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คําปรารภ 

ในชีวิตของอาตมา ท่ีอยูกับโรคภัยไขเจ็บ ไดเขาๆ ออกๆ 
นอนพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเร่ือยมาน้ัน  นับเฉพาะใน
ชวงเวลาใกลปจจุบัน มองยอนหลังไปตลอดเวลาหลายปจนถึง
บัดน้ี ไมวาครั้งใดท่ีไดเขานอนพักใน รพ. ศิริราช ถามิใชในวัน
น้ันเอง อยางชาในวันรุงขึ้น ก็ไดพบกับคุณประพัฒน เกษสอาด
ซึ่งเขามาเยี่ยม พรอมกับคุณหมอกาญจนา หรือตามหลังมา  

ตลอดเวลาหลายปท่ีวาน้ัน คุณประพัฒนไดประสบปญหา
สุขภาพทรุดโทรมลงไปมากแลว มีอาการไมสบายออนแอ
สืบเน่ืองจากโรคหัวใจและปอด และประสบปญหาในการหายใจ
อยูเปนประจํา แตดวยนํ้าใจเกื้อการุณย ก็ไดไปเยี่ยมอาตมาทุก
ครั้งท่ีไปไหว ยังอยูในความจํา เปนภาพติดตา 

ยอนหลังไกลออกไปอีก ตั้งแตอาตมายังอยูในกลางกรุง ท่ี
วัดพระพิเรนทร ถิ่นท่ีคละคลุงดวยฝุนควันมลพิษ ไดอาพาธเปน
วัณโรครายแรง ไอเปนเลือดมากมาย หลังจากหายโรค เน้ือปอดได
เสียไปมากแลว ตอมา ไดไปอยูท่ีกุฏิทายวัด มีหนาตางตรงกับ
ปากทอระบายควันพิษของนํ้ายาประสานทองจากรานทําทองอีก 
๑๗ ป เมื่อถึง พ.ศ. ๒๕๒๘ ระบบการหายใจและพูดจาเส่ือม
ทรุดมาก ถึงขั้นท่ีใครมาหาน่ังขางหนาหาง ๒ ศอก ก็ตองตะเบ็ง
พูดใหเสียงออกมา และเจ็บหนาอก ญาติโยมผูใหญตกลงกันวา
จะยอมใหอาตมาอยูท่ีน่ันตอไปไมได  



ข 

เน่ืองจากเปนเร่ืองปจจุบันทันดวน ตองใหทันกอนเขาพรรษา 
ป ๒๕๒๙ กอนจะหาวัดหรือสํานักท่ีเหมาะจะไปอยูประจําได 
คร้ังน้ัน โดยการประสานของคุณหมอกาญจนา และคุณประพัฒน
หนุน ก็ไดรับนิมนตจากคุณบุญเจิด และคุณสายใจ หลิมสุนทร 
ไปพักท่ีศาลากลางสระ อ.ลําลูกกา เปนสถานพํานักสงฆชั่วคราว 

 ตั้งแตปลายป ๒๕๒๙ เปนเวลายาวนานท่ีโยมยุคสรางวัด
ไดชวยกันสืบเสาะเท่ียวหาถิ่นสัปปายะท่ีจะนิมนตพระไปอยู
ประจํา บางแหงก็นิมนตพระเดินทางไปดู จนกระท่ังในท่ีสุด คุณ
หมอกาญจนา โดยการรวมพิจารณาในสายตาสถาปนิกของคุณ
ประพัฒน  และคุณยงยุทธ  ไดพบถิ่นทุงนาชนบทท่ีเหมาะ 
ดานหลังพุทธมณฑล แลวคุณยงยุทธ และคุณชุติมาจึงไดติดตอ
และเปนผูซื้อท่ีดินแปลงแรกท่ีใชเปนท่ีสรางวัด ซ่ึงเกิดเปนวัด
ญาณเวศกวันใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ดังท่ีทราบกันแลว 

วัดญาณเวศกวันเปนวัดใหม มีกุฏิเพียง ๒ หลัง และ
หลังจากจําพรรษาแรกท่ีวัดญาณเวศกวัน ในป ๒๕๓๒ แลว 
ตอจากน้ัน พระสงฆไดไปจําพรรษา ท่ีสถานพํานักสงฆสายใจ
ธรรม บนเขาดงยาง ตั้งแตป ๒๕๓๓ ถึง ๒๕๓๗ รวม ๕ พรรษา 

พอขึ้นปใหม ๒๕๓๘ งานกอสรางเสนาสนะครั้งใหญของ
วัดญาณเวศกวัน ก็เริ่มขึ้นในวันท่ี ๑๘ ม.ค. โดยใหเริ่มตอก
เสาเข็มกุฏิชุด ซึ่งเปนเสนาสนะหลักของวัดน้ี ท่ีคุณประพัฒน 
เกษสอาด ท้ังเปนผูออกแบบ และดูแลการกอสรางมาจนเสร็จ 

คร้ังน้ัน พระครูปลัดฯ (คือท่านเจ้าคุณพระมงคลธีรคุณในบัดน้ี) 
และพระป่าชาวสวิส Āsabho ได้แยกจากหลวงลุงพระครูสังฆรักษ์ฉาย 
ย้ายขึ้นไปอยู่บนกุฏิชุดท่ีเสร็จใหม่น้ัน เป็นประเดิม ในวันท่ี ๙ มิ.ย. ๒๕๓๙ 
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ปตอมา ๒๕๔๐ พอขึ้นปใหมไปหนอยหน่ึง ถึง ๑๒ ม.ค.  
โยมผูใหญท้ังหลายก็มีมติตกลงซื้อท่ีดินขางวัดดาน ต.ตก ถวาย
วัดราว ๘ ไร เพ่ือใชเปนท่ีสรางโบสถ ใหเดนมีบริเวณเปนเอกเทศ 
โดยคุณหมอกาญจนาไดเปนผูชักนําญาติโยมในการซื้อท่ีดิน 
และคุณประพัฒน ซึ่งเปนไวยาวัจกรของวัด และเปนสถาปนิก
ดานสถาปตยกรรมไทย นอกจากรางแบบ sketch design แลว 
ก็ไดรวมดูแลแกไขงานสรางโบสถในระยะสุดทาย โดยมีพระครู
ปลัดฯ เปนผูชี้แนะ จนไดโบสถออกมางามสงาหมดจด 

ในกระบวนงานสรางเสนาสนะและอาคารตางๆ ของวัดน้ัน 
เมื่อคุณประพัฒนเปนสถาปนิก ก็มีวิศวกรรวมงานดวย วิศวกรท่ี
ทํางานยืนโรงตลอดมาจนถึงบัดน้ี ก็คือ คุณสุรพงศ ศิริวิชยกุล     
ซึ่งทํางานอยูเงียบๆ ไมแสดงตัว นอยคนนักจะไดเห็นไดรูจัก ควร
จะพูดวา สถาปนิก คือคุณประพัฒน เกษสอาด และวิศวกร คือ
คุณสุรพงศ ศิริวิชยกุล สองทานน้ี นับวาเปนคูบุญในการสรางวัด
ญาณเวศกวันมาถึงปจจุบันน้ี  

งานสรางวัดดําเนินมาในบรรยากาศสงบสงัดของวัดท่ียังมี
พระสงฆเพียงนอยรูป พระก็อยูกับศาสนกิจศึกษาเลาเรียนเผย
แผธรรม โดยมีโยมผูเฒาผูแกผูใหญผูนอยมากหลายศรัทธามา
เปนกําลังพาใหการสรางวัดกาวผานกาลเวลายาวนานมากกวา 
๓๐ ป มาถึงความพรั่งพรอมในสภาพท่ีอุดมในความเปนรมณีย
อยางท่ีปรากฏในปจจุบัน  

งานกอสรางใหญนอยยังมีอีกมากหลาย เชนอยางเสาอโศก 
ท่ีตั้งเดนอยูทายวัด ซึ่งเมื่อไดตกลงสรางขึ้นเปนจุดบรรจบของ
ท่ีดินวัด ๓ แปลง คุณหมอกาญจนาก็รับเรื่อง และคุณประพัฒน
ไดดําเนินการจนสําเร็จ ดังน้ีเปนตน แตขอเลาไวเทาน้ีเปนนิทัศน                 
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บัดน้ี คุณประพัฒน เกษสอาด ไดลวงลับจากไปแลว แมจะ
พูดไดวา กระแสความคิดจิตปญญาของคุณประพัฒน ยังซึมซาน
อยูในงานสรางสรรคท่ีไดทําไวท่ัววัดญาณเวศกวันน้ี แตเห็นวา
ควรจัดพิมพหนังสือส่ือธรรมเปนท่ีระลึกใหปรากฏยืนนานไว ซึ่ง
จะเปนการไดเลาความเปนมาของวัดญาณเวศกวันน้ีพรอมไปดวย  

พอดีไดจังหวะประจวบกันวา อาตมาไดรับนิมนตใหเขียน
ธรรมบรรยายเร่ือง เหลียวหลัง แลหน้า พัฒนาพุทธธรรมศิริราช เมื่อ
เขียนเสร็จแลว เห็นวาเหมาะท่ีจะเปนอนุสรณสื่อธรรมคร้ังน้ี โดย
คุณหมอกาญจนา เกษสอาด ก็มีฉันทานุวรรตดวย จึงพิมพธรรม
บรรยายเร่ืองน้ัน ในชื่อใหมส้ันๆ วา ทันโลก ถึงธรรม พรอมกับ
ขออนุโมทนาคณะกรรมการจัดทําหนังสือ “6 ทศวรรษ ชุมนุม
พุทธธรรมศิริราช” ท่ีไดพรอมใจใหโอกาสในวาระน้ีดวย 

งานหนังสือน้ีตองอาศัยการติดตอส่ือสารมาก ซึ่งพระครู 
สังฆวิจารณ (พงศธรณ์ เกตุญาโณ) ไดชวยทําใหท้ังหมด และได
รวบรวมภาพถายซึ่งหาไดยากจากแหลงตางๆ กับท้ังไดนําขอมูล
จากหนังสือและขอเขียนตางๆ มากทีเดียว มาแปลงเปนขอมูล
ดิจิทัล ชวยผอนเบางานลงไปมากมาย ขออนุโมทนาไว ณ ท่ีน้ี 

ขอใหธรรมทานอัน อุ ทิศ  คุณประพัฒน  เกษสอาด 
ไวยาวัจกรวัดญาณเวศกวัน ในวาระน้ี จงเปนปจจัยสงเสริมให
กัลยาณธรรมงอกงามแพรหลาย เพ่ือใหชีวิตและสังคมอุดมท้ังดวย
อามิสไพบูลยและธรรมไพบูลย นํามาซึ่งความเจริญเพ่ิมพูนแหง
ประโยชนสุขของมหาชน อํานวยผลตลอดกาลยั่งยืนนานสืบไป  

สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ปยุตฺโต) 
๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔ 
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ทันโลก ถึงธรรม 
(เหลียวหลัง แลหนา พัฒนาพุทธธรรมศิริราช)  

ทางศิริราชนิมนตใหเขียนเร่ืองตามหัวขอท่ีตั้งไวขางบนน้ัน 
เริ่มตนดวย “เหลียวหลัง” ซึ่งก็คือใหเลาเรื่องเกาในอดีต แต
อาตมาเวลาน้ีมีความจําเลือนรางอยางยิ่ง เหตุการณตางๆ 
มากมายสวนใหญไดหายหมดไปจากความทรงจํา นึกไดตรงนั้น
นิด ตรงนี้หนอย เห็นเปนภาพเหตุการณบางอยางชั่วครูชั่วขณะ
ผานๆ ไป เชนวา นานมาแลว ใกล พ.ศ. ๒๕๐๐ น้ัน มีขาววา ท่ี  
ศิริราช มีการจัดฝกสมาธิ ศาสตราจารย นพ. โรจน สุวรรณสุทธิ 
ทดลองวัดคล่ืนสมองของคนท่ีน่ังสมาธิ นึกไดแคน้ัน และในภาพ
หน่ึง มองเห็นตนเองกําลังเดินเขาไปขางหนาท่ีประชุมฟงการ
บรรยายธรรม ของชุมนุมพุทธธรรมศิริราช และอาจารยหมอ
ประเวศ วะสี พูดนําแกท่ีประชุมน้ัน  

พูดถึงทานผูใหญสําคัญมาก ท่ีเปนผูเสนอจัดตั้ง ชุมนุม
ศึกษาพุทธธรรม (ศิริราช) คือ ศาสตราจารย นพ. อวย เกตุสิงห 
อาตมาจํานามของทานไดแมน ทานประจําอยูในบรรยากาศ
ของศิริราชในยุคสมัยน้ัน แตอาตมาระลึกเหตุการณอะไรๆ 
เกี่ยวกับตัวทานไมได นอกจากเรื่องกวางๆ ท่ีรางเลือน เชน นาม
ของทานท่ีผูกพันกับการแพทยแผนไทย  
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อยางไรก็ดี หลังจากเขียนเรื่องน้ีจบไปแลว วันหน่ึง พระ
ครูสังฆวิจารณท่ีอยูใกลๆ ไดคนหาพบในหนังสือเลมหน่ึงบอก
แหลงขอมูลวา สารศิริราช ปท่ี ๒๒ ฉบับท่ี ๗ กรกฎาคม ๒๕๑๓ 
หนา  ๖๑๓  – ๖๖๘  ลงพิมพคําอภิปราย  เรื่ อง  “ธรรมกับ
การศึกษาแพทยศาสตร” ท่ีคณะแพทยศาสตร ศิริราชพยาบาล 
ซึ่ง ศาสตราจารย นพ. อวย เกตุสิงห เปนผูนําการอภิปราย และ
มีอาตมาเปนผูหน่ึงท่ีรวมอภิปราย 

แลวอีกไมชาก็มีคําบอกแจงมาแตไกล  จากคุณหมอ 
กาญจนา เกษสอาด วาทานเองไดเปนผูไปนิมนตอาตมาใหมา
แสดงพระธร รม เทศนา  ในงานพระราชทาน เพ ลิ งศพ 
ศาสตราจารย นพ. อวย เกตุสิงห   

แตในเม่ือตัวอาตมาเองจําเรื่องราวไดไมชัดเจน  ไม
ปะติดปะตอ ถาพูดบรรยายยืดยาวไป ก็คงไดความไมชัด และ
เรื่องราวก็จะผิดพลาดคลาดเคล่ือนไปได จึงไมขอพูดอะไร
มากมายใหยาวความ 

 อยางไรก็ตาม ที่พอจะพูดไดบางก็คือ เมื่อมองกวาง
ออกไป ชุมนุมพุทธธรรมศิริราชน้ีเกิดขึ้นในชวงเวลาใกล พ.ศ. 
๒๕๐๐ ท่ีคนเกาๆ ชาวบานเรียกวาเปน “กึ่งพุทธกาล” โดยถือกัน
วาเปนเวลาท่ีพระพุทธศาสนาจะเส่ือมลงไปเรื่อยๆ จนถึงความ
สูญส้ินไปในปท่ีครบ ๕๐๐๐  
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การท่ีบูรพาจารยของศิริราช คือบรรดาอาจารยแพทยเกา
กอนในยุคน้ัน ตั้งชุมนุมพุทธธรรมศิริราชข้ึนมาไดในเวลาน้ัน 
แสดงถึงความเปนผูนําทางความคิด ท่ีมิไดปลอยตัวไปตาม
สภาพเส่ือมถอยออนแอของสังคมรอบตัว แตมีความไมประมาท 
เขมแข็งจริงจัง พรอมดวยความปรารถนาดีตอพระพุทธศาสนา 
ตอสังคมประเทศชาติ เฉพาะอยางยิ่งตอนักศึกษา คนหนุมสาว 
และบรรดาประชาชน 

สังคมไทย ใกล้ก่ึงพุทธกาล หันหลังให้วัด 
มองดูสังคมไทยในเวลาท่ีเรียกวาใกลกึ่งพุทธกาลน้ัน ได

เห็นความแตกตางหางไกลกันอยางชัดเจน ระหวางเมืองกรุง กับ
บานนอก (คือนอกกรุงเทพฯ)  

คนท้ังสังคมไทยฝนใฝปรารถนาอยากไดอยากมีความ
เจริญรุงเรืองเฟองฟูทางวัตถุอยางเมืองฝรั่ง ท่ีคนไทยเรียกวาเปน
อารยประเทศ แตเมืองกรุงเปนถิ่นเดียวท่ีคนไทยเขาถึงความ
เจริญอยางน้ัน  

สวนคนบานนอก ซึ่งยากจะไปท่ีไหนๆ แคถนนลูกรังก็หาได
ยาก ไดแคตื่นหูตื่นใจไปกับความเจริญของเมืองกรุง และใฝฝนท่ี
จะไดไปเดินงกๆ เง่ินๆ แหงนดูแสงสีท่ีระยิบระยับแพรวพราวใน
เมืองสวรรค พอไดไปจริง ก็จับแขนตอๆ กันเดินเปนแถวขามถนน 
เปนอยางคําเกาท่ียังพอจํากันไดวา “บานนอกเขากรุง” 



๔  ทันโลก ถึงธรรม 

กรุงเทพฯ ในชวงเวลาใกลเขามาสู พ.ศ.๒๕๐๐ น้ัน เปน
เมืองของคนสมัยใหม ซ่ึงหันหลังใหวัด เมินใหวัฒนธรรมประเพณี
เดิม วาของไทยอะไรๆ ก็ลาหลัง ไมทันสมัย พระพุทธศาสนานี้ครํ่า
ครึ คําวา สมาธิ วิปสสนา กรรมฐาน ฯลฯ อยาไปพูด เขาจะดูถูก 
หรือหัวเราะเยาะเอาวาจะไปน่ังเทียนหรือไง... พระเณรในเมืองกรุง
น้ีไปเดินบิณฑบาต ยากจะไดอาหาร บางทีไปบิณฑบาตกลับมา 
บาตรเปลา ไมไดอะไรเลย พระเณรรูกันวาท่ีบานน้ัน ถนนน้ัน มี
โยมผูเฒาหรือคนเกาคนแกท่ีมีศรัทธาตักบาตรเปนประจําทุกวัน ก็
เปนท่ีหวังวาจะพอไดภัตบาง คงจะไมถึงกับกลับวัดบาตรเปลา 

สวนในชนบทท่ัวไป ซ่ึงเปนบานนอก ชาวบานยังใกลชิดสนิท
วัด อยูกับวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบกันมา ยังเคารพเช่ือฟงหลวงพอ
หลวงปูยังหวงใยดูแลหลวงตา แตลึกลงไปในใจ ชาวบานสวนใหญ
หรือแทบท้ังน้ัน ตางก็หมายมองพุงสายตาออกไปขางนอก ใฝใจ
เรียกหารอจะรับเอาความเจริญท่ีจะเขามาจากเมืองจากกรุง ไมมั่น
จิตไมสนิทใจกับวัด กับวิถีชีวิตวัฒนธรรมประเพณีท่ีสืบกันมาของ
ตัว ไมมีความภูมิใจในถ่ินในชุมชนของตน ตัวอยูใน-ใจออกหาง 
พรอมท่ีจะผละหรือสลัดออกไป เพ่ือรับเอาความเจริญอยางใหม 
โดยหวังจะไดมีความสนุกสุขสะดวกสบายเหมือนอยางคน
สมัยใหมในเมืองกรุงน้ัน 

เวลาน้ัน บนถนนสายสําคัญๆ ในกรุงเทพฯ บางทีมีคนชาว
ประเทศตะวันตก หรือฝร่ัง เดินผานมา-ผานไปบาง ฝร่ังเหลาน้ัน 
ซ่ึงคนไทยมองอยางนับถือวาเปนอารยชน ลวนแตงตัวภูมิฐาน ดู
เดนเปนสงา ใสเสื้อนอกท่ีเรียกกันวาชุดสากลท้ังน้ัน ไมมีคนไหนใส
แคเสื้อยืดเสื้อกลามหรือเปดหลังเปดไหล 
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ถึงก่ึงพุทธกาล ในอเมริกา  
พระพุทธศาสนา โผล่ข้ึนมากับคนรุ่นใหม่ 

หันไปดูเมืองฝร่ัง ท่ีวาเปนอารยประเทศ เวลาน้ัน เปนยุค
ส้ินสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ ใหมๆ อเมริกาเปนประเทศผูชนะ
สงครามท่ีเสียหายนอยท่ีสุด ไมบอบช้ํา ไดรุงเรืองเฟองฟูโดดเดน
ขึ้นมาเปนประเทศท่ีร่ํารวยท่ีสุด เปนสังคมท่ีมั่งคั่งพรั่งพรอม 
ผูคนมีชีวิตแบบวัตถุนิยม มุงหนาแขงขันหาเงินทองหวังความสุข
จากการเสพบริโภค จนไดชื่อวาเปนสังคมบริโภค หรือสังคมนัก
บริโภค (Consumer Society) 

แตในสังคมท่ีผูคนตางก็ตัวใครตัวมัน มุงหนาแกงแยง
แขงขันเอาชนะกันอยางสุดกําลัง โดยมีชีวิตหมกมุนอยูกับการหา
ความสุขจากการเสพบริโภคน้ัน เวลาผานไปไมนาน คนเหลาน้ัน
มากมายกลับรูสึกตัววาไมมีความสุข จิตใจวาวุนรอนรนกระวน
กระวาย เครียด อางวาง โดดเดี่ยว เหงา แปลกแยกจากผูคน
ดวยกัน แปลกแยกจากงานการท่ีทํา แลวก็แปลกแยกกับชีวิต
ของตัวเอง  

เวลาผานมาไมนานนัก พวกคนรุนใหม ยุคสงครามโลก
ครั้งท่ี ๒ โดยเฉพาะท่ีเกิดหลังส้ินสงครามโลกน้ัน เติบโตขึ้นมา
เปนคนรุนหนุมรุนสาว มองเห็นตัวเองถูกกดถูกอัดบีบคั้นอยูใน
วิถีชีวิตและสภาพสังคมท่ีเปนอยางน้ี ก็ไมพอใจ เบ่ือหนาย อยาก
มีชีวิตท่ีโลงเบา เปนอิสระ แลวก็เริ่มมีปฏิกิริยา   
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ตอนน้ีน่ีเองก็มาถึง  พ .ศ .  ๒๕๐๐  ท่ี เรียกวาเปนปกึ่ ง
พุทธกาล เหตุการณท่ีเปนความเปล่ียนแปลงอยางสําคัญซึ่ง
เกี่ยวโยงมาถึง และกระทบพระพุทธศาสนา แทนที่จะเกิดขึ้นใน
เมืองไทย กลับไปเกิดขึ้นท่ีอเมริกา ท่ีวาเจริญร่ํารวยท่ีสุดในโลก 
มีขบวนการของคนรุนใหม ซึ่งสลัดท้ิงวัฒนธรรมอเมริกัน ปฏิเสธ
สังคมกระแสหลัก ท่ีเปนบริโภคนิยม ปรากฏตัวเดนดังชัดขึ้นมา
ในป 1957 คือ พ.ศ. ๒๕๐๐ น้ัน เรียกวาคนรุนบ๊ีต – Beat 
Generation คนหนุมพวกน้ีมิใช เปนกลุมใหญโต  และไมได
ออกมาปฏิบัติการโวยวายอะไร เขาแสดงออกทางความคิด เปน
งานวรรณกรรม  เปนกวีนิพนธ  คนหัวหนาหรือผู นํา  (Jack 
Kerouac) เล่ือมใสในพระพุทธศาสนาแบบเซน (Zen) ของญี่ปุน 
ถือหลักความเปนอิสระเสรี และชีวิตท่ีไมตองมีเงินทอง  

Jack Kerouac นําคณะออกเดินทาง โดยไมมีเงินทองติด
ตัวเลย เรรอนผจญภัยไปตลอดดินแดนประเทศอเมริกาจนถึง
เม็กซิโก บอกวาแสวงหาโมกษะ (freedom) และโพธิ 
(enlightenment) โดยมวนยาเสพติด สุรา นารี ดนตรี พรอมไป
ดวย เขาเขียนเลาการจาริกน้ีเปนหนังสือ (ชื่อวา On the Road) 
ออกมาในปกึ่งพุทธกาล ๒๕๐๐/1957 ซึ่งไดเปนวรรณกรรมท่ีมี
ชื่อเสียง และทําให Beat Generation ปรากฏตัวโดดเดนขึ้นมา
อยางท่ีวาแลว และในปตอมา เขาก็เขียนหนังสือเลมใหม เรื่อง 
The Dharma Bums (คนติดธรรม) วาดวยการแสวงธรรมใน
พระพุทธศาสนา และการบรรลุธรรมดวยการปฏิบัติพุทธแบบ
เซน โดยเอาเพ่ือนในกลุม ชื่อ Gary Snyder เปนตัวละคร 
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 Gary Snyder น้ี ไดไปเรียนพุทธศาสนาแบบเซน อยูในวัด
ญี่ปุนท่ีเกียวโต ถึง ๘ ป (1956 – 1964, บางวา ๑๒ ป ถึง 1968) 
เปนกวีท่ีไดรับรางวัลพูลิตเซอร เขาชื่นชมชีวิตชุมชนอยางสังฆะ 
รักความสงบในธรรมชาติ ชวนใหดูแลรักษาส่ิงแวดลอม ไมให
ทําลายธรรมชาติ และใหเห็นคุณคาของ meditation (การเจริญ
สมาธิ) ตอมา เมื่อถึงยุคของพวก hippies กวี Snyder น้ี ก็ได
เปน hippie guru คือเปนครู (“คุรุ” ท่ีคนไทยเรียกเพ้ียนเปน       
“กูรู”) ของพวกฮิปปดวย เชนเดียวกับกวี Allen Ginsberg ชาว 
Beat (beatnik) อีกคนหน่ึง ซึ่งก็ไดศึกษารูพระพุทธศาสนามาก 

อยางท่ีวาแลว พวก Beat Generation เปนกลุมคนที่ไม
มากมายใหญโต และไมไดออกมาแสดงบทบาทโวยวายใหคน
ตื่นเตนกันในสังคม ไดแตเปนเจาความคิด ท่ีแสดงออกมาทาง
หนังสือ แรงกระทบตอสังคมและวิถีชีวิตอเมริกัน จึงยังไมทําให
กระเทือนหวั่นไหวมาก แตมีความสําคัญในแงท่ีอาจจะเรียกวา
เปนผูจุดประกาย 

ตั้งแต่ฮิปป้ีโผล่ออกมา อเมริกาวุ่นวายไปนาน 
ระหวางน้ัน ปฏิกิริยาของคนรุนใหม ในการปฏิเสธสังคม

อเมริกัน สลัดท้ิงวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยม ก็แพรหลายขยายตัว มี
การแสดงออกชัดเจนมากขึ้น เวลาผานไป ๑๐ ป หลังเกิด Beat 
Generation พอถึงป 1967 (พ.ศ. ๒๕๑๐) พวกฮิปป (hippies) 
ซึ่งเริ่มขึ้นท่ีซานฟรานซิสโกราว พ.ศ. ๒๕๐๘ ไดขยายตัวเปน
ขบวนการคนขาวชั้นกลางรุนหนุมสาว (อายุ ๑๕-๒๕ ป) เปน
ปรากฏการณใหญอ้ืออึงเซ็งแซในสังคม  
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ในเดือนสิงหาคม 1967 น้ัน นิตยสาร/นสพ. เดนๆ หลาย
ฉบับ เชน Time, Newsweek, Life, Look, the New York 
Times พากันออกฉบับพิเศษหรือพิมพรายงานพิเศษเร่ือง “ฮิปป” 
(hippie) 

ขบวนการฮิปป น้ี จัดกันวาเปนวัฒนธรรมสวนกระแส 
(counterculture, จะเรียกวาวัฒนธรรมทวนกระแส หรือตาน
กระแส ก็เหมือนจะออนไป หรือจะแปลวาปฏิวัฒนธรรม ก็
ตามแต) เปนปฏิกิริยาตอตานสังคมอเมริกันท่ีคนรุนพอแมมีวิถี
ชีวิตแบบวัตถุนิยม ซึ่งวุนวายอยูกับการหาเงินทองและการ
แขงขัน  

พวกฮิปปปฏิเสธระเบียบแบบแผนของสังคม ตอตาน
อํานาจและความรุนแรง ละท้ิงวิถีชีวิตของบรรพบุรุษอเมริกัน 
สรางวิถีชีวิตแบบใหมของพวกตนท่ีเปนอยูงายๆ รักเพ่ือนมนุษย 
รักธรรมชาติ อยูกับปจจุบัน สนใจเรื่องลึกซึ้งทางจิต เรื่องสมาธิ 
โดยเฉพาะศาสนาตะวันออก เชน โยคะ และเซน บางก็ไปทาง
โหราศาสตรหรือไสยศาสตร แตไปสุดโตงจนกลายเปนไมทํางาน
การอาชีพตามปกติ ตั้งชุมชน (communes) ท่ีอยูกันอยางปลอย
ตัวทางเพศ เสพติดกัญชาและสารรายแรง ในป 1974/๒๕๑๗ ใน
เมืองมีราว ๒,๐๐๐ คอมมูน ในชนบท ๑,๐๐๐ คอมมูน มี
ลักษณะเดนท่ีเปนจุดสังเกตของคนท่ัวไปวา ฮิปปมีผมยาว-
รองเทายาง-เส้ือผายูยี่ (คนไทยมักพูดวา ผมยาว-รองเทายาง-
กางเกงยีนส) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๙ 

 ๙ 

พวกฮิปป น้ี ดานหน่ึงเปนปฏิกิริยาตอการทําสงคราม
เวียดนาม เคยเปนพวกกับซายใหม (New Left) แตหันเหออกจาก
การเมือง จากการเขาประจัญและรุนแรง มาเปนสลัดออกและย้ิม
ใหแกโลก ใหถือหลักอหิงสาและเมตตา มีคติวา “Make love, not 
war.” สวนฮิปปท่ีเอาเรื่องกับการเมือง ออกโรงตอตานสงคราม 
เรียกช่ือแยกไปเปนยิปป (yippie) เมื่อเวลาผานไปๆ ขบวนการ
ฮิปป ซึ่งไมมีฐานการจัดตั้งท่ีมั่นคง ตองผจญกับปญหาตางๆ ใน
การท่ีจะดํารงอยู ปจจัยส่ีก็เขาขั้นจะแรนแคนลําเค็ญ ก็ออนแรง
ออนกําลังแลวก็เลือนรางจางไป ในเวลาใกลๆ กับการจบสงคราม
เวียดนาม (สงครามราว ๒๑ ป = ๒๔๙๗-๒๕๑๘/1954-75)  

แตกระแสปฏิกิริยาทางสังคมยังไมจบ  ดัง ท่ีวาแลว 
ปฏิกิริยาละท้ิงวิถีชีวิตและสังคมอเมริกันน้ี ดานหนึ่งมากับความ
สนใจเล่ือมใสในหลักความคิดคําสอนท่ีฝรั่งเรียกวาศาสนา
ตะวันออก อยางท่ีพวก Beat มีศรัทธาในพระพุทธศาสนาแบบ
เซน แตในยุคฮิปปและตอๆ มาน้ี ศาสนาตะวันออกท่ีเขาสู
อเมริกามาแรงจากอินเดีย คือฮินดูสายหรือสํานักตางๆ ซึ่ง “คุรุ” 
(Guru = ครู, คนไทยอานวา “กูรู”) ตัวเจาสํานักเองนําจาก
อินเดีย เอาไปตั้งในอเมริกา  

สํานักท่ีเดนดังมากอยูนาน ไดแกขบวนการหริกฤษณะ 
(Hare Krishna, อานตามเสียงสวดเปน หเร กฤษณะ สรรเสริญ
พระกฤษณะ คือพระนารายณ) ซึ่งตัวสวามี จากอินเดีย ไปตั้ง
สํานักขึ้นท่ีนิวยอรก ในป 1965 ในระยะเวลาใกลๆ กันกับท่ีพวก
ฮิปปเกิดขึ้น และก็ไดพวกฮิปปน่ันเองเปนศิษยรุนแรก  
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หนุมสาวอเมริกันลูกศิษยหริกฤษณะปรากฏตัวเดนเห็นกัน
ชัด โดยแตงตัวอยางนักบวชฮินดูในอินเดีย ทาหนาทาตาเขียนสี 
ผูชายโกนหัวไวหางเปย รวมกันเปนกลุมๆ ไปยืนตามถนน
หนทางหนาสถานท่ีสําคัญ หรือท่ีคนไปชุมนุมกันมาก ผูหญิงตีฉ่ิง 
ผูชายตีกลอง เตนลอยหนาลอยตาสวดสรรเสริญพระนารายณวา 
“หเร รามาๆๆๆ”  

หลัง พ.ศ. ๒๕๑๐ ไดมีองคกรตอตานลัทธิอุตริ (anticult 
organizations) เกิดขึ้น พวกหริกฤษณะถูกเพงเล็งเปนเปาตั้งแต
ตน และนับแตป ๒๕๒๐ ก็ถูกกลาวหามาเร่ือยๆ วาทําความผิด
ฐานลางสมอง (brainwashing) แตจนถึงราว พ.ศ. ๒๕๓๕ ใน
อเมริกาก็ยังมีสํานักหริกฤษณะอยูราว ๕๐ แหง  

 สํานักใหญสําคัญของคุรุ/Guru ฮินดู จากอินเดีย ท่ีมี
ชื่อเสียงใหญโต  ยังมี อ่ืนๆ  อีก  เชน  ทานศรี  รัชนีศ  (Shree 
Rajneesh) เขามาอเมริกา ในป 1981 (พ.ศ. ๒๕๒๔) สอนลัทธิ
ฮินดูพิเศษ มีการฝกสมาธิแบบพลวัต (dynamic meditation) การ
บรรลุโมกษะหลุดพนไดดวยความรักเสรี (free love) เวลาผานไปป
เดียว ก็มั่งคั่งร่ํารวยมหาศาล ไดต้ังเมืองใหมช่ือ รัชนีศปุระ ขึ้นใน
รัฐ Oregon แตอยูไดแค ๔ ป ก็ถูกขับไลออกจากอเมริกาดวย
โทษฐานฉอฉลเกี่ยวกับการเขาเมือง 

สํานักโดงดังท่ียืนยงอยูยาวนาน คือสํานักฝกสมาธิของ
มหาฤาษีมเหษโยคี ท่ีเรียกกันส้ันๆ วา TM (Transcendental 
Meditation) ซึ่งดาราวงดนตรี the Beatles ไดเขาไปเปนศิษย มี
ตัวเลขบอกวา ถึงราว พ.ศ. ๒๕๕๐ มีผูท่ีไดเขาฝกสมาธิในสํานัก
น้ีแลว ประมาณ ๖ ลานคน 
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ทางดานพระพุทธศาสนา โดยท่ัวไปไมคอยมีเรื่องราว
ปรากฏ แมจะมีอาจารยบางทานตั้งสํานักเล็กๆ ขึ้นมาสอนสมาธิ 
สอนวิปสสนา ก็เงียบๆ ไมถึงขั้นท่ีตํารับตําราของฝร่ังบันทึกไว 
แตมีสํานักหน่ึงท่ีใหญมาก เปนพุทธศาสนาแบบวัชรยานจาก
ทิเบต โดยพระทิเบตทานหน่ึง (Chögyam Rinpoche Trungpa) 
หนีภัยจีนท่ียกทัพมายึดครองทิเบต ไปอยูในอังกฤษ เรียนจบท่ี
มหาวิทยาลัย Oxford แลว ในป 1970/๒๕๑๓ ไดไปต้ังสํานักสอน
ฝกสมาธิ (meditation) ในอเมริกา การสอนสมาธิไดผล งานขยาย
ใหญโตรวดเร็ว ไดต้ังองคกรใหญช่ือ Shambhala International 
ข้ึนมาเปนหลัก ซ่ึงมาถึงปจจุบันมีศูนยงานอยูในอเมริกาและยุโรป
มากกวา ๑๐๐ แหง และไดต้ังสถาบันนาโรปะ (Naropa Institute) 
ขึ้นท่ีรัฐ Colorado ปจจุบันเจริญขึ้นเปน Naropa University  

ขบวนการใหญอีกพวกหน่ึงท่ีควรพูดถึงไวหนอย เพ่ือให
เห็นสภาพสังคมตะวันตกในยุคท่ีคนเกิดมีความเปล่ียนแปลงทาง
ความคิดจิตใจครั้งสําคัญ ไดแกขบวนการ New Age (ยุคใหม) 
พวกน้ีเหมือนยอนกลับไปฟนความเชื่อเกาๆ ขึ้นมา มีโยคะ การ
เจริญสมาธิ (meditation) ไสยศาสตร โหราศาสตร การเขาทรง การ
บําบัดโรคดวยวิธีการทางจิต การรักษาสุขภาพแบบองครวม การ
นวด การฝงเข็ม การเลนแรแปรธาตุ เร่ืองเวทมนตร เร่ืองชีวิตตาง
ดาว กังฟู เปนตน พวกน้ีข้ึนมากในชวงป ๒๕๒๐ เศษ มีคน
อเมริกันบอกตัววาเปนชนชาวนิวเอจน้ี ๓ – ๖ ลานคน มีการ
ทํานายวาพระศรีอารย (Maitreya) จะมาโปรดในป 1982/
๒๕๒๕ แตไมปรากฏใหเห็นจริง ขบวนการน้ีหมดกําลังไปกอนถึง
ป ๒๕๔๐ แตคนท่ีมีความคิดความเชื่อหรือสนใจในแนวน้ียังมีอยู
ท่ัวไปในอเมริกา 
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ทีน้ี มองดูขบวนการที่เดนดัง ซึ่งเปนตนกระแสปฏิกิริยาน้ี 
พวกฮิปป น้ันเบ่ือหนายไมพอใจสังคมของพอแม จึงสลัดท้ิง
แยกตัวออกไป หันหลังใหสังคมเกาน้ัน ไปแสวงหาทางดําเนิน
ชีวิตตามแบบของตัวเองอยูตางหาก  

คนพวกน้ีไดแตหนีออกไป ไมไดพยายามแกไขสังคมท่ีตน
วาไมดีน้ัน สวนพวกยิปปแยกตัวออกไปโดยไมยอมปลอย แตหัน
หนาเขามาประจัญ รวมเรียกรองสิทธิของคนดํา ฯลฯ ตอตาน
สงครามเวียดนาม เวลาผานไปๆ พวกฮิปปและยิปปก็ออนกําลัง
จางลง  

แลวกระแสสังคมก็แกวงกลับไปสุดทางตรงขาม พอเขา
ทศวรรษ 1980s (ชวงหลัง พ.ศ. ๒๕๒๐) ก็ถึงยุคของพวกยัปป 
(yuppie) คือคนหนุมสาวชาวเมืองรุนใหม มีการศึกษาสูง มี
อาชีพการงานดี ท่ีชอบชีวิตโออา มุงแตหาเงินทอง ชอบวางโต 
อวดตัวเดนโกในสังคม ใชของหรูหราราคาแพง อวดโกหรูกันจน
รถยนตบางย่ีหอไดช่ือวาเปน 'yuppie' car  

แตพวกยิปปก็ไมยอมลงให ถึงกับมีการจัดโตวาทีกันเปน
ชุด ในเรื่อง “Yippie Versus Yuppie” (ยิปป ยัน ยัปป) แตจะ
อยางไรก็ตาม ในท่ีสุด ยุคของฮิปปและยิปปก็จบไป สังคมแหง
การแขงขันและบริโภคนิยมของอเมริกัน ก็นําโลกตอมา  
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เรื่องของโลกนี้ ที่แม้ไม่ต้องสนใจ แต่ควรรู้ไว้  
ผานทศวรรษ 1970s มาแลว พลังของวัฒนธรรมสวน

กระแส (counterculture) ก็เบาบางจางลง วัฒนธรรมบริโภค
นิยมท่ียืนตัวเปนกระแสหลัก ก็นําสังคมอเมริกันกาวตอมา และ
ไมนําเฉพาะอเมริกาเทาน้ัน แตพาแทบทั้งโลกตามไปดวย โดยท่ี
ชาวประเทศลาหลัง ดอยพัฒนา และกําลังพัฒนาท้ังหลาย พา
กันตื่นหูตื่นตารอท่ีจะตามจะรับความเจริญของประเทศท่ีเรียกวา
พัฒนาอยางสูงแลวน้ัน ถาอเมริกาท่ีเจริญพวงหลังเอาความ
เส่ือมหรือปญหาอะไรติดหรือซอนมา พวกท่ีตามหลังเอาอยาง 
ซึ่งวินัยไมพอ ตั้งจิตผิดทา ปญญาไมทัน ก็ไดรับความเจริญท่ี
ฉาบหนา แตเอาปญหาเขามาซ้ําเติมตัวเองดวย แลวก็ลมลุก
คลุกคลานกันไป แตรวมแลวท้ังพวกท่ีนําและพวกท่ีตาม ก็
เหมือนกับรวมกันบอนทําลายโลกท่ีอาศัยของตัว  

เปนธรรมดาของผูปฏิบัติธรรมท่ีจะแกปญหาของโลก แก
ทุกขของมนุษย จะตองรูทันสภาพปญหาหรือสภาวะแหงทุกขอันน้ี 

 อยางท่ีวาแลว อเมริกาเจริญรุงเรืองมีเศรษฐกิจฟูฟาขึ้นมา
ตั้งแตสงครามโลกครั้งท่ี ๒ เฉพาะอยางยิ่งหลังส้ินสงครามน้ันใน
ป 1945/๒๔๘๘  

คว ร เ ล า ค ว ามย อ นห ลั ง ไ ว ห น อ ย ว า  เ มื่ อ  ๑๐  ป 
(1929/๒๔๗๒) กอนเร่ิมสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ น้ัน อเมริกาไดวูบ
เขาสูภาวะเศรษฐกิจตกต่ําฮวบใหญ (Great Depression) ซึ่งแผ
ขยายไปยังประเทศอุตสาหกรรมท่ีเจริญท่ัวโลก  
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คราวน้ัน ผูคนแรนแคน เศรษฐีกลายเปนยาจก คนฆาตัว
ตายมาก ปท่ีตกต่ําท่ีสุดคือ 1933 คน ๑๒ - ๑๕ ลานคนไมมีงาน
ทํา (ประชากรอเมริกันเวลาน้ันราว ๑๒๒ ลานคน) ธนาคารท่ีมี
ท้ังหมด ๒๕,๐๐๐ ลมไป ๑๑,๐๐๐ แหง 

สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ เริ่มขึ้นในป 1939/๒๔๘๒ เวลาน้ัน 
อเมริกายังหางไกลมากจากสงคราม และเศรษฐกิจของอเมริกา
ไดฟนตัวขึ้นมาบางแลว แตก็ยังไมดีเลย กําลังแรงงานท่ีวางงาน
ลดจาก ๒๕% เปน ๑๕% แตพอเร่ิมสงครามแลว ประเทศท่ีทํา
ศึกในยุโรปก็พากันส่ังซื้ออาวุธยุทโธปกรณมากมายจากอเมริกา 
โรงงานผลิตกันไมไดหยุด หมดปญหาคนวางงาน แลวตอมา
กลายเปนขาดแคลนแรงงาน คนดําท่ีถูกเหยียดหยามกีดกั้น พา
กันกดดันเรียกรองขอใหไดเขาทํางาน จนรัฐบาลตองออกคําส่ัง
หามกีดกั้น แลวไมนานก็มีคนดํารวมทํางานเกือบ ๒ ลานคน พอ
ยุโรปทําสงครามกันไปได ๒ ปเศษ อเมริกาก็รวยพนภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ําโดยส้ินเชิง ซึ่งก็มาถึงเวลาท่ีอเมริกาเพ่ิงเขารวม
ทําสงครามใหมๆ 

อเมริกาเขารวมทําสงครามโลกครั้งท่ี ๒ น้ันตอนทายป 
1941/๒๔๘๔ เมื่อญี่ปุนโจมตีอาวเพิรล คือเมื่อสงครามผานเวลา
มาแลวราว ๒ ป ๓ เดือน และจะอยูในภาวะสงครามไป ๓ ป ๘ 
เดือน จนจบลงเมื่อญี่ปุนยอมแพในวันท่ี ๑๔ ส.ค.1945/๒๔๘๘ 

ทหารอเมริกันไปรบในดินแดนหางไกลนอกอเมริกา 
ประเทศอเมริกาจึงไมบอบช้ําเสียหายอะไรเลย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๕ 

 ๑๕ 

เมื่อผูชายเปนทหารไปรบ พวกผูหญิงแมบานก็ไปเขา
ประจําโรงงาน ในยามเรงรอนของสงครามน้ี ผลิตเครื่องบินได 
เดือนละ ๔,๕๐๐ เครื่อง รถถังเดือนละ ๔,๐๐๐ คัน เรือรบที่ยาม
สงบตอเสร็จใน ๑ ป ลดเวลาลงมาเสร็จใน ๑๗ วัน ฯลฯ นับ
เฉพาะป 1944/๒๔๘๗ อาวุธยุทโธปกรณท่ีฝายสัมพันธมิตรใชใน
การสงครามน้ัน ๖๐% ผลิตในอเมริกา  

อเมริการบไปจนจบสงคราม เสียทหารตายในสนามรบ 
๒๙๒,๑๓๑ คน ซึ่งนับวาเล็กนอย เมื่อเทียบกับทหารนานาชาติท่ี
ตายในสมรภูมิท้ังส้ินประมาณ ๑๙ ลานคน (ทหารสหภาพ          
โซเวียตตาย ๑๑ ลานคน มากกวาทหารฝายสัมพันธมิตรชาติอ่ืน
ท้ังหมดรวมกัน) และถานับคนอเมริกันท้ังหมดท่ีตายในสงคราม
ใหญน้ี ท้ังทหารและพลเรือน ก็ไดจํานวนราว ๔๐๗,๓๑๖ ซึ่งก็
นับวาเปนจํานวนเล็กนอย เมื่อเทียบกับคนท้ังหมดท่ีตายใน
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ น้ี ราว ๔๐ – ๕๐ ลานคน  

สงครามจบลงโดยอเมริกาเปนท้ังผูชนะ และเปนเจาหน้ี 
บานเมืองก็ไมเสียหาย แตกลับร่ํารวยรุงเรืองยิ่งใหญ ตางจาก
ประเทศคูสงครามท้ังหลาย แมแตท่ีเปนฝายผูชนะ ซึ่งบานเมือง
พินาศยอยยับ แถมเปนลูกหน้ี ตองพ่ึงอเมริกา เวนแตสหภาพโซ
เวียต ท่ีแมจะบอบช้ําอยางยิ่ง แตมีดินแดนกวางใหญเหลือเฟอ 
(ใหญกวาอเมริกา ๒ เทาครึ่ง คือ โซเวียต 22.4 ลาน ตร.กม., 
สหรัฐ 9.37 ลาน ตร.กม.) ถึงจะเสียไปมาก ก็ไมยุบเทาไร 



๑๖  ทันโลก ถึงธรรม 

สหภาพโซเวียตน้ัน ไดผงาดขึ้นมาเปนคูปรปกษแขงอํานาจ
กับอเมริกา ในโลกท่ีแยกเปน ๒ คาย คือ โลกเสรี (free world) มี
สหรัฐอเมริกาเปนผูนํา กับคายคอมมิวนิสต (communist bloc) 
มีสหภาพโซเวียต เปนหัวหนา เกิดเปนสงครามเย็น (cold war) 
ท่ีตึงเครียดกันมาราว ๔๐ ป  

แตพอสงครามเย็นเริ่มตน ก็ประเดิมดวยสงครามรอนท่ี
โหดรายรุนแรงขึ้นท่ีเกาหลี (1950/๒๔๙๓ – 1953/๒๔๙๖) ตอ
ดวยสงครามเวียดนามท่ีทรหดยืดเยื้อ (1954/๒๔๙๗-1975/
๒๕๑๘) แลวก็มีเรื่องความขัดแยงและสงครามใหญนอยท่ีน่ันท่ีน่ี 
ท่ี  ๒  มหาอํ านาจต อ ง เ ข า ไปดู แล เ ร่ื อยมา  จน สุดท า ย
ประธานาธิบดีของสองประเทศนั้นเอง จึงไดรวมกันประกาศจบ
สงครามเย็นเมื่อใกลจะส้ินป 1989/๒๕๓๒  และในเดือน
ธันวาคม 1991/๒๕๓๔ สหภาพโซเวียตก็ไดแตกสลายหลุดกัน
ออกไป เหลือเปนประเทศใหญคือ สหพันธรัฐรัสเซีย (Russian 
Federation) เรียกส้ันๆ วา รัสเซีย (มีเน้ือท่ี 17 ลาน ตร.กม.) 

หันกลับไปดูอเมริกา อยางท่ีวาแลว ระหวางสงครามโลก ท่ี
ทหารอเมริกัน ๑๖ ลานคนไปรบในแดนไกลน้ัน ท่ีอเมริกาเอง 
บานเมืองดี ผูคนอยูกันเปนปกติสุข ไดแตเฝารอดูรอฟงเครียด
กังวลไปกับสถานการณสงครามท่ีไกลตัวน้ัน โรงงานท้ังหลายก็
เรงระดมผลิตอาวุธยุทโธปกรณสงออกไป คนอเมริกันท้ังหลายมี
รายไดดี แตไมมีอะไรจะซื้อหา ก็ไดแตเก็บเงินสะสมไว 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๗ 

 ๑๗ 

ครั้นถึงป 1945/๒๔๘๘  เมื่อสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ จบส้ิน
แลว ผูคนท่ีเก็บสะสมเงินทองกันไว ก็พรอมท่ีจะจับจายซื้อหา
ปจจัยส่ี โรงงานท่ีผลิตอาวุธ ก็เปล่ียนมาผลิตของกินของใช  

เหลาจีไอ ทหารผานศึกอเมริกัน เสร็จการรบในแดนไกล 
เดินทางกลับมาตุภูมิ รัฐบาลก็ออกกฎหมายตอนรับ ใหพวกเขา
ไดสิทธิพิเศษบางอยางท่ีจะมีความมั่นคงดานการเงิน และให
ทุนอุดหนุนการศึกษา เวลาน้ัน จํานวนผูเขาเรียนในมหาวิทยาลัย
เพ่ิมมากเปนสถิติสูงสุดถึง ๒ ลานคน  

คนมากมายเพ่ิมประดังกันขึ้นมา เงินทองก็พรอมจะจาย 
แลวก็เกิดมีการสรางหมูบานจัดสรรขึ้นมากมายแถบชานเมือง 
ทีวี (โทรทัศน) ท่ีคิดประดิษฐกันมาและถูกสงครามโลกชะลอไว 
ก็สะพรั่งขึ้นมา เทคโนโลยีท่ีเรงรัดพัฒนากันขึ้นในการทําสงคราม 
ก็หันมาใชในทางสันติท่ีจะชวยใหผูคนเปนอยูทําอะไรๆ ได
สะดวกสบาย ตลาดมีของกินเครื่องใชใหความสะดวกสบาย
วางขายสารพัด การตลาดและธุรกิจโฆษณาคึกคัก คนมีบาน
จัดสรรนาอยูท่ีชานเมือง มีรถยนตใช มีโทรทัศนดู พรอมดวย
เครื่องกินของใชบริบูรณ บานเมืองรุงเรืองเฟองฟู ผูคนอยูดีมี
ความสุขสําราญ อยางท่ีไมเคยมีไมเคยเปนมากอนเลย เวนแต
คนนิโกร (ตอมาตั้งแตป 1968/๒๕๑๑ เปล่ียนเรียกใหรูสึกดีขึ้นวา 
Black/คนดํา) ท่ียากจะเขาถึงความเจริญน้ี 



๑๘  ทันโลก ถึงธรรม 

ในยามบานเมืองดี ผูคนสุขสําราญกันท่ัวน้ัน ครอบครัว
ท้ังหลายก็เขาสูยุคพิเศษดวย คือมีเด็กเกิดมากมายเปนพิเศษ 
ดังท่ีไดทําสถิติสําคัญไววา ในชวงป 1946/๒๔๘๙ – 1964/
๒๕๐๗ มีเด็กเกิดขึ้นมาเพ่ิมประชากร ๗๗ ลานคน และเรียกคน
รุนน้ีวา baby boom generation เด็กเหลาน้ีเองท่ีเติบโตขึ้นมา
เปนหนุมเปนสาวแลว ไดมีความคิดจิตใจแปลกแยกจากพอแม
ปูยาตายาย หันออกไปดําเนินชีวิตทําการตางๆ ท่ีเรียกวาเปน 
counterculture เชนอยางฮิปป/hippies ท่ีไดเลาขางตน 

บริโภคนิยมคายพิษภัยออกมา  
ไม่ช้าก็ชัดว่า เป็นการพัฒนาท่ีไม่ย่ังยืน 

อเมริกาหลังสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ รุงเรืองเฟองฟูย่ิงนักดังวา
แลว เวลาผานมาราว ๑ ทศวรรษ อาจารยเศรษฐศาสตรท่ีฮาร
วารดแตงหนังสือข้ึนมาเอาสภาพสังคมอเมริกันท่ีมั่งค่ังพร่ังพรอม
น้ันต้ังเปนช่ือหนังสือวา The Affluent Society (John Kenneth 
Galbraith, 1958) เขาวิจารณบริโภคนิยมท่ีมากับความมั่งคั่งพรั่ง
พรอมของอเมริกาน้ัน เขาบอกวา แทนท่ีจะเอาแตโฆษณาใหคน
เกิดความตองการแบบไมรูจักพอข้ึนมาแลวจะไดผลิตสินคา
ขึ้นมาขายมากๆ เพ่ือสนองความตองการเทียมน้ัน ควรเอาเงินไป
ใชสรางสาธารณประโยชนกันดีกวา น่ีก็เปนเสียงธรรมท่ีเตือนสติ
ข้ึนมาในกระแสบริโภคนิยมของอเมริกา (Galbraith ไดเปนท่ี
ปรึกษาคนหน่ึงของประธานาธิบดี John F. Kennedy) 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๑๙ 

 ๑๙ 

เศรษฐกิจท่ีมั่งคั่ง น้ัน มากับความเจริญกาวหนาของ
เทคโนโลยี ในชวงเวลาของสงครามโลกครั้งท่ี ๒ ความจําเปน
เรงดวนในการสูรบ ทําใหตองระดมกําลังเต็มอัตราเต็มเวลาใน
การพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อส้ินสงคราม เทคโนโลยีท่ีกาวหนาไป
ไกลน้ัน ก็เอามาสรางความเจริญรุงเรือง ความสะดวกสบาย 
และความมั่งคั่งพรั่งพรอม ใชขับเคล่ือนอุตสาหกรรมใหเติบโต  

แตในกระบวนการสรางความเจริญมั่งคั่งสะดวกสบายน้ัน 
เทคโนโลยีก็เปนตัวการท่ีทําใหมนุษยรุกรานทําลายธรรมชาติ 
พรอมกับเปล่ียนวิถีชีวิตของคน ทําใหคนมีชีวิตท่ีพ่ึงพาข้ึนตอ
เทคโนโลยี แลวคนก็แปลกแยกจากธรรมชาติ ตลอดจนแปลก
แยกจากคนเองดวยกนั 

มนุษยชนถิ่นพัฒนาน้ันลําพองตัววามีความเจริญกาวไกล 
ไดลวงรูความลับของธรรมชาติ สามารถเอาธรรมชาติมาจัดการ
ผันแปรกําจัดดัดแปลงใหเปนไปตางๆ ท่ีจะรับใชสนองความ
ตองการของมนุษยไดตามใจปรารถนา แตท่ีจริงมนุษยไมรูความ
จริงท่ัวตลอดเพียงพอ เวลาผานไปไมนานนัก ก็เริ่มเจอเร่ืองราว
เหตุการณอันเปนผลราย ท่ีทําใหต่ืนตระหนกกลัวภัยซ่ึงคาดไมถึง  

เรื่องหน่ึงท่ีเดนดังขึ้นมาในระยะตนๆ ปรากฏในป 1962/
๒๕๐๕  เมื่อ นักชีว วิทยาชื่อ  Rachel Carson เขียนหนังสือ
ออกมาชื่อวา The Silent Spring แปลงายๆ วา “วสันต์ท่ีวังเวง” 
(วสันต คือฤดูใบไมผลิ ไมใชฤดูฝน-วัสสานะ)  



๒๐  ทันโลก ถึงธรรม 

The Silent Spring บอกเลาใหผูคนมองเห็นสภาพความ
สูญเสียยอยยับของระบบนิเวศ ท้ังประดาสัตวและพืชพันธุ อัน
จะคืบเคลื่อนมาถึงตัวมนุษยเอง เน่ืองมาจากการผลิตยาฆา
แมลง เฉพาะอยางยิ่ง ดีดีที/DDT ขึ้นมาใชกันอยางยามใจ เสียง
น้ีปลุกคนใหสะทานใจตื่นกลัวภัย เริ่มจะหงอกันขึ้นมา 

ราเชล คารสัน เขียนเตือนวาพฤติกรรมหยิ่งผยองลําพอง
ตนของมนุษย ท่ีคิดวาตนพิชิตธรรมชาติไดและจะจัดการ
ธรรมชาติให เปนไปตามชอบใจของตัว น้ัน  ก็คือกระบวน
ปฏิบัติการในการทําอัตวินิบาตกรรม (การฆาตัวตาย) ของตัว
มนุษยเอง๑ 

จากน้ัน ผลเสียผลรายจากการบริโภคกินเสพฟุมเฟอยไม
รู จักประมาณของมนุษย  และจากการผลิตของโรงงาน
อุตสาหกรรม ก็ทยอยโผลออกมา ท้ังขยะลนเหลือ นํ้าเสีย ดินเสีย 
หมอกควัน อากาศเปนพิษ โลกรอนมากข้ึน ผูคนเจอแตเรื่องท่ีทํา
ใหตื่นกลัว ตองลุกขึ้นมารวมกําลังกัน เชนเดินขบวนเรียกรองให
แกไขปองกันภัย ใหเปนมิตรกับธรรมชาติ ใหพิทักษรักษาแผนดิน 
แลวก็ไดเกิดมี Earth Day วันแมพระปฐพี หรือวันพิทักษโลก 
(๒๒ เมษายน) ขึ้นในป 1970/๒๕๑๓ และถึงปลายปน้ัน รัฐสภา
สหรัฐก็ ได ใหกํ า เ นิดองคการพิทักษ ส่ิ งแวดลอม  (EPA = 
Environmental Protection Agency) ขึ้นมาเปนหนวยงานใหญท่ีสุด 
โดยภายใน ๕ ป มีงบประมาณวันละ ๒ ลานเหรียญสหรัฐ 

                                         
๑ เธอเขียนไวแหงหน่ึงวา: The “control of nature” is a phrase conceived in arrogance, born 
of the Neanderthal age of biology and the convenience of man. The Silent Spring, 
ch. 17 (1962). The Columbia Dictionary of Quotations. © 1993 by Columbia University Press. 
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 ๒๑ 

ถึงป 1978/๒๕๒๑ คนอเมริกันก็ตองตื่นตระหนกครั้งใหญ 
เมื่อมีขาวนากลัววา ท่ีคลอง Love Canal ใกลนํ้าตกไนแอการา 
ชุมชนชาวหมูบานประสบภัยจากนํ้าเสียปนสารเคมีท่ีเปนพิษ 
อยูๆ นํ้าเนานํ้าเสียก็ปุดๆ โผลขึ้นมาท่ีสนามหญาหนาบาน บาง
บาน นํ้าเสียเปนพิษซึมเขาไปในชั้นใตดินของบาน มีกล่ินแปลกๆ 
เด็กๆ เปนโรคผิวหนังท่ีไมรูจัก แมแทงลูกบาง ลูกเกิดมาไม
สมประกอบบาง คนเปนโรคปวดหัวบาง เปนโรคตับ ก็มี จึง
โวยวายกันขึ้นมา  

แลวก็คนหาสาเหตุกันจนไดพบวา ท่ีน่ันเมื่อ ๓๐ ปกอน
โนน เปนท่ีท้ิงนํ้าเสีย และฝงสารเคมีท่ีเปนพิษกวา ๘๐ ชนิด ท้ิง
และฝงกันอยู ๕ ป ทับถมกันเกือบ ๒๒,๐๐๐ ตันแลวก็กลบท่ีไว
นานจนทางการอนุญาตใหสรางเปนท่ีคนอยูอาศัยได จึงมีการ
สรางหมูบานน้ันขึ้น เมื่อเกิดเรื่องน้ีขึ้นมา ทางการจึงประกาศให
เปนท่ีคนอยูอาศัยไมได คนตองอพยพท้ิงบานไปราว ๑,๓๐๐ คน 
แลวอาคารบานเรือนท่ีน่ันก็ถูกรื้อถอนทําลายท้ังหมด 

เหตุการณรายแรงน้ีนอกจากทําใหประชาชนตื่นกลัวกัน
ใหญแลว ก็ทําใหทางการตองลุกขึ้นมาสํารวจตรวจดู แลว EPA 
ท่ีวาเมื่อกี้น้ัน ก็ไดตัวเลขประมาณวา เฉพาะในนิวยอรกยังมีท่ี
เปนขุมภัยรายอยางน้ีอีก ๓๐ แหง และท่ัวประเทศอเมริกามี
มากกวา ๑,๐๐๐ แหง โดยประมาณวาจะตองใชเงินทํางานชําระ
ลางท้ังหมด ส่ีหมื่นส่ีพันลานเหรียญสหรัฐ  



๒๒  ทันโลก ถึงธรรม 

ปญหาใหญท่ียืดเยื้อมานาน ๓๐ – ๔๐ ป ก็คือเรื่องขยะลน
บานลนเมือง ทําใหตองไปหาท่ีท้ิงไกลๆ นอกประเทศ ดังท่ีเปน
ขาวขึ้นมาวา เรือเดินสมุทรอเมริกันบรรทุกขยะไปท้ิงทะเล หาท่ี
ท้ิงไมได แลวจบลงดวยพฤติกรรมแปลกๆ บางก็ไปตกลงใหเงิน
แกผูปกครองหมูเกาะบางแหงท่ียอมใหใชเปนท่ีท้ิงขยะ บางออก
เรือเรรอนหายไปเปนปๆ จึงกลับมาโดยไมรูวาเอาขยะไปทิ้งไดท่ี
ไหน บางประเทศท่ียากจนอยางในแอฟริกาก็ยอมตกลงรับเปนท่ี
ท้ิงขยะ จนขยะถูกเรียกวาเปนสินคาสงออก (waste export)  

แลวก็มีกรณีท่ีทําใหเกิดปญหาสิ่งแวดลอมครั้งใหญๆ ใน
ทะเล เชน นานๆ ก็จะมีขาวเรือบรรทุกนํ้ามันอับปาง อยางกรณี
เรือ Exxon Valdez ไปชนหินโสโครกแลวอับปางท่ีอะแลสกา 
(Alaska) เมื่อป 1989/๒๕๓๒ นํ้ามันไหลแผขยายไปในทะเล 
๒๕๘,๐๐๐ บารเรล ทําใหนํ้าเสีย และทําลายชีวิตสัตวทะเลไป
มากมาย น่ันกเ็ปนกรณีเดนดังใหญยิ่งในยุคน้ันแลว แตเวลาผาน
ไปใกลเขามา ก็มีเหตุการณท่ีใหญยิ่งกวาน้ันอีก อยางเม่ือป 
2010/๒๕๕๓ ท่ีแทนขุดเจาะนํ้ามันในอาวเม็กซิโกเกิดระเบิดใน
นํ้าลึกทําใหนํ้ามันรั่วไหลไปในทะเลถึง ๔.๙ ลานบารเรล 

ธรรมชาติท่ีถูกทําลายเสื่อมเสียหาย ทําใหส่ิงแวดลอมเปน
พิษภัยมากขึ้นๆ กลายเปนปญหาใหญของโลกท่ีไดพัฒนาเจริญ
ไกล จนสมัชชาใหญสหประชาชาติตองตั้งคณะกรรมาธิการ
อิสระขึ้นมาศึกษาพิจารณา  
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 ๒๓ 

เวลาผานไป ๔ ป ผลออกมาเปนรายงานฉบับสําคัญในป 
1987/๒๕๓๐ ซึ่งเอาไปพิมพเปนหนังสือชื่อวา Our Common 
Future (อนาคตรวมกันของเรา) หลังปกตีตัวแดงวา “This is the 
most important document of the decade on the future of 
the world.” (น้ีคือเอกสารสําคัญท่ีสุดแหงทศวรรษ วาดวย
อนาคตของโลก) ทําให sustainable development เกิดเปนคํา
สําคัญท่ีใชกันอยางจริงจัง เปนอันใหรูวา การพัฒนาที่ทํากันมา
ในอารยธรรมปจจุบันของโลกน้ี เปนการพัฒนาท่ีไมยั่งยืน  

ข้ึนสหัสวรรษใหม่ คนเจอโรคระบาดใหม่  
รับรองโดยองค์การอนามัยโลก 

สภาพปจจุบันของโลกมนุษยในยุคบริโภคนิยมน้ี ก็คือ คน
พากันตกลงไปจมอยูในภาวะทุพโภชนาการ (malnutrition) กัน
ท่ัวไปในโลก  

คนในประเทศพัฒนาแลว ท่ีร่ํารวย กินอยูฟุมเฟอย หรูหรา
ฟู ฟ า  ก็ เ สี ย สุ ข ภ า พ  เ ป น โ ร ค  เ พ ร า ะ กิ น เ กิ น พ อ 
(overnutrition/ภาวะโภชนาการเกิน) สวนคนในประเทศยากจน 
ดอยพัฒนา ก็เสียสุขภาพ เปนโรค เพราะกินไมพอบาง ไมมีจะ
กินบาง ขาดอาหาร (undernutrition/ภาวะพรองโภชนาการ) 
พวกท่ีร่ํารวยก็ไปชวยเฉล่ียเจือจานพวกท่ียากไรไมไดจริงจัง 
เพราะตัวเองตองเท่ียวหาทรัพยากรท่ีกินใชไมรูจักพอ (อเมริกามี
ประชากร ๕ เปอรเซ็นตของโลก แตบริโภคทรัพยากรของโลก 
๔๐ เปอรเซ็นต) ตองวุนวายกับการไปหาท่ีท้ิงขยะของเสีย 
มากกวาจะมีเวลาคิดเอาของดีไปแบงปนใหในท่ีคนไมมีจะกิน 



๒๔  ทันโลก ถึงธรรม 

บริโภคนิยมน้ี เรียกอยางคําพระท่ีใชกันมาแสนนานวา 
ความไมรูจักประมาณในการบริโภค กอปญหาทุกดาน ตั้งแต
ผลาญทรัพยากร ทํารายส่ิงแวดลอม ท้ังขยะ นํ้าเสีย สารพิษ 
ควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรม นอกจากเบียดเบียนธรรมชาติ
แลว ก็ทําใหคนเบียดเบียนกันเอง แกงแยงแขงขันขมเหงเอารัด
เอาเปรียบกันในสังคม สงผลยอนกลับเขามาท่ีตัวคน เขาไปถึงใน
จิตใจ ทําใหเครียด กังวล รอนรน เบ่ือหนาย แลวก็บ่ันทอน
สุขภาพรางกาย ทําใหเปนโรคไดหลายอยางมากมาย แลว
ปญหาดานตางๆ ท้ังหลายเหลาน้ันก็เปนปจจัยตอกันยอนไป
ยอนมาซ้ําเติมเสริมกันนุงนัง 

เมื่อกี้น้ีไดบอกวา ในโลกยุคบริโภคนิยมน้ี ท้ังคนร่ํารวยมั่ง
มี  และคนยากไร ไมมี  ตางก็ประสบภาวะทุพโภชนาการ 
(malnutrition) ไปดวยกัน สําหรับคนยากจนขาดแคลนแลวเปน
โรคขาดอาหาร พรองโภชนาการ เปน undernutrition น้ัน ก็เปน
ธรรมดา แตคนร่ํารวยมีกินเหลือเฟอ ก็ทุพโภชนาการดวย อันน้ี
เปนเรื่องคอนขางแปลกใหม เปนปญหาใหญในประเทศท่ีพัฒนา
แลวท้ังหลาย โดยเฉพาะอเมริกา เปนปญหาท่ีแกยาก ภาวะทุพ
โภชนาการของคนในประเทศร่ํารวยนั้น คือดานโภชนาการเกิน 
เปน overnutrition ท่ีสําคัญ ไดแกความอวน/obesity ซึ่งเวลาน้ี
จัดเปนโรคท่ีสําคัญโดดเดน  

ในอเมริกาน้ัน นานแลวคนเปนโรคอวนมากขึ้นๆ ถึงขั้นนา
เปนหวง แลวก็จับตาดูกันมา ปรากฏวา ในตนทศวรรษ 1980s 
(๒๕๒๓-๒๕๓๒) คนอเมริกันในชวงอายุ ๒๐ – ๗๔ ป เปนโรค
อวน ๑๕%  
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 ๒๕ 

โรคอวนน้ีนากลัว เปนตัวการเพ่ิมความเส่ียงตอมรณกรรม
กอนวาระ เปดทางแกโรคหัวใจวาย เบาหวาน ความดันโลหิตสูง 
หลอดเลือดอุดตัน โรคถุงนํ้าดี โรคขออักเสบ จนถึงมะเร็ง ถึง
ประเทศจะเจริญมาก การแพทยนําหนา ก็ยากจะแกไข แถมวา
มักเปนปมใหขุนมัวอยูในใจ และในการอยูรวมสังคม เชนเปน
เปาสายตาในเชิงผิดปกติ กลัวถูกลอ เปนตน เปนปญหาซับซอน
โยงใยท้ังทางกาย ทางจิตใจ และทางสังคม 

บานเมืองยิ่งเจริญ คนเปนโรคอวนยิ่งเพ่ิมจํานวนอยาง
รวดเร็ว ไมแตผูใหญ แตเด็กๆ ท้ังหลายก็อวนกันเกรอ  

เขาป 2000/๒๕๔๓ เตรียมขึ้นสหัสวรรษใหม องคการ
อนามัยโลก (WHO) บอกวา คนเกินกวา ๓๐๐ ลานคนในโลกน้ี 
เปนโรคอวน แลวก็จัดใหโรคอวน เปนโรคระบาดทั่วโลก แลวถึงป 
2008/๒๕๕๑ ตัวเลขก็พุงสูงเร็วไววา คนวัยผูใหญอายุตั้งแต ๒๐ 
ปขึ้นไป มีนํ้าหนักเกินปกติ ๑,๔๐๐ ลานคน และเปนโรคอวน 
๕๐๐ ลานคน     

เฉพาะในอเมริกาท่ีวาตนทศวรรษ 1980s คนเปนโรคอวน 
๑๕% น้ัน ผานขึ้นสหัสวรรษใหมมาถึงป 2007/๒๕๕๐ คนอวน
เพ่ิมจํานวนเกินเทาตัวเปน ๓๔% แลวจากน้ัน ผานมาแค ๑๐ ป 
(2017/๒๕๖๐ – 2018/๒๕๖๑) จํานวนคนอวนก็เพ่ิมขึ้นเปน 
๔๒.๔% 



๒๖  ทันโลก ถึงธรรม 

พวกเด็กๆ ก็ไมเบา พอถึงป 2005/๒๕๔๘ สถาบันกุมาร
เวชศาสตรอเมริกัน/American Academy of Pediatrics ก็ใหชื่อ
โรคอวนวาเปนโรคระบาดกุมารเวชแหงสหัสวรรษใหม (the 
pediatric epidemic of the new millennium) พอถึงป 2010/
๒๕๕๓ ปรากฏวา เด็กอเมริกันทุก ๑ ใน ๓ คน นํ้าหนักเกิน 
หรือไมก็เปนโรคอวน สถิติเพ่ิมสูงขึ้นเปน ๓ เทาของป 1980/
๒๕๒๓ 

อยางท่ีวาแลว โรคอวนเปนปมปญหาซับซอนท้ังทาง
รางกาย จิตใจ และทางสังคม สัมพันธกับปจจัยดานวิถีชีวิตใน
สังคม รวมทั้งการงานอาชีพ คนน้ัน ท้ังท่ีไมอยากอวน และก็รูอยู
วากินของอยางน้ันมากๆ พร่ําเพรื่อ ไมดีเลย จะทําใหอวน แตก็
อดไมได อยางท่ีวากินเขาไปๆ เปนทางระบายความอัดอ้ัน แก
เครียด แกความเบ่ือหนาย๑ 

ในอเมริกาน้ัน ไดยินมาหลายสิบปแลว พวกพอคามีบริการ
เอาตูหยอดตังค (vending machine, เริ่มแรก หยอดเหรียญ 
ตอมาสอดธนบัตรก็ได แถมทอนเงินใหไดดวย) ไปตั้งใหถึงใน
สํานักงาน หรือหองทํางาน เปนนํ้าอัดลมอยางโคก หรือเปปซี่
บาง ของวาง ของเคี้ยวกรอบบาง  

                                         
๑ อยางท่ีหนังสือตําราอเมริกันบอกวา: 
Often  obesity  results  from  using  food  as  an  inappropriate  coping 
mechanism to deal with emotional stress. (“Obesity.” The Year 2003 Grolier 
Multimedia Encyclopedia.) 
The stresses and tensions of modern  living also cause some  individuals to 
turn  to  foods  and  alcoholic  drinks  for  “relief.” (“Obesity.” Encyclopædia 
Britannica, 2014.)  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๒๗ 

 ๒๗ 

คนทํางานน่ังทํางานไป เดี๋ยวก็หยอดเหรียญๆ เอาไปกินไป
ดื่มไดสะดวกงายๆ เรื่อยๆ ทํางานไป กินไป บางทีเรียกวากินแก
เซ็ง อยางน้ีไมชานัก ก็อวนไดไมยากเลย และก็ไดยินวาบางแหง 
พบปญหาโรคอวน จึงไดมีการพิจารณาจะหามเอาตูหยอด
เหรียญไปตั้งในท่ีทํางานอยางน้ัน แตเปนเรื่องนานมากแลว จํา
ไดไมชัดเจน 

เอาเรื่องตัวอยางท่ีชัดหนอยตามตําราบอกไว ในอเมริกา
น้ัน เมื่อป 2004/๒๕๔๗ โรงเรียนจะแกปญหาเด็กอวน จึง
พิจารณากันวาจะหามอาหารท่ีทําใหเสียสุขภาพ อยางเชน
นํ้าอัดลม ลูกกวาด มันทอดกรอบ ไมใหขายในโรงเรียน คราวน้ัน
ก็เกิดขอขัดแยงท่ีสําคัญ คือ ท่ีคิดจะหามไมใหขายนํ้าอัดลมใน
โรงเรียนน้ัน เปนการขัดกับทางเขตการศึกษาอําเภอท่ีไดทํา
สัญญาอนุญาตใหพอคาเอานํ้าอัดลมเขามาขายในโรงเรียนได 
โดยแบงผลกําไรใหแกเขตการศึกษาอําเภอน้ัน ดวยเหตุ น้ี 
เจาหนาท่ีโรงเรียนก็จึงมักไมเต็มใจท่ีจะหามขายนํ้าอัดลมใน
โรงเรียน ยกตัวอยางเชน ถาหามไมใหเอาตูหยอดตังคมาตั้งขาย
นํ้าอัดลมในโรงเรียนแลว รร.มัธยม ๔ แหง ในรัฐ Alabama/
แอละแบมา ซึ่งไดเงินจากการขายนํ้าอัดลมมาปละ ๑๙๐,๐๐๐ 
ดอลลาร ก็จะอด จะไมไดเงินจํานวนน้ันอีก  

เรื่องน้ีนํามาเลาไวใหเห็นตัวอยางวา นอกจาก fast food 
หรือ junk food แลว คนท่ีน่ันรูกันดีเรื่องท่ีตูหยอดเหรียญกิน
สะดวกดื่มคลอง เปนตัวการสําคัญอยางหนึ่งท่ีพาโรคอวนมา 
พรอมท้ังใหเห็นปมปญหาของระบบผลประโยชนท่ีซอนเขามาซ้ํา
ปญหาของบริโภคนิยม  



๒๘  ทันโลก ถึงธรรม 

บริโภคนิยมว่า กินให้เต็มที่ จะมีสุขเหลือล้น  
แต่ผลโชว์ว่า คนก็ฉุ โลกก็เน่า  

ลงทาย คนอวน และโรคอวน ก็เหมือนจะเปนผลรวม
ปลายทางที่สะทอนปญหาของบริโภคนิยม อยางท่ีคนจะพูดได
วา ก็บริโภคกันนักจนอวนกันไปเกือบครึ่งเมืองอยางน้ี จะไมให
ขยะลนประเทศไดอยางไร แมในเร่ืองดินเสีย นํ้าเสีย อากาศเสีย 
ฟามัวดวยฝุนควันพิษ เปนตน ก็ทํานองเดียวกัน ตั้งแตตนทางใน
การผลิต ถึงปลายทางตอนบริโภค คนทํารายธรรมชาติ แลว
ส่ิงแวดลอมท่ีเสียหายตีกลับมาเปนพิษเปนภัยแกคนทําใหมนุษย
อยูอาศัยในโลกน้ีไดยากข้ึนๆ และตัวคนเองเจอทุกขเจอภัย ก็
เดือดรอน เสียสุขภาพ เกิดโรคอวนขึ้นมา เลยไปถึงปญหาจาก
ไขมัน โรคหัวใจ มะเร็ง ฯลฯ เขาทํานองวา ใหทุกขแกทาน ทุกข
น้ันถึงตัว 

ตนตอของปญหาอยูในตัวคน ปญหาเกิดจากคน คนสราง
ปญหา แลวลงทาย ปญหาก็มาลงท่ีคน คนตองผจญปญหา และ
มันก็เปนปญหาจากการหาความสุขของคน คือคนพวกท่ีถือ
บริโภคนิยมน้ัน เหมือนกับมีคติวา เสพใหมากท่ีสุด จะไดมี
ความสุขมากท่ีสุด แลวจากการกินเสพมากเกินไป ตัวคนเองก็
เกิดโรคเส่ือมเสียสุขภาพ ขางนอกก็ผลาญทรัพยากร กอขยะ 
ของเสีย ทําลายธรรมชาติทําใหส่ิงแวดลอมเปนพิษภัยอยางท่ีวา
ไปแลว  
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ทีน้ี ตัวคนท่ีกอปญหาน้ัน ก็เปนปมปญหาซับซอนอยูในตัว
เขาเอง ตั้งแตบอกวาหาความสุข ก็เหมือนกับฟองวาตัวเองไม
คอยมีความสุข จึงมองหาเท่ียวหาความสุขจากขางนอก คือจาก
การเสพอามิส  ซึ่ ง เปนความสุขท่ี พ่ึงพา  ขึ้นตอสิ่งเสพขาง
นอกน้ันๆ แลวก็ไดแคสมใจผานไปทีหน่ึงคราวหน่ึง ไมเปน
ความสุขท่ียั่งยืนประจําอยูในตัวเอง  

แลวปมหาความสุขน้ี ก็โยงไปท่ีชีวิตดานการอยูรวมสังคม 
ดานความสัมพันธกับเพ่ือนมนุษย ในสังคมท่ีพัฒนาแลว เจริญ
ทางวัตถุมาก ท่ีอยูกันแบบปจเจกตัวใครตัวมัน ไมคอยจะอบอุน
ดวยไมตรีสงเคราะห แถมมีวิถีชีวิตท่ีดําเนินไปในสังคมท่ีเปน
ระบบแขงขันแกงแยงชิงดีชิงเดน ก็เจอความกดดัน เบียดแซง มี
ความเครียด ความกังวล รอนรน กระวนกระวาย ไปถึงปฏิกิริยา
เบ่ือหนาย หดหู ผิดหวัง ซึมเศรา เหงาหงอย 

ในวิถีชีวิตท่ีดําเนินไปน้ัน สวนสําคัญก็คือ การทํางานหา
เล้ียงชีพ หรือการทํางานในอาชีพ ซึ่งใชเวลา เรี่ยวแรง พลังงาน
สวนใหญของชีวิต ปญหาวาชีวิตมีความสุขความทุกขหรือไมแค
ไหน จึงตองดูท่ีน่ีใหจริงจังดวย  

อยางเรื่องท่ีเลาวา คนทํางานดวยความเบ่ือหนายแปลก
แยก ใจไมสบายเลย มองแตวาเมื่อไรจะหมดเวลาสักที มีตูหยอด
ตังคอยูใกลๆ เดี๋ยวๆ ก็ไปกดเอาน้ําหวานบาง ขาวโพดคั่วบาง 
มันทอดกรอบ หรืออะไรท่ีชอบมาดื่มมาเคี้ยว น่ีคือระบายความ
อัดอ้ันเบ่ือหนายออกไป แตไดโรคอวนมา คนบริโภคมากไมใช
สนองความตองการของชีวิตท่ีจะมีสุขภาพ แตเกินความตองการ
จนกลายเปนการเบียดเบียนชีวิต 



๓๐  ทันโลก ถึงธรรม 

ตําราใหญชุดหน่ึงบรรยายความในหัวเรื่องโรคเน่ืองดวย
อาชีพ หรืออาชีวิกาพาธ (occupational disease) พูดถึงโรค
ตางๆ และภาวะเส่ือมเสียสุขภาพ ท่ีคนทํางานเส่ียงท่ีจะประสบ
ในอาชีพน้ันๆ เฉพาะอยางยิ่งในโรงงานอุตสาหกรรม เชน จาก
สารเคมี จากแกส จากโลหะเชนปรอท จากฝุนผงเชนถานหิน 
จากอุณหภูมิ จากเสียง จากความส่ันสะเทือน ฯลฯ ไปลงทายท่ี
โรคจากปญหาจิตใจ  

เขาบอกวาสภาพจิตตัวรายท่ีเจอกันเปนสามัญท่ัวไปมี ๒ 
อยาง คือ ความเบ่ือหนาย (boredom) กับความเครียด (mental 
stress) ซึ่งอาจเกิดจากความไมพอใจไมสมใจในงาน ทํางาน
ซ้ําซาก งานหนักเกินไป ทําใหไมตั้งใจทํางาน ผลงานดอยต่ํา 
ทํางานผิดพลาด อาจเกิดอุบัติเหตุ และตัวคนก็ไมมีความสุข 
เ ส่ือมเสียสุขภาพ  ท้ั งจิตและกาย  ทําให งุนงานหงุดหงิด 
ออนเพลีย ปวดศีรษะ และเกิดโรคตางๆ ไปจนถึงโรคหัวใจ ลง
ทายบอกวิธีแกไขวา ออกกําลังบริหารรางกายตามสมควร 
เจริญสมาธิ (meditation) พักผอนหยอนใจ และบําบัดรักษา 
(“occupational disease.” Encyclopædia Britannica, 2014.) 

มองกวางออกไปในโลกเวลาน้ี พูดไดวาการทํางานอาชีพมี 
๒ ระบบใหญ คือระบบบังคับ กับระบบเง่ือนไข หรือระบบจําเปน 
กับระบบจําใจ หรือระบบฝนใจ กับระบบจําใจ 

ระบบบังคับหรือระบบจําเปน ก็คือทําตามอํานาจท่ีควบคุม
ส่ังการ สวนระบบเง่ือนไข คือระบบเสรีท่ีจําใจทํางานซึ่งเปน
เง่ือนไขท่ีจะใหไดคาตอบแทนอันเปนเหมือนรางวัลท่ีตัณหาอยาก
ได ท้ัง ๒ ระบบน้ีทําใหเกิดปญหาแกชีวิตจิตใจอยางท่ีไดวาแลว 
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ระบบท่ี ๓ ซึ่งเปนทางสายกลาง คือระบบตรงความพอใจ 
หรือระบบเต็มใจ คือทํางานท่ีมองเห็นคุณคาประโยชนแลวอยาก
ทําใหสําเร็จอยางดีท่ีสุด โดยมีทุนท่ีอุนใจมั่นใจวาจะไดเปน
ประกันการครองชีวิตท่ีดี เรียกใหส้ันวา ระบบฉันทะ 

สังคมในประเทศท่ีเรียกวาพัฒนาแลวในบัดน้ี ซึ่งไดพัฒนา
อยางสูงนําหนาทางวัตถุไปไกล ไดชื่อวามั่งคั่งพรั่งพรอม กลับ
ประสบปญหามากมายรายแรง ท้ังปญหาชีวิตครบรางกายและ
จิตใจ ปญหาสังคม ปญหาธรรมชาติตลอดถึงส่ิงแวดลอม
ท้ังหมด โดยมีอาการปรากฏแกคน ซึ่งเปนผูเสวยผลของการ
พัฒนาน้ัน กลายเปนวิปริตผิดแปลกไป กายเปนโรคอวนโยง
ตอไปสูโรคอ่ืนๆ ใจเครียดเบื่อหนายกันแพรหลาย เปนโรค
ซึมเศรามากขึ้นๆ ถึงขั้นฆาตัวตายกันมาก  

บริโภคนิยมเหมือนจะเปนลักษณะสําคัญของอารยธรรม
ปจจุบัน แลวก็เปนตัวฟองบอกอาการปวยของอารยธรรมน้ัน  

ฮิปป้ีเงียบหาย  
กระแสนิยมสมาธิขยายยืนยาวต่อมา 

ทามกลางสังคมบริโภคนิยมน้ี ถึงแมขบวนการฮิปปและ
ขบวนการสืบเน่ืองท้ังหลายจะไดสลายหายไปแลวบาง จืดจาง
เลือนรางไปบาง ก็ไมไดหายหรือจางไปเปลา แตไดเปนอิทธิพล
ทําใหสังคมอเมริกันมีความเปล่ียนแปลงทางวัฒนธรรม เชน 
ผอนคลาย ปลอยสบายๆ เบาความเครียดเครงครัดในการถือ
แบบแผน ตั้งแตแตงตัวก็งายๆ ขึ้น คนหันมาสนใจธรรมชาติเอา
ใจใสหวงใยส่ิงแวดลอมมากขึ้น สนใจในเรื่องจิตใจมากขึ้น  



๓๒  ทันโลก ถึงธรรม 

โดยเฉพาะท่ีไดเปนการปฏิบัติของชีวิต ก็คือการเจริญ
สมาธิ หรือฝกสมาธิ (meditation) ดังท่ี J. G. Melton 
ผูอํานวยการสถาบันศึกษาศาสนาอเมริกัน เขียนไวในสารานุกรม
ฉบับใหญท่ีรูจักกันดีวา (เวลาน้ี) เกินกวา ๑ ใน ๕ ของคนวัย
ผูใหญในประเทศตะวันตก ไดปฏิบัติการเจริญสมาธิแบบใดแบบ
หน่ึง (“New Age movement.” Encyclopædia Britannica, 2014.) 

นอกจากน้ัน การศึกษา การส่ือสารทางความคิดความเชื่อ
ตางๆ ท่ีมีสถาบันซึ่งเกิดขึ้นใหมๆ เชนอยาง Naropa เปนฐาน 
เปนท่ีรองรับขับเคล่ือน เวลานานผานไป จะเปนกระแสใหมท่ี
กลายเปนสวนประกอบรวมอยูดวยบาง กลมกลืนเขาไปบาง ใน
วิถีชีวิตและสังคมอเมริกัน ความเปล่ียนแปลงก็จะเปนไปเองใน
ระยะยาว  

ท่ี เมืองไทยน้ี ในเวลาไมนาน อิทธิพลนํากระแสจาก
อเมริกาท่ีวาน้ัน ก็มาถึง ท่ีปรากฏใหเห็นงายๆ ก็คือ หลังจากฮิปป
โดงดังในอเมริกาแลว คนไทยก็ไดเห็นฝรั่งท่ีเดินตามถนนใน
กรุงเทพฯ จํานวนมากแตงตัวกันอยางงายๆ ผมเผา เส้ือ กางเกง 
รองเทา วากันคอนขางตามสบาย ไมตองถือแบบแผน บางทีเส้ือ
ก็ไมใส ตอมา ไดเกิดมีขบวนการนักศึกษา ท่ีคนหนุมไทยเองไม
นอยแตงตัวอยางท่ีพูดกันวา ผมยาว-รองเทายาง-กางเกงยีนส 
น่ันก็ดานหน่ึง  
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ทีน้ี ลึกลงไปถึงจิตใจ กระแสนิยมสมาธิ ก็เดนขึ้นมาดวย 
เมื่อกี้ไดเลาไปแลววา ท่ีกรุงเทพฯ ตอนกึ่งพุทธกาล คนไทย
หัวเราะเยาะ ใครพูดถึงกรรมฐาน สมาธิ วิปสสนา จะถูกมองวา
คร่ําครึ พูดเรื่องเหลวไหล แตเมื่อเกิดวัฒนธรรมสวนกระแสข้ึนใน
อเมริกาแลว ตอมาไมนาน ในเมืองไทยน้ี คําวาสมาธิก็กลายเปน
คําท่ีมีเกียรติ มีคุณคาสําคัญ สามารถชูตัวคนท่ีพูด กระแสตื่น
หรือนิยมสมาธิ ก็แพรไปในเมืองไทยดวย  

ควรเขาใจใหชัดวา meditation ไมใชสมาธิ แตเปนการปฏิบัติ 
เปนการฝกใหเกิดมีสมาธิ หรือใหเขาถึงสมาธิ อยางคําพระที่วา “เจริญ
สมาธิ” คือ สมาธิเปนภาวะจิต ที่สําเร็จไดถึงไดดวย meditation 

แตอยางท่ีวาแลว สํานักศาสนาตะวันออกใหญๆ เดนดัง ท่ี
เขาไปตั้งในอเมริกาน้ัน สวนมากไปจากอินเดีย เปนของฮินดู 
ดังน้ัน สมาธิท่ีฝรั่งรูจักเขาใจ จึงมักเปนสมาธิตามความหมาย
ของฮินดู  ซึ่งไมใชหลักพระพุทธศาสนา  เชนฝรั่งมักเขาใจ
ความหมายของสมาธิน้ันวา เปนการเขาถึงภาวะท่ีจิตดื่มด่ํา
ดูดกลืนเขาไปเปนหน่ึงเดียวกับพรหมัน หรือเขาถึงพระผูเปนเจา 
หรือภาวะจิตท่ีสูงสุดถึงจุดหมาย  

แตในพระพุทธศาสนา สมาธิคือภาวะท่ีจิตมั่นแนว อยูกับ
ส่ิงท่ีรับรูอันหน่ึงอันเดียวได ซึ่งเปนภาวะท่ีจิตน้ันพรอมท่ีจะใช
เปนฐานในการทํางานของปญญา สมาธิอยูท่ีจิต ตัวท่ีจะพาไป
ใหถึงจุดหมาย คือปญญา 

จะพูดเรื่องท่ีเมืองไทยน้ี เลยกลายเปนวาไดพูดเรื่องเมือง
ฝรั่งท่ีอเมริกามายืดยาว แตคิดวาไมเปนการใชเวลาใหเสียเปลา 
เพราะเปนเรื่องท่ีควรรูเขาใจชัดไวใหพอแกการ  



๓๔  ทันโลก ถึงธรรม 

ไมวาจะมองแงไหน ถาถือวาเมืองอเมริกาเปนท่ีพัฒนา
นําหนา ก็ตองรูหนาทันหลังของเขา ถาสังคมไทยรอรับคอยตาม
กระแสจากท่ีน่ัน ก็ตองมิใชแคถูกพัดพาไหลไปตามกระแส แต
ตองสามารถจัดการปรับแปรผันกระแสน้ันได ยิ่งกวาน้ัน พูดได
วา ในเวลาท่ีผานมานาน สังคมไทยไดพยายามแสดงตัวใหเห็น
วาเปนอยางเขา ท้ังท่ีสภาพของตัวมิใชเปนอยางท่ีพยายามแสดง 
แถมตัวก็ไมรูไมเขาใจมองไมเห็นสภาพท่ีไมเปนอยางน้ันดวย 

กระแสถึงกัน แต่สังคมห่างกัน  
ยอนหลังไปดูเมืองไทยในชวงใกล พ.ศ.๒๕๐๐ ท่ีวาคน

สมัยใหมหันหลังใหวัด มองวาพระเทศนมีแตนิทาน นรกสวรรค 
ทําบุญนิดหนอยไดอานิสงสไปเกิดในสวรรคมีนางฟาเปนบริวาร
เปนโกฏิๆ  และเ ร่ืองอะไรๆ  ท่ี เหลวไหลไมมี เหตุผล  เ ห็น
พระพุทธศาสนาวาคร่ําครึน้ัน ก็มีสํานักหน่ึงท่ีเหมือนกับเปน
กระแสใหมเดนขึ้นมา ซึ่งไดสอนธรรมอยางเปนเหตุเปนผล คือ
สวนโมกข ท่ีไชยา โดยพุทธทาสภิกขุ ซึ่งทันกับคนสมัยใหมชั้นนํา 
ท่ีเรียกวาปญญาชน แตสังคมใหญก็ยังไกลจากกระแสน้ี 

เมื่อในตะวันตก อยางในอเมริกา เกิดกระแสนิยมปฏิบัติ 
meditation กันขึ้นแลวไมนาน ท่ีเมืองไทยน้ี คนในเมืองในกรุง 
ซึ่งมีวิถีชีวิตระบบสังคมอยูในแนวทางตามอยางตะวันตก และ
เขาถึงกระแสความนิยมอยางตะวันตกน้ัน ก็ตื่นตัวฟนความ
สนใจสมาธิขึ้นมา และคนในเมืองไทยน้ี ท่ีสนใจหรือปฏิบัติอยู
กอนแลว ก็มีคุณคาปรากฏตัวขึ้น  
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แตยอนกลับไปดูกระแสนิยมสมาธิ-การปฏิบัติธรรม ใน
เมืองอเมริกา กับในเมืองไทย ท่ีเกี่ยวโยงกัน  

เวลาน้ัน อเมริกาเจริญรุงเรืองมาก เฟองฟูดวยประโยชน
ขั้นทิฏฐธัมม (ประโยชนขั้นตาเห็น เชน เงินทอง เกียรติยศ ความ
รุงเรืองทางวัตถุ) มีความมั่งคั่งพรั่งพรอม เปนสังคมบริโภคนิยม 
ผูคนมีวิถีชีวิตแบบวัตถุนิยม พากันหาความสุขจากการเสพ
บริโภค แตความมั่งคั่งพรั่งพรอมและความสุขจากการเสพ
บริโภคน้ัน มาพรอมกับการแขงขันแยงชิงกันกับคนอ่ืน และบีบ
คั้นกดดันตัวเอง ทําใหจิตใจคับเครียดกังวลวุนวายไมมีความสุข 
คนรุนใหมเบ่ือหนายทนไมได พากันสลัดท้ิงวิถีชีวิตวัฒนธรรม
แบบคับเครียดน้ัน ออกจากสังคม ไปหาความโลงเบาเปนอิสระ 
และก็ไดการปฏิบัติเจริญสมาธิเปนทางออกท่ีสดใสของชีวิต
จิตใจอยางหน่ึง ซึ่งนิยมกันขึ้นมา 

แตการกระทําการปฏิบัติในการสรางในการใชประโยชนขั้น
ทิฏฐธัมมในวิถีชีวิตและระบบสังคม ซึ่งเปนตัวปญหาบีบคั้นท่ีทํา
ใหพวกเขาสลัดหนีออกมาน้ัน คนเหลาน้ีก็ไมไดไปแกไข และการ
ปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิท่ีพวกเขาเขาไปรับเขาไปรวมกระทําน้ัน 
โดยท่ัวไปก็มุงเพ่ือใหเปนทางแกปญหาชีวิตจิตใจที่เขามีตดิตัวมา 
ใหมีความสุขขึ้นมาได มิใชมุงใหเต็มตามหลักการในลัทธิของเจา
สํานักน้ัน 
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ทีน้ี หันมาดูเมืองไทย ดังไดวาแลว คนท่ีเขารวมในกระแส
นิยมสมาธิ-ปฏิบัติธรรมน้ัน โดยท่ัวไปเปนคนในเมืองในกรุง ซึ่งมี
ฐานะในขั้นดีจนถึงมั่งมีร่ํารวย คือเจริญหรือพรอมดีแลวดวย
ประโยชนขั้นทิฏฐธัมม และท่ีไปปฏิบัติน้ัน โดยท่ัวไปก็เพ่ือใหเปน
ทางหางหายจากปญหาชีวิตจิตใจ มีความสุขในทางของความ
สงบผอนคลาย มิใชมุงมั่นแนวไปในการท่ีจะบรรลุจุดหมายของ
การปฏิบัติแหงพุทธธรรม  

ท่ีวาอยางน้ี ดูคลายวาจะเหมือนกันกับกระแสการปฏิบัติ
ในเมืองฝรั่งน้ัน แตไดแคคลายในขอหลัง สวนขอแรกมิใช
เหมือนกัน แตหางไกลกัน จะตองแยกแยะสักนิดใหเห็นชัดขึ้นสัก
หนอย 

 ดังไดพูดแลวแตตนวา ขบวนการสวนกระแสวัฒนธรรม
อเมริกันท้ังหลาย เชนฮิปปน้ัน ไดเกิดขึ้นเปนปฏิกิริยาตอวิถีชีวิต
ท่ีมุงหาความสุขจากการเสพบริโภค ของสังคมท่ีมั่งคั่งพรั่งพรอม 
ซึ่งเจริญดวยประโยชนขั้นทิฏฐธัมมอยางดีแลว (ท่ีจริง ลึกลงไป
ในสังคมท่ีเรียกวามั่งคั่งน้ี ก็มีปมปญหาท่ีหนืดเหนียวยิ่งนัก เชน
การแบงแยกเหยียดผิว และความยากจนแรนแคนซ่ึงแฝงซอน
อยูในสังคมท่ีมั่งคั่งน้ัน อันเปนขอท่ีเมืองไทยไดเปรียบ) แต
เมืองไทยน้ีเปนประเทศท่ีกําลังพัฒนา ยังยากจน ดอยประโยชน
ขั้นทิฏฐธัมม 
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อยางท่ีบอกแลววา ตอนที่อเมริกามั่งคั่งน้ัน ในเมืองไทย 
ความเจริญอยางสมัยใหมมีแตในเมืองในกรุง สังคมไทยสวน
ใหญเปนบานนอกในชนบท และชาวถิ่นชาวบานท่ีหางไกลความ
เจริญเหลาน้ัน ก็ใฝฝนอยากได พากันมองออกไปหาและรอรับ
ความเจริญมั่งมีพรั่งพรอมดวยประโยชนทิฏฐธัมมน้ัน จากเมือง
จ ากก รุ ง  ผละละ ท้ิ ง ห รื อ หั นห า ง ออก ไปจ าก วั ด  จ าก
พระพุทธศาสนา จากวัฒนธรรมประเพณีไทย  

กระแสการหันหางจากวัดน้ียังเปนมาจนถึงปจจุบัน ดังท่ี
ชาวบานในถิ่นมากมายเวลาน้ี ขณะท่ีในดานหน่ึง การแสวงหา
สรางประโยชนทิฏฐธัมม ท้ังการงานอาชีพ ทรัพยสินเงินทองของ
เสพเคร่ืองใช ก็ยังดอย อีกดานหน่ึงก็เหินหางธรรม ไมมองวัดใน
ถิ่นวาเปนวัดของหมูบาน หรือเปนวัดของตัว คนรุนใหมก็แปลก
แยกจากวัด มากคนไปวัดเฉพาะแตเมื่อมีงานพิธีเผาศพ และก็ไม
เคารพพิธีน้ัน รับศีลก็ไมใสใจ เสร็จพิธีก็ตั้งวงเหลาในวัด บางก็
ถึงกับการพนันดวย 

ทีน้ี ทางดานชาวเมืองชาวกรุง การเจริญสมาธิไดเฟองฟู
ตอเน่ืองมาเร่ือยๆ จนในปจจุบัน เรียกไดวาเปนกระแสนิยมการ
ปฏิบัติธรรม ท่ีคนในเมืองในกรุงผูมีฐานะดีจนถึงมั่งคั่งร่ํารวย 
ปลีกตัวจากธุรกิจการงานและสังคมในเมืองน้ัน เดินทางออกไป
เขากรรมฐาน เจริญสมถะ วิปสสนา ในสํานักปฏิบัติธรรมตางๆ 
ท่ีตั้งอยูในชนบท ซึ่งอาจจะจัดเปน course สําหรับเวลาชวง
สัปดาห หรือปกษ เปนตน  
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คนมีฐานะดีหรือมั่งมีเดินทางจากเมืองจากกรุง ไปเขา
ปฏิบัติในสํานักปฏิบัติธรรมซึ่งอยูในชนบท ก็ปฏิบัติกันไป ฝาย
ชาวบานในถิ่นมองดูรูเห็นไดยินจากในถิ่นไมใกลไมไกลแลว 
บอกวา ออ... ท่ีวาปฏิบัติธรรมๆ คืออยางน้ีเอง มาพบกัน แตงตัว
กันอยางน้ี เดินกันอยางน้ี พูดกันอยางน้ีๆ ทํากิจกรรมอยางน้ีๆ 
คือปฏิบัติธรรม ไมเกี่ยวอะไรกับเรา พวกเราก็อยูของเราไป เราไม
ตองปฏิบัติธรรม 

   เรื่องท่ีพูดมานี้ คือบอกวา คนเมืองคนกรุงคนมีฐานะหรือ
ผูมั่งมี จะไปปฏิบัติธรรมเอาประโยชนขั้นสัมปราย (ประโยชนลํ้า
ลึกเลยตาเห็น) หรือจะเอาขั้นปรมัตถอะไร ก็ปฏิบัติไป ก็ดีละ 
เปนการเอาการปฏิบัติธรรมสวนยอดมาชวยฟนฟูจิตปญญาของ
ผูท่ีตั้งตัวไดในประโยชนขั้นทิฏฐธัมมแลว  

แตในเมื่อยังมีชีวิตอยูทามกลางประโยชนขั้นทิฏฐธัมมน้ัน 
คนกลุมน้ีก็ควรปฏิบัติธรรมในการใชในการปฏิบัติตอประโยชน
ขั้นทิฏฐธัมมน้ันใหไดอยางดีดวย 

ความนิยมสมาธิ การปฏิบัติธรรมในขั้นน้ัน เปนกุศล
ภาวนา เปนบุญกิริยาท่ีดีมาก แตการปฏิบัติธรรมมิใชมีแคน้ี ควร
เปนการปฏิบัติธรรมท่ีครบตามหลัก ตรงตามเรื่อง  

แลวท่ีสําคัญอยางยิ่งก็คือ จะตองใหชาวถิ่นชาวบาน ให
ประชาชนคนสวนใหญ (ท่ีคอนขางถูกละเลย) ปฏิบัติธรรมใหได
ประโยชนขั้นทิฏฐธัมมอยางเพียงพอ เปนเรื่องสําคัญอันดับหน่ึง
ของสังคมน้ี   
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จะปฏิบัติธรรม พึงเห็นธรรมทั้งระบบ ครบกระบวน  
ทั้งลําดับขั้นตอน และความสัมพันธ์  

พุทธธรรมน้ันเริ่มจากการรูความจริงท่ีเปนธรรมดาของ
ธรรมชาติ แลวโดยใชความรูน้ัน หรือบนฐานของความรูน้ัน จึง
ปฏิบัติตามกระบวนการขั้นตอนของการทําเหตุปจจัยใหเกิดผลท่ี
จะเปนคุณประโยชนแกคนตลอดจนทุกส่ิงท่ีเกี่ยวของ 

น่ีคือ เปนหลักการใหญของพุทธธรรมวา เพราะความจริง
เปนอยางน้ี เราจึงตองปฏิบัติอยางน้ี เมื่อตองการผลน้ี จึงตองทํา
เหตุปจจัยน้ี  

เริ่มดวยความจริงหลักใหญวา อวิชฺชาปจฺจยา สงฺขารา... 
เพราะขาดความรูจริงแจมแจง ก็คิดพูดทําเสียหายไมถูกตอง
ไมไดผลดี จึงเกิดเปนประดาปญหา ท่ีเรียกคําเดียววาทุกขขึ้น จึง
ตองสรางความรู พัฒนาปญญาขึ้นมาใหรูทัน แลวเอาความรู
ธรรมดามาใชแกปญหาใหทุกขดับหายไป แคน้ีก็พูดไดในสํานวน
หน่ึงวาเปนท้ังหมดของพระพุทธศาสนา    

อยางท่ีบางทีพูดกันวา ทํา meditation เจริญสมาธิ ใหมี
ความสุข แตท่ีจริงไมใชเจริญสมาธิเพ่ือความสุข ความสุขเปนผล
พลอยมาเองในการเจริญสมาธิ (สุขเปนบาทฐานของสมาธิ) ท่ีแทน้ัน 
ฝกสมาธิเพ่ือทําจิตใหพรอมท่ีจะใชงานในการพัฒนาปญญา อยาง
น้ีจึงจะถูกตองตามข้ันตอนในกระบวนการปฏิบัติ ดังน้ีเปนตน 

ในท่ีน้ี จะพูดถึงกระบวนและระบบธรรมในการปฏิบัติ 
อยางพ้ืนๆ ไว พอไดเคาความเขาใจ ๒ – ๓ ชุด  



๔๐  ทันโลก ถึงธรรม 

เริ่มดวย หลักมูล ท่ีเปน จุดตั้งต้น ๓ อยาง คือ 
๑. มีแดนดินถิ่นอาศัยเปน รมณีย 
๒. มีใจชื่นชมอยากทําอะไรๆ ใหดีงามดวย ฉันทะ  
๓. มีพ้ืนใจชื่นบานแจมใสดวย ปราโมทย  
สามอยางน้ี  พึงมีไวใช เปนประจําตั้ งแตตนไปจนถึง

จุดหมาย คือลุถึง วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ สุข เกษม นิพพาน 

ขอ ๑ ถ่ินรมณีย ถือตามหลักท่ีพระพุทธเจาตรัสเลาไวเอง
วา กอนตรัสรู จะทรงบําเพ็ญเพียร ไดเสด็จไปทรงหาถิ่นสถานท่ี
เหมาะ  

เมื่อเสด็จถึงอุรุเวลา บนฝงแมนํ้าเนรัญชรา ไดตรัสวา  
“รมณีโย วต ภูมิภาโค” 

“ผืนแผนดินถิ่นน้ี รมณียจริงหนอ มีไพรสณฑรมรื่น นาชื่น
บาน ท้ังมีแม นํ้าไหลผาน นํ้าใส  เย็นชื่นใจ  ชายฝงทานํ้าก็
ราบเรียบ ท้ังโคจรคาม (แหลงอาหาร) ก็มีอยูโดยรอบ เปนถิ่น
สถานอันเหมาะจริงหนอ ท่ีจะบําเพ็ญเพียร”... 

แลวลงประทับน่ัง ตรัสวา “อลมิทํ ปธานาย” – “ท่ีน่ีละ เหมาะ
ท่ีจะบําเพ็ญเพียร” แลวประทับบําเพ็ญเพียรอยูท่ีน่ันจนไดตรัสรู  

จึงพูดไดวา ถิ่นรมณีย เปนท่ีตั้งตนของพระพุทธศาสนา 
ถิ่นอุรุเวลาอันรมณียน้ัน มีโพธิรุกขมูล คือรมพระศรีมหา

โพธิ์  ท่ีพระพุทธเจาประทับน่ังตรัสรู  เปนตัวแทน  หรือเปน
สัญลักษณ น่ีคือ รุกขมูล โคนตนไม ซึ่งทานหมายถึงบริเวณท่ีมี
รมเงาตนไม เปนส่ือนําใหนึกถึงรมณีย  



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๑ 

 ๔๑ 

“รุกขมูล” เปนเสนาสนะ คือท่ีน่ังท่ีนอนที่อยูอาศัยพ้ืนฐาน
ของพระสงฆ  

เมื่อพระภิกษุจาริกถือธุดงคเดินไป ก็เรียกวาไปรุกขมูล  
แลวก็ไดถือกันมาเปนหลักเปนประเพณีวา  
พระสงฆจาริกไปๆ พอใกลเขาพรรษา ก็จะหาวัดหาท่ีพัก

ในถิ่นรมณีย ท่ีจะเขาอยูจําพรรษา  
พระท่ีไปปฏิบัติธรรมในปา ก็เลือกท่ีเปนรมณีย  
คนจะสรางวัด ก็สรางวัดใหเปนท่ีรมณีย  
พระอยูวัด ก็ดูแลรักษาวัดใหรมณีย  
ชาวบานท่ีดี ก็มีสมานฉันทรวมแรงรวมใจกันทําบุญดวย

การทําท่ีทํากินถิ่นอาศัยของชุมชนใหรมณีย 

ขอ ๒ ฉันทะ ความพอใจชื่นชมยินดีอยากทําใหคนสัตว
และส่ิงสรรพอยูในสภาวะดีงาม เขาถึงภาวะท่ีเลิศลํ้าเต็มเปยม
สมบูรณ เปน “มูล” คือเปนท่ีมา เปนตนกําเนิดของธรรมท้ังปวง 
เชนแสดงออกเปน เมตตา กรุณา ตามพุทธพจนท่ีวา “ฉนฺทมูลกา
...สพฺเพ ธมฺมา” – “ธรรมท้ังปวง มีฉันทะเปนมูล” (องฺ.ทสก.๒๔/๕๘/๑๑๔) 
ธรรมท่ีมักตามติดฉันทะมาเปนแฝด ก็คือ วิริยะ ความเพียรแกลว
กลามุงหนาบุกฝาไปใหสําเร็จลุถึงจุดหมาย 

ขอ ๓ ปราโมทย คือความชื่นบานแจมใสใจโปรงโลง เปน
จุดตั้งตนท่ีแสดงถึงการเร่ิมกาวไปในทางของการปฏิบัติธรรมท่ี
จะดําเนินไปถึงจุดหมาย พระพุทธเจาตรัสสอนใหทุกคนเปนผู
มากดวยปราโมทย คือมีปราโมทยประจําเปนพ้ืนใจ ใครไมมี
ปราโมทย อยาวาจะไปถึงนิพพานเลย แคสมาธิ ก็ไปไมไหว  



๔๒  ทันโลก ถึงธรรม 

กระบวนปฏิบัติธรรมใหถึงสมาธิ คือ  
ปราโมทย ์   ปติ   ปสสัทธิ (ผอนคลาย)   สุข   สมาธิ 

ทีน้ี กระบวนใหญของการปฏิบัติท่ีเดินหนาไปตลอดจนลุ
จุดหมาย เรียกวา ปาโมชชมูลกธรรม คือ ธรรมมีปราโมทยเปนมูล 
๙  (นว ปามุชฺชมูลกา ธมฺมา, เช่น ขุ.ปฏิ.๓๑/๑๘๒/๑๒๕) คือ  

ปราโมทย์  ปติ  ปสสัทธิ  สุข  สมาธิ  

ยถาภูตญาณทัศนะ  นิพพิทา  วิราคะ  วิมุตติ   
มูล ๓ ขอน้ีอาศัยกันและหนุนกันไปตลอด เชนวา  
มีฉันทะชื่นชมสภาวะที่ดีงาม พอเจอรมณีย์ ก็ชื่นบานแจ่มใสได้

ปราโมทย์ พบเห็นอะไรไม่รมณีย์ ก็มีฉันทะอยากทําให้มันสดใสงดงามขึ้นมา
เป็นรมณีย์ แล้วก็ยิ่งมีปราโมทย์ ร่าเริงใจ นําไปสู่ความสุข แล้วก็เป็นอยู่ 
ปฏิบัติธรรม ทําการท้ังหลายให้ดียิ่งขึ้นไป ด้วยใจท่ีมีกําลังแห่งฉันทะน้ัน 

มองดูปญหาของบริโภคนิยมท่ีพูดถึงขางตน ถาใจคนมี
ปราโมทยอยูเปนประจํา ก็ไมตองอัดอ้ันไปดวยความคิดท่ีจะหา
ความสุข เพราะมีปราโมทยเปนความพรอมท่ีจะมีความสุขอยูใน
ตัวเองตลอดเวลาอยูแลว ไมตองไปคิดหาความสุข มีแตจะสราง
จะพัฒนาความสุขไดดวยการสนองฉันทะของตัวเอง  

พอมีฉันทะขึ้นมาแลว ทีน้ีก็อยากทํางานปฏิบัติการใสใจ
จริงจังอยางมีความสุข ทํางานจนลืมกินลืมนอน ไมมีความเบ่ือ
หนายอัดอ้ันหรือความเครียดท่ีจะตองชดเชยหรือระบายคลาย
ออกไปดวยการกินเสพเคร่ืองดื่มของกินเหลือเฟอท่ีจะพาใหเปน
โรคอวนทํารายตัวเอง และไมระดมทับถมบรรดาขยะของเสียท่ี
จะเปนภาระเกินกําลังระบบรักษาดุลของธรรมชาติ ไมตอง
ทําลายส่ิงแวดลอมใหเสียหาย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๓ 

 ๔๓ 

แถมความรักรมณีย มีฉันทะท่ีทําใหปราโมทย ก็เปน
หลักประกันพ้ืนฐานท่ีจะอนุรักษธรรมชาติ ไมยอมใหส่ิงแวดลอม
เสียหายเส่ือมไปจากภาวะท่ีเปนรมณีย  

มูลท้ัง ๓ น้ี เปนเรื่องใหญ พูดไวเทาน้ีกอน สรุปอีกทีวา 

๑. มีถิ่น  รมณีย์ ท่ีธรรมชาติงามอุดมเหมาะสมท่ีจะอยู
อาศัยทํากิจกรรมกิจการ 

๒. มี ฉันทะ ชื่นชมสภาวะท่ีดีงาม อยากทําส่ิงท้ังหลายให
เลิศลํ้าสมบูรณ  

๓. มี ปราโมทย์ ชื่นบานแจมใสเปนประจําในพ้ืนใจ   

หลักรมณีย์ ที่ลืมเลือนไป ชวนกันฟื้นขึ้นใหม่ 
ทําทั่วถ่ินไทยให้งามรื่นรมย์  

การมีท่ีอยูท่ีทํากินถิ่นอาศัยเปนรมณียน้ี ทานถือมาวาเปน
เรื่องสําคัญ พระพุทธเจาตรัสบอย คัมภีรท้ังหลายพูดกันแลวพูด
กันอีก ถึงกับถือเปนหลักวา  

ถิ่นรมณียมีคุณสมบัติท่ีเปนองคประกอบ นับได ๔ อยาง  

เริ่มดวย ฉายูทกสมบัติ คือสมบูรณพรอมดวยรมไมและ
สายนํ้า หรือมีนํ้าอุดม รมรื่นดวยพฤกษา คือมีแหลงนํ้า และ
ตนไมพืชผลนานาพันธุ คุณสมบัติขอแรกน้ีเปนเกณฑสําคัญท่ี
ขาดไมได  



๔๔  ทันโลก ถึงธรรม 

ขอตอไปก็สําคัญ ไดแก ภูมิภาคสมบัติ คือ มีภูมิประเทศ 
พ้ืนถิ่นพ้ืนท่ี บริเวณ บรรยากาศ ท่ีสะอาด เรียบรอย ไรขยะ ไม
สกปรกรกรุงรัง พรอมดวยสายลม และแสงแดด ทองฟาสดใสไร
หมอกควัน นาดู นาเดิน สบายขา สบายตา ปลอดภัย  

ตอจากน้ันก็มี บุคคลสมบัติ พูดส้ันๆ วา เปนถิ่นคนดี ไมมี
คนราย ไดเสวนากัลยาณชน  

แลวลงทายดวย คมนาคมนสมบัติ ไมใกลไมไกลเกินไป 
มีทางไปมาไมลําบาก ใหถึงโดยสวัสดี 

“รมณีย์” เปนท่ีบรรจบ เปนจุดท่ีประสานเสริมกัน ระหวาง
สุขภาวะแหงชีวิตของคน กับธรรมชาติท่ีคงอยูในสภาพดี เปน
ส่ิงแวดลอมท่ีเกื้อกูล  

เมื่อเปนรมณีย ก็คือคนมีชีวิตอยูไดดี มีใจสดชื่นรื่นรมย 
พรอมกับท่ีธรรมชาติก็ยังสดชื่นสงบอยูไดเปนปกติดี  

ถาเมื่อใดธรรมชาติเสียหาย เชนฝุนควันมากมาย คน
หายใจอึดอัด ใจสดชื่นรื่นรมยไมไหว ก็ไมเปนรมณีย น่ีคือรมณีย
เปนเคร่ืองตรวจสอบ เปนตัวพิสูจนความดํารงอยูดีมีสุขภาวะ ท้ัง
ของชีวิตคน และของธรรมชาติท่ีแวดลอมใหคนไดอาศัย  

พอเจอรมณีย คนมีใจสดชื่นรื่นรมย การปฏิบัติธรรมก็
เริ่มตนทันที น่ันคือ ใจเกิดมีฉันทะ พอใจ ชื่นชม ยินดี พรอมดวย
ปติปราโมทย คือสดชื่น เบิกบาน แจมใส อ่ิมใจ ปล้ืมใจ เปดทาง
ใหกาวไปเปนสมาธิไดงาย 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๔๕ 

 ๔๕ 

คนจะมีชีวิตอยูไดดี อยูกันดี ทํากิจการงานกาวหนาไป จะ
พัฒนาจิตใจ จะพัฒนาปญญาไดผลดี ก็ตองใหเขามีความ
เปนอยูท่ีเหมาะท่ีดี ทามกลางธรรมชาติ รวมทั้งส่ิงแวดลอมท้ัง
มวล ท่ีเปนสภาพเก้ือหนุนชีวิตจิตใจ ท่ีวาเปนรมณียดังไดวามานี้ 

รมณีย จึงเปนคําท่ีทาทายผูปฏิบัติธรรม รวมท้ังบรรดาคน
ไทย วาสามารถพอไหวไหม ท่ีจะทําใหไดสภาพรมณีย ท่ีจะเปน
จุดเริ่มตน เพ่ือเปดทางสูความกาวหนาในการปฏิบัติธรรมขั้น
ตอไป และยิ่งๆ ขึ้นไป  

อยางไรก็ดี เร่ืองมิใชแคน้ี รมณียเปนสภาพดีงามเก้ือกูลของ
สิ่งแวดลอมท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังหมด ซ่ึงตองใหมีอยูประจําเปนปกติ 
แตเมื่อมีกิจกรรมทําการอะไรท่ีดีงามสรางสรรค เปนงานสําคัญ
หรือจริงจัง เชน จะฝกเจริญสมาธิเปนชวงเวลายาวตอเน่ือง ทานให
เตรียมสภาพเอื้อใหพรอมไว เรียกวา สบายท้ัง ๗ (สัปปายะ ๗) 

คําวา  “สบาย” น้ี  คนไทยใชกันเปนคําพูดสามัญติด
ปากมากท่ีสุดคําหน่ึง ท่ีจริงมาจากคําบาลีวา “สัปปาย, สัปปายะ” 
(สปฺปาย) และไดมีความหมายเพ้ียนไป 

ในภาษาไทย เราบอกวาคนสบาย แลวก็จบ อาจจะนอน
หลับไปเลย แตในภาษาบาลี เขาพูดวาสบายแกคน เชนวา เภสัช
สบายแกคนน้ัน ก็คือเหมาะกับผูปวยน้ัน ถูกโรค เอ้ือแกเขาท่ีจะ
ชวยใหหายโรค ไมใชอยางท่ีคนไทยอาจจะเขาใจวายาน้ันอรอย
กินไดงายสบายไปเลย, คําสอนธรรมท่ีสบายแกคนน้ันๆ ก็คือ
เหมาะกันเอ้ือตอกําลังปญญาของเขาหรือตรงกับปญหาท่ีจะให
เขารูเขาใจไดชัดเจนชวยใหคิดแกปญหาได, ท่ีอยูท่ีพักสบายแก
เขา ก็คือเหมาะเอ้ือใหเขาฝกสมาธิไดผลดี ดังน้ีเปนตน  



๔๖  ทันโลก ถึงธรรม 

เปนอันวา “สบาย” แบบของไทย (ปจจุบัน) กลายเปน
จุดหมายไปเสีย บอกวาอากาศวันน้ีสบาย ออ... ดีจัง แลวก็ลง
นอนหลับไปเลย (จะวาสบายคือเอื้อก็ได คือ เอื้อแกความขี้เกียจ) 
ตางจากของพระท่ีวา สบาย คือเอ้ือแกการทํากิจทําการ  

รวมความวา “สบาย” ของบาลี คือ “สัปปายะ” แปลวา 
เหมาะกัน หนุน เอื้อ เก้ือกูล เก้ือหนุน อาจจะใชคําวา “สภาพเอื้อ” 
คือเอ้ือเกื้อหนุนตอการกระทําหรือการปฏิบัติ ท่ีจะใหไปถึง
จุดหมาย เชนวาจะฝกสมาธิ สัปปายะก็จะชวยเอ้ือเกื้อหนุนให
การฝกน้ันไดผลบรรลุจุดหมายไดสมาธิโดยงายหรืองายขึ้น หรือ
บอกวาอากาศวันน้ีสบาย จะทํางานหรือทําอะไรๆ ก็เหมาะ ชวยให
ทําไดดี สําเร็จผลดีและไดงาย การทํากิจหนาท่ีการงาน การศึกษา 
การภาวนาทุกอยาง ก็ตองการสัปปายะท้ังน้ัน 

สัปปายะ คือ สบาย ท่ีทานรวมมาบอกไว มี ๗ ประการ 
ในท่ีน้ี จะเรียงลําดับจากวงกวางรอบๆ เขามาหาตัวคนท่ีเปนอยู
หรือผูท่ีจะทํากิจทําการน้ันๆ ดังน้ี 

๑. อุตุสบาย (อุตุสัปปายะ) คือ มีสภาพแวดลอม ดินฟา
อากาศ ภาวะของฤดูกาล ท่ีเอื้อ เชน ไมรอนเกินไป ไมหนาวเกินไป 
ดินน้ําฟาอากาศสะอาดสดใส ไมอึดอัด ชวยใหกายใจกระปรี้กระเปรา 
จิตผองใสเบิกบาน พรอมท่ีจะปฏิบัติกิจทําหนาท่ีการงาน   

๒. เสนาสนสบาย (เสนาสนสัปปายะ, อาวาสสัปปายะ ก็
วา) มีเสนาสนะหรืออาวาส คือท่ีน่ังท่ีนอน ท่ีอยูอาศัย เชน กุฏิ 
หรือ บานเรือน ท่ีมั่นคง ปลอดภัย ใชงานดี ไมมีส่ิงรบกวนหรือ
ชวนรําคาญ  
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๓. โคจรสบาย (โคจรสัปปายะ) คือ ท่ีโคจร หมายถึง
ทองถิ่น ยาน ละแวก ท่ีจะพึงแวะเวียนไปเปนประจํา เพ่ือหาของ
กินของใช สําหรับพระคือท่ีไปบิณฑบาต หรือสําหรับชาวบาน 
ไดแก ยานรานคา ท่ีจายตลาด แหลงอาหารและเครื่องใชไมสอย
ตางๆ  อยู ไม ใกลไม ไกลเกินไป  ไปไดสะดวก  แตไม ทําให
พลุกพลานวุนวาย 

๔. อาหารสบาย (อาหารสัปปายะ, โภชนสัปปายะ ก็วา) 
คือ มีโภชนาหารเพียงพอ มีรสชาติตามสมควร แตไมเปนพิษเปน
ภัยตอรางกาย เกื้อกูลตอสุขภาพ 

๕. บุคคลสบาย (ปุคคลสัปปายะ) คือ ไมมีคนรายโจร
ขโมยท่ีจะตองหวาดระแวง มีแตคนดี คนมีไมตรี คนท่ีถูกกัน คน
เหมาะใจท่ีจะไดพูดคุยพ่ึงพาอาศัยกัน มีคนท่ีเปนกัลยาณมิตร 
ทานผูทรงธรรมทรงปญญา หรือเปนครูอาจารยท่ีจะไดไปพบปะ
สนทนาไตถามขอธรรม ไปซักถามปรึกษาหาความรูแกไขประดา
ขอสงสัย  

๖. ภัสสสบาย (ภัสสสัปปายะ, ธัมมัสสวนสัปปายะ ก็วา) 
คือ  มีการสื่อสารพูดจาไดพูดไดฟงสนทนาสากัจฉากันใน
เรื่องราวท่ีนําใหเจริญจิตใจเจริญปญญา เกื้อหนุนการศึกษาเลา
เรียนปฏิบัติใหกาวหนา และฟงเรื่องราวขาวสารท่ีเปนประโยชน  

๗. อิริยาบถสบาย (อิริยาปถสัปปายะ) คือ ในการท่ีจะ
เปนอยูเปนไป ไดอาศัย ใชประโยชนจากสบายท้ัง ๖ ขอท่ีวามา
น้ัน เราตองดําเนินชีวิตคืบเคล่ือนไปดวยอิริยาบถ ๔ คือ ยืน เดิน 
น่ัง นอน  



๔๘  ทันโลก ถึงธรรม 

เพราะฉะน้ัน จึงตองใหอิริยาบถ ๔ น้ันดําเนินไปดวยดี 
คลองสบาย ไมติดขัด โดยรูจักบริหารอิริยาบถน้ันๆ เชนวา ให
สม่ําเสมอ ใหสมดุล เหมาะกับความถนัดของบุคคล และให
เกื้อกูลแกสุขภาพ แลวก็ใชงานใหเหมาะกับปฏิบัติการใน
การศึกษาเลาเรียนเจริญภาวนาท่ีไดวามา  

เปนอันวารวมเปนสัปปายะ คือ สบาย ๗ ประการ ซึ่งพระ
ไดแนะนําสอนกันเปนประเพณีปฏิบัติสืบมาแตโบราณ จะอยูท่ี
ไหน ในกุฎี ท่ีโรงเรียน สรางบานเรือนอยูอาศัย ก็ใหไดสบาย ท้ัง 
๗ ประการน้ี  

ปฏิบัติการต้นทาง ไม่ทํา จู่ๆ มาเพียรตอนท้าย  
อาจกลายเป็นเล่ือนลอย  

ผูท่ีไดเลาเรียนฟงธรรมมาบาง พอคุนกับศัพทแสงถอยคํา ยอม
ไดยินไดรูจักคําวา ธรรมานุธรรมปฏิบัติ (ธัมมานุธัมมปฏิบัติ ก็ใช) 
วาเปนหลักสําคัญท่ีพระพุทธเจาตรัสย้ําอยูเสมอ  

หลักน้ีบอกวา การปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองไดผลจริง ตองเปน
ธรรมานุธรรมปฏิบัติ แลวธรรมานุธรรมปฏิบัติ คือปฏิบัติอยางไร 
โดยท่ัวไปแปลกันมาตามสํานวนเกาวา ปฏิบัติธรรมสมควรแก
ธรรม แลวปฏิบัติธรรมสมควรแกธรรมน้ัน คืออยางไร? 

ถาจะใหเขาใจ ก็คอยๆ แปลยักเยื้องออกไป เชนวา ปฏิบัติ
ธรรมนอยคลอยแกธรรมใหญ, ปฏิบัติธรรมขอยอยสอดคลองกับ
ธรรมขอใหญ, ปฏิบัติธรรมขอยอยคลองจองรับกันกับธรรมหลัก
ใหญ, ปฏิบัติธรรมขอยอยสอดสมกลมกลืนเขากันกับธรรมหลัก
ใหญ อยางน้ีคงพอเห็นเคา พอจะอธิบายตอไปใหเขาใจ 
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ในท่ีน้ี ก็แยกคําออกมาไดเปน ธรรม คือธรรมขอใหญ หรือ
ธรรมท่ีเปนหลักใหญ กับ อนุธรรม คือธรรมนอย หรือธรรมขอ
ยอย ลงทายวาปฏิบัติ รวมกันมีความหมายวา ปฏิบัติธรรมขอ
ยอยๆ ท้ังหลายใหเปนทางท่ีจะนําพาเขาถึงหรือใหเกิดธรรมใหญ 

ธรรม = ธรรมขอใหญ หรือธรรมท่ีเปนหลักใหญ หมายถึง 
โลกุตรธรรม (มรรค-ผล-นิพพาน) 

อนุธรรม = ธรรมนอย หรือธรรมขอยอย หมายถึง บุพภาค
ปฏิปทา (ขอปฏิบัติเบื้องตน) 

พูดงายๆ วา ท่ีจะปฏิบัติธรรมน้ัน ไมใชจูๆ จะปฏิบัติธรรม
ใหญคือโลกุตรธรรมขึ้นมาทันที แตตองปฏิบัติธรรมเล็กๆ นอยๆ 
ขอยอยๆ ท้ังหลาย ท่ีเรียกรวมกันวา บุพภาคปฏิปทา คือขอ
ปฏิบัติเบ้ืองตน หรือขอปฏิบัติตนทาง ใหไดผลเปนจริงขึ้นมากอน
ตามลําดับ ซึ่งจะนําหนาพาไปใหถึงธรรมขอใหญคือโลกุตรธรรม
ไดตามธรรมดาแหงเหตุปจจัยของมันเอง  

ทีน้ีก็ถามวา อนุธรรม หรือ บุพภาคปฏิปทา น้ัน คือธรรมขอ
ยอยอะไรบาง? คราวน้ีตองวากันยาว แตบอกเปนหลักไวกอนวา 
ไดแก จรณะ ๑๕ เดี๋ยวจะพูดเล็กนอย 

บุพภาคปฏิปทา น้ัน ใชในความหมาย ๒ ระดับ ท่ีพูด
ขางบนน้ันเปนความหมายท่ัวไป ซึ่งกวางท่ีสุด คือหมายถึงขอ
ปฏิบัติตนทางของการปฏิบัติหมดท้ังระบบจบทั้งกระบวน 

แตอีกอยางหน่ึงคือใชในความหมายจําเพาะ โดยยกธรรม
ท่ีเปนผลสําเร็จอยางใดอยางหน่ึงขึ้นมาตั้งแลวบอกวา ธรรม
ตอไปน้ี เปนบุพภาคปฏิปทาของธรรมน้ันๆ 



๕๐  ทันโลก ถึงธรรม 

ดังตัวอยาง ยก “อริยผล” ขึ้นมาตั้ง ถามวาอะไรเปน        
บุพภาคปฏิปทาของอริยผล ก็ตอบงายหนอยวา อริยมรรคเปน
บุพภาคปฏิปทาของอริยผล  

ท่ียากขึ้นหนอยแตนารู ถามวาอะไรเปนบุพภาคปฏิปทา
ของ “ฌาน” (ฌานเองเปนสวนหน่ึงของบุพภาคปฏิปทาในระบบ
ใหญท่ีนําสูโลกุตรธรรมอยูแลว) 

ตอบงายๆ ก็วา บุพภาคปฏิปทา ของ “ฌาน” = ปราโมทย 
ปติ ปสสัทธิ สุข และสมาธิ 

หรือตอบวา บุพภาคปฏิปทา ของ “ฌาน” = ละนิวรณ ๕      
ก็ไดความเทากัน 

ที น้ี  ยอนไปพูดถึ ง ระบบใหญ ท่ีครอบคลุมหมด ท้ัง
โลกุตรธรรมดวย ท่ีวา บุพภาคปฏิปทา ไดแก จรณะ (ธรรมเครื่อง
ดําเนินไปถึงวิชชา) ๑๕ น้ัน๑ ในท่ีน้ีไมตองการใหยืดยาว แตจะ
พูดย้ําไว ๓ ขอ (ขอ ๒-๓-๔) 

[ขอ ๑ คือ สีลสังวร ความสํารวมในศีล พูดงายๆ วามี
ความประพฤติดี ไมเสียหาย เปนผูสุจริต ขอน้ีเปนคุณสมบัติ
พ้ืนฐานตามปกติ ขอผานไป] 

๒. อินทรียสังวร สํารวมอินทรีย คือ ตา หู จมูก ล้ิน กาย ใจ 
หมายความวา รูจักใชอินทรีย ปกครองอินทรียได ใชอินทรียเปน 
ใชตาหูเปนตน รับรู ดูฟง โดยไมตกเปนเหยื่อหรือเปนผูถูกกระทํา 
แตเปนผูกระทํา ไดเรียนรู รูทันโทษ มองเห็นประโยชน 
                                         
๑ จรณะ ๑๕ คือ สีลสังวร อินทรียสังวร โภชเนมัตตัญ ุตา ชาคริยานุโยค สัทธรรม ๗ (สัทธา 
หิริ โอตตัปปะ พาหุสัจจะ วิริยะ สติ ปญญา) ฌาน ๔ (ขุ.จู.๓๐/๕๔๗/๒๗๒) 
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คนท่ีใชอินทรียไมเปน ปกครองอินทรียไมไดน้ัน เห็นอะไร
ไมถูกหู ไมถูกตา รูสึกไมชอบใจ ก็วามันไมดี แลวก็โกรธ คิดขัด
เคือง ไมสบายเดือดรอนใจตัวเอง เห็นอะไรถูกหูถูกตา ชอบใจ ก็
วามันดี อยากไดอยากเอา ใจวุนวนอยูน่ัน อยางน้ีเรียกวา ถูก
อารมณ ถูกส่ิงท่ีรับรูน้ันมันทําเอา ถูกมันครอบงํา ถูกมันปนมัน
จูงมันชักพาลากไป   

สวนคนท่ีปกครองอินทรียได ใชอินทรียเปนน้ัน เขาใชตาหู
เปนตน รับรู ดู ฟง ดวยใจเปนกลางไมเสียดุล ไมถูกความรูสึกดี
รายชอบชังทําใหเอนเอียงไป ไมถูกมันปนมันจูงใหเปนไปตางๆ 
ไมอยูแควา อะไรถูกหูถูกตา ก็วาดี อะไรไมถูกหูไมถูกตา ก็วาไม
ดี แตมีสติตั้งหลักได และใชปญญารูเขาใจ ไดเรียนรูส่ิงน้ันวาดี
รายเปนคุณเปนโทษอยางไร จะปฏิบัติตอมันอยางไร และเก็บ
ความรูน้ันไวใชประโยชนไดตอไป เปนการรับรูเรียนรูท่ีเปนดาน
หนาของการศึกษา 

๓. โภชเนมัตตัญญุตา รูจักประมาณในการบริโภค บริโภค
ดวยปญญา กินเสพพอดีท่ีจะไดประโยชนสมคุณคาท่ีแทของมัน 
หลักน้ีสําคัญอยางไรไมตองบรรยาย ตั้งแตจําเปนสําหรับสุขภาพ
รางกายเปนตนไป วาตามยุคสมัยก็คือแกปญหาบริโภคนิยม ถือ
กันมาเปนหลักเบ้ืองตนของการศึกษา อยางท่ีใหพระเณร
พิจารณาเขาใจเหตุผลคุณโทษ แลวบริโภคใหไดประโยชน  

หลายวัด กอนจะฉัน ใหพระเณรสวดบทพิจารณาอาหาร 
เหมือนเปนการเตือนสติ พรอมกัน เรียกวาบท “ปฏิสังขา-โย” ขอ
ยกคําแปลมาใหดูดังน้ี 



๕๒  ทันโลก ถึงธรรม 

ขาพเจาพิจารณาแลวโดยแยบคาย (คือพิจารณาโดยใช
ปญญาไตรตรองอยางดีแลว คํานึงถึงเหตุผลแลว) จึงฉันอาหาร
บิณฑบาต (โดยรูตระหนักวา ท่ีฉันน้ี)  

- มิใชเพื่อจะเอาสนุกสนาน มิใชเพื่อเห็นแกเอร็ดอรอยหลงมัวเมา 
มิใชเพ่ือเอาสวยเอางาม มิใชเพ่ือแตงเนื้อหนังมังสาอวดโอโชวราง 

- แตฉัน เพื่อใหรางกายน้ีดํารงอยู ใหชีวิตดําเนินไป 
- เพื่อระงับความหิว หรือการขาดอาหาร อันเปนภาวะบีบค้ัน
เบียดเบียนรางกาย  

- เพ่ืออนุเคราะหพรหมจริยะ (เพ่ือเก้ือหนุนชีวิตที่ดีงามอันประเสริฐ 
เพ่ือมีกําลังเลาเรียนศึกษา เก้ือหนุนการฝกฝนพัฒนาชีวิต)  
โดยการ (รับประทานดวยพิจารณา) อยางน้ี เราจะระงับ

เวทนาเกา (แกความทุกขรอนกระวนกระวายเน่ืองจากความหิว
ได) กับท้ังจะไมใหเกิดเวทนาใหม (เชน ไมอึดอัด ทองเสีย เปน
ตน เน่ืองจากรับประทานมากเกินไป หรือกินของไมดีมีพิษ)  

- และเราก็จะมีชีวิตดําเนินไปได  เราจะสามารถยาตราชีวิตไป  
- พรอมทั้งจะเปนการบริโภคที่ไมมีโทษ บริสุทธิ์ ปราศจากขอเสียหาย  
- แลวก็จะเปนอยูผาสุกดวย 
๔. ชาคริยานุโยค ประกอบความเพียรในการทํากิจของผู

ตื่น ไมเห็นแกหลับแกนอน ใชเวลาใหมากพอในการทํากิจหนาท่ี
ของตนอยางมีสติ เชน เปนพระภิกษุ ก็ตื่นใหมากพอ และใน
เวลาสวนมาก ก็มาน่ัง มาจงกรม ปฏิบัติในการชําระจิตให
บริสุทธิ์ปราศจากนิวรณ 
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 ๕๓ 

ธรรม ๓ ขอ คือ การรูจักใชอินทรีย ตา หู ฯลฯ ดูฟงเปน 
(อินทรียสังวร) ความรูจักพอดีในการกินเสพ (โภชเนมัตตัญญุตา) 
และการเพียรทํากิจของผูตื่น (ชาคริยานุโยค) ดังวาน้ี เปนธรรมชุด
หน่ึงของมันเอง เรียกวา อปัณณกปฏิปทา แปลวา การดําเนินชีวิต
ท่ีไมผิดพลาด หรือการปฏิบัติท่ีถูกทางแนแท ควรฝกกันต้ังแตเด็ก 

น่ีเปนตัวอยางของธรรม ท่ีเปนอนุธรรมอยูในบุพภาค
ปฏิปทา ใครจะเปนนักปฏิบัติ ควรทําใหได ธรรมจําพวกน้ี 
บางอยางก็จําเปน บางอยางก็ไมถึงกับจําเปน แตสมัครใจทํา
เปนการปฏิบัติเสริมได เชนอยางธุดงค   

ปฏิบัติธรรมให้ครบทั้งระบบ  
จบถึงจุดหมายของชีวิต 

การปฏิบัติธรรมท่ีครบหลัก ตรงเรื่อง ซึ่งเปนการปฏิบัติ
ธรรมอยางผูไมประมาท เปนบัณฑิต มีพุทธพจนบอกไววา (เช่น 
ขุ.อิติ.๒๕/๒๐๑/๒๔๑) 

อปฺปมตฺโต อุโภ อตฺเถ     อธิคฺคณฺหาติ ปณฺฑิโต 
ทิฏฺเฐ ธมฺเม จ โย อตฺโถ   โย จตฺโถ สมฺปรายิโก 
อตฺถาภิสมยา ธีโร      ปณฺฑิโตติ ปวุจฺจติ ฯ 
แปลวา : ผูไมประมาท เปนบัณฑิต ยอมจับเอา

ประโยชนไวไดครบท้ัง ๒ คือ ประโยชนในทิฏฐธัมม 
(ประโยชน ในภาวะที่ตา เห็น )  และประโยชนใน
สัมปราย (ประโยชนเลยตาเห็น), เพราะลุถึงประโยชน
ท่ีเปนจุดหมาย จึงเรียกธีรชนวาเปน "บัณฑิต" 



๕๔  ทันโลก ถึงธรรม 

๑. ประโยชนในทิฏฐธัมม์ หรือจุดหมายท่ีตาเห็น หมายถึง
ประโยชนในชีวิตปจจุบันทันตา หรือประโยชนท่ีเปนเรื่องตา
มองเห็น เรียกเต็มคําวา “ทิฏฐธัมมิกัตถะ” ไดแก 

ก) มีสุขภาพดี รางกายแข็งแรง ไรโรค อายุยืน 
ข) มีเงินมีงาน มีอาชีพสุจริต พ่ึงตนเองไดทางเศรษฐกิจ 
ค) มีสถานภาพดี เปนท่ียอมรับนับถือในสังคม 
ง) มีครอบครัวผาสุก ทําวงศตระกูลใหเปนท่ีนับถือ 
การปฏิบัติธรรม หมายถึงการกระทําดําเนินการท่ีจะให

ประโยชนเหลาน้ีเกิดมีขึ้น และใชมันปฏิบัติตอมันอยางถูกตอง 
เชน รักษาสุขภาพ ดวยการรูจักประมาณในการเสพบริโภค     
(โภชเนมัตตัญญุตา) กินพอดี กินดวยปญญา รูจักสรางสัปปายะ 
ใชเวลาเปน หรือในเรื่องทรัพยสินเงินทอง ก็ขยันหมั่นเพียร 
แสวงหาทรัพยโดยชอบธรรม ไมใชวิธีเลวราย ไดมาแลว เล้ียงตัว 
เล้ียงครอบครัว ใหอ่ิมหนําเปนสุข และแจกจายแบงปน ใชทรัพย
ทําการดีงามบําเพ็ญประโยชน มีปญญารูจักใชทรัพยใหไดสม
คุณคาท่ีแทของมัน ไมติด ไมสยบ ไมมัวเมา มีใจเปนอิสระ กินใช
ทรัพยอยางรูเทาทัน ไมใหเกิดโทษมีทุกขเพราะทรัพยน้ัน 

๒. ประโยชนในสัมปราย์ หรือจุดหมายเลยตาเห็น หมายถึง
ประโยชนเบ้ืองหนาคือชีวิตในอนาคต ภพหนา หรือประโยชนท่ี
ลํ้าลึกเลยตาเห็น คือประโยชนทางจิตใจและทางปญญา เรียก
เต็มคําวา “สัมปรายิกัตถะ” เชนวา  

- มี ศรัทธา มีหลักการและจุดหมาย ท่ีทําใหอุนใจเขมแข็ง
โดยมั่นใจดวยปญญา  

- มี ศีล ท่ีสามารถภูมิใจในชีวิตท่ีสะอาดสุจริต  
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- มี จาคะ ท่ีทําใหอ่ิมใจในชีวิตมีคุณคาท่ีไดมีนํ้าใจเสียสละ
เปนผูใหและไดทําประโยชน  

- มี ปัญญา ท่ีทําใหแกลวกลามั่นใจในการดําเนินชีวิตท่ีจะ
แกไขปญหาจัดภารกิจใหสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี  
ประโยชนขั้นสัมปรายน้ี ท่ีเปนเรื่องในระดับสูง บางทีก็

เรียกชื่อแยกออกไปใหสังเกตไดชัดวา ปรมัตถะ หรือ ปรมัตถ์๑ แปล
กันวาประโยชนอยางยิ่ง คือเปนจุดหมายสูงสุด พูดส้ันๆ วา 
ไดแก วิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ สุข เกษม นิพพาน การปฏิบัติ
ธรรมในระดับน้ี พูดงายๆ ก็ไดแก สมถะ วิปสสนา ซึ่งรวมท้ังการ
เจริญสมาธิอยูในตัว อยางท่ีคนสมัยน้ีมากมายเรียกการปฏิบัติ
ธรรมดวยความเขาใจท่ีจํากัดอยูแคน้ี  

อัตถะ คือประโยชนท่ีมุงหมายน้ี แยกอีกแบบหน่ึงเปน ๒ 
เหมือนกัน คือ  

๑. อัตตัตถะ ประโยชนตน ตั้งแตทรัพยสินเงินทองของตา
เห็น ลึกเลยตาเห็นเขาไปถึงคุณสมบัติในตัว เชน การศึกษา 
ความเพียรพยายาม ขยัน อดทน เมตตา กรุณา สติ สมาธิ ปญญา 
จนถึงการบรรลุวิชชา วิมุตติ วิสุทธิ สันติ สุข เกษม นิพพาน  

๒. ปรัตถะ ประโยชนผูอ่ืน คือ การชวยเหลือทําใหคนอ่ืนๆ 
ได มี เขาถึงประโยชนท่ีวาแลว เหลาน้ัน  

(บางคร้ังก็ซอยละเอียดเปน อัตถะ ๓ คือมีขอ ๓. วา อุภยัตถะ 
ประโยชนรวมกันทั้ง ๒ ฝาย ทั้งตนเอง และผูอื่น เปนสวนรวม)  

                                         
๑  ในพุทธพจน คือที่พระพุทธเจาตรัส ทรงระบุไว ๒ อยาง คือ ๑. ทิฏฐธัมมิกัตถะ และ ๒. 
สัมปรายิกัตถะ โดยทรงรวมปรมัตถะไวใน ๒. แตในคัมภีรช้ันอธิบาย มีการแยกปรมัตถออกมา
จัดเปน ๓. ปรมัตถะ (เช่น ขุ.ม.๒๙/๒๙๒/๒๐๕) 



๕๖  ทันโลก ถึงธรรม 

พุทธพจนท่ีตรัสสอนใหทําประโยชนครบท้ังสองดานสอง
ฝายท่ีวาน้ี พบบอยมากในพระไตรปฎก 

อัตถะ ๒ (หรือ ๓) สองชุดน้ี เปนหลักใหญของการปฏิบัติ
ธรรมท่ีครอบคลุมท่ัวท้ังหมด 

ทีน้ี ในขั้นตน ปฏิบัติธรรมใหไดประโยชนขั้นทิฏฐธัมม์
อยางไร?  

เริ่มแรก ตั้งตัวใหมั่นอยูไดในวินัย มีความประพฤติสุจริต ท่ี
เรียกวามีศีล รวมท้ังละเวนอบายมุขท้ังหลาย แลวก็ปฏิบัติ
หลักธรรมเพ่ือสราง ประโยชน์ขั้นทิฏฐธัมม์ ท่ีรูจักกันมากหนอย คือ
ชุดท่ีวาดวยการทําการงานอาชีพหาเงินใหมีทุนทรัพยไวอยางดี 
ซึ่งมี ๔ ขอ คือ 

๑. อุฏฐานสัมปทา ถึงพรอมดวยความหมั่น ทําการงาน
อาชีพดวยความพากเพียร  พรอมดวยวิมังสา  ใช
ปญญาเลือกเฟนวิธีจัดทําดําเนินการใหสําเร็จอยางดี 

๒. อารักขสัมปทา ถึงพรอมดวยการรักษา ดูแลถนอม
ทรพัยท่ีหามาไดใหอยูดีปลอดภัย 

๓. กัลยาณมิตตตา มีกัลยาณมิตร โดยรูจักเลือกหาคนดีมี
ปญญา ท่ีจะทรงตัวไวดวยกัน และมาพบปะสนทนา
ถกถอยปรึกษา และศึกษาเยี่ยงอยางคุณสมบัติท่ีดี 

๔. สมชีวิตา เล้ียงชีวิตแตพอดี รูทันไวถึงชองหดหายและ
ทางเพ่ิมขึ้นไปของทุนทรัพย เปนอยูพอเหมาะ ไม
ฟุมเฟอย ไมฝดเคือง ใหรายไดเหนือรายจายเปนสําคัญ 
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ธรรมท่ีจะปฏิบัติตอประโยชนขั้นทิฏฐธัมม มีอีกมากมาย 
เชน ในดานสุขภาพ อยางท่ีตรัสเรื่องมัตตัญุตา ความรูจัก
ประมาณในการบริโภค รูจักพอดี แกพระเจาปเสนทิโกศล และ
ในดานการดําเนินชีวิตท่ัวๆ ไป และการอยูรวมในสังคม ก็มียืด
ยาวเต็มท้ังสิงคาลกสูตร ท่ีถือวาเปนวินัยของชาวบาน (คิหิวินัย) 

ปฏิบัติธรรมอย่างง่ายๆ จะได้การพัฒนาที่ยั่งยืน   
ธรรมท่ีพูดมาน้ัน โดยมากเปนการทําหนาท่ีทําความดีงาม

ความถูกตองของตนเอง แตตองไมลืมไมมองขามการปฏิบัติ
ธรรมเพ่ือประโยชน์ขั้นทิฏฐธัมม์น้ี ท่ีเปนเรื่องเพ่ือสวนรวม หรือของ
กลาง ดังเชนคําตรัสของพระพุทธเจา ท่ีเราท้ังหลายควรถือเปน
หลักสําคัญ ตามพระคาถาท่ีวา (สํ.ส.๑๕/๑๔๖/๔๖)  

อารามโรปา วนโรปา     เย ชนา เสตุการกา 
ปปญ ฺจ อุทปานญ ฺจ       เย ททนฺติ อุปสฺสยํ 
เตสํ ทิวา จ รตฺโต จ       สทา ปุญ ฺญํ ปวฑฺฒติ 
ธมฺมฏฺฐา สีลสมฺปนฺนา    เต ชนา สคฺคคามิโน ฯ  
แปลว า :  ชนเหลาใด  ปลูกสวน  ปลูกปา สราง

สะพาน (ทําทางขามทางผาน รวมท้ังจัดเรือขาม
ฟาก) จัดบริการนํ้าดื่ม ขุดบึงบอสระนํ้า ใหท่ีพัก
อาศัย บุญของชนเหลาน้ัน ยอมเจริญงอกงาม ท้ัง
คืนท้ังวัน ทุกเวลา ชนเหลาน้ัน ผูตั้งอยูในธรรม ถึง
พรอมดวยศีล เปนผูเดินทางสวรรค 



๕๘  ทันโลก ถึงธรรม 

การปลูกปา ปลูกสวน ขุดบึงบอสระนํ้า ทําถนนหนทาง 
สรางสะพาน สรางศาลา ใหท่ีอยูท่ีพักอาศัย อะไรเหลาน้ี เปน
การบําเพ็ญกิจสาธารณะเพ่ือประโยชนสุขแกประชาชน เปนการ
ปฏิบัติธรรม เพ่ือประโยชนขั้นทิฏฐธัมมของคนท่ัวไป หรือ
สวนรวมรวมกัน จัดวาเปนการทําบุญใหญขั้นพ้ืนฐาน ทานจึงถือ
เปนงานสําคัญ และสรรเสริญไวมาก 

การทําบุญตามพระคาถาน้ี ชาวพุทธตั้งแตพุทธกาล สืบ
กันมาตลอดสมัยโบราณ รูเขาใจกันดี ตามหลักฐานท่ีมีมากมาย
ในพระไตรปฎก  และทํากันเรื่อยมาจนกระท่ังในเมืองไทย
สมัยกอน ไดเขามาอยูในวัฒนธรรมแหงความมีนํ้าใจ 

การปลูกสวนปลูกปา ขุดบอนํ้าสระนํ้าน้ี โยงไปถึงหลักคํา
สอนสําคัญเรื่อง “รมณีย์”  

จนมีตํานานท่ีพระนํามาเทศนมาสอนประชาชนใน
เมืองไทยน้ีเรื่อยมาตั้งแตโบราณ คือเรื่องมฆมาณพผูรักความ
สะอาดเรียบรอยงดงาม ริเริ่มชําระจัดสรรทําหมูบานใหรมณีย 
แลวก็มีหนุมๆ ชาวถิ่นมารวมสมานฉันท ขยายงานบุญทํา
หมูบานใหรมณีย  

งานบุญท่ีสําคัญ เริ่มตั้งแตทําใหมีบริเวณท่ีเรียบรื่น มีถนน
หนทางท่ีสะอาดสัญจรไดคลองสะดวกปลอดภัย มีแหลงนํ้า
พรอมไว ถาไมมี ก็ชวยกันขุดบอนํ้าสระนํ้าขึ้นมา สรางศาลาท่ีพัก
คนเดินทาง หรือท่ีคนยากไรจะไดอาศัย ปลูกสวน ปลูกปา ให
เปนท่ีรื่นรมยชื่นชมใจ 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๕๙ 

 ๕๙ 

ปฏิบัติธรรม ครบระบบ จบกระบวน  
คือการศึกษา ๓ ออกเป็น ภาวนา ๔ 

เมื่อกี้ไดบอกวา พอเจอรมณีย การปฏิบัติธรรมก็เริ่มตนได
ทันที บางคนคงสงสัยวา เปนอยางน้ันไดอยางไร 

“รมณีย” เปนเรื่องของการรับรู คือการเห็น ไดยิน เปนตน 
ซึ่งเปนเรื่องของการติดตอส่ือสารกับโลก โดยทางทวาร คือ
ชองทางรับรู-เรียนรูท้ังหลาย ไดแก ตา หู จมูก ล้ิน และผิวกาย 
แลวจึงเขาไปถึงใจ  

คนเราอยูในโลกน้ี ก็ดําเนินชีวิตไปดวยการติดตอส่ือสารกับ
โลก ตั้งแตเกิดมา อยางท่ีพูดกันวาตั้งแต “ลืมตาดูโลก” ในเมื่อ
ชีวิตของเราดําเนินไปดวยกันกับการรับรู-เรียนรู ทางทวารคือ ตา 
หู มีการดู เห็น ฟง ไดยิน เปนตนอยางน้ี เรามีการรับรูเมื่อใด เราก็
จึงปฏิบัติธรรมไปเมื่อน้ันไดเลย ท่ีวาปฏิบัติธรรมน้ัน ในท่ีน้ีก็คือ
ฝกการรับรูน่ันเอง ฝกอยางไร พูดอยางงายๆ วา ฝกใหการรับรู 
เปนการเรียนรู วิธีการเรียนรูเปนอยางไร ยังตองวากันอีกยาว ใน
ท่ีน้ี วากันไวแคน้ีกอน วาเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องท่ีกําลังพูดกันอยูวา 
การรับรูรมณียน้ี เปนการรับรูท่ีดี ทําใหเกิดผลดีหลายอยางดังได
วาไปแลว 

ทีน้ี ตามความหมายในแงท่ีวามาน้ี ตัวคนหรือกาย ก็คือ
เปนท่ีรวมหรือชุมนุมของชองทางรับรูส่ือสารน่ันเอง พูดงายๆ วา 
ตัวคนน้ีเปนชุมทางหรือเปนท่ีรวมของการสื่อสารกับโลกท้ัง ๕ 
ชองทางนั้น จึงเรียกเปนคําบาลีวา “เบญจทวารกาย” เรียกส้ันๆ วากาย  



๖๐  ทันโลก ถึงธรรม 

การปฏิบัติธรรม ท่ีวาเปนการฝกน้ัน ก็คือการศึกษา เรียกเปน
คําบาลีวาสิกขา การศึกษาน้ันทําใหคนพัฒนาคือมีการพัฒนา 
การพัฒนาน้ีเรียกเปนคําศัพทธรรมวา “ภาวนา” ดังน้ัน การศึกษา
ท่ีฝกการรับรูของเบญจทวารกาย ก็ทําใหเกิดการพัฒนาของ
เบญจทวารกายน้ัน เรียกวา เบญจทวารกายภาวนา เรียกใหสั้นวา 
กายภาวนา เปนตนทางของการพัฒนาชีวิตในดานอ่ืนๆ ท้ังหมด 

การศึกษา หรือสิกขาน้ัน มี ๓ ดาน เรียกวา ไตรสิกขา พูด
งายๆ วาคือ ศีล สมาธิ ปญญา ซึ่งครอบคลุมการปฏิบัติธรรม
ท้ังหมดท้ังสิ้น และทําใหเกิดการพัฒนา ท่ีเรียกวา ภาวนา ๔ แดน 
ต้ังแตกายภาวนาท่ีวาแลวน้ัน ตอไปอีก ๓ ภาวนา เรียงลําดับดังน้ี 
๑. กายภาวนา พัฒนากาย คือ มีเบญจทวารกายท่ีไดพัฒนา ให
รูจักรับรูเรียนรู กินใชเสพบริโภคพอดีไดเต็มคุณคา อยูอยาง
สรางสรรคเกื้อกูลในโลกของวัตถุและธรรมชาติ 

๒. ศีลภาวนา พัฒนาศีล คือ มีพฤติกรรมท่ีไดพัฒนา รูจักส่ือสาร
สัมพันธกับเพ่ือนมนุษย อยูอยางสรางสรรคเกื้อกูลในโลก
มนุษยคือสังคม ท่ีมีบรรยากาศเอ้ือใหจิตใจพัฒนา 

๓. จิตตภาวนา พัฒนาจิต คือ มีจิตใจท่ีเจริญงอกงามในคุณธรรม 
มีสมาธิ เขมแข็งมั่นคง และสงบสุขเบิกบานผองใส ใหเปน
ฐานท่ีดีของการพัฒนาปญญา 

๔. ปัญญาภาวนา พัฒนาปญญา คือ มีปรีชารูคิดเขาใจ หยั่งเห็น
ความจริงของกฎธรรมดาแหงความเปล่ียนแปลงและระบบ
สัมพันธแหงเหตุปจจัย ท่ีจะใหเปนอยูอยางมีสติไมประมาท 
สามารถใชปญญาจัดทําดําเนินการท้ังหลาย แกไขปญหาดับ
ทุกขภัยไดสําเร็จ มีสุขเปนอิสระแทจริง 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๑ 

 ๖๑ 

จุดบอดของมนุษยอยูน่ี: มีทุกขภัยใหตอสู ก็เจริญขึ้นไป 
พอสุขสบาย ก็เฉื่อยชาหาความเพลิดเพลิน กาวไมไหว 

การปฏิบัติธรรมท้ังหมด ไดแสดงหลักท่ัวไป พูดไวโดยรวบ
รัด จัดวาครบท้ังระบบ จบท้ังกระบวน พอสมควรใหพรอมท่ีจะ
ปฏิบัติแลว เรื่องจบไดแคน้ี แตมีปมท่ีมักทําใหชักชาติดขัดอยาง
สําคัญอันตองใหเตือนไว คือขอปฏิบัติมีพรอมแลว แตคนท่ีจะ
ปฏิบัติไมเริ่ม กลายเปนวาทางมีอยูแลว แตตองรอคนท่ีจะเดิน น่ี
คือปญหามาอยูท่ีตัวคนผูปฏิบัติ ท่ีจะทําการปฏิบัติใหเกิดขึ้น 

คนเรานี้ ท่ีอยูสบายๆ ถามีอะไรควรจะทํา ก็มักเรื่อยเฉ่ือย 
หรือผัดเพ้ียน บางทีก็ถึงกับปลอยปละละเลย อาการอยางน้ี 
เรียกวา ความประมาท จึงมักตองรอใหเกิดความจําเปนเรงรัด 
เชนถูกบังคับ หรือเกิดมีภัย จึงจะขมีขมันกระตือรือรนขึ้นมา เขา
ทํานองท่ีวา พวกมนุษยปุถุชนน้ี เมื่อถูกทุกขบีบคั้น มีภัยคุกคาม 
จึงลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย พากันกาวไปได แตพอพนภัยสุขสบาย 
ก็หลงละเลิงเฉ่ือยชา แลวก็พากันติดเพลินจมปลัก 

เรื่องของมนุษย ท่ีจะตองมีความไมประมาทอยูกับตัวน้ี 
เปนธรรมท่ีพระพุทธเจาตรัสเนนเปนประจํา ถือวาสําคัญอยางยิ่ง 
ถึงกับตรัสเปนปจฉิมวาจา คือพระดํารัสสุดทายกอนพุทธ
ปรินิพพานวา “จงทําการใหสําเร็จ ดวยความไมประมาท”        
(... อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ, ที.ม.๑๐/๑๔๓/๑๘๐)  

ความไมประมาท มีความสําคัญครอบคลุมธรรมทุกอยาง
ท่ัวท้ังหมด อยางท่ีเรียกกันมาวาเหมือนรอยเทาชาง 



๖๒  ทันโลก ถึงธรรม 

น้ีคือ วาตามท่ีพระพุทธเจาตรัสแกพระเจาปเสนทิโกศลวา  
“ดูกรมหาบพิตร ความไมประมาท เปนธรรมเอกที่ยึด

เอาไวไดซึ่งประโยชนที่มุงหมายทั้งสองอยาง ทั้งประโยชนข้ัน
ทิฏฐธัมม และประโยชนขั้นสัมปราย เหมือนดังวา รอยเทาของ
สัตวทั้งหลายที่สัญจรไปบนแผนดิน ไมวาชนิดใดๆ ทั้งหมด 
รวมลงไดในรอยเทาชาง ฉะนั้น”  (สํ.ส.๑๕/๓๗๙/๑๒๖) 
พูดกันงายๆ วา ธรรมทุกอยาง ท่ีจะรูเขาใจ จะใช จะปฏิบัติ 

รวมท้ังหลักท้ังหลายท่ีไดยกมาอธิบายขางตน ถาคนประมาทเสีย
อยางเดียว ก็มีไวเปลาๆ ไมเกิดประโยชน เหมือนนอนหลับอยูใน
ตูเก็บคัมภีร สวนตัวคนท่ีประมาท ก็อยูในทางแหงความตาย 
ในทางของความเส่ือมสลายหายนะของตัวเขาเอง 

คนท่ีจะมีความไมประมาทไดจริงแทน้ัน หาไดยากอยางยิ่ง 
มนุษยท่ัวๆ ไปก็เปนอยางท่ีวาเมื่อก้ี คือ เมื่อไมมีทุกขภัยอยูสบาย 
ก็เพลิดเพลินเฉ่ือยชา มั่วสุมเฮฮากันไป ตองใหถูกความจําเปน
บังคับ เมื่อถูกทุกขบีบค้ัน มีภัยคุกคาม ถาไมมัวเก่ียงแยงวิวาท
วุนวายกันเอง ก็ลุกข้ึนด้ินรนขวนขวายสูภัย พาใหเขมแข็งกาวหนา
ไปได เปนความไมประมาทอยางหน่ึง เรียกไดวาเปนความไม
ประมาทเทียม คือมิใชเปนความไมประมาทท่ีเกิดจากสติปญญา
บอกให แตเปนการดิ้นรนหนีภัยและตอสูตามคําส่ังบังคับของ
สัญชาตญาณ โดยมีปญญาเปนตัวตามชวยสนองใหสําเร็จผล 

อารยธรรมท่ีรุงเรืองกาวหนาอยูในเวลาน้ี ก็เจริญขึ้นมา
ดวยการดิ้นรนตอสู อยางท่ีคนสมัยน้ีชอบพูดถึงความสําเร็จทาง
สังคม เชนปาวประกาศดวยความภูมิใจวา freedom - เสรีภาพน้ี 
เขาไดมาดวย struggle คือการดิ้นรนตอสู 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๖๓ 

 ๖๓ 

ประวัติอารยธรรมเต็มเกล่ือนไปดวยคําวา war–สงคราม 
conquest-การพิชิต conflict-ความขัดแยง struggle-การดิ้นรน
ตอสู competition-การแกงแยงแขงขัน พูดรวมๆ ก็คือการดิ้นรน
ตอสู อยางท่ีนักประวัติศาสตรพูดสรุปกันไว เชน นักประวัติศาสตร
คนสําคัญของฝรั่งเศส ช่ือ Jules Michelet บอกวา “…ประวัติศาสตร์
ไม่มีอะไรมากไปกว่าเรื่องของการดิ้นรนต่อสู้ท่ีไม่รู้จักจบสิ้นนี”้๑ 

นักเขียนอเมริกันทานหน่ึงกลาววาทะไวแรงหนอยวา     
“อารยธรรมก็คือหนังแกะ ท่ีความป่าเถ่ือนเป็นอนารยะแฝงตัวซ่อนอยู่”๒  

ตามท่ีวามานี้ เห็นไดวา ตลอดประวัติศาสตรของอารย
ธรรมปจจุบัน ท่ียาวนานนักหนาน้ี มนุษยก็ยังพัฒนาไปไดไมถึง
ไหน เขาเจริญมาไดดวยแรงขับของสัญชาตญาณเปนตัวนํา 
อยางท่ีวา เพราะถูกทุกขบีบคั้นถูกภัยคุกคาม จึงลุกขึ้นดิ้นรน
ขวนขวาย ทําใหเจริญกาวหนามาได แตถาไมตองผจญทุกขภัย
อยูสบาย คนก็มักงายเฉ่ือยชาหาแตความเพลิดเพลินไปวันๆ ถา
ไมจมลงไปในความเส่ือม ก็ไมกาวไปไหน 

อยางในอเมริกา เมื่อบานเมืองเจริญรุงเรืองมั่งค่ังพร่ังพรอม
ขึ้นมาแลว เห็นวาคนชักจะเฉ่ือยชาออนแรงลงไป ก็เนนย้ํากันให
ขับดันระบบแขงขันของสังคมใหเครียดเขม็งไว คนจะไดโถม
กําลังท่ีจะเอาชนะกัน และจะไดขับดันความเจริญใหกาวตอไป 

                                         
๑  ดูข้อความเต็มว่า: “With the world a war began, which will end with the world, and not before: 
that  of man  against  nature,  of  the  spiritual  against  the material,  of  freedom  against  fate. 
History  is nothing more  than  the  account of  this unending  struggle.” Jules Michelet (1798–
1874), French historian. L'histoire universelle. Encarta® Book of Quotations © & (P) 1999. 

๒  “Civilization  is  the  lamb’s  skin  in which  barbarism masquerades.” Thomas Bailey 
Aldrich (T.B.) (1836-1907), U.S. writer, editor. Ponkapog Papers, “Leaves from a Notebook” 
(1903). The Columbia Dictionary of Quotations. © 1993 by Columbia University Press.  
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เมื่อไมมัวน่ิงเฉยเฉ่ือยชา แตดิ้นรนตอสูมุงหนาเอาชนะ ก็
ตองหาความรู ตองฝกตองศึกษาหาทางทําการใหสําเร็จ ทําให
เจริญกาวหนาไมหยุด แตเปนความเจริญท่ีไมเก้ือกูลใหพอแกสมดุล 

ดูอยางเหลาชนอเมริกันท่ีสรางชาติขึ้นมา นับแตพวก 
Pilgrim Fathers ขึ้นฝ งมหาสมุทรแอตแลนติก  ในป  1620/
๒๑๖๓ แลวเขาสูยุค Frontier บุกฝาขยายดินแดนมุงหนาไป
ตะวันตก โดยมีชีวิตท่ีอยูในความประมาทไมไดเลย เต็มไปดวย
สงคราม การรบราฆาฟน การแยงชิงดินแดน การเส่ียงชีพผจญ
ภัย และการทนสูเปนอยูอยางยากแคนลําเค็ญ เปนเวลายาวนาน 
๓๐๐ ป ชนะฝรั่งเศส ชนะสเปน เปล้ืองตัวเปนอิสระจากเจา
อาณานิคมอังกฤษ จนพิชิตอินเดียนแดงเสร็จส้ิน ไดแผนดินสุด
ระยะทาง ๓,๐๐๐ ไมล จดฝงแปซิฟก จบยุคในป 1890/๒๔๓๓  

ในการดิ้นรนตอสูสูความสําเร็จไดความยิ่งใหญน้ี นอกจาก
ความเจริญกาวหนาทางวัตถุแลว ชนชาวอเมริกันก็ไดพัฒนา
ชีวิตจิตใจของตนเอง อยางท่ีนักประวัติศาสตรบอกวา ชีวิตแหง
การดิ้นรนผจญบุกฝาตอสูมายาวนาน ๓๐๐ ป บนแผนดินท่ีอุดม
ดวยโอกาสแหงอเมริกาน้ี ไดทําใหคนชาติน้ี มีนิสัยกราน แตหูตา
ไวใฝสอดรู เปนคนชางคิดประดิษฐขาวของ มีความกระตือรือรน
ไมหยุดน่ิง ขาดความละเมียดละไม แตมีพลังท่ีจะทําการใหญให
สําเร็จ ใฝเสรี ตัวใครตัวมัน ชอบประชาธิปไตย ใฝทางวัตถุนิยม  

แตก็มีนักประวัติศาสตรอีกพวกหน่ึงมองในทางคอนขาง
ตรงขามวา ชนอเมริกันท่ีสรางชาติมาน้ี มีความกลาหาญ และ
ความสําเร็จ ท่ีมาดวยกันกับการกดขี่ขมเหงรังแก ความละโมบ 
และการทําลายธรรมชาติ 
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เอาละ จะดีจะรายอยางไร ก็รวมความไดวา อารยธรรม
ปจจุบันน้ี เจริญกาวหนามาดวยการดิ้นรนตอสูรุกรานทําลายท้ัง
มนุษยดวยกันและธรรมชาติ อยางท่ีวาแลว ใจมนุษยน้ันมุงท่ีจะ
กําราบ ปราบ เอาชัยชนะ ขึ้นสูความยิ่งใหญ ไดเปนผูพิชิต มี
อํานาจบังคับ เขาครอบครอง แยงชิงทรัพยากร เอาเปรียบกันท้ัง
อยางชัดๆ และอยางไมใหรูตัว มิใชคิดจะแกไขทุกขภัย ท่ีจะทํา
อะไรใหดีขึ้นจริงจัง น่ีคือมิใชเปนเรื่องของความไมประมาทท่ีแท 
แต เปนเรื่องของแรงขับดันของสัญชาตญาณพาไป  ใหใช
สติปญญาเพียงเปนตัวตามสนอง อารยธรรมท่ีเปนมาอยางน้ี จึง
ไดเจริญอยางแฝงเชื้อไฟ และอมปญหา ท้ังปญหาชีวิต ปญหา
จิตใจ ปญหาสังคม และปญหาสิ่งแวดลอม อยางท่ีไดวาแลว 
เรียกวาเปนอารยธรรมท่ีไมปลอดพนการเบียดเบียน 

ถ้าความไม่ประมาทมา 
ไม่ต้องเถียงกันว่า จะดีกว่า หรือจะเก่งกว่า 

ปญหาของอารยธรรมเวลาน้ี เปนเรื่องรายแรงถึงขั้นท่ีวา 
โลกน้ีจะเปนท่ีอยูอาศัยของมนุษยไดยั่งยืนตอไปแคไหน แตไมใช
เรื่องท่ีจะพูดใหยาวความในท่ีน้ี ปญหาดานตางๆ ก็ไดพูดมา
อยางกวางๆ พอสมควรแลว ในท่ีน้ี ขอเอาขาวสารปลีกยอยมา
บอกกันใหเห็นภาพของปญหาเล็กนอย 

โลกเวลาน้ีเจริญกาวหนาไปไกล ถึงขั้นมีความเจริญท่ีเปน
ภัยเปนอันตรายมากขึ้น อีกท้ังความเจริญน้ันก็ขัดกันในตัวมัน
เอง เปนปญหาท่ีนาจะใชคําพระวา อุภโตโกฏิกปญหา แปลวา 
ปญหาสองขั้ว หรือปญหาท่ีติดตันท้ังสองขาง ไปขางไหนก็ไมได 
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ทานท่ีอยูใกลๆ ไดพบขาวใหมเรื่องเมืองจีน นํามาใหดูวา 
ท่ีเมืองจีน อุตสาหกรรมกําลังเติบโต เมื่อมีโรงงานมากข้ึน ก็

ตองใชกําลังไฟฟามากข้ึน แตถาโรงไฟฟาถานหินผลิตไฟฟามาก
ขึ้น ก็จะปลอยกาซคารบอนที่กอมลพิษมากขึ้น ทางการจึงตอง
ปดโรงไฟฟาใหเหลือนอยลง แตเมื่อการผลิตไฟฟาลดลง โรงงาน
ก็ตองปดมากข้ึน แตเมื่อโรงงานปดมากข้ึน อุตสาหกรรมก็จะไมโต 

น่ีคือปจจุ บัน  แตปญหาตางๆ  เปนมานานแลว  เมื่อ
บานเมืองเจริญขึ้น ก็ใชพลังงานมากขึ้น ตองหาแหลงพลังงานให
เพียงพอ เมื่อราว ๕๐ ปกอนน้ี ท่ีเมืองไทย คนตื่นกันมากวา ใน
อเมริกา เขาสรางโรงไฟฟาปรมาณูกันแลว (สมัยน้ัน คนเรียกวา
โรงไฟฟาปรมาณู ลูกระเบิดปรมาณู ยังไมรูจักใชคําวานิวเคลียร) เราจะ
สรางโรงไฟฟาปรมาณูกันไหม ถึงจะลงทุนสรางราคาแพง แตจะ
ไดพลังงานมากพอ ท้ังราคาถูก และไมมีควันพิษ  

แตถึงป ๒๕๒๒/1979 มีขาวใหญสะเทือนโลกวาเกิด
อุบัติเหตุในอเมริกา ท่ีโรงไฟฟาปรมาณูบนเกาะ Three Mile 
Island แมจะแกไขระงับเหตุได เร็วไว  มิไดกอภัยพิบัติจาก
กัมมันตภาพรังสีมากมายกวางไกลออกไปอยางโรงไฟฟา
นิวเคลียร Chernobyl ท่ียูเครน ในสหภาพโซเวียต ซ่ึงระเบิด ในป 
๒๕๒๙/1986 แตในเมืองไทยก็ดูเหมือนจะเลิกพูดถึงการสราง
โรงไฟฟานิวเคลียร แมแตในอเมริกาเอง ซึ่งเวลานั้นมีโรงไฟฟา
นิวเคลียรกวา  ๑๐๐  แหงแลว  ก็ชะงัก  มิไดสรางโรงไฟฟา
นิวเคลียรใหมเพ่ิมขึ้นอีก แมแตโรงที่สรางเสร็จแลว รออยู เทาท่ี
ทราบ ก็ไมใหเปดเดินเคร่ืองจนบัดน้ี 
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เร่ืองภัยกัมมันตภาพรังสีจากพลังงานนิวเคลียรน้ัน ไมเฉพาะ
จากอุบัติเหตุเทาน้ัน แมแตในยามใชงานไดดีเปนปกติ ก็ติด
ปญหาขยะหรือกากนิวเคลียร (nuclear waste) ซึ่งท้ิงท่ีไหนไมได
ท้ังน้ัน แตจะเก็บรักษาไวท่ีไหนใหมั่นคงปลอดภัยจริงโดยแนใจ
วา จะไมมีอะไรซึมเขาขางใน ไมมีอะไรไชออกขางนอก ไมแตก
ไมราวเพราะการกระแทกกระเทือนเชนจากแผนดินไหว จนกวา
มันจะเส่ือมหมดกัมมันตภาพรังสีไปเองในเวลาเกินกวาพันป  

ตัวอยางปญหาก็เชนท่ีอเมริกาน่ันแหละ หนวยงานท่ี
เกี่ยวของไดเสาะหาศึกษาแลว ถึงป ๒๕๒๕/1982 ไดตกลงวาจะ
สรางท่ีเก็บขยะนิวเคลียร ซึ่งมีปริมาณ 36,290 metric tons ไวท่ี
ภูเขา Yucca Mountain ในทะเลทรายเนวาดา แลวก็ยังศึกษา
กันตอมาอีกจนถึงป 1988 รัฐบาลจึงตกลงวาเอาท่ีน่ัน แตก็
ถกเถียงทดลองกันตอมาอีกจนถึงป ๒๕๔๕/2002 ประธานาธิบดี 
George W. Bush จึงตกลงเอาจริงประกาศออกมาวา ใหสรางท่ี
เก็บขยะนิวเคลียรไวท่ีภูเขา Yucca Mountain (ใกลเมือง Las 
Vegas) แตชาวรัฐเนวาดาพากันคัดคาน 

คราวน้ัน ตําราใหญ (Encyclopædia Britannica) บันทึกไววา 
ผูวาการรัฐเนวาดา (Nevada Gov. Kenny C. Guinn) ไดเปน 
CEO ระดับรัฐคนแรก ท่ีออกมา veto ยับยั้งคําวินิจฉัยของ
ประธานาธิบดี เปนอันควํ่าคําสั่งของประธานาธิบดีนั้นลงไป แต
รัฐสภาใหถอนปฏิบัติการของรัฐเนวาดา และใหฟนคําสั่งของ
ประธานาธิบดีกลับขึ้นมา  
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แมกระนั้น รัฐเนวาดาก็ไมยอมถอย แตไดเอาเร่ืองขึ้น
ศาลสหรัฐ สูความกับ DOE คือกระทรวงพลังงานของอเมริกา
นั้นตอไป (๗ ปตอมา ถึงป 2009 รัฐบาลอเมริกาบอกวาเลิกคิด
เอาภูเขา Yucca เปนท่ีเก็บขยะนิวเคลียรแลว) 

เรื่องน้ีเลาไวใหเห็นปญหาใหญของความเจริญกาวหนา ท่ี
ติดตัน ถึงขั้นเปนความขัดของของประเทศชาติ ทําใหคนใน
ประเทศตองทะเลาะกันใหญโต ไมยอมไปดวยกัน 

ไมตองถึงขั้นขยะพิษอยางกากนิวเคลียรท่ีวาไปน้ัน เวลาน้ี 
ขยะสามัญจากการเสพบริโภคของมนุษย ก็เปนปญหาติดตัน 
เรียกวาขยะจะลนโลก ยังไมเห็นทางแกไขใหโลงไปได และใน
ปญหาใหญน้ัน ก็ยังมีปญหาซอนยอยลงไป อยางขยะพลาสติก
ท่ีไปถึงขั้นทําพลาสติกท่ียอยสลายได ก็แกปญหาไมตก 

ฝร่ัง (อเมริกัน) บอกวา กอน พ.ศ. ๒๕๐๐ ขยะในบานเมือง
ของเขา ใชวิธีกําจัดดวยการเผา หรือถาอยูใกลชายฝง ก็เอาใส
เรือไปท้ิงทะเล แตตอมาเขายุคตื่นภัยส่ิงแวดลอมเสื่อมเสียหาย 
สองวิธีน้ันผิดกฎหมายหมดแลว แตขยะมีแตเพ่ิมขึ้นๆ ไมมีท่ีจะ
ท้ิงจะกําจัดได ไมวาบนดิน ในนํ้า หรือเอาไฟเผาไปกับลม จึงตอง
ใชวิธีลับลอหรือไมคอยซื่อ เชน เอาขยะใสเรือใหญออกทะเล
ตะลอนไปในมหาสมุทร ไปหาท่ีท้ิงไกลๆ จากบานเมืองของตัว  

ตอมาก็ใชวิธีเอาขยะเปนสินคาสงออก ใหเปนของนําเขาแก
ประเทศ เชนอยางจีน และบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต 
แตถึงเวลาน้ี ประเทศท่ีรับขยะเขามา เร่ิมดวยจีนน้ัน ถึงจะไดเงินดี
มีกําไร ก็ไมยอมสูปญหามลพิษท่ีรายแรงขึ้นๆ จึงบอกเลิก ไม
ยอมรับขยะนําเขาน้ีอีกตอไป ประเทศอื่นๆ ท่ีตามจีน ก็คิดกันหนัก 
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น่ีคือทางแกไขปญหาขยะน้ัน ตันไปหมด ไมใชตันแคสอง
ขั้วสองขางเทาน้ัน แตตันหมดทุกขางทุกทาง 

ตัวอยางปญหาใหญๆ ท่ีไดยกมาพูดเหลาน้ี คนท่ีจะแกไข
ได ก็คือคนที่ไมประมาท และไมเฉพาะปญหาใหญๆ เทาน้ัน ไม
วาปญหาอะไร จะเปนปญหาชีวิต ปญหาจิตใจ ปญหาสังคม 
จนถึงปญหาของโลก จะแกไขได โดยคนท่ีไมประมาท 

ความไมประมาท คือ อัปปมาทธรรม ในท่ีน้ี หมายถึงความ
ไมประมาทท่ีจริงแท ไมใชรอตองใหถูกทุกขบีบคั้น ถูกภัยคุกคาม 
จึงลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย อยางท่ีพูดไปแลว  

เริ่มแรกรูจักวา ความประมาท คือ ความขาดสติ ปลอย
ปละละเลย เรื่อยเปอย เฉ่ือยชา ผัดเพ้ียน 

ความไมประมาทท่ีแท คืออยางไร?  
ในความไมประมาทท่ีแทน้ัน  
- มี สติ ใจอยูกับตัวตั้งหลักไดตื่นพรอมทันตอสถานการณ  
- มี ปัญญา รูเขาใจมองเห็นทางเห็นทุกอยาง ท่ีจะทํา จะแกไข  
- มี วิริยะ เพียรพยายามแกไขทําทุกอยางใหกาวไปจนสําเร็จ 
“สติ” แปลวา ระลึก นึกได ไมหลงลืม ไมเผลอไผล ไมใจ

ลอย  ใจอยูกับตัว  ทําใหตื่นตัวพรอมตั้งรับตรวจจับทันตอ
สถานการณความเคล่ือนไหวเปนไปของส่ิงท้ังหลาย เหมือนนาย
ประตูท่ีมองดูตรวจจับคนดีรายท่ีควรจะใหผานเขา-ออกหรือไม 
หรือเหมือนหัวหนาปอม หรือหอสังเกตการณ ซึ่งตรวจดูท่ัวทัน
สถานการณ ท่ีจะบอกจะส่ังการเพ่ือแกไขหรือทําการตางๆ ใหถูก
ใหทันเรื่อง  
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ในชีวิตความเปนอยูตามปกติ ท่ีมีการรับรูทางตาหู ดูเห็น 
ไดยินไดฟง เปนตน จนถึงนึกคิดอะไรตางๆ น้ัน คนท่ีมีสติ เฉพาะ
อยางย่ิงโดยมีประเด็นท่ีต้ังไว เมื่อพบเห็นอะไรเดนแปลก นาสังเกต 
เชนมีลักษณะหรืออาการดีหรือราย มีทีทาท่ีจะกอผลดีผลราย หรือ
เขาประเด็นท่ีตั้งไว ก็จะกระทบเหมือนถูกสติสะดุดเขา แลวสติก็
เหมือนเปนมือจับเอาเร่ืองน้ันขึ้นมาใหตาคือปญญาพิจารณา 

“ปญญา ”  มองสิ่ ง น้ัน เรื่ อ ง น้ันในกระแสของความ
เปล่ียนแปลงไปในทางเจริญขึ้น หรือในทางเส่ือมลง ตาม
กระบวนเหตุปจจัย ก็รูเขาใจหยั่งเห็นผลในทางดีหรือรายท่ีจะ
เปนไป และมองเห็นวาจะแกไขหรือจะเสริมกําลังในกระบวนเหตุ
ปจจัยของมันอยางไร ตลอดจนมองเห็นการทําเหตุปจจัยใหมๆ ท่ี
จะใหเกิดผลในกระแสของความเปลี่ยนแปลงน้ัน ในทางท่ีดีท่ีสุด
หรือดียิ่งขึ้นไป  

ปญญารูเขาใจมองเห็นอยางไรแลว “วิริยะ” ความเพียรก็
ลงแรงทําการขับเคล่ือนงานใหเดินหนาไปอยางจริงจังเขมแข็ง
แกลวกลา พรอมท้ังธรรมอื่นๆ เชน ขันติ สมาธิ ท่ีจะถูกเรียกระดม
เขามารวมเมื่อตองใชงาน ตามท่ีปญญาบอกทางนําหนา โดยมี
สติกํากับควบคุมไป จนเปนผลสําเร็จ ใหทันกาลและทันการณ 

ตามท่ีวามาน้ี จะเห็นวา ความไมประมาทน้ี แปลยาก ยัง
ไมพบคําไทยท่ีจะใชแทนความไมประมาทไดเต็มความหมาย 
อาจจะแปลใหใกลเคียงวา ตระหนักทําการใหทันการณ ทําการ
ใหทันการณโดยตระหนัก หรือรูทันทําการใหทันการณ  

คําแปลท่ีพอใชได แมจะไมเต็มความหมาย ก็เชน ความ
ตื่นตัวเอาใจใส ใสใจระแวดระวัง กระตือรือรนขวนขวาย เอาจริง
เอาจัง 
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ท่ีจริง ความไมประมาทเปนการทําการใหสําเร็จเสร็จพรอม
ไว ทําใหไมเกิดปญหา ปองกันปญหา ไมใหเกิดทุกขภัย ไมตองรอ
ใหเดือดรอนแลวจึงดิ้นรนตอสูใหอยูรอด อยางความไมประมาท
เทียมท่ีวาแลว จะเห็นไดดังเชนในคาถาตอไปน้ี (ขุ.ชา.๒๗/๑๖๓๖/๓๒๘) 

อนาคตํ  ปฏิกยิราถ  กิจฺจํ 
มา มํ กิจฺจํ กิจฺจกาเล พฺยเธสิ 

แปล: ทํากิจสําหรับอนาคตใหพรอมไวกอน อยาให
กิจน้ันบีบคั้นตัวเมื่อถึงเวลาตองทําเฉพาะหนา 
แตถากันไมทัน ก็แกปญหาได ขอใหมีไวประจําตัว อยาง

ท่ีวาแลว ไมวาเร่ืองใหญเร่ืองเล็ก ตองใชความไมประมาทท้ังน้ัน  
อยางเร่ืองปญหาขยะ เอาแคในชีวิตประจําวันของบุคคล 

ในแตละวันๆ น้ัน ถาคนไหนไมประมาท ก็แทบไมมีขยะท่ีจะเกิด
จากคนนั้นเลย ถาแตละชุมชน กระตือรือรนเอาจริงเอาจัง ไม
ประมาท ปญหาขยะของประเทศชาติ ถาไมหมด ก็จะเบาลงมาก 

ชาวบานถ่ินหน่ึง มองเห็นวาหมูบานของตัวอยูในเขตแหงแลง 
ขาดแคลนนํ้าทุกป นึกขึ้นมาถึงคาถาทําบุญของพระพุทธเจาวา 
อารามโรปา วนโรปา...ปปญ ฺจ อุทปานญ ฺจ... เกิดแรงใจขึ้นมาวาเราจะ
ขุดบอนํ้าสระนํ้า ใหชุมชนมีแหลงนํ้าของกลางขึ้นมาใหได ถามี
คนอยางนายมฆะ แคคนเดียวเทาน้ัน ก็เร่ิมไดเลย แลวก็จะมีคนดี
มารวมสมานฉันทจนได (ถาไมมีท่ีดิน จะเอาอยางโบราณ ก็ทําบอ
กลาง สระกลาง ไวในวัด) ขอใหมีความไมประมาทท่ีจะลงมือเถิด 
ในโลกน้ียากจะมีอะไรท่ีเกินกําลังสติปญญาและความเพียรของ
มนุษย ขอใหมั่นใจเด็ดเดี่ยวในพระคาถาวา 
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วายเมเถว ปุริโส ยาว อตฺถสฺส นิปฺปทา 
แปล: เปนคน ควรพยายามเร่ือยไป จนกวาประโยชน

ท่ีมุงหมายจะสําเร็จ  (สํ.ส.๑๕/๘๙๑/๓๓๐) 
ประโยชนท่ีมุงหมาย ไมวาขั้นทิฏฐธัมม หรือสัมปราย 

ตลอดถึงปรมัตถ จะสําเร็จได คนตองมีความไมประมาทท้ังน้ัน  
เนนย้ําดวยคําตรัสท่ีเปนปจฉิมวาจาของพระพุทธเจาวา 

อปฺปมาเทน  สมฺปาเทถ 
“จงทําการใหสําเร็จ ดวยความไมประมาท” 

เรื่องความไมประมาทน้ี รวมไปถึงการเตรียมคนรุนใหมให
พรอมเพ่ืออนาคตดวย  

เมื่อรูเขาใจทําไดตามหลักธรรมท่ีบอกไวขางตน ถาให
เลือกระหวางคนรุนใหม ท่ีเกงกวา กับท่ีดีกวาคนรุนพอแม จะเอา
อยางไหน ก็จะบอกวา ขอเอาคนรุนใหม ท่ีดีกวา 

ถาคนรุนใหมน้ัน ดีในธรรม ตั้งแตมีความไมประมาทน้ีไป 
เราก็จะไดคนรุนใหมน้ัน ท่ี ท้ังดีกวา และเกงกวาคนรุนกอน 
เพราะความไมประมาทจะพาเอาความเกงกวาพวงมาดวยอยาง
แนนอน อยางในคาถาท่ีวา (ขุ.ธ.๒๕/๑๒/๑๘) 

อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ     สุตฺเตสุ พหุชาคโร 
อพลสฺสํว สีฆสฺโส       หิตฺวา ยาติ สุเมธโส ฯ 

แปลวา: คนมีปญญาชาญฉลาด เมื่อคนท้ังหลายมัว
ประมาทกันอยู ก็ไมประมาท เมื่อคนทั้งหลายมัว
หลับใหล ก็ตื่นไวมาก เขาจะท้ิงหางคนเหลาน้ันไป 
เหมือนมาฝเทาเร็ว ท้ิงหางมาท่ีออนแอไป ฉะน้ัน 
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คนผูใด หมูชนไหน นึกขึ้นไดวา เราน้ีมีชีวิตท่ีเฉ่ือยชา อยู
มาแบบเรื่อยเฉื่อย ปลอยตัวไหลเพลินไปกับเร่ืองวูบวาบฉาบฉวย 
เวลาผานไปๆ ไมไดสาระ เลิกเสียที คราวน้ีจะหันมาใสใจในเร่ือง
ท่ีใชสติปญญา มีชีวิตอยูกับการเพียรพยายามทําการอะไรๆ ใหมี
ผลดีจริงจัง ถาทําไดอยางน้ี ก็จะเขาทางท่ีทานยกยองวา  

ผูใด กอนน้ันมัวประมาท แลวภายหลัง (กลับตัวได)  
ไมประมาท เขาจะทําโลกน้ีใหสดใสแจมจา เหมือน
จันทรเพ็ญพนออกมาจากเมฆหมอก  (ธรรมบทคาถาท่ี ๑๗๒) 

เมื่อผูใฝศึกษา มีความไมประมาท สามารถนําคนจํานวน
มากใหปฏิบัติตามหลักธรรมท้ังหลาย ท่ีไดยกมาใหรูจักขางตน
แลวน้ันไดดี ก็จะพัฒนาอารยธรรมปจจุบันน้ีใหเจริญงอกงามขึ้น
ไปเปนอารยธรรมท่ีปลอดพนการเบียดเบียน ซึ่งจะพาใหคนไดมี
โลกท่ีอยูอาศัยเปน อพฺยาปชฺฌํ สุขํ โลกํ คือโลกท่ีเปนสุขไรการ
เบียดเบียน ซึ่งเปนอุดมคติอยางหน่ึงของพุทธธรรม 

ระบบการปฏิบัติธรรมท้ังหมด ไดพูดใหเห็นโครงรูปเปนเคา
ไวแลว เขาใจวาคงเพียงพอท่ีจะชวยใหคิดถึงแนวงานอันจะพึงทํา 

งานพุทธธรรม สู่การพัฒนา 
งานพุทธธรรมจะพัฒนาไปไดอยางดี เบ้ืองแรก ผูอยูในวง

งานมีความรูจักเขาใจธรรมท้ังหลาย ท้ังธรรมภาคสภาวะ และ
ธรรมภาคปฏิบัติ มิใชตองรูมากมาย แตรูพอเปนพ้ืนฐาน เฉพาะ
อยางยิ่ง ธรรมท่ีเปนหลักใหญครอบคลุม เชน ภาคสภาวะ – 
เบญจขันธ ไตรลักษณ ปฏิจจสมุปบาท; ภาคปฏิบัติ – หลักอัตถะ 
คือประโยชนขั้นทิฏฐธัมม และสัมปราย หลักการศึกษาแหง
ไตรสิกขา หลักการพัฒนา คือ ภาวนา ๔  
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ท้ังน้ีขอสําคัญอยูท่ีวา รูเขาใจโดยตระหนักอยูวา ธรรม
ท้ังหลายท่ีเปนสภาวะ คือส่ิงท่ีมีอยูเปนธรรมชาติเปนไปตาม
ธรรมดาของมัน ท้ังหมดน้ัน สัมพันธเปนระบบถึงกันเปนอันเดียว 
และก็มองเห็นธรรมท้ังหลายท่ีเปนการปฏิบัติของคน คือการทํา
การท่ีจะใหความเปนไปตามธรรมดาของธรรมชาติน้ัน ดําเนินไป
ตามขั้นตอน เปนกระบวน ในทางท่ีจะเกิดมีเกิดเปนผลท่ีดีจริงแก
มนุษยน้ัน โดยท่ีธรรมท่ีเปนภาคปฏิบัติการทั้งหมดน้ัน ก็สัมพันธ
เปนระบบถึงกันเปนอันเดียว  

ความรูธรรมเพียงพอน้ัน มิใชวาจะตองรูรายละเอียดไปทั่ว
ท้ังหมด แตรูเขาใจใหมองเห็นธรรมเหลาน้ันท่ีสัมพันธกันอยาง
เปนระบบ พอท่ีจะเห็นขั้นตอนของการปฏิบัติไดเปนกระบวน 

เมื่อมีความรูเขาใจธรรมอยางไดหลักเปนพ้ืนฐานแลว ดวย
นํ้าใจเมตตาการุณย และโดยตกลงกัน อาจจะสํารวจตรวจสอบ
สังคมสวนรวมวามีกระแสหรือทิศทางไปดีและไมดี ท่ีนาจะแกไข
หรือสงเสริมอยางไร และสังคมสวนยอย เชนภาคเมือง ภาค
ชนบท ผูคนกาวหนา หรือลาหลัง อืดเฟอในเรื่องไหน ขาดพรอง
ธรรมอยางไหนสวนใด ท้ังน้ี อาจจะทํางานอยางเปนการฝก
ปฏิบัติธรรม ใหตนเองก็พัฒนาไปดวย  

ถาสามารถทําไดอยาง ท่ีว า น้ัน  ตอจากการสํารวจ
ตรวจสอบ ก็ทํางานในบทบาทเปนผูเตือนเพ่ือนรวมสังคม ตอไป
ถึงการเสนอแนะ และเมื่อมีความพรอมดีแลว ก็นําเสนอตางๆ ใน
การท่ีจะแกปญหา และพัฒนาคนพัฒนาสังคม โดยสอดคลอง
กับผลการสํารวจตรวจสอบท่ีประจักษแลวน้ัน 



สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย (ป. อ. ปยุตฺโต)  ๗๕ 

 ๗๕ 

อยางไรก็ตาม ภารกิจท่ีไดกลาวมาน้ัน ขึ้นตอความพรอม
และความพอใจ ซึ่งอาจจะเร็วหรืออาจจะชา ไมแนชัด  

แตเรื่องดีงามท่ีนาจะทําไดดี ก็คือ ในการศึกษาเพ่ือผลิต
แพทยใหมน้ี อาจจะใหไดแพทยผูทําหนาท่ีรักษาคน พรอมกับ
พัฒนามนุษย หรือรักษารางกาย พรอมกับพัฒนาจิตปญญาไป
ดวย  

บทบาทของแพทยยุคใหม  ถาทําไดอยาง ท่ีวา น้ี  จะ
สอดคลองกับและเสริมกันดีแกสังคมไทย ท้ังในแงท่ียังเปน
ประเทศกําลังพัฒนา ซึ่งแพทยอยูในฐานะเปนคนชั้นนําท่ีจะชวย
แกปญหาความยากจน ความเจ็บไข และการขาดความรู ไดเปน
อยางดี และในแงท่ีสอดคลองกับวัฒนธรรมไทยซึ่งสืบกันมา  

ในวัฒนธรรมไทยน้ัน ประชาชนนับถือหมอนับถือแพทย
เปนทุนอยูแลว วาเปนผูมีคุณงามความดีแหงเมตตาการุณย 
และคุณหมอเขาถึงคนทุกชั้นไดอยางสนิทใจ ควรจะรักษา
สงเสริมวัฒนธรรมดีงามท่ีวาน้ีไว  

เมื่อแพทยไดฝกศึกษาพุทธธรรมพอสมควรแลว ในเวลา
รักษาและฟนฟูรางกายคนไข เมื่อเปนโอกาส จะใหคําปรึกษา ให
ความรู ก็แนะนําส่ังสอนธรรมไปดวย ท่ีจะเปนประโยชนขั้น
ทิฏฐธัมมบาง ขั้นสัมปรายบาง ไปตามเหมาะตามควร ก็จะเสริม
ความสุข และความเจริญงอกงาม ท้ังของบุคคล และของ
สังคมไทย ไดอยางนาชื่นชม 

 



 

อุโบสถวัดญาณเวศกวัน สรางเสร็จ ส้ินป ๒๕๔๑  



 

อนุสรณ์ 

คุณประพัฒน 
 เกษสอาด  

   



๗๘ ชีวิตสงบ - งานสงา 

ตราวัด และปายชื่อวัด อยูสองขาง ปากทางเขาวัด 

 
ศาลาอเนกประสงค์ 



อนุสรณ คุณประพฒัน เกษสอาด    ๗๙ 

 ๗๙ 

 
กุฏิชุด ภาพถ่ายทางอากาศ 

กุฏิชุด ภาพถ่ายด้านทิศตะวันตก 

 



๘๐ ชีวิตสงบ - งานสงา 

กุฏิชุดชั้นบน ๒ แถบๆ ละ ๒ หลัง รวม ๔ หลัง ๑๒ หอง 

 
 



 

คุณประพัฒน์ เกษสอาด 
เม่ืออายุ ๖๙ ป (พ.ศ. ๒๕๔๔)  



 

 
 
 
 
 

หนาวาง 
ดานหลังภาพ 

 



 

ประวัติ 

คุณประพัฒน์ เกษสอาด 

ครอบครัว 
คุณประพัฒน เกษสอาด เปนบุตรของคุณพอยวง คุณแม

ประทวน เกษสอาด เกิดเม่ือวันพฤหัสบดีที่ ๑๖ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๔๗๕ ปวอก ชื่อเลน อูด  

คุณประพัฒนเขียนเลาประวัติตัวเอง  เ ม่ือวันที่ ๒๓ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ไววา คุณพอยวงเปนคนเลี้ยงมาใน
วังของพระองคเจาบวรเดช คุณแมประทวนเปนคนมอญ อาศัย
อยูแถวปากเกร็ด  ตอมา  คุณพอยวงไดทํางานเปนชางที่
โรงพยาบาลสมเด็จเจาพระยา 

คุณประพัฒนไดกลาวถึงท่ีมาของนามสกุล “เกษสอาด” 
วามาจากคุณปูชื่อ “เกตุ” คุณยาชื่อ “สอาด” แตเม่ือไปจด
ทะเบียนนามสกุล นายทะเบียนเขียนเปนเกษสอาด  

มีพี่นอง ๒ คน  
๑. พี่ชายเสียชีวิต เม่ืออายุ ๓ ขวบ ดวยโรคปอดบวม  
๒. นองชายเสียชีวิต ดวยสําลักน้ําครํ่า 



๘๔  ชีวิตสงบ - งานสงา 

สมรสกับแพทยหญิงกาญจนา จึงเจริญ เม่ือวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๑๔ จัดพิธีแตงงาน โดยทําบุญเลี้ยงพระ
และเพื่อนที่วัดพุทธปทีป และเพื่อนๆ คนไทยยังไดจัด cocktail 
party ท่ีบานริมแมนํ้า Thames กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร 
เลี้ยงฉลองเพื่อนฝร่ังดวย  

มีบุตรสาว ๑ คน คือ คุณพิญญา เกษสอาด โบฮเรน  
มีหลานสาว ๒ คน คือ  
๑. ด.ญ. ภินรชา เกษสอาด โบฮเรน (พริม)   
๒. ด.ญ. ภินชฎา เกษสอาด โบฮเรน (พรู)  

การศึกษา 
ในระดับประถมศึกษา เขาเรียนที่โรงเรียนขุนวิจารณ       

ถ.สุรศักด์ิ แตพอเกิดสงครามโลกคร้ังที่ ๒ และเกิดน้ําทวม ตอง
อพยพยายบาน และไปเรียนตอท่ีโรงเรียนปยะวิทยา แถวบานขมิ้น 
แลวยายไปเรียนที่โรงเรียนวัดสะพานสูง ใกลวัดโปรดเกษ และ
เรียนตอระดับมัธยมศึกษาที่โรงเรียนวัดเสาธง เรียนอยูไมถึงป 
สงครามโลกคร้ังท่ี ๒ สงบ ก็ไปเรียนท่ีโรงเรียนอํานวยศิลป ธนบุรี  

จบมัธยมศึกษาแลว ไปเขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี ที่
คณะสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร   

จากน้ัน ไปศึกษาตอระดับปริญญาโท ดานการวางผังเมือง 
ที่ Architectural Association School of Architecture (AA) 
ประเทศอังกฤษ ระหวาง พ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔  



อนุสรณ คุณประพฒัน เกษสอาด    ๘๕ 

 ๘๕ 

ประวัติการทํางานรับราชการ  
เปนอาจารยที่ มหาวิทยาลัยศิลปากร ๒ ป 
รับราชการตําแหนงชางผังเมือง กระทรวงมหาดไทย  จน

เกษียณอายุ 

งานวัด 
ริเร่ิมงานมณฑป  แหงวัดหินหมากเปง  จ.หนองคาย เม่ือ

ป พ.ศ. ๒๕๒๐ 
เปนไวยาวัจกร คนที่ ๒ ของวัดญาณเวศกวัน  
ออกแบบ  และดูแลสิ่งปลูกสราง  ต้ังแตเร่ิมสรางวัด

ญาณเวศกวันมาโดยตลอด  รวมกับคุณหมอกาญจนา ผลงาน
ที่ปรากฏ เชน ศาลาอเนกประสงค (ศาลาทําวัตร) ออกแบบกุฏิ
ชุด รางแบบอุโบสถ ตราสัญลักษณวัดญาณเวศกวัน แบบ
ตัวอักษรชื่อวัดญาณเวศกวัน 

ควบคุมติดตามงานกอสรางเสาอโศก กุฏิกลุม ๖ หลัง 
และผลงานชิ้นสุดทาย คือ เปนหนึ่งในกรรมการดูแลงาน
ก อสร า งศาลาญาณเวศก ธ ร รมศาลา  ลักษณะศาลา
อเนกประสงค ถือวาเปนศาลาใหญที่สุดของวัดญาณเวศกวัน 
สรางแลวเสร็จ เม่ือเดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๖๔  



๘๖  ชีวิตสงบ - งานสงา 

คุณประพัฒน รวมกับคุณหมอกาญจนา ดูแลเอาใจใส
ขวนขวายติดตามแกปญหาอาการอาพาธของ สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย  (ป .  อ .  ปยุตฺโต)  มาอยางตอเนื่องยาวนาน
ตลอดเวลาเกือบ ๔๐ ป นับต้ังแตวันแรกที่ไดมาพบสมเด็จ    
พระพุทธโฆษาจารย ที่วัดพระพิเรนทร เม่ือวันที่ ๙ กุมภาพันธ 
พ.ศ. ๒๕๒๖ (ขณะนั้น ดํารงสมณศักด์ิที่ พระราชวรมุนี) 

อาการปวย 
คุณประพัฒนมีอาการเหน่ือยมาหลายป ตรวจพบวาลิ้น

หัวใจตีบ จึงไดตัดสินใจเปลี่ยนลิ้นหัวใจ และไดเขารับการ
ผาตัดเปลี่ยนลิ้นหัวใจ เม่ือวันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
ที่โรงพยาบาลศิริราช ผลเปนไปดวยดี และเขาโรงพยาบาล      
ศิริราชอีกคร้ัง ในวันที่ ๑๒ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เพราะมี
อาการเหนื่อยมาก เนื่องจากกลามเนื้อหัวใจทํางานไดนอยลง
ตามวัย และจากไปอยางสงบ เม่ือวันพุธที่ ๑๘ สิงหาคม พ.ศ. 
๒๕๖๔  สิริอายุ ๘๙ ป ๖ เดือน  



 

งานออกแบบที่คงความเป็นไทย 

ฝากไว้ในพระศาสนา 

คุณประพัฒน เกษสอาด เปนไวยาวัจกรของวัดญาณเวศก
วัน อยางไมเปนทางการมาแตเริ่มตนงานสรางวัด ตอมาไดรับ
การแตงตั้งเปนไวยาวัจกร คนท่ี ๒  

เมื่อทางวัดดําริท่ีจะกอสรางอะไรในวัด บุคคลแรกท่ีรับ
อาสาดําเนินการออกแบบแปลน และติดตอประสานงานตางๆ 
น้ัน ก็คือ คุณประพัฒน เกษสอาด ท่ีขออาสาดําเนินการ และ
ผลักดันงานน้ันใหดําเนินไปดวยดี จนสําเร็จผลออกมา เชน 

๑. การออกแบบแปลนศาลาอเนกประสงค หลังแรก 
๒. การออกแบบแปลนอุโบสถของวัด 
๓. การออกแบบแปลนกุฏิสงฆ กุฏิชุด 
๔. การออกแบบระฆังของวัด 
๕. การออกแบบการทําตราวัดญาณเวศกวัน 
๖. การออกแบบตัวหนังสือสําหรับทําปายวัด 
๗. การออกแบบกําแพงวัดโดยรอบ เปนตน 
๘. การออกแบบ และการดําเนินงานจัดทําเสาอโศก ณ 

จุดเชื่อมตอของท่ีดินวัดสามแปลงมาบรรจบกัน เปนงานท่ีใช
เวลา และทุนทรัพยในการดําเนินการคอนขางมาก วัสดุท่ีทําเปน
ตนเสา หัวสิงห และตราธรรมจักรทําหลายคร้ัง ตองใชความ
เพียรพยายาม และองคประกอบดานอ่ืนๆ อีกมาก ไมใชเฉพาะ
สวนท่ีมองเห็นกับตาเทาน้ัน ดานฐานรากท่ีรองรับเสาอโศก ไดมี



๘๘ ชีวิตสงบ - งานสงา 

การออกแบบที่มั่นคงมาก สามารถรองรับการส่ันสะเทือนของ
แผนดินไหวไดถึง ๘ ริกเตอร 

งานออกแบบดังกลาวขางตนน้ี คุณประพัฒน มีความ
กระตือรือรนขวนขวายมากท่ีไดรับไปออกแบบแปลนแลวนํามาดู
มาปรึกษาหารือกันท่ีวัด เพ่ือปรับแกใหเปนไปตามเจตนารมณ
ของทางวัด และไดรับสนองงานวัดเปนอยางดียิ่งตลอดมา 

ในดานการคิดออกแบบสิ่งใดๆ ในวัด ผูออกแบบมีความ
พิถีพิถันมากท่ีจะส่ือออกมาเปนแบบไทยๆ มีเครื่องประกอบท่ี
ครบถวนสมบูรณ เพ่ือความงดงามแหงศิลปะการออกแบบเปน
ไทยประยุกต 

การท่ีสถาปนิกผูมีใจรักในงานออกแบบ และไดดูแลการ
กอสรางมากมาย ท่ีชวยใหวัดพัฒนามาตลอดเวลายาวนาน มา
ลวงลับไป ทําใหระลึกถึงอยางลึกซึ้งดวยสังเวคธรรม  

แมวาคุณประพัฒน เกษสอาด ไดจากไปแลว แตผลงานท่ี
ไดสรางสรรคไว ก็ยังคงอยู ซึ่งจะเปนตัวแทนดุจเปนตราประทับ
อยูในใจของผูท่ีเขาไปสัมผัสใชสอย และไดดูไดเห็นสืบไป เปน
อนุสรณอันยืนยง ท่ีไดสงผลใหเกิดความสมบูรณของบรรดา
องคประกอบแหงความเปนรมณียสถานของวัดญาณเวศกวัน ดัง
ปรากฏในปจจุบันน้ี ท่ีจะยืนยงสถาพรตลอดกาลยืนนานสืบไป 

พระมงคลธีรคุณ 
รองเจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน 

๓ ตุลาคม ๒๕๖๔ 



 

คุณประพัฒน์ เกษสอาด  

เขาสูวัย ๘๐ ป



 

 

 

หนาวาง 
ดานหลังภาพ 

 



 

ต้ังแตไดรูจัก… …  

ตั้งแตไดรูจักกับคุณประพัฒน เกษสอาด มานานกวาคร่ึง
ศตวรรษ คุณประพัฒนเปนผูท่ีมีอารมณดีอยูเสมอ นิสัยเรียบงาย 
ชอบชวยเหลือผูอื่นตลอดมา มีความเปนเพ่ือนท่ีดี มีครอบครัวดี 
เปนหัวหนาครอบครัวท่ีดี ครอบครัวท่ีมีแตความสขุความเจริญ 

การจากไปของคุณประพัฒนน้ัน เพ่ือนๆ ขออาราธนาคุณ
พระศรีรัตนตรัย เทวดา ฟาดิน และส่ิงศักดิ์สิทธิ์ท้ังหลายในสากลโลก 
จงนําทานไปสูสุคติในสัมปรายภพตามท่ีทานปรารถนา ความดีท่ี
ทานไดทํามาตลอด เพ่ือนๆ จะไมมีวันลืม และจะจดจําไปตลอดกาล 

รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรา วิสุตกุล 

เสริมความ 
รองศาสตราจารย ดร. แพทยหญิงพัชรา วิสุตกุล กับดิฉัน แพทยหญิง

กาญจนา เกษสอาด เปนลูกศิษยท่ีรวมงานกันในภาควิชาสรีรวิทยา คณะ
แพทยศาสตรศิริราชพยาบาล ของศาสตราจารย นายแพทยอวย เกตุสิงห  

เม่ือเรากลับจากประเทศอังกฤษ อาจารยพัชรา ก็ใชบารมีของทาน ขอให
รองศาสตราจารย แพทยหญิงบุญเรือง นิยมพร, Dr.med ยอมขายท่ีดินของ
ทาน ๑ แปลง ทําใหคุณประพัฒนและดิฉันสามารถปลูกบานของตัวเอง อยู
ใกลๆ บานของคุณแมของดิฉันได อยางมีความสุข อาจารยพัชราจึงเปนท่ี
เคารพรักของเราสองคนมาก เราไปเท่ียวไปทําบุญดวยกันท่ีตางจังหวัดบอยๆ 

เม่ือทานทราบถึงการจากไปของคุณประพัฒน ทานมีความอาลัยอาวรณ
มาก แตเขียนเปนลายลักษณอักษรไดไมกี่บรรทัดเทานั้น เพราะทานอายุ ๙๒ ปแลว  
กาญจนา เกษสอาด 



 

ระลึกถึงคุณประพัฒน 

พ่ีกาญจนา เกษสอาด (พ่ีกาญ) โทรมาใหเขียนคําระลึกถึง
คุณประพัฒน เกษสอาด ทําใหน่ังนึกยอนไปถึงเมื่อครั้งไปศึกษา
ดูงานตอท่ีลอนดอน ประเทศอังกฤษ เราคุยกันลับหลังเรื่องพ่ี
กาญ import เจาบาวมาจากประเทศไทย คุณประพัฒน นําของ
ตามท่ีพ่ีกาญส่ังมา เมื่อเปดกระเปาเดินทางก็พบครกและสาก 
ขอใหลองคิดถึงขนาดและนํ้าหนักเพราะเปนครกหิน เพ่ือนท่ี
เผอิญโดยสารเคร่ืองบินมาลําเดียวกันแลเห็นแลวมาเลาใหฟง 
เลยทําใหคุณประพัฒนมีปญหาตอนเขาประเทศอังกฤษ พ่ีกาญ
ไมยอมเซ็นในใบรับรองใหคุณประพัฒน ทางเจาหนาท่ีเลยไม
ยอมใหคุณพัฒนเขาประเทศ จึงเปนเรื่องลอเลนกันขําขันตั้งแต
วันแรกท่ีเขาประเทศอังกฤษ  

ตอมาก็เปนพิธีแตงงานแบบเรียบงายของคุณประพัฒน
และพ่ีกาญ โดยทําบุญเล้ียงพระเพลท่ีวัดพุทธปทีป ลอนดอน 
หล่ังนํ้าสังขและรับประทานอาหารเท่ียงกับเพ่ือนๆ ท่ีมาในงาน 
โดยพวกเราชวยกันนําอาหารท่ีทํากันเองไปรวมดวย  

หองพักของพี่กาญ เลขท่ี 1 Onslow GDn ใกลสถานีรถใต 
South Kensington เปนบานท่ีเปนศูนยชุมนุมของคนไทยท่ีอยู
ในลอนดอน มาจากหลายสถาบัน หลายสาขาอาชีพ ครกหินท่ี
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อุตสาหแบกไปไดใชประโยชนมากมาย คุณประพัฒนไปเรียนตอ
ดานการวางผังเมืองท่ี Architectural Association School of 
Architecture (AA) จนจบปริญญาโทสาขาน้ี แลวกลับมาทํางาน
ท่ีสํานักผังเมือง  

เมื่อกลับมาแลว เรายังติดตอกันตลอดมา คุณประพัฒน
ออกแแบบเรือนหลังเล็กใหคุณยาของดิฉัน เปนเรือนปนหยา
ประตูเฟยม คุณประพัฒนชอบฟงเพลง classic เหมือน คุณหมอ
ธาดา ชาคร (สามีของดิฉัน) คุณหมอเลยประกอบ amplifier 
และ pre-amplifier ใหคุณประพัฒนเอาไวไปฟงเพลง  

ครอบครัวเรายังคงติดตอกันเสมอ และเมื่อลูกยังเล็กอยู พ่ี
กาญก็จัด trip พาเด็ก 4 คนพรอมแมอีก 4 แม กับคุณประพัฒน 
เปนผูวางแผนเชารถตูพาพวกเราไปเท่ียวและพักคางวัดปาตางๆ 
รวมถึงวัดภูทอกดวย ลูกสาวดิฉันยังจําไดถึงทุกวันน้ี  

 เวลาไปเยี่ยมท่ีบาน ก็จะเห็นคุณประพัฒนเปนผูคอยเปด
ประตู ดูเรื่องการกลับรถออก ดูแลทุกคนเปนประจํา จัดการทุก
เรื่องใหเรียบรอย น่ังยิ้มฟงการโตเถียงกันของเพ่ือนๆ ท่ีมาน่ังคุย
กันท่ีบาน เมื่อมาทราบเรื่องการจากไปของคุณประพัฒน พ่ีกาญ
บนวาไมสามารถดูโทรทัศนชองท่ีอยากดูได เพราะเปดไมเปน ทํา
ใหเห็นภาพความจริงท่ีไมเคยคิดเลยวาการดูแล รูจักและเอาใจ
ของคุณประพัฒนตอพ่ีกาญ แลวยังเผ่ือแผไปถึงเพ่ือนๆ ของพี่
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กาญน้ันมีมากมาย จนทําใหหมอกาญจนาไปตอไมเปนเลย (ทํา
อะไรหลายอยางไมไดดวยตัวเอง ตองอาศัยคุณประพัฒนชวย) 

 สุดทายน้ี ขออํานาจคุณพระศรีรัตนตรัยและส่ิงศักดิ์สิทธิ์
ในสากลโลก จงนําใหคุณประพัฒนไปสูสุคติในสัมปรายภพดวย
เทอญ 

แพทยหญิงศิวาภรณ ชาคร 
 

 



 

อาลัย 

คุณประพัฒน์ เกษสอาด หรือพ่ีพัฒน์ที่ผมรู้ จัก เ ป็น
นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมไทย (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็นคณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์) มหาวิทยาลัยศิลปากร รุ่นแรก พ.ศ. 
๒๔๙๘ มีนักศึกษาเพียง ๕ คน โดยมีครูอาจารย์ผู้ประสิทธิ์
ประสาทวิชาความรู้ คือ ศาสตราจารย์ศิลป์ พีระศรี สอนงานป้ัน 
งานสถาปัยตยกรรมสากลและไทย ศาสตราจารย์พระพรหม
พิจิตร ซ่ึงท่านเป็นผู้ก่อต้ังคณะฯ และเป็นคณบดีคนแรกด้วย 
สอนงานศิลปไทย และมีเพ่ือนร่วมรุ่นที่ได้รับการยกย่องเชิดชู
เกียรติให้เป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรม) ปี 
๒๕๓๒ คือ อาจารย์ประเวศ ลิมปรังษี อีกด้วย  

ในระหว่างท่ีศึกษาด้านสถาปัตยกรรมไทย พ่ีพัฒน์และ
เพ่ือน ๆ ได้ทํางานควบคู่ไปด้วย ซ่ึงผมได้มารู้จัก คุ้นเคยและเริ่ม
สนิทสนมคบกันเป็นเพ่ือนกับพ่ี ๆ ทั้ง ๕ คนนี้ ต้ังแต่ต้นที่เรียนท่ี
ศิลปากร เพราะผมเป็นลูกจ้างช่ัวคราวของกรมศิลปากร เข้ามา
เป็นช่าง เมื่อปี ๒๔๙๗ ในขณะน้ัน พลตรี หลวงวิจิตรวาทการ 
เป็นอธิบดีกรมศิลปากร ต่อมาผมออกไปต้ังบริษัทรับงานก่อสร้าง 
บูรณปฏิสังขรณ์โบราณสถานและงานสถาปัตยกรรมไทยต่าง ๆ 
ซ่ึงเป็นที่ไว้วางใจของกรมศิลปากรในเวลาต่อมา 
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ในก๊วนของเรา ผมมีอายุน้อยท่ีสุด น้อยกว่าพ่ี ๆ ๕-๖ ปี ใน
สมัยนั้น พวกเราจะทํางานและกินนอนขลุกอยู่ด้วยกันเป็นประจํา 
เป็นการทํางานท่ีมีความสุขกันมากจริง ๆ ตามประสาเด็ก
ศิลปากร ตอนเย็นพวกเรามักจะไปรวมตัวกันที่แถว ๆ โรงหนัง
สกาล่า ซ่ึงมีสํานักงานของเจ้าของบริษัทก่อสร้างที่พวกเรานับถือ  

ผลงานสมัยแรก ๆ ที่มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์โดยได้รับ
มอบหมายให้ช่วยงานจากครูอาจารย์ เช่น ช่วยงานขยายแบบ
ศาลาไทย ที่จะไปสร้างในงาน Expo’58 กรุงบรัสเซล ประเทศ
เบลเยี่ยม, เมรุหน้าพลับพลาอิสริยาภรณ์วัดเทพศิรินทราวาส 
เป็นต้น  

หลังจากท่ีพ่ี ๆ เรียนจบ ก็แยกย้ายไปทํางานตามวิถีของ
ตนเอง พ่ีพัฒน์ก็ไปเรียนต่อด้านงานผังเมืองท่ีอังกฤษ และได้
แต่งงานกับคุณหมอกาญจนา เม่ือเรียนจบกลับมา ก็ทํางานที่
สํานักผังเมือง แต่พวกเราก็ยังคงได้ร่วมงานกันอยู่เสมอมา เช่น 
การก่อสร้างหอสมุดแห่งชาติ ยังช่วยงานกันอยู่ มีอะไรก็นึกถึงกัน 

พ่ีพัฒน์และคุณหมอกาญจนามีศรัทธาต่อพุทธศาสนาและ
ครูบาอาจารย์ โดยเฉพาะวัดป่า สายวิปัสสนากรรมฐาน เดินทาง
ไปปฏิบัติภาวนาและกราบนมัสการครูบาอาจารย์อยู่เสมอ จึงได้
มีโอกาสสร้างอนุสรณ์ร่วมกันกับผมในการก่อสร้างมณฑปวัดหิน
หมากเป้ง หนองคาย, บูรณะเสนาสนะที่วัดถํ้าขาม สกลนคร 
เป็นต้น  
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ในขณะเดียวกัน พ่ีพัฒน์ก็เป็นไวยาวัจกรของวัดญาณเวศก
วัน นครปฐม ทําหน้าที่ ต้ังแต่เริ่มหาทําเลที่ ต้ังที่เหมาะสมให้
เป็นสัปปายะในการสร้างวัด เม่ือมีการสร้างพระอุโบสถ ก็ไว้ใจให้
ผมทําการก่อสร้าง ส่วนคุณหมอกาญจนา ก็ได้ช่วยเหลือคนงาน
ของผมในเรื่องการติดต่อรักษาอาการเจ็บป่วยและยังดูแลกัน
ตลอดมา เราจึงไปมาหาสู่กันเป็นประจําเรื่อยมาจนถึงปัจจุบัน 

หกสิบกว่าปีที่คบกันมาอย่างยาวนาน พ่ีพัฒน์เป็นเพ่ือนท่ีดี 
เป็นคนดีมากจริง ๆ สมถะ ใจเย็น ผมทราบข่าวการจากไปของ
พ่ีพัฒน์จากคุณหมอกาญจนา เม่ือการฌาปนกิจผ่านไปแล้วหลาย
วัน ทําให้ผมรู้สึกเคืองคุณหมอกาญจนามาก ที่ปิดไว้ไม่ยอมบอก
ผมเลย ด้วยเหตุผลที่ว่าเกรงใจเพราะสถานการณ์โรค COVID-19 
ที่กําลังรุนแรง ทําให้ผมเสียใจมาก เพราะพ่ีพัฒน์กับผมเป็นเพ่ือน
ในก๊วน ที่เราเป็นสองคนสุดท้ายท่ียังมีชีวิตอยู่  

อย่างไรก็ตาม สุดท้ายน้ี ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย
และส่ิงศักด์ิสิทธิ์ในสากล จงนําให้พ่ีพัฒน์ไปสู่สุคติในสัมปรายภพ
ด้วยเทอญ 

ประมุข บรรเจิดสกุล 
หางหุนสวนจํากัด ป.ว.ช.ลิขิตการสราง 

 



 

กราบอาลัยนาพัฒนดวยความเคารพยิ่ง 

เมื่อคิดถึงนาพัฒน หนอยจะคิดถึงสุภาพบุรุษรสนิยมดี
สมถะ  ประนีประนอม ใจเย็น ใจดี ชางตามใจภรรยาคือนาหมอ
เปนท่ีสุด 

นาพัฒนกับนาหมอศรัทธาในพระพุทธศาสนาเปนอยาง
มาก เมื่อยังมีกําลัง นาพัฒนจะพานาหมอไปกราบครูบาอาจารย
สายวัดปาตางๆ ทางภาคอีสาน เปนท่ีเมตตาของครูบาอาจารย
หลายๆ ทาน โดยเฉพาะพระราชนิโรธรังสี (หลวงปูเทสก เทสรังสี) 
นาพัฒนใชความรูความสามารถทางดานสถาปตยกรรม
ออกแบบมณฑปริมนํ้าโขงท่ีวัดหินหมากเปง ใครไดเห็นเปนตอง
ชื่นชมวาเปนมณฑปท่ีสงางาม ออกแบบไดเรียบงาย มีความเปน
ไทย ในขณะเดียวกันก็ไมมากไมนอยเหมาะกับความเปนวัด 

เปนท่ีทราบกันวา งานทางดานพระศาสนาท่ีนาพัฒนทุมเท
ท้ังกําลังกาย กําลังสติปญญาใหมากท่ีสุด คือวัดญาณเวศกวัน 
นาพัฒนเปนไวยาวัจกรรวมกับคุณลุงนาม พูนวัตถุ มาตั้งแตเริ่ม
สรางวัด และแนนอน ท่ีดีท่ีสุดคือ เมื่อนาพัฒนรับเปนไวยาวัจกร
ของวัดฯ ก็เทากับวัดไดนาหมอแถมมาดวยอีก ๑ คน (เราเรียก
กันเลนๆ วา นาหมอเปนไวยาวัจกี) ซึ่งเปนผลดีอยางยิ่ง 
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นาพัฒนกับนาหมอเปนคูสามีภรรยาท่ีเหมาะสมกันท่ีสุด 
นาหมอเปนคนชางคิด ชางจินตนาการ โดยมีนาพัฒนเปนคนทํา
ใหความคิดของนาหมอเปนความจริงขึ้นมาได  

งานกอสรางหลายๆ อยางในวัดญาณเวศกวัน ไมวาจะ
เปนท่ีตั้งโบสถ ศาลา สระนํ้า การปรับทัศนียภาพตางๆ ของวัด 
เกิดจากจินตนาการของนาหมอ แลวนาพัฒนทําใหเปนความจริง
ขึ้นมาอยางท่ีเราเห็นๆ กัน 

ไมวาจะมีการสรางอะไรในวัด หลายๆ ครั้งนาพัฒนกับนา
หมอจะเริ่มตั้งแตหาสถานท่ี เจรจาตอรองราคา เพ่ือใหวัดจายใน
ราคาท่ียุติธรรมท่ีสุด สืบหาราคากลางเพ่ือตอรองกับผูรับเหมา 
กอสราง ตรวจตราดูแลการกอสรางใหไดงานท่ีประณีต แข็งแรง    

ในชวงอายุมากแลว (ใกล ๘๐ ท้ังสองทาน) เรายังเห็น
นาพัฒนขับรถมาวัดโดยมีนาหมอมาดวย เพ่ือมาตรวจตราดูแล
การกอสราง เรามักพูดเลนๆ กันวา “driver มากับ navigator” 
เพราะนาหมอจะคอยระแวดระวังบอกทางใหนาพัฒนดวยเกรง
จะเกิดอุบัติเหตุเน่ืองจากเมื่ออายุมากข้ึน ความคลองแคลวยอม
นอยลงเปนธรรมดา แตนาพัฒนก็ยังเปนหวงงานของวัด ตองมา
ดูแลดวยตัวเองเสมอมา 



๑๐๐ ชีวิตสงบ - งานสงา 

นาพัฒนเปนคนประนีประนอม ใจดี ใจเย็น สวนนาหมอ
เปนคนใจรอน ปากตรงกับใจ  เราจะเห็นความนารัก  เปน
สุภาพบุรุษ ใหเกียรตินาหมอของนาพัฒนอยางสมํ่าเสมอ 
บางคร้ัง ดวยความใจรอนของนาหมอ และความใจเย็นของ
นาพัฒน ทําใหนาหมอบนนาพัฒนบาง จนพวกเราแอบปลอบ
นาพัฒน แตนาพัฒนกลับอารมณดี บอกพวกเราวา “น่ีแหละ 
เสนหของหมอเขาหละ” แสดงใหเห็นถึงความรักของนาพัฒนท่ีมี
ตอนาหมอ พวกเราหลายคนถึงกับอิจฉานาหมอเลยทีเดียว 

รสนิยมของนาพัฒน ถือวาดีเยี่ยม วันไหนท่ีพบกัน แลว
ใครไดรับคําชมจากนาพัฒนวาวันน้ีแตงตัวสวย สีสวย ลายผา
สวย คนท่ีไดรับชมจะหนาบาน อ่ิมทิพยไปเลย เพราะถือเปนคํา
ชมจากผูมีรสนิยมชั้นครู 

นาพัฒนเปนแบบอยางอันดีของผูท่ีดํารงชีวิตเพ่ือใหมี
ความสุข เพราะนาพัฒน สมถะ เรียบงาย ทําประโยชนแกตนเอง 
ครอบครัวและพระศาสนา ไมสรางเง่ือนไขใหชีวิตตนเองยุงยากมี
ปญหา ใครท่ีอยูใกลนาพัฒนจะรูสึกสงบเย็นใจ พวกเราเคารพรัก
นาพัฒนคะ 

กราบนาพัฒนดวยความเคารพยิ่ง 

หนอย 



 

อาลัยคุณประพัฒน เกษสอาด 

ผมไดรับโอกาสใหมาสนองงานใหกับวัดญาณเวศกวันโดย
การแนะนําของคุณประจวบลาภ อริยะวนกิจ ในปพุทธศักราช 
๒๕๔๑  ขณะกําลังมีการกอสรางอาคารอุโบสถ  

งานแรกท่ีทํา คือการปรับโครงสรางหลังคาอุโบสถ ซึ่งได
ออกแบบใหมุงดวยกระเบ้ืองหมอม หลังคาประเภทน้ีมีโอกาส
มากท่ีจะรั่วเมื่อเขาหนาฝน เน่ืองจากกระเบ้ืองทําจากดินเผา 
กระเบ้ืองแตละแผนไมเรียบเสมอกันทุกแผน ทําใหเกิดจุดออนท่ี
รอยตอของกระเบ้ืองเม่ือมีลมพัดยอนเขามา แตดวยความรู
ความสามารถประกอบกับประสบการณของ คุณประพัฒน     
เกษสอาด ซึ่งเปนไวยาวัจกรและสถาปนิกดานสถาปตยกรรม
ไทย และคุณสันติ ตันติวีรสุต (อดีต โยธาธิการจังหวัดนครนายก) 
ซึ่งเปนวิศวกรท้ังสองทาน คอยดูแลการกอสรางอาคารอุโบสถ 
จึงส่ังใหปรับแบบกอสราง โดยใหเพ่ิมพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กใต
กระเบ้ืองหลังคา เพ่ือปองกันการรั่วซึมของน้ําฝนเขามาใน
อุโบสถ ท้ังน้ียังทําใหไดผลดีอีกอยางหน่ึง คือ ทําใหมีการ
ยกระดับฝาใหสูงขึ้น ลอกับระดับทองพ้ืนคอนกรีตเสริมเหล็กท่ี
เพ่ิมขึ้นมา (ฝาตามแบบเดิมอยูต่ํา ทําใหเกิดความอึดอัดเวลาเขา
ไปในพระอุโบสถเปนระยะเวลานานๆ) ทําใหไดอาคารท่ีสมบูรณ
ดังท่ีใชสอยกันในปจจุบัน   
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นอกจากทําหนาท่ีไวยาวัจกรแลว ถามีงานท่ีเกี่ยวของกับ
การกอสราง งานไหนท่ีคุณประพัฒนทําเองได ทานก็จะทําเอง 
เชน งานแกไขปรับปรุงอาคาร, งานร้ัววัดท่ีขยายจากการท่ีมีผู
ถวายท่ีดินใหวัด ทานจะเขียนแบบสถาปตยกรรมดวยลายมือเอง 
ทาน และคุณหมอกาญจนา เกษสอาด จะคอยใหคําปรึกษา
แนะนําในทุกเรื่อง ตั้งแตทําแบบเสร็จ จนกระท่ังกอสรางเสร็จ 
ทานกรุณาใหความไววางใจผมใหทํางานในงานดานวิศวกรรม
โครงสราง ซึ่งสามารถทําตอจากแบบของทานท่ีมีรายละเอียด
ครบถวนโดยแทบไมตองขอขอมูลเพ่ิมเติมเลย  

งานไหนท่ีมีผูอ่ืนทําถวายวัดญาณเวศกวัน ทานก็จะคอย
ชวยดูแล แนะนํา ปรับปรุง เพ่ือใหงานสมบูรณ ทานทําหนาท่ี
ถวายวัดญาณเวศกวันจนกระท่ังวาระสุดทายแหงชีวิต งาน
สุดทายท่ีวัดญาณเวศกวัน คืองานกอสรางศาลาอเนกประสงค
โดยในขั้นตอนออกแบบ ทานไดเสริมความเปนอาคารไทยใหกับ
ศาลาอเนกประสงค ในขั้นตอนการกอสราง ทานรับหนาท่ีท่ี
ปรึกษาคณะกรรมการตรวจรับงาน ทําใหไดศาลาอเนกประสงค
ท่ีเขากับอาคารท่ีมีอยูกอนแลว  

ขอดวงวิญญาณของคุณประพัฒน เกษสอาด ซึ่งสถิตใน
สัมปรายภพ ไดโปรดรับรูวา พวกเราจะรําลึกถึงคุณความดีของ
คุณประพัฒนตลอดไป  

ดวยความเคารพและอาลยั 

สุรพงศ ศิริวิชยกุล 



 

พิญรักพอ... 
พอเปนคนท่ีเปดรับโลกสมัยใหมเสมอ เทคโนโลยีใหมๆ 

การใชชีวิตรูปแบบใหมๆ พอพรอมและอยากจะเรียนรู และ
ลองใช ลองทําเสมอ บางทีพอมีอุปกรณ ท่ีทันสมัยกวาท่ีพิญมี
ดวยซ้ํา แตในขณะเดียวกัน พอก็มักจะมีเรื่องเลาสมัยอดีต ใน
ประวัติศาสตร ใหฟงเสมอ เชน ถาเราพูดเรื่องการกอสราง 
เทคโนโลยีใหมๆ ในตางประเทศเขาใชวิธีไหนกัน พอก็จะพูดถึง
การกอสรางสมัยโบราณรอยๆ ปท่ีผานมา ท่ีตางๆ ในโลกน้ี เขา
ทํากันอยางไรดวย 

เราคุยกันถูกคอเรื่องงานศิลปเสมอ เรามองความสวยงาม
ในมุมท่ีเหมือนกัน เวลาเจออะไรสวยๆ ก็จะสงมาใหกันดูเสมอ 
แลวเราก็จะชอบเหมือนกันทุกครั้ง 

ความถนัดดานน้ีของพิญ  ขอยกเครดิตใหพอ  200% 
ตอนเด็กๆ เด็กสวนใหญรูจักสี ก็จะประมาณ แดง นํ้าเงิน ขาว 
เหลือง อะไรก็วาไป แตเวลาพอพูดถึงสี พอจะพูดชื่อในเฉดตางๆ 
เชนเทานกพิราบ, เทาควันบุหรี่, ฟา turquoise, เขียวหัวเปด, 
ขาว off-white, มวงเม็ดมะปราง,… เปนตน พอสอนใหรูจักและ
ลองผสมสีในเฉดใหมๆ  เสมอ รวมถึงการชี้ให เห็นศิลปะท่ี
แตกตางในวัฒนธรรมตางๆ รวมถึง สาเหตุ ท่ีมา ของศิลปะ
เหลาน้ัน มันเหมือนการเลานิทาน ท่ีไดรับความรูไปพรอมๆ กัน 
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ท้ังหลายเหลาน้ี ทําใหพิญเปดรับส่ิงแปลกๆ ใหมๆ และ
มองห็นอะไรหลายๆ อยางในมุมท่ีตางจากคนสวนใหญ ซึ่งเปน
ส่ิงท่ีไมสามารถเรียนรูจากโรงเรียนท่ีไหน แตเปนส่ิงท่ีคอยๆ ซึม
ซับมาจากพอตั้งแตเล็กๆ 

น่ีเปนแคสวนเล็กๆ สวนหน่ึง ในเรื่องเลาของพิญและพอ 
คงเปนเรื่องยากท่ีจะถายทอดเรื่องราวท้ังหมดตลอด 50 ป
น้ี เพราะหลายเรื่องพิญก็ไมสามารถเลาเปนตัวหนังสือดวย
ซ้ํา แตมันเปนการคอยๆ หลอหลอมเปนตัวพิญ มันเปนเหมือน
การทอผาของพอ ผสมดวยเสนดาย เสนใยตางๆ ซึ่งก็คือ ความรู 
ประสบการณ มุมมอง ความรัก ความเมตตา และหลายๆ ส่ิง
จากพอ ออกมาเปนผาผืนหน่ึง น่ันก็คือพิญ พิญไมรูดวยซ้ําวามัน
ประกอบดวยอะไรบาง แตพิญวาเปนผาท่ีใชไดผืนหน่ึงเลย และ
พอก็คงคิดเหมือนกัน — เพราะเราคิดคลายกันเสมอ 

ฉะน้ัน การจากไปของพอ พิญไมไดรูสึกถึงความสูญเสีย
หรือจากไปแบบดับสูญไมเหลืออะไร แตมันเปนการสืบตอ ส่ิงดีๆ 
จากรุนสูรุน ส่ิงดีๆ ท่ีไดจากพอยังอยูในตัวพิญ ในตัวหลาน และ
รุนตอๆ ไปเสมอ และน่ันคือส่ิงท่ีพอฝากไวในโลกน้ีตลอดไป 

พิญ ลูกพอ  
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หนาอุโบสถ ที่ไดดูแลการกอสราง 
สํารวจตรวจงานในบริเวณวัด 
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ปดทอง ที่พระแทนวชัรอาสน รมโพธิ์ตรัสรู ก.พ. ๒๕๓๓  

ในถํ้าหน่ึงของฮินดู แห่ง Ellora ก.พ. ๒๕๓๓  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



อนุ

 

นุสรณ คุณป

เมื

ยามอาพ

ประพฒัน เก

พบคุณป
ม่ือไปเยี่ยมใน

าธ มาเย่ียม

กษสอาด  

ระพัฒนคร
นชนบท ๒ 

มไข้ แถมบ

รั้งสุดทาย 
ธ.ค. ๒๕๖

อกเล่าเร่ือง

 ๑๐

๑

 
๖๓ 

งงานท่ีวัด 

๐๗ 

๑๐๗ 

 



๑๐๘ ชีวิตสงบ - งานสงา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

พิธีสวดพระพุทธมนต ในวันฌาปนกิจ 
ที่ญาณเวศกธรรมศาลา วัดญาณเวศกวัน 

ณ ฌาปนสถาน วัดเครือวัลยฯ 
๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๔  
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ทําบุญ ๕๐ วัน ที่วัดญาณเวศกวัน ๑๔ ตุลาคม ๒๕๖๔



 

 

หนาวาง 

หลังภาพ 

 

 



 

สํานึกในพระคุณฯ 

คุณประพัฒน ไดรับการผาตัดเปล่ียนล้ินหัวใจ (TAVI) มาได 
๓ เดือน มีโรคเดิมคือ ปอด มีพังผืดเล็กนอยโดยหาสาเหตุไมได 
(IPD) มา ๓-๔ ป และมีโรคใหมเกิดขึ้นหลังผาตัดคือ ตองฟอกไต 
(hemodialysis) ๒-๓ ครั้งตอสัปดาห มีอาการเหน่ือยหัวใจเตน
แรงตลอดมา จนระยะ ๑ เดือนหลังน้ีตองใหออกซิเจนตลอด  

สัปดาหสุดทายมีอาการเหนื่อยมาก หัวใจเตนแรง ไมเปน
จังหวะ ความดันโลหิตขึ้น-ลง เกินระดับปกติ ไมคงท่ี ไมเคยมีไข 
ไมไอ และไมมีนํ้ามูกหรือเสมหะเลย ถูกนําตัวสงโรงพยาบาลเมื่อ
วันท่ี ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔  

เรื่องความเปนความตายของคุณประพัฒน ไมวาจะเกิดชา
หรือเร็ว  ดิ ฉันคิดวา  ได เตรียมใจไวแลว  แต เมื่อไดยินคํา
วินิจฉัยโรคจากปากของคุณหมอขณะน้ัน เหมือนไดยินคํา
พิพากษาใหประหารชี วิตคุณประพัฒน ทันที  และเรา  ๓ 
ครอบครัวเกือบ ๑๐ ชีวิต ก็ถูกพิพากษาใหตายตกไปตามกัน ไม
มีใครชวยใครได โดยเฉพาะคุณประพัฒนท่ีปวยหนักชวยตัวเอง
ไมไดเลย ก็คงจะตายในคืนน้ัน เพราะแพทยเวรแจงในวันรุงขึ้น
วาคุณประพัฒน shock อยูนาน ดิฉันและลูกหลานทําอะไรไม
ถูกเลย เคราะหเรายังดี มีบุญคุมครองอยูบางท่ีไดท่ีพ่ึงสุดทาย 
คือ พระเดชพระคุณเจาเจาประคุณสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย 
(ปยุตฺโต) ทานใหท้ังความเมตตาและกรุณาอันทวมทนลน



๑๑๒ ชีวิตสงบ - งานสงา 

ประมาณสุดท่ีจะพรรณาเปนลายลักษณอักษร ทานไมตองมา
เยี่ยมดวยตนเอง เพราะจะสรางความกังวลใจใหมากกวา เพราะ
ทานใหรายงานอาการของคุณประพัฒน ใหทานทราบทุกวัน 
ตลอดเวลา ๑ เดือนหลังน้ี จนถึงวันสุดทาย ๑ สัปดาหหลังคํา
พิพากษา คือวันท่ี ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๔ คุณประพัฒนก็ส้ินลม
หายใจ ดิฉันมั่นใจวาเขาจะตองไปสูสุคติแนนอน เพราะไดบอก
ใหเขารับทราบตลอดเวลาวา “สมเด็จฯ ใหรายงานอาการของ
เธอใหทานทราบทุกวันเลยนะ” ภาพเขาหลับตายิ้มอยางแชมชื่น
ใจบนใบหนาท่ีเหน่ือยหอบ ยังติดตาฝงใจดิฉันอยูเสมอ ฉะน้ัน
ความเศราโศกของพวกเรา ลูกและหลานจึงถูกลดทอนลงอยาง
มาก รูสึกกลับฟนคืนชีวิตและจิตใจมาได ไมตายหมูตามคําส่ัง
ประหารชีวิตเมื่อสัปดาหกอน (๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๔) 

ดวยความสํานึกในพระคุณอันเปยมลนพนประมาณของ
พระคุณเจาฯ ท่ีมีใหแกคุณประพัฒน ดิฉันและลูกหลาน ดวย
การกระทําไมใชเพียงคําพูดปลอบใจเทาน้ัน ดิฉันในนามของ
สมาชิกในครอบครัวท่ีไดผานพนจากชะตากรรมอันแสน
เห้ียมโหดในครั้งน้ี ดวยบารมีบุญแหงความเมตตาและกรุณา
อันหาท่ีสุดมิไดของพระคุณเจาฯ ขอกราบนมัสการมาดวย
ความเคารพและศรัทธาอยางสูงยิ่ง และจะระลึกถึงพระคุณของ
ทานไปชั่วชีวิต 

กาญจนา เกษสอาด 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

มณฑปแหง่วัดหนิหมากเป้ง 
ริมฝั่งแม่น้ําโขง จ.หนองคาย 

ผลงานอาสา...ของ  
คุณประพัฒน เกษสอาด 



 

หลวงปูเทสก เทสรังสี เขียนเลาไวในหนังสือ อัตตโนประวัติ วา: 
[อัตตโนประวัติ 09 พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปญญาวิศิษฏ หลวงปูเทสก เทสรังสี วัดหินหมากเปง อ.ศรีเชียงใหม จ.หนองคาย] 

...เมื่อ พ.ศ. ๒๕๑๕ เราได้พิจารณาเห็นว่า สถานที่ตรงริมแม่นํ้าโขงน้ี เป็น
ทําเลเหมาะ คิดอยากจะสร้างมณฑปขึ้นสักหลังหน่ึง ให้มีลักษณะเป็นศิลปะแห่งลุ่ม
แม่นํ้าโขง เพื่อเป็นสถานที่ประดิษฐานส่ิงสักการบูชา มีพระพุทธรูปพระบรมสารีริกธาตุ
เป็นอาทิ นอกจากน้ันเราได้แอบนึกปรารภไว้ในใจว่า เพื่อความไมป่ระมาท หากเรามีอนั
เป็นไป ก็จะได้ไม่ต้องเป็นภาระ ให้คนอยู่หลังจัดหาที่เกบ็กระดกูของเราให้ยุ่งยากไปด้วย 

เราได้ปรารภความประสงค์การจัดสร้างมณฑปน้ี แก่บุคคลเป็นจํานวนมาก 
แต่ในทีสุ่ดเรือ่งน้ันจําตอ้งเงียบหายไป เพราะไม่มีทุนทรัพย์ ต่อมาปี พ.ศ. ๒๕๒๐ 
คุณประพัฒน์ เกษสอาด ได้มาเย่ียมที่วัด เราได้ปรารภเรื่องน้ีอีก คุณประพัฒน์
เกิดความสนใจเห็นดีด้วย ได้รับอาสาว่าจะเขียนแบบแปลนตัวมณฑปมาให้ดู… 

เมื่อแบบแปลนมณฑปเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณประพัฒน์ได้นํามาให้ดู 
นับว่าเป็นแบบมณฑปที่งดงามสง่าน่าดูหลังหนึ่งทีเดียว แต่ยังมิได้คํานวณ
เกี่ยวกับเร่ืองโครงสร้างซ่ึงเป็นคอนกรีตเสริมเหล็ก จึงได้นําแบบแปลนกลับไป
ดําเนินงานต่อ แล้วก็หายเงียบไปอีกครั้งหนึ่ง เป็นระยะเวลานานพอสมควร 
จนคิดว่าคงจะไม่สําเร็จเสียแล้ว เราจึงได้ติดสินเลิกล้มความคิดที่จะทําเสีย 

ต่อมาเมื่อต้นปี พ.ศ.๒๕๒๒ คุณประพัฒน์ ได้มาพบเรา ในระยะที่เงียบ
หายไปน้ัน เธอได้นําแบบไปให้วิศวกร ช่วยคํานวณโครงสร้างคอนกรีตของตัว
อาคารอยู่ และในเวลาเดียวกัน ก็ได้พยายามหาผู้มาช่วยคํานวณพื้นฐานรากด้วย 
เมื่องานยังไมเ่สรจ็ จึงยังไม่ไดม้าแจ้งเรือ่งราวให้ทราบ เธอขอดําเนินการต่อไป… 

การก่อสร้างได้เร่ิมข้ึนได้ การทําสัญญาการก่อสร้างฉบับแรก เมื่อวันที่ 
๒๙ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ และฉบับที่ ๒ เมื่อวันที่ ๑๙ สิงหาคม ปี
เดียวกัน…ค่าก่อสร้างทั้งส้ินประมาณ หกล้านบาท... 

คุณประพัฒน เกษสอาด ผู้ประเดิมงานสร้างมณฑป  
ไดเขียนเลาเรื่องการออกแบบมณฑปแหงวัดหินหมากเปง ดังตอไปนี้ 



 

ความเปนมาของ 

มณฑปแหงวัดหินหมากเปง 

ประมาณตนป ๒๕๒๐ ขาพเจาไดข้ึนไปกราบนมัสการทาน
อาจารยพระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย ท่ีวัดหินหมากเปง ทาน
อาจารยไดปรารภวาคิดอยากจะสรางมณฑปสักหลังหน่ึง ดังน้ัน
ขาพเจาจึงกราบเรียนปวารณาโดยขออนุญาตเปนผูออกแบบ
อาคารหลังน้ัน ทานอาจารยไดเมตตาอนุญาต และช้ีใหดูสถานท่ีท่ี
ทานไดกําหนดไว พรอมท้ังอธิบายความประสงคคราวๆ วา 
ตองการอาคารสามช้ัน มีลักษณะเปนรูปทรงมณฑป ตัวอาคารย่ืน
ออกไปจากฝงแมนํ้าโขง พ้ืนของช้ันบนสูงกวาระดับพื้นดินเล็กนอย 
จัดเปนโถงโลงๆ ทางดานริมนํ้าก้ันใหพระสงฆอยูไดสักองคหน่ึง 
ช้ันตํ่าลงไปทําเปนโถงโลงท้ังสองช้ัน 

ดวยเหตุน้ี แนวคิดในการออกแบบจึงทําเปนอาคารสามช้ัน 
ตามความประสงคท่ีทานอาจารยปรารภไว ขาพเจาไดรางแบบ 
sketch design ข้ึนมาหลายรูปแบบ แตก็ยังไมเปนท่ีถูกใจของ
ขาพเจาเลย คงเปนเพราะตั้งใจทํามากเกินไปก็ได ขาพเจาจึงไป
ปรึกษา คุณประเวศ ลิมปรังษี เพ่ือนรวมรุนท่ีศึกษามาพรอมกัน 
และเปนผูชํานาญงานดานสถาปตยกรรมไทย มากวา ๒๐ ป ใน
ท่ีสุดเราก็ไดแบบแปลนของมณฑปท่ีงดงาม  ไดสัดสวน  มี
รูปลักษณะแสดงเอกลักษณของศิลปกรรมลุมแมนํ้าโขงหลังหน่ึง 
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แลวจึงไดนําไปถวายทานอาจารยเพ่ือพิจารณารูปทรงของมณฑป 
ซ่ึงก็เปนท่ีพอใจของทาน เน่ืองจากวายังไมเสร็จสมบูรณ จึงไดนํา
แบบแปลนกลับไปทําตอ 

เก่ียวกับโครงสรางคอนกรีตของมณฑป นับตั้งแตสวนยอด
เร่ือยลงมาจนถึงเสาตอมอ เรือเอกชัยชาญ ภิญญาวัธน ไดเปนผู
คํานวณให  

แตสวนท่ีเปนฐานราก ขาพเจาไดเพียรหาวิศวกรหลายทาน
ใหชวยคํานวณให เมื่อวิศวกรเหลาน้ันไดมาเห็นสถานท่ีท่ีจะ
กอสรางแลว ก็ไมมีใครยอมรับคํานวณใหเลย ดวยเหตุผลท่ีวา กลัว
พ้ืนดินบริเวณน้ันจะรับนํ้าหนักอาคารไมได เสียเวลาไปประมาณป
กวา ท่ีขาพเจาไมอาจหาวิศวกรมาชวยคํานวณสวนท่ีเปนฐานราก
ได ระหวางน้ันทานอาจารยก็ไดแจงใหทราบวา ของดโครงการท่ีจะ
สรางมณฑปไวกอน  

ถึงแมจะทราบขาววา ทานอาจารยเลิกลมท่ีจะกอสราง
อาคารหลังน้ีแลวก็ตาม แตขาพเจาเองก็ไมเลิกลมความคิดท่ีจะทํา
ตอไป เพราะคิดวามณฑปที่ทานอาจารยดําริจะสรางน้ีมีประโยชน
และมีคุณคามากสําหรับชาวพุทธ ดังน้ันขาพเจาจึงไมลดละความ
พยายามท่ีจะใหทานอาจารยสรางมณฑป  

ในเชาวันหน่ึงท่ีขาพเจามีโอกาสข้ึนไปกราบนมัสการทาน
อาจารยท่ีวัดหินหมากเปง จึงไดกราบขออนุญาตทานอาจารย
ดําเนินงานเร่ืองมณฑปตออีกคร้ังหน่ึง ทานอาจารยก็ไดกรุณา
อนุญาต ขาพเจามีความปติยินดีอยางย่ิง 



อนุสรณ คุณประพฒัน เกษสอาด    ๑๑๗ 

 ๑๑๗ 

ตอมา ดวยเมตตาบารมีของทานอาจารย ขาพเจามีโชคดี
ไดรับความกรุณาจากศาสตราจารย ดร.ชัย มุกตพันธุ ผูซ่ึงเคยเปน
อาจารยสอนวิชาโครงสรางใหแกขาพเจาในสมัยท่ีขาพเจาศึกษา
อยูในคณะสถาปตยกรรมไทย มหาวิทยาลัยศิลปากร เมื่อทาน
ทราบวามีอุปสรรคเรื่องการคํานวณฐานรากของมณฑป ทานจึง
รับหนาท่ีน้ีดวยความเต็มใจอยางย่ิง เน่ืองจากทานมีความเคารพ
นับถือทานอาจารยอยูแลว ทานและครอบครัวเคยมาทําบุญท่ีวัดน้ี
หลายคร้ัง  

อันท่ีจริง ขาพเจาเองตระหนักดีวา ทานเปนผูมีความรูและมี
ความเช่ียวชาญเปนพิเศษในเร่ืองน้ี ทานสามารถคํานวณใหได
อยางแนนอน แตขาพเจาไมกลาพอท่ีจะไปขอรบกวนทานต้ังแต
แรก เพราะทานมีภารกิจมากมาย ถึงแมวาจะเกษียณจากราชการ
แลวก็ตาม เมื่ออับจนเขาจริงๆ ขาพเจาก็ตองไปเรียนขอความ
กรุณา  ขอใหทานชวยคํานวณให  ซ่ึง นับเปนบุญกุศลอยาง
เหลือหลายท่ีทานชวยรับภาระหนาท่ีอันน้ี และมิใชแตเพียง
คํานวณฐานรากใหเทาน้ัน ในเวลาตอมา ขณะท่ีกอสรางพ้ืนฐาน 
ยังไดกรุณาสละเวลาเดินทางไปตรวจดูให เปนระยะๆ หลายคร้ัง 
ท้ังๆ ท่ีทานไมคอยมีเวลาวาง 

ขออธิบายถึงสภาพของพ้ืนดินบริเวณท่ีจะสรางอาคารหลังน้ี
สักเล็กนอย พ้ืนเปนกอนหินท่ีเกิดจากการลื่นไถลลงมาจากท่ีสูง 
หินแตละกอนมีขนาดใหญบางเล็กบางเกาะเกยกันอยู ดังจะสังเกต
ไดจากบริเวณแถบน้ันท้ังสองฝงแมโขง ตัวอาคารจะย่ืนออกไปจาก
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ฝงโขงกวาคร่ึง นํ้าหนักของอาคารสวนใหญกดอยูบนพื้นหินเหลาน้ี 
ดังน้ันบรรดาวิศวกรท้ังหลายจึงไมกลารับรองโดยท่ีไมไดรับการ
พิสูจนความมั่นคงของพ้ืนหินดวยวิธีการทางเทคนิคเสียกอน ดวย
เกรงวากอนหินเหลาน้ีจะรองรับนํ้าหนักของอาคารไมได การพิสูจน
พ้ืนหินทางเทคนิคน้ัน  ตองใชอุปกรณพิเศษ  ซ่ึง ยุงยากและ
สิ้นเปลืองมาก อันน้ีคือความยากลําบากของการคํานวณฐานราก 

ขาพเจาขอกลาวถึงรายละเอียดของการดําเนินงานท่ีเราได
กระทํากันในข้ันตอนน้ีสักเล็กนอย เพราะนับวาเปนจุดสําคัญ
อันหน่ึง เปนขั้นเร่ิมตนท่ีทําใหอาคารหลังน้ีสําเร็จขึ้นมาได กลาวคือ 
เมื่อ อาจารย ดร.ชัย รับท่ีจะคํานวณใหแลว ทานก็ไดสั่งใหขาพเจา
ดําเนินการเปนข้ันๆ นับตั้งแตไปปกหมุดเพ่ือแสดงจุดท่ีเสาของ
อาคารท้ังสามช้ันจะปกลงในบริเวณน้ันทุกๆ ตน เสาตนใด จะวาง
ลงตรงจุดใดของพ้ืนท่ีน้ัน ถาเสาตนใดวางอยูบนท่ีซ่ึงท่ีดินกลบอยู 
ก็ใหขุดดินตรงน้ันและรอบๆ ออกใหหมด จนกระท่ังพบช้ันท่ีเปน
หิน ขาพเจาไดรับชวงดําเนินการตามท่ีอาจารย ดร.ชัยสั่งอยาง
เครงครัด ตองทําเปนเรือนไมน่ังราน ทําเปนโครงโดยรอบอาคาร 
ซ่ึงสวนริมนอกจะตองย่ืนออกไปในลําแมนํ้าโขง จากน้ันไดหาแนว
ปกหมุดท่ีเสาแตละตนจะลง และชักแนวขีดเสนเปนเคร่ืองหมาย
บอกเอาไววาช้ันท่ีหน่ึงอยูแนวใด ช้ันท่ีสองและช้ันท่ีสามอยูแนวใด 
เสร็จแลวจึงไดเชิญอาจารย ดร.ชัยไปดูสถานท่ี ใหทานพิจารณา
เพ่ือคํานวณพ้ืนฐานราก และสั่งการข้ันตอไปอยางรอบคอบเพื่อ
ความมั่นคง การดําเนินงานในข้ันน้ีเราไมตองเสียเงินคาวัสดุเลย 
เน่ืองจากไมสําหรับทําน่ังรานมีอยูครบบริบูรณแลวในวัด 
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อยางไรก็ตาม ความเปนมาแหงมณฑปหลังน้ี จําเปนอยาง
ย่ิงท่ีจะตองกลาวถึงบุคคลสําคัญท่ีสุดอีกทานหน่ึง ผูซ่ึงสนับสนุน
การสรางมณฑปมาต้ังแตริเร่ิม และเปนผูหน่ึงซ่ึงไมเคยละความ
ตั้งใจเกี่ยวกับการสรางมณฑปหลังน้ีเลย แลวยังไดออกทุนเปนคน
แรก จํานวนสองแสนบาท ทานผูน้ีคือ น.พ.วันชัย พงศพิพัฒน แหง
โรงพยาบาลพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี คุณหมอมีความเคารพ
นับถือทานอาจารยเปนอยางย่ิง เคยบวชจําพรรษาอยู ท่ีวัดน้ี 
ถึงแมวาจะลาสิกขาบทออกไปแลว ก็ยังมีจิตศรัทธาชวยเหลือ
กิจการของวัดตลอดมา คุณหมอรับอาสาเปนคูสัญญาทําการ
กอสรางอาคารน้ีแทนทางวัด และยังออกเงินเพ่ิมอีกหน่ึงแสนบาท
ในเวลาตอมา 

 อน่ึง ขาพเจารูสึกขอบคุณ หางหุนสวนจํากัด ป.ว.ช.ลิขิต
การสราง และบรรดานายชางทุกคน ท่ีไดดําเนินงานดวยความ
ละเอียดรอบคอบ โดยมีจิตศรัทธาตอทานอาจารยเปนท่ีตั้ง  

สําหรับความประณีตและรายละเอียดตางๆ อันปรากฏเปน
รูปทรงงดงามสะดุดตาท้ังภายนอกและภายในอาคารน้ัน ก็ดวย
ความสามารถและความตั้งใจกระทําอยางแรงกลาของ คุณ
ประเวศ ลิมปรังษี ผูอํานวยการกองหัตถศิลป กรมศิลปากร 

มณฑปหลังน้ีนับวาแปลกมากท่ีไมตองมีคณะกรรมการ
ตรวจการกอสราง แตทุกคนท่ีมี ช่ือดังกลาวไวขางตน ตางก็
รับผิดชอบในหนาท่ีของตนๆ ดวยกันท้ังน้ัน 
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การกอสรางมณฑปใชเวลา ๒๐ เดือนจึงแลวเสร็จ เปน
อาคารสามช้ัน ถามองดูจากดานหนาทางบันไดข้ึน จะเห็นเปน
มณฑปช้ันเดียว ซ่ึงพ้ืนของอาคารสูงจากระดับพ้ืนดินประมาณ ๒ 
เมตร มีหลังคาเปนช้ันๆ สามชั้นลดหลั่นกัน จากหลังคาช้ันบนมี
ยอดตอข้ึนไปอีก รูปลักษณะคลายยอดของเจดียแถบลุมแมนํ้าโขง
โดยเฉพาะ ท่ีปลายมนติดตั้งโลหะหลอสูง ๔ เมตร ตรงยอดทําเปน
รูปพุมทรงขาวบิณฑ และเปนสายลอฟาไปในตัว 

เน่ืองจากสรางอาคารใหย่ืนล้ําออกไปจากฝงแมนํ้าโขง 
ดังน้ัน ช้ันท่ีหน่ึงและท่ีสองจึงอยูต่ํากวาระดับฝงมาก ทําใหมองไม
เห็นทางดานหนา ถามองดูทางดานแมนํ้าโขงหรือทางดานขางท้ังสอง
ขางแลว จะเห็นเปนตึกใหญเบอเรอสามช้ัน ขนาดกวาง ๑๓ เมตร 
ยาว ๑๓ เมตร ความสูงจากพ้ืนช้ันท่ีหน่ึงถึงขอบหลังคาอันลางวัด
ได ๑๓ เมตร ถาวัดข้ึนไปถึงยอดสุด จะสูงประมาณ ๓๖ เมตร 

ฝาผนังของตัวอาคารก้ันดวยกระจกโดยรอบท้ังสามช้ัน 
มองดูโปรงตา เมื่อเขาไปขางในสามารถเห็นวิวภายนอกไดหมดทุก
ดาน ตัวอาคารดานริมนํ้ามีระเบียงย่ืนออกไปท้ังสามช้ัน กวาง
ประมาณ ๒ เมตร ยาวตลอด พ้ืนระเบียงปูดวยหินออนเทียม สวน
พ้ืนภายในหองปูดวยปาเกไมแดงท้ังหมด 

บันไดติดตอระหวางช้ันอยูชิดผนังดานตะวันตก ใตบันไดช้ัน
ท่ีหน่ึงและสอง มีหองนํ้าหองสวมพรอม ท้ังสองช้ันน้ีทําเปนหอง
โถงโลงๆ กวางขวางและโปรงสบาย มองเห็นทิวทัศนอันสวยงาม
และสงบริมฝงแมนํ้าโขงท้ังสองฝง จึงจัดเปนท่ีสําหรับอบรมภาวนา
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กัมมัฏฐาน สวนมุมทางดานเหนือชิดดานตะวันตก ก้ันเปนท่ี
สําหรับพระภิกษุอาศัยท้ังสองช้ัน เพ่ือดูแลรักษาความสะอาดใน
ช้ันท่ีสองน้ัน ผนังดานหน่ึงไดทําเปนตูฝงในผนัง สําหรับเก็บพัสดุท่ี
สําคัญของวัด 

ช้ันบนหรือช้ันท่ีสาม เปนช้ันท่ีตกแตงภายในอยางประณีต
และสวยงามกวาช้ันอื่น  ๆ ตรงกลางยกพื้นสูงประมาณ ๑๕ 
เซนติเมตร กวาง x ยาว ๗ x ๗ เมตร ดานตะวันตกชิดผนัง จัดตั้ง
ชุกชีท่ีสรางข้ึนอยางพิเศษ สําหรับเปนท่ีประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางสมาธิองคงาม ขนาดหนาตักกวาง ๒ ศอกเศษ ซ่ึงปนโดย
ปฏิมากรของกรมศิลปากร  และการหลอ ก็ ได จัด ทํา ท่ี น่ัน 
พระพุทธรูปผินพระพักตรสูทิศตะวันออก ดานขางท้ังสองของ
พระพุทธรูป ตั้งตูสําหรับบรรจุเคร่ืองบริขาร พัดยศ และรูปปนของ
ทานอาจารย พระนิโรธรังสีคัมภีรปญญาจารย ดานหลังชุกชีตั้งตู
เก็บพระไตรปฎก และหนังสือธรรมเทศนาของทานอาจารย ท่ีได
จัดพิมพแลว  

เลยจากยกพ้ืนออกไปทางดานริมแมนํ้า เปนสวนของโถงท่ี
ติดตอกับระเบียง ไดก้ันทําเปนท่ีอยูพิเศษ 

บนเพดานตรงกลาง ประดับดวยชอไฟระยาทําดวยแกวผลึก
พวงใหญ ตรงมุมท้ังสี่หอยชอไฟระยาขนาดยอม ทําดวยแกวผลึก
เชนกัน ท่ีบริเวณตรงกลางผนังท้ังสี่ดานประดับดวยโคมไฟกิ่ง 
มองดูงดงามมาก 

สําหรับช้ันพ้ืนของหลังคาช้ันท่ีหน่ึง สรางเปนคอนกรีตมั่นคง 
จัดเปนท่ีสําหรับประดิษฐานวัตถุมงคลตาง ๆ 
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สุดทายน้ี ขาพเจาขอกลาวยํ้าอีกคร้ังหน่ึงวา มณฑปหลังน้ีมี
คุณคามหาศาลจริงๆ คือ เปนศูนยรวมแรงศรัทธา ของบรรดา
ผูเก่ียวของในการกอสรางโดยตรง และแรงศรัทธาของสานุศิษย
ท้ังหมด (ท้ังในและนอกประเทศ) รวมท้ังของพุทธศาสนิกชนท่ัวไป
จากทุกสารทิศ ผูซ่ึงมีโอกาสอันดีไดมากราบนมัสการทานอาจารย 
ณ วัดหินหมากเปงน้ีดวย และยังเปนเคร่ืองแสดงใหประจักษถึง
ความเคารพบูชาพระคุณของทานอาจารย จากเหลาศิษยอีกดวย 

ประพัฒน เกษสอาด  

จากหนังสือ: 

อนุสรณในการพระราชทานเพลิงศพ ศ. ดร.ชัย มุกตะพันธุ เลขาธิการราชบัณฑิตยสถาน ๒๙ ก.พ. ๒๕๓๑, น. ๔๘-๕๑ 
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