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áÊ§áÃ¡/FIRST LIGHT

พุทธวจนะ/Buddha’s Words

๏ มคฺคานฏฐงฺคิโก เสฏโฐ
สจฺจานํ จตุโร ปทา
วิราโค เสฏโฐ ธมฺมานํ
ทิปทานฺจ จกฺขุมา ฯ ๒๗๓ ฯ
๏ ยอดแห่งมรรคา คือมรรคมีองค์แปด
ยอดแห่งสัจจะ คืออริยสัจสี่
ยอดแห่งธรรม คือความปราศจากราคะ
ยอดแห่งมนุษย์ คือพระผู้เห็นแจ้ง
๏ Best of paths is the Eightfold Path.
Best of truths is the Four Noble Truths.
Best of conditions is Passionlessness.
Best of men is the Seeing One.

จาก เสฐียรพงษ์ วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท,บทที่ 20 หมวดทาง
From Mr.Sathienphong Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 20 of ‘The Path’
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แสงพระธรรม มกราคม-มิถุนายน 2560

วัตถุประสงค
วารสาร แสงพระธรรม เปนวารสารภาษาไทยและอังกฤษราย 6 เดือน จัดทำขึ้นภายใต้มูลนิธิ
พระพุ ท ธมิ่ ง มงคลศรั ท ธา 45 มี เ นื้ อ หาเกี่ ย วกั บ หลั ก ธรรมคำสอนและความรู้ ใ นพุ ท ธศาสนา
เรื่องราวของบุคคลสำคัญ และข่าวกิจกรรมด้านพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งโครงการ
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ่”เมืองภูเก็ต) ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใต้
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และกรมป่าไม้ เผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิ ด และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆที่ด ำเนิ น การโดยมู ล นิ ธิ ฯ รวมทั้ ง มอบให้ แ ก่ ห้ อ งสมุ ด
สถานศึกษา หน่วยงาน องค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต โดย
คณะทำงานผู้ก่อตั้งวารสารนี้ในอดีต(ภายใต้พุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ปี 2550-2551) โดยวาระ
ใหม่นี้เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2559 เป็นปฐมฤกษ์
ห้องสมุดสถานศึกษา หน่วยงาน องค์กร และผู้สนใจต้องการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะ กรุณาติดต่อขอรับได้ที่
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45
42/14 หมู่ 2 ถนนเทพกระษัตรี ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร 081 8913827,076 239190 โทรสาร 076 238470
email : mingmongkolphuket@gmail.com
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Purpose
The Light of Dharma is a bilingual semiannual magazine in Thai and English. It
is sponsored by Phrabuddhamingmongkhol 45 Foundation. Its content is about the
teachings and knowledge of Buddhism, stories of important characters in Buddhism
and news about Buddhist activities in Phuket, including the Phrabuddha
mingmongkhol Ek-nakkhiri project (The Big Buddha of Phuket) at The Big Buddha
Khao Nakkerd under the supervision of Kittisangkharam Temple (Kata Temple) and
the Department of Forestry. Our purposes are to contribute Dharmic knowledge at
the peak of Khao Nakkerd (Nakkerd Hill) and through various other medias of the
foundation as well as donating copies of the magazine to public amenities such as
libraries, government organizations, charity organizations and other suitable places
in Phuket. This magazine project is run by the same editorial board that used to
run a magazine project of the same name, which was then sponsored by the
Phuket Buddhist Society 2007-2008. The first issue of this new magazine is
scheduled to be the July-December 2016 issue.
Any libraries, education institutes, organizations and individuals who are
interested in receiving this magazine for public benefits may contact the
foundation by using the contact details below.
Phra Buddha Mingmongkhol Sattha 45 Foundation
42/14 Moo 2, Thepkasatri Road, Rasada Sub-District, Mueang District, Phuket
Province 83000
Tel: 081-891-3827, 076-239-190 Fax: 076-238-470
Email: MingmongkolPhuket@gmail.com
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บทบรรณาธิการ
๏ สิ้นร่มโพธิ์ไทรแล้ว
พสกทุกเขตคาม
สิบสามตุลายาม
ประชาจักน้อมเกล้าฯ

แดนสยาม
สุดโศกเศร้า
เสด็จสู่ สรวงสวรรค์
ตามรอยบาทพระองค์ ฯ๛

ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพเจ้านายหรินทร์ สุขวัจน์ ในนามมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45
(อ่านออกอากาศสถานีวิทยุราชนครินทร์
FM 104.75 และ 94.25 MHZ จังหวัดภูเก็ต 21 ตุลาคม 2559)

เนื่ อ งจากแสงพระธรรม ฉบั บ ที่ ส องนี้ อ อก
เผยแพร่ในช่วงเทศกาลปีใหม่สากล ซึ่งเป็นเวลา
ที่มักอบอวลไปด้วยคำอวยพร ความสุข และ
งานรื่นเริง เราจึงคัดหัวข้อธรรมของพระเถระ
ที่ ว่ า ด้ ว ยสิ่ ง เหล่ า นี้ ม าลงในคอลั ม น์ “ วาทะ
พระเถระ” โดยเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็น“พระให้
พร” หากพระเถระทั้ ง สี่ ยั ง คงเป็ น ท่ า นเดิ ม
ทั้ ง นี้ ด้ ว ยตั้ ง ใจให้ ผู้ อ่ า นได้ พิ จ ารณาความสุ ข
ที่แท้จริงของมนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าว ว่าเป็น
เช่นไรกันแน่ เราคาดหวังหรือควรจะคาดหวัง
กับความสุขนี้อย่างไร อันอาจทำให้เราเข้าใจ
สาระสำคั ญ ของความสุ ข ในทางพุ ท ธธรรมได้
บ้าง
ในคอลั ม น์ “ บทความพิ เ ศษ”ฉบั บ ที่
แล้ว ซึ่งกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยกับภูเก็ต

นั้น ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎา
นิ ล สงวนเดชะ แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย หอการค้ า
มอบบทความ“ชาวจีนภูเก็ตใต้ร่มพระบารมี”
ว่าด้วยการเสด็จฯภูเก็ตของรัชกาลที่ 5,6 และ
7 (รวมทั้ ง รั ช กาลที่ 9 ซึ่ ง ข้ อ มู ล คล้ า ยกั บ
แสงพระธรรมฉบั บ ที่ แ ล้ ว จึ ง ไม่ น ำมาลงซ้ ำ )
ซึ่งได้นำเสนอในงานสัมมนา“เกร็ดมังกรจีนโพ้น
ทะเลภูเก็ต” ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิ ท ยาเขตภู เ ก็ ต เมื่ อ วั น ที่ 15 พฤศจิ ก ายน
2559 มาให้ เราคั ด เรี ย บเรี ย ง นั บ เป็ น การ
บันทึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวภู เ ก็ ต มาในอดี ต ไว้ ค รบทุ ก พระองค์ ต่ อ
เนื่องจากการเสด็จฯของรัชกาลที่ 9 ในฉบับที่
แล้ว
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Editorial Preface

Translated to English : Wasu Koysiripong
๏ Siam is now without the shades of bodhi and banyan trees.
The populace throughout the nation is in sorrow.
On 13 October, His Majesty ascended to heaven.
The people shall follow his footstep. ฯ๛
With grievances and appreciation in His Majesty’s kindness,
I, Harin Sukavat, on behalf of Phra Buddha Mingmongkhol Sattha 45
(on air at the radio station “Rachanakarin”
FM 104.75 and 94.25 MHZ Phuket Province 21 October 2016)

This second issue of the Light of
Dharma is published during the
international New Year Festival, which
is usually full of blessings, happiness
and cerebrations. Therefore, we
selected a Dharma topic about these
things to add into “Phra Thera’s
Speeches” column by changing the
column’s name to “Blessings from
Phra”, if the four phra theras are still
the same ones. Our intention is to let
the readers consider the true happiness
of humans during such time. How
should we expect from this period of
happiness? This may make us
understand the main idea of happiness
in Buddhadharma.
In the column “Special Article”,
the column that talked about the

relationship between the Thai king and
Phuket in the previous issue, in this
issue we got an honor from Ajarn
Jessada Nilsanguandecha of the
University of the Thai Chamber of
Commerce who contributed us an
article “Phuket Chinese under Royal
Kindness” that talks about the visits to
Phuket of Kings Rama 5, 6 and 7
(including King Rama 9, but because
the information is similar to what we
published in the previous issue, we did
not republish it .) in “Phuket Overseas
Chinese” seminar at Prince of Songkhla
University, Phuket Campus on 15
November 2016 for us to edit. It is such
a valuable memo of the previous kings’
kindness to Phuket people since the
past before the era of King Rama 9.
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พุทธกิจกรรม
(1)ทักษะชีวิต
22 ตุลาคม 2559
ดร.สำราญ ชัยสวัสดิ์ อาจารย์ประจำวิชา พานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ปี 4 สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์(ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์) คณะมนุษยศาสตร์
และสั ง คมศาสตร์ ไปเรี ย นรู้ “ ทั ก ษะชี วิ ต ” ที่ พุ ท ธ
อุ ท ยานยอดเขานาคเกิ ด ทั้ ง นี้ คณะนั ก ศึ ก ษา
ต่ า งศาสนาสามสิ บ คนเป็ น ผู้ เ ลื อ กสถานที่ ๆ จะไป
ทัศนศึกษา ว่าด้วยการบริหารการพัฒนาทางด้านสังคม
และได้ร่วมกันฝึกสมาธิกับวิทยากรประจำของมูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45
(2)เยาวชนสอบธรรมฯ
21 พฤศจิกายน 2559
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โดยผอ.บาทหลวงจีระศักดิ์ ยง
บรรทม และมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 ได้รับ
มอบหมายจากพระประสาธน์ ส ารโสภณ เจ้ า คณะ
จังหวัด(ธรรมยุต) ภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง จัดสอบ
ธรรมสนามหลวงประจำปีขึ้น ณ โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ภูเก็ต สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯเป็นผู้อ่านสาส์น
คำปราศรัยของพระพรหมมุนี(สุชิน อคฺคชิโน) แม่กอง
ธรรมสนามหลวง ให้แก่นักเรียนมัธยมทั้งหญิงชาย 200
คนก่อนการสอบ
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(3)ฟื้นฟูจิตใจ
20 กันยายน 2559
คณะวิทยากร มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45  นำ
โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ไปบรรยายและฝึก
จิ ต ใจผู้ ต้ อ งขั ง เรื อ นจำจั ง หวั ด ภู เ ก็ ต ใน“โครงการ
โปรแกรมแก้ไขและฟื้นฟูผู้ต้องขัง รุ่นที่ 2”
(4)300 ผู้ต้องขังสตรี
15 กรกฎาคม 2559
คณะวิทยากร มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45  นำ
โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ ไปบรรยายและฝึก
จิตใจผู้ต้องขังสตรี 300 คน ณ เรือนจำจังหวัดภูเก็ต   
(5)ทัศนศึกษาธรรม
14 พฤศจิกายน 2559
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลอง ภูเก็ต จำนวน
130 คน ทัศนศึกษาธรรม ณ พุทธอุทยานยอดเขานาค
เกิด สักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ฝึกเจริญ
พระพุ ท ธมนต์ ศาสนพิ ธี เ บื้ อ งต้ น ปฏิ บั ติ ก รรมฐาน
พัฒนาจิต“7 นาทีสร้างสุข”  บริจาคเงิน และร่วมกัน
ปลูกต้นไม้   โดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 จัด
อาหารกลางวันรับรองและจัดรถรับส่ง
(6)บวชเนกขัมมะ
8 พฤศจิกายน 2559
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45  ร่วมกับเรือนจำ
จังหวัดภูเก็ต จัดบวชเนกขัมมะแก่นักโทษสมัครใจใน
โครงการศึกษาและพัฒนาจิตใจ มีนักโทษทั้งหญิงและ
ชายร่ ว มโครงการ 200 คน   มี น ายสมคิ ด คำมั่ ง ผู้
บัญชาการเรือนจำเป็นประธาน  อนึ่ง เนกขัมมะหมาย
ถึง การปฏิบัติเพื่อทวนกระแสกิเลส   หรือการถือศีล
แปดของคฤหัสถ์ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหา
อย่างปุถุชน
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งานบวชประจำปี

อบรมก่อนบวช
Orientation before the ordination

วันบวช ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด
The day of ordination at the Buddha Garden on
Mt.Nakkerd

งาน“บวชเพื่ อ พ่ อ และแม่ ข องแผ่ น ดิ น ” ซึ่ ง
เป็ น งานบวชประจำปี ข องมู ล นิ ธิ พ ระพุ ท ธมิ่ ง
มงคลศรั ท ธา 45 เมื่ อ วั น ที่ 28 พฤศจิ ก ายน
2559 นี้ มี ค วามสำคั ญ กว่ า ทุ ก ปี ที่ ผ่ า นมาคื อ  
ได้ อุ ทิ ศ ถวายเป็ น พระราชกุ ศ ลแด่ พ ระบาท
สมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว รั ช กาลที่ 9 เป็ น ครั้ ง
สุดท้าย  มีผู้ศรัทธามาขอบวช ทั้งชาวภูเก็ตและ
ต่ า งจั ง หวั ด เก้ า สิ บ คน รั บ การบวช 84 คน 

มากกว่ า ทุ ก ปี ( นั บ แต่ ปี 2556)รวมกั น   และ

สำเร็ จ เสร็ จ สิ้ น ไปอย่ า งสมบู ร ณ์ ทั้ ง พระวิ นั ย
การฝึกปฏิบัติ ความปีติของญาติโยมและผู้ร่วม
งาน  รวมถึงสุขอนามัยและสวัสดิภาพของพระ
นวกะและพระพี่ เ ลี้ ย งร่ ว มร้ อ ยรู ป ซึ่ ง จำวั ด 

ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดอันอยู่ในช่วง
ปลายฤดู ฝ น   แม้ จ ะมี ค วามยากลำบากใน
การจั ด การงานบุ ญ ที่ มี ผู้ ม าร่ ว มจำนวนมาก
เช่นนี้   โดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์ พระครูวิสุทธิ์
กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะ
ตะ) และเจ้าคณะตำบลฉลอง ซึ่งทำหน้าที่ในวัน
บวชตั้งแต่เช้าจนดึก  โดยมีพระอุปัชฌาย์แห่ง
วัดอนุภาษกฤษฎาราม(เก็ตโฮ่) ร่วมทำการบวช
ให้ ณ วัดดังกล่าวอีกแห่งหนึ่ง  และได้รับความ
ร่ ว มมื อ จากหน่ ว ยงานต่ า งๆ ได้ แ ก่ เทศบาล
ตำบลฉลอง ผู้ใหญ่บ้านในท้องที่ เป็นต้น  สมดัง
ความปรารถนาที่จะสืบพระศาสนา ถวายพระ
ราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และสร้างคุณภาพ
ชีวิตจิตสำนึกแก่ทิดหรือพระที่สึกออกไป

บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง
พล.อ.ต.ชู พั น ธ์ เจริ ญ รมย์ ราชองครั ก ษ์ ป ระจำในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกับพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์
Air Vice Marshal Chuphan Charoenrom - a preceptor
of the then Crown Prince Vachiralongkorn and
Provost Visudhikitiyaporn

ณ วั น นี้ การสร้ า ง“บั น ไดแก้ ว บั น ไดเงิ น
บันไดทอง”ในส่วนโครงสร้างและงานภายนอก
ลุล่วงไปด้วยดี   ประชาชนสามารถเดินขึ้นไป
เยี่ยมชมสักการะพระใหญ่และชมทิวทัศน์บน
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แบบร่างบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง
Sketch of the Glass, Silver and Golden Staircases

พุ ท ธอุ ท ยานยอดเขานาคเกิ ด รอบทิ ศ ทางได้
คงเหลืองานสร้างพระพุทธรูปขนาดที่เหมาะสม
ตรงฐานหน้าพระใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับพุทธ
ประวัติอีกองค์หนึ่ง ประติมากรรมพญานาคราว
บันไดที่จะเริ่มลงมือแกะสลักในไม่ช้านี้ และงาน
ตกแต่งภายนอก รวมถึงจารึกข้อมูลความรู้ที่จะ
สื่อถึง“แก้ว เงิน ทอง”ของบันได
“ในพรรษาที่ เจ็ ด หลั ง ทรงบรรลุ พ ระ
สั ม มาสั ม โพธิ ญ าณ พระพุ ท ธองค์ เ สด็ จ ขึ้ น ไป
สาธยายธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์ จ น
บรรลุธรรม เมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงบันได
แก้ว บันไดเงิน บันไดทอง เราได้นำพุทธประวัติ
ตอนนี้ ม าเป็ น หลั ก ในการออกแบบ เพื่ อ ให้
ผู้ ที่ ม าเยื อ นได้ ท ราบสาระในเรื่ อ งที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ด้วย เช่น ความกตัญูของพุทธองค์ หรือพุทธกิจ
ในพรรษานั้นมีความหมายอย่างไร ส่วนบันได
เก้าสิบหกขั้นนั้น เลขเก้าหมายถึงการเกิดขึ้นใน
สมั ย รั ช กาลที่ เ ก้ า เลขหกหมายถึ ง อายตนะ
ทั้งหก มีนัยถึงการเปดโลก การดำเนินการใน
ส่วนนี้เป็นไปตามแผนงาน มีความราบรื่น แต่
เนื่องจากงบการสร้างต้องอาศัยเงินบริจาคเป็น
หลัก และในขั้นตอนงานตกแต่งซึ่งต้องมีพุทธ
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ศิลป มีความถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะความ
พิถีพิถันในงานประติมากรรมเศียรพญานาคราว
บันไดซึ่งต้องคิดในเรื่องนามเขานาคเกิดนี้ด้วย
จึงต้องใช้เวลา และหวังว่าอีกไม่นานนักจะแล้ว
เสร็จ เราเปดโอกาสให้ผู้รู้ได้เข้ามาร่วมกันคิด
เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็น
สิ่ ง ที่ เ กิ ด ขึ้ น จากแรงกายแรงศรั ท ธาและสติ
ปัญญาของคนร่วมสมัย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ที่สมบูรณ์ มีความรักความสามัคคีประกอบ” สุ
พร วนิ ช กุ ล อธิ บ ายสรุ ป ความหมายและการ
ดำเนินโครงการ
นอกเหนื อ จากการสร้ า งบั น ไดแก้ ว ฯ
แล้ว ทางมูลนิธิฯยังได้ร่วมบูรณะถนนทางขึ้นที่
มักชำรุดเสียหายอยู่เป็นระยะๆ รวมทั้งกำลัง
ก่อสร้างอาคาร 3 ชั้นใต้บันไดแก้วฯที่จะเป็น
พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ เ พื่ อ การเรี ย นรู้ เ กี่ ย วกั บ พระพุ ท ธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ และพระพุทธศาสนา
กับพระมหากษัตริย์ด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ขึ้นมา
บนพุทธอุทยานฯนี้ใช้เวลาเพื่อสาระประโยชน์
ต่างๆได้นานขึ้น มีกิจกรรม มีนิทรรศการ มี
การเรียนรู้

ภาพวาดจิตรกรรมพระพุทธเจ้าเสด็จลงจากดาวดึงส์(ytimg.com)
Painting illustrating Lord Buddha descending from the
Heaven

ข้อมูลสังเขป : บันไดคอนกรีต 96 ขั้น เริ่มสร้างเดือนเมษายน 2558 เสาเข็มเส้นผ่าศูนย์กลาง 50 ซม. 147 ต้นทำเป็นฐานแผ่รับ
น้ำหนักได้ 2,000 ตันเพื่อรองรับแผ่นดินไหว การประดับพระพุทธรูปหน้าฐานพระใหญ่จะใช้หินอ่อนหยกขาวสุริยกันตะเช่นเดียวกับ
พระใหญ่ และการแกะสลักเศียรพญานาคจะใช้เครื่องสมองกลสมัยใหม่แกะจากหินหยกขาวทั้งก้อน
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES

Translated to English : Wasu Koysiripong

Buddhist Activities
(1)LIFE SKILLS
22 October 2016
Dr.Samran Chaisawat, a lecturer of Public
Administration course at Phuket Rajabhat University
brought 4th year students (normal Sat-Sun group) of
the Faculty of Humanities and Social Sciences to
learn “life skills” at the Buddha Garden on Mt.
Nakkerd Peak. 30 students of other religious
backgrounds will choose a place for an excursion
about social development management and
practice meditation with a trainer from
Phrabuddhamingmongkol 45 Foundation.
(2)YOUTH DHARMA EXAM
21 November 2016
Dowroongwittaya School by the principal priest
Jirasak Yongbanthom and Phrabuddhamingmongkol 45
Foundation was delegated by Phra Prasatsarasophon,
the Dhammayut Sect abbot for Phuket, Phang-nga,
Krabi and Ranong, to organize an annual Sanam
Luang Dharma examination at Dowroongwittaya
School on 21 November 2016. Mr.Suphorn
Wanichakul, the foundation chairman, read the
address of Phra Brahmmuni (Suchin Akkhachino)
Sanam Luang Dharma Chairman to all 200 male and
female high school students before the exam.
(3)MENTAL REHABILITATION
20 September 2016
A group of presenters of Phrabuddhamingmongkol 45
Foundation led by Suphorn Wanichakul, the
foundation chairman, gave lectures and training to
inmates at Phuket Provincial Prison in “Inmate
Rehabilitation and Correction Program Batch#2”.
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(4)300 FEMALE INMATES
15 July 2016
A group of lecturers from Phrabuddhamingmongkol 45
Foundation led by Suphorn Wanichakul, the
foundation’s chairperson, gave lectures and training
to 300 female inmates at Phuket Prison.
(5)DHARMA EXCURSION
14 November 2016
A group of 130 teachers and students from Baan
Chalong School Phuket, had a Dharma excursion at
Buddha Garden on Mt. Nakkerd Peak made
worshipped the Phuket Big Buddha, practiced reciting
Phra Buddhamantra, conducting primary level
religious rites, practiced meditation to improve the
mental state under the topic “7 minutes of
happiness creation”, made monetary donation and
planted trees. Phrabuddhamingmongkol 45
Foundation organized lunch and transportation for
the excursion.
(6)NEKAKHAMMA ORDINATION
8 November 2016
Phrabuddhamingmongkol 45 Foundation together
with Phuket Prison organized nekkakhamma
ordination for interested inmates in a mental
education and development project. The project was
participated by200 male and female inmates. The
activity was chaired by Mr.Somkhid Khammang, the
prison’s commander. Nekkakhamma means the
practice to resist defilement or the practice of the
eight precepts of non-clerics for a period of time in
order to lessen defilement and passion as
commoners.

Annual Ordination

Translated to English : Pimpaporn Suwatthigul
The ordination for King Rama IX (King Bhumibol) and
Queen Sirikit – Father & Mother of the Nation: the
annual merit-making event of the Bhudha Mingmongkol
Sattha Foundation on 28th November 2016 was more
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Village Headman of Chalong Sub-Districy (far right)
and an official attorney Somchai Phanomrak (next
from the far right)
ผู้ ใ หญ่ บ้ า นตำบลฉลอง(ขวาสุ ด ) สมชาย พนมรั ก ษ์ อั ย การ
(นั่งถัดมา)

noted than the previous ceremonial
ordinations.  This is because this ordination
was particularly dedicated to the late King
Bhumibol whereby 90 laymen from Phuket
and other provinces applied.   Of this
number, 84 were ordained.  This was more
than the number of the accumulated monks
ordained in the last previous years since
2013.  The ordination went on smoothly in
all respects: Buddhist disciplinary, religious
practice and the utmost delight of the new
monks’ relatives and the attendants.  These
new monks along with their equerries
underwent various difficulties (resulted from
rains) of the religious park: Nakkerd, located
on the top of Nakkerd Mountain (“Nak-kerd ”
literally means a birthplace of nagas – a big
serpent, compared to a dragon in Chinese
belief). This religious ordination ceremony
was beautifully successful due to the kind
coordination of the dedicated, especially
the preceptor: Provost Kittiyaporn – The
abbot of the Kata Temple, also positioned
as the Buddhist Dean of Chalong SubDistrict. As there were many applicants to
be ordained, help was also extended from
Get-ho Temple whereby a preceptor from

The new monks
receiving foods from
laymen at different
locations
พระนวกะบิ ณ ฑบาต ณ
สถานที่ต่างๆ

this temple performed the ordination
process. Thanks also go to the Chalong
Municipality, village headmen in the area for
their coordination in the common resolution
to maintain Buddhism and dedicate this
merit act to the beloved King.  This is also
hoped to plant virtue into the mind of all
who ordained during their monkhood and
afterwards when they become laymen.

Glass Staircases, Silver
Staircases, Golden Staircases

Translated to English : Pimpaporn
Suwatthigul
As of December 2016, the construction of
Glass Staircases, Silver Staircases, Golden
Staircases and the landscape have been
satisfactorily progressed.  People can walk
upstairs to pay respect to the Big Buddha
image and appreciate the landscape in
the vicinity.   What to be added is the
smaller Buddha image to be placed in
front of the Big Buddha image.  This is to
accord with the Buddhist   biography.  
Another sculpture is the naga along the
handrail   which is going to be carved
soon. Captions to accord the Glass, Silver
and Golden staircases will also be done.
“During the lent of the 7th year of
the enlightenment, Lord Buddha was
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Location of Lord Buddha
descending from the
Heaven, according to the
legend found at
Sankassa, India (photo
courtesy of Khun
Wutthipongse Chaisaeng)
ภ า พ ส ถ า น ที่ เ ส ด็ จ ล ง จ า ก
ดาวดึงส์(สร้างขึ้นตามตำนาน)
ณ เมื อ งสั ง กั ส สะ ประเทศ
อิ น เดี ย (ถ่ า ยภาพและมอบให้
แสงพระธรรมโดย คุณวุฒิพงศ์
ฉายแสง)

believed to go up to the heaven to
preach his late Mother making her reach
the state of enlightenment. At the end of
the Lent, Lord Buddha descended to the
Earth by means of the Glass, Silver and
Golden staircases. This part of the
Buddhist biography has been used as an
inspiration of the design. This is to equip
visitors to the place with the story related
to Buddhism; for example, the
gratefulness of Lord Buddha for his
Mother. As for the number of the
staircase: Number 9 signifies the period
when the staircases were formed, Number
6 signifies senses underlying the meaning
of the opening to the world. Work of this
part has been well progressed; however,
money to continue this work depends on
donation. Thus, the construction takes
time. Another issue which needs more
time for this construction to progress is
the consideration of details and accuracy
of the Buddhist design and the accord of
the location: Nakkerd Mountain (Nakkerd

15

Naga’s head the model of
Khao Nakkerd Buddha
Garden
เศียรพญานาคต้นแบบ
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด

literally means a birthplace of nagas)”. In
any cases, Khun Suporn Wanichkul hopes
that the work will be completed soon.
Realising that this place is for the public,
the working team welcomes all to suggest
and share ideas to make this mountainous
religious park a product of the
contemporary people who dedicate their
strength, their faith and their wisdom for
the prosperity and unity of this religious
park.
Apart from the construction of the
Glass, Silver and Golden Staircases, the
Bhudha Mingmongkol Sattha Foundation
has been working on the road to the
mountain which has often deteriorated.
The Foundation is also working on a 3storey building under the glass staircases.
This building is meant to be a museum for
learning about the Buddhism and Science
and the Buddhism and the Kings. Visitors
can spend their time in a more
meaningful through the activities and
information provided.

Brief Information:
• The construction of 96 staircases began in April 2015
• 147 stakes with a 50 cm diameter are used as based for the weight of 2000 tons with the
capacity to resist an earthquake
• The Buddha images in front of the Big Buddha Image will be made of the “kanta” white jade
marble (the same material as that used for the Big Buddha)
• The Naga’s head will be carved from a white jade marble by a modern computer/artificial brain
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พุทธทาสภิกขุ
ความเอ๋ยความสุข ใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหา
“แกก็สุข ฉันก็สุขทุกเวลา”
แต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจ
ถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผาเราก็“สุก”หรือเกรียมได้
เขาว่าสุขสุขเน้อ!อย่าเห่อไป
มันสุขเย็นหรือสุกไหม้ให้แน่เอยฯ

ปยุตฺโตภิกขุ
คนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิต
ตามเป็นจริง จิตเจนจบกับโลกและชีวิต วางจิต
ลงตัวพอดี เป็น จิตที่สบาย ไม่มีอะไรกวนเลย
เรียบสนิท เป็นตัวของตัวเอง จะมีความสุขอยู่
ประจำตัวอยู่ตลอดเวลา เป็นสุขเต็มอิ่มอยู่ข้าง
ใน ไม่ต้องหาจากข้างนอก และเป็นผู้มีชีวิตที่
พร้อมที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่ จะมองโลกด้วย
ปัญญาที่รู้ความจริงและด้วยใจที่กว้างขวางและ
รู้สึกเกื้อกูล
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พระปราโมทย ปาโมชฺโช
พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักละตัณหาเสีย ถ้าเรา
ละตัณหาได้ ละความอยากได้ จิตใจก็จะไม่
ดิ้นรน จิตใจก็จะไม่เร่าร้อน เข้าสู่ความสงบสุขที่
ไม่มีอะไรเสมอเหมือน ไม่มีอะไรเหมือนจริงๆ
มันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ ที่อยู่กับความสุข
อย่างนั้นได้ มันไม่เหมือนความสุขอย่างโลกๆที่
เหมือนๆจะมีแล้วก็ไม่มี มันหลอก
ความสุขที่อมตะจริงๆ ที่แท้จริง คือความสุขที่
จิตมันพ้นความดิ้นรนปรุงแต่งนั่นเอง

พระไพศาล วิสาโล
ความสุขที่แท้มิได้อยู่ไกลตัว หากอยู่ในใจเรานี้
เอง หากวางใจถูกก็เป็นสุขได้ในทุกหนแห่ง
เพียงแค่รู้จักพอก็พบความสงบเย็น ไกลจาก
ความรุ่มร้อน หากรู้จักปล่อยวางจิตใจก็โปร่ง
โล่งเบาสบาย และพบสุขได้แม้ระหว่างทำงาน
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BHIKKHU’S BLESSINGS

Translated to English : Wasu Koysiripong
Buddhadasa Bhikkhu
Oh happiness, everyone likes you and
tries to find you.
“You’re happy, I’m also happy all the
time.”, but strangely the face still looks
pale.
If we burn the passion, we will be
happy. If the passion burns us, we will
be burnt.
What they call “happiness”, make it
sure whether it is peaceful or burning
happiness.
Payutto Bhikkhu
Those living in the World with a true
understanding of the World and the life
as they really are and position the
mind the way it should be, shall have a
comfortable mind without any
annoyance. It will be a smooth mind.
Those people live for themselves and
have happiness all the time. It’s a kind
of fulfilling happiness from the inside,
not a kind that has to be sought after
from the outside. Those people will be
ready to contribute to the others and
view the World with true wisdom, a
broad mind and the feeling to give
others.
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Phra Pramoth Pamodcho
The Buddha taught us to desert
passion. Once we desert our passion,
desert our greed, our mind will not be
restive, will not be burnt, and will enter
a kind of peace not found elsewhere. It
is a kind of happiness unequal to any
other kind. It can be felt and lived with.
It is not a kind of worldly happiness
that seems to exist, but doesn’t really
exist. That kind of happiness is not true.
The true and eternal happiness is the
happiness from the mind that has
transcended the illusion of the World.
Phra Paisal Visalo
The true happiness is not anywhere
afar. It is inside our mind. Once we
correctly position our mind, we will be
happy anywhere. We only have to
know how to be self-sufficient, then we
will get peace of mind, away from any
restiveness. Once we let go things in
the World, our mind will be
comfortable and we will find happiness
even when we are working.
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ชาวจีนภูเก็ตใต้ร่มพระบารมี1
เจษฎา นิลสงวนเดชะ

พลับพลาที่เมืองภูเก็จและเหมืองแร่เก่าหน้าพลับพลาเมืองภูเก็ต คราวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสแหลมมลายู ป 2433

Royal residence in Phuket and the mine in front of the residence during King Rama 5’s trip to the Malay Peninsula in 1890

สายสัมพันธไทย-จีนยาวนานหลายศตวรรษ
ชาวจีนโพ้นทะเลในอดีตได้เข้ามาอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินสยาม “ใต้ร่มพระบารมี”ซึ่งคนไทยมัก
จะใช้คำนี้กับคนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ไทยทำให้พวกเขาต่างรู้สึกร่มเย็นเมื่อได้เข้ามา
พึ่งพระโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ต่างแซ่ซ้องสดุดีแสดงกตเวทิตาธรรมต่อแผ่นดิน
ไทยทุกโอกาส
ช า ว จี น ฮ ก เ กี้ ย น ใ ต้ ถื อ เ ป็ น ก ลุ่ ม
ชาติ พั น ธุ์ ฮั่ น กลุ่ ม แรกที่ อ พยพมายั ง แผ่ น ดิ น
สยาม ออกเดินทางมาจากสามเมืองหลัก คือ
จางโจว เฉวียนโจว และเซี่ยเหมิน(เอ้หมึง) เข้า
มามากในสมั ย รั ช กาลที่ 3 จนถึ ง รั ช กาลที่ 6
เนื่องจากความอดอยากแห้งแล้งและเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศจีน พวก
เขาล่องเรือสำเภาสามเสาหัวเขียว(ทางการจีน
1

กำหนดให้ เ ป็ น สี หั ว เรื อ เดิ น ทะเลของมณฑล
ฮกเกี้ ย น ส่ ว นที่ ม าจากเมื อ งแต้ จิ๋ ว ทาสี แ ดง
และจากมณฑลเจ้อเจียงทาสีขาว-บรรณาธิการ)
รอนแรมลงสู่ทะเลใต้ ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่ง
บริเวณดินแดนแถบปลายแหลมมลายู และบาง
ส่วนได้อพยพมาถึงภูเก็ตอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
แร่ ดี บุ ก เกิ ด การผสมทางวั ฒ นธรรม“บาบ๋ า
ภูเก็ต”
จากสำมโนประชากรในปี 2446 มีชาว
จีนในมณฑลภูเก็ต 9,303 คน เนื่องจากเหมือง
แร่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมาก นายเหมือง
จำต้องหาคนจีนจากเมืองจีนและแหลมมลายู
เข้ามาทำงานเป็นจำนวนนับหมื่นคน เพราะชาว
จีนเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการนี้
ชาวจี น บางคนได้ รั บ ฐานะทางสั ง คม
จากทางราชการ กลายเป็ น ชนชั้ น กลางใน

เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการสัมมนา“เกร็ดมังกรจีนโพ้นทะเลภูเก็ต” โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตภูเก็ต
เมื่อ 15 พฤศจิกายน 2559
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สังคมไทย จึงชักนำคนจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้า
มาทำงานเป็นกรรมกรมากขึ้น ทำให้ภูเก็ตเป็น
เมื อ งที่ มี พ ลเมื อ งเป็ น คนจี น มากกว่ า คนไทย
และมีความเจริญอย่างรวดเร็ว ชาวจีนบางคน
ได้เป็นถึงเจ้าเมือง
ชาวจี น ภู เ ก็ ต ได้ มี โ อกาสชื่ น ชมพระ
บารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์
จักรี จำนวน 4 พระองค์ ดังนี้
1.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5
พระปยมหาราชทรงพระเมตตาต่อชาว
จีนโพ้นทะเลมาก ดังพระราชดำรัส “พวกจีนทั้ง
หลายที่เข้ามาอยู่ในสยามนี้ ย่อมมาทำการให้
เป็นความเจริญแก่แผ่นดินของเราเป็นอันมาก
เพราะเหตุฉนั้น พวกจีนจึ่งได้รับความปกครอง
ทนุบำรุงด้วยความเอื้อเฟื้อเสมอเหมือนอย่าง
คนไทย ความสนิทสนมในระหว่างพวกจีนกับ
ราษฎรของเราย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน มิได้
ถือว่าเป็นคนมาแต่ต่างประเทศ”2
พระองค์เสด็จประพาสเมืองภูเก็ตครั้ง
แรกคราวเสด็จเยือนอินเดียพ.ศ.2414 เที่ยว
กลั บ ได้ เ สด็ จ ประพาสหั ว เมื อ งชายทะเลฝ่ า ย
ตะวันตก ได้แก่ ภูเก็ต พังงา ไทรบุรี แล้วเสด็จ
ทางสถลมารคจากเมืองไทรบุรีข้ามแหลมมลายู
มาประทับเรือพระที่นั่งที่เมืองสงขลาเสด็จนิวัต
กรุงเทพฯ พระองค์เสด็จฯเป็นครั้งที่สองคราว
เสด็จประพาสแหลมมลายูเมื่อปี 2433 ในพระ
ราชหั ต ถเลขาฉบั บ ที่ 3 พระองค์ ท รงบั น ทึ ก
เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชาวจีนภูเก็ต อาทิเช่น
“ท่ า เรื อ มี เรื อ เมล์ เ มื อ งปี นั ง มาจอดอยู่ ส องลำ
เปนเรือมาจากห้างจีนเดิรห้าวันครั้งหนึ่ง บันทุก
2
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พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 6
King Rama 6’s portrait

ดี บุ ก ออก บั น ทุ ก ดี บุ ก เข้ า และเสบี ย งอาหาร
ต่างๆกลับมาเมืองภูเก็จ...กรมการและพวกจีน
หัวน่าแต่งตัวเต็มแบบอย่างผู้ดี มาคอยรับอยู่
เปนอันมาก...การที่ทำพลับพลาที่รับดาดปรำ
แต่งถนนหนทางเหล่านี้ ได้อาศรัยกำลังพวกจีน
หั ว น่ า ช่ ว ยทำมาก พั ก อยู่ ที่ พ ลั บ พลารั บ พวก
กรมการและพวกจีนมาหา...”
2.พระบาทสมเด็ จ พระมงกุ ฎ เกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6
พระองค์ เ สด็ จ ฯภู เ ก็ ต คราวเสด็ จ
ประพาสหั ว เมื อ งปั ก ษ์ ใ ต้ เ มื่ อ ปี 2452 ทรง
ประทั บ เรื อ พระที่ นั่ ง จากกรุ ง เทพฯไปเมื อ ง
ชุมพร ทรงช้างจากชุมพรข้ามไปเมืองระนอง
แล้วทรงเรือยนต์มาภูเก็ต จากนั้นประทับเรือ
เสด็จฯไปยังเมืองตรัง และเมืองนครศรีธรรมราช

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในคราวเสด็จพระราชดำเนินเปดโรงพยาบาลจีนเทียนฮั่วอุยอี้
(เทียนฟ้า) เมื่อวันที่ 24 เดือนกันยายน พ.ศ.2448
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แล้วประทับเรือพระที่นั่งเสด็จฯนิวัตกรุงเทพฯ
พระองค์เสด็จฯมาภูเก็ตขณะดำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯทอดพระเนตร
เรือขุดแร่ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ ซึ่งเป็นเรือขุด
แร่ ล ำแรกของโลก ทรงประกอบพิ ธี เ ป ด
โรงเรี ย นชั่ ว คราวสำหรั บ นั ก เรี ย นสตรี ม ณฑล
ภูเก็ตบริเวณวัดมงคลนิมิตร และพระราชทาน
นามว่ า “โรงเรี ย นปลู ก ปั ญ ญา” ต่ อ มาเสด็ จ
จั ง หวั ด ภู เ ก็ ต เป็ น ครั้ ง ที่ ส อง คราวเสด็ จ เลี ย บ
มณฑลภู เ ก็ ต ปี 2460 เพื่ อ พระราชทาน
พระแสงราชศาสตราประจำจังหวัดภูเก็ตและ
การถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเหล่าเสือป่า
3.พระบาทสมเด็ จ พระปกเกล้ า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7
พระองค์ เ สด็ จ ประพาสเมื อ งภู เ ก็ ต
พร้ อ มด้ ว ยสมเด็ จ พระนางเจ้ า รำไพพรรณี
พระบรมราชิ นี คราวเสด็ จ พระราชดำเนิ น
เลียบมณฑลภูเก็ต ทรงเยี่ยมราษฎรและทอด
พระเนตรสถานที่ต่างๆในจังหวัดตรัง ระนอง
ภู เ ก็ ต และพั ง งา โดยทางรถไฟและทางเรื อ
วั น ที่ 24 มกราคมถึ ง วั น ที่ 11 กุ ม ภาพั น ธ์
พ.ศ.2471 ครั้งนี้เป็นการใช้หัวรถจักรฮาโนแม็ก
ในขบวนรถไฟพระที่นั่งเป็นครั้งแรก
วันที่ 2 กุมภาพันธ์ เสด็จฯตำบลกะทู้
ทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ด้วยเรือขุดขนาด
ใหญ่ ข องบริ ษั ท กะทู้ ติ น เวลายี่ สิ บ นาฬ ก า
เสด็จฯเสวยพระกระยาหารค่ำที่ศาลารัฐบาล
พ่ อ ค้ า ชาวจี น แขกอิ น เดี ย และผู้ แ ทนนาย
เหมื อ งเฝ้ า ฯ หั ว หน้ า พ่ อ ค้ า ถวายพระพรชั ย

มงคลแล้วทรงมีพระราชดำรัสตอบ ความตอน
หนึ่ ง ว่ า “จี น กั บ ไทยที่ จ ริ ง เหมื อ นกั บ ญาติ กั น
ด้วยร่วมศาสนาแลมีจารีตประเพณีคล้ายคลึง
กัน...จีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามจึงเข้ากันได้
สนิทสนม จนถึงร่วมสมพงศ์มีวงศ์วานเป็นไทย
อยู่ในประเทศสยามเป็นอันมาก...ส่วนตัวเราก็
ชอบจีน และปรารถนาจะรักษาประเพณีอันดี
ซึ่งมีมาแต่โบราณไว้ให้ถาวรสืบไป...พวกแขก
ชาวอินเดีย ถึงมีมาอยู่ในประเทศสยามน้อยกว่า
จำนวนจี น ก็ ดี ไทยเราถื อ ว่ า เป็ น พวกที่ ไ ด้ มี
ไมตรี กั น มาแต่ ดึ ก ดำบรรพ์ ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมต่างๆของไทยก็ได้มาจากอินเดีย
เป็นพื้น...ควรหวังใจได้ว่าจะได้รับความอุปถัมภ์
บำรุ ง ในประเทศสยามไม่ น้ อ ยหน้ า กว่ า ชาว
อินเดียไปอยู่ในประเทศอื่น” นี้นับเป็นอีกครั้ง
หนึ่ ง ที่ ท รงมี พ ระราชปรารภถึ ง ความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมแต่กลมกลืนกันในสยาม
หนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังได้เสด็จทอดพระเนตร
กิจการเหมืองแร่ที่นาลึก ซึ่งอยู่ที่บ้านเชิงทะเล
อําเภอถลางอีกด้วย
ด้ ว ยความใส่ พ ระทั ย ของพระมหา
กษัตริย์ไทยที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติ ศาสนา
ชาวจีนภูเก็ตทุกคนตั้งปณิธานและสอนลูกให้รัก
แผ่นดินไทย สอนหลานให้รู้จักตอบแทนบุญคุณ
แผ่ น ดิ น และจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ สถาบั น พระมหา
กษัตริย์ตลอดไป จากการเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนจังหวัดภูเก็ตนี้เองที่รอยพระบาทยาตรา
ยังจารึกในดวงใจประชาชนชาวภูเก็ตไม่เสื่อม
คลาย นำมาซึ่ ง ความปลาบปลื้ ม ปี ติ ข องพสก
นิกรชาวภูเก็ตตราบเท่าทุกวันนี้
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SPECIAL ARTICLE

Translated to English : Wasu Koysiripong

Phuket Chinese under the Royal Kindness1
Jessada Ninsanguandecha

Throughout centuries
of Thai-Chinese relation,
many overseas Chinese
have migrated into Siam.
“Under royal kindness”
is a phrase that the
Thais like to use to
describe the Chinese
who have migrated to
Thailand as these
overseas Chinese all feel grateful to the
Chakri dynasty that they show such
gratitude on whatever occasion they
have.
The Hokkein (Fujian) Chinese is
the first group of Han Chinese who
migrated to Siam. They travelled from
three main cities namely Zhangzhou,
Quanzhou and Xiamen (Amoy), mostly
between the reign of King Rama III to
King Rama VI due to the famine,
drought and political turmoil in China.
They travelled by Chinese junks with
three green tipped posts through South
China Sea, and settled around the tip
of the Malay Peninsula. Some of them
migrated to Phuket, which was
abundant in tin, and mixed with the
locals. This cultural mix became what
is now known as “Phuket Baba
1

Culture”.
(The then Chinese government
stipulated that all the vessels from
Fujian Province must have green tips.
The vessels from Chaozhou (Taejew)
must have red post tips, and the
vessels from Zhejiang must have white
post tips. – Editorial)
The demographic record in 1903
shows that there were 9,303 Chinese in
Phuket Mandala. As the mining work
required a lot of laborers, mine owners
had to bring tens of thousands Chinese
workers from China and the Malay
Peninsula because the Chinese were
skilled in this kind of work.
Some Chinese got their social
positions from the bureaucracy and
became middle class people in the
Thai society. Then, they brought more

Collected from the documents of the seminar “Phuket Overseas Chinese” by Prince of Songkhla University,
Phuket Campus on 15 November 2016
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Chinese from mainland China to work
here as laborers. As a result, the
Chinese population outnumbered the
Thai population in Phuket. Phuket
developed very fast and some Chinese
even became mayors.
These Phuket Chinese had
opportunities to experience the
kindness of 4 kings of Chakri dynasty as
follows.
1. King Rama 5 Chulalongkorn
King Chulalongkorn was very
kind to the overseas Chinese. He once
mentioned “All the Chinese who have
migrated into Siam will certainly
develop our land. Because of this, the
Chinese must be treated nicely as if
they were Thai. The Chinese and our
subjects must be cordially merged as
one people. They shall not be treated
as foreigners.”2
His Majesty’s first visit to Phuket
was during the return leg of his trip to
India in 1871. He visited three towns on
the West coast namely Phuket, Phangnga and Saiburi. He then travelled by
land from Saiburi across the Malay
Peninsula and took a royal yacht from
Songkhla back to Bangkok. His second
visit was during his trip to the Malay
Peninsula in 1890. In his third memo,
he recorded many events related to
Phuket Chinese such as:
“The pier was stationed by two
mail boats from Penang. These boats
were run by a Chinese company on a
schedule of five days per trip. They
2

carried tin out of Phuket and provisions
into Phuket… There were many welldressed committee members and
Chinese supervisors waiting to welcome
us... The residence and the roads were
well constructed thanks to the Chinese.
While we were staying at the residence,
the committee members and Chinese
came to visit us…”
2. King Rama 6 Vajiravudh
His Majesty visited Phuket
during his trip to Southern towns in
1909. He took a boat from Bangkok to
Chumphon, then rode an elephant
from Chumphon to Ranong, then took
a motorboat to Phuket. He took a boat
to Trang, Nokhon Si Thammarat, and
then took a royal yacht back to
Bangkok. His Majesty visited Phuket
while he was still the crowned prince.
His Majesty watched a mining ship of
Thungkha Harbor Co. Ltd, which was
the World’s first mining ship, hosted an
opening ceremony for a temporary
school for Phuket female students at
Wat Mongkhonnimit, and named the
school “Plookpanya School”. His
second visit to Phuket was in his trip to
Phuket Mandala in 1917 to award a
royal sword to the province and hosted
an oath giving ceremony of a Wild Tiger
Corp.
3. King Rama 7 Prajadhipok
His Majesty visited Phuket
together with Her Royal Highness
Queen Rambai Barni during his trip to
Phuket Mandala. His Majesty visited the

The address of King Chulalongkorn on the occasion of opening Tianhuaweiyi (Tianfa) Chinese Hospital on 24
September 1905
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King Rama 7’s visit to Phuket
รัชกาลที่ 7 เสด็จฯถึงภูเก็ต

25

King Rama 7 watched tin mining in Phuket
รัชกาลที่ 7 ทอดพระเนตรการทําเหมืองแร่ดีบุกจังหวัดภูเก็ต

people and sighted many places in
Trang, Ranon, Phuket and Phang-nga by
train and boat from 24 January to 11
February 1928. This was the first time a
Hanomag locomotive was used in a
royal train.
On 2 February, His Majesty
visited Kathu Sub-district to see the use
of a big mining ship of Kathu Tin Co.
Ltd. to do mining at 20:00 o’clock. His
Majesty had dinner at the government
hall in companion with Chinese
merchants, Indian guests and mining
owner representatives. The leader of
the merchants paid royal respect to
the king, and His Majesty replied
“Chinese and Thais were indeed like
relatives as we shared the same
religion and similar traditions…The
Chinese who reside in Siam, therefore,
can well assimilate into the Thai
society and had cross marriages with
the Thais…I personally like the Chinese
and wish to maintain the traditions that
have been passed for generations since
the ancient time eternally...The Indians,

though reside in Siam in a smaller
number than the Chinese, we, the
Thais, have been regarding them as
friends since the ancient time. Our
religion and cultural traditions are
based on Indian ones…shall wish that
they will get supported in Siam no less
than in other countries.” This address
of His Majesty is one in many that is
about the cultural diversity that exists
cordially in Siam. Besides, His Majesty
also watched a mining business in
Naluek, Cherngthale Village, Thalang
District.
With Thai kings’ great care for
their subjects without any
discrimination by ethnicity or religion,
all Phuket Chinese are determined to
teach the children to love this country,
give back to the country and be loyal
to the monarchy forever. Their visits to
Phuket are eternally in the memory of
Phuket people. We, Phuket people,
have been grateful to the royal
kindness to date.
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ไม่มีใครเกิด-ไม่มีใครตาย

ถาม : มีผู้กล่าวว่า ท่านอาจารย์สอนว่าไม่มี
ใครเกิด ไม่มีใครตาย? นั้นเป็นมิจฉาทิฎฐิ ดังนี้
ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรครับ?
พุทธทาส : เฮ้ย! เล่นไม่ซื่อ เล่นสกปรกแล้ว
เราไม่ได้ว่าโว้ย! พระพุทธเจ้าว่านะ พระพุทธเจ้า
ท่านว่านะ อย่าไปพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตาย
แล้วไม่เกิด มันไม่มีใครเกิด มันมีแต่สังขารการ
ปรุงแต่งตามกฎของธรรมชาติ
ที นี้ เขาไปสมมุ ติ ใ ห้ ไ ปเป็ น สั ต ว์ เป็ น
บุคคล เป็นตายเป็นเกิด มันเป็นกิริยาปรุงแต่ง
เปลี่ยนแปลงของสังขาร ธาตุ ขันธ์ อะไรนี้ ไป
ตามกฎของธรรมชาติ เป็นอย่างนั้นๆ แล้วชาว
บ้านนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีก เขาไปสมมติ
ว่ากิริยาอย่างนี้เรียกว่าเกิด กิริยาอย่างนี้เรียกว่า
ตาย ทีนี้ เขามีความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตน มี
ตัวมีตนมาก่อนแล้ว ก็เรียกว่าตนมันเกิด ตน
มันตาย เป็นความเกิด ความตายของตน ทีนี้

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็สอนว่า นั้นมัน
เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติล้วนๆ “สุทธัมมา
ปวัตตันติ” ธรรมชาติล้วนๆ เท่านั้นมันเป็นไป
อ้ายธรรมชาติล้วนๆนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่
สัตว์ไม่ใช่บุคคล มันเป็นไป คือมันเปลี่ยนแปลง
ไปตามอำนาจของกฎอิ ทั ป ปั จ จยตา เป็ น ต้ น
ไม่มีสัตว์ ไม่มีบุคคล แล้วมันก็ไม่มีใครตาย ไม่มี
ใครเกิด
รู้พุทธศาสนาอย่างเด็กๆก็จะรู้ว่ามีคน
ตายมีคนเกิด ถ้ารู้พุทธศาสนาอย่างเป็นผู้ใหญ่
พอสมควรแล้ ว ก็ จ ะเห็ น ตรงตามคำสอนของ
พระพุทธเจ้าว่า มันไม่มีสัตว์ บุคคล ตัวตน เรา
เขา มันก็ไม่มีใครตาย ไม่มีใครเกิด มีแต่กิริยา
แห่งการเปลี่ยนแปลงของสังขารที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุ ต ามปั จ จั ย ที่ นั่ ง อยู่ ที่ นี่ ทั้ ง หมดก็
ไม่ใช่คนนะ เป็นสังขารที่กำลังดำรงอยู่ตามเหตุ
ตามปัจจัย ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่คน มันอยู่อย่าง
อาการที่ว่ามันปรุงแต่งกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้
จึงนั่งอยู่อย่างนี้ ถ้ามันจะปรุงแต่งในลักษณะที่
ตายมันก็เป็นการปรุงแต่งอยู่นั่นแหละ ไม่ใช่มี
คนอยู่ที่นี่ หรือมีคนตาย หรือมีคนเกิด นี่คือ
หลักของพระพุทธศาสนา ไม่ใช่มิจฉาทิฎฐิ
การที่ บ อกว่ า มี แ ต่ สั ง ขาร ไม่ มี สั ต ว์
บุคคล ตัวตน เรา เขา จึงถือว่าไม่มีใครเกิด ไม่มี
ใครตาย นั่นนะไม่ใช่มิจฉาทิฎฐินั่นแหละ คือ
สัมมาทิฏฐิ เอ้ามีอะไรอีก..

คัดบางตอนจากหนังสือดอกโมกข์ ฉบับพิเศษ “พุทธทาสวจนา” พิมพ์ครั้งแรก พ.ศ.2539 หน้า 186-187 หน้า ๑๘๖-๑๘๗
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LIGHT OF BUDDHADASA

Translated to English : Wasu Koysiripong

Nobody is born, nobody dies.
Question: Someone said that you
teach that nobody is born and nobody
dies is a malicious opinion. What is your
say about this?
Buddhadasa: This is a rather tricky
question. I wasn’t the one originating
this concept. The Buddha was the one.
He said that we shouldn’t be
concerned about if we will be reborn
after death. Nobody has ever been
born. What we understand as the birth
is merely a physical creation according
to the rules of the nature.
Then, they assume that
something is an animal, or something is
a human being, who is dead and who is
born. All of these are concoctions of
สังขาร ธาตุ ขันธ์ according to the rules of
the nature. Before the Buddha said
about this, humans had been assuming
what is the birth, what is the death
because they held the concept of the
self. When a self originates, they call
that the birth. When a self terminates,
they call that the death. The birth and
the death belong to the self. Once the
Buddha was enlightened, he said that
all of these are natural events as the
saying “Suddhamma Bhavattanti”,
which means “It’s completely a natural
event.” These natural events are not
related to the self. It doesn’t belong to
an animal or a human being. It just

occurs as changes have to occur
according to the law of dependent
origination. There is no animal, no
human being. Nobody is born and
nobody dies.
When you know Buddhism like
children do, you will hold that humans
are born and die. If you know
Buddhism like adults do, you will
realize the teaching of the Buddha that
there are no animals, no humans, no
selves, no them, no us; therefore,
nobody dies, nobody is born. There is
only a physical change due to factorial
causes. Everyone sitting here is not a
human being. It’s a physical object that
exists because of the factors and
causes that make it exist. It sits like this
because of the conditions that are
concocted to make it behave in this
style. If the concoctions make it cease
to exist, that is called “the death” in
the common language. Nobody has
ever been here, nobody is dead, and
nobody is born. This is a concept in
Buddhism, not a malicious opinion.
The saying that there are only
physical objects, no animals, no
humans, no selves, no us, no them;
therefore nobody is born and nobody
dies; is not a malicious opinion. It is a
beneficial opinion. Is there any other
question?

Excerpt from a special edition of Dok Mokh “Buddhadasa Wajana” first published 1996 p. 186-187
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พุทธศาสนาคือปรัชญาหรือไม่
วสุ โกยศิริพงศ์

“พระพุทธศาสนานั้น เมื่อมองในทัศนะของคน
สมัยใหม่ มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆว่า เป็นศาสนา
(religion) หรือเป็นปรัชญา(philosophy) หรือ
ว่าเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง(a way of
life) เมื่อปัญหาเช่นนี้เกิดแล้ว ก็เป็นเหตุให้
ต้องถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทำให้เรื่องยืดยาว
ออกไป อีกทั้งมติในเรื่องนี้ก็แตกต่างไม่ลงเป็น
แบบเดี ย วกั น ทำให้ เ ป็ น เรื่ อ งฟั น เฝ อ ไม่ มี ที่
สิ้นสุด ในที่นี่ แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ใน
หมวดปรัชญา ก็จะไม่พิจารณาปัญหานี้เลย มุ่ง
แสดงแต่ ใ นขอบเขตว่ า พุ ท ธธรรมสอนว่ า
อย่างไร มีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้น ส่วนที่ว่าพุทธ
ธรรมจะเป็ น ปรั ช ญาหรื อ ไม่ ให้ เ ป็ น เรื่ อ งของ
ปรั ช ญาเองที่ จ ะมี ข อบเขตครอบคลุ ม หรื อ
สามารถตีความให้ครอบคลุมถึงพุทธธรรมได้
หรือไม่”
จากหนั ง สื อ พุ ท ธธรรม โดย พระพรหคุ ณ าภรณ์
(ป.อ.ปยุตโต)

ชาวต่างชาติหลายคนมักจะบอกว่าพุทธศาสนา
นั้นเป็นปรัชญา บ้างก็มีนัยยกย่องว่ามันเป็นถึง
ปรัชญา บ้างก็มีนัยดูถูกว่ามันเป็นเพียงปรัชญา
ส่วนคนไทยบางคนก็ภาคภูมิใจว่าศาสนาของ
เราคือศาสนาแห่งปรัชญา บางคนก็รู้สึกไม่ดีที่
คนเขามาบอกว่ามันคือปรัชญา แล้วก็พยายาม
อ้างว่ามันเป็นถึงศาสนาต่างหาก ไม่ใช่เป็นเพียง
ปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยกว่าศาสนา
ก่ อ นที่ จ ะลงเนื้ อ หาของบทความใน
วั น นี้ ผู้ เขี ย นขอชี้ แจงในเบื้ อ งต้ น ว่ า ผู้ เขี ย น
เติบโตมาในสังคมไทยจนถึงอายุ 20 ปี โดยได้
เคยเข้าหลักสูตรวิปัสสนาของสวนโมกข์ และก็

เลื่ อ มใสในคำสอนของพระอาจารย์ พุ ท ธทาส
ภิกขุและนับถือท่านมาจนทุกวันนี้ แล้วจากนั้น
ผู้เขียนก็ได้ไปศึกษาต่อและทำงานอยู่ที่ประเทศ
ออสเตรเลียมาจนถึงอายุ 30 ปี แล้วจึงกลับมา
อยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ตลอดระยะเวลา 10
ปีที่ออสเตรเลียนั้น ผู้เขียนได้พบปะผู้คนจาก
หลากหลายชาติพันธุ์ และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดกับพวกเขาในเรื่องของศาสนาและปรัชญา
จนผู้เขียนเจอปัญหาหนึ่งว่า คำนิยามคำศัพท์
บางคำของคนต่างคนกันนั้นมันไม่ตรงกัน
ในคอลัมน์พุทธปรัชญาในโลกปัจจุบัน
ฉบับนี้ ผู้เขียนจึงขออธิบายเรื่องการถกเถียงกัน
ของคำว่าปรัชญา และพุทธศาสนาคือปรัชญา
หรื อ ไม่ เพื่ อ ที่ ค นไทยที่ อ่ า นคอลั ม น์ นี้ จ ะได้
เข้าใจว่าชาวต่างชาตินั้นเขาเข้าใจกันว่าอย่างไร
และชาวต่างชาติที่อ่านคอลัมน์นี้จะได้เข้าใจว่า
คนไทยเขาเข้าใจกันว่าอย่างไร ส่วนจะไปยึดถือ
กันว่าของใครถูกของใครผิดนั้นเป็นเรื่องที่ต่าง
คนต่างต้องไปตกลงกันเอง เพราะในความคิด
เห็นของผู้เขียนนั้น มันไม่มีใครถูกใครผิด มัน
เป็นเรื่องปกติที่คำศัพท์คำเดียวกันจะถูกนิยาม
ไว้แตกต่างกันได้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป
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อาทิ ใครก็ตามที่เคยศึกษากฎหมายไทยมาก็จะ
ทราบดีว่า คำว่า“ผู้สืบสันดาน”ในความหมาย
ของกฎหมายแพ่ ง และกฎหมายอาญานั้ น ยั ง
แตกต่างกันเลย กล่าวคือ ในกฎหมายแพ่งนั้น
บุ ต รบุ ญ ธรรมถื อ ว่ า เป็ น ผู้ สื บ สั น ดาน แต่ ใ น
กฎหมายอาญาถื อ ว่ า ไม่ ใช่ นี่ ข นาดว่ า เป็ น
กฎหมายของประเทศเดียวกันด้วยซ้ำ
คำว่าปรัชญา(philosophy) คำนี้ใน
ความเข้าใจของชาวโลกส่วนใหญ่นั้นคือ“แนว
ความคิ ด ที่ เ ป็ น หลั ก การสำหรั บ ชี้ น ำความคิ ด
และการกระทำ หรือรากฐานทางทฤษฎีของ
ศาสตร์แขนงใดๆ” ยกตัวอย่างเช่น ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ชี้นำรูปแบบ
ความเป็นอยู่ประเภทหนึ่ง ปรัชญาเพลโต ก็
เป็ น แนวคิ ด ในการมองโลกประเภทหนึ่ ง
เป็นต้น ในคำจำกัดความนี้ วิทยาศาสตร์นั้นก็
ถื อ ว่ า เป็ น ปรั ช ญาแขนงหนึ่ ง ที่ ว างรากฐานใน
การแสวงหาความรู้ไว้ว่า“ความรู้ใดๆก็ตามที่จะ
ยึดถือได้ว่าจริงแท้และสามารถนำมาใช้ได้นั้น
ต้องผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริงแน่นอน
ตามกระบวนการทดลองทางวิ ท ยาศาสตร์ ”
ปรั ช ญาการมองโลกแบบศาสนาสายอั บ บรา
ฮัมมิค ซึ่งรวมไปถึง ศาสนายูดาย ศาสนาคริสต์
และศาสนาอิ ส ลาม ที่ ว่ า โลกนี้ มี พ ระเจ้ า องค์
เดียว ก็เป็นปรัชญาแขนงหนึ่งเช่นกัน กฎแห่ง
กรรมซึ่ ง เป็ น แนวคิ ด ในการมองโลกที่ ศ าสนา
พุทธยึดถือก็เป็นปรัชญาเช่นกัน
เราจะเห็นได้ว่า คำว่าปรัชญาในความ
หมายนี้ นั้ น มั น มี ค วามหมายที่ ก ว้ า งมาก
แนวคิดในการมองโลกที่มาจากศาสนาหรือได้
รั บ การยึ ด ถื อ โดยศาสนานั้ น ก็ เ ป็ น ปรั ช ญา
แนวคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับศาสนาก็
เป็นปรัชญา วิทยาศาสตร์ก็เป็นปรัชญาแขนง
หนึ่ง คำว่าปรัชญามันกว้างคล้ายๆกับคำว่าสิ่ง
มี ชี วิ ต คนก็ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต ไก่ ก็ เ ป็ น สิ่ ง มี ชี วิ ต
ต้นไทรก็เป็นสิ่งมีชีวิต เชื้อราก็เป็นสิ่งมีชีวิต ฯลฯ
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คราวนี้เรามาดูนิยามคำว่าปรัชญาของ
พระอาจารย์ พุ ท ธทาสภิ ก ขุ สำหรั บ ท่ า นนั้ น
ปรัชญาคือองค์ความรู้ที่เกิดมาจากสมมุติฐาน
ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ดั่ง
วิทยาศาสตร์ ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นไม่ถือว่าเป็น
ปรัชญา ดั่งที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า “...ให้เห็น
อยู่รู้สึกอยู่โดยประจักษ์ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นๆ
นี่เรียกว่าวิทยาศาสตร์ ถ้าต้องคำนวณโดยไม่มี
ตัวจริงเป็นเรื่องคำนวณตั้งสมมุติฐานขึ้นมาด้วย
นะ สมมติแล้วก็คำนวณแวดล้อมสมมติฐานว่า
มั น จริ ง อย่ า งนั้ น อย่ า งนี้ ไ ม่ เ ป็ น วิ ท ยาศาสตร์
อย่างนี้เขาเรียกปรัชญา พุทธศาสนาตัวจริงแท้
เนื้ อ หาของพุ ท ธศาสนาไม่ ใช่ ป รั ช ญา แต่ เ ป็ น
วิทยาศาสตร์”
ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่านี่คือสาเหตุที่ว่า
ทำไมจึงมีการถกเถียงกันเยอะ ซึ่งโดยส่วนตัว
ของผู้ เขี ย นนั้ น ผู้ เขี ย นก็ จ ะตอบในลั ก ษณะ
เดียวกันกับท่านพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุต
โต ปั จ จุ บั น เป็ น สมเด็ จ พระพุ ท ธโฆษาจารย์ บก.) ครับคือ ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะใช้ชื่อคอลัมน์
ว่าพุทธปรัชญากับโลกปัจจุบัน เพราะผู้เขียนใช้
คำนิ ย ามอย่ า งหนึ่ ง ซึ่ ง จั ด ว่ า พุ ท ธธรรมและ
วิทยาศาสตร์เป็นปรัชญาด้วย แต่หากใครยึด
คำนิ ย ามของคำว่ า ปรั ช ญาตามพระอาจารย์
พุทธทาสภิกขุ พุทธธรรมก็จะไม่ใช่ปรัชญา เอา
เป็นว่าพุทธธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งก็เป็นแบบที่รู้กันอยู่นี่แหละ ส่วนใครจะจัด
หมวดว่ามันเป็นปรัชญาหรือว่าไม่เป็นปรัชญาก็
แล้วแต่คำนิยามคำว่าปรัชญาที่เขาเข้าใจก็แล้ว
กัน
ในฉบั บ หน้ า ผู้ เขี ย นจะเขี ย นต่ อ ถึ ง
นิ ย ามของอี ก คำคื อ คำว่ า ศาสนาครั บ เพื่ อ ที่
ท่านผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงความแตกต่างของคำ
นิยามที่แต่ละคนใช้กัน ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เข้าใจ
ว่าที่มาของการถกเถียงกันนั้นมันมาจากอะไร
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BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD

Is Buddhism a philosophy?
Wasu Koysiripong

“Buddhism, in the understanding of
modern people, often falls into a
discussion on whether it is a religion or a
philosophy or only a way of life. Once
this problem emerges, it causes further
discussion and reasoning, which makes
the discussion even longer. As there is
no consensus on this topic, it has
become an endless topic of dispute.
Though I have classified this book in the
group of philosophy, I will not consider
this problem at all. I will only present
my work in the limitation of what the
Buddhadhamma teaches, what its
content is, and that’s all. Whether the
Buddhadhamma is a philosophy or not
depends on whether the term
“philosophy” is defined to include or
can be interpreted to include the
meaning of the Buddhadhamma or
not.”
from the book titled Buddhadhamma by
Phra Prayudh Payutto

Many non-Thais often claim Buddhism as
a philosophy, some with an intention to
highly regard it as a philosophy, some
with an intention to contempt that it is
merely a philosophy. Some Thais are
proud that our religion is a religion of
philosophy, some feel offended when
hearing others claim that it is a
philosophy, and try to defend that it is a
religion, not a menial philosophy.
Before getting into the content
of today’s column, I’d like to mention
about my background that I grew up in

the Thai society until the age of 20, and
by that time I had undergone a
vipassana course of Suanmokh where I
learned about the philosophical aspect
of Buddhism from the venerable
Buddhadasa Bikkhu, and respect him
highly to these days. Then, I went to
further my study and work in Australia
for 10 years. Over there, I met people
from diverse nationalities and exchanged
ideas with them about religion and
philosophy. One problem I found is that
some terms’ definitions are different for
different people.
In my column today, I’d like to
explain about the discussion about the
term philosophy and whether Buddhism
is a philosophy, so that the Thai readers
will understand how foreigners think,
and the foreigners will understand how
Thais think. About whose definition is
right and whose definition is wrong, you
will have to make an agreement about
that yourself. In my opinion, nobody is
right and nobody is wrong as it is quite
common that the same term can be
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defined differently in different contexts.
For example, those who have learned
the Thai laws will know that the term
“descendant” in the civil law and in the
criminal law has different meanings. In
the civil laws, the term can also mean
an adopted child, but in the criminal law
it cannot, even though both laws are of
the same country.
The term “philosophy” as most
people in the World understand is “An
ideology which is a guiding principle for
thoughts and actions or a theoretical
basis for any branch of knowledge. For
examples, the philosophy of Sufficiency
Economy is a guiding principle for a way
of life; Plato’s philosophy presents a
worldview of Plato. In this definition,
science is a branch of philosophy that
gives a basis in acquiring knowledge that
“For any knowledge to be regarded as
true and utilized, it has to be proven in a
scientific experimental process that it is
true.” Indeed, the philosophy of
Abrahamic religions that holds that the
World has only one god is also a branch
of philosophy. The rule of karma in
Buddhism is also a philosophy.
We can see that the term
philosophy in this definition has a very
broad meaning. A worldview derived
from a religion or held by a religion is a
philosophy. A worldview that is totally
unrelated to any religion is also a
philosophy. Science is a branch of
philosophy. The term philosophy is as
broad as the term “creature”. Humans
are creatures. Chicken are also creatures.
Banyan trees are creatures. Mold is also
a creature.
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Now, let’s have a look at the
definition of the term “philosophy” of
Buddhadasa Bhikkhu. For him,
philosophy is knowledge that is derived
from a hypothesis. It has not undergone
a scientific experiment. Science, on the
other hand, doesn’t count as
philosophy. He has once said “...for
something to be scientific, it must be
clearly experienced that it is really what
it is claimed to be. If a calculation is
made, it must be made on the basis of
the reality, not a hypothesis. If an
assumption is made that a hypothesis is
true, this is not called science, it’s
called “philosophy”. The content of
Buddhism isn’t philosophical, it is
scientific.”
So many disputes arose as a
result of this difference in the term’s
definitions. For me, I would like to give
an answer in the same way as Phra
Prayudh Payutto that although I use the
column’s name “Buddhist philosophy
and the modern World” because the
definition of the term “philosophy” I use
includes Buddhadhamma and science.
However, for those who use the term’s
definition of Buddhadasa Bhikkhu,
Buddhadhamma is not philosophy. Yet,
what is clear is that Buddhadhamma is
the teachings of the Buddha, as we see.
Whether it will be classified as a branch
philosophy depends on the definition of
the term “philosophy”.
In the next issue, I will write
about another term “religion” so that
you will understand the difference in the
definitions that are used, in order to
know the root of disputes.

32

แสงพระธรรม มกราคม-มิถุนายน 2560

áÊ§»ÃÐÂØ·¸

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ*(2)
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต)

2.ไม่ เ ป็ น อิ ส ระจากจริ ย ธรรม แต่ ไ ม่ ใ ส่ ใ จ
จริยธรรม
ในบรรดาองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาของมนุษย์ซึ่งมีหลายอย่างนั้น ในที่นี้
จะยกขึ้นมาพูดสักอย่างหนึ่ง คือเรื่อง จริยธรรม
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระ ในฐานะที่เป็น
บุคคลผู้ทำหน้าที่ทางจริยธรรมมากสักหน่อย
เรามาพิจารณาโดยยกเอาจริยธรรมเป็นตัวอย่าง
ว่า จริยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้น มีผลสัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจอย่างไร โดยทั่วไปเราก็มองเห็นกัน
ชั ด เจนอยู่ แ ล้ ว ว่ า เรื่ อ งจริ ย ธรรมนั้ น มี ค วาม
หมายสำคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
แต่ในที่นี้ จะขอให้เรามายอมเสียเวลา
กันสักนิดหน่อย ดูตัวอย่างบางอย่างที่แสดงให้
เห็นว่า จริยธรรมนั้นมีความสัมพันธ์และสำคัญ
ต่ อ เรื่ อ งเศรษฐกิ จ และเศรษฐศาสตร์ อ ย่ า งไร
สภาพทางจริยธรรมย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อม ยกตัวอย่างเช่นว่า ถ้าท้อง
ถิ่นไม่ปลอดภัย สังคมไม่ปลอดภัย มีโจรผู้ร้าย
มาก มีการลักขโมยปล้นฆ่าทำร้ายร่างกายกัน
มาก ตลอดกระทั่ ง ว่ า การคมนาคมขนส่ ง ไม่
ปลอดภัย ก็เห็นได้ชัดว่า พ่อค้าหรือบริษัทห้าง
ร้านต่างๆ จะไม่กล้าไปตั้งร้าน ไม่กล้าไปลงทุน
คนก็ อ าจจะไม่ ก ล้ า เดิ น ทางไปเที่ ย ว ชาวต่ า ง

ชาติก็ไม่กล้าที่จะมาทัศนาจร อะไรอย่างนี้ ผล
เสียทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้น อันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่
มองเห็นได้ง่าย ในการโดยสารรถยนต์อย่างใน
กรุ ง เทพฯ ถ้ า คนโดยสารซื่ อ สั ต ย์ คนเก็ บ ตั๋ ว
ซื่อสัตย์ คนรถซื่อสัตย์ นอกจากว่ารัฐจะได้เงิน
เข้าเป็นผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยแล้ว ก็อาจจะทุ่นเงิน ประหยัดทรัพย์ ไม่
ต้องมาเสียเงินจ้างคนคุม นายตรวจ ตลอดจน
กระทั่งว่าบางทีไม่ต้องมีคนเก็บตั๋วก็ได้ เพราะใช้
วิ ธี ข องความซื่ อ สั ต ย์ อาจจะให้ จ่ า ยตั๋ ว ใส่ ใ น
กล่องเองอะไรทำนองนี้
ในเรื่ อ งของบ้ า นเมื อ งโดยทั่ ว ไป ถ้ า
พลเมืองเป็นคนมีระเบียบวินัย ช่วยกันรักษา
ความสะอาด รัฐก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินมากเพื่อ
จ้างคนกวาดขยะจำนวนมากมาย และการใช้
อุปกรณ์ก็สิ้นเปลืองน้อย ทำให้ประหยัดเงินที่
จะใช้จ่าย ในทางตรงข้ามหรือในทางลบ พ่อค้า
เห็นแก่ได้ ต้องการลงทุนน้อย แต่ให้ขายของได้
ดี ใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาตรฐานปรุงเข้าไป
ในอาหาร เช่ น ใช้ สี ย้ อ มผ้ า ใส่ ใ นขนมเด็ ก
เป็นต้น หรือใช้น้ำส้มที่ไม่ใช่น้ำส้มสายชูจริง แต่
เป็นน้ำกรด หรือใช้น้ำยาประสานทองใส่ในลูก
ชิ้ น เด้ ง อะไรทำนองนี้ ก็ อ าจจะทำให้ เ กิ ด
อันตราย มีผลเสียต่อสุขภาพของคน เมื่อคน
เสียสุขภาพแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองใน

*บทความนี้คัดมาจากหนังสือ เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 9 พ.ศ.2548 ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ของพระพรหม
คุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตฺโต) ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ปี ของศาสตราจารย์ ดร.ปวย อึ๊งภากรณ์ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์ กรุงเทพฯ วันที่ 9 มีนาคม 2531
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การรักษาพยาบาลคนนั้นอีก แล้วเราก็จะต้อง
ใช้เงินมากมายในการตรวจจับ และดำเนินคดี
นอกจากนั้ น คนที่ เ สี ย สุ ข ภาพแล้ ว ก็ เ สี ย
ประสิทธิภาพในทางแรงงาน ทำให้การผลิตลด
ลงหรือเสื่อมเสียไปอีก
 	
พ่ อ ค้ า ที่ เ ห็ น แก่ ไ ด้ อ ย่ า งเดี ย วนั้ น
ทำการในขอบเขตกว้ า งขวางออกไป โดย
ปลอมปนสินค้าที่ส่งไปขายต่างประเทศ ก็อาจ
จะทำให้สูญเสียความไว้วางใจ ในที่สุดผลเสีย
หายทางเศรษฐกิจก็สะท้อนกลับมา คืออาจจะ
สู ญ เสี ย ตลาดการค้าขายในต่างประเทศ เสี ย
รายได้ที่จะเข้าประเทศ พ่อค้าที่เห็นแก่ได้นั้น
เมื่อทำธุรกิจในระบบการแข่งขันเสรี ก็อาจจะ
ทำให้การค้าเสรีกลายเป็นไม่เสรีไป ด้วยความ
เห็นแก่ได้ของตัวเอง โดยใช้วิธีแข่งขันนอกแบบ
ทำให้การแข่งขันเสรีนำไปสู่ความหมดเสรีภาพ
เพราะอาจจะใช้อิทธิพลทำให้เกิดการผูกขาดใน
ทางตลาดขึ้น อาจจะเป็นการทำให้หมดเสรีใน
แบบ หรือหมดเสรีนอกแบบก็ได้ หมดเสรีนอก
แบบก็เช่นว่า ใช้เงินจ้างมือปืนรับจ้างฆ่าผู้แข่ง
ขันในทางเศรษฐกิจเสีย อย่างนี้เป็นต้น นี่ก็หมด
เสรีเหมือนกัน แต่หมดเสรีนอกแบบ บางทีใน
ตำราเศรษฐศาสตร์ ก็ ไ ม่ ไ ด้ เ ขี ย นไว้ ด้ ว ยซ้ ำ
 	
ในทางต่างประเทศ บริษัทต่างประเทศ
ส่งยาที่ห้ามขายในประเทศของตน เข้ามาขาย
ในประเทศด้อยพัฒนา ก็เกิดเป็นอันตรายต่อ
ชี วิ ต และสุ ข ภาพของประชาชน เสื่ อ มเสี ย
คุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานในทาง
เศรษฐกิจ และเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้น สิ้น
เปลืองงบประมาณของประเทศ
 	
ในอีกด้านหนึ่ง พ่อค้าโฆษณาเร้าความ
ต้ อ งการให้ ค นอยากซื้ อ สิ น ค้ า ก็ สิ้ น เปลื อ งค่ า
โฆษณา เอามาบวกเข้าในต้นทุน ทำให้สินค้า
แพงขึ้น คนก็พากันซื้อสินค้าทั้งที่ไม่จำเป็น และ
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แพงโดยไม่จำเป็นด้วย มีความฟุ่มเฟือย ใช้ทิ้งใช้
ขว้าง โดยไม่คุ้มค่า บางทีใช้เดี๋ยวหนึ่งก็เปลี่ยน
เดี๋ยวหนึ่งก็เปลี่ยน อันนี้ก็เป็นความสิ้นเปลือง
ในทางเศรษฐกิจ ซึ่งมาสัมพันธ์กับค่านิยมของ
คนที่ชอบอวดโก้ ชอบอวดฐานะ ทำให้พ่อค้าได้
โอกาสเอาไปใช้ ป ระโยชน์ เอากลั บ มาหาเงิ น
จากลูกค้าอีก คนที่มีค่านิยมชอบอวดโก้ อวด
ฐานะ ก็ อ าจจะซื้ อ สิ น ค้ า ที่ แ พงโดยไม่ จ ำเป็ น
โดยไม่พิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโก้เก๋นี้มา
เป็นเกณฑ์ ทั้ง ๆที่แพงก็ซื้อเอามา ยิ่งกว่านั้น
คนจำนวนมากในสังคมของเรา ซึ่งชอบอวดโก้
แข่งฐานะกัน พอมีสินค้าใหม่เข้ามา แต่เงินยังไม่
พอ ก็รอไม่ได้ ต้องรีบกู้ยืมเงินเขามาซื้อ เป็นหนี้
เขา ทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงในทางเศรษฐกิจ
เสร็จแล้วตัวเองก็มีฐานะแย่ เศรษฐกิจของชาติ
ก็แย่ ดุลการค้าของประเทศก็เสียเปรียบเขาไป
ฉะนั้ น ค่ า นิ ย มของคนจึ ง เป็ น ปั จ จั ย สำคั ญ ที่
ทำให้เกิดการเสียดุลการค้าระหว่างประเทศ ค่า
นิยมไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจโดยตรง แต่มีผลต่อ
เศรษฐกิจมาก
 	
คนที่อยู่ในวงการธุรกิจคนหนึ่งเคยพูด
ให้ฟังว่า ถ้าเห็นพี่น้องชาวซิกส์คนหนึ่งนั่งรถมอ
เตอร์ไซด์ ให้สันนิษฐานได้เลยว่ามีเงินล้าน ถ้า
หากเห็นพ่อค้าชาวซิกส์นั่งรถเก๋งให้สันนิษฐาน
ว่ามีเงินเป็นสิบเป็นร้อยล้าน แต่ถ้าเห็นคนไทย
นั่งรถมอเตอร์ไซด์ ท่านลองไปบ้านนอกดู 50%
อาจจะกู้ยืมเงินเขามาซื้อ นี่ก็เป็นเรื่องของค่า
นิยมเหมือนกัน ทีนี้ ถึงแม้นั่งรถยนต์ก็เหมือน
กัน บางทีมีเงินไม่เท่าไรหรอกก็ไปกู้ยืมเขามา
หรือใช้ระบบผ่อนส่ง เราก็มีรถเก๋งนั่งกันเกร่อไป
หมด แล้วก็ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดมาก
จราจรติ ด ขั ด มากก็ มี ผ ลเสี ย ทางเศรษฐกิ จ อี ก
ผลที่ สุ ด มั น วุ่ น กั น ไปหมด เรื่ อ งทางสั ง คมกั บ
เศรษฐกิจนี้หนีกันไม่พ้น
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เรื่องค่านิยมอวดเด่นอวดโก้ถือหน้าถือ
ตานี้ ในสังคมไทยเรามีเรื่องพูดได้มาก คนไทย
บางคนทั้ง ๆที่มีเงินมีฐานะดีพอสมควร แต่จะ
ตีตั๋วเข้าไปดูการแสดงเพียงค่าตั๋ว 20 บาท หรือ
100 บาท เสียไม่ได้ ต้องการจะแสดงว่าฉันมี
อิ ท ธิ พ ล ก็ ไ ปหาทางเข้ า ดู ฟ รี ไปเอาบั ต รเบ่ ง
วางโต อวดโก้เข้าดูฟรี ไม่ยอมเสียเงิน 20 บาท
หรือ 100 บาท แต่คนๆเดียวกันนี้แหละ อีก
คราวหนึ่ง ต้องการแสดงความมีฐานะมีหน้ามี
ตา จัดงานใหญ่โตเลี้ยงคนจำนวนมากมาย เสีย
เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเสียได้ ลักษณะจิตใจหรือ
คุณค่าทางจิตใจแบบนี้ มีผลต่อเศรษฐกิจเป็น
อย่างมาก ซึ่งบางทีนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตก
เข้ามาเมืองไทย เจอเข้าแล้ว ต้องขออภัยพูดว่า
หงายหลังไปเลย คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตก
เพราะว่ า มาเจอลั ก ษณะนิ สั ย จิ ต ใจและ
พฤติกรรมแปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอเข้าแบบนี้แล้ว
คิดไม่ทัน ไม่รู้จะแก้อย่างไร
 	
เพราะฉะนั้น ในเรื่องเศรษฐกิจนี้ เรา
จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆ ที่เข้ามา
เกี่ยวข้องเหล่านี้ด้วย เราจะเห็นว่า เรื่องศรัทธา
ความเชื่อต่าง ๆ มีผลในทางเศรษฐกิจเป็นอัน
มาก เราต้องมีความเชื่อถือต่อธนาคาร มีความ
เชื่อถือตลาดหุ้น ถ้าเกิดความไม่เชื่อถือ หมด
ศรั ท ธาเมื่ อ ไร บางที ต ลาดหุ้ น แทบจะล้ ม เลย
ธนาคารบางที ก็ ล้ ม ไปได้ เ หมื อ นกั น เพราะ
ฉะนั้ น การมี ศ รั ท ธาก็ ดี การเชื่ อ แม้ แ ต่ ค ำ
โฆษณาก็ดี จึงมีผลต่อพฤติกรรมและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิ จ ทั้ ง สิ้ น และความมี ศ รั ท ธาก็ ดี
ความหมดศรัทธาก็ดี ในหลายกรณี เป็นอาการ
ที่ปลุกเร้ากันขึ้น เช่น ด้วยการโฆษณา เป็นต้น
 	
ในวงงานของเรา ถ้านายงานวางตัวดี
มี ค วามสามารถ หรื อ มี น้ ำ ใจ ลู ก น้ อ งรั ก ใคร่
ศรั ท ธา ลู ก น้ อ งมี ค วามสามั ค คี ขยั น ตั้ ง ใจ

ทำงาน ก็ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ถ้านายจ้างนั้นมี
ความดีมากให้ลูกน้องเห็นใจ บางทีกิจการของ
บริ ษั ท จะล้ ม ลู ก น้ อ งก็ พ ากั น เสี ย สละช่ ว ยกั น
ทุ่มเททำงานเต็มกำลังเพื่อกู้ฐานะของบริษัท ไม่
หลีกหนีไป แม้กระทั่งยอมสละค่าแรงงานที่ตน
ได้ก็มี แทนที่จะเรียกร้องเอาอย่างเดียว
 	
ฉะนั้น คุณค่าทางจิตใจเหล่านี้จึงเป็น
ตัวแปรในทางเศรษฐกิจได้ทั้งสิ้น ซึ่งเราก็เห็น
กันชัดๆว่า ความขยัน ความซื่อสัตย์ ความรัก
งาน ความตรงต่อเวลา มีผลต่อสิ่งที่เราเรียกว่า
Productivity คื อ การเพิ่ ม ผลผลิ ต รวมทั้ ง
Efficiency คือความมีประสิทธิภาพเป็นอย่าง
มาก ในทางตรงข้ า ม ความเบื่ อ หน่ า ย การ
คดโกง ทุ จ ริ ต ความรู้ สึ ก แปลกแยก ท้ อ ถอย
ความขัดแย้ง แม้แต่ความกลุ้มใจกังวลในเรื่อง
ส่วนตัว ก็มีผลลบต่อ Productivity ทำลายการ
เพิ่ ม ผลผลิ ต นั้ น ได้ เรื่ อ งนี้ ไ ม่ จ ำเป็ น จะต้ อ ง
พรรณนาในวงกว้ า งออกไป เกี่ ย วกั บ ลั ท ธิ
ชาตินิยม ความรู้สึกชาตินิยม ถ้าปลูกฝังให้มีขึ้น
ในคนได้ ก็อาจจะทำให้คนในชาตินั้น ไม่ยอม
ซื้อของนอกใช้ ทั้งๆที่ว่าของนั้นดี ล่อใจให้อยาก
จะซื้ อ อยากจะบริ โ ภค เขาจะสลั ด ความ
ต้องการส่วนตัวได้ เพื่อเห็นแก่ความยิ่งใหญ่แห่ง
ชาติ ข องตน จะใช้ แ ต่ ข องที่ ผ ลิ ต ในชาติ และ
ตั้ ง ใจช่ ว ยกั น ผลิ ต เพื่ อ ให้ ช าติ ข องตนมี ค วาม
เจริญรุ่งเรือง มีความเป็นเอก มีความยิ่งใหญ่
จนกระทั่ ง บางที ถึ ง กั บ ว่ า รั ฐ บาลอาจจะต้ อ ง
ชักชวนให้คนในชาติหันไปซื้อของต่างประเทศก็
มี เช่ น อย่ า งเรื่ อ งที่ เ กิ ด ขึ้ น ในประเทศญี่ ปุ่ น
เป็ น ต้ น ชาติ นิ ย มนี้ ก็ เ ป็ น เรื่ อ งของคุ ณ ค่ า ทาง
จิตใจที่มีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมาก
3.ไม่อาจจะเป็น แต่อยากจะเป็นวิทยาศาสตร์
อาตมภาพได้ พู ด ยกตั ว อย่ า งมานี้ ก็
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มากมายแล้ว ความมุ่งหมายก็เพียงเพื่อให้เห็น
ว่าเรื่องจริยธรรมและค่านิยม หรือคุณค่าทาง
จิตใจนั้น มีผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์ และสำคัญต่อ
เศรษฐกิจอย่างแน่นอน
อย่างไรก็ตาม เท่าที่ว่ามาทั้งหมดนั้น ก็
เป็นความสัมพันธ์และความสำคัญของธรรมใน
แง่ความดีความชั่ว ที่เรียกว่าจริยธรรม แต่ธรรม
ที่ สั ม พั น ธ์ กั บ เศรษฐกิ จ ไม่ ใช่ จ ำกั ด อยู่ แ ค่
จริยธรรมเท่านั้น นอกจากจริยธรรมแล้ว ธรรม
อีกแง่หนึ่งที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจ ก็คือ ธรรมใน
แง่สัจธรรม หรือสภาวธรรม
ความจริ ง ธรรมในแง่ “สภาวธรรม
หรือสัจธรรม”นี้ มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะว่ามันเป็นแก่น เป็นตัว เป็น
เนื้อของเศรษฐศาสตร์เอง
ธรรมในที่นี้ก็คือ ความจริง ในแง่ของ
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ
ถ้าหากว่าเศรษฐศาสตร์รู้ เข้าใจ และ
ปฏิบัติการไม่ทั่วถึง ไม่ตลอดสายกระบวนการ
ของเหตุปัจจัยแล้ว วิชาการเศรษฐศาสตร์นั้นก็
จะไม่สามารถแก้ปัญหาและสร้างผลดีให้สำเร็จ
วัตถุประสงค์ได้
เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ถูกธรรมใน
แง่ที่สอง คือ แง่ของสัจธรรม
ธรรมในแง่ของสัจธรรมนี้ ก็คือ ธรรมดา
ของธรรมชาติ หรื อ สภาวะที่ มี อ ยู่ ใ นวิ ช าการ
และกิจกรรมทุกอย่าง
มันไม่ได้เป็นสาขาอะไรอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่แยกออกไปต่างหากจากวิชาการอื่นๆเลย
แต่เป็นแก่นแท้ของวิทยาศาสตร์ หรือเป็นสาระ
ที่วิทยาศาสตร์ต้องการจะเข้าถึง
การที่ปัจจุบันนี้เรามีแนวโน้มทางความ
คิดที่ชอบแยกอะไรต่ออะไรออกไปต่างหากจาก
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กั น แม้ ก ระทั่ ง ในเรื่ อ งธรรม คื อ สภาวะความ
เป็ น จริ ง จึ ง เป็ น อั น ตรายที่ ท ำให้ เราอาจจะ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่ควรจะเป็น ดัง
นั้ น จะต้ อ งมี ค วามเข้ า ใจในความเป็ น จริ ง ที่
กล่าวแล้วนี้ไว้ด้วย
เศรษฐศาสตร์นั้นได้กล่าวกันมาว่า เป็น
สังคมศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด และ
เศรษฐศาสตร์ ก็ มี ค วามภู มิ ใจในเรื่ อ งนี้ ด้ ว ยว่ า
ตนเป็นวิทยาการที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด
เอาแต่สิ่งที่วัดได้ คำนวณได้ จนกระทั่งมีผู้กล่าว
ว่า เศรษฐศาสตร์นี้เป็นศาสตร์แห่งตัวเลข มีแต่
สมการล้วน ๆ
ในการพยายามที่จะเป็นวิทยาศาสตร์นี้
เศรษฐศาสตร์ ก็ เ ลยพยายามตั ด เรื่ อ งคุ ณ ค่ า ที่
เป็นนามธรรมออกไปให้หมด เพราะคำนวณไม่
ได้ จะทำให้ตนเองเป็น value-free คือเป็น
ศาสตร์ที่เป็นอิสระ หรือปลอดจากคุณค่า
แต่ก็มีฝ่ายตรงข้าม ซึ่งเป็นนักวิจารณ์
เศรษฐศาสตร์ หรือแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เอง
บางคนบอกว่า ความจริงแล้วเศรษฐศาสตร์นี้
เป็ น สั ง คมศาสตร์ ที่ ขึ้ น ต่ อ value มากที่ สุ ด
เรี ย กว่ า เป็ น value-dependent มากที่ สุ ด
ในบรรดาสั ง คมศาสตร์ ทั้ ง หลาย จะเป็ น
วิ ท ยาศาสตร์ ไ ด้ อ ย่ า งไร เพราะจุ ด เริ่ ม ของ
เศรษฐศาสตร์ นั้ น อยู่ ที่ ค วามต้ อ งการของคน
ความต้ อ งการของคนนี้ เ ป็ น คุ ณ ค่ า อยู่ ใ น
จิ ต ใจ แล้ ว ในเวลาเดี ย วกั น จุ ด หมายของ
เศรษฐศาสตร์ก็เพื่อสนองความต้องการให้เกิด
ความพอใจ ความพอใจนี้ ก็ เ ป็ น คุ ณ ค่ า อยู่ ใ น
จิตใจของคน เศรษฐศาสตร์จึงทั้งขึ้นต้นและ
ลงท้ายด้วยเรื่องคุณค่าในจิตใจ
(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า)
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LIGHT OF PRAYUDH

Buddhist Economics*(2)
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto)

2.Not free of ethics, but inattentive to
them
A solution to the problems facing
humanity requires the presence of many
contributing factors, one of which is
ethics, a subject of particular relevance to
myself as a Buddhist monk. I would like to
discuss ethics here in light of its
relationship to economics, so that it may
serve to illuminate the connection
between the different components of a
right way of life. We have already seen
the great importance of this relationship
on a general level, so let us now take a
look at some particular cases that
illustrate the nature of this relationship
and its significance.
Ethics (or the lack of them) affect
economics both directly and indirectly. If,
for example, a particular area is unsafe, if
there are robbers, and a lot of violence,
and if lines of communication are unsafe–
then it is obvious that businesses will not
invest there, tourists will not want to go
there, and so on. The economy of the
area is thus adversely affected. This is a
phenomena that is easily observed.
In a public transport system, if the
staff, the ticketcollectors and the
passengers are all honest then not only
will the government receive its full

revenue, but it may also be able to save
on inspections. If the passengers’ honesty
can be relied upon, then it may be
possible to substitute ticket machines for
collectors. When people are selfdisciplined and help to keep their
surroundings clean and litter-free the
municipal authorities may not have to
waste so much of their funds on trashcollection and other cleaning operations.
Conversely, if businesses are
overly greedy and attempt to fatten their
profits by using sub-standard ingredients
in foodstuffs, e.g. putting cloth-dye as a
coloring in children’s sweets, substituting
chemicals for orange juice, or putting
boric acid in meatballs (all of which have
occurred in Thailand in recent years),
consumers’ health is endangered. The
people made ill by these practices have
to pay medical costs. The government has
to spend money on police investigations
and the prosecution of the offenders.
Furthermore, people whose health has
suffered work less efficiently, causing a
decline in productivity. In international
trade, those who pass off shoddy goods
as quality merchandise risk losing the trust
of their customers and foreign markets–as
well as the foreign currency obtained
through those markets.

*The Thai version of Buddhist Economics was originally a Dhamma Talk given on the auspicious occasion of
Prof. Dr.Puey Ungpakorn’s 72 nd birthday celebration at Thammasat University on 9 March 1988. The English
version is identical to the 1st English edition translated by J.B.Dhammavijaya in 1992.
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The freedom of the free market
system may be lost through businesses
using unscrupulous means of competition;
the creation of a monopoly through
influence is one common example, the
use of thugs to assassinate a competitor a
more unorthodox one. The violent
elimination of rivals heralds the end of
the free market system, although it is a
method scarcely mentioned in the
economics textbooks.
Western companies send
medicines to third-world countries that
they are forbidden from selling in their
own countries. Those so-called
‘medicines’ endanger the health and lives
of any who consume them. In economic
terms, it causes a decline in the quality
and efficiency of labour while also
necessitating increased expenditure on
health care, which is a drain on the
nation.
Businesses use advertising to
stimulate desire for their product.
Advertising costs are included in capital
outlay and so are added to the price of
the product itself. Thus people tend to
buy unnecessary things at prices that are
unnecessarily expensive. There is much
waste and extravagance. Things are used
for a short while and then replaced,
although still in good condition. This is a
waste of economic resources and its
existence is related to the common
penchant for flaunting possessions and
social status. Businessmen are able to
exploit such desires to make more money
out of their customers because people
who like to show off their possessions and
status tend to buy unnecessarily
expensive products without considering

37

their quality. They take snob-appeal as
their criteria, considering expense no
object. Worse than that there are people
in Thailand today who, unable to wait
until they have saved enough to afford
some new product, rush off and borrow
the money, plunging themselves into
debt. Spending in excess of earnings has
serious ill-effects. Eventually the person’s
status that the object is meant to exalt,
declines, along with the country’s
economy as its balance of trade with
other countries goes into the red.
A person in the business world
once said to me that in Thailand if one
saw a Sikh riding on a motorbike one
could safely assume that he was a
wealthy man. If he was driving a car one
could take it for granted that he was a
millionaire. But if one was to go into the
provinces one would find that 50% of the
Thais who ride motorbikes have bought
them on credit. This economic
phenomena is also a matter of social
values. It is the same with the purchase of
cars. Quite poor people buy cars on
borrowed money or pay for them in
installments. So there are cars
everywhere, which gives rise to the
problem of traffic congestion with all its
attendant ill effects on the economy until
eventually there is turmoil. Economics
cannot be divorced from social matters.
The love of flaunting and ostentation is
prominent in Thailand. Some people,
although reasonably well-off, will refuse
to pay a few dollars for a ticket to a show.
In order to show off their connections
they will find a way to get a
complimentary ticket. Then they will
swagger into the show flashing their free
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ticket. On such occasions they are not
willing to part with even a dollar or two.
But the same people, in order to show off
their prestige or social standing, may
arrange a lavish party for a huge number
of people and spend thousands of
dollars. This character trait, or this sort of
value system, has a great effect on the
economy. Sometimes when Western
economists come to Thailand and
encounter this phenomena they say that
it just knocks them flat. They can’t see
how to solve the country’s economic
problems. When they meet these strange
new mental sets and ways of behavior
they are baffled as to how to find a
solution.
In economic matters we must
consider the various factors that have
come to be involved with them, an
important one of which is confidence or
belief. We need to have confidence in the
banks, confidence in the stock market. At
any time when there is a loss of
confidence then the stock market may
crash and banks go into liquidation. Even
confidence in the sense of belief in the
claims of advertisors has effects on the
economy. But confidence is also
conditioned by other factors. Its presence
or absence is often the result of
deliberate manipulation by business
interests.
In the workplace, if the boss is
responsible, capable and kind, and
commands the confidence and affection
of his or her employees, and the
employees are harmonious, diligent, and
committed to their work, then production
will be high. There have been cases
where the employer has been such a

good person that when their business
failed and came close to bankruptcy, the
employees sympathetically made
sacrifices and worked as hard as possible
to make the company profitable again. In
such cases, employees have sometimes
been willing to take a cut in wages, rather
than just making demands for
compensation.  
So abstract human values
become economic variables. We can
clearly see that industriousness, honesty,
devotion to work and punctuality have
great effects on both productivity and
efficiency. Conversely, boredom, cheating,
dishonesty, discrimination, discouragement,
conflicts, even private depressions and
anxieties have adverse effects on
productivity, and this point is important.
On a broader level, nationalism is
significant. If a sense of patriotism can be
instilled into the people, they may be led
to refuse to buy foreign goods, even if
those goods are of high quality and there
are inducements to buy them. People are
able to put aside personal desires out of
regard for the greatness of their nation
and only use things made within their
country. They wish to help production so
that their country can prosper and
become a major force in the world. It may
reach the point, as in Japan, where the
government has to try to persuade
people to buy products from abroad.
Nationalism is thus another value system
that affects economics.
3.Unable to be a science, but wanting to
be one
The large number of examples I
have given so far have been intended to
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demonstrate the intimate and significant
effect that ethics and values have on
economics. However ethics, i.e. questions
of good and bad are only one aspect of
Dhamma.** The relationship of Dhamma to
economics is not confined to the sphere
of ethics. Another way that Dhamma is
connected with economics is with regards
to the true nature of things, the natural
condition of phenomena. In fact this
aspect is even more important than
ethics, because it concerns the very heart
or essence of economics. The word
‘Dhamma’ is here used to mean the
truth, or in other words the complex and
dynamic process of cause-and-effects that
constitutes our world. If economics does
not fully know, understand and address
itself to the whole causal process,
economic theory will be unable to
produce solutions to problems that arise,
or produce the salutary effects that it
desires. It will be an economics that is not
in harmony with ‘the way things are’
(Saccadhamma).
‘The way things are’ refers to the
nature of nature, i.e. the true mode of
existence of phenomena, and it
encompasses all aspects of theory and
practice. It is not the subject of any
particular branch of knowledge, but is the
very essence of science or the essence
that science seeks to discover. The
contemporary trend towards division and

**The teachings of the Buddha or ‘the way things are’
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separation of the different aspects of a
complex subject, one that has even
reached treatments of the Dhamma, is a
dangerous one and may lead us to stray
from the truth. It is another important
point that must be understood.
Economics has been said to be
the most scientific of the social sciences.
Indeed, economists are proud of how
scientific their subject is: that they take
only those things which can be measured
and quantified into their considerations. It
has even been asserted that economics is
purely a science of numbers, a matter of
mathematical equations. In its efforts to
be a science, economics tries to eradicate
all questions of abstract values as
unquantifiable, and seeks to be valuefree. But in opposition to this trend, some
critics of economics, even a number of
economists themselves, say that actually,
of all the social sciences, economics is
the most value-dependent. It may be
asked how it is possible for economics to
be a valuefree science when its starting
point is the perceived needs of human
beings, which are a function of the valuesystems of the human mind. Furthermore,
the end-point or goal of economics is to
answer those perceived needs to
peoples’ satisfaction and satisfaction too
is an abstract value. So economics begins
and ends with abstract value.
(to be continued)
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แสงส่องลงภูเก็ต
รัตนจันโท
ตอนที่แล้ว ผู้เขียนเริ่มประวัติพุทธศาสนาใน
ภู เ ก็ ต ซึ่ ง เกิ ด ขึ้ น พร้ อ มการกำเนิ ด เมื อ งถลาง
อั น เนื่ อ งจากการขยายพื้ น ที่ ท างการค้ า การ
ปกครองหัวเมืองของกรุงศรีอยุธยาลงมาทาง
ภาคใต้ฝังตะวันตก โดยมีวัดเป็นเสมือนสถานที่
สัญลักษณ์ของความเป็นเมือง ฉะนั้น การเพิ่ม
ขึ้นของวัดจึงเท่ากับความเจริญที่ขยายตัวออก
ไปนั่นเอง และความเจริญของถลางหรือภูเก็ต
ในสมัยนั้นก็เริ่มรู้กันไปทั่วบ้านเมืองแถบนั้นด้วย
ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้พม่าแบ่งทัพๆหนึ่งลงไปโจมตี
เมืองถลางในสงครามเก้าทัพพ.ศ.2328 แต่ชาว
ถลางแห่งเมืองชายขอบรัฐสยามก็สามารถรวม
กำลังต้านทานและไล่ทัพข้าศึกพ่ายแพ้กลับไป
ได้ ทั้งนี้ นอกเหนือจากกำลังคนและอาวุธทัน
สมั ย ที่ ซื้ อ สะสมไว้ แ ล้ ว ยุ ท ธศาสตร์ ยุ ท ธวิ ธี
อันเกิดจากความรู้ของชนชั้นนำแห่งเมืองถลาง
คืออาวุธที่สำคัญที่สุดในชัยชนะครั้งนั้น
ถ้าเราลองย้อนไปพ.ศ.2352 เมื่อพม่า
กลับตีเมืองถลางอีกครั้ง ขณะนั้นเมืองถลาง
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ ซึ่งมีแม่น้ำสายสั้นๆแต่คน
ทั่ ว ไปเรี ย กคลองท่ า เรื อ พม่ า มาครั้ ง นี้ ไ ม่
ต้องการยึดครองเมือง แต่คงจะมาตีล้างแค้น
พร้อมกับยึดเอาทรัพย์สินและเชลยกลับไปพม่า
เมื่ อ เสร็ จ ศึ ก จึ ง บั ง คั บ ผู้ ค นและเผาเมื อ งจน
ยั บ เยิ น หมดแล้ ว ยกทั พ กลั บ ไป ผู้ ค นที่ เ หลื อ
รอดหนีตายไปคนละทิศละทาง บางพวกหนี
ไปทางพั ง งา รวมตั ว กั น เป็ น ชุ ม ชนชาวถลาง

แผนที่เส้นทางเดินทัพทั้งเก้าของพม่า

Map of the routes of the 9 Myanmar armies

บางพวกข้ า มเขาพั น ธุ รั ต น์ ไ ปกะทู้ แ ละเลยไป
ทางบ้านฉลอง พวกที่พักที่กะทู้จะอยู่กันแถว
ริมคลองกะทู้ ซึ่งสายน้ำตรงนี้สมัยนั้นน่าจะมี
ขนาดใหญ่ พ อๆกั บ คลองบางใหญ่ ที่ ถ ลาง มี
ความอุดมสมบูรณ์พอๆกัน ทั้งสัตว์น้ำ ทุ่งนา
ป่ า เขา แต่ ที่ ส ำคั ญ พื้ น ที่ บ ริ เ วณนี้ มี แร่ ดี บุ ก
สมบูรณ์กว่าถลาง ชาวบ้านมักเรียกคลองตรงนี้
ว่ า คลองบางใหญ่ เช่ น เดี ย วกั บ ที่ ถ ลางเหมื อ น
ปลอบใจพวกตนว่ า ยั ง อยู่ ใ นเขตเมื อ งถลาง
กระมัง โดยสายน้ำลำคลองนี้ไหลมาจากน้ำตก
กะทู้ ชาวบ้านคงมาร่อนแร่ตามริมคลองหลังน้ำ
หลากมาก่อน ต่อมาทั้งสองฝังคลองนี้มีการทำ
เหมืองโดยตลอดสาย ชาวบ้านมีกินมีใช้ไปตาม
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อัตภาพ ชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้น
ในทางพระศาสนา ถลางก็ ไ ด้ รั บ
อิ ท ธิ พ ลจากขุ น นางที่ ส่ ง มากำกั บ ราชการ
หั ว เมื อ งแถบนี้ จ ากนครศรี ธ รรมราช   คื อ
จอมนายกองเมื อ งตะกั่ ว ทุ่ ง   ท่ า นมี ภ รรยา
ชื่อบุญเกิด(เรียกกันว่าชีบุญเกิด ซึ่งคงจะได้รับ
การศึ ก ษาและบวชเป็ น ชี ใ นภายหลั ง ) มี
บุ ต รชายชื่ อ หม่ อ มศรี ภั ก ดี ห รื อ พระภั ก ดี
ภูธร(สามีท่านผู้หญิงจัน ดังที่กล่าวถึงในตอนที่
แล้ว) ซึ่งคงได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี
เฉกเช่ นทายาทขุนนางทั่วไป   ทั้งนี้ก็เพื่อ การ
สืบทอดตำแหน่งขุนนางต่อไป  
อนึ่ ง อย่ า งที่ ท ราบกั น ดี ว่ า วั ด ใน
สมั ย ก่ อ นนั้ น มั ก เป็ น เสมื อ นศู น ย์ ก ลางของ
ประชาคมในท้ อ งถิ่ น   คื อ นอกจากเพื่ อ การ
พระศาสนาแล้ว ยังเป็นเสมือนโรงเรียนให้การ
ศึ ก ษาแก่ ลู ก หลานชาวบ้ า น ทั้ ง ในทางธรรม
และทางโลก   ดั ง สำนวนการบวชว่ า เพื่ อ
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ไป“บวชเรี ย น”นั่ น เอง   วั ด ยั ง
เป็ น สถานที่ ป ระกอบกิ จ กรรม
ทางสั ง คมและพิ ธี ก รรมทาง
ศาสนาของชุ ม ชน   รวมทั้ ง บาง
ครั้ ง วั ด ยั ง ทำหน้ า ที่ ท างการ
สาธารณสุ ข ของชุ ม ชน รั ก ษา
พยาบาลการเจ็ บ ป่ ว ยทางกาย
และทางใจแก่ประชาชนเสมือน
ส ำ นั ก ง า น อ น า มั ย อี ก ด้ ว ย  

ดังนั้น พัฒนาการของเมืองจึงมัก
ควบคู่ไปกับการสร้างวัดนั่นเอง  
ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น ใดที่ มี ข นาดและ
ความพร้ อ มของการตั้ ง ขึ้ น เป็ น
เมื อ งจึ ง มั ก มี วั ด เกิ ด ขึ้ น ตามมา
ดั ง เ กิ ด วั ด เ ท พ ก ร ะ ษั ต รี ขึ้ น
ที่บ้านดอน  วัดพระนางสร้างขึ้นที่บ้านเคียน  
วั ด หั ว ยางที่ บ้ า นท่ า เรื อ (ปั จ จุ บั น คื อ บริ เ วณ
พื้ น ที่ ส ร้ า ง เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถ า น
แห่ ง ชาติ ถ ลาง)   วั ด บางโรงที่ บ้ า นบางโรง
ปั จ จุ บั น เป็ น สถานี ต ำรวจบางโรงซึ่ ง ยั ง พอ
เห็นซากกำแพงเมืองเก่าอยู่   วัดเมืองใหม่ที่บ้าน
เมื อ งใหม่ ปั จ จุ บั น มี ศ าลหลั ก เมื อ งหลั ก หนึ่ ง
ตั้ ง อยู่ ( และการตั้ ง เสาหลั ก เมื อ งก็ มั ก สร้ า งขึ้ น
เมื่ อ เกิ ด ลั ก ษณะชุ ม ชนเมื อ งขึ้ น ในถิ่ น นั้ น ๆ
เช่นเดียวกับการกำเนิดวัด)  ส่วนคนไทยที่หนี
จากเมืองถลางไปตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณบ้านเขา
น้ อ ยต่ อ มาเมื่ อ พั ฒ นาเป็ น ชุ ม ชนที่ ห นาแน่ น ก็
เกิ ด วั ด เขาน้ อ ยขึ้ น   พวกที่ ห นี ข้ า มเทื อ กเขา
พันธุรัตน์ไปทางบ้านไม้เรียบ เขตกะทู้ ก็ไปสร้าง
วัดไม้เรียบและวัดทุ่งไหม้(ปัจจุบันร้างไปแล้วทั้ง
สองวัด)ขึ้น  และเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชน
ชาวไทย   ญาติมิตรที่เป็นอิสลามิกชน คริสต์
ศาสนิกชน และศาสนิกชนชาวจีน เมื่อชุมชน
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เป็นหลักแหล่งแล้วก็จะสร้างศาสนสถานและ
สื บ รั ก ษาประเพณี ท างศาสนาของตนไว้ ต าม
วิวัฒนาการของสังคมเช่นกัน
จึ ง กล่ า วได้ ว่ า ความเจริ ญ ของเมื อ ง
ย่ อ มเกิ ด ขึ้ น พร้ อ มกั บ ความหนาแน่ น และ
โภคทรั พ ย์ ข องท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆ หากแต่ ค วาม
เข้ ม แข็ ง ของท้ อ งถิ่ น นั้ น ๆย่ อ มมี ร ากฐานจาก
ความมั่นคงในทางสังคมและวัฒนธรรม อันมี
ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางทั้งทางจริยธรรมและ
การศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนา
ดังเช่นเมืองถลางนี้
ผู้เขียนใคร่ขอให้พุทธศาสนิกชนโปรด
ศึกษาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่ถูก
ต้ อ งให้ ถ่ อ งแท้ ทำความเข้ า ใจพลวั ต หรื อ
การเปลี่ ย นแปลงทางสั ง คม และปฏิ บั ติ ต าม
หลักและการเปลี่ยนแปลงนั้น (รวมทั้งทำความ
เข้าใจในศาสนานิกายของเพื่อนต่างศาสนิกที่
อยู่ร่วมกันด้วย) เราก็จักดำรงรากฐานแล้วต่อย
อดทางวั ฒ นธรรมที่ ท รงคุ ณ ค่ า ของเราและ
วิถีชีวิตที่มีคุณประโยชน์ อันจะสามารถรักษา
ความถูกต้องแก่ตัวเรา ครอบครัว ญาติมิตรและ
สั ง คม ในฐานะศาสนิ ก ชนได้ อ ย่ า งสมสมั ย
โปรดเชื่อเถิดว่าเราเป็นผู้มีโชคที่ได้เกิดมาพบ
พุทธศาสนาที่ยั่งยืนและผ่านการพิสูจน์สัจธรรม
มายาวนาน ได้ รั บ การยอมรั บ ในทางสากล

ยิ่งๆขึ้น ดังนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกกล่าวว่า
“ศาสนาในอนาคตจะเป็ น ศาสนาที่
เกี่ ย วกั บ จั ก รวาลที่ อ ยู่ เ หนื อ พระเจ้ า ส่ ว นตั ว
หลี ก เลี่ ย งลั ท ธิ ก ฎเกณฑ์ ที่ ไร้ ข้ อ พิ สู จ น์ ควร
ครอบคลุ ม ธรรมชาติ แ ละจิ ต วิ ญ ญาณ ควร
ตั้ ง อยู่ บ นรากฐานของศาสนาที่ เ กิ ด จาก
ประสบการณ์ ข องทุ ก สิ่ ง ที่ ส ร้ า งเอกภาพอั น มี
ความหมาย ซึ่งพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะมี
สิ่งเหล่านี้อยู่” “The religion of the future
will be a cosmic religion. It should
transcend personal god and avoid
dogma and theology covering both the
natural and the spiritual, It should be
based on a religion sense arising from
the experience of all things of natural
and spiritual as a meaningful unity.
Buddhism answers this description if
there is any religion that could cope
with modern scientific needs it would
be Buddhism.” (อั ล เบิ ร์ ต ไอน์ ส ไตน์
นั ก วิ ท ยาศาสตร์ แ ห่ ง สหั ส วรรษ กล่ า วเรื่ อ ง
“วิ ท ยาศาสตร์ กั บ พุ ท ธศาสนา” ณ มหา
วิ ท ยาลั ย พริ น ซ์ ตั น รั ฐ นิ ว เจอร์ ซี เมื่ อ 19
พฤษภาคม 2482-คัดแปลโดยผู้เขียน)
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HISTORY OF BUDDHISM IN PHUKET

Light in Phuket
Ratanajanto
Translated to English :
Wasu Koysiripong

Bangyai Creek in the middle of Phuket Town after 1907; In those days, the
creek was so wide that a Chinese junk could make a U-turn in it.
.คลองบางใหญ่กลางเมืองภูเก็ตหลังพ.ศ.2450 สมัยนั้นลำคลองมีขนาดกว้าง เรือสำเภา
กลับลำได้

Last time, I wrote about the history
of Buddhism in Phuket that Buddhism
came to Phuket together with the
founding of Thalang Town as a result of
the expansion of trading posts of the
Ayutthaya Kingdom into the West coast
of the South by using temples as the
symbol of urbanization. Therefore, the
increasing number of temples is a good
indicator of the expansion of the urban
area. As the prosperity of Thalang or
Phuket in that era was well known to
the surrounding communities, when
Myanmar launched a full scale attack
on Siam known as the 9 Armies’ Wars,
they had to dispatch one army to
particularly attack Thalang in 1785.
However, the residents of Thalang
fought fiercely and were successful in
resisting and expelling the enemies.

Apart from the manpower and the
modern weapons that Thalang had
purchased and collected, war strategies
from the wisdom of the leaders of
Thalang were also a factor of the
victory.
If we look back to 1809, when
Myanmar re-attacked Thalang, at that
time Thalang was located at Tharuea
Village, which had a short river that was
generally called Tharua Creek. This
time Myanmar didn’t want to occupy
the whole town, but only wanted to
retaliate and looted the town of its
wealth and manpower. Once the war
ended, they captured the residents and
sacked the town before retreating. The
survivors dissipated in many directions.
Some fled to Phang-nga and founded
Thalang community. Some crossed
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Phanthurat hill to resettle in Kathu,
part of who proceeded to Chalong.
Those who finally settled in Kathu
resided along Kathu Creek. This creek
back then should have been as big as
Bangyai Creek in Thalang, and similarly
futile. The area was full of animals,
hills, bush and arable land. Most
importantly, the area was more
abundant in tin than Thalang. The
settlers still called this creek “Bangyai
Creek” to console themselves that
they still lived somewhere like Thalang.
This creek originates from Kathu
Waterfall. The residents should have
roamed along this creek after a flood.
At later time, mining was done on both
banks along this creek. The economy
got better and the community got
denser.
In the aspect of religion,
Thalang was influenced by an official
sent from Nakhon Srithammarat to
govern a nearby town, i.e. Jom Naikong
of Takuathung whose wife was called
Bunkerd (Or Nun Bunkerd as she should
was probably educated ordained as a
nun at later time). Jom Naikong had a
son called Mom Sriphakdee or Phra
Phakdeephuthorn (the husband of Lady
Jun as mentioned in the previous
issue). Mom Sriphakdee was probably
well educated like other officials’ heirs
for the purpose of inheriting the
position.
It is known that temples in

those days usually served as the center
of a local community. Apart from their
religious purpose, temples were
veritable schools for children, in both
earthly and dharmic matters. The Thais
in those days often used the term
“buad-rien”, which means “ordain and
get educated”. Temples were also
places of social activities and religious
rites for communities. Sometimes,
temples also functioned as health
centers that gave both physical and
mental therapies to the people.
Therefore, urban development was
typically coupled with the building of
temples. Which community was big
and urban enough, that community
would get a temple constructed, such
as Thepkasattree Temple of Don
Village, Phranangsang Temple of Kien
Village, Huayang Temple of Tharua
Village (the area where Thalang
National Museum is today), Bangrong
Temple of Bangrong Village where
Bangrong Police Station is today (a
remnant of the city wall can still be
seen), Muangmai Temple of Muangmai
Village where a town shrine is erected
today (the erection of a town shrine
usually occurs when a community is
formed in the same way as the
construction of a temple). The Thais
who fled from Thalang to Khaonoi
Village later formed a dense
community and built Khaonoi Temple.
Those who crossed Phanthurat Hill to
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Mairieb Village in Kathu
built Mairieb Temple and
Thungmai Temple (these
two temples are today
deserted). In the same way
as Buddhist residents,
Muslim, Christian and
Chinese residents also built
their places of worship to
conserve their religious
traditions as the society
evolves.
It can be said that
the urbanization occurs as a result of
the increasing population density and
the wealth of a community.
Nevertheless, the strength of the
community is rooted in its social and
cultural stability, which is centered
around places of worship which
provide education and keep morality as
the main components of development.
Thalang Town is an example.
The author would like Buddhists
to learn Buddhism in the correct way
and in depth in order to understand
the evolution or changes in the society
and act according to the principles and
those changes (including understand
other religions of those who live
together with us). With this
understanding, we will then be able to
conserve our root and develop our
valuable culture and beneficial
lifestyle, which will be able to keep us,
our family, relatives, friends and the
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society in the up-to-date path of the
righteous. Please believe that we are
lucky that we met Buddhism that has
been proven to be true and overtime
receives more and more recognition
worldwide as a leading World scientist
has said:
“The religion of the future will
be a cosmic religion. It should
transcend personal god and avoid
dogma and theology covering both the
natural and the spiritual, It should be
based on a religion sense arising from
the experience of all things of natural
and spiritual as a meaningful unity.
Buddhism answers this description if
there is any religion that could cope
with modern scientific needs it would
be Buddhism.” (Albert Einstein lectured
about “Science and Buddhism” at
Princeton University, New Jersey on 19
May 1939 – referenced by the author)
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ชีวิตใหม่หลังปีใหม่
พระไพศาล วิสาโล

ความสุ ข มิ ไ ด้ อ ยู่ ไ กลตั ว เลย หากมองเป น ก็
เห็นสุขอยู่รอบตัว ที่จริงความสุขมีอยู่กับเรา
ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นแต่เรามองไม่เห็นเอง ไม่
ต้ อ งดู อื่ น ไกล การที่ เราได้ กิ น อิ่ ม นอนอุ่ น มี
สุขภาพดี นับเป็นความสุขของชีวิต แต่เรามัก
ไม่ ต ระหนั ก ความจริ ง ข้ อ นี้ จ นกว่ า จะสู ญ เสี ย
สิ่งเหล่านั้นไป ต่อเมื่อเราล้มป่วยจึงได้คิดว่า
ตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งแล้ว
เรามักเข้าใจว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อ
เมื่อร่ำรวย มีคนรัก มีงานดี มีตำแหน่งสูง ฯลฯ
การมองเช่นนั้นคือการเอาความสุขฝากไว้กับ
อนาคต เราไม่ควรจะรอให้ได้สิ่งเหล่านั้นก่อน
ถึงจะมีความสุข สิ่งสำคัญกว่าก็คือมีความสุข
อยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ตอนนี้

เราก็มีความสุขได้ เพราะสุขที่แท้นั้นมีอยู่แล้ว
ในใจเรา
หากวางใจเป็นก็สามารถมีความสุขได้
ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่ามีหรือจน ได้หรือเสีย
พบหรื อ พราก อะไรเกิ ด ขึ้ น กั บ เราไม่ ส ำคั ญ
เท่ากับว่าเรามองหรือรู้สึกกับมันอย่างไร ถ้าเรา
มองว่าอนิจจังเป็นธรรมดาของชีวิต ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้นกับเราก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้ แม้สิ่ง
นั้นจะเป็นความตายก็ตาม ในทำนองเดียวกัน
ถ้ า รู้ จั ก มองในแง่ บ วก ความป่ ว ยก็ ก ลายเป็ น
คุณ เคราะห์ก็กลายเป็นโชค
กุญแจสู่การบรรลุความสุขในปัจจุบันก็
คื อ การรู้ จั ก ตนเอง ตราบใดที่ เรายั ง ไม่ รู้ จั ก
ตนเอง เราก็ จ ะเป็ น ทุ ก ข์ อ ยู่ ร่ ำ ไป เพราะได้
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เท่าไรก็ไม่พอใจเสียที แม้ไม่มีใครมาทำอะไร
เราเลย เราก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเอง ทั้งนี้ เพราะ
ในส่ ว นลึ ก เราทะเลาะกั บ ตั ว เองอยู่ เ กื อ บ
ตลอดเวลา เมื่อใดที่เรารู้จักตัวเองอย่างแจ่มชัด
เราจะกลับมามีสันติกับตัวเอง แล้วความสุขที่
เคยสูญเสียไปก็จะกลับคืนสู่ชีวิตเรา
น่ า เสี ย ดายที่ ทุ ก วั น นี้ ผู้ ค นมองข้ า ม
ความจริงข้อนี้ไป กลับไปให้ความสำคัญกับสิ่ง
นอกตั ว โดยเฉพาะสิ่ ง เสพสิ่ ง บริ โ ภคและ
เทคโนโลยี ด้วยความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้
ความสุ ข ที่ แ ท้ แ ก่ ต นได้ แต่ เราลื ม ไปว่ า ไม่ มี
อะไรที่ได้มาเปล่าๆ เราต้องแลกอะไรบางอย่าง
เสมอเพื่อจะได้สิ่งที่ปรารถนา อะไรบางอย่าง
นั้ น อาจเป็ น เงิ น ทอง ความเหนื่ อ ยยาก หรื อ
เวลา อยากได้ความสงบก็ต้องยอมเสียเวลา
เดินทางไปที่สงัด อยากได้ความสบายก็ต้อง
ยอมเสี ย เงิ น เงิ น ซื้ อ อุ ป การณ์ อ ำนวยความ
สะดวก แม้บางอย่างจะได้ฟรี แต่ยิ่งมีมูลค่า
มากเท่ า ไร ก็ ยิ่ ง มี ภ าระต้ อ งดู แ ลรั ก ษา บาง
อย่ า งที่ เราต้ อ งแลกไปนั้ น อาจมองเห็ น ไม่ ชั ด
จนเวลาล่วงเลยผ่านไปจึงค่อยตระหนัก เช่น
อยากได้ชีวิตที่สะดวกสบายในเมืองก็ต้องสูญ
เสียชีวิตที่สงบ เนิบช้าและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
รวมทั้ ง ต้ อ งเจอกั บ ความไม่ ป ลอดภั ย และ
มลภาวะนานาชนิด
สิ่ ง เสพสิ่ ง บริ โ ภคให้ ค วามสุ ข และ
รสชาติ แ ก่ ชี วิ ต ก็ จ ริ ง แต่ เราก็ ต้ อ งสู ญ เสี ย
สิ่งต่างๆไปมากมาย นอกจากเงินแล้ว เรายัง
ต้องเสียเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดไปกับ
การแสวงหา ดูแลรักษาและใช้มัน ยิ่งซื้อมา
แพงก็ยิ่งต้องเสียเวลาในการใช้มัน หาไม่ก็จะ
รู้สึกว่าไม่คุ้ม แต่สิ่งที่ตามมาคือมีเวลาเหลือ
น้อยลงสำหรับสิ่งที่มีคุณค่าอื่นๆ เช่น การออก
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กำลังกาย การพักผ่อน การมีเวลาอยู่กับพ่อแม่
และลู ก ๆ จนกระทั่ ง เวลาที่ จ ะอยู่ กั บ ตั ว เองก็
แทบไม่มี สภาพดังกล่าวเกิดขึ้นแม้กับอุปกรณ์
ที่ น่า ทุ่น เวลาให้ เรา เช่ น รถยนต์ ดั งที่ เห็ นได้
ทั่ ว ไปทุ ก วั น นี้ เราเสี ย เวลาไปกั บ รถยนต์
มากมายเพียงใด แค่เวลาที่เสียไปกับการหาเงิน
เพื่อผ่อนรถและซื้อน้ำมันมาใส่รถก็มากโขแล้ว
แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไปโดยแทบ
ไม่รู้ตัว นั่นก็คืออิสรภาพทางใจ ยิ่งพึ่งพาความ
สุขและสะดวกสบายจากสิ่งเสพมากเท่าไร เราก็
ยิ่งผูกติดและตกเป็นทาสของมัน แทนที่มันจะ
เป็นของเรา เรากลับเป็นของมัน คอยนึกเป็น
ห่วงมัน และยอมให้มันครองใจจนเป็นภาระที่
หนักอึ้ง แม้มันเสียหรือหายไป ก็ยังปล่อยวาง
ไม่ได้ บางคนถึงกับยอมตายเพื่อปกป้องรักษา
มัน
ใ น ยุ ค ที่ ผู้ ค น เชิ ด ชู เ ส รี ภ า พ แ ล ะ
เรี ย กร้ อ งอิ ส รภาพจากการครอบงำของผู้ อื่ น
เรากลั บ ยอมสู ญ เสี ย อิ ส รภาพทางจิ ต ใจให้ แ ก่
สิ่งเสพและเทคโนโลยี จนแทบอยู่ไม่ได้หากขาด
มั น ผู้ ค นเป็ น อั น มากเอาความสุ ข และความ
มั่นคงของตัวตนไปผูกติดกับมัน เพราะเชื่อว่า
มันจะทำให้เป็นสุขและตัวตนมั่นคงได้ แต่ชีวิต
กลั บ ยิ่ ง ขาดความสุ ข และตั ว ตนรู้ สึ ก ไร้ ค วาม
มั่นคงมากขึ้น จะว่าไปแล้วลึกไปกว่าการตก
เป็นทาสของสิ่งเสพและเทคโนโลยี ก็คือการตก
เป็นทาสของความยึดติดในตัวตนนั่นเอง เป็น
เพราะความยึดติดถือมั่นในตัวตน มนุษย์เราจึง
พยายามแสวงหาและครอบครองสรรพสิ่งทั้ง
รู ป ธรรมและนามธรรม ด้ ว ยความปรารถนา
และยึ ด มั่ น สำคั ญ หมายว่ า มั น เป็ น เราและ
ของเรา
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อิสรภาพของชีวิตที่แท้จริงนั้นมิได้อยู่ที่
การไม่ มี อ ะไรเลย หากเกิ ด ขึ้ น ได้ เ มื่ อ จิ ต ใจไม่
พึ่ ง พาและยึ ด ติ ด ความสุ ข จากสิ่ ง เสพและ
เทคโนโลยีทั้งปวง เพราะรู้ว่ามันไม่จิรังยั่งยืน
ต้ อ งแลกกั บ ภาระซึ่ ง ทำให้ เ ป็ น ทุ ก ข์ และไม่
สามารถเป็นที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง อิสรภาพ
ของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถเข้าถึงความสุข
อั น ประณี ต จากภายในจนแลเห็ น ว่ า ความสุ ข
จากวัตถุสิ่งเสพนั้นทั้งหยาบและเข้มข้นระคน
ด้วยทุกข์ ยิ่งสามารถประจักษ์ถึงสัจธรรมจาก
การเพ่งพินิจภายในจนแลเห็นว่าความยึดติดถือ
มั่นในตัวตนเป็นรากเหง้าแห่งพันธนาการและ

ความทุกข์ทั้งปวง การเป็นอิสระจากความยึด
ติดถือมั่นในตัวตนจึงจะเกิดขึ้นได้ และนั่นคือ
การบรรลุถึงชีวิตอิสระอย่างสมบูรณ์
ปี ใ หม่ นี้ ห ากจะหวั ง สิ่ ง ใหม่ ก็ อ ย่ า หวั ง
เพียงได้สมบัติชิ้นใหม่ หากควรมองให้ไกลไป
ถึงชีวิตใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยใจที่ใหม่ ใหม่
ในการมองโลกและใหม่ในการมองตน จนเห็น
ว่าไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่าการมีชีวิตที่อิสระ
จากความยึดติดถือมั่นในตัวตน
ขอให้ทุกท่านก้าวหน้าบนวิถีแห่งชีวิต
อิสระตลอดปีใหม่นี้
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LIGHT OF PAISAL

New Life after New Year
Phra Paisal Visalo
Translated to English : Wasu Koysiripong

Happiness isn’t anywhere afar, if we
know how to see it, we will find it
around us. Indeed, happiness is always
with us, but we can’t see it. We don’t
need to look at other things. That we
have enough to eat, that we can sleep
well and that we are in good health are
already happiness of life. Yet, we
usually don’t realize this truth until we
lose these things in life. Once we fall
ill, we just begin to know how happy
we were when we were healthy.
We often understand that
happiness can emerge only when we
are wealthy, have a lover, have a good
job, have a high position etc. When we

have this kind of expectation, we bind
our happiness with the future. It
shouldn’t be that we get these things
first before we have happiness. A more
important thing is the happiness of the
presence. Though we still don’t have
those things, we already have
happiness because the true happiness
always exists in our mind.
Once we know how to correctly
position our mind, we can have
happiness in every situation no matter
when we are rich or poor, no matter
when we get or lose, no matter when
we meet someone or depart from him/
her. Whatever happens to us is not as
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important as how we view or feel it. If
we see that uncertainty is a common
thing in life, not matter what happens
to us, even death, we will not suffer. In
the same way, if we view the World
positively, illness is also beneficial, bad
lucks can turn good lucks.
The key to happiness of the
presence is to know ourselves. So long
as we don’t know ourselves, we will
always suffer because no matter how
much we get, we won’t be satisfied.
Though nobody has done any harm to
us, we will still suffer. Deep in our mind
we quarrel with ourselves almost all
the time. Once we know ourselves
clearly, we will have peace with
ourselves; then our long-lost happiness
will return to us.
It is a pity that today people
often overlook this truth, but give
importance to things outside their mind
especially consumables and
technologies; with a misunderstanding
that those things will give them true
happiness. Yet, they forget that nothing
can be obtained for free. We always
have to exchange something for
something we long for. What we have
to exchange for those things may be
wealth, tiredness or time. If we want
peace, we have to sacrifice time to
travel to a quiet place. If we want
comfort, we will have to sacrifice
money to buy facilities. Though some
things can be obtained for free, the
more it is worth, the more the

maintenance burden. Some of what we
sacrifice may not clearly be seen. Once
time passes, we just realize such as if
we want a convenient urban lifestyle,
we have to lose the lifestyle that is
peaceful, slow and close to nature; and
we have to live with various kinds of
insecurity and pollution.
It is true that consumables give
transient happiness and taste to life,
but we have to sacrifice many things
for them. Apart from money, we have
to sacrifice the limited time of our life
in the World to acquire, maintain and
utilize them. The more expensive they
are, the more amount of time we have
to spend on using them, or we will not
feel they are worthwhile. Yet, what
follows suit is the less time we have for
other valuable things such as physical
exercise, rest, time with family, or even
time to spend with ourselves. This
condition occurs even with the
equipment that seemingly saves our
time such as automobiles. We can
generally witness how much time we
spend on our automobiles. Only the
time we spend on earning money to
pay installments and buy petrol for our
car is already a lot.
Another thing we lose without
even realizing it is the freedom of the
mind. The more we rely on
consumables for happiness and
convenience, the more we are
attached to them and enslaved by
them. Instead of them belonging to us,
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we belong to them. We are concerned
about them and let them occupy our
mind and become our heavy burden.
Even when they are lost or destroyed,
we still cannot put them down. Some
of us can die to protect them.
In this era, we call for liberty
and freedom from others’ oppression,
but willingly lose our mental freedom
to consumables and technologies. We
almost cannot live without them. Many
of us bind personal happiness and
security with them as we believe that
they will give happiness and security.
Yet, the more we do that, the more we
lack happiness and security. Deeper
than being enslaved by consumables
and technologies is being a slave of
ego. Because of ego, we humans try to
seek and occupy a variety of tangible
and intangible things, with wishes and
understanding that they are us and
ours.
The true freedom of life is not
with possessing nothing. Once the true
freedom of life emerges, when the
mind doesn’t depend on or isn’t
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attached to all those consumables and
technologies as it knows that they are
not eternal and to get them, one must
bear a burden that causes
unhappiness, and those things cannot
truly be depended upon. Freedom of
life occurs when we can get into the
delicate happiness from the inside until
we see that happiness from those
materials is rough and filled with
suffering. Especially when we realize
the truth by looking into our own mind
until we see that the ego is the root of
all chains and sufferings, we shall be
free from our ego and achieve a
completely free life.
In this new year, if you should
make any wish, do not wish to get a
new treasure; do view your new life
that can occur with a new mind that
has new views of the World and of
yourself, until you see nothing more
important than having a life free from
the ego.
I wish everyone progress well
on the path of a free life in this New
Year.
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พุทธศาสนากับการพัฒนา(2)
ส.ศิวรักษ์
การปฏิ บั ติ ศ าสนธรรมในความหมายของ
ผู้ เขี ย น เป็ น การเจาะเข้ า สู่ หั ว ใจของศาสนา
ไม่ใช่เพียงติดอยู่ที่สิ่งไร้สาระและงมงาย เหมือน
เช่นชาวพุทธผู้ไม่ยอมตบยุง แต่ให้กู้เงินโดยมี
อัตราดอกเบี้ยสูง หรือเหมือนคริสเตียนซึ่งไป
โบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ในขณะเดียวกับที่ดำเนิน
ธุรกิจอย่างคดโกง แม้กระทั่งเอากำไรเกินควร
ในการขายข้าวซึ่งนำไปเลี้ยงเด็กกำพร้า หรือ
เหมือนชาวมุสลิมซึ่งไม่กินหมู แต่ทำตนเองให้
มัวหมองโดยสิ่งชั่วและมากด้วยกามราคะและ
ให้ ก ารสนั บ สนุ น นั ก การเมื อ งผู้ ห ลอกลวง
ประชาชนด้วยเครื่องมือต่างๆ เพราะผู้แสร้งทำ
เหล่านี้ใช่ไหมที่ทำให้คนหนุ่มสาวหันหลังให้กับ
ศาสนาเหมือนที่ชาวฮินดูผู้หนึ่งกล่าวว่าวิธีการ
ของพ่อของเขาไม่ซื่อสัตย์เอามากๆ แต่นั่นไม่
เป็นไร เพราะว่าพ่อเขาเคร่งครัดในศาสนาถือ
บุญจาริก สวดสังวัธยายมนต์และลงอาบน้ำใน
แม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาป
สั จ ธรรมเป็ น จุ ด ยอดของศาสนา แต่
ต้องมีศีลธรรม และความเหมาะสมเป็นฐาน มิ
ฉะนั้น ศาสนาจะเป็นยาเสพติดหรือหน้ากาก
สำหรับคนชั่วที่ใช้เก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์จาก
คนที่โง่กว่า เมื่อระบบเศรษฐกิจซึ่งมีฐานอยู่บน
ทุนนิยม ทำให้ความโลภทวีขึ้น ทั้งในหมู่ผู้ผลิต
และผู้บริโภค ควรหรือที่ศาสนาไหนจะสนับสนุน
มัน
ผู้ผลิตต้องการหาทางลงทุนที่จะทำให้

เกิดผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากร
ธรรมชาติที่สูญเสียไป หรือคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่
ว่ า สิ น ค้ า ที่ ผ ลิ ต นั้ น เป็ น สิ่ ง ฟุ่ ม เฟื อ ย ในขณะที่
80-90 ของประชาชนในโลกมีปัจจัยยังชีพไม่
เพียงพอ ถ้าหากเขาตระหนักถึงผลกำไรมหา
ศาลที่เขาจะได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อคนเพียง 1% เขา
คงมีความสุขมากที่จะได้ทำเช่นนี้ เมื่อส่วนหนึ่ง
ของโลกมีข้าวโพดหรือข้าวสาลีมากเกินไป เขาก็
จะเผามันทิ้ง เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศด้อยพัฒนาเรามองเห็นได้ถึง
การส่งเสริมอุตสาหรรม เช่นโรงแรมการท่อง
เที่ยว และสถานเริงรมย์ต่างๆ มากกว่าที่จะส่ง
เสริมเกษตรกรรมหรือการผลิตสินค้าบริโภคที่
จำเป็น เช่น ยารักษาโรค ทั้งนี้เพราะประเทศที่
ก้าวหน้าเป็นผู้กุมตลาดเอาไว้
ระบบทุ น นิ ย มมุ่ ง ที่ ผ ลกำไร ไม่ มุ่ ง ใน
ความผาสุกของสังคม นักทุนนิยมอาจจะใจบุญ
สุนทาน ตราบเท่าที่คนส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้
ความควบคุมของเขา แต่เนื่องจากผลกำไรคือ
เป้าหมายของเขา เขาจึงเอารัดเอาเปรียบในทุก
ทาง ตั้งแต่คนงานจนถึงผู้บริโภค การเอารัดเอา
เปรียบก็ต่างระดับออกไป ในประเทศที่สหภาพ
กรรมกรเข้มแข็ง และข้าราชการซื่อสัตย์และมี
ประสิทธิภาพและผู้บริโภคมีองค์กรที่สามารถ
ทดสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อเทียบกับราคา
ผู้ผลิตจะต้องมีจริยธรรมที่สูงขึ้น ในประเทศที่
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สิ่งเหล่านี้ไม่มี ความคดโกงก็มากขึ้น
ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับปาน
กลาง นอกจากเขาจะถู ก กระตุ้ น ให้ อ ยากได้
อยากซื้อ แต่ในระบบทุนนิยม สื่อสารมวลชน
ถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้ต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็น ผู้
บริโภคถูกบังคับให้เลือกสินค้าชนิดเดียวกันแต่
ต่างเครื่องหมายการค้า ผู้บริโภคต้องตกเป็น
เหยื่อของการโฆษณา คำกล่าวที่ว่า ทุนนิยมให้
เสรีภาพในการเลือก เป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริง เพราะ
ว่าในหลายๆส่วน บริษัทโฆษณาเป็นผู้กำหนด
ว่าจะขายอะไร และโดยร่วมมือกับองค์กรและ
บรรษั ท ข้ า มชาติ หลอกลวงประชาชนอย่ า ง
แยบยลจนไม่ รู้ สึ ก ว่ า ถู ก หลอกลวง นี่ ไ ม่ ใช่
เสรีภาพที่แท้จริง ในประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบ
เผด็ จ การอย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด ประชาชนยั ง รู้ ว่ า
รัฐบาลกำลังโฆษณาชวนเชื่อเพราะสิ่งเหล่านั้น
ค่ อ นข้ า งเห็ น ง่ า ย แต่ ก ารโฆษณาหรื อ การตก
แต่ ง แปลกๆใหม่ ๆ ที่ ยุ ย งส่ ง เสริ ม ความอยาก
ทำให้ยากที่จะรู้ว่าเป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่ง
ในประเทศเหล่านั้น ที่ที่ไฟฟ้าไปถึง แทบทุ ก
บ้ า นอยากที่ จ ะมี โ ทรทั ศ น์ ทั้ ง ๆที่ ย ากจน
โทรทั ศ น์ มี ส่ ว นสำคั ญ ในการหลอกลวง
สาธารณชน เพราะเป็ น เครื่ อ งแสดงสถานะ
คล้ายกับเป็นการยกสถานะของตน ดังนั้นชาว
บ้านอาจจะขายที่ของตัวเพียงเพื่อซื้อโทรทัศน์
นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเล่ห์เหลี่ยม ที่จะ
ทำให้ชาวบ้านซื้อ
ประชาชนทั่วไปดูเหมือนว่า เป็นพัฒนาการ
ของคนจน จากการที่ตนสามารถมีสินค้าใหม่
และแพงเพิ่มขึ้น เพราะว่าความอยากเป็นแรง
ผลักดันของพัฒนาการชนิดนี้ จึงเป็นเหตุให้เกิด
ความประสงค์ ที่ ก้ า วก่ า ยและความขั ด แย้ ง
ประชาชนเอารั ด เอาเปรี ย บและกดผู้ อื่ น ลง
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หลอกลวง คดโกง และเล่ห์เหลี่ยมย่อมตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นับเป็นแบบแผนของชีวิต
แห่งวัตถุนิยมจริงๆของชาติที่เคยเป็นที่รู้จักว่า
ประชาชนยิ้ ม แย้ ม แจ่ ม ใส ยอมรั บ พั ฒ นาการ
ชนิดนี้กันกระนั้นหรือ
เป็ น ความจริ ง ว่ า มี ห ลายหนทางที่ จ ะ
แก้ไขภาพพจน์เลวๆ ของลัทธิทุนนิยมได้บ้าง
อย่ า งน้ อ ยที่ สุ ด เมย์ น าร์ ด เคนส์ (Maynard
Keynes) แห่ ง อั ง กฤษ ก็ พ ยายามที่ จ ะแก้ ไข
ภาพพจน์นี้ โดยสอดแทรกสังคมนิยมลงไปบ้าง
เขาพยายามที่จะลดความทะยานอยากในวัตถุ
และให้นักทุนนิยมมีการมองเป้าหมายอื่นนอก
จากผลกำไร ดังนั้นเขาจึงใช้กำไรส่วนหนึ่งเพื่อ
ประโยชน์ ข องสั ง คม แต่ ทุ น นิ ย มก็ ยั ง เป็ น
ทุนนิยม ถึงแม้ว่านักทุนนิยมจะช่วยเหลือเพื่อน
บ้ า นบ้ า ง แต่ โ ดยพื้ น ฐานแล้ ว เขาเห็ น แก่ ตั ว
และเขาเพี ย งแต่ พ ยายามที่ จ ะบิ ด เบื อ นความ
จริงมากว่าที่เคยเป็นเท่านั้น วีถีชีวิตของเขายัง
เน้นอยู่ที่ความสุขทางวัตถุและชื่อเสียงเกียรติ
ยศ เพียงแต่ไม่แสดงออกอย่างเด่นชัดเหมือนแต่
ก่อนเท่านั้น
วิถีชีวิตเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรับของชาว
พุทธได้ละหรือ เราจะยอมรับทฤษฎีของเวเบอร์
(Weber) หรือไม่ก็ตาม แต่มันเป็นความจริงที่
ว่าทุนนิยมเติบโตและแพร่ขยายในสังคมชาว
คริ ส ต์ ก่ อ น และยิ่ ง ทุ น นิ ย มเบ่ ง บานขึ้ น เท่ า ไร
สังคมนั้นก็ยิ่งห่างจากพระคริสต์มากเท่านั้น ใน
ปัจจุบัน ทุนนิยมเริ่มที่จะเบ่งบานในสังคมพุทธ
ถึ ง แม้ ว่ า บรรพชนของไทยจะถู ก บั ง คั บ ให้
ยอมรับมันก็ตาม แต่เราหรืออย่างน้อยที่สุดผู้มี
อำนาจในเมื อ งไทย ก็ นิ ย มยิ น ดี กั บ ทุ น นิ ย ม
จนถึงกับวางแผนพัฒนาการตามแนวทุนนิยม
เช่นนี้แล้วเขายังจะเป็นชาวพุทธหรือ
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ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็ผู้นำทางศาสนาส่วน
ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนา หรือ
บาทหลวงในคริสศาสนาล้วนเข้ากับทุนนิยมทั้ง
สิ้น ถึงตรงนี้เราควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า ไม่
เฉพาะแต่ระบบทุนนิยมเท่านั้นที่มุ่งจะเพิ่มผล
รวมของประเทศ ประเทศสังคมนิยมในยุโรป
ตะวั น ออกก็ ใช้ ม าตรฐานอั น เดี ย วกั น ในการ
วัดผลสำเร็จของพัฒนาการ ที่เป็นเช่นนี้เพราะ
รัสเซียซึ่งเป็นพี่เบิ้มในแนวสังคมนิยมได้นำทาง
มาก่อนด้วยการวางแผนพัฒนาเช่นนี้
ในแง่แห่งคุณค่าของมนุษย์ ประเทศซึ่ง
สวามิภักดิ์ต่อวัตถุนิยมมีผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ไม่
ว่ า ประเทศนั้ น ๆ จะอยู่ ค่ า ยไหนก็ ต าม อี ริ ค
ฟรอมม์ (Eric Fromm) กล่าวว่า “รัสเซียคิดว่า
ตนเองเป็นตัวแทนของสังคมนิยมเพราะว่าเขา
ใช้คำนิยามของมาร์กซ์ โดยไม่ตระหนักถึงว่า
ระบบสั ง คมของเขานั้ น ใกล้ เ คี ย งกั บ ประเทศ
ทุ น นิ ย มที่ พั ฒ นาแล้ ว อย่ า งไร ในอี ก ทางหนึ่ ง
ประเทศตะวันตกเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวแทนของ
ปัจเจกนิยมซึ่งส่งเสริมให้แต่ละคนมีความริเริ่ม
ด้วยตนเอง และคิดว่านี้เป็นอุดมคติของตน แต่
แล้วก็มองไม่เห็นว่าโดยแท้จริงแล้วสถาบันทาง
สังคมของเราหลายต่อหลายสถาบันก็คล้ายคลึง
กั น สถาบั น ในลั ท ธิ ค อมมิ ว นิ ส ต์ ซึ่ ง เรารั ง เกี ย จ
อยู่”
พั ฒ นาการซึ่ ง มี เ ป้ า หมายพื้ น ฐานที่
ปริมาณ มีจุดอ่อนหลายประการดังที่ได้ชี้ให้เห็น
แล้ว และไม่ใช่ว่านักเศรษฐศาสตร์จะไม่รู้ถึงจุด
อ่ อ นนี้ ดั ง เช่ น ที่ เ คนส์ พ ยายามที่ จ ะแก้ ไขจุ ด
อ่ อ นของทุ น นิ ย มมาแล้ ว หรื อ เมื่ อ เร็ ว ๆ นี้ ที่
สถาบั น วิ จั ย เพื่ อ พั ฒ นาการของสั ง คมแห่ ง
สหประชาชาติได้พยายามหาทางที่จะทำให้ราย
ได้ ข องประชาชนในสั ง คมเท่ า เที ย มกั น เป็ น

ความพยายามที่ น่ า สรรเสริ ญ และควรที่ จ ะ
สนับสนุน แต่จนถึงปัจจุบัน แผนการนั้นประสบ
ความล้มเหลว
สถาบั น ดั ง กล่ า วได้ เ สนอรายการ 77
รายการ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ตัวอย่างเช่นความมีอายุยืน ปริมาณวิตามินที่
เพี ย งพอในอาหาร จำนวนนั ก เรี ย นซึ่ ง กำลั ง
เรียนอยู่ในโรงเรียน จำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า
อัตราส่วนระหว่างอาคารและประชากร โอกาส
ที่สามารถจะมีวิทยุและโทรทัศน์ ปริมาณของ
ผลิ ต ผลทางการเกษตรที่ สั ม พั น ธ์ กั บ จำนวน
เกษตรกรหญิง การใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยน
อาหาร และอื่ น ๆ เป็ น ที่ เข้ า ใจว่ า ถ้ า รายการ
เหล่านี้มากขึ้นและดีขึ้น พัฒนาการก็จะไปได้
ไกล นั่นหมายความว่า สถาบันนี้พยายามที่จะ
ให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติพ้นจาก
ปัญหาการว่างงานโดยเร่งการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
รายได้ประชาชาติ และเพื่อนำประเทศเหล่านั้น
ให้มีการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม
นี้เป็นการก้าวไปข้างหน้า แต่กระนั้นก็
ยังไปไม่พ้นคำนิยามของพัฒนาการเชิงปริมาณ
การวัดผลเป็นไปในแง่ของปริมาณ รายการทั้ง
77 รายการไม่สามารถใช้วัดคุณภาพของชีวิต
ได้เลย และวิธีนี้ยังมุ่งคำนึงถึงวิธีการในการเพิ่ม
ผลผลิต โดยตั้งบนสมมติฐานที่ว่า ยิ่งผลิตมาก
ยิ่ ง ดี ตราบเท่ า ที่ มี ก ารกระจายผลผลิ ต อย่ า ง
เพียงพอ
ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าข้อผิดพลาด
ของพัฒนาการอยู่ที่การวางเป้าหมายที่ปริมาณ
พยายามที่จะวัดผลในแง่วัตถุและ “ความทัน
สมัย” วิธีคิดแบบนี้มีรากเหง้าในยุโรปตะวันตก
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรม แต่ไม่มีการตั้ง
คำถามว่ า ชี วิ ต เช่ น นี้ น่ า ปรารถนาหรื อ ไม่ รู ป
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แบบทางสังคมของชาวตะวันตกถูกรับเป็นเป้า
หมายอย่างง่ายดาย และคำถามเดียวที่ถามคือ
ว่า อีกกี่ปีที่ประเทศอย่างเช่นไทยจึงจะก้าวทัน
อั ง กฤษ หรื อ ญี่ ปุ่ น หรื อ รั ส เซี ย หรื อ
สหรัฐอเมริกา
ผู้ เขี ย นยิ น ดี ที่ จ ะกล่ า วว่ า นั ก คิ ด ทั้ ง
หลายรวมทั้ งนั ก เศรษฐศาสตร์ไ ด้ต ระหนั ก ว่ า
พัฒนาการชนิดนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ สหรัฐ
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนแห่งความฝันของ
โลกเสรีนิยม ก็เต็มไปด้วยความอยุติธรรมและ
ความยากจน และเอารัดเอาเปรียบต่อประเทศ
อื่นๆ สหรัฐมีอาหารพอที่จะทำลายทิ้ง และด้วย
ประชาการเพี ย ง 6% ของประชากรโลก ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจทดแทนได้ไปถึง
50% ในขณะเดียวกัน คนติดยาเสพติดมากขึ้น
อาชญากรรมเพิ่ ม ขึ้ น และคุ ณ ค่ า เดิ ม ของ
คริสเตียนถูกละเลย สิ่งเหล่านี้ดูเหมือนกำลัง
เกิดขึ้นในประเทศ ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวอย่าง
สำคัญสำหรับพัฒนาการชนิดนี้
เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโลกของเรากำลังอยู่
ในวังวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพัฒนาการเชิง
ปริมาณ ยิ่งไปไกลเท่าใด ปัญหายิ่งมากขึ้นและ
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รวดเร็ ว จนแก้ ไ ม่ ทั น และนั ก เทคนิ ค วิ ท ยาไม่
สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะประการแรก
เขากลัวว่าถ้าหากไม่มีการเพิ่มปริมาณขึ้น ทุก
อย่ า งจะหยุ ด นิ่ ง หรื อ หรื อ ไม่ ก็ ทุ ก ระบบจะ
ยุ่ ง เหยิ ง และอาจจะถึ ง แก่ ค วามหายนะ
ตัวอย่างเช่นประชากรจะเพิ่มขึ้นและอาหารจะ
ไม่เพียงพอ ซึ่งจะนำไปสู่การปะทะกัน ที่จริง
อาหารมี พ อถ้ า หากมี ก ารแบ่ ง ปั น กั น อย่ า ง
ยุติธรรม และใช้มันอย่างไม่ให้เสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์ ปั ญ หาอยู่ ที่ ว่ า คนที่ มี ม ากไม่ ย อม
แบ่งปันให้ เพราะว่าประการที่สอง เขาต้องการ
รักษาสถานภาพแห่งความมั่งคั่งเอาไว้ เขาหวัง
ว่าถ้าเพิ่มการผลิตขึ้นคนจนก็จะมีโอกาสได้รับ
เพิ่ ม และมาตรฐานชี วิ ต ก็ จ ะดี ขึ้ น แต่ เ ป็ น
ธรรมชาติ ข องคนเราที่ ว่ า เมื่ อ อยู่ ใ นสถานะที่
สะดวกสบาย และถึงแม้จะเห็นความยุติธรรม
อยู่ แต่เราก็จะไม่สนใจมันมากนัก ถ้าหากมันไม่
กระทบกระเทื อ นสถานภาพของเรามากนั ก
นอกจากนี้ ถ้ า หากเราจะทำอะไรลงไป เราก็
อาจจะเป็นอันตรายได้
(อ่านต่อฉบับหน้า)
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LIGHT OF SIVARAKSA

Buddhism and Development is small beautiful?(2)
S.Sivaraksa
By taking one’s religion seriously I
mean, by getting down to the heart of
religion, not simply being strict a bout
non-essentials and presenting a false
front, like those Buddhists who won’t slap
a mosquito but have no compunction
about loaning money out at exorbitant
interest, or those Christians who go to
church every Sunday while they use
crooked business methods, even taking
excessive profit from the sale of grain to
feed orphans, or those Moslems who
refuse to eat pork but defile themselves
by devious dealing and lasciviousness,
and give support to politicians who cheat
the people by various devices. Is it not
because of hypocrites such as these that
young people turn away from religion? As
one Hindu said, his father was very
dishonest, but that was all right, since he
was very religious- Making pilgrimages,
praying, and bathing in the Ganges to
wash his sins away.
Religious truth is the pinnacle of
religion, but it must have morality or
decency as its base. Otherwise, religion is
indeed and opiate, or a mask for evil
people to use in reaping profits from
those who are more stupid than they are.
When an economic system, based
on a capitalistic market economy, requires
increasing greed, both in the producer and

in the consumer, can any religion
encourage it?
The producer must find an way to
invest his money that will bring him the
greatest return, without regard to the
disappearance of natural resources, or to
the fact that he may be producing luxury
goods. While 80-90% of the people in the
world do not have the basic necessities of
life, if it is possible to realize a large profit
by using natural resources to produce
luxuries for 1% of the people, this type of
developer is only too happy to do it.
When one part of the world has an
overabundance of corn or wheat, they
gladly burn it to raise the price even
higher. Especially in developing countries,
one can see the emphasis given to the
hotel industry, tourism, and places
catering to the physical pleasures of man,
rather than to agriculture or the
production of the basic requirements of
food, clothing and medicine, because the
more advanced nations maintain control
of the markets.
The capitalistic system aims for
profit, not for the general welfare of the
public. Capitalists may indulge in some
philanthropy, as long as the majority of
the people remain under their control.
But since profit is their goal, they must
take every advantage they can, beginning
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with taking advantage of the consumers.
The extent to which advantage is taken
varies. In countries where labor unions are
strong, where the government officials are
fairly honest and efficient, and where the
consumers keep up with the producers by
their own organizations to test quality
against price, the producers must have a
higher ethical standard. In countries where
these conditions do not exist, the
proportion of dishonesty is higher.
Consumers ordinarily have
modest desires unless they are especially
stimulated to want and to buy. But in a
capitalistic system the mass media are
used to stimulate desire for things that
are not really needed. Consumers are
forced to choose between brands which
in fact may be identical. The consumer
becomes a victim of advertising. The
claim that capitalism gives freedom to the
people, by providing freedom of choice, is
less than true. For advertising companies
determine in large part what is to be sold,
and they together with the multinational
corporations deceive the people know
that the government is propagandizing
them, for the propaganda is usually quite
crude. But deception is more difficult to
perceive when it is based on the
encouragement of greed, either by using
fancy decoration or by advertising
methods. In such countries, wherever
electricity is brought, no matter how poor
a family is, it feels it must buy a television
set. TV plays a most important part in the
deception of the public, since it is held up
as a status symbol. It is   pictured as
improving the way of life, so that people
will sell their land if necessary to buy a
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TV. This is but one example of tricks to
induce people to buy; time payment is
another.
People seem to measure
development in terms of their own
personal increase in new and expensive
goods. Because greed is the boss in this
type of development, it causes an in
cross-purposes and conflict; people
increasingly take advantage of   and
oppress one another; swindling and
crooked tricks inevitably follow. This is the
truly materialistic way of life. Yet many
nations admit with a rueful smile that is
also the way of development.
It is true that there are ways to
correct the bad image of capitalism to
some extent, at least since the time when
Maynard Keynes of England attempted to
improve its image by injecting some
socialism. He tried to reduce the lust for
things and to give some purpose beyond
profit to the capitalists, so they would use
at least part of their profits for the benefit
of society. But capitalism was still
capitalism. Even though the capitalists
helped their neighbors to some extent,
their basic purpose was selfish, and they
only tried to disguise the fact a little more
than formerly. Their way of life still
emphasized physical pleasure and  
prestige, only not quite so obviously as
before.
Can this way of life be accepted
by one who turns for refuge to the
Buddha? Whether or not we accept
Weber’s theory, it is sad fact of history
that capitalism grew and prospered first in
Christian society. And the more capitalism
flourished, the further that society
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separated itself from Jesus Christ. Today
capitalistic society has begun to flourish in
Buddhist society. Though our Thai
forebears were forced to accept it, yet
we, or at least those of our number who
now hold the reins of power in Siam,
have gladly accepted capitalism, even to
the point where they have laid the plans
for development along capitalist lines,
and it is now a question as to whether or
not they are any longer Buddhist,
regardless of what they say.
What is worse is that the majority
of religious leaders, whether sons of the
Buddha or followers of   Christ, have
flocked into the capitalist camp.
We should note plainly at this
point that it is not only the capitalist
system that has been increasing the gross
national product as its goal go
development. The socialist countries of
Eastern Europe use the same standard as
capitalist societies in measuring the results
of development. And why shouldn’t
they? Their eldest sister, the Soviet Union,
took the lead.
In terms of human values,
countries that take their refuge in
materialism, no matter to what ideological
camp they belong, scarcely differ in their
end results. Eric Fromm has said, “The
Russians think of themselves as the
representatives of socialism, because they
use Marxist ideological terminology, not
realizing how closely their system
resembles the fully developed capitalist
system. We in the Western camp, on the
other hand, believe we are the
representatives of an individualism which
encourages each person to take the

initiative, with a humanitarian ethical
system; thinking that these are our ideals.
But we fail to see that in truth many of
our own social institutions closely
resemble those of the communism which
we detest.”
Development which has quantity
as its basic goal has many weaknesses as
we have pointed out. It is not that
economists are not aware of the
weaknesses. As Keynes once attempted
to correct the weaknesses of capitalism,
so more recently the United Nations
Social Development Research Institute
has sought ways by which income might
be more nearly equalized through- out
society. It is an admirable effort and
should be encouraged. But to date it has
failed.
The institute mentioned above
has listed about seventy-seven items
which can be assumed to be important in
development, including such things as
long life, sufficient vitamins in the diet,
the number of pupils enrolled in school,
the number of people who use electricity,
the numerical ratio of buildings to people,
the opportunity of access to radios and
television, the amount of agricultural
produce in relation to the number of
male farm workers, the use of currency in
exchange for food, etc. It is held that the
more improvement and expansion in
these items, the greater the development.
This means that the institute is attempting
to turn the members of the United
Nations away from their pre-occupation
with increasing the national income as the
goal of development, and to lead them
to make a more just and equitable
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distribution of the income.
This is a real step forward, yet it
still does not go beyond the usual
quantitative definition of development.
Measurements are still made in terms of
quantity. None of the seventy-seven items
can be used to measure life qualitatively.
And this method does not take into
consideration the means used in
increasing production, but simply assumes
that the more production the butter, as
long as there is a just distribution.
So we can say that the error in
development lies in making quantity its
goal, in continually trying to measure
results in terms of materialism and
“modernity.” This type of thinking has its
roots in Western Europe at the time of
the industrial revolution. But the question
is not asked as to whether this way of life
is really desirable or not. Rather the social
order to the Westerner is simply accepted
as the goal, as the model to imitate, and
the only question asked is how many
years will it be before a country like Siam
will catch up with England or Japan or
Russia or the United states?
I am glad to say that leading
thinkers, including economists, now see
more clearly that this type of
development solves no problems. The
United states, which once was the land of
dreams of the free world, is full of social
injustice and poverty within, and takes
unfair advantage of countries outside its
boundaries. It has food to throw away,
and with only 6% of the world’s
population, it consumes almost 50% of
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the world’s irreplaceable natural
resources. At the same time, the rich
become drug addicts, crime increases, and
the old Christian values are given up. This
seems to be happening all over the
country that once was held up as the
prime example of this type of
development.
It is evident that our world is
caught up in a cycle. Especially in
quantitative development, the further it
goes the more problems appear, faster
than they can be solved, and the
technocrats are not to stop the spiraling
because (1) they are afraid that if the
quantity is not increased everything will
come to a standstill. Or all the systems
will go haywire leading to possible ruin.
For instance, the population will increase
and there will be insufficient food, leading
to clashes. Actually in this regard there is
enough food, if it were distributed
equitably and used without waste. The
problem is that those who have the
surplus refuse to share it, because (2) they
want to maintain the status of the rich.
Their hope is that by increasing
production most of the poor will receive
of the increase, continually raising their
standards. But our nature is such that
once we ourselves have become more
comfortably situated, even though we see
some injustices appearing, we don’t get
much excited about them if they don’t
touch us too much. Besides, if we do
something about them, we might get hurt.
.(to be continued)
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จากสมุดบันทึก
พจนา จันทรสันติ

วินัยเปนอุบายเพื่อที่จะใช้ขจัดความเคยชินเดิม และสร้างความเคยชินใหม่
ทว่า“สัจจะ”หาใช่ความเคยชินไม่.
๚
จิตมีมาเพื่อเป็นผู้คอยดูแลกำกับกาย เหมือนสารถีผู้ขับขี่รถ ทว่าในบทบาทหน้าที่นั้นมันก็ได้ก้าว
ไกลไปเกินหน้าที่ของมัน อัตตาได้ก่อเกิดขึ้น ทว่าหาใช่ความจำเป็นไม่ อัตตากลายเป็นศูนย์รวม
ของทั้งหมด ได้กลายเป็นเจ้านายที่แท้จริง เป็นผู้บงการ และเป็นอุปสรรคอันสำคัญยิ่ง
บนหนทางสู่การย้อนทวนกลับไปค้นหาจิตง่ายๆ อันเป็นสิ่งเดิมแท้.
๚
จิตมิใช่จิต
กายมิใช่กาย
เป็นเพียงความจำเป็น
ของระบบชีวภาพในสนามพลัง
ของกาลเวลาและพื้นที่ว่าง
ความเข้าใจผิดของเรา
สร้างสรรพสิ่งในจักรวาลขึ้น
และอารยธรรมของเรา
ถือกำเนิดขึ้นจากมโนทัศน์อันมืดมัว
ของความเข้าใจอันคลาดเคลื่อน.
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LIGHT OF POCHANA

From a diary

Pochana Chandrasanti
Translated to English :
Wasu Koysiripong

Discipline is a method for eliminating old habits and creating new habits.
However, “truth” is not a habit.
…
The mind is in existence for directing the body, like a chauffeur. Yet, its role is
much beyond its duty, so the ego is formed though not needed. The ego has
become the center of everything. It has become the real master, the commander
and an important obstacle on the way of returning to find the simple
and original mind.
…
The mind is no mind.
The body is no body.
They are only necessary beings
Of the biological system in the energy field
Of time and space.
Our misunderstanding
Concocts everything in the universe
And our civilization
Is conceived from the opaque imagination
Of the distorted understanding.
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พุทธรูปเพื่ออะไร
กองบรรณาธิการ

เพราะบทความเรื่อง“การบูชารูปเคารพใน
พุทธศาสนา”ฉบับที่แล้ว มีเพื่อนมาถกกันต่อ
เรื่องพุทธรูปในแง่ของธรรมะและความสำคัญ
ในทางโลกหรื อ ในทางวั ฒ นธรรมอยู่ บ้ า งสอง
สามคน ซึ่งเรื่องที่ถกก็ยังไม่กว้างขวางลึกซึ้ง
เท่าไร กองบรรณาธิการพบประเด็นหนึ่งเกี่ยว
กับเหตุผลการสร้างพุทธรูปในอินเดียน่าสนใจ
จากหนังสือแนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าว
บ้ า นดอน โดย พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ( สนพ.อรุ ณ
วิทยา,กรุงเทพฯ,2529) ในบทย่อยที่ว่าด้วย
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์ ซึ่งท่านพุทธทาส
ผู้เขียนในฐานะคนอำเภอไชยา ท้องถิ่นหนึ่งของ
อ่าวบ้านดอนผู้รักสัจธรรมได้นำเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กั บ เหตุ ผ ลในการสร้ า งพุ ท ธรู ป ในอดี ต มา

วิเคราะห์ทั้งในทางธรรมและโยงไปในทางโลก
ในสมัยนั้น ซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าพุทธศาสนาเกิด
ขึ้นในชมพูทวีปซึ่งศาสนาฮินดูพราหมณ์จำหลัก
ปั ก ฐานอย่ า งแน่ น หนามาก่ อ นเป็ น พั น ๆปี
ฉะนั้ น การปรั บ ตั ว เพื่ อ ให้ เ กิ ด ศรั ท ธาและลด
การเผชิ ญ หน้ า กั น ของสองศาสนานี้ ย่ อ ม
ละเอียดอ่อนลึกซึ้ง เราจึงใคร่ขอนำบางส่วนมา
แสดง ดังนี้
รูปปฏิมาเหล่านี้เป็นของพุทธศาสนา
อย่างมหายาน ดินแดนรอบอ่าวบ้านดอนใน
สมัยศรีวิชัยนี้ถือพุทธศาสนาอย่างมหายาน ทั้ง
ที่ เ คยถื อ หิ น ยานมาก่ อ นแล้ ว ฉะนั้ น จะได้
พิจารณากันถึงเรื่องพุทธศาสนาอย่างมหายานนี้
เสียสักเล็กน้อย
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กำเนิ ด พุ ท ธศาสนาอย่ า งมหายานนี้
เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในอินเดีย มิใช่เพิ่มมาเกิดที่
ไชยา เหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นนั้นยืดยาวมาก
แต่ อ าจสรุ ป ได้ สั้ น ๆก็ คื อ ว่ า ทางพุ ท ธศาสนา
อย่ า งเก่ า เห็ น ว่ า คนโง่ มี ม ากกว่ า คนฉลาด ตั้ ง
99 เปอร์ เซ็ น ต์ ปรมั ต ถธรรมที่ ลึ ก ซึ้ ง หรื อ
พุทธศาสนาชนิดที่ช่วยตัวเองล้วน กระทั่งถึง
ถอนตัวตนออกเสียให้หมดนั้นเป็นไปไม่ได้ในหมู่
คนโง่ จะอาศัยแต่คนฉลาดซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่
คนนั้น ต่อไปข้างหน้าพุทธศาสนาคงไปไม่รอด
แน่ จึ ง ได้ ห าทางขยั บ ขยาย เหตุ นั้ น เองจึ ง มี
พุทธบริษัทพวกหนึ่งมีความกล้าหาญพอที่จะ
ประดิษฐ์ลัทธิใหม่ที่จะหน่วงเหนี่ยวเอาปริมาณ
มากนั้นไว้ให้ได้ คือบัญญัติหลักพุทธศาสนาใน
รู ป บุ ค ลาธิ ษ ฐานขึ้ น ใหม่ ให้ เข้ า กั น ได้ กั บ พื้ น
อุปนิสัยของประชาชนส่วนใหญ่ คือบัญญัติให้
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆ มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งเป็น
ของประจำพระองค์ มีหน้าที่รักษาพระศาสนา
ให้ยืดยาว มีฤทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทุกๆ
อย่ า งอยู่ ใ นพระโพธิ สั ต ว์ นั้ น มี อ ำนาจเหนื อ
สิ่ ง ใดๆในโลก กระทั่ ง เหนื อ พระเจ้ า ที่ ส ร้ า ง
โลกหรื อ ควบคุ ม โลก แต่ ก็ ยั ง เป็ น “ทาส”
ของพระพุ ท ธเจ้ า รู ป โพธิ สั ต ว์ ทุ ก รู ป จึ ง มี
รูปพระพุทธเจ้าอยู่ที่หน้ามงกุฎเหนือหน้าผาก
ขึ้นไปเล็กน้อยองค์หนึ่งเป็นอย่างน้อย ถ้าเป็น
รูปโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ เขาทำให้มีพระพุทธเจ้า
อยู่บนพระเศียรนั้นหลายๆองค์ บนบ่าบ้าง ชูไว้
ในพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์(ดังในภาพที่ 28
ภาพกลาง)บ้ า ง รวมความว่ า มี พ ระพุ ท ธรู ป
เป็นเครื่องหมายในฐานะเป็นเจ้านายเสมอ คน
ที่จะไหว้รูปพระโพธิสัตว์ก็ไม่นึกรังเกียจอะไร
เพราะมี พ ระพุ ท ธรู ป ร่ ว มเป็ น ประธานอยู่ ใ น
รู ป พระโพธิ สั ต ว์ นั้ น แล้ ว ด้ ว ย คนต้ อ งการ
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บนบานอะไรตามประสาของผู้ที่อยากจะพึ่งคน
อื่นก็บนบานเอาได้จากพระโพธิสัตว์นั้น ซึ่งมี
ฤทธิ์ อ ำนาจมากกว่ า พระอิ ศ วรของฝ่ า ย
พราหมณ์เสียอีก จะต้องไปง้อพระอิศวรของ
ฝ่ายพราหมณ์ทำไมกัน ไหว้หรือบนบานพระ
โพธิสัตว์นี้เพียงองค์เดียวก็เป็นไหว้และบนบาน
พระและเจ้ า ถึ ง สององค์ พ ร้ อ มกั น ไป คื อ
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่เก่งกว่าพระอิศวร
สำหรับพระโพธิสัตว์ประจำพุทธศาสนาอย่างที่
เรากำลังถือกันนี้เขาบัญญัตินามว่า“พระอวโลกิ
เตศวรโพธิสัตว์
...ความมุ่งหมายของการทำรูปอวโลกิ
เตศวรนั้ น เขามุ่ ง หมายจะให้ เ ป็ น “การแสดง
ธรรม”ไปในตัวรูปนั้นเองด้วย ในเค้าหน้าของ
รูปปฏิมานั้นต้องมีธรรม 3 ประการเห็นอยู่ชัด
คือ ความเมตตา ความสุข ความฉลาดกลมกลืน
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เป็นอันเดียวกันอยู่ ใคร
อ่ า นหน้ า พระอวโลกิ เ ต
ศวรออก คนนั้ น เห็ น
ธรรม คือเมตตา ปัญญา
และศานติเป็นอย่างน้อย
หมายความว่ า ของสาม
อย่ า งนั้ น เกิ ด มี ขึ้ น ในใจ
ผู้ นั้ น แล้ ว ไม่ ม ากก็ น้ อ ย
ใ น ข ณ ะ ที่ ท า ง ฝ่ า ย
พราหมณ์ เ ขาทำสร้ อ ย
สังวาลของพระอิศวรของ
เขาเป็ น งู ร้ า ย รู ป พระ
อ ว โ ล กิ เ ต ศ ว ร ฝ่ า ย
พุ ท ธ ศ า ส น า ก ลั บ ท ำ
ส ร้ อ ย สั ง ว า ล เ ป็ น รู ป เ นื้ อ ท ร า ย ช นิ ด
หนึ่ง(antelope) ซึ่งท่านจะสังเกตเห็นได้จาก
เส้นสังวาลในรูปอวโลกิเตศวรนั่นเอง ทั้งนี้ เขา
มุ่ ง หมายให้ เ ป็ น ของแทนความอ่ อ นโยน มิ ใช่
สักว่าเป็นเครื่องประดับอย่างเดียว เหนื่อยหรือ
โกรธใครมา มองดูหน้าพระอวโลกิเตศวรทีเดียว
หาย ความเมตตา ความฉลาด และศานติเกิด
ขึ้นพอดับสิ่งร้อนนั้นเสียได้ ผู้ที่เพ่งรูปอวโลกิเต
ศวรเป็ น อารมณ์ ก็ ไ ด้ ส มาธิ ที่ จ ะนำไปทางสู ง
ทั้ ง หมดนี้ แ ลคื อ ความมุ่ ง หมายของการทำรู ป
อวโลกิเตศวรของพุทธศาสนานิกายนี้ ซึ่งแก้ไข
ให้เหมาะสมแก่กาลเวลาที่จะต้องรบสู้ระหว่าง
ศาสนาด้วยกัน และนำไปใช้แก่ประชาชนส่วน
ใหญ่ ที่ ไ ม่ มี ภู มิ ธ รรมอะไรสู ง ไปกว่ า ธรรมของ
ปุถุชน และมิหนำซ้ำเคยชินแต่การพึ่งพาผู้อื่น
มาแต่กำเนิดเสียแล้ว ด้วยเหตุนี้แหละ พุทธ
ศาสนาอย่ า งใหม่ นี้ จึ ง เป็ น ที่ นั บ ถื อ ของชาว
อินเดียส่วนหนึ่ง ซึ่งในหมู่นั้นมีชาวอินเดียที่เข้า
มายังรอบอ่าวบ้านดอนในสมัยศรีวิชัยนั้นรวม

อยู่ด้วย พระเจ้าแผ่นดินย่อมแสวงหานายช่าง
ชั้ น ยอดเยี่ ย มทำรู ป อวโลกิ เ ตศวรใหญ่ ๆ ด้ ว ย
สัมริด เพราะดีบุกมีมากในแหลมมลายู ขึ้นเป็น
ที่สักการบูชาประจำตามแท่นบูชาต่างๆ กระทั่ง
ราษฎรต่ า งก็ มี อ งค์ เ ล็ ก ๆของตั ว ประจำ
หิ้ ง บู ช าประจำบ้ า นของตน องค์ เ ดี ย วได้ ทั้ ง
พระพุทธเจ้าและพระอิศวรในตัวเสร็จ ไหว้ก็ได้
บนขออะไรก็ได้ เหตุนี้จึงแพร่หลาย ถ้าคนๆใด
มี ธ รรมะสู ง ก็ ไ หว้ อ วโลกิ เ ตศวรสู ง ขึ้ น ไปถึ ง
ธรรมะ คื อ เมตตาคุ ณ ปั ญ ญาคุ ณ สั น ติ คุ ณ ที่
แสดงอยู่ที่ใบหน้าของรูปปฏิมานั้น จนกระทั่ง
เลื่ อ นขึ้ น ไปถึ ง ธรรมะชั้ น สู ง คื อ ไม่ ทุ ก ข์ ร้ อ น
เหมือนรูปปฏิมานั้นได้จริงๆ
ท่ า นผู้ อ่ า นอาจหวนไปใคร่ ค รวญถึ ง
ประโยคที่พุทธทาสภิกขุเคยกล่าวว่า “ระวังอย่า
ให้พุทธรูปบังพุทธธรรม”  นั่นคือ การที่เราจะ
ทำสิ่ ง ใด เช่ น จะสร้ า งพุ ท ธรู ป หรื อ กราบ
สั ก การะสิ่ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ ใ ดๆต้ อ งคำนึ ง ถึ ง ความ
หมายหรื อ คุ ณ ประโยชน์ ข องสิ่ ง นั้ น เป็ น หลั ก
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ใหญ่ อย่าทำไปโดยความนิยมหรือตามที่เขาทำ
กันมาโดยไม่เป็นไปตามหลักพุทธธรรม เพราะ
จะทำให้ไม่เห็นสาระสำคัญของสิ่งนั้นเพราะถูก
บดบังเอาไว้ และจะไม่ได้รับคุณประโยชน์ที่ควร
จะได้รับ ดังพุทธพจน์ที่ว่า“อามิสบูชานั้นยัง
ไม่มีผลมาก การบูชาที่จะมีผลมากแท้คือปฏิบัติ

บู ช า” (แปลว่ า การบู ช าด้ ว ยการปฏิ บั ติ หรื อ
ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์) มิใช่ทำแต่
การบูชาด้วยวัตถุเครื่องหอมไปตามที่เขาเคย
ทำมา
กองบรรณาธิ ก ารจะยิ น ดี อ ย่ า งยิ่ ง ถ้ า
ผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ

พุทธรูปองคแรกในพระศาสนา
ในสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปประทับ ณ ดาวดึงส์พิภพเพื่อ
แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา ในระหว่างนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลมิได้เห็นและฟัง
ธรรมจากผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเช่นแต่ก่อนมา ทำให้บังเกิดความระลึกถึงสุดที่จะ
ระงับ เฝ้าแต่รำพึงรัญจวนอยู่มิสร่างซา ทั้งนี้ ก็ด้วยความเคารพและศรัทธา พระเจ้าป
เสนทิโกศลจึงสั่งเจ้าพนักงานหาท่อนไม้แก่นจันทน์หอมอย่างดีมาถวาย แล้วโปรดให้
นายช่างแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางประทับนั่ง มีพระรูปโฉมโนมพรรณงามละม้าย
คล้ายพระบรมศาสดาประดิษฐานไว้ในพระราชนิเวศน์ที่พระพุทธองค์เคยประทับ เพื่อ
ทอดพระเนตรและสักการบูชาเหมือนแต่ก่อนมา พอให้คลายความอาวรณ์การระลึกถึง
ได้บ้าง
พระแก่นจันทน์ที่พระเจ้าปเสนทิโกศลโปรดให้สร้างขึ้น ถือได้ว่าเป็นพระพุทธ
รูปองค์แรกในพระพุทธศาสนา
จาก phuttha.com
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LIGHT OF BUDDHA STATUE

What is a Buddha
statue for?
Editorial Board
Translated to English :
Wasu Koysiripong

An image of a bronze Avalokitesvara in
an authentic Indian style, found at
Phrathat Chaiya Temple (Image from the
book, Page 26)
.ภาพอวโลกิเตศวร สำริด แบบอินเดียแท้ พบที่วัดพระ
ธาตุไชยา (ภาพจากหนังสือ หน้า 26)

Owing to the article “Idolatry in
Buddhism” in the previous issue,
several readers have discussed about
the importance of Buddha statues in
the aspects of the Dharma and the
earthly matter or the culture. While this
discussion didn’t go much in depth, the
editorial board found an interesting
topic about the reason for building a
Buddha statue in India from the book
titled Concise Archeological Study in
the Bay of Baan Don by Buddhadasa
Bhikkhu (Arunwitthaya Press, Bangkok,
1986) in the chapter about

Avalokitesvara Bodhisattva. The author
as a resident of Chaiya District, which is
a locality in the Baan Don region,
brought a story about the reason in
building a Buddha statue in the past to
analyze in the aspects of the Dharma
and the Earth at that time. We shall
not forget that Buddhism was
originated in the Pink Continent (aka.
India) where Hinduism had been deep
rooted for thousands of years. In order
to win the faith of the people and
avoid confrontation with Hinduism,
Buddhism had to adapt. We would like
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to show an excerpt as follows.
These statues are from
Mahayana Buddhism. The Baan Don
region in the era of Srivijaya was
dominated by Mahayana Buddhism,
though it had been dominated by
Hinayana beforehand. Therefore, we
shall spend a bit time looking into
Mahayana Buddhism.
Mahayana Buddhism was
originated in India before it spread to
Chaiya. The chronological events that
led to its origin were very long. In short,
the early Buddhists saw that the
foolish outnumbered the smart by
99:1. It was impossible for these foolish
people to understand the essence of
the Dharma that one shall be 100%
savior of himself/herself to the degree
that the ego is totally uprooted. It is
unrealistic for Buddhism to rely on only
a handful of smart people to thrive.
Therefore, attempts were made in
order to find for followers, and there
were some Buddhists who dared
create another cult specifically
designed for increasing the number of
followers by promoting a cult of
personality, a practice welcomed by
most people of India back in those
days. It is devised that there are many
buddhas, and each buddha has a
bodhisattva serving him, whose duty is
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An Avalokitesvara statue replica that Buddhadasa
Bhikkhu ordered to be made at Suan
Mokkhaphalaram Temple, Chaiya District, Suratthani

รู ป ปั้ น อวโลกิ เ ตศวรซึ่ ง พุ ท ธทาสภิ ก ขุ ใ ห้ จ ำลองไว้ ที่ วั ด สวนโมก
ขพลาราม อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี

to protect the religion. A bodhisattva
has all the power of a buddha
including all the power above any
being, even the gods who created the
World or control the World. Still, a
bodhisattva is a “servant” of a
buddha. This is symbolized by that
every bodhisattva has at least one
buddha image on the front of the
crown a little above the forehead. For
a big bodhisattva image, there are
usually many buddha images on the
crown, the shoulders and the palms of
the bodhisattva (as in the middle
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image of Figure 28). That means a
buddha is always the master of a
bodhisattva. Those who pray to a
bodhisattva wouldn’t mind anything
because there is a buddha in that
image as well. For those who still need
to rely on external saviors, they can
pray to a bodhisattva to help them as
a bodhisattva is deemed more
powerful than the Ishvara of Hinduism.
They don’t have to pray to the
Ishavara at all, only a bodhisattva is
more than enough, and praying to a
bodhisattva is equal to praying to a
buddha as well. The bodhisattva who
serves our current buddha on Earth is
called “Avalokitesvara Bodhisattva.
…The goal of carving
Avalokitesvara is also to represent the
“demonstration of the Dharma”. The
face of the Avalokitesvara has to show
3 qualities namely kindness, smartness
and peace blended together. Whoever
sees deep into the face of
Avalokitesvara, that person will see
these three qualities. That makes
these three qualities occur in the mind
of that person at least a little if not
much. This is in contrast with the
image of Ishvara who wears a snake as
a wristlet. The wristlet of
Avalokitesvara is an antelope, which is
designed to be a representative of

gentleness, not only a decoration.
When someone is tired or angry and
see the face of Avalokitesvara, s/he
will recover from that tiredness or
anger straight away. The kindness,
smartness and peace occur once those
emotions disappear. Those who sight
an image of Avalokitesvara will also
get mental concentration that will
bring his/her mind to a better state. All
of these are the purposes of making
images of Avalokitesvara of this sect of
Buddhism, which was introduced in a
proper time when there was a religious
conflict, and it could be applied on
most people who were not ready to
learn anything deeper than low level
Dharma, and used to relying on
external beings since they had been
born. Because of such, this new sect of
Buddhism became popular among
some Indians, part of who migrated to
the Baan Don region in the Srivijaya
era. The king sought after many good
sculptors to make big Avalokitesvara of
bronze to be enshrined on altars as
there was a lot of tin in the Malaya
peninsula. People all had these little
Avalokitesvara statues at home to be
something like a combination between
the Buddha and the Ishvara that they
could pray for anything they wished.
The religion spread very well as a
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result. Those who had entered a high
level of the Dharma also achieved the
qualities of the statue, namely
kindness, smartness and peace as
shown on the face of the statue until
they reached the state of Nirvana.
If you think back about the
sentence of Buddhadasa Bhikkhu
“Don’t let a Buddha image hide the
Buddha Dharma”, you will bear in mind
that no matter what we do such as
building a Buddha statue or praying to
any divinity, we always have to realize
the meaning or the benefits of that

thing as the main concern. Do not only
follow what others do that are not
according to the Buddha Dharma as the
main idea of that thing will be hidden
and one will not receive any benefit
that s/he should receive, as per the
Buddha’s saying “Worship with
materials does not result in anything
much, the most effective way of
worship is to practice.”
The editorial board is more than
happy to hear any opinion from the
readers.

The First Buddha Statue of Buddhism
Translated to English : Wasu Koysiripong

During the time when the Buddha went to heaven to teach the
Dharma to his mother, King Pasenthikosol didn’t see or hear any
Dharma teaching from the Buddha as usual and began missing the
Buddha so much that he was continually talking to himself about the
Buddha. With respect and faith, the king ordered his subjects to get
good sandalwood for him and let sculptors make a Buddha statue in
the sitting pose with so beautiful an appearance like the real person.
The king then placed the statue at the palace where he resided so that
he would be able to see and worship it like before. This would quench
his feeling of missing the Buddha a little.
This sandalwood Buddha statue that King Pasenthikosol
ordered to be made can be said to be the first Buddha statue of
Buddhism.
Source: phuttha.com
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ºÑÇÊÒÁáºº

ว่าด้วยการบริหารความสุข
คนโง่ พอพบความสุขน้อยนิดก็เพลิดเพลิน
ชีวิตจึงมีสิทธิ์ได้เสพสุขเพียงแค่นั้น
คนฉลาด พอพบสุขเพียงใด
ก็ใช้สุขนั้นสร้างสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า
ชีวิตจึงได้สิทธิ์ลิ้มรสสุขที่อิ่มเอมยิ่งขึ้น
คนเจ้าปัญญา พอพบสุขเพียงใด
ก็ชำระสุขนั้นให้ประณีตล้ำลึกโดยลำดับ
จนถึงที่สุดแห่งความสุข
จึงเป็นอิสระเหนือความสุข
สามารถเสพสุขได้ทุกเมื่อที่ต้องการและวางได้เสมอ
THREE LOTUSES

Happiness

The foolish ﬁnd little happiness,
And that is what they deserve.
The clever, when they encounter happiness,
Search deeper and, therefore, achieve greater happiness.
The wise, when they reach happiness,
Fill their hearts.
Then, purifying their happiness,
They transcend that happiness.
ไชย ณ พล อัครศุภเศรษฐ์,คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา (พิมพ์ครั้งที่ 27),สำนักพิมพ์ศยาม,หน้า 202,2559
Chai Na Pol A., The Foolish The Clever The Wise (27th edition), Sayam Publishing House, P. 203, 2016
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แสงสุดท้าย

Last Light

กองบรรณาธิการ

Editorial Board
Translated to English : Wasu Koysiripong

ช่ า งชุ่ ม ชื่ น ใจพุ ท ธศาสนิ ก ชนไทยยิ่ ง นั ก ที่
ทราบข่ า วประเสริ ฐ การสถาปนา พระพรหม
คุ ณ าภรณ์ ( ประยุ ท ธ์ ปยุ ต โต) พุ ท ธบุ ต ร
นั ก ปราชญ์ แ ห่ ง วั ด ญาณเวศกวั น นครปฐม
ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์ สมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายใน
รั ช กาลที่ 9 ผู้ ท รงคุ ณ พร้ อ มทั้ ง ทางธรรม
และการอธิ บ ายโลกอย่ า งเท่ า ทั น มี ผ ลงาน
หนังสือเพื่อการศึกษามากที่สุดรูปหนึ่ง เผยแผ่
พระธรรมในหลากหลายทาง โดยสั่ ง สอนให้
เข้ า ใจได้ อ ย่ า งลึ ก ซึ้ ง และครอบคลุ ม ตลอดมา
ทั้งยังมีผู้เสนอให้พิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ท่าน
มาหลายปีแล้ว
“เป็ น สามเณรเปรี ย ญเอกอุ รู ป แรกที่
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โปรดให้
อุ ป สมบทในวั ด พระศรี รั ต นศาสดาราม และ
ดำรงพรหมจรรย์อยู่ตราบจนปัจจุบัน โดยที่
พระคุ ณ ท่ า นมั่ น คงในพระธรรมวิ นั ย ทั้ ง ยั ง
เปรื่ อ งปราดสามารถในทางวิ ช าความรู้ อ ย่ า ง
เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ”(เหตุผลส่วน
หนึ่งในคำเรียกร้องของนักวิชาการอาวุโสเมื่อปี
2556 : posttoday.com)
อนึ่ ง วารสารแสงพระธรรม ขอร่ ว ม
แสดงมุ ทิ ต าจิ ต ในฐานะที่ ค ณะผู้ จั ด ทำได้ น ำ
เสนอบทความ(ขนาดยาว)ที่ทรงคุณค่าของท่าน
อย่างต่อเนื่องมาแต่วารสารยุคแรกเมื่อปี 2550
(“พระไตรปฎก สิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้”) มาจน
ยุ ค ที่ ส องในปั จ จุ บั น นี้ ( “เศรษฐศาสตร์ แ นว
พุทธ”)

It is such a moment of happiness for Thai
Buddhists to hear about the promotion of
Phra Brahmagunabhorn (Prayudh Payutto),
an intellectual Buddhist monk of
Nyanavesakavan Temple of Nakhonpathom,
to be a member of Somdet Phraracha
Khana Committee, the highest committee
of Thailand’s Buddhist monk organization,
in the position titled “Somdet
Phraphutthakhosachan. He is the last
monk who joined the committee during
the reign of King Rama 9. Phra
Brahmagunabhorn is renowned for many
of his academic publications, of which the
content is both wide and deep.
“[Phra Prayudh Payutto] is the first
highest pariendhamma novice who got a
royal permission to ordain in
Phrasriratanasasadaram Temple and still
keeps his celibacy up to today. He is so
consistent in keeping the disciplines and
very knowledgeable in the Dharma. His
knowledge is well-known on the
international stage.” (One of the reasons
for the promotion given by a Thai famous
scholar in 2013: posttoday.com)
Light of Dharma magazine would
like to congratulate Phra Brahmagunabhorn
on this achievement as he has always
been helping us since the beginning. In
2007, he contributed a long and valuable
article to our magazine in that edition.
The article was titled “Tripitaka: what
Buddhists have to know”. To our
magazine in the current edition, he also
contributed an article titled “Buddhist
Economics”.

