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“ปรากฏการณ์”
ระเบิดรัก

(๑) ความรักยิ่งใหญ่นี้
ปรากฏชัดมหัศจรรย์
ฤทธิ์รักชักน�ากัน
ประหลาดไทยหลากท้น
(๒) กลมเกลียวกันทั่วทั้ง
เป็นหนึ่งผนึกนาม
รักเดียวหนึ่งชูความ
รักเยี่ยงนี้คงไว้
(๓) เป็นรักอันเลิศล้น
เป็นรักสุดที่จัก
เป็นรักจากใจภักดิ์
เป็นรักใต้ฝ่าเท้า
(๔) พระเธียรธิติเจ้า
เจ็ดสิบกาลวัสสะ
ชัดจริงมิอาจจะ
เพื่อสุขประชารู้
(๕) เกินดลเกินเด่นด้าว
กว่าเทียบกว่าเทียมใคร
เพราะเลิศประเสริฐไกล
ยกเชิดเทิดพระไว้
(๖) มี “ระเบิดรัก” นี้
คือรักยิ่งใหญ่ใน
ไอน์สไตน์กล่าวค�าไข
สัจจะมิอาจกั้น
(๗) และจริงยิ่งยอดนั้น
“ระเบิดรัก” ประจักษ์ใน
พระประพฤติพุทธไข
ปรากฏการณ์จึ่งชี้

ระเบิดพลัน
ยิ่งล้น
สามัค - คีแฮ
ท่วมน�้าใจเดียว
เมืองสยาม
เทิดไท้
พูนค่า พระเฮย
ชาติไซร้สุขสันต์
ความรัก
เทิดเกล้า
ประสกทั่ว ไทยแล
พระผู้เหนือเศียร
พิริยะ มานา
ยิ่งผู้
ปฏิเสธ
ทั่วทั้งสากล
แดนใด
ไป่ได้
เกินเปรียบ
หนึ่งผู้พิเศษศรี
ที่ใด
ที่นั้น
ฉะนี้กับ ลูกรา
เกิดแท้คือจริง
คือไทย
ประเทศนี้
โลกุตร์ แท้เทียว
สัจจะนั้นตามจริง

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๑ ธันวาคม ๒๕๕๙

ปีที่ ๒๒ ฉบับที่ ๓๑๐ เมษายน ๒๕๕๙
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“ปรากฏการณ์”ระเบิดรัก
ในหลวง ร.๙ ทรงรู้จักประเทศไทยได้เป็นอย่าง
ดีจาก.. “ความรัก”ที่มีต่อประชาชน (“เมื่อข้าพเจ้า
เป็นนักเรียนอยู่ในยุโรป ข้าพเจ้าไม่เคยตระหนักว่า
ประเทศของข้าพเจ้าคืออะไรและเกี่ยวข้องกับข้าพเจ้า
แค่ไหน ไม่ทราบตราบกระทั่งข้าพเจ้าได้เรียนรู้ที่จะรัก
ประชาชนของข้าพเจ้า เมื่อได้ติดต่อกับเขาเหล่านั้น ซึ่ง
ท�าให้ข้าพเจ้าส�านึกในความรักอันมีค่ายิ่ง ข้าพเจ้าไม่
เป็นโรคคิดถึงบ้านที่จริงจังอะไรนัก แต่ข้าพเจ้าได้เรียน
รู้โดยการท�างานที่นี่ว่า ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้ คือการ
ได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทย
ทั้งปวง” จากพระราชนิพนธ์เรื่อง “เมื่อข้าพเจ้าจากสยาม
สู่สวิตเซอร์แลนด์”)
ความตั ้ง พระราชหฤทั ย ในการดู แ ลอาณา
ประชาราษฎร์ มีมาตั้งแต่ทรงขึ้นครองสิริราชสมบัติ
ดังพระราชบันทึก เมื่อครั้งเสด็จฯไปทรงศึกษาต่อที่
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ ในวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๔๘๙
“..ถ้าประชาชนไม่ละทิ้งข้าพเจ้าแล้ว ข้าพเจ้า
จะละทิ้งประชาชนอย่างไรได้..”
และในการมีพระราชด�าริ ไม่มีเลยสักเรื่องที่จะ
แสดงว่าทรงรับเอาประโยชน์ส่วนพระองค์แม้พสกนิกร
จะเต็มใจถวาย สมัยจอมพลถนอมเป็นนายกฯ คราว
หนึ่งประจวบโอกาสครองราชย์ครบ ๒๕ ปี (พ.ศ.๒๕๑๔)
รัฐบาลจะสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์และถาวรวัตถุ
ใหญ่โต “ที่สดุ ในประเทศ” ถวาย รับสั่งว่า “สิ้นเปลือง
และไม่เป็นประโยชน์แก่ประชาชน สร้างถนนกันรถ
ติดดีกว่า”
นี่คอื ที่มาของ “ถนนรัชดาภิเษก” (ดร.วิษณุ เครืองาม)
.“พระเจ้าอยู่หัวยังต้องเหนื่อย ต้องล�าบากทุก
วันนี้เพราะว่าประชาชนยังยากจนอยู่ เมื่อประชาชน
ยากจนแล้ว อิสรภาพเสรีภาพเขาจึงไม่มี และเมือ่ เขา
ไม่มีอิสรภาพ เขาก็เป็นประชาธิปไตยไม่ได้” (พระราชด�ารัสถึงเหตุผลที่พระองค์ทรงงานหนัก)
พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ มองปรากฏการณ์พิเศษ
ในครั้งนีว้ ่า ... “ท�าไมประชาชนจึงรักในหลวง? เขา
รักอะไรของในหลวง? ไม่ใช่รักในตัวตนร่างกาย แต่
เป็นความรักสิง่ ประเสริฐ ในสิง่ ทีใ่ นหลวงทรงงานหนัก
มาตลอด ๗๐ พรรษา ซึ่งทุกคนปฏิเสธไม่ได้ถึงคุณค่า
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เราคิดอะไร

คุณงามความดีท่คี รบพร้อมที่ได้ทรงแสดงออกมา แม้แต่
คนทั่วโลกก็รับรองในหลวงว่าเป็นผู้ที่มีพระจริยวัตรอัน
ต้องเอาอย่าง จึงเกิดเป็นพลังยอมรับนับถือ เทิดทูนบูชา
ตอนนี้การให้ การเสียสละก�าลังระเบิดเป็น Bomb of love.
ทุกคนมีแต่จะเสียสละ จะให้ เสียสละเวลา-เสียสละ
แรงงาน-สละทรัพย์สนิ เงินทองข้าวของ เพื่อแสดงความ
อาลัยรักต่อพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ที่สวรรคตไป
พลังงานแห่งความรักอันยิ่งใหญ่ที่ได้เกิดจาก
ในหลวงพระองค์นี้ จนประชาชนคนไทยได้มีปัญญา
รู้แล้ว และได้พากันแสดงออกมาเรื่อย ๆ โดยเฉพาะ
ในวันที่ ๕ ธันวาฯ ของทุก ๆ ปี พลังงานนี้จึงได้
กลายเป็น A bomb of love. ซึ่งไอน์สไตน์กล่าวว่า
“ความรั ก นี ้เ ป็ น พลั ง ที ่ท รงอานุ ภ าพสู ง สุด ...เป็ น
อุ ป กรณ์ ที ่มี แ สนยานุ ภ าพพอที จ่ ะท� า ลายความ
เกลียดชัง ความเห็นแก่ตัว และความโลภ ซึ่งย�่ายี
โลกได้อย่างราบคาบ แต่ทุกคนก็มีเครื่องก�าเนิด
ความรักเล็ก ๆ อันทรงพลังอยู่ในตัว ซึ่งรอคอยการ
ปลดปล่อยพลังงานออกมา เมื่อเราเรียนรูท้ ่จี ะให้และ
รับพลังงานจักรวาลนี้ เราก็จะพิสูจน์ได้ว่า ความรัก
พิชิตทุกสิง่ ทุกอย่าง สามารถก้าวข้ามทุกอย่างไม่
ว่าสิง่ ใด ทัง้ นี้เพราะความรักคือแก่นแท้แห่งชีวิต”
(จากจดหมายของไอน์สไตน์ที่มีถึงลูกสาว)
นีค่ ือสิ่งจริงทีย่ ิ่งใหญ่ของมนุษยชาติที่ได้เกิดขึ้นใน
ประเทศไทย เป็นพลังงานแห่งความรักที่ได้มารวมเป็น
หนึ่งเดียวกันระหว่างพระเจ้าอยูห่ วั กับประชาชน ท�าให้เกิด
สิ ่ง ประเสริ ฐ จากจิ ต วิญ ญาณ ทุ ก คนมาแสดงออกซึ ่ง
พฤติกรรมอยากจะให้ - ให้ - ให้ ! คนที่มารับสิ่งที่เราให้ได้
เราก็ปลาบปลืม้ จนกระทั่งเราต้องร้องไห้ แต่เราต้องไม่
ประมาท ต้องช่วยกันเสริมสานพลังงานนี้ให้แข็งแรง เป็น
ตัวตั้งให้อภิวัฒน์ตอ่ ไป ให้ยาวนาน สร้างความรักอันยิ่งใหญ่
นี้ออกไปเรื่อย ๆ เพื่อประโยชน์ของมวลมนุษยโลก..”

“เราคิดอะไร” ฉบับปีใหม่น้ี เน้นย�้าเรื่องมหัศจรรย์
ปรากฏการณ์ระเบิดรัก

“ความยิ่งใหญ่นี้ ระเบิดพลัน
ปรากฏชัดมหัศจรรย์ ยิ่งล้น
ฤทธิ์รักชักน�ากัน
สามัคคีแฮ
ประหลาดไทยหลากท้น ท่วมน�้าใจดี”
เป็นความยิง่ ใหญ่ เป็นเรื่องมหัศจรรย์จริง ๆ
ที ่ไ ม่ มี ใ ครคาด จนถึ ง วัน นี ้เ ข้ า เดื อ นที ่สี ่แ ล้ ว ที ่
พ่อหลวงสวรรคต พสกนิกรเข้าถวายสักการะ
พระบรมศพเนืองแน่นไม่สร่างซา นับถึงวันที่ ๕
ธันวาคม มีผู้เข้าถวายสักการะแล้วถึงหนึ่งล้าน
สองแสนคน
ทั้งนี้เป็นเพราะปวงชนซาบซึ้งถึงพระมหากรุ ณ าธิค ุณ พระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดช ที ่ไ ด้ ท รงพระราชกรณีย กิ จ
มากมายตลอด ๗๐ ปีแห่งการครองราชย์ การสิ้น
พระชนม์ของพระองค์ท่านบันดาลให้เกิด พลังรัก
อย่างรุนแรง ชนิดที่เรียกได้วา่ “ระเบิดรัก” ซึ่งไม่
เคยเกิดที่ไหนมาก่อน จะจารึกไว้ใประวัติศาสตร์
ชาติไทยไปอีกนานเท่านาน
ก่ อ นเข้ า ถวายสั ก การะพระบรมศพ ณ
พระที่นัง่ ดุสิตมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง ประชาชนนั่งเข้าแถวรอในเต็นท์ที่สนามหลวง
“กองทัพธรรม” เป็นองค์กรใหญ่องค์กรหนึ่งที่ทา�
อาหารเลี้ยงผู้เข้าถวายสักการะทุกวัน ซึง่ เป็นงาน

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

.....................................................................................................................................................................................

F คิดคนละขั้ว

แรงรวม ชาวหินฟ้า

แน่นอน การสารภาพผิดจะช่วยให้บรรลุผลงานได้ดีขึ้น
ไม่มีผู้ใดที่จะบรรลุเป้าหมายได้ด้วยการดื้อรั้น
ไม่ยอมยึดมั่นอยู่กับสัจจะ และไม่ยอมเดินบนเส้นทางของสัจจะ (คานธี)

.....................................................................................................................................................................................

F คนจะมีธรรมะได้อย่างไร
สมณะโพธิรักษ์

นายไชยบูลย์เขาไม่รู้ตัวเองเลยสักนิดสักน้อยว่า
เขา“หลงผิด”(มิจฉาทิฏฐิ) เพราะเขาปักมั่น“ความฉลาดของตน”
แต่เขาไม่มี“ปัญญารู้”ความโง่เขลาที่เป็น“อวิชชา ๘”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ •
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หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ เดือนมกราคม ๒๕๖๐
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : “ปรากฏการณ์” ระเบิดรัก
3 คนบ้านนอกบอกกล่าว
5 คุยนิดคิดหน่อย
6 จากผู้อ่าน
8 บ้านป่านาดอย
10 บทความพิเศษ
15 เปิดยุคบุญนิยม
20 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
โดย แมนเฟรด คราเมส)
30 คิดคนละขั้ว
34 การ์ตูน
36 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
52 ชาดกทันยุค
54 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)
58 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
61 เชื่ออย่างพุทธ
60 เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่
62 เรื่องสั้น (กายา)
66 แค่คิดก็หนาว...ว์
68 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
72 ชีวิตไร้สารพิษ
75 เวทีความคิด
76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
78 กติกาเมือง
80 ปิดท้าย

สี สันชีวิต

20
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สไมย์ จ�ำปำแพง
จริงจัง ตำมพ่อ
จ�ำลอง ศรีเมือง
บรรณำธิกำร
บรรณำธิกำร
จ�ำลอง
ทศพนธ์ นรทัศน์
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
ทีม สมอ.
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
วิสูตร
ดังนั้น วิมุตตินิยม
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สมณะโพธิรักษ์
ณวมพุทธ
พิมลวัฑฒิ์ ชูโต
ฟ้ำสำง
ณวมพุทธ
เปลว สีเงิน
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
นำยธิง วินเทอร์
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
ล้อเกวียน
นำยหนุนดี
ฟอด เทพสุรินทร์
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มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมสเขียนหนังสือเล่มนี้
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
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สงกรานต์ ภาคโชคดี
แซมดิน เลิศบุศย์
อ�านวย อินทสร
น้อมค�า ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
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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

ทุกชนเผ่า แม้แผกต่างศาสนาวัฒนธรรมขนบประเพณี ...
แต่ผองเราคือ “ไทย” ใต้ร่มธงชาติ “ไตรรงค์” เดียวกัน
สมานสามัคคี คือพลัง
ความบริสุทธิ์ชอบธรรม คือความแหลมคม แกร่ง ทนทาน

“ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” อุดมคติไทยที่ปลูก
ฝังหยั่งเป็นอุดมการณ์ทหารหาญตลอดรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว
ทั ้ง ยัง ทรงมี พ ระบรมราชโองการให้ จั ด ท� า
ธงชาติใหม่ ในปี พ.ศ. ๒๔๖๐ โดยพระองค์ทรง
ออกแบบธงชาติ ประกอบด้วย แถบสีแดง สีขาว
สีน�้าเงิน (อยู่ตรงกลาง) ต่อด้วยสีขาว และสีแดง
สีแดง หมายถึงเลือดของปวงชนไทยที่พร้อม
พลีชีพปกป้องชาติ
สีขาว หมายถึงพุทธศาสนา
สีน�้าเงิน หมายถึงสถาบันกษัตริย์ ขวัญของ
แผ่นดิน
บัดนี้ แม้ล่วง ๕๐ วันแล้ว แต่พสกนิกรก็ยัง
เนืองแน่นรอโอกาสสุดท้ายเข้าถวายสักการะพระ
บรมศพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดช
เบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่น่งั ดุสติ มหาปราสาท
ในพระบรมมหาราชวัง ภาพมวลพสกนิกรเนื่อง

ในวาระนี้ น่าจะหยั่งฝังในจิตส�านึกของนักการเมือง
การปกครองในรั ฐ บาลจากการเลื อ กตั ้ง ตาม
รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุดในเร็ว ๆ นี้วา่ จักประพฤติตน
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที ่ฉั น ใดหนอ เพื ่อ มิ ใ ห้ พ สกนิ ก ร
ต้องสูญเสียอื่นใดซ�้าเติมอีก ด้วยนักการเมืองที่
“กานเมือง”
“ศาสนา” สอนให้ ค นประพฤติ ดี มี คุ ณ ธรรม
คนจะเป็น “นักการเมือง” ต้องทรงศีลทรงธรรม
ซื่อสัตย์สจุ ริต เสียสละ มิใช่มกั ได้ ฉ้อฉล มักใหญ่
ใฝ่สูง ...ที่แท้แค่ผู้ดีแปดสาแหรก ก�าพืดสถุลถ่อย
ทบทวนอดีต ทุกชนเผ่า แม้แผกต่างศาสนา
วัฒนธรรมขนบประเพณี ...แต่ผองเราคือ “ไทย”
ใต้ร่มธงชาติ “ไตรรงค์” เดียวกัน สมานสามัคคี
คือพลัง ความบริสทุ ธิช์ อบธรรมคือความแหลมคม
แกร่ง ทนทาน
มาเถิด รวมพลัง ก้าวหน้าเดินไปด้วยกัน
มั่นใจด้วย “ธรรม”.
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

•
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ฝากบ้านปีใหม่

ช่วงปีเก่า-ปีใหม่ ต�ารวจนครบาลมีบริการ
พิเศษ “รับฝากบ้าน” เพื่อให้ประชาชนไปพักผ่อน
หย่อนใจได้โดยไม่ต้องห่วงบ้าน ต�ารวจทีร่ ับผิดชอบพื้นที่จะตระเวนตรวจตราดูแลให้ คิดแล้ว
ดูเหมือนว่าต�ารวจจะต้องแบกภาระรับผิดชอบ
ความเป็นอยูข่ องชาวบ้านสารพัดเรื่อง แล้วจะเอา
เวลาส่วนไหนเหลือส�าหรับตัวเองและครอบครัว
บ้าง อันที่จริงถ้าต�ารวจดีๆ ท�างานตามหน้าที่เต็ม
ที่ก็น่าเห็นใจ เพราะก็ไม่ต่างกับทหารที่ต้องหนัก
เหนื่อย เสียสละ เสี่ยงภัย เห็นว่าเคยเป็นต�ารวจ
เก่าคงจะซาบซึ้งเรื่องนี้ดีนะครับ
• สมาชิกเก่า แก่น้อย

กทม.

- ต�ารวจแท้ต้องพร้อมสรรพทั้งกายและจิต
วิญญาณที่จะท�าหน้าที่ “พิทักษ์สันติราษฎร์” เพื่อ
สันติสุขของปวงประชา ชีวิตครอบครัวเป็นเรื่อง
ส่วนตัว แม้จะห่วงใยแต่ในบางวาระก็จ�าใจปล่อย
วางเพื่อรักษาหน้าที่ราชการ ในฐานะที่เคยเป็น
ต�ารวจ ๒๐ ปี และเป็นหัวหน้าหน่วยงาน ๓ สถานี
ต�ารวจ ซึง่ ต้องควบคุมดูแลคนนับร้อยที่มีอาวุธ
อยู่ในมือและในบางโอกาสต้องร่วมประจัญบาน
กับเหล่าร้าย จิตใจเราต้องเข้มแข็ง มั่นคง และ
จัดสรรเวลางาน-ส่วนตัวให้ถูกต้อง ครอบครัวจึง
จะอยูอ่ ย่างปกติสขุ ประชาชนก็อยูเ่ ย็นเป็นสุขด้วย

เพี้ยนหรือเปล่า

ศีลข้อแรก ห้ามฆ่าสัตว์ ธรรมข้อแรกเมตตา
กรุณา ไม่มบี ัญญัตไิ ว้ท่ไี หนห้ามกินเนื้อสัตว์ แต่ชาว
อโศกก็อา้ งว่าชาวพุทธแท้ตอ้ งไม่กนิ เนื้อสัตว์ เอา
หลักจากไหนมาอ้างอิงจนคนหลงเชื่อกันมากมาย
ถึงกับก่อตั้งชุมชน ตั้งวัดได้หลายแห่ง และทางบ้าน
เมืองก็จัดการอะไรไม่ได้ เหมือนอย่างธรรมกายที่
ลอยชายอยู่ตอนนี้
• ชาวพุทธ ไทยแท้
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เราคิดอะไร

คลองสิบ

- ศึกษาศีล ๕ ธรรม ๕ ทบทวนอีกสักรอบ
พระไตรปิฎกฉบับส�าหรับประชาชนก็มี ถ้าสนใจ
ศึกษาค้นคว้าหาความจริงก็นา่ จะหาข้อยุตไิ ด้ไม่ยาก
และในที่สดุ ก็จะรูว้ า่ เนื้อสัตว์อนั มิได้เนือ่ งมาแต่การ
ละเมิดศีล ๕ นั้น มิได้อยู่ในข่าย “ต้องห้าม” ได้แก่
สัตว์ท่ตี ายเองไงล่ะ หาได้ท่ไี หนก็ปรุงอาหารถวาย
ศิษย์ตถาคตได้เลย ศีลบริบูรณ์ทั้งสองฝ่าย ทั้งผู้
ให้และผู้รับ แต่เรื่องแบบนี้จะต้องเริ่มบุกเบิกจาก
ฝ่ายที่อยู่สูงกว่า เสมือนน�้าจะต้องรินไหลจากที่สูง
นั่นแล

น�้าศักดิ์สิทธิ์

อ่านพบโฆษณาของวัดในหนังสือพิมพ์ฉบับ
หนึ่ง มีนา�้ พุไหลออกมาจากฐานใต้พระพุทธรูป ตาม
ธรรมชาติ วัดก็อ้างถึงความศักดิ์สิทธิ์ ให้ท�าบุญ
ท�าทานขอพรตามใจปรารถนา หวนคิดว่าวัดใน
ศาสนาพุทธส่วนมากก็ยงั ไม่หลุดพ้นจากความหลง
เชื่อเรื่องท�านองนี้ ทั้งๆ ที่ยุคนี้เราเจริญถึงกับส่ง
ดาวเทียมออกไปนอกโลกแล้ว พระบรมศาสดา
เกิดก่อนเราตั้งหลายพันปี ไม่ได้เรียนรู้วิทยาการ
วิทยาศาสตร์เหมือนคนรุ่นใหม่ แต่ก็ไม่หลงเชื่อ
งมงายเรือ่ งไสยศาสตร์เหมือนผู้อ้างว่าเป็นศิษย์
ตถาคตในยุคนี้
• ชาวพุทธ หาวัด

จันทบุรี

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

ควันบุหรี่

ยุ ค นี ้ไ ม่ ค ่ อ ยเห็ น คนสู บ บุ ห รี ่ต ามถนน ร้ า น
อาหาร ไม่ว่าคนสูงอายุ วัยหนุ่ม วัยรุ่น ต่างกับ
ยุคก่อน ที่สูบกันเกร่อเหมือนเป็นแฟชั่น แม้แต่
ดาราที่แสดงในบทภาพยนตร์ก็ยังมีบทแสดงสูบ
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บุหรี่ ตามร้านอาหาร ที่สาธารณะ ก็จะมีที่เขี่ย
เถ้า-ทิ้งก้นบุหรี่ แต่เดี๋ยวนี้ค่อยบางตาไป แสดง
ว่าค่านิยมเปลี่ยนแปลงไป แต่กย็ งั เห็นโฆษณาขาย
บุหรี่ และเห็นบุหรี่วางขายอยู่ทั่วไป แสดงว่ายังมี
คนสูบบุหรี่อยู่อีกไม่น้อยทีเดียว แต่อยู่ในที่จ�ากัด
• นักเรียน นักลอง สุวรรณภูมิ

- คนมีปญ
ั ญาศึกษา เรียนรู้ ขบคิด พิจารณา
ไตร่ตรอง แยกแยะคัดสรรสิง่ ที่เป็นสาระประโยชน์
ตนประโยชน์ท่าน และจัดสรรปันส่วนตามความ
เหมาะสมของแต่ละคนแต่ละสถานการณ์ เพื่อ
สังคมส่วนรวมเจริญ-ยั่งยืน-ร่มเย็น

บิณฑบาต???

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

วันเกิดตัว วันเกิดลูกเราซื้อของใส่ถุง อาหารแห้ง
ยารักษาโรค แจกคนยากจนตามถนน พระไม่ได้
กินเงินเราหรอก
ส่วนผูท้ ่ใี ช้นามว่า Chaiyagrit Wutthiwaree
เล่าว่า --แถวบ้านไม่วนนะ แต่น่งั เข้าเวรตั้งแต่ ตี ๕
จนถึง ๙ โมงกว่า ยังนั่งไม่กลับวัด (ฉันได้เป็นเดือนๆ
เลย เข้าเวรวันนึง) อยากดู มาดูได้ ราชปรารภ
ซ.๘ สุดซอย กลางเมืองเลย
Pemiica P--- นี่เคยเจอหนหนึ่ง สัปเหร่อวัด
เอาของเข้าพรรษาหรือออกพรรษานี่แหละมาใส่ถงุ
ขาย ขายถุงละ ๕ บาท ขนม+ผลไม้ นี่ก็ถามเพราะ
ความปากหมา ของท�าบุญเอามาขายได้เหรอ? แก
ตอบกลับ ขายได้ นี่ไงถุงละ ๕ บาท? กูรู้สึกผิดใน
ค�าถามและค�าตอบ
Sahachai Prajongbua-- หน้าหมู่บ้านผม
พระแม่งเอาถุงกับข้าวขายคืนแม่ค้าครึ่งราคาแล้ว
แม่ค้าก็ขายวนอยู่แบบนั้น พระก็ยืนหน้าร้านไม่ไป
ไหน
อ่านความเห็นต่างๆ แล้วรู้สึกท�าไมศาสนา
สถาบันหลักเป็นแบบนี้ บอกไม่ถกู จะมีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอะไรบ้างไหมวงการผ้าเหลืองนี่น่ะ
• ญ.หญิง เป็นหน่าย

- เป็นลูกผู้ชายแต่บุญน้อย ไม่มีโอกาสได้
บวชเป็นพระ ได้เป็นแค่ลูกศิษย์พระตั้งแต่เรียน
ชั้นมัธยมอยู่ต่างจังหวัด ครั้นมาเรียนในกรุงเทพฯ
ก็มีบุญได้อยู่วดั เป็นลูกศิษย์พระอีก! แต่ก็ไม่เคย
เห็นพระคุณเจ้าองค์ไหนท�าอย่างพระรุ่นใหม่ท�ากัน
อย่างที่แจกแจงมา มีแต่ว่าในวาระเทศกาลต่างๆ
ที่ภัตตาหารเหลือมากมาย ก็ให้ลูกศิษย์ขนไปแจก
จ่ายคนเฒ่าคนแก่ เด็กๆ ข้างวัด หรือโรงอาหาร
โรงเรียนบ้าง เป็นต้น พระรุน่ นั้น คนรุน่ นั้นกับพระ
รุ่นนี้ คนข้างวัดรุ่นนี้ต่างกัน เพราะคุณภาพของ
พระต่างกันเป็นเหตุส�าคัญใช่ไหมเอ่ย?

บรรณาธิการ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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ผมและพี่น้อง “พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” อีก ๕ คน
ถูกศาลชั้นต้นพิพากษาคดีหนึ่งเมื่อปี ๒๕๕๗ ลงโทษจ�าคุก ๒ ปีไม่รอลงอาญา
ขณะนี้ก�าลังรอค�าพิพากษาของศาลอุทธรณ์ ถ้ายืนตามศาลชั้นต้น
เราก็จะยื่นฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษาติดคุก ติดคุกก็ติดไป
เพราะเราไม่ได้ท�าเพื่อตัวเองสักนิด เสี่ยงท�าเพื่อประเทศชาติแท้ ๆ

ฤดูกาลปีน้แี ปลกมาก ฤดูหนาวมาช้า สิ้นเดือน
ธันวาคมยังไม่มาเลย ตลอดเดือนธันวาคมหลาย
จังหวัดฝนตกหนัก น�า้ ท่วมซ�า้ ซาก แต่บา้ นป่านาดอย
โรงเรียนผู้น�า กาญจนบุรี ไม่มีฝน ถ้าฝนตกหนัก
จะหนักแค่ไหนน�า้ ก็ไม่มวี ันท่วม เพราะเป็นที่สงู มาก
สูงเท่ากับตึกชั้นที่ ๓๓ ของกรุงเทพ ฯ

หนังสือพิมพ์รายวันหลายฉบับลงข่าวใหญ่
พาดหัวตัวโต ๆ หน้า ๑ ว่า เมื่อวันที่ ๑๑ ธันวาคม
มีประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
เนื่องในโอกาสแรกนับแต่ขึ้นทรงราชย์สืบราชสั น ตติ ว งศ์ เพื ่อ ให้ ผู ้ ต ้ อ งโทษได้ มี โ อกาสกลั บ
ประพฤติตนเป็นพลเมืองดี อันจะเป็นคุณประโยชน์
แก่ประเทศชาติสืบไป
ก่อนหน้านี้ลือกันว่านักโทษจะได้ออกจากคุก
หมด เรือนจ�าต่าง ๆ ทั่วประเทศจะไม่มีนักโทษ
หลงเหลืออยู่เลย ซึง่ ถ้าเป็นอย่างนั้นจริง บ้าน
เมืองคงวุน่ วายแน่ ๆ ในพระราชกฤษฎีกา� หนดไว้วา่
“ผู้ต้องกักขัง” เท่านั้นที่พ้นโทษ “ผู้ต้องกักขัง”
คือ ผู้ที่เคยเป็นนักโทษชั้นดี ได้รับการลดหย่อน
ผ่อนโทษมาก่อนแล้ว ซึ่งมีจ�านวนน้อย
8

•

เราคิดอะไร

ผมและพี่น้อง “พันธมิตรประชาชนเพื่อ
ประชาธิปไตย” อีก ๕ คนซึ่งเป็นอดีตแกนน�า
ถู ก ศาลชั น้ ต้ น พิ พ ากษาคดี ห นึ ง่ เมื อ่ ปี ๒๕๕๗
ลงโทษจ�าคุก ๒ ปีไม่มีการรอลงอาญา ไม่ได้หลง
เชื่อค�าล�่าลือนั้นเลย ขณะนี้ก�าลังรอค�าพิพากษา
ของศาลอุทธรณ์ ถ้ายืนตามศาลชั้นต้น เราก็จะ
ยื่นฎีกา หากศาลฎีกาพิพากษาติดคุก ติดคุก
ก็ตดิ ไป เพราะเราไม่ได้ทา� เพื่อตัวเองสักนิด เสี่ยง
ท�าเพื่อประเทศชาติแท้ ๆ ถ้าพี่นอ้ งพันธมิตรไม่ออก
มาชุมนุมประท้วงรัฐบาลต่อเนื่องกัน ๓ รัฐบาล
ต้องทนล�าบากตรากตร�า กินนอนในถนนเหมือน
สุนัขจรจัด ๓ ช่วงเวลา รวม ๓๘๔ วัน ๓๘๔ คืน
ละก็ บ้านเมืองเสียหายยับเยินไปแล้ว
ขณะนี ้นั ก การพนั น ไทยคงอยากเกิ ด เป็ น
ชาวญี่ ปุ ่ น ส� า นั ก ข่ า วเอเอฟพี ร ายงานเมื ่อ วัน
ที่ ๖ ธั น วาคมว่ า รั ฐ สภาญี ่ปุ ่ น ไฟเขี ย วให้ ก าร
เปิ ด บ่ อ นการพนั น ถู ก กฎหมาย เมื อ งไทยคง
ท� า ตามนั น้ ไม่ ไ ด้ แ น่ เพราะคนญี ่ปุ ่ น เป็ น คนมี
คุณภาพ เขาโฆษณาการค้าขายเบียร์ – เหล้า
ได้อย่างเสรี ไม่ผิดกฎหมาย แต่ปรากฏว่าเขาจะ
กินเบียร์ – เหล้ากันถึงขนาดเมาหยาบแค่ไหน
ก็ตามไม่มีชาวญี่ปุ่นตายเนื่องจาก “เมาแล้วขับ”
เลย เขาบังคับตัวเอง เมื่อเมาก็ไม่ขับรถอย่าง
เด็ดขาด เรื่องนี้ชาวญี่ปุ่นมีชื่อเสียงมากในโลก

หนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ ประจ�าวันที่ ๔ – ๑๐
ธันวาคม “แทบลอยด์ ของส�านักพิมพ์ “ไทยโพสต์”
สัมภาษณ์ ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนา ใช้ชื่อหน้าปกหนังสือเล่มนี้ว่า “หยุด
ขัดแย้ง ยุติสีเสื้อ” ดร.สุเมธขอร้องว่า “หยุด
ทะเลาะเบาะแว้ง หยุดสีโน้นสีนี้ น่าร�าคาญ มันไม่
สร้างสรรค์”

ข่าวใหญ่จากต่างประเทศอีกข่าวหนึง่ เป็นข่าว
จากประเทศเกาหลีใต้ ส.ส.พรรครัฐบาลร่วมมือ
ฝ่ายค้านลงมติถอดถอน “ปัก กินฮเย” พ้นจาก
ต�าแหน่งประธานาธิบดีด้วยคะแนนท่วมท้นเมือ่
วันที่ ๙ ธันวาคม โอนอ�านาจให้นายกรัฐมนตรี
รั ก ษาการแทนระหว่ า งรอศาลพิ จ ารณาอนุ มั ติ
ภายใน ๖ เดือน สภามีมติลงโทษเพราะผิดหลาย
อย่างที่ส�าคัญคือ “ทุจริตประพฤติมิชอบ และใช้
อ�านาจหน้าที่โดยมิชอบ”
ประธานาธิบดี “ปัก กินฮเย” เป็นประธานาธิบดี
หญิงคนแรกของเกาหลีใต้ เมื่อได้รับเลือกตั้งแล้ว
ก่อนจะขึ้นด�ารงต�าแหน่ง มีโทรทัศน์ช่องหนึ่งของ
เกาหลีใต้มาบันทึกโทรทัศน์สัมภาษณ์ผม ผมถาม
เขาว่ามาสัมภาษณ์ผมอีกท�าไม เพราะเมื่อตอนที่
ผมไปรับรางวัล “อิลกา” รางวัลบุคคลดีเด่นแห่ง
เอเชียจากเกาหลี โทรทัศน์เกาหลีมากมายหลาย
ช่องสัมภาษณ์ผมไปหมดแล้ว
โทรทัศน์ช่องนี้ให้เกียรติผมมาก เขาตอบว่า
คราวนี้ สัมภาษณ์ผมแล้วจะเอาไปออกโทรทัศน์
ถามประชาชนชาวเกาหลีใต้ว่าถ้าประธานาธิบดี
ปัก กินฮเย ท�าเหมือนผม ซื่อสัตย์สุจริตเหมือน
ผมจะดีไหม ให้เกียรติผมถึงขนาดนั้น

ขอยื น ยั น ว่ า การชุ ม นุ ม ของ “พั น ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย” ไม่ใช่เราสีเหลือง
ไปทะเลาะกับอีกฝ่ายหนึ่ง (นปช.) สีแดง ถ้าเป็น
เหตุการณ์อื่นอาจจะใช่ แบ่งพรรคแบ่งพวกแล้ว
ทะเลาะกัน
เราออกไปชุมนุมคัดค้าน ๓ รัฐบาล (รัฐบาล
สีแดง) เราไม่ได้เป็นศัตรูรัฐบาล เราคัดค้านเพราะ
ถ้าปล่อยไป รัฐบาลจะท�าให้บ้านเมืองเสียหาย
ยับเยินต่างหาก ซึ่งคิดว่า ดร.สุเมธ ท่านเข้าใจดี
แต่ท่านไม่ได้อธิบายเพิ่มเติมเท่านั้น
ผูเ้ ขียนบทความ “บ้านป่านาดอย” นี้ เคยรูจ้ กั
ท่าน ดร.สุเมธ หลายปีมาแล้ว ท่านไปติดน�้าท่วม
ที่เมืองเว้ ในเวียดนาม ติดอยู่หลายวันขาดแคลน
น�้ า อาบ ท่ า นกรุ ณ าให้ เ กี ย รติ ผ ม ท่ า นพู ด กั บ ผู ้ สื ่อ
ข่าวไทย หลังจากกลับมาถึงเมืองไทยแล้วว่า “รูย้ งั งี้ หัด
อาบน�้า, ใช้น�้าน้อย ๆ อย่างมหาจ�าลอง ก้อดีซิ”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
มรดกธรรมจากในหลวง
บทความพิเศษ
• ทศพนธ์ นรทัศน์

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ได้พระราชทานแก่พสกนิกร
ชาวไทย นับเนื่องแต่ท่ไี ด้ทรงมีพระบรมราโชวาทในพิธพี ระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เมื่อวันที่ ๑๙ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๑๗ ความส�าคัญตอนหนึ่งว่า “...ในการพัฒนาประเทศนั้น จ�าเป็นต้อง
ท�าตามล�าดับขั้น เริ่มด้วยการสร้างพืน้ ฐาน คือความมีกนิ มีใช้ของประชาชนก่อน ด้วยวิธกี ารทีป่ ระหยัด
ระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว จึงค่อยสร้างเสริมความ
เจริญขั้นทีส่ ูงขึ้นตามล�าดับต่อไป...การช่วยเหลือสนับสนุนประชาชนในการประกอบอาชีพและตั้งตัว
ให้มคี วามพอกินพอใช้กอ่ นอื่นเป็นพื้นฐานนั้น เป็นสิ่งส�าคัญอย่างยิ่งยวด เพราะผูท้ ่มี อี าชีพและฐานะ
เพียงพอที่จะพึ่งตนเอง ย่อมสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าระดับที่สูงขึ้นต่อไปได้โดยแน่นอน...”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้รบั การยอมรับและเป็นที่ประจักษ์แล้วว่า หากมีการน้อมน�าไปประยุกต์
ใช้ด้วยความเข้าใจ ด้วยความเพียรแล้ว จะประสบความส�าเร็จและน�าไปสู่ความสุขอย่างยั่งยืนแน่นอน
10
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พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงชี้แนะแนวทางการด�าเนินชีวิตแบบพอเพียงและ
พออยู่พอกินว่า เป็นพื้นฐานที่ส�าคัญต่อการด�าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง หรือที่ทรง
ใช้ค�าภาษาอังกฤษว่า “Suffiiciency Economy” ซึ่งแบ่งได้เป็น ๒ แบบ คือ เศรษฐกิจพอเพียงแบบพื้นฐาน
และเศรษฐกิจพอเพียงแบบก้าวหน้า

เมื่อพิจารณาถึงแนวคิดการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาปรับปรุงแก้ไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ
พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้สา� นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาตินา� ไป
เผยแพร่ได้ ตามหนังสือส�านักราชเลขาธิการ ที่ รล ๐๐๐๓/๑๘๘๘๘ ลงวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒ นั้น
จะเห็นได้ว่าทรงเน้นที่วลี “ทางสายกลาง” โดยทรงท�าเป็นอักษรตัวเอียง ซึ่งหน่วยงานทางการที่พิมพ์
เผยแพร่จะเน้นถูกต้อง แต่ก็มีหลายแห่งที่พิมพ์โดยไม่ได้เน้นวลีนี้
ประโยคแรกในค�านิยามดังกล่าวที่ว่า “เศรษฐกิจพอเพียง เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวการด�ารงอยู่และ
ปฏิบตั ติ นของประชาชนในทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทัง้ ในการพัฒนา
และบริหารประเทศให้ดา� เนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้กา้ วทันต่อโลก
ยุคโลกาภิวตั น์” ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมี
ระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ
ภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการ
ต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม
ความซื่อสัตย์สุจริต และให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติปัญญา
และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวาง
ทั้งด้านวัตถุ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี ซึ่งสรุปเป็นผังเห็นได้ง่าย
(ส�านักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด�าริ, ๒๕๕๒: ๓๗.) ดังนี้
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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แผนภาพที่ ๑ สรุปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ทรงมีพระราชด�ารัส พระราชทานแก่บคุ คลต่างๆ
ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ
พระราชวังดุสิต วันศุกร์ที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ ความตอนหนึ่งว่า “...คนเราถ้าพอในความต้องการ
ก็มีความโลภน้อย เมื่อมีความโลภน้อยก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย. ถ้าทุกประเทศมีความคิด “อันนี้ไม่ใช่
เศรษฐกิจ” มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สดุ โต่ง ไม่โลภอย่างมาก
คนเราก็อยู่เป็นสุข. พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคน
อื่น. ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ พูดจาก็พอเพียง ท�าอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง.”

“พอ” เป็นสิ่งหายากในหมู่คน “โลภ”

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก
ในยุคโลกาภิวัตน์ที่เทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้า พร้อมๆ กับการเพิ่มจ�านวนขึ้นของประชากรโลก
ท�าให้ทรัพยากรของโลกถูกใช้ในกระบวนการผลิตต่างๆ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการของมนุษย์อัน
ไม่มีขีดจ�ากัด ดังที่ เอส.เอส. อนาคามี (S.S. Anacamee) ได้กล่าวไว้ในหนังสือ “พุทธรัฐ (Buddhist
State)” (๒๕๕๓), หน้า ๕๕๒-๕๕๓ ความว่า “...ระบบทุนนิยมเข้าใจดีถงึ ทั้งความจ�าเป็นและความปรารถนา
อันไร้ขดี จ�ากัดของมนุษย์ มันจึงมุง่ สร้างผลผลิตเพื่อตอบสนองต่อการด�ารงอยูข่ องมนุษย์ โดยใช้ทงั้ คุณภาพ
12
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เราคิดอะไร

และปริมาณเป็นแรงจูงใจ ให้มนุษย์บริโภคสิ่งที่ได้ผลิตขึ้นให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้
หากผูบ้ ริโภคขาดภูมติ า้ นทานทางสติปญ
ั ญาและอารมณ์ ก็อาจจะตกเป็นเหยือ่ ของกลยุทธ์ตา่ งๆ
เหล่านั้นอย่างขาดเหตุผล เพราะความจริงมีอยูว่ า่ ...ภายใต้ระบบทุนนิยมนั้น การบริโภคสินค้าต่างๆ
ล้วนจะต้องอาศัยทุน, เงินตราหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินตรา เป็นสิ่งแลกเปลี่ยนเสมอ ปัญหาใหญ่ก็คือ...
มนุษย์แต่ละคนมีศักยภาพที่จะแสวงหาทุน, เงินตราหรือสิ่งที่ใช้แทนเงินตราได้ไม่เท่ากัน และจะไม่มี
วันที่จะเท่ากันได้
ส�าหรับคนที่มีศักยภาพสูง แม้สินค้าจะมีราคาแพงมากเพียงใด เขาก็อาจจะบริโภคได้ตามศักยภาพ
ของตน แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นทันทีส�าหรับคนที่มีศักยภาพต�่า แต่ต้องการบริโภคสินค้าเฉกเช่นเดียวกับคนที่
มีศักยภาพสูง เพราะเขาจะต้องท�างานหนักกว่า, เป็นหนี้สิน ซึ่งอาจจะท�าให้ชีวิตในเรื่องอื่นๆ เกิดปัญหา
ติดตามมาอีกมากมาย
แต่ไม่ว่าจะเป็นคนที่มีศักยภาพสูงหรือต�า่ ก็ตาม อันการบริโภคในสิ่งใดๆ ก็ควรจะเป็นไปอย่าง
มีเหตุผลหรือความจ�าเป็น ส่วนความฟุ่มเฟือยหรือการบริโภคตามความปรารถนา (ส่วนเกิน) ของ
ตนเองอาจจะเกิดขึ้นได้บ้างหากมันไม่สร้างปัญหาอื่นๆ ติดตามมาทั้งในปัจจุบันและอนาคต
สิ่งที่มนุษย์บริโภคไม่ว่าจะเป็นสิง่ ใดๆ มันควรจะเป็นปัจจัยให้ชีวิตเป็นไปอย่างมีคุณภาพอันเหมาะ
สม หรือเป็นเครื่องมือ ซึ่งถูกควบคุมโดยสติปัญญาของมนุษย์ ไม่ใช่เป็นตัวสร้างปัญหาหรือสร้างภาระอัน
ยุ่งเหยิงอย่างใหญ่หลวง จนสามารถครอบง�าชีวิตของมนุษย์ไปจนเกินเลยความพอดี...เพราะหากเป็นเช่น
นัน้ ผูบ้ ริโภคก็จะกลายกลับเป็นผูถ้ กู บริโภค และสิ่งที่เคยเป็นฝ่ายถูกบริโภค ก็จะกลายกลับมาเป็นผูบ้ ริโภค
เสียเอง ซึ่งความสับสนนี้จะสร้างความทุกข์ให้แก่ชีวิตของมนุษย์ จนแทบจะหาจุดมุ่งหมายอันแท้จริงของ
การด�ารงอยู่ไม่ได้เลย”
พระพรหมบัณฑิต (ประยูร ธมฺมจิตฺโต) เจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร อธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เจ้าคณะภาค ๒ และกรรมการมหาเถรสมาคม ได้กล่าวไว้ใน
บทความ “พระพุทธศาสนากับปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ว่า “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมพิ ลอดุลยเดชฯ ตรงกับหลักการด�ารงชีวิตในพระพุทธศาสนาที่เรียกว่า
สัมมาอาชีวะ ซึ่งเน้นมัชฌิมาปฏิปทา คือ ทางสายกลางระหว่างการพัฒนาทางวัตถุกับการพัฒนาทาง
จิตใจ ตามหลักภาวนา ๔ ซึ่งไม่มุ่งการสนองตัณหาที่ไม่มีวันเต็มอิ่ม แต่มุ่งสร้างความรู้จักพอหรือสันโดษ
ที่สัมพันธ์กับความสุขทั้งสี่ประการ เช่น การรู้จักพอประมาณในการบริโภค โดยมีความสุขมวลรวมของ
ประเทศเป็นดรรชนีชว้ี ัดการพัฒนาสังคมที่พฒ
ั นาตามแนวปรัชญานีจ้ ะเป็นสังคมพอเพียง เพราะสามารถ
พึ่งตนเองได้ ไม่เป็นหนี้สิน สมาชิกของสังคมนี้เป็นผู้ร�่ารวยด้วยทรัพย์ภายในหรืออริยทรัพย์ จึงไม่มีการ
แก่งแย่ง แข่งขัน เบียดเบียนกัน มีแต่ความรักสมัครสมานสามัคคีจึงเป็นสังคมแห่งสันติสุข...”
ในโอกาสที่โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (United Nations Development Programme:
UNDP) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายรางวัล “ความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์ (Lifetime Achievement
in Human Development Award)” แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ซึ่งทรงเป็น
บุคคลแรกทีไ่ ด้รับรางวัลเกียรติยศนี้ในฐานะที่ทรงอุทิศพระองค์เพื่อการพัฒนามนุษย์อย่างต่อเนื่องตลอด
มา นายโคฟี อันนัน เลขาธิการสหประชาชาติ (ในขณะนั้น) ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าฯ ให้เข้า
เฝ้าถวายรางวัลในวันศุกร์ที่ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๙ ณ พระราชวังไกลกังวล หัวหิน โดยเลขาธิการ
สหประชาชาติได้ประกาศราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติ ความตอนหนึ่งว่า “…ด้วยพระปรีชาสามารถในการ
เป็นนักคิดของใต้ฝา่ ละอองธุลีพระบาท และคุณูปการต่อการพัฒนายั่งยืนท�าให้นานาประเทศตื่นตัว
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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ในการปรับรูปการพัฒนาอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิดใหม่ ด้วยพระมหากรุณาธิคณ
ุ ของใต้ฝา่ ละอองธุล-ี
พระบาทที่มีต่อประชาราษฎร์ ที่ได้พระราชทานปรัชญาของ “เศรษฐกิจพอเพียง” ซึ่งชี้ถึงแนวทาง
การพัฒนาที่เน้นความสมดุล ความพอประมาณ ความมีเหตุผล ส�านึกในคุณธรรมและการมีภมู คิ มุ้ กัน
ในตัวที่ดี พอที่จะต้านทานและลดผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากกระแสโลกาภิวัตน์ ด้วย
ปรัชญาดังกล่าวนี้ สหประชาชาติจึงมุ่งเน้นเพียรพยายามและส่งเสริมการพัฒนาคน ให้ความส�าคัญ
ต่อความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นเป้าหมายศูนย์กลางในการพัฒนา
รางวัลความส�าเร็จสูงสุดด้านการพัฒนามนุษย์นี้ ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีปณิธานที่จะส่งเสริม
ประสบการณ์และน�าแนวทางการปฏิบตั ใิ นการน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอันทรงคุณค่าอย่างหา
ที่สดุ มิได้ของพระองค์ทา่ น มาช่วยจุดประกายแนวความคิดในปรัชญาดังกล่าวสูน่ านาประเทศต่อไป…”
เมื่อวันที่ ๑๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะกรรมการบริหารขององค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และ
วัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้มีแถลงการณ์ซึง่ มีสาระส�าคัญว่า “...UNESCO จะขอ
อัญเชิญหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปเตรียมบรรจุไว้ในแผนพัฒนาโลกอย่างยั่งยืนปี ๒๐๓๐
ตามกรอบของสหประชาชาติด้วย”
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นปรัชญาสากลส�าหรับความยั่งยืนของโลกใบนี้ เป็นภูมคิ มุ้ กันใน
ทุกระดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับบุคคล ให้สามารถรูเ้ ท่าทันและควบคุมกิเลส หรือความต้องการที่เกิน
ความจ�าเป็น เพราะการบริโภคตามความปรารถนา (ส่วนเกิน) นัน้ ก็เสมือนหนึ่งเราได้มสี ว่ นท�าให้ทรัพยากร
ของโลกใบนี้ลดน้อยลงไปทุกขณะ และยังเป็นการสร้างภาระด้านค่าใช้จา่ ยให้กบั ตนเองโดยไม่จา� เป็นอีกด้วย
สอดคล้องกับบทความของ Global Footprint Network (2016) ที่ระบุว่า “ปัจจุบัน (พ.ศ. ๒๕๕๙) มนุษย์
ใช้ทรัพยากรบนโลกนี้เกินกว่าที่โลก ๑ ใบจะรองรับได้แล้ว คิดเป็นการใช้ทรัพยากรของโลกจ�านวนมาก
ถึง ๑.๖ ใบ แต่หากมนุษย์ยังคงใช้ทรัพยากรในอัตราเช่นนี้ต่อไปเรื่อยๆ จนถึงทศวรรษ ค.ศ. ๒๐๓๐ (พ.ศ.
๒๕๗๓) เราจะต้องใช้ทรัพยากรเทียบเท่ากับโลก ๒ ใบ เพื่อสนองตอบต่อความต้องการมนุษย์โลกที่เพิ่ม
มากขึ้น แต่ในความเป็นจริงเรามีโลกเพียง ๑ ใบเท่านั้น (www.footprintnetwork.org/en/index.php/
GFN/page/world_footprint/)” การพัฒนาที่ย่งั ยืนจึงเป็นค�าตอบของการด�ารงอยูข่ องมวลมนุษยชาติ
ซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหนึ่งในปรัชญาน�าทางสู่ความส�าเร็จของการพัฒนาที่ยั่งยืนนั้น
ส�าหรับประเทศไทย ได้มีการน้อมน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นธงน�าในการพัฒนา
ประเทศในทุกระดับ ตั้งแต่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร และกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ.
๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนา
แล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ�าชาติว่า “มั่นคง
มั่งคั่ง ยั่งยืน”
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” จึงเป็นมรดกธรรมอันทรงคุณค่ายิ่งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระราชทานแก่พสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ
ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมร�าลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
ทศพนธ์ นรทัศน์
นักวิชาการอิสระ
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เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๗
Z

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)
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

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

•
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ฉบับที่แล้ว ๓๑๗ ผู้เขียนได้สาธยาย
“มูลสูตร ๑๐”มาถึง ข้อ (๓) คือการปฏิบตั ธิ รรม
ของพุทธต้องมี“ผัสสะ ๖”เสมอ รู้รูปรู้นาม
ทั้งภายนอกทั้งภายใน แล้วก็เรียนรูว้ จิ ยั วิจาร
อาการต่างๆของ“พลังงาน”ที่เป็น“จิตนิยาม”
ของเราว่า “สติ”ก็สามารถเป็นใหญ่ทรงอ�านาจ
(อธิป ไตย) คุมธาตุรขู้ องเราอยู่ได้ท้งั นอกและใน
และ“ปัญญา”ก็มพี ลังรูด้ รี อบถ้วน“อยู่เหนือ”
(อุุตตระ)เหตุปัจจัยทั้งหลายอย่างยิ่งแท้จริง
ทีน้“ี มูลสูตร ๑๐”ข้อ(๔)ก็ได้ แก่“เวทนา”
เอง ซึ่งเกิดเมื่อมี“ผัสสะ”(ก็ผสั สะ ๖ ที่เป็นข้อ(๓)
่ “ผัสสะ”จึงมี“เวทนา”ก็เป็นข้อ (๔)
นั่นเอง) เมือ
“เวทนา”นีแ้ ลส�าคัญยิ่ง ที่ผู้ปฏิบัติจะ
ต้องมี“เวทนา”(ความรูส้ กึ ,อารมณ์ )เป็น“กรรมฐาน”
เป็น“ที่ต้งั แห่งการปฏิบตั เิ รียนรู”้ และท�าให้
เป็น“เวทนา ๑”ให้ได้ ไม่ ใช่ ไปเอาแค่“ลมหายใจ”
เท่านั้นเป็น“กรรมฐาน” หรือยิ่งไปหลงก�าหนด
จดจ่อเอาแต่ดนิ น�้าไฟลมที่เป็นวัตถุภายนอก
เป็น“กรรมฐาน” ไม่เรียนรู้“เวทนาในเวทนาจิตในจิต”ก็ยิ่งผิด ทิศ ผิดทางไปใหญ่เลย
“เวทนา ๖”ก็คอื เวทนา ๖ คู่ทตี่ อ้ งเรียน
ทีละคู่ แล้วท�า“เวทนา ๒ ให้เป็นเวทนา ๑”
(ทฺวเยนะ เวทนายะ เอกสโมสรณา ภวัน ติ )

มิ ใช่ เ อาแต่ “ สะกดจิ ต ”เข้ า ไปๆๆให้
เป็น“เวทนา ๑”อย่างที่หลับตาท�ากันอยู่เต็ม
วงการพุทธ ซึ่งหลงผิดกันไปจนกู่ ไม่กลับนั้น
และมิใช่“ไปหลงงมเอา“มโนมยอัตตา16
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อรูปอัตตา”ที่เป็นแค่นิมิตอยู่ภายในใจด้วย
ต้อง“สัมมาทิฏฐิ”กันให้ได้จริงๆ จึงจะ
ปฏิบัติให้เป็น“สัมมาปฏิบัติ”ได้ผลแท้
“มูลสูตร”ข้อ (๕) ยิง่ ความเป็น“จิตที่
ตั้งมั่น”ที่เรียกกันว่า “สมาธิ”นั้น ยิ่งเชิดชู
เป็นหัวหน้า(ปมุข)แน่นอนเลย ทว่าประมุข
นีต้ ้อง“สัมมาสมาธิอันเป็นอาริยะ”นะ เป็น
สมาธิ พิเศษจริงๆ ไม่เหมือนสมาธิพื้นๆ
สามัญทั่วไป ที่เรียกว่า meditation แค่นัน้
แต่เป็น Supra concentration กันทีเดียว
โดยเฉพาะ“สติ ” มู ล สู ต รข้ อ (๖)นัน้
ต้องมีพลังงานตัวเชื่อมต่อ ท�างานร่วมอยู่
ครบพร้อมเป็นปฏิกิรยิ าลูกโซ่เชื่อมโยงอยูท่ ้งั
ภายนอกกับภายใน เป็นต้นว่า “สติ”แล้วต่อไป
ก็ม“ี พลังงาน”ที่เป็นปัจจัยละเอียดอีกมากมาย
เช่น “สติ”แล้วก็สัมปชัญญะ(ความรู้ตวั )
แล้วก็สัมปชานะ(ความรู้สึก) แล้วก็มสี มั ปัสสติ
(เห็น,พิจารณา) -สัมปาเทติ (จัดแจง) และมี สัมปทา
เลติ(ฉีก,ผ่า,ท�าลาย) -สัมปัชชลิตะ (โหมไหม้ ) -สัม
ปัตติ(สิ่งอันเข้าถึงพร้อม) -สัมปัตตะ(บรรลุ) -สัมปัช
ชลติ(รุ่งเรือง) -สัมปันนะ (ถึงพร้อมแล้ว) ดังนี้
จึงชือ่ ว่า รูถ้ ว้ นรอบในความละเอียด ที่
เล็กที่น้อย ทุกรายเม็ดกันทีเดียว ที่ผู้เขียน
น�าพยัญชนะบาลีมาไล่เรียงแค่นี้ ยังไม่ครบ
เต็มที่หรอก ยังมีอกี ซึ่งล้วนมีท้งั ภายนอกกับ
ภายในต่อเชื่อมกันอยู่ไม่ขาดหายไปทั้งสิ้น
“สติ” จึงจะชื่อว่า มีพลังอ�านาจบริบรู ณ์
สัมบูรณ์ยิ่งใหญ่ เหนือ“โลก-โลกีย์”ได้จริงๆ
ข้อ (๗) “ปัญญา” (ความฉลาดลดกิเลสและท�า

ให้หมดกิเลสจริง )นี้ ลึกซึ้งซับซ้อน

ซึ่งต่างกันกับ
“สัญญา”(ความก�าหนดรู้ ตามที่เป็นจริง ) เพราะ
“ปัญญา”เป็นธาตุรทู้ ่ีมีศกั ดิ์ สงู กว่า “สัญญา”
ยิ่ง“เฉกา” (ความฉลาดแกมโกง เพราะที่มกี เิ ลส
ที่ฉลาดยิ่งๆขึ้น ) กับ“ปัญญา” ยิ่ง มีศักดิ์ต�า่ สูง
ต่างกันคนละโลก คนละทิศ กันเลย
พลังงานของ“จิตนิยาม”ทั้งหลาย ที่ได้
สาธยายรายละเอียดของมันมาพอสมควร
นีจ้ ะ“เจริ ญ หรื อ เสื ่อ ม” จะเป็ น “โลกี ย ะ
หรือโลกุตระ” ก็ล้วนเกิดจาก“กรรม” อัน
มี “ กายกรรม-วจี ก รรม-มโนกรรม” โดย
เฉพาะ“มโนกรรม”ภายในจิตนิยามนั้นแลที่
เป็น“ประธาน”ของ“กรรม”ทั้งหลาย
ที ่ ใ คร“ท� า ”ก็ ข องตน (กั ม มั ส สกะ) ตน
เท่านั้นที่เป็น“ทายาท”ของกรรมที่ตน“ท�า”
แบ่ ง ใครไม่ ได้ “มรดกกรรม”ไม่ ใช่ วั ต ถุ
เป็น“นามธรรม”ทีม่ “ี เวทนา-สัญญา-สังขารวิญญาณ”เป็นของตนๆ แยกไปให้ใคร แบ่ง
ไปให้ใคร ไม่ได้เด็ดขาด “รูส้ กึ ”แทนกันก็ไม่ ได้
ที ่ล ะคร“หลงโรง”หลงกั น ไปว่ า “เจ็ บ
ปวดแทน”กันได้ แม่เจ็บปวดแทนลูก เมีย
เจ็บปวดแทนผัว คูร่ กั เจ็บปวดแทนกัน ที่ตา่ ง
ก็เคยเป็นเคยมีกันมานั้น ล้วน“หลงผิด”กัน
ทั้งนั้น เป็น“อารมณ์อปุ าทาน” เป็น“อารมณ์
เท็จ”ที่ตนยึดขึ้นมา“มี ในตนเอง”ทั้งสิ้น
ด้วย“อวิชชา”ก็เกิดในอารมณ์ เป็นใน
ความรู้สึกกันได้ ดังที่ผู้อวิชชาทั้งหลายได้
หลงเป็นกันมาแล้วนั่นเอง คือ มโนมยอัตตา
หากผู้ใดยัง“อวิชชา”ก็จะยังมี“สังขาร

ธรรม”ที่เป็น“อุปาทาน”ต่างๆนี้อยู่จริง
ที่เป็น“สุกต”หรือ“ทุกกฏ”อันเป็น“กรรม
ที่ท�าไว้แล้ว” ก็สั่งสมลงเป็น“วิบาก”นัน่ เอง
(สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง ผลัง วิปาโก)

ทั้งที่พาเกิดในภาวะเป็น“ชีวิตสัตว์”มี
องคาพยพเป็นร่างเป็นกาย ทั้งที่พาเป็นสุขทุกข์ เป็นดี-ไม่ดี เป็นเจริญ-เสื่อมทราม ฯลฯ
แม้คณ
ุ ตายลง“กรรม”นั่นแหละจะเป็น
ตัวทั้ง“น�าพา”ทั้ง“จัดการ”คุณ (กัมมโยนิ )ไปตาม
“พลังกรรม”ของคุณที่คณ
ุ ยึดมั่นสั่งสมไว้ จริง
เป็น“นรก” เป็น“สวรรค์”ตามอวิชชาของคุณ
คุณตายลงเมื่อใด เมื่อนั้นหลีกเลี่ยง
ไม่ได้แล้ว คุณก็ต้องไปตาม“กรรม”ที่คุณท�า
ไว้ทั้งหลาย “นรก”ต�่าชั่วหนักหนาสาหัสจึงมี
จริง เพราะเป็น“อนุสยั ”ที่ส่งั สมด้วย“อวิชชา”
ซึง่ จะต่างจาก“สวรรค์”อันเป็น“รสเสพ”
ที่เกิดจาก“สัมผัส ๖”เป็นเหตุปัจจัยหลัก
คนที่ตายไปแล้วเหตุปัจจัยหลัก คือ
“ทวาร ๕”ไม่ มี ดั ง นัน้ “รสเสพ”ที ่เ กิ ด จาก
“ทวาร ๕”ก็มี ไม่ ได้ แต่ผู้“อวิชชา”ย่อม“ไม่รู้
สัจจะ”ดังกล่าวนี้ จึงหลง“ดิ้นรนแส่หา”อยู่
เพราะ“อวิชชา”แท้ๆ
“นรก”ในคนตายที่อวิชชา จึงยิ่งเป็น
“จริง”กว่า“สวรรค์” ในคนเป็น
เพราะ“สวรรค์”ต้องมี“สัมผัส”เป็นหลัก
มันเป็น“อุปาทาน”ทั้งในคนเป็นและคนตาย
ผู้พ้น“อวิชชา”จึงจะไม่หลงใน“สัมผัส”
และไม่หลงในความเป็น“ธาตุ-ขันธ์”ทั้งปวง
นีค่ ุณยังมี“ชีวิต”อยู่นะ!!! คุณยังไม่ ได้
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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ถ้าคุณ ไม่ มี“สัญญา”ระดับ“จิตนิยาม”นี้
เท่าที่คณ
ุ เป็นอยู่ คุณก็ ไม่ ใช่ “คน”คนนี้
“สัญญา”จึงเป็น“ภพอดีต”ของคุณ คุณ
จะไม่เอายังไงๆ มันก็เป็น“ของคุณ”ตามสัจจะ
แม้แต่“สัญญา”(อดีต)ของพีชนิยาม” มันก็
มีของมัน คุณจะไปลบล้าง“ภพอดีต”ของ“พีช
นิยาม”ใดๆเขาไม่ ได้ จนกว่ามันจะถึงภาวะ
สลายตัวมันเองตามเหตุปัจจัย
หรือ“สัญญา”ของคุณก็ดี คุณจะปฏิเสธ
ก็ไม่ ได้ จนกว่าคุณจะมีสมรรถนะสามารถ
“สลายพลังงานอัตตาของคุณ”ได้จริง ด้วย
“วิชชา”ของพระพุทธเจ้า คือ “ปรินพิ พานที่
เป็นปริโยสาน”โน่นแหละ จึงจะสลาย“ตน”ได้
เมื่อนั้น“อัตตา”อันเป็น“ธาตุขันธ์”สุดท้าย
ที่คณ
ุ สามารถ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ได้
จึงจะแยก“ธาตุขนั ธ์”ได้สา� เร็จเด็ดขาดนิรันดร
“สัญญา”ที่อยู่ในต�าแหน่ง“อดีต”หรือ
“หน่วยความจ�า”นั้นมันก็ตอ้ งมีแท้ตามสภาพ
ที่เป็นจริงคือ“พลังงานแม่เหล็ก” ที่“พีช”นั้น
หรือ“จิต”นั้น มีภาวะ“ธาตุแม่ เหล็ก”นั้นๆจริง
จะปฏิเสธ จะไม่เอา ก็ไม่ได้ แม้จะไม่ เอา
ก็เป็น“ของตน”อยู่ดี ตามจริงของ“พีช” หรือ
ของ“จิต”นั้น แต่ “อุตุ”ยังไม่ มี“สัญญา” มีแต่
ความเป็น“สังขาร”ของเหตุปจั จัยที่เป็น“อุตุ”
“อุตุนิยาม”มีแต่พลังงานทางฟิ สิก ส์ที่
ยังไม่มี“ชีวะ” ไม่มี“อัตตา”หรือ“อัตโนมัติ” ใน
ตนเอง ยังไม่เป็ น “ ISH” ที่ครบ selfish มีแค่
สสารกับพลังงาน มีแต่ nuclear fission กับ
nuclear fusion พลังงานที่เป็นปัจจัยให้ มัน

“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ไปแล้วดอกนะ!!
หรือแม้ยังเป็นๆนี้ “กรรม”ก็เป็นตัว
ส�าคัญที่พาคุณเป็นไปโดยแท้ ไม่มีอะไรมี
อ�านาจจัดการตัวคุณเท่ากับ“กรรม”(กัมมัสส
โกมหิ-กัมมทายาโท-กัมมโยนิ-กัมมพันธุ-กัมมปฏิสรโณ)

คุณเป็น“พลังงานระดับจิตนิยาม”อยู่
คุ ณ มี พ ลั ง งานนีจ้ ริ ง อั น เป็ น พลั ง งานที ่มี
คุณสมบัตยิ ่งิ กว่า“พีชนิยาม”จริง ขณะนี้คณ
ุ
มีทัง้ “รูป-เวทนา-สัญญา-สังขาร-วิญญาณ”
คุ ณ จะปฏิ เ สธว่า คุ ณ เป็ น “พี ช นิย าม”ไม่มี
“เวทนา” ไม่มี“วิญญาณ”ไม่ได้หรอก
แม้แต่“พีชนิยาม”ยังมี“สัญญา”แล้ว
หรือ คุ ณ จะไปบัง คั บ “พีช นิย าม”ที ่ม ี
แค่“สัญญา-สังขาร”ให้ มี “เวทนา-วิญญาณ”
ก็ไม่ได้ อีกแหละ
หรือคุณจะเอา“สัญญา”ของคุณ (สัญญา
นีแ่ หละคือ“ภพอดีต” ความจ�า)ไปทิ้งที่ไหนก็ไม่ได้
คุณจะท�าเป็น“ลืมอดีต-ทิ้งอดีต”ทีค่ อื
“ผลกรรมของคุณ”อันเป็น“กัมมัสสกะ”มา
แล้วได้ ก็ชวั่ ระยะหนึง่ เท่านัน้ แต่“กัมมัสสกะ”
ไม่หายไปไหน มันเป็นของคุณอยู่ คุณต้อง
รับมรดกกรรมของคุณอยูน่ ่นั เอง แม้จะ“ลืม
ไป”ก็ ไม่ ใช่“สัญญา”ของคุณสิน้ สูญไปด้วย
ลืมได้..แต่ก็ระยะๆหนึ่ง เร็วบ้าง นานบ้าง
หรือแม้คุณจะไปบังคับให้“พีชนิยาม”
มันไม่ มี“สัญญา”(อดีตของมัน ) ก็ ไม่ ได้
คุณเป็น“พลังงานระดับจิตนิยาม”แล้ว
คุณก็ตอ้ งมี“สัญญา” และ“ประสิทธิภาพแห่ง
พลังงานสัญญาเท่านี้” เท่าที่“คุณเป็นจริง”
18
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เกิดตามเหตุปจั จัย โดยตนเองมี“สิทธิ์ ” ยึด
ตนเองไว้ แต่ยังไม่มีความรู้ที่แยกวิเคราะห์
ตนเองออก เพราะยังไม่มี“วิชชา”
จึงมี ได้แค่“สังขาร”ที่เป็น“รูป” เป็น“ร่าง”
รวมตัว กัน อยู ่ แ บบมหาภู ต ๔ หรือ แบบ
ฟิสิกส์ ยังไม่ รู้ biota-biotin ( ภาวรูป ๒ ซึ่ง
เป็นธาตุที่เริม่ เป็นชีวะ เริม่ เป็นวิตามินเอช) ยังไม่มี
ความรู้ bio ยังไม่มีความรูค้ วามสามารถทาง
biodynamics
ซึ่งเท่ากับเป็นผูม้ ี“ร่าง”มี“รูป”แต่ยงั ท�า
“รูป”ท�าร่างตนเองไม่ ได้ เป็น“ตนเอง” ยึดการ
รวมขององคาพยพของ“รูป”ของ“ร่าง” เป็น
self หรือเป็น ISH แต่ยังไม่“เห็นแก่ตัว” ถึงขั้น
ยึดจัดถึงขั้นจะต้องดึงดันเอามาเป็น selfish
ยังไม่ยึดมัน่ ถือมัน่ ความเป็นตัวตน(selfish)
หนักแรงเหมือน“จิตนิ ยาม”
“การศึกษาเรียนรู”้ ตามทฤษฎีของพุทธ
จึงต้องใช้“สัญญา”ก�าหนดหมาย สัมผัสภาวะ
ต่างๆกันจริงๆ และพัฒนาความรูข้ ้ัน“ปัญญา”
อันเริม่ จาก“อัญญา”ที่เป็น“ความรู้เบือ้ งต้น
ของ“โลกุตรภูมิ” ตามแบบวิธีของการปฏิบัติ
ด้วย“องค์ ๖” ได้แก่ “ปัญญา-ปัญญินทรีย-์
ปัญญาผล-ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิมรรคคังคะ”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)
“สัญญา”ที่สามารถแยก“กาย”แยก“จิต”
ได้ จึงเป็นความสามารถเบือ้ งต้นของการ
ปฏิบัติธรรมของพุทธ ตามที่พระพุทธเจ้า
ให้เรียนรู“้ มูลกรรมฐาน ๕”(กรรมฐานเบื้องต้นหัด
ั้ จึงจะสามารถศึกษา
วิจัย แยกกายแยกจิต) ผู้นน

ความเป็น“กาย”เป็น“จิต”ได้ไปตามล�าดับ
“สัญญา”จึงเป็นตัวปฏิบัติน�ามาก่อน
เพื่ อ เกิ ด “ปัญญา”ตามที่ได้สาธยายมาแล้ว
ผู้สามารถ“รูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง”เป็น“ปัญญา”
และ“ความรูจ้ ริง”นี้ข้ัน“ปัญญา”ที่เป็น“นิจจังธุวัง-สัส สตัง -อวิ ป ริณ ามธัม มัง -อสัง หิ ร ัง อสังกุปปัง”จึง เป็น“ความจ�าได้หมายรู้”ที่
ข้ามภพข้ามชาติไม่ลืมกันง่ายๆ
หากผู้ใดได้ฝึกหัดปฏิบัติตามทฤษฎี
ของพระพุทธเจ้าสัมมาทิฏฐิถึงขีดถึงขั้นก็จะ
มี“ปุพเพนิวาสานุสติญาณ”(ญาณที่สามารถระลึก
ชาติข้ามภพข้ามชาติได้ ) จึงเป็น“วิชชา”ที่คนทั้ง
หลายพึงศึกษาฝึกฝนเอาได้ ไม่สงวนลิขสิทธิ์
“สัญญา”จึงมีจริง ตามสัจจะ จิตคุณจะ
ท�าเป็นไม่ยอมรับ“ความมีของความจ�า”นั้น
คุณก็ทา� ได้ ท�าเป็นลืม บังคับตนเอง สะกด
ได้ช่วั ระยะหนึ่งๆ ตามความสามารถเท่านั้นๆ
ตราบที่“ธาตุ”ตั้งแต่ ๒ หน่วยจับตัวกัน
ด้วยพลังงานนัน้ ๆด้วย“ความเป็นจริงของ
คุณสมบัติแห่งธรรมชาติ”นัน้ ๆ (ฟิสิกส์ ซึง่ มี
ความร้อน,แสง,เสียง,แม่ เหล็ก,ไฟฟ้า เป็น ต้น ) มันก็
เป็น “ธรรมชาติ” ฟิ สิกส์ ที่ยงั “ไม่ ใช่ ชวี ะ”นั้ นๆ
พลังงานทางธรรมชาติ ( ฟิสิกส์ )ใด ก็ยอ่ ม
มีคุณสมบัติของมันตามธรรมชาตินั้นๆ มัน
ก็ตอ้ งท�าหน้าที่ตามธรรมชาติของมัน อย่าง
ซือ่ สัตย์ ไม่มี ใครไปห้ามหรือบังคับหน้าที่
ของ“ธาตุธรรมชาติ”ต่างๆให้มันท�าหน้าที่
อย่างซื่อสัตย์ ให้เป็นอื่นไปได้
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี
เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
(ขอบคุณภำพจำกเฟซบุ๊กกระทรวงวัฒนธรรม)

20

•

เราคิดอะไร

เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯได้รับการตีพิมพ์ในนิตยสารต่าง
ประเทศนับไม่ถ้วน และหลายต่อหลายครั้งที่พระองค์ทรงโปรดให้นักหนังสือพิมพ์และผู้สื่อข่าวของต่างประเทศ
และของไทยเข้าเฝ้าเพื่อสัมภาษณ์พระองค์
ผมถามตัวเองว่า นิตยสารที่ตีพิมพ์เรื่องราวเกี่ยวกับพระราชประวัติ และพระราชกรณียกิจของพระองค์นั้นมี
อิทธิพลต่อชีวิตหรือเปลี่ยนแปลงชีวิตผูอ้ า่ นได้มากน้อยเพียงใด และท�าให้เห็นว่าพระองค์ทรงมีความแตกต่างจาก
ปุถุชนทั่วไปหรือไม่ หรือจะกล่าวอีกนัยหนึ่งว่ามีผคู้ นมากน้อยเพียงใดที่เปลีย่ นวิถชี วี ิตของตนด้วยสติท่รี อบคอบไป
สู่ชีวิตที่ดีกว่า ซึ่งเป็นผลมากจากการเรียนรู้จากพระองค์
ผมยังแปลกใจในเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระวิริยะอุตสาหะที่ท�าให้พระองค์ทรงเป็นตัวอย่างที่ดีงาม ผมไม่
ทราบว่าคนส่วนใหญ่เข้าใจและรับรู้ข้อมูลข่าวสารจริงๆ ในสิ่งที่พระองค์ทรงสื่อสารให้ผู้คนได้รู้มากน้อยเพียงใด
และจะมีสักกี่คนที่สามารถรวบรวมปัญญาและแนวทางที่พระองค์ทรงพระราชทานให้ เพื่อน�าไปใช้ในการด�าเนิน
ชีวิตจริง
เราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้วา่ แนวทางของพะรเจ้าอยูห่ วั ซึ่งเป็นแนวทางที่เกิดขึน้ จากการทีไ่ ด้ทรงศึกษาจริง
และการที่พระองค์ทรงกระตือรือร้นอยู่ตลอดเวลา ไม่ว่าจะเป็นการมีพระราชด�ารัสต่อพสกนิกรในชาติของพระ
พระองค์หรือบุคคลต่างๆ และแนวทางเพื่อท�าให้พสกนิกรเกิดความเข้าใจนัน้ พระองค์กระท�าด้วยความอดทน
ด้วยทรงเห็นอกเห็นใจในอาณาประชาราษฎร์ของพระองค์
ผมเชื่ออย่างมั่นใจว่า หากพระองค์มไิ ด้เป็นกษัตริยใ์ นช่วงพระชนม์ชพี นี้ พระองค์จะต้องเป็นพระบรมครูท่มี ชี ่อื
เสียงอย่างแน่นอน
ท่านทราบหรือไม่ว่า ความปรารถนาสูงสุดของครูคืออะไร ผมตอบได้ว่า คือการที่เห็นศิษย์เป็นจ�านวนมาก
เต็มใจศึกษาเล่าเรียนและเห็นคุณค่าค�าสอนของครู ไม่มีอะไรอื่นอีกที่จะท�าให้ครูมีความสุขมากไปกว่าสิ่งที่กล่าว
แล้วนั้น
ผมจึงมีความรู้สึกว่าเราควรที่จะเน้นบทบาทของพระองค์ เพื่อให้ทรงเป็นครูของเรา ดังนั้นผมหวังว่าหนังสือ
เรื่อง “เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว” ไม่เพียงแต่จะเป็นแรงบันดาลใจให้แก่ท่าน แต่ยังเป็นสิ่งที่จะช่วยเปลี่ยนแปลง
ชีวิตของท่านไปในทางที่ดีอีกด้วย
ขอขอบคุณหนังสือ “เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว” โดยโปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส

วิถีตะวันออก และวิถีตะวันตก

ห า ก จ ะ มี ใ ค ร สั ก ค น ห นึ ่ง ใ ช ้ ชี ิว ิต อ ยู ่ ใ น
ประเทศใดประเทศหนึ ่ง เป็ น ระยะเวลา ๒๐ ปี
แน่นอนที่สุด อิทธิพลของประเทศนั้นย่อมมีต่อ
วิถ ีชี ว ิต ของบุค คลดั ง กล่ า วทั ้ง ในด้ า นความคิ ด
และความเข้าใจ และโดยเหตุที่พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯทรงเจริญวัยใน
ประเทศสหรั ฐ อเมริ ก าและทรงศึ ก ษาเพิ ่ม เติ ม
ในยุโ รปเป็ น เวลาทั ้ง สิ ้น เกื อ บ ๒๐ ปี ผมจึ ง
อยากจะแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโลกตะวันตก
ซึง่ แน่ น อนแตกต่ า งจากโลกตะวั น ออกอย่ า ง

มากมาย
ตัวอย่างเช่นในโลกตะวันตก การตัดสินใจ
จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานที่เป็นเหตุเป็นผลมิใช่โดยใช้
สัญชาตญาณอย่างเช่นในโลกตะวันออกปฏิบัติ
การแสดงความคิดและการแสดงเหตุผลที่มี
การศึกษาวิเคราะห์ (การโต้แย้งอย่างแข็งกร้าว)
กลายเป็ น สิ่ ง ที ่มี คุ ณ ค่ า มากกว่ า ความเลื ่อ มใส
ศรัทธาหรือการท�าสิ่งใดในวิถที างที่เป็นธรรมเนียม
ในการปฏิบัติแบบเก่า
สิ่งที่เป็นตรรกทางวิทยาศาสตร์และผลลัพธ์
ทางเทคนิคถึงแม้ว่าจะบังเกิดผล แต่กลับมีค่า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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เหนื อ ประสบการณ์ ข นบธรรมเนี ย มประเพณี
และความเชื ่อ ที ่ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ สื บ ต่ อ กั น เรื ่อ ยมา
น่ า แปลกใจที ่ก ารปฏิ บั ติ ที ่ถู ก ต้ อ งจะมี ค ่ า มาก
กว่าความรักในสันติและวิถีทางที่นุ่มนวล
วิถี ท างของความมี ส ติ จ ากก้ น บึ ้ง แห่ ง หั ว ใจ
ถูกลืมจนหมดสิ้นในการโต้แย้งทีค่ วรตัดสินด้วย
เหตุผลและสมอง พฤติกรรมดังกล่าวถือว่าความ
รู้มีคุณค่าแต่ไม่ใช่ความชาญฉลาด (wisdom)
ศรัทธาเป็นผลลัพธ์ท่มี คี ณ
ุ ค่ามากกว่าความจริงทาง
วิทยาศาสตร์ ในโลกตะวันออกเส้นทางของการเดิน
ทางนั้นมีความส�าคัญยิ่งกว่าเป้าหมาย
ในโลกตะวั น ตกผู ้ ค นพยายามท� า ให้ ค นอื ่น
ประทับใจในตนเองและยกยอตนเองเสมอ ซึ่งผิด
กับผูค้ นในโลกตะวันออกที่ได้รบั การสั่งสอนให้รจู้ กั
สงบเสงีย่ ม สุภาพถ่อมตน และด�าเนินชีวิตอย่าง
สันติสขุ และมีความกลมเกลียวกับผู้อนื่ ขณะทีโ่ ลก
ตะวันตกก�าลังอวดอ้างความส�าเร็จทางด้านเทคนิค
แต่ผู้คนในซีกโลกตะวันออกต่างก็มีความภูมิใจใน
ความส�าเร็จทางด้านจิตวิญญาณและความสงบสุข
ทางจิตยิ่งกว่าการศึกษาวิเคราะห์ใดๆ
ที่กล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นเป็นเพียงการเกริ่น
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โดยสรุ ป เพื ่อ ให้ ท ่ า นได้ ท ราบถึ ง ความแตกต่ า ง
ระหว่ า งสองซี ก โลก ซึ ่ง แน่ น อนที ่สุ ด ผู ้ ค นจะ
สามารถเข้าใจได้โดยถ่องแท้น้นั จะต้องประสบด้วย
ตนเอง ผมไม่อยากตัดสินว่าฝ่ายใดถูกหรือฝ่ายใด
ผิด แต่ต้องการที่จะชี้ให้เห็นว่าแนวทางความคิด
และการท�าสิง่ ใดสิง่ หนึง่ ของผูค้ นทางซีกโลกตะวัน
ตกแตกต่างจากผู้คนทางซีกโลกตะวันออกอย่าง
มากมาย
ตามปกติผู้คนที่มาจากซีกโลกตะวันออกแต่
เติบโตในซีกโลกตะวันตก หรือใช้ระยะเวลาในซีก
โลกตะวันตกยาวนานจะได้รับอิทธิพลจากซีกโลก
ตะวันตกซึ่งยากที่จะขจัดออกไปได้และเป็นเรื่อง
น่าเศร้าที่ผมต้องพูดว่าเป็นแนวทางที่มีผลในทาง
ลบ บุคคลเหล่านั้นมิเพียงแต่จะลืมเลือนแต่กลับ
จะสูญเสียรากเหง้าของ “แนวทางแห่งความคิดที่
เป็นชีวิตจิตใจ” ของตนเองอย่างหมดสิ้น ผมเห็นสิ่ง
เหล่านี้เกิดขึ้นกับชาวอินเดีย ศรีลังกาและชนชาติ
อื่นมาแล้ว
น่าประหลาดใจที่สิ่งดังกล่าวทั้งหมดซึ่งเกิด
ผลลั พ ธ์ ใ นทางลบนั ้น มิ ไ ด้ เ กิ ด ขึ ้น องค์ พ ระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระองค์

มิได้เสด็จนิวตั ิประเทศไทยเฉกเช่นนักธุรกิจทีช่ าญ
ฉลาดและสมองที่เลอเลิศ (เหมือนนักการเมือง
บางคน) หรือนักปฏิรูปที่ทรงต้องการเห็นประเทศ
ของพระองค์ทนั สมัยอย่างถ้วนทั่วตามแนวทางของ
ประเทศในซีกโลกตะวันตก เปล่าเลย เป็นสิ่งที่น่า
ยินดีที่พระองค์มิได้ทรงคิดเช่นนั้น
ในทางกลับกันพระองค์เพียงทรงเรียนรูใ้ นสิง่ ที่
ดีงามและที่เป็นประโยชน์จากโลกตะวันตก โดยมิได้
ทรงหลงพระองค์เข้าไปอยูใ่ นอิทธิพลของโลกตะวัน
ตกเลยแม้แต่น้อย และก็ยังคงทรงยึดมั่นศรัทธา
ในพระพุทธศาสนา และแนวทางในการด� าเนิน
ชีวิตของโลกตะวันออก ซึง่ ฝังแน่นในวัฒนธรรม
ของพระองค์ท่ไี ด้รบั การสืบสานต่อกันมาเป็นเวลา
ช้านาน
สิ่งนี้เพียงสิ่งเดียวนอกจากจะท�าให้พระองค์
ทรงเป็นบุคคลที่เหนือปุถุชนทั่วไปแล้ว พระองค์
ยังทรงแสดงให้เราเห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้ท่ี
เราจะสามารถเรียนรู้จากโลกตะวันตก (โดยเลือก
เฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์และจ�าเป็นเท่านั้น) แต่ก็
ยังคงยึดมั่นในแนวทางของโลกตะวันออกสิ่งนี้นับ
ว่าเป็นบทเรียนที่ส�าคัญอย่างยิ่งยวดโดยเฉพาะใน

ช่วงเวลาของเราที่มกี ารเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
โดยถูกครอบง�าด้วยความนึกคิดในการแสวงหาผล
ประโยชน์และวัตถุนยิ ม และอิทธิพลของโลกตะวัน
ตก (ทั้งทางด้านเทคนิคและวัฒนธรรม) ซึ่งเห็นโดย
ชัดเจนว่าเป็นอันตรายต่อโลกตะวันออกที่ก�าลังจะ
สูญเสียเอกลักษณ์และขุมสมบัตอิ นั ทรงคุณค่าที่สดุ
ของตนไป นั่นคือปัญญา ซึ่งเวลาเป็นเครื่องพิสูจน์
(รวมถึงค�าสอนขององค์สมเด็จพระศาสดาสัมมา
สัมพุทธเจ้า) และสิ่งที่เป็นแนวทางของจิตวิญญาณ
โดยแท้
เราควรมี ศ รั ท ธาแห่ ง การยึ ด มั ่น ในวิถี ท าง
ดั้งเดิมของเราที่จะสามารถเอื้ออ�านวยแนวทางให้
แก่เราในการด�าเนินชีวิตอย่างสันติสุขของตัวเอง
และอย่างสงบกลมเกลียวกับธรรมชาติได้ แต่เรา
กลับก�าลังจะสูญเสียสิ่งเหล่านี้ไปด้วย
แน่นอนที่สุด ถ้าหากมีความจ�าเป็นจริงๆ ที่
เราต้องน�าเทคโนโลยีของตะวันตกมาใช้เพื่อพัฒนา
ประเทศชาติให้ดีขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นั่น
มิได้หมายความว่าภรรยาและนักเรียนจะต้องมี
โทรศั พ ท์ มื อ ถื อ กั น ทุ ก คนหรื อ นั ่น หมายความว่ า
หนุ่มสาวยุคใหม่ควรจะต้องเต็มใจท�าทุกสิ่งทุกอย่าง
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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เพื่อเงิน เพื่อที่ตนจะสามารถซื้อเครื่องส�าอางและ
เครื่องเล่นวีซีดีหรือกล้องถ่ายรูปดิจิตอลที่น�าเข้า
จากต่างประเทศซึง่ น�าออกโฆษณาทางโทรทัศน์
ตลอด ๒๔ ชั่วโมง
ในที่สุดผู้คนทางซีกโลกตะวันออกก็ตกเป็น
ทาสตามแนวการด�าเนินชีวิตและความนึกคิดที่
หวังแต่ผลประโยชน์ตามแบบอย่างของโลกตะวัน
ตกไปแล้ว ในเรื่องของการใช้จ่ายเพื่อสุขภาพและ
ความสุขที่เป็นผลิตภัณฑ์ทางด้านอุตสาหกรรม ซึง่
บรรดาผู้น�าที่ได้รับการฝึกอบรมตามแนวทางของ
โลกตะวันตกหรือประเทศทางซีกโลกตะวันตกไม่
สามารถที่จะให้ความกระจ่างแก่ท่านได้ ท�าไมล่ะ
พวกเขาจะต้องเสี่ยงต่อการเสียผลประโยชน์เมื่อ
เรารู้ทันพวกเขา
แต่ โ ชคไม่ ดี ที ่เ ราๆ ท่ า นๆ คงไม่ ส ามารถ
หยุด ยัง้ สิ ่ง ไร้ ส าระนี ้ไ ด้ แ ละผมคิ ด ว่ า ผมคงไม่
พยายามที ่จ ะหยุ ด ยั ้ง สิ ่ง ดั ง กล่ า วนั ้น ขณะที ่ท ่ า น
อ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ โลกกลมๆ ของเราทั ้ง ใบก็
ก�าลังหมุนรอบแกนของโลกเองและดวงอาทิตย์
ด้ ว ยความเร็ ว ที ่น ่ า ทึ ่ง เราทุ ก คนต่ า งก็ ห นี ไ ม่
พ้ น กฎแห่ ง ความไม่ เ ที ย่ งแท้ (อนิ จ จั ง ) ดั ง ที่
องค์สมเด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้
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แต่ ท ่ า มกลางหนองบึ ง ที ่เ ต็ ม ไปด้ ว ยความ
สกปรกโสมม สั ต ตบงกชที ช่ ู ด อกอั น สวยสด
งดงามยังสามารถงอกงามได้และในโลกทีม่ ีการ
เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาที่ผู้คนถูกล้างสมองและ
สูญเสียรากเหง้าในชีวิตของตนเองและถูกรุกล�้า
อย่างหนักด้วยวิถีการด� าเนินชีวติ ในแนวใหม่ซึง่
ได้แทรกซึมเข้าไปในหนุ่มสาวยุคใหม่ ก็ยังมีบุรุษ
พระองค์หนึ่งที่ได้แสดงให้เราได้เห็นว่าเราต้อง
ไม่ตกเป็นเหยือ่ ต่อผลกระทบของสิง่ เหล่านี้ บุรุษ
ผู้ทรงประทับยืนด้วยความสง่างามและมัน่ คงและ
ทรงแสดงให้เราได้เห็นว่าเราต้องไม่ท�าให้ภารกิจ
และวิถีทางในการด�าเนินชีวิตต้องสูญเสียไป โดย
เฉพาะสิ่งส�าคัญที่สดุ คือจิตวิญญาณในชีวิตของเรา
ในเมื่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งทรง
เจริญวัยในต่างแดนร่วม ๒๐ ปี ยังทรงตั้งพระราชหฤทั ย ที ่มุ ่ ง มั่ น ในการทรงเป็ น ผู ้ สื บ ทอดใน
ประเทศแห่ ง พระพุ ท ธศาสนาโดยแท้ จ ริ ง แล้ ว
ท�าไมเราถึงปล่อยสิ่งที่เป็นภัยเหล่านั้นให้เกิดขึ้น
กับตัวเราเอง
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอน้ อ มร� า ลึ ก ในพระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ ต่ อ บทเรี ย นที ่น ่ า อั ศ จรรย์ ข อง
ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทอย่างหาที่สุดมิได้.

ก่อนอื่นต้องรู้คุณค่าของตนเอง

เพือ่ ให้แน่ใจว่าไม่มีการเข้าใจผิด ผมจึงขอ
เรียนให้ทา่ นผูอ้ า่ นได้รบั ทราบว่าโดยหลักการทั่วไป
แล้วผมมิได้ต่อต้านโลกตะวันตก ไม่ว่าจะเป็นด้าน
เทคนิค สังคมหรือวัฒนธรรม แต่ถ้าบุคคลใดมิได้
ยึดมั่นในวิถีชีวิตดั้งเดิมของตนเองและปราศจาก
แนวความคิดที่ชัดเจนในเรื่อง
- สิ่งที่จ�าเป็นในชีวิต
- การรู้จักรับฟังจากหัวใจของผู้อื่น
- การรู้จักท�าชีวิตให้เกิดความสมดุล
- การรั บ เอาเฉพาะสิ ่ง จ�า เป็ น และมี
ประโยชน์เท่านั้น
บุคคลผูน้ ้นั อาจสามารถหลงทางเข้าไปวิถโี ลก
ตะวันตกหรือไม่ก็ถูกดูดซับเข้าไปในสิ่งนั้นเลยที
เดียว จิตวิญญาณของโลกตะวันตกบ่ายหน้า “ออก
ไปนอกลู่นอกทาง” (ความภาคภูมิใจ ความประทับ
ใจ ความส�าเร็จ และผลที่ได้รับอยู่ในโลกภายนอก
และมักมีการต�าหนิวิพากษ์วิจารณ์ผู้อนื่ เป็นต้น)
ขณะที่จิตวิญญาณของโลกตะวันออกบ่ายหน้าเข้า
สูข่ า้ งใน (ด้วยการท�านุบา� รุงจิตและวิญญาณ ความ
รูแ้ จ้งและความพากเพียรเพือ่ ฝ่าฟันให้ได้มาซึง่ จิตที่
เต็มไปด้วยสันติสุข เป็นต้น)

ถึงจุดนี้ อาจจะมีผู้โต้แย้งว่าคนไทยก็ยังเป็น
คนไทยอยู่วันยังค�า่ ถึงแม้ว่าจะรับเอาเทคโนโลยี
ต่ า งๆ ทั ้ง หมดมาใช้ ข้ อ โต้ แ ย้ ง ดั ง กล่ า วมี บ าง
ส่วนเท่านั้นที่เป็นความจริง ต้องขอขอบคุณใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพระเจ้ า อยู ่ หั ว และ
พระกรุณาธิคุณของเจ้านายแห่งราชวงศ์ และ
ขนบธรรมเนี ย มประเพณี อื ่น ๆ อี ก มากมายที ่
ยั ง คงด� า รงความเป็ น เอกลั ก ษณ์ ทั ้ง ในด้ า น
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ของชาติไว้ได้ ซึ่งผม
อาจจะพูดได้ว่าล้วนแต่เป็น “สิ่งที่ดีงามจากอดีต”
อย่างไรก็ตาม หากเราจะย้อนกลับไปดูจา� นวน
ผูค้ นที่ตดิ อยูก่ บั การใช้ยารักษาโรคจากประเทศทาง
ซีกโลกตะวันตกเราจะพบว่ามากกว่าร้อยละ ๙๕
ใช้ยารักษาโรคที่น�าเข้ามาจากประเทศตะวันตก
ตัวอย่างเช่น ยาปฏิชีวนะ ยาเม็ดทางเวชกรรมที่
ผสมด้วยสารเคมี ฯลฯ ถึงแม้ว่าประเทศไทยจะมี
มรดกทางด้านการแพทย์เป็นของตัวเองก็ตาม ซึ่ง
ตามนัยนี้ หากท่านเข้าใจวิธีปฏิบัติสมัยใหม่ ท่านก็
จะต้องเข้าใจความหมายในสิ่งที่ผมก�าลังพูดถึง
อาการปวดศีรษะธรรมดามีวิธีการรักษาให้
หายได้ด้วยการใช้วิธีทางการแพทย์แผนโบราณ
ต่างๆ ได้หลายวิธี ยกตัวอย่างเช่น การนวดศีรษะ
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สิ่งหนึ่งที่ผมทราบและแน่ใจก็คือ คนไทยส่วนใหญ่
ไม่ทราบเรื่องมรดกทางการแพทย์ของไทย และสิ่ง
ที่ผู้คนไม่ทราบผู้คนไม่สามารถที่จะประเมินคุณค่า
ของสิ่งนั้นได้
ท่านเคยเห็นการโฆษณาพืชที่เป็นสมุนไพร
บ้างหรือไม่ ในทางกลับกัน เราๆ ท่านๆ พบว่า
มีการโฆษณาชวนเชื่อเกี่ยวกับยาทางการแพทย์
แผนปัจจุบันนับไม่ถ้วนตลอดเวลาทุกหนทุกแห่ง
ยารั ก ษาโรคดั ง กล่ า วส่ ว นใหญ่ น� า เข้ า จากต่ า ง
ประเทศหรือไม่ก็ผลิตภายใต้ใบอนุญาตของต่าง
ประเทศ โปรดอย่าเข้าใจผมผิด สิ่งที่ผมกล่าวมิใช่
หมายความว่าผมต�าหนิอิทธิพลของต่างประเทศ
แต่ผมต�าหนิความไม่รู้เรือ่ งราวของคนไทยบางคน
ต่างหาก
ยั ง มี ตั ว อย่ า งอี ก มากมายที ่ผ มสามารถน� า
มากล่าวให้ท่านได้รับทราบ แต่สิ่งที่กล่าวมาแล้ว
ข้างต้นผมหวังว่าท่านคงพอจะทราบตามนัยแห่ง
ความหมายที่ผมพยายามจะอธิบายให้ผู้คนเข้าใจ
ในประเด็น “แนวทางของโลกตะวันตก” ในการ
เปลี่ยนวิถีชีวิต นิสัยหรือความเคยชิน ตลอดจน
แนวความคิ ด ของผู ้ ค นในซี ก โลกตะวัน ออกอั น
ประกอบด้วยวิธกี ารที่ลกึ ลับซับซ้อนแนบเนียนมอง

การดื่มน�้าชาสมุนไพร การนวดน�้ามัน เป็นต้น แต่
ผูค้ นส่วนใหญ่ชอบที่จะใช้ยาแก้ปวดศีรษะเพื่อระงับ
อาการปวดศีรษะดังกล่าว ซึ่งผมสามารถพูดได้ว่า
วิธีการเช่นเดียวกันนี้ ผู้คนก็ชอบที่จะน�าไปรักษา
อาการเจ็บป่วยทีม่ ปี ญ
ั หาเกีย่ วกับระบบย่อยอาหาร
ความดันโลหิตสูง และโรคนอนไม่หลับ ฯลฯ
การรักษาอาการเจ็บป่วยดังกล่าวนั้น ไม่ว่า
จะเป็นวิทยาศาสตร์ด้านการแพทย์ของโลกตะวัน
ออกหรือแม้แต่กระทัง่ ปรัชญาของศาสนาพุทธต่าง
ก็มีการรักษาวิธีเดียวกันที่ว่าเราจะต้องให้เวลาแก่
ธรรมชาติเพื่อการรักษาดังกล่าวนั้น วิธีการรักษา
ที่ไม่เป็นไปตามธรรมชาติ หรือวิธีการรักษาที่ใช้ยา
แพทย์แผนปัจจุบันและมาตรการที่รวดเร็วนั้นเป็น
เพียงการรักษาชั่วคราวซึ่งไม่ใช่วิธีการที่ถูกต้อง
อย่างแท้จริง
แต่คนไทยส่วนใหญ่ไม่มีความอดทนในเรื่อง
ของเวลา โดยเน้นว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องรวดเร็ว
ทันใจ ซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวเป็นการน�าเอาวิธีการ
ของตะวันตกมาใช้อย่างปราศจากข้อสงสัย (ซึ่ง
แตกต่างจากเมื่อ ๕๐ ปีที่แล้ว) ผมไม่ค่อยแน่ใจที่
อาจสามารถพูดได้ว่าคนไทยไม่มีความเชื่อถือใน
มรดกทางการแพทย์ของตนเองอีกต่อไปแล้ว แต่
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ไม่เห็นเป็นไปอย่างช้าๆและมั่นคง โดยที่ผคู้ นในโลก
ตะวันออกไม่รู้สึกตัวจนในที่สุดต้องกลายมาพึ่งพา
สิ่งที่ตนรับมาจากโลกตะวันตกอย่างง่ายดาย
การแก้ปัญหาไม่ได้ขึ้นอยู่กับการพุ่งเป้าไปที่
“อิทธิพลอันเลวร้ายของโลกตะวันตก” หรือการ
เตือนผูอ้ ่ืน แต่ผทู้ ่ยี ึดมั่นในแนวทางแห่งความคิด
ที่เป็นรากเหง้าดั้งเดิมของตนอย่างแท้จริง รับ
ทราบโดยสติสัมปชัญญะและชื่นชมในคุณค่า
ของวิถีทางในการด�าเนินชีวิตของตน ดังเช่น
องค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะไม่ได้รับ
ผลกระทบโดยแนวทางของโลกตะวันตกทีม่ ีผล
ในทางลบ
สิ่ ง ที ่โ ลกตะวัน ออกไม่ มี คื อ การขาดความ
ตระหนักในสิง่ ที่ดงี าม ทีเ่ รามีอยูแ่ ล้วและขาดความ
เข้าใจอย่างลึกซึง้ (ด้วยสติสัมปชัญญะ) ในสิ่งที่
เป็นประโยชน์และในความดีที่เราได้รับจากการ
ด�าเนินชีวติ ตามวิถีทางของเราเอง แต่ทั้งนีก้ าร
กระท�าบางสิ่งบางอย่างเช่น ดูหนังดีๆ บางครั้งบาง
คราว รับข่าวสารที่มีประโยชน์ทางอินเตอร์เน็ท
ฟั ง เพลงอเมริ กั น หรื อ แม้ แ ต่ ก ระทั ง่ เล่ น ดนตรี
ด้ ว ยเครื ่อ งเล่ น ดนตรี ข องโลกตะวัน ตกนั ้น มิ ไ ด้
หมายความว่าเราจะผูกติดอยู่กับวัฒนธรรมของ

โลกตะวันตกก็หาไม่ แม้แต่พระเจ้าอยู่หัวพระองค์
เองก็ยังทรงเล่นเครื่องดนตรีตะวันตก แต่สิ่งที่
พระองค์ทรงกระท�ามิสามารถเปลี่ยนพระอุปนิสัย
หรือแนวพระราชด�าริของพระองค์ได้เลยแม้แต่นอ้ ย
ถึ ง แม้ ว ่ า ผมจะเป็ น นั ก ส่ ง เสริ ม โภชนาการ
อาหารเพื่อสุขภาพและยาสมุนไพรก็ตาม ท่านอาจ
จะเห็นผมรับประทานซีสเบอร์เกอร์หรือจิบโค้ก
เดือนละครั้งหรือสองครั้งเพราะผมมีความสุขใน
การที่ได้เปลี่ยนรสชาติของอาหารเป็นบางครั้งบาง
คราวซึ่งก็ถอื ว่าเป็นเรือ่ งปกติ แต่จดุ ที่ควรพึงสังวร
ไว้กค็ อื อย่าลุม่ หลงติดอยูก่ บั สิ่งเหล่านั้นเหมือนติด
ยาเสพติด หรือปล่อยให้อิทธิพลของวิถีชีวิตตาม
แบบอย่างตะวันตกมามีอ�านาจเหนือชีวิตของเรา
รวมทั้งต้องไม่ให้อุดมการณ์หรือการด� าเนิน
ธุ ร กิ จ ฯลฯ ตามแนวทางของต่ า งประเทศมา
ครอบง�าซึ่งอาจจะท�าให้บคุ คลผูถ้ กู ครอบง�านั้นหลง
ทางได้โดยง่ายดาย

การน�าความรู้มาประยุกต์ใช้

การที่จะได้ชื่อว่าเป็นผู้ชื่นชมในคุณค่าตาม
วิถีทางแบบตะวันออก ก่อนอื่น ผู้นั้นต้องทราบ
หรือถ้าจะพูดให้ถกู ต้องตรงจุดที่สดุ ก็คอื ต้องเห็น
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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คุณค่าของวิถีทางดังกล่าวโดยถ่องแท้
ดังนั้นผมจึงมั่นใจอย่างเต็มเปี่ยมว่าพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มิได้ทรง
เปรื่องปราดเฉพาะในเรื่องพื้นฐานของวัฒนธรรม
และประวัติ ศ าสตร์ ใ นชาติ ข องพระองค์ แ ละค� า
สอนของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเท่านั้น แต่
พระองค์ยังคงเห็นด้วยสายพระเนตรอันถ่องแท้ใน
ประโยชน์ท่ยี ่ิงใหญ่ในการรับเอาสิ่งที่สบื ทอดต่อกัน
มาและภูมปิ ญ
ั ญาที่ทรงคุณค่าเพื่อทรงน�าไปปฏิบตั ิ
ในการทรงด�าเนินชีวิต และปฏิบัติพระราชภารกิจ
ประจ�าวันของพระองค์เพื่อพระองค์เองและพสก
นิกรของพระองค์และผู้อื่นด้วย
ถ้าหากผมจะอ้างถึงค�าสอนของพระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งตรัสว่า “จงอย่าเชื่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ่งอย่างหลับหูหลับตา จงอย่าเชื่อสิ่งเหล่านั้น
เพียงเพราะบุคคลผู้มีชื่อเสียงเชื่อ หรือคนส่วน
ใหญ่พดู ถึง หรือเพราะว่าผูค้ นเชือ่ ถือสิ่งเหล่านัน้
กันมาตลอด แม้กระทั่งค�าสอนของตถาคตเอง
ก็จงอย่าเชื่ออย่างหลับหูหลับตา จงปฏิบัติและ
ค้นหาความจริงให้ประจักษ์แก่ตัวท่านเอง ท่าน
ควรจะเชื่อเพียงเฉพาะในสิง่ ที่ท่านได้ประสบ
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ด้วยตัวท่านเอง สิ่งนั้นคือสิ่งที่ทา่ นได้ประสบด้วย
ตัวท่านเอง สิ่งนั้นคือสิ่งที่ทา่ นควรจะเชื่อและถือ
ปฏิบตั ”ิ ช่างเป็นพระด�ารัสที่ชาญฉลาดโดยแท้จริง
ซึ่งยังคงสมบูรณ์ในยุคของเราที่ทนั สมัย อันเป็นยุค
ที่ทุกคนพยายามสร้างอิทธิพลและใช้เล่ห์เพทุบาย
เข้าหากันเพียงเพื่อผลประโยชน์แห่งตนเท่านั้น
ขอให้ร�าลึกไว้ด้วยจิตวิญญาณของเราทุกคน
เสมอว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ได้ทรงผนวชเป็นพระภิกษุสงฆ์และทรง
ใช้ชีวิตของพระองค์เยี่ยงสมณเพศ ทรงศึกษาพระ
ธรรมวินยั ทรงปฏิบตั วิ ิปสั สนากรรมฐาน และยังได้
เสด็จพระราชด�าเนินรับบิณฑบาตเฉกเช่นพระภิกษุ
รูปอื่นๆ นั่นก็หมายความว่าพระองค์ทรงเข้าพระทัย
และทรงมีประสบการณ์ในการปฏิบัติตามค�าสอน
ของพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
ท่านผู้อ่านที่รัก สิ่งที่พระองค์ทรงปฏิบัติย่อม
บังเกิดผลอย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการเชื่อ
หรือการอ่านเป็นร้อยเท่า และการมีประสบการณ์
อย่างใดอย่างหนึง่ เท่านัน้ ทีจ่ ะเป็นหลักฐานของ
การปฏิ บั ติ ใ นการด� า เนิ น งานให้ เ ป็ น ผลส� า เร็ จ
อย่างแท้จริง ความมีปัญญาของพุทธศาสนาช่วย

ปรับปรุงชีวิตของท่านได้มากน้อยเพียงใด?
เมื่อมาถึงจุดนี้เราจะสามารถเข้าใจได้ดที นั ทีวา่
ท�าไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯจึงทรงเลือ่ มใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา ทัง้ นี้
เนื่องจากพระองค์ทรงทราบว่าพระพุทธศาสนายัง
ประโยชน์สูงสุด ได้ผลจริงจากประสบการณ์ของ
พระองค์ และการที่พระองค์ทรงน�าค�าสอนของ
พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้ามาผสมผสานในการ
ทรงด�าเนินชีวิตและการปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
ประจ�าวันของพระองค์ พระองค์ทรงพบว่าพระ
ราชภารกิจประจ�าวันดังกล่าวประสบผลส�าเร็จทั้ง
แก่พระองค์เอง พระราชวงศ์และประเทศชาติของ
พระองค์อย่างถ้วนทั่ว
จากบันทึกเหตุการณ์ครั้งหนึ่งที่แสดงให้เห็นว่า
พระเจ้าอยู่หัวมิเคยทรงปล่อยให้ความทุกข์บังเกิด
ขึน้ กับพระองค์หรือทรงกริว้ เมือ่ รถจักรยานยนต์
คันหนึ่งวิง่ มาด้วยความเร็วสูงพุ่งเข้าชนรถยนต์
พระที่นั่งซึ่งพระองค์ทรงขับด้วยพระองค์เอง และ
เป็นผลท�าให้ผขู้ บั ขี่รถจักรยานยนต์และอีกคนที่น่งั
ซ้อนท้ายบาดเจ็บและรถยนต์พระที่นั่งได้รับความ
เสียหาย พระองค์มิได้ทรงตระหนกตกใจ หาก
แต่พระองค์ทรงด�าเนินการด้วยพระอาการที่สงบ
เยือ กเย็น โดยมี รั บ สั ่ง ให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ต� า รวจน� า ผู ้
บาดเจ็บทั้งสองคนส่งโรงพยาบาล
และเหตุ ก ารณ์ อี ก ครั ้ง เมื ่อ มี ร ะเบิ ด ลู ก หนึ ่ง
ระเบิดขึ้นห่างจากที่ซงึ่ พระองค์ประทับยืนเพียง
๔๐ เมตร (ระหว่างที่พระองค์เสด็จเยี่ยมเยียนพสก
นิกรของพระองค์ในถิ่นทุรกันดารเมื่อวันที่ ๒๒
กันยายน พ.ศ. ๒๕๑๗) ซึง่ เป็นผลให้มีผู้บาดเจ็บ
มากกว่า ๑๐ คน พระองค์ก็มิได้ทรงมีพระอาการ
ที่ตื่นตระหนกแต่ประการใดไม่ มีเหตุการณ์ท�านอง
เดียวกันนี้อีกมากมายซึง่ แสดงให้เห็นว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ มิได้ทรง
หวั่นไหวกับสิ่งใดเลย และพระองค์ยังทรงเลื่อมใส
ศรัทธาในพระธรรม
ดังนั้น ถ้าหากเราๆ ท่านๆ มีประสบการณ์
ที่ดดี ว้ ยการปฏิบตั ติ ามหลักของพระพุทธศาสนา

มีปัญญาและเห็นแสงสว่างแห่งปัญญาด้วยตัว
เราเองนั่นจะท�าให้เรามีพลังและสันติสุขก็จะ
บังเกิดขึน้ ในจิตของเรา ศรัทธาก็จะงอกงาม
และโดยตามธรรมชาติแล้วเราก็ควรที่จะเดิน
บนเส้นทางสายดังกล่าวนั้นโดยไม่ต้องมีผู้ใด
มาชักจูงเรา ไม่มีสิ่งใดในโลกที่จะสามารถน�า
ประสบการณ์ท่แี ท้จริงไปจากเราได้และก็ไม่มสี ่งิ
ใดที่จะท�าให้ศรัทธาของเราสั่นคลอนได้ ถ้าเป็น
ดั่งนี้แล้วอิทธิพลของโลกตะวันตกหรือสิ่งอื่นใด
ก็ไม่สามารถครอบง�าเราได้
ดังนั้นขอให้เราอย่าได้ต�าหนิหรือชี้เป้าไปที่
“อิทธิพลต่างชาติ” ขอให้เราทุกคนจงยึดมั่นใน
รากเหง้าในภูมิปัญญาแห่งบรรพชนของเราและ
ค�าสอนแห่งองค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าใน
วิถีทางปฏิบัติ
ข้ า พระพุ ท ธเจ้ า ขอน้ อ มร� า ลึ ก ในพระ
มหากรุ ณ าธิ คุ ณ แห่ ง องค์ พ ระบาทสมเด็ จ
พระเจ้ า อยู ่ หั ว ภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชต่ อ บทเรี ย นที ่
พระองค์ทรงราชทานให้แก่ข้าพระพุทธเจ้าและ
ชาวโลกทั้งมวลอย่างที่สุดมิได้.
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“ผู้วิเศษ”และโพธิสัตว์
“ผู้อยู่เหนือความวิเศษ”
“ผูว้ ิเศษ” คือมนุษย์ที่มีฤทธิ์เดชมากกว่าคน
ทั่วไป นอกจากเรียกลม เรียกฝน และเรียกฟ้าผ่า
ได้ ยังอาจมีคาถาอาคม รักษาโรคภัยไข้เจ็บได้ทุก
ชนิด และอาจเหาะเหินเดินอากาศไปพบพระอินทร์
ในชั้นฟ้า ไปเจรจากับยมทูตในนรกได้อย่างเท่ ๆ
ทุ ก ต� า นานของชาติ ต่ า ง ๆ ล้ ว นมี เ รื ่อ งของ
“ผู้วเิ ศษ” เจือปนในวรรณกรรม และในพงศาวดาร
ทั้งหลายก็มีเรื่องของ “ผู้วิเศษ” ปนเจือ
ในพงศาวดาร “สามก๊ก” ฉบับ “หล่อก่วนตง” มี
“ผู้วิเศษ” มากมาย ขอยกมากล่าวถึงสักสามราย คือ
“อิเกียด” เป็นผู้วิเศษที่เป่าคาถา รักษาให้
หายขาดได้ทุกโรค แล้วยังเรียกฝน เรียกลม เรียก
พายุได้ วันหนึ่งไปแสดงอิทธิฤทธิ์ในเมือง “กังตั๋ง”
จนเป็นที่ “ถูกใจ” ของชาวเมือง แต่ “ไม่เป็นที่ถูก
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เราคิดอะไร

อารมณ์” ของ “ซุนเช็ก” เจ้าเมืองขี้อจิ ฉาริษยา จึง
หาเหตุจับตัว “อิเกียด” ไปตัดคอ แต่ศพกลับเหาะ
ขึ้นฟ้า หายไปกับสายลม
“โจจู๋” ชายพิการที่เป็น “ผู้วิเศษ” สามารถ
เสกของหาย ถอดหัวได้ และแปลงกายได้สารพัด
แต่ไปขัดใจ “โจโฉ” จอมเผด็จการ จึงถูกโจโฉสั่งตัด
หัวอย่างไร้เหตุผล แต่แล้ว “ผีโจจู๋” ก็ห้วิ หัวที่ถกู ตัด
ไล่ฟาดโจโฉจนล้มลง แล้วนอนป่วยอย่างยาวนาน
และไม่ยอมให้ “หมอฮั่วโต๋” รักษา โจโฉจึงถึงแก่
กรรมในโอกาสต่อมา
“หมอฮั่วโต๋” เป็นหมอผู้วิเศษที่รักษาทุกโรค
หายได้ เคยผ่าตัด “กวนอูแห่งจ๊กก๊ก” จนรอดตาย
เคยรักษา “จิวท่ายแห่งง่อก๊ก” จนมีชีวิตใหม่ ครั้น
ถูกเชิญมารักษา “โจโฉแห่งวุย่ ก๊ก” ที่ถูก “โจจู๋ผี

หัวขาด” เอาหัวฟาดจนล้มป่วย หมอฮั่วโต๋จะรักษา
โจโฉด้วยการ “ผ่าตัดสมอง”โจโฉหาว่า หมอเป็นไส้
ศึกของจ๊กก๊กและง่อก๊กมาคิดฆ่าตนเอง จึงไม่ยอม
ให้รักษา แล้วส่ง “หมอผู้วิเศษ” ไปขังคุก ปล่อย
ให้อดอาหารจนตาย ส่วนโจโฉก็ปว่ ยตาย ตามหมอ
ผู้วิเศษไปในไม่ช้า
จะเห็นว่า “ผู้วิเศษ” ทั้งหลาย มักจบท้ายต้อง
ตายเพราะ “บทบาทผู้วิเศษท�าพิษ”
เหลียวมาดู “ท่านจานบิน ผูว้ ิเศษของเหล่า
สาวกจอมงมงาย” บ้าง ณ วันนี้ดีเอสไอและต�ารวจ
ยัง รวบตั ว ไม่ ไ ด้ จบท้ า ย ท่ า นจะต้ อ งรั บ กรรม
เหมือนผู้วิเศษรายอื่น ๆ หรือไม่?
กมลศักดิ์ ตั้งธรรมนิยม (น.ส.พ.แนวหน้า
คอลัมน์ เลียบวิภาวดี)
ดู เ หมื อ นว่า ความวิเ ศษเป็ น ดั ่ง ดาบสองคม
ท�าให้ผู้ที่เชื่อถือยอมศิโรราบ ส่วนผู้ที่ไม่เชื่อถือก็
จะเกิดอาการหมั่นไส้ อยากจะชักดาบแห่งความ
ระแวงออกมาฟาดฟัน ยิ่งผู้ที่หมั่นไส้ เป็นผู้ที่มี
อ�านาจก็ยิ่งอยากพิสูจน์ว่า ฤทธิ์เดชความวิเศษนั้น
มีจริงแค่ไหน? ส่วนใหญ่กจ็ ะไปจบที่ผ้วู ิเศษตายด้วย
ความวิเศษของตัวเอง อย่างกรณีธมั มชโย ก็แสดง
ความวิเศษว่า จับข้าฯไม่ได้ ข้าฯต้องชนะ แม้จะมี
อ�านาจ มีก�าลังมากมายขนาดไหนก็จับข้าฯไม่ได้
ข้าฯ สามารถหายตัว หลีกเร้นได้ ขนาดลูกศิษย์ใน
วัดก็ไม่มีใครรู้ว่าพระเดชพระคุณอาจารย์ ล่องหน
หายตัวอยู่ไหนก็ไม่รู้??

ผู้วิเศษ...มาเพื่อชนะอย่างเดียว!
ค�าปลุกระดมของธัมมชโย
...โดยเฉพาะภารกิจ ณ ปัจจุบนั นี้ พุทธศาสนา
วิชชาธรรมกายก�าลังถูกหมู่มารท�าร้ายอยู่ ท�าร้าย
อยู่ ไม่ใช่ม่งุ อย่างเดียว แต่มันค่อย ๆ ท�าลายไป
เรื่อ ย ๆ ปราการด่ า นส� า คั ญ ที่จ ะปกป้ อ งพระพุ ท ธศาสนาวิชชาธรรมกาย คือหมู่คณะของเรา เรามา
เกิดสร้างบารมีแต่ละภพ แต่ละชาติ แต่ละครั้ง.. “มา
เพื่อชนะอย่างเดียว!”

เพราะฉะนั้นลูกอย่าได้ไปหวัน่ ไหวกับสิ่งแวดล้อมทีม่ ันเกิดขึน้ จะต้องต่อสูอ้ ย่างถูกหลักวิชชา
อยูบ่ นพื้นฐานของอารมณ์สบาย ถ้าใจลูกหยุดนิ่ง
แน่นอยู่ภายใน อย่างมีปตี สิ ขุ หล่อเลี้ยงใจ จะปฏิบตั ิ
ภารกิจอะไรก็ท�าอย่างที่ไร้กังวล ท�าด้วยอารมณ์
บันเทิง จะสู้รบปรบมือกับพญามารได้ จะต้องสู้ดว้ ย
อารมณ์บันเทิง ไม่ช้ากฎอันโหดร้ายจะล่มสลาย
กฎอั น อ่ อ นหวานจะเข้ า ไปแทนที ่ ภายนอกจะ
เคลื่อนไหวอะไรก็ตาม แต่ภายในเราหยุดนิ่ง
พระเดชพระคุณหลวงปู่ มหาปูชะนียาจารย์
ทุกท่าน ท่านส่งบุญส่งวิชชามาให้เรา เราก็จะรับ
ได้งา่ ย และความเป็นจริงนัน้ ท่านก็สง่ มาตลอด
อย่างต่อเนือ่ งทุกอนุวินาที โดยทีเ่ ราไม่รูเ้ ลย
เหลือแต่ฐานที่จะรองรับวิชชาของท่าน ที่ท่าน
ส่งมา บุญทีท่ า่ นให้มาเท่านัน้ เราท�าฐานรองรับได้
ด้วยวิธีการดังกล่าวนั้น
จะมีแต่ชัยชนะอย่างเดียว เสมอก็ไม่มี มี
แต่ชนะอย่างเดียว! (บางส่วนจากคลิปที่สาวก
ธรรมกายส่งต่อ ๆ กัน)
บนเส้นทางการต่อสู้ของพระโพธิสตั ว์น้นั ท่าน
จะไม่แสดงตัวถึงความเป็นผู้วิเศษ แม้ท่านจะมี
ความพิเศษกว่าคนทั่วไป แต่ทา่ นจะแสดงถึงสาเหตุ
ทีท่ า� ให้เกิดความวิเศษของชีวิตที่ทา่ นได้คน้ พบ ดังที่
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ ระบุถึงความวิเศษของชีวิต
ตนเองเกิดมาจาก.....
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ความวิเศษของชีวิต ......สมณะโพธิรักษ์
ข้าพเจ้าได้ดิบได้ดีวิเศษยิ่ง ๆ ขึ้น
หรือเป็นคนที่น่านับถือเคารพได้นั้น
ไม่ใช่เพราะการเป็นผู้ช้ยี นื ยัน “ความถูกต้อง”
ให้ใคร ๆ รู้ได้หลากหลายแล้ว ๆ เล่า ๆ นั้นดอก !
แต่...เพราะข้าพเจ้าน้อมรับ “ความผิดพลาด”
และมีการแก้ใขในแต่ละครั้งแต่ละคราวของ
ข้าพเจ้าจากทั้งผู้หวังดี
และทั้งศัตรูผู้หวังร้ายแท้ ๆ นั่นต่างหาก.
๑๗ พฤษภาคม ๒๕๒๖

ที ่ข้ า พเจ้ า ได้ รั บ ความรั ก และความเคารพ
นับถือมากมาย
จากผลงานและการกระท�า
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วเกิดจากแรงบันดาลใจผลักดัน
ให้กระท�า
โดยสัญชาตญาณในตัวของข้าพเจ้าเอง
แต่ถึงกระนั้นลูกศรแห่งความริษยาและเกลียดชัง
ก็ยังพุ่งตรงมาใส่ข้าพเจ้าด้วย๑*
แต่ก็ไม่สามารถท�าอันตรายแก่ข้าพเจ้าได้
เพราะความริษยาและเกลียดชังนั้น
อยู่ในอีกโลกหนึ่งซึ่งเป็นโลกที่ข้าพเจ้าไม่
เคยเกี่ยวข้องด้วย
แม้ข้าพเจ้ารู้สึกเจ็บปวดกับชีวิตที่โดดเดี่ยวใน
วัยเด็กอยู่บ้าง
แต่เมื่อเติบโตขึ้น ชีวิตกลับเต็มไปด้วย
ความท้าทาย สนุกสนาน
...ชีวิตนี้วิเศษจริง !
(I live in that solitude which is painful in youth,
but delicious in the years of maturity.)
๑.* ไอน์สไตน์ถูกตามล่าจากนาซีจนมีการตั้ง
ค่าหัวที่เยอรมัน แต่เมื่อหนีมาอยู่ที่อเมริกาก็ถูก
เจ้าหน้าที่ เอฟบีไอ.ขึน้ บัญชีด�าเอาไว้เพราะความ
ที่เขามักจะทนไม่ได้ ถ้ามีการใช้อ�านาจของรัฐเข้า
มาลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน
ความวิเศษของชีวิต
เพราะตระหนักถึงข้อผิดพลาดของตนได้ ...คานธี

ความวิเศษของชีวิต ......ไอน์สไตน์
ความหวานชื่นและความขมขื่นนั้น
เกิดจากผู้อื่นกระท�าต่อเรา
แต่ความแข็งแกร่งของจิตใจเรานั้น
เกิดขึ้นด้วยความมานะ อดทน
และความพยายามของตัวเราเอง
เป็นเรื่องน่าละอายเหลือเกิน
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ข้า พเจ้ า เป็ น เพี ย งปุ ถุ ช นธรรมดา หาได้
มี ค วามสามารถพิ เ ศษเหนื อ มนุ ษ ย์ ทั ่ว ไปแต่
ประการใดไม่ ข้าพเจ้าเองก็ไม่ต้องการมีความ
สามารถเหนือมนุษย์ มนุษย์ท่วั ไปมีความขาดตกบกพร่อง และอาจผิดพลาดได้อย่างไร ข้าพเจ้าก็มี
ความขาดตกบกพร่องและอาจจะผิดพลาดได้อย่าง
นั้น ในด้านการท�างาน ข้าพเจ้ายังมีข้อบกพร่อง
อยู่หลายอย่างหลายประการ
การสารภาพความผิดและความบกพร่องเป็น

เสมื อ นไม้ ก วาดที ่ก วาด
เอาสิ ่ง โสโครกออกไป
พร้อมกับช่วยสร้างความ
สะอาดให้มีมากขึ้นกว่า
เดิม ข้าพเจ้าได้รับก�าลัง
เข้ม แข็ง ยิ ่ง ขึ ้น จากการ
สารภาพผิด
แน่ น อน การ
สารภาพผิดจะช่วยให้
บรรลุผ ลงานได้ ดี ข นึ ้ ไม่ มี ผู ้ใ ดที ่จ ะบรรลุเ ป้ า
หมายได้ ด้ ว ยการดื ้อ รั ้น ไม่ ย อมยึ ด มั ่น อยู ่กั บ
สัจจะ และไม่ยอมเดินบนเส้นทางของสัจจะ
ความวิเศษของชีวิตในหลวง ร.๙
ขอเปิดเผยว่าวิจารณ์ตัวเองได้...ให้ละเมิดได้
ดร.จินตนันท์ ชญาต์ร ศุภมิตร ได้น�าเสนอ
มุมมองอย่างส�าคัญในพระจริยาวัตรของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยูห่ ัวเอาไว้ว่า: ทรงมีความเป็น
ประชาธิปไตยและ “ฝรั่ง” สูง กล่าวคือ ท่านไม่ทรง
ถือพระองค์ว่าถูกตลอด ในการทรงงาน ข้าราชบริพารสามารถแย้งได้ ถ้ามีเหตุผลซึ่งก็จะทรง
ถกเหตุ ผ ลอย่า งรอบคอบ ไม่ ท รงน� า ความคิ ด
ของพระองค์เป็นใหญ่ ทรงมีพระราชด�ารัสอย่าง
เปิดเผยเรื่องมาตรา ๑๑๒ ว่า..
“มีคนพูดว่าข้าพเจ้าไม่ดี คือพระเจ้าอยู่หวั ไม่ดี
ท�าอะไรผิด แต่เขาต้องแสดงออกว่าพระเจ้าอยูห่ วั
ไม่ผิด ผิดไม่ได้ ซึง่ เป็นตามความจริงตามระบอบ
ประชาธิปไตย ในระบอบรัฐธรรมนูญที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข พระเจ้าอยู่หัวผิดไม่ได้ เขาพูด
อย่างนั้น เดอะ คิง แคน ดู โน รอง (The King
can do no wrong) เหมือนท่านองคมนตรีชอบพูด
ว่า ต้องอ้างภาษาอังกฤษ แต่ว่าเวลาเดอะคิงบอก
ว่า เดอะ คิง แคน ดู โน รอง ก็เป็นสิ่งที่รองแล้ว
ผิดแล้ว ไม่ควรจะพูดอย่างนั้น……ความจริงเดอะ
คิง แคน ดู โน รอง เป็นการดูถกู เดอะคิงอย่างมาก…..
เรื่องที่มี แล้วเค้าก็บอกในหนังสือพิมพ์ ในวิทยุ ใน

โทรทัศน์ บอกว่าที่เดอะคิงท�าอะไร ก็ไม่วิจารณ์
เราก็บอกอย่าวิจารณ์ จริง ๆ อยากให้วจิ ารณ์
เพราะว่าเราท�าอะไรก็ต้องรู้ว่าเค้าเห็นดีหรือไม่ดี
ถ้าไม่พูดก็หาว่าท�าดีแล้ว…ขอเปิดเผยว่าวิจารณ์
ตัวเองได้ ว่าบางทีก็อาจจะผิด แต่ให้รู้ว่าผิด
ถ้าเขาบอกว่าวิจารณ์พระเจ้าอยู่หวั ว่าผิด ให้ขอ
ทราบว่าผิดตรงไหน ถ้าไม่ทราบ เดือดร้อน
ฉะนั้นก็ท่บี อกว่าการวิจารณ์เรียกว่าละเมิด
พระมหากษัตริย์ ละเมิด ให้ละเมิดได้ แต่ถ้า
เขาละเมิดผิด เขาก็ถูกประชาชนบอก เป็นเรื่อง
ขอให้เขารู้ว่าวิจารณ์อย่างไร ถ้าเขาวิจารณ์ถูกก็
ไม่ว่า แต่ถ้าวิจารณ์ผิด ไม่ดี แต่เมื่อบอกว่าไม่ให้
วิจารณ์ ละเมิดไม่ได้ เพราะรัฐธรรมนูญว่าอย่างนัน้
ลงท้ายพระมหากษัตริยก์ เ็ ลยล�าบากแย่ อยู่ในฐานะ
ล�าบาก……..อย่างคนที่ละเมิดพระมหากษัตริยแ์ ล้ว
ก็ถกู ท�าโทษ ไม่ใช่คนนั้นเดือดร้อน พระมหากษัตริย์
เดือดร้อน และมีแปลก ๆ คราวนี้นกั กฎหมายก็ชอบ
ให้ฟ้อง ให้จับเข้าคุก อันนี้นักกฎหมายเขาสอน
สอนนายกฯ บอกว่า ต้องฟ้อง ต้องลงโทษ ก็ขอสอน
นายกฯ ใครบอกว่าให้ลงโทษ อย่าลงโทษเขา
ลงโทษไม่ดี ไม่ใช่นายกฯเดือดร้อน แต่พระมหากษัตริยเ์ ดือดร้อน……(พระราชด�ารัสเนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๔๘)
“...มีคนบอกว่า โครงการพระราชด�าริแตะ
ต้องไม่ได้ ข้อนี้เป็นความคิดที่ผิด หรือเป็นความ
คิดที่ไม่ถูกต้องนัก เพราะหากโครงการพระราชด�าริแตะต้องไม่ได้ เมืองไทยไม่เจริญ…”
พระราชด�ารัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานไว้ในปี พ.ศ.๒๕๓๖
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ต า ม ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ตลอดเจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงเมตตาทุ่มเทอุตสาหะ
อดทนเหนื่อยยากเพื่อแผ่นดิน
ไม่เคยได้ยินมนุษย์คนไหนสู้เสียสละหนักหนา
ดังเช่นในหลวงทรงท�าบ้าง

ปรากฏการณ์ระเบิดรัก
แจ้งประจักษ์จากสนามหลวง
รักบริสุทธ์ จุดระเบิดน�้าใจ

เคยได้ยนิ มานมนาน เรื่องความรักของพระเจ้า
ก็พอเข้าใจอยูบ่ า้ งว่า ทางคริสต์ยดึ ถือความรักเป็น
หลักธรรมส�าคัญ จูงใจให้คนท�าดี
ในขณะที่พุทธเราสอนเมตตาธรรม ส�าคัญ
ควรด้วยกรุณาเมื่อเมตตา ปรารถนาให้คนพ้นทุกข์
อยู่เย็นเป็นสุข จ�าเป็นต้องลงมือตามไปกรุณาช่วย
จนบังเกิดผลขึ้นมาอันน่าปีติยินดีด้วยมุทิตาจิต
เท่าที่เหตุปัจจัยเอือ้ อวย เป็นไปตามวิบากกรรม
เป็นตัวขีดจ�ากัดตัดรอน หรือเสริมหนุนกี่มากน้อย
คือให้จบลงตรงอุเบกขา วางใจบริสุทธิ์ทุกเมื่อ ไม่
ต้องมีอคติข้างเคียงโดยใช่เหตุ
รักบริสุทธิอ์ ย่างพุทธจึงชีท้ างสว่างให้คนช่วย
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น�าพาตนเดินหน้าเองไปตามทางเช่นเดียวกับคริสต์
สอน จงพึ่งพาตนเองก่อน แล้วพระเจ้าจะช่วยท่าน
พระเจ้าย่อมช่วยให้คนช่วยตัวเองเต็มก�าลัง
นั่นแหละ ได้เท่าที่ได้ เมื่อใครช่วยตัวเองได้เท่าไหร่
พระเจ้าคงช่วยได้แค่นั้นเอง ไม่เก่งไปกว่านั้นแน่
พระเยซูฉลาด เข้าใจสอนให้ตัดรอบวางใจ
รู้จักพอเพียง ตามที่ตัวเองสามารถพึง่ พาตนเกิน
กว่านั้นได้ไม่ได้ดังใจอยากรึเปล่า โยนกลองให้
พระเจ้ารับภาระ จบอุเบกขาประมาณนั้น เข้าเป้า
หนึ่งเดียวกัน
เป็นอันว่า รักบริสุทธิ์เชิงพุทธ ก็ครบเครื่อง
เมตตาคู่กรุณา มุทิตาคู่อุเบกขา โดยเฉพาะเมตตา
ตามหลั ก สาราณี ย ธรรม สอนให้ เ มตตาใน

กายกรรม เมตตาวจีกรรม และเมตตามโนกรรม
ชาวพุ ท ธเรามั ก เข้ า ใจแผ่ เ มตตาบางครั ้ง คราว
เอง เก่ ง แต่ ป ากมั ง ขั ด ขากั น อี ก ต่ า งหาก
เช่ น ปากที ่แ ผ่ เ มตตา ยั ง กิ น เลื อ ดเนื ้อ ผลพวง
ปาณาติ บ าต เถรวาทซึง่ มุ ่ ง เอาตั ว รอด แล้ ว
ไม่ ต ่ อ ยอดพาพวกหลุ ด พ้ น ตามด้ ว ย ก็ ช ่ ว ย
คนได้ น ้ อ ยตามจริ ง พระอรหั น ต์ ถึ ง ต้ อ งต่ อ
ภูมิโพธิสัตว์มหายาน

รักดีตามพ่อ
ขอจงเมตตาประชาชน

แต่ก่อนร่อนชะไร ได้ยินความรักของพระเจ้า
ไม่สู้เข้าใจลึกซึง้ เท่าไหร่อย่างความรักสากล เพื่อ
มนุษยชาติ ฉลาดโง่ชั่วหยาบสุภาพดี มั่งมียากจน
ทุกชั้นเผ่าพันธุ์พระเจ้าทรงรักทั่วหน้าหมด ดังแสง
พระอาทิตย์สาดส่องทุกบ้านช่อง ไม่มีเลือกที่รัก
มักที่ชัง ปานนั้น
นั่นเป็นอุดมการณ์ในฝัน ไม่ทันเห็นคนเดินดิน
ไหน ได้ท�าให้เห็นประจักษ์บ้าง
ครั้นมาเริ่มแจ้งประจักษ์ตัวอย่างจริง เสียง
จริง ก็มแี ฮะ เช่นในหลวงเป็นเทวดาเดินดินชนหน้า
ชนตาเราท่านนี่แหละ
โอ...พระเจ้ า ! พ่ อ หลวงของเราช่ า งมี น� า้
พระทั ย ยิง่ ใหญ่ เ ป็ น ล้ น พ้ น ดั ง ที ่ท รงประกาศ
ปณิธานสัญญาประชาคม เราจักครองแผ่นดินโดย
ธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม
ตลอดเจ็ดสิบปีที่พระองค์ทรงเมตตาทุ่มเท
อุตสาหะ อดทนเหนื่อยยากเพื่อแผ่นดิน ไม่เคย
ได้ ย นิ มนุ ษ ย์ ค นไหนสู ้ เ สี ย สละหนั ก หนาดั ง เช่ น
ในหลวงทรงท�าบ้าง
ตัวอย่างพระมหาชนก พากเพียรว่ายน�า้ กลาง
มหาสมุทรสุดแรงเกิด ทัง้ ๆ ที่มองไม่เห็นฝัง่ นานตั้ง
เจ็ดวัน
นั่นคืออุทาหรณ์สอนคน จะท�าความดีใด ๆ
ย่อมต้องเจออุปสรรค จึงจ�าเป็นต้องบ�าเพ็ญขันติ
วิริยะบารมี ให้เกิดสติปัญญาแก่กล้า สามารถท�าดี
ปิดทองหลังพระ ดังในหลวงทรงก้มหน้าก้มตา

ท�ามาแต่ต้น
ฐานะพ่อหลวง ทรงห่วงประชาชนผู้ตกทุกข์
ได้ยาก ไม่มีอยู่มีกินเพียงพอ พระองค์ต้องทุ่มโถม
โอบอุ้มก่อน ทั้งชาวเขาชาวเราที่อ่อนด้อย คนเล็ก
คนน้อยไม่หวังคอยรัฐบาล โครงการส่วนพระองค์
กว่าสี่พันได้ช่วยให้พวกเขามีกินมีอยู่ ดีขึ้นเห็น ๆ
ด้ ว ยน� ้า พระทั ย เมตตากรุ ณ าทั ่ว ทั ้ง แผ่ น ดิ น
ก่อเกิดพลิกผันเศรษฐกิจพอเพียง พึ่งตนยั่งยืนจน
แก้ปัญหาอดอยากปากท้องส�าเร็จ นี่คือทางสว่าง
ของประชาธิปไตยที่กินได้แน่นอน
เมื่อในหลวงทรงรักประชาชนสุดชีวิตจิตใจ
บัดนี้ทรงเสด็จสู่สวรรคาลัย เราท่านเพิ่งตื่นรู้ทั่ว
ทั้งแผ่นดินอย่างขนานใหญ่ ต่างเกิดส�านึก แต่กอ่ น
แต่ไรไม่ได้ช่วยพ่อเลย ส่วนใหญ่ไม่เคยถวายตังค์
ส่วนพระองค์ซักหน่อยบ้าง....
เดชะบุญ วันนีค้ อ่ ยได้ฤกษ์งามยามดี ประชาชน
ล้นหลาม จะท�าดีเพื่อพ่อก็ขอให้สืบสานน�้าพระทัย
รักประชาชน ปวงประชาลูกพ่อ ขอให้รกั โดยเมตตา
ประชาชนร่วมแผ่นดินลูกพ่อเดียวกัน

พอเพียงกล้าจนสวนโลกียะ
กล้าให้ได้รวย สวยโลกุตระ

นอกจากจะพึงเมตตาในการคิด พูด ทุกกรรม
กริยาแล้ว ส�าคัญอย่างมากคือ การงานอาชีพ
ส�านึกตื่นรู้ ก�าหนดสันโดษใจพอไว้อย่างไรไฉน...
เมื่อท�าด้วยโลภจริตเห็นแก่เม็ดเงินเป็นตัวตั้ง
แข่งกันรวยด้วยยอดก�าไรสูงสุด คือธุรกิจดีเด่น
มันเป็นปัญหาเศรษฐกิจ ด้วยใจอ�ามหิตโดยไม่รู้ตัว
ว่าเลวชั่วอะไร
หรือแม้รู้ทั้งรู้ก็ถือเป็นธรรมดา ใคร ๆ ต่าง
ตั้งหน้าเอาเปรียบ เหยียบหัวคนขึ้นไปทั้งนั้น
ยิ่งเก่งท�านาบนหลังคน ดังเช่นธุรกิจขายตรง
แค่ใช้เงินท�าเงินง่ายไป สูใ้ ช้คนท�าเงินเป็นระบบโดย
ก�าไรอื้อซ่าอีกต่างหาก
เพราะเหตุนี้ การขับเคลื่อนประเทศ ยุคเห่อ
พัฒนาเศรษฐกิจสมัยเผด็จการสฤษดิ์สมัย ๒๕๐๔
ผู ้ ใ หญ่ ลี ตี ก ลองประชุ ม ...ค� า ว่ า สั น โดษใจพอ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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ห้ามสอน เดี๋ยวขัดขวางพัฒนาไม่ออก....
ถัดมาราว ๓๐ ปี ในหลวงทรงชี้ทางสว่าง
เศรษฐกิจพอเพียงแก้ปัญหายากจน แบบคนจน
อย่าไปแข่งกันเป็นเสือเศรษฐกิจ มันจะถอยหลัง
อย่างน่ากลัว
ต้องหันมาพึ่งตัวเอง เมื่อพอเพียงเลี้ยงตน
ให้เหลือเผือ่ พี่น้องชุมชน ด้วยน�้าใจเมตตาอะลุ้มอล่วยช่วยกัน กล้าให้ใจถึง ขนาดขาดทุนก็ถือเป็น
ก�าไรของเรา
ก�าไรที่เหลือกินเกินใช้อย่างพอเพียง แบ่ง
เลี้ยงใคร ๆ ไป ชักเนื้อของเราไปขาดทุนนั่นแหละ
ก�าไรแบ่งให้คนไปทั้งหมดนัน้ มันขาดทุนกระเป๋าเรา
เท่าไหร่ มันคือก�าไรของเราด้วยเท่านั้น....
คนฟังแล้วหูหักหมด Our loss is our gain
ขาดทุนของเรา คือ ก�าไรของเรา ในหลวงตรัส
สั้น ๆ ไม่ทันอธิบายขยายอะไรมาก เหมือนฝากฝัง
มรดกไว้ในแผ่นดินให้เป็นปริศนาธรรม ท�านอง
นั้น....!?
สัมฤทธิผลของเศรษฐกิจพอเพียง แบบคนจน
ตามในหลวงทรงน� า พา หั ว ใจส� า คั ญ ตั ้ง แต่ ต ้ น
ชนปลายคือ สั น โดษ ใจพอในการพึ ่ง ตนเอง
อยู่อย่างสมถะเรียบง่าย
เช่น มีน้อยก็จ�าเป็นต้องกินใช้ให้น้อยกว่าที่มี
ไม่ก่อหนี้เพื่อกินใช้เกิน ไม่เอาเงินอนาคตมาผลาญ
หมดในปัจจุบัน
และมี ม ากก็ค วรประหยั ด กิ น น้ อ ยใช้ น ้ อ ย
อยู่นั่นแหละ แต่ไม่ต้องรัดเข็มขัดจนฝืดเคือง คือ
ท่านให้รจู้ กั พอประมาณ พอเหมาะควรแก่ฐานะ โดยไม่
ประมาทฟุ้งเฟ้ออีลยุ่ ฉุยแฉก ด้วยเหตุมกั น้อยสันโดษ
ในการบริโภคแบบคนจนนี่เอง ขยันท�ามาหากิน อะไร ๆ
ถึงจะมีวันเหลือเผื่อเพื่อนพ้องน้องพี่ได้บ้าง
ขืนตะกละ มักง่าย หลงหาความสุขกินสูบดื่ม
เสพเมามันไม่เสร็จ สะเออะอวดหรูเอาอย่างเศรษฐี
ขี้โอ่ มันก็ท�าเป็นรวยไม่ได้กี่น�้า
ขนาดในหลวงพระองค์ยังทรงประหยัดขึน้ ชือ่
หาตัวเทียบยาก ยิ่งคนรุ่นใหม่ตกเป็นเหยื่อบริโภค
นิยมมากกว่ามาก
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เป็นอันว่า สันโดษ ขยันท�าเศรษฐกิจพอเพียง
แบบคนจนของในหลวงนี่แหละ มีกินใช้พอสมควร
ไม่อัตคัดหรืออดอยากปากแห้ง เพราะไม่ขัดสน
หมู่เพื่อนบ้านที่เคยแบ่งปัน เหมือนท�าบุญให้กันไป
มาไม่แล้งน�้าใจ
ดั ง นั้ น จึ ง ไม่ มี ว ัน จนในหมู ่ ค นขยั น ตาม
พุทธภาษิต คนหมั่นขยันย่อมหาทรัพย์ได้
โดยเฉพาะสันโดษพารวยบุญโลกุตระอาริยทรัพย์ คือ สันโดษเป็นทรัพย์อย่างยิ่ง หรือยิ่งกว่า
ทรัพย์ สันตุฏฐี ปรมัง ธนัง
อย่างไรก็ดี สันโดษที่เคยกลัวขัดขวางทาง
เศรษฐกิจทุนนิยม กลับเป็นต้นก�าเนิดของเศรษฐกิจ
พอเพียง
นัยลึกซึ้งของธรรมะจ�าต้องเข้าใจ ใช้ให้ถูก
กาลเทศะ อย่างสันโดษ ท่านให้รู้จักพอเพียงใน
การบริโภค ควรประหยัดสุดเพื่อเหลือใช้ประโยชน์
สูงต่อไป
ส่วนการเสียสละ สร้างสรร ท�าดีเพื่อสาธารณะ
ไม่ควรมักน้อยสันโดษเป็นแน่ แม้แต่พระพุทธเจ้า
ที่พระองค์ทรงบ�าเพ็ญบารมีจนตรัสรูไ้ ด้ เพราะทรง
ไม่สันโดษในกุศลธรรมทั้งหลาย

เมตตาปาฏิหาริย์ธารน�้าใจ

ตะวันตกศรัทธาความรักของพระเจ้า ในขณะ
ที่ตะวันออกบูชาเมตตาธรรม เพียงต่างด้วยชื่อ
เรียกขาน สารธรรมคืออันเดียวกัน
ปรากฏการณ์ ณ ท้องสนามหลวง ส�าแดงให้
เห็นแจ้งธรรมฤทธิ์เมตตาจิตของในหลวง ตลอด
เจ็ดสิบปีที่พระองค์อุทิศชีิวิตเสียสละ จนบังเกิด
ผลงานสร้างสรรท่วมท้นทั่วแผ่นดิน
ขณะพระองค์ยงั คงพระชนม์ชพี พสกนิกรต่าง
รักใคร่บูชาความดี มีโอกาสแสดงออกโดยล�าพัง
ตามอัธยาศัย
ฉั บ พลั น ที ่เ สด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย ปวงประชา
พากันร�่าไห้สดุ แสนโศกาอาดูรอาวรณ์ ครั้นรัฐบาล
จัดงานพระราชพิธพี ระบรมศพ เปิดโอกาสให้ถวาย
สักการะพระบรมศพ แสดงความอาลัยในหลวง

รัชกาลที่ ๙
การพบปะกันในงานดังกล่าว เหล่าประชาชน
ผู้มาแสดงตัวจงรักภักดีต่างสะท้อนความจริงใจ
อาลั ย อาวรณ์ ข องตนเอง ปรากฏอารมณ์ รู ้ สึ ก
ส�านึกดี แต่ละคนช่างสอดคล้องเหมือนจากหัวอก
หัวใจเดียวกันเปี๊ยบ....
ดูน่าประหลาด ผู้คนหลากหลายจากเหนือใต้
ออกตก นานาฐานะอาชีพเผ่าพันธ์ุตา่ งพูดเป็นเสียง
เดียวจะท�าตามพ่อสอน กตัญญูสืบสานปณิธาน
พ่อหลวง
ถึงเวลาลูกจะท�าดีเพื่อพ่ออย่างนั้นโน่นนี่บ้าง
ความจริงย่อมเป็นหนึ่งเดียว สอดคล้องไม่ตอ้ ง
งง ตรงกันหมดแหละ
ในช่ ว งพิ ธีก ารไว้ ทุ ก ข์ เฉลิ ม พระเกี ย รติ
พระเจ้าแผ่นดินพระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย นับเป็น
ช่วงเวลาอันเหมาะสม ส�าหรับประชาสังคม จัก
ได้เรียนรู้เรื่องราวเล่าขานสู่กันฟังเป็นครั้งส�าคัญ
ในความส� า คัญ ชี ว ประวั ติ ผ ลงานทุ ่ ม เทชี ว ิต เพื ่อ
ประชาราษฎร์ตลอดเจ็ดสิบปี
นีค่ ือโอกาสทองเพื่อให้การศึกษาแก่ประชาชน
ขนานใหญ่
ส่วนตัวรู้สึกเหมือนกันว่า พิธีไว้ทุกข์ร้อยวัน
ยังน้อยไปด้วยซ�้า
สมมติสามารถยืดระยะไว้อาลัยต่อถึงสามปีได้
ยิ่งสวยเลย ประเทศไทยจะพลิกโฉมอย่างมโหฬาร
ข้าพเจ้าพลอยวาดฝันตามผู้รู้ด้วยคน
ทั้งนี้และทั้งนั้น ประเด็นส�าคัญควรส�าคัญ ตั้ง
ต้นจากปรากฏการณ์จงรักภักดี มีใจศรัทธาบูชา
ในหลวงเหนือเศียรเกล้า
กระทัง่ ก่อเกิดกระแสท�าดีเพือ่ พ่อแผ่กระจาย
จากงานถวายสั ก การะพระบรมศพ ณ ท้ อ ง
สนามหลวง
สนามหลวงในช่วงสักการะพระบรมศพ เท่ากับ
เป็นสถานจัดงานศักดิ์สิทธิ์ แสดงธรรมฤทธิ์ให้เป็น
ทีป่ ระจักษ์แจ้งแก่มหาชน ในน�้าพระทัยพ่อหลวง
ทรงห่วงใยเมตตาประชาชนทุกหย่อมหญ้า เป็น
ชีวิตจิตใจขนาดไหน.....

ถึงไม่แปลกเลย ท�าไมชาวไทยจึงรักใคร่เคารพ
เทิดทูนพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลฯ เหลือล้นยิ่งนัก
อธิ บ ายไม่ ย าก เมื ่อ พระองค์ ท รงรั ก อ้ ุม ชู
ประชาชน ประชาชนย่อมศรัทธาบูชาเทิดทูนท่าน
ทวีคูณแน่นอน
ตัวอย่าง โครงการหลวงช่วยชาวเขา ทรง
เมตตาพาสร้างคน หมู่ชนเผ่า ให้รู้จักพึ่งตัวเอง
พลิกแผ่นดิน ท�ากินใช้แบบคนจนมีเศรษฐกิจพอ
เพี ย ง กล้ า เลี ้ย งเพื ่อ นบ้ า นแบ่ ง ปั น ให้ ไ ด้ กิ น ใช้
เพียงพอด้วยบ้าง ตามอย่างสาธารณโภคีย่อย ๆ
หลักสาราณียธรรม น�าพาคนระลึกรักใคร่
คิดถึงกันเสมอ โดยให้เมตตา กล้าให้ได้ศีลบริสุทธิ์
สู้รู้รักษาสามัคคีท�าดีเพื่อแผ่นดิน ดังนี้เป็นต้น
เป็นอันว่า ปรากฏการณ์สนามหลวง ก่อเกิด
กระแสท�าดีเพื่อพ่อขึ้นมาอย่างมหัศจรรย์ไม่คาดฝัน
หากสามารถช่ ว ยกั น เสริ ม หนุ น ให้ ต ่ อ เนื ่อ ง
ขยายผล น� า พาคนไทยรู ้ จั ก ส� า นึ ก ดี มี ก ตั ญ ญูู
ท�าบุญประชาชนร่วมแผ่นดิน เช่นท�าเ พื ่อ ส ่ ว น ตั ว
เพียงพอแล้วไม่นอ้ ย ถึงเวลาท�าเพื่อส่วนรวมด้วย
สวยเลย
รูร้ กั สามัคคี ที่ในหลวงทรงก่อเกิดสะสมเมตตามา
เจ็ดสิบปีมาถึงงานสักการะพระผูเ้ สด็จสูส่ วรรคาลัย
เพิ่งได้ฤกษ์จุดระเบิดรักเมตตาธรรม
กระแสน� า้ ใจตั ้ง ต้ น จากในหลวงหนึ ่ง เดี ย ว
ก� า ลั ง กลายเป็ น กระแสแม่ น� า้ ธารน�้ า ใจใหญ่ ย ่ ิง
ขึ ้น เรื ่อ ย ๆ หลั ่ง ไหลจากผู ้ ใ จบุ ญ คนเล็ ก คนน้ อ ย
ทั่วแผ่นดิน
ต้นไม้เกิดเจริญเติบโต ณ ที่ไหน ย่อมท�าให้
ที่นั้นอุดมร่มเย็นเป็นประโยชน์แก่ดินน�้าฟ้า
เราเป็นชาวไทยรึเปล่า ชาตินี้มีบุญมาเกิดใน
แผ่นดินไทยร่วมยุคสมัยรัฐกาลที่ ๙ ด้วยอีกต่างหาก
ถึงวันนี้ เราได้อาศัยแผ่นดินใต้ร่มพระบารมี
โพธิสมภารพระองค์ท่านตลอดมา ปีใหม่ น่าจะไม่
หลุดจากกระแสท�าดีเพื่อพ่อ ยังไงบ้างเอ่ย....
ยากดีมจี นอะไรไม่สา� คัญเท่า กุศลบารมี ขืน
ประมาทขาดแคลน แม้นเงยหน้าต้องอายฟ้า
ก้มหน้าต้องอายดิน....
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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การเมือง การปกครอง การบริหารประเทศก็ต้องเปลี่ยนไป
เพื่อคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพ...
ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย
ก�าลังปวดหัวกับความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง
เลือกตั้งแต่ละครั้ง บ้านเมืองแตกแยกเป็นเสี่ยง ๆ

๕๐ ปีเปลี่ยนวิธีการได้แล้ว
คนแก่คนเฒ่ามองปัจจุบันก็มักใจหาย...
โลกเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน อะไร ๆ ก็เปลี่ยนไป
เยอะ...
หน่ ุม สาวของวัน นี ้ ก็ ไ ม่ พ ้ น วัฏ ฏะวัง วน
พอแก่เฒ่า เขาก็จะใจหายเช่นเดียวกัน
อนิจจัง - ทุกขัง - อนัตตา...
เกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป...
สังขารไม่เที่ยงหนอ...
สังขารจึงมิใช่แค่ร่างกายเนื้อหนัง แต่สรรพสิ่งที่เห็น ที่สัมผัส ล้วนไม่อยู่คงทน อาจล่มสลาย
อาจเปลี่ยนไป!
หากส�าคัญว่าดีแล้ว พอแล้ว
การรับรู้ - การเรียนรู้ก็จะหายไป
สุดท้ายที่ว่าเก่ง - ว่าแน่ ก็ล้าหลัง ก็เชย ก็
ใช้การไม่ได้!
วันเวลาไม่เคยหยุดนิ่ง
ชีวติ ต้องตืน่ ตัว อย่านอนหลับสบาย เราเก่ง
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แล้ว เราชนะแล้ว!
มิ ฉ ะนั ้น คลื ่น ลู ก ใหม่ ย ่ อ มไล่ ค ลื ่น ลู ก เก่ า
ให้ทยอยขึ้นฝั่ง...หายไปๆ
อเมริกายุคโอบามา พอประกาศ “CHANGE”
เหล่าอเมริกันชนแทบจะหลงใหลได้ปลื้ม
๘ ปีผ่านไป เหลือแค่ “วาทกรรม”!
ผู ้ น� า ประเทศใดคิ ด ว่ า “กู แ น่ ” โอกาสพบ
หายนะไม่ใกล้ไม่ไกล!
ความเก่งต้องมาพร้อมอ่อนน้อมถ่อมตน
ต้องมาพร้อมน�้าชาอย่าล้นถ้วย
อย่ามองประเทศอื่นแค่ “เหยื่อ” ของเรา!
มิตรก็คือมิตร ประเทศเขาเล็ก แต่เขาก็เป็น
มิตร
มิตรต้องช่วยเหลือกันและกัน
เป้าหมายมั่นคง แต่วิธีการต้องปรับเปลี่ยน
เพียงไม่กี่ร้อยปี โลกเราเปลี่ยนแปลงขนาน
ใหญ่

การพบน�้ามัน
การพบไฟฟ้า
การค้นพบจักรเย็บผ้าอุตสาหกรรม
การค้นพบเครื่องจักร เครื่องทุ่นแรงต่าง ๆ ได้
พลิกโฉมหน้าของโลกไปอย่างมหาศาล!
แต่อนิจจัง อนิจจา ยิ่งเจริญโลกยิ่งพบภาวะ
วิกฤติ!
และกระเทือนไปถึงดินฟ้าอากาศ แทบไม่น่า
เชื่อ
การค้นพบเลื่อยยนต์ ท�าให้เราใช้เวลาไม่กี่วัน
ในการตัดต้นไม้ ที่ใช้เวลานับร้อยปีในการเจริญ
เติบโต!
การแข่งขันตั้งสาขาร้านค้าปลีก ร้านค้าเล็ก
ร้านค้าน้อยทยอยปิดเพราะเจ๊ง
และการทรยศของบริษทั ยักษ์ใหญ่ท้งั หลาย ที่
หันมาผลิตสินค้าขายส่งเองแทนเจ้าเดิม หรือขาย
ในราคาที่ถูกกว่า
เถ้าแก่น้อยจึงค่อย ๆ ตายผ่อนส่ง
ธุรกิจ SME คิดหรือว่าจะรอด ในเมื่อตลาด
ค้าขายอยู่ในมือบริษัทยักษ์!
อารั ม ภบทมายืด ยาว เศร้ า เล็ ก น้ อ ย แต่
เป้าหมายจริง ๆ จะบอกว่า
“อย่าประมาทในวิธีการเดิม ๆ”
“เตรียมหาวิธีการอื่น ๆ” เผื่อไว้ เหมือนตัวตุ่น
ที่ขุดรูหนีศัตรูไว้หลายทาง
“เตรียมสร้างภูมิคุ้มกันได้แล้ว!”
สังคมที่มวลชนมากขึ้น ๆ ปฏิกิริยาอดีตกับ
ปัจจุบันย่อมแตกต่างกัน
คน ๑๐ ล้าน เราอาจแก้ปญ
ั หาด้วยวิธหี นึง่ แต่
คน ๕๐ ล้าน ใช้แบบเดิม ๆ อาจไม่ได้ผล
สังคมเปลี่ยนไปมากอย่างน่าตกใจ
เศรษฐกิจเดิม ๆ เริ่มปรับตัว (อย่าหลง GDP
อย่าหลงแค่จ�านวนตัวเลข)
การศึก ษาเริ ม่ โวยวาย (อยากให้ เ ด็ ก เป็ น
ศูนย์กลาง อยากให้เด็กมีทักษะหลาย ๆ อย่าง)
การเมือง การปกครอง การบริหารประเทศก็
ต้องเปลี่ยนไป เพื่อคุณภาพ เพื่อประสิทธิภาพ

เป้าหมายยังคงเดิม แต่วิธีการต้องเปลี่ยน!
นักวิชาการ - เหล่าครูบาอาจารย์ต้องอย่ายึด
มั่นในทฤษฎีเดิมที่ผ่านมา
บอกได้ - สอนได้ แต่ฝากให้คนรุน่ ใหม่ตอ่ ยอด
อย่าเก่งแค่เลียนแบบ
แนวทางของสังคมอื่น ประเทศอื่น มีไว้ให้
ศึกษา คัดกรอง แต่มใิ ช่มาเป็นกรอบบีบรัดพวกเรา
มิใช่ copy มิใช่เลียนแบบ แต่ตอ้ งรูจ้ กั ต่อยอด
รู้จักบูรณาการ!
สังคมเกษตรเกิดการรวมตัวของชาวไร่ชาวนา
องค์กรต่าง ๆ รับเป็นธุระช่วยหาตลาด
ผวจ.เริ่มเอาภาระ หัดคิดเอง มิใช่แค่รับค�าสั่ง
จากหน่วยเหนือ
นายกฯ ที่ดีแต่พูดก็ต้องหมดยุค
นายกฯ คนใหม่ต้องกล้าหาญ ท�าจริง เอา
ประชาชนเป็นตัวตั้ง!
ฯลฯ ..... ฯลฯ
มีอะไร ๆ ที่ก�าลังเปลี่ยนไป เป็นเรื่องที่ดี
ที่สุดแม้แต่การเลือกตั้งที่ก�าหนดให้ประชาชน
มาลงคะแนน
แล้วโห่ร้องประกาศ นี่แหละประชาธิปไตย!
แล้ ว เราก็ ยั ง คงได้ นั ก การเมื อ งเห็ น แก่ ตั ว
เหมือน ๆ เดิม
จะดีใจอะไรกันนักหนา!
ประเทศที่เป็นต้นแบบประชาธิปไตย เขาก็
ก�าลังปวดหัวกับความเห็นแก่ตัวของนักการเมือง
เลือกตั้งแต่ละครั้ง บ้านเมืองแตกแยกเป็น
เสี่ยง ๆ
เด็ก ๆ ทะเลาะกัน พรุ่งนี้เขาก็ลืม
ผู้ใหญ่ทะเลาะกัน โกรธกันทั้งชาติ ก็เป็นเรื่อง
จริง
การเมืองที่ว่าดีนักดีหนา เป็นประชาธิปไตย
กลับท�าให้บ้านเมืองแตกแยก
มันจะดีอย่างไร!
ค้นหาวิธีการใหม่ ๆ มาปลดล็อคระบอบ
ประชาธิปไตยกันเถิด!
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๗

เราคิดอะไร? ฉบับ ๓๑๗ ที่ผ่านมา
อาตมาได้ ตอบความที่มีผู้เข้าใจเอาเองว่า
อาตมา“ด่า”สมีไชยบูลย์ หรือ“หาว่า”อาตมา
พูดไม่ดี พูดหยาบคาย พูดรุนแรง คือไม่ควร
พูดอย่างนี้กับ“สมีไชยบูลย์”นั่นแหละ
อาตมาก็พยายามไข“ความจริง”ให้รู้
ชั ด เจนด้ ว ยความพยายามจริ ง ๆต่ า งหาก
เพื่อ“สื่อ”ด้วยส�านวนภาษาให้“ตรง”ต่อความ
จริงที่สมีไชยบูลย์เป็นหรือประพฤติอยู่จริง
ผู้อ่านหรือผู้ฟังจึงจะ“รู้”ได้ชัดเจนแจ่ม
แจ้งลงไปถึง“ความจริง”ที่สมีไชยบูลย์เป็น
หรือประพฤติอยู่จริงๆ
อาตมาไม่ได้“ด่า”เขา ไม่ได้“หยาบคาย”
ต่อเขา ไม่ได้“พูดในสิ่งที่ไม่ควร”ให้แก่เขาเลย
แต่ท�าอย่าง“รุนแรง”กับเขานั้นจริง
“ใช่ ” !! !
อาตมา“พูด”หรือใช้“โวหาร”จริง เพื่อ
สื่อความจริง“ในสิ่งที่ควรจะเตือนเขา”ให้แก่
เขาได้รตู้ วั ถึงภัย ถึงความหายนะมันเกิดอยู่
กับตัวเขา รีบให้เขารู้ตัวเร็วๆ และเผื่อไปให้
แก่ ชาวพุทธทั้งหลายด้วย จะได้รแู้ จ้งหยั่งลง
ไปถึง“ความจริง”ให้ชัดๆตามความจริงนั้น
“ให้ถูก-ให้ถึงแก่นแท้ของความจริง”นั้นๆ
เพราะนีม่ ัน“ชั่ว ”นะ! นีม่ ัน“เลวร้าย
บรรลัย”นะ! มันต้องรีบต้องแรง ต้องดัง
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เขาจะได้ตกใจ จะได้รู้ตัว เขาจะได้ตื่น
เขาหลับใหลหลงมืดอยู่จริงๆ
อย่างนี้ต่างหาก ที่อาตมาเจตนา
ดังนัน้ ที่เห็นว่าการกระท�าของอาตมา
“รุนแรง”นั้น จึงจริงที่สุด เพราะอาตมา“รุน”
ทั้ง“รุน”ทั้ง“แรง”ไง! จึงเห็นภาวะนี้“รุนแรง”
“รุน”คือ ดุน ดัน ผลักออกไป ให้ “แรง”
จะได้มีประสิทธิภาพกระเทือน รู้สึกตัว หรือ
ให้ถึงคนผู้ฟังอืน่ ๆด้วย ทั้งผู้ที่ประพฤติผิด
นั้นด้วย จะได้ร่วมช่วยบอกเขาอีกแรงหนึ่ง
จึงชัดเจนมั้ยว่าอาตมาเน้น ทั้ง“ท่าทาง”
(นัจจะ) เน้นทั้ง“สุ้มเสียงส�าเนียง”(คีตะ) เน้นทั้ง
การสรรหาคัดเลือก“ภาษามาสื่อให้ตรงกับ
ความจริงของเขา”ที่สุดที่เขาเป็น เขาท�า เขา
ประพฤติ ” (วาทิตะ) จะได้รู้แจ้ง“ความจริง”ที่
ชั่วที่เลวนั้น มันต�่าชั่วหนักหนาสาหัสนะ
ใครเห็นว่าเป็น“ด่า”ก็ดี เป็น“หยาบ”
ก็ดี ก็ขอยืนยันว่า ไม่ ใช่เลย จริงๆ
มันตรง ตามความต�่าช้านั้นๆต่างหาก
จึงแรง จึงน่ากลัว จึงเป็นภาวะที่ ไม่น่าท�า
แต่มันคือ“การสื่อสัจจะ”แท้ๆ ตรงๆ
เพราะ“การด่า”หรือ“ความหยาบคาย”
นัน้ เป็น“กิริยา”ของคนที่แสดงออกมาต้อง
มีกิเลสเป็น“เหตุ” จึงจะชื่อว่าด่าหรือหยาบ
แต่อาตมาแสดงค�าพูดภาษาหรือท่ า
ทางออกมาโดยไม่ม“ี กิเลส”เป็น“เหตุ”บงการ
ท่าทาง-ค�าพูดที่แสดงออกมานี้เลย

อาตมาแสดงด้วย“ความจริงใจ” และ
“ความบริสุทธิ์ ใจ สะอาดใจ” ที่ประกอบไป
ด้วยความปรารถนาดี ไม่เพื่อจะได้ลาภ ได้
ยศ ได้สรรเสริญ หรือได้บริวาร ได้คนมานิยม
ชมชอบ ได้ให้คนเห็นว่า อาตมาเป็นคนเก่ง
เป็นผู้วิเศษ เป็นผู้มีอ�านาจอย่างนั้นอย่างนี้
ขออภัยจริงๆที่ต้องพูดว่า อาตมาไม่
ได้พูดด้วย“กิเลส”ใดๆ หรือด้วย“อคติ”ใดๆ
อาตมาพูดด้วย“ใจบริสุทธิ์จากอกุศล”จริงๆ
ใครจะเชื่ออาตมา จะเห็นเหมือนกับ
อาตมาหรือไม่ ก็ย่อมเป็นไปได้ อาตมาเห็น
อย่างนี้ จริงใจอย่างนี้ ก็ขอพูดอย่างนี้เถิด
เพราะฉะนั้น อาตมาก็“เห็นควร”ตาม
มหาปเทส ๔ เท่าที่ภูมิของอาตมา ว่า “ควร”
อาตมาจึงท�าตามภูมิของอาตมา ว่า ควรท�า
ผู้เห็นว่า ไม่ควรท�า ก็ของใครของมัน
อาตมาว่า นายไชยบูลย์เขาไม่รตู้ วั เอง
เลยสักนิดสักน้อยว่าเขา“หลงผิด”(มิจฉาทิฏฐิ)
เพราะเขาปักมั่น“ความฉลาดของตน” แต่เขา
ไม่มี“ปัญญารู้”ความโง่ เขลาทีเ่ ป็น“อวิชชา๘”
“อวิชชา ๘”นั้น ได้แก่...
๑. ไม่รู้ทุกข์ (ทุกเข อัญญาณัง )
๒. ไม่รเู้ หตุให้เกิดทุกข์ (ทุกขสมุทยั อัญญาณัง)
๓. ไม่ ร้คู วามดับทุกข์ ( ทุกขนิโรธ อัญญาณัง )
๔. ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์
(ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทา อัญญาณัง )

๕. ไม่รู้ในส่วนอดีต (ปุพพันเต อัญญาณัง )
๖. ไม่รใู้ นส่วนอนาคต (อปรันเต อัญญาณัง )

๗. ไม่รู้ทั้งในส่วนอดีตและทั้งในส่วน
อนาคต(ปุพพันตาปรันเต อัญญาณัง)
๘. ไม่รู้ใน“ปฏิจจสมุปบาท” ว่า สิ่งทั้ง
หลายอาศัยกันและกันเกิิดขึ้น (อิทัปปัจจยตา
ปฏิจจสมุปปันเนสุ )

นี่คือ “๘ อวิชชา” (พตปฎ. เล่ม ๓๔ ข้อ ๗๑๒)
ธัมมชโยไม่ม“ี ปัญญา”ในปรมัตถธรรม
เหล่านี้ แต่ เขา“ฉลาด”จะตาย ฉลาดเป็นกรด
ฉลาดหาตัวเทียบยาก ถ้าเขาไม่ม“ี ความเฉลียว
ฉลาด”เขาสร้างอาณาจักรไม่ได้ ขนาดนีห้ รอก
ซึ่งเป็น“ความฉลาด”ที่ ภาษาบาลีแท้ๆ
คือ “เฉโก”(ฉลาดเลว ฉลาดด้วยกิเลส) นั่นเองจริงๆ
“ความฉลาดเฉโก”ของเขาจึงเป็น ภัยแก่
เขา อย่างทีเ่ ป็น เห็นอยู่หลัดๆในโลกปัจจุบนั นี้
“เฉกะ”หรือ“เฉโก”แปลว่า ฉลาด,เฉียบ
แหลม ถ้าเป็นค�านามคือ“เฉกตา” ก็แปลว่า
ความฉลาดเฉียบแหลม
ความฉลาดเฉียบแหลม ที่เป็น“เฉกตา”
หรือเฉกะที่แปลว่า “ฉลาด”นี้ เป็น“ความเฉลียว
ฉลาด”ที่ตา่ งไปจากค�าว่า“ปัญญา”อย่างมีนัย
ส�าคัญยิ่ง ชนิดตรงกันข้ามกันคนละขั้วเลย
กล่าวคือ “เฉกะ-เฉกา-เฉกตา”นั้ น เป็น
ความฉลาดทีส่ ร้างความเป็น“โลกียารมณ์”ให้
ตนเองเสพ ซึ่ง“โลกียารมณ์”นัน้ ไม่ว่าจะเป็น
“อารมณ์โลภก็ดี ราคะก็ดี หรืออารมณ์โกรธ
ก็ตาม” แล้วตนก็“หลง”(โมหะ)ยึดอารมณ์นั้นๆ
สั่งสมลงผนึกไว้ในอนุสยั ของตน ด้วย“อวิชชา”
คนปุถุชนจึงต้องจมอยู่ และเวียนวนไปกับ
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“ทุกขอาริยสัจ”(ทุกข์จริงเพราะหลงยึดเป็นตน,เป็น
่ บั “สุขลั ลิกะ”(สุขเก๊,สุข
ของตน) และวนเวียนอยูก
เท็จ เพราะหลงเสพความไม่เที่ยง,ความไม่มีตัวตนจริง )

“ทุกขอาริยสัจ”คือ ทุกข์ที่เป็นของคน
ผู้ชื่อว่า“ปุถุชน”ทุกคน มีอยู่ ในโลก ซึ่งผู้มี
“ความฉลาด”ที่ชื่อว่า“เฉกะ”จะไม่รู้ จัก และ
ไม่ รแู้ จ้งรู้จริงใน“ความจริงที่เป็นทุกข์”(ทุกขสัจ)
ซึ ่ง “ทุ ก ขสั จ ” (ความจริงที่เป็นทุกข์ ) นี้ ผู้มี
“ความฉลาดแบบเฉกะ”จะหลง (โมหะ) และ
ไม่มีความรู้(อวิชชา) เพราะยังไม่มี“ปัญญา”
(ความฉลาดโลกุตระ)แม้แค่“รูจ้ ก
ั ” จึงไม่ตอ้ งไปพูด
ถึงขั้น“รูแ้ จ้ง” และ“รูจ้ ริง” ในความเป็นปุถชุ น
เป็นต้นว่า “ปุถชุ น”คือผูม้ คี วามรูห้ รือ มี
ความฉลาดที่เป็น“เฉกะ”ทุกคน ยังไม่“สัมมา
ทิฏฐิ”ตามแบบศาสนาพุทธ เมื่อ“ตากระทบ
รูปหรือหูกระทบเสียง” เป็นต้น ซึ่งจะเกิด
“ภาวะ”(สิ่งปรากฏ )ให้เจ้าของ“ตา”หรือ“หู”รับรู้
ใน“ภาวะรูป ๒”ขึ้นมา แต่เจ้าตัว ผู้มี“ความ
ฉลาด”แบบ“เฉกะ”ก็จะใช้ความฉลาดที่เป็น
“เฉกะ”นี้เข้าไป“มุ่นมัวเมา”(สุรา,เมรยะ,มัชชะ,
มทะ,ปมาท ะ)อยู่กับ“รสสุขเท็จของกาม”(กาม
สุขลั ลิกานุโยค) และหลงสัง่ สมลงเป็น“ตัว”(อัตตา)
เป็น“ตนของตน”(อัตตนียา)ให้เกิดความทุกข์
ยากล�าบากแก่ตน”(อัตตกิลมถานุโยค)อีก ด้วย
“อวิชชา”อยู่เป็นปกติธรรมด๊า..ธรรมดา
“ธรรมะ ๒”นี้ ( กามสุขัลลิกานุโยค กับอัตต
กิลมถานุโยค) จะต้องศึกษาเรียนรู้ด้วยทฤษฎี
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ของพระพุทธเจ้าคือ “โพธิปักขิยธรรม ๓๗”
ซึ่งจะต้องเริม่ ต้นรูจ้ กั ความเป็น“กาย”เป็นขั้น
แรก แล้วพิจารณาความเป็น“กาย”อย่าง
สัมมาทิฏฐิ และปฏิบัติกับความเป็น“กาย”
อย่าง“สัมมาปฏิบตั ”ิ จึงจะบรรลุปฏิเวธธรรม
“ภาวรูป”ที่เรียกว่า“กาย” คือ อย่างไร?
ซึ่งประกอบไปด้วย“ธรรมะ ๒”(เทฺว ธัมมา)
ได้แก่ “รูป”(ภาวะที่ถูกรู้=object)กับ“นาม”(ภาวะ
ั ้ ก็ จ ะมี “ สติ ” และ
เป็ น ผู ้ รู ้ = subject ) แล้ ว ผู ้ น น
ใช้“สัมปชัญญะ”พิจารณาต่อเนือ่ งไป และ
ยังมี“สัมปาเทติ(จัดแจง) และสัมปชัชลติ(ให้ถึง
พร้อม) จนถึงขั้นสัมปัชชลิตะ(โหมไหม้ สลายกิเลส)
จนกว่าจะบรรลุสูงถึงขั้น“สัมปัตตะ”(ถึงพร้อม
แล้ว)ซึ่งมี“ปัญญา”เป็น“ความรูไ้ ปพร้อม”เห็น
ตามตลอดเจริญ“ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ”
ผู้ร“ู้ กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตใน
จิต-ธรรมในธรรม”นัน้ ต้องสัมมาทิฏฐิก่อน
สัมมาปฏิบตั ิ แล้วปฏิบตั ใิ ห้เกิดผลตามล�าดับ
จะ“ลัด”ไม่ได้ “โลกุตรภูมิ”มีล�าดับอย่างน่า
อัศจรรย์ มิใช่เรื่องเรียนลัดกันอย่างมักง่าย
ส่วน“อาริยชน”ผูม้ คี วามรูท้ ่มี “ี ปัญญา”
ในแบบพุทธศาสนาอย่าง“สัมมาทิฏฐิ” เมื่อ
“ตากระทบรูป หรือหูกระทบเสียง”เป็นต้น ก็
จะเกิด“ภาวะ”(สิ่งปรากฏ )ให้เจ้าของ“ตาหรือหู”
รับรูใ้ น“ภาวรูป”ขึ้นมา ภาวะนีเ้ รียกว่า“กาย”
ซึ่งประกอบไปด้วย“ธรรมะ ๒”(เทฺว ธัมมา) คือ
“รูป” (ภาวะที่ถูกรู้ = object) กับ “นาม”(ภาวะเป็น

แล้วผู้นนั้ ก็จะมี“สติ” และใช้
“ปัญญา”พิจารณา“กายในกาย-เวทนาใน
เวทนา-จิตในจิต-ธรรมในธรรม”เป็น จึงจะ
เกิด“โลกุตรภูมิ” ไป ตามล�าดับอย่างแท้จริง
ที่วา่ พิจารณาและจัดการ(อภิสงั ขาร) “ท�าใจ
ในใจ”(มนสิกโรติ)ให้ได้ “โยนิโสมนสิการ”จึง
ไม่ ใช่เรือ่ งพิจารณาแค่ขบคิดอันเป็น“ตรรกะ”
แต่เป็น“การจัดการ”ให้มันเจริญอย่างมี“ของ
จริงตามความเป็นจริง”อยู่ โต้งๆ เป็น“ภาวะ
ของการท�าใจในใจของเราให้อภิวฒ
ั น์พัฒนา”
อยู่ ทีเดียว ซึ่งมี“ปัญญา”ที่เห็นแจ้งตามที่ได้
สัมผัส“สภาวธรรม”อันเกิดอยู่ ในขณะน้้นๆ
“มนสิการ”นีเ้ ป็น“การกระท�ากับกาย
สังขาร-วจีสังขาร-มโนสังขาร”กันแท้ๆ
“โยนิโสมนสิการ”จึงมิ ใช่แค่“ การขบคิด
พิจารณา”เท่านั้น แต่ เป็น“การสั ม ผัสตัวตน
ของสภาวะที่เป็น ‘กาย’นั้นๆ ‘อัตตา’นั้นๆ”
แล้วมี“การจัดการกับกายนั้นๆ-อัตตานั้นๆ”
ด้วยความมี“ปัญญา”ก�ากับ“การกระท�า”นั้ น
อย่างครบครันละเอียดลออถูกต้องถ่องแท้
อยู่ตรงที่ทา� จิตให้ ตาย-ให้ เกิด”(สัมภวะ) กันเลย
จึงเรียกได้ว่า “การท�าใจในใจ”(มนสิการ)
อย่าง“ถ่องแท้หรือลงไปถึงที่เกิด” (โยนิโส)
“กาย”นั้นคือ“กามจิต ๕”ที่เกี่ยวกับรูปเสียง-กลิ่น-รส-โผฐฐัพพะ สัมผัสภายนอก
ส่วน“อัตตา”นัน้ คือ จัดการตรงตัวตน
ของ“รูปจิต”แล้วก็ตอ่ ไปถึง“อรูปจิต”กันทีเดียว
ผู ้ รู้ = subject )

จึงชื่อว่ามี“วิปสั สนาญาณ”คือ เป็นผูม้ ี
“ปัญญา”ตามแบบพุทธอย่าง‘สัมมาทิฏฐิ”ที่
สัมผัส“กายของตน”(สักกาย) อยู่“โดยถ่องแท้”
(โยนิโส) และจัดการท�ากับความเป็น“อัตตา”
ของตนอย่ า งมี “ มโนมยิ ท ธิ ญ าณ-อิ ท ธิ วิ ธ
ญาณ”กันจริงๆ เรียกว่า “โยนิโสมนสิการ”
“ปุถุชน”ทุกคนนัน้ โดยพื้นฐานยังมิ ใช่
คนมี“ ปัญญา” เป็ นคนมีแค่“เฉโก”ทัง้ นั้นมา
ก่อน ปกติมี“อวิชชา”เป็นพื้นฐานมาแต่เกิด
แม้บางคนจะเฉลียวฉลาดมาก-ฉลาด
เยีย่ ม แต่“ความฉลาด”ของปุถชุ นคือ “เฉโก
หรือเฉกา”ทั้งนั้ น ยังไม่ ใช่ “ปัญญา”เด็ด ขาด
แต่ ศั พ ท์ ค� า ว่ า “เฉโกหรื อ เฉกาหรื อ
เฉกตา”คือ“ความฉลาดแบบมีกิเลส” มันจึง
“ฉลลาดเลว-ฉลาดชัว่ ”ไง! จึงถูกปุถชุ นทั้งหลาย
รังเกียจ มันก็“ถูกทิ้ง”ไปอย่างไม่แยแส
โดยคนพากัน“หลง(ผิด)”คือ“โมหะ”ชื่น
ชอบ“ปัญญา”กว่า ซึง่ เป็น“ความฉลาด”แบบ
“โลกุตระ”แท้ๆ จึงฉวยเอา“ปัญญา”แทน
“เฉกา”กันหน้า ตาเฉย นานแสนนานมาแล้ว
เพราะใครๆก็รวู้ า่ ฉลาดอย่าง“เฉกา”นั้น
มันชั่ว มันฉลาดโกง มันฉลาดมีกเิ ลส คนจึงไม่
นิยม และไม่ชอบที่จะ“ได้รบั ค�าชมว่าตน“เฉโก
-เฉกะ-เฉกา” เพราะมัน“ฉลาดขี้ โกง”แท้ๆ
ค�าว่า“เฉกะ-เฉกา”จึง“ถูกทิง้ ”มาเรื่อยๆ
จนกระทั่งถึงวันนี้ มันได้“ถูกทิง้ ”จนคนไม่รจู้ กั
มันแล้วว่า มันคือความฉลาดที่“ปุถชุ นมีกนั
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จริงๆ” ตามความเป็น“โลกียะ”สามัญของคน
คนหลงผิดไปยึดเอาค�าว่า“ปัญญา”แค่
นั้นทีแ่ ปลว่า“ฉลาด” ทัง้ ๆที“่ ปัญญา”มันฉลาด
แบบไหน? ต่างกับค�าว่า“เฉกา”อย่างไร? คน
ยุคนี้ทั้งหลายเขาไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงกันแล้ว
หรือยิ่งถ้าใครเข้าใจด้วยซ�้าว่า “ฉลาด”
อย่าง“ปัญญา”นี่แหละเป็น“โลกุตระ”
แต่เมื่อผู้นนั้ เขาเป็นคนชั่ว เขาก็จะ“ขี้
โกง” เขาจะ“ตีกนิ ”เอาค�าว่า“ปัญญา”นีแ้ หละ
ไปหลอกคนด้ ว ย“ความฉลาดขี ้ โ กง”ของ
ตนอีกซ�้าเข้าไป เพื่อจะได้ลวงคนว่าตนมี
โลกุตรธรรม คนจะยิ่งยอมรับนับถือเขาไง!!!
คนคนนีจ้ ึ ง ยิ ่ง “ชั ่ว หนัก ”ด้ ว ย“ความ
เฉโก”ยิ่งๆขึ้นเป็นทับทวี
เห็น “สัจจะ”แห่ ง“เล่ห์ เก๊ -เล่ห์ โกง”มั้ย?
“ฉลาดที่เป็นเฉกา”คือ ฉลาดโลกียะ
แต่“ฉลาดที่เป็นปัญญา”นั้นคือ ฉลาด
โลกุตระ มันคนละฟากฟ้า กับก้นเหวเลย
ผู้“ฉลาดโลกุตระ”จะสามารถแยกแยะ
(๑) ความเป็น“ประธาน”(subject) ภาวะที่
เป็น“ตัวผู้รู้” เมือ่ ไปกระทบรู้(ปฏิฆสัมผัส)ขึ้นมา
(๒) ความเป็น“สังขาร”(mental formation) ซึ่งมีทั้งภาวะที่เป็นโลกียะ และภาวะ
ที่เป็นโลกุตระที่พระพุทธเจ้าจัดแบ่งเป็น ๓
อภิสงั ขาร ได้แก่ ปุญญาภิสงั ขาร-อปุญญา
ภิสงั ขาร-อาเนญชาภิสงั ขาร ในศาสนาพุทธ
(๓) ความเป็น“กรรม”(object) ภาวะที่
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“ถูกรู”้ โดยเป็นภาวะให้ “ ประธานก�าหนดรู้ ”
ความฉลาดที่เป็น“โลกุตระ”จะสามารถ
อ่าน“ลักษณะ ๔”ของแต่ละภาวะได้ด้วย
ซึ่ง“ลักษณะ ๔”นัน้ ก็ได้แก่ “อัตตลักษณ์เอกลักษณ์-ปัจจัตตลักษณ์-พุทธลักษณ์” ดัง
ที่อาตมาได้ค่อยๆสาธยายมาเรื่อยๆ
พออาตมา“ไขความจริง”เหล่านีข้ ึ้นมา
แต่ประวัติศาสตร์หรือต�านานมันได้ทิ้งหรือ
ห่างไกลมานานมากแล้ว จนกระทั่งไม่มคี นใด
จะสามารถ“ระลึกชาติ”ถึงอภิธรรมเหล่านี้ ได้
และไม่มบี นั ทึกหลักฐานใดยืนยันไว้ได้
จึงไม่คอ่ ยมีคนมัน่ ใจว่าจะเป็น “ความจริง”
อาตมาจึงยากมากที่จะท�าให้ คนยุคนี้
เชื่อถือ แต่อาตมาไม่ทอ้ หรอก อาตมาท�างาน
ก็ยงั มีคนเข้าใจได้อยู่ ไม่สญ
ู เปล่า จะมากน้อย
ก็ตามแต่สจั จะ แม้จะน้อย แต่เข้าถึงอภิสจั จะ
นี้ ได้เท่าที่เหตุปจั จัยของยุคนี้ มอี ยู่ เท่านี้กเ็ อา
อาตมาจะต้องสืบสานพุทธศาสนาที่
มีอยู่น้ี ไปให้ ถงึ ๕,๐๐๐ ปี ท�าให้มอี ตั ราการ
ก้าวหน้าเต็มสุดความสามารถ ถ้ามีคนช่วย
น้อย ก็หนักหน่อย ถ้ามีคนช่วยมากก็จะเบา
แรง ก็ธรรมดา ถ้าใครเห็นว่าควรช่วยอาตมา
ก็เข้ามาช่วยเลย เป็นพระคุณอย่างยิ่งเลย
อาตมาจึงไม่ม“ี ปัญหา” เพราะอาตมา
พอมี“ ปัญญา”เข้าใจความจริงนี้อยู่ อาตมา
ก็พอใจแล้ว ตามที่ได้ท่ีมีท่ีเป็น ได้แค่น้ีกต็ อ้ ง
แค่นี้ อาตมาจะตะกละก็จะเหนื่อยซ�้าเข้าไปอีก

และจะเสียแคลอรี่ ไปอีก ก็ไม่ล่ะ
แต่ถา้ มีคนช่วยมากขึ้น มันก็ได้มากกว่า
นี้ขึ้นไปอีก แน่นอนมันก็ดีแน่ๆ ใช่มั้ย?
ใครจะโง่ ไม่ เอา
“ดี” จึงควรเกิดขึ้นมากๆๆ โดยเฉพาะ
โลกุตระ ถ้าพากัน มาช่วยกัน เพิ่ ม ขึ้น ๆ ก็
เป็น“คุณ”แก่ โลก เป็น“บุญ”แก่ตนโดยแท้
สังคมโลกปัจจุบันนี้น่าสงสารมาก จริงๆ
ส�าหรับอาตมาก็ขอท�างานต่อไปอีก
ตามความอุตสาหะที่อาตมามี เต็มตามก�าลัง
จะพยายามอดทนฝืนสูท้ า� งานให้ดที ่สี ดุ เท่าที่
จะรักษา“ขันธ์”ที่มอี ยู่น้ี ให้ทา� งานได้นานที่สดุ
เต็มที่ ทีจ่ ะท�าได้สดุ ๆ ใครจะร่วมมืออาตมา
ยกมือ !! ยกแล้ว จะ“เอาตัวเป็นๆ”มามั้ย?
เราได้พดู ถึง“๔ สัจจะลักษณะ” ซึ่งได้แก่
“อัตตลักษณ์-เอกลักษณ์- ปั จ จั ต ตลั ก ษณ์ พุทธลักษณ์” ว่าชาวพุทธทุกวันนี้ไม่สามารถ
ที่จะ“ฉลาด”รู้ลึกซึ้ง ถึงขั้น“ปัญญา”
เพราะรู้ได้อย่างเก่งก็แค่แบบ“เฉกา”
ความฉลาดอย่าง“เฉกา”ในยุคนี้ ถูก
คนทิ้งไปแล้ว คนทั้งหลายได้มาหลงใช้ค�า
ว่า“ปัญญา”แทนค�าว่า“เฉกา”ไปแล้ว ทั้งๆที่
ความเข้าใจของคนมัน“ผิดสัจจะ”ไปแท้ๆ
ค�าว่า“ปัญญา”ในทุกวันนี้ คนทั้งหลาย
ส่วนมากในยุคนี้จงึ เข้าใจ“ผิดไปจากความจริง
แท้” และใช้ “ผิด”กันเสียทัง้ นั้น “จริง”มั้ย?
พอเข้าใจได้มั้ยว่า “ปุถุ ชน”ไม่ ใช่ คน

มี “ ปัญญา”หรอก เพียงแค่ม“ี เฉกะ”เท่า นั้น
เพราะค�าว่า“ปัญญา”เป็น“ความฉลาด”
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตทิ าง“โลกุตระ” มิ ใช่“โลกียะ”เลย
ปุถุชนมีแต่“ความฉลาด”ที่เป็น“เฉกะ
หรือเฉกา” แม้จะฉลาดถึงขั้นจบปริญญาเอก
-จบเปรียญ ๙ หรือยกกันเป็นปราชญ์ ยกกัน
เป็นอัจฉริยะเพราะมีคุณสมบัติเป็นคนยอด
ฉลาดทาง“โลกีย์”ของปุถุชนปานใดๆก็ตาม
ล้วนคือ “ฉลาดเฉกะหรือเฉกา”เป็นสามัญ
ยังไม่ ใช่ “ปัญโญหรือปัญญา”เลย
ตั้งใจฟังดีๆ และไตร่ตรองพินิจให้ทะลุ
เราจะศึกษาเนื้อแท้ๆ(วิมงั สา)ของค�าว่า
“ปัญญา”กับค�าว่า“เฉโก-เฉกา-เฉกตา”ให้รู้
แจ้ งแทงทะลุกันชัดๆจริงๆแจ่มๆเจ๋งๆ ว่า
มันยังไง? แค่ ไหนกันแน่ ?
เริม่ ต้น ต้องรู้กนั ก่อนใดอืน่ ว่า จะเป็น
“เฉโก”ก็ดี “เฉกะ”ก็ดี นั้น มันหมายถึง ความ
ฉลาดปราดเปรือ่ งแท้ๆทีป่ ุถุชนคน“โลกียะ”
แต่ละคน ทุกคนมีมาก่อน“โลกุตรธรรม”
“โลกียธรรม”เกิดก่อน“โลกุตรธรรม”
“อวิชชา”เกิดก่อน..“สังขาร”จึงเกิดตาม
ปุถชุ นคนทั้งหลายจึงเกิดด้วย“อวิชชา”
แท้ๆ เป็น “เหตุ” ตรงหลัก“ปฏิจจสมุปบาท”
ของพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ที่ตรัสรู้
ดังนั้น “สังขาร”ที่เกิดจาก“อวิชชา”เป็น
“เหตุ” ส�าหรับปุถชุ นทั้งหลาย ก็คอื “สังขาร”ที่
ด�าเนินไปด้วย“เฉกะ”ของคน อันมี“ตัวเหตุ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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เป็นกิเลส”ในจิต บงการอยู่นั่นเองทั้งสิ้น
สรุป ความเฉลียวฉลาด“โลกียะ”จึง
เป็นความเฉลียวฉลาดซึง่ ฉลาดด้วย“กิเลส”
ที่มันสามารถมากๆ และ“เก่ง”ยิ่งๆ
และมันยังไม่มกี ระแสหรือพลังงานแห่ง
รังสีความเป็น“โลกุตระ”หยั่งลงไปในใจเลย
ยิ่งคนนั้นมี“ความรู้ยอดรู”้ เป็น“โลกียะ”
ก็ยงิ่ จะฉลาดที“่ หลงตน-เห็นแก่ตวั หนักหนา
สาหัสมากยิ่งๆๆ” ดังที่เห็นพฤติกรรมของคน
เก่งๆในสังคม“หรือในโลกสามัญเป็นอยู่กัน
“โลกสามัญเป็นอยู่” อย่างไร?
“โลกสามัญก็เป็นอยู”่ อย่างเต็มไปด้วย
“อวิชชา”(ความไม่รู้, ความไม่มีวิชชา)
อวิชชา นี้คอื “ความไม่มีวิชชา” อวิชชา
ที่แปลกันสั้นๆซื่อๆแค่ว่า “ความไม่รู้” หรือ
“ความโง่” ก็ยังแคบไป หรือยังไม่ครบถ้วน
ทีจ่ ริงนั้น“อวิชชา”ไม่ ใช่“ความไม่รหู้ รือ
ความโง่ ”อย่างกว้างๆ ไม่มีกรอบ ไม่มีขีด
จ�ากัด ไม่ ใช่ขึ้นชื่อว่าไม่รู้ ก็ “อวิชชา”ไปหมด
ไม่ ใช่เลย ..ไม่ ได้หมายถึงอย่างนั้น
“อวิชชา”นี้ที่ชัดแท้นั้นคือ “ความไม่รู้
ในอาริยสัจ ๔”หรือ“ความไม่มีวิชชาในเรื่อง
อาริยสัจ ๔” ขยายขึ้นอีกก็ไม่รู้ ใน“อวิชชา ๘”
“อวิชชา”นี้มิได้หมายถึง“ความไม่รู้” ที่
“ไม่รู้”อะไรต่ออะไรต่างๆสารพัดทั่วไปหมด
เช่น ไม่รู้ภาษาไทย ไม่รู้ภาษาอังกฤษ
ไม่รู้วิทยาศาสตร์ ไม่รู้เครื่องยนต์กลไก ไม่รู้
48
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เราคิดอะไร

การท�าสวนท�าไร่ ไม่รู้จักรวาลดวงดาว ไม่รู้
วัฒนธรรม ไม่รปู้ ระสีประสา ไม่รอู้ ะไรไปหมด
แต่“อวิชชา” คือ ความไม่รู้เฉพาะเรื่อง
จิตใจตัวเองว่า ตน (อัตตา)เป็นทาส“โลกียะ”
นัน้ ๆอยู่อย่างไร? และไม่มีวิธีจะ“หลุดพ้น”
(วิมุติ )จากความเป็นทาสนั้นๆ ได้อย่างไร?
คนผู้มี ความรู้ จักรู้แจ้งรู้จริง“ตัวตนที่
เป็นทาสโลกียะ”ขั้นต้นนัน้ ๆ(พ้นสักกายทิฏฐิ)
แล้วก�าจัด “ตัวตนที่เป็ นสักกายะ”นั้นให้ไม่มี
อยู่ใ น จิ ตใจเรา หรือให้ หมดสิ้นไปจากจิตใจ
เราได้ส�าเร็จ ก็เป็นผู้“หลุดพ้น”ความเป็น
“ทาสโลกียะ”นั้นๆ(วิมุตติ ) ใจคนผู้นั้นก็เป็น
“นายของโลกียะ”นั้น ฉะนี้ชอ่ื ว่า ผู ้ ม“ี โลกุตระ”
“โลกี ย ะ”นั ้น ..คื อ ใด?
๑.“โลกียะ”คือ ยังเสพสุขกับการได้มา
เป็น“ของตน” ก็สมใจตัวกิเลส“โลภ” เช่น การ
ได้ลาภทีเ่ ป็นข้าวของวัตถุท้งั หลาย การได้ยศ
การได้สรรเสริญ การได้สรีระรูปโฉม การได้
เรี่ยวแรงก�าลัง การได้ความสามารถ เชิงนั้น
เชิงนี้ การได้ความเก่ง การได้ความรู้ด้านนั้น
ด้านนี้ ฯลฯ แม้แต่การได้อัตตา ก็สุข
ซึ่งมันไม่ ใช่ “ของตน”(อนัตตา) เลย ทัง้ สิน้
นี่.. กิเลส ที่ช่อื ว่า โลภ ได้มาเป็นของตน
๒.“โลกียะ”คือ ยัง“เสพสุข”กับการได้
“สัมผัส”เสียดสีจากทวาร ๕ แล้วเกิด“รสเก๊”
พอใจ ชื่นใจ สุขโสมนัสใจยิ่ง ตาม“อุปาทาน”
ทีแ่ ต่ละคน“ก�าหนดยึดของตนเอง”(สัญญายะ

นิจจานิ ) ที่ตนยึดอยู่ หรือยิ่งเพิ่มรสกว่านั้นตน

ยิง่ สุขสมใจ, ชืน่ ใจยิง่ อิ่มเอมเปรมปลื้มต่อๆไป
อีก ไม่ พอ ไม่ จบ
และที่หลง“จุดสุขสุดยอด”กันของแต่ละ
คนที่ตนหลงยึดว่า“จุดสุขสุดยอด” ต้องอย่าง
นีๆ
้ เมื่อ“การปรุงอารมณ์”นั้นได้ที่ถึง“จุดสุด
ยอด”(climax)ตามที่ตน“ก�าหนดของตนเป็น
ที่สุดอย่างยิ่งของตนจริงจัง”(สัญญายะ นิจจานิ )
สัตวโลกที่สร้าง“โมหะ”ใส่จิตตน จะ
“ถึงขัน้ “หลงยึดจุดสุดยอด”ดังกล่าวนีม้ าตาม
ล�าดับ ฉะนี้แหละ“สุข”ใจที่ช่อื ว่ากิเลส“ราคะ”
เป็นการ“เสพรสของการสัมผัสเสียดสี”
เหมือน“เราคันที่ผิวหนัง” เราก็เกาที่คันนั้น
เกาแล้วก็อร่อย เป็นรส แรกๆก็ยังไม่มี“จุด
สุดยอด” ก็พอใจไปเรื่อยๆ เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
ถ้าผิวหนังตรงนั้นมันมี“เหตุ” เช่นมีเชื้อ
อะไรที่ชวนให้คนั ของผิวหนัง เราเกามันก็บา� บัด
ตามความต้องการของเชื้อนั้น เกิดรสพอใจ
ถ้าได้เกาถึงขีดที่เชื้อมันก็“ร้อนตัวแล้ว” มันก็
จะกลายเป็นรสเจ็บรสแสบไป หรือมันถึงขีด
ที่มันพอแล้ว เราก็จะเจ็บจะช�้าที่ที่เราเกานั้น
ก็จะยิ่งแย่เท่านั้น ถ้าไม่หยุด
แต่“เหตุ”คือ“กิเลสราคะ”นั้น มันก็จะ
มี“ขีด สุด”แห่งรสอร่อยของมันเหมือนกัน
เรียกว่า“จุดสุดยอด”(climax) เมื่อชื่นใจถึง“จุด
สุดยอด”ที มันก็จะจบทีหนึ่ง แล้วมันก็จะยิ่ง
ผนึ ก “ความประทั บ ใจ”ยิ ่ง ๆขึ้ น คนก็ ยิ ่ง มี

“อนุสยั ”ยิ่งขึ้นไปอีก นี่คอื อนุสยั เจริญยิ่งๆๆ
พระพุทธเจ้าเรียกว่า เป็นอุปักกิเลส
ลั ก ษณะ“อุ พ เพงคาปิ ติ ” คื อ พอใจยิ น ดี
รุนแรง จน“สุดขีด” กระทั่งออกอาการเกิน
ที่จะควบคุมกิริยานั้นๆของตนได้ ชนิดมืด
ด�าฤษณาไปกับอารมณ์นั้น
“ความอยากเสพรสอย่างนี้”ก็จะเป็น
“ตัณหา”สั่งสมอยู่ ใน“อนุสยั ”ต่อๆไป ไม่หมด
ไปจากจิตอยูน่ ่นั เอง ก็จะต้อง“สัมผัส”เสพรส
แท้ๆ..ก็“เกาเพื่อได้คันๆมันๆ”แค่นั้น
คนจึงต้อง“เกา” จึงต้อง“สัมผัสเสียดสี”
เพื่อตนได้“เสพรสเก๊” นีเ้ ท่านั้นเอง “โง่”ไม่เสร็จ
เพราะมันเป็น“อุปาทาน” คือ ยึด“รสที่
ก�าหนดว่าจริงเทีย่ งแท้ของตน”(สัญญายะ นิจจานิ )
ถ้าใคร“เกา”ผิวหนังส่วนที่ ไม่มเี ชือ้ ไม่มี
“เหตุ” เกาไปมันก็จะรูส้ กึ ว่า เกิดอาการสัมผัส
อย่างเกานั่นแหละ คือ การสัมผัสเสียดสี
ธรรมดาๆ ไม่ ได้ มรี สอร่อย หรือสนุกอะไร
หากมีประโยชน์ใดจากการเกานั้น หรือ
จากการสัมผัสเสียดสีน้นั ซึ่งไม่ใช่ส่งิ เลวร้าย ก็
เกาก็สมั ผัสเพื่อให้เกิดประโยชน์อนั ควรท�านัน้
ถ้าไม่มีประโยชน์ ก็เท่ากับ “เกา”ฟรีๆ
หรือ“สัมผัส”ฟรีๆ เปล่าประโยชน์ ก็เท่านั้น
หรือถ้าไม่ม“ี อุปาทาน” หากเกามากเข้า
ผิวตรงนั้นก็จะช�้าจะอักเสบ
แต่ ถ้ามี“เชือ้ หรือ มีเหตุ” ก็ต ้ องก�าจัด
“เหตุ”นัน้ ให้หมดสิ้น หมดจนถาวรยั่งยืนให้ได้
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ถ้าเป็น“เชื้อโรค”ก็กา� จัด“เชื้อโรค”นั้นให้
ได้ หรือมันเป็น“เชื้อคันอื่นใด”ที่ ไม่ ใช่ “กิเลส”
ก็ก�าจัด“เชื้อ”นั้น หมด“เหตุ” ก็หมด“รสคัน”
เกาต่อไปก็ไม่มรี สอร่อยจาก“คัน”นั้นแล้ว
“รสคัน”มันก็แค่“รสคัน” จะรูส้ กึ เย็นหรือ
ร้อน อ่อนหรือแข็ง แรงหรือเบา มันก็ตาม
ภาวะของการเสียดสีสมั ผัสนัน้ เท่านัน้ จริงๆ
มันไม่ม“ี รสมัน-รสอร่อย”ที่เป็น“อัสสาทะ”เลย
“รสมัน-รสอร่อย”จึงเป็น“รสเก๊”..!!!!!!!!!!!!
ยึดจัด ก็เกิดรสอร่อยจัด ยึดเบา ก็เกิด
รสอร่อยเบา ยึดขนาดไหนก็อร่อยขนาดนั้น
โดยเฉพาะยิ่งมันเป็นรสที่เกิดจาก“ราคะ”
นี่แหละทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสรู้ ต้องก�าจัด“เหตุ” นี้
เห็น “โง่ ” แท้ๆ มั้ย ?
นอกจาก“รสเท็จ-รสเก๊” ที่ตนหลง“ยึด”ไว้
ก็เป็น“อุปาทาน” คือ “ความหลงยึดติด”เท่านั้น
จงก�าจัด“เหตุ” ที่เป็นกิเลสหรือ“เหตุ”นั้นๆ
จะเชื้ออินทรียว์ ตั ถุ จะกิเลส ก็กา� จัด“เหตุ”นั้นแล
ถ้า“เหตุ”คือกิเลส ได้กา� จัดกิเลสให้หมด
สิ้นส�าเร็จ อย่าง“สัมมาทิฏฐิ”กันจริงๆ ก็จบ
เห็น“ความหลงใหลติดยึดของเก๊”มั้ย??
“สัมผัสเสียดสี”ก็เหมือน“การเกา”ฉะนี้
ไม่มีจบสิ้นได้เลย ถ้าไม่เรียนรู้จนเกิด
“พุทธิปัญญา”อย่างสัมมาทิฏฐิ ปัญญาจึง
จะรู็จกั รูแ้ จ้งรูจ้ ริงว่า “อาการ”เหล่านั้นมัน ไม่
เที่ยง มันมี“ชั่วระยะหนึ่ง”เสมอ จะนานจะ
ยาวก็เป็นได้ แล้วก็“พักยก”ไปเท่านั้น และ
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จะกลับวนมาอยากใหม่อีก “สุขเสพรส”จึง
เป็น“รสไม่เที่ยง-ไม่รู้แล้ว”อย่างนี้ เป็น“เหตุ
แห่งทุกข์”ที่จะต้องอยากเพื่อ“เสพสุขเท็จ”นั้น
อยูอ่ กี ชนิดที่ ไม่มรี สู้ ้นิ สุด”ซักที มันเป็น“ทุกข์
อาริยสัจ”ที่ผมู้ “ี อาริยภูม”ิ จึงจะถ่องแท้แจ้งชัด
จนเห็น“สัจจะ”นี้ ได้ แล้วจะหยุด จะเลิกเด็ด
ขาดได้ ด้วย“ปัญญาอันยิ่ง”( วิชชา) นี้ เท่านั้น
“โลภ” จึงเท่ากับ หลงเอามาเป็น“ตน”
ส่วน“ราคะ” คือ การหลง“เสพรส”
“โลภ”กับ“ราคะ”มีนัยส�าคัญที่ต่างกั น
ด้วยประการอย่างนี้
ผู้มี“ ความรู้จติ ใจตัวเองว่ า ตน (อัตตา)ที่
เป็นทาส“โลกียะ” แล้วก�าจัดทาสได้หมดสิ้นไป
จากจิตใจของเราแล้ว อย่างนี้ คือ มี “ วิชชา”
เราก็เป็น“นายของโลกียะ”นั้นได้จริง
“นายโลกียะ”นี้ก็ไม่ได้หมายว่า เป็นผู้
ชี้ ใช้ เป็นผู้ข่มเหง เป็นผู้เอาเปรียบ แต่เป็น
ผู้สูงกว่าด้วยคุณงามความดี เป็นผู้สูงกว่า
เพราะช่วยเหลือทั้งผู้ด้อยกว่าทั้งผู้สูงกว่า
จึงชื่อว่า ผู้เหนือ, ผู้อยู่บน, ผู้พ้นเอาเปรียบ
มิใช่ผู้ข่ม มิใช่ผู้ ขี่ มิใช่ผู้กด แม้ลด แม้เลี้ยว
แม้และ แม้เล็ม แม้เลียบๆเคียงๆ ก็ไม่มี
ผู้ที่มี “ จิตเป็นจริง” อยู่ ในฐานะ“ให้” ผู้
อื่น “สละ”แก่ผู้อื่น ยิ่งไม่มี“ใจ”ที่“หวัง”ใดๆ
ตอบกลับมาที่ตนเลยนั้นแหละคือ โลกุตรชน
แม้คนยุคนีจ้ ะ“รู้”ความเป็น“โลกุตระ”
ตามประสา เพราะได้ยินได้ฟังมาก็ดี ได้เล่า

เรียนศึกษามาก็ดี ด้วยบัญญัติ ด้วยตรรกะ
ที่รู้ยิ่งยอดขนาดไหนก็ตาม ถ้าแม้นยังไม่ มี
“ความรู้” ที่สามารถหยั่งรู้“พลังงาน”ท่ชี่ ื่อว่า
“เวทนา”(ความรู้สึก,อารมณ์) แล้วปฏิบัติให้รู้ยิ่ง
กระทัง่ เจาะ“เวทนา”ลงไปใน“เวทนา”ว่า มัน
มี“อาการ”จริงๆอย่างไร? ไฉน? แค่ ใด?
เช่น “ความรู้สึกสุข”หรือ“ความรู้สึก
ทุกข์” ว่า มัน“แตกต่าง”(ลิงคะ,เพศ)กันอย่างไร?
ธาตุรู้ของเราต้อง“สัมผัสอาการ”นัน้ ๆ และ
สามารถหยั่งรู้ แทงทะลุลึกรอบคมชัดซึมซับ
เคล้าเคลียทั่วจนครบถ้วนหมดสิน้
หรือ“เวทนา”(ความรูส้ กึ )อื่นๆใดๆทั้งหลาย
ก็สามารถมี“พลังรู้”เข้าไป“สัมผัส”รู้แ ท้ รู้แน่
กันจริงๆ เป็นต้นว่า ความดี ใจ,ความเศร้าใจ,
ความโกรธ,ความรัก ฯลฯ ซึ่งเป็น“ความ”อะไร
ต่ออะไรอีกสารพัดหลากหลายมากมายนับ
ความรู้สึก(เวทนา) กันไม่ ถ้วนได้เลย
“เวทนา”นีแ่ หละที่ต้องเรียนรู้ “อาการ”
ของมันให้ ได้ และจัดการ“ท�าเวทนา”นี้เองให้
เสร็จจบ ไม่วา่ จะเป็น“ทุกข์”ก็ดี “สุข”ก็ดี หรือ
“ไม่สุขไม่ทุกข์”ก็ตาม มันไม่ อยู่ ที่อื่นใดเลย
“เว้นจากเวทนา”แล้ว “ทุกข์”(อาริยสัจ)ก็ดี
หรือ“สุข”(เก๊ )ก็ดี มันไม่ ไป“ตั้งอยู”่ ที่ ไหนเลย
จะในหรือจะนอกมหาเอกภพใดๆ
มีท่“ี เวทนา”ของ“จิตนิยาม”นีแ่ ห่งเดียว
ไม่มี“ ที่ตั้ง”(ฐาน)ของ“เวทนา”(ความรู้สึก
ขั้นจิตนิยาม)ที่จะมี “อารมณ์ สุข-อารมณ์ ทุกข์”

หรือ“ไม่สุขไม่ทุกข์” เกิดในที่ ไหนๆเด็ดขาด
นอกจากที่“เวทนา”ของตนๆนี้เอง
ดังนั้น การจะเรียนรู้“ ทุกขอาริยสัจ”
หรือเรียนรู้“สุขเก๊”ก็ต้องเรียนทีี่“เวทนา”นี้
เท่านั้น ในที่อื่นใด“ไม่มี” ให้เรียนได้ดอก
ผู้จะบรรลุ“ นิพพาน”จึงต้องปฏิบัติมี
“เวทนา”เป็น“กรรมฐาน” ถ้าไม่ม“ี เวทนาเป็น
กรรมฐาน” ไปมัวมีแต่อ่นื ๆเป็น“กรรมฐาน”ก็
อาจจะ“วาง”สิ่งต่างๆนั้นได้ แต่“วางสุข-วาง
ทุกข์”ไม่ได้ เพราะไม่“รู้จักรู้แจ้งรู้จริงอาการ
ของเวทนา” แล้วจะดับ“ความรูส้ กึ หรือเวทนา
ที่มนั เท่านั้นเป็นตัวสุขตัวทุกข์”ไ่ ด้ ยังไงกันเล่า?
แล้ วจะไปเรียนกันในที่ๆ“ไม่ ใช่ความ
รู้ สึก” หรือหลงไปมัวแต่“ท�าใจตน” (มนสิกโรติ)
ให้ “ไม่มีความรู้สึก”โดยการสะกดจิตเข้าไป
จน“ดับสนิทไม่รสู้ กึ ” หรือ“ไม่ ให้ นึกไม่ ให้ คดิ
ใดๆ”กันตรงๆดื้อๆ ซึ่งเป็นการปฏิบัติแบบ
“สะกดจิต”(hypnotize หรือ meditation)จะรูอ้ ะไร?
เห็นไหมว่า มัน“ไม่ ใช่ การวิจยั ”(analysis)
จิ ต วิ ตก (จิ ต ด� า ริ ) -จิ ต วิ จ าร (จิ ต มี พ ฤติ )”เลยแต่
อย่างใด มั น มีแต่ “สะกดจิต”( hypnotize) กด
เข้าไปๆ ข่มๆๆๆ ให้ เป็น“หนึ่ง” (เอกธรรม)ชนิด
ที่ ไม่ ได้ มี ลักษณะ“การวิจัย”หรือแยกแยะ
“กายในกาย-เวทนาในเวทนา-จิตในจิต-ธรรม
ในธรรม” จนกระทั่งสามารถรูจ้ กั รู้แจ้งรูจ้ ริ ง
จิ ต ๘๙ เจตสิก ๕๒ รูป ๒๘ เป็นต้น อย่าง
เป็น“กระบวนการ”(process)เลยแต่อย่างใด

อ่านต่อฉบับหน้า
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๏ ดีแม้มีเพียงหนึ่ง
สุดซาบซึ้งถึงใจ
สละสุขของตนไป
มอบสุขให้ส่วนรวม.

ผู้กล้าเสียสละ

(อัมพชาดก)
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พราหมณ์ ผู้หนึ่งเป็นชาวนคร

สาวัตถีในแคว้นโกศล เขาได้บวชถวายชีวิตอยู่ใน
พระพุทธศาสนา
เมื่อบวชแล้ว ก็ได้ประพฤติวัตร (ข้อปฏิบัติ)
ต่างๆอย่างจริงจัง ทั้งอาจริยวัตร (กิจที่ลกู ศิษย์ควร
ปฏิบตั ติ อ่ อาจารย์) อุปชั ฌายวัตร (กิจที่ผไู้ ด้บวชพึง
กระท�าแก่อปุ ชั ฌาย์ผนู้ า� เข้าหมูอ่ ปุ สมบทให้) แม้การ
ตั้งน�้าดื่มน�้าใช้ ทั้งวัตรในโรงอุโบสถ วัตรในเรือนไฟ
เป็นต้น ก็กระท�าเป็นอย่างดี กระทั่งพยายามกระท�า
ให้บริบูรณ์ในมหาวัตรทั้ง ๑๔ และขันธกวัตรทั้ง ๘๐
ไม่วา่ จะเป็นการกวาดวิหาร กวาดบริเวณโรงตึกทาง
ไปวิหาร แจกจ่ายน�้าดื่มแก่ผู้คนทั้งหลาย
ด้วยพฤติกรรมดังนี้ หมูช่ นจึงเสื่อมใสในความ
สมบูรณ์ด้วยวัตรของท่าน ต่างพากันถวายภัตร
(อาหาร)ประจ�า ประมาณวันละ ๕๐๐ ราย ลาภ
และสักการะเป็นอันมากจึงบังเกิดขึน้ แก่สงฆ์
การเป็นอยูอ่ ย่างผาสุกเกิดแล้วแก่ภกิ ษุท้งั หลาย
เพราะอาศัยท่านนั่นเอง
อยู่มาวันหนึ่ง หมู่ภิกษุสงฆ์คุยกันถึงเรื่องนี้ใน
ธรรมสภา เมื่อพระศาสดาทรงทราบแล้ว ก็ตรัสว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย มิใช่แต่ในบัดนี้เท่านั้น แม้
ในปางก่อนภิกษุนี้ก็เคยเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวัตร
ช่วยเหลือผู้อื่นให้สุขส�าราญเป็นอันมากมาแล้ว”
ได้ทรงน�าเรื่องราวในครั้งนั้น มาตรัสเล่าแก่
เหล่าภิกษุ
..............................

ใน อดีตกาล มีพราหมณ์ผู้หนึ่งเกิดใน

ตระกูลอุทิจจพราหมณ์(พราหมณ์ตระกูลสูง) ครั้น
เติบโตเจริญวัยแล้ว ได้ออกบวชเป็นฤๅษี (นักบวช
ผู้บ�าเพ็ญพรตแสวงธรรม) มีบริวารอยู่ถึง ๕๐๐
บ�าเพ็ญเพียรกันที่เชิงเขาในป่าหิมพานต์ (ป่าหนาว
แถบเหนือของอินเดีย)
คราวนั้นเอง ในป่าเกิดความแห้งแล้งอย่าง
รุนแรง น�า้ ดื่มในที่บริเวณนั้นแห้งขอดหายไปเกือบ
หมด เหล่าสัตว์ปา่ ทั้งหลายเมื่อขาดน�า้ ดืม่ ต่างก็ได้
รับความยากล�าบากแสนสาหัส
ก็ในบรรดาฤๅษีในป่านั้น มีฤๅษีตนหนึ่ง เมื่อ
ได้พบเห็นความทุกข์ยากกระวนกระวายของสัตว์

ป่าทั้งหลายแล้ว อดเมตตาสงสารมิได้ จึงลงมือ
ตัดต้นไม้มาท�าเป็นราง เที่ยวไปแสวงหาตักวิดน�า้
ใส่ราง ให้เป็นที่ดื่มกินแก่สัตว์ทั้งหลาย
ฝูงสัตว์จ�านวนมากจึงมารวมกันดื่มน�า้ ที่ตรง
นั้น แต่ฤๅษีแม้จะตักน�้ามาเท่าไร ก็ไม่เพียงพอ
แก่ความต้องการเลย ท�าให้แม้แต่โอกาสที่ฤๅษี
จะไปแสวงหาอาหารของตน ก็ไม่มีเวลา ท่าน
ต้องถึงกับอดอาหาร เพื่อคอยตักน�้าอยู่นั่นเอง
ฝูงสัตว์เหล่านั้นตัวที่ฉลาดจึงคิดขึ้นว่า
“พระฤๅษีน้เี พียรตักน�้าดื่มให้แก่พวกเรา จนไม่
ได้ไปหาพืชผักผลไม้ให้แก่ตัวเอง ต้องเหน็ดเหนื่อย
อ่อนเพลียอย่างยิ่ง เพราะอดอาหาร ไม่ช้าจะต้อง
หมดเรีย่ วแรงเป็นแน่ ฉะนัน้ เห็นทีพวกเราจะต้อง
ท�าการก�าหนดกันเสียแล้ว”
สัตว์เหล่านั้นจึงปรึกษาตกลงตั้งกติกากัน
“ตั้งแต่บัดนี้ หากผู้ใดมาดื่มน�้าที่นี่ จะต้อง
คาบผลไม้มาด้วย ตามสมควรแก่ก�าลังของตน”
นับแต่นั้นมา สัตว์ป่าแต่ละตัวก็พยายามคาบ
ผลไม้รสดี เช่น ผลมะม่วง ขนุน เป็นต้น เอามา
ตามก�าลังความสามารถของตน เพื่อมอบให้ฤๅษี
เพียงผูเ้ ดียว ซึ่งผลไม้กองรวมกันเข้าแล้ว ประมาณ
เทียบเท่าบรรทุกได้เต็มสองเล่มเกวียนครึ่งทีเดียว
ผลไม้มากมายประมาณนี้ ท�าให้แม้ฤๅษีทั้ง ๕๐๐ ก็
พลอยได้ขบฉันกันทั่วถึง แล้วยังเหลือทิ้งเสียไปอีกเป็นอัน
มาก ฤๅษีผู้เป็นอาจารย์เห็นอย่างนี้แล้ว ก็อุทานขึ้นมาว่า
“อาศัยเพียงฤๅษีผู้ถึงพร้อมด้วยการเสียสละ
แค่ผเู้ ดียว ก็สามารถช่วยฤๅษีท้งั ๕๐๐ ให้ยงั อัตภาพ
(ชีวิต)ไปได้ โดยไม่ต้องไปหาผลไม้จากที่ใดเลย
บุรุษผู้เป็นบัณฑิตจึงควรพยายามร�่าไป ไม่
ควรเบื่อหน่าย จงดูผลแห่งความพยายามเถิด
ผลไม้ทัง้ หลายทีม่ ีให้บริโภคอยู่นี้ ก็ด้วยความ
พยายามทั้งนั้น ไม่ใช่ของที่มีมาได้เองเลย”
.....................................
พระศาสดาทรงเล่าชาดกนี้จบแล้ว ก็ทรงกล่าวว่า

“ฤๅษีผเู้ สียสละในครั้งนั้น ได้มาเป็นภิกษุ
ผู ้ ถ ึง พร้ อ มด้ ว ยวั ต รนี ้เ อง ส่ ว นฤๅษี ผู ้ เ ป็ น
อาจารย์ ก็คือเราตถาคตในบัดนี้”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๑๒๔ อรรถกถาแปลเล่ม ๕๖ หน้า ๔๘๐)
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

• ต่อจากฉบับที่ ๓๑๗

ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยย่อมตกเป็นเป้าหมาย
ของการถูกบีบให้ยอมให้ต่างชาติเช่าหรือซื้อที่ดิน
ทั้งเพื่อท�าก�าไรและเพื่อปลูกพืชอาหาร
ส�าหรับการส่งกลับไปบริโภคในประเทศที่เช่าหรือซื้อที่ดิน
กลุ่มคนที่จะร่วมมือกับต่างชาติในเรื่องนี้
ได้แก่นักการเมืองและนายทุนสามานย์

ท�าไมต้องรู้ทัน?

ตอน

การล่าอาณานิคมใหม่
(Neo-colonization)

องค์การสหประชาชาติประเมินว่า จ�านวน
ประชากรของโลกจะเพิ่มเป็นกว่า ๙ พันล้านคนใน
ปี ค.ศ. ๒๐๕๐ (พ.ศ. ๒๕๙๓) การเพิ่มขึ้นจ�านวน
มากจะเกิดขึ้นในอัฟริกา เอเชียและอเมริกาใต้ ใน
ขณะที่จ�านวนของชาวยุโรปจะลดลงจากประมาณ
๕๐๐ ล้านคนในปัจจุบันเป็นประมาณ ๔๔๔ ล้าน
คน อย่างไรก็ตาม โดยรวมการผลิตอาหารของโลก
ต้องเพิ่มขึ้นร้อยละ ๕๐ เพื่อให้พอเพียงกับความ
ต้องการในเวลานั้น และคาดว่าราคาของธัญพืช
และเนื้อสัตว์จะสูงขึ้นร้อยละ ๒๐ และ ๓๐ ตาม
ล�าดับเนือ่ งจากความต้องการทีส่ งู ขึน้ ส�าหรับราคา
อาหารในปี พ.ศ. ๒๕๙๓ นั้นน่าจะสูงขึ้นจนเกินจะ
จินตนาการ
โทมัส โรเบิร์ต มัลทัส (ค.ศ. ๑๗๖๖ -๑๘๓๔)
เป็นบาทหลวงของโบสถ์แห่งหนึ่งทางตอนใต้ของ
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กรุงลอนดอน ในระยะ ๓ ปี เขาท�าพิธีทางศาสนา
ให้เด็กเกิดใหม่ ๕๗ คน และผูเ้ สียชีวติ ๑๒ คน และ
นั่นเป็นแรงบันดาลใจให้เขาเขียนทฤษฎีพลเมืองไว้
ในหนังสือ “Essay on the Principles fo Population” ในปี ค.ศ. ๑๗๙๘ (พ.ศ. ๒๓๔๑) เขากล่าว
ว่าจ�านวนประชากรที่มากเกินไปจะคุกคามสังคม
มนุษย์ ประชากรจะเพิ่มขึ้นเป็น “ทวีคูณ” จาก ๑
เป็น ๒ เป็น ๔ เป็น ๘ เป็น ๑๖ และเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ
แต่การผลิตอาหารไม่สามารถเพิ่มขึ้นในลักษณะดัง
กล่าวได้ ในที่สดุ ความอดอยากยากแค้น โรคระบาด
และสงครามแย่งชิงอาหารจะเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่
ได้อีกต่อไป
อย่างไรก็ตาม ทฤษฎีของ โทมัส โรเบิรต์ มัลทัส
ไม่ได้เกิดขึ้นในความเป็นจริง แม้ประชากรโลกจะ
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วหลังการปฏิวัติอุตสาหกรรม

การพัฒนาเทคโนโลยีได้ก่อให้เกิด “การปฏิวัติ
เขียว” (Green Revolution) ระหว่างทศวรรษ
๑๙๖๐-๑๙๗๐ (๒๕๐๓-๒๕๑๓) เมล็ดพันธ์ุคณ
ุ ภาพสูง
(ต้ อ งการน� ้า ปุ๋ ย และเคมี เ กษตรมาก) การ
ชลประทาน ปุ๋ยเคมีและยาปราบศัตรูพืชได้ช่วย
ให้ชาวโลกรอดพ้นจากความอดอยาก แต่ก็ท�าให้
ดินเสื่อม แหล่งน�้าเหือดแห้งและสิ่งแวดล้อมถูก
ท�าลายอย่างหนัก ในความขาดแคลนอาหารครั้ง
ใหม่ เทคโนโลยีที่เคยใช้อย่างได้ผลจึงไม่น่าจะเพิ่ม
ผลผลิตได้มากนัก องค์การอาหารและการเกษตร
(Food and Agriculture Organization-FAO)
ประเมินว่า การผลิตอาหารจะเพิ่มขึ้นเฉลี่ยปีละ
๑.๗ เปอร์เซ็นต์ ตลอด ๑๐ ปีข้างหน้าซึ่งต�่ากว่า
การเพิ่มร้อยละ ๒.๖ ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา
การรอดจากวิกฤติทางด้านอาหารมาได้ด้วย
การปฏิวตั ิเขียวไม่ได้ช่วยให้มนุษย์ตระหนักถึงข้อ
จ�ากัดของระบบโลกทางด้านกายภาพ (physical)
ชีวภาพ (biological) และเคมี (chemical) แต่อย่างใด
ระหว่างปี พ.ศ.๒๔๙๓-๒๕๔๘ ประชากรของโลก
เพิ่มขึ้นสองเท่าจาก ๒.๖ พันล้านคนเป็น ๖.๗ พัน
ล้านคน ในเวลาเดียวกัน เศรษฐกิจของโลกเพิ่ม
มูลค่าจาก ๖.๗ ล้านล้านดอลลาร์เป็นกว่า ๔๘
ล้านล้านดอลลาร์ จ�านวนรถยนต์เพิ่มขึ้น ๑๐ เท่า
การใช้เชื้อเพลิงจากฟอสซิลเพิ่มขึ้น ๗.๕ เท่าและ
การใช้น�้าเพิ่มขึ้น ๓ เท่า คนฐานะดี ๑.๗ พันล้าน
คนซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ ๒๗ ของโลกบริโภคสินค้า
และบริการเพิม่ ขึ้นกว่า ๑๐ เท่า เมื่อถึงปี ค.ศ.
๒๐๐๒ (พ.ศ.๒๕๔๕) มนุษย์ได้บริโภคทรัพยากร
เกินจุดที่โลกสามารถจะฟื้นฟูได้ไปแล้วประมาณ
๒๐ เปอร์เซ็นต์ นั่นหมายความว่าเราก�าลังล่วง
ละเมิดทรัพยากรที่คนรุ่นต่อๆ ไปจะใช้ในการด�ารง
ชีพตามปกติ มูลนิธิสัตว์ป่าโลก (World Wildlife
Fund) ได้ติดตามผลกระทบที่มนุษย์กระท�าต่อ
โลกและพบว่าคุณภาพของป่า น�้า มหาสมุทรและ
ระบบนิเวศบนฝัง่ ทะเลได้เสื่อมทรามลงร้อยละ ๓๗
ระหว่างปี ค.ศ. ๑๙๗๐-๒๐๐๐ (พ.ศ.๒๕๑๓-๒๕๔๓)
ดัชนีความยั่งยืนของระบบโลกจะไม่มโี อกาสลดลง

เหลือศูนย์เพราะมนุษย์จะสูญพันธ์ุไปก่อนถึงเวลา
นั้น หรือไม่ก็ต้องเหลือเพียงจ�านวนที่โลกจะฟื้นฟู
ตนเองได้อีกครั้ง
ในเดือนมีนาคมของปี พ.ศ. ๒๕๕๔ ดัชนีราคา
อาหารขององค์ ก ารสหประชาชาติ ชี ้ว ่ า ราคา
อาหารในโลกได้ พ ่ ุง ขึ ้น ไปอยู ่ ใ นระดั บ สู ง ที ่สุ ด ใน
ประวัติศาสตร์ ตลอดเวลา ๘ เดือนก่อนถึงเดือน
ดังกล่าวราคาอาหารได้เพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องใน
ขณะที่ผลการเพาะปลูกลดต�่าลง นั่นท�าให้บรรดา
รัฐบาลในตะวันออกกลางแสดงความกังวลและ
อาหารกลายเป็นพลังที่ขับดันการเมืองของโลก
ข้อส�าคัญก็คือปรากฏการณ์เช่นนี้ก�าลังจะกลาย
เป็นสิ่งที่เกิดเป็นปกติในอนาคต
จนถึงปลายศตวรรษที่ ๒๐ การขึ้นราคาของ
อาหารตามมาด้วยการลดราคาซึ่งถือว่าเป็นไปตาม
วงรอบปกติ ในอดีตการสูงขึ้นของราคาอาหาร
มักเป็นผลจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น ความ
แห้งแล้ง น�้าท่วมหรืออื่น ๆ อย่างไรก็ตาม ราคา
อาหารที่พุง่ สูงขึ้นในปัจจุบนั เกิดจากความต้องการ
ทีเ่ พิม่ ขึน้ แต่การเพิ่มผลผลิตท�าได้ยากขึ้น ในแต่ละ
ค�า่ คืนโลกมีคนนั่งรอที่โต๊ะอาหารเพิ่มขึ้น ๒๑๙,๐๐๐
คน หรือเพิ่มขึ้นประมาณ ๘๐ ล้านคนต่อปี ที่น่า
ตระหนกก็คือพื้นที่เพาะปลูกและผลผลิตส�ารอง
เช่นอ้อยและข้าวโพดได้ถูกน�าไปใช้ผลิตพลังงาน
ทดแทน
ปัญหาประชากรของโลกที่เพิ่มขึ้น และการ
ไม่ ส ามารถขยายพื ้น ที ่เ พาะปลู ก อาหารได้ เ ป็ น
เพี ย งหนึ ่ง ในหลาย ๆ ปั ญ หาที ่โ ลกต้ อ งเผชิ ญ
เท่านั้น ปัญหาอื่น ๆ ได้แก่ การกัดกร่อนและความ
เสื่อมโทรมของดิน การหมดไปของแหล่งน�้า การ
ขยายตัวของทะเลทราย การถูกท�าลายของพันธ์ุ
พืชและพันธุ์สัตว์และการเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ ปรากฏการณ์เหล่านี้ส่งผลกระทบอย่าง
ใหญ่หลวงต่อการด�ารงอยู่ของชาวโลก ตัวอย่าง
เช่นอุณหภูมทิ ่สี งู ขึน้ หนึ่งองศาเซลเซียสในฤดูเพาะ
ปลูกจะให้ผลผลิตด้านการเกษตรลดลงร้อยละ ๑๐
ในปี พ.ศ. ๒๕๕๓ คลื่นความร้อนครั้งใหญ่ในรัสเซีย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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ท�าให้ผลผลิตการเกษตรของประเทศลดลงร้อยละ
๔๐ และท�าให้เกิดไฟไหม้ปา่ ๑,๕๐๐ แห่งพร้อม ๆ กัน
ในขณะที่อุณหภูมขิ องโลกสูงขึ้น แหล่งน�า้ ของ
โลกก็ก�าลังลดลงจากการใช้น�้ามากเกินไปส�าหรับ
การเกษตร แหล่งน�้าทั่วโลกต่างถูกใช้อย่างมาก
และรวดเร็วเกินกว่าจะฟืน้ ฟูตวั เองได้ การปลูกข้าว
สาลีของซาอุดิอารเบียก�าลังล่มสลายเพราะแหล่ง
น�้าใต้ดินที่ใช้ในการชลประทานก�าลังเหือดแห้ง ใน
ไม่ช้าซาอุดิอารเบียจะต้องน�าเข้าข้าวสาลีทั้งหมด
ธนาคารโลกเปิดเผยด้วยว่า ชาวอินเดีย ๑๗๕ ล้าน
คนและชาวจีน ๑๓๐ ล้าน ด�ารงชีวิตอยู่ดว้ ยธัญพืช
ที่ปลูกด้วยน�้าจ�านวนมหาศาลที่ดดู จากแหล่งใต้ดนิ
ซึ่งเหลือน้อยลงทุกที นอกจากท�าลายแหล่งน�้าแล้ว
ชาวโลกยังท�าลาย “ดิน” ด้วยการใช้ประโยชน์
อย่างไม่ถกู ต้องด้วย ภาพถ่ายดาวเทียมชีใ้ ห้เห็น
ว่าพื้นที่ทางตะวันตกของมองโกเลียและตะวันตก
เฉียงเหนือของประเทศจีนก�าลังกลายเป็นทะเล
ทรายปีละกว่า ๓,๖๐๐ ตารางกิโลเมตร อารยธรรม
สามาถรอดอยู่ได้หากปราศจากแหล่งน�้ามัน แต่
ไม่สามารถรอดอยู่ได้หากขาดอาหารและน�้า
ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๔๙๓ ผลผลิตธัญพืชต่อไร่ของ
โลกเพิ่มขึ้น ๓ เท่า แต่ในปัจจุบันยุคทองดูเหมือน
จะสิ้นสุดลงแล้ว เทคโนโลยีตา่ ง ๆ ทีจ่ า� เป็นได้ถกู ใช้
แต่ผลผลิตต่อไร่ในญี่ปนุ่ ไม่ได้เพิ่มขึ้นเลยตลอด ๑๖
ปีท่ผี า่ นมา ผลผลิตในจีนซึ่งเคยเพิ่มขึ้นก็กา� ลังเริ่ม
ทรงตัว ประเทศทั้งสองมีสัดส่วนผลิตข้าวถึงร้อย
ละ ๓๐ ของโลก ขณะเดียวกันผลผลิตข้าวสาลีใน
๓ ประเทศผู้ผลิตรายใหญ่ของยุโรป คือ ฝรั่งเศส
เยอรมัน และสหราชอาณาจักรก็ถึงจุดสูงสุดแล้ว
สัญญาณอันตรายปรากฏขึ้นในปี พ.ศ. ๒๕๕๐
เมื่อความต้องการอาหารสูงขึ้น ราคาของธัญพืช
และถัว่ เหลืองเพิ่มขึ้น ๓ เท่า ประเทศที่ส่งออก
ธัญพืชต่างควบคุมราคาภายในประเทศและจ�ากัด
การส่งออก นั่นท�าให้ประเทศที่น�าเข้าอาหารต่าง
ตื ่น ตระหนกและพยายามเซ็ น สั ญ ญาซือ้ ระยะ
ยาว ประเทศที่มีฐานะทางการเงินดี เช่น ซาอุดิอาระเบีย เกาหลี แ ละจี น ต่ า งใช้ ม าตรการใหม่
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นั่นคือการซื้อหรือเช่าที่ดินในประเทศอื่นเพื่อท�า
เกษตรกรรมและส่งผลผลิตกลับประเทศ ดินแดนที่ถูกซื้อหรือเช่าได้แก่ดินแดนในอัฟริกาและ
อเมริกาใต้ บางประเทศสามารถเช่าที่ดินไว้ได้ใน
ราคาต�่ากว่า ๑ ดอลล่าร์ต่อเอเคอร์ (๒.๕ ไร่) ต่อ
ปี ตัวอย่างประเทศที่ขายหรือให้เช่าที่ดินได้แก่
เอธิโอเปีย ในเรื่องนี้หนังสือพิมพ์“เดอร์สปิเกล
(Der Spiegel) ของเยอรมนีได้ลงบทความชื่อ
“ลัทธิล่าอาณานิคมใหม่” (The New Colonialism) ซึ ่ง กล่ า วว่ า ประเทศซู ด านได้ ใ ห้
ประเทศในตะวันออกกลางและเกาหลีเช่าที่ดิน
๑.๕ ล้านไร่ เป็นเวลา ๙๙ ปี คูเวตได้เช่านา
ข้าวประมาณ ๘๐๐,๐๐๐ ไร่ในกัมพูชาและอียปิ ต์
วางแผนจะปลูกข้าวสาลีและข้าวโพดกว่า ๕
ล้านไร่ในประเทศอูกันดา
เมื่อปี ค.ศ. ๒๐๐๙ (พ.ศ. ๒๕๕๒) สิ้นสุดลง
สัญญาการซื้อขายและเช่าที่ดนิ ร้อย ๆ ฉบับก็บรรลุ
ผล บางสัญญาครอบคลุมที่ดนิ นับล้านเอเคอร์ การ
วิเคราะห์ของธนาคารโลกในปี ค.ศ. ๒๐๑๐ (พ.ศ.
๒๕๕๓) พบว่าที่ดนิ ทั้งหมดเกือบ ๑๔๐ ล้านเอเคอร์
(๓๕๐ ล้ า นไร่ ) ได้ ต กอยู ่ ภ ายใต้ สั ญ ญาซื ้อ ขาย
หรือเช่า ข้อส�าคัญคือการซื้อหรือเช่าที่ดินท�าให้
เจ้าของสัญญาได้แหล่งน�้าในที่ดนิ นั้น ๆ ด้วย สัญญา
ดังกล่าวอาจก่อปัญหาความขัดแย้งมากมายใน
อนาคต เพราะหลายข้อตกลงได้ท�ากันอย่างลับๆ
และมักเป็นที่ดินที่คนในท้องที่ใช้ประโยชน์อยู่แล้ว
โดยไม่มีการออกโฉนดทัง้ ๆ ทีพ่ วกเขาท�ามาหากิน
มาหลายชั่วอายุคน ในปี ค.ศ. ๒๐๐๗ (พ.ศ. ๒๕๕๐)
จีนได้ตกลงเช่าที่ดิน ๒.๕ ล้านเอเคอร์ (๖.๒๕ ล้าน
ไร่) จากรัฐบาลฟิลิปปินส์เพื่อผลิตอาหารส่งกลับ
ไปจีน แต่รัฐบาลฟิลิปปินส์ต้องระงับข้อตกลง
เมื่อข่าวในเรื่องการเช่าได้รั่วไหลไปถึงชาวนาใน
ดามากัสกา ความโกรธแค้นของประชาชนส่งผลให้
รัฐบาลต้องหลุดจากอ�านาจและข้อตกลงที่รัฐบาล
ให้บริษัทเดวูลอจิสติกส์ของเกาหลีใต้เช่าที่ดินกว่า
๓ ล้านเอเคอร์ (๗.๕ ล้านไร่) ต้องถูกยกเลิก
ความจริงการเช่าหรือซื้อที่ดนิ ในประเทศก�าลัง

พัฒนาเป็นธุรกิจที่เสี่ยง อาหารถูกผลิตส่งออก
ไปสู่ดินแดนที่ห่างไกลในขณะที่คนพื้นเมืองต้อง
หิวโหย ชาวบ้านที่โกรธแค้นอาจท�าลายอาหาร
ในไซโล เครื่องมือและเครื่องจักรกลการเกษตร
ก็ถูกท�าลายได้ง่าย การขนส่งอาหารไปสู่ท่าเรือ
เพื่อการส่งออกอาจถูกขัดขวาง รัฐบาลที่ท�าให้
ชาวไร่ชาวนาสูญเสียที่ดินอาจถูกคว�า่ บาตร และ
ความขัดแย้งระหว่างประเทศผู้ลงทุนและประเทศ
เจ้าของพื้นที่ยอ่ มยากที่จะหลีกเลี่ยง อย่างไรก็ตาม
ข้อตกลงในเรื่องนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนประมาณ
๕๐ พันล้านดอลลาร์ได้ลลุ ว่ งไปแล้ว แต่คาดว่าจะใช้
เวลาหลายปีกว่าจะเห็นผลเพราะประเทศยากจนที่
อยูใ่ นสัญญาต่างขาดแคลนโครงสร้างพื้นฐาน เช่น
ถนน เครื่องมือ เครื่องจักร ระบบการซ่อมแซม
ยุ้งฉาง ฯลฯ ธนาคารโลกชี้ว่าร้อยละ ๓๗ ของ
สัญญาเท่านั้นที่จะเป็นการผลิตอาหาร ส่วนใหญ่
เป็นการผลิตไบโอดีเซลและอืน่ ๆ แม้โครงการเหล่า
นีจ้ ะช่วยเพิม่ การผลิต แต่ค�าถามก็คอื ใครจะเป็นผู้
ได้รับประโยชน์?? โครงการใหญ่ๆเช่นนี้ส่วนใหญ่
จะใช้เครืี่องมือเครื่องจักรขนาดใหญ่ คนพื้นเมือง
อาจได้รับการจ้างงานบ้างเท่านั้น ประเทศอย่าง
โมซัมบิคและซูดานจะต้องเผชิญกับพื้นที่การเกษตร
ที่น้อยลงส�าหรับคนพื้นเมืองที่ยากจน ในที่สุด การ
ไล่ล่าที่ดินของประเทศร�่ารวยจะน�าไปสู่การเผชิญ
หน้าที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการไล่ล่าน�้ามัน??
เมื่อเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๔ การแข่งขัน
แย่ ง ชิ ง แหล่ ง อาหารได้ เ ริ ่ม ขึ ้น อย่ า งเห็ น ได้ ชั ด
เกาหลีใต้ซงึ่ ต้องน�าเข้าร้อยละ ๔๐ ของธัญพืช
ทั้งหมดที่บริโภค ได้ตั้งบริษัทที่มีหน้าที่เฉพาะใน
เรื่องนี้ขึ้นที่เมืองชิคาโกของสหรัฐฯ เพื่อจัดซือ้
ธัญพืชโดยตรงจากเกษตรกรอเมริกัน บริษัท
พร้อมที่จะเซ็นสัญญาระยะยาวเพื่อซือ้ ข้าวสาลี
ข้าวโพดและถั่วเหลืองจ�านวนมากในราคาที่กา� หนด
จีน ญี่ปุ่น ซาอุดิอาระเบียและประเทศผู้น�าเข้า
อาหารอืน่ ๆ อาจไม่อยู่นิ่งเฉยและประพฤติตาม
อย่ า งเกาหลี ใ ต้ อ ย่ า งรวดเร็ ว ประเทศที ่เ ป็ น
เป้ า หมายของการแย่ ง ชิ ง น่ า จะได้ แ ก่ แ คนาดา

ออสเตรเลีย อาร์เจนตินาและผู้ส่งออกรายส�าคัญ
อื่น ๆ การแข่งขันแย่งชิงอย่างเข้มข้นในเรื่อง
แหล่งอาหารในอนาคตจะท�าให้ความร่วมมือกัน
ของประเทศต่างๆตั้งแต่หลังสงครามโลกสิ้นสุดลง
ประชาชนในประเทศยากจนที่ถกู แย่งที่ดนิ ไปจะตก
อยู่ในสภาพเลวร้ายยิ่งขึ้น
“โครงการอาหารเพื ่อ โลก”(World Food
Program-WFP) ขององค์การสหประชาชาติมีงบ
ประมาณปีละ ๔ พันล้านดอลลาร์และปฏิบัติงาน
อยู่ใน ๗๐ ประเทศทั่วโลก อย่างไรก็ตาม ยังไม่มี
ความร่วมมือและประสานงานระดับสากลในการ
แก้ปัญหา“ความขาดแคลน”อาหารที่ก�าลังจะมา
ถึง โลกไม่ได้ก�าลังเผชิญกับปัญหาในเรื่องอาหาร
เท่านั้น แต่ยังเผชิญกับปัญหาโลกร้อนด้วย การ
เอาใจใส่ เ พี ย งในเรื ่อ งนโยบายการเกษตรย่ อ ม
ไม่เพียงพอ แต่ต้องเอาใจใส่อย่างบูรณาการทั้งใน
เรื่องพลังงาน ประชากรและแหล่งน�้าซึ่งส่งผล
กระทบต่อการผลิตอาหารด้วย ข้อส�าคัญก็คือ
ความร่วมมือและการประสานงานในเรื่องนี้ต้อง
ลงมือท�าทันทีก่อนที่วิกฤติในเรื่องอาหารจะกลาย
เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างถาวร
ในสถานการณ์ปัจจุบัน ประเทศไทยย่อมตก
เป็นเป้าหมายของการถูกบีบให้ยอมให้ต่างชาติ
เช่าหรือซื้อที่ดินทั้งเพื่อท�าก�าไรและเพื่อปลูกพืช
อาหารส�าหรับการส่งกลับไปบริโภคในประเทศที่
เช่าหรือซื้อที่ดนิ กลุม่ คนที่จะร่วมมือกับต่างชาติ
ในเรือ่ งนีไ้ ด้แก่นกั การเมืองและนายทุนสามานย์
คนไทยจ� า นวนมากไม่ มี ที ่ดิ น ท� า กิ น ในขณะที ่ค น
กลุ่มเล็กๆ ครอบครองที่ดินส่วนใหญ่ของประเทศ
และคนอีกจ�า นวนมากในชนบททีเ่ ป็นเหยือ่ ของ
หนี้ สิ น ก� า ลั ง สู ญ เสี ย ที ่ดิ น ท� า กิ น ให้ ธ นาคารซึ ่ง
ร้อยละ ๘๐ เป็นของต่างชาติ คนในกลุม่ หลังจ�านวน
มากซึ่งเป็น“รากแก้ว”ของประเทศถูกปลุกเร้าให้
ตกอยู่ในกับดักของ“บริโภคนิยม”และ“การเป็น
หนี้” จนต้องสูญเสียที่ดนิ และกลายเป็น“ลูกจ้าง”ใน
ไร่นาของตัวเองหรือในเมือง เมื่อการไร้ที่ท�ากิน
ขยายตัว การรุกป่าก็จะขยายตัวซึ่งจะตามมาด้วย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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อุทกภัยที่รุนแรงขึ้นเป็นเงาตามตัว และที่จะตาม
มาอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้คือความขัดแย้งทางสังคม
ที่จะรุนแรงขึ้นตามอุณหภูมิของโลกที่สูงขึ้น
ในสังคมตะวันตก นายทุนที่เห็นแก่ประโยชน์
ส่วนตัวและพรรคพวก ท�าทุกอย่างได้เพื่อเงินและ
ผลประโยชน์ ชอบเอาเปรีียบโดยไม่สนใจไยดี
ในสังคมประเทศชาติหรือมนุษยธรรมจะถูกเรียก
ว่า“นายทุนโจร”(robber baron) ค�าค�านี้ถูกใช้
เป็นครั้งแรกในอังกฤษสมัยปฏิวัติอุตสาหกรรม
ในสหรัฐฯ สมัยเป็นอาณานิคม“นายทุนโจร” ชาว
อังกฤษเป็นที่เกลียดชังของชาวอาณานิคม แต่
หลังประกาศอิสรภาพและหลังสงครามกลางเมือง
นายทุนโจรอเมริกันเองก็เริ่มเข้าสู่อา� นาจทางการ
เมืองจนปัจจุบัน ส�าหรับประเทศไทย นายทุนชนิด
นี้ถูกเรียกว่า“นายทุนสามานย์” โดย ดร.ณรงค์
เพชรประเสริฐ ของคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาฯ
อ้างอิง
๑. Fred Pearce, “People Quake”.Transworld
Publishers, london, 2010, เฟรด เพียร์ซ เขียน
หนังสือขายดีมาแล้วหลายเล่ม เขาเชี่ยวชาญทางสิ่ง
แวดล้อมและการพัฒนาที่ยั่งยืน เขาเขียนบทความให้
นิตยสาร New Scientist, Guardian, Independent
ฯลฯ เขาได้รบั รางวัลด้านสื่อมวลชนของอังกฤษหลาย
รางวัล
๒. Lester Brown, “The New Geopolitics of
Food,” FP Magazine (Foreign Policy), carnegie endowment, May-June 2011, เลสเตอร์
บราวน์ เป็ น อดี ต ผู ้ อ� า นวยการ“สถาบั น เฝ้ า ระวั ง
โลก” (Worldwatch institute) เขาเตือนในเรื่อง
การขาดแคลนอาหารและการแย่งชิงพื้นที่เพาะปลูก
ที่ก�าลังจะเกิดขึ้น
๓. Walden Bello, “The Food Wars”, Verso,
London, 2009 วอลเดน เบลโล เป็นศาสตราจารย์
ชาวฟิลิปปินส์ที่มีชื่อเสียงในด้านการต่อสู้เพื่อความ
เป็ น ธรรมในระดั บ โลก เขาสอนวิ ช าสั ง คมวิ ท ยาที ่
University of Philippines และ State University
of New York
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• ฟ้าสาง

ตลอดทั ้ง เดื อ นธั น วาคม บรรยากาศที ่ท ้ อ ง
สนามหลวงยังคงเต็มไปด้วยผู้คนมากมาย ที่ต่าง
ทยอยเดิ น ทางเข้ า มากราบสั ก การะพระบรมศพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศ
กันอย่างเนืองแน่น ไม่ขาดสาย เช่นเดียวกับใน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ซึ่งเป็นวันพ่อแห่งชาติ แม้ปี
นี้จะไม่มี “พ่อ” ที่เป็นรูปธรรมกายขันธ์ดังเช่นทุกปีที่
ผ่านมา ทว่าทางนามธรรม พ่อก็ยังคงอยู่กับพสกนิกร
ชาวไทยเสมอ ทั้งค�าสอน แบบอย่าง แนวทางที่พ่อทรง
ประทาน พร�่าสอนจะเป็นเสมือนตัวแทนของพ่อ ที่ลูก
คนใดได้ประพฤติปฏิบัติตาม ก็จะยังเป็นลูกที่ดีของพ่อ
เสมอไป และเสมือนมีพ่อสถิตอยู่ในหัวใจไปตลอดกาล
ในวันที่ ๕ ธันวาคมของทุก ๆ ปีชาวอโศกจะ
พร้ อ มใจกั น ท� า ความดี ด ้ ว ยการปฏิ บั ติ บู ช า โดย
ฝึ ก ฝนการเป็ น ผู ้ ใ ห้ ผู ้ เ สี ย สละตามรอยเท้ า พ่ อ
ของแผ่นดินด้วยตั้งโรงบุญ แจกอาหารมังสวิรัติ
ฟรี ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระ-

ประชาชนชาวไทยได้รวมใจกันสานต่อสิ่งที่พ่อท�า
เพื่อท�าให้วันที่ “๕ ธันวา” ของทุกปี
เป็นวันที่ลูก ๆ ชาวไทยพร้อมถวายใจภักดิ์
ด้วยรักและส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณของพ่อ
ที่มีต่อทั้งพสกนิกรชาวไทยและมวลมนุษยชาติ

จากผืนฟ้าจรดพื้นดิน ด้วยราชประชาสมาสัย

ของพระราชากับประชาชน

ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ “พ่อ” ผู้เป็นแบบ
อย่างของผู้ให้ ผู้เสียสละ
การ “ปฏิ บั ติ บู ช า” คื อ น้ อ มน� า การกระท� า
และค�าที่พ่อทรง “พร�่าสอน-พร�่าบอก” มายาวนาน
ตลอด ๗๐ ปี ไปประพฤติ - ปฏิ บั ติ ต ามนั ้น ให้
สม�่ า เสมอ ซึ ่ง ในวั น ที ่ ๕ ธั น วาคม ๒๕๕๙
นอกจากจะเป็ น วั น คล้ า ยวั น พระราชสมภพ
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้ว ยังเป็น
วันดินโลกอีกด้วย ท�าให้ฉันนึกถึงพระมหากษัตริย์
ผู้ มี ฐ านั น ดรศัก ดิ ์เ ปรี ย บเสมื อ นฟ้ า ทว่ า พระองค์
ได้ โ น้ ม ฟ้ า มาสู ่ ผ ืน ดิ น จนไม่ มี เ ส้ น กัน้ เขตแดนแห่ ง
ความรั ก ระหว่ า งพระราชากับ ประชาชน ด้ ว ย
พระราชกรณียกิจน้อยใหญ่มากมายที่ทรงปฏิบัติอยู่

มิเว้นวาง เพื่อที่จะได้ใกล้ชิดพสกนิกร ได้ช่วยเหลือ
พัฒนาพื้นที่นั้น ๆ ให้เจริญขึ้น หรือเพียงแค่เสด็จเยี่ยม
เยือน ณ พื้นที่ใด ก็ทรงเป็นมิ่งขวัญและก�าลังใจล้นพ้น
ต่อประชาชน
แม้ ว ัน นี ้พ ระองค์ จ ะเสด็ จ สู ่ ส วรรคาลั ย แต่
ประชาชนชาวไทยได้รวมใจกันสานต่อสิ่งที่พ่อท�า เพื่อ
ท� า ให้ ว ัน ที ่ “๕ ธั น วา” ของทุ ก ปี เป็ น วัน ที ่ลู ก ๆ
ชาวไทยพร้ อ มถวายใจภั ก ดิ ์ ด้ ว ยรั ก และส� า นึ ก ใน
พระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของพ่ อ ที ่มี ต ่ อ ทั ้ง พสกนิ ก ร
ชาวไทยและมวลมนุษยชาติ ดั่งในหลวง ร.๙ ที่ทรง
มอบความรั ก ที ่ยิ ่ง ใหญ่ แ ด่ ม วลมนุ ษ ยชาติ ต ลอดมา
จนเป็ น ที ่ป ระจั ก ษ์ แ ก่ ส ายตาชาวไทยและชาวโลก
จนเกิ ด ปรากฏการณ์ พ ลั ง แห่ ง ความรั ก ที ่ป ระชาชน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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จะสานต่ อ ความรั ก จากพระองค์ ด้ ว ยการมอบ
ความรั ก นั ้น ต่ อ ผู้ อ นื ่ ต่ อ เพื ่อ นมนุ ษ ย์ ต ่ อ ๆ ไป
ด้วยการท�าความดี เสียสละตามรอยเท้าพ่อ ให้ความรัก
นั้นกว้างเกื้อแผ่วงกระจายไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
ซึง่ ต่ อ มาในวัน ที ่ ๑๒ ธัน วาคม ๒๕๕๙ ที่
ท้องสนามหลวงก็มีกลุ่มชนเผ่าพื้นเมืองและชาติพันธุ์
จากทั่วประเทศมากราบสักการะพระบรมศพพ่อหลวง
พ่อผู้เป็นดั่งผืนฟ้าที่โน้มลงมาสู่ผืนดินด้วยสายธารแห่ง
พระเมตตาสูช่ าวชนเผ่าในพื้นที่สงู อยูห่ า่ งไกล แต่อยูใ่ กล้
พ่อหลวงด้วยการด�าเนินตามรอยพระบาทของพระองค์
น�้ า พระทั ย เมื อ่ ครั ง้ ได้ ท รงมอบชี ว ติ ใหม่ ใ ห้
ชาวชนเผ่ า พื ้น เมื อ งจากกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต ่ า ง ๆ
ทั ว่ ประเทศยัง คงประทั บ ตรึ ง อยู่ ใ นใจมิ ลื ม เลื อ น
ชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
น้ อ มส� า นึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ อย่ า งหาที ่สุ ด
มิได้ วันนี้จึงขอลงจากยอดดอยมาสู่กรุงเทพมหานคร
เพื่อมากราบเคารพสักการะพระบรมศพสักครั้งหนึ่งใน
ชีวิต
โดยในวันที่ ๑๐-๑๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ ชนเผ่าพื้นเมื อ งจากกลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ ์ ต ่ า ง ๆ ทั ่ว ประเทศ ได้ เ ดิ น
ทางด้ ว ยรถโดยสาร และรถไฟขบวนพิ เ ศษไปยั ง
กรุงเทพมหานคร เพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราช
วัง ซึ่งมีชนเผ่าพื้นเมืองจากกลุ่มชาติพันธุ์ที่ต่าง ๆ รวม
กันถึง ๔๑ ชนเผ่า เช่น ม้ง, อาข่า, กะเหรี่ยง, มูเซอ,
ดาราอั้ง, ไทยทรงด�า, มอญ, คะฉิ่น, ลัวะ และลีซู จาก
ทั่วประเทศกว่า ๕,๐๐๐ คน
กลุม่ ชนเผ่าพื้นเมืองต่าง ๆ ได้พกั ค้างคืนที่สนามม้า
นางเลิ้ง ด้วยการต้อนรับดูแลจากกลุม่ จิตอาสาท�าดีเพื่อ
พ่อ องค์กรต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ชาวอโศกหรือ
ชาวกองทัพธรรมก็มโี อกาสเป็นส่วนหนึง่ ทีไ่ ด้ตอ้ นรับและ
ดูแลชนเผ่าต่าง ๆ ตั้งแต่ จ.เชียงใหม่ และใน กทม.
รุ ่ ง เช้ า วัน ที ่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ เวลาประมาณ ๐๕.๐๐ น. กลุ ่ ม ชาติ พั น ธุ์ ต ่ า ง ๆ ได้ ม ารวม
ตั ว กัน ที ่ส วนสราญรมย์ เ พื ่อ ประกอบพิ ธีก รรม
สักการะตามความเชื่อของแต่ละชนเผ่า เช่น พิธีกรรม
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ไฟเป่ า แคน ซึง่ เป็ น พิ ธีที ่พ วกเขาตั ้ง ใจส่ ง เสด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวในพระบรมโกศผู้เสด็จสู่สวรรคาลัย
ในขณะประกอบพิธีกรรมเมื่อเริ่มเสียงเพลงและ
เสียงพูดดังขึ้น หยาดน�้าตาของชาวชาติพันธุ์ก็ไหล
พรั่งพรูออกมา ด้วยหัวใจแห่งความรักและซาบซึง้ ใน
พระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ของพ่อหลวง
รัชกาลที่ ๙ ที่พวกเขารักและเทิดทูนสุดหัวใจ
จากเช้าจรดค�า่ ที่ชนเผ่าพื้นเมืองจากทุกสารทิศ
เฝ้ารอเพื่อเข้าไปกราบสักการะพระบรมศพของ
พ่ อ หลวงในพระบรมโกศ อย่ า งไม่ ย ่ อ ท้ อ นาน
แค่ไหนก็รอ ดั่งที่พ่อหลวงเมื่อครั้งมีพระชนม์อยู่
ก็ มิ เ คยทรงย่ อ ท้ อ ที ่จ ะไปเยี ่ย มเยื อ นพวกเขาใน
ถิ่นห่างไกล ล�าบากแค่ไหนพระองค์ก็เสด็จไปถึง
จากท้องฟ้าที่เคยหม่น สลัวด้วยความทุก ข์ยาก
แร้นแค้นของกลุ่มชาวเขาหลายชนเผ่านับแสนคนที่
พลัดบ้าน พลัดถิ่น พลัดเมืองมา กลายเป็นท้องฟ้า
กระจ่างแจ่มใสบนแผ่นดินใหม่ที่เต็มไปด้วยความหวัง
ความรัก ความเมตตา จากสองพระหัตถ์ของพระเจ้าแผ่นดินไทย กษัตริย์ผู้สูงส่งที่เปรียบเสมือนฟ้า ทว่า
ผืน ฟ้ า ได้ โ น้ ม ลงมาจรดผืน ดิ น ด้ ว ยพระเมตตาอั น
เปี่ยมล้นของพระองค์ ที่ได้น�าความชุ่มชื่นมาสู่หัวใจ
และความอยู่ดีมีสุขมาสู่ชนเผ่าพืน้ เมืองกลุ่มชาติพันธุ์
ต่าง ๆ ทั่วประเทศ
การที่ฉนั มาอยูท่ ่ที อ้ งสนามหลวงท�าให้เกิดพลัง
แห่งความภูมิใจ ดีใจ ซาบซึ้งใจ เกิดความรู้สึกดี ๆ
ที่ได้ซึมซับมากมายจนไม่รู้จะหาค�าอะไรมาอธิบาย
แทนได้ ทั้งหมดนี้คอื ปรากฏการณ์แห่ง “ความรัก”
พลั ง แห่ ง ความรั ก ในประเทศไทยขณะนี ้ไ ด้
เกิดระเบิดลูกแล้วลูกเล่า เป็นระเบิดที่มีพลังและ
อานุภาพในการสร้างสรรอย่างมหาศาล ด้วยราช
ประชาสมาสัยของพระราชากับประชาชน ทีผ่ นื ฟ้า
ได้น้อมลงมาสู่พื้นดิน น�าน�้าใจและความชุ่มชืน้ มา
สู่พื้นดิน จนเป็นแผ่นดินที่ชุ่มฉ�่าและอุดมสมบูรณ์
และในวันนี้ประชาชนขอมอบความรักนั้นให้แก่กัน
และกันต่อไป แผ่ขยายพลังความรักให้ย่งิ ใหญ่และ
ยั่งยืนเพื่อมวลมนุษยชาติตลอดไป.

j
ณวมพุ ท ธ

ให้อย่างสัปบุรุษ

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงแสดง

ธรรมแก่เหล่าภิกษุ
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย สัปบุรุษ (คือคนที่มีความ
เห็นถูกตรง) เมื่อเกิดในตระกูลใด ก็ย่อมเกิดเพื่อ
ประโยชน์ เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุข แก่ชนเป็นอัน
มาก แก่บิดามารดา แก่บุตรภรรยา แก่ทาส (คือ
คนรับใช้) และกรรมกร (คือลูกจ้างคนงาน) แก่ญาติ
สนิทมิตรสหาย แก่ญาติมิตรผู้ล่วงลับไปแล้ว แก่
พระราชา แก่เทวดา (คือคนที่จิตใจสูง) แก่สมณพราหมณ์ (คือนักบวชผู้ประเสริฐทั้งหลาย)
ดุจดั่งมหาเมฆ (คือเมฆฝนก้อนใหญ่) ท�าฝนตกลง
มาให้ข้าวกล้าเจริญงอกงาม ย่อมตกเพื่อประโยชน์
เพื่อเกื้อกูล เพื่อความสุขแก่ชนเป็นอันมาก ฉันใด
สัปบุรุษก็ฉันนั้นเหมือนกัน
สั ป บุ รุ ษ อยู ่ ค รองเรื อ น เป็ น ผู ้ มี ป ั ญ ญา ไม่
เกียจคร้าน บ�าเพ็ญ(คือเพิ่มพูน)ตนเพื่อประโยชน์แก่
ชนเป็นอันมาก ในเบื้องต้นระลึกถึงอุปการะ(คือการ
ช่วยเหลือเกื้อกูล)ของบิดามารดาที่ท�าไว้ก่อน ย่อม
บูชาตอบแทนคุณบิดามารดาอย่างถูกธรรม
สัปบุรษุ ผูม้ ศี รัทธาตั้งมั่นแล้ว มีศลี เป็นที่รกั เรียนรู้เข้าใจธรรมแล้ว ย่อมบูชาบรรพชิตผู้ไม่ครองเรือน
ผู้ไม่มีบาป(คือกิเลสชั่ว) ผู้ประพฤติพรหมจรรย์(คือ

คนดี มีความเห็นถูกตรง
ท�าทาน เสียสละออกไป
ท�าใจ ผ่องใสให้แล้วดีใจ
ได้ผล เข้าถึงนิพพาน.

ประพฤติธรรมอันประเสริฐ)
สัปบุรษุ นั้นเป็นผูเ้ กือ้ กูลแก่พระราชา แก่เทวดา
แก่ญาติสนิทมิตรสหายทั้งหลาย แก่ชนทั้งปวง โดยตั้งมั่น
แล้วในสัทธรรม(คือธรรมที่ดีแท้ของคนมีสัมมาทิฏฐิ)
สั ป บุ รุ ษ กระท� า ได้ ดั ง นี ้ ก� า จั ด มลทิ น ความ
ตระหนี ่ไ ด้ แ ล้ ว ย่ อ มบั ง เกิ ด ผลเข้ า ถึ ง โลกแห่ ง
นิพพาน(คือก�าจัดกิเลสสิ้นเกลี้ยง)ได้
ดูกอ่ นภิกษุท้งั หลาย การท�าทาน (คือการให้สละ
ออกไป)ของสัปบุรุษนั้นมี ๘ ประการด้วยกัน คือ
๑. ให้ของที่สะอาด
๒. ให้ของที่ประณีต
๓. ให้ตามเวลาที่เหมาะสม
๔. ให้ของที่สมควร
๕. เลือกให้สิ่งที่ดี
๖. ให้เป็นประจ�าสม�่าเสมอ
๗. ให้ด้วยจิตผ่องใส
๘. ให้แล้วก็ดีใจ
ก็การท�าทานของสัปบุรษุ นั้น ย่อมให้ขา้ วและน�า้
สะอาด โดยประณีต ในเวลาที่เหมาะสม ด้วยของที่
สมควรให้ อย่างสม�่าเสมอ แก่ผู้ประพฤติพรหมจรรย์
ทีเ่ ป็นเนือ้ นาบุญ ครัน้ บริจาค(คือการให้สละออกไป
เต็มที่ไม่สะสมไว้)ของมากมายแล้ว ก็ไม่เสียดาย
ท่านผู้มีปัญญาเห็นแจ้ง ย่อมสรรเสริญทานที่
สัปบุรุษให้แล้วอย่างนี้
ส่วนบัณฑิตผู้มีปัญญา มีศรัทธา มีใจเสียสละ
แล้ว บริจาคทานอย่างนี้แล้ว ย่อมเข้าถึงโลกที่ไม่
เบียดเบียน อยู่เป็นสุข”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๓“สัปปุรสิ สูตร”ที่ ๑, ๒ ข้อ ๑๒๗-๑๒๘)
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

เขาเห็นเงินบริจาค
อัดแน่นอยู่ในนั้น
ชาวบ้านยังทยอยเข้าไป
ต่างนั่งอธิษฐาน
กราบพระพุทธรูป
ก่อนจะหย่อนเงินลงตู้
คนแล้วคนเล่า

กายา
บทที่ ๑๑ “วันธรรมสวนะ”

• ต่อจากฉบับ ๓๑๗

เวลาน่าจะผ่านสามทุม่ ไปแล้ว เมื่อสามัญกลับ
เข้ามาในห้องพัก
อากาศเริ่มหนาวเหน็บจนเขาต้องล้มตัวลง
นอนบนเตียงเหล็กขนาดคนเพียงหนึ่งคนนอนได้
อย่างพอดีไม่อึดอัด หอพักการฝึกอบรมข้าราชการ
ก็อย่างนี้ จะให้วิริศมาหราเหมือนโรงแรมระดับ
วีไอพีคงล�าบาก สามัญนึกอย่างปลง ๆ แล้วคลี่ผา้ ห่ม
ผืนหนาคลุมหน้าอกจรดปลายเท้า เขาไม่ลืมที่
จะหมุนกระจกบานเกล็ดหน้าต่างหน้าห้องให้พับ
เข้ามา ให้ลมผ่านเข้ามาได้น้อยที่สุด คืนวันนี้ เขา
ไม่ยอมเปิดเครือ่ งท�าความเย็น อากาศเย็นเฉียบจน
เกินพอแล้ว หากดึก ๆ อ้าวอบ พัดลมบนเพดานน่า
จะใช้ได้ดีกว่า
สามทุ่มในชนบท เวลาผ่านไปอย่างเนิบช้า
เหมือนค่อนข้างดึกไปแล้ว
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ถ้าเป็นแถบชานกรุงเทพฯ ที่สามัญท�างานอยู่
ที่นั่น สามทุ่มเหมือนจะเพิง่ เป็นเวลาเริม่ ต้นแห่ง
ราตรีกลางคืนในบางค�า่ คืน เขาจะพาผู้ใต้บังคับ
บัญชา ที่มีอ�านาจดูแลสถานบริการ บาร์ คลับ
ห้ อ งอาหาร ร้ า นคาราโอเกะ ออกตระเวน
ตรวจสถานเริ ง รมย์ แหล่ ง ที ่ผู ้ ค นชอบเที ่ย ว
เวลากลางคื น ตามอ� า นาจหน้ า ที ่ อย่ า งน้ อ ย ๆ
ก็ ค ้ น หายาเสพติ ด ยาบ้ า การค้ า มนุ ษ ย์ ร วมถึ ง
แหล่ ง ซุ ก ซ่ อ นแรงงานเถื อ่ นในพื้ น ที เ่ วลาที เ่ ขา
ออกไปตรวจ บางทียังไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาใช้
บริการ อาจจะมีนักท่องราตรีบ้างเพียงไม่กี่โต๊ะ
นั่งดื่มเครื่องดองของเมากันอย่างเงียบๆ
หลังสี่ทุ่มไปแล้วนั่นแหละ เวลาแห่งกลางคืน
จึ ง จะเริ ่ม ตื ่น ขึ ้น มาเหมื อ นเป็ น เวลาแห่ ง ความ
หฤหรรษ์ ชีวิตทุกชีวิตสู่ความรื่นเริงในเวลาต่อมา

ที่เกือบจะหลังเที่ยงคืนไปแล้ว
เขาเอื้อมมือเปิดไฟโคมหัวเตียง หยิบหนังสือ
บางเล่มที่เขาอ่านยังไม่จบอย่างคุน้ ชินเป็นนิสยั นัน่
คือหนังสือหลักธรรมภิกษุสงฆ์บางรูป ที่เขาเห็นว่า
มันคือความจริงแห่งชีวิต ขณะอ่านไปอย่างช้า ๆ
ทีละประโยค ทีละหน้า ความรู้สึกแห่งความเยือก
เย็นค่อย ๆ ก่อเกิดเป็นความสงบอย่างช้า ๆ บางวลี
แห่งถ้อยค�าเขียน ท�าให้เขาตื่นรู้ อาการว่างเบา
พุ่งโพลงผ่านเข้ามาในโพรงสมอง ความนึกคิด
ที่เคยหนักอึง้ ติดหนึบในความคิดมาแรมเดือน
ดุ จ หิน ก้ อ นใหญ่ ๆ กดทั บ ตรึ ง แน่ น พลั น หลุ ด
กระเด็นเลือนหายในชั่ววูบแห่งการตื่นรู้ เหมือนเขา
จะพ้นทุกข์แล้ว อย่างน้อย ๆ ก็ช่วงเวลาขณะหนึ่ง
ของวันเวลาทีผ่ า่ นไปในขณะยามนัน้ โลกทุกวันนี้...
บ้านเมืองก�าลังเปลี่ยนผัน เปลี่ยนมากขึ้นเรื่อย ๆ
เร็ ว ปานจั ก รผั น บางหนแทบจะตามมั น ไม่ ทั น
และนับวันเหมือนเขาจะล้าหลังมากขึ้นเรื่อย ๆ
จิตใจผู้คนก�าลังห่างเหินจากธรรมะมากขึ้นทุกวัน
นัน่ คือความรู้สึกของสามัญ ที่สั่งสมบางสิ่ง
บางอย่างในความรู้สึก ช่วงหลายปีที่ผ่านเข้ามา
เขาไม่มั่นใจว่าพุทธศาสนิกชนปัจจุบันได้เดินถูก
เส้นทางหรือไม่ และนับวันสังคมกลับเร่าร้อน
เร่งเร้าการแข่งขัน ดิ้นรนแทบทุกหย่อมหญ้า
ไม่ ว ่ า คนมี เ งิ น หรื อ ชาวไร่ ช าวนา มี ป ั ญ หา
มากมายรุมเร้ามากเข้าทุกที
มั น คือ ความถูก ต้ อ งแล้ ว หรื อ ....กั บ ค� า สอน
เพี้ยน ๆ ของบางส�านักพุทธศาสนา ที่สอนให้ผู้คน
หลงเพ้อกับอนาคต สวรรค์ท่มี องไม่เห็น นอกจากรอ
เวลาสิ้นลงแห่งชีวิต แล้ววิมานจะปรากฏ สอนให้
พุทธศาสนิกชนหลงท�าบุญอย่างเป็นบ้าเป็นหลัง
เพื ่อ สร้ า งภพสร้ า งชาติ วิ ม านในอากาศหลั ง
ความตาย ทั้งที่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสอนให้
พุทธศาสนิกชนอยู่กับปัจจุบัน ปัจจุบันที่ก�าลังตื่น
รู้อยู่ทุกขณะจิต นั่นคือค�าถามที่ถูกตั้งเป็นโจทย์
วนเวียนอยู่ในความนึกคิดครั้งแล้วครั้งเล่า
ชาวบ้านสร้างบุญ แต่เจ้าอาวาสเกือบทุกวัด
กลับร�่ารวยเป็นคนมีเงินในคราบผ้าเหลือง นั่นคือ

ข่าวที่เขาได้รับอยู่เป็นระยะ เจ้าคณะอ�าเภอบางแห่ง
สร้างบ้านให้พอ่ แม่อยูอ่ าศัยราคาหลายสิบล้านบาท
บางรูปมีบา้ นเช่า มีท่ดี นิ นับหลายสิบแปลง สึกออก
มาเมื่อไร ก็เป็นเศรษฐีในทันที แต่ชาวบ้านที่ตั้งใจ
ท�าบุญ ต้องนอนห้องแถวสับปะรังเค กัดฟันหาเงิน
ท�าบุญ เพื่อหวังสวรรค์และวิมานในอนาคต
สังคมก�าลังผิดเพี้ยน ผู้คนก�าลังหลงใหลกับ
ความเจริญในด้านวัตถุมากขึ้นทุกที หลงแม้กระทั่ง
วิมานและสวรรค์กลางอากาศอันว่างเปล่า
ปุถุชน แข่งกันสร้างบ้าน แย่งต�าแหน่งหน้าที่
ก้าวขึ้นไปเป็นใหญ่อย่างไร้ขอบเขต บางคน หนุ่ม
เจ้าส�าราญ หลงในเสียงดนตรีแสงสี คิดว่าสิ่ง
เหล่านี้คอื คุณค่าอันแท้จริงของชีวิต วัดวาอารามก็
เช่นกัน กลับกลายเป็นที่ไม่สงบทางจิตใจอีกต่อไป
เหมือนสงบแต่ไม่สงบ
เพราะถ้อยค�าสอน ทีท่ า� ให้ผคู้ นดิ้นรนแสวงหา
บุญอย่างไม่มที ่สี ้นิ สุด เพื่ออนาคตแห่งภพชาติตอ่ ไป
แต่อาณาบริเวณวัด กลับก่อสร้างอย่างใหญ่โต
หรูหรา วิจติ รอลังการ เน้นไปที่วัตถุ ด้วยเงินศรัทธา
ของพุทธศาสนิกชน รวมถึงเพื่อให้ผู้คนหลงใหล
ได้ปลื้มกับวัตถุ สิ่งที่ประเทืองสายตาและอารมณ์
มากยิ่งขึ้น
บางคนถึ ง กั บ หมดเนื อ้ หมดตั ว ทิ้ ง ลู ก ทิ้ ง
ครอบครัว หันหน้าเข้าสู่วัดอย่างไร้สติ ทั้งที่แบบ
อย่างของผูเ้ ฒ่าผูแ้ ก่ บรรพบุรษุ ก็ทา� ให้เห็นไว้แล้ว
อย่างค่อยเป็นค่อยไป มิใช่การทุ่มเทเหมือนการ
ลงทุนซื้อสวรรค์วิมาน หวังผลประโยชน์บางอย่าง
ในอนาคต ที่ยังมองไม่เห็น มันคุ้มกันล่ะหรือ
สามัญนึกถึงพ่อแก่แม่แก่ และผูส้ งู อายุบางราย
ข้างบ้าน สมัยยังเป็นเด็กทุก ๆ เช้า เหมือนกับเป็น
นิสัยเคยชินที่ปฏิบัติสืบทอดกันมากลับกลายเป็น
ประเพณีปฏิบัติ ผู้เป็นยายหรือแม่แก่ จะลุกหุง
ข้าวแต่เช้าตรู่ ท่ามกลางเสียงไก่ขนั ขานรับกังวาน
มาแว่ว ๆ จากหัวหมู่บ้านถึงท้ายหมู่บ้าน แม่แก่จะหุง
ข้าว และท�ากับข้าวอย่างง่าย ๆ เพื่อให้ทันใส่บาตร
พระที่จะเดินบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านแต่เช้ามืด
เมื่อน�าขันข้าวและถ้วยกับข้าว มาวางที่แคร่ไม้
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ที่น่งั ยาวใต้รม่ มะม่วงเรียบร้อย สีเหลืองอร่ามแห่ง
จีวร สีร�าไร ๆ จะค่อย ๆ ปรากฏชัดเดินผ่านเข้ามา
เป็นสาย ๆ ท่ามกลางสายหมอกยามอรุณรุง่ ภิกษุกา� ลัง
ย้อนเดินโปรดสัตว์กลับจากหัวหมู่บ้านผ่านมาถึงพอดี
แม่แก่จะลุกจากแคร่ ลงนั่งยอง ๆ ข้างถนน
ยกขั น ข้ า วขึ ้น จรดศี ร ษะ อธิ ษ ฐานริ ม ฝี ป าก
ขมุ บ ขมิ บ ชั ่ว ครู ่ จึ ง ลุ ก ขึ ้น ใช้ ทั พ พี ค ดข้ า วใน
ขันทองเหลืองสีหมอง ๆ ใส่บาตรภิกษุสงฆ์ที่ยืน
เรียงแถว จ�านวนไม่ต่า� กว่าสามสี่รปู ทีละทัพพี ๆ
ในอาการส�ารวมและนอบน้อม ลูกศิษย์วัดที่ถือ
ปิน่ โตใบใหญ่ ๆใส่กับข้าว ผ่านมาทางด้านหลังจะ
เข้ามาช่วยเทกับข้าว ใส่ปิ่นโตแต่ละใบที่เตรียมมา
ภิกษุในหมูบ่ า้ นต้องแยกสาย เส้นทางบิณฑบาต
สายใต้ชดุ หนึง่ สายเหนือชุดหนึ่ง เพื่อฉลองศรัทธา
ญาติโยมตลอดแนวเส้นทาง อาหารจะพอดีให้
พระฉันในมื้อเช้ากับมื้อเที่ยง ที่เหลือก็เป็นอาหาร
ของลูกศิษย์ วัดแต่ละแห่ง จะมีลูกศิษย์ติดตาม
พระเณรมาอยู่วัดไม่ต�่ากว่าสี่ห้าคน
ในวัน พระหรื อ วัน ธรรมสวนะ แม่ แ ก่ จ ะไม่
อยู่บ้าน แกจะเตรียมตัวตั้งแต่บ่าย เตรียมผ้าห่ม
กระทายหมาก น�า้ ดื่มใส่ขวด เพื่อเตรียมตัวไปนอน
วัด และยายก็ไม่เคยลืมที่จะเตรียมผ้าสไบสีขาวห่ม
เฉวียงบ่า เตรียมไว้ส�าหรับสวดมนต์ไหว้พระ ใน
เวลากลางคืน
จ�าได้วา่ ถ้าไม่น่งั รถคอกหมู่ รถโดยสารประจ�า
หมู่บ้านไปลงหน้าวัด ยายก็จะให้ผู้เป็นลุง ขับเรือ
หางยาว ลัดแม่น�้า ผ่านไปลงท่าน�า้ หน้าวัดเป็น
ประจ�า สมัยก่อน น่าจะเป็นคนแก่หรือผู้สูงอายุ
แม้กระทัง่ คนวัยกลางคนก็เถอะ นิยมไปนอนวัด
เกือบทั้งหมู่บ้าน มิใช่การบังคับ แต่เป็นการปฏิบัติ
ในชีวิตสืบทอดกันมา
ครั้งหนึ่ง สามัญเคยตามยายไปนอนวัด จ�าได้วา่
ถ้าเป็นคนแก่ชาวบ้านผู้ชาย จะแยกไปนอนในพระ
อุโบสถ ส่วนผู้หญิง หรือกลุ่มของยายป้า จะนอน
ศาลาการเปรียญข้าง ๆ พระอุโบสถนั่นเอง
สามัญชอบบรรยากาศเวลากลางคืนในพระอุโบสถ
โดยเฉพาะแสงเที ย น ที ่ส ่ อ งแสงเรื อ งรองหน้ า พระ
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ประธาน พระพุทธรูปองค์ใหญ่ ที่ชาวบ้านเรียกกันว่า
หลวงพ่อโต เป็นสีทองเหลืองอร่ามทั้งองค์ ใบหน้า
ท่านยิ้ม นัยน์ตาจรดมองต�่าเกือบปิด หางตาทอด
โค้ง บ่งถึงความสงบเย็นและความเมตตา ที่แผ่
ออกมาสุดนับประมาณ ยามค�่าคืน ที่มีเพียงแสง
ธูปเทียนส่องแสงเรืองรอง ผิวพระสะท้อนเงา
สีทองเหลืองอร่ามวับวาว งดงามยิ่งนัก
เหล่าพ่อแก่แม่แก่ ปู่ย่า จะนั่งเรียงรายเต็ม
พระอุโบสถ เริ่มสวดมนต์ด้วยเสียงอันดังพร้อม ๆ
กัน เป็นค�าสวดง่าย ๆ เหมือนพระภิกษุสวดมนต์
ในงานมงคลทัว่ ๆ ไป เมือ่ ชาวบ้านน�ามาภาวนา
ช่วงค�่าคืน สวดกันเป็นเวลา เป็นช่วง ๆ แต่ละ
ครั้ง เหมือนความสงบเงียบจะแผ่กระจายมากยิ่ง
ขึ้น มันคือความสงบที่มีความเย็นซึมผ่านเข้าไป
ในบรรยากาศอย่างเนิบ ๆ สวดมนต์จบก็นั่งสงบใจ
ก�าหนดลมหายใจในช่วงเวลาสั้น ๆ เหมือนผ่อนพัก
ทั้งร่างกายและจิตใจในยามเบื้องปลายของชีวิต
นั่นคือภาพที่สามัญ ได้พบเห็นเมื่อเป็นเด็กใน
หมู่บ้าน แต่ปัจจุบัน ภาพเหล่านัน้ ก�าลังลบเลือน
ไปจากจิตใจ
ชีวิตเหมือนจะเร่งรีบ เวลาว่างของผูค้ นเหมือน
จะหดหายและเหลือน้อยลงทุกที
สามัญเคยเห็นคนเฒ่าคนแก่บางคนอยู่เฝ้าบ้าน
หรือไม่ก็ไปนอนวัดในวันธรรมสวนะ เพื่อสั่งสม
สติปัญญาในช่วงบั้นปลายชีวิต อีกมุม ก็ผ่อนพัก
ร่างกายหลังเหน็ดเหนื่อยตรากตร�างานกลางไร่นา
มาเกือบตลอดทั้งชีวิต ด้วยการท�างานอยูก่ บั บ้านที่
เหมาะสมกับวัย
แต่ สิ ่ง แวดล้ อ มในยุ ค แห่ ง ความทั น สมั ย
ก�าหนดว่า คนแก่ไม่ควรจะอยูว่ ัดหรืออยูว่ า่ ง อีกต่อไป
อย่างน้อย ๆ น่าจะเดินทางไปอยูเ่ มืองใหญ่ ไปคอย
เลี ้ย งหลาน หรื อ เฝ้ า บ้ า นเฝ้ า เรื อ นให้ กั บ ลู ก ๆ
ที่กลับกลายเป็นมนุษย์โรงงาน วัน ๆ ใช้ชวี ิตทั้งชีวิต
ขลุกแต่ในโรงงานเท่านั้น เกือบไม่เห็นแสงเดือน
แสงตะวัน
เมื่อสามัญกลับเข้ามาในหมูบ่ า้ นครั้งล่าสุด เขา
เดินผ่านเข้าไปสูค่ วามเงียบเชียบ แปลกและพิศวง

จ�าได้วา่ วันนั้นเป็นวันธรรมสวนะหรือวันพระ
เขาอดชื่นใจไม่ได้ ที่เห็นชาวบ้านมากันเต็มบริเวณ
วัด ที่จอดรถเกือบไม่มี เขาจ�าได้ว่าในอดีต จะมี
เพียงจักรยานหรือรถเครื่อง จอดระเกะระกะเรียง
รายแถวร่มไม้หน้าศาลา แต่เดี๋ยวนี้ กลับเต็มไป
ด้วยรถยนต์ของผู้คนที่มาร่วมท�าบุญ จนแทบจะ
หาทางเดินขึ้นศาลาไม่ได้
พอก้าวเข้าไปหน้าพระอุโบสถเท่านั้น สามัญ
ก็เห็นควันธูปเทียนกระจายคลุง้ ชาวบ้านนั่งอัดเต็ม
แน่นอยูห่ น้ากระถางธูปเทียนบริเวณประตูทางเข้า
โบสถ์ มีตู้กระจกรับบริจาคเงินท�าบุญตั้งอยู่สอง
ใบ เขาเห็นเงินบริจาคอัดแน่นอยู่ในนั้น ชาวบ้าน
ยังทยอยกันเข้าไป ต่างนั่งอธิษฐาน กราบพระ
พุทธรูปอยู่นานพอสมควร ก่อนจะหย่อนเงินลงตู้
คนแล้วคนเล่า
คนเฒ่าคนแก่ปีนี้ ไม่ได้นั่งกระจัดกระจายอยู่
บริเวณศาลาการเปรียญเหมือนเมื่อสามสิบกว่าปี
ก่อนที่เขาเคยเห็น จะมีเสื่อ ชุดเครื่องนอน ที่พร้อม
จะนอนวัดในวันธรรมสวนะ แต่ในปีน้ี น่าจะหมดสิ้น
ทุกคนเข้าไปนัง่ อัดแน่นในพระอุโบสถ รอฟังพระ
สวดมนต์ให้ศีลให้พร และจากนั้นไม่นานนัก หลัง
พิธีกรรมเสร็จสิ้นลง ชาวบ้านจะทยอยกลับบ้าน
ปล่อยให้วัดเงียบเหงาไปตลอดทั้งวันทั้งคืน
สามั ญ นั ่ง ฟั ง พระสวดมนต์ อ ยู ่ ใ นศาลา
การเปรียญอย่างเงียบ ๆ เฝ้าสังเกตการเปลี่ยนไป
เขามั่นใจว่า ชาวบ้านยุคใหม่เข้าหาวัดกันมากขึ้น
ผูค้ นแทบจะล้นออกมานอกรั้ววัด สนใจการท�าบุญ
งานพิธีกรรมอย่างน่าชื่นชม สังเกตผู้คนเข้าไป
ยืนเบียดเสียดหน้าพระอุโบสถ เพื่อรอเวลาการ
กราบไหว้ และตั้งจิตอธิษฐานอย่างจริงจัง
“ไม่เข้าไปนัง่ ฟังพระสวดมนต์หรือ คุณสามัญ”
ผู้สูงวัย เข้ามาทัก ด้วยอาการยิ้มแย้ม นาน ๆ ครั้ง
ที่เพื่อนบ้านจะเห็นเขากลับมาบ้านสักครั้งหนึ่ง
“ไม่ละครับ นั่งฟังที่น่กี ไ็ ด้ยนิ ” เขาเอ่ยตอบด้วย
น�้าเสียงเรียบ ๆ
“กลับมาเมื่อไหร่” ชาวบ้านเอ่ยทักอย่างชวนคุย
“เมื่อวานเองครับ ปีนี้แปลกนะ ท�าไมไม่ค่อย

เห็นคนเฒ่าคนแก่” นั่นคือค�าถามลอย ๆ ที่จงใจ
อยากจะถาม
“มันเปลี่ยนไปแล้วสามัญ บรรยากาศชักไม่คอ่ ยดี”
ชายวัยกลางคนเอ่ยตอบด้วยสีหน้าแววตาไม่สู้ดี
“เรื่องอะไรครับ”
“ข่าวลือเรื่องเจ้าอาวาส....เป็นเจ้าอาวาสไม่กี่
ปี มีบา้ นเช่า หอพัก แถมซื้อที่ดนิ มาเป็นของตัวเอง”
ก็แค่นั้น เรื่องชาวบ้าน คงหนีไม่พ้น การนิ
นทากาเล แต่จะเป็นความจริงหรือไม่ เป็นเรื่อง
ที่ชาวบ้านจะต้องพิสูจน์กันต่อไป สามัญนึกอย่าง
เบื่อหน่าย สังคมก�าลังแปรเปลี่ยนอย่างน่ากลัว
เขาเดินทางกลับเข้าบ้านด้วยความรูส้ กึ ออกจะ
มึนงง กลับไปหาผู้เป็นลุง บัดนี้อายุแปดสิบกว่าปี
เข้าไปแล้ว อดีตท่านคือผูน้ อนวัดปฏิบตั ธิ รรม ผูน้ า�
การสวดมนต์ที่คนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านให้ความ
เคารพเชื่อถือ
ลุงยังใบหน้าแจ่มใส นัยน์ตาเปล่งประกาย
ความเมตตาอยู่เป็นนิจ
สามัญค่อย ๆ เลียบเคียงถามไถ่ความเป็นไป
ของหมู่บ้าน ท�าไมเรื่องราวภายในวัดจึงเปลี่ยนไป
ลุงยิ้ม นัยน์ตาคงเปล่งประกายความสดใส
“....ชาวบ้านเขามีธรุ ะปะปังกันมากขึ้น ระยะหลัง ๆ
คนไปนอนวัดกันน้อยลง ทิดบุญมาต้องไปเลี้ยง
หลานที่ต่างจังหวัด ลูกชายท�างานในโรงงานใหญ่
ใกล้กรุงเทพฯ ยายเพย คอยดูแลลูกชายถูกรถ
ชน ขาขาด ตาเพิ่มหรือ ปัญหาลูกหลานเข้ามา
ประดัง ขายที่ขายทางวุ่นวายกันไปหมด เงินทอง
ก็ชักจะร่อยหรอลงทุกที สิ่งส�าคัญคือ ชาวบ้าน
ไม่เห็นความส�าคัญของการไปนอนวัด ไปก็เพื่อ
อธิษฐานอ้อนวอนหลวงพ่อโตในโบสถ์เพื่อให้ร่า� รวย
มีเงินมีทองกันเท่านั้น ลุงเคยไปนอนวัด ระยะหลัง ๆ
แทบจะต้ อ งนอนคนเดี ย วในโบสถ์ มั น หมดสมั ย
แล้วนะ ทีค่ นในหมู่บ้านจะนิยมนอนวัด เขาเห่อการ
ค้าขาย การท�างานในโรงงาน มากกว่าการฟังพระ
สวดมนต์ บ้านเมืองมันเปลี่ยนไปแล้วสามัญเอ้ย.....”
เสียงของลุงเงียบหาย แผ่วกลืนไปกับสายลม
ที่พัดผ่านเข้ามาบางเบา.
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ •
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. เรียนไม่ตรงเป้า!
วิก ฤต...‘บัณ ฑิต แห่
ตกงาน อีก หนึ ่ง ความ
ล้ ม เหลว...อุด มศึก ษา
ไทย...ความไม่สอดคล้อง
ของตลาดแรงงานกับ
ผู้จบการศึกษา (มติชน
สุดสัปดาห์ ฉ. ๑๘๗๔ ๑๕-๒๑ ก.ค. ๕๙)
๒. ใครว่าความรักเป็นเรื่องส่วนตัว !
คลั ่ง ฟั น เมี ย ดั บ ฆ่ า แม่ ย าย
สยอง ซดยาตายตาม
(เดลินิวส์ ๙ ต.ค. ๕๙)
๓. ท�าจริง-ท�าให้มากจะเกิดผล!
ฟื ้ น ป่ า ชายเลน คืน ความ
เหลื่อมล�้า เรียกความสมบูรณ์
ชายฝั่งกลับมา (๕ พ.ย. ๕๙)
๔. รวงข้าวดีย่อมโน้มสู่แผ่นดิน!
‘บิ๊กตู่’ ยอมขอโทษอ้อน
โรงสี ร่วมมือแก้ข้าวตก
(เดลินิวส์ ๕ พ.ย. ๕๙)
๕. ถนนขนมครกมีทั่วแผ่นดิน เชื่อหรือไม่?
ดรามา ! ‘กระโจมอก ประชด
ทางพัง’ ท�าข้าราชการพืน้ ที่
ขวัญกระเจิง?!
(ไทยโพสต์ ๖ ต.ค. ๕๙)
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๖. ฟันธงโรงงานต้องการ!
เจ้ า หน้ า ที ่ต รวจสอบซาก
ปลากระเบนราหูตายลอยน�้า
จ�านวนมากในแม่น�้ากลอง
(มติชน ๘ ต.ค. ๕๙)
๗. ความขาดแคลนพิสูจน์คุณภาพคน!
‘บิ๊กตู’่ ขออยุธยาเสียสละรับน�า้
(ไทยโพสต์ ๖ ต.ค. ๕๙)
๘. ชีวิตคนไทยล่อแหลมสารพัด !
แฉน�้ า ปลาต�่ า มาตรฐานอื ้อ
ผสมผงชูรส ใส่วัตถุกันเสีย
(มติชน ๗ ต.ค. ๕๙)
๙. ลิเกชีวิตบทหนึ่ง!
ภาพเป็นข่าว - น.ส.ยิ่งลักษณ์
ชินวัตร น�าข้าวสารที่รบั ซื้อ
จากชาวนามาจ�าหน่ายใน
ราคา กก.ละ ๒๐ บาท (มติชน ๖ พ.ย. ๕๙)
๑๐. ก้ อ แค่ ต รวจสอบบนแผ่ น กระดาษ !
อนุ มั ติ เ กณฑ์ ใ หม่ คั ด ผอ.
โรงเรียน ผ่าน ๑ ปีตกประเมินถูกจับส่งเข้ากรุ (เดลินวิ ส์
๓๑ ต.ค. ๕๙)
๑๑. เรื่องเกิดในห้องขัง DSI ยังจับใครไม่ได้ !
ชู ‘ตับแตก’ ปฏิรูปคุมผู้ต้องหา
(ไทยโพสต์ ๒๖ ก.ย. ๕๙)
๑๒. เรียนสูง ๆ คิดได้แค่นี้ !
เพิ ่ม เงิ น ผู ้ ด� า รงต� า แหน่ ง
อ้างทุจริตเริ่มหลัง ๕ ปี
(ไทยโพสต์ ๗ ต.ค. ๕๙)

๑๓. อีกหนึ่งทางรอดของชาวนา!
ศูน ย์ ข ้ า วชุ ม ชนบ้ า น
คลองกล้วย จ.อุตรดิตถ์
ผลิ ต เมล็ ด พั น ธุ์ ข ้ า ว
ปลู ก เอง แปรรู ป เอง
สร้างความยั่งยืน
(ไทยโพสต์ ๗-๘ พ.ย. ๕๙)
๑๔. พุทธธรรมไยจึงถูกทอดทิ้ง!
วัดฝีมือ รัฐบาลเข็นเศรษฐกิจ
อีก ๑ ปี สารพัดปัญหาต้องแก้
(เดลินิวส์ ๒๖ ก.ย. ๕๙)
๑๕. มหาวิทยาลัยไทยแลนด์!
สกอ. ร่อน จ.ม.จี้ ๘
มหา’ลั ย เอกชนยก
เครื่องการสอน เหตุ
ไร้คุณภาพใน ๑ เดือน
(มติชน ๗ ต.ค. ๕๙)
๑๖. ลดรายจ่าย-อุดรูรั่ว มาถูกทาง !
อบต.บึง ช� า อ้ อ หนุ น ปลู ก ผัก
สวนครัวไว้ริมรั้วเก็บกิน เหลือ
ขาย สร้างรายได้เข้าบ้าน
(เดลินิวส์ ๗ พ.ย. ๕๙)
๑๗. ใครคือรายต่อไป!
‘ร้อยเอ็ด’ ขยะท่วม ล้นทะลัก
ถนน (มติชน ๑๑ ต.ค. ๕๙)

๒๐. อย่าลืมสอนอุดรูรั่วไว้อีกด้าน!
ชง ครม. มาตรการกระตุ้น
เศรษฐกิจ เพิ่มก�าลังซื้อผู้มี
รายได้น้อย (๒๖ ก.ย. ๕๙)
๒๑. สิ่งมีชีวิตที่อดอยาก เห็นยากกว่า!
จีนสร้างกล้องโทรทรรศน์
ใหญ่ที่สุดในโลก หวังว่าจะ
ช่วยติดต่อกับสิ่งมีชวี ิตนอกโลก
ได้ (ไทยโพสต์ ๒๖ ก.ย. ๕๙)
๒๒. สิ่งที่เจ้านายต้องระมัดระวัง
รวบ ๒ คนสนิ ท ผู ้ น� า โสมใต้ ข้ อ หา
คอร์รัปชั่น (เดลินิวส์ ๗ พ.ย. ๕๙)
๒๓. นายทุนใหญ่กินคนเดียว!
ไร้เรือใหญ่ ชาวประมงเฮ!
จับปูม้าขายวันละหมื่นบาท
(ไทยโพสต์ ๗-๘ ต.ค. ๕๙)
๒๔. คนเริ่มไม่กลัวมหาอ�านาจ
ดูเตอร์เตลั่น ปินส์ปลอดทหารมะกัน
ใน ๒ ปี (เดลินิวส์ ๒๗ ต.ค.๕๙)
๒๕. ขอกี่ล้านแก้ปัญหาชนบท?
ขอ ๒ หมื่นล้าน แก้จราจร
ตัดถนน สร้างสะพาน-อุโมงค์
(เดลินิวส์ ๑ พ.ย. ๕๙)

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

๒๖. ใครเอ่ยส่งเสริมท�าลายป่าเขา?
ซี พี ร ่ ว ม มื อ ภ า ค รั ฐ ช ่ ว ย
เกษตรกรรับซื้อข้าวโพดเลี้ยง
สัตว์ (ไทยโพสต์ ๓-๔ พ.ย. ๕๙)

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

๒๗. รวมพลังแก้ปัญหาชาวนา!
๓ มหา’ลั ย ดั ง ขยั บ แบ่ ง เบาภาระ
ชาวนา (ไทยโพสต์ ๓ พ.ย. ๕๙)
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ข้าราชการที่กินเงินเดือนประจ�ามีรายได้ลดน้อยลง (โดยเปรียบเทียบ)
เมื่อเทียบกับภาคธุรกิจเอกชน ท�าให้สถานะทางเศรษฐกิจสังคม
ที่เคยอยู่ในระดับสูงกว่าพวกพ่อค้านักธุรกิจ ต้องลดต�่าลง
จึงเกิดแนวโน้มที่จะอาศัยอ�านาจมากมายตามกฎหมายที่อยู่ในมือ
กระท�าการแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบประการต่างๆ
จนกลายเป็นรากเหง้าของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น

(มติชน)

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย

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

ใช้อ�านาจรัฐลิดรอนสิทธิเสรีภาพของประชาชน ที่
ลดจาก a มาอยูท่ ่ี a* หน่วย ซึ่งนั่นหมายถึงปัญหา
ของสังคมมนุษย์จะลดลงโดยรวม Q หน่วย ขณะ
ทีป่ ระชาชนจะสามารถเข้าถึงความมีอิสรเสรีภาพ
มากขึ้นกว่าเดิมคิดเป็นปริมาณรวมเท่ากับ Q หน่วย
ด้วย อันจะท�าให้มนุษย์พัฒนาเข้าใกล้สังคมใน
อุดมคติของ “ภาวะดั้งเดิมตามธรรมชาติ” (state
of nature) มากยิ่งขึ้น
ตรรกะของหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามที่กล่าว
มาข้างต้นนี้ อาจถือได้วา่ เป็นกระบวนทัศน์ใหม่ทาง
เศรษฐศาสตร์การเมือง ที่น่าจะสามารถเชื่อมโยง
ความสัมพันธ์ของตัวแปรต่างๆ ทางสังคมเศรษฐกิจ
การเมืองให้อยู่ภายใต้แบบจ�าลองของโครงกรอบ
ความคิดเดียวกัน อันจะท�าให้มีศักยภาพในการ
วิเ คราะห์ และอธิบ ายปั ญ หาของระบบสั ง คม
การเมืองมนุษย์ได้อย่างครอบคลุมกว้างขวางมาก
ยิ่งขึ้น
ตัวอย่างเช่น วิกฤติปัญหาความขัดแย้งใน
ระบบสังคมการเมืองไทยทุกวันนี้เกิดจากการที่
เรารับเอาแนวคิดประชาธิปไตยของอารยธรรม
ทางตะวันตกที่มีมโนทัศน์เรื่อง “สิทธิ” เป็นแกน
ส�าคัญของความคิด เข้ามาใช้กับระบบสังคม
การเมืองไทยโดยที่ยังไม่ได้เชื่อมโยงแนวคิดดัง
กล่าวให้สอดประสานกับรากฐานทางจริยปรัชญา
ในโครงสร้างลึกทางสังคมที่มีอยู่เดิม ท�าให้การ
ปลูกฝัง “ธรรมะแห่งความเป็นพลเมือง” ของ
สังคมไทยมีประสิทธิผลลดลง ค่า Ds ในสมการ
จึงเพิ่มสูงขึ้น และดึงให้ค่า E (ซึง่ สัมพันธ์กับค่า
Ds เพราะ E ∝ S/D) ลดระดับลง สุดท้ายก็ท�าให้
ระดับปัญหาของสังคมการเมืองไทย (P) เพิ่มสูง
ขึ้นๆ และกลายเป็นพื้นฐานของปัญหาทีซ่ ่อนตัว
อยู่ในโครงสร้างส่วนลึกของระบบสังคมการเมือง
ไทยมาช้านาน เป็นต้น
ขณะเดี ย วกั น เหตุ ก ารณ์ ส� า คั ญ ที ่ส ่ ง ผลกระ-

ทบต่ อ ระบบสั ง คมการเมื อ งไทยจนกลายเป็ น
พื้นฐานของปัญหาในเชิงโครงสร้างอีกเรื่องก็คือ
เมื่อสงครามโลกครั้งที่ 2 สิ้นสุดลง ประเทศ
สหรัฐอเมริกาซึ่งประสบความส�าเร็จในการพัฒนา
เทคโนโลยีที่อาศัยพลังงานจากไฟฟ้า และการ
เผาไหม้ภายในของเครื่องยนต์จนสามารถท�าการ
ปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ 2 เป็นผลส�าเร็จ ได้เข้า
มามีบทบาทเป็นผู้น�าในการจัดระเบียบเศรษฐกิจ
ระหว่างประเทศ หรือกล่าวอีกนัยหนึ่งคือท�าหน้าที่
เป็นผู้น�าในระบบทุนนิยมโลก (Pax Americana)
แทนที่ประเทศอังกฤษ
ในปี พ.ศ. 2492 เมื่อพรรคคอมมิวนิสต์ยึด
ครองจีนแผ่นดินใหญ่เป็นผลส�าเร็จ สหรัฐอเมริกา
ในฐานะผู้น�าของโลกทุนนิยม หวั่นเกรงการขยาย
ตัวของลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อผล
ประโยชน์ของประเทศสหรัฐฯและพันธมิตร จึงได้
เริ่มด�าเนินนโยบายปิดล้อมสาธารณรัฐประชาชน
จีนโดยดึงประเทศไทยเข้าร่วมด้วย
เมื่อจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ท�าการปฏิวัติ
แย่งชิงอ�านาจรัฐจากจอมพล ป.พิบูลสงครามได้
ส�าเร็จ และขึ้นมาด�ารงต�าแหน่งนายกรัฐมนตรี
เมื่อปี พ.ศ. 2501 แล้ว จอมพลสฤษดิ์ได้เลิก
นโยบายเศรษฐกิ จ แบบชาติ นิ ย มของจอมพล
ป.พิบูลสงคราม และเริ่มด�าเนินนโยบายพัฒนา
ประเทศไทยตามแนวเศรษฐกิจทุนนิยมอย่างเต็ม
ตัว ภายใต้ความช่วยเหลือของสหรัฐอเมริกา
ทั ง้ นี เ้ นื อ่ งจากสหรั ฐ เชื อ่ ว่ า ถ้ า หากไม่ ป ิ ด ล้ อ ม
สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศต่างๆ ในแถบ
เอเชี ย ตะวัน ออกไกลจะประสบภั ย คุ ก คามจาก
ลัทธิคอมมิวนิสต์ จนทยอยกลายเป็นประเทศ
คอมมิวนิสต์ต่อเนื่องกันไปทีละประเทศ เหมือน
การล้มของตัวโดมิโน (Domino Theory) ขณะที่
ปัญหาความยากจนคือสาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ลัทธิ
คอมมิวนิสต์แผ่อิทธิพลเข้าครอบง�าประเทศต่างๆ
เหล่านี้ได้ง่าย การจะเอาชนะลัทธิคอมมิวนิสต์ได้
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ต้องช่วยให้ประชาชนในประเทศเหล่านั้นพ้นจาก
ความยากจนเสียก่อน สหรัฐฯจึงเข้ามาผลักดัน
ให้ รั ฐ บาลจอมพลสฤษดิ ์ด� า เนิ น นโยบายพั ฒ นา
เศรษฐกิจตามแนวทางทุนนิยม ผ่านความช่วย
เหลือจากธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่าง
ประเทศที่สหรัฐหนุนหลังอยู่ ผลที่สุดจึงเริ่มมีการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.
2504 – 2509) รวมทัง้ มีการตัง้ สภาพัฒนาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ ส�านักงบประมาณ และ
คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนในยุคสมัยของ
จอมพลสฤษดิ์นี้
เพื ่อ สนั บ สนุ น นโยบายการพั ฒ นาทาง
เศรษฐกิจ สหรัฐอเมริกาได้ให้ความช่วยเหลือ
ด้ า นการศึก ษาแก่ รั ฐ บาลไทยมากมาย โดย
นอกจากส่งผู้เชี่ยวชาญมาช่วยด้านการศึกษาแล้ว
ยังให้ทุนการศึกษานักเรียนไทยได้ไปศึกษาต่อใน
มหาวิทยาลัยต่างๆ ของสหรัฐฯ นักศึกษาไทยที่
จบจากมหาวิทยาลัยในสหรัฐเพิ่มจ�านวนมากขึ้น
อย่างรวดเร็ว บุคคลเหล่านี้ได้กลับมาเป็นผูบ้ ริหาร
ระดับสูงในหน่วยงานของทั้งภาครัฐและเอกชน
ซึง่ มี บ ทบาทส� า คั ญ ต่ อ การก� า หนดทิ ศ ทางการ
พัฒนาประเทศไทยด้านต่างๆ ให้เป็นไปตามกรอบ
ความรู้ที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากมหาวิทยาลัย
ในสหรัฐฯ อิทธิพลการจัดการศึกษาแบบยุโรปเริ่ม
หมดไปจากสังคมไทย สถาบันระดับอุดมศึกษา
ของรัฐหันไปจัดหลักสูตรการศึกษาตามแบบอย่าง
อเมริกากันหมด วิธีคิดที่รับจากสหรัฐอเมริกา
มี อ ิท ธิพ ลอย่ า งลึ ก ซึ ้ง จนส่ ง ผลต่ อ ทิ ศ ทางการ
พั ฒ นาสั ง คมไทยให้ มี ลั ก ษณะเป็ น แบบอเมริ กั น
(Americanization) ตลอดจนก่อให้เกิดค่านิยม
การเลียนแบบลัทธิบริโภคของคนอเมริกันติดมา
ด้วย ทั้งที่เราไม่มีศักยภาพที่จะสร้างผลผลิตอะไร
ได้มากมายเหมือนสังคมอเมริกัน ซึ่งเป็นประเทศ
ใหญ่มีทรัพยากรมาก
ระบบคุณค่าความหมายชุดใหม่ภายใต้ลัทธิ
บริ โ ภคนิ ย มซึ่ ง เข้ า มาแทนที ่ร ะบบคุ ณ ค่ า ความ
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หมายทางจริยธรรมของสังคมไทยแต่เดิม ได้อบรม
กล่อมเกลาให้คนไทยเริ่มมองเป้าหมายแก่นสาร
ของชีวิต รวมทั้งการจัดต�าแหน่งแห่งที่ของล�าดับ
ชั้นทางสังคม โดยวัดจากความมั่งคั่งทางวัตถุและ
ศักยภาพในการบริโภค อันท�าให้ผคู้ นในสังคมไทย
เริ่มแข่งขันกันแย่งชิงความมั่งคั่งรุนแรงมากขึ้น
เพื่อหวังจะได้บรรลุเป้าหมายของชีวิตตามระบบ
คุณค่าความหมายชุดใหม่ดังกล่าว
ในขณะที ่แ ผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ แห่ ง ชาติ ไ ด้
ผลักดันให้ประเทศไทยก้าวสู่ระบบทุนนิยมเป็น
ผลส�าเร็จ ท�าให้ภาคธุรกิจเอกชนเติบโตอย่าง
รวดเร็ว และมีรายได้เพิ่มมากขึ้นๆ เหนือรายได้
ของข้าราชการที่เคยมีทั้งเงินและอ�านาจมากมาย
(จนผู้คนในสังคมไทยสมัยก่อนมีค่านิยมอยากเข้า
รับราชการ ดังค�ากล่าวที่วา่ “สิบพ่อค้าก็ไม่สหู้ นึ่ง
พระยาเลี้ยง”)
แต่ครั้นข้าราชการที่กนิ เงินเดือนประจ�ามีรายได้ลดน้อยลง (โดยเปรียบเทียบ) เมื่อเทียบกับภาค
ธุรกิจเอกชน ท�าให้สถานะทางเศรษฐกิจสังคมที่
เคยอยู่ในระดับสูงกว่าพวกพ่อค้านักธุรกิจ ต้อง
ลดต�่าลง จึงเกิดแนวโน้มตามธรรมชาติทจี่ ะอาศัย
อ�านาจมากมายตามกฎหมายที่อยู่ในมือ กระท�า
การแสวงหาผลประโยชน์ในทางที่มิชอบประการ
ต่างๆ เพื่อชดเชยกับเงินเดือนที่นับวันมีแต่จะ
ลดน้อยลงเมื่อเทียบกับรายได้ภาคธุรกิจเอกชนที่
เพิ่มขึ้นในอัตราที่สูงกว่า จนกลายเป็นรากเหง้า
ของปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นในระบบราชการ
และระบบสังคมการเมืองไทย
ทั้งนี้ผลพวงอีกประการหนึ่งของปัญหาที่เกิด
จากการเร่งพัฒนาประเทศไทยไปสู่ระบบทุนนิยม
ในยุ ค สมั ย ของจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรั ช ต์ ก็ คื อ
ช่องว่างระหว่างเมืองกับชนบท โดยผู้เชี่ยวชาญ
ที ่ป ระเทศสหรั ฐ ฯส่ ง มาช่ ว ยเหลื อ รั ฐ บาลของ
จอมพลสฤษดิ ์ เพื ่อ วางแผนพั ฒ นาระบบ

เมื่อพัฒนาสู่ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ช่องว่างระหว่างคนร�่ารวยจ�านวนน้อยในเมือง
กับคนยากจนส่วนใหญ่ที่อยู่ในชนบท นับวันก็ยิ่งจะถ่างกว้างออกไปมากขึ้นๆ
••
เศรษฐกิจของไทยนั้น ได้ให้ข้อเสนอแนะแนวทาง
เปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของไทยจากประเทศ
เกษตรกรรม (ซึง่ ขายผลผลิตได้ในราคาต�่า) ไปสู่
การเป็นประเทศอุตสาหกรรม (ซึง่ ขายสินค้าได้ใน
ราคาสูง) ด้วยการใช้ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบ
ไม่สมดุล (unbalance growth strategy) อัน
ได้ ก ลายเป็ น ยุท ธศาสตร์ ห ลั ก ของแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจแห่งชาติในเวลาต่อมา
บนสมมติ ฐ านของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นา
แบบไม่สมดุลนี้ ในเมื่ออุตสาหกรรมช่วงแรกของ
ประเทศไทยมีเทคโนโลยีต�่า เป็นอุตสาหกรรม
ประเภทใช้แรงงานเป็นหลัก (labour intensive
industries) ซึง่ การจะส่งสินค้าอุตสาหกรรมที่มี
คุณภาพไม่ค่อยคงที่เพราะใช้แรงงานคนในการ
ผลิตเช่นนี้ไปขายแข่งกับประเทศอื่นได้ ก็ต้องเน้น
กลยุทธ์การขายในราคาถูกก่อน เมื่อมีผลก�าไรแล้ว
ค่อยลงทุนซือ้ เทคโนโลยีใหม่ๆ เข้ามาช่วยในการ
ผลิต หลังจากนั้นจึงค่อยขายสินค้าที่มีมาตรฐาน
คุณภาพดีขึ้นในราคาที่แพงขึ้นต่อไป
เมื่อแรงงานเป็นต้นทุนที่ส�าคัญของการผลิต
การจะขายสินค้าให้ได้ราคาถูกก็ต้องกดค่าแรง
ให้ต�่า ขณะทีร่ าคาอาหารเป็นต้นทุนส�าคัญของ
แรงงาน เพราะคนงานต้องกินข้าวเพื่อให้มีชีวิต
และมี เ รี ่ย วแรงท� า งาน ถ้ า ข้ า วและอาหารมี
ราคาแพง ค่าแรงก็ต้องแพงตาม ฉะนั้นภายใต้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาแบบไม่สมดุลเช่นนี้จงึ จ�าเป็น
ต้องให้เกษตรกรส่วนใหญ่ของประเทศในชนบทเป็น
ฝ่ายเสียสละ ด้วยการกดราคาสินค้าเกษตรที่เป็น
อาหาร (โดยเฉพาะข้าว) ให้มรี าคาต�่า เพื่อมาหล่อเลี้ยงภาคอุตสาหกรรมและเมืองให้เจริญเติบโต
ก่อน แล้วสักวันหนึ่งข้างหน้าเมือ่ อุตสาหกรรมของ
ประเทศเจริญเติบโต และรัฐบาลเก็บภาษีได้มาก

ขึน้ แล้ว ถึงตอนนัน้ ความมัง่ คัง่ ก็จะ “กระเด็น”
(trickle down) ออกไป และช่วยให้เกษตรกร
ส่วนใหญ่ของประเทศในชนบท ที่ถูกบังคับให้จ�าใจ
ต้องเป็นผู้เสียสละตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจช่วง
แรกของประเทศ ได้มีชีวติ ความเป็นอยู่ที่ดีขึน้ จน
พ้นความยากจนในที่สุด
อย่างไรก็ตาม เมื่อไปมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ปราศจากการพัฒนาทางการเมืองควบคู่พร้อม
กันไปอย่างเหมาะสม (ท�าให้ค่า a´'-a มีระดับสูง)
อ�านาจรัฐเมือ่ ตกอยูใ่ นมือของทหารและข้าราชการ
ระดับสูงทีเ่ ป็นคนส่วนน้อย โดยมิได้กระจายไป
สู่ประชาชนที่เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศตาม
ปรัชญาการปกครองแบบประชาธิปไตย ความ
มั่งคั่งและความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่เกิด
จากการพั ฒ นาทางเศรษฐกิ จ ตามแผนพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในช่วงทศวรรษแรกๆ
ก็กระจุกตัวอยู่ในเขตเมืองและอยู่ในกลุ่มธุรกิจ
ที ่มี ส ายสั ม พั น ธ์ กั บ ทหารและข้ า ราชการระดั บ
สูงที่ยึดกุมอ�านาจรัฐอยู่นั้น โดยไม่ได้กระจาย
ไปสู่ประชาชนส่วนใหญ่ในชนบทตามสมมติฐาน
ของยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาแบบไม่ ส มดุ ล ที ่ว าง
ไว้ ผลที่สุดก็น�าไปสู่เหตุการณ์จลาจลเรียกร้อง
ประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2516
แต่ถึงจะมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญและจัด
ให้มีการเลือกตั้งแล้วก็ตาม โครงสร้างของช่อง
ว่างความเหลื่อมล�้าทางเศรษฐกิจระหว่างเมือง
กับชนบทที่ถูกวางพื้นฐานไว้ตั้งแต่ช่วงแผนพัฒนา
เศรษฐกิจในระยะแรกๆ ก็หยั่งรากลึกในสังคมไทย
เสียแล้ว ฉะนัน้ เมื่อพัฒนาสู่ระบบทุนนิยมโลกาภิวัตน์ ช่องว่างระหว่างคนร�่ารวยจ�านวนน้อยใน
เมือง กับคนยากจนส่วนใหญ่ของประเทศที่อยู่
ในชนบท นับวันก็ยิ่งจะถ่างกว้างออกไปมากขึ้นๆ
อ่านต่อฉบับหน้า

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐

•
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(ตอนที่ ๓๒)

• โรคต่ อ มลู ก หมากโต จัดเป็นโรคที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวติ
แต่ จ ะส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของผู ้ ป ่ ว ย โดยบางราย
ที่ไม่ได้รับการรักษา อาจมีผลกระทบต่อ‘ไต’ เกิดนิ่วในกระเพาะ
ปัสสาวะ หรือ กลั้นปัสสาวะไม่ได้ อย่างไรก็ตามในรายที่มอี าการน้อย
กำรปรับพฤติกรรม อาจช่วยได้ เช่น ลดการดื่มน�้าหลังอาหารเย็น
และก่อนนอน หลีกเลีย่ งแอลกอฮอล์ กาแฟ หลีกเลีย่ งยาลดอาการ
คัดจมูก ยาลดการบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ

• ต่อมลูกหมาก ส�าคัญอย่างไร ?
ต่อมลูกหมาก
เป็ น ต่ อ มที ่อ ยู ่ รอบ ‘ท่อปัสสาวะ’ส่วนต้น
บริเวณปากทางออกของกระเพาะปัสสาวะ
มีรูปร่างลักษณะ คล้ายเม็ดเกาลัด
หลายคนมักสับสนและเข้าใจผิดว่า‘ต่อมลูกหมาก’ คือ‘ลูกอัณฑะ’ แต่ท่จี ริงแล้วอวัยวะทั้งสองนี้
ท�ำงำนต่ำงกัน คือ ลูกอัณฑะ ท�าหน้าทีส่ ร้างเชื้อ
อสุจิ ขณะที่ต่อมลูกหมากท�าหน้าที่ผลิตน�้าเมือก
และน�า้ หล่อเลี้ยงตัวอสุจิ ซึ่งมีความส�าคัญอย่างยิง่
ต่อระบบสืบพันธุ์เพศชาย
โรคต่อมลูกหมาก มีอะไรบ้าง ?
หาก‘ต่ อ มลู ก หมาก’มี ข นาดโตขึน้ จนไป
เบียดบัง‘ท่อปัสสาวะ’ ก็อาจท�าให้ท่อปัสสาวะ
ตีบตัน และเป็นสาเหตุของอาการผิดปกติต่างๆ
เวลำถ่ำยปัสสำวะ เช่น ปัสสาวะบ่อย ปัสสาวะ
ติดขัด ปัสสาวะเป็นเลือด หรือแม้กระทั่งพัฒนา
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กลายเป็นเนื้อร้าย และแพร่กระจายไปยังส่วน
ต่าง ๆ ของร่างกายได้
หากเกิดอาการผิดปกติขึ้น ‘แพทย์’จะเป็นผู้
ท�าการตรวจและวินจิ ฉัยว่า ความผิดปกติท่เี กิดขึ้น
นั้น มีสาเหตุมาจาก‘โรคต่อมลูกหมาก’ชนิดใด
ซึ่งโดยทั่วไปแล้ว โรคต่อมลูกหมาก
สามารถแบ่งออกเป็น ๓ ชนิด ได้แก่
๑. ต่อมลูกหมากอักเสบ(Prostatitis)
เป็ น ภาวะที ่มี อ าการอั ก เสบของเนื ้อ ต่ อ ม
ลูกหมาก พบได้บอ่ ยในเพศชายช่วงอายุระหว่าง
๓๐-๕๐ ปี
สาเหตุและลักษณะการอักเสบ
แบ่งได้เป็น ๒ กลุ่มใหญ่ ๆ คือ
การอักเสบแบบติดเชื้อ ซึ่งเกิดจากการติดเชื้อ
แบคทีเรีย จากทางเดินปัสสาวะ การมีเพศสัมพันธ์
หรือการส่องกล้อง ผูป้ ว่ ยจะมีไข้สงู หนาวสั่น ปวด
ตามกล้ามเนื้อ อวัยวะเพศและบริเวณลูกอัณฑะ

รวมถึงมีอาการผิดปกติเวลาถ่ายปัสสาวะ
ขณะที่อีกประเภทหนึ่ง คือ
การอักเสบแบบปราศจากเชื้อ ซึง่ ยากจะระบุ
สาเหตุของโรคได้แน่ชัด
๒. ต่อมลูกหมากโต(Prostate Enlargement/
Benign Prostate Hypertrophy)
พบได้ในผู้ชายอายุประมาณ ๔๐ ปีขนึ้ ไป
อันเป็นผลมาจากฮอร์โมนเพศชายในร่างกายที่
ลดน้อยลง อำกำรแบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ
- กลุ่มแรก จะมีอาการปัสสาวะบ่อย
ร่วมกับอาการแสบขัด
- กลุ่มทีส่ อง จะมีอาการ ปัสสาวะล�าบาก
ปัสสาวะไม่พุ่ง หรือต้องใช้เวลาในการเบ่ง
ปกติแล้ว‘โรคต่อมลูกหมากโต’ จัดเป็นโรค
ที่ไม่เป็นอันตรายต่อชีวิต แต่จะส่งผลกระทบ
ต่อคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย โดยบางรายที่ไม่ได้
รับการรักษา อาจมีผลกระทบต่อ‘ไต’ เกิดนิ่วใน
กระเพาะปั ส สาวะ หรื อ กลั น้ ปั ส สาวะไม่ ไ ด้
อย่างไรก็ตาม ในรายที่มีอาการน้อย กำรปรับ
พฤติกรรม อาจช่วยได้ เช่น ลดการดื่มน�า้ หลัง
อาหารเย็นและก่อนนอน หลีกเลี่ยงแอลกอฮอล์
กาแฟ หลีกเลี่ยงยาลดอาการคัดจมูก ยาลด
การบีบตัวของกระเพาะปัสสาวะ เป็นต้น
๓. มะเร็งต่อมลูกหมาก
เกิดจากการแบ่งตัวของ‘เซลล์ต่อมลูกหมาก’
ที่เพิ่มขึน้ ผิดปกติ มักจะเกิดในผู้ชายอายุตั้งแต่
๔๐ ปีขนึ้ ไป และจะตรวจพบมากขึน้ ตามช่วง
อายุที่เพิ่มขึ้น ผู้ที่มีประวัติบิดาหรือพี่น้องเคยเป็น
‘มะเร็งต่อมลูกหมาก’ จะมีโอกาสเสี่ยงกว่าคนทั่วไป
- ในระยะแรก จะไม่ แ สดงอาการใดๆ และ
สามารถรักษาให้หายได้ แต่เมื่อมะเร็งขยายตัว
มากขึ้นจนไปกดทับท่อปัสสาวะ จะส่งผลให้ผปู้ ว่ ย
ปัสสาวะล�าบากและบ่อยขึน้ จนถึงขั้นปัสสาวะ
เป็นเลือด
- ในระยะสุดท้าย ‘มะเร็ง’จะแพร่กระจายไปยัง
ต่อมน�้าเหลือง กระดูก และอวัยวะอื่น ๆ ซึ่งจะ
ไม่สำมำรถรักษำให้หำยขำดได้ แต่การรักษาจะ

มุง่ เน้นไปทีก่ ำรยับยัง้ กำรลุกลำม ของ‘มะเร็ง’ และ
คงสภาพให้ผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตปกติได้มากที่สุด

• อวัยวะสืบพันธุ์

û อวัยวะสืบพันธุ์เพศชาย
อวัยวะหลักๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์ ได้แก่
องคชาต(Penis) : เมื่อมีการกระตุ้นทางเพศ
องคชาตจะเกิดการแข็งตัว เพราะเลือดมาคั่งตรง
กล้ามเนื้อทีม่ ลี กั ษณะเหมือนฟองน�้า เมื่อมีการหลัง่
‘องคชาต’จะท�าหน้าทีพ
่ าน�้าเชื้อที่มอี สุจเิ ข้าไปใน
ช่องคลอด
อัณฑะ(Testes) : ลูกอัณฑะหรือต่อมเพศของ
ผู้ชายจะอยู่ในถุงที่ห้อยอยู่ใต้องคชาติ เรียกว่า‘ถุง
อั ณ ฑะ’ ท� า หน้ า ที ่ผ ลิ ต เชื้ อ อสุ จิ แ ละเทสโทสเตอโรน ซึ่งเป็นฮอร์โมนเพศชาย
ถุงหุ้มอัณฑะ(Scrotum) : เป็นส่วน‘ผิวหนัง’ที่
อยู่ใต้องคชาติลงมา ท�าหน้าที่ ห่อหุ้มลูกอัณฑะ
ควบคุ ม อุ ณ หภู มิ ให้ เ หมาะส� า หรั บ สร้ า งอสุ จิ ที ่
สมบูรณ์แข็งแรง ซึ่ง‘อสุจิ’จะเจริญได้ดีในอุณหภูมิ
ต�า่ กว่าอุณหภูมปิ กติของร่างกายประมาณ ๑ องศา
เซลเซียส
หลอดเก็บอสุจิ(Epididymis) : เป็น‘ท่อเล็กๆ’
ขดทบไปมา อยู ่ ด ้ า นบนของอั ณ ฑะ ท� า หน้ า ที ่
เก็บตัวอสุจิจนเติบโตและแข็งแรง พร้อมที่จะ
‘ปฏิสนธิ’
หลอดน�าอสุจ(ิ Vas deferens) : ‘หลอดโค้งยาว’
ท�าหน้าทีเ่ ป็นทางล�าเลียงตัวอสุจิ ไปเก็บไว้ทต่ี อ่ ม
สร้างน�้าเลี้ยงอสุจิ
ต่อมสร้างน�า้ เลี้ยงอสุจิ(Seminal vesicles) :
‘สองถุงเล็กๆ’ อยูห่ ลังกระเพาะปัสสาวะ ท�าหน้าที่
สร้างของเหลว ส่วนหนึ่งเพื่อใช้ขนส่งและเลี้ยง
อสุจิ ให้เจริญเติบโต
ต่อมลูกหมาก(Prostate gland) : มีขนาดเท่า
ลูกเกาลัด อยู่บริเวณด้านล่างกระเพาะปัสสาวะ
ท� า หน้ า ที ่ สร้ า งของเหลวอี ก ๖๐% เพื ่อ ใช้
ล�าเลียง‘อสุจิ’
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ฮอร์โมนเป็นตัวน�าทางเคมี มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
กับการท�างานทางเพศ การเจริญพันธุ์ และ
ลัก ษณะเฉพาะทางเพศ เช่ น กล้ า มเนื ้อ ผู ้ ช าย
ความสูง เสียงห้าว ขน หนวด เป็นต้น
เทสโทสเตอโรน เป็ น ฮอร์ โ มนที ่ส� า คั ญ ที่ สุ ด
ผลิตในอัณฑะ และจ�าเป็นต่อการผลิตสเปิร์ม
ให้สมบูรณ์แข็งแรง
รูปแบบวิธีการใช้ชีวิต ตลอดจนน�้าหนักตัว
ที่มากเกินไป พฤติกรรมการกิน ที่ไม่เหมาะสม และ
ความเครียด ต่างก็ส่งผลต่อ การเจริญพันธุ์ เช่นกัน

ปัญหาทางการเจริญพันธุ์

ที พ่ บบ่ อ ยใน‘ผู ้ ช าย’ มั ก เกิ ด จากจ� า นวนและ
การเคลื่อนที่ของอสุจิ ซึ่งส่งผลต่อโอกาสมีลกู ได้แก่
โรคคางทูม การติดเชื้อไวรัส‘คางทูม’หลัง
เข้าสู่วัยเริ่มเจริญพันธุ์อาจเป็นอันตรายต่อเซลล์
ที่ใช้สร้างสเปิร์มในอัณฑะได้ โดยส่วนมากแล้ว
พบการติดเชื้อที่อัณฑะเพียงข้างเดียว บางราย
อาจถึงขั้นเป็นหมันถาวร
หลอดเลื อ ดขอดในอั ณ ฑะ เป็ น ภาวะที ่
เส้ น เลื อ ดบริ เ วณอั ณ ฑะขอด เกิ ด จากเลื อ ด
ไหลเวียนออกจากอัณฑะไม่สะดวก เมื่อ‘เลือดคั่ง’
จะท�าให้อุณหภูมใิ นอัณฑะสูงขึ้น จนระดับ‘ฮอร์โมน
เทสโทสเตอโรน’ผิดปกติ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างสเปิรม์
อัณฑะไม่ลงถุงอัณฑะ ในช่วงที่ทารกพัฒนา
ในโพรงมดลูกของแม่ โดยปกติ อัณฑะของทารก
จะอยู่ด้านในช่องท้อง และเคลือ่ นไปยังถุงหุ้ม
อัณฑะไม่กเี่ ดือนก่อนเกิด หากการเคลื่อนที่นั้น
ไม่เกิดขึ้น เด็กจะเกิดมาพร้อมกับภาวะที่เรียก
ว่า อัณฑะไม่ลงถุงอัณฑะ(cryptorchidism ) โดย
ทั่วไปแล้ว อัณฑะจะเคลื่อนตัวลงถุงอัณฑะได้เอง
ภายในช่วงหกเดือนหลังทารกเกิด ‘อาการอัณฑะ
ไม่ลงถุง’หากไม่ได้รับการรักษา อาจส่งผลต่อ
การเจริญพันธุ์ หรือปัญหาทางสุขภาพอื่นๆ ได้

ภาวะความเข้มข้นของอสุจิต�่า(Oligospermia)

หมายถึง อสุจิมีจ�านวนน้อยเกินไป

ภาวะไร้ อ สุ จิ ใ นน� ้า เชื้ อ (Azoospermia)
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•

เราคิดอะไร

หมายถึง ไม่มีตัวอสุจิเลย
โรคมะเร็งอัณฑะ บางครั้ง ถูกตรวจพบเมื่อ
คู่สมรสไปตรวจรักษาภาวะมีลูกยาก เนื้องอกร้าย
ที่โตขึ้นในอัณฑะ ท�าให้เยื่ออัณฑะเสียหาย หากไม่
ได้รบั การรักษาโดยเร็ว อาจลุกลามไปยังส่วนต่างๆ
ของร่างกายได้
โรคเบาหวาน ส่งผลต่อคุณภาพของสเปิร์ม

การผ่าตัดหรือการบาดเจ็บ

‘อาการบาดเจ็บสาหัส’ ที่อัณฑะอาจส่งผลต่อการ

สร้างสเปิร์ม ไปจนถึงท�าให้เป็นหมัน ได้
‘การบาดเจ็บ’จากการเล่นกีฬาหรืออุบตั เิ หตุตา่ งๆ
ท�าให้หลอดเลือดที่ล�าเลียงเลือดไปเลี้ยงอัณฑะ
แตกหรือโป่งบวม
นอกจากนี้ การผ่าตัดแก้ไขภาวะ‘อัณฑะไม่ลง
ถุง’ หรือ‘ไส้เลื่อน’ก็อาจส่งผลต่อความสามารถใน
การสร้างสเปิร์ม ของผู้ชายได้
แม้การปฏิสนธิใช้สเปิร์มแค่ตัวเดียว แต่ก็
จ�าเป็นต้องอาศัย‘เอ็นไซม์’ ที่ได้จากสเปิรม์ จ�านวน
มหาศาล เพื่อย่อย ‘เยื่อหุ้มรอบไข่’ เปิดทาง
ให้สเปิร์มตัวที่แข็งแรงที่สุด‘เจาะไข่’เข้าไปได้
ในสถานการณ์ปกติ เชื้ออสุจิทุกๆ ๑๔ ล้านตัวมี
เพียง ๑๐% ทีเ่ ข้าไปทาง‘ช่องคลอด’ตามธรรมชาติ
สามารถว่ายไปถึง‘ไข่’ที่รออยู่ยังปลายท่อน�าไข่ได้
ความผิดปกติทางร่างกาย มีผู้ชายเพียงไม่กี่
รายที่พบว่า ของเหลวที่หลั่งเข้าไปในช่องคลอด
ไม่มีสเปิร์มอยู่เลย ซึ่งอาจเกิดจากหลอดเก็บอสุจิ
อุดตันหรือท�างานผิดปกติ ขวางกั้นไม่ให้‘สเปิร์ม’
ไปรวมตัวกับของเหลวอย่างอื่นเพื่อสร้าง‘น�า้ เชื้อ’

ร่างกายได้รับความร้อนมากเกินไป

ความร้อน เป็นอันตรายต่อการสร้างสเปิร์ม
แช่น�า้ ร้อน นานเกินไป อาจท�าให้อุณหภูมิภายใน
อัณฑะสูงขึน้ ลดความสามารถในการสร้างสเปิร์มลง
การท�างานหนักเกิน ความเครียดกังวล และ
การดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไป ส่งผลให้ความรูส้ กึ
ทางเพศหดหาย ส่วนมากอาการ‘กามตายด้าน’
จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของจิตใจ
ต่อฉบับหน้า

• นายหนุนดี

• นายหนุนดี

นี่แหละพระแท้

ขอพู ด ถึง พระที ถ่ ู ก ด� า เนิ น คดี ต ามกฎหมาย
แล้วหนีคดี ถือว่าไม่เป็นตัวอย่างที่ดีให้แก่สังคม
ดังกรณีเณรค�า สมีโย เป็นต้น
คนที ่ถ ูก ด� า เนิ น คดี ต ามกฎหมาย ก็ มิ ไ ด้
หมายความว่ า จะเป็ น ผู้ ที ่ก ระท� า ผิด เสมอไป
คนที่เข้าถึงสัจธรรม หรือคนดี ๆ ที่ติดคุกก็มีมาก
ดังมีตัวอย่างทั้งในประเทศและต่างประเทศ ซึ่ง
ส่วนใหญ่ก็ได้รับการยอมรับ และเป็นตัวอย่างของ
การต่อสูเ้ พือ่ สิง่ ทีถ่ กู ต้องในแบบสันติ อหิงสา อโหสิ
ของสังคมโลก ได้แก่ ทนายทองใบ ทองเปาด์
(ทนายแม็กไซไซ) มหาตมะ คานธี เนลสัน แมนเดลลา เป็นต้น
ยิง่ ถ้าเป็นพระด้วยแล้ว ก็น่าจะยิ่งต้องด�ารง
ตนเป็ น ตั ว อย่ า งของการไม่ ยึ ด ติ ด ในทรั พ ย์ สิ น
ที่ดิน เงินทอง บ้านช่อง วัดวาอาราม จนที่สุด
คือ ความไม่ยึดติดในตัวตน พร้อมที่จะต่อสู้เพื่อ
ความถูก ต้ อ งดี ง ามตามกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ดังพระครูบาศรีวิชัย พระพิมลธรรม โดยเฉพาะ
สมณะโพธิรกั ษ์ ซึง่ ช่วงมีคดีกรณีสนั ติอโศก หลาย
คนที่ยังไม่รู้จักท่านหรือชาวอโศกดีพอก็เป็นห่วง
ว่าจะเกิดความรุนแรง ถึงขั้นสงครามศาสนา แต่
ในที่สุดก็ไม่มีอะไรในกอไผ่ สมณะโพธิรักษ์และ
ลูกศิษย์ที่บวชตามท่านอีก ๖๖ รูป ต่างพร้อมให้
ทางราชการ และสังคมเข้ามาดู มาตรวจสอบ
ความบริสุทธิ์โปร่งใส
วันที่เจ้าหน้าที่ต�ารวจจะมาที่สันติอโศกเพื่อ
ด�าเนินคดีนั้น ลูกศิษย์ของสมณะโพธิรักษ์ได้มา
เป็นจ�านวนมาก แต่ไม่ได้มาเป็นโล่มนุษย์ แต่มา
ช่วยเตรียมข้าว น�้า อาหาร จัดสถานที่ต้อนรับ
อ�านวยความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าที่ต�ารวจที่เดิน

ทางตบเท้าเข้าพุทธสถานสันติอโศก อีกทั้งสมณะ
โพธิรกั ษ์ยงั ให้นกั บวชชาวอโศกทุกแห่งมารวมตัวที่
สันติอโศก แล้วขึ้นศาลาฟังธรรมนั่งรอให้ตา� รวจจับ
หรือด�าเนินคดีไปตามครรลองของกฎหมาย
ความวิตกกังวลของสังคม และรัฐบาลที่มอง
ว่าเป็นสถานการณ์ที่ตึงเครียดและห่วงว่าจะเกิด
การต่อต้านรุนแรง จนอาจมีการปะทะจากคณะ
ลูกศิษย์จนถึงขั้นเลือดตกยางออกนั้น ก็กลับกลาย
เป็นเรือ่ งง่าย ๆ ไม่มีอะไรรุนแรง ไม่มีการต่อต้าน
เป็นผลให้ทุกฝ่ายก็สบายใจ รวมทั้งฝ่ายจ�าเลย!
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์สอนลูกศิษย์ว่า เรา
อยู่ประเทศไหนก็ต้องเคารพกฎหมายประเทศ
นั้น เราอยู่ประเทศไทยก็ต้องเคารพกฎหมาย
ไทย แม้ท่สี ดุ จะถูกตัดสินว่าผิดถึงขั้นติดคุกก็มใิ ช่
เรื่องที่ต้องวิตกกังวลใด ๆ เพราะสัจจะ(ความ
จริง) หรือความดี ไม่มีใครเอาไปขังในที่ใด ๆ ได้
พ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์ได้พดู ถึงคดีของท่านว่าที่
สุดแล้ว หากท่านชนะคดีท่านก็ได้เป็นสมณะตาม
ข้อตกลงกับรัฐบาลในยุคนั้น แต่หากแพ้คดีท่านก็
ยังอยู่ในสถานะพระเช่นเดิม สรุปคือแพ้เป็นพระ
ชนะเป็นสมณะนั่นเอง
ซึ่งในที่สุด ศาลก็ไม่ได้ตัดสินว่า ท่านโพธิรักษ์
กระท�าผิดพระธรรมวินยั แต่ตดั สินว่า ท่านโพธิรกั ษ์
ท�าผิดกฎหมายจาก พ.ร.บ.สงฆ์ ปี พ.ศ. ๒๕๐๕ เหตุ
เพราะยังไม่เปล่งวาจาสึกจากการเป็นพระ
ดังนั้น สมณะโพธิรักษ์จึงยังคงเป็นพระ ยังไม่
ขาดจากความเป็นพระตามกฎหมายสงฆ์ดังกล่าว
แต่ถงึ อย่างไรก็ตาม ท่านโพธิรกั ษ์กไ็ ด้ยอมมา
ใช้ค�าว่า “สมณะ” น�าหน้าฉายาตามที่ได้ตกลงกับ
ทางรัฐบาลในขณะนั้นมาจนถึงทุกวันนี้
นี่แหละคือพระแท้ ที่เคารพกฎหมายเป็นแบบ
อย่างของสังคมไทย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐ •
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เวลาหายใจเข้าก็รสู้ กึ เจ็บหนึบๆ หนักๆ
อาการปวดยังคงอยูท่ ้งั วันทั้งคืน
ผมสังหรณ์ใจว่า โรคร้ายก�าลังก่อตัว...

เหนือควันพิษ
หลังจากเก็บเกีย่ วข้าวนาปีเสร็จแล้ว ชาวนา
ในหลายพื ้น ที ่ก ็จ ะไถปรั บ ดิ น แล้ ว เพาะปลู ก ต้ น
ยาสูบ เพือ่ ขายใบให้แก่โรงงานหรือบริษัทยาสูบ
ที่มาตั้งจุดรับซือ้ ตามโควต้าที่ได้แจ้งจ�านงเอาไว้
เมื่อต้นปี นี่คือจุดเริ่มต้นของควันบุหรี่ที่พ่นจาก
ปากเหล่ า ขี ้ย าทั ้ง หลายท� า ลายสุ ข ภาพยากจะ
หยุดยั้ง
ช่วงที่ผมอายุ ๑๒-๑๓ ปี ผมเห็นคนสูบบุหรี่ท้งั
คนหน่มุ คนแก่ แต่แปลกผมไม่คดิ อยากจะสูบแม้แต่
น้อย ไม่เคยนึกอยากรูว้ า่ รสชาติบหุ รี่เป็นอย่างไร ไม่
เคยนึกอยากลองสูบ
แต่พอย่างเข้าวัย ๑๕-๑๖ ปี ผมก็มาเริ่มสนใจ
การสูบบุหรีเ่ พราะเข้าใจว่า คนเป็นหนุม่ จะต้องสูบ
บุหรี่จงึ จะมีเท่ - โก้ แมน และยังแก้ความขวยเขิน
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ได้ดว้ ย
ผมเริ่มหัดสูบด้วยการดูดควันเข้าไปในปาก แล้ว
พ่นควันออกทางปากและทางรูจมูกเท่านั้น มารูภ้ าย
หลังว่าคอบุหรี่ท่แี ท้ตอ้ งดูดควันบุหรี่ให้ลงถึงปอดจน
เต็มหรือจนสุดลมหายใจ ควันบุหรี่สมั ผัสเซลล์ปอด
ทั่วถึงแล้วจึงค่อยปล่อยควันออกมา ไม่เช่นนั้นจะไม่
ได้สมั ผัสดื่มด�่ากับรสชาติของบุหรี่
ช่วงแรกๆ ผมส�าลักควันขณะดูดควันผ่านล�า
คอเข้าสูป่ อด ทั้งไอและเจ็บแสบล�าคอ ทุกข์ทรมาน
แต่เมือ่ พยายามแล้วพยายามอีก ฝืนสูบต่อเนือ่ งมา
หลายเดือน ความเคยชินท�าให้ความระคายเคืองใน
ล�าคอลดน้อยลงและหายไป ผมหัดสูบบุหรี่ชนิดมวน
ต่อมวนทุกๆ วันประมาณสองปี เรียกว่าว่างเมื่อไหร่
เป็นต้องมองหาบุหรี่ ถ้าหาไม่ได้จะทุกข์กงั วลหงุดหงิด

แต่พอหาได้นา� มาสูบรูส้ กึ ว่าความสุขเกิดขึ้นทันใด
ในที่สดุ ผมก็ตกอยูใ่ นกลุม่ คนที่สบู บุหรี่อย่างเต็ม
ตัว ไม่หยุดเพียงแค่น้นั คนหนุม่ ต้องหัดเล่นไพ่ดว้ ย
ผมศึกษาการเล่นไพ่สารพัดชนิด ทั้งเล่นสามใบหกใบ
เจ็ดใบ กบด�ากบแดง เล่นแค่ในแวดวงเพื่อนๆ เล่น
สนุกๆ เช่น เล่น ๔ คน ลงทุนคนละหนึ่งบาท ใครชนะ
ก็จะได้ถอนทุนแค่หนึ่งบาท ส่วนที่เหลืออีกสามบาทก็
ต้องมาเล่นต่อกันอีก
ค�า่ คืนหนึ่งผมเพลินเล่นไพ่ไปจนตีสอง บุหรี่หมด
แต่ก็นกึ อยากสูบ (ยุคนั้นไม่มรี า้ นสะดวกซื้อ) มีอยูว่ ิธี
เดียวคือเก็บก้นบุหรี่แคะรวมมวนใส่กระดาษพอได้สบู
ให้หายอยากอีกครั้ง
ผมยังคงสูบเรื่อยมา พออายุเริ่มเข้า ๒๘ ปี ก็รสู้ กึ
ว่าพอหายใจเข้าจะรูส้ กึ เจ็บที่หน้าอกด้านขวา และ
สังเกตได้วา่ ช่วงที่ดดู ควันบุหรี่เข้าไปจะเกิดอาการเจ็บ
ปวดแรงขึน้ กว่าเดิม ปวดนานนับสิบนาทีความเจ็บจึง
ค่อยลดลง แต่พออัดควันมวนใหม่เข้าไปอีกอาการเจ็บ
ที่หน้าอกซีกขวาก็จะปะทุปวดแรงจนสัมผัสได้ชดั
ระยะนี้เวลาหายใจเข้าก็รสู้ กึ เจ็บหนึบๆ หนักๆ
อาการปวดยังคงอยู่ทั้งวันทั้งคืน ผมสังหรณ์ใจว่า
โรคร้ายก�าลังก่อตัว... ภาพพระสี่รปู ที่มาเยี่ยมให้กา� ลัง
ใจญาติธรรมชาวนครพนมเมื่อสองสามปีกอ่ นนั้น ผุด
ขึน้ ในความทรงจ�าอีกครั้ง... พระถิรจิตโต (ขณะนัน้ ยัง
ไม่ได้ใช้ค�าน�าหน้าว่าสมณะ) ท่านเทศน์เตือนเหล่าขี้ยา
รวมทั้งผมด้วยว่า
“ถึงแม้จะสูบบุหรี่ตดิ ต่อกันมานานหลายปี หากว่า
หยุดสูบบุหรี่วันนี้ก็ยังคงไม่สายเกิน”
ความกลัวตายท�าให้ผมฉุกคิด ...หยุดสูบบุหรี่
วันนี้ยังไม่สาย.. ผมได้สติและมีกา� ลังใจพร้อมสูท้ นกับ
ความหิวโหยอยากสูบอยากเสพรสที่คุน้ ชินมาหลายปี
ผมหักดิบได้สองเดือน อาการเจ็บที่หน้าอกเวลา
หายใจเข้าก็เบาลง ผ่านไป ๓ ปีอาการเจ็บยังมีอยู่
นิดๆ แต่เบาขึ้นมาก ย่างเข้าถึงปีท่สี ่อี าการเจ็บจึง
หายไป กว่าจะมาฟืน้ ฟูสภาพร่างกายให้เข้าสูส่ ภาพ
ปกติใช้เวลานานมาก
นับถึงวันนี้ ๓๐ กว่าปีแล้วผมหยุดสูบบุหรี่ได้
เด็ดขาด เป็นเรื่องดีที่พลิกชีวิตได้ทัน ปลดแอก

จากบุหรี่เป็นไทได้ส�าเร็จ สภาพจิตคล้ายเมื่อ
ครั้งวัย ๑๒-๑๓ ที่ไม่วุ่นวายเป็นสุขเป็นทุกข์กับ
บุหรี่ แต่ความไม่วุ่นวายในครั้งวัยรุ่นนั้นเป็นแบบ
ว่างเด๋อ ๆ ไม่รู้ชัดถึงความหลุดสบายเบาที่ไม่ต้อง
ตกเป็นทาสบุหรี่อย่างเช่นขณะนี้ ซึ่งสัมผัสอาการ
จิตวิญญาณชัดว่าลอยล�าโปร่งโล่งเป็นอิสระจาก
บุหรี่ได้สนิท ไม่มที างเวียนกลับไปสูบอีกอย่างมั่นใจ
มั่นคงแน่แท้เป็นจริง
ผมนึกสงสารเวทนาเหล่าขี้ยาทั้งหลาย เขาจะ
รู้ไหมนะว่า การหลอกให้สูบบุหรี่มีเล่ห์กลมากมาย
เพื่อล่อให้เราตกหลุมจนได้ เช่น ท�าเป็นบุหรี่ไฟฟ้า
แล้วบอกกล่าวกันว่าปลอดภัยกว่าบุหรี่ทั่วไป แต่
นพ.วันชาติ ศุภจัตุรัส หัวหน้าส�านักงานเครือข่าย
วิชาชีพสุขภาพ เพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ ระบุว่า
บุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่ท่วั ไปเสี่ยงต่อการเป็นโรคมะเร็ง
และส่งผลต่อสุขภาพไม่แตกต่างกัน

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๖ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
ขอแสดงความยินดี “เราคิดอะไร”
ก้าวสู่ปีที่ ๒๓
วิมาน-มาน คือ จิต จิตที่ไม่รู้เรื่อง โง่ยิ่ง
อบายมุขนี่เป็นวิมาน
สวรรค์อย่างนี้หยาบต�่า
ต้องเลิก ละ คลาย ปลดปล่อย
นี่คือความหลอกลวง ไปติดก็โง่อยู่ทั้งสิ้น
• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ มกราคม ๒๕๖๐
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การยื่นค�าร้องขอออกหมายจับ หมายค้น
สามารถยื่นได้ที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
หรือที่ศาลชั้นต้นแห่งท้องที่ที่จะท�าการจับหรือค้นก็ได้

ศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในวาระแรก
ตามที่มีพระราชกฤษฎีกาก�าหนดเปิดท�าการ
ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง พ.ศ.
๒๕๕๙ ซึ่งจะเปิดท�าการในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙
ซึง่ อาจมี ผ ลกระทบต่ อ คดี ทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบ
ทีไ่ ด้ย่นื ฟ้องไว้กอ่ นแล้วและอยูใ่ นระหว่างพิจารณา
ของศาลชั้นต้นทั่วราชอาณาจักร มีหลักเกณฑ์
ในการด�าเนินการแต่ละขั้นตอนพอสรุปได้ดังนี้
๑. การยืน่ ค�าร้องขอออกหมายจับ หมายค้น
สามารถยืน่ ได้ ที ่ศ าลอาญาทุ จ ริ ต และประพฤติ
มิชอบกลาง หรือทีศ่ าลชั้นต้นแห่งท้องที่ท่จี ะท�าการ
จับหรือค้นก็ได้
๒. การยื่นค�าร้องขอผัดฟ้องหรือฝากขัง การ
ออกหมายขัง การขอปล่อยชั่วคราวและการสั่ง
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บังคับตามสัญญาประกัน ศาลชั้นต้นที่เริ่มต้นไว้
ก่อนแล้วมีอ�านาจสั่งได้เหมือนคดีทั่วไป โดยให้มี
อักษรย่อ “ท” ก�ากับ
๓. การยื่นฟ้อง
๓.๑. กรณี ที ่ร าษฎรเป็ น โจทก์ สามารถยื ่น
ค�าฟ้องต่อศาลชั้นต้นอื่นที่มิใช่ศาลอาญาทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบกลาง ศาลชั ้น ต้ น นั ้น ๆ จะ
ตรวจรับค�าฟ้องในเบื้องต้นแล้วส่งต่อให้ศาลอาญา
ทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง ทางโทรสารหรือ
จดหมายอีเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
๔. กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์ สามารถ
ยื่นค�าฟ้องต่อศาลชั้นต้นอื่นที่มิใช่ศาลอาญาทุจริต
และประพฤติ มิ ช อบกลาง ศาลชั ้น ต้ น นั ้น ๆ จะ

ตรวจค�าฟ้องและส�านวนการสอบสวนหรือส�านวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง สอบถามเรื่องทนายความ
ค�าให้การ พร้อมทั้งรายงานข้อมูลเบื้องต้นให้ศาล
อาญาทุจริตและประพฤติมชิ อบกลาง ทางโทรสาร
หรือจดหมายอีเล็กทรอนิกส์เพื่อพิจารณาสั่งต่อไป
คดีท่เี กิดขึ้นในท้องที่กรุงเทพมหานคร จังหวัด
สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม
จังหวัดนนทบุรีและจังหวัดปทุมธานีไม่ว่าราษฎร
หรือหน่วยงานของรัฐเป็นโจทก์ตอ้ งยื่นฟ้องต่อศาล
อาญาทุจริตและประพฤติมิชอบกลางเท่านั้น
๕. การด�าเนินกระบวนการพิจารณาหลังจาก
สั่งรับค�าฟ้อง เมื่อศาลอาญาทุจริตและประพฤติ
มิชอบกลางสั่งรับคดีไว้พิจารณาแล้วจะมีค�าสั่ง
ให้ออกไปท�าการไต่สวนมูลฟ้อง นั่งพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีท่ศี าลอาญาทุจริตและประพฤติมชิ อบ
กลาง ท�าการไต่สวนมูลฟ้อง นั่งพิจารณาหรือ
พิพากษาคดีที่ศาลชั้นต้นนั้น ๆ หรือโดยระบบการ
ประชุมผ่านจอภาพที่ศาลชั้นต้นนั้นตามที่เห็นสมควร
๖. คดีที่ค้างพิจารณาคดีมาก่อนวันเปิดท�าการ
บรรดาคดีที่อยู่ในอ�านาจของศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบกลางที่คา้ งพิจารณาอยูท่ ่ศี าลชั้นต้น
ต่าง ๆ ก่อนที่ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมิชอบ
กลางจะเปิดท�าการ ให้ศาลชั้นต้นนั้น ๆ มีอ�านาจ
พิจารณาพิพากษาคดีที่ค้างอยู่ต่อไปให้แล้วเสร็จ
ศาลอาญาทุจริตและประพฤติมชิ อบกลางที่จะ
เปิดในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕ช นั้น อยู่ที่อาคารศาล
แขวงดุสิต (แห่งใหม่) ซอยสีคาม ถนนนครไชยศรี
แขวงนครไชยศรี เขตดุ สิ ต กรุ ง เทพมหานคร
แต่ในเบือ้ งต้นเพื่อเป็นการอ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ศาล
อาญาทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบกลาง จะใช้
สถานที ่ท� า การ ๒ แห่ ง คื อ ที ่ศ าลอาญาทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบกลาง และที่ศาลอาญา ถนน
รัชดาภิเษก โดยสามารถยืน่ ค�าฟ้องหรือค�าขอหมาย
ต่าง ๆ ได้ทั้งสองแห่ง คือทั้งที่ศาลอาญาทุจริตและ
ประพฤติมิชอบกลาง และที่ศาลอาญา ทั้งนี้เพื่อให้
บริการแก่ผู้ที่มาติดต่อได้อย่างสะดวกรวดเร็ว

แบ่งปันสรรสาระ
กระสัง
ผักดีที่ถูกมองข้าม

บางคนเห็นผักกระสังเป็นวัชพืช ถอนทิ้งหมด
สวนน่าเสียดาย เพราะที่แท้กระสังเป็นสมุนไพรที่ใช้
เป็นยามายาวนาน หมอยาพื้นบ้านมักจะใช้ผกั กระสัง
ต�าพอกฝี หรือคั้นเอาน�้าทาแผลฝีที่มีหนอง
จากการศึกษาสมัยใหม่พบว่า ผักกระสังมีฤทธิ์
ต้านการอักเสบและต้านแบคทีเรียหลายชนิด ทั้งยัง
มีฤทธิ์เป็นกรดอ่อน ๆ ซึ่งจะช่วยก�าจัดเนื้อตายท�าให้
ฝีแตกได้ง่าย และสิวยุบเร็วขึ้น
สรรพคุณทางยาและประโยชน์
ผักกระสังจัดได้ว่าเป็็นผักที่มีเบต้า-แคโรทีนอยู่
มาก จึงช่วยเรื่องของภูมิต้านทานต่อโรคต่าง ๆ ได้
ช่วยป้องกันการเกิดโรคมะเร็งได้
ช่วยป้องกันการเกิดโรคหัวใจขาดเลือดได้
น�าใบมาคั้นน�้าแล้วเอามาใช้ทาแผลและฝี
ช่วยรักษาและลดอาการเลือดออกตามไรฟัน
ช่วยรักษาอาการปวดท้องได้
น� า ต้ น กระสั ง มาผสมข้ า วสารกั บ ขมิ ้น บดให้
ละเอียด น�าไปพอกรักษาเริมได้
บางประเทศ เชื่อว่าการรับประทานใบจะช่วย
รักษาอาการต้อในตาได้
ทั้งต้นและใบเมื่อน�ามาแช่น้า� สามารถน�าไปใช้ทา
รักษาอาการผื่นคันได้
ผักกระสังจึงน่าจะเป็นอีกผักหนึง่ ที่ขน้ึ โต๊ะอาหาร
ได้ กินสด กินลวกจิ้มน�้าพริกได้ทั้งนั้น
(ขอบคุณข้อมูลจาก vegetweb.
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ •

79

ปีใหม่-ฟ้าใหม่.....ชาติไทยเดิม
เทิดทูนเหนือสุดเกล้า
ธ ดั่งเทพพรางสถิต
อาทรทั่วนิมิต
มวลหมู่ราษฎร์รับเกื้อ
เสด็จไปทั่วแคว้น
เยียนเยี่ยมปวงพสกใน
พานพบเหตุขัดใด
ยืนหยัดประชา-เจ้า
จึงผูกพันมั่นซึ้ง
จงรักภักดิ์รองบาท
ตราบชีวิตมิอาจ
ยอมสละชีพตนได้
พลังประชาท่วมท้น
เทิดถวายองค์ราชัน
แลนบนอบอภิวันท์
ครองราชย์พิสุทธิ์ล้วน
ปฐพีรมย์รื่นไร้
รัฐสงบชนสามัคคี
ถึงแผกต่างพิถี
หากหนึ่งส�านึกน้อม
“ไตรรงค์” โบกสะบัดพลิ้ว
“ไทย” คือ “ไท” ...ใช่ “ทาส”
ศักดิ์ศรี “มนุษยชาติ”
ยึดมั่น “คุณธรรม” ร้อย
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•

เราคิดอะไร

ชีวิต
โอบเอื้อ
มาดมั่น
ทั่วทั้งแดนไทย
ไผทไทย
ร่มเกล้า
คลายคลี่
ชาติเชื้อเดียวกัน
ทวยราษฎร์
ชิดใกล้
แทนทด
เพื่อยั้งสยามยัง
สมานฉันท์
หนึ่งถ้วน
ร.สิบ
ร่มเกล้าจักรี
ราคี
พรั่งพร้อม
ปฏิบัติ
ร่วมเชื้อชาติไทย
ประกาศ
ต�่าด้อย
โดดเด่น
โซ่คล้อง “ทวยไทย”
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