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“อธิปไตย”จักเกิดจาก
“ธรรมาภิบาล”

(๑) อ่านพุทธประวัติต้อง
จับแก่น“ธรรมาภิบาล”
“ธรรมาธิปไตย”ขาน
แจ้งชัดสัจจะไซร้
(๒) “อธิปไตย”อ�านาจนี้
โลกิยะหลงกันจัง
“ใส่ตน”ทุกเล่หห์ วัง
..บาตรใหญ่”ใน“โลก”กว้าง
(๓) แต่“ธรรมา”นั้นแตก
ทั้ง“อภิบาล-อธิปไตย”
ส�าคัญสุดขานไข
ปุถุชนถูกกิเลสขย�้า
(๔) หากศึกษา“โลก”ทั้ง
โลกุตระ-โลกิยา
จึ่งชัดทุก“ธรรมา”
ว่า “อธิปไตย”นั้นไซร้
(๕) อย่าพาลสร้าง“อ�านาจ”ไสร้
ประชาชาติแต่ละคน
แก่เราที่เขายล
หน้าที่เราใช่ใช้
(๖) ที่แท้ต้อง“รับใช้
“อธิปไตย”ถ้าคน
อ่อนน้อมถ่อมตัวตน
หาก“อภิบาล”วิสุทธิ์ให้
(๗) คนไทยเคยสัมผัสซึ้ง
จริยวัตรพระราชา
“อภิบาล”สุดวิเศษหา
เกิด“อธิปไตย”ผ่านเผ้า

แตกฉาน
แม่นได้
กันอีก ค�าแฮ
ต่างขั้นกันไฉน
คือพลัง
ชอบสร้าง
“อ�านาจ..
เก่งด้วย“อัตตา”
ต่างนัย
*วิกัติล�้า
รู้ยาก ยิ่งแล
อสัตย์ล้วนเลวลึก
“อัตตา”
แยกได้
ตามพุทธ ศาสตร์แฮ
จากผู ้ “อภิบาล”
ใส่“ตน”
จักให้
เป็นสิทธิ์ ประชาเอง
“อ�านาจ”ล้น“ตนมี”
ปวงชน”
อยากได้
เสียสละ แท้เทอญ
วิศิษฏ์แล้วจริงเลย
ตรึงตรา
ที่เก้า
ใดเปรียบ ได้ฤๅ
เทิดเกล้าคนสยาม

“สไมย์ จ�ำปำแพง”

๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑
[*วิกัติ=ชนิด,อย่าง;การประดิษฐ์ท�า;การจัดท�าให้เป็นแบบต่างๆ]

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๒ มีนาคม ๒๕๖๑

•
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“อธิปไตย” จักเกิดจาก “ธรรมาภิบาล”
kkkkk

ทรงอภิบาลพสกนิกรอย่างสุดวิเศษ วิสุทธิ์
วิศิษฏ์(ประเสริฐ)ยิ่ง ของในหลวง ร. ๙
“..ตั้งแต่วันแรกที่ทรงครองราชย์ ท่านตรัสว่าเรา
จะครองแผ่นดิน ไม่ได้ตรัสว่าปกครองแผ่นดิน ก็
เหมือนเราครองบ้านเรือน ครองครอบครัว เวลาคน
ไปบวชเป็นพระ เราเรียกว่า ครองสมณเพศ คือ ไม่มี
อ�านาจเลย มีแต่ท�าด้วยจิตใจที่รักที่เมตตา เหนืออื่น
ใดคือทรงรับผิดชอบ เป็นประมุขที่สงู ส่งของประเทศ
ปฏิบัติตลอดเวลา ๗๐ ปีนั้น เป็นความรับผิดชอบใน
ฐานะพระเจ้าแผ่นดินผู้ทรงธรรม พระองค์ท่าน
ทรงท�าเรื่องดินน�า้ ลมไฟ ดินน�้าลมไฟคือชีวติ ถ้า
ไม่มีดินน�้าลมไฟ เราจะมีน�้าดื่มไหม? จะมีอากาศ
หายใจไหม? มีบ้านอยู่ไหม? ทรงรักษาไว้ให้ทั้งที่
ความต้องการส่วนพระองค์นั้นน้อยนิด ผมตาม
เสด็จอยู่ ๓๕ ปี เห็นทรงฉลองพระองค์ซ�า้ แล้ว
ซ�้าเล่า ฉลองพระบาทท�าในประเทศไทยราคาไม่กี่
ร้อยบาท แต่พวกเราที่ตามเสด็จบางคนใช้คู่ละ
หลายพัน แม้แต่ข้อพระหัตถ์ ทรงใช้นาฬิการาคา
๗๕๐ บาทเท่านั้น ท่านทรงต้องการใช้ประโยชน์
เหมือนกับที่ทรงรับสั่งว่า “ประโยชน์สงู -ประหยัด
สุด” อะไรทีไ่ ม่มปี ระโยชน์อย่าไปฟุง้ เฟ้อ อย่าไปท�า”
(เรียบเรียงจากปาฐกถาเรื่อง “ในหลวงแห่งแผ่นดิน” ที่โรงพยาบาลศิริราช โดย ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๐)

พ่อครูสมณะโพธิรกั ษ์เห็นว่า...ในหลวงไม่เคยใช้
อธิปไตยเลย ใช้แต่ “อภิบาล” (การรับใช้ดูแล ช่วย
เหลือประชาชนอย่างยิ่งใหญ่) ผู้บริหารคือผู้อภิบาล
ไม่ใช่การสร้างอ�านาจบาตรใหญ่ให้ตวั เอง เขาบอกกัน
ว่าการเมืองคือการสร้างอ�านาจ มันสอบตกตั้งแต่
เริ่มต้นเลย อย่าง โดนัลด์ ทรัมป์ คิมจองอึน ต่าง
สนองอัตตาของตัวเองเต็มที่ เขาไม่ได้เป็นไปเพือ่ มวล
มนุษยชาติเลย แคบ ๆ อย่างโดนัลด์ ทรัมป์ บอกว่า
ให้อเมริกันเป็นใหญ่ จะเห็นแก่แต่ประเทศเขาอย่าง
เดียว แล้วอธิปไตยจริง ๆ คือการใช้อ�านาจตาม
2

•

เราคิดอะไร

อ�าเภอใจ ใครไม่ถกู ใจ.. ใครขัดใจ แกก็ปลดออก แล้ว
นี่มันคือประชาธิปไตยอย่างไร? แล้วก็หลงเข้าใจว่า
นี่เป็นตัวอย่างประชาธิปไตยอันดับ ๑ ของโลก !
ตรงกันข้ามกับพฤติกรรมของผูบ้ ริหารบ้านเมือง
ของไทยในขณะนี้ อาตมากลับเห็นว่าเขาก็ท�าการ
อภิบาลประชาชนอยูอ่ ย่างพากเพียร แล้วก็มปี ฏิภาณ
ปัญญารูจ้ กั สิ่งที่ควร เอาอันนี้กอ่ น เอาอันนี้ทหี ลัง แล้ว
ก็มาประกาศให้รู้อย่างไม่ปิดบัง บางคนก็หาว่าบอก
มากไป พูดมากไป อย่างนี้เป็นการหาเรื่อง เขาท�า
ดีแล้ว เข้าเรื่องดีแล้ว ก็พูดอย่างจริงใจให้ได้รับรู้กัน
อาตมาเห็นพฤติกรรมการอภิบาลประชาชนของ
นายกฯ ตู่กับคณะยังดีอยู่ และดีกว่า ๒๘ คณะที่ผ่าน
มาที่อาตมาเคยเห็น มีความเป็นประชาธิปไตยชัดเจน
กว่า มีคุณภาพ คุณสมบัติดีกว่า แม้จะไม่ได้มาจาก
การเลือกตั้ง หรือจะมาจากเลือกตั้งหรือก็ตาม ความ
ส�าคัญอยูท่ ่ผี บู้ ริหารได้อภิบาลประชาชนอย่างเป็น
ธรรม จึงเรียกได้ว่ามี “ธรรมาภิบาล”
สรุปแล้วอธิปไตยจะเกิดจากธรรมาภิบาล ใคร
อภิบาลได้อย่างเป็นธรรม คุณนั่นแหละจะได้อธิปไตย
จากผู้ที่เขาได้รับการอภิบาลเอง อธิปไตยจะเกิดไม่ได้
เลยถ้าคนบริหาร คนอภิบาลไม่เป็นธรรมาภิบาล ไม่
ปกครอง ไม่ดูแล ไม่ท�างานกับประชาชนให้เป็นธรรม
อธิปไตยจึงเป็นความใหญ่ยงิ่ ที่หมายถึงพลังงาน
จิตวิญญาณมนุษย์ และอธิปไตยจะเกิดได้เพราะ
ผู้บริหาร รัฐบาลจะต้องดูแลอภิบาลประชาชน แล้ว
ประชาชนจะให้อา� นาจรัฐบาลให้ข้นึ มาบริหารปกครอง
บ้านเมือง ถ้าหากปกครองบ้านเมืองได้ดี ประชาชน
ก็จะยกอ�านาจอธิปไตยให้ เป็น “ธรรมาธิปไตย”
โดยที่คณ
ุ ไม่ตอ้ งหาเสียง แต่คณ
ุ อภิบาล คุณท�างาน
ช่วยเหลือประชาชน ท�าให้ดี ๆ เท่านั้นแหละ คุณจะได้
อธิปไตย มันเป็นนามธรรมที่เขาเชื่อมือ เขานับถือจริง ๆ
เพราะคุณสะอาด บริสุทธิ์ อย่างสุจริตจริง ซื่อสัตย์จริง
ฉลาดจริง ตัดสินดีจริง ช่วยเหลือมนุษย์จริง ๆ เสียสละ
จริง ๆ เลย คุณจะได้จาก “กรรม” ทั้งนั้น ! ขอให้ท�าให้
บริบูรณ์สมบูรณ์ แล้วจะท�าให้การเมืองในเมืองไทย
เป็นประชาธิปไตยเบอร์หนึ่งในโลก ไม่ใช่พดู เล่น ไม่ใช่
พูดอย่างหลงตัวอวดดี แต่พูดด้วยมั่นใจในสัจธรรม
• จริงจัง ตามพ่อ

หนังสือพิมพ์ “เราคิดอะไร” ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เดือนเมษายน ๒๕๖๑
เอโกปิ หุตฺวา พหุธา โหติ พหุธาปิ หุตฺวา เอโก โหติ จากหนึ่งจึงเป็นเรา รวมเราเขาเข้าเป็นหนึ่ง

1 นัยปก : “อธิปไตย” จักเกิดจาก “ธรรมาภิบาล”
4 จากผู้อ่าน
6 ชีวิตจ�าลอง
10 คุยนิดคิดหน่อย
11 เปิดยุคบุญนิยม
16 คิดคนละขั้ว
23 เวทีความคิด
24 การ์ตูน
26 ตามหยั่งฟ้าทะลุดิน
30 ชาดกทันยุค
34 ลูกอโศกชะโงกดูโลกกว้าง
36 บทความพิเศษ (ไม่อยากพอ ก็ต้องพอ)
40 ธรรมดาของโลกจะได้ไม่ต้องโศกสลด
42 คนจะมีธรรมะได้อย่างไร?
52 เชื่ออย่างพุทธ
54 บทความพิเศษ (ความพอเพียงของเรา
...ยังประโยชน์สุขแก่โลกได้อย่างไร)
62 แค่คิดก็หนาว...ว์
64 เรื่องสั้น (จาตุมหาราช ตอนที่ ๑๓)
69 ชีวิตไร้สารพิษ
72 ความคิดทางการเมืองในพุทธศาสนา
76 ฝุ่นฟ้าฝากฝัน
78 กติกาเมือง
80 ปิดท้าย

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

}ประเทศไหนก็ตาม ถ้าท�าคนในประเทศ
ให้หัดลดน้อยลง มีน้อยลง จนลง ๆ แต่อยู่ดีกินดี มีเลี้ยงตัว
“พอกินพอใช้” ตามศาสตร์พระราชา
พอกินพอใช้พอเพียง
รู้จักความพอเหมาะพอดีไหม?
มันคือสุดยอด
ของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ~

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 นางสาวใบแก้ว ชาวหินฟ้า
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวใบแก้ว ชาวหินฟ้า
เลขที่ ๐๓๘-๘-๖๖๗๐๕-๒
ยืนยันการโอนที่ ๐๘-๖๔๘๖-๗๘๖๘
หรือ farinkwan@gmail.com
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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พรรคอุปถัมภ์

ค�าขานรับ
๏ ท�าเยี่ยงโจรปล้นรัฐ(ะ)เป็นกรรมสิทธิ์
เกิดวิกฤติศรัทธามหาศาล
อ้างผู้ลากมากดีมีต�านาน
เสียงชาวบ้านโหยไห้ไม่ยลยิน
๏ ขับรถถังจังก้าท้าทายโลก
“บานทะโรค”ยึดอ�านาจเข้าตัดสิน
ออกค�าสั่งทั้งปวงบ่วงหากิน
พุงก็ป่องท้องก็ปลิ้นลิ้นไร้รส
๏ ถือปืนกลสนตะพายไปทุกที่
ล้อมปราบพวกเสื้อหลากสีต่างหนีหมด
แล้วประกาศชาติเงียบเปรียบรังมด
อนาคตสดใสในก�ามือ
๏ ประชาชนล้นหลามถามเซ็งแซ่
เศรษฐกิจย�่าแย่แก้ได้หรือ
มันบั่นทอนความรู้สึกที่ยึกยื้อ
การขายซื้อชะงักงันถึงวันนี้
๏ ความเหลื่อมล�้าต�าตาลดฐานะ
ตามตรรกะเท่าเทียมเปี่ยมด้วยหนี้
จนกระจายทั่วประเทศเศษผงคลี
แม้เศรษฐียังขาดไฟในครัวเรือน
๏ พอเสียทีชีวิตถูกปิดปาก
แสนทุกข์ท้อแสนล�าบากจากปมเงื่อน
“กินไม่ได้นอนไม่หลับ”กันแรมเดือน
คนไทยเหมือนเหมือนกันฟังกันนะ!
๏ เผยธาตุแท้พวกเดียวกันหันหลังหนี
“ลัทธิโจรสามัคคี”ลี้สัจจะ
พวกเดียวกันหันหน้ามาปะทะ
คือวัฏฏะ“นรกชั่วฆ่าตัวเอง”
• สมบัติ ตั้งก่อเกียรติ พระนครศรีอยุธยา

- การเมืองไทยย้อนยุควิกฤติชาติ
นักการเมืองมิอาจฟันฝ่าได้
4
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“รั้วของชาติ”สุดดูดายให้เป็นไป
จึ่งละเมิดเงื่อนไข”อธิปไตย”
ปวงประชาผู้ชี้ขาดอ�านาจรัฐ
ยากจ�ากัดจัดสรรเลือกทางไหน
ยามการเมืองช่วงชิงประชาไทย
อย่าเผลอใจ...“ะละวินัย”นักการเมือง.

พุทธาภิเษก-ปลุกเสก

คนข้ า งบ้ า นคุ ย กั น ว่ า เพิ ่ง กลั บ จากงาน
พุทธาภิเษกที่ปฐมอโศกและเดือนหน้าก็จะไปงาน
ปลุกเสกอีก จ�าไม่ได้ว่าที่ไหน ไม่ได้ซักถามเพราะ
เช้าก็ต้องรีบออกจากบ้านไปท�างานโรงาน เย็น
กว่าจะกลับก็มืดค�่า ส่วนข้างบ้านแม้จะสูงอายุ
แล้วก็ยังท�าสวนพืชผักผลไม้ตากแดดตากฝนได้
สงสัยว่าท�าไมพวกอโศกยังยึดถือพิธีปลุกเสกและ
พุทธาภิเษกแบบวัดทั่วๆไปอยู่อีก เพราะข่าวว่า
หลุดพ้นจากเรื่องท�านองนี้แล้ว ถือว่าเป็นเรื่อง
งมงายนอกศาสนา
• ชาวพุทธรุ่นใหม่ ระยอง

- งานพุ ท ธาภิ เ ษกและงานปลุ ก เสกของ
อโศกเป็นกิจกรรมประจ�าปีที่จัดเพื่อสีบทอดพุทธศาสนาด้วยการสร้าง “ปุถุชน”ให้บรรลุธรรมตาม
ภูมปิ ญ
ั ญาของแต่ละคน มิใช่งมงายสวดมนต์คาถา
สร้างวัตถุให้เกิดคุณวิเศษสารพัดโอ่อ้าง ลวงให้คน
หลงผิดและงมงายตกเป็นเหยื่อของโจรในคราบ
ผ้าเหลือง เรื่องนี้เป็นความอ่อนแอขององค์กร
ผู้รับผิดชอบทั้งฝ่ายสงฆ์และอาณาจักรที่เห็นแก่
สี“ผ้ากาสาวพัสตร์”ยิ่งกว่าสัจธรรม จึงไม่น่าฉงน
เหตุใดไทยแดนพุทธ อบายมุขจึงเบ่งบานเต็มเมือง

ขอเปลี่ยนค�าความ

ขอรบกวนเปลี่ยนค�าความโฆษณา ใน“เราคิดอะไร” เริ่มจากฉบับเดือนเมษายน ๒๕๖๑ โดย
ลงแค่“ครอบครัวคุณสมยศ เฉลิมพงศ์” ไม่ต้อง

e-mail : roj1941@gmail.com

ลงสินค้าและกิจการเนื่องจากหยุดท�าแล้ว แต่
ครอบครัวขอสนับสนุนเราคิดอะไรต่อไป
• สมยศ

- คุณสมยศเป็นสมาชิกมาเนิ่นนาน ยืนยันมา
ว่าไม่ต้องลงสินค้าและกิจการเนื่องจากหยุดท�าแล้ว
แต่ครอบครัวขอสนับสนุน“เราคิดอะไร” ต่อไป นัน่
คือกิจการนี้ยงั ยั่งยืนอยูต่ อ่ ไปจนกว่าจะส่งใบแดงมา!

ค่ะ คะ ล่ะ จ๊ะ จ้ะ...

อ่านข่าวคุณครูแก้ค�าที่เด็กเขียน“ขี้เกียจ”ซึง่
ถูกแล้ว แก้ใหม่เป็น“ขี้เกลียด” ก็มนึ คุณครูไปรอบหนึ่ง
ไม่ก่ีวันหน้าเฟซบุก๊ “มานะ มานี ปิติ ชูใจ” เผย
ว่ามหาวิทยาลัยมีช่อื เสียงแห่งหนึ่ง น�าหนังสือของ
หน่วยงานทางวิชาการระดับชาติมาให้นักศึกษา
อ่าน พบทัง้ เล่มเขียนค�าว่า “ค่ะ คะ ล่ะ จ๊ะ จ้ะ” ผิด
ทุกหน้า...ย�้าทุกหน้า เพจนีบ้ อกต่อไปว่ารูส้ กึ เศร้าใจ
และอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไข สร้าง
ความรู้ความเข้าใจให้ใช้ให้ถูกต้อง ยิ่งเป็นอาจารย์
ระดับอุดมศึกษาควรตรวจทานให้ถกู ต้องก่อนเผยแพร่
มีผู้โพสต์แสดงความเห็นพันกว่าราย เช่น
Dokouang Sanyakool - เวลาเห็นคนใช้
คะ ค่ะ ผิดแล้วเราเตือนกลับถูกย้อนว่าแค่นี้ท�าไม
ต้องมานั่งจับผิดกัน
Cha Chonburi - ผมก็โดนว่า จะมาจับผิด
ท�าไม เป็นครูภาษาไทยหรือไง
Un Bhankamhol Bholbhandhu - เวลาจะ
ซื้อของออนไลน์ แชทคุยกับแม่ค้า แล้วใช้ คะ ค่ะ
นะคะ น่ะค่ะ ผิด เราไม่ซื้อเลย ขัดใจ ร�าคาญตา
Pocky Jari - อ่านนิยายเจอตลอดอย่างหน้าเกลียด หน้ารัก เจอบ่อยจนคิดว่าหรือเราเรียนมาผิด
สรัญญา สวัสดิ์หิรัญ - ล�าคาญ ลังเกียด
ร เป็น ล เพราะออกเสียงพูดผิด เลยเขียนผิด อ่าน
เเต่ละครั้งขัดใจมาก
Pawit Srilamul - ขนาดผมเป็นผู้ชายแต่ก็ไม่

เคยเขียนค�าว่า คะ ค่ะ ผิดเลย กลับไปดูงานเรียงความสมัย ป.๓ ก็ยังภูมิใจว่าตัวเราสมัย ๙ ขวบนี่
เขียนหนังสือไม่ผิดแม้แต่ตัวเดียว
ภาษาไทยต้องใส่ใจจริงๆ นะ ไม่งั้นเขียนผิด
• ไทยเฮา

- สดๆ ร้อนๆ ลือลั่นสนั่นเมือง ก็ภารกิจ
ที ่จั ง หวัด ขอนแก่ น ไงล่ ะ ครั บ ! “ท� า อย่ า งไรให้
ประชาชนหายโง่!” งานนี้ท�าให้รัฐบาล-ข้าราชการ
ส่วนกลางในจังหวัดพื้นที่เกิดเหตุสะอึกสะอื้นไป
ตามๆ กัน
นี่แหละเขาว่า “อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน
จะจนใจเอง” ก่อนจะลงชื่อในเอกสารนิติกรรมใด
แต่ละคราอย่าวางใจ ความใกล้ชิด คุ้นเคย เคย
ปฏิบัติ ไหว้วานกัน ฯลฯ
เดี๋ยวนีค้ นไทยรุ่นใหม่พูดไทยไม่ชัด...ดัดจริต
หรือธรรมดาก็ไม่รู้ซิ!

เศร้า...

ข่าวจากสหรัฐอเมริกา เด็กหญิงอายุ ๑๓ ถูก
น้องชายอายุ ๙ ปียิงเสียชีวิตจากการทะเลาะกัน
เรื่องจอยเกม
พี่ไม่ยอมส่งจอยเกมให้ตามที่น้องขอ น้องจึง
ลั่นไกปืนยิงเข้าที่ศีรษะพี่ กระสุนเจาะทะลุสมอง
และต่อมาได้เสียชีวิตลงที่โรงพยาบาล ข่าวไม่ได้
บอกชัดว่า “จอยเกม” ที่เป็นเหตุให้ทะเลาะกันนั้น
เป็นของเครื่องรุ่นใด รวมถึงชื่อวิดีโอเกมที่เด็ก
ทั้งสองเล่นด้วย และยังไม่มใี ครตอบได้วา่ ท�าไมเด็ก
จึงเข้าถึงอาวุธปืนได้ง่ายอย่างนี้
• กิ่งแก้ว กทม.
- เพราะเสพสาระจากสารพัดสื่อ ไม่จ�ากัด
สภาวะผูเ้ สพ ปัญหาสังคมจึงตามติดมาเป็นลูกคลื่น
สังคมใดห่างธรรม สังคมนั้นย่อมหายนะ เริ่มแต่
หน่อเนื้อน่าอุ้มชูนั้นแล!

บรรณาธิการ

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน 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”

(ตอนจบ)

“ชีวิตนี้ต้องการอะไร?”
ผมเช่นเดียวกับหลาย ๆ ท่าน มักจะมีค�าถามนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเสมอ ๆ
6
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จากใจถึงใจ

๑๕. ผมไม่มีอนาคต

“ชีวติ นี้ตอ้ งการอะไร?” ผมเช่นเดียวกับหลาย ๆ
ท่าน มักจะมีค�าถามนี้เกิดขึ้นกับตัวเองเสมอ ๆ
เมื่อเล็ก ๆ ไม่คิดอะไร เรียนไปเล่นไป ขอให้มี
ข้าวกิน มีขนมกิน มีเพื่อนเล่นที่ถูกใจ มีครูใจดี แม่
อย่าตีบ่อย ๆ
โตขึ้นมาหน่อย อยากเรียนต่อโรงเรียนมัธยม
มีชื่อ อยากเป็นนักเรียนนายร้อยห้อยกระบี่โก้ ๆ
เรียนจบแล้วมีงานท�าทันที
อยากแต่งงานกับคนสวย ๆ มีความรู้ และคิด
เหมือนๆ กัน
อยากไปเรียนปริญญาโทต่อที่เมืองนอก อยาก
ไปรบที่ลาวและเวียดนามเหมือนเพื่อน ๆ อยากมี
ที่ดิน มีบ้าน มีรถ ตั้งแต่เป็นนายทหารหนุ่ม ๆ และ
อยากได้รับเลื่อนยศสูง ๆ ขึ้นไป
เป็นโดยที่ไม่ได้อยากมาก่อน ก็ตอนปี ๒๕๒๘
สมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ว่าฯ เพราะเห็นว่าจ�าเป็น
และเป็นหน้าที่ พอใกล้จะครบ ๔ ปี ใคร ๆ หลายคน
อยากให้อยูเ่ ป็นผูว้ า่ ฯ ต่อ ประกอบกับได้เริ่มงานไว้
หลายอย่าง งานก�าลังก้าวไปดีเป็นที่พออกพอใจ
ของชาวกรุงเทพฯ ผมเห็นมีความจ�าเป็นและเป็น
หน้าที่อีก ที่จะต้องสานงานเดิมและเริ่มงานใหม่

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

ส่วนมากปักใจว่าผมอยากจะเป็นใหญ่ ใหญ่
กว่าที่เป็นอยู่ เพราะท�าอะไรดูๆ ไปก็มุ่งไปสู่ความ
ยิ่งใหญ่ทั้งสิ้น
ไม่มใี ครเชื่อว่า ถ้าแม้นผมเลือกได้โดยไม่ตดิ อะไร
ผมอยากจะกลับไปสูค่ วามเป็น “จ�าลอง” อยูก่ ระท่อม
กว้าง ๗ คืบ ยาว ๑๒ คืบ เพลิดเพลินกับธรรมชาติ
ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติธรรมเพื่อลดกิเลสต่อไป
ผมไม่มีอนาคต.
qqq

qq
นับเป็นเวลาหลายปีติดต่อกันมาจนกระทั่ง
ขณะที่กา� ลังหาเสียงเป็นผูว้ า่ ฯรอบ ๒ อยูน่ ้ี ผมถาม
ตัวเองเกือบทุกวัน
“อยากเป็นอะไร บอกหน่อยได้ไหม”
ค�าตอบเหมือนเดิมทุกครั้ง ยืนยันไม่เปลี่ยนแปลง
พูดไปหลายคนไม่เชื่อ และไม่มีทางที่จะเชื่อ โดย
เฉพาะผู้ที่ไม่รู้ว่าผมเป็นใคร มาจากไหน
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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จุดยืนที่ตรงกัน
“จดหมายนี้เขียนเมื่อตอนเช้าวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ ถึงใครก็ได้ท่เี ป็นชาวกรุงเทพมหานคร ที่มจี ดุ ยืน
ตรงกันและเข้าใจดีต่อผลงานที่ผ่านมาของ พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง และคณะผู้บริหาร
พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง ได้รับใช้ชาวกรุงเทพฯมาครบ ๔ ปีตามวาระเมือ่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๓๒
เป็นนักการเมืองระดับท้องถิ่น ที่ผ่านการเลือกตั้งให้เข้ามาบริหารงานเพื่อชาวกรุงเทพมหานครประมาณ
กว่า ๕ ล้านคน
พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง ได้รบั เลือกตั้งเมื่อ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๒๘ และผมได้ทา� งานร่วมกับท่านโดยตรง
ในฐานะคนร่วมกระทรวงมหาดไทยด้วยกัน เป็นเวลา ๙ เดือน (หย่อน ๔ วัน) โดยไม่มีปัญหาอย่างใด
ทั้งสิ้น เพราะจุดยืนและแนวคิดตรงกัน อยู่ที่การบุกเบิกและบุกบั่นในการสร้างผลงานด้วยความสุจริตใจ
ผมเป็นคนหนึ่งในจ�านวนคนกรุงเทพฯหลายแสนคนที่คาดหวังต่อ พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง ตั้งแต่เริ่มแรก
มาจนถึงบัดนี้ ผมไม่ทราบว่า พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง จะลงสมัครอีกหรือไม่ เพียงทราบใจตนเองว่า ที่ผ่าน
มานั้น ผมพอใจมาก
สิ่งที่มองเห็นมาโดยตลอดก็คือ
๑. ความตั้งใจในการบริหารความรับผิดชอบอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร คงจะหาได้ยาก
ส�าหรับนักบริหารที่ตื่นนอนแล้วเริ่มงานประจ�าวันหลัง ๔ นาฬิกา จนถึงค�่าคืนของแต่ละวัน
๒. ไม่มคี วามคิดกอบโกยโกงกินใด ๆ มีแต่สละรายได้โดยชอบ เพื่อประโยชน์สขุ ของชาวกรุงเทพมหานคร
รวมทั้งสละเวลาและแรงงานเท่าที่มีเหมือนคนทั้งหลายให้เขาเหล่านั้น
๓. เป็นผู้รักษาสัจจะ ความชอบธรรม และความยุติธรรมอย่างเสมอต้นเสมอปลาย มองผลประโยชน์
ของประชาชนและส่วนรวมเหนือสิ่งอื่นใด อันควรเป็นคุณธรรมที่คนควรประพฤติปฏิบัติ
๔. มีความคิดริเริม่ และท�าความริเริ่มให้เป็นจริงได้ในหลาย ๆ โครงการ ท่ามกลางปัญหาและอุปสรรค
นานาประการ แม้ไม่ถึงขั้นสมบูรณ์ที่สุด แต่ก็ท�าให้ชาวกรุงเทพฯ พอใจสูงในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ท�าให้กรุงเทพมหานครสวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย การระบายน�้าฝนและน�า้ ท่วม การก�าจัดขยะมูลฝอย
ที่พอกพูนขึ้นทุกวัน การสร้างและซ่อมบ�ารุงถนนหนทางเพื่อผ่อนคลายความแออัดขัดติดของจราจร และ
การจัดหาจัดท�าแหล่งพักผ่อนหย่อนใจส�าหรับประชาชนและเยาวชน
๕. มีความอดทนเป็นเลิศในท่ามกลางมรสุมแห่งความขัดแย้งทางการบ้านและการเมือง ม่งุ แก้ไขปัญหา
โดยอาศัยความจริงและตัวบทกฎหมายเป็นที่ตั้ง พร้อมทั้งกระท�าตนเป็นผู้เข้าถึงปัญหาอย่างไม่ย่อท้อ
ชาวกรุงเทพฯได้รับสิง่ ที่เขาคาดหวังมากขึน้ ดีขึน้ ในช่วง ๔ ปีที่ผ่านมา ท่ามกลางความอยากที่ยัง
ไม่เต็ม และความพอที่ยังพร่องอยู่ ถึงกระนั้นเขาก็ยังมีความปรารถนา ตราบเท่าที่ พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง
ยังคงด�ารงต�าแหน่งอยู่
เราเห็นความจริงทางการเมืองว่า ชีวิตมิได้โรยด้วยกลีบกุหลาบที่หอมหวน วันหนึ่งอาจราบรื่น อีกวัน
หนึ่งย่อมขรุขระ และอีกวันหนึ่งอาจจบสิ้นหรือเกิดใหม่ ชีวิตของ พล.ต.จ�าลองก็คงไม่พ้นสภาพเช่นนี้ แต่
เราก็ยังต้องการให้เติบโตจากการเกิดแล้วโดยไม่ถึงดับเร็วเกินไป ๆ
ศรัทธาของชาวกรุงเทพฯ คงจะไม่สญ
ู เปล่าจากความหวังที่เคยมอบให้ และคงจะเอาใจช่วยต่อไปอย่าง
มากมาย”
สิทธิ จิรโรจน์
(จาก น.ส.พ.มติชน ฉบับประจ�าวันที่ ๑๗ พ.ย.๒๕๓๒)
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๑ กรกฎาคม ๒๕๓๒

เรื่อง การอวยพร มอบดอกไม้ และของขวัญในวันเกิด
เรียน ท่านที่เคารพ
วันเกิดของผม ๕ กรกฎาคมปีนี้ เหมือนกับวันเกิดปีก่อน ๆ คือผมได้แก่ไปอีกปีหนึ่ง ใกล้วันตายไปอีก
ปีหนึ่ง ควรจะเร่งท�าความดีมากขึ้น
ท่านที่เคารพบางท่านอาจประสงค์จะอวยพร หรือมอบดอกไม้ หรือมอบของขวัญวันเกิด ผมขอ
ขอบพระคุณอย่างยิ่งในความกรุณาของท่าน และต้องขออนุญาตท่าน ขอให้ผมได้ปฏิบัติเหมือนที่แล้ว ๆ
มา คือขออนุญาตมิให้มีการอวยพร มอบดอกไม้และของขวัญวันเกิด อันจะเป็นการเสียเวลาท�างานหรือ
เวลาพักผ่อนทั้งของท่านและของผม หากท่านประสงค์ดังกล่าว ขอได้โปรดเปลี่ยนเป็นให้การสนับสนุน
ในการท�างานของผมและคณะ เพื่อความเจริญของกรุงเทพฯ และสังคมประเทศชาติ
ขอบพระคุณครับ
พล.ต.จ�าลอง ศรีเมือง

“เพราะมีความเข้าใจผิด คนส่วนใหญ่จงึ มักปิดบัง
เบื้องหลังของตน ความจริงคนที่กอ่ ร่างสร้างตัวมาด้วย
ความยากล�าบาก ไต่เต้าขึ้นมาได้ น่าภาคภูมิใจกว่า
คนที่เกิดมาบนกองเงินกองทองเสียด้วยซ�้าไป
ผูว้ า่ ฯ จ�าลองน่าภาคภูมใิ จ ผมพูดกับคุณแม่เสมอๆ
ว่า ผูว้ า่ ฯ นั้นความซื่อสัตย์สจุ ริตประกันได้ ความอดทน
ต่อความยากล�าบากและความเห็นอกเห็นใจคนยากจน
ประกันได้ เพราะตัวเองเคยผ่านมาแล้ว”
พลเรือเอก อุดม พุ่มหิรัญ
อดีตรองผู้บัญชาการทหารเรือ
พฤษภาคม ๒๕๓๒

ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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หากหวนร�าลึกด้วยส�านึกน้อมรับสัจจะ แผ่นดินที่ผองไทยได้ลงหลักปักฐานร่มเย็นสุขสราญ
อยู่ทุกวันนี้ ก็คือเลือดเนื้อชีวิตจิตวิญญาณของบรรพวีรกษัตริย์วีรชนไทยซึง่ พลีพิทักษ์สืบทอด
“ชาติไทย”ตลอดมา
และ...ชาติใด หากรั้วของชาติมิแกร่ง มั่นคง ก็ยากจักปลอดจากภัยแผ้วพานทั้งจากภายนอก
ภายในได้ รั้วธรรมชาติย่อมมีไม้ยืนต้น ไม้พุ่มเป็นฐานรากข่ายเครือ ไฉนรั้วของชาติจักไร้เครือข่าย
โยงใยที่มั่นคงแข็งแกร่งเป็นฐานรองรับเล่า
อับจนเห็นคุณค่า
การเมืองไร้นิยาม
เลือกตั้งแต่ละยุค
ครองสภายกมือชู
เพื่อชาติศาสน์กษัตริย์
แอบแจงแฝงซ่อนแวว
การเมืองเพื่อบ้านเมือง
แท้จริงตามตัณหา
จากกันด้วยไมตรี
การเมืองผันยอกย้อน
10
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พ้นปัญหาพลันหมิ่นหยาม
จ�ากัดความ“พวกของกู”
หมายแนวรุกยึดประตู
ถือคะแนนก�าหนดแนว
แต่ชัดชัดยังนอกแถว
โวว่าพรรคจัดสรรมา
แค่ฟุ้งเฟื่องด้วยวาจา
อิงแอบแฝงประโยชน์ซอ้ น
เอื้ออารีเอื้ออาทร
อาจ...พบกันใหม่ในสภาฯ.

เก่าสมัย ใหม่เสมอ
• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๒
Z

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

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

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

เฉพำะอย่ำงยิ่ง คนทั้งหลำยเกือบทั้งโลกทุกวันนี้
ก็ล้วนด�ำเนินชีวิตกันอยู่ ด้วยระบบ“ทุนนิยม”
อย่างสนิทสนมและตายใจว่า
ไม่เห็นจะมีระบบอะไรอื่นอีกเลย กันทั้งนั้น
ส่วนผู้ที่เห็นและเข้าใจถึงได้ว่า ระบบ“ทุนนิยม”ก�ำลัง
เข้ำมุมอับ ไปไม่รอด ช่วยมนุษยชำติในโลกให้เกิดสุขสันติ
อย่ำงอุดมสมบูรณ์ เป็นสังคมที่ดีตำมอุดมกำรณ์ ไม่ได้นั้น
ก็ยังมีน้อยอยู่ด้วย จึงเป็นเรื่องยากที่ยากสุดๆ จริงๆ
แต่ข้ำพเจ้ำก็ยังไม่เห็นทำงออกอื่นใดเลยที่จะดีกว่ำ
ต้องปรับตัวมำเป็นระบบ“บุญนิยม”นี้ให้ได้
แล้วสังคมมนุษยชำติในโลกไปรอดแน่ๆ
• สมณะโพธิรักษ์
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ฉบับที่แล้วเราก�าลังพูดถึง“จิต”ที่ เป็น
“ภาวะดี” เมือ่ “จิต”ได้ถูกช�าระกิเลสออกไป
เสร็จแล้ว “บุญ”คืออาวุธ ฆ่ากิเลส ก็หายไป
“จิต”ส่วนที่ถูกช�าระ“กิเลส”ออกไปจาก
จิตนั้นต่างหาก ที่เป็นจิต “เหลืออยู”่ คือ“จิตดี”
ก่อนที่“จิต”จะถูกช�าระกิเลสออกไป
ก็ยงั ไม่เป็น“จิตดี” “ภาวะดี”นั้นยังไม่เกิดขึ้ น
ก็ ไม่ มี“ภาวะดี” นั้น“ตั้งอยู่”หรือ“ทรงอยู่”
ธรรม คือ ภาวะ“ทรงไว้”หรือ“ตั้งอยู่”
ก็มันยังไม่มีขนึ้ มันก็ยงั ไม่มีภาวะ“ธรรม”นั้น
“ธรรม”คือ “การทรงอยู่” คือ“มี”ใช่มั้ย
“มี-ไม่มี”คนละสภาวะ คนละกาละกัน
ส่วนความเป็น“บุญ”นั้น มันแค่“กิริยา
ปัจจุบัน” เมื่อมันท�าหน้าที่เสร็จ มันก็ดับไป
“บุญ”เมื่อเสร็จกิจ จบมันก็“ไม่มี”ทันที
“บุญ”ไม่ ใช่อะไรที่“ทรงอยู-่ ทรงไว้”เลย
ดังนั้น “บุญ”ก็ไม่ ใช่“ธรรมะ” เห็นมั้ย !
“บุญ”ไม่ ใช่สิ่งที่“ทรงอยู่-ทรงไว้”จริงๆ
ฟังใหม่อีกที..ฟังดีๆ “บุญไม่ ใช่ธรรม”
“บุญ”เป็นแค่“พลังงาน”ที่มันท�าหน้าที่
ใน“ปัจจุบัน”เท่านั้น ถ้าสิ้น“ปัจจุบัน”ปุ๊บทุก
ปัจจุบัน “บุญ”ก็หายไปปั๊บ“ทุกปัจจุบัน”
“บุญ”จึงไม่ ใช่ “ธรรม”ที่จะอยูถ่ ึง“อดีต”
“บุญ”จึงมีแค่ ใน“ปัจจุบันเท่านั้น”ๆๆ
ยิ่ง“อนาคต” “บุญ”ยิ่ง“เกิดไม่ ได้”แน่ๆ
เพราะ“อนาคต” คือ “กาละ”ที่ยังมา
ไม่ถงึ ..ไง! มัน ยังไม่ เข้าสู่“กาละใหม่”เลย
ตัง้ ใจฟังความเป็น“กาละ”ให้ดีๆ
“กาละ”กับ“กรรม”นีแ่ หละส�าคัญที่สุด
12
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ในความตรัสรู้ของพระพุทธเจ้า
“อนาคต”ใดพ้น ความเป็น“อนาคต”ไป
เพราะมันเดินทางมาถึง“ปัจจุบัน”มันก็ เป็น
“กาละใหม่ ” ที่ก ลายเป็น“ปัจจุบัน” ..ใช่ มั้ย?
“อนาคต” มันกาละอันเดียวกันกับ
“ปัจจุบัน”หรือเปล่าล่ะ? ไม่ ใช่ ! ..ชัดมั้ย?
ความเป็นคนละ“กาละ”กัน แท้ๆชัดนะ
“บุญ”มี ได้เป็นได้แค่ ใน“ปัจจุบัน”เท่านั้น
“อนาคต”นัน้ คน“ผู้ท�า”ก็ยังไม่ ได้ไป
อยู่ท“ี่ อนาคต” แล้ว“กรรม”ที่เป็น“บุญ”ของ
คนผู้นี้ จะไปเกิดใน“อนาคต”ได้ยังไง ..หา?
และที่ส�าคัญจริงๆอีกก็คือ “บุญ”อยู่
ใน“ปัจจุบัน” ท�างานได้ในปัจจุบัน แล้ว“จบ”
รู้จัก“จบ”สักที กัน มัง่ มัย้ ?
“บุญ”..เกิดในปัจจุบัน-จบในปัจจุบัน
“อนาคต”เมือ่ มาถึง “กาละใหม่ ” มัน
เปลี่ยน“กาละ”ไปเป็น“ปัจจุบัน” คนละกาละ
ผู้ท�าบุญ“เป็น”แล้ว จะท�า“บุญ”ที ไรก็
ท�าในจิตตนขณะนัน้ ทุกที จึงจะมี“พลังงาน
บุญ”ภาวะใหม่ ที่ท�าใหม่ ซึ่งมีประสิทธิภาพ
เป็น“บุญ”ดังที่เคยท�าได้ขนึ้ มาท�างานให้แก่
เจ้าของพลังงานใหม่อกี ที คือ“ช�าระกิเลสได้”
และ“บุญ”ใหม่น้จี ะเกิดผล ก็คอื ฆ่ากิเลส
“ตัวทีม่ ี”นั้นๆ เป็น“กรรมใหม่” ใน“กาละใหม่”
มันคนละโอกาส (ต่า งกาละ) และคนละสภาวะ
“บุญ”เป็นแค่“สภาวะ”หรือแค่“อาการ
ปรากฏ”ในจิตของคนในแต่ละ“ปัจจุบัน”ที่
สามารถ“อภิสังขารขึน้ ได้(ปรุงสร้างขึน้ มาท�างาน
วิเศษยิ่งให้แก่ ใจของตน แต่ทา� ให้คนอื่นไม่ได้)”เท่านั้น

ท�าเสร็จแต่ละ“ปัจจุบัน”ก็หายไปทุกครั้ง
“บุญใหม่”ต้องท�าใหม่ ใน“ปัจจุบันใหม่”
“บุญ”จึงไม่“ตั้งอยู่หรือทรงไว้”จนข้าม
“กาละปัจจุบัน”ไปเลยสัก“บุญ”เดียว
“บุญ”จึงไม่ ใช่“ธรรม” ..งงมั้ยล่ะ?
ฟังใหม่อีกที..ฟังดีๆ “บุญไม่ ใช่ธรรม”
และ“บุญ”ก็ไม่ ใช่“ธรรมะ”เลย จริงๆ
ซึ่งถ้าจะพูดให้ถูก “บุญ”เป็น“อธรรม”
ด้วยซ�้าไป นี่คือ“ความจริง”แท้ๆทีเดียว
เพราะ“บุญ”ไม่เคย“ทรงอยู-่ ทรงไว้” ณ
สถานที่ ใด แม้แต่ ใน“กาละ”ก็ทรงแค่เฉพาะ
“พลังงาน”เท่านั้น อยู่ เป็นกิริยา-อาการ”ให้
สามารถ“ศึกษา”ได้ ไม่สถิตเสถียรเลย
“บุญ”จึงมิ ใช่ “ธรรม”ที่จะมีอยู่ใน“อดีต”
ยิ่ง“อนาคต” “บุญ”ยิ่ง“เกิดไม่ ได้”แน่ๆ
“บุญ”เป็นพลังงานที่ “ ไม่สถิตอยู่ข้าม
ปัจจุบัน” แม้จะเป็น“อรหันต์”แล้วปานใด
“บุญ”จึง“ไม่สถิต”เด็ดขาด แม้ท่าน
จะเป็น“อรหันต์หรือพระพุทธเจ้า”ส�าเร็จแล้ว
“บุญ”ก็ไม่สะสมเป็น“อัตตา”ทั้งนั้น
อย่าเผินๆตื้นเขินหลงว่า อรหันต์หรือ
พระพุทธเจ้าคือ ผู้“มีบุญ”เป็นอันขาด
อรหันต์หรือพระพุทธเจ้าคือ ผู้“สิน้
บุญ (ปุญญปริกฺขีโณ)” ผู้ไม่มี“บุญ”ตัวจริงตัวแท้
เพราะท่านเป็นผู“้ สิ้นบุญสิ้นบาป(ปุญญ
ปาปปริกฺขีโณ)”แล้วบริบูรณ์สัมบูรณ์
ส�าคัญความข้อนี้ ให้ละเอียดลออดีๆ
“บุญ”เป็นแค่“พลังงาน”ที่ท�าหน้าที่ ใน
“ปัจจุบัน”เท่านั้น ถ้าหมด“ปัจจุบัน”ปุ๊บ ทุก

ปัจจุบัน “บุญ”ก็หายไปปั๊บ“ทุกปัจจุบัน”
ดังนั้น ยิ่ง“บุญ”เสร็จกิจ จบหน้าที่ คน
ผู้นั้นก็ยิ่ง“หมดสิ้น‘บุญ’สนิทสุดๆ”เด็ดขาด
เป็นผู้สิน้ “บุญ”ทั้งปัจจุบัน-ทั้งอดีตทั้งอนาคต” คนผู้นจี้ ึงไม่มี“บุญ”อีกแล้วใน
ทุก“กาละ” ก็เป็นคนผู้ไม่ต้อง“ท�ากรรมที่จะ
ก�าจัดกิเลสตน”กันอีกแล้วในทุก“กาละ”
ก็เป็นคนทีไ่ ม่ม“ี บุญ”ให้ท�าอีก หรือ
เป็นผู้ไม่มี“บุญ”แล้วใน“กาล”ทั้งหลาย
จึงเท่ากับคนผู้นหี้ มดสิน้ “กาละ”ที่จะ
ท�า“กรรม”อันเป็น“บุญ”อีก
ก็เป็นคนผูไ้ ม่มี“บุญ”อีกแล้วในชีวติ ต่อ
ไปของตน “บุญ”ไม่มี“กาล”ในตนอีกแล้ว
เพราะท�า“กรรม”ทีเ่ ป็น“บุญ”เสร็จจบ
แล้วในภาวะที่เป็น“กาล”ส�าหรับชีวิตต่อไป
ของตน เป็นผู้มี“กาลกต” แปลว่า ผู้ทา� กาละ
“ตาย”เสร็จแล้ว “การตาย”นี“้ ผู้กระท�า”คือ
ตนเอง“ท�าการตาย”นี้ ส�าเร็จ “กาล”ก็ไม่มีอกี
ถ้าทุก“กรรม”ของคนผูน้ ้ีก็คอื ผู“้ จบกิจ”
คนผู้นีก่้ ็บรรลุ“อรหันต์” คนผู้น“ี้ กิเลส”ไม่
เกิดในจิตอีกแล้วในทุก‘กาล’แม้‘กาล’ก็ไม่มี
เป็นผู้“ท�ากาล”เสร็จแล้ว จบกิจแล้ว
“กิเลสตายสนิท” ก็ไม่เกิดอีกแล้ว
ท่านแปลค�าว่า “ท�ากาละ”ว่า “ตาย”
“ท� ากาละ” จึ งไม่ ไ ด้ ห มายความว่ า
“การตาย”ของร่างกาย แต่เป็น“การตายของ
กิเลส” ผู้“ท�ากาละ(ตาย)”จึงได้แก่ “อรหันต์”
“กิเลส”ตายนัน้ จะไม่ ใช่ร่างกายตาย
และก็ไม่ใช่“จิตทั้งหมด”ตายสิน้ เกลีย้ งไป
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑

•
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ไม่มีความเป็น“จิต”หรือไม่มี“ธาตุรู้”ดอกนะ
ผูท้ า� “จิตทั้งหมด”ให้ตาย..ได้น้นั คือ ผู้
เป็น“อรหันต์”ขึ้นไปเท่านั้นที่ท�าได้ ท�าเป็น
และอรหันต์ทุกองค์ก็ท�า“ตาย”ชนิ ด ที่
จบ“ปรินิพพานเป็นปริโยสาน”ได้อีกด้วย
อรหันต์ จึงชื่อว่า ผูท้ า� “บุญเป็น”อย่าง
แน่แท้ หรือ“ท�าบุญ”เป็นสัมมาทิฐิ กระทั่ง
“กิเลสาสวะ”ของตน“ตาย”หมดสิ้นเกลี้ยง
ผู้“ท�าบุญเป็น”แล้ว แต่“กิเลส”ในตน
ยังไม่หมดสิน้ ท�าได้เป็นบางส่วน คือผู้มี
“ส่วนบุญ (ปุญญภาคิยาหรือปุญญภาค)” ก็ต้อง
ท� า “พลัง งานบุ ญ ”ขึ้น มาในจิ ต ตนอี ก ที ก็
เป็น“พลังงานบุญ”ภาวะใหม่ ทีท่ �าใหม่ ก็
ต้องให้มีประสิทธิภาพเหมือน“บุญ”ที่เคย
ท�าได้ขนึ้ มาท�างานให้แก่เจ้าของพลังงาน
ใหม่อีกที คือ“ช�าระกิเลสได้”นั่นแหละเพิ่ม
ดังนั้ัน ผู้มี“ความสามารถ”ไม่พอ หาก
ท�า“บุญในปัจจุบนั ใหม่”อีก ก็อาจจะท�าไม่ ได้
ทุกครั้ง จึงต้องฝึกฝนอีกๆ จนกว่าจะเชี่ยว
ชาญช�านาญแท้จน“เก่ง”จริง กระทั่งสามารถ
เป็นอัตโนมัติ หรือยิ่งกว่าอัตโนมัติโน่นแหละ
จึงจะเป็น“ตถตา” ตถตาคือ เพียงแต่มี“เจตนา
[เจตสิกที่มงุ่ ไปข้างหน้าแต่ยงั ไม่ถงึ ขั้นหวัง(สาเปกโข)]”ปุ๊บ!
ก็มี“อภิสังขาร”ขึน้ “เป็นเช่นนั้นได้เอง”ปั๊บ!
“ปุญญาภิสังขาร”ต้องเก่งขั้นอัตโนมัติ
โน่นทีเดียว จึงจะชื่อว่า “ตถตา”(คือเป็นได้เอง)
ต้องอย่างนี้ จึงจะชื่อว่า“ตถตา”
คือ“ฆ่ากิเลส”ได้ส�าเร็จผลหมดสิ้น ชนิด
ที่เป็นอัตโนมัติกนั เลย ..ต้องขั้นอัตโนมัตินะ!
14
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“ประสิทธิภาพ”ต้องขั้นนี้ จึงจะชือ่ ว่า“ตถตา”
“ตถตา”จึงไม่ ใช่ภาษาที่เข้าใจกันตื้นๆ
เพี้ยนๆผิดๆ แต่มี“สภาวะ”ที่สูงส่งมากฉะนี้
“ตถตา”คุณค่าสูงส่งปานนี้ทีเดียว ผู้
ไม่รจู้ ริง ก็มักจะพูด“ตถตา”กันพล่อยๆ ผิดๆ
ขอย�า้ ..“ตถตา”นั้นมีต่างกันถึง ๓ ชนิด
๑.ตถตาที่ยงั ไม่ใช่“ตถตา”ที่ถูกเลย แต่
ไปเข้าใจว่า ตถตาเป็นแค่ภาวะ“ยถากรรม”
คือเข้าใจแค่ว่า “มันเป็นเช่นนั้นแหละ,มันก็
เป็นเช่นนั้นของมันเอง ไม่มี ใครไปท�าให้มนั ”
ซึง่ หมายความว่า ตามแต่มันจะเป็น
มันเป็นเรื่องของมันท�าเอง เจ้าตัวไม่รู้เรื่อง
ถ้าอย่างนี้ ยังไม่เป็น“ตถตา”ถูกแท้จริง
คนผูเ้ ป็นเจ้าของ“กรรม”นี้ยงั ท�า“กรรม”
นั้นเองไม่เป็น คนอื่นท�า อะไรอื่นมันท�า
โดยเฉพาะ“กรรม”นั้นยังมิใช่“โลกุตระ”
ตนเองยัง“ท�าให้เป็นเช่นนั้นเอง”ไม่ได้
ยังไม่เกิด“ธรรมโลกุตระ”ใดในตนเลย
อย่างนี้ ยังไม่ ใช่“ตถตา”เลยสักกะน้อย
ยัง“มิจฉาทิฏฐิ”ในค�าว่า“ตถตา”อยูเ่ ต็ม
๒.ตถตาที่มีสัมมาทิฏฐิ แต่ยังเป็นแค่
เริ่มพบ“มรรค” แล้วอุทานเมื่อเห็น“มรรค”นั้น
เมื่อ“ตนท�าให้เกิดในตนเองได้”ภาวะแรก
“โอ๋ .. มันเป็นเช่นนั้นเอง! อย่างนี้เหรอ!”
ซึ่งเป็น“การอุทานขึ้นในใจ”เพราะ“เพิ่ง”เคยพบ
ที“่ ตนเองท�าได้ในตนเอง..ครั้งแรก สัมผัสแรก”
จึงอุทานว่า “โอโห.. มันเป็นเช่นนี้เอง!!!!”
๓.ตถตาที่สัมมาทิฏฐิซงึ่ เป็น“ผล”แล้ว
อันนี้แหละคือ “ตถตา”บริบูรณ์สัมบูรณ์แท้

ค�าว่า“ตถตา”นีแ้ ปลว่า“ความจริง”ที่
เป็นโดยตนเอง และเป็นเองอย่างอัตโนมัติ
ในที่นเี้ ราก�าลังหมายถึง“บุญ”ที่เป็น
“ความจริง” และเป็น“ความจริง”ขัน้ เกิดได้
เอง อย่างอัตโนมัติทีเดียว จึงชื่อว่า“ตถตา”
ขอย�้าซ�้าส�าคัญยิ่ง“บุญ” คือ พลังงาน
เมื่อท�างานหมดหน้าที่ แต่ละ“ปัจจุบัน”
แล้วเสร็จ “บุญ”ก็หายไป “บุญ”จะไม่เหลือ
สะสมในที่ ใดๆ ..ขอย�้าให้ ชั ดๆ
“บุญ”ไม่ต้งั อยู่ ไม่ทรงไว้ ณ ที่ ใดๆเลย
“บุญ”จึงไม่ ใช่แม้แต่“ธรรม (หรือธรรมะ)”
ตามนัยะนี้ เพราะ“ธรรมะ”คือ“ตัง้ อยู-่ ทรงไว้”
ก็ขอชี้นัยะส�าคัญ นี้ ไว้ด้วย ตรองดีๆ
“บุญ”เป็น“ภาวะที่ปรากฏในปัจจุบัน”
เท่านัน้ “บุญ”จึงเป็น“อจินไตย”ที่สุดที่ผู้มี
“ปัญญาอันยิ่ง”ถึงจะรู้แจ้งภาวะนี้ได้จริงแท้
“บุญ”มีขนึ้ ในปัจจุบนั เกิดแล้ว ก็ตาย
ลงไปพร้อม“ปัจจุบนั ”ทุกปัจจุบนั เป็นครั้งๆ
“บุญ”จึงแตกต่างจาก“กุศล”อย่างมีนัย
ส�าคัญยิ่งยวด ด้วยประการอย่างนี้
“บุญ”จะกล่าวว่าเป็น“ความดี” ก็แน่ๆ
ต้องกล่าวกันอย่างนัน้ เพราะ“บุญ”ดีวิเศษ
จริงๆ แต่ท�าหน้าที่“ร้ายยิ่งๆ”คือ“ฆ่า”นี่เอง
“ฆ่า”กิเลส และ“ฆ่าเฉพาะกิเลส”เท่านั้น
ผูม้ ีความฉลาดที่มิ ใช่“ปัญญา”(ฉลาดแค่
เฉโก)จึงสับสนในแง่“ บุญ”เป็น“ความดียิ่งๆ”
ซึ่งก็จริงเหมือนกัน แต่มันดีคนละทิศ
เพราะ“บุญ”คือความสามารถ“ฆ่ากิเลส”
กันแท้ๆจริงๆ “ฆ่า”คือ“ท�าเลว”ที่สุดแล้วใน

ความเป็น คน ตามทฤษฎีของพระพุทธเจ้า
ดังนัน้ “ความจริง”แท้แล้ว “บุญ”นั้น
ไม่ ใช่“อาการดี”สักหน่อย “บุญ ”คือ“พลังงาน
ทีท่ า� ร้าย” บุญมี“อาการท�าลาย” มี“หน้าที่”
ฆ่ากิเลส ท�าร้ายกิเลส จริงๆ ใช่มั้ย?
ซึ่ง“ฆ่า”นั้น“ไม่ดี” ..จริงมั้ย?
แต่“ฆ่า”นี“้ ดี” นะ!!! (ปฏิ คือ มันวนไปวนมา)
นี่คอื “ความสลับซับซ้อนที่‘หมุนวนไป
มำ’ด้วยเชิงซ้อน” เรียกสั้นๆว่า“สภาพหมุน
รอบเชิงซ้อน” บาลีก็ว่า“ปฏินิสสัคคะ”บ้าง
“ปฏินิสสรณะ”บ้าง แม้แต่“คัมภีราวภาโส”
เป็น“การทวนกระแส (ปฏิโสต)”จริงๆ
ซึ่ง มัน ช่างดูเหมือน“การตลบตะแลง
กลับกลอก” ไม่อยู่กะร่องกะรอย เสียเลย
ถ้าโลกีย์ก็คอื “การตลบตะแลง”แท้ๆ
แต่ “สภาพหมุนรอบเชิงซ้อน”นี้ เป็น
“ความจริง,ความถูกต้อง,ความสามารถ”ใน
โลกุตรธรรมทีผ่ ู้ปฏิบัติท�าได้ถึงขั้น“อภิธรรม
(ธรรมะขั้นยอดยิ่ง)เป็น“ปรมัตถสัจจะ (ความจริง ที่
เป็นแก่นแท้ธรรมสาระขัน้ สูง ..ถึง สูงสุด )” ต่างหาก
จึ ง เป็ น “อจินไตย”อย่างยิ่ง ที่สามัญ
โลกีย์ธรรมดา ไม่อาจจะคิดเอาคาดเอาได้
ค�าว่า “บุญ”นี้เป็น“อจินไตย”อย่างยิ่ง
“บุญ”เป็น“โลกุตรธรรม”แท้ๆ ที่มีความ
หมาย“พิเศษสุด” เป็น“เอกังสะ-เป็นเอกัง
เสนะ (แต่ถา่ ยเดียว)” เพราะเป็น“พลังงาน”เช่น
เดียวกันกับ“พลังงาน”ที่เป็น“อุตุนิยาม”ทั้ง
หลาย “บุญ”ไม่ ใช่แม้แต่เป็น“พีชนิยาม”
[

เก่าสมัย ใหม่เสมอ [

อ่านต่อฉบับหน้า
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“... เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก
เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะมีแต่ถอยกลับ
ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศอุตสาหกรรมก้าวหน้า
จะมีแต่ถอยหลังและถอยหลังอย่างน่ากลัว……”
(ในหลวงรัชกาลที่ ๙)

อตร.ของความมั่งคั่งร�่ารวยและก้าวหน้า
พ่ อ ครู ส มณะโพธิ รั ก ษ์ ติ ง แก้ ป ั ญ หาเศรษฐกิ จ
สวนทางศาสตร์พระราชา...ประเทศไทยมีพระเจ้าอยูห่ วั
รัชกาลที ่ ๙ เป็ น ผู ้ ที ท่ รงพระจริ ย วัต รตรงตามค� า
สอนของพระพุทธเจ้าเป๊ะเลย รัฐศาสตร์ก็อย่างนี้
เศรษฐศาสตร์ก็อย่างนี้ สังคมศาสตร์ก็แบบนี้ เป็น
โลกุตระทั้งนั้น แล้วท่านก็ทรงงานเพื่อประชาชน
ของพระองค์ ๗๐ ปี ก็แทบจะไม่มีใครเข้าใจนัยที่
ส�าคัญได้ แม้ทา่ นจะได้ตรัสไว้วา่ ให้ประพฤติอย่างไร
บริหารอย่างไร ก็ให้ประพฤติแบบคนจน บริหาร
แบบคนจน มาเป็นคนหัดเสียเปรียบ ขาดทุนของ
เราคือก�าไรของเรา เสียเปรียบนั่นแหละดี เราเสีย
นั่นแหละเราได้ ก็ไม่กระดิกหูกัน
แถมจะพยายามพั ฒ นาเศรษฐกิ จ ประเทศ
ให้ ค นรวยให้ ห มด พู ด อย่ า งนี ้ไ ม่ เ กรงพระทั ย
พระเจ้าอยู่หัวเลย พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าเอาแบบ
คนจน ก็ช่างพระเจ้าอยู่หัว ผู้ที่บริหารประเทศทาง
ด้านเศรษฐกิจก็ฟงั ไม่ข้นึ ไม่เข้าใจ ถึงในหลวงเป็นผู้
ทีค่ นเคารพนับถือ ก็ได้แต่เคารพ แต่ไม่รวู้ า่ ในหลวง
มีภูมิรู้อย่างไร เชื่อในหลวงแต่ไม่รู้ว่าเชื่ออะไร ซึ่ง
พวกที่ถกู ครอบง�าจากต่างประเทศเขาไม่เชื่อหรอก
จริงๆ แล้วประเทศทุกประเทศมุง่ จะไปรวยทั้งนั้น
16
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มีเพียงกษัตริย์ไทยประเทศเดียวในโลก ที่ตรัสว่า
“ให้ขาดทุนคือก�าไร” ให้มาอยู่แบบคนจนแบบนี้
บริหารประเทศแบบคนจนแบบนี้ ไม่มปี ระเทศไหน
ที่จะมีพระเจ้าแผ่นดินหรือเบอร์ ๑ ของประเทศ
พูดแบบนี้ ตรัสแบบนี้ มีแต่ในประเทศไทยนี่แหละ
ซึ่งสุดยอดประเสริฐสุดเลย
อาตมาภูมิใจได้มาเกิดในเมืองไทย เมื่อไหร่จะ
เข้าใจซาบซึ้งในค�าตรัสกัน คนที่มปี ฏิภาณดี ฟังค�าตรัส
แล้วอาจสะดุด แต่จิตไม่เปลี่ยนจึงไม่ชัดเจน ไม่เข้าใจ
ซาบซึ้ง เพราะจิตยังไม่เข้ากระแสไปทางโลกุตระ
โลกุตระต้องมาเป็นอย่างนี้ ต้องมาจน มาเป็นผู้
ไม่เบียดเบียนใคร ไม่เอาเปรียบใคร มีแต่เสียสละ
ช่วยคนอื่นสิ! นี่คอื คนประเสริฐ คนที่ไปเบียดเบียน
คนอื่น เอาเปรียบเอารัดคนอื่น เอาแต่กอบโกย
ตระหนี่ขี้เหนียว แล้วก็เอาเงินส่วนที่สะสมกักตุน
ไว้ไปออกดอกออกผล ไปโลภ กอบโกยอีก และมี
ทฤษฎีวิธกี ารสารพัดที่พวกทุนนิยมสร้างขึ้น จะเอา
เปรียบเอารัดให้ได้มากไม่มที ่สี ้นิ สุด ถ้าปล่อยให้เป็น
อย่างนั้นสังคมมันไปไม่รอด อย่างที่คานธีบอกไว้วา่
“ทรั พ ยากรในโลกนี ้มี เ พี ย งพอให้ กั บ คนทุ ก คน
แต่ไม่พอเลยส�าหรับความโลภของคนคนเดียว”

อตร.ของความมั่งคั่ง ร�า่ รวย และก้าวหน้า...
ในทัศนะของในหลวง ร. ๙
« ให้บริหารแบบคนจน

...เราไม่อยากจะเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมาก
เพราะถ้าเราเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างมากก็จะ
มีแต่ถอยกลับ ประเทศเหล่านั้นที่เป็นประเทศ
อุต สาหกรรมก้ า วหน้ า จะมี แ ต่ ถ อยหลั ง และ
ถอยหลั ง อย่ า งน่ า กลั ว แต่ ถ ้ า เรามี ก ารบริ ห าร
แบบเรียกว่าแบบคนจน แบบที่ไม่ติดกับต�ารามาก
เกิน ไป ท� า อย่ า งมี ส ามั ค คี นี ่แ หละคื อ เมตตากั น
จะอยู่ได้ตลอดไป...”(พระราชด�ารัส เนื่องในโอกาส
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔
ธันวาคม ๒๕๓๔)
« ระวัง! หลงเศรษฐกิจก้าวหน้า(ตัวเลขดี)
แต่ประชาชนอดอยากปากแห้ง
“...ตามปกติคนเราชอบดูสถานการณ์ในทางดีที่
เขาเรียกว่าเล็งผลเลิศ ก็เห็นว่าประเทศไทยเรานี่
ก้าวหน้าดี การเงิน การอุตสาหกรรม การค้าดี มีกา� ไร อีก
ทางหนึ่งก็ต้องบอกว่าเราก�าลังเสื่อมลงไปส่วนใหญ่
ทฤษฎีว่า ถ้ามีเงินเท่านั้นๆ มีการกู้เท่านั้นๆ

หมายความว่าเศรษฐกิจก้าวหน้า แล้วก็ประเทศก็
เจริญ มีหวังว่าจะเป็นมหาอ�านาจ
ขอโทษเลยต้องเตือนเขาว่า จริง ตัวเลขดี แต่
ว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังในความต้องการพื้นฐาน
ของประชาชน (พอมี พ อกิ น ) นั ้น ไม่ มี ท าง...”
(พระราชด�ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๖)
« การเป็นเสือไม่สา� คัญเท่ากับการพอมีพอกิน
“...การจะเป็นเสือนั้นไม่ส�าคัญ ส�าคัญอยู่ที่
เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน
แบบพอมีพอกินนั้น หมายความว่า อุ้มชู
ตัวเองได้ ให้มีพอเพียงกับตนเอง
ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัว
จะต้องผลิตอาหารของตัวเอง จะต้องทอผ้าใส่เอง
อย่างนั้นมันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ�าเภอ
จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร บางสิ่งบางอย่าง
ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่ขายในที่ไม่
ห่างไกลเท่าไร ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก...”
(พระราชด�ารัส เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๓๙)
« อันตรายของการอยากเป็น “เสือ”
ดร.สุเมธ ตันติเวชกุล ขยายความถึงอันตราย
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ของการอยากเป็น “เสือ” เอาไว้ว่า...
“บ้านเมืองเรายุ่งเหยิงก็เพราะความโลภ
การพัฒนาประเทศที่ผา่ นมานั้น เราอยากเป็น
เสือตัวที่ ๕ เหมือนอย่างประเทศอื่น เป็นความ
อยากที่ไม่ได้ดูตนเองว่าควรเป็นอะไร แต่ท�าเพื่อ
สนองความอยากของตนเอง
มี ก ารลดพื ้น ที ่เ กษตรลงไปและเพิ ่ม พื ้น ที ่
อุต สาหกรรมทั ้ง ๆ ที ่ป ระเทศไทยเป็ น ประเทศ
เกษตรกรรม ผลผลิตที่ได้มาส่วนหนึ่งใช้ในประเทศ
ที่เหลือก็สง่ ไปขายต่างประเทศ ประเทศไทยเป็น ๑
ใน ๗ ของประเทศทั่วโลกที่มีอาหารเหลือกินเหลือ
ใช้เทียบกับประเทศที่ร�่ารวยก็ยังต้องซื้ออาหารกิน
แต่ท�าไมเราไม่อยู่อย่างพอมีพอกิน
การพัฒนาประเทศของเราที่ผ่านมา พัฒนา
ด้ ว ยความอยาก อยากเป็ น เสื อ ตั ว ที ่ ๕ ทาง
เศรษฐกิจในภูมภิ าคและเป็น NICs โดยไม่ดตู วั เอง
ว่าที่ตัวตนที่แท้จริงของตัวเองเป็นอย่างไร
มีการเขียนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่ ง ชาติ ล ดพื้ น ที ่เ กษตรกรรมไปเป็ น การท� า
อุตสาหกรรม การพัฒนาก็เลยเป็นแบบแตกดับ
มาตลอด
ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม แต่ที่
ผ่านมากระดูกสันหลังของชาติได้รับการละเลย
ทั้งๆ ที่ประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๗ ประเทศทั่วโลก
ที่มีทรัพยากรและอาหารเลี้ยงดูประชาชนภายใน
ประเทศได้ แล้วยังมีเหลือเก็บ แต่เราไม่น�าจุดนี้
มาใช้
อย่างสิงคโปร์เป็นเพียงเกาะเล็กๆ จะปลูกพืช
ก็ไม่ได้ มีแต่หิน ท�าอุตสาหกรรมก็ไม่ดีเพราะเป็น
พื้นที่เกาะ แต่ต้องยอมรับสิงคโปร์ว่าพัฒนาคน
ได้เป็นอย่างดี ท�าการค้าขายเก่ง เซ็งลี้เก่ง ท�าให้
ประเทศเล็กๆ โตได้
ขณะที่ประเทศไทยมีศักยภาพมาก แต่มี
การพัฒนาไปอย่างหลงทิศ (ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง มุมมองของ สุเมธ ตันติเวชกุล : ต้อง
“เกษตรอุตสาหกรรม” มติชนสุดสัปดาห์ วันที่ ๒
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๐)
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อตร.ของความมั่งคั่ง ร�่ารวย และก้าวหน้า...
ในทัศนะของไอน์สไตน์
ไอน์สไตน์ได้สรุปบทเรียนจากระบอบเผด็จการ
ทรราชอย่างชัดเจน ทั้งพวกฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวา
ไว้วา่ “ความรุนแรงเป็นบ่อเกิดของความรุนแรง
เสรีภาพเป็นรากฐานที่จ�าเป็นต่อการสร้างค่า
นิยมที่ถูกต้องทุกอย่าง”
แต่ถงึ กระนั้นก็มบี างแง่มมุ ของรัสเซีย ที่ไอน์สไตน์
ชื่นชอบอยูเ่ หมือนกัน ซึ่งรวมทั้งความพยายามของ
รัสเซียในการจ�ากัดความแตกต่างทางชนชั้น และ
ระบบเศรษฐกิจแบบมีลา� ดับชั้น เขาเขียนหลักการ
ที่เป็นความเชื่อส่วนตัวของเขาว่า
“ผมเห็นว่าความแตกต่างระหว่างชนชั้น
เป็นเรื่องขัดต่อความยุติธรรม การใช้ชีวิตอย่าง
เรียบง่ายเป็นสิ่งที่ดสี า� หรับทุกคน ทั้งทางร่างกาย
และจิตใจ”
ความรูส้ กึ เหล่านี้ทา� ให้ไอน์สไตน์วพิ ากษ์สงั คม
ที่เน้นการบริโภคที่มากเกินไป และความเหลื่อมล�้า
ของความมั่งคั่งในสหรัฐอเมริกา ด้วยเหตุนี้เขา
จึงสนับสนุนกระบวนการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้อง
ความยุตธิ รรมทางสังคมและเชื้อชาติ และชี้ให้เห็น
ถึงแหล่งก�าเนิดความชั่วร้ายที่เกิดขึ้นเอาไว้ว่า….
ในความเห็นของผม ระบบเศรษฐกิจเสรี
ทุนนิยมอย่างทุกวันนี้ คือ...“แหล่งก�าเนิดความ

ชั่วร้ายที่แท้จริง!”
ผมเห็นว่าโดยผลทางจิตวิทยาแล้ว ทุนนิยมไม่
เพียงท�าให้ก้าวหน้าในการผลิต แต่ท�าให้ก้าวหน้า
ในการพัฒนาความรู้ และท�าให้ก้าวหน้าในการ
แข่ ง ขัน “สร้ า งตั ว ตน” ด้ ว ย ซึ่ ง มั น มี อ� า นาจ
มากกว่าจิตส�านึกของสังคม และความรับผิดชอบ
ทางสังคม (มนุษย์จะต้องตระหนักรู้และรู้เท่าทัน
ระบบคิดของเศรษฐกิจเสรีทุนนิยม ที่หล่อเลี้ยง
ความเป็น “ตัวกู ของกู” ขยายอาณาจักร “ตัวกู
ของกู” ให้ใหญ่ขึ้นเรื่อย ๆ ภายใต้กรอบความคิด
แบบนี้ การแข่งขันเพื่อให้ได้ชัยชนะ อยู่เหนือผู้อื่น
จึงเป็นเรื่องส�าคัญมากกว่าการอยู่ร่วมกัน การ
ช่วงชิงโอกาสจึงส�าคัญกว่าการให้และการแบ่งปัน
โอกาส ถ้ า ทุ ก คนคิ ด และท� า ในท� า นองเดี ย วกั น
ทั ง้ หมด อะไรจะเกิด ขึ น้ บนโลกที จ่ � า กั ด ใบนี .้ ..
ผศ.ดร.จุมพล พูลภัทรชีวิน มติชน ๙ เม.ย. ๕๔)
ทุนส่วนบุคคลมีแนวโน้มที่อยูใ่ นมือคนจ�านวนน้อย
ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการแข่งขันเสรี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะ
การพัฒนาเทคโนโลยี ส่วนหนึ่งเป็นเพราะการรวมศูนย์
การผลิตในอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ซึง่ ต้องใช้คนงาน
จ�านวนมากด้วยรายจ่ายที่เล็กน้อย ผลลัพธ์ก็คือก่อให้
เกิดระบบคณาธิปไตยของผู้มีทุนมาก ซึง่ ไม่อาจตรวจ
สอบได้อย่างทั่วถึงแม้ในสังคมประชาธิปไตย
เป็นความจริงว่านักการเมืองถูกเลือกโดยพรรค
ซึง่ ได้รับการสนับสนุนจากผู้มีทุนเพื่อวัตถุประสงค์
หลายอย่างนอกเหนือจากการออกกฎหมาย ผูแ้ ทน
จึงไม่อาจรักษาประโยชน์ของประชาชนได้ (จึงเป็น
ได้เพียงแค่ผู้แทนของนายทุน พรรคของนายทุน
และเพื่อนายทุนเท่านั้น)
และอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้มีทุนทั้งหลายได้
ครองสื่อต่างๆ ทั้งหนังสือพิมพ์ โทรทัศน์ วิทยุ ดังนั้น
จึงเป็นการยากยิ่งที่ประชาชนจะใช้สติปญ
ั ญาของ
ตนเพื่อพัฒนาระบบการเมืองให้ดีขึ้น (บ้านเมือง
จึงถูกนักการเมือง และระบบการเมืองปู้ยี่ปู้ย�าจน
เละเทะอย่างเช่นในปัจจุบัน) จึงเป็นการยากยิ่งที่
ประชาชนจะใช้สติปัญญาของตนเพือ่ พัฒนาระบบ
การเมืองให้ดีขึ้น

ความพิ ก ารของพลั ง ปั จ เจกบุ ค คลถื อ ว่ า เป็ น
ความชั่วร้ายที่สุดของลัทธิทุนนิยม ระบบการศึกษา
ทั้งหมดของเราได้รับความบอบช�า้ จากความชั่วร้าย
นี้...นักศึกษาถูกฝังหัวด้วยทัศนคติท่เี ร่งเร้าการแข่งขัน
และถูกฝึกให้บูชาความส�าเร็จอย่างละโมบโลภมาก
เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมส�าหรับการประกอบอาชีพ
ในอนาคต (จากหนังสือ ไวโอลินของไอน์สไตน์ น.๓๑๐)

อตร.ของความมั่งคั่ง ร�่ารวย และก้าวหน้า...
ในทัศนะของคานธี
อเมริกาเป็นประเทศที่มกี ารพัฒนาอุตสาหกรรม
ก้าวหน้าที่สุดในโลก แต่ก็ยังไม่สามารถขจัดความ
ยากจนข้ น แค้ น และความเสื ่อ มโทรมให้ ห มดไป
จากประเทศได้ นั่นก็เป็นเพราะว่าอเมริกาละเลย
แรงงานคนทั่วไป รวมศูนย์อ�านาจไว้ในมือของคน
เพียงหยิบมือ ทีส่ งั่ สมความมัง่ คัง่ จากความสูญเสีย
ของผู้คนจ�านวนมาก ผลก็คือ การท�าประเทศให้
เป็นประเทศอุตสาหกรรม กลับกลายมาเป็นภัย
คุกคามคนยากไร้ในประเทศของตน และรวมทั้งคน
ทั้งปวงในโลกอีกด้วย (หริจัน ๙ มีนาคม ๒๔๙๐)
หากอิ น เดี ย จะพาตนให้ พ ้ น ภั ย จากภาชนะ
เช่นที่อเมริกาประสบ อินเดียจะต้องน�าสิ่งที่ดีที่สุด
ของอเมริกาและประเทศในยุโรปตะวันตกมาเป็น
แบบอย่าง รวมถึงนโยบายเศรษฐกิจที่ดูน่าพิสมัย
ทว่าเป็นภัยนั้นมิต้องน�าพา ดังนั้น การวางแผน
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ที่แท้จริงต้องยึดการใช้แรงงานคนอย่างคุ้มค่าที่สุด
และมีการกระจายผลผลิตไปยังหมูบ่ า้ นต่างๆ ทั่วอินเดีย
แทนที่จะส่งผู้คนไปนอกหมู่บ้านเพื่อไปเป็นแรงงาน
และในที่สุดกลับต้องมาซื้อสินค้าที่ผ่านกระบวนการ
ผลิตในราคาแสนแพง (หริจัน ๒๓ มีนาคม ๒๔๙๐)
« ...พระเจ้าทรงห้ามมิให้อินเดียรับเอาระบบ
อุตสาหกรรมตามแบบตะวันตก เพราะเพียงระบบ
เศรษฐกิจแบบจักรวรรดินยิ มของประเทศเกาะเล็ก ๆ
อย่างอังกฤษ ก็ตีตรวนโลกทั้งโลกเอาไว้แล้วใน
ทุกวันนี้ ถ้าหากประชาชาติใหญ่ ๆ ที่มีพลเมือง
๓๐๐ ล้านคนอย่างอินเดีย ถือเอาการกอบโกยผล
ประโยชน์ทางเศรษฐกิจอย่างเดียวกัน โลกก็จะถูก
ปอกลอกจนไม่มีอะไรเหลือ เหมือนถูกกัดแทะด้วย
ฝูงตั๊กแตนมหึมา...”
« “เศรษฐศาสตร์ที่แท้จริงไม่เคยเป็นปฏิปักษ์
กั บ มาตรฐานสู ง สุ ด ทางจริ ย ธรรม เช่ น เดี ย วกั บ
จริยธรรมอันแท้จริงทั้งหลายจะต้องเป็นเศรษฐศาสตร์
ที่ดีด้วย เศรษฐศาสตร์ที่บูชาทรัพย์สินเงินทอง
และท�าให้ผู้ที่แข็งแรงสามารถสะสมความมั่งคั่ง
บนความทุกข์ของผู้ทีอ่ ่อนแอ นับเป็นศาสตร์ที่
จอมปลอมและสิ้นหวัง น�ามาซึ่งความตาย”
อะไรคือมูลเหตุของความปั่นป่วนวุ่นวายใน
ปัจจุบัน ข้าพเจ้าอยากจะพูดว่า มูลเหตุของความ
ปั่นป่วนวุ่นวายในปัจจุบัน เกิดจากการที่ประเทศ
ใหญ่ขดู รีดประเทศเล็ก ประเทศที่เจริญแล้วขูดรีด
ประเทศที่เจริญน้อยกว่า และประเทศเล็กขูดรีด
ประเทศเล็กด้วยกันเอง การที่ข้าพเจ้าคัดค้าน
เครื่องจักรกลก็เพราะว่า เครื่องจักรกลนี้แหละเป็น
อุปกรณ์ที่ช่วยให้มีการขูดรีดระหว่างประเทศ
ข้ า พเจ้ า พร้ อ มที ่จ ะต้ อ นรั บ การปรั บ ปรุ ง
คุณภาพของเครื่องจักรที่ใช้กันในหมู่บ้าน (หมาย
ถึงเครื่องปั่นด้ายทอผ้าที่ใช้แรงคน) แต่ข้าพเจ้า
ถือว่าเป็นอาชญากรรมที่จะน�าเครื่องจักรมาใช้
แล้วท�าให้ชาวนาจ�านวนล้าน ๆ คนต้องว่างงาน
ต้องอดอยากและกลายเป็นปัญหาที่หนักหน่วงแก่
ประเทศชาติ ดังที่ก�าลังเป็นอยู่ในขณะนี้
ข้าพเจ้าไม่คิดว่า การสร้างอุตสาหกรรมเป็นสิ่ง
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จ�าเป็น โดยเฉพาะส�าหรับประเทศอินเดีย ข้าพเจ้า
เชื่อว่าเมื่อเป็นอิสระแล้ว อินเดียจะไปปฏิบตั หิ น้าที่
ที่อินเดียมีต่อโลกที่ทุกข์ยากได้ด้วยการมีชีวิตที่
เรียบง่ายแต่สูงส่ง และด้วยการพัฒนากระท่อม
เล็กเรือนน้อย อีกทั้งการมีชีวิตอยู่อย่างสงบสุข
กับนานาประเทศ
เป็นการแน่นอนที่สุดว่า หากโลกไม่ยอมยุติ
การแข่งกันสร้างอาวุธ ซึ่งก�าลังกระท�าอยู่อย่าง
บ้าคลัง่ ในทุกวันนีแ้ ล้วไซร้ ความพินาศหายนะชนิด
ทีไ่ ม่เคยปรากฏมาก่อนเลยจะต้องอุบัติขึน้ ในโลก
อย่างแน่แท้
หากไม่มีความโลภ การสร้างอาวุธก็จะไม่มี
หลั ก การของอหิ ง สาไม่ ย อมให้ มี ก ารเอารั ด เอาเปรียบหรือการขูดรีดในรูปใดๆ ทั้งสิ้น เมื่อใดที่
ไม่มีการขูดรีด เมื่อนั้นจะเกิดความรู้สึกว่าอาวุธ
ยุทธ-สัมภาระเป็นสิ่งที่ไม่จ�าเป็น การลดอาวุธอัน
แท้จริงจะไม่เกิดขึ้น ตราบใดที่ประเทศชาติไม่เลิก
การขูดรีดเอารัดเอาเปรียบกัน
ข้ า พเจ้ า ไม่ ป รารถนาที ่จ ะมี ชี วิ ต อยู ่ ถ้ า โลก
นีป้ ราศจากความรักใคร่และความเมตตาเหมือน
ครอบครัวเดียวกัน

อตร.ของความมั่งคั่ง ร�่ารวย และก้าวหน้า...
ในทัศนะของสมณะโพธิรักษ์
« “ทุนนิยม” คือ เศรษฐกิจ “อัตวินิบาต”

ทุกวันนี้สังคมของโลกทั้งโลกตกอยู่ใน “ระบบ
ทุนนิยม”
คนทั่วโลกใช้ระบบ “ทุนนิยม” ทั้งนั้น แล้ว
ยอมรับกันว่า “สุจริตยุติธรรม”
โลกทุกวันนี้จงึ เกิดการเบียดเบียนแย่งชิง แล้ว
ก็เข้าใจว่า “ใครสามารถเอาเปรียบได้ก�าไรมาก ๆ
เป็นสิ่งดีน่ายกย่องนับถือชมเชยชื่นชม”
ทุกคนจึงเดินตามรอยนีห้ มด ศึกษากันมามาก ๆ
ก็เพื่อจะไปเอาเปรียบเอารัดทั้งสิ้น แล้วก็พยายาม
ตีราคาค่าตัวให้เกิน ๆ ให้สูง ๆ ให้แพง ๆ เอาไว้

ความจริงควรได้เท่าไหร่ ไม่ร!ู้ ต้องตีราคาเกิน ๆ
ไว้กอ่ น หรือตีราคาตามวุฒทิ ้งั ๆ ที่ยงั ไม่เป็นอะไร ไม่
ประสีประสาอะไร ฝึกหัดอะไรก็ยังไม่เคยเลย
นี้เป็น “ความฉ้อฉล” ในสังคมทั่วโลก ปฏิบัติ
ผิดกันไปหมด
คนในโลกนี้ จึงไร้ค่า-ไม่มีประโยชน์ นี่ก็คือ
“หายนะใหญ่”
นักเศรษฐศาสตร์ ชื่อ “เดวิด คอร์เดน” เรียก
“เศรษฐกิจปัจจุบนั นี้” ว่า “ระบบเศรษฐกิจอัตวินบิ าตกรรมโลกานุวัตร” (global suicidal economy) ที่
ก�าลังก่อภัยพิบัติยิ่งใหญ่และรุนแรงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่ง
เหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นอย่างช้าที่สุดก็ก่อนศตวรรษนี้
โลกใกล้จะแตกแล้ว !
ก็ใช่ ! อย่างที่เขาน�าเสนอมา ดังนั้น ความสมดุล
ทางธรรมชาติทุกอย่างในโลก ในมหาจักรวาลก็จะ
วิปริตแปรปรวน ทั้งการเคลื่อนไหว ทั้งการทรง
สภาพ เกิดแผ่นดินไหว ร้อนแล้ง น�า้ ท่วม ระเบิด แตก
ท�าลาย ฯลฯ เป็นพิษเป็นภัยขึ้นมาได้อย่างแท้จริง
ระบบเศรษฐกิจ “ทุนนิยม” ที่เขาตั้งชื่อไว้อย่าง
น่ากลัวว่า “อัตวินิบาต” คือ “เป็นเศรษฐศาสตร์
การฆ่าตัวตาย” นั้น ก็จริงที่สุด !
อาตมาจึงมีเป้ามุง่ พุง่ เพ่งตรงไปที่แนวคิดระบบ
“ทุนนิยม” ว่า “เหลวไหล” ท�าให้สังคมเลวร้าย
เดือดร้อนเพราะมีความโลภเป็นแกน”
สังคมที่ใช้...ระบบ “ทุนนิยม” ในการด�าเนิน
ชีวิต...จะไม่เกิดการเป็นอยู่สงบ ไม่เกิดความอุดมสมบูรณ์พูนสุข มีแต่ผลาญท�าลายไปเรื่อย เป็น
งูปากใหญ่กินมาก กินจุ กินไม่รู้หยุด กินผู้อื่นและ
กินหางตัวเองไปเรื่อย ๆ จนเกือบจะถึงหัวแล้วด้วย
ทุกวันนี้ก็ย่ิงเห็นว่า “ทุนนิยม” ก�าลังถึงทางตันแล้ว
ใช้การไม่ได้แล้ว
ฉะนั้น ความตายของ “ทุนนิยม” ก�าลังคืบคลานเข้ามา การเกิดขึ้น - ตั้งอยู่ - ดับไป เป็น
สัจธรรม “ระบบทุนนิยม” ก็เป็นสัจธรรมอันหนึ่ง
เกิดขึ้นแล้ว - ก็ตั้งอยู่มาได้ชั่วระยะหนึ่ง - แล้วก็
ต้องตายไป เพราะเป็นระบบที่ร้ายแรง - เลวมาก
ที นี ้เ มื อ งไทยขณะนี ้ ด้ ว ยภู มิ ธ รรมอาตมา

อาตมาว่า เมืองไทยดีที่สุดในโลก สงบและเจริญ
สู ง สุ ด ในโลก น่ า สงสารอเมริ ก ามาก ย�่ า แย่ ไ ป
เรื่อย ๆ ที่เขาบอกว่าเจริญ ๆ แม้แต่อังกฤษเขาสู้
ประเทศไทยไม่ได้ ประเทศไทยอยู่สงบดีที่สุดเลย
อย่ า งอเมริ ก านี ่ถ ามจริ ง ๆ คนที ่พ อรู ้ เ รื ่อ ง
เศรษฐศาสตร์ อเมริกาทุกวันนี้รวยหรือจน หนี้สินมี
มากล้นพ้นตัวใช่ไหม? ดอลล่าร์ที่อเมริกาปั๊มออกมา
ทุกวันนี้ ไม่มีหลักประกันอะไรเลย จริง ๆ แล้วไม่ต่าง
กับเศษกระดาษ ถ้าคนทั้งโลกเอาดอลลาร์ทุกใบคืน
อเมริกา แล้วเอาสิ่งที่เป็นสาระต่าง ๆ ผลไม้ลูกหนึ่ง
เข็ ม เล่ ม หนึ ่ง อย่ า ไปว่ า ถึ ง ทองค� า เลย แค่ แ ลก
เปลี่ยนวัตถุสิ่งของกลับมา อเมริกามีแลกคืนไหม
ไม่พอหรอก ให้แก้ผ้าล่อนจ้อนหมดทั้งประเทศมา
แลกคืนก็ไม่พอ เขาปั๊มเศษกระดาษออกไปใช้ทั่วโลก
แล้วเก่งที่จะสร้างค่าของดอลลาร์ให้ท่วั โลกยอมรับได้
แล้วคนก็ยอมทั้งโลก ก็ต้องเรียกว่ามาเฟียของโลก
เที่ยวเบ่งกล้ามไปทั่ว อาตมามองอเมริกาอย่างนี้
อาตมาก็สงสารประเทศไทย ผูท้ ่จี ะมาแก้ปญ
ั หา
เศรษฐกิจของประเทศ ประกาศว่าต่อไปคนไทย
จะก้าวหน้า จะรวย ๆ จะท�าให้คนจนหมดไป เป็น
การคิดผิด
เพราะการที่จะไปท�าให้คนรวยทุกคนนัน้ มัน
เป็นไปไม่ได้อยูแ่ ล้ว การจะรวยได้น้นั แต่ละคนก็ตอ้ ง
พยายามเอาเปรียบเขา ตั้งใจโลภ การท�าความโลภ
ให้สมโลภก็บาปแล้ว กิเลสโลภก็หนาขึ้น อ้วนขึ้น
แล้วชีวติ ของคนไทยที่ตา่ งมีแนวคิดว่าจะให้กเิ ลสโต
มันเจริญหรือไง และการไปมีความต้องการให้
รวย เป็นปากกรวยไม่รู้จักจบสิ้นอย่างนั้น แล้วก็
บ้าวิ่งไล่ตามเงาโดยไม่มีทางเป็นผลส�าเร็จ ต้อง
เหน็ดเหนื่อย หมาหอบแดด ตายเปล่าด้วย
การแก้ปญ
ั หาเศรษฐกิจที่จะท�าให้คนรวย จึงเป็น
สมบัติผลัดกันชม คนนี้แย่งได้มากก็รวย คนถูกแย่ง
ไปก็ได้นอ้ ย แต่กไ็ ม่ยอมกันหรอก จะต้องพยายามให้
รวยขึ้นมาให้ได้ พอคนหนึ่งได้รวยอีกคนก็จนลง ก็
เป็นสมบัตผิ ลัดกันชม นีพ่ ดู สัน้ ๆ แต่ท่จี ริงมีปฏิกริ ยิ า
ลูกโซ่ของการเอาเปรียบและเบียดเบียนยาวกว่านี้
เป็น “อิทัปปัจจยตา” แต่ก็จะเป็นทิศทางนี้
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}ประเทศไหนก็ตาม
ถ้าท�าคนในประเทศ
ให้หัดลดน้อยลง มีน้อยลง
จนลง ๆ แต่อยู่ดีกินดี มีเลี้ยงตัว
“พอกินพอใช้”
ตามศาสตร์พระราชา
พอกินพอใช้พอเพียง
รู้จักความพอเหมาะพอดีไหม?
มันคือสุดยอด
ของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ~

ประเทศไหนก็ตาม ถ้าท�าคนในประเทศให้
หัดลดน้อยลง มีนอ้ ยลง จนลง ๆ แต่อยูด่ กี นิ ดี มีเลี้ยง
ตัว “พอกินพอใช้” ตามศาสตร์พระราชา พอกิน
พอใช้พอเพียง รูจ้ กั ความพอเหมาะพอดีไหม? มันคือ
สุดยอดของการแก้ปัญหาเศรษฐกิจ
ขออภั ย ถ้ า จะบอกว่ า ...กลุ ่ ม ชาวอโศกมี
เศรษฐกิจดีที่สุด จะเรียกว่าเศรษฐกิจพอเพียง
ก็ดีที่สุดในความพอเพียง จะเรียกว่าเศรษฐกิจที่
อุดมสมบูรณ์ ก็เหลือเฟืออุดมสมบูรณ์จริง ๆ ไม่มี
ความขาดแคลน เศรษฐกิ จ ของชาวอโศกไม่ มี
ขาดแคลน แล้วเป็นเศรษฐกิจแบบคนจน
พวกเราญาติ ธ รรมนี ่เ ป็ น คนจนที ่ม าสร้ า ง
ชุมชน เป็นชุมชนที่เห็นใจกันและกัน ช่วยเหลือ
เกื้อกูลกัน แต่คนรวยนี่เขาไปสร้างวิมาน แต่พวก
เรามาสร้างหมู่บ้าน คนจนมาสร้างหมู่บ้าน สร้าง
ชุมชน แล้วก็เป็นชุมชนหมูบ่ า้ นที่เป็นสังคมที่อยูก่ นั
อย่ า งอิ ส ระเสรี ภ าพ-ภราดรภาพ-สั น ติ ภ าพสมรรถภาพและบูรณภาพ
ส่วนคนรวยนั้นก่อสร้างวิมานกัน เฟส ๒ เฟส
๓ เฟส ๔ คนรวยเขาสร้างวิมานเพ้อฝัน แล้วก็
วิมานใครวิมานมัน นี่คนรวยเขาสร้างอย่างนั้น
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คนจนมาร่วมกันสร้างหมู่บ้าน แล้วก็ช่วยกัน
ผลิตตั้งแต่ปัจจัย ๔ แล้วก็แบ่งแจกกันกิน มีน�้าใจ
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน ส่วนคนรวยนั้นสร้างวิมานใคร
วิมานมัน ข่มเบ่ง แก่งแย่งแข่งขันวิมานกัน นี่คือ
คนรวย เส้นทางของคนรวยก็เป็นอย่างนั้น ต่อให้เป็น
คอมมิวนิสต์ก็ต้องเป็นแบบนั้น หัวหน้าคอมมิวนิสต์
ปฏิวัติคนรวย แต่รุ่นลูกหลานมีบ้านประดับทองค�า
กันแล้ว วนเวียนวกวนไม่ยั่งยืน
อย่างพวกเรามาเป็นคนจนสนิท เป็นคนจนที่
จบบริบูรณ์ จนแล้วจนเลย จนแล้วจนรอด จนแล้ว
ไม่ตอ้ งไปนึกที่จะต้องอยากได้อะไรอีก อยูส่ บายแล้ว
อยู่อย่างคนจนสบายแล้ว ไม่ต้องไปรวย แต่เราจน
อย่างอุดมสมบูรณ์ มีกนิ มีใช้ เป็น“คนจน”ที่แต่ละคนมี
รายได้ “ศูนย์” บาท คือ ท�างานอยูใ่ นสังคมฟรี ช่วยกัน
สร้างผลผลิต มีผลผลิตเอาเข้ากองกลางทั้งหมด แล้ว
กินใช้ร่วมกันในกองกลางนั้น และพยายามช่วยกัน
สะพั ด ออกไปช่ ว ยเผือ่ แผ่ สั ง คมภายนอก อย่ า งไม่
เอาเปรียบ เป็นการเสียสละให้ได้มากที่สดุ เท่าที่จะท�าได้
นี่คอื หมูช่ นที่มเี ศรษฐกิจดีสดุ ประสบผลส�าเร็จ
ในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจให้แก่ตน ให้แก่สังคม
นี้แล้ว

• นายหนุนดี

ถ้าคนเราควบคุมกิเลสไม่ได้
ต่อให้เป็นประชาธิปไตย
แบบเลือกตั้ง
ก็ยังไม่ใช่ค�าตอบ
ของการบริหารประเทศ

การเลือกตั้งในระบอบประชาธิปไตย
ยังมิใช่ค�าตอบ

ถ้าเราส�ารวจดูจากข่าวทั้งในและนอกประเทศ
จะเห็นได้วา่ ส�านักส�ารวจความคิดเห็นส่วนใหญ่ ทัศนคติ
ต่อการเลือกนักการเมืองเปลี่ยนไป ประชาชนจะไม่
ชื่นชมพรรคการเมืองใด ๆ ที่มีอยู่ในปัจจุบัน แต่กลับ
ชื่นชม พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในปัจจุบัน
ขนาดผลส�ารวจของคนต่างชาติกย็ งั มองภาพ
โดยรวมของประเทศไทยดีข้นึ อย่างไม่เคยมีรฐั บาล
ชุดใดท�าได้มาก่อน ดังนี้ :
“นิ ด ้ า โพลเผย ปชช.ยอมรั บ นั ก การเมื อ ง
“ไม่เก่งไม่โกง” มากกว่า “เก่งแต่โกง”
“ซู เ ปอร์ โ พลเผย ปชช.ส่ ว นใหญ่ ย ัง ไม่ มี พ รรค
การเมืองที่ชอบ ชี้ยังไม่มีอะไรดีให้เห็น ไม่มีอะไรใหม่”
“บิ๊กตู”่ ปลื้ม! ไทยหลุดโผตลาดละเมิดลิขสิทธิ์
สูง (จาก MGA อา. ๒๑ ม.ค.๖๑)
“นักลงทุนทั่วโลกยกไทยเป็นประเทศเริ่มต้น
ธุรกิจดีที่สุดในโลก” (จาก MGA ศ.๒๖ ม.ค.๖๑)
“US NEWS ของสหรัฐฯจัดไทยเป็นที่ ๑ เหมาะ
ส�าหรับเริ่มธุรกิจต่อเนื่อง” (จาก MGA อา. ๒๘ ม.ค. ๖๑)
“ปชช.ปลื้ม รัฐบาลท�าให้บ้านเมืองสงบสุข ไม่
วุน่ วายเกือบ ๖๓% - กรุงเทพโพล (จาก MGA ส. ๓ ก.พ.๖๑)
กรุงเทพโพลเผย คนไทยได้รับความสุขจาก คสช.

(รัฐบาล) ๖.๔๘ เต็ม ๑๐ (จาก MGA อา. ๔ ก.พ.๖๑)
“ไทยคว้าอันดับ ๑ มีความทุกข์ด้านเศรษฐกิจน้อย
ที่สดุ ในโลก–จากส�านักข่าวบลูมเบิรก์ (จาก M-thai ๑๗ ก.พ.๖๑)
“นิด้าโพลเผย ปชช.อยากได้ “บิ๊กตู่” เป็นนายกฯ
ส�ารวจจากประชาชนทุกภาค” (จาก MGA อา. ๑๘ มี.ค.๖๑)
จากข่าวต่างประเทศ เราคงไม่สงสัยว่า เหตุ
ใดประเทศที่คุยตัวว่าเป็นประชาธิปไตย รังเกียจ
เผด็จการ ทั้งอเมริกาและยุโรป จึงพยายามมา
ญาติดีกับประเทศไทยมากกว่าแต่ก่อน
ก็ไม่ต้องสงสัยหรอกว่า ถ้าคนเราควบคุมกิเลส
ไม่ได้ ต่อให้เป็นประชาธิปไตยแบบเลือกตั้ง ก็ยงั ไม่ใช่
ค�าตอบของการบริหารประเทศ เพราะถ้ายังมุ่งผล
ประโยชน์ส่วนตัว ก็เป็นเผด็จการแฝงประชาธิปไตย
ก็คงเปรียบเทียบได้จากจีนกับอเมริกา ว่าประเทศไหน
ประชาชนมีปกติสุขในการด�าเนินชีวิตมากกว่ากัน
อย่างน้อยก็ในประเทศไทยนี่แหละ หลังจาก
ที่มีคณะ คสช.มายึดการปกครองแบบมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประชาชนจะใส่เสื้อสีใด
ไปที่ไหนก็รู้สึกปลอดภัย เดินทางไปได้สะดวกกว่า
ในยุคที่รัฐบาลยุคก่อนที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามา
สรุปว่า ในขณะนีป้ ระเทศไทยที่มกี ารปกครองแบบมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงดีที่สุด จริงไหม...
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑ •
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ต า ม ห ยั่ ง ฟ้ า ท ะ ลุ ดิ น
• ดังนั้น วิมุตตินิยม

พ่อครูสมณะโพธิรักษ์ประกาศลั่น
ไม่น�าพาพรรคเพื่อฟ้าดินเดินหน้า
ขอยุติบทบาทการเมืองพรรค
ภาครัฐสภา...

เมื่อโลกุตรธรรมน�าไทย ประชาธิปไตยได้สมดุล

กองทัพธรรมไม่น�าสู้ในรัฐสภา

ในขณะทีพ่ รรคก�าลังแจ้งเกิดใหม่มากหลาย
เพื ่อ โจนเข้ า สู ่ ส งครามแย่ ง ชิ ง อ� า นาจรั ฐ ในฤดู
เลือกตั้งที่จะเปิดฉากขึ้นอีกไม่นานนัก
ส�าหรับพรรคเพื่อฟ้าดิน ตีทะเบียนเรียบร้อย
อยู่ในท�าเนียบ ๑ ใน ๑๐ พรรคแรก ตั้งท่าจะเป็น
พรรคการเมืองตามอุดมการณ์ เช่น ลงเลือกตั้งโดย
ไม่มีหาเสียง
การหาเสียงเป็นการตลาด โฆษณาชวนเชื่อเพื่อ
ค้าขายของทุนนิยม ทุนหนาก็สามารถเอาเปรียบเหนือ
คู่แข่งคนจน ๆ ทั้งเปิดช่องให้เกิดการซื้อเสียงอุตลุด
มโหฬารโดยตรงหรืออ้อม ๆ ดังที่เป็นปัญหามาตลอด
พ่อครูถึงฟันธงเด็ดขาด ประชาธิปไตยต้อง
ไม่หาเสียง....!
คสช.กกต.จะมีปัญญาฟังรู้เรือ่ งสัจจะนีบ้ ้างไหม
เนี่ย...อาจจะล�้าหน้าเกินภูมไิ ปหน่อยมัง ฐานยังฉลาด
น้อยอยู่เป็นธรรมดาไม่ว่ากัน อย่างงั้นรึเปล่าเนาะ?
ยิ่งเสี่ยงให้หาเสียง ยิ่งเกิดปัญหาซื้อเสียง แก้
ไม่ตกยกใหญ่ ขืนเลือกตั้งมั่วส่งเดชเสร็จ ๆ กันไป
ไม่ทันได้คนดี ๆ ขึ้นมารับใช้อ�านาจ ตามศาสตร์
พระราชาแล้วละก็....
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กลัว คสช.ปฏิวัตเิ สียของ ต้องไปโดดแม่นา้� โขง
คงยุ่งตายหะซ�้าซาก ไม่สนุกแน่ๆ พับแผ่เถอะ! ฝันร้าย
นี้ผนู้ อ้ ยฟุง้ ซ่าน อธิษฐานอย่าให้เป็นจริงเลยคร้าบทั่น!
อนึ่ง พรรคเพื่อฟ้าดินยังฝันเฟื่องส�าคัญอีก
ว่ า จะมี ค นลงเลื อ กตั ้ง ต่ อ เมื ่อ ผู ้ ค นในเขตนั ้น ๆ
ครึ่งหนึ่งขึ้นไปเรียกร้องส่งเสียงมาเชิญ พรรคถึง
ค่อยส่งสมัคร ตั้งท่าปานนั้นแน่ะ...
ถึงวันนี้ พ่อครูผู้น�ากองทัพธรรมประกาศลั่น
เฉยเลย ไม่น�าพาพรรคเพือ่ ฟ้าดินเดินหน้าใดๆ
โดยยุติบทบาทการเมืองพรรคภาครัฐสภาทันที
ท่ามกลางกระแสตื่นตัวเตรียมรับเลือกตั้ง!

ท�าการเมืองได้ขาดทุน เป็นก�าไร
ปุถุชนมักเข้าใจการเมืองเรื่องโลกีย์ยื้อแย่ง
แก่งชิงอ�านาจกับผลประโยชน์ นักเลือกตั้งต่างพา
วุ่นวายท�าการเมืองน�้าเน่าดังกล่าว ด้วยเล่ห์อุบาย
วิชามาร หมายมั่นปั้นมือเพื่อถือครองอ�านาจรัฐ
ค�าว่า การเมือง เลยกลายเป็นค�าเสีย ทั้งพระ
ที่ขาดสัมมาทิฐิ ทั้งนักการเมืองมิจฉาทิฐิอวิชชา
ต่างส�าคัญผิดว่า ธรรมะอย่าไปยุ่งการเมืองเลย
เดี๋ยวเสียคนหมด ส่วนนักการเมืองน�้าเน่าชอบ

กันธรรมะไปไกล ๆ จะได้งาบลื่นคอหอย
กองทัพธรรมเข้าไปท�างานการเมืองให้หายเน่า
ฉาวเหม็นเป็นตัวอย่างพลเมืองดี
ตั้งแต่สมัยกลุ่มรวมพลัง ครั้งพลตรีจ�าลอง
ศรีเมือง เป็นผู้ว่า กทม. พากรุงเทพฯ เมืองสะอาด
ขึ้นผิดหูผิดตา ผู้คนศรัทธามหาจ�าลอง คนจริง มือ
สะอาด ซื่อสัตย์ เสียสละ กระบี่มื้อเดียว
น่าเสียดาย ท่านมหาจ�าลองไปไม่ถึงดวงดาว
คราวก้าวกระโดดจากผูว้ า่ กทม.ไปหมายฝันการเมือง
ระดับชาติ พ่อครูตอ้ งตกกระไดพลอยโจนไปช่วยด้วย
แต่ลุงคงจะยังศรัทธาพ่อครูน้อยไป ปัญญา
ไม่พอเลยเชื่อแบบที่ท�าไป ที่เกิดอุปสรรคเพราะ
พลพรรคคนดี ๆ ยังน้อยเกินกับงานใหญ่ ประกอบ
กับคู่ต่อสู้เสือ สิงห์ กระทิง แรด รอบทิศ คนอิจฉา
พรรคพลังธรรมจะเป็นดาวเด่น
จ�าเป็นต้องสกัดสุดฤทธิ์ ขืนปล่อยให้ข้นึ ไปเป็น
รัฐบาล คณะสงฆ์มหาเถรสมาคมต้องกระเทือน
ลัทธิสันติอโศกจะยิ่งแพร่หลาย
กรณีสั น ติ อ โศก ถึ ง เกิ ด ขึ ้น เพื ่อ ปราบขบถ
ศาสนา ถือเป็นลัทธิเสี้ยนหนาม จ�าต้องก�าจัดให้พน้ ภัย
พ่อครูพาสู้อดทน ไม่ถอยหลังแม้แต่ก้าวเดียว
ไม่ลงใต้ดินแม้ครึ่งเมล็ดงา เสียสละจนมหาชนเห็น
ประจักษ์แจ้งขึ้นเรื่อย ๆ
กระทั่งก้าวเข้ามาต่อสู้การเมืองระดับชาติ
ออกหน้าร่วมกับพันธมิตรฯ มาถึงสุดท้าย กปปส.
สามารถใช้สันติ อหิงสา อโหสิ เอาชนะขับไล่
รัฐบาลขี้โกงได้ตั้งสี่รัฐบาล
มาถึงรายยิ่งลักษณ์ยอดยื้อจนไปต่อกันไม่เป็น
คสช.ต้องเป่าคาถายึดอ�านาจ ค่อยจบข่าวได้คืน
ความสุขให้ประเทศมีวันนี้ได้
พ่อครูพาเสียสละแม้ชีวติ เลือดเนือ้ เรีย่ วแรง
ก�าลังทรัพย์ โดยไม่เอาอะไรกลับคืน คือถือขาดทุน
เป็นก�าไรตั้งแต่ต้นตลอดมา
ถึงวันนี้ เป็นที่ไว้วางใจเชื่อถือมากขึ้นไม่น้อย
เลยว่า อโศกเราไม่เข้าไปยือ้ แย่งอ�านาจหรือผลประโยชน์จากใคร ในเมื่อเราพออยูพ่ อกินจนเหลือ
ต้องแบ่งปัน ขายต�่ากว่าทุน หรือแจกฟรี เป็นต้น

ยิ่งพ่อครูประกาศสละพรรคเพื่อฟ้าดิน ใครที่กลัว
เราเป็นคู่แข่งแย่งอ�านาจในสภาหายห่วงได้เลย?!
ท�าดีเพื่อบ้านเมือง ไยมีเรื่องต้องโทษสาหัส?!
เป็นทีท่ ราบชัดกันดีอยูก่ อ่ นแล้วว่า กรณีปฏิบตั ิ
การประท้วงขับไล่สี่ห้ารัฐบาลที่ผ่านมาย่อมต้อง
เกิดละเมิดกฎหมายในการปิดถนน บุกรุกสถาน
ราชการ จนเป็ น คดี ค วามตามหลั ง ให้ ต ้ อ งโทษ
ส่วนตัว บางคดีถึงที่สุดแล้วด้วย
ประเด็นแหลมคมส�าคัญยิ่งยวดนี้ ควรจะร่วม
กันพินิจพิเคราะห์เจาะลึกอย่างลึกซึ้งกว้างขวาง
ระหว่างความยุติธรรมทางกฎหมาย ย้อนแย้งกับ
ความยุติธรรม ท�าดีเสียสละเสี่ยงชีวิตเพื่อสังคม
ไฉนไม่ไปด้วยกันได้อย่างไรล่ะ.....
คดี ที ่เ กิ ด กั บ ผู ้ ป ระท้ ว งตั ้ง แต่ พ วกพั น ธมิ ต ร
ประชาชนเพื่อประชาธิปไตย จนถึงคณะ กปปส.
ก็ตามที ฝ่ายโจทก์ตอ้ งท�าหน้าที่เป็นตัวแทนรัฐบาล
คูก่ รณีกบั ฝ่ายประท้วงไล่ตะเพิด การตั้งข้อหากล่าว
โทษ ย่อมเกิดอคติจากอิทธิพลรัฐบาลบีบบี้โดยตรง
โดยอ้อมกี่มากน้อยรึเปล่า
ครั ้น คดี ค วามขึ ้น สู ่ ก ระบวนยุ ติ ธ รรม จนถึ ง
ชั ้น ศาล มิ ิติ ผิ ด ถู ก ทางกฎหมายบั ญ ญั ติ ค วรเชื ่อ ม
โยงวัฒนธรรมประเพณี จารีตนิยมตลอดประเด็น
ยุติธรรมทางสังคมตื้นลึกมากน้อยอย่างไรไฉนบ้าง...
งานประท้วงรัฐบาลเผด็จโกง โดยสันติอหิงสา
อโหสิ ย่อมเกิดผลประจักษ์แจ้ง เปลี่ยนแปลงสังคม
การเมืองประชาธิปไตยอย่างขนานใหญ่ ได้งดงาม
ไม่เคยเป็นไปได้มาก่อน
จนกระทั่งมาถึงวันนี้ ประเทศค่อยดีขึ้นตาม
ล�าดับ นับเป็นผลพวงการประท้วงส�าคัญยิ่งยอด
เดชะบุญ คสช.รับช่วงไม้ต่อ สามารถคืนความสุข
สังคมสงบเย็น ยั่งยืนเรียบร้อยมาได้อย่างน่าพอใจ
ด้วยเหตุน้ี ขณะที่เหล่าแกนน�าพวกจิตอาสาแนว
หน้า ท�าหน้าที่พลเมืองดี ท�าคุณเพื่อแผ่นดินแท้ ๆ ไม่
ได้เห็นแก่ตัวแม้แต่นิดเดียว หลายคนต้องรับเคราะห์
กรรมติดคุกอยู่แล้วด้วย จะท�ายังไงกันดีต่อเอ่ย......
แน่นอน สังคมจะทนดูดาย ปล่อยตามยถากรรม
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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ตัวใครตัวมัน ไม่มีวันแล้งน�้าใจปานนั้นเด็ดขาด
พ่อครูสมณะโพธิรักษ์หยิบยกประเด็น ให้เห็น
ความไม่ชอบมาพากล การเอาเรือ่ งฟ้องร้องเกิดใน
ยุคสมัยรัฐบาลโดนไล่ตะเพิด ถึงวันฟ้าเปิด ยังจะ
เอาเรื่องเก่าเข้าข้างรัฐบาลโคตรโกงต่อยาวยืดเป็น
คุ้งแคว มันใช่เหรอ....?!
คดีความการต่อสูท้ างการเมืองเป็นเรื่องอาญา
ที่แตกต่างอย่างส�าคัญผิดสามัญ เกี่ยวพันมหาชน
ประโยชน์สาธารณะเพื่อบ้านเมือง รัฐศาสตร์น่า
จะต้องใช้ จนมีผเู้ สนอ คสช.ให้จดั การนิรโทษกรรม
แยกแยะโทษานุโทษอย่าชักช้า....!!
พวกมากลากไป ใช่เสียงสวรรค์
พอเอ่ยถึงประชาธิปไตย มักจะส�าคัญเสียงข้าง
มากเป็นสรณะ โดยเฉพาะวงการเมืองรัฐสภา
พรรคไหน ๆ ต่างหมายมั่นปัน้ มือ ให้ได้ยดึ ที่น่งั ข้าง
มาก ไม่ได้ลา� พังพรรคเดียวก็รวมหัวเกาะกลุม่ ให้ได้กมุ
เสียงข้างมากเท่าที่จะมากได้ เพื่อมีอา� นาจต่อรองสูง ๆ
น่ า จะโทษภู มิ ป ั ญ ญาอ่ อ นด้ อ ยในทาง
ประชาธิปไตยเป็นแน่ อย่างที่เห็นการเมืองไทย
ล้มเหลวมาตลอด
เพราะคลั่งไคล้ประชาธิปไตยจนเลยเถิด ถึง
เกิดประชาธิปไตยซือ้ เสียง ซือ้ พรรคเล็ก รวมหัว
ส�าเร็จเผด็จการรัฐสภา สามารถเผด็จโกงโคตร ๆ
เคยฟั ง พ่ อ ครู ว ่ า ประชาธิ ป ไตย เหมาะสม
เฉพาะหมู่พระอรหันต์
ยิ่งสังคมพวกกิเลสหนา ขืนรวมหัวท�าบ้าบอได้
เสรี มีหรือจะไม่พัง ค�าพังเพยยังประชดพวกมาก
ลากไปแม้พวกมากชนะก็อย่าชะล่าใจ
แต่เรายังมีหลักซ้อนอีกว่า หลายหัวดีกว่าหัวเดียว
ฉะนั้น น่าจะเรียนรู้ตามพระบรมครูตรัสว่า
สภาใดไร้สัตบุรุษ สภานั้นไม่ใช่สภา เชิญฟังชัด ๆ
ต่อให้ได้พวกท่วมท้นขนาดไหน เกิดขาดปราชญ์
ฉลาดภูมิธรรมน�าสัมมาทิฐิดีพอ ย่อมเสี่ยงสูงนัก
อธิปไตยสาม ตามเป็นไปไทยนิยม
เป็ น กุศ ลล้ น เหลื อ เมื ่อ ศึ ก ษาวิถี พุ ท ธแท้ ๆ
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ดีกว่าตามแห่หลงต�าราฝรั่งห่างชั้นอย่างเช่น
๑. อัตตาธิปไตย หมายถึงท�าตัวเองให้มอี า� นาจ
เป็นใหญ่เหนือกิเลส เพื่อช�าระตนให้บริสุทธิ์ถึง
วิสุทธิ์วิมุติสุดวิเศษ
๒. โลกาธิปไตย คือให้พึ่งพาศรัทธาหมู่บัณฑิต
เพือ่ สร้างอิทธิพลจูงใจ ให้เราแต่ละคนเปลีย่ นแปลง
ปรับแต่งแก้ไขตัวเองให้สะอาดสว่างสงบ สลายอัตตา
มานะทิฐิให้เป็นหนึง่ เดียวกับมวลหมู่มิตรดี สหายดี
สังคมสิ่งแวดล้อมดีอนั เป็นทั้งหมดของวิถพี ทุ ธ นั่นเอง
สมัยใหม่จะให้ยึดถือประชาธิปไตย ก็ต้องถือ
เอาเฉพาะมวลประชาคงมัน่ ศีลแม่นภูมิธรรมเป็น
สรณะหลักตัวตั้งน�าส�าคัญ แทนที่จะถือเอาเพียง
ปริมาณมวลชน มันคนละเรื่อง
๓. ธรรมาธิ ป ไตย คื อ ให้ ยึ ด มั ่น หลั ก ศี ล ถื อ
ธรรมเป็นส�าคัญเพื่อสมาทานในการปฏิบตั ติ ดั ทอน
สักกายทิฐินิวรณ์จนหมดวิจิกิจฉาตามล�าดับ
สามอธิปไตยของพุทธ ใช่จะเข้าใจง่ายทีเดียว
นัก ออกจะลึกซึ้ง จึงมุ่งน�าพาคนทุ่มโถมศรัทธา
อ�านาจฝ่ายสูง เพื่อจูงใจมนุษยชาติให้หลุดพ้นจาก
ทาสอ�านาจฝ่ายต�่า
การท�าอธิปไตยสามให้เกิดธรรมฤทธิ์ เป็นตัว
สัมประสิทธิ์ช่วยเร่งอัตราก้าวหน้าอันส�าคัญที่จะยก
ระดับชีวติ จิตวิญญาณสูงขึ้นขัน้ โลกุตระ จึงไม่ธรรมดา
ข้ อ นี ้น ่ า จะชั ด เจนว่ า มั น คนละเรื ่อ งกั บ
อธิปไตยที่เข้าใจกันดาษดืน่ เฉพาะอย่างยิง่ หลัก
ประชาธิปไตยในหมู่ชาวพุทธเรา เคารพนับถือหมู่
สงฆ์สาวกเป็นที่พึ่ง ย่อมพากันศรัทธาบูชาพระ
สุปฏิปันโน ผู้ทรงศีลสะอาด มักน้อยสันโดษเพื่อ
เจริญรอยตามภูมิ
ถึงไม่ประหลาดที่บรรพบุรุษต่างมีภูมิปัญญา
คุ้นเคยด�าเนินชีวิตตามรอย ไม่ห่างไกลวัฒนธรรม
พระอยู่เป็นพื้น
นีค่ ือตัวอย่างการถือประโยชน์ประชาธิปไตย
ทางสังคมและเศรษฐกิจอันน่าเชิดชูบชู า น�าพาปฏิบตั ิ
ให้จริงจังทั่วถึง เช่นเดียวกับศาสตร์พระราชา
อีกหนึง่ แบบอย่างฉลาดใช้อธิปไตย เช่นผู้น�า
คสช. ไม่ใช่แค่ใช้ความสงบสยบความรุนแรง จน

สามารถคืนความสงบสุขแก่บ้านเมืองตั้งแต่ยึด
อ�านาจ ๒๒ พฤษภาเท่านั้น
แรกๆ เรื่องยุ่งเหยิงเยอะกระมัง พล.อ.ประยุทธ์
มักอารมณ์หงุดหงิด หัวเสียบ่อยเมื่อโดนนักข่าวจี้
นั่นโน่นนี่เชิงไม่ยักเกรงใจ ท่านพอรู้จุดอ่อนไหวนี้
จึงมีสติเพียรปรับตัวแก้ไข
จนเป็นคนใจเย็นนุ่มนวลมากขึ้น ในเวลาไม่สู้
นาน สมเป็นผูใ้ หญ่ ไม่หลงยึดศักดิ์ศรีมอี ตั ตาใครอย่า
แตะ น่านับถือคนซื่อตรงกล้าธรรมจริงจังจริงใจเช่นนี้
ยิ่งผ่านมาเข้าปีที่สี่มีผลงาน เห็นฝีมือเข้าตาดี
เหนือชั้นกว่าใคร ๆ มองไม่เห็นหน้าไหนน่าไว้วางใจเท่า
อย่างหน้าเก่าเหม็นขี้หน้า ชวนเบื่อทั้งนั้น ถึงน่าให้
โอกาสท่านประยุทธ์อกี ซักตั้งปะไร ไม่เสี่ยงถึงไหนดอก
ยิง่ ฟังพ่อครูผู้น�ากองทัพธรรม แม้หนุนหน้า
หนุนหลังเต็มที่ ก็มีแต่ว่าขืนเป๋นอกแถว พ่อครูจะ
กลับล�าน�าทัพขับไล่อีกหน
อธิปไตยได้จากงานรับใช้สังคม
โลกของการเมืองมักเป็นเรื่องอ�านาจและผล
ประโยชน์ ที่ตอ้ งยื้อแย่งจนวุ่นวายกลายเป็นสงคราม
ชวนน่าเบื่อ โดยไม่เห็นทางออกจากวังวนนี้ได้
ต่อให้เจตนาแสนดีเสียสละ แต่เมื่อตั้งเป้าสู่
อ�านาจรัฐค่อยมีปัญญาจัดการนั่นโน่นนี่ สู้แบบนี้
ต้องชนอุปสรรคหนักสาหัสเหลือก�าลังตั้งแต่ต้น
อย่างเหมาเจ๋อตุงต้องฆ่าคนมโหฬาร มันไม่นา่
เอาตามด้วย แทนที่หักหาญโหด ๆ สู้สันติวิธีค่อย
เป็นไปดีกว่า
แม้ ก ระนั ้น จะเล่ น เช่ น พลั ง ธรรมใหม่ ฝั น
บรรเจิด ทางเลือกใหม่หมายยึดอ�านาจรัฐด้วยเสียง
ประชาชน เพื่อเปลี่ยนแปลงสังคมไทย ตั้งต้นพรรค
เล็กไปสู่พรรคใหญ่
ไปคิดตามโลกสวย ไม่รู้จะโดนหักอกเมื่อไหร่
คือต้องฝ่าด่านสกัดรอบทิศ ตลอดแก่งแย่งหาเสียง
สร้างภาพ ยิง่ พรรคคนจนจะเอาอะไรไปสู้คู่แข่ง
ทุนนิยมเจ้าเงินทุ่ม
อนึ่ง ขณะพรรคเล็กคนไม่เด่นไม่ดังไม่ทันมี
อ�านาจ อาจรักกันดี เกิดเป็นพรรคใหญ่วันหน้า ใคร

รับประกันว่าจะไม่ฟัดกันเอง แบบประชาธิปัตย์
หม่อมเสนีย์ในอดีตตาฤๅษีเลี้ยงลิง หรือใครยิง่ ดัง
เพื่อนมักแยกวง
ทุกวันนีฟ้ ัาเปิด เกิดแสงสว่างปลายอุโมงค์
ทางเลื อ กใหม่ แ ท้ ๆ ท้ า ทายลองเบิ ่ง ตาชั ด ๆ
พระเจ้าอยู่หัวองค์ภูมิพลฯ ทรงท�าประชาธิปไตยให้
เห็นโทนโท่ ทุกลมหายใจเข้าออกคือประโยชน์สุข
แห่งมหาชนชาวสยาม ไฉนมองข้ามไปถึงไหนๆ ไย
เพ้อฝันท�าไมกะอ�านาจรัฐ!?
รั ช กาลที ่ ๙ ทรงพึ ่ง ตนเอง ไม่ ร อรั ฐ บาล
เจ้ามืออ�านาจรัฐ ทรงงานจัดหนักเพื่อให้ได้ขาดทุน
เป็นก�าไร กลายเป็นผู้ทรงอิทธิพลสูงสุดในแผ่นดิน
จนสิ้นพระชนม์แล้ว พระบารมีถงึ ค่อยปรากฏการณ์
ประจักษ์แจ้งแห่งไทยไกลทั่วโลก
อธิปไตยนี้ไซร้ จักได้แต่ใดมา เพิ่งได้ยินพ่อครู
ไขประเด็นเป็นบุญหูทะลุบางอ้อว่า อธิปไตยจะได้
รับต่อเมื่อประชาชนเขายกมอบให้เองจริง ๆ แทนที่
จะหลงกระเหีย้ นกระหือยื้อแย่งแทบล้มประดาตาย
นั่นคือไม่ต้องมัวรอได้อ�านาจรัฐ ค่อยมีปัญญา
ตั้งต้นท�าการเมือง อย่าฉลาดน้อยปานนั้นดีไหม
ทั้ ง นี ้แ ละทั ้ง นั ้น ชาวอโศกท� า การเมื อ งเรื ่อ ง
เศรษฐกิจประชาธิปไตยส�าเร็จเช่นเดียวกับศาสตร์
พระราชา เชิญตามมาดูไป คือท�าแบบคนจน พึ่ง
ตนเอง กล้าขาดทุนเป็นก�าไร ได้บุญกรรมตัดกิเลส
ไม่เอาเกินทุนเป็นก�าไร กลัวบาปกรรมครับ
พ่อครูลาโรงพรรคเพื่อฟ้าดิน หันมาปักหลัก
พักผ่อน เป็นพรรคอ่อนน้อมถ่อมตนแบบคนจน ๆ
เป็นคนรับใช้ ด้วยเมตตาผ่อนประสาน อะลุม่ อล่วย
ช่วยงานการเมืองประชาธิปไตยนอกสภา
โดยพึ่งพาสมัครสมานผสมผสานใช้ประโยชน์
อธิ ป ไตยให้ ส มดุ ล ทั ้ง ประชาธิ ป ไตยเสรี นิ ย ม
สังคมนิยม คอมมิวนิสต์ แม้เผด็จการโดยประมาณ
พอเหมาะเจาะตามหลั ก สั ป ปุ ริ ส ธรรม ลึ ก ซึ้ ง
ถ้วนรอบ ยิ่งกว่าแค่รู้เรารู้เขายังไม่พอ
เศรษฐกิจพอเพียงแบบคนจน น�าการเมือง
ประชาธิปไตยโลกุตระทวนกระแส ย่อมเป็น
ทางเลือกใหม่อันเปิดกว้างสู่สายตาสาธุชน
ปีที่ ๒๔ บับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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รวยน�้าใจจึงกล้าจน
ยิ่งส่งผลกระจายรวย
ให้ข้าวของให้แรงช่วย
โลกสุขสวยด้วยน�้าใจ.

k

น�้าใจกระจายรวย
(คุณชาดก)
ณ พระราชวังของพระเจ้าอุเทนในกรุง

โกสัมพี มีอยู่วันหนึ่ง เหล่าพระสนมของพระองค์
พากันคิดขึ้นมาว่า
“พระพุทธเจ้าก็ได้อุบัติขึน้ แล้วในโลก เป็น
สภาพที่หาได้ยากยิ่ง และการที่มีโอกาสได้เกิด
เป็นมนุษย์ ก็แสนยากเหมือนกัน ชาตินี้เราได้เกิด
เป็นมนุษย์แล้ว ได้พบพระพุทธเจ้าแล้ว แต่ยังไม่
ได้ฟังธรรมของพระศาสดา ยังไม่ได้กระท�าการ
บูชาพระองค์ ยังไม่ได้ให้ทานตามความพอใจ ต้อง
อยู่แต่ในพระราชวัง เสมือนสิ่งของที่ถูกเก็บไว้ใน
หีบ ฉะนั้นพวกเราจะกราบทูลพระราชา ให้ทรง
พระกรุณานิมนต์ภิกษุผู้สมควร มาแสดงธรรม
โปรดพวกเรา จะได้ศึกษาธรรม จะได้บ�าเพ็ญ
บุญ(ช�าระกิเลส)ถวายทานด้วย”
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พระสนมทั ้ง หมดจึ ง ไปเข้ า เฝ้ า พระราชา
กราบทูลขอในเรื่องนั้น พระเจ้าอุเทนทรงสดับแล้ว
ตรัสว่า
“สาธุ! ดีละ”
พระราชาจึ ง เสด็ จ ไปทู ล ขอต่ อ พระศาสดา
พระศาสดาทรงให้พระอานนทเถระเป็นผู้แสดง
ธรรมโปรด แก่เหล่าพระสนมในพระราชวัง
อยู่มาวันหนึ่ง พระราชาได้พระราชทานผ้า
สาฎก(ผ้านุ่งห่ม) ราคาผืนละ ๑,๐๐๐ จ�านวน ๕๐๐
ผืนแก่เหล่าพระสนม ๕๐๐ นาง พระสนมทั้งหลาย
ต่างก็เก็บผ้าสาฎกนั้นไว้ทุกคน โดยมิได้ใช้
เช้ า วัน รุ ่ ง ขึ ้น ก็ พ ากั น น� า มาถวายทานแด่
พระอานนทเถระ แล้วแต่ละคนล้วนห่มผ้าสาฎก
ผืนเก่า ไปเข้าเฝ้าปฏิบัติพระราชา

ฝ่ายพระเจ้าอุเทนนั้นทรงคิดว่า เช้านี้จะได้
ทอดพระเนตรเหล่าพระสนมในชุดใหม่ๆ แต่เมื่อไม่
ทรงเห็นเป็นเช่นนั้น จึงตรัสถามด้วยความสงสัย
“เราให้ผ้านุ่งห่มอย่างดีราคาแพงแก่พวกเจ้า
เพราะเหตุใดจึงไม่นุ่งห่มผ้าเหล่านั้นเล่า”
“ขอเดชะใต้ฝา่ ละอองธุลพี ระบาท พวกหม่อมฉันได้ถวายแก่พระอานนทเถระไปแล้ว เพคะ”
“อ้าว! พระเถระรับไว้ทั้งหมดเชียวหรือ”
“รับไว้ทั้งหมด เพคะ”
ทรงสดับอย่างนั้นแล้ว ก็ไม่พอพระทัย ด้วย
ทรงด�าริว่า
“พระศาสดาทรงอนุญาตจีวรแค่ ๓ ผืน แต่น่ี
พระอานนทเถระรับเอาไปหมด เห็นทีจะท�าการ
ค้าผ้าหรือไร จึงต้องรับไว้มากมายนัก”
เมื่อเสวยพระกระยาหารเช้าเสร็จแล้ว จึง
เสด็ จ ไปพระวิห ารเชตวัน ตรงไปยั ง ที ่พั ก ของ
พระเถระทันที พอพบแล้วทรงนมัสการ ตรัสถามว่า
“พระคุณเจ้า เหล่าสนมยังฟังธรรมจากท่านดี
อยู่หรือ”
“ยังฟังธรรม เรียนธรรมกันดี ได้ฟังสิ่งที่ควร
ฟัง ได้เรียนสิ่งที่ควรเรียน ถวายพระพร”
“แล้วพวกนางฟังธรรมเท่านั้น หรือถวายผ้า
นุ่งห่มแก่พระคุณเจ้าด้วย”
“วันนี้ได้ถวายผ้าสาฎก ๕๐๐ ผืนแก่อาตมา”
“ก็แล้วพระศาสดาทรงอนุญาตจีวร ๓ ผืน
เท่านั้นมิใช่หรือ”
“ขอถวายพระพร ถูกแล้ว ทรงอนุญาตผ้า ๓
ผืน ส�าหรับภิกษุ ๑ รูปเอาไว้ใช้ แต่มิได้ทรงห้าม
การรับเพื่อถวายแก่ภิกษุอื่น ซึ่งมีจีวรเก่า”
“ก็แล้วภิกษุอนื่ ได้ผ้าใหม่จากพระคุณเจ้าแล้ว
จะท�าอย่างไรกับจีวรผืนเก่าเล่า”
“จะน�าจีวรผืนเก่า ไปใช้เป็นผ้าห่ม”
“ก็แล้วผ้าห่มผืนเก่าเล่าจะท�าอย่างไร”
“จะน�าผ้าห่มผืนเก่า ไปใช้เป็นผ้านุ่ง”
“ก็แล้วผ้านุ่งผืนเก่าเล่าจะท�าอย่างไร”
“จะน�าผ้านุ่งผืนเก่า ไปใช้เป็นผ้าปูนอน”
“ก็แล้วผ้าปูนอนผืนเก่าเล่าจะท�าอย่างไร”

“จะน�าผ้าปูนอนผืนเก่า ไปใช้เป็นผ้าปูพื้น”
“ก็แล้วผ้าปูพื้นผืนเก่าเล่าจะท�าอย่างไร”
“จะน�าผ้าปูพ้นื ผืนเก่า ไปใช้เป็นผ้าเช็ดเท้า”
“ก็แล้วผ้าเช็ดเท้าผืนเก่าเล่าจะท�าอย่างไร”
“ขอถวายพระพร ธรรมดาของที่ถวายด้วย
ศรัทธา จะท�าให้เสียไปเปล่าๆ นั้นไม่ควร ฉะนั้น
ภิกษุทั้งหลายจะสับผ้าเช็ดเท้าผืนเก่า แล้วผสม
กับดินเหนียว ใช้ฉาบที่พักอาศัย”
“ของทีถ่ วายท่านแล้ว จะไม่เสียหายเปล่าๆ แม้
ที่สุดกระทั่งผ้าเช็ดเท้าเชียวหรือ”
“ถูกแล้ว ผ้าที่ถวายอาตมาจะไม่เสียเปล่า
สามารถเป็นของใช้สอยได้ทั้งสิ้น”
ทรงสดับอย่างนี้แล้ว พระราชาทรงชื่นชมยิ่ง
นัก รับสั่งให้จ่ายผ้าอีก ๕๐๐ ผืน ถวายแด่พระ
เถระ แล้วจึงเสด็จกลับ
พระเถระได้ถวายผ้าสาฎก ๕๐๐ ผืนแรก แก่
ภิกษุซึ่งมีจีวรเก่า แต่อีก ๕๐๐ ผืนหลัง ถวายแก่
ภิกษุลกู ศิษย์รปู หนึ่ง ซึ่งมีอปุ การะแก่พระเถระมาก
เช่น ช่วยปัดกวาดท�าความสะอาดสถานที่ ตัง้ น�า้ ใช้
น�้าฉัน ถวายไม้สีฟัน ช�าระล้างวัจกุฎี(ห้องส้วม) จัด
เรือนไฟ(ห้องอบสมุนไพร) และที่พักอาศัยให้
ครั น้ ภิ ก ษุ รู ป นั น้ ได้ รั บ ผ้ า ๕๐๐ ผื น จาก
พระเถระแล้ว ก็แบ่งผ้าทั้งหมดถวายแก่ภิกษุ
ทั้งหลายที่ร่วมอาจารย์ของตน
จากเหตุการณ์น้เี อง จึงมีภกิ ษุกลุม่ หนึง่ เข้าไป
เฝ้าพระศาสดา แล้วกราบทูลถาม
“ข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้า ภิกษุที่เป็นพระ
อริยสาวกชั้นโสดาบันแล้ว ยังจะมีการให้สิ่งของ
โดยเห็นแก่หน้ากันอีกหรือ”
“ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย พระอริยสาวกย่อมไม่
ให้สิ่งของเพราะเห็นแก่หน้ากัน”
“ข้าแต่พระองค์ผเู้ จริญ พระอานนทเถระได้ให้
ผ้าสาฎก ๕๐๐ ผืน แก่ภิกษุรูปเดียวเท่านั้น”
“พวกเธอจงฟังให้ดีเถิด อานนท์มิได้ให้ผ้าแก่
ภิกษุนั้นเพราะเห็นแก่หน้า แต่ว่าภิกษุนั้นเป็นผู้มี
อุปการะมากแก่ท่าน เพราะขึ้นชื่อว่า ผู้มีอุปการะ
แล้ว ควรได้รับอุปการะตอบ อานนท์จึงให้ผ้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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แก่ ภิ ก ษุ นั ้น ด้ ว ยความกตั ญ ญู ก ตเวที ( รู ้ คุ ณ แล้ ว
ตอบแทนคุณ) อันที่จริงเคยมีบัณฑิตในกาลก่อน
กระท�าอุปการะตอบแก่ผมู้ อี ปุ การะแก่ตนเหมือน
กัน”
ภิกษุเหล่านั้นได้ยินอย่างนี้ พากันทูลนิมนต์
ขอร้องเล่าให้ฟัง พระศาสดาจึงตรัสแสดงชาดก
`````

ในอดีตกาล มีราชสีห์ตัวหนึ่งอาศัยอยู่กับ

นางราชสีห์ในถ�้าบนภูเขา
วันหนึ่งราชสีห์ได้ออกจากถ�้า เพื่อล่าเหยื่อ
เป็นอาหาร พอลงมาถึงเชิงเขา ซึง่ เป็นสระใหญ่
มีทีด่ อนริมสระเป็นเปือกตมแห้ง อุดมด้วยหญ้า
อ่อน เหล่าสัตว์เล็กๆ พวกกระต่าย พวกเนื้อ(สัตว์
ประเภทกวาง, อีเก้ง เป็นต้น) มาเล็มหญ้ากินกันอยู่
มากมาย
เมื่อราชสีห์มาถึงบริเวณนี้ ก็คิดจะจับเนื้อสัก
ตัวกินเป็นอาหาร พอได้ช่องได้โอกาส ก็กระโจน
ออกจากที่ซ่อน วิง่ ไปด้วยความเร็วแรงสุดก�าลัง
เหล่าเนื้อพอเห็นราชสีห์โผล่พุ่งทะยานมา ก็ตกใจ
กลั ว ตาย ส่ ง เสี ย งร้ อ งดั ง ลั ่น พากั น วิง่ หนี ต าย
อลหม่าน ราชสีห์ยิ่งเร่งฝีเท้าเต็มที่ กระโจนหมาย
ตะครุบเหยื่อ แต่พลาด แล้วไม่สามารถยัง้ กายไว้ได้
ต้องพลัดตกลงไปในเปือกตมนั้น ติดหล่มไม่อาจ
จะถอนตัวขึ้นมาได้ เท้าทั้งสี่ปักแน่นอยู่ในโคลน
เสมือนเสาติดแน่นอยู่ในตม ฉะนั้น
ยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าใด ดินโคลนยิง่ แห้งแข็ง
ท�าให้ราชสีห์กระดิกตัวไปไหนไม่ได้เลย ต้องยืนจม
เปือกตม อดอาหารอยูท่ ่ตี รงนั้นถึง ๗ วันเข้าไปแล้ว
วันนี้เอง...ปรากฏสุนัขจิง้ จอกตัวหนึ่ง เที่ยว
หาอาหารมาถึงทีต่ รงนี้ ครั้นแลเห็นราชสีห์เข้า
เท่านั้น ก็รบี จะหนีไปด้วยความกลัว แต่ราชสีหร์ อ้ ง
เรียกไว้ก่อนว่า
“พ่อมหาจ�าเริญ อย่าหนีเลย เราติดหล่มอยู่
โปรดช่วยด้วยเถิด”
สุนัขจิ้งจอกได้ยินดังนั้น จึงหันไปดู ก็เห็น
ราชสีห์ยืนติดหล่มอยู่จริงๆ จึงเอ่ยปากตอบ
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เราคิดอะไร

“ข้าพเจ้าจะช่วยท่านก็ได้ แต่พอช่วยแล้ว เกรง
ว่าท่านจะกินข้าพเจ้าเสียนะซี”
“อย่ากลัวเลย เราจะไม่กินท่าน แล้วยังจะ
ตอบแทนคุณท่านด้วย จงหาทางเอาเราออกจาก
หล่มนี้เถิด”
สุนัขจิ้งจอกจึงยอมรับค�าสัญญาของราชสีห์
ช่วยตะกุยโคลนแห้งรอบเท้าทั้งสี่ แล้วขุดดินเป็น
รางน�้า ให้น�้าไหลเข้ามาที่บริเวณดินรอบเท้าของ
ราชสีห์ ท�าให้ดินโคลนอ่อนนุ่มขึ้น
เมื่อดินอ่อนตัวพอแล้ว สุนัขจิ้งจอกก็มุดหัว
เข้าไปที่ใต้ท้องของราชสีห์ พร้อมกับร้องบอกว่า
“ท่านพยายามดึงตัวขึ้นไปเถิด”
แล้วใช้หัวดันยกท้องของราชสีห์ขึ้น ราชสีห์
เองก็อาศัยจังหวะนั้นกระโดดขึ้นจากหล่ม สามารถ
หลุดออกมาได้ แล้วจึงลงไปสู่สระ อาบน�้าช�าระ
โคลนตม จากนั้นก็ออกล่าควายป่าได้ตัวหนึ่ง
ลากเอามาวางไว้ข้างหน้าสุนัขจิ้งจอก พร้อมกับ
เชื้อเชิญ
“กินเถิดสหาย เมื่อท่านกินแล้ว ตัวเราจะ
กินภายหลัง”
สุนัขจิ้งจอกจึงกัดฉีกเอาเนื้อชิ้นหนึ่งออกมา
แล้วคายไว้ข้างๆ ราชสีห์จึงสงสัยต้องถามว่า
“สหายท�าอย่างนี้เพื่ออะไรกัน”
“ก็เมียของข้าพเจ้ามีอยู่ เนื้อชิ้นนี้จะเป็นของ
นาง”
ราชสีห์ได้ยินแล้วก็สิ้นสงสัย
“เอาไปเถิด แม้เราเองก็จะคาบชิ้นเนื้อไปให้
นางราชสีห์ของเราเช่นกัน มาเถิดสหาย เดี๋ยวเรา
จะไปยังที่อยู่ของเราบนยอดเขา”
ทั้งสองพากันคาบชิ้นเนื้อไปที่ถ้า� ราชสีห์ พอให้
นางราชสีหก์ นิ เนื้อแล้ว ราชสีหก์ เ็ อ่ยปากชวนสุนขั
จิ้งจอก
“ตั้งแต่นี้ไป เราจะปฏิบัติดูแลท่านเอง”
แล้วร่วมกันไปน�านางสุนขั จิ้งจอก ให้มาอาศัย
อยู่ในถ�้าที่ติดกันนั้นเอง
นับแต่น้นั มา เมื่อราชสีหก์ บั สุนขั จิ้งจอกออกไป
ล่าสัตว์เป็นอาหาร ทั้งสองจะกินด้วยกัน แล้วคาบ

ชิ้นเนื้อกลับมาให้นางราชสีห์กับนางสุนัขจิ้งจอกที่
อยู่เฝ้าถ�้า
กาลผ่านไป นางราชสีห์คลอดลูกออกมา
สองตัว แม้นางสุนัขจิง้ จอกก็คลอดลูกออกมา
สองตัวเหมือนกัน สัตว์เหล่านั้นทั้งหมดทุกตัว
อยู่กันอย่างกลมเกลียวเป็นอย่างดี
จนกระทั่งวันหนึ่ง นางราชสีหเ์ กิดความระแวง
ขึ้นมาว่า
“ราชสีห์คู่ของเรา ดูช่างรักและเอาใจใส่นาง
สุนัขจิ้งจอกกับลูกสุนัขจิ้งจอกเสียเหลือเกิน สงสัย
ว่าราชสีหจ์ ะมีการเชยชมกับนางสุนขั จิง้ จอกก็เป็น
ได้ จึงรักกันถึงปานนี้ เห็นทีเราจะต้องคุกคามให้
นางสุนัขจิ้งจอกหนีไปจากที่นี้ให้ได้”
นางราชสีห์จึงฉวยโอกาสที่ราชสีห์กับสุนัข
จิ้งจอกออกไปหาอาหาร ลงมือข่มขูเ่ บียดเบียนนาง
สุนัขจิ้งจอกเสมอๆ
“ท�าไมเจ้าจึงอยู่ที่นี่นานนัก ไม่ไปที่อื่นเสียที”
แม้แต่ลูกๆ ของนางราชสีห์ก็พลอยคุกคาม
ลูกๆของนางสุนัขจิ้งจอกไปด้วย เมื่อเหตุการณ์
เป็นเช่นนี้ ในที่สุดนางสุนัขจิ้งจอกก็ทนไม่ไหว จึง
บอกเรื่องราวแก่สุนัขจิ้งจอก แล้วสรุปว่า
“เราไม่รู้ว่า นางราชสีห์นี้กระท�าตามค�าของ
ราชสีหห์ รือไม่ แต่พวกเราก็อยูท่ ่นี ่กี นั นานมากแล้ว
ควรที่จะกลับไปที่อยู่ของเรากันเถิด”
สุนัขจิ้งจอกฟังค�าบอกเล่าแล้ว ก็ไม่สบายใจ
เข้าไปหาราชสีห์ กล่าวถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
“เราอยู่ที่นี่มานานแล้ว ธรรมดาผู้ที่อยู่กัน
นานๆ อาจไม่เป็นที่พอใจกันได้ ตอนนี้เมียของเรา
ถูกเมียของท่านข่มขู่ว่า ท�าไมจึงอยู่ที่นี่ ท�าไมไม่ไป
เสียที่อื่น แม้ลูกของเราก็ถูกลูกของท่านคุกคาม
นี่ก็คงเพราะผู้ใดๆ ก็ไม่ชอบให้ใครๆ มาอยู่
ในบ้านของตน ผู้เป็นใหญ่ย่อมขับไล่ผู้น้อยได้
ตามความต้องการของตน นี่เป็นธรรมดาของ
ผู้มีก�าลัง
ดั ง นั ้น นางราชสี ห ์ ข องท่ า น ผู้ ซ งึ ่ มี ฟ ั น อัน
แหลมคม จึงได้ข่มขู่คุกคามเมียกับลูกของเรา ขอ
ท่านจงทราบเถิด ภัยได้เกิดจากที่อยู่อาศัยแล้ว”

ได้ฟงั อย่างนั้น ราชสีหจ์ งึ ตรงไปหานางราชสีห์
แล้วกล่าวตักเตือนให้เกิดส�านึก
“นี่แน่ะ เมื่อครั้งโน้น เจ้ายังระลึกได้ไหม เรา
ออกไปหาอาหารนานถึง ๗ วัน จึงได้กลับมาพร้อม
กับสุนัขจิ้งจอก ครัง้ นัน้ เราตัง้ ใจจะจับสัตว์ แต่
พลาดตกลงไปติดหล่มโคลน ไม่อาจขึ้นมาได้ ต้อง
ยืนอดอาหารถึง ๗ วัน แล้วเราก็รอดชีวิตมาได้
เพราะอาศัยสุนัขจิ้งจอกนี้แหละช่วยชีวิตเรา เป็น
สหายเรา
ฉะนั้นถ้าผู้ใดเป็นมิตร แม้จะมีก�าลังน้อย
แต่ตั้งอยู่ ในมิตรธรรม(ความประพฤติของการ
เป็นมิตร) ผู้นั้นได้ชื่อว่า เป็นญาติ เป็นเผ่าพันธุ์
เป็นสหายของเรา แน่ะ! นางราชสีห์ เจ้าอย่า
ดูหมิ่นสหายของเราอีก เพราะสุนัขจิ้งจอกนี้เป็น
ผู้ให้ชีวิตเรา”
นางราชสีหไ์ ด้ฟงั เรื่องราวแล้ว ก็ให้รสู้ กึ ส�านึก
ผิด จึงขอโทษต่อเหล่าสุนัขจิ้งจอกทั้งหมด
ตั้งแต่น้นั มา ทั้งสองครอบครัวก็รกั ใคร่สามัคคี
กันดี ลูกราชสีห์ก็เล่นหัวกับลูกสุนัขจิ้งจอก แม้เมื่อ
พ่อแม่ซึ่งชื่นชอบกันได้ล่วงลับไปแล้ว ก็ไม่ท�าลาย
ความเป็นมิตรที่ดีต่อกัน อยู่กันอย่างรื่นเริงบันเทิง
ใจ ไมตรีของสัตว์เหล่านั้นมิได้แตกท�าลาย เป็น
ไปได้ถึงชั่วเจ็ดตระกูลเลยทีเดียว
`````

พระศาสดาทรงแสดงชาดกนี้แล้ว จึงตรัสว่า
“สุ นั ข จิ้ ง จอกในครั ้ง นั ้น ได้ ม าเป็ น พระ
อานนทเถระในบัดนี้ ส่วนราชสีห์ได้มาเป็นเรา
ตถาคตนี้เอง”
เมื่อจบการแสดงธรรมนี้แล้ว ทรงประกาศ
อาริยสัจ ภิกษุทั้งหลายที่ได้ฟังธรรมและพิจารณา
ตาม บางรู ป ก็ ไ ด้ ส� า เร็ จ เป็ น พระโสดาบั น
บางรูปก็ได้เป็นพระสกทาคามี บางรูปก็ได้เป็น
พระอนาคามี และบางรูปก็ได้เป็นพระอรหันต์
เลยทีเดียว
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๗ ข้อ ๑๖๓
อรรถกถาแปล เล่ม ๕๗ หน้า ๔๔)
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การงานที่วัดมีมากมายท�าได้ไม่รู้จบ
แต่สิ่งส�าคัญของนักปฏิบัติธรรม
คือการดูแล รักษาจิตวิญญาณ
ไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส
ดุจแม่วัวที่เล็มหญ้าแล้วช�าเลืองดูลูกน้อยไปด้วย...

• ฟ้าสาง

แสวงหาสิ่งใด
ช่ ว งที ่ผ ่ า นมาฉั น มี ค วามสนุ ก อยู ่ กั บ การ
ท�างานฐาน “ท�าคุณ” ที่ภูผาฟ้าน�้า ห้อง ๓ (ลานนา
อโศก) ทั้งงานเดิมที่ต้องท�าสินค้าส่งร้าน ชมร.
เชียงใหม่ ทั้งของสดของแห้ง และงานใหม่ให้
ฉันได้ศึกษา คิดค้น ทดลองแปรรูปจากสิ่งที่มีอยู่
รอบตัวในชุมชน
โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ฉันได้รับโจทย์การแปรรูป
“ผักชายา” หรือคะน้าเม็กซิโก ผักที่ปลูกง่าย โตไว
และยังมีรสชาติอร่อยเหมือนผักคะน้า ท�าให้ได้รับ
ความนิยมอย่างมากในการน�าไปประกอบอาหารต่างๆ
ฉันทดลองท�าการแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น
น�าไปตากแห้งแล้วมาบดให้ละเอียดบรรจุใส่ซองชา
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เป็นชาชายา หรือท�าเป็นผงผักชายา หรือเรียกชือ่
ว่าผงผักชูรส เพราะชายาเป็นผักที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการสูงมากกว่าผักโขมถึง ๒ เท่า จึงท�าให้มี
รสชาติดี เพราะมีปริมาณโปรตีนสูง หรือน�ามาปรุง
รสเป็นสาหร่ายใบชายา ซึ่งผักชายานี้ก็สามารถ
ประยุกต์ ดัดแปลงได้อีกมากมาย
ฉันได้รับประโยชน์จากการฝึกท�าสมาธิลืมตา
ฝึกให้มีสติระลึกรู้ตัว ควบคุมกาย วาจา ใจไม่ให้
ผิดศีล ๕ จากการท�างาน ยิ่งเป็นงานที่เกี่ยวข้อง
กับ “คน” ด้วยแล้ว ยิ่งได้ฝึกฝนสมาธิอย่างยิ่ง
เพราะ “คน” คือผัสสะที่มีชีวิต มีวิญญาณ มีลีลา
ท่าทางที่จะช่วยขุดคุ้ยกิเลสของเราเป็นอย่างดี

แต่ ทั ้ง นี ้ก ็ต ้ อ งมี ป ั ญ ญาที ่จ ะเอาประโยชน์ ใ ห้ ไ ด้
เห็นประโยชน์จากการถูกขัดใจ ขัดกิเลสให้ได้ด้วย
มิฉะนั้นก็จะเสียประโยชน์ไปเปล่าดาย หรืออาจ
จะเป็นการเพิ่มพูนความเอาแต่ใจ สมใจกิเลสไป
โดยไม่รู้ตัวเช่นกัน ซึง่ ตัวฉันเองก็ยังพลาดและ
เผอเรออยู่บ่อย ๆ
การงานที่วัดมีมากมายท�าได้ไม่รู้จบ แต่สิ่ง
ส�าคัญของนักปฏิบัติธรรม คือการดูแลรักษาจิต
วิญญาณไม่ให้ตกเป็นทาสของกิเลส ดุจแม่วัวที่
เล็มหญ้าแล้วช�าเลืองดูลกู น้อยไปด้วย ก็คอื การท�า
กิจการงานที่เป็นประโยชน์ และไม่เผลอใจ ห่างใจ
จนถูกกิเลสครอบง�า
ชีวิตลูกอโศกแม้บางครั้งจะไม่ได้ชะโงกดูโลก
กว้าง ก็จะชะโงกดูโลกของจิตวิญญาณตนเอง อ่าน
อาการ อารมณ์ ความสั่นไหวของจิตที่บางครั้งก็พงุ่
ไปข้างหน้าบ้าง ถอยไปข้างหลังบ้าง อยู่กับที่บ้าง
ก็จะขาด ๆ เกิน ๆ เช่นนี้ไปตามประสาเด็กที่ยัง
ไม่เก่งในการปฏิบัติธรรม
แต่ฉันก็พยายามให้ก�าลังใจตัวเองเสมอว่า
“ทุกข์บา้ งก็ได้ ไม่เก่งบ้างก็ดี ขอแค่ยอมรับในความ
บกพร่องของตัวเองให้ได้ และรูจ้ กั ให้อภัยตัวเอง ให้
อภัยคนอื่น เพื่อเป็นบทเรียนที่จะไม่ท�าพลาดอีก”
ชีวติ ทีเ่ ป็นปรกติสุขในทุก ๆ วัน จึงเป็นชีวติ
ของการเป็ น เด็ ก วัด ได้ อ ยู ่ ใ นวัด ท่ า มกลางหมู ่
มิตรดี สหายดี สังคมสิ่งแวดล้อมดี มีการงานให้
ได้ท�า ได้ท�าประโยชน์ตอบแทนโลกทุก ๆ วัน มี
ผัสสะ มีโจทย์ให้ได้ฝกึ ฝน ปฏิบตั ธิ รรม ลดละกิเลส
อยู่เสมอ ๆ แต่ถ้าเผลอใจ ห่างใจเมื่อไหร่ก็อาจจะ
มิจฉาทิฏฐิ เพิ่มพูนกิเลสไปแบบไม่รู้ตัว
ฉันก็เป็นคนหนึง่ ที่พยายามจะฝึกฝนตนเอง
บนเส้นทางแห่งพระธรรมสายนี้ บางทีก็ปฏิบัติได้
บ้าง บางทีกร็ ู้เยอะแต่อดไม่ได้ มีปัญญาแต่ขาด
เจโต หรือบางทีกโ็ มหะ ขาดทัง้ ปัญญาและเจโต
ก็มีบ่อยครั้ง
บางวันก็มคี วามสุขที่เห็นกิเลสตัวเอง จับกิเลส

ได้ จนเกิดปัญญา พยายามปฏิบัติธรรม ต่อสู้กับ
ผัสสะ จนเห็นความลดน้อย ความเบาบางของมัน
แต่บางวันก็มีความทุกข์กองโต เจอมรสุม
กิเลสเล่นงาน ไม่รู้เท่าทันอารมณ์ เกิดชอบ ชั
ดูด ผลักสารพัด จนฉันก็มึนงง จับทิศทางไม่ถูก
เลยทีเดียว
แต่น่แี หละ มันคือสัญญาณที่บอกว่า ฉันก�าลัง
พยายามปฏิบัติธรรม ก�าลังพยายามพากเพียร
ช�าระล้างกิเลสในจิตวิญญาณให้ลดน้อยลง
ฉันเคยฟังท่านสมณะน�าธรรมะพระพุทธเจ้า
มาสอนในยามที ่ฉั น ก� า ลั ง ตกบ่ ว งของกิ เ ลสว่ า
“พระพุทธเจ้าท่านตรัสไว้ว่า มนุษย์นั้นแสวงหาอยู่
๓ อย่าง คือ ๑. แสวงหากาม ๒. แสวงหาภพ ๓.
แสวงหาพรหมจรรย์” เพียงใจความสัน้ ๆ แต่กเ็ หมือน
เสียงสวรรค์ที่ช่วยกระตุกสติและปัญญาให้กลับมา
ฉันเกิดค�าถามขึน้ มาทันทีว่า “แล้วตัวเราล่ะ
ก�าลังแสวงหาอะไร?” ก็ได้ค�าตอบในทันทีเลยว่า
“ฉันมาแสวงหาพรหมจรรย์” แต่ในระหว่างทาง
ทีก่ า� ลังเดินไป บางครั้งก็เผอเรอไปแสวงหาภพบ้าง
แสวงหากามบ้าง จนหลงลืมอุดมการณ์แต่เริ่มแรก
ทีฝ่ ึกฝนตนเองว่า อยากมาแสวงหาพรหมจรรย์
เป็นที่สุด
มนุ ษ ย์ ปุ ถุ ช นทั ่ว ไปก็ จ ะมุ ่ ง แสวงหากาม
แสวงหาภพ แสวงหาความสุ ข เที ย มที ่ไ ม่ มี ว ัน
อิ่ ม แต่ ม นุ ษ ย์ อ าริ ย ะผู ้ พ ากเพี ย รปฏิ บั ติ ธ รรม
ตามค�าสอนของพระบรมศาสดา จะมุ่งแสวงหา
พรหมจรรย์ แสวงหาความสุขแท้ที่มีวันจบ เข้าสู่
ภาวะนิพพาน
แต่มนุษย์อย่างฉันที่บางวันก็ยงั เป็นเพียงปุถชุ น
มุ่งไปแสวงหาภพบ้าง แสวงหากามบ้าง บางวันก็
เป็นอาริยะขึ้นมาได้บ้าง เพราะเราก็คือเด็กน้อยที่
ยังไม่เดียงสาในธรรมะนี้ จึงผลุบ ๆ โผล่ ๆ ท�าได้
บ้าง ไม่ได้บ้าง เพราะเหตุนี้เราจึงยิ่งต้องพยายาม
ให้มากขึ้น มากขึ้นและมากยิ่ง ๆ ขึ้น
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑ •
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บทความพิเศษ
• พิมลวัฑฒ์ ชูโต

องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่า การเกษตรแบบอุตสาหกรรม
การท�าลายป่า ความผันผวนทางภูมิอากาศและความแห้งแล้ง
ได้ท�าลายดินที่อุดมสมบูรณ์ไปปีละ ๖๒๕ ล้านไร่
พื้นที่การเกษตร ๑ ใน ๓ ของโลกได้ถูกกัดกร่อน
จนยากจะตอบสนองการเพาะปลูกได้

ไม่อยากพอ ก็ต้องพอ!!
(No Choice But Enought!!)

การปั่นหัวระดับโลก
สหรัฐฯ ซึ่งปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เฉลี่ย
ต่ อ หั ว สู ง ที ส่ ุ ด ในโลกมาเป็ น เวลาร้ อ ย ๆ ปี ห ลี ก
เลี่ยงความรับผิดชอบมาตลอดโดยเฉพาะในยุคที่
ยอร์ช บุช (ลูก) เป็นประธานาธิบดี ยิ่งกว่านั้น สหรัฐฯ
ซึ่งบริโภคทรัพยากรของโลกร้อยละ ๔๐ และบริโภค
พลังงานร้อยละ ๒๕ ทั้งๆ ที่มปี ระชากรเพียงร้อยละ
๔.๗ ของโลกยังมีการตั้งขบวนการ “ปั่นหัวระดับ
โลก” (Global Spin) ขึ้นโดยกลุ่มคริสเตียนขวา
(Christian Rig˝˝©ht) และกลุ่ม “ทุนนิยมคาวบอย”
(Cowboy Capitalism) ซึง่ ประกอบด้ ว ย
นายทุนชั้นน�าที่สนับสนุนพรรครีพับลิกัน องค์กร
“วิทยาศาสตร์ขยะ” (Junk Science) ซึง่ ได้รับ
เงินอุดหนุนนับร้อย ๆ ล้านดอลลาร์จาก “กลุ่ม
ดังกล่าว” ท�าหน้าที่ให้ข้อมูลผิด ๆ แก่ประชาชน
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เพื่อให้เกิดความลังเลในเรื่อง “โลกร้อน” และยัง
พิมพ์เอกสารเผยแพร่ทั่วโลกด้วยว่า “โลกร้อน”
เป็นการเปลี่ยนแปลงตามวงจรของธรรมชาติดว้ ย
ตัวตั้งตัวตีใหญ่ในเรื่อง “ทุนนิยมคาวบอย” และ
การสนับสนุนองค์กร “วิทยาศาสตร์ขยะ” ได้แก่
สองพี่น้องตระกูล “Koch” ซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ
พลั ง งานระดั บ ครอบครั ว ที ่ใ หญ่ ที ่สุ ด ในสหรั ฐ ฯ
ชื่อ“Koch Industry”
ยิ่งกว่านั้น หอการค้าอเมริกัน (American
Chamber of Commerce) ซึ่งมียักษ์ข้ามชาติเป็น
สมาชิกยังแสดงบทบาทคัดค้านการออกกฎหมาย
ควบคุมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วย พวกเขา
กล่าวว่า “อุณหภูมิที่สูงขึ้น ๒-๓ องศาเซลเซียส
ไม่ใช่ส่งิ ที่ประชาชนในประเทศร�า่ รวยจะต้องกังวล

แต่มันจะเผาพวกที่อยู่ในประเทศยากจน มันเป็น
ชะตากรรมของพวกเขา ส�าหรับเรามันจะเป็นอีก
ศตวรรษหนึง่ ของความร่งุ เรือง”.....นี่คอื ค�าพูดของ
“คนที่พระเจ้า (ซาตาน) เลือก”??
อนึ่ง บริษัทเอ็กซอนโมบิลเคยให้เงินอุดหนุน
ขบวนการปั ่ น หัว ระดั บ โลกเป็ น เงิ น ๑๙ ล้ า น
ดอลลาร์ และบริษทั น�้ามันคือกิจการที่บริจาคเงินให้
ยอร์ช บุช (ลูก) และพรรครีพับลิกันมากที่สุด และ
นัน่ ท�าให้ ยอร์ช บุช (ลูก) ซึ่งเป็นหนึ่งใน “กลุ่มเคร่ง
คัมภีร”์ ถอนผูแ้ ทนสหรัฐฯ ออกจากพิธสี ารเกียวโต
เป็นสิ่งแรกเมื่อเข้ารับต�าแหน่ง ปัจจุบันขบวนการ
นี้ยังด�าเนินการอยู่โดยองค์ “ขวาจัด” เช่น Heart
Land Institute, Cato Institute, Herritage
Foundation, Ayn Rand Institute, American
Enterprise Institute ฯลฯ
“ประเทศร�่ารวยก่อมลภาวะให้โลกอย่างมาก
มายทั้งๆ ที่มีประชากรเพียงร้อยละ ๑๕ ของโลก
ฉะนั้น การเรียกพวกเขาว่าเป็นประเทศที่พัฒนา
แล้วก็เหมือนกับเรียกกล่มุ คนทีป่ กครองแบบคณธิป
ไตยว่าเป็นผู้ปกครองที่มีคุณธรรม”
แดนนี ดอร์ลิ่ง, ๒๐๑๓
ศาสตราจารย์ทางภูมิศาสตร์
มหาวิทยาลัยอ๊อกซ์ฟอร์ด

ประชากร
นักบวชชาวอังกฤษชื่อโทมัส โรเบิร์ต มัลทัส
เขียนไว้ในหนังสือชือ่ “Essay on the Principles of
Population” ซึ่งพิมพ์ในปี ๑๗๘๙ (พ.ศ.๒๓๓๒) ว่า
“การขยายตัวของจ�านวนพลเมืองอย่างทวีคูณจะ
น�าไปสูค่ วามหิวโหยและโรคระบาด” แม้แต่ชาร์ลส์
ดาร์วินเจ้าของ “ทฤษฎีวิวัฒนาการ” (Survival of
the Fittest) ก็ยอมรับว่าเขาคล้อยตามความคิดของ
โรเบิร์ต มัลทัส เพราะสายพันธ์ุต่าง ๆ ในโลกจะ
แย่งทรัพยากรกันและสายพันธ์ุที่ปรับตัวได้ดีเท่านั้น
ที่จะอยู่รอด อย่างไรก็ตาม ค�าท�านายของโทมัส
ผิดอย่างสิ้นเชิง ในศตวรรษที่ ๑๙ และ ๒๐ นอกจาก

ชาวอังกฤษจะมีจ�านวนมากเป็นสองเท่าของที่เคย
มีเมื่อโทมัส มัลทัสเสียชีวิตเท่านั้น แต่พวกเขา
ยังร�่ารวยและมีชีวิตที่ยืนยาวขึ้นด้วย หรือโลกใน
ปี ๒๐๑๔ (พ.ศ.๒๕๕๗) มีประชากรถึงกว่า ๗,๐๐๐
พันล้านคน แต่คนส่วนใหญ่ก็ยังมีชีวิตที่ดีและอายุ
ยืนกว่าในอดีต.....แต่!!
เมื่อ ๓ พฤษภาคม ค.ศ. ๒๐๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๔)
องค์การสหประชาชาติได้ปรับการประเมินจ�านวน
ประชากรของโลกใหม่ คื อ แทนที ่จ� า นวนจะถึ ง
“จุดสูงสุด” (peak) ที่ ๙,๐๐๐ ล้านคนใน ค.ศ.๒๑๐๐
(พ.ศ.๒๖๔๓) แล้วลดลงเป็น ๘,๕๐๐ ล้านคนในปี ๒๑๕๐
(พ.ศ.๒๖๙๓) โลกจะมีประชากรถึง ๙,๑๐๐ ล้านคน
และ ๑๐,๑๐๐ ล้านคนในปี ๒๐๕๐ (พ.ศ.๒๕๙๓) และ
๒,๑๐๐ (พ.ศ.๒๖๔๓) ตามล�าดับ โดยในปัจจุบัน
ประชากรของโลกเพิ่มขึ้นประมาณ ๘๐ ล้านคนต่อปี
การเพิ่มส่วนใหญ่เกิดขึน้ ในประเทศก�าลังพัฒนา
ในเอเชี ย และแอฟริ ก า ส่ ว นใหญ่ จ ะเป็ น สตรี
ชาวแอฟริกนั จะมีสดั ส่วนร้อยละ ๕๐ ของประชากร
โลกเมื่อถึงกลางศตวรรษที่ ๒๑ ในขณะที่ชาวยุโรป
รัสเซีย และญี่ปุ่นจะมีประชากรลดลงและหลาย
ประเทศจะกลายเป็นสังคมคนชรา (Society of
Grey) รวมทั้งประเทศไทย
การเพิ่มขึ้นของประชากรอีกกว่า ๒,๐๐๐ ล้านคน
ท�าให้ตอ้ งเพิ่มการผลิตอาหารอีกร้อยละ ๕๐ เพราะ
นอกจากจ� า นวนที ่เ พิ ่ม ขึ ้น แล้ ว คนจ� า นวนมาก
ยังวิ่งตาม “อเมริกันดรีม” คืออ้างเสรีภาพในการ
แสวงหาความร�่ารวยและบริโภคนิยมด้วย
“หายนะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตไม่ใช่ส่งิ ที่จะเกิด
ขึ้นในนิยายวิทยาศาสตร์ แต่มนั จะเกิดขึ้นในชัว่ ชีวิต
ของเรา หากเราไม่แก้ไขเสียแต่เดี๋ยวนี้”
โทนี แบลร์, ๒๐๐๖
อดีตนายกรัฐมนตรี
สหราชอาณาจักร

อาหาร

l เมื่อถึงปี

๒๐๕๐ ประชากร ๙,๑๐๐ ล้านคน
จะต้องการอาหารเพิ่มขึ้นจากปัจจุบันร้อยละ ๕๐
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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ความต้องการอาหารและทรัพยากรอื่นๆ เพิ่มขึ้น
เร็วกว่าการเพิ่มขึ้นของประชากรเพราะโลกก�าลัง
วิง่ ไล่กวด “อเมริกันดรีม” คือความร�่ารวยและ
บริ โ ภคนิ ย มกัน อย่ า งเมามั น เมื ่อ ถึ ง ปี ๒๐๕๐
ที่ดินจ�านวน ๒.๕ พันล้านไร่ (ใหญ่กว่าสหรัฐฯ)
ต้ อ งถูก ปราบเพื ่อ ใช้ ส� า หรั บ การเกษตร นั่ น
หมายความว่าป่าฝนจะต้องถูกท�าลายหรือต้อง
ใช้พื้นที่แถบไซบีเรียซึ่งน�้าแข็งละลายและอุณหภูมิอุ่นขึ้น แต่ปัญหาก็คือการโค่นป่าฝนจะท�าให้
คาร์บอนไดออกไซด์หนึ่งส่วนในป่าและอีกสองส่วน
ที่ถูกกักเก็บในพื้นดินของป่าหลุดขึ้นสู่บรรยากาศ
หรือการใช้พื้นที่ในไซบีเรียก็จะส่งผลให้ก๊าซมีเทน
ที ่เ กิด จากการละลายของ “แผ่ น เยื อ กแข็ ง ”
(Permafrost) ใต้พื้นดินหลุดขึ้นสู่บรรยากาศ ใน
ปัจจุบัน การผลิตอาหารมีสดั ส่วนท�าให้อุณหภูมสิ งู
ขึ้นร้อยละ ๓๐ อยู่แล้ว การหลุดเข้าสู่บรรยากาศ
ของก๊าซทั้งสองข้างต้นจะเร่งให้อุณหภูมิของโลก
สูงขึ้นอีกอย่างไม่อาจหลีกเลี่ยงได้
ปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิที่สูง
ขึ้นจะช่วยให้การเกษตรในพื้นที่ทางตอนเหนือของ
โลกเช่นแคนาดา อะแลสกาและไซบีเรียดีข้นึ เพราะ
ฤดูร้อนจะยาวนานขึ้น ผลกระทบของอุณหภูมิใน
แต่ละพื้นที่จะแตกต่างกัน หลักง่ายๆ คือเขตฝนจะมี
ฝนมากขึ้นและเขตแล้งก็จะแห้งขึ้นอีก แต่โดยรวม
แล้วผลผลิตของโลกจะลดลงและจะเลวร้ายยิ่งขึ้น
อีกหลังปี ๒๐๕๐ อุณหภูมิบนแผ่นดินใหญ่ในเวลา
นั้นอาจสูงขึ้นถึง ๔-๕ องศาเซลเซียส
l แหล่งประมงของโลก ๑๕ จาก ๑๗ พื้นที่
ก�าลังล่มสลาย ปลาในแหล่งธรรมชาติโดยเฉพาะ
ในมหาสมุทรร้อยละ ๕๒ ที่ชาวโลกบริโภคผ่าน
การค้าขายได้ถูกจับจนถึง “จุดสูง” (peak) ร้อยละ
๒๐ ถูกจับจนเกินจุดสูงสุดและอีกร้อยละ ๘ ถูกจับ
จนใกล้สญ
ู พันธ์ุเช่นปลาทูนา่ ปลาค็อด ปลาดาบและ
ปลามาร์ลิน ประเทศร�่ารวยต่างปิดน่านน�้าของตน
และให้เงินอุดหนุนกองเรือประมงของตนให้ไปจับ
ปลาในประเทศยากจนโดยเฉพาะชาวยฝั่งแอฟริกา
ตะวันออก และนัน่ ท�าให้ชาวแอฟริกันทีถ่ ูกแย่ง
38
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ชิงอาหารต้องกลายเป็นโจรสลัด เมื่อถึงปี ๒๐๕๐
การประมงในประเทศร�่ารวยจะฟื้นตัวในขณะที่การ
ประมงในเอเชีย แอฟริกาและลาตินอเมริกาจะล้มเหลว
เพราะการควบคุมที่ไม่มีประสิทธิภาพของรัฐบาล
l การเกษตรแบบอุตสาหกรรม เช่น การปฏิวัติ
เขียว (Green Revolution) สามารถเพิ่มผลผลิตได้
ในระยะสัน้ แต่สง่ ผลเสียต่อดิน แหล่งน�้า สิ่งแวดล้อม
และสุขภาพของคนในระยะยาว โดยเฉพาะปุ๋ย
ไนโตรเจนได้ ท� า ให้ เ กิ ด “พื ้น ที ่แ ห่ ง ความตาย”
(Dead Zone) ซึ ่ง สั ต ว์ ไ ม่ ส ามารถมี ชี ว ิต อยู ่
ได้ กว่า ๔๐๐ แห่งทั่วโลกและพื้นที่แห่งความ
ตาย ในอ่าวเม็กซิโกมีขนาดใหญ่กว่า ๒๐,๐๐๐
ตารางกิ โ ลเมตร คณะผู ้ เ ชี ่ย วชาญชั ้น น� า ด้ า น
การเกษตร ๔๐๐ คนชี ้ว ่ า ราคาอาหารที ่สู ง ขึ ้น
ในอนาคตจะน� า ไปสู ่ ก ารประท้ ว ง จลาจลและ
ความไม่ มั น่ คงทางการเมื อ งด้ ว ย พวกเขาชี ้
ว่ า การเกษตรกรรมที ่พึ ่ง พลั ง งานจากฟอสซิ ล
ต้องลดลง พลังงานในท้องถิ่นและกระบวนการ
ธรรมชาติ ต ้ อ งถู ก น� า มาใช้ เช่ น การปลู ก พื ช ที ่
หลากหลาย การปลูกพืชหมุนเวียนและการใช้
ปุ๋ยอินทรีย์ โรงเรียนทุกโรงเรียนควรสอนเรื่อง
เกษตรกรรม พวกเขาระบุด้วยว่าการปฏิวตั ิเขียว
ประสบความส�าเร็จประการหนึ่งคือ “มันสร้าง
ตลาดทั่วโลกให้ยกั ษ์ขา้ มชาติดา้ นเมล็ดพันธ์ุ เคมี
เกษตรและเครื่องจักรกลทางการเกษตรของ
สหรัฐฯ และตะวันตก”
อนึ่ง องค์การสหประชาชาติเปิดเผยว่าการ
เกษตรแบบอุตสาหกรรม การท�าลายป่า ความ
ผันผวนทางภูมอิ ากาศและความแห้งแล้งได้ทา� ลาย
ดินที่อุดมสมบูรณ์ไปปีละ ๖๒๕ ล้านไร่ โดยรวม
พื้นที่การเกษตร ๑ ใน ๓ ของโลกได้ถูกกัดกร่อน
จนยากจะตอบสนองการเพาะปลูกได้ นอกจากนั้น
องค์ ก ารยั ง ชี ้ด ้ ว ยว่ า การเกษตรที ่ห ลากหลาย
จะสร้ า งความมั ่น คงทางด้ า นอาหารมากกว่ า
การเกษตรเชิ ง เดี ่ย วและแหล่ ง น� ้า ใต้ ดิ น ที ่ใ ช้ ใ น
การเกษตรก�าลังหดหายเพราะถูกใช้ประโยชน์มาก
เกินไป เกษตรกรในหลายพื้นที่ของอินเดียต้อง

ฆ่าตัวตายเพราะปัญหาแหล่งน�้าและหนี้สิน และ
บริษัท “น�้าด�า” ต้องถูกสั่งปิดโรงงานเพราะแย่ง
น�้าเกษตรกร ซาอุดิอาระเบียจะต้องเลิกปลูกข้าว
สาลี เ พื ่อ การบริ โ ภคเพราะแหล่ ง น� า้ ใต้ ดิ น ก� า ลั ง
เหือดแห้ง แม่น�้าโคโลราโดในสหรัฐฯ แม่น�้าเมอร์เลย์และดาร์ลิ่งในออสเตรเลียและแม่น�้าเหลืองใน
จีนเกือบไม่มีน�า้ ไหลลงทะเลในฤดูแล้ง นอกจาก
นั้น ทะเลสาบขนาดใหญ่ เช่น ทะเลสาบอาราล
ในเอเชียกลาง และทะเลสาบชาดในอัฟริกาได้ลด
ขนาดลง ร้อยละ ๖๐-๙๐ แล้ว และมีการประเมิน
ว่าน�า้ จืดจะมีพอจะสนองความต้องการของชาวโลก
ได้เพียงร้อยละ ๖๐ เท่านั้นใน ๒๐-๓๐ ปีข้างหน้า
l เทคโนโลยีใหม่ๆ ทางการเกษตรได้ถก
ู ใช้จน
หมดหรือเกือบหมดแล้ว ผลผลิตด้านการเกษตร
ของญี่ปุ่นไม่เพิ่มขึ้นเลยตลอด ๑๗ ปีที่ผ่านมา
ทัง้ ๆ ทีไ่ ด้ใช้เทคโนโลยีอย่างเต็มทีแ่ ล้ว และผลผลิต
ของจีนก็กา� ลังใกล้จะถึง “จุดสูงสุด” นักฟิสิกส์ชื่อ
โจนาธาน ฮับ เนอร์ ข อง Pentagon Naval
Air Warfare Center ในแคลิ ฟ อร์ เ นี ย ซึ่ ง
ติดตามศึกษาระดับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี
และสิ ่ง ประดิ ษ ฐ์ สรุ ป ว่ า อั ต ราการผลิ ต สิ ่ง
ประดิษฐ์ใหม่ ๆ ได้ถึงจุด “สูงสุด” ในปี ๑๘๗๓
(พ.ศ. ๒๔๑๖) แล้ ว ลดลงเรื ่อ ย ๆ และถ้ า แนว
โน้มยังเป็นเช่นปัจจุบัน การประดิษฐ์สิ่งใหม่ ๆ
ในปี ๒๐๒๔ (พ.ศ.๒๕๖๗) จะอยูใ่ นอัตราเดียวกับ “ยุคมืด”
l ตลอด ๒๐ ปี ที่ผา
่ นมา ประชากรผึ้งของโลก
โดยเฉพาะในอเมริกาเหนือได้ลดลงไปแล้วร้อยละ
๓๐ นักวิทยาศาสตร์เห็นพ้องกันว่าการเสพติดยา
ฆ่าแมลงของมนุษย์กา� ลังคุกคามการอยู่รอดของ
ผึ้งและค้างคาว ในอเมริกาเหนือการผสมเกสรโดย
“ผึ้งรับจ้าง” มีค่าใช้จ่ายถึง ๑๙ พันล้านดอลลาร์
ต่อปี นักวิทยาศาสตร์เตือนว่าไม่มีเทคโนโลยีใด
สามารถแทนที่การท�างานของผึ้งได้ ยิ่งประชากร
ของผึ้งลดลงเท่าใด มนุษย์กจ็ ะต้องเผชิญกับวิกฤติ
ด้านอาหารมากขึ้นเท่านัน้ ในประเทศจีน ผึง้ ใน
บริเวณรอยต่อระหว่างจีนตอนเหนือและเนปาล
ได้สญ
ู พันธ์ุไปแล้ว นัน่ ท�าให้ชาวบ้านต้องผสมเกสร

ต้นแอปเปิลด้วยมือซึ่งต้องใช้คน ๒๐-๒๕ คนต่อ
แอปเปิล ๑๐๐ ต้น ในขณะที่งานอันเหนื่อยยาก
ดังกล่าวสามารถท�าได้โดยผึ้งเพียงสองรัง
l การเกษตรต้องการความมัน
่ คงของอุณหภูมิ
และปริมาณของฝน แต่ในโลกทีม่ นุษย์ยังปล่อย
ก๊าซเรือนกระจกขึน้ สู่บรรยากาศจนอุณหภูมิของ
โลกสูงขึ้นเรื่อย ๆ ย่อมไม่สามารถให้ความมั่นคงที่
การเกษตรต้องการได้ ฉะนั้น จึงไม่น่าแปลกใจที่
ดร.เลสเตอร์บราวน์ ผู้ติดตามสภาวการณ์ด้าน
อาหารของโลกมากว่า ๓๐ ปีกล่าวว่า “โลกก�าลัง
ก้าวไปสู่ “หลายทศวรรษของความขาดแคลน”
(decades of scarity) และเหตุการณ์จะเลวร้ายขึ้น
ในครึ่งหลังของศตวรรษที่ ๒๑ หาก “ความโลภ”
(greed) และก� า ไร” (profi fi f fi i t) ยั ง แสดงบทน� า
ในสังคม!!
ส�าหรับประเทศไทย กรีนพีซเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รายงานผลการศึกษาวิจัยชุมชนระดับ
ต�าบลในจังหวัดพิษณุโลกเมื่อปี ๒๕๕๖ และพบ
ว่า ในระยะ ๑๐ ปีที่ผ่านมาชาวนากว่าร้อยละ ๑๐
สังเกตเห็นการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศจน
ไม่สามารถคาดคะเนฤดูกาลส�าหรับการเพาะปลูก
ได้เหมือนอดีต (โพสต์ทูเดย์ ๕/๑๐/๕๗) นอกจาก
นั้นแบบจ�าลองคอมพิวเตอร์ซึ่งท�าโดย Center for
Global Development ในสหรัฐฯยังชี้ว่าผลผลิต
ด้านการเกษตรของไทยจะลดลงระหว่าง ๑๕-๒๖
เปอร์เซ็นต์เมื่อถึงปี ๒๐๘๐ (พ.ศ.๒๖๒๓)
“ณ เวลานี้ ไม่มเี ส้นทางอันดีงามใดที่ประชากร
๙,๑๐๐ ล้านคนจะบรรลุถึงมาตรฐานการครองชีพ
ของประเทศที่พัฒนาแล้วได้ มาตรการเดียวที่จะ
ท�าให้เป็นไปได้คือ การเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งจะ
ก่อให้เกิดการปะทะอย่างรุนแรงกับทรัพยากรที่มี
จ�ากัดเทคโนโลยีสามารถช่วยได้แต่กแ็ ก้ปญ
ั หาไม่ได้
หากไม่มกี ารเปลีย่ นแปลงทางสังคมและการเมือง”
พอลล์ เนิร์ส
ประธานของ Royal Society,๒๐๑๒
อ่านต่อฉบับหน้า
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การบิดเบือน เกิดในบ้าน พี่น้องก็ทะเลาะ
เกิดในหน่วยงาน พนักงานก็ทะเลาะ
เกิดในสังคม ประชาชนก็แตกแยก
หยดน�้าหยดบ่อย ๆ หินก็ยังกร่อน...

หยดน�้ากับสื่อมวลชน
สร้างสรรหรือบ่อนท�าลาย?
เรื่องจริงบางเรื่องพูดไปพูดมากลายเป็นเรื่อง
ไม่จริงก็มีเยอะ
ผ่านหลายปาก ผ่านหลายกาลเวลา สุดท้ายก็
บิดเบือน ผิดเพี้ยนจนได้
จ�าเรื่องล้อเลียนวงการสื่อมวลชนได้หรือไม่...
หญิงชาวบ้านออกลูกเป็นนก ๑ ตัว เธอตกใจ รีบ
ไปบอกข้างบ้าน...นี่เธอ ๆ ฉันออกลูกเป็นนก....เป็นนก
ชาวบ้านรับข่าวรีบแจ้นไปบอกคนอื่นด้วยความ
ตื่นเต้น นี่เธอๆ บ้านนั้นเขาออกลูกเป็นนก ๒ ตัวแหละ!
ข่าวกระจาย ๆ ๆ ๆ จนนักข่าวมากันเป็นร้อย
บุกเข้าบ้านต้นเหตุ ค�าถามพรั่งพรูด้วยประโยค
เริม่ ต้น...จริงมัย้ ๆ ทีเ่ ขาว่า คุณออกลูกเป็นนก
หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสามร้อยยี่สิบสองตัว?!!
นิทานล้อเลียนเรื่องนี้เจ็บปวดและข�า ๆ ขม ๆ!
การบิดเบือน ขนาดไม่เจตนามันยังตีโค้งไกลลิบ
นับประสาอะไรกับการเจตนาบิดเบือน (หมายเหตุ
มีนักการเมืองหลายพรรคที่หากินกับเรื่องนี้ และมี
เพื่อนฝูงของเรานี่แหละตัวดีที่หากินแบบนี้จนได้ดี!)
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การบิดเบือน เกิดในบ้าน พี่น้องก็ทะเลาะ
เกิดในหน่วยงาน พนักงานก็ทะเลาะ
เกิ ด ในสั ง คม ประชาชนก็ แ ตกแยก เขม่ น
หมั่นไส้ รังเกียจกัน!
โครงสร้างสังคมซับซ้อน เศรษฐกิจมีหลายมิติ
ความแตกแยก จับผิด เพ่งโทษ ยิ่งมีโอกาสเกิด
ง่ายดาย
สื่อมวลชนยิ่งพัฒนา ข้อมูลข่าวสารยิ่งรูเ้ ร็ว รูล้ กึ
รู้จริง รู้แท้....และยิ่งถูกบิดเบือน
นั ก การเมื อ งสมั ย หนึ ่ง ท่ า นรู ้ ซึ ้ง ถึ ง การให้
ข่าว ท่านไม่พูด แต่เขียนเป็นข้อ ๆ ให้เอาไปลง ไม่
ต้องมามโน ไม่ต้องมาจินตนาการไปซ้ายไปขวาให้
ยุ่งยาก! เอากับเขาสิ!
ความเป็ น พระอยู ่ ที ่จุ ล ศี ล ....มั ช ฌิ ม ศี ล ....
มหาศีล....เห็นมั้ย งงกันใหญ่ นึกว่าต้องมีศีล ๒๒๗!
ความเป็นคนอยูท่ ่ไี ม่ละเมิดศีล ๕....เห็นมั้ย ไม่รู้
อีกตามเคย!
แล้วความเป็น “สื่อมวลชน” น่าจะอยู่ที่ใด?

ไม่ต้องเปิดกูเกิล ลุงแก่แล้วขอพูดก่อน!
“สัปปุริสธรรม ๗” นั่นไง ธรรมแห่งสัตบุรุษ....
เห็นมั้ย ยิ่งท�าหน้างงเต๊ก!
ธรรมที่จะท�าให้เป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณภาพ
มีคุณธรรม แล้วยังต้องมีประสิทธิภาพอีกต่างหาก
ความเก่ ง ท� า ให้ ช นะ แต่ ที ม เวิร ์ ก ท� า ให้ เ ป็ น
แชมเปี้ยน....อะไรท�านองนั้น
ดีแล้วก็สาธุ แต่ดีกว่านี้ยังมีอีก
“คนดี” เขาก็ยังต้องพัฒนา อรหันต์ยังต้อง
ตั้งจิตสู่พุทธภูมิ
“มนุษย์เดินดิน” อย่าคิดว่าไร้ค่า เกิดมากินสูบ
ดื่มเสพ สร้างลูกสร้างหลาน สร้างมรดกแล้วก็รีบ
ตาย...แบบนี้ไม่เอา!
เกิดมาทั้งทีต้องไว้ลาย ท�าให้ดียิ่ง ๆ ขึ้น
“สัปปุริสธรรม ๗” รู้ในเหตุ-ในผล-ในตนประมาณ-กาล-บุคคล-สถานที่
เมื่อ “เกิดผล” เช่นนี้ ก็รู้เลยว่ามาจากเหตุอะไร
เมื่อ “เกิดเหตุ” เช่นนี้ ๆ ก็รู้เลยว่าจะต้องมีผล
อย่างไร
เมื่อเป็น “ตัวเรา” ก็จะรู้ก�าลัง รู้ศักยภาพ รู้ว่า
เราควรจะวางตัว หรือจะท�า หรือจะสอนแค่ไหน ๆ
เมื่อ “จะท�าอะไร” ค�านวณทุก ๆ ด้าน จะเกิน
เลยมั้ย จะพอดีมั้ย จะเว่อร์มั้ย จะเหมาะมั้ย?
เมื่ อ “เป็ น เขาคนนั ้น ” ไม่ ใ ช่ ตั ว เรา ต้ อ งค� า นึ ง
ค�านวณให้เหมาะสมกับสภาพของเขา นิสัยของเขา
ฐานะของเขา วัฒธรรมของเขา แล้วลงมือปฏิบตั กิ าร
เมื่อเป็นสถานที่อย่างนี้ ๆ เขามีกฎระเบียบอะไร
เขามีวัฒนธรรม มีกติกาอย่างไรก็อย่าไปละเมิด
อธิ บ ายสั ป ปุ ริ ส ธรรมพอสั ง เขป รวบรั ด ให้
เห็นใจความ แต่ไม่ยืนยันถูกต้องกับพจนานุกรม!
ตัวอย่าง ถ้าเป็นพ่อแม่พดู กับลูก ฉันเลี้ยงแกมา
แกต้องกตัญญูนะ!...แบบนี้ถือว่าผิด! ต้องให้คนอื่น
เขาพูดแทน
จ�านักการเมืองมีชื่อได้ไหม เขาไปพูดถึงชาว
มุสลิม แล้วเลยไปเรื่องน�้ามันหมู หนีแทบไม่ทัน!...
เป็ น ลู ก วัย รุ ่ น ขอพ่ อ แม่ ซื้ อ มอ’ไซค์ ขี ่ไ ปเรี ย น

หนังสือ พ่อแม่ยอมตัดที่นาขายเพื่อลูกรัก...แบบนี้ก็
ถือว่าไม่ประมาณ...ถือว่าผิด!
ยกตัวอย่างโน่นนีน่ น้ี น้ั คนเขียนต้องการอะไรเหรอ?
ก็จะเตือนสื่อมวลชน ทั้งนักข่าว ทั้งกอง บ.ก.
ต้องระมัดระวัง ต้องซื่อสัตย์ต่ออาชีพ มิใช่ท�าข่าว
ไปวัน ๆ
ลงข่าวไปไม่แคร์ใครจะเสียหาย แค่เอาตัวรอด
มีข่าวให้ประชาชนบริโภค
เรื ่อ งจริ ง ไม่ อิ ง นิ ย าย หากไม่ ร ะวัง ตั ว เองก็
จะกลายเป็นวัสสการพราหมณ์ ผู้ยุแหย่ให้เหล่า
เจ้าชายลิจฉวีแตกแยกเป็นเสี่ยง ๆ
เล่าทางโน้นที ทางนี้ที จะเหลืออะไร!
คนเขียนบทความรายวันย่อมรู้ดี เนือ้ หาจะ
ข้นคลั่ก แบบพวกรายอาทิตย์ก็ไม่ได้
นักข่าวรายวันออกล่าข้อมูลก็ท�านองนั้น ต้อง
คุ้ยแคะเจาะหาประเด็นมาท�าข่าวให้ส�าเร็จ
หาไม่ได้ อาชีพก็จะไม่ยั่งยืน!
โลกหมุนเร็วจี๋ ทุกอย่างเดินหน้า
จะให้นักข่าวระมัดระวัง ก็ไม่ทันกิน!
นี่เขาเถียงมา...
กัมมุนา วัตตีโลโก สัตวโลกย่อมเป็นไปตาม
กรรม กุ๊ก ๆ!
เราคงหยุดคนหาข่าวให้รับผิดชอบทุกเรื่องไม่ได้
ข่าวที่ผลิตรายวัน บางทีก็ชี้น�า!
บางทีก็ตีปลาหน้าไซ!
บางทีก็ยุให้ร�าต�าให้รั่ว!
บางทีก็หมูจะหาม แต่เอาคานเข้ามาสอด
บางทีก็พิทักษ์คุณธรรมบ้านเมือง!
บางทีก็................
เฮ้ อ ......คงเป็ น หน้ า ที ข่ องประชาชนที ต่ ้ อ ง
“พึ่งตน” “มีสติ” ทุกครั้งที่บริโภคข่าวสาร...เข้าใจ
มั้ย?
อ้าว!....นึกว่า จะเตือนสื่อมวลชน!
(ป.ล. หยดน�้า หยดบ่อย ๆ หินก็ยังกร่อน
จับผิดบ่อย ๆ ก็ท�าให้เสียศูนย์ ชื่นชมบ่อย ๆ
ก็เสียคน!)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๒

ฉบับที่แล้ว เราก�าลังไล่เรียงหลักปฏิบตั ิ
ของพระพุทธเจ้าที่สา� คัญอย่างยิ่งคือ “ปฏิจจ
สมุปบาท” ตั้งแต่ปลายท้ายของกระบวนการ
ที่ผเู้ รียนธรรมะพระพุทธเจ้าจะต้องรูจ้ กั รูแ้ จ้ง
รู้จริง“อาการ”ของ“ทุกข์”ด้วยการที่มีสภาวะ
จริง มิใช่เรียนรูก้ นั แค่ภาษา-ตรรกะ-บัญญัต-ิ
ความคิดเพ้อ หรือพูดกันไปกันมาอยูเ่ ท่านั้น
แต่ไม่มีสภาวะของ“อาการ”แท้ต่างๆ
สภาวะจริงของ“อาการทุกข์”มันอยู่ที่
“เวทนา” ถ้าแม้นไม่มี“เวทนา”ให้เราสัมผัส
อาการ”จริง เราก็จะไม่มี“ของจริง”ให้ปฏิบัติ
เราก็ไม่ได้“สัมผัสอาการทุกข์”ที่แท้จริง
เท่านั้นเอง มันก็เท่ากับเราได้แต่หลงเพ้อพก
ไปกับ“ความรู้-ความเข้าใจ-ตรรกะ-บัญญัติ”
ดังนั้น ยิ่งไป“หลับตาปฏิบัติ”นัน้ มัน
จบเห่กนั เลย “อาการเวทนา”ไม่มใี นปัจจุบนั
หัวใจของศาสนาพุทธ คือ“ทุกข์” ที่
เป็น“อริยสัจ ๔” เราต้อง“สัมผัสอาการ”นี้จริง
และ“อาการ”ที่เป็น“โสก-ปริเทว-ทุกข์โทมนัส-อุปายาส”นีแ้ หละที่เป็น“นิมิต (เหตุ,
เครื่องหมาย,เหตุ,เค้ามูล )”ของ“อาการทุกข์”แท้ๆ
จึงจะ“ตรงจุดแห่งภาวะจริง”ให้เราศึกษาได้
การเกิด“ทุกข์”มันมี“เหตุ”แน่นอน
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ซึ่งเราก็ตอ้ งมี“อาการของสุข-ของทุกข์”
เป็นตัวตัง้ ก่อน จึงจะ“ค้นหาเหตุ”ในตัวนัน้ ได้
“เหตุแห่งทุกข์”คือ “ตัณหา” ก็ต้องค้น
หาหรือใช้“ธรรมวิจัยสัมโพชฌงค์”ที่พร้อม
ไปด้วยองค์ธรรมของ“โพชฌงค์ ๗”ที่เรียน
จาก“ของจริง-สภาวะที่ก�าลังเกิดอยู่จริงๆ”
ผูไ้ ม่รจู้ กั “ธรรมวิจยั ” ก็ยอ่ มไม่ ใช้“ธรรม
วิจยั ”แน่นอน แม้รจู้ กั ความหมายของ“ธรรม
วิจยั ”แล้ว แต่ปฏิบตั ไิ ม่เป็น ใช้“ธรรมวิจยั ”ไม่
ถูก ก็ไม่เป็น“ธรรมวิจยั สัมโพชฌงค์”ก็ไม่มผี ล
เมื่อเรา“สัมผัสอาการทุกข์แล้ว”เราก็ใช้
“ธรรมวิจัย”ซึ่งจะต้องอ่าน“อาการของวิตก
(จิตที่เริ่มด�าริขึ้นมา)”และ“อาการของวิจาร(พฤติ
ของจิต)” แล้วค้น“อาการของตัณหา”ให้เห็นจริงพบจริง-สัมผัสภาวะจริงนั้นๆ โทนโท่ หลัดๆ
โต้งๆ เป็น“ปัจจุบันกาล”เสมอ จึงจะ“มีผล”
ในการปฏิบตั ิ ไม่เช่นนั้นก็มแี ต่แค่คดิ ๆเพ้อๆ
อยู่ ซึ่งมันเป็นแค่ตรรกะ-บัญญัติเท่านั้นเอง
จากการที่แค่“หลับตา”ปฏิบตั เิ ข้าไปอยู่
ใน“ภพภายใน” แล้วก็“งม-จม”อยู่กับค�าว่า
“วิตก-วิจาร” โดยไม่มีวันรู้วา่ “ตกหรือตักก”
นัน้ คือไฉน “จาร”นั้นเป็นอย่างไร ซึ่ง“สัมผัส
สภาวะ”แท้ๆจริงๆ และพึงรูไ้ ด้ดว้ ย“อาการลิงคะ-นิมิต-อุเทศ”อันเกิดจาก“รูป-นาม”
ของผู้ปฏิบัติเอง ที่สามารถอ่านได้ในตน
ยังไม่ต้องไปพูดถึงความเป็น “วิตก-

วิจาร”กันหรอก แค่“ตกหรือตักก”กับ“จาร”ก็
ให้รู้จักรู้แจ้งรู้จริงสภาวะกันก่อนเถิด
ผูส้ ามารถ“รูต้ กั กะ”แท้จงึ จะท�า“ตักกะวิตกั กะ-สังกัปปะ-อัปปนา-พยัปปนา-เจตโส
อภินิโรปนา-วจีสังขารา”ได้ส�าเร็จจริง
ต้องเห็น“กิเลส”ใน“ตักกเจตสิก” “สัมผัส
สภาวะจริง” จากสภาวะของ“เวทนา”นัน้ ๆ
ที่ม“ี อาการทุกข์” และ“เหตุ”อันท�าให้“ทุกข์”ก็
อยูใ่ นเวทนา”นั้นแล จึงต้องค้นหา“เวทนาใน
เวทนา”กันจริงๆ ถึงจะพบ“ตัณหา”ได้แท้
เห็นแจ้งชัดเจนมั้ย?..ว่า หลับตาปฏิบตั ิ
มันโมฆะในการปฏิบัติแน่ๆเลย จะไม่เกิด
เหตุ ไม่เกิดผลใดๆเลย “หลับตา”ปฏิบัติไป
ให้ตาย ก็ปฏิบตั ไิ ปฟรีๆ สูญเปล่า ไม่ได้อะไร
เรือ่ งของ“ตัณหา”ก็ตอ้ งศึกษา“ตัณหา ๖”
(ยังไม่ ได้หมายถึง“ตัณหา ๓”ดอกนะ) จาก“สัมผัส ๖”
ให้รจู้ กั รูแ้ จ้งรูจ้ ริง“กามตัณหา”แล้วปฏิบตั ใิ ห้ได้
ผล นั่นคือ “ดับกามตัณหา”นีส้ ้นิ ไปก่อน แล้ว
จึง“ดับภวตัณหา-วิภวตัณหา”ให้สิ้น ก็จบกิจ
เรื่องของ“เวทนา”ก็ต้องมี“เวทนา”อยู่
โทนโท่ หลัดๆ โต้งๆ เป็น“ปัจจุบนั ”ให้ศกึ ษา
จาก“เวทนา ๖”ว่า ความรู้สึกที่เกิดจากทวาร
๖ นั้น มันย่อมเกิดเป็น“สุขหรือทุกข์” หรือ
“ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ (อุเบกขา)” มี“๓ ความรูส้ กึ ”เท่านี้
ให้ศึกษา ให้จัดการ(อภิสังขาร)อย่างส�าคัญยิ่ง
นั่นก็คอื จัดการ“ความรูส้ กึ สุขเก๊”ที่เป็น
“ทุกขอาริยสัจ”นัน่ แหละให้ดับสิ้นสูญสนิท

ถาวรไปให้ได้ กระทั่ง“ไม่สุขไม่ทุกข์”ส�าเร็จ
ซึ่งต้องศึกษาจาก“ผัสสะ ๖”ทั้งหลาย
และต้องเป็น“สภาวะที่ปรากฏปัจจุบัน”ด้วย
ไม่ ใช่จาก“อดีต”หรือ“อนาคต”เป็นอันขาด
ชัดเจนดีหรือยัง?
หากเอาแต่ ไป“หลับตา”ปฏิบัติ แล้ว
มันจะมี“เวทนา”ที่เกิดจาก“ผัสสะ”กันมาให้
ศึกษาได้อย่างไร? ตรงไหน?
การปฏิบตั ธิ รรมนั้น ส่วนของ“นาม” จึง
ต้องศึกษาปฏิบัติจาก“นาม ๕” และจาก“รูป
๒๘” และจาก“กาย ๒๔ หรืออุปาทายรูป
๒๔”เป็นต้น ตามที่พระพุทธเจ้าตรัสจ�าแนก
ไว้ชัดใน“ปฏิจจสมุปบาท” ซึ่ง“นาม ๕”นัน้
ได้แก่ เวทนา-สัญญา-เจตนา-ผัสสะ-มนสิการ
(พระไตรปิฎก “วิ ภังคสูตร” เล่ม ๑๖ ข้อ ๔ ถึง ๑๘)

“กาย”ต้องมีพร้อมทั้ง“รูป”และ“นาม”
เห็นมั้ยว่า “นาม ๕”นัน้ มี“ผัสสะ”เป็น
“ตัวที่ ๔”อยู่โต้งๆ ถ้าไม่มี“ผัสสะ”ก็ไม่ครบ
กระบวนการในการปฏิบัติของพระพุทธเจ้า
และไม่สามารถมีความเป็น“กาย(รูปกับ
นามหรือธรรมะ ๒)” กล่าวคื อ ไม่ มี “ กาย”ที ม
่ ี
ทั้ง“ภายนอกและภายใน”ให้ผู้ปฏิบัติศึกษา
“สัมผัสวิโมกข์ ๘ ด้วยกาย”ถูกต้องตามค�า
สอนของพระพุทธเจ้าอย่างเด็ดขาด
จึงหมดสิทธิท์ ่จี ะเกิด“ปัญญา”แน่นอน
อย่าลืมว่า “นาม ๕”นัน้ มี“ผัสสะ”นะ!
เพราะฉะนั้นผูป้ ฏิบตั จิ งึ จะก�าหนดหมาย
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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สภาวะต่างๆจริง เองได้ดว้ ย“สัญญา”ของตน
ตามที่ตนมี“รูป(รูป ๒๘)”ให้สมั ผัสในภาวะของ
“อาการ” ด้วย“ทิฏฐิ”ที่“สัมมาทิฏฐิ”ถูกแท้
ถ้ า คุ ณ “สัมผัส ”อยู่แ ต่ในภายใน“ใจ”
เท่านั้น ไม่มี“สัมผัสภายนอก อีก ๕ ทวาร”
“โลก”ภายนอก หรือ“ความเป็น“กาย”
ของคุณก็มีแค่“อัตตาภายใน” หรือมี“โลก”
แค่“โลก”ที่“วน”อยู่แต่ในภพ“ภายในใจ”ของ
คุณเองเท่านั้น ..มันมี“กาย”ที่ ไหนกัน?
“โลก”ของคุณก็กว้างไกลอยู่แคบๆแค่
“ใจในใจ”ภายใน ส่วนเดียวเท่านั้น
หรือคุณก็มีแค่“อัตตา”ภายในที่จมอยู่
แต่“ใจในใจ”ของตนเอง
ความเป็น“โอฬาริกอัตตา”อันมี“ภาย
นอก” คุณก็ไม่มี ความรูก้ ม็ แี ค่“อัตตา”ตนเอง
คุณ ก็ อยู ่ใน“โลก”แคบๆ เล็กๆที่ไม่
กว้างไกลถึงภายนอกกับ“โลกกว้าง”เขาเลย
“ความจริง”ของคุณก็มีอยู่แค่นั้น
แต่ถ้าผู้ที่มี“สัญญา”ออกมาก�าหนดรู้
กั บ“ภายนอก” คือ มี“สัมผัสด้วยทวาร ๕”
แต่ละทวารอีกตามจริง คุณก็มี“ความรับรู ้ ”
ร่วมกับชาวโลกภายนอกเขาอีกเติมมา คุ ณ
ก็มี“ความรูโ้ ลก(โลกวิทู)”เพิ่มขึ้นอีกยิง่ กว่าทีค่ ณ
ุ
มีอยู่เดิมได้ จึงจะบริบูรณ์ครบ“โลก-อัตตา”
ถ้าไม่เช่นที่ว่านีค้ ุณก็งมจมอยู่แต่กับ
“อัตตา”ของคุณเท่าเดิม คุณไม่มคี วามรูภ้ าย
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นอก(โลก)เพิ่มขึ้น“ความรู้”ชนิดนีข้ องคุณก็
เรียกว่า“ปัญญา”ไม่ได้ เพราะคุณไม่มี“ความ
รู้สัมผัสภายนอก” ด้วย“องค์ธรรม ๖ (มัคคังคะธัมมวิจยั สัมโพชฌงค์-สัมมาทิฏฐิ..“๓ เส้า”นี้ ท�าให้เกิด
“ปัญญา-ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ”ไปตามล�าดับ )”

ท�าความเข้าใจในค�าว่า “ปัญญา” กับ
“สัญญา”ให้ลึกซึ้งละเอียดๆดีๆ
ยิ่งคุณมี“ความรู”้ ร่วมไปเสมอกับ“ขณะ
ทีท่ า� อาชีพเลี้ยงตน(สัมมาอาชีวะ)”คุณก็สามารถ
ใช้“สติ-สัมปชัญญะ-สัมปชานะ”อ่านรู ้ “กาย”
ของคุณไปด้วยได้ ทั้งภายนอกทั้งภายในทัง้ สมมุติสัจจะทัง้ ปรมัตถสัจจะ ด้วย“รูปนาม”ที่คุณสัมผัสกันอยู่ ก็จะมีความเป็น
“สัญญา”ที่เกิดสัมประสิทธิ์เจริญขึ้นๆๆๆ
“สัญ ญาของผูป้ ฏิ บั ติ ก็ จ ะมี “ ปัญ ญา”
จริง จึงจะรู้จักรู้แจ้งรู้จริงใจใน“ลิงคะ”(ความ
แตกต่างของธรรมะ ๒) ตาม“นิ มิ ต ”(เครื่องก�าหนด
หมายที่ ผู้มีสัญญาก็จะใช้ “สัญญา”ท�างานเจริญเป็น“อภิ
สัญญา”ก�าหนดรูเ้ อาได้ ) จึง จะค่อยๆรู้สภาวะจริง

ตรงตาม“อุเทส”(ค�าสอนที่สมั มาทิฏฐิท่ีได้ยนิ ได้ฟงั มา
จากสัตบุรุษ ) ทั้งหลายได้ มีสภาวธรรมจริงแท้
ค�าว่า “ปัญญา”เป็น“ความรอบรู้ท่ฉี ลาด
เฉลียวตามแบบของพุทธแต่เพียงศาสนาเดียว
โดยเฉพาะ” นอกศาสนาพุทธไม่มคี วามฉลาด
ที่สามารถรู้ได้แบบที่เรียกว่า “ปัญญา”นี้เลย
“ปัญญา”เป็นความรอบรู้ที่แปลกแยก

ไปจากความรูส้ ามัญของปุถชุ นในโลกโลกียะ
ซึ่งความรู้ท่เี รียกว่า“ปัญญา”นัน้ จะไม่ ใช่
ความฉลาดที“่ ปุถชุ น”ผู้มีความเฉลียวฉลาด
วนอยู่ในกรอบของ“โลกียธรรม”เป็นอัน ขาด
เพราะ“ความฉลาดชนิดนี้เป็นปัญญา”
ซึ่ง มี“ความฉลาด”ที่เป็น“อื่น”(อัญญะ)ต่างจาก
ความฉลาดสามัญปุถุชนคนโลกียะที“่ รูๆ
้ ”กัน
ปุถชุ นนั้นฉลาดอยู่ในกรอบจ�ากัด ติด
วนเวียนอยู่กับ“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข” ปุถุชน
คนโลกีย์ทั้งหลายทั้งหมดยังมีเชื้อโลกธรรม
นี้ ยังมี“สุขๆ-ทุกข์ๆ” ยัง“มี ได้-มีเสีย” มีการ
เปรียบเทียบไปกับ“การยึดได้-ยึดเสีย”กันอยู่
ซึง่ “โลกี ย ชน”ที่เริ่ม เป็น“กัลยาชน”จะ
“เริ่ม”เข้าใจหรือเห็นว่า เรามี“ลาภ,ยศ,สรร
เสริญ,สุข”นั้นไม่นา่ ยึดอยูจ่ ริงๆ มันเป็นภาระ
ไม่ดี ไม่ประเสริฐเลย จึงพยายามลดละเลิก
มาตามล�าดับ ซึ่งปฏิบตั ติ ามวิธีปฏิบัติแต่ยัง
มีแค่โลกียวิธี“ดีขึ้น-แย่ลง”ก็“วน”อยู่เท่านี้
ยังไม่ ใช่“โลกุตรวิธี”แบบศาสนาพุทธ
เพราะจะยังไม่มที ฤษฎี“ไตรสิกขา”หรือ
“โพชฌงค์ ๗-มรรคองค์ ๘”หรือ“จรณะ ๑๕
วิชชา ๘” หรือ“โพธิปักขิยธรรม ๓๗” เป็นต้น
ซึ่ง“โลกียวิธ”ี ก็สามารถปฏิบตั บิ รรลุผล
ส�าเร็จได้เช่นกัน ก็เป็น“ผลแบบโลกียะ”นั้นๆ
แน่นอนว่า “โลกียวิธ”ี กับ“โลกุตรวิธ”ี นั้น
ต้อง“แตกต่างกัน”มีนัยส�าคัญไปคนละอย่าง

“โลกียผล”นัน้ จะฉลาดยอดเยี่ยมเก่ ง
กาจกั นขนาดไหนปานใดก็ตาม ก็เป็นเพียง
“การวนไปวนมา”อยู่กับ“อาการหวั่นไหว”ไป
กับความมาก-น้อย,สูง-ต�า่ ,สุข-ทุก ข์,ชอบ-ชัง,
ผลัก-ดูด”เป็นต้น ที่ยงั เป็น“ธรรมะ ๒”อยูก่ บั
การได้ ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข” เทียบกับการ
ไม่ ได้“ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข เท่านี้ เท่านั้น
“โลกียะ”ยังตัด“วัฏฏสงสาร”ไม่ได้แท้
หรือจะ“ดับสิ้นความเป็นโลก”ให้หยุด“วน
(โลกหรือโลกีย์)”ไปตามล�าดับอย่างน่าอัศจรรย์
เป็นขั้นตอนลาดลุม่ ดุจฝัง่ ทะเลไม่ได้แน่นอน
“โลกียะ”จึงหมุนวนอยู่กับ“สมบัติผลัด
กันชม”แย่งคนอื่น,สัตว์อื่น..ไม่มีจบสิ้น ก็
วนอยูก่ บั “สวรรค์-นรก” เพราะสิ้นสวรรค์-นรก
จนกระทั่งไม่วนเป็น“สวรรค์-นรก”อีก..ไม่ได้
หรือชนิดที่“ดับอัตตาหรือดับอาตมันได้สนิท
แบบไม่มีตัวตนที่“วน”มาเกิดอีกแล้ว”..ไม่ได้
ส่วน“โลกุตรผล”นั้นหมด“ความวน (โลก)”
ดังกล่าวนัน้ ได้จริงเด็ดขาด ไม่“วน”อีกเด็ด
ขาด นั่นคือ ไม่ม“ี อาการหวั่นๆไหวๆ”ไปกับ
ความมาก-ความน้อยบ้าง สูง-ต�า่ บ้าง สุขทุก ข์บา้ ง ชอบ-ชังบ้าง ผลัก-ดูดบ้าง วนไปวนมาอยู่ ไม่จบ เป็นต้น ที่ยงั เป็น“ธรรมะ ๒”
อยู่กับการได้ ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข และการ
ไม่ ได้ “ลาภ,ยศ,สรรเสริญ,สุข” เป็นโลกียะแท้
นี้ เป็นนัยส�าคัญที่ผู้เรียนรู้พุทธศาสนา
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จะต้องท�า“ความเข้าใจ” (ทิฏฐิ)ให้ถูกต้อง-ให้
ถ่องแท้เป็น“สัมมาทิฏฐิ”ก่อนอื่นทีเดียว
ผู้จะสามารถเกิดความรู้รอบใน“ความ
จริงตามความเป็นจริง”ดังกล่าว มันก็ต้อง
“สัมผัสสภาวะ”ต่างๆนั้นๆครบครันอยูด่ ว้ ย
จึงจะยืนยันได้ว่า“มีสมมุติสัจจะ”กับ
“ปรมัตถสัจจะ” ครบ ๒ ส่วนไปกับ“โลก”เขา
ไม่เช่นนั้นก็เรียกว่า “โลก”ไม่ ได้
เพราะ“โลก”ต้องมีธรรมะตั้งแต่“๒ เส้า”
ขึ้นไป เป็น“๓ เส้า-๔ เส้า-๕ เส้า ฯลฯ”
ส่วน“อัตตา”นั้นมี แต่ตนเอง“๑ เดียว”
“อาริยชน”ทีม่ ี“โลกุตรปัญญา”นัน้ จะ
มี“ความฉลาด”อันเป็นความรู้ในความเป็น
“อื่น”(อัญญะ)อีกต่างหากที่นอกจาก“ตนเอง”
รู้มาแล้วเท่าที่“สัญญา(ความจ�า)”ของตนมีอยู่
ทั้งหลาย หรือ“ก�าหนดรู้(สัญญา)”ได้เกินกว่าคน
ทั่วไปที่เป็นปุถุช นทั้งหลายมีกัน เป็นสามัญ
จะเห็นได้ว่า“ความรู้”ที่ได้สาธยายมา
นัน้ ต้องศึกษาเรียนรู้จากทั้งภายนอก”และ
“ภายใน” จากทั้ง“โลก”และ“อัตตา” จากทั้ง
“สมมุติสัจจะ”และ“ปรมัตถสัจจะ” อันเป็น
“ธรรมะ ๒”ที ่ต ้ อ งเปรี ย บเที ย บ (อุ ป มา) กั น
เสมอว่ามี“ลิงคะ-แตกต่าง”กันอยู่อย่างไร?
และเลือกสรรว่า อันไหนถูกต้อง อัน
ไหนดี ที ่ค วร“ใช้ ” หรื อ ควร“ท� า (กรรม) ”ใน
“กาละ”นั้นๆ ซึ่งเป็นไปตาม“สัปปุรสิ ธรรม ๗
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และมหาปเทส ๔”ที่สัตบุรุษต้องจัดการจริง
ซึ่งล้วนใช้“ความฉลาดขั้นปัญญา(ธรรมา
นุสารี )”ของสัตบุรุษปฏิบัติทั้งนั้น
ส่วนผู ้ ที ่ยั ง มี “ ความฉลาดขั ้น ศรั ท ธา
(สัทธานุสารี )อยูแ่ ละยังโต่งหนักไปทางโลกียอ
์ ยู่
ซึ่งยังถนัดแบบสะกดจิต“หลับตา”หรือเพียง
ใช้“การข่ ม” เพื่อหยุดสิ่งที่ไม่ต้องการเท่านั้น
เมื่อท�าได้แค่น้ันก็จะมีแต่การเรียนรูไ้ ด้
จาก“สัญญา”ทีก่ า� หนดรูไ้ ด้กนั อยูเ่ ฉพาะเพียง
“ภายในของภายใน”เท่านัน้ จึงบรรลุผลแค่
“มิจฉาทิ ฏ ฐิ ๖๒”ตามทีพ่ ระพุทธเจ้าตรัสใน
“พรหมชาลสูตร”( พตปฎ. เล่ม ๙ ข้อ ๑-๙๐) การ
ศึกษาปฏิบัติก็วนเวียนได้อยู่ เท่านี้และเท่านี้
มีแต่ผู้ปฏิบัติเป็นสัมมาทิฏฐิจริงๆ จึง
จะเกิด“ปัญญา” แล้วก็จะเจริญสะสมพัฒนา
ขึ้นยิ่งๆเป็น“ปัญญินทรีย์-ปัญญาพละ”ตาม
ที่พระพุทธเจ้าตรัสมียืนยันใน“มหาจัตตารี
สกสูตร” พระไตรปิฎก เล่ม ๑๔ ข้อ ๒๕๘ หรือ
แม้จาก“สามัญญผลสูตร” และสูตรอื่นๆอีก
ทั้งนั้นๆที่เป็นสัมมาทิฏฐิของพุทธทั้งหลาย
ผู้สนใจหาอ่านค้นคว้าติดตามศึกษาได้
“สัมมาทิฏฐิ”ก้าวหน้าขึ้นก็จะกลายเป็น
“พลั ง แห่ ง ความรอบรู ้ ที ่มี ผ ลโลกุ ต ระ”อัน
เรียกด้วยภาษาของพุทธว่า“ปัญญา” ปัญญา
ที่พัฒนาเจริญขึ้น ก็เรียกว่า “ปัญญินทรีย์”
จาก“ปัญญินทรีย”์ เจริญขึ้นตามล�าดับ

สูงสุดก็เรียกว่า“ปัญญาพละ” เมื่อเป็น“ผล”
ถึงที่ สุดก็เป็น“ปัญญาผล” บริบูรณ์ สูงสุด
เห็นไหมว่า ความฉลาดของพุทธที่เป็น
“ปัญญา”นัน้่ แตกต่างจากความฉลาดที่เป็น
“เฉโก”หรือ“เฉกา” อย่างมี นัยส�าคัญไฉน?
“เฉโก”นัน้ “ความฉลาด”จะไม่ออกไป
จาก“สัญญา” หรือจะไม่“รูโ้ ลก(โลกวิท)ู ”เพิ่มขึ้น
หรือจะไม่มี“ภายนอก”ทีอ่ อกไปจาก“อัตตา
หรือโลกภายใน”ของตนเท่านัน้ จะจมอยู่
แต่กบั “สัญญายะ นิจจานิ”ของตนเท่าที่ตนมี
แต่“ ปัญญา”คือ ความรูห้ รือความฉลาด
ที่เป็นของพุทธโดยตรง มีทง้ั “กระบวนทัศน์”
( paradigm) และทั ้ง “กระบวนการ” (process)
เฉพาะแบบพุทธเท่านัน้ ซึง่ ไม่ เหมือนกับ
“ความเฉลียวฉลาด”อื่นๆหรือทั่วไป
เฉโก จะมี“โลกียรส” ส่วน“ปัญญา”นั้น
จะมี“โลกุตรรส” เป็น“รส”อีกอย่าง“อื่น”(อัญญะ)
ทีแ่ ตกต่างทวนกระแสไปจาก“โลกียรส”ของ
ปุถชุ น จึงเป็น“ธรรมรส”ที่มนี ัยส�าคัญเฉพาะ
ของพุทธถึงขั้น“วิมุตติรส” เพราะแตกต่าง
จาก“ธรรมรส”ที่ศาสนาอื่นๆเป็นๆ มีๆกัน
“ธรรมรส”(อุตตริมนุสสธรรม)ที่เป็น“วิมุตติ
รส”ของพุทธจึงเป็น“รสวิเศษ”ที่ผู้มีมรรคผล
จริง ย่อมรู“้ รส”นั้นๆได้ดว้ ยตนเอง จะไม่หลง
ไม่โง่ ไม่งมงาย ไม่ ติดยึดด�าฤษณา
ส่วนคนที่หลง“รสโลกีย์” ก็จะงมงาย

หนักถึงขั้นด�าฤษณา ใครพูดยังไง ก็งง ก็
มืดมัวโมหันต์ ไม่รู้เรื่อง ไม่รู้ภาษีภาษา(ไม่รู้
ประสีประสา) และแถมเขาจะหาว่าที่อาตมา
พูดนี้ เป็นความเพ้อพก บ้าๆบอๆเอาด้วย
คนผู้ “มิจฉาทิฏฐิ”แท้ เมื่อท�า“หลับตา
สะกดจิ ต ”แล้วเขาก็หลงเสพ“รสสุขทีเ่ ป็นรส
สุขเก๊ ”อันเป็น“มโนมยอัตตา”นัน้ หัวปักหัว
ป�าด�าฤษณาโง่ดงิ่ (อวิชชา) จมงมเง่า มัวมืดอยู่
ใน“สวรรค์เก๊” นั้น ยากที่จะปลุกให้รู้ตัว-รู้ตนื่
ซึง่ เขาหลงเรียกว่า “สวรรค์”หรือแดน
สุขาวดี ที่คนผู้ยัง“มีภพเสพสุข”ยังต้อง“มี”
ก็เพราะ“เสพติดรสเก๊ของโลกียภูมิ”นี้
หนักยิ่งกว่า“คนเสพติดที่ติดเสพ”หนักสุดใด
ทั้งๆที่มันแสนจะเป็น“อรูป”หรือเป็น
แค่“นามธรรม”ที่ตนยังหลง“มีอยู่” ยึด“ปั้น
ขึ้น”จน“ส�าเร็จด้วยจิตตนเอง (มโนมยอัตตา)”
จึง“กดรหัสเอาเองของตนในจิตตน”
หรือสะกดจิตตนเองนั่นเอง ติดหนับ แถมยัง
ไปสะกดจิตคนอื่นเขาไปทั่ว ครอบง�าคนทั้ง
หลายให้หลงมืดบอดด�าฤษณาตามตนเอง
ให้หนักจัดหนักหน้าขึ้นอย่างไม่หยุดหย่อน
ดังที่เห็นๆ และเป็นกัน ท�ากันอยูแ่ พร่ท่วั โลก
เขาไม่รู้เลย เขาไม่สามารถรู้จักรู้แจ้ง
รู้จริงใน“เวทนา ๒” (เทฺว เวทนา) หรอกว่า
อย่ า งไรคื อ “เวทนา”ที ่เ ป็ น “รสแท้ ”
..อย่างไรคือ “เวทนา”ที่เป็น“รสเก๊” ซึ่งเป็น
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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“เวทนา ๒”อันเป็น“ธรรม ๒”(เทฺว ธัมมา) ที่เรา
จะต้องศึกษา“เวทนาในเวทนา” และท�าให้
เป็น“เวทนาเดียว”(เอกัคคตารมณ์ หรือเอกคตาจิต)
ส�าเร็จเป็นที่สุด“รสเดียว” คือเหลือ“รสแท้”
หนึ่งเดียวให้ได้ จึงจะเป็น“เอกัคคตารมณ์”
ซึ่งจะไม่ ใช่ความมี“ จิตเป็นหนึ่งหรือ
อารมณ์เป็นหนึ่ง”(เอกัคคตา)อย่างที่ลัทธิหลับ
ตาสะกดจิตยึดกันท�ากันนั้นแน่นอนเด็ดขาด
“อารมณ์เป็นหนึ่ง”คือ“รสแท้”ของภาวะ
นี้รสเดียว ที่เป็น“สัจจะมีหนึ่งเดียวเท่านั้น”
นั่นหมายความว่า “รสของอะไร”ก็ตอ้ ง
เป็น“รส”ที่คนด้วยกันสัมผัสสิ่งนี้ดว้ ยกันแล้ว
ก็“ตรงกัน”เป็นหนึ่งเดียวกันว่า “คือรสอย่าง
นีๆ
้ ” ต่างก็รู้ของตนๆที่สัมผัสว่าเป็น“อย่าง
เดียวกัน” คือ ตรงกันหมด ไม่เป็นอื่นต่างกัน
“รสแท้”คือ รสเดียวกัน-ตรงกันทุกคน
เมื่อแต่ละคน“สัมผัส”สิ่งนั้นด้วยกัน
เช่น รสเปรี้ยว เป็น“รสแท้” ที่ทุกคน
สัมผัสสิ่งนี้ ก็ได้“รส”นี้ตรงกันหมดทุกคน
ส่วน“รสเทียมหรือรสเก๊”ก็จะเกิดกับ
“ผู้ยึ ดของตนๆ” (อุปาทาน)ของแต่ละคนที่ต่าง
กันไป หากใครยึดไปทาง“ชอบรสนี้”ก็อย่าง
หนึง่ ส่วนผู้ยึดไปทาง“ไม่ชอบรสนี”้ ก็จะ
เกิด“รส”อีกอย่างหนึง่ “รสที่ต่างคนที่ต่าง
รู้สึกแปลกแยกไปนั้น” นั่นแหละคือ “รสเก๊”
แท้ๆนั้น“รสอะไรเป็นอย่างใด-มันก็ต้อง
มีรสนั้นเป็นอย่างนั้น” ทุกคนที่ไม่ม“ี อุปาทาน”
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ก็จะสัมผัสรู้“รสนั้น”ตรงกันหมด รสเดียวกัน
“รสเทียมหรือรสเก๊”คือ “อุปาทาน” ซึ่ง
เกิดจาก“ความยึดของแต่ละคนที่ตา่ งคนต่าง
ยึด” เป็น“รสสวรรค์”ก็ได้ เป็น“รสนรก”ก็ได้
“รสสวรรค์หรือรสนรก” คือ“รสเก๊”ที่แต่
ละคน“อุปาทาน”เอง แล้ว“มีจริงเอง”ของแต่
ละคนปัน้ ขึ้นของตนเอง จนเป็น”อาการ ๓๓”
(ตาวติงสาการ) ที่แต่ละคนปัน
้ เองขึ้นมาหลงเอง
ของใครของมัน ที่แต่ละคน“ยึดรสเก๊น้นั ”เอง
ทีแ่ ท้มัน“ไม่มีตัวตน”(อนัตตา) ซึง่ ไม่ ใช่
“รสแท้ ” ตามความเป็นจริงเลย
“รสแท้”ก็เป็น“รสเดียวกัน”ที่ต่างคน
สัมผัสแล้ว“รู้รสแท้”นั้นๆตรงกันหมดทุกคน
แต่“รสทีช่ อบหรือชัง”มันของแต่ละคน
ต่างหากที่“ยึดติดกับรสเก๊นั้นๆของตนเอง”
นั่นหละเป็น“สวรรค์ดาวดึงส์”ทีต่ นหลง
ซึ่งเป็น“อาการเก๊(นรก)”ที่เกินกว่าอาการ ๓๒”
อันคนทุกคนมีเท่ากันทั้งนั้น แต่“อาการ ๓๓”
นี้ ผู้หลง“อาการเก๊ (สวรรค์)” อาการเกินความจริง
เป็น“ภพ”ที่ตนเองหลงสร้างขึ้นมาเอง อาการ
นี้คือ“ชาติ”ที่แต่ละคน“ก่อชาติ”ขึ้นมาใหม่
“ตาวสิ ง สาการ(อาการที่ ๓๓)”หรื อ พู ด
อย่างไทยๆว่า“ดาวดึงส์”นั้นเป็น“ภพเก๊”หรือ
“ชาติเก๊” คืออาการที่นอกเหนือกว่า“ความแท้
จริง”ที่ตอ้ งตรงกันหนึ่งเดียว
แต่น่ีมันนอกไปจากความจริงที่ ทกุ คน
“สัมผัส”จึงเป็น“ภพ-ชาติ”ที่เกิด“อาการเก๊”นอก

เหนือ“อาการ”ของแต่ ละคน คือ “อาการ ๓๒”
มันเป็น“อาการ”เกินกว่า“อาการ ๓๒”
(ทวัต ติง สาการ)ของความจริงที่เป็นสามัญ..ไง!
มันเป็น“รส”ของ“อุปาทาน”เช่น “รสสุข”
พระพุทธเจ้าทรงเรียกว่า “สุขัลลิกะ” ที่แปล
ว่า “สุขเท็จ”(สุข + อลิกะ) “อลิกะ”ก็คือ “เท็จ,
ไม่จริง” มันเก๊ มันหลอกลวง ตัวปลอม
เพราะ“รสแท้”นัน้ ผู้สัมผัส“รส”นัน้ ก็
เกิด“ความรูส้ กึ ในรสนั้น”ตรงกันทุกคน
เช่น“รสเปรี้ยว” ทุกคนสัมผัสเปรี้ยวนี้ก็
มี“ความรู้สึกรสเปรี้ยวอย่างเดียวกัน” นีค่ อื
รู“้ ความจริง”ตรงกัน“รสเดียว” ฉะนีแ้ ล“รสแท้”
ส่วนผูเ้ กิด“รสชอบ-รสไม่ชอบ” นี่รสเก๊ !
ผูใ้ ดเกิดอาการ“สุขใจเพราะชอบ”ก็เป็น
อุปาทานของผู้นั้น แม้ผู้ใดเกิดอาการ“ทุกข์
ใจเพราะไม่ชอบ” ก็เป็นของอีกคนหนึ่งไป
“อาการสุข-อาการทุกข์”เป็นอุปาทาน
ของแต่ละคนแท้ๆอย่างนีเ้ อง ตามที่ผู้ใดมี
จิต“ยึด”(อุปาทา,อุปาทิยติ ) เอาเองของตนๆ
แท้ๆนั้น“ความสุข-ความทุกข์”มันไม่มี
ส่วนผู้ท่เี กิด“อาการชอบรสเปรี้ยวนี”้ ก็
เป็น“สุข”ของแต่ละคน บางคนเกิด“อาการ
ไม่ชอบรสเปรี้ยวนี”้ ก็เป็น“ทุกข์”ของแต่ละ
คน ต่าง“ยึด”ไม่เหมือนกัน ..ชัดขึ้นมั้ย?
นี้แลคือ “รสเก๊ หรือรสเทียม”ชัดๆ เป็น
“อุปาทาน”ของแต่ละคนแท้ๆ ต่างคนต่าง“ยึด”

“อาการปกติ”นัน้ คือ“ไม่สขุ ไม่ทกุ ข์ ”เป็น
“อาการ ๓๒ กลางๆ”อย่างเดียวกัน ทุกคน
ถ้า“อาการ ๓๒”ส่วนใด“ไม่ปกติ” ก็จะมี
“อาการผิดปกติ” เช่น เจ็บ หรือปวด หรือทุกข์
อย่างนัน้ อย่างนี้ หรือไม่สบายไปต่างๆก็เป็น
ธรรมดาของอริยสัจ ที่เหตุปัจจัยได้แก่องค์
ประกอบของ“อาการ ๓๒”แต่ละอย่างมัน
ไม่สมดุล มันบกพร่องขึ้นมา มันหัก มัน
แตกไป หรือมันมีเชื้อโรค เป็นต้น มันก็
เป็น“ทุกขขันธ์”อันเลี่ยงไม่ ได้ ตามสัจจะ
ก็ไม่ ใช่เรือ่ ง“ยึดผิดปกติ”แต่ อ ย่ า งใด
หรือไม่ ใช่“อวิชชา”ของคนสามัญ มันก็ปกติ
เพราะ“อาการ ๓๒”ไม่สมดุลย์ตา่ งหาก
ที่มันเป็น“ความไม่ปกติ” ซึ่งเกิดซึ่งเป็นได้
ตามเหตุปจั จัย พระพุทธเจ้าก็ม“ี ทุกข์”เช่นนี้ ได้
คน“ผู้อวิชชา”(คนที่ ไม่มีความรู้ในอาริยสัจ)
เท่านั้นจึงจะมี “ รสที่ ๓๓ (ดาวดึงส์ มาจากบาลี
ว่าตาวติงส)”เพราะยึดขึ้นมาหลงเสพอยู่ ไม่ยอม
ดับ ยัง“โมหะ” (หลงผิดไป หรือหลงใหลมัน แท้ๆ )
“รส ๓๒”คือ รสแห่ง“อาการจริง”สามัญ
ฉบับที่แล้ว เราได้เริ่มกล่าวพาดพิงถึง
“อาการ ๓๒”ที่ภาษาบาลีว่า “ทวัตติงสาการ”
ซึ่งเป็น“ภาวะที่ปรากฏหรือการแสดงปกติของ
อวัยวะ มันปรุงแต่งประกอบกันอยู่ ใน“องคา
พยพ” ที่เป็นเรื่องของ“รูปกับนาม”ซึ่งเป็น
“กายมนุษย์”ทุกคนว่า ทั้งหมดในคนนัน้ มันก็
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มีลักษณะต่างๆแค่ “๓๒ อาการ”เท่านี้แหละ
มันไม่มี“๓๓ อาการ”หร็อก ใน“สัจจะ”
โดยเฉพาะ“ปรมัตถสัจจะ”ของอรหันต์หรือ
อาริยบุคคลที่เริ่มสัมมาปฏิบัติ“ มีผล” (อั ตถิ )
ดังนัน้ “อาการ ๓๓”หรืออาการของ
“ดาวดึงส์”ที่เกิดในใจคน จึงเป็น“อาการเก๊อาการเท็จ-อาการไม่จริง”ที่จะต้องเลิกละ
มันให้ได้ ผู้นนั้ จึงจะ“พ้นทุกข์”หรื อ ที่แ ท้ ก็
คือ“พ้น สุ ข ”นัน้ แหละ สิ้น“อวิชชา”กันเลย
จึงจะเป็นผู้หมด“สิ้นสวรรค์-สิ้นนรก”
เพราะ“สวรรค์คอื นรก”เป็นอันเดียวกัน
ผู้“หมดสวรรค์ก็หมดนรก”ที่โง่มานาน
“สวรรค์คือนรก” ..หยุด“โง่”ได้แล้ว
“สุข”หรือ“ทุกข์”ก็อันเดียวกันเช่นกัน
คนมัน “ยึด สุข”จริงๆ อยากมี“สุข”จึง
มี“ ทุกข์” ถ้ายังอยู่ ในฐานะ“ก�าลังมีอาการ”ก็
คือ “กิ ริยา”ก็ ใช้ คา� ว่า“อุปาทิยติ” (ยึดหรือยึดมั่น )
ผู้“ไม่มีอาการนัน้ ๆ”คือ สุขหรือทุกข์
ก็เป็นผู้หมด“ยึด” ก็หมดสวรรค์-หมดนรก
เมื่อมีภาวะของ“การยึด”ก็“อุปาทาน”แท้
ยิง่ มี“ความยึดมั่นถือมั่น” [แม้จะเป็น“นปุงสกลิงค์”
แล้ว นั่นคือ มีภาวะเป็นกลาง “อาการของใจ”(นาม)ไม่มี
ภาวะขัดแย้งหรือไม่มีความเป็นเพศแล้ว แต่อยู่ ในฐานะ
ยั งอาศัยความเป็นชีวิตอยู่ จึงยังมี“รู ป”ให้ เป็น“ภาวะ
ถูกรู้(object)” และต้องมี “ นาม”ที ่เป็น“ภาวะตัวผู ้ รู ้ - ตั ว
ประธาน (subject) ” แถมมี ค� า -มี ภาษา (อธิวจนะ) ขึ้นมา
ก็ก�าหนดกันว่า “ค�านาม” ซึ่งมีอีกมากมายมิติด้วย]
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โดยสัจจะนั้น “สุข”มันคือ “ความปลอม
ความเท็จ,ความเก๊” ภาษาบาลีคือ สุขัลลิกะ
ซึ่งได้แก่ “สุข + อลิกะ” อลิกะ = เท็จ,ไม่ จริง
แต่คนปุถุชน“หลงอาการสุข”กันชนิด
“ยึดติดเป็นจริงเป็นจังกัน”บาลีว่า อุปาทิยติ
อุปาทิยติ แปลว่า ยึดมั่น,ถือมั่น
อุปาทาน แปลว่า ความยึดมั่นถือมั่น
ผู้มีอุปาทานหรืออุปาทิยติอยู่ ในจิต
ผู้นนั้ ก็ยังมี“ทุกข์” ยังไม่หมดเหตุแห่งทุ ก ข์
เพราะยังยึดมั่นถือมั่นว่า “อาการนั้นมัน
เป็นสุข -เป็นทุกข์ หรือไม่สุขไม่ทุกข์(อาการ
‘พักยก’ของสุข-ทุกข์แบบโลกีย์)” จึ ง ยั ง “อยากได้
อาการนั้ นๆอยู่(ก็เป็นตัณหา)” ไม่วา่ “อยากได้
อาการ”ใดๆ ก็ยัง“อวิ ชชา”อยู่ ทั้งนั้น
เมื่อใครคนใดมี“อาการอยากได้สุข”
นัน่ ก็คอื “ทุกข์”เกิดขึ้นในจิตทันที เพราะสุข
กับทุกข์มันเป็นภาวะ“คู่” แยกกันไม่ได้
หรือยิ่งใครคนใดเกิด“อาการอยากได้
ทุกข์” นั่นก็ยิ่งโง่ซ�้าโง่ซาก ยิ่ง“ทุกข์”ทั บ ถม
ถล่มตนหนักขึน้ อีก จนต้องเรียกว่า “วิตถาร”
ถ้าแค่ ตนชอบดูคนอื่นเขาทุกข์ คนอื่น
เขาเจ็บปวด ก็วิตถารขั้น“ซาดิสม์” (sadism)
ยิ่งแม้นถึงขั้น“ตนเอง”นัน่ แหละได้รับ
ความเจ็บปวดเองแล้วตนก็“ชอบ”เอง ตนก็
“มันส์”เอง ถ้าถึงขั้นนี้คนผู้นี้คือ “มาโซคิสม์”
(masochism) เป็น“อาการวิตถาร”หนักยิ่งๆ
ภาวะใดมี“อาการอยาก” มี “ อาการ

ต้องการขึ้นมา” เพราะหลงติด“อาการ”ดัง
ว่านี้ ก็เรียกภาวะนี้ ว่า “ตัณหา”
“อาการ” คือ ภาวะที่ปรากฏหรือการ
แสดงออกจากความปรุงแต่งในองคาพยพ,
ลักษณะของการกระท�าหรือความเป็นไป
ของอวัยวะ, กิริยาที่ท�าหรือแสดงของส่วน
ต่างๆในร่างกายทั้ง ภายนอกและภายใน
“อาการ ๓๒”มั น ก็ มี “ อาการ”แต่ ล ะ
อาการของมัน อันเกิดอยู่ ในองคาพยพทั้ง
หลายในความเป็นคน ก็มีแค่ ๓๒ อาการนี้
ซึ่งพระพุทธเจ้าสมณโคดมไม่ ได้ทรง
ขยายรายละเอียดของ“อาการ ๓๒”เกี่ยวกับ
องคาพยพจนเป็นวิชาการวิภาคศาสตร์(anatomy ) อย่างแพทย์เรี ย นกั น ท่านก็แค่ ตรัส
พาดพิงถึงบ้างเพียงเพื่อจะได้ใช้ อธิบายธรรม
อันเป็น“ปรมัตถธรรม”ของพระองค์เท่านั้น
แต่ที่แท้พระองค์ทรงรู้ถ้วนสัพพัญญู
ครบ ทว่า“กัปป์พระองค์”เห็นควรตรัสเท่านี้
“ความรู้” ที่สามารถหยั่งรู้ชนิดที่รู้จัก
รูแ้ จ้งรู้จริง“อาการ ๓๒”ของคนได้ดีแท้ถึงขั้น
ลึกล�า้ วิสุทธิ์เสร็จ วิเศษศาสตร์ วิศิษฏ์สุด
วรุตตมะ ละเอียดถ้วน จริงล้วน ครบครัน
รอบทั่ว ถึงความเป็น“อาการ”ที่มันปรุงแต่ง
กันอยู่ ใน“องคาพยพ”ของคนว่า เป็น“อาการ
ต่างๆที่ มี ๓๒ อาการ”นัน้ ซึ ่ง มั น มี ส สาร
กั บ พลั ง งานท� างานร่ว มกันปฏิสังเคราะห์
และปฏิสังขารกันอยู่ เพื่อการด�าเนินชีพไป

ของ“ความเป็นจิตนิยาม”แห่งมนุษย์ ท่าน
ไม่ ได้ขยายความอธิบายรายละเอียดเพิ่มให้
ครบหมดจนกระทั่งเป็น “ใบไม้ ทั้งป่า”
ใน“กัปป์ของพระสมณโคดม”พระองค์
จึงทรงอธิ บายแค่ “ใบไม้ก�ามือเดียว” ไม่ ใช่
ใบไม้ทง้ั ป่า ท่านทรงเจตนาอธิบายแค่“เบือ้ ง
ต้นของพรหมจรรย์”เท่านัน้ ตามหน้าที่ ที่
เหมาะควรส�าหรับ“พุทธกัปป์ของพระองค์”ดัง
ที่พระองค์ได้ตรัสยืนยันไว้ในพระไตรปิฎก
สีสปาสูตร เล่ม ๑๙ ข้อ ๑๗๑๒ นั่นเอง
ท่านแค่อาศัยว่า“อาการ ๓๒”ท�างาน
สมดุลดี ก็เรียกว่า“ปกติ” สบายๆ ราบรื่ น
ไม่ มี อะไรติดขัด ไม่มีอะไรบกพร่อง ไม่มี
อะไรข้องคา ไม่มีอะไรผิดพลาด จึงชื่อว่า
“อาการปกติ”ทั้ง“รูป” และ“อาการปกติ”ทั้ง
“นาม” ทีท่ า� งานปรุงแต่งเป็น“พลังงานร่วมกัน
ทีส่ มดุล” คือ nucleus ด�าเนิน ภาวะนั้นๆอยู่
เรียก“อาการ”อย่างนี้ วา่ เป็น“ปกติ”(nor่ ง่าย
mal) สัน ติ สุข สงบ เรียบร้อย ราบรืน
งาม ตามความเป็นอยู่เป็นไปของ“กาย”ไง!
แต่ถ้า“องคาพยพ”ส่วนใดส่วนหนึง่ มี
“อาการ”ผิดปกติ( abnormal) น้อยไป-มากเกิน
ไป-แรงไป-เร็วไป-ร้อนจัดไป-เย็นจัดไป หรือ
มีเชื้อโรคเข้าแทรก หรือ มี อะไรท� าให้เกิด
“อุปทั วเหตุ” ภาวะนี้ กค็ อื “ไม่ปกติ”จึง“ทุกข์”
v สมณะโพธิรักษ์

อ่านต่อฉบับหน้า
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รวยทรัพย์สินมหาศาล
ก็ต้านทานทุกข์ไม่ได้
ประพฤติธรรมถูกตรงไว้
มรรคผลให้สุขถ่ายเดียว.

i

ณวมพุ ท ธ

รวยทรัพย์ไม่พ้นทุกข์

สมัยหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าประทับ

ณ นิโครธาราม ใกล้กรุงกบิลพัสดุ์ ในแคว้นสักกะ
ครั้ ง นั้ น มี อุ บ าสก(ชายที ่ยึ ด ถื อ พระพุ ท ธพระธรรม-พระสงฆ์ อ ย่ า งมั ่น คงเป็ น ที ่พึ ่ง )ชาว
แคว้ น สัก กะจ� า นวนมาก ได้ พ ากั น มาเข้ า เฝ้ า
พระผู้มีพระภาคเจ้าถึงที่ประทับในวันอุโบสถ(คือ
การรักษาศีล ๘ ในวันพระขึ้นและแรม ๘ ค�่า ๑๕ ค�่า)
พระผูม้ พี ระภาคเจ้าได้ตรัสถามพวกเขาเหล่านัน้
“ดูก่อนอุบาสกชาวสักกชนบททั้งหลาย พวก
ท่านได้รักษาอุโบสถ อันประกอบด้วยองค์ ๘
บ้างหรือไม่หนอ”
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ บางคราวข้าพระองค์
ทั้งหลายก็รักษาอุโบสถมีองค์ ๘ นั้น แต่บางคราว
ก็มิได้รักษา พระพุทธเจ้าข้า”
“ถ้าเป็นเช่นนั้น ก็ไม่ใช่ลาภของท่านทั้งหลาย
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เสียแล้ว พวกท่านไม่ได้ดีเสียแล้ว เมื่อชีวิตมีภัย
เพราะความโศกอยู่ มีภัยเพราะความตายอยู่
อย่างนี้ บางคราวพวกท่านก็รักษาอุโบสถ แต่
บางคราวก็ไม่รักษาอุโบสถ
ดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทั้งหลาย พวกท่านจะ
ส�าคัญความข้อนีเ้ ป็นไฉน คือบุรษุ ในโลกนี้ พึงท�าให้
ทรัพย์กึ่งกหาปณะ(คือ ๒ บาท) เกิดขึน้ ทุกๆวัน
ด้วยการงานที่ถกู ตรง โดยไม่แตะต้องอกุศล(บาป
ชัว่ )เลย สมควรจะกล่าวได้หรือไม่วา่ เขาเป็นบุรษุ
ผู้ฉลาด สมบูรณ์ด้วยความขยันหมั่นเพียร”
“สมควรกล่าวได้อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
“แล้วถ้าบุรษุ ในโลกนี้ พึงท�าให้ทรัพย์ ๒...๓...๔...
๕...๖...๗...๘...๙...๑๐...๒๐...๓๐...๔๐...๕๐...๑๐๐
กหาปณะ(คือ ๔๐๐ บาท) เกิดขึ้นทุกๆวันด้วยการ
งานที่ถูกตรง โดยไม่แตะต้องอกุศลเลย สมควร

จะกล่าวได้หรือไม่วา่ เขาเป็นบุรษุ ผูฉ้ ลาด สมบูรณ์
ด้วยความขยันหมั่นเพียร”
“ก็สมควรกล่าวได้อย่างนั้น พระพุทธเจ้าข้า”
“แล้วถ้าบุรุษนั้นท�าให้ทรัพย์ ๑๐๐ กหาปณะ
หรือ ๑,๐๐๐ กหาปณะ(คือ ๔,๐๐๐บาท) เกิดขึน้
ทุกๆวัน เขาเก็บทรัพย์ท่ตี นได้มาแล้วนั้นไว้ เป็นผูม้ ี
ชีวิต ๑๐๐ ปี เขาจะพึงเกิดผลส�าเร็จมีกองทรัพย์
สมบัติเป็นอันมากหรือไม่หนอ”
“พึงเป็นอย่างนั้นได้ พระพุทธเจ้าข้า”
ถ้าอย่างนั้น บุรุษนั้นย่อมจะได้รับความสุข
โดยส่วนเดียว ตลอดหนึ่งคืนหนึ่งวัน หรือครึ่งวัน
เพราะมีทรัพย์สมบัตินั้นเป็นเหตุ เป็นที่อาศัย
เป็นที่ตั้ง ใช่ไหมหนอ”
“มิใช่อย่างนั้นเลย พระพุทธเจ้าข้า”
“ข้อนั้นเป็นเพราะเหตุใดกันเล่า”
“เพราะกาม(ความใคร่อยาก)ทั้งหลายเป็น
ของไม่เที่ยง เป็นของว่างเปล่า เป็นของหลอกลวง
มีความฉิบหายไปเป็นธรรมดา พระพุทธเจ้าข้า”
พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงสดับอย่างนั้นแล้ว
ตรัสว่า
“เป็นไปเช่นนั้น ส่วนสาวกของเราในธรรม
วินยั นี้ เป็นผูไ้ ม่ประมาท มีความเพียร มีใจเด็ดเดีย่ ว
ปฏิบัติตามธรรมที่เราพร�า่ สอนอยู่ตลอด ๑๐
ปี พึงเป็นผู้ได้รับความสุขโดยส่วนเดียว ตลอด
๑๐๐ ปีก็มี ๑๐,๐๐๐ ปีก็มี ๑๐๐,๐๐๐ ปีก็มี และสาวก
ของเรานั้น ได้เป็นสกทาคามี(พระอาริยบุคคล
ขั้น ๒)ก็มี เป็นอนาคามี(พระอาริยบุคคลขั้น ๓)ก็มี
เป็นโสดาบัน(พระอาริยบุคคลขั้น ๑)ก็มี
ฉะนั้น ๑๐ ปีจงยกไว้เถิด แม้ปฏิบัติธรรม
ตามที่เราพร�่าสอน ตลอด ๙...๘...๗...๖...๕...๔...
๓...๒...๑ ปีก็ตาม พึงได้รบั ความสุขโดยส่วนเดียว
ตลอด ๑๐๐ ปีก็มี ๑๐,๐๐๐ ปีก็มี ๑๐๐,๐๐๐ ปีก็มี
และสาวกของเรานั้น ก็ได้เป็นสกทาคามีก็มี เป็น
อนาคามีก็มี เป็นโสดาบันก็มี
แม้ ๑ ปีก็จงยกไว้เถิด สาวกของเราปฏิบัติ
ธรรมตามที่เราพร�า่ สอน ตลอด ๑๐ เดือน พึงเป็น
ผู้ได้รับความสุขโดยส่วนเดียว ตลอด ๑๐๐ ปีก็มี

๑๐,๐๐๐ ปีกม็ ี ๑๐๐,๐๐๐ ปีกม็ ี และสาวกของเรานั้น
ก็ได้สกทาคามีกม็ ี เป็นอานาคามีกม็ ี เป็นโสดาบันก็มี
แม้ ๑ ๐เดื อ นก็ จ งยกไว้ เ ถิ ด สาวกของเรา
ปฏิบัติธรรมตามที่เราพร�่าสอน ตลอด ๙...๘.
..๗...๖...๕...๔...๓...๒...๑...กึ่งเดือนก็ตาม พึง
ได้รับความสุขโดยส่วนเดียว ตลอด ๑๐๐ ปีก็
มี ๑๐,๐๐๐ ปีก็มี ๑๐๐,๐๐๐ ปีก็มี และสาวกของ
เรานั้น ก็ได้เป็นสกทาคามีกม็ ี เป็นอนาคามีกม็ ี เป็น
โสดาบันก็มี
แม้ กึ ่ง เดื อ นก็ จ งยกไว้ เ ถิ ด สาวกของเรา
ปฏิบตั ธิ รรมตามที่เราพร�า่ สอน ตลอด ๑๐ คืน ๑๐
วัน พึ่งเป็นผู้ได้รับความสุขโดยส่วนเดียว ตลอด
๑๐๐ ปีก็มี ๑๐,๐๐๐ ปีก็มี ๑๐๐,๐๐๐ ปีก็มี และสาวก
ของเรานั้น ก็ได้เป็นสกทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มี
เป็นโสดาบันก็มี
แม้ ๑๐ คืน ๑๐ วันก็จงยกไว้เถิด สาวกของ
เราปฏิบัติธรรมตามที่เราพร�่าสอน ตลอด ๙ คืน
๙ วัน...๘ คืน ๘ วัน...๗ คืน ๗ วัน...๖ คืน ๖ วัน...
๕ คืน ๕ วัน...๔ คืน ๔ วัน...๓ คืน ๓ วัน...๒ คืน
๒ วั น ...๑ คื น ๑ วั น ก็ ต าม พึ ง ได้ รั บ ความสุ ข
โดยส่ ว นเดี ย ว ตลอด ๑๐๐ ปี ก็ มี ๑๐,๐๐๐ ปี ก็
มี ๑๐๐,๐๐๐ ปีก็มี และสาวกของเรานั้น ก็ได้เป็น
สกทาคามีก็มี เป็นอนาคามีก็มี เป็นโสดาบันก็มี
ดูก่อนอุบาสกชาวสักกะทัง้ หลาย ไม่ใช่ลาภ
ของท่านทั้งหลายเสียแล้ว พวกท่านไม่ได้ดีเสีย
แล้ว เมื่อชีวิตมีภัยเพราะความโศกอยู่ มีภัยเพราะ
ความตายอยู่อย่างนี้ บางคราวพวกท่านก็รักษา
อุโบสถ อันประกอบด้วยองค์ ๘ แต่บางคราวก็
ไม่รักษาอุโสถนั้น”
พวกอุบาสกเหล่านั้นได้ฟงั ค�าเตือนแล้ว พากัน
กราบทูลว่า
“ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ พวกข้าพระองค์
ทั ้ง หลายนี้ จ ะรั ก ษาอุ โ บสถ อั น ประกอบด้ ว ย
องค์ ๘ อย่างสม�่าเสมอ นับตั้งแต่วนั นี้เป็นต้นไป”
(พระไตรปิฎกเล่ม ๒๔ “สักกสูตร” ข้อ ๔๖)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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บทความพิเศษ
• ทศพนธ์ นรทัศน์

ประธานชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน
(ICT for All Club)
facebook.com/ICTforAll.org

}ความพอนั้นเป็นเรื่องของใจที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก
คนรวยที่ไม่รู้จักพอ ก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลา
คนจนที่รู้จักพอ ก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา~
(เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก)

http://runchida.myreadyweb.com/article/topic-55396.html

ความพอเพียงของเรา...
ยังประโยชน์สุขแก่โลกได้อย่างไร

พระวรธรรมคติ

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

ความคิดอย่างหนึ่งที่ควรฝึกให้เกิดเป็นประจ�า
คือ...ความคิดที่ว่า “พอ” คิดให้รู้จัก “พอ”
ผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่มีความสบายใจ
ส่วนผู้ที่ไม่รู้จักพอ...จะเป็นผู้ร้อนเร่า
ความไม่รู้จักพอ มีอยู่ได้แม้ในผู้มั่งมีมหาศาล
และความรู้จักพอ ก็มีได้แม้ในผู้ยากจน
ทั้งนี้ก็เพราะ...ความพอเป็นเรื่องของใจ
คนรวยไม่รจู้ กั พอ...ก็เป็นคนจนอยูต่ ลอดเวลา
คนจนรู้จักพอ...ก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา
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เราคิดอะไร

บทน�า
โลกของเราก�าลังเผชิญวิกฤติการณ์ทางด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ท�าให้เกิดความแปรปรวนของธรรมชาติ
อย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน ไม่วา่ จะเป็นหนาวจัด
ร้อนจัด แล้งจัด อุทกภัยที่รนุ แรง ดังเช่นกรณีท่เี กิด
ขึ้นกับประเทศไทยเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๙
หลายจังหวัดต้องเผชิญกับภัยหนาวอย่างที่ไม่เคย
เจอมาก่อน ต่อมาในเดือนมีนาคม-พฤษภาคม พ.ศ.
๒๕๕๙ เราก็ต้องเผชิญกับภัยแล้งและความร้อนที่
รุนแรงในระดับที่ท�าให้คน และสัตว์ถึงกับต้องตาย

เพราะทนความร้อนดังกล่าวไม่ไหว
สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เราคงไม่อาจปฏิเสธได้ว่า
สาเหตุสา� คัญส่วนใหญ่มาจากมนุษย์ท่มี จี า� นวนเพิ่ม
มากขึ้น มีการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเทคโนโลยี
โดยใช้ทรัพยากรธรรมชาติมาเป็นปัจจัยการผลิต
สิง่ อ�านวยความสะดวกต่าง ๆ แก่มนุษย์ แต่ในขณะ
เดียวกันผลจากการพัฒนาก็น�ามาสู่การท�าลาย
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างรุนแรง
เช่น ป่าไม้ถูกท�าลาย อากาศเต็มไปด้วยมลพิษ
การขยายตัวของเมืองเท่ากับการขยายตัวของป่า
คอนกรีต ฯลฯ
ผู้ เ ขี ย นได้ นั ่ง ทบทวนว่ า ถ้ า มนุ ษ ย์ ใ ช้ ชี วิ ต
ของตนอย่างพอเพียง ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
คุม้ ค่ามากที่สดุ แม้หลายอย่างจะดูวา่ เป็นความล�าบาก
ของชีวิต แต่ท้ายที่สุดสิ่งเหล่านี้กับเป็นผลดีทั้งต่อ
ตัวเราเองและต่อโลก ยกตัวอย่างเช่น เรายอม
ล�าบากบ้างทีจ่ ะเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะ
แทนการมีรถเป็นของตนเอง เพื่อลดการปล่อย
มลพิ ษ สู ่ อ ากาศ การบริ โ ภคอาหารให้ พ อดี ไ ม่ มี
เหลือทิ้งเป็นขยะ การใช้น�้า ใช้พลังงานอย่างรู้
คุณค่า เป็นต้น
วิกฤติโลก ๙ อย่างที่ต้องแก้ไขในทันที[๑]
๑.โลกก�าลังร้อนขึน้ ระดับคาร์บอนไดออกไซค์
ในชั้นบรรยากาศได้เพิ่มขึ้นราว ๑๒๕ ส่วนในล้วน
ส่วน (ppm) นับตั้งแต่เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม
ถ้ามันเพิ่มอีก ๕๐ ppm เราจะเข้าสู่เส้นแดง ซึ่ง
ความร้อนจะคุกคามสัตว์และพืช คาร์บอนไดออก
ไซค์ คือ ก๊าซเรือนกระจกที่กักความร้อนจากดวง
อาทิตย์เอาไว้ ดังนั้น อุณหภูมิของชั้นบรรยากาศ
จึงเพิ่มขึ้น ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อน
๒.อากาศเป็นพิษก�าลังฆ่าเรา คน ๗.๒ ล้าน
คนเสียชีวติ เนื่องจากอนุภาคในมลพิษทางอากาศ
ในแต่ละปี อนุภาคเหล่านี้ยังส่งผลต่อภูมิอากาศ
ด้วยระดับมลพิษที่สูงมากของเอเชียตะวันออก๑ Niels Hansen & Anne Lykke เรีียบเรียง โดย เป็นนิตย์.
(พฤศจิกายน ๒๕๕๘). “ปฐมพยาบาลโลก” ในนิตยสารไซแอนซ์
อิลลัสเตรเต็ด Science Illustrated, หน้า ๔๕-๕๕

เฉียงใต้ แปลว่า จะมีฝนในฤดูมรสุมลดลง
๓.การเกษตรเป็นตัวสร้างมลพิษ สาหร่าย
พิษสีเขียวปี๋ และปลาที่ตายเป็นล้าน ๆ ตัว คือ
ผลของการที ่มี ส ารอาหารมากเกิ น ไปในล� า ธาร
และมหาสมุ ท ร ฟอสฟอรั ส และไนโตรเจนจาก
การเกษตรนั้น เป็นผู้ร้ายตัวส�าคัญ เราต้องหยุด
การปล่อยสารเหล่านี้ลงแหล่งน�้า เพื่อหลีกเลี่ยง
หายนะ สารอาหารควรจะมีการน�ากลับไปใช้ใหม่
๔. พื้นที่ป่าลดลง ต้นไม้สร้างออกซิเจนที่
จ�าเป็นต่อการหายใจของสัตว์และมนุษย์ แต่ป่า
ดั้งเดิมของโลก เหลืออยู่เพียงร้อยละ ๖๒ ที่เหลือ
ถูกโค่นเพื่อสร้างทุ่งและเมือง ถ้าเราสูญเสียป่า
มากกว่านี้ อาจหมายถึงภาวะโลกร้อนที่รา้ ยแรงขึ้น
เพื่อรักษาสภาพแวดล้อมเอาไว้ จะต้องเพิ่มพื้นที่ข้นึ
ร้อยละ ๗๕ และต้องลดการท�าเกษตรลง
๕. ชั้นโอโซนบางลง ชั้นโอโซนคืนกลับมา
แล้ ว และโลกก็ ป ลอดภั ย อยู ่ ใ นแถบสี เ ขี ย วอี ก
ครั้งหนึ่ง ขอบเขตในแถบสีเหลืองเกิดขึ้นเฉพาะ
แถบแอนตาร์กติกา เฉพาะในฤดูใบไม้ผลิ
๖. มหาสมุทรเป็นกรดมากขึน้ ราวร้อยละ
๒๕ ของคาร์บอนไดออกไซค์ที่ปล่อยออกมาในชั้น
บรรยากาศทั้งหมดถูกดูดซับโดยมหาสมุทร ท�าให้
มันเป็นกรด สัตว์จ�าพวกหอยและปะการังสร้าง
เปลือกไม่ได้ในน�้าทีเ่ ป็นกรด เพราะแคลเซียมไม่
แขวนลอยอยู่ในน�้า ท�าให้มีอิออนของคาร์บอเนต
น้อยลง ซึ่งเป็นสิ่งจ�าเป็นต่อการสร้างเปลือก เมื่อ
ไม่มเี ปลือก สิ่งมีชวี ิตเหล่านี้กจ็ ะตาย ห่วงโซ่อาหาร
จึงถูกท�าลาย
๗. สั ต ว์ สู ญ พั น ธุ ์ อ ย่ า งรวดเร็ ว สั ต ว์ แ ละ
พืชสปีชีส์ต่าง ๆ ก�าลังสูญพันธุ์เร็วกว่าก่อนหน้าที่
มนุษย์จะครองโลกถึง ๑,๐๐๐ เท่า ในเวลาแค่ ๙๐๐
ปี สิ่งมีชวี ิตชั้นสูงจะหายไปหมด ถ้าไม่ลงมือท�าอะไร
หนึ่งในสาเหตุท่ที า� ให้เกิดการสูญพันธุอ์ ย่างรวดเร็ว
ก็คือ เราเปลี่ยนธรรมชาติให้เป็นเมืองและถนน
สัตว์ถูกจ�ากัดพื้นที่ และไม่สามารถหาคู่ใหม่ ๆ ได้
๘. การขาดแคลนน�า้ จืดเริ่มรุนแรง ทุกปี
ผู้คนในโลกบริโภคน�้าจืด ๒,๖๐๐,๐๐๐ พันล้านลิตร
(๒,๖๐๐ ลูกบาศก์กิโลเมตร) เท่ากับน�้าทั้งหมดของ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑

•

55

ทะเลสาบวิคตอเรียในแอฟริกา จนถึงขณะนี้ การ
บริโภคนี้ยังไม่วิกฤติส�าหรับทั้งโลก แต่ในบางที่
เริ่มเกิดความขาดแคลนน�า้ อย่างรุนแรง เพราะ
ประชากรโลกเพิ่มขึ้น ทะเลสาบและน�้าใต้ดนิ จึงเริ่ม
ไม่เพียงพอ
๙. พลาสติกและพืชจีเอ็มโอก�าลังครอบครองโลก ในช่วงไม่กีท่ ศวรรษที่ผ่านมา เราได้
คิดค้นสารใหม่ ๆ ที่น่าทึ่งเป็นหมื่นแสนชนิด และ
ปรับปรุงพันธุ์พืชและแบคทีเรียตามความต้องการ
ของเรา บ่อยครัง้ ทีเ่ ราไม่รถู้ งึ ผลกระทบสิง่ แวดล้อม
นักวิทยาศาสตร์บอกว่า เราอาจต้องเผชิญกับ
หายนะก็ได้ ถ้าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้กลายพันธุ์ หรือถ้า
มลพิษจากพลาสติกไม่หยุดลง

คนรู้จักพอ มีความสบายใจและไม่เกียจคร้าน

เจ้าพระคุณสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จ
พระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ได้ทรง
พระนิพนธ์เกี่ยวกับ “คนรู้จักพอ มีความสบายใจ
และไม่เกียจคร้าน” (อ้างอิงจากหนังสือ “พอ
หลักธรรมแห่งความพอเพียง”. ม.ป.ป. กรุงเทพฯ
: ธรรมสภา, หน้า ๑๓๘-๑๓๙) ไว้ว่า “ความคิด
อย่างหนึ่งที่สมควรฝึกให้เกิด เกิดเป็นประจ�า คือ
ความคิดว่าพอ คิดให้รู้จักพอ ผู้รู้จักพอจะเป็นผู้ที่
มีความสบายใจ ส่วนผู้ไม่รู้จักพอจะเป็นผู้ร้อนเร่า
แสวงหาไม่หยุดยั้ง ความไม่รู้จักพอมีอยู่ได้แม้ในผู้
เป็นใหญ่เป็นโต มั่งมีมหาศาล และความรู้จักพอก็
มีได้ แม้ในผู้ยากจนต�่าต้อย ทั้งนี้ก็เพราะความพอ
นั้นเป็นเรื่องของใจที่ไม่เกี่ยวกับฐานะภายนอก
คนรวยที่ไม่รู้จักพอ ก็เป็นคนจนอยู่ตลอดเวลา
คนจนที่รู้จักพอ ก็เป็นคนมั่งมีอยู่ตลอดเวลา
การที่ยกฐานะจากยากจนให้มั่งมีนั้น ท�าได้
ไม่ง่าย บางคนตลอดชาตินี้อาจจะท�าไม่ส�าเร็จ แต่
การยกระดับใจให้ม่งั มีน้นั ท�าได้ทกุ คน...แม้มคี วาม
มุ่งมั่นจะท�าจริง
คนรู ้ จั ก พอไม่ ใ ช่ ค นเกี ย จคร้ า น และคน
เกียจคร้านก็ไม่ใช่คนรู้จักพอ ควรท�าความเข้าใจ
ในเรื่องนี้ให้ถูกต้อง แล้วอบรมตนเองให้ไม่เป็นคน
เกียจคร้าน แต่ให้เป็นคนรู้จักพอ”
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เราคิดอะไร

ท�าไมเราต้องพอเพียง

วีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์ (๒๕๕๕) ได้เขียนไว้
ในหนังสือเรื่องลึกลับของวีรวัฒน์ กนกนุเคราะห์
ตอนมัชฌิมยาม (NAKED SCIENCE) หน้า ๒๕๕
ได้กล่าวไว้ว่า “...โลกปัจจุบันหมุนเร็วแค่ไหน?!!
เพราะฉะนั้นอย่าโกง อย่าคอร์รปั ชันให้มากนักเลย
ตายไปก็ต้องไปเป็นเปรต อสุรกาย สัตว์นรก ไม่ได้
ผุดไม่ได้เกิดอีกต่างหาก
เวลาในแต่ละวันมี ๒๔ ชม. หมุนไปเร็วมาก...
ถ้าคุณเป็นคนอายุยืน ๑๐๐ ปี คุณก็มีชีวิตบน
โลกเส็งเคร็งใบนี้แค่ ๓๖,๕๐๐ วันเท่านั้น
ช่างสั้นนัก!?!
แล้วยังจะมีชีวิตอยู่เพื่อท�าชั่ว กอบโกยเงิน
ทองมาก ๆ อีกหรือ ตายไป ก็เอาไปไม่ได้
มีไว้พอดี ๆ ดีกว่า...
อย่าสะสมให้ยากล�าบาก...นักเลย
พยายามใช้ทรัพยากรของโลกให้น้อยที่สุด
แต่เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด นั่นก็เรียกว่า คุณ
เป็นคนดีคนหนึ่งของสังคมโลกได้แล้ว...”

ข้อคิดดีๆ จากฟอร์วาร์ดเมล/ไลน์

มีการส่งต่อเรื่องราว “Money is yours but
resources belong to the society -- เงิน
ทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรนั้นเป็น
สมบัติของสังคมส่วนรวม” ซึ่งแปลมาจากภาษา
อังกฤษ แล้วแชร์กันเป็นอย่างมากทางอีเมล/ไลน์
ซึ ่ง แม้ ไ ม่ อ าจยื ่น ยั น ได้ ว ่ า เรื ่อ งราวดั ง กล่ า วเป็ น
เรื่องที่เกิดขึ้นจริง แต่ก็เป็นเรื่องราวที่สะกิดให้เรา
เข้าใจค�าว่า “พอเพียง” ได้ดียิ่งขึ้น (ดูเพิ่มเติม
ที่ https://answers.yahoo.com/question/index?qid=20110510040124AAtncNf) เรื่องราวมีอยู่ว่า
เรื ่อ งนี ้เ ป็ น ประสบการณ์ ข องผู ้ ที ่ไ ปดู ง าน
ที่เยอรมันท่านหนึ่ง และคิดว่าอยากจะแชร์ให้
หลาย ๆ ท่านได้อ่านกันครับ....
เยอรมนี เป็นประเทศซึ่งพัฒนาอุตสาหกรรม
ไปไกลแล้ว ประเทศนี้เป็นผู้ผลิตสินค้าชั้นน�าอย่าง
เช่น เบนซ์ บีเอ็มดับเบิลยู ซีเมนส์ เป็นต้น ปั๊มที่ใช้

ในเตาปฏิกรณ์นวิ เคลียร์ผลิตขึ้นในเมืองเล็ก ๆ แห่ง
หนึ่งของประเทศนี้
ในประเทศซึง่ มีการพัฒนาไปไกลเช่นนี้ คน
ส่วนใหญ่คงคิดว่าประชาชนชาวเยอรมันคงใช้ชวี ิต
ที่หรูหราฟุ่มเฟือย
อย่างน้อย นั่นเป็นความรู้สึกของผมก่อนเดิน
ทางไปศึกษาดูงานที่นั่น
เมื ่อ ผมเดิ น ทางถึ ง ฮั ม บู ร ์ ก เพื ่อ นร่ ว มชาติ
ซึ่งท�างานอยู่ที่นั่นจัดให้มีการเลี้ยงต้อนรับผมที่
ภัตตาคาร ขณะที่เราเดินเข้าไปในภัตตาคาร เรา
พบว่าโต๊ะจ�านวนมากว่างอยู่ มีโต๊ะหนึ่งมีหนุ่มสาว
คู่หนึ่งก�าลังนั่งกินอาหารกันอยู่ บนโต๊ะของทั้งคู่ มี
อาหารอยูเ่ พียงสองจาน และเบียร์อกี สองกระป๋อง
ผมคิดสงสัยอยูใ่ นใจว่า อาหารมื้อง่าย ๆ อย่าง
นี้ จะท�าให้เกิดบรรยากาศโรแมนติกขึ้นได้อย่างไร
และสาวน้อยคนนี้จะเลิกคบกับไอ้หนุ่มขี้เหนียวคน
นั้นหรือไม่
มีหญิงสูงอายุสองสามคนนั่งอยู่อีกโต๊ะหนึ่ง
เมื่อคนเสิรฟ์ น�าอาหารมาบริการ เขาจะท�าการแบ่ง
อาหารให้แก่ลกู ค้าเหล่านั้น และทุกคนจะกินอาหาร
จนหมดสิ้น ไม่มเี ศษเหลืออยูบ่ นจานให้เห็น พวกเรา
ไม่ได้ให้ความสนใจกับผู้คนเหล่านั้นมากนัก เพราะ
เราก�าลังนั่งรออาหารหลายจานที่ได้ส่งั ไปแล้วด้วย
ความหิวโหย
อาหารเสิร์ฟออกได้รวดเร็วดี คงเป็นเพราะ
ภัตตาคารมีแขกน้อย เราใช้เวลาในการกินอาหาร
เย็นมื้อนั้นไม่นาน เพราะเรายังมีกจิ กรรมอื่นรออยู่
ขณะที่เราลุกออกจากโต๊ะ ยังมีอาหารเหลือคาจาน
อยู่อีกราวหนึ่งในสาม
ขณะที่เดินออกจากภัตตาคาร เราได้ยินเสียง
ใครร้องทักให้หยุด
เราหันมอง เห็นเป็นหญิงสูงอายุกลุม่ นัน้ ก�าลัง
พูดกับเจ้าของภัตตาคารด้วยภาษาเยอรมัน
เมื่อเขาเริ่มพูดกับเราเป็นภาษาอังกฤษ เราจึง
เข้าใจที่เขาไม่พอใจการกินทิ้งกินขว้างของพวกเรา
เราออกอาการหงุ ด หงิ ด ทั น ที ที เ่ ขาเข้ า มา
ยุ่มย่ามเกินกว่าเหตุ
“พวกเราจ่ายค่าอาหารแล้ว ไม่ใช่กงการ

อะไรของพวกคุณสักหน่อย”
เพื่อนของเราคนหนึ่งชื่อ กุย (Gui) ตอกหน้า
หญิงสูงอายุเหล่านั้น
หญิ ง เหล่ า นั ้น โกรธกริ ้ว เป็ น ฟื น เป็ น ไฟขึ ้น
มาทันที หนึ่งในนั้นหยิบมือถือขึ้นมา ต่อสายถึง
ใครบางคน ไม่นานช้า ชายในชุดเครื่องแบบเจ้า
หน้าที่องค์กรสวัสดิการสังคม (Social Security
organization) ก็มาปรากฏกาย ภายหลังจากฟัง
ความจนรู้เรื่องว่าอะไรขึ้น เขาก็สั่งปรับพวกเรา
เป็นเงิน ๕๐ มาร์ค
พวกเราทุกคนต่างเงียบกริบ
เพื่อนซึ่งพักอยูใ่ นเมืองนี้หยิบเงิน ๕๐ มาร์คส่ง
ให้ไปพร้อมกล่าวขอโทษขอโพยซ�้า ๆ
เจ้าหน้าทีผ่ นู้ ้นั กล่าวกับเรา ด้วยน�้าเสียงที่เข้ม
งวดว่า
“สั่งอาหารเท่าที่พวกคุณจะกินได้หมด เงิน
ทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรเป็นสมบัติ
ส่วนรวม มีคนอีกจ�านวนมากในโลกนี้ท่อี ดอยาก
หิวโหย พวกคุณไม่มีเหตุผล ที่จะใช้ทรัพยากร
อย่างทิ้ง ๆ ขว้างๆ”
สีหน้าพวกเราเปลี่ยนเป็นสีแดง เราเห็นด้วย
กับค�าพูดของเขาหมดหัวใจ ทัศนคติของผู้คนใน
ประเทศร�า่ รวยแห่งนี้ท�าเอาพวกเราอับอายขาย
ขี ้ห น้ า เราต้ อ งทบทวนพิ จ ารณาตั ว เองกั น
จริง ๆ จัง ๆ ในประเด็นนี้
พวกเรามาจากประเทศด้ อ ยพั ฒ นาที ่มี
ทรัพยากรไม่อดุ มสมบูรณ์นกั แต่เพื่อปกปิดปมด้อย
เหล่านี้ เราจึงสัง่ อาหารมามากมาย และจงใจให้
เหลือในยามจัดเลี้ยงผูอ้ ่นื บทเรียนนี้สอนเราให้คดิ
อย่างจริงจังเพื่อที่จะปรับเปลี่ยนนิสัยไม่ดีเหล่านี้
เพื่อนผู้จ่ายค่าปรับถ่ายส�าเนาใบเสร็จค่าปรับ
แล้วมอบให้พวกเราทุกคน พวกเราทุกคนรับเก็บไว้
โดยดุษณี และน�าแปะไว้ข้างฝา เพื่อเตือนใจตลอด
ไปว่า เราจะไม่ทา� ตัวเป็นคน “กินทิ้งกินขว้าง”อีก
เด็ดขาด.... “Money is yours but resources
belong to the society”
เงินทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรนั้น
เป็นสมบัติของสังคมส่วนรวม
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ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง...เพื่อช่วยรักษาโลกของเรา

เศรษฐกิจพอเพียงส�าหรับบุคคลทัว่ ไป (หนังสือ
การประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอ
เพียง ครั้งที่ ๒ ของส�านักงาน กปร., ๒๕๕๔, หน้า
๓๙-๔๐) ได้ระบุถึง การใช้หลักพึ่งตนเอง ๕ ประการ
ไว้ดังนี้
๑. ด้านจิตใจ ท�าตนให้เป็นที่พึ่งของตนเอง มี
จิตใจที่เข้มแข็ง มีจิตส�านึกที่ดี มีจิตใจเอื้ออาทร
ประนีประนอม ซือ่ สัตย์สุจริต เห็นประโยชน์ส่วน
รวมเป็นที่ตั้ง
๒. ด้ า นสัง คม ต้ อ งช่ ว ยเหลื อ เกื ้อ กู ล กั น
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายชุมชนที่แข็งแรง
๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้ใช้และจัดการอย่างฉลาดพร้อมทั้งการเพิ่มมูลค่า
โดยยึดหลักการของความยั่งยืนและเกิดประโยชน์
สูงสุด
๔. ด้ า นเทคโนโลยี จากสภาพแวดล้ อ มที ่
เปลี่ยนแปลง รวดเร็ว เทคโนโลยีที่เข้ามาใหม่มีทั้ง
ดีและไม่ดี ต้องแยกแยะบนพื้นฐานของภูมิปัญญา
ชาวบ้ า น เลื อ กใช้ เ ฉพาะที ่ส อดคล้ อ งกั บ ความ
ต้องการของสภาพแวดล้อม ภูมิประเทศ สังคม
ไทย และควรพัฒนาเทคโนโลยีจากภูมิปัญญาของ
เราเอง
๕. ด้านเศรษฐกิจ แต่เดิมนักพัฒนามักมุ่งที่
การเพิ่มรายได้ และไม่มีการมุ่งที่การลดรายจ่าย
ในเวลาเช่นนี้ จะต้องปรับทิศทางใหม่ คือ จะต้อง
มุ่งลดรายจ่ายก่อนเป็นส�าคัญ และยึดหลักพอ
อยู่ พอกิน พอใช้ และสามารถอยู่ได้ด้วยตนเอง
ในระดับเบื้องต้น ดังกระแสพระราชด�ารัส ความ
ว่ า “...การที ่ต ้ อ งการให้ ทุ ก คนพยายามที ่จ ะ
หาความรูแ้ ละสร้างตนเองให้ม่นั คงนี้ เพื่อตนเอง
เพื่อที่จะให้ตัวเองมีความเป็นอยู่ที่ก้าวหน้าที่มี
ความสุข พอมีพอกินเป็นขั้นหนึ่ง และขั้นต่อไป
ก็คือให้มีเกียรติว่ายืนได้ด้วยตนเอง...”

๘๐ วิธีหยุดโลกร้อน : ตัวอย่างความพอเพียงด้าน
สิ่งแวดล้อม
เว็บไซต์มูลนิธิสืบนาคะเสถียร (www.seub.
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or.th/index.php?option=com_content&view=
article&id=184:80-&catid=49:2009-11-0307-41-25&Itemid=72) ได้ เ ผยแพร่ บ ทความ
“๘๐ วิธีหยุดโลกร้อน” โดยระบุว่า รายงานฉบับ
ล่าสุดของคณะกรรมการระหว่างประเทศว่าด้วย
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือ ไอพีซีซี
(Intergovernment Panel on Climate Change
: IPCC) ซึ่งเป็นรายงานที่รวบรวมงานวิจัยของนัก
วิทยาศาสตร์ ๒,๕๐๐ คน จากกว่า ๓๐ ประเทศ
และใช้เวลาในการวิจัยถึง ๖ ปี ระบุไว้ว่า มีความ
เป็นไปได้อย่างน้อยร้อยละ ๙๐ ที่การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ และ
มนุษย์ถือได้ว่าเป็นตัวการส�าคัญของปัญหาโลก
ร้อนในครั้งนี้
๘๐ วิธหี ยุดโลกร้อนไม่วา่ ใครก็สามารถช่วย
ลดความร้อนให้กับโลกได้ตั้ง ๘๐ ช่องทาง...
ประชาชนทั่วไป
๑. ลดการใช้พลังงานในบ้านด้วยการปิดทีวี
คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง และเครื่องใช้ไฟฟ้า
ต่าง ๆ เมื่อไม่ได้ใช้งาน จะช่วยลคาร์บอนไดออกไซด์
ได้นับ ๑ พันปอนด์ต่อปี
๒. ลดการสูญเสียพลังงานในโหมดสแตนด์
บาย เครื่องเสียงระบบไฮไฟ โทรทัศน์ เครื่องบันทึก
วิดโี อ คอมพิวเตอร์ต้งั โต๊ะและอุปกรณ์พว่ งต่าง ๆ ที่
ติดมาด้วยการดึงปลั๊กออก หรือใช้ปลั๊กเสียบพ่วงที่
ตัดไฟด้วยตัวเอง
๓. เปลี่ยนหลอดไฟ เป็นหลอดไฟประหยัด
พลังงานแบบขดที่เรียกว่า Compact Fluorescent
Lightbulb (CFL) เพราะจะกินไฟเพียง ๑ ใน ๔
ของหลอดไฟเดิม และมีอายุการใช้งานได้นานกว่า
หลายปีมาก
๔. เปลี่ยนไปใช้ไฟแบบหลอด LED จะได้ไฟ
ที ่ส ว่ า งกว่ า และประหยั ด กว่ า หลอดปกติ ๔๐%
สามารถหาซื้อหลอดไฟ LED ที่ใช้ส�าหรับโคมไฟ
ตั้งโต๊ะและตั้งพื้นได้ด้วย จะเหมาะกับการใช้งานที่
ต้องการให้มีแสงสว่างส่องทาง เช่น ริมถนนหน้า

บ้าน การเปลี่ยนหลอดไฟจากหลอดไส้จะช่วยลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๑๕๐ ปอนด์ต่อปี
๕.ช่ ว ยกัน ออกความเห็ น หรื อ รณรงค์ ใ ห้
รัฐบาลพิจารณาข้อดีขอ้ เสียของการเรียกเก็บภาษี
คาร์บอนกับภาคการผลิต ตามอัตราการใช้ไฟฟ้าที่
ผลิตจากเชื้อเพลิงฟอสซิลรูปแบบต่าง ๆ หรือการ
ใช้กา๊ ซโซลีน เป็นรูปแบบการใช้ภาษีทางตรงที่เชื่อ
ว่า หากโรงงานต้องจ่ายค่าภาษีแพงขึ้นก็จะลดการ
ใช้เชื้อเพลิงฟอสซิลในกระบวนการผลิตลง ซึง่ จะ
ช่วยลดปริมาณการปล่อย CO2 ลงได้ประมาณ ๕%
๖. ขับรถยนต์ส่วนตัวให้น้อยลง ด้วยการปั่น
จักรยาน ใช้รถโดยสารประจ�าทาง หรือใช้การ
เดินแทนเมื่อต้องไปท�ากิจกรรมหรือธุระใกล้ๆ บ้าน
เพราะการขับรถยนต์นอ้ ยลง หมายถึงการใช้น้า� มัน
ลดลง และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ด้วย
เพราะน�้ามันทุกๆ แกลลอนที่ประหยัดได้ จะลด
คาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๒๐ ปอนด์
๗. ไปร่วมกันประหยัดน�า้ มันแบบ Car Pool
นัดเพื่อนร่วมงานที่มีบ้านอาศัยใกล้ๆ นั่งรถยนต์
ไปท�างานด้วยกัน ช่วยประหยัดน�้ามัน และยัง
เป็นการลดจ�านวนรถติดบนถนน ช่วยลดการปล่อย
คาร์บอนไดออกไซด์ทางอ้อมด้วย
๘. จัดเส้นทางรถรับส่งพนักงาน ถ้าในหน่วย
งานมี พ นั ก งานจ� า นวนมากอาศั ย อยู ่ ใ นเส้ น ทาง
ใกล้ ๆ กัน ควรมีสวัสดิการจัดหารถรับส่งพนักงาน
ตามเส้นทางส�าคัญๆ เป็น Car Pool ระดับองค์กร
๙. เปิ ด หน้ า ต่ า งรั บ ลมแทนเปิ ด เครื ่อ งปรั บ
อากาศ ลดการปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์จาก
การใช้ไฟฟ้าเพื่อเปิดเครื่องปรับอากาศ
๑๐. มองหาผลิตภัณฑ์ท่มี สี ญ
ั ลักษณ์ชว่ ยรักษา
สิง่ แวดล้อม เช่น ป้ายฉลากเขียว ประหยัดไฟเบอร์
๕ มาตรฐานผลิตภัณฑ์คณ
ุ ภาพสินค้าเกษตรอินทรีย์
เพราะการจะได้ใบรับรองนั้น จะต้องมีการประเมิน
สินค้าตั้งแต่เริ่มต้นหาวัตถุดิบ
๑๑. ไปตลาดสดแทนซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ซื้อ
ผัก ผลไม้ หมู ไก่ ปลา ในตลาดสดใกล้บ้าน แทน
การช็อปปิ้งในซูเปอร์มาร์เก็ตบ้าง ที่อาหารสดทุก
อย่างมีการหีบห่อด้วยพลาสติกและโฟม ท�าให้เกิด

ขยะจ�านวนมาก
๑๒. เลือกซื้อเลือกใช้ เมื่อต้องซื้อรถยนต์ใช้ใน
บ้าน หรือรถยนต์ประจ�าส�านักงานก็หนั มาเลือกซื้อ
รถประหยัดพลังงาน รวมทั้งเลือกอุปกรณ์เครื่องใช้
ไฟฟ้าทีม่ ีฉลากประหยัดไฟ ทัง้ ในบ้านและอาคาร
ส�านักงาน
๑๓. เลือกซื้อรถยนต์ท่มี ขี นาดตามความจ�าเป็น
โดยพิจารณาจากขนาดครอบครัวและประโยชน์
การใช้งาน รวมทั้งพิจารณารุ่นที่เป็นมิตรกับสิ่ง
แวดล้อมมากที่สุด เพื่อเปรียบเทียบราคา
๑๔. ไม่ จ� า เป็ น ก็ ไ ม่ ต ้ อ งเลื อ กรถโฟว์ ว ีล ขั บ
เคลือ่ นแบบ ๔ ล้อ เพราะกินน�้ามันมาก และ
ตะแกรงขนสัมภาระบนหลังคารถก็ไม่ใช่สิ่งจ�าเป็น
เพราะเป็นการเพิ่มน�้าหนักรถให้เปลืองน�้ามัน
๑๕. ขับรถอย่างมีประสิทธิภาพ ในระยะทาง
ไกลการขับรถด้วยความเร็วไม่เกิน ๙๐ กิโลเมตรต่อ
ชั่วโมง จะช่วยลดการใช้น�้ามันลงได้ ๒๐% หรือคิด
เป็นปริมาณคาร์บอนไดออกไซด์ที่ลดได้ ๑ ตันต่อ
รถยนต์แต่ละคันที่ใช้งานราว ๓ หมื่นกิโลเมตรต่อปี
๑๖. ขับรถเที่ยวไปลดคาร์บอนไดออกไซด์ไป
พร้อมกัน เพราะมีบริษัทเช่ารถใหญ่ ๆ ๒-๓ รายมี
รถรุ่นเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมที่ใช้เอทานอล หรือ
น�้ามันเชื้อเพลิงทางเลือกอื่น ๆ ด้วย ลองสอบถาม
บริษัทรถเช่าเมื่อเดินทางไปถึง
๑๗. เลือกใช้บริการโรงแรมที่มีสัญลักษณ์สิ่ง
แวดล้อม เช่น มีมาตรการประหยัดน�้า ประหยัด
พลังงาน และมีระบบจัดการของเสีย มองหาป้าย
สัญลักษณ์ เช่น โรงแรมใบไม้สีเขียว มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์คุณภาพ
๑๘. เช็กลมยาง การขับรถทีย่ างลมมีนอ้ ยอาจ
ท�าให้เปลืองน�้ามันได้ถึง ๓% จากภาวะปกติ
๑๙. เปลี่ยนมาใช้พลังงานชีวภาพ เช่น ไบโอ
ดีเซล เอทานอล ให้มากขึ้น
๒๐. โละทิ้งตู้เย็นรุ่นเก่า ตู้เย็นที่ผลิตเมื่อ ๑๐
กว่าปีที่แล้ว เพราะใช้ไฟฟ้ามากเป็น ๒ เท่าของ
ตู้เย็นสมัยใหม่ที่มีคุณภาพสูง ซึ่งช่วยประหยัดค่า
ไฟลงได้มาก และลดการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์
๑๐๐ กิโลกรัมต่อปี
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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๒๑. ยืดอายุตเู้ ย็นด้วยการใช้ประโยชน์อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประหยัดพลังงานให้ตเู้ ย็นด้วยการใช้
อย่างฉลาด ไม่น�าอาหารร้อนเข้าตู้เย็น หลีกเลี่ยง
การน�าถุงพลาสติกใส่ของในตู้เย็น เพราะจะท�าให้
ตู้เย็นจ่ายความเย็นได้ไม่ทัว่ ถึงอาหาร ควรย้าย
ตู้เย็นออกจากห้องที่ใช้เครื่องปรับอากาศ ละลาย
น�้าแข็งที่เกาะในตู้เย็นเป็นประจ�า เพราะตู้เย็น
จะกินไฟมากขึ้นเมื่อมีน�้าแข็งเกาะ และท�าความ
สะอาดตู้เย็นทุกสัปดาห์
๒๒. ริ เ ริ ่ม ใช้ พ ลั ง งานทางเลื อ กในอาคาร
ส�านักงาน เช่น ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เพื่อใช้พลังงาน
จากแสงอาทิตย์ในการผลิตกระแสไฟฟ้าเฉพาะจุด
๒๓. ใช้แสงแดดให้เป็นประโยชน์ ในการตาก
เสื้อผ้าที่ซักแล้วให้แห้ง ไม่ควรใช้เครื่องปั่นผ้าแห้ง
หากไม่จ�าเป็น เพื่อประหยัดการใช้ไฟฟ้า
๒๔. ใช้น�้าประปาอย่างประหยัด เพราะระบบ
การผลิ ต น� ้า ประปาของเทศบาลต่ า ง ๆ ต้ อ งใช้
พลังงานจ�านวนมากในการท�าให้น�้าสะอาด และ
ด�าเนินการจัดส่งไปยังอาคารบ้านเรือน
๒๕. ติดตั้งฝักบัวอาบน�้าที่ปรับความแรงน�้า
ต�า่ ๆ ได้ เพื่อจะได้เปลืองน�้าอุน่ น้อยๆ (เหมาะทั้งใน
บ้านและโรงแรม)
๒๖. ติ ด ตั ้ง เครื ่อ งตั ด กระแสไฟฟ้ า อั ต โนมั ติ
ช่วยประหยัดพลังงานไฟฟ้าและลดปริมาณการ
ปลดปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ที่เกิดขึ้นจากโรง
ผลิตกระแสไฟฟ้า
๒๗. สร้างนโยบาย 3Rs- Reduce, Reuse,
Recycle ทั้งในบ้านและอาคารส�านักงาน เพือ่ ให้เกิด
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างเต็มที่ เป็นการลด
พลังงานในการก�าจัดขยะ ลดมลพิษและลดปริมาณ
การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในกระบวนการก�าจัด
๒๘. ป้องกันการปล่อยก๊าซมีเทนสูบ่ รรยากาศ
ด้วยการแยกขยะอินทรีย์ เช่น เศษผัก เศษอาหาร
ออกจากขยะอืน่ ๆ ทีส่ ามารถน�าไปรีไซเคิลได้มาใช้
ให้เกิดประโยชน์
๒๙. ทาหลังคาบ้านด้วยสีออ่ น เพื่อช่วยลดการ
ดูดซับความร้อน
๓๐. น�าแสงธรรมชาติมาใช้ในอาคารบ้านเรือน
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โดยใช้การออกแบบบ้าน และต�าแหน่งของช่อง
แสงเป็นปัจจัย ซึ่งจะช่วยลดจ�านวนหลอดไฟและ
พลังงานไฟฟ้าที่ต้องใช้
๓๑. ปลูกต้นไม้ในสวนหน้าบ้าน ต้นไม้ ๑ ต้น
จะดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ ๑ ตัน ตลอดอายุ
ของมัน
๓๒. ปลูกไผ่แทนรั้ว ต้นไผ่เติบโตเร็ว เป็นรั้วธรรมชาติ
ที่สวยงาม และยังดูดซับคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดี
๓๓. ใช้รม่ เงาจากต้นไม้ชว่ ยลดความร้อนในตัว
อาคารส�านักงานหรือบ้านพักอาศัย ท�าให้สามารถ
ลดความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศ เป็นการลด
การใช้ไฟฟ้า
๓๔. ไม่ใช้ปุ๋ยเคมีในสวนไม้ประดับที่บ้าน แต่
ขอให้เลือกใช้ปุ๋ยหมักจากธรรมชาติแทน
๓๕. ลดปริมาณการใช้ถุงพลาสติก เพราะถุง
พลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติ
และการเผาก�าจัดในเตาเผาขยะอย่างถูกวิธตี อ้ งใช้
พลังงานจ�านวนมาก ซึ่งท�าให้มีก๊าซเรือนกระจก
เพิ่มในบรรยากาศ
๓๖. เลือกซื้อสินค้าที่มีหีบห่อน้อยๆ หีบห่อ
หลายชั้นหมายถึงการเพิ่มขยะอีกหลายชิ้นที่จะต้อง
น�าไปก�าจัด เป็นการเพิ่มปริมาณก๊าซเรือนกระจกสู่
บรรยากาศโดยไม่จ�าเป็น
๓๗. เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่ซื้อเติมใหม่ได้ เพื่อ
เป็นการลดขยะจากหีบห่อของบรรจุภัณฑ์
๓๘. ใช้กระดาษทั้ง ๒ หน้า เพราะกระบวนการ
ผลิตกระดาษแทบทุกขั้นตอนใช้พลังงานจากน�้ามัน
และไฟฟ้าจ�านวนมาก
๓๙. เลือกใช้กระดาษรีไซเคิล กระดาษรีไซเคิล
ช่วยลดขั้นตอนหลายขั้นตอนในกระบวนการผลิต
กระดาษ
๔๐. ตั้งเป้าลดการผลิตขยะของตัวเองให้ได้
๑ ใน ๔ ส่วน หรือมากกว่า เพื่อช่วยประหยัด
ทรัพยากรและลดก๊าซเรือนกระจกได้อีกจ�านวน
มาก เมือ่ ลองคูณ ๓๖๕ วัน กับจ�านวนปีทีเ่ หลือ
ก่อนเกษียณ
๔๑. สนับสนุนสินค้าและผลิตผลจากเกษตรกร
ในท้องถิ่นใกล้บา้ น ช่วยให้เกษตรกรในพื้นที่ไม่ตอ้ ง

ขนส่งผลิตผลให้พอ่ ค้าคนกลางน�าไปขายในพืน้ ทีไ่ กลๆ
๔๒. บริโภคเนื้อวัวให้น้อยลง กินผัก (ปลอด
สารพิษ) ให้มากขึ้น ฟาร์มเลี้ยงวัว คือ แหล่งหลัก
ในการปลดปล่อยก๊าซมีเทนสู่บรรยากาศ หันมา
รับประทานผักให้มากขึ้น ทานเนื้อวัวให้น้อยลง
๔๓. ทานสเต๊ ก และแฮมเบอร์ เ กอร์ ใ นร้ า น
ใหญ่ๆ ให้น้อยลง เพราะอุตสาหกรรมเนื้อระดับ
นานาชาติ ผลิตก๊าซเรือนกระจกถึง ๑๘% สาเหตุ
หลักก็คือไนตรัสออกไซด์จากมูลวัวและมีเทน ซึ่งถูก
ปลดปล่อยออกมาจากลักษณะทางธรรมชาติของ
วัวที่ย่อยอาหารได้ช้า (มีกระเพาะอาหาร ๔ ตอน)
มีเทนเป็นก๊าซเรือนกระจกที่ท�าให้เกิดปฏิกิริยา
เรือนกระจกได้มากกว่าคาร์บอนไดออกไซด์ถงึ ๒๓
เท่า ในขณะทีไ่ นตรัสออกไซด์ก่อผลได้มากกว่า
คาร์บอนไดออกไซด์ ๒๙๖ เท่า
๔๔. ชักชวนคนอื่น ๆ รอบข้างให้ช่วยกันดูแล
สิง่ แวดล้อมและลดปัญหาภาวะโลกร้อน ให้ความ
รู้ความเข้าใจและชักชวนคนใกล้ตัว รวมทัง้ เพือ่ น
บ้านรอบ ๆ ตัวคุณ เพื่อขยายเครือข่ายผู้ร่วมหยุด
โลกร้อนให้กว้างขวางขึ้น
๔๕. ร่วมกิจกรรมรณรงค์ส่งิ แวดล้อมในชุมชน
แล้ ว ลองเสนอกิจ กรรมรณรงค์ ใ ห้ ค วามรู ้ แ ละ
กระตุ้นให้เกิดการร่วมมือ เพื่อลงมือท�ากิจกรรม
สิ่งแวดล้อมที่ต่อเนื่อง และส่งผลให้คนในชุมชนมี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
๔๖. เลือกโหวตแต่พรรคการเมืองที่มีนโยบาย
สิ ่ง แวดล้ อ มที ่ชั ด เจน จริ ง ใจ และตั ้ง ใจท� า จริ ง
เพราะนักการเมืองคือคนที่เราส่งไปเป็นตัวแทน
ท�าหน้าที่ในสภาผู้แทนราษฎร โปรดใช้ประโยชน์
จากพวกเขาตามสิทธิท่คี ณ
ุ มี ด้วยการเลือกนักการ
เมืองจากพรรคการเมืองที่มนี โยบายชัดเจนเรื่องสิ่ง
แวดล้อมและการลดปัญหาโลกร้อน
๔๗. ซื้อให้นอ้ ยลง แบ่งปันให้มากขึ้น อยูอ่ ย่าง
พอเพียง

เกษตรกร ชาวสวน ชาวไร่ ชาวนา ก็สามารถช่วย
ได้ด้วยการ

๔๘. ลดการเผาป่าหญ้า ไม้ริมทุ่ง และต้นไม้

ชายป่า เพื่อก�าจัดวัชพืชและเปิดพื้นที่ทา� การเกษตร
เพราะเป็นการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ออกสู่
บรรยากาศจ�านวนมาก นอกจากนั้นการตัดและ
เผาท�าลายป่ายังเป็นการท�าลายแหล่งกักเก็บก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ที่ส�าคัญ
๔๙. ปลูกพืชผักให้หลากหลายและปลูกตาม
ฤดูกาลในท้องถิ่น เป็นการลดการปลูกพืชผักนอก
ฤดูกาลที่ตอ้ งใช้พลังงานเพื่อถนอมอาหาร และผ่าน
กระบวนการบรรจุเป็นอาหารกระป๋อง
๕๐. รวมกลุ ่ ม สร้ า งตลาดผู ้ บ ริ โ ภค-ผู ้ ผ ลิ ต
โดยตรงในท้องถิ่น เพื่อลดกระบวนการขนส่งผ่าน
พ่อค้าคนกลาง ที่ต้องใช้พลังงานและน�้ามันในการ
คมนาคมขนส่งพืชผักผลไม้ไปยังตลาด
๕๑. ลดการใช้สารเคมีในการเกษตร นอกจาก
จะเป็นการลดปัญหาการปลดปล่อยไนตรัสออกไซด์
สู ่ บ รรยากาศโลกแล้ ว ในระยะยาวยั ง เป็ น การ
ลดต้นทุนการผลิต และท�าให้คุณภาพชีวิตของ
เกษตรกรดีขึ้น โปรดปรึกษาและเรียนรู้จากกลุ่ม
เกษตรกรทางเลื อ กที ่มี อ ยู ่ เ ป็ น จ� า นวนมากใน
ประเทศไทย
อ่านต่อฉบับหน้า

แจ้งข่าวจาก “เราคิดอะไร”

สมาชิกที่ประสงค์จะต่ออายุหนังสือ หรือ
สมัครสมาชิกใหม่ ติดต่อส่งธนาณัติ หรือตั๋วแลก
เงินไปรษณีย์สั่งจ่าย ได้ที่
นางสาวใบแก้ว ชาวหินฟ้า
ปท.คลองกุ่ม ๑๐๒๔๔
ส�านักพิมพ์กลั่นแก่น
๖๔๔ ซ.นวมินทร์ ๔๔ ถ.นวมินทร์
แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กทม.๑๐๒๔๐
หรือโอนเงินผ่านบัญชีออมทรัพย์
ธนาคารกสิกรไทย สาขาถนนนวมินทร์ ๓๖
บัญชี นางสาวใบแก้ว ชาวหินฟ้า
เลขที่ ๐๓๘-๘-๖๖๗๐๕-๒
ยืนยันการโอนที่ ๐๘-๖๔๘๖-๗๘๖๘
หรือ farinkwan@gmail.com
(อัตราค่าสมาชิก
๒ ปี ๒๔ ฉบับ ๕๐๐ บาท ๑ ปี ๑๒ ฉบับ ๒๕๐ บาท)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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แค่ ค ิด ก็ ห นาว...ว์
• นายธิง วินเทอร์
๑. ห่วงเด็กกันบ้างไหม?
เด็กไทยสมาธิสั้น ห่วงเกเร ติดยา
พันธุกรรมแม่ ขี้เหล้า สูบบุหรี่
(เดลินิวส์ ๑๘ ธ.ค.๖๐)
๒. ห่วงบริวารรอบตัวกันบ้าง!
ป้อมงานเข้า โรเล็กซ์โผล่อีกเรือน
(เดลินิวส์ ๑๘ ธ.ค.๖๐)
๓. แก้ไขโภชนาการด่วนจี๋!

เปิดพฤติกรรม ‘สุขภาพคนกรุง’
๕ โรค แนวโน้มพุ่ง-ชายอ้วนกว่า
หญิง (มติชน ๒๐ ธ.ค.๖๐)

๔. เมื่อไหร่จะเน้นพัฒนาคน?
กก.ปฏิรูปต�ารวจ ถ่ายโอนภารกิจ
‘สตช.’ โยก ‘จราจร-ป่าไม้-ศุลกากร’
ขึ้นต้นสังกัด (มติชน ๒๓ พ.ย.๖๐)

๘. ตัวชี้วัดความสามารถ! สุดทน
เทศบาลทิ้งขยะริมถนน ชุมชนเดือดร้อนหนัก อ้างไม่มีงบฝังกลบ ไร้วิธี
จัดการ (ไทยโพสต์ ๒๗-๒๘ พ.ย.๖๐)
๙. มี ห ลายเรื ่อ งที ่ผู ้ ใ หญ่ ต ้ อ งมี ค� า สั ่ง ให้
ชัดเจน! ‘ปิยะสกล’ สั่ง ขรก. งด
ของขวัญปีใหม่ (มติชน ๒๘ พ.ย.๖๐)
๑๐. ภาคธุรกิจก็สามารถช่วยเกษตรกร! เปิดปั๊ม
ปตท.ขายข้าวชาวนา
(เดลินิวส์ ๒๘ พ.ย.๖๐)
๑๑. เป็นผู้ใหญ่ต้องหมั่นลงพื้นที่ตรวจสอบการ
ท�างานของผู้น้อย! ราชทัณฑ์มีมติ
ไล่ออก ๑๔ ผูค้ มุ แฉเปิดบ่อน-ปล่อย
มั่วเซ็กซ์ (มติชน ๑ ธ.ค.๖๐)
๑๒. เมื่อหน่วยราชการฝรั่งเริ่มลดความโอ่อ่า!
อั ง กฤษขายสถานทู ต
๑.๘ หมื่นล้านให้เซ็นทรัล
(มติชน ๒ ก.พ.๖๑)

๕. โกงมั น ทุ ก วงการ! ผบ.ตร.ยั น หลั ก ฐานมั ด
ล้มบอลโฉ่ เป็นคดีประวัติศาสตร์!
(เดลินิวส์ ๒๒ พ.ย.๖๐)

๑๓.ไฮเทคสร้างมนุษย์พันธ์ุอ่อนแอ! ผลวิจัยชี้
วัยรุ่นติดสมาร์ทโฟน เสี่ยงฆ่า
ตัวตาย-มั่นใจในตัวเองลด
(ไทยโพสต์ ๔-๖ ก.พ.๖๑)

๖. การท�าเรื่องง่ายให้เป็นเรื่อง
ยาก! กล่องเก็บค่ารถเมล์เจ๊ง ยังไม่ทัน
ใช้ ๑๐๐ คันติดเสร็จ แต่ระบบไม่พร้อม
(เดลินิวส์ ๒๔ พ.ย.๖๐)

๑๔. ส�าคัญที่เอาจริง! ถก ๕ กระทรวงออกแก้จน
๒ ยึดโมเดลจีน คนจนต้องลดลง
(เดลินิวส์ ๕ ธ.ค.๖๐)

๗. คิด ได้ ก ับ ท� า ได้ ห่ า งกัน แค่ ไ หนเอ่ ย ?ชู
รัฐวิสาหกิจดัน ศก.สมคิดปลุกพลัง
ซี อี โ อ รี ด พลั ง ช่ ว ยเพิ ่ม คุ ณ ภาพสร้างงานคนจน (มติชน ๒๕ พ.ย.๖๐)

๑๕. การรวมกระทรวงคือทางรอดการ
บริหาร! บิ๊กตู่มอบสมคิด
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ดูแล ๘ กระทรวง
(มติชน ๕ ธ.ค.๖๐)

๑๖. ตั้งใจยั่วยุหรือรู้เท่าไม่ถึงการณ์! โลกก่นด่า
ทรั ม ป์ จุ ด ไฟตะวั น ออกกลาง..
ประกาศยอมรับอย่างเป็นทางการ
ว่า เยรูซาเล็มเป็นเมืองหลวงของ
อิสราเอล (ไทยโพสต์ ๘ ธ.ค.๖๐)
๑๗. รัฐบาลชุดนี้คงสอนเรื่องความประหยัด
ไม่ได้! แฉอีก นาฬิกาบิ๊กป้อม
ปาเต๊ะฟิลิปเรือนใหม่ราคา ๑.๕
ล้าน (เดลินิวส์ ๒๐ ธ.ค.๖๐)
๑๘. ทุนนิยม ..ปลาใหญ่ย่อมกินปลาเล็ก!
หนุน ‘แบงก์ไทย’ ควบรวมสู้ต่างชาติ
(มติชน ๑๖ ธ.ค.๖๐)
๑๙. สุขภาพคนไทย...ตายเร็ว!
กรมอนามัยห่วงคนไทยเนือยนิ่ง
๑๔ ชม.ต่ อ วั น แนะกิ จ กรรม
กระตุ้นเคลื่อนไหว (๘ ธ.ค.๖๐)

๒๓. อบายมุ ข เต็ ม ร้ อ ย!
‘เสม็ด ซีฟู้ด มิวสิคเฟสติวัล’เริ่ม
แล้ว (มติชน ๖ ธ.ค.๖๐)
๒๔. จะถูกจะแพง ถูกกฎระเบียบไว้ก่อน! ตีกลับ
ผลประมูลเมล์ ๔๙ คัน บอร์ด ขสมก.
สั่งท�าข้อมูลปึ้ก อุดทุกช่องโหว่
สกัดปัญหา (มติชน ๑๔ ธ.ค.๖๐)
๒๕. สัมมาอาชีพของคนไทย?
ธุรกิจ ‘ของขลัง-หมอดู’รุ่งปี๖๑
(มติชน ๑๓ ธ.ค.๖๐)
๒๖. ทักษะแห่งการอยู่รวมกันล้มเหลว! ส�ารวจ
พบคนไทย ‘หย่าร้าง’ กว่าแสนคู่
(มติชน ๑๒ ธ.ค.๖๐)
๒๗. ประกาศไม่พอ ต้องปราบให้ดู! ภาพเป็น
ข่าว...นายกรัฐมนตรีเป็นประธานใน
พิธีเปิดและประกาศเจตนารมณ์
เนื่องในวันต่อต้านคอรัปชั่นสากล
(เดลินิวส์ ๒๐ ธ.ค.๖๐)

๒๐. ลูกหลานคนไทย ๒๕๖๑! กรุงศรีเกาะ ‘เจนวาย’
ดันรูดปี๊ด พบพฤติกรรมชอบ
เที่ยว-ดื่ม-ช็อป ปรับแบรนด์
วัยรุ่น ปี ๖๑ ยอดโต ๕๐%
(มติชน ๙ ธ.ค.๖๐)

๒๘. การโกงในส�า นั ก พระพุ ท ธศาสนา! ผั ง
พฤติการณ์ขบวนการ ‘เงินทอนวัด’...
(มติชน ๒๑ ธ.ค.๖๐)

๒๑. พฤติกรรมห้างใหญ่ตอ่ หน้าอย่าง ลับหลัง
ก็อี ก อย่ า ง! โลตั ส เปิ ด สาขา
บ้านตาขุน สร้างงาน-ปลุก ศก.
ท้องถิ่น (เดลินิวส์ ๙ ธ.ค.๖๐)

๒๙. แค่ไม่รักก็ต้องฆ่ากัน! เผยกิ๊กขับส่งมายิง
เจ้าสาว เจ้าบ่าวสารภาพลั่นไก
ฆ่า เหตุไม่อยากแต่งงานด้วย
(มติชน ๒๑ ธ.ค.๖๐)

๒๒. สังคมไทยรวยกระจุก จน
กระจาย ท่าจะจริง! ดูคาติ ‘พานิกาเล่’ มาแรง ราคาเฉียดล้าน แห่
จอง ๑๑๙ คัน (มติชน ๑๕ ธ.ค.๖๐)

๓๐. นวนิยายชีวติ เรื่อง “อยูก่ บั
พญายม!” พบ ‘ฝุ่นจิ๋ว’ สูงเกินค่า
ดร.โจ ชี้ตัวก่อมะเร็ง...
(มติชน ๑๗ ก.พ.๖๐)
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑ •
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ท่อนไม้วางพะเนินเทินทึกประจานความเลว
ในยุคที่ผู้คนท�าลายล้างสิ่งแวดล้อม
ใจเขาเต้นระส�่าเหมือนจะระเบิดออกมานอกทรวงอก....
ชาวบ้านย่านนี้บอกเขาแล้วว่า ให้ช่วยทัดทานห้ามปราม

จาตุมหาราช

บทที่ ๑๓ “รุกขเทวะ”

• ต่อจากฉบับ ๓๓๒
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หน้าต่างมุขชั้นสองหน้าที่ว่าการอ�าเภอเปิด
กว้างรับลมเต็มที่
ฟ้าบ้าคลั่งยามพลบค�่า แฉกสายฟ้าฟาดลงมา
เป็นริ้ว ก่อนค�ารามอย่างดุร้ายกราดเกรี้ยวบนยอด
ภู เ ขาฝั ่ ง ตรงข้ า ม มะกอกป่ า สู ง ทะมึ น ไหวยอด
โอนเอน เมื่อสายฝนเทกระหน�า่ อย่างรุนแรง มันเอน
ยอดกิ่งสะบัดไหวท้าทายแรงลมที่สาดซัดอย่างไม่ปรานี
ฟ้ามืดครึ้ม แมกไม้รอบที่วา่ การอ�าเภอเป็นเงา
ตะคุม่ เหมือนเงาปีศาจร้ายที่เริ่มปรากฏร่างอย่าง
รางเลือน สามัญพลันหนาวเยือกสะท้านในหัวอก
ผิวกายสั่นระริก นัยน์ตาจ้องไปหน้าที่ว่าการไม่
กะพริบ เขาเห็นเงาบางอย่างปรากฏขึ้นบนยอด
ฉ�าฉาใหญ่ริมฝั่งแม่น�้า ร่างนัน้ ใหญ่ทะมึน ชี้มือ
ลงมาอย่างกราดเกรี้ยว บอกความไม่พอใจอย่าง
ขีดสุด....ท่านคงไม่พอใจ ที่เขาปล่อยให้นายกเทศมนตรีต�าบลป่าพง ตัดฉ�าฉาริมแม่น�้าไปแล้ว
อย่างน้อยก็สองต้น
นายอ�าเภอปริวิตกถึงสายลมฝนที่สาดลงมา
วิปริตผิดฤดูกาล ตกลงมาได้อย่างไรในฤดูกาลที่
ลมหนาวพัดผ่านเข้ามาเยี่ยงนี้
สามัญก้มหน้าลง แลผ่านออกไปชายริมฝั่ง
เขามองเห็นป่าพงหน้าอ�าเภอไหวยอดเป็นคลื่น
ละลอกพลิ้ว
ท่อนไม้วางพะเนินเทินทึก กองอยู่ข้างป่าพง
ประจานความเลวในยุคทีผ่ คู้ นท�าลายล้างสิง่ แวดล้อม
ใจเขาเต้ น ระส�่ า เหมื อ นจะระเบิ ด ออกมานอก
ทรวงอก....ชาวบ้านย่านนี้บอกเขาแล้วว่าให้ช่วย
ทัดทานห้ามปราม ก่อนนายกเทศมนตรีกับก�านัน
จะตัดโค่นมันลงมา
เขาห้ามปรามนายกฯ ผู้ยิ่งใหญ่ไม่ได้
ล�าต้นฉ�าฉายักษ์ขนาดสิบคนโอบจึงนอนนิ่งไม่
ไหวติง แต่ละท่อนยาวประมาณห้าหกวา ต้นหนึ่ง
ตัดออกเป็นสองสามท่อน นอกนั้นเป็นคาคบกิ่งแขนง
ใหญ่พอประมาณ นอนสงบเรียงอยูใ่ กล้เคียงกัน สะท้อน
ถึงความไร้ประสิทธิภาพการท�างานของนายอ�าเภอ
ศาลเพียงตาไม้หลังเล็ก ๆ กว้างยาว ไม่น่าจะ
เกินสองตารางเมตร ยังยืนสงบใกล้ตอไม้ที่ถูกตัด

สูงไม่เกินครึ่งเมตร รวมถึงศาลพระภูมเิ จ้าที่ทาสีฟา้
เก่าคร�่าบนจอมปลวก หลังต้นฉ�าฉาที่ถกู ตัด ยังคง
ปักเสาโด่เด่ เอียงกระเท่เร่
นายกเทศมนตรีไม่ยอมตัด ยังคงไว้เหมือน
เกรงในอ�านาจลึกลับบางอย่างที่เขามองไม่เห็น
“นาย...คืนนี้ เจ้าที่เอาแน่” อารักษาดินแดน
ผู้ดูแลบ้านพักเดินเข้ามากระซิบริมหูสามัญ
“ใคร คุณหมายถึงใคร” เขาหันมาถาม สีหน้าบ่ง
ความไม่สบายใจ...เขามองกลุม่ ชาวบ้านสิบกว่าคน
ที่ยงั เดินเตร็ดเตร่รายล้อมรอบตอไม้อยูล่ บิ ๆ พวก
เขาเฝ้ายืนมองด้วยสีหน้าบอกอาการว่าเสียดาย
ร่มไม้ใหญ่คู่บ้านคู่เมือง
“เจ้าพ่อจามจุร.ี ..เจ้าพ่อฉ�าฉาหน้าอ�าเภอ ท่าน
เฮี้ยน ใคร ๆ ในเขตเทศบาลรู้กันทั้งนั้น” อ.ส.ชุด
ลายพรางเอ่ยบอกยืนยันเสียงดังอีกครั้งหนึ่ง
สามัญมองผ่านแมกไม้ที่รายล้อมริมฝั่งแม่น�้า
ส่วนใหญ่คือไม้ล้มรุก ไม้ยืนต้นขนาดเล็ก เจ้าพ่อ
จามจุรเี ท่านั้น เหมือนจะเป็นปูข่ องต้นไม้ แผ่ก่งิ ก้าน
คาคบออกไป ดังร่มขนาดยักษ์ให้ความร่มเย็นอยูร่ มิ
ฝัง่ ใครเดินผ่านไปผ่านมา บ้านที่ปลูกอยูใ่ กล้เคียง
รับรูก้ นั ทั้งนั้น...บัดนี้ มันถูกโค่น เหลือเพียงตอสูง
จากพื้นดินไม่ถึงเมตร ประจานอยู่ชัด ๆ
ลมยามย�่าค�่ากระโชกวูบผ่านเข้ามาอีกครั้ง
สามัญสั่นสะท้านไปทั้งเรือนกายอย่างไม่เคยเป็น
“นายกสุเทพกับก�านันโด่งมาหรือยัง” นาย
อ�าเภอหันมาถามอย่างอารมณ์หงุดหงิด เขาทั้งสอง
จะต้องรับผิดชอบเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
คิดได้อย่างไร ตัดต้นไม้โบราณหน้าที่ว่าการ
อ�าเภอ เหมือนหยามนายอ�าเภอ อย่างไม่กลัวเกรง
คิดอย่างเดียวว่าตัวเองเป็นตัวแทนภาคประชาชน
ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน
“ยังครับนาย...ผมก�าลังให้ผู้ใหญ่บ้านไปเชิญมา”
อ.ส. คนสนิทเอ่ยตอบ
“เขาให้เหตุผลอย่างไร บังอาจตัดต้นไม้ชว่ งผม
ไม่อยู่” นายอ�าเภอยังกังขา
“นายกฯสุเทพบอกว่า...จะท�าให้ลานกีฬาหน้าที่
ว่าการมีสง่าราศี เขาจ�าเป็นต้องตัด เขาไม่เชื่อ
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑ •
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เรื่องผีสางนางไม้” อ.ส.อธิบายเพิ่มเติม ย�้าความ
หมายแห่งถ้อยค�าให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น
“แล้วไม้เหล่านี้เป็นของใคร เป็นของเขาหรือ”
เขาถามอย่างวกวนในอารมณ์
“ก�านันกับนายกเทศมนตรีเป็นเจ้าของพื้นที่...
เขาให้พ่อค้ามาตีราคาตั้งแต่เดือนก่อน ราคาร่วม
แสนบาท ต้นไม้นบั วันยิ่งมีราคา ยิ่งไม้โบราณยิ่งแล้ว
ใหญ่ จริง ๆ เขาตกลงราคากันมาก่อนล่วงหน้า...ไม้
เนื้อดี พ่อค้าจะเอาไปท�าโต๊ะแกะสลักราคาแพง”
นายอ�าเภอถึงกับอึ้ง ท้องฟ้าส่งประกาย
แปลบปลาบคึก คะนอง...ลมฝนคงโหมอย่ า ง
ต่อเนื่อง เหมือนฟ้าดินจะร่วมพิโรธ
“ก�านันกับนายกเทศมนตรีต้องมาพบผมค�่านี้
อ.ส.ช่วยไปบอก ผมจะนั่งรออยู่ที่นี่” นายอ�าเภอ
สามัญสั่งเป็นค�าขาด ชี้ลงยังชุดรับแขกเบาะนุม่ กลาง
ห้องท�างานที่นั่งอยู่ นัยน์ตาสามัญส่งประกายวาว
พลัน....นายอ�าเภอก็นิ่งงันเมื่อนึกถึงวันแรกที่
เขาเดินทางมาถึง
ก� า นั น โด่ ง กับ นายกเทศมนตรี สุ เ ทพฯ เป็ น
ผูร้ บั เหมารายใหญ่ในพื้นที่ รูท้ างหนีทไี ล่การท�างาน
เป็นอย่างดี งานรับเหมาคืออาชีพหลัก มีตา� แหน่ง
ก�านันและการเป็นนายกเทศมนตรีการันตีการหา
งานมาป้อนเครื่องจักร เงินประจ�าต�าแหน่งเพียง
หนึ ่ง หมื ่น บาทต้ น ๆ ต่ อ เดื อ นไม่ พ อยาไส้ การ
เป็นอยู่อย่างพอเพียงไม่มีในส�านึก แถมพ่วงด้วย
ลู ก น้ อ งบริ ว ารว่ า นเครื อ อีก พอสมควร งานรั บ
เหมาก่อสร้างจึงกลายเป็นอาชีพหลักก่อนเข้าด�ารง
ต�าแหน่งนายกเทศมนตรีและก�านัน บุรษุ ทั้งสองจะ
กว้านหางานรับเหมาทั้งต�าบลป่าพงและข้างเคียง
นายอ�าเภอเป็นผูบ้ ริหารงบประมาณ ควบคุม
งานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงก�ากับดูแลองค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่น ไม่ ว ่ า เทศบาล องค์ ก าร
บริหารส่วนต�าบล ดังนั้น ค�่าคืนทีส่ ามัญเดินทาง
มาถึง ก่อนขึ้นท�างาน ทั้งก�านันโด่งและนายกเทศมนตรีสุเทพจึงเป็นโต้โผจัดเลีย้ งต้อนรับเขา
อย่างเงียบ ๆ ในร้านอาหารมีชื่อริมฝั่งน�้า
สามัญนั่งมองสายน�า้ สีเขียวมรกตบนตลิ่งสูง
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อย่างพึงใจลึก ๆ แสงไฟหลอดในร้านอาหารสะท้อน
ประกายผิ ว น� า้ อยู ่ แ วววาว ที ่นี ่เ ต็ ม ด้ ว ยแมกไม้
ธรรมชาติ โดยเฉพาะป่าสักและไม้เบญจพรรณ
ริมสองฝั่งข้างถนน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและ
กรมทางหลวงช่วยกันปลูกเข้าสู่อ่างเก็บน�า้ ใหญ่
มั น คื อ ถนนลาดยางสี ด� า สนิ ท กว้ า งแปดเมตร
แมกไม้หม่ คลุม แม้แดดจะร้อนเริงแรง ทว่าเมือ่ มี
อุโมงค์ใบไม้หม่ คลุม ร้อนนั้นจึงแทบไม่มคี วามหมาย
มันผ่านมาเพียงชั่วคราวในหน้าแล้งเท่านั้น
“นาย...ผมก� า ลั ง รั บ เหมาก่ อ สร้ า งคู ค ลอง”
จ�าได้ว่าก�านันโด่งเอ่ยกระซิบบอกเขาตรง ๆ ในคืน
วันนั้น วันต้อนรับนายอ�าเภอที่ย้ายมาใหม่
“ต� า บลไหน” สามั ญ เอ่ ย ถาม งานในชนบท
บ้านนอก เขาต้องท�าใจ ก�านัน ผู้ใหญ่บ้านต้องมี
งานหลักรองรับ ไม่เป็นเกษตรกรปลูกพืชไร่นบั หลาย
สิบไร่ ก็ต้องหางานรับเหมาเป็นอาชีพเสริม ไม่ใช้
ชื่อตนเอง ก็ต้องใช้บริวารว่านเครือนั่นแหละเป็น
มือรองด�าเนินการ
“หน้าอ�าเภอนี่แหละ..” ก�านันร่างผอมเอ่ยบอก
เสียงแผ่ว ผ่านแก้วน�้าเมรัยสีทองที่มอื จับอยูเ่ บื้องหน้า
“งบประมาณเท่าไหร่”
“เกือบห้าล้านบาท รวมถึงซ่อมแซมตลิ่งแม่น�้า
ด้วยครับ” นายกเทศมนตรีบอกเสริมตรง ๆ ไม่อ้อมค้อม
“นายอย่าโหดนะครับ” ผู้เป็นก�านันยื่นหน้า
ข้ามโต๊ะเข้ามาบอกอีก
“โหดอะไร” สามัญสบตาอย่างไม่เข้าใจ
“เวลาตรวจรับงานก่อสร้าง ขุดลอก....เห็นใจ
ผมบ้าง พวกผมต้องกินต้องใช้ หาเงินเลี้ยงลูกเมีย”
ก�านันโอดเสียงเบากว่าปกติ
สามัญยิ้มนิ่งในสีหน้า เขาฟังถ้อยค�าเหล่านี้
มามากมาย เกือบตลอดทั้งชีวิตการรับราชการ”
คุ ณ ท� า งานให้ ถู ก ต้ อ งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพก็ แ ล้ ว กั น ”
เขาเอ่ยตอบกลาง ๆ
“นายไม่ตอ้ งห่วงเรื่องนั้น” นายกเทศมนตรีสเุ ทพ
บอกอย่างเชื่อมั่น โบกมือวุ่น ยิ้มระบายเต็มสีหน้า
สามัญมองทุกคนรอบ ๆ โต๊ะในคืนวันนั้นร่วม
สิบกว่าคนอย่างเข้าใจและเห็นใจ มันเป็นคืนที่เขา

ต้องครุ่นคิด วิตกไม่น้อยที่ต้องมาเจอลูกน้องที่
เหมือนจะเป็นผู้มีอิทธิพลในพื้นที่
นายกเทศมนตรีสเุ ทพกับก�านันโด่งพาเขามาดูปา่
ฉ�าฉาหน้าทีว่ า่ การอ�าเภอริมแม่น้า� ในเช้าวันต่อมา เขา
ถึงกับแหงนคอตั้งบ่า ตะลึงจังงัง มองต้นไม้สูงทะมึน
เบื้องหน้าสี่ห้าต้นด้วยอาการประหลาดใจแกมพิศวง
มันไม่ถึงกับเป็นป่า ทว่ามีป่าฉ�าฉาหรือจามจุรีต้น
ใหญ่ ๆ ร่วมสี่ห้าต้น แผ่ร่มเงาปกครึ้มริมฝั่งแม่น�้า
ในชีวิตเพิ่งจะเคยเห็น ฉ�าฉาใหญ่กลางดงไม้
“เจ้าพ่อจามจุร”ี ชาวบ้านหน้าอ�าเภอเรียกกันเช่นนั้น
ไม่ มี ใ ครคิ ด ไปแตะต้ อ ง รวมถึ ง ยั ง ไม่ มี ผู ้ ใ ด
กล้าหาญเข้าลักลอบตัด ชาวบ้านล้อมรัว้ ลวดหนาม
กั้นไว้อย่างแน่นหนา เขาเห็นศาลเจ้าไม้หลังเล็ก ๆ
ตั้งอยู่บนเสาสี่ต้น กว้างยาวไม่เกินสองตารางเมตร
ตัวศาลเอียงเค้เก้ มีพวงมาลัยพลาสติกสีเขียวแดง
เก่า ๆ สามพวง ฝุ่นจับด�าเขลอะ ห้อยแขวนร่องแร่ง
บนยอดเสาหน้าศาลใต้โคนฉ�าฉา หลังต้นไม้ออกไป
เกือบริมฝั่ง จอมปลวกขนาดย่อมสูงเลยศีรษะ ไม้
เลื้อยขึ้นปกคลุม บนยอดจอมปลวก สามัญเห็นศาล
พระภูมิเจ้าที่อีกหลังหนึ่งปักเสาต้นเดียวโด่เด่ เอียง
จวนจะล้มอยู่เช่นกัน น่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่บนจอม
ปลวก ปลวกมอดเข้าชอนไช ใกล้เปื่อยเกือบทั้งหลัง
“คุณจะตัดต้นฉ�าฉาเหล่านี้ใช่ไหม” สามัญเอ่ย
ถามเสียงแผ่ว หัวคิ้วกระตุกเข้าหากัน เมื่อหัน
มามองเรือนร่างสูงใหญ่ท้วมค่อนข้างเจ้าเนื้อที่ยืน
อยู่เคียงข้าง นายกเทศมนตรีต�าบลป่าพงเจ้าของ
พื้นที่ อีกคนผอมสูงเหมือนไม้แกร็น ๆ ในชุดสีเข้ม
คือก�านันเจ้าของพื้นที่ ผู้คอยให้การต้อนรับเขา
อย่างกระตือรือร้น นับแต่วันแรกที่สามัญก้าวเข้า
มาเป็นนายอ�าเภอจังหวัดบ้านเกิด
“ใช่แล้วครับนาย” นายกเทศมนตรีผิวทองแดง
ในชุดเสื้อลายน�า้ เงินแขนยาว กางเกงขายาว
ด�าสนิท สวมหมวกปีกกว้าง มือกุมเข้าหากันเหนือ
เข็มขัด ยามค้อมศีรษะลงเมื่อเอ่ยตอบ
“ท�าไมต้องตัด มันให้ร่มเงาไม่ใช่หรือ” นาย
อ�าเภอสามัญไม่วายเอ่ยถาม แหงนมองกิ่งก้าน
คาคบที่ขยายให้ร่มเงาแผ่ครึ้ม

“แม่น�้ามันคดครับ...ชาวบ้านอยากตัดให้ตรง
น�้าจะได้ไหลแรง ๆ ” นายกให้เหตุผล
“คุ ณ แน่ ใ จนะว่ า ชาวบ้ า นต้ อ งการให้ ตั ด ”
สามัญเอ่ยถามย�้า
“ผมมั่นใจครับ” นายกฯ สุเทพน�้าเสียงหนักแน่นบอกอย่างเชื่อมั่น ทว่าทันใด นัยน์ตาเขากลับ
วูบหลบลงมองพื้นดินสีดา� ปลายเท้า ลมเย็นผ่านมา
เบา ๆ กวาดใบไม้แห้งบนพื้นกระจายหวิวหว็อย
“แล้วคุณไม่กลัวหรือ” สามัญลองหยั่ง หันไป
มองศาลเจ้าแวบหนึ่ง
“กลัวอะไรครับนาย” ก�านันยังท�าสีหน้างุนงง
“เจ้าพ่อจามจุรี” เขาชี้มือไปยังศาลเพียงตาที่
ตั้งอยู่เบื้องหน้า
ทั้งนายกเทศมนตรีและก�านันหัวเราะเสียงก้อง
“ยุคนี้....ไฮเทคแล้วนะนาย เงินเท่านั้นที่เนรมิต
ทุ ก อย่ า งได้ ” นายกเทศมนตรี เ ผลอหลุ ด ค� า พู ด
บางถ้อยค�าออกมาตรง ๆ
สามัญจ้องหน้าบุคคลทั้งสองนิ่ง เขาอยากจะคิด
เสียด้วยซ�้าไปว่า เจ้าพ่อจามจุรไี ม่นา่ จะใช่รกุ ขเทวา
ที่แท้จริง.....แต่นายกเทศมนตรีสุเทพกับก�านันโด่ง
นั่นแหละ คือเทวะตัวเป็นๆ ผู้รักษาป่าและแม่น�้า
เห็นกันอย่างจริง ๆ จะ ๆ เขาคือผู้รับเหมาที่ก�าลัง
เนรมิตสายน�้าริมฝั่งตลิ่งสูงให้ชาวบ้านที่นี่
ป่าฉ�าฉาอยู่หน้าที่ว่าการอ�าเภอ มีสายล�าธาร
ไหลผ่าน ปัจจุบนั พงหญ้าขึ้นรกเรื้ออยูบ่ นผืนทราย
ปนดินกว้างใหญ่ มองออกไป เขาก็รับรู้ว่า เมื่อ
อดีตล�าธารสายนี้ น่าจะไหลผ่านอยู่เบื้องหน้าเป็น
ล�าธารกว้างใหญ่ไหลเลื้อยล่องใต้ ต่อมาเกิดดินงอก
เพราะน�้าไหลทรายมูล น�า้ เปลี่ยนทิศ ดินพูนขึ้นริมฝัง่
กลายเป็นผืนทรายกว้างใหญ่ ล�า้ ออกไปกลางแม่น้า�
สายล�าธารนี้จงึ คดเป็นงูเลื้อย ดินงอกเต็มด้วยป่าพง
กลายเป็นสนามกีฬาเล็ก ๆ ชาวบ้านใช้ออกก�าลัง
กาย เป็นลานวิ่ง เตะฟุตบอลเช้า ๆ หรือไม่กเ็ ย็นย�่า
ทว่ามีไม้ต้นหนึ่งยืนตระหง่านง�้า แผ่เงากว้าง
เบื้องหน้า มันคือฉ�าฉาใหญ่ลา� ต้นขนาดสิบคนโอบ
ยืนต้นอยูร่ มิ ฝัง่ เคียงข้างฉ�าฉาอีกสามสี่ตน้ ที่ข้นึ อยู่
ใกล้ ๆ กัน ทว่าขนาดย่อมลงมา อีกทั้งมีจอมปลวก
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑ •
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เป็นเนินขนาบด้านหลัง บ่งบอกอยูแ่ ล้วว่าเป็นต้นไม้ในที่ดนิ สาธารณะประโยชน์ ไม่มใี ครเป็นเจ้าของ
“ก� า นั น กับ ท่ า นนายกเทศมนตรี รู ้ ร ะเบี ย บ
ราชการเป็ น อย่ า งดี . ..ยุ ค นี ้ป ระชาชนเป็ น ใหญ่
ไปศึกษาระเบียบดูให้ดี อย่าให้มีปัญหาตามมา
ผมอยากให้ เ รี ย กประชุ ม ชาวบ้ า นต� า บลนี้ ท� า
ประชาคมว่าเขาเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะตัดต้นจามจุร”ี
สามัญบอกน�้าเสียงเรียบ ๆ นัยน์ตาที่บ่งบอกถึง
ประสบการณ์การท�างานอย่างเคีย่ วกร�า หรีม่ อง
นายกฯ และก�านันอย่างทันกัน
นัยน์ตาบุรุษทั้งสองออกอาการหงุดหงิดผ่าน
ขึ้นมาแวบหนึ่ง เพียงวาบเดียวเท่านั้น แทบสังเกต
ไม่เห็น ทว่าก็ไม่พ้นการสังเกตอากัปกิริยาของ
นายอ�าเภอไปได้
“ผมจะพยายาม ท�าตามค�าสั่งที่ทา่ นนายอ�าเภอ
แนะน�าครับ” นายกเทศมนตรี อายุใกล้หกสิบปี
รับค�าหนักแน่น
“อย่าลืมเอาเอกสารการประชุมมาแนบยืนยัน
การประชุมด้วย” นายอ�าเภอสั่งเสียงเย็น ๆ เป็น
ประโยคสุดท้าย
“รับปฏิบัติ....ต้องขอตัวก่อนครับนาย ผมทั้ง
สองต้องรีบไปดูงานอีกพื้นที่หนึ่ง” นายกเทศมนตรี
นามว่าสุเทพบอกลาอย่างรวบรัด ทั้งที่แววตายัง
เต้นพราวอาการครุ่นคิด นายกฯ กับก�านันกิจการ
น่าจะมาก เวลาจึงเป็นเงินเป็นทอง เขาทั้งสองไหว้
ลาผูเ้ ป็นนายอย่างผลุนผัน แล้วกลับขึน้ รถกระบะ
ป้ายแดงสีด�าเลื่อมเงาขับออกไปทันที
ฝนเทลงมาเหมือนฟ้ารั่ว ฟ้ายังค�ารามกระแทก
หน้าต่างมุขอ�าเภอที่เขาเปิดรับลมปึงปัง
สี่ทุ่มผ่านไป....ทว่าสามัญยังนั่งจมเบ้าอยู่บน
โซฟาหน้าโต๊ะท�างาน
เขามองผ่านหน้าต่างด้วยสีหน้าเคร่งเครียด
และรอคอย
“นาย...” อ.ส.ชุดลายพรางคนสนิท ถือโทรศัพท์
มือถือเดินผ่านประตูเข้ามา
“มีอะไร สุภาพ” เขาเอ่ยถาม เลิกคิ้วมองหน้า
อ.ส.ผู้ใกล้ชิด
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เราคิดอะไร

“นายกฯ สุเทพกับก�านันมาพบนายไม่ได้ครับ”
“ท�าไม” เขากัดกรามกรอด นัยน์ตาวาว
“ติดธุระ เขาขอพูดกับนายทางมือถือครับ” พูด
พลางยื่นโทรศัพท์มาตรงหน้า
“ว่าอย่างไร...ท่านนายก ก�านัน ท�าไมเข้ามา
พบผมไม่ได้ เรื่องมันร้อนนะ” เขากรอกเสียงลง
ไปอย่างร้อนรน
เสี ย งหั ว เราะกั ง วานผ่ า นเข้ า มาทางมื อ ถื อ
น่าจะเป็นนายกเทศมนตรีสุเทพฯ “นายผมต้อง
ขอโทษ ผมทัง้ สองติดธุระจริง ๆ” ใช่นัน่ แหละ
นายกเทศมนตรีสุเทพฯ สามัญจ�าลีลาน�้าเสียงได้
“ธุระอะไร” เขาข่มเสียง กัดกรามกรอด ถาม
ไปแผ่วเบา
“ก็เรื่องไม้ฉ�าฉานี่แหละ...นายครับ ผมจะแบ่ง
ค่าขายไม้ฉา� ฉาให้นายครึ่งหนึ่ง ราคามันแสนกว่าบาท
นะนาย อีกอย่างผมอยากจะขอร้อง...” เสียงที่เอ่ย
บอกไม่หวัน่ ไหวแกมหน้าด้านผ่านมาอย่างไม่ละอาย
“เรื ่อ งอะไร” นายอ� า เภอน� ้า เสี ย งสั่ น เครื อ
นัยน์ตาวาวเหมือนเปลวไฟ
“ผมอยากจะให้นายเบิกเงินขุดลอกแม่น�้ากับ
ท�าตลิ่งออกมาก่อน ได้ไหมครับ”
“ท�าไม” เสียงนายอ�าเภอกร้าวอย่างลืมตัว
เปลวไฟในแววตาฉานโชน
“เครื่องจักรผมติดงานอื่น เกรงจะท�างานไม่ทนั
ขอร้องนะครับนาย นึกว่าเห็นใจพวกผมเถอะ”
“ไม่ได้” เขาตะโกนดังก้องไปทั้งที่ทา� งาน มือถือ
พลันหลุดจากมือทันใด เขารีบเอามือกุมทรวงอก
เจ็บร้าวขึ้นอย่างฉับพลัน เจ็บแปลบ ๆ ในโพรงสมอง
พลันนัยน์ตาก็ลายพร่า กายอ่อนยวบเหมือนจะล้ม
ลงบนโซฟา
“นาย...นายเป็นอะไร....ช่วยด้วย” อ.ส.ตะโกน
ดังลั่นอย่างตกใจ ถลาเข้ามาประคองผู้เป็นนาย
สมองเหมือนระเบิดแตกปริ หัวใจเจ็บร้าว
คล้ายใจจะขาด
สามัญเซถลา ก่อนสติจะดับผล็อย เขามองเห็น
ศาลเจ้าพ่อจามจุรีหลังเล็ กๆ ลอยอยู่เบื้องหน้า...เขา
เป็นอะไร หรือเจ้าพ่อจะลงโทษ. อ่านต่อฉบับหน้า

Pไขข้อพิการ

ให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก
ให้ขัดให้ตึงทุกข้อ

ร่างกายขอเบิกแร่ธาตุส�ารองจาก

(ตอนที่ ๔๖)

๓) หนองพิการ

มักให้ไอเป็นโลหิต
อาการ‘ไอเป็นโลหิต’ หมายถึง ไอบ่อยๆ
ท� า ให้ เ ส้ น โลหิต ฝอย บริ เ วณด้ า นในคอ เกิ ด
การระคายเคือ งและอั ก เสบแดง จนแตก
เพราะไอบ่อยๆ เนื่องจากมีเสมหะเหนียวเข้ม
ติดอยู่ที่ ศอเสมหะ อุระเสมหะ คูถเสมหะ
แก้เบื้องต้น ท�าให้‘คูถเสมหะ’ลดลงก่อน ด้วย
การสวนล้างล�าไส้ ๔ กระบอก หรือ หายาถ่ายเสมหะ
เหนียว เช่น ต้มน�้าชะเอมเทศ น�้าต้มใบมะรุม ชา
เขียวต่างๆ ที่ชงน�้าแรกเท่านั้น จะช่วยให้ขับถ่าย
อย่าตกใจถ้าถ่ายมากๆ เพราะเมื่อเอา‘คูถเสมหะ’
ออก ‘อุ ร ะเสมหะ’ก็ ล ดลง ‘ศอเสมหะ’ก็ล ดลง
ถ้าถ่ายมาก ก็ตอ้ งดืม่ น�า้ ผลไม้ตา่ งๆ ที่มรี สเปรีย้ วๆ
หวาน ๆ เพื่อไม่ให้เพลีย

‘กระดูก-ไขกระดูก-น�้าหล่อเลี้ยงสมอง
-น�้าหล่อเลี้ยงไขข้อต่างๆ’ เพราะแหล่งนี้
เป็นแหล่ง‘ประจุลบ’ มากที่สุด คือ(ฮอร์โมน)

๔) โลหิ ต พิ ก าร มักให้เพ้อพก ให้ร้อน

โลหิตแตก ไม่สามารถน�ากลับไปฟอกจากโลหิตด�า
เป็นโลหิตแดงได้
เมื่อจ�านวนโลหิตแตกเพิ่มขึน้ เรื่อยๆ ก็จะ
ส่งผลให้‘เลือด’มีความเป็นกรด ถ้าเราสามารถ

ขับถ่ายได้ยาว ๑.๕ เมตรได้ทุกวัน หรือมากกว่านั้น

ก็จะท�าให้โลหิตที่แตกถูกขับออกไม่ตกค้างใน‘ระบบ
หมุนเวียนเลือด’ อาการต่างๆ ก็จะลดลงแน่นอน

๕) เหงื่อพิการ มักให้ซบู ผอม ให้ผวิ หนังสากชา

หมายถึ ง การขับ เหงื ่อ ออกจากรู ข ุม ขน
แต่ก่อนได้ ๑๐๐% แต่เดีย๋ วนี้ ขับได้น้อยกว่าเก่า
อาจจะได้แค่ ๕๐% สาเหตุเป็นเพราะเมื่อร่างกาย
มีมกู เพิ่มขึ้นมากๆ ‘ระบบดูดซึมอาหาร’ได้นอ้ ยลง
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ร่างกายต้องเบิกแร่ธาตุสา� รองจาก‘ไขกระดูก’ ซึง่ มี
แคลเซียมออกมาด้วย ร่างกายสามารถใช้ทกุ อย่าง
ที่เบิกมา ยกเว้นแต่‘แคลเซียม’ เพราะ‘เลือด’ยังเป็น
กรดอยู่ ยิ่งเบิกมาเท่าไหร่ แคลเซียมยิ่งตกค้างมาก
เท่านั้น จึงเกิดการเก็บแคลเซียมไว้ที่‘ผิวหนัง’ รอ
ให้เลือดเป็นด่างเสียก่อน จึงน�าแคลเซียมมาใช้ได้
รอนานจะท�าให้ผิวหนังหนาขึน้ เรือ่ ยๆ ส่งผลให้การ
ขับเหงื่อผิดปกติ

๖) มันข้นพิการ มักให้ปวดศีรษะ ให้ปวดตา

ให้ขาสั่น
หมายถึง ใน‘ระบบทางเดินอาหาร’ มีมูก
เมือกมัน เสมหะ เสลดเหนียวๆ ข้นพอกอยู่
จ�านวนมาก ท�าให้รา่ งกายมี‘ไขมัน’พอกหนาเพิ่มขึ้น
ใน‘ระบบทางเดินอาหาร’ด้วย เพราะมูกหนาเหนียว
ขวางการดูดซึม แต่ก็สามารถดูดซึมได้บางส่วน
เมื่อ‘มูกเมือกมัน’ หนามากขึ้นเรื่อยๆ จะท�าให้
‘อาหาร’ ที่ติดอยู่กับ‘มูก’ เกิดแก๊สขึ้น และ ‘ตับ-ม้าม
-ถุงน�้าดี’ ก็อ่อนแอด้วย ส่ง‘น�า้ ดี’มาย่อย‘ไขมัน’ใน
‘ระบบทางเดินอาหาร’ได้น้อย จึงเกิด‘แก๊ส’เพิ่มขึ้นอีก
‘แก๊ส’จะขยายตัวดันไปข้างบน ตามเส้นของ

อิทา และปิงคลา เส้นสหัสรังสี ท�าให้‘ปวดหัว’

และ‘ปวดตา’
ถ้า‘แก๊ส’เพิม่ ขึน้ อีก ก็จะกระทบถึงเส้นจันทภูสงั
กระทบถึงเส้นกาลทาลี ส่งผลให้‘ขาสั่น’
ต้มน�า้ มิ้นต์ท้งั ๕ กะเพรา+โหระพา+ตะไคร้ +ใบ
มะกรูด+สะระแหน่ อย่างละ ๑ ก�ามือ+น�้า ๒ ลิตร
ให้เดือด ๑๐ นาที ได้ทุกวัน เพื่อลดมูกเมือกมันใน
‘ระบบทางเดินอาหาร’ ด้วยกระบวนการของ
‘น�้ามันหอมระเหย’ จากสมุนไพรนี้

๗) น�า้ ตาพิการ มักให้ตามัว น�้าตาตก ตาแห้ง

ดวงตาเป็นดังเยื่อล�าไย
หมายถึง ถ้ายังมี‘มูก’ตกค้างมาก ท�าให้มี
‘แก๊ส’ เพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ ส่งผลให้ ‘ตา’ เกิด
อาการเชื่อมมึนก่อน พอ‘แก๊ส’มากขึ้นเรื่อยๆ จะ
เกิดอาการเชื่อมมัว แสบตา ตาแห้ง
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เพราะเหตุนี้ ให้แก้ โดยวิธีข้างบน พร้อมกับ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อโรคทั้ง ๘ อย่าง ก็จะ

เข้าสู่ภาวะปกติ

๘) มันเหลวพิการ ให้แล่นออกทั่วกาย ให้

นัยน์ตาเหลือง มูตร และคูถเหลือง บางทีให้ลง
หมายถึง ‘มูก’ที่เกิดขึ้นใน‘ระบบทางเดินอาหาร’หนาขึ้นเรื่อยๆ จนร่างกายต้องท�าการ
ขับออกมา
การที่‘มีมูก’เกิดมากขึ้นนั้น หมายถึง ต้องมี
การพักผ่อนน้อย หรือหายใจสั้น หรือมีเรื่องให้
เครียดง่าย จึงท�าให้‘ถุงน�้าดีปิด-ถุงน�้าดีข้น’ ได้
แสดงออกมาที่ตาเหลือง ขีก้ ็เหลือง

๙) น�้าลายพิการ ให้ปากเปื่อย คอเปื่อย

บางที ให้เป็นยอดเป็นเม็ดขึ้นในคอ บางทีเป็นไข้
ให้ปากแห้งคอแห้ง
หมายถึง ‘ศอเสมหะ’ มีเสมหะเหนียวข้น
เพิ ่ม หนาขึน้ เรื ่อ ยๆ ซึ ่ง บางส่ ว นก็ เ หนี ย วแห้ ง
ติดอยู่ที่ ‘คอ’ และ‘ขั้วปอด’
การที่มีเสมหะเกิดขึน้ บ่งบอกถึง มีจ�านวน
เลือดเสียเกิดขึ้นเป็นจ�านวนมาก เมื่อเราหายใจเข้า
ก็จะมีแบคทีเรีย-ไวรัสต่างๆ เข้าไปกับ‘ลมหายใจ’
ด้วย ร่างกายต้องสร้าง‘มูก’ปกป้อง ไม่ให้เชื้อโรค
ต่างๆ ไปกินเลือดเสียที่ผ่านมาทาง‘ล�าคอ’
ครั้งแรก จะเห็นเสลดสีขาว
พอนานวันเข้า ก็จะเป็นเสลดสีเขียวๆ
‘เลือดเสีย’ยิ่งเพิ่มขึ้นมากเท่าไหร่ ก็ส่งผล
ให้จ�านวนแบคทีเรีย-ไวรัส เพิ่มขึ้นมากเท่านั้น
ส่งผลให้ ล�าคอเกิดเม็ดยอดขึ้น เพราะร่างกาย
ต้องสร้างด่านกักกันเชื้อโรคเป็นตุม่ เป็นเม็ดขึ้นมา

‘ตุ ่ ม หรื อ เม็ ด ยอด’เหล่ า นี ้ จะหายไปก็ ต ่ อ เมื ่อ

คุ ณ ภาพของเลื อ ดดี ขึ ้น ด้ ว ยการเปลี ่ย นแปลง
พฤติกรรม และกินสมุนไพรขับเสมหะเสีย หรือ
เลือดเสียออก ร่วมด้วย

๑๐) น�้ามูกพิการ ให้ปวดศีรษะ เป็นหวัด

ให้ปวดสมอง น�า้ มูกตก นัยน์ตามัว วิงเวียนศีรษะ
หมายถึง จ� า นวนโลหิ ต เสี ย ที่ เ กิ ด ขึ ้น
ส่ ง ผลให้ แ บคที เ รี ย -ไวรั ส เพิ ่ม ขึน้ ที ่‘ คอ’ แต่
ที ่‘ จมู ก ’ ซึง่ เป็ น ทางผ่ า นของ‘ลมหายใจ’ก็ ต ้ อ ง
‘สร้างมูก’ขึน้ ปกป้องเชื้อโรคเหมือนกัน เรียกว่า
ร่างกายต้องสร้างมูกปกป้องทั้ง‘ระบบทางเดิน
อาหาร-ระบบทางเดินหายใจ’ เมือ่ ‘มูก’ที่โพรงจมูก
เพิ ่ม ขึ ้น เรื ่อ ยๆ เพราะยั ง นอนดึ ก อาบน� า้ ดึ ก
ยังมีอารมณ์เครียดอยู่ จึงท�าให้มีมูกเพิ่มขึ้นและ
ถูกเก็บไว้ท่‘ี โพรงไซนัส’ เพิ่มมากขึ้นจนเหนียวข้น
มากๆ เกาะติดตามโพรงไซนัส ทั้ง ๓ จุด จึงท�าให้
มีการเสียสมดุลบริเวณ‘ศีรษะ’บ่อยๆ

๑๑) ไขข้อพิการ ให้เมื่อยทุกข้อทุกกระดูก
ให้ขัดให้ตึงทุกข้อ

หมายความว่า ร่างกายขอเบิกแร่ธาตุสา� รอง
จาก ‘กระดู ก -ไขกระดู ก -น� ้า หล่ อ เลีย้ งสมอง
-น�้าหล่อเลีย้ งไขข้อต่างๆ’ เพราะแหล่งนี้ เป็น
แหล่ง‘ประจุลบ’ มากที่สุด คือ(ฮอร์โมน)

เมื่อมีแต่เบิกบ่อยๆ แต่ไม่มีการใช้คืน จึง
ส่งผลให้ ‘กระดูก-ไขกระดูก’ ต้องส่งสัญญาณ
ขอสารอาหารด่วน ขอเท่าไหร่ ก็ไม่ได้ มีแต่ถูก

เบิกออกมากกว่า อาการเมื่อย ปวด ตึง คือ

การที่ร่างกายส่งสัญญาณไปขอที่ ‘ไขกระดูกสันหลัง’มากที่สุด

๑๒) มูตรพิการ ให้ปัสสาวะแดง และขัด

ปัสสาวะ ปัสสาวะเป็นโลหิต เจ็บปวดเป็นก�าลัง
หมายถึ ง ‘ฉี ่’ ที ่มี แ ต่ เ ม็ ด เลื อ ดเสี ย ถู ก ขับ
ออกมาเป็นจ�านวนมาก ‘ไต’ต้องท�างานหนัก
เพื ่อ กรองเม็ ด เลื อ ดเสี ย เมื่ อ มี เ ลื อ ดเสี ย มาก
แสดงว่า มีความเป็นกรดใน‘ระบบหมุนเวียนเลือด’
มาก เมื ่อ ‘ไต’กรองได้ จ� า นวนหนึ ่ง เท่ า นั ้น แต่
ร่างกายต้องขับของเสียทิ้งทั้งหมด เลือดเสียที่ยัง
เป็นกรด ถูกขับออกมาจะมีสีแดง และแสบๆ ขัดๆ
เพราะ ความเป็ น กรดของเลื อ ดเสี ย นั ้น ผ่ า นไป
ที่บริเวณไหน ก็จะไปท�าลาย‘เส้นโลหิตฝอย’
ในบริเวณนั้นๆ
ต่อฉบับหน้า

“จิตหรืออารมณ์เป็นหนึ่ง”นี้คอื “รสแท้”
“รสแท้”คือ รสเดียวกันทุกคน-ตรงกัน
“รสสวรรค์หรือรสนรก” คือ“รสเก๊”ที่แต่
ละคน“อุปาทาน”เอง แล้ว“มีจริงเอง”ของแต่
ละคนปัน
้ ขึ้นเอง จนเป็น”อาการ ๓๓”(ดาวดึงส์ ) ที่
แต่ละคนตนเองปัน
้ ขึ้นมาหลงเอง ลมๆแล้งๆ
ของใครของมัน ซึ่งไม่ ใช่ “รสแท้ ”
“ดาวดึงส์”นั้นเป็น“ภพเก๊”หรือ“ชาติเก๊”
ไม่ ใช่“ภพ-ชาติ”ที่เกิดจาก“อาการ”อันเป็น
อาการจริงแท้ ของมนุษย์คือ อาการ๓๒
มันเป็น“อาการ”เกินกว่า“อาการ ๓๒”
(ทวัตติงสาการ) ของมนุษย์มนาจริงๆ
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• ต่อจากฉบับที่ ๓๓๒
ปี พ.ศ.2491 ท่านพุทธทาสภิกขุ
ได้แสดงปาฐกถาธรรม
ในหัวข้อเรื่อง
“ภูเขาแห่งวิถีพุทธธรรม”
โดยมีสาระส�าคัญชี้ให้เห็นว่า
ความศรัทธา
ในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์
ของชาวพุทธในสังคมไทย
แบบสีลัพพตปรามาส
คืออุปสรรคส�าคัญ
ซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาที่ขวางกั้น
การเข้าถึงวิถีแห่งพุทธธรรม

เปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่
ประเทศไทย
ขณะเดี ย วกั น การจะเป็ น แพทย์ ไ ด้ ก็ ต ้ อ ง
เรียนให้จบและมี “ความรู้” เพื่อไปรักษาโรคภัย
ไข้เจ็บต่าง ๆ แต่การท่องจ�าวิชาความรูเ้ พื่อสอบให้
ผ่านตามหลักสูตร และได้ใบประกอบโรคศิลปะ
ส�าหรับวิชาชีพแพทย์นั้น เมื่อเปรียบเทียบกับการ
มีความรู้เพื่อเป็นพื้นฐานในการรักษาผู้ป่วยให้หาย
จากโรคภัยไข้เจ็บแล้ว ก็จะเห็นได้ว่า “แก่นสาร
คุณค่าของความรู้” เพื่อการรักษาโรคภัยไข้เจ็บ
ผู้ป่วย มีความส�าคัญเหนือกว่าการมีความรู้เพื่อ
สอบให้ผ่านตามหลักสูตรและได้ใบประกอบโรค
ศิลปะ เนื่องจากล�าพังการมีใบปริญญาบัตรและ
ใบประกอบโรคศิลปะ แต่ขาดความรู้ที่แท้จริงใน
การรักษาผู้ป่วย ย่อมจะช่วยชีวิตคนไม่ได้ ขณะที่
ถึงแม้ไม่มใี บปริญญาบัตรและใบประกอบโรคศิลปะ
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แต่ถ้าหากบุคคลผู้นั้นมีประสบการณ์และความรู้
ในการรักษาโรคของผู้ป่วยให้หายได้ด้วยสมุนไพร
พื้นบ้าน ก็ยังเข้าใกล้เป้าหมายของการ “ช่วย
รักษาผูป้ ว่ ย” ได้มากกว่า ระบบการศึกษาที่ทา� ให้
เป้าหมายของผู้เรียนมุ่งอยู่กับการท่องจ�าความรู้
เพื่อสอบให้ผ่านตามหลักสูตร จึงเป็นระบบการ
ศึกษาที่ทา� ให้ “ความรู”้ แปลกแยกจาก “แก่นสาร
คุณค่า” (virtue) ของตัวมันเอง อันเท่ากับเป็น
ระบบการศึกษาที่เข้าไม่ถึง “คุณธรรม” (virtue)
แห่งการศึกษา
และถ้ า มองต่ อ ไปว่ า “ความสุ ข ที ่ยั ่ง ยื น ”
หรือ “ความเป็นอิสระจากภาวะความบีบคั้นเป็น
ทุกข์” (ซึ่งสมมูลกับการ “ดับเหตุแห่งทุกข์”) คือ
เป้าหมายสุดท้ายที่เป็นตัวก�าหนดคุณค่าของสิ่ง

ต่าง ๆ การช่วยชีวิตคนซึ่งเป็นหนทางอย่างหนึ่ง
ที่จะน�าไปสู่การลดความเห็นแก่ตัวตน และ“ลด
ความต้องการส่วนเกินความพอเพียงของชีวติ ”
เช่น เมื่อมีความคิดว่าคนป่วยก�าลังทนทุกข์ทรมาน
จากโรคภัยไข้เจ็บในขณะที่ตนเองมีชีวิตสุขสบาย
กว่ากันมาก แล้วเกิดจิตใจอยากช่วยเหลือผู้อื่น
โดยละทิ้งการแสวงหา “ความสุขส่วนเกินความ
พอเพียง” จากการไปเที่ยวเล่นสนุกสนานในวัน
หยุด เพื่อสมัครไปเป็นแพทย์อาสาท�างานรักษา
ผู้ป่วยในชนบท ดังนี้ก็เท่ากับช่วยให้บุคคลผู้นั้นได้
ลดการติดความสุขสนุกสนาน (หรือลดกิเลสตัณหา
อุปาทานทีเ่ ป็นเหตุแห่งทุกข์ให้นอ้ ยลงส่วนหนึ่ง อัน
สมมูลกับการเข้าถึง “ความสุขที่ยั่งยืน” ยิ่งขึ้นใน
ชีวิต ดังที่ได้กล่าวมาแล้ว) การสละความสุขส่วน
น้อยของตน เพื่อประโยชน์สุขส่วนใหญ่ของสังคม
ส่วนรวม ด้วยการอาสาสมัครไปช่วยรักษาผู้ป่วย
ให้พ้นจากความทุกข์ทรมานเพราะโรคภัยไข้เจ็บ
ต่าง ๆ เช่นนี้ จึงเท่ากับเป็นการเข้าถึง “แก่นสาร
คุณค่า” หรือ “คุณธรรม” ของความเป็นแพทย์
เพราะช่วยให้เข้าใกล้เป้าหมายสุดท้ายของ “ความ
สุขที่ยั่งยืน” ในชีวิตมากขึ้น เป็นต้น
การเข้ า ถึ ง แก่ น สารคุ ณ ค่ า (virtue) ของ
“ความรู้” สาขาวิชาชีพอื่น ๆ ก็คล้ายคลึงกัน โดย
ความรู้แต่ละวิชาล้วนมีส่วนช่วยให้มนุษย์เข้าใจ
สิ ง่ ที เ่ กิด จากการปรุ ง แต่ ง (สั ง ขารธรรม) ของ
สรรพสิ่งในธรรมชาติ ว่าอะไรเป็น “เหตุ” หรือ
ตัวแปรน�า (independent variable) ที่สามารถ
จะท�าให้เกิด “ผล”หรือตัวแปรตาม (dependent
variable) อะไร ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง แง่มุมใด
แง่มุมหนึ่ง ระดับใดระดับหนึ่ง ตลอดจนไม่ว่าจะ
โดยทางตรงหรือโดยทางอ้อมก็ตาม เช่น ความรู้
วิชาภาษาไทยและภาษาต่างประเทศ ช่วยให้เรามี
เครื่องมือที่ไปศึกษาค้นคว้าหาความรูต้ า่ ง ๆ ได้ดว้ ย
ตัวเองจากการอ่านต�ารับต�าราทั้งหลาย ความรู้
วิชาคณิตศาสตร์ช่วยให้เราเข้าใจตรรกะที่ก�าหนด
โครงกรอบการปรุงแต่งของสรรพสิ่งในธรรมชาติ
ความรูว้ ิชาประวัตศิ าสตร์ชว่ ยให้เราเข้าใจบทเรียน
ที่เกิดขึ้นกับมนุษย์ในอดีต ความรู้วิชาสังคมวิทยา

ช่วยให้เราเข้าใจกฎเกณฑ์ที่ก�าหนดพฤติกรรมทาง
สังคมของมนุษย์ ฯลฯ
พุทธศาสนาได้ขยายความกฎธรรมชาติท่เี รียก
ว่า “ธรรมนิยาม” (ซึ่งแปลว่าความเป็นไปอันมี
ระเบียบที่แน่นอน) ไว้ 5 ประเภทได้แก่ (26)
1.อุตุนิยาม (กฎธรรมชาติของวัตถุธรรมที่
เกี่ยวกับ “สสารและพลังงาน” ต่าง ๆ)
2.พีชนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับ “พลังงาน
ชีวิต” ที่เพิ่มเติมจากธรรมชาติของวัตถุธรรม จน
กลายเป็น “สิ่งมีชีวิต” เติบโตและขยายพันธุ์ได้)
3.จิ ต นิ ย าม (กฎธรรมชาติ เ กี ่ย วกั บ “จิ ต
วิญญาณ” หรือ “ธาตุรู้” ที่เพิ่มเติมจากธรรมชาติ
ของสิ่งมีชวี ิตทั่วไป จนกลายเป็นสิ่งมีชวี ิตที่มคี วาม
“รู้สึกนึกคิด” ได้)
4.กรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับการกระ
ท�าและผลของการกระท�าที่ถกู รับรูโ้ ดย “วิญญาณ
ธาตุ”หรือธาตุรทู้ ่ไี ด้รบั การพัฒนาจนมี “เจตจ�านง
เสรี” ที่จะเลือกกระท�าหรือไม่กระท�าสิง่ ใดสิง่ หนึ่ง)
5.ธรรมนิยาม (กฎธรรมชาติเกี่ยวกับสถานะ
แห่งความเป็นจริงของสรรพสิ่งโดยรวม ที่ช่วยให้
แต่ละชีวิตสามารถประจักษ์ถึง “ต�าแหน่งแห่งที่
ของตัวเอง” และ “เป้าหมายสุดท้าย” ที่พึงไป
ให้ถึง ท่ามกลางความจริงของสรรพสิ่งทั้งหลาย
ทั้งปวงเหล่านั้น)
การเข้าใจและเข้าถึง “ความรู้” เกี่ยวกับ
กฎธรรมชาติที่เป็นธรรมนิยาม จนประจักษ์ถึง
แก่นสารคุณค่าของสิ่งต่าง ๆ ที่สัมพันธ์กับ “เป้าหมายสุดท้าย” อันพึงไปให้ถึงของชีวิต ก็คือ
“คุณธรรม” ที่แฝงอยู่ในความรู้ทั้งหลาย
อย่างไรก็ตาม “ความรู้คืออ�านาจ” เพราะ
สามารถน� า ไปสู ่ ท รั พ ย์ สิ น เงิ น ทองต่ า ง ๆ ที ่เ ป็ น
“อ�านาจทางเศรษฐกิจ” (ลาภ) น�าไปสู่ต�าแหน่ง
หน้าทีก่ ารงานซึง่ เป็นอ�านาจทีเ่ ป็นทางการในสังคม
๒๖. ดู,เพิ่งอ้าง, หน้า ๘๘-๘๙ โดยผู้เขียนพยายาม
จะอธิบายความหมายของธรรมนิยามดังกล่าวให้เข้า
กับองค์ความรู้สมัยใหม่ จึงอาจไม่ตรงกับความหมาย
เหมือนที่ผู้รู้ทางพุทธศาสนาอธิบายไว้ทั้งหมดทีเดียว
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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หรือ “อ�านาจทางการเมือง” (ยศ) ตลอดจนน�าไป
สูค่ วามยอมรับเชื่อถือของผูค้ นที่เป็น “อ�านาจทาง
สังคม” (สรรเสริญ) แต่ถา้ ไปยึดติดอยูแ่ ค่เป้าหมาย
ของการแสวงหาความรูเ้ พื่อน�าไปสู่ “อ�านาจ” อัน
คือ “ลาภ ยศ สรรเสริญ” ที่ช่วยให้เกิด “โลกีย
สุข” (ซึง่ เป็นความสุขที่ไม่ยั่งยืนสมบูรณ์ เพราะ
ยังเจือด้วยภาวะแฝงของความบีบคั้นเป็นทุกข์
ดังตัวอย่างเรื่องการติดความสุขจากการนอนบน
ที่นอนอ่อนนุ่มที่กล่าวมาแล้ว) จนเกิดภาวะความ
แปลกแยกจากแก่นสารคุณค่าของความรูน้ ้นั ๆ (ใน
ทางที่จะมีส่วนอย่างใดอย่างหนึ่งเพื่อน�าไปสู่เป้า
หมายสุดท้ายแห่งการเข้าถึง “ความสุขที่ยั่งยืน”
ซึ่งไม่มีภาวะแฝงของความบีบคั้นเป็นทุกข์เจือปน)
ก็ถ ือ ว่ า ยัง เข้ า ไม่ ถึ ง “แก่ น สารคุ ณ ค่ า ” หรื อ
“คุณธรรม”ของความรู้ต่างๆทั้งหลายเหล่านั้น
อนึ่ ง ความรู ้ ทั ้ง หลายทั ้ง ปวงเกี ่ย วกั บ กฎ
ธรรมชาติท่เี รียกว่า “ธรรมนิยาม” นี้ พระพุทธเจ้า
ตรัสว่ามีปริมาณเทียบได้กับใบไม้ทั้งป่าที่ทรงรู้ แต่
แก่นสาระส�าคัญแห่งธรรมนิยามที่จะช่วยให้มนุษย์
เข้าถึงเป้าหมายสุดท้ายของ “ความสุขที่ยั่งยืน”
หรือ “ความพ้นทุกข์” นั้น มีปริมาณเทียบเท่า
ใบไม้แค่ในก�ามือที่ทรงน�ามาสอนมนุษย์ “การ
เข้าถึงที่สุดของความรู้ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการ
เข้าถึงที่สุดของค�าตอบ” (เหมือนการมีความรู้ใน
ใบไม้ทั้งป่า อันท�าให้สามารถตอบค�าถามได้ทุก
เรื่องจนหมดความสงสัยในสิ่งใด ๆ) กับ “การเข้า
ถึงที่สุดของความรู้ทั้งหลายทั้งปวงด้วยการเข้า
ถึงที่สุดของค�าถาม” (เหมือนการเข้าถึงใบไม้กา� มือ
เดียวซึ่งก็คือ “คุณธรรม” ที่ท�าให้เห็นทุกสรรพสิ่ง
ที่ “ถูกรับรู้” รวมถึงนรก-สวรรค์ หรือชาติหน้าซึ่ง
เป็นเรื่องของอนาคตที่ไม่รู้ว่ามีจริงหรือไม่อย่างไร
ตลอดจนเรื่องของอิทธิปาฏิหาริย์ต่าง ๆ อันเกิด
จากพลังงานทางจิตนั้นว่า ล้วนแล้วแต่ตกอยู่ภาย
ใต้การปรุงแต่งของนามรูปตามกฎปฏิจจสมุปบาท
และกฎแห่งไตรลักษณ์ทัง้ สิน้ จนหมดข้อกังขา
ใด ๆ ในชีวิตที่จะถามถึงอีก) จึงเป็นสิ่งที่ “สมมูล”
(equivalence) กันในการ “เข้าถึงที่สุดของความ
รู”้ โดยเสมอเหมือนกัน อันท�าให้แก่นสาระส�าคัญ
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หรือเป้าหมายสุดท้ายของ “ความรู้” (ซึ่งก็คือการ
รูใ้ นสรรพวิทยาการทั้งหลายทั้งปวงที่ทา� ให้สามารถ
ตอบค�าถามได้ทุกเรื่องจนหมดข้อกังขาใด ๆ) กับ
“คุณธรรม” (ซึ่งก็คือการเข้าถึงธรรมจนหมดข้อ
กังขาใดๆในชีวิต) กลายเป็นสิ่ง ๆ เดียวกัน

บทที่ 8
การจัดการศึกษาเพื่อทวยราษฎร์
เมื่อปี พ.ศ.2491 ท่านพุทธทาสภิกขุได้ไป
แสดงปาฐกถาธรรมที่พทุ ธสมาคมแห่งประเทศไทย
(ซึ่งเป็นการเดินทางไปแสดงปาฐกถาธรรม ณ
สถานที่ดังกล่าวเป็นครั้งสุดท้าย หลังจากที่เคย
ได้รบั นิมนต์ให้ไปแสดงธรรมมาแล้วหลายครั้ง) ใน
หัวข้อเรื่อง “ภูเขาแห่งวิถพ
ี ทุ ธธรรม” โดยมีสาระ
ส�าคัญที่ชี้ให้เห็นว่าความศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ของชาวพุทธในสังคมไทยแบบ
สีลพั พตปรามาส (อันคือประพฤติปฏิบตั ใิ นศีลพรต
ต่าง ๆ แต่เพียงรูปแบบทีท่ า� ตาม ๆ กัน โดยไม่เข้าใจ
แก่นสารคุณค่าของการประพฤติปฏิบตั เิ หล่านั้น) ก็
คืออุปสรรคส�าคัญซึ่งเปรียบเสมือนภูเขาทีข่ วางกั้น
การเข้าถึงวิถีแห่งพุทธธรรม ปรากฏว่าปาฐกถาธรรมครั้งนั้นได้รับการวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้าง
ขวาง พร้อมกับข้อกล่าวหาว่าท่านพุทธทาสภิกขุ
เป็นคอมมิวนิสต์ที่แทรกซึมเข้ามาเพื่อบ่อนท�าลาย
พุทธศาสนา
ถ้าหากท่านพุทธทาสภิกขุยังมีชีวิตอยู่จนถึง
ปัจจุบนั คงมีโอกาสที่ทา่ นอาจจะได้รบั นิมนต์ให้ไป
แสดงปาฐกถาธรรม ณ กระทรวงศึกษาธิการ ใน
หัวข้อเรื่อง “ภูเขาแห่งวิถีการศึกษา” โดยชี้ให้
เห็นอุปสรรคส�าคัญซึ่งเปรียบประดุจ “ภูเขาของ
ระบบการศึกษา” ในสังคมไทยทุกวันนี้ ที่เป็นตัว
ขวางกั ้น การเข้ า ถึ ง แก่ น สารคุ ณ ค่ า ของความรู ้
และคุณธรรม เพราะ “สีลัพพตปรามาสทางการ
ศึกษา” จะท�าให้ผเู้ รียนมุง่ ศึกษาท่องจ�าความรูต้ าม
“มาตรฐานของข้อสอบ” เพื่อสอบให้ผ่านและ
ได้ใบประกาศนียบัตรหรือใบปริญญาบัตร ส�าหรับ

น�าไปสู่สถานะแห่งอ�านาจทางเศรษฐกิจ (ลาภ)
อ�านาจทางการเมือง (ยศ) ตลอดจนอ�านาจทาง
สังคม (สรรเสริญ) อันส่งผลให้ระบบการศึกษา
กลายเป็นอุปสรรคขวางกั้นส�าคัญทีท่ า� ให้ “ความรู้
แปลกแยกจากแก่นสารคุณค่าของตัวมันเอง” ฯลฯ
จากประเด็นปัญหาข้างต้น การหาวิธีเดิน
ข้ามหรือเดินเลีย่ ง “ภูเขาแห่งวิถีการศึกษา” จึง
เป็นโจทย์ส�าคัญของยุทธศาสตร์การจัดการศึกษา
เพือ่ ทวยราษฎร์ ในทางทีจ่ ะน� าไปสู่การสร้าง
ประชาธิปไตยที่มีคุณภาพและคุณธรรมของบ้าน
เมือง ตลอดจนช่วยแก้ไขวิกฤติปัญหาความขัด
แย้งแตกแยกในระบบสังคมการเมืองไทย ตามที่
ได้กล่าวมาแต่แรก

คุณธรรมสี่ประการชุดแรก

ทั ้ง นี ้ก ารจะท� า ให้ ผู ้ ค นสามารถคิ ด ได้ อ ย่ า ง
“เที่ยงตรงในเหตุในผล” จน “ลงรอยเดียวกัน”
และหมดปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในทิ ศ ทางที่ จั ก น� า
ไปสู่ความเจริญงอกงามของชีวิตและบ้านเมือง
ตลอดจนช่วยให้เข้าถึง “บูรณาการของความรูก้ บั
คุณธรรม” ตามแนวทางแห่งเศรษฐกิจพอเพียงนั้น
จะประกอบด้วยขั้นตอน 3 ขั้นของกระบวนการ
เรียนรู้ (ซึ่งบางคนเรียกว่า 3 ห่วง 2 เงื่อนไข) ได้แก่
1. ท�าความคิดให้เที่ยงตรงในเหตุในผล โดย
การก�าหนดนิยามความหมายของค�าว่า “ดี” อัน
เป็น“เงื่อนไขด้านคุณธรรม” ให้แม่นย�าก่อนว่า
ต้องเป็นไปเพื่อเป้าหมายของสิ่งที่ “มีประสิทธิผล
มีประโยชน์ และท�าให้มีความสุข (ที่ยั่งยืน)”
ตลอดจนท�าความเข้าใจกับ “เงื่อนไขด้านความรู”้
ด้วยการเรียนรู้ต่อไปว่าต้องกระท�า “เหตุ” อะไร
และอย่างไร ถึงจะสามารถน�าไปสู่ “ผล” ที่ดีนั้นๆ
(ขั้นเข้าใจ หรือตั้งสมมติฐาน หรือปริยัติ)
2.ทดลองปฏิบัติเพื่อพิสูจน์สมมติฐาน โดย
การสักแต่ว่ารู้หรือเข้าใจเฉย ๆ ยังไม่สามารถก่อ
ให้เกิด ความเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อให้เข้าถึงผล
ที่ดีได้ ถ้าไม่ลงมือทดลองปฏิบัติให้ถึงจุด “พอดี
พอประมาณ” ซึง่ เป็ น จุ ด มวลวิก ฤติ ข องความ
เปลี่ยนแปลงสู่ “ผลที่ดี” ในชีวิต (ขั้นเข้าถึง หรือ

พิสูจน์สมมติฐาน หรือปฏิบัติ)
3.การสรุปประเมินผลให้ตกผลึกเป็นปัญญา
อันจะกลายเป็น “ภูมคิ มุ้ กัน” ทีท่ า� ให้สามารถอาศัย
สติปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นไปใช้แก้ปัญหาเรื่องอื่น ๆ
ต่อไปได้ (ขั้นพัฒนา หรือสรุปผลการพิสูจน์ หรือ
ปฏิเวธ)
ความมี เ หตุ ผ ล Ý ความพอประมาณ
Ýการมีภูมิคุ้มกัน / เข้าใจ Ý เข้าถึง Ý
พัฒนา/ ตั้งสมมติฐาน Ý พิสูจน์สมมติฐาน
Ýสรุปผล / ปริยัติÝ ปฏิบัติ Ý ปฏิเวธ /
ผลผลิตของการศึกษา (output) Ý ผลลัพธ์ของ
การศึกษา (outcome) Ý ผลกระทบของการ
ศึกษา (impact) ฯลฯ เหล่านี้คือขั้นตอนส�าคัญ 3
ขั้นของกระบวนการศึกษาเรียนรู้ ซึ่งในทางปฏิบตั ิ
นั้นสามารถจะอาศัยพระราชด�ารัสเรื่องคุณธรรม
สี่ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรง
พระราชทานไว้เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2525 ใน
วโรกาสส�าคัญแห่งการเฉลิมฉลองกรุงรัตนโกสินทร์
200 ปี เพื่อขยายกระบวนการเรียนรู้ตามวิถี
เศรษฐกิจพอเพียงสู่หนทางปฏิบัติในการจัดการ
ศึกษาเพื่อทวยราษฎร์ กล่าวคือ
“คุณธรรมที่ทุกคนควรจะศึกษา และน้อมน�า
มาปฏิ บั ติ มี อ ยู ่ สี ่ป ระการ ประการแรก คื อ
การรั ก ษาความสั จ ความจริ ง ใจต่ อ ตั ว เองที ่จ ะ
ประพฤติปฏิบตั แิ ต่ส่งิ ที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจ
ตนเอง ให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี
นั้น ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และ
อดออม ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัจสุจริต ไม่
ว่าด้วยเหตุประการใด ประการที่สี่ คือ การรู้จัก
ละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจ้ กั สละประโยชน์
ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่ของบ้าน
เมือง คุณธรรมสี่ประการนี้ ถ้าแต่ละคนพยายาม
ปลูกฝัง และบ�ารุง ให้เจริญงอกงามขึ้นโดยทั่วกัน
แล้ว จะช่วยให้ประเทศชาติบงั เกิดความสุข ความ
ร่มเย็น และมีโอกาสที่จะปรับปรุงพัฒนาให้มั่นคง
ก้าวหน้าต่อไปได้ดังประสงค์”
อ่านต่อฉบับหน้า
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑

•
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ยุคสมัยนี้ แม้พลังกิเลสจะเข้มข้นรุนแรงจัดจ้านปานใด
ผู้ที่ฝึกฝนขัดเกลาตนจริง เกิดปัญญาจริง
ก็สามารถเอาชนะกิเลส
ที่หนา ๆ เหล่านั้น
ชนะไปทีละตัว ๆ เป็นล�าดับขั้นได้

กามกับสัตวโลก
ช่วงบ่ายหลังจากประเสริฐขุดดินท�าแปลงผัก
ได้หนึ่งแปลง ก็มานั่งดื่มน�้าบนที่นั่งตอไม้ซึ่งตั้งวาง
รอบ ๆ ต้นมะม่วง
อ้าว ๆ ๆ ๆ ๆ
เสี ย งกบร้ อ งดั ง มาจากป่ า หญ้ า รกริ ม รั ้ว
ประเสริฐนึกถึงค�าเทศน์ของพ่อครูสมณะโพธิรักษ์
ที่ว่า “กบเขียดเป็นอาหารของงู หากว่าเราจะไป
ช่วยกบเขียดที่งกู า� ลังคาบอยูน่ ้นั แล้วจะให้งมู นั กิน
อะไร งูมันก็จะอาฆาตเรา”
จริงสินะ สัตวโลกเป็นไปตามวิบากกรรม บ้าง
ต้ อ งพบความเจ็ บ ปวดหรื อ ทุ ก ข์ ท รมานจนกว่ า
จะตาย เป็นเช่นนี้ชาติแล้วชาติเล่าไม่รู้จบ เช่น กบ
ที่ร้องเสียงดังเมื่อครู่ตอนนี้เงียบไปแล้ว ประเสริฐ
คาดว่ า คงถู ก งู รั ด จนตาย และคงเป็ น งู ไ ม่ มี พิ ษ
เพราะกบส่งเสียงร้องนานกว่าจะเงียบเสียงไป
สุนัขห้าหกตัววิง่ พล่านไปตามถนนริมสวนผัก
76
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เราคิดอะไร

เสียงเห่าขรมแย่งกันผสมพันธุ์ แต่ก่อนสุนัขจะ
ผสมพันธ์ุเฉพาะช่วงเดือนเก้า แต่ขณะนี้ล่วงเลย
เดือนเก้าเข้าสู่ช่วงต้นปีแล้ว พวกมันก็ยังพร้อม
ผสมพันธ์ุชนิดไม่สนใจฤดูกาล เพราะมันจะตกลูก
ช่วงฤดูฝนก็ได้เนื่องจากมีชายคามากมายให้หลบฝน
สุนัขตัวเมียต่อให้เป็นขี้เรื้อนจนขนร่วงครึ่ง
ตัว แต่เหล่าตัวผู้ก็ยอมฝ่าคมเขี้ยวกันและกันเพื่อ
ผสมพันธุ์กับตัวเมียขี้เรื้อนให้จงได้
นึ ก ถึ ง สารคดี ที่ เ คยดู พวกคางคกในป่ า
ลึ ก หลั ง ของมั น เต็ ม ไปด้ ว ยรู ห ลุ ม ขรุ ข ระ เป็ น
ที ่ห ลบพั ก อาศั ย ของลู ก น้ อ ย จนกว่ า จะเติ บ โต
ได้ที่จึงจะออกจากหลุมบนแผ่นหลังนั้นไป ดูแล้ว
คางคกช่างเป็นสัตวโลกที่มีรูปลักษณ์น่าเกลียด
ไม่น้อยเลย แต่พอได้ระยะเวลาผสมพันธ์พุ วกมัน
ก็ปีนป่ายเบียดเสียดแย่งกันเพื่อผสมพันธุ์ให้ได้
ทั้งที่พวกคางคกป่านั้นมันไม่มีอวัยวะเพศยื่นออก

มานอกตัวเหมือนพวกสัตว์บกทั่วไป การผสมพันธุ์
ก็เป็นแค่ตัวเมียพ่นไข่กระจายออกมา ตัวผู้จะพ่น
น�้าเชื้อไปผสมกันในแอ่งน�้า เป็นการผสมพันธุ์ที่
อยูน่ อกตัวคล้ายกับพวกปลาที่ผสมพันธุต์ ามแหล่ง
น�้าทั่วไป
สัตว์เดรัจฉานนั้นจะน่าเกลียดปานใด มีกลิ่น
เหม็นคาวฟุ้งขนาดไหน แต่เมื่อถึงเวลาผสมพันธุ์
ตั วเมีย อาจจะปล่อ ยกลิ ่น หรื อ แสดงอาการตาม
ธรรมชาติ เ พื ่อ ดึ ง ดู ด ตั ว ผู้ ก็ พ ร้ อ มเข้ า มาผสมพันธุ์เสมอ สัตว์บางประเภทเมื่อผสมพันธุ์เสร็จ
อาจหมายถึงความตายของอีกฝ่ายก็ได้ เช่น ผึ้ง
ผึง้ ตัวผู้ที่ผสมพันธุ์กับนางพญา เสร็จแล้วอวัยวะ
สืบพันธุ์จะขาดติดไปกับนางพญาผึ้งและท�าให้มัน
ตายทันที
ย้อนมาถึงคนเราที่มีสรีระสมส่วนครบพร้อม
ไม่ว่าจะเป็นเรื่องเสียงก็จะมีความไพเราะ ฟังแล้ว
รื่นหูกว่าเสียงของสัตว์ ผิวหนังก็เกลี้ยงเกลา
อ่อนนุ่มดูสะอาดสดใส จมูกก็สามารถที่จะแยกแยะ
รับรูถ้ ึงกลิ่นว่าอย่างนั้นหอมชอบใจหรือจะผลักกลิ่น
เหม็นนั้นให้ห่างออกไป
ความที่ครบพร้อมทั้งรูปกลิ่นเสียงจึงจูงใจยิ่ง
นัก อีกทั้งการยั่วย้อมมอมเมาปรุงแต่งเติมสารพัด
บวกเข้ า กั บ อารมณ์ ข องความต้ อ งการทางเพศ
สัญชาตญาณดั้งเดิม ดังนั้นความต้องการทางเพศ
ของคนจึงจัดจ้านร้อนแรงแทบจะไม่มีอะไรกั้นได้
ประเสริฐนึกย้อนไปเมื่อ ๓๐ ปีก่อนโน้นที่ยัง
หมกมุ่นจดจ่อในเรื่องโลกีย์ ใช้ชีวิตเที่ยว ๆ กิน ๆ สูบ
ดืม่ เสพ ไปวัน ๆ ติดในสวรรค์ลวง ๆ กลวง ๆ ไม่รจู้ กั
อิ่มไม่รจู้ กั พอ เกือบจะได้เป็นคนที่ภาษาพระเรียกว่า
โมฆบุรุษ คือ เสียชาติเกิดไปหนึ่งชาติเปล่า ๆ
แต่คงยังมีกุศลสั่งสมมาดี จึงได้พบพระหรือ
สมณะชาวอโศกเมื่อหลายสิบปีก่อน ประหนึ่งว่า
เป็นแสงเงินแสงทองส่องสว่างทางเดินที่มืดมนมา
นาน ให้เดินทางถูกตรงตามแนวทางโลกุตระของ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างแท้จริง
เสียงมอเตอร์ไซค์ข่ผี า่ นมา คนขับเป็นสาวน้อย
ผิวขาวหน้าตาน่ารัก ใส่กางเกงขาสั้นจู๋ โชว์ขาอ่อน

ท้าทายกิเลสของเพศตรงข้าม แต่ประเสริฐเกิด
ปัญญารู้เท่าทันในสิ่งที่ซ่อนอยู่ในเรือนร่างนั้น ผิว
ขาวเนียนที่น่าจับต้องนั้น ถ้าไม่อาบน�า้ ท�าความ
สะอาด ผิวเนียนก็จะเคลือบไปด้วยความเค็มของ
เหงื่อไคลที่ขับออกมาตามรูขุมขน รวมทั้งกลิ่นเต่า
กลิ่นขี้ฟันและกลิ่นหมักหมมอื่น ๆ ซึ่งไม่ว่าสวย
หรือขี้เหร่ต่างมีกลิ่นเหม็นกันทั้งนั้น
ประเสริฐสามารถจัดการกับอ�านาจของกามที่
เคยมีและหนักหนามาเก่าก่อนนั้น ให้ลดลงน้อยลง
มีความจางคลายจากกามได้มากกว่าเดิมชนิดที่
เรียกได้ว่าน่าพอใจ ดังบทสวดมนต์ที่ว่า อกาลิโก
เป็นสิ่งที่สามารถปฏิบัติจนถึงผลได้ไม่จ�ากัดกาล....
ยุ ค สมั ย นี ้ แม้ พ ลั ง กิ เ ลสจะเข้ ม ข้ น รุ น แรง
จัดจ้านปานใดก็ตาม แต่ผู้ที่ฝึกฝนขัดเกลาตนจริง
เกิดปัญญาจริง ก็สามารถเอาชนะกิเลสหนา ๆ
เหล่านั้น ชนะไปทีละตัว ๆ เป็นล�าดับขั้น สามารถ
เข้าถึงความสุขอันเกิดจากการลดละกิเลสได้จริง

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

ด้วยความปรารถนาดี

ครอบครัวคุณสมยศ เฉลิมพงศ์
ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑
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กฎหมายมิได้มุ่งหมายที่จะยึดหรืออายัดทรัพย์สินทุกชนิด
กฎหมายต้องการให้ลูกหนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควร
โดยไม่เดือดร้อนจนเกินไปตามอัตภาพ
จึงต้องก�าหนดให้ลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีทรัพย์สินต่างๆ เหลือไว้ด�ารงชีวิตบ้าง
โดยห้ามมิให้เจ้าพนักงานบังคับคดียึดหรืออายัดไปทั้งหมด

ทรัพย์สินที่ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดีแพ่ง
การยึดหรืออายัดทรัพย์สนิ หรือสิทธิของลูกหนี้
ตามค�าพิพากษาของศาลนั้น กฎหมายมิได้มงุ่ หมาย
ทีจ่ ะยึดหรืออายัดทรัพย์สินทุกชนิดหรือทั้งหมด
ที่ลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีอยู่ กฎหมายต้องการ
ให้ลูกหนี้สามารถใช้ชีวิตอยู่ได้ตามสมควรโดยไม่
เดือดร้อนจนเกินไปตามอัตภาพ จึงต้องก�าหนดให้
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีทรัพย์สินต่าง ๆ เหลือไว้
ด�ารงชีวิตบ้าง โดยห้ามมิให้เจ้าพนักงานบังคับคดี
ยึดหรืออายัดไปทั้งหมด
ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาต่อไปนี้
ย่อมไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี กล่าว
คือเจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดหรืออายัดเพื่อมา
ขายน�าเงินมาช�าระหนี้ตามค�าพิพากษาไม่ได้
๑. เครื่องนุง่ ห่มหลับนอน เครื่องใช้ในครัวเรือน
หรือเครื่องใช้ส่วนตัว โดยประมาณรวมกันราคาไม่
เกินประเภทละ ๒๐,๐๐๐ บาท แต่ในกรณีที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร เจ้าพนักงานบังคับคดี
จะก�าหนดให้ทรัพย์สนิ แต่ละประเภทดังกล่าวมีราคา
รวมกันเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เป็นทรัพย์ที่ไม่ต้องอยู่ใน
ความรับผิดแห่งการบังคับคดีกไ็ ด้ ทัง้ นี้ โดยค�านึงถึง
ความจ�าเป็นตามฐานะของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
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๒. สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้ ในการ
ประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพเท่าที่จา� เป็นใน
การเลี้ยงชีพของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา ราคารวม
กันโดยประมาณไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ถ้าลูกหนี้ตามค�าพิพากษามีความจ�าเป็นในการเลี้ยงชีพ
ก็อาจร้องขอต่อเจ้าพนักงานบังคับคดี ขออนุญาต
ให้สัตว์ สิ่งของ เครื่องมือ เครื่องใช้เท่าที่จ�าเป็นใน
การประกอบอาชีพหรือประกอบวิชาชีพในกิจการ
ดังกล่าวของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาอันมีราคารวม
กันกว่าจ�านวนราคาที่ก�าหนดนั้น ในกรณีเช่นนี้
ให้ เ จ้ า พนั ก งานบั ง คั บ คดี มี อ� า นาจใช้ ดุ ล พิ นิ จ ไม่
อนุญาตหรืออนุญาตได้เท่าที่จ�าเป็นภายในบังคับ
แห่งเงือ่ นไขตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
๓. สัตว์ สิ่งของ เครื่องใช้ และอุปกรณ์ท่จี า� เป็น
ใช้ท�าหน้าที่ช่วยเหลือหรือแทนอวัยวะของลูกหนี้
ตามค�าพิพากษา เช่น สุนัขน�าทางคนตาบอด ไม้เท้า
แขนขาเทียม เครื่องช่วยฟังของคนหูหนวก เป็นต้น
๔. ทรัพย์สินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาอันมี
ลักษณะเป็นของส่วนตัวโดยแท้ เช่น หนังสือส�าหรับ
วงศ์ตระกูลโดยเฉพาะ จดหมาย หรือสมุดบัญชีต่าง ๆ
๕. ทรัพย์สินอย่างใดอย่างหนึ่งที่โอนกันไม่ได้

ตามกฎหมาย หรือตามกฎหมายย่อมไม่อยูใ่ นความ
รับผิดแห่งการบังคับคดี เช่น ที่ธรณีสงฆ์ กรณีวัด
เป็นลูกหนี้ตามค�าพิพากษายึดที่ดินที่ตั้งวัดไม่ได้
ทรัพย์สนิ หรือจ�านวนราคาทรัพย์สนิ ที่เจ้าพนักงาน
บัง คับ คดี ก า� หนดดั ง กล่ า วข้ า งต้ น ลู ก หนี ้ต าม
ค�าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาอาจร้องขอ
ให้ เ จ้ า พนั ก งานบัง คั บ คดี มี ค� า สั่ ง ก� า หนดใหม่ ไ ด้
ค�าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดีดงั กล่าวนัน้ ลูกหนี้
ตามค�าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาอาจ
ร้องคัดค้านต่อศาลได้ภายใน ๑๕ วันนับแต่วันได้
ทราบค�าสั่งของเจ้าพนักงานบังคับคดี ในกรณีเช่นนี้
ศาลจะมีค�าสั่งตามที่เห็นสมควร
ในกรณีท่พี ฤติการณ์ได้เปลี่ยนแปลงไป ลูกหนี้
ตามค�าพิพากษาหรือเจ้าหนี้ตามค�าพิพากษาอาจยื่น
ค�าร้องให้ศาลมีค�าสั่งเปลี่ยนแปลงทรัพย์สินหรือ
จ�านวนราคาทรัพย์สินที่ศาลก�าหนดไว้เดิมได้
กรณีท่มี กี ารบังคับคดีแก่ทรัพย์สนิ ของคูส่ มรส
ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาก็ใช้หลักการอย่างเดียว
กับทรัพย์สนิ ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษาตามที่กล่าว
มาแล้วข้างต้น
นอกจากทรัพย์สนิ ดังกล่าวข้างต้นแล้วเงินหรือ
สิทธิเรียกร้องที่เป็นเงินของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา
ดังต่อไปนี้ ก็ไม่อยู่ในความรับผิดแห่งการบังคับคดี
กล่าวคือเจ้าพนักงานบังคับคดีจะยึดหรืออายัด
ไม่ได้ เช่นเดียวกัน
๑. เบี้ยเลี้ยงชีพที่กฎหมายก�าหนดไว้ ส่วนเงิน
รายได้เป็นคราว ๆ ซึง่ บุคคลภายนอกได้ยกให้เพื่อ
เลี้ยงชีพนั้น ให้มจี า� นวนไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
หรือตามจ�านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
๒. เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ บ�าเหน็จ เบี้ยหวัด
หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของข้าราชการ เจ้า
หน้าที่ หรือลูกจ้างในหน่วยราชการ และเงินสงเคราะห์
บ�านาญ หรือบ�าเหน็จที่หน่วยราชการได้จ่ายให้แก่
คู่สมรสหรือญาติที่ยังมีชีวิตของบุคคนเหล่านั้น
๓. เงินเดือน ค่าจ้าง บ�านาญ ค่าชดใช้ เงิน
สงเคราะห์ หรือรายได้อื่นในลักษณะเดียวกันของ
พนักงาน ลูกจ้าง หรือคนงาน ที่นายจ้างหรือบุคคล

อื่นใดได้จา่ ยให้แก่บคุ คลเหล่านั้น หรือคูส่ มรส หรือ
ญาติท่ยี งั มีชวี ิตของบุคคลเหล่านั้น เป็นจ�านวนเงิน
รวมกันไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท หรือตาม
จ�านวนที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
๔. บ�าเหน็จหรือค่าชดเชยหรือรายได้อื่นใน
ลักษณะเดียวกันของของพนักงาน ลูกจ้าง หรือ
คนงานเป็นจ�านวนไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
จ�านวนตามที่เจ้าพนักงานบังคับคดีเห็นสมควร
๕. เงิ น ฌาปนกิ จ สงเคราะห์ ที ่ลู ก หนี ้ต ามค� า
พิพากษาได้รบั อันเนือ่ งมาจากความตายของบุคคล
อื ่น เป็ น จ� า นวนตามที ่จ� า เป็ น ในการด� า เนิ น การ
ฌาปนกิจศพตามฐานะของผู้ตายที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีเห็นสมควร
ในกรณีท่เี จ้าพนักงานบังคับคดีเป็นผูก้ า� หนดเงิน
ตามข้อ ๑. ๓. และ ๔. ข้างต้น เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะค�านึงถึงฐานะในทางครอบครัวของลูกหนี้ตาม
ค�าพิพากษา และจ�านวนบุพการี เช่น พ่อ แม่ ปู่
ย่า ตา ยาย หรือทวด และผู้สืบสันดาน เช่น บุตร
หลาน เหลน หรือลื้อ ที่อยู่ในความอุปการะเลี้ยงดู
ของลูกหนี้ตามค�าพิพากษา ส่วนการก�าหนดเงินใน
ข้อ ๑. และ ๓. ดังกล่าวข้างต้น เจ้าพนักงานบังคับ
คดีจะก�าหนดให้ไม่น้อยกว่าอัตราเงินเดือนขั้นต�่าสุด
ของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น และไม่เกินอัตรา
เงินเดือนขั้นสูงของข้าราชการพลเรือนในขณะนั้น
ถ้ า เจ้ า หนี ต้ ามค� า พิ พ ากษา ลู ก หนี ต้ ามค� า
พิพากษา หรือบุคคลภายนอกผูม้ สี ว่ นได้เสียในการ
บังคับคดีไม่เห็นด้วยกับจ�านวนเงินที่เจ้าพนักงาน
บังคับคดีก�าหนด บุคคลดังกล่าวอาจยื่นค�าร้อง
ต่อศาลภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ทราบถึงการ
ก� า หนดจ� า นวนเงิ น เช่ น ว่ า นั ้น เพื อ่ ขอให้ ศ าล
ก�าหนดจ�านวนเงินใหม่ได้
ในกรณี ที ่พ ฤติ ก ารณ์ แ ห่ ง การด� า รงชี พ ของ
ลูกหนี้ตามค�าพิพากษาเปลี่ยนแปลงไปเจ้าหนี้ตาม
ค�าพิพากษา ลูกหนีต้ ามค�าพิพากษา หรือบุคคล
ภายนอกผู้มีส่วนได้เสียในการบังคับคดี จะยื่น
ค�าร้องให้ศาลหรือเจ้าพนักงานบังคับคดีแล้วแต่
กรณีก�าหนดจ�านวนเงินใหม่ได้
ปีที่ ๒๓ ฉบับที่ ๓๓๓ เมษายน ๒๕๖๑ •
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ไทยนิยม...นิยามไทย
vvvvv

นิยามกระจ่างแจ้ง
“อธิปไตย”พลังชาติ

หนึ่งล้วน

ทูนเทิด“กษัตริย์”แล“ศาสน์”

ผนึกหนึ่ง

ไทยมั่นคงฐานถ้วน

พรัง่ พร้อมสมบูรณ์

พูนบ�าเพ็ญหลั่งล้น

ธ ได้

ทุกชนถิ่นราชกิจ

รองบาท

จงรักภักดีไท้

ยิ่งด้วยชีวี
ทั่วถ้วน

มิวางว่างเวลา

ผันผ่าน

เอมอิ่มหลากหลายล้วน

หล่อเลี้ยงสายใย
สัจจริง

มิใช่จ�าแลงลิง

ล่อเจ้า

เหตุเพียงเพื่อหวังอิง

แอบชื่อ

ออกเอ่ยโครงการเข้า

ข่ายได้เบิกเงิน

เมิน “เกียรติยศข้า-

เราคิดอะไร

อาณา

ทรงแผ่พระเมตตา

“ไทยนิยม”ชัดแจ้ง

•

ราชกิจ

ยากยิ่งจักตามติด

ปฐพีไทยทั่วทั้ง
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อ�านาจ

ราชการ”

ดูหมิ่น “ศักดิ์ศรี” งาน

เทิดไท้

ขจัดทุกข์เพื่อสุขศานต์

สงบทั่ว

มาดมุ่งสุดยอดไซร้

ยิ่งนี้ฤๅมี.
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