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แก้ “เศรษฐกิจ”
ใช้ทิฏฐิ
“แบบคนจน”

(๑) เศรษฐกิจหากคิดแก้
จักช่วยมวลประชา
“ร�่ารวย”ทั่วภารา
จ้าง..ไป่ส�าเร็จได้
(๒) คนนั้นต่างละล้วน
หากพูดเสริมเอออวย
ผลคือยิ่งฉกฉวย
จึงยากเพราะตอกย�้า
(๓) เติมจิตใส่“ทิฏฐิ”ให้
“ความอยาก”บ่เจือจาง
เพราะสัจจะถูกขวาง
กิเลสถูกกระตุ้นย�้า
(๔) “แย่ง”สินทรัพย์ไม่แก้
“แบ่ง”ต่างหากจักพา
ต้อง“ศาสตร์พระราชา”
พร้อมครบทาน,ศีลให้
(๕) ต้อง“ปัญญา”ฉลาดขั้น
ซึ่งฉลาดแค่“เฉกะ”
“เฉกะ”ฉลาดไป่ละ
ต้องฉลาด“อริยะ”แท้
(๖) ลดราความโลภได้
ขยันมากสร้างผลผลิต
“ของดี-แต่ถูก”ชนิด
เพราะวิสุทธิ์หลุดพ้น
(๗) หากใครจบด้วย“แบบจักฉลาดที่เป็นคน
ผู้โง่ยิ่งพาตน
แก้เศรษฐกิจต้องใช้

ปัญหา
ชาติให้
มุ่งมั่น กันเลย
อย่าเพ้อละเมอฝัน
อยากรวย
ส่งซ�้า
ยื้อแย่ง หนักแฮ
จิตให้กระหายเสริม
ผิดทาง
จัดซ�้า
ตั้งแต่ เริ่มแล
ยิ่งร้ายโกงกิน
ปัญหา
สงบได้
ทิฏฐิสุด วิเศษเฮย
ถูกแท้สัมมา
โลกุตระ
ไม่แก้
กิเลสหร็อก
ถูกต้นปัญหา
ในจิต
หลากล้น
ขาย“ขาด- ทุน”เลย
มักน้อยจริงใจ
คนจน”
สละได้
ตกต�่า แสวง“รวย”
ศาสตร์แท้พระราชา

“สไมย์ จ�ำปำแพง”
๘ มกราคม ๒๕๖๑

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

•
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“ความโง่” ต่างหากเป็นปัญหาเศรษฐกิจ!!!!!
“ความอยากรวย” ต่างหาก
เป็นปัญหาเศรษฐกิจ!!!!!!!!

แก้ “เศรษฐกิจ” ใช้ทิฏฐิ “แบบคนจน”
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์มั่นใจว่า...เมืองไทยในขณะ
นี้ด้วยภูมิปัญญาของอาตมา เห็นว่าเมืองไทยดีที่สุดใน
โลก สงบและเจริญสูงสุดในโลก น่าสงสารอเมริกามาก
ย�่าแย่ไปเรื่อย ๆ แม้แต่อังกฤษก็ยังสู้ประเทศไทยไม่ได้
(ทั้งอเมริกาและอังกฤษต่างมีหนี้สนิ มากที่สดุ ในโลกเป็น
อันดับ ๑ และ ๒ โดยเฉพาะอเมริกานั้น มีผู้ค�านวณว่า
ต้องใช้เวลาไม่ต�่ากว่า ๑๒๐ ปีจึงจะใช้หนี้สินได้หมด)
ประเทศไทยอยู่สงบดีที่สุดเลย อาตมาก็สงสาร
ประเทศไทย เพราะผู้ที่จะมาแก้ปัญหาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ประกาศว่าต่อไปคนจนจะหมดไป ซึง่ การ
ที่จะท�าให้คนรวยทุกคนนั้น มันเป็นไปไม่ได้อยูแ่ ล้ว การ
จะรวยได้น้นั แต่ละคนต้องใช้ความฉลาดแกมโกง ฉลาด
อย่างมีกิเลส คือ เฉโก คิดหาวิธีที่ตนจะ “มีมากๆๆๆๆ”
แล้วก็โกงด้วยวิธโี กงกันเต็มความสามารถทัง้ นัน้ ในสังคม
ตั้งแต่น้อยนิดจนถึงขั้นแรงสุด เพื่อให้ “ตนรวย” ทั้งนั้น
ปัญหาคอรัปชั่นแก้ไม่ได้ ความสงบที่หยุดแย่งก็ไม่มี
ความเอือ้ เฟื ้ อ เจื อ จานช่ ว ยเหลื อ กัน ก็มี ไ ม่ ไ ด้ ต ลอด
โลกแตก
ประเทศไหนก็ตาม ถ้าท�าคนในประเทศให้ลดน้อย
ลง มีนอ้ ยลง จนลง ๆ แต่พอมีพอกิน เลี้ยงตัวเองได้ตาม
ศาสตร์พระราชา โดยรูจ้ กั ความพอเหมาะพอเพียง นีค่ อื
สุดยอดของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโดยมี “ปัญญา”
รู้แจ้งรู้จริงว่า “ความจน” ไม่ใช่ปัญหาเศรษฐกิจ!!!
“ความโง่” ต่างหากเป็นปัญหาเศรษฐกิจ!!!!!
“ความอยากรวย” ต่ า งหากเป็ น ปั ญ หา
เศรษฐกิจ!!!!!!!!
แท้ ๆ ก็คือ “ความโลภ” ไม่มี “ความเพียงพอ”
นั่นแหละคือตัวการร้ายของปัญหาในการแก้ปัญหา
เศรษฐกิจ
พระเจ้าอยู่หัวของไทย รัชกาลที่ ๙ องค์โพธิสัตว์ที่
2
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เราคิดอะไร

อุบัติขึ้นมาช่วยโลกจึงตรัสให้แก้ปัญหาเศรษฐกิจด้วย
พระวจนะอันเป็น “โลกุตระ” ว่า ให้บริหารประเทศ
“แบบคนจน” และ “การขาดทุ น ของเราคื อ ก� า ไร
ของเรา” ชัดเจนที่สุด และดียิ่งเยี่ยมยอดที่สุด
ขออภัยที่จะต้องยกคนจริงๆ สังคมหมู่บ้านหรือ
ชุมชนที่มี “ความจริง” ที่เกิดได้จริง เป็นได้จริงมายืนยัน
อ้างอิง เป็นปรากฏการณ์ท่มี อี ยูจ่ ริง เป็นได้จริงมหัศจรรย์
(phenomenal) ที่ยืนยัน เชิญไปสัมผัสของจริง พิสูจน์
ได้จริง (เอหิปัสสิโก) สังคมที่ว่านี้ได้แก่ สังคมคนอโศก
หรือชาวอโศก หรือที่คนไทยทั่วไปมักเรียกว่า พวก
สันติอโศกนั่นเอง
ชุมชนตัวอย่างในประเทศไทยที่ว่านี้ เป็นชาวพุทธ
ทีน่ า� ค�าสอนของพระพุทธเจ้ามาปฏิบตั กิ ระทั่งเกิดผลจริง
เป็นชุมชนที่พูดได้เต็มปากแล้วว่า ชุมชนนี้ไม่มีปัญหา
เรื ่อ งเศรษฐกิ จ โดยเฉพาะ “ความยากจน” ความ
เป็น“คนจน” เพราะท�า“แบบคนจน” หรือ “ขาดทุน
ของเราคือก�าไรของเรา” ตามศาสตร์พระราชา หรือ
จริง ๆ ก็ตามรอยพระยุคลบาทพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
นั่นเองได้จริง จนบรรลุผลว่าเป็น “คนจน” ที่แต่ละคนมี
รายได้ “ศูนย์” บาท คือ ท�างานอยู่ในสังคมฟรี ช่วยกัน
สร้างผลผลิตมีผลผลิต เอาเข้ากองกลางทั้งหมด แล้ว
กินใช้ร่วมกันในกองกลางนั้น และพยายามช่วยกัน
สะพั ด ออกไปช่ ว ยเผือ่ แผ่ สั ง คมภายนอกอย่ า งไม่
เอาเปรียบ เป็นการเสียสละให้มากที่สุดเท่าที่จะท�าได้
นี่คือหมู่ชนที่มีเศรษฐกิจดีสุด ประสบผลส�าเร็จ
ในการแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจให้แก่ตน ให้แก่สงั คมนี้แล้ว
ต้องขออภัยอย่างมากที่พูดความจริง ยกตนเองจริง

(เรียบเรียงจากค�าบรรยายและบทความเรื่อง...การแก้
ปัญหาเศรษฐกิจแบบพุทธ ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์).

• จริงจัง ตามพ่อ

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : แก้ “เศรษฐกิจ”ใช้ทิฏฐิ “แบบคนจน”
4 จากผู้อ่าน
6 ชีวิตจ�าลอง
9 คุยนิดคิดหน่อย
10 สีสันชีวิต (ในหลวงแห่งแผ่นดิน โดย ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล)
17 เปิดยุคบุญนิยม
22 คิดคนละขั้ว
28 การ์ตูน
30 ชาดกทันยุค
32 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน
36 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
39 เวทีความคิด
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
52 แค่คิดก็หนาว...ว์
54 ท�าไมต้องรู้ทัน(บทสรุป)
57 เชื่ออย่างพุทธ
58 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
62 เรื่องอย่างนี้ต้องช่วยกันเผยแพร่
66 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
68 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๑๑)
73 ชีวิตไร้สารพิษ
76 คาบข่าวมาขับขาน
78 กติกาเมือง
80 ปิดท้าย

สี สันชีวิต
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สไมย์ จ�ำปำแพง, จริงจัง ตำมพ่อ
บรรณำธิกำร
จ�ำลอง ศรีเมือง
บรรณำธิกำร
ทีม สมอ.
เก่ำสมัย ใหม่เสมอ
แรงรวม ชำวหินฟ้ำ
วิสูตร
ณวมพุทธ
ดังนั้น วิมุตตินิยม
ฟ้ำสำง
นำยหนุนดี
สมพงษ์ ฟังเจริญจิตต์
สมณะโพธิรักษ์
นำยธิง วินเทอร์
พิมลวัฑฒิ์
ณวมพุทธ
สุนัย เศรษฐ์บุญสร้ำง
เปลว สีิเงิน(น.ส.พ.ไทยโพสต์)
ฟอด เทพสุรินทร์
เฉลิมศักดิ์ แหงมงำม
ล้อเกวียน
พิรำบไท
ประคอง เตกฉัตร
พ.ต.ท. รุ่งโรจน์ เรืองฤทธิ์

พระองค์ท่านรับสั่งถาม
“รู้มั้ย ฝรั่งเขาว่าโดมิโน่ เวียดนามแตก ลาวแตก
เขมรแตก ไทยแตก มาเลเซียแตก อินโดนีเซียแตก
เป็นคอมมิวนิสต์กันหมด
ท�าไมโดมิโน่มาหยุดที่เมืองไทย”
แล้วทรงตอบเองว่า “โดมิโน่มาหยุดที่เมืองไทย
เพราะคนไทยเรายัง ‘ให้’ กันอยู่”

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
ซื่อสนิท 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 ๐๘-๑๒๕๓-๗๖๗๗
หรือ farinkwan@gmail.com
line - id baiyanang2514
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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e-mail : roj1941@gmail.com

ปีเก่า-ปีใหม่

ถึงแม้ว่าจะผ่านวันปีใหม่ไปแล้วเป็นเดือน แต่
ก็ยังไม่สายเกินไปที่เราจะพูดถึงเรื่องนี้ในบางแง่
บางมุม ดิฉันอายุค่อนศตวรรษแล้วอาจคิดอะไรๆ
ในเชิงไม่รื่นรมย์ก็ได้นะ แต่เท่าที่เห็นในช่วงวัน
ปีใหม่ต่างก็หาความสุขใส่ตัวด้วยการกินการเที่ยว
ถ้าเป็นการกินการเที่ยวที่เป็นสาระแก่ชีวิตและไม่
บ่อนท�าลายสิ่งแวดล้อมก็พอยอมรับได้ แต่คนรุ่น
ใหม่ หรือแม้แต่คนรุุ่นแก่ที่ยังไม่พัฒนาตนเองทั้งๆ
ที่มีการศึกษาสูง ท�างานดีๆ มีหน้ามีตาในสังคม
คนเหล่านี้กลับทิ้งขยะพฤติกรรมชีวิตและขยะวัตถุ
ไว้ในสังคมในช่วงปีใหม่มากมาย แล้วเราจะหวัง
อะไรกับอนาคตของเยาวชนที่จะสืบทอดชะตากรรม
สังคมต่อไป ร�าพึงร�าพันมาให้ฟงั คงไม่รา� คาญนะคะ
• อาทร ใบเตย ระยอง

- โลกมีดวงตะวันมีดวงจันทร์คู่กัน สังคม
ก็เ ช่ น กัน ก็มี ส องขั ้ว เป็ น ธรรมดา การศึ ก ษา
ท�าให้คนมีความรู้เรื่องที่ศึกษาตามต�ารา แต่ไม่
ได้ท�าให้คนฉลาดลึกล�้าเป็นปราชญ์”บรรลุธรรม”
จนเห็น สั จ จะในการประพฤติ ต นนอกรี ต นอก
รอยเช่นนั้น อย่าว่าแต่ “ฆราวาส” เลย แม้แต่
ผู้ ค รองร่ า ง “บรรพชิ ต ” บางร่ า งก็ ยั ง พรางตน
ประพฤติผิดธรรมวินัยลวงชาวบ้าน ดังนั้นจึง
ต้องวางใจ ท�าปีใหม่ของตนเองดังที่เราต้องการ
เชื่อว่า หากมีรฐั บาลใหม่ท่ปี ระสานกับ “ข้าราชการ
ในพระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ”-พนั ก งาน
รัฐวิสาหกิจ-องค์กรเอกชน และประชาชนที่ส�านึก
ในพระมหากรุณาธิคุณฯ ร่่วมกันทดแทนพระคุณ
แผ่นดินอย่างจริงใจแล้ว บ้านเมืองของเราก็ย่อม
จะเป็น “แผ่นดินไทยแผ่นดินธรรม” ได้จริงทันชีวิต
ของ”อดีตแม่พิมพ์”

นักการเมือง

ติดตามข่าวนักการเมืองรุน่ เก่า พรรคการเมือง
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เก่าที่เคยเป็นพรรครัฐบาลและพรรคร่วมรัฐบาล
ออกมาแสดงตั ว กั น มากมาย เปิ ด ตั ว เตรี ย มลง
สนาม หลายพรรคหลายคนชาวบ้านรู้ก�าพืดดี ยัง
ไม่วายเสนอหน้าออกมาอีก พูดถึงนักการเมือง
แล้วน่าเบื่อหน่ายเหลือเกิน ผมเป็นข้าราชการ
วางตัวยาก ปฏิบัติราชการล�าบากมาก ไม่อยากให้
มีการเลือกตั้ง ท�างานสบายกว่า
• ข้าราชการใกล้เกษียณ โคราช

- ใกล้เกษียณแล้วจะไปทุกข์ร้อนอะไรล่ะ
ครั บ ท� า งานในหน้ า ที่ ด ้ ว ยความซื ่อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต
บริการประชาชนสุดชีวิต ไม่ต้องฟังเสียงสั่งการ
ที่ไม่ชอบไม่ควรด้วยประการทั้งปวง แต่ไม่ส�าแดง
อาการกระด้างกระเดื่องต่อผูป้ กครองบังคับบัญชา
ให้เป็นจุดอ่อนถูกลงโทษลงทัณฑ์ได้ ผมโชคดีมี
โอกาสได้เป็นทั้งข้าราชการและนักการเมือง เป็น
ข้าราชการต�ารวจ ๒๐ ปี เป็น ส.ส.ชลบุรี ๒ ปี
ก็เลยได้รู้รสชาติแท้จริงซาบซึ้ง

ยุคสารพัดภัย!!

อ่ า นข่ า วหญิ ง สาวท� า บั ต รประชาชนหาย
ปรากฏว่ามีคนน�าบัตรประชาชนของเธอไปแอบ
อ้ า งเปิ ด บั ญ ชี กั บ ธนาคารเพื ่อ หลอกลวงในการ
โอนเงิน เธอแจ้งเจ้าหน้าที่ต�ารวจแล้วไม่เกี่ยว
กับเธอเลย และน�าหลักฐานต่างๆให้เจ้าหน้าที่
ต�ารวจ แต่เจ้าหน้าที่ต�ารวจก็ไม่ใส่ใจ ตกลงนอน
คุกฟรีไป ๓ วัน ตอนนี้ ผบ.ตร.ออกมารับรองแล้ว
ว่าบริสุทธิ์ และเป็นผู้เสียหาย ทีนี้จะว่าไง ถูก
จับนอนคุกฟรี ..แล้วมาเจอข่าวอีกแก๊งหนึ่งส่ง
หมายจับปลอม หลอกลวงให้โอนเงิน ท่านรอง
โฆษกอัยการสูงสุดก็ออกมาเตือน ว่าแก๊งท�านอง
นี้ซึ่งมีต่อเนื่องมาตลอดให้ระวัง ท่านบอกว่าให้
ตรวจสอบต้นฉบับว่า ใช่เอกสารที่แท้จริงหรือไม่
ให้สังเกตจากค�าผิด มีสติ ไตร่ตรอง อย่าเชื่อ
ค�าหลอกลวง และหาทางตรวจสอบ อย่ารีบโอน

e-mail : roj1941@gmail.com

เงิน ดิฉันได้เห็นหมายจับปลอมในข่าวแล้วก็อด
นึกเห็นใจคนได้รับไม่ได้ว่าจะมีสติรอบคอบพอไหม
เช่น ค�าผิด หมายปลอมเขียนว่าอาญัติ (ค�าถูกคือ
อายัด) จะมีก่คี นรูว้ า่ เขียนผิด หรือถึงรูว้ า่ ผิดก็คงนึก
ว่าพิมพ์ผิด และตรงที่ว่า ออกโดย กองบังคับการ
ต�ารวจภูธรภาค ๕ อ้าว..ใครจะไปรู้ว่า จริงๆต้อง
เป็นกองบัญชาการต�ารวจภูธรภาค ๕ เป็นต้น
การหลอกลวงมีความซับซ้อนลึกล�้ามากขึน้ เรื่อยๆ
บางคนอาจบอกว่าท�าไมปล่อยให้ถูกหลอกได้ ถ้า
เจอสิ่งที่พวกแก๊งนี้ท�าเป็นระบบใครก็อาจตกเป็น
เหยือ่ ได้ทั้งนั้นแหละ มันหลอกเก่งชนิดร้อยเซียน
ยังเวียนหัวเลยทีเดียว
• คนไทย ห่วงห่วง

- พนั ก งานสอบสวน มิ ใ ช่ พ นั ก งาน”จดพิ ม พ์ ” ตามค�า บอกของผู ้ ก ล่ า วหา ดั ง นั ้น จึ ง ซั ก
ถามแสวงหาข้ อ เท็ จ จริ ง ให้ ชั ด แจ้ ง สุ ด ประเด็ น
เกีย่ วข้อง แวดล้อม และองค์ประกอบความผิด
งานสอบสวนมิใช่งาน “มักง่าย” เพราะผูกพันกับ
สิทธิเสรีภาพ ชีวิตจิตวิญญาณของคน ด้วยเหตุนี้
ผูท้ ที่ า� หน้าที่“พนักงานสอบสวน”จึงควรมีคณ
ุ สมบัติ
พิเศษ คือมี“คุณธรรม”มั่นคงทุกขณะ ไม่หวั่นไหว
ต่ออ�านาจมืด อิทธิพลใด และคุณสมบัตินอกต�ารา
คือ รอบรู้สารพัดเล่ห์ร้ายของมิจฉาชีพ

ของเก่ามีค่า

- ผู้ที่ท�าอย่างนั้นสมควรยกย่องชื่นชมยิ่ง
นัก การกระท�าเป็นเยี่ยงอย่าง ชัดๆคือใช้จักรยาน
อีกอย่างหนึ่งคือแยกขยะ เป็นการแบ่งเบาภาระ
ผู้รับผิดชอบและเป็นเยี่ยงอย่างที่ดี

ปากอธิการ

อดี ต อธิ ก ารบดี แ ชร์ โ พสต์ วิจ ารณ์ ภ รรยา
พล.อ.ประยุทธ์ ว่าถือกระเป๋าหรูแอร์เมส ราคา ๒
ล้านบาท ขณะเดินทางไปต่างประเทศ ถือว่าบิดเบือน
ข้อมูล ตอนนี้ถูกฟ้องหมิ่นประมาท ผิด พ.ร.บ.
คอมพ์ เพราะกระเป๋ า นั้ น เป็ น ของโครงการ
ศิลปาชีพ ฝีมือคนไทย แทบไม่น่าเชื่อว่าจะมีคน
ระดับต�าแหน่งอธิการบดีเป็นไปได้ถึงปานนี้ เห็น
ว่ า สนั บ สนุ น อดี ต นายกฯ คนนั ้น ด้ ว ย คนที ่เ คย
บอกว่า รวยพอแล้ว ไม่โกงน่ะ เคยเป็นถึงอดีต
อธิการบดีมหาวิทยาลัยดังแถวท่าพระจันทร์ ก็น่า
จะมีวุฒิภาวะ นี่อะไรวิจารณ์สุ่มสี่สุ่มห้าไปเรื่อย ไม่
ขอโทษในเฟซบุ๊กด้วย ทั้งๆ ที่มีคนบอกแล้วว่าไม่ใช่
กระเป๋าหรู เลยโดนซะ คิดไปคิดมาท�าไมมาเล่น
งานภรรยานายกฯ นะ ว่าก็ว่าเถอะ ยังไงก็ยัง
เชียร์นายกฯ.. นึกถึงที่ท่านอดทน ลูกน้องถูกชาย
เสื้อด�าท�าร้ายท่านก็กล�้ากลืน คนบ่นทั่วเมืองว่ามัว
แต่หลงเสน่ห์นายกฯสาวสวย ท่านก็นิง่ แล้วไง
สุดท้าย ผมขอยึดอ�านาจ จบเลย!
• วัง ท่าข้าม

วันก่อนเดินบนทางเท้า มีจักรยานคันหนึ่งขี่
ผ่านไป ดูจะเป็นจักรยานเก็บของเก่า เพราะเห็นจอด
เอาขายันพื้นแล้วค้นหาของในถังขยะ หยิบขวด
พลาสติกใส่กล่องท้ายรถ แล้วก็ข่ตี อ่ ไป ถ้าคนไม่ดถู กู
งาน คงพอเลี้ยงชีวิตได้แม้เก็บของเก่าขายก็ตาม
ถ้ า เยาวชนได้ รั บ การปลู ก ฝั ง ความขยั น ขั น แข็ ง
หนั ก เอาเบาสู ้ เชื ่อ ว่ า โตขึ ้น ก็ จ ะพึ ่ง ตนเองได้
ท่ามกลางโลกที่ท�ามาหากินล�าบากขึ้นทุกวัน
• ดี ริมทาง

- กระแสสังคม กระแสการเมืองก�าลังถล่ม
กระแสทหาร ซึ่งในวาระหนึ่งได้เข้ามาคลี่คลาย
ปัญหาบ้านเมืองให้พ้น“วิกฤตการณ์” และนักการเมื อ งต้ อ งการกลั บ มาบริ ห ารบ้ า นเมื อ งตาม
รัฐธรรมนูญในเร็ววัน ในขณะเดียวกันก็หวั่นเกรง
การสืบทอดอ�านาจของรัฐบาล คสช. จึงมีขบวนการ
ต่างๆ นานาชอนไชตาม“การเมือง”ไปเรื่อยๆ
เป็ น โอกาสดี ข องประชาชนที ่จ ะได้ รู ้ ก� า พื ด
บรรณาธิการ
ของคน!
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

•
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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”

๑๓. เหมือนเตรียมเป็นผู้ว่าฯ

“ถูกใจก็คบกันไป คบกันไป เพราะผมเป็นคน

ไม่สนอะไร ไม่เคยคิดกวนใจใคร สบาย สบาย”
เพลงที่เบิร์ด น้องคุณแค็ทเธอรีนร้องจนมีชื่อเสียง
โด่งดัง คิดๆ ดู ผมก็มลี กั ษณะสบาย สบายอย่างนัน้
นอกจาก “ไม่เคยคิดกวนใจใคร” แล้ว ยัง “ชอบแส่
เรื่อยไป” เห็นใครมีปญ
ั หาอะไรชอบเข้าไปยุง่ กับเขา
อยูเ่ รื่อย ทัง้ ๆ ทีบ่ างครัง้ ไม่ใช่หน้าทีข่ องผมโดยตรง
แต่ก็อดไม่ได้
ถูกใจคนที่คบหากันมานาน แล้วยังมีอุดมการณ์
เหมื อ นเดิ ม เช่ น ดอกเตอร์ เ รื อ น คุ ณ เครื อ วัล ย์
หมอชิ ด พงษ์ คุ ณ มาลี แ ละอี ก หลายๆ คนซึ ่ง เป็ น
ชาวหมูบ่ า้ นชินเขต, ประชานิเวศน์ ๒ และชาวหมูบ่ า้ น
อื่นๆ อีกมากมาย
เดือนตุลาปี ๒๕๒๑ ผมเป็นข้าราชการการเมือง
6
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ต�าแหน่งประจ�าส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
สมัยนายกรัฐมนตรีเกรียงศักดิ์ ตอนนั้นผมมียศ
เป็นพันโท เห็นชาวบ้านเสื้อผ้าเปียกปอนพากันไป
ร้องเรียนที่บ้านท่านนายก เพราะน�้าท่วม ต้องแช่
น�า้ อยูห่ ลายวัน ไม่มใี ครไปช่วย ผมได้ยนิ ท่านสั่งการ
ทางโทรศัพท์ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องไปแก้ปัญหาโดยเร็ว
น�้าท่วมบริเวณทุ่งสองห้อง ริมคลองประปา
ถนนประชาชืน่ แจ้งวัฒนะ งามวงศ์วาน และ
บริเวณรอยต่อกรุงเทพ-นนทบุร-ี ปทุมธานี รวมพื้นที่
นับร้อยๆ ไร่ บางแห่งน�้าสูงถึงหัวไหล่ ไม่ใช่ธรรมดา
วันนั้นท่านนายกไม่ได้สั่งอะไรผม เพราะผม
ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง แต่ด้วยความเป็นคนชอบ
ส.ท.ร. (แส่ทุกเรื่อง) จึงตามไปดูที่เกิดเหตุบริเวณ
หน้าซอยชินเขต ถ้าไม่ได้ไปดูก็ไม่รู้ว่าประชาชน
เครียดแค่ไหน
ฝัง่ นี้แห้งมาก ข้ามถนนงามวงศ์วานไปนิดเดียว
ฝั่งโน้นน�า้ ท่วมเกือบมิดศีรษะ เพราะอยู่นอกเขต
ป้องกัน แล้วจะไม่ให้ชาวบ้านเคียดแค้นได้อย่างไร
แค้นถึงขนาดนัดแนะกันแล้วว่าจะพากันไปพังเขื่อน
พังและท�าลายเครื่องสูบน�้า ผมจึงรีบโทรศัพท์เรียน
ให้ทา่ นนายกทราบ พร้อมกับเรียนเสนอแนะ ขอให้
ท่านแม่ทัพภาคที่ ๑ คือพลโทเทพ กรานเลิศ และ
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก คือพลเอกเปรม ติณสูลานนท์
ส่งรถทหารไปช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ขณะ
เดียวกันก็โทรศัพท์ไปประสานกับ พ.ท.มนูญ รูปขจร

ผูบ้ ังคับกองพันทหารม้าที่ ๔ (ม.พัน ๔) ไว้ลว่ งหน้า เมื่อ
ได้รับค�าสั่งจากผู้บังคับบัญชาจะได้ปฏิบัติได้ทันที
ไม่เกิน ๓๐ นาที รถ ม.พัน ๔ ก็มา ตามด้วยรถ
กรมการขนส่งทหารบก วิง่ ตามกันมาเป็นทิวแถว
ชาวบ้านก็ย้มิ ออก ทหารน�ารถวิ่งเข้าไปช่วยทุกซอย
ชาวบ้านโบกไม้โบกมือ เลิกคิดที่จะพังเขื่อนพังเครื่องสูบน�้า นอกจากนั้นซอยไหนน�้าลึกมาก ยังเอาเรือ
ท้องแบนของทหารเข้าไปช่วยขนผูค้ น ขนข้าวของ
อพยพหนีนา้� และบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องอื่นๆ
ตอนบ่าย พลเอกเปรม นั่งรถบรรทุกของ ม.พัน ๒
เข้าไปตรวจพื้นที่น�้าท่วม ตอนค�่านายกเกรียงศักดิ์
นั่งรถจี๊ปลุยเข้าไปปลอบใจประชาชนอีก
ตั้งแต่วันนั้นมา ผมก็รบั หน้าที่เป็นผูป้ ระสานงาน
การแก้ปัญหาน�้าท่วมแต่ผู้เดียว ทั้งเรื่องการท�าน�้า
ให้แห้งและบรรเทาความเดือดร้อนสารพัด ผมติด
อยู่ที่นั่น ๓๑ วันเต็มๆ ชาวบ้านหลายคนนึกว่าผม
มีบ้านอยู่แถวนั้น แท้ที่จริงผมอยู่ถึงซอยจันทิมา
(ถนนลาดพร้าว ซอย ๘๐)
ช่วงนัน้ ตรงกับวันลอยกระทงพอดี ชาวซอย
จันทิมาบางคนนัดกันจะประชด ท�าให้ผมเสียหาย
ด้วยการจัดลอยกระทงที่ถนนหน้าบ้านผม ซึ่งระดับ
น�า้ สูงครึ่งหัวเข่าเพราะมัวแต่ไปช่วยที่อ่นื หน้าบ้าน
ของตัวเองไม่ช่วย ดีว่าขอร้องทันจึงไม่เกิดการ
หักหน้ากันขึ้น
คนที่ไม่ไปเห็นก็ไม่รวู้ า่ เวลาน�้าท่วมเขาเดือดร้อน
กันแค่ไหน เพียงส้วมตันอย่างเดียวก็ยุ่งแล้ว จะ
ถ่ายสะเปะสะปะปล่อยให้ลอยฟ่องไปเข้าบ้านโน้น
ออกบ้านนี้ก็ไม่ได้ ต้องถ่ายใส่ถุงแล้วเอาไปทิ้งลง
ถัง ถ่ายใส่ถุงอึดอัดขนาดไหน แล้วจะไม่ให้เครียด
ได้อย่างไร
ใครบ้านอยูใ่ นซอยลึกๆ เดินลุยน�้ากว่าจะออกมา
ถึงปากซอย ใช้เวลาตั้งครึ่งค่อนชั่วโมง เรื่องแรกสุดที่
จะต้องท�าคือ จัดรถทหาร เรือทหาร ช่วยบริการให้ฟรี
ผมเคยให้เจ้าหน้าที่นบั สถิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันหยุด
ปรากฏว่าผูค้ นเข้าออกกันมากเหลือเกิน แทบจะอยู่
ไม่ตดิ บ้าน เพราะน�้าท่วมหมด ท�าอะไรก็ไม่ได้ ขืนอยู่
เป็นโรคจิตกันพอดี เวลาจะถ่ายหนักถ่ายเบาก็อาศัย
ขึ้นรถทหาร ลงเรือทหารไปท�าธุระที่ปม๊ั น�า้ มันปากซอย

จากใจถึงใจ
แม้จะมีการพูดถึงผม เขียนถึงผม ไว้ในหลายแห่ง
แต่ก็ไม่ใคร่มีใครทราบว่า ผมเป็นใคร มาจากไหน
ชีวิตผมอยู่มาเกินครึ่งศตวรรษแล้ว ความตายได้
ย่างใกล้เข้ามาทุกที ผมน่าจะได้บันทึกเรื่องราวบางแง่
บางมุมไว้บ้าง เพื่อให้หลาย ๆ ท่านได้ทราบ
“ชีวติ จ�าลอง” จึงเกิดขึ้น 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 ้ที ่เ ขี ย นโดย
นักเขียนจ�าเป็นชื่อ “จ�าลอง”
ขอบพระคุณครับ
๗ มกราคม ๒๕๓๓

ซึ่งน�้าท่วมไม่ถึง
ศูนย์ประสานงานที่ผมตั้งอยู่ริมถนน มีพร้อม
ทัง้ เจ้าหน้าทีท่ เ่ี กีย่ วข้องกับการจัดรถ จัดเรือ มีหมอ
มีพยาบาล มีต�ารวจ บ่ายวันหนึ่ง หมอผู้ใหญ่จาก
โรงพยาบาลพระมงกุฎแวะไปเยี่ยม และถามว่า
ขาดแคลนหมอประเภทไหนอีก ผมตอบทันทีว่า
“จิตแพทย์ครับ” คุณหมอท่านส่ายหน้าและกล่าวว่า
จิตแพทย์ไปพบเหตุการณ์อย่างนั้น จิตแพทย์เอง
ก็แย่เหมือนกัน
ผูท้ ่เี ข้าไปติดต่อกับศูนย์ประสานงานล้วนหน้ายู่
หน้ายับ บางรายเดินด่าบรรพบุรษุ เรามาตั้งแต่ไกล
ราวกับเราเคยไปท�าอะไรให้เจ็บช�้าน�้าใจหนักหนา
น�า้ ในคลองประปาเริ่มเน่าเหม็น เพราะช่วงนั้น
น�า้ ท่วม พืน้ น�า้ ติดต่อเป็นผืนเดียวกันหมด ดูไม่ออก
ว่าตรงไหนคลอง ตรงไหนถนน ต้องเอาไม้ไผ่ไปปักไว้
เป็นระยะๆ ให้ทราบแนวคลองประปา
ผูท้ ่เี ดือดร้อนมักมีเรื่องแปลกๆ บางรายมาแจ้งว่า
รถหาย จอดใส่กุญแจทิ้งไว้ที่ริมถนนงามวงศ์วาน
เราส่งเจ้าหน้าที่ไปติดตามพบว่าไม่หาย เจ้าของลืม
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ใส่เกียร์ ลืมใส่เบรกมือ รถไหลมุดใต้น�้าลงไปอยู่ในคู
ข้างถนน ทีศ่ ูนย์ประสานงานของเราจึงต้องมีรถยก
ประจ�าอยู่ด้วย
ผู้สื่อข่าว ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์
ติดตามเหตุการณ์อย่างใกล้ชดิ ที่ศนู ย์ประสานงาน
จึงเป็นห้องแถลงข่าวไปในตัว
อธิ บ ดี ก รมชลประทานท่ า นให้ สั ม ภาษณ์ อ อก
โทรทั ศ น์ ว ่ า ก� า ลั ง สู บ น�้ า ออกด้ ว ยเครื อ่ งสู บ น� ้า ใหญ่
ขนาดไหน จ� า นวนเท่ า ใด ท่ า นบอกท่ า นชี แ้ จงหมด
ยืนยันระดมกันทั้งกลางวันกลางคืน แต่ก็แปลก ๗ วัน
ผ่ า นไป น�้ า ไม่ เ ห็ น ลด ผมจึ ง ชวนกรรมการหมู ่ บ ้ า น
ต่างๆ นัง่ รถไปตรวจกัน พบว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ไม่ได้ปิดคลองถึง ๔ คลอง คือ คลองบ้านเก่า บ้านใหม่
บางพัง บางพูด ที่สบู ก็สบู ออกไป ที่ไหลก็ไหลทะลักเข้ามา
ผมรี บ ไปเรี ย นท่ า นนายกเกรี ย งศั ก ดิ ์ และ
ประสานงานกับกรมชลประทาน กรมทางหลวง
ให้ช่วยกันปิดคลองทั้ง ๔ หลังจากนั้นไม่นานเราก็
ยิ้มออก ระดับน�้าลดลงเรื่อยๆ จนเข้าสู่สภาพปกติ
น�า้ ท่วม เป็นเรื่องน่าประหวั่นพรั่นพรึง บางราย
เดิมทีเดียวอาศัยอยู่ในเมืองเมื่อน�้าท่วมปี ๒๕๑๘
หลังจากนั้นอพยพย้ายหนีออกไปอยู่ชานเมืองที่
หมูบ่ า้ นชินเขต ซึง่ น�า้ ท่วมพอดีปี ๒๕๒๑ ย้ายอีกครั้ง
ไปอยู่หมู่บ้านเสรี น�้าก็ตามไปท่วมที่นั่นอีกจนได้
เมื่อปี ๒๕๒๓ หลายคนรู้เข้าเลยจ้องมองดูว่าจะ
ย้ายไปไหนต่ออีก จะได้หลีกให้ห่าง
ตอนที่น�้ายังไม่ลด ถนนแทบใช้ไม่ได้ จ�าได้ว่า
พันเอกหม่อมอดุลยเดช จักรพันธ์ นั่งรถจิ๊ปไปกับลูกน้องมุง่ ไปตรวจงานที่หมูบ่ า้ นประชานิเวศน์ ๒ ไปได้ไม่
เท่าไรรถจิ๊ปมุดเข้าไปอยูใ่ ต้น้า� เพราะระดับน�้าสูงจริงๆ
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ผมต้องตัดสินใจน�าเรือมาวิง่ ในคลองประปา
ทั้งๆ ที่ผดิ กฎหมาย มิฉะนั้นประชาชนย่านนั้นไปไหน
มาไหนไม่ได้เลย ได้อาศัยทั้งเรือของทหาร ของ กทม.
ของก�านันผู้ใหญ่บ้าน และหน่วยงานอื่นๆ
พอด้านฝัง่ กรุงเทพฯน�้าลด ฝัง่ เมืองนนท์ไม่ลด
ชาวนาที่อยู่เหนือๆ ขึ้นไปก็มาร้องเรียนว่าต้นข้าว
ตายหมด เพราะมี ก ารถมคลองส่ ว นที ่ข นานกั บ
คลองประปา ตรงบริเวณสี่แยกประชาชื่น งามวงศ์วาน
ผมรีบประสานงานกับกรมชลประทาน เรียกรถขุด
ขนาดยักษ์จากนครสวรรค์เดินทางมาตอนกลางคืน
รุ่งเช้าก็เริ่มลงมือขุด แม้ตึกแถวริมคลองส่วยจะ
คัดค้านก็ต้องท�า เดี๋ยวนี้ยังเป็นคลองให้เห็น ไม่ถม
ตันหมดเหมือนเมื่อก่อน ยังระบายน�า้ ได้ดจี นถึงขณะนี้
หมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ ที่หมอชิดพงษ์และ
คุณมาลีอาศัยอยู่นั้น มีความสามัคคีกลมเกลียว
เหนียวแน่น ช่วยกันสู้น�า้ มาเป็นเวลานานอย่างได้ผล
จนหนังสือพิมพ์บางฉบับขนานนามว่า “หมูบ่ า้ นมหัศจรรย์”
จะไม่เรียกว่ามหัศจรรย์ได้อย่างไร ตลอดเส้นทาง
ที่เข้าไปถึงหน้าหมู่บ้าน น�้าท่วมแค่หัวไหล่ พอก้าว
เข้าไปในหมู่บ้านน�้าแห้งผากทันที ชาวบ้านสู้ศึกน�้า
เหมือนชาวค่ายบางระจันสู้ศึกพม่า
ยิ่งสูก้ ย็ ่งิ ล้าเพราะขาดก�าลังหนุน ระดับน�้านอก
หมูบ่ า้ นก็สงู ขึ้นทุกที ปริ่มๆ จะล้นเขื่อนทีก่ ้นั ไว้รอบๆ
ชาวบ้านส่งผูแ้ ทนไปพบผมที่ศนู ย์ประสานงานหน้า
หมู่บ้านชินเขต ผมก็ได้อาศัยก�าลังทหาร ที่มีพี่ๆ
เพื่อนๆ น้องๆ เป็นผูบ้ งั คับกองพัน เข้าท�าการช่วยเหลือ
ได้ทนั ท่วงที หมูบ่ า้ นประชานิเวศน์ ๒ จึงครองความ
มหัศจรรย์ไปได้ตลอดหน้าฝนปีนั้น
oo

อ่านต่อฉบับหน้า

ชาวหมู่บ้านประชานิเวศน์ ๒ จัดงานแสดงความขอบคุณที่ได้ช่วยแก้ปัญหา จนน�้าไม่ท่วมหมู่บ้านในปีนั้น

เราคิดอะไร

การศึกษาพัฒนาไปทั่วถึงแล้ว
การสื่อสารมวลชนก็สะพัดแพร่ทุกท้องถิ่น
ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วถึง
ยากที่ “นักการเมือง” จักปิดบังซ่อนเร้นความชั่วร้าย
พ้นหูพ้นตาประชาชนได้

เมื่ อ ใกล้ ว าระรั ฐ บาล คสช.สิ ้น ภาระหน้ า ที ่รั บ ผิดชอบ และไทยก็เริ่มหวนคืนสู่“ประชาธิปไตย”ตาม
กระบวนการที่ก�าหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ
บรรดาพรรคการเมืองเดิม นักการเมืองรุ่นเก่าที่
เคยจัดตั้งรัฐบาล ต่างก็ออกมาส�าแดงบทบาทต่อสังคม
ด้วยลีลาต่างๆ ตามทัศนคติ จริตนิสัยตน และนักการเมืองหน้าใหม่ พรรคการเมืองใหม่ก็เผยโฉมแสดงลีลา
หยัง่ ท่าทีสนามการเมือง ทั้งภาคประชาชนและภาค
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน
สังคมไทยยุคนี้ นอกจากการศึกษาพัฒนาในระบบ
ไปทั่วถึงแล้ว การสื่อสารมวลชนก็สะพัดแพร่ทนั สมัยถึง
แทบทุกท้องถิ่น ประชาชนมีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสาร
ได้ทั่วถึงเท่าเทียมกัน ดังนั้น ยากนักที่ผ้ปู ระกาศตน
เป็น “นักการเมือง” จักปิดบังซ่อนเร้นความชั่วร้าย

เลวทรามส่วนตนไว้พน้ หูพน้ ตาประชาชนได้ โดยเฉพาะ
“คู่ต่อสู้ทางการเมือง” ย่อมต้องซอกแซกเสาะหามา
บางทีเรื่องเท็จก็ยังเสกสรรปั้นแต่งมาลวงโลกจนได้! นี่
ไงคือ“โทษสมบัต”ิ ประการหนึ่งของนักการเมืองรกโลก
ที่บังอาจฉ้อฉลแผ่นดินได้โดยไร้ “หิริโอตตัปปะ”
ก็ ตั ้ง ตาคอยดู กั นต่ อ ไป เพราะ...ยุ ค นี ้มี ค นหนึ ่ง
อาจหาญประกาศตัวว่า “เพราะผมไม่ใช่ทหาร เข้าใจ
ไหม เป็นนักการเมืองที่เคยเป็นทหาร”
เมื่อมาลงสนามการเมือง รบกันด้วยฝีปากและ
เชิงชั้นนานาในสภา ต่างกับในสมรภูมิ...ในสนามรบ
ประจัญบานกันด้วยอาวุธถึงเลือดเนื้อถึงชีวิต เปิดสภา
สมัยหน้า น่าจะดุเดือดแต่จะร้อนแรงถึงกับมีสมาชิก
หัวใจวายกลางสภาไหมเอ่ย!.
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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สีชีวติ
สัน

ทีม สมอ.

• ตอนจบ

เนื้อหำต่อไปนี้เรียบเรียงจำกกำรแสดงปำฐกถำในงำน ศิระกรำนพระภูบำลนวมินทร์
เรื่อง “ในหลวงแห่งแผ่นดิน” ที่โรงพยำบำลศิริรำช
โดย ดร.สุเมธ ตันตเวชกุล เลขำธิกำรมูลนิธิชัยพัฒนำและประธำนกรรมกำรมูลนิธิอุทกพัฒน์
ในพระบรมรำชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวำคม ๒๕๖๐
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พรปีใหม่
สวัสดีวันปีใหม่พา
ให้บรรดาเราท่านรื่นรมย์
ฤกษ์ยามดีเปรมปรีดิ์ชื่นชม
ต่างสุขสมนิยมยินดี
ข้าวิงวอนขอพรจากฟ้า
ให้บรรดาปวงท่านสุขศรี
โปรดประทานพรโดยปรานี
ให้ชาวไทยล้วนมีโชคชัย
ให้บรรดาปวงท่านสุขสันต์
ทุกวันทุกคืนชื่นชมให้สมฤทัย
ให้รุ่งเรืองในวันปีใหม่
ผองชาวไทยจงสวัสดี
ตลอดปีจงมีสุขใจ
ตลอดไปนับแต่บัดนี้
ให้สิ้นทุกข์สุขเกษมเปรมปรีดิ์
สวัสดีวันปีใหม่เทอญ

เพลงพระราชนิพนธ์อันดับที่ ๑๓ ทรงพระราชนิ พ นธ์ ขึ ้น ในเดื อ นธั น วาคม พ.ศ. ๒๔๙๕ เมื่ อ
เสด็จนิวัติพระนครและประทับ ณ พระต�าหนัก
จิ ต รลดารโหฐาน พระราชวั ง ดุ สิ ต มี พ ระราชประสงค์ ที ่จ ะพระราชทานพรปี ใ หม่ แ ก่ บ รรดา
พสกนิ ก รไทยด้ ว ยเพลง และทรงพระกรุ ณ า
โปรดเกล้ า ฯให้ พ ระเจ้ า วรวงศ์ เ ธอพระองค์ เ จ้ า
จักรพันธ์เพ็ญศิริ นิพนธ์ค�าร้องและพระราชทาน
แก่วงดนตรี ๒ วง คือ วงดนตรีนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย น�าออกบรรเลง ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิ ท ยาลั ย และวงดนตรี สุ น ทราภรณ์ น� า
ออกบรรเลง ณ ศาลาเฉลิ ม ไทย ในวั น ปี ใ หม่
วันอังคารที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๔๙๕

ดิ น มี ส ารพั ด รส พระองค์ ท ่ า นแก้ ไ ด้ ห มด
ดินเปรี้ยวแถวปักษ์ใต้ สูบน�้ามาเมื่อไหร่กรดเคมี
ไพไรต์ขึ้นมาหน้าดินเต็มไปหมด พระองค์ท่านทรง
ช�าระล้างด้วยการแกล้งดิน คือ ท�าให้มนั เปรี้ยวสุด
แล้วรีเวิร์สกลับจนใช้ได้ ส่วนดินเค็มแถวชายทะเล
อย่างที่เพชรบุรี บางที่มันลึกเข้ามาแล้วยังเค็ม
เพราะเป็นทะเลมาก่อน ท่านก็แก้ให้ ส่วนดินดาน
ที่แข็งโป๊กต้องใช้เวลา ปรับป่าเสื่อมโทรมเป็นป่า
สมบูรณ์ ตอนแรกเข้าไปไม่มตี น้ ไม้สกั ต้น ตอนพวก
ผมเข้าไปส�ารวจก็ไม่รู้จะท�าอย่างไร ได้แต่เอาก้อน
หินใส่ถุงกลับมาถวาย ทูลพระองค์ท่านว่า ทั้งหมด
ก็มีแต่หินพวกนี้ พระองค์ท่านตรัสว่าใครบอกเธอ
ว่าก้อนหิน นี่มันดินที่แห้งจนเป็นดินดาน มันแข็ง
เหมือนหิน เชื่อฉัน เอาไปแช่น�้าสิ ผมก็แช่ เช้ามา
กลายเป็นดินหมด วันนี้ท่นี ่นั กลายเป็นป่าหมดแล้ว
เรื ่อ งดิ น ถล่ ม แทนที ่จ ะใช้ แ ทรกเตอร์ ม าท� า
เทอเรส ท่านตรัสให้เอาหญ้าแฝกไปปลูก เราก็
สงสัยหญ้าแฝกท�าอะไร แต่ปรากฏว่าหญ้าแฝก
มันหยั่งรากลึก พระองค์ท่านตรัสว่ามันเป็นหญ้า
ธรรมะ ส่วนหญ้าคาเป็นหญ้าอธรรม แป๊บเดียว
รุกรานเต็มพื้นที่ ท�าให้ปลูกอะไรไม่ได้ ด้วยสติ
ปัญญาของเราตั้งแต่โบราณกาลมาจนบัดนี้ก็ใช้
หญ้าแฝกมุงหลังคาอย่างเดียว ไม่มีใครคิดจะเอา
หญ้าแฝกมาปลูกเพื่อกันดินพังทลาย
วัน แรกที ่พ ระองค์ ท ่ า นรั บ สั ่ง ให้ เ อาหญ้ า
แฝกมาปลู ก นั ้น ผมพั ก อาศั ย ที ่พ ระราชวัง
มฤคทายวัน วิธีง่ายที่สุดคือสั่ง ตชด.ไปหาหญ้า
แฝกมาให้ ม ากที ่สุ ด เท่ า ที ่จ ะหาได้ ครึ ่ง ชั ่ว โมง
วิทยุมาว่าพรุ่งนี้จะเอาหญ้าแฝกมาให้ ๓ คันรถ
เราดีใจมาก พระเจ้าอยู่หัวรับสั่ง เราสั่งปั๊บก็ได้
ปุ๊บเลย วันรุ่งขึ้นก็ตั้งตารอ เช้ารถจีเอ็มซี ๓ คัน
คลุมผ้าใบอย่างดีแล่นเข้าจอด เปิดผ้าแล้วผม
จะเป็ น ลม หญ้ า แฝกมาเป็ น ตั บ ๆ แบบใช้ มุ ง
หลังคา ต้องบอกว่าไม่ใช่ พระเจ้าอยู่หัวอยากได้
ต้นหญ้าแฝกมาปลูก เขาก็ว่า อาจารย์จะปลูก
ท� า ไมหญ้ า ทุ ก คนงงไปหมด แต่ ต อนนี เ้ ข้ า ใจ
แล้ว ใหม่ ๆ หลังจากทดลองแล้วว่ามันกันดินพัง
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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}เขาก็ว่า อาจารย์จะปลูกท�าไมหญ้า
ทุกคนงงไปหมด แต่ตอนนี้เข้าใจแล้ว
หลังจากทดลองแล้วว่ามันกันดินพังได้จริงๆ
ก็ไปโฆษณาให้ชาวบ้านปลูกตามหัวไร่ปลายนา
ดินจะได้ไม่ถล่ม บางทีก็ยากที่จะให้ผู้คนเข้าใจ
พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าไม่ต้องอธิบาย
ให้เขามาดูจะเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด
เราอย่าไปบอกว่าให้ปลูกหญ้าแฝกสิ
มันมีประโยชน์ คิดดูใครจะปลูกหญ้า
ต้องให้มาดูเอง ตอนนี้ก็ปลูกกันทั่ว~

ได้จริง ๆ ก็ไปโฆษณาให้ชาวบ้านปลูกตามหัวไร่
ปลายนา ดินจะได้ไม่ถล่ม บางทีก็ยากที่จะให้ผู้คน
เข้าใจ พระเจ้าอยู่หัวตรัสว่าไม่ต้องอธิบาย ให้เขา
มาดูจะเป็นวิธีสอนที่ดีที่สุด อย่างที่ทรงให้ผมไป
ดูลิง เราอย่าไปบอกว่าให้ปลูกหญ้าแฝกสิ มันมี
ประโยชน์ คิดดูใครจะปลูกหญ้า ต้องให้มาดูเอง
ตอนนี้ก็ปลูกกันทั่ว
เรื ่อ งแกล้ ง ดิ น ก็ ท� า จนเวลานี ้ ๓ จั ง หวัด
ภาคใต้ มี ที ่ดิ น ที ่เ ป็ น ดิ น พรุ ป ระมาณ สามแสน
ไร่ ใช้การได้หมด แต่สูบน�้ามากไม่ได้ ต้องสูบ
แค่ ๕๐ เซ็นต์ เพราะถ้ามากกว่านัน้ กรดไพไรต์
ทะลุ น�้ า ขึ ้น มากองอยู ่ บ นดิ น นี ่เ ป็ น ความรู ้ ที ่นั ก
อนุรักษ์บอกว่า ห้ามขุดห้ามสูบ ตอนแรกๆพวก
เขาวิจารณ์ว่า พระองค์ท่านท�าลายระบบนิเวศ ที่
จริงระบบนิเวศที่ไม่มีประโยชน์จะเก็บไว้ท�าไม แต่
ตอนนี้ก็รู้กันแล้ว เราสูบน�้าไว้ ๕๐ เซ็นต์ กันดิน
ทะลายโดยปลูกเป็นแถวเป็นแนว เราเจอแนว
หญ้าแฝกที่อินเดีย อายุ ๑๐๐ ปียังมีให้เห็น มันดูด
ซับน�้าใต้ดิน น�าสิ่งดี ๆ ขึ้นมาแล้วน�าออกซิเจนลง
ไปท�าให้ดินรอบบริเวณกลายเป็นดินดีหมด และ
เป็นแนวป้องกันด้วย พอดินทลายมาเจอแนวหญ้า
แฝกก็กนั ได้บา้ ง ทะลุแนวหนึ่งมาแนวที่สองก็เสริม
ตรงนั้นไป ได้เทอเรสโดยไม่ต้องลงทุน เป็นศิลปะ
การใช้ธรรมชาติแก้ธรรมชาติ
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ป่าไม้ล่ะ เมืองไทยตัดไม้ท�าลายป่ากันเป็น
สิบๆ ปี ตั้งแต่ผมเกิดมาจนปีนี้อายุ ๗๙ ก็ยังตัด
กันไม่หยุด มันไม่หมดสักที มันสมบูรณ์มากจริง ๆ
แต่อย่าท�าลายต่ออีก มันร่อยหรอเต็มทีแล้ว ฟื้นฟู
ไม่ไหวเหมือนกัน
ตอนมาถึ ง กรมป่ า ไม้ ป ลู ก ตั ง้ แต่ ตี น เขาไป
ยอดเขา ท�าไมเขาต้องเหนื่อยอย่างนั้น ไปปลูก
ยอดเขาทีเดียวไม่ได้หรือ เลือกเอาต้นที่มีเมล็ด
แพร่พนั ธุเ์ องที่แตกฝักออกมา ไม่นานก็เต็มเขาเอง
ยอมเหนื่อยหนเดียว เอาเมล็ดไปปลูกบนยอดเขาสิ
ต่อมากรมป่าไม้ก็ท�าแบบนี้
อีกครั้งที่ห้วยฮ่องไคร้ ซึ่งตอนนั้นแห้งแล้ง
มาก ผมไปบอกว่ า เราปลู ก ป่ า โดยไม่ ต ้ อ งปลู ก
พวกเราเวลาปลู ก ป่ า ก็ ต ้ อ งอุ ้ ม ต้ น ไม้ ล งหลุ ม
ทุ ก ที และต้ น ไม้ ยั ง ไม่ โ ต เราเสี ย ไม้ ไ ปสองดุ ้ น
แล้ว ไม้ปักอันหนึง่ แล้วป้ายชือ่ คนปลูกอีกอัน
หนึ่ ง ยิ ่ง ผู ้ ใ หญ่ ไ ปมากเท่ า ไหร่ ก็ ยิ ่ง เสี ย ไม้ ม าก
เท่านั้น แต่ต้นไม้จะรอดมั้ยยังไม่รู้ บางทีผมก็เผลอ
ปักป้าย พระองค์ท่านทรงเหน็บว่า “เออ....ต้น
สุเมธ ตันติเวชกุล ต้นพันธุ์นี้ลูกมันเป็นยังไงนะ”
เราก็สะดุ้ง ต่อจากนั้นก็ไม่เอาแล้ว ท�าให้ต้นไม้
รอดก่ อ นเถอะ พระองค์ ท ่ า นทรงแนะให้ เ อา
น�้าปลูก โดยท�าฝายชะลอน�้า ทั้งกั้นน�้าและให้
น�้ารั่วซึมได้ เราให้มันค่อย ๆ ซึมเป็นหยด ๆ ดิน

}พระองค์ท่านตรัสว่าเขาไม่ท�า
เพราะเรื่องนี้เป็นธุรกิจไม่ได้ เพราะบังคับไม่ได้
ว่าให้ฝนตกลงตรงจุดที่ต้องการ
เกิดตั้งบริษัทรับท�าฝนเทียม
ทั้งสวนทั้งไร่ของเขาใหญ่มาก
ถ้ามันไปตกในที่ที่เขาไม่ต้องการ
ฟ้องร้องขึ้นศาล ต้องจ่ายเยอะมาก
ความคิดตะวันออกกับตะวันตกต่างกันตรงนี้
ทุกอย่างของเขาเป็นเงินหมด
ขณะที่ของเราเป็นการให้ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่~

ก็ค ่ อ ย ๆ ชุ ่ ม ฉ�่ า ดิ น ที ว่ ่ า แห้ ง แล้ ง เพราะป่ า ถู ก
ท�าลาย แต่ดินยังมีชีวิตอยู่ พอได้ความชื้นก็เป็น
อาหาร เมล็ ด ในดิ น ก็ แ ตกกอ หน่ อ งอกได้ อี ก
เป็นป่าธรรมชาติ ไม่ใช่ป่าแถวทหารปลูก ดูแล้ว
ไม่ ใ ช่ ป ่ า จริ ง ๆ ป่ า จริ ง ต้ อ งมี ไ ม้ เ ตี ้ย ไม้ สู ง มี
หลากหลาย
ป่าสามอย่าง ประโยชน์สี่อย่าง พระองค์
ท่านตรัสว่าต้องปลูกป่าให้ครบตามความต้องการ
ของเรา เราต้องการอะไร หนึ่ง ต้องการไม้เนื้อ
แข็งส�าหรับปลูกบ้าน ท�ารั้ว ก็ต้องไม้แบบหนึ่ง
ไม้ ผ ลที ่ป ลู ก กิน ก็แ บบหนึ ่ง ผัก หญ้ า พริ ก หอม
แตงกวาก็อ ีก แบบหนึ ่ง และก็ ไ ม้ เ ชื ้อ เพลิ ง ซึง่
ต้องปลูกไม้โตเร็วเพราะต้องใช้ทุกวัน เพราะฉะนั้นป่าสามอย่างนี้ไม่เหมือนกัน ต้องเลือกให้ดี
ประโยชน์จึงจะได้ครบ และเราจะได้ป่าคือประโยชน์
ที่สี่ ผมไม่มีความรู้เลย ผมก็เรียนได้วันนี้ผมได้
ดุ ษ ฎ ีบ ัณ ฑ ิต จ า ก ค รู ชั ้น ห นึ ่ง ข อ ง โ ล ก คื อ
พระเจ้าอยู่หัว ซึ่งพระองค์ท่านทรงได้ดุษฎีบัณฑิต
จากประมาณ ๑๖ มหาวิท ยาลั ย ด้ า นเกษตร
ทั้ ง นั้ น ส� า หรั บ ผม ที ่ม าจากพื ้น ฐานรั ฐ ศาสตร์
การทู ต ตอนนี ้ก ลายเป็ น เอ็ ก ซเปิ ร ์ ต ทางด้ า น
ดิ น น�้ า ลมไฟ เมื่ อ ๒-๓ เดื อ นก่ อ น มี ป ระชุ ม
น�้ า โลก เขามาเชิ ญ ผมไปเปิ ด ฝรั ่ง มากั น เต็ ม
ผมไม่เก่งหรอก ผมก็แค่ถา่ ยทอดสิ่งที่พระเจ้าอยูห่ วั

ทรงสอน ฝรั่งออกค่
จดกัานยยิกเลย บรรยายไป ๆ ผมชัก
งงใครเป็นผู้เชี่ยวชาญกันแน่ ที่เขาจดสิ่งที่เราพูด
ทีจ่ ริงเป็นสิง่ ที่พระเจ้าอยู่หัว มหาบรมครูของเรา
ทรงสอนไว้ทั้งนั้น ขอให้ท�าตามเท่านั้น คนทั้งโลก
ก็ต้องตามเรา
พระเจ้าอยู่หัวทรงงานมา ๗๐ ปี ผมก็ถวาย
งานมา ๓๕ ปี พระองค์ท่านทรงท�าอะไรบ้างนั้น
ผมสรุ ป ได้ ชื ่อ หั ว ข้ อ ว่ า “จากนภาผ่ า นภู ผ าสู ่
มหานที” เราเห็นเมฆแต่ท่านทรงเห็นน�้า จะ
เอามาใช้ ไ ด้ อ ย่ า งไร เอาโซเดี ย มคลอไรด์
ไปโปรย หรือพูดอย่างชาวบ้านว่าเอาเกลือทะเล
ไปใส่ เกลือมันดูดความชื้นก็ตกลงมาเป็นฝน แต่
ที่ต่างประเทศไม่ท�า ผมไปแคลิฟอร์เนียหลายปีที่
แล้ว มันแล้งมา ๓ ปีแล้ว ผมถามพระเจ้าอยู่หัว
ว่าเรือบินเขาก็ดีกว่าเรา คอมพิวเตอร์ค�านวณ
อากาศก็ดีกว่า ก้าวหน้ากว่า เกลือก็เยอะ ท�าไม
เขาไม่ ท� า ฝนเที ย ม พระองค์ ท ่ า นตรั ส ว่ า เขา
ไม่ท�าเพราะเรือ่ งนี้เป็นธุรกิจไม่ได้ เพราะบังคับ
ไม่ ไ ด้ ว ่ า ให้ ฝ นตกลงตรงจุ ด ที ่ต ้ อ งการ เกิ ด ตั ้ง
บริษัทรับท�าฝนเทียม ทั้งสวนทั้งไร่ของเขาใหญ่
มาก ถ้าไปตกในที่ที่เขาไม่ต้องการ ฟ้องร้องขึ้น
ศาล ต้องจ่ายเยอะมาก แต่ของเราเป็นการให้
อย่างเขานั้นเป็นการขาย ความคิดตะวันออกกับ
ตะวันตกต่างกันตรงนี้ ทุกอย่างของเขาเป็นเงิน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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}ตอนนี้เข้าใจแล้วนะ
ท�าไมพระเจ้าอยู่หัวต้องพัฒนาต่างจังหวัด
พระองค์ท่านรับสั่งว่าชนบทอยู่ได้ เราอยู่ได้
แต่ถ้าชนบทอยู่ไม่ได้ เราอดตาย
ที่เรามีกินอยู่ทุกวันนี้ วัตถุดิบมาจากไหน
พวกเขาเลี้ยงดูพวกเรา
ข้าวทุกเม็ด ผักทุกใบมาจากชนบททั้งนั้น~

หมด ขณะทีท่ ุกอย่างของเราเป็นการให้ เอือ้ เฟื้อ
เผื่อแผ่ มีแต่ให้
อยู่ ก ับ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ต้ อ งขยั น แม้ แ ต่ น� ้า
ยังต้องขยัน อันดับแรกสร้างป่าอนุรักษ์ต้นน�า้
ล�าธาร นี่เราไปตัดมันทุกวันต้นน�้าเลยแย่ จาก
เจ้าพระยาไป เจ้าพระยามาจากปิง วัง ยม น่าน
ถ้าแม่น�า้ เหล่านี้แห้ง เจ้าพระยาก็เน่า น�้ามีแต่
เป็ น น� ้า เค็ม จากทะเล แล้ ว จะเอาน� ้า ที ไ่ หนท� า
ประปา ต้องปลูกป่าอนุรักษ์ก่อน อย่ายุ่ง อย่า
เอาไม้ ต ่ า งถิน่ เข้ า ไป ปลู ก เสร็ จ แล้ ว พอไปถึ ง
กลางเขาอย่าเพิ่งไปไหน ท่านให้สร้างเขื่อนเก็บ
น�้าไว้ พอมีน�้าปั๊บ ของแถมฟรีก็มาด้วย คือโปรตีน
ราคาถูกให้ชาวบ้าน ปลามากันมากมาย
พออีก พั ก หนึ ่ง น�้ า จากกลางเขาถึ ง ตี น เขา
คราวนี้พัฒนาป่าที่สองเป็นป่าเศรษฐกิจ อาจเป็น
สวนล� า ไย ลิ ้น จี ่ห รื อ มะพร้ า วหรื อ มะคาเดเมี ย
มะม่วงหรือสวนยางก็ได้ เมื่อท�าหน้าที่เสร็จแล้ว
ก็ยังไม่ยอมให้ไป อยู่กับพระองค์ท่านเหนื่อยไม่ได้
เพราะพระองค์ไม่ยอมเหนื่อย คราวนี้ปลาถูกขัง
ไว้ในน�้าอีกเพราะมีอา่ งเก็บน�้าทีต่ นี เขา น�า้ เดียวกัน
นั่นแหละได้ปลาอีกแล้ว แล้วตอนนี้แหละส่งน�้าไป
ที่ราบ เลี้ยงไร่นาตามหมู่บ้านชนบท เสร็จแล้วไหล
ลงแม่น้า� ใหญ่ มีเมืองเก่าๆอยูต่ ดิ แม่น้า� ทัง้ นัน้ เมือง
นี่กินอย่างเดียว ไม่ผลิต กรุงเทพฯผลิตอะไรบ้าง
ทุกอย่างมาจากต่างจังหวัด
14
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ตอนนี้เข้าใจแล้วนะ ท�าไมพระเจ้าอยู่หัวต้อง
พัฒนาต่างจังหวัด พระองค์ทา่ นรับสั่งว่า ชนบทอยู่
ได้ เราอยู่ได้ ถ้าชนบทอยู่ไม่ได้ เราอดตาย ที่เรามี
กินอยู่ทุกวันนี้ วัตถุดิบมาจากไหน พวกเขาเลี้ยงดู
พวกเรา ข้าวทุกเม็ด ผักทุกใบมาจากชนบททั้งนั้น
เพราะฉะนั้นชาวเมืองที่นี่กินถ่ายอย่างเดียว กิน
ถ่ายแล้ว พระเจ้าอยู่หัวต้องบ�าบัดน�้าเสียอีกด้วย
วิธกี ารธรรมชาติ ตั้งแต่แถบป่าชายเลนส่งน�า้ เลี้ยง
กุ้งหอยปูปลาในทะเล นี่คือวงจรงานของพระองค์
ท่าน ครบหมดทุกมิติของชีวิต
พระองค์ ท รงท� า มาตลอด ๗๐ ปี ทรงท� า
ซ�้ า แล้ ว ซ�้ า เล่ า จนแผ่ ไ ปทั ่ว ไม่ น ่ า เชื ่อ ว่ า คน ๆ
เดียวจะสามารถสร้างโครงการขึ้นมา สี่พันเจ็ด
ร้อยกว่าเกือบแปดร้อยโครงการ บางกระทรวง
ยั ง ท� า ไม่ ไ ด้ เ ลย ระหว่ า งที ่ผ มเข้ า ไปท� า หน้ า ที ่
ตั ้ง แต่ ป ี ๒๕๒๔ ถึ ง ๒๕๕๙ ปี ที ่ส วรรคตนั ้น
เฉลี่ยโครงการใหญ่ๆ ปีละ ๕๐ โครงการ แบ่งเป็น
แต่ละภาค ภาคละไม่หนี ๑๐ โครงการ และยังมี
โครงการย่อย ๆ อีกซัก ๑๐ รวมแล้ว ๕๐
เรื่องสถาบันพระมหากษัตริย์นั้นรู้กันทั่วว่า
ยุ่งเกี่ยวการเมืองไม่ได้ แต่ไม่ห้ามที่จะเสริมสร้าง
พื้นฐานของความเป็นประชาธิปไตยให้ประชาชน
ทรงให้การศึกษา วันหนึ่งมีรับสั่งให้ไปเฝ้า เรา
ก็จะวางพระเก้าอีไ้ ว้ให้ แต่ไม่เคยทรงใช้ โต๊ะ
ประชุ ม คื อ พื ้น ตรั ส ว่ า สะดวกดี เ พราะแผนที ่

}
อาหารเป็นเรื่องส�าคัญที่สุด
การที่รับสั่งให้พออยู่พอกินเราต้องเข้าใจ
และประเทศเราก็โชคดี
เป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศ
ที่อาหารเหลือกินเหลือใช้
มีคนโชคดีแค่ ๑๐ ประเทศเท่านั้นทั่วโลก
แต่เราไม่เคยเอาใจใส่
เวลานี้รบกันจนคนอพยพกันทั่วโลก
เพราะไม่มีกิน

~
มั น ใหญ่ ปูโ ต๊ ะ ไหนก็ ไ ม่ ไ ด้ ก็ เ ลยนั ่ง พั บ เพี ย บ
ท�างานกันทุกคน คอมพิวเตอร์ก็วางบนพื้น อีกวัน
คอมพิวเตอร์หัก ช่างซ่อมมึนมากว่ามันตกเก้าอี้
หรือเปล่า พระองค์ท่านรับสั่งให้ฟังว่าอายเขา ที่
หักเพราะฉันไปเตะมันเข้า ไม่กล้าบอกช่าง ฝามัน
เปิดออกจากกันเพราะอะไร เพราะทรงวางไว้บน
พื้น พระองค์เองทรงพับเพียบอยู่ตรงกลาง ท่าน
ทรงงานอย่างนั้นจนเสร็จ สามทุม่ สี่ทมุ่ นั่งพับเพียบ
สี่หา้ ชั่วโมง บทจะลุก ทรงลุกไปเฉย ๆ ส่วนพวกเรา
ตั้งแต่ชั่วโมงแรก หลังจากนั้นก็ไม่ได้ขยับไปไหน
ท่ า นรั บ สั ่ง มา เราก็ เ ปลี ่ย นท่ า นั ง่ ตลอดเพราะ
เมื ่อ ย สี ่ชั ่ว โมงผ่ า นไปก็ ยั ง นั ่ง อยู ่ นั ่น ไม่ ไ ปไหน
พอท่านรับสั่งว่า เอาละ พอแล้ว ท่านก็ลุกไปเลย
พวกเราหมอบกราบแล้วก็อยู่ท่านั้นแหละ เพราะ
มันชาไปครึ่งตัวแล้ว ขยับไม่ได้
วัน หนึ ่ง พระองค์ ท ่ า นเสด็ จ มาถึ ง และทรง
ชี้ไปที่เก้าอี้ ยังไม่ทรงงานทันที ตรัสว่า “ท�าไม
พระเจ้าอยู่หัวต้องเหนื่อยอย่างนี้นะ ท�าไมต้อง
ล� า บาก ต้ อ งแบกสารพั ด ต้ อ งไปโน่ น ไปนี ”่
ในหลวงถามพระเจ้าอยู่หัว แล้วใครจะไปตอบ
พวกเรานั่งฟัง ทรงถามพระองค์เอง แล้วทรง
ตอบเองว่า “การที่พระเจ้าอยูห่ วั ยังต้องเหนื่อย ยัง
ต้องล�าบากทุกวันนี้ เพราะประชาชนส่วนใหญ่ยัง
ยากจน เมือ่ ยากจนเขาก็ไม่มอี สิ รภาพ เสรีภาพ เมือ่
ไม่มีเสรีภาพ เขาจึงเป็นประชาธิปไตยไม่ได้” แต่

ความจริงเป้าหมายของพระองค์ทา่ นไปไกลกว่านัน้
ตราบใดที่มีความยากจน อย่าพูดถึงประชาธิปไตย
ต้ อ งดู แ ลปากท้ อ งก่ อ น มิ ฉ ะนั ้น แล้ ว ใครยื ่น มา
ห้าร้อยหรือพัน ให้ท�าอะไรเขาก็ท�า เพราะคนหิว
ประชาธิ ป ไตยจะพั ฒ นาได้ ต ่ อ เมื ่อ คนมี อ ยู ่ มี กิ น
เสียก่อน ทุกวันนี้วัตถุประสงค์ของท่านเป็นเรื่อง
บูรณาการหมด แต่ทว่าหลายคนเข้าไม่ถึงและ
ไม่พยายามเข้าใจ อันนี้คือค�าตอบ
เพราะฉะนั้นตราบใดที่คนยังยากจนอย่างนี้
การพูดถึงสิทธิเสรีภาพ ก็มีแต่ค�าพูดเท่านั้น แต่
เนื้อหาจริงเราไม่เข้าใจ ทรงสอนวิธดี า� เนินชีวิตด้วย
บางครั้งรับสั่งว่า “พออยู่พอกินนะ” เราก็นึก
“แหม..มั น ต้ อ งรวยสิ ” แต่ ค วามจริ ง ค� า นี้ มั น
เหนือชั้นแล้ว มีให้พออยู่ มีให้พอกิน ขณะนี้
โลกก�าลังเผชิญกับความอดอยาก ประชากรจาก
เจ็ ด พั น สี ร่ ้ อ ยล้ า นในตอนนี ้ ยู เ อ็ น บอกว่ า อี ก
สามสิบปีจะก้าวกระโดดเป็นเก้าพันล้าน ทรัพยากร
เท่ า เดิ ม แถมร่ อ ยหรอลงเพราะโลกร้ อ น ถู ก
เอลนีโญ่ ลานีญ่ากลืนกินไปท�าลายไป
เพราะฉะนั้น อาหารเป็นเรือ่ งส�าคัญที่สุด
การที่รับสั่งให้พออยู่พอกินเราต้องเข้าใจ และ
ประเทศเราก็โชคดี เป็น ๑ ใน ๑๐ ประเทศที่
อาหารเหลือกินเหลือใช้ มีคนโชคดีแค่ ๑๐ ประเทศ
เท่านั้นทั่วโลก แต่เราไม่เคยเอาใจใส่ เวลานี้รบ
กันจนคนอพยพกันทั่วโลกเพราะไม่มีกิน นี่เป็น
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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เรื่องส�าคัญมากกว่าการเมือง การศาสนา ถ้าใน
บ้านไม่มกี ินก็ตอ้ งไปเอาของบ้านอื่นมากิน สงคราม
ถึง ได้ เ กิ ด แย่ ง พลั ง งานกั น เป็ น ต้ น อย่ า ไป
หวัง พึ ่ง คนนั ้น คนนี้ ใช้ ไ ฮเทคมากมายไปหมด
พยายามพึ่งตนเองให้มากทีส่ ดุ นั่นคือสิ่งที่ทรงสอน
อีกวันหนึ่ง พระองค์ท่านรับสัง่ ถาม “รู้มั้ย
ฝรั่งเขาว่าโดมิโน่ เวียดนามแตก ลาวแตก เขมร
แตก ไทยแตก มาเลเซียแตก อินโดนีเซียแตก
เป็นคอมมิวนิสต์กันหมด ท�าไมโดมิโน่มาหยุดที่
เมืองไทย” แล้วทรงตอบเองว่า “โดมิโน่มาหยุด
ที่เมืองไทยเพราะคนไทยเรายัง “ให้” กันอยู่”
พระองค์ ท ่ า นรั บ สั ่ง ย�้ า อี ก ครั ้ง ในปี ๒๕๔๕
คุณธรรมข้อ ๑ ที่มีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจคน
ไทยคือ “การให้” ไม่ว่าให้สิ่งใดกับใครสถานใด
ก็ตาม เป็นสิ่งที่พงึ ประสงค์อย่างยิ่ง และเป็นเครื่อง
ประสานไมตรีอย่างส�าคัญระหว่างผู้ให้กับผู้รับ
ท�าให้สังคมเป็นปึกแผ่นมั่นคงด้วยสามัคคีธรรม
ปี ๒๕๔๙ เสด็จออกพระมหาบัญชรที่มีคน
มาเฝ้าเต็มถนนราชด�าเนิน คนอยู่บ้านก็ดูทางทีวี
ตอนนั้นยังไม่ทะเลาะกัน ยังไม่มีปฏิวัติ ไม่มีอะไร
ทั้งสิ้น เหมือนกับว่าจะทรงเห็นว่าจะมีอะไรเกิด
ขึ้น ท่านรับสั่งสั้น ๆ ว่า “๑. จะคิด พูด ท�า ให้ใช้
ความมุ่งดี หมายความเจริญต่อกันและกัน ไม่ใช่
ทะเลาะด่าทอกันทุกวัน มันไม่มีประโยชน์อะไร
เกิดขึ้นเลย ๒. ให้ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน ท�างาน
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ประสานประโยชน์ ใ ห้ ส� า เร็ จ ผลทั ้ง แก่ ต นและ
ผูอ้ ่นื และแก่ประเทศชาติในที่สดุ ถ้าไม่ทา� ประเทศ
ชาติจะอยู่ได้อย่างไร คนจะอยู่ได้อย่างไร คนอื่น
อยู่ไม่ได้ เราก็อยู่ไม่ได้ คิดแล้วก็มาลงที่ตัวเราเอง
๓. ให้อยู่ในความสุจริต ในกฎกติกา ตามระเบียบ
แบบแผน เคารพกฎหมาย ไม่ใช่ท�าผิดกันอยู่อย่าง
ทุกวันนี้ กินกันทุกหย่อมหญ้า มีทุจริตคอรัปชั่นจน
พระองค์ทา่ นทนไม่ได้ ทรงแช่งไว้แล้ว ใครทุจริตแม้
นิดเดียว ขอให้มอี นั เป็นไป แม้กระทั่งในวัดก็ยงั ท�า
กัน ผมก็ไม่เข้าใจ นรกไม่กล้ารับคนพวกนี้ มันต้อง
ลงต�่ากว่านรก ข้อ ๔. ฟังคนอื่นบ้าง อย่าเอาแต่
ตนเองเป็นใหญ่ กลุ่มตกลงว่าอย่างไรก็ปฏิบัติไป
ตามนั้น ไม่ใช่ตะแบงไปตามที่ตนคิด เวลานี้แตกกัน
เป็นเสี่ยง ๆ เป็นสีอะไร ไม่เบื่อบ้างเหรอ เหนื่อยมั้ย
ทะเลาะกันน่ะ มันไม่กอ่ ประโยชน์อะไรเลย สี่ขอ้ แค่
นี้ล่ะ ขอให้ทุกคนท�าเถอะ บ้านเมืองอยู่ได้ ถ้าเริ่ม
ด้วยพ่อแม่ทะเลาะกัน ลูก ๆ ก็ทะเลาะกันต่อ อย่า
ทิ้งมรดกทะเลาะนี้ให้ลูกหลาน พระองค์ท่านทรง
พยายามแล้วพยายามอีกที่จะขจัดสิ่งนี้ ทรงเสียสละเพื่อให้เราอยูไ่ ด้ตลอดเวลา ๗๐ ปี ตั้งแต่หลาย
คนยังไม่เกิด ตอนนี้เสด็จจากไปแล้ว ถึงเวลา
ที่เราต้องมาไตร่ตรองด้วยจิตใจเข้มแข็ง ท�างาน
ต่อไปโดยยึดหลักที่พระองค์ท่านทรงสอน และ
ถ่ายทอดไปสู่ลูกหลานเราด้วยเพื่อประโยชน์สุข
ตามที่รับสั่งไว้

เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๐
Z

จนแต่มีเกียรติ (สุจริต)
ดีกว่าร�่ารวยแต่อัปยศ (ขี้โกง)
๑. ศาสนาบุญนิยม
๒. ชุมชนบุญนิยม
๓. การศึกษาบุญนิยม
๔. บริโภคบุญนิยม
๕. พาณิชย์บุญนิยม
๖. กสิกรรมบุญนิยม

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

ระบบ“บุญนิยม”นี้ ข้าพเจ้ามีความเชื่อมั่นในใจจริงๆ ว่า
จะช่วยสังคมมนุษยชาติที่ถูกพิษและฤทธิ์ของระบบ
“ทุนนิยม” ก�าลังต้อนเข้ามุมอับอยู่ในปัจจุบันนี้ได้แน่ๆ หาก
ประชาชนได้ศึกษาช่วยวิจัยกันต่อ และอบรมฝึกฝนร่วมมือ
สร้างสรรให้เกิดให้เป็นผู้เจริญตามระบบ“บุญนิยม”
นี้กัน จนมีคุณภาพ(quality) และปริมาณ(quantity)
เพียงพอ ตอนนี้คนจะเห็นจะรู้ยังยากอยู่ ยิ่งจะเชื่อตาม
ยิ่งยากใหญ่ เพราะยังมีผู้พอรู้พอเป็น หรือ ด�ำเนินชีวิตใน
ระบบ“บุญนิยม”ได้แล้ว จ�ำนวนน้อยเหลือเกิน

เฉพำะอย่ำงยิ่ง คนทั้งหลำยเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ำมุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชำติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตำมอุดมกำรณ์ ไม่ได้นั้น
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ
แต่ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่เห็นทำงออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่ำ
ต้องปรับตัวมำเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
• สมณะโพธิรักษ์

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

•
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บาปนี”้ อีกเลย ไม่ว่าในที่ไหนๆ
เหมือ น“พลัง งานระเบิด ”ที ่ม ัน เกิด
ระเบิด ขึน้ แล้ ว จากนัน้ ไป“พลัง งานนี”้ ก็
หมดไป ไม่มี“พลังงานระเบิด”นัน้ เหลืออยู่
ในที่ไหนๆอีกเลย เมือ่ มันระเบิดเสร็จกิจ
ซึงี่ “พลังงานนี”้ ก็ไม่ใช่“ลูกระเบิด”ด้วย
นะ “พลังงานนี”้ จะเกิดในขณะผู้ประกอบ
ขึน้ ในปัจจุบันนัน้ ๆเท่านัน้
“พลังงานบุญ”ไม่มีอยู่นอกปัจจุบัน
“พลังงานบุญ”มี ในขณะผู้ปฏิบัติประ
กอบขึน้ ๆได้ในปัจจุบันนัน้ ๆเท่านัน้
“บุญ”จะไม่มี“ธร”ในที่ ใดๆ
หรือ“บุญ”จะไม่“ทรงไว้”อยู่ ในที่ใดๆ
“บาป”หมดสิน้ ไป “บุญ”ก็ไม่มีอีกเลย
อรหันต์ คือ ผู้“หมดสิน้ บุญ-หมดสิน้
บาป”สนิท ไม่มีบุญ-ไม่มีบาปเกิดอีกในจิต
ผู้ท�ากรรมที่ไม่เป็น“บุญ”และไม่เป็น
“บาป”นัน้ คือ ผู้ท�ากรรมที่“สิน้ ภพสิน้ ชาติ”
“การได้ บ ุญ ”จึ ง เป็ น “การสิน้ ภพสิน้
ชาติ”กันต่างหาก จะมิใช่“การมี ภพมีชาติ”
“การไม่ ม ีภ พไม่ มี ช าติ” จึ ง หมายถึง
“การไม่เกิดตัวตนหรือไม่เกิดอัตตา”ในจิต
ไม่ ใช่“การเกิดตัวตนเพิม่ ขึน้ ๆ”ในจิต
ผู้มี“สัมมาทิฏฐิ”ในค�าว่า“บุญ”จึงรู้จัก
รู้แจ้งรู้จริงใน“การเกิด-การตาย”ถูกแท้รู้แท้
ในความเป็น“ตัวตน” ที่มี ภพมี ชาติให้รู้
“การเกิด”(ชาติ)ซึ่งเป็น“การมีภพมีชาติ
ขึน้ ในจิต”จึงรู้แท้ และ“การตาย-การสูญ
สิ้น ซาก”(สุญ ญตา)ที่“ตายสิน้ ภพจบชาติใน

ฉบับ ที ่แ ล้ ว (๓๓๐) เราได้ พ ูด ถึง “ผล
ของศี ล”ที ่มีสัมมาทิฏ ฐิจริง จึง จะท�า “อภิ
สัง ขาร”สัม มาปฏิบ ัต ิแ ท้ ม ี“ ผลหรือ มีส ่ ว น
บุญ”กันจริง คือ“ปุญญาภิสังขาร”เกิดผล
“การเกิดผลของบุญบางส่วน” นัน่ คือ
“การตายของกิเลสบางส่วน (ปุญญภาคิยา)”
การเกิด“บุญ”ขึ้นมาท�าหน้าที่ นั้ น ไม่มี
อะไรเป็น“ผล”ตามมาเลย จาก“พลังงาน
บุญ”ท�าหน้าที่เสร็จ แล้วก็มีแต่“เสียไป-สูญ
ไป” ไม่มีอะไรได้ ไม่มีอะไรมีตามมา
“ผลบุญ ”ที ่เ กิด จึ ง คื อ ส่ ว นที ่เ สีย
ไป-หายไป ซึง่ “ส่วนที่เสียไป”นี้ ไม่มีอะไร
ได้เป็นภาวะ ไม่มีอะไร“มี”ตามมา ที่มีก็มี
แต่“สูญ” มีแต่“ส่วนที่เสีย”นัน้ มันหมดไป
หายไป แล้วก็หมดจบ“บุญ”
ถ้าส่วนที่เกิด“ผลบุญ”นั้นเกิดบริบูรณ์
หรือ“การเกิดผลของบุญเต็มส่วน” นัน่ คือ
“การตายของกิเลสหมดเกลี้ยงไม่เหลือเลย”
“การเกิดผลบุญ”จึงหมายถึง กิเลส
(บาป)หมดสิ้น”ไปจากจิต เนื่องจาก“พลังงาน
ที ่เ ป็ น บุญ ”ที ่ผู ้ ป ฏิบ ัต ิส ามารถประกอบ
“พลังงานนั้น”ขึน้ ในปัจจุบันนัน้ ส�าเร็จเป็น
อาวุธท�าลายกิเลสหมดสิน้ (ปริกฺขีโณ)”ไปจาก
จิต
“พลังงานที่เป็นบุญ”ก็สลายหายไป
ด้วยหมดความเป็น“พลังงานที่ชื่อว่าบุญ”
ไม่มี“พลังงานนี”้ และไม่มีอะไรอื่นอีก
นัน่ คือ “บุญและบาปหมดสิน้ ไปจาก
จิต”(ปุญญปาปปริกฺขีโณ) ไม่มีวันจะมี“บุญและ
18
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จิต” ส�าเร็จก็ไม่มี“ภพ”ไม่มี“ชาติ”จริง ด้วย
การสร้างอาวุธท่พี่ ระพุทธเจ้าทรงค้นพบ
ชื่อว่า“บุญ” อันเป็น“จิตตาวุธ” หนึ่งเดียว
แท้ จึงจริงแท้ยิ่งยอดที่สุดในโลกขึน้ มาได้
“บุญ”ไม่มี ในศาสนาอื่นใดๆเลย
แต่ ค� า ว่ า “บุญ ”ก็ถ ูก น�า ไปใช้ ผิ ด ๆ
เละเทะเลอะเทอะไปหมด
“บุญ”เป็น“อาวุธ”ฆ่ากิเลสเท่านั้นด้วย
“บุญ”ไม่ ฆ่าอะไรอื่น “บุญ”ไม่ท�าลาย
อะไรอื่น “บุญ”ฆ่ากิเลสอย่างเดียว “บุญ”
ต้องมี “ ปั ญ ญา”คมชั ด แจ้งจริง ลึก สุด ช่วย
จึงจะ“รู้จักรู้แจ้งรอบถ้วน”ในตัวตนกิเลสได้
ครบถ้วนทั้ง“๓ อัตตา” คือ “โอฬาริกอัตตามโนมยอัตตา-อรูปอัตตา”
“บุญ”จึงสามารถฆ่า“อัตตา”ส�าเร็จแท้
ผู้“สร้างพลังงานที่เป็นบุญ”ขึน้ ในจิต
ตนได้ชนิดที่เป็น“อาวุธฆ่ากิเลสได้จริง”จึง
จะเป็นผู้ที่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริง“บุญ”กัน
จริงๆ ผู้ไม่สามารถสร้าง“พลังงานบุญ”ขึน้
ในจิตได้จริงจะรู้แต่“บุญ”ที่เป็นภาษาแค่นั้น
ซึ่งค�าว่า“บุญ”นี้แหละที่“มิจฉาทิฏฐิ”
กันมาก เพราะหลงผิดกันเยอะ มันยากมาก
จริงๆ ที่จะเข้าใจค�าว่า “บุญ”นี้ ได้ จึงเป็น
“อจินไตย”จริงๆ ซึ่ง มีการเข้าใจผิ ด กั น ว่า
“บุญ”นี้ ถ้าท�าแล้ว จะมี“ผล”เป็น“สมบัติ”ใน
ชาติ นี้ ห รื อ ในชาติหน้า เหมือนกับ“กุศล”
หรือเหมือนกับ“อกุศล”ซึง่ ก็เป็น“สมบัติ”
ประเด็นนีแ้ หละ “บุญเหมือนกุศล”
นีแ้ หละ ที่มัน“ผิด”แท้ๆ “ผิด”จริงๆ

คนทั้งหลายแม้แต่ชาวพุทธเกือบจะ
ทั้งหมดทั้งสิ้นมั้งที่เข้าใจค�าว่า“บุญ”ผิดถนัด
คือ เข้าใจว่าเป็นเช่นเดียวกับ“กุศล”
“ผิด”อย่างมหามหันต์เลย เนือ่ งจาก
“บุญ” กับ“กุศล”นี้มันต่างกัน สุดๆคนละขั้ว
เพราะ“กุศล”นัน้ เกิด“ผล”เป็น“สมบัติ”
ที่ ได้ มาใส่จิต แต่“บุญ”เกิด“ผล”เป็น“วิบัติ”
ออกไปจากจิต
หมายความว่า ถ้าใครมีการกระท�า
คือกรรมขึ้น มา ถ้า“ผล”ส�าเร็จของกรรมนั้น
เรียกว่า“กุศล” ผู้น้ันจึงเกิดภาวะโดยภาษา
ว่า“มีสมบัติ” ซึง่ เป็น“การสะสมมาให้ตน”
คือ “มี ก ุศ ล” (หรือมี“อกุศล”)ไง! คื อ มี“ สมบัต ิ
มาใส่ จิตใจตน”
“ใจ”ของตนผู ้ ป ฏิบ ัต ินั ้น ก็ม ี“ สมบั ต ิ”
เป็น“ความมี” ก็ยิ่ง“ไม่มีทางสูญสิน้ ”ไปได้
“บุญ”จึงไม่ ใช่“กุศลหรืออกุศล”เลย
ถ้าเข้าใจผิดว่า“ได้บุญ”คือ“ได้กุศล”
ผู้ได้“บุญ”ก็จะมี“กุศล”ซึ่ง ยิ่งสะสมไว้
ใน“สัญญา”หรือใน“อัตตา”ของคนผู้แม้จะ
บรรลุอรหัน ต์แล้ว ไปไม่มีวนั จบสิ้นไปได้เลย
แล้วอรหันต์จะเป็นผู“้ สิ้นบุญสิ้นบาป”
คือ “ปุญญปาปปริกฺขีโณ”กันได้อย่างไร?
อรหันต์“ไม่มกี ารกระท�าเกี่ยวกับบาป
แม้อกุศลทั้งปวงเด็ดขาด (สัพพปาปัสสะ อกรณัง )
การกระท�าใดๆหรือ กรรมใดๆของ
อรหันต์จึง ถึงพร้อมด้วยกุศลแต่ถ่ายเดียว”
(กุส ลัส สูปสั ม ปทา) ”เพราะได้ช�าระจิตของตน
ให้สะอาดหมดจด(สจิตตปริโยทปนัง )แล้ว
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ถ้าเป็นอรหันต์แล้วก็ไม่มี“บาปหรือ
อกุศล”ใดเกิดในจิตสะสมเพิม่ มาอีก และ
ไม่มี“บุญ”ใดเกิดในจิตสะสมเพิม่ มาอีก
ประเด็นนีแ้ หละส�าคัญ มีก็แต่“กุศล”
เท่ า นัน้ ที ่เ กิด ได้ จึ ง ชื ่อ ว่ า “สจิ ต ตปริโ ยท
ปนัง” เพราะผู้นนั้ มี“การช�าระจิตของตน
ให้สะอาดหมดจด”ได้ส�าเร็จแล้ว
“กุศล”ของอรหันต์จะสะสมได้อยู่ และ
เป็น“สมบัติ”ของอรหันต์ยิ่งๆขึน้ ไปอีก
แต่ “ บุญ”นัน้ ถ้าผู้ใดปฏิบัติเ กิ ด “ผล”
จบเสร็จแล้ว“บุญ”ก็“ วิบัติ” ไปเลย “บุญ”
ก็สูญสิ้นไป หลังจากท�าหน้าที่เสร็จทันที
หมายความว่า เมือ่ อรหันต์เกิด“ผล”
ส�าเร็จในการท�า“บุญ”จบ คือ ฆ่ากิเลสาสวะ
ได้ เกลีย้ งแล้ว “บุญ”ของอรหันต์ก็ไม่มีอีก
แล้วใน“การกระท�า(กรรม)”ใดๆต่อจากนั้ น
“ผล”ส�า เร็จ ของพลัง งานที ่เรีย กว่า
“บุญ ” เมือ่ “ปัจจุบันของบุญ”ผู้นั้น เสร็จจบ
“บุญ”ก็เกิด ภาวะ“สูญสิน้ ไป (ปริกฺขีโณ)” โดย
ภาษาก็ว่า “ไม่มี” ซึง่ เป็น“การไม่สะสมมา
ให้ตน” คือ “ไม่ มีอะไร”เหลือ มันว่างเปล่า
ทิศของ“กุศล”กับ“บุญ” “ผล”ที่เกิดมัน
หันทิศไปตรงข้ามกันคนละทิศชนิดหันหลัง
ให้กัน ๑๘๐ องศา จึงต่างกับ“กุศล-อกุศล”ยิง่
“บุ ญ “ไม่มีการสะสมภาวะใดๆมาให้
ตน”เลย แต่ “กุศล”มีการสะสมทุกภาวะที่
ตนเกิดภาวะไม่ตกหล่น ไม่ระเหยไม่ระเหิด
“กุศลกับอกุศล”เป็น“สมบัติ”คู่ ..สะสม
“กุศลและอกุศล”นัน้ คือ“มี” และ“มี”
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อยู่ใน“สัญญา”ของแต่ละคนไปกับ“อดีต”
ของทุกคน ใน“อดีต”เท่านั้นนะที่ ไม่หายไป
ไม่ว่า“อรหันต์”หรือ“พระพุทธเจ้า” จนกว่า
จะ“ปรินพิ พานเป็นปริโยสาน”จึงจะสูญสนิท
แต่“อกุศล”ของพระพุทธเจ้ากับพระ
อรหันต์”ที่มี ใน“อดีต”นัน้ ไม่“ก�าเริบ(อสังกุป
ปัง)”ขึ้นมาอีก แค่“มี”อยูเ่ ป็นอดีต”เท่านั้นเอง
เพราะส�าหรับ“อรหันต์”กับ“โพธิสัตว์
ขัน้ ๔”ขึ้นไป “อกุศล”หรือ“บาป”จะ“ไม่ เกิด”
ใน“ปัจจุบันและอนาคต”อีกเลยทุกกาละ
เหลือแต่ซากจากที่“ท�าไปแล้วในอดีต”
เท่านั้นอันเป็นเศษ จะเกิดก็ ไม่ได้แต่“มีอยู”่
“มี”แต่ตาย สต๊าปแล้ว ไม่มี“ชีวะ”อีก
“ปุถุชน”จะหมด“กุศล-อกุศล-บาป”
ชนิดที่“สูญสิ้น(ปริกฺขีโณ)”ไปจาก“กรรม”ไม่ได้
เพราะ“กุศล-อกุศล-บาป”จะ“หมดสิ้น
สูญไป (ปริกฺ ขี โณ)” ตราบ“ชี วิ ต ปุถุชน”ผู้ยัง
มี“กรรม”ไม่ ได้ มันต้อง“มี”อยูส่ า� หรับปุถุชน
จะพิเ ศษก็เ ฉพาะ“อกุศ ลหรือ บาป”
แค่น้ันเอง ทีม่ ี“ความจบ”(สัพพปาปัสสะ อกรณัง)
ไม่เกิดอีกแล้ว เมื่อเป็น“อรหันต์”บริบูรณ์จบ
“กรรม”ของอรหันต์จงึ เหลือแต่“กุศล”
เท่านัน้ (กุสลัสสูปสัมปทา) เพราะอรหันต์ได้
ช�าระจิตของตน(สจิตตปริโยทปนัง)ให้ หมดกิเลส
สิ้นอย่างสะอาดเกลี้ยงผ่องใสแล้ว จากสันดาน
(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ ) “ปัญญา”ก็อยู่เหนือ
ยิ่ง(อุตตระ) “สติ”ก็มีอ�านาจใหญ่ (อธิปไตย)
จึงเป็นอัน“จบ”หน้าที่ของ“บุญ” ทันที
ที่“จบ”ความเป็น“บุญ”ลงในปัจจุบันนั้่นๆ

เพราะกรรมทีเ่ ป็น“บุญ”จะ“ไม่มีภาวะ”
คือ “สูญสิน้ ความปรากฏไป (ป ริกฺขี โณ )”
“บุญ และบาป”จะไม่ ป รากฏขึ ้น ใน
จิ ต ใจของผู้เป็นอรหัน ต์อีกเลยนั่นเอง
“บุญและบาป”ไม่ มี และ“ไม่ มี ” ได้ ถึง
ขั้น “เที่ยงแท้ตลอดกาล”เลยทีเดียว (สัสสตัง)
จึงนับเป็น“การหมดสิน้ สูญ(ปริกฺขี โณ)”
ชนิดที่จบสนิทได้แล้ว คือ กิเลสดับสนิทจริง
และอีกนัยะหนึ่ง ที่ต่างกันส�าคัญมาก
ต่างกันส�าคัญยิ่งตรงที“ี่ บุญ”มีฤทธิท์ �า
หน้าที่“โดยส่วนเดียว(เอกังสะ,เอกโส,เอกังเสนะ)”
เท่านั้น คือ “บุญ”มีหน้าที่“ก�าจัดกิเลสจาก
สัน ดานให้ ห มดจด(สันตานัง ปุนาติ วิโสเธติ)”
แต่ถ่ายเดียว เสร็จหน้าที่ก็“จบกิจ”เด็ดขาด
“หมดสิ้นบุญสิ้นบาป(ปุญญปาปปริกฺขีโณ)”แค่นั้น
เท่านั้น กิจเดียว หน้าที่เดียว แล้วบุญ,บาป
ก็หมดหายไปจากจิต ไม่มีในจิตอีกเลยจริงๆ
“บุญ”ถ้า“หมดสิน้ ไป”แล้วก็เป็น“สูญ”
ไม่มี“บุญ”อีกเลยที่จะ“อยู่”ในจิต ในกรรม
เมือ่ หมดจน“สิน้ อนุสัยแล้ว”เด็ดขาด
ก็จะ“ไม่มี”อย่างเที่ยงแท้(นิจจัง),ยั่งยืน,ตลอด
กาล,ไม่เปลีย่ นเป็นอื่นอีก,ไม่มีอะไรหักล้าง
ได้,ไม่กลับก�าเริบ(อสังกุปปัง) ดังทีพ่ ดู ย�า้ ซ�า้ ซาก
“บุญ ”กับ “กุ ศ ล”ที ่เ ป็ น นัย ส�า คั ญ ดั ง
ว่านีจ้ ึงเป็น“จุดต่าง”ที่สา� คัญมากยิ่งยวด
ถ้าแม้นเข้าใจผิด ไม่สัมมาทิฏฐิ หรือ
มิจฉาทิฏฐิอยู่จริง “บุญ”จะท�าลายศาสนา
พุท ธอย่ า งยั บ เยิ น ฉิบ หาย ดั ง ที ่เ ห็ น และ
เป็นอยู่ เต็มสังคมพุทธหนักมาก ร้ายมาก
ยิ่งในยุคปัจจุบันนี้

ศาสนาพุทธจึงเสื่อม เพราะมิจฉาทิฏฐิ
เข้าใจนัยส�าคัญของค�าว่า“บุญ”ผิดไปนี่เอง
เพราะเอาค�าว่า“บุญ”ไปใช้“ผิด” ท�าให้
คนเข้าใจว่า “บุญ”เป็น“สมบัติ” ที่สะสมได้
แท้จริงแล้ว“บุญ”ไม่ ใช่“สมบัติ”ที่จะ
สะสมได้เลย เมือ่ เข้าใจ“ผิด”ในนัยส�าคัญ
นี้ คนที่ขี้โลภทรัพย์“สมบัติ” หลงลาภยศ
สรรเสริญสุข เห็นแก่ ได้ ก็ หลงผิดสะสม“สิ่ง
ที่ ไม่มี” มันก็เลยไปยึดได้“สิ่งไม่มี”แท้ๆ ขึ้น
มา“มี”ใส่จิตตน
ในจิ ต ตนจึ ง เกิด “ภพ-ชาติ” เพราะ
สร้าง“สิ่งไม่มี”ขึ้นมาให้แก่ตนจนส�าเร็จจริง
จึงได้“ความไม่มี”ขึ้นมา“มี””ในจิตตน
เพราะมัน“ปั้นลมปั้นแล้งนึกคิดเอาสะกดจิตเนรมิตเอาเองขึ้นในจิต จนกระทั่ง
เป็น“ภาวะปรากฏในจิตส�าเร็จ(มโนมยอัตตา)”
ดังทีน่ ักสะกดจิตหรือ“หลับตาสมาธิ”ท�าเอา
นั่นแหละ มันก็งา่ ยๆ ปัน้ ลมๆแล้งๆเอาเอง
หรือไม่ ได้หลับตาหรอก ทุกเวลาแหละ
หากผูน้ ้นั ไป“หลงยึดขึ้นมา”ว่า สิ่งนี้“มี”ใส่จติ
ตนจริงๆจังๆ ผู้นนั้ ก็“มี”ขึน้ ในจิตตนทันที
ถ้ายึดแน่ยึดแน่น ก็“มี ” ในจิตขึน้ แล้วสัง่ สม
ลงไปในอนุสยั กันเลย เป็น“อัตตา”(ตนของตน)
ผูไ้ ม่ศกึ ษาความเป็น“อัตตา ๓” จะไม่รู้
จักรูแ้ จ้งรูจ้ ริงความเป็น“โอฬาริกอัตตา-มโน
มยอัตตา-อรูปอัตตา”ได้เลยเป็นอันขาด
เพราะมันเป็น“อัตตาหรือตัวตน” ที่คน
หลงยึดว่ามีจริง มัน“อุปาทาน”ตัวแท้ตัวจริง
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [
อ่านต่อฉบับหน้า
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เราเป็นประเทศที่สงบ ประเทศที่มีคนที่ช่วยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ
เราจะเป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้...แล้วรู้สึกว่าที่หนึ่งในโลกในข้อนี้
จะดีกว่าผู้อื่น จะดีกว่าคนที่รวยที่สุดในโลก
จะดีกว่าคนที่เก่งในทางอะไรก็ตามที่สุดในโลก
ถ้าเรามีความสงบ แล้วมีความสบาย
ความมั่นคงที่สุดในโลกนั้น รู้สึกจะไม่มีใครสู้เราได้...

มหาอ�านาจแบบคนจน

นายสมชัย สัจจพงษ์ ปลัดกระทรวงการคลัง
เปิดเผยว่า จะสรุปมาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยระยะที่ ๒ ทั้งหมด เสนอให้ที่ประชุมคณะ
รัฐมนตรีพิจารณาได้ภายใน ๒ สัปดาห์ข้างหน้า
ทั ้ง นี ้ห ากเสนอ ครม. แล้ ว ผ่ า นความเห็ น ชอบ
กระทรวงการคลังจะด�าเนินการส่งเจ้าหน้าที่ไปส�ารวจ
ความต้องการของผู้มีรายได้น้อยทั่วประเทศ โดย
จะใช้โมเดลการล้างคนจนในประเทศจีนมาปรับใช้
ด้วยการส�ารวจความต้องการแบบรายตัว ก่อนใช้
มาตรการช่วยเหลือทีแ่ ตกต่างกันไป แต่ยอมรับ
ต้องใช้เวลา กว่าจะท�าให้ผมู้ รี ายได้นอ้ ยหมดไปจาก
ประเทศไทย เช่นเดียวกับจีน ต้องใช้เวลากว่า ๑๐ ปี
ในการแก้ไขปัญหานี้ให้หมดไป (http://morningnews.bectero.com ๖ ธันวาคม ๒๕๖๐)

พ่ อ ครู ส มณะโพธิ รั ก ษ์ . ....อาตมาก็ ส งสาร
ประเทศไทย ผูท้ ่จี ะมาแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจของประเทศ
ประกาศว่าต่อไปคนไทยจะก้าวหน้า จะได้รวย ๆ ซึง่
การที่จะไปท�าให้คนรวยทุกคนนั้น มันเป็นไปไม่ได้
อยู่แล้ว การจะรวยได้นั้น แต่ละคนก็ต้องพยายาม
เอาเปรียบเขา เมื่อตั้งใจโลภ แล้วท�าความโลภให้
สมโลภ ก็บาปแล้ว กิเลสโลภก็หนาอ้วน แล้วชีวิต
ของคนไทยที่ตา่ งมีแนวคิดว่าจะให้กเิ ลสโต มันเจริญ
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หรื อ ไง นี ่พู ด กั น ด้ ว ยภาษาโลกุ ต รธรรมของ
พระพุทธเจ้าก็ชัดเจนเช่นนี้
ประเทศไหนก็ ต าม ถ้ า ท� า คนในประเทศให้
โลภ-โกรธ-หลง ลดน้อยลง มีสมบัตพิ สั ถานน้อยลง
จนลง ๆ แต่อยู่ดีกินดี มีเลีย้ งตัว พอกินพอใช้ตาม
ศาสตร์พระราชา พอกิน พอใช้ พอเพียง รู้จัก
ความพอเหมาะพอดีได้ นี่คือสุดยอดของการแก้
ปัญหาเศรษฐกิจ!
ไม่ใช่ไปมีความต้องการมาก ๆ ๆ เป็นปากเปิด
ปากกรวยไม่รจู้ กั จบสิ้นอย่างนั้น แล้วก็บา้ วิ่งไล่ตาม
เงาโดยไม่เป็นผลส�าเร็จ เหน็ดเหนื่อย หมาหอบแดด
ตายเปล่าด้วย การแก้ปัญหาเศรษฐกิจทุกวันนี้
จึงเป็นสมบัติผลัดกันชม คนนี้แย่งได้มากก็รวย
คนถูกแย่งไปก็ได้น้อย แต่ก็ไม่ยอมหรอก จะต้อง
พยายามให้รวยให้ได้ พอได้รวย อีกคนก็จนลง
ก็ เ ป็ น สมบั ติ ผ ลั ด กั น ชม นี่ พู ด สั้ น ๆ แต่ ที ่จ ริ ง มี
ปฏิกิริยาลูกโซ่ของการเอาเปรียบและเบียดเบียน
ยาวกว่านี้ เป็น “อิทปั ปัจจยตา” แต่กจ็ ะเป็นทิศทางนี้
ต้องบริหารประเทศ แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจ รัฐกิจ
สังคมกิจ ด้วยแบบคนจน ขาดทุนของเราคือก�าไร
ของเรา นี่คือค�ากล่าวที่ยิ่งใหญ่ เอาพระราชด�ารัส
มาคิดพิจารณากันให้ดี

ที่มคี นที่ชว่ ยเหลือซึ่งกันและกันจริง ๆ เราจะ
เป็นที่หนึ่งในโลกในข้อนี้...แล้วรูส้ กึ ว่าที่หนึ่งใน
โลกในข้อนี้จะดีกว่าผู้อื่น จะดีกว่าคนที่รวยที่สุด
ในโลก จะดี ก ว่ า คนที เ่ ก่ ง ในทางอะไรก็ ต าม
ที่สุดในโลก ถ้าเรามีความสงบ แล้วมีความ
สบาย ความมัน่ คงทีส่ ุดในโลกนัน้ รู้สึกจะ
ไม่มใี ครสูเ้ ราได้...(ที่มา : พระบรมราโชวาทและ
พระราชด� า รั ส พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว
หนังสือค�าพ่อสอน)

เราจะเป็นที่ ๑ ในโลก.. ร.๙

และ...แบบ “คนจน” ด้วยศาสตร์พระราชา
ไทยยอดยิ่งยวดได้เพราะ….?
หลังจากนั้นทรงมีพระราชด�ารัส “เน้นย�้า”
เรื่องความพอมี พอกิน พอใช้ อีกครั้ง “…คนอื่น
จะว่าอย่างไรก็ช่างเขา จะว่าเมืองไทยล้าสมัย
ว่าเมืองไทยเชย ว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่
แต่เราอยู่พอมีพอกิน และขอให้ทุกคนมีความ
ปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยูพ่ อกิน มีความสงบ
และท�างานตั้งจิตอธิษฐาน ตั้งปณิธานในทางนี้ที่
จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกิน ไม่ใช่ว่าจะ
รุ่งเรืองอย่างยอด แต่ว่ามีความพออยู่พอกิน
มีความสงบ เปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ ถ้าเรา
รั ก ษาความพออยู่ พ อกิ น นี ไ้ ด้ เราก็ จ ะยอด
ยิง่ ยวดได้…” (พระราชทานให้คณะบุคคลที่เข้าเฝ้า
เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิตดาลัย
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๗)
เราจะเป็นที่หนึ่งในโลก ด้วย “พอมี พอกิน
มีความสงบ”
...ประเทศไทยเราอาจไม่เป็นประเทศทีร่ งุ่ เรือง
ที่สุดในโลก หรือรวยที่สุดในโลก หรือฟู่ฟ่าที่สุด
ในโลก แต่ ก ็ข อให้ เ มื อ งไทยเป็ น ประเทศที ่มี
ความมัน่ คง มีความสงบได้ เพราะว่าในโลกนี้
หายากแล้ว เราท�าเป็นประเทศที่สงบ ประเทศ

ต้องท�าแบบ “คนจน” !
มีชาวต่างประเทศคนหนึ่งมาพบ (นาย พาร์ก
จุ ล อุ น รั ฐ มนตรี ก ารกี ฬ าและเยาวชนแห่ ง
สาธารณรัฐเกาหลี มาเฝ้าที่พระต�าหนักจิตรลดาฯ
เมื่อวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๓๔) เขาบอกว่าประธานาธิบดีของเขา ผู้เป็นเพื่อนเขามอบหมายให้มา
ขอโอวาท

api.ohm.go.th/documents/
BP2534048/pdf/
T0002_0015.pdf

“เราเลยบอกว่า ถ้าจะแนะน�าก็แนะน�าได้ ต้อง
ท�าแบบ “คนจน” เราไม่เป็นประเทศร�่ารวย เรามี
พอสมควร พออยู่ได้. แต่ไม่เป็นประเทศที่ก้าวหน้า
อย่างมาก เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้า
อย่างมาก. เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้า
อย่างมาก ก็จะมีแต่ถอยหลัง. ประเทศเหล่านั้น
ที่เป็นประเทศที่มีอุตสาหกรรมก้าวหน้าจะมีแต่
ถอยหลัง และถอยหลังอย่างน่ากลัว.
แต่ถา้ เรามีการบริหารแบบเรียกว่า แบบ “คนจน”
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แบบที่ไม่ติดกับต�ารามากเกินไป ท�าอย่างมีสามัคคีนี่
แหละ คือเมตตากัน ก็จะอยู่ได้ตลอดไป คนที่ท�างาน
ตามวิชาการจะต้องดูตา� รา เมื่อพลิกไปถึงหน้าสุดท้าย
แล้ว ในหน้าสุดท้ายนั้นเขาบอก “อนาคตยังมี” แต่ไม่
บอกว่าให้ท�าอย่างไร ก็ต้องปิดเล่มคือปิดต�ารา ปิด
ต�าราแล้วไม่รู้จะท�าอะไร ลงท้ายก็ต้องเปิดหน้าแรก
ใหม่ เปิดหน้าแรกก็เริ่มต้นใหม่ ถอยหลังเข้าคลอง
แต่ถา้ เราใช้ตา� ราแบบ “คนจน” ใช้ความอะลุม้ อล่วยกัน ต�ารานั้นไม่จบ เราจะก้าวหน้า “เรื่อยๆ”
(พระราชด�ารัส ที่ทรงเรียบเรียงและปรับปรุงขึ้นจากที่ได้
บันทึกพระสุรเสียงไว้ ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
วันพุธที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๔)

พลังที่เหนือกว่าแสนยานุภาพใด ๆ
...คานธี

ชาติของเราจะเป็นชาติท่มี พี ลังทางจิตใจอย่าง
แท้จริงได้ก็ต่อเมื่อพวกเรามีความสัตย์จริงที่จะ
โอ้อวดมากกว่าเงินทอง มีความไม่กลัวที่จะโอ้อวด
มากกว่าอ�านาจและทรัพย์สิน และมีความเป็น
ผู้ใจบุญที่จะโอ้อวดมากกว่าความรักตนเอง เรา
สามารถท�าบ้านเรือน ปราสาทราชวัง และโบสถ์
วิหารของเราให้หมดจดสะอาดจากคุณสมบัติแห่ง
ทรัพย์ศฤงคาร แล้วน�าคุณสมบัตแิ ห่งศีลธรรมไป
ครองไว้แทนที่ เราจะสามารถสู้กับพลังของฝ่าย
ตรงข้ามได้โดยไม่ต้องมีแสนยานุภาพใด ๆ
24
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เราคิดอะไร

ไม่วา่ พลังของฝ่ายตรงข้ามนัน้ จะมีรวมตัวกัน
มากมายสักเพียงใดก็ตาม
ขอให้เราจงมุ่งแสวงหาอาณาจักรแห่งพระ
ผู้เป็นเจ้า และพระธรรมค�าสอนของพระองค์เถิด
แล้วเราจะได้ทุกสิ่งทุกอย่างสมมโนรส ที่กล่าว
มานี้เป็นวิชาเศรษฐศาสตร์อย่างแท้จริง ให้ท่าน
และข้าพเจ้าขอจงเทิดทูนศาสตร์นี้ไว้ แล้วน�ามา
ประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ�าวันของเรา
(จากหนังสือ..แด่นักศึกษา รวบรวมและถ่ายทอด
โดย กรุณา-เรืองอุไร กุศลาสัย)

อัลเบิรต์ ไอน์สไตน์ กล่าวถึงมหาตมะ คานธีวา่
“เป็ น ผู ้ น� า ของประชาชนโดยไม่ ต ้ อ งอาศั ย
อ�านาจจากสิ่งภายนอก
เป็นนักการเมืองซึง่ ประสบชัยชนะทีม่ ิใช่ด้วย
รถถังหรือความมหัศจรรย์หรือเครื่องมือใด ๆ แต่
ด้วยจิตใจอันกล้าแข็ง
เป็ น นั ก สู ้ ผู ้ ยิ ่ง ใหญ่ ผู ้ ท� า ให้ ก องก� า ลั ง ที่
เกรียงไกรหมดความหมาย
เป็นบุคคลผู้เปี่ยมไปด้วยสติปัญญาและความ
อ่อนน้อมถ่อมตนเพื่อมนุษยชน
เป็ น ผู ้ น� า กองก� า ลั ง ศานติ ที ่เ ด็ ด เดี ่ย วและ
เสมอต้นเสมอปลายอย่างไม่เปลี่ยนแปลง
เป็นบุคคลที่อุทิศก�าลังทั้งหมดเพื่อยกระดับ
จิตใจและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้น
เป็นบุรุษที่ท้าทายอ�านาจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของ
ยุโรป ด้วยศักดิ์ศรีความเป็นคนอันเรียบง่ายซึ่ง

ทุกครั้งก็สามารถอยู่เหนือกว่า
อนุชนรุ่นหลังอาจจะไม่เชื่อว่า มีผู้ยิ่งใหญ่ที่มี
เนื้อหนังเช่นนี้มาเดินอยู่ในโลกใบนี้
แนวทางของมหาตมาคานธี คือ ปัญญาญาณ
ที่นักการเมืองทุกคนควรเรียนรู้
เราควรใช้การสร้างสรรค์และการต่อสู้ที่สันติ
มิใช่ความรุนแรงที่เราก็รู้อยู่แก่ใจว่าเลวร้าย
โลกต้องการวีรชนแห่งสันติภาพ มิใช่วีรชน
แห่งสงคราม”
(จากหนังสือ ปัญญาญาณของไอน์สไตน์)

มหาอ�านาจแบบคนจน
... พ่อครูมองอนาคตของประเทศไทย

ว่าด้วยความร�่ารวย (Of Wealth)
...ไอน์สไตน์
ข้าพเจ้าเชื่อมั่นแน่วแน่วา่ ไม่มคี วามร�่ารวยใด ๆ
ในโลกสามารถช่วยมนุษยชาติให้เจริญก้าวหน้าไป
ได้ แม้วา่ ความร�่ารวยนั้นอยูใ่ นมือของผูท้ า� งานด้วย
ความเสียสละที่สุดต่ออุดมการณ์นี้
ตัวอย่างของบุคคลผูย้ ง่ิ ใหญ่และ “บริสทุ ธิ”์ เป็น
สิ่งเดียวที่สามารถสร้างความคิดดี และการกระท�า
อันสูงส่งได้ เงินท�าได้แต่เพียงเรียกร้องให้เกิดความ
เห็นแก่ตัว และยั่วยุให้ผู้ครอบครองใช้มันในทาง
ผิด ๆ โดยมิอาจยับยั้งชั่งใจได้
จะมีใครสักคนไหมที่สามารถนึกเห็นภาพโมเสส
(ผู้น�าชาวอิสราเอลให้หลุดพ้นจากความเป็นทาส)
พระเยซู หรือคานธี เตรียมการต่อสูด้ ว้ ยถุงเงินของ
มหาเศรษฐีคาเน็กกิ (money-bags of Carnegie)

ขออภั ย ที ่ต ้ อ งพู ด เรื ่อ งของตั ว เอง ใครจะ
หมั่นไส้ถึงอาเจียนก็ขออภัย
อาตมาเกิดมายุคนี้เป็นยุคกึ่งพุทธกาล ซึ่งใกล้
จะหมดศาสนาแล้วจึงต้องมาช้อนไว้
อาตมาท�างานมา ๔๕ พรรษาซึง่ พระสมณโคดม
เป็นพระพุทธเจ้าองค์สุดท้าย เป็นศาสนาพุทธ
ที่สั้นที่สุด เล็กที่สุด ต่อจากนี้ไปเป็นศาสนาของ
พระศรีอริยเมตไตรยที่จะใหญ่ที่สุด นานที่สุด
อาตมาจึงต้องมาช่วยกอบกูศ้ าสนาพุทธที่ใกล้
จะหมดนี้ให้คืนมา
เมืองไทยจะเป็นเมืองที่เป็นจุดศูนย์กลางของโลก
ในอนาคต ไม่ใช่ค�าพยากรณ์ แต่เป็นค�าพูดที่มั่นใจ
ต่อไปเมืองไทยจะเป็นเมืองมหาอ�านาจแห่ง
คนจน
มหาอ�านาจแห่งคนรวยนั้นให้ดูตัวอย่าง ไม่ว่า
จะเป็นฝรั่งเศส เยอรมัน ญี่ปุ่น ก็ลงไปแล้ว
อเมริกาท�าทีเป็นมหาอ�านาจทางความรวย
แต่หารู้ไม่ว่าไส้กลวง
โอบาม่ามาก็บอกว่า change เขาพยายาม
เปลี่ยนการเมือง แต่ก็ไปไม่รอด
เมืองไทยก็เปลี่ยนมาถึงปีที่ ๘๓ ประเทศไทย
change ได้เลย
โดยไม่ต้องหาเสียงบอกว่า change
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ในยุคของนายกฯ พลเอก ประยุทธ์ คือรบโดย
ไม่ต้องรบเลย
สังคมมนุษย์ ก็เป็นการเมืองกับธรรมะ ถ้าใคร
ไปแยกการเมืองกับธรรมะ
อย่างอเมริกาแยกแล้วก็เลยพัง ล้มละลายเร็ว
ไปไม่รอด
คอมมิ ว นิ ส ต์ ยิ ่ง งมงายใหญ่ แ ยกธรรมะกั บ
การเมืองออกอย่างเด็ดขาด เลยล้มละลายเร็ว แต่
ประเทศประชาธิปไตยที่แยกธรรมะกับการเมือง
อย่างกึ่ง ๆ ก็เลยยังช้ากว่าเขาหน่อย แต่ถ้าแยก
อย่างเด็ดขาดไปเลยก็ไปไม่รอด
ที นี ้ก ็มี บ างประเทศที ่เ ขาไม่ แ ยกธรรมะกั บ
การเมือง แต่เพราะธรรมะเป็นธรรมะที่ไม่จริง
ธรรมะที่ไม่บริสุทธิ์ ไม่มีอ�านาจพอที่จะต้านอ�านาจ
ของโลก ไม่ว่าจะเป็นอ�านาจเงิน อ�านาจศักดินา
อ�านาจอะไรทางโลกที่เป็นอ�านาจโหดเหี้ยม ต้าน
ไม่ได้ สิ่งที่ตา้ นได้ตอ้ งอ�านาจที่เป็นธรรมะที่บริสทุ ธิ์
จริง ๆ ประเสริฐจริง ๆ จะชนะจริง ๆ
เมืองไทยตอนนี้ การเมืองกับธรรมะก�าลังจะ
เจริญ แต่คนยังไม่แน่ใจ กระแสนายกฯ ก็จะเร่ง
ทางอาชีวะ อย่าไปหลงแต่การเรียนฟุ้งเฟ้อแล้วไป
ตีราคาปัญญา
ที่จริงเป็นเฉกา ไม่ใช่ปญ
ั ญา เฉกา เป็นฉลาดแบบ
มีกิเลส ส่วนปัญญานี้เป็นความฉลาดที่รู้จักลดกิเลส
เมืองไทยเป็นเมืองที่มีปัญญาแท้ ส่วนทาง
ตะวันตกนั้น ฉลาดแกมโกง
แถมสายธรรมะกับสายโลกโลกียะก็จบั มือกันอีก
อาตมาก็บุกเดี่ยวจะมาหาคนจับมือกับอาตมา
แต่อาตมาก็ไม่กล้ายื่นมือออกมาให้จบั เขาจะหาว่า
อวดดี ใครเห็นดีด้วยก็มาจับมือกัน
ก็ตอ้ งพยายามขยันหมั่นเพียรรวบรวมพลพรรค
ให้มี “ความอ่อนน้อมถ่อมตน-เป็นคนรับใช้” ต้อง
ยอมรับความเหนื่อยความหนักที่จะท�าเพื่อมวล
มนุษยชาติ
๔๕ ปีทา� งานมาก็เห็นผล ได้ผล แต่กไ็ ม่งา่ ย ถ้า
ประเทศไทยสามารถปราบมารคอรัปชั่นพวกนี้ได้
ประเทศไทยจะเป็นมหาอ�านาจแบบคนจน ไม่ใช่
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มหาอ�านาจแบบคนรวยด้วย
เมื อ งไทยจะเป็ น เมื อ งบริ ห ารประเทศแบบ
คนจน ก็เห็นใจที่ในหลวงตรัสเศรษฐกิจพอเพียง
คนก็ประมาณไม่ถูกว่าเมื่อไหร่พอ หรือเท่าไหร่จึง
พอ? ดีไม่ดีก็จะบอกกันว่า จนไม่ได้นะ?
คนที่ไม่เข้าใจ ก็จะไม่เข้าใจว่ามาหมดเนื้อ
หมดตัวได้ แล้วมีแต่สร้างสรรค์ ขยันแจกจ่าย
คนอื่น เมือ่ ขยันก็มสี ว่ นเกินมากขึ้น ยิ่งสามารถลด
กิเลสไปจนเป็นอรหันต์
ส่วนตัวไม่สะสมแล้ว แต่ท�าเพื่อคนอื่นต่อไป
จะมี cyclic order ที่สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ มีอัตรา
ก้าวหน้าเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ จากบวกเป็นคูณ จากคูณ
เป็นยกก�าลังเป็น geometric ของจริงจะไม่มศี นู ย์
ไม่มีเสื่อม จะไม่เปลี่ยนแปลง จะยืนนานไปเรื่อย

เมืองไทยจะเป็นแกนของอาเซียนในทาง
คุณธรรม เสริมสารสร้างแกนให้โลก
อย่าไปกังวลด้านวัตถุ ให้เอาคุณธรรมเจริญ
งอกงามก่อน ส่วนทางวัตถุจะเป็นภาวะที่ซ้อน
ส่งเสริมขึ้นมาเอง
อาตมาท�างานมา ๔๕ ปี ก็เห็นว่ามีอตั ราก้าวหน้า
เป็นความจริงที่มีของจริงเกิดขึ้ นเช่นเกิดมวลของ
คนจนมหัศจรรย์เพิ่มขึ้น ที่เข้าใจและมีปญ
ั ญามารวม
กันมากขึน้ มาร่วมกันก่อสร้างสรรค์ท่จี ะเป็นแบบอย่าง
ของระบอบคนจน (พึง่ ตนเองให้รอดได้ และช่วยคนอืน่
ด้วย) ระบอบที่ขาดทุนคือก�าไรจะชัดเจนว่า

ขาดทุนนี้คือของจริง ถ้าขาดทุนคืออะไร คิด
ไม่ออกก็โง่ต่อไป เราไม่เอาเปรียบจริง ๆ ไม่มีภาวะ
ซุกซ่อน ภาวะแฝง เราขาดทุนให้แก่มนุษยชาติได้
สังคมเรากินน้อยใช้น้อย แค่นี้พอก็ไม่สะสม เรามา
ท�าตามในหลวงที่ตรัสไว้
ก็เกิดวิวัฒนาการให้เห็นจริง อันนี้เท่านั้นที่
จะแก้ปัญหาโลกทั้งโลก ตั้งชื่อว่าบุญนิยมให้ล้อ
กับทุนนิยม พวกทุนนั้นสะสม แต่บุญนั้นเสียสละ
ด้วยจริงใจ
พวกทุนนิยมก็จริงใจที่จะสะสม แต่พวกบุญนิยม
ก็จริงใจที่จะสละออก เพื่อให้เกิด พหุชนหิตายะ
(เพื่อหมู่มวลมหาชนเป็นอันมาก) พหุชนสุขายะ
(เพื ่อ ความสุ ข ของหมู ่ ม วลมหาชนเป็ น อัน มาก)
โลกานุกมั ปายะ (รับใช้โลก ช่วยโลก) เป็นการรับใช้
ที่แท้จริง ไม่ใช่ภาษาเสแสร้งอย่างประชานิยม
นักหาเสียงซ่อนแฝง

สรุ ป ให้ เ ข้ า เป้ า ว่ า พั ฒ นาการของสั ง คม
มนุษยชาติ อาตมาได้ทา� งานศาสนามา ๔๕ ปี ตอนนี้
ก็ประกาศตนเองไปจนล่อนจ้อน เป็นดารานู้ดที่
ประกาศหมดเนื้อหมดตัวแล้ว ก็แสดงตัวเองออก
มาหมดแล้ว มีแต่คนบอกว่าจะมาท�าชั่ว ก็ให้ช่วย
ออกมาบอกด้วยว่า อาตมาเคยท�าชั่วในเรื่องอะไร?
เคยแสดงให้คนเขาต้องเจ็บปวดอะไร ก็ว่ามา
เคยไปแย่งยศ แย่งลาภกับใครก็บอกมา
อาตมาไม่เคยไปแย่งลาภยศสรรเสริญโลกียสุข
ทางกามทางอัตตาก็ไม่เคยไปแย่ง
เพราะฉะนั้นอาตมาไม่มีศัตรู ไม่เคยแย่งใคร
เคยเล่าให้ฟังว่า ชาตินี้ไม่เคยมีใครตบ ใครเตะ
อาตมาเลย ทั้งที่อาตมาเป็นคนยียวนนะ แต่ก็รู้ว่า
ขีดไหนถึงจะพอดี มีสัปปุริสธรรม ๗ กับมหาประเทศ
๔ ของพระพุทธเจ้าจริง โดยอาศัยทฤษฎีทางธรรม
ส่วนทฤษฎีทางโลก อาตมาไม่เก่ง
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เศรษฐกิจอย่างนายทุน
หมูอ้วนขุนเอาไว้ฆ่า
เศรษฐกิจพระราชา
โคกินหญ้าอายุยืน.

k

กินหญ้าแห้ง ค้อมหัวเป็นวัวงาน
อายุยืนนานส�าราญใจ
i.pinimg.com/736x/6c/8e/f6/6c8ef6e4d445e036ddee37dedcd188c6.jpg

เศรษฐกิจหมูอ้วน

(มุณิกชาดก)

พระศาสดาประทับอยู่ ณ พระเชตวัน

มหาวิหาร ได้สรัสถามภิกษุรูปหนึ่งว่า
“ดูก่อนภิกษุ ได้ยินมาว่า เธอเป็นผู้กระวนกระวายใจจะสึกจริงหรือ?”
“จริง พระเจ้าข้า”
“ก็แล้วเพราะสาเหตุอะไรเล่า?”
“เพราะได้รับการปลอบโยนเอาอกเอาใจ
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ของเด็กหญิงอ้วนคนหนึ่ง พระเจ้าข้า”
พระศาสดาทรงสดับเหตุน้นั แล้ว ทรงเตือนสติวา่
“เธอจงรูไ้ ว้เถิด นางเด็กอ้วนนีไ้ ด้กระท�าความ
พินาศแก่เธอมาแล้วในอดีต เคยกระท�าให้เธอต้อง
ถึงแก่ความตาย แม้ในกาลบัดนี้เธอก็ยังจะให้เป็น
เช่นนั้นอีกหรือ?”
แล้วทรงน�าเรื่องราวในอดีตนั้นมาตรัสเล่า

IIIII

ในอดีตกาล สมัยทีพ่ ระเจ้าพรหมทัตครอง

ราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสี
ณ บ้ า นของกุฎ ุ ม พี ( คนร�่ า รวย)ในหมู ่ บ ้ า น
แห่งหนึ่ง เขาเลี้ยงสัตว์ไว้เป็นจ�านวนมาก ในบรรดา
สัตว์เหล่านั้น มีโคพี่น้องอยู่สองตัว โคตัวพี่ชื่อว่า
มหาโลหิต โคตัวน้องชื่อว่า จูฬโลหิต ทั้งสองต้อง
ถูกใช้งานหนัก ลากขนข้าวของต่างๆ ในตระกูล
กุฎุมพีนั้น
อยูม่ าวันหนึ่ง ปรากฏชายผูม้ ตี ระกูลดีคนหนึ่ง
ได้มาสูข่ อเด็กหญิงในตระกูลกุฎมุ พีนนั้ เพื่อให้เป็น
ภรรยาแก่บุตรชายของตน ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็ตกลง
กันได้ดว้ ยดี จึงก�าหนดวันวิวาห์กนั ไว้ แล้วต่างฝ่าย
ก็ตระเตรียมสิ่งต่างๆไว้ก่อนถึงวันวิวาห์
ฝ่ายกุฎุมพีบิดาของเด็กหญิงนั้น สั่งให้จัดหา
อาหารและยาคู(ข้าวต้มเหลวที่ดื่มซดได้) เอามา
เลี้ยงดูสุกรชื่อ มุณิกะเป็นอย่างดี ท�าให้เป็นที่ไม่
พอใจแก่แก่โคจูฬโลหิตยิ่งนัก เกิดอาการทั้งน้อยใจ
ทั้งริษยา(เห็นผูอ้ ่ืนได้ดกี ว่าแล้วทนไม่ได้) อดไม่ได้ท่ี
จะกล่าวพ้อกับโคพี่ชายว่า
“งานใดๆที่ต้องแบกขนภายในตระกูลนี้ล้วน
อาศัยแรงของเราทั้งสองลากขนไป แต่แล้วพวก
เขาก็ให้แต่หญ้าแห้งและแกลบ(เปลือกข้าว)
แก่พวกเรากิน
ส่วนเจ้าหมูอว้ นไม่ได้ทา� การงานอะไรเลย พวก
เขากลับ ปรนเปรอมั น ด้ ว ยข้ า วต้ ม กั บ อาหาร
อย่างดี ท�าไม่ช่างล�าเอียงอย่างนี้ล่ะพี่”
โคมหาโลหิตฟังแล้วก็เห็นใจน้อง จึงปลอบใจ
และกล่าวให้ปัญญาแก่น้องว่า
“เจ้าอย่าไปริษยาหมูมณิกะตัวนั้นเลย การที่
เขาขุนมันให้ได้กนิ มากๆจนอ้วนท้วน กินแต่อาหารดีๆ
มีรสอร่อยนั้น มันไม่รู้ตัวหรอกว่า ก�าลังกลืนกิน
ความเดื อ ดร้ อ นใส่ ตั ว เพราะในวั น วิ ว าห์ ข อง
เด็กหญิงนั้น เจ้าหมูอ้วนตัวนี้จะต้องกลายเป็น
แกงอ่อม ส�าหรับแขกเหรื่อที่มาในงาน
ฉะนั้นตอนนี้พวกเขาจึงขุนเลี้ยงดูมนั เป็นอย่างดี

อีกสัก ๒-๓ วันนั่นแหละ เมื่อถึงวันงานวิวาห์ เจ้า
จะเห็นหมูมณิกะถูกจับเท้าลากดึงไป ถูกเขาฆ่า
ช�าแหละ เอาเนื้อหนังไปท�าเป็นกับข้าวแจกให้คนกิน
เจ้าจึงควรท�าตน ให้เป็นผู้ขวนขวายน้อยใน
อาหารการกินเถิด แม้จะต้องกินแต่แกลบก็ตาม ก็
จงดีใจว่า นี่เป็นลักษณะแห่งความเป็นผูม้ อี ายุยนื ”
ไม่นานเลย วันเวลานั้นก็มาถึง หมูมณ
ุ กิ ะก็โดน
ลากตัวไปฆ่า ท�าเป็นแกงอ่อมเลี้ยงแขกเหรื่อตาม
นั้นจริงๆ โคจูฬโลหิตเห็นประจักษ์เช่นนั้นแล้ว จึง
กล่าวกับโคพี่ชาย
“เป็นจริงอย่างที่พี่ว่าไว้ เราได้กินแต่หญ้า
แห้งและแกลบ นีส่ !ิ เป็นอาหารอันอุดม ไม่มโี ทษ
ภัยแก่พวกเรา และเป็นลักษณะของความมีอายุ
ยืนยาว ดีกว่าอาหารรสอร่อยของหมูมุณิกะ ตั้ง
ร้อยเท่าพันเท่าทีเดียว”
IIIII

พระศาสดาตรัสชาดกนีจ้ บแล้ว ทรงกล่าว
เฉลย
“มุณกิ สุกรในครั้งนั้น ก็คอื ภิกษุผกู้ ระสันจะสึก
นี้เอง เด็กหญิงในตระกูลกุฎุมพีนั้น ก็คือเด็กหญิง
อ้วน โคจูฬโลหิตก็คือพระอานนท์ในบัดนี้ ส่วน
โคมหาโลหิตก็คือ เราตถาคตนี่แหละ”
แล้วตรัสส�าทับแก่ภิกษุผู้กระวนกระวายใจรูป
นั้น
“ดู ก ่ อ นภิ ก ษุ แม้ ใ นกาลก่ อ นเธอก็ ถู ก นาง
เด็กหญิงคนนั้น เป็นเหตุให้ต้องตายไป กลายเป็น
อาหารแกงอ่อม ให้แก่ผคู้ นกัดกินมาแล้วอย่างนี้เอง”
ครั ้น ตรั ส เช่ น นี ้แ ล้ ว ทรงประกาศสั จ จะ
ทั้งหลาย ให้ภิกษุนั้นเกิดปัญญาเห็นธรรม ในเวลา
ที่จบสัจจะนั้นเอง ภิกษุผกู้ ระวนกระวายอยากสึก
นั้น ก็ได้ด�ารงอยู่ในโสดาปัตติผลแล้ว
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๓๐ อรรถกถา
แปลเล่ม ๕๕ หน้า ๓๑๗)
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ต า ม ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น

• ดังนั้น วิมุตตินิยม

ชาวอโศกรู้สึกภูมิใจที่ได้บุกเบิกเศรษฐกิจบุญนิยม
สอดคล้องทั้งสองพระโพธิสัตว์เหมือนหนึ่งเดียวในระยะไล่เลี่ย
ถึงวันนี้พอจะกล่าวได้ว่า เราท�าได้แล้ว ยังท�าอยู่ทั้งก�าลังพาท�า
ชาวบุญนิยมพร้อมยินดีต้อนรับสาธุชนชาวพุทธผู้มีศีลทุกเมื่อ

จนให้เป็น เห็นทันตามหัศจรรย์!?
ศาสตร์พระราชา พาแก้ปัญหาแบบคนจน

ฟังแล้วชวนงง จะเป็นไปได้ไง ในเมื่อเราอยูใ่ น
โลกยุคทุนนิยมมาแต่ไหนๆ ขืนไม่มเี งินสิ คงเหมือน
หมาจรจัดตัวหนึ่ง....
กระแสสังคมปุถชุ น อยูแ่ บบตัวใครตัวมััน ต้อง
ปากกัดตีนถีบ ยังชักหน้าไม่ถงึ หลัง แล้วจะมาพาจน
อีท่าไหนอีก มันจะมีอะไรดีขึ้นในความจน...
คงต้องเห็นใจคนยากจนทุกคน ต้องผจญความ
เดือดเนื้อร้อนใจในชาตินี้ เมื่อไหร่หนอถึงจะมีวัน
หายจนซักที คนมากหลายได้แต่หวังลม ๆ แล้ง ๆ
รอโชคบันดาลผ่านใบหวย เลยต้องแทงหวยทุก
งวด กลัวว่าถ้าไม่ซ้อื หวยจะไม่มสี ะพานเชื่อมรับโชค
เผื่อเกิดดวงดีขึ้นมาท�านองนั้น
อันที่จริงคนมีโชควาสนารวยได้โดยไม่ไปเล่น
หวยคือท�างานอะไรก็รวยได้ง่าย มีช่องโกยเงิน
คล่องเยอะแยะ ตรงข้ามคนไม่มีดวงด้านนี้ ซื้อหวย
ให้ตาย ถูกกินหมด ถ้าจะพูดถึงดวงกรรมเก่า ผู้รู้
เปิดมุมมองให้ฟังบ้าง
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ไร้สิ่งสิน ใช่อับปัญญา?

เงินทองเป็นของมายา ข้าวปลาเป็นของจริง
แม้กระนั้น เราไม่ได้อยู่ในโลกคับแคบแลกเปลี่ยน
แค่ของต่อของ เงินตราแม้ไม่ได้มีค่าในตัวมันเอง
เป็นแค่แผ่นกระดาษ เราสามารถใช้เป็นเครื่องมือ
แลกเปลี่ยนสินค้าบริการสะดวกรวดเร็ว เลยกลาย
เป็นสิ่งจ�าเป็นแห่งยุคสมัย จนกระทั่งก�าลังแปรรูป
ไม่หยุดในยุคดิจิตอล
อย่างไรก็ดี ถึงเราจะใช้ประโยชน์ตวั เงินเป็นเครื่องมือ แต่เราย่อมฉลาดไม่ตกเป็นทาสมัน ไม่แขวนชีวติ ไว้
กับเงินเกินกว่าอาศัยเป็นของใช้อย่างหนึ่งเท่านั้นเอง
ยิ่งคนจน ๆ ย่อมมีเงินน้อย จ�าเป็นต้องพิถพี ถิ นั
ใช้ปญ
ั ญาให้สา� คัญ ต่อให้โชคร้ายขนาดไม่มเี งินทุนเลย
ก็ตามที ไม่ควรจ�านนจนตั้งต้นท�าอะไรไม่ได้เลย ไม่ใช่
ในขณะทีศ่ าสตร์พระราชา ชูธงแบบคนจน ให้
ทุกคนโดยเฉพาะคนเล็กน้อยสามารถท�าเศรษฐกิจ
พอเพียงเลี้ยงตนจนเหลือเจือจานแบ่งปันเพื่อนพ้องน้องพี่ใกล้ไกลตามก�าลัง

พึ่งตนไม่จนมิตรสหาย

ด้วยสัญชาตญาณเมื่อเกิดเป็นตัวตนมันต้อง
หายใจเองเป็น ไปยืมจมูกใครหายใจได้ไง รู้จัก
หากินอาหารแก้หิว ดื่มน�้าแก้กระหาย ขับถ่าย
อุจจาระ ปัสสาวะ ยืนเดินนั่งนอนเป็น ขับเคลื่อน
อายตนะ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ กระทบผัสสะ ๖
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ก่อเกิดเวทนาเป็นทาง
ไปของสัตว์ทั้งหลาย
คนจะเป็นจะตายตรงเวทนานี่แหละ เป็นตัว
ชีวิตชีวาดิ้นด๊อกแด๊ก ไปตามตัณหา อุปาทาน
หาภพชาติ เวีย นว่ า ยตายเกิ ด เบื่ อ ๆ อยาก ๆ
ซ�้ า ซากในวงสงสารไม่ จ บซั ก ที จนกว่ า จะมา
ตั้งต้นจับเวทนาสองโลกีย์กับโลกุตระให้เป็นหนึ่ง
ถึงสัญญาเวทยิตนิโรธเป็นตัวหลุดพ้น รู้เห็นชาติ
เจ้าเวทนาพาตรัสรู้ตามพระพุทธเจ้า
พ่อครูสอน ชีวิตการเรียนรูค้ กู่ ายใจ รูปกับนาม
ทูอินวัน เรารู้จักชีวิตผ่านผู้คนมากมายตามวิสัย
เป็นสัตว์สังคม
ในการหาอยู่หากิน จึงจ�าเป็นต้องพึ่งพามิตรดี
สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี มีบวรพุทธ บ้าน วัด โรงเรียน
เป็นกระบวนการเรียนรู้ฝึกฝนตััวเองตามหมู่ จะอยู่ใน
หมู่หงส์หรือหลงฝูงกา ตาดีได้ ตาร้ายเสีย
ชีวิตจ�าเริญยากล�าเค็ญ อยู่ที่คบคุ้นคนเป็น
หลักส�าคัญอันที่หนึ่ง พระพุทธเจ้าทรงแสดงตัวว่า
ตถาคตเป็นมิตรดี สหายดีของภิกษุทั้งหลาย
พระพุทธองค์ทรงยื่นไมตรีให้เต็ม ๆ ใคร
ไม่รับ ยกมือขึ้น...
ประเด็นถึงอยู่ที่เราจะท�าตัวให้เป็นมิตรกับหมู่
อย่างไร ต่อให้จนเงินทอง มันของง่ายเมื่อไม่จน
พรรคพวก
องค์ในหลวงภูมพิ ลฯ สอนให้พ่งึ ตนจนพอเพียง
เลีย้ งตนไม่พอ ต้องให้เหลือเผือ่ แผ่เพือ่ นพ้องน้องพี่
มีแบ่งปันน�า้ ใจ ลงแรงกล้าขาดทุนให้เป็นก�าไร
ได้ใจกันปานนั้น ใครไม่รัก ไม่ช่วยเรา ให้รู้กันไป
นี่แหละค�าตอบชีวิตแบบคนจน ตั้งต้นขยัน
สร้างสรร สร้างมิตร ชีวิตประเสริฐ ตามพระสูตร
ทิฏฐธรรมมิกัตถประโยชน์

สันโดษแค่กินใช้ ท�างานอย่าสันโดษ

สมั ย เริ ่ม แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ตามก้ น ฝรั ่ง
สันโดษกลายเป็นค�าสอนต้องห้าม หาว่าเป็นตัว
ขัดขวางการพัฒนาไปฉิบ
นัน่ เป็นมิจฉาทิฐิ เพราะลัทธิทุนนิยมหลงผิด
คิดว่าเศรษฐกิจจะหมุนเวียนดี คนมีงานท�า ต้อง
กระตุ้นการบริโภคให้ไปผลักดันการผลิตสนองตลาด
ลัทธิบริโภคนิยม จึงเป็นกลไกขับเคลื่อนตัว
หัวใจเศรษฐกิจทุนนิยมทั่วโลก
เมื ่อ คนเฮตามแห่ กิ น ใช้ ตลาดเกิ ด ซื ้อ ง่ า ย
ขายคล่อง เงินทองหมุนเวียนสูงจูงใจให้ลงทุน
จ้างงานเพิ่ม นายทุนฉวยโอกาสกอบโกยก�าไร
การใช้แรงขี้โลภเร่งเร้าการบริโภคการผลิต
ท�าให้เศรษฐกิจก้าวหน้าอย่างมากได้ถงึ จุดหนึ่งย่อม
ชะงัก เจอทางตัน ต้องถอยหลังตกต�่าเป็นธรรมดา
บริโภคนิยมจึงพาล่มจม ดีแต่กนิ ใช้ผลาญพร่า
อั ต ราสู ง เช่ น อเมริ ก าเที ย่ วผลาญทรั พ ยากร
จากทุ ก มุ ม โลก ไปบ� า เรอฟ้ ุง เฟ้ อ จนหนี้ ท ่ ว มหั ว
ตัวอเมริกันชนเป็นโรคอ้วน อมโรค กินเกิน เป็น
ตัวอย่างยอดแย่ คนไทยตามก้นไปติด ๆ
เมื่อขาดภูมิปัญญาพุทธ บริโภคนิยมไปตาม
นายทุนมอมเมา การผลิตก็ไหลไปตามราคา อะไร
ท�าเงินดี แห่กันไปปลูกขายจนล้นตลาด ราคาตก
เจ๊ง ไม่เข็ด ใครจะไปช่วยตามใจไหว
ฉะนั้น ไทยนิยมต้องหันหลังกลับมาฟืน้ คืนการ
ประหยัดให้จริงจัง
อย่างบริโภคนิยม ท�าให้เกิดการผลิตข้าวของ
สนองตลาดคนร�่ารวย เช่น เหล้าเบียร์ขายดี มีผล
ให้ข้าวราคาแพง เพราะข้าวทั้งแรงงานถูกแย่งไป
เข้าโรงเบียร์ ขายเบียร์เป็นต้น
ส่ ว นชาวเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง ศรั ท ธาตาม
พระราชา น่าจะท�านาไร่ปลูกทุกอย่างเพื่อกินใช้
เองในชุมชนให้เต็มที่ ดีกว่าไปท�าพืชเชิงเดี่ยวส่ง
โรงงาน ซึ่งคนจนคนท�าต่างไม่จา� เป็นต้องกินใช้ดว้ ย
เมื่อไม่พากันท�าของสนองตลาดอบายมุขพวก
หรูหรามากนัก ที่ไร่นาแรงงานหันมาใช้ผลิตข้าว
ปัจจัยครองชีพ จะท�าข้าวราคาถูกดีมีจ�านวนมาก
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ล้น ช่วยลดค่าครองชีพคนจน ๆ ด้วยกัน เช่น ข้าว
ถัว่ งากล้วยเผือกมัน อย่าสันโดษในการท�า ท�าให้
เหลือล้นยิ่งดี ยิ่งช่วยท�าบุญกุศลอันไม่ควรมักน้อย
สันโดษเด็ดขาด
เหมื อ นพระพุ ท ธเจ้ า ทรงบรรลุ พุ ท ธภู มิ ไ ด้
เพราะไม่สันโดษในกุศลผลบุญนั่นเอง
ตัวอย่างง่าย ๆ ใกล้ตัวชัดเจน ทุกบ้านช่องน่า
จะขยันปลูกพืชผักสวนครัวริมรั้วข้างบ้าน แบ่งปัน
เพื่อนบ้าน พริกขิงข่าตะไคร้ต่าง ๆ ไม่ต้องไปจ่าย
ตลาด ฉลาดพึ่งพาไทยนิยมแต่โบราณ

แข่งกันรวย ช่วยรีดคนจน

ใคร ๆ ต่างอยากรวยด้วยกันทั้งนั้น นึกว่า
รวยล้นเท่าใด มีโอกาสสุขสบายเท่านั้น มันไม่มีสุข
จริงแท้ดอก นอกจากสุขสมอยากชั่วแล่น เดี๋ยวก็
อยากหาสุขสมใจอยากใหม่ ๆ เรื่อยไป ถึงจะรู้ทั้งรู้
มันอดไม่ได้ เพราะเคยตามใจจนอ่อนแอ
อยากจะบอกว่า คนรวยเกิน อย่ไู่ ม่สุขดอก
ต้ อ งหาเรื ่อ งเสพสุ ข นั ่น โน่ น นี ่ ของใครของเขา
อุท าหรณ์ ข ่ า วนายพลคนมี ตั ง ค์ ทั ้ง รวยอ�า นาจ
ใหญ่โต ใส่นาฬิกาหรูหราแพงเป็นล้าน มีตั้ง ๒๕
เรือน อ้างเพื่อนให้ยืมใส่ เลยเป็นเรื่องอร่อยปาก
สื่อวิพากษ์ไม่หยุดทั้งไทยเทศ
นักการเมืองท�างานเพื่อสาธารณะ ดีแล้วที่
สื่อพากันวิจารณ์หนัก เพราะอยากเห็นท่านเป็น
ตัวอย่างให้ประชาชนท�าตามบ้าง ยิ่งเร่งเผยแพร่
ศาสตร์ พ ระราชา รู ้ กั น ดี ว ่ า พระองค์ ป ระหยั ด
นาฬิกาที่ทรงใส่ยี่ห้อไม่แพง
อย่างใครรวยล้นแล้ว ไม่รู้จะใช้เงินท�าอะไรดี
เลยออกมาทางอวดโอ่หรูหรานิยม อันห่างไกลจาก
ไทยนิยม พังเพยไทยยังมีผา้ ขี้ร้วิ ห่อทอง คนมีฐานะ
แต่งตัวมอซอได้จงึ ดูดี ไม่มชี อ่ งว่างกับคนจนมากไป
ประเด็นส�าคัญชวนตระหนักส�านึก คือ กว่า
คนจะรวยล้นขึ้นมา ต้องยื้อแย่งความได้เปรียบ
เก่ง ๆ ผลพวงสุดท้ายจะไปเอาเปรียบจากใครที่ไหน
นอกจากคนจน
หลักฐานชี้ชดั เช่น ข่าวบีบซี ไี ทย องค์การกุศล
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อ็อกแฟมของอังกฤษเผยว่า มหาเศรษฐีพันล้าน
๔๒ คนในพวกที่ร่า� รวยสุด ๑% มีทรัพย์สนิ ถึง ๘๒%
ของโลก ที่งอกเงยขึ้นมาในปี ๒๐๑๗ ขณะที่คนจน
ครึ่งโลกไม่ได้รวยอะไรขึ้นมาเลย
เห็ น พวกแข่ ง กั น รวยระดั บ ท้ อ งถิ ่น ไปถึ ง
ระดั บ โลก คนเหล่ า นั ้น จะได้ กิ น ใช้ ซั ก เท่ า ไหร่
กี ่สิ บ ปี เ ชี ย ว ในสายตาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง
นับว่าน่าสงสารในการสะสม เก่งกอบโกยสะสม
มันน่าชมชื่นตรงไหนนัก.....
ดีไม่ดีจะดูน่าสมเพชในมุมมองบางคน เพราะ
รวยเสียของเปล่า ๆ น่าเสียดายแทนเหลือเกิน มันจะ
เป็นบุญเป็นคุณประโยชน์ตรงไหน นอกจากโทษภัย
กักตุนน่าอายท�าลายเศรษฐกิจมากกว่ามาก ยังงั้นมั้ย!
เหมือนง่าย ๆ คล้ายเส้นผมบังภูเขายังไงชอบกล
คนกล้าให้ กล้าสะพัด น่าจะจัดว่าร�า่ รวยแท้ ๆ
จริง ๆ ไปหลงจัดอันดับรวยสะสมกอบโกยเชย ๆ อยูไ่ ด้...
เมื่อไหร่หนอจะหันมาจัดอันดับรวยสะพัดสู่การ
กุศล เป็นมหาเศรษฐีขนานแท้และทวนกระแสแน่
จริงแบบบุญนิยม

ลดต้นทุน หนุนค่าเงิน

ด้วยจุดยืนแบบคนจนพอเพียง พอมีกินอยู่
อาศัยไม่อดอยากปากแห้ง มีส�ารองเผื่อเหลือพอ
ประมาณ พอเหมาะบ้าง ก็เท่านั้นแหละ ละอาย
แก่ใจเมื่อสะสมไว้เกินกินใช้
ยิง่ ท�าเพือ่ เอาเม็ดเงินเป็นตัวตัง้ หวังท�าก�าไรสูงสุด
ขูดรีดฟาดฟันใคร ๆ เขา เป็นค่านิยมห่างไกลคนละเรือ่ ง
แบบคนจนตามศาสตร์พระราชา พาจนพอเพียง
นี่เอง เป็นทางเดียวที่แก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจจริงแท้แน่นอน
เมื่อตั้งหน้าเสียสละ หนีสะสม มุ่งสะพัดออก
ตลอด มันจะไม่จนยังไหว
ในมาตรฐานโลกทุนนิยม ใครสะสมไว้น้อยนิด
คงหมดสิทธิ์ติดอันดับมหาเศรษฐีโลก
มันช่างกลับหน้ามือเป็นหลังเท้า ชาวเราต่าง
เข้าใจไม่ยาก หากกล้าจน ลดต้นทุนต�่า ท�าราคาถูก ๆ
กระทั่งขาดทุนค่าแรง แบ่งปันหมดตัวได้เท่าไหร่
ยิ่งนับเป็นก�าไรชีวิตของเราตามพ่อหลวงสอน

ขาดทุนของเรา เป็นก�าไรของเรา
ดังนั้น ยอดเงินสะพัดออก น่าจะเป็นตัวชี้วัด
ฐานะมหาเศรษฐี แทนที่จะนับยอดเงินสะสมเป็น
ตัวเลขจมปลักดักดานอยู่ในบัญชี ไม่เห็นจะมีท่า
เกิดคุณค่าประโยชน์ตรงไหนเมื่อไหร่เลย
เพราะเงินทองจะมีค่าต่อเมื่อใช้จ่ายออกไป
ใครว่าไม่ใช่....
ลองย้อนไปสมัยก่อนหน้า ๒๕๐๐ ก่อนจะเกิด
แผนพัฒนาเศรษฐกิจตามฝรั่งหกสิบปีก่อนโน้น
ถอยหลังไปธรรมชาติยังอุดม ในน�้ามีปลา ในนามีข้าว
ประชากรสิ บ กว่ า ล้ า นอยู ่ อ ย่ า งเรี ย บง่ า ย
ประหยัด สังคมสมบูรณ์ดว้ ยเศรษฐกิจพอเพียงแบบ
ไทยนิยมอยูแ่ ล้วไม่นอ้ ย ข้าวปลาผักหญ้ากล้วยอ้อย
เผือกมันราคาถูกดีเหลือเกิน ในยุคทองบาทละ ๔๐๐
ค่าแรงวันละ ๑๕ บาท เงินเดือนราชการ ๔๕๐ บาท
ค่าครองชีพต�่าถูกดี เงินบาทมีค่าแพง แสดง
ให้เห็นเศรษฐกิจแข็งแรงมั่งคั่ง
ตกลงเศรษฐกิ จ ก่ อ นหน้ า และหลั ง พั ฒ นา
เป็ น ต้ น มา เป็ น ประเด็ น ชวนเปรี ย บเที ย บ นั ก เศรษฐศาสตร์น่าจะวิจัยให้ละเอียดชัดเจน เช่น น่า
จะต้องทุ่มเทแข็งขันกสิกรรมนาไร่ให้ขึ้นหน้าขึ้นตา
ขนานใหญ่ เป็นหัวใจเศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงชีวิต
จนสามารถเป็นชาติผู้น�าอาหาร หยูกยา อนาคต
ศูนย์ครัวโลก

แบบคนจน คนบ้านราชฯ

ธรรดาปุุถชุ นมักมองว่า คนจนไม่นา่ เป็นด้วย ต้อง
รวยสิน่าสนใจ ความจริงไม่ควรส�าคัญผิวเผินเช่นนั้น
ถ้าจนกระทั่งอดอยากปากแห้ง ไร้ญาติมิตร
นั่นผิดปกติ มีวบิ ากกรรมใด ใครจะไปอยากเป็นด้วย
แต่แค่จนเพราะสะสมไว้น้อยเอง เนื่องจากท�ามา
หากินได้เยอะ แล้วสะพัดออกไปตั้งเยอะ เลยไม่รวยเงินถัง
อย่างนี้น่านับถือจะตาย ข้าน้อยขอคารวะ ฐานะ
ได้ท�าประโยชน์ตน-ประโยชน์ท่าน มีประโยชน์สูงประหยัดสุดครบเครื่อง
หรือใครร� ่า รวยด้วยเก่งสะสม ขีไ้ ม่ให้หมา
กิน ย่อมรวยล้นด้วยตัวเลขในธนาคารเท่านั้นเอง

มั น จะมี อ ะไรต่ อ ให้ ใ ครเข้ า มาชมชื ่น ใจด้ ว ยคน
เมื่อไม่มีประโยชน์ต่อสาธารณะ น่าจะจัดว่ารวย
กระจอกกระจิบมัง
ปกติแบบคนจนส�าหรับสมณะ ภิกษุ ชาวพุทธ
เข้าใจดีไม่น้อยว่า พระต้องจนตามพระศาสดา
เพราะมาเป็นอนาคาริก สละสมบัติ เราจึงศรัทธา
กราบบูชาสาธุ โดยไม่สงสัยมาก
ทีนี้ประเด็นส�าคัญอยู่ตรงศาสตร์พระราชาพา
จน สอนผูค้ นชาวไร่ชาวนาท�ามาหากินให้แก้ปญ
ั หา
เศรษฐกิจ ลงทุนแบบคนจน ให้พึ่งตน พอเพียง
ตัวเอง ยังไม่ใช่มักน้อย เอาตัวรอดแค่นั้น ไม่ถูก
ใครมีปญ
ั ญาพอมีแรง ให้ทา� จนเหลือเผื่อน�้าใจ
แบ่งปันใคร ๆ อีกต่างหาก แถมให้กล้าขาดทุน
ค่าแรง แม้เข้าเนือ้ ขาดทุนเต็มตัวยังถือเป็นก�าไร
ไปโน่น มีใครท�าได้มั่งล่ะในแผ่นดินนี้!
เศรษฐกิ จ พอเพี ย งมี ตั ว จริ ง เสี ย งจริ ง ท� า ได้
โครงการพระราชด�าริกว่าสี่พันแห่ง
ส�าหรับชาวอโศกรู้สึกภูมิใจที่ได้ริเริ่มบุกเบิก
เศรษฐกิจบุญนิยม สอดคล้องทั้งสองพระโพธิสัตว์
เหมือนหนึ่งเดียวในระยะไล่เลี่ย
เท่ากับช่วยประสานต่อยอดสอดร้อยให้สมบูรณ์
มีปรากฏการณ์จริงรองรับ เห็นประจักษ์ส้นิ วิมตุ กิ งั ขา
ถึงวันนี้พอจะกล่าวได้เต็มปากว่า เราท�าได้
แล้ว ยังท�าอยู่ ทั้งก�าลังพาท�า ชาวบุญนิยมพร้อม
ยินดีต้อนรับสาธุชนชาวพุทธผู้มีศีลทุกเมื่อ ณ บวร
ราชธานีอโศก เมืองอุบลราชธานี
ข้อชี้ชวนควรศึกษาตามไปดู เรียนรู้ความจริง
แลกเปลี่ยน เช่น ประเด็นส�าคัญ คนทั้งชุมชนตั้ง
ครึ่งพันต่างถือศีล กินมังสวิรัติ เว้นขาดอบายมุข
ทุกคนท�างานฟรี ไม่มีค่าจ้าง ต่างเสียสละ
ขาดทุนค่าแรงด้วยหัวใจโดยถือเป็นก�าไรเต็ม ๆ ไป
ในตัวเสร็จสรรพ
เฉพาะอย่างยิ่ง ทุกคนจน ไม่มีค่าจ้าง ต่างมี
สวัสดิการกินอยู่ เจ็บป่วยช่วยเยียวยา ตายเผา
ให้ครบเครื่องด้วยหลักประกันคือกองทุนสาธารณ
โภคี นี่เป็นเศรษฐกิจชุมชนอันเข้มแข็งมั่นคงยืนยง
อยู่ยาวนานเท่านาน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

•
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การแข่งขันกีฬาอาริยะ
เป็นกิจกรรมเชื่อมร้อยสัมพันธ์
ระหว่างชาวภูผาฟ้าน�้ากับชาวบ้านหัวเลา
ที่เป็นการอนุรักษ์ สืบทอดวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของบรรพบุรุษในการยังชีพ
ของมนุษยชาติที่เป็นพื้นฐานของการด�ารงชีวิต

• ฟ้าสาง

ภูผาเอย...ภูผาฟ้าน�้า
เดือนมกราคมเดือนแรกของปี เป็นช่วงเวลา
ของงานบุญประจ�าบวรภูผาฟ้าน�้า งาน “ฉลอง
หนาวธรรมชาติ อ โศก” ครั้ ง ที่ ๑๓ จั ด ขึ้ น
ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ ณ ดอย
แพงค่า พุทธสถานภูผาฟ้าน�้า ต.ป่าแป๋ อ.แม่แตง
จ.เชียงใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพือ่ ให้ชาวอโศก
ได้มาพักผ่อน หลังจากตรากตร�าท�างานหนัก
36
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เราคิดอะไร

มาตลอดทั้งปี และได้มีโอกาสมาพบปะ คบคุ้น
สนทนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์การปฏิบัติธรรม
และการท�างานศาสนาตามธรรมชาติ
งาน “ฉลองหนาวธรรมชาติอโศก” ปีนี้ก็ได้
จัดมาเป็นปีที่ ๑๓ แล้ว เป็นงานฉลองแบบชาว
บุญนิยม นอกจากจะได้มาสัมผัสธรรมชาติและ
อากาศบริสทุ ธิ์จากยอดดอยแพงค่า ภูผาฟ้าน�้าแล้ว

ยังจะได้มาสัมผัสกับอารมณ์ของผู้คนที่บริสุทธิ์
มีอะไรก็สามารถแนะน�า ติงเตือนกันได้ด้วยความ
เมตตา เพราะทีน่ ีเ่ ป็นเขตปลอดถือสา เพือ่ ให้
ทุกคนได้มาพักผ่อนแบบชาวอาริยะอย่างแท้จริง
ภายในงานมี ก ารจั ด โรงบุ ญ แจกอาหาร
มังสวิรัติฟรีตลอดงาน โดยในปีนี้ได้รับความร่วม
มือจากพ่อแม่พี่น้องญาติธรรมมาร่วมจัดโรงบุญ
กว่า ๒๐ โรงบุญด้วยกัน เป็นบรรยากาศที่สุด
แสนประทับใจในความเสียสละของพ่อให้-แม่ให้ที่
ต่างมีใจอยากบริการพี่น้อง แม้ต้องขนของหนัก
เดินทางไกลมาถึงบนดอยก็ไม่หวั่น
และการจัดตลาดอาริยะขายของถูก จ�าหน่าย
สินค้าที่จ�าเป็นในชีวิตประจ�าวันแก่พ่อแม่พี่น้อง
ชาวปกาเกอะญอและญาติธรรมที่มาร่วมงาน ปี
นี้สินค้าชนะผู้ซอื้ เลยทีเดียว เพราะทางภูผาฯ จัด
เต็มที่เพื่อให้พี่น้องชาวเขาได้สินค้าที่มีคุณภาพ
และราคาถูกจริง ๆ
นอกจากนี้ในงานฉลองหนาวธรรมชาติอโศก
ยัง มี ก ารแข่ ง ขั น กีฬ าอาริ ย ะชิ ง โล่ ร างวัล ทวน
กระแสที่หาดูได้ที่เดียวในโลก อาทิเช่น กีฬา
เก็บผักป่า กีฬาหาฟืน กีฬาต�าข้าวด้วยมือ และ
ในปีนี้กรรมการตัดสินกีฬาอาริยะเก็บผักป่า ยัง
ได้ผู้ทรงคุณวุฒิผู้เชี่ยวชาญด้านพืชผักสมุนไพร
ถึง ๓ ท่าน คือ ดร.ชัยโย ชัยชาญทิพยุทธ, อา
ธาตุดิน หอมจันทร์ และหมอแตงไทย แพทย์
แผนไทยศีรษะอโศก รวมทั้งกีฬาอื่น ๆ ก็ได้ อบต.
ป่าแป๋ ซึ่งเป็นชาวหัวเลา และผู้ใหญ่ในชุมชนภูผา
ฟ้าน�้า ร่วมเป็นกรรมการตัดสินด้วย
การแข่งขันกีฬาอาริยะยังเป็นอีกกิจกรรม
ในการเชื่อมร้อยสัมพันธ์ระหว่างชาวภูผาฟ้าน�า้
กับชาวบ้านหัวเลา ที่เป็นการอนุรักษ์ สืบทอด
วัฒ นธรรม และภู มิ ป ั ญ ญาของบรรพบุ รุ ษ
ในการยังชีพของมนุษยชาติที่เป็นพื้นฐานของการ
ด�ารงชีวิต
อีกทั้งภายในงานยังมีการรณรงค์ขยะเป็น

ศู น ย์ ต ลอดงานฉลองหนาว ธรรมชาติ อ โศก
เพื่อเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อม และคงความเป็น
ธรรมชาติตามสภาพเดิมของผืนป่าดอยแพงค่า
แห่งนี้ไว้
งานฉลองหนาว ธรรมชาติอโศก ณ ดอย
แพงค่าภูผาฟ้าน�้า เป็นอีกสถานที่หนึ่งของชาว
อโศก ที่เป็นสถานที่สัปปายะ พร้อมต้อนรับทุก
ท่านที่มาเยือนด้วยความหนาวเย็นจากอากาศที่
บริสุทธิ์จากธรรมชาติ ด้วยบรรยากาศความเป็น
กันเองจากชาวชุมชนบวรภูผาฟ้าน�้า ให้พ่อแม่
พี่น้องชาวอโศก และญาติธรรมทั่วไปได้มาพัก
ผ่อน เป็นการมาชาร์จแบตเตอรีให้ตัวเอง และ
เพิ่มพลังในการพากเพียรปฏิบัติธรรมให้สูงยิ่ง ๆ
ขึ้นไป เพื่อยังประโยชน์ตน ประโยชน์ท่านให้ถึง
พร้อมไปด้วยกัน
ในงานนี้ฉันและทีมงานศิษย์เก่าสัมมาสิกขา
ภู ผ าฟ้ า น� ้า (สส.ภ.) ได้ รั บ มอบหมายหน้ า ที ใ่ ห้
ดูแลการแข่งขัน “กีฬาอาริยะ” เป็นปีแรก โดย
มีคุรุธรรมะกระจาย เป็นที่ปรึกษา มีพี่ ๆ น้อง ๆ
ศิษย์เก่ามาช่วยงานกันมากมายกว่า ๑๕ คน ที่
เดินทางมาร่วมงานเพื่อแบ่งเบาภาระของผู้ใหญ่
บางคนเดินทางมาไกลจากกรุงเทพฯ ด้วยภารกิจ
ส่วนตัวมาได้แค่คืนเดียวก็ยังอุตส่าห์มาด้วยหัวใจ
ที่คิดถึงพ่อแม่พี่น้องชาวภูผาฟ้าน�้า เสมือนเป็น
งาน “คืนสูเ่ หย้า กลับคืนดอย” ของศิษย์เก่า สส.ภ.
ขนาดย่อม ๆ เลยทีเดียว
ช่วงวันแรกของงาน แม้หลวงปู่สมณะโพธิรักษ์จะไม่ได้มาร่วมงาน แต่หลวงปู่ฯก็ได้เมตตา
ลูกหลานทางภาคเหนือโฟนอินทางไกลมาเปิดงาน
ซึ่งหลายคนที่ได้ยนิ หลวงปูป่ ระกาศขายภูผาฟ้าน�้า
(อีกครั้ง) ก็ใจหาย เสียใจไปตาม ๆ กัน ด้วยความ
รัก ความผูกพันที่มีต่อสถานที่แห่งนี้
ท�าให้ภายในงานหลายคนก็ต่างพากันพูดว่า
“นี่อาจจะเป็นงานฉลองหนาวครั้งสุดท้ายแล้วนะ”
แต่ที่แน่ ๆ ก็คืองานฉลองหนาวธรรมชาติอโศก
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ •

37

จะไม่มีในปฏิทินชาวอโศกอีกต่อไป
ส�าหรับฉันที่ก็เป็นเด็กดอยคนหนึ่ง ที่เติบโต
มากับ ดิ น แดนแห่ ง นี ้เ ป็ น เด็ ก สั ม มาสิ ก ขาภู ผ าฟ้าน�้า ชั้น ม.๑ ตั้งแต่อายุ ๑๓ ปี จนมาถึงปีนี้อายุ
จะเข้าสู่ ๒๙ ปี นับเป็นเวลา ๑๖ ปีมาแล้วที่ได้ใช้
ชีวิตที่บวรภูผาฟ้าน�้า ฉันก็ได้กลับมาคิดทบทวน
ถึงสภาวะอารมณ์ของตัวเองเช่นกันว่า เรารู้สึก
อย่างไรหนอ ใจมันห่อเหี่ยวมั้ย ทุกข์มั้ย เสียใจ
รึเปล่า?

และพร้อมเปลี่ยนแปลงอยูเ่ สมอๆ ท�าให้เราไม่ชอ็ ก
มาก ไม่เสียใจมากเวลาที่ต้องพรากจากสิ่งอันเป็น
ที่รัก เพราะทุกอย่างล้วนอภิบรมมหาอนิจจังดั่งที่
หลวงปู่พร�่าสอนพวกเรามาตลอด
ฉันเชื่อว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นล้วนเป็นสิ่งที่ดีที่สุด
ตามกรรมวิบากที่เป็นสัจธรรม ตัวเราเองมีหน้าที่
ที่จะต้องฝึกฝนทั้งสภาวจิต สภาวธรรมเพื่อตามให้
ทันหมูก่ ลุม่ ขึน้ รถไฟขบวนสุดท้ายให้ทนั ฝึกฝนปีก
ทั้งสองข้างให้แข็งแรงเพื่อบินตามพ่อ ตามฝูงให้ทนั

สิ ่ง แรกที ่ฉั น รู ้ สึ ก เลยก่ อ นอื ่น ใด คื อ คิ ด ถึ ง
ความหลังสมัยที่เป็นเด็กนักเรียนที่นี่ ที่จะต้อง
อยู่กับการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา อาทิตย์นี้
นอนตรงนี้ อาทิตย์หน้าก็ต้องย้ายที่นอนไปจุดอื่น
และย้ายไปอีกเรื่อย ๆ จนกว่าจะลงตัว เพราะเรา
เป็นนักเรียนรุ่นบุกเบิกของ สส.ภ. ที่ยังไม่มีอะไร
ลงตัว ต้องทดลอง ต้องปรับเปลี่ยน ต้องตั้งตนอยู่
บนความล�าบาก พร้อมฝึกฝนอยู่เสมอ
จนกระทั ่ง ถู ก ย้ า ยลงจากดอยแพงค่ า ไป
ที่บ้านเห็ด (ไร้สารพิษ)บ้าง ไปช่วยงานที่ ชมร.
เชียงใหม่บา้ ง และไปที่ลานนาอโศก ซึ่งทุกที่กล็ ว้ น
เป็นบวรของภูผาฟ้าน�า้ ทั้งนั้น เพราะเรามีหลาย
ห้องเรียน
เมื่อนึกมาถึงตรงนี้ ก็บอกตัวเองว่า โชคดีจัง
ที่ภูผาฟ้าน�้าสอนเรามาให้อยู่บนความไม่แน่นอน

อย่ า งไรก็ ดี ฉั น คนนี ้ค งไม่ ไ ด้ เ กิ ด ใหม่ ท าง
จิตวิญญาณ ถ้าไม่ได้มาฝึกฝน มาเรียนรูแ้ ละเติบโต
บนยอดดอยแพงค่าแห่งนี้ ดินแดนแห่งธรรมที่ชว่ ย
ขัดเกลา และบ่มเพาะธรรมะให้ฉนั ได้เปลี่ยนแปลง
จิตวิญญาณตัวเองให้ดีขึ้น และที่แห่งนี้ก็ยังสอน
เราจวบจนวินาทีสุดท้ายให้พร้อมเผชิญกับความ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ และอย่าประมาทในชีวิต
พึงเร่งสร้างแต่กรรมดีเถิด เพราะใดๆในโลกล้วน
อนิจจัง
สุดท้ายนี้ฉันก็ชัดเจนว่า ความดีเท่านั้นเป็น
ที่พึ่งอันแน่แท้ถาวรอย่างแท้จริง หากเรามั่นคงใน
ความดียอ่ มไม่ทกุ ข์ใจกับความเปลีย่ นแปลงใด ๆ ใน
ชีวิต ซึ่งฉันก็กา� ลังฝึกท�าใจให้เป็นไปตามเส้นทางนี้
เพื่อก้าวตามรอยเท้า.... “พ่อ”
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• นายหนุนดี
บรรดาคนดีอาจต้องติดคุก
บาดเจ็บล้มตาย ล้มละลาย
ในขณะที่บรรดาคนไม่ดี
มักจะกินรวบ กินสองต่อเข้าฮอส
ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งกล่องเสมอๆ

ได้อ่านบทความของท่านขุนน้อย ณ ลีลาแห่ง
บุปผากระบี่ ที่เขียนให้กา� ลังใจ “แด่... ๑๓ พันธมิตรฯ”
ใน น.ส.พ.ไทยโพสต์ ฉบับ จ. ๘ ม.ค. ๖๑ รูส้ กึ ประทับ
ใจในเนื้อหา จึงขอน�าบางส่วนมาเผยแพร่เพื่อเป็น
ก�าลังใจว่า ผลแห่งการท�าดี มิใช่ความร�่ารวยทาง
วัตถุ แต่เป็นความแข็งแกร่งทางจิตใจแม้จะต้อง
ล้มละลายทางวัตถุ ดังนี้......
“วันนี้...เห็นทีคงต้องพักเรื่องความห่วงใยชาติ
บ้านเมืองเอาไว้ก่อน ขออนุญาตไปแสดงความเป็น
ห่วงเป็นใยต่อบรรดาเพือ่ นพ้องน้องพี่ จ�านวน ๑๓
พระหน่อที่กา� ลังถูกหน่วยงานราชการอย่างการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ไล่ทวง ไล่บี้ กะจะยึด
ทรัพย์เอามาสังเวยค่าเสียหาย มูลค่ากว่า ๕๐๐ ล้าน
บาทบวกกับดอกเบี้ยอีก ๗.๕ เปอร์เซ็นต์ให้จงได้...
๑๓ พระหน่ อ ที ่ว ่ า ...ก็ค ือ บรรดา ๑๓ แกนน� า
พันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย ผูร้ เิ ริ่มจุดเทียนไข
ส่ อ งแสงสว่ า งไล่ ค วามมื ด มิ ด ในช่ ว งทศวรรษแห่ ง
ความมืดมนเป็นด้ามแรก แท่งแรกนั่นเอง ไล่มาตั้งแต่
สนธิ ลิ้มทองกุล พลตรี จ�าลอง ศรีเมือง อาจารย์พิภพ
ธงไชย ฯลฯ ยันไปถึงผู้ที่ท่านขุนน้อยออกจะเป็นห่วง
เป็นใยอย่างถึงที่สุดก็คือ คุณพี่ส�าราญ รอดเพชร ผู้เคย
เห็นหน้าเห็นตามาตั้งแต่เป็นหนุ่มน้อย จนกลายเป็น
หนุ่มใหญ่ใกล้จะแก่ลงไปทุกที เจอเข้ากับการทวงหนี้
มูลค่า ๕๒๒ ล้าน แบ่งเฉลี่ยกันไปรายละไม่ตา่� กว่า ๔๐ ล้าน
กว่าๆ แล้วยังคิดไม่ออกว่าคุณพี่ท่านจะไปหาเงินที่ไหน
มาชดใช้ค่าเสียหายเพื่อไม่ให้ตัวเองต้องตกเป็นบุคคล
ล้มละลายในช่วงวัยชรา ที่แม้อะไรยังคงแข็งๆ แต่โดย
เรี่ยวแรงไม่น่าจะเหลืออยู่อีกมากมายซักเท่าไหร่นัก...

ขอเป็นก�าลังใจให้ผู้เสียสละ
ยิ ง่ เมื อ่ หวนไปคิ ด ถึ ง ความเสี ย สละ ความไม่
เห็นแก่ตวั ความเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมเป็น
ที่ตั้ง บรรดาผู้ทต้องตกอยู่ในฐานะผู้สูญเสียท�านองนี้
ออกจะมีอยู่ไม่น้อย โดยเฉพาะในสังคมไทยของ
หมู่เฮาที่บางครั้งบางคราเคยถูกเรียกขานเอาไว้
ในนามสังคมทอนก�าลังอะไรท�านองนั้น คือเป็น
สังคมที่มกั ไม่ได้ดา� เนินไปตามครรลอง ตามแนวทาง
ที่ได้รบั การชี้แนะชี้นา� เอาไว้มาโดยตลอด ว่าต้องหา
ทาง ส่งเสริมคนดีให้ข้นึ มามีบทบาท ป้องกันคนไม่ดี
ไม่ให้ข้นึ มามีอา� นาจ แต่โดยข้อเท็จจริงทางการเมือง
มันมักเป็นอะไรที่สวนทางกับข้อชี้แนะชี้น�าเหล่านี้
อยู ่ ไ ม่ น ้ อ ย คื อ บรรดาคนดี ห ลายต่ อ หลายราย
อาจต้องติดคุกติดตะราง บาดเจ็บล้มตาย หรืออาจ
ต้องล้มละลายกันไปเป็นแถบๆ ในขณะที่บรรดา
คนไม่ดีทั้งหลายมักจะกินรวบ กินสองต่อเข้าฮอส
ได้ทั้งเงิน ได้ทั้งกล่องเสมอๆ...
ก็ เ อาเถอะ...ในเมื ่อ กฎหมายย่ อ มต้ อ งเป็ น
กฎหมาย โอกาสจะไปควานหาความสุขเกษมเปรมใจ
มามอบตอบแทนให้กบั บรรดาผูท้ ่พี ยายามท�าดี ผูเ้ สียสละ
ผูย้ อมแลกเลือด แลกเหงื่อ แลกชะตากรรมแห่งชีวิต
ตัวเองเพื่อผลประโยชน์ของส่วนรวม มันคงยากส์สส์ ์
ที่จะเป็นไปได้ แม้แต่จะไปรวบรวมเงินทองเอามาเป็น
ค่าไถ่หนี้ไถ่ตัว ก็ยังน่าจะเกินก�าลังอยู่ไม่น้อย เลยได้
แต่มอบก�าลังใจ มอบความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยมาไว้
ณ ทีน่ ี้ แม้จะกินไม่ได้ ปัดเป่าความทุกข์ความเดือดร้อน
อะไรแทบไม่ได้ แต่ขอเพียงให้รับรู้ว่ายังมีผู้มองเห็น
คุณค่า ความส�าคัญของสิ่งดีๆ เหล่านี้ อาจพอช่วยๆ
อะไรได้มั่ง แม้เล็กๆน้อยๆ ก็ยังดี...”
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ •
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อดเปรี้ยวเพื่อเป็นตัวอย่างให้แก่สังคม ให้แก่ประชาชน ให้แก่คนอื่น ๆ
เพราะเหตุนี้ พฤติกรรมชีวิตจึงไม่อ้างว่า นี้เรื่องส่วนตัว ๆ ๆ
จะกินอยู่ฟุ้งเฟ้อ เสื้อผ้าฟู่ฟ่า โชว์ทรัพย์สินมหาศาล เขาย่อมมีส�านึก
ยิ่งท�างานกับประชาชน เราต้องเป็นเพื่อน “ร่วมทุกข์” ประการเดียว

“ตัวอย่างที่ดี” มีค่ากว่า “ค�าสอน”
ค�ากล่าวค�าโบราณ คติชีวิตแสนลึกซึง้ เป็น
สัจจะ เป็นความจริง ไม่แปรผัน ไม่บิดพลิ้ว
“ตัวอย่าง” ย่อมหมายถึง “การกระท�า”
“ค�าสอน”ย่อมหมายถึง “ค�าพูดค�าจา”
โลกมนุษย์ คนดีแต่พดู มีมากมาย แต่พลังกลับ
อ่อนแอ สุดจะทน
“การกระท�า-พฤติกรรม” ที่ท�าให้ดู-ท�าให้เห็น
กลับมีพลังมหาศาล
ยิ่งมวลมาก ยิ่งพลิกฟ้าพลิกแผ่นดินจนเหลือ
เชื่อ!
สังคมมนุษย์เรียนรู้ด้วย “ตา” มิใช่ “หู”
ยิ่งสอนยิ่งมืดบอด ยิ่งสอนยิ่งไร้ผล
ยิ่งท�ายิ่งจ�าได้ ยิ่งท�าก่อเกิดกระแสเลียนแบบ
เดินตาม เป็นที่น่าอัศจรรย์!
เรียนจบจากโรงเรียน จ�าครูสอนอะไรไม่ค่อย
40

•

เราคิดอะไร

ได้ แต่ครูท�าอะไร พวกเราจ�าแม่น จ�าไม่ลืม
ความดีที่สอนไป ผู้รับซาบซึ้งแค่บทที่ ๑ ยัง
ต้องบทที่ ๒ พากเพียรฝึกฝนให้เชี่ยวชาญ ให้
แข็งแกร่ง ให้ต้งมั่นยิ่งขึ้นๆๆ ไม่รู้จบไม่รู้สิ้น
เป็นการเรียนรู้ ศึกษาตลอดชีวติ เชียวนะจะ
บอกให้
แม้ มี ดี ก็ ไ ม่ ป ระมาท ยั ง ต้ อ งฝึ ก ฝนทุ ก วัน
ทุกครั้ง ตลอดปี ตลอดไป
ความดี จึงมิใช่ พอแล้ว...หยุดแล้ว!
ยังจ�าได้ไหม “ประโยชน์ผอู้ ่นื ต้องเป็นที่หนึ่ง
ประโยชน์ตัวเองต้องมาที่สอง”
ชี ว ิต จะมี คุ ณ ค่ า ต้ อ งเสี ย สละ ต้ อ งเห็ น
ประโยชน์ของคนอื่นส�าคัญกว่าของตัวเอง
เพราะเหตุนี้ จะมาเมาหาความสุขส่วนตัว จะ
มามัวท�าตามความอยากก็ตอ้ งอดไว้-อดทน-อดกลั้น

อดเปรี้ยวแต่ไม่กินหวาน แต่อดเปรี้ยวเพื่อ
เป็นตัวอย่างให้แก่สังคม ให้แก่ประชาชน ให้แก่
คนอื่น ๆ ที่อยู่รอบตัว
เพราะเหตุน้ี พฤติกรรมชีวิต พฤติกรรมประจ�า
วัน จึงไม่อ้างว่า นี้เรื่องส่วนตัว ๆ ๆ
จะกินจะอยู่ฟุ้งเฟ้อ จะตกแต่งเสือ้ ผ้าฟู่ฟ่า
จะแสดงโชว์ทรัพย์สินมหาศาล
จะมีชีวิตโอ่อ่าอัครฐาน เขาย่อมมีส�านึก
ยิ่งท�างานกับประชาชน เราต้องเป็นเพื่อน
“ร่วมทุกข์” ประการเดียว
เผ่าพันธ์ุแห่งมนุษย์มีแค่ ๒ เผ่า คือ “ขาวกับด�า”
“ขาว” มีความสุขกับการได้เสียสละ
“ด�า” มีความสุขกับการได้กอบโกย
“ตัวเรา” เป็นคนกลางต้องเลือกข้าง แล้ว
เดินทางให้ถึงจุดหมายให้ได้
เทพเจ้ากับซาตาน ยืนหยัดเป็นก�าลังใจให้แก่
เหล่ามนุษย์ “จงมาเป็นพวกข้า” สู้กันเป็นพัน ๆ

หมื่น ๆ ปี!
เส้นทางแห่งเทพเจ้าต้องเสียสละความสุข
ต้องอดกลั้น ต้องอดทน
แต่เราก็พอใจ
แต่ เ ผ่ า พั น ธ์ ุสี ด� า นี่ ซิ ยากจะเข้ า ใจค� า สอน
เหล่านี้ ฝืนใจไปท�าไม ตามใจคือไทยแท้!!
เอาเถอะ ๆ เส้นทางชีวิตไม่มีใครบังคับ จะหา
ประโยชน์ใส่ตัว วุ่นวายแต่งานบริการรับใช้ตัวเอง
หรือจะลดบริการตน เพิ่มบริการคนอืน่ ใครจะลิขติ
ถ้ามิใช่ตัวเรา
อายุขนาดนี้ แก่วัดแก่วากันทั้งนั้น ดีช่วั ก็รกู้ นั อยู่
จะพอใจใช้ ชี ว ิต ฟ่ ุม เฟื อ ย หรู ห รา ใช้ ข อง
แพง ๆ ชนิ ด คนจนท� า งานทั ง้ ชาติ ก็ ไ ม่ มี ป ั ญ ญา
หาซื้อ ก็ไม่มีใครว่า
ไม่ใช่เรื่องเลวร้าย
แต่อย่ามาบอกว่า “ขอเป็นเพื่อนกับคนจน”
ก็แล้วกัน!

กราบนอบน้อมศรัทธาบูชาคุณ 47 ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
สนับสนุน “เราคิดอะไร” ก้าวสู่ปีที่ 24

ร้านน�้าฟ้า 161 หมู่ 2 ถ.เขาพระวิหาร ต.หนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ 33110
โทรศัพท์ 0 4566 1305. E-mail : namfa@hotmail.com
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๐

“โลกุตรธรรมพระพุทธเจ้า”หากไม่ได้รบั
ถ่ายทอดจากสัตบุรษุ จริงก็ไม่มี ใครจะบังอาจ
คิดเองค้นเอา“โลกุตรธรรม”ขึ้นมาเอง ได้เลย
เพราะ“ไม่ตอ่ เชื้อ”มาจากสัตบุรษุ แท้ๆ
ซึ่ง“โลกุตรธรรม”จะต้องได้รับ“ถ่ายทอดบอก
กล่าว”จากสัตบุรุษแท้ จึงจะ“ต่อเชื้อ”จริง
“โลกุตรธรรม”แท้ๆนั้น จะต้อง“ได้รบั ”
ถ่ายทอดต่อเชื้อจากพระพุทธเจ้าองค์ใดองค์
หนึง่ โดยตรง หรือไม่กจ็ าก“สัตบุรษุ ”จริงที่เป็น
“สัตบุรุษ”แท้ อย่างสัมมาทิฏฐิเท่านั้น
“สัตบุรษุ ”คือ ผูม้ สี มั มาทิฏฐิแท้ ผูบ้ รรลุ
ธรรมพุทธที่นับตั้งแต่ขั้นโสดาบันเป็นต้นไป
ซึ่งพระพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ชัดเจนยิ่งใน
พระอนุสาสนีของพระองค์มีมากมายหลาย
สูตร เช่น จาก“ปัญญาวุฑฒิ ๔”ก็ดี หรือใน
“อวิชชาสูตร”ก็ตาม เป็นต้น อันพระองค์
ทรงยื น ยั น ไว้ ว ่ า ต้ อ งได้ ค บกั บ “สั ต บุ รุ ษ ”
จึงจะได้ฟังสัทธรรม (ธรรมที่ถูกต้อง,ธรรมที่ดีแท้)
และพระพุทธเจ้าทรงก�าชับด้วยนะว่า
ทุกอย่างต้องให้ “บริบูรณ์” เป็นต้นว่า “คบ
สัตบุรุษให้บริบูรณ์-ฟังสัทธรรมให้บริบูรณ์จนมีความรู้ความเชื่อที่บริบูรณ์-จนกระทั่ง
มีการท�าใจในใจเป็นหรือท�าได้อย่างบริบรู ณ์จึงจะสามารถมีสติสัมปชัญญะที่บริบูรณ์42
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แล้วจะปฏิบัติส�ารวมอินทรีย์ ๖ บริบูรณ์-จึง
จะเกิ ด สุ จ ริ ต ๓ บริ บู ร ณ์ - เพราะปฏิ บั ติ ส ติ
ปัฏฐาน ๔ ได้บริบูรณ์-และปฏิบัติโพชฌงค์
๗ ก็บริบูรณ์-วิชชาวิมุติจึงบริบูรณ์”(อวิชชา
สูตร พระไตรปิฎก เล่ม ๒๔ ข้อ ๖๑)

แล้วจึงจะปฏิบัติด้วย“กระบวนการ”
( process) ที ่เ ป็ น “โพธิ ป ั ก ขิ ย ธรรม ๓๗”เกิ ด
“สัมมาปฏิเวธ”
กระบวนการ(process)ของ“โพธิปักขิย
ธรรม”นั้น มีท้งั “โพชฌงค์ ๗ กับมรรคองค์ ๘”
เป็นหลักใหญ่ แกนส�าคัญต้นราก อันมีทั้ง
สติปัฏฐาน ๔-สัมมัปปธาน ๔-อิทธิบาท ๔
จึงจะเกิด“อินทรีย์ ๕”สูงขึ้นไปๆสะสมผลจน
ถึงที่สุดก็เป็น“พละ ๕” ก็จบเป็น“ผล”รวมสูง
สุดของกระบวนการ“โพธิปัก ขิยธรรม ๓๗”
ถ้า“ทิฏฐิ”ของใครเริ่มตั้งต้น“กระบวน
ทัศน์” (paradigm) ก็ไม่สัมมาทิฏฐิมาก่อน
แน่นอน“การปฏิบตั ”ิ ไม่มผี ลเป็นสัมมา
ปฏิบตั ิ จนสามารถบรรลุถงึ ที่สดุ เป็น“สัมมา
ปฏิ เวธ”ได้บริบูรณ์เด็ดขาด
“สัมมาปฏิเวธ”คือ ความรู้ที่รอบรู้ครบ
ถ้วนทั้งกระบวนทัศน์( p a r a d i g m ) และทั้ง
กระบวนการ ( pro cess) อีกทั้งประกอบด้วย
ภายนอก ทั้งภายใน และทั้งปฏิสังขารกันทั้งปฏิสังเคราะห์กันอย่างบริบูรณ์
“ความรู้” ที่มจิ ฉาทิฏฐิ ใครน�าไปปฏิบตั ิ
“ผล”ก็เกิดได้ มี ได้เช่นกัน แต่เป็น“มิจฉาผล”
ไม่ ใช่“ผล”ของศาสตร์ที่เป็นของศาสนาพุทธ

ผู้“มิจฉาทิฏฐิ”จะหลงงมอยู่กับ“มิจฉา
ผล”ของตนนั่นแหละ ว่า“ตนได้-ตนเป็นผลตนมีผล”เช่นกัน เพราะ“มิจฉาปฏิบตั ”ิ ก็ยอ่ ม
มี“ผล”ส�าเร็จของเขาได้แน่นอน..แต่ เป็น“ผล
ที่ ไม่ ใช่แก่นแท้เนื้อจริงของพุทธ”(มิจฉาผล)
เขาหลงยึดอยู่ว่า นี่ ไง“มันมีผลอยู่นี่ !”
เป็นต้นว่า เขายิ่งรวย เขายิ่งเริด เขายิ่ง
หรู เขายิ่งโก้ เขายิ่งกร่าง เขายิ่งสร้างลีลา
ดรามาติกในฝ่า ยรูป ที่ดบั ด�ามืด อยู่ ในภวังค์
ข้างในจิตก็ด(ี ฝ่ายนี้“มีมกั น้อย”ให้เห็น) หรือแม้ ฝา่ ย
“อรูป”ที่ ใส-ว่างโล่ง ทั้งนอกและทั้งในก็ด(ี ฝ่าย
นี้“มีมักมาก”ให้เห็น) ก็ยงิ่ มีคนมากหลายเข้ามา
กรู เกรีย ว มานิยมชมชอบ รสนิยมแบบนี้
มันคือโลกียะปุถุชนเท่า นั้น ซึ่ ง ก็ ธ รรมดา
สามัญของคนทั้งโลก เป็นพื้ น ฐานปกติ
มันไม่ ใช่ “รสนิยม”ที่แตกต่างไปเป็น
“อัญญะ”(อื่น )คนละขัว้ มันก็ยังมี“รสนิยม”
ของโลกเก่า อันเป็นโลกีย ์ สามัญ ไม่ออก
ไปจากโลกเดิม ยังไม่ มี“รสนิยม”ของคน
“โลกใหม่ ” ( โลกุตระ) ที่แตกต่างแยกเป็น“อื่น”
(อัญญะ)แปลกไปจาก“รสนิยม”โลกเก่า ที่ชื่อ
ว่า “โลกียะ” (โลกธรรม ๘) นั้นแต่อย่างใดเลย
แค่มันมากยิ่งๆ (มหัปปิจฉะ) มันใหญ่ โต
มันโก้หร่าน (มหิจฉะ) มันมโหฬารพิลึกเหลือ
หลาย ( โอฬาริกา) มัน มากมายมหึมาเหนือ
ใครๆเท่านั้นเอง
ก็ ใจคนที่มันชื่นชอบใน“ความใหญ่-

ความมาก” อย่างไม่มีขีดจ�ากัดไง!!! มันก็คอื
คนมักมาก(มหัปปิจฉะ ตรงข้ามกับอัปปิจฉะ)ยิ่งๆขึ้น
มันแค่ย่งิ ท�าให้เขามั่นใจปักใจหนักขึ้นๆ
มันก็ยิ่งเสริมเติม“ความหลงใหลในผิดยิ่งๆ
ทับทวี ข้ึนๆ”ต่างหาก แต่..แท้จริงมันยังเป็น
แค่“โลกียผล”ที่เจริญงอกงามไพบูลย์ยิ่งๆ
มันก็เลยกลายเป็น“ความโง่”(อวิชชา)
แท้ๆทีก่ ้าวหน้าโตใหญ่ทับทวีขึ้นถึงขั้น“ยก
ก�าลัง”ทีเดียว เขาจึง“โง่หลง”ซับซ้อนยิง่ ๆขึน้
เห็นหรือยัง? เห็นความเจริญก้าวหน้า
ทับทวีของ“ความโง่ ”คือ“อวิชชา” ที่หลงใหญ่
หลงโตที่ ซับซ้อนทวีคณ
ู ยกก�าลังทับซับซ้อน
ซ่อนเหลี่ยมซ่อนมุมยิ่งๆขึ้น โง่ยงิ่ ๆขึน้ มั้ย ?
อย่านึกว่า“ความโง่”มันเจริญ พัฒนา
เก่งกาจใหญ่ โตยิ่งยอดไม่ ได้นะ “ความโง่”
(อวิชชา)” มันก็เจริญพัฒนาเก่งกาจใหญ่ โตได้
อย่างไม่มีขีดจ�ากัดจริงๆ มี ให้เห็นยิ่งๆขี้น
ความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องที่เรียก
ว่า“เฉโก”หรือ“เฉกะ”ของคนเก่ง คือ ความ
ฉลาดของ“ปุถุชน” มีมาแต่ ไหนๆ มีมาก่อน
ความฉลาดที่เป็น“โลกุตระ”ด้วยซ�้า และมี
มากมายครองโลกตลอดกาล ทับทวี ไม่หยุด
“ความฉลาดเฉโก”ชนิดนี้คอื “อจินไตย”
ตัวที่ ๔ ที่ชื่อว่า “โลกจินตา”นัน่ เอง ที่มัน
“ฉลาดคิด” โดยเฉพาะ“คิดร้าย”ใส่ลงไป
ให้แก่โลกได้อย่างเป็น“อจินไตย”กันจริงๆ ผู้
ฉลาดที่เป็น “ปัญญา”แท้ๆยังมิบังอาจคิด
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ร้ายเลียนแบบให้เก่งอย่างเขาได้เลย
แม้ปัจจุบันนี้ ก็มคี นจริงๆในประเทศ
ต่างๆ ยุคนี้ ที่สามารถ“เก่งฉลาดเฉโก”แบบ
นี้คอื “อจินไตย”ตัวที่ ๔ ชือ่ ว่า “โลกจินตา” มี
อยู่ ขณะนี้ เขาเป็น เขาท�า เขาส�าแดง“เฉโก”
ความฉลาดชนิดนี้ ให้เห็น และเป็นอยู่ ในโลก
นั่นคือความเจริญอันเป็น“ความฉลาด
รอบรู้” ที่เรียกว่า“เฉโก” ซึ่งมันก็สามารถฉลาด
ยิง่ ขึน้ ๆยิง่ ยอดยิง่ เยี่ยมใน“โลก”ของปุถุชน
แต่ “ความฉลาด”ยอดเยี่ยมแบบนี้ ไม่ มี
มิติของนัยส�าคัญที่เรียกได้ว่า“ปัญญา”เลย
พอจะเห็นชัดเจนไหมว่า ความฉลาด ๒
ชนิดนี้ มันหันทิศกันไปคนละขั้ว หลังชนกัน
“ความฉลาด”สามัญทั่วไปของปุถุชน
นัน้ แม้จะเฉลียวฉลาดเยีย่ มอัจฉริยะยอดยิง่
ปานใดก็เรียกได้แค่ว่า“เฉโก” ซึ่งเป็นภาษา
ที่ใช้เรียกขาน“ความเฉลียวฉลาด”ของคน
โลกีย ปุถชุ นทั่วไปทั้งหลายแท้ๆมาแต่ด้งั เดิม
แต่ทุกวันนี้ “ไม่นิยม”ใช้ภาษาค�าว่า
“เฉโก”กันแล้ว เพราะกิเลสพาคนโกงเอาค�า
ว่า“ปัญญา”ไปใช้แทนค�าว่า “เฉโก”กันเสียนี่ !!!
ภาษาค�าว่า“ปัญญา”จึงถูกฉุดตกต�า่ ลง
ไปให้คนเข้าใจเป็นฉลาดโลกีย์ คือ“เฉโก”แล้ว
ศาสนาพุทธก็เลยดู“ต�่าเตี้ย”ตกลงไป
เพราะคนอวิ ช ชานีเ่ อง“ท� า ความเพี ้ย นๆ
ผิดๆ”ไปจาก“เนื้อแท้ ของพุทธ”จนท�าให้คน
เห็นเหมือนว่า ศาสนาพุทธเสื่อมไปจริงๆ
44
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โดยตัวพุทธเองนัน้ สัจจะศาสนาพุทธ
แท้ๆ ไม่มีวันเสื่อมไปเองได้หรอก
แต่ดว้ ย“การโกง”ของคนผู้อวิชชาแท้ๆ
เอาภาษาว่า“ปัญญา”ไปใช้แทนค�าว่า “เฉโก”
ตีกินสนิท ที่ท�าความเสื่อมเสียใหญ่หลวงยิ่ง
เห็นผลเสียอย่างร้ายกาจของการเอา
ภาษาค�าส�าคัญๆไปใช้กนั ผิดๆเพี้ยนๆมั้ยล่ะ?
ค�าว่า“ปัญญา”แตกต่างจาก“ความรู้”
ทีว่ ่ า “เฉโก” สุดส�าคัญยิ่งฉะนี้ และแตกต่าง
จากความรู้ทเี่ ป็น“ตรรกะ” คนละขั้วกันเลย
“ตรรกะ”เป็นความรู้ที่ยังไม่บรรลุถึง
“สัจจะ” เพราะ“ตรรกะ”นั้นหมายเอา“ความรู”้
ที่มงุ่ กันแต่เหตุผลค้นคิดเท่านั้น อย่างเก่งก็
ลึกซึ้งสุดสุขุมละเอียดยิบ ด้วยเหตุผลอ้างอิง
มีกนั ได้มากมายหลายหลาก แตกแขนงยิ่งๆ
แต่ยงั ไม่มี“สภาวธรรม”จริงที่เป็นปรากฏ
การณ์ ให้ สัมผัสภายนอกได้ คนอื่นยังไม่
สามารถสัมผัสด้วยทวาร ๕ ยืนยัน ได้เช่นกัน
เพราะ“ตรรกะ”ยังไม่ ใช่ “สัญญาเจตสิก”
แม้ค�าว่า “สัญญา”ที่สมมุติสัจจะน�าไป
ใช้ กันภายนอกจิตแท้ ๆ (หนังสือ สัญญา,ค�า มั่น
สัญญา เป็นต้น ) มันก็ยังไม่ ใช่ “ ปัญญา”อยู่ดี
หรือแม้แต่ มแี ค่“ สัญญาเจตสิก” ที่เกิด
ขึ้นให้ผู ้ ปฏิบัติรแู้ จ้งจริงได้ พัฒนายังไม่ ถึง
ขั้น“ปัญญาธาตุ” เพราะ“โอปปาติกโยนิ (การ
เกิดของจิ ตนิ ยาม)”ยังเจริญไม่ถงึ ขีด ขั้น“ปัญญา”
“ปัญญา”นั้นต้องเกิดจาก“กระบวนการ

องค์ ๖” อันได้แก่ “ปัญญา-ปัญญินทรีย-์ ปัญญา
พละ-ธัมมวิจยั สัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ-องค์
แห่งมรรค”(พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘)
“ปัญญา”จึงไม่ ใช่ ภาวะที่จะเกิดจากการ
ระลึกเอาขึ้น มาได้ เองเหมือน“ญาณ”(ปุพเพ
นิวาสานุสติญาณเป็นต้น) เหมือน“วิชชา” หรือ
เหมือน“สัญญา”
“ปัญญา”เกิดจาก“อัญญา” ที่ผปู้ ฏิบตั ิ
เริ่มมี“อัญญธาตุ” เมื่อท�า“ปุญญาภิสงั ขาร”ได้
ผล จึงพัฒนาเจริญขึน้ มา เป็นเป็น“ปัญญา”
“ธาตุรู้”ที่ก่อนจะเจริญเป็น“ปัญญา”
ต้องมีการพัฒนามาเป็น“สัญญา”ขัน้ “โลกุตระ”
ได้ก่อน เพราะคนทุกคนมี “สัญญา”(ความจ�า ,
การก�าหนดหมายเพื่อรู้ )ที่ท�างานเป็น“โลกี ย ภู มิ ”
มาก่อนทั้งนัน้ จึงจะเจริญขึ้นเป็น“โลกุตรภูม”ิ
ธรรมชาติปุถุชนปกติก็มี“สัญญาขันธ์”
กันอยูค่ รบ“ขันธ์ ๕”อยูแ่ ล้วทุกคน(เว้นคนพิการ)
นอกจากคนผู้นั้น ภูมิธรรมจะถึง ขั้น มี
“ธาตุรู้”เข้าเขต“ปัญญา”แล้ว ก็คอื เป็นอาริย
บุคคลมาแล้วนั่นเอง จึงสามารถใช้“สัญญา”
ท�างานตามหน้าที่ ให้เกิด “ปัญญา”
ปกติปุถุชนใช้“สัญญาเจตสิก”ท�างาน
ขั้น“โลกียภูมิ”มาก่อนเป็นธรรมดาทั้งนั้น
“โลกียภูมิ” ยังเป็นคนที่ ไม่มี“ปัญญา”
ร่วมท�างานในจิตหรอก
“ปัญญา”จะต้องมีทั้ง“สัญญา” และ
“ธัมมวิจยั สัมโพชฌงค์”ท�างานช่วยกันตลอด

ทีส่ า� คัญต้องมีสมั ผัส ๖ กับภายนอก ๕ เสมอ
ปุถชุ นก็ม“ี ธัมมวิจยั ” อาริยชนก็ม“ี ธัมม
วิจัย” แต่แน่นอน“ธัมมวิจัย”คนละภูมิแน่ๆ
นักวิจัยท�างาน“ธัมมวิจัย”ได้ แต่ผล
งานจะถึงขั้น “ปัญญา”หรือ“โลกุตระ”ไหม?
แค่ นั้นเอง เพราะ“ความรู้”มันมีทั้งขั้น“โลกีย
ภูมคิ อื เฉกา”และมีทง้ั “โลกุตรภูมคิ อื ปัญญา”
“ปัญญา”จึงไม่ ใช่ภาวะคิดๆลมๆแล้งๆ
ที่รอู้ ยูแ่ ต่ภายในความนึกคิดเท่านั้น “ปัญญา”
ไม่เวิ้งๆว้างๆมี“ธรรมะ ๒”ขึ้นไป หรือไม่ ใช่แต่
“การเก็งหาความจริง”กันอยู่แค่นั้น แน่นอน
ย�้าซ�้าชัดๆก็คือ“ปัญญา”ไม่ ใช่ภูมิธรรม
ที่มีคุณสมบัติแค่“สัญญา”เท่านั้นจริงๆ
ส�าหรับ“สั ญ ญา”นี้ มี นั ย ส�าคัญยิ่ ง ที่
ควรแยกแยะไว้ อี ก จะได้ ป ฏิ บั ติ ธ รรมมี
มรรคผลกันส�าเร็จ หากผู้ใดเข้าใจในความ
เป็น“สัญญา”ก็ดี “ปัญญา”ก็ดี เพี้ยนไป ผิดไป
จาก“สัจจภาวะ”ตามที่เป็นจริง จะไม่สามารถ
ปฏิบัติธรรมได้ส�าเร็จเป็นอันขาด
กล่าวคือ ถ้าใช้ “สัญญา”ไม่เป็น หรือ
หลงเข้าใจผิดว่า“สั ญญา”เป็น“ปัญญา” ก็
ล้มเหลวในการปฏิบัติธรรมแน่นอน
เพราะการปฏิบัติธรรมของพุทธศาสนา
จะต้องศึกษาปฏิบัติโดยมี ทั้ง “สัญญา”มีทงั้
“ปัญญา” เช่น “นาม ๕”ที่มี ในพระไตรปิฎก
เล่ ม ๑๖ ข้ อ ๑๔ ว่ า “นาม ๕” นั้นมี“เวทนา
สัญญา เจตนา ผัสสะ มนสิการ” เป็นต้น ที่
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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พระพุทธเจ้าตรัสไว้ใน“วิ ภังคสู ต ร” ได้ ทรง
จ�าแนก“ปฏิจจสมุปบาท”ว่า ผูป้ ฏิบตั จิ ะต้อง
ศึกษาเรื่อง“ชาติ”ก็จะต้องศึกษาใน“นาม ๕”
และ“ชาติ” ในที่น้ีหมายถึง“การเกิดทาง
ใจ”(ที่ยงั เป็นอกุศลจิต)ซึง่ มันก�าลัง“เกิด”อยู่ ในใจ
ของเรา ณ ขณะนี้น้ั น เราจะท�าให้ “ชาติดบั ”
เราจะศึกษาได้หรือจะปฏิบตั ิ จั ดการ“ท�าใจที่
เป็นอกุศลในใจ”ของเราตัวนั้นให้ “ดับ”ส�าเร็จ
มัน ก็ต้องมี สภาวะนัน้ อยู่ โ ทนโท่ ปรากฏ
“ตัวตน”ให้ เรา“ท�าการดับตัวนั้น”อยู ่ โต้งๆ
..ใช่มั้ย ? จึงจะ“ดับตัวตนตัวนั้นได้”
ต้ อ งเป็ น “ตั ว ตนโทนโท่ ” ปรากฏอยู ่
ของ“สภาวะที่เราต้องการ” อย่างแม่นย�า
ไม่เช่นนั้น ก็“ดับ”สะเปะสะปะ หรือ
“ดับ”เดาๆเอา ไม่แม่นไม่คมไม่ชดั ไม่จริงใน
ความเป็น“ตัวตน”ของอกุศลจิตที่เราต้อง
การ“ดับ”มัน แล้วจะแม่นมั่นแน่จริงได้ไง?
นัน่ คือ ผู้ปฏิบัตินนั้ ต้อง“พ้นสักกาย
ทิฏฐิสังโยชน์” ชนิด ที ่ต ้ อ ง“พ้ น วิ จิ กิ จ ฉา
สังโยชน์”กันทีเดียว ( คือไม่ สับสน“แกะๆ -แพะ”ๆ)
“สังโยชน์”หมายถึง กิเลสที่ผูกมัดใจ
สัตว์ หรือธรรมที่มัดสัตว์ไว้กับทุกข์
ซึง่ หมายถึง “นามธรรม”ทัง้ สิน้ ดังนัน้
ผู้ปฏิบัติจึงต้องเรียนรู้ตามหลักค�าสอนของ
พระพุทธเจ้าให้ถูกต้องสัมมาทิฏฐิ
ต้องมี“ กระบวนการ ๕” ของ“นาม ๕”
ที่วา่ มาผ่านมานั้ นแหละ ตามที่พระพุทธเจ้า
46
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เราคิดอะไร

ตรัสสอนมาแน่นอนจึงจะท�าส�าเร็จสัมบูรณ์
ชัดเจนมั้ยว่า เราจะ“ท�าใจในใจ”ของเรา
ได้ก็ต้องมี“ผัสสะ”เสมอ นั่นคือ ไม่ ผัสสะใด
ก็ ผั ส สะหนึง่ “ใน ๖ ผั ส สะ” นัน่ เอง จึ ง จะ
เกิด“นามธรรม”ขึ้น มาให้เราปฏิบัติ
ไม่ม“ี ผัสสะ”จะศึกษาเรียนรูแ้ ล้วปฏิบตั ิ
“ท�าใจในใจ”(มนสิกโรติ )พัฒนาให้เป็นเช่นนัน้
เป็นเช่นนี้ ใน“โลกุตรภูม”ิ ไม่ ได้ ต้องมี“ผัสสะ”
จึงจะปฏิบัติได้ กระทั่งเกิดผลส�าเร็จจริงจัง
ดังนั้น การหลับตาปฏิบัติไม่มี“ผัสสะ”
จึงไม่ ใช่วธิ ปี ฏิบตั ทิ ่ี “ สัมมาทิฏฐิ”แน่นอนที่สดุ
นีก่ ็แสดงชัดเจนยิ่ง ว่า การปฏิบัติที่
สัมมาปฏิบัติ”นั้น จะต้องมี“ผัสสะเป็นปัจจัย”
หากไม่ มี ผัสสะเป็น ปัจจัย มันก็ไม่มี
“ธรรมะ ๒” ที่จะให้เราเรียนรู้“ภาวะ”ตั้งแต่
“๒ ภาวะ”ที่มีอยู่ หรือมีข้ึน ครบการปฏิบตั ิ
ที่มี“กาย” จึงจะสั ม ผั ส “วิโมกข์ ๘”ด้วย“กาย”
ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสยืนยันไว้(พระไตรปิฎก
เล่ม ๓๖ ข้อ ๑๕๑ หรือเล่ม ๑๓ ข้อ ๒๓๐-๒๓๘)ได้จริง
ถ้า“ภาวะ ๒ ภาวะ”ที่มีอยู่หรือมีขึ้น ที่
ต่างก็เป็น“วัตถุ”คือมิใช่“จิต” แล้ววัตถุมนั จะรู้
อะไร มันศึกษาไม่เป็น มันไม่รู้ตัวเองด้วยซ�้า
วัตถุมันศึกษาตัวเองหรือตัวอื่นไม่ได้ มันแค่
“อุตุนิยาม” แม้“พีชนิยาม”ก็เถอะ ต่อให้เป็น
“จิตนิยาม” ของใครก็ตาม ที่ยังมีภูมิอยู่ระดับ
ปุถุชนเท่านั้น หากยังไม่ได้“สัมผัส”ค�าพูด
ทาง“หู” หรือไม่ได้“สัมผัส“อ่านภาษาทาง

“ตา” หมายความว่า ยังไม่ ได้“สัมผัส”รับรู้
ภาษาที่เป็น“โลกุตรธรรม”จากปาก“สัตบุ รุ ษ ”
“ธาตุรู้”นัน้ ของผู้ปฏิบัติธรรมใดๆก็ตาม ก็
ไม่ เจริญ เกิด“อัญญธาตุ” ในจิตที่จะไปเป็ น
“ปัญญา”ไง! จึงศึกษา“โลกุตรธรรม”ไม่ ได้
เพราะยัง“ไม่ มี” จิตชนิด“อื่น”ที่ถึงขั้น
“อัญญธาตุ”เกิดในใจจริง จึง“รูโ้ ลกตระ”ไม่ ได้
“จิต”มันก็มีฐานะแค่“มี” จิตอยู่ ในโลก
เหมือนคนสามัญ ปุถุชนทั่วไปทั้งหลาย
แต่ยังไม่มีภูมิรู้ถึงขั้นเป็น“อัญญา”
คนผู้มี“อัญญา”แล้วปฏิบัติศึกษาจน
ภูมิถงึ ขัน้ “ปัญญา”ขึ้นไป จึงจะมี“ธาตุร”ู้ ที่จะ
สามารถศึกษา“โลกุตรธรรม”ได้บริบรู ณ์ หาก
ภูมิรู้ยังมีแค่“เฉโก” “ความรู”้ ยังไม่สงู พอถึง
ขั้น“อัญญา-ปั ญ ญา”กั น แล้ ว ก็ไม่สามารถ
รู้จักรู้แจ้งรู้จริง“ธรรม”ขั้นโลกุตระได้แท้
ผู ้ ศึ กษาที่ตั้งใจศึกษาให้สัมมาทิฏฐิจึง
จะพัฒนาตนมี“ปัญญารู้จัก โลกุตระ”ได้ จริง
แล้ว“ปัญญารูแ้ จ้งโลกุตรธรรม”ได้ ย่งิ ๆ
ขึน้ จึงจะ“รู้จริงสืบทอดกัน”มาถึงปัจจุบัน นี้
“การศึกษา” ก็จะต้องอาศัย“ภาวะที่ม”ี
ในภาวะอะไรต่างๆ กับ“การเปรียบเทียบ”
ภาวะที่“ไม่มี” หรือ“มีมาก-มีน้อย”ทั้งหลาย
“ความมี”กับ“ความไม่ม”ี นี้พระพุทธเจ้า
จึงตรัสไว้อย่างมีนัยส�าคัญอย่างยิ่งยวด ใน
พระไตรปิฏก เล่ม ๑๖ ข้อ ๔๓
มันจึงต้องเรียนรู้“ภาวะที่ ไม่มี”ด้วย

เพราะมันเป็น“คู่ของภาวะที่มี” ตรองดูดีๆ
ชื่อว่า“คน”คือ ภาวะที่“มี”อยู่ในโลก
ผู้“รู้แจ้งโลก”ที่สูงสุดในความเป็นคน
กับความเป็นสังคมทัง้ หลาย คือ ผู้ศกึ ษา“ภาวะ
ทีม่ ี ในโลก” จึงต้องศึกษาภาวะที่“มี”ในโลก
อย่างมากมายหลากหลายเท่าที่จะมากได้
รู้ สูงสุดชาวพุทธยกให้ “พระพุทธเจ้า”
ผูศ้ กึ ษา“ภาวะที่ทรงอยู่ในโลก”ที่สัมผัส
ได้ จึงจะสามารถศึกษาจนรู้จักรู้แจ้งรู้จริงได้
ซึ่ง จะสามารถ“สั ม ผั ส ”ได้ ด ้ วย“ตา,หู,จมูก,
ลิ้น,กาย” นี่ คือ “โลก”ภายนอกตัวเรา่
ส่วนผู้สามารถ“สัมผัส”ได้ถึงประสิทธิ
ภาพทาง“ใจ” ก็จะสามารถเรียนรู้ได้ไปด้วย
กันกับ“กาย”นี้เอง ขาด“กาย”ก็ศกึ ษาไม่ครบ
ไม่สามารถรู้จักรู้แจ้งรู ้ จริงได้บริบูรณ์
การศึกษาก็เอา“ภาวะที่ทรงอยู่ ในโลก”
ที่สัม ผัส ภายนอกที่เรียกว่า“กาย’ให้ได้ก่อน
จึงจะสามารถศึกษาได้จนรู้จักรู้แจ้งรู้จริง ซึ่ง
สามารถ“สัมผัส”ได้ด้วย“ตา,หู,จมูก,ลิ้น,กาย”
ต้องศึกษาภายนอกก่อน คือนอกตัวของผู้
ศึกษา แต่ก็ตอ้ งมี “ใจ”เป็นประธาน รูไ้ ด้ดว้ ย
“ใจ” ประเสริฐยิ่งได้ด้วย“ใจ” ส�าเร็จได้ด้วย
“ใจ” (มโนปุพพัง คมาธัม มา มโนเสฏฐา มโนมยา)
ความสามารถหรือประสิทธิภาพของผู้
สัมผัสด้วย“ตา,หู,จมูก ,ลิ้น ,กาย(ภายนอก ๕)”
ของตนจึงสามารถสัมผัส“รู้”ได้ของแต่ละคน
การปฏิบัติจึงต้องมี “เครื่องสัมผัสรู้”
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ให้ได้ เมื่อ“สัมผัสรู้ภายนอก”ผู้อื่นก็สามารถ
ร่วม“รู้”ได้ด้วย จึงจะรับรองกันได้ว่า นี่“จริง”
ส่วน“ภาวะทีร่ ู้ได้ด้วยใจของตนเฉพาะ
ในใจของตน”แค่น้นั ไม่สามารถหยิบยื่นออก
มาให้ผู้อื่น“สัมผัส”ได้ ก็ต้องถือเป็น“ภาวะ
เฉพาะตัว”เท่านัน้ มันเป็นเรื่องส่วนตัวของ
แต่ละบุคคล ตนรู้ผู้เดียว ไม่มี ใครรับรอง
จะจริงหรือไม่จริง มันไม่อาจจะรับรอง
ร่วมกับผู้อ่นื ได้ ก็ตอ้ งยกไว้ ไม่สามารถให้ใคร
ยืนยันร่วม มัน จึงเป็นเรื่องเฉพาะของตัวเอง
“ความจริง”นั้นต้องพิสูจน์ร่วมรู้กันได้
นัน่ คือ (๑)หากจะยืนยันหรือพิสูจน์
ภาวะใดว่าเป็น“ความจริง”กันต้องยืนยันหรือ
พิสูจน์ ใน“ภาวะปัจจุบันนั้นๆ(status quo)”
(๒) การยืนยันหรือพิสูจน์“ความจริง”
ต้องอยู่ ในภาวะที่“เคลื่อ นไหว”หรือ มี“การ
เคลื่อนที่” ( dynamic,kinetic ) จึง จะนับเป็น
“ธรรมะ ๒ หรือภาวะ ๒” (เทฺว ธัมมา)ให้เรียนรู้
“ธรรมะหนึง่ เดียว”ไม่มี“กาย” จะไม่มี
“ความเป็น ๒”ให้เรียนรู้เปรียบเทียบ จึงไม่
สามารถแยกความแตกต่างของ“โลกียะกับ
โลกุตระ”ได้ แม้แค่แยก“กุศล-อกุศล”ก็ไม่ ได้
จึ ง ไม่ มี ทางที่จะแยก“สัจจะ-อสัจจะ
หรือไม่สามารถ“แยกธรรม-อธรรม”ได้แน่ๆ
ยิ่งเป็น“โลกียะ-โลกุตระ”ก็เลิกกันเลย
เห็นไหมว่า ต้องมี“ธรรมะ ๒”ให้เรียน
จึงจะสามารถ“รู”้ ถ้าขืนเรียนรูแ้ บบไม่ม“ี ธัมม
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วิจัยสัมโพชฌงค์”ทีค่ รบ“กระบวนการ”ของ
“โพธิปกั ขิยธรรม”จะไม่สามารถบรรลุโลกุตร
ธรรม”ได้เด็ดขาด
ศาสนาพระพุทธเจ้าจึงต้องเรียนรูด้ ว้ ย
“ธรรมะ ๒ (เทฺว ธัมมา)”เสมอ จนบรรลุสงู สุดขัน้
แยก“อวิชชาสวะกับอวิชชานุสัย” และที่สุด
ดับ“อนุสัย”ได้เป็นปลายสุดแห่งที่สุด
และต้องนับเอาที่เป็น“ปัจจุบนั ”เท่านั้ น
ถ้ามิใช่ “ ปัจจุบนั ”ทีม่ “ี ธรรมะ ๒”มันก็จะยืนยัน
หรือพิสูจน์“ความเที่ยงแท้” ต่อกัน และกัน
เป็น“สมมุติสัจจะ”กับผู้อื่นไม่ ได้
เพราะ“อดีตหรืออนาคต”ยั ง รั บ รอง
“ความเที่ยงแท้ ”ของ“กรรมกับกาล”เด็ดขาด
ไม่ ได้ เนื่องจาก“มโนกรรม”ของแต่ละคนยังมี
ได้เกิดได้เฉพาะตน“ในภายใน”
อันเป็นแค่“สัญญายะ นิจจานิ”เท่านัน้
ไม่ม“ี ปัญญา”แม้ของตนเองรับรองเลย
ต้องยืนยันกันที่“กรรมในกาล”จึงจะเป็น
“ปัจจุบนั ”ทีจ่ ับมั่นคั้นตายได้ ร่วมกัน ยืนยัน
กันได้เป็นที่สุดกับผู้คน ครบ“สมมุติสัจจะ
และปรมัตถสัจจะ”ทั้งตนกับผู้อื่นในโลก
จึงจะสามารถยืนยัน“สัจจะมีหนึ่งเดียว”
กับคนที่มีความเป็น“ปัญญา”ของ“มนุสโส”
ร่วมกัน ขั้นอาริยชนหรือที่สุดขั้น“อรหันต์”
กันได้ในโลก ไม่เช่นนัน้ ก็หลงว่าตนบรรลุ
ของตนเองได้ ใน“ภพของตน”แต่ผเู้ ดียวเป็น
“สัญญายะ นิจจานิ ( มีสัญญาก�าหนดรู้อยู่ภายใน

ภวังค์ของตนเองแต่เดียว ไม่มคี นอื่นร่วมรูร้ ว่ มรับรองด้วย
จะหลงผิดหรือเปล่า ก็ไม่มใี ครร่วมยืนยัน )”

เพราะมัน

อยู่ ใน“ภพ”ของตนเองเท่านั้น
จึงยังไม่“รู้จักรู้แจ้งรู้จริง”ยืนยันกันได้
ครบครัน ทั้งในความเป็น“โลก”อันมีผู้อื่น
ด้วย ทั้งในความเป็น“อัตตา”บริบรู ณ์สมั บูรณ์
เพราะยังไม่รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสูงสุดหลุด
พ้นจาก“อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐” อาจจะยังหลง
ยึดเอา“อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐ (ความเป็นที่สุด ๑๐)”
ไม่อันใดก็อันหนึ่ง หรือหลุดพ้นได้บ้างบาง
อัน หรือยังเหลืออยู่“ยังไม่หลุดพ้นครบ ๑๐”
“ความเป็นที่สุด ๑๐ (อันตคาหิกทิฏฐิ ๑๐)”
ได้แก่ ๑.โลกเที่ยง ๒.โลกไม่เที่ยง ๓.โลกมี
ที่สุด ๔.โลกไม่มีที่สุด ๕.ชีพอันนั้น สรีระก็
อันนั้น ๖.ชีพก็อย่างหนึ่ง สรีระก็อย่างหนึ่ง
๗.สัตว์ตายแล้วยังมีอยู่ ๘.สัตว์ตายแล้ว
ย่อมไม่มี ๙.สัตว์ตายแล้วทั้งมีอยู่-ทั้งไม่มี
๑๐.สัตว์ตายแล้วจะมีอยู่ก็ไม่ใช่-ไม่มีอยู่ก็
ไม่ใช่ ซึ่งผู้บรรลุต้องยืนยันว่า“สิ้นความยึด
มั่นถือมั่นได้จริง”กับคนอื่นในโลกได้
เพราะ“ธรรมะ ๒”คือ “โลกกับอัตตา”ไง
ไม่เช่นนัน้ ก็“รู้เองอยู่ ในภวังค์ของตน”
แต่เดียว มันยืนยันกับ“ผู้รู้ที่เป็นสัตบุรุษ”อื่น
ในโลกไม่ได้ หาก“ตนเอง”หลงผิดเองแต่เดียว
ไป แล้วจะชื่อว่า“สัจธรรม”หรือ“สัจจะ”ที่
เป็น“ธรรม” คือ“ความจริงของโลก” ได้ไฉน?
ก็เป็น“ความจริง”เฉพาะตนที่พสิ จู น์ไม่

ได้ ไม่ครบ“สวากขาตธรรม”ตามธรรมะของ
พระพุทธเจ้าที่กล่าวไว้ดีแล้วเท่านั้นเอง
ก็ไม่สามารถพิสูจน์ให้ตรงครบ“สวาก
ขาตธรรม” ๖ ประการ ตามข้อที่ว่า “เชิญให้
ผู้อื่นมาชมได้ หรือท้าต่อการตรวจสอบ” ที่
บาลีวา่ “เอหิปสั สิโก” เพราะพิสจู น์ไม่ได้ตาม
สัจจะข้อนี้ คือ ต้องให้ผู้อื่นร่วมตรวจสอบ
ได้ หรือ“ธรรมที่คุณบรรลุต้องกล้าท้าให้ผู้
อื่นตรวจสอบได้สิ หรือเชิญให้ผู้อื่นมาร่วมรู้
ร่วมสัมผัสได้”
“สฺวากฺขาโต ภควตา ธัมโม”ซึ่งหมาย
ความว่า พระธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้
ดีแล้ว งามทั้งเบื้องต้น-ท่ามกลาง-บั้นปลาย
พร้อมทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะ บริสุทธิ์สิ้นเชิง
ก็เท่ากับว่า คุณไม่เชื่อ“ความตรัสรู้ที่
พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้ว(สวากขาโต)”นี้ อย่าง
ครบครันจริงๆ เพราะไม่ได้พสิ จู น์ ซึ่งก็คอื ข้อ
ที่ว่า“เอหิปัสสิโก”นี้แหละที่คุณก็ไม่มีจริงไง!
หากคุณบรรลุจริง คุณก็ต้องมีความ
จริงตรงตามที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดแี ล้วนี้จริง
แน่ๆ ยืนยันได้ ทั้งภายนอก-ภายใน ทั้งมีผู้
อื่นในโลกร่วมรู้ ทั้งตนเองก็รู้เป็นปัจจัตตัง
ครบความเป็น“กาย” ครบ“รูป”ครบ“นาม”
นั่นก็คอื ต้อง“เชิญให้ผอู้ ่นื มาดูได้ หรือ
ท้าพิสูจน์ได้” คือข้อที่พระพุทธเจ้าตรัสว่า
“เอหิปัสสิโก”นี่เอง ที่เป็นค�าตรัสที่ดีข้อหนึ่ง
มันก็เท่ากับว่า ความบรรลุธรรมของ
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คุณ พิสจู น์ ไม่ ได้ตามค�าตรัสของพระพุทธเจ้า
ที่ตรัสไว้ดีแล้วครบ ๖ ก็เห็นอยู่โทนโท่
สวากขาตธรรม ๖ นี้ ต้องมีให้ครบจึงจะ
บริบรู ณ์ครบตามค�าตรัสไว้ดแี ล้ว ถ้าขาดข้อใด
ข้อหนึ่งก็ไม่เต็มเต็ง ไม่บริบูรณ์
เช่น ๑.สฺวากฺขาโต ภควตา ธมฺโม ก็
หมายถึง“ธรรมของพระพุทธเจ้า”ต้องมีเป็น
“ธรรมะ ๑” ที่เราจะต้องเอามาให้ตนให้ได้
ซึ่งคุณก็ต้องปฏิบัติเอาด้วยตนเองให้
ได้ทั้งภายนอกทั้งภายใน ทั้งกายและใจ ทั้ง
โลกียะที่ดี( ที่เป็นกุศล) ทั้งโลกุตระ ข้อนี้ก็เรียก
ว่า “สันทิฏฐิโก” เป็น“๒ ข้อ”แล้ว
ต่อมาก็“อกาลิโก” คือ ธรรมะของพระ
พุทธเจ้า มีอยู่ ในโลกทุกกาละเวลาที่คณ
ุ หาก
ได้พบเข้าแล้ว ถ้าคุณมีภูมิรู้ที่สามารถ“หยั่งรู้
ได้”ว่า นี่ ใช่ “โลกุตรธรรม” ก็พากเพียรเข้า คุณ
อยู่ ใน“กาละ”ใดพากเพียรให้ สมั มาทิฏฐิเถิด
ต้องได้ดว้ ย“กรรม”ของคุณใน“กาละใดกาละ
หนึ่ง”แน่นอนทีส่ ุด เป็น“ข้อ ๓”
นอกจาก“คุณก็ไม่มี ในกาละนั้น” หรือ
“โลกก็ไม่ มีโลกุตรธรรมในกาละนัน้ ” แต่ถ้า
คุณ“มี”ตัวตนขึ้นมา คุณก็แสวงหาเอาเถอะ
สักวันหนึง่ คุณก็จะได้พบ“โลกุตรธรรมใน
กาละนั ้น ”ที ่มี “ โลกุ ต รธรรมในโลก”จนได้
แน่นอน ตราบที่คณ
ุ ยังแสวงหาอยู่ เพราะคุณ
มี “อัตตา”แล้ว คุณจะต้องอยู่ไปกับ“โลก”ต่างๆ
ในมหาจักรวาลหรือเอกภพอีกนานเท่านาน
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คุณยังไม่จบ“กาละ” วันใดวันหนึ่งตราบที่คณ
ุ
ยังแสวงหาคุณต้องได้พบแน่ เว้นแต่คณ
ุ “ไม่เอา”
ก็แค่“โลกียะ”คุณยัง“เอา”มาใส่ตนนัก
กว่านักแล้วอย่าง“หลงๆ”ไปกับมันเลยด้วย
และ“อดีต”จะเป็น“กาลที่คุณจะต้องมี
อยู่ ”ไปกับ“กรรม” เพราะ“ความจ�าจะไม่สญ
ู
หาย”ไปจาก“พลังงานจิตนิยิ าม”เป็นอันขาด
ตราบที่คุณยังไม่ปรินิพพานเป็นปริโยสาน
คุณจึงได้อาศัย“อดีต”ที่สมั มาทิฏฐิพฒ
ั นาจน
เกิด“โลกุตรธรรม”ในจิตของคุณจนได้แน่นอน
อดีตหรืออนาคตนัน้ ยังไม่เทีย่ งแท้เท่า
ปัจจุบัน ที่คุณ“สัมผัส”กันอยู่หลัดๆ โทนโท่
โต้งๆ ใน“กาละ”นัน้ ๆ ไม่มีอะไรที่จะยืนยัน
ว่า “จริง”ได้เท่า“กรรม”กับ“กาละ”ที่ยนื ยันใน
“ปัจจุบนั ”นั้นๆ ส�าหรับความเป็น“คน”ทุกคน
“กรรม”ของแต่ละคน ในแต่ละ“กาละ”
ที่ปฏิสัมพันธ์กันอยู่ ในโลกจึง“จริง”ยิ่งที่สุด
ส่วน“ข้อที่ ๔ เอหิปสั สิโก”ก็พดู ถึงมาแล้ว
และต้องโน้มเหนีย่ วเอามาให้ตนให้ได้
ก็คอื “โอปนยิโก” มันของสูงของยากนะ สูง
ก็เอื้อมเอาให้ได้ นี่อีกข้อหนึ่ง เป็น“ข้อ ๕”
“ข้อ ๖”ก็คือ ส่วนของใจในใจตนเอง
แท้ๆ “ธาตุร”ู้ ของตนจะเป็น“ปัญญา”ที่ช้ชี ัด
บอกแก่เราเอง อาศัยใครบอกก็ไม่จริงเท่า
แน่ๆบาลีวา่ “ปัจจัตตัง เวทิตพั โพ วิญญูห”ิ ไง!
ดังนั้น“ความเชื่อ”ของชาวพุทธ จึงเชื่อความ
ตรัส รู้ ของพระพุทธเจ้า นี้ ข้อที่ ๑ เลยนะ ที่

พระองค์ทรงสอนให้เรา“เชื่อกรรม-เชื่อวิบาก”
ว่า “กรรมเป็นของของตน (กัม มัสสกะ)ตนเองเท่านัน้ ที่จะเป็น“ทายาทกรรม”ของ
ตน “มรดกกรรม”ของใครก็ของคนนัน้ แบ่ง
ใครอื่นไม่ ได้ แม้แต่ลูกสายเลือดตนเองแท้ๆ
(กั ม มทายาท)-กรรมของตนเองพาตนเกิดตน
เป็นต่างๆทั้งหมดทั้งสิ้น(กัมมโยนิ)-กรรมเป็นเผ่า
พันธุ์ของเราเอง [“กัมมพันธุ”นี้แตกต่างจาก“สรีรพันธุ”
อย่าหลงผิดเป็นอันขาด ; “จิตนิยาม”เท่านั้นที่ถา่ ยทอดเผ่า
พันธุท์ าง“กรรม”ของตนเอง “อุตนุ ยิ าม”และ“พีชนิยาม”ยัง
ไม่ถ่ายทอดเผ่าพันธุ์ทาง“กรรม” และยังไม่ มี“ ผลวิบาก”

่ง
ในการจองเวรจองกรรมกับใคร] -กรรมเป็นเครือ

อาศัยที่ ยิ่งใหญ่ ในชีวิตของคนซึ่ง “ตน”หรือ
“อัตตา”นีแ้ หละคือภาวะที่ตอ้ งท�า“สงคราม”
(รณ)ส�าหรับสัตว์ทงั้ หลายที่มีธาตุ“ จิตนิยาม”
ชีวิ ตใหญ่น้อยของสัตว์“จิตนิยาม”จึง
ต้อง“ท�าสงคราม(สรณะ,รณรงค์,ปฏิสรณะ)”ตลอด
ชีวติ ทีย่ งั ไม่ บรรลุ“อรหันต์” ชีวิตจึงต้อง“อาศัย
การท�าสงครามอยู่ วกไปวนมา ขึ้นสูงลงต�า่
แล้วๆเล่าๆอยู่กับกรรม”(กั ม มปฏิ สรณะ)
ซึ่งล้วนยังอยู่ ในภาวะแห่ง“ความมี”
ในโลกของสัตว์ หรือโลกของ“จิตนิยาม”
ผู้บรรลุอรหันต์ เท่านั้น จึงจะไม่ ตอ้ งท�า
สงคราม (อรณะ) แม้จะอยู่ในภาวะยัง“มี”(ชี วิ ตอยู ่
หรื อ แม้ มี ผั ส สะ) เพราะรู้จกั รูแ้ จ้งรู้จริงความเป็น
“โลก”และความเป็น“อัตตา”ของสัตว์อย่างดี
จริงเพียงพอที่จะอยูร่ ว่ มกันได้ เพราะมีอา� นาจ

(อธิปไตย)พอที่จะอยู่กับ“โลก”(โลกาธิปไตย)

และ
ทัง้ มีอา� นาจ (อธิปไตย) พอในความเป็น“อัตตา”
(อั ตตาธิป ไตย) ชนิดที่ ไม่ “ลึกลับ (อรหะ)”
เพราะมีสมั มาทิฏฐิใน“อันตคาหิกทิฏฐิ”
ไม่ยดึ มั่นถือมั่นในความเป็น“โลก”ต่างๆและ
ความเป็น“อัตตา”ต่างๆแล้ว ด้วยความรูจ้ กั
รูแ้ จ้งรูจ้ ริง ๑.โลกเที่ยง ๒.โลกไม่เที่ยง ๓.โลกมี
ที่สดุ ๔.โลกไม่มที ่สี ดุ ๕.อัตตาอันนั้น สรีระก็
อันนั้น ๖.อัตตาก็อย่างหนึ่ง สรีระก็อย่างหนึ่ง
๗.สัตว์ตายแล้วยังมีอยู่ ๘.สัตว์ตายแล้วย่อม
ไม่มี ๙.สัตว์ตายแล้วทั้งมีอยู่ ทั้งไม่มี ๑๐.สัตว์
ตายแล้ว จะมีอยู่กไ็ ม่ ใช่ ไม่มอี ยูก่ ็ไม่ ใช่
ทีส่ า� คัญคือมีพร้อมไปด้วย“อ�านาจที่เป็น
ธรรม”(ธรรมาธิปไตย)ยังชีพไป ไม่ตอ้ งท�าสงคราม
ในตนอีก จนกว่าจะปรินิพพานเป็น“ปริโยสาน”
ทีนี้ ภาวะทั้งหลายทั้งปวงนั้นเรียกว่า
“ธรรม” ที่“ทรงอยู่ น่ ิงๆหรือคงที่” (constant)ให้
ศึกษา ซึ่งจะต้องศึกษา“ความแตกต่างกัน”
ก็จะใช้เปรียบเทียบกันเองในภาวะ“ทรงอยู่
นิ่งๆ หรือ คงที่ ในปัจจุบันนัน้ (status q uo)
ด้วยกันเอง จึงจะได้ความจริง ที่จริงที่สุด
ตราบที่ยังมี“ธรรม” ก็ยังมี“กรรม”
“กรรม”ทั้งหลายนั้น“ไม่เที่ยง” เปลี่ยน
แปรได้ตามเหตุปัจจัย
มี“นิพพานธรรม”เท่านั้น ที่“เที่ยง”ไม่มี
การเปลี่ยนแปรแล้วในตัวเอง
v สมณะโพธิรักษ์

อ่านต่อฉบับหน้า
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. ข่าวร้ายของชาวสกล!
เทสโก้สกล สว่างแดนดิน เปิดให้บริการ
เต็มรูปแบบ (เดลินิวส์ ๒๐ ต.ค.๖๐)
๒. องค์กรใหญ่ยงั เป็นแบบนี้
องค์กรเล็กๆ จะเป็นแบบไหน?
ไล่ออก ๗ บิ๊ก-จนท. สกสค. คดีบิลเลี่ยนฯ ผอ.สถานศึกษา ‘สพฐ.-สอศ.’
โดนด้วย (มติชน ๓๐ ต.ค.๖๐)
๓. การค้าเสรีเป็นแฟชั่นของโลก แต่จะเป็น
ความโศกของประเทศ!

จับตาค้านสุดตัว น�าเข้าสุกร
สหรัฐฯ (เดลินิวส์ ๑๗ ต.ค.๖๐)

๔. แฟชั่นระดับโลกไปแล้ว! ศาล รธน.สเปน
สกัดแผนประกาศเอกราช ห้าม
กาตาลุญญาประชุมสภา
(เดลินิวส์ ๗ ต.ค.๖๐)

๕. การยุ แ หย่ ใ ห้ แ ตกแยก
ประเทศไทยมีมั้ย! เตือนอิรักเคิร์ด
แยกเอกราชก่อศึกเชื้อชาติ
(ไทยโพสต์ ๒๗ ก.ย.๖๐)
๖. ให้ก�าลังใจหรือหากินกับคนพิการ?
ชุติมา เนตรสุริวงศ์ มิสยูนิเวิร์ส
‘คนหูหนวก’ คนแรกของไทย
(มติชน ๒๘ ก.ย.๖๐)
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เราคิดอะไร

๗. ดูชา้ งให้ดหู าง ดูนางให้ดแู ม่ ดูฆราวาสให้ดพู ระ?
การทุจริตมากมายที่เคยเกิดกับ
วงการนักการเมือง ข้าราชการ
ตอนนี้การทุจริตแบบนั้นไปอยูใ่ น
แวดวงคณะสงฆ์หมดแล้ว ทั้ง
ทุจริตงบประมาณแผ่นดิน การซื้อขายต�าแหน่ง มีหมด
ทุกอย่าง...บทสัมภาษณ์นายไพบูลย์ นิติตะวัน
(ไทยโพสต์ ๘-๑๐ ต.ค.๖๐)
๘. โกงที่เวียดนาม ! ศาลเวียดนาม สั่งประหาร
อดีต ปธ.บริษัทพลังงานปิโตรเวียดนาม
ฐานทุจริตประพฤติมิชอบ และบริหาร
กิจการผิดพลาด (ไทยโพสต์ ๓๐ ก.ย.๖๐)
๙. โกงที่ไทย! คดีของตระกูลชินวัตร ๒๕๖๐
รับจ�าน�าข้าว, ทุจริตการปล่อยกู้
ธ.กรุ ง ไทย แก้ ไ ขค่ า สั ม ปทาน
มื อ ถื อ และดาวเที ย ม, ทุ จ ริ ต
ปล่อยกู้ เอ็กซิมแบงก์, ทุจริตโครงการออกสลาก ๒ ตัว
๓ ตัว เลขท้าย (ข่าวจากนิวทีวี ช่อง ๑๘)
๑๐. ข้ า ราชการทุ ก
หน่วยงานควรแจ้งให้หมด!
สัง่ เจ้าหน้าที่ ‘ศุลกากร’ แจ้ง
ทรัพย์สินก่อนรัต�าแหน่ง (เดลินิวส์ ๓ ต.ค.๖๐)
๑๑. กรณีเลียนแบบสินค้าขายดี แล้วน�ามาขาย
คู่กันเสีย่ ๆ ทุกห้างจะแก้ไขอย่างไร?
เสี่ยเจริญอุ้มเอสเอ็มอี เกี่ยวก้อย
โกอินเตอร์ (เดลินิวส์ ๔ ต.ค.๖๐)
๑๒. เมื่อฆราวาสเริ่มตื่นตัว !
หนุนกฎเข้ม ‘สงฆ์’ ๙ ข้อห้าม-กูว้ ิกฤต
(มติชน ๒ ต.ค.๖๐)
๑๓. ฆาตกรโฆษณาความดีตัวเอง! สารก�าจัด
วั ช พื ช พาราควอต สนั บ สนุ น
ภาคเกษตร เศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศไทย
(หน้าโฆษณาในมติชน ๒ ต.ค.๖๐)

๑๔. สินค้าตัวไหนไม่ใช่ของเจ้าสัว? ปัด
‘บัตรคนจน’ เอื้อก๊วนเจ้าสัวชี้สุจริต
โปร่งใส่ (ไทยโพสต์ ๙ ต.ค.๖๐)

๑๕. ธุรกิจทุนนิยม หากินกับทุกชนชั้น!

เด็กไทยคว้ารางวัลสากล เวที
นายแบบนางแบบแบบจิ๋ว
(ไทยโพสต์ ๙-๑๐ ต.ค.๖๐)

๑๖. ทุนนิยมคิดอย่างเดียว ผลิตให้มากที่สุด!
ดัชนีเชื่อมั่นอุตฯ สูงสุดรอบ ๖ เดือน
จ่อเพิ่มเป้าผลิตรถยนต์ ๑.๙๕ ล้านคัน
(มติชน ๑๙ ต.ค.๖๐)
๑๗. ธรรมะให้สงบ-โลกียะให้บ้าคลั่ง! แฟนบอล
วิง่ กรูลงมาฉลองประตูที่ทีมตัว
เองยิง ได้ จนรั ้ว อัฒ จั น ทร์ พั ง
ลงมา มีผู้บาดเจ็บ ๓๐ กว่าคน
(ภาพเป็นข่าว มติชน ๒ ต.ค.๖๐)
๑๘. ระบบดีแค่ไหน คนไม่ดีก็เอา
อยู่! ปฏิรูป ตร.เคาะวันนี้ ชงอัยการ
ร่วมท�าคดีกบั ต�ารวจ (เดลินวิ ส์ ๑๑ ต.ค.๖๐)
๑๙. ตั้งหน่วยงานใหม่ไปเรื่อยๆ เหนื่อยก็พกั เรา
อยากได้คนท�าจริงต่างหาก!
เดิ น เครื ่อ งยุท ธศาสตร์ พั ฒ นา
เกษตรอินทรีย์แห่งชาติ
(ไทยโพสต์ ๑๑-๑๒ ต.ค.๖๐)
๒๐. ผลกระทบจากการค้าเสรีอีกราย!
ฉัตรชัยสั่งปรับยุทธศาสตร์โคนม
และผลิตภัณฑ์นม ระยะ ๑๐ ปี
หลั ง ครม.ทบทวน เอฟที ไ ทย ออสเตรเลีย เพิ่มโควตาน�าเข้านม ๑๐% หวัน่ กระทบ
อุตสาหกรรมนมทั้งระบบ (ไทยโพสต์ ๔-๕ ต.ค.๖๐)

๒๑. อลัชชีจะหนาวชั่วคราวหรือหนาวถาวร?
นครปฐมบี้ส�านักสักยันต์ ต่อยอดจัด
ระเบียบสงฆ์ (มติชน ๕ ต.ค.๖๐)
๒๒. วินัยคือปัจจัยสร้างชาติ!
ไล่ ๔ กรีฑาหนีเที่ยวกลางคืน
พ้นทีมชาติ ๑ ปี (มติชน ๑๑ ต.ค.๖๐)
๒๓. คนเล่นเจ็บ-คนดูมัน -คนจัดรวย! วันแชมเปี้ยนชิพมวยกรงอันดับ ๑ ของเอเชีย
เตรียมสร้างความยิง่ ใหญ่ให้คนไทยได้ชม
ติดขอบเวที (เดลินิวส์ ๑๓ ต.ค.๖๐)
๒๔. ทั้งกินทั้งขายจนสัตว์น�้าทุกชนิดเกิดไม่ทัน!
ตั้งธนาคารสัตว์น�้าชุมชน
ต้นแบบผลิตปลาตะเพียน
(ไทยโพสต์ ๖-๗ ต.ค.๖๐)
๒๕. ยังมีธุรกิจมากมาย
ที่ต่างชาติแอบแฝง!
ล้างทัวร์ศูนย์เหรียญ ๒๙ บริษัท
(ไทยโพสต์ ๕ ต.ค.๖๐)
๒๖. ประเทศที่มีวินัยยอดเยี่ยม!
บ.เหล็กญี่ปุนฉาวบิดเบือน
คุณภาพสินค้า (๑๒ ต.ค.๖๐)
๒๗. เบื่อความซ�้าซากจ�าเจกันบ้างไหม !
‘อาร์เจน’ รอดตายแซงไป ‘บอลโลก’ เมสซี่ แฮตทริกเมสซี่ แฮตทริก-บราซิลแสบถีบ
‘ชิลี’ ตกรอบ (มติชน ๑๒ ต.ค.๖๐)
๒๘. โลกยุคใหม่วัดความเจริญที่ตัวเลข!
‘บิ๊กตู่’ ปลื้มหุ้นไทยยั่งยืนติดอันดับ ๑๐ ของโลก
(ไทยโพสต์ ๑๕ ต.ค.๖๐)
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

(ตอนจบ)

ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์
ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
จึงเป็นที่ต้องการของทั้งสหรัฐฯ และจีน
การวางต�าแหน่งความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับทั้งสองประเทศ
เป็นสิ่งที่ส�าคัญที่สุดของประเทศไทย

ท�าไมต้องรู้ทัน?

บทสรุป

ประเทศไทยตั้งอยู่ในจุดศูนย์กลางทางยุทธศาสตร์ ข องเอเชี ย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ จึ ง เป็ น ที ่
ต้องการของทั้งสหรัฐฯ และจีน การวางต�าแหน่ง
ความสัมพันธ์ท่เี หมาะสมกับทั้งสองประเทศเป็นสิ่ง
ที่ส�าคัญที่สุดของประเทศไทย การล่าด้วยการใช้
อ�านาจเป็นธรรม (despotism) แบบตะวันตกหรือ
การรุกรานด้วยเสน่ห์ (Charm Offensive) ของจีน
ต่างไม่เป็นผลดีต่อประเทศไทย เมื่อได้รับข้อเสนอ
อะไรควรไตร่ตรองให้ดี อย่าตื่นตกใจหรือถูกความ
โลภครอบง�า และควรใช้การ “ผนึกรวม” ของ
“เออีซี” เพิ่มอ�านาจการต่อรองเพื่อจะได้ไม่ตกเป็น
“มรดกโลก” หลังเป็นราชอาณาจักรมากกว่า ๘๐๐
ปี ข้อควรระวังคือการที่สหรัฐฯ ใช้ “ประชาธิปไตย”
บ่อนท�าลายประเทศไทยดังที่ทา� อยูใ่ นปัจจุบนั (อ่าน
ค�าพูดของเฮนรี ไฮด์ในเรื่องประชาธิปไตย)
ท้ า ยที ่สุ ด ขอน� า เอาการ “ผนึ ก รวม” ของ
ประเทศในลาตินอเมริกามาเป็นตัวอย่าง ณ ที่นี้
เมื่อ ๑๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๓ สามสิบสองจาก
สามสิบห้าประเทศในอเมริกากลาง อเมริกาใต้
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และแคริบเบียน ได้ร่วมกันประกาศ “ความเป็น
หนึ่งเดียว” ของลาตินอเมริกาและแคริบเบียน
(Declaration on the Unity of Latin America
and the Caribbean) เพื่อแสดง “ความเป็น
เอกภาพ” และ “เอกราชที่สมบูรณ์” “เราจะมี
เวทีของเราเองและจะออกเสียงเป็นหนึ่งเดียว”
ประธานาธิบดีราฟาเอล คอร์เรีย ของเอกวาดอร์
อธิบายต่อว่า “ประเทศในกลุ่มจะตัดสินใจและ
ด�าเนินการเพื่อปกป้องประชาธิปไตยและก�าหนด
ชะตากรรมของตนเอง แม้จะต้องลดการแทรกแซง
จากมหาอ�านาจสองประเทศทางทิศเหนือซึ่งยัง
ต้องการให้เราเป็นเพียงสนามหลังบ้านของเขา
ก็ตาม” ประธานาธิบดี แดเนียล ออร์เตก้าของ
ปานามากล่าวตบท้ายว่า “เราก�าลังออกค�าสั่ง
ประหารลัทธิมอนโร” ไฮติได้รับเชิญให้เข้ารวม
กล่ ุม ด้ ว ยในฐานะที ่แ สดงบทน� า ในการแสวงหา
อิสรภาพและความเท่าเทียมตลอดมา
ประธานาธิบดีโมราเลสของโบลิเวีย เปิดเผยว่า
“ระหว่างทศวรรษ ๑๙๘๐-๑๙๙๐ ลาตินอเมริกาเป็น

“เด็กดี” ของไอเอ็มเอฟและวิ่งตามลัทธิตลาดเสรี
โดยหวังว่าประเทศจะก้าวไปสู่ความมั่งคั่งโดยขาย
กิจการของรัฐ เช่น สายการบิน รถไฟ ไฟฟ้า ประปา
โทรศัพท์ รวมทั้งแหล่งน�้ามันและท่อส่ง (ให้เอ็นรอน
และเชลล์) ผลคือหายนะ ก�าไรจ�านวนมหาศาลหลั่ง
ไหลไปสูย่ กั ษ์ขา้ มชาติและชนชั้นน�าผิวขาวกลุ่มเล็กๆ
ของประเทศส่วนกองทัพรักษาผลประโยชน์ของ
ภาคการเงินและบริษัทข้ามชาติแทนที่จะปกป้อง
ผลประโยชน์ของเพื่อนร่วมชาติอย่างที่ควรจะเป็น”
เมื่อโมราเลสซึ่งเป็นชาวพื้นเมืองได้รบั เลือกตั้ง
เขาเวรคืนกิจการก๊าซและน�้ามันกลับให้เป็นของ
ประชาชนและเรียกค่าตอบแทนที่สูงกว่าเดิมมาก
นโยบายเศรษฐกิจ ของเขาท� า ให้ จี ดี พี โ ต ๖.๐
เปอร์เซ็นต์ในปี ๒๐๐๘ รายได้ของประเทศแสดง
ผลบวกติดต่อกัน ๓ ปี ทุนส�ารองเงินตราต่าง
ประเทศเพิ่มกว่า ๘ พันล้านดอลลาร์ งบประมาณ
ของประเทศถูกกระจายให้คนยากจนและเพื่อไม่
ให้เด็กต้องออกจากโรงเรียน เขามุ่งช่วยเหลือสตรี
และคนชรา จัดโครงการประกันสังคม สร้างถนน
และสถานพยาบาลสร้างระบบส่งน�้าให้ชาวนากว่า
๘๐๐,๐๐๐ คน ลงทุนเพือ่ สร้างเศรษฐกิจภายใน
ประเทศและความมั่งคั่งของสังคม นโยบายของ
โมราเลสได้ รั บ การยกย่ อ งจากกิ ล เบิ ร ์ ต เทอร์ เ รี ย
ที ่ป รึ ก ษาอาวุโ สของไอเอ็ ม เอฟว่ า เป็ น การ
“อุ้มประชาชน” (bail out the people) ไม่ใช่
“อุ้มนายธนาคาร” (bail out the banksters) อย่างใน
อเมริ ก าและยุโ รป โมราเลสก� า หนดแนวทาง
เศรษฐกิจ ตามแบบของบราซิล และสามารถ
หลี ก เลี ่ย งผลกระทบจากวิก ฤติ แ ฮมเบอร์ เ กอร์
ในปี ๒๐๐๘ (พ.ศ.๒๕๕๑) มาตรการนี้พสิ จู น์ให้เห็นว่า
การกระตุ้นความต้องการของประชาชนจ�านวน
มากภายในประเทศมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพกว่ า การอ้ ุม
“นายทุนโจร”กลุ่มเล็กๆ....แนวทางของโมราเลส
สอดคล้องกับแนวทางของดร.โจเชฟ อี. สติกลิตซ์
นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล ที่ว่าเศรษฐกิจจะ
ไม่เติบโตหากคนกลุ่มใหญ่คือคนชั้นกลางและคน
ยากจนจนลง

ในการประชุมสุดยอดของประเทศในอเมริกา
(Summit of the Americas) เมื่อเดือนเมษายน
ค.ศ. ๒๐๑๒ (พ.ศ. ๒๕๕๕) อ�านาจการครอบง�าของ
สหรัฐฯ ได้ถูกปฏิเสธ บารัก โอบามา ถูกโดดเดียว
และถูกโจมตีอย่างเปิดเผยที่ไม่เชิญคิวบาเข้าร่วม
ประชุมด้วย ประชาธิปไตยแบบล่างสูบ่ น (bottomup) ก�าลังงอกงาม อย่างไรก็ตามนั่นเป็น “Bad
Apple” หรือตัวอย่างที่ไม่ดแี ละท้าทาย “โครงการ
เพื่อศตวรรษใหม่ของอเมริกา” (Project for the
New American Century-PNAC) ของสหรัฐฯ
จึงเชื่อได้วา่ “การบ่อนท�าลาย” ความเป็นหนึ่งเดียว
ดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน โดยเฉพาะหาก
ตัวแทนของพรรครีพับลิกันได้เป็นประธานาธิบดี
ต่อจาก บารัก โอบามา
นอกจากการ “รวมเป็ น หนึ ่ง เดี ย ว” แล้ ว
สามสิบสองประเทศดังกล่าวยังถอยออกจากลัทธิ
“ทุนนิยมคาวบอย” และหันไปสู่การสร้างสังคมที่
เท่าเทียมและเอาใจใส่ในสิ่งแวดล้อมด้วย
ส�าหรับประเทศไทย พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ
อดีตผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกเคยกล่าวไว้ในบทความชื่อ
“จิ๋วย้อนอดีต” ที่เขียนโดย ประชา หริรักษาพิทักษ์
ลงในมติชนรายสัปดาห์ ฉบับที่ ๑๑๔๕/๒๕๔๕ ว่า:
“ทหารไทยและกองทั พ ไทยในอดี ต ถู ก
มหาอ� า นาจหลอกใช้ ใ ห้ เ ข่ น ฆ่ า พี ่น ้ อ งบ้ า นใกล้
เรื อ นเคี ย ง...เราถู ก สั ่ง ให้ ยิ ง เวี ย ดกง หากท� า
ลายทหารเวียตกงไม่ได้ก็ต้องท�าลายประชาชน
เวี ย ตกงที ่บ ริ สุ ท ธิ ์ แทนที ่จ ะท� า ลายศั ต รู ก ลั บ
เป็นการสร้างศัตรู นัน่ คือความผิดพลาดครัง้ ใหญ่”
ประเทศไทยไม่ได้ผิดพลาดเฉพาะในกรณีข้าง
ต้น แต่ผิดพลาดตลอดมาตั้งแต่นายกรัฐมนตรี
ของไทยในปี ๒๕๐๓ เขียนจดหมายไปถึงมหา
เถระสมาคมขอให้เลิกสอนเรื่องสันโดษ และรับ
“เพชฌฆาตทางเศรษฐกิจ” (Economic Hitman)
หรื อ “ผู ้ เ ชี ่ย วชาญ” เข้ า มาเป็ น ที ่ป รึ ก ษาด้ า น
การพั ฒ นาโดยม่ ุง พั ฒ นาทางวัต ถุ แ ละตกบ่ ว ง
หนี้รวมทั้งกระตุ้นการคอร์รัปชั่นในหมู่คนชั้นน�า
และใช้ “พลังนุ่ม” (Soft Power) ซึ่งได้แก่การ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ศึกษา สื่อมวลชน และวัฒนธรรมเข้าครอบง�าให้
คนไทยเข้าสูบ่ ริโภคนิยมบันเทิงนิยม และ “ทุนนิยม
คาวบอย” จนประเทศตกอยู่ในภาวะ “ทันสมัยแต่
ไม่พัฒนา” และถดถอยจนใกล้จะเป็น “ประเทศ
ล้ ม เหลว” นายทุ น โจรหรื อ นายทุ น สามานย์ ใ ช้
อ�านาจเงินเข้าครองอ�านาจทางการเมืองและมุ่งน�า
พาประเทศเข้าสู่วัตถุวัตถุนิยมและกรงเล็บอินทรี
ยิง่ ขึ้น จนสถาบันอันส�าคัญของประเทศอันได้แก่
ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ถูกคุกคามอย่าง
ไม่เคยปรากฏมาก่อนในประวัตศิ าสตร์ ทั้งหมดเป็น
ผลของการ “ติดกับ” ของ “คนที่พระเจ้าเลือก”
และลัทธิเสรีนิยมใหม่ (Neo liberalism) หรือ
ทุนนิยมคาวบอย (Cowboy Capitalism) ซึ่งเกิด
จาก “การควบรวม” ของนายทุนโจรอเมริกันและ
ชาวคริสต์เคร่งคัมภีร์ (Fundamentalist) ของ
นิกายอีแวนเจลิเคิลอย่างมืดบอด โดยไม่ “เท่า
ทัน” เลยว่านั่นเป็นส่วนหนึ่งของแผน “บริษัท
ครองโลก” (Corporate Globalization) ซึ่งถูก
ริเริม่ และวางแผนตัง้ แต่ทศวรรษ ๑๙๕๐ (พ.ศ.
๒๔๙๓) หลังจากสหรัฐฯ กลายเป็นมหาอ�านาจและ
นายทุนโจรอเมริกาได้รับความคิดในเรื่องการโอน
กิจการทุกอย่างให้เป็นของเอกชนตามความคิดของ
ฟริดริกฮาเยค นักเศรษฐศาสตร์ชาวออสเตรียซึ่ง
ไปสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยชิคาโก
การที่จะหลุดพ้นจากการเป็นทาสวัฒนธรรม
ฝรั่งหรือวิกฤตทางปัญญาดังค�ากล่าวของไมเคิล
ไรท์ และพระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตโต) ได้ ก็
ต้องศึกษาให้ “รู้ทัน” ตะวันตกและไม่ดูถูก “ราก
เหง้า” ของตนเอง รวมทัง้ รู้จักเลือกใช้ส่วนดีของ
วัฒนธรรมทั้งสองให้เป็นประโยชน์ในการพัฒนา
ประเทศ ข้อมูลทัง้ หมดที่นา� เสนอนี้เป็นเพียงส่วนที่
ผู้เขียนได้ศึกษามาเท่านั้น ผู้อ่านควรจะต้องศึกษา
ในเชิงลึกกว่านี้เพื่อการเรียนรูต้ ะวันตกให้แตกฉาน
นอกจากนั ้น ยัง จะต้ อ งเรี ย นรู ้ พ ลั ง อ� า นาจใหม่ ที ่
ประกอบด้วยประชากรประมาณ ๓,๐๐๐ ล้านคน
ที่ก�าลังก้าวเข้าสู่ “โลกาภิวัตน์” ครั้งที่ ๓ ด้วย
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แบ่งปัน

สรรสาระ

ยาปฏิชีวนะกับสิว
ถ้าพูดถึงการเป็นสิวละก็เป็นเรือ่ งใหญ่มหาศาลส�าหรับ
หนุ่มสาวทีเดียว แล้วสิวนี่ก็ช่างกระไร ฝ่าเท้าว่าง ๆ ก็ไม่ไปขึ้น
ชอบมาขึน้ บนใบหน้าทุกตารางนิว้ เลย ชวนให้หนุ่มสาวกลุ้มอก
กลุ้มใจ ตระเวนหายารักษาเป็นสิบ ๆ ชนิด
ที ่พู ด เรื ่อ งนี ้เ พราะทราบว่ า หนุ ่ ม สาวหลายคนเลื อ ก
ใช้ ป ฏิ ชี ว นะหรื อ แอนติ ไ บโอติ ก ในการรั ก ษาสิ ว ยาปฏิ ชี ว นะ
บางตัวอันตรายมาก โดยเฉพาะยามิโนไซคลีน (ชือ่ สามัญ ไม่ใช่ชอ่ื
ยีห่ ้อของยา) เป็นยาปฏิชีวนะที่อยู่ในกลุ่มเดียวกับเตตราไซคลีน
(tetracycline)
นำยแพทย์พอล เอมเมอรี่ จำกมหำวิทยำลัยลีดส์ ประเทศ
อังกฤษ ได้รำยงำนว่ำ มีคนไข้ ๗ คนที่ใช้ยำตัวนี้แล้วมีอำกำรข้ำง
เคียง คือเปนโรคปวดข้ออย่ำงรุนแรง นอกจำกนัน้ ยังมีรำยงำนถึง
คณะกรรมกำรส�ำรวจควำมปลอดภัยของยำว่ำ จำกกำรศึกษำคนไข้
โรคตับซึ่งใช้ยำนี้ ๑๖ รำย มีคนไข้ ๒ รำยถึงแก่ควำมตำย และ
อีก ๑๑ รำยมีอำกำรของโรคเกี่ยวกับภูมิชีวิตตกต�่ำ คือโรคอำกำร
แพ้และปวดตำมข้อ ปวดหัว อำกำรผื่นคัน อำกำรอักเสบ และ
โรคตับ
ยำปฏิชวี นะนั้นเกิดจำกหลักกำรที่วำ่ “ใช้เชื้อจุลินทรียส์ ร้ำง
จำกห้องทดลองไปฆ่ำเชื้อจุลินทรีย์ในตัวเรำ”
ยำปฏิชีวนะได้จำกกำรเอำเชื้อจุลินทรีย์ไปเลีย้ งในห้อง
ทดลองให้เจริญเติบโตและขยำยตัวเปนล้ำน ๆ เท่ำ แล้วน�ำมำ
ปรำบเชื้อโรคในร่ำงกำย โดยเหตุที่เปนเชื้อแปลกปลอมเมื่อ
เข้ำสู่ร่ำงกำย มันก็ต้องต่อสู้และเข้ำไปกดระบบภูมิชีวิต กำรกด
ภูมิชีวิตของเรำท�ำให้เรำเกิดอำกำรแพ้ เช่น ผื่นคัน ไข้ แน่น
หน้ำอก หำยใจไม่ออก เส้นเลือดบวมขยำยตัว เกิดอำกำรผิดปกติ
ทำงไต หูตึง บำงรำยถึงกับหูหนวกก็มี เกิดอำกำรเกี่ยวกับระบบ
ย่อย อำเจียน หมดแรง นอนไม่หลับ
เพรำะฉะนั้นกำรใช้ต้องระวัง ไม่แต่เฉพำะยำโมโนไซคลีน
เท่ำนั้น แต่ต้องระวังยำปฏิชีวนะทุก ๆ ตัวด้วย อย่ำกินยำประเภท
นี้ง่ำย ๆ (บำงส่วนจำกคอลัมน์ถำม-ตอบ หนังสือชีวจิตฉบับที่ ๑๓๗)
เรื่องสิวนี่แปลก ยิ่งเครียดไม่อยากให้เกิดมันยิ่งแย่งกันผุดทั่ว
ใบหน้า หายาทั่วจักรวาลก็แก้ไม่ได้ ลองปรับพฤติกรรมใหม่ ไม่นอน
ดึก ไม่เครียด ไม่ลูบ แคะ แกะ เกา บีบสิว ล้างหน้าวันละ ๒ ครั้งพอ
บางคนล้างหน้าจนสะอาดเกินท�าให้ผิวอ่อนแอแพ้ง่าย ก็เป็นสิวง่าย
อีกอย่างไม่ต้องเติมแป้งตลอดเวลา รูขุมขนอุดตันท�าให้เกิดสิวเปล่า ๆ
สมัยก่อนปูย่ า่ ตายายใช้ดนิ สอพองกับน�้ามะนาวก็เอาอยูแ่ ล้ว ใคร
จะเพิ่มขมิ้น ทานาคาก็ว่ากันไป ใบหน้าหนึ่งฝ่ามือนี่เรื่องเยอะจริง ๆ.

ภัยพิบัตินานาปรากฏ
ท�าให้ชนบทไม่เป็นชนบท
ท�าให้เมืองไม่เป็นเมือง
ล้วนเกิดจากความโลภของคน.
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ณวมพุ ท ธ

โลภตัวซวย(ปโลภสูตร)

http://www.st-benedicts-atherstone.org/
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มีพราหมณ์มหาศาล(พราหมณ์ผู้มั่งคั่ง)

คนหนึ ่ง ได้ ไ ปเข้ า เฝ้ า พระผู ้ มี พ ระภาคเจ้ า ถึ ง
ที่ประทับ แล้วได้ทูลถาม
“ข้าแต่พระโคดมผู้เจริญ ข้าพระองค์ได้สดับมา
จากบรรพบุรุษของพราหมณ์ ซึ่งเป็นผู้เฒ่าผู้แก่ เป็น
อาจารย์ และเป็นอาจารย์ของอาจารย์กล่าวไว้ว่า
เคยได้ยนิ มา แต่กอ่ นโลกนี้หนาแน่นด้วยหมูม่ นุษย์(คน
ที่จิตใจสูง) ราวกับในอเวจีมหานรก(เต็มเปี่ยมด้วย
สัตว์นรกนิรนั ดร) ทั้งหมูบ่ า้ น ต�าบล ชนบท และเมือง
ต่างก็มีทุกๆระยะไก่บินตก
แต่ทกุ วันนี้ อะไรหนอเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทีท่ า�
ให้มนุษย์(คนที่จิตใจสูง)ลดลงไป ปรากฏว่ามีน้อย
แม้หมู่บ้านก็ไม่เป็นหมู่บ้าน ต�าบลก็ไม่เป็นต�าบล
ชนบทก็ไม่เป็นชนบท และเมืองก็ไม่เป็นเมือง
พระผู้มีพระภาคทรงสดับแล้ว ตรัสตอบ
“ดูก่อนพราหมณ์ ทุกวันนี้มนุษย์ก�าหนัด(ความ
ใคร่ในกามคุณ ๕ คือ รูป-เสียง-กลิ่น-รส-สัมผัส)
แล้ว ด้วยความก�าหนัดที่ผิดธรรม ถูกความโลภ
ครอบง�า ประพฤติมิจฉาธรรม(ธรรมที่ผิด) ต่างก็
ฉวยศั ส ตราอาวุ ธ อั น คม เข้ า ฆ่ า ฟั น กั น และกั น
ฉะนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจ�านวนมาก
นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ทีท่ า� ให้มนุษย์ลดลงไป
ปรากฏว่ามีนอ้ ย แม้หมูบ่ า้ นก็ไม่เป็นหมูบ่ า้ น ต�าบลก็ไม่
เป็นต�าบล ชนบทก็ไม่เป็นชนบท และเมืองก็ไม่เป็นเมือง
ยังมีอกี ....เมือ่ มนุษย์ก�าหนัดแล้ว ด้วยความ

ก�าหนัดที่ผดิ ธรรม ถูกความโลภครอบง�า ประพฤติ
ธรรมทีผ่ ดิ ฝนจึงไม่ตกตามฤดูกาล เกิดทุพภิกขภัย
(ขาดแคลนอาหาร) ข้าวกล้าเสียหายเป็นเพลี้ย
(แมลงที่เป็นศัตรูพืช) ไม่ให้ผล ฉะนั้นมนุษย์จึง
ล้มตายเป็นจ�านวนมาก
นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ท�าให้มนุษย์ลดลงไป
ปรากฏว่ามีนอ้ ย แม้หมูบ่ า้ นก็ไม่เป็นหมูบ่ า้ น ต�าบลก็ไม่
เป็นต�าบล ชนบทก็ไม่เป็นชนบท และเมืองก็ไม่เป็นเมือง”
อี ก ประการหนึ ่ง .....เมื่ อ มนุ ษ ย์ ก� า หนั ด แล้ ว
ด้วยความก�าหนัดที่ผิดธรรม ถูกความโลภครอบง�า
ประพฤติ ธ รรมที ่ผิ ด พวกยั ก ษ์ ( คนไม่ มี ศี ล ๕)
ได้ ป ล่ อ ยอมนุ ษ ย์ ( คนที ่มี ใ จต� ่า ช้ า )ที ่ร ้ า ยกาจไว้
ในโลก ฉะนั้นมนุษย์จึงล้มตายเป็นจ�านวนมาก
นี้แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ที่ท�าให้มนุษย์ลดลงไป
ปรากฏว่ามีนอ้ ย แม้หมูบ่ า้ นก็ไม่เป็นหมูบ่ า้ น ต�าบลก็ไม่
เป็นต�าบล ชนบทก็ไม่เป็นชนบท และเมืองก็ไม่เป็นเมือง”
ได้ฟงั ค�าตอบแล้ว พราหมณ์มหาศาลนัน้ พึงพอใจ
อย่างยิ่ง กราบทูลว่า
“ภาษิ ต ของพระองค์ แ จ่ ม แจ้ ง นั ก ภาษิ ต
ของพระองค์ แ จ่ ม แจ้ ง นัั ก ขอท่ า นพระโคดม
โปรดทรงจ�าข้าพระองค์ไว้วา่ เป็นอุบาสก (คนที่ยดึ ถือ
พระพุทธ-พระธรรม-พระสงฆ์อย่างมั่นคง) ผูถ้ งึ สรณะ
(ที่พึ่ง) นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนตลอดชีวิตเถิด”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๐ ข้อ ๔๙๖)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ถ้าเป้าหมายอยู่ที่การแสวงหาความพึงพอใจเป็นสุข หลีกเลี่ยงทุกข์
แล้วท�าไมจะต้องรอคอยเวลาให้ยาวนานกับการเรียน...
ในเมื่อปัจจุบันก็สามารถเข้าถึงเป้าหมายดังกล่าวได้ด้วยการ กิน สูบ ดื่ม เสพ
ฉะนั้นเด็กเหล่านี้ก็จะหนีเรียนไปตั้งแก๊งเสพยาเสพติด
ซิ่งจักรยานยนต์ เที่ยวเตร่ตามสถานเริงรมย์ เล่นเกมคอมพิวเตอร์ ฯลฯ
ทั้งนี้มีเหตุมูลฐานมาจากปรัชญาการศึกษา
ที่ไม่ได้ช่วยให้นักเรียนสามารถก�าหนด “เป้าหมายอนาคตของชีวิตที่ดี”

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
ขณะที่เป้าหมายเชิงคุณค่าของชีวิตที่ชว่ ยตอบ
ค�าถามว่า “เกิดมาท�าไม” จะเป็นเกณฑ์วินิจฉัย
และก�าหนดคุณค่าความหมายของสิ่งต่าง ๆ เพราะ
สิ่งใดที่สามารถช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายของชีวิตที่
เกิดมาเป็นมนุษย์ได้มากกว่า สิ่งนั้นก็จะเป็น “สิ่ง
ที่ดีกว่า” หรือมี “คุณค่ามากกว่า” เหมือนเรือที่
ลอยอยู่กลางมหาสมุทร การมีเป้าหมายของการ
เดินทางที่ชัดเจนจะเป็นเกณฑ์วินิจฉัยที่ก�าหนด
คุณค่าความหมายของเส้นทางเดินเรือ โดยเส้น
ทางไหนสามารถน�าไปสู่จุดหมายนั้น ๆ ได้ใกล้กว่า
ปลอดภัยกว่า เส้นทางนั้นก็คือสิ่งที่ “ดีกว่า” ซึ่ง
ถ้าหากไม่มี “เป้าหมายที่ชัดเจน” เป็นตัวก�าหนด
เรือก็จะล่องลอยไปในมหาสมุทรอย่างเคว้งคว้าง
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และมองแค่ “เป้าหมายเฉพาะหน้า” อันคือการ
ประคองไม่ให้เรือล่มเพื่อจะล่องลอยต่อไปเรื่อย ๆ
ทั้งที่ไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพื่ออะไร
การศึกษาก็เช่นเดียวกัน ถ้าปรัชญาของการ
ศึกษาไม่ได้เป็นไปเพื่อช่วยให้นกั เรียนสามารถตอบ
ค�าถามพื้นฐานในเชิงคุณค่าว่า “เป้าหมายของ
ชีวติ ที่ดที ่พ
ี งึ ไปให้ถงึ ในระยะยาวคืออะไร” ชีวิต
การศึกษาของนักเรียนก็จะเป็นไปอย่างเลื่อนลอย
ไร้จุดหมาย กิจกรรมทางการศึกษาจะอยู่ที่การ
แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ด้วยการเรียนไปวันหนึ่ง ๆ
ตามตารางเวลาเรียนที่ก�าหนด ท่องจ�าความรู้
เพื่อไว้สอบให้ผ่านจะได้เลือ่ นชั้นเรียนต่อ แล้วก็

ลืมความรู้ส่วนใหญ่เกือบหมดหลังสอบเสร็จ จาก
นั้นก็เริ่มต้นท่องจ�าความรู้ชุดใหม่เพื่อไว้สอบให้
ผ่านและเลื่อนชั้นสูงขึ้น แล้วก็ลืมความรู้ส่วนใหญ่
เกือบหมดหลังการสอบเสร็จสิน้ เช่นนีไ้ ปเรือ่ ย ๆ
จนกระทั่งได้กระดาษหนึ่งใบที่เป็นฉลากรับรอง
คุณภาพสินค้าทางการศึกษาส�าหรับไว้เสนอขาย
ในตลาดแรงงาน เพื่อจะได้มีงานท�า มีรายได้
และมีเงินซื้อหาสินค้าหรือบริการต่าง ๆ มาบริโภค
ให้เกิดความสุข
ส�าหรับเด็กนักเรียนจ�านวนหนึ่งก็อาจคิดว่า
ถ้าเป้าหมายของชีวิตอยู่ทีก่ ารแสวงหาความพึง
พอใจเป็นสุขและหลีกเลีย่ งความเจ็บปวดเป็นทุกข์
แล้วท�าไมจะต้องรอคอยเวลาให้ยาวนานกับการ
เรียนอย่างทุกข์ทรมานแต่ละวัน ๆ เพื่อหาเงินและ
หาความสุขในอนาคตข้างหน้า ซึ่งอาจตายไปก่อน
ที่จะได้พบกับความพึงพอใจเป็นสุขในชีวิตนี้ได้ ใน
เมื่อปัจจุบันก็สามารถเข้าถึงเป้าหมายดังกล่าวได้
อยู่แล้วด้วยการ กิน สูบ ดื่ม เสพ เที่ยวเล่น
ฉะนั้นเด็กเหล่านี้ก็จะหนีเรียนไปตั้งแก๊งเสพยาเสพติดบ้าง ซิ่งรถจักรยานยนต์บ้าง เที่ยวเตร่ตาม
สถานเริงรมย์บ้าง เล่นเกมคอมพิวเตอร์บ้าง ฯลฯ
ถ้าเงินที่พ่อแม่ให้มาไม่พอใช้ ก็คิดวิธีหาเงินด้วย
หนทางไม่เหมาะสมต่าง ๆ ตั้งแต่เด็ก อาทิ การ
ขโมยบ้าง ขายยาบ้าบ้าง รวมถึงการขายบริการ
ทางเพศซึง่ เป็นวิธีได้เงินมาง่าย ๆ เป็นต้น จน
กลายเป็นปัญหาของเยาวชนในสังคมทุกวันนี้ อัน
มีเหตุมูลฐานมาจากปรัชญาการศึกษาที่ไม่ได้ช่วย
ให้นักเรียนสามารถก�าหนด “เป้าหมายอนาคต
ของชีวิตที่ดี”
โดยถ้ า หากนั ก เรี ย นมี เ ป้ า หมายเชิ ง คุ ณ ค่ า
ที่ชัดเจนในชีวิต ก็จะช่วยให้เห็นประโยชน์ของ
ความรู้ในวิชาที่เรียน ที่จะมีส่วนเป็นพื้นฐานน�าไป
สู่เป้าหมายชีวิตที่พึงปรารถนานั้น ๆ ไม่ว่าจะโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมก็ตาม ท�าให้เรียนอย่างมี
ความสุขมากขึ้น เพราะถ้าไม่เห็นประโยชน์คุณค่า
ของความรู้ที่เรียน (นอกจากไว้ท่องจ�าเพื่อสอบให้

ผ่านแล้วก็ลืม) เรื่องง่ายก็อาจกลายเป็นเรื่องยาก
ส�าหรับเด็ก เหมือนในวันหยุดที่มีคนขอให้เราไป
ช่วยท�างานสักเรื่อง เราจะรู้สึกเป็นเรื่องยากไม่มี
เวลา เนื่องจากอยากพักผ่อน แต่ถ้าบอกว่างาน
ชิ้นนั้นมีค่าตอบแทนให้ ๒,๐๐๐ บาท เราจะรู้สึก
เป็นเรื่องง่ายที่สามารถหาเวลาให้กับการท�างาน
นั้นได้ทันที เพราะเห็นประโยชน์คุณค่าที่จะได้รับ
ตอบแทนชัดเจน เป็นต้น
ปรัชญาการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ของ
เศรษฐกิจพอเพียงที่อธิบายจากกรอบความคิดทาง
พุทธปรัชญา จะมอง “ความรู้” กับ “คุณธรรม”
(ซึ่งเป็นเรือ่ งเกีย่ วกับการก�า หนดเป้าหมายเชิง
คุณค่าของชีวติ ) ในลักษณะเป็นมิติสองด้านของ
สิ่ง ๆ เดียวกัน เพราะมอง “จิตวิญญาณ” หรือ
“ธาตุร”ู้ ทีแ่ ฝงอยูใ่ นตัวมนุษย์แต่ละคนในฐานะเป็น
ประธานของสิ่งต่าง ๆ และ “โลก” (ที่ถูกรับรู้) จะ
อยู่ภายในกายยาววา หนาคืบ กว้างศอก พร้อม
ด้วยความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์ ฉะนั้นเป้าหมาย
ทางการศึกษาที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานแห่งสมมติฐาน
นี้ จึงไม่ได้มีบรรทัดสุดท้ายอยู่ที่ “ภายนอก” ตัว
ตนมนุษย์ (เช่น เพื่อไปสร้างความมั่งคั่งทางด้าน
วัตถุธรรมให้แก่ประเทศชาติ อันจะน�าไปสู่การกิน
ดีอยูด่ ยี ่งิ ๆ ขึ้นของผูค้ นในชาติ เป็นต้น) แต่จะอยู่
ที่ “ภายใน” ตัวของมนุษย์แต่ละคน โดยมีบรรทัด
สุดท้ายที่การยกระดับสติปัญญาและ “ความรู้สึก
นึกคิด” ของมนุษย์ (อันเป็นสิ่งที่มีแก่นสารคุณค่า
โดยตัวเอง เนือ่ งจากจิตวิญญาณเป็นประธานของ
สิ่งทั้งหลายทั้งปวง) เพื่อให้มีความเจริญงอกงาม
และเข้าถึง “ความสุขที่ย่งั ยืน” หรือการเป็นอิสระ
จากภาวะความบีบคั้นเป็นทุกข์ได้อย่างมั่นคงถาวร
ยิ่ง ๆ ขึ้น ท�าให้มีความแตกต่างอย่างมีนัยส�าคัญ
จากปรัชญาการศึกษาของลัทธิทนุ นิยมที่มอี ทิ ธิพล
ครอบง�าโลกปัจจุบัน
นอกจากนี้ “ความสุขที่ยั่งยืน” ย่อมเกิดขึ้น
ไม่ได้ถ้าไม่รู้จักการใช้ทรัพยากรที่มีจ�ากัดของโลก
และสังคมให้เป็นไปอย่างมี “ประสิทธิผล” เพื่อที่
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

•

59

จะมีทรัพยากรเหลือพอส�าหรับให้ใช้ได้อย่างยืนยาว
ตลอดจนต้องเป็นไปเพือ่ การสร้าง “ประโยชน์สุข”
ทั้งต่อตนเองและผู้อื่นโดยรวมด้วย เนื่องจาก
มนุษย์เป็นสัตว์สังคมที่เกิดมาก็มีชีวิตอยู่ในสังคม
ร่วมกับคนอื่น ๆ อันจ�าเป็นต้องพึ่งพาอาศัยเกื้อกูล
กันในการแก้ปัญหาต่าง ๆ การช่วยเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคม จึงเท่ากับเป็นการสร้างหลัก
ประกันของชีวิตในระยะยาวให้ได้มีที่พึ่งที่อาศัย
เพราะถ้าสังคมด�ารงอยู่ไม่ได้ ตัวเราซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งของระบบสังคมนั้น ๆ ย่อมหลีกเลี่ยงผลกระทบทางลบที่เกิดขึ้นไม่ได้ “ความมีประสิทธิผล” (ที่
เกี่ยวกับการเสริมสร้างความมั่นคงของทรัพยากร)
“ความมีประโยชน์” (ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
ความมั่นคงทางสังคม) และ “การท�าให้มีความ
สุขอย่างยัง่ ยืน” (ที่เกี่ยวกับการเสริมสร้างความ
มั่นคงของชีวิต) จึงเป็นเป้าหมายเชิงคุณค่าที่มี
ความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กนั อย่างแนบแน่น จนเป็น
เสมือนมิติสามด้านของสิ่ง ๆ เดียวกัน มากกว่าจะ
เป็นองค์ประกอบสามสิ่งที่แยกจากกัน ฉะนั้นถึง
แม้ “ความสุขที่ยั่งยืน” ของมนุษย์แต่ละคนจะ
เป็นเป้าหมายหลักของปรัชญาการศึกษาภายใต้
กระบวนทัศน์ของเศรษฐกิจพอเพียง แต่ก็มีความ
กลมกลืน (harmony) กับเป้าหมายในการสร้าง
สภาพสังคมสิ่งแวดล้อมที่เกื้อกูลต่อการด�ารงชีวิต
อย่างปรกติสุขของมนุษย์ในระยะยาวด้วย รวม
ถึง “ภูมิคุ้มกัน” ส�าหรับเผชิญกับ “สงครามทาง
เศรษฐกิจ” ในโลกยุคโลกาภิวัตน์เพื่อความอยูร่ อด
อย่างปรกติสุขของประเทศชาติ
ทั้งนี้การก�าหนดเป้าหมายของ “ผลทีด่ ”ี ให้ได้
อย่างถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิวา่ ต้องเป็นไปเพือ่ สิ่งที่
“มีประสิทธิผล มีประโยชน์ และท�าให้มีความ
ความสุข (อย่างยั่งยืน)” ตามพระราชด�ารัสของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงอธิบายหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงไว้เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๓
นั้น ก็คือเงื่อนไขด้าน “คุณธรรม” ส่วนการเรียน
รูว้ า่ จะต้องกระท�า “เหตุ” อะไรและอย่างไรเพื่อน�า
60
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ไปสู่ “ผลที่ดี” นั้น ๆ คือเงื่อนไขด้าน “ความรู้”
ผู้คนจ�านวนไม่น้อยมักจะมองเรื่องคุณธรรม
แบบแยกส่วน เช่น คุณธรรมที่ควรปลูกฝังให้แก่
นักเรียนได้แก่ ความขยัน อดทน ซื่อสัตย์ เสียสละ
กตัญญู สามัคคี ฯลฯ แต่อนั ที่จริงแล้วรากฐานของ
“คุณธรรม” ทั้งหลายทั้งปวง อยู่ที่การก�าหนด
เป้าหมายของ “ผลที่ดี” ให้ได้อย่างถูกต้องเป็น
สัมมาทิฏฐิกอ่ นว่า “ดี” คืออะไร มิเช่นนั้น “ความ
ขยัน” ในการปล้นทรัพย์ของโจรก็ดี “ความ
ซื่อสัตย์” ในหมู่โจรที่จะไม่ทรยศหักหลังกันเองก็
ดี “ความกตัญญูรู้คุณ” ที่น�าไปสู่ระบบอุปถัมภ์
ซึ่งเกื้อกูลต่อการสร้างองค์กรที่เข้มแข็งของกลุ่ม
โจรก็ดี ฯลฯ ก็ย่อมเกิดขึ้นได้เช่นกัน “เป้าหมาย
ของผลที่ดี” จึงเป็นตัวก�าหนดคุณค่าของสิ่งที่ดี
ต่าง ๆ อันเป็นพื้นฐานที่ต้องเกิดน�ามาก่อนตาม
ล�าดับขั้นทางตรรกะ แล้วการกระท�า “เหตุ” ให้
ได้อย่างถูกต้องเที่ยงตรงในเหตุในผล เพื่อน�าไป
สู่ “ผลที่ดี” นั้น ๆ จึงจักเกิดตามมาได้ (หลักพุทธ
ปรัชญาจึงถือว่า “สัมมาทิฏฐิ”เป็นประธานของ
สัมมาอริยมรรคมีองค์ ๘ ที่ต้องเกิดน�ามาก่อน
มรรคองค์อื่นๆ)
ปรัชญาการศึกษาซึ่งไม่ได้เป็นไปในทางที่ช่วย
เสริมสร้าง “ความรู้ความเข้าใจ” เพื่อให้ผู้เรียน
ประจักษ์ถึง “เป้าหมายของผลที่ดี” ในชีวิตว่า
คืออะไร แต่ไปพร�า่ สอนเรื่อง “คุณธรรม” เป็น
ข้อ ๆ โดยแปลกแยกจากเป้าหมายแห่งผลที่ดีของ
“ความรู้” คุณธรรมก็จะเกิดขึ้นได้ยาก เพราะไม่รู้
ว่าจ�าเป็นอย่างไรต่อเป้าหมายของชีวิตการศึกษา
ดังกล่าว หรือไปพร�่าสอนเรื่อง “ความรู้” ในวิชา
ต่าง ๆ โดยแปลกแยกจากเป้าหมายของผลที่ดี
ซึ่งก็คือเรื่อง “คุณธรรม” ดังที่กล่าวมา ผู้เรียน
ก็จะมองไม่เห็นประโยชน์คุณค่าของวิชาความรู้
ที่เรียน ท�าให้เรียนไปเรื่อย ๆ อย่างไร้จุดหมาย
สั ก แต่ ท ่ อ งจ� า ความรู ้ เ พื ่อ สอบให้ ผ ่ า นและได้ ใ บ
ประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตรตามเงือ่ นไขที่

ระบบการศึกษาก�าหนด แล้วก็ลืมความรู้เหล่านั้น
ส่วนใหญ่เกือบหมดหลังสอบเสร็จไม่นาน เพราะ
ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรนอกจากการสอบ ดังนี้
ความรู้ก็ยากที่จะเกิดขึ้นได้อย่างสมบูรณ์ ซึง่ ถ้า
เข้าใจปรัชญาการศึกษาภายใต้กระบวนทัศน์ของ
เศรษฐกิจพอเพียงอย่างถูกต้องแล้ว ก็จะเห็น
บูรณาการของ “ความรู้” กับ “คุณธรรม” ภายใต้
โครงกรอบของหลักคิดเดียวกัน อันจะช่วยเสริม
แรงซึ่งกันและกันในการปลูกฝังทั้ง “ความรู้และ
คุณธรรม” ให้เกิดขึ้นกับผูเ้ รียนอย่างมีประสิทธิผล
มากยิ่ง ๆ ขึ้นได้

ความรู้ในคุณธรรม
ตอนที่แล้วได้ชใี้ ห้เห็นพัฒนาการแห่งภูมปิ ญ
ั ญา
มนุ ษ ย์ ที่ เ ริ ่ม จากข้ อ พิ สู จ น์ อ ัน มี ชื ่อ เสี ย งของเดการ์ตส์ว่า “ฉันคิดดังนั้นฉันจึงมีอยู่” จนน�าไปสู่
การแยกตัวของ“ความรู้”ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็น
ด้านวัตถุธรรมหรือร่างกาย (Body) ออกจากเรื่อง
“คุณธรรม” ในทางศาสนาที่เป็นด้านนามธรรม
หรือจิตใจ (Mind) เมื่อความรู้ทางวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีส มั ย ใหม่ ส ามารถดลบั น ดาลให้ เ กิ ด
“อิทธิปาฏิหาริย์” ต่าง ๆ เหนือกว่าปาฏิหาริย์ใน
ความเชื่อทางศาสนาแบบเดิม จึงส่งผลท�าให้
มนุษย์เริม่ เหินห่างจาก “คุณธรรม” ทางศาสนา
และถูกครอบง�าด้วยอิทธิพลของ “ความรู้” ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีมากขึ้น
“ความรู้” ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีหรือ
ภูมปิ ญ
ั ญาแบบปฏิฐานมีจดุ เด่นส�าคัญตรงที่สามารถ
พิสูจน์ได้ด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์ของมนุษย์
ตลอดจนสามารถสร้างนิยามความหมายทีว่ ดั ค่า
ได้ในเชิงปริมาณ อันท�าให้ผู้คนสามารถเรียนรู้
ให้เข้าใจตรงกันอย่างเป็นวัตถุวิสัยหรือภววิสัย
แตกต่างจาก “คุณธรรม” ทางศาสนาหรือภูมิ
ปัญญาแบบปทัฏฐานที่พิสูจน์ให้เห็นตรงกันได้ยาก
ด้วยประสบการณ์เชิงประจักษ์ของมนุษย์ อีกทั้ง

ไม่สามารถวัดค่าในเชิงปริมาณเพื่อศึกษาเปรียบ
เทียบได้อย่างเป็นรูปธรรม จึงส่งผลท�าให้ถึงแม้
มนุษย์จะยอมรับในคุณค่าความส�าคัญของเรื่อง
“คุณธรรม” ทางศาสนา ที่มีต่อการสร้างสันติสุข
ของสังคมก็ตาม แต่ในเมื่อไม่สามารถพิสูจน์และ
วัดค่าได้ ภายใต้นิยามความหมายที่ผู้คนทั่วไป
เห็นตรงกันแบบความรู้ทางวิทยาศาสตร์ ก็ท�าให้
แสวงหาการสนั บ สนุ น ร่ ว มกั น อย่ า งเป็ น สากล
ได้ยาก
ตัวอย่างเช่น ธนาคารโลกหรือธนาคารเพื่อ
การพัฒนาแห่งเอเชียซึ่งมีหน้าที่สนับสนุนแหล่ง
เงินกู้ให้กับการพัฒนาของประเทศต่าง ๆ คงยินดี
อนุมัติเงินกู้จ�านวนมากเพื่อให้ประเทศสมาชิกน�า
ไปใช้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางด้านวัตถุธรรม
อาทิ ถนน เขื่อน ระบบขนส่งมวลชน ฯลฯ
อย่ า งไรก็ ต ามถ้ า จะมี ป ระเทศใดขอกู ้ เ งิ น ไปท� า
โครงการปลูกฝังให้ประชาชนในชาติมคี วามซื่อสัตย์
สุจริต และมีค่านิยมที่จะเลือกนักการเมืองซึ่งมี
ความซื่อสัตย์สุจริตไปเป็นผู้บริหารประเทศ อัน
ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความส�าคัญต่อ
การพัฒนาบ้านเมืองเช่นกัน โดยอาจส�าคัญยิ่ง
กว่าการน�าเงินไปสร้างเขื่อนหรือถนนหนทาง แล้ว
ปล่อยให้มีการทุจริตคอรัปชั่นในโครงการขนาด
ใหญ่ดงั กล่าวด้วยซ�า้ แต่กค็ งไม่มผี บู้ ริหารธนาคาร
คนไหนกล้าปล่อยเงินกู้ส�า หรับโครงการพัฒนา
ประชาชนให้มีความซื่อสัตย์สุจริตแบบนี้ เพราะ
“วัดผล” เป็นรูปธรรมได้ยาก (ไม่เหมือนการให้
กู้เงินไปสร้างเขื่อนหรือถนนหนทางต่าง ๆ) การ
ขาด “ความรู้ในคุณธรรม” หรือขาดองค์ความ
รู้ที่จะศึกษาเรื่องคุณธรรมอย่างเป็นวิทยาศาสตร์
โดยทีผ่ ู้คนทัว่ ไปสามารถยอมรับได้ตรงกันอย่าง
เป็นสากลนั้น จึงเป็นมูลเหตุส�าคัญที่ท�าให้ทิศทาง
การพัฒนาของอารยธรรมมนุษย์ทุกวันนี้ มุ่งไปที่
ด้านวัตถุธรรมมากกว่าด้านคุณธรรมจริยธรรมใน
ทางศาสนา
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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• เปลว สีเงิน
คอลัมน์คนปลายซอย
น.ส.พ.ไทยโพสต์ ๓๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

เรื่อง “พลเอกประวิตร” องค์รัฏฐาธิปัตย์อ้างว่า
เป็นเรื่องส่วนตัว
ด้วยตรรกะนี้ เท่ากับเป็นว่า
เรื่อง “ทักษิณซุกหุ้น” ก็เป็น “เรื่องส่วนตัว” ด้วยเหมือนกัน!?
การรบ ถ้าส่งสัญญาณผิด ก็พ่าย
การเมืองเหมือนกัน
ถ้าผู้น�าส่งสัญญาณที่ผิดถึงประชาชน ก็พัง!

ว่าด้วยบท ‘เห่บ้าน-กล่อมเมือง’
ปัญหา “กวนเมือง” วันนี้........
ดูให้ดีเถอะ
มันไม่ได้มาจากเรื่อง “การเมือง” โดยตรง
หรอก!
การเมืองเรื่อง “เลื่อนเลือกตั้ง” นั่นน่ะ ขี้ผง
เรื่อง “นาฬิกาเพื่อน”...........
ที่วนกันใส่บนข้อมือ “พลเอกประวิตร” พี่ใหญ่
ของรัฐบาล คสช.นั่นตะหาก
เรื่องใหญ่!
ยิง่ ป.ป.ช.บอก “นาฬิกาเพื่อนไม่ตอ้ งแจ้งบัญชี
ทรัพย์สิน” จากเรื่องใหญ่ กลายเป็นเรื่อง “ถึงตาย
ยกแก๊ง” ไปเลย
จ�าไม่ได้หรือ “คดีซุกหุ้น” นั่นน่ะ
ทักษิณอ้าง “บกพร่องโดยสุจริต” ตุลาการศาล
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รัฐธรรมนูญเชื่อ
แต่ประชาชน ไม่เชื่อ!
และนั่น เป็นหนามฝังในเนื้อ “กลัดหนอง”
ท�าเอาสถาบันศาลสะเทือนศรัทธาไปยุคหนึ่ง
และตัวคนบกพร่องโดยสุจริต สุดท้าย ก็ต้อง
ตายทางศรัทธาและความเชื่อถือของสังคม
มาวันนี้ มีค�าว่า “นาฬิกาเพื่อนไม่ต้องแจ้ง”
เป็นวาทกรรมจากคนกระบวนการตรวจสอบทุจริต
ที่เรียก ป.ป.ช.ขึ้นอีก
ค�าถามที่เกิดในสังคมตอนนี้ ก็คือ
ค�าว่า “นาฬิกาเพือ่ นไม่ต้องแจ้ง” กับค�าว่า
“บกพร่องโดยสุจริต”
มันต่างกันตรงไหน?
นายกฯ ประยุทธ์ในฐานะ “องค์รัฏฐาธิปัตย์”

ต้องตอบสังคมให้ชดั ว่า ที่เข้ามาเพื่อล้างคอร์รปั ชัน
ให้ชาติ นั้น
กรณีบิ๊กป้อม........
จะยึด “มาตรฐานทั ก ษิ ณ ” โกงแล้ ว อ้ า ง
บกพร่องโดยสุจริต
หรือจะยึด “มาตรฐาน คสช.” แค่สงสัยว่าไม่
สุจริตก็ผิดแล้ว?
เรื่อง “พลเอกประวิตร” องค์รัฏฐาธิปัตย์อ้าง
ว่าเป็นเรื่องส่วนตัว ด้วยตรรกะนี้ เท่ากับเป็นว่า
เรื่อง “ทักษิณซุกหุ้น” ก็เป็น “เรื่องส่วนตัว”
ด้วยเหมือนกัน!?
การรบ ถ้าส่งสัญญาณผิด ก็พ่าย
การเมืองเหมือนกัน ถ้าผู้น�าส่งสัญญาณที่ผิด
ถึงประชาชน ก็พัง!
คนกินเงินเดือนภาษีประชาชน เมื่อมีเหตุเข้า
ข่ายไม่สจุ ริต จะอ้าง “เป็นเรื่องส่วนตัว” แล้วตวาด
“คนอื่นอย่าเสือก”!
แบบนี้ เขาเรียกจนแต้ม แล้วออกลูกนักเลง
ท่านว่าเสียบุคลิกผู้ใหญ่ อันวิญญูชนไม่ควรท�า
อย่างยิ่ง
ว่ า กั น ที จ่ ริ ง ตอนนี้ การวางรากฐานสู ่
เศรษฐกิจ-สังคมใหม่ของประเทศ ก�าลังเข้ารูปเข้ารอย
เรียกว่านายกฯ ประยุทธ์ ก�าลังไปได้สวย ไป
ด้วยยุทธศาสตร์ ๔.๐ ว่าด้วยภาค อีอีซี อยู่ทีเดียว
เรื่อง “นาฬิกาเพื่อน” เข้ามาเป็น “กรรม
ตัดรอน” จึ๊กเดียว และนายกฯ ประเมินอารมณ์
สังคมผิดในการรับมือเท่านั้นแหละ
“กองหนุน” หาย......
“กองโจร” พรึ่บทันที!
เหมือนกรณี “หมอแสง” เทพเจ้าของชนชาว
ผูป้ ว่ ยโรคมะเร็ง เขาปรุงยาสมุนไพรชนิดหนึ่ง เดิม
ใช้เป็นหยูกยารักษาโรคชนิดอื่น
แต่คนเป็นมะเร็ง กินแล้วกลับดีขึ้น
คือจากที่ตายแน่ กลับไม่ตาย ที่เริ่มเป็น กลับ
หาย ที่เป็นระยะปานกลาง กลับทรงตัว และมี
พัฒนาการดีขึ้น ไม่ทรุดลง

ก็เข้าใจว่าคงไม่กับทุกราย แต่ด้วยเปอร์เซ็นต์
เฉลี่ย กินแล้ว “เห็นผล” ดีขึ้น มีจ�านวนมากกว่า
คนเป็ น หมื ่น ๆ จึ ง หลั ่ง ไหลไปรั บ แจกยา
หมอแสง ที่ปราจีนบุรี ตามที่เห็นกัน
ก็หลายเดือนมาแล้ว ถ้าไม่ได้ผลจริงตามร�่าลือ
น่าจะซาลง แต่นี่ยิ่งนาน คนยิ่งยัดทะนานมากขึ้น
แสดงว่า สมุนไพรสูตรหมอแสง เขา “เจ๋ง” จริง!
เดือนกุมภาลงชื่อขอรับยาแล้วกว่า ๒ หมื่นราย!
ก็แน่นอน........
กรณี ย ากลางบ้ า นหมอแสง ที ่ก ระทรวง
สาธารณสุข “ไม่ยอมรับ” แต่ชาวบ้าน “ยอมรับ”
กับยาแผนปัจจุบัน ที่กระทรวงสาธารณสุข
“ยอมรับ” แต่ชาวบ้านเชื่อในผลทางรักษาจากยา
หมอแสงควบคู่ นั้น
ย่อมน�าไปสู่ค�าว่า “ผิดกฎหมาย” กับ “ถูก
กฎหมาย”
ประเด็นส�าคัญที่เป็นปัญหา อยู่ตรงว่า...........
ยาหมอแสงที่ผิดกฎหมาย ใช้รักษาแล้ว หาย
มากกว่า ยาที่ถูกกฎหมาย ซึ่งใช้รักษามาก่อนแล้ว
“แต่ไม่หาย”!
“กระทรวงสาธารณสุข” จะแก้ปัญหานี้ โดย
การส่ ง สั ญ ญาณที่ ไ ม่ น� า ไปสู ่ ค วามขั ด แย้ ง เชิ ง
ปฏิปกั ษ์ซ่งึ กันและกัน และตัดรอน “ทางเลือก-ทาง
รอด” ของชาวบ้านได้แบบไหน อย่างไร?
ตรงนี้ส�าคัญ........
ในเมื่อ คนเป็นมะเร็ง เดิมพันสุดท้าย คือ
“ตาย”
แต่รักษาที่หมอโรงพยาบาลหรือรักษาด้วยยา
แผนปัจจุบันแล้ว ก็ได้แค่นี้
ฉะนัน้ รักษาก็ตาย ไม่รกั ษาก็ตาย แต่เมื่อมียา
“อย.ไม่รบั รอง” เป็น “ทางเลือก-ทางรอด” สุดท้าย
ถ้าสาธารณสุขเป็นแบบ “พวกหัวลูกเต๋า” อ้าง
กฎหมาย อ้างยายังไม่ได้ผ่านการตรวจรับรอง
ห้ามผลิต ห้ามแจก ห้ามคนกิน โดยไม่คิดหา
ทางออกร่วมกัน ซึ่งมันมีอยู่แล้ว แต่สาธารณสุข
หน่วยใด-หน่วยหนึ่งอาจ “หวงก้าง”
แบบนั้น........
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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เรื่องเป็นคุณสังคมชาติ จะกลายเป็นโทษไป
และชาวบ้าน โดยเฉพาะผู้ป่วยมะเร็ง แทนจะมี
โอกาส กลับเป็นผู้เสียโอกาส
และวิทยาศาสตร์อย่างสาธารณสุข จะกลาย
เป็นกระทรวงอุปสรรคในการพัฒนาชาติไปทันที
โลกนี้ ไม่มีอะไรผิด-อะไรถูก
ผิด-ถูก ขึ้นอยู่กับว่า ขั้นต้น จะเอาปัญหา
มาเป็นปัญญาได้ขนาดไหน ก่อนเอาปัญหานั้นๆ
กลับมาบริหารให้สอดคล้องความเป็นจริง ตาม
สถานการณ์ของเรื่องราว
เหมือนตอนคนหิว........
จะไปเทศน์ให้ฟัง เอาเพชรทั้งถุงไปเทให้เลือก
ว่าเม็ดนี้แท้นะ เม็ดนี้เก๊นะ เดี๋ยวก็ถูกกระทืบ
นี่คือ อยู่ในสถานการณ์หิว การแก้ ก็ต้อง
ท�าให้เขาหายหิวก่อน จากนั้น ค่อยมาพูดกันเรื่อง
ผิด-เรื่องถูก
และถกถึงทาง “ต่อยอด”
ไม่ใช่ตคี า่ สมุนไพร “ใช้ไม่ได้” เอะอะต้องยาฝรั่ง
ก็ยาโรงพยาบาลกินแล้วไม่หาย.......
ไหนๆ จะตาย กินยาหมอแสง ก็ไม่เห็นมีอะไร
ต้องสูญเสียมากไปกว่านั้น เผลอๆ มันหาย
แล้วแบบนี้ ไม่ถอื เป็น “ทางรอด” ในรูเข็ม........
ที่สาธารณสุข ควรร่วมมือกับหมอแสงใช้งาน
วิจัย “ต่อยอด” ให้เป็น “เศรษฐกิจอุตสาหกรรม”
ขับเคลื่อนด้วย “นวัตกรรม” ดอกหรือ?
กรณียาหมอแสงนี้........
น่าจะจัดอยูใ่ น “กลุม่ สาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีทางการแพทย์” ตามยุทธศาสตร์ ๔.๐
ของนายกฯ ประยุทธ์
อย่าตั้งมุมลบ ด้วยดูแคลนสมุนไพร ยาฝรั่งทุก
ตัว ก็ไปจากสมุนไพร ต่อยอดด้วยงานวิจัยทั้งนั้น
ถ้าไม่มีแพทย์แผนโบราณ ไม่มีสมุนไพร ป่าน
นี้ไม่มีมนุษย์ไทยเหลือมานั่งหลับหู-หลับตาบูชา
ยาฝรั่งตะพึด-ตะพือหรอก
ต้องส่งเสริมยาสมุนไพร และควรอย่างยิ่งที่
สาธารณสุขยกเคสหมอแสงเป็นตัวอย่าง
ว่าหมอแผนโบราณ หมอไทย-ยาไทย หรือยาผี
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บอก อะไรก็ตามแต่ ใครมีต�ารับ ไม่ต้องกลัวถูกจับ
ให้รบี มาพบปลัดสาธารณสุขหรือท่านรัฐมนตรี
ปิยะสกลได้เลย
เพื่อเอาตัวยา-ตัวสมุนไพร ตามสูตรนั้นๆ เข้า
สู่กระบวนการ “งานวิจัย”
การพัฒนาเชิงนวัตกรรมนั้น........
ถ้าขาดงานวิจัย ไม่ส่งเสริมงานวิจัย ก็เหมือน
หมาขาดเขี้ยว อยากเคี้ยวเนื้อราชสีห์?
แต่ยคุ นี้ น่าดีใจ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรมของไทย
หลายแห่งตื่นตัวและ “มองไกล” ที่ต้องแอบปลื้ม
กลุ่มประเทศ CLMV เราอย่าไปมองในเชิง
แข่งขัน ว่าใครจะเหนือใคร
ควรต้องมองว่า เขมร-ลาว-พม่า-ญวน-ไทย
ต้องโตแบบพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน และก้าวไป
สู่อนาคตใหม่ที่แข็งแกร่งร่วมกัน
อย่าไปมองใครเป็นตลาดของใคร, ใครได้
เปรียบ-เสียเปรียบ, ใครก้าวหน้า-ใครล้าหลังกว่าใคร
เขตแดนน่ะ ให้เป็นเรื่องของดิน
แต่พื้นที่ค้าขาย ไปมาหาสู่ “ไทย-เขมร-ลาวพม่า-ญวน” ควรเป็นอาณาจักรไร้พรมแดน
“เราขาดนี่-เขามีนั่น” กลุ่มประเทศ CLMV ก็
แบ่งปัน เติบโตไปด้วยกัน แทนที่แต่ละประเทศจะ
ค้าขายเฉพาะคน ๑๐ ล้าน ๑๐๐ ล้านในบ้านตน
ก็ มี ค นเป็ น พั น ล้ า นคน เพื่ อ ค้ า -เพื ่อ ขาย
พรมแดนขยายกว้ า งเท่ า ไหร่ ประโยชน์ แ ต่ ล ะ
ประเทศทีไ่ ด้ ก็จะขยายกว้างเป็นเงาตามตัวไป
เท่านั้น
เมื่อสัปดาห์ที่แล้วผมอ่านข่าว........
“องค์ ก ารเภสั ช กรรม จั บ มื อ ปตท.ศึ ก ษา
เตรียมการสร้างโรงงานผลิตยารักษาโรคมะเร็ง”
ผมทึ่งวิสัยทัศน์ “พัฒนาข้ามสายพันธุ์” ของ
ปตท.มาก!
ปตท.บริษัทจัดหาพลังงานของประเทศ
วันนี้ แตกแขนง-แตกยอด สูว่ งจรอุตสาหกรรม
ยาร่วมกับองค์การเภสัชกรรม
นายแพทย์ น พพร ชื่ น กลิ่ น ผอ.องค์ ก าร
เภสัชกรรม ลงนามในบันทึกข้อตกลงกับ “นาย

อรรถพล ฤกษ์พิบูลย์” ประธานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติ
การกลุ่มธุรกิจปิโตรเลียมชั้นปลาย ปตท.
ถึงไม่มีรายละเอียดให้ศึกษา ผมหลับตาเห็น
“งานวิจัย” ต้องมาแน่นอน
และที่พูดเชิงเหยียดว่า “ยาองค์การเภสัชฯ”
ในอนาคต ด้วยงานวิจัยต่อยอด
ด้วยแต้มต่อทุนเพื่องานวิจยั ด้วยคุณสมบัตแิ ร่
ธาตุสมุนไพร และด้วยงานทางยาที่องค์การเภสัชฯ
มีประสบการณ์
การวิจัยสู่การผลิต “ยารักษาโรคมะเร็ง” มี
โอกาสส�าเร็จสูง!
ประเทศไทยเรา มีวัตถุดบิ “ค่าล�า้ โลก” อยูม่ าก
แต่ขาดงานวิจยั วัตถุดบิ จึงถูกน�ามาใช้เหมือน “ลิง
ได้แก้ว”
อย่างแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย มีสารตั้งต้นสูง
๑๐-๑๕% ในขณะที่แก๊สพม่า มีไม่เกิน ๕%
แทนที่เราจะใช้งานวิจัยต่อยอดอุตสาหกรรม
ปิ โ ตรเคมี ขึ ้น ไป เพื ่อ ผลิ ต เม็ ด พลาสติ ก สร้ า ง
อุต สาหกรรมต่ อ เนื อ่ ง ที ไ่ ด้ ผ ลตอบแทนทาง
เศรษฐกิจมากกว่า
กลับเอาไปใช้แค่ผลิตไฟฟ้า ขนส่ง โรงงาน
อุตสาหกรรม เหมือนเอาไม้สกั ไปท�าเป็นฟืนหุงข้าว
ประมาณนั้น
แต่ดูเหมือน ปตท.อีกนั่นแหละ.....
ตั้ง “สถาบันวิทยสิริเมธี” เป็นมหาวิทยาลัย
มุ่งด้านงานวิจัย คัดเด็ก “หัวกระเด็น” ในประเทศ
ไปเรียน
เห็นว่า ๕ พันคน คัดเอา ๗๐ คน ไปสร้างเป็น
“ไทยพันธุ์ใหม่” ศึกษาวิจัยเพื่อนวัตกรรมสู่ระดับ
ต้นๆ ของโลก
ครับ.....พ่อคุณ...แม่คุณทั้งหลาย
หัวหงอก เหนียงยาน จะตายกันวันนี้-วันพรุ่ง
อยู่แล้ว ยังจะเอาแต่กัดแย่งประเทศกันอยู่นี่แหละ
เงยหน้าให้พ้นหัวแม่ตีนตัวเอง ดูโลกเขาบ้าง
ว่าวันนี้ เขาไปถึงไหนกันแล้ว
บิ๊กป้อมก็เหมือนกัน ตายวันไหน ก็อยากรู้ว่า
จะเอานาฬิกาไปได้ซักกี่เรือน?

แบ่งปัน

สรรสาระ

นอนหลับ..ยาธรรมชาติ
โปรดทราบ เรื่องนอนหลับโดยเฉพาะการหลับสนิทนั้น
เป็นเรื่องส�าคัญ ทางสมาคมการแพทย์เพื่อการนอนหลับโลก
(World Association of Sleep Medicine : WASM) จึง
ก�าหนดให้วันศุกร์สัปดาห์ที่ ๒ เต็มสัปดาห์ ในเดือนมีนาคม
ของทุกปี เป็น “วันนอนหลับโลก” ให้อาหารชีวิตด้วยการ
หลับให้เต็มอิ่ม - ค�าขวัญปี ๒๕๖๐ คือ “หลับสนิท ชีวิต
มีพลัง”
การนอนหลับเป็นกิจกรรมส�าคัญในชีวิต เพราะการนอน
หลับนั้นคือการให้ทุกส่วนในร่างกายได้หยุดพัก ได้ซ่อมแซม
ปรับสมดุล และฟื้นฟูอวัยวะส่วนต่าง ๆ ใน ๑ วัน เราควร
ใช้เวลาในการนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย วันละ ๖-๘
ชั่วโมง แต่ทั้งนี้เชื่อว่ายังมีคนจ�านวนไม่น้อยที่ละเลย หรือ
อาจจะไม่ได้ใส่ใจกับการนอนหลับอย่างเพียงพอ
การนอนหลับเป็นช่วงเวลาที่อวัยวะต่าง ๆ ได้พักผ่อน
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ ปรับสมดุลสารเคมีต่าง ๆ เรียบเรียงข้อมูลในสมอง ท�าให้เกิดการจดจ�าและพัฒนาการ หาก
นอนหลับไม่เพียงพอ ไม่มีคุณภาพ หลับไม่สนิท จะส่งผลต่อ
คุณภาพชีวิต ก่อให้เกิดโรคต่าง ๆ
ศ.เกียรติคุณ พญ.คุณนันทา มาระเนตร์ แถลงว่า การ
นอนหลับที่ดีมีคุณภาพ คือ หลับต่อเนื่องและนานพอ เรียก
แบบชาวบ้านคือหลับรวดเดียวจนถึงเช้า ซึง่ คุณภาพการ
นอนส�าคัญกว่าระยะเวลาในการนอน เพราะแม้จะนอนเพียง
๖ ชั่วโมง แต่หากการนอนนั้นมีคุณภาพ ตื่นมาแล้วสดชื่น
สดใสไปตลอดทั้งวัน ก็ถือว่าเป็นการนอนที่มีคุณภาพ
การนอนทีไ่ ม่มคี ณ
ุ ภาพ หลับไม่สนิท ส่งผลให้เกิดโรคตาม
มาได้กว่า ๑๐๐ โรค เช่น เรียนรูไ้ ม่ดี ความจ�าเสีย ความสนใจ
แย่ อ้วน เตี้ย โง่ในเด็ก ความดันโลหิตสูง รวมไปถึงมะเร็ง
และว่า ปัญหาการนอนหลับถือเป็นปัญหาทั่วโลก โดยคน
ครึ่งโลกล้วนมีปัญหานอนไม่หลับ
(ขอบคุณข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุข)

เรื่องนี้ส�าคัญมากทีเดียว คนไทยรุ่นเก่า ๆ สอนกันมา
แต่ไหนแต่ไรเลยว่า ห้ามกวนห้ามแกล้งคนที่ก�าลังนอนหลับ
ใครแกล้งถือว่าบาป ใจร้ายมาก แม้แต่หมอ ถ้าคนไข้หลับเขา
ก็จะไม่ปลุกให้มากินยา เพราะการนอนหลับสนิทเป็นยาในตัว
อยูแ่ ล้ว อยากนอนหลับสนิทอย่าลืมเรือ่ งเมตตาธรรม เพราะ
ผู้มีเมตตาย่อมหลับเป็นสุข-ตื่นเป็นสุข ตื่นมาก็ขยันขันแข็ง
ท�างานเสียสละสร้างสรรค์ส่วนนั้นส่วนนี้ สมคุณค่าของคน.
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ตอนบ่ายใกล้สี่โมงแล้วประเสริฐยังตั้งหน้า
ตั้งตารดน�้าสวนผักริมถนนทางเข้าหมู่บ้าน พืชผัก
หลายชนิดหลายแปลงเขียวขจีแทงยอดงามโตพอ
เก็บกินและแบ่งขายได้
“แสงเรือง ๆ ที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทย
คือแม่พมิ พ์อันน้อยใหญ่ โอ้ครูไทยในแดนแหลมทอง
เหนือ่ ยยากอย่างไร ไม่เคยบ่นไปให้ใครเขามอง
ครูนั้นยังล�าพอง ในเกียรติของตนเสมอมา.......
....นี่แหละครูท่ใี ห้ความรูอ้ ยูร่ อบเมืองไทย หวัง
สิ่งเดียวคือขอให้ เด็กของไทยในผืนธานี ได้มคี วาม
รูเ้ พื่อช่วยเชิดชูไทยให้ผอ่ งศรี ครูกภ็ มู ใิ จที่สมความ
เหนื่อยยากตรากตร�ามา....”
เสี ย งเพลงแม่ พิ ม พ์ ข องชาติ ดั ง แว่ ว มาจาก
เครื่องเสียงของโรงเรียนในหมู่บ้าน จึงนึกขึน้ ได้
ว่าพรุ่งนี้เป็นวันครู พ่อแม่เป็นครูคนแรกของลูก
แต่ เ ด็ ก ก็จ ะต้ อ งเรี ย นรู ้ จ ากครู ใ นโรงเรี ย นด้ ว ย
เด็ก ๆ จึงจะอ่านออกเขียนได้ ถ้าพ่อแม่สอนตาม
ล�าพังคงจะไม่ง่ายนัก เพราะต้องประกอบอาชีพ
ของตนด้วย
ประเสริฐย้อนร�าลึกอดีตเมื่อครั้งยังเรียนอยู่
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ประถมสอง ช่วงนั้นคุณครูเสาร์ (ครูผหู้ ญิง) ได้เล่า
นิทานเรื่องหนึ่งเป็นเรื่องเศร้า คุณครูเล่าไปก็รอ้ งไห้
ไปด้วย นักเรียนทั้งห้องก็พลอยซาบซึ้งร้องไห้ตาม
คุณครูไปด้วย ต้องนับว่าท่านเป็นคุณครูทีม่ ีศิลปะ
การถ่ายทอดมากทีเดียว ท่านทุ่มเททั้งกายและใจ
เพื่อเด็ก ๆ อย่างเต็มความสามารถสมกับเป็นคุณครู
อย่างแท้จริง ท่านจากไปนานหลายสิบปีแล้ว แต่
คุณความดีของคุณครูยังคงอยู่ในใจของประเสริฐ
เสมอ ๆ
เสียงมอเตอร์ไซค์ดังมา หันไปดูเป็นครูจ่อย
นั่นเอง ตอนเป็นเด็กผอมมาก เพื่อน ๆ จึงเรียกว่า
จ่อยจนติดปากเลยกลายเป็นชื่อเล่นไป ครูจ่อย
ขี่มอเตอร์ไซค์เก่า ๆ ผ่านสวนผักมุ่งหน้าไปยังอีก
หมู่บ้านหนึ่งทีอ่ ยู่คนละฟากท้องนา ชาวบ้านพูด
กันว่า ครูจ่อยติดยาเสพติดมานานหลายปี พอ
โรงเรียนเลิกปั๊บก็ต้องรีบไปหากลุ่มขี้ยาทันที
เพื่อนครูรุ่นราวคราวเดียวกับครูจ่อยเก็บเงิน
เก็บทองมีบ้านมีรถขับมาสอนนักเรียน แต่ครูจ่อย
ยังคงขี่มอเตอร์ไซค์เก่า ๆ อยู่บ้านหลังเล็กโทรม ๆ
ที่พ่อแม่สร้างไว้ให้เมื่อหลายสิบปีก่อน ไม่ใช่ว่าครู

จ่อยเป็นผูป้ ระหยัดเรียบง่าย แต่ครูจอ่ ยปล่อยชีวติ
ไปกับยาเสพติดจนไม่สามารถก่อร่างสร้างตัวได้
ประเสริฐนึกถึงสุภาษิตไทยที่ว่า ความรู้ท่วม
หัวเอาตัวไม่รอด ครูจ่อยอุตส่าห์เรียนจนจบเป็น
ครูมาได้ แต่แล้วก็ตกอยูใ่ ต้อา� นาจยาเสพติดไปไหน
ไม่รอด เป็นอุทาหรณ์ชัดเจนให้ใคร ๆ ได้เห็นกัน
ตะวันยังไม่ตกดิน มีเวลานิดหน่อยประเสริฐ
หยิบหนังสือที่พกติดตัวมาอ่านทบทวน เป็นหนังสือ
สารอโศกฉบับเก่าชื่อ อโศกร�าลึก ๕๐ ครั้งที่ ๒๖
แม้จะผ่านมาเป็น ๑๐ ปีแล้ว แต่ประเสริฐก็ยัง
ได้ประโยชน์จากหนังสือสารอโศกเก่า ๆ เสมอมา
อ่านมาถึงหน้า ๕๗ ก็สะดุดใจตรงที่พ่อครูสมณะ
โพธิรกั ษ์สอนไว้วา่ “...ขอย�้าว่า คนที่ไปแย่งลาภ ยศ
สรรเสริญ โลกียสุขในโลกนั้น คือคนท�าลายสังคม
แต่คนเขาไม่ฟัง เขาไม่เข้าใจ เพราะเขาเหมือนนก
ไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน�้า เขาไม่รู้ตัว เขาไม่รู้เรื่อง
หรอก เพราะโลกเป็นอย่างนั้น เขาก็พากันจมอยู่
เหมือนปลาที่จมอยู่กับน�า้ ก็ไม่เห็นน�้า เหมือนนก
ที่บินอยู่บนฟ้าก็ไม่รู้จักฟ้า เพราะเขาไม่รู้ว่าเขา
งมงาย เขาหลงวนอยู่ในสิ่งเหล่านั้น แล้วก็เป็น
ทุกข์เป็นสุขเท่านั้นเอง สุขหลอก ๆ สุขลวง ๆ แล้วก็
สูก้ ันไป สร้างวิบากกรรมกันไป เป็นหนี้เวรหนีก้ รรม
เป็นเรื่องติดยึด เป็นเรื่องทรมาทรกรรม ชดใช้
หนี้กรรมกันไปไม่รู้จบ
สรุปแล้วพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้ว่า ไม่เที่ยง
เป็นทุกข์ เป็นอนัตตา แต่นกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็น
น�้าฉันใด ผู้หลงจมอยู่กับฟ้า กับน�้าก็ฉันนั้น คงยัง
วนเวียนติดอยู่ สุข ๆ ทุกข์ ๆ อยู่กับวังวนนี้ไปนาน
เท่านาน.....”
ประเสริ ฐ นึ ก ถึ ง ค� า ล้ อ เลี ย นที ่ต ลกในคณะ
หมอล�าน�ามาแสดงเมื่อหลายปีก่อน ตลกที่แต่งตัว
ใส่สทู อย่างดีมมี าดหรูกา้ วอาด ๆ ออกมา แล้วพูดว่า
“มึงรู้ไหมว่ากูเป็นใคร ท�าไมไม่มาท�าความ
เคารพ”
ตลกที่แต่งตัวด้วยเสื้อผ้าปุปะก็ตอบว่า
“ขนาดตัวของมึงยังไม่รู้ว่ามึงเป็นใคร แล้วกู
จะรู้ได้อย่างไรว่ามึงเป็นใคร”

คงคล้ายกับชีวิตคนในปัจจุบัน ที่ไม่รู้ตัวเอง
บางทีก็หลงไปกับบทบาทหัวโขนต�าแหน่งยศถาบรรดาศักดิ์ต่าง ๆ นานา แสดงอ�านาจบาตรใหญ่
ไปตามเรื่องตามราวโลกีย์ ไม่รวู้ า่ เกิดมามีหนึ่งชีวิต
ควรจะใช้อย่างไรให้มคี ณ
ุ ค่า ไม่เคยเห็นทางสว่างที่
จะเดินไป ไม่เห็นความส�าคัญในการฝึกตน ลดละ
กิเลส เหมือนนกไม่เห็นฟ้า ปลาไม่เห็นน�้า คนไม่
เห็นธรรมแม้จะเกิดเป็นชาวพุทธก็ตาม
เด็ ก นั ก เรี ย นต้ อ งมี คุ ณ ครู อ บรมสั ่ง สอนให้
ความรู้ฉันใด เมื่อเกิดเป็นคนแล้วก็ต้องมีคุณครู
สอนความรู้อันล�้าค่าเพื่อเดินให้ถูกทิศทางฉันนั้น
พระพุทธเจ้าเป็นบรมครูสูงสุดผู้สอนทางเดินอัน
ประเสริฐงดงาม ใครศรัทธามีปัญญาเดินตามทาง
ที่ทา่ นสอนอย่างพากเพียรต่อเนื่อง เป็นนกที่เห็นฟ้า
เป็นปลาที่เห็นน�้า เป็นคนที่เห็นธรรม ย่อมได้รบั ผล
เป็นความสุขสงบใจ มีแต่ความเจริญในกุศลธรรม
แต่ถ่ายเดียว

ขอนอบน้อมกตัญญูเทิดพระคุณ
๔๗ ปีบนเส้นทางสัมมาอาริยมรรค
“เราคิดอะไร” ก้าวสู่ปีที่ ๒๔ ยินดีด้วย
ความเป็นสัตว์ไม่ได้อยู่ที่แท่งก้อนดิ้นดุ๊กดิ๊ก
สัตว์ที่หมายคือ วิญญาณที่ยังเป็นสัตว์
มีอารมณ์ต�่า สัตว์แบบโลกนั่นหยาบ
ในทางธรรมหมายเอา
จิต เจตสิก รูป นิพพาน
ถ้าจับเรียนรู้สัตว์นี้ไม่ได้
ก็ฆ่าสัตว์ไม่ได้
ถ้าไม่รู้สัตว์ จะฆ่าสัตว์ได้อย่างไร
• พ่อครูสมณะโพธิรักษ์
บรรยายทางเอก

หจก.จ.บริการพยุหะ
ผลิตภัณฑ์น�้ามันเชื้อเพลิง
และน�้ามันเครื่องคุณภาพมาตรฐาน
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• เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม

“ท�าไม...ผมถูกย้ายอีกแล้วหรือ”
เสียงสามัญค่อนข้างตระหนก
“อธิบดีเพิ่งเซ็นค�าสั่งหัวค�่านี่เอง นักการเมืองจะเอา
คนเขามาลงที่นี่...นายต้องถอย” เพื่อนบอก

จาตุมหาราช

บทที่ ๑๑ “เปรตในวิมานสีชมพู”
• ต่อจากฉบับ ๓๓๐

68

•

เราคิดอะไร

“เปรตวัดยาง”Â แรกรู้สึกรับรู้ สามัญอุทานขึ้น
สุดเสียง นัยน์ตาเหลือกโพลง ถึงกับยืนตะลึงจังงัง
จ้องฝ่าไปในความมืดหม่น บรรยากาศสลัวราง
เหมือนเขาจะหลับอยู่ในความฝัน
เรือนกายสามัญยืนนิ่งอยูห่ น้าวัดยางใต้รม่ โพธิ์
แผ่เงาครึ้ม วัดบ้านเกิดที่เคยพักอาศัยครั้งเป็น
ลูกศิษย์วดั และบวชจ�าวัดบางวันเวลาแห่งค�่าคืน
ในอดีต ครั้งเป็นหนุ่มใหญ่ตั้งใจบวชให้แม่ตาม
ประเพณีโบราณ....โรงลิเกหลังคาหน้าจั่วตั้งอยูด่ า้ น
ทิศใต้ ล้อมบริเวณด้วยรั้วสังกะสี เขาจ�าได้แม่น
ถัดออกมาฟากทิศเหนือ ติดศาลาการเปรียญไม้สกั
หลังใหญ่กว้างขวาง ยามนั้นไม่มพี ระอุโบสถ เห็นแต่
กองฟอนเผาผี ก่อผนังอิฐปูนเป็นก�าแพงสองด้าน
สูงไม่เกินสองเมตร ยาวสามเมตร ส�าหรับวางโลงไม้
ศพคนตายให้นอนเผาอยู่บนนั้น
สั ป เหร่ อ จะซุก ท่ อ นฟื น เข้ า ใต้ โ ลงในช่ อ ง
กองฟอนตามแนวยาวก�าแพงอิฐที่กั้นไว้ เทน�้ามัน
ก๊าดราดลงไปแล้วจุดแส้ไม้ขีดหย่อนลง ไฟก็ลุก
พึ่บทันที
กลิ ่น ไขมั น แตกเปลวในร่ า งคนโชยฉุ น ไฟ
ลุกโชติช่วงท่วมฝาโลง แล้วศพก็กระดอนเด้งขึ้น
กายตั ้ง ตรงท่ า มกลางไฟลามเลี ย เต้ น ไหวอย่ า ง
รวดเร็ว
ตะวันโพล้เพล้หายลับไปจากเทือกเขาทะมึน
ตรงขอบโค้งฟ้าสีตากผ้าอ้อม โพธิ์ยักษ์ริมน�้าเป็น
เงาตะคุม่ ปานยักษ์ปกั หลั่น ถัดไปด้านทิศใต้ ต้นยาง
สูงใหญ่หลายคนโอบห้าหกต้นเหยียดยอดสูงบน
ฟากฟ้ากลางสวนผลไม้รกเรื้อ แต่ละต้นยืนเคียงกัน
สูงเลยยอดมะม่วงขึ้นไปหลายสิบวา นกแร้งยืน
เกาะบนคาคบกิ่งยางเป็นฝูง ๆ รอคอยหมาเน่า
หรือไม่ก็ศพลอยอืดกลางแม่น�้า ผ่านมาที่หน้าวัด
ฟ้ามืด กลิน่ ศพไหม้ไฟยังฉุนกึกเหมือนเนื้อย่าง
ลอยตามลมเข้าปะทะจมูก ทว่าฉับพลันก็กลับกลาย
เป็นกลิ่นคาวสะอิดสะเอียนแทบส�าลัก เขาอยากจะ
อาเจียนออกมาเสียให้ได้
ศพยังตั้งร่างตรงบนกองฟอน ไฟสะบัดเปลว
เต้นไหว ยามนั้น...พลัน...ศพกลางกองฟอนก็ดีด

กระเด้งเหมือนมีสปริง ลอยลิ่ว ๆ ขึ้นไปบนยอดยาง
คุณพระช่วย นัยน์ตาสามัญฝาดไปหรือ เขาเห็น
ยอดยางกลายเป็นร่างร่างหนึ่งยืนทะมึน เรือนกาย
สูงใหญ่ปานยักษ์ปกั หลั่น ทว่าร่างนั้นกลับผอมโกรก
เหมือนเปรตวัดสุทัศน์ หน้าตาฉายแสงมีสง่าราศี
อูมอิ่มเหมือนผู้มีอันจะกิน ก�าลังย่างก้าวผ่านมาที่
หน้าวัดอย่างช้า ๆ
สามัญถึงกับสะดุ้ง ผวาขึ้นเล็กน้อย เขาผงะ
ศีรษะที่งองุ้มขึ้นจากหน้าโต๊ะแผ่นเคลือบสีขาว
เก้าอี้หนังเบาะนุ่ม เขยิบออกไปด้านหลัง...ก่อน
เขาจะรูส้ กึ อย่างเต็มสติ กวาดตามองออกไปรอบ ๆ
อย่างนึกสงสัยอยู่ครามครัน
ยามนั้น...เขานั่งอยู่กลางห้องประชุมขนาดจุ
หัวหน้าส่วนราชการ นายอ�าเภอ ผู้ว่าราชการจังหวัด รวมทั้งนายกฯ ท้องถิ่น มานั่งกันหน้าสลอน
ร่วมร้อยกว่าคนรอบโต๊ะรูปตัวยู ในอาคารขนาด
ชั ้น เดี ย วต่ อ จากบ้ า นหลั ง ใหญ่ อาณาบริ เ วณ
กว้างขวางบ้านหลังนั้น มีตึกอาคารเชื่อมต่อ
ติดกัน ทั้งชั้นเดียวและสองชั้น ด้านหน้าสนาม
หญ้าเขียวขจี ริมรั้วเหล็กดัดโปร่งโล่ง ถัดเข้ามา
เป็ น ลานจอดรถ ถนนคอนกรี ต เส้ น เล็ ก ๆ และ
ประตูเหล็กสเตนเลสเปิดเข้าออกอัตโนมัติ ทว่า
เด่ น เป็ น พิ เ ศษ คื อ บ้ า นตึ ก ทุ ก หลั ง ทาสี ช มพู
สะดุดตา
สามัญฝันไปหรือ....เขาอุทานถามตนเองในใจ
เป็นไปได้อย่างไร เขานั่งฝันกลางห้องประชุม
ท่ามกลางเพื่อนฝูงข้าราชการมากมาย เขาฝันถึง
เปรตวัดยางบ้านเกิด เรือนร่างมันสูงใหญ่ ยาว
ทะยานเสียดฟ้า ปานต้นยางหน้าวัดก็ไม่ปาน บาง
ค�่าคืนที่เงียบสงัด สามัญเหมือนจะได้ยินเสียงมัน
กรีดร้องอย่างโหยหวนล่องลอยมาตามสายลม
แปลกนะ...เขามองเห็นใบหน้าเปรตนั้นชัดเจน
หน้ามันอูมอิ่มมีสง่าราศีเหมือนประธานที่นั่งอยู่
หน้าห้องประชุมกลางโต๊ะโค้งรูปตัวยู เก้าอี้ฟกู หนา
นุ่ม เบาะหนังสีน�้าตาลมันปลาบหมุนรอบตัวท่าน
คือ ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงที่กุมก้อน
งบประมาณอย่างมากมายมหาศาลทั้งประเทศ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ •
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ใคร ๆ ทั้งจังหวัด เรียกอาณาจักรสีชมพูแห่งนี้วา่
“บ้านใหญ่”
“ท่านเป็นที่คร้ามเกรงของผู้คนทั่วไป บารมี
กว้างใหญ่ไพศาล ใคร ๆ ก็รักท่าน ไม่ว่านายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบลหรือ
ข้าราชการย้ายเข้ามาใหม่ ทุกคนต้องมารายงานตัว
กับท่าน แม้แต่ผู้ว่าราชการจังหวัด มาท�างานใน
จั ง หวัด นี ใ้ หม่ ๆ ก็ ต ้ อ งมาคารวะท่ า นครั บ นาย
อ�าเภอ” นั่นคือค�าบอกเล่าของคนสนิทภายในบ้าน
ผูเ้ ดินเตร็ดเตร่ เข้ามาต้อนรับสามัญและข้าราชการ
อีกหลาย ๆ คนหน้าลานจอดรถ ทุกคนก�าลังทยอยกัน
เข้ามา เลี้ยวรถผ่านเข้าหน้าประตู
บุรุษผู้มาต้อนรับน่าจะเป็นคนสนิท คนขับรถ
หรือไม่ก็บริวารของผูม้ ากบารมี ท่านอาจจะเลี้ยงไว้
เรียกใช้ภายในบ้านหรือไม่กช็ ว่ ยขับรถเมื่อเดินทาง
ไปไหน ๆ เรือนกายชายวัยไม่เกินสี่สบิ ปีผนู้ นั้ ผอมสูง
สวมกางเกงยีนสีน้า� เงินเข้ม เสื้อสีฟา้ สลับขาวลาย
หมากรุกแขนยาว แล้วสวมเสื้อคลุมแจ็กเก็ตด�า
ทับอีกชั้น ที่สะเอวพองตุง น่าจะยัดด้ามปืนหรือ
ไม่ก็วิทยุมือถือไว้ เรือนผมชายวัยฉกรรจ์เกรียน
สั้น นัยน์ตาเล็กหยี่ รองเท้าหนังหุ้มส้นสีด�าสนิท
เลื่อมมันปลาบ บอกยี่ห้อนักเลงกลาย ๆ
สามัญกวาดตามองไปรอบ ๆ อาณาบริเวณ
ตึกหลังใหญ่สีชมพู เนื้อที่ไม่น่าจะต�า่ กว่าสี่ห้าไร่
ถ้ารวมถึงสวนตบแต่ง โรจอดรถ ห้องประชุม
เรื อ นคนใช้ ร วมถึ ง ตึ ก บ้ า นใหญ่ ญ าติ พี ่น ้ อ งอี ก
สามหลังที่อยู่ร่วมกัน
“บ้านใหญ่...นายอ�าเภอย้ายมาใหม่ ต้องเข้าไป
คารวะ” ก�านันต�าบลหนึ่งเข้ามาบอกเขาถึงห้อง
ท�างาน วันแรกที่สามัญถูกย้ายกระเด็นกระดอน
ออกจากกรมมาอยู่อ�าเภอแห่งนี้ มันคือเมืองใหญ่
วังเจ้าพ่อ เพื่อนข้าราชการให้ข้อมูลมาอย่างนั้น
“ท�าไมต้องไปคารวะ” สามัญเอ่ยถามอย่าง
งุนงงกังขา ไม่เข้าใจ
“นายอยากอยู่อ�าเภอนี้นานไหมล่ะ...ถ้าอยาก
อยู่ก็ต้องเข้าไปคารวะเจ้าเมืองที่แท้จริง” ก�านันให้
รายละเอียด
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“เขาเป็นใคร” สามัญแกล้งถามทั้งที่รู้
“เจ้ า ของบ้ า นใหญ่ ตระกู ล ที ่ค นที ่นี ่ต ้ อ ง
ให้ความเคารพย�าเกรง บารมีท่านยิ่งกว่าผู้ว่าราชการจังหวัด” ก�านันขยายภาพ เน้นให้เห็น
อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น
แน่ละ...เมืองใหญ่ เศรษฐกิจเฟือ่ งฟูนา่ อยูอ่ าศัย
ใคร ๆ ก็อยากจะอยู่ ไม่เว้นแม้สามัญ
“ต้องไปวันไหน” นายอ�าเภอสามัญเอ่ยถาม
อย่างนึกกังขา เขาเผลอเกาศีรษะ
“แล้วผมจะนัดหมายนายอีกครั้งหนึ่ง” ก�านัน
พูดตบท้าย
แล้วสามัญก็ได้มายืนเด่นในอาณาจักรสีชมพู
ในเช้าวันนี้
ก่อนเข้าประชุมในบ้านหลังใหญ่....สามัญมี
โอกาสได้เข้าคารวะผู้มากบารมีก่อนใคร ๆ เพราะ
ก�านันผู้ใต้บังคับบัญชานัดหมายไว้ล่วงหน้า
เขาต้องเข้าไปนัง่ รอในห้องรับแขก ห้องสีชมพู
อีกนัน่ แหละ เปิดเครือ่ งท�าความเย็นพอสบาย
ชุดเก้าอีไ้ ม้แกะสลัก ไม่ว่าม้านั่งยาวแบบโซฟา
พนั ก พิ ง ระดั บ หั ว ไหล่ แกะเป็ น รู ป พญานาค
หันหน้าเข้าชนกัน เก้าอี้อีกสี่ตัวมีพนักวางแขน
แกะเป็นลายเทพนม มีเบาะหนังนุ่มรองรับที่นั่ง
สีสุภาพ ก�านันและนายอ�าเภอตัดสินใจเลือกนั่ง
บนเก้าอี้ลายเทพนม ส่วนโซฟาพญานาคพ่นไฟ
น่าจะเหมาะกับเจ้าของบ้านมากกว่า
แล้ว ฯพณฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดัง
ก็ก้าวอาด ๆ ผ่านออกมาจากประตูเรือนใหญ่ห้อง
ติด ๆ กัน “เรายินดีตอ้ นรับนายอ�าเภอผูย้ า้ ยมาใหม่”
ท่ า นกรากเข้ า มาจั บ มื อ สามั ญ เขย่ า แรง ๆ ยิ้ ม
ต้อนรับโปรยเต็มใบหน้า นัยน์ตาเล็กหยีถกู แก้มอูม
เบียดขึน้ มาจนอูมเต็มโหนกหน้าสองข้า ง ม่าน
เปลือกตาเรียวเล็กเกือบปิดสนิท เมื่อยามท่าน
หัวเราะเสียงกังวานไปทั้งห้อง
ท่านสวมเชิ้ตแขนสั้นสีชมพูจาง ๆ กระเป๋าเสื้อ
ด้านซ้ายติดแบรนด์เนมเสื้อยี่ห้อดัง รูปสัตว์เลื้อย
คลานหางกระดก กางเกงสีครีมเข้ม ราคาแพงลิบ
ไม่ต่างกัน สายเข็มขัดหนังแท้ มองผ่านแวบเดียว

การบริหารที่ใช้เงินเป็นตัวตั้ง ให้ทุกส่วนราชการจัดท�าข้อมูลในพื้นที่
แล้วปั้นตัวเลขข้อเท็จจริงสถานการณ์เหล่านั้นเข้ามาแย่งชิงงบประมาณ
เพื่อน�าเงินไปใช้จ่ายในท้องถิ่น....คอรัปชั่นทุจริตถึงไม่มีวันจบสิ้น
••

สามัญก็รู้ว่า น่าจะเข็มขัดยี่ห้อมีชื่อจากยุโรป
มันคือการโอภาปราศรัยเหมือนต้อนรับของ
เจ้าเมืองผูซ้ อ้ นทับเจ้าเมืองในราชการระดับจังหวัด
สามัญรับรู้ว่า วันนี้ผู้มากบารมีเชิญนายกท้องถิ่น
หัวหน้าส่วนราชการ นายอ�าเภอทุกอ�าเภอ รวม
ถึงผู้ว่าราชการจังหวัด มาประชุมที่นี่...อาณาจักร
สีชมพู
สามัญนึกถึงวันที่เขาโทรฯ หาเพื่อนนักเขียน
สื่อมวลชนคนจังหวัดนี้ที่รู้จักมักคุ้น เสียงหัวเราะ
อย่างขื่นขันดังกังวานมาทางโทรศัพท์มือถือ
´ ∑ “ ....ชาวบ้ า นร้ า นตลาดที ่นี ่รู ้ กั น ทั ้ง นั ้น ว่ า
ตระกูลนี้เลวระย�าขนาดไหน แต่เขาพูดกันไม่ได้
เกรงอิทธิพลอ�านาจมืด” เพื่อนตอบกลับผ่านเข้า
มาในมือถือ ท�าให้สามัญถึงกับกระตุกหัวคิ้ว หูผึ่ง
“ท�าไม” เขาถามกลับไปสั้นๆ
“แม่ ง ...เมื ่อ ยีส่ ิ บ กว่ า ปี ก ่ อ น เป็ น เพี ย งแค่
ตระกูลเล็ก ๆ เจ๊กขายผ้าในตลาด เสื่อผืนหมอนใบ
มีกิจการค้าขายไม่ใหญ่โตอะไร เพียงไม่กี่ปี อาศัย
เก็บส่วยเถื่อนตามร้านค้าตลาดชุมชนเกือบทุกแห่ง
ในจังหวัด แถมค้าน�้ามันเถือ่ น เพราะบ้านติดทะเล
มันคือเจ้าพ่อ เลี้ยงมือปืนไว้เป็นกระตัก จึงร�า่ รวย
ขึ้นมาทันตาเห็น...ยิ่งได้เป็นนักการเมืองระดับชาติ
ก็ย่ิงกอบโกยแทบทุกเม็ด นายกท้องถิ่น น่าจะเป็น
ลูกน้องเกือบทั้งนั้น นายอ�าเภอ ผู้ว่าราชจังหวัด...
มันเป็นผู้คัดเลือกมาลงที่นี่”
นั ่น คือ ข้ อ มู ล ชั ด ๆ ที ่ไ ด้ รั บ รู ้ อ ย่ า งเต็ ม ๆ ใน
ส�านึก
เขาจะอยูไ่ ด้หรือ....จะรับราชการอยูท่ ่นี ่ไี ด้นาน
ไหม...เขาชักไม่มั่นใจเสียแล้ว
“ถึงอย่างไร....ผมก็ยินดี ที่คุณเข้ามาอยู่ได้
สามัญ รักษาเก้าอี้ไว้ให้ดกี แ็ ล้วกัน อย่าให้ใครเข้ามา
แย่ง” เพื่อนเย้าทีเล่นทีจริง ทว่าสามัญกลับไม่รสู้ กึ

อย่างนั้น เขาชักจะอึดอัดคับข้องและคิดเพียงว่า
ตนเองน่าจะอยู่อ�าเภอในจังหวัดนี้ได้ไม่นาน
การประชุ ม ยั ง ไม่ จ บ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ
นายกท้องถิน่ ยังผลัดกันขึ้นพูด ให้ขอ้ มูลเพื่อพัฒนา
ต�าบลหมู่บ้านอย่างต่อเนือ่ ง ไม่ว่า ถนน สะพาน
แหล่งน�้า รวมถึงปากท้องชาวบ้าน ชาวไร่ชาวนา
กระดูกสันหลังของชาติ
มันคือข้อมูลที่สามัญรับฟังมามากมายแล้ว
ตลอดชีวิตการรับราชการ
การบริ ห ารที ่ใ ช้ เ งิ น เป็ น ตั ว ตั้ ง ให้ ทุ ก ส่ ว น
ราชการจัดท�าข้อมูลในพืน้ ที่ แล้วปัน้ ตัวเลขข้อเท็จ
จริงสถานการณ์เหล่านั้นเข้ามาแย่งชิงงบประมาณ
เพื่อน�าเงินไปใช้จา่ ยในท้องถิ่น....คอรัปชั่นทุจริตถึง
ไม่มวี ันจบสิ้น นอกจากขยายปากท้องชาวบ้านให้
บานใหญ่มากยิ่งขึ้นอย่างไม่มีประมาณ ทุกอย่าง
จึงไม่รู้จักอิ่ม ไม่รู้จักการพอเพียง แม้จะพยายาม
แก้ปญ
ั หาชาติบา้ นเมืองอย่างจริงจัง มันเป็นเพียง
ความดีงามที่ผ่านไปกับสายลม เนื้อแท้คืออ�านาจ
และผลประโยชน์ของคนในท้องที่ผู้ไม่รู้จักพอ
มินา่ ....ฝันบ้าบอคอแตก กลางวันแสก ๆ กลาง
ห้ อ งประชุ ม สี ช มพู สามั ญ ถึ ง มองเห็ น ฯพณฯ
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดัง กลับกลายเป็น
เปรตอสุรกาย
ใจเต้นระส�่าขึ้นมาเล็กน้อย เขากวาดสายตา
มองเพื อ่ น ๆ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และนายก
ท้องถิ่น ก�านันบางต�าบลที่นงั่ รายล้อมเป็นแถวยาว
สองฟาก
มีใครมองเห็นบ้างไหมนะ....ว่าเขาเผลอหลับใน
ที่ประชุม
สามัญยกแก้วน�้าทรงสูงขึ้นจิบ เป่าลมหายใจ
เบา ๆ จากริมฝีปาก โชคดี...ผู้ว่าราชการจังหวัด
ยังไม่เหลือบมาเห็น ไม่อย่างนั้น เขาคงถูกต�าหนิ
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ว่าเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่ใช้ไม่ได้
“นายอ�าเภอ....น�้าก�าลังจะท่วมอ�าเภอท่าน ผม
ของบประมาณส่วนกลางมาช่วยขุดลอกล�าคลอง
แก้มลิงให้ ต้องท�าให้ดี ท�าเพื่อชาวบ้าน นาย
อ� า เภอต้ อ งท� า งานอย่ า งจริ ง จั ง ” เสี ย ง ฯพณฯ
รัฐมนตรีชว่ ยผูม้ ากบารมี เอ่ยกระทบมาถึง...สามัญ
รีบเงยหน้าส่งสายตาขึ้นสบ เกือบน้อมศีรษะ
คารวะ รับค�าสั่ง
ทว่าทันใด...สามัญก็ถึงกับสะดุ้ง เบิกนัยน์ตา
กว้างโพลงยิ่งขึ้น
เป็นไปได้อย่างไร...ศีรษะผู้มากบารมีก�าลัง
ค่อย ๆ ขยายใหญ่และล�าคอก็ยาวยืดอย่างช้า ๆ สูง
เหยียดขึ้นไปบนเพดาน ศีรษะเกือบจะชนหลังคา
นัยน์ตาเล็กหยี ยิ้มละไม อูมแก้มสองข้างเบ่งขยาย
พองยิ่งขึ้นเหมือนอึ่งอ่างพองลม
“ว่าอย่างไร....ท่านนายอ�าเภอเข้าใจไหม สิ่ง
ที่ผมขอร้อง ต้องท�าให้ได้เพื่อพี่น้องประชาชน”
เสียงฯพณฯ ท่านเอ่ยตอกย�้าถึงงบประมาณที่จะ
หว่านลงในพื้นที่ ทว่า....น�า้ เสียงนั้น ฟังแล้วสามัญ
รู้สึกเหมือนดัดจริต
“ผมจะพยายามครับ” นายอ�าเภอเอ่ยตอบน�้า
เสียงสั่นระริก แหงนคอตั้งบ่ามองเรือนร่างใบหน้า
ช่วงคอที่สูงยาวปานเปรต.....นัยน์ตาเขาเพี้ยนไป
แล้วใช่ไหม
สามัญกลับเข้าอ�าเภอเมื่อเกือบเย็นย�่า
รีบสั่งปลัดอ�าเภอ หัวหน้าส่วนราชการรวมถึง
นายกท้องถิ่นให้เข้าพบ
สามัญไปรับแผนโครงการแก้ปัญหาน�า้ ท่วมที่
ศาลากลางจังหวัดมาอย่างเร่งด่วน น�า้ ก�าลังจะมา
ไหลบ่าเข้าท่วมอ�าเภอ ทิศทางสายน�า้ จากจังหวัด
ใกล้ เ คีย งรวมถึง กรุ ง เทพฯ เหมื อ นมั น ก� า ลั ง จะ
ท่วมท้น ทะลักเข้ามาในห้วยหนองคลองบึงพื้นที่
อ�าเภอ
เขาจะต้องพยายามท�าให้เสร็จในสัปดาห์นี้
กับโครงการแก้ไขปัญหาน�้าท่วม ห้วยหนองคลอง
บึง พรุ่งนี้เขาจะออกส�ารวจ ก่อนโครงการแต่ละ
พื ้น ที ่จ ะเสนอไปยัง จั ง หวัด มั น จะต้ อ งไม่ พ ลาด
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แก้ไขปัญหาได้อย่างทันที ประโยชน์ต้องถึงมือ
ประชาชน
ห้าทุ่มผ่านไป สามัญยังนั่งนิ่งในบ้านพัก รอ
รับฟังรายงานกระแสสายน�า้ ที่ก�าลังไหลบ่าผ่าน
เข้ามา
เขารู้สึกกังวล ไม่สบายใจ
ที่น่เี มืองเทวดา ใครย้ายเข้ามาต้องมีเส้นมีสาย
....รักษาเก้าอี้ไว้ให้ดีก็แล้วกัน...เสียงเพื่อนบอกย�้า
ยังก้องกังวานในความรู้สึก เขาจะท�างานในพื้นที่
ได้ทันไหม เขามาอยู่พื้นที่อ�าเภอนี้ไม่ทันจะสี่เดือน
ถูกเด้งออกจากกรมฯ การงานยังไม่ทันได้เริ่มต้น
พลัน...เขาก็นกึ ถึงอธิบดี เจ้านายผูอ้ ารี ท่าน
ก็ถกู ย้าย กระเด็นออกจากต�าแหน่งเหมือนกัน เขา
ก็ต้องกระดอนตามตามระเบียบ
อ�านาจยศศักดิ์กอ็ ย่างนี้ มีข้นึ มีลงเป็นธรรมดา
เขาเผลอยิ้มแหยๆ... กับตนเอง
พลัน...มือถือก็ดังกังวาน
สามัญหยิบมันทีว่ างอยูบ่ นโต๊ะยาวตรงหน้าขึน้
แนบหู เมื่อรู้ว่าเป็นเบอร์เพื่อนท�างานอยู่ในกรม
“มีอะไร...สุธี” เขากรอกเสียงถาม
“เตรียมแพ็กกระเป๋าได้แล้วนายอ�าเภอ”เพือ่ น
บอกดังมา น�้าเสียงหนัก ๆ
เขามุน่ หัวคิ้ว “ท�าไม...ผมถูกย้ายอีกแล้วหรือ”
เสียงสามัญค่อนข้างตระหนก
“อธิบดีเพิ่งเซ็นค�าสั่งหัวค�่านี่เอง”
“ผมย้ า ยไปอยู ่ ไ หน” เสี ย งเบาแผ่ ว เกื อ บ
สั่นเครือ
“เข้าไปตบยุงสถาบันการฝึกอบรม”
สามัญถึงกับอึ้ง....สถาบันการฝึกอบรม ถิ่นเก่า
ที่เขาเคยอยู่มาแล้วไม่ต�่ากว่าสองรอบ
“นักการเมืองในพื้นที่จะเอาคนเขามาลงที่นี่...
นายต้องถอย” เพื่อนบอก
ยิ้มขื่น....ระบายเต็มริมฝีปากนายอ�าเภอ
ฟ้าไม่มีตาบ้างหรือไร สามัญถามตนเอง
ในจิตลึก ๆ สะท้อนสะท้าน.
อ่านต่อฉบับหน้า

£ ดื่มน�้าตั้งแต่ตื่นนอนถึง ๑๗.๐๐ น. ให้ได้ ๔-๕ ลิตร

(ตอนที่ ๔๔)

เป็นการล้างเซลล์ตาย เป็นการล้างไต ท�าให้‘กรวยไต’
ขยายมากขึ้นเพื่อเอาของเสียต่างๆ ออกจาก‘ไต’มากขึ้น
เอา‘หินปูน’ที่เกิดจากเลือดเป็นกรดออกได้ทุกๆวัน
จึงจะไม่เกิด‘นิ่วในไตและถุงน�้าดี’

คัมภีร์ธาตุวิภังค์ (ภาคแรก)
กล่ า วถึง สาเหตุ ก ารเสีย ชี วิ ต ที ่เ กิ ด ขึน้ กั บ
แต่ละบุคคล และอาการที่เกิดขึน้ เมื่อธาตุทั้ง ๔
พิการ ได้แก่ ธาตุท้งั ๔ ขาดเหลือ, ธาตุท้งั ๔ พิการ
ตามฤดู และยารักษา และธาตุทั้ง ๔ พิการ และ
ยารักษา มีรายละเอียดดังต่อไปนี้
V สาเหตุการเสียชีวิตของบุคคล V

๑. บุคคลตายด้วยปัจจุบนั กรรม และปัจจุบนั โรค
คือ โอปักกะมิกาพาธ ถูกทุบถองโบยตีบอบช�า้
หรื อ ต้ อ งราชอาญาของพระมหากษั ต ริ ย ์ ให้
ประหารชีวิต การตายโดยปัจจุบันนี้ไม่ได้ตายเป็น
ปกติโดยล�าดับ ขันธ์ชวร และธาตุท้งั ๔ ไม่ได้ลว่ งไป
โดยล�าดับ อย่างนี้เรียกว่า ‘ตายโดยปัจจุบนั กรรม’
ส่วน‘ปัจจุบนั โรค’ คือ เกิดโรคตายโดยปัจจุบนั

ทันด่วน เช่น อหิวาตกโรค หรือโรคอันเป็นพิษ ซึ่ง
ก�าเริบขึ้นโดยเร็วแล้วตายไป ธาตุท้งั ๔ ไม่ได้ขาดไป
ตามล�าดับ อย่างนี้เรียกว่า ‘ตายด้วยปัจจุบันโรค’
ปัจจุบัน มีโรคหัวใจวาย เป็นแล้วก็ตายทันที
และโรคฉี่หนู
๒. บุคคลตายด้วยโบราณกรรม และโบราณโรค
บุคคลตายโดยโบราณกรรม คือ ตายโดย
ก�าหนดสิน้ อายุเป็นปริโยสาน คืออายุย่างเข้า
สู่ความชรา ธาตุทั้ง ๔ ขาดไปตามล�าดับ เปรียบ
เหมือนผลไม้ เมื่อแก่สกุ งอมเต็มที่แล้ว ก็หล่นลงเอง
คนเราเมื่ออายุมากแล้ว ธาตุทั้ง ๔ ก็ทรุดโทรม ไป
ตามล�าดับ ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ตาย อย่างนี้เรียกว่า

‘ตายโดยโบราณกรรม’

ส่วนการตายด้วยโบราณโรคนัน้ คือ เป็นโรค
คร�า่ คร่าเรื้อรังมานานหลายเดือนหลายปี เรียกว่า
โบราณโรค เวลาจะตาย ธาตุท้งั ๔ ขาดไปตามล�าดับ
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แล้วตายไป อย่างนี้เรียกว่า ‘ตายด้วยโบราณโรค’
v ว่าด้วยธาตุทั้ง

๔ ขาดเหลือ (คัมภีร์ธาตุวิภังค์)
บุคคลใดตายโดยสิ้นก�าหนดอายุเป็นปริโยสาน
นั้น ธาตุทั้ง ๔ ย่อมขาดสูญไปตามล�าดับ แต่เมื่อ
จะสิ้นอายุ แต่ละธาตุขาดเหลือ ดังนี้
๑. ปถวีธาตุ ๒๐ ขาดไป ๑๙ หทยัง(หัวใจ) ยังอยู่
๒. อาโปธาตุ ๑๒ ขาดไป ๑๑ ปิตตัง(น�า้ ดี) ยังอยู่
๓. วาโยธาตุ ๖ ขาดไป ๕ อัสสาสะปัสสาสะวาตา(ลมหายใจเข้าออก) ยังอยู่
๔. เตโชธาตุ ๔ ขาดไป ๓ สันตัปปัคคี (ไฟอุ่น
กาย) ยังอยู่
ถ้าธาตุทั้งหลายสูญสิ้นพร้อมกัน ดังกล่าวนี้
ท่านว่าเยียวยาไม่หาย
หากขาดหรือหย่อนไปแต่ละสิ่ง สองสิ่ง ยังพอ
พยาบาลได้
v ว่าด้วยธาตุทั้ง

๔ พิการตามฤดู
ตามปกติ ปี ๑ มี ๓ ฤดู ฤดูละ ๔ เดือน แต่ใน
คัมภีร์ธาตุวิภังค์ จัดฤดูไว้ ๔ ฤดู ฤดูละ ๓ เดือน คือ
๑. เดือน ๕, ๖ และ ๗ ทั้ง ๓ เดือนนี้ ว่าด้วย
เตโชธาตุ ชื่อ สันตัปปัคคีพิการ
อาการ ให้เย็นในอก วิงเวียน รับประทาน
อาหารไม่ได้ บริโภคอาหารอิม่ มักให้จุกเสียด
ขัดในอก อาหารมักพลันแหลกไม่ได้อยู่ท้อง ให้
อยากบ่อยๆ จึงเป็นเหตุให้เกิดลม ๖ จ�าพวก คือ
๑) ลมชื่อ อุทรันตะวาตะ พัดแต่สะดือถึงล�าคอ
๒) ลมชื่อ อุระปักขะรันตะวาตะ พัดให้ขัดแต่อก
ถึงล�าคอ
๓) ลมชื่อ อัสสาสะวาตะ พัดให้นาสิกตึง
๔) ลมชื่อ ปัสสาสะวาตะ พัดให้หายใจขัดอก
๕) ลมชื่อ อนุวาตะ พัดให้หายใจขัด ให้ลมจับ
แน่นิ่งไป
๖) ลมชื่อ มหัสกะวาตะ คือ ลมมหาสดมภ์ ให้
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หาวนอนมาก และหวั่นไหวหัวใจ ให้นอนแน่นงิ่ ไป
ไม่รู้สึกกาย
b หน้าร้อน

คือ เดือน ๔ – ๘
เป็นอาการของ ปิตตะ(น�้าดี)
พอถึงหน้าร้อน ลองนึกดูว่า เราจะมีอาการ
ไม่อยากกินอาหาร เพราะถุงน�้าดีข้น หรือถุงน�้าดี
เปิดน้อย ท�าให้น้า� ดีหลั่งออกมาย่อยอาหารได้นอ้ ย
จึ ง เกิ ด ลมต่ า งๆขึน้ มากหรื อ น้ อ ยขึ ้น อยู ่ กั บ
‘น�้ า ดี แ ละลมหายใจสั ้น หรื อ ยาว’ ส่ ว นใหญ่ จ ะ
‘หายใจสั้น’มากกว่า เช่น
๑. ลมอุทรันตะวาตะ พัดแต่สะดือถึงล�าคอ
หมายความว่า เกิดอาการ ‘ถุงน�า้ ดี’ หรือท่อ‘น�้าดี
ในตับ’เปิดน้อย การหลั่ง‘น�้าดี’น้อยลง ไม่สมดุล
Û ท� า ให้ ข บวนการย่ อ ยอาหารต่ า งๆ ที่ ‘ ล� า ไส้ เ ล็ ก ’
ลดลง จึงเกิด‘แก๊ส’ขึ้นเรื่อยๆ
Û ท�าให้‘ล�าไส้’บวมขึ้นเรื่อยๆ
จะมีอาการ ตึงหลัง ตึงเอวก่อน ‘แก๊ส’ก็จะ
ขยายขึ้นไปเรื่อยๆ จนถึง‘ล�าคอ’ อยากกินอาหาร
แต่กินไม่ได้มาก

สมัยก่อนคนส่วนใหญ่ตอ้ งใช้ แรงงาน เข็นเกวียน
หรือพายเรือ ยกของหนัก ท�าให้กลั้นลมหายใจ
บ่อยๆ และท�าให้เกิดการหายใจสั้นขึน้ เรื่อยๆ
จึงเกิดอาการโรคแบบนี้ และเกิดในเดือนนี้ คือ
เดือน ๕ – ๗ มากที่สุด
สมัยนี้ ไม่มีการพายเรือ หรือขับเกวียนแล้ว
กลายเป็นโรคยุคของ ดิจิตอล โรคออนไลน์
หมายถึง มีคลื่นไฟฟ้า ใช้มือถือ คอมพิวเตอร์
เกือบทุกคน ท�าให้เม็ดเลือดแดงแตกมากขึ้น
แม้ไม่ต้องอยู่ในเดือน ๔ - ๘ ที่เป็นฤดูร้อนเลย
ชีวิตในสังคมปัจจุบนั นี้มแี ต่เรื่องเร่งรีบตลอด
เวลา ยิ่งรีบก็ยิ่งหายใจสั้น และนอนดึกกันมาก
ขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นชีวิตปกติไปแล้ว จะให้เปลี่ยน
พฤติกรรมใหม่กจ็ ะยาก จึงท�าให้ถงุ น�า้ ดีขน้ ถุงน�า้ ดี
ปิดบ่อยๆ จึงเกิดลมในกระเพาะอาหาร-ล�าไส้เล็ก
-ล�าไส้ใหญ่
เมือ่ เกิดมีอาการอย่างนี้ คือ ‘ลมพัดจากสะดือ

ถึงคอ’ หมอปัจจุบนั จะบอกว่า เป็นโรค‘กรดไหลย้อน’
ในแผนปัจจุบันจะไม่มกี ารสอนเรื่อง‘ลม’ แต่น่ไี ม่ใช่
ลมธรรมดา เป็นแก๊ส บางครั้งมีอาการเรอเหม็น
เปรี้ยวร่วมด้วย
ซึ่งถ้ากินแต่ยาอย่างเดียว ก็ลดลมได้ แต่ไม่ได้
แก้ต้นเหตุของการเกิดลม เกิดแก๊ส โรคย่อมไม่หาย
จึงต้องกินยาตลอดชีวติ ถ้าเป็น‘ยาเคมี’ ยิง่ จะท�าให้
ตับ และไต อ่อนแอขึ้นเรื่อยๆ
D ต้องมาดูการแก้ที่ต้นเหตุให้ถูกวิธี

๑. เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือมือถือ ท�าให้เรา
ตั้งใจจดจ่อ จนลืมหายใจยาวๆ เมื่อเป่าลมยาวๆ

จะท�าให้เราหายใจเข้าได้ยาวขึ้น ต้องเตือน‘สติ’
ของเราเสมอๆ
๒. ต้องไม่นอนเกิน ๒๑.๐๐ น.(๓ ทุ่ม) เพราะ
ร่างกายจะได้ซอ่ มตัวเองได้ ทั้ง‘เลือด และ น�า้ ดี’
๓. ต้องเปลี่ยนอิริยาบถบ่อยๆ อย่าอยู่หน้า
‘คอมพิวเตอร์’ นานเกิน ๒ ชั่วโมง หรือ ก้มจ้องดู
‘มือถือ’ นานเกิน ๒ ชั่วโมง
๔. ต้องดื่มน�า้ ตั้งแต่ต่นื นอนถึง ๑๗.๐๐ น. ให้ได้
๔-๕ ลิตร ยิ่งปัจจุบันนี้ วิถชี วี ิตมีแต่เร่งรีบตลอดเวลา

อยูใ่ นรถ ที่ตดิ ตามท้องถนน ท�าให้ทกุ คนไม่อยากดื่ม
น�้ามาก ไม่อยากฉี่บ่อยๆ จึงท�าให้เกิดเซลล์ตาย
เป็นจ�านวนมาก เพิ่มขึ้นในร่างกายทุกๆ วัน จะ
ท�าให้แก่เร็วกว่าเดิม
แต่ถา้ ขยันดื่มน�า้ โดยเริ่มดื่มตั้งแต่เช้าตื่นนอน
ให้ได้ ๕- ๘ แก้ว เท่ากับ ๑- ๒ ลิตร เป็นการล้างเซลล์ตาย
เป็นการล้างไต ท�าให้‘กรวยไต’ ขยายมากขึน้
เพื ่อ เอาของเสี ย ต่ า งๆ ออกจาก‘ไต’มากขึน้
เอา‘หิน ปู น ’ที ่เ กิด จากเลื อ ดเป็ น กรดออกได้
ทุกๆ วัน จึงจะไม่เกิด‘นิ่วในไต และถุงน�้าดี’
หลายคนสงสัยกลัวว่า การดื่มน�้ามากๆ ‘ไต’จะพัง
ตั้งแต่โบราณมาแล้ว เขาจะดื่มน�้ากันตั้งแต่เช้า
จนถึง ๑๗.๐๐ น. เขาจะพักผ่อนกันแล้ว จะรีบอาบน�า้
แล้วก็กินอาหารให้เสร็จก่อน ๑๘.๐๐ น.
แต่ทุกวันนี้มาออกก�าลังกายตอนเย็น ท�าให้
ต้องดื่มน�้ามาก หลัง ๑๗.๐๐ น.

< ถ้าดื่มน�้ามากๆ

หลัง ๑๗.๐๐ น.
Û จะท�าให้ไตท�างานหนัก ไตจะวาย และเสื่อม
ได้เร็วขึ้นเรื่อยๆ
Û จะท�าให้ตื่นฉี่กลางดึก ท�าให้ร่างกายพักผ่อน
น้อย ร่างกายซ่อมตัวเองได้น้อย
Û นี้จึงเป็นสาเหตุ ให้เกิดลม เกิดแก๊ส ที่ ‘พัดจาก
สะดือถึงล�าคอ’ จะมีจ�านวนมากขึ้นเรื่อยๆ ไปหาหมอ
กินแต่ยาไม่หายสักที เพราะไม่ได้แก้ที่พฤติกรรม
๒. อุระปักขะรันตะวาตะ คือลมที่พัดจากอกถึงคอ
หมายความว่า เกิดเลือดเสียจ�านวนมาก
ที่ไม่ใช่เลือดด�า เพราะถ้าเป็น‘เลือดด�า’ ก็เป็นแค่
คาร์บอนไดออกไซด์(CO ) ร่างกายสามารถฟอก
ใหม่โดยหายใจเอาออกซิเจน(O ) เข้าไปแลกเปลี่ยน
ฟอกเลือดให้กลายเป็น‘เลือดแดง’
แต่รา่ งกายมีแต่เลือดที่เป็นกรด คือเม็ดเลือด
แตกจ�านวนมาก ไปตาม‘เส้นเลือดด�าใหญ่’ ผ่านไปที่
‘หัวใจ’ ห้องบนขวา ลงมายังห้องล่างขวา ผ่านไปสู‘่ ปอด’
เพื่อท�าการฟอกเลือด แต่ฟอกไม่ได้เพราะ‘เม็ดเลือด
แตก’แล้ว เม็ดเลือดเหล่านั้น มีแก๊สแอมโมเนีย(NH3)
เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แล้วถูกผ่านไปยัง หัวใจห้องบนซ้าย
ต่อไปยังหัวใจห้องล่างซ้าย เพื่อสูบฉีดไปทั่วร่างกาย
แต่ ป ริ ม าณของ แก๊ ส แอมโนเนี ย ที ่เ กิ ด จาก
เม็ดเลือดแตกเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ท�าให้เกิดอาการ
‘แน่นจากอกไปถึงคอ’
เมือ่ มีเลือดเสียผ่านเข้า‘ปอด’จ�านวนมากทุกวัน
ท�าให้แบคทีเรีย ไวรัสต่างๆ ที่มากับลมหายใจ
ลงมากินเลือดเสียที่ผ่าน‘ปอด’ แต่ร่างกายต้อง
สร้าง‘มูกเมือก’มาปกป้องเชื้อโรคนั้น ท�าให้เชื้อ
โรคไม่สามารถเข้าสู่กระแสเลือดได้
แต่ร่างกายเรามีเลือดเสียทุกวัน เพราะ
ไม่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม จึงท�าให้มูกหนาขึ้น
เรื่อยๆ ท�าให้เสมหะเหนียวข้น ยิ่งมีเสมหะเหนียวข้น
นานขึ้น ก็จะเป็น‘เสมหะแห้ง’ ยิ่งมีเสมหะมากและ
แห้ง ก็บ่งบอกถึงมีการแน่นจากอกถึงคอบ่อยๆ
ขึ้นเรื่อยๆ หมอแผนปัจจุบนั ก็ให้ช่อื ว่า ‘กรดไหลย้อน’
อีกเหมือนกัน แต่เกิดจาก‘ปอด’
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อาตมางงเด๊!

kapook.com

ตอนนี้ข่าวเกีย่ วกับศาสนา การปฏิบัติธรรม
มาแรง เรียกว่าธรรมะอินเทรนด์จริง ๆ ตามไป
ดูกัน จากข่าวของ kapook.com บอกว่า พระมหา
ไพรวัลย์ วรรณบุตร ได้แชร์ภาพค�าสอนของ อ.อ้อย
(ก�าลังดังเปรีย้ งขณะนี้) ทีบ่ อกว่า “การแต่งหน้า
ไม่ได้ขวางนิพพาน แต่สิ่งที่ขวางนิพพาน คือแต่ง
แล้ว หลงยึดรูปกายของตนเอง”
พระมหาไพรวัลย์ต้งั ค�าถามถึงค�าสอนดังกล่าว
ด้วยความเป็นงงว่า “ถ้าไม่หลงก็ไม่แต่ง ถ้าแต่งก็
แสดงว่ายังหลง เพราะเครื่องส�าอางแทบทุกอย่าง
มีไว้เพื่อช่วยเสริมความงาม ถ้ายังเห็นร่างกาย
ว่างาม จะยกจิตขึ้นสู่วิปัสสนาได้ยังไง เพราะคน
เจริญวิปัสสนาต้องพิจารณาเห็นความไม่งามของ
ร่างกายสังขาร
อาตมางงว่า เราจะต้องมีความรูส้ กึ ยังไง ถึงจะ
สามารถหยิบกระจกขึน้ มาส่องหน้าตัวเอง แล้วแต่ง
หน้าทาปากได้ ด้วยความรูส้ กึ ที่ไม่ตดิ อยูท่ ่คี วามงาม
ของร่างกายสังขารตัวเอง
เสียเวลานั่งแต่งหน้าท�าผมอยู่ตั้งนานเพื่อให้
ตัวเองสวย แต่แต่งเสร็จกลับต้องบังคับใจไม่ให้หลง
ยึดในความสวยของตัวเอง #อาตมางงเด้ #อาตมา
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บ่เข้าใจความคิดของคนบรรลุธรรมเด้” มีคนเข้า
มาร่วมแสดงความคิดเห็นมากมาย และพระมหา
ไพรวัลย์ ก็เข้ามาร่วมคอมเมนต์ว่า “พรุ่งนี้จะลอง
ทาปากไปบิณฑบาตดู” ท�าเอาญาติโยมฮาสนั่น
ตามค� า สอนของคุ ณ อั จ ฉราวดี วงศ์ ส กลที ่
บอกว่ า - การหลุ ด พ้ น คื อ การอยู ่ เ หนื อ ความ
ยึ ด มั ่น ถื อ มั ่น ในรู ป และนาม (จิ ต ) การแต่ ง หน้ า
ไม่ ไ ด้ ข วางนิ พ พาน แต่ สิ ง่ ที ข่ วางนิ พ พานคื อ
แต่งแล้วหลงยึดรูปกายของตน-ถกกันเยอะดีที่
พันทิป และมีโพสต์จากสมาชิกเว็บพันทิปว่า...
ถ้ า มี ค นยอมรั บ แนวคิ ด แบบเธอ แม้ จ ะยั ง ไม่
มากคน ในระยะยาวอาจมีพระดืม่ สุรา นอนกับ
ผู้หญิง แล้วอธิบายท�านองนี้ว่า อาตมาเสพกาม
กิเลสก็จริง แต่ไม่ได้ยึดติดจนขัดขวางทางนิพพาน
อย่าลืมกันว่าก่อนหน้านี้รวมถึงก่อนหน้าที่จะมีเรื่อง
ของเธอดังขึ้นมา การสะสมเงินของพวกพระก็มี
ค�าอธิบายแก้ตัวคล้าย ๆ อย่างนี้มาก่อนเช่นกัน
จนเป็นที่มาสาเหตุของความเหลวแหลกทั้งหลาย
ในวงการสงฆ์ จ นปั จ จุ บั น นี ้ (สมาชิ ก หมายเลข
๔๒๗๕๕๕๘)
เผอิญไปเจอหนังสือเก่าเล่มหนึ่ง ชือ่ “ธรรมอัน
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอน” ร.ศ.อาภรณ์
พุกกะมาน แปลจากต้นฉบับภาษาฝรั่งเศส เรื่อง
CE QUE LE BOUDDHA NOUS ENSEIGNE โดย
THIP D’ ASOKE อธิบายโลกแห่งความเสื่อม (โลก
อบาย) ไว้ตอนหนึ่งว่า ข. นรกภูมิการเสพย์แบบ
หญิง ได้แก่ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครื่องส�าอาง
และแฟชั่น
เอาละ เลือกปฏิบตั เิ องแล้วกัน ตาดีได้ ตาร้าย
เสีย เอ๊ะ พูดราวกะเป็นแม่ค้าไปซื้อของตลาด
โรงเกลือเลยนะ

ประกาศจาก..บิ๊กเจี๊ยบ
บิ๊กเจี๊ยบ (ไม่ใช่หมวดเจี๊ยบสาวสวยที่เคยหนี
ราชการไปหา “แม้ว” นะจ๊ะ) ผบ.ทบ. ของเราไง

คุณพระคุณเจ้า!

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท

พล.อ.เฉลิมชัย สิทธิสาท พูดชัด ๆ ตรง ๆ แบบชาย
ชาติทหารว่า “ขณะนี้มกี ลุม่ การเมืองต่าง ๆ ออกมา
เคลื่อนไหวมากขึ้น ฝ่ายความมั่นคงจึงต้องเข้มงวด
เรื่องข้อกฎหมาย เพราะเกรงว่าจะเป็นชนวนน�าไป
สู่ความรุนแรงเหมือนที่ผ่านมา ซึ่งมีความเจ็บปวด
และสูญเสียกันมาแล้ว ดังนั้นการด�าเนินการทุก
อย่างของเจ้าหน้าที่ ต้องรอบคอบและรัดกุม เพื่อ
ไม่ให้เกิดการเผชิญหน้าโดยตรง หรือกระทบต่อวิถี
ชีวิตประชาชน”
และข้อเรียกร้องให้กองทัพแยกตัวออกมา
จาก คสช. และอยูเ่ คียงข้างประชาชนนั้น บิ๊กเจี๊ยบ
บอกเลยว่า-กองทัพไม่ได้สนับสนุนฝ่ายหนึง่ ฝ่าย
ใดเป็นพิเศษ แต่กองทัพเป็นกลไกการบริหารงาน
ของรัฐบาลทุกยุคทุกสมัย หากมีเหตุวิกฤตเกิดขึ้น
กองทัพก็ตอ้ งออกมาแก้ไขสถานการณ์ เพราะหาก
ปล่อยไว้จะเป็นปัญหาต่อชาติบ้านเมือง
ท่านบอกด้วยว่า-การเคลื่อนไหวโดยอ้าง
สิท ธิ เ สรี ภ าพอย่ า งเดี ย วคงไม่ ไ ด้ แต่ ต ้ อ งอยู ่
ภายใต้กฎหมายตาม พ.ร.บ.การชุมนุมสาธารณะ
และค� า สั่ ง คสช.ที ่เ กี ่ย วเนื ่อ งกั บ การดู แ ล
สถานการณ์ ชุ ม นุ ม โดยผู ้ น� า การชุ ม นุ ม จะต้ อ ง
ยอมรับผลที่เกิดขึ้นหากยังคงจะเคลื่อนไหวชุมนุม
อีก ...ฟั ง ให้ เ ต็ ม สองรู หู ซ ะนะ กลุ ่ ม ที ่จ ะออกมา
เคลื่อนไหวโปรดรับทราบความจริงข้อนี้ด้วยนะจ๊ะ
ใครก่อกวนวุ่นวายป่วนเมือง เอาให้เด็ดขาด
เลยนะท่าน ผบ.ทบ. เชียร์ท่านเต็มที่ อ้อ..มีคนฝาก
อยากรู้เรื่องนักการทูตบางประเทศที่เสียมารยาท
ออกมาโวยวายเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งของไทย
น่ะ จะถือว่าป่วนไหม..เราจะท�าอะไรได้บ้างไหมนี่

พระคุณเจ้าดูแลสุขภาพ ขอออกก�าลังกายในฟิตเนส อิอิ

อาตมาเมา จอดป้ายตรงนี้แหละ..อย่าว่ากัน มาว..จริง ๆ

ฟรุ้งฟริ้ง มุ้งมิ้ง มีเยอะ เห็นจาย...มหาเถรสมาคมจัง...
(ขอบคุณภาพจากอินเทอร์เน็ต)

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
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ถ้าลูกหนี้ไม่ช�าระหนี้หรือช�าระหนี้ไม่ครบตามค�าพิพากษา
และเจ้าหนี้ประสงค์จะได้รับช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาอยู่อีก
เจ้าหนี้ต้องขอให้ศาลออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี
ให้ไปยึดหรืออายัดทรัพย์สินของลูกหนี้
เพื่อมาขายทอดตลาดเอาเงินมาช�าระหนี้

การถอนการบังคับคดี
ในคดีแพ่งเมือ่ ศาลมีคา� พิพากษา ไม่วา่ ศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์หรือศาลฎีกาก็ตาม ผูท้ ่แี พ้คดีหรือลูกหนี้
ตามค�าพิพากษาต้องช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา โดยใน
วันอ่านค�าพิพากษาถ้าลูกหนี้ตามค�าพิพากษามาศาล
เมื่ออ่านค�าพิพากษาจบ ศาลจะออกค�าบังคับก�าหนด
ระยะเวลาให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาช�าระหนี้ตาม
ค�าพิพากษาให้ผู้ชนะคดีหรือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
จ�าเลยหรือผู้ที่ถูกฟ้องหรือถูกฟ้องแย้งมักหลีกเลี่ยง
ไม่มาฟังค�าพิพากษา เพราะต้องการยืดระยะเวลา
ทราบค�าบังคับ เพราะศาลต้องส่งค�าบังคับไม่ว่าโดย
เจ้าหน้าที่ศาล หรือทางไปรษณีย์ตอบรับก็ตาม การ
ส่งค�าบังคับนั้นถ้าลูกหนี้ไม่ยอมรับค�าบังคับ ก็ต้องสั่ง
ปิดค�าบังคับไว้ท่ภี มู ลิ า� เนาลูกหนี้ ระยะเวลาเริ่มนับว่า
ทราบค�าบังคับก็ต่อเมื่อพ้นระยะเวลา ๑๕ วันนับแต่
วันปิดค�าบังคับ
เมื่อครบระยะเวลาตามค�าบังคับแล้ว ถ้าผู้ที่แพ้
คดีหรือลูกหนีต้ ามค�าพิพากษาไม่ชา� ระหนีห้ รือช�าระหนี้
ไม่ครบตามค�าพิพากษา และเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
หรื อ ผู ้ ที ่ช นะคดี ป ระสงค์ จ ะได้ รั บ ช� า ระหนี ้ต ามค� า
พิพากษาอยูอ่ กี เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาต้องขอให้ศาล
ออกหมายตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ไปยึดหรืออายัด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาเพื่อมาขายทอด
ตลาดเอาเงินมาช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาดังกล่าว
แต่ขณะที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกา� ลังบังคับคดี ไม่
ว่าจะอยูใ่ นระหว่างขั้นตอนใดก็ตาม เจ้าพนักงานบังคับ
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คดีอาจถอนการบังคับคดีเสียได้ในกรณีดังต่อไปนี้
๑. เมื ่อ ศาลได้ มี ค� า สั ่ง ให้ ถ อนการบั ง คั บ คดี
เนื่องจากลูกหนี้ตามค�าพิพากษายื่นอุทธรณ์ หรือ
ฎี ก าค� า พิ พ ากษาของศาลชั ้น ต้ น ต่ อ ศาลอุ ท ธรณ์
ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาลฎีกาแล้วแต่กรณี และ
ได้น�าเงินมาวางต่อศาลชั้นต้นเป็นจ�านวนพอที่จะ
ช�าระหนี้ต่อเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาของศาลชั้นต้น
ศาลอุทธรณ์ หรือศาลอุทธรณ์ภาค แล้วแต่กรณี
พร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียม
ในการบังคับคดี หรือได้หาประกันมาให้จนเป็นที่
พอใจของศาลส�าหรับจ�านวนเงินดังกล่าว แต่ถ้า
เพียงแต่ยื่นอุทธรณ์ หรือฎีกาค�าพิพากษาของศาล
ชั้นต้นต่อศาลอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค หรือศาล
ฎี ก าแล้ ว แต่ ก รณี แต่ ไ ม่ ไ ด้ น� า เงิ น มาวางต่ อ ศาล
ชั ้น ต้ น เป็ น จ� า นวนพอที ่จ ะช� า ระหนี ้ต ่ อ เจ้ า หนี ้ต าม
ค� า พิ พ ากษาของศาลชั ้น ต้ น ศาลอุ ท ธรณ์ หรื อ
ศาลอุ ท ธรณ์ ภ าคแล้ ว แต่ ก รณี พร้ อ มทั ้ง ค่ า ฤชา
ธรรมเนียมและค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับคดี
หรื อ ไม่ ไ ด้ ห าประกั น มาให้ จ นเป็ น ที ่พ อใจของศาล
ส�าหรับจ�านวนเงินดังกล่าว ศาลจะไม่มีค�าสั่งให้ถอน
การบังคับคดี เว้นแต่มีการทุเลาการบังคับคดีเท่านั้น
ทั้งการทุเลาการบังคับคดีเป็นหน้าที่ของศาลสูงที่
จะสั่งเมื่อลูกหนี้ร้องขอ ไม่ใช่ศาลที่มีค�าพิพากษาแต่
อย่างใดไม่ และการสั่งทุเลาการบังคับคดีส่วนใหญ่
ศาลสูงจะสั่งให้หาประกันมาวางศาลเช่นเดียวกัน

๒. เมื ่อ ศาลได้ มี ค� า สั ่ง ให้ ถ อนการบั ง คั บ คดี
เนื อ่ งจากค� า พิ พ ากษาของศาลที ่ก� า ลั ง บั ง คั บ คดี ไ ด้
ถูกกลับ หรือยก ของศาลที่สงู กว่า หรือหมายบังคับคดี
ถูกเพิกถอนเพราะออกผิดพลาด แต่ถ้าค�าพิพากษาใน
ระหว่างบังคับคดีได้ถูกกลับหรือถูกยกแต่เพียงบางส่วน
การบังคับคดีอาจด�าเนินการต่อไปจนกว่าเงินที่รวบรวม
ได้นั้นจะพอช�าระแก่เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาศาลสูง
๓. เมื่อศาลแจ้งให้เจ้าพนักงานบังคับคดีทราบว่า
ศาลได้มคี า� สั่งให้พจิ ารณาคดีใหม่ การขอให้พจิ ารณา
คดีใหม่นั้นต้องมีเหตุอันควรเชื่อว่า การขาดนัดยื่น
ค�าให้การนั้น มิได้เป็นไปโดยจงใจ หรือมีเหตุอัน
สมควร เช่น จ�าเลยไปท�างานหรือไปศึกษาต่อในต่าง
ประเทศไม่ทราบว่าถูกฟ้องคดี หรือจ�าเลยเป็นลูกเรือประมงออกไปหาปลากลางทะเลไม่เข้าฝั่งหลาย
เดือน หรือเรืออับปางกลางทะเล ว่ายน�้าไปติดอยู่
ที เ่ กาะใดเกาะหนึ ่ง ไม่ ก ลั บ บ้ า นแรมปี จึ ง ไม่ ท ราบ
ว่าถูกฟ้องและไม่ได้ยื่นค�าให้การ ต่อมาทราบว่า
ถูกฟ้องระหว่างการบังคับคดียังไม่เสร็จสิ้นจึงมายื่น
ขอพิ จ ารณาคดี ใ หม่ ภ ายในระยะเวลาที ่ก ฎหมาย
ก�าหนด เมื่อศาลอนุญาตให้พจิ ารณาคดีใหม่แล้ว ศาล
จะแจ้งเจ้าพนักงานบังคับคดีให้ถอนการบังคับคดี
๔. เมื ่อ เจ้ า หนี ้ต ามค� า พิ พ ากษาหรื อ ผู้ ช นะคดี
เพิกเฉยไม่ด�าเนินการบังคับคดีภายในระยะเวลาที่เจ้า
พนักงานบังคับคดีกา� หนด เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี
รายงานต่อศาล ศาลอาจสั่งให้ถอนการบังคับคดีเสียได้
เช่น เจ้าพนักงานบังคับคดีขอให้เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษา
ไปชี้ทรัพย์ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาที่ปะปนอยู่กับ
ทรัพย์ของบุคคลอืน่ เพื่อยึดแต่เจ้าหนี้ไม่ยอมไปชี้ หรือ
เจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาไม่ยอมน�าเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไปในสถานที่เจ้าหนี้อ้างว่ามีทรัพย์ของลูกหนี้ ทั้งที่
เจ้าพนักงานบังคับคดีแจ้งให้มาน�าเจ้าพนักงานบังคับ
คดีไปแล้ว หรือมีพฤติกรรมใดที่เห็นว่าเป็นการขัดขวาง
หรือประวิงการบังคับคดีเสียเอง เป็นต้น
๕. เมื่อผู้แพ้คดีหรือลูกหนี้ตามค�าพิพากษาได้
วางเงินต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี เพื่อช�าระหนี้ตาม
ค�าพิพากษาพร้อมทั้งค่าฤชาธรรมเนียมในการบังคับ
คดีครบถ้วนแล้ว
๖. เมือ่ เจ้าหนีต้ ามค�าพิพากษาหรือผู้ที่ชนะคดี

แจ้งเป็นหนังสือต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนสละ
สิทธิการบังคับคดี
๗. เมื่อเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาแจ้งเป็นหนังสือ
ต่อเจ้าพนักงานบังคับคดีว่าตนขอถอนการบังคับคดี
ในกรณีที่มีการยึดทรัพย์สินที่มิใช่ตัวเงิน หรือใน
กรณีท่ยี ดึ หรืออายัดเงิน หรืออายัดทรัพย์สนิ แล้วไม่มี
การขายหรือจ�าหน่ายเนือ่ งจากเจ้าพนักงานบังคับคดี
ถอนการบังคับคดีน้นั เอง หรือถอนโดยค�าสั่งศาล และ
ผูข้ อให้ยดึ หรืออายัดไม่ชา� ระค่าฤชาธรรมเนียมในการ
บังคับคดี ให้เจ้าพนักงานบังคับคดีเป็นเจ้าหนี้ตามค�า
พิพากษา และผู้ขอให้ยึดหรืออายัดเป็นลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษาในส่วนที่เกี่ยวกับค่าฤชาธรรมเนียมใน
การบังคับคดีนั้น และให้เจ้าพนักงานบังคับคดีบังคับ
คดีนั้นเอง โดยได้รับการยกเว้นค่าฤชาธรรมเนียม
ทั้งปวง เช่น ผู้ชนะคดีให้ไปยึดที่ดินผู้แพ้คดีเงินกู้
เพื่ อ น� า มาขายช� า ระหนี ้ ระหว่ า งยึ ด ไว้ แ ต่ ยั ง ไม่
ได้ ข าย ผู ้ แ พ้ ค ดี น� า เงิ น มาช� า ระ ผู ้ ช นะคดี ไ ป
แถลงให้ ถ อนการยึ ด ผู ้ ช นะคดี ต ้ อ งช� า ระค่ า ฤชา
ธรรมเนี ย มการยึ ด โดยไม่ มี ก ารขาย ถ้ า ไม่ ช� า ระ
เจ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี จ ะเป้ น เจ้ า หนี ้ไ ปยึ ด ทรั พ ย์
ของผู ้ ช นะคดี ม าขายทอดตลาดเอาเงิ น มาช� า ระ
หนี ้ค ่ า ฤชาธรรมเนี ย มที ่น� า ยึ ด แล้ ว ไม่ มี ก ารขาย
ฉะนั้นถ้าจะถอนการยึดเจ้าหนี้ต้องตกลงกับลูกหนี้ให้
ดีและควรให้ลกู หนี้รบั ผิดชอบในส่วนให้ลกู หนี้คา่ ฤชา
ธรรมเนียมการยึดโดยไม่มีการขายเสียก่อน
เมื่อเจ้าหนี้สืบหาทรัพย์ของลูกหนี้ไม่พบ หรือ
ลูกหนี้ไม่มีทรัพย์ให้ยึดหรืออายัดให้พอกับการช�าระ
หนี้ตามค�าพิพากษา ถ้ามูลหนี้มากที่จะฟ้องให้ลูก
หนี้ล้มละลายได้ เจ้าหนี้ก็จะฟ้องให้ลูกหนี้ล้มละลาย
เพื่อลงโทษลูกหนี้ไม่ให้ท�านิติกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวกับ
ทรั พ ย์ สิ น ได้ ถ้ า เป็ น ข้ า ราชการก็ จ ะถู ก ออกจาก
ราชการ ลูกหนี้ท่ไี ม่สจุ ริตที่หลบซ่อนทรัพย์ไว้บางครั้ง
กลัวล้มละลายเพราะไม่อาจประกอบธุรกิจใด ๆ ได้ก็
จะพยายามหาเงินมาช�าระหนี้ตามค�าพิพากษา
แต่อย่างไรก็ตามระยะเวลาของเจ้าหนี้ในการ
ด�าเนินการบังคับคดีมีเพียง ๑๐ ปี นับแต่ค�าพิพากษา
ถึงที่สุดเท่านั้น ถ้าไม่สามารถด�าเนินการบังคับคดี
ภายในระยะเวลาดังกล่าวก็ไม่อาจบังคับคดีได้
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๓๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ •
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สนามปืน...สนามปาก
เหตุส�านึกลึกล�้า
สัจจะแจงปรากฏ

ทั่วหล้า

อัตตามั่นละลด

สัดส่วน

เจือแบ่งปันหลากหน้า

เผ่าพ้องผองชน

ตัวตนเพียงหนึ่งน้อย

เสกสร้าง

สะพัด“ค่านิยม”

เรียบง่าย

กินอยู่เฉกพญาช้าง

แกว่นกล้าพลังหลาย
หนึ่งรู้

กิจใดก่อเกิดการ

ประโยชน์

“เศรษฐกิจ”น�ากอบกู้

ร่วมสู้แนวทาง
เหตุใด

ปกปิดชนหลงใหล

ใคร่รู้

บริหารรัฐกลไก

คับคั่ง

หากปล่อยแตกแยกสู้

ล่มล้างท�าลาย

มิสายหวนเริ่มย้อน

เราคิดอะไร

ประสาน

ประสิทธิ์จิตวิญญาณ

จักพรางสัจจะแท้

•

สังคม

หากแกร่งตามวัยสม

“กายกับใจ”หนึ่งน้อม
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ก�าหนด

มองตน

ชัดเด่นเห็นปวงชน

รอบถ้วน

เมตตาแผ่กุศล

อโหสิ

แจงมั่นหมายสละล้วน

สุดท้ายชีวิต.
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