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ฉบับที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙

เปดเลม
 วารสารโพธิยาลัยฉบับนี้ ประจําเดือนธันวาคม 
พ.ศ. ๒๕๕๙ เปนเดือนธันวาคมที่เศราที่สุดในชีวิตของ
พสกนิกรไทยในรัชกาลที่ ๙ เพราะปนี้ ไมมีวันเฉลิม
พระชนมพรรษาอกีแลว ทางราชการระบใุหเรยีกวนัคลาย
วันพระราชสมภพของรัชกาลที่ ๙ พระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี 
จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร
 ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ของเราทรงเปนที่รักดั่งดวงใจ
ของประชาชนคนไทยทกุหมูเหลา ทกุเชือ้ชาต ิทกุศาสนา 
ทุกคนพรอมใจกันขนานพระนามพระองควา ‘พอ’ ซึ่ง
มีความหมายลึกซึ้งเหนือคําบรรยายใดๆ คนท่ีไมเกิดใน
ประเทศไทย ไมไดมาอยูใตรมพระบรมโพธิสมภาร คงไม
อาจเขาใจได เพราะไมไดสัมผัสความรักความเมตตาที่  
‘พอ’ มีตอลูกอยางไมมีประมาณ ไมมีขอบเขต ไมมีวัน
หมดสิ้น
 สายธารพระกรุณาของพอ ไดรินไหลแผซานไป
ทั่วราชอาณาจักร ที่แหงแลง ก็กลายเปนชุมชื่น ท่ีใด
ทุรกันดาร ก็เกิดการพัฒนาทําใหมีความเจริญ สะดวก
แกความเปนอยูของชมุชน  ทีอึ่ดอดัคบัของ เชน รถตดิใน
กรงุเทพฯ กท็รงคดิวธิกีารแกไข ใหตดัถนน ขยายสะพาน 
สรางสะพาน ฯลฯ เพือ่ใหการจราจรคลองตวัข้ึน ดูเหมอืน
วา ในพระราชหฤทัยของ ‘พอ’ มีแตความเมตตากรุณา
ตอลูกอยูเต็ม  ไมมีที่วางสําหรับอยางอื่น ทรงเปน ‘ผูให’ 
ที่ไมมีเงื่อนไข ให  และให ตลอดพระชนมชีพ 
 ดวยพระมหากรุณาเชนนี้ ลูกไทยทุกคนจึงรักพอ
หลวงอยางไมมเีง่ือนไขดจุเดยีวกนั รกัจากกนบึง้ของหัวใจ 
ไมไดฉาบฉวย หรอืรักอยางผวิเผนิตามๆ กันไป หากแตรกั 
เพราะถูกรักจาก ‘พอ’ กอน นั่นเอง
 วารสารโพธิยาลัย ไดจัดทําชุดพอหลวง ๓ ฉบับ
ติดตอกัน คือ ฉบับแรก ประจําเดือนตุลาคม ‘แผนดิน
รํ่าไห อาลัยพอหลวง’ ซ่ึงเปนเดือนท่ีพอเสด็จสวรรคต  
ฉบับที่สอง ‘จักสืบสานพระราชปณิธาน’ ประจําเดือน
พฤศจิกายน และฉบับที่ทานกําลังอานอยูนี้ เปนฉบับ
สุดทายของชุด ฉบับ ‘สายธารพระกรุณา’ ประจําเดือน
ธันวาคม 
 สาํหรับฉบบั สายธารพระกรณุา เปนอกีฉบบัหนึง่ที่
คณะผูจัดทําภูมิใจนําเสนอ เพราะเราไดคัดเลือกเรื่องท่ี
วานาประทับใจ และเปนประโยชนตอผูอาน เชน เรื่อง 

ศาสตรพระราชา เกษตรทฤษฎีใหมตามแนวพระ
ราชดําริ และการรีไซเคิ่ลขยะครบวงจร ทั้งหมดคือผล
งานของ ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ แหงศูนยปฏิบัติการ
วศิวกรรมพลงังานและสิง่แวดลอม คณะวศิวกรรมศาสตร
มหาวทิยาลัยเกษตรศาสตร วทิยาเขตกาํแพงแสน ผูไดรบั
รางวัลนักวิทยาศาสตรดีเดนแหงชาติ ประจําป ๒๕๕๒ 
ผศ.บุญมา ไดเปดเผยความสําเร็จจากการทํางานสนอง
พระราชดําร ิเนือ้หาทัง้หมด ผศ.บญุมา กรณุาเขยีนใหกบั
โพธิยาลัยโดยเฉพาะ ดวยความจงรักภักดี ดวยความ
ภูมิใจที่ไดมีสวนรวมสืบสานพระราชปณิธานในโครงการ
พระราชดําริของพอหลวง
 เรื่องที่สองที่อยากชวนใหอาน คือ การศึกษาทาง
ไกลผานดาวเทียม หรือ ‘ครูตู’ โครงการนี้แสดงให
เห็นชัดเจนวา พอหลวงหวงใยเรื่องการศึกษาของลูกทุก
คนทั่วประเทศ เพราะโรงเรียนวังไกลกังวล ที่เปนตน
แบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เปนโรงเรียนใน
พระบรมราชูปถัมภ เรียกไดวาโรงเรียนของพอ ทรง
ทุมเทเอาพระทัยใสโรงเรียนวังไกลกังวลอยางมาก บาง
ครั้งทรงสอนเด็กๆ ดวยพระองคเอง ทรงใหความใกลชิด 
และความเปนกันเองกับนักเรียน ทรงพาไปทัศนศึกษา
โครงการในพระราชดําริ ทรงอรรถาธิบายแกนักเรียน
อยางละเอียด บางทีใชเวลาบรรยายกวาสามชั่วโมง และ
ทรงใชดาวเทียมถายทอดการเรียนการสอนของโรงเรียน
นี้ ไปยังโรงเรียนตางๆ ในตางจังหวัดกวาสี่หมื่นโรงเรียน  
ทําใหคนไทยไดมีการศึกษาอยางทั่วถึง  เด็กชาวเขาและ
เด็กดอยโอกาสหลายคน เมื่อจบหลักสูตรแลว ขวนขวาย
ไปเรียนเพิ่มเติม จนเกิดดุษฎีบัณฑิตชาวเขา หมอชาว
เขา ทนายชาวเขา ฯลฯ ปฏิเสธไมไดวา สิ่งเหลานี้เกิดขึ้น 
เพราะสายธารพระกรุณาของพออยางแทจริง
 อีกเรื่องหนึ่งที่นาสนใจไมนอยกวากันคือ เรื่อง 
ขาวของพอ ในเรื่องนี้เราจะไดรูวา ‘พอ’ ใหความสําคัญ
กบัขาวแคไหน ทรงทุมเทศกึษาคนควาเรือ่งขาวมาตลอด
พระชนมชีพก็วาได ดวยทรงตระหนักวา เมืองไทย เปน
ดินแดนที่เหมาะที่จะปลูกขาวและเปนดินแดนที่ขาวมี
คุณภาพดีที่สุดในโลก แตบางครั้งดวยปญหาตางๆ ทําให
คุณภาพตํ่าลง สูญเสียตําแหนงความเปนหนึ่ง ‘พอ’ ก็ไม
ไดสูญเสียกําลังพระทัย ทรงมีพระราชดําริใหดูแลขาวให
ไดทัง้ปรมิาณและคุณภาพไปพรอมๆ กนั มีพระราชดาํรสั
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วา “คนไทยตองมีขาวกิน ไม
วาประชากรจะเพิ่มขึ้นเทาใด 
เราตองมีขาวพอเลี้ยงคนไทย” 
‘พอ’ ทรงทดลองทํานาเองใน
วังสวนจิตรลดา ทรงหวานขาว 
ทรงเกี่ยวขาว ดวยพระองคเอง 
 นอกจากนี้ เรายังมีเรื่อง
ดีๆ  ทีเ่กีย่วของกบั ‘พอ’ แมไมใช
ทางตรง แตกเ็ปนสิง่ดงีามในรชั-
สมยัของพอ ไดแก เรือ่ง เสนทาง
สมเด็จฯ ที่แปลกและแตกตาง 
ของเจาประคุณ สมเด็จพระ
พุทธโฆษาจารย (ป.อ. ปยุตฺ
โต)  พรอมดวยสัมโมทนียกถา 
ในวันรับพระราชทานสมณศักดิ์ 
๕ ธันวาคม ที่สมเด็จฯ เมตตา
แสดงไว ณ วัดญาณเวศกวัน 
นครปฐม
 เรื่องของ ‘พอ’ เลาขาน
เทาใด ไมมีหมดสิ้น ยิ่งเรียนรู 
ยิ่งรัก ‘พอ’ รักจนไมมีคําใดจะ
เปรียบความรักนี้ รูแตวา เมื่อ 
‘พอ’ เสด็จสู สวรรคาลัย ลูก
รูสึกสะเทือนใจ เสียใจ เศราใจ 
มากที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิต แมจะ
ตระหนกัวา เกดิ แก เจบ็ ตาย เปน
ธรรมชาติ แตความดีของ ‘พอ’
ผูกพันหัวใจใหรูสึกคิดถึง คิดถึง
เหลอืเกนิ ถวลิหาความรกั ความ
อบอุนที่พอใหอยูตลอดเวลา
 ในฐานะของพสกนกิรไทย 
ผู ทํางานดานสื่อสิ่งพิมพเล็กๆ 
จากวัดจากแดง เราขอแสดง
ความจงรักภักดีตอ ‘พอ’ ในวิถี
ทางที่เราทําได เพื่อเปนอนุสรณ
แหงความรักท่ีลูกมีตอ ‘พอ’ 
แมพอจะไมอยูในโลก แต ‘พอ’ 
จักประทับอยูในใจของลูกเสมอ
ตลอดไป

คณะผูจัดทํา

สารบัญ
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วิสั ชนาธรรม

พระอาจารยมหาประนอม  ธมฺมาลงฺกาโร

 ขอกราบนมัสการพระเถรานุเถระ และ
ขอเจริญพร ทานประธาน ญาติโยม สาธุชน
ผูมารวมรับฟงการเสวนาทุกทาน ในชวงบายนี้
“แผนดินธรรมแผนดินทอง” ในชวงที่จะ
วิเคราะหเกี่ยวกับเรื่อง “การที่เราจะเปนชาว
พุทธอยางแทจริง เราจะเปนกันไดอยางไร” 
โดยจะใหมีการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามหลัก
คาํสัง่สอนขององคสมเดจ็พระสมัมาสมัพทุธเจา
โดยเฉพาะสิ่งแรกเลย คําวา พุทธะ แปลวา
อะไร พทุธะคาํนี ้เราใชกนัจนชิน แตไมเคยถาม
ความหมาย 

 พุทธะแปลวา ผูรู รูอะไรจึงเปนชาวพุทธได  
แลวเปนชาวพทุธประเภทไหน ระดบัไหน พุทธะ
แปลวาผูรู ถายังไมรู ก็ยังไมไดเปนชาวพุทธ 
รูอะไรบาง รูจัก รูจริง รูแจง แทงตลอดอริยสัจ
ทั้ง ๔ ก็คือเปน “สัมมาทิฏฐิ” นั่นเอง เพราะ
ฉะน้ันการรูจัก รูจรงิ รูแจง อรยิสจัทัง้ ๔ จึงเปน
ชาวพุทธที่แทจริง แลวชาวพุทธมีกี่ระดับ มี ๕ 
ระดับ สูงสุดคือสัมมาสัมพุทธะ คือองคพระ
สัมมาสัมพุทธเจา รูจัก รูจริง รูแจง อริยสัจทั้ง 
๔ ไดโดยพระองคเอง แลวก็สามารถสอนผูอื่น
ใหรูแจงแทงตลอดตามไดดวย เปนพุทธะเกรด
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ที่ ๑ สัมมาสัมพุทธะ พุทธะเกรดที่ ๒ ปจเจก
พุทธะ รูจัก รูจริง รูแจง สัจธรรมของชีวิตได
โดยพระองคเองแตไมสามารถสอนใหผูอื่นใหรู
ตามได พุทธะเกรดที่ ๓ ก็คือ อนุพุทธะ รูแจง 
แทงตลอดสจัธรรมของชวีติ ตามองคพระสมัมา
สมัพทุธเจาแลว ตัวเองกไ็ดบรรลุถงึขัน้เปนพระ
อรหันต และยังสอนใหผูอื่นใหรูจัก รูจริง รูแจง
สัจธรรมของชีวิตได พุทธะเกรดที่ ๔ เรียกวา
สาวกพทุธะ รูจกั รูจรงิ รูแจงแทงตลอดอรยิสัจ
ทั้ง ๔ ระดับโสดาปตติมรรคเปนตนไป จนถึง
อรหัตตมรรค เปนเกรดที่ ๔ 

 พุทธะเกรดที่ ๕ ก็คือ สุตพุทธะ พวกเรา
ทานทั้งหลาย รูจักไหมอริยสัจทั้ง ๔ ก็รู บรรลุ
หรือยัง ยัง รูในฐานะไดสดับตรับฟงศึกษาเลา
เรียน รูจกั รูจรงิแตยงัไมรูแจงแทงตลอดอรยิสจั
ทั้ง ๔ เปนสุตพุทธะ สุตะ แปลวา ฟง อาน 
ศึกษา เรียกวา ปรโตโฆสะ ฟงแลวก็เอามาคิด
ได ฟงเขาใจดวยคิดเปนดวย เรียกวาสุตพุทธะ 
แตตอนนีส้ตุพทุธะกน็อยลง แลวเปนพทุธอะไร
หรือ? เปนพุทธตามสํามะโนครัว พอพุทธ แม

พุทธ ลูกก็พุทธ แตสุตพุทธะยังไปไมถึง แต
พุทธะมีอยู ๕ ระดับ สูงสุดคือสัมมาสัมพุทธะ 
รองมาปจเจกพุทธะ รองลงมาอนุพุทธะ รอง
ลงมาสาวกพุทธะ รองลงมาสุตพุทธะ บางที
เราก็วาเปนสาวกของพระพุทธเจา สุปฏิปนโน 
ภะคะวะโต สาวะกะสังโฆ นับตั้งแตโสดาปตติ
มรรคเปนตนไป แตถาอยากเปนสาวกพุทธะ
จริงๆ ตองบรรลุขั้นน้ี จึงจะเปนสาวกของ
พระพทุธเจาได ตอนน้ีเราเปนไดแคสาวกแมนยู  
สาวกแมนยูพอเขาใจนะ สาวกของทีมฟุตบอล
น้ีไดอยู แตสาวกของพระสมัมาสมัพทุธเจาตอง
ระดับโสดาปตติมรรคเปนตนไป แลวเราอยูใน
ขัน้พทุธะไหน ตอนน้ีเปนพทุธตามสาํมะโนครวั
เพือ่จะพัฒนาไปเปนสตุพทุธะ  แลวก็จะพฒันา
ไปสูสาวกพุทธะ  แลวก็พัฒนาไปสูอนุพุทธะ
 พุทธตามสํามะโนครัวนี้ ไทย พมา ลาว 
เขมร มีเหมือนกันหมด คือ พอพุทธ แมพุทธ
ลกูกพ็ทุธ แตพระพทุธเจาสอนอะไรยงัไมรู ภาษา
พมาเรยีกวา มโิยพะลา พทุธะปาตา มโิยพะลา
ก็คือพุทธตามสํามะโนครัว พุทธะปาตา ก็คือ
ชาวพุทธ ตอนนี้ก็มีชาวพมาฟงเทศนอยู ริม
แมน้ําเจาพระยาหลังวัดของเรา ตอนน้ีจัด 
๒ เวที บนศาลานี้เวทีไทย ที่ริมแมนํ้าเวทีชาว
พมา ๕ ธนัวาคม ก็จะมเีวทไีทยกบัเวทชีาวพมา 
ทางวัดจัดถวายพระองคทานมานานแลว 
 ฉะนั้น วันนี้จะพัฒนาจากพุทธะใน
สํามะโนครัวใหเปนพุทธะพันธุแท พุทธะพันธุ
แทคืออะไร ก็คือตองรูจักคําสั่งสอน ตองเปน
สุตพุทธะ ตอนนี้เรายังไมเปนสุตพุทธะ คือยัง
ไมรูวาพระพุทธเจาจริงๆ สอนอะไร แลวเรา
จะไดประโยชนอะไรจากพระพุทธศาสนา เรา
นับถือพุทธมานานปแลว เราไดอะไรบางจาก
พระพุทธศาสนา
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 ชวงนีมี้ญาตโิยมแถวนนทบรุ ีเปนหวัหนา
ปฏิบัติธรรม แลวก็พาคนที่รูจักไปปฏิบัติธรรม 
ทํามานานถึง ๑๒ ป มีอยู วันหนึ่งหัวหนา
ปฏิบัติธรรม แลวก็พาคนเขาวัดปฏิบัติธรรม
คนนี้ กลายไปเปนคริสตเมื่อตนปนี้ สาเหตุ
เพราะอะไร ประเทศไทยจะเปดเออีซี พวกเรา
อายมุากกจ็รงิ มาเรยีนภาษาองักฤษกนัเถอะ ก็
ไปเรียนที่โบสถคริสต เรียนฟรี พอเรียนภาษา
องักฤษแลว เกิดความรูสกึวา เรานบัถอืพทุธกนั
มานานแลว ไมเห็นไดอะไรเลย พอมาเขาโบสถ
ครสิต มาเรยีนภาษาองักฤษหนอยเดยีว ไดภาษา
องักฤษ ไดเพือ่น กท็ิง้จากชาวพทุธ ตอนนีไ้มได
ทิ้งอยางเดียวนะ ดึงคนที่ปฏิบัติธรรมดวยกัน
ไปเปนคริสตเกือบครึ่งหมูบาน ที่นนทบุรี
 เกิดอะไรขึ้น คือสุตพุทธะยังไมเกิด แลว
การปฏิบัติธรรมขั้น ๑ ไตรสรณคมน ขั้น ๒ ศีล 
ขั้น ๓ คือ กุศลกรรมบถ ๑๐ ธุดงค ๑๓ ขั้น ๔
คือ สมถกัมมัฏฐาน ขั้น ๕ คือ วิปสสนา ใน
ปจจุบันรูปแบบของการปฏิบัติขั้น ๑ - ๒ - ๓ - 
๔ - ๕ นี้ บอกตรงๆ วาปฏิบัติไปอยางนั้นแหละ 
(แบบไมรู จริง) ขาดปญญา พอขาดปญญา 
คณุของพระพุทธก็ไมรู คณุของพระธรรมกไ็มรู 
คุณของพระสงฆก็ไมรู เมื่อไมเห็นคุณคาของ
พระพุทธ ไมเห็นคุณคาของพระธรรม ไมเห็น
คุณคาของพระสงฆ ก็อาจทิ้งพระพุทธเจาได
 ในสมัยพุทธกาลเปนแบบนี้ก็มี มีพระ
ภิกษุรูปหนึ่งชื่อวา สุนักขัตตะ องคนี้บวชมา
ตองการอะไร ตองการเห็นพระพุทธเจาแสดง
ปาฏิหาริย บวชมาแลวก็ตั้งใจอุปถัมภอุปฏฐาก
พระพุทธเจา เดินติดตามพระพุทธเจาคอยถือ
บาตรถวาย คอยดูแลอุปฏฐากอยางดี แลว
ก็ทูลพระองควา ขาแตพระองคผูเจริญ ขา
พระเจาก็บวชตามพระองคมานานแลว เมื่อ

ไหรพระองคจะแสดงฤทธิ์ใหดูซักที ขาพเจา
อยากเห็นฤทธิ์ของพระองควาเปนอยางไรบาง 
พระองคก็ตรสัวา อิทธปิาฏหิารยิไมมปีระโยชน
สาํหรบัเธอ ประโยชนสาํหรบัเธอคืออนสุาสน-ี
ปาฏิหาริย คือคําสั่งสอน แตพระสุนักขัตตะไม
ฟง พระพทุธเจากต็รสัอยางนีอ้ยูตลอด สดุทาย
พระสุนักขัตตะก็กราบทูลพระพุทธองควาถา
พระองคไมทรงแสดงฤทธิ์ใหขาพระองคดู ขา
พระองคจะไมนับถือศาสนาพุทธ จะไปนับถือ
ศาสนาเดิมแลว พระพุทธเจาก็ตรัสถามวา 
“สุนักขัตตะ เธอมานี้เราขอรองใหมาหรือ แลว
เธอจะไปละ เราตถาคตขอรองใหไปหรือ ก็ไม
ไดขอรอง เพราะฉะนั้นเธอมา เธอก็มาดวย
ศรัทธา เธอหมดศรัทธา เธอไปก็เปนเรื่องของ
เธอ” เพราะขาดปญญานั่นเอง มีแตศรัทธาแต
ปญญาไมเกิด จึงไมเห็นคุณคาของพระรัตนตรยั
 เพราะฉะนั้น หากเราไมเห็นคุณคาของ
พระรัตนตรัย เราจะท้ิงพระพุทธศาสนาไป
ไดอยางงายดาย เพียงเขาเอาเงินมาลอ บอก
มานับถือศาสนาฉันซิ กูเงินจากธนาคารฉันซิ 
แลวก็ไมตองจายดอกเบี้ย กูไดฟรีเลย แตมา
นับถือศาสนาฉันนะ ก็อยากไดเงินก็ไปกูหรือ
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อะไรตางๆ แคเรียนภาษาอังกฤษเพื่อเขาเออีซี
ก็หายไปครึ่งหมูบานแลว เกิดอะไรขึ้น ขาด
ปญญารูคณุพระพทุธ รูคณุพระธรรม รูคณุพระ
สงฆ รูจักอริยสัจทั้ง ๔ รูจักสัจธรรมชีวิต อันนี้
คือไมรู แลวถามวา พ่ึงพระพุทธไดอะไรบาง 
พึ่งพระพุทธไดแคกราบแคไหวแคนั้นหรือ พึ่ง
พระธรรมไดแคซ้ือหนังสือพระไตรปฎกถวาย
วัดแคนั้นหรือ พึ่งพระสงฆไดแคใสบาตรแคนั้น
หรือ เปลาเลย พึ่งองคพระสัมมาสัมพุทธเจา
ถาเรารูคุณของทานแลว พึ่งอยางถูกตอง องค
พระสัมมาสัมพุทธเจาจะดึงเราออกจากสิ่งที่
ไมเปนประโยชน ใหเราประกอบกับสิ่งที่เปน
ประโยชน อันนี้คือพึ่งพระพุทธ ประโยชนชาติ
นี้ก็ไดนะ ประโยชนชาติหนาก็ไดนะ ประโยชน
สงูสดุคอืปรมตัถประโยชนกไ็ดนะ อะไรทีไ่มเปน
ประโยชน พระองคดงึออกมา อยาไปอยูตรงนัน้
นะ สิ่งนั้นที่ไมเปนประโยชน ดึงมาอยูกับสิ่งที่
เปนประโยชน อันนี้คือพึ่งพระพุทธไดอยางนี้ 
 พึ่งพระธรรมละ ทําใหโปรงใจ โลงใจ 
เบาใจ สบายใจ ฟงธรรมะแลวคอยยังชั่ว หาย
หนักอกหนักใจหนอย ฟงธรรมะแลวโลงดี
สบายใจหนอย สดุทายโปรงโลงจนกระทัง่กเิลส
ออกจากใจไปทัง้หมด นัน้คอืพระธรรมเปนทีพ่ึง่ 
ทําใหเราโปรงใจโลงใจ สบายใจ 

 พึ่งพระสงฆละ พระสงฆเปนเนื้อนาบุญ
ทาํบญุ แมแคเพยีงเอาเศษอาหารเหลอืตดิจาน
ไปใหมด ก็ยังไดบุญ
 ดังจะขอยกตัวอยาง  มีพระภิกษุรูป
หน่ึงฉันในบาตร ฉันเสร็จแลวจะไปลางบาตร
เห็นฝูงมดอยู อาหารอยูในบาตรจะลางทิ้งก็
ไมมีประโยชน เอาเศษอาหารไปใหมด แคเศษ
อาหารเหลือติดขอบบาตร ทานเอาไปใหฝูงมด
น้ันแหละ ทานไปแหงหนตําบลใดก็ตามก็ไมอด
ไมอยาก นับภพชาตไิมถวน อันน้ีแคเศษอาหาร
เหลอืตดิขอบบาตรนะ ถาใหอาหารกับคนเลวๆ 
คนหน่ึงละ ไดบญุมากกวาน้ันอกี ถาใหกบัคนดี
มีศีล ๕ ละไดบุญมากวานั้นอีก ถาใหกับพอกับ
แมละ ไดบญุมากวาน้ันอีก ถาใหกับผูมศีลี ๘ ละ
ไดบุญมากกวานั้นอีก ถาใหกับผูมีศีล ๑๐ ละ 
ไดบุญมากกวานั้นอีก ถาใหกับผูมีศีล ๒๒๗ ละ
ไดบญุมากกวาน้ันอีก ถาใหกับผูมศีลี ๒๒๗ เปน
พระอรยิบคุคลละ ไดบญุมากกวาน้ันอีก เพราะ
ฉะนั้น พระสงฆจึงเปนเนื้อนาบุญ พึ่งพระสงฆ
แลว ไดเนื้อนาบุญที่ดีที่สุด 
 พึ่งพระพุทธ พระพุทธเจาจะดึงเราจาก
สิ่งที่ไมเปนประโยชน ใหเรามาอยูในสิ่งที่เปน
ประโยชน พึง่พระธรรมทาํใหเราเบาใจ โปรงใจ
โลงใจ สบายใจ พึ่งพระสงฆไดเนื้อนาบุญที่ดี
ที่สุด สิ่งนี้เราตองรู แตเราจะรูอยางนี้ไดตองทํา
ยังไง ตองมี  ปรโตโฆสะ คือเราตองฟง วันนี้
ทกุทานมาน่ังฟงเรยีกวาปรโตโฆสะ ปรโตโฆสะ
กค็อืในสมยักอน คาํสอนไมมีหนงัสอื มแีตฟงเอา
ฟงใหเขาใจ เขาใจแลวคิดตาม โยนิโสมนสิการ
ตามได จินตามยปญญาเกิด ฟงจนกระทั่งได
บรรลุ ภาวนามยปญญาเกิด สมัยกอนก็คือ
การฟง การฟงนี้คือจุดเร่ิมตนของการสราง
ความคิดเห็นถูก วันนี้ทุกทานก็สรางแลวดวย
การสดับรับฟง 
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 ถาไมไดฟงละ ก็อาน ศึกษาพระบาลี 
ศึกษาพระอภิธรรม ศึกษาพระไตรปฎก ให
อานมากๆ ฟงมากๆ ศึกษามากๆ ศึกษาเสร็จ
อานเสร็จแลวจึง โยนิโสมนสิการ คําวาโยนิโส
มนสกิารคอือะไร พจิารณาถงึเหตถุงึผล เสยีงที่
ไดยนิเปนเหต ุผูไดยนิคอืจติทีเ่กดิทางหเูปนผล 
การเหน็สิง่ทีอ่ยูขางหนาเปนผล สิง่ทีถู่กเหน็เปน
เหตุ ผูเห็นคือจิตที่เกิดทางตาเปนผล มีแคเหตุ
แคผล มีแครูปแคนาม
 ถาพจิารณาไดอยางนี ้ความชดัเจนตางๆ 
ก็จะเกิดข้ึน อันน้ีก็คือสิ่งที่ชาวพุทธจะรู และ
สัมมาทฏิฐถิาเกดิขึน้จรงิๆ พอฟงเทศนฟงธรรม
ไป เกิดอะไรข้ึน ออ ทกุคนมกีรรมเปนของๆ ตน
พอฟงเทศนฟงธรรมแลวนี ้ความคดิเหน็อยางนี้
จะเกิดข้ึน  เรียกวา กัมมัสสกตาสัทธา เกิด
สัมมาทิฏฐิ ถายังไมไดฟงเทศนฟงธรรม เขา
รวยมา เขาโชคดี เขาจน เขาก็โชคไมดี โยน
ใหโชคชะตา แตที่ไหนได มาจากเหตุ รวยคือ
ทําทานกุศลไวดี ฉลาดคือศีลกุศล โดยเฉพาะ
ศลีขอที ่๕ อนันีก้จ็ะเหน็เหตเุหน็ผล ถาฟงเทศน
ฟงธรรม ออ  เกิดมายากดีมีจน เกิดมาสวยมา
หลอเพราะอะไร ออ  ศลีขอที ่๔ ควบคุมโทสะได
เกิดมาในตระกูลสูงละ ชาติที่แลวมีความ
ออนนอมถอมตน เกิดมาแลวมีแตคนยกยอง
นับถือละ ชาติที่แลวไมอิจฉาไมริษยาคน เกิด
มาแลวมีปญญาดีละ เพราะหนึ่ง รักษาศีลขอ
ที่ ๕ สอง ชอบสอบถาม อะไรไมเขาใจถาม คน
รักษาศีลขอที่ ๕ ไวก็ดี คนชอบสอบถามก็ดี 
คนปฏบิตัวิปิสสนาก็ด ีเกิดมามีปญญาเฉลียว
ฉลาด มีปฏิภาณตั้งแตเกิด เพราะฉะนั้นทุก
อยางมาจากเหตุทั้งหมด
 พอฟงเทศนฟงธรรม เราจะทราบเหตุ
ทราบผล พอทราบเหตทุราบผลเรยีกวา กมัมสั-

สกตาสัมมาทิฏฐิ ปญญาที่รูวา ทุกคนมีกรรม
เปนของๆ ตน นั่นแหละ สัมมาทิฏฐิตรงนี้เกิด 
ความเปนชาวพุทธไมไปไหวสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ไม
ไปหลงสิ่งงมงายแลว โดยเฉพาะหลายทาน
เห็นพระประธาน พระประธานสวยมากเลย  
ทองคําใหญโตอลังการ แตเราก็นึกถึงไหว
พระทอง  ดอีกดใีจ ทีไ่หนไดโบราณ เอาทองคาํ
มาแปะพระประธานสวยงามสุดๆ แลวก็เขียน
ไวหลังพระประธานวา “ไหวพระพุทธ ใจอยา
หยดุท่ีทองคํา ไหวพระธรรม ใจอยาหยุดอยูท่ี
คัมภีรใบลาน ไหวพระสงฆ อยาจํานงหมาย
วาเปนพระลูกพระหลาน”  
 ไหวพระพทุธใหมองผานสิง่มคีาภายนอก
คือทองคํา แกวมรกต มองทะลุไปถึงพุทธคุณ
ทั้ง ๙ น้ันคือการไหวพระอยางถูกตอง ไหว
พระธรรมอยาไปคิดวาเราไดคัมภีรเกาแกมา
จากนอรเวย นอรเวยไดมาจากอัฟกานิสถาน 
สองพันกวาปแลว มาดูหนอยมาชมหนอย มา
ไหวกันหนอย ก็ไหวกันไป แตโบราณบอกวา
ไหวพระธรรม ใจอยาหยุดอยูที่คัมภีรใบลาน 
มองผานสิง่มีคาภายนอก มองทะลุไปถงึสิง่มคีา
ภายในคือ ธรรมคณุทั้ง ๖ แลวไหวพระสงฆละ
องคนี้ขลัง องคนี้ศักดิ์สิทธิ์ องคนี้เปนเกจิ 
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ไมตองคิดอยางนี้ ใหมองผานพระศักด์ิสิทธ์ิ 
มองไปถึง สังฆคุณทั้ง ๙ เราไมไดกราบพระดัง 
เราไมไดกราบพระศักด์ิสิทธิ์ แตเรากราบ
สังฆคุณ คุณคือศีลเปนตนที่ท านปฏิบัติดี
ปฏิบัติชอบ ถาอยางนี้ เรียกวา กราบไหวพระ
อยางถูกตองชัดเจน 
 ความถูกตองชัดเจนก็คือ เกิดจากการ
สดบัรบัฟง รูคุณพระพทุธ รูคณุพระธรรม รูคณุ
พระสงฆ กมัมสัสกตาสัมมาทฏิฐิเริม่พฒันาแลว 
พอเริม่พฒันามากกวานีล้ะ เหน็วาการใหทานก็
มผีลนะ การบชูาบวงสรวงกม็ผีลนะ การทาํดทีาํ
ชอบในบิดามารดากม็ผีลนะ ชาตนิีก้ม็จีรงิ ชาติ
หนาก็มีจริง สัตวที่เปนโอปปาติกะคือพอตาย
แลวก็เกิดผุดขึ้นโตทันที มีจริงนะ เห็นวาสมณ-
พราหมณผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแลวก็สอนให
ผูอื่นประพฤติดีปฏิบัติชอบ จนกระทั่งหลุดพน
ไดก็มีจริงนะ 
 ความเห็นถูกก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆ สุดทาย
เห็นถูกสุดๆ คือเห็นถูกยังไง เห็นตัวเรา เห็นยัง
ไงละ เม่ือกอนนีน้ัง่อยูกบัลูก เราเปนพอเปนแม 
นั่งอยูกับสามี เราเปนภรรยา นั่งอยูกับภรรยา
เปนสามี นั่งอยูกับพระ เราก็เปนโยม นั่งอยู
กบัหมอ เรากเ็ปนคนปวย นัง่อยูบนรถ เรากเ็ปน
ผูโดยสาร เราจะเห็นเปนจริงตามสมมติ พอดู
ไปดมูา เราเปนอะไรกันแน รางกายเราเปนแครปู
จิตใจเราเปนแคนาม เห็นวาตัวเรารางกายของ
เราเปนรูป ทําไมรางกายของเราเปนรูป เพราะ
มันเปลี่ยนแปลง ผันแปร แตกสลายได แลว
ทําไมจึงเห็นจิตใจของเราเปนนามละ เพราะ
นอมตัวเองเขาไปหาอารมณได นอมอารมณ
เขาไปใสตนเองได จิตใจของเราเรียกวานาม 
ที่จริงเราเปนไดแคนี้แหละ นอกนั้นเปนจริง
สมมติหมด 

 น่ังอยูกับพระก็เปนโยม น่ังอยูกับหมอ
ก็เปนคนปวย นั่งอยูบนรถก็เปนผูโดยสาร อัน
นั้นคือเปนจริงตามสมมติ คือเปลี่ยนอยูตลอด
เวลา แตจริงๆ เราเปนอะไร พอฟงเทศนฟง
ธรรมไปแลว เราเปนอะไรกันแน เราเปนไดแค
รูปแคนาม รางกายเปนรูปเพราะเปลี่ยนแปลง
ผันแปร แตกสลาย จิตใจเปนนามเพราะนอม
จิตใจเขาไปรับรูอารมณ นอมอารมณเขามาใส
ตนเอง นี่แหละเราเปนไดแคนี้ 
 แลวรูปกับนามเปนอะไรตอละ ลองไป
ถามมัคนายกดู มัคนายกจะบอกยังไง ถือผา
ไวนะครับ วาตาม นามะรูปง อะนิจจัง นามะ
รูปง ทุกขัง นามะรูปง อะนัตตา ๑ – ๒ - ๓ 
วางผาครับ มัคนายกวายังไง ก็วานอนสอนงาย 
แตไมเคยถามมคันายก นามะรปูง อะนจิจัง คอื
อะไร ไมมีใครถามเลยนะ ก็เอาผาไปวางแลวก็
เดินออกมา พระก็ อะนิจจา วะตะ สังขารา 
แตจริงๆ มัคนายกบอกวา นามะรูปง ทั้งนาม
และรูปของคุณก็เชนเดียวกันนะ อะนิจจัง มัน
ไมเที่ยง เพราะมันเกิดขึ้น ตั้งอยู แลวก็ดับไป 
นามะรูปง ทุกขัง ของคุณและก็คนที่นอนอยู
ในโลงศพ มันทุกขัง เปนกองแหงทุกขเหมือน
กัน นามะรูปง อะนัตตา นามรูปของคุณ และ
นามรปูของคนทีอ่ยูในศพนัน้ อะนตัตา ไมอยูใน
บังคับบัญชาที่จะสั่งการได อยาแกนะ มันก็แก 
อยาเจ็บนะ มันกเ็จ็บ อยาตายนะ มันก็ตาย นั้น
แหละ เปนอะนตัตา สดุทาย เราเปนจริงไดแคน้ี 
 คือฟงเทศนฟงธรรมแลว พฒันา กมัมสั-
สกตาปญญา เห็นวาทุกคนมาจากเหตุ มีเหตุ
แลวก็มีผล ทุกคนมีกรรมเปนของๆ ตน แลวก็
พัฒนาวา การใหทานมีผล การบูชาบวงสรวง
มีผล จนกระทั่งสัมมาทิฏฐิมันสูงข้ึนๆ สูงขึ้น
สดุๆ เหน็วาตวัเราเปนแครปูนามขนัธ ๕ เหน็วา
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ขันธ ๕ เปนกองแหงทุกข เห็นวาทุกขนี้มาจาก
ตัณหาคือความอยาก และเห็นวาจะดับความ
อยากไดตองไปนิพพาน เห็นวาจะไปนพิพานได
ตองมีศีล สมาธิ ปญญา ความเห็นถูกขั้นสูงสุด
ตองเห็นอยางนี้จึงเรียกวา จตุสัจจสัมมาทิฏฐิ  
เปนชาวพุทธพันธุแท คือรูจักอริยสัจทั้ง ๔ คือ
เห็นแจงแทงตลอดอริยสัจ ๔ อยางชัดเจน 
 ถาไมอยางนั้นแลว เราก็จะเปนพุทธ
ตามสํามะโนครัว ไมรูจักตัวเอง รูจักคนอื่นได
ประโยชนทางดานการทํา
มาคาขาย แตรูจักตัวเราเอง
จะไดประโยชนสูงสุด คือ
ปรมตัถประโยชน รูจกัเพือ่น
หลายๆ คนกท็าํมาคาขายได
คลองขึ้น แตรูจักตัวเองละ
ไดปรมัตถประโยชน เราจะ
เอาประโยชนอะไรบาง อยาก
เอาประโยชนจากผู  อ่ืน ก็
รูจักผูอืน่ใหมาก อยากจะเอา
ประโยชนจากตวัเราเอง ตอง
รูจักตัวเราเองใหมาก เพราะ
ฉะนั้น พระพุทธเจาสอนให
รูจกัตัวเราเองสําคัญทีส่ดุเลย 
 กอนจะรูจักตัวเราเอง รูจักวาเราเปนพอ
ทําหนาที่พอ ๕ อยางใหครบ รูวาเราเปนลูกทํา
หนาที่ลูก ๕ อยางใหครบนะ รูวาเราเปนครูทํา
หนาที่ครู ๕ อยางใหครบ รูวาเราเปนพระทํา
หนาที่ ๖ อยางตอโยมใหครบ รูวาเราเปนโยม
ก็ทําหนาที่ ๕ อยางตอพระใหครบ อันนี้รูตาม
สมมติ แตรู จริงๆ ก็คือตัวเราเปนแครูปเปน
แคนามนี้เปนการรูจริงๆ เราตองพัฒนาความ
รูขั้นนี้เรียกวาจตุสัจจสัมมาทิฏฐิ ถาเราเกิดถึง
ขั้นนี้ได ทุกคนมีปญญา เปนชาวพุทธตองไมโง

ตองฉลาด พอสัมมาทิฏฐิคิดถูกแลว ตอไป
ก็ไดพัฒนา สัมมาทิฏฐิ แปลวา ความเห็นถูก 
พอความเหน็ถกูแลว ตองคิดถกู คดิถูกคอือะไร 
คิดไมโลภอยากไดของคนอื่นโดยทางไมชอบ
ธรรม เราจะทํามาคาขายกับเขาน้ีจะทํายังไง 
มิจฉาชีพอยาทํานะ อยาโกงนะ อยาไปโกหก
อยาหลอกลวงเขานะ ตามธรรมดาน้ีแหละ 
เราก็ทํามาคาขายปกติ เขาก็ทํามาคาขายปกติ 
เราก็มีกําไร เขาก็มีกําไร เราก็อยูไดเขาก็อยูได 

อันน้ีคือคิดถูก ไมโลภอยากไดของคนอ่ืนโดย
ทางไมชอบธรรม นี้คือความเห็นถูก แลวก็มาที่
คดิถกู คดิไมโลภแลว เมือ่คดิไมโลภจะแกงแยง
ชิงดีชิงเดนกันไหม ไมเลย ที่ปจจุบันแยงที่กัน
อยู แยงคูกนัพศิวาส แยงอากาศกันหายใจ แยง
ความเปนใหญกันครอบครอง ก็เพราะความคดิ
ที่โลภ เพราะความเห็นถูกไมมี ความคิดถูกก็
เลยไมมี อันนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้น
 พอเหน็ถกูคดิถกูแลว คดิถูกมากกวานีล้ะ
ไมคิดพยาบาทปองรายใคร ไมตองฝากไวกอน



๑๙
๑๐

ที่มา : ตัดตอนจาก การเสวนาธรรมในรายการ 
“แผนดินธรรม แผนดินทอง” ณ สุธัมมศาลา 
วัดจากแดง เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๙

แลวก็ไมตองบอกวาวันพระไมไดมีหนเดียว 
เดือนหนึ่งวันพระมี ๔ หน จําไวดวย บางทีเรา
จองอาฆาตพยาบาท ฝากไวกอน วันพระไมได
มีหนเดียว วันพระเดือนหนึ่งมี ๔ หน อยาไป
จองเวรพยาบาท พระพุทธเจาไมไดสอนอยาง
นั้น หนักกวานั้นก็คือ เราตองใหอภัย ขันติ 
อดทน ใหอภัย อดทนได ใหอภัยได นั้นคือ
ความเปนชาวพุทธที่คิดถูกแลว คิดไมโลภ
อยากไดของคนอื่นโดยทางที่ไมชอบธรรม 
คิดไมพยาบาทปองรายผู อื่น แลวก็ไมคิด
เอาคืน ไมคิดเบียดเบียนผูอื่น ถาเห็นถูกคิด
ถูกอยางนี้จะเกิดอะไรขึ้น สังคมก็สงบสุข เรา
ก็สงบสุข ทุกคนเกิดความสงบสุข 
 เพราะฉะน้ัน พอหลวง พระองคทานมี
แนวความคิดที่จะทําอยางไรใหทุกคนไดเกิด
แผนดินธรรม เริ่มมาจากไดเกิดความเห็นถูก
จากการฟง จากนั้นก็คิดถูก คิดในสิ่งที่ดี หลัง
จากนั้นก็ลงมือปฏิบัติถูก ลงมือปฏิบัติถูกเริ่ม
จากอะไร ก็เริ่มจากศีลนี้แหละ ดังที่ญาติโยม
ไดฟง เพราะฉะนั้นเห็นถูก คิดถูกแลวก็ลงมือ
กระทําถูก ถาถูก ๓ อยางนี้ อะไรเกิดขึ้น สัมมา
ทิฏฐิเกิดข้ึนแลว แผนดินธรรมเกิดขึ้นแลว 
ถาเห็นไมถูก คิดไมถูก ปฏิบัติไมถูก แผนดิน
ธรรมยังไมเกิดขึ้น ความเปนธรรมบนแผนดิน
ยังไมเกิดขึ้น ทุกคนจะเชื่อกรรมและผลของ
กรรมยังไมเกิดขึ้น เพราะฉะนั้นสิ่งนี้เปนสิ่งที่
สําคัญมากในชีวิตของเราทานทั้งหลาย
 ก็ขอฝากวา การที่ทานทั้งหลายจะเปน
ชาวพทุธพนัธุแท พทุธะแปลวาผูรู รูอะไร สงูสดุ
ก็คือรูแจงแทงตลอดสัจธรรมชีวิต คืออริยสัจ
ทั้ง ๔ รูไดดวยตนเองและสอนผูอื่นตามไดดวย 
เปนสัมมาสัมพุทธะ เปนเกรด ๑ เลย เกรดที่ ๒
ปจเจกพุทธะ เราก็ไมใช เกรดที่ ๓ อนุพุทธะ 

เราก็ยังไมถึง เกรดที่ ๔ สาวกพุทธ ตั้งแตโสดา
ปตตมิรรคจนถงึอรหตัตมรรค เราตองพฒันาไป 
ตอนน้ีเรากําลังอยูในขั้นที่เรียกวา เกรดที่ ๕
คือ สุตพุทธะ สุตะแปลวา สดับรับฟง เขาอก
เขาใจ ออ พระพุทธเจาสอนอยางนี้ ชี้ทาง
บรรเทาทุกข และช้ีสุขเกษมสานต ชี้ทางพระ
นฤพาน อันพนโศกวิโยคภัย องคพระสัมมา
สัมพุทธเจา ไดชี้ทางอยางน้ีเอาไว เพื่อใหเรา
เปนชาวพุทธพันธุ แท เปนชาวพุทธชั้นหนึ่ง 
เปนชาวพุทธเกรดเอ อยาเปนชาวพุทธเกรดบี
เกรดซี ถาเปนเกรดบี เกรดซี ก็จะถูกหลอก 
เพราะมีแตศรัทธาแตขาดปญญา ถาชาวพุทธ
เกรดเอคือมีปญญาดวย 
 ชวงน้ีก็ขอใชเวลาแตเพียงเทานี้ ให
ญาติโยมไปยอยขอมูล แลวก็พัฒนาความเปน
ชาวพุทธของเรา จากพุทธตามสํามะโนครัว
เปนพุทธพันธุ แท คือสุตพุทธะ แลวก็จะ
พัฒนาจากสุตพุทธะใหเปนสาวกพุทธะ แลว
สุดทายพัฒนาใหเปนอนุพุทธะเพ่ือการรูแจง
เห็นจริงแลว ก็พนจากความทุกขท้ังปวง
โดยทั่วกัน ขอเจริญพร



๑๙
๑๑

 คําวา กกุธ อานวา กะ-กุ-ทะ แปลวา
เครื่องหมายความเปนพระราชา สามารถ
วิเคราะหวา กํ จ กุํ ธาเรติ อิเมหีติ กกุธานิ มา
จาก ธ ยอมทรงไว กํ ซึ่งนํ้า กุํ และแผนดิน
ดวยส่ิงเหลานี้ จึงมีช่ือวา กกุธ ความเปน

สัญลักษณ ของ พระราชา

สาระน่ า รู้

กกุธภัณฑ :
เครื่องเบญจราชกกุธภัณฑ

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
รัชกาลที่ ๙ ประทับภายใตพระนพปฎลมหาเศวตฉัตร

พระมหาฟูกิจ  ชุติปญโญ

พระราชานั้นคือการปกครองดูแลประเทศชาติ
บานเมืองตั้งแตพื้นดินและผืนนํ้า
 คําวา กกุธภณฺฑ มีวิเคราะหวา รฺโ ฺ 
คมนกาเล สทา อาทาตพฺพโต กกุธานิ จ ตานิ
ราชธนตฺตา ภณฺฑานิ เจติ กกุธภณฺฑานิ

เครื่องสิริเบญจราชกกุธภัณฑ หรือเครื่องประกอบบรมราชอิสริยยศ ใชประกอบ
ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเพื่อแสดงถึงการเสวยราชสมบัติของพระราชามหากษัตริย
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ชื่อวา กกุธะ เพราะควรนอมเกลาถวายใน
เวลาข้ึนครองราชสมบัติ และชื่อวา ภัณฑะ
เพราะเปนทรัพยของพระราชา เครื่องราช
กกุธภัณฑ จึงแปลวา สิ่งของอันเปนทรัพยของ
พระราชาโดยเฉพาะและจะตองถวายในเวลา
ขึ้นครองราชย ราชประเพณีนี้มีมาตั้งแตสมัย
กอนยุคพุทธกาล ปรากฏในชาดก อรรถกถา
วาครั้งหนึ่งพระเจารัฏวัฑฒนไดสละเครื่องราช
กกุธภัณฑใหแกพระเจากาสี คัมภีรอภิธานได
รวบรวมไว อยูในคาถาที่ ๓๕๘ วา
 ขคฺโค จ ฉตฺตมุณฺหีสํ ปาทุกา วาลวีชนี
 อิเม กกุธภณฺฑานิ ภวนฺติ ปฺจ ราชูนํ
 เครือ่งราชกกธุภัณฑเหลานี ้คอื พระขรรค
(ขคฺค), เศวตฉัตร (ฉตฺต), มงกุฎ (อุณฺหีส),
ฉลองพระบาท (ปาทุกา) และ พัดหางจามรี
(วาลวีชนี )  ๕ ส่ิงนี้  ย อมมีแก พระราชา
ทั้งหลาย
 บรรพบุรุษของเราเชื่อวาพระมหากษัตริย
ทรงเปนเทวราชาที่เสด็จจากสวรรคลงมายัง
โลกเพื่อบําบัดทุกขบํารุงสุขแกมวลมนุษยทั้ง
หลาย คติความเชื่อนี้ประเทศไทยเราไดรับ
จากอาณาจักรขอม ซึ่งรับมาอินเดียโบราณ
อีกตอหนึ่ง ชวงตนยุครัตนโกสินทร ในรัชสมัย
ของสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก เครื่อง
เบญจราชกกุธภัณฑ มีดังตอไปนี้
 ๑. พระมหาพิชัยมงกุฎ
 ๒. พระแสงขรรคชัยศรี
 ๓. พัดวาลวีชนีพระแสจามรี
 ๔. ฉลองพระบาทเชิงงอน
 ๕. ธารพระกรชัยพฤกษ
 สังเกตวา ธารพระกรหรือไมเทามีเพิ่มขึ้น
มาแทนพระเศวตฉัตร สันนิษฐานวาในพิธี
ฉลองพระเศวตฉัตรซึ่งตรงกับวันบรมราชา-

ภิเษก ฉัตรไดถูกนําไปใชในการกางก้ันเหนือ
แทนพระราชอาสน โดยเครื่องเบญจราช
กกุธภัณฑที่ควรอัญเชิญถวายควรมี ๕ ชิ้นเชน
น้ัน จึงจัดใหมีธารพระกรหรือไมเทาเพิ่มเติม
เขามาในภายหลัง
 แมวาเคร่ืองราชกกุธภัณฑเหลานี้จะถือ
เปนสิ่งมงคลประจําองคพระมหากษัตริย อันมี
มาตามหลักความเชื่อของพราหมณก็จริง หาก
แตมองในมมุของหลกัพทุธศาสนา เครือ่งราชฯ
ทั้ง ๕ ชิ้น มีขอธรรมที่ลึกซึ้งแฝงอยู นับวาเปน
หลักคิดหลักชัยเพื่อการบริหารบานเมืองถูก
สงผานจากรชักาลสูรชักาล ดงัจะขอสนันิษฐาน
วิเคราะหไวดังนี้

 ¾ÃÐàÈÇµ©ÑµÃ 
 เสตฉตฺตํ แปลวา รมสีขาว โบราณไทยเรา
ไดถือเศวตฉัตรวาเปนสิ่งสําคัญเหนือกวาสิ่งใด 
ฉัตรเสมือนเปนเครื่องหมายแหงชัยชนะ หาก
ฉัตรถูกทําลายหรือแยงชิง ก็เทากับความพาย
แพ หรือสูญเสียเอกราช เดิมทีพระเศวตฉัตร
ของไทยเรามี ๖ ชั้น หมายถึงสวรรคกามาวจร 
๖ ชั้น ภายหลังไดเพิ่มจํานวนชั้นเปน ๙ เพื่อให
มคีวามหมายวาทรงแผความรมเยน็ไปทัง้ ๙ ทศิ 
ทศินอยใหญทัว่ภาคพืน้และแผไปเบือ้งบนดวย
 คําวา ฉัตร มีวิเคราะหวา อาตป ฉาเทตีติ
ฉตตฺ ํชือ่วาฉตัรยอมปดกัน้ซึง่ความรอน มาจาก 
ฉท ธาต ุในอรรถ สวํรเณ ในการสาํรวม, ปกปด 
ผูคนสมัยกอนยังไมมีการประดิษฐรม เมื่อมี
ฝนตกหรอืแดดออก จะใชใบบวัใหญๆ  มาบงัก้ัน 
ในทางธรรม ความรอนคือกิเลส หยดนํ้าก็คือ
กามสุข สอดคลองกับพุทธพจนที่วา 
 “น ภิกฺขเว ขีณาสวา กามสุขํ สาทิยนฺติ  น 
กาม ํเสวนฺต,ิ ยถา ห ิปทมุปตเฺต ปตติ ํอทุกพนฺิทุ
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พระมหาพิชัยมงกุฎ

น ลิปฺปติ น สณฺฺาติ, วินิวฏเฏตฺวา ปตเตว.”
 “ภิกษุทั้งหลาย พระขีณาสพทั้งหลาย
ยอมไมยินดีในกามสุข ไมเสพกาม เหมือนเชน
หยาดนํา้ทีต่กลงบนใบบวั ยอมไมตดิ ไมคางอยู
ยอมกลิ้งตกไปนั่นเทียว” 
 ฉตัรจงึเปนเครือ่งเตอืนใจใหพระราชาอยา
ไดหลงมัวเมาอยูในกามสุข พยายามสํารวม
ระวังไมใหกิเลสเขามาครอบงํา ฉัตรยังสื่อ
ถึง ความเปนยอด สูงเดน ความหมายสูงสุด
คือ สภาวะวิมุตติหลุดพน อันเปรียบไดกับ
พระมหาเศวตฉัตรขององคสมเด็จพระสัมมา
สัมพุทธเจา
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 พระมหามกุฎ มีความเชื่อวาเปนยอด
วิมานของพระอินทร ผูเปนจอมแหงเทพใน
สวรรคชั้นดาวดึงส คําวา มกุฎ ในภาษาบาลี
มีวิเคราะหวา มกติ มณฺเฑติ อเนนาติ มกุฏํ 
แปลวา สิง่ทีใ่ชประดบั มาจาก มก ิธาต ุมณฑฺเน
ในการประดับ หรอื มํเกติ  โสเภตีติ  มกฏํุ  เคร่ือง
ตกแตง มาจาก มํก ธาต ุโสภเณ ในการทาํใหงาม
มงกุฎจึงเครื่องประดับของผูมีเกียรติ ตกแตง
เสริมบารมีใหโดดเดนกวาผูอื่น
 อีกนยัยะหนึง่คาํวา อณุหิฺส ท่ีแปลวามงกุฎ
เชนกันนั้นมีวิเคราะหวา อุณฺหติ อเนนาติ
อุณฺหีสํ ยอมเรารอนดวยสิ่งน้ี แสดงวาผูสวม
มงกุฎยอมเรารอน นอกจากรอนศรีษะแลว กย็งั
รอนใจดวย มีแตความกังวล กลัววาตําแหนง
ที่ได รับอาจจะมีใครมาแยงชิง ถูกเพงเล็ง
จับผิดอยูตลอดเวลา ความรูสึกนี้คนธรรมดา
สามัญไมมีทางเขาใจ แตถาไดศึกษาพุทธ
ศาสนา โดยเฉพาะในสมัยพุทธกาลจะพบ
ในประวัติศาสตรพระราชาไดทรงสละราช-

บัลลังก เพื่อชีวิตที่สันโดษ เปนอิสระ เชน
พระกัปปนะ ปุกกุสาติ เปนตน
 อีกวิเคราะหหน่ึงคือ อุปคนฺตฺวา นหติ
พนฺธตีติ อุณฺหีสํ ยอมสวมเขาแลวผูกติดเอาไว
มาจาก อุ+นห พนฺธเน ในการผูก ทันทีที่มหา-
กษัตริยสวมใสมงกุฎน่ันก็หมายถึงพระองค
ทรงยอมรับความทุกขโศกของประชาชน
ทั้งประเทศ เสียสละความสุขสวนพระองค
นับเปนพระมหากรุณาธิคุณยากจะหาใคร
เทียบเทาได

 ¾ÃÐáÊ§¢ÃÃ¤�ªÑÂÈÃÕ
 พระแสงขรรค เปนศาสตราวธุประจาํองค
มหากษัตรยิ มคีติทีม่าจากอาวุธประจํากายของ
เทวดาผูมีศักดิ์ใหญบนสวรรค พระขรรคหมาย
ถึงพระสติปญญาในการตัดมลทินสิ่งชั่วราย 



๑๙
๑๔

เขียนเปนบาลีวา ขคฺโค สามารถวิเคราะหวา
ขสฺส อคฺโค ขคฺโค แปลวาผูเปนเลิศกวาทองฟา 
มาจาก ข ทองฟา + อคฺค ความเปนเลิศ 
ผูใดครอบครองพระขรรคก็มีอํานาจยิ่งประดุจ
ทองฟาที่อยูเหนือแผนดินทั้งหมด 
 โคลงโลกนิติกลาววา สกึ วทนฺติ ราชาโน,
เอส ธมฺโม สนนฺตโน “พระราชายอมตรัสเพียง
ครัง้เดยีว ธรรมขอนีเ้ปนธรรมอนัยัง่ยนืมา” เรา
คงคุนเคยกบัคาํวา “กษตัรยิตรสัแลวไมคนืคาํ” 
กอนที่พระมหากษัตริยจะตรัสอะไร พระองค
ทรงพจิารณาใครครวญเปนอยางด ีเปรียบประดุจ
พระขรรคที่เปนตัวแทนแหงพระราชอํานาจ 
พระอาญาสิทธิ์ 
 ในทางปฏิบัติพระขรรคไมไดถูกใชจริงใน
การทําศึก ความหมายของพระขรรคมาจาก
ความคมทั้งสองดาน สมมติวากฎหมายมีบท
ลงโทษใหฟนคอผูกระทําผิด คนทั่วไปกระทํา
ผิดใชดาบตัดคอก็คงไมลําบากพระทัย แตถา
หากพบวาพระญาติหรอืขาราชบรพิารคนโปรด
เปนผูทาํผดิเสยีเอง พระองคกอ็าจจะทรงสัง่ให
ลงดาบ โดยเลือกฟนดานสัน เพื่อใหเจ็บและ
หลาบจํา นั่นก็ไมทําใหถึงตาย แตถาเปนพระ
ขรรค ไมวาจะพลิกดานใดลวนแลวแตมีคมทั้ง
สิน้ โทษฟนคอจงึหมายถงึความตายสถานเดยีว 

พระขรรคจึงเปนตัวแทนของความยุติธรรม ไม
เลือกที่รักมักที่ชัง 
 ชื่อวาพระขรรคยอมตัด เปนไปตามบท
วิเคราะหวา ขคฺคตีติ ขคฺโค มาจาก ขคฺค ธาตุ 
ขณฺฑเภเท ในการทําใหเปนสวน ทุกวันนี้
ภณัฑารกัษผูดแูลทาํความสะอาดพระขรรค จะ
เลอืกทาํเฉพาะในวันอังคาร และกอนเก็บลงฝก
ทุกครั้งตองบาดนิ้วเสียกอน เพราะมีความเชื่อ
วาเมื่อใดที่พระขรรคถูกใชงานตองไดดื่มเลือด
จึงจะรักษาความศักดิ์สิทธิ์ไวได 
 ชัดเจนวาความเชื่อเหลานี้ ถูกถือเอาตาม
อรรถของธาตุ ขคฺค คือ ทําใหเปนสวน หรือ
การตัด ตรงกับคําวา อังคาร ท่ีสามารถแปล
ไดวา การทําใหเปนสวน องคฺ สวน + อร การถงึ
เมือ่คาํพดูและการกระทาํตรงกนั ไมวาคนหรอื
สิ่งของก็จะศักดิ์สิทธ์ิมากขึ้น ความขลังของสิ่ง
ตางๆ เกิดขึ้นเมื่อไดทําตามชื่อของมัน หรือ
ปฏิบัติตามความเปนจริง รักษาสัจจะเอาไว 
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 เดิมทีเดียวเคร่ืองราชฯ ทั้งสองนี้เปน
ชิ้นเดียวกัน มีวิเคราะหวา วาเลน กตา วีชนี  
วาลวีชนี พัดอันถูกสรางดวยขนจามรี ตอมา
ภายหลังถูกทําใหแยกกัน ชิ้นหนึ่งเปนพัด
ใบตาลปดทองคําลงยาทั้งสองดาน อีกชิ้นหนึ่ง
เปนแสท่ีทําจากขนหางตัวจามรี เครื่องราช
กกุธภัณฑน้ีมีคติความเชื่อว าเป นตัวแทน
ของเมตตาบารมีของพระมหากษัตริยที่คอย
ปดเปาใหราษฎรอยูเย็นเปนสุข
 คําวา วีชนี สามารถเขียนเปน พีชนี ได 
วเิคราะหวา วชิยต ิเอตายาต ิพชีนี แปลวา สิง่ที่
ใชพัดโบก เราจะคุนเคยกับคําวา พัดวี ซึ่งมา
จาก วีช ธาตุ พีชเน ในการพัด, การโบก และ

พระแสงขรรคชัยศรี
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พัดวาลวิชนี

พระแสจามรี

คําวา วาล นี้มาจาก วล ธาตุในอรรถ ภเร ใน
การเลี้ยงดู, การนําพา วาลธิ แปลวาหาง มี
วิเคราะหวา วาโล ธียเต อสฺมินฺติ วาลธิ  แปลวา
ปลายหางที่มีขนติดอยู 
 ในสมัยที่พระพุทธเจ ายังทรงบําเพ็ญ
บารมีเปนโพธิสัตวอยูนั้นไดกลาวสอนตนเอง
วา หากเธอปรารถนาจะบรรลุพระโพธิญาณ
ก็จงบําเพ็ญศีลบารมีเถิด จามรีพยายามรักษา
ขนหาง แมติดอยูในที่ใด จะไมยอมเสียขนหาง
ไปแมแตนอย ยอมตายในทีน่ัน้ เธอจงบําเพญ็ศลี
คือรักษาศีลใหบริสุทธ์ิบริบูรณอยู ทุกเมื่อ 
ดจุจามรรีกัษาขนหางของตน ในทีน่ีแ้สหางจามรี
จึงสื่อใหพระราชาผูแมมีอํานาจสูงสุดก็จําเปน
ตองรักษาศีลใหหมดจดเชนกัน

 ©ÅÍ§¾ÃÐºÒ·àªÔ§§Í¹ 
 รองเทาทําดวยทองราชาวดีฝงเพชร ใช
สําหรับสวมใสเฉพาะงานราชพิธี โดยมีความ
เชื่อวาฉลองพระบาทเปนดุจแผนดินที่รองรับ
เขาพระสเุมร ุเน่ืองดวยพระมหากษัตรยิทีกํ่าลงั
บําเพ็ญบารมีเปนพระโพธิสัตวอยูจําเปนตองมี
ฉลองพระบาทคอยรองรับ เมื่อใดที่บารมีเต็ม
เปยมพระโพธิสัตวจะเหยียบขามเขาพระสุเมรุ 
พนจากความเปนโพธิสัตวเขาถึงอนุตตรสัม-
มาสัมโพธิญาณ กลายเปนพระอรหันตสัมมา
สัมพุทธเจาไดในที่สุด
 คนโบราณเชื่อวา เมื่อใดที่เทาของเทพ
สัมผัสพื้นดินโดยตรง เมื่อนั้นไฟบรรลัยกัลปก็
จะเผาไหมโลก ตามคติของไทย พระราชาเปน
ดุจสมมติเทพ หากฝาพระบาทถูกตองสัมผัส
ดินแหงใดดวยพระบาทเปลา ที่แหงนั้นจะเกิด
ทพุภกิขภยั แหงแลง อดอยาก เชนเดยีวกัน เรา
คงเคยไดยินคําวา พระองคจะเสด็จไปที่ใดตอง
มีผูสนองงานเบื้องพระยุคลบาทติดตามเพื่อไป
ถวายการรับใช หรือประชาชนทั่วไปจะใชคํา
แทนตัววา ใตฝาละอองธุลีพระบาท
 คาํวา ปาทกุา  มวีเิคราะหวา ปชชฺเต  เอเตยาติ
ปาทุกา ยอมไปถึงดวยสิ่งนี้ ตามอรรถของ ปท 
ธาตุ อรรถวา ไป ยังมีอรรถตามปริภาสาอีกวา 
เย คตยฺตถฺา เต พทุธฺยตถฺา ปวตตฺตปิาปณุตถฺกา 
ธาตุใดมีอรรถวาไป ธาตุนั้นมีอรรถวา รู, ถึง,
บรรลุ 
 ฉลองพระบาทมีนัยยะวาองคพระมหา
กษัตริยตองเสด็จดําเนินดวยพระบาทเขาถึง
พื้นที่  รับรู ความเดือดรอนของประชาชน
โดยตรง มิเพียงปกครองอยูแตในพระราชวัง
หรือหองทรงงานเทานั้น ฉะนั้นแลวฉลอง
พระบาทก็เปรียบไดกับเครื่องนําพาพระมหา
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ธารพระกรไมชัยพฤกษ

กษตัรยิเสดจ็ไปโปรดราษฎร สอดสองดแูลขอบ
ขัณฑสีมา ยังความสุขความเจริญใหเกิดขึ้น

 ¸ÒÃ¾ÃÐ¡ÃäÁŒªÑÂ¾Ä¡É� 
 ไมชยัพฤกษปดทอง สรางขึน้ในสมัยรัชกาล
ที่ ๑ จนถึงสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกลา
เจาอยูหัว ทรงโปรดใหสรางใหมมียอดเปน
เทวดา ปลายไมมีลักษณะคลายซอม เชนเดียว
กับไม  เท าของพระภิกษุใช ชักผ าบังสุกุล
กกุ ธภัณฑ ชิ้ นนี้ เป น สัญลักษณ แห  งการ
ปกครองแผนดิน กลาวคือ พระปรีชาญาณ
หย่ังรูต้ืนลกึหนาบางสถานการณตางๆ เฉกเชน
ธารพระกรค้ํายันนําทางช วยประคองให 
พระองคเสด็จดําเนินไปอยางสะดวก 
 คาํนีว้เิคราะหไดวา ธาเรตตี ิ ธาโร ยอมทรง
ไว ยอมตั้งอยู จึงชื่อวา ธาร มาจาก ธร ธาตุใน
อรรถ ฐิตฺยวธํสเน  ในการตั้งอยู, ดํารงอยู เปน
ธาตุตัวเดียว ธมฺโม ธรรมะ หรือตัว ธ อักษรใน
ประโยควา ธ เปนพลังแผนดิน ก็มีความหมาย
วาทรงไวเชนกัน 
 ธารพระกรประจําพระองคจึงมีความ
หมายวาองคพระมหากษัตริยตองต้ังม่ันใน

ธรรม ถาไมเทาเปนหลักในการเดิน บาน
เมืองเดินหนาไปไดก็ตองอาศัยธรรมะเปน
สิ่งคํ้าจุน พระราชดํารัสที่เราไดยินอยู เปน
ประจําก็คือ“เราจะครองแผนดินโดยธรรม 
เพื่อประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม” ที่
พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุย
เดชไดตรัสเปนประโยคแรกในวันขึน้ครองราชย
 หากพิจารณาเครื่องราชกกุธภัณฑทั้ง 
๕ จะเห็นไดวาสอดคลองกับหลักอินทรีย ๕ 
พละ ๕ ดังนี้
 พดัวาลวีชน ีเปนตวัแทนของความศรทัธา 
เพราะพัดและแสคอยโบกขับไลสิ่งรบกวน 
เปรียบไดกับศรัทธาท่ีมีกําลัง มีผลทําใหจิตใจ
ผองใส ไมขุนมัว สามารถยังสัมปยุตตธรรมให
เกิดขึ้น เกิดความเชื่อมั่น พรอมทําในสิ่งดีงาม
 ฉลองพระบาท เปนตัวแทนของวิริยะ 
ทุกๆ ความสําเร็จนั้นจะตองอาศัยความเพียร 
ไมวาการเดินหรือการทํางานใดๆ ลวนแตจะ
ตองอาศัยความอุตสาหะ ขยัน ไมเกียจคราน 
ไมทอถอย ลงมือทํางานอยางตอเนื่อง 
 พระฉตัร เปนตัวแทนของสติ ตรงกับคาํวา 
สตาธิปเตยฺยา มีสติเปนใหญ สตินั้นประกอบ
รวมกับกุศลธรรมทั้งปวง คือเปนผูไมประมาท 
มีลักษณะไมหลงลืมเลื่อนลอย พิจารณาวา

ฉลองพระบาทเชิงงอน
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สิ่งใดเปนประโยชน สิ่งใดไมเปนประโยชน 
และตัวสติจะอารักขา คุมครองทั้งกายและใจ
ไมใหเดือดรอน ปลอดภัยทํางานใหลุลวงไปได
ดวยดี 

 พระมงกุฎ เปนตัวแทนของสมาธิ ตรง
กับคําวา สมาธิปมุขา สมาธิเปนประมุข มีองค
ธรรมคือความตั้งมั่นไมฟุงซาน ควรแกการงาน 
สะอาดบรสุิทธ์ิ ลงมอืประกอบกิจการงานใดก็มี
แตความสขุ โดยท่ีสดุแลวยงัเปนเหตใุกลใหเกิด
ปญญาอีกดวย
 พระขรรค เปนตัวแทนของปญญา หมาย
ถึงการรูทั่วถึง รูแจงแทงตลอดซ่ึงสภาวธรรม 
ตัดขาดจากความไมรู  สามารถแกไขปญหา
ตางๆ ไดเหมือนกับแสงสวางขับไลความมืด
 เมื่อใดที่พระมหากษัตริยไดทรงเครื่อง
ราชกกุธภัณฑทั้ง ๕ น้ีประจําพระวรกาย ก็
เสมือนวาพระองคทรงกําลังบําเพ็ญอินทรีย 
๕ ธรรมะที่เปนใหญ สะสมพละ ๕ ธรรมะอัน
เปนกําลัง สงผลใหการปฏิบัติทางจิตใจบริสุทธิ์ 
บริบูรณสามารถเอาชนะกิเลสไดอยางสิ้นเชิง 
เม่ือน้ันพระองคกจ็ะสามารถนําพาราษฎรและ
อาณาจักรพนจากความทุกขทั้งปวงได 

“การทําดีนั้นทํายากและเห็นผลชา 

แตก็จําเปนตองทํา เพราะหาไม

ความชั่วซึ่งทําไดงายจะเขามาแทนที่

และจะพอกพูนขึ้นอยางรวดเร็วโดยไมทันรูสึกตัว 

แตละคนจึงตองตั้งใจและเพียรพยายามใหสุดกําลัง 

ในการสรางเสริมและสะสมความดี”

(พระบรมราโชวาทพระราชทาน แกผูสําเร็จการศึกษา 
ที่โรงเรียนนายรอยตํารวจ สวนอัมพร ๑๔  สิงหาคม ๒๕๒๕)
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“ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดี และคนไมดี ไมมีใครที่จะทําใหทุกคน

เปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย 

จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี 

ใหคนดีปกครองบานเมือง และควบคุมคนไมดี ไมใหมีอํานาจ 

ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได”
( พระบรมราโชวาทในพิธเีปดงานชุมนมุลูกเสือแหงชาต ิคายลกูเสอืวชริาวุธ จงัหวัดชลบรุ ี๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒ )
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ทัศนะ

 ตามปกติทุกวันเฉลิมพระชนมพรรษา 
๕ ธันวาคม ของทุกป จะมีการเลื่อนสมณศักดิ์
พระสงฆทั่วประเทศ รวมไปถึงพระราชาคณะ
ระดับสูงสุด คือ สมเด็จพระราชาคณะ ซ่ึงมี
เพียง ๘ รูปเทานั้น โดยจะเปนของธรรมยุติก-
นกิาย ๔ รปู และเปนของมหานกิาย ๔ รปู และ
มีพระสังฆราช ซึ่งเปนประมุขสงฆ ๑ รูป 
 เทาที่ผานมา หรือ เรียกอีกอยางวา ตาม
ปกติ เสนทางที่พระสักรูปจะเดินไปสูตําแหนง
สมเด็จฯ นั้น ไมใชเรื่องงาย พระคุณเจาตอง
ผานการศึกษาของคณะสงฆมาตามสมควร 
ไมจําเปนตองถึงเปรียญธรรม ๙ ประโยค ซึ่ง
เปนการศึกษาสูงสุดทางดานบาลีของคณะ
สงฆไทย เคยมีพระสังฆราชหลายพระองค ที่
ไมไดมีเปรียญธรรมขั้นสูง แตก็ไดเปนพระ
สังฆราช นอกจากนัน้ พระคณุเจาทีจ่ะมโีอกาส
ไดเปนพระสังฆราช หรือเปนสมเด็จพระราชา
คณะ มักจะสังกัดพระอารามหลวง มีตําแหนง

ปกครองสงฆ สวนใหญจะเปนเจาคณะปกครอง
ภาคตางๆ เจาคณะใหญหนเหนือ ก็จะเปน
ผูปกครองสงฆในเขตภาคเหนือ เจาคณะใหญ
หนกลาง ก็เปนผูปกครองคณะสงฆในภาคกลาง 
เปนตน ซึ่งกวาจะไดตําแหนง ก็ตองมีผลงาน
เปนที่ยอมรับในวงการสงฆตามสมควร เชน 
ปกครองวัดของทานไดดี มีความเจริญรุงเรือง 
มีผลงานทางดานการศึกษา มีผลงานจากการ
สรางเสนาสนะ เชน อุโบสถ ศาลา โรงฉันหรือ
หอฉนั แลวแตจะเรยีก กุฏิสงฆ เจดีย เมรเุผาศพ
โรงเรยีนพระปรยิตัธิรรม ฯลฯ ซึง่ปรากฏใหเหน็
ไดวาวัดมีการพัฒนากาวหนากวาเดิมในชวงที่
ทานปกครองวัด
 นอกจากน้ี เมื่อทานมีตําแหนงสูงขึ้นๆ 
จนถึงระดับรองสมเด็จฯ ซึ่งชื่อนําหนามักจะ

พุทธสาวิกา

เสนทางสายสมเด็จฯ ทีแ่ปลกและแตกตาง...

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย

 สําหรับปวงชนชาวไทยแลว คงไมมี
ปไหนที่จะทําใหเศราโศกเสียใจไดเทาป
นี้อีกแลว เพราะเราไดสูญเสียพอหลวง 
ผูเปนดวงใจไปอยางสุดอาลัย ความเศรา
สลดหดหูแผซานกวางไกลไปทัว่ทัง้แผนดนิ

(ป.อ.ปยุตฺโต)

ของ
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สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป.อ.ปยุตฺโต) 
เขารับพระราชทานสมณศักดิ์จาก

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐

เปน พระพรหมฯ (แตก็มีที่เปนรองสมเด็จฯ 
ที่ไมมีช่ือหนาวา พระพรหมฯ) ทานมักจะได 
รับคัดเลือกใหเปนกรรมการมหาเถรสมาคม 
มีกิจตองเขาประชุมเพื่อหารือเรื่องการคณะ
สงฆไทย 
 คราวนีม้าด ูสมเดจ็พระพทุธโฆษาจารย 
(ป.อ.ปยุตฺโต) บาง ทานมิไดอยูในขายที่กลาว
มาขางตนสักประการเลย
 จรงิอยู ทานมีผลการเรยีนดีเดนมาต้ังแต
เปนสามเณร ทั้งๆ ที่สุขภาพไมดี สาเหตุที่ตอง
มาบวชเณรก็เพราะสุขภาพออนแอเอามากๆ 
เรียนในระบบไมได แนนอนทานไดทุนเรียนดี
มาตลอดนบัแตเริม่เรยีนหนังสอื พอเขามาเรยีน
ที่กรุงเทพฯ ที่โรงเรียนวัดปทุมคงคา ทานปวย
ทองเสียอยางแรง ตองหยุดเรียนเปนเวลานาน 
ทําใหโยมบิดาตัดสินใจใหทานบวชเณร เพราะ
โยมบิดาก็เปนมหาเปรียญเกา มีความคุนเคย
เรื่องการบวชเรียนดีอยูแลว
 หลังจากบวชเณรแลว ทานก็เรียนทาง
ธรรม ทั้งธรรมศึกษา และภาษาบาลี เรียนไป
ปวยไปตลอด ระยะที่ผานการเรียนบาลีใน
ระดับทายๆ ทานปวยเปนวัณโรค โรคปอด 

ไอเปนเลือด ไมสามารถไปเรียนในโรงเรียน
ไดตามปกติ ตองเรียนดวยตัวเอง และให
เพื่อนสามเณรดวยกันอานใหฟง ทานเรียน
บาลีไปพรอมๆ กับภาษาอังกฤษ โยมพี่ชาย
ไปหาหนังสือตําราเรียนภาษาอังกฤษมาให
ทานศึกษาดวยตนเอง ทานอานแลวทําแบบ
ฝกหัด แลวดูคําเฉลยทายเลม หากทําแบบ
ฝกหัดถูก แสดงวาเขาใจแลว ถายังไมถูก 
ก็ตองศึกษาหาความรูวาทําไมจึงผิด เรื่องการ
ออกเสียงนั้น ทานฟงวิทยุคลื่นสั้น ขาวจาก 
Voice of America (VOA) และ BBC ดังนั้น 
ทานจึงมคีวามแตกฉาน ทัง้ภาษาบาล ีและภาษา
อังกฤษ สวนภาษาไทย ทานสอบเทียบจน
สามารถจบชัน้มัธยมศกึษาไดดวย นอกจากน้ัน
พี่ชายทานยังหาหนังสือนิยายธรรมะที่เขียน
โดยนักเขียนดีๆ อยางเชน สุชีพ ปุญญานุภาพ
เรื่อง กองทัพธรรม เปนตน เรียกวา ทานมีการ
ศึกษาที่รอบดานและครอบคลุมการศึกษาทาง
โลกดวย
 ประวัติของทานทางดานสุขภาพนาเปน
หวงมาก ทานมีรูปรางที่ผอมเล็ก ไมมีเนื้อหนัง 
แตทานก็เรยีนหนังสอืเกงอยางนาประหลาดใจ
ทานสอบเปรียญธรรม ๙ ประโยคไดตั้งแตเปน
สามเณร เปนรูปที่ ๔ แหงกรุงรัตนโกสินทร 
ไดอุปสมบทเปนนาคหลวงในวัดพระศรีรัตน-
ศาสดาราม ในพระบรมราชานุเคราะหของ
พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั รัชกาลที ่๙ และ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
นําความชื่นชมโสมนัสมาสูครอบครัวของทาน
และประชาชนชาวสพุรรณบรุ ีบานเกดิของทาน
เมือ่ครัง้ทานกลบัไปบานเกดิทีต่ลาดศรปีระจนัต
ชาวบานแหทานไปรอบๆ ตลาด เดก็ชายคนหนึง่
ในอําเภอเดียวกัน ไดมาดูขบวนแหนั้นกับ
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คุณพอ คุณพอของเด็กชายคนนั้นไดกลาว
แกเด็กชายวาโตขึ้นใหเกงเหมือนพระมหา
ประยุทธนะ ตอมาเด็กชายคนนั้นไดเจริญรอย
ตามพระมหาประยุทธ จริงๆ เพราะทาน
ไดกลายมาเปน พระพรหมบัณฑิต (ประยูร
ธมฺมจิตฺโต) อธิการบดี มหาจุฬาลงกรณราช
วิทยาลัย ในปจจุบัน
 ทานมหาประยุทธ ไดเรียนที่มหาจุฬา
ลงกรณราชวิทยาลัย ดวยอีกทางหนึ่ง และ
จบการศึกษาพุทธศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยม
อันดับ ๑  จบแลว ก็ทํางานเปนรองเลขาธิการ
ของมหาจฬุาลงกรณราชวทิยาลยั เลขาธกิาร คอื
พระมหาเมธีสุทธิพงศ (เก่ียว อุปเสโณ) ซึ่ง
ภายหลงัคอื สมเดจ็พระพฒุาจารย วัดสระเกศ 
 ชวงทีท่าํงานทีม่หาจฬุาฯ  นี ้ทานทาํงาน
หนักมาก เขียนหลักสูตรภาษาอังกฤษ ไว
สําหรับพระเณร และโรงเรียนพระพุทธศาสนา
วันอาทิตย รวมท้ังสอนหนังสือพระเณร ทั้งๆ 
ท่ีสุขภาพออนแอขนาดนั้น ทานยังคงทํางาน
หนัก บางทีก็จําวัดท่ีมหาจุฬาฯ ไมไดกลับกุฏิ 
ที่วัดพระพิเรนทร
 ทานไดรับพระราชทานสมณศักดิ์พระ
ราชาคณะชั้นสามัญที่ พระศรีวิสุทธิโมลี 
ความโดดเดนของทานเริ่มปรากฏชัด เมื่อทาน
ไดรับอาราธนาใหเขียนบทความ เพื่อตีพิมพ
ในหนังสือฉลองพระชนมายุครบ ๘๐ พรรษา 
ของพระองคเจาวรรณไวทยากร วรวรรณ 
เกี่ยวกับคําสอนของพระพุทธเจา ทานต้ังช่ือ
บทความนั้นวา พุทธธรรม 
 เมื่อหนังสือเสร็จ จึงปรากฏเปนความ
ตืน่เตนในวงการนกัวชิาการ เพราะเปนครัง้แรก
ที่พระพุทธธรรมเขียนอยางเปนระบบแบบ
วิชาการ ที่มีอางอิงจากพระไตรปฎกแทบจะ

ทุกหนา ตอมาทานไดรับพระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์เปน พระราชวรมุนี ชวงฉลอง
กรุงเทพฯ ๒๐๐ ป ทานไดปรับขยายหนังสือ
พุทธธรรมเพิ่มเติมอีก กลายเปนหนังสือหนา
พันกวาหนา พรอมดัชนีที่ละเอียดและสะดวก
ในการคนอยางยิ่ง หนังสือพุทธธรรม จัดเปน
งานชิ้นโบวแดงของทานเจาคุณประยุทธใน
ขณะนั้น
 การพักอาศัยที่วัดพระพิเรนทรทําให
สุขภาพของทานแยลงทุกที เพราะอากาศเสีย
จากฝุนละอองและกลิ่นน้ําประสานทองจาก
ดานหลังกุฏิ ญาติโยมจึงนิมนตทานออกมา
จากวัด เพื่อไปหาที่อยูที่เหมาะสมกับปอดและ
สุขภาพของทานมากกวา หากันอยูหลายป 
จนในที่สุดมาไดที่ดินผืนงามที่บริเวณหลังพุทธ
มณฑล ซ่ึงไดกลายเปนวัดญาณเวศกวันจวบจน
ทุกวันนี้ ทานเจาคุณฯ รับตําแหนงเจาอาวาส 

 ไมวาจะอยูทีใ่ด ทานมงีานหนังสอืตดิพนั
ที่ตองทําตลอด ไมเคยไดพักนานๆ เลย ทุกครั้ง
ทีพ่ระศาสนาเผชญิกบัการบอนทาํลาย ดวยการ
ทําพระธรรมวินัยใหวิปริต หรือเกิดปรัปวาท
หรอืวาทะทีบ่อนทําลายพระธรรมวนัิย ทานจะ
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ตองทําหนาที่แหงพระพุทธสาวก ดวยการแก
ปรัปวาทเหลานั้นไดจนหมดสิ้น ดวยความรู
ความสามารถที่มี ดวยความกลาหาญ ไมเคย
หวั่นเกรงภัยอันตรายใดๆ 
 ทานมีผลงานหนังสือมากกวาหารอย
รายการ ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ ทกุเลม
ลวนจดัทาํอยางประณตี พถิพีถินั โดยมศีษิยผูมี
จิตศรัทธา และมีความรู ชวยตรวจตราดูความ
เรยีบรอยดวย เพราะถาหากปลอยใหทานตรวจ
เองแตผูเดียว ก็จะเปนการเรงใหสุขภาพของ
ทานเสื่อมลงอยางรวดเร็วแนนอน และทานก็
อาจจะอยูกับเราไมนานเทาที่ควร
 ทานเจาคณุประยทุธ ไดรบัพระราชทาน
ตําแหนงรองสมเด็จฯ ที่ พระพรหม
คุณาภรณ เมี่อ ๑๒ ปกอน (พ.ศ. 
๒๕๔๗)  มีผูกราบเรียนทานวา 
คราวหนาถาเลือ่นอกี ทานก็จะ
ไดเปนสมเดจ็ฯ แลว ทานบอก
วา อยาไปคดิไกลถงึเรือ่งนีเ้ลย 
ทานไมมีคุณสมบัติใดๆ เลย
ที่จะเปนสมเด็จฯ ได
 และแลว ทานก็ไดเปน
สมเด็จฯ จริงๆ เมื่อพระพุทธ
โฆษาจารย วัดสุทัศนเทพ-
วราราม ถึงแกมรณภาพลง 

เมื่อเดือนเมษายน ๒๕๕๙ สุลักษณ ศิวรักษ
ผู ที่ ได รับยกยองว าเป น ปญญาชนสยาม
ไดเขยีนฎกีาถวายพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั
รัชกาลที่  ๙ ว าท านที่ เหมาะสมจะเป น
พระพุทธโฆษาจารย ซึ่งเปนตําแหนงของสาย
มหานิกาย สายเดียวกับทานเจาคุณประยุทธ 
ควรจะเปนพระพรหมคุณาภรณ (ป.อ.ปยุตฺโต) 
เทานั้น เพราะทานมีคุณสมบัติสมบูรณพรอม 
แหงความเปนพระพุทธโฆษาจารยทุกประการ
 คําวา พระพุทธโฆษาจารย นี้ คนไทย
สวนใหญที่ไมไดศึกษาพระพุทธศาสนา อาจไม
รูจกัวามคีวามเปนมาอยางไร พระพทุธโฆษาจารย
เปนพระสงฆในพระพทุธศาสนาเถรวาท กําเนิด
ในอินเดียตอนใต แตกฉานคัมภีรพระไตรปฎก
และภาษาบาล ีตอมาไดเดินทางไปศรลีงักา และ
ไดเขียนพระคัมภีรวิสุทธิมรรค ซ่ึงเปนคัมภีร
สําคัญในพระพุทธศาสนา ท่ียังคงมีการศึกษา
เลาเรยีนสบืตอมาจนปจจบุนั ดวยเหตน้ีุ คาํวา
พระพุทธโฆษาจารย จึงแฝงนัยวา ผูที่ดํารง
ชื่อนี้ ย อมแตกฉานในพระไตรปฎกและ
ภาษาบาลีดวย ตําแหนงน้ีในประเทศไทย

มมีานานแลว ตัง้แตครัง้อยธุยา สบืเนือ่ง
มาจนถึงยคุรตันโกสนิทร พระพุทธ-

โฆษาจารยในยคุรตันโกสนิทรทีม่ี
ชื่อเสียงมาก ไดแก พระพุทธ
โฆษาจารย (อยู ญาโณทัย)
ปธ. ๙ วัดสระเกศ ภายหลัง
ไดเปนสมเด็จพระอริยวง-
ศาคตญาณ สมเ ด็จพระ
สังฆราช ลําดับที่ ๑๕ แหง
กรุงรัตนโกสินทร 
       พระบาทสมเด็จพระ-
ปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช 
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ในหลวง : การปฏิบัติตนใหเหมาะเปนการ
ยาก ตองทาํสองอยางพรอมๆ กนั อยางหนึง่
ตองใหมีภาคภูมิ อีกอยางตองใหสุภาพ มิให
เปนหยิ่งหรือที่เรียกกันวา “เบง” และใน
สมัยประชาธิปไตยก็ตองใหเหมาะสม...เขา
กันไดกับประชาชน
สมเด็จญาณฯ : ตามที่ไดฟง...ไดยินแตเสียง
ชื่นชมในพระบารมี
ในหลวง : ตองคอยสังเกตเปนบทเรียน
และแกไขเรื่อยมา เมื่อคราวเสด็จภาคอีสาน 
วันหนึ่งเหนื่อยมาก...หนาบึ้ง กลับที่พักแลว
ก็นึกขึ้นไดวา ราษฎรไดมีโอกาสเห็นเรา
เพียงครั้งเดียว ใหเขาเห็นหนาบึ้งไมดี ตอ
จากนั้น ถึงจะเหนื่อยมากก็ตองพยายาม
ไมทําหนาบึ้ง ตองทําชื่นบาน

ที่มา : บันทึกสวนพระองค ในสมเด็จพระญาณ
สังวร สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 
(สุวัฑฒนมหาเถระ) บันทึกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. 
๒๕๐๕, หนังสือ “ธรรมหฤทัยในพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหวั”, บรรณาธกิารโดย รศ.สุเชาว พลอยชมุ
กรรมการมูลนิธิ ๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณ-
สังวรานุสรณ ในพระสังฆราชูปถัมภ

จากมหาวทิยาลยัฮารวารดเอง มีการพบปะพูดคยุ
สนทนาดวยตวัของเขาเอง ทกุวันน้ี ทานเจาคณุ
ยงัคงเปน Harvard Officer กติตมิศกัดิ ์สามารถ
กลบัไปสอนไดทกุเมือ่หากทานตองการ แตทาน
ก็ไมไดกลับไปสอนที่น่ันอีก แมวาจะเคยมีการ
ติดตอขอใหทานไปสอนอีกหลายครั้ง
 เบื้องหลังสมณศักดิ์ สมเด็จพระพุทธ-
โฆษาจารยสมเด็จฯ องคสุดทายในรัชกาลที่ ๙
คงไมใช เรื่องบังเอิญหรือแปลกประหลาด 
จนไมอาจเขาใจได หากทกุทานไดรูวา ทานเจา
คุณประยุทธ มีความเปนมาอยางไร มีความ
เหมาะสมแกตําแหนงนี้อยางไร

ทรงเปนเอกอัครศาสนูปถัมภกของพระพุทธ
ศาสนา ทรงสนพระทัยกิจการพระศาสนา
เสมอมา ทรงศึกษาธรรม ทรงปฏิบัติธรรม 
อยางเครงครัด มีหรือที่เรื่องราวของทานเจา
คุณประยุทธจะไมมาถึงพระเนตรพระกรรณ 
ทานเจาคุณประยุทธมิไดมีช่ือเสียงแตเฉพาะ
ในประเทศไทยเทานัน้ ทานมช่ืีอเสียงกวางไกล
ในระดับโลก เคยไดรับรางวัล การศึกษาเพื่อ
สันติภาพ จาก UNESCO เคยเดินทางไปสอน
พระพุทธศาสนาที่มหาวิทยาลัยฮารวารด และ
มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย โดยไดรับคัดเลือก
จากพระสงฆไทยทั้งหมดในยุคของทาน ผูที่
คดัเลอืก เปนศาสตราจารย ดร.โดนลั สแวเรอร

¾ÃÐÃÒª»Ø¨©Ò - ÇÔÊÑª¹Ò¸ÃÃÁ
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 “มทุติาสกัการะ” นีเ้ปนช่ือเร่ืองขอพดูกอน
มุทิตาสักการะ..ก็ขออนุโมทนา ขอบพระคุณ..
ทานพระมหาเถระ พระเถรานุเถระ...ทุกทาน
และมีญาติโยมมากมาย ที่ไดมีนํ้าใจมาแลวก็
ถือวาเสียสละเยอะ ในสวนที่ตองมารอนาน
อาตมากลายเปนวาตองขออภัย ก็เปนอันวา 
ทั้งขออนุโมทนา แลวก็ขออภัยดวย เร่ืองที่
อาตมาจะเก่ียวของก็คือ โยมมากันมาก แลว

บันทึกธรรม

จะถวายอะไรๆ ก็จะตองทักทาย การจะ
ทักทาย ก็ตองจํากันได ตอนน้ีตองขออภัย 
๒ ประการ หน่ึง สายตาบางทีจําไมได มอง
ไมชัดแลว เพราะฉะนั้นจึงอาจผิดพลาด สอง
ก็คือ เสียงไมมี ทักไมไหว ทักไมทัน อะไร
อยางน้ัน ก็ใหทราบไวกอนวาอนุโมทนาโยม
ทุกทาน ถาหากวาจะทักทายไมไหว ไมทัน
ก็ขออภัย ใหเขาใจอันนี้ดวย

ÊÑÁâÁ·¹ÕÂ¡¶Ò ¢Í§ 
ÊÁà´ç¨¾ÃÐ¾Ø·¸â¦ÉÒ¨ÒÃÂ� 

(»ÃÐÂØ·¸� »ÂØµÚâµ)
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 หนาอกระบม ชํ้าขางใน 
มาจากโรงพยาบาล วาจะพูด
กับโยม ก็เลยพูดยาก แตจะลอง
พยายามดูซักนิดนึง ทานบอก
วาใหกลาวสัมโมทนียกถา ก็คือ
ถอยคําที่จะใหชื่นจิตบันเทิงใจ
กส็มกบัใบบอกวาวนันีก้เ็ปน “พธิี
มุทิตาสักการะ”
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 เมื่อเขาใจอันนี้กันแลวขอพูดตอไปวา
ที่จริงวันนี้ เรื่องมุทิตาสักการะ เรื่องที่ไดรับ
สมณศักดิ์ ยังสําคัญเปนเรื่องรองสืบเนื่อง 
ความสําคัญที่แทน้ัน ญาติโยมควรจะนึกวา
วันนี้ “เปนวันคลายวันพระราชสมภพของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙” อันนี้ สิ เปนความ
สําคัญที่แทจริง แมแตพิธีที่พระราชทานเลื่อน
สมณศักดิ์อะไรนี่ ก็สืบเนื่องมาจากนั้น เปน
สวนของการทีไ่ดทรงบาํเพญ็พระราชกรณียกจิ 
พูดงายๆ ก็คือ “พระคุณของในหลวงรัชกาล
ที่ ๙” ก็หมายความวา อันนี้เปนพระราช
กรณียกิจในสวน “การทํานุบํารุงพระพุทธ
ศาสนา” ซึง่พระองคไดทรงปฏิบัตอิยางจรงิจงั
ตลอดมา แลวเราก็จะมองเห็นวา ทรงเอาใจใส
จริงๆ หวงใย หรืออาตมากลาวไดวา พูดกัน
แบบเดากไ็ด  เดา...โดยสืบเนือ่งจากขอเทจ็จรงิ 
อาตมาไมไดเขาวัง ไมเขารวมพิธีหลวง ไมได

เขาพิธีทางราชการมาประมาณ ๒๕ ปหรือ
กวาน้ัน ไมไดเขาสกัครัง้ เวนครัง้เดยีว คอืคร้ังที่
มฎีกีาใหไปรบัสมณศกัดิเ์ปน “พระพรหมคณุา-
ภรณ” ครัง้เดยีว นอกนัน้เอาเปนวา เวลา ๒๕ ป
ไมเคยเขาวัง ไมเคยเขาพิธีทางการใดๆ ทั้งสิ้น
 อาตมาหนีมาจากกรุงเทพฯ เพราะเรื่อง
โรคปอด จึงไดมาอยูที่วัดญาณเวศกวัน มาอยู
ที่วัดญาณเวศกวันแทบไมมีบทบาทอะไร คือ
มาก็อาพาธ โยมชวยหาที่เพียงวาไดพักอาศัย 
แลวก็ทําหนังสือที่คางอยูมาทําตอไป ทํามา
เรื่อยๆ  มาอยูที่นี่ เริ่ม (ตั้ง) วัดอยูพรรษาเดียว 
ก็ไปพักที่ฉะเชิงเทรา ที่สายใจธรรม ๕ พรรษา 
ไมไดอยูที่นี่ อยูท่ีนี่จนออกพรรษา แลวก็มาๆ 
ไปๆ นี่ก็ ๕ ปผานไปแลว ตอมาจึงมาจําพรรษา
ที่นี่ ป ๓๘ พอป ๔๐ ก็ผาตัดเสนเลือดสมอง 
ต้ังแตน้ันมาก็อยู ก นวัด ...ขออภัยใชคําน้ี 
ไมไดออกมาหนาวัดเลย ตั้งแตป ๔๐ นะ ไปๆ 
มาๆ อาตมากบัวดัน้ี มบีทบาทนอยทีส่ดุ ป ๔๐ 
อยูกนวัด อยูที่กุฏิ ไมไดออกหนาวัดเลย ๑๐ ป
 แลวตอจากน้ันแมแตวัดญาณเวศกวัน
กอ็ยูไมไหว อากาศสูไมไหว ตองจราจรเรรอนไปมา
จนบัดนี้อีกประมาณ ๑๐ ป หมายความวา
๒๐ ปนี้ แทบจะไมไดออกมาเกี่ยวของเลย 

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร 

สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
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โยมจะเห็นวา มาวัดนี้ไมเจอเจาอาวาส แต
กอนยังออกพิธีบาง วันวิสาขบูชา วันมาฆบูชา 
ตอนหลังนี้ไมไดมาเลย นี่หมายความวา แม
แตที่วัดนี้เอง อาตมาก็มีบทบาทนอย วัดนี้
โยมสรางกันมาทั้งนั้นนะ วันนี้ไดยินวาโยม
คุณหญิงกระจางศรี จะฝากพวงมาลัยมา
ทานเปนประธานสรางวัดนี้ ทานอายุ ๑๐๒ ป
มาไมไหวแลว ทานก็คิดถึงมาก อุตสาหให
ลูกหลานนําเอาพวงมาลัยมา ก็แปลวา วัดนี้
โยมสรางกันมา อาตมาเคยพูดบอกวาอาตมา
ไมเคยสรางอะไรทีว่ดัน้ีแมแตเทาเลาไก วางัน้
เลย ฝมือโยมทั้งนั้นเลย
 เปนอยางนี้ พิธีหลวง พิธีอะไร ก็ไม
ไดไปเลย เราออกไปอยูตามดง ไปตามเรื่อง
แตวามีอันหนึ่งก็คือ เรื่องงานหนังสือ ไมไดทิ้ง
หนังสือธรรมะ ทําเทาที่ทําได ทําแคเลมเดียว
“ตามพระใหมไปเรียนธรรม” ไดบอกกับพระ
วัดน้ีไวว า “ชีวิตนี้อาจจะไมเสร็จ ก็ไมแน
จะเสร็จหรือเปลา จะพยายาม อาจจะไมเสร็จ

ก็ได” เสร็จไป ๒๑ ตอน เหลือ ๓๙ ตอน และก็
หนังสืออื่นอีกเยอะแยะ เพราะฉะนั้นจึงเลา
ใหฟง คือใหเห็นวา ที่จริงกอนจะมานี้ อยาง
ที่บอกไว ไมไดออกการออกงาน พิธีหลวง
อะไรไมเคยไปเลย ทาํใหเราเดาวา “พระองคนี้
ไมไดลอดสายพระเนตรเลย” อาตมาไปเที่ยว
อยูท่ีนั่นที่นี่ ไดทําอะไรอยู ทําอะไรตออะไร
เรยีกเปนภาษาใหไพเราะหนอยกคื็อวา “ทํางาน
สรางเสริม และแผขยายความรู ความเขาใจ
ธรรมะ วินัย และก็หาทางใหประชาชนได
ประพฤติปฏิบัติกัน” ไดทํางานแคนี้ เรื่องก็มา
เปนอยางนี้เลยบอกใหญาติโยมรู
 เปนอันวา งานนี้ใหโยมไปเอาใจใสท่ี 
“พระคณุของในหลวง - สมเดจ็พระปรมนิทร-
มหาภมูพิลอดลุยเดช รชักาลที ่๙” นี ้สวนนัน้
เปนเรื่องของพระราชามหากษัตริย บานเมือง 
ที่ทานมีพระคุณ เอาพระทัยใสในพระศาสนา 
สงเสริม หาทาง โดยที่ทรงหวงใย พยายามจะ
ใหกิจการของพระศาสนาดําเนินไป

“พระ จะตั้งสมณศักดิ์ใหเปนอะไร 
ก็เปนพระองคหนึ่งเทานั้น ฉะนั้น
โยมไมตองไปหวงอะไร จะตั้งเปน
ชั้นไหนๆ ก็เปนพระองคหนึ่ง เคย
เรียกหลวงอา หลวงลุง หลวงตา 
หลวงพอ หลวงปู ก็เรียกไปตาม
นั้นแหละ เขาจะเรียกเจาประคุณ
อะไร ก็ไมตองไปยุงกับเขา ใหเปน
เรื่องของทางการเขา สวนเราก็อยู
กนัแบบสบายๆ สิง่ทีเ่ราควรจะให
ความใสใจ คือในหลวง สวนพระ
ก็เปนพระไปตามเดิม”
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พระเทพคุณาธาร (ผล ชินปุตฺโต)สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
( ฟน พลายภู)

สมเด็จพระพุฒาจารย 
(เสงี่ยม  จันทสิริ )

 แตทีนี้ในแงของการตั้งพระ หันมาดู
เรือ่งพระบาง “พระ..จะตัง้สมณศกัดิเ์ปนยงัไง
ก็เปนพระน่ันแหละ ก็เปนพระองคหนึ่ง
เทานั้น” เพราะฉะนั้นโยมไมตองไปหวง ดาน
ของพระจะตั้งเปนช้ันไหนๆ ก็เปนพระองค
หนึ่ง ฉะนั้นเมื่อเราอยูกันมา เคยเรียก หลวง
อา หลวงลุง หลวงตา หลวงพอ หลวงปู  
ก็เรียกไปตามนั้น ดีที่สุด เขาจะเรียก “ทานเจา
ประคณุ” หรอือะไร ไมตองไปยุงกบัเขา ใหเปน
เรื่องของทางการเขา เราก็อยูกันแบบสบายๆ
 เราทําความเขาใจกันวา เรื่องที่เราควร
จะเห็นพระคุณคือในดานของในหลวง สวน
พระก็เปนพระไปตามเดิม ทีนี้เร่ืองพระ ก็มี
อนัหนึง่คอืวา มันมเีรือ่ง “เปน” กบัเรือ่ง “ทาํ” 
ตอนนี้โยมก็มานึกเรื่องเปน เปนนั่น เปนนี่ 
ที่จริงเรื่องทางธรรมะนี้ ทานไมนิยมถามวา 
“จะเปนอะไร” ทานนยิมถามวา “จะทาํอะไร”
อันนี้แหละสําคัญ ที่นี้เราจะทําอะไร แลวก็ 
บางทีจะตองทําอันนั้น อันนี้ แลวจะทําใหได
ผลดี มันเหมือนกับ “จําเปนจะตองไปเปนนั่น
เพื่อจะไดทําอันนี้ได เขาก็เลยใหเปน เพื่อจะ
ใหไปทําอะไรตออะไรบางอยาง ที่จะทําอะไร

ไดอยางจริงจัง เขมแข็ง” อันน้ีก็เลยเปนคติ
ที่เราจะตองรูวาทางพุทธศาสนาทานไมนิยม
ถามวา “จะเปนอะไร” แตถามวา “จะทําอะไร”
 แตทีนี้ เรื่อง “เปน” กับ เรื่อง “ทํา” นี้ 
มันขัดกัน ตอนนี้ก็ตองเปดใจ ก็จะพูดกันตรงๆ 
ละ นี่พูดถึงตัวอาตมาเอง ตองขออภัยที่พูด
ถึงโดยสวนตัว งานที่จะทํานี้ก็คือเรื่องหนังสือ
ธรรมะอะไรตางๆ ที่บอกพระไวแลววา ชีวิตนี้
กไ็มมทีางสาํเรจ็ ไมมทีางจบ กต็องทาํกนัตอไป   
ทีน้ี่ “การเปน” มนัมาขดักับ “การทาํ” มนัก็จะ
ตองมาตกลงกันละวา “เปน” น้ี เขามเีร่ืองอยาง
นั้นๆ ที่เกี่ยวกับการ “เปน” แลวเรื่องที่เราจะ 
“ทํา” นี้ บางทีมัน “ทําไมได” มันขัดกัน ก็จะ
ตองมาตกลงกันวา แลวเราจะทาํยงัไง เราจึงจะ
ทําเรื่องที่เราตองการจะทําใหมันสําเร็จ
 นี่คือจุดสุดทายมาอยูที่นี่ อยูที่ “เรื่อง
เปน” กับ “เรื่องทํา” มันขัดกัน แลวจะหา
ทางให “เรื่องเปน” มันเปดทางให “เรื่อง
ทํา” ใหได เพราะเรื่องทํานี้ถือวาสําคัญกวา 
ทีต่องทาํไปจนตายนัน่แหละ” คอืหมายความวา
บอกแลว “ชีวิตนี้ไมพอ” หนังสือธรรมะ อะไร
ตออะไรนี้มากมาย
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สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช 
(ปลด กิตฺติโสภโณ)

พระธรรมเจดีย 
(กี มารชิโน)

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ 
สมเด็จพระสังฆราช 

(ปุน ปุณฺณสิริ)

 พูดใหโยมฟงใหเขาใจ ไหนๆ ก็มีพิธีนี้
ขึ้นแลว และโยมก็เสียสละเวลาเปนตนมา 
เรามาเขาใจ มาตกลงกนัวาวันนี ้กก็ลายเปนวา
มีเสียงพูดขึ้นมา ตอนแรกพูดไมออกจริงๆ 
มาในรถนี้ พูดไมไดเลย แลวก็เม่ือคืน มาถึง
เมื่อเชานี้ หมอเขาใหออกซิเจน ยาขยาย
หลอดลม ๓ พัก เพราะปอดมันระบมหมด 
ในนี้ชํ้าระบม แลวมีเจ็บแนน แลวก็ไอ ทีนี้
กพ็ยายาม...สู... กเ็ลยพดูออกมาจนได เอาละ...
ก็พูดกันพอสมควรแลว เอาเปนวาที่สําคัญ ไม
ตองมานึกถึงองคนี้มาก แคเปนพระองคหนึ่ง
 แตว าต องขอบคุณพระเดชพระคุณ  
หลวงพอวัดปาเลไลย แลวก็วัดดอนเจดีย 
เดิมท านเป นเจ าคณะจังหวัดสุพรรณบุรี
มาตอนนีท้านก็อาย ุ๘๒ - ๘๓ แลว ทานอยูเปน
ที่ปรึกษา ทานยังเมตตามาเลย
 ทีจ่รงิอาตมาคดิเอาไวแลว พอเสรจ็งานนี้
เราจะตองไปกราบพระผู ใหญ โดยเฉพาะ
ที่มรณภาพแลว อยู ที่วัดปาเลไลยดวยองค
หนึ่ง หลวงพอองคเกาที่วัดปาเลไลย (พระ
ธรรมมหาวีรานุวัตร - ฉลอง จินดาอินทร) ก็จะ
ตองไปหลายวัด เชน วัดเบญจมบพิตร เปน

สมเด็จพระสังฆราช อุปชฌาย (สมเด็จพระ
อริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช พระ
องคที ่๑๔ แหงกรงุรตันโกสนิทร - ปลด กิตฺติโส-
ภโณ) ไปกราบ แลวก็ไปวัดสามพระยา เปน
พระคูสวด (สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย - ฟน
ชุตินฺธโร) ไปกราบหลวงพอ วัดทองนพคุณ...
ก็พระคูสวด (พระธรรมเจดีย - กี มารชิโน)
ไปกราบหลวงพอ วัดพระพิเรนทร (พระเทพ
คุณาธาร - ผล ชินปุตฺโต) แลวก็ อาจารย
พระครูปลัดสมัย กิตติทตฺโต อดีตเจาอาวาส
วัดพระพิเรนทร แลวก็วัดบานกราง (พระเมธี
ธรรมสาร - ไสว ธมฺมสาโร อดีตเจาคณะอําเภอ
ศรีประจันต จังหวัดสุพรรณบุรี หรือที่ชาวบาน
แถบน้ันรูจักในนามหลวงพอวัดบานกราง) 
แลวก็วัดประสาททองก็ตองไปเยี่ยม
 แลวก็วัดสุทัศนฯ หลวงพอวัดสุทัศนฯ 
ทานใจดมีาก ทานเคยเขยีนจดหมายไปบอกวา
ใหไปอยูวดัสทุศันฯ นานแลว กเ็ปนสมเดจ็พระ
พุฒาจารย (สมเด็จพระพุฒาจารย - เสงี่ยม 
จันทสิริ) เกาแลว นานเนแลว ไมใชยุคหลังนี้
และอาตมาไดเรยีนบาลทีีน่ัน่ เรยีนบาลทีีก่รงุเทพฯ
เริม่ทีว่ดัสทัุศนฯ วดัสทุศันฯ จึงเปนสํานักเรยีน
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ขอนอบนอมกราบมุทิตาสักการะ
สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ญาณอดุล สุนทร
นายก ปาพจนดิลกวรานุศาสน อารยางกูร
พิลาสนามานุกรม คัมภีรญาณอุดมวิศิษฏ  
ตรีปฎกบัณฑิต มหาคณิสสร บวรสังฆาราม 
คามวาสี อรัญวาสี
 สมเด็จพระราชาคณะ ชั้นสุพรรณบัฏ
สถิต ณ วัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน 
จ.นครปฐม

ที่ไดเรียนบาลี แลวก็ยังอะไรอีกละ มีหลายวัด
แลวก็สมเด็จพระญาณสังวรฯ ที่วัดบวรนิเวศฯ 
แลวก็สมเด็จพระสังฆราช ปุณณสิริ สมเด็จ
ปานะ (สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จ
พระสังฆราช  พระองค ที่  ๑๗ แห งกรุง
รัตนโกสินทร - ปุน ปุณฺณสิริ) ก็ตองไปแลว 
ที่นั่นสําคัญ ทานมีพระคุณมาก ตอนที่มหา
จุฬาฯ แย ไดอาศัยสมเด็จพระสังฆราช ปุณฺณ-
สิริ วัดโพธิ์ ตอนนั้นอาตมาก็เปนพระ ทํางาน
ที่มหาจุฬาฯ ไปหาทาน จนลืมวาไปหาทาน
กีค่รัง้ คอืตองไปเร่ือย ไปธุระไปเรือ่งมหาจฬุาฯ 
ตอนนั้นสถานการณคณะสงฆทางมหาจุฬาฯ 
งอนแงนมาก ก็เลยอาศัยสมเด็จพระสังฆราช 
วดัโพธิน์ีแ่หละ ทานกเ็ปนหลกัให อปุถมัภบาํรงุ 
อะไรตออะไรทุกอยาง วัดโพธิ์ก็ตองไป
 แลวกว็ดัอะไรอกี... เอา...ไวไปทาํรายการ
ทีหลัง นี่พูดพอใหเห็นตัวอยาง แตจะไปไหว
หรือเปลา ในวันสองวันนี้ รู สึกจะไปไมไหว
รางกายมันไมอํานวย แตก็พูดใหรู ไว เปน
อันวา มีทานผูที่มีพระคุณที่เราควรระลึกถึง

ที่จะตองไป เอาละ วัดบานกราง น่ีก็เปน
ตนกําเนิดเลย ที่จะตองไป เปนวัดเริ่มตนที่
บวชเณร
 ก็เอาวา วันน้ีพูดไวพอสมควร ที่จริง
ตอนแรกนึกวาพูดไมไดเลย เพราะเสียงมัน
ไมยอมออก มันติดคออยูแคนี้ ขอขอบพระคุณ
อกีคร้ังหนึง่ พระมหาเถระ พระเถรานเุถระ ทีไ่ด
สละเวลามาแสดงมุทิตา แลวก็...ขออนุโมทนา
โยมญาติมิตรทุกทาน
 อาว...ทานอาจารยน่ังอยู น่ัน... มอง
ไมเห็น (ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทอง-
ประเสริฐ ราชบัณฑิต) ทานอาจารยน่ีก็เปน
ผูที่นําเขาไปที่มหาจุฬาฯ ใหเริ่มทํางานเปน
ผูชวยเลขาธิการ คือทานจัดการใหเสร็จหมด
แลวก็เปนอาจารยเดิมดวย แลวก็ยังมาเปน
ผูบริหาร เปนผูที่นําเขาไป ไปทํางานที่มหา
จุฬาฯ ตอนน้ีทาน ๘๘ แลว ทานยงัสละเวลามา
ตองเรียกวาเป นเมตตาของทานอาจารย
อยางสูง ก็ขออนุโมทนา
 วันนี้ก็ขออนุโมทนา ถาเปนแบบพระ
ก็เรียกวา ตองขออนุโมทนาผูมีพรรษายุกาล
สูงสุดไวกอน เอาละ วันนี้ก็ขออนุโมทนาเทานี้
กอน อายุ วรรณะ สุขะ พละ ทุกทานทั่วกัน

ศาสตราจารยพิเศษจํานงค ทองประเสริฐ 
ราชบัณฑิต ในวันงานมุทิตาสักการะ 

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย ณ วัดญาณเวศกวัน
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 เมื่อเราไดยินคําวา “ขยะ” เชื่อวาเรา
ทุกคนมีภาพในใจวา มันคือสิ่งที่นารังเกียจ 
ไมนาจะเขาใกล ทั้งกลิ่น และลักษณะที่ไมนาดู
ตางๆ จึงเปนเหตุใหทุกคนเมื่อท้ิงขยะแลว 
ก็พยายามที่จะอยูใหหางไกล และทําอยางไร
ที่จะใหขยะนั้นพนออกไปโดยเร็ว 
 แตความเปนจริง ขยะไมไดเปนสิ่งท่ี
นารังเกยีจอยางท่ีคนสวนใหญคดิและเขาใจกนั
แตขยะกลับมีประโยชนอยางที่เราคาดไมถึง
เชน ขยะสามารถนํากลับมาเปนเชื้อเพลิง
ที่นํามาผลิตไฟฟา ขยะสามารถนํามาแปรรูป
เปนสิง่ของ เครือ่งใชตางๆ ทีอ่ยูในชีวิตประจาํวัน
ของเรา โดยชวยลดการนาํทรพัยากรธรรมชาติ 
เชน แรเหล็ก และนํ้ามันปโตรเลียม ที่นับวัน
จะเหลือจํานวนนอยลง มาใชผลิตส่ิงของ
เหลานั้น แตขยะที่สามารถนํามาใชทดแทน
วัตถุดิบจากธรรมชาติไดนั้น ก็จะตองเปน
ขยะที่มีคุณภาพ แลวขยะที่มีคุณภาพเกิดขึ้น
ไดอยางไร 

 องคประกอบที่ทําใหขยะมีคุณภาพ เกิด
จากการจัดการเรื่องขยะอยางมีประสิทธิภาพ 
ซึง่จะตองไดรบัความรวมมอืทัง้ภาครฐั และภาค
ประชาชน โดยภาครัฐจะเปนผูบริหารจัดการ
ดานขอมูล และการถายทอดขอมูลน้ันสูภาค
ประชาชนแสดงถึงประโยชน และโทษของ
การจดัการขยะอยางไมถกูตอง พรอมทัง้จดัหา
เครื่องมือ และงบประมาณในการดําเนินการ
อยางจริงจัง สวนภาคประชาชน ก็จะมีทั้งสวน
ผูนําชุมชน และองคกรภาคเอกชนตางๆ ที่เห็น
ประโยชนในการจัดการขยะ ขับเคลื่อนใหเกิด
การมสีวนรวมของคนในชุมชน ในการออกแบบ
การจัดการขยะใหเหมาะกับทองถิน่น้ันๆ ตอไป 
 วัดจากแดง เปนองคกรหนึ่ง ที่มองเห็น
ประโยชนของการจัดการขยะมาตั้งแตป พ.ศ.
๒๕๕๐ โดยเร่ิมดวยการจัดการปญหาขยะ
ภายในวัด ที่เกิดจากนํ้าในแมนํ้าเจาพระยา
ไดพัดพาเอาขยะมาติดคางในบริเวณวัดเปน
จํานวนมาก ปญหาเศษอาหารทีเ่นาเสยีสงกลิน่
เหมน็  ปญหาตางๆ ทีก่ลาวมาน้ีไดสงผลใหพระ
ภิกษุ และผูที่มาประกอบบุญกุศลที่วัดไมไดรับ
ความสะดวก โดยแนวคดิและนาํไปสูการปฏบิตัิ
ของ พระมหาประนอม ธมฺมาลงฺกาโร รองเจา
อาวาสวัดจากแดง  ทีต่องการจะปรบัปรงุสภาพ
แวดลอมของวัดจากแดง ใหเปนสถานทีท่ีน่าอยู 
สะอาด รมรื่น และสวยงาม ในสายตาของผูมา
ประกอบบญุกศุลทีว่ดั ทานจงึเริม่แผนงานการ

ขุดทอง จาก กองขยะ
รักษ์สิ่ งแวดล้อม

พระเทศบาล
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ดูแลสภาพแวดลอมแบบ 7 R ซึ่งเปนองคความ
รูแบบสากลมาประยุกตใช ประกอบดวย
 ๑. Reduce คือการลดการใชงานวัสดุ
ประเภทที่ทําใหเกิดมลพิษ เชน การลดใชงาน
ถุงพลาสติกประเภทตางๆ และหันมาใชงาน
วัสดุอยางอื่น เชนถุงกระดาษ ตะกราที่ทําจาก
วสัดธุรรมชาตใินงานบญุโรงทาน  เชน การใชใบ
ตองทํากระทงอาหาร ทดแทนวัสดุสังเคราะห  
เปนตน
 

รีไซเคิล การนําเอาขวดนํ้ามาทําเปนงานฝมือ 
เศษพลาสตกิทีต่ลาดไมรบัซ้ือ วดัจากแดงไดนํา
ไปแปรรปูเปนน้ํามนัเชือ้เพลงิ และนําน้ํามนัน้ัน
ไปใชในงานใหความรอนกับการหุงตมอาหาร 
และในงานเผาศพ เปนตน

 ๒. Reuse เปนการใชงานซํ้า หมายถึง
เลือกใชวัสดุที่สามารถนํากลับมาใชใหมไดอีก 
วัสดุที่ใชงานไดแคเพียงครั้งเดียวทิ้ง จะเปน
ภาระของสิ่งแวดลอม เชน ภาชนะใสอาหาร
ในงานบุญตางๆ (โรงทาน) สวนวัดจากแดงใช
ภาชนะ เชน จาน ชาม ถวย แกวนํ้าเมลามีน 
เปนตน สามารถนาํกลับมาลางทาํความสะอาด 
เพื่อนํากลับมาใชใหมไดอีก
 ๓. Recycle เปนการนาํเอาขยะประเภท
ตางๆ มาแปรสภาพเปนสิ่งของเครื่องใช 
ประเภทตางๆ เชน นําเอาฝาเครื่องดื่มที่เปน
โลหะ ไปบริจาคสรางขาเทียม การนําเอาขวด
แกว ขวดพลาสติก ไปขายใหโรงงานที่รับขยะ

 ๔. Repair หมายถงึการซอมแซม สิง่ของ
เครือ่งใชบางอยางน้ัน เพยีง “นํากลบัมา” ซอม
แซมก็สามารถที่จะใชงานไดเหมือนเดิมโดย
ไมจําเปนจะตองทิ้ง วัดจากแดงก็มีชางไม และ
ชางเหล็ก เพื่อซอมแซม โตะ เกาอี้ ที่ชํารุด ให
นํากลับมาใชไดเปนจํานวนมาก
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 ๕. Reject การปฏิเสธ หมายถึงการไม
ใชงานสินคา หรือวัสดุที่เปนพิษตอสิ่งแวดลอม 
หรือกลายเปนขยะที่ยากตอการกําจัด เชน
กลองโฟม ถุงพลาสติก หลอด ซึ่งเปนวัสดุที่ใช
งานไดสะดวก แตเปนพิษตอสิ่งแวดลอมและ
สขุภาพของมนษุย ดงันัน้ เราจงึควรทีจ่ะปฏเิสธ 
ไมใชงานของพวกนี้บาง

 ๖. Return หมายถึงการคืนส่ิงแวดลอม
ที่ดีสู โลก เนื่องจากทุกวันนี้สิ่งแวดลอมได
เสื่อมโทรมลงไปมาก ดังนั้นควรที่จะหันมา
ฟนฟสุูขภาพของส่ิงแวดลอมใหกลับคืนสูความ
สวยงาม ไรมลพิษดังเดิม เราสามารถเริ่มตน
ดวยการปลูกตนไม และลดการใชที่เปนพิษตอ
สิ่งแวดลอม

 7. Rethink หมายถงึการคดิ มารวมกนัคดิ
วางแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว
ในเรื่องการปลูกฝงคานิยม วิธีการปฏิบัติที่เปน
รูปธรรม จัดอบรมใหความรู  จัดกิจกรรม

 ภาพกองขยะท่ีแสดงใหเห็นผลของการ
จัดเก็บขยะแลวไมสามารถกําจัดไดอยางมี
ประสทิธภิาพ จนกลายเปนผลเสยีตอชมุชนนัน้ๆ 
เชน กลิ่น และควันพิษ จากการเกิดไฟไหมกอง
ขยะที่ทับถมกันจนเกิดแกสมีเทน เมื่ออุณหภูมิ
ภายใตกองขยะสูงขึ้นถึงจุดติดไฟได

สนับสนุนการดูแลสิ่งแวดลอมในชุมชนของตน
การใหผลตอบแทนทีเ่ปนรปูธรรม เชน การแลก
สิ่งของที่ไดจากการคัดแยกขยะ กับของใช
ประจําวัน เพื่อชวยลดคาครองชีพ จัดตั้งกลุม
ผูนําชุมชนเพื่อดูแลประสานประโยชนกับคน
ในชมุชนกบัหนวยงานของรัฐ เพือ่การสนบัสนนุ
ทีม่ปีระสทิธภิาพ เชน การจดัทีส่ะอาดเรยีบรอย 
จัดทาํปายกํากับภาชนะรบัขยะใหชดัเจนยิง่ขึน้ 
เปนตน
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 เมื่อวัดจากแดงไดดําเนินการเรื่องการ
ปรับปรุง และรักษาสภาพแวดลอมแบบองค
รวมมาไดระยะหนึ่งแลว มีผลแสดงใหเห็นเปน
รูปธรรม จึงไดรับความรวมมือจากผูสนใจ โดย
การสนับสนุนเคร่ืองมือในการจัดการขยะให
มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น เชน เครื่องแปรรูปเศษ
อาหารใหเปนปุยชีวภาพ, เครื่องแปรรูปเศษ
พลาสติกใหเปนนํ้ามันเชื้อเพลิง เปนตน 

 เพราะฉะนั้น การขุดทองจากกองขยะ
ก็ไมเปนเพียงคําที่เขียนไวสวยหรู หรือเพื่อ
สรางแรงจูงใจเทานั้น บัดน้ีทองที่เกิดจากกอง
ขยะเกิดข้ึนไดจริงจากการรวมมือกันของคน
วัด และชุมชนโดยรอบ รวมทั้งองคการบริหาร
สวนตําบล ทุกฝายมีสวนทําใหการชวยกันขุด
ทองครั้งนี้ประสบความสําเร็จ จนปรากฏเปน
รูปธรรมชัดเจน ซึ่งเปนโอกาสที่จะไดสานตอ
สิง่ทีพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยไดสรางไว คือ
การดูแลรกัษาพ้ืนท่ีกระเพาะหมนูีไ้วเปนพืน้ทีส่ี
เขียว  และเพื่อเปนปอดของคนกรุงเทพฯ รวม
ทั้งผูที่ไดอยูอาศัยในพื้นที่นี้สืบตอไป
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 สังคหวัตถุ ๔  คือ ธรรมที่เปนเครื่อง
สงเคราะหชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ผล
คือเปนเครื่องผูกมิตร ชวยยึดเหนี่ยว ประสาน
นํา้ใจ ใหมคีวามนยิมชมชอบกนั เปนเครือ่งชวย
ประสานคนหมูมากใหอยูรวมกันอยางมีความ
ปกตสิขุ  เปนเคร่ืองชวยขจดัความขดัแยงทีเ่กิด
ขึน้ ทาํใหคนอยูรวมกนัดวยความรกัใครสามคัคี 
สามารถนาํไปใชไดต้ังแตระดับบคุคล ครอบครัว 
องคกร สังคม  และประเทศชาติ 

ของธรรมะหมวดนี้ โดยเอาพระไตรปฎกบาลี
หลักฐานชั้นปฐมภูมิเปนใหญเปนตัวเริ่มตน 
เพื่อใหไดประโยชนความรูในรายละเอียดที่ลึก
ซึ้ง และนัยยะเพิ่มเติมที่ครบถวน
 เทาทีค่นเจอในพระไตรปฎกบาลีม ี๕ แหง 
ใชคําวา “เปยฺยวชฺชํ” ๓ แหง 
 (องฺ. จตุกฺก. สังคหสูตร ๒๑/๓๒; อภิญญาวรรค

ที่ ๖ ๒๑/๒๕๖; องฺ. นวก. พลสูตร  ๒๓/๒๐๙ )

ใชคําวา “เปยฺยวาจา” ๑ แหง 
(องฺ. อฏฐก. หัตถกสูตร ๒๓/๑๑๔) 

ใชคําวา “ปยวาจา” ๑ แหง 
(ขุ.ชา.โสณนันทชาดก ๒๘/๑๖๒)

 ๑. ตัวอยางบาลีจาก  “สังคหสูตร”  
 [๓๒] จตฺตารีมานิ ภิกฺขเว สงฺคหวตฺถูนิ
กตมานิ จตฺตาริ ทานํ เปยฺยวชฺชํ อตฺถจริยา 
สมานตฺตตา อิมานิ โข ภิกฺขเว จตฺตาริ 
สงฺคหวตฺถูนีติ ฯ 

วิ เคราะห์ธรรม

“»ÂÇÒ¨Ò-à»ÂÂÇÑªªÐ”
 องคประกอบของสังคหวัตถุ ๔
 ๑.  ทาน การให เอือ้เฟอเผ่ือแผ เสียสละ 
แบงปนชวยเหลือผูอื่น
 ๒. ปยวาจา หรือ เปยยวัชชะ คําพูด
นารัก หรือควรดื่ม
 ๓. อัตถจริยา การประพฤติตนใหเปน
ประโยชนแกผูอื่น รูจักเสียสละ ไมเห็นแกตัว 
มีจิตอาสา จิตสาธารณะ
 ๔. สมานัตตตา การทําตัวใหสมานเขา
กันได ไมถือตัว-ถือสา เปนกันเอง รูจักวางตน
ใหเหมาะสมกับฐานะ-สถานการณ การทําตน
เสมอตนเสมอปลาย ปฏิบัติสมํ่าเสมอกันในชน
ทั้งหลาย 
 จะทําไดดีมีความจริงใจ ก็ตองมี เมตตา
กายกรรม  เมตตาวจีกรรม  เมตตามโนกรรม 
 มีเรื่องที่ตองมาวิจัยวิจารณกันทางหลัก
ภาษา และความสอดคลองกันของพุทธพจน
ทั้งหมด ในคําวา “ปยวาจา” “เปยยวัชชะ” 

ÇÔà¤ÃÒÐË ÇÔ¨ÑÂ ÇÔ¨ÒÃ³

ปฺฺุวํโส
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 [๓๒] ดูกรภิกษุท้ังหลาย สังคหวัตถุ 
๔ ประการน้ี ๔ ประการเปนไฉน คือ ทาน 
การให ๑ เปยยวัชชะ ความเปนผูมีวาจานารัก 
๑ อัตถจริยา ความประพฤติประโยชน ๑ 
สมานตัตตา ความเปนผูมตีนเสมอ ๑ ดกูรภิกษุ
ทั้งหลาย สังคหวัตถุ ๔ ประการนี้แล ฯ 

(องฺ. จตุกฺก. สังคหสูตร ๒๑/๓๒)

 นาสังเกตวา “เปยยวัชชะ” เปนคําที่
พระพุทธองคใชตรัสแสดงธรรมหมวดสังคห
วัตถุ ๔ แกภิกษุทั้ง ๓ สูตร และในพลสูตรตรัส
วา “การแสดงธรรมบอยๆ แกบุคคลผูตองการ 
ผูเง่ียโสตลงสดับ เลิศกวาเปยยวัชชะท้ังหลาย”   
“เปยยวาจา” เปนคําที่หัตถกอุบาสกใชตอบ
พระพุทธองคเรื่องหมวดธรรมที่เขาใชในการ
สงเคราะหเพื่อนฝูงบริวาร สวน “ปยวาจา” 
เปนคําที่พระโพธิสัตวผูเปนบุตรผูยิ่งดวยความ
เคารพรักกตัญูกตเวทีใชสงเคราะหบํารุง
มารดาบดิาในโสณนนัทชาดก ซึง่ความแตกตาง
ของการใช ๓ คาํนีใ้นสงัคหวตัถ ุ๔ ในบรบิทตาง
กัน ควรมีนัยสําคัญอยู

* ปยวาจา – เปยยวัชชะ *
ในความเหมือนมีความแตกตาง

 ขออธบิายคาํวาปยวาจากอน เพราะเปน
ที่รับรูและยอมรับกันทั่วไป
  ปยวาจา คือ คําสุภาพ นารัก มี
ประโยชน เปนจริง คํากลาวสวัสดี ขอโทษ 
ขอบคุณ ไมเปนไร ทักทายปราศรัยกอน ให
กําลังใจ ทําใหเกิดความพอใจแกผูไดยิน กอให
เกิดมนุษยสัมพันธที่ดีตอกัน 
 การพูดใหเปนปยวาจา ยึดหลักดังตอ
ไปนี้
 - เวนจากการพูดเท็จ คือ พูดแตคําจริง 
ไมพูดจาโกหกหลอกลวงผูอื่น 

 - เวนจากการพูดสอเสียด คือ ไมพูดจา
ยุยงใหเขาแตกราว ใสราย ใสความ
 - เวนจากการพูดหยาบ 
 - เวนจากการพูดเพอเจอ คือ ไมพูดใน
สิ่งที่เหลวไหลไรสาระจนเกินไป รูกาลเทศะ
 ถาพูดเท็จหลอกลวงเพื่อประโยชนตน
แมจะไพเราะนาฟงอยางไร ก็ไมถอืเปนปยวาจา
ในความหมายของพระพุทธองค   ถ าพูด
สอเสยีดดวยคาํหวานนาฟงเพยีงใด ก็ไมถอืเปน
ปยวาจาในความหมายของพระพุทธองค จะพดู
ปยวาจาได ตองมีสติควบคุมใจ ควบคุมการพูด 
เมตตาวจีกรรม ถูกกาลเทศะ
  เปยยวัชชะ แปลไดหลายนัย ๑. 
คํากลาวอันควรดื่ม  ๒. คําชี้โทษหรือความผิด
อันควรดื่ม ๓. คําตําหนิอันควรดื่ม
 คําแปลนัยแรกไปกันไดดีกับปยวาจา 
วาจานารักเปนวาจาที่นาดื่มอยูแลว มีในพระ
ไตรปฎก ๑ แหงใชคําวา เปยฺยวาจาตรงๆ สอง
คําแปลหลัง ผูเขียนเคยฟงพระรูปหนึ่งอธิบาย 
สวนใหญคงไมเคยไดยินกัน จึงตองคนหลัก 
ฐานเพื่อมารับรองคําอธิบาย เรามาดูรากศัพท
กันกอน
  เปยฺย มาจาก ปา ธาตุ + ณฺย ปจจัย 
ปา ธาตุ - ปานรกฺขภฺุชนปูรปาปุณเน = ดื่ม, 
รักษา, บริโภค, ใหเต็ม, ถึง 

(ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คาถา ๒๒๘)

{ผูเขียนยังไมเจอตําราไวยากรณที่แปลปาธาตุ 
วา ดี นารัก}
   มีวิเคราะหวา
 วิ.๑ อปยิตฺถ ปยติ ปยิสฺสตีติ เปยฺยํ, 
ปาตพฺพํ, ปานียํ (ปา - ปาเน ในการดื่ม + 
ณฺย,ตพฺพ,อนีย) กัมมสาธนะ ไดถูกด่ืมแลว 
ยอมถูกดื่ม จักถูกดื่ม เพราะเหตุนั้น ชื่อวา 
เปยฺย, ปาตพฺพ, ปานีย (พึงถูกดื่ม)
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 (ปทรูปสิทฺธิ สูตร ๕๕๖, 

รูปสิทธิทีปนี : พระมหาธิติพงศ อุตฺตมปฺโญ)

 วิ.๒ ปาตพฺพํ เปยฺยํ  นํ้า อันเขาพึงดื่ม
ชื่อวา  เปยฺย 

(สัททนีติสุตตมาลา สูตร ๑๑๒๙)

ขชฺชํ ตุ โภชฺชเลยฺยานิ  เปยฺยนฺติ จตุธาสนํ 
 อาหารมี  ๔ อย าง คือ ของเคี้ยว
ของกิน ของเลีย และของดื่ม
 (อภิธานัปปทีปกา คาถา ๔๖๖) 

{จะเห็นวาเปยฺยํ ไมมีคําแปลวานารักเลย}
  ปย มาจาก ป ธาตุ + ณฺย ปจจัย
ป ธาตุ-ตปปฺเน = พงึพอใจ, อิม่ใจ /-ปต ิ= ยนิด-ี
รัก / - ปาเน = ดื่ม / - สุเภ = งาม
 วิ.๑ ปณาติ ปยเตติ วา ปโย
 (ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คาถา ๒๓๓) 

 วิ.๒ ปยายิตพฺพนฺติ ปยํ = สิ่งที่ควรรัก
ชอบ, นารัก, นายินดี, เปนที่รัก 
 (ป - ตปฺปนกนฺตีสุ กัมมรูป กัมมสาธน) 
 (งานวิจัยการศึกษาเชิงวิเคราะห 

พระคาถาธรรมบท พระธรรมโมลี คาถา ๑๕๗. 

พจนา. ศัพทวิเคราะห : พระมหาโพธิวงศาจารย)

{ไมพบรูป เปยฺยํ จากปธาตุ สรุปคือ เปยฺย แปล
วา พึงถูกดื่ม ไมใชและไมเหมือนปย ที่แปลวา
นารักนายินดี}
 วชฺช มาไดจาก ๒ ธาตุ
  วชฺชํ มาจาก วท ธาตุ + ณฺย ปจจัย
วท ธาตุ - วิยตฺติยํ วาจายํ = ในการพูดชัด
  วิ.๑ อวชฺชิตถ วชฺชติ วชฺชิสฺสตีติ วา 
วชฺชํ วทนียํ.  วชฺชํ โทโส.
 ไดถูกกลาวแลว ยอมถกูกลาว หรอืจกัถกู
กลาว เพราะเหตุนั้น ชื่อวา วชฺช (กัมมสาธนะ) 
(ควรถูกกลาว, โทษ, ความผิด)

(ปทรูปสิทฺธิ สูตร ๕๕๖, 

รูปสิทธิทีปนี : พระมหาธิติพงศ อุตฺตมปฺโญ)

 วชฺชํ กลาวอรรถโทษที่ควรติเตียน
 “วชฺชสทฺโท โทสตฺโถ อปราธตฺโถ
คารยฺหปริยายตฺตา 
 วชชฺศพัท มอีรรถวาโทษ ความผดิ เพราะ
เปนศัพทมีอรรถติเตียนโดยออมดวย
(สีลักขันธวรรคฎีกาใหม พรหมชาลสูตร, มหาสีหนาทสูตร)

 วิ.๒ วตฺตพฺพํ วชฺชํ  ความผิด อันเขาพึง
กลาว ชื่อวา วชฺช 

(สัททนีติสุตตมาลา สูตร ๑๑๒๙)

  วชฺชํ มาจาก วชฺชี ธาตุ + อ ปจจัย 
วชฺชี ธาตุ - จาเค = สละ - แบงปน, ละ
 วิ.๓ วชฺชิยเตติ วชฺชํ, วชฺชเมว อวชฺชํ.
นตฺถิ อวชฺชํ โทโส ยสฺสาติ อนวชฺชํ, กุสลาทิ 
ยอมถูกละ ชื่อวา วชฺช, วชฺช นั่นเอง คือ อวชฺช. 
โทษของธรรมใดไมม ีชือ่วา อนวชฺช, ไดแก กุศล 
เปนตน

(ธาตวัตถสังคหปาฐนิสสยะ คาถา ๓๕๐) 

 วิ.๔ วชฺชิยเต วชฺเชตพฺพนฺติ วา วชฺชํ  
สิ่งที่บัณฑิตพึงละ หรือตองละ, โทษ (วชฺช ธาตุ 
-ละ)

(พจนา. ศัพทวิเคราะห : พระมหาโพธิวงศาจารย)

 แตในธาตวตัถสงัคหปาฐนสิสยะ กลาววา 
วชฺชธาตุ มีอีการันตเปนที่สุด = วชฺชี ธาตุ และ 
วจ ธาตุ - กถเน = กลาว-พูด ไมมีรูปสําเร็จ
เปน วชฺชํ
วชฺชํ โทเส จ เภริยํ  โทษ, ความผิด/ กลอง

(อภิธานัปปทีปกา คาถา ๑๑๐๐)

 มีที่แปล วชฺชํ เพิ่มเติมตางไปบางดังนี้ :  
- อันเขาพึงกลาว, ควรพูดติ   

(ETipitaka Pali-Thai Dict )

- คําอันพึงกลาว, คํากลาว 
(พจนา. บาลี - ไทย : พระมหาไพโรจน ปฺญาวชิโร)

 คาํทีค่นไทยคุนเคย คอื วัชพชื, โลกวัชชะ 
และการงานอันไมมีโทษ (อนวชฺชานิ กมฺมานิ 
มงคลสูตร ขอที่ ๑๘)
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 สรุปรวม :- วชฺช คือ โทษ, ความผิด, 
อันพึงถูกกลาว - ถูกตําหนิ, พึงละ, คํากลาว
ฉะนั้น เปยยวชฺช ควรแปลวา 
๑. โทษ - ความผิด อันพึงถูกกลาว - ถูกตําหนิ 
อันพึงดื่ม  
๒. คํากลาวอันพึงดื่ม
 ถาแปลอยางหลงั กม็อีรรถคลายปยวาจา
เพราะวาจานารัก ก็เปนวาจาที่นาดื่มดํ่าอยู
แลว แตถาแปลอยางแรก จะมีอรรถตางไป ก็
ทําไมวาจาตําหนิ กลาวโทษ - ความผิด ถึง
ควรดื่ม? ถาเราคิดถึงพอแม หรือครูบาอาจารย
เรา ที่ทานกลาวชี้บาป บุญ คุณ โทษ ถูก ผิด
ตําหนิติเตียน หรือสั่งสอนเรา ดวยความหวัง
สงเคราะหเก้ือกูลเราดวยเมตตากรุณาเปนพื้น
ฐาน จะเหน็วาเปนคาํอนัเราควรดืม่ แมบางครัง้
จะเปนยาขม หรือเจ็บปวด เพราะทานมีความ
ปรารถนาดีตอเราโดยแท ยิ่งถาเปนบัณฑิต
สัตบุรุษ หรือสูงสุดขั้นพระพุทธเจา เรายิ่งควร
ตองดื่มคํากลาวสอนของทาน แมจะโดนชี้โทษ
ติเตียนใหได เพราะทานหวังประโยชนเกื้อกูล
แกเรา ดังเหตุผลที่จะยกมาสนับสนุนตอไปนี้
 (๑) ผูชี้ขุมทรัพย           (ธ. ขุ. ๒๕/๑๖)

 [๑๖] บุคคลพึงเห็นบุคคลใดผูมักชี้โทษ 
เหมอืนบคุคลผูบอกขมุทรพัย มกักลาวขมขี ่มี
ปญญา พงึคบบคุคลผูเปนบณัฑติเชนนัน้ เพราะ
วาเมื่อคบบัณฑิตเชนนั้น มีแตคุณที่ประเสริฐ 
โทษที่ลามกยอมไมมี ฯ 
 (๒) ควรดื่มคําหวังดีของมิตร
 (อุปริ. ม. มหาสุญญตสูตร ๑๔/๓๕๕-๓๕๖ )

 [๓๕๕] อานนท เพราะเหตุน้ัน เธอทั้ง
หลายจงประพฤติตอเราดวยวัตรของมิตรเถิด 
อยาประพฤตติอเราดวยวตัรของศตัรเูลย ขอนัน้
จักเปนไปเพื่อประโยชน เกื้อกูลและเพื่อความ
สุขแกเธอทั้งหลายตลอดกาลนาน 

 สาวกทั้งหลายยอมประพฤติตอศาสดา
ดวยวตัรของศตัร ูไมประพฤตดิวยวตัรของมติร    
เปนอยางไร
 คอื ศาสดาในธรรมวนิยันีเ้ปนผูอนเุคราะห
แสวงหาประโยชน อาศัยความเอ็นดู จึงแสดง
ธรรมสอนสาวกทั้งหลายวา ‘เรื่องน้ีเปนไป
เพื่อประโยชนเก้ือกูลและเพื่อความสุขแกเธอ
ทั้งหลาย’ สาวกของศาสดานั้นกลับไมตั้งใจ
ฟง ไมต้ังใจเพื่อจะรู และยังหลีกเลี่ยงท่ีจะ
ประพฤติตามคําสั่งสอน  
 สาวกท้ังหลายยอมประพฤตติอศาสดา
ดวยวัตรของศัตรู ไมประพฤติดวยวัตรของ
มิตร เปนอยางนี้ 
 [๓๕๖] สาวกทั้งหลายยอมประพฤติตอ
ศาสดาดวยวัตรของมิตร ไมประพฤติดวยวัตร
ของศัตรู เปนอยางไร คือ ศาสดาในธรรมวินัย
นี้เปนผูอนุเคราะห แสวงหาประโยชน อาศัย
ความเอ็นดู จึงแสดงธรรมสอนสาวกวา ‘เรื่อง
นี้เปนไปเพื่อประโยชนเกื้อกูลและเพื่อความ
สุขแกเธอทั้งหลาย’ สาวกของศาสดานั้นก็
ตั้งใจฟง ตั้งใจเพื่อจะรู และไมหลีกเลี่ยงที่จะ
ประพฤติตามคําสั่งสอน 
 สาวกท้ังหลายยอมประพฤตติอศาสดา
ดวยวัตรของมิตร ไมประพฤติดวยวัตรของ
ศัตรู เปนอยางนี้ 
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 อานนท เพราะเหตุนั้น เธอทั้งหลาย
จงเรียกรองเราเพื่อเปนมิตรเถิด อยาเรียก
รองเราเพื่อเปนศัตรูเลย ขอนั้นจักเปนไปเพื่อ
ประโยชนเกื้อกูล และเพื่อความสุขแกเธอทั้ง
หลายตลอดกาลนาน 
 อานนท “เราจักไมประคับประคองเธอ
ทั้งหลาย เหมือนชางหมอประคับประคอง
ภาชนะดินดบิท่ียงัดบิอยู เราจกักลาวขมแลว
ขมอีก จักกลาวยกยองแลวยกยองอีก บุคคล
ใดมีแกนสาร บุคคลนั้นจักดํารงอยู” 
 สรุป:- พระพุทธองคสอนใหสาวกเปดใจ
ฟงพระองคดวยโยนิโสมนสิการ ควรทําใจดื่ม
ในคํากลาวสอนของพระองค ไมวาจะเปนคํา
ตาํหนหิรอืชมเชย เพราะพระองคมีความจรงิใจ
หวังดีตอผูฟงโดยแทจริง
 (๓) วาจาไมเปนที่รัก 
 (ม. ม. อภัยราชกุมารสูตร  ๑๓/๙๑-๙๔)

 คร้ังหนึง่อภัยราชกุมารซึง่ศรทัธานคิรนถ 
ถกูนคิรนถยใุหมาถกวาทะกบัพระพทุธเจา โดย
บอกวิธพีดูเพือ่เอาชนะ จะไดมช่ืีอเสียง จงึสอน
ใหไปทลูถามอยางนีว้า... ขาแตพระองคผูเจรญิ 
พระตถาคตจะพึงตรัสพระวาจาอันไมเปนที่รัก 
ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่นบางหรือหนอ ถาพระ
สมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว จะ
ทรงพยากรณอยางนี้วา ดูกรราชกุมาร ตถาคต
พึงกลาววาจาอันไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจ
ของผูอื่น 
 ดังนี้ไซร พระองคพึงทูลพระสมณโคดม
อยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนอยาง
นั้น การกระทําของพระองค จะตางอะไรจาก
ปุถุชนเลา เพราะแมปุถุชนก็กลาววาจาอันไม
เปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น แตถาพระ
สมณโคดมถูกพระองคทูลถามอยางนี้แลว จะ
ทรงพยากรณอยางนี้วา ดูกรราชกุมาร ตถาคต

ไมพึงกลาววาจา อันไมเปนทีร่กั ไมเปนทีช่อบใจ
ของผูอืน่ ดงันีไ้ซร พระองคพงึทลูพระสมณโคดม
อยางนี้วา ขาแตพระองคผูเจริญ เมื่อเปนอยาง
นั้น อยางไรพระองคจึงทรงพยากรณเทวทัตต
วา เทวทัตตจักเกิดในอบาย จักเกิดในนรก ตั้ง
อยูสิน้กัปหน่ึง เปนผูอันใครๆ เยยีวยาไมได ดงัน้ี 
เพราะพระวาจาของพระองคนั้น พระเทวทัตต
โกรธ เสยีใจ ดกูรพระราชกุมาร พระสมณโคดม
ถูกพระองคทูลถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว จะ
ไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกไดเลย เปรียบ
เหมือนกะจับเหล็กติดอยูในคอของบุรุษ บุรุษ
นั้นจะไมอาจกลืนเขา ไมอาจคายออกได ฉันใด 
ดูกรพระราชกุมาร พระสมณโคดมก็ฉันนั้น ถูก
พระองคทูลถามปญหาสองเงื่อนนี้แลว ไมอาจ
กลืนเขา จะไมอาจคายออกไดเลย ฯ 
 วาจาที่ประกอบดวยประโยชน
 [๙๔] สมัยน้ันแล เด็กออนเพียงไดแต
นอน น่ังอยูบนตักของอภัยราชกุมาร ลําดับ
น้ัน พระผูมพีระภาคไดตรสักะอภัยราชกุมารวา 
ดูกรราชกุมาร ทานจะสําคัญความขอนั้นเปน
ไฉน ถากุมารนี้อาศัยความเผลอของพระองค 
หรือของหญิงพี่เลี้ยง พึงนําไมหรือกอนกรวด
มาใสในปาก พระองคจะพงึทาํเดก็นัน้อยางไร? 

อภัยราชกุมาร
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 ขาแตพระองคผูเจริญ หมอมฉันจะพึง
นําออกเสีย ถาหมอมฉันไมอาจจะนําออกได
แตทีแรก หมอมฉันก็จะเอามือซายประคอง
ศีรษะแลวงอนิ้วมือขวา ควักไมหรือกอนกรวด
แมพรอมดวยเลือดออกเสีย ขอนั้นเพราะเหตุ
ไร เพราะหมอมฉันมีความเอ็นดูในกุมาร
 ดูกรราชกุมาร ตถาคตก็ฉันนั้นเหมือน
กัน ยอมรูวาจาที่ไมจริง ไมแท ไมประกอบดวย
ประโยชน และวาจานั้นไมเปนที่รัก ไมเปนที่
ชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น อนึ่ง 
ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง ที่แท แตไมประกอบ
ดวยประโยชน และวาจานัน้ไมเปนทีร่กั ไมเปน
ที่ชอบใจของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
 อนึ่ง ตถาคตยอมรูวาจาที่จริง วาจา
ทีแ่ท และประกอบดวยประโยชน แตวาจานัน้
ไมเปนทีรั่ก ไมเปนทีช่อบใจของผูอืน่ ในขอน้ัน 
ตถาคตยอมรูกาลทีจ่ะพยากรณวาจานัน้ (สา 
วาจา ปเรสํ อปฺปยา อมนาปา ตตฺร กาลฺู 
ตถาคโต โหติ ตสฺสา วาจาย เวยฺยากรณาย)
ตถาคตยอมรูวาจาที่ไมจริง ไมแท ไมประกอบ
ดวยประโยชน แตวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่
ชอบใจของผู  อ่ืน ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
ตถาคตยอมรูวาจาทีจ่รงิ ทีแ่ท ไมประกอบดวย
ประโยชน แตวาจานั้นเปนที่รัก เปนที่ชอบใจ
ของผูอื่น ตถาคตไมกลาววาจานั้น 
 อนึง่ ตถาคตยอมรูวาจาทีจ่รงิ ทีแ่ท และ
ประกอบดวยประโยชน และวาจาน้ันเปนทีร่กั
เปนที่ชอบใจของผูอื่น ในขอนั้น ตถาคตยอม
รูกาลทีจ่ะพยากรณวาจานัน้ ขอนัน้เพราะเหตุ
ไร เพราะตถาคตมคีวามเอน็ดูในสตัวทัง้หลาย ฯ
 สรุป:- พระพุทธองคยอมตรัสกลาว
เฉพาะวาจาสัจจะ จริง ไมเท็จ มีประโยชน 
สวนจะเปนที่รัก เปนที่ชอบใจของผูอื่น หรือ
ไมเปนที่รัก ไมเปนที่ชอบใจของผูอื่น นั่นเปน

เรื่องรอง แตก็พิจารณากาลเทศะในการกลาว
ตามความเหมาะสม เพราะเล็งประโยชนของ
สัตวทั้งหลายดวยความกรุณา
 (๔) ความเจริญ 

(วิ. มหา. ทุพพจสิกขาบท ๑/๔๒๕)

 เพราะวาบริษัทของพระผู มีพระภาค
เจริญแลวดวยอาการอยางนี้ คือดวยการวา
กลาวตักเตือนกันและกัน ดวยการชวยเหลือ
กันและกันใหออกจากอาบัติ ฯ
 (๕) พิจารณาเนืองๆ 

(องฺ.ทสก. อภิณหปจจเวกขณธรรมสูตร ๒๔/๔๘)

 บรรพชิตพึงพิจารณาเนืองๆ วา เพื่อน
พรหมจรรยทั้งหลาย ผูเปนวิญูชนพิจารณา
แลว ติเตียนเราไดโดยศีลหรือไม ฯ
 (๖) วันมหาปวารณา
 วันสําคัญที่จะดื่มเปยยวัชชะกันเต็มที่ 
คือวันมหาปวารณา ซึ่งจะมีในชวงออกพรรษา 
เปนพระวินัยบัญญัติ พิธีปวารณา คือ ยอม
ใหวากลาวตักเตือนซ่ึงกันและกันไดโดยไมถือ
โทษโกรธเคือง พระสงฆที่จําพรรษาอยูรวม
กันตลอดไตรมาส สามารถวากลาวตักเตือน
ในสิ่งที่ไดยิน ไดเห็น ไดฟง หรือสงสัย และ
ชี้ขอบกพรองดวยจิตเมตตา ใหกับพระสงฆ
ที่ถูกตักเตือนไดมีโอกาส ไดรับรูขอบกพรอง
ของตัวเอง เพื่อนําไปแกไขปรับปรุงตอไป 
 จุดมุงหมายของการปวารณา
 ๑. เปนกรรมวธิทีีช่วยลดหยอนความขุน
ของหมองใจ ความสงสัยใหหมดไป เพราะการ
วากลาวตักเตือนหรือสอบถามในสิ่งที่ไดยิน ได
เห็น ไดสงสัย จะชวยขจัดความคลางแคลงใน
หมูพระสงฆดวยกัน
 ๒. ชวยปรบัความเขาใจในหมูสงฆ เพราะ
การอยูจําพรรษารวมกันมา อาจมีการกระทบ
กระทั่ง หรือผิดใจกันบาง แตการปวารณาจะ
ชวยประสานรอยราวนั้นได
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 ๓. สรางเสริมความสามัคคีในหมูคณะ 
ใหกลมเกลียว อยูรวมกันอยางสนิทใจ
 ๔. สรางความเสมอภาคใหเกดิขึน้ เพราะ
พิธีปวารณานี้สามารถวากลาวตักเตือนพระ
สงฆได แมวาพระรูปนั้นจะมียศ ชั้น พรรษา 
หรือวัยสูงกวา 
 ๕. กอใหเกิดภราดรภาพ เกิดความรูสึก
เปนมิตรชดิเชือ้ ปรารถนาด ีเอือ้เฟออาทร เปน
พืน้ฐานนาํไปสูพฤตกิรรมอนัพึงประสงคทีด่งีาม
คลาย ๆ กัน เรียกวา สีลสามัญญตา

อานิสงสของการปวารณา
 ๑. ทําให  เกิดความบริ สุท ธ์ิในเพศ
บรรพชิต ทั้งทางกาย วาจา และใจ เปนการ
คลายความสงสัย ระแวง ใหหมดไปในที่สุด
 ๒. พระภิกษุจะรูขอบกพรองของตนเอง 
เพื่อปรับปรุงตนเองใหดีขึ้น 
 ๓. เปนการฝกความอดทนตอการวา
กลาวตักเตือนได ชวยใหเปดใจยอมรับฟงผูอื่น 
 ๔. พระภิกษุทุกรูปจะไดขอขมากันและ
กนั เพือ่ทีจ่ะไมถอืโทษโกรธเคืองกนัในภายหลงั 

เกิดการใหอภัย ความปรารถนาดีที่จะทําใหอยู
รวมกันในหมูคณะไดอยางผาสุก  
 ๕. ทําใหเกิดความสมัครสมานสามัคคี 
สรางเสริมความเปนปกแผน ไมเปดโอกาสให
ผูทีไ่มหวงัดตีอพระพุทธศาสนาเขามาทาํลาย ฯ
 สรุปรวม:- ถาใครเขาสามารถชี้โทษ
ตําหนิเราดวยศิลปะยอดเยี่ยม มีวาทศิลป 
ประมาณกาลเทศะดี ใชสัปปุริสธรรม ๗ เต็ม
ที่เทาที่สามารถ และแสดงออกถึงเมตตาทาง
กายกรรมวจีกรรม อันยิ่งเปนการปรุงแตงคํา
พดูใหนาด่ืมขึน้ (เปยยวชัชะ) โดยทีเ่รายอมรบั 
ยอมจํานน แมอาจอาย เจ็บปวด โกรธ เมื่อเรา
ผานพนจุดนั้นไปได เราจะสํานึกในความรัก
ความกรุณาของทาน และรักทานมากขึ้นดวย 

กรณีตัวอยาง ปยวาจา เปยยวัชชะ

 ๑) อกัโกสกสตูร พราหมณดาพระพทุธเจา 
(สํ. ส. ๑๕/๖๓๑-๖๓๔)

 สมัยหน่ึง อักโกสกภารทวาชพราหมณ
โกรธ ขัดใจพระผูมีพระภาค เขาไปเฝาถึงที่
ประทับ แลวดาบริภาษดวยวาจาอันหยาบ
คาย เมื่อ อ. ดาจนเหนื่อยแลว พ. ไดตรัสถาม
พราหมณน้ันวา ทานมีแขกญาติมิตรมาบาน
ทานมัย้ อ. ตอบวา มมีาบาง  พ. ตรสัถามวาทาน
จดัของเคีย้วของดืม่ตอนรบัแขกญาตมิติรเหลา
นั้นบางไหม อ. ตอบวา จัดบาง พ. ตรัสถามวา 
ถาวาแขกญาติมิตรเหลาน้ันไมรับ อาหารน้ัน
จะเปนของใคร อ. ตอบวา ก็เปนของเราอยาง
เดมิ พ. ตรสัวา  ขอน้ีก็อยางเดยีวกัน ทานดาเรา
ผูไมดาอยู ทานโกรธเราผูไมโกรธอยู ทานหมาย
มั่นเราผูไมหมายมั่นอยู เราไมรับเรื่องมีการดา
เปนตนของทานนั้น เรื่องมีการดาเปนตนนั้นก็
เปนของทานผูเดียว
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 แลวตรัสตอไปวา ดูกรพราหมณ ผูใดดา
ตอบบุคคลผูดาอยู โกรธตอบบุคคลผูโกรธอยู 
หมายมัน่ตอบบคุคลผูหมายม่ันอยู ผูนีเ้รากลาว
วา ยอมบรโิภคดวยกนั ยอมกระทาํตอบกนั เรา
นั้นไมบริโภครวม ไมกระทําตอบดวยทานเปน
อนัขาด ดูกรพราหมณ เรือ่งมกีารดาเปนตนนัน้
เปนของทานผูเดียว 
 อ. ถาม ประชาชนและพระราชาตาง
ทราบวา พระโคดมผูเจริญเปนพระอรหันต 
ไฉนทานจึงยังโกรธอยูเลา พ. ตรัสวา ผูไมโกรธ 
ฝกฝนตนแลว มคีวามเปนอยูสมํา่เสมอ หลดุพน
แลว เพราะรูชอบ สงบ คงที่อยู ความโกรธจัก
มีมาแตที่ไหน ผูใดโกรธตอบบุคคลผูโกรธแลว 
ผูนัน้เปนผูลามกกวาบคุคลนัน้แหละ เพราะการ
โกรธตอบน้ัน บุคคลไมโกรธตอบบุคคลผูโกรธ
แลว ชื่อวายอมชนะสงครามอันบุคคลชนะได
โดยยาก ผูใดรูวาผูอืน่โกรธแลว เปนผูมีสติ สงบ
เสยีได ผูนัน้ชือ่วายอมประพฤตปิระโยชนแกทัง้
สองฝาย คือแกตน และแกบุคคลอื่น เมื่อผูนั้น

บุคคลหงายของที่ควํ่า เปดของที่ปด บอกทาง
แกคนหลงทาง หรอืสองประทปีในทีม่ดื ดวยคดิ
วาคนมีจักษุยอมเห็นรูปไดฉะนั้น ขาพระองค
นี้ขอถึงพระโคดมผูเจริญ พระธรรม และพระ
ภกิษสุงฆวาเปนสรณะ อ. ขอบวชแลวไมนานแล
บําเพ็ญเพียร บรรลุพระอรหันต ฯ
 เรื่องน้ีแสดงใหเห็นการโตตอบดวย 
เปยยวัชชะ อยางมีศิลปะของพระพุทธองค 
จนพราหมณเลื่อมใส ศรัทธามาบวช
 ๒ ) อักโกธราชธรรม นศ. ออสเตรเลีย
โหในหลวง
 ครั้งหนึ่งขณะที่เสด็จฯ ในพิธีทูลเกลาฯ 
ถวายปรญิญานติศิาสตรดษุฎบีณัฑติกติตมิศักดิ์ 
ณ มหาวทิยาลยัเมลเบริน ประเทศออสเตรเลยี 
เมื่อ ๒๕๐๕ ไดเกิดเหตุการณที่ทําใหทุกคน
ควรรําลึกเปนตัวอยางของผูนําที่มีความเขม
แข็งและทรงเปยมดวยพระราชธรรม “ความ
ไมโกรธ” ทรงถูกนักศึกษากลุมหน่ึงที่มีความ
คิดรุนแรง ไมเขาใจพระองคและเมืองไทย บาง
คนถือปายที่มีขอความกลาวรายตอพระองค
ทาน บางกลุมสงเสยีงโห ลบหลูพระเกียรต ิและ
เกียรติภูมิของชาติไทยอยางรุนแรง
 สมเดจ็พระนางเจาฯ พระบรมราชนีินาถ 
ไดทรงบรรยายถึงเหตุการณในวันน้ันในพระ
ราชนิพนธ ความทรงจําในการตามเสด็จตาง
ประเทศ ตอนหนึ่งวา ถึงเวลาที่พระเจาอยูหัว
จะเสด็จไปพระราชทานพระราชดํารัสท่ีกลาง
เวที ยังไมทันจะอะไร ก็มีเสียงโหดังขึ้นมาจาก
กลุมปญญาชนขางนอก ขาพเจารูสึกวามือเย็น
เฉียบ หัวใจหวิวๆ อยางไรพิกล รูสึกสงสาร
พระเจาอยูหัว จนทําอะไรไมถูก ไมกลาแมแต
จะมองขึ้นดูพระพักตรทาน ดวยความสงสาร 
และเห็นพระทัย ในที่สุดฝนใจมองขึ้นไปเพื่อ
ถวายกาํลงัพระทยั แตแลวขาพเจานัน่เองแหละ

รักษาประโยชนอยูทั้งสองฝาย คือของตนและ
ของบุคคลอื่น ชนทั้งหลายผูไมฉลาดในธรรม
ยอมสําคัญบุคคลนั้นวาเปนคนเขลาดังนี้ 
 อ. กลาววา ขาแตพระโคดมผูเจริญ 
ภาษิตของพระองคแจมแจงนัก ทรงประกาศ
พระธรรมโดยปรยิายเปนอนัมาก เปรยีบเหมอืน 
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ที่เปนผูไดกําลังใจกลับคืนมา เพราะมองดูทาน
ขณะทีป่ระทบัยนืกลางเวท ีเหน็พระพกัตรทรง
เฉย ทนัใดนัน้เอง คนทีอ่ยูในหอประชุมทัง้หมด
ปรบมือเสียงสนั่นหวั่นไหวคลายจะถวายกําลัง
พระทัยทาน พอเสียงปรบมือเงียบลง คราวนี้
ขาพเจามองขึน้ไปบนเวทอีกี เหน็พระเจาอยูหัว
ทรงเปดพระมาลาทีท่รงคูกบัฉลองพระองคครยุ 
แลวหันพระองคไปโคงคํานับกลุมที่สงเสียง
เอะอะอยูขางนอกอยางงดงาม และนาดูที่สุด 
พระพกัตรยิม้นดิๆ พระเนตรมแีววเยาะหนอยๆ 
แตพระสุรเสียงราบเรียบยิ่งนัก 
 “ขอขอบใจทานทัง้หลายเปนอนัมาก ใน
การตอนรับอันอบอุน และสุภาพเรียบรอยที่
ทานแสดงตอแขกเมืองของทาน” รับส่ังเพียง
เทานั้นเอง แลวหันพระองคมารับสั่งตอกับผูที่
นั่งฟงอยูในหอประชุม
 “ไทย…เปนประเทศเล็กๆ เมื่อเทียบกับ
ออสเตรเลยี แตมีประวัติศาสตรเกาแกยาวนาน 
มีอารยธรรมสูงสงมานาน นานมาก…”. รับสั่ง
วา ตองขอโทษทีจ่ะบอกวา (ถึงจงัหวะนี ้ทรงหนั
ไปทางผูชุมนุม แลวนอมพระเศียรลงเล็กนอย) 
“นานจนขาพเจาไมแนใจวา ขณะนั้น ประเทศ
ออสเตรเลียอยูที่ไหน…”

 ผลปรากฏวา นกัศกึษาเงยีบกรบิทัง้บริเวณ
งาน และเปลี่ยนเปนปรบมือสนั่นหวั่นไหว
 แสดงใหเห็นวา พระองคทรงพระปรีชา
สามารถมากในการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
และทรงเปยมดวยพระราชธรรม “ความไม
โกรธ” อยางแทจริง พระเจาอยูหัวมีพระราช
อธัยาศยัประกอบดวยพระเมตตา ไมปรารถนา
กอเวรภัยใหผูใดผูหน่ึง ไมทรงพระพิโรธดวย
เหตุที่ไมควร แมมีเหตุใหทรงพระพิโรธ แตทรง
ขมได สงบระงับโดยการใสใจพิจารณาจนพบ
ตนเหตุ แมแตสมเด็จพระนางเจาฯ พระบรม
ราชินีนาถ ไมเคยทรงเห็นพระเจาอยูหัวแสดง
อาการโกรธผูใด ฯ
 เรื่องนี้แสดงถึงเปยยวัชชะ คนทั่วไปเมื่อ
ถูกดูหมิ่นแสดงกิริยาหยาบคาย มักโกรธ กลาว
คําหยาบตอบ แตพระองคไมโกรธตอบ มีสติ
และไหวพริบปฏิภาณ กลาวคําขมตําหนิอยาง
สภุาพผูดี เปนเปยยวชัชะ จนคนในหองประชมุ
ถึงกับปรบมือสน่ันหว่ันไหว ขอเท็จจริงน้ัน 
ออสเตรเลียเปนประเทศเพิ่งเกิดประมาณ ๗๐ 
กวาป หลังจากอังกฤษมารุกรานแยงแผนดิน
ชนเผาเดิมเจาถิ่น แลวเอาเปนเกาะขังนักโทษ
อังกฤษ เมื่อประมาณ ๒๐๐ ปเศษกอน แลว
ก็ตั้งรกรากขยายตัวพัฒนามา สวนไทยเรามี
วัฒนธรรมตอเนื่องมานานกวา ๒ พันป ตั้งแต
สมัยยังเปนแดนสุวรรณภูมิ
 ๓) บัตร ๓๐ บาท 
 ในขณะที่ในหลวงทานทรงประชวร
เขารับการรักษาในโรงพยาบาลที่เกาแกที่สุด
แหงหนึ่ง มีขาราชบริพารเขาเยี่ยมจํานวนมาก 
และมนีายกฯ ในขณะนัน้ไดถวายบัตร ๓๐ บาท
ใหพระองค เพือ่ใชสทิธ์ิ ซ่ึงพสกนิกรรูสกึเคอืงใจ
ที่นายกฯ คนดังกลาวทําเชนน้ัน แตในหลวง
ตรสัวา “ไมเปนไรหรอก หากขาพเจาไมสามารถ
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จายคารกัษาได แตคงสามารถใชบตัรผูสงูอายไุด
หรือจะใชสิทธิขาราชการของบุตรี (ฟาหญิง)
ก็ได” ทานพูดเสียงเรียบๆ ไมไดรู สึกวาถูก
ลบหลู เลย พูดเสร็จก็ยื่นบัตรทองใบนั้นให
นายกฯ คนนัน้ ฟงแลวก็อดยิม้ไมไดวาทานตอบ
ไดนารักมาก
 เรื่องนี้แสดงถึงเปยยวัชชะที่ปฏิเสธเชิง
ตําหนิที่สุภาพมาก
 ๔ ) แชงคนทุจริต 
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระราชกระแสรับส่ังแกผูวาราชการจังหวัด
ซอีีโอ เมือ่วนัที ่๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ วา “ถาทจุรติ
แมแตนิดเดียวก็ขอแชงใหมีอันเปนไป พูด
อยางนี้หยาบคาย แตวาตองใหมีอันเปนไป 
แตถาไมทุจริต สุจริต และมีความตั้งใจ มุงมั่น
สรางความเจริญ ก็ขอตออายุใหถึง ๑๐๐ ป 
ใครมีอายุมากอยูแลวก็ขอใหแข็งแรง ความ
สุจริตจะทําใหประเทศไทยรอดพนอันตราย 
ภายใน ๑๐ ป เมืองไทยนาจะเจริญ ขอสําคัญ
ตองยึดความสุจริตใหสําเร็จและไมทุจริต
เสียเอง”
 เรื่องนี้แสดงถึงเปยยวัชชะที่เปนปย
วาจาสําหรับคนสุจริต แตเปนอปยวาจา
สําหรับคนทุจริต
 ๕ ) ชื่อเดียวกัน
 เรื่องการใชราชาศัพทกับในหลวง ดูจะ
เปนเรื่องใหญที่ใครตอใครเกร็งกันทั้งแผนดิน 
ตื่นเตนประหมา ซึ่งเปนธรรมดาของคนทั่วไป 
และไมเวนแมกระทั่งขาราชการชั้นผูใหญ 
 ครั้งหนึ่งเมื่อหลายปกอน มีขาราชการ
ระดับสูงผู หนึ่งกราบบังคมทูลรายงานวา 
“ขอเดชะ ฝาละอองธุลีพระบาท ปกเกลา
ปกกระหมอม ขาพระพุทธเจา พลตรีภูมิพล
อดลุยเดช ขอพระราชทานพระบรมราชานญุาต
กราบบังคมทูลรายงาน ฯลฯ”

 เมื่อกราบบังคมทูลไปเชนน้ัน ในหลวง
ทรงแยมพระสรวลอยางมพีระอารมณดแีละไม
ถอืสาวา “เออ ด ีเราชือ่เดยีวกนั…” สรางความ
ขําขันกันทั้งศาลาดุสิดาลัย
 เรื่องน้ีแสดงถึงปยวาจาท่ีสรางความ
เปนกันเอง สรางบรรยากาศผอนคลาย เปน
สมานัตตตาดวย
 ๖) คนบอสตัน
 เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวจะ
เสด็จประพาสสหรัฐอเมริกาเปนครั้งแรก  ในป 
พ.ศ. ๒๕๐๓ หนังสือพิมพสื่อเมืองบอสตันได
สัมภาษณวา  “นี่เปนการเสด็จฯ เยือนอเมริกา
เปนครัง้แรก ทรงรูสกึอยางไรบาง?” มพีระราช
ดํารัสตอบวา “ก็ตื่นเตนที่ไดกลับมาเยี่ยมบาน
เกิดเพราะขาพเจาเกิดที่นี่ …..ที่เมืองบอสตัน”  
ขอความน้ีชวยใหผูส่ือขาวรูสึกเคารพรักและ
มีความใกลชิดกับพระองคข้ึนมาทันที เพราะ
พระองคมิใช “คนตางประเทศ” หากแตเปน 
“คนบอสตัน” คนหนึ่ง
 เรือ่งน้ีแสดงถงึปยวาจาทีส่รางความเปน
กันเอง เปนสมานัตตตาดวย
 ๗) ยิ้มของฉัน
 กอนที่กลุ มนักขาวจะกราบทูลลา มี
นักขาวหนุมคนหน่ึงกราบทูลถามเปนคําถาม
สุดทายวา “ทําไมพระองคจึงทรงเครงขรึม
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ทายนี้ขอจบดวยพุทธดํารัสวา  นิคฺคณฺเห  นิคฺคหารหํ  ปคฺคณฺเห  ปคฺคหารหํ 
ขมคนที่ควรขม  ยกคนที่ควรยก  ติคนที่ควรติ  ชมคนที่ควรชม

 “ลักษณะของพุทธธรรม ๘” ลึกซึ้ง (คมฺภีรา) เห็นตามไดยาก (ทุทฺทสา) รูตามไดยาก
(ทุรนุโพธา) สงบ (สนฺตา) ประณีต (ปณีตา) คาดคะเนเอาไมได (อตกฺกาวจรา) ละเอียด (นิปุณา) 
รูไดเฉพาะบัณฑิต (ปณฺฑิตเวทนียา)

(หมายเหตุ อางอิงพระไตรปฎกบาลี ฉบับสยามรัฐ, ภาษาไทย ฉบับหลวง และมหาจุฬาฯ 
เชน ขุ.ธ. ๒๕/๑๖ หมายถึง ขุททกนิกาย ธรรมบท เลมที่ ๒๕ ขอที่ ๑๖)

ในหลวง ร.๙ : หนังสือ
สอนพระพุทธศาสนายาก
เกนิไปแกสมองเดก็ ใหเดก็
เล็กๆจําประวตัมิากเกินไป
สมเด็จญาณฯ : กระทรวง
ศึ กษ า ธิ ก า ร เ ป  น ผู  จั ด
หลักสูตร
ในหลวง ร.๙ : อยางสอน
อรยิสจัแกเดก็เลก็ๆ เหมอืน
จะใหเดก็เปนพระอรหนัต
จะทําให  เด็กเข าใจได 
อยางไร...นาจะสอนบทธรรมงายๆ ท่ีเปน
ประโยชนในการอบรมเดก็ดวย เชน ความเพยีร
และนาจะจัดเปนหลักสูตรสูงขึ้นไปโดยลําดับ
แทรกพุทธประวัตินิทานชาดก บทสอนศาสนา
คฤหัสถได มีจัดไวทํานองนี้...นาจะทําแจก
หรือมีจําหนายถูกๆของกระทรวงก็ปลอยเปน
สวนของกระทรวง

สมเด็จญาณฯ : จะนํา
กระแสพระราชดํา รินี้
ไปจัดทํา แตการเขียน
เรื่องให  เด็กอ านนั้น . . .
เขียนแล วคิดว าง าย. . .
เด็กเข าใจ ครั้นไปลอง
สอนกับเด็ก...คือใหเด็ก
อาน เด็กก็ไมเขาใจ
ในหลวง ร.๙ : ถาประสงค
จะทดสอบก็ได...เขียนสง
ไปใหทลูกระหมอม เจาฟา

หญิงอุบลรัตนฯ อาน ถาจะทดสอบอายุนอย
กวานั้นก็ได
ที่มา : บันทึกสวนพระองค ในสมเด็จพระญาณสังวร 
สมเดจ็พระสงัฆราช สกลมหาสงัฆปริณายก (สวุฑัฒนมหา
เถระ) บันทึกเมื่อวันที่ ๔ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๕, หนังสือ 
“ธรรมหฤทัยในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว”, 
บรรณาธิการโดย รศ.สุเชาว พลอยชุม กรรมการมูลนิธิ
๑๐๐ พระชันษา สมเด็จพระญาณสังวรานุสรณ ใน
พระสังฆราชูปถัมภ
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นกั…ไมทรงยิม้เลย?” ทรงหันพระพกัตรไปทาง
สมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินีนาถพลาง
รับสั่งวา “นั่นไง…ยิ้มของฉัน” แสดงใหเห็น
ถึงพระราชปฏิภาณ และพระราชอารมณขัน

อันลํ้าลึกของพระองคทาน ทําใหทรงเปนที่รัก
ของประชาชนอเมริกันโดยทั่วไป
 เรื่องน้ีแสดงถึง ปยวาจา ที่ทําใหเห็น
วาจาเปนรอยยิ้มได ไมใชแคใบหนา

(ที.สี. พรหมชาลสูตร ๙/๒๖)
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 สายธารแหงพระราชกรุณาไดกอกําเนิด
นับแตพระองคขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ และ
ทรงมปีฐมพระบรมราชโองการวา “เราจักครอง
แผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชนสุขแหง
มหาชนชาวสยาม” ทรงดําเนินพระจริยาวัตร
ดังที่ทรงประกาศไวทุกประการ
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๙ ทรงใสพระราชหฤทัยในทุกเรื่อง ที่จะ
ยังประโยชนสุขใหแกราษฎร ในที่ น้ีจะขอ
กลาวถึง ศาสตรพระราชา ที่วาดวยการทํา
เกษตรแนวใหม ซึ่งจะเกื้อกูลแกชีวิต สุขภาพ 
สิ่งแวดลอม และเศรษฐกิจพอเพียง ที่เดนชัด
ที่สุด
 ผศ.บญุมา ปานประดษิฐ แหงสาํนกังาน
พลังงานและสิ่งแวดลอม มหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร วิทยาเขตกําแพงแสน นักวิทยาศาสตร
ดีเดนแหงชาติ ดานพลังงานทางเลือก ดาน
การนําขยะมาแปรรูปเปนเช้ือเพลิงพลังงาน
(Waste to Energy) จากกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี ประจําป พ.ศ.๒๕๕๒ เปนอีก

ผูหน่ึงทีม่โีอกาสถวายงานตามแนวพระราชดําริ
ซึ่ง ผศ.บุญมา กลาววา “เปนความภูมิใจที่สุด
ในชวีติ” ผศ.บญุมา ไดทุมเทกําลงักาย กําลังใจ
กําลงัสมอง เริม่ตนโครงการต้ังแตป พศ. ๒๕๓๘  
คิดคนวิธีการตางๆ เพื่อที่จะทําใหงานสําเร็จ
ตามจุดมุ งหมาย คิดคนอุปกรณ เครื่องมือ 

ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ
กับ ศาสตรพระราชา

คนต้นแบบ พนิตา อังจันทรเพ็ญ

 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร  
รามาธบิดี จกัรนีฤบดนิทร สยามนิทราธริาช บรมนาถบพติร ในหลวงรชักาลที ่๙ มโีครงการ
ในพระราชดํารกิวาสีพ่นัหารอยโครงการ ลวนกอกาํเนดิมาจากนํา้พระราชหฤทยัเมตตาและ
กรุณาตอปวงชนชาวไทย เพื่อบําบัดทุกข บํารุงสุขใหแกพสกนิกรของพระองค
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เคร่ืองทุนแรงตางๆ มายมาย จนกระทั่งไดรับ
คัดเลือกใหเปนนักวิทยาศาสตรดีเดนแหงชาติ 
ดังกลาว
 ผศ.บญุมา เริม่จาก โครงการเกษตรตาม
แนวทฤษฎีใหม หรอืเรยีกใหเขาใจงายไดวา การ
ทําเกษตรอินทรียตามแนวทฤษฎีใหม ซึ่งจะ
ชวยใหประชาชนสามารถทําการเกษตรได แม
วาจะมีที่ดินผืนเล็กๆ ไปจนที่ดินผืนใหญขึ้นมา
เปนการทําเกษตรแบบพอเพียง ไมตองอาศัย
แรงงานมาก ตองการแรงงานเฉพาะตอนเริม่ตน 
ตั้งแตการจัดสรรพื้นที่ จัดสรรแหลงนํ้า จัดสรร
อปุกรณเพือ่ชวยทุนแรง จดัสรรแหลงเช้ือเพลิง 
การทาํปุยอนิทรยีใชเองแบบงาย ตนทนุตํา่ การ
ทําสารไลแมลงที่มาจากธรรมชาติและไดผลดี 
คาใชจายนอย อีกทั้งการทําบัญชีในครัวเรือน 
วาฤดูกาลใดควรลงพันธุพืชชนิดใด ทําใหได
ผลผลติตลอดทัง้ป ไวรบัประทานเอง และออก
จําหนายเปนรายไดเลี้ยงชีวิต
 ผศ.บญุมา ทาํโครงการนีอ้ยางมคีวามสขุ 
เพราะตระหนกัวา ศาสตรพระราชานี ้นอกจาก

จะชวยเหลือประชาชนทางกายภาพ คือ
ประชาชนผูบริโภคอาหารจากเกษตรอินทรีย 
ยอมจะมีสุขภาพดีโดยถวนหนา มีรายไดไวใช
จายแบบเศรษฐกิจพอเพียงแลว ยังนําความ
สุขใจ และบุญกุศลมาสูชีวิต  เปนผลพลอยได
อยางชัดเจน 
 การมีชีวิตสอดคล องกับธรรมชาติ 
ไมเบียดเบียนสิ่งแวดลอม มีความพอเพียง 
ไมไขวควาสิง่ทีเ่กินเลยกวาความจําเปน จนเปน
ทุกขจากความทะยานอยากนั้นๆ ชางเปนชีวิต
ที่งดงาม เรียบงาย ไมรอนรน ไมมีความเครียด  
รางกายแขง็แรง ปราศจากโรค เพราะไดบริโภค
อาหารด ีไดออกกาํลงักายจากการทาํงาน และ
ไดอยู ในสิ่งแวดลอมที่ดี สะอาด ปราศจาก
มลพิษ
 ผศ.บุญมา เป นพุทธศาสนิกชนที่ดี
อาจารยสนใจศึกษาธรรมะ และการปฏิบัติ
ธรรมดวยการทําจิตตภาวนาอยูเสมอ อาจารย
จึงทํางานนี้ดวยความสุข และสุขที่สุดเมื่อมี
คนรับแนวนโยบายไปใชแลว ปรากฏผลเห็น
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เปนทีป่ระจกัษ มเีกษตรกรจาํนวนมาก
ไดมาขอคําปรึกษา จัดเปนโครงการ
อบรมมาแลว ตลอดระยะเวลาหลาย
ปที่ผานมา และไดนําไปประยุกตใช
กับที่ดินของตน ประสบความสําเร็จ
มากมาย ทําใหศาสตรพระราชาสาขา
นี้ แพรหลายกวางไกลออกไป สัมฤทธิ์
ผลตามทีท่รงมุงหวงั ดงัเราจะเหน็สวน
เกษตรอินทรียตามแนวพระราชดําริ 
ในทองที่ตางๆ มากมายทั่วผืนแผน
ดินไทย สวนหนึ่งเรียนรูมาจากโครงการของ 
ผศ.บุญมา นี้เอง
 เมื่อโครงการเกษตรอินทรีย ประสบ
ความสําเร็จดีแลว โครงการตอไปที่ ผศ.บุญมา
ไดดําเนินการตอ คือ โครงการ recycle ขยะ 
อยางครบวงจร ไมใหเหลอืเศษซากทีก่อมลพษิ
ใหกับสิ่งแวดลอมไดอีกเลย ผศ.บุญมา ไดทํา
โครงการนี้ตอเนื่อง จนกระทั่งประสบความ
สําเร็จ สามารถนําขยะมาสรางประโยชนได
อยางอเนกอนันต เกินกวาที่คนทั่วไปสวนใหญ
จะสามารถจินตนาการไปถึง
 รวมถึงการสรางพลังงานที่นําไปใชผลิต
ไฟฟา ขายคืนใหกับการไฟฟา สรางรายไดอีก
ทางหนึ่ง ใครเลยจะนึกวาพลังงานดังกลาวมา
จากขยะเนาเหม็น ไมพึงประสงคของใครๆ
 วารสารโพธิยาลัย ฉบับ “สายธารพระ
กรุณา” จึงไดเชิญให ผศ.บุญมา เขียนเรื่องราว
การวิจัยคนควาของอาจารยที่ประสบความ
สาํเรจ็แลวดวยด ีนาํเสนอใหกบัประชาชนทัว่ไป 
เพือ่ไวศกึษาเปนแนวทาง หากทานผูอานสนใจ
จะเจรญิรอยตามโครงการใดโครงการหนึง่ และ
ไดอานบทความของ ผศ.บญุมาแลวยงัไมเขาใจ
แจมแจง กรุณาติดตอสอบถามขอมูลเพิ่มเติม

ไดที่ ศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและ
สิ่ ง แวดล  อม  คณะวิ ศวกรรมศาสตร  
กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 
อ.กาํแพงแสน จ.นครปฐม โทร 034-281-101
 ผศ.บุญมา ปานประดิษฐ อายุ ๕๙ ป
ชาวจังหวัดเพชรบุรี จบการศึกษาจากคณะ
วิศวกรรมศาสตร สาขาชลประทาน มหา-
วิทยาลัยเกษตรศาสตร จากน้ันรับราชการ
เปนอาจารยที่มหาวิทยาลัยเดียวกัน ผลงาน
นวัตกรรมตางๆ มากมาย จนกระทั่งไดรับ
ตําแหนง นักวิทยาศาสตรดีเด นแหงชาติ 
ดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน
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 ๑. ปฐมเหตุ
 เมื่อ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ที่ผ านมา
กองบรรณาธิการวารสารโพธิยาลัย มาเยี่ยม
ชมศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่ง
แวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร  ในวันนั้นขาพเจา
ไดบรรยายถวายองคความรู ที่ไดประพฤติ
ปฏบิตั ิตัง้แตป ๒๕๓๘ จนถงึปจจบุนั เปนเวลา 
๒๑ ปเตม็ ในการวิจยัคดิคนแนวทางการบําบัด
และใชประโยชนจากขยะ ตลอดจนไดนอมนํา
ศาสตรตางๆ ของพระองคทานมาประยุกต
ใช จนเกิดผลสําเร็จเชิงประจักษ เปนศาสตร
ที่ผสมผสานเพื่อใชเปนแนวทางพัฒนาตนเอง
และพัฒนาชาติของเราตอไป ภายใต “หยดนํ้า
หนึง่หยดเพือ่แผนดนิสรางความดบีชูาถวายพอ
หลวง ร.๙”

“...ªÕÇÔµ·ÕèÅ§·Ø¹´ŒÇÂ¤ÇÒÁ´Õ 
áÁŒäÁ‹ä´Œ¡íÒäÃ 

áµ‹¡çàª×èÍÇ‹ÒäÁ‹ÁÕÇÑ¹¢Ò´·Ø¹...”

มุมวิ ชาการ

 ๒. ระยะเวลา ความเพียร และองค
ความรูที่เกิดขึ้น
 ๒.๑ การถวายรายงานโครงการผลิต
กระแสไฟฟาจากกาซหลมุขยะ อนัเปนทีม่าของ 
“โครงการบําบัดและใชประโยชนจากขยะ 
ตามแนวพระราชดาํร ิร.๙” วันท่ี ๒๘ มกราคม 
๒๕๓๘ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น. คณาจารย
จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ซ่ึงมีขาพเจา
รวมอยูดวย ไดมีโอกาสถวายรายงานตอพอ
หลวง ร.๙ เรื่อง การผลิตกระแสไฟฟาจากกาซ
หลุมขยะ โดยมีการเก็บรวบรวมกาซจากกอง
ขยะ ซึ่งสวนใหญเปนกาซมีเทน ที่สามารถนํา
มาใชเปนเชื้อเพลิงใสเครื่องยนตผลิตไฟฟาได
 ซึ่งพระองคท านไดทรงสนพระราช
หฤทัยเปนอยางยิ่ง ทรงซักถามที่มาที่ไปใน
เบ้ืองตน ตอจากนัน้พระองคทานไดพระราชทาน

ËÂ´¹íéÒË¹Öè§ËÂ´à¾×èÍá¼‹¹´Ô¹
ÊÃŒÒ§¤ÇÒÁ´ÕºÙªÒ¶ÇÒÂ¾‹ÍËÅÇ§ Ã.ù

ผศ. บุญมา ปานประดิษฐ
หัวหนาศูนยปฏิบัติการวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม

คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 
พระราชทานพระราชดําริ

แนวทางการจัดการขยะแบบยั่งยืนครบวงจร

แนวทางการจัดการขยะ ความวา “...ดูดแกส
มาทําไฟฟา เราเห็นดวย แตวาขออีกขั้นหนึ่ง 
มีเวลาอีกประมาณสัก ๕ ป ที่จะมาทําไฟฟา 
ดวยขยะที่สลายไบโอแกสออกไปแลว นี่ก็
ไบโอแกส เอาออกไปแลวก็เอาออกมาเผา 
มาเผาโดยใชเครื่องสําหรับกรองมลพิษ
ที่ออกมาจากการเผา ตั้งแต ต นก็มาฝ ง 
แลวเราก็ดูดแกสออกมาใช แลวขุด หลัง
จากนั้นนํามาเผา ไดขี้ เถ าแลวนําไปอัด 
หมดจากหลุมน้ีก็เอาขยะมากลบ ก็ผลิต 
๑๐ ป ครบวงจรแลว...” ซึ่งศูนยปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม ไดนอมนํา
กระแสพระราชดํารัสในวันนั้นมาดําเนินการ 
ไดผลอยางเปนรูปธรรม  ดังนี้ 
 ๒.๑.๑ นําขยะมาฝงกลบอยางถูก
สุขลักษณะ เพื่อผลิตกาซชีวภาพและการ
ปรับปรุงดินดวยระบบเซลลพลังงาน ตาม
มาตรฐานสากล โดยมีระบบปองกันผลกระทบ
ตอสิ่งแวดลอม เกี่ยวกับกลิ่นแกส นํ้าเสีย และ
สภาพแวดลอม 

 ๒.๑.๒ เมื่อฝงกลบเสร็จระยะเวลา
ประมาณ ๖ เดือน จะมีกาซขยะเกิดข้ึน 
(Landfill Gas) สามารถเก็บรวบรวมมาผลิต
ไฟฟาได โดยจะตองปรับปรุงคุณภาพกาซใหมี
คุณสมบัติตามคุณลักษณะของเครื่องยนต
 ๒.๑.๓ เปนการขุดรอนขยะเกาที่ใช
กาซหมดแลว มาแยกรอนเพื่อเตรียมวัสดุให
เหมาะสมตอการแปรรูป เชน ขยะเชื้อเพลิง 
(RDF), การแปรรปูพลาสตกิเปนน้ํามนั (Waste 
to oil), การแปรรูปพลาสติกเปนวัสดุกอสราง 
(Waste to wood plastic) และการทําสาร
ปรับปรุงดิน (Soil Conditioner) เมื่อพื้นที่
วางลงก็ใชฝงกลบใหมเปนการหมุนเวียนการ
ใชที่ดินแบบครบวงจรและยั่งยืน 
 สรุปผลการดําเนินการโครงการบําบัด
และใชประโยชนจากขยะตามแนวพระ-
ราชดําริ ในรอบ ๒๐ ป (๒๕๓๘ - ๒๕๕๘)
 ตัง้แตวนัเสาร ที ่๒๘ มกราคม ๒๕๓๘ ที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ไดพระราชทาน
แนวทางการจัดการขยะอยางครบวงจรและ
ยัง่ยนื มหีนวยงานทัง้ภาครฐัและเอกชน ใหการ
สนับสนุนและรวมดําเนินการ ซึ่งสามารถ
ตอบคําถามในการดําเนินการบําบัดและใช
ประโยชนจากขยะไดดังนี้
 ๑. มีองคความรู ในการศึกษาความ
เหมาะสม ออกแบบ ควบคุมการกอสราง และ
ใหคําปรึกษาในการเดินระบบฝงกลบอยางถูก
สุขลักษณะตามมาตรฐานสากล
 ๒. มีองคความรูในการเจาะสํารวจ การ
รวมกาซจากขยะใหไดปริมาณและคุณภาพ 
การปรับปรุงคุณภาพกาซใหเหมาะสมกับคุณ
ลักษณะของเครื่องยนต และการผลิตไฟฟา
ปอนเขาสูระบบการไฟฟาสวนภูมิภาค
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 ๓. มีองคความรูในการขุดรื้อสวนขยะ
ที่ใชกาซหมดแลว และนํามาแปรรูปใหเปน
ประโยชน ดังนี้
 ๓.๑ ขยะประเภท ขวดแกว โลหะ 
พลาสติกคุณภาพดี สามารถลางทําความ
สะอาดสงสูตลาดเพื่อหมุนเวียนกลับมาใชใหม
 ๓.๒ ขยะประเภทสารอินทรีย  
ที่ยอยสลายแลว สามารถหมุนเวียนนํามาใช
เปนวสัดุกลบทบัประจาํวนั และพฒันาคณุภาพ
เปนสารปรับปรุงดินใชกับพืชพลังงานได
 ๓.๓ ขยะพลาสติกสามารถคัดแยก
ประเภทและนําไปเปนเช้ือเพลิงและวัสดุ
กอสราง คือ
 - จัดทําเปนขยะเช้ือเพลิง ที่มีช้ิน
ขนาดใหญและเผาไหมได เพื่อสงเขาโรงงาน
ผลิตไฟฟา
 - นํามาแปรรูปเปนนํ้ามัน Light 
Crude Oil ดวยกระบวนการทางความรอนแบบ
ไมใชออกซิเจน ซึ่งในกระบวนการจะใหกาซ
สงัเคราะห (Pyro gas) ทีส่ามารถนาํไปเปนเช้ือ
เพลิง และถานจากขยะพลาสติก (Pyro Char) 
สามารถนําไปผลิตแทงเชือ้เพลงิอดัแนน (RDF5)
 - ขยะพลาสติกบางสวนสามารถนํา
มาผสมกับสารไฮโดรคารบอน แลวขึ้นรูปเปน
ไมเทียม เพื่อใชเปนอุปกรณเฟอรนิเจอรหรือ
ไมแบบกอสราง
 กระบวนการทั้งหมดที่กลาวมาแลว
สามารถเขาสู กระบวนการย่ังยืนไดตาม
แนวทางที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ได
พระราชทานไว
 ๒.๒ การสรางโครงการวิจัยการพัฒนา
ที่ดินแบบผสมผสานตามหลักเศรษฐกิจพอ
เพียง โดยประยุกตทฤษฎีใหม

 โครงการน้ีเริ่มดําเนินการในป ๒๕๔๐ 
ถึงป ๒๕๔๕ ดําเนินการวิจัยในพื้นที่ของ
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร พืน้ที ่๔๘ ไร วางผงั
การใชประโยชนจากที่ดิน ตามแนวทฤษฎีใหม 
ประกอบดวย แหลงน้ํา พืน้ทีส่าํหรบัทีอ่ยูอาศยั 
พืน้ทีเ่พาะปลกู ไดแก นาขาว พชืผกั และไมผล 
ซึ่งโครงการนี้ไดเกิดองคความรูเกี่ยวกับ
 ๒.๒.๑ แนวทางการออกแบบทีดิ่น 
โดยใชความสูงตํ่าของพื้นที่เปนเกณฑที่ตํ่าที่สูง
ควรเปนแหลงนํ้าและจะตองมีการคํานวณการ
ใชนํ้า เพื่อใหพอเพียงในฤดูแลง
 ๒.๒.๒ การวางแผนการผลิตพืช
ใหมีรายไดตลอดเวลา เปนรายไดประจําวัน 
ประจําเดือน และประจําป
 ๒.๒.๓ เมื่อมีแหลงน้ําแลวและ
ปลูกพืชแลว ไดสรางองคความรูในการจัดการ
น้ํา วาเมือ่ใดควรจะใหน้ํา ใหครัง้ละเทาใด และ
ใหกี่วัน/ครั้ง ใหอยางไรพืชจึงจะไดนํ้าอยางทั่ว
ถึง สมํ่าเสมอพอเพียง



๑๙
๕๑

 ๒.๒.๔ มีการนําวัสดุเหลือใชมา
แปรรูปเปนเชื้อเพลิงรูปแบบตาง ๆ เชน ถาน
คุณภาพสูง ถานอัดแทง การผลิตกาซเชื้อเพลิง 
การผลิตไบโอดีเซล การผลิตไฟฟาขนาดเล็ก
 ๒.๒.๕ การผลิตปุยอินทรีย ทั้ง
แบบแหงและแบบนํ้า
 ๒.๒.๖ การผลิตสารปองกันแมลง
และศัตรูพืช ดวยวิธีธรรมชาติ
 ๒.๒.๗ การจัดระบบเศรษฐกิจใน
ครัวเรือน ตามพุทธวิธี
 สรุป โครงการน้ีเปนการวิจัยแนวทาง
การใชทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน สงผล

ใหมนุษยเรามีสุขภาพแข็งแรง อายุยืน ตาม
อายไุข มเีศรษฐกจิพอเพยีงตอตนเอง ครอบครวั
มคีวามสขุ และสดุทายเปนทีย่อมรบัของมนุษย
และเทวา
 ๓. การผสมผสานศาสตรแหงแผนดิน 
เพื่อสรางความดีบูชาถวายพอหลวง ร.๙
 ตามที่ได มีโอกาสถวายรายงานและ
ศึกษาดานวิศวกรรม จึงไดอัญเชิญศาสตร
ตาง ๆ มาผสมผสาน โดยมุงเนนใหการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยเจริญรุงเรือง ตามแผนภูมิรูป 
ดังนี้ 

การประยุกตศาสตรพอหลวง ร.๙ สรางความดีสูแผนดิน

ทรัพยากรธรรมชาติ 
ดิน นํ้า อากาศ แรธาตุ 
ปาไม สภาพแวดลอม

อาหาร, ที่อยูอาศัย, 
เครื่องนุงหม,
ยารักษาโรค

กลไกคืนความสมบูรณ
ตอแผนดิน

พุทโธโลยี
เศรษฐศาสตรแนวพุทธ

ชาติ/ศาสนา/พระมหา
กษัตริยเจริญรุงเรือง

เศรษฐกิจพอเพียง
ของพอหลวง ร.๙

ลดตนทุนการผลิต

เกษตรทฤษฎีใหม
ตามพอหลวง ร.๙

ของเหลือใชจากการบริโภค
จากครัวเรือน, ขยะ

วิจัยเครื่องมือการแปรรูปขยะ
เปนปุยพลังงานแบบตาง ๆ 
โครงการกําจัดขยะแบบ

ครบวงจร ตามพอหลวง ร.๙

-  อยูดีมีสุข แข็งแรง อายุยืน 
   สุขภาพกายใจสมบูรณ
-  เศรษฐกิจดี มีอาชีพสุจริต
-  ครอบครัวเปนสุข
-  ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน

ภาพรวมแนวคิดการผสมผสานศาสตรแหงพอหลวง ร.๙ เพื่อสรางความดี
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 และได นํามาสร างเป นศูนย  เรียนรู  
จํานวน ๓ ศูนย เพื่อถายทอดสูชุมชน สราง
ความดีสูแผนดิน ดังนี้
 ๓.๑ ศนูยเรยีนรูดานวศิวกรรมพลงังาน
และสิ่งแวดลอม ณ บริเวณศูนยปฏิบัติการ
วิศวกรรมพลังงานและสิ่ งแวดล อมคณะ
วิศวกรรมศาสตร กําแพงแสนมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร เปนศูนยการเรียนรูที่สงเสริม
การคัดแยกขยะจากแหลงกําเนิดและจัดทํา
เทคโนโลยีใหสอดคลองกับปริมาณและองค
ประกอบของขยะ ทําใหเกิดการพัฒนาและ
ยกระดับเทคโนโลยี การสรางเครื่องจักรใน
ประเทศใหเหมาะสมกับการใชงาน เปนศูนย
เรยีนรูทีเ่หมาะกบัชุมชน ในการนาํของเหลือใช
ทางดานการเกษตรมาแปรรปูใหเกดิประโยชน
ตางๆ มฐีานเรยีนรูในลักษณะหองประชุมกลาง
แจง (Open House) ขนาดจ ุ๑๐๐ คน ๖ ฐาน
ใหญๆ ไดแก
 ๓.๑.๑ ฐานเรียนรูการผลิตถาน 
และถานอัดแทงคุณภาพสูง
 ๓.๑.๒ ฐานเรียนรูการผลิตกาซ
สังเคราะหปอนดวยเชื้อเพลิงถานดวยระบบ 
Gasification 
 ๓.๑.๓ ฐานเรียนรูการแปรรูปสาร
อินทรียที่เนาเสียงายเปนกาซชีวภาพ
 ๓.๑.๔ ฐานเรียนรู การแปรรูป
นํา้มันพชืใชแลวเปนไบโอดเีซล แบบไรของเสยี
 ๓.๑.๕ ฐานเรยีนรูการแปรรูปใบไม 
กิ่งไม เปนปุยอินทรีย
 ๓.๑.๖ ฐานเรียนรู การแปรรูป
พลาสติกเปนนํ้ามัน กาซสังเคราะห และถาน
ดวยระบบ Pyrolysis แบบ Batch Type

 ๓.๒ อุทยานการเรียนรูการบําบัดและ
ใชประโยชนจากขยะตามแนวพระราชดําริ
 คณะวิศวกรรมศาสตร กําแพงแสน โดย
ศูนยฯ ไดขอความอนุเคราะห จาก บริษัท 
กลุม 79 จํากัด ขอใชพื้นที่ จํานวน ๕ ไร ซึ่ง
ตั้งอยูบริเวณที่จัดตั้งโรงไฟฟา จัดทําเปนศูนย
เรียนรูชุมชน ภายใตชื่อ “อุทยานการเรียนรู
การบาํบดัและใชประโยชนจากขยะตามแนว
พระราชดําริ” ตั้งอยูที่ ๖๐ หมู ๒๑ ต.สระสี่
มมุ อ.กําแพงแสน จ.นครปฐม มฐีานเรยีนรูดงัน้ี
 ๓.๒.๑ ฐานเรียนรูที่ ๑ บริเวณ
ตอนรับและหองบรรยายสรุป ขนาด ๑๐๐ คน 
ซึ่งในบริเวณนี้จะจัดทําแผนภาพลําดับขั้นตอน
ของโครงการบําบัดและใชประโยชนจากขยะ
ตามแนวพระราชดําริ ตลอดจนกระบวนการ
ออกแบบกอสราง และการเดินระบบการฝง
กลบขยะใหไดมาตรฐาน ซึ่งเปนขั้นตอนที่ ๑ 
ของกระบวนการการบําบัดและใชประโยชน
จากขยะ

ฐานเรียนรูที่ ๑ บริเวณตอนรับและ
หองบรรยายสรุป ขนาด ๑๐๐ คน

 ๓.๒.๒ ฐานเรียนรูที่ ๒ โรงไฟฟา
ตนแบบจากกาซขยะ ขนาดกําลังการผลิต 
๒๓๐ กิโลวัตต ซ่ึงไดรับการสนับสนุนจาก 
บริษัท มินเซน แมชีนเนอรี่ จํากัด โดยแสดงวิธี
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การขุดเจาะรวบรวมกาซจากขยะใหไดปรมิาณ
และคณุภาพ การทาํความสะอาดกาซใหเหมาะ
สมกับคุณลักษณะของเคร่ืองยนต วิธีการ
ขั้นตอนการขออนุญาตผลิตไฟฟาจากหนวย
ราชการทีเ่กีย่วของและผลในการเดินระบบ ซึง่
เปนข้ันตอนที ่๒ ของกระบวนการบาํบดัและใช
ประโยชนจากขยะ
 ๓.๒.๓ ฐานเรียนรูที่ ๓  วิธีการนํา
ขยะที่ใชกาซผลิตไฟฟาเสร็จเรียบรอยมาคัด
รอนแยกและแปรรูปเปนวัสดุกอสรางและ
พลังงาน โดยไดรับความรวมมือจาก บริษัท 
อีแพ็ค จํากัด หจก. พีพี แมคคานิค และบริษัท 
เมืองสะอาด จํากัด จัดทําเครื่องรอนขยะ 
เครื่องลางขยะ การผลิตไมเทียมจากพลาสติก 
การแปรรูปพลาสติกเปนนํา้มัน กาซสังเคราะห 
แทงเชื้อเพลิงอัดแนน (RDF5) และโรงกลั่น
นํ้ามัน ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร/วัน 

ฐานเรียนรูที่ ๓  วิธีการนําขยะที่ใชกาซผลิตไฟฟา
เสร็จเรียบรอยมาคัดรอนแยก

และแปรรูปเปนวัสดุกอสรางและพลังงาน

 ๓.๓ ศนูยการเรยีนรูเทคโนโลยเีพือ่การ
อยูรอดอยางยั่งยืน ณ แปลงทดลองภาควิชา
วิศวกรรมชลประทาน
 คณะวศิวกรรมศาสตร กาํแพงแสน ภาย
ใตบูรณาการการเรยีนการสอนการวิจยัระหวาง

ภาควิชาวิศวกรรมชลประทาน และศนูยปฏบิตัิ
การวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม คณะ
วิศวกรรมศาสตรกําแพงแสน มหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร   เพื่อพัฒนาและขยายผล
เทคโนโลยีสูการปฏิบัติ เปนตนแบบสูชุมชน
ในลักษณะการดําเนินเหมือนชีวิตประจําวัน มี
องคความรูแบบยั่งยืน สามารถดํารงชีวิตได
อยางเหมาะสม ตามหลักสากล โดยนําคํา
จํากัดความเกี่ยวกับความสบาย ความสุข 
มาเปนผังแมบท อาศัยพื้นฐานการจัดการ
ทรพัยากรธรรมชาตอิยางมปีระสทิธภิาพนํามา
ผลิตปจจัย ๔ ไดแก ที่อยูอาศัย อาหาร เครื่อง
นุงหม และยารักษาโรค ดวยวิธีการผลิตแบบ
ยั่งยืน การจัดระบบเศรษฐกิจตามพุทธวิธี มี
ระบบการแปรรูปวัสดุเหลือใชทางการเกษตร
เปนพลงังานและปุยเพือ่ลดตนทนุการผลติและ
เปนกลไกคืนความสมบูรณสูแผนดิน การสราง
พลงัองคกรใหเขมแขง็เพ่ือการอยูดมีสีขุ สขุภาพ
กายใจสมบูรณ เศรษฐกจิดี ทรพัยากรธรรมชาติ
ยั่งยืน สงผลใหสถาบันชาติ ศาสนา พระมหา
กษัตรยิเจรญิรุงเรอืง วฒันาถาวร ซึง่รายละเอียด
ประกอบดวย
 ๓.๓.๑ การวางผังพื้นที่ ๑๕ ไร 
ประกอบดวยแหลงน้ํา แปลงไมผล พืชผัก 
อาคารถายทอดการเรียนรู ใหเกิดประโยชน
อยางยั่งยืน
 ๓.๓.๒ สถานคีาํนวณการใชนํา้ของ
พืช เพื่อใชประกอบการใหนํ้า
 ๓.๓.๓ สถานีสาธิตการให นํ้า
ดวยระบบชลประทานแบบเฉพาะที่ (Micro 
Irrigation)
 ๓.๓.๔ สถานผีสมปุยรวมกบัระบบ
ชลประทาน (Fertigation)
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 ๓.๓.๕ สถานสีาธิตการกําหนดการ
ใหนํ้าแกพืช
 ๓.๓.๖ สถานผีลติปุยอนิทรยี และ
การผลิตผักอินทรีย
 ๓.๓.๗ สถานผีลิตสารสกดัชีวภาพ 
และสมุนไพรปองกันศัตรูพืช
 ๓.๓.๘ สถานสีาธิตหวัจายนํา้แบบ
ตางๆ

 ๕. หัวขอสงทาย
 จากที่ตั้งหัวขอวา “หยดนํ้าหนึ่งหยด 
เพื่อแผนดินสรางความดีบูชาถวายพอหลวง 
ร.๙” กเ็พราะประการที ่๑ ขาพเจาเชือ่วา  “...
ชีวิตท่ีลงทุนดวยความดี แมไมไดกําไร แต
ก็เชื่อวาไมมีวันขาดทุน...” ประการที่ ๒ ก็
เพราะขาพเจามีความรูความเชี่ยวชาญดาน
ชลประทาน เมื่อเทียบกับผูรูผูมีความสามารถ
แลว ขาพเจาก็ถือไดวาเปนเพียงหยดน้ําหยด
หนึ่งเทานั้น แตที่ทําไดก็เพราะพระราชดํารัส
ที่วา

รูปที่ ๓.๓.๘  สถานีสาธิตหัวจายนํ้าแบบตางๆ

 ๓.๓.๙ สถานีตนแบบพลังงาน
ทดแทนในไรนา
 ๔. พุทโธโลยี
 ความทุกข ของเราทุกคนนั้น หาก
พิจารณาแลวจะพบวามีทุกขทั้งทางรางกาย 
ไดแก การเกิด การแก การเจ็บ การตาย ก็เปน
ทุกข สวนทุกขทางใจ ไดแก ความเศราโศก 
ความรํ่าไรรําพัน ความไมสบายใจ ความคับ
แคนใจ ความประสบกบัสิง่ทีไ่มเปนทีร่กัทีพ่อใจ 
ความพลัดพรากจากส่ิงอันเปนที่รักที่พอใจ มี
ความปรารถนาสิง่ใด ไมไดสิง่นัน้ กเ็ปนทกุข ดงั
นั้นเพื่อใหการสรางความดีเปนไปอยางราบรื่น 
จึงไดนําเอาองคความรูทางพุทธศาสนามาใช
บําบัดทางใจ ควบคูกับบําบัดทุกขทางรางกาย

 คุณความดีตาง ๆ ที่เกิดขึ้น เริ่มตนจาก
การดําเนินงานตามพระราชดําริและไดรับการ
สนับสนุนใหความรวมมอื ของหนวยงานตาง ๆ  
ทัง้ภาครฐัและเอกชนทีป่รากฏในบทความนี ้จะ
มมีากนอยเพยีงใดกต็าม ในนามของศนูยปฏบิติั
การวิศวกรรมพลังงานและสิ่งแวดลอม ขอตั้ง
ความปรารถนาใหทุกทานที่มีสวนสนับสนุนใน
ดานใดก็ตาม จงมีสวนไดรับคุณความดีนี้อยาง
เตม็ที ่และขอถวายความดีความงามน้ีเปนพระ
ราชกุศลแดพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวของ
พวกเรา และหวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานที่ได
อานบทความบทนี้คงมีกําลังใจและตัดสินใจ
ในการสรางความดีบูชาพอหลวง ร.๙ ในลําดับ
ตอไป

 “เมือ่มโีอกาสและมงีานทํา ควร
เต็มใจทํา โดยไมจําเปนตองตั้งขอแม 
หรือเงื่อนไขอันใด ไวใหเปนเครื่อง
กดีขวาง คนทีท่าํงานไดจรงิ ๆ  นัน้ ไม
วาจะจับงานสิ่งใด ยอมทําไดเสมอ”
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“...ดูดแกสมาทําไฟฟา

 เราเห็นดวย แตวาขออีกขั้นหนึ่ง    

 มีเวลาอีกประมาณสัก ๕ ป ที่จะมาทําไฟฟา

 ดวยขยะที่สลายไบโอแกสออกไปแลว 

นี่ก็ไบโอแกส เอาออกไปแลวก็เอาออกมาเผา

 มาเผาโดยใชเครื่องสําหรับกรองมลพิษ

ที่ออกมาจากการเผา ตั้งแตตนก็มาฝง 

แลวเราก็ดูดแกสออกมาใช แลวขุด

 หลังจากนั้นนํามาเผา ไดขี้เถาแลวนําไปอัด 

หมดจากหลุมนี้ก็เอาขยะมากลบ

 ก็ผลิต ๑๐ ป ครบวงจรแลว...” 

 พระราชดาํรสัของ พระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมพิลอดุลยเดช ในหลวง ร.๙ ตรัสแก
คณาจารยจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ที่ คณะเกษตรศาสตร กําแพงแสน เกี่ยวกับ โครงการ
ผลติกระแสไฟฟาจากกาซหลุมขยะ อนัเปนทีม่าของ “โครงการบาํบดัและใชประโยชนจากขยะ 
ตามแนวพระราชดําริ” เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๓๘ เวลาประมาณ ๒๑.๐๐ น.
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 ดวยความภูมใิจของเดก็นักเรยีนโรงเรียน
วังไกลกังวลคนหนึ่ง ที่ เคยไดรับพระมหา
กรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวง รัชกาลที่ ๙    
ไดรับพระราชทานทุนเรียนดีจากพระหัตถ
พระองคทานทุกป ตั้งแตช้ันประถมจนจบช้ัน
มัธยม เปนความภาคภูมิใจที่เปนแรงบันดาล
ใจยิ่งใหญ ในการสรางสรรคชีวิตที่ดีงามอยาง
ตอเนื่อง เพ่ือแทนพระคุณสองพระหัตถท่ีเคย
พระราชทานสิ่งดีงามใหแกชีวิต และเปนพลัง
ในการสืบทอดพระราชปณิธานฝากไวในแผน
ดินของพอหลวง จวบจนบัดนี้ แมวาพระองค
ทานจะเสดจ็สวรรคตไปแลว  นํา้พระราชหฤทยั
ที่เปยมพระมหากรุณาที่มีตอปวงพสกนิกรซ่ึง

รวมถึงนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ยังเปยม
ลน ประทบัใจและมพีลงัในการสบืทอดความดี
ในสังคมตามรอยพอตลอดไป
 พระราชวงัไกลกงัวล อ.หวัหนิ คอืพระราชวงั
ที่พอหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงโปรดปรานที่จะ
เสด็จแปรพระราชฐานมาประทับแรมทุกป
เด็กนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล จึงมีบุญมี
โอกาสไดเขาเฝา นักเรียนที่เรียนดีก็มีโอกาสได
เขารบัพระราชทานรางวลัเรยีนดีจากพระหตัถ
และไดรบัฟงพระบรมราโชวาทในพระราชฐาน
ทกุปมาโดยตลอด ในชวงทีย่งัทรงมพีระพลานามยัดี
และยิ่งนาภูมิใจแทนชาววังไกลกังวลยิ่งขึ้น
เมื่อทราบวา ตอมาในป ๒๕๓๘ พระองค
ทานไดทรงเลือกโรงเรียนวังไกลกังวลเปน

áË‹§ÇÑ§ä¡Å¡Ñ§ÇÅ

“..ถามีคนถามวา จบมาจากโรงเรียนไหน จงบอกเขาเถิดวา
มาจากโรงเรียนบานนอกเล็กๆ ที่ชื่อ วังไกลกังวล..”
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เด็กวัง

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙
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โรงเรียนตนแบบเครือขายการศึกษาทางไกล 
ซึ่งสามารถชวยแกปญหาเรื่องการขาดแคลน
การศึกษาของเยาวชนในทองที่หางไกลไดนับ
หมื่นโรงเรียน ดวยนํ้าพระราชหฤทัยที่ทรง
เปยมลนดวยความหวงใยตอการศึกษาของ
เยาวชน จึงไดเปนที่มาของพระราชกรณียกิจ
ในดานการพัฒนาการศึกษา ในนามของครูตู
ครูทางไกลผานดาวเทียม เพื่อสิทธิการศึกษา
 โดยพระองคทรงมีแนวพระราชดําริวา
การศกึษานัน้ หมายถงึการพฒันาบคุคลโดยตรง
ดังพระบรมราโชวาทที่ไดพระราชทานไวเมื่อ
วันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๒๕๒๐ ดังนี้
 “การศึกษาเปนเครื่องมืออันสําคัญใน
การพัฒนาความรู ความคิด ความประพฤติ 
ทศันคต ิคานยิม และคณุธรรมของบคุคล เพือ่
ใหเปนพลเมอืงดมีีคณุภาพและประสิทธภิาพ 
ทําใหการพัฒนาประเทศยอมทําไดสะดวก 
ราบรื่น ไดผลที่แนนอนและรวดเร็ว”
 จากพระราชดําริและปรัชญาแหงการ
ศึกษาดังกลาว พระองคจึงไดทรงจําแนกแนว
วิธีในการพัฒนาการศึกษาออกเปนการศึกษา
ในระบบโรงเรยีน การศกึษานอกระบบโรงเรยีน 
และการศึกษาตามอัธยาศัย และหนึ่งในนั้น
คือ ครูตู ครูพระราชทาน โครงการการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทยีม ทีดํ่าเนนิงานมาแลวถงึ  
๒๑ ป กับการถายทอดการเรียนการสอนจาก

โรงเรยีนวงัไกลกงัวลใหแกเดก็นักเรยีนในพืน้ที่
หางไกลขาดแคลนครู ผานหนาจอโทรทัศน
 ตองยอมรับวาจนถึงปจจุบันน้ี มีเด็ก
นักเรียนในพื้นที่ชนบทหางไกลหลายแหง
ของประเทศไทยยังไรซึ่งโอกาสเขาถึงการ
ศึกษา แตดวยสายพระเนตรอันยาวไกลของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ จึงมีพระราชดําริและ
พระราชทานทุนประเดิมจํานวน ๕๐ ลานบาท
นํามากอตั้งมูลนิธิการศึกษาทางไกลผาน
ดาวเทยีมขึน้ เพือ่กระจายโอกาสทางการศกึษา
ภาคพ้ืนฐานอยางเทาเทียมกันของเด็กและ
เยาวชน นํามาซึ่งคําที่เด็กๆ เรียกกันสั้นๆ วา
“ครูตู” ซึ่งคํานี้เด็กในเมืองอยางพวกเราอาจ
จะไม ค อยรู จัก แต สําหรับเด็กในชนบท
หางไกลแลว ครูตู ถือเปนครูที่มีความสําคัญ
มากเลยทีเดียว หลายๆ โรงเรียนที่หางไกล
ความเจริญหรือชนบท จะไดรับเครื่องรับ
สัญญาณผานดาวเทียมของมูลนิธิการศึกษา
ทางไกลผานดาวเทียมวังไกลกังวลเพ่ือให
เด็กนักเรียนไดรับการจัดการศึกษาท่ีทัดเทียม 
เทาเทียมกันทั่วประเทศ
 สาํหรบั “โครงการครตูู” หรอื “โครงการ
การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม” จัดตั้งขึ้น
เมื่อป พ.ศ. ๒๕๓๘ ในปที่พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ทรงครองสิริราช-
สมบัติครบ ๕๐ ป เพื่อถายทอดการเรียน
การสอนหลักสูตรขั้นพื้นฐานจากโรงเรียน
วงัไกลกงัวล หวัหนิ ซึง่เปนโรงเรยีนตนทาง ไปยงั
โรงเรียนในชนบท และขาดแคลนครูผู สอน
โดยในชวงแรกมีการจัดสอนตั้งแตชั้นมัธยม
ศึกษาปที่ ๑ จนถึงมัธยมศึกษาปที่ ๖ ผาน
“ครูตู” หรือเครื่องรับโทรทัศน โดย ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงมีแนวพระราชดําริลงมาวา 
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“การศึกษาของชาติ ถามองโดยรวมแลวยัง
มีความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษาอยู นักเรียน
ในชนบทที่หางไกลในถิ่นทุรกันดารยังดอย
โอกาส ถาหากโรงเรียนวังไกลกังวลจัดการ
เรียนการสอนในรูปแบบโทรทัศนเพื่อการ
ศึกษา โดยใชเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาเปน
เครื่องมือในการถายทอดการเรียนการสอน
จากหองเรียนไปยังโรงเรียนเครือขายตางๆ 
ทั่วประเทศ ซึ่งก็ไมไดหมายความวาชวยได
เฉพาะโรงเรียนวังไกลกังวล แตจะเปนการ
แบงปนที่เปนการขยายโอกาสใหโรงเรียนที่
เขาขาดแคลนในชนบทไดประโยชนไปดวย 
โดยใชหองเรียนโรงเรียนวังไกลกังวลเปนตน
ทางที่ไมใชตนแบบ”
 ในโครงการนี ้พระองคไมไดทรงคัดเลอืก
ครูมาจากที่อื่น พระองคทานไมไดทรงทอดทิ้ง
ครูโรงเรยีนวงัไกลกงัวล ครทูกุทานตางตระหนกั
วามีหนาที่ทํางานสนองพระบรมราโชบายอัน
เนื่องมาจากพระราชดําริของพระองคทาน
ทีว่า ‘เราจะชวยเหลือเกือ้กลูโรงเรยีนปลายทาง’
ดังนั้นโรงเรียนวังไกลกังวลจึงทําหนาที่เปน
โรงเรียนตนทางในการใหความชวยเหลือ
โรงเรียนปลายทางที่ขาดแคลนครู ผู สอน 
ถ ายเทความรู  ไปสู  เด็กในชนบทในพื้นที่
หางไกล ซึ่งเปนที่ตั้งของโรงเรียนปลายทาง
ทําใหเด็กๆ ไดรับความรูความสามารถอยาง
เทาเทียมและเสมอภาคกันทั่วทั้งประเทศไทย
ไดในวันเวลาเดียวกันหมด
 การออกอากาศเปนปฐมฤกษเริ่มใน
วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๓๘ หลังจากนั้นไมนาน 
โรงเรียนวังไกลกังวลก็ตองยกระดับคุณภาพ
ขึ้นมา โดยครูตองไปเรียนรู คําวา “โรงเรียน
ตนทาง” จึงพัฒนาไปจนกลายเปน “โรงเรียน

ตนแบบ” คือกลายเปนตนแบบของการ
เรียนการสอนในระบบทางไกลผานดาวเทียม   
นอกจากประเทศไทยแลว ในหลวง รชักาลที ่๙
ก็ไดพระราชทานอุปกรณรับสัญญาณใหกับ
โรงเรยีนรฐัชัน้นําของประเทศลาว โดยนาํไปติด
ใหในหองพเิศษหรอืหองเดก็อจัฉรยิะ นอกจากนี้
ยังมีสถานศึกษาอีกหลายแหงในเวียงจันทน 
ที่แขวงบอแกว นครจําปาศักดิ์
 ครั้งหนึ่งทรงมีกระแสพระราชดํารัส
ดวยพระมหากรุณาแกคณะครูที่เฝาสงเสด็จ
ที่โรงเรียนวังไกลกังวลวา ‘ใหดูแลนักเรียน
ใหดี และใหรวมกับหนวยงานอื่น โดยเฉพาะ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล เนื่องจาก
โรงเรียนวังไกลกังวล นักเรียนบางคนเขาเรียน
ไมเกงไมเปนไร ดังน้ันจะใหเขามุงเขามหา-
วิทยาลัยทั้งหมดก็เปนไปไมได ดังน้ัน ถาเขา
ไมสามารถไปเรียนตอในมหาวิทยาลัยได ก็ให
เขาไดมีโอกาสไปเรียนตอที่วิทยาลัยการอาชีพ
ใหเขาเรียนทางวิชาชีพ เมื่อจบออกมาแลว
เขาจะไดชวยเหลือเลี้ยงดูตนเองได มีความรู
ในทางปฏิบัติ’ ดวยสายพระเนตรที่ยาวไกล
และมีความลึกซึ้ง จึงเกิด ‘วิทยาลัยการอาชีพ
วังไกลกังวล’ ขึ้นในโรงเรียนวังไกลกังวล และ
อีกรับสั่งที่ครูทุกคนจดจําไมรูลืมคือ “ถาครู
ทุกคนมีจิตวิญญาณของความเปนครู ครูก็
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จะอบรมบมนิสัยของนักเรียนได ดวยความ
รักความเมตตาของความเปนครู”
 “พระองคทานทรงเนนยํ้าแกครูผูเปน
แกนนําโครงการไวนาประทับใจวา 

 ‘ฝากไว ด วย ถ ามีป ญหาอยางใด 
ก็อยาไดไลเด็กเขาออกจากโรงเรียน เพราะ
เขาไมมีที่ไป จึงบากหนามาพึ่งโรงเรียน
วังไกลกังวล โดยคิดวาเปนโรงเรียนของ
พระเจาอยูหวั กใ็หชวยเหลอืเขา ถาไปไลเขา
ออกจากโรงเรียน ก็เหมือนกับไปซํ้าเติมชีวิต 
เหมือนเขาตกนรก’ 

ในโรงเรียนขนาดเล็กนั้น ครู ๑ คน ตองสอน
แทบทุกวิชา ซ่ึงบางครั้งครูที่จบมาอาจสอน
ในรายวิชาไมตรงกับสายวิชาที่เรียน ครูตูและ
ครูจอแกวจึงเปนโอกาสในการที่ครูจะเรียนรู
เพื่อพัฒนาตนเองไดอีกดวย
 สําหรับเด็กนักเรียน ก็สามารถใชครูจอ
แกวเปนการทบทวนบทเรียนหลังเลิกเรียน 
หรอืในเวลาวางก็ได ซึง่ทาํใหไมจําเปนตองเรยีน
ในโรงเรียนกวดวิชา เราก็สามารถทบทวนบท
เรียนเองไดเชนกัน แมแตผูปกครอง ก็สามารถ
เขาไปดูและศึกษาไปเพื่อนําความรู มาสอน
ลูกหลานไดเชนกัน ครูตูและครูจอแกว จึง
เปนการใชสือ่เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีกาวพน
การเขาถึงสิทธิของการศึกษา และการเรียน
รูท่ีอยูในเฉพาะหองเรียนไดเปนอยางดี อีก
ท้ังชวยใหเด็กนักเรียนในตางจังหวัดผูดอย
โอกาสและยากจนรูสึกวาตนมิไดถูกทอดท้ิง 
แตก็ไดรบัพระราชทานการศึกษาผาน “ครตูู”
 อยางไรก็ตาม ไมใชแคนักเรยีนชัน้มธัยม
ศึกษาเทาน้ันที่ขาดแคลนครูผูสอน แตเด็กๆ 
ชั้นประถมศึกษาก็ประสบปญหานี้เช นกัน 
ในที่สุดแลวจึงมีการขยายการเรียนการสอน
มายังชั้นประถมศึกษาปที่ ๑ – ๖ ดวย ทําใหใน
ปจจุบัน “ครูตู” มีทั้งหมด ๑๕ ชอง แบงเปน
ระดบัมธัยมศกึษา ๖ ชอง ประถมศกึษา ๖ ชอง 
สวนอีก ๓ ชอง ประกอบดวยชอง ๑๓ เปนของ
วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล ชอง ๑๔ เปน
ชองสาํหรบัผูเรยีนในตางประเทศ และชอง  ๑๕
เปนชองมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร วิทยาเขตวังไกลกังวล
 แรกเริ่มของการดําเนินโครงการนั้นจะ
เปนลักษณะการถายทอดออกไปทางเดียว คือ
เด็กนักเรียนไมสามารถสื่อสารโตตอบกับครู

 รูปแบบการถายทอดการเรียนการสอน
จะเปนไปในรูปแบบ “ถายทอดสด ๑ ชอง ๑ 
ชัน้” สอนโดยครคูนเดยีวกนั วชิาเดยีวกนั เวลา
เดียวกัน คุณภาพมาตรฐานเชนเดียวกันกับ
นกัเรยีนโรงเรยีนวังไกลกงัวล เพือ่เปดโอกาสให
โรงเรียนเล็กๆ ตามตางจังหวัดที่ขาดแคลนครู
โดยเฉพาะบนดอย หรือ แมแตโรงเรียนใน 
๓ จังหวัดชายแดนใต ที่มีสถานการณความ
ไมสงบ ใหสามารถดาํเนนิกิจกรรมการเรยีนการ
สอนไดเทาเทียมกัน ครูตูจึงมีบทบาทมากขึ้น
สําหรับพวกเขา อีกทั้งครูตูและครูจอแกวนั้น  
ยังทําใหครูผูสอนจริงสามารถทบทวนบทเรียน
การสอนไดกอนอีกดวย เพราะตองไมลืมวา 
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ผูสอนได แมภายหลังจะมีการเปดชองทางให
นักเรียนสงแฟกซ หรือโทรศัพทมาสอบถามครู
ใหตอบคาํถามออกอากาศ แตกย็งัไมครอบคลมุ
นัก กระทั่งชวงไมถึงสิบปหลังที่ผานมา ระบบ
อินเทอรเน็ตไดเขามามีบทบาทมากขึ้น เด็ก
และครูจึงสามารถโตตอบมีปฏิสัมพันธกันได
ผานทางอีเมล เฟซบุก รวมทั้งระบบวิดีโอคอน
เฟอเรนซ ทีส่ามารถถาม-ตอบกนัไดทนัท ีทาํให
การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
 ปจจุบันทางมูลนิธิยังคงพัฒนาประสิทธิ
ภาพการเรียนการสอนวิชาตาง ๆ ผานครูตู
โดยเริ่มแรกนั้นมี นายขวัญแกว วัชโรทัย เปน
ประธานมลูนธิกิารศกึษาทางไกลผานดาวเทยีม 
รวมทั้ง รศ.นราพร จันทรโอชา ภริยา พล.อ. 
ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ในฐานะ
รองประธานมูลนิธิการศึกษาทางไกลผานดาว
เทียม ที่รับอาสาเขามาชวยเหลืองานในมูลนิธิ
แหงนี้มานานกวา ๑๐ ปแลว โดย รศ.นราพร 
ระบวุา จากการดาํเนนิงานทีผ่านมา ผลสมัฤทธิ์
ทางการศึกษาเปนที่นาพอใจ มีผู สําเร็จการ
ศึกษาจากโครงการนี้สามารถเขาศึกษาตอใน
ระดับอุดมศึกษาและประสบความสําเร็จเปน
จํานวนมาก โดยมีแนวโนมเพ่ิมขึ้นทุกๆ ป 
และขณะนี้มีแอพพลิเคชั่น DLTV on Mobile 
และเว็บไซต learnonline.dlf.ac.th ที่ชวยให
เด็กนักเรียนสามารถชมรายการสด รายการ
ยอนหลัง ผานอุปกรณพกพาตางๆ เปนการ
เขาถึงการศกึษาทางไกลผานดาวเทียมไดอยาง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น และนี่ก็คืออีกหนึ่ง
พระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ ที่ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงมีตอระบบการศึกษาไทย
ซึ่ งปรากฏเห็นได ชัดจากการดําเนินงาน
ที่ผานมาแลวกวาสองทศวรรษ

 พระปรีชาสามารถในเชิงวิทยาการของ
ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ยากยิ่งที่จะหาผูใดเสมอ
เหมือน โดยเฉพาะอยางยิง่วทิยาการในดานการ
สือ่สารโทรคมนาคม ซึง่อาจกลาวไดวาพระองค
ทรงเปนผู จุดประกายแหงการพัฒนาระบบ
สื่อสารโทรคมนาคมของไทย นับเนื่องจากการ
ทีท่รงใชเครือ่งมอืสือ่สารพกตดิพระองคในการ
ไปประกอบพระราชกรณียกิจตางๆ อยูเปนนิจ
ทั้งยังพระราชทานพระบรมราชานุญาตให
นําระบบสื่อสารแบบถายทอดสัญญาณหรือ
รีพีทเตอร (Repeater) ซึ่งเชื่อมตอกับวงจร
ทางไกลขององคการโทรศัพท ใหกับมูลนิธิ
แพทยอาสา พอ.สว. เพื่อนําไปใชในการชวย
เหลือรักษาพยาบาลแกผูเจ็บปวยในทองถิ่น
หางไกล และทรงมีพระราชดําริใหมีการศึกษา
วิจัย รวมถึงการออกแบบสรางสายอากาศใน
ยานความถี่สูงมากๆ หรือที่เรียกวา VHF โดย
มีพระราชประสงคในอันที่จะทราบเหตุการณ
ตางๆ เฉพาะอยางยิ่ง ในเรื่องของสาธารณภัย
ทีเ่กดิขึน้กับประชาชน เพือ่จะไดทรงชวยเหลอื
ไดอยางทันทวงที ทั้งยังทรงตั้งสถานีวิทยุ อ.ส. 
เพื่อเปดโอกาสใหพสกนิกรไดมีชองทางในการ
ติดตอกับพระองค
 พระองคทรงชี้ใหเห็นถึงความสัมพันธ
ระหวางการศึกษา วิทยาการ วิชาความรู และ
ผลแหงการใชวิทยาการความรูในเชิงปฏิบัติ 
แนวพระราชดําริและพระราชกรณียกิจใน
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ดานการศึกษา วิทยาการ และการส่ือสาร
โทรคมนาคมของพระองคนั้น นับเปนรากฐาน
สําคัญในการพัฒนาคน ซึ่งเปนทรัพยากรอันมี
คาสูงสุดในการพัฒนาประเทศ
 วันนี้ การเรียนการสอนทางไกลผาน
ดาวเทียมจากโรงเรียนวังไกลกังวลผานมาถึง  
๒๑ ป ดวยพระมหากรุณาธิคุณ ลดชองวาง
และความเหลื่อมลํ้าทางการศึกษา ใหโอกาส
เยาวชนของชาติมีสิทธิไดเรียนรู  ไดรับการ
ศึกษาโดยเทาเทียมกันอยางสมบูรณ 

ความประทับใจของ “ครูสม” อดีต
นักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล กับ
ในหลวง รัชกาลที่ ๙

เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทาน
มีรับสั่งวาอยากใหรางวัลกับนักเรียน ซึ่ง
รางวัลที่ทานใหไมใชการที่จะใหเปนเงิน แต
วาทานใหรางวัลพวกเราดวยการทรงเปน
พระอาจารย ทรงอรรถาธิบายพวกเราในเรื่อง
ตางๆ ดวยความเปนกันเองของพระองคทาน
ถ าหนูใช คําธรรมดาคือ ความนารักของ
พระองคทาน ความตลก พระอารมณขันของ
พระองคทาน หลายๆ อยาง ทําใหพวกเรา
หายเกร็งเลย ทานเลาเรื่องทุกอยางไดอยาง
สนุกคะ ถ าเปรียบเทียบคือ ทานเปนครู
ที่สามารถสอนพวกเรา โดยพวกเราไมรู สึก
เหมือนกําลังถูกบังคับใหเรียนอยู ตอนน้ัน 
สามารถสอนไดเปนธรรมชาติ แลวสิ่งสําคัญ
คือพระองคทานสามารถสอนเด็ก ๆ ใหรูสึก
รักและหวงแหนในทรัพยากรของชาติ ซึ่งสม
คิดวามันเปนสิ่งที่สอนกันยากมาก”
 แมวาจะผานมาแลวเกือบ ๒๐ ป แตวา
ความประทับใจที่ เรียนกับคุณครูที่ เป นถึง
พระมหากษัตริยของแผนดิน ยังคงประทับใจ 
และปลื้มปติ และเปนแรงบันดาลใจใหครูสม
ตั้งปณิธานจะเปนครูที่ถ ายทอดความรู ให
ลูกศิษย ใหเหมือนกับที่เคยไดรับจากในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ และเชนเดียวกับหัวใจไทยทุกดวง 
ที่จะนอมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณไวใน
ดวงใจตราบนานเทานาน

 น.ส.ทิพยวรรณ ศุภกิจถาวร หรือครูสม 
อดีตนักเรียนโรงเรียนวังไกลกังวล ซึ่งปจจุบัน
เปนครูสอนวิชาดนตรีสากล โรงเรียนรัชต-
วิทยาคม อ.ปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ 
ถายทอดความรูสกึแหงความประทับใจ เมือ่ครัง้
ท่ีไดเปนเด็กนักเรียนของในหลวงรัชกาลท่ี ๙
และมโีอกาสตามเสด็จพระราชดําเนนิไปศกึษา
ดูงานโครงการในพระราชดําริอยางใกลชิด 
น.ส.ทิพยวรรณเลาวาพอหลวง ไมเพียงแต
พระราชทานวิชาความรูเทานั้น พระองคยัง
สอดแทรกการดําเนินชีวิตดวยการปฏิบัติตัว
เปนอยางที่สอนนักเรียนใหเขาใจมากกวาการ
ทองจาํ ตลอดจนทรงสนพระทยัตอนกัเรยีนทกุ
คนโดยไมถือพระองค 
 “เหตุการณวันนั้นเปนการที่เรียกวาได
ตามเสด็จครั้งแรกของสมนะคะ เมื่อป ๔๔ 
ตอนนั้นสมอยู ม.๒ คะ จําไดวาครั้งนั้น เรา
รู กอนลวงหนาไมนานวาจะมีการตามเสด็จ 



๑๙
๖๒

“...ปจจัยสําคัญที่สุดประการหนึ่ง ทั้งของชีวิตและสวนรวม คือ การศึกษา

ซึ่งเปนรากฐานสงเสริมความเจริญ ความมั่นคงเกือบทุกอยาง ในบุคคลและประเทศชาติ

ผูมีหนาที่จัดการศึกษาของอนุชนทุกระดับ จึงควรไดทราบตระหนักในความสําคัญของงานที่ตนทํา 

ทั้งตองพยายามปฏิบัติใหไดผลสมบูรณ เต็มความมุงหวัง เจตนาของการศึกษานั้น

กลาวโดยสรุปก็คือ การวางรากฐานที่ถูกตองในตัวบุคคล  ทั้งดานรางกาย จิตใจ และความรูทั้งปวง

สําคัญที่สุด คือ รากฐานดานความรูจักผิดชอบชั่วดี รูจักคิดตัดสินใจตามทางที่ถูกที่เปนธรรม 

ที่สรางสรรค ผูจัดการศึกษาตองดําเนินงานใหไดประโยชนพรอม

ดังนี้ จึงจะเรียกไดวาปฏิบัติการถูกตอง ครบถวน เปนการศึกษาแท...”

พระบรมราโชวาท พระราชทานแกครูใหญโรงเรียนและนักเรียน
ที่สมควรไดรับพระราชทานรางวัลตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ ประจํา ปการศึกษา ๒๕๑๖ 

ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน วันศุกรที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๑๘
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 ทุกคราที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร-
มหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ ๙ 
เสด็จพระราชดําเนินไปทรงเยี่ยมราษฎรตาม
พืน้ทีต่างๆ ทัว่ประเทศนัน้ ไดทรงทอดพระเนตร
พบสภาพปญหาการขาดแคลนนํา้เพือ่การปลูก
ขาว และเกิดแรงดลพระราชหฤทัย นําไปสู
ทฤษฎีใหมในการบริหารจัดการที่ดินเพื่อการ
เกษตรตามพระราชดําริ ความสมบรูณพูนสุข
แหงราชอาณาจักรไทย อุบัติขึ้นในครั้งนี้ดวย
พระปรชีาสามารถอนัเฉยีบแหลมของพระมหา
กษตัรยิไทย ผูมเิคยทรงหยุดนิง่ทีจ่ะระดมสรรพ
กําลังทั้งปวงเพื่อความผาสุกของชาวไทย
 ขาวของพอ เรื่องราวดีๆ ที่ผูกพันกับวิถี
ชีวิตไทย

 “ขาพเจามีโอกาสไดศึกษาการทดลอง
และทํานามาบาง และทราบดีวาการทํานานัน้
มคีวามยากลําบากอยูมใิชนอย จําเปนจะตอง
อาศัยพันธุขาวที่ดี และตองใชวิชาการตางๆ 
ดวย จึงจะไดผลเปนลํ่าเปนสัน อีกประการ
หนึ่งท่ีนานั้น เมื่อสิ้นฤดูทํานาแลวควรปลูก
พืชอื่นๆ บาง เพราะจะเพิ่มรายไดใหอีก ทั้ง
จะชวยใหดินรวน ชวยเพิ่มปุยกากพืช ทําให
ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะสําหรับจะทํานา
ในฤดูตอไป” พระราชดํารัสพระราชทานแก
ผูนํากลุมชาวนา เมื่อพฤษภาคม ๒๕๐๔ จาก
หนังสอื ‘พระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหัวกบัการ
พัฒนาขาวไทย’

ตามรอยพ่อ

กองบรรณาธิการ

¢ŒÒÇ ¢Í§ ¾‹Í

 อาชีพหลักของเกษตรกรชาวไทย 
คือการเพาะปลูกข้าว ข้าวไทยสร้างช่ือ
เสียงโด่งดังไปทั่วโลก และทํารายได้ให้
แก่ประเทศในแต่ละปีเป็นจํานวนมาก 
ข้าวยังเป็นส่วนสําคัญของวัฒนธรรม
ประจําชาติ และมีอิทธิพลอย่างใหญ่
หลวงต่อขนบธรรมเนียมประเพณี 
ความเช่ือ ศาสนพิธี การเฉลิมฉลอง
ภมูปัิญญา และวถิทีางในการดาํรงชีวติ
ของคนไทย
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 พระราชดํารัสดังกลาว แสดงถึงพระ
มหากรณุาธคิณุเปนลนพนตอพสกนกิรชาวไทย
อยางหาท่ีเปรยีบมไิด พระองคทรงมพีระเมตตา
ตอราษฎรชาวนาไทย ทรงทุมเทพระวรกาย
บําเพ็ญพระราชกรณียกิจดานการพัฒนาขาว
ไทยและชีวิตความเปนอยูของชาวนา ตลอด
ระยะเวลาทีท่รงครองสริริาชสมบตั ิทรงปฏบิตัิ
พระราชกรณยีกจิตางๆ เกีย่วกับขาวและชาวนา
มากมาย ทรงพระราชทานพระราชทรัพย
สวนพระองค ดําเนินการทางดานการเกษตร
ตางๆ เพื่อเปนตัวอยางและเปนแหลงความรู 
ทรงทุมเทเพื่อการศึกษาวิจัย เพื่อการพัฒนา 
โดยเฉพาะการทดลองเก่ียวกับการผลิตขาว
อยางครบวงจร ภายในบริเวณพระตําหนัก
จิตรลดารโหฐาน ทรงทํานาขาวทดลอง นํา
พันธุขาวตางๆ มาปลูก โดยในครั้งแรกทรง
ขับรถไถนา เตรียมแปลง หวานขาว และทรง
เกี่ยวขาวดวยพระองคเอง
 และทรงร้ือฟ นพระราชพิธีพืชมงคล
จรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เพื่อใหเปนขวัญ
และกําลังใจของพสกนิกรชาวนาของพระองค
ทรงจัดต้ังโรงสีข าวตัวอยาง ธนาคารขาว

ธนาคารโค - กระบอื ระบบสหกรณ การสนบัสนุน
งานวิจัยและพัฒนาขาว โครงการฝนหลวง 
และเกษตรทฤษฎใีหม เปนตน ซ่ึงเปนโครงการ
ตามพระราชดําริที่ ยั งผลประโยชน มาสู 
พสกนกิรชาวไทย นอกจากนีย้งัทรงจดัตัง้มูลนธิิ
ขาวไทย และทรงรับไวในพระบรมราชูปถัมภ 
ซึ่งเมื่อป ๒๕๔๗ ซึ่งองคการสหประชาชาติ 
จัดใหเปนปขาวสากล
 ปจจุบันเรื่องของ ‘วัฒนธรรมขาว’ หรือ
การใหความสําคัญกับ ‘ขาวไทย’ เริ่มจางหาย
ไปจากสงัคมไทย โดยเฉพาะเดก็รุนใหมทีเ่ตบิโต
มากับสงัคมบรโิภคตะวันตก จนลมืเลือนคณุคา
ของขาว สิ่งที่อยูใกลตัวที่สุด และผูกพันแนบ
ชิดกับวิถีชีวิตคนไทยมาตั้งแตอดีตกาล และ
ขอมูลที่นาตกใจอยางยิ่งนั่นคือคนไทยบริโภค
ขาวนอยลง และไมใชเฉพาะคนไทยเทานัน้ แต
เปนการลดลงทั่วโลก
 พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาล
ที่ ๙ ‘พอหลวง’ ไดดูแลกสิกรและพสกนิกรมา
โดยตลอด เมื่อใดที่เรากินขาวเจา ขาวเหนียว 
ไมวาจะเปนขาวกลอง ขาวแดง ขาวขัดขาว 
หรือขาวแปรรูปอยางใดก็ตามที พึงระลึกถึง
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พระมหากรุณาธิคุณ วาเราไดกิน ‘ขาวของ
พอ’ นั่นเอง”
 ดร. สุเมธ  ตันติเวชกุล เลขาธิการมูลนิธิ
ชัยพัฒนาเลาถึงเหตุการณเมื่อพระองคเสด็จ
ปราจีนบุรี “วันนั้นผมไดกราบบังคมทูลถาม
พระองคทานวา ทรงโปรดเสวยอะไร ทานรับ
สัง่สัน้ๆ วา ‘ชอบขาว’ เพราะมกีลิน่หอม และ
มกีระแสพระราชดาํรสัวา ‘ถารบัประทานขาว
ใหนกึถึงชาวนาดวย เพราะถาไมมชีาวนา เรา
ก็ไมมีขาวกิน’ พระราชดํารัสส้ันๆแตกระทบ
จิตใจผมอยางยิ่งเลย ผมก็ไดกลับมานั่งคิดวา
ขาวมีความสําคัญตอชีวิตของเรามากเลย 
ส่ิงที่ในหลวงทรงเปนหวงคือเรื่อง ‘จิตสํานึก
ของผูบริโภค’ จิตสํานึกของผูบริโภคท่ีลดลง 
บริโภคขาวเพ่ือใหอิ่มเทานั้น โดยไมไดคิดถึง
วา ขาว คือ จิตวิญญาณที่ผานกระบวนการ
ผลิต และมาจากหยาดเหง่ือแรงงานของ
ชาวนา กลิ่นของขาวถือวาหอมที่สุด และหอม
แบบธรรมะ...พวกเรามองขามพระคุณเหลานี้
ไปหรือเปลา”
 พอหลวง ร.๙ ไดพระราชทานพระราช-
ทรัพยจากมูลนิธิชัยพัฒนาใหไปจัดต้ังมูลนิธิ
ขาวไทย และรับไวในพระบรมราชูปถัมภ 
และมีพระกระแสรับส่ังใหทําทุกส่ิงทุกอยาง
เกี่ยวกับเรื่องขาว ประการแรกใหประชาชน

ไดเขาใจและเห็นความสําคัญของขาว ใหรูจัก
การปกปองสิทธิตางๆ ของขาวไทย เพราะ
เวลาน้ีมีการแยงชิงเรื่องสิทธิบัตร เร่ืองอะไร
ตออะไรตางๆ เราตองปกปองสมบัติของเรา  
เพราะขาวไมใชแคเลี้ยงชีวิตเราเทาน้ัน หาก
ยอนกลับไปเมื่อ ๑๐ กวาปที่แลว พอเกิด
วิกฤติทางดานเศรษฐกิจขึ้นมา เราไดขาว
น่ีแหละมาชวยพยุงในขณะที่เราลมละลาย
แลว เพราะฉะนั้นขาวเปนทั้งสมบัติ ทั้งอาหาร 
และเปนวัฒนธรรม ศักด์ิศรี ทุกสิ่งทุกอยาง
ขาวไมเปนเพียงแคอาหารอยางเดียว แต
เปนของศักดิ์สิทธิ์สําหรับในความรูสึกของ
ประชาชนชาวไทย” ดร.สุเมธ กลาว
 ในฐานะที่เปนประธานมูลนิธิขาวไทยฯ 
ดร.สุเมธ มองสถานการณขาวไทยในปจจุบัน
วา “นาเปนหวง สิ่งที่เราพบไมใชเฉพาะคน
ไทยอยางเดียวที่บริโภคขาวนอยลง แตเปนทั่ว
โลกเลย ประชาชนชาวไทยเองที่เคยกินขาวมา 
ตอนหลังเปลี่ยนไปเปนขาวสาลี เปนขนมปง 
หรือเปนอะไรๆ ตออะไรก็ไมรู และลักษณะ
การกินอาจจะเปลี่ยนพฤติกรรมของคน เพื่อ
ใหตามโลกทนั เราจึงควรจะแปรรปูขาว เพราะ
วาในชวิีตสมยัใหมมนัไมเอ้ือใหมเีวลามาหงุขาว 
มาเตรียมกับขาวแลว เวลาน้ีแมบานก็กลาย
เปนแมบานถุงพลาสติกไปหมดแลว จะมา
ประดดิประดอยเหมอืนสมยักอนไมคอยได เรา
ตองคิดกันแบบใหม”
 และกลาวถึงปญหาเกี่ยวกับพันธุขาววา
“ทานทรงกังวลเรือ่งสทิธบิตัร เรือ่งพนัธุขาวมาก
เพราะเวลานี้ประเทศอ่ืนที่เขามีเทคโนโลยีสูง
กวาเรา เขาจะขโมยขาวพันธุของเราไป แลวเรา
ไมคอยรูจักปกปองขาวพันธุของเรา วันหน่ึง
เราอาจจะตองไปซ้ือขาวจากเขาก็ได เพราะ
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ฉะน้ันตรงนี้เปนเรื่องที่สําคัญมาก เปนส่ิง
ที่จะตองรวมมือกัน ทั้งพอคา กระทรวงเกษตร
และสหกรณ หนวยวิชาการ ตองรวบรวมกําลัง
ศึกษาและปกปองขาวไทย เพราะเกิดเรื่องอยู
ตลอดเวลา ผมเช่ือมั่นวาขาวไทยหลายพันธุ
ไมไดจดสิทธิบัตรเอาไว”
 นอกจากน้ี ดร.สุเมธ ยงัเลาวา “ผมเองนัน้
ปหนึ่งจะตองไปดํานา ตองไปเกี่ยวขาว ตาม
เสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ อีกไม
กี่วันนี้ก็ตองไปดํานาอีกแลว สัก ๓ – ๔ เดือน
ขางหนาตองเกี่ยวขาวอีกแลว พอไปเกี่ยวขาว
จริงๆ ไปดํานาจริงๆ เราถึงเห็นวา กวาขาว
จะหลุดมาบนจานเรานี้ มันผานกระบวนการ 
ผานหยาดเหงื่อ ความเหน็ดเหนื่อยของชาวนา
อยางมโหฬาร จนกระทั่งไมกลาเหลือขาวไวใน
จานอกีแลว เพราะทกุๆ เมด็นัน้ถกูแลกมาดวย
ความเหน็ดเหนื่อย ความเสียสละของชาวนา
เปนอยางมาก ปวดขบไปหมด ท้ังที่เราทํานิด
เดียวยังปวดราวไปทั้งตัว คุณเคยนึกถึงชาวนา
เขาสักครั้งหนึ่งไหม
 เพราะฉะนั้นขาวอยูในชีวิตจิตใจ อยูใน
ดวงวิญญาณ อยูในทุกสิ่งทุกอยาง อยูใกลชิด
ฝงแนนแนบแนน จนกระทัง่เราลมืและมองขาม 
การลืมถือเปนโทษมหันต ทําใหคุณคาของขาว
นัน้หายไป ถงึเวลาแลวทีเ่ราจะกลับมาคาํนงึถงึ
ชวีติ ถงึเศรษฐกจิพอเพยีง ถามงายๆ วาคุณรูจกั
ขาวสักกี่พันธุ เราดูขาวคือขาว แตไมเคยดูลึก
ไปมากกวานั้น และเปนสิ่งมหัศจรรยมาก 
เพราะแตละทองถิน่จะมขีาวจาํเพาะของตัวเอง 
หลากหลายอยางมากมายที่สุด”
 วิมลพรรณ ปตธวัชชัย เจาของงานเขยีน
“ขาวของพอ” กลาวถึงที่มาของชื่อหนังสือวา
“เนื่องจากสถาบันพระมหากษัตริย  ท าน

อุปถัมภคํ้าชูชาวนามาโดยตลอด โดยเฉพาะ
พระมหากษัตริย ในพระราชวงศ จักรี  ยิ่ ง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙  
ไมใชแคทานทรงปลูกขาวอยูในสวนจิตรลดา
เทาน้ัน แตทานทรงเปนขวัญ กําลังใจใหกับ
ชาวนา ทรงรื้อฟ นพระราชพิธีแรกนาขวัญ
สําหรับชาวนา และทานทํายิ่งกวาพระมหา
กษัตริยพระองคอื่น ไมมีกษัตริยที่ไหนในโลก
ทาํเชนน้ี  คือทานพัฒนาพนัธุขาว โดยใชทีน่าใน
สวนจิตรลดามาปลูกและพัฒนาพันธุขาว แลว
พระราชทานพันธุขาวใหกับราษฎรเอาไปปลูก 
 นอกจากนั้นแลวเวลาที่ชาวนาประสบ
ปญหา พระองคก็เขามาชวย อยางฝนแลง
พระองคก็ทําฝนหลวง ชาวนาไมมีวัว ไมมี
ควายที่จะมาใชทํานา พระองคก็ทําธนาคาร
โค-กระบือ ทําสหกรณ ทําโรงสี รวมทั้งเกษตร
ทฤษฎีใหม เพราะฉะนั้นหนังสือเลมนี้จึงได
ใหชื่อวา ‘ขาวของพอ’ เพื่อที่จะไดเห็นวา
พระเจาอยู หัวน้ันทานทรงใหความสําคัญ
กับขาวอยางไร” และบอกถึงความสําคัญ
ที่นําเอาลายมือรายการพระกระยาหารของ
ทานผูหญิงประสานสุข ตันติเวชกุล มาแทรก
ไวในหนังสือเลมนี้ดวยนั้น
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ในหลวง รัชกาลที่ ๙ ทรงหวานพันธุขาวใน
แปลงนาสาธิต ในพระตําหนักสวนจิตรลดา

 “ทานผู หญิงเปนตนเครื่องไทยของ
พระเจาอยูหัวมา  ๔๐  ป แลวจะมีรางรายการ
พระกระยาหาร หมายความวาแตละสัปดาห
จะเตรียมอะไรบาง เพื่อจะถวายพระเจาอยูหัว 
เพราะเปนอาหารที่พระองคทานเสวยกับขาว 
เราเห็นวานาสนใจ เลยเอามาลงไวใหดูวา
พระเจาอยูหัวทานเสวยอะไรงายๆ และไมได
วิจิตรพิสดารอะไรเลย เปนกับขาวไทยที่เราๆ 
ทานๆ กินนั่นแหละ และอยากจะเอามาเผย
แพรเพ่ือใหรูวาพระเจาอยูหัวทานเสวยอะไร
บางกับขาว เครื่องกลางวันพระองคทานเสวย
อะไร เครือ่งบายพระองคทานเสวยอะไร เครือ่ง
เย็น พระองคทานเสวยอะไร”
 ในหนังสือ “ขาวของพอ” ผู เขียนยัง
แสดงความรูสึกเปนหวงอนาคตชาวนาไทยวา  
“ความเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย วัฒนธรรม
ไทย ความกาวหนาของโลกยุคนี้ ความจําเปน
ของการดํารงชีวิต คานิยมของพวกเราเอง 
นาหวงมาก เรามานั่งนึกวาในชั่วอายุคนของ
เราตอนนี้ อาจจะยังเห็นชาวนาปลูกขาวอยู 
แตรุ นตอไปไมรู วาจะไดเห็นไหม เพราะวา
ลูกชาวนาสวนหนึ่งมีโอกาสไดรับการศึกษาดี 

จะไปทํางานอื่น จะไมทํานาแลว แตลูกชาวนา
ที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาดี ก็ไมคิดจะทํา
นา เพราะมันเหนื่อย ออกมาหางานทําในเมือง
หลวงหรือไมก็ไปขายแรงงานที่ตางชาติ สังคม
เปลีย่นไปมากอยางนี ้อกีประมาณ  ๑๐ – ๒๐ ป
ขางหนา เราจะมีชาวนาไหม และถาเราไมมี
ชาวนา อะไรจะเกิดขึ้นกับสังคมไทย
 เพราะฉะน้ันเราถึงตองมาน่ังคดิกันวาให
คนไทยเห็นคุณคาของขาว กินขาว และพัฒนา
ใหชีวิตชาวนาดีขึ้น เพราะถาเกิดเราไมรู จัก 
เราก็ไมรูวาเราจะตองทําอะไร ดังนั้นอยากให
คนเขาใจ อยากใหคนไดหวนกลับมาคิดวาสิ่ง
ที่ใกลตัวเราคือขาว มันมีความเปนมาอยางไร 
มคีวามสาํคญัอยางไร เราอยาลมืวาปจจุบนัขาว
ยังเปนสินคาออกที่ทํารายไดใหเรามากที่สุด 
และอยากใหรัฐบาลชุดนี้นําโครงการตามแนว
พระราชดาํรไิปศกึษาและปฏิบตั ิเพราะจะเปน
ประโยชนตอประชาชนชาวนาไทยเปนอยาง
มาก อยางเชน เกษตรทฤษฎีใหม หรือธนาคาร
โค-กระบือ พระองคทรงริเริ่มมานานแลว กอน
ที่รัฐบาลจะมีโครงการวัวลานตัวเสียอีก” คุณ
วิมลพรรณ ปตธวัชชัย กลาวทิ้งทาย
 พระเจาอยูหัวรชักาลที ่๙ ทรงสนพระทยั
เรื่องการบริหารจัดการธรรมชาติอยางยั่งยืน 
ซึ่งรวมถึงเรื่องขาวดวย โดยการใหความสําคัญ
เรื่องขาวควบคูไปกับเรื่องดินและชาวนา ตอง
คํานึงถึงบุญคุณของชาวนาที่ลําบากปลูกขาว
ใหเรากิน และแมวาเราจะเจริญกาวหนาเพียง
ใดแตชาวนาก็ไมรวยขึ้น ทนอยูในสภาพน้ีมา
มากกวา  ๔๐  ปแลว
 พอหลวงรัชกาลที่ ๙ ทุมเทศึกษาการ
บริหารจัดการดินและน้ํา แมที่ดินที่ทิ้งแลว 
ระบบทุนนิยมอาจมองวาไมคุมคาที่จะลงทุน 



๑๙
๖๘

แตพระองคทานก็นํามาฟ นฟูสภาพโดยใช
ธรรมชาติมาแกใหเกิดความสมดุลขึ้นได  เชน 
เรือ่งหญาแฝก ตลอดจนการสละพระราชทรพัย
เงนิและทีด่นิสวนพระองคในสวนจติรลดา เพือ่
ทําการทดลองเพาะพันธุขาว เพื่อประโยชน
ของชาวนา
 เราตองอยาคิดเรื่องเงินกอน ควรคิด
แคพอมีพอกิน เพราะถึงแมวาเราจะมีเงิน 
ทรัพยสินมากมาย แตเรากินสิ่งเหลานี้เพื่อ
ความอยูรอดไมได ดังนัน้ ตองสรางความสมดุล
ระหวางดิน นํ้า และธรรมชาติตามหลักของ 
“ทฤษฎีใหม” ของพระองคทาน ตองบริหาร
จัดการทรัพยากรที่มีอยูภายในบาน ไมวาจะ
เปนการเพาะปลูก การเล้ียงสัตว และการ
พลังงาน อยางเปนระบบแบบแผน และหาก
มีผลผลิตเหลือก็นําไปขาย หรือรวมกลุมในรูป
สหกรณ รานคาชุมชน เพื่อยกระดับความเปน
อยูจนมีธุรกิจเปนของตนเอง
 พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ลวนแตนํามาซึ่ง
ประโยชนสขุแกมวลพสกนกิร และแผขจรขจาย
พระเกียรติคุณกวางไกลไปถึงนานาชาตินานา
ประเทศ ตางไดตระหนักถึงพระอัจฉริยภาพ

ดังที่องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชา-
ชาต ิ(FAO) นอมเกลาฯ ถวายเหรยีญแอกรโิคลา
(AGRICOLA) ในป พ.ศ. ๒๕๓๘ เพื่อเปนการ
ยกยองพระองค ในฐานะทีไ่ดปฏบัิตงิานพฒันา
อันยั่งยืน สรางสรรคประโยชนในอนาคต และ
ตอมาในป พ.ศ. ๒๕๓๙ สถาบันวิจัยขาว
นานาชาติ (IRRI) ไดนอมเกลาฯ ถวายเหรียญ-
ทอง (Royal Plaque) “International Rice
Award” ซึ่งนับเปนครั้งแรก และครั้งเดียว
ในประวัติศาสตรท่ี IRRI ใหเกียรติบุคคล
ที่ทําคุณประโยชนแกวงการพัฒนาขาว ตลอด
ระยะเวลากวาครึ่งทศวรรษ
 เจาฟาพระมหากษัตรยิยงัทรงเหน็ความ
สาํคญัของขาวถงึปานน้ี ชวิีตชาวนาและราษฎร
ก็ดีขึ้นตามลําดับ ขาวจึงเปนทั้งรากฐานและ
หลักชัยแหงแผนดิน ขาว คือชีวิตของคนไทย
ทุกคน และเราจะหลงลืมขาวได อย างไร 
ขาวของแผนดิน ขาวของคนไทย ขาวของ
พระเจาอยูหัว  ... “ขาวของพอ”
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