
 ธรรมทัศนะ : ธรรมะเมฆา มหาราชากับหยาดฝน  
 และ “เศรษฐกิจพอเพียง” - “โคกหนองนา” 
 แนวคิดนวัตกรรมใหมของสองศาสตรพระราชา
 คําสอนพอ : เมตตาธรรมแหงคําสอนพระราชา  
 คีตราชัน : อันเนื่องมาจากพระอัจฉริยภาพทางดนตรี   
 ในความทรงจํา : อางเก็บนํ้าหัวงาน ชลประทาน สามชุก 
 มองเทศ-มองไทย : สมณศาสนระหวางไทยกับศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร (๓)
 พระธรรมเทศนา : มหาปวารณา เจริญในธรรมเพราะยอมใหวากลาว
 ชวนปลูกตนไม : ร.ต.ต. วิชัย สุริยุทธ นักปลูกโลกดีงาม 
 ผูปลูกตนไมมากที่สุดในโลก
 ธรรมะกับสิ่งแวดลอม : อยามองขามชะตากรรมโลก
 ธรรมะกับสิ่งแวดลอม : โทษของการเนรคุณตอธรรมชาติ
 ธรรมะกับสิ่งแวดลอม : พลังแหงการสํานึกรูคุณ กับปญหาสิ่งแวดลอม
 วฒันธรรมและประเพณ ี: ประเพณใีนเทศกาลออกพรรษา : การกวนขาวทพิย
 ปุราณคัมภีร : พระนางสิริมหามายา ตอนที่ ๓
 ทองไปในโลกบาลีไวยากรณ : ประวัติคัมภีรนยาสะ ตอนที่ ๒
 รัตนาวลี : ประทีปธรรมแหงบาลี ตอนที่ ๑๒
 สนทนาภาษาบาลี : สนทนาภาษาพระพุทธเจา ตอนที่ ๒๒
 บาลีเขาใจงาย : สัปปายะ ๗

ป ที่  ๘  ฉ บั บ ที่  ๖ ๘  เ ดื อ น พ ฤ ศ จิ ก า ย น – ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๕

๖๘

ป ที่  ๘  ฉ บั บ ที่  ๖ ๘  เ ดื อ น พ
 ฤ ศ จิ ก า ย น – ธั น ว า ค ม  ๒ ๕ ๖ ๕

18.5cm

26cm

0.42 cm



[๑]  ราชาภิราชา ภูปาโล  ฉพฺพสฺสาจฺจยโต คโต

 สคฺคํ คุณาวสิฏฺโฐ โส  ปิโยว คุณภูสโน.

[๒] อชฺชวาโร มโต ตสฺส  วโรทานาภิมงฺคโล

 สพฺเพ ไทรฏฐฺิกา ปูชํ  กโรม สาทรํ วรํ.

[๑]  พระทรงเปนผูปกครองแผนดินไทย
 ยิ่งใหญกวาทวยราชทั้งมวล
 เสด็จสูสวรรคาลัยแลวเปนเวลาลวง ๖ ป 
 ทรงเหลือไวแตพระคุณอันยิ่งใหญ ทรงงดงามดวยพระคุณ

และเปนพระปยมหาราชของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

[๒]  ดวยอภิลักขิตสมัย “๕ ธันวา นี้”
 เปนวันมหามงคลคลายวันพระราชสมภพของพระองคทาน
 พวกเราปวงชนชาวไทยทั้งผอง
 พรอมใจกันรําลึกถึงพระคุณ จึงไดทําการบูชา
 สักการาภิวันทนา โดยพรอมเพรียงถวนหนากันทั้งประเทศ.
  

นายจํารูญ ธรรมดา 
  ประพันธในนาม วารสารโพธิยาลัย

คําวันทนาสรรเสรญิพระบารมีแด่
องค์สมเด็จพระนวมินทรปิยมหาราช

นวมปิยมหารญฺโ 
ยถาภุจฺจคุณาภิตฺถุติวนฺทนา แสงะวัแหงชีวิ

ดูแสงทองสองฟาเวลาเชา ผอนเพลาเบาสบายกายจิต

ความอบอุนละมุนละไมไฟชีวิต พระอาทิตย บิดา แหงฟาดิน

 ครั้นยามสายบายแสงแรงรอน  ตะวันรอน สุริยา อําลาถิ่น

ทําหนาที่ไมมีวางสรางชีวิน  สูสองแสงทรัพยสินดวยยินดี

 พอของโลกเลิศแรงสองแสงรัก  เฝาฟูมฟก รักษา ทําหนาที่

ผูเดินทางใชเวลาแปดนาที  ระยะหาง โลกนี้ ไมมากนัก

 พอของลูก คือ พอของโลก สุขโศก สองแสง แจงประจักษ

ดวงตะวัน สัญจร ไมผอนพัก  เลี้ยงลูกรักโลกหลาเอื้ออารี

 แมลูกอาจหลบแสงเมื่อแรงรอน  พอผันผอนใกลพลบไมหลบหนี

ยิ่งยามเชาชวนชมรมณีย  ความยินดีปรากฏฟางดงาม

 ลูกรักพอตามที่เห็นพอเปนพอ  สองแสงรัก ถักทอ มาไถถาม

สบายดี หรือหนอ สืบตอนาม  ดูสวยสด งดงาม ตะลึงงัน

 พอมิใกล มิไกล มิใชแม  พอดูแล งานยาก บากบั่น

พอหางเหินเดินทางบางวัน  พอสัมพันธลูกสัมผัสถนัดใจ

 แมพอหลวงลวงลับไมกลับแลว  คําสอนพอ ผองแผว ทุกสมัย

ทําความดีแมยากตองทําไป  เพราะหาไมความชั่วชาสิมาแทน

 เศรษฐกิจพอเพียงเสียงของพอ  ยังสืบตอกอผลเปนแบบแผน

ตะวันสองทุกทองถิ่นดินแดน  แสงพระคุณมิขาดแคลนทุกวันคืน.

พ. กิ่งโพธิ์ 
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 ๏ ลุหาธันวาคมถวิล    ไทยทั่วธรณิน
บังคมรมบุญบารมี

 ๏ รมราษฎรรมรัฐปถพี   รมสุขรมศรี

รมเกศรมเกลาเชาเย็น

 ๏ ดับทุกขดับรอนลําเค็ญ  ดับไขดับเข็ญ

ดับโศกดับเศราเบาบาง

 ๏ ทุกถิ่นทุกทิศทุกทาง   ทุกบานทุกบาง

รอยบาทประทับทั่วไทย

 ๏ ทรงหนักทรงเหนื่อยเพียงไหน  ไปทอหฤทัย

ทรงทําทรงทุกขทรงทน

 ๏ เพื่อชาติเพื่อชวยทวยชน   โดยเต็มพระกมล

ทรงเปยมพระมหากรุณา

 ๏ หกศกเสด็จลับลา  ไวหาธันวา

ไวเปนวันพอแหงไทย

 ๏ สั่งสมกุศลบุญใด  อุทิศถวายจอมไตร
ตราบถึงศิวโมกขพิมาน เทอญ๚ะ ๛

 พลเรือตรี ทองยอย แสงสินชัย ประพันธ

 ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕  

๕ ธนัวา
วันพ่อแห่งชาติ



 พอนั้นหรือ  คือพรหม  อุดมฤทธิ์

สรางชีวิต  สืบสม  พรหมวิหาร

พอนั้นหรือ  ชื่อวา  ครูอาจารย

วิชาการ  สั่งสอน  ใหกอนใคร

 พอนั้นหรือ  คือพระ  อรหันต

หัวใจทาน  บริสุทธิ์  ผุดผองใส

พอนั้นหรือ  คือผูสม  เปนรมไทร

ปองกันภัย  ดับรอน  ใหผอนเย็น

 พอนั้นหรือ  คือทุกสิ่ง  เปนมิ่งขวัญ

จะหวนหัน  หาใคร  ยังไมเห็น

กุศลบุญ  คุณธรรม  ลูกบําเพ็ญ

ขอเทิดเปน  มาลัยทอ  กราบพอเทอญ.

พลเรือตรี ทองยอย แสงสินชัย ประพันธ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 

พระคุณพ่อพระคุณพ่อพระคุณพ่อพระคุณพ่อพระคุณพ่อพระคุณพ่อ



ประจําเดือน พฤศจิกายน – ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ฉบับพิเศษ เนื่องในวันพอแหงชาติ “คิดถึงพอ พ.ศ. ๒๕๖๕”

ปที่ ๘  ฉบับที่ ๖๘

à»�´àÅ‹Á

 สืบเนื่องจากการเสด็จสู สวรรคาลัย ของ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล
อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันท่ี 
๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ นําความทุกขโทมนัส
มาสูจิตใจของพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง หลังจากนั้น
ทุกป วารสารโพธิยาลัยไดจัดทําฉบับพิเศษ เนื่องใน
วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ซึ่งเปนวันพอ
แหงชาติ โดยในแตละปจะคัดเลือกบทความ บทกวี
นิพนธ พระธรรมเทศนา ที่มีความเกี่ยวของกับ
พระองคทาน เพือ่เปนการเตือนใหรําลกึถงึพระมหา-
กรุณาธิคุณ และพระเมตตาอันมากมายมหาศาล 
ที่พระองคทรงมีแกประชาชนชาวไทย ไมวาเวลาจะ
ผานไปนานเทาใด ความจงรักภักดีที่มีตอพระองค
ทานก็ไมไดเสื่อมคลายลงไปเลยแมแตนอย 
 ในปนี้ก็เชนกัน เราไดเตรียมบทความพิเศษ
รําลึกถึงพระองคท าน นับต้ังแตบทความของ
พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร) ที่ได
เรียงรอยความรูสึกท่ีมีตอโครงการในพระราชดําริ 
แนวคดินวตักรรมใหมของสองศาสตรพระราชา คอื 
“เศรษฐกิจพอเพียง” และ “โคกหนองนา” โดย
วิเคราะหและแจกแจงดวยหลักธรรมในพระพุทธ-
ศาสนา
 บทความของศาสตราจารย  ยอด เยี่ ยม 
เทพธรานนท ราชบัณฑิต เรื่อง เมตตาธรรมแหง
คําสอนพระราชา เปนหนังสือเลมเล็กๆ ซึ่งอาจารย
ยอดเยี่ยม ไดพิมพแจกดวยทุนสวนตัวทุกป เพ่ือ
เปนการระลึกถึงพระมหาราช ผูเปนที่รักของทาน 
คณะผูจัดทําจึงไดเชิญมาตีพิมพเพื่อใหแพรหลาย
ยิ่งขึ้น 

 พิเศษอยางยิ่งบทความ ๒ เรื่องคือ อันเนื่องมา
จากพระอัจฉริยภาพทางดนตรี ของคุณกิตติ 
โลหเพชรัตน และ อางเก็บนํ้าหัวงาน ชลประทาน 
สามชุก ของคุณมนัส โอภากุล (บิดาของแอด 
คาราบาว หรือนายยืนยง โอภากุล) ที่แสดงใหเห็น
พระปรีชาสามารถ ซึ่งยากจะหาผูใดเสมอเหมือน 
เนื้อเรื่องทั้งสองมีรายละเอียด ขอมูลที่แสดงใหเห็น
วา คําพูดดังกลาวนี้มิไดเกินความจริงเลย  นอกจาก
จะเปนมหาราชผูทรงพระคุณอันประเสริฐแลว ทาน
ยังเปนนักดนตรี เปนคีตกวี ที่มีพรสวรรคอยางเห็น
ไดเปนทีป่ระจกัษ และนาสนใจอยางยิง่ พระองคมไิด
มีพระปรีชาสามารถแตในทางดนตรีเทานั้น ทรงมี
พระปรีชาสามารถในดานอื่นๆ อีกมากมาย ไดทรง
นํามาใช ปกครองแผ นดิน ทรงมี โครงการใน
พระราชดําริกวา ๔,๐๐๐ โครงการ ที่สามารถนํามา
ตอยอดไดในอนาคตกาลขางหนา ไมมีสิ้นสุด ซึ่ง
วารสารโพธิยาลัยจะไดนํามาเสนอในปตอๆ ไป 
 แมวาพระองคทานจะจากไปแลวอยางไมมีวัน
กลับ แตความถวิลหาอาลัยยังคงอยู  เราจึงได
คัดเลือกกวีนิพนธ ที่มีความวิจิตรงดงามเปนอยางยิ่ง
โดย “กวีเอกสองแผนดิน” พลเรือตรีทองยอย 
แสงสนิชยั อดีตอนศุาสนาจารยกองทพัเรอื เปนผูแตง
กาพยเหเรือในพระราชพิธีสําคัญมาแลวหลายครั้ง 
พรอมดวยบทกวีที่เปนฉันทบาลี ประพันธโดย
อาจารยจํารญู ธรรมดา และบทกลอนแปดทีใ่ชภาษา
เขาใจงายและซาบซึ้งใจ โดย พ. กิ่งโพธิ์
 บทความเกี่ยวกับส่ิงแวดลอมฉบับนี้มี ๓ เรื่อง
คือ อยามองขามชะตากรรมโลก โดยรินใจ และ
โทษของการเนรคุณตอธรรมชาติ โดยสุทธิญาณ 



สารบญั

 วารสารโพธยิาลัย จดัพมิพดวยปจจยับรจิาคของทานผูมี
จิตศรัทธา แจกเปนธรรมทาน หากทานไมไดใชวารสารนี้แลว 
โปรดบริจาคไปตามหองสมุด เพื่อใหเกิดประโยชนทางปญญา
แกทานผูสนใจใฝธรรมตอไป ขออนุโมทนา

๑. ธรรมทัศนะ :  ธรรมะเมฆา มหาราชากับหยาดฝน  
 และ “เศรษฐกิจพอเพียง” - “โคกหนองนา” 
 แนวคิดนวัตกรรมใหมของสองศาสตรพระราชา

พระราชวัชรบัณฑิต (ประนอม ธมฺมาลงฺกาโร)......๕
๒. คําสอนพอ : เมตตาธรรมแหงคําสอนพระราชา  

ยอดเยี่ยม เทพธรานนท.....................................๑๓
๓. คตีราชัน : อนัเนือ่งมาจากพระอจัฉรยิภาพทางดนตร ี  
 กิตติ โลหเพชรัตน..............................................๓๔ 
๔. ในความทรงจาํ : อางเกบ็นํา้หวังาน ชลประทาน สามชกุ 

มนสั โอภากลุ.....................................................๓๙
๕. มองเทศ-มองไทย : สมณศาสนระหวางไทยกับ
 ศรีลังกาสมัยรัตนโกสินทร (๓)  วิเทศทัยย.........๔๑
๖. พระธรรมเทศนา : มหาปวารณา เจริญในธรรม

เพราะยอมใหวากลาว  พระไพศาล วิสาโล........๔๗
๗. ชวนปลูกตนไม : ร.ต.ต. วิชัย สุริยุทธ นักปลูกโลก

ดีงาม ผูปลูกตนไมมากที่สุดในโลก  จิตตวนา.....๕๔
๘. ธรรมะกบัสิง่แวดลอม : อยามองขามชะตากรรมโลก

รนิใจ..................................................................๕๘
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และ พลังแหงการสํานึกรู คุณ โดยคุณจรรยา 
อินทรหนองไผ ทีมงาน “จิตอาสา” คนใหมของเรา
ที่มีสวนรวมในการทําวารสารเลมนี้ 
 ปจจุบันสิ่งแวดลอมเปนปญหาหลักตอโลกใบนี้ 
และภูมิอากาศแปรปรวนจนกอใหเกิดภยันตรายแก
สรรพชีวิต นับตั้งแต นก ปลา ปะการัง สัตวปา 
รวมไปถงึพชืผกัผลไม สรางความหายนะและภยัพบิตัิ
ที่มีอันตรายรายแรงไปท่ัวโลก มนุษยจํานวนมาก
ตองเสียชีวิตไปเนื่องจากภัยพิบัตินั้นๆ
 กองบรรณาธิการอีกทานหนึ่งคือ คุณอัชฌา 
รัตนวงศนรา ไดสงบทความเรื่อง ประเพณีในเทศกาล
ออกพรรษา การกวนขาวทิพย ในนามปากกา
ยชญา ซึ่งเปนเรื่องที่คนสวนใหญอาจเคยไดยิน แต
ไมทราบรายละเอียด คุณอัชฌาไดเก็บรวบรวมขอมูล
ไวในบทความเรื่องนี้ของเธอ 
 วารสารฉบับ “คิดถึงพอ” นี้ เปนฉบับพิเศษ
ประจําปอีกเลมหนึ่ง ที่เรารอคอยเพ่ือที่จะถวาย
ความจงรักภักดีอยางไมมีประมาณ แด “พอผูจากไป” 
และเราสามารถจัดทาํไดเ้ป็นที�น่าพอใจหรือไม ่

ขอเชิญทา่นผูอ้า่นลองพิสจูนด์ู

   คณะผูจัดทํา



      “เมฆคําราม” หมายถึง ผูเรียนธรรม คือ 
สุตตะ เคยยะ เวยยากรณะ คาถา อุทาน อิติวุตตกะ 
ชาตกะ อัพภูตธรรม เวทัลละ
      “ฝนตก” หมายถึง ผูรูชัดตามความเปนจริงวา
      ‘นี้ทุกข นี้ทุกขสมุทัย นี้ทุกขนิโรธ นี้ทุกขนิโรธ
คามินีปฏิปทา’
      ความหมายทางธรรมในพระสูตรน้ีคือ การ
เปนผูศกึษาพระธรรมคาํสอนและการเปนผูปฏิบตัิ
ไดบรรลธุรรม หรอืสามารถสรปุเปนใจความไดวา 
“รู และ ทํา”

(๒) เมฆกบัทาํ

      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา-
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
พระราชทานสัมภาษณ แกขาราชการสํานักงาน 
กปร. ณ พระตําหนักจิตรลดารโหฐาน เมื่อ ๑๗ 
มีนาคม ๒๕๒๙ ความวา
      “แตมาเงยดูทองฟา มีเมฆ ทําไมมีเมฆ
อยางน้ี ทําอยางไรจะดึงเมฆน่ีลงมาใหได ก็เคย
ไดยินเรื่องการทําฝน ก็มาปรารภกับคุณเทพฤทธิ์ 

¸ÃÃÁÐàÁ¦Ò ¸ÃÃÁÐàÁ¦Ò ¸ÃÃÁÐàÁ¦Ò 
มหาราชากับหยาดฝน

พระราชวชัรบณัฑติ เรยีบเรยีง

(๑) เมฆกบัธรรม

      ครั้งหนึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจาทรงแสดง
ธรรมโดยนําเอา “เมฆ” มาเปนอุปมาเปรียบกับ
บุคคล ปรากฏใน “ทุติยวลาหกสูตร” ความวา
ภิกษุทั้งหลาย เมฆ ๔ ชนิดนี้ คือ
      ๑. เมฆที่คําราม แตไมใหฝนตก 
      ๒. เมฆที่ใหฝนตก แตไมคําราม
      ๓. เมฆที่ไมคํารามและไมใหฝนตก
      ๔. เมฆที่คํารามและใหฝนตก
      ภิกษุทั้งหลาย ในทํานองเดียวกัน บุคคล
เปรยีบเหมอืนเมฆ ๔ จาํพวกนี ้มีปรากฏอยูในโลก 
คือ
๑. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่คําราม แตไมให
ฝนตก
๒. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ใหฝนตก แตไม
คําราม
๓. บุคคลเปรียบเหมือนเมฆที่ไมคํารามและไมให
ฝนตก
๔. บุคคลเปรยีบเหมอืนเมฆทีค่าํรามและใหฝนตก
โดยทรงเปรียบวา

ธรรมทศันะ 



ฝนทําได มีหนังสือ เคยอานหนังสือทําได…”
      กอนเมฆที่ทรงกลาวถึงนั้นคือ ที่มาของ 
“ฝนหลวง” มีที่มาเมื่อคราวเสด็จพระราชดําเนิน
เยี่ยมราษฎรในพื้นที่แหงแลงทุรกันดาร ๑๕ 
จังหวัด ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ระหวาง
วันที่ ๒-๒๐ พฤศจิกายน ๒๔๙๘ 
      ระหว างเสด็จโดยรถยนต บนเส นทาง
จากจังหวัดนครพนมไปจังหวัดกาฬสินธุ ผาน
เทือกเขาภูพาน จังหวัดสกลนคร ทรงรับทราบ
ความทุกขของราษฎรที่ขาดแคลนนํ้าอุปโภค
บริโภคและการเกษตร ทรงสังเกตวาบนทองฟา
มีเมฆปกคลุมจํานวนมาก แตไมสามารถจับตัว
รวมกันเกิดฝนได จึงทําใหเกิด “ฝนทิ้งชวง” แม
อยู ในฤดูฝน ทรงคํานึงวา นาจะมีวิธีการทาง
วิทยาศาสตรที่สามารถทําใหเมฆรวมตัวกอเกิด
ฝนได
      เมื่อเสด็จกลับถึงกรุงเทพมหานคร ทรงใช
เวลารวบรวมทบทวนขอมูล วิเคราะห วิจัย และ
นําประเด็นสาระที่ไดมานั้นพระราชทานแนวคิด
แกหมอมราชวงศเทพฤทธิ์ เทวกุล ผูเช่ียวชาญ
การประดิษฐดานเกษตรวิศวกรรม กระทรวง
เกษตรและสหกรณขณะนั้น และทรงรวมวิจัย 
พัฒนาเทคโนโลยีดวยพระองคเอง
      จะเห็นไดว า พระบาทสมเด็จพระบรม-
ชนกาธิเบศรฯ ทรงเปนดังเมฆท่ีคํารามและให
ฝนตก โดยทรงศึกษาหาความรูและที่สําคัญคือ 
ทรงลงมือทํา

(๓) ทาํเมฆ

      ตอมาเมื่อหมอมราชวงศเทพฤทธิ์ เทวกุล 
กราบบังคมทูลถึงความพรอม พระบาทสมเด็จ
พระบรมชนกาธิเบศรฯ จึงทรงพระกรุณาโปรด
เกลาฯ ใหทดลองปฏิบัติการจริงบนทองฟาใน

พื้นที่วนอุทยานเขาใหญ โดยใชนํ้าแข็งแหงขนาด
ไมเกิน ๑ ลูกบาศกนิ้ว หยอดเขาไปในยอดเมฆที่
ลอยสูงไมเกิน ๑๐,๐๐๐ ฟุตเหนือพื้นที่ทดลอง
      กลุมเมฆไดเกิดการเปลี่ยนแปลงทางฟสิกส
ที่เห็นไดอยางชัดเจน โดยรวมตัวและกอยอดกัน 
เกดิเปนเมฆฝนขนาดใหญในเวลารวดเร็ว แตกลุม
เมฆไดเคลื่อนตัวไปตามลม และถูกภูเขาบดบัง
ทาํใหไมสามารถสงัเกตเหน็ได แตไดรบัการยนืยนั
จากราษฎรวาเกิดฝนตกลงพื้นที่อุทยานเขาใหญ 
นับเปนนิมิตหมายอันดีวา การทําเมฆบันดาลฝน
เปนไปไดจริง

(๔) ธรรมกบัทาํ

      การพฒันาฝนหลวงไดกาวหนาขึน้ตามลาํดบั 
เพราะทรงทดลองวิจัยดวยพระองคเองอยางตอ
เนื่องใกลชิด ไดพระราชทานทรัพยสวนพระองค
เปนคาใชจายในการทดลองปฏิบติัการ ทรงดําเนิน
การตลอดมานานป จนสามารถทาํใหฝนตกสูพืน้ที่
เปาหมายได โดยใชวิธีการ กอกวน เลี้ยงใหอวน 
โจมตี
      ด วยพระปรีชาสามารถในการวิจัยและ
พฒันาเทคโนโลย ีไดสมัฤทธิผ์ลตามขอสมมตุฐิาน 
และทําแผนพัฒนาอยางตอเน่ืองเปนขั้นตอน
ใหกาวหนาจนถึงปจจุบัน คณะรัฐมนตรีจึงมีมติ
เฉลิมพระเกียรติในฐานะพระบิดาแหงฝนหลวง
ในทุกวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ของทุกป 
      ความสําเร็จดังกลาวสะทอนถึงคุณเครื่องแหง 
หลักธรรม “อธิบดี ๔” หรือ “อิทธิบาท ๔” ที่
พระองคทรงนํามาใชในการทรงงาน อันประกอบ
ดวย
๑ ฉันทะ  ความพอใจ คือ ความตองการที่จะทํา 
ใฝใจรักจะทําสิ่งนั้นอยู เสมอ และปรารถนา
จะทําใหไดผลดียิ่งๆ ขึ้นไป ในท่ีนี้คือพระองค

๖๘๖



ทรงมีความรักตอพสกนิกร มีความเต็มใจที่จะ
ชวยเหลือ แกไขปญหาของราษฎร
๒ วิริยะ  ความเพียร คือ ขยันหมั่นประกอบ
สิ่งนั้นดวยความพยายาม เขมแข็ง อดทน โดย
พระองคทรงปฏิบัติการทดลองดวยพระวิริยะ
อตุสาหะนบัเปนเวลานาน โดยไมทอถอย ไมคํานงึ
ถึงความเหนื่อยยาก
๓ จิตตะ  เอาจิตฝกใฝ คือ ตั้งจิตรับรูในสิ่งที่ทํา
และทําสิ่งนั้นดวยความคิด ทรงระลึกถึงงานที่ได
เริ่มตนไว ตั้งใจที่จะใหสําเร็จประโยชน
๔ วิมังสา  ความไตรตรอง หรือ ทดลอง คือ หมั่น
ใชปญญาพิจารณาใครครวญตรวจตราหาเหตุผล
และตรวจสอบขอยิ่งหยอนในส่ิงที่ทํานั้น มีการ
วางแผน วัดผล คิดคนวิธีแกไขปรับปรุง ในที่นี้คือ 
พระปญญาที่ทรงรูรอบในสิ่งที่ทํา
      สามารถสรุปหลักธรรมโดยกะทัดรัดเพ่ือ
นาํไปประพฤติปฏบัิตไิดวา “เตม็ใจ แขง็ใจ ตัง้ใจ 
เขาใจ” โดยในการปฏิบตัจิะเกีย่วเนือ่งเกือ้กลูกนั
ทุกขอทุกประการ

(๕) ทาํตามธรรม

      จากพระราชดําริจนถึงความสําเร็จดังกลาว
มานี ้สามารถสรปุไดวา สายฝนท่ีหล่ังสูประชานัน้
เกิดจากการที่พระองคทรงธรรมะ จึงสามารถ
นํามาเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน ทําหนาที่ 
และดําเนินชีวิตไดเปนอยางดี โดยการใชธรรมะ
ตามแบบอยางพระราชาผู ทรงธรรม และนํา
เอาเรื่องราวการกอเมฆบันดาลฝนมาเปนแรง
บันดาลใจ รักษาความชุมชื้นของหยาดฝนอยู
ในหัวใจตลอดไป ดังบทกวีวา
      “อันความกรณุาปราณ ีจะมใีครบงัคบักห็าไม 
หลัง่มาเองเหมอืนฝนอนัช่ืนใจ จากฟากฟาสุราลัย
สูแดนดิน”

(๖) เหตปุระกอบของฝน

      ฝนหลวงที่ตกลงมานั้น กลาวไดวา มีทั้งเหตุ
ปจจัยภายนอกและภายในประกอบกัน  
เหตุปจจัยภายนอก ไดแก
๑ ใชสารรวมเมฆ
๒ ใชกระแสลม
๓ ใชเครื่องบินโปรยสารเคมี
๔ ใชจรวดยิงกระจายสาร
๕ ใชดาวเทียมตรวจสภาพอากาศ
๖ ใชคนที่มีทักษะ
เหตุปจจัยภายใน ไดแก
๑ การทําบุญบริจาคนํ้า คือนํ้าพระทัยจากในหลวง
๒ การทรงศีล
๓ บวงสรวงเทวดา
๔ การรวมมือปลูกตนไม
๕ การเจริญพระพุทธมนต โดยนิมนตพระสงฆ
สวดพระปริตร และพระพุทธมนตบทท่ีเกี่ยวกับ
การยังฝนใหตก 

ตําราฝนหลวงพระราชทาน

๖๘ ๗



      พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหา-
ภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรง
ใชเวลาเสด็จเยี่ยมเยียนราษฎรอยางตอเนื่อง
ตลอดระยะเวลาอันยาวนาน ทําใหพระองคทรง
ทราบถึงปญหาความทุกขยาก และไดทรงหา
ความรูและวิธีการใหมๆ มาชวยเหลืออยูเสมอ
      วิธีการใหมๆ นั้น นับวาเปนจุดเริ่มตนของ
โครงการตางๆ โดยเริ่มจากการทดลองหาขอ
ผิดพลาดจนนําไปสูความสําเร็จ รวบรวมความรู
หาวิธีการ และนําไปสูการปฏิบัติจริง
      นวัตกรรมความคิดใหมของพระองคมีหลาย
โครงการ แตละโครงการนั้นลวนแตมุ งแกไข
ปญหาความยากจนของประชาชนเปนหลัก ทรง
ใชฐานความรูในทกุดานท้ังจากประชาชนและจาก
ผูชํานาญการ ประมวลศาสตรหลายศาสตรข้ึนเปน 
“ศาสตรพระราชา”
      “ศาสตรพระราชา” มีหลายศาสตร ศาสตร
ที่เราตางเคยไดยินคือ “เศรษฐกิจพอเพียง” และ 
“โคกหนองนา”

      “เศรษฐกิจพอเพียง” เปนปรัชญาที่
พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ พ ร ะ บ ร ม ช น ก า ธิ เ บ ศ ร 
พระราชทานพระราชดําริชี้แนะแนวทางการ
ดําเนินชีวิตแกพสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด 
กอนเกิดวิกฤตการณทางเศรษฐกิจ ภายหลัง
ไดทรงเนนยํ้าแนวทางการแกไขเพื่อใหสามารถ
ดํารงอยูไดอยางมั่นคงและยั่งยืน ภายใตกระแส
ความเปลี่ยนแปลงของโลก
      เศรษฐกิจพอเพียง เปนปรัชญาเกี่ยวกับ
แนวการดํารงอยู และปฏิบัติตนของประชาชน
ทุกระดับ ตั้งแตระดับครอบครัว ชุมชน จนถึงรัฐ 
ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไป
ในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ 
เพื่อใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 
      ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ 
ความมีเหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตอง
มีระบบภูมิคุ มกันในตัวที่ดีพอสมควร ตอการ
กระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ภายในภายนอก ทั้งน้ี จะตองอาศัยความรอบรู 

“เศรษฐกิจพอเพียง” 
และ “โคกหนองนา”

แนวคิดนวตักรรมใหม่ของ ๒ ศาสตรพ์ระราชา
พระราชวชัรบณัฑติ เรยีบเรยีง

ธรรมทศันะ 



ความรอบคอบ และความระมัดระวังอยางยิ่งใน
การนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและ
การดําเนินการทุกขั้นตอน
      และขณะเดียวกัน จะตองเสริมสรางพื้นฐาน
จิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ 
นักทฤษฎี และนักธุรกิจทุกระดับ ใหมีสํานึกใน
คณุธรรม ความซ่ือสตัยสจุรติ และใหมคีวามรอบรู
ที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความอดทน ความ
เพียร มีสติ ปญญา และความรอบคอบ เพื่อให
สมดุลและพรอมตอการรองรับการเปล่ียนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวาง ทั้งดานวัตถุ สังคม 
ส่ิงแวดลอม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได
เปนอยางดี
      ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียง จึง
ประกอบดวยคุณสมบัติ ดังนี้ 
๑. ความพอประมาณ หมายถึง ความพอดีที่
ไมนอยเกนิไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบยีน
ตนเองและผูอืน่ เชน การผลติและการบรโิภคทีอ่ยู
ในระดับพอประมาณ 
๒. ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับ
ระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมี
เหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ 
ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นจากการ
กระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 
๓. ภมูิคุ้มกัน หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอม
รับผลกระทบและการเปล่ียนแปลงดานตางๆ 
ที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของ
สถานการณตางๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต  
โดยมีเงื่อนไขของการตัดสินใจและดําเนิน
กจิกรรมตางๆ ใหอยูในระดบัพอเพยีง ๒ ประการ 
ดังนี้ 
      ๑. เงื่อนไขความรู ประกอบดวย ความ
รอบรูเกี่ยวกับวิชาการตางๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน 

ความรอบคอบทีจ่ะนาํความรูเหลานัน้มาพจิารณา
ใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและ
ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
      ๒. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง 
ประกอบดวย มีความตระหนักในคุณธรรม มี
ความซื่อสัตยสุจริต มีความอดทน มีความเพียร 
และใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต

ประเทศไทยกบัเศรษฐกจิพอเพียง 

      เศรษฐกิจพอเพียงมุงเนนใหผู ผลิต หรือผู
บริโภค พยายามเริ่มตนผลิต หรือบริโภคภายใต
ขอบเขต ขอจํากัดของรายได หรือทรัพยากรที่มี
อยูไปกอน โดยลดการพึง่พา เพิม่ขีดความสามารถ
ในการควบคมุการผลิตไดดวยตนเอง และลดภาวะ
การเสี่ยงจากการไมสามารถควบคุมระบบตลาด
ไดอยางมีประสิทธิภาพ
      เศรษฐกิจพอเพียงมิใชหมายความถึง การ
กระเบียดกระเสียรจนเกินสมควร หากแตอาจ
ฟุ มเฟอยไดเปนครั้งคราวตามอัตภาพ แตคน
สวนใหญของประเทศ มกัใชจายเกินตวั เกินฐานะ
ที่หามาได
      เศรษฐกจิพอเพยีง สามารถนาํไปสูเปาหมาย
การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจได เชน โดย
พื้นฐาน ประเทศไทยเปนประเทศเกษตรกรรม 
เศรษฐกิจของประเทศจึงควรเนนที่เศรษฐกิจ
การเกษตร เนนความมั่นคงทางอาหาร เปนการ
สรางความมั่นคงใหระบบเศรษฐกิจระดับหนึ่ง 
จึงเปนระบบเศรษฐกิจที่ชวยลดความเสี่ยง หรือ
ความไมมั่นคงทางเศรษฐกิจในระยะยาวได
      เศรษฐกิจพอเพียง สามารถประยุกตใชได
ในทุกระดับ ทุกสาขา ทุกภาคของเศรษฐกิจ 
ไมจําเปนจะตองจํากัดเฉพาะแตภาคการเกษตร
หรือภาคชนบท แม แต ภาคการเงิน ภาค

๖๘ ๙



อสังหาริมทรัพย และการคาการลงทุนระหวาง
ประเทศ
      โดยมีหลักการที่คลายคลึงกันคือ เนนการ
เลือกปฏิบัติอยางพอประมาณ มีเหตุมีผล และ
สรางภูมิคุมกันใหแกตนเองและสังคม การดําเนิน
ชีวิตตามแนวพระราชดําริพอเพียง 
๑. ยึดความประหยัด ตัดทอนคาใชจายทุกดาน 
ลดละความฟุมเฟอยในการใชชีวิต 
๒. ยึดถือการประกอบอาชีพดวยความถูกตอง 
ซื่อสัตยสุจริต 
๓. ละเลิกการแกงแยงผลประโยชนและแขงขัน
กันในทางการคา แบบตอสูกันอยางรุนแรง  
๔. ไมหยุดนิ่งที่จะหาทางใหชีวิตหลุดพนจาก
ความทุกขยาก ดวยการขวนขวายใฝหาความรู
ใหมีรายไดเพิ่มพูนขึ้น จนถึงขั้นพอเพียงเปน
เปาหมายสําคัญ  
๕. ปฏบิตัตินในแนวทางทีดี่ ลดละสิง่ชัว่ ประพฤติ
ตนตามหลักศาสนา

โคกหนองนาโมเดล คืออะไร?

      โคกหนองนาโมเดล คือ การจัดการพัฒนา
พื้นที่ทางการเกษตร ซ่ึงเปนการผสมผสานของ
เกษตรทฤษฎีใหมร วมกับภูมิป ญญาพื้นบาน
ของไทย
      โดยประยุกตใชตามความเหมาะสมและ
สอดคลองกับสภาพธรรมชาติที่มีอยูในพื้นที่นั้นๆ 
เปนการจัดการสภาพแวดลอมที่มีอยู แลวตาม
ธรรมชาติ นําสิ่งที่มีอยูนั้นมาสงเสริมทําใหเกิด
ความสําเร็จในการทําเกษตรกรรมโดยเร็ว และ
เปนระบบมากข้ึน ทั้งน้ี แตละคําของชื่อเรียก
ยังหมายถึงแนวทางการทําเกษตรแบบอินทรีย 
และการสรางชีวิตที่มีความยั่งยืนอยางที่สุด

องค์ประกอบของ “โคกหนองนา”

๑. โคก หรือ “พื้นที่สูง” เปนดินที่ขุดขึ้นมา
จากการทําหนองน้ํา แลวนําดินน้ันมาทําเปน
โคก บนโคกจะปลูกปาโดยทําเปนปา ๓ อยาง 

๖๘๑๐



ประโยชน ๔ อยาง สามารถปลูกพืช ผักสวนครัว 
เลี้ยงหมู เลี้ยงไก หรือเลี้ยงปลา โดยจะทําใหการ
เปนอยูของเกษตรกรเปนแบบพอกินพอใช หรือ
ตามแนวทางขั้นพื้นฐานแบบเศรษฐกิจพอเพียง 
ซึ่งปกติแลวไดมีการจําแนกการปลูกพืชตาม
แนวความสูงออกเปน ๕ ระดับ ไดแก
* ไมหัวใตดิน อยาง ขิง ขา บุก มันมือเสือ 
กวาวเครือ ฯลฯ
* ไมเรี่ยดิน อยาง ไมเลื้อยตางๆ ไมวาจะ รางจืด 
พริกไทย ฯลฯ
* ไมเต้ีย ซึ่งเปนไมพุมเตี้ยที่ไมไดมีความสูงมาก
อยูใตไมสูง และไมกลางอยาง มะเขือ พริก ต้ิว 
เหลียง ผักหวานบาน ฯลฯ
* ไม กลาง โดยจะเปนตนไม ท่ีไม ได สูงมาก 
สวนใหญเปนไมผลที่สามารถเก็บกินได อยาง 
มังคุด มะมวง กระทอน ขนุน สะตอ ไผ ฯลฯ
* ไมสูง จะเปนไมเรือนยอดสูงท่ีมีอายุยืนนาน 
อยาง ยางนา ตะเคียน เต็ง รัง ฯลฯ
      และเมื่อถามถึงวิธีการปลูกปา ๓ อยาง 
ประโยชน ๔ อยาง อันที่จริงก็ไมไดยุงยาก โดย
เริ่มตนจากการนําไมที่โตไวอยาง แค มะรุม ไมผล 
สะเดา กลวย ออย รวมถงึพชืผกัทีม่อีายสุัน้มาปลกู 
เพื่อเปนแหลงสรางอาหารใหกับคนในครอบครัว
      หลังจากนั้น ๑ – ๒ ป ก็เริ่มปลูกไมที่ใชใน
การกอสรางที่อยูอาศัย เม่ือเติบโตจนมีรมเงาให
พื้นที่ ก็คอยไปเริ่มปลูกบรรดาพืชสมุนไพรไทย 
และในสวนของพืน้ทีท่าํนาควรมขีนาดทีเ่หมาะสม 
สามารถปลกูขาวไดในปรมิาณเพยีงพอตอการกนิ
ภายในครัวเรือน ไมตองไปซื้อใหเสียเงิน ตอดวย
การขุดบอนํ้า รองนํ้าเล็ก เพื่อเพิ่มความชุมช้ืน
ของชั้นดิน เลี้ยงปลาไวเปนอาหาร เมื่อปลูกปา ๓ 
อยาง ก็นํามาใชทําประโยชน ๔ อยางได คือ ใช
ทาํทีอ่ยู ใชเปนเครือ่งดืม่สมนุไพร ใชเปนเครือ่งมอื

หัตถกรรม ใชเปนรมเงา สรางความเย็นสบายแก
ตัวบาน
๒. หนอง หรือ “หนองนํ�าหรือแหล่งนํ�า”

      หนองที่จะพูดถึงนี้ คือ การขุดหนองเอาไว
เพือ่กกัเกบ็น้ําทีม่คีวามจาํเปนชวงหนาแลง ชวงที่
มีน้ําปาไหลหลาก น้ําทวม หรือเปนหลุมเอาไว
รับนํ้าที่จะมาทวมขัง (หลุมขนมครก) โดยการขุด 
ปกติแลวจะเรียกวาคลองไสไก หรือคลองที่ใช
ระบายนํา้ซึง่เปนพืน้ทีต่ามภมูปิญญาแบบชาวบาน
      การขดุจะมลีกัษณะคดเคีย้วออกไปตามพืน้ที่ 
เพื่อเปนการกระจายนํ้าใหเต็ม ชวยเพิ่มความ
ชุมชืน้ ลดพลงังาน ไมตองไปรดน้ําตนไม นอกจาก
น้ี ยงัมกีารทาํเปนฝายเอาไวทดน้ํา เพือ่ใหสามารถ
เอาไปกักเก็บนํ้าไวภายในพื้นที่นั้นๆ ใหไดมาก
ที่สุด
      เมื่อพื้นที่ที่อยูโดยรอบไมไดมีการกักเก็บนํ้า 
น้ําก็จะไหลหลากลงมาภายในหนองน้ํา รวมถึง
คลองไสไก ชวยใหสามารถใชฝายกักเก็บนํ้าไวใช
ยามหนาแลงได ทัง้ยงัมกีารพฒันาพืน้ที ่อยางการ
ขุดลอกหนอง คู คลอง เพื่อกักเก็บนํ้าไวใชยาม
หนาแลง และระบายออกเมื่อนํ้าไหลหลาก
๓. นา 

      สุดทายคือ นา ถือเปนพื้นที่ใหปลูกขาว
อินทรียตามแบบฉบับพ้ืนบาน ซึ่งมีการเริ่มตน
มาจากการพัฒนาฟนฟูที่ดิน อยางการเลือกทํา
การเกษตรแบบอินทรียยั่งยืน เพื่อคืนสิ่งมีชีวิต
เล็กๆ ที่เรียกวา จุลินทรีย กลับไปยังผืนดิน ชวย
ควบคุมปริมาณนํ้าที่มีอยู ภายในนาใหสมบูรณ 
คุมหญาใหโตกําลังดี ปลอดสารเคมี ไมเปน
อนัตรายทัง้คนทีป่ลกู รวมถงึคนทีก่นิดวย นอกจาก
นี้ ยังมีการยกคันนา ใหมีความสูงและกวาง 
เปนการเปดพื้นที่รับนํ้าได ไมเปนภัยเมื่อมีนํ้าไหล
หลากมาทวม สามารถปลูกพืชไดตามคันนา

๖๘ ๑๑



แกไขปญหาความยากจนใหมีความเปนอยูที่ดีขึ้น
      หากถามวาเหตุใดพระองคจึงทรงเสียสละ
ประโยชนสวนพระองคเพื่อประโยชนของพสกนิกร
ถึงเพียงนี้ คําตอบคงตองยอนกลับไปถึงพระราช-
ปณิธานที่ทรงตั้งพระราชหฤทัยมาแตแรกวา

     “เราจะครองแผ่นดนิโดยธรรม 

เพื�อประโยชน์สขุแห่งมหาชนชาวสยาม...”

      อันเป นพระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๙ ใน
พิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. 
๒๔๙๓ และพระราชดํารัสวา

     “เราจะสบืสาน รักษา และต่อยอด 

และครองแผ่นดนิโดยธรรม เพื�อประโยชน์สขุ

แห่งอาณาราษฎรตลอดไป”

      อันเป นพระปฐมบรมราชโองการของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ ๑๐ ใน
พระราชพธิบีรมราชาภเิษก เมือ่วนัที ่๔ พฤษภาคม 
พุทธศักราช ๒๕๖๒ 

ประโยชน์ของโคกหนองนาโมเดล

      ประโยชนของโคกหนองนาโมเดล คอื ชวยให
เราประหยดัมากข้ึน เพราะสามารถปลกูพชืตางๆ 
ไวในพ้ืนที่และสามารถใชสอยไดครอบคลุมทุก
ปจจัย ชวยลดความตึงเครียดดานเศรษฐกิจ ลด
ความกังวลเรื่องรายรับในชวงที่ติดขัดตางๆ ได
เปนอยางดี ที่สําคัญยังไมทําใหเกิดปญหานํ้าทวม 
หรือความแหงแลงภายในพื้นที่
      และทั้งหมดนี้ก็เปนขอมูลตางๆ ของโคก
หนองนาโมเดล ที่นาสนใจอยางมาก ที่จะชวยให
เกษตรกรทุกคนไดรับประโยชนอยางที่สุด ใคร
ยังไมเคยลองนําไปปฏิบัติ จะนําไปทําดูก็สามารถ
ทําไดทันที รับรองวาผลลัพธมีคาแบบที่ไมเคยคิด
มากอน
      ดวยพระวริยิะอตุสาหะในการพฒันาประเทศ
อยางตอเนื่อง โดยนํานวัตกรรมใหมมาแกไข
ปญหาท่ีราษฎรกําลังประสบอยู แลวเปนหลัก
ในการพัฒนาประเทศในปจจุบัน โดยเฉพาะการ

๖๘๑๒



เมตตาธรรม 
แหงคําสอนพระราชา

เมตตาธรรม 
แหงคําสอนพระราชา

ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ของเราอาจจะมิไดเปนเทพ
บนทองฟาหรือเทวดาจากฟากฟา แตเราก็รักและ
เชื่อมั่นพอของเราอยางยิ่ง เพราะวาพอของเรา
ทรงเปนมนุษยที่ทําความดีไวมากมาย มีวินัย
เย่ียม มีความขยันท่ีเปนตัวอยาง มีความรักและ
ความรับผิดชอบเปนที่ประจักษจนไมตองพิสูจน 
ดังนั้นการจะเลาเรื่องของในหลวงรัชกาลที่ ๙ หรือ
พอของเรา ใหฟงกัน จึงเปนเรื่องที่เราไมเคยเบื่อ

พอของเราทรงงานหนกัอยางไมเคยทอถอย พวกเรา
ตางเปนหวงพระองคที่ทรงงานหนักเหลือเกิน จน
ครัง้หนึง่ ม.ร.ว.คึกฤทธิ ์ปราโมช ทรงกราบบงัคมทูล
ถามวา เคยทรงเหนื่อย ทรงทอบางหรือไม ในหลวง
ทรงตอบวา...

ยอดเยี�ยม เทพธรานนท์



“ความจริงมันก็นาทอถอยอยูหรอก บางเรื่องมันนาทอถอยแตฉันทอไมไดเพราะเดิมพันของเรานั้น
สูงเหลือเกิน เดิมพันของเราคือบานเมือง คือความสุขของคนไทยทั้งประเทศ”

พอของเราจงึเปนตวัอยางในเรือ่งของ “ความเพยีร” ทีไ่มทอถอย ทรงสอนพวกเราเรือ่งความเพยีร
เอาไวเมื่อเกือบ ๔๐ ปที่แลววา...

“การดําเนินชีวิตที่ดีจะตองปรับปรุงตัวตลอดเวลา การปรับปรุงตัวจะตองมีความเพียรและความ
อดทนเปนที่ตั้ง ถาคนเราไมหมั่นเพียร ไมมีความอดทนก็อาจจะทอใจไปโดยงาย เมื่อทอใจไปแลว
ไมมีทางที่จะมีชีวิตเจริญ รุงเรืองแนๆ...” 

พอสอนเราไวมากมาย เราตองเดินตามรอยพอเพื่อความสุขของเรา และความยั่งยืนของแผนดินที่
พอสรางไว...

พอสอนเราวา... “อ น า ค ต” คือผลจากการกระทํา “ป จ จุ บั น”

พอสอนเราวา... ทุกชีวิตมีปญหา “ตองแกปญหาดวยปญญา”

พอสอนเราวา... ใหเรา “อยูรวมกัน” และ “ทํางานเปนทีม”

พอสอนเราวา... “เกงอยางเดียวไมได จะตองเปนคนดีดวย”

พอสอนเราวา... ใหเรา “จะตองรับและจะตองให” ... พอสอนวา...

“...คนเราจะเอาแตไดไมได คนเราจะตองรับและจะตองให หมายความวาตอไป
และเดี๋ยวนี้ดวยเมื่อรับสิ่งของใดมาก็จะตองพยายามให ในการใหนั้น ใหไดโดย
พยายามที่จะสรางความสามัคคีใหหมูคณะและในชาติ...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแกน | ๒๐ เมษายน ๒๕๒๑

๖๘๑๔



พอสอนเราวา... ใหเรา “รูจักตัวเอง” .. พอสอนวา...

“...สิง่ทีส่าํคญัในการฝาฟนอปุสรรคในชวีติคือ ตองรูจกัตัวเอง รูวาตัวกาํลงัทําอะไร 
รูวาตัวตองการอะไร...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยเกษตรกรรมแมโจ |

๓ มกราคม ๒๕๑๖

พอสอนใหเราเปนคนดี ดวยการ “ปฏิบัติ” พอสอนวา...

“...การเคารพบชูาผูควรบชูานัน้ เปนมงคลประการสาํคัญ และการบชูาอยางสงูสดุ
นั้น คือ บูชาดวยการประพฤติปฏิบัติตนใหดี...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักเรียนวชิราวุธวิทยาลัย | ๑๑ มีนาคม ๒๕๐๘

พอทรงสอนใหเรามี “สติ” เพื่อพัฒนาชาติ พอสอนวา...

“...การใชความคิดดังวานี้ จําเปนตองใชสติควบคุม มิฉะนั้นจะเปนความคิดท่ี
ฟุงซาน ซึ่งประเทศชาติไมพึงปรารถนา...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย | ๗ กรกฎาคม ๒๔๙๘

๖๘ ๑๕



พอทรงชี้แนวทางใหเรารักษาแผนดินไทยโดยการสงเสริมคนดี และปองกันคนไมดี
ไมใหมีอํานาจ ดังพระบรมราโชวาทที่เรารูจักกันดี...

พอสอนเราวา...

“...ในบานเมืองนั้น มีทั้งคนดีและคนไมดี ไมมีใครจะทําใหคน
ทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด การทําใหบานเมืองมีความปรกติสุข
เรียบรอย จึงมิใชการทําใหทุกคนเปนคนดี

หากแตอยู ที่การสงเสริมคนดี ใหคนดีไดปกครองบานเมือง 
และควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ ไมใหก อความเดือดรอน
วุนวายได...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติครั้งที่ ๖ | ๑๑ ธันวาคม ๒๕๑๒

๖๘๑๖



พอสอนใหเราเปน “คนดี” ที่ “เขมแข็ง” พอสอนเราวา...

“คนดีทําใหคนอื่นดีได หมายความวา คนดี ทําใหเกิดความดีในสังคม คนอื่น
ก็ดีไปดวย ความเลวน้ันจะทําใหคนดีเปนคนเลวก็ยาก แตเปนไปได ถาคนดี
เขมแข็งในความดี จะทําใหคนเลวมาทําใหคนดีเปนคนเลวยาก สําคัญอยูท่ี
ความเขมแข็งของคนดี”

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | ๕ ธันวาคม ๒๕๓๙

พอสอนใหเราตองมี “ความอดทน” เพื่อสรางตนเองและประเทศชาติ พอสอนวา

“การสรางสรรคตนเอง การสรางบานเมืองก็ตาม มิใชวาสรางในวันเดียว ตองใช
เวลา ตองใชความเพยีร ตองใชความอดทน เสยีสละ แตสาํคัญท่ีสดุคือ ความอดทน
คือไมยอทอ ไมยอทอในสิ่งที่ดีงาม

สิ่งที่ดีงามนั้นทํามันนาเบื่อ บางทีเหมือนวาไมไดผล ไมดัง คือดูมันควรทําดีนี่

แตขอรับรองวา การทําใหดคีวรตองมคีวามอดทน เวลาขางหนาจะเห็นผลแนนอน
ในความอดทนของตนเอง”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักเรียน นักศึกษา ครูและอาจารยในโอกาสเขาเฝาฯ | 

๒๗ ตุลาคม ๒๕๑๖

๖๘ ๑๗



กําหนดจิตเราใหแมนมั่นหนักแนน “ตองมีพรหม และตองเปนพรม”

“พรหม” และ“พรม” เพื่อ “พอของเรา”

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเปนที่ยอมรับกันทั่วโลกวาเปน
พระเจาแผนดินผูประเสรฐิยิง่ใหญ เพราะแมวาพระองคจะเปน
อัจฉริยบุคคลที่มีฐานันดรสูงสุดของประเทศ แตพระองคทรงมี
พระเมตตา เปนที่สุดแหงความเพียร และรักพวกเราเหลือเกิน 
ทรงทาํทกุสิง่ทกุอยางเพ่ือเปนตวัอยางใหพวกเราเปนคนด ีเปน
คนมีความรู มีความสามารถ เพื่อใหพวกเรามีความสุข และรักษาประเทศชาติเอาไว พระองคทานจึง
เปนทุกสิ่งของชีวิตไทยเรา

เมื่อพระองคทานทรงรักและเสียสละทุกอยางเพื่อพวกเราเพียงนี้ จึงมีคําถามงายๆ ที่หลายทานอาจจะ
หาคาตอบไดยากก็คือ

“เรารักในหลวงจริงๆ แตเราจะตอบแทนในหลวงของเราไดอยางไรบาง”

ปราชญผูหนึ่งบอกวา การตอบแทนผูที่เรารัก และ ผูที่รักแผนดินของเรา ดวยการชวยกันรักษาแผนดิน
ไทยของเรานี้ไวอยางงายที่สุดก็คือ...

เราตองกําหนดรู ตัวเอง เพื่อทําตนใหเปน
ประโยชนที่สุด โดยชีวิตตนตองไมลําบากจน
เกิดความทุกขใหญ และ วิธีทําใหตนเองทุกข
นอยแตมพีลงัมากขึน้ในขณะทีส่งัคมไทยกาํลงั
เกิดความแตกแยกราวฉาน ก็คือการกําหนด
จิตตนเองวา...

“ตองมีพรหม และตองเปนพรม”

๖๘๑๘



พรหม ที่ใกลตัวเรามากที่สุดก็คือ “พรหมวิหาร ๔” อันหมายถึงหลักธรรมครองใจ ที่ทําใหคนปฏิบัติ 
ในทางประเสริฐทั้งตอตนเองและผูอื่น ประกอบดวย ความมีเมตตา กรุณา มุทิตา และอุเบกขา อันเปน
พื้นฐานของการ “ชวยชาติ และสรางสังคมนาอยู”

... มีความ “เมตตา” ตอผูอื่นอยางจริงใจ

... มีความ “กรุณาปรานี” ตอคนไทยและสังคมทั้งหลายดวยกัน

... มี “มุทิตา” คือ มีความสุขที่คนอื่นประสบความสําเร็จและแสดงความยินดี

... มี “อุเบกขา” คือ ความอดทนตอสรรพสิ่ง การเปลี่ยนแปลง ที่ขวางหูขวางตาใหได

หากแมนเขาถงึและปฏิบติัพรหมวิหารนีไ้ด สังคมไทยก็จะสงบสขุ สมคัรสมานและนาอยูมากขึน้แนนอน 
ความเปน “พรหม” ก็จะเริ่มตนในตัวเรา

พรม ที่สองก็คือ “ผืนพรมเช็ดเทา” ที่หากเราทําตัวเองเสมือนพรมเช็ดเทา ที่ใหใครตอใครเช็ดเทาให
สะอาดกอนเดินเขาหอง (ซึ่งหมายถึงสังคมประเทศชาติ) ...หากทําตัวเองใหเปนพื้นพรมเช็ดเทา ก็จะ
เปนการ “ชวยชาติ และ สังคมนาอยู” แมวาคนที่มาเช็ดเทาที่ตัวเรา (ก็คือผืนพรม) อาจจะเปนผูดี เปน
โจร เปนพระ เปนเด็ก หรือแมกระทั่งเปนสุนัข ก็ไมเปนไร ไมแปลกอะไร เพราะเรา (ซึ่งคือพรมเช็ดเทา) 
มีหนาที่เปนตัวทําให “หองสะอาด” มากขึ้นนั่นเอง

๖๘ ๑๙



แมบางครัง้อาจจะม ี“เทาท่ีแสนสกปรก” พยายามจะเดนิเขามาในหอง 
เพือ่ขโมยสิง่มคีาในหองของเราไป หรอืเดินเขาหองเพือ่ทาํรายคนทีเ่รา
รัก เรา (ในฐานะที่เปนพื้นพรม) ก็ตองพยายามยืดตัว รวมประสานให
เทาทีแ่สนสกปรกนัน้ถกูเชด็ถใูหสะอาดกอนเขาหอง หรอืมวนเปนพรม
กองใหญกั้นทางไมใหผูนั้นเขามาทําความสกปรกในหองของเรา

สิ่งสําคัญที่สุดสําหรับการเปน “พรม” ก็คือ ตองหมั่นเช็ดและซักลาง
ตวัพรมใหสะอาดอยูเสมอ มเิชนนัน้ตวัพรมกจ็ะฉกีขาด เหมน็เนา และ
ถูกโยนทิ้งถังขยะไป และยังทําใหหองที่นาจะสะอาดไมสะอาดอยางท่ีต้ังใจ (เพราะวาพรมนั้นสกปรก 
หรือถูกโยนทิ้งไปเสียแลว)

“คนเราเปนไดทัง้พรหมและพรม” อยาคดิเปนเพยีงขึน้สงูดดูกีบัคาํวา “พรหม” อยางเดียว เพราะการ
เปนเพียง “พรม” นั้นจะเปนทางหนึ่งที่ทําใหเราขึ้นถึง “พรหม” ไดดวย จึงสรุปไดวา 

พรหม = “เราตองเปนคนดี”

พรม = “เราตองปองกันคนไมดี ไมใหมาทําลายบานเมืองของเรา”

หากเรากําหนดจิตของเราให “ตองมีพรหม และ ตองเปนพรม” เราก็จะเปนเม็ดทรายเม็ดนอยอีกเม็ด
หนึ่ง ที่พรอมจะทําใหเกิดภูผาใหญ ภูผาที่จะปกปกรักษาสังคมชาติของเรา และเปนภูผาที่ถวายแดพอ
ของเรา เพื่อแสดงความรัก และ ความกตัญูตอพอของเรา... และรักษาแผนดินที่พอสรางมาใหเรา 
ดวยหยาดพระเสโท

๖๘๒๐



“ความเพียรที่ถูกตองเปนธรรม และพึงประสงคนั้นคือ ความเพียรที่จะกําจัดความ
เสื่อมใหหมดไป และระวังปองกันมิใหเกิดขึ้นใหมอยางหนึ่ง กับความเพียรท่ีจะ
สรางสรรคความดีงามใหบังเกิดขึ้น และระวังรักษามิใหเสื่อมสิ้นไปอยางหนึ่ง

ความเพียรทั้งสองประการนี้ เปนอุปการะอยางสําคัญตอการปฏิบัติตนปฏิบัติงาน
ถาทุกคนในชาติจะไดตั้งตนตั้งใจอยูในความเพียรดังกลาว ประโยชนและความสุข
ก็จะบังเกิดขึ้นพรอมทั้งแกสวนตัวและสวนรวม”

พระราชดํารัสพระราชทานในพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชยครบ ๕๐ป | ๙ มิถุนายน ๒๕๓๙

อยาทอถอยในการทําความดี ตั้งใจและทําจริงๆ ...พอสอนเราวา....

“...ถาเราคิดดี ทําดี ไมใชแตปากนะ ทําอยางดีจริงๆ คือ สรางสมสิ่งที่ดีดวยการ
ปฏิบัติในสิ่งที่เรียกวาดี หมายความวา ไมเบียดเบียนผูอื่น สรางสรรคทําใหมีความ
เจริญ ทั้งวัตถุ ทั้งจิตใจ แลวไมตองกลัว

ไมตองกลัวเพราะผูที่ทําในสิ่งที่บริสุทธิ์ แมถึงจะตายก็ตายดี...”

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | ๔ ธันวาคม ๒๕๑๘

๖๘ ๒๑



พอสอนเราวา... ใหเรา “รูตัว” อยูเสมอ

“...การรูตวัอยูเสมอจะทําใหเปนคนมีระเบยีบ และคนท่ีมรีะเบยีบดีแลว จะสามารถ
เลาเรียนและทําการงานตางๆ ไดโดยถูกตองรวดเร็ว...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานเนื่องในวันเด็กแหงชาติประจําป ๒๕๒๑ | ๑๒ ธันวาคม ๒๕๒๐

พอทรงสอนใหเรา “คิด ใหครบ” วา...

“จะคิดจะทําสิ่งใด ตองคิดหนาคิดหลังใหดี ใหรอบคอบ ทําใหดี ใหถูกตอง

ขอสําคัญ จะตองระลึกรูโดยตระหนักวา ประโยชนสวนรวมนั้น เปนประโยชนที่
แตละคนพึงยึดถือเปนเปาหมายหลัก ในการประพฤติตัวและปฏิบัติงาน

เพราะเปนประโยชนที่ยั่งยืนแทจริง ซึ่งทุกคนมีสวนไดรับทั่วถึงกัน ความสุขความ
สวัสดีจักไดเกิดมีขึ้นทั้งแกบุคคล ทั้งแกชาติบานเมืองไทย”

พระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันขึ้นปใหม ประจําป พ.ศ.๒๕๕๓ | ๓๑ ธันวาคม ๒๕๕๒

พอทรงตรัสกับผูนําศาสนาอิสลาม วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๓๑ ความวา...

“การสรางคนดีนั้น ก็คือการใหความรูความคิด ความสามารถ และความดีแกเขา”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกผูนําศาสนาอิสลาม และผูแทนโรงเรียนในจังหวัดชายแดนภาคใต | 

๘ ตุลาคม ๒๕๓๑

๖๘๒๒



พอสอนเราเรื่อง “ความดี” และ “ความเกง

ผมคอยๆ เปดอานพระราชดาํรสัของพอทีท่รงสัง่สอนพวกเรา และเลอืกเฉพาะ 
(พระราชดาํรสัทีต่รสัสอนพวกเรามานานกวา ๕๐ ปทีแ่ลว พระราชดาํรสักอน
ป ๒๕๐๖) ปรากฏวา พระองคทรงสอนพวกเราวาเกงอยางเดียวไมได เราตอง
เปนคนดีดวย เพราะหากเกงอยางเดียว สังคมก็อยูไมได ประเทศชาติจะเกิด
ความลมจม และความดีเปนส่ิงทีม่นษุยนัน้คงความเปนมนุษยทีไ่มใชสตัวดวย

ผมขออัญเชิญพระราชดํารัส ที่ในหลวงทรงสอนเหลาบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยตางๆ ในวันพระราชทาน
ปรญิญาบตัร บณัฑติเหลานัน้ถอืวาเปน “คนเกง” ในสายตาของสงัคมทัว่ไป พระราชดาํรสัทีนํ่ามาบนัทกึ
ที่มีคุณคาอยางยิ่ง

“...วันนี้ขาพเจาจะพูดถึงเรื่องความเปนคน คนเรานั้นวาไป ก็เปนสัตวชนิดหนึ่งในบรรดาสัตวทั้งหลาย 
แตก็มีความแตกตางกันหลายประการ ประการสําคัญที่สุดก็คือ ความรู

สัตวทั้งหลายที่เกิดมา ไดรับการฝกสอนจากพอแม ก็เพียงแตใหรูถึงวิธีการดํารงความเปนอยูอยาง
ธรรมดาของสัตว หรืออาศัยสัญชาตญาณที่มีอยูในตัว

สวนคนนั้น นอกจากความรูที่ไดรับมาตามธรรมชาติแลว ยังมีสติปญญาท่ีจะคนควาหาความรู
สืบตอกันมาแตบรรพบุรุษ มีตํารับตํารามากมาย ซึ่งไดเขียนไวใหชนชั้นหลังไดเรียนรูถึงวิชาการ
และขนบธรรมเนียมประเพณีอันชอบดวยศีลธรรมปญญานี้แหละ เปนสิ่งสําคัญท่ีคนจะตองนํา 
ไปใชในทางที่ดีที่ชอบ ประกอบกับตําราและขนบธรรมเนียมประเพณีอันมีมาแตโบราณกาลนั้น 
แตถานําเอาปญญาไปใชในทางมิชอบ ปราศจากศีลธรรม คนก็จะเลวกวาสัตว...”

ขางบนนี้เปนพระบรมราโชวาทที่ทรงพระราชทาน
แกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อป ๒๕๐๑ 
พอทรงสอนเหลาบัณฑิตอยางตรงไปตรงมาและ
กระตกุความคดิใหเหลาบณัฑติรูตวัอยูเสมอวา ตอง
ทาํตวัอยางไร ตองใชปญญาและความรูทีไ่ดรํา่เรยีน
มาอยางไร เพื่อใหเปน “คน” ที่มีคุณคาของความ
เปนคน

๖๘ ๒๓



เมื่อป ๒๕๐๓ พอทรงพระราชทานคําสอนแดบัณฑิตของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในเรื่องของ ความ
เปนคนด ีความซือ่ตรง ความรบัผดิชอบ เปนความสาํคญัของบานเมอืงอยางยิง่ พระองคทรงสอนวา...

“...การท่ีจะใชความรูในการประกอบอาชีพตอไปขางหนา ควรนึกถึงเกียรติและความซื่อตรงเพื่อ
ประโยชนสวนรวมใหมาก บานเมืองจะเจริญรุงเรืองก็ดวยอาศัยคนดีท่ีมีความรูชวยกันประกอบ
กิจการงาน

ฉะนั้น บรรดานักศึกษาที่ไดรับเกียรติในวันนี้ จึงเปนผูที่ตองรับผิดชอบในความเจริญกาวหนาของ
ชาติบานเมือง...”

พอทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยแพทยศาสตร เมื่อป ๒๕๐๔ เกี่ยวกับ 
เมตตาธรรมเพื่อความดี ความตอนหนึ่งวา...

“...ขอใหทานดําเนินวิชาชีพอันมีเกียรติน้ี ดวยการปฏิบัติใหถูกตองตามหลักวิชาท่ีเลาเรียนมา 
นอกจากนี ้จะตองเปนผูมจีติใจสงู ประกอบดวยเมตตากรณุาแกเพือ่นมนุษยท่ัวไป การกระทําความดี
เทานั้นที่จะนําความสุขความเจริญมาสูตนเอง...”

๖๘๒๔



พอทรงมพีระบรมราโชวาทแกบณัฑิตมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรเมือ่ป ๒๕๐๔ ใหยดึการปฏบิตัดิปีฏบิตัิ
ชอบเปนหลักของชีวิตความวา...

“...บรรดานิสิตที่ผานการศึกษาจบมหาวิทยาลัยแลวนั้น นับเปน
ผูทีม่คีวามรูความสามารถพอท่ีจะใชสติปญญา และตัดสนิปญหา
ตางๆ ไดรอบคอบเหมาะสมกับกาลเทศะ แตขอใหระลึกวา...

แมจะเปนผูทีม่กีารศกึษาสงูเพยีงไร หากบกพรองตอการประมาณ
ตนในทางปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ วิชาตางๆ ที่เลาเรียนมาจนสําเร็จ
นั้นก็ไรประโยชน ไมสามารถนําความเจริญมาสูตน และประเทศ
ชาติสมดังปรารถนาได...”

ป ๒๕๐๕ พอทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร โดยทรงเปรียบ
ความรูกับดวงประทีป หากใชถูกทางก็จะสองสวาง แตหากใชผิดทางก็จะเปนตัวทําลายเผาผลาญ
บานเมืองใหลมจมได

“ผูสําเร็จการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยนั้น เปรียบเหมือนดวงประทีป ท่ีจะชวยนําไปสูความเจริญ 
ในอนาคต แตขอเตือนวา การประกอบกิจการงานหรือการดําเนินชีวิต จะใชวิชาการที่ไดศึกษา
มาแลวเทานั้นยังไมเพียงพอ จําเปนตองศึกษาหาความรูเพิ่มเติมใหทันกับเหตุการณอยูเสมอ

และตองอาศยัหลกัศลีธรรมประกอบดวย หากผูท่ีมคีวามรูดแีตขาดความยัง้คดิ นาํความรูไปในทาง
มิชอบ ก็จะเปนภัยตอสังคมและประเทศชาติ

ความรูกับดวงประทีปเปรียบกันไดหลายทาง ดวงประทีปเปนไฟที่
สองแสงเพ่ือนาํทางไป ถาใชไฟนีส้องในทางทีถ่กู กจ็ะไปถงึจุดหมาย
ปลายทางโดยสะดวกเรียบรอย แตถาไมระวัง ไฟนั้นอาจเผาผลาญ
ใหบานชองพินาศลงได

ความรูเปนแสงสวางที่นําเราไปสูความเจริญ ถาไมระมัดระวัง
ในการใชความรู ก็จะเปนอนัตรายเชนเดยีวกนั จะทําลายเผาผลาญ
บานเมืองใหลมจมได...”

๖๘ ๒๕



พอทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทแกบัณฑิตแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป ๒๕๐๗ วา หากใช
ความรูผิด จะทําลายทั้งตัวเองและประเทศชาติ ความวา...

“ความรูเปรียบเหมือนศาสตราวุธ ยอมเปนคุณ หรือเปนโทษ ไดเทากัน สําคัญอยูที่ใช คือ ถาใช
ถูกทาง ก็ปองกันอันตรายได ถาใชไมถูกทาง ก็จะกลับเปนอันตรายประหารตัวเองและแมผูอื่นดวย

วชิาความรูนัน้ ถาใชในทางดดีวยความรูเทาทนักจ็ะชวยปองกนัประเทศชาตใิหพนภยัอนัตรายจาก
ศตัรู และสามารถชวยพฒันาบานเมอืง ใหทนักบัความเจรญิของโลกในปจจุบันได แตถาใชดวยความ
หลงแลว ก็จะเปนอันตรายแกตัวเองและแกประเทศชาติอยางรายกาจที่สุด...”

พระบรมราโชวาทที่พอพระราชทานแกบัณฑิตของมหาวิทยาลัยตางๆ ที่ถือวาเปน “คนเกง” เปนการ
ยืนยันใหพวกเราเชื่อมั่นในความดีและความซื่อสัตยที่ชัดเจน เพราะความดีน้ันนําไปสูความผาสุกและ
ความสําเร็จ และความสําเร็จนั้นจะมาไดอยางรวดเร็วและมั่นคง ก็จะตองมี “ความไมประมาท และ 
ความสามัคคี” เปนองคประกอบที่สําคัญ

ในบางครั้ง พอทรงสอนพวกเราดวยนิทานที่รูจักกันดี แตเราอาจจะลืมซึ่งสาระสําคัญไป ซึ่งพระองค
ทรงเลานิทานสอนพวกเราหลายเรื่อง แตขออัญเชิญมา ๒ เรื่อง คือ เรื่อง “กระตายกับเตา” และเรื่อง 
“วัสสการพราหมณ” เพื่อใหเหลาบัณฑิตท้ังหลายที่สังคมยอมรับวาเปนคนเกง ตองไมประมาทและมี
ความสามัคคี ดังคําสอนตอไปนี้...

๖๘๒๖



“...บัณฑิตผูสําเร็จการศึกษาไปแลว จะทําสิ่งใดใหพิจารณาใหรอบคอบเสียกอน อยาทะนงตัววา 
เราเปนบัณฑิตแลว เราตองเกงกวา ฉลาดกวาผูอื่น อยาลืมวาความฉลาดอยางเดียวนั้นไมพอ ตอง
เฉลียวดวย ตองทั้งเฉลียวและฉลาด ทานทั้งหลายคงตองรูจักนิทานเรื่อง “กระตายแขงกับเตา”

กระตายมีฝเทาดี ทะนงตนวาไมมีผูใดวิ่งเร็วเสมอเหมือน ยิ่งเตานั้นเปนคนละชั้น แตความทะนงตัว
วาตัวเองเกง วิง่ไปยงัไมทนัถงึทีห่มาย ไปนอนหลับเสยี ปลอยใหเตาซึง่เดนิชากวามากไปถงึท่ีหมาย
กอน...”

นิทานเรื่องกระตายกับเตานี้ ทรงพระราชทานแกบัณฑิตจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย เมื่อ ป ๒๕๐๕ โดย
ในปกอนหนานั้น ๒๕๐๔ ทรงสอนเรื่อง “ความสามัคคี” ไววา...

“...ในสมัยพุทธกาลนั้น มีพระเจาแผนดินชื่อพระเจาอชาตศัตรูแหงแควนมคธ เจาองคนั้นอยากได
แควนวชัช ีซึง่เปนเขตทีอ่ยูใกลแควนมคธ แตพระองคยงัเกรงกลวัแควนวชัชมีาก เพราะแควนวชัชี
นั้นมีกําลังมาก แตก็อยากที่จะไปตีใหได จึงสงวัสสการพราหมณ ไปที่เมืองหลวงแควนวัชชี คือ 
นครเวสาลี เพื่อไปดูลาดเลาและไปปฏิบัติการ

พราหมณนั้นก็ไปไดเห็นวา การปกครองของแควนวัชชีนั้นประกอบดวยเขตตางๆ หลายเขตและ
ปกครองแตละเขตมีเจาครองนคร เม่ือมีเรื่องสําคัญใดๆ เจาครองนครเหลานั้นมาประชุมกันเพื่อ
ตัดสินใจในการปฏิบัติ

๖๘ ๒๗



พราหมณเห็นเชนนั้นก็หาอุบาย พราหมณแสดงตนใหประชาชนและเจานายในเมืองนั้นไวใจและ
นิยมอยางยิ่ง เห็นวาเปนคนเกง เห็นวาเปนคนดี เลยไดรับแตงตั้งใหเปนอาจารยสอนเด็กๆ โดยมาก
ก็เปนลูกของเจาเมืองตางๆ ในเขตตางๆ ของแควนนั้น พราหมณก็ดีใจ และสั่งสอนวิชาการตางๆ 

รวมทั้งไดพยายามท่ีจะใหเด็กๆ ลูกของเจาครองนครตางๆ นี้อิจฉากัน สั่งสอนไววาคนนั้นไมดี 
วาตัวดีกวา ไอความอิจฉานี้ก็เปนคลายๆ โรคติดตอ ติดตอไปถึงผูใหญก็ได คราวน้ันก็ติดตอ เมื่อ
ติดตอแลว พราหมณก็ทราบวาสําเร็จกิจการ

เพราะวาเมื่อมีการประชุมของเจานครทั้งหลาย พวกที่ควรมาประชุม ก็ไมมาประชุมบาง ถา
มาประชุมก็มาทะเลาะเบาะแวงกัน พระเจาอชาตศัตรูทราบเชนนั้น ก็เขามาตีเมืองโดยงายดาย...”

“ตามประวัติศาสตรของเราจะเห็นไดวา คราวใดที่ชาวไทยมีความสามัคคีเปน
นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน ชาติก็รอดพนจากภัยพิบัติสูความเจริญรุงเรือง

แตคราวใดที่ขาดความสามัคคีกลมเกลียวกัน ก็ตองประสบเคราะหกรรม
ทั้งชาติ...”

๖๘๒๘



พอสอนเราวา... ใหเราเห็นความสําคัญของ “โอกาส”

“...เมื่อมีโอกาสและมีงานทํา ควรเต็มใจทํา โดยไมจําเปนตอง
ต้ังขอแมหรอืเงือ่นไขอนัใด ไวใหเปนเครือ่งกดีขวาง คนท่ีทํางาน
ไดจริงๆ นั้นไมวาจะจับงานสิ่งใด ยอมทําไดเสมอ...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา | ๘ กรกฎาคม ๒๕๓๐

พอสอนเราวา... ใหเรา “ศึกษาทุกอยางใหถึงแกนกอนทํา”

“...การปฏิบัติงานใหไดผลดังปรารถนานั้น จําเปนตองมีหลักและวิธีการท่ีถูกตองเหมาะสม 
หลกัสาํคญัประการหนึง่ คอื การศกึษาสภาพความจรงิของงาน ของบคุคล ของสงัคม ภาวะแวดลอม
อื่นๆ ใหกระจางอยางทั่วถึง...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม | ๗ กุมภาพันธ ๒๕๑๖

พอสอนเรา ใหเรา “ใชเทคโนโลยีอยางเหมาะสม”

“...การนําหลักวิชาและเทคโนโลยีใดๆ มาใชในงานเกษตรกรรม จึงตองพยายามระมัดระวังไมให
เปนการทําลายธรรมชาติ เพราะจะมีผลกระทบเสียหายแกการดํารงชีวิตของมนุษยโดยตรง ทั้งใน
ปจจุบันและอนาคต...”

พระราชดํารัสพระราชทานเพื่อเชิญไปอานในงานวันอาหารโลก | ๑๖ ตุลาคม ๒๕๓๘

พอสอนเราวา... ใหเรา “รูจักใชทรัพยากรอยางฉลาด”

“...ตองรูจักใชทรัพยากรนั้นอยางฉลาด คือไมนํามาทุมเทใชใหสิ้นเปลืองไปโดยไรประโยชนหรือได
ประโยชนไมคุมคา หากแตระมัดระวังใชดวยความประหยัดรอบคอบ...”

พระราชดํารัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา | ๕ ธันวาคม ๒๕๒๙

๖๘ ๒๙



พอทรงเปนอัครศาสนูปถัมภกที่ยิ่งใหญของประวัติศาสตรโลก จะมีประเทศใดในโลกน้ีที่ทุกศาสนา
อยูรวมกันไดอยางสันติดังแผนดินของพอ มีคําถามหลายคําถามที่คนนานาประเทศไมเขาใจ และแปลกใจ 
แตลูกของพอไมเคยแปลกใจ

...มีประเทศใดที่มิไดนับถือศาสนาอิสลาม แตมีคัมภีรอัลกุรอานแปลเปนภาษาตน 

...มีประเทศใดที่มิไดนับถือศาสนาคริสต แตสมเด็จพระสันตะปาปาทรงเสด็จเยี่ยม

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงดูแลศาสนา
ทุกศาสนา และทรงมีคําสอนเพื่อใหนําปรัชญาคําสอนของทุกศาสนาสรางความสุขใหสังคมและ
สวนรวม มิใชเพื่อไปหาความสุขสวนตัว เพื่อหวังจะขึ้นสวรรคกันเทานั้น พอทรงเคยมีพระราชกระแส
ตอบุคคลองคการที่เกี่ยวกับศาสนาที่หลากหลาย เมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๑๑ มีความบางสวนวา

“...ศาสนานั้น ไมวาจะเปนศาสนาใดก็ตาม ยอมมีจุดประสงคหลายอยางหลายขั้น ขั้นสูงเรียกวา
ขัน้ปรมตัถ หมายถึง หลักของศาสนาทีเ่ปนปรัชญา และโดยมากปรชัญานัน้ก็เปนความคิดความเชือ่
ของบุคคลแตละบุคคลวา โลกนี้มาอยางไร และเปนไปอยางไร จะมีความสุขอยางไร แตละศาสนา
มีวิธีการปฏิบัติตางๆ กัน 

๖๘๓๐



ซึง่สรปุแลวก็คอืวธิหีาความสขุ ความรมเย็นใหแกตวั การขึน้สวรรคหรอืความสําเรจ็กค็อืการบรรลุ
ความสุขสุดยอดนั่นเอง

แตในการดําเนินถึงขั้นสูงสุด ยังมีขั้นอื่นที่สําคัญมากอยูระหวางทาง ไดแก ความสุขของสวนรวม 
ของสังคม รวมทั้งการปกครองประเทศ การปกครองสวนรวมและการปกครองสวนตัวในชีวิต
ธรรมดาๆ ทุกวันๆ ซึ่งก็เปนสวนหน่ึงของศาสนาเหมือนกัน ไมใชวาไปหาความสุขสุดยอดกัน 
ขึ้นสวรรคกันทาเดียว...”

พอของเราไดมีกระแสพระราชดํารัสตอไปในเรื่องของความรับผิดชอบตอสังคมและผูอื่นแกบุคคล
องคการที่เกี่ยวกับศาสนาในวันนั้นวา

“...ผูทีศ่กึษาศาสนาใดๆ ไมใชสิง่ทีส่งูสงแทๆ  คอืถาพดูถงึทางศาสนากเ็ปนขัน้ตน มศีลีกห็มายถงึวา 
สามารถที่จะมีชีวิตอยูโดยไมเบียดเบียนผูอื่น แลวก็ไมเบียดเบียนตัวเอง

จึงตองขอรองใหทุกคนคนควาในทางศาสนาของแตละคนอยางสูง คือหมายความวา ในขั้นปรมัตถ
ดวย ในขั้นศีลดวย ในเวลาเดียวกัน ถาไมคนควาหรือปฏิบัติในขั้นศีลในขั้นสังคม ใครจะสามารถ
คนควาในขั้นสูง เพราะวาไมมีความสงบ ไมมีความเรียบรอยในสังคมแลว ผูที่จะปฏิบัติในกิจขั้นสูง 
ก็ไมสามารถมีชีวิตอยูได นอกจากออกไปเปนฤๅษีอยูบนยอดเขา

แตวาการท่ีขึ้นไปอยูบนยอดภูเขาน้ัน ก็อาจไดประโยชนแก
ตัวเองเทานัน้ ไมไดประโยชนเตม็ที ่เพราะไมไดชวยใหสวนรวม
ดีข้ึน เปนการขึ้นภูเขาอยูคนเดียว เราจะตองรวมกันขึ้นภูเขา
ใหถึงยอดดวยกัน ทุกศาสนาถือวาการขึ้นถึงยอดเขาเปนบุญ
ที่สูงสุด หมายความวา การที่เราจะชวยซึ่งกันและกันใหบรรลุ
ถึงความดีพรอมกันนั้น เปนบุญที่สูงสุด ทุกศาสนาถือเชนนั้น 

แตระหวางทางนั้น ตองระวังไมใหมีการขัดแยงกัน เพราะวา
ศาสนาตางกันอาจจะมีแนวทางตางกัน อยาใหความแตกตาง
ในแนวทางนี ้มาทาํใหเกดิเปนอปุสรรค เพราะวาอปุสรรคในการ
ทะเลาะเบาะแวงระหวางศาสนาวาดวยวิธีการนั้น บางทีก็
พดูกนัไดวา เปนการดงึลงนรก แตละศาสนาสอนใหเมตตาผูอืน่
ใหเคารพความคิดของผูอื่น ไมใชบังคับ ไมใชขมขู...”

๖๘ ๓๑



คอยๆ กลับไปอานสิ่งที่พอของเรามีกระแสพระราชดํารัสขางตน
อีกครั้งหนึ่ง จะรูสึกไดทันทีวา พระองคทรงรูจริงในเรื่องของ
ศาสนาท่ีหลากหลาย และทรงเปนผูมีเมตตาธรรม ที่ตองการ
ใหทุกภาคสวนและทุกศาสนาสามารถอยูรวมกันอยางสงบสุข
บนแผนดินทองแหงนี้ พระองคไดแสดงถึงความเปน “อัคร-
ศาสนูปถัมภก” ที่ทรงอุปถัมภคํ้าชูทุกๆ ศาสนาบนแผนดินไทย

พอสอนเราวา...ใหเรารูจัก “คุณธรรมของคน”

“...ประการแรก คือ ความซื่อสัตย
...ประการที่สอง คือ การรูจักขมใจ ฝกใจตนเองใหประพฤติปฏิบัติอยูในความสัตย ความดีนั้น
...ประการที่สาม คือ การอดทน อดกลั้น และอดออม ที่จะไมประพฤติลวงความสัตยสุจริต
...ประการที่สี่ คือ การรูจักละวางความชั่ว ความทุจริต และรูจักสละประโยชนสวนนอยของตนเพื่อ
ประโยชนสวนรวม...”

พระบรมราโชวาทในพิธีบวงสรวงสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชเจา | ๕ เมษายน ๒๕๓๕

พอสอนเราวา ใหเรา “ใชสติปญญาแกไขปญหา”

“การขบคิดวินิจฉัยปญหา จึงตองใชสติปญญา คือ คิดดวยสติรูตัวอยูเสมอ เพื่อหยุดยั้งและปองกัน
ความประมาทผิดพลาด และอคติตางๆ มิใหเกิดขึ้น...”

พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร | ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙

พอสอนเราวาใหเรา “นําประสบการณ ความรูมาปรับใชใหเกิดประโยชน”

“...ในชีวิตของคนเรา แตละคนตองผานพบเรื่องราวและเหตุการณหลายหลากมากมายมา
ตัง้แตเกดิ หลายเรือ่งหลายส่ิงเปนปญหา ทีต่องนาํมาขบคิดหาเหตุผลความกระจางจรงิเพือ่ยุติแกไข

ประสบการณในการพิจารณาแกปญหาเหลาน้ี ยอมสั่งสมเพิ่มพูนขึ้นเปนความรู ความฉลาด
อันกวางขวางลึกซึ้ง ซึ่งถารูจักนํามาปรับใชควบคูกับความรูทางวิชาการใหถูกถวนพอเหมาะพอดี 
ดวยความเพงพินิจโดยละเอียดรอบคอบแลว จะยังประโยชนแกการปฏิบัติงานอยางวิเศษสุด...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแกนักศึกษาจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย | ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๓๒

๖๘๓๒



พอสอนใหเรา “ดูแลตัวเอง” เพื่อมีพลังทํางาน

“รางกายของคนเรานั้นธรรมชาติสรางมา สําหรับใหออกแรงใชงาน มิใชใหอยูเฉยๆ ถาใชแรงให
พอเหมาะพอดีโดยสมํ่าเสมอ รางกายก็เจริญแข็งแรงคลองแคลว อดทนยั่งยืน

พระราชดํารัสในโอกาสประชุมสัมมนาเรื่องการออกกําลังเพื่อสุขภาพ ณ มหาวิทยาลัยมหิดล | 

๑๗ ธันวาคม ๒๕๒๓

“...การปดทองหลังพระนั้น เมื่อถึงคราวจําเปน ก็ตองปด
วาที่จริงแลว คนโดยมากไมคอยชอบ “ปดทองหลังพระ” กันนัก

เพราะวาไมมีใครเห็น
แตถาทุกคนพากันปดทองแตขางหนา ไมมีใครปดทองหลังพระเลย

พระจะเปนพระที่งามบริบูรณ ไมได...”

พระบรมราโชวาท

ในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๐๖Ahabenticae noc, consi pribesc renirma ndacitam utens ne hore tum in

๖๘ ๓๓



กติต ิโลห่เ์พชรัตน ์เรยีบเรยีง

คตีราชนั

เพลงออกมาไดวิเศษมหัศจรรยไพเราะไดเชนน้ี  
แสงเทียน ชะตาชีวิต พรปใหม ยามเย็น ใกลรุง 
ชื่อบทเพลงที่กลาวมาขางตนเปนเพียงสวนหน่ึง
ของบทเพลงพระราชนิพนธจํานวน ๔๘ เพลง 
โดยบรรเลงในรูปแบบตางๆ มากมาย ทั้งใน
ลีลาของเพลงแจส คลาสสิก เพลงสมัยนิยม 
บทเพลงขับรอง ซึ่งลวนไพเราะและมีความหมาย
ลึกซ้ึงอยางมาก พระองคทรงใชเวลาวางจาก
พระราชกรณียกิจอันมากมาย ทรงสรางผลงาน
ดนตรีออกมาไดอยางทรงคุณคายิ่งใหญนัก
     พระองคทรงพระปรีชาสามารถทั้งในการ
พระราชนิพนธทํานองและคํารอง บางบทเพลง
ก็ทรงพระราชนิพนธคํารองกอน เพลงที่มีคํารอง
กอนแลวทรงพระราชนิพนธใสทาํนองภายหลงัคอื
เพลง ความฝนอันสูงสุด (The Impossible 
Dream) และ เราสู สวนเพลงทีท่รงพระราชนพินธ
ทํานองกอนแลวมาใสคํารองภายหลังมีเพลง 
ในดวงใจนิรันดร (Still on my mind) เตือนใจ 
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เพลงพระราชนิพนธ
      เพลงพระราชนิพนธของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๙ มีเอกลักษณเฉพาะตัว
ที่ไม เหมือนผู ใด อีกทั้งเพลงพระราชนิพนธ
ยงัมเีสนหอยูในตวั อยางยากทีใ่ครจะเสมอเหมอืน
ได ยามเมือ่ไดรบัฟงครัง้ใดจะทราบทนัทวีาเนือ้หา
และทํานองเชนนี้ คือ เพลงพระราชนิพนธ
      คงเปนการยากจริงๆ ที่ผู  ใดจะเอาชวง
เวลาวางอันมีไมมากนัก มาสรางสรรคผลงาน



๖๘ ๓๕

สุนทราภรณ) ทรงศึกษาวิชาการดนตรี และ
การเขียนโนตสากลตางๆ 
      สําหรับเครื่องดนตรีอื่นๆ ที่ทรงเลนมีเปยโน 
ทรงเลนกีตารเมื่อพระชนมราว ๑๖ พรรษา 
โดยเพื่อนรุนพี่ใหยืม ภายหลังเขาเห็นวาพระองค
ทรงสนใจจึงยกใหเลย เมื่อพระชนมราว ๑๖-๑๗ 
พรรษาทรงเลนขลุ ย ทรงเห็นวาเลนไมยาก 
การวางนิ้วคลายๆ แซกโซโฟน
      เป นชวงเวลาที่พระองคทรงผูกพันกับ
สมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช (พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัวรัชกาลที่ ๘) ทรงทั้งเลนทั้งเรียน
มาดวยกันตลอด รวมทั้งทรงเลนดนตรีดวยกัน 
พระองคทรงเลนเครือ่งดนตรหีลายชนิดทัง้หบีเพลง 
เปยโน หรือแซกโซโฟน (ที่เปนของมือสอง)
      นอกจากพระองคจะทรงศึกษาวิชาดนตรี
จากครูชาวตางชาติในตางประเทศแลว พระองค
ยงัไดรบัคาํแนะนําวิชาดนตรจีากพระเจนดรุยิางค 
ทรงโปรดพระเจนดุริยางคมาก พระองคทรงให
พิมพตําราที่พระเจนดุริยางคประพันธขึ้นทุกเลม
      หลงัจากทีท่รงฝกหดัดนตรขีัน้พืน้ฐานอยูนาน
พอสมควรแลว พระองคจึงทรงเริ่มสนพระทัย
ดนตรีทางแนวแจส ทรงฝกดนตรีแจสและดนตรี
สากล ทรงศึกษาประวัตินักดนตรีท่ีมีชื่อเสียง 
และทรงศึกษาลีลาการเลนดนตรีจากแผนเสียง
ที่บรรเลงโดยนักดนตรีเหลานั้น โดยทรงหัดเปา
แซกโซโฟนกับเสียงเพลงของวงดนตรีที่มีฝมือ
ระดบัโลก เชน สไตลการเปาโซปราโน แซกโซโฟน
ของ Sidney Bechet อัลโต แซกโซโฟน
ของ John Hodges หรอืเปยโนและวงดนตรขีอง 
Duke Ellington เปนตน ฝกจนทรงมีความ
เชี่ยวชาญ สามารถเปาบรรเลงสอดแทรกพรอม
ไปกับแผนเสียงของนักดนตรีที่มีชื่อเสียงไดเปน
อยางดี พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงโปรด

(Old Fashioned Melody) ไรเดอืน (No Moon)
แวว (Echo) และ เกาะในฝน (Dream Island)  
เพลงที่ทรงพระราชนิพนธเฉพาะทํานองเพลง 
และโปรดฯ ใหผูอื่นประพันธเนื้อเพลง มีทั้งสิ้น 
๔๑ เพลง
      พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว พระองค
ทรงเป นคีตกวีและนักดนตรี ท่ีชาวโลกต าง
ยกยอง ทรงพระปรีชาสามารถในการทรงดนตรี 
ทรงพระราชนพินธเพลง และเรยีบเรยีงเสยีงประสาน 
ทรงเปนครูสอนดนตรีแกขาราชบริพารที่ใกลชิด 
และทรงซอมเครื่องดนตรีไดดวยพระองคเอง

แรกเริ่มแหงพระอัจฉริยภาพ
      พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวทรงแสดง
ใหเห็นถึงพระอัจฉริยภาพทางดนตรีมาตั้งแต
ทรงพระเยาว ทรงสนใจดนตรีต้ังแตพระชนมายุ 
๑๐ พรรษา โดยเครื่องดนตรีช้ินแรกท่ีทรงเลน
คือ หีบเพลงชักหรือแอกคอรเดียน ตอมาทรง
นาํพระราชทรพัยสวนพระองคทีท่รงเก็บสะสมไว
ไปซือ้คลารเินต็ มาทรงฝกหัดเปาดวยพระองคเอง 
พระองคทรงอานหนังสือเกี่ยวกับดนตรีต้ังแตยัง
ทรงศกึษาอยูทีป่ระเทศสวติเซอรแลนด ทรงฝกฝน
ตามแบบฉบับการศึกษาวิชาดนตรีอยางแทจริง
      พระบาทสมเด็จพระเจ าอยู หัวทรงสน
พระราชหฤทัยวิชาดนตรีอยางจริงจัง และทรง
ศึกษาอยางลึกซ้ึง พระองคทรงเริ่มเรียนดนตรี
เมื่อพระชนมายุ ๑๓ พรรษา ขณะประทับอยูที่
ประเทศสวิตเซอรแลนด ทรงมีพระอาจารย
ชือ่นายเวยเบรซท (Weybrecht) ถวายคาํแนะนาํ 
ทานเปนชาวอลัซาส ซ่ึงเปนแควนหนึง่ของประเทศ
ฝรั่งเศส โดยพระองคทรงเรียนเปาแซกโซโฟน
ทรมัเปต ทรมัเปตเครือ่งแรกทีท่รงซือ้ตราเซลเมอร 
(ทรัมเปตเครื่องน้ีทรงพระราชทานใหแกวง



๖๘๓๖

ณ วอชิงตันเพลส ซึ่งรัฐฮาวายได จัดถวาย 
ทางฝายเจาภาพเมื่อไดทราบวา พระบาทสมเด็จ
พระเจาอยู หัวทรงมีพระปรีชาสามารถพิเศษ
ดานดนตร ีจึงไดกราบบงัคมทลูเชญิเสดจ็ฯ ใหทรง
รวมบรรเลงดนตรีกับวงดนตรีที่จัดมาแสดงถวาย
หนาพระที่นั่ง โดยเตรียมเครื่องดนตรีคลาริเน็ต
ไวถวายใหทรงเลนดวย หลังจากที่ทรงไดรับ
การเชื้อเชิญทั้งจากเจาภาพ นักดนตรี และผูมา
รวมงาน พรอมกับเสียงปรบมือดังไมหยุด จึงทรง
รับเชิญขึ้นไปทรงเลนดนตรีพระราชทาน ๒ เพลง 
แมวาจะมิไดเตรียมพระองคมากอน เหตุการณน้ี
ประทับใจแกผู ร วมงานในวันน้ันเปนอยางยิ่ง 
เพราะชาวอเมรกินัชอบความเปนกนัเองเชนนีม้าก
      พระองคทรงเลนดนตรีร วมกับวงดนตรี
ไดทุกวง ทรงเขารวมบรรเลงกับวงดนตรีนั้นๆ ได 
ไมวาวงดนตรีน้ันจะเลนแนวแบบใด สําหรับ
วงดนตรีแจสนั้น ยังทรงดนตรีไดทั้งชนิดมีโนต
และไมต องมีโนต เมื่อถึงตอนเด่ียว (Solo) 
พระองคทรงสามารถใชไหวพริบปฏิภาณ
เลนเดี่ยวไดอยางยอดเย่ียม ศัพททางดนตรี
เรียกวา การเดี่ยวแบบ Solo Adlib ซึ่งถือวายาก
มาก เพราะนักดนตรีจะตองแตงเน้ือขึ้นมาใหม
ในเวลานั้นโดยฉับพลัน แตตองใหอยูในกรอบ

ดนตรีประเภท Dixieland Jazz เปนอยางมาก 
(สไตลชาวอเมริกันแหงเมืองนิวออรลีนส ในชวง
หลังป พ.ศ. ๒๔๕๙)
      ขณะที่พระองคยังทรงศึกษาอยู   ยามที่
ทรงวางจากการศกึษา กท็รงพระกรณุาโปรดเกลาฯ 
ใหบรรดานกัเรยีนไทยในประเทศสวิตเซอรแลนด 
รวมสโมสรสังสรรค ณ พระตําหนักวิลลาวัฒนา 
และรวมทรงดนตรีดวย เมื่อเสด็จฯ ประทับที่
สถานเอกอัครราชทูตไทยในกรุงปารีสเปนการ
สวนพระองค กไ็ดพระราชทานพระมหากรณุาธคิณุ
ร วมทรงดนตรีกับนักเรียนไทยที่ศึกษาอยู ที่
ประเทศฝรั่งเศสดวย

พระอัจฉริยภาพเปนที่ประจักษแกชาวโลก
      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเครื่อง
ดนตรีไดดีหลายชนิด ที่ทรงโปรดคือ เครื่องเปา
แทบทุกชนิด ทั้งประเภทเครื่องทองเหลือง เชน 
ทรัมเปต ประเภทเครื่องลม เชน แซกโซโฟน 
คลาริเน็ต รวมท้ังเปยโนและกีตารที่ทรงฝกเพิ่ม
เติมในภายหลัง ทรงเลนไดเปนอยางดี ทรงนํา
ไปประกอบการพระราชนิพนธเพลง และเพื่อ
ทรงดนตรีรวมกับวงดนตรีดวย
      ผู  เ ขี ยนขอนํ า เห ตุการณ ที่ สํ าคัญของ
พระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัวในการแสดงถึง
พระอัจฉริยภาพทางดานดนตรีที่แสดงตอนานา
ประเทศดังนี้
      พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใชดนตรี
เปนทูตเชื่อมสายสัมพันธสรางมิตรภาพระหวาง
ประเทศ พระองคทรงประสบความสําเร็จในการ
ใชดนตรีเปนภาษาสากลไดอยางงดงาม ดังเห็น
ไดจากการทีพ่ระองคเสดจ็พระราชดาํเนนิไปเยอืน
ตางประเทศ เชน ในป พ.ศ. ๒๕๐๓ พระองค
ไดเสดจ็ฯ ไปสหรัฐอเมรกิา เสวยพระกระยาหารคํา่ 



๖๘ ๓๗

ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ
นักดนตรีที่มีชื่อเสียงระดับโลกมากมายได เชน
เมื่อครั้งเสด็จฯ เยือนประเทศสหรัฐอเมริกา 
ทรงไดเสด็จฯ ไปรวมทรงดนตรกีบันกัดนตรีอยาง 
Benny Goodman นักดนตรีคลาริเน็ตฝมือ
ชั้นยอดของโลก  Louis Armstrong นักเปา
ทรัมเปตชื่อกองโลก Jack Teagarden นักเปา
ทรอมโบนอันโดงดัง Lionel Hampton หัวหนา
วงออรเคสตรา Stan Getz นักเปาเทนเนอร
แซกโซโฟนที่เปนที่รูจักกันดี 
      เมื่อครั้งเสด็จพระราชดําเนินเยือนนคร
นิวยอรก เม่ือป พ.ศ. ๒๕๐๓ นักดนตรีฝมือ
ระดับโลกเหลานั้นตางลวนถวายการยกยอง
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปน
ยอดนักดนตรีแจสผูมีอัจฉริยภาพสูงสง
      ผูเขียนขอยกอีกเหตุการณหนึ่งที่พระองค
ทรงใช ดนตรี ในการเ ช่ือมสัมพันธไมตรีกับ
ตางประเทศ ในคราวเสด็จฯ เยือนประเทศ
ฟลิปปนสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยู หัว 
ในป พ.ศ. ๒๕๐๖ พระองคไดทรงรวมดนตรี
กับสมาชิกวุฒิสภาของฟลิปปนส ณ สถาน
เอกอัครราชทูตไทยในกรุงมะนิลา พระปรีชา
สามารถของพระองคในครั้งนั้นไดสรางความ
ประทับใจใหกับชาวฟลิปปนสเปนอยางมาก 
นับว าเป นการช วยกระชับสัมพันธไมตรีกับ
ประเทศเพื่อนบานใหแนนแฟนยิ่งขึ้น
     อีกครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงใช
ดนตรีเปนสือ่กระชบัสัมพนัธไมตรรีะหวางประเทศ
กับนานาประเทศไดอยางแนนแฟน พระองค
เสด็จฯ เยือนกรุงเวียนนา ประเทศออสเตรีย ซึ่ง
มีชื่อวาเปนแหลงกําเนิดของนักดนตรีคีตกวีเอก

ที่สําคัญของโลก ตางช่ืนชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อยางเปนทางการ 
ในเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ วงดุริยางค เอ็น.คิว. 
โทนคุนสเลอร ออรเคสตรา (N.Q. Tonkunstler 
Orchestra) แหงกรงุเวยีนนา ไดอญัเชญิบทเพลง
พระราชนิพนธชดุ มโนราห สายฝน ยามเยน็ มารช
ราชนาวิกโยธิน และ มารชราชวัลลภ ไปบรรเลง 
ณ คอนเสิร ตฮอลล กรุงเวียนนา เมื่อวันที่ 
๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๗ พรอมกันน้ีสถานีวิทยุ
กระจายเสยีงของรฐับาลออสเตรยี ไดออกอากาศ
สงกระจายเสียงเพลงและเสนอขาวน้ีไปทั่ว
ประเทศ ปรากฏวาไดรับความชื่นชมเปนอยางสูง 
หลังจากนั้นอีกสองวันตอมา คือวันที่ ๕ ตุลาคม 
พ.ศ. ๒๕๐๗ สถาบันการดนตรีและศิลปะแหง
กรุงเวียนนา (Institute of Music and Arts of 
City of Vienna) โดยรัฐบาลออสเตรีย ได
ทูลเกลาฯ ถวายพระเกียรติใหทรงดาํรงตาํแหนง
สมาชกิกติติมศักด์ิ หมายเลขท่ี ๒๓ ดังปรากฏ
พระปรมาภิไธย ภูมิพลอดุลยเดช จารึกบนแผน
หินออนของสถาบันอันเกาแกของยุโรปแหงนี้
โดยประธานสถาบนัไดกลาวสดดุพีระบาทสมเดจ็
พระ เจาอยูหัว ในฐานะที่ทรงเปนผูสรางสัมพันธ
อันดียิ่ งระหว างดนตรีตะวันออกกับดนตรี
ตะวั นตก  และทรงพระราช นิพนธ  เพลง
ด วยพระปรีชาสามารถ นับเป นครั้ งแรกที่
พระมหากษัตริยแหงทวีปเอเชีย ทรงมีบทบาท
สาํคญัยิง่ ณ ศนูยกลางแหงการดนตรใีนทวีปยโุรป 
นับเปนชาวเอเชียพระองคแรกท่ีทรงไดรับการ
ถวายพระเกยีรตใิหดาํรงตาํแหนงสมาชกิกติตมิศกัดิ์ 
ขณะที่ทรงมีพระชนมพรรษาเพียง ๓๗ พรรษา 
พสกนิกรชาวไทยทกุคนตางช่ืนชม และภาคภมิูใจ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จสามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อยางเปนทางการ 

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จสามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จสามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ

ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ

ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน

ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา

สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ

พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน

ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อยางเปนทางการ 

ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับบรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ

ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ

ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับบรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ

บรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับบรรเลงตอบโตไดอยางสนุกสนานครื้นเครงกับ
ทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถทางดนตรีของพระองคนั้น ถึงขั้นท่ีทรงสามารถ
ของจังหวะและแนวเพลงนั้นๆ พระอัจฉริยภาพ ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา

สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชาที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จสามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อยางเปนทางการ 
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน

ที่สําคัญของโลก ตางชื่นชมยกยองพระปรีชา
สามารถดานการดนตรีของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว โดยเฉพาะเม่ือครัง้ทีพ่ระองคเยอืน
ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อยางเปนทางการ ประเทศสาธารณรัฐออสเตรีย อยางเปนทางการ 



๖๘๓๘

      พระองคทรงมพีระราชดาํรสัตอบวา “ดนตรี
แจสเปนสวนหน่ึงของขาพเจา จะเปนแจสหรือ
ไมใชแจสก็ตาม ดนตรีลวนอยูในตัวคนทุกคน 
เปนสวนที่ยิ่งใหญในชีวิตคนเรา สําหรับขาพเจา 
ดนตรีคือสิ่งประณีตงดงาม และทุกคนควรนิยม
ในคุณคาของดนตรีทุกประเภท เพราะวาดนตรี
แตละประเภท ตางก็มีความเหมาะสมตามแต
โอกาสและอารมณที่แตกตางกันไป เมื่อพูดถึง
การเลนดนตรีก็ตางกันอีก ถาขาพเจาเลนเพลง
คลาสสิก และมีใครทําเสียงดังอยางน้ีก็เปนการ
รบกวน เพราะวาดนตรีคลาสสิกตองเลนอยาง
ตัง้ใจจรงิ ขาพเจาไมไดพกัผอนเทาไรนัก ตองคอย
ระวังไมใหผิดโนต และไมใหใครมารบกวน
ขาพเจา ถาหากวาขาพเจาไดเลนเพลงแจสจะดกีวา 
เพราะวาขาพเจาเลนทาํนองไดตามใจชอบ ตามที่
รูสึกไดในขณะน้ัน ตามแตละอารมณและความ
นึกคิดของขาพเจาจะพาไป ถาใครมาทําเสียงดัง
เวลานั้น ขาพเจาก็ถือวาเปนเสียงประกอบ 
และถาขาพเจาเลนผิดโนต ก็เทากับวาขาพเจา
แตงทํานองนั้นขึ้นเองในปจจุบัน”
      พระบาทสมเด็จพระเจ  าอยู  หั วทรงมี
พระราชปรารภวา “ดนตรเีปนภาษาสากลทีส่ามารถ 
ขจดัอุปสรรคทางภาษา วยั ขนบธรรมเนียมประเพณี 
และวัฒนธรรมที่แตกตางกัน เพราะภาษาดนตรี
สามารถสื่อความหมายใหทุกคนเข าใจเปน
อยางเดียวกันได ดนตรีจึงเปนสื่อที่ทําใหเกิด
ความเขาใจท่ีดีตอกัน แมว าเปนคนละชาติ 
คนละภาษา หรือตางศาสนากัน”   

คัดมาจากหนังสือ  ราชันย ผู  สร  างสรรค  
ดนตรี กีฬา ศิลปะ ของพระเจ าแผ นดิน  
โดย นายกิตติ โลหเพชรัตน สํานักพิมพ กาวแรก 

ในพระเกียรติยศทางดนตรีของพระองคในครั้งนี้
ยิ่งนัก
      ตอไปขอเลาถึงพระอัจฉริยภาพที่ยากนัก
ที่จะมีผูใดจะกระทําได
      ผู  เขียนขออธิบายถึงเครื่องดนตรีสากล
ประเภทเครื่องเปาใหเขาใจเปนเบื้องตนกอน 
เครื่องเปานั้นแบงออกไดเปน ๒ ชนิด คือ 
      ๑. เครื่องเปาชนิดมีลิ้น  ๒. เครื่องเปาชนิด
ไมมีลิ้น
      เครื่องเปาชนิดมีล้ิน เปนเครื่องดนตรีที่
เปาลมผานลิ้น มีรูและกระเด่ืองสําหรับเปล่ียน
เสียง มีหลายชนิด ไดแก แซกโซโฟน คลาริเน็ต 
โอโบ บาสซูน เปนตน สวนเครื่องเปาชนิดไมมีลิ้น
เปนเครื่องดนตรีที่เปาลมผานชองลม มีรูและ
กระเดื่องสําหรับเปลี่ยนเสียง มีหลายชนิด ไดแก 
ฟลูต รีคอรเดอร ปคโคโล
      การที่นักดนตรีคนใดจะเปาเครื่องดนตรี
ชิน้ใดชิน้หนึง่ใหไดดน้ัีนกย็ากแลว แลวผูใดจะเลน
เครื่องเปาชนิดเดียวกันสลับไปมา ๒ ชิ้นในเพลง
เดียวกันนั้นนับวายากเปนอยางมาก และแทบจะ
ไมมีผู ใดจะสามารถเลนเครื่องเปาตางชนิดกัน 
(แบบมีลิ้นและไมมีลิ้น) สลับไปมา ๒ ชิ้นในเพลง
เดียวกันได แตพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรง
พระปรีชาสามารถทําไดและทรงทําไดดี สิ่งน้ี
สามารถบงบอกไดชัดแจงวา พระองคทรงพระ
อจัฉรยิภาพอยางจะหาผูใดเสมอเหมือนไดยากยิง่

พระราชดํารัสที่นาประทับใจยิ่ง
      ครั้งหนึ่ง มีนักขาวชาวอเมริกันคนหนึ่งได
กราบบงัคมทลูถามพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
วา “ทรงเปนนักดนตรีแจส จริงหรือไม และโปรด
ดนตรีประเภทใดมากที่สุด”



 . . .จากท่ีมี เจ าหน าที่ปฏิบัติงานอยู  เพียง

ไมกี่คน คํ่าวันนี้ที่ “โครงการชลประทานสามชุก” 

คลาคลํ่าดวยผู คนหญิงชายที่แตงกายสวยงาม 

ทําใหที่ทําการแหงนี้มีชีวิตชีวาและมีบรรยากาศ

ของความตื่นเตน ปลาบปลื้มปนอยูดวย ชาวบาน

ใกลไกลทยอยเดินทางมาที่นี่ตั้งแตสายจนใกลคํ่า 

ต างจับจองที่นั่งตลอดแนวคลองชลประทาน 

สายตาทุกคูจองไปที่ประตูนํ้า แนวตนสนรมครึ้ม

กลายเปนฉากหลัง ขับใหเรือนแพสีขาวเด น

เปนสงายิ่งขึ้น... ตําหนักแพประทับแรม... 

      แพเปดโล งไม มีหลังคาแพหนึ่งจอดอยู ที่

วัคคลองขอม คอยๆ เคลื่อนตัวเขามาในอางเก็บนํ้า 

และหยุดอยูหางตําหนักแพประมาณหาสิบเมตร 

ซีกซายมีคณะเสภากําลังขับเสภาเรื่องขุนชาง

ขุนแผน เสียงขยับกรับหวานแววไปทั่วทองนํ้า 

ครูมนัสและเพื่อนๆ วงดนตรี ช.ส.พ. (ชาวสุพรรณ) 

นั่ งอยู ซีกขวารอเวลาแสดงดนตรีสากลเป น

รายการตอไป ครมูนสัและเพือ่นๆ เตรยีมตัวฝกซอม

มาอยางเต็มที่เพื่องานใหญ ถือเปนหนาตาที่สุด

ของจังหวัดตามที่นายพินิจ โพธิ์พันธุ ผูวาราชการ

จังหวัดขอรองมา

      การแสดงดนตรีเฉพาะพระพักตร อาจเปน

โอกาสเดยีวในชวีติของเขากบัเพือ่นรวมวงกเ็ปนได

 ขณะทีฟ่งเสียงเสภาขบัลาํนํา ครมูนสัมโีอกาส

ชืน่ชมพระบารมขีองพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั

และสมเด็จพระนางเจาพระบรมราชินี ที่เสด็จทาง

ชลมารคดวยเรือเวชพาหะ หรือเรือแพทยเคลื่อนที่

ที่ตอขึ้นเมื่อป พ.ศ. ๒๔๘๗ เพื่อทรงเปดเขื่อน

ชลมารคพิจารณ เสด็จเยือนโครงการชลประทาน

โพธิ์พระยา อําเภอเมืองสุพรรณบุรี และทรงเยี่ยม

ราษฎรที่เฝารับเสด็จ

      ทั้งสองพระองคประทับนั่งบนพื้นตําหนักแพ 

หอยพระบาทลงแผนกระดานเบื้องลาง ในพระ-

อิริยาบถผอนคลาย ทอดพระเนตรการขับเสภา

มนัส โอภากลุ
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ในความทรงจํา



อยางสนพระทัย แมวาจะทรงเหน็ดเหนื่อยจาก

การปฏิบัติพระราชกรณียกิจมาตลอดทั้งวันก็ตาม

      ช่ัวโมงเศษผานไปเสียงขับลําของวงเสภา

จบลง ครูมนัสมือกีตารและหัวหนาวง มั่นใจวา

ไมมีอะไรขาดตกบกพรองแนนอน ทุกอยางจะตอง

เรียบรอย สายไวโอลินและกีตารเทียบเสียงกับ

ทรัมเปตมากอนจะลงแพ เพลงที่จะเลนในคืนนี้คือ 

บทเพลงพระราชนพินธ และเพลงของสนุทราภรณ

ที่ชวยกันคัดเลือกมาอยางดี

      เม่ือวงดนตรีเริ่มบรรเลง ครูมนัสใจหายวาบ

ดวยกีตารของเขาเสียงเพี้ยน เนื่องจากเวลา

ลวงเลยมาจนสามทุมเศษ อากาศเย็นลง แพไมมี

หลังคาคลุม ละอองนํ้าคางจึงหยาดลงมาทําให

สายกีตารหยอน แกไขอะไรไมไดแลว จําเปนตอง

เลนตอไป

      ครูมนัสตัดสินใจเด็ดเดี่ยว 

      “สุเทพ (ครูสุเทพ โชคสกุล) เปาทรัมเปต

ใหดังๆ หนอย กลบเสียงกีตาร” เขากระซิบ 

      แตชวยอะไรไมไดเลย เพราะมีไมโครโฟน

จออยูตรงหนา

      แมเสียงกีตารจะแปรงปราไมไดตามที่ตั้งใจ 

แตครูมนัสก็เลนกีตารร วมวงกับเพื่อนๆ ดวย

หัวใจเต็มรอย จนกระทั่งการแสดงดนตรีจบลง 

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวโปรดใหเขาเฝารับ

พระราชทานรางวลั เปนเงนิขวญัถงุคนละหนึง่ตาํลงึ

      ขณะที่ครูมนัสคุกเข ายื่นมือออกไปพลัน

ก็ไดยินพระสุรเสียงตรัสวา “ดนตรีตองซอมมากๆ 

หนอย” พระองคทรงฟงเสียงเพี้ยนของกีตารออก

      ครูมนัสขนลุกซูดวยความต่ืนเตนและปลื้มปติ

สุดบรรยาย กอนจะกมลงกราบแทบพระบาท 

      แมจะสรุปกับเพื่อนวง ช.ส.พ. วา เลนดนตรี

ครั้งสําคัญท่ีสุดในชีวิต แตเลนเลวท่ีสุดในชีวิต 

ก็ตาม แตระหวางนั่งเรือกลับ ครูมนัสคลําถุง

ปกดิ้นทองใสเหรียญสีทองที่กระเปาเสื้อขางซาย

ใกลหัวใจ และนึกทวนถอยพระราชดํารัสของ

พระเจาอยูหัวที่เขาไดมีโอกาสเขาเฝาอยางใกลชิด 

เปนความทรงจําที่ทรงคุณคาที่สุดในชีวิตที่เกิดมา 

๔๐ ปเศษของเขา.   

*ตัดตอนมาจากบทความเรื่อง อางเก็บนํ้า

๖๖๔๐

      ครูมนัสตัดสินใจเด็ดเดี่ยว 



      หลังจากพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลา-
นภาลยั โปรดใหจดัสงพระสมณทตูไทยไปศรลีงักา 
ในปพุทธศกัราช ๒๓๕๗ นบัแตนัน้มาไมมีหลกัฐาน
ระบุวาไทยกับศรีลังกามีปฏิสัมพันธกันอยางไร 
สันนิษฐานวานาจะมาจากสาเหตุ ๒ ประการ 
หนึง่นัน้คอื องักฤษกาํลงัเขาครอบครองเกาะลงักา
ไมนาน อีกทั้งมีพระสงฆสยามวงศรวมกับขุนนาง
ผู ใหญกอจลาจลตอตานอังกฤษอยู บ อยครั้ง 
การจะอนญุาตใหพระสงฆเดนิทางไปตางประเทศ
จึงเป นเรื่องคอนขางยุ งยาก อีกหนึ่งนั้นคือ 
คณะสงฆอมรปุรนิกาย (หลักฐานไทยเรียกวา 

มรัมมวงศ) ซึ่งแยกตัวออกมาจากคณะสงฆ
สยามวงศกาํลังเปนทีรู่จกัแพรหลาย และคณะสงฆ
ทั้งสองกลุมตางแสดงความเห็นโจมตีกันและกัน
อยางรุนแรง 
 เฉพาะคณะสงฆอมรปรุนกิายนัน้ มศีนูยกลาง
อยูบริเวณหัวเมืองชายทะเล ซึ่งเปนเขตอิทธิพล
ของอังกฤษมากอน ยอมไดรับการผอนปรนและ
สิทธิพิเศษมากกวาคณะสงฆสยามวงศแหง
เมืองแคนดี เพราะนอกจากไมแสดงทาทีตอตาน
อังกฤษแลว คณะสงฆอมรปุรนิกายยังอนุโลม
นโยบายของอังกฤษทุกประการ 

วเิทศทยัย์

มองเทศ-มองไทย

สมณศาสน
ระหวางไทยกับศรีลังกา
สมัยรัตนโกสินทร ๓



      หนึ่งทศวรรษผ านมา พระบาทสมเด็จ
พระนั่งเกลาเจ าอยู หัว เสด็จขึ้นครองราชย
กรุงรัตนโกสินทร ในปพุทธศักราช ๒๓๖๗ 
จงึปรากฏเหน็เรือ่งราวการปฏิสัมพนัธทางศาสนา
ระหวางไทยกับศรีลังกาอีกครั้ง 
 หลักฐานระบุว า พุทธศักราช ๒๓๘๓  
มีพระศรีลังการูปหนึ่งนามวา พระกกุสันธเถระ 
และไวยาวจักรนามวา กรามบุกวนบนัดะ (ไมนาน
ไดเสียชีวิต) ไดแจงความประสงคเดินทางเขา
กรงุเทพมหานคร เนือ้ความระบวุา “จะใครเขามา
ถวายนมัสการพระเจดียฐาน และฟงขาวคราว
พระบวรพุทธศาสนาในสยามประเทศ” หลักฐาน
ระบวุา แมพระมหากษตัรยิไทยจะทรงคลางแคลง
พระทัยวา “อันชาวสิงหลทวีปนี้ก็ไดทรงสดับมา
แตกอนวาเปนผูนบัถอืพระพทุธศาสนาเหมือนกนั
กบัชาวสยามประเทศนี ้แตบดันีก้ไ็มไดไปมาถงึกัน
นานแลว จะดีรายประการใดหารู แจงถนัดไม 
ภิกษุองคนี้เลา จะเปนคนดีมีศีลอัธยาศัยบริสุทธิ์
หรือจะมีความเศราหมองประการใด อยูในทวีป
ของตนมิไดจงึมากไ็มรูชัด แตทวาเมือ่มปีฏิญาณวา
เปนภิกษแุลว ยงัมิไดเหน็ความผิดกค็วรอนุเคราะห
ดวยอาคันตุกทานโดยสมควร ตามอยางธรรมเนียม

แตกอน” 
      พระองคจึงโปรดใหเจาพนักงานสอบถาม
วัตรปฏิบัติอยางละเอียด ครั้นทราบวามีวัตร-
ปฏบิตัถิกูตองเหมอืนพระสงฆผูอยูในวัดบวรนิเวศ 
วิหาร “จึงมีพระราชดํารัสใหราชบุรุษนํามา
มอบไวอยูในที่สภาคฐาน พระราชทานอาคันตุก-
วัตร ตามธรรมเนียมที่เคยพระราชทานแดภิกษุ
อันมาแตตางประเทศ” ไมนานมพีระสงฆสามเณร
ศรลีงักาเดินทางมาเพิม่อีก ไดแก พระสทัธาติสสะ 
พระกกุสนัธะ พระวิปสส ีพระเรวตะ และสามเณร
สิทธัตถะ พระบาทสมเด็จพระน่ังเกลาเจาอยูหัว 
โปรดใหไปพกัทีวั่ดบวรนิเวศวิหารรวมกับพระกกุ-
สันธเถระผูมากอน (กรณีวัดบวรนิเวศวิหารของ
คณะสงฆธรรมยุตินิกายสามารถอานไดตามสื่อ
ทั่วไป)
      ขอแทรกตรงน้ีพอใหเห็นภาพของพระสงฆ
ศรีลังกา 
      ธรรมเนียมปฏิบัติของการตั้งชื่อพระสงฆ
ศรีลังกาน้ัน ไมวานิกายใดลวนใชชื่อหมู บาน
นาํหนา ดงัเชน พระโมโหฏฏวิตัเต คณุานันทเถระ
หมายถึง พระคุณานันทเถระแหงหมู บ าน
โมโหฏฏิวัตตะ แตหลักฐานฝายไทยระบุเพียง
ฉายา จึงยากที่จะคนหาเรื่องราวความเปนมา 
ผูเขียนสันนิษฐานวา พระสงฆศรีลังกาที่เดินทาง
มาประเทศไทยสมัยรัชกาลที่ ๓ นั้น นาจะสังกัด
คณะสงฆอมรปุรนิกายเปนหลัก เหตุผลคือ 
สมณสาสนหลายฉบับตอมาลวนอางถึงพระสงฆ
เหลานี้วาสังกัดอมรปุรนิกาย ดังเชน พระสัทธา-
ติสสเถระ อีกประการหน่ึง สมัยน้ันคณะสงฆ
อมรปรุนิกายยอมไดสทิธพิเิศษมากกวาสยามวงศ 
เน่ืองจากอังกฤษเจาอาณานิคมชื่นชอบมากกวา
สยามวงศแหงเมืองแคนดี จึงมีโอกาสเดินทาง
ออกจากเกาะลังกางายกวา
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      หลักฐานอธิบายเพิ่มเติมอีกวา ครั้นออก
พรรษาแลว พระสงฆศรีลังกาเหลานั้นแจง
ความประสงคจะไปนมัสการพระเจดียฐาน ทั้งใน
กรุงเทพฯ และนอกกรุงเทพฯ มีพระปฐมเจดีย
และพระพุทธบาทสระบุรี เปนตน รัชกาลที่ ๓ 
ก็โปรดยินดีสงเคราะหตามความปรารถนา 
พรอมเขากราบสักการะพระแกวมรกตดวย และ
คราวพระราชทานพระกฐิน ก็ทรงมีพระราช
ปฏิสันถารกับพระสงฆสิงหลเปนอยางดี และ
เมื่อทรงทราบวา พระสงฆศรีลังกาเหลานั้น
ประสงคจะเดินทางกลับลังกามาตุภูมิ ก็ทรงยินดี
สนองความประสงคทุกสิ่งอยาง
      คราวนั้น พระองคทรงมีพระราชดําริว า 
“จะใหภิกษุสิงหลเหลานี้โดยสารเรือแขกฝรั่ง
อังกฤษไป ก็จะไมสบายเพราะเปนคนถือทิฐิ
ตางกัน ถาไดไปกับกําปนกรุงเทพฯ เห็นจะได
ความสุขสมควร อนึ่งเลา ขาวคราวพระพุทธ
ศาสนาในเกาะลังกาก็นานแลว หาไดทรงสดับไม 
ถาหากวาพระพุทธศาสนายังเปนปรกติมีอยู  
พระสงฆขางโนนจะมา พระสงฆขางนี้จะไป 
ใหเปนสมณไมตรีรู ขาวดีรายถึงกันเปนอันหนึ่ง
อันเดียวกันจะสมควรหนักหนา”
      ตรงนี้ขอเสริมความรูนิดหนอย
      สมัยนั้นเกาะลังกาทั้งหมดตกอยู ภายใต
การปกครองของอังกฤษ กิจการทุกส่ิงอยางทั้ง
การเมอืงและพระศาสนาลวนอยูในอาํนาจองักฤษ
ทัง้ส้ิน และสมัยนั้นพระสงฆศรีลังกาโดยเฉพาะ
หวัเมอืงแคนดี มักรวมมอืกับขนุนางผูใหญกอการ
จลาจลอยูเสมอ สรางความหวาดระแวงใจใหแก
อังกฤษ การที่ไทยจะสรางปฏิสัมพันธทางศาสนา
กับศรีลังกา จึงจําเปนตองกําหนดจุดประสงค
ใหชดัเจน โดยไมเขาไปมสีวนรวมสนบัสนนุพระสงฆ
หัวเมืองแคนดีกอการจลาจลตอตานอังกฤษ หรือ

เข าไปแทรกแซงกิจการคณะสงฆ ศรีลั งกา 
ดวยเหตุนั้น สมณสาสนฝายไทยที่สงถึงพระสงฆ
ศรีลังกา ไมวาจะเปนพระสงฆหัวเมืองแคนดี 
หรือพระสงฆอมรปุรนิกายตามหัวเมืองชายทะเล 
มักจะระบุถึงการขอยืมคัมภีรสําคัญเปนพื้น
      อีกประการหนึ่ง การจัดสงพระสมณทูตไทย
ไปศรีลังกาคราวนี้ ผูเขียนเห็นวาเปนศาสโนบาย
กดดนัใหองักฤษเปดกวางพระสงฆมากขึน้ โดยเฉพาะ 
พระสงฆศรีลังกาผู ประสงคจะเดินทางมาสืบ
พระศาสนาในไทย ขณะเดียวกัน พระสงฆไทย
ที่จะเดินทางไปศรีลังกาก็ควรไดรับการอนุญาต
ดวยดีเชนกัน ศาสโนบายดังกลาวดูเหมือนวาจะ
ไดรบัการตอบรบัจากอังกฤษเปนอยางด ีกลาวคอื
หลังจากรัชกาลที่ ๓ ทรงสงพระสมณทูตไทยไป
ศรลีงักา มพีระสงฆและชาวพทุธศรลีงักาเดนิทาง
มาไทยเปนจํานวนมาก นอกจากนั้น พระสงฆ
ศรีลังกาทั้งสยามวงศและอมรปุรนิกาย ลวนสง
สมณสาสนติดตอกับไทยไดอยางเปดเผย
      หลกัฐานระบอุกีวา การสงพระสมณทตูไปสบื
พระศาสนาที่ศรีลังกาคราวนั้น รัชกาลที่ ๓ ทรง
ปรึกษากับพระเถระผู ใหญหลายรูป แตลวน
ปฏิเสธเสีย เพราะเห็นวาเปนการไมเหมาะสม 
เฉพาะพระวชิรญาณภิกษุเทาน้ันที่ เห็นดวย 
(พระบาทสมเด็จพระจอมเกลาเจาอยูหัว) เพราะ
เห็นวาไทยไมไดติดตอไมตรีกับศรีลังกาเปน
เวลานาน อีกทั้งพระไตรปฎกของไทยมีเนื้อหา
บกพรอง หากไดฉบับภาษาสิงหลมาเทียบเคียง
จะเกิดประโยชนย่ิงนัก ดวยเหตุนั้น พระบาท
สมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว จึงมอบหมายให
พระวชิรญาณภิกษุคัดเลือกพระสงฆที่จะไปลังกา 
ประกอบดวย “พระพุทธญาณภิกษุ ๑ พระอมร
ภิกษุ ๑ พระสุภูติภิกษุ ๑ พระคัมภีรภิกษุ ๑ 
พระพุทธวีรภิกษุ ๑ พรอมทั้งไวยาวัจกร ๕ คน” 
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คราวนั้นมีพระสงฆศรีลังกาเดินทางไปดวย ๕ รูป 
โดยเรือกําป นชื่อวา จินดาดวงแกว ตรงกับป
พุทธศักราช ๒๓๘๕
      ขอวิเคราะหการพระศาสนาในศรีลังกา
กอนรัชกาลที่ ๓ สักสองสามประเด็นหลัก
      หนึ่งนั้นคณะสงฆศรีลังกาวิวาทกันเอง 
ยกตัวอยางเชน คณะสงฆสยามวงศมัลวัตตนิกาย 
ซึง่มศีนูยกลางอยูทีว่ดัมลัวัตตมหาวิหาร เมอืงแคนดี 
ไดกลาวหาโจมตีคณะสงฆสยามวงศอศัคริยินกิาย 
ซึง่มศีนูยกลางอยูทีว่ดัอศัคริยิมหาวหิาร เมอืงแคน
ดี เชน การพิพาทแตละครั้งสรางความแตกแยก
เสียหายระหวางสองนิกายเปนเวลายาวนาน นับ
เนือ่งจนถงึปจจุบนั และเปนเหตุใหมีการแตกแยก
เปนนิกายนอยใหญอีกเปนจํานวนมาก ประเด็น
สําคญั คอื การพพิาทเหลานัน้ทัง้สองนกิายพากนั
ชักศึกเขาบาน กลาวคือ ตางทําหนังสือเสนอให
อังกฤษเขามาไตสวนพรอมลงโทษผู ผิดอยาง
เด็ดขาด

      การพพิาทกนัเปนเวลายาวนาน ทาํใหพระสงฆ
สยามวงศบางรูปเบื่อหนายสองนิกายใหญ จึง
ชักชวนสหธรรมิกหันไปประกอบพิธีทัฬหีกรรม
เข าสังกัดเปนอมรปุรนิกายหลายรูป ดังเชน 
พระมลิยแวเว คุณรัตนเถระ ไดพาลูกศิษยทํา
ทัฬหีกรรมสังกัดคณะสงฆอมรปุรนิกายแหงวัด
วาลุการาม เขตกอลล พระยฏันเวละ สุนันทเถระ 
พระโตตังคามุเว สิทธัตถเถระ และพระรัมบุก
แวลเล โสภิตเถระ ก็ชวนสหธรรมิกทําทัฬหีกรรม
เขาสังกัดคณะสงฆอมรปุรนิกายเปนจํานวนมาก
      สงัเกตไดวา การพิพาทกนัระหวางสยามวงศ
สองนิกาย ไมปรากฏเห็นวาจะมีการประนี-
ประนอม แตกลับเพิ่มความรุนแรงมากขึ้น โดย
แตละนิกายตางกําหนดสิทธิพิเศษแกพระสงฆ
ผู อยู บริเวณเมืองแคนดี ดวยการแตงตั้งคณะ
กรรมการคณะสงฆของนิกาย (เรยีกวาการกสภา) 
ซ่ึงทําหนาที่ควบคุมและออกกฎระเบียบสําหรับ
พระสงฆในสังกัดนิกายของตนเอง หรือลงโทษ
ผู เห็นแยงอยางรุนแรง ดวยการลงสังฆกรรม
ขับออกจากนิกายของตนเอง หลักฐานเหลานี้
พบเห็นรองรอยในสมณสาสนที่เขียนโตตอบ
กับฝายไทย
      สองนั้น คือ พระสงฆเป นผู นําในการ
ตอตานอังกฤษเจาอาณานิคม ยกตัวอยางเชน 
พุทธศักราช ๒๓๕๙ พระอิคามะ รัตนปาลเถระ 
และพระอัมบโคลลเถระ รวมมือกับขุนนางผูใหญ
ชักชวนชาวสิงหลกอกบฏ โดยสงสาสนถึงกษัตริย
พมาเพื่อสงเจาชายเชื้อสายพมามาปกครอง
เกาะลังกา กรณีสามารถขับไลอังกฤษออกจาก
เกาะลังกาไดแลว แตสุดทายถูกอังกฤษจับได
พรอมตัดสินจองจําตลอดชีวิต ตอมาพุทธศักราช 
๒๓๖๐ พระสงฆผูใหญ ๘ รูป ชาวเมืองเวแลสเส 
เมอืงอูวะ และเมอืงบนิเตนเน พรอมขนุนางผูใหญ
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นามวา มดุคัลเล มิลละเว ปลิมตลเว และเจา
เมือง ดุมบะระ ไดชักชวนชาวสิงหลกอบกูบาน
เมอืง โดยอางวามเีชือ้สายกษตัรยิศรลัีงกาเขารวม
กองทัพดวย อังกฤษไดสงเจาเมืองอูวะนามวา 
โมณรวิละ แกปแปฏิโปละ ไปปราบ แตเจาเมือง
ไปเขากับผูกอจลาจล พรอมชักชวนเจาเมืองอีก
หลายเมืองเขารวม อังกฤษจึงตองเกณฑกองทัพ
จากอินเดีย สุมาตรา และมอริเซียสมาชวยปราบ
จนสาํเรจ็ ขนุนางผูใหญถกูสงตวัไปจองจาํทีอ่นิเดยี 
สวนพระสงฆที่เขารวมกอจลาจลถูกสงไปจองจํา
ที่เมืองจัฟฟนาทางตอนเหนือของเกาะ และ
พุทธศักราช ๒๓๖๖ พระสงฆ ๓ รูป นําโดย 
พระกหวตัเตเถระ และขนุนางโกสวัตเต รเตราฬะ 
ชักชวนกันกอจลาจลบริเวณเมืองมาตะเล โดย
อางวามีเชื้อสายกษัตริยสิงหลเดินทางมาจาก
แควนอันธกะ แตถูกองักฤษจบัไดและศาลมคีาํสัง่
ใหแขวนคอ
      ประเด็นนาสนใจคอื พระสงฆทีก่อการจลาจล
องักฤษนัน้ สวนใหญเปนชาวเมอืงแคนดหีรอืเมอืง
ใหญใกลเคียง หาไดมีพระสงฆอมรปุรนิกาย
บรเิวณหวัเมอืงชายทะเลเขารวมดวยไม การปราบ
ปรามผูกอการจลาจลแตละครั้ง แมอังกฤษจะใช
วิธีการอันรุนแรง ดังเชนประหารชีวิตดวยการ
แขวนคอ แตพระสงฆชาวศรีลังกาหาไดพรั่นพรึง
และหวั่นเกรงไม ยังพยายามหาชองทางรวบรวม
ชาวสิงหลออกตอสูกับอังกฤษเสมอ
      สันนิษฐานวา ตลอดระยะเวลาการปกครอง
เกาะลังกานั้น อังกฤษยังไมแสดงความจริงใจใน
การอปุถัมภพระพทุธศาสนา เสมอเหมือนกษตัรยิ
ศรลีงักาสมัยอดีต อีกทัง้เปดกวางใหครสิตศาสนา
เขามาเผยแผอยางเปดเผย โดยรัฐบาลอังกฤษ
ใหความอุปถัมภอยางเต็มที่ แมชาวพุทธสิงหล
จะรองเรียนความเสียหายหลายครั้ง แตอังกฤษ

หาไดสนใจไม นอกจากน้ัน การที่อังกฤษลด
บทบาทของขุนนางหัวเมืองแคนดี แลวเลื่อน
ขุนนางมุดาลิยารแหงหัวเมืองชายทะเล ใหมี
บทบาทและอิทธิพลเสมอขุนนางเมืองแคนดี 
ก็เหมือนการลดเกียรติของตระกูลขุนนางเกา 
จึงเปนเหตุใหมีการรวมมือกันระหวางพระสงฆ
กบัขนุนางเมอืงแคนด ีพากนัรวบรวมผูคนกอการ
จลาจลตอตานอังกฤษเสมอ
      และอกีหนึง่นัน้ คือ พระสงฆศรีลงักาจํานวน
มากพากันเขารีตเปนคริสต ยกตัวอยางเชน 
พุทธศักราช ๒๓๕๙ พระมหานายกเถระแหง
อมรปุรนิกายนามวา กปุคามะ ธัมมักขันธเถระ 
หมูบานดฑัลละ เมืองกอลล เขารีตเปนคริสต
มนีามวา George Nadoris de Silva พทุธศักราช 
๒๓๖๐ พระสงฆแหงสยามวงศรูปหน่ึง เขารีต
เปนคริสตชื่อวา Daniel Alexander พุทธศักราช 
๒๓๖๑ พระสงฆสยามวงศเขารีตเปนคริสตชื่อวา 
Don Andries de Silva และ Don Adrian de 
Silva พุทธศักราช ๒๓๖๒ พระสงฆแหงอมรปุร
นิกายเขารีตเปนคริสตชื่อวา Benjamin Parks 
พุทธศักราช ๒๓๖๓ พระสงฆสยามวงศ ๒ รูป 
เดนิทางไปประเทศอังกฤษกับประธานผูพพิากษา
สูงสุดของศรีลังกาชื่อวา Alexander Johnston 
จากนั้นไดเขารีตเปนคริสตนิกาย Wesleyan 
Methodist Church, Brunswick Chapel, 
Liverpool เปลี่ยนชื่อใหมวา Adam Sri Muni 
Ratna และ Alexander Dharma Rama และ
พุทธศักราช ๒๓๖๙ พระสงฆศรีลังกาแหงอมรปุร-
นิกายนามวา ศรีพุทธรักขิตเถระ ไดเขารีตเปน
คริสตชื่อวา John Cornelius
      คําถามคือเกิดอะไรขึ้น? เหตุใดพระเถระ
ผูใหญจึงหันไปเขารีตเปนคริสตจํานวนมาก?
      ผูเขยีนมองเห็นประเดน็เดียว คอื วธิกีารของ
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คริสตศาสนาสามารถตอบคําถามสังคมสมัยใหม
ไดอยางมีประสิทธิภาพ ยกตัวอยางเชน สมัยนั้น
ระบบการพมิพเปนท่ีรูจักแพรหลายในแวดวงของ
คริสตศาสนา ขณะท่ีพระสงฆยังใชคัมภีรใบลาน
ในการจดจําพระธรรมคําสอน รูปแบบและการ
เชิญชวนของคริสตศาสนาจึงไดรับความนิยม
มากกวา อีกทั้งวิธีการสอนของคริสตศาสนา
มีระบบและทรงประสิทธิภาพมากกวา สังเกตได
จากมีลูกหลานชาวสิงหลหันไปนิยมเขาโรงเรียน
ชาวคริสตมากกวาโรงเรียนชาวพุทธ 
      ประเด็นสําคัญ คือ พระเถระผูเขารีตเปน
ครสิตเหลานัน้ แมจะประกาศตัววาเปนชาวครสิต 
แตก็ไมทําลายพระพุทธศาสนา ตรงกันขามกลับ
เขาชวยเหลืออยางบริสุทธ์ิใจ ยกตัวอยางเชน 
พระกปุคามะ ธัมมักขันธเถระ ครั้นเขารีตเปน
คริสตแลวไดนามใหมวา สมรนายกะ (ตามหลัก
ฐานในสมณสาสนไทย) ไดเข ามาชวยเหลือ

ประสานงานระหวางคณะสงฆอมรปุรนิกายกับ
พระวชิรญาณภิกษุเปนอยางดี ลักษณะดังกลาว
นาจะมาจากการประนีประนอมของชาวพุทธ
เปนหลัก เห็นไดจากพระสงฆนักปราชญศรีลังกา
หลายรปู ชวยเหลอืบาทหลวงแปลพระคริสตธรรม
คัมภีรเปนภาษาสิงหล ยกตัวอยางเชน พระกร-
โตฏะ ธัมมารามเถระ และ พระโบวะละ ธัมมา-
นันทเถระ ชวยแปลพระคริสตธรรมคัมภีรฉบับ 
Gospel of Matthew ใหแก Foreign Bible 
Society และตอมาตรวจแกโดยพระสงฆผูเขารีต
เปนคริสต ๒ คน คือ Petrus Pandita Sekara 
และ George Nadoris de Silva
      ผูเขยีนไมทราบวา พระบาทสมเดจ็พระนัง่เกลา-
เจาอยูหัว ทรงทราบถงึการพระศาสนาในศรลีงักา
ดังกลาวหรือไม แตหากสังเกตพระราชดําริวา 
“อน่ึงเลา ขาวคราวพระพุทธศาสนาในเกาะ
ลังกาก็นานแลว หาไดทรงสดับไม ถาหากวา
พระพุทธศาสนายังเปนปรกติมีอยู  พระสงฆ
ขางโนนจะมา พระสงฆขางนี้จะไป ใหเปนสมณ
ไมตรีรู ขาวดีรายถึงกันเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน
จะสมควรหนักหนา”
      และอกีแหงหน่ึงวา “ภิกษุชาวสงิหลองคใดๆ 
จะใครสมัครเขามานมัสการเจดียฐาน แลชนบท
จาริกเพื่อผาสุกวิหารประการใดในสยามประเทศ
น้ี ก็อยาใหมีความรังเกียจใจเลย ใหเขามาตาม
สบายในเรือกําปนหลวงซ่ึงมาน้ีเถิด ไมตองเสีย
คาเชาระวาง” 
     ตรงน้ีชีใ้หเหน็วาพระองคทรงวางศาสโนบาย
อยางแยบคาย เพราะไมเปนการแทรกแซงอํานาจ
การปกครองของอังกฤษ แตเปดกวางใหพระสงฆ
ศรีลังกาสามารถเดินทางมาประเทศไทยได และ
ทั้งหลายทั้งปวง การอนุญาตดังกลาว  ยอมเปน
อํานาจหนาที่ของอังกฤษโดยแท.
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พระธรรมเทศนา

มหาปวารณา เจริญในธรรม
เพราะยอมใหวากลาว*

วันนี้ เป นวันสุดทายของการเข าพรรษา 
ชาวบานเรยีกวาวนัออกพรรษา แตสําหรบัชาววัด
โดยเฉพาะในหมูพระ วันนี้มีชื่อเรียกอีกอยางหนึ่ง 
คือวันมหาปวารณา คําวาปวารณา ชาววัดยอม
คุนเคยดี แตอาจจะรูจักความหมายเฉพาะแง 

ปวารณาความหมายหนึ่งคือยอมใหขอ อันนี้
สวนใหญผูที่ปวารณาก็คือคฤหัสถ คือญาติโยม
ปวารณากับพระ ยอมใหขอได ไมวาจะเปนเรื่อง
การกอสรางเสนาสนะ เรือ่งอาหารการขบฉนั หรอื
วาเรือ่งการเดินทาง อนันีฆ้ราวาสจาํนวนมากก็รูดี

อีกความหมายหนึ่งคือ ยอมใหว ากลาว
ตักเตือน อันนี้สวนใหญผูที่ปวารณาคือพระภิกษุ 
ยอมใหหมูคณะตกัเตอืนวากลาว และวนันีเ้ปนวนัที่
พระสงฆทั่วประเทศพรอมใจกันทําพิธีปวารณา 

ปกติวัน ๑๕ คํ่า ไมวาขึ้นหรือแรม เปนวันที่
พระมาประชุมเพื่อทบทวนปาฏิโมกข ปาฏิโมกข
ก็คือระเบียบขอปฏิบัติสําหรับพระสงฆซึ่งมี 
๒๒๗ ขอ ทุกปกษก็จะมาประชุมกันฟงการสวด
ปาฏิโมกข เพื่อเตือนตนวามีขอปฏิบัติอะไรบาง
ที่จะตองใสใจในฐานะที่เปนพระ 

แตเฉพาะวันนี้ ขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๑๑ เปนวัน
พเิศษ คอื ไมมกีารสวดปาฏโิมกข แตมพีธิปีวารณา
แทน จุดหมายคือเพื่อใหพระภิกษุทั้งหลาย
บอกกลาวกับหมู คณะ วาขาพเจายินยอมให
ทุกทานวากลาวตักเตือน 

ความจริงแลวมันไมใช เปนแคประเพณี
หรือธรรมเนียม แตเปนการตอกยํ้าใหพระภิกษุ
ตระหนักวา การที่เราจะมีชีวิตเจริญงอกงามใน

พระไพศาล วสิาโล

* วัดปาสุคะโต แสดงธรรมวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕



๖๘๔๘

ทางธรรม หรอืวามีความผาสุกในชีวิตพรหมจรรย 
จะตองมีจิตใจทีพ่รอมยอมรบัคาํวากลาวตกัเตอืน 

ทั้งนี้เพราะวาพระภิกษุแตละรูปมาบวช 
กเ็พือ่จดุหมายสาํคญั คอื การฝกฝนตน พฒันาตน 
ซึ่งก็ตองอาศัยการฝกหัดขัดเกลา การที่จะทํา
เชนนีไ้ด ขอแรกคอืตองรูจกัเตอืนตน พระพทุธเจา
ตรัสวา “พึงเตือนตนดวยตนเอง” อันนี้เปนพุทธ
ภาษิตที่หลายคนจําได พึงเตือนตนดวยตนเอง 
เตือนตนนี้รวมถึงทักทวงตนเอง เพราะบางครั้ง
ปลอยใหกิเลสครอบงํา ทําใหเผลอทําสิ่งที่ไมดี 
ก็ตองรู จักเตือน ไมวาเผลอคิด เผลอพูดหรือ
เผลอทําสิ่งที่ไมถูกตอง

ถาคนเราไมรูจักเตือนตน ก็ยากที่จะเจริญ
กาวหนาในทางธรรม หรือมีชีวิตที่ผาสุกได แมจะ
มั่งค่ังรํ่ารวย แตถาไมรูจักเตือนตนแลว สิ่งท่ีมี
กจ็ะฉดุใหลงไปในทางตํา่ หรอืทาํใหเกดิความทกุข
ขึ้นมาได แตคนเราเตือนตนอยางเดียวไมพอ 
เพราะวาบางทีก็หลงลืม บางทีก็ประมาท บางที
ก็มองไมถี่ถวน บางทีก็แกตางใหกับตัวเองดวย
อํานาจของกิเลส 

เพราะฉะนั้นจึงตองเปดโอกาสใหคนอื่น
เตือนตนดวย เพราะวาคนอื่น โดยเฉพาะผูที่เปน
กัลยาณมิตร นอกจากมีความปรารถนาดีแลว 
ยังเห็นเราในบางแงบางมุม ที่เราอาจจะมอง
ไมเห็นก็ได 

กัลยาณมิตรจึงมีความสําคัญตอชีวิตเรา 
อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา “กัลยาณมิตรเปน
ทั้งหมดของพรหมจรรย”  อันนี้พระพุทธเจาตรัส
กับพระอานนท  พระอานนท  เคยกล าวว า 
กัลยาณมิตรเป นครึ่ งหนึ่ งของพรหมจรรย  
พระพุทธเจาตรัสวา “อยากลาวอยางนั้น อานนท 
กัลยาณมิตรเปนทั้งหมดของพรหมจรรย” 

หมายความวากัลยาณมิตรเปนปจจัยสําคัญ 

ที่จะชวยใหเกิดความเจริญงอกงามในทางธรรม 
หรอืชวยใหการปฏิบตัติามหลกัอริยมรรคมอีงค ๘ 
เจริญกาวหนาได กัลยาณมิตรนอกจากจะทําหนาที่
ใหคําแนะนํา หรือสั่งสอนอยางที่พระพุทธเจา
ทรงเปนแบบอยางแลว ยังชวยใหกําลังใจ ใหมี
ความเพียรตอเนื่อง ไมใหทอแททอถอย และ
ทีส่าํคญัก็คอืตองรูจักวากลาวตกัเตือนหรอืทกัทวง

ถาไมมีตรงน้ี การฝกฝนหรือการพัฒนาตน
ของแตละคนก็เปนไปไดยาก  ดวยเหตน้ีุจึงจําเปน
ที่พระเราจะตองมีคุณธรรมอยางหนึ่ง ก็คือยอม
ใหผู อื่นว ากลาวตักเตือนได อันนี้จัดวาเปน
คุณธรรมขอหนึ่งเลยทีเดียว 

เพื่อใหพระภิกษุมีคุณธรรมขอนี้ หรือเห็น
ความสําคัญของคุณธรรมขอนี้ พระพุทธเจา
จึงกําหนดใหวันสุดทายของการเข าพรรษา 
เปนวันทําพิธีปวารณา จะวาไปแลวการปวารณา
อยางนี้ ผูที่เปนตนแบบหรือริเริ่มก็ไมใชใคร คือ
พระพุทธองคนั่นเอง 

สมัยหนึ่งพระพุทธองคประทับอยูท่ีบุพพาราม 
กรุงสาวัตถี เมื่อถึงวันอุโบสถ ๑๕ คํ่า มีการ
ประชุมสงฆ โดยพระองคทรงเปนประธาน แทนที่
พระองคจะใหสวดปาฏโิมกข หรอืทบทวนบญัญตัิ
ตามพระวินัย พระองคกลับกลาวกับหมูสงฆวา 
พระองคขอปวารณากับหมูสงฆ เปดโอกาสให
หมูสงฆซึ่งมีถึง ๕๐๐ รูป วากลาวตักเตือน 

ขนาดพระองคเปนพระบรมศาสดา และ
เปนอาจารยของพระทุกรูปเลย แตพระองคก็
ยนิยอมใหพระสาวก วากลาวตกัเตอืน แตกไ็มมผีูใด
วากลาวตกัเตอืน เพราะวามองไมเหน็ขอผดิพลาด
ของพระองค 

นี้คือจุดเริ่มตนของธรรมเนียมการทําพิธี
ปวารณาในวันสุดทายของการเขาพรรษา พิธีน้ี
ก็ไมมีอะไรมาก พระแตละรูปก็กลาวกับหมูสงฆ 
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โดยพูดเปนภาษาบาลีแปลเปนไทยวา “ขาพเจา
ขอปวารณากับหมูสงฆ ถาเห็นก็ดี ไดยินก็ดี หรือ
ระแวงสงสัยก็ดี ขอทานทั้งหลายวากลาวแก
ขาพเจาดวยความหวังดี ดวยความเอ็นดู เมื่อ
ขาพเจามองเห็นก็จักแกไข แมครั้งที่ ๒... แมครั้ง
ที่ ๓....”

การยอมใหมีการวากลาวตักเตือนนี้  ผู 
ตักเตือนจะเปนใครก็ได คือจะเปนพระพรรษา
นอยก็ได จะเปนพระลูกวัดก็ได ไมจําเพาะวาตอง
พระผูใหญ พรรษามากกวา จงึจะวากลาวตักเตือนได 
หรือไมจํากัดวาจําเพาะเจาอาวาสจึงจะตักเตือน
พระลูกวัดได ถึงจะเปนพระผูนอยก็วากลาว
ตักเตือนพระผูใหญได พระพรรษานอยก็วากลาว
ตกัเตือนพระทีเ่ปนภนัเตได พระลูกวัดกท็าํกับพระ
ท่ีเปนเจาอาวาสได เพราะจุดหมายสําคัญก็คือ
สงเสริมการฝกตน 

คราวนี้ถาหากวาเราไมอยากใหเปนเพียงแค
ธรรมเนียมหรือพิธีกรรม การวากลาวตักเตือน
จะเกิดข้ึนไดตองมีอะไรบาง ตองมีอยางนอย 
๓ ประการ คือ ๑. เปดโอกาสใหมีการวากลาว
ตักเตือนได ๒. เมื่อถูกวากลาวตักเตือน ก็รักษาใจ
ใหปกติคือไมโกรธ และ ๓. เมื่อไดรับฟงแลวก็นํา
ไปพิจารณา ถาเขาพูดถูก ก็นําไปปรับปรุงแกไข 

การปวารณาจะไดผล ก็ตองมี ๓ อยางนี้  
ขอ ๑. เปดโอกาสใหมกีารวากลาว ยอมใหอกีฝาย
หนึ่งพูด ไมบายเบี่ยงไมปดกั้น ขอ ๒. เมื่อไดยิน
แลวไมโกรธ ไมโมโหไมอาฆาต แลวก็ ขอ ๓. 
พิจารณาดวยปญญา แลวก็นําไปปรับปรุงแกไข 
ถาทําอยางนี้ได จึงจะเปนการปวารณาที่แทจริง 
ไมใชเปนแคพิธีกรรม 

การที่ปจจัยทั้งสามจะเกิดขึ้นได ก็ตองอาศัย
คณุธรรมหลายอยางรองรบั กลาวคอื ประการแรก
จะตองเห็นคุณคาของการฝกตน เห็นคุณคา

ของการพัฒนาตน เห็นคุณคาของการขัดเกลา
กาย วาจา และใจของตน ใครก็ตามถาไมเห็น
คุณคาดังกลาว ก็ไมอยากฟงคําวากลาวตักเตือน 
มีแตจะปดหู ปดใจ หรือไมเปดโอกาสใหอีกฝาย
วากลาวทกัทวง  คนทีจ่ะยอมใหผูอ่ืนวากลาว หรอื
เปดโอกาสใหคนอื่นไดมาทักทวง จะตองมีตรงนี้
เปนพื้นฐาน คือเห็นคุณคาของการฝกตน แลวก็
รูวาแคการเตือนตนอยางเดียวไมพอ ตองอาศัย
ผูอื่นมาชวยเตือนดวย ชวยทักทวงดวย

ประการที่สอง ไมตกอยูในอํานาจของอัตตา 
อันนี้พูดแบบชาวบาน พูดอีกอยางหนึ่งก็คือไมถูก
ครอบงําดวยมานะทิฏฐิ เพราะคนเราถาหากวา
มีมานะทิฏฐิแนนหนา หรือที่ภาษาสมัยใหม
เรียกวามีอัตตาหนาแนน ก็ไมอยากฟงคําวิจารณ 
หรอืถาฟงแลวไดยนิแลวก็โมโห ไมพอใจ เพราะวา
ตัวอัตตาหรือมานะทิฏฐิ เมื่อครอบงําจิตของ
ผูใด ยอมทําใหหลงตนวาฉันเกง ฉันแน ฉันดี 
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ฉนัประเสรฐิ ยิง่เปนพระ ยิง่เปนภนัเต มพีรรษามาก 
หรือเปนครูบาอาจารย เปนเจาอาวาส ก็ยิ่งมี
ความหลงตัวไดงาย ดังนั้นจึงไมยอมใหคนอื่น 
โดยเฉพาะผูมีพรรษานอยหรือลูกวัด มาวากลาว
ตักเตือน 

แตถาเราไมปลอยใหมานะทิฏฐิครอบงําใจ 
ก็พรอมจะฟงคําวากลาวตักเตือน ทีนี้เมื่อฟงแลว
จะตองมีอีกสิ่งหนึ่ง คือรูจักอดกลั้นตออารมณ 
เพราะวาคนเราแมบอกกับใครๆ วาพรอมจะฟง
คําวากลาวตักเตือน แตพอไดยินแลวโกรธ คนเรา
บางครั้งก็มีความขัดแยงในตัว คือบอกคนอื่นวา 
ฉันผิดพลาดยังไง พูดมาเลย แตพอไดยินก็กลับ
โมโหโกรธา 

ก็เหมือนกับคนที่ ไปตรวจสุขภาพ เช น 
ตรวจชิ้นเนื้อแล วไปฟงผล ก็พูดกับหมอวา 
หมอบอกมาเลยฉันเปนอะไร ฉันพรอมรับฟง 
บอกมาเลยฉันเปนอะไร พอหมอบอกวาคุณเปน
มะเร็ง ไดยินเทาน้ีแหละ ทรุดเลย คือวาใจหนึ่ง
ก็อยากจะรู แตอีกใจหนึ่งก็ยอมรับไมได เพราะ
ยังมีความยึดติดหนาแนนในตัวตนจนกลัวตาย 

หลายคนเปนอยางนี ้ถงึแมจะบอกวาฉนัยอม 
ฉันพรอมที่จะฟงคําทักทวง ไมยอมใหมานะทิฏฐิ
มาครอบงําใจ แตพอไดยินแลวก็โกรธ คําถามคือ
ทําอยางไรจึงจะไมโกรธ ก็ตองมีความรูจักยับยั้ง
ชั่งใจ อดกลั้นตออารมณ ที่สําคัญคือมีสติ พอเห็น

ความไมพอใจขุ นมัวเกิดข้ึนก็มีสติรู ทัน และ
ไมปลอยใหความขุนมวัครอบงาํใจ ไมปลอยใหมนั
บงการการกระทําและคําพูด จะตอบโตออกไป
ในทางที่ไมถูกตอง 

นอกจากนั้น  คนเราจะนอมรับคําวากลาว
ตักเตือนไดดวยดี ก็ตอเมื่อเห็นประโยชนของคํา
วากลาวตกัเตอืน หรอืแมกระทัง่คาํดดุา ซึง่ในทาง
พระเรียกวาเปนอนิฏฐารมณ อนิฏฐารมณคือ 
รูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ที่ไมนาพอใจ คนสวน
ใหญไมชอบสิ่งนี้ เพราะมันไมถูกใจ พยายาม
บายเบี่ยงหลีกเลี่ยง หรือถาเจอก็มีการตอบโต
กลับไป แตมีบางคนที่ยอมรับคําวากลาวตักเตือน
ได แมมันจะเต็มไปดวยถอยคําที่ไมถูกใจ ทั้งน้ี
เพราะเขาเหน็ประโยชนของมนั อนัน้ีเรยีกวารูจกั
หาประโยชนจากอนิฏฐารมณ หรือเห็นประโยชน
ของคําวากลาวตักเตือน 

ที่จริงอันน้ีควรจะเปนหลักประพฤติปฏิบัติ
ของชาวพุทธอยูแลว โดยเฉพาะพระสงฆ อยางที่
พระพุทธเจาเคยกลาวกับพระอานนทวา “คนเรา
ควรมองผูมปีญญาใดๆ ทีค่อยชีโ้ทษ คอยกลาวคาํ
ขนาบอยูเสมอ วาคนนั้นแหละคือผูชี้ขุมทรัพย  
ควรคบบณัฑติทีเ่ปนเชนน้ัน เมือ่คบหากบับณัฑติ
ชนิดนั้นอยู ยอมมีแตดีทาเดียว ไมมีเลวเลย”

คนเราจะยอมรับคําวิจารณได ก็เพราะเห็น
วามันมีประโยชนหรือรูจักหาประโยชนจากมัน 
แมมันเปนคําพูดที่ไมสวยหรู แมมันเปนถอยคํา
ที่กระแทกใจ หรือกระแทกอัตตา แตก็เห็น
ประโยชนของมัน  เชน เห็นวามันชวยใหเราเห็น
ขอผิดพลาดของตนเอง รูวาควรปรับปรุงตนเอง
อยางไร  หรือถึงแมจะไมชวยใหเห็นขอผิดพลาด 
แตอยางนอยก็เปนแบบฝกหัดในการฝกสติ หรือ
อย างน อยก็ฝ กขันติได   อันนี้ก็ เรียกว าเป น
ประโยชนของอนิฏฐารมณที่คนเราควรจะมี รวม
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ทั้งมองวาเขามาชี้ขุมทรัพยใหเรา 
นอกจากคุณธรรมที่วามาแลว ที่สําคัญอีก

อยางหนึ่งก็คือ การที่ เราตระหนักหรือเห็น
ความจริงวา คําวากลาวตักเตือน หรือแมกระทั่ง
คําตอวาดาทอ อันนี้เปนธรรมดาของโลก ที่พระ
เรียกวาโลกธรรม คนเราก็ตองรูจักเทาทันโลก-
ธรรม และก็ยกจิตใหอยู เหนือโลกธรรมใหได 
ไมวาโลกธรรมฝายบวกหรอืโลกธรรมฝายลบ  เชน 
เวลาเขาสรรเสริญก็ไมปลาบปลื้มดีใจ ดังนั้น
เมื่อเขาดุดาวากลาว ก็ไมโกรธแคนหรือเสียอก
เสียใจ สามารถรักษาใจใหปกติได จะทําเชนนี้ได
ก็ตองมีปญญา เห็นวานี่คือธรรมดาของโลก หรือ
โลกธรรม ที่เราไมควรจะของติดดวย เพราะไมวา
ทําอะไรก็ตาม ก็หนีคํานินทาไมพน 

อยางที่พระพุทธเจาตรัสวา แมนิ่งอยูก็ยัง
ถกูนนิทา แมพดูมากกย็งัถกูนนิทา แมพดูเพยีงพอ
ประมาณก็ยังถูกนินทาเลย ดังนั้นเมื่อเราเจอ
ถอยคาํทีเ่ปนลบ อาจจะไมใชแควากลาวตกัเตอืน 
แตเปนคําตอวาดาทอ ไมวาเพราะประสงคราย 
หรือเพราะมีอคติ เราก็ยังรักษาใจใหเปนปกติได 

ก็เพราะเห็นวามันเปนธรรมดาของโลก
ทั้ง ๕ ประการนีเ้ปนสิง่ที่เราควรจะมี จงึจะ

นอมรับคําวากลาวตักเตือนได ไดแก 
๑. เห็นคุณคาของการฝกฝนขัดเกลาตน 
๒. ไมยอมใหมานะทิฏฐิครอบงําใจ 
๓. รูจักอดกลั้นตออารมณ มีสติรูทันความ

โกรธที่เกิดขึ้น เมื่อมีคําตอวามากระทบหู 
๔. รูจกัหาประโยชนจากคาํวากลาวตกัเตอืน 
๕. เหน็วามนัเปนธรรมดาของโลก หรอืธรรม

ประจําโลก
ถาเรามีคุณธรรมหรือหลักดังกลาว มันไม

เพียงชวยใหเราสามารถนอมรับคําวิจารณ หรือ
คําวากลาวตักเตือนได แมกระทั่งคําดุดาวากลาว 
หรือคําตอวาดาทอ ก็ฟงไดดวยใจท่ีไมทุกข ดวย
ใจที่เปนปกติ 

โจน จันได ซึ่งเดี๋ยวนี้เปนที่รู จักในหมูคน
ที่ต องการคืนสู ธรรมชาติ ตอนที่เขายังหนุ ม 
เขาเคยไปทาํงานในกรงุเทพฯ มคีราวหน่ึงเขาเปน
พนักงานทาํความสะอาดโรงแรม หวัหนาของโจน
เปนแมบาน ซ่ึงโจนบอกวาไมเคยเจอเลยคน
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แบบนี ้เพราะวาดาอยางเดยีวเลย แตโจนกท็นนะ 
วันหน่ึงแมบานใหเขาไปขัดลูกบิดประตูหองพัก
โรงแรม โดยใหบรสัโซไปขวดหนึง่ แลวกย็นืคมุอยู 

ขณะที่โจนขัดลูกบิดอยู ผูจัดการเดินผานมา 
พอเห็นเขาก็ตอวาโจนเลยวา “เอาบรัสโซมาขัด
ลูกบิดไดอยางไร มันขดัไมได” แมบานทัง้ๆ ทีเ่ปน
คนสั่งโจนใหทํา พอไดยินเชนนี้ ก็ซํ้าเลย “เธอทํา
อยางนี้ไดอยางไร” โจนแทนที่จะโกรธ หรือ
โตเถยีง เขาไดสติข้ึนมา กย็ิม้ใหแลวกพ็นมมอืไหว 
พรอมกบัพดูกบัแมบานวา “ขอโทษครบั ขอบคณุ
ครับที่เตือนผม”

โจนวา นั่นคือจุดเปล่ียนในชีวิตของเขาเลย 
เพราะนับแตนั้นมา เวลาใครวาเขา เขาก็จะยิ้ม 
รวมทั้งแมบานดวย เวลาแมบานดาเขา เขาก็จะ
ยกมือไหวและขอบคุณ เรื่องนี้รู กันทั่วโรงแรม 
พนักงานโรงแรมหลายคนก็บอกวา โจนมันบา 
เขาดา กลับขอบคุณเขา พนมมือไหวเขา บางคน
ก็หาวา โจนมันโง ยอมใหแมบานจิกหัวใช แตเขา
ก็ไมไดหวั่นไหวอะไร เพราะเขามีความรู สึก
อยางที่พูด คือขอบคุณที่แมบานเตือนเขาและ
ชวยใหเขาหันมาจัดการกับความโกรธของตัวเอง

ผานไปหนึ่งเดือน แมบานสงสัยวาทําไมโจน
ทําอยางนี้ จึงถามเหตุผล โจนก็ชี้แจงวา เขารูสึก
ขอบคุณแมบานจริงๆ ขอบคุณที่แมบานเตือน
ใหเขากลับมาดูตัวเอง รวมทั้งเตือนใหเขามา
ใครครวญวา เราทําอะไรผิดหรือเปลา ถาไมได
ทําผิดก็ไมมีเหตุผลที่จะตองโกรธ สวนที่แมบาน
พูดอะไรไปนั้นเปนเรื่องของแมบาน 

ปรากฏวานบัแตนัน้มา แมบานก็เลกิดดุาโจน
เลย การที่โจนทําอยางนั้นได อยางนอยๆ เพราะ
เขาเห็นวาการเตือนตนเปนของดี และคําดุดาวา
กลาวของแมบาน ก็ชวยทําใหเขากลับมาดูตัวเอง 
มนักเ็ปนโอกาสใหเขาไดฝกฝนหรอืขดัเกลาตวัเอง 

รวมทั้งจัดการกับความโกรธของตัวเองดวย 
เรียกวารู จักมองหาประโยชนจากคําดาของ
แมบาน อันนี้เปนวิสัยของนักปฏิบัติธรรม ยิ่งเปน
นักปฏิบัติธรรมยิ่งตองมีตรงนี้ 

สมัยที่หลวงปูขาวยังมีชีวิตอยู มีแมชีทาน
หน่ึงชื่อ แมชีสา อุปถัมภพระเณรดีมาก แลวก็
ปฏิบัติไดดีดวย วันหนึ่งหลวงปูขาวเรียกลูกศิษย
ที่เปนพระมา ๒ รูป บอกวาใหไปดาแมชีสา ทั้ง ๒ 
ทานก็งงนะ แตวาในเมื่อครูบาอาจารยสั่งก็ตอง
ทําตาม ทั้งสองทานไปที่กุฏิแมชีสา เรียกแมชีสา
ออกมา พอแมชีสาออกมา ทั้ง ๒ ทานก็รุมดา
เลย ผลัดกันดา 

แมชีสาทีแรกก็งง แตก็ตั้งสติได พนมมือฟง
อยางสงบ พอทั้ง ๒ ทานดาจนไมรูจะดาอยางไร
แลว แมชีสาแทนที่จะโกรธ หรือนอยใจวาทําไม
ครูบาอาจารยมาวาเรา  เราอุตสาหทําดี ทําไม
ทานไมเห็น แมชีสาไมมีความคิดแบบนี้เลย 
กลับพูดขึ้นมาวา “ทานอาจารยดุดาดิฉันหมด
หรือยัง หรือมีคําดาวาอยูอีก ดิฉันไดยินไดฟง
แลวมันซาบซึ้งเหลือเกิน เสียงดุดาเปนเสียง
ธรรมท้ังหมดเลยเจาขา” แลวแมชีสาก็บอกวา 
“ขอใหอาจารยท้ังสองมาดาดิฉันใหบอยๆ 
ดวย มันจะไดหมดกิเลสสักที”

นี่เปนตัวอยางของคน ที่เห็นคุณคาของการ
พัฒนาตน และไมเพียงมีสติ รูจักยับยั้งใจไมให
โกรธ แตยงัมปีญญา รูจกัหาประโยชนจากคาํดดุา 
แมบางครั้งจะไมมีเหตุผลเลย มันไมใชคําวากลาว
ตักเตือน แตเปนคําดุดา หรือวาตอวาดาทอ 
แตก็เห็นประโยชนของมัน วาชวยขัดเกลากิเลส 
ทําใหกิเลสเจือจางเบาบางได อันนี้เปนวิสัยของ
นักปฏิบัติธรรมเลยทีเดียว

อยางทีบ่อก คนเราจะนอมรับคาํวิจารณ หรอื
คําวากลาวตักเตือนได ตองมีคุณธรรมหรือมีหลัก
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คิดหลายประการ ในแงหนึ่งคุณธรรมดังกลาว
เปนสิ่งที่ช้ีวัดถึงความกาวหนาของการปฏิบัติ 
มองในแงหน่ึงถามีคุณธรรมดังกลาว จนสามารถ
นอมรับคําวากลาวตักเตือนไดด วยใจที่ปกติ 
และรู จักเอาไปปรับปรุงแกไขตัวเอง ก็ยอมมี
โอกาสที่จะกาวหนาในทางธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป 

จะวาไปแลวคนเราจะกาวหนาในทางธรรม
ไดหรือไม ก็ดูตรงนี้แหละ ดูตรงที่วาเมื่อถูกวา
กลาวตักเตือนแลวทําอยางไร ถาโมโหโกรธา 
การที่จะกาวหนาไปยิ่งกวานั้นมันก็ยาก 

เพราะวาคนเราไมเพียงตองเจอกับคําวา
กลาวตักเตือน แตยงัเจออะไรตออะไรทีห่นกัหนา
กวานัน้อกีมากมายในวนัขางหนา เชน การสญูเสยี
พลัดพรากจากคนรักของรัก การประสบกับสิ่ง
ท่ีไมรกั ความแก ความเจบ็ปวย สารพดั ถาเจอคาํ
ตอวาดาทอแลว แคนี้ยังไมผาน การที่จะเจริญ
กาวหนาในทางธรรม อยาวาแตการละสังโยชน
ขั้นตํ่าเลย อันไดแก ความสําคัญมั่นหมายวาเรา 
วาของเรา หรือสักกายทิฏฐิ วิจิกิจฉา สีลัพพต
ปรามาส แมกระทั่งการดํารงรักษาชีวิตหรือจิตใจ
ใหเปนปกติ ทามกลางความผันผวนปรวนแปร 
มันก็ยาก 

แต ถ าหากเราสามารถผ านตรงนี้ ได  
หมายความวา ฟงแลวรักษาใจใหปกติ ไมโกรธ 
อีกทั้งยังเอาไปปรับปรุงแกไขตนเอง ถาไมแกไข
ที่พฤติกรรม ก็แกไขที่ใจ ก็คือรักษาใจไมใหโกรธ 
ไมใหโมโห การทีจ่ะกาวหนาในทางธรรม จนเจรญิ
ในอริยมรรคมีองค ๘ ก็ยอมเปนไปไดมาก พูด
อยางหนึ่งก็คือโอกาสท่ีจะหางไกลจากความทุกข
ก็จะมีมากขึ้น แตถาตรงนี้ไมผาน ถูกวากลาว
ตักเตือนก็ยังโกรธ ยังโมโห ก็ไมตองพูดถึงความ
กาวหนาในทางธรรมที่มากไปกวานี้ 

อันนี้เปนเครื่องชี้วัดการปฏิบัติของเราได 

โดยเฉพาะสําหรับผูที่ตองการฝกฝนพัฒนาตน 
จะวาไปแลวเมื่อพูดถึงการปวารณา มันไมควร
จะเปนเพียงการยอมใหวากลาวโดยพระ ไมวา
ในสํานักนี้หรือในที่อื่นๆ เทานั้น 

สาํหรบัผูทีเ่ปนพระ ถาหากเปนผูทีป่รารถนา
ความเจริญงอกงามในชีวิตพรหมจรรย  ปวารณา
ไมไดหมายความวา ยอมใหครูบาอาจารยวากลาว 
ยอมใหพระดวยกันวากลาวเทานั้น แมกระทั่ง
ฆราวาสญาติโยมก็ยอมใหวากลาวได จะเปน
คนรูจักหรือไมรูจัก ก็ยอมใหวากลาวได จะถูก
หรือผิดก็แลวแต ถูกก็ไปปรับปรุงแกไข ผิดก็นํา
ไปใชลดมานะทิฏฐิหรือฝกสติ 

ทาทีของโจน จันได และแมชีสา เปนแบบ
อยางที่ดีสําหรับนักปฏิบัติธรรม ในการรับมือกับ
คาํดุดาวากลาว ซ่ึงทีจ่รงิแลวเปนอุปสรรคเลก็นอย
ในชีวิต เมื่อเทียบกับความทุกขอีกมากมายที่รอ
เราอยูขางหนา

ดังน้ัน เมื่อออกพรรษาแลว ถามวาเราจะ
ปฏิบัติธรรมอยางไรที่จะชวยทําใหเรามีความ
เจริญกาวหนาในทางธรรม อันนี้เปนขอหนึ่งเลย 
คือยอมใหวากลาวตักเตือนได และพรอมที่จะรับ
ฟงดวยใจที่ไมทุกข และถาหากเขาพูดถูก ก็นําไป
ปรับปรุงแกไข ถาเขาพูดไมถูกก็ถือวามาชวยลด
มานะทิฏฐิ หรือลดกิเลส อยางที่แมชีสาพูดกับ
ครูบาอาจารยทั้ง ๒ ทาน 



ร.ต.ต. วชัิย สรุยิทุธ

จติตวนา

ชวนปลกูตน้ไม ้

มากกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ ตน (สองลานตน) 
คือสถิติ โลกที่คนเพียงคนเดียวปลูกต นไม 
ใหโลก ซึ่งไมรู วาทั่วทั้งโลกจะมีใครมาทําลาย
สถิตินี้ไดเม่ือไหร ตนไม ๒ ลานกวาตนน้ีปลูก
โดยไมไดใชเงินงบประมาณจากหนวยงานใดๆ 
และใชอุปกรณในการปลูกเพียงรถมอเตอรไซค
จอบ กระสอบปุ ยที่ใสเมล็ดพันธุ ต างๆ ปลูก
อยางตอเนื่องมาตลอด ๒๘ ป (๒๕๓๑-๒๕๕๙) 
ปลูกโดยไมไดเงินคาจางใดๆ ปลูกในที่สาธารณะ
ตางๆ ปลูกใหเปนตนไมของทุกคน ปลูกใหโลก 
ใหธรรมชาติ ปลูกโดยคนที่ถูกลอเลียนวาเปน
คนบา ปลกูโดยคนท่ีต้ังปณิธานไววาจะปลูกตนไม
ไปจนกวาจะตาย
 ดาบวิชัย เกิดสิงหาคม ๒๔๘๙ (เปนลูก
คนที่ ๓ จาก ๖ คน) พอแมทํานา ฐานะยากจน 
ตอนเรียนอยู ม. ๒ แมตายตองทํางานหาเงินเปน
กรรมกรกอสราง จับกัง เปนนักมวยงานวัด จน
เรียนจบโรงเรียนพลตํารวจที่โคราช ป ๒๕๑๑ 
เริ่มตนชีวิตตํารวจ ป ๒๕๑๓ ยายมาอยู สภอ.
ปรางคกู และใชชีวติตาํรวจปกตมิาเรือ่ยๆ แตกไ็ด

ซึมซับปญหาของชาวบานที่ลําบากยากไร ปญหา
ลักขโมยวัวควาย จี้ปลนตางๆ มาตลอด
      จุดเปลี่ยนทางความคิดและชีวิตครั้งสําคัญ
ก็คือการไดเข าอบรมโครงการแผนดินธรรม
แผนดินทอง ซึ่งไดฟงไดดูเรื่องราวชีวิตของ
คนที่มีอุดมการณทํางานเพื่อสวนรวม “เชิดชู
คนดีท่ีเสียสละเวลาเพื่อสวนรวมโดยเร่ิมตน
ท่ีตัวเอง ไมเรียกรองความชวยเหลือจากใคร 
มีพลังในการทําความดีโดยไมยอทอและการ
ทํางานหนักคือดอกไมของชีวิต”
 รวมทั้งเรื่องราวของครูจันทรแรม ศิริคําฟู 
ผูหญิงตัวเล็ก อายุนอยนิด ความรูก็ไมมาก แต
มีอุดมการณที่ยิ่งใหญดีงาม ดาบวิชัยสรุปกับ
ตัวเองวา “ผมเองก็ควรทําอะไรใหสังคมบาง 
ไมสาํคญัวาเราจะเกงหรอืฉลาดมากแคไหน แต
สาํคญัวาเรามอีดุมการณและใชชวีติทีด่งีามมาก
แคไหน” ดาบวิชัยไดหลักการสําคัญจากการ
อบรม ๓ ประการ คือ

๑. เราตองขยันอยางฉลาดและปราศจาก
อบายมุข

ร.ต.ต. วชัิย สรุยิทุธร.ต.ต. วชัิย สรุยิทุธร.ต.ต. วชัิย สรุยิทุธร.ต.ต. วชัิย สรุยิทุธ
นักปลูกโลกดงีาม 

ผูป้ลูกตน้ไมม้ากทีส่ดุในโลก



๒. เราตองพึ่งตนเองใหไดอยางมีศักด์ิศรี
ไมเบียดเบียนใคร

๓. ความทกุขของเพือ่นบาน คอืภารกจิทีเ่รา
ตองรวมแกไข

      อีกเรื่องหนึ่ งที่สะดุดใจดาบวิชัยมากก็
คือ มีพระวิทยากรทานหนึ่งพูดสรุปวา ปญหา
ตางๆ ของเมืองไทยนั้น เรามีผูรู มีนักวิชาการ 
มีดอกเตอรมากมายไปหมด “แตที่ขาดก็คือ 
คนปฏิบัติ ขาดคนทํา ขาดคนที่จะลงมือแก
ปญหา” ดาบวิชัยบอกตัวเองวา “เราจะตองเปน
ปฏิบัติกร เพราะตัวอยางที่ดีมีคากวาคําสอน 
จะพฒันาคนตองพฒันาจติใจ จะพฒันาใครตอง
พัฒนาตัวเรากอน”
      และในชวงนั้น ทางการได ประกาศว า 
อ.ปรางคกู เปนอําเภอที่ยากจนที่สุดของจังหวัด
ศรีสะเกษ และจังหวัดศรีสะเกษเปนจังหวัดที่
ยากจนที่สุดของประเทศไทย สภาพตอนนั้น
นอกจากยากจนแลว ยังกันดารแหงแลงมาก 
มากขนาดมีขาวโดงดังไปทั่วประเทศ น่ันคือ 
ขาวเด็กอดอยากยากจนถึงขนาดตองกินดิน
      ดาบวิชัยเ กิดความคิดและพลังใจที่จะ
พัฒนาความเปนอยู ของชาวบานในพื้นที่ใหดี
ขึ้น คิดพิจารณาจนแจงใจตนเองวา “การปลูก
ตนไมนี่แหละคือคําตอบ” เพราะเห็นวา “การ
ปลูกต นไม  เป นการทําบุญที่ถูกต องและดี
อยางยิ่ง ผลที่เกิดตามมาจะเปนผลที่ยั่งยืน 
เปนประโยชนถึงรุนลูกรุนหลาน” และ “การ
ปลูกตนไมยังเปนการคืนธรรมชาติ คืนความ
อุดมสมบูรณใหแผนดิน ... ดินขาดปา ฟา
ขาดฝน คนขาดใจ” และเมื่อตนไมโต ชาวบาน
ก็จะไดประโยชนมากมายจากตนไมเหลานั้น
      ดาบวิชัยเริ่มปลูกตนไมในที่สาธารณะครั้ง
แรก คือ วันแรงงาน ๑ พฤษภาคม ๒๕๓๑ 

ตามที่บอกกับตัวเองวา ผมจะเปนปฏิบัติกร 
ดาบวิชัยปลูกตนไมตามที่สาธารณะตางๆ ดวย
ตัวคนเดียว ปลูกอยางโดดเดี่ยวแตมุ งมั่น ตื่น
ตี ๔ ครึ่ง เตรียมตัวและออกไปปลูกตนไม
ในเวลาใกลเคยีงกับพระออกบณิฑบาต ปลกูเสรจ็
ก็ไปทํางาน เลิกงานก็กลับมานําเมล็ดพันธุ  
กลาไม ออกตระเวนไปปลูกอีก มืดคํ่าจึงกลับ
บาน ทําแบบน้ีทุกๆ วัน ดาบวิชัยวา “วันไหน
ไมได ไปปลูกตนไม รู สึกเหมือนพระไมได 
ออกไปบิณฑบาต” “วันไหนฝนตกก็ปลูก
ท่ีใกลๆ บาน วันไหนฝนไมตกก็ไปปลูกท่ี
ไกลๆ และถารูวาที่ไหนจะมีการขุดดิน ปรับท่ี
ทําถนน ขุดบอลอกสระนํ้า จะเนนไปปลูกมาก
และเร็วเปนพิเศษ เพราะดินบริเวณนั้นจะ
นุมฟู มีความชื้น จะปลูกงายไดผลดี” “เรื่อง
เมล็ดพันธุกลาไม ไมตองซื้อ อยาซื้อใหเก็บ
ตามที่ตางๆ มีเยอะแยะ”  
      ช วงหน าร อนดาบวิชัยจะตระเวนเก็บ
เมล็ดพันธุ มารวบรวมไว  มาเพาะชําที่บ าน
เตรียมเอาไว และจะเริ่มปลูกวันแรงงาน วันที่ 
๑ พ.ค. ของปเปนตนไป ปลูกไปๆ ปลูกไปเรื่อยๆ 
นอกจากปลูกในที่สาธารณะตางๆ แลว ยังปลูก
ตามหัวไรปลายนาของชาวบานทั่วไป ปลูกโดย
ไมรูวาเปนของใคร ผมยึดหลักวา “ผมทําเพื่อ
ความสุขของผู อื่น ผมทําใหคนท่ีไมรู  คนท่ี
เสียโอกาส ยากไร” ชวงแรกๆ ที่ปลูก ชาวบาน
เห็นก็ไมเขาใจคิดวาเปนคนเสียสติ ชาวบาน
หัวเราะและวาเปนตํารวจบา ไมมีอะไรทําหรือ
ปลูกไปทําไม บางคนลอเลียนขนาดเวลามีเด็ก
เลก็ๆ รองไหงอแง เขาก็จะบอกใหเดก็หยดุรองไห
นะ ถาไมหยุดรองเดี๋ยวตํารวจบาจะมาเอาตัวไป
ชวยปลูกตนไมนะ
 มีคร้ังหนึ่งไปปลูกตนไมบริเวณหนาโรงเรียน
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ที่ลูกเรียนอยู ตอนนั้นลูกยังเล็ก เพื่อนๆ ลูก ก็มา
ลอเลียน  มาแซว ลูกอายมากๆ ก็มาตอวาพอ ผม
ไดแตบอกลูกวา “ลูกยังเด็ก วันนี้พอพูดอยางไร
ลูกก็คงไมเขาใจ ไวลูกโตขึ้น ลูกก็จะรูเอง”
     มีคนถามดาบวิชัยวา ทอใจ ทุกขใจบางไหม 
ท่ีไมมีใครมาชวยแลวยังมาลอเลียน มาวาเปน
บาอีก ดาบวิชัยบอก “ใครจะวาจะพูดอยางไร
ก็ชาง ในใจรู ดีวากําลังทําอะไร และทําไป
เพื่ออะไรก็พอแลว ... ผมมีความสุขในสิ่งที่
ผมทําไมไดหวังสิ่งตอบแทน ผมมีความสุข
ทุกขั้นตอน มีความสุขตั้งแตเตรียมเมล็ดพันธุ 
หยิบจอบ ขี่รถ ขุดดิน จนปลูกเสร็จ ผมมี
ความสุขแคนี้ก็พอแลว”
     หลังจากปลูกตนไมเพื่อธรรมชาติ เพื่อ
ทุกคนดวยความสุขมาอยางตอเนื่องสัก ๕-๖ ป
ชาวบ านเริ่มเข าใจ เห็นประโยชน และให 
ความรวมมือมากขึ้น จนถึงวันนี้การยอมรับ 
ชื่นชม ยกยองก็เกิดขึ้นตั้งแตในพื้นที่ อ.ปรางคกู 
สู จังหวัด ประเทศ และระดับสากล ดาบวิชัย
ไดรบัการเชดิชเูกียรตแิละรางวัลมากมาย จากคน
บาปลูกตนไมผูโดดเดี่ยวกลายเปนวีรบุรุษที่ปลูก
ตนไมมากที่สุดในโลก
      ตั้ งแต วันที่  ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ 
ดาบวิชัยได  เข าพักรักษาตัวที่ โรงพยาบาล
ศรีสะเกษแมจะเจ็บปวย ดาบวิชัยก็ยังพูดยืนยัน
ถึงปณิธานเดิมที่วา “ผมจะปลูกตนไมไปจนกวา
ผมจะตาย”
      งานสําคัญในช วงหลังของดาบวิชัยซึ่ ง
เปนลูกชาวนา คลุกคลีกับชาวบานชาวนามา
ตลอดชีวิต และจากการตระเวนปลูกตนไม
ในที่สาธารณะมา ๒๘ ป ดาบวิชัยไดเริ่มกลับมา
และปลูกตนไมในที่ดิน ๗ ไรกวาของตนเองเพื่อ
เปนตัวอยางของการทํานาขาว ใหเปน “พืชสวน

นาปา” และ “อีสานบานแตก” และเปนที่
แลกเปลี่ยนเรียนรูของผูสนใจ พรอมทําโครงการ
ขึ้นมา ๒ โครงการ คือ

๑. โครงการพืชสวนนาปา (พัฒนาตอ
ยอดจากไรนาสวนผสม ทําชวงแรกๆ)
- รณรงคใหชาวนาเลิกหาอยู หากิน มา
สรางอยูทํากิน
- ใหเปลี่ยนจากการทํานาปอยางเดียว มา
ปลูกพืชสวนนาปา ทําทุงใหเปนปา ทํานา
ใหเปนสวน
- ปลูกตนไมในที่ดินท่ีมีใหมากๆ เปนการ
สรางมูลคาเพิ่มใหกับท่ีดิน ที่ดินก็เปรียบ
เหมือนกระปุกเก็บเงิน การปลูกตนไมก็
เหมอืนกบัการหยอดเงนิใสกระปกุ ยิง่หยอด
มากก็เก็บเงินไดมาก
- การปลูกตนไม ปลูกแลวตนไมจะให
ประโยชนแกเราชัว่นาตาป และการปลกูใน
ทีข่องเราเอง เรากไ็มตองกลวัเสยีเปรยีบใคร 
เราปลกูใหครอบครัวเราเอง และใหปลกูตน
ไมหลายๆ อยางผสมกัน
๒. โครงการอีสานบานแตก
- สงเสริมใหชาวบานชาวนาสรางกระทอม
หรือบานหลังนอยอยู ที่ท องทุ งนาของ
ตนเอง (พัฒนาจากเถียงนาซึ่งเล็กและ
อยู ไมสะดวก) เปนบานหลังที่สองเพื่อ
ความสะดวกในการทําและดูแล “พืชสวน
นาปา” ของตนเอง
- ชาวบานจะไดใชชวิีตทีม่คีวามสุขกับตนไม
กบัธรรมชาตบิาง มาสมัผัสกับความสุขจาก
ความสงบ ความสันโดษ ชาวบานจะไดไม
ติดทีวี ดูตูมวย ดูละคร

สองโครงการนี้นับเป นแนวคิดปฏิบัติที่
กลั่นมาจากประสบการณทั้งชีวิตของดาบวิชัย 
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และเปนความหวังดีปรารถนาดีที่ดาบวิชัยมีตอ
ชาวบานเกษตรกรอยางเตม็หวัใจ ดาบวิชัยเช่ือวา
หากชาวบานทาํได ชาวบานจะมชีวีติความเปนอยู

หัวอกตนไม
     ฉันเกิดมานอยใจในชีวิต   หรือเปนเพราะพรหมลิขิตใหอับเฉา
กําเนิดในโลกาชะตาเรา ไดแตเอ็นดูเขาเราบรรลัย
ฉันเปนสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่ง มนุษยสัตวไดพึ่งและอาศัย
เปนโอสถรักษาโรคาภัย อีกทั้งใหเยื่อใยหมหอตน
ฉันเปนแหลงอาหารอันลํ้าเลิศ เลี้ยงชีวิตทานแตเกิดไมเคยบน
ใหประโยชนสารพัดแกสัตวคน สรางแหลงนํ้าเรียกฝนใหรมเงา 
ถาสมควรตัดฉันไปใชคุมคา ฉันก็ไมเคยวาพวกโงเขลา 
ถาตัดไปไมคุมคาปาบางเบา ชางโงเขลาสิ้นคิดสรางพิษภัย 
อันประโยชนตางๆ ทางตรงออม  ชีวิตฉันนั้นพรอมยอมพลีให
แตเมื่อพวกทานตัดฉันไป โปรดเลี้ยงดูลูกฉันใหเติบใหญแทน
ชวยกันปลูกฉันไวใหโตใหญ แลวดูแลตอไปดวยหวงแหน
หากตัดลูกปลูกหลานฉันมาแทน  โลกเนืองแนนดวยแมกไมจึงหายตรม
หากพวกฉันสูญสลายไปจากโลก ความวิบัติวิปโยคคงทับถม
ไรที่อยูไรหยูกยาพาตรอมตรม อีกอาหารเครื่องนุงหมหาไหนกัน
หากจะคิดทําลายฉันนั้นจงคิด เพราะฉันคือชีวิตของพวกทาน
จะโคนถาก ถางปาหรือเผา ฟน ก็เหมือนฆาชีวิตทานเชนกันเอย

ดาบตํารวจวิชัย สุริยุทธ

ที่ดีขึ้น และที่สําคัญชาวบานจะมีความสุขในชีวิต 
ในหัวใจมากขึ้น
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ธรรมะกบัสิ�งแวดลอ้ม

อย่ามองข้ามชะตากรรมโลก*

รนิใจ

อาทิตยที่แลวมีการประชุมระดับนานาชาติ
ที่สําคัญมาก ไมไดหมายถึงประชุมเอเปค ประชุม
เอเปคนี้ยังเกี่ยวของกับไมกี่ประเทศในเขตเอเชีย
แปซิฟก และเนนแตดานเศรษฐกิจ แตวาการ
ประชุมที่วาเปนการประชุมที่เกี่ยวพันกับอนาคต
ของโลกเลยทเีดยีว มตีวัแทนประเทศทีเ่ขาประชมุ
ถึงสองรอยกวาประเทศ นั่นคือการประชุมเกี่ยวกับ
สิ่งแวดลอมโลก หรือ พูดใหเจาะจงคือประชุม
เกี่ยวกับปญหาโลกรอน บางทีก็เรียกวาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลก แตคําวา 
การเปลีย่นแปลงสภาพภูมิอากาศโลก ดูไมชัดเจน 
แตถาพูดถึงโลกรอน หลายคนก็รูไดทันทีวาเปน
เรื่องใหญ 

อาทิตยที่แลวมีการประชุมที่วา ที่จริงก็ไมได
ประชมุแคอาทติยเดยีว เอเปคประชมุแคสามสีว่นั 
แตการประชุมที่เรียกสั้นๆ วา COP27 ที่ประเทศ
อยีปิต ประชมุสองอาทติย แลวกไ็มสามารถจะยติุ
ตามกาํหนดได ตองขยายเวลาไปอกีสองวนั เพิง่ได
ขอสรุปเมื่อวาน (๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕)

การประชุมครั้งนี้สําคัญอยางไร อยางที่เรา
ทราบ โลกกาํลงัรอนขึน้ทกุทีๆ  โลกรอนกห็มายถงึ
ปญหานานาชนิดที่จะตามมา เชน นํ้าทวม ฝน
แลง คลื่นความรอนที่แพรกระจาย รวมทั้งระดับ

น้ําทะเลทีส่งูขึน้ ยงัไมนับปญหาอีกมากมายทีต่าม
มา เชน การปลูกพืชและการผลิตอาหารก็จะได
รับผลกระทบกระเทือน สัตวนํ้าที่เคยเปนอาหาร
ของมนุษยก็จะลดนอยถอยลง โรคระบาดก็จะ
มากขึ้น

เรื่องนี้รูกันมานานเกือบสามสิบป แลวความรู
ก็เพิ่มขึ้นมากเรื่อยๆ ความรูที่เพิ่มมากขึ้นแตละ
อยางๆ ก็ทําใหรูวาปญหานี้นากลัวมาก นาวิตก
ยิ่งกวาเดิม เขาก็เลยต้ังเปาเมื่อหลายปที่แลว
วา ถาจะบรรเทาปญหาโลกรอนจะตองควบคุม
การปลอยกาซคารบอนไดออกไซด เพราะกาซนี้
ทําใหโลกรอน เรียกวากาซเรือนกระจก ซึ่งไมใช
มีแคคารบอนไดออกไซด ยังมีกาซชนิดอ่ืนดวย
เชน มีเทน แตคารบอนไดออกไซดสําคัญมาก ซึ่ง
เกิดขึ้นจากการเผานํ้ามัน การใชถานหิน ซึ่งเปน
เชื้อเพลิงสําคัญ และจําเปนตอเศรษฐกิจของโลก 
แตเดี๋ยวความจําเปนก็ลดลง เพราะมีพลังงานอื่น
มาทดแทน เชน พลังงานแสงอาทิตย พลังงาน
ลม เปนตน ซึ่งไมทําใหมีกาซคารบอนไดออกไซด
เพิ่มขึ้น 

เขาจึงตัง้เปาวา จะตองควบคมุอุณหภมูเิฉลีย่
ของโลกใหได คือไมใหเกิน ๑.๕ องศาเซลเซียส 
โดยเทียบกับเมื่อสองรอยปกอน คือกอนจะมีการ



* แสดงธรรมกอนฉันเชา ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

ปฏิวัติอุตสาหกรรม โดยตั้งกรอบเวลาวา จะตอง
ไมใหเกิน ๑.๕ องศาภายในป ๒๐๕๐ หรือ ๒๘ ป
ขางหนา  หาไมแลวจะเกิดวิกฤติที่รุนแรงเกิน
กวาที่จะทําอะไรได  ดังนั้น ๑.๕ องศาจึงเปนเปา
สําคัญ 

อยางไรก็ตามถึงวันนี้อุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
เพิ่มขึ้นราว ๑.๓ องศาไปแลว หากเปนเชนนี้ก็
แนนอนวา เมื่อถึงป ๒๐๕๐  อุณหภูมิโลกจะเพิ่ม
มากกวา ๑.๕ องศาอยางแนนอน อาจไปถึง ๒ 
องศาเลยก็ได

มีความคาดหวังวาการประชุมครั้งนี้จะมี
ขอตกลงรวมกันทั้งโลกวาจะลดการเผานํ้ามัน 
และการเผาถานหินอยางจริงจัง เพื่อคุมอุณหภูมิ
เฉลี่ยของโลกไมใหเกิน ๑.๕ องศาแตผลที่ออกมา
จากการประชุมครั้งนี้ไมไดทําใหมีความหวังเลย 
เพราะวาไปคุยกันเรื่องอื่นเสียเยอะโดยเฉพาะ
เรื่องที่ว า จะจายเงินชดเชยใหกับประเทศท่ี
เดือดรอนจากปญหาโลกรอนอยางไรบาง เชน 
ปากีสถาน ซึ่งปนี้เจอนํ้าทวมหนัก และบางประเทศ
ก็โดนนํ้าทะเลทวมไปแลว ประเทศเหลานี้ไมได
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากมาย เพราะ
เปนประเทศยากจน แตตองมารับกรรม

ตัวการสําคัญที่ทํ าให  โลกร อนขึ้นก็คือ 
ประเทศอุตสาหกรรม หรือประเทศที่รํ่ารวยซึ่ง
ปลอยกาซคารบอนไดออกไซดมากมายมาตลอด 
๒๐๐ ป แตตอนนี้ประเทศยากจนกลับตองรับ
กรรมไป เขาจึงบอกวา ประเทศรํ่ารวยตองจาย
คาชดเชยใหฉันนะ ตกลงกันไดเมื่อวานนี้เอง แต
ที่ยังไมไดคุยกันจริงจังเลยก็คือ แลวจะลดการ
เผานํ้ามัน การเผาถานหินกันอยางไร รวมทั้ง
ทําอยางไรจะปลูกปาใหมากขึ้นเพื่อดูดซับกาซ
คารบอนไดออกไซด

ตอนนี้มีการคาดการณวา มีโอกาส ๕๐:๕๐ 
หรอืครึง่ตอครึง่ทีอ่ณุหภมูโิลกจะเพิม่ถงึ ๑.๕ องศา 
หรือมากกวานั้นภายในเวลาหาป ซึ่งหมายความ
วา ถึงตอนนั้นเราจะทําอะไรไมได เพราะสาย
เกินไปแลว 

คําถามสําคัญตอนนี้คือ ทําอยางไรเราจะ
สามารถคุมอุณหภูมิโลกไมใหสูงเกิน ๑.๕ องศา
ภายในป ๒๐๕๐  เเตตอนน้ีทาํทาจะไมมคีวามหวัง 
เพราะวาประชุมรอบที่ผานมา ไมมีการพูดเรื่องนี้
จรงิจัง ไมมคีวามกาวหนาจากปทีแ่ลว การประชมุ
ปที่แลวมีขอตกลงชัดเจนวาจะลดการใชถานหิน 
ถาปนี้มีการตั้งเปาวาจะงดใชถานหินเลยในอีก
ไมกี่ปขางหนา โลกก็ยังจะมีหวัง แตวาเรื่องนี้
ไมไดมีการพูดกันเลย

ก็นาเปนหวงนะ เพราะไมมีขอตกลงระดับ
โลกเลย แตก็พอจะมีขาวดีอยูบาง อยางบราซิล
ซ่ึงไดประธานาธิบดีคนใหม เขาประกาศเลยวา 
ในอกี ๘ ปขางหนานี ้การทาํลายปาแอมะซอนจะ
เปนศูนย แตนี้ก็เปนแคคําประกาศของประเทศ
เดียว ไมมีขอตกลงรวมกันของนานาประเทศใน
ประเด็นน้ีหรือประเด็นอื่นๆ โดยเฉพาะการเผา
นํา้มนัและการใชถานหนิ ตอนนีก้เ็ลยหวงัวาปหนา
จะมกีารคยุเรือ่งอยางนีจ้ริงจัง แตเวลากเ็หลอืนอย
ลงอยางทีบ่อก พดูไดวาตอนน้ีเวลาไมคอยทาแลว

อันน้ีก็บอกเลาเพื่อใหรับรูเอาไว เพราะวา
เปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับคนทั้งโลก เกี่ยวพันกับเรา 
เกี่ยวพันกับลูกหลานของเรา จะมาสนใจแตเรื่อง
เศรษฐกิจอยางเดียวก็ไมพอ เพราะวาตอนนี้โลก
เหมือนกับรถที่กําลังวิ่งไปสูหนาผา เราจะชวยกัน
ชะลอรถไมใหตกหนาผาไดอยางไร ตอนน้ีมนัยาก
มากแตก็ตองรับรูเอาไว

๖๘ ๕๙



      หลายคนอาจจะไม  รู  ว  า  วันนี้ เป นวัน
สิ่งแวดลอมโลก (๕ มิถุนายน ๒๕๖๕) วัน
สิ่งแวดลอมโลกเขาประกาศตั้งแต ๕๐ ปที่แลว 
ในป ๒๕๑๕ ผานมา ๕๐ ปพอดี ที่เขาประกาศให
เปนวันสิ่งแวดลอมโลกโดยสหประชาชาติเพราะ
วา สิ่งแวดลอมของโลกเสื่อมโทรมลงไปทุกที 
เปนปญหาตั้งแตเมื่อ ๕๐ ปที่แลว ตอนนั้นปญหา
สวนใหญก็เปนปญหา ๒ เรื่องหลักๆ 
      เรือ่งหนึง่คอืเรือ่งมลภาวะ มลภาวะในอากาศ 
ในนํ้า นํ้าเนาเสีย หรือมีมลพิษในอากาศที่เรา
หายใจ อกีเรือ่งหนึง่คือการรอยหรอของทรพัยากร 
ปาหดหาย หนาดินถูกทําลายไปมากมาย สัตวนํ้า
สูญหายไปเยอะ ความหลากหลายทางชีวภาพ
ลดนอยถอยลงไปเรื่อยๆ นี่เมื่อ ๕๐ ปที่แลว 
มาถึงตอนนี้ถามวามันดีขึ้นไหม ไมคอยดีขึ้นเทาไหร 
มันแยลง และยิ่งกวานั้นมีปญหาใหม ที่เพิ่งมา
รับรูกันเมื่อ ๒๐ - ๓๐ ปที่แลวนี่เอง ตอนที่มีวัน
สิ่งแวดลอมโลกปญหาน้ียังไมไดตระหนักเทาไหร 
แตตอนนี้รูแลววามันเปนวิกฤตเลยทีเดียว นั่นคือ

โลกรอน ปรากฏการณโลกรอน ซึง่หนักหนาสาหสั
ยิ่งกวา ๒ ปญหาที่พูดถึงเมื่อสักครู 
      เพราะโลกรอนก็ทําใหอากาศแปรปรวน 
แลวทําใหอนาคตของมนุษยชาตินาเปนหวงมาก 
แลวแถมยังเปนปญหาที่แกยากดวย โรคระบาดก็ดี 
นํ้าทวมก็ดี ภัยแลงก็ดี ปญหาอีกมากมาย รวมทั้ง
นํ้าทะเลมีระดับนํ้าสูงขึ้น อันนี้เปนเรื่องที่ตอง
ตระหนักกัน จะไปสนใจแตเรื่องทํามาหากิน
ยังไมพอแลว หรือแมแตจะสนใจเรื่องการปฏิบัติ
ธรรมอยางแคบๆ ก็ไมพอแลว 
      เรื่องน้ีเปนเร่ืองที่ชาวพุทธเราควรจะสนใจ 
รูจกัใสใจสิง่แวดลอม ซึง่โยงไปถงึความรูสกึสาํนึก
ในบุญคุณของธรรมชาติ เปนสิ่งที่จะตองปลูกฝง
ในสํานึกของชาวพุทธใหมากๆ เพราะวาที่จริง
พระพุทธเจ าได ทรงสอนเร่ืองนี้ ไว มากมาย 
พระองคสอนวา “ไมเพียงแคไมเบียดเบียน
เพื่อนมนุษยดวยกันเทานั้น แตตองไมเบียดเบียน
ธรรมชาตดิวย” เพราะวาอะไร เพราะวาธรรมชาติ
มีบุญคุณกับเรา 

ธรรมะกบัสิ�งแวดลอ้ม

โทษของการเนรคุณต่อธรรมชาติ
สทุธญิาณ



      อยางมีภาษิตหนึ่งบอกวา “ผูใดนั่งหรือนอน
ในรมเงาของตนไมใด ไมควรตดักิง่ตนไมนัน้ เพราะ
ผูประทษุรายมติรเปนคนเลวทราม” พระพุทธเจา
ใชคําแรง การไปตัดกิ่งตนไมที่เราไดอาศัยรมเงา 
ถือวาเปนการประทุษรายมิตรเลยทีเดียว และ
ผูประทุษรายมติรคอืผูท่ีเลวทราม อนันีพ้ระพทุธเจา
มองวาตนไมเปนมิตรของเรา โดยเฉพาะตนไม
ที่เอื้อเฟอเกื้อกูลเรา มีชาดกมากมายท่ีสอนให
เห็นถึงคุณคาของธรรมชาติ โดยเฉพาะตนไม 
รวมท้ังโทษของการไมเห็นคุณคาของตนไมหรือ
ธรรมชาติ พระพุทธเจาเรียกวาเปนการเนรคุณ
หรืออกตัญูเลย
      อยางมีชาดกหน่ึงซึง่เราอาจจะเคยไดยนิตอน
เดก็ๆ กวางนอยถกูพรานไลลา มันว่ิงหนเีอาตัวรอด 
ก็ไปเจอพุมไมใหญ ก็เลยไปหลบอยูใตพุมไมนั้น 
พรานเดินผานมามองไมเห็นเพราะวาพุ มไมมี
ใบหนามาก พรานเลยเดินผานไป กวางเลยรอด
ตาย พอรอดตายกร็ูสกึสบายใจ พอสบายใจเหน็วา
พุมไมนีใ่บมันเขียวนากนิ เลยกนิใบไมในพุมเพลิน 
จนพุมไมบางตา พรานหากวางไมเจอ กว็กกลบัมา 
คราวนี้พุมไมบางแลว พรานเห็นกวาง ยิงกวาง

ตายเลย กวางกอนที่จะตายบอกวา นี่เปนเพราะ
เราอกตัญู ไมสํานึกในบุญคุณของพุมไม เราจึง
ตองตาย นี่เปนนิทานที่สอนใจไมใชแคเด็กอยาง
เดียวผูใหญดวย พุมไมเปนตัวแทนของธรรมชาติ 
ทั้งปา ภูเขา ลําหวย ลําธาร คนเราไดอาศัยรมเงา 
อาศัยประโยชนจากธรรมชาติมากมาย ท้ังนํ้า 
อากาศ อาหาร ถาเราไมสํานึกในบุญคุณของ
ธรรมชาติ ทํารายธรรมชาติเพื่อสนองความโลภ
ของเรา สุดทายเราเองก็จะไมรอด
      มีชาดกอีกเรื่องหนึ่งสอนใจไดดีเหมือนกัน 
เปนเรื่องของกลุมพอคาที่เดินทางไกล ปรากฏ
วาไปหลงทางอยูในถิ่นกันดาร หิวนํ้าขาดอาหาร 
ทําทาจะแยแลว ไปเจอตนไทรใหญ ก็ไปอาศัย
รมเงาของตนไทรน้ันพักผอนเอาเร่ียวเอาแรง 
แลวมีคนหนึ่งบอกวาตนไทรนี้นาจะมีนํ้าใหเราได
ดืม่กินดบักระหาย เลยตดัก่ิงตนไทรดานทศิตะวนั
ออก ปรากฏวานํ้าไหลออกมา กลุมพอคาน้ีดีใจ
มาก กินนํ้าจนดับกระหายเริ่มมีเรี่ยวมีแรง 
      มีคนหนึ่งบอกวา ลองตัดกิ่งตนไทรดาน
ทิศใตดู อาจจะมีของดี พอตัดปุบอาหารมาเลย 
ขาวนานาชนิดออกมาจากตนไทร กลุมพอคาก็

๖๘ ๖๑



กินอาหารดับความหิว มีเรี่ยวมีแรงมีกําลังวังชา 
เทานั้นไมพอ ยังบอกวาตนไทรนี้คงมีอะไรดี
มากกวานี ้ก็เลยตัดก่ิงดานทศิตะวันตก ปรากฏวา
มีนารีออกมาบํารุงบําเรอกลุมพอคาน้ัน ไดความ
สุข เทานี้ยังไมพอ ยังคิดกันตออีกวาตองมีอะไรดี
แนเลยในตนไทรนี ้เลยตดักิง่ดานทศิเหนอื คราวนี้
แกวแหวนเงินทองพรั่งพรูออกมาใหญ รวยเลย
คราวนี้ ตนไทรนี้เปนตนไทรที่มีความสําคัญมาก 
      คราวนี้พวกพอคายังไมพอใจ คิดวาตนไทรนี้
ยังจะใหอะไรมากกวานี้ เลยคิดจะโคนตนไทร แต
หัวหนาหามเอาไววา อยาทําตนไทร ตนนี้ใหอะไร
เราเยอะแลว ทัง้ใหอาหาร ใหน้ํา ใหความสขุกับเรา 
ใหทรัพยสินเงินทอง อยาทําเลย แตพวกพอคา
ไมยอม ดวยความโลภโคนตนไทรทิ้งเลย ตนไทร
นี้มีพญานาคอาศัยคุมครองอยู พญานาคพอเห็น
การกระทาํของพวกพอคาซึง่เตม็ไปดวยความโลภ 
ถึงขั้นโกรธมาก ตองลงโทษพอคาเหลานี้ เลยให
ลกูนองออกมาพรอมอาวุธ ฆาพวกพอคาหมดเลย 
คงเหลือแตหัวหนาที่รอดชีวิต ชาดกนี้ชี้ใหเห็น
โทษของความโลภก็ได ขณะเดียวกันก็ทําใหเห็น
วา เม่ือเราทํารายธรรมชาติดวยการโคนตนไทร 

สุดทายก็ตองรับกรรมรับเคราะห
      มนุษยเราไดประโยชนจากธรรมชาติมากมาย 
จนกระทั่งเรามีชีวิตที่สุขสบาย มีเ งินมีทอง
มากมาย เหมือนกับพอคาที่ไดประโยชนจาก
ตนไทร แตวาเราไมรูจักพอ ยังทํารายธรรมชาติ
ไมจบไมสิ้น ตอนนี้ก็เลยรับกรรมจากธรรมชาติ
ที่กําลังผันผวนแปรปรวน 
      ชาดกเรือ่งน้ีพระพทุธเจาสอนมา ๒,๕๐๐ กวาป
แลว แตยังไมลาสมัยเลย เปนสิ่งที่เตือนใจผูคน
เรา โดยเฉพาะชาวพุทธที่จะตองใสใจเรื่องพวกนี้
ใหมากๆ เดี๋ยวนี้เรามองขามธรรมชาติไป ที่จริง
ความเคารพธรรมชาติ ตองเปนศีลขอหน่ึงดวย 
โดยเฉพาะในยุคนี้ เพราะฉะนั้น วันสิ่งแวดลอม
โลกไมใชวันของคนทั่วๆ ไป เปนวันที่ชาวพุทธ
ควรจะตระหนักดวย ถึงบุญคุณของธรรมชาติ 
และพยายามที่จะชวยกันรักษาอนุรักษธรรมชาติ
เอาไว ไมใชแตแคตนไม แตรวมถึง หวย หนอง 
คลอง บึง หนาดิน ภูเขา ทะเล เพราะไมอยางนั้น 
ความอกตัญูของเราก็จะกลับมาทํารายเราใน
ที่สุด

๖๘๖๒



มีประโยชน ยุคสมัยและความจําเปนทําใหผูคน
หาประโยชนจากตนไมไดมากกวาการทาํโตะ หรอื
ใชพื้นที่ปลูกตนไมไปทําอุตสาหกรรมตางๆ จน
เมื่อเวลาผานไปจึงเกิดปรากฏการณเอาคืนจาก
ธรรมชาติ ทําใหเราตองกลับมาพิจารณาตัวเอง
ใหมอีกครั้ง

กอนน้ีผู คนเคยคิดวา เราดัดแปลงแกไข
ธรรมชาติใหมารับใชมนุษย วิทยาการตางๆ ถูก
คิดคนขึ้นมาเพื่อรับใชความตองการที่ไมส้ินสุด
ของมนุษย แตก็มีการนําเสนอขาวสารเปนระยะๆ 
วา เภทภัยธรรมชาติเริ่มปรากฏขึ้นอยางตอเนื่อง 
และนบัวนัจะทวคีวามรนุแรงยิง่ขึน้ไปเรือ่ยๆ อยาง
เชน ขาวนํ้าทวมฉับพลันในประเทศปากีสถาน 
สงผลใหเกิดน้ําทวมพืน้ทีร่าว ๑ ใน ๓ ของประเทศ 
ประชาชนมากกวา ๓๓ ลานคน คิดเปนรอย
ละ ๑๕ ของทั้งประเทศไดรับผลกระทบ มีผูเสีย
ชีวิตกวา ๑,๕๐๐ คน บานเรือนและโครงสราง
สาธารณูปโภคพื้นฐานถูกทําลาย นับวาเปนภัย
พิบัติที่เลวรายที่สุดในรอบหลายทศวรรษ

ธรรมะกบัสิ�งแวดลอ้ม
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จรรยา อนิทรหนองไผ่

ส่ิงมชีีวติบนโลกรวมกนัผลติคารบอนฟุตพริน้ท 
ออกมา (carbon footprint - ปรมิาณรวมของกาซ
คารบอนไดออกไซด และกาซเรอืนกระจกอืน่ๆ ที่
ปลอยออกมาจากผลิตภัณฑหรือบริการ เชน การ
ผลิตไฟฟา การใชเชื้อเพลิงฟอสซิล กระบวนการ
ผลิตในภาคอุตสาหกรรม) ตามปกติธรรมชาติ
สามารถปรับคาของคารบอน ใหเกิดความสมดุล
ไดในระดับหนึ่ง แตหากคารบอนมีคาที่มากเกินไป 
ธรรมชาติก็ไมสามารถปรับตัวเขาสู สมดุลได 
เพราะแหลงของปาที่จะเปนตัวปรับสมดุลของ
คารบอนไดถูกทําลายไปมาก ผลกระทบที่เกิดขึ้น
อยางเห็นไดชัดคือ ปญหาโลกรอน ซึ่งเปนตนเหตุ
ของภัยอื่นๆ ที่ตามมาเปนลําดับ เชน เกิดภัยแลง 
ภัยพิบัติที่มากขึ้นเรื่อยๆ ทั่วโลกจึงเริ่มใสใจเรื่อง
สภาวะแวดลอมมากขึ้นกวาเดิม

ภัยธรรมชาติมาจากไหน

ปะการัง นักเขียนผูใหกําลังใจผูคน ไดเขียน
เอาไววา อยาเปลี่ยนตนไมใหเปนโตะ แมคิดวา



โลก คือ บานของเรา

มนษุยเราคงจะยายถ่ินฐานจากดาวสนีํา้เงนิที่
เรยีกวาโลกใบนีไ้มได เพราะเทาทีมี่ขอมูลจากการ
ศึกษาอวกาศพบวา ดาวอื่นๆ ทั้งดวงจันทร และ
ดาวองัคาร มีสิง่แวดลอมทีไ่มเอือ้ตอการมชีีวิตอยู
ของผูคน เราคงตองกลับมาคิดกันใหมวามนุษย
เราตองปรับตัวอยางไร ถึงจะอยูในโลกใบเดิมที่
เราทําลายลงไปดวยความไมรูเทาทัน เพราะนึก
เอาเองวาทุกอยางอยูในกํามือ แตธรรมชาติให
คําตอบแลววามนุษยเราคิดผิด

ผลลัพธ ที่ เกิดจากการที่มนุษย ทําลาย
ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใชอํานวยความ
สะดวกสบายทีม่ากเกนิความจาํเปน จนสงผลราย
ถึงผูคนทั้งโลกนี้ หากวิเคราะหดีๆ แลวจะเห็นวา 
สาเหตุสําคัญประการหนึ่งคือ เรามีชีวิตที่มีความ
สํานึกบุญคุณตอธรรมชาติ ยังไมเทาที่ควรจะมี

พลังแหงการสํานึกรูคุณ หรือกตัญู เปน
พลังงานดีๆ ที่เราสรางไดดวยตนเอง ยิ่งหากเรา
เปนคนท่ีซาบซึ้งและเห็นคุณคาสิ่งตางๆ มาก
เทาไร ก็จะไดรับสิ่งดีๆ กลับคืนมามากเทานั้น 
สิ่งใดที่เราใหความสําคัญ ส่ิงนั้นจะกลับเขามา
สูชีวิตมากขึ้น แตหากเราเพิกเฉย ไมแยแส สิ่งนั้น
ก็จะหดหายไปจากชีวิตเรา 

การทดลองพฤตกิรรมของมนษุยกส็อดคลอง
กบัคาํกลาวนี ้คือมกีารทดลองวา หากใหคนดภูาพ
ที่มองแลวมีความสุข กับภาพที่ดูแลวสะเทือนใจ 
ผลการทดลองพบวา ภาพสะเทอืนใจมีผลตอคล่ืน
สมองมากที่สุด ผลท่ีเกิดอยางนี้ผูทําการทดลอง
วิเคราะหวา มนุษยมีสัญชาตญาณระวังภัย ดังนั้น 
ภาพสะเทือนใจจึงกลายเปนภาพฝงใจอยูไดนาน
กวาภาพที่มีความหมายดี

ดังนั้น การใชประโยชนจากความรู นี้คือ 
ตองปรับพฤติกรรมของเราดวยการยายจุดโฟกัส 

ตัวอยางเชน ถาเอาใจจดจออยูกับความเจ็บปวด 
เราก็จะมีแตความทุกขทรมาน แตถาเราจดจอ
อยู กับบทเรียนที่ไดรับ เราก็จะไดเรียนรู และ
เติบโตขึ้น แตเพราะความเคยชินของเราที่จะทํา
ตามสัญชาตญาณระวังภัย จึงมักจดจําภาพที่สง
ผลรายตอจิตใจมากกวาจะหาวิธีรับมือและแกไข 
การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนี้จึงตองใชเวลา และ
ความรวมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชนที่อยาก
เปลี่ยนพฤติกรรมนั้น 

ทั้งนี้ในภาครัฐไดมีการกําหนดนโยบาย
เพื่อลดปญหาโลกรอน ดังตอไปนี้

๑. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค
พลังงานและการขนสง โดยสงเสริมใหมีการใช
ระบบขนสงสาธารณะ, การเพิม่ประสทิธภิาพการ
ผลิตไฟฟา, การใชพลังงานลม, การใชพลังงาน
แสงอาทิตย ฯลฯ

๒. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค
การจัดการของเสีย โดยการนํากาซมีเทนกลับมา
ใชประโยชน และการจัดการนํ้าเสียอุตสาหกรรม

๓. ลดการปลอยกาซเรือนกระจกจากภาค
กระบวนการทางอุตสาหกรรม โดยสงเสริมการ
ใชวัสดุทดแทนปูนเม็ด และการปรับเปลี่ยนสาร
ทําความเย็น

สําหรับภาคเอกชนและพวกเราสามารถให
ความรวมมือในการประหยัดพลังงาน ดวยการ

๑. ปลูกตนไมใหรมเงารอบบาน หรือหาก
มีพื้นที่ปลูกตนไมมากกวา ๑๐ ไร ก็สามารถ
เขาโครงการขายคารบอนเครดิตได

๒. เลือกใชหลอดประหยัดไฟ และเลือก
เครื่องใชไฟฟาที่มีฉลากประหยัดไฟเบอร ๕

๓. ถอดปลั๊กเครื่องใชไฟฟาที่ไมใชทุกครั้ง
๔. รีดผาแตละครั้ง เตรียมเสื้อผาใหมากพอ
๕. ลดการกินการใชทิ้งขวาง พกขวดนํ้า 

๖๘๖๔



กลองขาวและถุงผาเพื่อใชซํ้า
๖. เลือกซื้อรถที่มีขนาดตามความจําเปน
๗. ตรวจเช็คสภาพรถตามรอบการใชงาน  

ขอบคุณและตอบแทน

ธรรมชาติเอาคนืมนษุย กเ็พราะมนษุยไมเคย
รูสึกสํานึกในบุญคุณของธรรมชาติ คิดแตจะรับ
และไมเคยตอบแทน การแกปญหานีจึ้งตองอาศยั
ความรวมมือ และการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของ
เราทุกคน

ถงึแมการทาํรายทาํลายธรรมชาติจะลวงเลย
จนเกิดผลกระทบแลว แตการสํานึกผิด คือบันได
ขั้นแรกของพลังการสํานึกรูคุณ และการสํานึก
ผิดนี้ ขอใหเปนสํานึกผิดที่ออกมาจากใจ ไมใชแค
กลาวธรรมดา แตขอใหรูสึกและลึกซึ้งกับความ

สํานึกผิดนี้ พลังดีๆ ที่เกิดจากการสํานึกรูคุณจะ
เกิดขึน้ เมือ่เรารูสกึขอบคณุ ความรูสกึผดิจะทาํให
เราเขาใจถูกตองยิ่งขึ้น

เมื่อเราสํานึกผิดในการทําลายธรรมชาติจน
เกิดผลรายกับตัวเอง และพลิกความสํานึกผิด
นั้นมาเปนประโยชนในการพัฒนาพลังแหงความ
สํานึกรูคุณขึ้นมาในตัวเรา ดวยการมองหาในสิ่งดี
หรือสิ่งที่จะนําไปสูการเรียนรู จงขอบคุณในสิ่งดี
นั้นหรือกระบวนการนั้น

การใชชีวิตอยางขอบคุณคือ การเริ่มตนที่จะ
ตอบแทน เริ่มการที่จะใหคืน ชีวิตเราก็จะมีสมดุล
และมีความสุขมากขึ้น เปนการสรางพลังงานดีๆ 
ใหกับตัวเอง ความสมดุลของเราก็จะกอใหเกิด
ความสมดุลของโลกตอไป

เรียบเรียงจาก
๑. เปาหมายในการลดกาซเรือนกระจกของทั่วโลกเเละประเทศไทยเปนอยางไร - SET Social Impact ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 
๒. รายการพื้นที่ความสุขกับครูดล (ธนวัชร เกตนวิมุต)  ๒๖ กันยายน ๒๕๖๕ ดําเนินรายการโดย คุณสุภาพร อินทุวัฒนกุล ชอง

วิทยุศึกษา 
๓. นํ้าทวมปากีสถาน www.sdgmove.com ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๕
๔. ลดโลกรอนดวยตวัเรา สาํนกังานนโยบายและแผนพลงังาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน www.eppo.go.th ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๖๕
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ความเปนมาของขาวทิพย

     ข้าวทพิย์หรือข้าวมธุปายาส มีความเชื่อมโยง
ถึงพระพุทธประวัติกอนที่จะตรัสรู  และมีการ
กลาวถงึอาหารชนดินีอ้ยูในพระไตรปฎกหลายแหง 
เปนอาหารที่ไมมีเนื้อสัตว เจือดวยนํ้านมโค
และนํ้าผึ้ง นิยมรับประทานในสมัยพุทธกาล 
ประเพณีการกวนข  าวทิพย  เป นพิ ธี กรรม
ที่ผสมผสานระหว างศาสนาพราหมณและ
พระพุทธศาสนา  ซึ่ ง ถื อ เป  นพระราชพิ ธี
ที่กระทํากันในเดือนสิบ มีมานับแตโบราณ
สมัยสุโขทัยและกรุงศรีอยุธยาเป นราชธานี 
ยุครัตนโกสินทร ได รับการฟ  นฟูขึ้นในสมัย
รัชกาลที่ ๑ แตยกเลิกไปในสมัยรัชกาลที่ ๒ – ๓  
มีปรากฏบันทึกในศิลาจารึกวัดพระเชตุพน
วมิลมงัคลารามถงึการกวนขาวทพิยของชาวรามัญ
ถวาย เทวดา  เมื่ อถึ งยุ คพระบาทสมเด็ จ
พระจอมเกลาเจาอยูหวั รัชกาลที ่๔  กลบัมารเิริม่
ประเพณีการกวนขาวทิพยอีกครั้ง และรัชสมัย

ประเพณีกวนขาวทิพย ไดรับการประกาศขึ้น
บัญชีมรดกภูมิปญญาทางวัฒนธรรมของชาติ 
ประจําป พ.ศ. ๒๕๕๖

เทียบเคียงความหมายคําศัพท

ขาวทิพย ขาวกระยาทิพย ช่ือขนมอยางหนึ่ง 
ปรุงดวยเครื่องกวน เชน นํ้าผึ้ง น้ําออย นม 
ถั่ว และงา ใชหญิงพรหมจารีเปนผูกวน มักทํา
ในพิธีสารท
ขาวยาคู ยาคุ ชื่อขนมอยางหนึ่ง ทําดวยเมล็ด
ขาวออนตําแลวคั้นนํ้า ตั้งไฟจนสุกใสนํ้าตาล 
มี ๒ แบบ ขาวยาคูนํ้าและขาวยาคูเคี่ยวแหง
ขาวมธุปายาส ขาวปายาสเจือนํ้าผึ้ง ใชเปน
ของหวานในงานรื่นเริง (มธุ คือนํ้าหวาน นํ้าผึ้ง)
กระยาสารท ขนมทําดวยถั่ว งา ขาวเมา และ
ขาวตอก กวนกับนํ้าตาล แตเดิมนิยมทําเฉพาะ
ในเทศกาลสารท

* อา้งอิง พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒

               ยชญา เรยีบเรยีง

 วฒันธรรมและประเพณี  

               ยชญา เรยีบเรยีง               ยชญา เรยีบเรยีง
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พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจ าอยู หัว 
รชักาลที ่๕ ชวงป พ.ศ. ๒๔๓๑ ทรงพระราชนพินธ
หนังสือพระราชพิธีสิบสองเดือน ทรงบรรยายถึง
พระราชพิธีกวนขาวทิพยในพระราชวัง เปนพิธี
หลวงสืบมาแตโบราณ จวบจนกระทั่งปจจุบัน
ไดปรับเปลี่ยนเปนประเพณีของราษฎร 
 ประเพณีการกวนข าวทิพย นิยมทํากัน
ในทุกภาคของประเทศไทย โดยมีรายละเอียด
แตกตางกันไปในแตละทองถิ่น ทั้งชื่อเรียก
และสวนผสมของขาวทิพย แตศรัทธาที่มีรวมกัน
คือ เปนพุทธบูชาที่มีผลานิสงสมาก เปนอาหาร
ทิพยอันเลิศรสจากพิธีกรรมอันประณีต เมื่อ
รับประทานแลวเกิดปญญาแกผูบริโภค ผิวพรรณ
ผองใส อายุยืนยาว และเปนโอสถทิพยชวยขจัด
โรครายทุกชนิด เกิดสิริมงคลแกผู เขารวมพิธี
และผู บริโภคดวย มาจากคติความเช่ือทาง
พระพุทธศาสนา ตามพระพุทธประวัติ หลังจากที่
พระพุทธเจาเสวยขาวมธุปายาสของนางสชุาดาแลว 
ก็ทรงบรรลุอภิสัมโพธิญาณ และดวยพระสงฆ
ไดตั้งเมตตาจิตเจริญพระพุทธมนตขณะทําพิธี
กวนข าวทิพย   จึงเกิดสิริมงคลด วยอํานาจ
พระปริตรและเทวานุภาพ
 ภาคกลางนิยมกวนขาวทิพยในวันวิสาขบูชา 
เดือน ๖ เชน หมูบานโภคาภิวัฒน หมูบานวัดกุฎี-
ทอง อําเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงหบุรี ยังคง
รักษาประเพณีการกวนขาวทิพยไว และทาง
กรงุเทพมหานครมกีารจดัพธีิกวนขาวทพิยในงาน
สัปดาหส งเสริมพระพุทธศาสนาในเทศกาล
วิสาขบูชา ณ มณฑลพิธีทองสนามหลวง
 ภาคเหนือตอนล าง วัดมงคลทับคล อ 
พระอารามหลวงจงัหวดัพิจติร มกีารกวนขาวทพิย
ในวันวิสาขบูชาดวยเชนกัน สวนภาคเหนือ
เรียกขาวนี้ว า ขาวพระเจาหลวง และทําใน
หลายเทศกาล 

 แตในภาคอสีานนยิมทาํในวนักอนออกพรรษา
หนึ่งวัน คือวันขึ้น ๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ เชน วัดปา
ตรยัรัตนะมณ ีจ.อบุลราชธาน ีเม่ือไดกวนขาวทพิย
ตลอดทั้งคืนแลว วันรุ งขึ้นจะนําไปแจกจาย 
ถวายวัดตางๆ อีกดวย ทางภาคอีสานเรียกพิธีนี้
อีกชื่อหนึ่งวา การกวนขาวสํามะป หรือสําป 
แปลวา มีสวนผสมหลายอยางคลุกเคลากัน  
      สวนภาคใตทางจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร มีการแหผา
ขึ้ นธาตุ ในงานวันมาฆบูชา จะมีประเพณี
กวนข าวทิพย ก อนวันแหผ าขึ้นธาตุสองวัน 
ซ่ึงตรงกบัวนัขึน้ ๑๓ คํา่ เดอืน ๓  ชาวภาคใตนิยม
เรียกวา “ข้าวยาคู” และจะนําไปแจกจายแก
พุทธศาสนิกชนผู มาร วมงานแห ผ าขึ้นธาตุ 
ในวันขึ้น ๑๕ คํ่าเดือน ๓

เตรียมพิธีการกวนขาวทิพย

 เพื่อระลึกถึงเมื่อครั้งพุทธกาลที่นางสุชาดา
ปรุงขาวมธุปายาสถวายพระพุทธองค กอนจะ
ตรัสรูเปนพระสัมมาสัมพุทธเจา พุทธศาสนิกชน
จึงถือกันวาขาวมธุปายาสเปนของทิพย เมื่อได
จัดทําขึ้นจึงเรียกวา ขาวทิพย หรือกระยาทิพย  
การกวนขาวทิพยตองอาศัยแรงศรัทธา แรงใจ 
ความสามัคคีพร อมเพรียงกันของชาวบ าน 
จึงจะสําเร็จได สวนมูลเหตุที่ประกอบพิธีใน
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วันออกพรรษา เพื่อถวายเปนเครื่องสักการบูชา 
และรับเสด็จพระพุทธองคที่เสด็จกลับจากการ
จําพรรษา เทศนโปรดพระมารดาในสวรรค
ชัน้ดาวดึงส แตจะมีการกวนขาวทพิยในวันสําคญั
อื่นๆ ตามความศรัทธาและเหตุปจจัยของแตละ
ทองถิ่นดวย
 โดยทั่วไปการกวนขาวทิพยมักจะกวนในวัด
ของชุมชน จัดเตรียมการดังนี้
๑. สถานที ่ อาจจะทาํเปนปะราํพธีิ โดยโยงดาย 
สายสิญจนจากพระประธานมายังปะรําพิธี ซึ่ง
วงดายสายสิญจนเปนสี่เหลี่ยม มุมทั้งสี่ตั้งฉัตร 
๗ ชั้น จัดขันหมากเบ็ง (ทําดวยใบตองประดับ
ดอกไม) เปนเครื่องสักการบูชา
๒. อุปกรณ ในการกวนขาวทิพย ไดแก เตา ฟน 
กระทะใบบัว ไมพาย
๓. เดก็หญงิพรหมจารี ทีย่งัไมเร่ิมมีประจาํเดือน 
นุงขาว หมขาว สมาทานศีล 
๔. วัตถุดิบ ขาวมธุปายาสแตเดิมพราหมณ
ไมไดใสสวนประกอบมากเทานี้ แตดวยความ
อุดมสมบรูณในพืชพรรณธัญญาหารของไทย 
มีการปรับเพิ่มรสชาติ กรรมวิธีทําเพื่อเก็บรักษา
ไดนานขึ้นและสะดวกในการจายแจก เรียกนาม

ตามความศรทัธาวาขาวทพิยหรอืขาวกระยาทพิย 
 สวนประกอบสําคัญในการกวนขาวทิพย 
ชาวบานจะนํามาเตรียมไวรวมกัน ดังนี้ นํ้านมโค
หรือนมขนหวาน ขาว หรือ ขาวนํ้านม ขาวเมา 
ขาวตอก มะพราว เนย นํ้าผึ้ง นํ้าออย นํ้าตาล 
ชะเอมเทศ น้ําตาลกรวด น้ําตาลหมอ แปงขาวเจา 
แปงขาวเหนียว แปงสาลี ถั่วลิสง ถั่วเหลือง 
ถั่วเขียว ลูกเดือย เมล็ดแตง เผือก งา มันเทศ 
มันสาคู ฟกทอง กลวย ขาวโพด เมล็ดบัว 
นํ้าใบเตย นํ้าลอยดอกมะลิ ผลไมสด ผลไมแหง 
เชน มะมวง กลวย ทุเรียน ละมุด ลําไย สม ขนุน 
เปนตน และผลผลิตจากพืชท่ีใชทําขนมได ทั้งนี้
แลวแตความเหมาะสมหรือเทาที่จะหาได หรือ
ปรับปรุงใหมีรสชาติหอมหวานอรอยตามความ
ตองการของแตละทองถิ่น บางแหงจึงเรียกวา 
ขาวสํามะป หมายถึง การนําสวนประกอบ
หลายอยาง มารวมกันจนแยกไมออก 
๕. จัดเตรียมสวนประกอบ ใหพรอมกวน เชน 
ขดูมะพราว ค้ันน้ํากะท ิคัว่ถัว่ตางๆ คัว่งาใหเหลอืง
มีกลิ่นหอม แลวบดใหละเอียด น่ึงเผือก มัน 
ฟกทองใหสุก แลวบดเตรียมไว โขลกใบเตย
เพื่อทําน้ําใบเตย ผสมทุกอยางเข าด วยกัน 
สวนน้ําตาล น้ําออยจะใสทีหลัง โดยตองมี
ผูคอยกาํหนดอตัราสวนการปรงุ เพราะทาํครัง้ละ
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มากๆ หลายกระทะ สําหรับถวายพระสงฆ
จํ านวนหลายวัด รวมทั้ งต องแจกจ ายกัน
ทุกครัวเรือนในหมูบานและผูที่มารวมงานดวย

พิธีกวนขาวทิพย

 พิธีการนี้จะยกตัวอยางในวันออกพรรษา 
ปลูกโรงพิธีเปนสีขาว เคร่ืองประดับตกแตง
ใชเคร่ืองขาว ต้ังราชวัตร ฉัตร ธง ผูกตนกลวย 
ออย ทั้ง ๔ ทิศ หรือ ๘ ทิศก็ได เพื่อตั้งโตะบูชา
พระพุทธรูป อาสน สงฆ   โต ะบูชาเทวรูป 
แลวตั้งศาลเพียงตาขึ้นในทิศที่เปนศรีของวัน 
(ทิศที่เทวดาสถิตในวันนั้น) ตั้งเครื่องสังเวย คือ 
หัวหมู บายศรี เปด ไก ขนมตมแดง ขนมตมขาว 
มะพราวออน กลวย 
 จัดที่นั่งใหผูเขารวมพิธี คือ พราหมณ โหร 
(ผูทําพิธีกรรม) เทพยดา นางฟา นางสุชาดา 
สาวพรหมจารี และทายก ทายิกา ฯลฯ ไดนั่งฟง
พระสงฆสวดเจริญพระพุทธมนต  
แถวท่ี ๑ เตรียมตะลอมพอก หรือยอดเทวดา 
๒ ยอด แทนทาวมหาพรหม พระอินทร (ทาวสกักะ)  
แถวท่ี ๒ เตรียมตะลอมพอก หรือยอดเทวดา 
๔ ยอด แทนมหาราชทั้งสี่ ทาวธตรฐ ทาววิรุฬหก 
ทาววิรูปกข ทาวเวสวัณ 
แถวที่ ๓ มงกุฎแทนนางฟา 
แถวที่ ๔ นางสุชาดา นั่งขางหนาสาวพรหมจารี 
สาวพรหมจารีสวมดายมงคลรอบศีรษะ หรือมงคล
ดอกไม (ใชดอกมะลิรอยใหเปนวงกลม) สมมติวา
เปนบริวารของนางสุชาดา
 จัดเตาต้ังกระทะกวนภายในโรงพิธี จัดหา
พายสําหรับกวน กระทะละ ๓ เลม เตรียมถาน
หรือฟนใหเพียงพอ
 พธิกีารจะเริม่ประมาณ ๔ โมงเยน็ของวันขึน้ 
๑๔ คํ่า เดือน ๑๑ โดยพระสงฆจะเริ่มเจริญ

พระพุทธมนตจนถึงบทอิติป โส ฯ หรือบางแหง
สวดเจริญพระพุทธมนตธัมมจักกัปปวัตตนสูตร 
ทางวัดปาตรัยรัตนะมณี จ.อุบลราชธานี จะสวด
บทจุลชัยยะมงคลคาถา หรือจุลชัยยะปกรณ 
หรือไชยนอยในระหวางทําพิธีดวย เด็กหญิง
พรหมจารีจะลุกไปยังบริเวณพิธี พรอมผูใหญ
ผู ทรงภูมิรู คอยแนะนํา คนอื่นๆ จะเขาไปใน
สวนนี้ไมได เด็กหญิงจะเปนผู เริ่มทําทุกอยาง 
ตั้งแตกอไฟ ยกกระทะขึ้นตั้งเตาไฟ กวนขาวทิพย
ไปจนกระทั่งพระสงฆเจริญพระพุทธมนตจบ 
หรือกวนไปประมาณ ๑๐ นาที จึงเสร็จพิธีการ
กวนขาวทิพย 
 หลังจากน้ันชาวบานจะผลัดกันกวนตอ 
แตละกระทะจะกวนตอเนื่องกัน ถากระทะใหญ
อาจใชเวลามากขึ้น เมื่อสวนผสมเริ่มขนดีแลว 
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ขอขอบพระคุณ :
- พระอาจารยประสงค เขมโก ทานเจาอาวาสวัดปาตรัยรัตนะมณี จ.อุบลราชธานี : ตนเร่ืองและภาพประกอบ
- กรมสงเสริมวัฒนธรรม (๒๕๖๐) : แนวปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรมและงานเทศกาล มรดกภูมิปญญาทาง
 วัฒนธรรมของชาติ 
- สถาบันวัฒนธรรมศึกษา กรมสงเสริมวัฒนธรรม (๒๕๖๑) : มรดกภูมิปญญาอีสาน กรุงเทพ ฯ 
- วารสารศิลปศาสตร มอ.วิทยาเขตหาดใหญ (๒๕๖๐) : ภาพสะทอนทางวัฒนธรรมของประเพณีกวนขาว
 มธุปายาส วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
- สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดพิจิตร : องคความรูทางวัฒนธรรม ประเพณีทองถิ่น
- วารสาร มจร. สังคมศาสตรปริทรรศน (๒๕๖๐) : ศึกษาวิเคราะหวิธีกวนขาวทิพยของพุทธศาสนิกชน
 ในสังคมไทย

จะใสเนย ขาวเมา นํา้ตาล นํา้ออย พอสกุไดทีแ่ลว
เนือ้ขาวทพิยจะออกเปนสนีํา้ตาลไหม ใหนาํไปเท
เกลี่ยลงถาดที่เตรียมไว โรยหนาดวยถั่ว งา พักไว
ใหเย็น แลวจึงแบงเปนสวนๆ หอใหเรียบรอย
 เชาวันรุงขึ้นเปนวันพระ วันออกพรรษา มี
การทําบุญตักบาตรเทโวโรหณะ จัดเตรียมถวาย
ขาวทิพยแดพระภิกษุสงฆ แลวแจกจายแบงปน
ใหกับผูที่มารวมงาน เปนอันเสร็จพิธี ขาวทิพย
เมื่อไดรับประทานแลวจะเกิดความเปนสิริมงคล
แกตน มักนําไปฝากบุคคลในครอบครัว หรือผูที่
ตนเคารพนับถือ กอนกลับบานทุกคนชวยกัน

เก็บอุปกรณ ลางทําความสะอาด จัดเก็บสถานที่
เรียบรอย
 ประเพณีกวนขาวทิพยแมจะเปนพิธีการ
ของพราหมณ แตก็นํามาประยุกตกับวิถีพุทธ
ไดอยางลงตัว สะทอนใหเห็นถึงความศรัทธา
ต  อพระพุทธศาสนา การร  วมมือร  วม ใจ 
ความสามัคคี ความเสียสละของชาวบานและ
ผูนําในชุมชน ในการเตรียมการ การจัดหาวัสดุ
อุปกรณ การแบงปนพืชพันธุธัญญาหาร และ
การทาํบญุรวมกนั เปนวฒันธรรมประเพณทีองถิน่
ที่ควรรวมกันอนุรักษ สืบสานใหคงอยูตอไป

๖๘๗๐



ตโต นิวตตฺิตวฺา เทวทหปุเร อธปิติสสฺ ชนาธิปติร�ฺโ อคคฺมเหสยิา กุจฉิฺมหิฺ 

ปฏสินธฺ ึคณหิฺตวฺา ทสมาสจจฺเยน มาตกุุจฉิฺโต นิกขฺมติวฺา อภิลกขฺณสมปฺนนฺา อโหส.ิ   

อทิานิ ตสสฺา ปุ�ฺสริิสมปฺตตฺ ึอาจริโย วณณฺยนโฺต อมิา คาถาโย อภาส.ิ

ครัน้เสด็จจตุจิากดสุติภพนัน้แลว พระนางกไ็ดไปถอืปฏสินธทิีพ่ระครรภของพระอคัรมเหสขีอง
พระเจาชนาธิบดีผูปกครองพระนครเทวทหะ เมื่อครบกําหนด ๑๐ เดือน จึงประสูติออกจากพระครรภ
ของพระมารดา ทรงเปนผูถึงพรอมดวยคุณลักษณะอันพิเศษยิ่ง ในชวงนี้เอง อาจารยเมื่อจะพรรณนา
ถึงบุญสิริสมบัติของพระนาง จึงไดกลาวคาถาทั้งหลายดังตอไปนี้

มายาเทวิยา อภิรปูาการํ

 ๑. ตสฺสา ลกฺขณา วิสุทฺธา จิตฺตกตาว ทสฺสนิยา 

  กฺจนวลฺลิคจฺฉาว ปฏิภาคา สมนฺตโต.

 ๒. ปฺจกลฺยาณสมฺปนฺนา สนฺตา ทนฺตา ชิตินฺทฺริยา

  ปฺจสีลา สุรกฺขิตา หตฺถปาทา สมตลา.

 ๓. นานาวณฺณปริปุณฺณา อคฺคิชาลีว โสภณา

  ตสฺสา ปฏอุรปสฺสา กฺจนปฏฏฉาทิตา.

ตโต นิวตตฺิตวฺา เทวทหปุเร อธปิติสสฺ ชนาธิปติร�ฺโ อคคฺมเหสยิา กุจฉิฺมหิฺ 

ปรุาณคมัภรี์

พระนางสิรมิหามายา ตอนท่ี ๓
จํารญู ธรรมดา   



 ๔.  อุยฺยาเน จิตฺตลวฺหเย ชาตา สุวณฺณกทลีว

  ทฺเว อูรู อติภสฺสรา สุวณฺณขนฺธสทิสา.

 ๕. ชงฺฆา ปาทตลา สมา จตุสฏวรลกฺขณา

  ยามา นาม เทวปุเร มณิปาสาทวเร วสี.

 ๖.  ตเถว อจฺฉรากฺาว   อฺสฺส สรา มโนรมา

  สรทปุณฺณจนฺโทว ตสฺสา มุขํ ปริปุณฺณํ.

 ๗. มิคีเวกสํวจฺฉร- ชาตา นีลภมุเนตฺตา

  กรวิกสโร วิย อติสุมธุรสฺสสรา.

 ๘.  ปสสฺตปิสสฺติาน ํนราน ํกายปิตนยนา โลกมหิฺ ก�ฺาสทสิา น โหนตฺ,ิ  

สา โสภนา อจฉฺริยวหา พุทธฺสสฺ มาตานุจฉฺวิกา, สา วรเสฏฺตรา อตกิกฺม โลกาต.ิ

พรรณนาถงึพระรปูโฉมอนังดงามยิ�งของพระนางสริิมหามายา

๑. พระรูปลักษณะของเจาหญิงนั้นมีความงดงามสะอาดบริสุทธิ์ผุดผอง นาชวนพิศ ดุจรูป
จิตรกรรมก็มิปาน, มีลักษณะเหมือนกอแหงเถาวัลยทองคําโดยรอบทุกสัดสวน

๒-๓. ทรงเปนผูถึงพรอมดวยเบญจกัลยาณลักษณะ คือความงาม ๕ ประการ ทรงมีอากัปกิริยา
ที่สงบ มีความสุภาพออนโยน มีอินทรียที่สํารวม บริบูรณดวยศีล ๕ อันรักษาดีแลว มีพื้นพระหัตถและ
และฝาพระบาทที่เสมอราบเรียบ ไมเวาแหวง งดงามราวกับเปลวแหงอัคคี มีสีสันตางๆ นานา

อนึ่ง พระปฏฐิ พระอุระและพระปสสะ (หลัง อกและสีขาง) ของพระนางนั้น งดงามปานฉาบไว
ดวยแผนทองคํา

๔-๕. ทรงมพีระอรุ ุ(ตนขา) ทัง้สองทีม่สีเีรอืงรองดจุตนกทลทีองคาํ ทีง่อกงามอยูในอทุยานจติรลดา 
มพีระชงฆ (แขง) ทัง้สองเรยีวงามดุจแทงทอง มพีืน้พระบาททีส่มํา่เสมอ ทรงเพียบพรอมดวยวรลกัษณะ
แหงหญิงประเสริฐ ๖๔ ประการ

พระนางนั้นทรงเปนที่รักที่รื่นรมยของชนผูพบเห็น ราวกับเทพอัปสรกัญญาผูสถิตอยูบนฟากฟา
ปราสาทแกวมณีในเทพธานีนามวา ยามา ฉันนั้น

๖-๗. พระพกัตรของพระองค ผุดผองเตม็เปยมดจุพระจันทรเพญ็ลอยเดนอยูบนนภาในชวงเดอืน
กัตติกามาส ทรงมีพระเนตรแลพระขนงสีดําขลับคมเขม ดุจแมเนื้อสาวอายุราว ๑ ป

ทรงมีพระสุรเสียงอันไพเราะสุดซึ้งดุจเสียงแหงนกการะเวก ทรงมีพระเนตรเปนที่ตองใจของ
นรชนทุกคนที่ไดพบเห็น

๘. ทรงเพียบพรอมดวยคุณสมบัติที่ไมมีอยูในชนผูเปนหญิงดรุณีทั่วๆ ไป ทรงนํามาซึ่งความ
มหัศจรรย ทรงคูควรยิ่งตอความเปนพุทธมารดาของพระสัมมาสัมพุทธเจา

อนึ่ง พระนางนั้นทรงเปนหญิงสาวผูประเสริฐยิ่งกวาหญิงสาวใดๆ ทั่วไปในโลก ดวยประการ
ฉะนี้ ฯ 

๖๘๗๒



ประวัติคัมภีรนยาสะ

ทอ่งไปในโลกบาลไีวยากรณ์

 ๒) ปทสังวัณณนา  การอธิบายบทดวยการ
ตัดบทที่เขาสนธิ (ปทัจเฉทะ) หรือจําแนกบท 
(ปทจินตา) โดยความเปนสัญญา (ชื่อ) และสัญญี 
(สิ่งที่ไดรับการตั้งชื่อ) เปนตน
 ๓) ปทตัถสงัวณัณนา  การอธบิายความหมาย
ของบท มักกลาวไวในวุตติซึ่งเปนคําอธิบายสูตร
 ๔) ปทวิคคหสัง วัณณนา การแสดงรูป
วิเคราะหของบท เพื่อใหเขาใจถึงความหมาย
ของศัพทอยางแทจริง มักกลาวไวตอจากวุตติ
 ๕) โจทนาสังวัณณนา  การตั้งคําถามเพื่อยํ้า
ความเขาใจ เชน ถามวา กึ (ประโยชนอะไร) มัก
กลาวไวตอจากอุทาหรณ
 ๖) ปริหารสังวัณณนา  การตอบคําถามตาม
ขอ ๕  
  พงึดตูวัอยางของการอธบิายเหลาน้ีตอไป
 ๒. ทานแสดงรูปวิเคราะหของคําแสดงชื่อ 
(สัญญาศัพท) ในสูตรโดยละเอียด เชน
  ก. รูปวิเคราะหของ อกฺขร ศัพทในสูตร
วา อกฺขราปาทโย เอกจตฺตาลีสํ (เสียงทั้งหลาย

ตอนท่ี ๒

คัมภีรนยาสะนี้เปนตําราสําคัญที่อธิบาย
กัจจายนไวยากรณ ทําใหนักศึกษาเขาใจเนื้อ
หาในกัจจายนไวยากรณไดอยางชัดเจน ขอยก
คําอธิบายที่พบในคัมภีรนยาสะมากลาวไวพอ
เปนตัวอยาง ดังตอไปนี้
 ๑. ทานผูแตงวางแนวทาง ๖ อยางในการ
อธิบายสูตรของกัจจายนไวยากรณไวในสูตรแรก
คือ อตฺโถ อกฺขรสฺาโต (เนื้อความยอมหมาย
รูไดดวยอักษร) ดวยคาถาวา

สมฺพนฺโธ จ ปทฺเจว ปทตฺโถ ปทวิคฺคโห
 โจทนา ปริหาโร จ ฉพพฺธิา สตุตฺวณณฺนา.

(นฺยาส ๑/๑)
 การอธิบายสูตร มี ๖ ประการ คือ
 ๑) สัมพันธสังวัณณนา การประกอบบท
ในสูตรเปนประโยคเดียวโดยแสดงบทที่เพิ่ม
เขามาแปล (ปาฐเสสะ), บททีอ่ยูหางกนั หรอืบทที่
สลับกัน โดยความเปนวิเสสนะและวิเสสยะ อีก
อยางหนึ่งคือการแสดงประโยชนของสูตรวา
ทานแตงขึ้นเพื่อประโยชนอะไร

พระคนัธสาราภวิงศ ์



มี อ เปนเบื้องตน ๔๑ เสียง ชื่อวา อักษรขางตน)
  ข. รปูวเิคราะหของ โอทนตฺ และ สร ศพัท
ในสูตรวา ตตโฺถทนตฺา สรา อฏ (ในบรรดาอกัษร
เหลานัน้ อกัษร ๘ เสยีง ม ีโอ เปนทีส่ดุ ชือ่วา สระ)
  ค. รูปวิเคราะหของ ลหุมตฺต และ รสฺส
ศัพทในสูตรวา ลหุมตฺตา ตโย รสฺสา (ในบรรดา
สระเหลานั้น สระ ๓ เสียงที่มีระยะสั้น ช่ือวา 
รัสสะ)
  ฆ. รูปวิเคราะหของ ทีฆ ศัพทในสูตร
วา อฺเ ทีฆา (ในบรรดาสระเหลานั้น สระอื่น
จากรัสสสระ ชื่อวา ทีฆะ)
  ง. รปูวเิคราะหของ พยฺชฺน ศพัทในสตูร
วา เสสา พฺยฺชนา (อักษรที่เหลือ [จากสระ] ชื่อ
วา พยัญชนะ)
  จ. รูปวิเคราะหของ ปฺจปฺจโส และ 
มนฺต ศัพทในสูตรวา ปฺจปฺจโส มนฺตา
(พยัญชนะที่มี ม อักษรเปนที่สุด ชื่อวา วรรค โดย
กลุมละ ๕ ๆ)
  ฉ. รปูวเิคราะหของ นคิคฺหติ ศพัทในสูตร
วา  อํ อิติ นิคฺคหิตํ (พินทุ คือ อํ ชื่อวา นิคคหิต)

 รูปวิเคราะหที่กลาวไวในคัมภีรนยาสะ
เหลานี้ยังพบในปทรูปสิทธิปกรณอีกดวย เพราะ
พระพุทธัปปยะผู แต งปทรูปสิทธิปกรณเห็น
ประโยชนของรูปวิเคราะหเหลานั้น จึงนํามา
แสดงไวในคัมภีรของตน
 ๓. ลาํดบัการเรยีงอกัษร ๔๑ เสยีงไวในคมัภีร
นยาสะ มีกลาวไวในปทรูปสิทธิปกรณอีกดวย 
โดยปทรูปสิทธิปกรณใชขอความที่กลาวไวใน
คัมภีรนยาสะเปนบรรทัดฐานในการเรียงอักษร
เหลานัน้ อยางไรกต็าม คมัภีรนยาสะกลาวถงึฐาน
เพียง ๕ ฐาน ไดแก
 ก. กัณฐฐาน คือ คอ
 ข. ตาลุฐาน คือ เพดาน

 ค. มุทธฐาน คือ ปุมเหงือก (โคนฟน)
 ฆ. ทันตฐาน คือ ฟน
 ง. โอฏฐฐาน คือ ริมฝปาก
 สวนปทรูปสิทธิปกรณแสดงฐาน ๖ โดยเพิ่ม
นาสิกาฐาน คือ นาสิก เขามาอีกฐานหนึ่ง โดย
ถือวาเสียงนิคคหิตเปนนาสิกาฐาน ที่จริงการที่
คัมภีรนยาสะมิไดกลาวถึงนาสิกาฐานไว คงเปน
เพราะวาไวยากรณสันสกฤตถือวาเสียงนิคคหิต
ไมนับเขาในอักษร ๔๗ เสียง (สระ ๑๔ เสียง 
พยัญชนะ ๓๓ เสียง) แตเปนเพียงอาเทศของ
พยัญชนะ ๕ เสียง คือ ง, , ณ, น และ ม เทานั้น 
สวนไวยากรณบาลีถือวาพยัญชนะ ๕ เสียง
ดังกลาวอาจเปนอาเทศของนิคคหิต จึงกลาวถึง
นาสิกาฐานไวอีกฐานหนึ่งโดยเฉพาะ
 คัมภีรนยาสะยังกลาวถึงกฎไวยากรณท่ี
ละเอียดลึกซึ้ง เชน อุปจาระ คือ สํานวนทาง
ภาษาทีก่ลาวโดยออม พบในคัมภีรน้ีเปนเบือ้งแรก
กอนคัมภีรอื่น เชน ฐานูปจาระ คือ การกลาวถึง
ที่ตั้ง แตมุงใหหมายถึงสิ่งที่อาศัย ดังคําวา มฺจา 
โฆสนฺติ (เตียงโหรอง) แมคําวา มฺจา (เตียง) 
จะกลาวถึงท่ีตั้งคือเตียง ก็เจตนาหมายถึงสิ่งที่
อาศัยคือผูอยูบนเตียง จึงเปนฐานูปจาระ ซึ่งเรื่อง
นี้จะขอกลาวถึงในฉบับตอไป ฯ 

๖๘๗๔



ทาเนน มุตโฺต ขทุทฺาย สเีลนาโรคสมมฺโต

 ภาวนาย หตาช�โฺ อกาเล ปุ�ฺโต’มโต.

    “ทานมัย ไมรันทดเรื่องอดอยาก
 ศีลมัย ไมทุกขยากเรื่องปวยไข
 ภาวนา ชวยปองปดอุบัติภัย
 บุญคุมใหไมมวยมรณกอนชรา”
 คาถาขางตนมีคําแปลตามศัพทวา
 (ปุคคฺโล อ.บุคคล) มุตโฺต พนแลว ขทุทฺาย

จากความอดอยาก ทาเนน ดวยทาน ฯ (ปุคคฺโล

อ.บุคคล) อโรคสมมฺโต อันเขารูแลววาเปนผูไมมี
โรค สเีลน ดวยศีล (โหต ิ ยอมเปน) ฯ (ปุคคฺโล

อ.บุคคล) หตาช�โฺ เปนผูมีอันตรายที่ถูกกําจัด
แลว ภาวนาย ดวยภาวนา (โหติ ยอมเปน) ฯ 
(ปุคคฺโล อ.บคุคล) อมโต เปนผูไมตายแลว อกาเล

ในสมยัมิใชกาล ปุ�ฺโต ดวยบญุ (โหต ิยอมเปน) 
ฯ
 คําอธิบายโดยยอ
 ๑. คําวา มุตตฺ มาจาก มุจ ธาตุ (โมกเฺข = 
พน) + ต ปจจัยในกัตตุสาธนะ อดีตกาล มีรูป

วิเคราะหวา
 - มุจจิฺตถฺาต ิมุตโฺต = ผูพนแลว ชือ่วา มตุตะ
 ธาตุคือ มุจ ใชเปน ๒ คณะ คือ
 ก. รุธาทิคณะ มีอรรถวา จาเค (สละ) เชน 
มฺุจติ (ยอมปลอย) พบในตัวอยางวา ธนุํ มฺุจติ
(ปลอยธนู)
 ข. ทิวาทิคณะ มีอรรถวา โมกฺเข (พน) เชน 
มุจฺจติ (ยอมพน) พบในตัวอยางวา ทุกฺขโต มุจฺจติ
(พนไปจากทุกข)
 ๒. คําวา สีเลนาโรคสมฺมโต ตัดบทเปน 
สีเลน + อโรคสมฺมโต คําวา อโรคสมฺมต มีรูป
วิเคราะหวา
 - นตฺถิ โรโค อสฺสาติ อโรโค = ผูไมมีโรค 
ชื่อวา อโรคะ
(ฉัฏฐีพหุพพีหิสมาส)
 - อโรโค อิติ สมฺมโต อโรคสมฺมโต = ผูอัน
เขารูแลววาเปนผูไมมีโรค ชื่อวา อโรคสัมมตะ
(สัมภาวนาบุรพบทกรรมธารยสมาส)
 ๓. คําวา หตาชฺ ตัดบทเปน หต (ถูก

ปาฬปิาโมกข์

รัตนาวลี

ประทีปธรรมแหงบาลี ๑๒ตอนท่ี



กําจัดแลว) + อชฺ (อันตราย) มีรูปวิเคราะห
วา
 - หฺตฺถาติ หตํ = ถูกกําจัดแลว ช่ือวา 
หตะ (หน ธาตุ <หึสาคตีสุ = เบียดเบียน, ไป> 
+ ต ปจจัยในกรรมสาธนะ)
 - หตํ อชฺ เยนาติ หตาชฺโ = ผูมี
อันตรายที่ถูกกําจัดแลว ช่ือวา หตาชัญญะ
(ตติยาพหุพพีหิสมาส)
 ถาเปน หร ธาตุที่ลง ต ปจจัย ตองมีรูปวา 
อาหฏ (ถูกนํามาแลว) โดยแปลง ต เปน ฏ ป ห
 ๔. คําวา ปฺุโต’มโต ตัดบทเปน ปฺุโต
+ อมโต คําวา ปฺุโต ลง โต ปจจัยในอรรถ-
ตติยาวิภัตติดวยการแบงสูตร (โยควิภาคะ) วา 
กฺวจิ โต ในสูตรวา กฺวจิ โต ปฺจมฺยตฺเถ (ลง โต 
ปจจัยในอรรถปญจมีวิภัตติ ในบางแหง)
 ๕. คําวา อกาเล แปลตามศัพทวา ในสมยัมใิช
กาล หมายถึง ในกาลอันไมเหมาะสม ภาษาบาลี
เปนภาษาท่ีใชคําสั้น การใชคําบางศัพทจึงอาจ

ไมประกอบใชคําวา ยุตฺต (สมควร, เหมาะสม) 
เขามาอยางชดัเจน เชน กาเล (ในกาล) คอื ในกาล
อันเหมาะสม, าเน (ในฐานะ) คือ ในฐานะ
อนัเหมาะสม อกาเล (ในสมยัมใิชกาล) คอื ในกาล
อันไมเหมาะสม, อฏาเน (ในสถานที่มิใชฐานะ) 
คือ ในฐานะอันไมเหมาะสม 
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๑. คุณกาญจนา เรืองจินดา 
๒. คุณรัชนี ตรีพิพัฒนกุล

๓. คุณสุวรรณา เตชะวิบูลย
๔. คุณอภิญญา แจงอริยวงศ

๕. คุณจิรวรรณ ศิริจิตร และครอบครัว
๖. พลโท นรวีร คุณเสริมสุข ปทมสถาน

๗. คุณสุวพร หทัยสุทธิธรรม และครอบครัว
๘. คุณมานิต คุณมาลี และคุณกองรัฐ ศิริมิตรผล

๙. คุณพัชรพิมล ยังประภากร

๖๘๗๖



สนทนาภาษาพระพุทธเจา้

สนทนาภาษาบาลี

นายธรรมดา

ตอนท่ี ๒๒

โภนฺโต ปาฬมามกา.

สวสัดีครบัมิตรรกัแฟนคลบับาลีทกุทา่น
สพฺเพ อโรคิกา สิยุนฺติ มฺามิ.

กระผมหวงัวา่ทกุทา่นคงสบายดีนะครบั
ภควตา หิ วุตฺตํ

“อตตฺาน ํเจ ปิย ํชฺา

 รกเฺขยยฺ น ํสรุกขฺติน”ฺต.ิ

พระผูมี้พระภาคของเราทั�งหลาย ทา่นเคย
ตรสัไวว้า่ 
 “หากคนเรารกัตนเอง ก็ควรดูแลตนเอง
ใหดี้”
“โควิด” โรโค ยถาปุเร ปากโฏเยว. ตสฺมา มยํ 

สทา อปฺปมาเทน ชีวิตํ กปฺเปม.

โรคโควิดยงัระบาดอยู่เหมือนเดิม ดงันั�น 
เราทั�งหลายจะตอ้งใชชี้วิตอยา่งมีสตทิกุเมื�อ
อมิสมฺ ึปน โภนโฺต “โพธยิาลัย” โปตถฺเก ๒๕๒๔ 

-๒๕๒๙ พุทธฺวสสฺนตฺเร ลาํปางนคเร ทา่มะโอ

อาราเม วสโต มยหฺ ํ อภิธานปฺปทปิีกาย ธารณ

ปฏสิยุํตตฺา กถา สยเมว กถยีเต.

 สาํหรบัในฉบบันี � กระผมจะขอเลา่สูก่นัฟัง
เรื�องการทรงจาํคมัภีรอ์ภิธานปัปทีปิกา เมื�อตอน
อยู่ที�วัดท่ามะโอ จ.ลาํปาง ระหว่างปี พ.ศ. 
๒๕๒๔ – ๒๕๒๙ ครบั
ปจฺฉิมานํ กุลปุตฺตานํ อุสสฺาหชนนการณมิท ํ

ภวิสฺสตีติ ปจฺจาสึสามิ. เนว อตฺตุกฺกํสนาย 

กถตินตฺ ิทฏพฺพํ.

กระผมหวังว่า การเล่าเรื�องนี � นอกจาก
จะมิใชเ่ป็นการอวดตนแลว้ ยงัจะก่อใหเ้กิดแรง
บนัดาลใจ แก่กลุบตุรอนชุนรุน่หลงัไดไ้ม่มากก็
นอ้ยครบั
เอตถฺ หิ จตูหิ คาถาหิ ภาสสิสฺามิ. ต ํ สกกฺจจฺ ํ

ปตฺวา อภิธานปฺปทปิีก ํคนถฺ ํอคุคฺหณ-สวน-

ธารณ-ปริจย-โยนิโสมนสกิารวเสน สาเธตพพฺ.ํ

เกี�ยวกบัเรื�องนี � กระผมจะขอเลา่เป็นคาถา
ภาษาบาลี ๔ คาถา จึงขอให้ท่านทั�งหลาย
จงตั�งใจอา่นบทความนี�แลว้ จงยงัคมัภีรอ์ภิธา-
นปัปทีปิกานั�นใหส้าํเรจ็ดว้ยกิจ ๕ ประการ คือ 
อคุคฺหณกจิ-การทอ่งบน่, สวนกจิ-การเลา่เรยีน, 



ธารณกิจ-การทรงไว,้ ปริจยกิจ-การฝึกฝนจน
ชาํนาญ และโยนิโสมนสกิารกจิ-การนาํไปพินิจ
พิจารณาใชอ้ยา่งถกูตอ้งเถิด

คัมภีร์อภิธานัปปทปิีกา

กบันายธรรมดา

[๑] สตฺตรสวสฺสิโกหํ, สามเณโร สมานโก

 วาเจสึ ปมํ คนฺถํ อภิธานปฺปทีปกํ.

[๒] ชยํ ตตฺถ ติธา ปตฺโต วสนโฺต มาตลุงุคฺเิก

 อภิธานํ ยทา ธารึ ปฐม ํอฺปนฺตยิ.ํ

[๓] ทุติยํ ปนฺติยา มยฺหํ ตติยํ มุขปาโต
 เอวมาทิคุณูเปโต คาถํ พหุวิธํ กเร

[๔] ทิฏานุคติปตฺตาว ภวนตฺ ุปจฉฺมิา นรา

เอว ํปตตฺุ ํยทา สกกฺา ปาฬยํ กสุลา ตทา.

[๑] คมัภีร ์ “อภิธานปัปทีปิกา” คือ คมัภีร ์
แรกที�ขา้พเจา้ (อดีตสามเณรจาํรูญ ธรรมดา) 
เริ�มประเดิมสอนเมื�อครั�งตอนเป็นสามเณร 
อายไุด ้๑๗ ปี

[๒] คมัภีรอ์ภิธานปัปทีปิกา ซึ�งเป็นคมัภีร ์
ประจําหลักสูตรบาลีใหญ่วัดท่ามะโอนั�น 
ขา้พเจา้เคยสอบผ่านมาแลว้ถึง ๓ ครั�ง (นับ
เฉพาะในประเทศไทย) คือ ครั�งแรกเป็นการสอบ
ขา้มรุน่ โดยสอบผา่นในรุน่พี� คือ รุน่ที� ๓ (สอบ
ไดที้� ๔ ดว้ยคะแนน ๘๔ คะแนน)

[๓] ครั�งที�  ๒ สอบผ่านรุ่นที� ๔ (ซึ�งเป็น
รุน่ของขา้พเจา้โดยตรง และสอบไดที้� ๑ ดว้ย
คะแนน ๙๗ คะแนน) สว่นครั�งที� ๓ สอบผา่นดว้ย
มขุปาฐะ สวดทอ่งทั�งเลม่ (ซึ�งมีขา้พเจา้ คนเดียว
ที�สอบผา่นและก็ปรากฏวา่ ไมเ่คยมีการจดัสอบ
มขุปาฐะขึ �นที�วดัท่ามะโอมาก่อนและหลงัจาก
นั�นอีกเลย)

[๔] อนึ�ง การเล่าเรื�องราวข่าวเหตุการณ์
ในอดีตของขา้พเจา้นี � มิไดมี้จดุประสงคล์ามก
แต่อย่างใด ขา้พเจา้เพียงตอ้งการใหพ้ระภิกษุ

สามเณรอนชุนรุน่หลงัไดถื้อเอาเป็นแบบอย่าง
และตระหนกัถงึความสาํคญัของคมัภีรนี์ � ที�มีตอ่
การศกึษาพระไตรปิฎกและหากทา่นตอ้งการจะ
ชาํนาญเชี�ยวชาญคาํพทุธพจน ์ทา่นจะตอ้งหมั�น
ทอ่งจาํคมัภีรอ์ภิธานปัปทีปิกาใหไ้ด ้ในตอนนั�น 
ขา้พเจา้สามารถทรงจาํคมัภีรอ์ภิธานปัปทีปิกา
ได้ทุกอณู เพราะลมหายใจของข้าพเจ้าใน
ตอนนั�นคือคมัภีรอ์ภิธานปัปทีปิกา นี�คือปฐมบท
ของคาํวา่ “ธรรมดาที�ไม่ธรรมดา”

ผลงานที�ข้าพเจ้าสวดสาธยายคัมภีร ์นี � 
สวดขณะเป็นสามเณรอาย ุ๑๗ ปี ที�วดัทา่มะโอ 
โดยมีพระอาจารยม์หาสมปอง มุทิโต เป็นผู้
บันทึกเทป และเสียงสวดสาธยายนั�นได้ถูก
สืบทอดกันมาในรูปแบบของสื�อต่างๆ ตาม
กาลเวลา จากเทป-สู่ซีดี-สู่แฮนดีไดรฟ์-สู่ยทูบู
นี� คืออานุภาพแห่งจิตใจที�ไม่เคยยอมแพ้แก่
โชคชะตาครบั

เฉโก ตาว อตมิตโฺต

ยาว ภิยโฺย ปริจโย

สกุร ํตสสฺ กมมฺนตฺํ

โย ยาว พหุลีกเร.

 “ยิ�งเราฝึกฝนมากเทา่ไหร่
 เราก็จะเก่งมากขึ �นเทา่นั�น
 และยิ�งเราทาํอะไรมากขึ �นๆ เทา่ไหร่
 เราก็ยิ�งทาํมนัไดง้า่ยขึ �นเทา่นั�น”

สพฺเพ อโรคิกา หุตฺวา พุทฺธสาสนํ สกฺกจฺจ ํ

โชเตนตฺ.ุ

ขอให้ทุกท่านจงอยู่รอดปลอดภัยจาก
โรคภยัทั�งปวง จงสามารถนาํพาพระพทุธศาสนา
ใหเ้จรญิรุง่เรอืงตลอดไปครบั

๖๘๗๘



  สบายทั�ง ๗, สภาพท่ีสบาย เหมาะกัน 
เกื้อกูล หรือ เอื้ออํานวย, สภาพเอื้อ อันเก้ือกูล
ตอชีวิตความเปนอยู เกื้อหนุนการทํากิจหนาที่
การงานหรือการปฏิบัติ ชวยใหกาวไปไดดวยดี
สูความสาํเรจ็ลจุดุหมาย เชนทีท่านแนะนาํไวเปน
หลักสําหรับผูปฏิบัติในการท่ีจะฝกสมาธิวา ใหมี
สปัปายะ ๗ ประการ เพือ่ชวยเอ้ือเกือ้หนนุใหการ
ฝกนั้นไดผลบรรลุจุดหมายไดสมาธิโดยงาย หรือ
ไวขึ้น ประคับประคองรักษาสมาธิไวไดดี และ
เจริญยิ่งข้ึนไป, การจะมีชีวิตท่ีเปนอยูดี การทํา
กิจหนาที่การงาน การศึกษา การภาวนาทุกอยาง 
ตองการสัปปายะทั้งนั้น ทานแสดงไว ๗ ขอ ดังที่
ไดแตงเปนคาถาไวใหจํางายวา (ม.อ.๔/๑๑๗)

อาวาโส โคจโร ภสสฺ ํ ปุคคฺโล อถ โภชนํ

อตุ ุอริิยาปโถ เจว     สปฺปาโย เสวิตพพฺโก.
จะแสดงตามลําดับในคาถานี้ คือ

๑. อาวาสสบาย (อาวาสสัปปายะ, เสนาสน
สัปปายะ ก็วา) มีที่อยูอาศัย ที่นั่งที่นอน เชน กุฏิ 

สัปปายะ ๗
บาลเีขา้ใจงา่ย 

สมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ปยตฺุโต)

หรอืบานเรอืน ทีม่ัน่คง ปลอดภยั อยูกินทาํงานได
คลองกายคลองใจ
๒. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) ที่โคจร แหลง
ปจจัย คือ ทองถิ่น ยาน ละแวก ที่จะพึงแวะเวียน
ไปเปนประจํา เพื่อหาของกินของใช สําหรับพระ
คือที่ไปบิณฑบาต หรือสําหรับชาวบาน ไดแก 
ยานรานคา ที่จายตลาด ไมใกลไมไกลเกินไป ไป
ไดสะดวก และไมวุนวาย
๓. ภสัสสบาย (ภสัสสปัปายะ, ธมัมัสสวนสปัปายะ 
ก็วา) มีการสือ่สารไดพดูคยุสนทนาสากจัฉากันใน
เรือ่งราวทีท่าํใหเจรญิจติใจเจรญิปญญา เกือ้หนนุ
การศึกษาปฏิบัติใหกาวหนา และเขาถึงเรื่องราว
ขาวสารที่เปนประโยชน
๔. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) ไม มีโจร
ขโมยคนรายที่จะตองหวาดระแวง มีแตคนดี คน
มีไมตรี คนเหมาะใจที่จะไดพูดคุยพึ่งพาอาศัยกัน 
มีผูทรงธรรมทรงปญญาเปนกัลยาณมิตร หรือครู
อาจารยที่จะไดไปพบปะสนทนาซักถามปรึกษา



หาความรูแกความสงสัย ใหไดเจริญจิตใจและ
เจริญปญญา
๕. โภชนสบาย (โภชนสัปปายะ, อาหารสัปปายะ 
ก็วา) มีโภชนาหารหางาย บริโภคไดเพียงพอ มี
รสชาติเหมาะดี ไมมีพิษ ไมเปนภัย เกื้อกูลตอ
สุขภาพ
๖. อุตุสบาย (อุตุสปัปายะ) มสีภาพแวดลอม ภาวะ
ของฤดูกาลที่เอ้ือ เชน ไมรอนหรือหนาวเกินไป 
ดินน้ําฟาอากาศสะอาดสดใส ไมอึดอัด ชวยให
กระปรี้กระเปรา มีจิตใจสดใสเบิกบาน
๗. อิริยาบถสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) ในการ
เปนอยูเปนไปทีจ่ะไดอาศยัใชประโยชนจากสบาย
ทั้ง ๖ ขอที่วามานั้น พึงดําเนินชีวิตคืบเคล่ือน
ไปดวยอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน นั่ง นอน ให
คลองสบายไมติดขัด เปนไปดวยดี และเกื้อกูล
แกสุขภาพ โดยรู จักบริหารอิริยาบถนั้นๆ ให
สมํ่าเสมอ สมดุล เหมาะกับความถนัดและเหมาะ
กับปฏิบัติการใชงานในการศึกษาเลาเรียน เจริญ

ภาวนาทํากิจการงานและการพักผอน ใหพอดี 
จะอยูที่ไหน ในกุฎี ที่เลาเรียน ที่ทํางาน สถาน
ศึกษา สรางบานเรือนอยูอาศัย ก็ใหไดสบาย ทั้ง 
๗ ประการนี้

 วารสารโพธิยาลัยขอเรียนเชิญทานผู อ าน
และผูสนใจในการเขียนบทความ หรือกวีนิพนธ
ธรรมะ สงบทความที่ท านเขียนขึ้นเอง มาให
กองบรรณาธิการพิจารณาคัดเลือก เพื่อใหไดรับ
การตีพิมพตอไป ทั้งนี้เปนการแสวงหาเพชรเม็ด
ใหมมาประดับวงการหนังสือธรรมะในยุคสมัย
ของเรา ซ่ึงนักเขียนระดับคุณภาพหายากขึ้น
ทุกที นับเปนเรื่องนาเสียดายเปนอยางยิ่ง วารสาร
โพธิยาลัยในฐานะที่เปนส่ือที่มีเปาหมายชัดเจน
ในการทํานุบํารุง รักษา ตออายุ พระพุทธศาสนา
และรักษาคุณคาอันงดงามในความเปนไทย มีความ
ตระหนักวา เราควรเสาะหาบุคคลรุ นใหมมาทํา
หนาที่อันมีความสําคัญยิ่งนี้ 

 หากทานสนใจ กรุณาสงบทความ หรือกวี
นิพนธของทาน กรณีเปนบทความ ควรมีความยาว
ประมาณ ๑ – ๔ หน ากระดาษ A4 ขนาด
ตัวอักษรประมาณ ๑๖ – ๑๘ พอยท กรณีเปนบท
กวี หรือกวีนิพนธ โคลง ฉันท กาพย กลอน ความ
ยาว ๕ - ๑๒ บท อาจสั้นหรือยาวสามารถยืดหยุนได 
 โดยสงบทความหรือกวีนิพนธของทานมาที่
พระครูประคุณสรกิจ email : pk.krun21@
gmail.com หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
email ดังกลาวไดเชนกัน
 โปรดอยาลังเลที่จะเขียน ที่จะทดลอง เรามี
ผูเชี่ยวชาญที่สามารถใหคําแนะนําตางๆ แกทาน
ได เพื่อพัฒนาการเขียนตอไป เริ่มเขียนตั้งแตวันนี้ 
วันหนาทานอาจเปนนักเขียนท่ีดีได ขอเพียงมีความ
พยายามและตั้งใจจริง

เรียนเชิญ

๖๘๘๐



[๑]  ราชาภิราชา ภูปาโล  ฉพฺพสฺสาจฺจยโต คโต

 สคฺคํ คุณาวสิฏฺโฐ โส  ปิโยว คุณภูสโน.

[๒] อชฺชวาโร มโต ตสฺส  วโรทานาภิมงฺคโล

 สพฺเพ ไทรฏฐฺิกา ปูชํ  กโรม สาทรํ วรํ.

[๑]  พระทรงเปนผูปกครองแผนดินไทย
 ยิ่งใหญกวาทวยราชทั้งมวล
 เสด็จสูสวรรคาลัยแลวเปนเวลาลวง ๖ ป 
 ทรงเหลือไวแตพระคุณอันยิ่งใหญ ทรงงดงามดวยพระคุณ

และเปนพระปยมหาราชของปวงชนชาวไทยตลอดกาล

[๒]  ดวยอภิลักขิตสมัย “๕ ธันวา นี้”
 เปนวันมหามงคลคลายวันพระราชสมภพของพระองคทาน
 พวกเราปวงชนชาวไทยทั้งผอง
 พรอมใจกันรําลึกถึงพระคุณ จึงไดทําการบูชา
 สักการาภิวันทนา โดยพรอมเพรียงถวนหนากันทั้งประเทศ.
  

นายจํารูญ ธรรมดา 
  ประพันธในนาม วารสารโพธิยาลัย

คําวันทนาสรรเสรญิพระบารมีแด่
องค์สมเด็จพระนวมินทรปิยมหาราช

นวมปิยมหารญฺโ 
ยถาภุจฺจคุณาภิตฺถุติวนฺทนา แสงะวัแหงชีวิ

ดูแสงทองสองฟาเวลาเชา ผอนเพลาเบาสบายกายจิต

ความอบอุนละมุนละไมไฟชีวิต พระอาทิตย บิดา แหงฟาดิน

 ครั้นยามสายบายแสงแรงรอน  ตะวันรอน สุริยา อําลาถิ่น

ทําหนาที่ไมมีวางสรางชีวิน  สูสองแสงทรัพยสินดวยยินดี

 พอของโลกเลิศแรงสองแสงรัก  เฝาฟูมฟก รักษา ทําหนาที่

ผูเดินทางใชเวลาแปดนาที  ระยะหาง โลกนี้ ไมมากนัก

 พอของลูก คือ พอของโลก สุขโศก สองแสง แจงประจักษ

ดวงตะวัน สัญจร ไมผอนพัก  เลี้ยงลูกรักโลกหลาเอื้ออารี

 แมลูกอาจหลบแสงเมื่อแรงรอน  พอผันผอนใกลพลบไมหลบหนี

ยิ่งยามเชาชวนชมรมณีย  ความยินดีปรากฏฟางดงาม

 ลูกรักพอตามที่เห็นพอเปนพอ  สองแสงรัก ถักทอ มาไถถาม

สบายดี หรือหนอ สืบตอนาม  ดูสวยสด งดงาม ตะลึงงัน

 พอมิใกล มิไกล มิใชแม  พอดูแล งานยาก บากบั่น

พอหางเหินเดินทางบางวัน  พอสัมพันธลูกสัมผัสถนัดใจ

 แมพอหลวงลวงลับไมกลับแลว  คําสอนพอ ผองแผว ทุกสมัย

ทําความดีแมยากตองทําไป  เพราะหาไมความชั่วชาสิมาแทน

 เศรษฐกิจพอเพียงเสียงของพอ  ยังสืบตอกอผลเปนแบบแผน

ตะวันสองทุกทองถิ่นดินแดน  แสงพระคุณมิขาดแคลนทุกวันคืน.

พ. กิ่งโพธิ์ 

18.5cm

26cm

0.42 cm
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