ทับเบิก ภูหินร่องกล้า ผมน�าถุงด�าไปด้วย ระหว่าง
เดินเที่ยวเจอขวดพลาสติก เจอแก้วผมก็เก็บใส่
ถุงใส่รถกลับบ้าน ท่านถามว่าท�าอะไร ผมว่าผม
เที่ยวอย่างมีประโยชน์ เก็บขยะไปด้วยและเราก็
ไม่ได้น�าขยะที่เก็บมาไปทิ้งตามภาชนะของกรมป่า
ไม้ แต่ได้นา� กลับบ้าน ตอนไปประชุมทีภ่ เู ก็ต ผมกิน
ผลไม้ตลอดทางผมก็เก็บเปลือกผลไม้กลับบ้านหมด
เดือนที่แล้วผมไปเชียงใหม่ ไปฝากท้องกับ ชมร.
เชียงใหม่ต้งั หลายวัน ผมก็เอาขยะกลับบ้านเพราะ
ผมจะไม่ยอมให้คนอืน่ ต้องมารับภาระขยะที่ผม
สร้างขึ้น กระดาษช�าระก็เก็บ ผมจะไม่ให้ใครต้อง
มาเก็บตามหลังผมแม้แต่ช้นิ เดียว กระดาษช�าระท�า
จากเยื่อไม้ยอ่ ยสลายได้ไวมากและซับความชื้นได้ดี

โลกสวยด้วยมือเรา

จัดการขยะด้วยตนเอง

ผมเคยได้ รั บ เชิ ญ ไปประชุ ม เรื่ อ งขยะที ่
จ.พิษณุโลก โดยผู้ใหญ่ของจังหวัดเป็นประธาน
มีผู้อ�านวยสิ่งแวดล้อมจังหวัดเป็นเลขาฯ มีผู้น�า
ท้องถิ่น เช่น พวกนายก อบต.ทั้งหลายเข้าร่วม

อาจมีค�าถามว่าผมท�าได้เพราะมีทีท่ างเยอะ
จนสามารถขุดบ่อหมักขยะย่อยสลายได้ กรณีถ้า
อยู่สังคมเมืองผมจะท�าอย่างไร อยู่บ้านจัดสรรท�า
18

•

เราคิดอะไร

3

ประชุม และมีคนไปประท้วงด้วย ผมบอกทีป่ ระชุม
ว่าผมเห็นด้วยกับผู้ประท้วงก็เลยฮือฮากันใหญ่
ประชุมจนเลยเที่ยงยังตกลงไม่ได้ว่าจะเอาขยะไป
ทิ้งที่ไหน เขาก็ไปซื้อข้าวมาเลี้ยงกัน ใส่กล่องโฟม
มา เป็นข้าวผัดใบกะเพราไข่ดาว ใครกินก็ได้สาร
ก่อมะเร็งจากกล่องโฟม และไขมันทรานส์จากการ
ทอดไข่ดาวด้วยน�้ามันพืชด้วย มีผมคนเดียวทีแ่ ปลก
กว่าคนอืน่ ๆ คือผมมีปิ่นโตอาหาร และมีน�้าปรับ
สภาพด่าง ค่า pH = ๘.๕ มาเรียบร้อย ที่ประชุม
ก็มองว่าผมเป็นตัวประหลาด พอกินข้าวเสร็จก็มี
น้อง ๆ เอาถุงด�ามาเก็บกล่องโฟม ผมถามว่าท่าน
ประธาน ท่านผูอ้ �านวยการ ท่านผูน้ า� ทัง้ หลาย แล้ว
ขยะนี้จะไปทิ้งที่ไหน เขาบอกว่า ไปวางไว้ที่หน้า
ส�านักงานสิ่งแวดล้อมจังหวัดนี่แหละ อ้าว...ก็ยัง
โต้เถียงกันไม่เสร็จเลยว่าจะทิ้งขยะที่ไหน อย่างไร
แล้วท่านยังเอาไปทิ้งอีก ท่านทั้งหลายเป็นชนชั้น
ระดับผู้น�า ระดับผู้น�ายังเป็นอย่างนี้ แล้วเราจะว่า
โลกสวยด้วยมือเราได้อย่างไร เพราะเราในฐานะ
ผู้น�ายังไม่มีจิตส�านึก ยังไม่คัดแยกขยะ คุณสอน
ชาวบ้านไม่ได้หรอก หลังจากนั้นเขาเชิญผมอีกแค่
ครั้งสองครั้ง แล้วไม่เชิญอีกเลย เพราะเขาเปลี่ยน
พฤติกรรมไม่ได้

การประหยัดพลังงาน

ถ้าไม่คุยเรื่องนี้ เดี๋ยวเขาจะไปสร้างโรงไฟฟ้า
ขยะเพิ่ม พวกท่านก็จะเดือดร้อนอีก เพราะไฟฟ้าไม่
พอใช้ ความจริงผมมีวธิ ใี ห้พวกท่านประหยัดได้ ก็ไม่
ได้คิดอะไรใหม่ สัปดาห์กอ่ นผมไปเชียงใหม่ ไปฝาก
ท้องกับชมรมมังสวิรัติเชียงใหม่ ผมเห็นแผ่นโซล่า
เซลล์ประมาณ ๑๐ แผ่นต่ออนุกรม ทราบว่าแผ่นละ
๒๐๐ วัตต์ สามารถผลิตกระแสไฟได้ประมาณ ๑๖
แอมป์ ผ่านเข้าวงจรอินเวิรต์ เตอร์ (ราคาประมาณ
แสนกว่าบาท) แล้วใช้หลอดฟลูออเรสเซ่นซ์ ๓๖
วัตต์ ขนาด ๒๒๐ โวลต์ (AC. Volts) ผมเห็นเปิด
อยู่ประมาณ ๑๐ ดวง มันสิ้นเปลืองพลังงานไฟฟ้า
มาก
ผมบอก ชมร.เชียงใหม่วา่ จะเชื่อผมหรือไม่ ผม

ขอโซล่าร์เซลล์ ๒๐๐ วัตต์ แผ่นเดียว ผมใส่ control charge ตัวหนึ่งราคาประมาณ ๒๐๐ บาท ขอ
แบตเตอรี่เก่า ๆ ที่รถยนต์เลิกใช้แล้ว เอาที่สตาร์ท
รถยนต์ไม่ตดิ แล้วก็ได้ ท�าหน้าทีเ่ ป็นตัวเก็บพลังงาน
ไฟฟ้าส�าหรับใช้ในตอนกลางคืน แล้วเปลีย่ นหลอด
ทั้งหมดเป็นหลอด LED ๑๒ โวลต์ ต่อไฟ ๑๒ โวลต์
DC. เข้าไปเลี้ยงวงจรโดยตรงเลย หลอด LED
ใช้กระแสไฟฟ้าประมาณ ๔๗ มิลลิแอมป์ แต่
ฟลูออเรสเซ่นซ์ทั่วไปใช้กระแสไฟฟ้า ๔๗๐ มิลลิ แ อมป์ คื อ ถ้ า ท่ า นเปิ ด หลอดฟลู อ อเรสเซ่ น ซ์
๒๒๐ โวลต์ AC. จ�านวน ๑ หลอดจะเท่ากับเปิด
หลอด LED ๑๒ โวล์ท DC. จ�านวน ๑๐ หลอด
พร้อม ๆ กัน และยังสามารถเปิดทั้งในเวลากลาง
คืน และกลางวันได้ด้วย
แล้ ว อี ก ไม่ น านแบตเตอรี ่เ ทคโนโลยี น าโน
คาร์บอนมันสามารถเก็บประจุได้มากกว่าเดิมไม่
น้อยกว่า ๖ เท่าตัว พูดง่าย ๆ ว่าแบตเตอรี่ใหญ่ๆ
จะเหลือเป็นลูกเล็ก ๆ
ท่านใดสนใจจะสอบถาม ยินดีให้ค�าแนะน�า
ติดต่อ สมยศ ทองพระไชยนาม โทร. ๐๘-๙๔๓๙๒๕๓๗
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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“หลัก”ของพุทธ ๑. ความเป็นอเทวนิยม
๒. ความเป็นโลกุตระ
๓. สุดท้ายจนถึงขั้นไม่ส�าคัญมั่นหมายในความเป็นตน (อัตตา)
หลักการทั้ง ๓ ข้ออยู่ตรงกันข้ามกับธรรมกาย
ที่เต็มไปด้วยเทวนิยม ทั้งโลกียะเต็มคราบ (จงรวย ๆ ๆ)
“บุญที่เราท�า เราเชื่ออย่างยิ่งว่าเราไปสวรรค์
ดังนั้น ตายพรุ่งนี้เลยก็ดี เราจะได้ไปสวรรค์
ชั้นดุสิต สวรรค์มันไม่มีเหงื่อ ไม่ต้องปวดท้อง
เข้าห้องน�้า ไม่ต้องมายกกล้ามเข้าฟิตเนส ไม่มี
ป่วย ไม่มีแก่ หน้าเด้งตลอด แล้วก็อยู่อย่างนั้น
ประมาณ ๓๖ ล้านปี......”
(นายบุญชัย เบญจรงคกุล)

“หากไม่ได้พบสันติอโศกก็จะเป็นคนที่แสวงหาไม่รู้
จบ ผมท�าตาม ค�าที่ว่า กินน้อยใช้น้อยท�างานมาก
ที่เหลือจุนเจือสังคม สิ่งที่ผมตั้งใจคือ ท�าให้เต็มที่ใน
การช่วยเหลือสังคม พยายาม ครองสติ มุง่ ไปสูก่ าร
เกิดน้อยชาติ...” (พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง)

“ทาน” ที่สอนแตกต่างอย่างสุดขั้ว
ระหว่างธรรมกายและสันติอโศก
ก่อนอื่นเราคงต้องมาดู “หลัก”ของศาสนาพุทธ
ที่มคี วามพิเศษแตกต่างจากศาสนาอื่น ๆ กันก่อนว่า
มีสาระส�าคัญในเรื่องอะไรบ้าง เช่น ๑. ความเป็น
อเทวนิยม ไม่มีพระเจ้า ไม่มีพระพรหมหรือเทวดา
ชั้นไหน ๆ มาดลบันดาลชีวิตของเราได้นอกจาก
“กรรม”ของเราเอง ๒. ความเป็ น โลกุ ต ระ
ที่เน้นความดับทุกข์ดับสุขได้สนิท (นิโรธอาริยสัจ)
จนสามารถดับภพจบชาติได้ ๓. สุดท้ายจนถึงขั้น
ไม่สา� คัญมั่นหมายในความเป็นตน (อัตตา) จน
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ไม่มีตัวตน (อนัตตา) ได้ส�าเร็จเด็ดขาด
ดูเหมือนหลักการทั้ง ๓ ข้อนี้ดูจะอยู่ตรงกัน
ข้ามกับธรรมกายที่เต็มไปด้วยเทวนิยมเต็มหลง
(เลอะ)ไปด้วยวิมานวาดฝัน ทั้งโลกียะเต็มคราบ
(จงรวย ๆ ๆ) และทั้งอัตตาเต็มบ้อง! (แม้แต่
นิพพำนยังเป็นอัตตำ ป่วยกำรกล่ำวถึง “โอฬำริกอั ต ตำ”ตั ว ตนวัต ถุ ภ ำยนอกที ่ลุ ่ ม หลงกั บ ควำม
หรูหรำ ใหญ่โต และสิ่งที่จิตมโนปั้นสร้ำงขึ้นมำเอง
เป็น “มโนมยอัตตำ” เช่นวิมำนหรือรูปต่ำง ๆ)

การท�าทานแบบธรรมกาย
โดย..... ธัมมชโย

เราลองมาพิ จ ารณาพระธรรมเทศนาของ
ธัมมชโย เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๐ เดือนมิถุนายน
พ.ศ. ๒๕๔๗ ใจความว่า “ .... และเนื่องจำกว่ำ
เรำได้ท�ำบุญเกี่ยวเนื่องกับมหำปูชนียำจำรย์ ได้
สร้ ำ งบุ ญ ถู ก เนื ้อ นำบุ ญ เพรำะฉะนั ้น กุ ศ ลนี ้จึ ง
ยิ่งใหญ่ ที่เรียกว่ำเป็นมหัคคตกุศล แล้วเวลำสมบัติ
เกิดขึ้นก็จะเป็นสมบัติใหญ่ สมบัติอจินไตย สมบัติ
มหำศำล ถ้ำเป็นมนุษย์เขำก็เรียกว่ำเป็นมนุษย์
มหำศำล ถ้ ำ เป็ น พรำหมณ์ ก็ เ รี ย กว่ ำ พรำหมณ์
มหำศำล ถ้ำเป็นเศรษฐีก็เรียกว่ำเศรษฐีมหำศำล
ถ้ำเป็นกษัตริย์ก็เรียกว่ำกษัตริย์มหำศำล คือ มี
สมบัติอันเลิศในเมืองมนุษย์มำกมำย ให้ใช้ส�ำหรับ
กำรสร้ำงบำรมีได้เต็มที่ ใช้เท่ำไรก็ไม่รู้จักหมด
จักสิ้น ถ้ำยังไปนิพพำนไม่ได้ เมื่อละโลกไปแล้ว
เสวยสุ ข ไปเป็ น ชำวสวรรค์ ก็ จ ะได้ ส มบั ติ ทิ พ ย์ ที ่
มหำศำลอีกเช่นเดียวกัน...” (จาก..วารสาร อยูใ่ นบุญ)
แต่ทีเด็ดที่เหนือกว่าค�าเทศน์ก็คือ “ค�าพยากรณ์”

คติภพของบรรดาพ่อแม่เหล่าศิษยานุศษิ ย์ท่ไี ด้จาก
โลกนี้ไปแล้ว ซึ่งผลจากค�าพยากรณ์ท�าให้ศิษย์
แต่ละคนซาบซึ้งประทับใจในผลบุญที่ตนท�า มีผล
ช่วยให้พ่อแม่ได้สวรรค์วิมานที่มีบริวารมากมาย
แต่ละคนพร้อมที่จะทุ่มให้หมดตัว ดังตัวอย่าง
นายศุภชัย ศรีศุภอักษร และเตี่ยของเขา ได้
รับค�าพยากรณ์ดังนี้
“...เตี่ยของลูกเสียชีวิตเพรำะบุพกรรมที่ท่ำน
เคยท�ำเอำไว้ในหลำย ๆ ชำติที่ผ่ำนมำ .....สำเหตุ
ที่ท�ำให้ท่ำนป่วยเป็นโรคมะเร็งนั้น เกิดจำกที่ท่ำน
เคยฆ่ำสัตว์ทำ� อำหำรมำในหลำย ๆ ชำติ เมื่อกรรม
ทั้งหมดมำรวมกัน ท่ำนจึงต้องเสียชีวิตด้วยโรค
มะเร็งในที่สุด
ส�ำหรับบุญที่ลกู ๆ ส่งไปให้ทำ่ นนั้น ท่ำนก็ได้รบั
ทุก ๆ บุญ ที่ลูก ๆ อุทิศส่งไปให้ท่ำน จนท�ำให้กำย
ของท่ำนที่เดิมเป็นเพียงกำยเทพบุตรยักษ์รูปหล่อ
แปรเปลี่ยนไปเป็นกำยเทพบุตรสุดหล่อ อยู่บน
สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ เฟส ๑ โดยมีวิมำนทองขนำด
ใหญ่ และมีบริวำรรำยล้อมอยู่เป็นจ�ำนวนมำก...”
ค�าพยากรณ์ของธัมมชโย สร้างความซาบซึ้ง
ใจให้แก่นายศุภชัยเป็นอย่างมาก ถึงกับปวารณา
ตัวว่า “ทรัพยากรทั้งหมดที่ผมได้มาจะขอทุ่มเท
ไปกับโปรเจ็คบุญของคุณครูไม่ใหญ่ สร้างวัด
ใหญ่ให้ส�าเร็จ ส่วนบุญอื่น ๆ ขอให้ทุกรูปทุกคน
ถ้าจะบอกบุญผม ให้บอกผ่านผู้ประสานงาน
ภาค ซึ่งผู้ประสานงานภาค จะรายงานถึง
คุณครูไม่ใหญ่ ๆ ก็จะพิจารณาให้เป็น ราย ๆ ไป”
(จำกปรโลกนิวส์ จะเห็นได้ว่ำนาย ศุภชัย และ
คุณครูไม่ใหญ่ร่วมมือกันท�ำงำน เมื่อนำยศุภชัย
ไปโกงเงินจำกสหกรณ์มำ คุณครูไม่ใหญ่ก็จะเป็น
คนชี้เป้ำให้ไปจ่ำยที่สำขำไหนบ้ำง บำงวันจ่ำยเช็ค
ถึง ๓ เวลำ แล้วจะถือว่ำรับของโจรไหม? ควำม
จริงแล้วไม่มีโจรที่ไหนคิดเอำเงินมำท�ำบุญถวำย
พระหรอก จะมีก็แต่ไวยำวัจกรที่นี่ที่ไปโกงเงินเอำ
มำท�ำบุญเพรำะควำมหลงเมำในบุญ จึงสมควร
แบ่งโทษกันไปแบบเจ้ำอำวำสครึ่งหนึ่งกรรมกำร
ครึ่งหนึ่งหรือไม่?)
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การท�าทานแบบสันติอโศก

โดย..... พ่อครู สมณะโพธิรักษ์

การท� า ทานนั น้ พระพุ ท ธเจ้ า สอนเพื อ่ ให้
ลดจิตโลภ ผู้ที่ไม่ท�าอาจไม่รู้ว่าจิตโลภคืออะไร
อานิสงส์แห่งทานคือการลดกิเลส แต่ถ้าผู้ท�าทาน
ท�าแล้วได้กิเลสโตขึ้น โลภมากขึน้ นัน่ แหละคือ
ตกนรก ทั้งนี้ท้งั นั้นก็เพราะธัมมชโยสอนว่าท�าทาน
แล้วจะได้มั่งคั่งร�่ารวย ได้สุขสบายบนสวรรค์ชั้น
ฟ้ามีวมิ านใหญ่ไว้รอรับ คนที่ไปท�าทานกับธัมมชโย
จึ ง มี แ ต่ มี ก ิเ ลสโลภมากขึ้ น แล้ ว ยั ง หลอกว่ า
ท�าทานกับหลวงพ่อแล้วจะได้เจริญก้าวหน้าใน
อาชีพ มันก็จริงที่คนเหล่านั้นจะขยันพากเพียร
ก็ได้ผลต่อไป เขาขยันก็ท�าอาชีพก้าวหน้า เขาก็
บอกว่าคุณยิง่ ได้มามาก ๆ แล้วก็ท�าทานมาก ๆ จะ
ได้มาก ๆ ขึ้นไปอีก
เหมือนคนเล่นหวย จะถูกคนออกหวยให้คอย
ซือ้ อยู่ตลอดกาลนาน เขาจะให้มีหัวหน้าหน่วย
โฆษณาเหมือนขายตรง เป็นวิธีการทุนนิยม เขา
จึงขยายออกไปไม่สิ้นสุดง่าย ๆ มันจะแตกเป็น
ปฏิกิริยาลูกโซ่ทับทวี วิธีการเช่นนี้ทุนนิยมถนัด
คนจะเกิดกิเลส ตกเป็นเหยื่ออย่างนี้ตลอดไป
มาดูที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน “ทานสูตร”
พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓ ข้อ ๔๙ ทรงจ�าแนกทาน
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มี ๒ ประการด้วยกัน คือ
๑. ทำนที่ให้แล้ว มีผลมำก ไม่มีอำนิสงส์มำก
๒. ทำนที่ให้แล้ว มีผลมำก มีอำนิสงส์มำก
ประเด็นส�าคัญในสูตรนี้จึงอยู่ที่ความแตกต่าง
ระหว่างทานที่ให้แล้ว ไม่มีอานิสงส์มาก กับทานที่
ให้แล้ว มีอานิสงส์มาก นั้นเป็นเพราะอะไร? (ส่วน
ค�าว่า “ผลมาก” นี้มีได้ในทุกกรรม เช่นทานให้แก
มารศาสนาก็มีผลมาก แต่เป็นผลชั่ว แต่ถ้าทานสิ่ง
นี้ให้กับพระอรหันต์ก็มีผลมาก แต่เป็นผลดี เรื่อง
ของผลมากจึงมากได้ทั้งดีและชั่ว)
การท� า ทานย่ อ มมี ผ ล แต่ จ ะมี “อานิ ส งส์ ”
หรือไม่นั้น อันนี้ต้องอาศัยพระสัมมาสัมโพธิญาณ
ตรั ส รู ้ ข องพระพุ ท ธเจ้ า กั น จึ ง จะสามารถรู ้ ไ ด้
สามัญมนุษย์นั้นไม่มีภูมิปัญญาหยั่งรู้สัจจะที่เป็น
“อจินไตย” ขั้นนี้ได้แน่นอน
นั่นคือ ต้อง “ท�าทาน” เพื่อเป็น “เครื่องปรุง
แต่งจิต” (จิตตาลังการัง จิตตปริกฺขารัง) ให้ลดละ
หน่ายคลายจาก “ภพ” จาก “ชาติ” จึงจะเป็น
“อานิสงส์” หรือเป็น “ประโยชน์” ส�าคัญขั้นเป็น
“บาป” หรือเป็น “บุญ” หรือ “ไม่บาปไม่บุญ”
ซึ่ง “บาป” หรือ “บุญ” เป็นขั้นโลกุตรธรรม
(“กุ ศ ล” หรื อ “อกุ ศ ล” เป็ น ขั ้น โลกี ย ธรรม)
โลกุตรธรรมนี้มีในศาสนาพุทธเท่านั้น ซึ่งมีศาสนา
เดียวในโลก ที่มีความรู้นี้
โดย “ท�าใจในใจ” (มนสิกโรติ) ของตนเอง
ให้ถึงขั้น “อภิสังขาร” (ปรุงแต่งจิตจนถึงขั้น
“บุญ”) ว่า “ให้” หรือ “ทาน” แล้วใจของเรามี
“อาการ” เข้ า ข่ า ย “ช� า ระกิ เ ลส” (สั น ตานั ง
ปุ น าติ วิโ สเธติ ) หรื อ เปล่ า ? หรื อ ใจเรากลั บ
“ท�าใจ” ตนเอง “โลภ” เพิ่มขึ้น หรือท�าใจของเรา
“อยากได้” เพิ่มขึ้นอีก ท�าใจของเรา “ยิ่งจะเอา”ๆ ๆ ๆ
ต้อง “ท�าใจในใจ” (มนสิกโรติ) ให้เป็น นั่นคือ
ท�าใจเข้าขั้น “ช�าระกิเลส” ให้ได้ ถ้า “ท�าใจในใจ”
(มนสิกโรติ) ของตน สร้างความโลภใส่ใจตนเอง
แทนที่จะ “ลดความโลภ” หรือท�าให้ “ไม่มีความ
โลภ” ใส่ใจตนเอง ผู้นั้นก็ “ท�าใจ” ไม่เป็น “บุญ”
ซ�้าจะเป็น “บาป”

เพราะ“ท�าใจ”ไม่เป็น“การช�าระกิเลส”
ก็ไม่เกิด“บุญ” ไม่เกิด“การช�าระกิเลส”
พระพุทธเจ้าได้ตรัสถึงเหตุปัจจัย ๖ ประการ
ที่ท�าให้ทานที่บุคคลบางคนในโลกนี้ ให้แล้ว ไม่มี
อานิสงส์มาก คือ
๑. ในการให้ทานนั้น บุคคลมีความหวังให้
ทาน - มีจิตผูกพันในผลให้ทาน - มุ่งการสั่งสม
ให้ทาน - ให้ทานด้วยคิดว่าตายไปแล้วจักได้
เสวยผลทานนี้ เขาผูน้ ้นั ให้ทานนั้นแล้วเมื่อตายไป
ย่ อ มเข้ า ถึง ความเป็ น สหายแห่ ง เทวดาชั ้น
“จาตุมหาราช” (เป็นเทวดาปลอม) สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์
สิ ้น ยศ หมดความเป็ น ใหญ่ แ ล้ ว ยั ง เป็ น ผู้ ก ลั บ
มา คือ มาสู่ความเป็นอย่างนี้ (คนที่อวิชชำ หลง
สั่งสมควำมเป็นจำตุมหำรำชิกำ ก็หยำบเลวสุด
เป็นจอมยักษ์จอมมำรที่ท�ำทำนเพรำะหวังภพชำติ
อยำกจะได้อะไรกลับคืนมำ ท�ำทำนแบบนี้ธรรมกำย
ถนัดนัก คือ กำรตั้งจิตไว้หวังในทำน สะสมสั่งสม
เป็นตัวกูของกู จนมัน่ หมำยเสวยผลผูกพันเป็นของ
กูไม่พรำกจำกเลย นี่คือกำรตั้งจิตไว้ผิด)
๒. ในการให้ทานนั้น บุคคลไม่มีความหวังให้
ทาน - ไม่มจี ิตผูกพันในผลให้ทาน -ไม่มุ่งการสั่งสม
ให้ทาน ไม่ได้ให้ทานด้วยคิดว่า ตายไปแล้วจักได้
เสวยผลทานนี้ แต่ให้ทานด้วยคิดว่า ทานเป็นการดี
เขาผู้นัน้ ให้ทานนัน้ แล้ว เมือ่ ตายไป ย่อมเข้าถึง
ความเป็นสหายแห่ง “เทวดาชัน้ ดาวดึงส์” เมื่อ
สิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ ย่อมกลับคืนมาสูค่ วามเป็นอย่าง
นี้อีก (ท�ำทำนแบบข้อ ๒-๖ ดีกว่ำแบบแรก เพรำะ
ไม่ต้งั จิตหวังผลอะไรกลับมำ ท�ำทำนเพรำะเห็นเป็น
สิ่งดี ทำนแบบนี้ถือว่ำ ไม่หวังไม่สั่งสมไม่ผูกพันไว้)
๓. บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ไม่ได้ให้ทาน
ด้วยคิดว่าทานเป็นการดี แต่ให้ทานด้วยคิดว่า บิดา
มารดาปู่ย่าตายายเคยให้ท�ามา เราก็ไม่ควรท�าให้
เสียประเพณี ....ฯลฯ ย่อมเข้าถึงความเป็นสหาย
แห่งเทวดาชั้นยามา เมื่อสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ ย่อม
กลับคืนมาสู่ความเป็นอย่างนี้อีก
๔. บุคคลบางคนในโลกนี้ ฯลฯ ให้ทานด้วยคิด
ว่าเราหุงหากินได้สมณะและพราหมณ์เหล่านี้หุง

หากินไม่ได้ เราหุงหากินได้ จะไม่ให้ทานแก่สมณะ
หรือพราหมณ์ผู้หุงหากินไม่ได้ ไม่สมควร ........ฯลฯ
เขาย่อมเข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นดุสิต
เมื่อสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ ย่อมกลับคืนมาสู่ความเป็น
อย่างนี้อีก
๕. ให้ทานด้วยคิดว่า เราจักเป็นผู้จ�าแนกแจก
ทาน เหมือนอย่างเช่นท่านผู้ประเสริฐแต่ครั้งก่อน
(เหล่าฤๅษีผู้นิยมบูชามหายัญ) ฉะนั้น...ฯลฯ ย่อม
เข้าถึงความเป็นสหายแห่งเทวดาชั้นนิมมานรดี
เมื่อสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ ย่อมกลับคืนมาสู่ความเป็น
อย่างนี้อีก
๖. ให้ทานด้วยคิดว่า เมื่อเราให้ทานอย่างนี้
จิตจะเลื่อมใส เกิดความปลื้มใจและโสมนัส ....ฯลฯ
ย่ อ มเข้ า ถึ ง ความเป็ น สหายแห่ ง เทวดาชั ้น
ปรนิมมิตวสวัตดี และเมื่อสิ้นกรรม สิ้นฤทธิ์ ย่อม
กลับคืนมาสูค่ วามเป็นอย่างนี้อกี (เทวดำกำมภูมิ ๖
นี ้เ ป็ น สิ ่ง ที ่ค นหลงว่ ำ ต้ อ งได้ ต ้ อ งเป็ น แต่ ข อง
พระพุทธเจ้ำนี้ให้มำล้ำงควำมเป็นเทวดำเหล่ำนี้
หมดเทวดำแล้วจึงได้เป็นพรหม ส�ำหรับกำรท�ำสิ่ง
ดีนั้นก็พึงท�ำเถิด แต่อย่ำยึดดี อย่ำติดดี เพื่อจะ
ได้ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป ให้รู้ว่ำท�ำดีแล้ววำง คนก็ต้องท�ำดี
จริ ง ๆ แล้ ว กรรมต้ อ งดี เ ป็ น กุ ศ ลกรรม ยิ ่ง ผู ้ ใ ด
ท�ำกรรมทุกกรรมเป็นกุศล เป็นทั้งผลมำก และเป็น
ประโยชน์มำกก็ยิ่งดี เป็นประโยชน์ที่ได้ช�ำระกิเลส
ด้วย และเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นด้วย เป็นอุภยัตถะ
นั่นแหละเป็นประโยชน์ที่สุดด้วย)
๗. การให้ทานที่มีอานิสงส์มาก เพราะมุ่ง
หมายใช้เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต(จิตตาลังการัง)
เขาให้ทานเช่นนั้นแล้ว เมื่อตายไปย่อมเข้าถึงความ
เป็นสหายแห่งเทวดาชั้นพรหม เขาสิ้นกรรม สิ้น
ฤทธิ์ สิ้นยศ หมดความเป็นใหญ่แล้ว เป็นผู้ไม่ต้อง
กลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้
หมายเหตุ ก. เหตุปจั จัยที่ทา� ให้ทานมีอานิสงส์
มากก็คอื การท�าทานที่ต้งั จิตเพื่อลดตัวลดตน ไม่หลง
ส�าคัญในตนแม้จะเป็นผู้ให้อย่างฤๅษีผู้ประเสริฐ
ก็ตาม หรือแม้หวังจะได้เพียงแค่ “ความปลื้มใจ” ก็ตาม แต่ให้ “ทาน”เป็นเครื่องปรุงแต่งจิต
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(จิตตาลังการัง จิตตปริกขฺ ารัง) โดยต้องปรุงแต่ง
จิตให้ “ไม่มีความหวังให้ทาน-ไม่มีจิตผูกพันผล
ให้ทาน-ไม่มุ่งการสัง่ สมให้ทาน-ไม่้ให้ทานด้วย
คิดว่า ตายไปแล้วจักได้เสวยผลทานนี้ แต่ให้
ทาน” เป็นเครื่องปรุงแต่งจิตเพื่อตัดภพจะได้
จบชาติ เป็นผู้ไม่มีภพไม่มีชาติ ซึง่ เป็นผู้ไม่ต้อง
กลับมา คือ ไม่มาสู่ความเป็นอย่างนี้ หมายความ
ว่า ยังเวียนกลับไป-กลับมา ยังเป็นปุถชุ นคนโลก ๆ
อยู่เหมือนเดิม ยังไม่พ้นความเป็น “โลกีย์” ชัด ๆ ก็
คือ ยังไม่เป็นคนผู้หลุดพ้นจนได้เป็นคน “โลกุตระ”
นั่นเอง จึงจะได้ชื่อว่าให้ทานแล้วมีอานิสงส์มาก
ข.. เหตุปัจจัยที่ท�าให้ทานไม่มีอานิสงส์มาก
ก็คือ การท�าทานที่ให้ทานไปแล้วยังหวงแหน
ยังต้องการอะไรตอบแทนเป็นการยึดอะไรเป็น
เราเป็นของเราอยู่ ใจเรามีอาการหวงแหนเยือ่ ใย
ผูกพันในสิ่งที่เราได้ให้ออกไป ยิ่งได้รบั การสั่งสอน
มาว่า “ท�าทาน” แล้ว “ใจ” ต้องยิ่งฝัง “วิมานหวัง”
ใส่ใจตน เป็นภพเป็นชาติต่อไปอีก
ยิ่งติดยึดปักมั่นใน “วิมานหวัง” ว่าจะได้ จะมี
ใส่จิตหนักปักใจแน่นและหนาและใหญ่ยิ่งเท่าใด ๆ
ก็ยิ่งมี “ภพ” มี “ชาติ” ยิ่งใหญ่ยิ่งมากยิ่งหนายิ่ง
หนักยิ่งแน่น ยิ่งตรงกันข้ามกับอานิสงส์ของศาสนา
พุทธที่เราต้องลดโลภ ละหน่ายภพคลายชาติลง
ไม่ใช่ท�าใจให้ “อยากได้ภพได้ชาติ” อยู่ หรือ “ยิ่ง
อยากได้อะไรต่ออะไรมากขึ้น ดังมีตัวอย่างที่เจ้า
ส�านักปฏิบัติธรรมบางส�านัก ที่ยัง “อวิชชา” อยู่
ยังขาย “วิมาน” ยังสร้าง “วิมาน” ขึน้ มาหลอก
ให้คนท�าทาน หลอกให้คนติด “ภพ” หลอกให้คน
ยังหวังใน “ภพ” ที่จะเป็น “ชาติ” ต่อ ๆ ไปไม่หยุด
ไม่มีคลายกันเลย ยิ่งท�าทาน ยิ่งตั้งใจปักมั่นยึดมั่น
ว่าตายไปอีกกีช่ าติ-กี่ชาติก็ยังหลงว่าจะมีความ
ร�า่ รวยยิ่ง ๆ ขึน้ ร�า่ ไป การสอนเช่นนี้ จึงปฏิบตั ทิ า� ให้
ไม่ “ตัดภพ-จบชาติ” เป็นการสอนที่ “ไม่มอี านิสงส์
มาก” (น มหานิสังสา) เลย เพราะไม่เป็นไปเพื่อ
ลด “ภพ” จบ “ชาติ” แม้นิด
พระพุทธเจ้าตรัส “การตั้งจิตไว้ผิด” (มิจฺฉาป
ณิหิตัง จิตฺตัง) ก็ยิ่งกว่า “โจรหัวโจกเห็นโจรหัวโจก
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แล้วท�าร้ายแก่กันและกัน” ก็เห็น ๆ อยู่ชัด ๆ ใน
วงการพุทธศาสนา มีการประพฤติปฏิบัติ “ทาน”
กัน “มีผลมาก” (มหัปผลา) แต่ “ไม่มีประโยชน์
มาก” (น มหานิสังสา)
ส่วน “ท�าทาน” มี “ผลมาก” (มหัปผลัง) และ
“มีอานิสงส์มาก” (มหานิสงั สา) นัน้ ก็ตอ้ งทานมาก
ที่เป็นไปเพื่อลด“ภพ”จบ“ชาติ”มากด้วย
ชาวพุทธในยุคสมัยนี้ก็เข้าใจไม่ได้ ยังเห็น
ไม่ ไ ด้ ยั ง มี ค วามรู ้ แ จ้ ง เห็ น จริ ง ไม่ ไ ด้ กั น อี ก มาก
กว่ามากในเรื่อง “ทาน”
จึงพากัน “ท�าทาน” ได้แค่ข้นั สวรรค์โลกีย์ อัน
เป็น “กามภพ ๖ ขั้น” กันเท่านั้น
ซึ่งความเป็น “สวรรค์โลกีย์” (สมมุติเทพ) นี้
เป็นการได้ “สุขัลลิกะ” ที่เป็น “สุขเท็จ” กัน แล้วก็
ยังคง “เกิด-ตาย” วนเวียนอยูใ่ น “โลกียภูม”ิ ตลอด
กาลนาน ไม่สิ้นภพจบชาติกันได้ เทวดาจึงไม่ใช่
“ภพชาติ” ที่จะต้องได้ต้องมีต้องเป็นเลย ส�าหรับ
ผู้จะปฏิบัติสู่นิพพาน เพราะนิพพานนั้นคือที่สิ้นภพ
จบชาติ โดยเฉพาะ “กามภพ” คือ แดนที่จะต้อง
หลุดพ้นเบื้องต้น เป็น “ภพ” แรกที่จะต้อง “ดับภพ
จบชาติ” ให้ได้ก่อน “ภพ” อื่นเสียด้วย
สรุปแล้ว ชีวิตนี้มี “ทาน” นี่แหละเป็นทั้ง
เบื ้อ งต้ น และที ่สุ ด แล้ ว ชี ว ิต ก็ ต ้ อ งฝึ ก การให้
“ทาน”นี่แหละคุณจะเป็นพระพรหมหรือเป็นพระ
อรหันต์นี่จบด้วยทาน อรหันต์คือผู้แจก “ธรรมทาน” เป็นการให้ที่มีอานิสงส์สูงสุดคือ ให้ธรรมทาน อรหันต์มีหน้าที่ให้ธรรมทาน
ในบารมี ๑๐ ทัศ ทาน ศีล เนกขัมมะ ปัญญา
วิริยะ ขันติ สัจจะ อธิษฐาน ก็เพื่อเสริมหนุนการ
“ทาน”ให้จบ คนปฏิบัติบารมี ๑๐ ทัศ คืออรหันต์
ชีวิตมีแต่ให้อย่างเดียว คือ ธรรมทาน แล้วชีวิตก็
ด�าเนินไปด้วยเมตตา และอุเบกขา อุเบกขาคือฐาน
พักหรือฐานบรรลุธรรมเป็นฐานนิพพาน ให้แล้ว
ไม่มเี ราไม่มีเขา ให้แล้วจบ ก่อนจะให้ก็ต้องพิจารณา
ว่าคนนี้ควรให้หรือไม่? ถ้าควรให้ก็ให้ ถ้าไม่ควรให้ก็
ไม่ให้ คนที่ไม่ควรให้นี้เยอะ ทานแล้วเสียของ ดีไม่
ดีเหมือนโจรหัวโจกกับโจรหัวโจกท�าร้ายกันเลย

จากใจถึงใจ
เนื่องในวาระ ๔๖ พรรษา เส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ผู้น�าชาวอโศก ในวันที่ ๗
พฤศจิกายน ๒๕๕๙ และ “เราคิดอะไร” ย่างเข้าสู่ปี ๒๓ ในฉบับที่ ๓๑๖ ประจ�าเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๙ นี้ เพื่อสื่อ
ส�านึกขอบคุณมวลสมาชิก และผูม้ อี ุปการคุณที่ชว่ ยสนับสนุนให้กา� ลังใจเราตลอดมา ส�านักพิมพ์จงึ ได้จดั พิมพ์หนังสือ
“เพชรพุทธสุดยอดศิลปะโลกุตระ” มอบเป็นบรรณาการในรูปเล่มพ็อคเก้ตบุ๊คขนาด ๑๖ หน้ายกพิเศษ
“เพชรพุทธสุดยอดศิลปะโลกุตระ” โดยพ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์ ได้อธิบายแจกแจงเจียระไนพระสูตรส�าคัญ ๆ
เช่น พรหมชาลสูตร สามัญญผลสูตร อัมพัฏฐสูตร ทานสูตร วิภังคสูตร มหาจัตตารีสกสูตร และสูตรอื่น ๆ ชนิดที่
กล่าวได้ว่าไม่อาจหาอ่านศึกษาจากที่ใดได้ เพื่อให้เพชรพุทธของพระบรมศาสดาส่องแสงประกายแด่ชาวพุทธอย่าง
แท้จริง เพราะชาวพุทธเข้าใจธรรมะผิดทิศผิดทาง ซึง่ สาเหตุหนึ่งเนื่องมาจากการถ่ายทอดผิด ๆ จากรุ่นต่อรุ่น
ท�าให้ปฏิบัติผิดต่อ ๆ กันมาเนิ่นนาน ชาวพุทธจึงเดินออกนอกทางพุทธแท้ ๆ ไปไกลแสนไกลจนแทบจะกู่ไม่กลับ
ไม่อาจเข้าถึงโลกุตระ ไม่ได้มรรคผลที่ควรจะได้ ...
ในวาระนี้ท่านมีโอกาสร่วมสื่อสาระแก่สังคมด้วยการร่วมแสดงความยินดีหรือสนับสนุนลงโฆษณา องค์กร
หน่วยงานของท่าน ตามรายละเอียดดังนี้
อัตราโฆษณา “เราคิดอะไร”

อัตราโฆษณา ฉบับพิเศษ
“เพชรพุทธสุดยอดศิลปะโลกุตระ” ขนาด ๑๕๐ x ๒๑๐ มม.

ขนาดหนังสือ ๑๙๐ x ๒๗๐ มม.

๔ สี
ปกหลังนอก
ปกหน้าใน
ปกหลังใน
หน้ารองปกหน้า-หลัง
หน้ากลางคู่
๑/๒ หน้า
๑/๔ หน้า
ขาว-ด�า
ขาวด�า ๑ หน้า
ขาวด�า ๑/๒ หน้า
ขาวด�า ๑/๔ หน้า

๒๕,๐๐๐ .๒๐,๐๐๐ .๑๘,๐๐๐ .๒๕,๐๐๐ .๒๘,๐๐๐ .๑๐,๐๐๐ .๖,๐๐๐.-

๔ สี

ปกหลังนอก
ปกหน้าใน
ปกหลังใน
หน้าสาม
เนื้อใน ๑ หน้า
๑/๒ หน้า
๑/๔ หน้า

ขาว-ด�า
ขาวด�า ๑ หน้า
ขาวด�า ๑/๒ หน้า
ขาวด�า ๑/๔ หน้า

๘,๐๐๐.๕,๐๐๐.๓,๐๐๐.-

๑๕,๐๐๐ .๑๐,๐๐๐ .๘,๐๐๐ .๑๒,๐๐๐ .๕,๐๐๐ .๓,๐๐๐ .๑,๕๐๐.๓,๐๐๐.๑,๕๐๐.๑,๐๐๐.-

ลงโฆษณาต่อเนื่อง ๔ ครั้ง แถมฟรี ๑ ครั้ง
ลงโฆษณาต่อเนื่องตลอดปี ลด ๑๐ % และลงโฆษณาฟรี ๒ ครั้ง
สั่งจองโฆษณาติดต่อ :
นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
• ส�านักพิมพ์“กลั่นแก่น” ๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร./แฟกซ์ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

4

•

25

26

•

เราคิดอะไร

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

•
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ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

หากไม่ได้สมณะโพธิรักษ์มาเปิดเผย
สมาธิลืมตาแบบพุทธสู่สายตาชาวโลก
สมาธิพุทธคงถูกเก็บเงียบเป็นตัวหนังสือนิ่งใบ้
อยู่ในมหาจัตตารีสกสูตรต่อไป
ไม่มีก�าหนดเป็นแน่แท้

เหนือฟ้ายังมีฟ้า...
เหนือธรรมชาติก็มีพุทธชาติโลกุตรศิลป์
ธรรมชาติลัทธิธรรมกาย

ปรากฏการณ์ ป ระจั ก ษ์ สิ ท ธิ ์ข องวัด พระธรรมกาย คื อ สามารถขยายอาณาจั ก รแบบ
ทุนนิยมสามานย์ โดยใช้วิชามารการตลาดขาย
ภาพลักษณ์ความใสสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย
ดูงามเงียบสงบนิ่ง
ยิง่ ใช้วชิ าสะกดจิต พานั่งหลับตา เพ่งกสิณนิมติ
ดวงแก้วใสใต้สะดือพิลกึ กึกกือ ให้คนเชือ่ ถืองมงาย
ได้ขายสวรรค์วิมาน ปั้นภพอลังการหรูหรายิ่งใหญ่
กลยุทธ์พาบวชพระเณร อุบาสิกาแก้ว ทีละ
แสนรูป เพื่อหลอกล่อกวาดต้อนคนเข้าวัดแห่แหน
ตาม ๆ กัน ไม่ต้องใช้ปัญญา ไม่เลือกเฟ้นคุณภาพ
ศรัทธา
นานาวิธีแสวงหาบริวาร สร้างอ�านาจอิทธิพล
สัมฤทธิ์ผลได้คนงมเงางี่เง่าบานเบิก มาเป็นเหยื่อ
ให้ล้วงตับกินไส้ หมดตัวไม่พอ พาก่อหนี้บุญใช้
เงินผ่อนอีกต่างหาก ส�านักนี้อุตริใจด�าอ�ามหิตกับ
ศรัทธากัลยาณมิตรปานนั้น...
ธรรมกายวันนี้ เป็นฝีมือเจ้าลัทธิ คือ ธัมมชโย
เขาฉลาดใช้สมาธิหลับตาหากิน โดยฉวยโอกาสเอา
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สมถะนิมติ ดวงแก้วมาเป็นอุบายต่อยอด หลอกล่อ
ให้หลับตาปั้นภาพตามเหมือนกับโดนสะกดจิตเข้า
ให้เต็ม ๆ ไม่รู้ตัว
จากนั น้ เลยมั ว่ ให้ เ มาบุ ญ ลงทุ น ซื อ้ สวรรค์
วิมานชาติหน้าลม ๆ แล้ง ๆ วันนี้จ่ายเงินสดจริง ๆ
นะจ๊ะ จนหมดตัวเจ้าบุญทุ่มยิ่งดี รอไปรวยเละชาติ
ไหน ๆ ก็แล้วกัน
มันประหลาดที่ญาติโยมยอมจนลงก่อน ไปทุม่
โถมให้ธมั มชโยรวยล้นฟ้าทันที สานุศษิ ย์ธรรมกาย
ช่างงมโง่ น่าสังเวชปานนี้...
นี่คือผลพวงพระใช้เงินได้ ศีลข้อ ๑๐ ห้ามขาด
การรับเงินทองของมีค่า เมื่อพระเณรไม่ถือศีลข้อ
นี้ ขีดแบ่งระหว่างนักบวชกับฆราวาสก็หมดหาย
กลายเป็นเท่าอุบาสกไปฉิบ
พระสงฆ์กระแสหลักมหาเถรสมาคม พวกมี
บั ญ ชี แ บงค์ รั บ เงิ น ทอง เจ้ า ของโฉนดที ด่ ิ น
เช่ น ธั ม มชโย เป็ น ต้ น นั บ กี ่แ สนรู ป เอาศี ล ๑๐
มาจับข้อเดียวจะหมดสภาพกันตั้งเท่าไหร่...
เห็นไหมว่า เมื่อประพฤติวิปริตจากธรรมวินัย
เช่น ประเด็นเงินทองของมีค่า มันอันตรายโทษ

ปาราชิก หรือพาวินาศสันตะโร ดังธรรมกายโดน
ถล่มเวลานี้
คณะสงฆ์หมู่ไหนยังดื้อด้าน ใช้เงินของต้อง
ห้าม เท่ากับผิดสัญญาประชาคมว่าจะมาโกนหัว
ละทิง้ สมบัติเครือญาติ กลับเป็นขบถต่อธรรมวินัย
อย่างร้ายแรง
สมณเพศอนาคาริกของพระยังจะเหลือหลอ
อะไรให้นับถือต่อได้เล่า เจ้ากูทั้งหลายเอ๋ย...
ตกลงสงฆ์ ธ รรมกาย เป็ น ตั ว อย่ า งมหาโจร
ปล้ น เงีย บ เอาเปรี ย บท� า นาบนหลั ง คนเข้ า วัด
นึกว่าฉลาด หาลาภยศชั้นสรรเสริญสุขสมสวรรค์
เก่งเป็นบ้า หลังเทวดาหมดใจเป็นปลื้มตกสวรรค์
หันไปต่อที่ไหนก็ไม่พ้นนรกสิจ๊ะ !

มหาปเทส ๔ ตีความให้ส�าคัญ

ความจริ ง วัน นี ้ น่ า จะพอพิ สู จ น์ ชั ด แล้ ว
พระมหาเถรสมาคมกระแสหลั ก ส่ ว นใหญ่ ไม่ มี
ใจปฏิ บ ตั ิ ตั ด กิเ ลสจริ ง จั ง ถึ ง ไหน บวชเรี ย นเป็ น
ทางผ่ า น หวัง ก้ า วหน้ า อย่ า งมากแบบคนรวย
ตังค์นั่นเอง ไม่ต่างปุถุชนคนกิเลสหนาสักเท่าไหร่
เลยได้ เ ห็น พระผิด ศีล ท� า วิป ริ ต จากธรรมวินั ย
นั่นโน่นนี่เป็นธรรมดา
เมื่อหลงประมาทกันไปทั้งหมู่คณะใหญ่ ไม่มี
ใครว่ า ใครได้ ศีล ข้ อ ๑๐ ห้ า มเงิ น ทองของมี ค ่ า
บัญญัติชัดเจนโต้ง ๆ ทุกคนรู้ศีลนี้ดี แต่ท�าตรงข้าม
ซะยังงัน้ แหละ เหมือนไม่ได้แตะต้องบัญญัติกฎ
เหล็กให้วิปริตอะไรสักนิด
แต่การกระท�าให้วิปริตจากธรรมวินยั มันย่อม
พาศาสนาให้วิปริตไปตามได้ด้วย ดังที่ธรรมกาย
ประกาศพาคนรวยถ้วนหน้าอยากรวยอย่างมาก
ต้องท�าบุญให้เจ้าส�านักเยอะ ๆ ประมุขธรรมกาย
เลยรวยเละไม่เสร็จน�าหน้าก่อนใคร บรรดาศิษย์
อยากรวยอย่างมากก็แห่กันมาเป็นแสน ๆ
เงินคืออสรพิษ เงินมหาภัย ก�าลังท�าพิษเจ้า
ส�านัก ใครไม่เห็นบ้าง !
ในขณะที่ ลั ท ธิพุ ท ธโลกุ ต ระ พาคนมากล้ า
จนกล้าให้ สวนทางคนกล้ารวย กล้าเอาเปรียบ
ดังเช่น ชาวอโศกใช้ชีวิตแบบคนจน ตามในหลวง

ทรงชี้แนะด้วยถือศีลเคร่ง เก่งงาน ไม่เกียจคร้าน
ท�าตัวให้เป็นประโยชน์ผู้คนทั่วแผ่นดิน
สันติอโศกจึงเดินหน้าแบบคนจน พึง่ ตนจน
มีเหลือเผื่อสังคมไปด้วย เมื่อเคร่งครัดตรงตาม
พระธรรมวินัย ธรรมะย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรม
ถึงจะเคยโดนใส่ร้าย กรณีสันติอโศก เมื่อ ๒๗
ปีก่อน ข้อหาท�าธรรมวินัยให้วิปริต ความจริงวันนี้
ไม่ใช่ เข้าใจผิดทัง้ เพ เพราะผู้กล่าวหายึดเอาแต่
ตัวบัญญัติพระวินัยมะลือทื่อ ไม่ทันเจาะลึกถึง
อรรถสาระ เจตจ�านงเป้าหมายส�าคัญ ย่อมเกิด
วิวาทะ ยึดถือต่างกันเป็นธรรมดา ยิ่งต่างเป็นนานาสังวาสกันด้วย ยิ่งห้ามแทรกแซงสิทธิคนละสังวาส
ตั ว อย่ า งสั น ติ อ โศกประกาศลาออกจาก
มหาเถรสมาคม ใช้ สิ ท ธิ น์ านาสั ง วาสตาม
พุทธานุญาตฝ่ายพิทักษ์กฎมหาเถรฯ บอก บวช
จากมหาเถรฯ จะลาออก ต้องสึกเลย บวชมาดี ๆ
พระโพธิรักษ์ไม่ได้ท�าผิดอะไร ให้ต้องโทษจับสึก
เหมื อ นประมุ ข บางส� า นั ก ทั ้ง ไม่ ยิ น ดี เ ปล่ ง วาจา
ลาสิกขา เลยบังคับลาสิกขาไม่ส�าเร็จ
มหาเถรฯ จึงหันไปเอาโทษตามกฎหมายฐาน
สั ่ง ให้ สึ ก แล้ ว ไม่ ย อมสึ ก คดี ยุ ติ ต รงศาลลงโทษ
จ�าคุกโดยรอลงอาญา และพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
ยอมปฏิ บั ติ ต ามพิ พ ากษาโดยดี ต้ อ งโดนคุ ม
ประพฤติระหว่างรอลงอาญา
ฉะนั้น ปัญหาความเข้าใจยึดถือปฏิบัติตาม
หลักธรรมข้อนั้นนี้ มักเป็นประเด็นเข้าใจแตกต่าง
นานา จ�าเป็นอยู่เองทีต่ ้องตีความให้ตรงเจตจ�านง
พึงประสงค์ โดยถือหลักว่า
๑. เมือ่ ไม่ห้ามว่าไม่ควร แต่สิง่ นัน้ เข้ากับสิง่
ไม่ควร และขัดกับกับสิ่งควร สิ่งนั้นจึงไม่ควร
๒. เมื่อไม่ห้ามว่าไม่ควร แต่สิ่งนั้นเข้ากับสิ่ง
ควรขัดกับสิ่งไม่ควร สิ่งนั้นจึงควร
๓. อันไหนไม่อนุญาตว่าควร แต่สิ่งนั้นไม่เข้า
กับสิ่งควร ขัดกับสิ่งควร อันนั้นถือว่าไม่ควร
๔. อันไหนไม่อนุญาตว่าควร แต่สิ่งนั้นเข้ากับ
สิ่งควร ขัดกับสิ่งไม่ควร อันนั้นถือว่าควร
เมื่อส�าคัญแม่นมั่นในแก่นหลักใหญ่ ย่อมตัด
ข้อสับสนได้ดีขึ้น
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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กรณี ธ รรมกาย สะท้ อ นให้ เ ห็ น สั ง คมสงฆ์
วงการพุทธที่ตา่� ทรุด ฟอนเฟะเกินเยียวยา โดยล�าพัง
มหาเถรสมาคม ในเมื่อองค์กรปกครองสงฆ์นี้ตั้ง
ขึ้นด้วยนโยบายรัฐ รัฐบาลจึงน่าจะเป็นผู้น�าปฏิรูป
การปกครองสงฆ์อย่างขนานใหญ่ ในฐานะเป็น
สถาบันแก่นแกนกลางหลักสุดส�าคัญของประเทศ
โดยเฉพาะศาสนา คือพลังที่ร่วมรวมกันของ
สังคม อันใดไม่เป็นไปเพื่อความร่วมกันรวมกันของ
สังคม อันนัน้ ไม่ใช่ศาสนา วาทะพ่อครูให้ส�าคัญใน
ความส�าคัญปานนั้น
โลกจะมีอะไรส�าคัญเท่าคน คนจะมีอะไร
ส�าคัญเท่าใจ
จิตวิญญาณเป็นประธานน�าสิง่ ทั้งปวง ทุก
อย่างก่อเกิดประเสริฐขึน้ มาด้วยใจ ส�าเร็จแล้ว
ที่ใจ (มโนปุพพัง คมา ธัมมา มโนเสฏฐา มโนมยา)
ส� า หรั บ ธรรมชาติ ลั ท ธิ ธ รรมกาย เป็ น
ปรากฏการณ์จริง ฉายภาพลากไส้ตัวเองออกมา
สู่สายตาสังคม ให้ประจักษ์แจ้งตื่นรู้เสียที ย่อม
ไม่ยากที่จะรู้จักเท่าทันวิสัยโลกีย์ แข่งรวยสะสวย
หรูเริด จมปลักดักดานดื่นดาษในวังวนโลกธรรม
ลาภยศสรรเสริญ โลกียสุข
สอนทานให้ชาวบ้านขีโ้ ลภจัดหวังรวยล้นชาติ
หน้า แทนที่จะเป็นบุญได้ตัดกิเลสขี้โลภ กลับตรงข้าม ท�าบุญเลยได้บาปทับซ้อน ไม่ใช่แค่นี้...
ธัม มชโยซ่ อ นเชิ ง ลวงโลก หลอกชาวบ้ า น
ถ่ายเทกระเป๋าเข้าหน้าตักตัวเอง เป็นจอมเปรตยักษ์
ใหญ่ ได้เสพสมอารมณ์หมายเทวดาแดนสวรรค์
ลม ๆ แล้ง ๆ ชั่วแล่น วนเวียนเบื่อ ๆ อยาก ๆ ไม่มี
อะไรใหม่
ส่วนศีลภาวนา สอนแค่มารยาทสร้างภาพสงบ
สมถะ กดข่มหินทับหญ้า ท�าสมาธิแค่หลับตาสะกด
จิตเพ่งนิมิตมโนปั้นดวงแก้วหลอกตัวเอง เลิกนั่ง
ลืมตาสมาธิหายจ้อย ศีลก็ถือ ๆ วาง ๆ ไม่มีต่อเนื่อง
ไม่ช่วยยกระดับจิตให้สูงขึ้นจากกิเลส
ครั้นหันมาเทียบสมาธิพุทธโลกุตระดูบ้าง
ศีลสมาธิปญ
ั ญา เป็นองค์รวมไตรสิกขา สัมมา
อาริยมรรคทั้งหมด คือ โพธิปักขิยธรรม ๓๘
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ศีลและปัญญา เป็นกระบวนจัดระเบียบชีวิต
ควบคุมตัวเอง ให้อยู่ในโคจรเป็นไทจากการโลกีย์
วิสั ย ปุ ถุ ช นคนกิ เ ลสหนา เมามั น กิ น สู บ ดื ่ม เสพ
ผลาญชีวิตไปชาติแล้วเล่าเสียชาติมนุษย์สิ้นดี
ศีลและปัญญาถึงเป็นธรรมคู่สอง คือ ศีลอัน
ใด ปัญญาก็อันนั้น ปัญญาอันใด ศีลก็อันนั้น ฉะนัน้
ผู้มีปัญญาพึงรักษาศีล
ในพระสูตรยังเน้นอีกว่า ศีลย่อมช�าระปัญญา
ปัญญาย่อมช�าระศีลให้หมดจด เหมือนล้างเท้า
ด้วยเท้า ขัดถูกัน ล้างมือด้วยมือ ขัดถูกันนั่นเอง
ทั้งศีลพร้อมปัญญา จึงล้วนยอดเยี่ยมในโลก
พ่อครูยังเจาะลึกนัยอุปมาเชิงศีลเหมือนพ่อ
ปัญญาเหมือนแม่ คอยให้กอ่ เกิดเลี้ยงดูจติ วิญญาณ
ให้เจริญก้าวสูงขึ้นด้วยอธิศีล อธิจิตและอธิปัญญา
ด้วยมาตรการอธิศลี พร้อมอธิปญ
ั ญา ขัดเกลา
กิเลสตัณหา ส่งผลให้เกิดอธิจิต หรือสมาธินี่แหละ
สมาธิพุทธจึงไม่ใช่ตื้นเขินแค่หลับตานั่งสะกด
จิ ต ให้ ส งบนิ ่ง ในช่ ว งหนึ ่ง หลั ง จากนั ้น ก็ ขึ ้น ช้ า ง
ลงม้าไปตามชอบ ไม่ใช่เลย
แทนที่จะมัวสะกดจิตซ�้าซาก สู้สกัดกิเลสเด็ดขาดไปเลย ลดละหมดจดนิวรณ์ แต่ละเหตุปัจจัย
ไปตามล�าดับ เกิดผลบริสุทธิ์ได้มากละเอียดเท่าใด
ความสงบสุขเบิกบานย่อมเป็นจริง ไปตามนั้น
สรุปแล้ว ศีลพุทธเหมือนกันแต่ช่อื ปฏิบตั จิ ริง
ตื้นลึกหลากหลาย กระแสหลักมักสอนศีลรักษา
กายวาจา จะให้จิตสะอาดสงบต้องนัง่ ท�าสมาธิอีก
ต่างหาก ประมาณนั้น ครั้นจะเกิดปัญญาต้องไปท�า
วิปสั สนาอีกเชิงหนึ่ง ศีล สมาธิ ปัญญา เลยแยกท�า
ไปคนละทีสองที
ที่แท้ สิกขาสามเป็นสมังคีธรรม สมาธิพุทธ
ก็เป็นองค์รวมของศีลและปัญญา สังเคราะห์กัน
กระทั่งเกิดอธิจิต
หรืออำริโยสัมมำสมำธิ ตำมนัยมหำจัตตำรีสกสูตร ยิ่งลึกละเอียดบริบรู ณ์วำ่ สัมมำมรรคทั้ง ๗
นั่นแหละ สิริรวมลงเป็นสัมมำสมำธิองค์มรรคที่ ๘
สัมมามรรคทั้ง ๗ ได้แก่ สัมมาทิฐิ เป็นประธาน
หัวเรือใหญ่ ขนาบตัวช่วยด้วยสัมมาสติกับสัมมา
วายามะ นับเป็นองค์สาม น�าองค์สี่มีชีวิตกิจกรรม

ตั้งแต่คิด พูด ท�างาน และอาชีพใช้ชีวิต
นี่หากไม่ได้พ่อครูมาเปิดเผยสมาธิลืมตาแบบ
พุทธสู่สายตาชาวโลก สมาธิพุทธคงถูกเก็บเงียบ
เป็นตัวหนังสือนิ่งใบ้อยูใ่ นมหาจัตตารีสกสูตรต่อไป
ไม่มีก�าหนดเป็นแน่แท้
เพราะมีใครบ้างไหมเคยได้ยิน ส�านักไหน
ไขความสมาธิพุทธลืมตาว่าประกอบกระบวนการ
สังเคราะห์ของสัมมามรรคทั้ง ๗
ส่วนตัวผู้เขียน ส�าคัญมั่นใจว่า ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนหน้านี้เลย
อนึ่ง ภาพลักษณ์สา� นักสันติอโศก ปรากฏการณ์
รับรู้กันทั่วว่า เราถือศีลเคร่งครัด ถือศีลแล้วยังไง
ต่อ เพราะเห็นถือศีลกันถมถืดไป
ค�าตอบน่าทึ่งไม่ใช่เล่น รับรองไว้ในกิมัตถิยสูตร สุตตันตปิฎก เล่ม ๑๖
กล่าวถึง ศีลที่เป็นกุศล ย่อมมีอวิปปฏิสาร
เป็นผล มีอวิปปฏิสารเป็นอานิสงส์ จากผลลัพธ์
กับอานิสงส์ประโยชน์ของอวิปปฏิสาร ย่อม
ท�าให้เกิดปราโมทย์ต่อด้วยปิติ มีปัสสัทธิสงบ
ร�างับ ตามมาด้วย สมาธิ เกิดยถาภูตญาณทัสนะ
นิพพิทาวิราคะ กระทั่งบรรลุวิมุตติญาณทัสนะ
ผลและประโยชน์จากศีลที่เป็นกุศล น�าพาให้
บรรลุอรหันต์โดยล�าดับ นับว่ามหัศจรรย์ย่งิ ใหญ่นกั
เมื่อรับรู้เข้าใจทิศทาง เป้าหมาย ในการปฏิบัติ
เบือ้ งต้ น ท่ า มกลาง บั ้น ปลาย โดยนั ย คร่ า ว ๆ
ดังกล่าวข้างต้น น่าจะช่วยให้เกิดก�าลังใจ ทุ่มโถม
เพื ่อ ถือ ศี ล เคร่ ง เก่ ง งาน สื บ สานวิช ชา ตามรอย
พระอรหันต์ เกาะติดชิดใกล้ไต่เต้าขึน้ ไปเรือ่ ย ๆ สาธุ...

มัคคุเทศก์โลกุตรศิลป์

ย่อมเป็นทีป่ ระจักษ์ชกั สงสัยอยูแ่ ล้วกระมังว่า
มรรคาพุทธหลุดพ้นนัน้ เป็นไฉนกันแน่ ? ใครผูร้ แู้ จ้ง
เห็นจริงอยู่หนใด ?
แต่ละส�านักต่างน�าพาไปคนละคุ้งคนละแคว
ไม่เห็นจะเป็นทางหนึ่งเดียวกันเลย
อย่างสงฆ์หมูใ่ หญ่ ไม่เคยปรากฏองค์ใดส�าเร็จ
มรรคผลเช่นไรแล้วบ้าง ไม่มีการยืนยันตนเอง
ให้ตามพิสูจน์ได้จะจะ ชะรอยไม่มีคนกล้ารับรอง

สักรายสิท่า ถึงปิดปากห้ามอวดคุณวิเศษเด็ดขาด
แม้มีจริง มั่วไปโน่น !
ที่ถูก การอวดอุตริมนุสธรรมอันมีในตน ย่อม
เปิดเผยตัวเองได้บ้าง เพียงต้องดูกาลเทศะ หมู่ชน
จะตื่นรู้ตามของจริงได้ด้วยรึเปล่า...เท่านั้นแหละ
เพื่อไม่ให้เสียของ
การแสดงตั ว ประกาศตนของพ่ อ ครู ฐานะ
พระโพธิสัตว์ ตั้งแต่หลายสิบปีก่อน เพื่อเชิญชวน
พิสูจน์พุทธวจนะ อันว่า เมื่อยังมีผู้ปฏิบัติชอบอยู่
ตราบใดตราบนั้น โลกย่อมไม่ว่างจากพระอรหันต์
ผู้แสวงหามรรคา แทนที่จะมะงุมมะงาหรา
คล�าหาทางมืดแปดด้าน ปฏิบัติส่งเดชตาม ๆ กันไป
เสียเวลาหมดแรงเปล่านักต่อนัก
สู้เปิดตา เห็นแสงแจ้งสว่างทางปลายอุโมงค์
สิบ ๆ จุดเริ่มต้นนี้จกั เป็นจริงไหม คนมีปญ
ั ญาศรัทธา
พอ มีสทิ ธิ์ถงึ บางอ้อ ไม่นานเกินรอกับค�าตอบตัวเอง
อย่างไรก็ดี กว่าจะพบเพชรพุทธโลกุตรมรรค
ประจั ก ษ์ ผ ลวิมุ ติ ห ลุ ด พ้ น วิเ ศษใด ๆ ดั ง ใจหมาย
จ�าเป็นอยู่เอง ต้องเรียนรู้ตามหมู่สัตบุรุษ บัณฑิต
กัลยาณมิตรเป็นจุดตั้งต้นสุดส�าคัญกว่าเพื่อนก่อน
อื่นใด...นี่คือหลักประกันในผลส�าเร็จมากน้อย
ตามหลัก มิตรดี สหายดี สังคมแวดล้อมดี เป็น
ทั้งหมดทั้งสิ้นของศาสนา
ดังนั้น เราท่านต่างต้องตื่นรู้ตามสัตบุรุษผู้รู้
ประจักษ์แจ้งแท้จริงแล้วนั้น ๆ ก็แล้วแต่จะศรัทธา
เห็นผู้รู้แจ้งใด อยู่ในสายตาบ้าง ถึงค่อยมีโอกาส
เดินหน้าตามผู้น�าแสงอรุณ ๗ ส่องเพชรพุทธ
อนึ่ง มรรคผลโลกุตระอันพระพุทธเจ้ากว่า
จะตรัสรู้มาได้ยากเย็นแสนเข็ญ การตื่นรู้ตามหมู่
พรั่งพร้อมสัตบุรุษหลากหลาย เป็นตัวช่วยน�า
มากมาย ย่อมง่ายที่จะก้าวไกลไปได้สวยเร็วไว
ด้วยผัสสะนานา
เพื่ อ ไม่ ใ ห้ ข ำดอุ ป กำรคุ ณ แรงฤทธิ ์ ทรง
อิทธิพลยิ่งใหญ่ ล�ำพังตัวเองหนึ่งเดียว จ�ำเป็นต้อง
อ่อนน้อมถ่อมตนไว้ก่อนเสมอ ๆ ไม่ต้องอวดดีเก่ง
กล้ำเกินหมู่ สู้อย่ำหลงประมำทหมิ่นแคลนกันเป็น
อัันขำด เพื่อโอกำสตื่นรู้รักสำมัคคีมีเมตตำธรรม
จ�ำเริญใจ-กำยส�ำนึกจิตวิญญำณ
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เหตุเก่าเหตุใหม่ทับซ้อน
ยอกย้อนแยกแยะล�าบาก
ปัญญาล�้าเลิศไม่ยาก
เหตุมากก็แก้เกลี้ยงเกลา.
c

ปัญญาเปลื้องทุกข์

(คามณิจันทชาดก)

พระศาสดาประทับอยู่ ณ พระวิหารเชตวัน

ภิกษุท้งั หลายนั่งสรรเสริญพระปัญญาของพระ
ผู้มีพระภาคเจ้า ในโรงธรรมสภา
“ท่านผู้มีอายุทั้งหลาย พระตถาคตมีพระ
ปัญญามาก มีพระปัญญาลึก มีพระปัญญาร่าเริง
มีพระปัญญาไว มีพระปัญญากล้าแข็ง และมี
พระปัญญาช�าแรกกิเลส ก้าวล่วงโลกนี้พร้อมทั้ง
เทวโลก(โลกของคนใจสูง)ด้วยพระปัญญา”
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เราคิดอะไร

ครั้นพระศาสดาเสด็จมา ได้ตรัสถามว่า
“ภิกษุท้งั หลาย บัดนี้พวกเธอนั่งประชุมสนทนา
กันด้วยเรื่องอะไร?”
เมื่อภิกษุเหล่านั้นกราบทูลให้ทรงทราบแล้ว
พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงแสดงธรรม
“มิใช่ในบัดนี้เท่านั้น แม้ในกาลก่อน ตถาคต
(ค�าแทนชื่อที่ตรัสถึงพระองค์เอง ซึ่งหมายถึงผู้
ตรัสรู้แล้ว)ก็มีปัญญาอย่างยิ่งเหมือนกัน”

แล้ ว ทรงน� า เอาเรื ่อ งในอดี ต มาสาธก(ยก
ตัวอย่างให้เห็น)ดังต่อไปนี้
…....….....
อดี ต กาล มี พ ระราชาพระนามว่ า
ชนสัน ธะ ครองราชสมบั ติ อ ยู ่ ใ นนครพาราณสี
พระอัครมเหสีทรงพระครรภ์ แล้วประสูติพระราชโอรส ซึง่ มีพระพักตร์(หน้า)ใสเกลี้ยงเกลา
ดุจกระจกเนื้อเนียนบริสุทธิ์ ถึงความงามอันเลิศ
ยิ่ง ด้วยเหตุนี้พระประยูรญาติจึงถวายพระนาม
พระโอรสว่า อาทาสมุข(หน้าใสเนียนดุจกระจก)
พระเจ้าชนสันธะทรงให้อาทาสมุขกุมารศึกษา
พระเวทต่างๆ และสิ่งทัง้ ปวงที่จะพึงรูใ้ นโลก ตัง้ แต่
ยัง ทรงพระเยาว์ ม าโดยตลอด จนกระทั ่ง พระ
กุมารมีพระชันษา 7 ขวบ พระเจ้าชนสันธะได้
เสด็จสวรรคต
ดั ง นั ้น เมื ่อ อ� า มาตย์ ทั ้ง หลาย ได้ ถ วาย
พระเพลิงศพของพระราชาเสร็จสิ้นแล้ว ก็พากัน
ประชุมหารือร่วมกัน
“พระกุมารยังทรงพระเยาว์เกินไป ยังไม่ควร
จะได้อภิเษกขึ้นครองราชย์ แต่ยงั ไงก็ควรทดสอบ
พระกุมารดูก่อน หากทรงรู้เดียงสา และมีพระ
ปรีชาสามารถ ก็จะอภิเษกให้”
ดังนั้นเอง….อยู่มาวันหนึ่ง เหล่าอ�ามาตย์จึง
ช่วยกันตกแต่งพระนคร จัดแจงสถานที่วินิจฉัยคดี
ตั้งบัลลังก์ไว้ แล้วไปทูลพระกุมาร ให้เสด็จประทับ
นั่งบนบัลลังก์พิจารณาคดี
จากนั้นพวกอ�ามาตย์ ก็เอาลิงตัวหนึง่ ซึง่ เดิน
2 เท้าได้น�าเข้ามา ลิงนั้นแต่งตัวอย่างมนุษย์เป็น
เหมือนอาจารย์ผู้มีวิชา แล้วอ�ามาตย์ก็ทูลกับ
อาทาสมุขกุมาร
“ขอเดชะ บุรุษผู้นี้เป็นอาจารย์ รู้วิชาดูที่ดิน
รู้ทั้งโทษและคุณ ในที่อันมีรัตนะ 7 ในดิน ด้วย
วิชาอันคล่องแคล่ว แม้สถานที่ตั้งของราชตระกูล
บุรุ ษ ผู ้ นี ้แ หละก็จั ด การให้ แ ก่ พ ระชนก(พ่ อ )ของ
พระองค์ จึงขอให้ทรงสงเคราะห์ผนู้ ้ี โปรดสถาปนา
เขาไว้ในฐานันดรด้วยเถิด”
พระกุมารทรงพิจารณาตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า

ใน

แล้ว ก็ทรงทราบว่า ผู้นี้มิใช่มนุษย์ แต่เป็นลิง จึง
ตรัสแก่อ�ามาตย์
“นี่มันลิง เป็นสัตว์ที่ไม่ฉลาดในการอยู่เรือน
ตระกูลของมันมีปกติหลุกหลิก หนังหน้าย่น ชอบ
ท�าลายของที่เขาท�าไว้แล้ว แต่งตั้งมันไม่ได้หรอก”
อ�ามาตย์ทั้งหลายฟังแล้ว รู้สึกพอใจ จึงรับค�า
แล้วกราบทุล
“ขอเดชะ จะเป็ น ดั ่ง ที ่พ ระด� า รั ส อย่ า งนั ้น
พระเจ้าข้า”
แล้วน�าลิงตัวนั้นออกไป แต่พอเลยมาได้อีก
สักวันสองวัน ก็ประดับประดาตกแต่งลิงตัวนั้นใหม่
ให้ แ นบเนี ย นกว่ า เดิ ม แล้ ว น� า ไปยั ง ที ่ว ินิ จ ฉั ย
อรรถคดีอีก กราบทูลต่อพระกุมาร
“ขอเดชะ ผู้นี้เป็นอ�ามาตย์วินิจฉัยคดีมา
ตั้งแต่สมัยพระชนกของพระองค์ มีความสามารถ
วินิจฉัยคดีได้อย่างเรียบร้อยดี ควรที่พระองค์จะ
ทรงอนุเคราะห์ ให้เขาท�าหน้าที่วินจิ ฉัยอรรถคดีตอ่
ไปเถิด”
พระกุมารทรงพิจารณาดูแล้ว ก็รบั สั่งอย่างมั่น
พระทัย
“หน้าตามีขนคล้ายลิงอย่างนี้ ไม่ใช่ขนของ
สัตว์ท่มี คี วามคิดฉลาด ลิงตัวนี้จะท�าให้ผอู้ ่นื ยินดีไม่
ได้ พระราชบิดาของเราได้ตรัสสอนไว้วา่ ธรรมดา
ของลิง ย่อมไม่รู้จักเหตุและผลอันใด”
อ�ามาตย์ได้ฟังพระด�ารัสแล้ว ก็รับค�า
“ขอเดชะ เป็นอย่างนั้น พระเจ้าข้า”
จึงน�าลิงตัวนั้นออกไป จากนั้นไม่นานวันนัก ก็
จัดการแต่งหน้าใหม่ แต่งตัวใหม่อย่างประณีตยิ่ง
ขึ้นให้ลิงนั้นอีก แล้วน�ามาเข้าเฝ้าพระกุมาร
“ขอเดชะ บุ รุ ษ ผู ้ นี ้เ คยได้ บ� า เพ็ ญ หน้ า ที ่
บ�ารุงบิดามารดาเป็นอย่างดี มีความอ่อนน้อม
ต่อผูเ้ จริญในตระกูล พระองค์ทรงโปรดอนุเคราะห์
เขาด้วยเถิด”
พระกุมารทรงจ้องมองดูลงิ ตัวนั้นพิถพี ถิ นั แล้ว
ทรงสรุปด้วยพระปัญญาว่า
“สัตว์เช่นนี้ จะเลี้ยงดูบิดามารดา หรือพี่
น้องของตนไม่ได้หรอก พระราชบิดาของเราทรง
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สอนไว้อย่างนี้”
อ�ามาตย์ทดสอบล่อหลอกถึงสามครั้งแล้ว พระ
กุมารก็ทรงสังเกตลิงตัวนี้ได้ จึงน�าลิงนั้นออกไป
แล้วตกลงใจกันว่า พระกุมารเป็นบัณฑิต สามารถ
ครองราชสมบัตไิ ด้แน่ จึงท�าการอภิเษกให้แก่พระ
กุมาร แล้วป่าวประกาศไปทั่วพระนคร
“นี้เป็นอาณาจักรของพระเจ้าอาทาสมุข”
เมื่อได้ครองราชย์แล้ว พระเจ้าอาทาสมุขทรง
ปกครองโดยธรรม จนมีชื่อเสียงระบือไกลตลอด
ชมพูทวีปว่า เป็นบัณฑิตผู้เฉลียวฉลาดยิ่งนัก
ในกาลนั ้น เอง ได้ มี ช ายคนหนึ ่ง ชื ่อ คามณิจ ัน ท์ ผู้ เ คยเป็ น บาทมู ลิ ก า(ข้ า ราชการ)ของ
พระเจ้าชนสันธะ คิดขึ้นว่า
“ตนนั้นแก่แล้ว ไม่เหมาะที่จะอยู่รับใช้พระ
กุมารเด็กน้อย”
จึงได้ขอลาออกจากราชการ ไปท�ากสิกรรม
เลี้ยงชีพในชนบท อยู่ห่างจากพระนครประมาณ
3 โยชน์(๔๘ กม.) แต่เขาไม่มีโคเป็นของตัวเอง
ส�าหรับใช้ท�ากสิกรรม จึงไปขอยืมโค 2 ตัวจาก
สหายคนหนึ่ง เพื่อใช้ไถนาในฤดูฝน
เมื ่อ ได้ โ คมาไถนาเสร็ จ แล้ ว ก็ น� า ไปคื น ให้
เจ้าของ แต่ตอนนัน้ เอง เจ้าของโคก�าลังนั่งกิน
อาหารกับภรรยาอยู่บนบ้าน คามณิจันท์จึงต้อน
โคเข้าคอกให้เรียบร้อย ซึง่ เป็นเวลาพอดีกับสามี
ภรรยานั ้น กิน อาหารเสร็ จ ยกถาดอาหารออก
มา คามณิจันท์เห็นแล้วเข้าใจผิดว่า สหายคงจะ
มาเชื้อเชิญให้ร่วมรับประทานอาหาร ฉะนั้นด้วย
ความเกรงใจ แม้ยังไม่ได้บอกคืนโคให้สหาย ก็รีบ
กลับไปก่อนทันที
ตกดึ ก คืน นั ้น เอง มี พ วกโจรเข้ า ขโมยโค
เหล่านั้นไปหมด พอรุ่งเช้า แม้เจ้าของจะรู้แก่ใจว่า
โคถูกพวกโจรลักพาไป แต่ก็ไปหาคามณิจันท์ ด้วย
ตั้งใจจะปรับเอาสินไหม(เงินค่าปรับ)กับคามณิจนั ท์
แทน โดยแสร้งกล่าวหาทวงโคของตน
“สหายเอ๋ย ท่านจงมอบโคทั้ง 2 ตัวให้แก่เรา”
“อ้าว! โคอยู่ในคอกแล้วมิใช่หรือ”
สหายก็คาดคั้นเอาอีกว่า
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“ก็แล้วท่านน�าโคมามอบคืนให้เรารับไว้หรือ
ยังเล่า”
“เอ่อ...ยังไม่ได้มอบ”
เจ้าของโคจึงข่มขู่หนักยิ่งขึ้น
“ถ้าอย่างนั้น เรื่องนี้เป็นความอาญา(ความผิด
มีโทษทางกฎหมายบ้านเมือง)แล้ว ท่านต้องไปเข้า
เฝ้าพระราชากับเรา”
คามณิจนั ท์เมื่อได้ฟงั ว่า เป็นคดีอาญา จึงยอม
ติดตามเจ้าของโคไปด้วยดี
ขณะที่เดินทางผ่านบ้านเพื่อนคนหนึ่ง ก็ขอ
แวะเข้าไปหา โดยบอกกับเจ้าของโค
“ท่านผูเ้ จริญ ข้าพเจ้าหิวข้าว ขอท่านจงรออยู่
ตรงนี้ก่อน จนกว่าข้าพเจ้าจะเข้าไปในบ้านเพื่อน
หลังนี้ กินข้าวเสร็จแล้วจะออกมาเดินทางไปกับ
ท่าน”
ว่าแล้วก็เข้าไปในบ้านนั้น บังเอิญเพื่อนไม่อยู่
พบแต่ภรรยาของเขาซึ่งมีครรภ์ได้ 7 เดือนแล้ว
นางกล่าวว่า
“อาหารยังไม่ได้หุงต้มเลย ท่านรอสักครู่เถิด
ดิฉันจะหุงต้มให้ท่านเดี๋ยวนี้แหละ”
นางรี บ ขึ ้น ฉางข้ า วสารทางพะอง(ล� า ไม้ ไ ผ่
ส�าหรับพาดปีน) ด้วยความรีบจึงเหยียบพลาด
พลัดตกลงไปที่พื้นดิน ท�าให้ทารกในครรภ์แท้ง ณ
ที่ตรงนั้นเอง พอดีสามีของนางกลับมาเห็นเข้า
เกิดโมโหจัดกล่าวหาคามณิจันท์อย่างรุนแรง
“ท่านท�าร้ายภรรยาของเราจนแท้งลูก นี่
เป็นคดีอาญาแล้ว ท่านต้องไปเข้าเฝ้าพระราชา
กับเรา”
จึงตรงเข้าจับมือคามณิจันท์ ฉุดกระชากตัว
ออกไปจากบ้าน ทั้งหมดจึงเดินทางไปด้วยกัน
บังเอิญผ่านประตูบ้านหลังหนึ่ง คนเลี้ยงม้า
ไม่สามารถต้อนม้า ให้กลับเข้าคอกในบ้านได้ ม้า
วิ่งหนีมาทางคนทั้งสาม คนเลี้ยงม้าจึงรีบตะโกน
เสียงดัง
“ลุงคามณิจนั ท์ ช่วยเอาอะไรขว้างม้าตัวนั้นไว้
ไล่ให้มันกลับมาทางนี้ทีเถิด”
คามณิจนั ท์จงึ รีบหยิบหินก้อนหนึ่งขึ้นมา ขว้าง
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ออกไปยังมาตัวนั้น ก้อนหินไปกระทบเข้ากับขาม้า
ท�าให้ขาม้าหัก ครัน้ คนเลีย้ งม้าเห็นดังนัน้ ก็ไม่พอใจ
อย่างยิ่ง
“ลุงท�าขาม้าของข้าหัก นี้เป็นความอาญา
แล้ว ข้าจะเรียกค่าเสียหายกับลุง ไปพบพระราชา
กัน”
เมื่อเหตุการณ์เป็นไปเช่นนี้ คามณิจันท์คิดขึ้น
ว่า
“พวกนี้จะให้พระราชาตัดสินความเรา แค่ค่า
โคที่หายไป เราก็ไม่มีทรัพย์จ่ายให้ได้ แล้วจะกล่าว
ไปไยกับการท�าให้ผหู้ ญิงแท้งลูก และค่ารักษาขาม้า
อีกเล่า เราน่าจะตายไปเสียเลยจะดีกว่า”
ดังนั้นเองเมื่อเดินผ่านภูเขาลูกหนึ่ง ซึ่งมีหน้า
ผาชันอยู่ด้านหนึ่ง คามณิจันท์จึงเอ่ยปากขอ
“ข้าพเจ้าปวดท้อง ขอถ่ายอุจจาระในป่าหน่อย
เถิด พวกท่านจงรออยูท่ น่ี ส่ี กั ครู่ จนกว่าข้าพเจ้าจะ
กลับมา”
แล้วคามณิจนั ท์ก็เข้าป่าข้างทาง ปีนไปยังภูเขา
นั้น กระโดดลงจากหน้าผา หวังให้ตัวเองถึงแก่
ความตาย
แต่ปรากฏว่า…..ได้ตกลงไปบนหลังบ้านของ
ช่ า งสานเสือ่ ล�า แพน ที ่อ าศั ย อยู ่ เ บื ้อ งล่ า งนั ้น
ท�าให้ช่างสานผู้เป็นพ่อสิ้นชีวิตไปทันที แต่คามณิจนั ท์กลับไม่ตาย ยังลุกขึ้นมาเดินเหินได้ ช่างสาน
ผู้เป็นบุตรทั้งเสียใจทั้งเจ็บแค้น ด่าว่า
“เจ้าเป็นโจรฆ่าพ่อข้า นี่เป็นความอาญา ต้อง
ไปเข้าเฝ้าพระราชาด้วยกัน”
จึ ง ตรงเข้ า ลากตั ว คามณิจั น ท์ ไ ป อี ก 3
คนทีร่ ออยู่พอดีตามมาพบเข้า จึงห้อมล้อมพา
คามณิจันท์ไปหาพระราชาด้วยกันทั้งหมด
ในระหว่างการเดินทางนั้นเอง มีทั้งเทวดา(ผู้
มีใจสูง) มนุษย์(ผู้มีใจประเสริฐ) และพวกสัตว์
พอรูว้ า่ คามณิจนั ท์จะไปเข้าเฝ้าพระราชา ต่างก็พา
กันไหว้วานเป็นจ�านวนมาก ให้ช่วยถวายข่าวสาร
ร้องทุกข์แด่พระราชาด้วย เพราะหวังว่าพระ
ราชาซึง่ เป็นผู้เฉลียวฉลาด จะทรงแก้ปัญหาให้ได้
คามณิจันท์จึงช่วยน�าข่าวเหล่านั้นไปให้

ครั้นทั้งหมดได้เข้าเฝ้าแล้ว พระราชาเสด็จ
ประทับนั่งยังที่วินิจฉัยอรรถคดี พอทรงเห็นหน้า
คามณิจันท์ก็ทรงจ�าได้ จึงตรัสถาม
“ท่านคามณิจันท์ผู้เจริญ ตั้งแต่เราขึ้นครอง
ราชย์ ท่านก็ลาออกจากราชการไปอยู่ที่ไหน นี่
เป็นเวลานานแล้ว ที่ไม่ได้พบท่านเลย วันนีท้ ่าน
มาด้วยความต้องการอะไรหรือ?”
คามณิจันท์จึงกราบทูลให้ทรงทราบ
“ขอเดชะ พระอาญาไม่ พ ้ น เกล้ า จ� า เดิ ม
แต่ พ ระชนกของพระองค์ เ สด็ จ สู ่ ส วรรคตแล้ ว
ข้าพระองค์ไปอยู่ชนบทท�ากสิกรรมเลี้ยงชีพ แต่
เพราะมีคดีอาญาเกิดขึ้น พวกเขาเหล่านี้จงึ คร่าตัว
ข้าพระองค์มาเข้าเฝ้า พระเจ้าข้า”
พระราชาทรงสดับอย่างนั้น ทรางพระสรวล
(หัวเราะ)
“นี่หากท่านไม่ถูกคร่าตัวมา ก็คงไม่มาเป็น
แน่ เพราะฉะนั้นที่ถกู พวกเขาน�าตัวมา นั่นแหละ
ดีแล้ว เราจะได้พบท่าน เอาละ! ตอนนี้ใครล่ะ
ฟ้องความอาญากับท่าน”
คามณิจันท์ชี้ไปยังเจ้าของโคก่อน พระราชา
จึงตรัสถาม
“ท่านฟ้องความอาญากับคามณิจนั ท์ ด้วยเรื่อง
อะไรกันเล่า”
เจ้าของโคจึงทูลตอบสาเหตุ
“คามณิจันท์นี้ ไม่ยอมคืนโค ๒ ตัวให้แก่ข้า
พระองค์ พระเจ้าข้า”
คามณิจนั ท์จงึ กราบทูลเรื่องราวตามความเป็น
จริงให้ทรงทราบ เมือ่ พระเจ้าอาทาสมุขทรงสดับ
แล้ว จึงตรัสถามเจ้าของโค
“เมื่อตอนที่โคเข้าคอกที่บา้ นของท่าน ท่านกับ
ภรรยาได้เห็นโคอยู่ในคอกหรือไม่”
เจ้าของโคกราบทูลอย่างหวั่นๆในใจว่า
“ไม่เห็น พระเจ้าข้า”
พระราชาจึงตรัสขู่ส�าทับกับเจ้าของโค
“ท่านไม่เคยได้ยินค�าร�่าลือของเหล่ามหาชนที่
กล่าวถึงเราว่า มีปัญญาเป็นเลิศดอกหรือ ท่านจง
บอกมาตามความเป็นจริง”
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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เจ้าของโคได้ยินดังนั้น ก็เกิดความขลาดกลัว
รีบทูลว่า
“ได้เห็นโคเข้าคอกแล้ว พระเจ้าข้า”
พระราชาจึงทรงตัดสินคดีนี้
“คามณิจันท์ เพราะท่านไม่ได้มอบโคให้
เจ้าของกับมือ ท่านต้องจ่ายค่าปรับเป็นสินไหม
ให้เจ้าของโค แต่ส�าหรับเจ้าของโคผู้นี้ ทั้งที่เห็น
อยู่ กลับพูดปดโกหกว่า ไม่เห็น เพราะฉะนั้นท่าน
จงเป็นผูค้ วักนัยน์ตาทั้งสองข้างของสามีภรรยา
เจ้าของโคเสีย”
ตรัสแล้วทรงมอบทรัพย์เป็นค่าโคให้แก่คามณิจันท์ ให้มอบกับเจ้าของโค แล้วทรงให้นักการ
พาตัวเจ้าของโคไปข้างนอก เจ้าของโคนั้นตกใจ
กลัวคิดว่า
“หากโดนควักดวงตาเสียแล้ว เราจะเอาทรัพย์
นี้ไปท�าอะไรกัน”
จึ ง หมอบกราบลงแทบเท้ า ของคามณิ จั น ท์
แล้วกล่าวขอร้อง
“ท่านคามณิจนั ท์ผเู้ จริญ โปรดอย่าควักดวงตา
ของเราเลย นี่ทรัพย์คา่ โคกับทรัพย์ของเราอีกส่วน
จงเป็นของท่านเถิด”
พอยกทรัพย์มอบให้แล้ว ก็รบี หนีออกจากที่น้นั
ไปอย่างรวดเร็ว
ล�าดับต่อมาเพื่อนของคามณิจันท์กราบทูล
บ้าง
“ขอเดชะ คามณิจันท์นี้ได้ท�าร้ายภรรยาของ
ข้าพระองค์ ท�าให้แท้งลูกไป พระเจ้าข้า”
คามณิจันท์จึงเล่าเรือ่ งราวนั้นให้ทรงทราบ
พระราชาจึงตรัสถามคามณิจันท์
“ก็ท่านไปท�าให้ภรรยาของเพื่อน ต้องแท้งลูก
ไปจริงหรือ?”
“ขอเดชะ ข้าพระองค์มิได้ท�า พระเจ้าข้า”
พระราชาจึงตรัสถามโจทก์(ผู้ฟ้องร้อง)
“หากว่าคามณิจนั ท์น้ี ได้ทา� ให้ภรรยาของท่าน
แท้งลูกไปแล้ว ท่านสามารถจะท�าให้ภรรยามีลูก
ใหม่ได้หรือไม่”
“ไม่สามารถ พระเจ้าข้า”
36
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“ถ้าอย่างนั้น ท่านจะให้กระท�าอย่างไร”
“ข้าพระองค์ต้องการลูกคืนมา พระเจ้าข้า”
พระเจ้าอาทาสมุขจึงทรงตัดสิน
“ดีละ เอาอย่างนี้ คามณิจันท์ท่านจงเอา
ภรรยาของเพื่อนคนนี้ ไปอยู่ที่บ้านของท่าน
ต่อเมื่อนางให้ก�าเนิดทารกแล้ว จงน�าเด็กนั้นไป
ให้เขา”
ได้ยินพระราชาตรัสดังนี้ เขาถึงกับเข่าอ่อน
หมอบลงแทบเท้ า ของคามณิ จั น ท์ แล้ ว วิง วอน
ขอร้อง
“เพื่อนเอ๋ย อย่าท�าลายครอบครัวของเราเลย”
ลนลานล้วงทรัพย์ในตัวออกมา มอบให้แก่
คามณิจันท์ แล้วรีบหลีกหนีไป
ต่อจากนั้นชายเจ้าของม้าก็กราบทูลบ้าง
“ขอเดชะ คามณิ จั น ท์ นี ้ท� า ขาม้ า ของข้ า พระองค์หัก พระเจ้าข้า”
คามณิจันท์จึงกราบทูลเรื่องนี้ให้ทรงทราบ
พระราชาทรงสดับแล้วก็ตรัสกับคนเลี้ยงม้า
“คามณิจันท์บอกว่า ท่านร้องเรียกให้ขว้าง
สิ่งของ ไล่ม้าตัวนั้นกลับมา จริงหรือไม่?”
คนเลี้ยงม้าท�าทีตอบปฏิเสธว่า
“ข้าพระองค์มิได้พูดเช่นนั้น พระเจ้าข้า”
พระเจ้าอาทาสมุขจึงทรงถามย�้า โดยอ้าง
ถึงพระปัญญาอันระบือไกลของพระองค์ ท�าให้
เจ้าของม้าเกรงกลัวอาญา รีบสารภาพออกมา
“ข้าพระองค์พูดอย่างนั้นจริง พระเจ้าข้า”
พระราชาจึงทรงพิจารณาตัดสินคดี
“ชายเลี้ยงม้าผู้นี้ บอกให้ช่วยขว้างไล่ม้า
กลับไป พูดแล้ว กลับค�าว่า ไม่ได้พูด แล้วยัง
กล่าวหาผูอ้ ่นื อีก ฉะนั้นคามณิจนั ท์จงตัดลิ้นของ
เขา แล้วเอาทรัพย์ที่มีของเราพันหนึ่ง ให้เป็น
มูลค่ารักษาม้าของเขาเถิด”
คนเลี้ยงม้าได้ยินเช่นนั้นถึงกับหน้าซีด รีบน�า
ทรัพย์ของตนที่ติดตัวมา ยกให้คามณิจันท์หมด
แล้วผละจากที่นั้นไปทันที
คดีอาญาต่อไป บุตรช่างสานทูลร้องทุกข์
“ขอเดชะ คามณิ จั น ท์ ไ ด้ ฆ ่ า บิ ด าของข้ า -

พระองค์ พระเจ้าข้า”
พระราชาจึงทรงถามสาเหตุท่เี ป็นมา จนรูเ้ รื่อง
ทั้งหมดแล้ว ก็รับสั่งกับช่างสาน
“บิดาของท่านก็ตายไปแล้ว ท่านจะต้องการ
ให้กระท�าอย่างไรเล่า”
“ขอเดชะ ข้าพระองค์ขอบิดาของข้าพระองค์
คืนมา พระเจ้าข้า”
พระราชาทรงสดับอย่างนั้น จึงตรัสตัดสินคดี
ทันที
“การได้ บ ิด าของช่ า งสานนี ้คื น มา จึ ง จะ
เป็นการสมควร แต่คนตายไปแล้ว ไม่อาจน�ากลับ
คืนมาได้ ฉะนั้นคามณิจันท์จงน�ามารดาของช่าง
สานคนนี้ มาไว้ยังบ้านของท่าน แล้วท�าตัวให้
เป็นบิดาของช่างสานนี้เถิด”
บุตรช่างสานได้ฟังแล้ว ก็หมดสิ้นความโกรธ
แค้นในทันใด ละล�่าละลักกล่าว
“คามณิจนั ท์ ท่านอย่าได้ทา� ลายครอบครัวบิดา
ของข้าพเจ้า ผู้ล่วงลับไปแล้วเลย ได้โปรดเถิด”
เขาน�าทรัพย์ที่มีอยู่มอบให้คามณิจันท์ แล้วก็
รีบผลุนผลันจากไป
เมื่อคามณิจันท์พ้นคดีอาญาทั้งหมดแล้ว ก็
มีจิตยินดียงิ่ นัก แต่ก็ไม่ลืมค�าไหว้วานร้องทุกข์
ทั ้ง หลาย ที ่ไ ด้ รั บ ไว้ ใ นระหว่ า งการเดิ น ทางมา
เข้ า เฝ้ า พระราชา จึ ง กราบทู ล เรื ่อ งร้ อ งทุ ก ข์
เหล่านั้น
“ขอเดชะ มี ผ ู้ เ ดื อ ดร้ อ นล� า บาก ฝากข้ า
พระองค์น�าข่าวสาส์นมาสู่พระองค์ พระเจ้าข้า”
“จงบอกมาเถิด คามณิจันท์”
คามณิจันท์จึงกราบทูลปัญหาของนายบ้าน
ส่วย
“นายบ้านส่วยคนหนึ่ง เมื่อก่อนตามปกติแล้ว
จะมีรูปงาม มีทรัพย์ สมบูรณ์ด้วยยศศักดิ์ ไม่มี
โรค แต่มาบัดนี้นายบ้านส่วยกลับเป็นคนเข็ญใจ
เกิดโรคผอมเหลือง นั่นเป็นเพราะเหตุใดกัน”
พระราชาผู้ทรงพระปัญญามาก ได้ทรงสดับ
แล้วก็เฉลยปัญหานั้นแก่คามณิจันท์ ให้น�ากลับไป
บอกแก่นายบ้านส่วย

“เดิมนั้นนายบ้านส่วยผู้นี้ วินิจฉัยอรรถคดี
โดยธรรม โดยสม�า่ เสมอ ด้วยเหตุนั้นจึงเป็นที่รัก
เป็นที่ชอบใจของคนทัง้ หลาย และพวกคนที่รกั ใคร่
ก็ น� า บรรณาการเป็ น อั น มากให้ แ ก่ เ ขา ฉะนั ้น
เขาจึงมีรูปงาม มีทรัพย์มาก สมบูรณ์ด้วยยศ
แต่มาบัดนี้ เขาเป็นผู้เห็นแก่สินบน วินิจฉัย
อรรถคดีโดยไม่เป็นธรรม ผู้คนจึงรังเกียจ เขาจึง
ต้องกลายเป็นคนก�าพร้า เข็ญใจ ถูกโรคผอมเหลือง
ครอบง�า หากเขาท�าดีเหมือนเมื่อก่อน เขาก็จะได้ดี
ดังก่อนอีก เขาไม่รู้หรือว่า มีพระราชาทรงธรรม
เช่นเราอยู่ ฉะนั้นท่านจงบอกให้เขาวินิจฉัย
อรรถคดี โดยธรรมเถิด”
คามณิจันท์จดจ�าพระราชวินิจฉัยนัน้ ไว้ แล้ว
ทูลปัญหาต่อไป ซึ่งเป็นค�ากล่าวขอร้องของหญิง
คณิกานางหนึ่ง โดยกล่าวตามถ้อยค�าของนาง
“เมื่อก่อนข้าพเจ้าได้ค่าจ้างมาก มาบัดนี้ไม่
ได้แม้แต่หมากพลู ใครๆก็ไม่มาเยือนยังที่อาศัย
ของข้าพเจ้าเลย ท่านจงทูลถามพระราชาว่า
นั่นเป็นเพราะเหตุไร แล้วช่วยน�าค�าตอบมาบอก
แก่ข้าพเจ้าด้วย”
พระเจ้าอาทาสมุขทรงเฉลยค�าตอบนั้น
“แต่เดิมนางคณิกาคนนี้ รับเงินค่าจ้างจาก
มือของชายคนหนึ่งแล้ว ก็จะอยู่ประจ�ากับชายคน
นั้น จนกว่าจะสิ้นสุดการจ้าง โดยไม่รับเงินจากมือ
ของคนอื่นอีก ด้วยเหตุนี้ ค่าจ้างมากมายจึงเกิด
แก่หญิงคณิกา
แต่บัดนี้นางละทิ้งนิสัยนี้ของตนไปเสีย โดยที่
ยั ง ไม่ ทั น ช� า ระค่ า จ้ า ง ที ต่ นรั บ มาจากมื อ ของ
ชายคนหนึ่งให้เสร็จก่อน ก็ไปรับจากมือของชาย
อื่นอีก ไม่ให้โอกาสแก่ชายคนแรก กลับให้โอกาส
แก่ชายคนหลัง ดังนั้นค่าจ้างจึงไม่เกิดขึ้นแก่นาง
และใครๆก็ไม่ไปหานาง ฉะนั้น ถ้าหากนางตั้งอยูใ่ น
นิสัยเดิมของตน ค่าจ้างก็จะมีดังเมื่อก่อนอีก ท่าน
จงบอกนาคณิกานั้น ให้ตั้งอยู่ในธรรมของตน”
คามณิจันท์รับค�า แล้วกล่าวถึงปัญหาต่อไป
“มีหญิงสาวคนหนึ่ง ไม่อาจอยู่ในบ้านของ
สามีได้ ทั้งไม่อาจอยู่ในบ้านของตระกูลตนได้
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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นั่นเป็นเพราะเหตุใด พระเจ้าข้า”
พระราชาทรงสดับ ทรงครุ่นคิด แล้วตรัส
“หญิงสาวนี้ มีชายชู้อยู่ในบ้านหลังหนึ่ง ซึ่ง
อยู่ระหว่างบ้านของสามีกับบ้านของบิดามารดา
ยามใดนางระลึกถึงชายชู้ด้วยความเสน่หา ก็จะ
ไม่อาจอยู่ในบ้านของสามีได้ มักพูดว่า ฉันจะไป
เยี่ยมพ่อแม่ แล้วก็แอบไอยู่ในบ้านชายชู้ 2-3 วัน
จากนั้นค่อยไปที่บา้ นของบิดามารดา ครั้นพออยูท่ ่ี
บ้านของบิดามารดาได้สกั 2-3 วัน ก็หวนระลึกถึง
ชายชู้อีก นางจะพูดว่า ฉันจะกลับไปบ้านผัว แล้ว
ก็ไปยังบ้านชู้นั่นแหละอีก
ฉะนั้นท่านจงบอกแก่หญิงนั้นว่า ควรกระท�า
ความไม่ ป ระมาทแก่ ชี ว ิต ไว้ จงอยู ่ เ ฉพาะใน
บ้านของสามีนางเท่านั้น อย่าไปบ้านชายชู้อีก
มิฉะนั้นถ้าพระราชารับสัง่ ให้จับนาง ชีวิตของ
นางก็จะไม่มีอยู่อีกต่อไป”
ฟังค�าตอบแล้ว คามณิจันท์ก็ทูลปัญหาใหม่
“มีงูตัวหนึ่งอยู่ในจอมปลวก ใกล้ทางใหญ่
ฝากข้าพระองค์มาให้สอบถามว่า เมื่อเวลางูนี้ไป
หากิน ถูกความหิวบีบคั้น มีร่างกายเหีย่ วแห้ง
เวลาจะออกจากจอมปลวก ท�า ไมร่างกายจึง
เต็มคับรูจอมปลวก เคลื่อนตัวออกด้วยความ
ยากล�าบาก แต่พอเที่ยวหากินจนอิ่มหน�าแล้ว มี
ร่างกายอ้วนพี เวลาจะเจ้าไปในจอมปลวก กลับ
ไม่กระทบกระทั่งด้านข้างรูของจอมปลวกเลย
สามารถเข้าไปได้อย่างง่ายดาย นั่นเป็นเพราะ
เหตุใดกันเล่า”
พระราชาทรงแย้มพระสรวล แล้วตรัส
“ภายในจอมปลวกที่งูอยู่นั้น มีขุมทรัพย์ใหญ่
ซ่อนไว้ งูเฝ้ารักษาขุมทรัพย์นั้นอยู่ ดังนั้นในเวลา
หิวแม้ตอ้ งออกจากจอมปลวกไปหากิน ก็หว่ งกังวล
เพราะความโลภหวงในทรัพย์ ร่างกายจึงติดตรงนั้น
ติดตรงนี้ ออกจากจอมปลวกด้วยความยากล�าบาก
ยิ่งนัก แต่พอออกไปหากินเหยื่อได้แล้ว ก็รีบกลับ
เข้าจอมปลวกทันที อย่างไม่ติดขัดอะไรเลย นั่น
ก็เพราะความเสน่หาหวงแหนในทรัพย์นั่นเอง
ฉะนั้นท่านจงไปขุดทรัพย์นั้นเถิด คามณิจันท์”
38
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เราคิดอะไร

อีก

คามณิจันท์ดีใจในรับสั่งนั้น แล้วทูลถามต่อไป

“มีเนื้ออยู่ตัวหนึ่ง ไม่อาจไปกินหญ้าในที่อื่น
ใดได้ ต้องกินอยูท่ ่โี คนต้นไม้แห่งหนึ่งเท่านั้น นั่น
เป็นเพราะเหตุไร พระเจ้าข้า”
พระราชาตรัสตอบอย่างเบิกบานพระทัย
“เนื ้อตั วนี ้ไ ม่ ย อมไปกิ น หญ้ าที ่โ คนไม้ อืน่ ก็
เพราะเบื้องบนต้นไม้นั้น มีผึ้งรวงใหญ่อยู่ น�้าผึ้ง
หยดลงไปบนใบหญ้า เนื้อตัวนี้จงึ ติดใจในหญ้าที่
เปือ้ นน�้าผึ้ง ไม่อยากเคีย้ วหญ้าอื่นเลย ฉะนั้นท่าน
จงไปน�ารวงผึ้งนั้นมา แล้วส่งรสหวานชั้นเลิศมาให้
แก่เรา ที่เหลือท่านจงเอาไว้บริโภคใช้สอยเอง”
คามณิจันท์น้อมรับพระบัญชา แล้วกราบทูล
เรื่องใหม่
“มีนกกระทาตัวหนึ่ง เกาะอยู่ที่จอมปลวก
แห่งเดียวเท่านั้น แล้วรู้สึกสบายใจ หากบินไป
เกาะอยู่ที่อื่น จะไม่สามารถอยู่ได้เลย นี่เป็น
เพราะเหตุใดกัน พระเจ้าข้า”
“ก็เพราะที่ใต้จอมปลวกนั้น มีหม้อขุมทรัพย์
ใหญ่ฝังอยู่ ท่านจงไปขุดเอาขุมทรัพย์นั้นเถิด”
คามณิจันท์ฟังแล้ว ก็ยังมีค�าถามต่อ
“ได้มีรุกขเทวดา(ผู้มีจิตใจสูงที่รักต้นไม้)ถาม
มายังพระองค์วา่ เมื่อก่อนนี้เราได้สกั การะหลาย
อย่าง แต่เดี๋ยวนี้ ท�าไมแม้แค่ใบไม้ออ่ นสักก�ามือ
หนึ่งก็ยังไม่ได้เลย นั่นเป็นเพราะอะไรกัน”
พระราชาตรัสเฉลยให้ว่า
“เมื่อเก่าก่อน รุกขเทวดานี้เฝ้าคอยดูแลรักษา
ผู้คนที่เดินทางไปในดง(ป่า) จึงได้รับสักการะด้วย
เครื่องพลีกรรม(ของบูชา)ต่างๆ มาบัดนี้รกุ ขเทวดา
เพิกเฉยไม่ดูแลรักษาผู้เดินทาง ฉะนั้นจึงไม่มีใคร
สังเวยพลีกรรมให้ นี่ถ้าหากรุกขเทวดาท�าการ
อารักขาผู้คนดังกาลก่อน ก็จะได้ลาภอันเลิศอีก
ดังเดิม ท่านจงไปบอกแก่เทวดานั้นอย่างนี้”
คามณิจันท์จ�าความนั้นไว้ แล้วทูลถามสืบไป
“พญานาคตัวหนึ่ง ให้ข้าพระองค์มาทูลว่า
ที่อยู่อาศัยซึ่งเคยเป็นสระน�้าใส มีสีดั่งแก้วมณี
ตอนนี้กลับขุ่นมัว มีแหนปกคลุมทั่ว นั่นเป็น

เพราะเหตุใด พระเจ้าข้า”
พระเจ้ า อาทาสมุ ข ทรงพิ จ ารณาด้ ว ยพระ
ปัญญาลึกซึ้ง แล้วตรัสตอบ
“ก็เ พราะพญานาคทั ้ง หลาย ไม่ พ อใจกั น
ท�าการทะเลาะวิวาทกัน ด้วยเหตุนี้น�้าที่เคยใสจึง
ขุ่น ถ้าพญานาคเหล่านั้นมีอภัย(ยกโทษให้ไม่ถือ
โกรธ)แก่กัน สมัครสมานสามัคคีกันดังแต่ก่อน
น�้าก็จะกลับคืนสู่ความใสได้อีก”
ฟังความนั้นแล้ว คามณิจันท์ก็กล่าวถึงสาร
ล�าดับต่อไป
“ดาบส(นั ก บวชผู ้ บ� า เพ็ ญ ตบะเผากิ เ ลส)
ทั้งหลาย ผู้อยู่ในอารามแห่งหนึ่งในที่ใกล้พระนคร
ฝากทูลถามว่า เมื่อก่อนเคยได้อาหารรสเลิศ
อร่อย ภายในอารามนั้น แต่บัดนี้ได้แต่อาหาร
ฝาด เฝื่อน รสเลว ไม่อร่อย นี่เพราะเหตุอันใด
กัน พระเจ้าข้า”
พระราชาพลันตรัสด้วยส�าเนียงขึงขังจริงจัง
“ดาบสเหล่ า นั น้ เคยพากั น กระท� า สมณธรรม(ธรรมของผู้สงบระงับกิเลส) เป็นผู้มีความ
ขวนขวายในการบ�าเพ็ญตบะธรรม(เพียรเผาผลาญ
กิเลส) มาบัดนี้...พากันละทิ้งสมณธรรมเสียสิ้น หัน
ไปขวนขวายในกิจที่ไม่ควรกระท�า แล้วน�าอาหารใน
อารามไปให้แก่อุปัฏฐาก(ผู้อุปถัมภ์นักบวช) ส�าเร็จ
การเลี้ยงชีวิตอย่างมิจฉาชีพ ด้วยการรับก้อนข้าว
และให้กอ้ นข้าวตอบแทน ดังนั้นอาหารทั้งหลายจึง
มีรสเลวไม่อร่อย ก็ถา้ ดาบสเหล่านั้นขวนขวายใน
สมณธรรมดังก่อน อาหารก็จะกลับมีรสอร่อย
ดังเดิม ท่านจงบอกให้ดาบสเหล่านั้นกระท�าตน
อยู่ในสมณธรรมเถิด”
คามณิจนั ท์นอ้ มรับค�าพระราชา แล้วกราบทูล
“นี ้เ ป็ น สารสุ ด ท้ า ยพระเจ้ า ข้ า คื อ มี พ วก
พราหมณ์มาณพอยู่ในศาลาแห่งหนึ่งใกล้ประตู
พระนคร ให้มาทูลถามกับพระองค์วา่ เมื่อก่อนเคย
ร�า่ เรียนมนต์ แล้วก็แจ่มแจ้งดี แต่บดั นี้ทา� ไมมนต์
ทั้งหลายไม่ปรากฏ ไม่อาจทรงจ�าไว้ได้ เสมือนน�า้
ทีเ่ ทใส่หม้อทะลุ ย่อมสูญหายไปหมด ในเรือ่ งนี้เป็น
เพราะเหตุใด”

พระราชาสงบนิ่งสักครู่ทรงท�าจิตให้แยบคาย
แล้วก็ตรัสเฉลย
“ในที่อยู่ของพราหมณ์มาณพนั้น เคยมีไก่ตัว
หนึ่งขันเป็นเวลา ท�าให้พราหมณ์มาณพทั้งหมด
ตื่นและลุกขึ้นตามเสียงไก่นั้นตรงเวลา มาเรียน
มนต์ ท�าการสาธยายมนต์กันจนอรุณขึ้น ด้วยเหตุ
นี้ท�าให้มนต์ที่เล่าเรียนมานั้นไม่เสื่อม
แต่เดี๋ยวนี้มีไก่อีกตัวหนึ่ง ขันไม่เป็นเวลา
อยู่ในที่นั้น ขันดึกเกินไปบ้าง ขันจวนสว่างบ้าง
ท�าให้พวกพราหมณ์มาณพลุกขึ้นตื่นดึกเกินไป เวลา
เรียนมนต์ก็ง่วงนอน ก�าลังสาธยายมนต์ก็หลับอีก
คร้้นตื่นตามเสียงไก่ขันเวลาจวนสว่าง ก็ท�าการ
สาธยายมนต์ไม่ได้ เพราะเวลาน้อยไปต้องท�ากิจ
อื่น ดังนั้นมนต์จึงเสื่อมดังนี้เอง”
ข่ า วสารทั ้ง หมด พระราชาทรงแก้ ป ั ญ หา
ด้วยพระปัญญาอันเลิศของพระองค์ แล้วก็ทรง
พระราชทานทรัพย์ให้แก่คามณิจนั ท์นา� กลับบ้านไป
ส่วนคามณิจันท์เมื่อออกจากพระนครแล้ว ก็
เอาค�าตอบของพระราชาไปแจ้งให้แก่ผู้ฝากถาม
ทั้งหมด แล้วก็ไปขุดทรัพย์ในจอมปลวกของงู และ
ใต้จอมปลวกทีน่ กกระทาเกาะอยู่ ไปเอารวงผึง้
จากต้ น ไม้ ที ่เ นื ้อ กิ น หญ้ า เพื ่อ ส่ ง น� ้า ผึ ้ง ไปถวาย
พระราชา สุดท้ายจึงเดินทางกลับบ้านของตน
ด้วยทรัพย์เป็นอันมาก
.................
พระศาสดาตรัสชาดกนี้แล้ว ทรงสรุป
“ภิกษุทั้งหลาย ตถาคตมีปัญญามากในบัดนี้
เท่านั้นก็หามิได้ แม้ในกาลก่อนก็มีปัญญามากเช่น
กัน ซึ่งคามณิจันท์ในครั้งนั้น ก็คือพระอานนท์
ในบัดนี้ ส่วนพระเจ้าอาทาสมุข ก็คือเราตถาคต
ในบัดนี้นั่นเอง”
ทรงประกาศสัจจะจบแล้ว ภิกษุเป็นอันมากได้
บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน พระสกทาคามี พระ
อนาคามี และพระอรหันต์.
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๓๗๐
อรรถกถาแป™ลเล่ม ๕๘ หน้า ๕๑)
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ประชาธิปไตยที่ลบหลู่ดูแคลน-ไม่ให้ความส�าคัญกับเสียงส่วนน้อย
ก็ถือเป็นเหตุหนึ่งแห่งการท�าลาย “รู้รักสามัคคี !”
“ความเป็นธรรม” จึงมิใช่พอใจแค่ชนะ
แต่เราก็ “ใส่ใจ” ในเสียงส่วนน้อย

ภาพจาก T-news. co.th

ประชาธิปไตยที่ไปสูค่ วามตาย

: การเลือกตั้งกับสัดส่วนเสียงข้างมาก
เรื่องความผิดพลาด ในการบริหาร

บ้านเมือง เป็นเรื่องรู้ได้ยาก
กว่าจะรู้ผิดไปแล้ว ตัวการก็ล้มหายตาย
จาก ลูกหลานเหลนโหลนก็มิใช่จ�าเลยแท้ !
บางที ก ็เ สี ย หายด้ า นทรั พ ย์ สิ น มากมาย
มหาศาล
บางที ก ่ อ เกิ ด การท� า ลายทรั พ ยากร
มโหระทึก !
บางทีก่อเกิดการเข่นฆ่าล้มตาย เป็นแสน
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เป็นล้าน
หากจะบอก ผิดเป็นครู ก็ใช่ว่าจะคุ้มค่า
บางทีผิดไปแล้ว ผ่านไปหลายปี เขาก็ยัง
ไม่รู้ว่าเป็นความผิด !
เพราะเหตุนี้ หากได้ผู้น�าโง่ ขาดวิสัยทัศน์
กรรมย่อมตกเป็นของประชาชน !
“วิสยั ทัศน์” ค�านี้กม็ ใิ ช่ทนั สมัยไปหมด ฝรั่ง
มังค่า เขามีอะไร เราก็เอามาใช้หมด
นี่มิใช่วสิ ัยทัศน์ แต่เป็น “หายนทัศน์” ที่น่า

กลัวชะมัด !
เรามีคนบริหารบ้านเมือง ท�าเศรษฐกิจ ท�า
สังคม ท�าทุกอย่างเพื่อให้ฝรั่งยกย่อง
จนฉิบหายยับเยินก็ยังไม่รู้ตัว
จนในหลวงท่านต้องบอกเบา ๆ ... เศรษฐกิจ
พอเพียง ๆ ๆ
วันนี้ “นักการเมือง” เป็นปัญหาระดับ
ชาติ ไปเสียแล้ว
ความยากจนรอก่อน รอก�าจัดนักการเมือง
ชั่วๆ เห็นแก่ตัวให้หมดก่อน !
กลไกก�าจัดนักการเมืองเลว ๆ ชั่ว ๆ ช่วย
กันคิดกันไป สักวันคงส�าเร็จ
สด ๆ ร้อน ๆ ดีใจเมืองไทยเป็นประชาธิปไตยเต็มใบ มีการเลือกตั้ง
แต่กลับเกิดเผด็จการรวบอ�านาจ น�าเสียง
ส่วน ใหญ่โยกไปซ้าย โยกไปขวา ผ่านกฎหมาย
ของพวกกูส�าเร็จสมอารมณ์หมาย !
อะไรที ่ไ ม่ ถู ก ต้ อ ง ช่ ว ยกั น ยกมื อ แก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลง...ย�่ายีความถูกต้อง ข่มเหงความ
เป็นธรรม !
วันนี้ก็ยังมีมนุษย์หลงกาละ เพ้อหาอยู่แต่
“ต้องเลือกตั้ง”
ค�าก็เลือกตั้ง สองค�าก็เลือกตั้ง !
นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ คนเราสติปัญญา
ไม่เท่ากัน !
หายนะของประชาธิปไตย มิใช่ชูธงเลือก
ตั้งอย่างเดียว “สัดส่วนเสียงข้างมาก” ก็เป็น
ปัญหา
การลงคะแนนเสียง สัดส่วนเท่าใดที่น่าจะ
เหมาะสม?
ล�าพังเสียงข้างมาก ๕๑ ต่อ ๔๙ ถือว่าชนะ
แล้ว เป็นประชาธิปไตยถูกต้องใช่ไหม?
๖๐ ต่อ ๔๐ ล่ะ ใช้ได้หรือไม่ ?
“สัดส่วน” เป็นเรื่องส�าคัญ เรื่องใหญ่ ๆ
แค่ ๖๐ ต่อ ๔๐ ไม่พอหรอก
หากฝ่ายชนะคะแนนน้อยไป โอกาสเกิด
วิกฤติของชาติ เกิดความบาดหมาง เกิดความ

แตกสามัคคี ย่อมมีโอกาสเกิดได้สูงยิ่ง !
กรณี อั ง กฤษขอประชามติ อ อกจากอี ยู
ถือเป็นกรณีศึกษาที่ดีอีกบทหนึ่ง
แพ้ชนะกันไม่มาก ฝ่ายแพ้เดินขบวนขอ
แก้มือ !
เหตุ ก ารณ์ เ ช่ น นี ้ก� า ลั ง เกิ ด ขึ ้น แทบทุ ก
ประเทศ ชนะย่ อ มก่ อ เวร แพ้ ย ่ อ มจองเวร
พยาบาท อาฆาต !
เพราะฉะนั ้น การเคลื ่อ นไหวเพื ่อ ขอ
ประชามติจึงควรไตร่ตรองให้รอบคอบ
สัดส่วนเท่าไหร่ ขึ้นอยูก่ บั แต่ละปัญหาว่า
ส�าคัญขนาดไหน
หากชนะไม่มาก ก็ถอยกลับไปอย่างเดิม
นี่คือกติกา
เรื่องสัดส่วน จึงเป็นเรื่องที่ต้องใคร่ครวญ
และรอบคอบ
อย่างไรก็ตาม สิ่งส�าคัญของหลักประชาธิปไตยก็คือ การให้ความส�าคัญกับ “เสียง
ส่วนน้อย”
ประชาธิปไตยที่ลบหลู่ดูแคลน-ไม่ให้ความ
ส�าคัญกับเสียงส่วนน้อย
ก็ถอื เป็นเหตุหนึ่งแห่งการท�าลาย “รูร้ กั สามัคคี !”
“ความเป็นธรรม” จึงมิใช่พอใจแค่ชนะ
แต่เราก็ต้อง “ใส่ใจ” ในเสียงส่วนน้อย
บ้ า นเมื อ งสงบร่ ม เย็ น เต็ ม เปี ่ ย มพลั ง
สามัคคี เพราะเราเคารพซึ่งกันและกัน
ให้เกียรติกัน
ไม่ดูหมิ่นกัน
ไม่ด่าว่ากัน
ชนะก็ไม่เยาะเย้ย
แพ้ก็ไม่ใช่ด่าว่า
เคารพในกติกา ในกฎระเบียบของบ้านเมือง
ก่อนโหวตทุกเรื่อง ก�าหนดสัดส่วนให้
ชั ด เจน เพื ่อ คุ ณ ภาพ-ประสิ ท ธิ ภ าพของ
กระบวนการประชาธิปไตย
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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เราได้น�าเอา“อันตคาหิกทิฏฐิ”ซึ่งเป็น
“ความเห็นทีย่ ึดเอาทีส่ ุด” ๑๐ อย่างมาพูด
ถึงในฉบับที่แล้วยังไม่จบตามที่ยกมา
ผู้รู้บางท่านเห็นข้อเขียนของอาตมาก็
คงจะค้านแย้งอาตมาทันทีวา่ ก็พระพุทธเจ้า
ท่านบอกแล้วว่า อันตคาหิกทิฏฐินี้ ท่านไม่
พยากรณ์ไง แล้วเอ็งเก่งยังไง มาพยากรณ์
อาตมาก็ขอตอบในฐานะอาตมาคือ
นักศึกษาโพธิสัตว์ อาตมายังไม่ใช่คนเก่ง
นี่นา และอาตมาก็ไม่ได้พยากรณ์ อาตมา
ก�าลังฝึก วิจยั -วิภาค-วิภาษต่างหาก มันก็ตอ้ ง
มี ก ารใช้ ทั ้ง “วิ จ ารณ์ ” เพือ่ พยายามฝึกฝน
บ้าง ก็จะใจด�าให้อาตมาใบ้ ใช้คา� ใช้ ความใด
เขียนบ้าง-พูดบ้าง ไม่ ได้เลยเชียวหรือ ?
อาตมาก็แค่ขอ“วิจัย”บ้าง แม้ ไม่เก่ง
ขอแสดงอะไรออกบ้างน่า..นิ ด..นะ
เอาละ..ตานี้อาตมาตั้งใจจะไล่เรียง
สาธยายจาก“พระสูตร” เล่ม ๑ หรือพระ
ไตรปิฎก เล่ม ๙ “พรหมชาลสูตร”ไปตาม
ล�าดับกันดู และศึกษาละเอียดๆดูซิ
มาเริ่มต้น จับเรื่องราวเนือ้ หาดูจาก
พระไตรปิฎก แล้วค่อยวิจัยสาธยายกันอีกที
เรื่องมีอยู่ว่า พระสัมมาพุทธเจ้าเสด็จ
ด�าเนินทางไกลระหว่างกรุงราชคฤห์กบั เมือง
นาฬันทา พร้อมด้วยสงฆ์หมูใ่ หญ่ ประมาณ
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๕๐๐ รูป ในขณะนั้น แม้สปุ ปิยปริพาชกก็เดิน
ทางไกลไปในทางเดียวกันพร้อมด้วยพรหม
ทัตตมาณพผู้เป็นลูกศิษย์
ได้ยินว่าระหว่างทางนั้น สุปปิยปริพา
ชก กล่าวติเตียนพระพุทธเจ้า ติพระธรรม
ติพระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย
ส่วนพรหมทัตตมาณพผู้เป็นลูกศิษย์
กล่ า วชมพระพุ ท ธเจ้ า ชมพระธรรม ชม
พระสงฆ์ โดยอเนกปริยาย
อาจารย์และลูกศิษย์ทั้งสองคนนัน้ มี
ถ้อยค�าเป็น ข้าศึกแก่กันโดยตรงฉะนี้ เดิน
ตามพระผู้มีพระภาคและภิกษุสงฆ์ไปข้าง
หลังๆ พระพุทธเจ้ากับหมู่สงฆ์จะแวะพัก
แรมที่พระราชอุทยานอัมพลัฏฐิกา แม้สุป
ปิยปริพาชกกับลูกศิษย์ก็แวะพักอยู่ ใกล้ๆที่
พระพุทธเจ้าพักนัน้ อีกแหละ และอาจารย์
ก็กล่าวติ ลูกศิษย์ก็กล่าวชม มีถ้อยค�าเป็น
ข้าศึกแก่กันโดยตรง อยู่อย่างนั้น
ครั ้ง นัน้ ภิ ก ษุ ห ลายรู ป ลุ ก ขึ ้น มาใน
เวลาใกล้รุ่ง มานัง่ ประชุมกันสนทนาเรือ่ งนี้
กัน แล้วพากัน“ทึ่ง”พระพุทธเจ้า ที่พระองค์
ทรงทราบความที่หมู่สัตว์มีอัธยาศัยต่างๆ
กันได้เป็นอย่างดีนี้ เรื่องของสุปปิยปริพา
ชกกับพรหมทัตตมาณพผู้ลูกศิษย์ทั้งสองนี้
มีถ้อยค�าเป็นข้าศึกแก่กันโดยตรงฉะนี้ น่า
มหัศจรรย์นัก ไม่เคยมีมา
ภิกษุทั้งหลายจึงทูลถามเพราะอยากรู้
รายละเอียดเรื่องนี้

พระผู้มีพระภาคจึงตรัสสอนว่า “ดูกร
ภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา
ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ก็ตาม เธอทั้งหลาย
ไม่ควรอาฆาต ไม่ควรโทมนัสน้อยใจ ไม่
ควรแค้นใจในคนเหล่านัน้
ดู ก รภิ ก ษุ ทั ้ง หลาย คนพวกอื ่น จะ
พึงกล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ถ้า
เธอทั ง้ หลายจั ก ขุ ่ น เคื อ ง หรื อ จั ก โทมนัส
น้อยใจในคนเหล่านัน้ อันตรายจะพึงมีแก่
เธอทั้งหลายเพราะเหตุนนั้ แน่
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึง
กล่าวติเรา ติพระธรรม ติพระสงฆ์ ถ้าเธอ
จะขุ ่ น เคื อ งหรื อ จั ก โทมนั ส น้ อ ยใจในคน
เหล่านัน้ เธอทั้งหลายจะพึงรู้ค�าที่เขาพูด
ถูก หรือค�าที่เขาพูดผิดได้ล่ะหรือ ฯ”
ภิ ก ษุ ทั ้ง หลายกราบทู ล ว่ า “ข้ อ นัน้
เป็นไปไม่ได้ทีเดียว พระเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั้ง
หลาย คนพวกอื่นจะพึงกล่าวติเรา ติพระ
ธรรม ติพระสงฆ์ ในค�าที่กล่าวตินนั้ ค�า
ที่ไม่จริง เธอทั้งหลายควรแก้ให้เห็นด้วย
ความไม่เป็นจริง ว่า นัน่ ไม่จริงแม้เพราะ
เหตุนี้ นัน่ ไม่แท้แม้เพราะเหตุนี้ แม้นนั่ ก็
ไม่มีในเราทั้งหลาย และค�านั้นจะหาไม่ได้
ในเราทั้งหลาย”
ชัดเจนไหมว่า พระพุทธเจ้าให้“แก้ตัว”
ที่จริงไม่น่าใช้ค�าว่า“แก้ตัว”หรอก จริงๆ
นัน้ คือ พระพุทธเจ้าท่านให้ทุกคน“กล่าว

ตอบความถูกต้องตามเป็นจริง”กันนัน่ เอง
ไม่ใช่ว่า อย่าตอบโต้ โดยเฉพาะผู้ที่
มี“ความถูกต้อง”อยู่ ในตน ซึ่งไม่ ใช่“การ
แก้ตัว” แต่เป็นการท�า“ความจริงให้อยู่บน
ความจริง”ที่ยืนยันความถูกต้องแท้
แต่นัน่ แหละ ผู้ที่มีกิเลส“อัตตามานะ”
ก็แน่นอนที่จะร้อนตัว อยาก“แก้ ตวั ”อย่างยิ่ง
ส�าหรับท่ านผู้“ไม่มีกิเลสแล้ว”จึงจะ
ประมาณเอาว่า ควร“ตอบความจริง”นัน้
หรือไม่ ในโอกาสเช่นนัน้ ในองค์ประกอบ
อย่างนัน้ จึงจะเป็นการ“ตอบ”ตามที่มีเหตุ
ปัจจัยตาม กาละ ตามเหตุปัจจัย โดยใช้
ทั้ง“สัปปุริสธรรม ๗” และ‘มหาปเทส ๔”
“ดู ก รภิ ก ษุ ทั ้ง หลาย คนพวกอื ่น จะ
พึงกล่าวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์
เธอทั้งหลายไม่ควรเบิกบานใจ ไม่ควรดีใจ
ไม่ควรกระเหิมใจในค�าชมนั้น
ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึง
กล่าวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์ ถ้า
เธอทั้งหลายจักเบิกบานใจ จักดี ใจ จักกระ
เหิมใจในค�าชมนัน้ อันตรายจะพึงมีแก่เธอ
ทั้งหลาย เพราะเหตุนั้นเป็นแน่”
อันตราย หมายถึง สิ่งกีดขวาง, สิ่ง
ที่ขดั ขวางไม่ให้เกิดผลเกิดประโยชน์ท่คี วรจะ
เป็นนั้นๆ ถึงขั้นเสียหายท�าลาย บรรลัย
นัน่ ก็ คื อ พลั ง งานที ่เ ป็ น จิ ต นั ้น จะ
ต้องไม่สูญเสียหรือพร่องไปในทางใดเลย
จึงจะมีพลังเต็มที่ท�างานได้สัมบูรณ์ หาก
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ไม่ เ ป็ น พลั ง งานที ่เ ป็ น “จิ ต ”บริ สุ ท ธิ ์เ ต็ ม
บริบูรณ์ โดยพร่องไปในทางเสียใจ หรือ
ดีใจก็ตาม “ความพร่อง”นั้นจะเป็นเครื่อง
กี ด ขวาง (อันตราย)ไม่ ใ ห้ พ ลั ง งานท� า งานได้
สัมบูรณ์เต็มที่
พลังของจิตมันขาดหาย หรือพร่อง
ไปแน่นอน ..ใช่ ไหม ?
นีค่ ือ อันตราย หรือความบกพร่อง
ขั้นพลังของนามธรรม ก็เป็นจริง
“จิตว่าง” คือ จิตที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงเต็ม
ความสามารถ ซึ่งไม่พร่องหรือไม่โผล่ เอียง
ไปข้างใดเลย จิตมีเต็มอยู่ในตนครบ หรือ
เรียกว่า จิตกลางๆ คือจิตว่างจากแรงดูด
แรงผลักอื่นๆรอบตัวนัน่ เอง
นี่คือ จิตที่มีประสิทธิภาพเต็มสัมบูรณ์
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย คนพวกอื่นจะพึง
กล่าวชมเรา ชมพระธรรม ชมพระสงฆ์ ค�า
ชมนั้น ค�าที่จริง เธอทั้งหลายควรปฏิญาณ
ให้เห็นด้วยความเป็นจริงว่า นัน่ จริง แม้
เพราะเหตุนี้ นัน่ แท้แม้เพราะเหตุนี้ แม้
ค�านัน้ ก็มีในเราทั้งหลาย และค�านัน้ จะได้
ในเราทั้งหลาย ฯ”
เห็นไหมว่า พระพุทธเจ้าทรงให้ชี้แจง
“ความจริง-ความแท้”ออกไปตรงๆ
มิ ใช่จะปล่อยให้คนอืน่ หลงผิดหรือเดา
“ดูกรภิกษุทั้งหลาย ก็เมื่อปุถุชนกล่าว
ชมตถาคต จะพึงกล่าวด้วยประการใดนัน้
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มีประมาณน้อยนักแล ยังต�า่ นัก เป็นเพียง
ศีล” [แล้วพระพุทธเจ้าก็ตรัส“จุลศีล ๒๖ ข้อ-มัชฌิม
ศีล ๑๐ ข้อ มหาศีล ๗ ข้อ ไม่ได้คัดมาให้อ่านในที่นี้]

นีค่ ือ เครื่องบ่งชี้หลักใหญ่-ส�าคัญยิ่ง
อั น เป็ น “หลั ก ต้ น -หลั ก แรก-หลั ก เดี ย ว”ที ่
พระพุทธเจ้าผู้มีพระสัพพัญญูตรัสบอกให้
ว่า ในความเป็น “คน” หรือ“มนุษย์” นั้น อะไร
คือ เครื่องหมายที่ชี้บ่งความเป็นคนดี-คน
ประเสริฐ-คนมีประโยชน์ คณ
ุ ค่าแท้ ของโลก”
พยายามท�าความเข้าใจให้ชัดๆเจนๆ
กันเถิด ว่า “ศี ล ”นั ้น เป็ น เครื ่อ งชี ้บ ่ ง ขั ้ น ที ่
ต�่า ที่สุดแล้วนะ ของความเป็น “คน” อัน
จะ“พึงได้รับค�าชม”ในสังคมมนุษยโลก
ว่า เป็น“คน”ดี หรือเป็น“คน”ซื่อสัตย์
เป็น “คน”ไว้ ใจได้ เป็น“คน”มีประโยชน์ต่อ
ตนต่อผู้อืน่ จริง เป็น“คน”มี พ ฤติ ก รรมใน
ชีวติ ที่ถอื ได้วา่ “คนดี ” จริงๆ เป็ น “คน”ควร
ยกย่อง เป็น“คน”ประเสริฐ” เป็น“อาริยชน”
จะเอาอะไรอื่นมาเป็นเครื่องชีบ้ ง่ “คน”
ว่า เป็น“คน”ดี เป็น“คนประเสริฐ” เป็น“อาริย
ชน”นัน้ ใครอื่น ลัทธิอื่นใด ก็เป็นเรื่องของ
เขา แต่ของ“คน”(มนุษย์)ที่เป็นชาวพุทธนั้น
พระพุทธเจ้าทรงยืนยันว่า “ศีล”เป็นเครื่อง
ชี้บ่ง เป็นขั้นต้น และถึงที่สุดขั้นปลาย
จุลศีล ๒๖ เฉพาะผู้ปฏิบัติแต่ละคน
สมาทานปฏิบตั ไิ ปตามฐานะแต่ละคน ตั้งแต่
“ศีล ๕”เป็นพื้นฐาน แล้วก็เป็น“อธิศลี ”เพิม่ สูง

ขึ้นๆได้เป็น“ศีล ๘-ศีล ๑๐-ศีล ๑๑-๑๒-๑๓๑๔ ฯ หรือไปตามฐานะตามถนัด จนถึง ๒๖
ปฏิบัติ “จุลศีล”ก็จะพาบรรลุอรหัตผล
ไปตามล�าดับ ซึ่ง“อธิศีล”สูงขึ้นๆมันอาจจะ
ไม่เรียงข้อไปตามล�าดับเท่านั้น
ส่วน“มัชฌิมศีล ๑๐”นั้นเป็น“ศีล”ขยาย
ความลึ ก และกว้ า งของ“จุ ล ศี ล ”มากขึ ้น ๆ
และเป็น“ศีล”ที่พาเราพ้นจากเดรัจฉานกถา
เราก็จะพัฒนาสูงไปตาม“มัชฌิมศีล”
ส�าหรับ “มหาศีล ๗”เป็น“ศีล”ที่ยืนยัน
ความเป็นเดรัจฉานวิชา ชาวพุทธทุกคนต้อง
“เลิกละ-เว้นขาด” เป็น “ศีล”ส่วนรวมเป็นศีล
เฉพาะอย่างยิ่งภิกษุตอ้ งไม่ละเมิด ต้ องเว้น
ขาดก่อน แล้วฆราวาสก็จะไม่มเี ดรัจฉานวิชา
ในศาสนา จึงเป็น“ศีล”ที่ส� า คัญยิ่งของศาสนา
เป็นเครือ่ งชีบ้ ง่ ความเป็นพุทธศาสนาที่สูงส่ง
ไปด้วยภูมิปัญญา มีศักดิ์ศรีและสง่างามยิ่ง
เพราะไม่มีเดรัจฉานวิชาในศาสนาพุทธ
อ่านดูใน“มหาศีล ข้อ ๑”ก่อนก็ได้
“ภิ ก ษุ เว้ น ขาดจากการเลี ้ย งชี พ โดย
ทางผิดด้วยติรัจฉานวิชา เช่นอย่างที่สมณ
พราหมณ์ผู้เจริญบางจ�าพวก ฉันโภชนะที่
เขาให้ดว้ ยศรัทธาแล้ว ยังเลี้ยงชีพโดยทางผิด
ด้วยติรจั ฉานวิชาเห็นปานนี้ คือ ทายอวัยวะ
ทายนิมิต ทายอุปบาต ท�านายฝัน ท�านาย
ลักษณะ ท�านายหนูกัดผ้า ท�าพิธีบูชาไฟ ท�า
พิธีเบิกแว่นเวียนเทียน ท�าพิธีซัดแกลบบูชา

ไฟ ท�าพิธีซัดร�าบูชาไฟ ท�าพิธีซัดข้าวสาร
บูชาไฟ ท�าพิธีเติมเนยบูชาไฟ ท�าพิธีเติม
น�้ามันบูชาไฟ ท�าพิธีเสกเป่าบูชาไฟ ท�าพลี
กรรมด้วยโลหิต เป็นหมอดูอวัยวะ ดูลกั ษณะ
ที่บา้ น ดูลกั ษณะที่นา เป็นหมอปลุกเสก เป็น
หมอผี เป็ น หมอลงเลขยั น ต์ คุ ้ ม กั น บ้ า น
เรือน เป็นหมองู เป็นหมอยาพิษ เป็นหมอ
แมลงป่อง เป็นหมอรักษาแผลหนูกัด เป็น
หมอทายเสียงนก เป็นหมอทายเสียงกา
เป็นหมอทายอายุ เป็นหมอเสกกันลูกศร
เป็นหมอทายเสียงสัตว์ ฯ”
เพียง“มหาศีล ข้อ ๑”เท่านี้ก็คงพอจะ
ใช้ปฏิภาณรู้โดยปริยายได้แล้วว่า ประดา
ท�านายทายทัก หรือหมอรักษาทั้งหลาย
นั้น พระพุทธเจ้าไม่ให้เข้าไป“เชื่อมวิบาก
ใหม่“กับใครอีก “วิบาก”ตนเองแต่ละคนก็
มีกันคนละเท่าไหร่ ยังใช้หนี้วิบากไม่หมด
ก็ท�าให้หมดก่อนเถิด แล้วจะไป“เชือ่ มเอา
วิบากใหม่”จากผู้อื่นมาเพิ่มอีกท�าไม?
ส่วนเดรัจฉานวิชาที่ใช้ไฟเป็นสื่อ(อัคคี
ยัญ)บ้าง เช่น จุดธูป จุดเทียน เป็นต้น แล้ว
ก็สื่อไปถึงวิญญาณในภพนั้นภพนี้ ให้เสีย
เวลา เสียทุนรอน เสียแรงงานสูญเปล่าให้
เราโง่ มีอวิชชาเพิ่มหนักขึ้นไปท�าไม?
หรือใช้น�้าเป็นสื่อ (สิญจนยัญ)บ้าง ทั้ง
ใช้บูชา ทั้งใช้ประกอบอธิษฐาน ใช้เชื่อม
โยงเป็นสื่อ ใช้ราดรด ใช้พรม ใช้เป่า ใช้
พ่น เป่าเสก ปลุกเสก ใช้ท�าพิธีแปลกๆ
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ใดๆก็ตาม ล้วนเป็นการประดิดประดอย
ประกอบเข้ า มาให้ ดู อ ลั ง การ ทั ง้ ใช้ ท ่ า ที
ลีลาประกอบ“ชวนใจ”หรือสะกดจิตให้โน้ม
น้อมติดยึดตาม เกิดอุปาทานตามทั้งสิ้น
แม้แต่ใช้“การสวดมนต์”เป็นสื่อ ก็เช่น
กัน สวดมนต์เป็นฤทธิ์เป็นเดชสื่อไปส่งไป
ให้คนนั้นคนนี้ ให้วญ
ิ ญาณนั้นวิญญาณนี้ ภพ
นั้นภพนี้ มันก็เกิด“พลังงานทางจิต”ที่ผูกพัน
เชื ่อ มโยงกั น ยิ ่ง ขึ ้น เท่ า นั ้น ไม่ ไ ด้ เ กิ ด ผล
จากมนต์ ที ่ตั ้ง อกตั ้ง ใจเคร่ ง ครั ด สวดหนั ก
สวนหนานั้นให้เกิดฤทธิ์เกิดเดชบันดลนั่น
บันดาลนี่ตามที่ตนอยากให้เป็นให้เกิดหรอก
ซึ่งผู้ยัง“อวิชชา”ก็ตกเป็นเหยื่อกันอยู่
ก็ธรรมดาของโลกีย์ ก็มีให้เห็น เป็นกันอยู่
เต็มสังคมปุถุชน จะแปลกอะไร ?
บังเอิญเกิดผลตรงกับที่หมายบ้าง ไม่
เกิดนัน่ แหละมากกว่ามาก เหมือน“หวย”
นั่นแหละ ย่อมมีคนถูกหวยทุกงวด แต่คน
ถูกหวยคือ ส่วนน้อย คนไม่ถูกหวย คือ
ส่ ว นมาก ตลอดกาลนานก็ เ ป็ น เช่ น นั ้น
แปลกอะไร?!!
หรือพระพรหม ศาลเจ้า ฯลฯ ที่คน
ไปบนบาน มีคนไปบนบานพระพรหมนั้น
หรือศาลเจ้านั้น ๑,๐๐๐ คนเป็นต้น แต่จะมี
ผู้ที่ได้ผลส�าเร็จ ไปแก้บนที่พระพรหมหรือ
ทีศ่ าลเจ้า ไม่กีค่ นหรอก ทว่าคนที่ไปพบคน
ที่ไปแก้บนเพราะประสบผลส�าเร็จเสมอ ก็
มีสัก ๕ คน ๑๐ คน ส่วนคนที่ไม่ส�าเร็จก็
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ไม่มาแก้บนที่พระพรหม ไม่มาแก้บนที่ศาล
เจ้านั้น มีจ�านวนมากกว่ามาก เป็น ๑๐๐
เป็น ๑,๐๐๐ เป็นหมื่น ก็เป็นธรรมดา คน
จะพบแต่คนส�าเร็จสมหวัง คนก็หลงเชื่อกัน
ว่าพระพรหมขลัง ศาลเจ้าเฮีย้ น ก็ธรรมดา
ไม่เห็นจะมีอะไรวิเศษ พิเศษตรงไหน
เดรัจฉานวิชา จึงเป็นเครื่องชี้บ่งถึง
ความยังหลง“ภพ”หลง“ชาติ”ที่ยังไม่เจริญ
พุทธิปัญญาแท้จริง
จาก“พรหมชาลสูตร” สูตรที่ ๑ ของ
พระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐนี้ ความละเอียด
วิเศษ ที่ชัดเจนส�าหรับอาตมาประเด็นที่ (๑ )
คือ “ความอิสระ”สัมบูรณ์ที่สุดพระพุทธเจ้า
มีเต็มๆทีเดียว ใครจะวิจารณ์ ใครจะต�าหนิ
อย่างไร ได้ทั้งนั้น เป็นปกติคนอวิชชา
ท่านใช้สิทธิ์ บา้ งชี้แจงตอบค�าวิจารณ์ค�าต�าหนินั้นตามที่เป็นจริง ยืนยันสิ่งทีม่ จี ริง
นัน้ ไปแค่ น้ั น ไม่ววิ าท ถกบ้างแต่ ไม่เถียง
และประเด็นอื่นๆอีกต่อ มา
(๒) พระบรมศาสดาของพุทธนั้น ไม่ยดึ
ตัวตนเลย ให้สิทธิ์ผู้อื่นเต็ม
(๓) ไม่อาฆาต ไม่แค้นใจ ไม่โทมนัส
ไม่น้อยใจ
(๔) ฟังความที่เขาว่าอย่างใส่ ใจ จึงจะ
พึงรู้ค�าที่เขาพูดว่า ถูก หรือ ผิด
(๕) จงกล่าวตอบ ว่า ความจริง ทีต่ นมี
เป็นอย่างนั้น ความแท้ ท่ีตนไม่ มเี ป็นอย่างนี้

แม้ในเราทั้งหลายก็มคี วามแท้และไม่มคี วามแท้
นัยเดียวกัน ทั้งที่ตนเห็นว่าถูก เป็นอย่างนี้ ทั้งที่
ตนเห็นว่าผิด เป็นอย่างนี้ แจ้งความจริงให้ ชดั
(๖) หรือใครจะกล่าวชมเรา ชมพระพุทธ
-พระธรรม-พระสงฆ์ เราก็ไม่ควรดีใจ ไม่ควร
กระเหิมใจในค�าชมนั้น ถ้าเราดีใจ-กระเหิมใจ
อันตรายจะพึงมีแก่เธอ
(๗) เงื่อนไขหลักส�าคัญยิ่งที่“คน”ควร
ได้รับค�าชมนั้น ก็คอื คนๆนัน้ “เป็นผู้มีศีล”
นี่คอื เงื่อนไขหลักส�าคัญยิ่งของพุทธ ที่
พระพุทธเจ้าตรัส เริม่ ตัง้ แต่พระองค์เองทีเดียว
ว่า “คนจะพึงชมเรา พึงชมเพราะเรามีศลี ”
“ความมี ศี ล”มั่นคงยั่งยืน จึงเป็นคุณ
สมบัตทิ ่วี เิ ศษอันดับหนึ่งของความเป็น “คน”
และ“ความมีศีล”นั้น คืออย่างไร?
“ศีล”ของพุทธ คือ “จุลศีล-มัชฌิมศีลมหาศีล”ที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติ“ศีล”ที่
เป็ น “ธรรมนูญ”นี้เองแต่เพียงผู้เดียว ด้วย
พระปัญญาธิคุณ-บริสุทธิคุณ-กรุณาธิคุณ
อย่า พึงแก้ไขเปลี่ยนแปลง
“คนดี”ขั้นพื้นฐานระดับต้นเลย จึงเริ่ม
ด้วย“ศีล ๕” เพราะดีครบด้วย“กาย-วาจา-ใจ”
เป็นระดับต้นจริงๆ นี่คือ เครื่องรับรองที่แท้
ผู ้ ที ่บ รรลุ ธ รรม“มี ศี ล ๕”แท้ จะมี
ภู มิ ป ั ญ ญาสั ม มาทิ ฏ ฐิ ดั ง นัน้ จึ ง จะรู ้ จั ก รู ้
แจ้งรู้จริงใน“เดรัจฉานวิชา”ด้วย จึงจะพ้น
จากเดรัจฉานวิชาได้ง่าย หรือไม่ค่อยจะมี

เดรัจฉานวิชา ยกเว้นโสดาบันผู้มีวิบากที่
หนักมาแต่ปางบรรพ์ หรือกิเลสในเดรัจฉาน
วิชาเรื่องนั้นๆของผู้นั้นหนักพิเศษ
ปั จ จุ บั น นีช้ าวพุ ท ธเสื ่อ มมากแม้ แ ต่
ภิกษุก็ไม่รู้จักศีล”แท้ๆ หลงยึดได้แค่“วินัย
๒๒๗” ว่าเป็น“ศีล”ของภิกษุ
ในศาสนาชาวพุทธส่วนใหญ่ยคุ ทุกวันนี้
ภิกษุและพุทธศาสนิกชนไม่ถอื “ศีลธรรมนูญ”
นี้ กันแล้ว ภิกษุถือแค่วินัย ๒๒๗ กัน เท่านัน้
และแค่“วินัย ๒๒๗”นี้ภิกษุยุคนีก้ ็ยัง
หน้าด้านกัน ขนาด“ปาราชิก”แท้ๆ กลัวกันเสีย
ที่ไหน ละเมิดกันโครมๆ เห็นมัย้ เล่า ..???!!!
“วินยั ”เป็นหลักเกณฑ์ทหี่ ยาบและตืน้
เป็นผู้ร้ายที่เลวกว่า “ศีล” ศีลลึกซึ้งละเอียด
และกว้างเป็น ผู้ดกี ว่าวินัยอย่างมี นัยส�าคัญยิง่
“จุลศีล ๒๖ -มัชฌิมศีล ๑๐ -มหาศีล ๗”
ทั้งภิกษุทั้งฆราวาสไม่ถือกันแล้ว ซ�า้ ไม่ รู้จัก
..น่าอเนจอนาถใจกันไหม ศาสนาพุทธไทย?
ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเกิดมาล้มล้าง
เดรัจฉานวิชาแท้ๆ ซึ่งศาสนาอื่นๆเขามีกัน
พิลกึ สารพัดประหลาดวิตถาร
แต่พุทธเป็นศาสนาที่ไ ม่ มี “ เดรั จ ฉาน
วิ ช า”ตามที ่ “ มหาศี ล ๗”ก� า หนดไว้ ตั ้ง แต่
พระพุทธเจ้าประกาศศาสนาของพระองค์
ทุกพระองค์ ตรงกันหมด
เพราะพุทธเป็นศาสนา“อเทวนิยม”ที่
จริงที่สุด มีภูมิปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงพิสูจน์
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

•

47

“วิ ญ ญาณ”ด้ ว ย“การสั ม ผั ส รู ้ ส ภาวะแห่ ง
วิญญาณ”ตาม“วิชชา ๘”ของพระพุทธเจ้า
รู ้ จั ก รู ้ แจ้ ง รู ้ จ ริ งเป็นวิทยาศาสตร์สัม บูรณ์
ด้วย“ปรมัตถสัจจะ”ที่แท้จริงกว่าศาสนาใดๆ
จึงไม่งมงายไปกับ “อัคคียัญญ”โดยใช้
ไฟเป็นสื่อ (จุดธูปจุดเทียนบูชา เป็นต้น ) และ“สิญ
จนยัญญ”คือใช้น�า้ เป็นสื่อ(รดน�้ามนต์,กรวดน�้า
เป็น ต้น ) เชื่อมโยงวิญญาณภพนั้น ภพนี้
หรื อ แม้แต่ “สวดมนต์”เป็นสื่อให้ขลัง
“ท่องบ่น มนตรา-คาถา-อาเวค”ใดๆก็ไม่มี
เลย เป็นอันขาด เป็น ต้น
มีปัญญารู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า บทมนต์
หรือธรรมบท คืออะไร? มี ไว้ท�าไม? ใช้ได้
อย่างไร? และจะมีผลไฉน?
แต่ ทุ ก วั น นีศ้ าสนาพุ ท ธเต็ ม ไปด้ ว ย
เดรัจฉานวิชา สวดมนต์ สวดคาถา สารพัด
[ผู้ศกึ ษาค้น คว้าได้จากพระไตรปิฎก เล่ม ๙]

ทีน้ี ..“มีศลี ”ล่ะ คือ อะไร?
มีศีล คือ “จิตใจของผู้น้นั ‘ตั้งมั่น’เป็น
ปกติ ไม่ชอบ-ไม่ชัง ไม่ทุกข์-ไม่สุข ไม่วูบไม่ หวั่น เลย เมื่อถูกสัมผัสกระทบกระแทก
กับสิ่งที่จะพึงท�าให้ จติ ใจไหวเคลื่อน ก็ไม่ไหว
ไม่เคลื่อนเลยแม้แต่นิดน้อย ไม่วา่ จะเคลื่อน
แบบมีอาการชอบหรืออาการชัง-มีอาการดูด
หรืออาการผลัก ก็ไม่มีอาการดังว่านัน้ เลย
เป็นปกติ จิ ตใจมีแต่ความเป็ น ธาตุรู ท้ ี่รู้จัก
รู้แจ้งรู้จริงสิง่ นั้น ตามที่มีจริง เป็นปกติ
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นั่นคือ ผู้มี“ศีล”เป็นอาริยะ “จิต”ก็เป็น
สมาธิเป็นอาริยะด้วย แถมมี“ปัญญา”เป็น
อาริยะครบ จึงบริบูรณ์ ในความ“มีศลี ”
ดังนั้น “มีศลี ”จึงไม่ ใช่ แค่บริสุทธิ์ทาง
“กาย”ทาง“วาจา”เท่านั้น ต้องเป็น“อาริยะ”
ทาง“จิต”ด้วย และมี“ปัญญา” เป็นส�าคัญ ดัง
ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“สามัญผลสูตร”ว่า
ต้องพร้อ มด้วย“ศี ล อันเป็นอาริยะ-ส�ารวม
อินทรีย์อันเป็นอาริยะ-สติสัมปชัญญะอัน
เป็นอาริยะ-สันโดษอันเป็นอาริยะ” และ
ครบครันก็มีวิชชา ๘ ชื่อว่าเป็นผู้สัมบูรณ์
ด้วย“ศีล-สมาธิ-ปัญญา” และวิมุติทีเดียว
ค�าว่า “เป็นอาริยะ”นั้น ไม่ใช่การบรรลุ
แค่กายกับวาจาเท่านั้น ต้องบรรลุถึง“ใจ”
ดังนัน้ “ศีล”ต้องมีผลถึงใจ ลดความ
เดือดร้อนใจไปตามล�าดับ ตามพระวจนะใน
พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๑ กับข้อ ๒๐๘
อ่านดูดๆ
ี ท�าความเข้าใจให้ครบครัน จะเห็น
ชัดว่า “ศีล”นั้นมีผลถึง“วิมุติ-นิพพาน”จริงๆ
เรื่องของ“ศีล”จึงไม่ใช่เรื่องตื้นๆ เล่นๆ
เป็นอันขาด
ผูจ้ ะปฏิบัติพุทธธรรมบรรลุได้ตอ้ งรูจ้ กั
รู้แจ้งความเป็น“ศีล” และจะปฏิบัติ“ศีล”ได้
บรรลุก็ต้องรู้จักความเป็น“รูป”กับ“นาม”
และจะปฏิบัติด้วย“ธรรมะ ๒” หรือ
ความเป็น“กาย”นั่นเอง แยก“รูป” แยก“นาม”
เพือ่ ศึ ก ษาปฏิบ ัต ิจั ด การ (อภิ ส ัง ขาร,โยนิ โ ส

มนสิก าร) ได้ ส �า เร็ จ

โดยความสามารถท� า
“เอกั ค คตาจิ ต ”ในขณะที ่เราก็ ม ี“ ธรรมะ
๒” (เทฺว ธัมมา)อยู ่ เ ป็ น ธรรมดา และท� า ให้
เป็น“ธรรมะ ๑ ใน ๒”(ทฺวเยนะ เวทนายะ เอก
โมสรณา ภวันติ เป็นต้น ) นั้น แหละส�าเร็จอยู่
เพราะสามารถแยก“กาย”แยก“จิต”ได้
ในความเป็น“ธรรมะ ๒”หรือเป็น“สังขาร”อยู่
ทีเดียว จึงสามารถปฏิบัติธรรมบรรลุได้แท้
ความเป็น“กาย”ทุกวันนี้ โดยเฉพาะ
คนไทย เกือบหมดทั้งประเทศแล้วกระมัง
ที่“มิจฉาทิฏฐิ”กันสนิท จึงไม่บรรลุธรรม
“กาย”คือ องค์ประกอบของ“ธรรมะ
๒” ได้แก่ “รูปกับนาม”เสมอ ขาด“นาม”ไม่ได้
“กาย”ต้องมี“ นามธรรม”อยูเ่ ป็นส�าคัญ
ถึงกับพระพุทธเจ้าตรัสว่า “กายนัน้ ตถาคต
เรียกว่า จิตบ้าง มโนบ้าง วิญญาณบ้าง”(พระ
ไตรปิฎก เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐)

แต่คนไทยได้เข้าใจว่า “กาย”หมายถึง
“ร่างภายนอก”เท่านั้น ไม่เกี่ยวกับ“จิต”เลย
จึงปฏิบัติธรรมแบบพุทธให้ตาย ก็ไม่มี
โอกาสบรรลุมรรคผลสัมมาทิฏฐิไปได้
ค�าว่า“กาย”ของพระพุทธเจ้านัน้ ขาด
ความเป็น“จิต”ไม่ได้ และก็ไม่ขาด“รูป”ด้วย
ส่วนไหนที่มีความเป็น“จิต”อยู่ ก็ยัง
มีความเป็น“กาย”ของตน และส่วนไหนไม่
เป็น“กาย”ของตนแล้ว ก็เป็นแค่ “ สรีระ”อยู่
หากความเป็น“อุตุ ธาตุ”ยังไม่ขาดไป ยังไม่

แตกสลาย ยังไม่ แยกไปจาก“สรีระ”ของเรา
สรีระนั้นไม่ ใช่ จติ และสรีระก็ไม่ ใช่กาย
สรีระไม่ ใช่ “ ชีพ”(ชีวะ) ไม่มี“ ชีวิตินทรีย”์
สรี ร ะเป็น แค่“อุ ตุ นิยาม”เท่า นั้น จะ
เป็น“พีชนิยาม”ยังไม่ได้เลย
เพราะ“สรีระ” ไม่มีแม้แต่“ สัญญา”
“สรี ร ะ”จะเป็ น ได้ ก็ แ ค่ “ กองสั ง ขาร”
เท่านั้น คือ “ความปรุงแต่ง”ของ“อุตุนิยาม”
ที่ดูดดึงกันด้วยพลังแม่เหล็กและร่วมงาน
กันด้วยพลังแสงเสียงไฟฟ้าตามประสาของ
ธาตุต่างๆที่เป็นวัตถุ( ฟิสิกส์ ) เกิดองค์ประชุม
ของ“ดิน-น�า้ -ไฟ-ลม-อากาศ”ควบรวมกัน
อยูเ่ ท่านั้น ไม่ม“ี ธาตุร”ู้ คือ“วิญญาณ”เกิดอยู่
ในนั้นด้วยเลย
หรื อ แม้ จ ะเป็ น แค่ “ สรี ร ะ”ที ม่ ี อ งค์
ประชุมของ“ไฟ”กับของ“ลม”เป็นต้น ก็เกิด
เป็น“สรีระ”ได้ แต่“รูปร่าง”ก็ไม่ทรงสภาพ
สถิตเสถียรเป็น“รูปร่างคงที่”อะไรได้เลย
แม้จะเป็น“ธาตุน�า้ ”ก็จับตัวกันไม่ทรง
สภาพ“ ควบแน่นคงทน”หรือ“ทรงอยู่”(ธรติ)
ได้เหมือน“ธาตุดิน”แน่นอน
เพราะไม่ มี “ ธาตุ จิ ต หรื อ วิ ญ ญาณ”
เข้าร่วมเป็นอ�านาจหลักใน“กองสังขาร”นั้น
นัน่ คือ “กองสังขาร”ของอุตุนิยามแท้
ยังไม่ ใช่“กองสังขาร”ของ“จิตนิยาม”
แน่นอน แม้“พีชนิยาม”ก็มีอัตโนมัติในตน
เพียงกึ่งหนึง่ เท่านัน้ (มีแค่สัญญากับสังขาร)
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“สรี ร ะ”ที ่มี ค วามเป็ น “สั ต ว์ ” และชื ่อ
ว่า“จิตนิยาม” ต้อง
มี ทั ้ง “ เว ท น า - สั ญ ญ า - สั ง ข า ร วิญญาณ” ครบ ๔ ธาตุ
ดั ง นั ้น ส่ ว นที ่ ไ ม่ ค รบ ก็ ไ ม่ น ับ ว่ า มี
“จิตนิยาม” จึงยังไม่นับว่าเป็น“กาย”
“กาย”นัน้ คือจิต คือมโน คือวิญญาณ
ชาวพุทธต้องตั้งใจท�าความเข้าใจกันให้
ดีๆ สัมมาทิฏฐิตามธรรมพระพุทธเจ้าให้ แท้
“กาย”นั้นเป็นองค์ประกอบของรูปกับ
นาม ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชดั ๆว่า เป็น“จิต”
เป็น“มโน”เป็น“วิญญาณ”ทีเดียว (พระไตรปิฎก
เล่ม ๑๖ ข้อ ๒๓๐) และในที่อื่นๆอีกมากแห่ง
ที่ยืนยันว่า “กาย”ไม่ ใช่ ให้หมายเอา แค่
“สรีระ”ภายนอกเท่านั้น แต่ “กาย”หมายถึง
“จิต-มโน-วิญญาณ” นั่ น ต่างหากที่จะต้อง
ศึกษากันอย่างเป็ น “กรรมฐาน” (ฐานในการ
กระท�า ) หลักส�าคัญยิ่ง ที่จะปฏิบัติจัดการ
ชาวพุทธไทยในปัจจุบนั นี้ ได้สา� คัญ ผิด
ไปเป็น ว่า “กาย”นั้นหมายเอา“สรีระ” ( body )
คือ ความเป็น“ดินน�้าไฟลม”ภายนอกเท่า นั้น
แม้ เป็น ภาษาไทยทีค่ นไทยใช้กนั “กาย”
ก็หมายเอา“สรีระ”เท่านั้น ถ้าเอ่ย ค�าว่า“กาย”
ก็จะไม่ เชือ่ ว่าจะหมายถึง ความเป็น“จิต ”กัน
เลย พอเอ่ยว่า“กาย”ก็หมายแค่รา่ งภายนอก
การพิจารณา“กรรมฐาน”หลักของชาว
พุทธทุกวันนีจ้ ึงไปส�าคัญผิดว่า“กาย”หมาย
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ถึง“ ร่าง”หรือ “สรีระ”อัน เป็นภายนอกเท่านั้น
ไม่ ได้พิจารณา“กาย”เข้าไปถึง“จิต”ถึง“มโน”
ถึง “วิญญาณ”กันเลย
เพราะ“กาย”นั้นคือ องค์ประกอบของ
รูปกับนาม เป็น“ธรรมะ ๒” และพระพุทธเจ้า
ก็ตรัสไว้ ชัด ว่า ท่านหมายให้ พิจารณา
จึงเป็นความผิดทีย่ ง่ิ ใหญ่มากในวงการ
ปฏิบัติธรรมของศาสนาพุทธ แต่ไม่ รู้ตัวกัน
ดังนั้น การปฏิบัติธรรม ไม่ว่าจะเป็น
สมถธุระก็ดี วิปัสสนาธุระก็ดี จึงผิดพลาดไป
หมด ไม่สามารถบรรลุมรรคบรรลุผลแน่นอน
ดังที่เห็นและเป็นอยู่ในวงการศาสนาพุทธ มี
แต่หลงว่ามีผู้บรรลุอรหันต์เก๊กัน แต่ก็หลง
นับถือกัน ว่าเป็น “อรหัน ต์” จริง อย่า งน่า
อนาถใจ ทีจ่ ริงก็โทษใครไม่ได้ เพราะต่างก็
ไม่รู้“ความจริง”ที่สัมมาทิฏฐิกันจริงๆ
เพราะการศึ ก ษาเรี ย นรู ้ ใ นความเป็ น
“กาย”ทั้ง หลาย เช่น กายังคะ-กายคตากายานุปัสสนา-กายวิ เวก--กายกลิ-กายสุจิ
-กายปาคุญญตา-กายมุทุตา-กายลหุตากายกัม มัญญตา-กายปัส สัท ธิ-กายสัง ขาร
ดังนีเ้ ป็นต้น ถ้าเราเข้าใจค�าว่า“กาย”ผิดไป
แล้วเราจะก�าหนดความเป็น“กาย”มาศึกษา
พิจารณา หรือจัดการกับความเป็น“กาย”ก็
ต้องผิดไป การปฏิบัติจึงไร้ผลอย่างที่เป็น
กันในวงการพุทธศาสนาในปัจจุบัน เพราะ

เชื่อผิดว่า “กาย”คือ“ร่าง”(สรีระ)เท่านั้น นี่ เอง
เป็นต้นว่า กายกลิ ก็คือ ตัวตนของ
กิเลส อันเป็น“อาการ”ของ“รูป”กับ“นาม”ที่
ปรุงแต่งกันอยู่ เป็น“องค์รวม”ของกิเลส
“รูป”กับ “นาม” เป็น“ธรรมะ ๒”
“รูป”ก็เป็นภาวะหนึ่ง เช่น อาการของ
“ความโกรธ”เป็นต้น ซึ่งมันก็เกิด“อาการ”นี้
อยู่ ในใจเราขณะนี้ภาวะ ๑ (สิ่งที่ถูก รู้ = object )
และอีกภาวะหนึ่งเราก็มี“ธาตุรู้”อยู่ ใน
ตัวเราด้วยนีแ่ หละ ก็ไป“ก�าหนดรู้” (สัญญา)
“อาการโกรธ”นัน้ ภาวะนีเ้ ป็น“นาม”(ตัวผู้รู้ =
subject) นั่นคือ ๑.มี“กิเลส” ๒.มี“ตัวผู้รู้” ที่
ก�าลัง“สัมผัสกัน”จึงรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงอยูบ่ ัดนั้น
แต่ ผู้ “มิจฉาทิฏฐิ”ที่เข้าใจว่า “กาย”คือ
ภายนอกเท่านั้น จึงหลงผิดไปก�าหนดหมาย
(สัญญา) เอาแต่ “อาการ”ดินน�า้ ไฟลมแค่นน
ั้
เอง จะเพ่ง“กายังคะ”ก็ดี ก็เพ่งอยู่แค่“ดินน�้า
ไฟลม”ที่เป็นร่างภายนอก แม้จะเพ่ง“กาย
คตาสติ”ก็ดี ก็เพ่งแต่อาการ“ดินน�า้ ไฟลม” ที่
เคลื่อนไหวภายนอก จะ“กายานุปัสสนา”ก็
เพ่งแต่“ดินน�้าไฟลม”ภายนอกกันจริงๆ พอ
ท�าให้ความเคลื่อนไหวภายนอกนิ่งหยุดสนิท
ได้ก็หลงผิดว่า ส�าเร็จแล้วนีแ้ หละคือ “กาย
ปัสสัทธิ ( กายสงบ) ซึ่ง“ผิดถนัด”เลย
“กายปัสสัทธิ”นัน้ คือ “รูป”กับ“นาม”

ท�างานปรุงแต่งกันอยู่ แต่มัน“สงบ”เพราะ
ไม่มี“กิเลส”ปรุงแต่งร่วมด้วยแล้ว มันจึงไม่
ทุกข์ ไม่เดือดร้อน ไม่วุ่นวาย ไม่ร้ายไม่เลว
อย่ า งนีต้ ่ า งหากคื อ “กายสุ จิ ” กาย
สะอาดจากกิเลส “กายปัสสัทธิ”กายสงบ
อย่างวิเศษ กายวิเวก-จิตวิเวก-อุปธิวเิ วก อัน
เป็นโลกุตรธรรม เป็น“ความสงบของอาริยะ”
มิใช่ “โลกียะ”ของปุถุชน
“กายปัสสัทธิ-กายวิเวก”นี้จึงสามารถ
ท�างานท�าการทั้งการเคลื่อนไหวของ“กาย
กรรม-วจีกรรม-มโนกรรม”อยู่อย่างแคล่ว
คล่องว่องไว เป็น“กายปาคุญตา” เพราะ
มี“จิต”เป็น“มุทุตา” นัน่ คือ จิตที่แววไวทั้ง
ปัญญา และจิตที่ปรับตัวได้ไวเร็วทั้งเจโต
ไม่ดื้อไม่กระด้าง ( กายมุทุตา)
การงานที่กระท�าของ“ธรรมะ ๒”นัน้ จึง
เป็นการงานที่ควรที่สดุ เหมาะสมที่สดุ เรียก
ว่า “กายกัมมัญญตา”
ชาวพุทธทุกวันนี้จึงไม่สามารถบรรลุ
ธรรมของพระพุทธเจ้าอย่างเป็น“สัมมาผล”
ก็ได้แค่“มิจฉาผล”เท่านั้น แล้วหลงผิดกันว่า
ท่านผู้นั้นเป็นอรหันต์ เป็นอริยะกันไป ผิด
หมด เห็นมั้ย? จึงเป็นเรื่องที่ตอ้ งท�าความรูก้ นั
ให้แจ้ง ถึง “ความจริง”ที่จริงกันให้ ได้
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

นายเฮนรี่คิสซิงเจอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯ
สมัยประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน กล่าวว่า “ควบคุมน�้ามันคือการ
ควบคุมโลก ควบคุมอาหารคือการควบคุมชาวโลก”
สหรัฐฯพยายามควบคุมแหล่งน�้ามันของโลกจนถึงปัจจุบัน
โดยเฉพาะในตะวันออกกลาง

ท�าไมต้องรู้ทัน?

ตอน

การปล้นชิงและการใช้อ�านาจเป็นธรรม
(Despoliation and Despotism)

ทศวรรษ 1917(พ.ศ.๒๔๖๐) : สหรัฐฯส่ง
ทหารเข้าร่วมรบกับฝ่ายพันธมิตรใน“สงครามแย่ง
โลกครั้งที่ 1” ประธานาธิบดีวดู้ โรว์ วิลสันกล่าวว่า
“เพื่อท�าให้โลกปลอดภัยส�าหรับประชาธิปไตย” แต่
เอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจ�าอังกฤษกล่าวอย่าง
ตรงไปตรงมาว่า “เป็นทางเดียวในการคงไว้ซึ่ง
สภาพความได้เปรียบทางการค้าของสหรัฐฯ” ต่อ
มานายพลเสม็ดเลย์ บัตเลอร์ ของหน่วยนาวิก
โยธินอเมริกันก็กล่าวว่า “เงินต่างหากเป็นเหตุผล
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อันแท้จริงที่ทา� ให้พวกเขาต้องเดินทางไปเพื่อฆ่าและ
ถูกฆ่า”
หลังสงคราม ประธานาธิบดีวู้ดโรว์ วิลสัน
ได้ย�้าจุดยืนของสหรัฐฯในอนาคตว่า “หน้าที่ของ
สหรัฐฯในสังคมโลกคือการเล่นบทบาทน�าในการ
เปลี ่ย นแปลงสภาพก่ อ นตะวัน ออก มาตรฐาน
ต่ า ง ๆ ของตะวัน ตกจะถู ก น� า ไปใช้ ใ นภู มิ ภ าคนี ้
ประเทศและประชาชนที่หยุดนิ่งมาหลายศตวรรษ
จะกลายเป็นส่วนหนึ่งของการค้าโลก….เนื่องจาก

“คนจ�านวน ๕๐-๕๕ ล้านคนทั่วโลกเสียชีวิตจากลัทธิล่าอาณานิคม (Colonialism) และลัทธิล่า
อาณานิคมใหม่ (Neo-colonialism) การสังหารส่วนใหญ่เกิดขึ้นภายใต้ค�าขวัญที่เพราะพริ้ง เช่น
เสรีภาพและประชาธิปไตย นอกจากผู้เสียชีวิตโดยตรงจากสงครามที่ตะวันตกริเริ่มขึ้นหรือจาก
คณะทหารที่นิยมตะวันตกกระท�า หรือจากความขัดแย้งอื่นๆ คนอีกนับร้อยล้านยังเสียชีวิตอย่าง
เงียบ ๆ จากความยากเข็ญอย่างสุดขีดด้วย”
อังเดร วัลต์เชค
นักหนังสือพิมพ์และนักเขียนชาวอเมริกัน
อ้างอิง : Noam Chomsky and Andre Vltchek, “On Western Terrorism”, 2013

การค้าปฏิเสธขอบเขตของประเทศและโรงงาน
อุตสาหกรรมยืนกรานที่จะเอาโลกเป็นตลาดและ
ธงชาติของผู้ผลิตสินค้าจะตามไปทุกหนทุกแห่ง
ฉะนั ้น ประตู ข องประเทศต่ า ง ๆ ต้ อ งถู ก ท� า ลาย
ลง สิทธิของนักการเงินจะต้องได้รับการปกป้อง
แม้ว่าอธิปไตยของประเทศที่ไม่เต็มใจจะถูกล่วง
ละเมิด อาณานิคมทั้งหลายจะต้องถูกเข้าถึงและ
ถูกปลูกฝังด้วยระบบใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีมุมใด
ในโลกทีใ่ ช้ประโยชน์ได้จะถูกละเลยและไม่ได้ถกู ใช้
ประโยชน์”
1917-1920(พ.ศ. 2460-2463) : ประธานาธิบดี
วู ้ ด โรว์ วิ ล สั น เริ ม่ ส่ ง เงิ น ไปช่ ว ยรั ส เซี ย ขาวในปี
1917 และในปี 1918 (พ.ศ.2461) เขาอนุมตั ใิ ห้
กองทัพเรือไปปิดล้อมสภาพโซเวียตทางด้านตะวันตกและยังส่งก�าลังขึ้นบกไปถึงเมืองเมอร์แมงส์ การ
กระท�าของเขาได้รบั ความเห็นชอบจากอังกฤษและ
ฝรั่งเศส ทหารอเมริกันทะลุเข้าไปจนถึงทะเลสาบ
“ไบคาล” เพื่อสนับสนุนเชคโกสโลวาเกียและชาวรัสเซีย
ที่ตอ่ ต้านคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ ถอนก�าลังในปี 1920
1930 (พ.ศ. 2473) : ประธานาธิบดีธโี อดอร์
รูสเวลท์ ส่งเรือรบแนชวิลล์ ไปขึ้นบกที่โคลัมเบีย
จับกุมและสังหารผู้น�าท้องถิ่นแล้วประกาศแยก
ดินแดนโคลัมเบียส่วนหนึ่งไปสร้าง “คลองปานามา”
จัดตั้งประเทศปานามาและรัฐบาลหุน่ และโรงเรียน
“School of America” ขึน้ เพื่อท�าหน้าทีฝ่ กึ อบรม
ทหารของรัฐบาลต่าง ๆ ในลาตินอเมริกาเพื่อการ
ปราบปรามชาวพืน้ เมืองทีจ่ ะต่อต้านการครอบง�า
และหาประโยชน์ของนายทุนอเมริกนั ในเวลาต่อมา

1938 (พ.ศ.2481) : เฮนรี่ ฟอร์ด เจ้าของ
บริษัทสร้างรถยนต์ฟอร์ด ซึ่งเกลียดชาวยิวจน
เข้ากระดูกด�า ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ชั้นสูงสุด
ส�าหรับพลเรือนที่เรียกว่า “Grand Cross of the
Supreme Order of Germen Eagle” จาก อดอล์ฟ
ฮิตเลอร์ เนื่องจากเขาเขียนหนังสือถึงความเลวร้าย
ของชาวยิวชื่อ “The International Jew” เป็นที่
ถูกใจท่านผูน้ า� เขาเกลียดสหภาพแรงงานและจ้าง
อดีตนักโทษและอันธพาลไว้ในโรงงานเพื่อสอดแนม
และรักษาความปลอดภัย ข่าวตั้งโรงงานผลิตรถ
บรรทุกในเยอรมนีให้นาซีกอ่ นเกิดสงครามโลกด้วย
1 9 4 0 (พ.ศ.2 4 8 3 ) : สหรัฐฯเข้าร่วม
สงครามแย่งโลกครั้งที่ 2 เพราะเยอรมนีและ
ญี่ปนุ่ เดินทัพทั่วยุโรปและเอเชียซึ่งเป็นเขตอิทธิพล
ของชาวแองโกลอเมริกันและในปี 1945 สหรัฐฯ
ได้ ทิ้ ง ระเบิ ด ปรมาณู ใ ส่ ญี ่ปุ ่ น ทั ้ง ๆ ที ่ส งครามใน
ยุ โ รปได้ ยุ ติ ล งแล้ ว และญี ่ปุ ่ น ได้ แ สดงที ท ่ า ขอ
ยอมแพ้แล้ว ระเบิดปรมาณูที่ทิ้งใส่พลเมืองของ
ฮิ โ รชิ ม าและนางาซากิ ท� า ให้ มี ผู ้ เ สี ย ชี ว ิต ทั น ที
2 0 0 ,0 0 0 คน และเสี ย ชี ว ิต ในภายหลั ง
และพิ ก ารอี ก มาก การทิ ง้ ระเบิ ด ใส่ ป ระชาชน
ดั ง กล่ า วมี ผู ้ คั ด ค้ า นมากมายว่ า การขู ่ ใ ห้ ญี ่ปุ ่ น
ยอมแพ้โดยเร็วขึ้นไม่จ�าเป็นต้องทิ้งระเบิดใส่ผู้
บริสุทธิ์แต่อาจทิ้งใส่ภูเขาฟูจิก็ได้ ประธานาธิบดี
แฮรี่ ทรูแมน กล่าวในภายหลังว่าเขาท�าตามวิถี
ทางและประสงค์ของพระเจ้า กอร์ ไวดัล นักเรียน
ชั้นน�าของชาวอเมริกาผู้รักความเป็นธรรมกราว
ในเรื อ่ งนี ว้ ่ า มั น เป็ น ความเกลี ย ดชั ง เจ้ า แคระ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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เหลือง(yellow dwarf) นั้น ไม่ใช่มนุษย์และเรา
ท�าลายมันเหมือนกับที่มันท�าลายเรา สงครามใน
แปซิฟิกไม่เพียงเป็นสงครามขยายจักรวรรดินิยม
แต่ เ ป็ น สงครามระหว่ า งคนผิ ว ขาวกั บ คนผิ ว
เหลือง และเราต้องการให้รู้ว่าเราคือผู้เหนือกว่า”
1 9 5 0 (พ.ศ.2 4 9 3 ) : หลังสงครามโลก
ครั้ ง ที่ 2 แผนการเพื ่อ สร้ า งความยิ ่ง ใหญ่ ใ น
อนาคตก็ถ ูก ออกแบบ ยอร์ ช เคนแนน อดี ต
หัว หน้ า ฝ่ า ยวางแผนของกระทรวงการต่ า ง
ประเทศเขียนไว้ในบทศึกษานโยบายฉบับที่ 23
( Policy Planning 23) ว่า เราครอบครอง
ความมั่นคงของโลกไว้ถึง 50% ในสภาพเช่น
นี้ย่อมตกเป็นเป้าหมายของความริษยาและขุ่น
เคือง ภารกิจที่แท้จริงในวันข้างหน้า คือการหา
วิธีส ร้ า งแบบแผนความสั ม พั น ธ์ ที ่เ หลื อ ให้ เ รา
สามารถด� า รงสถานะแห่ ง ความไม่ เ ท่ า เที ย มได้
ต่อไป การกระท�าเช่นนั้นเราต้องสกัดความรู้สึก
อ่อนไหวไปให้หมด และพุ่งเป้าไปที่ผลประโยชน์
โดยตรงของชาติ เราควรเลิ ก พร�่ า เพ้ อ ถึ ง เป้ า
หมายที ่ค ลุ ม เครื อ และไม่ จ ริ ง จั ง เช่ น สิ ท ธิ ม นุ ษ ย
ชน การยกระดั บ มาตรฐานชี ว ิต และการเผย
แพร่ ป ระชาธิป ไตย เราไม่ ค วรลั ง เลกั บ การใช้
มาตรการปราบปรามโดยรั ฐ บาลท้ อ งถิ น่ (ที ่
สหรั ฐ ฯสนั บ สนุ น ) นี ่ไ ม่ ใ ช่ เ รื ่อ งน่ า อาย การให้
รัฐบาลที่แข็งกร้าว(เผด็จการที่สหรัฐฯหนุนหลัง)
ครองอ�านาจเป็นเรื่องที่ดีกว่าปล่อยให้มีรัฐบาล
เสรีนิยม” (ซึ่งไม่สนองผลประโยชน์)
ความต้องการสร้างความยิ่งใหญ่ด้วยการยึด
ครองเอเชี ย และมหาสมุ ท รแปซิฟ ิ ก ของสหรั ฐ ฯ
ท�าให้เกิดสงครามเกาหลี แต่เทคโนโลยีของสหรัฐฯ
ไม่ได้ท� าให้สหรัฐฯชนะสงคราม เกาหลีถูกแบ่ง
เป็น 2 ส่วนและชาวเกาหลีเสียชีวิต 4.5 ล้าน
คน สามในสี่เป็นพลเรือน และทหารสหรัฐฯนับ
หมื่นคนยังประจ�าการอยูใ่ นเกาหลีใต้จนถึงปัจจุบนั
1 9 5 3(พ.ศ.2 4 9 6) : นายม็อดซาเดก
นายก-รั ฐ มนตรี ซ งึ ่ ได้ รั บ เลื อ กตั ้ง ตามระบอบ
ประชาธิปไตยของอิหร่านต้องการเวนคืนแหล่ง
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น�้ า มั น ของประเทศจากอั ง กฤษ ผลคื อ อั ง กฤษ
ไม่ พ อใจแต่ ท� า อะไรไม่ ไ ด้ เ พราะยั ง บอบช� ้า จาก
สงครามโลกครัง้ ที่ 2 จึงไปบอกสหรัฐฯว่านา
ยม็อดซาเดกฝักใฝ่คอมมิวนิสต์ สหรัฐฯจึงให้ซีไอ
เอท�าลายรัฐบาลอิหร่านและหนุนให้ทหารปฏิวัติ
แล้ ว ส่ ง ชาห์ ป าลาวี ซึ ่ง ยิ น ดี เ ลื อ กประโยชน์ ใ ห้
ตะวัน ตกขึ ้น เป็ น กษั ต ริ ย ์ และตั ้ง หน่ ว ยต� า รวจ
ลับที่ฝึกโดยอเมริกาขึ้นเพื่อท�าลายฝ่ายตรงข้าม
1 9 6 0 (พ.ศ.2 5 0 3 ) : ซีไอเอล้มรัฐบาล
ที ่ถู ก ต้ อ งของประเทศแซร์ (คองโก)และซี
ไอเอยั ง สนั บ สนุ น ฝ่ า ยกบฏให้ จั บ นายแพทริ ส
ลู มุ ม บา นายกรั ฐ มนตรี ท รมานและสั ง หาร
นอกจากนั้นยังพยายามล้มล้างและลอบสังหาร
นายฟิ เ ดล คาสโตรของคิ ว บา แต่ ไ ม่ ส� า เร็ จ
1961(พ.ศ.2504) : ประธานาธิบดีจอห์น
เคนเนดี้ ส่งทหารรับจ้างชาวคิวบาที่ได้รบั การฝึกโดย
ซีไอเอไปขึ้นบกทีอ่ า่ วแห่งหนึ่งในคิวบาเพื่อล้มรัฐบาล
ของนายฟิเดล คาสโตร แต่การรุกรานคิวบาครั้งที่ 5
ล้มเหลว ทหารรับจ้างถูกสังหารและถูกจับทั้งหมด
ต่อมาชาวบ้านเรียกอ่าวดังกล่าวว่า “อ่าวหมู” (Bay
of Pig) เหตุการณ์ดังกล่าวท�าให้สหรัฐฯคว�่าบาตร
ประเทศเล็ก ๆ อย่างคิวบาทางเศรษฐกิจมากกว่า
50 ปี(ทั้งๆที่ประเทศต่าง ๆ ในองค์กรสหประชาชาติ
ขอให้เลิก) ในปีเดียวกัน สหรัฐฯก็ล้มล้างรัฐบาล
ของนายเชดดี เจแกนของบริ ติ ช กายานา
1963(พ.ศ.2506) : ซีไอเอร่วมมือกับพรรค
บาธของอิรักล้มรัฐบาลของนายอับเดล คาริม คา
ซิม ซึ่งต้องการเพิ่มผลประโยชน์จากสัมปทาน
น�้ามันที่ให้แก่บริษัทอเมริกันและอังกฤษ คนหนึ่ง
ที่ร่วมในการล้มรัฐบาลคือซัดดัม ฮุสเซน ซึ่งต่อมา
ขึ้นเป็นผู้น�าของอิรักและโอนกิจการน�้ามันทั้งหมด
เป็นของชาติ นั่นท�าให้นายเฮนรี่ คิสซิงเจอร์กล่าว
ว่า “น�้ามันเป็นสิ่งส�าคัญเกินกว่าจะตกอยู่ในมือ
ของชาวอาหรับ” ต่อมาซัดดัม ฮุสเซน กลาย
เป็นพันธมิตรของสหรัฐฯเพราะอิรักบุกอิหร่านซึ่ง
สหรัฐฯ ถือว่าเป็นศัตรูส�าคัญ สหรัฐฯสนับสนุน
อาวุธต่าง ๆ อาวุธเคมี และอาวุธชีวภาพรวมทั้งเชื้อ

แอนแทรกซ์ให้อิรัก แถมส่งภาพถ่ายดาวเทียมซึง่
แสดงต�าแหน่งของทหารอิหร่านให้ด้วย หลังรบ
กัน 8 ปีทหารอิหร่านเสียชีวิตไป 100,000 คน
ในปีเดียวกันก็สนับสนุนให้นายพลเตรือง วันมินห์
หรือมินห์ใหญ่ของเวียดนามใต้ ล้มรัฐบาลของ
ประธานาธิบดีโงดินเดียม เป็นสมุนรับใช้ของตนเอง
เพราะรูว้ า่ โงดินเดียมแอบเจรจากับเวียดนามเหนือ
ทั ง้ โงดิ น เดี ย มและมาดามโงดิ น นู ( น้ อ งสาว)ถู ก
ยิง พรุ น เสี ย ชี ว ิต ในสภาพมื อ ถู ก มั ด ไขว้ ห ลั ง
1964(พ.ศ.2507) : ประธานาธิบดีกูลาร์ต
ของบราซิล ถูกล้มล้างโดยคณะทหารซึ่งได้รบั การ
สนับสนุนจากสหรัฐฯ ความผิดร้ายแรงคือเขาพยายาม
ปกป้องประเทศจากการรุกรานทางเศรษฐกิจของ
สหรัฐฯ
1 9 6 5 (พ.ศ.2 5 0 8 ) : นายพลซู ฮ าร์ โ ต
ซึง่ สนั บ สนุ น โดยสหรั ฐ ฯล้ ม ล้ า งประธานาธิ บ ดี
ซูก าร์ โ นซึง่ เป็ น ผู้ ท� า ให้ อิ น โดนี เ ซีย ได้ รั บ
เอกราชจากฮอลแลนด์ อาชญากรรมของ
ซูก าร์ โ นคือ การน� า ประเทศเข้ า ไปอยู ่ ใ นกลุ ่ ม ไม่
ฝั ก ใฝ่ ฝ ่ า ยใด นายพลซูฮ าร์ โ ตขึ ้น ครองอ� า นาจ
และเข่ น ฆ่ า ชาวจี น นั บ ล้ า น(ซีไ อเอแจ้ ง ว่ า เป็ น
คอมมิ ว นิ ส ต์ ) และชาวติ ม อร์ ต ะวัน ออกอี ก
ประมาณ 200,000 คน (ด้วยอาวุธของสหรัฐฯ)
ในปี เ ดี ย วกัน สหรั ฐ ฯล้ ม รั ฐ บาลจากการ
เลื อ กตั ้ง ของโดมิ นิ กั น ในโทษฐานรั ก ประชาชน
ซึง่ เป็ น ตั ว อย่ า งที ่ไ ม่ ดี ส� า หรั บ ประเทศอื ่น
1960-1973(พ.ศ.2503-2516) : หลังจาก
ฝรั่งเศสซึง่ สหรัฐฯสนับสนุนทั้งเงินและอาวุธพ่าย
แพ้เวียดนามที่เดียนเบียนฟู สหรัฐฯก็เข้าแทนที่
เพราะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นแหล่งทรัพยากร
จ� า นวนมหาศาล โฮจิ มิ น ห์ ไ ด้ เ ขี ย นจดหมายถึ ง
กระทรวงต่างประเทศอเมริกันและประธานาธิบดี
แฮรี ท่ รู แ มน รวม 8 ฉบั บ เพื่ อ ขอให้ ส หรั ฐ ฯ
สนับสนุนสันติภาพและเอกราชของเวียดนามและ
เขาไม่ได้ต้องการเป็นคอมมิวนิสต์ แต่ค�าตอบคือ
การกล่าวหาว่าโฮจิมินห์เป็นคอมมิวนิสต์ สหรัฐฯ
ส่งทหารเข้าไปในเวียดนามใต้มากขึ้นเรื่อย ๆ และ

ขยายสงครามเข้าไปในเวียดนามเหนือ ลาวและ
กัมพูชา และชาวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ถูกปั่น
หัวให้ฆ่ากันเอง สงครามอันเหี้ยมโหดท�าให้ชาว
เวียดนามเสียชีวิต 3 ล้านคนและอีกแสน ๆ คน
เป็นมะเร็ง รวมทัง้ เด็ก 500,000 คนมีร่างกาย
พิกลพิการจากฝนเหลือง และสหรัฐ ฯไม่สามารถ
เอาชนะความรักชาติและความเสียสละของชาว
เวียดนาม ในที่สุดต้องถอนก�าลังหนีอย่างทุลักทุเล
ที่น่าตื่นตะลึงคือประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน ผู้น�าโลกเสรีกลับวิง่ ไป “ญาติดี” กับจีนแดง
ในปี ค.ศ.1972 ทั้ ง ๆ ที ่ส งครามเวีย ดนาม
ยั ง ไม่ ยุ ติ (หลั ง จากนั ้น ก็ เ ริ ่ม เข้ า ไปลงทุ น ในจี น )
สหรัฐฯถอนทหารจากเวียดนามใน ค.ศ.1973
1979(พ.ศ.2522) : ซีไอเอร่วมมือกับ
รั ฐ บาลปากี ส ถานและซาอุ ดิ อ าระเบี ย เข้ า ไป
ติ ด อาวุธ ฝึ ก อบรมและให้ เ งิ น สนั บ สนุ น กองโจ
รมู จ าฮี ดี น ในอั ฟ กานิ ส ถานให้ ล ้ ม รั ฐ บาลที ่เ ป็ น
มิ ต รกั บ โซเวีย ตรั ส เซี ย จนเป็ น เหตุ ใ ห้ โ ซเวีย ต
รั ส เซี ย บุ ก อั ฟ กานิ ส ถาน ซี ไ อเอได้ รั บ ความ
ร่ ว มมื อ จากอุ ซ ามะห์ บิ น ลาดิ น ซึ ่ง ต่ อ มาหั น
ปากกระบอกปื น เข้ า หาสหรั ฐ ฯ เพราะสหรั ฐ ฯ
เข้ า ไปตั ง้ ฐานทั พ ในซาอุ ดิ อ าระเบี ย และรู ้ ว ่ า
สหรั ฐ ฯต้ อ งการยึ ด อั ฟ กานิ ส ถานเพื่ อ การวาง
ท่ อ น� ้า มั น จากเอเชี ย กลางผ่ า นอั ฟ กานิ ส ถานไป
ลงทะเลอาระเบี ย สรุ ป ว่ า สหรั ฐ คื อ ผู ้ ริ เ ริ่ ม ก่ อ
ตั้ง “กลุ่มก่อการร้ายมุสลิม”(muslim terrorist)
ทศวรรษ 1970(พ.ศ.2513) : นายเฮนรี่
คิสซิงเจอร์ รัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐฯสมัย
ประธานาธิบดีริชาร์ด นิกสัน กล่าวว่า “ควบคุม
น�้ า มั น คื อ การควบคุ ม โลก ควบคุ ม อาหารคื อ
การควบคุมชาวโลก” สหรัฐฯพยายามควบคุม
แหล่งน�้ามันของโลกจนถึงปัจจุบันโดยเฉพาะใน
ตะวันออกกลางซึ่งมีน�้ามันร้อยละ 65 ของโลก
นอกจากนั้นยังพยายามผลักดันให้ชาวโลกปลูก
และบริโภคอาหารตัดต่อพันธุกรรม (genetically
modified organisms-จีเอ็มโอ) ซึ่งจดสิทธิบัตร
โดยบริษัทอเมริกัน เมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอปลูกได้ครัง้
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ในเรื่องเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ...
ผู้บริหารคนหนึ่งของบริษัทมอนซานโต้กล่าวว่า
“นี่คือการผนึกระบบอาหารเข้าเป็นหนึ่งเดียว”
และมอนซานโต้ได้ทุ่มเงินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์
ซื้อบริษัทเมล็ดพันธุ์ทั่วโลกไว้เป็นกรรมสิทธิ์แล้ว
ภำพ ddees.com

เดียว (ต้องซือ้ ใหม่ทุกปี) และมีราคาแพงและต้อง
ใช้กับยาฆ่าแมลงของบริษัท แถมพืชชนิดเดียวกัน
ที ่ไ ม่ ใ ช่ จี เ อ็ม โอซึง่ อยู ่ ไ กลไปสิ บ ๆ กิ โ ลเมตรอาจ
ถูก ปนเปื ้ อ นจากเกสรของพื ช จี เ อ็ มโอทีป่ ลิว
ไปตามลมด้วย
ในเรื่องเมล็ดพันธุ์จีเอ็มโอ ผู้บริหารคนหนึ่ง
ของบริษัทมอนซานโต้กล่าวว่า “นี่คือการผนึก
ระบบอาหารเข้ า เป็ น หนึ ่ง เดี ย ว” และมอนซานโต้ได้ทุ่มเงินกว่า 12,000 ล้านดอลลาร์ ซื้อ
บริ ษั ท เมล็ ด พั น ธุ์ ทั ่ว โลกไว้ เ ป็ น กรรมสิ ท ธิ์ แ ล้ ว
อนึ่งในปัจจุบัน หลายมลรัฐของสหรัฐฯได้
ก�าหนดให้อาหารที่มีส่วนผสมของจีเอ็มโอต้องติด
ฉลากแล้ว ทั้งนี้เพื่อให้ผบู้ ริโภคมีสทิ ธิเ์ ลือก ในหลาย
ปีท่ผี า่ นมาเด็กอเมริกนั เป็นโรคภูมแิ พ้และออทิสติก
เพิ่มขึ้นมาก และพบว่าเด็กหญิงอายุ 3 ขวบเริ่มมี
ประจ�าเดือนด้วย (พืชจีเอ็มโอไม่เคยมีการทดลอง
ในคน แมลงและจุ ล ชี พ ในดิ น ก่ อ นออกตลาด)
ทศวรรษ 1960-1980(พ.ศ.2503-2532) :
รัฐบาลประชาธิปไตยในลาตินอเมริกาที่ต้องการ
ปฏิ รู ป เศรษฐกิจ และที ่ดิ น เพื ่อ คนจนและจ� า กั ด
การครอบง�าของบริษัทอเมริกันต่างถูกกล่าวหา
ว่าเป็นคอมมิวนิสต์และล้มล้างโดยซีไอเอ และ
คณะทหารซึง่ ได้รับการฝึกอบรมจาก “School
of America” โดยมีสถานทูตอเมริกันในประเทศ
นั้ น ๆ เป็ น ผู้ ป ระสานงาน ชาวพื ้น เมื อ งจ� า นวน
แสน ๆ คน ถูกหน่วยล่าสังหาร (Death Squad)
เข่นค่าและทรมานอย่างเหี้ยมโหด ผูช้ ายถูกตัดแขน
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และขา สตรีตั้งครรภ์ถูกผ่าท้องและเอาทั้งแม่และ
ทารกทีเ่ สียชีวติ แขวนบนต้นไม้ เด็กเล็กชาวพืน้
เมืองถูกรวบขาแล้วฟาดกับก้อนหินจนตาย ตัดหัว
พ่อแม่ลูกระหว่างเลี้ยงไว้บนโต๊ะอาหารเพื่อการ
ข่มขู่ ฯลฯประเทศดังกล่าวมีเช่น ชิลี เอลซัลวาดอร์
นิ ค ารากั ว กั ว เตมาลา ปานามา ฮอนดู รั ส
เอกวาดอร์ ฯลฯ
บริษัทน�้ามันของสหรัฐฯและตะวันตกที่ได้รับ
สัมปทานราคาถูกจากเผด็จการที่สหรัฐฯสนับสนุน
ด�าเนินกิจการโดยสนใจแต่ “ก�าไรสูงสุด” โดยไม่
สนใจสิ่งแวดล้อม และเมื่อ 14 กันยายน พ.ศ.
2554 ศาลของเอกวาดอร์ ไ ด้ พิ พ ากษาสั่ ง
ปรับบริษัทเชฟรอนของสหรัฐฯเป็นเงิน 8,000
ล้ า นดอลลาร์ ฐานท� า ลายสิ ่ง แวดล้ อ มของป่ า
อเมซอนอย่ า งหนั ก ในระหว่ า ง ค.ศ. 19641990 ข้อหาคือบริษัทปล่อยสารพิษหลายพัน
ล้ า นแกลลอนบนดิ น และแม่ น� ้า อเมซอน ซึ ่ง ส่ ง
ผลให้ ช าวบ้ า นมี อั ต ราการเป็ น มะเร็ ง สู ง ยั ก ษ์
ข้ามชาติเหล่านี้จะต่อสู้อย่างหนักและยาวนาน
เป็นสิบ ๆ ปี จนหลายครั้งผู้เสียหายเสียชีวิตไป
ก่อน ในกรณีนี้บริษัทเชฟร่อนก็ยังขออุทธรณ์ต่อ
อนึ ่ง หลั ง จากพฤติ ก รรมอั น เลวร้ า ยของ
“School of America” เป็ น ที่ รั บ ทราบกั น
มากขึ้นโรงเรียนก็ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น “School
of Western Hemisphere” และย้ายไปตัง้
อยู ่ ที่ “Fort Benning” รั ฐ จอร์ เ จี ย สหรั ฐ ฯ
นอกจากนั้นบริษัทยูไนเต็ดฟรุต [ยอร์ช บุช(พ่อ)

ถือหุ้น] ซึง่ ผูกขาดการปลูกและการค้ากล้วย
ในอเมริ ก ากลางและเป็ น เจ้ า ของที ่ดิ น จ� า นวน
มหาศาลในลาติ น อเมริ ก ารวมทั ง้ สนั บ สนุ น การ
ล้ ม ล้ า งรั ฐ บาลที ่ต ้ อ งการปฏิ รู ป ที ่ดิ น เพื ่อ คนจน
ตลอดมาก็เปลี่ยนชื่อเป็น “ชิควิตา” (Chiquita)
ทั้ ง นี้ เ พื่ อ อ� า พรางพฤติ ก รรมของตนเองต่ อ ไป
1978 (พ.ศ.2521) : ประเทศต่าง ๆ ได้
ท�าข้อตกลงระดับนานาชาติที่จะให้ทุกประเทศมี
สิทธิเลือกระบบเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม
ครองตนเองตามความต้ อ งการของประชาชน
โดยปราศจากการแทรกแซงจากภายนอก
(International Convention of Economics
Social and Culture Rights-ICESCR) ทั้งหมด
เป็ น การใช้ สิ ท ธิต ามระบอบประชาธิ ป ไตย แต่
สหรัฐฯเป็นประเทศเดียวที่ปฏิเสธที่จะให้สัตยาบัน
ข้อตกลงนี้ และในปี 1980 ประธานาธิบดี
โรนัลด์ เรแกน ก็เริ่มผลักดันการค้าเสรี และ
ตั้งองค์กรระดับโลกขึ้นมาร่วมผลักดัน โดยมีกฎ
ระเบีย บที ่ถ ูก เขี ย นขึ ้น โดยส� า นั ก งานกฎหมาย
ของบริ ษั ท ข้ า มชาติ แ ละเพื ่อ ให้ บ ริ ษั ท ข้ า ม
ชาติ ท� า กิจ การได้ ส ะดวก รวมทั ้ง มุ ่ ง คุ ้ ม ครอง
ทรัพย์สินทางปัญญาของธุรกิจข้ามชาติตะวันตก
1980 (พ.ศ.2523) ในทศวรรษ 1970
สหรัฐฯบอบช�้าอย่างหนักจากสงครามเวียดนาม
และการประท้วงอย่างต่อเนื่องของชาวอเมริกัน
ข้ อ ส� า คัญ คือ การผลิ ต น� ้า มั น ของสหรั ฐ ฯ ถึ ง จุ ด
สูงสุด (peak oil) ในปีค.ศ.1970(พ.ศ.2513)
และปริ ม าณการผลิ ต ลดลงเรื ่อ ย ๆ จนต้ อ งเพิ ่ม
ปริมาณน�าเข้า ยิง่ กว่านัน้ แร่ธาตุส�าคัญ ๆ ทีต่ ้อง
ใช้ในอุตสาหกรรมได้ลดปริมาณลงจนต้องน�าเข้า
เกือบทั้งหมดต้องการใช้อย่างฟุ่มเฟือยและเพื่อ
การเอาชนะสงครามโลก 2 ครั้ง ประธานาธิบดี
โรนัลด์ เรแกน จึงเริ่มหลักด่านลัทธิอนุรักษ์นิยม
ใหม่ (neo-conservatism) หรือเสรีนิยมใหม่
(neo-liberalism) หรือการค้าเสรี (Free Trade)
หรือที่ชาวยุโรปบนแผ่นดินใหญ่เรียกว่า “Cowboy
Capitalism” หรือ“ผู้ชนะได้หมด” (winner take

all) ยักษ์ขา้ มชาติอเมริกนั ได้รว่ มกันลงขันเป็นเงิน
900 ล้านดอลลาร์เพื่อการผลักดันผ่านองค์กร
ต่าง ๆ โดยเฉพาะทุกมหาวิทยาลัย โดยมีมิลตัน
ฟรีดแมน (เพื่อนเดวิด ร็อคกี้เฟลเลอร์)ศาสตราจารย์
ทางเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยชิคาโกเป็นแกน
น�า ทัง้ นีเ้ พื่อไล่ล่าวัตถุดิบพลังงานและตลาดโลก
ลัทธินี้ไม่เคยถูกใช้ในสหรัฐฯมาก่อน แต่ถูก
น�าไปทดลองในลาตินอเมริกาในทศวรรษ 1970
โดยมิลตัน ฟรีดแมน และสาวกซึ่งเป็นลูกศิษย์ที่
เรียกว่า “Chicago Boy” แล้วจึงน�าไปผลักดันใน
ระดับโลกตั้งแต่ปี 1980 ลัทธิหยาดหยด (trickle
down) ของความมั่งคั่งจากคนรวยไปสู่คนจนนี้ได้
ถูกที่สุดในปัจจุบันแล้วว่ากลับเป็นการหยาดหยด
จากคนจนไปสู่คนรวยในทุกประเทศที่วงิ่ ตามลัทธิ
นี้อย่างมืดบอดรวมทั้งประเทศไทย ส�าหรับสหรัฐฯ
ซึ่งเป็นเจ้าของลัทธิก็เกิดวิกฤตเศรษฐกิจครั้งใหญ่
ในปี 2551 (ค.ศ.2008) กลายเป็นประเทศที่มี
หนี้สินจ�านวนมหาศาลและเป็นประเทศที่มีความ
แตกต่างทางสังคมสูงที่สดุ ในหมูป่ ระเทศร�่ารวยด้วย
1985 (พ.ศ.2528) : รัฐบาลอเมริกนั ในสมัย
ประธานาธิบดีโรนัลด์ เรแกน สนับสนุนกลุ่มกบฏ
คอนทร้า(Contra)ให้ล้มล้างรัฐบาลประชาธิปไตย
ของนิ ค ารากั ว ซึ ่ง ต้ อ งการท� า ลายการผู ก ขาด
กิจการปลูกและจ�าหน่ายกล้วยของบริษัทอเมริกัน
รวมทั้งต้องการปฏิรูปทีด่ ินให้คนจน นิคารากัว
ไม่ ไ ด้ ต อบโต้ ด ้ ว ยการวางระเบิ ด ในสหรั ฐ ฯ แต่
ยื่นเรื่องให้องค์การสหประชาชาติและศาลโลก
พิจารณา ในกรณีนี้สหรัฐฯเป็นประเทศเดียวที่ถูก
ศาลโลกตัดสินว่ามีความผิดฐาน “ก่อการร้ายข้าม
ชาติ” (state terrorism) และให้ชดใช้ค่าเสียหาย
แต่สหรัฐฯก็เป็นประเทศเดียวที่ปฏิเสธมติดังกล่าว
ด้วยความอกหักและเพิ่มการสนับสนุนฝ่ายกบฏด้วย
ในขณะที เ่ รแกนสนั บ สนุ น กบฏคอนทร่ า
ว่ า เป็ น นั ก สู ้ เ พื อ่ เสรี ภ าพ เขากลั บ กล่ า วหา
ชาวอัฟริกาใต้ที่สู้กับรัฐบาลผิวขาวซึ่งมีนโยบาย
เหยียดผิวว่าเป็น “ผู้ก่อการร้าย”
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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j
ณวมพุ ท ธ

ผู้น�า
ชูธรรม
จักรแก้ว
ราษฎร์ได้

ปกครอง
ใช้ธรรม
เกิดแล้ว
สุขใจ

ด้วยธรรม
เป็นใหญ่
ก�าชัย
จ�าเริญ

ปกครองด้วยธรรม

มีอยู่สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าองค์

สมณโคดม ประทับอยูท่ เ่ี มืองมาตุลา ในแคว้นมคธ
ได้ตรัสกับภิกษุทั้งหลาย เล่าถึงเรื่องการปกครอง
ด้วยธรรมของพระเจ้าจักรพรรดิเอาไว้
................
เคยมีมาแล้ว พระเจ้าจักรพรรดิ
พระนามว่า ทัฬหเนมิ เป็นพระราชาผู้ทรงธรรม
ครองราชย์โดยธรรม ปกครองแผ่นดินกว้างใหญ่
จรดมหาสมุทรทั้ง 4 รบที่ใดชนะที่นั้น ทรงชนะ
โดยธรรม ไม่ต้องใช้อาวุธก็ครอบครองแผ่นดินได้
จึงมีราชอาณาจักรมั่นคง สมบูรณ์ด้วยแก้ว(สิ่งมี
ค่ามาก) 7 ประการคือ 1. จักรแก้ว(อ�านาจ
ธรรมของพระเจ้ า จัก รพรรดิ ) 2 . ช้ า งแก้ ว
3. ม้าแก้ว 4. มณีแก้ว 5. นางแก้ว 6. คหบดี
แก้ว 7. ปริณายกแก้ว(ยอดขุนพลของพระเจ้า
จักรพรรดิ)

เรือ่ ง

58

•

เราคิดอะไร

พระองค์ได้รับสั่งไว้กับราชบุรุษ(คนของพระ
ราชา)ว่า
“วันใดท่านเห็นจักรแก้วอันเป็นทิพย์ ถอย
เคลื่อนจากที่ตั้งเมื่อใด ให้รีบบอกเราทันที”
แล้ววันคืนก็ผ่านไป...ยาวนาน กระทั่งวันหนึ่ง
ราชบุรุษนั้นเข้าเฝ้าพระเจ้าทัฬหเนมิ กราบทูลให้
ทรงทราบ
“ขอเดชะพระพุทธเจ้าข้า ขอพระองค์ทรง
ทราบเถิด บัดนีจ้ ักรแก้วของพระองค์ถอยเคลือ่ น
จากที่ตั้งแล้ว พระเจ้าข้า”
ทรงทราบข่าวนี้ จึงตรัสเรียกพระราชโอรส
องค์ใหญ่มารับสั่ง
“ลู ก เอ๋ ย จั ก รแก้ ว ของพระเจ้ า จั ก รพรรดิ
พระองค์ใด หากเคลื่อนออกจากที่ตั้งแล้ว พระเจ้า
จักรพรรดิพระองค์น้นั จะทรงพระชนม์อยูไ่ ด้ไม่นาน
บัดนี้เป็นเวลาที่พอ่ จะออกบวชแล้ว ลูกจงปกครอง

แผ่นดินนี้เถิด”
แล้วทรงสั่งสอนในเรื่องการครองราชย์จน
เรียบร้อย จากนั้นได้เสด็จออกบวชเป็นฤๅษี
ครั้นพระราชฤๅษีผนวชได้ 7 วันเท่านั้น พระ
ราชาพระองค์ใหม่ได้เสด็จไปหาถึงที่ประทับ ทรง
แสดงความเสียพระทัยให้ปรากฏ
“ขอเดชะพระพุทธเจ้าข้า บัดนีจ้ ักรแก้วอัน
เป็นทิพย์(ของดีวิเศษเหนือปกติธรรมดา)นั้นได้
อันตรธานไปเสียแล้ว”
พระราชฤๅษีทรงสดับเช่นนั้น จึงทรงปลอบ
พระทัย
“อย่าเสียใจไปเลย เพราะจักรแก้วอันเป็น
ทิพย์ไม่ใช่สมบัติที่สืบต่อกันมา แต่เป็นสมบัติที่
ต้องกระท�าเอง ขอให้พระองค์ประพฤติจักกวัตติ
วัตร(ข้อปฏิบตั ขิ องพระเจ้าจักรพรรดิ) โดยรักษา
อุโบสถ(ศีล 8) ทุกวันอุโบสถ(วันพระ) 15 ค�า่ แล้ว
จักรแก้วอันเป็นทิพย์จะมาปรากฏแด่พระองค์”
“ก็แล้วจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้นเป็นไฉน
พระเจ้าข้า”
“จงอาศั ย ธรรมเท่ า นั้ น สัก การะธรรม
เคารพธรรม นับถือธรรม บูชาธรรม ย�าเกรง
ธรรม มีธรรมเป็นธงชัย มีธรรมเป็นยอด มีธรรม
เป็นใหญ่
จงจั ด การรั ก ษา ป้ อ งกั น และคุ ้ ม ครองชน
ภายใน ไพร่พล กษัตริยอ์ นุยนต์(พระราชาชั้นผูน้ อ้ ย
ที่ตามเสด็จพระเจ้าจักรพรรดิ) สมณะและพราหมณ์
คฤหบดี ชาวนิคมและชนบท สัตว์ทั้งหลาย อย่า
ให้อธรรมมีได้ในแว่นแคว้น
ถ้าบุคคลเหล่าใดในแว่นแคว้นไม่มที รัพย์ พึง
ให้ทรัพย์แก่บุคคลเหล่านั้น
ถ้าสมณพราหมณ์เหล่าใดในแว่นแคว้น เว้น
ขาดจากความมัวเมาและความประมาท ตั้งมั่นอยู่
ในขันติ(ความอดทน) และโสรัจจะ(ความสงบเสงี่ยม
เจียมตัวส�ารวมกิริยาวาจา) ฝึกตน สงบตน ให้ตน
ดับกิเลส พึงเข้าไปหาสมณพราหมณ์เหล่านัน้ แล้ว
ไต่ถามว่า อะไรเป็นกุศล อะไรเป็นอกุศล อะไร
มีโทษ อะไรไม่มีโทษ อะไรควรเสพ อะไรไม่ควร

เสพ กระท�าอะไรอยู่ไม่เป็นประโยชน์ แต่เป็นทุกข์
ตลอดกาล กระท�าอะไรอยูเ่ ป็นไปเพื่อประโยชน์ เพื่อ
ความสุขตลอดกาล เมื่อได้ฟงั ค�าของสมณพราหมณ์
เหล่านั้นแล้ว สิ่งใดเป็นอกุศล พึงละเว้นสิ่งนั้นเสีย
สิ่งใดเป็นกุศล ปืนยึดถือสิ่งนั้นเอาไปประพฤติ
นี้แลคือ จักกวัตติวัตรอันประเสริฐ”
ทรงสดับอย่างนั้น พระราชาทรงน�าเอาจักกวัตติวัตรไปประพฤติทุกประการ ในไม่ช้าจักรแก้ว
อันเป็นทิพย์ก็ได้ปรากฏขึ้นแด่พระองค์ จึงทรง
ประคองจักรแก้วด้วยพระหัตถ์ขวา แล้วตรัสว่า
“จักรแก้วอันประเสริฐ จงหมุนแล่นไปเถิด
จงชนะโลกทั้งปวงเถิด”
จักรแก้วนั้นก็หมุนไปทิศต่างๆ ไม่ว่าหมุนไปใน
ทิศใด พระราชาพร้อมด้วยจาตุรงคินีเสนา(1. พล
ช้าง 2. พลม้า 3. พลรถ 4. พลเดินเท้า)ก็ตดิ ตาม
ไปยังทิศนั้นๆ
ส่วนกษัตริย์ทั้งหลายในทิศนั้นๆ ต่างก็ยอม
แพ้ต่อพระราชาผู้ครองจักรแก้ว ยอมยกราชอาณาจักรให้แต่โดยดี เมื่อพระเจ้าจักรพรรดิได้
ครองแผ่นดินอันกว้างใหญ่แล้ว ก็ทรงกล่าวกับ
กษัตริย์เหล่านั้น
“พวกท่านไม่พึงฆ่าสัตว์ ไม่พึงถือเอาของที่
เจ้าของไม่ได้ให้ ไม่พึงประพฤติผิดในกาม ไม่พึง
กล่าวเท็จ ไม่พึงดื่มน�้าเมา แล้วจงครองราชสมบัติ
ไปตามเดิมเถิด”
คราวนั้นเอง จักรแก้วได้ปราบปรามกษัตริย์
ทั้งปวงอย่างราบคาบ พระเจ้าจักรพรรดินั้นได้
ชนะอย่างวิเศษ ชนะด้วยธรรม โดยไม่ต้องใช้
อาวุธเลย มีแผ่นดินกว้างใหญ่จรดมหาสมุทรทั้ง ๔
แล้ว พระองค์ทรงมีจักรแก้วปรากฏอยู่ เหมือน
เครือ่ งประดับอันทรงคุณค่ายิง่ ท�าให้สว่างไสวไป
ทั่วพระราชวัง
กาลเวลาผ่านไป ยาวนานหลายพันปี….กระทั่ง
ถึงสมัยของพระเจ้าจักรพรรดิองค์ที่ 7 จักร
แก้วอันเป็นทิพย์ได้ถอยเคลื่อนจากที่ตั้ง พระเจ้า
จักรพรรดิกท็ รงออกผนวชเป็นฤๅษี มอบราชสมบัติ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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ให้พระราชโอรสองค์ใหญ่
พอผนวชได้ 7 วัน จักรแก้วก็อันตรธานไป
พระราชาองค์ใหม่ทรงเสียพระทัย แต่ไม่ได้เสด็จ
ไปเฝ้าพระราชฤๅษี ทรงปกครองบ้านเมืองไป
ตามความคิดเห็นของพระองค์เอง ประชาชนไม่มี
ความสุขความเจริญเหมือนพระราชาองค์ก่อน ซึ่ง
ทรงประพฤติในจักกวัตติวัตรอันประเสริฐ
บรรดาผูค้ นทั้งหมดจึงพากันประชุม กราบทูล
พระราชา
“พระพุทธเจ้าข้า บัดนี้พระองค์ทรงปกครอง
ประชาชนตามความคิ ด เห็ น ของพระองค์ เ อง
บ้านเมืองไม่เจริญเช่นกษัตริย์พระองค์ก่อนๆ ซึ่ง
ทรงประพฤติในจักกวัตติวัตร พวกข้าพระองค์อัน
ได้แก่อ�ามาตย์ ข้าราชบริพาร โหราจารย์ แม่ทัพ
นายกอง คนรักษาประตูเมือง คนเลี้ยงชีพ อยู่
พร้อมในที่นี้แล้ว จ�าจักกวัตติวัตรอันประเสริฐนั้น
ได้ อ ยู่ ขอพระองค์ โ ปรดตรั ส ถามเถิ ด พวก
ข้าพระพุทธเจ้าจะทูลถวายแด่พระองค์”
พระราชาก็ทรงสอบถาม พวกเขาจึงกราบทูล
ให้ ท รงทราบทั ้ง หมด พระราชาก็ ท รงน� า ไปใช้
โดยรับสั่งให้จัดการรักษา ป้องกันและคุ้มครอง
ประชาชนโดยธรรม แต่ไม่ได้พระราชทานทรัพย์
แก่คนยากจน ความขัดสนจึงกระจายแพร่หลาย
เกิดการลักขโมยกัน มีชายคนหนึ่งถูกจับได้วา่ ขโมย
โดนน�าตัวไปถวายพระราชา พระองค์ทรงถามเขา
“เจ้าขโมยของผู้อื่นจริงหรือไม่”
“จริง พระเจ้าข้า”
“เพราะเหตุไรเล่า”
“เพราะข้าพระองค์ไม่มีอะไรจะเลี้ยงชีพ”
พระราชาทรงสงสาร พระราชทานทรัพย์แก่
เขา แล้วรับสั่ง
“เจ้าจงน�าทรัพย์น้ไี ปเลี้ยงชีวิตตน เลี้ยงดูบดิ า
มารดา บุตร ภรรยา จงประกอบการงานสุจริต จง
รู้จักท�าทานในสมณพราหมณ์ อันมีผลเกื้อกูลแก่
สวรรค์ มีสุขเป็นผลเถิด”
แม้ขโมยคนอืน่ ๆโดนจับมา พระราชาก็ทรง
พระราชทานทรัพย์ให้ แล้วทรงสอนเขาให้ประพฤติ
60
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เราคิดอะไร

สุจริต เหตุการณ์ดังนี้ ท�าให้คนทั้งหลายเกิดความ
คิดว่า
“คนขโมยได้พระราชทานทรัพย์ ถ้าอย่าง
นั้นแม้เราก็ควรเป็นขโมยบ้าง”
ขโมยจึงยิ่งเพิ่มมากขึ้น เมื่อเป็นอย่างนี้ พระ
ราชาจึงทรงด�าริใหม่
“ถ้าเราให้ทรัพย์แก่คนขโมย การท�าผิดศีล
ลักขโมยก็ทวีมากขึ้น อย่ากระนั้นเลย เราจะให้คุม
ตัวขโมยอย่างแข็งขัน แล้วน�าไปประหารชีวิตเสีย”
จึงรับสั่งให้ราชบุรุษกระท�าตามนั้น พวกหัว
ขโมยทั้งหลายเจอเหตุการณ์เช่นนี้ ก็พากันคิดว่า
“เพียงแค่ลกั ขโมยของผูอ้ นื่ ก็ถกู ประหารชีวติ
เสียแล้ว ถ้าอย่างนั้นพวกเราควรมีอาวุธไว้ใช้”
คราวนี พ้ อขโมยของจากเจ้ า ทรั พ ย์ แ ล้ ว ก็
เลยฆ่าเจ้าทรัพย์ด้วย กลายเป็นโจรปล้นชาวบ้าน
ปล้นตามถนนหนทาง ลุกลามไปถึงปล้นชุมชน ปล้น
นิคม กระทั่งปล้นพระนคร เข่นฆ่าประชาชน
ทั้งหลาย
เหตุการณ์เลวร้ายจึงเกิดตามมาเป็นล�าดับ คือ
- พระราชาไม่พระราชทานทรัพย์แก่คนยากไร้
ความขัดสนจึงแพร่หลาย
- การขโมย(อทินนาทาน)ก็เพิ่มทวี อาวุธจึง
แพร่หลาย
- การปล้นฆ่า(ปาณาติบาต)จึงแพร่หลาย
- การโกหก(มุสาวาท)กันจึงแพร่หลาย
- การพูดส่อเสียด(ปิสุณาวาจา)จึงแพร่หลาย
- การคบชู้ ประพฤติผดิ ในกาม(กาเมสุมจิ ฉาจาร)
จึงแพร่หลาย
- การด่าทอพูดค�าหยาบ(ผรุสวาจา)จึงแพร่หลาย
- การพูดเพ้อเจ้อ (สัมผัปปลาปะ)จึงแพร่หลาย
- ความเพ่งเล็กอยากได้(อภิชฌา)จึงแพร่หลาย
- ความพยาบาทปองร้าย(พยาปาทะ)จึงแพร่หลาย
- ความเห็นผิด(มิจฉาทิฏฐิ)จึงแพร่หลาย
- ความก�าหนัดที่วิปริตผิดธรรม(อธัมมราคะ)
จึงแพร่หลาย
- ความละโมบโลภจัด(วิสมโลภะ)จึงแพร่หลาย
- ความประพฤติที่ผิดธรรม(มิจฉาธรรม) จึง

แพร่หลาย
- การปฏิบัติผิดต่อบิดามารดา การปฏิบัติผิด
ต่อสมณพราหมณ์ และการไม่ออ่ นน้อมต่อผูใ้ หญ่ใน
ตระกูล จึงแพร่หลาย
เมื่อสิ่งเหล่านี้แพร่หลายในยุคใด ประชาชน
ในยุคนั้นจะมีอายุสั้น มีผิวพรรณทราม ชายหญิง
จะสมสู่ปะปนกันหมด เป็นเสมือนแพะ ไก่ หมู
หมา ฯลฯ แล้วจะมีความโกรธกันรุนแรง อาฆาต
มาดร้ายจัด มองเห็นคนเป็นสัตว์ ใช้อาวุธห�้าหั่นฆ่า
กันเอง เป็นมิคสัญญี(ยุคที่มีแต่รบราฆ่าฟันกัน)
แต่...ยังมีมนุษย์บางกลุ่มเกิดความคิดที่ดี
“พวกเราอย่าฆ่าใครๆเลย ใครๆก็อย่าฆ่าเรา”
พวกเขาเหล่านี้พากันไปหลบอยู่ตามป่าเขา
หรือเกาะ อาศัยผลไม้และรากไม้ในป่าเป็นอาหาร
เลี้ยงชีพ กระทั่งพ้น 7 วันไปแล้ว จึงพากันออกมา
จากที่ซอ่ น พอได้พบเห็นกันเข้าก็ดใี จ ต่างสวมกอด
กันและกัน ละล�่าละลักกล่าวแก่กัน
“ท่านผู้เจริญ เราได้พบเห็นกันแล้ว ท่านยังมี
ชีวิตอยู่”
แล้วพากันปรึกษาร่วมกัน สรุปได้ว่า
“พวกเราต้องสูญเสียสิน้ ญาติมากมาย ก็
เพราะไปยึดถืออกุศลธรรม(กิเลสชั่ว)เป็นเหตุ
อย่ า กระนั ้น เลย พวกเราควรประพฤติ กุ ศ ล
(ความดีงาม) ควรถือศีล(ข้อปฏิบตั เิ ว้นจากความ
ชั่ว) ยึดถือในกุศลธรรมทั้งหลายเถิด”
ทั้งหมดจึงพากันประพฤติธรรมตามนั้น ท�าให้
อายุยืนมากขึ้น ผิวพรรณผ่องใส ยิ่งกาลเวลาผ่าน
ไปยาวนาน ประชาชนผูป้ ระพฤติในกุศลธรรมในยุค
ต่อๆมา ก็ยิ่งมีความสุขความเจริญมากขึ้น

ในยุ ค กาลนั น้ เอง พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า
พระนามว่า เมตไตรย จะเสด็จอุบัติขึน้ ในโลก
แล้วพระเจ้าสังขะก็จะทรงบ�าเพ็ญทานแก่สมณพราหมณ์ คนก�าพร้า คนเดินทาง วณิพกและยาจก
ทั้งหลาย จะเสด็จออกบวชเป็นบรรพชิต ในส�านัก
ของพระพุทธเจ้าพระองค์นั้น
ผนวชแล้วไม่นาน มีความเพียรในธรรม ไม่
ประมาท ก็ท�าที่สุดแห่งพรหมจรรย์(นิพพาน)ได้
..........
สุดท้าย เมื่อตรัสจบการปกครองด้วยธรรม
ของพระเจ้ า จั ก รพรรดิ แ ล้ ว พระพุ ท ธเจ้ า องค์
สมณโคดมทรงสรุปแก่ภิกษุทั้งหลายว่า
“จงมีธรรมเป็นเกาะ
มีธรรมเป็นที่พึ่ง
อย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งอยู่”
(พระไตรปิฎกเล่ม 11 “จักกวัตติสูตร” ข้อ 33-49)

สนับสนุน “เราคิดอะไร”
กลุ่มจิตอาสาแพทย์วิถีธรรม

ตัวชี้วัด
การศึกษาที่ผิดพลาดก็คือ
สังคมเดือดร้อนมากขึ้น
• ดร.ใจเพชร

กล้าจน (หมอเขียว)

18 เมษายน 2559

จนกระทั่งถึงยุคสมัยของพระเจ้าสังขะผูท้ รง
ธรรม มีกรุงเกตุมดีเป็นเมืองหลวงที่มั่งคั่งสมบูรณ์
พลเมื อ งมากมาย พื ช พั น ธุ ์ ธัญ ญาหารบริ บู ร ณ์
พระองค์ทรงปกครองโดยธรรม ทรงชนะโดยธรรม
ไม่ตอ้ งใช้อาวุธ ก็ได้ครอบครองราชอาณาจักรกว้าง
ใหญ่ มีมหาสมุทรทั้ง ๔ เป็นขอบเขต เป็นพระเจ้า
จักรพรรดิสมบูรณ์พรั่งพร้อมด้วยแก้ว 7 ประการ
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙
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• ต่อจำกฉบับที่ ๓๑๒

ลัทธิ “บริโภคนิยม” ที่อบรมกล่อมเกลาให้ผู้คน
ใช้ “ศักยภาพการบริโภค”(ซึ่งสะท้อนผ่านการมีทรัพย์สินเงินทอง)
เพื่อเป็นเครื่องหมาย (bench mark) ในการวัดความส�าเร็จ
แบบวิถีการบริโภคที่ฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยเช่นนี้
ได้ท�าให้มนุษย์ใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลือง

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์จุลภาคของส�านักนีโอคลาสสิกได้อาศัยหลักการนี้ของส�านักคลาสสิกมา
พัฒนาต่อยอด ด้วยการน�าเทคนิควิเคราะห์หน่วย
สุดท้าย (marginal analysis) มาใช้อธิบาย
พฤติ ก รรมการผลิ ต และการบริ โ ภคของมนุ ษ ย์
ท�าให้สามารถน�าวิชาคณิตศาสตร์มาช่วยอธิบาย
ทฤษฎีท างเศรษฐศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งเป็ น วัต ถุ ว ิสั ย
(objective) มากยิ่งขึ้น เพราะสามารถวัดความ
สัมพันธ์ของตัวแปรต่าง ๆ ในเชิงปริมาณ(quantification)จนวิชาเศรษฐศาสตร์กลายเป็นองค์ความ
รูท้ างสังคมศาสตร์สาขาเดียวทีม่ ลี กั ษณะใกล้เคียง
กับองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์มากที่สุด โดยตั้ง
อยู่บนสมมติฐานว่ามนุษย์มีความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกผลิตและบริโภคสินค้าหรือบริการ
ต่าง ๆ อย่างมีเหตุมีผล (rational choice) และ
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รู้จักใช้เงินที่มีจ�ากัดเพือ่ เลือกซื้อสินค้าหรือบริการ
ที่จะท�าให้เกิดความพึงพอใจสูงสุด ซึ่งน�าไปสู่หลัก
การวิเคราะห์เรื่องอรรถประโยชน์ (utility) ตลอด
จนการตั ด สิ น ใจเลื อ กบริ โ ภคสิ น ค้ า หรื อ บริ ก าร
ต่าง ๆ ทดแทนกันเพื่อให้ได้รับความพึงพอใจใน
ระดับสูงสุดเท่าเดิม ที่น�าไปสู่หลักการวิเคราะห์
เส้นความพึงพอใจเท่ากัน (indifference curve)
หลักการสองเรื่องนี้น�าไปสู่การสร้างเส้นอุปสงค์
(demand) และเส้นอุปทาน (supply) ที่กลายเป็น
เสมือนเสาหลักสองต้นที่ค้า� ยันทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ส�านักนีโอคลาสสิค (the two pillars of Neo –
Classic)
อย่ า งไรก็ ต ามเมื ่อ คราวเกิ ด วิก ฤตการณ์
เศรษฐกิจตกต�า่ ครั้งใหญ่ทั่วโลกหลังสงครามโลก

ครั้งที่ 1 ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี. รูสเวลท์
(Franklin D. Roosevelt) ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็น
ประธานาธิบดีของประเทศสหรัฐอเมริกาในตอน
นั้น ได้ใช้นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจตามข้อเสนอ
ของจอห์น เมย์นาร์ด เคนส์(John Maynard
Keynes : 1883 – 1949) ด้วยการอาศัย “มือ
ที่มองเห็น” ของรัฐบาล (ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
มหภาคของเคนส์)เข้าแทรกแซงเพื่อกระตุ้นระบบ
เศรษฐกิจของสหรัฐผ่านทางนโยบาย “ประชานิยม” ต่าง ๆ ที่น�าไปสู่การจ้างงานตามโครงการ
นิวดีล (New Deal) ควบคูก่ บั การอาศัย “มือที่มอง
ไม่เห็น” ของกลไกตลาด (ตามทฤษฎีเศรษฐศาสตร์
ส�านักคลาสสิค) ช่วยขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจ
ของประเทศ จนประสบผลส�าเร็จในการพลิกฟื้น
วิกฤติเศรษฐกิจของประเทศสหรัฐอเมริกา แล้ววิธี
นี้ก็กลายเป็นต้นแบบแห่งแนวทางแก้ปัญหาวิกฤติ
เศรษฐกิจของประเทศต่าง ๆ ในโลกสืบเนื่องมา
จนถึงปัจจุบัน (ดังเช่นที่หลายประเทศก�าลังอัดฉีด
เงินเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกันอยู่ในทุกวันนี้)
สาระส�าคัญที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์
แตกต่างจากกระบวนทัศน์ของเศรษฐศาสตร์ส�านัก
คลาสสิคก็คือตรงทฤษฎีว่าด้วยการจ้างแรงงาน
ขณะที่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ส�านักคลาสสิกตั้งอยู่
บนสมมติฐานของความเชื่อว่าในภาวะปกติของ
ระบบเศรษฐกิจแบบเสรีนิยมที่ไม่มีการแทรกแซง
จากรัฐ (laissez faire) จะมีการจ้างงานเต็มที่ โดย
กลไกตลาดจะช่วยท�าให้อปุ สงค์ของแรงงานสมดุล
กับอุปทาน เพราะถ้าคนล้นงานจนมีภาวะว่างงาน
เกิดขึ้น กลไกตลาดจะท�าให้ค่าแรงลดต�่าลง และ
ต้นทุนแรงงานที่ลดลงก็จะน�าไปสู่ความต้องการ
จ้างงานเพื่อการผลิตสินค้าและบริการในภาคการ
ผลิตอืน่ ฉะนัน้ สุดท้ายแล้วถ้าไม่เป็นพวกขีเ้ กียจ
(idle men) หรือไม่พอใจกับค่าจ้างแรงงานที่มีอยู่
อันถือเป็นการว่างงานโดยสมัครใจ (voluntary
unemployment) หรืออยู่ระหว่างช่วงหางานใหม่
ที่เป็นการว่างงานชั่วคราว (frictional unemploy-

ment) ก็จะไม่มีคนตกงาน
แต่ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์แบบเคนส์มองกลับกัน
โดยมีสมมติฐานว่าภาวะปรกติของระบบเศรษฐกิจ
จะไม่อยู่ในลักษณะของการจ้างงานเต็มที่เสมอ
ไป (คือแรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ต่าง ๆ ยัง
ไม่ได้ถูกใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่) เพราะในความ
เป็นจริงของสังคมก็มผี คู้ นจ�านวนไม่นอ้ ยที่วา่ งงาน
ทั้ง ๆ ที่ไม่ใช่คนขี้เกียจหรือเกี่ยงงอนเรื่องค่าจ้าง
แต่ก็หางานท�าไม่ได้ อันเป็นการว่างงานแบบไม่
สมัครใจ (involuntary unemployment)
เคนส์อธิบายว่าสาเหตุทที่ �าให้ระบบเศรษฐกิจ
ในภาวะทั่วไปไม่มีการจ้างงานเต็มที่ (full employment) ก็เพราะอุปสงค์รวม (aggregate
demand) ของสังคม อันเท่ากับรายได้ประชาชาติ
ส่วนที่ผู้คนในสังคมใช้ส�าหรับซื้อสินค้าเพื่อบริโภค
และเพื่อการลงทุนมักจะมีระดับต�า่ กว่าระดับการ
ผลิตที่มีการจ้างงานเต็มที่ โดยเคนส์ไม่เห็นด้วย
กับทฤษฎีเศรษฐศาสตร์สา� นักคลาสสิกตามกฎของ
ซายที่ถอื ว่า อุปทานจะสร้างอุปสงค์ของตัวมันเอง
(supply creates its own demand) เพราะรายได้
ประชาชาติมาจากครัวเรือนต่างๆ (อันเกิดจากค่า
จ้าง ดอกเบี้ย และค่าเช่าที่ได้จากผูป้ ระกอบการทั้ง
หลาย) โดยเมื่อมีรายได้แล้วถึงแม้ผู้คนจะใช้จ่าย
เงินส�าหรับซื้อสินค้าบริโภค อันท�าให้ผปู้ ระกอบการ
ได้เงินจากการขายสินค้าหมุนกลับมาเพื่อท�าการ
ผลิตและจ้างคนท�างานในรอบใหม่ก็ตาม แต่ผู้คน
ก็มักจะเก็บออมรายได้ส่วนหนึ่งไว้โดยไม่น�าไปใช้
จ่ายเพื่อการบริโภคหรือลงทุนทั้งหมด
อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การบริโภคขึ้นกับ
ปริมาณรายได้ เมื่อมีรายได้เพิ่มการบริโภคก็มี
แนวโน้มจะเพิ่มตาม แต่อัตราการเพิ่มของการ
บริ โ ภคเมื ่อ เที ย บกั บ รายได้ จ ะมี แ นวโน้ ม ลดลง
เรื่อย ๆ เพราะคนที่มีเงินมาก ๆ ถึงจะบริโภคเต็ม
ที่กแ็ ค่ในขอบเขตหนึ่ง (เพราะซื้อข้าวของทุกอย่าง
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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เต็มบ้านหมดแล้ว) ฉะนั้นยิ่งผูค้ นมีรายได้เพิ่มมาก
ขึ้นเท่าไร แนวโน้มของสัดส่วนการบริโภคเมื่อเทียบ
กับรายได้หน่วยสุดท้าย (marginal propensity to
consume) ก็จะลดน้อยลงเรื่อย ๆ ส่งผลท�าให้
ผู้ประกอบการจ�าหน่ายสินค้าได้ในอัตราเพิ่มที่ลด
ลง และจ้างงานไม่เต็มที่ ยิ่งถ้าเศรษฐกิจดีขึ้น
รายได้ประชาชาติเพิ่มมากขึ้น ตลอดจนช่องว่าง
ระหว่างคนรวยกับคนจนถ่างกว้างออกไป สัดส่วน
การบริโภคเมื่อเทียบกับรายได้ประชาชาติก็จะยิ่ง
ลดน้อยลง ขณะที่สัดส่วนการออมเมื่อเทียบกับ
รายได้ประชาชาติจะมีเพิ่มมากขึ้น และเกิดแนว
โน้มที่การใช้จ่ายเพื่อการลงทุนไม่สูงพอที่จะใช้
ส่วนของเงินออมให้หมดไปได้ อุปสงค์รวมของ
สังคมจึงไม่พอส�าหรับรองรับให้เกิดการผลิตเต็มที่
ท�าให้เกิดการว่างงาน และเศรษฐกิจจะเริ่มตกต�า่
เคนส์เสนอว่ารัฐบาลต้องเข้าไปแทรกแซงด้วยการ
ใช้จ่ายเงินภาครัฐให้มากกว่ารายรับ โดยการตั้ง
งบประมาณแบบขาดดุลเพื่อกระตุ้นให้เกิดการ
ลงทุน อันจะส่งผลท�าให้เกิดการผลิตและการ
จ้ า งงานเพิ ่ม มากขึ ้น เศรษฐกิ จ จะได้ ฟ ื ้ น ตั ว
ขับเคลื่อนต่อไป เคนส์เห็นว่าเป็นหน้าที่ซ่ึงรัฐต้อง
คอยแทรกแซงเพื่อควบคุมปริมาณการลงทุนให้อยู่
ในระดับเพียงพอทีจ่ ะท�าให้เศรษฐกิจเติบโตอย่าง
สม�่าเสมอ มองในแง่นี้ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ของ
เคนส์จึงได้ชื่อว่าก่อให้เกิดการปฏิวัติความคิดทาง
เศรษฐศาสตร์ จนได้รบั การกล่าวขานว่าเป็น “การ
ปฏิวัติแบบเคนส์” (Keynesian Revolution)
สิ ่ง ที ่เ คนส์ เ สนอเพิ ่ม เติ ม จากแนวคิ ด ของ
เศรษฐศาสตร์ส�านักคลาสสิค จึงได้แก่การชีใ้ ห้
เห็น จุ ด อ่ อ นของระบบเศรษฐกิ จ แบบพึ ่ง กลไก
ตลาดเพียงอย่างเดียวว่า ถ้าระบบเศรษฐกิจแบบนี้
เติบโตถึงจุดจุดหนึ่ง สัดส่วนการบริโภคของผู้คน
เมื่อเทียบกับรายได้ประชาชาติจะมีแนวโน้มลดลง
เมื่อสินค้าขายได้ไม่หมดเพราะคนไม่มีเงินซื้อ ก็
จะน�าไปสู่การลดก�าลังการผลิตและการปลดคน
งาน โดยยิ่งมีคนตกงานเพิ่มมากขึ้นเท่าไร ก�าลัง
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ซือ้ ของผูค้ นก็จะยิ่งลดน้อยลงเท่านัน้ และต้องปลด
คนงานเพิ่มมากยิ่ง ๆ ขึ้นอีก ในที่สุดก็จะท�าให้เกิด
ภาวะเศรษฐกิจตกต�่า ทางแก้ไขที่เคนส์เสนอก็คือ
ให้รัฐบาลเข้าแทรกแซงกลไกตลาดด้วยการลงทุน
ของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นให้เศรษฐกิจเติบโตต่อไป
โดยเป้าหมายสุดท้ายก็ยงั คงอยูท่ ่กี ารท�าให้ผลผลิต
เพิม่ ขึน้ อย่างสม�า่ เสมอ เพียงพอส�าหรับตอบสนอง
ความต้องการบริโภคของมนุษย์ท่มี แี นวโน้มเพิ่มสูง
ขึ้นเรื่อย ๆ ตามจ�านวนประชากรที่เพิ่ม ตลอดจน
ตามความต้องการที่อยาก “กินดีอยู่ดี” ยิ่ง ๆ ขึ้น
ของมนุษย์ (กล่าวคือยังคงอยู่ที่การหาทางเพิ่ม
ค่า S ในสมการเช่นเดียวกับเป้าหมายของทฤษฎี
เศรษฐศาสตร์ส�านักคลาสสิค)
แต่ ข ณะเดี ย วกั น การผลิ ต ครั ้ง ละจ� า นวน
มาก ๆ ก็กลายเป็นเงือ่ นไขท�าให้ตอ้ งหาทางกระตุน้
การบริโภคของผูค้ นด้วยกลยุทธ์ทางการตลาดและ
การโฆษณาต่าง ๆ เพื่อก่อให้เกิดอุปสงค์ต่อสินค้า
(demand creation) จะได้ขายสินค้าที่ผลิตขึ้น
ได้หมด ส่งผลท�าให้เกิดลัทธิ “บริโภคนิยม” ที่
อบรมกล่อมเกลาให้ผู้คนในสังคมใช้ “ศักยภาพ
การบริโภค”(ซึ่งสะท้อนผ่านการมีทรัพย์สินเงิน
ทองมาก ๆ) เพื่อเป็นเครื่องหมาย (bench mark)
ในการวัดความส�าเร็จของชีวิต แบบวิถกี ารบริโภค
ที่ฟงุ้ เฟ้อฟุม่ เฟือยเช่นนีไ้ ด้ทา� ให้มนุษย์ใช้ทรัพยากร
อย่างสิ้นเปลืองและ “ไม่มีประสิทธิผล” ในการ
ก่อให้เกิดความสุข (กล่าวคือบริโภคทรัพยากรมาก
แต่ให้ความสุขต่อชีวติ ไม่มาก) ตลอดจน “ไม่มี
ประโยชน์” ต่อการแก้ปัญหาของมนุษย์อย่าง
ยั่งยืนด้วย เพราะเมื่อทรัพยากรของโลกถูกบริโภค
อย่างฟุ่มเฟือยจนเหลือน้อยลง ๆ อาทิ พลังงาน
จากซากฟอสซิลที่นับวันมีแต่จะลดน้อยลง ฯลฯ
ความขาดแคลนก็จะเกิดขึ้น และก่อให้เกิดวิกฤติ
ปัญหาทางเศรษฐกิจต่าง ๆ ตามมา ดังเช่นปัญหา
ราคาน�้ามันที่สูงขึ้น ซึ่งจะท�าให้วิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจแผ่ขยายไปทั่วโลก เป็นต้น
อ่านต่อฉบับหน้า

• นายหนุนดี

หนีคดีไปแล้วยังฟ้องคนอื่นได้อีก!

ได้ อ ่ า นบทความจากหนั ง สื อ พิ ม พ์ ผู ้ จั ด การ
ซึง่ มี เ นื้ อ หาที ่น ่ า ฟั ง และควรน� า ไปสู ่ ก ารปฏิ บั ติ
อย่างยิ่ง จึงขอตัดตอนบางส่วนมาดังนี้
“ทันทีที่ได้ยินพล.ต. สรรเสริญ แก้วก�าเนิด โฆษก
ประจ�าส�านักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุม
คณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ครม. เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญา ตามที่นายมหรรณพ เดชวิทักษ์สภา
นิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) เสนอ โดยสาระส�าคัญ
เพื่อไม่ต้องการให้จ�าเลยที่หนีคดีในระหว่างคดีอยู่ในชั้น
ศาล สามารถยืน่ อุทธรณ์หรือฎีกาได้ ซึ่งจ�าเลยจะยืน่
อุทธรณ์หรือฎีกาได้ตอ่ เมื่อแสดงตนต่อเจ้าพนักงานศาล
หากไม่แสดงตนศาลจะไม่รบั พิจารณาอุทธรณ์ หรือฎีกา
จากเดิมมาตรา ๑๘๒ ของประมวลกฎหมายวิธี
พิจารณาความอาญา ระบุวา่ กรณีใดที่ศาลออกหมายจับ
แล้ว ไม่ได้ตวั จ�าเลยมาภายใน ๑ เดือน ให้ศาลสามารถอ่าน
ค�าพิพากษาลับหลังจ�าเลยได้ และถือว่าจ�าเลยได้ฟังค�า
พิพากษาแล้ว ซึง่ จ�าเลยก็จะสามารถใช้สทิ ธิอุทธรณ์หรือ
ฎีกาได้ โดยให้ทนายของตนเป็นผู้รับมอบอ�านาจมายื่น
หลายคนเหมือนจะเฮลั่นคล้ายกับเข้าใจว่าต่อไปนี้
ทักษิณจะมาตั้งทนายฟ้องใครต่อใครไม่ได้อีก
แต่พออ่านดี ๆ เขาจะแก้กฎหมายแค่ห้ามไม่ให้
ผู้ต้องหาที่หนีคดีในคดีนั้นเมื่อศาลตัดสินจ�าคุกแล้ว
ก็ไม่สามารถอุทธรณ์ฎีกาได้อีก แต่สิทธิในการฟ้อง
คนอื่นเป็นคดีอื่นต่อศาลเหมือนที่ทักษิณเซ็นมอบ
อ�านาจอยู่ยังท�าได้เหมือนเดิม
ส่ ว นคดี ข องทั ก ษิ ณ ที ่ติ ด คุก ในคดี ใ ช้ อ า� นาจ
หน้าที่เอือ้ ประโยชน์แก่คู่สมรสในการซือ้ ที่ดินของรัฐ
ซึง่ เป็นข้อต้องห้ามตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ นั้น เป็นศาลฎีกา

แผนกคดี อ าญาผู้ ด� า รงต� า แหน่ ง ทางการเมื อ งตาม
กฎหมายขณะนั้นไม่มีสิทธิอุทธรณ์ฎีกาอยู่แล้ว
แล้วคนหนีศาลท�าไมจึงมาฟ้องคนอื่นในศาลได้อกี ???
นั่นเป็นค�าถามว่าท�าไมคนอย่างทักษิณทีท่ ัง้ ดูหมิน่
ศาล ไม่ยอมรับการพิจารณาคดีของศาล ทนายหิ้วถุง
เงินแกล้งไปทิ้งไว้บนศาล จึงยังสามารถใช้ศาลไทยที่
ตัวเองไม่ยอมรับฟ้องร้องกล่าวหาคนอื่นได้ แล้วศาลก็
รับเป็นคดีด้วย
พอฟังข่าวที่โฆษกไก่อูแถลงแล้วผมก็ตั้งค�าถามว่า
ท�าไมไม่ครอบคลุมไปถึงทุกคดีรวมถึงกรณีแบบทักษิณ
ด้วย ยกหูไปคุยกับเพื่อนผูพ้ พิ ากษาคนหนึ่ง ก็มคี วามเห็น
คล้าย ๆ กันว่า ถ้าแก้กฎหมายวิอาญาน่าจะครอบคลุมถึง
คนที่หนีคดีห้ามมาฟ้องศาลในทุกคดี ไม่ใช่แค่คดีที่หนีไป…
ผมเลยเห็นว่า ถ้าครม.ซึ่งปัจจุบนั มีอา� นาจเด็ดขาด
แล้วจะแก้ไขก็ควรแก้ให้ครอบคลุมคนที่หนีคดีไม่ยอมรับ
อ�านาจศาลแล้วก็ไม่ควรมาใช้ศาลฟ้องใครต่อใครได้อกี
นีน่ ่าจะเป็นหลักการพืน้ ๆ ของกระบวนการยุติธรรม
ถ้าจะใช้ศาลก็ต้องยอมรับในอ�านาจศาลนั้นเสียก่อนคือ
ต้องยอมรับกฎกติกาเดียวกัน ถ้าอยู่บนสังคมเดียวกัน
ถ้าปล่อยให้ท�าแบบที่ทักษิณท�าได้อยู่คนที่มีเงิน
ก็ได้เปรียบ แค่เอาเงินมาจ้างทนายแต่เซ็นมอบอ�านาจ
กันที่ไหนก็ไม่รู้ เพราะถ้ารู้ก็อาจเข้าข่ายความผิดตาม
กฎหมายอาญามาตรา ๑๙๒ อาจเข้าข่ายให้ที่พ�านัก
ซ่อนเร้นหรือช่วยด้วยประการใดอีก แต่ทักษิณก็แปลก
คือ เป็นคนหนีคดีคนเดียวที่ยังปรากฏตัวไปไหนมาไหน
ให้เห็น ราวกับว่ากฎหมายไม่มีหูมีตาหรือเอือ้ มไปแตะ
ทักษิณไม่ได้ คิดดูสิครับนอกจากกฎหมายประเทศไทย
ท�าอะไรทักษิณไม่ได้แล้ว วันดีคนื ดีถา้ ท่านรัฏฐาธิปตั ย์ไป
พูดจาอะไรให้ทกั ษิณเสียหาย ก็อาจตัง้ ทนายมาฟ้องท่าน
รัฏฐาธิปัตย์ในนามบุคคลฐานหมิ่นประมาทได้อีก”
• สุรวิชช์ วีรวรรณ
๑๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙

แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
•

นายธิง วินเทอร์

๑. โลกยุคปี ๒๕๕๙
ก) จับ รปภ.ฆ่าปาดคอเพื่อน
ข) เบื่อโลก โดดขวางม้าเหล็ก
ค) ล่าโจรงัดบ้านลูบคมต�ารวจ
ง) ถอดเสื้อเดินตากแดดตาย
จ) ค้นคลับจัดปาร์ต้ชี ดุ ว่ายน�้า
(เดลินิวส์ ๑๘ เม.ย.๕๙)
๒. เป้าหมายการศึกษาเพื่อ
อะไร ‘มหาบัณฑิต’ ขอโทษ
ปมลอกวิทยานิพนธ์ ยอมให้
ถอน ‘ปริญญา’ (มติชน ๑๘ เม.ย.๕๙)
๓. ความตื่นตัวต่อกระแสโลกของคนไทย คนไทย
ซือ้ ของออนไลน์มากสุดใน
โลก ไพรซ์วอเตอร์ชค้ี า่ เฉลีย่
สูงกว่าประเทศพัฒนาแล้ว
(มติชน ๑๙ เม.ย.๕๙)
๔. เมื่อเงินไม่ใช่ของเรา แต่เป็นกองกลางของ
ประเทศ เฮปรั บ ภาษี เงิ น ได้
บุค คล มนุ ษ ย์เงิ น เดื อ นยิ้ ม ร่ า
ครม.ไฟเขียวเริ่มปี ๖๐ (เดลินวิ ส์
๒๐ เม.ย.๕๙)
๕. ทุนนิยมย่อมหมายถึงสังคมอวดร�่า-อวดรวย
งานเข้ากรมศุลฯ เรียก ‘มิน-พีชญา’ โพสต์โชว์แอร์เมส
อื้อ ซือ้ ของขวัญวันเกิดล่วง
หน้ า ได้ จ ่ า ยภาษี ค รบถ้ ว น
หรือไม่ (เดลินวิ ส์ ๒๒ เม.ย.๕๙)
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•

เราคิดอะไร

๖. ทักษิณท�า-ประยุทธ์แก้
ก) บิ ๊ก ตู ่ซั ด ทั ก ษิ ณ ชั ก ใ ย
ป่วนประเทศ (เดลินิวส์ ๒๒ เม.ย.๕๙)
ข) ‘ปนัดดา’ ฉะ ‘แม้ว’ ยุบ ศอ.บต.-พ.ต.ท. แก้ไฟใต้
ผิดพลาด (ไทยโพสต์ ๑๗ เม.ย.๕๙)
๗ . แ ก้ ห นี ้สิ น ต้ อ ง เ ป ลี ่ย น
พฤติ ก รรมก่ อ น ออมสิ น เข็ น
ธนาคารประชาชน อุ ้ม หนี ้น อก
ระบบ ดอก ๑% (เดลินิวส์ ๕ พ.ค.๕๙)
๘. กฎหมายต้องก้าวหน้า คุก
ไม่รอลงอาญาแก๊งแว้นซิ่งหัวหิน
ศาลสั่งจ�าคุก ๑ เดือน (ไทยโพสต์
๔-๕ พ.ค.๕๙)
๙. เหตุที่คนไทยเป็นมะเร็งมากมาย
ก) ส� า รวจผั ก -ผลไม้ ๑๓๘
ตัวอย่าง พบสารต้องห้ามเพียบ
ข) ไส้กรอกดังผสมกันบูดเกิน
(มติชน ๕ พ.ค.๕๙)
๑๐. คนดั ง ท� า อะไรระวั ง เพราะ
อิทธิพลสูง นักจิตวิทยาเตือน การ
เสียชีวิตของคนดังมีผลต่ออัตราการ
ฆ่าตัวตาย (มติชน ๒ พ.ค.๕๙)
๑๑. ยุบหนอ-พองหนอ กัมพูชาสั่ง
สื่อทุกสายเอ่ยนามผู้น�า ‘สมเด็จอัครมหาเสนาบดี
เดโชฮุนเซน’ (เดลินิวส์ ๑๔ พ.ค.๕๙)
๑๒. เมื่อธรรมชาติเริ่มหมดความอดทน
ก) อจ.ห่วงเด็กต�่า ๕ ปี ภูมติ า้ นทานยูวตี ่า� เตือนหญิงใช้
ครีมหน้าขาวเสี่ยง (มติชน ๑๗ เม.ย.๕๙)
ข) แผ่นดินไหวซ�า้ ญี่ปนุ่ ตายเกลือ่ น
ภู เ ขาไฟปะทุ - ดิ น ยุ บ ๗ หมื ่น คน
ไร้ที่อาศัย (เดลินิวส์ ๑๗ เม.ย.๕๙)

ค) สิ้นเม.ย.ร้อนจ่อทุบสถิตพิ งุ่ ๔๔.๕ องศา ฝนยังต�า่
กว่าเกณฑ์ (มติชน ๑๖ เม.ย.๕๙)
๑๓. พัฒนาบ้านเมืองจ�าต้องใช้ความกล้าหาญ
๑๒ ชุมชนย้ายพ้นริมเจ้าพระยา
(ไทยโพสต์ ๒-๓ พ.ค.๕๙)
๑๔. คงมาผิดที่เพราะของเรา
ก็ ก� า ลัง หมด! จั บ เรื อ ประมง
เวียดนามลอบเข้าอ่าวไทย
(ไทยโพสต์ ๒-๓ พ.ค.๕๙)
๑๕. ยังมีอีกหลายเรื่องที่ดูดาย ปล่อยคาราคาซัง ‘ดาวพงษ์’ ลั่นต้องทบทวนเกณฑ์เกลี่ยครู
ไม่เข้าใจเป็นสิบ ๆ ปี ท�าไมท�าตามข้อก�าหนดไม่ได้
รร.ขาดแคลนผูส้ อนก็ ยั ง เหมื อ นเดิ ม (ไทยโพสต์
๒๑-๒๒ เม.ย.๕๙)
๑๖. เมืองไทยแตะตรงไหนก็เจอ! ชุดนักเรียนผลิต
เกินสั่ง ‘กินหัวคิว’ นาน ๑๐ ปี (ไทยโพสต์ ๒๐-๒๑
เม.ย.๕๙)
๑๗. คนวางแผนกับคนปฏิบตั ิ เขาเดินคนละทาง
มานานแล้ว สั ่ง ทุ ก กระทรวงท� า
แผนรองรับยุทธศาสตร์ ๒๐ ปี
(เดลินิวส์ ๒๓ เม.ย.๕๙)
๑๘. การต่ อ สูร้ ะหว่ า งเศรษฐกิ จ ของใครกั บ
สิง่ แวดล้อ มของไทย ประท้ ว งวุน่ ...เวที รั บ ฟั ง
ความคิดเห็นโครงการเหมืองแร่
โพแทชอุดรธานี บรรยากาศเป็น
ไปอย่างตึงเครียด
(มติชน ๒๔ เม.ย.๕๙)
๑๙. วาระแห่ง ชาติ ไ ด้ แ ล้ ว
อปท. ‘สงขลา’ วิกฤตขยะล้น อบจ.
ชู ๔ ยุทธศาสตร์-โละ ๒ ล้านตัน (มติชน ๒๖ เม.ย.๕๙)

๒๐. ลู ก เกเรเริ ่ม เป็ น ปั ญ หา
ระดับประเทศ หินทุบรถคันที่ ๙
หนุ่มประท้วงแม่ไม่ให้ซื้อบิ๊กไบค์
(ไทยโพสต์ ๒๘-๒๙ เม.ย.๕๙)
๒๑. ช่วยแต่รากหญ้า แต่ถ้าเอกชนขายดีก็ท�า
ขายแข่ง! ‘โลตัส’ สนองนโยบายรัฐ ซือ้ ผลผลิตช่วย
รากหญ้า (เดลินิวส์ ๒๐ เม.ย.๕๙)
๒๒. เมื่อไหร่จะเป็นหน้าที่ของพระ สอนให้รู้อยู่รู้กิน? แรงงานหนี้สูงในรอบ ๘ ปี
กู้ใช้จ่ายรายวัน-ผ่อนรถ (เดลินิวส์
๒๙ เม.ย.๕๙)
๒๓. ทหารต้องตื่นตัวได้แล้ว! บัดนี้เห็นได้ชัดว่า
ผู้ท่ตี อ้ งการความเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนาเป็นเบื้อง
แรก และโดยด่วนนั้นคือทหารเอง
(มติชน ๑๒ เม.ย.๕๙ วสิษฐ เดชกุญชร)
๒๔. โปรดเกรงใจคนที่นบั ถือศาสนาอื่น ...โชว์ผา้
ยันต์ที่มอบให้ทีมเลสเตอร์ซิตี้ ซึ่ง
คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษเป็น
ครั้งแรก (มติชน ๔ พ.ค.๕๙)
๒๕. แอบขายไม่ พ อ ขอขายอย่ า งเปิ ด เผยดี
กว่า คาด ‘โอบามา’ ดัน เลิกข้อห้ามอาวุธส่งขาย
เวียดนาม (ไทยโพสต์ ๑๓ พ.ค.๕๙)
๒๖. ไฟกามแผดเผา ปุ ถุ ช นย่ อ มยากจะเห็ น
-แดนซ์สะบัดกันสะใจ ทั่วเมืองเชียงใหม่กบั งานช้าง
มิวสิค....คอนเสิรต์ หมายเลย ๑๕ ย้อนอดีตกับเพลง
รัก ณ ศูนย์วัฒนธรรมฯ....ขนดีเจระดับโลกจัดเต็ม
เทศกาลดนตรีฯสุดมัน (เดลินิวส์ ๑๓ พ.ค.๕๙)
๒๗. อนุโมทนาสาธุๆๆๆ เลิกเหมือง
แร่ทองค�า ครม.เฉียบขาด ห้ามท�า
ทั่วไทย-ฟื้นสภาพแวดล้อม (ไทยโพสต์ ๑๑ พ.ค.๕๙)
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• พุทธรักษา

บรรยากาศย�่าค�่ายามโพล้เพล้
มองผ่านเข้า™ไปร่มไผ่ครึ้ม
สามัญถึงกับขนลุกซู่
เพราะมันมืดมิด แผ่เงาทะมึน
เหมือนเงาปีศาจตัวใหญ่ ๆ
ยืนอยู่ข้างถนน

กายา

บทที่ ๖ “มายาอสุรกาย”
• ต่อจากฉบับ ๓๑๒
เป็นอีกคืนวันหนึ่งที่สามัญนอนพักผ่อนสงบนิ่ง
ในห้องพัก ทว่าจินตนาการความรู้สึกยังคงโลด
แล่นในความนึกคิดเหมือนความทรงจ�ายังไม่ยอม
จะหยุดพัก
เขามองออกไปนอกหน้าต่างกระจก ฟ้าด้าน
นอกมืดสนิท แสงตะวันผีตากผ้าอ้อมตรงฟากทิศ
ตะวันตก เมื่อครู่ยังเห็นเหมือนสีช�้าเลือดช�้าหนอง
เกาะกลุ่มอยู่กับม่านเมฆตรงริมขอบฟ้า ทว่าไม่ทัน
ไร เวลาผ่านไปไม่นานนัก มันก็เลือนหายไปเกือบ
สิ้นเชิง หลงเหลือตรงริมขอบเขาด�าทะมึนเป็นแสง
สีหม่นจางทึม ๆ เส้นเล็ก ๆ เพียงเล็กน้อย สายลม
แกว่งใบไม้ริมหน้าต่างไหวระริกพอให้เห็น ยังมี
สายลมพัดผ่านเข้ามาบ้าง สายลมยังเป็นเพือ่ น
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•

เราคิดอะไร

ยามเปลี่ยวเหงา ไม่ถงึ กับท�าให้ความรูส้ กึ เงียบจน
ผิดปกติ
เขาเพิ่งจะกินยาระงับอาการเคร่งเครียดไป
เมื่อครู่ กินเพราะกลัวจะนอนไม่หลับ ตามโรคสมัย
ใหม่ที่บางวันการงานต้องเผชิญกับผู้คนมากมาย
เกินไป ปะทะความคิดกับกองปัญหาที่กระแทก
ผ่านเข้ามาในโพรงสมอง การกินยาเพื่อบังคับ
ความคิดให้คลายลง จึงเป็นอีกวิธีหนึ่งที่สามัญได้
รับการแนะน�าจากแพทย์เฉพาะทาง
ดึกแล้ว....เวลาน่าจะผ่านไปเกือบจะสี่ทุ่ม
ดูโทรทัศน์แก้เหงาพักใหญ่ ๆ สลับกับอ่าน
หนังสือบางเล่มที่เตรียมมาจากบ้าน เขาเป็นคน
ชอบอ่านหนังสือในเวลาว่าง ๆ ติดจนเป็นนิสยั บาง

ช่วงก็พกั สายตาด้วยการออกไปเดินเล่นบนระเบียง
หน้าห้องพัก ทอดสายตามองเหม่อออกไปในความ
มืดเบื้องนอก
ความมืดที่นี่คือความมืดเหมือนอยู่กลางท้อง
ทุ่งชนบท
ก็นา่ จะใช่.....เขาอยูห่ า่ งกรุงเทพฯเกือบหกร้อย
กิโลเมตร ซ่อนตัวในอ�าเภอเล็ก ๆ เกือบจะกลาง
หุบเขา ผู้คนส่วนใหญ่อาศัยในหมู่บ้านชนบท ไม่
เบียดแน่น แม้ตัวอ�าเภอจะมีตึกห้องแถวร้านค้า
แต่ความสูงไม่นา่ จะเกินสามชัน้ ในบางอาคาร ส่วน
ใหญ่คอื ตึกร้านค้าเก่า ๆ ความสูงเพียงสองชัน้ เขา
รับรูว้ า่ ยังมีวัดตั้งอยูใ่ นพื้นที่กว้าง ๆ กลางหมูบ่ า้ น
มี ส นามฟุ ต บอลให้ เ ด็ ก ได้ อ อกก� า ลั ง กายอย่ า ง
เหลือเฟือ เมื่อมืดมิดมันจึงดูเวิ้งว้าง เห็นแสงดาว
ระยิบระยับกลางฟ้าสีเข้มทว่ากระจ่างใส เหมือน
ยืนอยู่กลางท้องทุ่งกว้างยามดึกสงัด ยิ่งลมโกรก
พัดมาแผ่วเบา เขาก็เหมือนจะกลืนหายไปกับความ
มืดแห่งรัตติกาลนั้นไปแล้ว
ความมืดเหมือนจะซ่อนความน่ากลัวไว้ในนั้น
ยิ่งมืดมากขึ้นเท่าไหร่ ความน่ากลัวก็เพิ่มขึ้นทับทวี
ความรูส้ กึ บอกสามัญเช่นนั้น มันเกาะเกี่ยวฝัง
อยู่ในความนึกคิดมาตั้งแต่ครั้งเป็นเด็กยังเล็กอยู่
จ�าได้ว่าเมื่อตอนเด็ก ๆ สามัญเป็นคนกลัว
ความมืด
เขาเป็นเด็กบ้านนอก ถนนหน้าบ้านเป็นถนน
ดินลูกรังแคบ ๆ เป็นหลุมบ่อ กว้างไม่เกินแปด
เมตร ยาวคดโค้งเลาะแม่น�า้ จากทิศเหนือสู่ทิศใต้
สองข้างทาง นอกจากบ้านเรือนชาวบ้านแล้ว จะ
เต็มด้วยป่าไม้ยืนต้นประเภท เรือกสวน มะพร้าว
ส้มโอ ล�าไย ขนุน น้อยหน่า จิปาถะ สวนโบราณ ที่
ปูย่ า่ ตายายฟูมฟัก ลงมือปลูกด้วยตนเองจนรกเรื้อ
กลายเป็นสวนริมแม่น้า� สร้างความร่มเย็นเลาะริม
ตลิ่ง รวมถึงพืชล้มลุกปกคลุมด้วยต�าลึง ฟัก แฟง
แตงกวา ผักทอดยอดเต็มไปหมด
ไกลจากบ้านสามัญออกไปด้านทิศใต้ไม่ถงึ ร้อย
เมตร ข้างถนนมีกอไผ่ร่มครึ้มริมฝั่งแม่น�้า มัน
คือกอไผ่พุ่มหนา ล�าปล้องสูงทะยานเสียดโค้งฟ้า
หนามไหน่เกาะเกี่ยว เป็นก�าแพงโอบรอบ หน่อ

สีขาว ๆ กลีบยวงสีด�าห่อหุ้มเป็นชัน้ ๆ แทงหน่อ
แหลมโผล่แพรมเหนือพื้นดินสีด�าข้างโคนไผ่ มัน
เบียดกอเสียดยอดย้อยระย้า น่าจะเป็นกอไผ่ตรง
ล�าปล้องอวบ สีเขียวจัด มีใบเรียวสีเขียวเข้ม ๆ
เกาะตามปล้อง เต็มล�าเรียว กอหนึง่ มีล�าไผ่เสียด
ล�าขึ้นแน่นเต็มไปหมด นับน่าจะเป็นร้อย ไม่ว่าเล็ก
หรือใหญ่ ปลายยอด ทอดโค้ง ย้อยระย้าคลุมแผ่
เงาเต็มท้องถนน
คืนใดน้องไม่สบาย แม่ใช้ให้ไปซื้อยาทัมใจร้าน
ค้า เลยฟากกอไผ่ออกไปด้านทิศใต้ไม่ไกลนัก หรือ
ไม่ก็ไปซื้อน�้ามันหมู ปลาทูเค็ม หรือไม่ก็เต้าหู้สีแดง
เข้ม ๆ รสเค็มจนขม เป็นก้อน ๆ บรรยากาศย�่าค�่า
ยามโพล้เพล้ มองผ่านเข้าไปร่มไผ่ครึ้ม สามัญถึง
กับขนลุกซู่ เพราะมันมืดมิด แผ่เงาทะมึนเหมือน
เงาปีศาจตัวใหญ่ ๆ ยืนอยู่ข้างถนน ช่วงหน้าบ้าน
ยังพอมองทะลุเห็นท้องฟ้าสีมดื มัว ดาวระยิบระยับ
แต่มองทะลุเข้าไปใต้รม่ ไผ่ เหมือนคือโพรงความมืด
เจาะเข้าไปในความมืดมิดมากยิ่งขึ้น เลยป่าไผ่ ต้น
มะม่วงร่มครึ้ม ล�าต้นขนาดหลายคนโอบ เรียงราย
สองข้างทาง ลึกเข้าไปในเรือกสวนคือป่าครึ้ม ยิ่ง
แล้วใหญ่ มันน่าจะมีบางสิ่งซ่อนตัวอยู่ในนั้น
มันน่าสะพรึง ท�าให้ขนลุกซู่ ๆ ตลอดล�าแขน
สามัญนึกถึงผีท่เี คยดูจากหนังกลางแปลงหน้า
โรงพัก ตุ๊กตาผี ไอ้พุ่มผีดิบ เรื่องราวที่เพื่อนบ้าน
เล่าสู่กันฟังยามว่างเว้นจากการงานหัวค�่า ๆ ไม่
ว่าศาลเจ้ากลางท้องทุ่ง จอมปลวกรุกขเทวาอยู่
อาศัย ผีป่าในดงทึบ ล�าตะเคียนริมตลิ่ง เกาะนิ่ง
ใต้แม่น�้า ที่มีประวัติลับเร้น
ในความมืดมักมีความน่ากลัวแฝงเร้น
ผีมักจะโผล่ออกมาในความมืดมิด นั่นคือ
เรื่องราวที่สามัญมักได้ยินอยู่บ่อยครั้ง
แต่ละครั้งที่จะผ่านร่มไผ่ยามย�่าค�่า สามัญ
ยามนั้นหลับหูหลับตาวิง่ อย่างสุดฝีเท้าตามประสา
เด็กที่คิดว่า นั่นคือทางรอดทางเดียวที่จะหนีห่าง
จากความมืดให้เร็วที่สุด
กว่าจะวิ่งกลับมาถึงบ้านได้ ก็หอบเหนื่อยจน
ตัวโยน
บ้านแม่แก่พอ่ แก่กเ็ หมือนกัน เป็นอีกแห่งหนึ่ง
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ที่ยังฝังอยู่ในความทรงจ�าของสามัญ
เรือนใหญ่ทรงไทยหลังคากระเบื้องดินขอหน้า
จั่วแหลมโค้งหลังนั้น แม้แต่ตอนกลางวัน สามัญ
ยังไม่กล้าเข้าไป
มั น คือ บ้ า นทรงไทยหลั ง ทะมึ น สร้ า งก่ อ น
สามัญจ�าความได้ ตอกสลักไม้ทุกตัวระหว่าง
คานกับเสาไม้ใต้ถุนสูง ประตูหน้าต่าง รวมถึงไม้
กระดาน เสา คาน หน้าจั่วหลังคาหน้าจั่วแบบบ้าน
ไทยทั่ว ๆ ไป ไม่ใช้ตะปูแม้ตวั เดียว ตัวบ้านยาวร่วม
ยี่สบิ เมตร มีหอ้ งเปิดโล่งแคบ ๆ เหนือสุด หน้าต่าง
รับลมทัง้ ทิศตะวันออกและเหนือ ส่วนทิศตะวัน
ตก หน้าเรือนเป็นระเบียงยาวปูด้วยกระดานแผ่น
หนา ๆ ต่อออกไปเป็นนอกชานแล่นไปชนยุ้งข้าว
ท�าเป็นครัวไฟลานโล่งหน้ายุง้ และฟากใต้ เป็นเรือน
เก็บไม้ตั้งขวาง ตีฝาห่าง ๆ ติดคอกควาย พ่อแก่
นอนที่นี่ นอนเฝ้าควายทุกคืน
ตัวเรือนทรงไทยหลังใหญ่ปิดประตูหน้าต่าง
เกือบตลอดเวลา บางครั้งสามัญเคยเข้าไปกับ
แม่แก่ครั้งแกยังมีชีวิต ในตัวเรือนมืดครึ้ม มีตู้
โบราณตั้งติดผนัง พระพุทธรูป กระถางธูปทอง
เหลื อ งเก่ า ๆ ตั ้ง อยู ่ บ นหลั ง ตู ้ ไ ม้ โ บราณสี ด� า ๆ
แมงมุมชักใยเกาะเต็มเกือบจะทุกมุมบ้าน ส่วน
กลางเรือนมีหม้อทองเหลืองหลายใบวางคว�่าอย่าง
เป็นระเบียบ รวมถึงส�ารับและเชี่ยนหมากทอง
เหลือง นาน ๆ ครั้งแม่แก่จะน�ามาใช้สกั ครั้งหนึ่ง ใน
ตัวเรือนน่าจะเป็นที่เก็บทรัพย์สินของพ่อแก่แม่แก่
หลาน ๆ ลูกน้าอาป้า รวมถึงสามัญที่อาศัย
อยู่บ้านพ่อแก่แม่แก่และบ้านใกล้เรือนเคียง ไม่มี
ใครกล้าเข้าไปในตัวเรือน อย่างเก่งก็กางมุ้งนอน
อยู่หน้าชานระเบียงเรือนหรือไม่ก็กั้นด้วยผ้าผืน
ใหญ่ ๆ กับมุมตูเ้ รือนเก็บไม้ดา้ นใต้ทา� เป็นห้อง ไม่มี
ใครที่จะกล้าเข้าไปนอนในเรือนหลังใหญ่
เรือนหลังใหญ่เหมือนแดนลึกลับ ปิดประตู
หน้าต่างตลอดทั้งปี ใยแมงมุมจึงเกาะตามขื่อ
คา มุมห้อง มุมตู้ ยามแดดสาดส่องทะลุเข้ามา
ตามช่องเล็ก ๆ เหนือหน้าต่าง จะเห็นเป็นละออง
ฝ้าละเอียดยิบ ยิ่งหลังคามุงด้วยกระเบื้องดินขอ
แผ่นเล็ก ๆ ที่ผา่ นแดดผ่านฝนมาเนิ่นนาน สีดา� หม่น
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ตะไคร่เหมือนจะเกาะเป็นคราบ สร้างบรรยากาศ
ภายในเรือนให้มืดครึ้มยิ่งขึ้น
ความกลัวเกิดขึ้นในความรู้สึกสามัญนับแต่
จ�าความได้ เรือนหลังใหญ่หลังนี้พ่อแก่แม่แก่
หวงแหนยิ่งกว่าทรัพย์สินใด ๆ
นับวันความน่ากลัวยิ่งผ่านเข้ามาในชีวิต ในรูป
แบบต่าง ๆ ทีเ่ ริ่มจะสัง่ สมกลับกลายเป็นความเชือ่
ในสิ่งลึกลับ มองไม่เห็นตัวตนแม้สักครั้ง
ไม่ใช่เพียงสามัญ พ่อกับแม่ก็เหมือนกัน
พ่อของสามัญเป็นต�ารวจชั้นประทวน ต�าแหน่ง
เล็ก ๆ นายสิบต�ารวจแก่ ๆ ประจ�าอยู่สถานีต�ารวจ
ประจ�าต�าบล ห่างบ้านประมาณสามสี่กิโลเมตร พ่อ
เป็นต�ารวจบ้านนอกไกลปืนเที่ยง ลาดตระเวนตาม
บ้านนาป่าเขา บ้านชาวบ้านที่อยู่ไกลแสนไกล
ต�าแหน่งพ่อคือพลต�ารวจเมื่อแรกเริ่ม ติด
แหงกอยู่อย่างนั้นร่วมสิบกว่าปีกว่าจะได้นายสิบ
ติดแง่งหางปลาทู
พ่อชอบคลุกคลีกับคนบ้านนอก ลาดตระเวน
ทีหายหน้าไปเป็นสัปดาห์ กลับมาก็กลิ่นเหล้าฟุ้ง
พ่อเป็นต�ารวจร่างเล็ก สันทัด ผอม ผิวค่อน
ข้างขาว เข้าใกล้ทไี รกลิ่นเหล้าคลุง้ ระคนกลิ่นขีบ้ หุ รี่
ที่พ่อสูบอยู่ประจ�า
บางครั้งพ่อจะชวนสามัญไปนอนโรงพัก โรงพักคือที่ท�าการสถานีต�ารวจประจ�าต�าบล เป็น
เรือนไม้ใต้ถุนสูง ใหญ่กว่าบ้านชาวบ้าน มีมุขด้าน
หน้าเหมือนที่ท�าการราชการทั่วไป ด้านหน้า ด้าน
ข้าง มีสนามกว้าง ผืนหญ้าเขียวขจี รถขายยาชอบ
น�าหนังกลางแปลงมาฉายให้ชมอยู่บ่อย ๆ
พ่อมักชวนสามัญมานอนที่โรงพัก วันใดที่พ่อ
อยูเ่ วรยามตอนดึก ๆ หรือไม่กว็ ันมีหนังกลางแปลง
เข้ามาฉาย
เส้นทางที่จะไปโรงพัก คือถนนลูกรังเลาะ
เลียบริมแม่น�้ากว้าง ผ่านเชื่อมหลาย ๆ หมู่บ้าน
ตลอดต�าบลเข้าด้วยกัน สองข้างทางเต็มด้วย
เรือกสวนและไม้ล้มลุกรกครึ้ม
สองคนพ่อลูกเดินย�่าต๊อก ๆ ในความมืด ดิน
ลูกรังสีน�้าตาลเหมือนเงาสีหม่น ๆ เป็นแนวให้เดิน
ผ่านไปอย่างไม่เร่งรีบนัก ช่วงเวลาย�่าค�่า สองถึง

สามทุ่ม แต่บ้านนอกนับว่าเริ่มดึกแล้ว
กลางท้องฟ้าหมูด่ าวระยิบระยับ ข้างทางไม่มี
แสงไฟเหมือนอย่างสมัยนี้ รอบข้างมีแต่ความมืด
เสียงจักจั่นริมทางขับขานเป็นเพื่อนเกือบตลอดเส้น
ทาง
ไฟฟ้ายังไม่มีเข้ามาในหมู่บ้าน เรือนทุกหลัง
ใช้แสงตะเกียงเป็นพื้น
บางช่วงถ้าเป็นที่โล่ง ไม่มีร่มไม้บังท้องฟ้า
บรรยากาศก็ดสู ดใส มองเห็นดาวเต็มม่านฟ้าระยิบ
ระยับ บางคืน สามัญเคยเห็นดาวตกเป็นผีพุ่งใต้
ผ่านกลางฟ้ามืดคล้ายเส้นไฟสีแดงยาวเหยียด
“พ่อ...ผีพุ่งใต้” สามัญเคยตะโกน ชี้มือให้พ่อ
ดูบนท้องฟ้าที่เห็นลิบ ๆ
“อย่าทัก” พ่อท�าเสียงดุ
“ท�าไมล่ะพ่อ”
“โบราณเขาถือ”
ค�าว่าผีเป็นสิ่งที่สามัญได้ยินอยู่เสมอ ผีคือ
ความน่ากลัวชนิดหนึ่งที่ชาวบ้านเล่าขาน แม้แต่
พ่อแก่แม่แก่ก็ยังเคยเล่าให้ฟัง ผีมีอยู่ทุกสถานที่
นับแต่บ้านเรือน ป่าเขา ต้นไม้ใหญ่ ๆ จอมปลวก
แม้แต่บนท้องฟ้า
เห็นผีพุ่งใต้อย่าไปทัก คนก�าลังมาเกิด เดี๋ยว
มันจะเข้าท้องหมา พ่อเคยบอก
ผ่านหน้าวัดยาง สามัญขนลุกซู่
วัดยางมีรม่ โพธิ์ครึ้มปลูกอยูร่ มิ ถนน บนคาคบ
โพธิ์บางครั้งคนเคยเห็นบางอย่างสิงสถิตอยูบ่ นนั้น
ต้นยางยักษ์สองสามต้นยืนทะมึนสูงเสียดฟ้า
ถัดไปทางด้านใต้ริมถนน ชาวบ้านเคยเล่า มีคน
เห็นเปรตสูงปานต้นยางร้องโหยหวนยามดึกสงัด
ใกล้ ๆ วัด
ยิ่งติดวัดทิศใต้ด้านซ้ายมือ ใกล้ ๆ โรงลิเกเก่า
มีเมรุเผาศพตั้งอยู่ มันคือเมรุก่ออิฐง่าย ๆ เพียง
เอาศพขึน้ ไปตัง้ แล้วเผาให้เห็นกันจะ ๆ กระจ่างตา
สามัญเคยผ่านมาเห็น ควันไฟคลุง้ ไฟบนเมรุยงั พุง่
โพลง กลิ่นเนื้อไหม้ไฟโชยมาจาง ๆ ยามเย็นย�่า
ป่าช้ากับผีเป็นของคู่กัน เพียงผ่านเข้าไปใน
เรือกสวน ป่าช้าริมทาง สามัญก็ได้ยนิ เสียงพ่อบ่น
พึมพ�า

แรกนึกว่าพ่อชวนคุย หรือไม่คงบ่นต�าหนิ
ความไม่ได้เรื่องขี้ตาขาวของเด็กชายวัยเพียงหก
เจ็ดขวบอย่างสามัญในขณะนัน้ เพราะยิง่ ลึกเข้าไป
ในร่มเรือกสวนมากเท่าไร เด็กชายก็ยิ่งกระสับกระส่ า ย กระแซะเข้ า ไปใกล้ ผู ้ เ ป็ น พ่ อ มากขึ ้น
เพียงนั้น
แท้จริงนั่นคือเสียงพร�า่ สวดมนต์ของผูเ้ ป็นพ่อ
พ่อสวดในจังหวะสม�า่ เสมอ ตามจังหวะเท้าที่ก้าว
เดินไปเบื้องหน้าอย่างมั่นคง
เสียงรองเท้าหนังหุ้มข้อดังเป็นจังหวะ ระคน
เสียงสวดมนต์ท่ยี ่งิ ดังเร่งเร้า บรรยากาศยิ่งมืดมิด
เป็นสีดา� ทะมึน จนพ่อต้องกดสวิทช์ไฟฉายที่ถอื อยู่
ในมือเป็นบางครั้ง อย่างน้อยเพื่อจะดูหลุมบ่อและ
สัตว์เลื้อยคลานที่อาจจะผ่านเข้ามา
สามัญไม่กล้ามองไกลนักหรอก ได้แต่เกาะ
แขนพ่อแจไม่ยอมห่าง อย่างน้อย ๆ พ่อนั่นแหละ
จะช่วยคุ้มภัยให้กับเด็กชายได้อย่างมั่นคง
ในที่สุด ระยะทางเกือบสี่ร้อยเมตรเขตป่าช้า
ก็ทะลุออกมา สามัญแอบถอนหายใจเบา ๆ เมื่อ
มองเห็นแสงตะเกียงริบหรี่ในบ้านข้างทาง ขณะ
เสียงสวดมนต์ของพ่อก็แผ่วจางและเงียบหายใน
ที่สุด
“พ่อ” สามัญเอ่ยขึ้นท�าลายความเงียบ
“หือ” เสียงพ่อขานรับ
“พ่อบ่นอะไร” เด็กชายแกล้งถาม
“ไหน...พ่อบ่นที่ไหน” พ่อปฏิเสธเสียงหลง
“ผมได้ยินเสียงพ่อบ่นพึมพ�าตลอดป่าช้า”
“พ่อไม่ได้บ่น”
“แล้วพ่อท�าอะไร”
“สวดมนต์”
“สวดท�าไม...”
“มันเป็นคาถา ช่วยให้แคล้วคลาด เดินทาง
ปลอดภัย”
“กันผีได้ไหมพ่อ”
“ได้ซิ...ไม่อย่างนั้นพ่อจะสวดท�าไม”
พ่อบอกอย่างเชื่อมั่น ทั้ง ๆ ในใจลึก ๆ สามัญ
เชื่อว่า พ่อนั้นมีความกลัวมากทีเดียว ไม่อย่างนั้น
อ่านต่อฉบับหน้า
พ่อคงไม่ต้องสวดมนต์.
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ •
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เพ่งลูกแก้วเหนือสะดือสองนิ้วเพื่อไปสู่สวรรค์
หรือหลับตำดับดิ่งจดจ่ออยู่กับลมหำยใจเข้ำออกเพื่อไปสู่นิพพำน
หรือเรียนรู้สัมมำทิฏฐิ พิจำรณำ ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ศึกษำแบบลืมตำเจอผัสสะเห็น ๆ ไม่ต้องมุดรูหลบหนีโลก
ทุกคนมีสิทธิ์เลือก..

เส้นทางที่เลือก...

กุฏิหลังน้อยตั้งอยู่ใต้ร่มป่าไผ่ หลังคามุงด้วย
หญ้าแฝก ส่วนพืน้ ปูดว้ ยล�าไผ่ท่สี บั แผ่ออกเป็นฟาก
พระหนุ่มจาริกมาจากกรุงสาวัตถีรอนแรมมานาน
หลายเดือน ตัง้ ใจว่ากุฏิน้อยในวัดหรือที่พักสงฆ์
แห่งนี้จะเป็นที่เหมาะเพื่อจ�าพรรษา
นอกจากกุฏิหกหลังทีแ่ ทรกอยู่ในราวป่าไผ่ ก็
ยังมีศาลาใหญ่มีเสาไม้ยี่สิบกว่าต้นมุงด้วยหญ้า
แฝก ส่วนพื้นนั้นก็ใช้อิฐก้อนใหญ่เรียงปูวางไปจน
ทั่วศาลา มีแคร่ไม้ไผ่หลายตัวตั้งไว้ส�าหรับเป็นที่
ฉันอาหาร และนั่งแสดงธรรม
ช่วงบ่ายหลังจากพระหนุ่มเสร็จกิจกวาดใบไม้
ตามแนวทางเดินและรอบ ๆ ศาลา ก็มานั่งพักที่
กุฏหิ ลังน้อย บริเวณใกล้ ๆ มีไก่ปา่ คุย้ เขีย่ หาอาหาร
กระแตน้อยกระโดดโลดเต้นบนต้นไม้ เป็นชีวิตเสรี
ท่ า มกลางธรรมชาติ อั น สงบ ห่ า งไกลภั ย จาก
นายพราน
พระหนุ่มนั่งกายตรงคู้เข่าขัดสมาธิหลับตา
นิ่ง ทบทวนในศีลวัตร--ศีลข้อหนึ่ง นึกถึงเวลายุง
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กัดจนรู้สึกเจ็บ ๆ คัน ๆ ความรู้สึกก็วางเฉยอภัยได้
ไม่นึกโกรธหรือคิดอาฆาตในยุงแม้น้อยนิด ขยับ
มาที่ศีลข้อสองก็เช่นเดียวกัน แม้ยามเห็นผ้าที่เขา
ทิง้ แล้ว (ผ้าป่า) คิดจะน�าเอามาใช้ท�าประโยชน์
ก็ ต ้ อ งคิ ด แล้ ว คิ ด อี ก เดิ น ผ่ า นไปมาหลายวัน จน
แน่ใจว่าเป็นผ้าที่เขาทิ้งไม่เป็นผ้าของใคร ถึงจะ
เก็บมาใช้ท�าประโยชน์ แล้วความคิดก็ข้ามเลย
ไปที่ศีลข้อสี่ พระหนุ่มเกิดมาในตระกูลที่มีพ่อแม่
เป็นคนซื่อตรงไม่เคยพูดโกหก เป็นผู้ปฏิบัติในศีล
ธรรมมาตลอด สิ่งนี้ได้ซับทราบมาแต่เยาว์วัยจน
รู้สึกว่าการพูดโกหกนั้นหมดไปในความส�านึกของ
จิตวิญญาณมานาน และศีลข้อห้าอย่าว่าแค่จะให้
หลงไปติดในรสของเครื่องหมักดองของเมา หรือ
รสอร่ อ ยของอาหารก็ มี ค วามจางคลายไปมาก
หลายครั้งที่จาริกแล้วได้ฉันแต่ข้าวเปล่า ๆ ก็อิ่ม
ได้เป็นปกติไม่ทุกข์ใจแม้แต่น้อย แต่พอมานึกถึง
ศี ล ข้ อ สามนี ้ก็ เ ห็ น ชั ด ว่ า หนั ก หนายากจะฝ่ า ฟั น
ให้ข้ามพ้น

ภาพหญิงสาวผิวขาวนัยน์ตาคม ก็เข้ามาใน
สัญญาความจ�า เวลาเธอยิ้มเหมือนประหนึ่งว่า
โลกทั้งโลกจะไม่มีความเศร้าโศกเลย เสียงก็ช่าง
อ่อนหวาน ท่าทีเรียบร้อยสมเป็นกุลสตรี แทบทุก
เช้าเธอกับเพื่อน ๆ ก็จะพากันน�าอาหารพร้อมผัก
ผลไม้มาท�าบุญถวายพระตลอด
ท�าไมนะ...จิตใจจึงหวนคิดถึงเธอบ่อย ๆ ยิ่ง
นานวันเข้าก็ยิ่งอยากเห็นเธอมากขึ้น อยากฟัง
เสียงใส ๆ แม้จะไม่ลืมที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า...
กามทั้งหลายมีความพอใจ (ความสุข) น้อย ทุกข์
อื ่น ยิ ่ง กว่ า กามไม่ มี ชนเหล่ า ใดซ่ อ งเสพกาม
ทั้งหลาย ชนเหล่านั้นย่อมเข้าถึงนรก...กามทั้ง
หลายเหมือนดาบที่ลับคมดีแล้วเชือด เหมือน
กระบีท่ ีข่ ัดดีแล้วแทง เหมือนหอกทีพ
่ ุ่งปักอก
(เจ็บปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น...
กามทั้งหลายเหมือนหลุมถ่านเพลิงลุกโพลงแล้ว
ลึกกว่าชั่วบุรุษ ผาลที่เขาเผาร้อนอยู่ตลอดวัน
(ร้อนปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกข์ย่งิ กว่านั้น...
กามทั้งหลายเหมือนยาพิษชนิดร้ายแรง น�า้ มันที่
เดือดพล่าน ทองแดงที่ก�าลังละลายคว้าง(ร้อน
ปานใด) กามทั้งหลายเป็นทุกข์ยิ่งกว่านั้น...
แต่ ค� า ตรั ส นั ้น ดู ไ ม่ ต ่ า งจากน� า้ อัน น้ อ ยนิ ด ที ่
ไม่พอจะดับไฟใด ๆ ได้ โดยเฉพาะไฟราคะขณะนี้
ค�าสอนที่วิเศษนั้นไม่สามารถใช้เป็นเครื่องเตือนสติ
หยุดยั้งความคิดถึงโหยหาได้เลยแม้แต่น้อย
ความรักเข้าครอบง�าจิตของพระหนุ่มทั้งวัน
ทั้งคืน รุ่งเช้าหลังจากบิณฑบาตแล้วก็มานั่งเตรียม
รั บ ภั ต ตาหารจากญาติ โ ยมที ่ข วนขวายหอบหิ ้ว
อาหารมาถวายพระเช่นทุกวัน
เช้ า วัน นี ้เ ธอคนสวยที ่พ ระหนุ ่ ม คะนึ ง หา
หลงใหลอยู่นั้น ได้พูดกับเพื่อน ๆ ว่าปวดท้องถ่าย
แทบจะทนไม่ไหว จึงขอตัวเดินหลบเข้าไปในป่า
ข้างวัด ไม่นานก็กลับมาที่ศาลาเพื่อเก็บสัมภาระ
ที่ใส่อาหารก่อนกลับบ้านไป
หลั ง จากญาติ โ ยมได้ ก ลั บ บ้ า นหมดแล้ ว
พระหนุม่ ฉันอาหารเรียบร้อย ใบหน้าสาวคนสวยยัง
ลอยวนเวียนรบกวน พระหนุม่ หาอุบายแก้ไขจิตที่ถกู

กามรุมเร้า ก้าวเดินไปยังป่าที่เธอเข้าไปท�าธุระเมื่อ
เช้า.. ที่ตรงนั้นกองปฏิกลู ของคนสวยยังคงอยู่ พระ
หนุ่มมองจ้องเกิดอสุภสัญญา จิตวิญญาณที่ก�าหนัด
หลงด้วยอวิชชาหุ้มห่อมาแต่ก่อนนั้นก็หน่ายคลาย
โอ้ ห นอ ร่ า งที ่มี ผิ ว พรรณอั น สวยงามนั ้น ห่ อ หุ ้ ม
ด้วยของโสโครกเน่าเหม็นไว้ทั้งคืน ภาวะจิตเกิด
ความจางคลาย กามราคะที่รัดรึงตรึงใจหดหาย
สิ้น ความกังขาแบบปุถุชนจบสิ้นลงที่ตรงนั้นเอง
การสอนให้ เ พ่ ง ลู ก แก้ ว เหนื อ สะดื อ สองนิ ้ว
เพื่อเปิดทางไปสู่ประตูของวิมานในเมืองสวรรค์
หรื อ แนวการสอนให้ ห ลั บ ตาดั บ ดิ ่ง จดจ่ อ อยู ่ กั บ
ลมหายใจเข้าออกเพื่อไปสู่นิพพาน และการสอน
ให้รจู้ กั สัมมาทิฏฐิ พิจารณา ผม ขน เล็บ ฟัน หนัง
ศึกษาแบบลืมตาเจอผัสสะเห็น ๆ ไม่ต้องมุดรูหลบ
หนีโลก แต่ปฏิบัติถูกตรงสู่โลกโลกุตระ
วิธไี หนล่ะ..ที่ถกู ต้องตรงทำงเพือ่ ขัดเกลำกิเลส
ที่ฝังแน่นในจิต วิ ญ ญำณ ในชี ว ิต ที ่ยั ง เป็ น ๆ นี้
ทุกคนมีสิทธิ์เลือก..

ความบริสุทธิ์เท่านั้น
ที่จะชนะทุกสิ่งทั้งโลก...
ในที่สุด
(โศลกธรรม-พุทธาภิเษกสุดยอดปาฏิหาริย์ครั้งที่ ๓๙
๓ มีนาคม ๒๕๕๘)

• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
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û ในคน‘หลอดเลื อ ดฝอย’ มีความยาว

(ตอนที่ ๒๗)

ผนังของหลอดเลือดโดยทั่วไป

มีโครงสร้าง ó ชั้น ได้แก่
û ชั้นนอกสุด (external coat ; tunica externa ;
tunica adventitia)
ประกอบด้ ว ย ชั ้น ของเนื ้อ เยื ่อ เส้ น ใย
เป็นส่วนใหญ่ ถัดเข้าไปเป็นชั้นของเส้นใยยืดหยุน่
‘หลอดเลือดอาร์เทอรี’ บางส่วน มีกล้ามเนื้อเรียบ
เรียงตัวตามยาวบ้างเล็กน้อย
û ชั้นกลาง (middle coat หรือ tunica media)
‘หลอดเลือดขนาดกลาง’
ประกอบด้วย กล้ามเนื้อเรียบและเส้นใยยืดหยุน่
‘หลอดเลือดขนาดเล็ก’
ประกอบด้ ว ย กล้ามเนื้อเรียบเป็ น ส่ ว นใหญ่
และมีแถบบาง ๆ ของเส้นใยยืดหยุน่ (external
elastic membrane) เป็นตัวแยกจาก‘ชั้นนอกสุด’
‘หลอดเลือดขนาดใหญ่มาก’
ชั น้ ของ‘กล้ า มเนื อ้ เรี ย บ’ จะถู ก ล้ อ มรอบด้ ว ย
เนื้อเยื่ออารีโอลาร์ โดยมีช้นั ของเส้นใยคอลลาเจน
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เราคิดอะไร

แต่ละเส้นประมาณ ๑ มิลลิเมตร เท่านั้น เนื่องจาก
‘หลอดเลือดฝอย’ จะอยู่ในลักษณะเป็น‘ร่างแห’
เมื ่อ รวมกัน ทั ้ง หมดจะมี ค วามยาวมากกว่ า
๒๕,๐๐๐ ไมล์ และอาจถึง ๖๐,๐๐๐ ไมล์
ในสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บางชนิด

เป็ น ตั ว ยึ ด ติ ด กั บ ‘ชั ้น นอกสุ ด ’และ‘ชั ้น ในสุ ด ’
ของผนังหลอดเลือด และชั้นนี้ของ‘หลอดเลือด
ขนาดใหญ่’ ประกอบด้ ว ยเส้นใยยืดหยุ่น เป็น
ปริมาณมาก
û ชั ้น ในสุ ด (internal coat หรื อ tunica
intema)
ประกอบด้วย เยื่อบุเอนโดทีเลียม เรียงตัว
อยู่บนเยื่อเบสเมนท์ (basement membrane)
ผนังชั้นนีข้ อง‘หลอดเลือดอาร์เทอรี’จะมีสว่ น
ของเส้นใยยืดหยุน่ (internal elastic membrane)
เป็นชั้นหนาติดอยู่ด้วย
ชั้นนี้ของ‘หลอดเลือดฝอย’มีเพียงเอนโดทีเลียม
เซลล์ เรียงกันเป็นท่ออยูบ่ น‘เยื่อเบสเมนท์’เท่านั้น
๑. โดยทัว่ ไป ‘ผนังของหลอดเลือดอาร์เทอรี’
มีความหนากว่า ‘ผนังหลอดเลือดเวน’ และ‘ผนังชั้น
กลาง’ มีกล้ามเนื้อเรียบและเส้นใยยืดหยุน่ มากกว่า

ท� า ให้ ‘ หลอดเลื อ ดอาร์ เ ทอรี ’ มีความต้านทาน
ต่อแรงดันเลือด และมีความยืดหยุน่ มากกว่า จึง
สามารถรักษาความดันเลือดไม่ให้ตกมาก
๒. เมื ่อ ไม่ มี แ รงดั น เลื อ ดในอาร์ เ ทอรี
เส้นใยยืดหยุน่ ที่เป็นองค์ประกอบมากกว่า ท�าให้
ลูเมนของอาร์เทอรี ลดขนาดลงกว่า‘หลอดเลือด
เวน’แต่ไม่แฟบแบน(collapse) ในขณะที่ ‘หลอด
เลือดเวน’ ยังมีขนาดใหญ่ แต่แฟบแบน
๓. ‘เซลล์เอนโดทีเลียม’ที่บุอยู่ชั้นในสุดของ
‘อาร์เทอรี’ไม่มีคุณสมบัติในการหดตัว ดังนั้น
เมื่อ‘หลอดเลือด’มีการหดตัว ‘เซลล์เอนโดทีเลียม’
จึงนูนขึ้นเป็นสัน(fold)
เมือ่ ตัดตำมขวำงส�ำหรับกำรเตรียมตัวอย่ำง
เพื่อศึกษำ จะปรากฏชั้นนี้ชดั เจน ในขณะที่‘หลอด
เลือดเวน’ไม่มคี ุณสมบัตนิ ้ี

ลักษณะทั่วไป

ของหลอดเลือดแต่ละชนิด มีดังนี้
๑. หลอดเลือดอาร์เทอรี
เป็น‘หลอดเลือด’ ทีน่ า� เลือดออกจาก‘หัวใจ’
– ถ้ามีขนาดใหญ่ จะมีความยืดหยุน่ เพราะ
ผนังประกอบด้วยเส้นใยยืดหยุ่นในปริมาณมาก
เช่น หลอดเลือดเอออร์ตา (aorta)
– ถ้าเป็นขนาดกลาง จะประกอบด้วยกล้ามเนื้อเรียบ เป็นส่วนใหญ่
– ถ้าเป็นขนาดเล็กลงมาก ผนั ง ส่ ว นใหญ่
จะประกอบด้ ว ยกล้ามเนื้อเรียบเป็ น หลั ก เช่ น
หลอดเลือดอาร์เทอริโอล(arteriole) เป็นต้น
‘หลอดเลือด’ ที่มีขนาดเล็กและติดต่อกับ
หลอดเลือดฝอย เรียกว่า หลอดเลือดอาร์เทอริโอล
ที่ประกอบด้วย ชั้นกล้ามเนื้อเรียบและชั้นของ
เซลล์เอนโดทีเลียม เท่านั้น
ส� า หรั บ หลอดเลื อ ดเมทอาร์ เ ทอริ โ อล
(metarterioles) เป็นหลอดเลือดขนาดเล็กชนิด
พิเศษที่น�าเลือดเข้าสู่‘หลอดเลือดเวน’โดยตรง
โดยไม่ผ่าน‘หลอดเลือดฝอย’ โครงสร้างของ
‘หลอดเลือด’ชนิดนี้ คล้ายกับ‘อาร์เทอริโอล’ คือ

มีเซลล์ของกล้ามเนื้อเรียบกระจัดกระจายอยูท่ ว่ั ไป
ในผนัง
๒. หลอดเลือดเวน
‘หลอดเลื อ ด’ชนิ ด นี้ จัดตัวอยู่ในร่างกาย
คล้ายกับอาร์เทอรี และมั ก พบอยู ่ เป็นคู่ขนาน
กับ‘หลอดเลือดอาร์เทอรี’ แต่‘หลอดเลือดเวน’มี
ขนาดใหญ่กว่า ผนังบางกว่า และมีกล้ามเนื้อเป็น
องค์ประกอบน้อยกว่า นอกจากนี้ ภายใน‘หลอด
เลื อ ดเวน’ ยั ง มี ลิ้ น (valve) กั้นเป็นระยะตลอด
ความยาว เพื่อควบคุมเลือดให้ไหลไปในทิศทาง
สูห่ วั ใจทางเดียว ไม่ยอ้ นกลับเข้า ‘หลอดเลือดฝอย’
‘หลอดเลือดเวน’ ประกอบด้วย
หลอดเลื อ ดเวนู ล (venule) ที ่เ ป็ น ‘หลอด
เลือดเวนฝอย’ ซึ่งรับเลือดจาก‘หลอดเลือดฝอย’
ห ล อ ด เ ลื อ ด เ ว นู ล ห ล า ย เ ส ้ น รวมกั น
เป็น‘หลอดเลือดเวน’ใหญ่ข้ึน
หลอดเลือดเวนขนาดใหญ่ขึ้นหลายเส้น
รวมกันเป็นหลอดเลือดเวนที่มีขนาดใหญ่มาก
เรียกว่า เวนา คาวา(vena cava) มี ๒ เส้น ทีน่ �า
‘เลื อ ด’จากด้านคัวดอลและแครเนียล กลั บ สู ่
‘หัวใจ’ จึงเรียกว่า
คัวดอล เวนา คาวา(cuadal vena cava)
แครเนียล เวนา คาวา(cranial vena cava)
๓. หลอดเลือดฝอย
‘หลอดเลือด’ ชนิดนี้ มีขนาดเล็กมาก ต้องดู
ด้วยกล้องจุลทรรศน์ จึงจะมองเห็น
ลักษณะเป็นท่อ ทีป่ ระกอบด้วย เซลล์เอนโดทีเลียมชั้นเดียว วางตัวอยู่บนเยื่อเบสเมนท์
มี ข นาดเส้ น ผ่ า ศู น ย์ ก ลางแปรปรวนมาก
โดยมีขนาดตั้งแต่ ๓–๔ ไมโครเมตร จนถึง ๓๐–๔๐
ไมโครเมตร (ค่ำเฉลี่ยในคนประมำณ ๕ ไมโครเมตร)
ซึ ่ง เป็ น ขนาดที ่ย อมให้ ‘ เซลล์ เ ม็ ด เลื อ ดแดง’
ผ่านได้แถวเดียว
ขนาดของ‘หลอดเลื อ ดฝอย’นี ้ เล็กกว่า
‘หลอดเลือดอาร์เทอรีขนาดกลาง’ ประมาณ ๕๐๐ เท่า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ •
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‘เลือด’ ในร่างกาย ประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์
อยู่ใน‘หลอดเลือดฝอย’
ในคน‘หลอดเลือดฝอย’ มีความยาวแต่ละ
เส้นประมาณ ๑ มิลลิเมตร เท่ า นั ้น เนื ่อ งจาก
‘หลอดเลือดฝอย’จะอยู่ในลักษณะเป็น‘ร่างแห’
เมื่อรวมกันทั้งหมดจะมีความยาวมากกว่า ๒๕,๐๐๐
ไมล์ และอาจถึง ๖๐,๐๐๐ ไมล์ ในสัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนมบางชนิด
เนื ่อ งจากโครงสร้าง ที ่เ ป็ น ‘เซลล์ เ อนโดทีเลียมชั้นเดียว’ และแต่ละเซลล์ไม่ได้ยึดติดกัน
แน่นสนิท จึงมีช่องว่าง ที่เรียกว่าอินเตอร์เซลลูลาร์ เคลฟท์(intercellular cleft) ‘หลอดเลือด’
ชนิดนี้ จึงเป็นบริเวณทีม่ กี ารแลกเปลี่ยนสารต่าง ๆ
ระหว่าง ‘เลือด กับ เนื้อเยื่อ’
นอกจากนี ้ ‘เซลล์ ’ ที ่เ ป็ น องค์ ป ระกอบ
ของ‘หลอดเลื อ ดฝอย’ ยั ง มีถุง ซึ่ ง ท� า หน้ า ที ่
ส่งสารที่มโี มเลกุลใหญ่ออกนอกเซลล์ (exocytotic
vesicles) จ�านวนมาก และบางครั้งถุงนี้รวมกัน
ท�าให้เกิด ช่องว่างบนเยื่อหุม้ เซลล์(fused-vesicle
chanel)
หลอดเลือดฝอย จึงแยกได้ ๒ ชนิด ได้ แ ก่
๑. หลอดเลือดฝอยต่อเนื่อง(continuous
capillary) หลอดเลือดฝอยชนิดนี้ มีเยื่อหุม้ เอนโดทีเลียลเซลล์ เหมือนเซลล์ทั่วๆไป
๒. หลอดเลือดฝอยช่องว่าง (fenestrated
capillary) หลอดเลื อ ดฝอยชนิ ด นี ้มีช่องว่าง
ที่‘เยือ่ หุ้มเอนโดทีเลียล เซลล์’ค่อนข้างมาก และ
กว้างกว่า ชนิดแรก การส่งผ่านสารเข้าออกจะเกิด
ได้มากและรวดเร็วกว่า ชนิดแรก ดังนั้น จึงมีความ
ส�าคัญมากในกระบวนการแลกเปลี่ยนสารระหว่าง
เลือดและเซลล์ของร่างกาย หลอดเลื อ ดฝอย
ชนิดนี้ พบที่ ไต ต่อมไร้ทอ่ และล�าไส้เล็ก
นอกจากนี้‘หลอดเลือดฝอยช่องว่าง’อาจแยก
เป็นอีกชนิดหนึ่ง คือหลอดเลือดฝอยไม่ต่อเนื่อง
(discontinuous capillaries)
– มีลูเมนและช่องว่าง ระหว่าง‘เอนโดทีเลียม’
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ที่กว้างกว่า หลอดเลือดฝอยชนิดอื่น และมีรูปร่าง
ไม่เป็นระเบียบ
− มีการส่งผ่านสารได้ดกี ว่า หลอดเลือดฝอย
ชนิดอื่น
− มักอยู่รวมกันเป็นร่างแหที่มีขนาดใหญ่
เรียกว่า ไซนูซอยด์ (sinusoid) หรือวาสคิวลาร์
ไซนัส (vascular sinuses) พบที่ ตับ ม้าม ต่อม
น�า้ เหลือง และ ไขกระดูก
ส� า หรั บ ‘ไซนู ซ อยด์ ’ ของ‘ตับ’ ยั ง ประกอบ
ด้วยเซลล์ท่ที า� หน้าที่ในการกลืนกินได้ดี เรียกว่า
สเตลเลท เรติควิ โลเอนโดทีเลียล เซลล์ (stellate
reticuloendothelial cells) หรือ คูพเฟอร์ เซลล์
(Kupffer cells) ซึ ่ง เป็ น ส่ ว นหนึ ่ง ของระบบ
เรติคิวโลเอนโดทีเลียม
ต่อฉบับหน้ำ
û มูลกรรมฐาน ๕
ผู ้ ป ฏิ บั ติ “ มู ล ก ร ร ม ฐ า น ๕ ” ไ ด ้ แ ก ่
ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง นี้จะเป็นตัวอย่างที่ง่าย
และชัดเจนมาก กล่าวคือผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง
ส ่ ว น ที ่“ นิ โ ร ธ ” คื อ “ สั ง ข า ร ” ข อ ง
ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง ถ้าส่วนใดที่“ดับ”ไปจาก
ความเป็น“ตัวเรา”แล้ว ส่วนนั้นเราก็พ้นทุกข์
พ้นสุข กับมันแล้ว แต่หากใจเรา“หวง”หรือใจ
เรายึดว่า “ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง” นั้น ยังเป็น
“ตัวตนของเรา” ยังเป็น“ของเรา” อยู่ ทั้งๆ
ที ส่ ่ ว นที เ่ ป็ น ผม,ขน,เล็ บ ,ฟั น ,ผิ ว หนั ง ส่ ว นนั น้
จะตัดออกไปจริงๆ มันก็ไม่รู้สึก “เจ็บ” เพราะ
ส่วนนั้นมันไม่ใช่“กาย”ของเราแล้วจริงๆ ทว่า
เรากลับรูส้ กึ “เจ็บใจ” ไม่ชอบใจ ก็ยงั เป็นได้เพราะ
“อวิชชา”ของเราแท้ๆ“ผม,ขน,เล็บ,ฟัน,หนัง” นี้
จึงเป็น“มูลกรรมฐาน ๕” ที่เราจะใช้ศึกษาเรียนรู้
ความเป็น“กาย” ความเป็น“จิต” และศึกษา
ความเป็น“นิโรธ” ได้อย่างน่าศึกษาเป็นที่สุด
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ û

กำรจัดพิมพ์หนังสือแผ่นพับคงไม่ได้ผลแล้ว
ต้องมีกำรน�ำเสนอที่สมเหตุสมผลและเข้ำไปในจิตวิญญำณ
เช่น กำรลดภำษีให้กำรท�ำหนังท�ำละคร
ที่แสดงให้เห็นพิษภัยที่ร้ำยแรงของยำเสพติด

ยาบ้า

ผู ้เ ขี ย นได้ พ ยายามหลี ก เลี ่ย งที ่จ ะเขี ย น
หรื อ แสดงความคิด เห็ นทางด้ า นการเมื อ งมาได้
ระยะหนึ่งประกอบกับได้ไปสอนหนังสือเกี่ยวกับ
วิช าว่า ด้ ว ย “หนี้ ” ในมหาวิท ยาลั ย ด้ ว ยท� า ให้
บทความที่ผ่านๆ มาส่วนใหญ่เป็นเรื่องในทางแพ่ง
ซึง่ เป็น เรื ่อ งการใช้ ชี ว ิต ประจ� า วัน ของบุ ค คล
ทั่วๆ ไป แต่ในอีกด้านหนึ่งคือความผิดในทางอาญา
โดยเฉพาะ การกระท�าความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด
ที่นับว่าก่อปัญหาให้กับประเทศชาติมาก บุคลากร
และงบประมาณทางด้านการยุตธิ รรมที่เราจัดสรร
ลงไปนั้น ส่วนใหญ่ใช้ในการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติด และยาเสพติดทีม่ ีมากจนใครๆก็หาซือ้
กัน ได้ โดยสะดวกนั ้น ภาษาชาวบ้ า นร้ า นตลาด
ทั่วไปเรียกมันว่า “ยาบ้า” จนอดไม่ไหวที่จะน�า
มากล่าวถึงผู้เขียนท�างานอยู่ที่ศาลอุทธรณ์ คดีที่นี้
เกินครึ่งเป็นคดียาเสพติด และในคดียาเสพติดนั้น
เกือบทั้งหมดเป็นคดียาบ้า เหตุที่มีมากเพราะไม่
ว่าคดีเกิดที่ใดในราชอาณาจักร เมื่อเจ้าพนักงาน
ต�ารวจจับกุมแล้ว ก็จะน�าตัวส่งพนักงานอัยการ

ที่จังหวัดที่เกิดเหตุนั้นๆ เพื่อฟ้องยังศาลจังหวัด
เพราะมีอัตราโทษสูงเว้นแต่ผู้กระท�าความผิดเป็น
เด็กหรือเยาวชนคืออายุไม่เกิน ๑๘ ปี จึงฟ้องที่
ศาลเยาวชนและครอบครัว แต่เมื่อศาลจังหวัดหรือ
ศาลเยาวชนฯตัดสินแล้ว คู่ความไม่ว่าจ�าเลยหรือ
พนักงานอัยการที่ไม่พงึ พอใจต่อผลของค�าพิพากษา
ถ้าจะอุทธรณ์ค�าพิพากษานั้น ต้องอุทธรณ์มายัง
ศาลอุทธรณ์ที่ผู้เขียนท�างานอยู่แต่เพียงแห่งเดียว
เท่านั้น และค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ถอื ว่าเป็น
ที่สุด ฎีกาในข้อเท็จจริงไม่ได้แล้ว
ผู้เขียนเป็นผู้พิพากษามา ๒๖ ปี พิพากษา
คดีเกี่ยวกับยาเสพติด โดยเฉพาะยาบ้ามาจ�านวน
มาก และต้องยอมรับความจริงว่าท�าคดีประเภทนี้
มันกระทบกระเทือนจิตใจและสลดหดหู่ใจมาก เมือ่
มาอยู ่ศ าลอุ ท ธรณ์ ไ ด้ รั บ การจั ด ให้ อ ยู ่ค ณะคดี
ผู้บริโภค นับว่าโชคดีมากที่เกือบ ๒ ปีแล้วไม่ได้
ท�าคดียาเสพติด นานๆ จะเข้าไปเกี่ยวข้องบ้าง
กับส�านวนที่ต้องประชุมใหญ่หรือมีการถกเถียงกัน
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ •
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จนต้องโอนส�านวน
ยาบ้านั้นเดิมเรียกว่า “ยาม้า” หรือ “ยาขยัน”
เป็น ที ่นิ ย มกัน ในพวกผูใ้ ช้ แ รงงานโดยเฉพาะ
พวกขั บ รถบรรทุ ก หรื อ นั ก ศึ ก ษาที่ จ ะดู ห นั ง สื อ
เตรียมสอบ เพราะมีสาร “เมทเอมเฟตามีน ”
ท�าให้ไม่ง่วงนอนเดิมนั้นทางกระทรวงสาธารณสุข
ถือ ว่า เป็น เพี ย งวัต ถุ อ อกฤทธิ ต์ ่ อ จิ ต ประสาท
จึงประกาศให้เป็นยาเสพติดประเภท ๒ ซึ่งมีโทษเบา
กว่าประเภท ๑ ยาเสพติดประเภท ๑ เช่น เฮโรอีน
ผงขาว โคเคน เป็นต้น ถือว่ามีฤทธิ์รุนแรงจึงมี
อัตราโทษสูง ส่วนยาเสพติดประเภท ๒, ๓, ๔
และ๕ โทษจะลดหลั ่น ลงมา ประเภท ๒, ๓
และ ๔ เป็น พวกยากล่ อ มประสาทชนิ ด ต่ า งๆ
ประเภท ๕ เช่น กัญชา พืชกระท่อม เป็นต้น
ต่อมาเมือ่ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๓๙ กระทรวง
สาธารณะสุขเห็นว่ามีผู้ใช้แรงงานบางส่วนเสพยา
ม้ามากจนถึงกับแสดงอาการคุ้มคลั่ง ก่อความเดือด
ร้อนร�าคาญ บางคนขับรถยนต์บรรทุกไม่ได้หลับได้
นอนก่อให้เกิดอุบัตเิ หตุจนเกิดความเสียหายต่อชีวิต
ทรัพย์สินทั้งของตนเองและผูอ้ ืน่ จ�านวนมาก นับ
วันจะเกิดถี่ขึ้น และรุนแรงขึ้น จึงได้ออกประกาศ
เปลีย่ นประเภทของ “เมทเอมเฟตามีน” ให้เป็น
ยาเสพติดประเภท ๑ มีโทษสูงขึ้น และประกาศให้
เรียก “ยาม้า” ว่า “ยาบ้า” จุดประสงค์การเปลี่ยน
เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของยาเสพติดประเภท
นี้ แต่กลับมีผลตรงกันข้ามเพราะเมื่ออัตราโทษ
ตามกฎหมายสูง ราคาที่น�ามาจ�าหน่ายก็ต้องสูง
ตามไปด้วย เมื่อขบวนการผลิตท�าได้ง่ายลงทุนต่�า
ขายได้ในราคาสูง จึงมีผู้ผลิตและจ�าหน่ายกันมาก
ขึ้นเพื่อหาก�าไร มีการเปลี่ยนแปลงส่วนผสมให้
ออกฤทธิ์ง่ายขึ้น มีฤทธิ์ที่รุนแรงขึ้น จนเกินความ
สามารถการปราบปรามของทางราชการ จนมี
การตั้งรางวัลการจับกุมจึงก่อให้เกิดการยั่วยุหรือ
ส่งเสริมให้มีการผลิตและล่อซื้อเพื่อเอารางวัล ผู้ที่
อยูน่ อกวงการก็ถูกชักน�าเข้าวงการเพราะความ
โลภ ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์ ผู้ที่โง่เขลาเบาปัญญา
ก็จะถูกชักชวนให้เสพ เมื่อเสพติดแล้วก็ตกอยู่ใน
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เครือข่ายที่ต้องขยายฐานลูกค้าเพื่อหาเงินมาซื้อ
เสพหรือได้รับส่วนแบ่งให้เสพ การผลิตและการ
จ�าหน่ายก็ท�ากันเป็นอุตสาหกรรมและการพานิช
เมื่อมีก�าไรมากก็ตั้งกองก�าลังติดอาวุธไว้ป้องกัน
ธุรกิจของตนเอง เมื่อท�าในราชอาณาจักรไม่สะดวก
ก็ไปท�านอกราชอาณาจักร เงินที่ได้มาก็พยายาม
ที่จะหาที่ไปที่มา จนรัฐต้องออกกฎหมายฟอกเงิน
มาควบคุม และออกกฎหมายยึดทรัพย์ของผู้ผลิต
และผู้ขาย เพื่อน�าเข้ากองทุนป้องกันและปราบ
ปรามยาเสพติด จึงเป็นแหล่งหาผลประโยชน์ของ
เจ้าหน้าที่รัฐบางคนบางหน่วยงาน รัฐบาลทุกสมัย
พยายามที่จะแยกผู้เสพออกจากผู้คา้ และผู้ผลิตแต่
ท�าได้อยากมาก เพราะผู้เสพส่วนมากก็เป็นผู้ค้า
รายย่อยไปด้วย ส่วนผู้ผลิตส่วนใหญ่จะไปผลิตนอก
ราชอาณาจักร และเกิดขบวนการขนยาเสพติด
มีผู้รับจ้างเคลื่อนย้าย รับจ้างคุ้มกัน ให้ที่พักยา ที่
ซุกซ่อนยา ตลอดจนมีการประกอบธุรกิจที่มีผล
ประกอบการก�าไรเกินจริงเพื่อไว้รองรับเงินที่ได้มา
จากการจ�าหน่ายยาเสพติด
เดิมกฎหมายที่มีโทษทางอาญาและก�าหนด
โทษถึงจ�าคุกหรือประหารชีวิตนั้นนับว่าเป็นโทษที่
มีสภาพบังคับที่รนุ แรงมาก ศาลจะลงโทษจ�าคุกนั้น
ต้องจ�ากัดเคร่งครัดมาก บุคคลนั้นต้องเป็นบุคคล
ที่ถ้าปล่อยไว้จะก่อภัยอันตรายต่อบุคคลอื่น เป็น
ภัยอันตรายต่อสังคม ทั้งมิใช่ศาลจะพิจารณาแต่
พฤติกรรมในอดีตของผู้ท่กี ระท�าผิดเท่านั้น หากแต่
ควรค�านึงถึงผลในอนาคตด้วย ทั้งบริบทหรือสภาพ
แวดล้อมของสังคม ตลอดจนสถาบันหรือหน่วย
งานที่บงั คับใช้กฎหมายประกอบด้วย นโยบายรวม
ทั้งการบังคับใช้กฎหมายโดยปราศจากการค�านึง
ถึงผลกระทบหรือผลข้างเคียงที่อาจเกิดตามมา
โดยมิได้คาดหมาย ไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านสังคม
เศรษฐกิจ และจะลุกลามบานปลายไปถึงปัญหา
การค้ามนุษย์ ปัญหาสิทธิมนุษยชน และความ
สัมพันธ์ระหว่างประเทศ ทั้งในและนอกระบบ รวม
ทัง้ ปัญหาภายในของกระบวนการยุตธิ รรมเอง เช่น
ก�าลังเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอ เรือนจ�าไม่เพียงพอ การ

พิจารณาคดีอื่นๆ พลอยล้าช้าตามไปด้วย
การแพร่ระบาดของยาบ้าจ�านวนมากภายใน
ระยะเวลาไม่กี่ปีมานี้ ท�าให้มีคนจ�านวนมากเข้ามา
เกี่ยวของกับยาบ้าในทางใดทางหนึง่ โดยหลีกเลีย่ ง
ไม่ได้ เมื่อมีการจับกุมด�าเนินคดีไม่ว่ารายใหญ่หรือ
รายย่อยตามชุมชน หมู่บ้าน หรือผูท้ ี่ทรงอิทธิพล
ที่สามารถน�ายาบ้าเข้ามาในราชอาณาจักรได้ คน
พวกนี ้จ ะถู ก เหมารวมว่า เป็ น ผู้ ท� า ลายชาติ บ้ า น
เมือง ท�าให้บุคคลกลุ่มนี้อยากที่จะกลับมาด�ารง
ชีวิตตามปกติในชุมชนเดิม การจับกุมรายย่อยได้
ก็จะพาไปซักถามเพื่อสาวไปถึงรายใหญ่ รวมทั้ง
การแก้กฎหมายให้ผู้ที่ให้การเป็นประโยชน์ในการ
ปราบปรามยาเสพติดจะได้รับประโยชน์ในการลด
โทษที่จะได้รับ ก่อให้เกิดการซัดทอดจริงบ้างเท็จ
บ้าง การให้ข้อมูลถูกบ้างผิดบ้าง เมื่อไปจับกุมคน
ใหม่ ญาติพี่น้องของคนใหม่ก็จะเกิดความไม่พอใจ
คนทีถ่ กู จับก่อนบางครั้งวิวาทกันเป็นก้วนๆ ก็เคยมี
เราก็จะมีปัญหาใหม่คือปัญหาที่เกิดจากการปราบ
ปรามยาเสพติดเมทแอมเฟตามีน คือ กลุ่มหนึ่ง
ของสารประกอบทางเคมี ซึ่งรวมทั้งยาที่ใช้ทางการ
แพทย์เพื่อหย่อนใจหรือสันทนาการ ใช้ในการรักษา
โรคสมาธิสั้น ภาวะง่วงเกิน และโรคอ้วน ต่อมา
มีสารอืน่ อีกหลายตัวที่ได้รับการรวมกลุ่มเข้ากับ
แอมเฟตามีนเพื่อประกอบเป็นยาที่รู้จักกันในนาม
ว่า สารกระตุ้นประเภทแอมเฟตามีน เพียงแต่เมท
แอมเฟตามีนนั้นหาได้งา่ ยกว่ายาประเภทอื่นในท้อง
ตลาดแม้เข้าไปในอินเตอร์เน็ตก็จะเห็นสูตรในการ
ผลิตมากมาย แม้แต่ยาแก้ไอบางชนิดก็ผสมด้วย
แมทเอมเฟตามีน เมทแอมเฟตามีนเป็นยาอันตราย
มากที่สดุ ชนิดหนึ่ง เมื่อพิจารณาถึงความเสียหายที่
เกิดต่อสมองและพฤติกรรม ในช่วงระยะเวลา ๑๐
ปีที่ผ่านมาข้อมูลของทุกฝ่ายท�าให้เราทราบว่าผล
ที่กระทบต่อเซลล์ในสมองมีมาก มีหลักฐานจ�านวน
มากที่แสดงให้เห็นว่าแอมเฟตามีนเป็นสาเหตุที่
ท�าให้เกิดการหลั่งสารโมโนอะมีนจากเซลล์สมอง
สารดังกล่าวจะท�าให้อารมณ์ดี ท�าให้การตื่นตัว
และความระมัดระวังเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่ท�าให้
ความเหนื่อยและความง่วงลดลง เคยให้ทหารน�า

ไปใช้ในสงครามโลกครัง้ ที่ ๒ แต่ในขณะเดียวกัน
หากได้รับในปริมาณมากหลายครั้ง จะสนับสนุน
ให้มีการสร้างอนุมูลอิสระที่ท�าลายเซลล์สมองจึง
มีผงต่อพฤติกรรมของผู้เสพในด้านอารมณ์ การ
นอน ความดันโลหิต การเต้นของหัวใจและการ
เคลื่อนไหวของร่างกาย การเรียนรู้และการจดจ�า
ส่งผลต่อการกระจัดกระจายทางความคิด เมื่อถึง
จุดหนึ่งจะควบคุมตนเองไม่ได้ เกิดอาการคลุ้มคลั่ง
หูแว่ว ประสาทหลอน
การเพิ่มโทษที่ผ่านมาไม่ได้ช่วยลดการแพร่
ละบาดของยาบ้าที่มสี ว่ นผสมของเมทแอมเฟตามีน
แต่ อ ย่ า งใด แต่ ก ลั บ ท� า ให้ ย าบ้ า มี ร าคาสู ง ขึ้ น
เชิญชวนให้ใครต่อใครเข้ามาหาประโยชน์จากยาตัวนี้
ท�าให้การแพร่ระบาดกลับหนักขึน้ การลงโทษ
ทางอาญาที่รุนแรงต่อการใช้และการครอบครอง
ยาบ้า ควรมีการทบทวนกฎหมายและนโยบาย
ของประเทศในเรือ่ งนี้กันใหม่มิฉะนั้นแล้วเราจะ
สูญเสียงบประมาณและสรรพก�าลังจ�านวนมากใน
การปราบปราม ควรจะเน้นการป้องกัน ท�าให้คน
เห็นพิษภัยของยาบ้า การจัดพิมพ์หนังสือแผ่นพับ
แบบที่ผ่านมาคงไม่ได้ผลแล้ว ต้องมีการน�าเสนอ
ที ่ส ม เห ตุ ส ม ผ ล แ ล ะ เข้ า ไป ในจิ ต ว ิญ ญ า ณ
ของคนได้มากกว่านี้ เช่นการลดภาษีให้การท�า
หนังท�าละครทีแ่ สดงให้เห็นพิษภัยที่ร้ายแรงของ
ยาเสพติ ด ชนิ ด นี ้ หรื อ หาอาสาสมั ค รที ่ไ ด้ รั บ
ผลกระทบจากการใช้ ย าบ้ า เองมาเป็ น วิท ยากร
การน�าเสนอก็มิใช่เพียงการบรรยายเท่านั้น แม้
การจั ด ท� า หนั ง ท� า ละครหรื อ ศิ ล ปะการแสดง
แขนงต่ า งๆ ตลอดจนการแพร่ ภ าพแพร่ เ สี ย ง
ที่ ท� า ให้ ผู ้ค นสนใจ เพื ่อ กระชากจิ ต วิญ ญาณ
ให้ผู้คนรอบข้างได้หันมาสดับตรับฟัง ถึงพิษภัย
มั น โดยที ่ไม่ ต้ อ งใช้ ก ารปราบปราม แต่ น� า การ
ป้องกัน โดยหันมาให้ความรู้ความเข้าใจ โน้มน้าว
อารมณ์ ความรู้สึก สร้างความหวั่นไหวเพื่อก่อให้
เกิดจิตใต้ส�านึกที่รับผิดชอบต่อคนรอบข้างที่จะไม่
ไปเกี่ยวของ และเพื่อให้คนหันมาป้องกันแทนการ
ปราบปรามน่าจะดีกว่า
ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๓ สิงหาคม ๒๕๕๙ •
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เราคิดอะไร

หากจักเทิดชาติไว้
“ศาสนิก” คือเอกองค์
ดวงจิตแจ่มธ�ารง
ชัดมุ่งหมายโอบเอื้อ

ยืนยง
ก่อเกื้อ
มาดมั่น
เสกสร้างสังคม

ระดมผองเผ่าผู้
สละร่วมรักษ์สถาบัน
ปัญญาแจ่มเจิดอัศวาง “โลก” แล “อัตตา” ทั้ง

รังสรรค์
ชาติยั้ง
จรรย์ยิ่ง
หลากล้วนมายา

ขันอาสากอบกู้
ตรงซื่อสัตย์สุจริต
อาจหาญถล่มอิทธิฤทธิ์
กระทั่งแฝงขัดแย้ง

วิกฤต
ชัดแจ้ง
เดนเก่า
เล่ห์ร้ายนานา

ประดานักต่อต้าน
โดดเด่นระคายเคือง
หาเหตุข่าวแปลกเปลือง
เพียงเพื่อสนอง “นาย” ผู้

กวนเมือง
เลื่องรู้
ชีวิต
หลบลี้อาชญา

“อาสา” พึงเพียบพร้อม
โอกาสส�าแดงสัจจะ
เป็นชาวพุทธธัมมะ
ประพฤติสวนทางแย้ง

เสียสละ
แจ่มแจ้ง
อริยมรรค
ค่าสิ้น...อัปยศ!!!
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