Ô ç∫«√éÕ—°…√¬àÕπ’È
¡“°ª√–‚¬™πåÀ≈“°º≈
À“°™—¥§à“§ÿ≥®π
ç∫â“π,«—¥,‚√ß‡√’¬πé·≈â

√“§“ Úı ∫“∑

√â“ß§π
¬‘Ëß·∑â
·®âß·®à¡ ®√‘ß‡Œ¬
ÿ¥´÷Èß ¡ª√– ß§å

√«¡∫∑‡æ≈ß∑«π°√–·
◊ËÕ¿“…“»‘≈ªá™’È∂÷ß‚≈°ÿµ√–
ª√–°Õ∫¥â«¬..
‡æ≈ß™’«‘µ
‡æ≈ß®Õ¡‚®√∫—≥±‘µ
‡æ≈ßÕ“√‘¬–
‡æ≈ß‰∑
‡æ≈ß§«“¡´È”´“°
‚¥¬ ¡≥–‚æ∏‘√—°…å ·Ààß —πµ‘Õ‚»°
Àπ—ß ◊Õ¢π“¥ 148.5 ¡¡. Ó 210 ¡¡.
Àπ“ 176 Àπâ“ √“§“ 55 ∫“∑

สังคมประเสริฐสุดต้อง

“บวร”

(๑) “บวร”อักษรย่อนี้
มากประโยชน์หลากผล
หากชัดค่าคุณจน
“บ้าน,วัด,โรงเรียน”แล้
(๒) พุทธองค์ทรงรู้จบ
ถ้ามนุษย์จักประกอบ
“สัปปุริสธรรม”ชอบ
“สัมผัส”สัมพันธ์ใกล้
(๓) ต่างสานสลับตอบโต้
ซึมซับเซาะเพาะพา
“ออสโมซีส”นี้หา
ยิ่งกว่ารู้จักต้น
(๔) สหายสาม“บวร”นี่นี้
มันเก่งเกินสามัญ
มีปฏิกิริยากัน
บ้าน,วัด,โรงเรียน ผู้
(๕) ซึ่ง“ออสโมซีส”นั้น
ทั้งนอกในทุกระดับ
มันสัมผัสตอบรับ
ทั้งใหม่ทั้งเก่าย�้า
(๖) คลังมหานิธินี้
กอปรเก็บอย่างแยบยล
“บ้าน”มีประโยชน์โพดผล
“วัด”คัดแต่ธรรมล้วน
(๗) ชนะ“โรงเรียน”ทุกพื้น
พุทธจิต“อิสระ”เป็น
“เมตตา”ยอดประเด็น
ยิ่ง“เพื่อประชา”ท้า

สร้างคน
ยิ่งแท้
แจ้งแจ่ม จริงเฮย
สุดซึ้งสมประสงค์
ถ้วนรอบ
“หมู่”ไซร้ (หมู่=สังคม)
ด้วย“เหตุ”
ชิดให้เสมอสมาน
ไปมา
หลุดพ้น
ใดเปรียบ ได้แล
จากตื้นกลางปลาย
ส�าคัญ
โลกรู้
ซึมลึก ยิ่งรา
ผลิตได้เข้าถึง
ซ้อนซับ
ละเอียดล�้า
กันตลอด
ตอกซ�้าสัญญา
ในคน
ครบถ้วน
ผนึกหมด
เลิศด้วย“อนุตระ”
ภูมิเพ็ญ
หนึ่งฟ้า
พุทธยก เยี่ยมเลย
ทั่วหล้า“อธิปไตย”

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐

ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

•

1

สังคมประเสริฐสุดต้อง “บวร”
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติระบุไว้
ชัดเจนว่า คนไทยมีปญ
ั หาด้านคุณธรรม พ่อครูสมณะ
โพธิรักษ์มองเห็นปัญหานี้เช่นเดียวกัน ท่านพบว่า
(๑) สังคมไทยและโลกทุกวันนี้ทิ้งธรรมะโดย
เฉพาะไทยนั้นธรรมะได้ผิดเพี้ยนไปไกล หลงผิด
คิดว่าธรรมะคือสิง่ ทีส่ ามารถดลบันดาลลาภ ยศ
สรรเสริญ สุข ให้ได้ ศาสนาจึงเต็มไปด้วยไสยศาสตร์
และเดรัจฉานวิชา ก่อให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ในสังคมตามมา
(๒) โรงเรียนหรือการศึกษาถูกแยกออกจาก
บ้าน วัด สังคม และธรรมะ แยกไปเรียนต่างหาก
อยูใ่ นกล่อง อยูใ่ นมหาวิทยาลัย สังคมจะเป็นอย่างไร
ไม่รู้ เช้าก็ไปเข้ากล่อง เย็นกลับบ้านก็เข้านอน
เช้าก็ไปอีก ไม่มีเวลาแม้แต่จะกินข้าว เย็นกลับ
มา ท�าการบ้าน กินข้าวแล้วเข้านอน เช้าก็ไปอีก
ต้องแข่งขันกัน ต้องท�างานต่าง ๆ ที่อาจารย์ให้มา
ท�าไม่ทนั เพราะมันเยอะมาก เขาก็ได้ความก้าวหน้า
ที ่ รู้ ม าก ได้ ค ะแนนมาก เอาไปทายโทรทั ศ น์
ก็ ได้ เ งิ นอี ก โรงเรี ย นที ่ไ ม่ มี ธ รรมะจะหลงใหล
คลั่งไคล้ความรู้มาก จึงแข่งขันกันอย่างเอาเป็น
เอาตาย เรียนเพื่อแข่ง ข้าต้องดีกว่าเด่นกว่า
คนนิยมมากกว่า แข่งขันอย่างไม่หยุด ไม่พอ ไม่มี
ที่สิ้นสุด จึงเห็นการศึกษาที่ไม่มีธรรมะมีอยู่เต็มไป
หมด สังคม บ้าน วัด โรงเรียน แยกออกจากกัน
ไม่ได้ สามสิง่ นี้ท�าให้เกิดการออสโมซิส ซึมซับ
เข้าหากัน การศึกษาส�าคัญที่ธรรมะ การศึกษา
ที่ไม่มีธรรมะจะซวยทั้งโลก
สมณะแสนดิ น ภู มิ พุ ท โธ เปิ ด ใจที ่ ได้ ม าอยู ่
ปฏิบัติรับใช้ใกล้ชิดพ่อครู จนได้พบการศึกษาที่เกิด
จากการซึมซับอันวิเศษ (ออสโมซิส)ว่า...ผมมองว่าผม
อยูก่ บั พ่อครูทกุ วันนี้ พ่อครูไม่ได้มาลงมือสอนโดยตรง ๆ
แต่พ่อครูอยู่แบบท�าให้ดู จริง ๆ พ่ อ ครู ไ ม่ ไ ด้ ค ิ ดว่ า
2
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เราคิดอะไร

ท� า ให้ ดู ด ้ ว ย แต่ เ รามี ศ รั ท ธา เราก็ อ ยากจะไป
ใกล้ ชิ ด พระอรหั น ต์ ท่ า นหมดทุ ก ข์ แ ล้ ว ท่ า น
เป็ น พระโพธิ สั ต ว์ เป็ น อรหั น ต์ ยิ ่ งกว่ า อรหั น ต์
เราก็อยากรู้ว่าเป็นโพธิสัตว์ช่วยคน ท่านเป็นอย่างไร?
เราเข้าไปมันเหมือน “ออสโมซิส” นะครับ เกิดการ
ซึมซับ จากการมองเห็น คุย ท�าการงานต่าง ๆ
ค�าว่าออสโมซิสมันกินลึกนะ ผมรูส้ กึ ว่ามันไม่ใช่
เพียงแค่จับมาสอน การจับมาสอนมันยังรู้สึกต้าน
ว่า นี่มันยังเป็นรูปแบบอยู่นะ สั่งสอนฉันอยู่นะ แต่
นี่รู้สึกว่าอยู่กันไป โดยไม่ห่าง แต่ก่อนนั้นถึงเรา
จะมีพ่อครูอยู่ในใจ แต่เราไม่เห็นพ่อครูเลย ดูแต่
ในยูทูป ก็ไม่เท่าอยู่กับตัวจริง เสียงจริง เมื่อก่อน
ผมก็เคยเอาเทปเอาหนังสือพ่อครูมาอ่านมาฟัง แต่
ความศรัทธา ความซาบซึ้ง ไม่เท่ากับการอยู่ใกล้
ชิด (แม้แต่รักแท้ก็ยังแพ้ความใกล้ชิด)
เพราะว่ า การออสโมซิ ส ตรงนี ้ ท�า ให้ ค� า ว่ า
“บวร” เกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ เช่น เราได้การศึกษา
แบบซึ ม ซั บ จากพ่ อ ครู ใ นเรื ่ องความอ่ อ นโยน
ภาพภายนอกใคร ๆ จะมองว่าพ่อครูดูดุ ดูต�าหนิ
คนนัน้ ว่าคนนี้ แต่เราอยูใ่ กล้ชดิ กับพ่อครู เราจะรูว้ า่
“การว่านี่เมตตานะ!” ที่ว่านี่ไม่ลงทุนง่าย ๆ นะ
ว่าแล้วก็ว่าหนัก เคยเห็นว่าพวกเราบางคนเขาไม่
ต้องว่าหรอก พ่อครูแค่ส่งสัญญาณนิดหน่อย เขา
ก็เปลี่ยนแล้ว แต่บางคนว่าแล้วหนึ่งที สองที ยัง
เถียง พ่อครูก็ต้องท�าอย่างไรดีนะที่จะท�าให้เขาดี
ท่านต้องปรุงเพิ่ม ต้องพูดดังพูดแรงเพิ่มขึ้น พอ
เสร็จจากตรงนั้นแล้ว หาย...ไม่มีอารมณ์ค้างคา
ไม่มีค้างเลย หลังจากว่าเสร็จปุ๊บก็ด�าเนินเรื่องอื่น
ต่อไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้น ผมก็ได้ออสโมซิส
ตรงนี้ จากที่พ่อครูท�าให้ดู แล้วเราก็พยายาม
ท�าเป็นอย่างนั้น
• จริงจัง ตามพ่อ

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๐
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : สังคมประเสริฐสุดต้อง“บวร”
4 จากผู้อ่าน
6 ชีวิตจ�าลอง
9 คุยนิดคิดหน่อย
10 เปิดยุคบุญนิยม
15 เวทีความคิด
16 สีสันชีวิต (เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว
โดย แมนเฟรด คราเมส)
22 คิดคนละขั้ว
28 การ์ตูน
30 ชาดกทันยุค
34 บทความพิเศษ(ท�าไมต้องรู้ทัน)
38 เชื่ออย่างพุทธ
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
52 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน
55 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช)
60 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
64 แค่คิดก็หนาว...ว์
66 บทความพิเศษ
71 คาบข่าวมาขับขาน
72 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
74 ชีวิตไร้สารพิษ
77 กติกาเมือง
80 ปิดท้าย

สี สันชีวิต
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สไมย์ จ�ำปำแพง
จริงจัง ตำมพ่อ
บรรณำธิกำร
จ�ำลอง ศรีเมือง
บรรณำธิกำร
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
นำยหนุนดี
ทีม สมอ.
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
วิสูตร
ณวมพุทธ
พิมลวัฑฒิ์ ชูโต
ณวมพุทธ
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สมณะโพธิรักษ์
ดังนั้น วิมุตตินิยม
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
นำยธิง วินเทอร์
ทศพนธ์ นรทัศน์
พิรำบไท
ฟอด เทพสุรินทร์
ล้อเกวียน
ประคอง เตกฉัตร
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมสเขียนหนังสือเล่มนี้
เพื่อเฉลิมฉลองวาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี

บรรณาธิการผู้พิมพ์ผู้โฆษณา
พ.ต.ท.รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์
e-mail : roj1941@gmail.com
: farinkwan@gmail.com
กองรับใช้บรรณภพ
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้าง
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สงกรานต์ ภาคโชคดี
แซมดิน เลิศบุศย์
อ�านวย อินทสร
น้อมค�า ปิยะวงศ์รุ่งเรือง
รินธรรม อโศกตระกูล
น้อมนบ ปัฐยาวัต
กองรับใช้ศิลปกรรม
ต�านานไท ธานี
แสงศิลป์ เดือนหงาย
วิสูตร นวพันธุ
ดินหิน รักพงษ์อโศก
พุทธพันชาติ เทพไพฑูรย์
เพชรพันศิลป์ มุนีเวช
กองรับใช้ธุรการ
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
สู่เสรี สีประเสริฐ
ดอกบัวน้อย นาวาบุญนิยม
ผู้รับใช้ฝ่ายโฆษณา
ศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕,
๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
จัดจ�าหน่าย
กลั่นแก่น ๖๔๔ ซอยนวมินทร์ ๔๔
ถ.นวมินทร์ คลองกุ่ม บึงกุ่ม กทม. ๑๐๒๔๐
โทร. ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
พิมพ์ที่
บริษัท ฟ้าอภัย จ�ากัด โทร.๐-๒๓๗๕-๘๕๑๑
อัตราค่าสมาชิก
๒ ปี ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท
๑ ปี ๑๒ ฉบับ ๒๕๐ บาท
ส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลกเงินไปรษณีย์
สั่งจ่าย นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวศีลสนิท น้อยอินต๊ะ
เลขที่ ๐๗๗-๒-๑๓๘๕๗-๓
ยืนยันการโอนที่ ๐-๒๗๓๓-๖๒๔๕
หรือ farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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e-mail : roj1941@gmail.com

สายเลือดเดียวกัน

ขอรับหนังสือเราคิดอะไรครับ ผมจัดท�าห้อง
สมุดให้พลทหารได้อ่านศึกษาครับ
• ร.อ. เก่ง โพนสุวรรณ
กองบิน ๒๑ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ๓๔๐๐

- วั นนี ้ ตรงหยุ ด วั นพื ช มงคล พรุ ่ ง นี ้ จะ
จัดการให้ครับ ยินดีที่มีโอกาสได้บริการและสื่อ
สัมพันธ์กับผู้พิทักษ์แผ่นดินด้วยกัน

คลิปโป๊...กลางรถทัวร์

โลกออนไลน์ แ ชร์ ค ลิ ป จากผู ้ใ ช้ เ ฟซบุ ๊ ก ชื ่ อ
“Wittawat Wonghajuk” โดยเป็นคลิปความ
ยาวประมาณ ๑๘ วินาที พร้อมข้อความระบุว่า
“ช่วยแชร์ด้วยครับ...พระรูปหนึง่ เว้ย ก�าลังดูหนัง
โป๊ ผมตกใจมาก จากที่ก�าลังจะไปเตือนไม่กล้า
เลย เฮ้ย อะไรนี่สังคมมันเสื่อมขนาดนี้เลยเหรอ
ไม่เชื่อดูครับมีหลักฐาน” เป็นคลิปบนรถทัวร์มุ่ง
หน้า จ.หนองบัวล�าภู บนรถมีผ้โู ดยสารเต็มคัน รวม
ถึงพระสงฆ์รูปหนึ่ง ระหว่างทางพระรูปดังกล่าวได้
หยิบโทรศัพท์มือถือออกมาก่อนเปิดดูหนังโป๊ แถม
เปิดล�าโพงเสียงดังแบบไม่แคร์สายตาชาวบ้าน
ที่นั่งอยู่บนรถ หลังจากคลิปนี้เผยแพร่ออกไป ก็
มีเสียงวิจารณ์ยับ บางคนบอกว่าเป็นพระปลอม
จะพระจริงพระปลอมเชิญผู้มีหน้าที่โดยตรงตรวจ
สอบกัน...ถ้ายังจ�ากันได้ เมื่อ ๒ ปีก่อนก็มีคลิป
เจ้าอาวาสวัดแห่งหนึ่งใน จ.ล�าปาง ก�าลังนั่งดูหนัง
โป๊ญ่ปี ่นุ ในคอมพิวเตอร์ตง้ั โต๊ะในกุฏิ พระรูปนัน้ เป็น
พระชื่อดัง มีความเชี่ยวชาญภาษาบาลีด้วย มี
บางคนสงสัยว่า ท�าไมพระจะดูหนังโป๊ไม่ได้ ไม่
เห็นจะเสือ่ มเสียตรงไหน ไม่ได้ทา� ให้ใครเดือดร้อน...
• เตย เต็มสวน

- ฟังเรื่องนี้แล้วต้องพิจารณา ๒ ประเด็น
ประเด็นแรก พระจริง บวชถูกต้อง แต่ประพฤติ
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นอกธรรมนอกวิ นัย ประเด็ น สอง พระเถื ่ อน
บวชไม่ชอบ ไม่ประพฤติธรรมตามหลักพุทธ ใน
บ้านเมืองเรามีองค์กรปกครองสงฆ์เต็มเมือง มี
กระบวนการกฎหมายรองรั บ จั ด การคนฝ่ า ฝื น
แต่เพราะความอ่อนแอของกระบวนการนานานั่น
แหละ สังคมจึงล้มลุกคลุกคลานตลอดมา เป็นเหตุ
ให้ “ชาวพุทธที่ยังไม่ถึงธรรม” ตกเป็นเหยื่อเพราะ
ความหลงผิดในสารสัจจะของศาสนา จักกล่าวหา
ใครได้ล่ะครับ นอกจากผู้สืบทอดศาสนาตลอดมา...
อันได้แก่ “สงฆ์” สาวกผู้สืบทอดนั่นเอง
เริ่มต้นที่ฝ่ายปกครองสงฆ์ ประสานงานกับ
ฝ่ายรัฐแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงส่วนกลาง ช�าระ
ล้างเมือกไคลหอยทาก ปลิง ที่แฝงเกาะดูดเลือด
ท� า ลายหน่ อ เนื ้ อพุ ท ธให้ ห มดสิ ้ นเสี ย ที เ ถิ ด ให้
สมคุณค่าสมณศักดิ์พัดยศทั้งปวงเทอญ
พู ด ตามประสาเคยเป็ น เด็ ก วัด มาหลายวัด
ครัง้ เรียนมัธยมต่างจังหวัดและเรียนในเมืองหลวง
แม้นไม่เคยบวช แต่ซึ้งชีวิตในวัดดี

ชินกร ไกรลาศ

เขาเกิดปีครองราชย์ของในหลวง
เขาลุล่วงปีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
เขาเสียงเพราะพริ้งเพราน่าเคารพ
เขาร้องเพลงเก่งครบเอื้อนลูกคอ
เขาเป็น คนสุโ ขทัย กงไกรลาศ
เขาเก่งกาจปฏิภาณระดับพ่อ
เขาฝากศพปฐมอโศกไม่รั้งรอ
เขาเกิดก่ออีกกี่ชาติไม่คลาดกัน
• พ.กิ่งโพธิ์

- เขาคือเขา “ชินกร ไกรลาศ”
จบบทบาท “ชินกร” ก่อนมุ่งหมาย
เป็นธรรมดาชีวิตเกิดแก่เจ็บตาย
ตามเวียนว่าย วัฏจักร “กฎแห่งกรรม”

e-mail : roj1941@gmail.com

ดอกดารารัตน์

นั่น น่าสนใจไหมเอ่ย

ไปอ่ า นเจอมา อยากน� า มาเผื ่ อแผ่ ผู ้ อ ่ า น
เราคิด อะไรด้ ว ยค่ ะ ...เมื ่ อครั ้ งที ่ ในหลวงยั ง มิ ไ ด้
ราชาภิ เ ษกสมรส ท่ า นทรงศึ ก ษาและประทั บ
อยู ่ที ่ ประเทศสวิ ตเซอร์ แ ลนด์ และทุ ก ครั ้ งที ่
เสด็จมาเยีย่ มเยียนพระราชินีที่ฝรั่งเศส ก็จะมี
ดอกไม้มาให้พระราชินีเสมอ ดอกไม้ที่พระองค์
น�ามาให้เป็นประจ�าก็คือ ดอกแดฟโฟดิล อันเป็น
ทีม่ าของความรัก ความผูกพันของทัง้ สองพระองค์
ชื่อของดอกแดฟโฟดิล ในภาษาไทยว่า ดอก
ดารารัตน์ มาจาก นายอาทร จันทวิมล ประธาน
มูลนิธสิ ง่ เสริมการลูกเสือแห่งประเทศไทย เป็นผูต้ ง้ั
ให้ ค�าว่า ดารา หมายถึง ดวงดาว นั่นคือสิ่งทีอ่ ยู่
สูงสุด ส่วนค�าว่า รัตน์ แปลว่า แก้ว คือ สิ่งที่มีค่า
ใครหรือกลุ่มไหนทีจ่ ะท�าดอกดารารัตน์เป็น
ดอกไม้จันทน์ที่บ้าน เพื่อใช้ในการสักการะ แสดง
ความจงรักภักดี และระลึกถึงในหลวงรัชกาลที่ ๙
สามารถดาวน์โหลด แบบท�าดอกไม้จันทน์ “ดอก
ดารารัตน์” จากกรมส่งเสริมวัฒนธรรมไปใช้ได้ที่
culture.go.th/culture_th/ima…
• คนไทย รักในหลวง

- ส่องประกายบนฟากฟ้าคือแสงดาว
แต่วับวาวกลางใจนิจศีล
คือพระมหากรุณาธิคุณแด่แผ่นดิน
ดังฝนรินดับร้อนชุ่มฉ�่าเย็น

พัฒนา-ท�าลาย

“ฮิตาชิ” ชี้ลิฟต์บ้านมาแรง รับสังคมสูงอายุ
ก็อาจจะเหมาะส�าหรับคนในเมือง เท่าที่จะพึงหา
ได้ในราคาที่ไม่สูงนักและไม่อยู่ชั้นสูง เผื่อเกิดเหตุ
ไฟไหม้ เหตุไฟฟ้าขัดข้อง หรือเกิดเหตุร้ายวุ่นวาย
ต้องติดค้างอยู่ในลิฟต์ ถ้ามีโอกาสออกไปหาแผ่น
ดินอยู่ตา่ งจังหวัดกับธรรมชาติ ตามท้องไร่ทอ้ งนา

• ลูกทุ่ง เมืองกรุง

- ค่านิยมของชีวิตทีย่ ึดติดประพฤติปฏิบัติ
เป็นนิจยึดถือเป็นความสะดวกสบายจนชิน ยากที่
จะช�าระล้างได้ จึงพบเห็น “คนเมือง” ตายก่อน
ตายด้วยภาวะนอนติดเตียง น่าเวทนายิ่งนัก ...กิน
ดี-อยู่ดีเกินการ จะเห็นหนุ่สาวรุ่นใหม่ริอ่าน “เอา
ไว้พุง” กัน ก่อนวาระนั่งกินนอนกิน น่าสังเวช
แทนผู้ที่จะต้องรับภาระหนัก คือ แพทย์ที่จะต้อง
บ�าบัดรักษาจนกว่าจะถึงกาละตามควร กับสัปเหร่อ
ทีจ่ ะต้องร่ายมนตราสลายร่างให้เป็นฟืนไฟควันเถ้า
กระดูก ...และหลงฝันเฟื่องว่าสู่สวรรค์

ปากสาว ๒๙

ข่าวจากเดลินิวส์-- สาวคะนองปากพูด“มี
ระเบิด” ท�าเอาวุ่นทั้งสนามบินน่านนคร! นางสาว
สุธรี า ตามภานนท์ วัย ๒๙ เป็นเจ้าหน้าทีห่ น่วยงาน
ภาครัฐ จังหวัดสุราษฎร์ธานี ขณะรอขึ้นเครื่องบิน
สายการบินแอร์เอเชีย ได้พูดกับเพื่อนว่า กระเป๋า
หนักเพราะมีระเบิด ขณะตรวจชั่งน�้าหนัก เจ้าหน้าทีต่ อ้ งน�าตัวไปสอบสวน เธอยอมรับว่าคะนอง
ปาก รู้เท่าไม่ถึงการณ์ เจ้าหน้าที่ได้ท�าบันทึกก่อน
ปล่อยตัว ขณะที่ ผอ.ท่าอากาศยานเตือนอย่าพูด
เล่นมีโทษทั้งจ�าและปรับ..เธอพูดเล่นๆ แต่วุ่นไป
ทัง้ สนามบิน เจ้าหน้าทีไ่ ม่นา่ ปล่อยตัวไปง่ายๆ เลย
คนพูดพล่อยๆ ต้องให้ไปขัดห้องส้วมสนามบินสัก
๓ เดือน จะได้เข็ด
• ไม้พลอง

- ก็น่าจะเล่นด้วยบ้าง เป็นการปฏิสัมพันธ์
กับผูใ้ ช้บริการ พาตัวไปฝึกล้างห้องน�้าสนามบินสัก
เดือน น่าจะคลายจากอารมณ์ “ขี้เล่น” ได้!

บรรณาธิการ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

•
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๔. แม่ค้าหาบเร่

“จ�าลองเขารู้วิธีนับปล้องไม้คานได้อย่างไร
คาน แคน ยาก แค้น มัง่ มี ศรี สุข” พลเอกจุไท แสงทวีป
อดีตรองผู้บญ
ั ชาการทหารบกถามเพือ่ นผมเมือ่
ตอนที่ผมเขียนบทความ “หาบเร่กับผม คนชื่อ
จ�าลอง” ลงในหนังสือพิมพ์รายวันพร้อม ๆ กัน
หลายฉบับ ตอนนัน้ หลายคนสับสน บางคนหาว่าผม
โหดร้าย บ้างก็ว่าผมใจดีกับแม่ค้าหาบเร่เกินไป
แม่สอนผมว่า ไม้คานเป็นสิง่ ส�าคัญมากส�าหรับ
แม่ค้าหาบเร่ จะต้องพิถีพิถันเลือกให้ดี ถ้าไม้คาน
มี ๔ ปล้อง ท�ามาค้าขายมีแต่เจ๊ง ต้นหายก�าไรหด
เพราะ ๔ ปล้องนัน้ นับดังนีค้ อื คาน แคน ยาก แค้น ไป
ตกท้ายค�าว่า “ยากแค้น”
ถ้าหกปล้องจะตกค�าว่า “มัง่ มี” จะให้ดหี าไม้คาน ๘
ปล้องได้จะวิเศษ “คาน แคน ยาก แค้น มั่ง มี ศรี สุข”
ผูค้ า้ หาบเร่แผงลอยสมัยนี้คงไม่รหู้ รอก ผูว้ า่ ฯ
คนทีเ่ ข้มงวดกวดขัน และเป็นขีป้ ากให้ผคู้ า้ ทีเ่ ข้าใจ
ผิดด่าทุกวันนัน้ เป็นลูกแม่ค้าหาบเร่ จึงรู้เรือ่ ง
หาบเร่ดี แต่การเป็นผู้ว่าฯ ต้องท�าเพื่อคนทั้งหมด
ไม่ใช่ทา� เพือ่ ผู้ทม่ี อี าชีพเดียวกับแม่เราเท่านัน้ จึงไม่
เป็นทีส่ บอารมณ์ของแม่คา้ บางคนเท่าไร ถ้าผมเอา
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“ชีวิตจ�าลอง” เป็นหนังสือที่พิมพ์ซ�้าถึงสามครั้ง
เป็นจ�านวน ๑๕๐,๐๐๐ เล่ม ในปี พ.ศ. ๒๕๓๓
และหมดไปจากท้องตลาดอย่างรวดเร็ว
ปัจจุบันนี้หาอ่านยากมาก
กอง บ.ก.“เราคิดอะไร” จึงขอน�าเสนอ “ชีวิตจ�าลอง”
เพื่อเป็นการศึกษาประวัติชีวิตของบุคคลหนึ่งซึ่งน่าทึ่งมาก
สมณะโพธิรักษ์เคยกล่าวถึง พล.ต. จ�าลอง ศรีเมือง ว่า
“อาตมาซาบซึ้งก็คือ สิ่งที่เป็นสัจธรรมในตัวคุณจ�าลอง
เป็นความดีงามที่มีคุณค่าอันประเสริฐที่ต้องเคารพนับถือ”

หูไปนาเอาตาไปไร่ ทั้งหูทั้งตาอยู่ที่นาที่ไร่ ไม่สนใจ
กับทางเดินเท้า ไม่สนใจว่าใครจะต้องล�าบากเดิน
หลีกกระจาด หลีกแผง ลงไปเดินให้รถเฉีย่ วในถนน
ผมคงจะเบาหูกว่านัน้ มาก ไม่ตอ้ งเป็นขี้ปากให้ใครด่า
สมัยแม่ แม่หาบเร่จริง ๆ หาบจากวัดกลาง
ตลาดพลู ลัดเลาะเร่ไปขายถึงโพธิ์สามต้นและ
บ้านขมิ้น ถ้ายังขายไม่หมดก็เร่ขายกลับมาตาม
เส้นทางเก่า แม่ขายหมากขายพลู ถ้าขายสมัยนี้
คงไม่มีใครซื้อแน่ เพราะคนรุ่นใหม่เขาไม่กินหมาก
กันแล้ว ตอนที่ จอมพล ป.พิบลู สงคราม เป็นนายกรัฐมนตรี ห้ามกินหมาก ด่ากันทั้งบ้านทั้งเมือง
ถ้าไม่ห้ามอย่างจริงจังตั้งแต่ตอนนั้น เดี๋ยวนี้เรา
คงเหมือนอินเดีย บ้วนน�้าหมากกันทุกหนทุกแห่ง
สถานีรถไฟคงเต็มไปด้วยอ่างส�าหรับบ้วนน�้าหมาก
อย่างที่ผมไปพบเห็นมาในอินเดียเป็นแน่
ผมจ�าได้ แม่หาบของขายเสียจนไหล่ปูด ขาย
ของหาบเร่นั้นต้องแข่งกับเวลา เมื่อหาบไป ๆ บ่า
ใดบ่าหนึ่งเจ็บ แม่จะไม่ยอมเสียเวลาพักเพือ่ เปลีย่ น
บ่า แต่แม่จะเปลีย่ นบ่าขณะทีเ่ ดินหาบไปนัน้ เหมือน
ทหารแบกปืนที่เปลี่ยนบ่าตอนก�าลังเดิน แม่สวม

เสื้อแขนยาวคลุมถึงข้อมือ สวมงอบ ไม่ต้องเอา
ร่มไปกางให้เกะกะเหมือนสมัยนี้ แม่ไม่ลืมที่จะเอา
ม้านั่งเล็ก ๆ ใส่หาบไปด้วย เมื่อลูกค้าเรียกซื้อของ
แม่จะเอาม้ามานั่ง หยิบของขายทันที ลูกค้าจะยืน
บ้าง นั่งยอง ๆ บ้างอยู่รอบ ๆ
หน้าผลไม้ แม่กเ็ ปลีย่ นมาขายผลไม้ แม่มคี วาม
ช�านาญในการดูทุเรียนจนถึงวันนี้ เพียงแต่จับลูก
ทุเรียนหมุนดูรอบๆ และเอามีดเคาะ ๆ เท่านัน้ แม่ตี
ราคาได้เลยว่า ควรจะลูกละเท่าไร ข้างในมีกพ่ี ู ผม
ค้นุ กับชือ่ ชะนี ก้านยาว กบ...มาตัง้ แต่เล็ก ๆ แต่จา�
ไม่ได้วา่ ตอนนัน้ มีทเุ รียน “หมอนทอง” แล้วหรือยัง
ผมมาเกี่ยวข้องกับทุเรียนหมอนทองอีก เมื่อตอน
เป็นเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตอนนั้น พลเอก
เปรม ติณสูลานนท์ ขึน้ เป็นนายกรัฐมนตรีได้ไม่นาน
รัฐบาลก็เชิญ เหงียน โกธัค รัฐมนตรีต่างประเทศ
ของเวียดนามมาเลี้ยงอาหารกลางวันที่ท�าเนียบ
หน้ า ทุ เ รี ย นพอดี ผมให้ เ จ้ า หน้ า ที ่ ไปซื้ อทุ เ รี ย น
หมอนทองอย่างดีมาต้อนรับ
ผมนั่งอยู่ติดกับเหงียน โกธัค ไม่ห่างจากท่าน
นายกฯเท่าไร คุยกันไปคุยกันมาสักพัก เหงียน
โกธัค ก็เปลี่ยนมาคุยเรื่องเบา ๆ ซึง่ ล่ามแปลเป็น
ไทยอย่างรวดเร็ว
“ผมอยู่บ้านถือศีลเหมือนกันครับ”
“ดี ถืออย่างเลขาจ�าลองซี เขาถือศีลแปด
กินมื้อเดียว” ท่านนายกฯกล่าวเสริมพร้อมกับ
ช�าเลืองไปทางผม
“โอ๊ย ไม่ได้หรอกครับ ผมใจไม่แข็งพอ ท�าได้
อย่างไร ถือศีลแปด กินมือ้ เดียว ทัง้ ๆ ทีย่ งั ไม่ได้บวช”
เหงียน โกธัคค้าน
ผมนั่งฟังการสนทนา และนั่งดูอาหารจานที่
อยู่ข้างหน้าผมจนกระทั่งเขายกกลับไป โดยไม่ได้
แตะต้องเลย พอถึงรายการของหวานก็มีทุเรียน
ส�าหรับแขกทุกคนรวมทั้งตัวผมด้วย เหงียน โกธัค
กินเดี๋ยวเดียวหมดจาน ผมรีบยกจานทุเรียนของ
ผมยื่นให้เหมือนรู้ใจ
เขายืนขึน้ พร้อมกับกล่าวตามแบบฉบับของ

จากใจถึงใจ
แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลาย ๆ ท่านได้ทราบ
“ชีวติ จ�าลอง” จึงเกิดขึน้ และอยูใ่ นสายตาของท่าน
ณ บัดนี้
ชี วิ ต จ� า ลอง จ� า ลองชี วิ ต ของเด็ ก จน ๆ คนหนึ ่ ง
ลูกแม่คา้ หาบเร่ ลูกพ่อค้าปลาสด เล็ก ๆ เป็นเด็กรับใช้ของ
ผู้มีใจเมตตาครอบครัวหนึ่ง โตขึ้น รับใช้คนทั้งกรุงเทพฯ
ผมขอขอบพระคุณที่กรุณาสละเงินซื้อหา และสละ
เวลาอั น มี ค ่ า ของท่ า นอ่ า นหนั ง สื อ เล่ ม นี ้ ที่ เขี ย นโดย
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ “จ�าลอง”
ขอบพระคุณครับ
๗ มกราคม ๒๕๓๓

คอมมิวนิสต์
“ข้าพเจ้าขอคารวะต่อสหายที่ใจแข็ง ถือศีล
แปด กินมือ้ เดียว นอกจากท่านจะเคร่งครัดกับการ
ถือศีลแล้ว ท่านยังยังประโยชน์ให้ข้าพเจ้า สหาย
ผู้นั่งข้าง ๆ ท่าน ได้กินทุเรียนอย่างดีเพิ่มอีกหนึ่งจาน
ข้าพเจ้าขอคารวะ” เป็นค�าพูดทีเล่นทีจริงของคนทีไ่ ด้รบั
ขนานนามในบางครัง้ ว่า บุรษุ เหล็กแห่งโลกคอมมิวนิสต์
qq

เพราะเป็นลูกแม่ค้าขายทุเรียน ได้กินทุเรียน

มาตัง้ แต่เล็ก ๆ ผมจึงติดทุเรียนมาจนกระทัง่ โต พอ
ถึงหน้าทุเรียนทีไร มีเงินเป็นต้องไปซือ้ มากินทุกที
ถ้าปีไหนราคาแพงมาก ก็พยายามซื้อชนิดราคา
ถูกลงมาหน่อย เช่น กบบ้าง ชะนีบ้าง แม้บ้างครั้ง
จะไม่ได้กนิ เป็นลูก ๆ กินแค่ขา้ วเหนียวทุเรียนได้กนิ
เนื้อทุเรียนนิด ๆ ผสมกลิ่นทุเรียนหน่อย ๆ ก็ยังดี
ตอนที่มาเอาจริงเอาจังกับการปฏิบัติธรรม
ละลดความอยากได้ใคร่ดี ละลดกิเลสต่าง ๆ ลง
บ้าง ก็ยังทิ้งกิเลสทุเรียนไม่ได้ แม้จะฝึกเอาชนะใจ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ตนเองด้วยการเลิกกินของชอบ ๆ สิ่งนั้นสิ่งนี้ ผมก็
ไม่ประสงค์จะเลิกกินทุเรียน
วันหนึ่งผมยังจ�าได้ดี เห็นหญิงจน ๆ คนหนึ่ง
น่งุ ผ้าถุงเก่า ๆ ไปยืนรอซื้อทุเรียนทีพ่ อ่ ค้าใส่รถเข็น
มา แกยืนก�าเงินจนเหงือ่ หยด ซือ้ ไม่ได้เพราะในมือ
แกมีเงิน ๑๐ บาทเท่านั้น ผมเห็นแล้วก็สะท้อนใจ
ทุเรียนบางปีราคาแพงลิบลิ่ว แพงเกินเหตุ แพง
กว่าผลไม้อนื่ ๆ หลายสิบเท่า แล้วผมยังตัง้ หน้า
ตั้งตากินของที่คนจน ๆ กันไม่ได้อยู่อีกหรืือนี่
ทุเรียนมีอะไร มีแค่หนามแหลม ๆ ส่วนผม
มีมือที่จะจับมีดผ่าทุเรียน แล้วท�าไมผมจึงยอมแพ้
ทุเรียนมาตลอด ลองเอาชนะใจตนเองด้วยการเลิก
กินทุเรียนดูสักที จะตายก็ให้รู้ไป
จากวันนั้นถึงวันนี้ ผมเลิกกินทุเรียนมา ๗
ปีแล้ว ไม่แตะต้องเลยแม้แต่ทุเรียนกวน หรือ
ข้าวเหนียวทุเรียน นอกจากหย่ากับทุเรียนแล้ว ผม
ยังหย่ากับแอปเปิ้ลอีก ด้วยเหตุผลเดียวกัน ราคา
แพงเกินไป คนจนมาก ๆ กินไม่ได้ ผมจะไปนั่งกิน
อยู่ได้อย่างไร แต่ถ้าไปเมืองนอกผมกินแอปเปิ้ล
เพราะเขาปลูกได้เอง ราคาไม่แพง
มีการลองใจมาตลอด ลองทั้งใจลองทั้งกาย
ว่าจะเลิกกินทุเรียนได้จริงหรือไม่ ถ้าเลิกได้เพราะ
ไม่มีเงินจะซือ้ ไม่มีทุเรียนจะกินละก็ไม่เห็นจะเก่ง
ตรงไหน ต้องเลิกได้แม้มีคนมาให้เปล่า ๆ ก็ไม่กิน
น่ า แปลก ตอนที ่ ยัง กิ น ทุ เ รี ย นอยู ่ ต ้ อ งซื้อ
เอง พอเลิกกินมีคนเอามาให้อยู่เรื่อย ๆ ให้เอา
ให้เอา เหมือนกับลองดี เมือ่ เดือนพฤษภาคม ปี
๒๕๓๒ ผมได้รบั เชิญให้ไปพูดธรรมะให้สามเณรวัด
คณิกาผลฟัง พระท่านให้ทุเรียนมาถึง ๓ ลูก ผมก็
เอาไปให้คนอื่นต่ออีก เหมือนที่เคยปฏิบัติมา
ผมไม่ได้ตอ่ ต้านทุเรียนแต่อย่างใด ไม่เคยชวน
ใครให้อดทุเรียน บางครัง้ ยังไปช่วยขายให้เสียด้วย
เมื่อเดือนเมษาฯ ปี ๓๒ ผมพาข้าราชการ
ชั ้ นผู ้ใ หญ่ ข อง กทม. ไปเที ่ ยวชายทะเลที ่ หาด
แม่ร�าพึง จึงหวัดระยอง ชวนกันเดินไปซื้อของที่
ตลาด แม่คา้ ทุเรียนคนหนึง่ อุตส่าห์ทง้ิ ร้าน เดินข้าม
ถนนมาหาผม ปอกทุเรียนมาให้หนึ่งจาน พร้อมกับเล่า
8
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ว่าหน้าทุเรียนเวลามากรุงเทพฯ มักจะเอาทุเรียนติดมือ
มาฝากผมเสมอ ๆ โดยไม่ได้พบผม ซึ่งเป็นความจริง
ผมได้รับทุเรียนไม่ขาด โดยไม่รู้ว่าใครเป็นคนให้
ผมตามไปนั่งที่รา้ นคุณป้าคนนั้น ใครผ่านหน้า
ร้านก็ทักทายผม ล้วนแล้วแต่เป็นคนกรุงเทพฯ
ทั ้ งนั น้ บ้ า งก็ ข อถ่ า ยรู ป ด้ ว ยเป็ น ที ่ สนุ ก สนาน
ทักแล้ว ถ่ายรูปแล้ว ก็มักจะซื้อทุเรียนติดมือไป
ไม่ทันไรขายได้กว่าครึ่ง แล้วผมก็ย้ายไปช่วยขาย
ทุเรียนร้านข้าง ๆ อีก ตลาดทุเรียนบ่ายวันนัน้ คึกคัก
เป็นพิเศษ ผมช่วยขายให้มากมายหลายสิบลูก
เมือ่ มีการตัดถนนตากสินผ่านส�าเหร่ การท�ามา
หากินของชาวส�าเหร่กเ็ ปลีย่ นไป โดยเฉพาะผูท้ เ่ี คย
รับจ้างท�าสวนหรือเรียงพลู ก็หันมาเป็นกรรมกร
สร้างถนน ซึ่งต้องใช้คนงานวันละมาก ๆ
แม่หาบของไปเร่ขาย แต่ละวันต้องไปไกล ๆ
เหน็ ด เหนื ่ อยมากจึ ง เปลี ่ ยนเป็ น ปั ก หลั ก ขายริ ม
ถนนตากสินทีก่ า� ลังตัดใหม่นน้ั มีลกั ษณะเหมือนกับ
หาบเร่สมัยนี้ คือไม่หาบและก็ไม่เร่ นัง่ ขายอยูก่ บั ที่
แม่ขายเมี่ยงค�าและข้าวเม่าคลุก เอามะพร้าว
มาซอยเป็นชิน้ เล็ก ๆ ตากแดดไว้คว่ั ส่วนใบทองหลาง
และใบชะพลูไม่ต้องซื้อ เก็บเอาในสวน ไม่มีใครหวง
การค้าขายของแม่ด�าเนินไปได้พักหนึ่งก็เริ่ม
ซาลง รายได้ชักไม่แน่นอน ผมก็โตขึ้นทุกวัน ๆ ท�า
อย่างไรแม่ถงึ จะสูก้ บั ชีวติ ไปให้ตลอดรอดฝัง่ เผอิญ
แม่ทราบจากลูกค้าที่มาซื้อเมี่ยงค�าว่า คุณนาย
ละมุนก�าลังหาคนท�างานบ้านพอดี แม่จึงไปสมัคร
ขออนุญาตคุณนายเอาผมไปเลี้ยงด้วย
แม่ได้ท�างานที่มีรายได้มั่นคงเดือนละ ๖ บาท
ส่วนผมยังเล็กอยู่ ไม่ได้ท�าอะไร คุณนายท่านแถม
เลี้ยงดูให้ผมได้กินข้าวอีกคนหนึ่งก็เป็นบุญแล้ว
แม่สอนผมเสมอ ๆ มาตัง้ แต่เล็ก ให้เป็นคนขยัน
และประหยัด แม่เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ได้รับค�าชม
จากคุ ณ นายและทุ ก ๆ คนในบ้ า นเกี ่ ยวกั บ เรื ่ อง
ความขยัน แม่เล่าถึงความหลังให้ผมฟัง เมื่อตอน
ผมเป็นผูว้ า่ ฯ แล้ว แม่ใช้เดือนละ ๒ บาทเท่านัน้ เอง
เก็บไว้ ๔ บาทเป็นทุนให้ผมได้เล่าเรียนต่อมา
qq
อ่านต่อฉบับหน้า

โรงพยาบาลต้องการผิวหนังไปบ�าบัดรักษาผู้ป่วย
ผมไม่รอช้า ไปที่ รพ.จุฬาฯ
แสดงความจ�านงขอบริจาคผิวหนัง...

ค่าในคุณ...คุณในค่า
มติชนรายวัน พุธ ๑๔ พ.ค. ๖๐ หน้า ๑๔ เรื่อง
“ตายแล้วยิ่งมีคุณค่า” ในคอลัมน์ “โลกสองวัย”
สาธยายการท�าบุญท�ากุศลของมหาเศรษฐีดว้ ยการ
บริจาคทรัพย์สินนานากระบวนการ
“ส่วนเรือ่ งการบริจาคร่างให้นกั ศึกษาแพทย์เรียนรู้ ไม่
แต่เพียงน�าร่างของผูเ้ สียชีวติ ไปผ่าตัดเพือ่ การเรียนรูเ้ ท่านัน้
อวัยวะของร่างนัน้ ตัง้ แต่แก้วตาน�าไปบริจาคให้ผทู้ ่ี “ตาบอด”
มีโอกาสมองเห็นภาพและได้รบั แสงสว่างและสีทแ่ี ท้จริงอีก
ครั้ง ผู้ตายคนหนึ่งจะบริจาคดวงตาให้ผู้ป่วยตาบอด ๒ คน
คนละข้าง
นอกจากนั้น ยังมีผู้ป่วยต้องการหัวใจ ตับ ไต
รออยู่อีกจ�านวนไม่น้อย”
อ่านเรื่องนี้แล้วก็ร�าลึกถึงเมื่อ ๒๗ ปีก่อน กรณี
รถบรรทุกแก๊สหักรถหลบสามล้อจนเกิดอุบัติเหตุใหญ่
แถวถนนเพชรบุรตี ดั ใหม่ และถังแก๊สระเบิด มีคนตาย
และได้รับบาดเจ็บมากมาย ตามข่าวบอกว่า เสีย
ชีวิต ๙๐ ราย บาดเจ็บ ๑๒๑ ราย รถยนต์ถูกไฟ
ไหม้ ๔๗ คัน เหตุการณ์คราวนั้นน่าสลดหดหู่มาก

บางคนถูกไฟย่างในรถหนีออกมาไม่ทัน โรงพยาบาลต้ อ งการผิ ว หนั ง ไปบ� า บั ด รั ก ษาผู ้ ป ่ ว ย
ผมไม่ ร อช้ า ไปที ่ รพ.จุ ฬ าฯแสดงความจ� า นง
ขอบริ จ าคผิ ว หนั ง จึ ง เข้ า ห้ อ งผ่ า ตั ด และหลั ง
จากนั ้ นผิ ว หนั ง รอบขาท่ อ นบนทั ้ งสองข้ า งก็ ถู ก
ลอกออกและมีผ้าพันแผลทดแทน
ต่อมาอีกหลายปี ในวันเดียวกัน ที่
รพ.จุฬาฯ และศูนย์ดวงตา สภากาชาดไทย ก็ได้ไปขอ
บริจาคร่างกายและดวงตาหลังสิ้นชีวิต ซึ่งได้รับ
บัตรประจ�าตัวเป็นหลักฐานส�าหรับญาติตดิ ต่อแจ้ง
เหตุที่ร�าลึกถึงเรื่องนี้ มี ๒ ประการ
๑. เห็นพิธีกรรมจัดงานศพตามบ้าน ตามวัด
โดยทั ่ วไปหลายวัน หลายคื น ยื ด เยื ้ อ สิ ้ นเปลื อ ง
โดยใช่เหตุ เป็นกิจกรรมสวดเป็นส่วนใหญ่ มิใช่
แสดงธรรมให้เห็นสัจจะ ทั้งที่ไทยเป็นแดนพุทธ
๒. อนุเคราะห์เกือ้ กูลเพือ่ นร่วมแผ่นดินในโอกาส
สุดท้ายเท่าที่ท�าได้
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๒
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
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2

ฉบั บ ๓๒๒ เราเคยอธิบายมาถึ ง ว่า
ยกเว้ น“อรหั นต์ ” ผู้ ไ ม่ ต่อ “พุทธภูมิ”ก็จะมี
“ชาติ” (อภินิพพัตติ ) ที่ เป็น“โลกุตรจิต”ขั้นสูงสุด
ที่ เ กิ ด แค่ อาศัยใช้ไปกับการด�ำเนินชี วิ ต ท�ำ
ประโยชน์ แก่ ผู ้ อื่นจนกว่าจะตายเท่านั้น
ผู้นี้ จึงจะไม่ มี “ จิตตกผลึกลงเป็นภพ”
เพียงแต่มีชีวิตอยู่ ด�ำเนินไปกับ“ภพ”ที่ชื่อ
ว่า“วิภวภพ”(ภพที่ ไม่มีภพ    ภพที่ไม่มีอุปาทานแล้ว)
หรือใช้ภาษาว่า“ตัณหา”ที่ มบี ญ
ั ญัติวา่ “วิภว
ตัณหา”(ตัณหาที่ ไม่ได้ประสงค์มาเพื่อตน   มีเพียงแค่
ความประสงค์หรือปรารถนาท�ำงานเพือ่ ผูอ้ นื่ เท่านั้น)

ผูเ้ ป็น“อรหันต์”ทีย่ งั มีชวี ติ อยู่ กิเลสของ
ท่าน“ตายสนิทไม่เกิดอีกแล้ว”[มี แต่ อนุปาทิ
เสสนิพ พานธาตุ = มีแต่ธาตุนิพพาน ทีเ่ หลือความไม่มี
อุ ปาทิ ( เชื้ อ ) หรือไม่มีอุปาทาน (การยึดมั่นถือมั่น) เท่านั้น]

ดังนั้น “ขันธ์ ๕”พระอรหันต์ยังมีครบ
เป็น“ขันธ์ ๕”ทีป่ ราศจาก“ความยึดมัน่ ถือมัน่
ในขันธ์ ๕ ว่าเป็นตน เป็นของตน”แล้วสนิท
อรหันต์มี“สัญญา” จึงยังใช้“สัญญา”
ท�ำงานอย่างบริสุทธิ์สะอาดซือ่ สัตย์ ต่อเมือ่
อรหันต์ทา่ นใด“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”
สัญญาก็หมดสูญสิ้นไปกับการตายลงเป็น
“อนุปาทิเสสนิพพาน”ทั้ง“เชื้อ”ของรูป และ
ทัง้ “เชือ้ ”ของนาม “ธาตุ”แยกกันไปเด็ดขาด
สัญญาของอรหันต์ ผู้ นั้น จึง“ยกเลิก”
ไปไม่เหลืออะไรที่จะหลงมีเป็น“ตน”อีกเลย
เพราะอรหันต์ นั้นไม่มี“อุปาทาน”ใน

ขันธ์ ๕ ใดแล้ว “สัญญา”ก็ไม่เป็น“อัตตา”อีก
นีค้ อื ผูม้ “ี วิชชา”ก�ำจัด“ สัญญูปาทาน”
ได้จริง “สัญญา”ของผู้นี้ จึงไม่ เป็น“อัต ตา”
“อัตตา”เป็น“ภพ”ในปุถุชน เพราะยังมี
“อวิชชา” (ความไม่ รู้ ) ผู้มี“ วิชชา”จึงไม่ม“ี อัตตา”
ผู้ที่“มีภพสวรรค์” ขึ้นมา“เสพ”สุ ข ก็คอื
ยัง“สั่งสมภพ”ด้วยอวิชชา จึง“เกิดภพ” ซึ่ง
จะต้อง“ก�ำจัด”ด้วย“ปัญญาอัน ยิ่ง”..ไม่ เสพ
“คติ”ของผู้“อวิชชา”ล้วนยังเป็น“การ
เกิด”อยู่ จะเกิดเท่าใด ก็เท่าที“่ อวิชชายังเหลือ
อยู่เท่านั้นๆ” ผู้ยัง มี“สุข”คือ “จิตยังไม่ ว่าง
จากอัตตา” จึงยัง มี“ภพ” ก็ต้องปฏิบัติให้
“จิตว่างจากภพ-จากอัตตา” สุขคือว่าง,ดีสดุ
เพราะ“ว่าง”ไม่ม“ี ภพ”ทีย่ งั หลงเศษเหลือเลย
เหลือเศษธุลี ใด ภพก็ยังไม่ ว่าง“สุด”
เพราะผู้ มี“ธุลี”ก็ยงั ไม่สูญจาก“ภพ”
ยังคงมี“อัตตา” ก็คือเป็นธุลี“ภพ”อยู่ดี
เว้นแต่ผเู้ ป็น“อรหันต์”ซึง่ เป็นผู ้ “ ไม่ โง่”
(อวิชชา) “ไม่ ลึกลับ”(อรหะ)ไปกับ“ความทุกข์ความสุข”แล้ว จึงมีแต่“อุเบกขา”(ไม่ทกุ ข์ไม่สขุ )
ไม่ เหลือ“เสพสุข”นัน้ ๆแล้ว จึงไม่ มีธุลอี ัตตา
อรหันต์จงึ ไม่ม“ี สวรรค์” ไม่ม“ี นรก”จริง
“ผู้ มี ภพ”จะยัง“มีทกุ ข์” ต้อง“สิน้ ภพไม่ มี ภพใดเกิดอีก ไม่ ว่าสวรรค์ ใด จึงจะ
“พ้นนรก” ซึ่งก็คือ “พ้นทั้ง นรก-ทั้ง สวรรค์”
หรือ“ไม่ มีภพใดๆเกิ ด ไม่ ว่า ภพนรก-ภพ
สวรรค์” เกิดเลย อย่างนี้ ต่างหาก จึงจะ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เรียกได้ว่า “ไม่ มี ภพ” ( วิ ภว)
“ภพนรกก็ทกุ ข์-ภพสวรรค์กส็ ขุ ”ซึง่ ล้วน
เป็น “ภพ”เป็น“อัตตา”ในผู้“อวิชชา”อยู่ ทงั้ สิน้
ผู ้ ยั ง มี “ อวิ ช ชา”จึ ง เป็ น คน ผู ้ ยั ง “มี
ภพ ดังนัน้ “เทวดา ๖ ชั้น”นัน้ จึงคือ“นรก
๖ ชั้ น”นั่น เอง ก็มันเป็น “ภพ ๖ ชั้น”ไง!!!
ท�ำความเข้าใจดีๆ “ผู้มีอวิชชา”จึงจะ
เกิด“ภพ” แม้ “ภพสวรรค์” มันก็เป็น“ภพ”แท้
ตั้งสติดีๆ ท�ำ“ปัญญา”ของตนให้ยิ่งๆ
แล้ว พิจารณาตรงนี้ ให้ ชัดๆคมๆ แม่นๆ
ถ้า“ภพ”ใดๆยังมีอยู่ นัน่ คือ ผู้ยงั มี“ชาติ
ชรามรณะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ” ใช่ มั้ย ?
พิจารณาหลัก“ปฏิจจสมุปบาท”กันดีๆ
แล้วอาการทีต่ อ้ งวนเวียนอยูก่ บั ความ
มี“ชาติชรามรณะทุกขะโทมนัสอุปายาสะ”
นั้น มันก็คือ ยัง“ไม่พ้นทุกข์”..ใช่มั้ยเล่า ?
แล้ว“อาการของนรก” คืออะไร?
คือ อาการสุข หรืออาการทุกข์?
คือ “อาการทุกข์” ..ใช่มั้ย? ใช่มั้ย??
แล้ว“อาการทุกข์”คือ สวรรค์หรือไง?
รึ !..จะวิตถาร ซาดิสต์-มาโซคิส? ..หือ?
“อาการทุกข์” คือ นรก ทั้งนั้นแหละ
เพียงแต่วา่ ทุกข์มากหรือทุกข์นอ้ ย-ทุกข์นดิ้
เพราะ“ความรู้สึก ”(เวทนา)นั้นมันก็ มี
แค่ ๓ ความรูส้ กึ ได้แก่ “สุขหรือทุก ข์” แล้วก็
“ไม่สุขไม่ทุกข์ (อุเบกขา )” ก็เท่านี้เอง
ซึง่ ..สุขก็คอื สวรรค์, ทุกข์กค็ อื นรก, ถ้า
12
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ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์กค็ อื อุเบกขาหรือ“อทุกขมสุข”
ก็แค่นแี้ ค่นนั้ คือ “สรุปยอดของเวทนา”
ทีศ่ าสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกองค์ทรงค้น
พบ ซึ่งทั้ง“๓ เวทนา”นี้ ทั้งแบบโลกีย์ และ
แบบโลกุตระ ต่างก็มีนัยส�ำคัญที่เป็น“ความ
รู้สึก”(เวทนา)ทีค่ วามเป็น“คน”ปฏิบตั ิพสิ จู น์ได้
สัตว์อื่นๆใดๆ หากยังมี“อเวไนยภูมิ”
ก็ยังไม่สามารถเรียนรู้ปฏิบัติบรรลุได้
ยิ่งเป็น ผู้ “อุจเฉททิฏฐิ”แท้ๆ ซึ่งเป็น
คนมืดบอดสนิท ยัง“ไม่พ้นอวิชชา”จริงๆ จึง
เต็ ม ตื้ น -งมลึ ก อยู่ กับความไม่ มี“ภพ”ไม่ มี
“ชาติ” ก็เป็นคนเต็มสิทธิ์ผู้มี“ชาติชรามรณะ
ทุกขโทมนัสอุปายาสะ”อยู่ตลอดกาลนาน
ด้วย“อุจเฉททิฏฐิ”ไม่ถอดถอนเปลีย่ นแปลง
เพราะคนผู้“อุจเฉททิฏฐิ”ชนิ ดที่เชื่อ
ว่า คนเกิดมาก็เพียง“ชาติเดียว” เมื่อตาย
แล้วก็สญ
ู ไป ไม่มอี ะไรเหลืออีกเลย เขาก็จะ
ยึดมัน่ ถือมัน่ ว่า“สัญญา”มี ในคน“ชาติเดียว”
ตายไปแล้ว ไม่มีอะไรกันอีกเลย
ดังนั้น เขาจึง“มิจฉาทิฏฐิ” ปักมั่น-เชื่อ
ดักดานจมอยู่กับ“สัญญา”ที่“ไม่มีสัญญา”
(ลัทธินัตถิกทิฏฐิ ) ว่า เมื่อ“คน”ทุกคน ตายลงก็
“ไม่มีอะไรเลยเป็นเชื้อเหลื อสื บต่อกันอีก”
เขามีแต่ ปัจจุบัน เขาไม่มีอดีต “คลัง
แห่งความจ�ำ”หรือ“สัญชาตญาณ” ทีเ่ ขาเอง
เกิดมาเขาก็มี“สัญชาตญาณ”เหมือนสัตว์ทงั้
หลาย ข้ามชาติมาถึงชาตินี้เหมือนกัน แต่

เขาไม่ รเู้ รือ่ ง เขายัง“อวิชชา”จริงๆ “สัญชาต
ญง-สัญชาตญาณ”อะไรกัน !? เขาไม่รหู้ รอก
ยิ่งเป็นเร่ื่องของ“อนาคต” คนผู้นี้ยิ่ง
หัวเราะเย้ยเยาะด้วยซ�ำ้ เพราะเขาไม่รเู้ รือ่ ง
“พลังงาน”เลย แม้ แค่ความรู้ทางฟิสิกส์ที่
เป็น“อุตุนิยาม”นั้นก็มี“หน่วยความจ�ำ”ของ
มัน หรือ มีหน่วยพลังงานคงที่ (sustainable)”
ในแต่ละหน่วยกันแล้ว เขาไม่รู้อะไรทั้งนั้น
ดังนั้น ยิ่ง“จิ ตนิยาม”ก็ไม่ต้องพูดกับ
เขาเลย ป่วยการแน่นอน เขาปิดประตูรู้แน่
คนผู้นี้จึงไม่ กลัวเรื่อง“ภพ”เรื่อง“ชาติ”
ผู้ที่มี“ ภพ”มี “ ชาติ ” เท่ า นั้ น ที่ อยากได้
“ภพ”สูงสุ ด คือ ภพ“พระเจ้า”(God)หรือ ภพ
“พระพรหม”(God) ในหมู่ เทวนิยม
คน“อุจเฉทฯ”ที่ เชือ่ อย่างปักใจมัน่ ว่า
“พลังงานที่ เป็น หน่วยซึง่ เกาะกุมกันขึน้ เป็น
ตัวตนหรือ“สัญญา”ทีเ่ ป็น“หน่วยความจ�ำใน
ตัวเอง”(ISH) ”ของธาตุทั้งหลาย อันเรียกว่า
“สัญ ญาธาตุ” ไม่ มี ซึ่งเป็นพลังงานที่เรียนรู้
กันทางฟิสิกส์ เป็นวิทยาศาสตร์สากลแท้ๆ
เพียงแต่ ไม่ ใช้ ภาษาเรียกว่า“สัญญา”แค่ นั้ น
ซึ่งก็คือกลุ่มมวล nucleus ซึง่ เป็นธรรมะ ๒
ได้ แ ก่ พลังงานที่ห ลอมละลายเกาะ
ตัวกัน แน่นมี nuclear fusion กับ nuclear
fission อยู่ ใน nucleus ที่พร้อมจะระเบิด
เป็นไอโซโถป nuclear fission พุ่งออกไป
กระแทกแหลกลาญอะไรต่ออะไรทีข่ วางหน้า

มันอย่างแท้ๆจริงๆนั่นเอง ถ้ารู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ในความเป็นสภาวะของพลังงานพวกนี้
พลังงานนิวเคลีย ก็ มี ก็ ใช้กันอยู่ แม้
ระเบิด nuclear ก็คือ พลังงานพวกนี้แท้ๆ
และเป็น“พลังงานจริงๆ ที่เริ่ ม ตั้ ง แต่
พลังงาน ๒ ตัว ขึ้นไปทัง้ นั้น คือ บวก กับ ลบ
อันเป็น“อุตนุ ยิ าม”คือพลังงาน ดูด กับ ผลัก
หรือ ไฟ กับ ลม ตั้งแต่ เป็น แม่เหล็ก-ไฟฟ้าความร้อน-แสง-เสียง แล้วก็เป็นพลังงาน ๓
เส้า คือ พลังงานทีเ่ ป็นสัมประสิทธิ์ (coefficient)
อันมีภาวะเป็นพลังงานเกาะกุมกันหรือดูด
กันไว้แข็งแรง“คงที่” นัน่ คือ static นี้ ๑ กับ
พลังงานที่เป็น“แรงเคลื่อน”อยู่ คือ dynamic นี้ ๒ และพลังงานที่เป็น“ตัวแปร”อันมี
ก�ำลังคูณ (ขั้ น geometric ไม่ ใช่เพียงขั้นบวกarithmetic) ร่วมท�ำงานกันอย่างส�ำคัญ นี้ ๓ ที่
รวมตัวกันอยู่เป็น ๓ เส้า คือ“สัมประสิทธิ”์
ซึ่งเรียกในภาษาวิ ชาการว่า coefficient
“nuclear fusion” กับ “พลังงาน nuclear fission” นั้นเป็นเป็นพลังงานหลัก
๒ ตัวอยู่ แล้ว เมื่อรวมตัวกับ“ตัวแปรอันมี
ก�ำลังขั้นคูณ ”เป็นพลังงาน ๓ เส้าที่ก้าวหน้า
ก็เป็นพลังงาน ๓ ตัว พัฒนาตัวตนเองต่อไป
จาก“อุตนุ ยิ าม” กระทัง่ สูงขึ้นเป็น“พีชนิยาม”
จนถึงขั้นเป็น“จิตนิยาม” นั้น เขาไม่ มีความรู้
จึงเชื่อว่าไม่ มี! เขาเชื่อมั่นเช่นนี้เลย
แม้เขาจะมีความรูท้ างฟิสกิ ส์บา้ ง หรือ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ไบโอโลยี แต่เขายังไม่มีความรู้อันเป็ น“ชีวะ”
ระดับ“จิต วิ ญญาณ”ที่เป็น “โลกุตรธรรม”
จะเพราะจ�าไม่ ได้ “ลืมสนิท” หรือ“ไม่
ยอมนึกคิดถึงสัญญานั้นๆกันเลย” ก็เป็นได้
เพราะคนผู้นี้ไม่ มีความรู้ในพลังงาน
ทั้งหลายที่มีความแตกต่างกันในหลายนัย
ส� า คั ญ เริม่ ตัง้ แต่ “ อุ ต ุ นิ ยาม” แล้ ว ก็ “พี ช
นิยาม” กระทั่งมาเป็น “จิตนิยาม”
และยังมีการเกิดก่อต่อไปด้วย“กรรม
นิยาม” สูงถึงขัน้ “ธรรมนิยาม”ที่เป็น“การ
ทรงไว้อยู่เช่นนัน้ ๆ และทรงอยู่ต่อๆไป”
(มี สั ญ ญา) ตามที ่ เป็ น จริ ง-ท� า จริ ง เรี ยกว่ า
“ธรรมนิยาม” ซึ่ง“ธรรม”นี้ จะเสื่อมหรือเจริญ
ต่อไป ก็เป็นไปได้อกี ถ้าเป็นโลกียธรรมก็ยงั
ไม่เที่ยง ย่อมเสื่อมได้ ย่อมเจริญได้ แต่ถ้า
เป็นโลกุตรธรรมก็เที่ยง คือไม่เสื่อม หากยัง
มี“กรรม”อยูก่ ็ เจริญกุศลถ่ายเดียวเทีย่ งแท้แน่
คนผู้น้จี ึงแน่ยิ่งกว่าแน่ว่า ไม่มีความรู้
“อาการของพลังงาน”ที่เกิดเป็น“จิตนิยาม”
ตามค�าสอนพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเด็ดขาด
เขาเชื่อสนิทใจว่า “คนเกิดมามี ชี วิต”
ตายลงแล้วก็“สูญ”ไม่ มอี ะไรสืบต่ออีก(ไร้สญั ญา)
ฉะนี้คอื คนผู“้ อุจเฉทิฏฐิ”แท้จริง เป็น
คนไม่เชือ่ บาป ไม่เชือ่ บุญ ไม่เชือ่ กรรมเป็นอัน
ท�า ไม่เชือ่ ว่า “กรรม”ของคนมี “ผล”สั่งสมใน
ตนอยู่จริงมีภพ เป็น“คุณ”ก็ได้ เป็น“โทษ”ก็ได้
คนผู้อุจเฉททิฏฐินี้ จึงยิ่ง“ก่อกรรม”ที่
อวิชชา จะประมาท จะไม่กลัวผิด-กลัวถูก จะ
14
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ไม่เกรงดี-กลัวชั่ว เพราะเขาจะ“หลบเลีย่ ง”
กฎหมาย จะหลบเลีย่ งเพียงที่ตนเกรงจะ
เจ็บตัวเท่านั้น ถ้าเขาเลี่ยงโทษภัยในปัจจุบัน
ได้ เขาจะ“กล้าท�าชัว่ ”ทุกชนิดเพือ่ เสพสุขนั้น
อย่างหน้าตาเฉย เพราะเขาหลงว่า“สุข”คือ
ภาวะที่คนผู้มีชีวิตเกิดมาเป็นคนต้องเสพ
ต้องมี น่าได้น่ามี และเสพให้ได้จนกว่าจะตาย
และเชื่อว่า“ตายแล้วก็สูญกันไป”เลย
เขาไม่ เชื่อ“ชาติ”ใดนอกจากปัจจุบัน
เขาไม่ เชื่อ“กรรมวิบาก” เขาไม่เชื่อ“พระเจ้า”
เขาไม่อยากได้ความเป็น“พระเจ้าหรือ
ความเป็น“พรหม”เลย เขาเชื่อว่ามันไม่มี
เขาเชือ่ ว่า ชีวติ คนมีแค่“ปัจจุบนั ”เท่านั้น
ตายแล้วจบ ชีวิตคนจะมี ใน“อดีต”ไม่ ได้
เขาจึงมี“สุข-ทุกข์”ในปัจจุบนั เท่านั้น เพราะ
คนผู้นี้ ไม่ มี“ความรู้ ”ในเรื่อง“สัญญา”หรือ
“หน่วยความจ�าของพลังงาน”ว่า มัน มีอยูจ่ ริง
แม้แต่ ความเป็นพลังงานทางฟิ สิกส์
“หน่วยความจ�าของพลังงาน”ทางฟิ สกิ ส์ที่
เป็นนิวเคลียร์ฟวิ ชัน่ มันยังมีหน่วยความเป็น
“ฟิวชัน่ ”ของมันเลย ซึ่งบางหน่วยมันก็ เ ป็ น
“สัมประสิทธิ”์ (coefficient)ก้าวหน้าต่อไป คน
ผู้ นี้ ไม่ มีความรู้พลังงาน“ธรรมนิยาม ๕”แน่
ยิ่งเป็นเร่อื่ งของ“อนาคต” คนผู้นยี้ ิ่ง
หัวเราะเย้ยเยาะด้วยซ�้า เพราะเขาไม่ร้เู รื่อง
“พลังงาน”เลย แค่สัญญา“หน่วยความจ�า”
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า

• นายหนุนดี

ประชาธิปไตยคืออะไร?
เกิด การระเบิด ใน กทม.หลายจุ ด ในช่ ว งนี ้
ที ่ ดูโ หดเหีย้ มก็ มีก ารวางระเบิ ด ที ่ โรงพยาบาล
พระมงกุฎเกล้า
นีย่ งั ไม่ทนั ถึงเวลาทีจ่ ะมีการเลือกตัง้ ตามทีผ่ อู้ า้ ง
ตนว่ารักประชาธิปไตยกลุม่ หนึง่ โดยเฉพาะฝ่ายตะวันตก ทีม่ องว่าถ้าไม่มกี ารเลือกตัง้ ก็ไม่เป็นประชาธิปไตย
อีกทั้งยังมองว่า ผู้ที่ได้รับการเลือกตั้งมานี่แหละ
เป็นผู้มาตามวิถีประชาธิปไตย โดยไม่เข้าใจในเนื้อหา
ของประชาธิปไตยว่า มีสาระเนื้อหาอย่างไร? ฉะนั้น.....
จึงไม่เข้าใจว่า การยึดอ�านาจจากโจรปล้น
ประเทศก็เป็นประชาธิปไตยได้ ถ้ายึดอ�านาจมาให้
กลับคืนสูป่ ระชาชนทีม่ ธี รรม มิใช่ให้อา� นาจไปอยูท่ ค่ี น
ที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาบริหารประเทศเท่านั้น
จึงไม่เข้าใจว่า การเข้าไปไล่โจรที่ขึ้นบ้านของ
เพื่อนบ้านเป็นวีรกรรม
จึงไม่เข้าใจว่าการเข้าไปไล่โจรออกจากท�าเนียบ
รัฐบาลเป็นวีรกรรม แม้ว่าโจรนั้นจะมีต�าแหน่งใหญ่
โตแค่ไหน ไม่ว่าโจรนั้นจะเข้ามามีอ�านาจบริหาร
ประเทศได้ เพราะได้รับการเลือกตั้งเข้ามาก็ตาม
พฤติกรรมของโจร หากไม่เลิกพฤติกรรมโจร ก็
ย่อมเป็นโจรอยูว่ นั ยังค�า่ ไม่วา่ จะอยูใ่ นระบบไหนในโลก
ได้ขา่ วการระเบิดในเมืองหลวงของประเทศไทย
หลายจุดในช่วงนี้ ก็ยิ่งเป็นห่วงการเลือกตั้งตาม

โรดแมปของคณะ คสช.
จนหลายคนมองว่า นีข่ นาดยังไม่ถงึ การเลือกตัง้
ก็ยังไม่สงบขนาดนี้ ขืนมีการเลือกตั้งในสถานการณ์
แบบนี้ บ้านเมืองจะสงบอย่างเช่นทุกวันนี้ได้หรือ?
ขอจบด้วยค�าพูดของท่านพุทธทาสภิกขุ ทีบ่ อก
กับทุกคนว่า
“เมื่อไม่มีศีลธรรมเป็นพื้นฐานแล้ว
ระบบประชาธิปไตยนั่นแหละ
จะเป็นระบบที่เลวร้ายที่สุด”
เพราะ “ประชาธิปไตย” ทีว่ า่ เป็นของประชาชน
เพื่อประชาชน โดยประชาชนนั้น ใช้ได้เฉพาะ
ประชาชนที่มีธรรมเท่านั้น
ถ้ า ประชาชนไม่ มี ธ รรม มั น ก็ ก ลายเป็ น
ประชาธิปตายเท่านั้นเอง”
แล้วประชาธิปไตยคืออะไร เพราะมีบางคน
เข้าใจว่าประชาธิปไตยก็เป็นธรรมะอยูใ่ นตัวมันเอง
ท่านพุทธทาสบอกว่า “ประชาธิปไตย คือ
ประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่ ไม่ใช่ประชาชน
เป็นใหญ่ ต้องให้ประชาชนได้รับประโยชน์เต็ม
อย่างนั้นจึงจะเป็นประชาธิปไตย
ได้ประชาชนเป็นใหญ่นั้นมันไม่แน่ ประชาชน
บ้าบอก็ได้ ถ้าประชาชนเห็นแก่ตวั แล้วฉิบหายหมด”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๒

“เรียนรู้จากพระเจ้าอยู่หัว”
มุมมองของชาวต่างชาติต่อในหลวง ร.๙
โปรเฟสเซอร์ แมนเฟรด คราเมส
เขียนหนังสือเล่มนี้เพื่อเฉลิมฉลอง
วาระแห่งการครองราชย์ครบ ๖๐ ปี
เป็นฉบับเฉลิมฉลองพระราชสมภพ ๘๐ พรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ
(ขอบคุณภำพจำกเฟซบุ๊ก ส�ำนักหอจดหมำยเหตุแห่งชำติ)
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วาจาแห่งความจงรักภักดี
และความเคารพนับถือ

หากเราแสดงความจงรั ก ภั ก ดี ต ่ อ สมเด็ จ
พระเจ้าอยู่หัวเพียงวาจา ผมคิดว่าพระองค์คงไม่
ทรงต้องการ เมื่อพิจารณาแนวทางที่พระองค์ทรง
ปฏิบัติพระราชภารกิจ ผมมั่นใจว่าพระองค์จะทรง
มีความสุขโสมนัสมากกว่าถ้าหากผู้ปรนนิบัติรับใช้
เบือ้ งพระยุคลบาทและอาณาประชาราษฎร์ของ
พระองค์จะเป็นผู้สนับสนุนพระองค์อย่างจริงใจ
และเข้ า ใจถึ งแนวทางการด� า เนิ น ชี ว ติ และค� า
แนะน�าของพระองค์ เพื่อน�าทางประเทศชาติ
l สร้ า งความเชื ่อ ถื อ แทนที ่ จะสร้ า งความ
ประทับใจ
l ช่วยเหลือผู้อืน
่ เพื่อให้เขาช่วยเหลือตนเอง
ได้แทนที่จะให้เขาต้องพึ่งพาผู้อื่นอยู่ร�่าไป
l ให้ความนับถือและอดกลั้นต่อมนุษย์ทุกคน
แทนที่จะแบ่งแยกหรือแบ่งชั้นวรรณะ
l ไหว้ ว านผู ้อื ่ นด้ ว ยการขอร้ อ งและด้ ว ย
คุณงามความดีแทนที่จะเป็นการบังคับ
l แนะแนวทางแทนที่จะออกเป็นกฎเหล็ก
ไม่เฉพาะเพียงค�าพูดเพือ่ ให้เกิดปัญญา แต่

จงด�าเนินชีวติ ตามประสบการณ์ของพระพุทธเจ้า
และปฏิบัติตนให้เป็นตัวอย่างแก่บุคคลอื่น
จงพยายามชักชวน ส่งเสริมให้ผู้คนท�าสมาธิ
และศึกษาค�าสอนของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า เพื่อขจัดความโลภ ความเกลียดชัง และ
หันกลับมาพยายามช่วยเหลือผู้อื่น
ผมแน่ใจว่าพระเจ้าอยูห่ วั จะทรงปลาบปลืม้ ปีติ
และทรงมีความสุขอย่างยิง่ ทีพ่ สกนิกรของพระองค์
ส่ ว นใหญ่ เ ดิ น ตามแนวรอยเบื ้ องพระยุ ค ลบาท
โดยยึดถือแนวทางของพระองค์เป็นตัวอย่างและ
เรียนรูจ้ ากพระองค์แทนทีจ่ ะแสดงความจงรักภักดี
เฉพาะเพียงวาจาเท่านั้น
ท่านเห็นด้วยกับผมหรือไม่ว่าการเดินตาม
แนวเบื้องพระยุคลบาทและยึดถือแนวทางของ
พระองค์และเรียนรู้จากพระองค์นั้นดีกว่าวาจา
ที่เอ่ยเอื้อนว่าจงรักภักดีต่อพระองค์เต็มเปี่ยม
๑๐๐% แต่ไม่สามารถเข้าใจพระประสงค์ของ
พระองค์
พระมหากษัตริยไ์ ทยทรงเป็นทีเ่ คารพสักการะ
ซึ ่ งเป็ น ธรรมเนี ย ม เป็ น ประเพณี ข องไทยที ่ มี
ประวัติศาสตร์อันยาวนาน และพระราชพิธีทาง
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ศาสนาหรือการเฉลิมฉลองต่าง ๆ นัน้ เป็นเอกลักษณ์
ของชาติและมีความจ�าเป็นทีจ่ ะต้องรักษาประเพณี
อันดีงามนีส้ ืบต่อไป ประชาชนทั่วไปจ�าเป็นต้องมี
พระบรมรูปหรือพระบรมฉายาลักษณ์ของพระเจ้าอยูห่ วั
เพื่อเป็นสิริมงคลและความภูมิใจของตนซึ่งเป็น
สั ญ ลั ก ษณ์ แ ห่ ง เสถี ย รภาพ ความมั ่ นคงและ
พลังอ�านาจของชาติโดยไม่มีข้อกังขาใด ๆ ทั้งสิ้น
เรา ๆ ท่าน ๆ ควรจะท�าอะไร ๆ ให้มากกว่านีเ้ มือ่
ทราบถึงพระราชภารกิจของพระเจ้าอยู่หัว พระผู้
ซึง่ ทรงมีพระหทัยทีเ่ ต็มเปีย่ มไปด้วยความรัก ความ
เสียสละ เพื่อทรงน�าทางพวกเราทั้งหมด แม้กระทั่ง
ในวันเฉลิมพระชนมพรรษา แนวทางของพระองค์
ในการทรงน� า ปั ญ ญาแห่ ง พระพุ ท ธศาสนามาทรง
ประยุกต์ใช้ในการทรงด�าเนินชีวติ ประจ�าวัน และพระ
ราชภารกิจของพระองค์ถอื เป็นตัวอย่างทีป่ ระเสริฐสุด
เราเข้ า ใจแล้ ว ว่ า ตลอดพระชนม์ ชี พ ของ
พระองค์ทรงพยายามเป็นครูของพวกเรา แต่สิ่ง
หนึ่งที่เรา ๆ ท่าน ๆ ลืมกระท�าก็คือ การยึดถือแนวทาง
18
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ของพระองค์เป็นตัวอย่าง และการเรียนรู้จากพระองค์
ไม่มีครูคนใดในโลกที่จะมีความสุขที่สุดเท่า
กับการที่เห็นค�าสอนของตนเกิดมรรคผลและ
ศิษย์เข้าใจในค�าสอนของตน ซึ่งสามารถน�าไป
ใช้ช่วยชาติบ้านเมืองและตนเองได้ แต่ทั้งนี้จะ
ต้องเกิดจากการกระท�าเท่านั้น
ถึงแม้จะเป็นไปไม่ได้ แต่ผมปรารถนาทีจ่ ะเห็น
พระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระชนม์ชีพยืนนานไปอีกสัก
๘๐ พรรษา เมื่อถึงเวลาที่มนุษย์ทุกคนไม่สามารถ
หลีกเลี่ยงได้ ผมไม่รู้ว่าจะสรรหาค�าพูดใด ๆ มา
บรรยายความรูส้ กึ ของผมได้ ผมคิดไม่ออกว่าอะไร
จะเกิดขึน้ กับประเทศไทยของเรา หลายคนเป็นห่วง
อนาคตของประเทศเนื่องจากความเปลี่ยนแปลง
ของโลกทีร่ วดเร็ว วันดี ๆ ในอดีตก�าลังจะหมดสิน้ ไป
สิ่งที่น่าเศร้าใจอย่างสุดซึ้งคือวิถีตามแนวทางของ
โลกตะวันออกก�าลังอันตรธานสูญสิ้นไป คุณค่าใน
มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมเนียมประเพณีอัน
ดีงามที่เราเคยมีมาแต่เก่าก่อนซึ่งเป็นจิตวิญญาณ
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ของโลกตะวันออกก�าลังจะเสื่อมถอยลงไปเรื่อย ๆ
ทั้งหมดนี้ดูเหมือนจะเป็นการเตรียมที่ไว้ส�าหรับ
ความทันสมัยใหม่ของโลกซึ่งเป็นอิทธิพลแห่งแนว
ความคิดของการพาณิชย์และวัตถุนยิ ม ซึง่ เกิดขึน้ ใน
โลกตะวันตก นับว่าโชคร้ายทีเ่ ราไม่สามารถหยุดยั้ง
สิ่งบ้าระห�่าเหล่านี้ได้ ฉะนั้น เรา ๆ ท่าน ๆ คงต้อง
เตรียมตัวเตรียมใจเพื่อเผชิญกับสิ่งเหล่านี้ในที่สุด
โดยไม่มีทางเลือก
เราจะเป็ น ศิ ษ ย์ ที ่ ใช้ ไ ม่ ไ ด้ เ ลย ถ้ า หากเรา
จะปล่ อ ยให้ พ ระปั ญ ญาและค� า แนะน� า ของ
พระเจ้าอยู่หัวลับหายไปพร้อมกับพระองค์เมื่อถึง
วันนั้น เราจะปล่อยให้เป็นเช่นนั้นไม่ได้ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้น ไม่ว่าพระองค์จะทรงมีพระชนม์มายุต่อ
อีก ๕๐ หรือ ๘๐ พรรษา จะทรงพระชนม์ชีพเป็น
มิ่งขวัญของพวกเราหรือทรงไปจากพวกเราก็ตาม
อย่างน้อยที่สุดเพื่อชีวิตของตัวเราเองและเพื่อ
พระองค์ซงึ่ ทรงสถิตเป็นที่เคารพสักการะของพวก
เราชั่วนิรันดร์กาล เราควรที่จะน�าเอาวิถีทางการ
ทรงด�าเนินชีวิตของพระองค์มาถือเป็นแบบอย่าง
ปฏิบตั ใิ ห้มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ถ้าทุกคนเลือ่ มใส
ศรัทธาและปฏิบัติตามรอยเบื้องพระยุคลบาทของ
พระองค์เป็นประจ�าวันแล้ว เราก็ไม่ควรจะต้อง
กังวลอะไรมากมายในเรือ่ งของอนาคต เหนือสิ่ง
อื่นใดเรามีทางเลือกที่เป็นของตัวเอง จริงหรือไม่?
เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรง
เป็นพุทธศาสนิกชนที่ทรงเสียสละจึงได้ทรงปฏิบัติ
ตามแนวทางแห่งค�าสอนขององค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า
ผมขออ้ า งถึ ง ค� า สอนของสมเด็ จ พระบรมศาสดาบทหนึง่ ซึง่ ตรัสเมือ่ พระองค์ทรงชราภาพ
มากแล้วว่า “จงอย่าพึ่งพาผู้อืน่ แต่จงพึง่ พา
ตนเอง จงอย่าเคารพบูชาตัวตถาคต แต่จงน�า
ค�าสอนของตถาคตเป็นแสงสว่างน�าทาง”
หรือที่พระเยซูคริสต์ตรัสว่า “ถ้าเราท�าได้
ท่านก็ต้องท�าได้” ดังนั้นขอให้เราเดินบนเส้นทาง
ตามบรมครูนี้เถิด
ขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ภูมพ
ิ ล-

อดุลยเดชจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ขอให้ค�าสอนของพระองค์สถิตอยู่ชั่วนิรันดร์

ความดีงาม
และความชั่วร้าย
โชคดีอย่างประเสริฐสุดที่พระเจ้าอยูห่ วั ภูมพิ ลอดุลยเดชไม่มพี ระประสงค์ทจ่ี ะทรงเป็นทัง้ นักการเมืองและรัฐบุรุษในเวลาเดียวกัน หากพระองค์มี
พระประสงค์ที่จะแทรกแซงการเมืองซึ่งเป็นเกม
แห่งอ�านาจที่อาจจะต้องทรงใช้พระราชอ�านาจ
บังคับมากกว่าวิถที างทีล่ ะมุนละม่อม พระองค์อาจ
จะทรงตกอยูใ่ นภาวะแห่งความเสีย่ งของผูไ้ ม่หวังดี
ประธานาธิบดีอบั ราฮัม ลินคอล์น ประธานาธิบดี
ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นผู้ต่อสู้กับ
ความยากจน เผด็จการ การเหยียดผิว และชนะ
ใจผูค้ นนับล้านถูกลอบสังหาร ณ โรงละครแห่งหนึง่
ประธานาธิบดี จอห์น เอฟ เคเนดี้ซึ่งเป็นผู้น�า
สหรัฐอเมริกาที่ช่วยให้ชาติรอดพ้นจากอันตราย
ใหญ่หลวงหลายครั้ง เป็นสัญลักษณ์ของนักการเมืองทีม่ จี ริยธรรมและความซือ่ สัตย์สงู ส่ง ถูกลอบ
สังหารเช่นกันขณะทีท่ า่ นก้าวถึงจุดสุดยอด (ในชีวิ ติ
การงาน) ของท่าน
มหาตมะ คานธี ผู้ซึ่งเดินเท้าเปล่าเป็นระยะ
ทาง ๕๐ กิโลเมตร ไปยังฝั่งทะเลเพื่อที่จะแสดงให้
คนในชาติของท่านได้รับรู้ถึงความส�าคัญของการ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ผลิตเกลือ ซึง่ การกระท�าของมหาตมะ คานธี ท�าให้
ผมย้อนระลึกถึงพระราชกรณียกิจของพระเจ้าอยูห่ วั ซึ่งต้องทรงพระราชด�าเนินผ่านป่าดงดิบหนา
ทึบเป็นเวลา ๓ ชั่วโมง เพื่อเสด็จเยี่ยมเยียนและ
ทรงรับทราบความต้องการของชาวไทยภูเขาที่
พระองค์ทรงประสงค์ให้ความช่วยเหลือ มหาตมะ
คานธี ได้รับการยกย่องจากคนในชาติแม้กระทั่ง
ศัตรูของท่านให้เป็น “บิดาแห่งอินเดีย” ครั้งหนึ่ง
ท่านอดข้าวประท้วงเป็นเวลาหนึ่งอาทิตย์เพื่อต่อ
ต้านสงครามสกปรกระหว่างชาวฮินดูกบั ชาวมุสลิม
ซึง่ ผลที่สุดทั้งสองฝ่ายยอมประกาศยุติสงคราม
เพื่อให้เกิดสันติภาพตามข้อเรียกร้องของมหาตมะ
คานธี แต่ในทีส่ ดุ หลังจากท่านเลิกอดข้าวประท้วง
ได้ไม่นานนักท่านก็ถูกจ่อยิงที่ศีรษะเสียชีวิตทันที
โดยผู้ไม่หวังดี
จากบันทึกเหตุการณ์ทางประวัตศิ าสตร์ แม้แต่
องค์พระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ยังถูกปองร้าย
มากกว่า ๑ ครัง้ โดยผู้ทม่ี จี ติ ใจชัว่ ร้ายเลวทราม ผูม้ ี
อ�านาจของนครรัฐต่าง ๆ สมัยพุทธกาลเคยคุกคาม
ขูเ่ ข็ญพระองค์และส่งสาส์นเตือนพระองค์มใิ ห้ทรง
ขัดขวางเส้นทางชีวิตของพวกเขา
พระเยซูคริสต์ทรงสั่งสอนมนุษย์โดยมิได้ทรง
หวั ง ผลตอบแทนใด ๆ นอกจากความรั ก ตลอด
พระชนม์ชีพของพระองค์ พระองค์ทรงช่วยเหลือ
20
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ผูท้ ต่ี อ้ งการความช่วยเหลือ แม้กระทัง่ รักษาคนป่วย
ด้วยพลังอ�านาจแห่งสวรรค์แต่ทา� ไมพระองค์ถงึ ถูก
ตราหน้าว่าเป็นภัยคุกคามต่อนักการเมือง ทั้งนี้
เพราะว่าจักรพรรดิโรมันทรงหวัน่ เกรงว่าอ�านาจ
ของพระองค์จะต้องถูกบัน่ ทอนลง จึงมีพระบัญชาให้
ส�าเร็จโทษพระเยซูคริสต์ด้วยการตรึงที่ไม้กางเขน
เมื่อย้อนร�าลึกถึงประวัติศาสตร์การเมือง (ที่ผม
ควรจะเรียกว่า “ประวัตศิ าสตร์แห่งความชัว่ ร้าย”)
ท�าให้หวั ใจของผมแทบหลัง่ เลือด นีค่ อื เรือ่ งของโลก
บ่อยครัง้ ทีเ่ จ้าหน้าทีต่ า� รวจบางนายก็ยงั มีการโกงกิน
และใช้อ�านาจหน้าทีใ่ นทางที่ผิดซึ่งเป็นทางแห่ง
ความเลวร้าย แทนที่จะช่วยเหลือสังคม เจ้าหน้าที่
ของหน่วยงานบางแห่งมักจะละเมิดสิทธิมนุษยชน
และท�าความเดือดร้อนให้กับชนกลุ่มน้อยเสมอ ๆ
ภายใต้เงาของนักการเมืองน�้าดี นักการเมืองน�้า
เน่าบางคนก็ยงั คงให้คา� มัน่ สัญญาทีเ่ ป็นเท็จ เพือ่ ให้
สังคมไว้วางใจตน แต่โดยส่วนลึก ๆ แล้วนักการเมือง
ดังกล่าวกระท�าสิ่งนั้นเพียงเพื่อหวังอ�านาจและ
ความมัง่ คัง่ ร�่ารวยให้แก่ตนเองเท่านัน้ นักการเมือง
จ�าพวกนีม้ ักจะท�าเป็นเอาหูไปนาเอาตาไปไร่เพือ่
ต้องการที่จะตักตวงผลประโยชน์จากสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชทรงมีพระราชด� า รั ส ในวัน เฉลิ ม พระชนมพรรษาของพระองค์
เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๒ ที่ผ่านมาว่า “เราต้องไม่ปล่อย

โอกาสให้คนไม่ดีและเห็นแก่ตัวเข้ามามีอ�านาจ”
นับว่าค�าแนะน�าที่พระองค์ทรงพระราชทาน
ให้นั้นเป็นค�าแนะน�าที่ชาญฉลาดอย่างยิ่ง คนดี
ต้องร่วมมือกัน (ยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กัน) เพื่อ
ป้องกันคนไม่ดีในวิถีทางสันติไม่ให้เข้ามามีอ�านาจ
ซึง่ ระบอบประชาธิปไตยเป็นเครื่องมือที่ดีส�าหรับ
กระบวนการนี้ แต่การจะหยุดยัง้ ผู้ลมุ่ หลงในอ�านาจ
ไม่ให้มามีอ�านาจต่อไปได้ บางครั้งก็ต้องใช้อ�านาจ
ของผู้อนื่ ซึง่ เป็นวิธีการที่ดูเหมือนว่ารุนแรงเข้ามา
สกัดกัน้ และการไม่จ�ากัดเสรีภาพของสื่อมวลชน
(ที่มีความรับผิดชอบ และยึดหลักการเสนอข่าว
ที่เป็นความจริง) เป็นอีกเสาหลักหนึ่งที่มีความ
จ�าเป็นอย่างยิง่ นักการเมืองคนใดที่แทรกแซง
หรือพยายามใช้สื่อมวลชนเพื่อบิดเบือนความจริง
ต่อสาธารณชน ย่อมเข้าใจได้วา่ นักการเมืองคนนัน้
ก�าลังปกปิดบางสิ่งบางอย่าง
ความชั ่ วร้ า ยนั ้ นมี ม ากมายหลายรู ป แบบ
และยังมีความฉลาดเองอีกด้วย ซึ่งจะซ่อนตัวอยู่
หลังหน้ากากของความเมตตากรุณา และความ
อนุเคราะห์ที่คอยจ้องโอกาส เมื่อสบโอกาสก็จะ
โจมตีทันที นักการเมืองประเภทนี้บางคนใช้ค�าว่า
“ความรัก” ที่จอมปลอมในการด�าเนินการทาง
การเมืองของตน อย่างไรก็ตามสิ่งส�าคัญที่สุดคือ
เราไม่ควรพุ่งเป้าสิ่งที่จะให้ผลในทางลบมากนัก
ยิ่งให้ความสนใจมากเท่าไหร่ เรายิ่งจะมีเวลาน้อย
มากส�าหรับการพุ่งเป้าไปยังสิ่งที่ให้ผลในทางบวก

ยังมีสิ่งดีและสวยงามอยู่รอบข้างเราอีกมากมาย
ถ้าเรามัวแต่ให้ความสนใจอยู่กับสิ่งชั่วร้าย สิ่งที่
ดีงามก็จะถูกละเลย ไม่ได้รับการหล่อเลี้ยงและ
ดู แ ลให้ ง อกงาม ซึ ่ งหมายความว่ า ชั ย ชนะก็ จ ะ
ตกเป็นของความชั่วร้าย
ฉะนั้น เราจึงต้องมีสติรอบคอบให้มากในการ
ให้เวลาและความสนใจต่อสิง่ หนึง่ เช่น เมือ่ ให้เวลา
และความสนใจในเรื่องของการเมือง (สังคม) ก็ไม่
ควรละเลยเรื่องชีวิตส่วนตัว
ในการป้องกันไม่ให้คนชัว่ เข้ามามีอ�านาจ
ตามพระราชด�ารัสของพระเจ้าอยู่หัว เราต้อง
ไม่แสดงอาการโต้ตอบที่ก้าวร้าว แต่เราต้อง
กระตือรือร้นอย่างมีประสิทธิผล ซึง่ สิง่ นีเ้ ราเห็น
ได้ทันทีว่าปัญญาแห่งพระพุทธศาสนาก�าลังมี
บทบาท
อย่ า งไรก็ ต าม เราก็ ไ ม่ ค วรที จ่ ะต� า หนิ ผู ้
รับสินบน ถ้าไม่มีผู้ให้สินบนก็จะไม่มีผู้รับสินบน
ดั ง นั ้ นจงอย่ า ด่ า ว่ า ผู ้ รั บ สิ น บน จงให้ ข ้ อ มู ล ที ่
เป็นประโยชน์แก่สื่อเพื่อที่สื่อจะได้เปิดเผยการ
คอร์รัปชั่นโกงบ้านโกงเมืองดังกล่าวจะดีกว่า
จงท�าสิง่ ทีค่ วรท�า แต่อย่าท�าและอย่าหลวม
ตัวเข้าไปท�าอะไรที่เกินตัว แล้วความชั่วร้ายก็
จะกลับเข้าสู่เหตุของมันเอง ดังที่กฎแห่งกรรม
สอนเราไว้ว่า ผู้ประพฤติชั่วย่อมได้รับผลกรรม
ชั่วของเขาเอง
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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การเป็นผู้รับใช้ คือ ลมหายใจพระโพธิสัตว์
ถ้าเกิดทุกข์
ทุกข์จะคลาย
พระโพธิสัตว์
ทุกข์ล�าเค็ญ

คราวใด
ขมขื่น
สอนไว้
หายด้วย

รับใช้ผู้อื่น
มิทุกข์เข็ญ
ฟังให้เป็น
ได้ช่วยคน
-อยู่เย็นเป็นสุข-

“ใครเกิดความทุกข์ในใจขึ้นมา ให้หาทางไปรับใช้ผู้อื่น จะคลายทุกข์” – พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
ไม่มีแม้แต่ขณะเดียวในชีวิตที่มนุษย์จะไม่สามารถรับใช้ผู้อื่น – คานธี
ข้าพเจ้าหมัน่ เตือนตนเองนับร้อย ๆ ครัง้ ทุกวันให้ระลึกว่า ชีวติ ของตนเองทัง้ ร่างกายและจิตใจต้อง
พึง่ พาผลงานของเพือ่ นมนุษย์ ทัง้ คนทีย่ งั มีชวี ติ อยูแ่ ละล่วงลับไปแล้ว ข้าพเจ้าจึงพยายามอย่างสุดก�าลัง
เพื่อจะได้รับใช้ผู้คน และท�าประโยชน์ตอบแทนในสิ่งที่ข้าพเจ้าเคยได้รับมาแล้วและก�าลังได้รับอยู่ – ไอน์สไตน์
“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงสอนว่า การท�างานด้วยความมุ่งมั่น และ
การท�าตัวให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่น จะช่วยท�าให้ความโศกเศร้าจางเบาลง ท�าให้สภาพจิตใจเราดีขึ้น
ท่านสอนตอนที่ฉันสูญเสียน้องพุ่ม” – ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
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เราคิดอะไร

หากเราไม่รับใช้ผู้อื่นแล้วไซร้

ชีวิตของเราก็จะไร้ความหมาย - คานธี

ที่สิมลา ปี ๑๙๓๙ ผู้ส�าเร็จราชการชาวอังกฤษได้ประกาศว่า อินเดียจะร่วมรบกับอังกฤษท�า
สงครามกับฮิตเลอร์ แต่ไม่ไยดีที่จะขอค�ายินยอมจากชาวอินเดียเจ้าของประเทศแม้แต่น้อย คานธี
ได้รับมอบหมายจากคองเกรสให้ไปเจรจากับผู้ส�าเร็จราชการ การเจรจาซึ่งด�าเนินไปครึ่งทางก็ชะงักลง
ผู้ส�าเร็จราชการต้องการค�าปรึกษาจากอังกฤษก่อน คณะผู้ติดตามคิดว่าน่าจะได้อยู่เปิดหูเปิดตาที่เมือง
สวยงามแห่งนี้และพักผ่อนเพื่อรอฟังค�าตอบ ทว่ามีค�าสั่งคานธีออกมา
“เก็บกระเป๋า!”
“เราจะไปไหนกัน?”
“เราจะกลับอาศรม มีอะไรสงสัยหรือ”
“แต่การเจรจาจะเริ่มขึ้นในหนึ่งสัปดาห์นี้มิใช่หรือ?”
“ใช่ แน่นอน แต่เรายังมีเวลาอย่างน้อยสองวันที่อาศรม”
“เรามีสิ่งส�าคัญมากมายอะไรที่ต้องท�าที่อาศรม”
“ดูแลปะระจุเร (ผู้ป่วยโรคเรื้อน) ไม่ส�าคัญหรือ?”
ท�าไมคานธีจึงสั่งให้คณะผู้ติดตามกลับมายังอาศรม เพียงแค่สองวันเท่านั้น?
คานธีไม่ได้ให้คา่ การเจรจากับผู้สา� เร็จราชการยิง่ กว่าการพยาบาลผูป้ ว่ ยโรคเรือ้ น ส�าหรับบาปูแล้ว การ
ช่วยเหลือคนหนึ่งคนและการปฏิวัติสังคมเป็นเรื่องเดียวกัน ดังนั้นคานธีจึงพยาบาลผู้ป่วยอย่างอุทิศตน
เฉกเช่นเดียวกับการรับใช้ชาติ เหตุนี้การท�างานใดๆ ของคานธีในระดับบุคคลจึงมีความส�าคัญ
หากมองในแง่หนึ่ง การพยาบาลผู้ป่วยโรคเรื้อนก็เป็นการกระท�าเชิงสัญลักษณ์อย่างหนึ่ง นั่นคือ
เครื่องหมายของความห่วงใยต่อบรรดาคนนอกของสังคม การยกระดับสังคมส่วนรวมนั้นเริ่มจากการ
ยกระดับของผู้ที่อยู่ต�่าสุดในสังคม
คานธีมีผู้ป่วยให้พยาบาลอยู่เป็นนิจ แต่การพยาบาลที่เหนือกว่าครั้งใดๆ ที่คานธีเคยท�ามา เป็นการ
พยาบาลแบบเดียวกันกับที่พระเยซูได้ท�า นั่นคือการดูแลผู้ป่วยโรคเรื้อนนาม “ปะระจุเร ศาสตรี”
ครัง้ หนึง่ ระหว่างทีค่ านธีกา� ลังอดอาหารทรมานตนเองเพือ่ ล้างมลทินอันเกิดจากการทะเลาะวิวาทกัน
ระหว่างชาวฮินดูกับมุสลิม ได้มีชาวนาสองสามีภรรยามาหาท่านที่อาศรมเพื่อขอน�า้ ที่ท่านใช้ล้างเท้าสัก
หน่อย ลูกชายของสองสามีภรรยาคู่นี้ก�าลังป่วยหนักและก�าลังร่อแร่ใกล้จะตาย สองสามีภรรยาเชื่อว่า
หากได้น�้าที่ว่านี้เด็กอาจจะรอดได้
ทันใดที่คานธีทราบเรื่องนี้ ท่านรีบสั่งให้สองสามีภรรยาเข้าไปหาท่าน แม้ว่าก�าลังอ่อนเพลียจากการ
ที่ต้องอดอาหารมาหลายวัน คานธีก็พยายามอธิบายให้สองสามีภรรยาคู่นั้นทราบอย่างสุภาพนุ่มนวลว่า
เป็นการโง่เขลาเพียงไรที่จะเชื่อว่าน�้าสกปรกเช่นนั้นจะรักษาผู้หนึ่งผู้ใดให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บได้ คานธี
บอกแก่เขาทั้งสองว่าพระเทพเจ้าเท่านั้นที่จะทรงแสดงอภินิหารได้ เมื่อได้อธิบายให้สองสามีภรรยาทราบ
ถึงความเขลาของเขาแล้ว คานธีก็อนุญาตให้คนทั้งสองกลับไปได้
ความปรารถนาทีจ่ ะได้ชว่ ยเหลือผูอ้ น่ื ย่อมมาก่อนสิง่ ใดทัง้ หมดส�าหรับคานธี คานธีจงึ รูส้ กึ ว่าการบริการ
ผู้อื่นมีความส�าคัญยิ่งเสียกว่างานทางการเมืองที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเสียอีก
คานธีจึงกล่าวว่า หากเราไม่รับใช้ผู้อื่นแล้วไซร้ ชีวิตของเราก็จะไร้ความหมาย
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“ความสุขที่สุด” ของในหลวง ร.๙ คือ
การที่ประชาชนของท่านมีความสุข

“ความสุขที่สุด” ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชฯ คือ”การที่ประชาชนของท่านมี
ความสุข” (Publish 2016-10-28 10:36:26)
หนึ ่ งในปณิ ธานอั น ยิ ่ งใหญ่ ข องพระบาทสมเด็ จ พระปรมิ น ทรมหาภู มิ พ ลอดุ ล ยเดชฯ ที ่ พระองค์
พระราชทานแก่ประชาชนของพระองค์ตลอดเวลา ดังความตอนหนึ่งว่า
นายเดนิสเกรย์เขียนรายงานลงในนิตยสาร “สวัสดี” ของการบินไทยว่า “เห็นได้ชดั ว่า พระเจ้าอยูห่ วั
มิได้มีชีวิตส่วนพระองค์เลย วันเวลาของพระองค์ท่านหมดไปกับการช่วยราษฎรที่โน่นที่นี่”
นายเดนิสเกรย์ได้กราบบังคมทูลถามว่า
“ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท...คิดว่า วันที่ทรงมีความสุขที่สุดคือวันไหน?”
พระราชกระแสที่รับสั่งตอบว่า “บาเจาะ” นั้น ท�าเอาทุกคนงุนงงเพราะไม่เคยได้ยินค�านี้มาก่อน
“บาเจาะ”นั้นเป็นอ�าเภออยู่ทางปักษ์ใต้แสนจะกันดาร พื้นที่มีลักษณะเป็นปลักตม ทุกปีน�้าจะท่วม
อย่างน่ากลัวท�าให้ไร่นา ๙ หมื่นไร่เสียหายหมด
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จฯ ไปแถวนั้นเป็นครั้งแรกเมื่อต้นปี พ.ศ. ๒๕๑๖ และทรงชี้แนะ
ให้ขุดคลองเพื่อระบายน�้าออกสู่ทะเล พอถึงเดือนธันวาคม คลองก็เสร็จเรียบร้อย
ในเดือนมกราคม ๒๕๑๗ ขณะทีก่ า� ลังประทับอยูท่ เ่ี ชียงใหม่ วันหนึง่ อธิบดีกรมชลประทานซึง่ เคยตาม
เสด็จลงไปทางใต้ด้วยได้กระหืดกระหอบเข้ามาเฝ้าฯ ทั้ง ๆ ที่ตัวก�าลังเปียกฝน เขาตะโกนด้วยความดีใจว่า
“ได้ผลแล้ว! ได้ผลแล้ว!”
รับสั่งถามว่า “ได้ผลอะไร?”
อธิบดีกรมชลประทานกราบบังคมทูลว่า
“บาเจาะพ่ะย่ะค่ะ! ได้ผลดีมาก... ชาวบ้านก�าลังดีใจกันยกใหญ่”
(กิตติ ทีนิวส์ เรียบเรียง คัดลอกจาก : หนังสือพระราชอารมณ์ขัน ฉบับส�านักพิมพ์กรีนปัญญาญาณ)
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ไอน์สไตน์กับงานบริการ รับใช้
ไอน์สไตน์มีอปุ นิสัยเด็ดเดีย่ วและไม่ล�าเอียง เขานิยมประชาธิปไตย ทุกคนมีความรู้สึกอบอุ่นเมือ่
ได้ใกล้ชิดกับเขา ไอน์สไตน์ติดต่อเกี่ยวข้องกับภารโรง ผู้มียศถาบรรดาศักดิ์ นักเรียน ดาราภาพยนตร์ดุจ
เดียวกัน ไอน์สไตน์ให้ความเป็นเพื่อนอย่างไม่เสแสร้ง เขาเคยพูดคุยกับคนบ้าๆ บอๆ หลายชั่วโมง เพราะ
คนในครอบครัวของชายบ้าคนนั้นบอกไอน์สไตน์ว่า คนบ้านี้จะหายบ้าได้ถ้าไอน์สไตน์ช่วย

ไอน์สไตน์เข้าใจและช่วยให้ผู้คนสบายใจขึ้น เมื่อฮอฟฟ์แมนเข้าพบเพื่อเสนอผลงานครั้งแรก
ฮอฟฟ์แมนรู้สึกตื่นกลัวสุดขีดและเหมือนถูกขู่ให้กลัวหงอจากความมีชื่อเสียงลือลั่นของไอน์สไตน์ แต่เมื่อ
ไอน์สไตน์บอกฮอฟฟ์แมนว่า “ให้อธิบายงานของคุณอย่างช้า ๆ เพราะผมไม่สามารถเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว”
เมือ่ ได้ฟงั เช่นนัน้ ฮอฟฟ์แมนจ�าได้วา่ ความกลัวทัง้ หมดได้หายไปหมด น่ามหัศจรรย์ถงึ สิง่ ทีไ่ อน์สไตน์ได้พดู
และวิธีการที่เขาพูด ไอน์สไตน์ปฏิบัติต่อทุกคนเท่าเทียมกันหมด
แม้ไอน์สไตน์จะชอบความเป็นส่วนตัว แต่กม็ กั ได้เข้าไปยุง่ กับชาวโลกเสมอ เขาแบ่งเวลาให้สงั คมและ
สูตรสมการ เล่นไวโอลินให้สถาบันกองทุนอิสราเอล เขียนใบรับรองให้เพื่อนและนักศึกษามากมาย ช่วย
เด็กๆ ท�าการบ้าน และตอบจดหมายหลายพันฉบับจากเด็กนักเรียน ไอน์สไตน์ไม่เห็นแก่เงิน อย่างเช่นเมือ่
พ.ศ. ๒๔๗๕ สถาบันการศึกษาก้าวหน้าได้เสนอจ่ายเงินหนึ่งหมื่นห้าพันดอลลาร์ต่อปีให้เขา แต่ไอน์สไตน์
ขอรับเพียงสามพันดอลลาร์ต่อปี ไอน์สไตน์ใช้จ่ายน้อยและเป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่าเงินที่จ่ายเสมอ
ในขณะที่ไอน์สไตน์ต้องการคลิปหนีบกระดาษและเห็นมีแต่อันงอ ๆ เขาพยายามซ่อมคลิปหนีบกระดาษที่
งอๆให้มีสภาพใช้การได้แม้พบคลิปที่ดีแล้วก็ตาม ซึ่งไอน์สไตน์กล่าวว่า “เป็นเพราะถ้าข้าพเจ้าตั้งใจท�า
อะไรแล้วก็จะต้องท�าให้บรรลุถึงเป้าหมาย มันยากที่จะเปลี่ยนความตั้งใจได้”
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อรหันต์คือผู้รับใช้มนุษยชาติ
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์

ได้เห็นถึงความทุม่ เทสุดก�าลังของพ่อครูทกุ ๆ งานประจ�าปีของพวกเรา แม้จะย่างเข้าสูว่ ยั ๗๘ ปี แต่
พลังของท่านก็ยากที่คนหนุ่มๆ สาวๆ อย่างพวกเราจะท�าตามได้ ทั้งบรรยายก็จัดหนัก แล้วท่านก็ยัง
พักผ่อนน้อย ในช่วงงานปลุกเสกฯ ก็เร่งเขียนหนังสือ บางคืนก็จ�าวัดถึง ๔ ทุ่ม บางคืนก็ ๕ ทุ่ม ซึ่งพวกเรา
แค่นอนตามเวลาตอน ๓ ทุ่ม แล้วก็ตื่นตี ๓ ครึ่ง เพียงแค่นี้ก็เพลียไปตาม ๆ กันแล้ว
ถึงกระนัน้ ในช่วงเวลากลางวัน พ่อครูกย็ งั พยายามจัดสรรเวลาออกไปช่วยพวกเราขนปุย๋ กันอีกด้วย ซึ่งตรงนีไ้ ด้
เห็นถึงความวิเศษของ “พลังวิมตุ ”ิ (สมณะมีวมิ ตุ เิ ป็นก�าลัง) เราจะเห็นได้วา่ ถ้าเราค�านวณตามก�าลังของอายุของคน
ธรรมดาวัย ๗๗ - ๗๘ ปี พลังเรี่ยวแรงแบบคนธรรมดา ๆ ก็คงจะไปไม่รอด หรือร่างกายที่ต้องใช้งานหนักขนาดนี้
ต้องเจ็บป่วยแน่นอน ขนาดปัจฉาสมณะที่ต้องอยู่กับพ่อครูตลอดเวลา พอเสร็จงานในบางปีจะมีอาการบ้านหมุนไป
ตาม ๆ กัน ทั้ง ๆ ที่ยังหนุ่ม ๆ แน่น ๆ แต่เมื่อพักผ่อนไม่พอก็ไปไม่รอด เครื่องน็อก!
แต่เพราะพ่อครูฯมีพลังวิมุติ ท่านจึงสามารถยังจิตและกายของท่านให้ใช้งานเพื่อประโยชน์แก่
มนุษยชาติได้อย่างเต็มที่ ได้อย่างอัศจรรย์ และท่านจะย�้าเตือนหลักส�าคัญแก่ญาติธรรมว่า
“ การที่เราจะมีพลังงาน สามารถเอาไปเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่นได้ เราต้องเป็นผู้รับใช้
อาตมาก็ขอก�าชับว่า พวกเราชาวอโศกต้องลดตัวลดตน อย่าหลงตัวหลงตน ให้ “อ่อนน้อม
ถ่อมตน เป็นคนรับใช้” ไปเรื่อยๆ เก็บผลประโยชน์ที่เกิดการพัฒนาขึ้นมา ในสิ่งที่เราได้รับใช้ ในสิ่งที่
เราได้มีกรรมกริยาพัฒนาขึ้น เจริญขึ้น เพราะมีการงานอันเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น”
เจตนารมณ์ของพ่อครู
...อาตมามีเจตนาช่วยสร้างคน แล้วให้คนไปช่วยสร้างคน สร้างคนต่อๆ ไป ไม่ใช่สร้างคนให้ไปเอาเปรียบคน
แต่พยายามที่จะมาช่วยสอน ช่วยบอกกล่าวให้เป็นคนที่จะลดความเห็นแก่ตัว ลดความเอาเปรียบ สรุปชัดๆ
ก็คือลดกิเลส แล้วจะได้เป็นคนที่ใจกว้าง เสียสละ ช่วยเหลือเกื้อกูล ไม่เห็นแก่ตัว ช่วยเหลือคนอื่น
พระอรหันต์คอื คนทีช่ ว่ ยเหลือคนอืน่ พระอรหันต์คอื คนทีล่ า้ งตัวตน ล้างตัวตนของกิเลสทีเ่ ห็นแก่ตวั
จนหมดความเห็นแก่ตัว ไม่มีความเห็นแก่ตัวได้จริง ๆจนไม่มีตัวตน ไม่มีแม้แต่ความเป็นตัวเอง จึงมี
ชีวติ อยูท่ า� งานเพือ่ ผูอ้ น่ื ตลอดไป ตัวเองจะอยูจ่ ะกินจะได้จะเป็นโดยไม่ได้สะสมทรัพย์สมบัตใิ ด ๆ ไว้เพือ่
ตน จะกินจะอยู่ก็ให้คนอื่นเขาเลี้ยงไว้ แล้วเราก็รับใช้เขาไป อรหันต์คือผู้รับใช้มนุษยชาติ ไม่ต้องการ
เอาเปรียบใคร มีแต่ให้ ๆ ๆ ๆ มีแต่เป็นผู้เสียสละ รับใช้ผู้อื่น นี่คือความเป็นพระอรหันต์ที่แท้จริง
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อาตมาปฏิบัติธรรมพระพุทธเจ้ามาเป็นอย่างที่ว่า มาเป็นผู้รับใช้มนุษยชาติ ที่อาศัยอยู่กับเขา
ให้คนเขาช่วย คนนั้นคนนี้ก็จะช่วยเพราะอาตมาไม่ได้ “เอา” เขาจึงช่วย จะมีคนอาสาเข้ามาช่วย
สารพัด คนนั้นคนนี้ช่วยกันคนละไม้คนละมือ เพื่อแบ่งเบางานที่อาตมาท�าอยู่ให้เป็นประโยชน์ต่อ ๆ ไป
ธรรมะของพระพุทธเจ้าสรุปง่าย ๆ ว่าเป็นธรรมะทีท่ า� ให้คนหมดความเห็นแก่ตวั อย่างเกลีย้ งสนิท
และก็เป็นคนทีเ่ ห็นแก่คนอืน่ ท�างานเพือ่ คนอืน่ แล้วเขาจะเลีย้ งไว้ คนอย่างนีไ้ ม่มใี ครเขารังเกียจ จะให้
อยู่ในบ้านตัวเองเลยเพราะท่านเป็นคนรับใช้ท�างานเพื่อผู้อื่นจริงๆ ไม่เบียดเบียน ไม่ข่มใคร ไม่เอา
เปรียบใคร จิตใจจะเป็นเช่นนั้นจริงๆ
บทสรุป.....เราไม่สามารถจะเป็นนักการเมืองได้ทง้ั หมด หรือเราทุกคนจะไปน�าประชาชนจ�านวนล้าน ๆ
ก็ไม่ได้ อีกทัง้ เราทัง้ หมดจะเป็นวีรบุรษุ ผูต้ อ่ สูเ้ พือ่ เสรีภาพของบรรดาผูท้ ถ่ี กู กดขีก่ ย็ อ่ มไม่ได้อกี เช่นกัน แต่
เราทุกคนจะสามารถช่วยให้ชวี ติ ของผูท้ อ่ี ยูร่ อบ ๆ ตัวเรามีความสุขมากขึน้ กว่าเดิมได้ เราจะสามารถดูแล
เพื่อนบ้านของเราได้เมื่อเขาเจ็บป่วย ช่วยสอนหนังสือให้คนที่ไม่รู้หนังสือได้ ช่วยปลอบใจผู้ที่เคราะห์ร้าย
และช่วยท�าให้ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเขาสดชื่น สะอาด และมีระเบียบเรียบร้อยได้
เราทุกคนสามารถจะเป็นผู้มนี ้า� ใจเอือ้ เฟือ้ เผื่อแผ่ มีความอดทนและมีเมตตาธรรมได้ เราทุกคนสามารถ
มีสจั จะ มีความอ่อนน้อม และเป็นผูท้ เ่ี ชือ่ ฟังค�าสอนได้ เหล่านีเ้ ป็นสิง่ ส�าคัญทีส่ ดุ ในชีวติ เพราะหากปราศจาก
สิ่งเหล่านี้เสียแล้ว โลกก็จะมีความสุขอยู่มิได้เลย และเหล่านี้เป็นสิ่งที่คานธีประพฤติปฏิบัติอยู่ทุกวัน ใน
ชีวิตที่เสวาคราม ท�าเป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน
คานธีทราบว่าถ้าหากเราทุกคนด�าเนินชีวติ อันเพียบพร้อมด้วยคุณธรรมง่ายๆ และมีสจั จะอย่างทีท่ า่ นเองประพฤติ
ปฏิบัติอยู่แล้วไซร้ อินเดียก็จะกลายเป็นเมืองสวรรค์โดยแน่แท้ ทั้งการที่จะด�าเนินชีวิตอย่างเช่นที่ว่ามานี้ ก็จะไม่
เป็นเรื่องที่ยากเย็นอะไรนักด้วย ปัญหาส�าคัญอยู่ที่ว่าเราทั้งหลายมีความเกียจคร้านกันจนเกินไป คานธีสามารถ
ด�าเนินชีวิตเช่นที่ว่านี้ได้แม้ท่านจะเป็นผู้ที่มีงานมากที่สุดในอินเดียก็ตาม ที่วิเศษก็คือท่านได้ท�าให้คนเห็นความอ่อน
หวานและความงามของความดี ดังนั้นไม่ว่าใครที่ได้พบท่านก็ใคร่ที่จะเอาอย่างท่านด้วยกันทั้งนั้น
(จากหนังสือ คานธีที่ข้าพเจ้ารู้จัก โดย เมอเรย์ แปลโดย เรืองอุไร กุศลาสัย)
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เด็กดุ
โฉดเขลา
ไหว้วอน
ก�าราบ

ขมดุจ
หยาบคาย
พุทธะ
ครั้งเดียว

สะเดา
ร้ายกาจ
จอมปราชญ์
ได้ดี.

สะเดาใบเดียว

(เอกปัณณชาดก)

พระศาสดาเมื่อทรงพักอยู่ที่นครไพศาลี

(เวสาลี) ประทับ ณ กูฏาคารศาลา(ศาลาทีม่ หี ลังคา
เป็นยอดแหลม)
พระนครไพศาลีนเ้ี ป็นนครหลวงของแคว้นวัชชี
มีก�าแพงล้อมถึง ๓ ชั้น เป็นเมืองที่งดงามอย่างยิ่ง
สมบูรณ์เพียบพร้อมทัง้ พระราชา อุปราช เสนาบดี
และขุนคลัง จะมีกแ็ ต่ในกล่มุ โอรสของพระราชานัน้
มีราชกุมารพระองค์หนึ่งพระนามว่า ทุฏฐลิจฉวี
มีนิสัยมักโกรธ หยาบคาย ดุร้ายราวกับอสรพิษ
ที ่ ถกู ตี ด ้ ว ยไม้ จึ งมั ก โกรธเป็ น ฟื น เป็ น ไฟอยู ่
เสมอ แม้แต่พระราชบิดามารดา พระประยูรญาติ
และพระสหาย ต่างก็ไม่สามารถอบรมตักเตือน
พระกุมารได้เลย เพียงแค่กล่าวสองสามค�าต่อหน้า
พระกุมาร ก็ไม่อาจท�าได้
เป็นเหตุให้พระราชาทรงวิตกว่า
“ทุฏฐลิจฉวีกมุ ารนี้หยาบคายนัก นอกจาก
30
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พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ไม่มใี ครจะอบรมสัง่ สอน
กุมารนี้ได้”
ดั ง นั น้ จึ ง ทรงพาพระกุ ม ารไปเข้ า เฝ้ า พระ
ศาสดา แล้วกราบทูล
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ กุมารนีด้ รุ า้ ยหยาบคาย
นัก ลุกโชนด้วยความโกรธเป็นประจ�า ขอพระองค์
ทรงประทานพระโอวาทแก่ กุ ม ารนี ้ ด้ ว ยเถิ ด ”
พระศาสดาทรงสดับความร้ายกาจของพระกุมาร
แล้ว ทรงหันไปทางพระกุมาร พร้อมกับตรัสโอวาท
“ดูกอ่ นกุมาร เธอไม่นา่ จะเป็นคนดุรา้ ย หยาบคาย ร้ายกาจ ชอบข่มเห่งรังแกผูอ้ น่ื อย่เู ลย เพราะ
ขึ้นชื่อว่า คนกระท�าชั่วหยาบ ย่อมไม่เป็นที่รัก
ที่ชอบใจ แม้ของบิดามารดาผู้บังเกิดเกล้า แม้
ของบุตรภรรยา แม้ของพี่น้อง แม้ของหมู่มิตร
เพื่อนพ้องทั้งหลาย
คนดุ ร ้ า ยย่ อ มเป็ น ที ่ หวาดหวั ่ นของใครๆ

เสมือนได้เห็นงูพิษก�ำลังเลื้อยมากัด เสมือนเจอ
โจรป่ามาปล้น เสมือนพบยักษ์ไล่จับมนุษย์กิน
คนมักโกรธถึงจะตกแต่งร่างกายให้งดงาม ก็
ยังคงมีผวิ พรรณทรามหมองคล�ำ้ อยูน่ นั่ เอง หน้าตา
ที่เคยงามดั่งจันทร์เต็มดวง ก็จะกลายเป็นเหมือน
ดอกบัวทีถ่ กู ไฟลน ผิดรูป ผิดร่าง ไม่นา่ ดู ถูกความ
โกรธนั้นท�ำลายตน ใช้อาวุธประหารตนบ้าง ดื่ม
ยาพิษบ้าง ผูกคอตายบ้าง โดดเขาตายบ้าง
ครั้นตายด้วยอ�ำนาจความโกรธอย่างนั้นแล้ว
ย่อมไปเกิดในอบายภูมิ (ทีต่ งั้ แห่งความฉิบหายคือ
๑. นรก = ความเร่าร้อนใจ ๒. ดิรัจฉาน = ความ
มืดมัวโง่เขลา ๓. เปรต = ความโลภหิวกระหายไร้สขุ
๔. อสุรกาย = ความขลาดกลัว)
ส่วนคนที่ชอบข่มเหงรังแกผู้อื่น แม้ปัจจุบัน
มีชีวิตอยู่ ก็ต้องถูกต�ำหนิติเตียน เมื่อตายแล้ว
ก็ไปเกิดในนรก เป็นต้น หากได้กลับมาเกิดเป็น
มนุษย์ ก็จะเป็นคนมีโรคมาก โรคจะรุมทับถม
เขา ไม่อาจหลบพ้นโรคร้ายได้ จะเป็นผู้ครอง
ทุกข์เป็นประจ�ำ
เพราะฉะนั้นเธอจงเป็นผู้มีจิตเมตตาเถิด จง
มีจิตอ่อนโยนในสรรพสัตว์ทั้งหลายเถิด ผู้กระท�ำ
จิตได้เช่นนี้ ย่อมรอดพ้นภัยนรก-ดิรัจฉาน-เปรตอสุรกายไปได้”
พระกุมารตั้งใจตรองตามพระโอวาทของพระ
ศาสดาแล้ว ก็ได้ส�ำนึก บังเกิดความละอายแก่ใจ
จึงละทิ้งนิสัยดุร้ายเลวทรามเสียได้ ด้วยค�ำสอน
ของพระศาสดาเพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น
นับตั้งแต่นั้นมา พระกุมารก็ฝึกฝนตนได้ ไร้
พยศ เป็นคนมีจิตใจอ่อนโยน แม้โดนคนอื่นด่า
หรือตี ก็ยอมได้ มิได้ตอบโต้รุนแรงกับใครเลย
เสมือนงูที่ถูกถอนเขี้ยว เสมือนปูโดนหักก้าม
เสมือนโคตัวผู้ถูกตัดเขาแล้ว
เหล่าภิกษุได้ข่าวการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ของพระกุ ม ารแล้ ว จึ ง ยกเรื่ อ งนี้ ส นทนากั น ใน
ธรรมสภา
“ตลอดเวลาเนิ่นนาน ไม่ว่าใครๆ ก็ไม่อาจฝึก
ทุฏฐลิจฉวีกุมารผู้ดุร้ายได้เลย แต่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงทรมานพระกุมาร ด้วยการตรัสสอน

เพียงแค่ครั้งเดียวเท่านั้น ราวกับนายควาญช้าง
ทรมานพญาช้างซับมัน ให้หมดพยศร้าย ฉะนัน้ ขึน้
ชือ่ ว่าผูฝ้ กึ บุรษุ ทีค่ วรฝึก จะหาผูใ้ ดเสมอเหมือนพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้า ย่อมไม่อาจหามาทัดเทียมได้เลย”
พระศาสดาเสด็จมา ภิกษุทงั้ หลายจึงกราบทูล
เรือ่ งทีส่ นทนากันให้ทรงทราบ พระศาสดาจึงตรัสว่า
“ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ ทั้ ง หลาย มิ ใ ช่ แ ต่ ใ นครั้ ง นี้
เท่านั้น ที่เราฝึกกุมารนี้ได้ด้วยโอวาทเพียงครั้ง
เดียว แม้ในครัง้ ก่อน เราก็เคยได้ฝกึ กุมารนี้ ด้วย
โอวาทเพียงครั้งเดียวมาแล้วเหมือนกัน”
แล้วทรงน�ำเรื่องราวในอดีตนั้นมาตรัสเล่า
.......

ในอดีตกาล ครั้งที่พระเจ้าพรหมทัตเสวย

ราชสมบัติอยู่ในนครพาราณสี
มี ท ารกคนหนึ่ ง ก� ำ เนิ ด ขึ้ น ในสกุ ล อุ ทิ จ จพราหมณ์(พราหมณ์ตระกูลสูง) ครั้นพอเจริญวัย
แล้ว ก็ได้ไปเล่าเรียนสรรพศิลปวิทยาที่เมืองตักกสิลา ต่อมาเมื่อเรียบจบก็กลับมาอยู่ครองเรือน
จนกระทั่ ง ถึ ง เวลาที่ บิ ด ามารดาล่ ว งลั บ ไป
แล้ว จึงเบื่อหน่ายในการครองเรือน สละสมบัติทั้ง
ปวง แล้วออกบวชเป็นฤๅษี(นักบวชผู้บำ� เพ็ญพรต
แสวงธรรม) พ�ำนักอยู่ในป่าหิมพานต์ พากเพียร
บ�ำเพ็ญกระทัง่ ท�ำอภิญญา(ความรูอ้ นั วิเศษยิง่ ) และ
สมาบัติ(สภาวะสงบระงับอันประณีต) ให้เกิดขึ้นได้
ครั้นอยู่ป่าเป็นเวลาช้านานแล้ว จึงได้เดิน
ทางไปสู่ชนบท รอนแรมจาริกไปจนบรรลุถึงนคร
พาราณสี แวะพักอาศัยอยู่ในพระราชอุทยาน เมื่อ
ถึงรุ่งเช้า......พอนุ่งห่มเรียบร้อยแล้ว สมบูรณ์ด้วย
อาการอันสงบส�ำรวม เข้าสูพ่ ระนครเพือ่ บิณฑบาต
เมื่อเดินไปถึงพระลานหลวง ขณะนั้นพระเจ้า
พรหมทัตก�ำลังทอดพระเนตรทางช่องพระแกล
(หน้าต่าง) ทรงเห็นเข้าแล้ว ก็เกิดความเลื่อมใสใน
อิริยาบถ ทรงด�ำริว่า
“พระฤๅษีนี้ท่าทางงดงาม ใจสงบ ทอด
สายตาต�่ำชั่วแอกในทุกๆ ย่างก้าว เดินมาด้วย
ลี ล าองอาจเยี่ ย งราชสี ห ์ พระฤๅษี นี้ ค งจะมี
สภาวะธรรมอันวิเศษอย่างใด อยูภ่ ายในเป็นแน่แท้”
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ดังนั้นจึงรับสั่งอ�ำมาตย์ข้างกายว่า
“ท่านจงไปนิมนต์พระฤๅษีนั้นมา”
อ�ำมาตย์รับพระด�ำรัส รีบไปหาพระฤๅษี แล้ว
นมัสการเรียนถาม
“ข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญ พระราชารับสั่ง
นิมนต์พระคุณเจ้า”
แต่พระฤๅษีกล่าวตอบปฏิเสธไปว่า
“ก็เราไม่ใช่นักบวชประจ�ำราชส�ำนัก แต่เป็น
นักบวชภายนอก อาศัยอยู่ที่ป่าหิมพานต์โน่น”
อ�ำมาตย์จึงไปกราบทูลความนั้นแด่พระราชา
พระราชาจึงตรัสว่า
“ฤๅษีอนื่ ๆ ทีเ่ ป็นผูใ้ กล้ชดิ ของเรานัน้ ไม่มดี อก
จงไปนิมนต์ท่านมาเถิด”
อ�ำมาตย์ก็กลับไปพูดอ้อนวอน นิมนต์ให้พระ
ฤๅษีเข้าไปสู่พระราชวังจนส�ำเร็จ เมื่อพระราชา
ทรงได้นมัสการพระฤๅษีแล้ว ก็จัดที่ให้นั่งเหนือ
บัลลังก์ทอง ทรงถวายอาหารมีรสเลิศต่างๆ ที่เขา
จัดไว้เพื่อพระองค์ แล้วทรงถาม
“ออกจากที่นี้แล้ว พระคุณเจ้าจะไปยังที่ไหน
กันเล่า”
พระฤๅษีก็กราบทูลตอบ
“มหาบพิ ต ร อาตมภาพก� ำ ลั ง แสวงหา
เสนาสนะ(ที่พักอาศัย) อันสงบ ที่เหมาะแก่การ
พักอยู่ในฤดูฝนนี้”
พระราชาทรงสดับดังนั้น ก็รีบตรัสขึ้นทันทีว่า
“ถ้ า เช่ น นั้ น ขอนิ ม นต์ พ ระคุ ณ เจ้ า พั ก ที่ ใ น
พระราชอุทยานก่อนเถิด”
พระฤๅษีก็รับค�ำ ครั้นเมื่อพระองค์เองเสวย
เสร็จแล้วก็ทรงพาพระฤๅษีไปยังพระราชอุทยาน
แล้วรับสั่งให้สร้างอาศรมที่มุงบังด้วยใบไม้ไว้ เพื่อ
เป็นทีพ่ กั ในเวลากลางวันและกลางคืนแก่พระฤๅษี
อีกทั้งทรงถวายบริขารส�ำหรับนักบวช ทรงมอบ
หมายให้คนเฝ้าสวนคอยดูแลทีน่ นั่ จากนัน้ จึงเสด็จ
กลับเข้าพระนคร
นับตั้งแต่วันนั้นมา พระราชาก็เสด็จไปหา
พระฤๅษีวันละ ๒-๓ ครั้งทุกๆวัน ด้วยพระทัยที่
ทรงเคารพเลือ่ มใสยิง่ แต่ในช่วงเวลานัน้ เอง พระ
ราชาทรงมีโอรสพระองค์หนึ่งพระนามว่าทุฏฐ32
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กุมาร เป็นผู้มีนิสัยดุร้าย มักโกรธ หยาบคาย
เสมือนงูพิษที่ถูกตีด้วยไม้ มักขู่พ่นพิษเป็นประจ�ำ
ไม่มใี ครสามารถกล่าวตักเตือนอะไรได้เลย แม้เพียง
แค่สองสามค�ำต่อหน้าพระกุมาร
กระทัง่ พระราชาและพระประยูรญาติทงั้ หลาย
ต่างก็ไม่สามารถจะฝึกอบรมพระกุมารน้อยนี้ได้
แม้แต่พวกอ�ำมาตย์ก็ตาม แม้แต่พวกคฤหบดีและ
พวกพราหมณ์กต็ าม หรือถึงแม้จะร่วมกันว่ากล่าว
อย่างรุนแรงก็ตามที ก็ไม่อาจท�ำให้ทุฏฐกุมาร
เชื่อถือถ้อยค�ำได้ เมื่อหมดสิ้นหนทางดังนี้ พระ
ราชาจึงทรงคิดว่า
“นอกจากพระฤๅษีผู้ทรงศีลของเราแล้ว คง
ไม่มีผู้ใดที่จะอบรมสั่งสอนโอรสน้อยของเรานี้ได้
จะมีแต่พระฤๅษีเพียงผูเ้ ดียวเท่านัน้ ทีจ่ ะทรมาน
ก�ำราบทุฏฐกุมารส�ำเร็จ”
พระราชาจึงทรงพาพระกุมารไปพบพระฤๅษี
แล้วตรัสอ้อนวอนว่า”
“ได้ โ ปรดเถิ ด พระคุ ณ เจ้ า กุ ม ารนี้ ดุ ร ้ า ย
นัก นิสัยหยาบคาย พวกข้าพเจ้าไม่สามารถจะ
อบรมฝึกสอนได้แล้ว ขอนิมนต์พระคุณเจ้าอาศัย
กุศโลบาย(อุบายอันเป็นกุศล) ใดๆ ก็ได้ ช่วยอบรม
ให้ด้วยเถิด”
ตรัสจบแล้ว พระราชาก็ทรงมอบพระกุมารไว้
แล้วเสด็จกลับไป ฝ่ายพระฤๅษีกช็ วนพระกุมารเดิน
เที่ยวในอุทยาน ชมนกชมไม้นานาพรรณ กระทั่ง
ถึงที่แห่งหนึ่ง ได้พบเห็นสะเดาต้นเล็กๆต้นหนึ่ง
โผล่พน้ พืน้ ดินขึน้ มา เพิง่ มีใบอ่อนแตกออกมาเพียง
สองใบเท่านั้น พระฤๅษีจึงกล่าวกับพระกุมาร
“กุมารเอ๋ย เธอจงทดลองเคีย้ วกินใบอ่อนของ
สะเดาต้นเล็กนีด้ สู ิ จะได้รจู้ กั รสชาติของมันเอาไว้”
พระกุมารก็ทรงเด็ดมาใบหนึง่ ทรงเอาเข้าปาก
เคียี้ วได้ ๒-๓ ครัง้ เท่านัน้ ก็รรู้ สทันที รีบถ่มทิง้ ทีพ่ นื้
ดินพร้อมกับพระเขฬะ(น�้ำลาย) พระฤๅษีจึงอมยิ้ม
แล้วถาม
“เป็นอย่างไรเล่า”
พระกุมารก็ทรงตอบอย่างไม่พอพระทัย
“พระคุณเจ้า ต้นไม้นี้ต้นเล็กนิดเดียว เพิ่งมี
ใบอ่อนเพียงแค่ ๒ ใบ ก็ยงั มีรสขมร้ายกาจคล้าย

ดั่งยาพิษร้ายแรงฉะนั้น นี่ถ้ามันเจริญเติบโตขึ้น
มากกว่านี้ คงมีพิษฆ่ามนุษย์ได้มากมายแน่”
ว่าแล้วก็ถอนหน่อสะเดานั้นทิ้งด้วยโทสะทันที
แล้วขยีจ้ นแหลกคาพระหัตถ์ด้วยอาการเกลียดชัง
ตอนนั้นเองพระฤๅษีจึงกล่าวค�านี้กับพระกุมารว่า
“นี ่ แน่ ะ กุ ม าร เธอกล่ า วถึ ง หน่ อ สะเดานี ้
ว่า เพียงหน่อเล็กๆ มันยังขมน่ารังเกียจถึงเพียง
นี ้ ถ้ า หากมั น ใหญ่ โ ตขึ ้ น จะมี พิ ษ ร้ า ยกาจปาน
ใด แล้ ว ลงมื อ ถอนขยี ท้ ิ ง้ ไป เธอกระท� า ร้ า ย
หน่ อ สะเดานี ้ ฉัน ใด แม้ ช าวแว่ น แคว้ น ของ
เธอนี ้ กค็ งกระท� า ฉั น นั ้น ต่ า งจะพากั น กล่ า ว
ว่ า พระกุ มารนี ้ ขนาดยั ง เป็ น เด็ ก เล็ ก อยู ่ ก็ ยั ง
ดุร้ายหยาบคายอย่างนี้ หากเจริญเติบโตครอบครองราชสมบัติแล้ว จะท�าอย่างไรกันเล่า พวก
เราจะอาศัยเป็นที่พึ่งพาสู่ความเจริญได้ล่ะหรือ
เมือ่ ขบคิดกันอย่างนัน้ แล้ว ชาวเมืองทัง้ หลาย
คงจะไม่ยอมถวายราชสมบัตใิ ห้ แต่จะถอดถอนเธอ
เสีย เหมือนดังหน่อสะเดานีถ้ กู ถอนทิง้ แล้วท�าการ
ขับไล่เธอออกไปเสียจากแว่นแคว้นนี้แน่
เพราะฉะนัน้ เธอจงละเว้นนิสัยดุรา้ ยหยาบคาย ทีเ่ ปรียบเสมือนรสขมของต้นสะเดานีเ้ สีย
แล้ ว จงถึ งพร้ อ มด้ ว ยความอดทน อ่ อ นน้ อ ม
เมตตาและเอื้อเฟื้อตั้งแต่บัดนี้ไปเถิด”
พระกุมารนิง่ เงียบ น้อมพระทัยรับฟังอย่าง
ตั ้ งใจ เกิ ดความเข้ า ใจแจ่ ม แจ้ ง ขึ ้ นทั น ใด นั บ
จากวันนั้นมา......พระกุมารก็ได้ส�านึก เลิกดุร้าย
หยาบคายและสิน้ พยศ ยินยอมเชือ่ ฟังอยูใ่ นโอวาท
ของพระฤๅษี
ครัน้ พระราชบิดาสวรรคตแล้ว ทุฏฐกุมารก็ได้
ครองราชสมบัติสืบต่อมา ทรงบ�าเพ็ญบุญให้ทาน
เป็นอันมาก ด้วยพระทัยเปี่ยมเมตตากรุณายิ่งนัก
......................
พระพุทธองค์ตรัสชาดกนี้จบแล้ว ทรงกล่าวว่า
“ทุ ฏ ฐกุ ม ารในครั ้ งนั ้ น ได้ ม าเป็ น ทุ ฏ ฐลิจฉวีกุมารในบัดนี้ พระเจ้าพรหมทัตได้มาเป็น
พระอานนท์ ใ นบั ด นี ้ ส่ ว นพระฤๅษี นั ้ นก็ คื อ
เราตถาคตนั่นเอง”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๑๔๙, อรรถกถาแปลเล่ม ๕๖ หน้า ๕๙๘)

แบ่งปันสรรสาระ

กินผักใบเขียว
ช่วยบ�ารุงดวงตา

พญ.กนกวรรณ ยุตติธรรม จักษุแพทย์ บอกว่า
สาเหตุส�าคัญที่ท�าให้ดวงตาเกิดโรคหรือเสื่อมเร็วก่อน
เวลาอันควร มาจากหลายปัจจัย ไม่วา่ จะเป็นกรรมพันธุ์
และอายุแล้ว ก็ยังขึ้นอยู่กับการใช้ชีวิตประจ�าวัน โดย
เฉพาะปัจจุบันที่คนส่วนใหญ่ต้องท�างานที่มีการติดต่อ
สื่อสารผ่านสังคมออนไลน์ จึงท�าให้เวลาส่วนใหญ่มัก
จะอยู่หน้าจอคอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต ฯลฯ
อุปกรณ์เหล่านีม้ ีภัยร้ายท�าลายดวงตาซ่อนตัวอยู่
นั่นก็คือ “แสงสีฟ้า”(Blue Light) หรือแสงที่มองเห็น
ได้และมีพลังงานสูงความยาวคลื่นประมาณ ๔๐๐๕๐๐ นาโนเมตร แสงสีฟ้าสามารถพบได้ในแสงแดด
หลอดไฟฟลูออเรสเซนต์รวมไปถึงหน้าจอคอมพิวเตอร์
สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ตที่นิยมใช้กันตลอดเวลา ซึ่ง
ผลกระทบจากการจ้องมองอุปกรณ์เหล่านี้นาน ๆ อาจ
ท�าให้เกิดอนุมลู อิสระทีท่ า� ลายเซลล์จอประสาทตา และ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคจอประสาทตาเสื่อมได้ในอนาคต
เพื่อเป็นการดูแล “ดวงตา” ให้อยู่กับเราไปนาน ๆ
คุณหมแนะน�าว่า การดูแลป้องกันตั้งแต่ต้น ย่อมได้ผล
ดีกว่ามารักษาที่ปลายเหตุ
แน่นอนว่าการดูแลรักษาดวงตาจากภายนอกนัน้ เรา
ควรหลีกเลีย่ งการจ้องมองอุปกรณ์อเิ ล็กทรอนิกส์เหล่า
นี้เป็นเวลานาน ๆ ควรพักสายตาทุก ๆ ชั่วโมง เพื่อ
คลายความอ่อนล้าให้กับดวงตา
นอกจากนี้ การดูแลจากภายในก็มีส่วนส�าคัญด้วย
การรับประทานอาหารที่ดี และมีประโยชน์ต่อดวงตา
อาทิ พวกผักใบเขียวต่าง ๆ อย่าง คะน้า บร็อกโคลี่ ผัก
โขม ผักบุ้ง ฯลฯ ซึ่งล้วนให้สารอาหารที่เรียกว่า ลูทีน
(Lutein) ทีม่ ีส่วนส�าคัญในการช่วยปกป้องและบ�ารุง
สายตา (http://www.thaihealth.or.th)
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ชาวพื้นเมืองอยู่กันอย่างอิสระ และเท่าเทียม
และปฏิบัติต่อคนชรา สตรีและเด็กอย่างเหมาะสม
นอกจากนั้นชาวอินเดียนแดงยังเก่งกว่าชาวยุโรป
ในด้านการเกษตร ยาและปฏิทิน
อารยธรรมของพวกเขาสร้างจากสมองและสองมือ
ไม่ได้สร้างจากการใช้ม้า วัว และเหล็ก

บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๒

ท�าไมต้องรู้ทัน?

ตอน ประชาธิปไตยไอโรควอยส์
(Democratic lroquois)

ดร.โรเบิร์ต ไฮโรนิมัส นักประวัติศาสตร์ชั้น
น�าชาวอเมริกัน ผู้เขียนหนังสือชื่อ “Founding
Fathers, Secret Societies” ได้บรรยายความ
เกี่ยวพันของ “บิดาผู้สร้าง” ประเทศสหรัฐฯ กับ
สมาคมลับต่างๆ เช่น ฟรีเมซอน อิลลูมิเนติและ
โรซิครูเซียนส์ และยังกล่าวถึงการถอดรหัสตรา
สัญลักษณ์ของสหรัฐฯ ไว้ในหนังสือเล่มนี้ ในขณะ
เดียวกันเขาก็เล่าถึงสหพันธ์ของชาวอินเดียนแดง
ที่เรียกว่า “สหพันธ์ไอโรควอยส์” (League of the
lroquois) ซึง่ อาศัยอยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของสหรัฐฯด้วย
34
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เราคิดอะไร

เขาเล่าว่าในระยะทีเ่ ขาเรียนในระดับปริญญาตรี
เขารับทราบว่าประชาธิปไตยของสหรัฐฯ นั้นไป
จากยุโรปและสหรัฐฯ เป็นผลพวงของ “ยุคแห่ง
เหตุผล” (Age of Reason) ของยุโรป โดยยุโรป
ใฝ่ฝันถึงระบอบประชาธิปไตย แต่สหรัฐฯ เป็นผู้
ลงมือท�าให้เกิดขึ้นจริง แต่เขาก็กล่าวนั่นเป็นเพียง
ส่วนหนึ่งของเรื่องทั้งหมดเกี่ยวกับประชาธิปไตย
การค้นคว้าวิจยั ท�าให้เขาพบว่าชาวพืน้ เมืองหกเผ่า
ซึ ่ งเคยขั ด แย้ ง รบพ่ ุ งกั น ได้ จั ด ตั ้ งสหพั น ธ์ ไ อโรควอยส์แล้วอยู่ร่วมกันอย่างสันติ สมาชิกของ
สหพันธ์ห้าเผ่าแรกได้แก่เผ่าซีเนคา โอนอนดากา

“ผมคิดว่ามีพยานชัดเจนอย่างยิ่งให้สามารถฟ้องร้องประธานาธิบดีอเมริกันทุกคนตั้งแต่หลัง
สงครามโลกครั้งที่สองเป็นต้นมา คนเหล่านี้ทั้งหมดล้วนเป็นอาชญากรสงครามเต็มตัว หรือไม่ก็มี
ส่วนพัวพันในอาชญากรรมสงครามที่ร้ายแรง
มันเป็นสิง่ ทีเ่ ห็นได้ชดั เจนมาหลายสิบปีแล้วว่า สหรัฐฯ จะส่งเสริมประชาธิปไตยก็ตอ่ เมือ่ ระบอบนี้
ให้ผลลัพท์ทสี่ อดคล้องกับความต้องการทางยุทธศาสตร์ และเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ท่าทีของสหรัฐฯ
ในเรื่องการก่อการร้าย การรุกราน การทรมาน สิทธิมนุษยชน เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
และเรื่องอื่น ๆ ก็เป็นไปในแนวเดียวกัน...คือเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตน”
								
โนม ชอมสกี้
							
ศาสตราจารย์ของสถาบันเอ็มไอทีสหรัฐฯ
อ้างอิง		
							
		
หมายเหตุ
							

: โนม ชอมสกี้ อเมริกา : วิพากษ์นโยบายต่างประเทศสหรัฐอเมริกา,
พ.ศ. ๒๕๕๔
Noam Chomsky and Andre Vltchek, “On Western Terrerism,๒๐๑๓
: ยอร์ช บุช (ลูก) ถอนชื่อสหรัฐฯ ออกจากการจัดตั้งศาลอาชญากรรม
ระหว่างประเทศเมื่อเขาเข้ารับต�ำแหน่งประธานาธิบดีในปี พ.ศ. ๒๕๔๓

โอไนดา โมฮ็อค และคายูกา ต่อมาเผ่าทีห่ กคือ เผ่า
ทัสคาโรรา ซึ่งอยู่แถบคาโรไลนา ได้เข้าร่วมด้วย
เนื่องจากถูกทหารผิวขาวโจมตี และเมื่อแพ้ก็ถูก
เรียกค่าเสียหายจากสงคราม เมื่อไม่มีเงินให้ทหาร
ผิวขาวก็จับชาวพื้นเมือง ๔๐๐ คนไปขายเป็นทาส
พวกที่เหลือจึงหลบหนีไปเป็นสมาชิกของสหพันธ์
ไอโรควอยส์
สหพันธ์ไอโรควอยส์ใช้ “ต้นสนขาว” เป็น
สัญลักษณ์ของสันติภาพ ภาพของต้นสนทีม่ ี ๔ ราก
ซึ่งแต่ละรากชี้ไปยังแต่ละทิศของโลกหมายความ
ถึงการเสนอสันติภาพไปสู่มวลมนุษยชาติทั้งปวง
กิ่งของต้นสนหมายถึงที่พ�ำนักพักพิง ความมั่นคง
และการปกป้องโดยกฎหมายแห่งสันติภาพ (Law
of Peace) นกอินทรีบนยอดต้นสนเป็นเครือ่ งหมาย
ของความระวังระไว การมองรอบทิศด้วยสายตา
อั น แหลมคมและพร้ อ มที่ จ ะปกป้ อ งสั น ติ ภ าพ
เสรีภาพ ภราดรภาพและรัฐธรรมนูญ
ระบบสังคมและการเมืองของชาวพื้นเมือง
เป็นไปตาม “หลักการมีส่วนร่วม” (participation)

และ “สิทธิตามธรรมชาติ” (natural right) ซึ่ง
ชาวยุโรปได้ตั้งทฤษฎีไว้แต่ไม่ได้มีการปฏิบัติในยุค
นัน้ ระบบดังกล่าวรองรับโดยรัฐธรรมนูญทีเ่ รียกว่า
“กฎหมายแห่งสันติภาพที่ยิ่งใหญ่” (Great Law
of Peace) ซึ่ ง แตกต่ า งจากระบบกษั ต ริ ย ์ ใ น
ยุ โ รป ชาวอิ น เดี ย นแดงถื อ ว่ า “หั ว หน้ า ” คื อ
“ผู ้ รั บ ใช้ ” มากกว่ า จะเป็ น “เจ้ า นาย” และมี
กฎระเบี ย บส� ำ หรั บ การถอดถอนผู ้ น� ำ ออกจาก
ต� ำ แหน่ ง (impeachment) ในกรณี ที่ มี ค วาม
ประพฤติ บ กพร่ อ ง ซึ่ ง ต่ า งกั บ กษั ต ริ ย ์ ใ นยุ โ รป
ที่ ค รองบั ล ลั ง ค์ จ นสิ้ น พระชนม์ กฎหมายและ
ประเพณี ข องไอโรควอยส์ ให้ เ สรี ภ าพในการ
แสดงความคิดเห็นทางการเมืองและให้เสรีภาพ
ทางศาสนา รวมทั้งการห้ามเข้าสถานที่พักของ
ผู ้ อื่ น โดยพลการ สตรี ช าวพื้ น เมื อ งมี ส ่ ว นร่ ว ม
ทางการเมืองและสมาชิกของสหพันธ์มีฐานะทาง
เศรษฐกิจไม่แตกต่างกันมากนัก
นโยบายที่ ส� ำ คั ญ คื อ การป้ อ งกั น การรวม
ศูนย์อ�ำนาจไว้ในคนคนเดียวและเน้นการกระจาย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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อ�ำนาจ พวกเขายึดความเป็นอิสระต่อกัน และ
รัฐบาลถูกตั้งขึ้นเพื่อพิทักษ์คุณค่าเหล่านี้ สหพันธ์
ไอโรควอยส์เป็นตัวอย่างที่ดีของระบบรัฐสภาและ
การออกกฎหมาย ในการประชุม ผู้อาวุโสจะนั่ง
วงในสุด นักรบนั่งในวงถัดไป ส่วนผู้หญิงและเด็ก
จะอยู่วงนอกสุด หน้าที่ของผู้หญิงคือการจดจ�ำผล
การประชุมและถ่ายทอดให้เด็กทราบ เมื่อผู้พูดลุก
ขึน้ ยืนคนอืน่ ๆ จะเงียบ เมือ่ เขาพูดเสร็จและนัง่ ลงผู้
พูดจะได้รับเวลา ๕-๖ นาทีเพื่อคิดทบทวนว่าจะน�ำ
เสนออะไรเพิม่ เติมหรือไม่ เขามีโอกาสลุกขึน้ พูดอีก
ครั้งถ้าต้องการ วัฒนธรรมประชาธิปไตยของชาว
อินเดียนแดงก่อก�ำเนิดขึ้นประมาณ ๔๐๐ ปีก่อน
ที่ “บิดาผู้สร้าง” (founding fathers) ประเทศ
สหรัฐฯ จะได้ค้นพบ
เมืองของชาวอินเดียนแดงแต่ละเมืองมี “สภา
เมือง” ซึ่งตัดสินในเรื่องท้องถิ่นและเลือกตัวแทน
เข้าประชุม “สภาของเผ่า” ส่วนสภาของเผ่ามี
การประชุมที่เรียกว่า “คอคัส” (caucas) เพื่อ
เลือกตัวแทนเข้าชิงต�ำแหน่งหัวหน้าสหพันธ์ การ
ประชุมนี้มีการอภิปรายและถกเถียงแต่ไม่มีการ
ลงคะแนน การประชุมรวมของตัวแทนเผ่าจะท�ำ
ใน “สภาสหพันธ์” (Council of the League)
เป็นการประชุมที่มีการปรึกษาหารือและตัดสิน
ปัญหาไม่ใช่เพื่อการเผชิญหน้า “คอคัส” เป็นการ
ประชุมที่สหรัฐฯ น�ำไปใช้ทั้งในสภาคองเกรส สภา
สูง และสภาอื่นๆ ทั่วประเทศ และพรรคการเมือง
ก็ใช้เพื่อการเลือกตัวแทนพรรคเข้าชิงต�ำแหน่ง
ประธานาธิบดีด้วย
ชาวพื้นเมืองแยกระบบพลเรือนระบบทหาร
หรื อ นั ก รบ ทหารไม่ ส ามารถเป็ น ตั ว แทนของ
เผ่า และไม่มีสิทธิด�ำรงต�ำแหน่งด้านการปกครอง
นอกจากจะลาออกจากการเป็นนักรบก่อน อีก
คุณค่าหนึ่งของการเป็นสัตว์สังคมที่รู้จักการแบ่ง
ปันคือพวกเขาไม่มีการถือครองที่ดินทั้งในระดับ
ปัจเจกบุคคลและระดับสหพันธ์ พวกเขาอยู่กันอย่าง
อิสระ และเท่าเทียมและปฏิบตั ติ อ่ คนชรา สตรีและ
เด็กอย่างเหมาะสม นอกจากนั้นชาวอินเดียนแดง
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ยังเก่งกว่าชาวยุโรปในด้านการเกษตร ยาและ
ปฏิทนิ อารยธรรมของพวกเขาสร้างจากสมองและ
สองมือ ไม่ได้สร้างจากการใช้ม้า วัว และเหล็ก
ในระยะ ๒๐-๓๐ ปีก่อนการประกาศอิสรภาพ
อาณานิคมของชาวผิวขาวในอเมริกาถูกห้อมล้อม
โดยชาวพืน้ เมืองทัง้ หกซึง่ ท�ำการเกษตรตัง้ แต่ทะเล
สาปอีรีจนถึงแม่น�้ำมิสซิสซิปปี้ พวกเขาจึงถูกหล่อ
หลอมโดยวัฒนธรรมของชาวอินเดียนแดงโดยไม่
อาจหลีกเลี่ยง โดยเฉพาะเบนจามิน แฟรงคลิน
จอห์น อดัมส์ โทมัส เจฟเฟอร์สัน (ต่อมาเป็น
ประธานาธิบดีคนที่ ๓) และโทมัส เพน ซึ่งเป็นส่วน
หนึง่ ของ “บิดาผูส้ ร้าง” สหรัฐฯ พวกเขาต่างประทับ
ใจอย่างยิ่งในวิถีของชาวพื้นเมือง จอห์น อดัมส์
(ต่อมาเป็นประธานาธิบดีคนที่ ๒ ของสหรัฐฯ) ถึง
กับกล่าวว่า “นักปราชญ์และนักการเมืองในยุคนัน้
ต่างก็พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลตามรูปแบบของ
ชาวพื้นเมือง”
ส่วนเบนจามิน แฟรงคลิน ถึงกับเผยแพร่
สิ่ ง ที่ เ ขาเรี ย นรู ้ ผ ่ า นงานพิ ม พ์ ข องเขา และยั ง
พิมพ์หนังสือเล่มเล็ก ๆ ออกแจกจ่าย โดยหนังสือ
ดังกล่าวบรรยายกระบวนการรัฐสภาของชาวพืน้ เมือง และ “สภา” ในรูปแบบดังกล่าวได้ถูกจัดขึ้น
ในเพนซิลวาเนียเมื่อปี ๑๗๔๔ (พ.ศ. ๒๒๘๗) ทั้ง
นี้ิเพื่อให้ผู้แทนของแมรี่แลนด์ เวอร์จิเนีย และ
เพนซิลวาเนียได้พบกับหัวหน้าของสหพันธ์ เพื่อ
ตกลงร่วมเป็นพันธมิตรกันในการต่อสู้กับฝรั่งเศส
ในการประชุมครั้งนั้นผู้แทนชาวอินเดียนแดงได้
แนะน�ำให้ผู้ตั้งถิ่นฐานร่วมกันจัดตั้งสหพันธ์อย่าง
ที่พวกเขาได้ท�ำเมื่อหลายร้อยปีก่อน ซึ่งแน่นอน
ว่าหัวหน้าชาวพื้นเมืองได้สอนให้เหล่าคนผิวขาว
รู ้ จั ก การผนึ ก ก� ำ ลั ง และยั ง เป็ น ตั ว อย่ า งในเรื่ อ ง
ประชาธิปไตยด้วย หลังการประชุม เบนจามิน
แฟรงคลินได้เริ่มรณรงค์ในเรื่องการจัดตั้งสหพันธ์
โดยแต่ละรัฐจะยังคงมีอธิปไตยและรัฐธรรมนูญ
ของตนเอง แต่ก็ส่งตัวแทนตามจ�ำนวนประชากร
เพื่อการร่วมมือกัน ทุกอย่างที่เขาเสนอถอดแบบ
ไปจากวิถีของชาวพื้นเมือง อย่างไรก็ตาม ข้อ

เสนอของเบนจามิน แฟรงคลิน ซึ่งรวมถึงสัญญา
ไม่แย่งชิงดินแดนของชาวอินเดียนแดงไม่ได้รับ
การยอมรับจนอีก ๒๐ ปีต่อมา (สัญญาที่ชาวผิว
ขาวเซ็นไว้กับชาวพื้นเมืองประมาณ ๘๐๐ ฉบับถูก
ละเมิดหมด)
ในปี ๑๗๗๖ (พ.ศ.๒๓๑๘) การปฏิวัติเพื่อ
ประกาศอิสรภาพจากอังกฤษใกล้เข้ามา ตัวแทน
ของอาณานิคม ๑๒ แห่ง และตัวแทนของชาว
พื้นเมืองก็ประชุมกันเพื่อการผนึกก�าลังต่อสู้กับ
ทหารอังกฤษ การประชุมครัง้ นัน้ ถอดแบบจากการ
ประชุมเมื่อปี ๑๗๔๔ ทีร่ เิ ริม่ โดยเบนจามิน แฟรงคลิน
ในที่สุดผู้ตั้งถิน่ ฐานก็รบชนะทหารอังกฤษ และ
สามารถประกาศอิสรภาพจากการเป็นอาณานิคม
ได้เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ค.ศ. ๑๗๗๖ (พ.ศ. ๒๓๑๙)
ซึ่งถือเป็นวันชาติของสหรัฐฯจนถึงปัจจุบัน
ส�าหรับ โทมัส เจฟเฟอร์สัน เขาเลื่อมใสใน
คุ ณค่ า ทางสั ง คมและการเมื อ งของสหพั น ธ์ ไ อโรควอยส์ จนถึงกับกล่าวว่า “สังคมชาวพื้นเมือง
โดยรวมมีระดับความสุขมากกว่าผู้คนที่อาศัยอยู่
ภายใต้รัฐบาลของยุโรป” แต่เขาก็ไม่เชือ่ ว่าวิถี
ของชาวอินเดียนแดงจะสามารถใช้ได้ผลดีกับชาว
ผิวขาวซึง่ มีจ�านวนประชากรมากมาย และแม้แต่
สหพันธ์ไอโรควอยส์เองก็ยอมรับว่าเมื่อจ�านวน
ประชากรเพิ ่ มขึ ้ นจนถึ ง ระดั บ หนึ ่ ง ระบบการ
ปกครองของตนก็จะไม่สามารถท�างานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพดังเดิมในเรือ่ งนี้ โทมัส เจฟเฟอร์สนั
ถึงกับกล่าวว่า “ในที่สุดระบอบประชาธิปไตยก็
จะฆ่าตัวตายเอง”
ในเดือนสิงหาคม ค.ศ. (พ.ศ. ๒๕๓๓) ยอร์ช บุช
(พ่อ) ซึ่งเป็นประธานาธิบดีในขณะนัน้ ได้ประกาศให้
เดือนพฤศจิกายนของทุกปีเป็นเดือน “มรดกของ
ชาวอินเดียนแดงแห่งชาติ” (National American
Indian Heritage) เขากล่าวด้วยว่า “กิจกรรมที่
วางแผนไว้จะม่งุ เน้นถึงสิง่ ทีช่ าวพืน้ เมืองอเมริกนั ได้
อุทศิ ให้ประเทศนีต้ ลอดห้าร้อยปีทผ่ี า่ นมา ตัวอย่าง
เช่น รากฐานของรัฐธรรมนูญอเมริกันนั้นเป็นผล
ที่สืบทอดมาจากรัฐบาลสหพันธ์ไอโรควอยส์” ใน

เวลาเดียวกัน ดาไลลามะ องค์ที่ ๑๔ ก็ยังแสดง
ความเห็นถึงความส�าคัญของการให้เกียรติกับชาว
อินเดียนแดงทั้งหกเผ่าด้วย
อนึ่ง นอกจากระบอบประชาธิปไตยแล้ว ผู้ตั้ง
ถิน่ ฐานผิวขาวยังหยิบยืมภาษาการแต่งกาย ยาพืน้ เมือง และอาหารของชาวพื้นเมืองไปใช้ประโยชน์
จนถึงปัจจุบันเช่นข้าวโพด มันฝรั่ง ไก่งวง อะโวคาโด มะเขือเทศ แอปเปิ้ล ฯลฯ โดยเฉพาะมันฝรั่ง
นัน้ ได้กลายเป็นอาหารประจ�าชาติของชาวผิวขาว
ทั้งในโลกเก่าและโลกใหม่
ในเรื่องนี้ ศาสตราจารย์แจ๊ก เวทเธอร์ฟอร์ด
กล่าวสรุปไว้ในหนังสือ “Indian Givers : How
The Indians of Americas Transformed The
World” ของเขาว่า “ห้าร้อยปีผ่านไป โลกจึงได้
ตระหนักถึงความปราดเปรื่องของชาวพื้นเมือง
ในอเมริกาเหนือ”
อ้างอิง
๑. Dr. Robert Hieronimus, “Founding
Fathers, Secret Societies”, Destiny Books,
Vermont, USA, ๒๐๐๖, โรเบิร์ตได้รับปริญญา
เอกจากการวิ จัย ค้ น คว้ า และเขี ย นวิ ทยานิ พ นธ์
เรื ่ องตราสั ญ ลั ก ษณ์ ข องสหรั ฐ ฯ และที ่ มาของ
เครือ่ งหมายต่างๆ ทีป่ รากฏอยูบ่ นตรา ในปี ๑๙๗๖
(พ.ศ. ๒๕๑๙) ประธานาธิบดีเจอรัลฟอร์ดได้ใช้ผล
งานของเขาในการกล่าวสุนทรพจน์ด้วย นอกจาก
นัน้ เขายังได้รบั เชิญไปท�าเนียบขาวเพือ่ การพูดคุย
เกีย่ วกับประวัตแิ ละความหมายของตราสัญลักษณ์
และยังได้รบั เชิญไปพูดทัว่ ประเทศนับร้อยครัง้ ด้วย
เขาเป็นนักประวัติศาสตร์ที่ได้รับการยอมรับอย่าง
กว้างขวาง
๒. Jack Weatherford, “Indian
Givers : How the Indians of The Americas
Transformed The World” , Fawcett Books,
New York, ๑๙๘๘ แจ็กเป็นศาสตราจารย์ทาง
มนุษยศาสตร์ของมหาวิทยาลัยแมคาเลสเตอร์
รัฐเมนิโซตา สหรัฐฯ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ทรัพย์มรดกของเด็กพุทธ
ล�้าเลิศสุดศีลสิบข้อ
พุทธะทรงให้ตามขอ
อย่ารั้งรอเร่งร�่าเรียน.

k
ณวมพุ ท ธ

โรงเรียนเด็กพุทธ

ครัง้ หนึง่ พระผูม้ พี ระภาคเจ้าประทับอยู่

ในกรุงราชคฤห์ นครหลวงของแคว้นมคธ ตามพระ
พุทธาภิรมย์ (พักผ่อน) แล้ว จากนั้นเสด็จจาริก
(เดินทาง) ไปยังกรุงกบิลพัสดุ์ นครหลวงของแคว้น
สักกะ ประทับอยู่ทน่ี โิ ครธาราม (เป็นอารามทีเ่ หล่า
พระญาติสร้างถวายพระพุทธเจ้า)
ในเวลาเช้า พระผูม้ พี ระภาคเจ้าทรงอันตรวาสก
(นุ่งห่มผ้า) และครองจีวรเรียบร้อยแล้ว ทรงถือ
บาตรเสด็จไปยังพระราชนิเวศน์ (พระราชวัง) ของ
พระเจ้าสุทโธทนะ
ถึงแล้ว ได้ประทับ ณ พุทธอาสน์ (ที่นั่ง) ที่เขา
ปูลาดไว้
ครั้งนั้นเอง พระเทวี(พระนางพิมพา) ผู้เป็น
มารดาของราหุ ลกุ ม าร ได้ ท รงมี พ ระเสาวนี ย ์
(ค�าสั่ง) แก่ราหุลกุมาร
“แน่ะราหุล สมณะนัน้ เป็นบิดาของเจ้า เจ้าจง
ไปทูลขอทรัพย์มรดกจากพระองค์เถิด”
ราหุลกุมารจึงเข้าไปหาพระผู้มีพระภาคเจ้า
ประทับยืนอยู่เบื้องพระพักตร์ แล้วกราบทูล
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“ข้าแต่ทา่ นสมณะ พระฉายา(ร่มเงาทีพ่ ง่ึ ) ของ
พระองค์เป็นสุขยิ่งนัก”
ทั น ใดนั ้ น พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ก็ เ สด็ จ ลุ ก
จากอาสนะ(ที่นั่ง) แล้ว™ทรงพระด�าเนินกลับทันที
ราหุลกุมารจึงได้ตามเสด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าไป
เบื้องหลัง พลางทูลขอว่า
“ข้ า แต่ ท ่ า นสมณะ ขอได้ โ ปรดประทาน
ทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันด้วย ได้โปรดประทาน
ทรัพย์มรดกแก่หม่อมฉันด้วย”
เมื่อเป็นเช่นนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัส
เรียกพระสารีบุตรมา รับสั่งว่า
“สารีบตุ ร ถ้าอย่างนัน้ เธอจงให้ราหุลกุมารบวช”
แต่ตอนนั้น ยังไม่เคยมีการบวชแก่ผู้เป็นเด็ก
เลย ดังนั้นพระสารีบุตรจึงทูลถาม
“ข้ า พระองค์ จ ะให้ ร าหุ ล กุ ม ารทรงผนวช
อย่างไร พระพุทธเจ้าข้า”
ในเพราะเหตุแรกเกิดนั้น พระผู้มีพระภาคเจ้า
จึงทรงรับสั่งกับเหล่าภิกษุว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตการบวช

กุลบุตรเป็นสามเณร (คือผูม้ อี ายุยงั ไม่ครบ ๒๐ ปี
บริบูรณ์) ด้วยไตรสรณคมน์ (คือให้ระลึกยึดถือ
เข้าถึงพระพุทธเจ้า-พระธรรม-พระสงฆ์ เป็นทีพ
่ ง่ึ )”
ดังนั้นราหุลกุมารจึงได้บวชเป็นสามเณรองค์
แรกในพระพุทธศาสนา
ต่อมาพระผู้มีพระภาคเจ้ารับสั่งอีกว่า
ภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตสิกขาบท (คือข้อศีล
ข้ อ วิ นั ย ที ต่ ้ อ งศึ ก ษา) ๑๐ แก่ ส ามเณร ให้ พ วก
สามเณรทัง้ หลายศึกษาในสิกขาบททัง้ ๑๐ ข้อนี้ คือ
๑. เว้นขาดจากการท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
๒. เว้นขาดจากการถือเอาของทีเ่ จ้าของมิได้ให้
๓. เว้นขาดจากการกระท�าอันเป็นข้าศึก(การ
ท�าลาย) แก่พรหมจรรย์ (การประพฤติธรรมอัน
ประเสริฐ)
๔. เว้นขาดจากการพูดโกหก
๕. เว้นขาดจากการเสพของมึนเมาให้โทษ
อันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาท
๖. เว้นขาดจากการบริโภคอาหารในเวลาวิกาล
(คือกินอาหารผิดเวลา นับตั้งแต่เวลาเที่ยงวันไป
จนถึงก่อนอรุณขึ้นวันใหม่)
๗. เว้นขาดจากการฟ้อนร�า ขับร้อง เล่นดนตรี
และดูการละเล่นที่เป็นข้าศึกแก่กุศล(ความดีงาม)
๘. เว้นขาดจากการประดับตกแต่งด้วยดอกไม้
ด้วยของหอม ด้วยเครื่องประเทืองผิว ด้วยเครื่อง
ประดับ อันเป็นฐานะแห่งการแต่งตัว
๙. เว้นขาดจากการที่นั่งและที่นอนอันสูงใหญ่
๑๐. เว้นขาดจากการรับเงินและทอง
เราอนุญาตสิกขาบททั้ง ๑๐ ข้อนี้แก่สามเณร
พึงให้สามเณรศึกษาในสิกขาบท ๑๐ ให้ดีเถิด”
ไม่นานนัก ก็มกี ารบวชสามเณรขึน้ จ�านวนมาก
แต่มสี ามเณรพวกทีไ่ ม่เคารพย�าเกรงในภิกษุอยูด่ ว้ ย
มีความประพฤติไม่เหมาะควร ท�าให้ภิกษุทั้งหลาย
เพ่งโทษ ติเตียน บอกกล่าวให้รู้ไปทั่วว่า
“ไฉนพวกสามเณรจึงได้ไม่มีความเคารพ
ไม่ มี ค วามย�า เกรง และมี ค วามประพฤติ ไ ม่
เหมาะควรในภิกษุทั้งหลายเล่า”
แล้วได้กราบทูลเรือ่ งนัน้ แด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า

ด้วยเหตุนี้เอง พระองค์จึงรับสั่งกับเหล่าภิกษุว่า
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้ลงทัณฑกรรม(ลงโทษ) แก่สามเณรผู้กระท�า ๕ อย่างนี้ คือ
๑. พยายามกระท�าความเสื่อมลาภแก่ภิกษุ
ทั้งหลาย
๒. พยายามกระท� า ความพิ น าศแก่ ภิ ก ษุ
ทั้งหลาย
๓. พยายามกระท�าเพื่อความอยู่ไม่ได้แก่ภิกษุ
ทั้งหลาย
๔. ด่า บริภาษ (กล่าวโทษ) ภิกษุทั้งหลาย
๕. ยุยงภิกษุกับภิกษุให้แตกกัน
เราอนุญาตให้ลงโทษสามเณรด้วยการห้าม
ปราม ด้วยการห้ามเฉพาะสถานที่ที่สามเณรจะอยู่
หรือจะเข้าไปได้ แต่ห้ามลงโทษสามเณรด้วยการ
ไม่ให้ฉันอาหาร”
ในกาลต่ อ มา บั ง เกิ ด สามเณรกระท� า ผิ ด
ร้ า ยแรง ประทุ ษ ร้ า ยภิ ก ษุ ณี บรรดาภิ ก ษุ จึ ง
เพ่งโทษติเตียน โพนทะนาว่า
“ไฉนสามเณรจึงได้ประพฤติอนาจาร (ชัว่ ช้า
น่าอับอาย) เห็นปานนี้เล่า”
แล้วพากันไปกราบทูลเรือ่ งนั้นแด่พระผูม้ พี ระภาคเจ้า พระองค์จึงรับสั่งว่า
“ภิกษุทง้ั หลาย เราอนุญาตให้นาสนะ (คือให้สกึ
แล้วขับไล่ไป) แก่สามเณรที่กระท�า ๑๐ อย่างนี้ คือ
๑. ท�าชีวิตสัตว์ให้ตกล่วงไป
๒. ถือเอาของที่เจ้าของมิได้ให้
๓. มีการกระท�าอันเป็นข้าศึกแก่พรหมจรรย์
๔. พูดโกหก
๕. เสพของมึนเมาให้โทษ
๖. กล่าวโทษติเตียนพระพุทธเจ้า
๗. กล่าวโทษติเตียนพระธรรม
๘. กล่าวโทษติเตียนพระสงฆ์
๙. มีความเห็นผิด
๑๐. ประทุษร้ายภิกษุณี
ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เราอนุญาตให้นาสนะ
สามเณรที่กระท�าผิดใน ๑๐ ข้อนี้”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๔ “ทายัชชภาณวาร” ข้อ ๑๑๘-๑๒๔)
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แว่นส่องจักรวาลส�ารวจทั่วทุกภาค
เขาท�ากันเข้มแข็งจริงจังขนาดไหน?
“ท�าแล้ว” บางโครงการหมดงบก็หมดใจ!
ท�าแล้วก็ถ่ายรูป ป่าวประกาศโชว์ผลงาน
และแล้วก็ผ่านไปเหมือนฝัน!

ความส�าเร็จของชุมชนกับไม้ยมก!
ภาครัฐเขาก็เดินเครื่องเต็มที่ สนับสนุนทุก
รูปแบบให้ชุมชนเข้มแข็ง
พยายามส่งเสริมสินค้าชุมชนให้ขายได้ ให้
ช่วยกันซื้อ
แทบจะเป็นวาระแห่งชาติได้กระมัง?
เพราะเหตุ “ชุ ม ชนชนบท” หรื อ “ชุ ม ชน
เกษตร” เป็นประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศ
40
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เราคิดอะไร

เกษตรกรส่วนใหญ่ยังยากจนข้นแค้น
ภาครัฐจึงไม่อาจละเลย ทอดทิ้ง....ดูดาย
รัฐบาลเครื่อข่ายทักษิณจับเรื่องข้าวชาวนา
รับจ�าน�าราคาสูงเกินราคาขายในท้องตลาด
เขาได้หัวใจไปเต็ม ๆ!
แต่ผลพวง ผลกระทบจะเสียหายต่อไปใน
อนาคต อย่าได้พูดถึง!

เพราะคนจนเขาขอเฉพาะปัญหาของเขา
ปัญหาคนอื่น ฉันไม่เกี่ยว!
เรือ่ งชุมชนเข้มแข็ง หมายถึง ชุมชนมีรายได้
สูงขึ้น หนี้สินลดลง
พ่อแม่แทนที่จะหากินไกลบ้าน ไกลลูก ก็ได้
อยู่กันพร้อมหน้าพร้อมตา
ครอบครัวอบอุ่น ทุกคนมีความสุข!
แต่ชุมชนเข้มแข็งต้องแก้ปัญหา ๒ ด้าน
พร้อมๆ กัน
ด้านแรก ต้องอุดรูรั่ว รู้กินรู้อยู่ รู้ทันบริโภค
นิยม รู้ทันอบายมุข หัวหน้าแห่งความฉิบหาย!
ด้านที่ ๒ หาทางเพิ่มรายได้
ท�าเกษตรก็ต้องรู้เรื่องการลดต้นทุน รู้เรื่อง
การแปรรูปเพิ่มมูลค่า
แต่ปัญหาใหญ่สุดของชุมชนคือ “ไม้ยมก”
พรรคขอทานเขามี ไ ม้ ตี สุ นั ข แต่ พ รรค
เกษตรกรต้องมีไม้ยมก! จึงจะกอบกู้สถานภาพ
กลับคืน!
โครงการต่ า ง ๆ แห่ ล งพื ้ นที ่ กัน เยอะแยะ
นับสิบหน่วยงาน
สอนท�าโน่น สอนท�านี่
ท�าแชมพู ท�าปุ๋ย ท�าผัก ท�าขยะ ฯลฯ
วั นนี ้ แนวเศรษฐกิ จ พอเพี ย งต่ า งก้ ม หั ว
ยอมรับ
แว่นส่องจักรวาลส�ารวจทั่วทุกภาค เขาท�า
กันเข้มแข็งจริงจังขนาดไหน?
“ท�าแล้ว” บางโครงการหมดงบก็หมดใจ!
ท�าแล้วก็ถ่ายรูป ป่าวประกาศโชว์ผลงาน และ
แล้วก็ผ่านไปเหมือนฝัน!
“ท�าเป็น” เมื่อท�าให้มากขึ้น เราจะค่อย ๆ
เก่งขึ้น เริ่มมีความช�านาญ ความคล่องแคล่ว
จาก “ท�าแล้ว” ขยับมา “ท�าเป็น”
จาก “ท�าเป็น” ต้องขยับให้เป็น “ช�านาญ”
จาก “ช�านาญ” ท�าให้มากจนถึงระดับ“ปราชญ์”
เป็นชาวนา เขาเป็นปราชญ์แห่งการปลูกข้าว
ท�าอะไรท�าจริง ท�าให้มาก
ท�าอาชีพไหน ก็เป็นปราชญ์ของอาชีพนั้น

...ปราชญ์ล�าไย ..... ปราชญ์ลองกอง....
ปราชญ์ลิน้ จี.่ .... ปราชญ์ทุเรียน....มีได้ เป็นได้
เป็นเรื่องจริง ไม่ใช่เรื่องตลก!
โรงเรี ย นหลายแห่ ง ล้ ม เหลวสิ ้ นท่ า เพราะ
ขาดเทคนิค
ไม่ให้พื้นที่แก่นักเรียนได้บริหารจัดการ
ครูดีแต่สั่งให้ท�า สุดท้ายนักเรียนก็เป็นได้แค่
“คนงาน” มิใช่ “ผู้เชี่ยวชาญ” มิใช่ “ปราชญ์ผู้รู้”
“ความเชี่ยวชาญ” เกิดได้จากการ “ท�า
ซ�้า”
เมื่อนักเรียนหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเอง
เมือ่ ชุมชนหันมาสนับสนุนสินค้าทีต่ วั เองผลิต
เมือ่ สังคมตระหนัก พีน่ อ้ งช่วยกัน หันมาช่วย
หนุนชุมชนอย่างจริงจัง
“แรงซื้อ” ก่อเกิด “แรงผลิต” ที่สนุกสนาน
ที่เต็มไปด้วย “พลังใจ”
ผลิตแล้วมีคนใช้
ผลิตแล้วมีคนซื้อ
สมาชิกเขาก็จะยิ่งขยัน ยิ่งบ้างาน
รายได้หลั่งไหล ทุกคนมีความสุข ครอบครัว
อบอุ่น
ใครเป็นรัฐบาล ย่อมมีความสุขตาม
มัวแต่สนับสนุน ท�าโน่นท�านี่ ท�าเป็นแต่ไม่มี
ใครซื้อ เมล็ดพันธ์ุแห่งความสุขก็จะเหี่ยวเฉา
โจทย์ความยากไร้ มิใช่เราไม่เกีย่ ว ทุกคนต้อง
ช่วยกัน
โรงเรียนผลิต นักเรียนช่วยกันซื้อก่อน
ชุมชนผลิต ชาวบ้านช่วยกันซื้อก่อน แล้ว
ค่อย ๆ ขยับขยายออกไป....ออกไป....
สังคมก็ตื่นตัว เอาด้วย ร่วมด้วยช่วยกัน ยิ่ง
ไปโลด!
เมื่อเป็นเช่นนี้ ชุมชนของเราก็จะแข็งแรง
เพราะพึ่งตนได้นั่นเอง
พอเข้าใจเรื่อง ไม้ยมกหรือยัง?
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๒

ฉบับที่แล้ว ๓๒๒ เราก็ได้วิจัยลึกเจาะ
ละเอียดลงไปถึงความเป็น “ปัญญา” ก็จะ
เห็นว่ามันแตกต่างกับ “เฉกะ”อย่างไร?
“ปัญญา”นัน้ จะเกิดได้ ต้องประกอบ
ด้วย“องค์ ๖” ได้ แก่ “ปัญญา-ปัญญินทรีย์
-ปัญญาพละ-ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์-สัมมา
ทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค ๘” จึงจะเกิดเป็นภาวะที่
เรียกได้วา่ “ความรูห้ รือความฉลาด”อันมีคณ
ุ
วิเศษเจริญถึงขีดที่เรียกได้วา่ “ปัญญา”ขึ้นมา
“ปัญญา”จึงแตกต่างจาก“ความรู้หรือ
ความฉลาด” ทีเ่ รียกว่า “เฉกะหรือเฉโก”
แน่นอน
เพราะ“เฉกะหรือเฉโก”เป็นความรู้หรือ
ความฉลาดที่ ไม่ ใช่ตาม“องค์ประกอบ ๖” นี้
“ปั ญญา”จึงไม่ ใช่สภาวธรรมอื่นใดที่
เกิดจากกระบวนการอัน ไม่ มี องค์ ประกอบ
ของ“ธรรม ๖”นี ้ โดยเฉพาะ“ความรู ้ ห รื อ
ความฉลาด”ที่ ไม่มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์สัมมาทิฏฐิ-องค์แห่งมรรค ๘” แม้จะรูม้ ากจะ
เฉลียวฉลาดยิ่งสุดยอดขนาดไหน ก็ไม่เรียก
ว่า“ปัญญา” เรียกว่า“เฉกะหรือเฉโก”ทั้งนั้น
“ความรู ้ห รือ ความฉลาด”ที่เ กิ ด จาก
กระบวน การหรือเกิดจาก“การเปลีย่ นแปลง
ทีม่ กี ารปฏิบตั ธิ รรมะ“๖ องค์” นี้ จึ ง ต้ อ งมี
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“ธั ม มวิ จั ย สั ม โพชฌงค์ - สั ม มาทิ ฏ ฐิ - องค์
แห่ ง มรรค ๘”ที ่ สัง เคราะห์ ห รื อ สั ง ขารกั น
แล้วพัฒนาขึ้นเป็น“ปัญญา-ปัญญินทรีย์ปัญญาผล”เท่านั้น
ดังนั้น การปฏิบัติใดๆที่ ไม่มี“องค์ ๘
ของมรรค”ก็ดี ไม่มี“ธัมมวิจัยสัมโพชฌงค์”
ก็ดี ไม่มี“สัมมาทิฏฐิ”ก็ดี เมื่อปฏิบัติแล้วจะ
เกิด“ความรู้หรือความฉลาด”ขึ้นมาก็ไม่เป็น
“ความรูห้ รือความฉลาด”ทีเ่ รียกว่า“ปัญญา”
แม้จะเป็น“ความรู้หรือความฉลาด”
เก่งกาจพิเศษยิ่งขนาดไหน ก็เป็นแค่“เฉกะ
หรือเฉโก”ทั้งสิ้น จะไม่ใช่“ความรู้หรือความ
ฉลาด”ที่เรียกว่า“ปัญญา”เป็นอันขาด
เพราะไม่ประกอบไปด้วยมรรค ๘ องค์
(๑) สัมมาทิฏฐิ
(๒) สัมมาสังกัปปะ
(๓) สัมมาวาจา
(๔) สัมมากัมมันตะ
(๕) สัมมาอาชีวะ
(๖) สัมมาวายามะ
(๗) สัมมาสติ
(๘) สัมมาสมาธิ
โดยเฉพาะหากไม่มี“สัมมาทิฏฐิ” ซึ่ ง
เป็นข้อแรกของมรรคทัง้ ๘ องค์ ก็จะไม่เกิด
“ปัญญา”ได้เลย และต้องมีสั ม ผัสภายนอก
เพราะ“สัมมาทิฏฐิ” เป็นประธานของ
“สัมมาอาริยมรรคทั้ง ๘ องค์” ประธานจึง

ต้อง“สัมมาทิฏฐิ” ก่อน เป็นต้นทิศต้นทาง
หากต้นทิศต้นทางไม่ตรง ก็ลม้ เหลวแน่
“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”นั้น ได้แก่
(๑) อัตถิ ทินนัง แปลว่า ทานทีท่ ำ� เสร็จ
แล้ว มีผลที่เป็น“โลกุตระ” มี“ปัญญา”รู้จักรู้
แจ้งรู้จริง“โลกุตระ” เพราะเป็น“อืน่ ”จากโลกีย์
(๒) อัตถิ ยิฏฐัง แปลว่า วิธีปฏิบัตินั้น
ปฏิบัติเสร็จแล้ว มีผลเป็น“โลกุตระ”ฯ
(๓) อัตถิ หุตัง แปลว่า ในจิตใจเมื่อท�ำ
เสร็จแล้ว มีผลเป็น“โลกุตระ”ฯ
(๔) อัตถิ สุกตทุกกฏานัง กัมมานัง
ผลัง วิปาโก แปลว่า การกระท�ำทีท่ ำ� ลงไปทุก
กรรม ดีหรือชัว่ ล้วนมีผล เป็นวิบาก แล้ว
ก็ทำ� ให้เจ้าของวิบากวนเวียนเสวยผลทุกข์ๆสุ ข ๆ“เวียนลง”ต�่ำแล้ว ก็สูง,สูงแล้วก็ต�่ำ-สุด
แสนสุข แล้ วก็ สุดแสนทุกข์,สุดทรมานแล้ว
ก็สุดแสนสุขวิเศษ ก็หมุนเป็น“กัมมุนาวัตตี
โลโก”อยู่ ตลอดกาลนาน สั ต วโลกจะสุ ข
มาก-สุขน้อย หรือทุกข์มาก-ทุกข์น้อย ย่อม
เป็นไปตามกรรมที่ตนท�ำเองทั้งนั้น ทั้งสิ้น
“กัมมัง สัตเต วิ ภัชชติ” กรรมจ�ำแนก
สัตว์ให้เป็นไปตามกรรมของตนเองที่ตนท�ำ
ไม่มี ใครบังอาจ“ท�ำให้เราเกิดเป็นอย่าง
นัน้ -อย่างนี้ ”ได้ กรรมทีเ่ ราท�ำเองทัง้ นัน้ ทีพ่ า
เราเกิด-เราเป็น ดังพระวจนะทีว่ า่ “กัมมโยนิ”
นี่คือ โลกียะ จะวนเวียนไปต�่ำสูง-สูง
ต�่ ำ ไปตามกรรมที่ ต นท� ำ เองมี “ วิ บ าก”จริ ง

ตราบทีย่ งั เป็น“โลกียะ”จะไม่มจี บสิน้
“ความวนเวียน”เลย จนกว่าจะเข้าสูโ่ ลกใหม่
คือ “โลกุตระ” ด้วย“อัญญธาตุ”ดังกล่าวแล้ว
“โลกียะ”จะวนอยู่ชว่ ง“ปุถุบคุ คล” และ
จะลด“ความวน”ลงไปๆตามล�ำดับทีส่ ามารถ
ปฏิ บั ติ ใ ห้ ต นสู ่ “ โลกุ ต ระ”แต่ ล ะขั้ น ๆ จะ
เหลือเศษตามที่ เป็น “เสขบุคคล”สูงขึ้นๆๆ
และจะ“วน”ในภาวะที่เป็น“โลกียะ”
เท่า นั้ น หากมีผล“โลกุตระ”จบรอบแล้ ว ก็
“สิ้นวิบาก”ที่จะพาตน“วน” ก็ จะหยุด“วน”ได้
คุณวิเศษที่พิเศษสุด คือ ผู้บรรลุธรรม
มี“วิมตุ ”ิ เป็นแก่นให้ตนแล้ว ก็เข้าสู่การเป็น
“อมตบุคคล” ผู้เป็น“อมตะ”นี้จะ“วนเกิด”ใน
ชาตินี้ หรือเกิดชาติหน้า มี“ขันธ์ ๕”เป็นมนุษย์
อีก หรือจะ“ตาย”เป็นชาติสุดท้าย ไม่“วน”
กลับมาเกิดในโลกไหนๆอีกเลยนิรันดรก็ได้
“อมต”มิใช่หมายความแค่ว่า ผู้ไม่ตาย
หรือผูไ้ ม่มตี ายเลย-มีแต่เกิด ..ไม่ ใช่อย่างนัน้
“อมต”ของโลกุตระคือ ผู้มีคุณวิเศษ
ขัน้ “อรหันต์”แล้ว บรรลุ“แก่นพุทธธรรม”(สาร)
จริงแล้ว สิง่ ทีต่ ายสนิท“ไม่เกิดอีก”จริงๆ จริง
ที่สุดคือ“กิเลสาสวะ”ของท่าน “กิเลส”นะ
ที่“ตายไม่เกิดอีก” ไม่ เกี่ยวกับ“ขันธ์ ๕”
“กิเลส”กับ“ขันธ์ ๕”มันคนละสภาวะ
มันไม่ ใช่สภาวะเดียวกัน “ท�ำสัญญา”(ความ
ก�ำหนดหมาย)ให้ แม่ นๆ คมๆ ชัดๆ ละเอียดๆ
เถิด “กิเลส”เท่านั้นที่“ตายสนิท”ไม่เกิดอีก
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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เลย นิรันดร ถึงขั้น“นิจจัง-ธุวัง- สั ส สตั ง อวิปริณามธัมมัง-อสังหิรัง-อสังกุปปัง”
แต่การเกิดของ“ขันธ์ ๕ที่กิเลสเกิดใน
ขันธ์อีกไม่ได้แล้ว”นี้ อมตบุคคลสามารถจะ
ตั้งจิต“เกิดมาวนในความเป็นมนุษย์”เพื่อ
ใช้ “ ขันธ์ ๕”บ�ำเพ็ญประโยชน์เพือ่ สู“่ พุทธภูม”ิ
อีกได้ เรือ่ งนีล้ กึ ซึง้ เป็น“อจินไตย”พอสมควร
หากผู้ใดเชื่อว่า ผู้มีภูมิ“อรหันต์”แล้ว
ถ้าตายกายแตก (กายัสสะ เภทา)ลงไปจากชาติ
ทีเ่ ป็นอรหันต์แล้วนัน้ ก็จะต้อง“สูญ”ไปนิรนั ดร
ทุกองค์ จะมีอะไรเกิดอีกไม่ได้ อรหันต์ตายลง
ต้องสูญเลย จะอยู่ได้ชาติเดียวทีเ่ ป็นอรหันต์
นั้นเท่านั้ น เกิดมาเป็น“โพธิสัตว์”อีกก็ไม่ได้
จะเป็น“โพธิสัตว์”ที่ต้องใช้“ขันธ์ ๕”มาเกิด
ในโลกมนุษย์เพือ่ ศึกษาฝีกฝนในโลกสันนิวาส
อันประกอบด้วยมนุษย์ที่มีสารพัน-สารพัด
จริต หลากนิสยั ต่างกรรม ต่างวิบาก ก็ ไม่ ได้
เพราะชาวเถรวาทมักจะ“อุจเฉททิฏฐิ”
เข้าใจว่า พระโพธิสัตว์นั้น คือ ผู้ตงั้ ใจปฏิบตั ิ
ตนบ�ำเพ็ญธรรมเพือ่ จะเป็นพระพุทธเจ้า แต่
บรรลุธรรมที่เป็น“อาริยสัจ ๔”ไม่ ได้นะ!!!
โพธิสตั ว์จะบ�ำเพ็ญวิเศษยังไงก็ทำ� ไป!!
แต่โพธิสัตว์จะบรรลุ“อาริยภูมิ”หรือ
บรรลุ“อริยสัจ ๔”ไม่ ได้ เพราะถ้าขืนมีภมู เิ ป็น
“อาริยบุคคล”ถึงขั้นอรหันต์ ในชาติใดแล้ ว ก็
จะต้องตาย“สูญ”ไปในชาตินั้นๆ จะเกิดใน
ร่างคนที่มีขันธ์ ๕ อีกไม่ ได้เด็ดขาด เพราะ
44
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อุจเฉททิฏฐิเสียแล้วว่า ผู้บรรลุ“อรหันต์”ทุก
องค์ ตายลงในชาตินนั้ ๆจะต้อง“สูญนิรนั ดร”
ผูน้ แี้ ลชือ่ ว่า “อุจเฉททิฏฐิ”แล้ว เพราะ
ถ้าคนทัง้ หลายมีความเชือ่ เช่นนี้ ศาสนาพุทธ
ของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์จะ“สัน้ จู”๋ ทุก
ศาสนาพุทธ “พุทธกัปป์” ของแต่ ละพระองค์
ก็จะไม่อยูน่ านเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านปี
ได้เลย ตามต�ำนานทีม่ ยี นื ยันมามากมาย ดีไม่
ดี“อุจเฉททิฏฐิ”แบบนี้ถึงวันนี้..พุทธไม่มีแล้ว
เพราะเอกภพยาวยืนมาถึงปัจจุบนั วันนี้
เป็นไปไม่ ได้ท“ี่ ศาสนาพุทธ”จะยืนยาวมาถึง
วันนี้ หากมีความคิด“อุจเฉททิฏฐิ”ดังว่านี้กนั
เพราะ“รอบแห่งการวนของความคิด
อุจเฉททิฏฐิ”ชนิดนี้ จะมีการหมุนรอบ“สั้น
จู๋ลงไปๆๆๆๆๆ ฯลฯ” เมื่อยาวนานที่สุด ก็
จะเป็นที่สุด ที่สุดนั้นก็จะ“สิ้นภาวะนั้นๆ”ลง
ไปเป็น“สูญ” สืบต่อไม่ได้ สิน้ “เชือ้ พุทธ”สนิท
เพราะฉะนั้น “พุทธศาสนา”ที่เกิดอยู่
ในเอกภพนี้ ก็คงจะ“สูญสิ้นไปหมดแล้ว”
เมื่อค�ำนวณตามอายุของโลก ของจักรวาล
ของเอกภพ วันนี้ ในปัจจุบนั นีก้ จ็ ะไม่ม“ี พุทธ
ศาสนา”เหลืออยู่แล้ว ตามความเชื่อของคน
ผู้มี “นัตถิกทิฏฐิ” ที่“อุจเฉททิฏฐิ”แบบนี้
เนือ่ งจากจะขาดผูส้ บื ทอดศาสนาพุทธ
แทนพระพุทธเจ้าไปตาม“อุจเฉททิฏฐิ”ชนิ ด
นีน้ นั่ เอง เมือ่ พระพุทธเจ้าปรินพิ พานไปเป็น
ชาติ สุ ดท้ายแล้ว ศาสนาพุทธก็จะสิ้นสูญ

การสืบต่อ เพราะพระอรหันต์ทกุ องค์ ตาย
ทางร่างกายในชาติที่เป็นอรหันต์นั้นจะต้อง
สิ้นสูญการสืบต่อ “ดับสูญนิรนั ดร์ ” ทุกองค์
ตามความเชือ่ ของ“อุจเฉททิฏฐิ”ชนิดนี้
อายุกัปป์ของเอกภพมีมายาวนานถึงปานนี้
วันนีศ้ าสนาพุทธของพระสมณโคดมก็คงไม่ มี
เพราะถ้าหาก“อรหันต์”ตายทาง“ขันธ์
๕”แล้ว เกิดเป็นโพธิสัตว์อีกไม่ ได้ ตามความ
เชือ่ ของ“อุจเฉททิฏฐิ”(ความเชือ่ ว่า อรหันต์ทกุ องค์
ถ้าตายทางขันธ์ ๕ หรือกายแตกตายแล้วจะต้องดับสูญ

พระโพธิสัตว์ผู้เป็นอรหันต์แล้ว
จะสืบทอด DNA โลกุตระ ก็ไม่มีสืบทอดต่อ
อรหันต์ซึ่งมี DNA โลกุตระแล้วไม่เกิด
มาสืบทอด DNA โลกุตระต่อ พุทธศาสนาก็
“สูญพันธุ”์ กันไปนานแล้ว ไม่มมี าถึงวันนีห้ รอก
เพราะ“อมตบุคคล”ที่จะเกิดจะตายเองได้
ตามปรารถนาของท่านนัน้ ก็จะไม่มี ในศาสนา
พุทธ ผู้จะช่วยสืบทอดศาสนาก็สิ้นสูญไป
หมดแน่นอน วันนี้ ศาสนาพุทธยอดด้วนแล้ว
อรหันต์คอื “อมตบุคคล”สามารถสมัคร
ใจที่จะยัง“วน”เกิดอยูอ่ กี ยังไม่“ตายเป็นชาติ
สุดท้ายไปเป็นนิรนั ดร”หรือไม่กไ็ ด้ หลักฐานนี้
ศึกษาจาก“มูลสูตร”ทีม่ ลี ำ� ดับเหล่านีบ้ ริบรู ณ์
ตรวจสอบดูเถิด (พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ มูล
ึ ๆ แม่นๆ คมๆ ชัดๆ
สูตร) ท�ำความเข้าใจให้ลก
เอาล่ะ.. ได้ขยายความในข้อที่ (๔)ของ
“สัมมาทิฏฐิ ๑๐”ลึกไกลไปพอควรแล้ว
เกิดอีกไม่ได้ )

ทีนี้ ข้อที่ (๕) อัตถิ อยัง โลโก แปลว่า
ทานที่ท�ำเสร็จแล้ว มีผลที่เป็น “โลกียะ”วน
เวียนอยู่หลง“เสพสุข-เสพทุกข์”ไม่มีจบ “อ
ยัง โลโก”ในโลก จึงยังเป็น“โลก”แบบโลกีย์
“อยัง โลโก”นี้ เป็นโลกีย์ถ่ายเดียว
ข้อที่ (๖) อัตถิ ปโร โลโก แปลว่า โลกอื่น
ซึง่ มีทั้ง“โลกอื่น”ในแบบ“โลกียะ”ที่เป็น“เทว
นิยม”เพราะผูม้ จิ ฉาทิฏฐิกร็ แู้ ค่“สมมุตสิ จั จะ”
ส่วน“โลกอืน่ ”ในแบบ“โลกุตระ”ก็จะเป็น
“อเทวนิยม”ผู้สัมมาทิฏฐิจะรู้ได้ทั้ง ๒ แบบ
นั่นคือ ผู้ มจิ ฉาทิฏฐิ ก็ยอ่ มเข้าใจ“โลก
อืน่ ”(ปรโลก)เป็นอย่าง“เทวนิยม”เท่านัน้ ส่วน
ผู้สั ม มาทิฏฐิเข้าใจ“โลกอื่น”ที่เป็นทั้งอเทว
นิยม ทัง้ เทวนิยมด้วยได้ เพราะมี“ความรู้อนื่ ”
ทีเ่ ป็น“อัญญธาตุ” คือ “พุทธิปญ
ั ญา”นั่นเอง
(๗) อัตถิ มาตา แปลว่า เชือ้ เกิดคือ“แม่”
ตรงนีแ้ หละผู“้ สัมมาทิฏฐิ”ก็จะรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง
ว่า “แม่” ของโลกุตระ ซึง่ เป็น“นามธรรม”นี้ ไม่
ใช่ “แม่” ที่เป็นวัตถุธาตุหรือสรีรธาตุอันเกิด
สืบทอดต่อเนื่องกันทางสรีระ-ทางวัตถุ แค่
มหาภูตรูป ๔ หรือแค่ตาม DNA แล้ว แน่แท้
เพราะรู้จริงว่า“แม่”ทางโอปปติกโยนิ
นัน้ สืบทอดทาง“กรรมพันธุ์”ไม่ใช่สบื ทอดทาง
gene หรือ DNA ที่เป็น“สรีระ”เด็ดขาด แต่
สืบทอดทาง“กรรมของตน” (กัมมัสสกะ-กัมมโยนิ)
แน่ แท้ เรียกกันว่า “กรรมพันธุ์” จึงไม่ถูกต้อง
ผู้ สัมมาทิฏฐิจะไม่อธิบายว่า“แม่”ทาง
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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“โอปปาติกโยนิ”นัน้ หมายถึง แค่ คณ
ุ ศัพท์
หรือคุณธรรมว่า เป็น “บุญคุณ ของแม่” หรือ
เป็นเพียงคุณศัพท์เท่า นั้น อย่างแน่นอน
แต่จะยืนยันเป็น“แม่” ที่ ให้ก�ำเนิด“จิต
ในจิต”ตนเองโดยตรง สืบทอดกันด้วย“กรรม
ของตนเอง”โดยเฉพาะเท่านั้น เมื่อเหตุปัจจัย
ครบก็“ผุดเกิด”ทันทีเรียกว่า “โอปปาติกโยนิ”
ซึง่ จะไม่ ใช่“การเกิด” (โยนิ ) ของสัตว์-ของ
บุคคล ที่คลอดเป็น“ธาตุมหาภูตรูป” อย่าง
“โยนิ ทัง้ ๓”แน่นอน แต่ ตนเองคลอดเองโดย
ตรง ด้วย“กรรมของตนเอง”ที่ตนเองได้รับรู้
ค�ำถ่ายทอดมาจากผู้เป็น“สัตบุรุษ” แล้วเอา
มาปฏิบัติเอง กระทั่งครบเหตุปัจจัยของตน
ก็“คลอด”เอง จึงมี“พ่อแม่แท้ๆ”คือกรรมตน
เอง มิ ใช่ ใครที่ ไหนเลย นี่ คอื “ปรมัตถสัจจะ”
หากจะเรียกคนอืน่ ว่า “เป็นแม่หรือเป็น
พ่อ” ก็เพียงเป็น“ผูใ้ ห้”เรารับรู้ หรือเป็นผู้สอน
“ผู้ชี้ทาง”ให้ จึงเป็นแค่“ สมมุติสัจจะ”เท่านั้น
ส่วนเราก็รบั มา“ก่อเอง,ท�ำเอง” จนมีผล
เป็น “การเกิด”จริงๆ ก็คอื เราเองแท้ๆ“ท�ำเกิด”
ทั้งสิ้น มี“กรรม”ของตนเอง “พ่อก็คือกรรม
-แม่ กค็ อื กรรม” ที่สดุ ตนเอง“คลอด”เอง ตน
เป็น“ลูกของตนเอง” ฉะนีค้ อื ยอดปรมัตถสัจจะ
(๘) อัตถิ ปิตา แปลว่า เชื้อเกิดคือพ่อ
ก็เป็นธรรมะคู่กบั แม่ ทีเ่ ป็นผูใ้ ห้กำ� เนิดทัง้ คู่
ซึ่ง มีนัยส�ำคัญเยีย่ งเดียวกัน นัยะคล้ายกัน
กับความเป็น แม่ เพียงแต่ว่า “แม่”เป็นธรรม
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ฝ่าย“อิตถีภาวะ = กระแสลบ” ส่วน“พ่อ”ก็เป็น
ธรรมะฝ่าย“ปุรสิ สภาวะ = กระแสบวก”เท่านัน้
“พุทธวิชชา”ที่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงว่า นี่คือ
“พ่อ,แม่,ลูก”ที่มี“กรรมเป็นก�ำเนิด”(กรรมโยนิ )
(๙) อัตถิ สัตตา โอปปาติกา แปลว่า
สั ตว์ คือ มี“นิยาม”ต่างจาก“พืช”แล้ว แม้จะ
เริ่มตั้งแต่เซลล์เดียวก็เป็นเซลล์ที่แตกต่าง
กันเป็น“อืน่ (อัญญะ)”เพราะพัฒนาขึน้ เป็น“จิต
นิยาม”ไปได้แล้ว เข้าสู่“วงจรสัตว์” เพราะมี
เพิ่ ม ธาตุพัฒนาเป็น“เวทนาธาตุ” จึ ง เริ่ ม
เรียกได้ว่า มี “ วิญญาณ” (ธาตุรู้ทมี่ “ี เจตสิก”ใหม่คอื
“ธาตุเวทนา”เพิ่ม เป็น..เวทนา-สัญญา-สังขาร เป็น“จิต
นิยาม” ซึ่งแตกต่างจากพืช (พีชนิยาม)ที่มีธาตุรู้ของตนเอง
เป็นประธานเหมือนกัน แต่มแี ค่ สัญญา-สังขาร (ยังไม่มเี วทนา)
ซึง่ ต่างก็เป็น ๓ เส้า คือ I SH แต่ I SH พืชนิยามก็ชนิดหนึง่
ส่วนจิตนิยามก็เป็นอีกชนิดหนึ่ง คนละตระกูล ไปแล้ว)

คงพอเข้าใจความเป็น“สัตว์โอปปาติ
กะ” คือสัตว์ทางวิญญาณ ชัดยิ่งขึ้นอีกเนาะ
ก็ค่อยๆอธิบายกันไปเรื่อยๆ
(๑๐) อัตถิ โลเก สมณพราหมณา สัมมัค
คตา สัมมาปฏิปนั นา เย อิมญ
ั จ โลกัง ปรัญ จ
โลกัง สยัง อภิญญา ฉัจฉิกัตวา ปเวเทนตีติ
เรือ่ งนีเ้ ป็น“อจินไตย”ส�ำคัญมากทีม่ เี หตุ
มีปัจจัยก�ำหนดไว้ ชัดเจนเป็น“ศาสตร์”ของ
พุทธศาสนาโดยเฉพาะ ไม่มี ใน“ศาสตร์” อืน่
ใด หรือไม่ มี ในศาสนาอื่นได้ เลย นอกจาก
ศาสนาพุทธเท่านั้นที่ มี“สยัง อภิญญา”ของ

ตนเอง ที่สามารถรูใ้ นตนเองเพราะมี“สัญญา
เก่า”ของตนเอง ซึ่งเกิดจาก“อัญญธาตุ”ทีเ่ ป็น
“ปัญญา”แล้ว มีภูมิธรรมแท้ถึงขั้นโพธิสัตว์
“ระดับ ๗”ขึ้นไป จึงจะรู้ได้เทีย่ งแท้แน่ นอน
คงไม่สงสัยความเป็น“ปัญญา”ที่เกิด
ด้วย“องค์ ๖” และเริ่มจาก“อัญญธาตุ”แล้วนะ
“ธาตุ รู ้ ” ที่เรียกได้ ว่า“ปัญญา”จึงเป็ น
“นามธาตุ” ของ“จิตนิยาม”ที่เป็น DNA ชนิด
แปลกใหม่ ซึง่ แยกแตกออกไปจาก DNA เก่า
ก่อน เพราะเป็น“ความรู้ชนิดใหม่”ต่างจาก
“เฉกะ”แท้ ที่คน้ คิดเอามิได้ จึง“อจินไตย”จริงๆ
เป็น ความ“ใหม่”ชนิดที่ยังไม่เคยมี ใน
โลกมาก่อน เป็น“ความรู้ใหม่”ทีต่ อ้ งแยกคนผู้
มี“ความรูช้ นิดนี”้ คือ “ปัญญา”ออกไปเป็นคน
อีกจ�ำพวกว่า“อาริยชน” เพราะมันเป็น“ธาตุร”ู้
ที่แปลกแตกต่างจาก“ความรูข้ องปุถชุ น”ในโลก
เคยมีมานานแสนนานตลอดกาลไปคนละทิศ
ขออภัยจริงๆนะ ทีอ่ ธิบายนีเ้ ป็นความรู้
วิชาการจริงๆ ไม่ ได้ยกตนข่มกัน หรือท�ำความ
แตกแยกใดๆเลย สาธยายความรู้ ที่บริสทุ ธิ์ ใจ
“ธาตุรใู้ หม่” ชือ่ ว่า“อัญญธาตุ”นี้จะเริ่ม
เกิดได้ เพราะมี“เจ้าของความรู้”(ธรรมสามี ) ที่
มี“ธรรมวิเศษเหนือกว่ามนุษย์สามัญปุถชุ น”
(อุตตริมนุสสธรรม)รับรองคน“ผู้นั้น”มาแล้วจริง
ขอยืนยันอย่างมีหลักฐานทีอ่ า้ งอิงได้
จริงนะว่า “ธาตุรู้” ทีม่ คี ณ
ุ ธรรมถึงขัน้ “ปัญญา”
นี้ มันเป็น “ธาตุรู ้ ” ทีเ่ กิดได้เฉพาะในศาสนา

พุทธ”เท่านั้น ไม่ เกิดไม่ มี ในศาสนาหรือใน
ศาสตร์ ใดๆเป็นอันขาด เพราะเป็น“ธาตุ รู้”
ที่ ไม่เป็น“ทาสโลก”แล้ว เนื่องจากมี“โลกุตร
จิตและโลกวิทู” จิตก็เป็น“โลกุตรจิต”แท้ จริง
นัน่ ก็เพราะสามารถมี“โลกวิท”ู คือ รู้จกั
รู้แจ้งรู้จริงความเป็น“โลก”ได้ชนิดสัมผัสจริง
และสามารถมี“ปัญญา”คือ มี“ธาตุรู้”
ที่รู ้ จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็น“อัตตา”กันแท้ๆ
และสามารถมี“ ปัญญา”นี่แหละที่ท�ำ
ให้มี“ความรู้”ชนิดพิเศษ ซึ่งรู้จักรู้แจ้งรู้จริง
ในความเป็น“อัตตา”ได้อย่างสุดยอดครบ
ถ้ ว นบริ บู ร ณ์ ชนิ ด ที่ “ ไม่ มี ค วามลึ ก ลั บ ใน
ความเป็นอัตตา”(อรหัต ตา) จนกระทั่งอยู่กับ
“อั ต ตา”ได้ ดี ถึ ง ขนาดมี “ สติ ” เป็น อธิปไตย
และมี“ปัญญา”เป็นอุตตระ จนสามารถมี
“วิมุติ”เป็นสาระ เป็น“แก่น”แท้ของศาสนา
พุทธนั่นเอง ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน
พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๕๘ มูลสูตร ๑๐
แถมยังมี“โลกานุกัมปา”จริงอีกด้วย
ที่พูดนี้ ไม่ ได้หมายความว่า ศาสนา
หรือศาสตร์ ใดอื่นไม่มีความรู้เฉลียวฉลาด
ปราชญ์เปรือ่ งอัจฉริยะ เขามีแน่นอน และมี
มากมายแบบของตนๆไปจน“หาทีส่ ดุ มิได้”(อัป
ปมัญญาในแบบของตน)ด้วยซ�ำ้ ความรูข้ องแต่ละ
ศาสตร์สามารถมีมากกว่าของพุทธมี ได้จริงๆ
เป็นแต่เพียงว่า “ความรู”้ ทีเ่ รียกว่า“ปัญญา”นี้
มันเป็น“ความรู้”อีกชนิดหนึง่ ซึง่ ในโลกสามัญ
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ประดามีทงั้ หลายไม่ม“ี ความรู”้ ชนิดนี้ มันไป
คนละทิศ คนละทาง ชนิดสวนทางกันแท้ๆ
จึงเรียกด้วยภาษากันว่า “อื่น” (อั ญ ญะ)
หรือ“ต่างหากจากใดๆ” เพราะเป็น“ความรู้”
ทีแ่ ยกแปลก แตกต่างไปอีกแบบหนึง่ ที่ โ ลก
สามัญยังไม่ เคยมี“ความรู้” ชนิดนี้มาก่อนเลย
กล่าวคือ เป็น“ความรู้อื่น”ที่แตกต่าง
ไปจากคนในโลกปุถชุ นทัว่ ไปทัง้ หลายทัง้ ปวง
คนในโลกได้ มี“ความรู้ที่แสนเฉลียว
ฉลาดชนิดนั้น”เรียกกันด้วยภาษาว่า“เฉโก”
กันตลอดมาแล้วอย่างมากมาย ชนิดดีเยี่ยม
ส่วน“ความรู้”ชนิดที่เรียกว่า“ปัญญา”
นี้ เป็น“ความรู”้ ทีเ่ ริม่ มี“ธาตุร”ู้ เป็นชนิด“อืน่ ”
ที่แปลกแยกต่างแตกไปเป็น“อัญญะ”จาก
ธาตุรู้ทงั้ หลายในโลกทีเ่ คยมีมาแล้วตลอดมา
ศาสตร์หรือศาสนาใดอืน่ จะไม่ม“ี ธาตุร”ู้
ทีเ่ รียกได้วา่ “ปัญญา” เพราะไม่ สามารถสร้าง
“อัญญธาตุ”ให้เกิดขึ้นในจิตใจคนได้
“ปัญญา”จึงมี ได้เฉพาะในศาสนาพุทธ
เท่านั้นแต่เดียวตามที่เป็นจริง มิ ใช่อคติเลย
พระพุทธเจ้าสมณโคดมสามารถสร้าง
ให้เกิดขึน้ ในคนได้เป็นครัง้ แรกคนแรกในโลก
“ความรู้” ทัง้ หลายของคนในโลกประดา
มีนนั้ เป็น“ความเฉลียวฉลาด”ที่ภาษาบาลี
ว่า “เฉกะ”หรือ“เฉโก”กันทัง้ นัน้ เท่านัน้ จริงๆ
ยังไม่เคยมี“ ปัญญา”กัน เลย เพราะ
คนในโลกยังไม่เคยมี“ธาตุแห่งความรู้”ชนิด
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“อืน่ ”(อัญญะ)ในจิตที่แตกต่างไปจาก“เฉกะ”
หรือ“เฉโก”ตามที่เคยมีกันมาในโลกโลกียะ
เมือ่ เริม่ มี“ธาตุรโู้ ลกุตระ”ตัวแรกเกิดขึน้
จึงเป็น“ความรู้ชนิดอื่น”ที่ ไม่ ใช่“ความรู้ชนิด
โลกียะ”อย่างเดิมแล้ว เริ่มอุบัติขึ้นมาในโลก
“ปั ญญา”เป็น“ความรู้” ขัน้ โลกุตระแท้ๆ
ส่วน“เฉกะ”หรือ“เฉโก”นัน้ เป็นความรู้
ขั้น“โลกียะ” ที่ “วน”อยู่ในโลกโลกียะมาตลอด
พระพุทธเจ้าสมณโคดมท�ำให้คนเริ่ม
มี“ธาตุรู้” ชนิดใหม่นี้เกิดขึ้นกับคนที่ ชื่อว่า
“โกณทัญญะ”เป็นคนแรกในโลกภัทรกัปป์นี้
พอ“ความรู้อนื่ ”นี้ ( ทีเ่ ป็นโลกุตระ)เมือ่ อุบตั ิ
ขึน้ ในจิตโกณทัญญะ พระพุทธเจ้าทรงหยั่ง
รู้ได้ทนั ใด ทีท่ า่ นเทศน์ครัง้ แรกจบลง จึงได้ทรง
อุทานออกมาว่า “อัญญาสิ วต โภ โกณฑัญโญ”
“โอ! ความรู้‘อื่น’(อัญญะ)ที่ ไม่ ใช่ความรู้
แค่โลกียะของปุถุชนคนทั้งหลาย ได้เกิดขึ้น
ในจิตใจโกณฑัญญะแล้วหนอ” (อัญญะ แปล
ว่า อื่น ) เป็น“ธาตุรู้”ชนิดใหม่ที่ ไม่เคยเกิดใน
ปุถุชนมาก่อนเลย หรือในปุถชุ นไม่มมี าก่อน
โอ! ความรู้ชนิดนี้ ของพุทธเกิดขึ้นได้
แล้ว หนอ!! โอ!!!..เกิดขึ้นได้แล้ว !!! ! ! !
“อัญญา”นี้ จึงเป็น“ธาตุรู้ขั้นโลกุตระ”
อุบตั ิขึ้น แล้วในโลก(อัญญา จึงเป็นความรูช้ นิดใหม่)
นี้เป็นอุบัติแรกแห่ง“ความรู้”ตัวแรกที่
เกิด“โลกุตรธาตุ”ของโลก ที่จะสามารถน�ำ
พา“โลกุตรธรรม”เกิด ขึ้น ในโลก

“อัญญธาตุ”เกิดในจิตใครแล้ว ผู้นั้นก็
สามารถจะพัฒนา“ความรู้ชนิดใหม่”ซึ่งเป็น
“ความรู้ขนั้ โลกุตรภูม”ิ นี้ขนึ้ เป็น ผู้มี “ ปัญญา”
“ความรู้”หรือ“ธาตุรู้”ทั้งหลายทั้งหมด
ของปุ ถุ ช นที่ เ ฉลี ย วฉลาดปราดเปรื่ อ งขึ้ น
มากมายปานใด แม้จะฉลาดถึงขั้นปราชญ์
หรือขั้นศาสดาก็ตาม ก็ยัง ไม่ ใช่ “ปัญญา”
เลย เป็นเพียง“ฉลาด,เฉียบแหลม”ที่อยู่ ใน
กรอบแห่ง“ความรู้อันเป็นโลกียภูมิ”เท่านั้น
ความรู้ความฉลาดทั้งหลายจึงอยู่ ใน
ตระกูลแห่ง“เฉกะ,เฉโก” วนอยู่ ในกรอบของ
ความเป็น“เฉกะ,เฉโก” คือ ฉลาดทีย่ งั มีกเิ ลส
เป็นตัวบงการ ซึ่งไม่ ใช่“ความรู้”ที่สามารถรู้
ตัวกิเลสได้แท้ และสิน้ อาสวะ,สิน้ อนุสยั จริง
เพราะยังไม่สามารถรูจ้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“ตัว
ตน”ของ“กิเลส”และได้ช�ำระกิเลสออกจาก
จิตอย่างสัมมาทิฏฐิเป็นล�ำดับจนสิ้นอาสวะ
ความเฉลียวฉลาดเกิดในคนปุถุชนทั้ง
หลาย จึงเป็นได้แค่“เฉกตา” คือ “ความเป็น
แห่งบุคคลผู้ฉลาด”แบบโลกีย์เท่านั้น
ดังนั้น “ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาด”
จึงเป็นความรู้อันมากมายเท่าใดๆก็เรียกได้
ว่า“เฉกะ,เฉกา”เท่านั้น แต่เป็น“ปัญญา”ไม่ ได้
เพราะ“ปัญญา”เป็น“โลกุตรภูมิ” เป็น
“ความรู้”ของอาริยชน ไม่ ใช่“ความรู้”ของ
ปุถุชนสามัญโลกีย์ทั่วไปทั้งหลายทั้งปวง
ทุกวันนี้คนไทยเอาค�ำว่า“ปัญญา”มา

ใช้เรียก“ความรู้,ความฉลาด”ที่เป็น“โลกีย
ภูมิ”กันไปหมดแล้ว และไม่ ใช้ค�ำว่า“เฉกะ,
เฉโก”หรือ“เฉกา”หรือ“เฉกตา”กันแล้วด้วยซ�ำ้
จึงท�ำให้คนไทยทุกวันนี้ มี“ปัญญา”ยาก
เพราะ“ความรู้หรือความฉลาด”ที่เป็น
“ปัญญา”นัน้ เกิดด้วยตนเองไม่ ได้ ต้อง“ต่อ
เชื้อปัญญา”มาจาก“สยัมภู” ซึ่งเป็น“ธรรม
สามี”(เจ้าของธรรม) หรืออย่างน้อยก็ได้“ต่อ
เชือ้ ปั ญ ญา”มาจากพุ ท ธสาสวกผู ้ มี “ สยั ง
อภิญญา” ซึ่งเป็น“ผู้มีเชื้อแห่งปัญญา”จริง
ปัญญาสร้างเอง-ปรุงแต่งเอาเองไม่ ได้
ปุถุชนขบคิดอะไรต่ออะไรได้มากมาย
เก่งกาจขนาดไหนก็ตาม ซึง่ ความรูข้ องปุถชุ น
ที่คิดได้มากมายนั้นก็เป็นได้เพียง“ความรู้,
ความฉลาด”ที่เรียกว่า“เฉกตา” คนผู้นั้นก็มี
“ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดแบบโลกียะ”
เท่านัน้ ยังไม่สามารถมี“ปัญญา”ทีเ่ ป็นคนผู้มี
“ความเป็นแห่งบุคคลผู้ฉลาดแบบโลกุตระ”
จนกว่าจะได้เป็น“ผูฟ้ งั ”คือ เป็น“สาวก”
ของพระพุทธเจ้าหรือได้เป็น“ผูฟ้ งั ”ธรรมะอัน
เป็นโลกุตระของพระพุทธเจ้าจากสยัมภูหรือ
“สยัง อภิญญา”แล้วเกิด“อัญญธาตุ”ขึน้ ในจิต
ใจ จึงจะชือ่ ว่าผูเ้ ริม่ มี“ธาตุร”ู้ ทีเ่ ข้าข่าย“ปัญญา”
“ปัญญา”จึงจะเป็น“ธาตุรู้” ที่พัฒนา
จาก“อัญญธาตุ” เป็น“ความรูข้ นั้ โลกุตระ”แท้
ผู ้ ฟ ั ง ธรรมะของพระพุ ท ธเจ้ า เช่ น
เพื่อนพราหมณ์ของโกณฑัญญะ อีก ๔ คน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ที่ ได้ยินได้ ฟัง“ธรรมะ”ที่พระพุทธเจ้าเทศน์
“ธั ม มจั ก กวั ต ตนสู ต ร”และ“อนั ต ตลั ก ขณ
สูตร”ด้วยกันแท้ๆ อันเป็นธรรมะของพระ
พุทธเจ้าพร้อมกันทัง้ ๕ คน แต่ ๔ คนนัน้ จิต
ไม่เกิด“อัญญธาตุ” เกิดแต่ ในจิตโกณฑัญญะ
ก็เหมือนคนในปัจจุบันนี้ทั้งหลาย ที่
ได้ยนิ ได้ฟงั “ธรรมะ”อันเป็นภาษาโลกุตรธรรม
ของพระพุทธเจ้ามากมายหลากหลาย จน
ท่วมใจแล้ว แต่จิตใจคนทั้งหลายนั้น ไม่เกิด
“อัญญธาตุ” เลย ฉันใดก็ฉันนั้น นั่นเอง
จึงไม่สามารถมี“ปัญญา”ได้เลย มีกแ็ ต่
“เฉกะ,เฉโก”หรือ“เฉกา”กันไปเท่านั้น
คนทั้งหลายจึงไม่มี“ปัญญา”ในธรรมะ
ของพระพุทธเจ้า ก็ได้ แต่ ฟังไป อ่านไป ได้ยิน
ได้รู้ และสามารถรูห้ รือฉลาดได้กแ็ ค่“เฉกะ,
เฉโก” เหมือนเพื่อนทั้ง ๔ ของโกณฑัญญะ
ในตอนนัน้ มี“ความรู,้ ความฉลาด”แค่“เฉโก”
ศาสนาทั้งหลายประดามีอยู่ ในโลกนี้
ทุกศาสนาล้วนมี“ความรู”้ มีทฤษฎีของตนๆ
ทั้งนั้น ซึ่งล้วนเป็นทฤษฎีที่อยู่ ในกรอบของ
“โลกียะ”อยู่ ทงั้ สิน้ ทัง้ นัน้ จึงเป็นความรู้ที่ยัง
ไม่ ใช่“ปัญญา” เป็นแค่ความรู้“เฉกะ,เฉกา”
ไม่เคยมี“ความรู้”ทีอ่ อกนอกกรอบของ
“โลกียะ”กันได้เลยสักศาสนาเดียว จึงมีแต่
ศาสนาพุทธเท่านั้นที่มีทฤษฎี“โลกุตรธรรม”
เพราะไม่มี“ธาตุ” ทีเ่ ป็น“อัญญธาตุ” จึง
มี“หลักค�ำสอน”หรือมีทฤษฎีทเี่ ป็น“โลกียะ”
50
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ทั้งหมดทุกศาสนา ไม่ มี“ทฤษฎีอื่น”(อัญ ญะ)
ที่นอกกรอบของโลกียะไปได้เลย
“โลกียะ”นั้นปฏิบัติ“สัมมาอาริยมรรค
ที่มีองค์ ๘”ไม่เป็น ปฏิบัติไม่ถูกกันได้ง่ายๆ
ศาสตร์หรือศาสนาใดอื่น แม้แต่ชาวพุทธ
เองก็ตามที่ยังไม่มี“ธาตุรู้” ที่เป็น “ธาตุรู้อื่น”
คือ ไม่มี“อัญญธาตุ ” ในตน ก็จะยัง“มิจฉา
ทิฏฐิ” อยู่ ทัง้ นั้น
แม้ จะปฏิบตั อิ ย่างพากเพียรหนักหนา
ขนาดไหน ปานใด ก็จะไม่เกิด“โลกุตรธรรม”
ได้ เลย เพราะไม่สามารถจะมี“ความรู ้ ” ข้าม
DNA จาก“เฉกะ”(ผู้มีความฉลาดที่วนอยู่ ใน“โลกีย
ั่ เอง
ภูมิ”เท่านั้น ) มาเป็น “ปัญญา”ได้ นน
จะมี“ความรู้หรือความเฉลียวฉลาด”
กันอยู่ แต่ ในกรอบของ“เฉกะ,เฉโก” ซึ่งจะ
มีความรู้ต�่ำสุดหรือสูงสุดยิ่งใหญ่กันถึงขั้น
เป็นพระศาสดาก็จะอยู่ ในกรอบของ“โลกีย
ธรรม”หรือ“เทวนิยม”กัน ตลอดกาลนาน
เพราะ“ศาสตร์หรือศาสนา”ไม่ ม“ี มรรค
อันมีองค์ ๘”เป็นทฤษฎีสำ� คัญอันเอก จะไม่
สามารถมี“ปัญญา”อันเกิดจากการปฏิบัติที่
มีปฏิสัมพัทธ์ของ“องค์ ๖”ได้ ( เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)
และทีส่ ำ� คัญมากยิง่ ๆก็คอื ภาษาค�ำว่า
“ปัญญา”นี้ เป็น“ธาตุรหู้ รือความรู ้ ” ทีเ่ กิดขึ้น
ในศาสนาพุ ทธโดยเฉพาะ พระพุทธเจ้าทุก
พระองค์ทรงเป็นเจ้ า ของธรรมะ (ธรรมสามี )
แท้ เป็นต้น ตระกูลพุทธเองทีม่ กี ารตรัสรูเ้ อง

โดยชอบ(สัมมาสัมพุทโธ) หนึ่งเดียวต้นเผ่าพันธุ์
เป็น ของตนเอง ท�าเอง เกิดเอง เป็นเอง พึง่ ตน
เอง ด้วย“กรรม” คือ ตนเองท�าด้วยตนเอง
เป็นของตนเอง-เป็นทายาทรับมรดกของตน
เอง-ตนพาเกิดตนพาเป็ น เอง-จึงเป็นพันธุ์
เป็นตระกูลของตนเองไม่แปรเป็นอื่น จาก
ตระกูลนี้ อีกแล้วเด็ดขาดนิรัน ดร มีแต่ จะ
“สูญ”ด้วยการท�าปรินิพพานเป็นปริโยสาน
ซึง่ ปรินิพพานเป็นปริโยสานก็ดว้ ยการ
ตัดสินใจของตนเองเป็นที่ สุด ท้ายอีกแหละ
แล้วก็“ดับสูญ”นิรันดร “จิตนิยาม”โลกุตระ
นี้ จึง ไม่ ใช่ “ธาตุรู้ ”สามัญทั่วไปแบบ“โลกียะ”
เพราะ“โลกียะ”หมายถึง “ความฉลาด
เฉลียว”ของจิตนิยาม ผู้สามารถ“รู้”อะไรต่อ
อะไรไปทั้งหมดในโลกีย์ทงั้ หลายได้ สารพั ด
มากมาย แต่ ยงั วนสูง-วนต�่า วนมาก-วนน้อย
อยู่ ในความเป็น“สุข-ทุกข์”หรือ“ทุกข์-สุข”อยู่
กับ“ธรรมะ ๒” ยังไม่หยุดจบลงได้ นั่นเอง
นั่นยังคือ ผู้เฉลียวฉลาดที่ รู้ ยิ่ง-ดียอด
วนในกรอบ“ธรรมะเดียว”(เอกังสะ) อยู่เท่านั้น
ซึง่ ไม่ ใช่ ผู้มี DNA“ความฉลาด”ที่มีธาตุรู้
เปลี่ยนตระกูลออกไปเป็น“อัญญะ”เข้าเขต
โลกุตระได้ส�าเร็จ จึงยังเป็นตระกูล“เฉกะ”
ยังไม่สามารถหลุดพ้นออกจากกรอบ
ของ“ตระกูลเฉกะ”ได้ จริง
ปุถุชน“ฉลาด”จึงเป็น“เฉกะ”อยู่ทั้งสิ้น
แต่ตอนหลังมา คนไทยทัง้ หลายทัว่ ไป

ยึดเอาค�าว่า “ปัญญา”ไปใช้แทน“เฉกะ-เฉโก”
เสียจนกระทั่งคนลืมค�าว่า “เฉกะ-เฉโก” ที่
เป็น “ความฉลาดของตน”แท้ๆ ไปเสียหมด
ไทยจึงทั้งหลงผิด ทั้งเจตนาเอาค�าว่า
“ปัญญา”ไปใช้ กบั “ความฉลาดเฉลีย ว”ทั่วไป
ที่เป็นโลกีย์ คือ“เฉกะ”เสียจนตามหาจุดเริ่ม
ต้นแห่งร่องรอยที่หลงเพี้ยนไปไม่ได้ เพราะ
มันค่อยๆกลบ-ค่อยๆกลืน แล้วเลือนๆๆๆ
นานจนยากที่จะสืบหา“จุดต้น”ที่ผิดกันได้
คนไทยจึงไม่รู้ว่า “ความฉลาด”นั้นคือ
“เฉกะ”แท้ๆ ต่างหาก ทีป่ ถุ ชุ นคนไทยต่างก็มี
กัน และใช้กันอยู่ ชื่อว่าปุถุชนมีความฉลาด
แบบโลกียอ์ ย่างเดียว ไม่มฉี ลาด“อืน่ ””(อัญญะ)
แท้ๆนั้น“เฉกะ”ไม่ ใช่“ปัญญา” เพราะ
เฉกะมันคือ“ความฉลาดโลกีย์”เท่านั้น ของ
ปุถชุ น ไม่ ใช่“ปัญญา”เลย แต่ปนกันหมดแล้ว
อาริยชนแยก“ความรูห้ รือความเฉลียว
ฉลาด”ออกเป็น ๒ นัยส�าคัญชัดเจน แม่นคม
ลึกล�้า ละเอียด แน่แท้ รู้ “ธรรมะ ๒”ทั้งส่วน
ที่เป็น“โลกียะ” และทั้งส่วนที่เป็น“โลกุตระ”
แต่ โลกียะแยก“ความเฉลียวฉลาด”ออก
เป็น“โลกียะกับโลกุตระ”ไม่ ได้ เฉพาะโลกุตระ
เท่านั้นที่แยก“ความเฉลียวฉลาด”ออกเป็น
“๒ ชนิด”ซึ่งมีนัยส�าคัญชัดเจนยิ่ง แยกสอง
อย่างนัน้ คือ “ฉลาด”อย่างหนึ่ งเป็น“โลกียะ”
กับ“ฉลาด”อีกอย่างหนึ่งนั้น เป็น“โลกุตระ”
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ต า ม ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

บวรพุทธ
สุดยอดทาง
สร้างสังคม

บวรพุทธสุดเลิศกว่าที่คิด....

เคยฟังผิวเผินผ่านหูอยู่บ่อย บ้านวัดโรงเรียน
ฟังแล้วนึกตืน้ เขินแค่ประสานการเรียนเด็ก ๆ เล็ก ๆ
ประมาณนั้น เท่านั้นเอง
กว่าจะตื่นรู้เท่าทันอย่างส�าคัญลึก ๆ ซึ้ง ๆ ต่อ
เมื่อถึงคราพ่อครูมาไขชี้สื่อแจงนั่นโน่นนี่ ชี้ชัดแจ้ง
ค่อยแจ่มกระจ่างสว่างขึ้นอีกเยอะเชียวแน่ะ
คนเราต่างมาต่างไปตามชอบ พวกติดบอล
ก็ตามข่าวแข่งบอล ตาไม่ได้ดู หูฟังยังไหว ฟัง
บรรยายใครเตะยังไง เกาะติดสถานการณ์ยิ่งกว่า
ฟังครูสอนตอนเรียนเป็นไหน ๆ
แฟนคลับทีวีดูละครน�้าเน่าไม่พอ ตามข่าว
ดารา จะหย่าจะแต่งจะท้องจะคลอดแล้วย่ะ ไปสู่รู้
อะไรท�าไมนักหนา เกี่ยวดองด้วยก็เปล่าเนาะ
หรือข้างคอนักเที่ยว พวกชอบเที่ยวเมืองนอก
เมืองนา เมืองในคงไม่สน ตอนจน ๆ ทนสู้งานเป็นบ้า
วันนีร้ วยแล้วนะคะ ท�างานหาเงินชักล้นเกินมันเครียดค่ะ
มันต้องไปเทีย่ วไกล ๆ ให้คมุ้ ค่าชีวติ ตบรางวัล
ตัวเองบ้าง คนเที่ยวได้เที่ยวดีมีหมู่คอเที่ยวชวน
หยุดงานไปกัน มันสุขสมใจอยากช่วงตอนนั้นเอง
แหละ ไม่ทนั ไร อยากไปใหม่ไปต่อ ไม่ยอมเบือ่ ง่ายๆ
หันมาหาคอธรรมะ เห็นทุกข์ ท่องเที่ยววัฏสงสาร
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เวียนว่ายตายเกิดมาไม่รู้เท่าไหร่ สัญญาจ�าไม่ได้เอง
ปุถุชนคนเติมกิเลสหนาขึ้นไม่หยุด แม้ตายลงย่อม
เกิดภพชาติเวียนเที่ยวนรกวกสวรรค์ต่อไม่มีจบ
เลยเสียดายชีวิตมีค่าเกินผลาญพร่าเล่น ๆ
พอมีเวลาอยากฟังธรรมพ่อครูให้มาก แม้ซ�้าซาก
ไม่อยากเบื่อ
เมือ่ ได้ฟงั สิง่ ไม่เคยฟัง ไม่เห็นใครสอนได้อย่าง
พ่อครู ถึงฟังซ�้าจ�าได้ย่อมแจ่มแจ้งลึกซึ้งขึ้น ฟัง
บ่อยยิง่ ค่อยหายสังสัย จนได้ทา� ทิฐใิ ห้ถกู ตรงสัมมา
ผู้เข้าใจฟังย่อมเลื่อมใสเกิดศรัทธาด้วยปัญญา
อานิสงส์ฟงั ธรรมห้า น่าพิสจู น์กนั ดูบา้ ง อย่าง
ประเด็นความสุขแสนจะตอแหล
คนย่ อ มเที ่ย วหาสุ ข ไปตามหมู ่ ฝู ง จู ง น� า ตาม
นิยมงมเงา แล้วแต่ใครจะหลงเมามันปั้นอุปาทาน
สุขสนุกกันมาแล้วเท่าไหร่ นาทีนี้มีอะไรเหลือเป็น
แก่นสารติดไปชาติหน้าได้บ้าง บ่มิไก๊ ได้แต่กิเลส
ตัณหาหนาขึ้นมากกว่ามัง
ยังห่างไกลทีจ่ ะฉลาดตื่นรู้ความจริงตามพ่อครู
สอนว่า ความสุขคือเหยือ่ ล่อจูงความทุกข์ตามติดมา
กว่าคนจะหายโง่ จ�าเป็นต้องมีการศึกษาตลอด
ชีวติ ตัง้ แต่ไม่คบคนพาลคบหาบัณฑิต บูชาคนควร
บูชา มงคลสามข้อแรกนี้ จะมีขึ้นง่ายเมื่อเลือกถิ่น

ที่อยู่อันสมควรอาศัย คือปฏิรูปเทสวาโส มงคล
ข้อสี่ในมงคล ๓๘
หมู่บ้านถิ่นฐานอาศัย จ�ำต้องเป็นศูนย์เรียนรู้
ชีวิตจิตวิญญาณ ครบพร้อมการงาน ทั้งอาชีพ
จรรโลงสังคม สมบูรณ์วัตรปฏิบัติไม่ขาดสัทธรรม
น�ำโดยสัตบุรุษ ประมาณนี้เป็นต้น

ลัทธิพุทธคือสูตรสัมมาบวร

มนุษย์เป็นสัตว์สงั คม อยูโ่ ดดเดีย่ วไม่ได้ ถึงต้อง
พึ่งหมู่กลุ่มร่วมด้วยช่วยกันทุก ๆ สิ่ง แต่ไม่วาย
ติดสันดานดิบจากสัตว์ป่ามาเป็นสัตว์เมือง เรื่อง
วุ่นวายปั่นป่วนเลยเป็นของธรรมดา
ลัทธิฤๅษีหนีโลกถึงเกิดขึ้น ตอบโจทย์คนเห็น
ทุกข์ ไม่สนุกในสังคมอันยุ่งเหยิง ยื้อแย่งแก่งชิง
ฟาดฟันกันเอง สูไ้ ปอยูป่ า่ เขาธรรมชาติ หามุมสงบ
หลบผูค้ นน้อย ๆ หน่อย ธุระงานไม่คอ่ ยมี ได้ทหี ยุด
พัก มันสบายอยู่แล้ว
วิถีพุทธเหนือชั้นกว่ากันเยอะเลย ไม่ต้องหนี
เข้าป่าดงหาความสงบ ในเมื่อตัวสงบมันอยู่ที่ใจ
กายแต่ไปปั่นป่วนจากกิเลสตัณหา พอตามแก้ถึง
ต้นเหตุจนหมดปัญหา เหลือแต่ปัญญา น�ำพาชีวิต
อิสระทุกสภาวะธรรมชาติแวดล้อม
วิถพ
ี ทุ ธจึงน�ำพามนุษย์ให้อยูร่ ว่ มสังคมอย่าง
สงบสุขยั่งยืน โดยไม่ต้องหนีโลกเข้าป่า เพราะ
้
มีปา่ อยูใ่ นใจ สามารถลอยตัวเหมือนใบบัวกับน�ำ 
ไม่ท�ำอันตรายต่อกัน
ผลสัมฤทธิ์ตามประสงค์ อาศัยเรียนรู้ตามหมู่
ผู้มีมรรคผลตรัสรู้วิมุติหลุดพ้นไปตามล�ำดับ
ครั้ ง หนึ่ ง พระอานนท์ ซ าบซึ้ ง ถึ ง อิ ท ธิ พ ล
ส�ำคัญของกระบวนการกลุ่มอย่างมากจึงกราบทูล
พระพุทธเจ้าว่า
ความเป็นผู้มีมิตรดี สหายดี สังคมแวดล้อมดี
นีเ้ ป็นถึงกึง่ หนึง่ แห่งพรหมจรรย์ในศาสนาเชียวนะ...
พระพุทธเจ้าทรงไขว่า อย่าได้กล่าวอย่างนั้น
อันความเป็นคนมีมิตรดี สหายดี สังคมแวดล้อมดี
นีเ้ ป็นทัง้ หมดทัง้ สิน้ แห่งพรหมจรรย์นนั่ เทียว เพราะ
จะพึงสามารถเจริญอาริยมรรคมีองค์ ๘ และจักท�ำ
ให้มากยิ่ง ๆ ขึ้นได้ (อุปัฑฒสูตร)

บวรพุทธสูตรเรียนรู้ตลอดชีวิต

พระพุทธเจ้าเองยังเคยมีคนกล่าวตู่ เพ่งโทษ หา
ว่าเอาแต่ตวั รอด เห็นแก่ตวั สิ พระศาสดาทรงกล่าว
แก้วา่ พระองค์เองแม้จำ� เป็นเอาตัวรอดก่อนได้แล้ว
จากนั้นจึงค่อยน�ำพาคนอื่น ๆ รอดพ้นตามอีกด้วย
ฉะนั้น เราจึงไม่เอาอย่างฤๅษีหนีโลก ตัดช่อง
น้อยแต่พอตัว ไม่ใช่เลยเด็ดขาด
หลั ก ฐานยื น ยั น ชั ด เจน ตั้ ง แต่ เ ริ่ ม ตั้ ง หลั ก
เผยแพร่ลัทธิพุทธะใหม่ ๆ พอมีสงฆ์สาวกหกสิบ
พระพุทธเจ้าทรงรีบด่วน สั่งให้บรรดาสาวกรวม
ทั้งตัวพระองค์ กระจายตัวไปคนละทิศทาง เข้าสู่
เมืองนิคมต่าง ๆ ทันที ทิศหนึ่งอย่าไปซ�้ำสอง แม้
พระพุทธเจ้าเองก็แยกตัวไปล�ำพัง งานประกาศ
ศาสนาเร่งร้อนปานนั้น
เป้าหมายส�ำคัญ คือ เพื่อบ�ำเพ็ญประโยชน์
ตน-ประโยชน์ท่าน พร้อมพรั่งอย่างประโยชน์สูงประหยัดสุด ควบคู่กันไป
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้คนพวกมีธุลีในดวงตา
น้ อ ยพอมี อ ยู ่ บ ้ า ง จะไม่ พ ลาดโอกาสบรรลุ เ กิ ด
ดวงตาเห็นธรรมจากงานประกาศศาสนาใหม่ ๆ
ของสมณะสาวกเท้าเปล่า ผู้เที่ยวจาริก ตั้งแต่เริ่ม
ต้นหลังพระพุทธเจ้าตรัสรู้ไม่ทันนาน
อุ ด มการณ์ ข องพุ ท ธจึ ง สู ง ส่ ง ยิ่ ง ใหญ่ เ พื่ อ
มวลมนุษยชาติ ด้วยหวังให้เกิดประโยชน์สุขแก่
มหาประชาชน เพือ่ อนุเคราะห์โลกโดยหมูม่ วลตาม
นัยพระพุทธวจนะ
พหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกัมปายะ
ฉะนั้น เมื่อได้เกิดมาเป็นมนุษย์สุดประเสริฐ
ตรงที่เป็นคนมีประโยชน์ หมดโทษภัยในตัวเอง จึง
สามารถท�ำประโยชน์แก่เพื่อนมนุษย์เต็ม ๆ
ศาสนามีภารกิจสร้างคน จรรโลงสังคม ให้
บังเกิดประโยชน์สันติสุขแก่มวลประชาเป็นส�ำคัญ
อันคือประชาธิปไตยซึ่งพึงประสงค์ ถูกตรงเป้า
หมายเดียวกับการเมือง เรื่องศาสนากับการเมือง
จึงควรสอดคล้องต้องกัน ขืนแยกขาดจากกัน ต่าง
ไม่เอื้ออวยช่วยกันน�ำพาอยู่ในครรลองคลองธรรม
มันก็พังอย่างประชาธิปไตยที่แล้ว ๆ มา
หรื อ แม้ ศ าสนจั ก รในก� ำ มื อ มหาเถรสมาคม
ปีที่ ๒๓ บับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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น�าพาศึกษาแต่ปริยัติไม่เป็นประสาปฏิบัติกระทัง่
เกิดมรรคผลปฏิเวธ ให้ลงตัวต้นกลางปลาย
ครั้นไม่อาจพิสูจน์มรรคด้วยผล พุทธกระแส
หลักจึงไม่มีปัญญาประจักษ์แจ้ง หลงแต่สมถะ
หลับหูหลับตา บูชาเดรัจฉานวิชา เล่นไสยศาสตร์
เป็ น สรณะ หากิ น กั บ เหยื ่ อศรั ท ธางมงายเช่ น
ลัทธิธรรมกายนอกเขตพุทธ
เพราะศาสนายิ ่ งไร้ น� ้า ยานอกจากไม่ ช ่ ว ย
แก้ปัญหาสังคม เศรษฐกิจการเมืองกลับยิ่งซ�า้
เติมหายนะ ดังเช่นผลโพลในยุครัฐบาลโคตรโกง
เปิดโปงเด็กรุ่นใหม่สามารถรับได้กับรัฐบาลขี้โกง
เมื่อแบ่งให้พวกเขามั่ง ฟังแล้วจะโทษใคร ต้องลง
ที่พระกับครู ช่างไม่เอาไหนซะเลย
พ่อครูสอนชีวิตคือการศึกษา อันต้องน�าพา
ท�าให้ส�าคัญเชียวว่า การศึกษาที่ไม่ลดกิเลส กู้
ประเทศไม่ได้.....
แล้วมันน่าถามต่อ...ส�านักศึกษาไหนบ้างพาคน
เรียนเปลี่ยนมาลดละกิเลส เห็นมีแต่พาเติมกิเลส
หนาขึน้ มากกว่ามาก ยิง่ เรียนสูงยิง่ หัวสูงจนลืมตีน
หรือยิง่ ฉลาดยิง่ โกงเก่ง อย่างโจรเสือ้ นอก มันต้อง
ฉลาดเป็นกรด เซ่อซ่าหมดสิทธิ์สะเออะ
ดั ง นั น้ บวรพุ ท ธ จะเป็ น จุ ด พลั ง หล่ อ หลอม
ชีวิตจิตวิญญาณถึงชั้นโลกุตระได้ มันไม่ใช่บ้านวัด
โรงเรียนดาษดื่นธรรมดา

หลุดประมาท พลาดประมาณ

กว่าจะเรียนรูค้ ดีโลก และคดีธรรมไปตามล�าดับ
ต่อเมื่อจับตัวโง่ใด ๆ ได้ มันค่อยฉลาดขึ้นมาทีหนึ่ง
บนเส้นทางศึกษาปฏิบตั ติ ดั ทอนตัณหา ท่านว่า
หนีไม่พ้นต้องเสี่ยงภัย ให้ระวังมารผจญเล่นงาน
ไม่ทันรู้ตัว แน่นอน รู้จักป้องกันไว้ก่อนแก้แย่กูเอง
โดยเฉพาะอย่าเป็นแกะหลงฝูง การอยูเ่ ป็นหมู่
คณะเป็นส�าคัญ นั่นคือประโยชน์ของสังฆังสรณัง
คัจฉามิ นี่เอง
เนื ่อ งจากค�า สอนของพระพุ ท ธเจ้ า ทั ง้ หมด
สามารถสรุปรวมลงในหลักการไม่ประมาท จนเป็น
ปัจฉิมโอวาท สัง่ เสียไว้ให้เหล่าสาวกทัง้ หลายพึงยัง
ประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความ
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ไม่ประมาทเถิด!
ตั ว ช่ ว ยหลั ก ครอบคลุ ม ตลอดตั ้ งแต่ ต ้ น ชน
ปลาย ได้แก่ สัปปุริสธรรม ๗ หมายถึง ให้รู้จัก
ประมาณตั้งต้นจากเหตุและผล คืออัตตัญญุตากับ
ธัมมัญญุตา หลักสัปปุริสธรรมจ�าเป็นตัวย่อได้ คือ
เหตุ ผล ตน ประมาณ กาล บุคคล ประชุมชน
ทุกประเด็นให้ประเมินประมาณประมวล บวก
ลบ คูณ หาร ให้เกิดประโยชน์สงู -ประหยัดสุด อย่าง
สมดุล สมควรพอเหมาะ นับแต่เริ่มต้นลงมือปฏิบัติ
ธรรมให้สมควรแก่ธรรม อันพอรูด้ ไี ม่ใช่นอ้ ยแล้วนัน้ ๆ
เพราะเมื่อลงมือท�าทันทีดังกล่าว มันย่อมปรากฏ
ความจริ ง ประจั ก ษ์ แ จ้ ง หายโง่ หมดสงสั ย ไป
ทีละอย่างสองอย่าง ข้อตัดสินใจเป็นอันยุติลง
ประมาณนี้แหละ
อนึ่ง แม้บรรลุธรรม ส�าเร็จปฏิบัติวิมุติแล้ว
ก็ตาม ในการท�างานบ�าเพ็ญประโยชน์สังคมตาม
รอยพระโพธิสัตว์ ยิ่งจ�าเป็นต้องค�านึงค�านวณ
ประมาณต่อไป
ตัวอย่างประมาณการของพ่อครู จะตัดสินใจ
ท�าอะไร ต้องมัน่ ใจสักแปดสิบเปอร์เซ็นต์ขึ้น ไม่
ขอเสี่ยงห้าสิบ ๆ ต่อให้หกเจ็ดสิบก็ยังไม่พอวางใจ
ไวัรอเหตุปัจจัยลงตัวถึงที่ยิ่งกว่านั้น เป็นต้น
หรือกรณีแสดงภูมิรู้ต่อสาธารณะ ท่านจะเผื่อ
เหลือเพื่อกันพลาดผิดตกหล่น ไม่เทกระบะออกไป
เสียทั้งหมด ขนาดภูมิพระโพธิสัตว์ ท่านยังระวัง
ละเอียดลออ ไม่ให้เสียธรรม
ส�าหรับเรายังห่างชั้น ยิง่ จะต้องประมาณกันตัวอวด
โอ้เกินภูมิ หลงตัวอัตตา อยากได้สรรเสริญหรือเปล่า
อย่างเช่น การช่วยเหลือคน ควรประมาณก�าลัง
ตัวเอง ไม่เป็นเตี้ยอุ้มค่อม อย่าเอาไม้สั้นไปรันขี้
เมตตาเกินประมาณ จะพบคนพาลทั่วเมือง
เรื่องจะท�าดี ใช่ว่าลุยดะหมด ต้องดูผลเสีย
รอบด้าน เช่น ค�าสอนอย่าพร่าประโยชน์ตนด้วย
ผลประโยชน์ผู้อื่น แม้มาก แสดงว่า อย่าให้เกิด
โทษตัวเองเสียหายตามมา แปลว่า ควรให้เกิด
ประโยชน์ทั้งสองฝ่าย เป็นต้น จนยังผลช�าระจิต
บริสุทธิ์ วิมุติเสร็จสรรพ

• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

เอ่ยสั่งปลัดอาวุโสเสียงเข้ม
ก่อนก้าวขึ้นนั่งบนรถ
เป็นการใช้อ�านาจครั้งแรกของเขา
คาดไม่ถึง...
ไม่ถึงเจ็ดวัน บ้านพักนายอ�าเภอ
มีตู้เย็น พร้อมเครื่องปรับอากาศ
ติดในห้องนอนพร้อมสรรพ

จาตุมหาราช

บทที่ ๓ “ทางสวรรค์”
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เวลาน่าจะผ่านหนึ่งทุ่มไปอย่างเนิบ ๆ
สามัญยืนสงบนิง่ อยูใ่ นบ้าน ยืนอยูเ่ พียงผู้เดียว
เมียและบุตรชายอีกสองคน อาศัยอยู่ในเมืองใหญ่
ปริมณฑลรอบกรุงเทพฯ นาน ๆ ครัง้ เธอและลูกถึง
จะเดินทางมาเยี่ยมบ้านหลังนี้สักครั้งหนึ่ง เธอยัง
เหลือเวลาอีกสามปีจะเกษียณชีวติ ราชการ หน้าที่
เขาก็คือ การมาอยู่เฝ้าบ้านที่บ้านนอก บ้านเกิด
ของเขา ทุ่งนาฟ้ากว้าง
บ้านพีส่ าวกับน้องสาวดับไฟ หน้าบ้านมืดสนิท
ทั้งสองหลัง เธอทั้งสองน่าจะเข้าบ้านกันหมดสิ้น
ไม่มีใครหรอกทีจ่ ะสนใจเขา นายอ�าเภอชรา เพิง่
เกษียณราชการมาสด ๆ ร้อน ๆ บั้นปลายชีวิต
สามัญเริม่ จะรับรู้ว่า ไม่ว่าพีส่ าวหรือน้องสาว ก็
ตกอยู่ในสภาวะเดียวกัน คือเป็นคนแก่อยู่เฝ้า

บ้าน ลูก ๆ เธอทัง้ สอง ต่างทยอยเดินทางออกจาก
บ้าน เมื่อเรียนจบระดับปริญญาหรืออนุปริญญา
บางคนมุ ่ ง สู ่ ก รุ ง เทพฯ เมื อ งฟ้ า อมร และอี ก
บางคน ไปท�างานต่างจังหวัดไกลบ้านออกไปหลาย
ร้อยกิโลเมตร เพื่อหางานท�า
สามัญเดินวนรอบโถงบ้านช้า ๆ แล้วมาหยุด
ตนเองหน้ า จอโทรทั ศ น์ มองคว้ า งไปมาอย่ า ง
เงียบเหงา เวลาผ่านไป ช่างช้าแสนช้าเสียจริง ๆ
เขาเงยหน้าขึ้นมองนาฬิกาแขวนบนเสาข้างผนัง
เวลาเพิ่งจะผ่านหนึ่งทุ่มไปแค่ห้านาทีเท่านั้น เขา
เผลอส่ายศีรษะ หย่อนกายลงนั่งบนโซฟาเบาะนุ่ม
ภรรยาซื้อไว้ส�าหรับนัง่ พักผ่อน ไฟบนเพดานสาด
แสงกระจ่าง จับรูปหล่อขนาดเล็กสีดา� นิลเลือ่ มทอง
องค์พระมหากษัตริย์ไทย ผู้กอบกู้ชาติบ้านเมือง
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •
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ในอดีต ตั้งไว้ในกรอบพลาสติกรูปสี่เหลี่ยมทรงตั้ง
ข้างโทรทัศน์สองฟากซ้ายขวา บนหลังตูไ้ ม้แกะสลัก
ทั้งสองพระองค์นั่งสงบนิ่งบนแท่นบัลลังก์ เหมือน
จ้องพระเนตรมองมายังเขาอย่างสงสัย....ชายชรา
ก�ำลังจะท�ำสิ่งใด
		สามัญมองผ่านไปทางเบื้องขวา ผนังห้อง
ชั้นล่างสีขาวนวล รูปเขาและภรรยา ในชุดปกติ
ขาว เขาสวมเครื่องราชสายสะพายสีแดง ส่วน
ภรรยาสายสีน�้ำเงิน บอกว่าทั้งคู่รับราชการมา
ยาวนานเกือบสีส่ บิ ปี ผ่านร้อน ผ่านหนาว ผ่านงาน
หนักหนาสาหัสสากรรจ์ แล้ววันหนึง่ ก็ถงึ กาลเวลา
จบสิ้นเมื่ออายุเขาครบหกสิบปีบริบูรณ์ในปีนี้
แม้จะวางแผนเตรียมตัวท�ำใจมาถึงสองปีเต็ม ๆ
เพื่อเกษียณตัวเองอย่างองอาจกล้าหาญ หัดอยู่กับ
ความเงียบ ท�ำงานด้วยตนเอง ไม่ต้องมีผู้รับใช้ อยู่
กับความว้าเหว่ในบางครั้งในห้องท�ำงานส่วนตัว....
ทว่า พอถึงวันเกษียณราชการจริง ๆ มันเกือบจะไม่
ให้เขาได้ตั้งตัว อาการเงียบสงัดเหมือนอยู่กลางป่า
รกชัฏ กระแทกผ่านเข้ามาในความรูส้ กึ ความว้าเหว่
อ้างว้าง ก�ำลังแล่นผ่านเข้ามาในดวงจิตอย่างช้า ๆ
คนเคยอยู ่ ท ่ า มกลางผู ้ ค นมากมาย เป็ น
ประธานในงานพิธีกรรมต่าง ๆ ที่อ�ำเภอ รวมถึง
เป็นประธานการประชุมขับเคลือ่ นนโยบายรัฐบาล
เคยคลุกคลีกับชาวบ้าน ขับรถประจ�ำต�ำแหน่ง
ออกไปดูการแก้ไขปัญหา งานพัฒนา ที่ถูกท�ำขึ้น
ด้วยเงินราชการ รัฐบาล โดยมีเขาคอยก�ำกับดูแล
และคิดค้นงานขึ้นตามสิ่งที่ชาวบ้านต้องการ ไม่
ว่า อ่างเก็บน�ำ้ เหมืองฝาย ถนน สะพาน อาคาร
ขนาดใหญ่ เพือ่ ให้คนในชุมชนหมูบ่ า้ นได้ใช้รว่ มกัน
รวมถึงบ้านพักข้าราชการบางพืน้ ที่ เขาก็ซอ่ มแซม
เติมต่อให้ผู้ใต้บังคับบัญชาได้พักอาศัยอย่างเป็น
หลักแหล่งระหว่างท�ำงาน เขายังคงคิดถึงทุกสิ่ง
ด้วยความภาคภูมิใจ
แม้เมืองใหญ่ ๆ เมืองมลพิษ ขยะกองเป็นภูเขา
เลากา เขาก็เคยช่วยแก้ไขขับเคลื่อน เถอะ แม้น�้ำ
จะท่วม ไฟจะไหม้บ้านเรือนราษฎร รถติดเป็นแพ
ยาวเหยียด ท่ามกลางพายุนำ�้ บนถนนคอนกรีต กลับ
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กลายเป็นทะเลไม่ทนั ข้ามคืน เขาก็เคยลงมือออกไป
แก้ไขด้วยตนเอง อย่างไม่คิดย่อท้อหรือหวั่นไหว
งาน....ท�ำให้เขาสะสมความแข็งแกร่ง อดทน
อดกลั้ น ไม่ ห นี ห ่ า ง นานเหลื อ เกิ น หรื อ อาจจะ
นานเกินไปด้วยซ�้ำ กว่าเขาจะก้าวขึ้นสู่ต�ำแหน่ง
เจ้าเมือง นายอ�ำเภอเล็ก ๆ แถบชนบทถิ่นอีสาน
มันยากเย็นแสนเข็ญเลือดตาแทบกระเด็น
งานราชการ หาใช่ปูไว้ด้วยกลีบกุหลาบไม่....
สามัญคือชีวิตหนึ่งของคนชั้นสามัญ เติบโตมาจาก
ลูกชาวไร่ชาวนา เขารู้หรอกว่า ชีวิตราชการนั้น
มิได้สะอาดหมดจด ทว่ากลับเต็มด้วยเขี้ยวเล็บ
การต่อสู้ช่วงชิง สิ่งฉ้อฉลผ่านเข้ามาให้ต้องแก้ไข
เขาไม่คิดว่า มันคือความทุกข์ ทั้งที่ความจริงก็
คือทุกข์แท้ ๆ ที่ผ่านเข้ามาเหมือนคลื่นกระทบฝั่ง ไม่
สิ้นสุด
มันคือบาปใช่ไหม...ถึงวันนี้ สามัญมองเห็น
แต่ภาพสีขุ่น ๆ ประสบการณ์ที่แปดเปื้อน มันมิใช่
กระดาษสีขาวสะอาด หรือน�้ำในล�ำธารใสหมดจด
ทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิต ถูกประทับไว้ด้วย
ความทรงจ�ำ ไม่สามารถลบล้างหรือเลือนไปจาก
จิตใจได้ บางคืนเขาฝันถึงมันอย่างเลอะ ๆ เทอะ ๆ
ทว่าสามัญก็มั่นใจว่า เขาได้พยายามอย่างถึง
ที่สุด ที่จะสร้างความดีงามให้แก่พื้นที่ปกครอง
ประชาชน ชาวไร่ชาวนา หรือผู้คนในชุมชนเมือง
งานที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือ ผ่านลงมา
ตามล�ำดับ เพื่อสร้างความสงบร่มเย็น การอยู่ดีมี
สุขในพื้นที่รับผิดชอบ
จ�ำได้วา่ ก่อนก้าวขึน้ สูต่ ำ� แหน่งนายอ�ำเภอ เขา
ผ่านงานมาเกือบทุกด้าน ทุกพื้นที่ ไม่ว่าภาคไหน ๆ
เหนือ อีสาน กลาง ตะวันออกติดชายทะเล ยกเว้น
ภาคใต้เท่านั้นที่เขาไม่เคยไปท�ำงานที่นั่น
การสอบเป็ น เจ้ า เมื อ ง ไม่ ใ ช่ ก ารสอบเข้ า
เรียนในโรงเรียน ที่วัดกันด้วยมันสมองภูมิความรู้
ปัญญาที่เฉียบคม ทว่ามันสอบ ติวเข้มกันด้วยงาน
สายสัมพันธ์ระหว่างนายกับลูกน้อง การเมืองกับ
ข้าราชการประจ�ำ บางปีเคลือบไว้ดว้ ยผลประโยชน์
ที่สามัญไม่อยากจะรับรู้

ก่อนสอบได้ เพือ่ นเคยชวนให้เขาลองเสียเงิน
ดูบ้างซิ เพียงไม่กี่แสน เขาปฏิเสธ ท�ำงานมาจน
อายุป่านนี้ เส้นผมเริ่มเป็นสีดอกเลา หากสอบไม่
ได้ สามัญก็ไม่เห็นจะเสียหายทีต่ รงไหน งานราชการ
ระดับรองลงมา ก็คืองานของนายอ�ำเภอนั่นเอง
เว้นเสียแต่ไม่มีอ�ำนาจการตัดสินใจในงานเท่านั้น ปี
นั้น เขาสอบไม่ได้ ทว่าเพื่อน ๆ ผ่านฉิว ยิ้มแก้มปริ
ปีตอ่ มา เขาถึงสอบผ่านเข้าไปเรียนได้ ความ
อาวุโสแห่งอายุ อัตราเงินเดือนที่สูงกว่าใครและ
การท�ำงานที่เฝ้ารอ สั่งสมประสบการณ์มานาน
หลายปี คือปัจจัยท�ำให้เขาก้าวเข้าไปอย่างสง่า
ผ่าเผย มันคือเส้นทางแห่งเกียรติยศ ท�ำให้เขา
มัน่ ใจในความดีงามแห่งชีวติ แม้จะไม่มนี ายอันเป็น
ที่รัก ไม่มีเส้นสายใยโยงระบบอุปถัมภ์ ไม่มีการ
เสียเงินแม้สตางค์แดงเดียว เขาก็สามารถผ่าน
เข้าไปได้อย่างทระนง
เรียนจบหลักสูตรใช้เวลาเกือบหกเดือน แต่
เขาต้องมาท�ำงานรอถึงหกปีเต็ม ๆ กว่าจะได้บรรจุ
ถ้าไม่มีในหลวงรัชกาลที่เก้า ที่มีการตั้งอ�ำเภอขึ้น
ใหม่เกือบร้อยอ�ำเภอเพือ่ เทิดพระเกียรติในช่วงการ
เฉลิมฉลองในหลวงทรงครองราชย์ครบหกสิบปี
ท�ำให้เวลาเลือ่ นกระชับเข้ามา ดันให้เขาได้รบั การ
แต่งตั้งเร็วขึ้น
เขาเตรี ย มเครื่ อ งใช้ เ สื้ อ ผ้ า เพี ย งไม่ กี่ ชิ้ น
กระติกต้มน�้ำร้อน หม้อหุงข้าวไฟฟ้าใบเล็ก ๆ ชุด
เครื่องแบบที่จ�ำเป็น เตารีด ถ้วยกาแฟชุดเล็ก ๆ
และหนังสืออีกตั้งใหญ่ รวมถึงโทรทัศน์ขนาด
สิบสี่นิ้ว ใส่ไปในรถกระบะเก่าคร�่ำของน้องชาย
ครั้งเมื่อน้องยังมีชีวิต สามัญขับรถเก๋งคันเก่า ๆ
ก�ำลังเครือ่ งพันสามร้อยซีซี สีนำ�้ เงินเก่าคร�ำ่ ทีเ่ ขา
ขับอยู่ประจ�ำ ส่วนภรรยาเขาไปหาซื้อรถเก๋ง
เต็นท์มือสองคันใหญ่ขึ้นมาอีกเล็กน้อย ส�ำหรับให้
เธอใช้รับส่งลูกไปโรงเรียน
เขาเดินทางไปกับภรรยาพร้อมลูกชายตัวเล็ก ๆ
อีกคนหนึ่ง น้องชายขับรถกระบะตามหลัง โชคดี
สามัญมีเพื่อนผู้หนึ่งเป็นคนอีสาน จึงพาเขาขับรถผ่าน
ท้องทุง่ นาป่าเขา เดินทางกินเวลาถึงเกือบหนึง่ วันเต็ม ๆ

ในชีวติ ผ่านมาของสามัญ ท�ำไมมันช่างอาภัพ
สิ้นดี เขาเคยถูกกลั่นแกล้ง เลื่อยขาเก้าอี้ ถูก
ย้ายกระเด็นกระดอนอย่างไม่ปรานี แม้กระทั่งจะ
ขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอ เขาก็ต้องดั้นด้น
ขับรถไปยังพื้นที่ไกลแสนไกลเหมือนอยู่สุดหล้า
ฟ้าเขียว
ค�ำ่ แล้ว....เมือ่ เขาเดินทางมาถึงอ�ำเภอแห่งนัน้
อ�ำเภอที่สามัญขึ้นด�ำรงต�ำแหน่งนายอ�ำเภอเป็น
ครั้งแรก
รถน�ำเปิดไฟกะพริบในท้องที่ ผ่านเข้าไปหน้า
หอประชุมใหญ่
สามัญก้าวลงมาจากรถด้วยอาการงง ๆ เขาขับ
รถด้วยตนเอง สลับภรรยาบ้างในบางช่วง ท้ายสุด
ค�ำ่ แล้วแสงแดดเริ่มโพล้เพล้ เขาจึงเป็นผู้ขับโดยตลอด
มั น คื อ หอประชุ ม ขนาดใหญ่ ห ลั ง ที่ ว ่ า การ
อ�ำเภอ
บรรยากาศซึมกะทือผ่านเข้ามาในจิตส�ำนึก
วูบหนึ่ง สามัญรู้สึกหนาว มีอาการสั่นสะท้านผ่าน
เข้าไปในความรูส้ กึ เหมือนเดินเข้าไปในป่าเปลีย่ ว
เงียบสงัด โชคดียังมีภรรยาและลูกชายตัวเล็ก ๆ
ยืนอยู่เคียงข้าง
แสงไฟนีออนหลอดยาว บนเพดานสูง สาดผ่าน
ลงมาด้ า นหน้ า หอประชุ ม ข้ า ราชการคนแรก
สุภาพบุรุษ เรือนกายเล็กสันทัด ในชุดเสื้อแขนสั้น
สีเข้มลายดอก กางเกงสีด�ำกลืนความมืด ไว้หนวด
หร็อมแหร็มเหนือริมฝีปาก ยืนเข้าแถวพร้อมเพือ่ น
ข้าราชการ ก�ำนันผูใ้ หญ่บา้ น นายกองค์การบริหาร
ส่วนท้องถิ่น เทศบาล อ.บ.ต. ยืนเป็นแถวร่วม
สามสิบกว่าคน เขาผู้นั้นถือพวงมาลัยดอกไม้สด
มองผ่านแว่นใส ส่งรอยยิ้มเยือนมายังสามัญ
แล้วโค้งคารวะ ก่อนจะเอ่ยขึ้นอย่างนอบน้อม
“พวกเรายินดีตอ้ นรับครับท่าน อ�ำเภอตะวันออกแห่งนี้น้อมคารวะท่านนายอ�ำเภอด้วยความ
เต็มใจยิ่ง ท่านเดินทางมารับต�ำแหน่ง ระยะทาง
ไกลแสนไกล พวกเราทุกคนเฝ้ารอ อยากให้ท่าน
มาถึงเร็ว ๆ เราเตรียมทุกอย่างให้ท่านพร้อมแล้ว
เชิญครับเชิญด้านใน” เขาผู้นั้นกล่าวถ้อยค�ำเน้น
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น�้ำเสียงอยู่ในที นัยน์ตาเปล่งประกาย สดชื่น ผิว
ค่อนข้างด�ำคล�้ำ ท�ำให้ไรฟันขาววับส่งประกาย
ยิ่งขึ้น แม้แววนัยน์ตาก็ยังฉายแสงเรือง ๆ
จากนั้น บุรุษเสื้อลายดอกก็คล้องพวงมาลัย
ดอกไม้สดให้สามัญ แล้วพาเดินเข้าไปยังหอประชุม
แห่งนัน้ เขากระซิบบอกสามัญว่า เขารอนายตัง้ แต่
บ่ายสามโมงเย็น คาดว่านายจะมาถึงในช่วงเวลา
นั้น ไม่คิดว่าการเดินทางจะเนิ่นช้าถึงเพียงนี้ เขา
เพิง่ รู้ นายอ�ำเภอเป็นคนแข็งแรง ขับรถด้วยตนเอง
เกือบตลอดเส้นทาง
แล้วบุรษุ ผูน้ นั้ ...ปลัดอาวุโส ก็พาใครต่อใครใน
ชุดสุภาพเรียงแถวกันเข้ามาแนะน�ำตนเองพร้อม
มอบดอกกุหลาบสีชมพูให้สามัญ ผูจ้ ะเป็นเจ้าเมือง
หรือนายอ�ำเภอของคนทีน่ ี่ นับแต่นเี้ ป็นต้นไป ไม่วา่
ก�ำนันบางต�ำบล นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล
นายกเทศมนตรี กระทัง่ สมาชิกสภาท้องถิน่ ผูใ้ หญ่
บ้านบางหมู่ กะเก็งจากสายตา โต๊ะจีนร่วมสามสิบ
กว่าโต๊ะ คนแน่นไปหมด ในทีน่ ี้ รวมถึงหัวหน้าส่วน
ราชการ ข้าราชการฝ่ายปกครอง ผู้ก�ำกับสถานี
ต�ำรวจเขตอ�ำเภอ เขามาคอยต้อนรับด้วยเวลาที่
เนิ่นนานพอสมควร
สามัญเดาไม่ผดิ แม้อำ� เภอแห่งนีจ้ ะมีพนื้ ทีเ่ พียง
สามสี่ต�ำบล ทว่าแต่ละต�ำบล มีหมู่บ้านค่อนข้าง
มาก ไม่ถงึ กับใหญ่เกินหรือเล็กจนน่าใจหาย อัตรา
ขนาดนี้ เขามั่นใจว่ารับไหว กับปัญหาที่จะผ่าน
เข้ามาให้แก้ไข รวมถึงการพัฒนาที่จะมีมาถึงใน
เวลาไม่ชา้ นัก หลังเขาเริม่ ต้นท�ำงานในเช้าวันพรุง่ นี้
มาถึงที่นี่ต้องใช้เวลาเดินทางถึงหนึ่งวันเต็ม ๆ
ยามนี้ สามัญอยากจะพักผ่อนให้หายเปลี้ยเพลีย
ตั ว เขาเองไม่ นิ ย มสั ง สรรค์ ส นุ ก สนานสั ก เท่ า ไร
ถ้าพิธีการจบสิ้นลง เขาก็จะขอตัวเข้าบ้านพัก
ส่วนเครื่องใช้เสื้อผ้าที่เตรียมมา รถกระบะน้อง
ชายได้ขนไปยังบ้านพักหลังอ�ำเภอเรียบร้อย
สามัญเป็นคนไม่ดื่มเหล้า การสังสรรค์น่า
จะเป็นเรื่องล�ำดับรอง ๆ ถ้าหลีกเลี่ยงได้ เขาก็
พยายามหลีกเลี่ยง ทว่าต�ำแหน่งงานที่ค�้ำเขาอยู่
ไม่อาจท�ำให้เขาหลีกหนีได้เสียทีเดียว
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ปลัดอาวุโส ขึ้นไปกล่าวต้อนรับบนเวทีอีกครั้ง
หนึ่ง เป็นการกล่าวสรรเสริญเยินยอเสียเลิศเลอ
เปรียบเขาเหมือนเจ้าเมืองในอดีต ช้างเหยียบนา
พระยาเหยียบเมือง ย่อมจะน�ำมาซึ่งความสงบ
ร่มเย็น สามัญเพียงแต่ยมิ้ เมือ่ ถูกเชิญให้ขนึ้ ไปกล่าว
แสดงความรู้สึก เพื่อขวัญก�ำลังใจผู้ที่มาต้อนรับ
ร่างกายเริ่มอ่อนล้า เปลี้ยเพลียมากยิ่งขึ้น
แม้พวงมาลัยดอกไม้หอมที่คล้องเต็มคอ จะช่วย
ให้สดชื่นขึ้นมาบ้าง ก็เพียงเล็กน้อย สามัญกล่าว
แนะน�ำตนเอง เล่าทีไ่ ปทีม่ าพอหอมปากหอมคอ จาก
นั้น เขาและครอบครัวจึงขออนุญาตที่จะเข้าบ้านพัก
ปลัดอาวุโสคงสังเกตเห็นแล้วว่า นายคนนี้
เงียบ ๆ ขรึม ๆ ไม่พูดไม่จา น่าจะเคร่งศีลธรรม
ด้วยซ�้ำไป ไม่ช้านัก เขาจึงพาสามัญขึ้นรถประจ�ำ
ต�ำแหน่ง มันคือรถกระบะสองตอนสีดำ� สนิทเลือ่ มเงา
ให้ อ.ส. ขับพานายและครอบครัวเข้าสู่บ้านพัก
หลังอ�ำเภอทันที
บ้านพักห่างหอประชุมไม่น่าจะเกินหนึ่งร้อย
เมตร มีรวั้ ลวดหนามปิดล้อมอาณาบริเวณ มีบา้ น
ไม่ตำ�่ กว่าสีห่ ลัง ปลูกเรียงลึกเข้าไปด้านใน บ้านพัก
นายอ�ำเภอ คือบ้านหลังแรก ขนาดสองชั้นเล็ก ๆ
เหมื อ นบ้ า นพั ก ข้ า ราชการทั่ ว ไป ยั ง ไม่ มี ก าร
ดัดแปลง ทาผนังบ้านสีครีม กระเบื้องสีควันบุหรี่
ขณะนี้ ไฟในบ้านถูกเปิดสว่างจ้า แสงลอดผ่าน
ลงมาจากหน้าต่างชั้นบน ท�ำให้เขาเห็นบริเวณได้
ชัดเจนพอสมควร
ที่นี่...น่าจะเป็นอ�ำเภอบ้านนอก เพิ่งเริ่มต้น
ยกฐานะขึน้ เป็นอ�ำเภอเมือ่ ไม่นาน เขานึกหยัง่ คะเน
มั่นใจว่า คาดไม่ผิดอย่างแน่นอน
ทั่ ว บริ เ วณ ไม่ เ ห็ น แม้ บ ้ า นเรื อ น ชุ ม ชน
ใจกลางเมือง สามัญเห็นแต่แมกไม้ล้อมอยู่โดย
รอบ สายลมยามดึกกระโชกผ่านวูบ สะบัดใบไม้
ข้างบ้านพักดังแกรกกราก ๆ ยามนี้ได้ยินชัด ลม
หนาวเริม่ โกรกผ่านเข้ามาหวีดหวิว ช่วงเวลาขณะ
นั้น คือปลายเดือนพฤศจิกายน สามัญยังจ�ำได้
“ท�ำไมแถบนี้ ไม่มีชุมชนพักอาศัย” เขาเอ่ย
ถาม อ.ส. เมื่อก้าวลงมาเหยียดยืนเต็มเรือนร่าง

หน้าบ้านริมถนนทางเข้า
“มันอยู่ด้านหลังครับนาย” อ.ส. พลขับ วัยไม่
เกินสี่สิบปี ตัดผมสั้นเกรียน ในชุดสีเข้มเอ่ยบอก
เขาด้วยน�้าเสียงเรียบ ๆ” ชุมชนอยู่หน้าที่ว่าการ
อ�าเภอ ที่นี่ป่าช้าเก่า ชาวอ�าเภอตะวันออกยินดี
สละผื น ที ่ ป่ า ช้ า ให้ เ ป็ น ที ่ตั ้ งที ่ ว่ า การอ�า เภอและ
บ้านพักครับ” อ.ส.เอ่ยอธิบายช้า ๆ ด้วยภาษาไทย
ภาคกลาง น�้าเสียงเขาเพี้ยนเล็กน้อย
สามัญชะงักกึก...หันมาจ้องหน้าพลขับ อ.ส.ที่
จะต้องเป็นคนสนิทเขาในอนาคตอันใกล้
“ที่นี่...คือป่าช้า” เขาทวนค�าอย่างไม่อยากจะ
เชื่อ หรือหูเขาจะฝาดเฝื่อน
“ป่าช้าคนบ้านตะวันออกครับ” อ.ส. เน้นด้วย
น�้าเสียงไทยกลางแผกเพี้ยนน้อย ๆ
ปลัดอาวุโสขับรถตามเข้ามาจอดใกล้ ๆ ในมือ
เขาถือธูปเทียนและดอกไม้กา� ใหญ่มายื่นส่งให้สามัญ
“ท่านต้องบอกกล่าวเจ้าทีเ่ จ้าทางนะครับ ผม
เตรียมธูปเทียนมาให้ท่านแล้ว” เขาเอ่ยบอกเรียบ ๆ
สามัญเอือ้ มมือรับ ใจชักจะหวั่นไหว เขามา
อยูค่ นเดียว ลูกเมียไม่ได้ติดตามมาด้วย ที่นี่คือ
ป่าช้า เขาจะเริ่มต้นท�างานกลางป่าช้าล่ะหรือ
ถามตนเองในใจ อย่างชักจะไม่แน่ใจความรู้สึก
“เจ้าทีแ่ รงอย่างนัน้ ซิ” เขาเอ่ยถามอย่างชวนคุย
ปลั ด อาวุ โ สยิ ม้ เห็ น ฟั น ขาววั บ ในความมื ด
“ท�านองนัน้ ครับท่าน บอกเจ้าทีเ่ จ้าทางสักเล็กน้อย
คงไม่เสียหายอะไรหรอกครับนาย”
ภรรยากับลูกเดินขึ้นบนบ้าน ปล่อยให้เขากับ
คนขับรถยืนอยู่ในความเงียบ อิเล็กโทนประกอบ
ดนตรี ค าราโอเกะดั ง มาแว่ ว ๆ จากหอประชุ ม
ข้าราชการยังไม่เลิก น่าจะเล่นร้องเพลงกันต่อ
อ�าเภอตะวันออกมีแต่ความเงียบ เสียงเพลงเท่านัน้
ที่จะเป็นเพื่อนได้อย่างดี
สามั ญ ยกมื อ ขึ ้ นพนม ย่ อ เข่ า ลงนั ่ งยอง ๆ
หน้าบ้าน อธิษฐานถึงเทพทั้งปวงที่สิงสถิตอยู่ ณ
บริเวณแห่งนี้ โดยเฉพาะเทพชั้นจาตุมหาราช ที่
คุ้มครองปกป้อง เขามาเป็นนายอ�าเภอทีน่ ่ี อ�าเภอ
ตะวันออก เขาตัง้ ใจมาท�างาน มาเพือ่ ช่วยเหลือรับ
ใช้ประชาชน ขอเทพทัง้ ปวงเปิดทางให้เขาด้วยเถิด

สามั ญ ....นายอ� า เภอคนใหม่ ป ั ก ธู ป กลาง
แม่พระธรณีใต้ร่มไม้หน้าบ้านพัก
ลมดึกสงัดพรูผา่ นเข้ามาอีกวูบหนึง่ จนสามัญ
รู้สึกหนาวสะท้าน ขนลุกซู่
ไหว้เจ้าทีเ่ จ้าทางเสร็จ เขาก้าวเท้าเข้าบ้านพัก
ห้องแคบ ๆ มีเพียงเก้าอีน้ ง่ั สองสามตัวคอยต้อนรับ
ตู้เย็นไม่มี ห้องพักเขา หน้าต่างเปิดโล่ง
ไม่มีเครื่องปรับอากาศ ดีนะที่เขาเดินทางมาหน้า
หนาว....ถ้าแล้งร้อนผ่านเข้ามามันคงน่าดูชม
บ้านพักนายอ�าเภอ สิ้นไร้ไม้ตอกถึงปานฉะนี้
เชียวหรือ เขาตั้งค�าถามในใจ ครางในล�าคอเบา ๆ
มันต่างจากอ�าเภอในเขตเมืองอย่างลิบลับ
คืนนั้น สามัญนอนหลับใหลอย่างอ่อนล้า
ระยะทางกว่าห้าร้อยกว่ากิโลเมตร ท�าเอาเขา
สะบักสะบอม
ปลัดอาวุโสมาหาเขาแต่เช้ามืด ชวนเขาไปกิน
ข้าวต้มเช้า นายอ�าเภอคนเก่าที่ก�าลังจะออกเดิน
ทางย้ายไปอยู่อีกอ�าเภอหนึ่ง สามัญไม่วายเอ่ยสั่ง
ปลัดอาวุโสเสียงเข้มก่อนก้าวขึน้ นัง่ บนรถ เป็นการ
ใช้อ�านาจเป็นครั้งแรกของเขา
“ช่วยหาเครื่องปรับอากาศติดในห้องนอนชั้น
บนบ้านพักให้ผมด้วย นายกฯ ท้องถิ่นในพื้นที่น่า
จะหาให้ได้ ขนหน้าแข้งนายกฯ ไม่ร่วงหรอก แล้ว
ให้พวกเราหาตู้เย็นมาไว้ในบ้านพักนายอ�าเภอสัก
ตู้หนึ่ง ภายในเจ็ดวันนี้ ปลัดอาวุโสคงเข้าใจนะ”
น�้าเสียงเขาเรียบแต่เข้ม
“ครับ...ผมจะสั่งการเดี๋ยวนี้” พูดจบ ปลัด
อาวุโสก็กดมือถือในมือเดี๋ยวนั้น
คาดไม่ถึง...เขาลองหยั่ง ดูซิว่า คนที่นี่จะมี
น�้าใจกับเขาไหม ในฐานะนายอ�าเภอใหม่
ไม่ถึงเจ็ดวัน หลังภรรยาเดินทางกลับ บ้าน
พักนายอ�าเภอมีตู้เย็น พร้อมเครื่องปรับอากาศติด
ในห้องนอนพร้อมสรรพ
ไม่รู้ว่ามาได้อย่างไร....หรือว่าวาจาเขาเริ่มจะ
มีอิทธิฤทธิ์ ปานเจ้าคนนายคน
แต่สามัญก็ไม่สบายใจนัก...เขาไม่อยากจะใช้
อ�านาจในทางไม่ถูกต้อง.
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •
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มีความเป็นไปได้ที่กระบวนทัศน์ใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง
จะสามารถน�าไปสู่การ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์”
เพื่อแก้ปัญหาระบบสังคมเศรษฐกิจการเมืองของมนุษย์
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๒

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
สายพันธุ์ใหม่ของกระบวนทัศน์
แห่งเศรษฐกิจพอเพียง
สิ่งที่อธิบายมาทั้งหมดในหนังสือนี้คือตัวอย่าง
หนึ่งในความพยายามที่จะสร้างกระบวนทัศน์ใหม่
ของ “เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” (ด้ ว ยความเชื่ อ และ
จินตนาการบางอย่างอันเป็น “สาเหตุ” ซึ่งเกิดก่อนทีจ่ ะ
มีการพัฒนา “เหตุผล” และองค์ความรูเ้ พือ่ สนับสนุน
ความเชือ่ นี้ ไอน์สไตน์จงึ กล่าวว่าจินตนาการส�าคัญกว่า
ความรู)้ โดยอาศัยวิธหี ยิบยืม “ภาษา” จากทฤษฎี
หลายทฤษฎีมาใช้ในความหมายใหม่ (ซึ่งอาจแตก
ต่างจากความหมายเดิมที่เจ้าของทฤษฎีนั้นๆ เคย
ใช้) เพื่อประกอบเป็น “แบบจ�าลอง” ของแนวคิด
ทางเศรษฐศาสตร์การเมืองใน กระบวนทัศน์ใหม่
60
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หรือ “ภพภูมิใหม่” ของความรู้ที่อาจจะช่วยตอบ
ปัญหาและแก้ปญ
ั หาของมนุษย์ทกุ วันนีไ้ ด้ดกี ว่าเดิม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอบปัญหาและแก้ปัญหาของ
ระบบสังคมการเมืองไทยปัจจุบนั ซึง่ ประสบปัญหา
ความขัดแย้งแตกแยกมานานกว่า 8 ปีแล้ว ก็ยัง
ไม่มีองค์ความรู้ชุดใดที่จะช่วยชี้น�าให้เห็นทางออก
จากวิ กฤติ ปั ญ หาดั ง กล่ า ว ตลอดจนเปลี ่ ยน
ความขัดแย้งของคนไทยสองฝ่าย ให้กลายเป็น
“โอกาส” ที่จะอาศัยพลังความขัดแย้งที่เกิดขึ้นนี้
เป็นแรงขับเคลื่อนผลักดันให้สังคมการเมืองไทย
อภิวฒ
ั น์สคู่ วามเจริญงอกงามยิง่ ขึน้ อีกขัน้ ตามกฎ
วิภาษวิธี (Dialectic) ดังสมมติฐานทีไ่ ด้กล่าวมาแต่
แรก ซึ่งถ้าหากกระท�าได้ส�าเร็จ ก็จะไม่มีคนไทย
ฝ่ายใด “ถูก” หรือฝ่ายใด “ผิด” (ในความหมาย

ที่จะต้องหาทางลงโทษ “ฝ่ายที่ผิด” ให้สาสมกับ
ความผิดนัน้ ๆ อย่างถึงทีส่ ดุ ) แต่คนไทยทุกฝ่ายจะ
กลายเป็นผู้มสี ว่ นแห่งความส�าเร็จ ในการยกระดับ
สังคมการเมืองไทยให้ก้าวพ้นจากระดับความคิดที่
ก่อให้เกิดภาวะความขัดแย้งแตกแยกในบ้านเมือง
ที่แฝงตัวอยู่ในโครงสร้างส่วนลึกของระบบสังคม
การเมืองไทยมานานกว่า 81 ปีแล้ว นับแต่การ
ปฏิวตั เิ ปลีย่ นแปลงการปกครองแผ่นดินเมือ่ ปี พ.ศ.
2475
ทัง้ นีถ้ า้ เปรียบเทียบกระบวนทัศน์ของความรู้
กับสายพันธุข์ องสิง่ มีชีวติ แต่ละสายพันธุ์ โดยที่
“อัตตวาทุปาทาน” ซึง่ สะท้อนผ่าน“ภาษา”และ
เป็ นตั ว ก� า หนดคุ ณ ลั ก ษณะ“ภพภู มิ ข องความ
รู้”นั้นๆ เปรียบเหมือนกับรหัสพันธุกรรมของสาย
พันธุส์ ิ่งมีชีวิตต่างๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว ในกรณีนี้
การเปลี่ยนความหมายของภาษาที่ผูค้ นยึดถือแต่
เดิม เพือ่ สร้างสายพันธุใ์ หม่ของภพภูมแิ ห่งกระบวน
ทัศน์ทางเศรษฐกิจพอเพียงขึน้ มานัน้ ก็จะอยูท่ ก่ี าร
เปลีย่ นความหมายของค�าทีเ่ ป็นกุญแจส�าคัญอย่าง
น้อย 2 ค�า ได้แก่ค�าว่า “ความมั่งคั่ง” (wealth)
และ “ความยากจน” (poverty)
ภายใต้ภพภูมแิ ห่งกระบวนทัศน์ขององค์ความ
รูท้ างเศรษฐศาสตร์กระแสหลัก ทีม่ งุ่ แก้ปญ
ั หาของ
มนุษย์ดว้ ยการเพิม่ ผลิตภาพ (productivity) และ
เพิ่มอรรถประโยชน์ (utility) ของผลผลิตให้มาก
ขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการในการบริโภค
ของผู้คน (เพิ่มค่า S เพื่อลดค่า P ในสมการ P =
D/S) “ความมั่งคั่ง” จะหมายถึงการมีทรัพย์สิน
เงินทองมากๆ รวมถึงการครอบครองเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรที่มีมูลค่าแลกเปลี่ยนสูง ส่วน “ความ
ยากจน” จะหมายถึ ง คุ ณ ลั ก ษณะในทางตรง
ข้าม คือการไม่มีทรัพย์สินเงินทองหรือปราศจาก
ทรัพยากรที่มีมูลค่า เพื่อใช้แลกเปลี่ยนซื้อหาสิ่ง
ตอบสนองความต้องการต่างๆในการบริโภคตาม
ที่ปรารถนา

เมื่อเป็นเช่นนี้บรรทัดสุดท้ายของคุณค่า (virtue) หรือแก่นสาร (essence) แห่งความหมาย
ของค�าว่า “ความมั่งคั่ง” ก็จะอยู่ที่ศักยภาพใน
“การแก้ปัญหา” ที่เกิดจากความขาดแคลนใน
การบริโภค กล่าวคือสามารถจะท�าให้ภาวะความ
บีบคั้นเป็นทุกข์อันเนื่องมาจาก “ปัญหาการไม่
ได้ บ ริ โ ภค” สิ ่ งตอบสนองความต้ อ งการต่ า งๆ
สมปรารถนาคลี่คลายบรรเทาลง ด้วยการใช้
“ความมัง่ คัง่ ” ทีม่ อี ยู่น้นั แลกเปลีย่ นซือ้ หาสิง่ ตอบ
สนองความต้องการทั้งหลายมาบริโภค จนระดับ
ภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์ที่เกิดจากความอยาก
ได้ อยากมี อยากเป็น ในการบริโภคสิ่งต่างๆ
ลดน้อยลง และชีวิตมีความสุขเพิ่มมากขึ้น แปร
ผกผันกับภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์ที่ลดระดับลง
นั้นๆ (เหมือนเราเรียกความร้อนที่ลดลงว่าความ
เย็น โดยระดับ “ความร้อน” ที่ 273 องศาเคลวิน ก็คือระดับ “ความเย็น” ที่ O องศาเซลเซียส
ภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์ที่ลดลง p หน่วย จึง
เท่ากับภาวะของความสุขที่เพิ่มขึ้น p หน่วยด้วย)
ฉะนั้นถ้าเราสามารถลดระดับความต้องการ
ส่วนที่เกินจากความจ�าเป็นหรือเกินความพอเพียง
ขั้นพื้นฐาน เพื่อลดภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์อัน
เนื่องมาจากความอยากได้ อยากมี อยากเป็น ใน
การบริโภคสิ่งตอบสนองความต้องการที่เกินจาก
ความจ�าเป็นในชีวิต (ลดค่า D ในสมการเพื่อท�าให้
ค่า P ลดลง) ก็ย่อมถือได้ว่าเป็นการเข้าถึงคุณค่า
และแก่นสารของ “ความมัง่ คัง่ ” ในอีกทิศทางหนึง่
เช่นกัน
ความจริงข้อนีจ้ ะกระจ่างยิง่ ขึน้ จากการเข้าใจ
“หลักแห่งความสมมูล” (Principle of Equivalence)
อันเป็นรากฐานส�าคัญที่รองรับทฤษฎีสัมพัทธภาพ
ทั่วไปของไอน์สไตน์ ตัวอย่างการทดลองเรื่อง
หนึ่งที่ไอน์สไตน์สร้างขึ้นในจินตนาการสามารถจะ
ช่วยอธิบายหลักแห่งความสมมูลนี้ โดยสมมติให้
ตัวเราติดอยู่ในลิฟต์ที่ก�าลังวิง่ ขึ้นและหลุดออกไป
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐
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ในอวกาศ กรณีเช่นนี้ตัวเราซึ่งอยู่ในลิฟต์ไม่ว่าจะ
ใช้เครื่องมืออะไรก็ตามในการวัดหรือชั่งน�า้ หนัก
ตัวเอง เราจะไม่มีทางรู้เลยว่า “น�้าหนัก” ที่วัด
ค่าได้นั้น เกิดจาก “แรงโน้มถ่วง” ของโลกที่ดูด
ให้ตัวเราติดกับพื้นลิฟต์ หรือเกิดจาก “แรงของ
ความเร่ง” ที่ท�าให้ลิฟท์ดันตัวเราให้ติดพื้นลิฟต์

ไอน์สไตน์จึงสรุปว่าภายใต้ “กรอบอ้างอิง
ความจริง” ของการสังเกตดังกล่าว แรงทีเ่ กิดจาก
การเคลื่อนที่ของเทหวัตถุหรือแรงเฉื่อย (inertial
force) จะมีค่า “สมมูล” (equivalence) กับแรง
โน้มถ่วง (gravitational force) เพราะมีความ
เหมือนกัน (identical) และไม่สามารถบอกความ
แตกต่างจากกันได้ (indistinguishable) ส่งผล
ท�าให้มวลเฉื่อย (inertial mass) หรือค่า m ใน
สมการของแรง f = ma มีค่าเท่ากับมวลโน้มถ่วง
(gravitational mass) หรือค่า m ในสมการของ
แรงโน้มถ่วง f = Gm1 m2 /r2 ซึ่งหลักการนี้
คือพื้นฐานส�าคัญของทฤษฎีสัมพัทธภาพทั่วไปที่
ไอน์สไตน์ค้นพบ (24)
24. ดู ประเวศ วะสี (บรรณาธิการ), ธรรมชาติของสรรพสิ่ง : การ
เข้าถึงความจริงทั้งหมด (กรุงเทพฯ : ส�านักพิมพ์ร่วมด้วยช่วยกัน,
2547) หน้า 107
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แน่นอนว่าแรงโน้มถ่วงกับแรงเฉื่อยเป็นแรง
คนละอย่างกัน จึงสะท้อนผ่านภาษาที่บ่งชี้ (designate) ถึงแรงสองประเภทอันมีชื่อเรียกแตกต่าง
กัน แต่ภายใต้ “กรอบอ้างอิงของการรับรู้” (ที่
เกิดจากการปรุงแต่งของ “นาม-รูป”) ในกรณีนี้
แรงทั้งสองประเภทดังกล่าวจะมีความ “สมมูล”
กัน หรือเหมือนกันจนแยกความแตกต่างไม่ได้
เช่นเดียวกับตัวอย่างเรือ่ งความเร็วของยานอวกาศ
2 ล�าที่เป็น “สัมพัทธภาพ” กัน (ดังที่ได้กล่าวมา
แล้วในบทที่ 3) ซึ่งเมื่อเรานั่งอยู่ในยานอวกาศ
ล�าหนึ่งและพยายามจะควบคุมความเร็วของยาน
อวกาศอีกล�าหนึง่ ไม่วา่ จะด้วยวิธสี ง่ พลังงานรูปใด
รูปหนึ่งไปควบคุมบังคับความเร็วของยานอวกาศ
ล�านัน้ หรือด้วยวิธคี วบคุมความเร็วในยานอวกาศ
ล�าทีเ่ รานัง่ ก็ตาม (เช่น ถ้าต้องการจะบังคับให้ยาน
อวกาศล�าข้างหน้าแล่นเร็วขึ้น ก็ปรับความเร็วใน
ยานอวกาศของเราให้แล่นช้าลง ถ้าต้องการจะ
บังคับให้ยานอวกาศล�าข้างหน้าแล่นช้าลง ก็ปรับ
ความเร็วในยานอวกาศของเราให้แล่นเร็วขึน้ หรือ
ถ้าต้องการบังคับให้ยานอวกาศล�าข้างหน้าหยุดนิง่
ก็แค่ปรับความเร่งในยานอวกาศของเราให้เท่ากับ
ยานอวกาศล�าข้างหน้า เป็นต้น) วิธีการทั้งสอง
แบบนี้จะ “สมมูล” กันภายใต้กรอบอ้างอิงความ
จริงในมิตแิ ห่งการควบคุมบังคับความเร็วของยาน
อวกาศล�าที่เห็นนั้นๆ
บนพื้นฐานของหลักการเดียวกันนี้ การเพิ่ม
สิ่งตอบสนองความต้องการให้มากขึ้น อันคล้าย
กับการหาทางส่งพลังงานรูปใดรูปหนึ่งไปควบคุม
บังคับความเร็วของยานอวกาศล�าข้างหน้า กับ
การลดความต้องการส่วนเกินความพอเพียงของ
ชี ว ิ ตให้ น้ อ ยลง อั น คล้ า ยกั บ การควบคุ ม บั ง คั บ
ความเร็วของยานอวกาศล�าข้างหน้า ด้วยการหัน
กลับมาควบคุมบังคับที่ความเร็วของยานอวกาศ
ล�าที่เรานั่ง จึงมีค่า “สมมูล” (equivalence) กัน
ภายใต้กรอบอ้างอิงของการลดภาวะความบีบคั้น
เป็นทุกข์จากปัญหาการไม่ได้บริโภคสิง่ ต่างๆ ตาม

ที่ปรารถนา ฉะนั้นถ้าเรียกการเข้าถึงสิง่ ตอบสนอง
ความต้องการที่เพิ่มมากขึ้น(S h) ว่าเป็น “ความ
มั่งคั่ง” การลดความต้องการส่วนที่เกินจากความ
พอเพียงขั้นพื้นฐานของชีวิตให้น้อยลง (D
i) ก็จะมีค่า “สมมูล” หรือเท่ากับเป็นการเข้าถึง
“ความมั่งคั่ง” ในอีกวิถีทางหนึ่งเช่นกัน
สาเหตุที่ท�าให้คนทั่วไปมองไม่ออกว่า วิธีแก้
ปัญหาเศรษฐกิจด้วยการลดความต้องการส่วนเกิน
ความพอเพียงของชีวิตให้น้อยลง จะ “สมมูล”
หรื อ เท่ า กั บวิ ธแี ก้ ปญ
ั หาเศรษฐกิ จ ด้ ว ยการเพิ ่ ม
ผลิตผลมวลรวมของประเทศให้มากขึน้ เพือ่ ตอบ
สนองความต้องการบริโภคของผู้คนได้อย่างไรนั้น
ก็เพราะผู้คนทัว่ ไปก�าลังมองปรากฏการณ์แห่งการ
แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจจาก “ภายนอกกระบวนทัศน์”
ของกรอบอ้างอิงความจริงดังทีก่ ล่าวมา เหมือนคน
ซึ่งอยู่ภายนอกยานอวกาศที่ก�าลังสังเกตความเร็ว
ของยานอวกาศ 2 ล�าที่แล่นตามกัน อันจะท�าให้
เห็น “ความจริงที่ถกู รับรู้” ในลักษณะแบบหนึ่ง
แต่ถ้าหากเข้าไปอยู่ “ภายในกระบวนทัศน์” ของ
กรอบอ้ างอิ งความจริ ง แห่ ง เศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
เหมือนคนที่เข้าไปนัง่ อยูภ่ ายในยานอวกาศล�าใดล�า
หนึง่ ระหว่างยานอวกาศ 2 ล�าทีแ่ ล่นตามกันอยู่ ก็
จะสังเกตเห็น “ความจริงทีถ่ กู รับรู”้ ในลักษณะอีก
แบบหนึ่ง
ส�าหรับคนทัว่ ไปอาจฟังดูเหมือนเรือ่ งตลก ถ้า
จะกล่าวว่ามีวิธีแก้ปัญหา “ความยากจน” ของ
ประเทศอย่างง่ายๆ อีกวิถีทางหนึ่ง โดยสามารถ
หลีกเลีย่ งปัญหาข้อจ�ากัดของทรัพยากรในโลกทีน่ บั
วันมีแต่จะลดน้อยลงรวมถึงการแย่งชิงทรัพยากร
ของมนุษย์ที่เป็นไปอย่างรุนแรงมากยิ่งขึ้น ตลอด
จนการผลิตและการบริโภคที่ก่อให้เกิดมลภาวะ
คุกคามการด�ารงชีวิตของมนุษย์ ฯลฯ นั่นก็คือ
ด้วยวิธีเปลีย่ นนิยามความหมายของค�าว่า “ความ
ยากจน” เสียใหม่ ให้เห็นว่าการไม่มีทรัพย์สิน
เงินทองนั้นไม่ใช่ความยากจน เพียงแค่นี้ปัญหา

ความยากจนก็จะได้รับการแก้ไขให้ลุล่วงไปได้เช่น
กัน โดยวิธีที่ดูเหมือนเป็นเรื่องพูดเล่นเช่นนี้ อัน
ที่จริงแล้วก็คือการเปลี่ยนกรอบอ้างอิงความจริง
หรือการ “เปลี่ยนกระบวนทัศน์” ในการมองโลก
ของมนุษย์ ซึง่ มักจะเกิดขึน้ กับการเปลีย่ นแปลง
ครั้งส�าคัญๆ ในประวัติศาสตร์อารยธรรมมนุษย์ที่
ผ่านมา
วาทกรรมแห่ง “เศรษฐกิจพอเพียง” ใน
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ฯ ที ่ สามารถจะ
พัฒนาไปสู่การสร้างกระบวนทัศน์ใหม่ เพื่อการ
แก้ปัญหาระบบสังคมเศรษฐกิจของผู้คนในโลก
ทุกวันนี้ ซึ่งก�าลังเผชิญกับปัญหาความขัดแย้ง
ต่างๆ ภายใต้กระบวนทัศน์ของการเพิ่มผลผลิต
เพื่อตอบสนองความต้องการบริโภคของมนุษย์
(อันมีข้อจ�ากัดดังที่ได้ชี้ให้เห็นในบทก่อนถึงปัญหา
paradox ภายใต้กระบวนทัศน์ขององค์ความรู้
ทาง123เศรษฐศาสตร์ที่มุ่งเพิ่มค่า S ในสมการ P
= D/S โดยเมื่อไปเพิ่มค่า S ในมิติเชิงปริมาณ ค่า
S ก็ลดลงในมิตเิ ชิงคุณภาพ เมือ่ พยายามจะเพิม่ ค่า
S ในมิติเชิงคุณภาพ ค่า S ก็กลับลดลงในมิติเชิง
ปริมาณอีก) ท�าให้มคี วามเป็นไปได้ทก่ี ระบวนทัศน์
ใหม่ของเศรษฐกิจพอเพียง จะสามารถน�าไปสูก่ าร
“เปลี่ยนกระบวนทัศน์” เพื่อแก้ปญ
ั หาระบบสังคม
เศรษฐกิจการเมืองของมนุษย์ โดยถ้ากระท�าส�าเร็จ
ก็จะไม่เพียงแต่ช่วยอภิวัฒน์สังคมการเมืองไทยให้
ก้าวพ้นภาวะความขัดแย้งทีเ่ ผชิญอยู่ในปัจจุบันนี้
เท่านัน้ แต่ยงั จะเป็นค�าตอบส�าหรับมวลมนุษยชาติ
โดยรวมด้วย ที่ก�าลังเผชิญกับวิกฤติปัญหาต่างๆ
อันเกิดจากแบบวิถีการผลิตและการบริโภคอย่าง
เกินความพอดีพอเพียง ภายใต้ลัทธิทุนนิยม –
บริโภคนิยม ซึ่งมีแนวโน้มว่าก�าลังพัฒนาไปสู่การ
ก่อตัวเป็น “คลื่นมหาวิกฤติ” ที่จะซัดกระหน�่าเข้า
มาสร้างความหายนะให้แก่อารยธรรมมนุษย์อย่าง
ไพศาล
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

•
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แค่ ค ิ ดก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. เมืองไทย-คนจนมีสิทธิมั้ยครับ?
แจง ๕ ปียังไม่สั่งฟ้อง อัยการลั่น
ห้ามไฮโซบอสเบี้ยวอีก
(เดลินิวส์ ๓๑ มี.ค.๖๐)
๒. การสาธิตขายอาวุธ!
ทรัมป์กระหายเลือด
สหรัฐฯ ทิ้งโคตรระเบิดถล่ม
‘ไอเอส’ ในอัฟกานิสถาน
(ไทยโพสต์ ๑๕ เม.ย.๖๐)

๓. โลกาภิวัตน์ มาพร้อมการตกงาน!
แบงก์ลดสาขา-พนักงาน
รับโลกการเงินสมัยใหม่
(เดลินิวส์ ๑๗ เม.ย.๖๐)

๔. แต่ละประเทศมีจุดดี-จุดด้อยต่างกัน!
เฮ! ไต้หวันผ่าน กม. ปรับปรุง
ใหม่ ห้ามฆ่าสุนัข-แมวเพื่อการ
บริโภค (เดลินิวส์ ๑๓ เม.ย.๖๐)

๕. ถ้าอยากจน พ่อท่านมีสูตรลับเฉพาะ !
ไล่บี้ภาษี ‘วิษณุ’ เรืองไกร
แฉ ๙ ปีรวย ๘๗ ล้านบาท
(เดลินิวส์ ๓ เม.ย.๖๐)
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๖. คนคิดเยอะแล้ว คนท�าต่างหากที่ขาดแคลน!
‘สพฐ’ ขยายผล ‘ร.ร.คุณธรรม’
ปี ๖ ๑ ครอบคลุ ม ๓ หมื ่ น
โรงเรียน (มติชน ๑๙ เม.ย.๖๐)
๗. มีรักร้อยก็มีทุกข์ร้อย! คลิปว่อนลัก ‘แมว
เปอร์เซีย’ ในวัด เจ้าอาวาส
หวั่นเอาไปขายผ่านเน็ต
(๒๒ เม.ย.๖๐)
๘.เมื่อเป้าหมายกีฬาเปลี่ยนไป !
ก) ‘สมยศ’ อับอายบอลไทยแพ้ยบั
(เดลินิวส์ ๓๑ มี.ค.๖๐)
ข) แฟนปืนฮือล้อมรถบัส ตะโกนด่า
เวนเกอร์ - นักเตะ
(เดลินิวส์ ๑๒ เม.ย.๖๐)
๙. ตามใจกิเลสตัณหา เท่าไหร่ก็ไม่พอ!
รัฐบาลไฟเขียวจัดมิดไนท์สงกรานต์
(เดลินิวส์ ๕ เม.ย.๖๐)
๑๐. การโฆษณาชวนเชื่อมีอิทธิพลจริง!
ขึ้นค่าโฆษณา ๒๐%
แกรมมี่ชี้เรตติ้งขึ้น
(ไทยโพสต์ ๑๑ มี.ค.๖๐)
๑๑. แล้งก็โหด-ตกก็เหี้ยม
โคลอมเบียฝนถล่มดับกว่า ๒๕๐
(ไทยโพสต์ ๒๗ เม.ย.๖๐)
๑๒. วาทะสวยหรู แต่เนื้อหาอดสู!
โดดป้องนายใหญ่! ท่องคาถาก้าวข้าม
(ไทยโพสต์ ๓๑ เม.ย.๖๐)

๑๓. อันธพาลในโลกมนุษย์
จุดชนวนสงคราม! ทรัมป์
สั่งยิงโทมาฮอว์ก ๕๙ ลูก
ใส่ซีเรีย (ไทยโพสต์ ๘ เม.ย.๖๐)

๑๔. นิสยั ชอบประชดเป็นเวรกรรมทีต่ ดิ ตัว!
น้ อ ยใจแฟนตั ด รั ก
น.ศ.สาวผูกคอตาย
(ไทยโพสต์ ๓-๔
เม.ย.๖๐)
๑๕.เกษตรต�าบล อ�าเภอ จังหวัด มีมากมาย
แต่เกษตรกรกลับไม่มี
ความรู้! กรมส่งเสริม
การเกษตรแนะปลู ก
ถั่วเหลือง ถั่วเขียว พืช
ทางเลือกฤดูแล้ง ปลูก
ง่าย ใช้น�้าน้อย รายได้ดี (ไทยโพสต์ ๖-๗ เม.ย.๖๐)

๑๖. ธุรกิจกับวัฒนธรรม! อะไรคือเป้าหมาย
หลัก ‘แกรมมี่’ สืบสาน
ประเพณีปใี หม่ไทย จัดงาน
‘สงกรานต์ ชืน่ บาน ชื่นใจ’
(ไทยโพสต์ ๖-๗ เม.ย.๖๐)

๑๗. คิดสั้นคือไม่ค่อยคิดถึงผลร้ายที่จะเกิด
กับคนอื่น! พ่อขอโทษลูก
ขับคัมรี่ย่วั ช้าง หน.เขาใหญ่
ชี้ความผิดไม่ลด
(มติชน ๖ เม.ย.๖๐)

๑๘. วิทยาการล�้าเลิศ-คุณธรรมสุดบู่!
ปลูกถ่าย ‘ลูกตา’ ใหม่
ไว้ที่ ‘หาง’ ลูกอ๊อด
(มติชน ๖ เม.ย.๖๐)
๑๙. เมื่อใดหนอที่ผู้ใหญ่จะหันมาใส่ใจความ
อดอยาก? โสมแดงยิงขีปนาวุธ
เย้ย ‘สหรัฐฯ-จีน’ (มติชน ๖ เม.ย.
๖๐)
๒๐.วิชาครองเรือนเป็นวิชาที่เรียนรู้ยาก!
แบรดพิตต์ยอมอ่อนข้อ ต้องการ
เยี ย วยาความสั ม พั น ธ์ กั บ โจลี
เพื่อลูกๆ (มติชน ๖ เม.ย.๖๐)
๒๑. อาชีพครูง่ายไปใช่ไหม?
ยอดสมัครครูทบุ สถิตเิ กือบ ๒ แสน
(ไทยโพสต์ ๖-๗ เม.ย.๖๐)
๒๒. แล้วที่เหลืออีก ๑๐๐ ตัวอยู่ที่ไหน?
ผู้บริโภคเฮ! ลงมติยกเลิกใช้
ยาฆ่าแมลง ๒ ตัว
(ไทยโพสต์ ๖-๗ เม.ย.๖๐)
๒๓. อยากเห็นหน่วยงานกระต้นุ ท�าความดีบา้ ง!
‘ทต.สบบง’ เล็งผุดตลาดกลาง
รับ ‘ด่านบ้านฮวก’ กระตุ้น ศก.
(มติชน ๗ เม.ย.๖๐)
๒๔. ดีแต่คิด! ‘สกศ.-คุรุสภา-สกอ.’ ปั๊ม
แม่พิมพ์ ๔.๐ ดึง ‘ครู-พ่อแม่นร.’ ยกคุณภาพศึกษาชาติ
(มติชน ๗ เม.ย.๖๐)
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •

65

บทความพิเศษ

เฮลิคอปเตอร์ ฮ.๖ ก (UH – 1N) หรือ ฮ.สีฟ้า
เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙
ปัจจุบันจัดแสดงอยู่ที่ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ
(www.rtaf.mi.th/th/Pages/tourist_Attractions.aspx)

• ทศพนธ์ นรทัศน์ เรียบเรียง
ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT for All Club)
www.facebook.com/ICTforAll.org

น้อมร�าลึกพระมหากรุณาธิคุณ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙
พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเสี่ยงภยันตรายเพื่อพสกนิกร
กระผมได้มโี อกาสอ่านหนังสือ “เฮลิคอปเตอร์สฟ
ี า้ ” ของครูแจ๋ว (พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา)
อดีตเจ้าหน้าที่ (นักบิน) ประจ�าอากาศยานพระราชพาหนะ เป็นเวลานานถึง ๑๕ ปี นับเนือ่ งตัง้ แต่ ๕ สิงหาคม
พ.ศ. ๒๕๑๗ เมื่อพ้นจากหน้าที่นักบินเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะแล้ว ท่านได้รับแต่งตั้งเป็นผู้อ�านวยการ
เดินทางขบวนเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะ มีหน้าที่รับผิดชอบความเรียบร้อยปลอดภัยขบวนเฮลิคอปเตอร์
พระราชพาหนะทุกเครื่องในขบวนจนเกษียณอายุราชการ
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“เฮลิคอปเตอร์สีฟ้า” ถ่ายทอดเรื่องราวความสุข ความซาบซึ้ง ความภูมิใจ ในการปฏิบัติหน้าที่
การเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์พระราชพาหนะของ “ครูแจ๋ว พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา” ซึ่งได้ถวายงาน
ใกล้ชิด “พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙” ถึง ๑๕ ปี น�าเสนอด้วยส�านวนภาษาที่เข้าใจง่าย
ได้สาระและความสนุก สอดแทรกประสบการณ์ในฐานะศิษย์การบิน ครูการบิน และนักบินทหารอากาศ
ซึง่ ผู้เขียนได้รับมาตลอดอายุราชการของท่าน และที่ส�าคัญไปกว่านั้น ผู้อ่านจะได้เห็นถึงความยาก
ล�าบาก พระวิริยะอุตสาหะ และพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ที่มีต่อพสกนิกรของพระองค์
(ซีเอ็ดยูเคชั่น, ๒๕๖๐; goo.gl/1MIGe8)

ที่มาภาพ: Scontent.cdninstagram.com; https://goo.gl/YDRNMf

พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา ได้ถ่ายทอดประสบการณ์การเป็นนักบินเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะ
ผ่านหนังสือดังกล่าว ซึ่งจัดพิมพ์โดย ส�านักพิมพ์ บันทึกสยาม ในเครือบริษัท เพชรประกาย จ�ากัด
...จากการทีไ่ ด้อา่ นเรือ่ งราวในหนังสือดังกล่าว ยิ่งท�าให้รสู้ กึ ตืน้ ตันใจและส�านึกในพระมหากรุณาธิคณ
ุ
อันหาที่สุดมิได้แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ ที่ได้
ทรงเสีย่ งภยันตรายในการเสด็จพระราชด�าเนินปฏิบัติพระราชภารกิจเพื่อบ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุขแก่
พสกนิกรชาวไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ชนบทห่างไกล เต็มไปด้วยพื้นที่ภูเขาสูงแทบทั้งสิ้น
ในอดีตนัน้ เราท่านทัง้ หลายล้วนคุน้ เคยกับภาพข่าวการเสด็จพระราชด�าเนินเพือ่ ปฏิบตั พิ ระราชภารกิจ
ด้วยเฮลิคอปเตอร์ ซึ่งในสมัยนั้น เทคโนโลยีต่างๆ ยังไม่ทันสมัยเหมือนในปัจจุบัน ทั้งในส่วนของเครื่อง
เฮลิคอปเตอร์ที่ยังเป็นแบบเครื่องยนต์เพียงเครื่องเดียว ระบบนักบินกลยังไม่มี ระบบน�าร่องการบินยัง
ไม่ทันสมัย การระบุหรือเข้าถึงต�าแหน่งที่หมายต่างๆ ยังไม่มีระบบ GPS (Global Positioning System)
ให้ใช้งานเหมือนในปัจจุบนั ระบบสือ่ สารทีย่ งั ไม่ทนั สมัย ความเสีย่ งจากการท�าการบินกลับในเวลากลางคืน
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ซึง่ เป็นเวลาปกติโดยทัว่ ไปทีพ่ ระองค์ทา่ นจะเสร็จสิน้ พระราชภารกิจในพืน้ ทีข่ องแต่ละวัน รวมถึงความเสีย่ ง
จากการที่จะถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิสต์ ในสมัยนั้น
    พลอากาศโท ไพโรจน์ ได้เล่าถึง “ภารกิจภาคเหนือ” ไว้ในหนังสือฯ หน้า ๒๐-๒๒ ความตอน
หนึ่งว่า “การเสด็จปฏิบัติภารกิจภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ยังจ�ำได้ไม่ลืมเลือน แม้ว่าปัจจุบันผู้เขียน
(พลอากาศโท ไพโรจน์) จะอายุมากแล้วก็ตาม เพียงชั่วระยะเวลา ๑-๒ เดือนที่ถวายการรับใช้ต้องขึ้น
บินมากที่สุดถึง ๔๒ เที่ยว ทุกเที่ยวบินเสด็จกลับมาลงบนพระต�ำหนักภูพิงคราชนิเวศน์ในช่วงเวลา
กลางคืนไม่เคยต�่ำกว่า ๒ ทุ่ม ทั้งนั้น บางเที่ยวบินเชือ้ เพลิงเหลือต�่ำสุดจนต้องกดปิดไฟเตือนเชือ้ เพลิงต�่ำ
เพื่อไม่ให้มีแสงไฟปรากฏขึ้นให้เป็นที่ระคายเคืองพระเนตร
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ทรงมีภารกิจหลัก คือ เสด็จเยี่ยมราษฎรและตรวจความ
ก้าวหน้าของโครงการเกษตรหลวง ซึ่งพระองค์ทรงจัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชาวเขา ทรงตรวจดู
พืชผลเมืองหนาวที่ทดลองปลูกไว้ ทุกปีจะมีเที่ยวบินส�ำหรับให้ทูตานุทูตจากต่างประเทศได้โดยเสด็จด้วย
เพื่อตรวจดูผลงานการค้นคว้าวิจัยทดลองปลูกพืชเมืองหนาวทดแทนฝิ่น ช่วยให้ชาวเขามีอาชีพที่ยั่งยืน
หากจะทรงปฏิบัติพระราชภารกิจในภาคเหนือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินนี าถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ จะแปรพระราชฐานเสด็จมาประทับ
ที่พระต�ำแหนักภูพิงคราชนิเวศน์ สนามบินเฮลิคอปเตอร์อยู่ต�่ำลงมา เป็นไหล่เขาปรับพื้นเรียบ ฮ.สามารถ
ลงจอดได้ ๓ เครื่องชนิดที่มองเห็นใบพัดหลักหมุนอยู่ใกล้ๆ กัน ด้านหน้าสนามมีต้นไม้ใหญ่ ถ้านักบิน
กะสนามบินล�้ำเกินไปก็ชนต้นไม้ ส่วนตรงหน้าผาถ้ากะสนามขาดไปก็ชนไหล่เขา ขณะร่อนลงจะมีกระแส
ลมประมาณ ๑๐ นอตเข้ามาด้านข้าง ต้องเอียงเครื่องสู้ลมเพื่อรักษาเส้นทางร่อน
มีเที่ยวบินหนึ่งกระแสลมน่าจะมากกว่า ๑๐ นอต เมื่อเลี้ยวเครื่องตรงแนวร่อนลง ต้องเอียงเครี่อง
สู้กระแสลมจนถึงจุดวางตัว ก่อนจะเสด็จลงจาก ฮ.พระที่นั่ง พระองค์ท่านทรงใช้พระหัตถ์แตะไหล่นักบิน
พร้อมตรัสขอบใจทุกครั้ง นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้...
ผู้เขียน (พลอากาศโท ไพโรจน์) คิดเสมอว่าท�ำไมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) สมเด็จ
พระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ จะต้องเสด็จมาปฏิบัติพระราชภารกิจที่หนักและเสี่ยงอันตรายทุกเที่ยว
บินเยี่ยงนี้ ประชาชนทั้งประเทศคงจะมีคำ� ตอบเหมือนๆ กัน ผู้เขียน (พลอากาศโท ไพโรจน์) เคยเสนอ
แนวคิดผ่านทางท่านผูใ้ หญ่ทรี่ บั ใช้ใกล้ชดิ พระองค์วา่ นักบินขบวนพระราชพาหนะเป็นห่วงพระองค์ทา่ น
มาก เนือ่ งจากการเสด็จกลับในตอนกลางคืนเสีย่ งอันตราย เห็นควรเสด็จกลับก่อนพระอาทิตย์ตกดิน
แต่พระองค์ทา่ นมีรบั สัง่ ว่าไว้ใจในการบินของนักบินกองทัพอากาศ ดังนัน้ ก่อนจะถวายงานการปฏิบตั ิ
พระราชภารกิจทางภาคเหนือ ทางฝูงบินต้องเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดทั้งนักบินและเฮลิคอปเตอร์...”
นอกจากนี้ พลอากาศโท ไพโรจน์ ยังได้กล่าวถึง “ภารกิจ ฮ.สีฟา้ กับเทีย่ วบินอันตราย” ไว้ในหนังสือฯ
หน้า ๗๕-๗๘ ความตอนหนึ่งว่า “จังหวัดเชียงราย...พอพลบค�่ำ มองเห็นเมฆด�ำหนาทึบในระยะไกล
ลักษณะนีเ้ ป็นเมฆพายุฝนเริม่ ก่อตัว นับเป็นนาทีตอ่ นาที ชัว่ โมงต่อชัว่ โมง...นักบินเฮลิคอปเตอร์ได้ตดั สินใจ
เปลี่ยนเส้นทางบิน โดยก�ำหนดจากจุดวิ่งขึ้น ตรงไปอ�ำเภอแม่จัน แล้งบินตามเส้นทางถนนเข้าสนามบิน
จังหวัดเชียงราย ถ้าเกิดจ�ำเป็นต้องลงฉุกเฉินที่บริเวณอ�ำเภอแม่จัน สามารถน�ำขบวนเฮลิคอปเตอร์
พระราชพาหนะลงได้ และตามเส้นทางถนนสามารถน�ำเฮลิคอปเตอร์ลงฉุกเฉินได้
เมื่อสรุปอย่างรวดเร็วและตัดสินใจได้แล้ว จึงได้กราบบังคมทูล จ� ำเป็นต้องเสด็จพระราชด�ำเนิน
กลับก่อนเวลาโดยเร็ว ภายในไม่กี่นาที พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) สมเด็จพระนางเจ้า ฯ
พระบรมราชินนี าถ และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ได้เสด็จมาประทับเฮลิคอปเตอร์พระทีน่ งั่ เมือ่ ฮ.สีฟา้
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วิ่งขึ้นเรียบร้อยแล้ว ความมืดก็เข้ามาในพื้นที่ ผู้เขียน (พลอากาศโท ไพโรจน์) ในฐานะนักบิน ฮ.สีฟ้า
ตั้งจิตขอบารมีคุ้มครองให้เที่ยวบินปลอดภัยทั้งขบวนบิน
เมื่อบินเหนืออ�ำเภอแม่จันได้เปลี่ยนเส้นทางบิน ตามเส้นทางถนนเข้าสนามบิน จังหวัดเชียงราย
หอบังคับการบินได้แจ้งข่าวอากาศให้ขบวนเฮลิคอปเตอร์ราชพาหนะทราบว่า จะมีพายุฝนฟ้าคะนอง
(Thunderstorm) พาดผ่านสนามบินเชียงราย เมื่อพิจารณาแล้ว ถ้ามีพายุฝนรุนแรง จะต้องน�ำขบวน
ฮ.สีฟ้าลงฉุกเฉินตามแนวถนน
ท้องฟ้าเริ่มเปลี่ยนแปลง แสงไฟจากพื้นดินเริ่มมองไม่เห็น เส้นทางมีแต่ความมืดสนิท เมื่อขบวน
ฮ.สีฟ้าใกล้สนามบิน นักบิน ฮ.สีฟา้ ได้สงั่ การให้ ฮ.หมายเลข ๒ น�ำขบวน ฮ. พระราชพาหนะไปลงสนามบิน
จังหวัดเชียงรายก่อน โดยใช้รูปขบวนรูปหมู่บินตามกัน ระยะให้เห็นไฟแสดงต�ำแหน่งเครื่องชัดเจน
ฮ.หมายเลข ๒ ได้วทิ ยุรายงานให้ทราบว่าได้นำ� หมูบ่ นิ แซง ฮ.สีฟา้ เรียบร้อยแล้ว เมือ่ บินใกล้สนามบิน
ฮ.หมายเลข ๒ ได้รายงานว่า มีลมพัดแรงมาก แทบจะบังคับ ฮ.ไม่ได้ มีเสียงวิทยุจาก ฮ.ในขบวน
เริ่มผิดปกติ มีเสียงดังออกมาว่า ตกลงไปแล้ว
ทันทีนั้น นักบิน ฮ.สีฟ้าเตรียมวางแผนน�ำ ฮ.สีฟ้าลงฉุกเฉิน เสียงวิทยุเงียบลงไป แสดงว่า ขบวน
ฮ.หมายเลข ๒ คงจะลงได้เรียบร้อยแล้ว ฮ.สีฟ้า ตัดสินใจน�ำ ฮ.ลดระยะสูงร่อนลงสนามบินทันที ขณะที่
บินร่อนลง ลมพัดแรงเหมือนเรือทีว่ งิ่ ผ่านคลืน่ สูง เครือ่ งไม่แกว่งรุนแรง ไม่เสียการทรงตัว นักบินยังบังคับ
เครื่องให้ร่อนลงได้ เมื่อถึงจุดวางตัวก็ยังสามารถวางตัวได้ แม้ว่าลมจะพัดแรง
เมื่อวาง ฮ.สีฟ้าถึงพื้นเรียบร้อย ลมพัดกรรโชกแรงเข้ามาปะทะเครื่องทันที ขณะเดียวกันฝนได้
ตกลงมาอย่างหนัก เสียงลูกเห็บตกกระทบเครื่องอย่างแรง นักบิน ฮ.สีฟ้ารีบดับเครื่องยนต์ ลงมา
ส่งเสด็จที่บันได ฮ.สีฟ้า โดนฝนเปียกโชก ลูกเห็บตกใส่ทั้งตัว แต่ความปีติที่สามารถน�ำ ฮ.สีฟ้าลงได้
ปลอดภัยท�ำให้ไม่รู้สึกอะไรเลย เพียงแต่ร่างกายหนาวเย็นจนตัวสั่น
เมื่อฝนเบาลง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๙) ได้เสด็จลงจาก ฮ.สีฟ้า ตรัส ขอบใจ
ทุกเที่ยวบินพระองค์ท่านจะพระราชทานพระหัตถ์แตะที่บ่านักบิน ฮ.สีฟ้า พร้อมกล่าวขอบใจ นี่คือ
พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์...”
ุ อันหาทีส่ ดุ
ยังมีเรือ่ งราวทีน่ า่ ตืน้ เต้น และประทับอีกมากมายในพระราชภารกิจและพระมหากรุณธิคณ
มิได้แห่งองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอุดลยเดช บรมนาถบพิตร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
พระบรมราชินนี าถ และพระบรมวงศานุวงศ์ทกุ พระองค์ ดังข้อความในปกหลังของหนังสือดังกล่าว ทีร่ ะบุวา่
พื้นที่ป่าเขา เส้นทางทุรกันดารเพียงใด
แม้กระทั่งพื้นที่การรบ ไม่มีที่ใดในประเทศไทย
ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ไม่เคยเสด็จไปเยี่ยมเยียน
ทุกครั้งที่เฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งบินขึ้นสู่ท้องฟ้า นั่นหมายถึง
“ความทุกข์ยากของราษฎรจะได้รับการปัดเป่า บรรเทา
ด้วยพระเมตตาแห่งพ่อหลวงของเราชาวไทย”
หนังสือ “เฮลิคอปเตอร์สีฟ้า” ของ ครูแจ๋ว (พลอากาศโท ไพโรจน์  พุกจินดา) จัดจ�ำหน่ายโดย
บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จ�ำกัด (มหาชน) ซึ่งมีวางจ�ำหน่ายที่ร้านหนังสือซีเอ็ด และร้านหนังสือทั่วไป หรือ
สั่งซื้อออนไลน์ได้ที่ www.se-ed.com
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •

69

นอกจากนี้ ยังสามารถรับชมคลิปวีดีโอการให้สัมภาษณ์ของ พลอากาศโท ไพโรจน์ พุกจินดา
อดีตนักบินขับเครื่องบินพระที่นั่งในหลวงรัชกาลที่ ๙ ในรายการต่างคนต่างคิด ตอน “พระเจ้า
แผ่ น ดิ น ในความทรงจ� า จากผู ้ ท� า หน้ า ที ่ ขั บเครื ่ องบิ น พระที ่ นั่ ง” ได้ ที ่ www.youtube.com/
watch?v=ZXAnh_e86CI&t=1176s ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ AMARIN TVHD เมือ่ วันอังคาร
ที่ ๘ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙ เวลา ๑๘.๕๐-๑๙.๓๐ น. ด�าเนินรายการโดย คุณพุทธ อภิวรรณ

ที่มา: Facebook พุทธ อภิวรรณ (๒๕๕๙,
facebook.com/photo.php?fbid=280470132349035&set=pcb.280470242349024&type=3&theater)
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• นายหนุนดี

• พิราบไท

ในวงการนักล่าสัตว์แทบจะไม่มีใครไม่รู้จัก
นาย ตูนิส โบตา (Theunis Botha) ผู้โด่งดัง เขา
เปิดธุรกิจพานักท่องเที่ยวที่ร�่ารวยไปล่าสัตว์ป่า
ในซิมบับเว กิจกรรมล่าสัตว์นั้นเขาใช้สุนัขล่าเนื้อ
เกือบ ๒๐ ตัวเพือ่ ช่วยในการล่า สัตว์ทต่ี กเป็นเหยือ่
ในการล่า มีตั้งแต่กวาง ไปจนถึงเสือดาว หรือสัตว์
อืน่ ถ้าล่าสัตว์ได้พวกเขาก็จะถ่ายรูปโพสต์ขึ้นเฟ
ซบุ๊ก หรือไม่ก็โพสต์คลิปการล่าในยูทูป นี่คือกีฬา
ที่สนุกสนานมาก
แล้วเกิดอะไรขึ้น..
เมื่อ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เว็บไซต์มิเรอร์
รายงานว่า ตูนิส โบตา วัย ๕๑ ปี นายพราน
นักล่าสัตว์มอื อาชีพ จากเมืองซานีน อัฟริกาใต้ ถูก
ช้างป่าฆ่าตาย หลังจากออกไปล่าสัตว์ป่ากับกลุ่ม
เพื่อนนักล่าด้วยกันเมื่อ ๑๙ พฤษภาคม ที่ผ่านมา
ข่าวบอกว่า นายตูนสิ และพรรคพวกนายพราน
ออกเดินทางไปล่าสัตว์ในเขตเมตาเบเลแลนด์เซา
ท์ ประเทศซิมบับเว ก่อนจะถูกล้อมโดยโขลงช้าง
แม่ลูกอ่อน ๔ ตัว จากนั้นตูนิสได้เหนี่ยวไกยิงใส่
ช้าง ๓ ตัว จนพวกมันล้ม ...ช้างอีกตัวหายไปและ
ทันใดมันก็โผล่พรวดออกมาจากด้านข้างและพุง่ ชน

ร่างมันล้มลง...ล้มลงมาทับร่างนายตูนิส
ท่ามกลางความตกตะลึงพรึงเพริด
ไม่มีใครสามารถขยับเขยื้อนช้าง
ออกจากร่างของนายตูนิสได้ทันเวลา
นายตูนิสเสียชีวิตเพราะช้างที่ตนล่าล้มทับ

นายตูนสิ จากนั้นก็ใช้งวงยกตัวนายตูนสิ ขึน้ มาด้วย
ความโกรธ
เพือ่ นนักล่าทีไ่ ปด้วยจึงระดมยิงช้างตัวนัน้ จน
มันเสียชีวิต...
ร่างมันล้มลง...
ล้มลงมาทับร่างนายตูนิส
ท่ า มกลางความตกตะลึ ง พรึ ง เพริ ด ของทุ ก
สายตา
ไม่มีใครสามารถขยับเขยื้อนช้างออกจากร่าง
ของนายตูนิสได้ทันเวลา
นายตูนิสเสียชีวิตเพราะช้างที่ตนล่า...ถูกยิง
จนตายล้มทับ
นายตูนสิ เสียชีวติ คาทีพ่ ร้อมกับช้างทีเ่ ขาไล่ลา่
ศพถูกส่งกลับไปยังโรงพยาบาล Hwange Colliery
ในท้องถิ่นนั่นเอง (จากkapook.com)
การตายของนายตูนิสท�าให้โลกออนไลน์แบ่ง
เป็น ๒ ขั้วทันที
หลายคนโพสต์อาลัยนายพรานผู้ยิ่งใหญ่
หลายคนบอกว่า ขอบคุณช้างผู้เป็นฮีโร่
ท่านผู้อ่านล่ะคิดอย่างไร
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •
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ชีวิตย่อมมีทางออกเสมอ ขอเพียงตั้งสติ
และตั้งใจศึกษา ประพฤติปฏิบัติธรรม
เดินตรงตามทางที่พระพุทธองค์ทรงสอน
อันเป็นทางสว่าง
ชีวิตก็จะผ่อนเพลาบรรเทาทุกข์ไปได้ตามล�าดับ

ท�าชาตินี้ให้ดีสุดฝีมือ
ชายหนุ ่ ม วั ยยี ่ สิบ กว่ า ปี เท้ า ข้ า งซ้ า ยลี บ
เล็กแถมโค้งงอมาทีเ่ ท้าด้านขวา เดินกะเผลก ๆ
ชาวบ้านเรียกกันว่าไอ้เป๋
หลายปี ก ่ อ นพ่ อ แม่ ไ อ้ เ ป๋ ต ายจากไป ไม่ มี
ทรัพย์สมบัติใดทิ้งไว้ให้แม้แต่น้อย ไอ้เป๋จึงต้อง
เร่ร่อนนอนไม่เป็นที่ ใต้สะพานบ้าง ศาลาพักริม
ถนนบ้างหรือตามเพิงพักร้างตามหัวไร่ปลายนา
ใกล้ ห มู ่ บ ้ า น ชี ว ติ ดู ไ ม่ ต ่ า งอะไรจากสุ นั ข จรจั ด
แต่ ล ะวั นต้ อ งขออาหารบ้ า นนั ้ นบ้ า นนี ้ สลั บ กั น
ไป เสื้อผ้าถ้าขาดมาก ๆ ก็ขอชาวบ้านพอได้มี
เปลี่ยนใหม่ ส่วนเรื่องยารักษาโรคนั้นไม่ต้องพูด
ถึง เพราะสภาพไอ้เป๋ดูสกปรกทั้งตัวแต่ก็ยังไม่ซูบ
ผอม แม้เวลานอนไม่ต้องมีมุ้งก็ตาม (คนโบราณ
เคยพูดว่าคนบ้าจะมีภมู คิ มุ้ กันโรคมากกว่าคนทัว่ ไป)
ไอ้เป๋จะจดจ�าผู้คนทีใ่ จดีให้ขา้ วให้น้า� ได้แม่นย�า
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โดยขอข้าวสลับเส้นทาง กว่าจะเวียนกลับมาซ�า้
บ้านเดิมก็นานหลายวัน
เมื่อครั้งพ่อแม่ยังมีชีวิตอยู่ ไอ้เป๋ก็อยู่ในบ้าน
เหมื อ นครอบครั ว อื ่ น ๆ แต่ เ มื ่ อพ่ อ แม่ ต ายจาก
ไอ้เป๋กลับมีชีวิตอีกแบบหนึ่ง เป็นคนพิการไร้ญาติ
พี่น้อง ไม่มีมิตรสหายคบหา วัน ๆ มีแค่ค�าสั้น ๆ..
ขอข้าวหน่อยครับ หรือไม่ก็..ขอเงินซื้อข้าวหน่อย
ครับ..เท่านั้นเอง
ไม่มีใครรู้ว่าไอ้เป๋คิดอะไรบ้าง ไม่มีใครสนใจ
ไถ่ถามอยากรู้ แต่ชาวบ้านมีมมุ มองต่อไอ้เป๋ บ้างก็
ว่าเป็นคนที่ไร้คุณค่า ไม่มีใครอยากคบหา รังเกียจ
ความสกปรก เข้าใกล้มแี ต่กลิน่ โชยเหม็นระเหยมา
ไม่ขาดสาย ไม่มใี ครอยากจะเกิดมาแล้วต้องตกอยู่
ในสภาพแบบไอ้เป๋ผู้น่าเวทนาคนนี้เลย เรื่องวิบาก
กรรมเป็นอจินไตย ไอ้เป๋เกิดมาพิการย่อมมีเหตุ

บาปตามที่สั่งสม แต่ใครจะไปรู้ต้นเหตุบาปนั้นได้..
ในช่วงกึง่ พุทธกาลนี้ สังคมบ้านเมืองก�าลังเดิน
ทางบ่ายหน้าเข้าสู่กลียุค ผู้คนไร้ศีลธรรมก่อบาป
สร้างเวรมีเต็มบ้านเต็มเมือง สารพัดข่าวบ่งบอก
จิตใจไร้ความเป็นมนุษย์สดุ จะบรรยาย ลุงขีเ้ มาลวง
หลาน ๕ ขวบฆ่าข่มขืน แม่พาลูกอายุ ๑๓ เร่ขาย
บริการจนติดโรค ออกหมายจับ รศ.ดร.โกงพันล้าน
ภรรยาวางแผนให้ก๊กิ ฆ่าสามีเอาประกัน ฯลฯ คนไม่
น้อยไม่ใส่ใจเรื่องบาปบุญกุศลอกุศลว่า ไม่เชื่อว่า
ผลของวิบากกรรมนั้นมีจริง จึงสะสมกรรมชั่วทุก
วันคืน
เมื ่อ ศี ล ธรรมไม่ ห ยั ่ งลงในจิ ต ใจ จึ ง มี ค น
เบียดเบียนกันโหดร้ายต่อกัน ทุกวันจะพบข่าว
ปล้น ขโมย หลอกลวง บ้างก็จ้างวานฆ่า บ้างก็ฆ่า
ตัวตาย หนีโรคร้าย หนีคดี สามีประชดภรรยาจึง
ฆ่าลูกแล้วฆ่าตัวตายตาม ฯลฯ
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ เคยเทศน์เอาไว้ว่า คน
ที ฆ่ ่ า ผู อ้ นื ่ ตายก็ต ้ อ งใช้ ค วามอ� า มหิ ต ระดั บ หนึ ่ ง
แต่ ก ารฆ่ า ตั ว เองตายส� า เร็ จ นั ้ นต้ อ งใช้ ค วาม
อ�ามหิตที่มากกว่าฆ่าคนอื่น เพราะธรรมดาใคร
ก็รักชีวิตตนเองมากกว่าสิ่งอื่นใด ดังนั้นการฆ่า
ตัวตายจึงต้องใช้ใจอ�ามหิตระดับสูงยิ่งกว่าฆ่าคน
อื่น เพราะสิ่งที่ฆ่าเป็นสิ่งที่รักที่สุด คือ ชีวิตตัวเอง
ผู้ที่ฆ่าตัวตาย เมื่อตายแล้วต้องชดใช้วิบาก
กรรมไม่รู้กชี่ าติ การฆ่าตัวตายไม่ใช่เป็นวิธีหนี
ทุ ก ข์ ไ ด้ ส� า เร็ จ ไม่ ใ ช่ เ ป็ น การดั บ ทุ ก ข์ ที ่ ถูก ต้ อ ง
กลับจะต้องไปเผชิญพันธนาการของจิตวิญญาณ
ใหม่ สภาวะซับ ซ้ อ นใหม่ ที ่ ทุก ข์ ย ากเลวร้ า ย
กว่าเดิมอีก ถ้าเราฝันร้ายขณะยังมีชีวิตอยู่ ยัง
สะดุง้ ตืน่ ขึน้ มาออกจากความฝันร้ายทีเ่ ป็นทุกข์นน้ั
ได้ และโล่งใจว่ามันเป็นแต่เพียงความฝัน แต่คนที่
ตายไปพร้อมกับหอบความระทมทุกข์คับแค้นใจไป
ด้วยนั้น จึงเป็นยิง่ กว่าฝันร้ายเพราะไม่มีสรีระ
ร่างกาย(ขันธ์) เอาไว้ตื่นอีกต่อไป แต่จะตกอยู่ใน
ฝันร้ายและกองทุกข์ๆๆๆอยู่เช่นนั้นนานแสนนาน
จนกว่าจะหมดวิบากกรรม ซึง่ ไม่มีใครสามารถ
ก�าหนดระยะเวลาได้ และเมื่อไปเกิดใหม่ จะได้ร่าง

สัตว์หรือร่างคนก็ตามกรรมวิบากบันดาลให้เป็นไป
ถ้าเปรียบเทียบชีวติ กับเพชรหรือทองทีส่ มมุติ
กันว่าสูงค่านั้น คนจะรักษาทองรักษาเพชรเก็บง�า
อย่างระมัดระวัง ต้องคิดว่าจะน�าไปไว้ที่ไหนจึงจะ
ปลอดภัยที่สุด คิดถึงเพชรทองครั้งไรก็มีความสุข
ทุกครัง้ แต่กบั ชีวติ ...ทัง้ ๆ ทีม่ คี า่ กว่าเพชรกว่าทอง
แต่ดเู หมือนคนไม่คอ่ ยใส่ใจทะนุถนอม กลับท�าร้าย
ชีวิตด้วยอบายมุขนานา ด้วยสิ่งเป็นพิษต่าง ๆ
ไม่ว่าจะเป็นเครื่องส�าอางที่ผสมสารเคมี อาหาร
การกินที่ปนเปื้อนยาฆ่าแมลง ฯลฯ
สุดท้ายเมือ่ เจอทุกข์มดื แปดด้านหมดทางออก
ก็ฆ่าตัวตาย ท�าลายชีวิตตนที่กว่าจะเกิดมาเป็นคน
ก็แสนยาก
ทีจ่ ริงชีวติ ย่อมมีทางออกเสมอ ขอเพียงตั้ง
สติและตั้งใจศึกษา ประพฤติปฏิบัติธรรม เดินตรง
ตามทางที่พระพุทธองค์ทรงสอน อันเป็นทางสว่าง
ชีวิตก็จะผ่อนเพลาบรรเทาทุกข์ไปได้ตามล�าดับ

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 ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐

•

73

(ตอนที่ ๓๖)

๑. มรณะด้วยโบราณโรค คือ ตายโดยปกติ
ตายโดยล�าดับขันธ์ชวนะเร็ว
ธาตุทั้ง ๔ ล่วงไปตามล�าดับ โดยก�าหนดสิ้นอายุ
ปริโยสานเป็นปกติ
ธาตุทง้ั ๔ อันตรธานสูญหายเป็นล�าดับกันไป คือ
ธาตุดิน ๒๐ ธาตุน�้า ๑๒ ธาตุลม ๖ ธาตุไฟ ๔
เมื่อจะอันตรธานนั้นหาสูญพร้อมกันทีเดียวทั้ง ๔
ธาตุไม่ ย่อมสูญไป ขาดไป แต่ละ ๒ สิ่ง ๓ สิ่ง ๔
สิ่ง ก็มี บางทีธาตุดินขาดก่อนธาตุน�้า ธาตุลม
ขาดก่อนธาตุไฟ และเมื่อจะสิ้นอายุ ดับสู- นั้น
◆ ปถวีธาตุ ๒๐ ขาดไป ๑๙ ‘หทยัง’ ยังอยู่
หมายถึง หัวใจยังเต้นอยู่ ยังพอหาทางรักษาได้
เพราะท�าให้หวั ใจสูบฉีดเลือดไปเลีย้ งส่วนต่างๆ
ของร่างกายให้ได้ จึงสามารถช่วยเหลือให้รอดได้
◆ อาโปธาตุ ๑๒ ขาดไป ๑๑ ‘น�้าลาย’ ยังอยู่
หมายถึง เสมหะที่ยังอุดตันระบบทางเดินหายใจ
แสดงว่า ต้องรีบขจัดเสมหะก่อน เพราะคนใกล้ตาย
จะมีก้อนเสมหะเหนียว เกิดขึ้นมากมาย ต้องล้าง
คูถเสมหะ อุระเสมหะ ศอเสมหะ โดยเร็ว
◆ วาโยธาตุ ๖ ขาดไป ๕ ลมหายใจ เข้า-ออก ยังอยู่
74
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v เมื่อเม็ดเลือดแตกจ�ำนวนมำก จะกลาย
เป็น‘กรด’เหมือนน�้ากรด ถ้าอยู่ในร่างกายนานๆ
จะไปท�าลายเซลล์ต่างๆ ได้ เช่น ‘ผ่านตับ’
ก็ท�าให้ ‘ตับ’ต้องเก็บเลือดเสียไว้ที่ ขั้วตับ
ถ้ามากเกินไป ก็ส่งไปที่ กลางตับ
ถ้ามากอีก ก็ส่งไปที่ปลายตับ

บางคนเป็นมนุษย์พชื ถ้าเอาท่อออกซิเจนออกก็ตายเลย
แต่บางคนยังใช้เครื่องช่วยหายใจ ก็สามารถรอดได้ แต่
ทาง‘แพทย์แผนไทย’ สามารถใช้อาหารรสเปรีย้ วหวาน
เช่น น�า้ ส้มสายชู+น�้าผึ้ง หยอดเข้าปาก และหยอดน�้าตาม
จะช่วยเพิ่ม ‘ออกซิเจน’ ได้อีกวิธีหนึ่ง จึงท�าให้หายใจ
เอาออกซิเจนเข้ากระแสเลือดได้ โดยสามารถตรวจ
ค่าเลือดว่า มี ‘ออกซิเจน’ ประมาณ ๙๙ เปอร์เซ็นต์
◆ เตโชธาตุ ๔ ขาดไป ๓ ‘ไฟ’ อุ่นกาย ยังอยู่
หมายถึ ง คนไข้ ยั ง มี สิ ท ธิ ์ รอด เราต้ อ งหาทาง
เพิ่มธาตุไฟ หรือเพิ่มการสร้างเกล็ดเลือด การ
หมุนเวียนเลือด พร้อมกับขับของเสียที่ตกค้าง
ออกให้มากที่สุด
ถ้ า ธาตุ ทั ้ง หลายสู ญ สิ ้ นไปดั ง กล่ า วมานี ้
อาการตัดทีเดียว รักษาไม่ได้
หากธาตุทั้ง ๔ หย่อนไป แต่ละสิ่งสองสิ่ง
ก็ยังรักษาได้
๒. มรณะด้วยปัจจุบันโรค คือ ‘โอปักกะมิกาพาธ’
ถูกทุบถองโบยตีบอบช�้า และต้องราชอาญาของ
พระมหากษัตริย์ ให้ประหารด้วยหอก ดาบ ปืน ไฟ
ก็ ต ายดุ จ เดี ย วกั น สมั ย นี ้ อาจเกิ ด จากอุ บั ติ เ หตุ

รถชน เครือ่ งบินตก ซึง่ ถ้ายังไม่ตายทันที รอดมาได้
ต้องรีบเอาไป‘ย่างไฟ’แบบสมัยโบราณ  หรือกิน
‘ประสะไพล’สลายเลือดเสียทีต่ กค้างออกให้หมด
A ธาตุทั้ง ๔ พิการตามฤดู  A
๑. เตโชธาตุ พิ ก าร เตโชธาตุ ชื่ อ สั น ตั ป ปั ค คี
พิการ (เดือน ๕ , ๖ และ ๗) เพราะ ฤดูรอ้ น เริม่ ตัง้ แต่
เดือน ๔ - เดือน ๘
มีอาการ ให้เย็นในอก กินอาหารพลันอิ่ม มักให้
จุกเสียด ขัดอก อาหารพลันแหลก มักอยากบ่อย
จึงให้เกิดลม ๖ จ�ำพวก คือ
๑.๑ ลมอุตะรันตะ พัดแต่สะดือถึงล�ำคอ
หมายถึง ‘ลมในล�ำไส้’ เกิดจาก‘ตับ’อ่อนแอ ท�ำให้
เกิดลมใน‘ล�ำไส้เล็ก’เพิ่มขึ้นทีละนิด จนกระทั่ง
มีอาการ ‘เรอ’ แบบธรรมดาเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จน
เกิดอาการบาด หรือเสียด ทุกครั้งที่ เรอ
๑.๒ ลมปิตตะรันตะ ให้ขัดแต่อกถึงล�ำคอ
หมายถึง ลมทีเ่ กิดจาก‘ล�ำไส้ใหญ่’ จะเกิดลมของ
‘เส้นสุมานา’ จะมีลมเสียดชายโครง เสียดถึงล�ำคอ
ลิ้นจะกระด้าง ขึ้นเรื่อยๆ
๑.๓ ลมอัสวาตะ ให้ขัดจมูก
หมายถึง ร่างกายมีจำ� นวนเม็ดเลือดแตกเพิม่ ขึน้
และเริม่ ขับมาทิง้ ที‘่ กระเพาะ - ล�ำไส้เล็ก’ จ�ำนวน
มากขึ้นเรื่อยๆ จนเกิดลมเสีย แก๊สเสียเพิ่มขึ้น
มีอาการ หายใจขัด แต่ถา้ เราได้ขบั ถ่ายออก ก็จะ
หายใจโล่งขึ้น
๑.๔ ลมปรามาศ ให้หายใจขัดอก
๑.๕ ลมอนุวาตะ    ให้หายใจขาดไป
๑.๖ ลมมหาสดมภ์ ลมจับนิ่งไป
๒. วาโยธาตุพิการ (เดือน ๘,๙ และ ๑๐) ฤดูฝน
ตั้งแต่เดือน ๘-เดือน ๑๒
มีอาการ ให้ผอมเหลือง ครัน้ ตัว เมือ่ ยทุกข้อ ทุกล�ำ
ให้ แ ดกขึ้ น แดกลง ลั่ น โครก มั ก ให้ ห าวเรอ
วิงเวียนหน้าตา ร้อนในอก รันทด รันทวยกาย
หายใจสั่น ให้เหม็นปาก หวานปากตัวเอง โลหิต
ออกจากปาก จมูก หู กินอาหารไม่รู้รส

๓. อาโปธาตุพิการ (เดือน ๑๑, ๑๒ และ ๑)
ฤดูหนาวตั้งแต่ เดือน ๑๒ - เดือน ๔  กินผักและ
อาหารทั้งปวงผิดส�ำแดง
๓.๑ ดีพกิ าร มักขึง้ โกรธ มักสะดุง้ ง่าย (หายใจสัน้
ท�ำให้เครียดง่าย เมื่อเครียดมากๆ ก็จะท�ำให้โกรธ)
๓.๒ เสมหะพิการ กินอาหารไม่รู้รส ฤดูหนาว
อากาศแห้ ง ลมพั ด มาจากทางทิ ศ เหนื อ ซึ่ ง
มี แ บคที เ รี ย -ไวรั ส มาด้ ว ย จึ ง ท� ำ ให้ ร ่ า งกาย
ต้องสร้างเสมหะมาจับแบคทีเรีย-ไวรัส เพื่อ
ไม่ ใ ห้ เ ข้ า มาท� ำ ร้ า ยร่ า งกาย แต่ ถ ้ า เรานอน
ดึก ท�ำงานเร่งรีบอยู่บ่อยๆ กินอาหารรสจัด
จะท� ำ ให้ ร ่ า งกายต้ อ งขั บ เม็ ด เลื อ ดเสี ย ออก
มาทิ้ ง เป็ น จ�ำนวนมาก ที่‘ระบบทางเดินอาหาร’
ร่างกายก็ตอ้ งสร้างมูกขึน้ มาปกป้องไม่ให้เลือดเสียถูก
ดูดซึมเข้าร่างกาย จึงท�ำให้เกิดมูกเป็นจ�ำนวนมาก
และหนาขึ้นเรื่อยๆ จนกระทั่งกินอาหารไม่รู้รส
๓.๓ หนองพิการ มักให้เป็นหืด ไอ
เมือ่ มี‘เลือดเสีย’จ�ำนวนมาก ก็จะมีแบคทีเรีย
ไวรัสทีต่ อ้ งการจะมากินเลือดเสียมาก โดยมาทาง
ลมหายใจ ทางผิวหนัง หรือทุกช่องทาง ร่างกาย
สร้างมูกขึ้นมาปกป้อง ทั้ง‘ไวรัส-เลือดเสีย’ มากนาน
จึงต้องเกิดการขับออก โดยการไอ ถ้าเพิ่งเป็น
ก็ไอเอาเสลดออก ดื่มน�้ำอุ่นก็หาย แต่ถ้ามีเลือดเสีย
จ�ำนวนมาก เชื้อไวรัสก็จะลงมากินเลือดเสียเป็น
จ�ำนวนมากขึ้น จนไอมีเสลดสีเขียวๆ แสดงว่า
เกิดการติดเชื้อ หมายถึงระบบภูมิคุ้มกันต่อสู้กับ
เชื้อโรค จนสู้ไม่ได้ จึงติดเชื้อ
๓.๔ โลหิตพิการ มักให้คลั่ง เพ้อพก ให้ร้อน
หมายถึง เม็ดเลือดแตกจ�ำนวนมาก โดยการ
นอนดึก อารมณ์ อาหาร อากาศ เครือ่ งใช้ไฟฟ้า
ต่างๆ Wi Fi มือถือทุกยี่ห้อ คอมพิวเตอร์
เมื่อเม็ดเลือดแตกจ�ำนวนมาก ก็จะกลาย
เป็น‘กรด’เหมือนน�ำ้ กรด ถ้าอยูใ่ นร่างกายนานๆ ก็
จะไปท�ำลายเซลล์ต่างๆ ได้ เช่น ผ่านตับ ก็ท�ำให้
‘ตับ’ต้องเก็บเลือดเสียไว้ที่ ขั้วตับ ถ้ามากเกินไป
ก็ส่งไปที่ กลางตับ ถ้ามากอีก ก็ส่งไปที่ปลายตับ
จะสังเกตว่า บางครั้งมีเลือดสดๆ ขับถ่าย
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •
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ออกมาทั้งๆที่ไม่มีแผลใน‘ล�าไส้’ นั่นคือ ร่างกาย
ขับเลือดเสีย จาก ‘ขั้วตับ’
ถ้าขับถ่ายออกมาเป็นมูกขาว หรือขีข้ าวขุ่น
แสดงว่า ร่างกายขับออกมาจาก‘กลางตับ’
ถ้าขับถ่ายออกมาสีด�าๆ เหมือนฝุ่นผงถ่าน
แสดงว่า ร่างกายขับออกมาจาก‘ปลายตับ’
๓.๕ เหงื่อพิการ มักให้เชื่อมซึม
หมายถึง รูขมุ ขนอุดตันด้วยไขมัน หรือ แคลเซียม
หรือมีเลือดหนืด เลือดเสีย ใน‘กระแสเลือด’ มาก
เกินไป หรือมีลมเสียใน‘กล้ามเนื้อ’ ท�าให้การขับ
ของเสียออกทางเหงื่อนั้นท�างานได้ช้าลง
๓.๖ มันข้นพิการ มักให้ตัวชาสาก
หมายถึง ชั้นของผิวหนังมีกล้ามเนื้อและไขมัน
ถ้าเรานอนดึกหรือเครียด เร่งรีบบ่อยๆ ‘เม็ดเลือด’
จะแตกจ�านวนมาก ท�าให้ร่างกายต้องเบิกแร่ธาตุ
ส�ารองจาก‘กระดูก’(แคลเซียม) เป็นจ�านวนมาก แต่
น�าไปใช้ไม่ได้ เพราะเลื อ ดยั ง เป็ น กรดอยู ่ ท�าให้มี
การสะสมของแคลเซียมตามจุดต่างๆของร่างกาย
โดยเฉพาะตาม‘ผิวหนัง’ จะหนาขึ้น หยาบขึน้ จนสาก
มากขึ้นเรื่อยๆ ถ้ายังไม่เปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรค
๓.๗ น�้าตาพิการ มักให้ปวดศีรษะ เจ็บตา
หมายถึง ลมในล�าไส้ทั้งเล็ก และให- ่ มีจ�านวน
มากขึ้น จนกลายเป็นแก๊ส อัดแน่นในล�าไส้ ส่งผลให้
มีอาการ ปวดศีรษะ และเจ็บตา โดยเฉพาะทั้ง
กระบอกตาเลย แรกๆจะรู้สึกแสบตาก่อน
๓.๘ มันเหลวพิการ มักให้บวมมือ บวมเท้า เป็น
น�้าเหลืองตก มักให้ผอมแห้ง
หมายถึง ลมนอกล�าไส้ ลมในกล้ามเนื้อ ซึ่งเกิดจาก
ความเร่งรีบ กังวล อาการหนาว หายใจสั้น
จะเกิด‘ลม’ส่วนใหญ่ บริเวณรอบ‘ท้องน้อย’ ท�าให้
มีอาการ ตึงมือ ตึงเท้า ถ้านานวัน ท�าให้บวมขึ้น
เรื่อยๆ เป็นตัวบ่งบอกว่า ‘ม้าม-ไต’ ต้องท�าการ
ขับเม็ดเลือดเสีย ที่เกิดขึ้นจ�านวนมาก หรือการ
ขับถ่ายไม่ค่อยดี มีอาการท้องผูกบ่อยๆ
๓.๙ น�้าลายพิการ มักให้เป็นไข้ มักให้คอแห้ง
และฟันแห้ง เมือ่ มีเลือดเสียจ�านวนมากจนขาดสมดุล
ร่างกายจะต้องเบิกแร่ธาตุสา� รองจาก‘ไขกระดูก’ ทีละน้อย
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เกิดอาการ ครั่นเนื้อครั่นตัว และเริ่มเมื่อยเนื้อ
เมือ่ ยตัว จนปวดเนือ้ ปวดตัว แล้วจะกลายเป็นไข้
คือ ร่างกายขอสารอาหารเพื่อมาซ่อมแซมเซลล์
ต่างๆ อาจใช้เวลา ๗ วัน(ปิตตะ) ถ้ายังไม่หาย
ก็จะเบิกอีก ๑๐ วัน(วาตะ) ถ้าไม่หาย จะเบิกอีก
๑๒ วัน(เสมหะ) ถ้ายังไม่หายอีก เสมหะก็จะแห้ง
ขึ้นเรือ่ ยๆ ถ้าไม่ดม่ื น�า้ มากๆ อย่างน้อย ๕-๖ ลิตร/วัน
ก็จะท�าให้เกิด คูถเสมหะ อุระเสมหะ ศอเสมหะ
เต็มร่างกายไปหมด
๓.๑๐ น�้ามูกพิการ มักให้ปวดศีรษะ
หมายถึง ร่างกายสร้างมูก ตั้งแต่ คูถเสมหะ อุระ
เสมหะ ศอเสมหะ แล้วจึงมาอุดตัน ที่ ‘โพรงไซนัส
โพรงหน้าผาก’ ซึ่งเป็นมูกทั้งใส จนถึงเหนียว
เหนียวข้นมากๆ จนติดอยู่ตามโพรงจมูก โพรง
หน้าผาก ท�าให้เป็นภูมิแพ้ ปวดหัวบ่อยๆ
๓.๑๑ ไขข้อพิการ มักให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก
หมายถึง ร่างกายเสียสมดุลมานาน ร่างกายเบิก
แร่ธาตุส�ารองมานาน และยังไม่เปลี่ยนแปลง
พฤติกรรมก่อโรค ร่างกายดูดซึมอาหาร เพื่อที่
จะมาซ่อมแซมเซลล์ ซ่อมไขกระดูก ที่ไม่สมดุล
จึ ง เกิ ด อาการ ปวดตามข้ อ ขึ้น เรื ่ อยๆ จะมี
แคลเซียมมาเกาะตามข้อต่างๆ อย่างเห็นได้ชัด
จะเป็นที่บริเวณ ข้อมือ ข้อเท้า
๓.๑๒ มูตรพิการ ให้ปัสสาวะแดง ขัดปัสสาวะ
ปัสสาวะเป็นโลหิต ปวดเจ็บเนืองๆ
หมายถึง ร่างกายเสียสมดุลมากนาน คือ มีเลือดเสีย
ไขมั น เสี ย น� ้า เหลื อ งเสี ย มากนาน และท� า ให้
ร่างกายมีทั้งลมในล�าไส้ และลมนอกล�าไส้ ท้อง
จะอึดบ่อยๆ จึงท�าให้ไม่อยากดืม่ น�า้ มากๆ และจะ
ดื่มน�้าน้อยลงเรื่อยๆ การขับถ่าย ก็แย่ลงเรื่อยๆ
ท�าให้มีเลือดเสีย เลือดหนืดสะสมจ�านวนมาก
เวลาฉี่อ อกมาจะมี สี เ ข้ ม เมื่ อ‘เลื อ ดเป็ น กรด’
ผ่านไต ผ่านอวัยวะต่างๆ จะไปท�าลาย‘เส้นเลือดฝอย’
ก็จะมีเลือดเสียเพิ่มขึน้ ถูกขับออกมาเป็นสีแดง
ฉี่ขัด มีเลือดปนออกมา บางครั้งเห็นออกมาทั้ง
การขับถ่าย หรือฉี่ออกมา
ต่อฉบับหน้า

กรณีที่พยานแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางมาเบิกความ
ตามวันเวลานัดได้นั้น
ควรประสานงานกับคู่ความทุกฝ่าย
ให้ด�าเนินการสืบพยานไว้ล่วงหน้า

การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการพิจารณาคดี
• ต่อจากฉบับที่ ๓๒๒

๘๐. กรณีจ�าเลยโต้แย้งเรื่องรายงานการสืบ
เสาะว่าไม่ถูกต้อง ต้องด�าเนินการไต่สวนโดยนัด
พนักงานคุมประพฤติมาให้ปากค�าและวินจิ ฉัยว่าข้อ
อ้างของจ�าเลยและพนักงานคุมประพฤติฝา่ ยใดถูก
ต้องกว่าแล้วอ่านค�าพิพากษาไป
๘๑. ระวั งการอ่ า นค� า พิ พ ากษาผิ ดตั ว กรณี
มีการพิจารณาหลายคดีในวันเดียวกันต้องเรียก
ชื่อสกุลจ�าเลยให้ชัดเจนก่อน กรณีจ�าเลยได้รับ
การปล่อยตัวชั่วคราวต้องขอตรวจบัตรประจ�าตัว
ประชาชนถ้าไม่น�ามาก็ให้ตรวจสอบบัตรอื่นหรือ
มิฉะนั้นให้สอบถามข้อมูลในคดีหลายๆ เรื่องถ้า
จ�าเลยตอบได้ให้วินิจฉัยก่อนว่าเชื่อว่าเป็นจ�าเลย
จริงจึงอ่านค�าพิพากษาให้ฟัง ซึง่ ในการอ่านค�า
พิพากษาศาลสูงนัน้ บางครัง้ เจ้าของส�านวนได้ยา้ ย
ไปแล้วบุคคลทีม่ าอ่านในภายหลังไม่อาจทีจ่ ะทราบ

และจดจ�าตัวจ�าเลยได้ อาจเกิดกรณีรับจ้างมาฟัง
ค�าพิพากษาได้
๘๒. กรณีมีความผิดหลายบทแล้วให้ลงโทษบท
หนักนั้น ถ้าบทหนักไม่ได้มีโทษให้ริบด้วย ไม่สามารถ
ทีจ่ ะมีคา� พิพากษาให้รบิ ได้เพราะให้รบิ นัน้ อยูใ่ นบทเบา
๘๓. ควรน�าร่างค�าพิพากษาขึ้นไปอ่านไม่ควร
จะส่งร่างไปพิมพ์เป็นตัวจริงมาเพราะไม่สามารถ
รักษาความลับไม่ให้รั่วไหลได้ เว้นแต่พิมพ์เอง
๘๔. กรณี เ ปิ ด ซองศาลสู ง ผิ ด ซองหรื อ เบิ ก
จ�าเลยมาผิดตัว หรือเบิกมาถูกต้องแล้วแต่มเี หตุท่ไี ม่
สามารถอ่านได้แม้กรณีใดๆ ทราบว่าบางคนตาย บางคน
เบิกตัวมาผิด ให้ปิดซองลงลายมือชื่อก�ากับทันที
๘๕. ควรตรวจดูซองศาลสูงว่ามีพริ ธุ หรือไม่ ถ้า
มีอย่าเพิ่งอ่านและให้จดรายงานท�าบันทึกถึงท่าน
หัวหน้าหรือท่านอธิบดีให้ทราบก่อน
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •
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๘๖. ก่อนอ่านค�ำพิพากษาทุกครัง้ ต้องตรวจสอบ
ว่ามีเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์หรือไม่ก่อน ไม่ว่าค�ำพิพากษา
นัน้ จะลงโทษหรือยกฟ้องก็ตาม เพราะมิฉะนัน้ จะเป็น
ทีท่ ราบกันล่วงหน้าว่าถ้าไม่เรียกเจ้าหน้าทีร่ าชทัณฑ์
แสดงว่ายกฟ้อง จะมีผู้ไปหาผลประโยชน์ได้
๘๗. ก่อนอ่านค�ำพิพากษาควรจดรายงานและ
ให้ลงชื่อในปกส�ำนวนก่อนไม่ควรจะจดรายงาน
และลงปกส�ำนวนภายหลัง เพราะจ�ำเลยอาจจะ
ไม่ยอมลงลายมือชื่อหรือก่อความวุ่นวายขัดขวาง
ได้ เพราะไม่พอใจผลของค�ำพิพากษา
๘๘. กรณีที่ประหารชีวิตหรือจ�ำคุกตลอดชีวิต
ต้องจดรายงานส่งศาลอุทธรณ์หรือศาลอุทธรณ์
ภาคกรณีที่ไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามประมวลกฎหมาย
วิธีพิจารณาความอาญามาตรา ๒๔๕
๘๙. กรณี จั บ ตั ว จ� ำ เลยไม่ ไ ด้ เ มื่ อ อ่ า นค� ำ
พิพากษาลับหลังแล้วเมื่ออ่านแล้วควรเพิกถอน
หมายจับเดิมถ้ามีค�ำพิพากษาให้ลงโทษก็ให้ออก
หมายจับใหม่เพื่อมาปฏิบัติตามค�ำพิพากษาแต่ถ้า
ยกฟ้องก็เพียงเพิกถอนหมายจับเดิมนั้น
๙๐. กรณีจ�ำเลยบางคนหลบหนีไม่ควรอ่าน
ก่อน ควรเลื่อนคดีและออกหมายจับไปก่อนให้
เกิน ๑ เดือน แล้วค่อยอ่านต่อหน้าจ�ำเลยที่ไม่หลบ
หนีและลับหลังจ�ำเลยที่หลบหนีแต่จับไม่ได้เกิน ๑
เดือน เพราะถ้าอ่านไปก่อนค�ำพิพากษานัน้ จะทราบ
ผล ผู้ที่หลบหนีก็จะไม่มาฟัง ถ้าเป็นคุณก็อ้างเหตุ
อันเท็จมาขอหลักประกันคืน
๙๑. วันอ่านค�ำพิพากษานั้นถ้ามีผู้ใดมาแถลง
ว่าจ�ำเลยตายให้งดการอ่านไว้กอ่ นแล้วเปลีย่ นเป็น
นัดไต่สวนการตายว่าจริงหรือไม่ โดยคืนซองและ
ส�ำนวนไปก่อน
๙๒. ไม่ควรเลื่อนการอ่านค�ำพิพากษา ถ้า
จ�ำเป็นต้องเลื่อนต้องรายงานผู้บังคับบัญชาไม่ว่า
ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลหรืออธิบดีให้ทราบ
๙๓. ค�ำพิพากษาศาลสูงที่ตัดซองบนบัลลังก์
นัน้ ควรอ่านคร่าวๆ ก่อนจะอ่านให้คคู่ วามฟังเพราะ
ถ้ามีขอ้ ผิดพลาดทีช่ ดั เจนแน่นอนแล้วให้ใส่ซองคืน
ปิดผนึกแล้วจดรายงานส่งคืนศาลสูงไปก่อนแล้วรอ
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ฟังศาลสูงว่าจะแก้ไขประการใด
๙๔. กรณีมีผู้ใดแถลงว่ามีการถอนอุทธรณ์
หรือการถอนฟ้องยอมความแล้วและสวนทางกับ
ส�ำนวนที่ศาลอุทธรณ์ส่งมาให้อ่านให้งดการอ่านและ
จดรายงานเหตุดังกล่าวว่าส�ำนวนคืนสู่ศาลสูงเพื่อ
ให้ศาลสูงสัง่ เรือ่ งการถอนฟ้องหรือยอมความก่อน
๙๕. คดี ที่ ต ้ อ งสื บ ประกอบ แต่ จ ากการ
ตรวจสอบไม่ชัดเจนท�ำให้พิพากษาไปโดยไม่ได้สืบ
ประกอบนั้น ถ้าตรวจพบให้เพิกถอนค�ำพิพากษา
แล้ ว นั ด สื บ พยานโจทก์ ป ระกอบค� ำ รั บ สารภาพ
จ�ำเลยใหม่แล้วเขียนค�ำพิพากษาใหม่
๙๖. กรณีสืบล่วงหน้าถ้าไม่มีทนายความหรือ
ตั้งทนายขอแรงให้ไม่ทันเพราะพยานต้องรีบเดิน
ทางไปต่างประเทศหรือมีเหตุต้องรีบสืบพยานแก้
ปัญหาเฉพาะหน้าโดยให้ศาลถามพยานแทนทนาย
ผู้ต้องหาหรือจ�ำเลยไว้ล่วงหน้าได้ ไม่ควรปล่อยให้
พยานกลับไปเพราะมิฉะนัน้ จะไม่สามารถสืบพยาน
ปากดังกล่าวได้
๙๗. กรณีทพี่ ยานแจ้งว่าไม่สามารถเดินทางมา
เบิกความตามวันเวลานัดได้นนั้ ควรประสานงานกับ
คู่ความทุกฝ่ายให้ด�ำเนินการสืบพยานไว้ล่วงหน้า
หรือเลื่อนการสืบพยานปากดังกล่าวเข้ามาหรือ
ออกไปภายหลังทีพ่ ยานสามารถเดินทางมาศาลได้
๙๘. กรณีการปล่อยชั่วคราวคนต่างชาติหรือ
ต่างด้าว ควรมีค�ำสั่งห้ามออกนอกราชอาณาจักร
และควรแจ้งต�ำรวจตรวจคนเข้าเมืองทุกครั้ง
๙๙. กรณีไต่สวนการตายต้องแจ้งญาติ ถ้า
นักโทษต่างด้าวไม่มญ
ี าติไม่อาจไต่สวนได้ ต้องแจ้ง
ให้สำ� นักงานศาลด�ำเนินการแจ้งญาติผา่ นกระทรวง
การต่างประเทศ ถ้าเห็นว่าอาจจะใช้เวลานาน
ให้จ�ำหน่ายคดีชั่วคราวออกไปก่อน แจ้งญาติได้
เมื่อใดค่อยยกคดีขึ้นไต่สวนต่อไป
๑๐๐. กรณีเรียกแพทย์มาเป็นพยานเพื่อ
ป้องกันการเลื่อนคดีควรเรียกมาช่วงบ่ายและควร
ถ่ า ยรายงานความเห็ น แพทย์ ห รื อ เอกสารที่ จ ะ
ให้แพทย์เบิกความแนบไปด้วยกับหมายเรียกจะ
เป็นการสะดวกและไม่เป็นเหตุให้เลื่อนคดี

คดีแพ่ง

๑. ตรวจพบภายหลังในชั้นสืบพยานว่าคดีอยู่
ในอ�านาจศาลเยาวชน คดีครอบครัวหรือมรดก
อิสลาม คดีที่อยู่ในอ�านาจศาลช�านาญพิเศษอืน่ ๆ
ศาลอาญาทุจริตฯ ศาลฎีกาในคดีอาญานักการเมือง
อ�านาจศาลรัฐธรรมนูญ หรือศาลปกครอง รวมทั้ง
การส่ ง คดี ที ม่ ี ก ารอุท ธรณ์ ไ ปศาลอุท ธรณ์ ศาล
อุทธรณ์ภาคต่างๆ ศาลอุทธรณ์ช�านาญพิเศษ หรือ
ศาลฎีกา ฯลฯ แต่สั่งให้ส่งผิดพลาด ให้สั่งเพิกถอน
ค�าสั่งเดิมตาม ป.วิ.แพ่ง มาตรา ๒๗ และสั่งใหม่
เป็นไม่รับ คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมด จ�าหน่ายคดีออก
จากสารบบความ แจ้งคู่ความทราบ หรือสั่งใหม่
ให้ส่งไปยังศาลสูงที่มีอ�านาจพิจารณา
๒. แม้แต่ศาลนัน้ มีอา� นาจรับฟ้องแต่ตรวจพบภาย
หลังว่า จัดเก็บส�านวนไปผิดประเภทเช่นคดีครอบครัว
หรือมรดกอิสลาม คดีคมุ้ ครองผูบ้ ริโภค คดีสง่ิ แวดล้อม
ฯลฯ ให้จัดเก็บใหม่ออกเลขคดีด�าใหม่ให้ถูกต้อง
๓. เรื่องภูมิล�าเนาจ�าเลยที่เป็นบุคคลธรรมดา
บางคนมีภมู ลิ า� เนาหลายแห่ง จ�าเลยแจ้งย้ายออก
จากส�าเนาทะเบียนบ้านแล้วไม่แจ้งย้ายเข้า ทาง
ราชการจ�าหน่ายชื่อออกจากทะเบียนบ้าน จ�าเลย
ไปถู กจ� า คุ กอยู ่ต ่ า งจั ง หวั ด จ� า เลยหลายคนถู ก
ฟ้องร่วมกันมาโดยมีประโยชน์ร่วมกันในมูลความ
แห่งคดี อสังหาริมทรัพย์ก�้ากึ่งว่าอยู่ในเขตจังหวัด
ใดกันแน่ ค�าฟ้องที่ก�้ากึ่งว่าเกี่ยวหรือไม่เกี่ยวกับ
อสังหาริมทรัพย์ เช่น คดีเกี่ยวกับยึดหน่วงโฉนด
ทีด่ นิ เรียกราคาทีด่ นิ ทีค่ า้ ง ผิดสัญญาจะซื้อจะขาย
ที่ดิน ต้องพิจารณาเทียบเคียงกับค�าพิพากษาฎีกา
ให้ชัดเจนว่าอยู่ในอ�านาจพิจารณาหรือไม่
๔.จ�าเลยที่เป็นนิติบุคคลในต่างประเทศ มีสาขา
หรือไม่มีสาขาในประเทศไทย มีทรัพย์สินหรือไม่มี
ทรัพย์สนิ ในประเทศไทย หรือไม่แน่วา่ เป็นนิตบิ คุ คล
ตามกฎหมายต่างประเทศจริงหรือไม่ เมื่อเข้ามา
เป็นคู่ความไม่ว่าฝ่ายโจทก์หรือจ�าเลยต้องแสดง
หลักฐานการเป็นนิติบุคคล หรือที่ตั้งส�านักงานสาขา
๕. คดี ที ฟ่ ้ อ งโดยอาศั ย ที ม่ ู ล คดี เ กิ ด ระวัง
เกิดในเขตอ�านาจศาลหลายศาล ในเรือไทย ใน

อากาศยานไทย โจทก์หลายคนมีภูมิล�าเนาในเขต
อ�านาจศาลหลายศาล จ�าเลยมีทรัพย์ที่มีอ�านาจ
บังคับคดีหลายศาล หรือมูลคดีใหม่เกี่ยวพันกับคดี
เก่าที่ค้างพิจารณา ต้องพิจารณาให้ชัดเจนว่าศาล
ใดมีอ�านาจพิจารณาคดีบ้าง
๖. มาพบภายหลังว่าโจทก์หรือจ�าเลยไม่เป็น
นิตบิ คุ คล ให้เพิกถอนค�าสัง่ เดิมทีส่ ง่ั รับฟ้องแล้วสั่ง
ใหม่เป็นไม่รับฟ้อง คืนค่าขึ้นศาลทั้งหมดให้โจทก์
๗. พบภายหลังว่าคู่ความมีความบกพร่อง
ทางความสามารถ เช่น เป็นผู้เยาว์ ผู้วิกลจริต ผู้
ไร้ความสามารถ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ บุคคล
ล้มละลาย ฯลฯ ต้องด�าเนินการให้คู่ความฝ่ายนั้น
ด�าเนินการในเรือ่ งความสามารถให้เสร็จสิน้ ก่อนจึง
จะด�าเนินกระบวนพิจารณาต่อไป
๘. ตรวจพบในภายหลังว่าไม่ได้มกี ารลงชือ่ ใน
ค�าคู่ความหรือเอกสารใดที่ยืน่ ต่อศาล โดยเฉพาะ
คู่ความที่เป็นนิติบุคคล มีการลงชื่อประทับตราไม่
ตรงกับหนังสือรับรอง หรือต้นฉบับหนังสือมอบ
อ�านาจยังไม่ได้ยื่น หรือตามหนังสือมอบอ�านาจ
ไม่ได้มอบอ�านาจให้กระท�าในกิจการนั้นๆ ให้แจ้ง
คู่ความที่เกี่ยวข้องให้ด�าเนินการแก้ไข
๙. ตรวจพบการไม่ปิดอากรแสตมป์ หรือปิด
ไม่ครบถ้วน หรือไม่ขดี ฆ่า แจ้งคูค่ วามให้ดา� เนินการ
เสียให้ถูกต้อง หรือขีดฆ่าเสียเอง
๑๐. พบการขีดฆ่าตกเติมที่ไม่ลงลายเมือชื่อ
ก�ากับ แจ้งให้ผู้เกี่ยวข้องด�าเนินการ
๑๑. พบทนายความท�านอกเหนืออ�านาจ ต้องเพิก
ถอนกระบวนพิจารณาและแจ้งให้ตัวความทราบ
๑๒. พบภายหลังว่าการช�าระค่าฤชาธรรมเนียม
ขาดหรือเกิน ต้องจัดการเรียกเสียให้ครบหรือสั่ง
คืนส่วนที่เกิน
๑๓. การทีเ่ จ้าหน้าทีร่ ายงานว่า พ้นก�าหนด
ระยะเวลาในการน�าหมายแล้วโจทก์ไม่ด�าเนินการ
ต้องดูอีกทีให้ละเอียด อย่าเพิ่งเชื่อทันที เจ้าหน้าที่
อาจนับวันผิดได้ ถ้าสั่งทิ้งฟ้องหรือทิ้งอุทธรณ์ไป
ทั้งที่ยังไม่พ้นระยะเวลา ถือว่าสั่งโดยผิดหลงต้อง
อ่านต่อฉบับหน้า
เพิกถอนค�าสั่งทันที
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ •
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ชนเสื่อมศีลร้างธรรม
ฤๅสังคมยุคนี้ล่มสลาย
สิ้นสัมพันธ์สืบสายคนรุ่นก่อน
ไร้ส�านึกคุณค่าเอื้ออาทร
ต่อบ้านเกิดเมืองนอน...แผ่นดินไทย
บรรพชนพลีชีพพิทักษ์ชาติ
ผองชายหญิงองอาจมิหวั่นไหว
ชาติ “บวร” ถึงรุ่นนี้...คนรุ่นใหม่
เชิด “อธิปไตย” ด้วยการเมืองมากเล่ห์กล
ประโยชน์ตนซ่อนแฝงประโยชน์ชาติ
ห่ามบังอาจตระบัดสัตย์ปดฉ้อฉล
เปรยค�าหวานประโลมประชาชน
ให้สับสนหลงคารมซ่อนคมนัย
ศึกษาสูงศีลธรรมต�่าตัณหาเหิม
ก�าพืดเดิมส�าแดงประจานไข
ผู้ทรงเกียรติในสภาผู้แทนไทย
แค่ “คางคก” ย่ามใจใต้แสงจันทร์
ตวัดลิ้นกินแมลงบินเวียนว่อน
ตลบตะแลงตัดรอนความใฝ่ฝัน
ปล่อยชาวบ้านคอยเก้อเพ้อกลางวัน
“บวร” ไยสรรคนไร้ศีล...หนักแผ่นดิน
“ประชาธิปไตย”...ประชา+อธิปไตย
ปวงประชาเป็นใหญ่ทุกท้องถิ่น
ใหญ่ตามธรรมชอบกฎหมายเกณฑ์กระบิล
รัตนโกสินทร์ใต้ไตรรงค์...ยืนหยัดธรรม.
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เราคิดอะไร
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