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๏ สารฺจ สารโต ญตฺวา 
อาสารฺจ อสารโต 
เต สารํ อธิคจฺฉนฺติ 
สมฺมาสงฺกปฺปโคจรา  

 
๏ ผูที่เขาใจสิ่งที่เปนสาระวาเปนสาระ 

และสิ่งที่ไรสาระวาไรสาระ 
มีความคิดเห็นชอบ 

ยอมประสบสิ่งที่เปนสาระ 
 

๏ Knowing the essential as the essential, 
And the unessential as the unessential, 
They who feed on right thoughts as such 

Achieve the essential. 

จาก เสฐียรพงษ วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท,บทที่ 12 หมวดคู 
From  Mr.Sathienphong  Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 12 of ‘The Pairs’ 

พุทธวจนะ 

áÊ§áÃ¡
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วัตถุประสงค 

วารสาร แสงพระธรรม เปนวารสารภาษาไทยและอังกฤษราย 6 เดือน  จัดทำขึ้นภายใตมูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา ๔๕  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและความรูในพุทธศาสนา เรื่อง
ราวของบุคคลสำคัญ และขาวกิจกรรมดานพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต  รวมทั้งโครงการพระพุทธมิ่ง
มงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ”เมืองภูเก็ต)  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  ภายใตวัดกิตติสังฆา
ราม(วัดกะตะ) และกรมปาไม  เผยแพรเปนธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  และ
เผยแพรผานสื่อตางๆที่ดำเนินการโดยมูลนิธิฯ  รวมทั้งมอบใหแกหองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน 
องคกรเพื่อสาธารณประโยชน และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต  โดยคณะทำงานผูกอตั้งวารสารนี้ใน
อดีต(ภายใตพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ป 2550-2551)  โดยวาระใหมนี้เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 เปนปฐมฤกษ 
 หองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน องคกร และผูสนใจตองการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ กรุณาติดตอขอรับไดที่  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  
42/14  หมู 2  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000 

โทร 081 8913827,076 239190 โทรสาร 076 238470 
email : mingmongkolphuket@gmail.com 



The Light of Dharma July-December 2016  3The Light of Dharma July-December 2016 3

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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ปที่ 1 ฉบับที่ 1  กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2559 

เจาของ : มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 
42/14 ม.2  ถ.เทพกระษัตรี  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทร 076 239190,0818913827  โทรสาร 076 238470 , mingmongkolphuket@gmail.com  
ที่ปรึกษา : นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ  สุพร วนิชกุล  พัฒน จันทรแกว 
บรรณาธิการ : หรินทร สุขวัจน 
ผูชวยบรรณาธฺการ : วสุ โกยศริิพงศ   
กองบรรณาธิการ : โชติ คชบาล  ไกด ธรรมสาร 
ที่ปรึกษากฎหมาย : วันชนะ ตนธนานันต 
ภาพปก : ธีรศักดิ์ ศักดิ์ศรีทวี 
ศิลปกรรม : สหธรรมิก 
ที่ทำการกองบรรณาธิการ : 5/20  ม.2  ถ.เจาฟา  ต.วิชิต  อ.เมือง  จ.ภูเก็ต 83000   
โทร 076 221884,081 5523790  โทรสาร 076 244895  harin_s@hotmail.com 
มูลนิธิพระพุทธมิ่งคลศรัทธา 45 : 42/14 ม.2  ถ.เทพกระษัตรี  ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000  
โทร 076 239190,0818913827  โทรสาร 076 238470 , mingmongkolphuket@gmail.com 
พิมพที่ : บริษัท สหธรรมิก จำกัด 
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แสงพระธรรม ฉบับปฐมฤกษนี้ เราใคร 
นำเสนอบทความๆรูเก่ียวกับพุทธศาสนาโดย
พระอาจารยอันเปนสดมภหลักทางพระศาสนา
รวมสมัยที่สำคัญยิ่งสองทาน  คือ พุทธทาส
ภิกขุ(เงื่อม อินทปญโญ) และพระพรหม
คุณาภรณ(ป.อ. ปยุตโต)  โดยมีบทแปลอังกฤษ
เพื่ อ ให ชาวต า งชา ติที่ ใชภาษา อังกฤษได
ประโยชนดวย ซึ่งจะลงตอเน่ืองกันจนจบ  เชน
เดียวกันกับบทความ“พุทธศาสนากับการ
พัฒนา” ของอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ(ส.ศิว
รักษ) ปญญาชนนักคิดที่มีบทบาทสำคัญดาน
พุทธศาสนากับการพัฒนาสังคม ทั้งในประเทศ
และตางประเทศมายาวนานจนปจจุบัน  ซึ่งแม
วารสารของเราจะพิมพจายแจก ในวงจำกัด ณ 
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  แตก็หวังวา
สาธุชนคนไทยจะไดอานเรื่องที่มีสาระเขมขน

บทบรรณาธิการ

หลายเรื่องในเลมเดียวกัน  และชาวตางชาติที่
สนใจจะไดเขาใจพุทธธรรมในมิติตางๆยิ่งขึ้น 
 เรื่องอื่นๆน้ัน คณะผูจัดทำพยายามคัด
สรรเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระศาสนาในจังหวัด
ภูเก็ต ทั้งอดีตและปจจุบัน เพื่อใหเปนเสมือน
บันทึกความเคล่ือนไหวดานพุทธศาสนาในเมือง
ทองเที่ยวนานาชาติแหงน้ี เพื่อเสริมศรัทธาแก
พุทธศาสนิกชนท่ัวไป  และอาจเปนประโยชน
จากบันทึกดานการพระศาสนาของเกาะแหงน้ี 
เพื่อผูมีหนาที่นำไปใช เปนขอมูลประกอบ
ภารกิจไดอีกโสตหนึ่ง    
 เราหวังอยางยิ่งวา สาระของวารสารนี้
จะเปนประโยชนทั้ งในชีวิตประจำวันและ
ประโยชนทางจิตวิญญาณแกผูอานไมมากก็
นอย 
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In this first issue of The Light of 
Dharma, we would like to present you 
articles about Buddhism by two 
contemporary well-known monks 
namely Buddhadasa Bhikkhu (Nguam 
Indapañño) and Phra Brahmagunabhorn 
(P. A. Payutto). The articles are to be 
published in series in both Thai and 
English so that non-Thai readers will be 
able to reap benefits from them. 
Besides, we also have an article 
“Buddhism and Development” of Ajarn 
Sulak Sivaraksa (S.Sivaraksa), a notable 
scholar who has been playing a crucial 
role in the field of Buddhism and social 
development both in Thailand and 
abroad for many years. Though our 
magazine is issued only to a limited 
number of readers at the Buddha 
Garden on Nakkerd Hill (The Big 

Editorial Preface 

Buddha Khao Nakkerd), we hope that 
our Thai readers will find our content 
very fruitful and our foreign readers will 
understand Buddhism in various 
dimensions better than before. 
 Furthermore, the editorial 
committee tries to select stories of 
Buddhism in Phuket, in the past and 
present, as records of the movement 
of Buddhism in this international tourist 
town for promoting the faith to general 
disciples. Therefore, this magazine may 
serve as a collection of historical 
records to be used as affil iated 
information in other works as well. 
 We hope that the knowledge 
presented in this magazine will more or 
less spiritually benefit you in your daily 
life. 
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(1) 
1 กุมภาพันธ 2559 
เยาวชนท่ีจะเขารับการบรรพชาสามเณร ในโครง 
การบรรพชาสามเณรภาคฤดูรอน วันท่ี 2 กุมภาพันธ 
2559 กำลังสวดมนตและน่ังสมาธิ ณ พุทธอุทยาน 
ยอดเขานาคเกิด เตรียมตัวเขารับการบวชในในรุงขึ้น 
 
 
(2) 
22 กุมภาพันธ 2559 
การเจริญพระพุทธมนต เวียนประทักษิณ คืนวันมาฆ-
บูชา 22 กุมภาพันธ 2559  ณ พุทธอุทยานยอดเขา
นาคเกิด  พระคุณเจาจาก 4 ภาค จำนวน 45 รูป  
เจริญพระพุทธมนตร วมกันพุทธศาสนิกชนและ 
นักทองเที่ยวตางประเทศ  
 
 
(3) 
25 กุมภาพันธ 2559 
พุทธศาสนิกชนชาวอิตาลี 40 ทาน เดินทางมา 
แสวงบุญที่จังหวัดภูเก็ตเมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ 2559  
กราบสักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี  นายสุพร 
วนิชกุล เปนวิทยากรอบรมกรรมฐาน “พัฒนาจิต  
7 นาทีสรางสุข” 
 

ÀÙà¡çμ¾Ø·¸¡Ô¨

พุทธกิจกรรม 
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(4) 
6 มีนาคม 2559 
นนทิวรรธน จันทนะผะลิน ศิลปนแหงชาติสาขา
ประติมากรรม เขาสักการะพระใหญเมืองภูเก็ต   
รับมอบของท่ีระลึกจากประธานมูลนิธิพระพุทธ 
มิ่งมงคลศรัทธา 45 และเยี่ยมชมงานประติมากรรม  
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  ไดกรุณาใหความ 
คิด เห็นและแลกเป ล่ียนความ รู กั บนายชล สิท ธ์ิ  
นักพิณพาทย นายชางศิลปกรรมที่ปรึกษาดานพุทธ-
ศิลปและออกแบบภูมิทัศน  

(5) 
7 มีนาคม 2559 
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา 45 นำโดยนายสุพร 
วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ และคณะกรรมการบริหาร
มูลนิธิ รวมกับฝายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำ
จังหวัดภูเก็ตจัดบรรยายธรรม การแกไขฟนฟูผูตองขัง
คายาเสพติด ประจำป 2559 รุนที่ 1 ระหวางวันที่ 7 
มีนาคม - 5 เมษายน 2559  มีผูตองขังรวมฟงบรรยาย 
155 คน  

(6) 
16 มีนาคม 2559 
นักเรียนโรงเรียนราษฎรประชาอุทิศ ตำบลปริก อำเภอ
ทุงใหญ จังหวัดนครศรีธรรมราช มาออกคายพักแรม  
ณ วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) และไดมาพักแรม  
ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  
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(7) 
14 พฤษภาคม 2559 
พระสงฆ 94 รูป สามเณร 4 รูป ธุดงคมาจาก 4 ภาค 
ในโครงการปฎิบัติธรรมวันวิสาขบูชา  และรวมปฎิบัติ
ธรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ป  ปฏิบัติศาสนกิจและ
เจริญพระพุทธมนต ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

(8) 
1 มิถุนายน 2559 
นักทองเที่ยวตางประเทศสนใจในพุทธศาสนา รวมฟง
พระสงฆเจริญพระพุทธมนตบทพระปริตร อันคติ 
ของชาวพุทธเช่ือวาสามารถคุมครองปองกันภัยได  
ณ ใตฐานองคพระใหญ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

(9) 
4 มิถุนายน 2559 
มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา 45 เปนเจาภาพถวาย
สังฆทาน จตุปจจัยไทยธรรม และภัตตาหารเพลแด 
พระสงฆสามเณร คณะพระนวกะโครงการบรรพชา
อุปสมบทถวายเปนพระราชกุศลเฉลิมพระเกียรติ  
770 รูปพรอมเพรียงกันทั่วประเทศ  โดยมีจังหวัดภูเก็ต 
9 รูป และมูลนิธิฯ รับอุปฏฐาก 
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(1) 
1 February 2016 
At the Summer Youth Ordination Project on 
the 2nd of February 2016, the participants are 
chanting and meditating at Nakkerd Hill 
Buddha Garden in their preparation for the 
ordination on the next day. 
 
 
(2) 
22 February 2016  
A Buddha Mantra clockwise parade on Makha 
Bucha night 22 February 2016 at Nakkerd Hill 
Buddha Garden; Mo nks from the 4 regions of 
Thailand numbering 45 take part in the ritual 
ceremony together with local Buddhists and 
foreign tourists. 
 
 
(3) 
25 February 2016 
40 Italian Buddhists have made a pilgrimage 
to Phuket on 25 February 2016, and pay 
respect to the Phraphutthamingmongkhol-
akenagakhiri , the Phuket Big Buddha. Mr 
Suphorn Wanichakul is the lecturer of the 
course “7 minutes’ metal improvement for 
happiness”. 
 

PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES 

Buddhist Activities 
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(4) 
6 March 2016 
Nonthiwat Janthanaphalin, a national artist in 
the field of sculpture, pays respect to Phuket 
Big Buddha, receives souvenirs from the 
chairperson of the Phra Phutthamingmongkhol 
Sattha 45 Foundation and has a look at the 
sculptures at Nakkerd Hill Buddha Garden. He 
expresses his opinions and exchanged 
knowledge with Mr.Cholasit Nakphinphat, an 
art consultant in the fields of Buddhist Art of 
the foundation. 
 
(5) 
7 March 2016  
Phra Phutthamingmongkhol Sattha 45 
Foundation led by Mr Suphorn Wanichakul, 
the foundation’s chairperson and the 
foundation management committee, together 
with the education and mental development 
department of the Phuket Jail, organizes a 
Dharma lecture about the rehabilitation of 
drug seller inmates of the year 2016, Class 1, 
between 7 March and 5 April 2016. There are 
155 participatory inmates. 
 
 
(6) 
16 March 2016 
Students from Ratpracha-uthit, Prik  
Sub-District, Thungyai District, Nakhon 
Srithammarat Province, are camping at 
Kittisangkharam Temple (Kata Temple) and 
spending a night at Nakkerd Hill Buddha 
Garden. 
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(7) 
14 May 2016 
94 monks and 4 novices from 4 regions on 
the Visakha Bucha Day are conducting a ritual 
ceremony for the 70th anniversary of the 
king’s enthronement at Nakkerd Hill Buddha 
Garden.  
 
 
(8) 
1 June 2016 
Some foreign tourists interested in Buddhism 
listen to a session of mantra chanting, 
believed to be able to cast away danger, in 
the basement of the Big Buddha at Nakkerd 
Hill Buddha Garden. 
 
 
(9) 
4 June 2016 
Phra Phutthamingmongkhol Sattha 45 
Foundation hosts the donation of the 4 
essentials and a meal for monks and novices, 
for the ordination project for the blessing of 
the king. 770 monks and novices get ordained 
throughout the country in this project, 9 of 
which are from Phuket. 
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บวชเพื่อพอของแผนดิน 

(10) 
4 มิถุนายน 2559 
วันเสารที่ 4 มิถุนายน 2559 ผูมาสมัครใน
โครงการ”บวชเพื่อพอของแผนดิน”(9 มิถุนายน 2559) 
ซึ่งจะเร่ิมเตรียมตัวโดยพักคางคืน ณ พุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิดจนถึงวันบวช และจะปกกลดพำนักอยูจน
จบโครงการเสมือนพระธุดงคดำรงชีพอยูกับธรรมชาติ 
 
 
(11) 
9 มิถุนายน 2559 
พลอากาศตรีชฤทธิพร คำหอม พรอมคณะกรรมการ
พลังงานทดแทนกองทัพอากาศ มาสักการะพระพุทธมิ่ง
มงคลเอกนาคคีรี และรวมบริจาคเงินในโครงการ”บวช
เพื่อพอของแผนดิน”  
 
 
 
(12) 
9 มิถุนายน 2559 
พิธีบวชนาคชวงเชา  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
 
 
 
 
(13) 
9 มิถุนายน 2559 
พิธีบวชพระชวงบาย  ณ วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) 
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(10) 
4 June 2016 
On Saturday 4 June 2016, the participants of 
the project “Ordination for the Father of the 
land” (9 June 2016) are about to spend a 
night at Nakkerd Hill Buddha Garden until the 
ordination day, and will stay here until the 
end of the Monastic Living with Nature Project. 
 
 
(11) 
9 June 2016 
Air Vice Marshal Charitthiphorn Khamhom 
together with the renewable energy 
committee of the Air Force, pay respect to the 
Phraphutthamingmongkhol-akenagakhiri and 
make donation to the “Ordination for the 
Father of the Land” Project. 
 
 
 
(12) 
9 June 2016 
Morning ordination ceremony at Nakkerd Hill 
Buddha Garden 
 
 
 
(13) 
9 June 2016 
Afternoon ordination ceremony at Kittisangkharam 
Temple (Kata Temple) 

Ordination for the  
Father of the Land 
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ชาวพุทธเปนจำนวนมากอาจยังไมรูวาปจจุบันชาว
ตะวันตกใหความสนใจเกี่ยวกับพุทธศาสนามาก โดย
เฉพาะวันเสารอาทิตย บางวัดสถานท่ีจอดรถแทบไม
พอเพราะผูคนมานั่งสมาธิ มาฟงเทศน  ผมเคยรูจัก
ฝรั่งคนหนึ่งตอนไปทำบุญท่ีวัดเมื่อสงกรานตป 2553  
แกติดยานอนหลับมาก ทุกวันนี้เลิกยานอนหลับก็
เพราะหันมานั่งสมาธ ิ เดี๋ยวนี้แกเปนหัวเรือใหญในการ
ไปวัด   
  ในตะวันตกศาสนาดั้งเดิมก็มีวิกฤตศรัทธา
เชนเดียวกัน  คนหนุมสาวไมเขาโบสถ แสวงหาความ
สุขจากชีวิต แสวงหาคำตอบจากชีวิตดวยการเดินทาง 
ทองเที่ยว  อยากรูวาความสุขความทุกขคืออะไรก็
ปลอยใหเปนหนาที่ของคนเฒาคนแก คนเคยติดยาติด
เหลาไปเขาโบสถซึ่งหลายแหงเร่ิมรางผูคน  คลายๆ
ประเทศไทยในตอนนี้ คนวัยรุนหนุมสาวไมเขาวัด 
ปลอยใหเปนหนาที่ของคนเฒาคนแก  แตสังคมตะวัน
ตกผูสูงอายุเหงากวาบานเรามาก บานเรายังพอมีลูก
หลานเลี้ยงหรือใหไดเลี้ยง 
 หนึ่งในบรรดาคนที่มีชื่อเสียงหลายๆคนที่
ทำใหคนตะวันตกหันมาสนใจคำสอนในพระพุทธ
ศาสนาคือ เดวิด เบคแฮมอดีตกัปตันทีมชาติฟุตบอล
อังกฤษ เขาเริ่มตนฝกสมาธิโยคะหลังจากไดรับบาด
เจ็บที่หัวเขา โดยเพ่ือนรวมทีมฟุตบอลแนะนำใหเขา
หันหนาเขาหาพุทธศาสนา สวดมนตภาวนาเพื่อทำ
จิตใจใหสงบ  เมื่อเดือนกันยายนป 2551 ขณะที่เบค
แฮมกำลังคาแขงอยูในสหรัฐอเมริกาน้ัน นิตยสารลุค
ของอังกฤษไดรายงานวาเขากับภรรยาอดีตนักรอง
วงสไปซเกิรลสไดหันมานับถือศาสนาพุทธ  นิตยสาร
ไดเลาวาทั้งคูสวดมนตทุกเชาเพื่อชวยใหเกิดสมาธิใน
การจัดการกับชีวิตอันแสนจะสับสนวุนวาย  บท 
สวดมนตนั้นมีใจความวา “ขอนอบนอมแดองค 
พระสัมมาสัมพุทธเจาผูประเสริฐ ผูไกลจากกิเลส  
ผูตรัสรูชอบไดโดยพระองคเอง”  

áÊ§á´¹ä¡Å 

พุทธศาสนาอาจจะเติบโตในยุโรป 

เรียบเรียงจาก pantip.com/topic/34365410 
วัดไทยในยุโรป 

Thai Temple in Europe

  ผู ค น ท า ง
ตะวันตกนับถือพุทธ
ศาสนามหายาน วัชร
ยาน(ธิเบต) เซนกัน
มากขึ้น  โดยเฉพาะที่
หมูบานพลัม ฝรั่งเศส  
สายเถรวาทมีนอย  แตสาขาวัดหลวงปูชาก็เริ่มเปนที่
รูจักกัน ซึ่งสวนมากพระที่มาเปนพระตางชาติ เปน
คนในพื้นที่ การเทศน การบรรยายใชภาษาอังกฤษ  
 เมื่อหลายปกอน พระอาจารยปสันโน พระ
ฝรั่งขึ้นเทศน  หลังจากเทศนจบมีฝรั่งถามวา ทุกสรรพ
สิ่งลวนเกิดจากน้ำพระทัยจากพระผูเปนเจา แลว
ทัศนะพุทธศาสนาทุกส่ิงเกิดจากอะไร?  ทานตอบวา 
ทุกสิ่งมีเหตุมีปจจัยทำใหเกิดขึ้น ไมใชจากการสราง
ของพระเจา  
  “ชาวตะวันตกมีความทุกขมากเพราะหลง
กับวัตถุนิยม โดยละเลยความสุขที่เกิดจากทางใจ  
พระพุทธศาสนาใหคำตอบเกี่ยวกับความทุกขของ
มนุษยไดอยางชัดเจน” พระอาจารยชยสาโร พระฝรั่ง
อีกรูปหนึ่งกลาว 
  สวนพระไทยที่ไปอยู สวนใหญก็ไปเพียงแค
รักษาประเพณีวัฒนธรรมไทยใหคนไทยเทาน้ันเอง 
โอกาสจะไดศาสนิกชนจากคนในพื้นที่มีนอย  ขอดี
อยางหน่ึงของการเปนศาสนิกชนของชาวตะวันตกก็
คือ ไมมีไสยศาสตร ไมมีคติพราหมณ ไมเนนพิธีกรรม  
ในอนาคตชาวตะวันตกอาจจะเปนความหวังหรือกำลัง
สำคัญในการชวยดูแลพุทธศาสนาก็เปนไป 
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Many Buddhists 
may not know 
that many 
W e s t e r n e r s 
today are very 
interested in 
Buddhism. On 

some Saturdays and Sundays, some Buddhist 
temples in the West are flocked with people 
coming to join a service or practice 
meditation. I once met a Westerner at a 
temple during the Songkran in 2010 who was 
addicted to sleeping pills. Today, he has 
successfully abstained from sleeping pills 
and turned to meditation. He always goes to 
temple. 
 In the West, crisis of faith in religions 
is rampant. Many young people no longer go 
to church, but turn to seek happiness by 
travelling. Only the elderly and those who 
used to be drug addicts still go to church. 
Churches are overtime deserted. Similar to 
Thailand today, the youths don’t go to 
temple. Only the elderly still go to temple. 
Yet, in the Western society, the elderly are 
lonelier than in our country as the family 
bond in our culture is stronger. 
 One of many famous people who 
raise interests in Buddhism in the West is 
David  Beckham, a former captain of English 
National soccer team. He began practicing 
meditation after he got an injury in his knee. 

LIGHT FROM OVERSEAS

Buddhism may rise in Europe 

Edited from pantip.com/topic/34365410

He was introduced to Buddhism by his 
teammate. In September 2008 while he was 
working in the US, LOOK Magazine of the UK 
reported that he and his wife, a former singer 
of Spice Girls band, had converted to 
Buddhism. It was reported that the couple 
do chanting every morning so that they will 
have Samadhi to manage their chaotic daily 
lives. The main topic of their chant is “I pay 
respect to the Buddha who is far from causes 
of sorrow, who got self-enlightened”. 
 The main sects of Buddhism that are 
well-spread in the West are Mahayana, 
Tibetan Vajrayana and Zen especially in 
Plum Village of France. Theravada Sect has 
not much presence there, but a branch of 
Luang Pu Cha Temple has become well-
known recently. Most monks there are local 
people who lecture in English. 
 Many years ago, Phra Ajarn Pasanno, 
a Western monk, gave a lecture. Once the 
lecture finished, a Westerner from the 
audience asked that as all things are created 
by God, in Buddhism who is believed to have 
created them? The monk replied that 
everything that exists has a cause to exist; 
it’s not created by God. 
 “Westerners are suffering because of 
extreme materialism. They have forgotten 
about mental happiness. Buddhism gives a 
clear answer about humans’ suffering.”, said 
Phra Ajarn Chayasaro, another Western monk. 
 Most Thai monks there are there 
only to keep the cultural traditions for the 
Thais over there. Their chance of getting 
close to the locals is not much. Another 
advantage of Western Buddhists is that they 
are not superstitious, they don’t have Hindu 
believes and they don’t emphasize on 
rituals. In the future, Westerners may be the 
hope or the main force in preserving 
Buddhism for the World. 
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นับเปนบุญวาสนาของประชาชนชาวภูเก็ต 
ทั้งปวงอยางหาที่สุดมิได ที่มีโอกาสได เฝาทูล
ละอองธุลีพระบาท ชื่นชมพระบารมีพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวภูมิพลอดุลยเดชและ
พระบรมราชวงศ  ซึ่งไดทรงพระกรุณาเสด็จ
พระราชดำเนินประพาสจังหวัดภูเก็ตถึง 4 คร้ัง  
ในระหวางเวลา 14 ป  จาก พ.ศ.2502 ถึง 
พ.ศ.2516  ซึ่งเปนระยะเวลาหลังสงครามโลก
ครั้งที่ 2  และประเทศไทยไดยางกาวเขายุคเร่ิม
พัฒนาประเทศเพื่อไปสูความเจริญยุคใหมให
ทัดเทียมกับประเทศเพื่อนบานตามกระแสโลกา
ภิวัตน  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงสน
พระทัยในการทำนุบำรุงบานเมืองเพื่อใหเกิด
ความรมเย็นเปนสุขแกเหลาประชาชนถวนหนา  
ตามพระราชปณิธานที่ไดมีพระราชกระแสเมื่อ
ครั้งเสด็จฯขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติวา 

“เราจะครองแผนดินโดยธรรม เพื่อประโยชน
สุขของมหาชนชาวสยาม” 

º·¤ÇÒÁ¾ÔàÈÉ

เสด็จฯภูเก็ต 
โชติ คชบาล 

 จึงทรงถือเปนพระราชภาระที่จะตอง
ทอดพระเนตรเห็นความทุกขสุขในวิถีชีวิตอัน
แทจริงของเหลาพสกนิกรของพระองค  เพื่อจะ
ไดทรงพระราชวินิจฉัยเสาะหาหนทางท่ีจะทรง
ใชพระมหากรุณาธิคุณในพระองค ให เกิด
ประโยชนสุขแกประชาชนอยางดีที่สุดเทาที่
พระราชอำนาจจะพึงสัมฤทธิผลใหได  โดยใน
การเสด็จฯภูเก็ตเปนคร้ังแรกนี้ เปนการเสด็จฯ
เพื่อทรงเยี่ยมราษฎรในภาคใต  ซึ่งนับเปนการ
เสด็จฯเยี่ยมราษฎรเปนครั้งที่ ๓ หลังจากเสด็จ
ขึ้นครองราชยเมื่อป พ.ศ.2498  โดยในครั้งแรก 
พระองคทานเสด็จฯยังภาคอีสาน(ระหวางวันที่ 
2 ถึง 20 พฤศจิกายน 2498)  ครั้งที่ 2 เสด็จฯ
ยังภาคเหนือ(ระหวางวันที่ 6 กุมภาพันธ ถึง 27 
มีนาคม 2501) 
 บทความนี้ของแสงพระธรรม ใครเรียบ
เรี ยงส รุปพระราชกรณียกิ จ ในการ เสด็ จ
พระราชดำเนินประพาสภูเก็ตในสวนที่เกี่ยวกับ
พระพุทธศาสนา ดังนี้ 
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ครั้งที่ 1  เสด็จฯทรงเยี่ยมราษฎร
ภาคใต วันที่ 6 ถึง 27 มีนาคม 2502  
 เปนการเสด็จฯเย่ียมราษฎรภาคใตทุก
จังหวัด  โดยพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ  
เสด็จฯถึงจังหวัดภูเก็ตเมื่อวันอาทิตยที่ 8 
มีนาคม 2502  โดยรถยนตพระท่ีนั่งลงเรือ
ขนานยนตขามจากฝงจังหวัดพังงามายังฝงทา
ฉัตรไชย จังหวัดภูเก็ต  ผูวาราชการจังหวัด
ทูลเกลาฯถวายพระแสงราชศาสตราประจำ
จังหวัด  แลวเสด็จฯไปยังจวนผูวาฯ ซึ่งถวาย
เปนที่ประทับแรม  รวมเวลาที่ประทับอยู ณ 
จังหวัดภูเก็ต 4 วัน    
วันที่ 9 มีนาคม  เสด็จ ไปทรง เ ย่ียมราษฎร
อำเภอถลาง  ณ โรงเรียนวัดพระนางสราง 
วันที่ 10 มีนาคม   เสด็จฯเปนการสวนพระองค  
ณ ทาน้ำ ตำบลทาเรือ  เพื่อทรงนำกุงหัวโขน 
ตัวหนึ่งไปทรงปลอย 
วันที่ 11 มีนาคม  เสด็จฯไปยังวัดมงคลนิมิตร 

อำเภอเมือง  ทอดพระเนตรพระพุทธรูปทองคำ 
ศิลปะสมัยสุโขทัย   และเสด็จฯไปยังวัดทอง 
อำเภอถลาง  ทรงสักการะพระผุด พระประธาน
ในอุโบสถ 

คร้ังท่ี 2  เสด็จฯทรงเปดอนุสาวรีย
ทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร วันที่ 23 
พฤษภาคม 2510 
วันที่ 23 พฤษภาคม  หลังจากพระบาทสมเด็จ
พระ เจ าอยู หั วและสมเ ด็จพระนาง เจ าฯ 
พระบรมราชินีนาถ  เสด็จฯทรงประกอบพิธี
เปดอนุสาวรียทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร 
ที่บานทาเรือแลว  จากน้ัน เสด็จฯไปทรง
ประกอบพิธีปดทองและทรงเจิมชอฟาอุโบสถ
วัดเจริญสมณกิจ  ณ หองพิธีหอประชุม
เทศบาลเมืองภูเก็ต   
 คร้ังท่ี 3  เสด็จฯพระราชทาน
พระพุทธนวราชบพิธ วันท่ี 23 กรกฎาคม 
2511  

วันที่ 9 มีนาคม  ทรงเยี่ยมราษฎรในสนามหนาโรงเรียน 
วัดพระนางสราง วัดพระนางสราง  นางชม ฤกษถลาง ถวาย
ดาบเจาเมืองถลาง และนายหมีดบอดเปาปถวาย 

วันที่ 10 มีนาคม ทรงปลอยกุงมังกรคลองทาจีน 
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วันที่ 23 กรกฎาคม  พระบาทสมเด็จพระเจา
อยูหัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจาฟา
มหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร  เสด็จฯ
ไปพระราชทานพระพุทธรูปพระพุทธนว
ราชบพิธ เพื่อไวใหเปนที่เคารพสักการะ เพื่อ
เปนมิ่งขวัญและเปนท่ีรวมจิตใจของประชาชน
ชาวภูเก็ต 
 สำหรับการเสด็จฯ ภูเก็ตครั้งท่ี 4 นั้น  
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวพรอมดวยสมเด็จ

เรียบเรียงจาก วัฒนธรรม พัฒนาการทางประวัติศาสตร เอกลักษณและภูมิปญญาจังหวัดภูเก็ต,บทท่ี 7 “พระมหากรุณาธิคุณในการ
พัฒนาทองถิ่น”,หนา 375-381,โรงพิมพคุรุสภาลาดพราว,2545 

วันที่ 11 มีนาคม เสด็จฯวัดพระทอง 

วันที่ 11 มีนาคม เสด็จฯวัดมงคลนิมิต 

พระนางเจาฯ พระบรมราชินีนาถ  สมเด็จพระ
เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  และ
สมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณวลัย
ลักษณ อัครราชกุมารี  ไดเสด็จมาทรงวางพวง
มาลาอนุสาวรียทาวเทพกระษัตรี-ทาวศรีสุนทร  
ณ สี่แยกทาเรือ  และเสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎร 
ณ เกาะนาคานอย อำเภอถลาง  แลวเสด็จนิวัติ
พระนครโดยเครื่องบินพระที่นั่งในวันเดียวกัน 
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It was such an incomparable luck of 
the people of Phuket to have a rare 
opportunity to pay respect to His 
Majesty in person as His Majesty has 
visited Phuket 4 times in 14 years 
between 1959 and 1973. It was the 
period after WWII when Thailand was 
during development to catch up with 
many other countries in the wake of 
globalization. His Majesty King 
Bhumibol is highly interested in 
improving the Thailand for all the 
populace as per the oath  he made in 
his address once he got enthroned, 
which states: 

“We will reign with righteousness  
for the benefits and happiness  

of the Siamese people.” 
 His Majesty made it his duty 
that he must tour around the country 
to see the lives of his populace in 
order to analyze and work out the best 

things he could do to help them. His 
first visit to Phuket is also his first visit 
to the South of Thailand, and his third 
regional trip. His first regional trip is the 
trip to the North East between the 2nd

to the 20th of November 1955. His 
second regional trip is the tour to the 
North between the 6th of February and 
the 27th of March 1958. 
 This article of the Light of 
Dharma summarizes the details of each 
of his visits to Phuket that are related 
to Buddhism as follows. 
 Trip 1 Visiting the South 
between the 6th and the 27th of 
March 1959 
In this trip, His Majesty the King and Her 
Majesty the Queen visited the people 
in every province of the South; and 
arrived in Phuket on Sunday the 8th of 
March 1959 by car and motorboat from 
Phang-Nga Province to Chatchai Pier, 

His Majesty’s Visit to Phuket 
Chote Khochbaan 

SPECIAL ARTICLE 
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Phuket Province. The provincial 
governor presented His Majesty with 
the royal sword of the province. Their 
Majesties then travelled to the 
governor’s residence and stayed there 
for the whole 4 days’ stay in Phuket. 
 9 March Visiting the people of 
Thalang District at Phranangsang 
Temple School 
 10 March Personally visiting a 
pier at Tharuea Sub-district to free a 
prawn into the water 
 11 March Visiting Mongkholnimit 
Temple in Mueang District to see a 
Sukhothai style golden Buddha statue, 
then visiting the Golden Temple in 
Thalang District and paying respect to 
Phra Phud, the main Buddha statue of 
the hall 

 Trip 2 Opening Thao 
Thepkasattri and Thao Srisunthorn 
Statues on the 23rd of May 1967 
 23 May After His and Her 
Majesties conducted the opening 
ceremony of Thao Thepkasattri and 
Thao Sri Sunthorn Statues at Tharuea 
Village, the couple conducted a gold 
gilding and hall opening ceremony at 
the Ceremonial Hall of Phuket 
Municipality.  
 Trip 3 Giving Phra 
Buddhanawarachabophit Statue to 
Phuket on the 23rd of July 1968 
 23 July His Majesty King 
Bhumibol and His Royal Highness 
Crown Prince Vajiralongkorn visited 
Phuket to erect Phra Buddha 
Nawarachabophit Statue for the people 
in Phuket to respect, to boost the 
morale of the people and to be a 
symbol of unity of the province. 

On the 9th of March, His Majesty visited the residents 
in the field in front of Phranangsang Temple School. 
Mrs.Chom Rerkthalang gave His Majesty the sword 
of Thalang Mayor. Mr.Meedbod blew a trumpet to 
welcome His Majesty. 

On the 10th of March, His Majesty freed a lobster at 
Thajeen Canal. 
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On the 4th trip to Phuket, Their 
Majesties the King and the Queen, Her 
Royal Highness Princess Sirindhorn and 
Her Royal Highness Chulabhorn 
Walailak placed a wreath at the statues 
of Thao Thepkasattri and Thao Sri 

Sunthorn at Tharuea Intersection, and 
visited the residents of Naka Noi Island, 
Thalang District before going back to 
the capital by private jet on the same 
day. 

Excerpt from Cultures, Historical Development, Uniqueness and Wisdoms of Phuket Province, Chapter 7 “His 
Majesty’s great contributions in local development”, Pages 375-381, Kurusapha Ladpraw Printing House, 2002 

On the 11th of March, His Majesty visited the Golden Buddha Temple.  

On the 11th of March, His Majesty visited Mongkholnimit Temple. 
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การจัดพุทธศาสนาให เปนวิทยาศาสตร
เปนการดูหมิ่นพระพุทธเจา? 

ถาม : มีผูกลาวหาทานอาจารยวา  การที่ทาน
อาจารยจัดพุทธศาสนาใหเปนวิทยาศาสตรนั้น
เปนการลบหลูดูหมิ่นพระพุทธเจา และลดคา
พระพุทธเจาเปนอยางยิ่งดวยความรูเทาไมถึง
การณ  นี่ทานอาจารยจะวาอยางไรครับ? 

พุทธทาส: คนที่ถามมันไมรูจักวิทยาศาสตร มัน
ไมรูจักวาวิทยาศาสตรนั้นคืออะไร   
 วิทยาศาสตรนั้นคือมูลฐานอยูที่คำ
วา”สันทิฎฐิโก” สิ่งที่เห็นไดเองดวยตนเองใน
เวลานั้น เปนสันทิฎฐิโก นั้นคือหลักใจความของ

พุทธทาสวิสัชนา 

áÊ§¾Ø·¸·ÒÊ 

วิทยาศาสตร ใหเห็นอยูรูสึกอยูโดยประจักษวา
สิ่งนั้นเปนอยางนั้นๆ นี่เรียกวาวิทยาศาสตร  
ถาตองคำนวณโดยไมมีตัวจริงเปนเร่ืองคำนวณ
ตั้งสมมุติฐานข้ึนมาดวยนะ สมมติแลวก็คำนวณ
แวดลอมสมมติฐานวามันจริงอยางนั้น อยางนี้
ไมเปนวิทยาศาสตร อยางนี้เขาเรียก”ปรัชญา”  
พุทธศาสนาตัวจริงแท เนื้อหาของพุทธศาสนา
ไมใชปรัชญา แตเปนวิทยาศาสตร  คือวามีของ
จริงมาวางตรงหนา  เชนวา เอาความทุกขมา
วางตรงหนา แลวพลิกดูวาเหตุใหเกิดทุกขเปน
อยางไร ตามวิถีทางวิทยาศาสตร  จึงเลยพูดให
เขาถือเปนหลักวา  พุทธศาสนาใชวิธีการอยาง
วิทยาศาสตร ไมใชวิธีการอยางปรัชญา  แลวก็
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ไมตองพูดถึงที่จะไปใชวิธีการแหงศรัทธาความ
เชื่อลวนๆ  ไมมีคำวา”ศรัทธา” ในพุทธศาสนา
มาหลังจากปญญาเสมอ มันจึงเปนวิทยาศาสตร  
ศรัทธาในพุทธศาสนาเปนผลของการกระทำ
ทางวิทยาศาสตร คือเห็นแจงแลวจึงเช่ือ  ทีนี้ 
ศรัทธาในพวกอื่นในศาสนาอื่นอาจจะไมเปน
อยางนั้น จะเปนศรัทธาตามทางปรัชญา 
คำนวณตกลงใจแลวจึงเชื่อ  หรือที่ต่ำกวานั้นก็
วา เขาพูดแลวก็เชื่อ  นั่นเอาไวใหพวกโนน พุทธ
ศาสนาตองปฏิบัติตามหลักวิทยาศาสตร  ทีนี้ไม
ไดลดคาของพระพุทธเจามาเปนเพียงนักวิทยา
ศาสตรตอกตอยคนหนึ่ง เหมือนนัก
วิทยาศาสตรทั้งหลายในโลก ไมใชอยางนั้น 
 ที่ เราพูดวาพุทธศาสนาเปนวิทยา
ศาสตรนะไมไดลดคาอะไร  กลับเปนการเพิ่มคา 
เพ่ิมน้ำหนัก เพ่ิมเหตุผล เพราะไมงมงาย  เมื่อ
ใชวิถีวิทยาศาสตรแลวไมงมงาย คือทำลงไปบน
ความจริง ไมใชการคำนวณ บนของสมมติ  
เดี๋ยวน้ีโลกเขาชอบปรัชญา ใชวิธีการคำนวณลง
บนสมมติ บนสิ่งสมมติ เรียกวา สมมติฐานนั่น  
ปรัชญาเลยเฟอไปทั้งโลก แลวไมมีประโยชน
อะไร 

คัดบางตอนจากหนังสือดอกโมกข ฉบับพิเศษ “พุทธทาสวจนา” พิมพครั้งแรก พ.ศ.2539 หนา 203-205 

 ปรัชญาไมไดใหอะไรแกมนุษย แต
วิทยาศาสตรกำลังใหประโยชนแกมนุษย  แตที่
เอาไปใชผิดๆจนเปนอันตรายนั้นมันเปนอีกเร่ือง
หน่ึง  แตเมื่อจะเขาถึงความจริงกันแลวมันตอง
เปนวิถีทางวิทยาศาสตร  เราไมไดลดคาของ
พระพุทธเจาลงมาเปนเพียงนักวิทยาศาสตรคน
หนึ่ง  แตวาเปนจอมนักวิทยาศาสตรเหนือนัก
วิทยาศาสตรทั้งหลาย ทั้งในอดีต ปจจุบัน และ
อนาคตทีเดียว  ที่ไมไดลดคาพุทธศาสนาเปน
วิทยาศาสตร ไมใชวิทยาศาสตรเด็กเลน 
วิทยาศาสตรมันกวางเกินไป อายของเล็กๆ 
นอยๆ ที่มันเปนวิทยาศาสตรก็มี กรณีนี้มันเปน
วิทยาศาสตรสูงสุด เปนวิทยาศาสตรดับทุกขสิ้น
เชิงโดยประการทั้งปวง 
 ขอยืนยันที่ตรงน้ีอีกทีวา พุทธศาสนา
เปนวิทยาศาสตร มีระบบเปนวิทยาศาสตร มีวิธี
การอยางวิทยาศาสตร แตเปนทางจิตใจ ไมใช
ทางวัตถุ  ฉะนั้น จึงเปนยอดวิทยาศาสตรสูงสุด
เหนือวิทยาศาสตรทั้งหลาย พระพุทธเจาเปน
ยอดนักวิทยาศาสตรทางฝายจิตใจ  พูดอยางนี้
ไมไดลดคาของพระพุทธศาสนา หรือพระพุทธเจา
เลย  มีอะไรอีก... 
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Is the classification of Buddhism as 
part of science a slander on the 
Buddha? 

Question: Somebody accused you that 
you slander the Buddha by classifying 
Buddhism as part of science; you 
foolishly greatly devalue the Buddha. 
What is your answer about this? 

Buddhadasa: The accuser doesn’t 
know what science means. 

Science is based on the 
principle of “sanditthiko”. What can be 
seen by oneself at one moment is 
sanditthiko . In other words, for 

Buddhadasa’s Opinion 

áÊ§¾Ø·¸·ÒÊ áÊ§¾Ø·¸·ÒÊ LIGHT OF BUDDHADASA

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. It is based on the reality. For 
example, the dukkha (suffering) is 
analyzed as it is to find out the cause 
of dukkha . Therefore, I’ve made a 
statement for clarity that Buddhism 
u s e s 0 s c i e n t i f i c 0 m e t h o d s , 0 n o t 
p h i l o s o p h i c a l 0 m e t h o d s , 0 a n d 
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“unwavering faith” is out of question. 
There is no such thing as unwavering 
faith in Buddhism. Faith in Buddhism is 
a result of scientific actions in the way 
that once you see that it’s true, then 
you hold a faith that it’s true. Faith in 
other religions may not be like this as it 
may be faith in the philosophical 
fashion, i.e. you assume that something 
is right then you make an analysis on 
that basis of that assumption and 
decide believe it, or even worse, you 
believe what you’re told to believe. 
That I claim Buddhism upholds the 
scientific principle, I never mean to 
devalue the Buddha to be equal to any 
little scientist in the World. I don’t 
mean that. 

 That I claim Buddhism is 
scientific doesn’t devalue Buddhism. 
Oppositely, it increases the value of 
Buddhism. It increases the credibility 
and the reasonability of Buddhism 
because when something is done on 
the basis of science, it cannot be 
superstitious as it is experimented on 
the reality, not analyzed on an 
assumption, or a hypothesis. So many 
philosophies mislead the World to 
believe in unreal hypotheses that don’t 

Excerpt from part of a special issue of the book Dokmokh titled “Buddhadasa Wachana” first published in 
1996, p. 203-205  

give any benefit to the human race. 

 Philosophy doesn’t give any 
benefit to the human race, but science 
does. It’s true that scientific knowledge 
is sometimes abused and that causes 
danger. Yet, when we want to find out 
about the reality, we must follow the 
way of science. We do not devalue the 
Buddha to be merely equal to a 
scientist. Yet, we are claiming that the 
Buddha is one of the greatest scientists 
above all scientists in the past, present 
and future. Buddhism isn’t devalued by 
claiming that it is part of science. 
Science is not a joke. Science is very 
wide. Many parts of scientif ic 
knowledge are minute, but Buddhism is 
no minute part of science, it is the part 
of science about the complete 
cessation of the dukkha . I want to 
confirm once more that Buddhism is 
scientific, its system is scientific, and its 
methods are scientific. Yet, it is about 
the mind, not physical objects. 
Therefore, it is a great part of science. 
The Buddha is a great scientist of the 
mind. By saying this I don’t devalue 
Buddhism or the Buddha at all. Is there 
anything else? 
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“ผูใดเห็นธรรม ผูนั้นเห็นเรา” (พระพุทธเจา) 
ตอนท่ีมารโค โปโลมาถึงเอเชียตะวัน

ออกในศตวรรษที่ 13 เขามีความเห็นวา  
พุทธศาสนิกชนนั้นเปนพวกชอบบูชาสิ่งศักดิ์
สิทธิ์เพราะเขาเห็นพระพุทธรูปอยูไปทั่วทุกหัว
ระแหง  ซึ่งในความเปนจริง การบูชารูปเคารพ
ก็ยังเปนที่พบเห็นไดทั่วไปในศาสนาพุทธแมแต
ในปจจุบัน(ซึ่งก็เหมือนกับศาสนาคริสตนิกาย
คาธอลิกที่มารโค โปโลเองนับถือนั่นเอง) 
 รูปเคารพในพุทธศาสนาท่ัวโลกน้ันอยู
ในรูปของพระพุทธรูปเปนหลัก  นอกจากนี้ 
 ในประเทศไทยโดยเฉพาะจะอยูในรูปของ 
พระเครื่องและเครื่องรางของขลังทั้งหลายเปน
หลักอีกดวย  อยางไรก็ดี เชื่อหรือไมวา
พระพุทธรูปนั้นกวาจะมีขึ้นครั้งแรกก็ปาเขาไป
ประมาณสองศตวรรษหลังจากท่ีพระพุทธเจา
ปรินิพพานไปแลว  และคนพวกแรกที่สราง
พระพุทธรูปน้ันคือชาวกรีก  แตจะยังไงก็ตาม 
รูปเคารพในพุทธศาสนานั้น ถึงแมกอนที่จะ 
มี พ ร ะ พุ ท ธ รู ป ก็ มี ม า อ ยู แ ล ว ใ น รู ป ข อ ง 
พระบรมสารีริกธาตุและรอยพระพุทธบาท 
 ที่นาสนใจก็คือ พระพุทธเจาเองน้ันได
ทรงหามการบูชารูปเคารพ(เชนเดียวกันกับ

การบูชารูปเคารพ 
ในพุทธศาสนา 
วสุ โกยศิริพงศ 
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ศาสดาของศาสนายูดาย, คริสตและอิสลาม)  
พระองคทรงเนนย้ำอยูเสมอวาไมใหสรางรูป
เคารพของพระองค  เมื่อใครคิดถึงพระองค ก็
ใหคิดถึงพระธรรม 
 สาเหตุที่ทำไมทานไดทรงหามการบูชา
รูปเคารพ  นั่นก็เพื่อปองกันไมใหเกิดการกอตัว
ของลัทธิบูชาบุคคลขึ้น ในตัวตนของทาน  
เนื่องจากสิ่งท่ีทานตองการเหลือไวใหแกมนุษย
โลกก็คือความรูในการดับทุกขเทานั้น  ถาเม่ือ
ไหรผูคนเริ่มที่จะยึดติดกับตัวตนทางโลกของ
ทานแทนที่จะเปนคำสอนของทานแลว มันก็จะ
เปนไปไดที่ ใครก็ตามจะเคลมวาตนเปนผู
สืบทอดของทานและชักนำผูคนเหลานั้นไปใน
ทางที่ละเมิดคำสอนของทาน 
 อยางไรก็ดี ความคิดของพระพุทธเจา
นั้นล้ำยุคไปไกลเกินกวาที่สังคมโดยกวางใน
เวลาน้ันจะเขาใจไดอยางถองแท  การกอตัว
ของการบูชารูปเคารพนั้นเปนสวนหนึ่งของการ
กระบวนการที่พุทธลัทธิกลายมาเปนพุทธ
ศาสนา ซึ่งเกิดขึ้นหลังจากการปรินิพพานของ
พระพุทธเจา  มันเปนกระบวนการตามธรรมชาติ
ของสังคมซ่ึงเกิดขึ้นจากผูมีจิตใจรักและเคารพ
พระพุทธเจาแตไมเขาใจส่ิงที่ทานสอนอยาง
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ถองแท 
 การบูชา รูปเคารพน้ันถึ งแมว าจะ
ปรากฏในนิกายสวนใหญของพุทธศาสนา ใน
บางนิกายมันก็ไมปรากฏ  ตัวอยางท่ีเห็นไดงาย
ที่สุดก็ดูจะเปนนิกายเซ็นญี่ปุน(กรุณาอยาสับสน
กับเซ็นจีน)  นิกายเซ็นญี่ปุนไมมีพระพุทธรูป
หรือเคร่ืองรางของขลังใดๆเลยท่ีเปนตัวแทน
ของพระพุทธเจาหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆ  นิกาย
เซ็นญี่ปุนนั้นปลอดความเช่ือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
จนถึงขนาดท่ีวาผูที่นับถือนิกายน้ีหลายตอ
หลายคนระบุวาตนเปนคนที่ไมไดนับถือศาสนา 
 ถึงแมกระนั้น ตลอดประวัติศาสตรของ
ศาสนาพุทธ การบูชารูปเคารพน้ันดูจะให
ประโยชนมากกวาโทษแกการเผยแพรพระ
ธรรม  เพราะถาหากวาพระพุทธเจานั้นไมไดรับ
การนับถือใหเปนสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยการสรางรูป
เคารพทั้งหลายแลว ผูคนสวนใหญก็คงจะไม
สนใจท่ีจะศึกษาพระธรรม  โดยเฉพาะคน
โบราณที่ดูจะไมสนใจปรัชญาแหงจิตวิญญาณ
ใ ด ๆ ท่ี ไ ม ไ ด มี ค ว า ม เ ช่ื อ ใ น ส่ิ ง ศั ก ดิ์ สิ ท ธิ์ 
มารองรับ  แนวโนมตามธรรมชาติของคน
โบราณนี้เปนสาเหตุที่วาทำไมวิทยาศาสตรถึง
เพิ่งจะมาเปนกระแสหลักของสังคมมนุษยแคไม
ถึง 400 ปที่แลว ทั้งๆท่ีอารยธรรมมนุษยก็มีมา
หลายพันปแลว  และการพัฒนาไปเปนสังคม 
วิทยาศาสตรก็เริ่มตนขึ้นในดินแดนท่ีผูคนอยู
ภายใตการปกครองของศาสนจักรท่ีกดข่ีขมเหง
ผูคนโดยอางกฎหมายเทวบัญญัติอยางยุโรปยุค
กลาง 
 ในสังคมไทย การบูชารูปเคารพเปน
สวนท่ีสำคัญในชีวิตประจำวันของคนหมูมาก  

ดังที่เราจะเห็นไดวาคนหลายตอหลายคนแขวน
พระเคร่ืองซึ่งบางองคมีราคาหลักหมื่น  ไดมี
การพันผาแดงบนตนไมใหญๆบางตนพรอมของ
เซนไหวดวยความเช่ือในเร่ืองผีสางนางไม  รูป
เคารพหลายๆอย า ง ในสั งคมไทยก็ ไม ได
เก่ียวของอะไรกันกับพุทธศาสนา ยกตัวอยาง
เชนศาลพระภูมิซึ่งเกิดจากความเชื่อดั้งเดิมของ
คนไทยอยูแลว 
 ในสังคมแบบน้ีนั้นอะไรจะเกิดข้ึนถา
หากพระพุทธเจาไมไดถูกมองวาเปนสิ่งศักด์ิ
สิทธิ์อีกตอไปและรูปเคารพถูกเอาออกจากพุทธ
ศาสนาไปจนหมดสิ้น  คำตอบงายๆก็คือ ผูคนก็
จะไปเชื่ออะไรอยางอื่นแทน  การบูชารูปเคารพ
จะยังมีอยูและแข็งแรงเหมือนเดิม แตมันจะไม
เกี่ยวอะไรกันกับพุทธศาสนาก็เทานั้นเอง 
 อยางไรก็ดี ในสังคมอื่นๆที่คนสวนใหญ
เปนวิทยาศาสตร พุทธปรัชญานั้นก็ยังเฟองฟูได
ดวยเพราะพุทธปรัชญาน้ันเปนวิทยาศาสตรโดย
แกนแท  หรือจะพูดอีกอยางก็คือ พระพุทธเจา
ทานทรงเปนนักวิทยาศาสตรดานจิตคนแรกๆ 
ที่โลกรูจักกันเลยทีเดียว 
 มีคำเปรียบเทียบประโยคหน่ึงว า 
“พุทธศาสนาก็เหมือนผลไม พุทธปรัชญาคือ
เนื้อ องคประกอบตางๆที่ทำใหมันเปน
ศาสนา(รวมทั้งรูปเคารพ) คือเปลือก  ถาไมมี
เปลือกแลวไซร เนื้อก็ยอมคงอยูไมได  อยางไรก็
ดี ใครตองการกินผลไมนี้ก็ตองรูจักปอกเปลือก
แลวกินเนื้อ”   
 ประเทศไทยก็คือสวนแหงผลพุทธ
ศาสนา ซึ่งเราก็ไดแตหวังวา คนสวนในสวนแหง
นี้ยิ่งอยูจะยิ่งรูจักกินเนื้อของมันมากกวาเปลือก 
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“Whoever sees the Dharma, that 
person sees me.” (The Buddha) 
 When Marco Polo arrived in East 
Asia in the 13th century, he described 
Buddhists as idol worshippers as he 
saw Buddha statues all over the place. 
It is still true these days that idolatry 
stays prevalent in Buddhism (as well as 
in Catholicism that Marco Polo adhered 
to). 
 Idolatry is when a physical 
object is worshipped as a 
representation of a divine spirit or a 
god. Idolatry in Buddhism is mainly 
implemented through Buddha statues, 
and particularly in Thailand, through 
pendants and amulets. Yet, believe it 
or not, Buddha statues didn’t exist until 
more than two centuries after the time 
of the Buddha; and the first people to 
build Buddha statues is the Greeks. 
Nevertheless, idolatry in Buddhism 
existed even before the first Buddha 
statue was built in the forms of his 
relics, ashes and footprints. 
 It is worth noting that the 
Buddha himself, as well as all the 
founders of the three main Abrahamic 
religions, forbade idolatry. He always 
emphasized that there shall not be any 

Idolatry in  
Buddhism 

BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD

image of his made into objects, and 
when one thinks of him, s/he shall 
think of his teaching, known as the 
Dharma. 
 The reason why he forbade 
idolatry is to prevent any development 
of the cult of personality around him 
because all what he wanted to leave 
to the humanity is the knowledge on 
how to free oneself from sufferings 
(aka. dukkha). If people begin adhering 
to his physical nature instead of his 
teaching, they will be susceptible to 
being guided away from his teaching by 
those who claim to be his ideological 
successors. 
 However, the Buddha’s thought 
was way ahead of the human society at 
that time to fully understand. The 
forming of idolatry is part of the 
religionization process of Buddhism, 
which occurred right after the 
parinirvana (death) of the Buddha. It 
was a natural process done in goodwill 
by those who loved the Buddha, but 
did not fully understand what he 
taught. 
 Though existing in most sects of 
Buddhism, idolatry does not exist in 
some sects. The most notable example 
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of a Buddhist sect that has abandoned 
idolatry is the Japanese Zen. In 
Japanese Zen, you can find neither 
statues nor any physical objects that 
represent the Buddha or any divine 
spirit at all. Indeed, Japanese Zen is so 
free from divinity that many of its 
practitioners identify themselves as 
having no religious faith. 
 Despite all the aforementioned, 
throughout the history of Buddhism, 
idolatry seems to have given more 
benefits than drawbacks to the 
Buddha’s Dharma. If the Buddha hasn’t 
been held in high respect and 
propagandized through various physical 
objects especially Buddha statues, the 
Dharma would unquestionably have 
been neglected by the majority of 
ancient peoples who refused to 
seriously follow any spiritual 
philosophy not deemed divine. The 
natural tendency of the ancient 
peoples to be led towards believes in 
divinity is the reason why science only 
first became the mainstream of a 
human society less than 400 years ago 
despite thousands of years of the 
human civilization, and the wave of 
change occurred in the land of 
suppressive theocracy where the 
people greatly suffered from corrupt 
authorities who ruled in the name of 
divine laws – Medieval Europe. 
 In the Thai society, idolatry is a 
major part of everyday life of the 
majority of the people. It is quite 
common to see a man hanging a 
pendant into which a portrait of a 
monk he adores is engraved, as an 
amulet. Some of these amulets indeed 
are worth tens of thousands of baht. 

Some large trees are wrapped around 
with red cloths with a belief that there 
is an angel in it, and it is not 
uncommon to see some food and 
incense sticks on the ground next to it. 
Many of these objects have nothing to 
do with Buddhism. For example, the 
san phraphum or the court of the 
protective ghost of the land commonly 
found in any business establishment in 
Thailand is from the Thai indigenous 
belief in ghosts, not Buddhism. 
 In this kind of society, what will 
happen if the Buddha was no longer 
deemed divine and Buddhism was 
cleansed from idolatry? The answer is 
simple. The people would then turn to 
believe in something else and leave 
Buddhism in negligence. Idolatry would 
still remain strong, but unassociated 
with Buddhism. 
 However, in some other 
societies where most people are 
scientif ically minded, Buddhist 
philosophy seems to thrive as the 
essence of Buddhism is scientific in 
nature. In other words, the Buddha was 
an early psychological scientist our 
World has witnessed. 
 And, the analogy goes, “The 
religion of Buddhism is like a fruit. Its 
philosophy is the flesh and its religious 
elements (such as idolatry) are the rind. 
Without the rind, the flesh can’t 
remain. However, when one wants to 
consume the fruit, s/he has to peel the 
rind and eat the flesh.” Thailand is a 
garden of Buddhist fruit and hopefully 
more and more of the gardeners will 
become smart enough to eat the flesh 
of it. 
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พุทธทาสภิกขุ  
พุทธศาสนิกชนในฐานะความเปนพี่เปนนองกับทุกคน  
1.รูหลักธรรมในพระพุทธศาสนาใหดี  2.ปฏิบัติตามหลักธรรมนั้น  
3.รูจักลัทธิศาสนาของเพื่อน  4.อยูรวมกันใหดี 
 
 
ปยุตฺโตภิกขุ  
สังคมไทยของเราซึ่งในฐานะที่เปนสวนรวมอยูในโลกนี้ 
ควรจะไดทำหนาที่ของตนในการสรางสรรคอารยธรรม 
ในความหมายที่แทจริง 
เพื่อใหมนุษยอยูดีมีสุข ก็ตองถามวา  
สังคมไทยของเรานี้ไดมีสวนรวมในการสรางสรรคอยางนั้นหรือเปลา 
 
 
พระปราโมทย ปาโมชโฺช  
ธรรมะจริงๆงายมากเลย งายเแบบเปนเร ื่องธรรมดาที่สุดเลย  
เปนเรื่องใกลตัวที่สุด คือเร ื่องของตัวเราเองนี่เอง  
เรื่องของกายเรื่องของใจนี่เอง  
ทีนี้เราไปวาดภาพธรรมะเอาไวจนยุงเหยิง  
เราคิดวาการปฏิบัติธรรมนั้นตองทำอะไรที่เหนือธรรมดา  
แลววันหนึ่งจะไดสิ่งที่เหนือธรรมดา อันนั้นเข าใจผิด 
 
 
พระไพศาล วิสาโล  
ธรรมชาติแวดลอมจะไมมีวันฟนฟูไดเลยหากธรรมชาติภายใน 
ของผูคนไมคืนสูสมดุลหรือความปกติ   
ดวยเหตุนี้ธรรมะจึงเปนสิ่งจำเปนยิ่ง ธรรมชาติ กับธรรมะแยกจากกันไมออก  
หากจะฟนฟูธรรมชาติไดก็จำเปนตองฟนฟูธรรมในใจของผูคน 
 

 

เกื้อกูล 

น้ำมนตแหงความดี 

จิตเดิมแท 

โลกทัศนจรัส 
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NOTABLE MONKS’ QUOTES 

 

Buddhadasa Bhikkhu 
All Buddhist brothers and sisters  
1.Shall know the Dharma well   
2.Shall practice according to the Dharma   
3.Shall understand the religions of others   
4.Shall live in peace with them 
 
 
Payutto Bhikkhu 
Our Thai society is part of the World.  
We shall perform our duty in the development  
of the civilization in the real meaning  
for the well-being of the human race.  
The question is whether our Thai society has  
taken part in such attempt yet? 
 
 
Pramoth Pamodcho 
The Dharma is indeed very easy to understand.  
It is the simplest thing on Earth.  
It is the closest to us. It is all about us ourselves.  
It’s all about our mind and body.  
Yet, we have imagined it as something complex, and we think the 
practice of the Dharma must be something uncommon. If we practice 
the Dharma, we will attain something extraordinary. That is a 
misunderstanding. 
 
 
Phaisan Wisalo  
The natural environment can never rehabilitate  
if the nature inside the mind of the people  
is not back to the balance or normalcy.  
Therefore, the Dharma is essential.  
The nature and the Dharma cannot separate  
from each other. If one wants to rehabilitate  
the nature, one shall recuperate the Dharma  
in the mind of the people. 
 

 

True Friend 

Charity 

Purity of Mind 

Righteousness 
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ขอคิดเบื้องตนเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรแนวพุทธ 
วันนี้ ทางคณะผูจัดงานไดตั้งชื่อเรื่อง

ปาฐกถาใหอาตมภาพวา เศรษฐศาสตรแนว
พุทธ   

เริ่มตน ผูฟงบางทานก็อาจจะสงสัยวา
เศรษฐศาสตรแนวพุทธนั้นมีจริงหรือ เปนไปได
จริงหรือ 

ปจจุบันนี้ วิชาเศรษฐศาสตรที่เรารูจัก
กันอยู เปนวิชาเศรษฐศาสตรแบบตะวันตก 

เมื่อพูดถึงวิชาเศรษฐศาสตรและเร่ือง
ราวเนื้อหาวิชาเศรษฐศาสตร เราก็ใชภาษา
เศรษฐศาสตรแบบตะวันตก  เมื่อคิดถึงเรื่อง
เศรษฐศาสตร เราก็คิดในกรอบความคิดของ
เศรษฐศาสตรแบบตะวันตกดวย 

ดังน้ัน ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตร
แนวพุทธ ก็ยากท่ีจะทำตัวเองใหพนออกไปจาก
กรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษา
เศรษฐศาสตรแบบตะวันตกนั้น 

เพราะฉะน้ัน การพูดถึงเศรษฐศาสตร
แนวพุทธก็อาจจะเปนการพูดถึงพระพุทธ
ศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก 
ภายในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรตะวัน
ตกนั้นเอง 

อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวย
กันพิจารณาเร่ืองนี้ บางทีอาจจะไดรับขอคิด
บางอยาง  ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตรแนว
พุทธจริง ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางที่
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เศรษฐศาสตรแนวพุทธ*(1) 
พระพรหมคุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต) 

เอามาใชประโยชนในทางเศรษฐศาสตรไดบาง 
ดังน้ัน ถาจะมาพูดถึงเศรษฐศาสตร

แนวพุทธ ก็ยากท่ีจะทำตัวเองใหพนออกไปจาก
กรอบความคิดของเศรษฐศาสตรและภาษา
เศรษฐศาสตรแบบตะวันตกนั้น 

เพราะฉะนั้น การพูดถึงเศรษฐศาสตร
แนวพุทธก็อาจจะเปนการพูดถึงพระพุทธ
ศาสนาดวยภาษาเศรษฐศาสตรตะวันตก 
ภายในกรอบความคิดของเศรษฐศาสตรตะวัน
ตกนั้นเอง 

อยางไรก็ตาม ก็ถือวาใหเราลองมาชวย
กันพิจารณาเร่ืองนี้ บางทีอาจจะไดรับขอคิด
บางอยาง  ถึงแมจะไมไดเปนเศรษฐศาสตรแนว
พุทธจริง ก็อาจจะมีแนวคิดทางพุทธบางอยางที่
เอามาใชประโยชนในทางเศรษฐศาสตรไดบาง 

เมื่อประมาณ 15 ปมาแลว นัก
เศรษฐศาสตรฝรั่งคนหนึ่งชื่อวา นาย อี.เอฟ.ชู
มาเกอร (E.F. Schumacher) ไดพิมพหนังสือ
ออกมาเลมหนึ่ง ชื่อวา Small Is Beautiful  
มีผูแปลเปนภาษาไทยดูเหมือนจะใชชื่อวา
จิ๋วแตแจว 

ในหนังสือเลมนี้ บทหนึ่งคือบทที่ 4 ได
ตั้งชื่อวา “Buddhist Economics” แปลวา 
เศรษฐศาสตรชาวพุทธ 

หนังสือเลมนี้ และโดยเฉพาะบทความ
บทน้ี ไดทำใหคนจำนวนมากท้ังในตะวันออก
และตะวันตกเกิดความสนใจในเรื่องพุทธศาสนา
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ดานที่เกี่ยวของกับเศรษฐกิจข้ึนมา  จึงนับวา
ทานชูมาเกอรนี้เปนผูมีอุปการคุณอยางหนึ่ง ใน
การท่ีทำใหเกิดความสนใจพุทธศาสนาในแง
เศรษฐศาสตรขึ้น 

แตถาพิจารณาใหลึกลงไปอีก  การที่
ทานชูมาเกอรไดเขียนหนังสือเลมน้ีขึ้นโดยมี
บทความเร่ืองเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้น และ
การที่ฝรั่งในสถานศึกษาตางๆหันมาสนใจเรื่อง
พุทธเศรษฐศาสตรหรือเศรษฐศาสตรแนวพุทธ
นี้ ก็มีภูมิหลังที่วา มาถึงปจจุบันนี้วิทยาการและ
ระบบการตางๆ ของตะวันตก ไดมาถึงจุดหนึ่งที่
เขาเกิดความรูสึกกันวามีความติดตันหรือความ
อับจนเกิดขึ้น 

แตสำหรับบางคนอาจจะไมยอมรับ
ภาวะนี้ ก็อาจจะเรียกวา มาถึงจุดหัวเลี้ยว
หัวตอจุดหนึ่ง ที่อาจจะตองมีการเปลี่ยนแปลง
แนวความคิดและวิธีปฏิบัติในวิทยาการสาขา
ตางๆ 

สรุปก็คือ มีความรูสึกกันวา วิชาการ
ตางๆที่ ไดพัฒนากันมาจนถึงปจจุบันนี้ ไม
สามารถแกปญหาของโลกและชีวิตใหสำเร็จได  
จะตองมีการขยายแนวความคิดกันใหม หรือหา
ชองทางกันใหม 

เมื่อเกิดความรูสึกอยางนี้กันขึ้น ก็จึงมี
การแสวงหาแนวความคิดท่ีนอกจากวงวิชาการ
ของตนออกไป อันเปนสาเหตุหนึ่งท่ีทำใหมีการ
สนใจในพุทธศาสนา รวมทั้งปรัชญาอะไรตอ
อะไรเกาๆ โดยเฉพาะที่เปนของตะวันออก 
ขึ้นดวย 

อันนี้ก็ เปนปรากฏการณที่ เห็นกัน
ชัดเจนในประเทศตะวันตกปจจุบัน ที่วาไดหัน
มาสนใจตะวันออก 

ทีนี้ การที่ชูมาเกอรจับหลักการของ

พุทธธรรมโดยพูดถึง Buddhist economics 
หรือพุทธเศรษฐศาสตรนั้น เขาก็จับเอาท่ีเรื่อง
มรรคน่ันเอง  มรรคน้ันเรารูจักกันวาเปนขอ
หนึ่งในอริยสัจ 4 ประการ 

คือ ทุกข สมุทัย นิโรธ มรรค 
มรรคนั้นเปนขอปฏิบัติทั้งหมดในพุทธ

ศาสนา 
ชูมาเกอรกลาววา  มรรคคือวิถีชีวิต

ของชาวพุทธนั้น มีองคประกอบอยูขอหนึ่ง คือ
สัมมาอาชีวะ ซึ่งแปลวา การเล้ียงชีพชอบ  ใน
เมื่อสัมมาอาชีวะนี้เปนองคประกอบขอหนึ่งใน
มรรคหรือวิถีชีวิตของชาวพุทธ ก็แสดงวาจะ
ตองมีสิ่งท่ีเรียกวา Buddhist economics คือ
เศรษฐศาสตรชาวพุทธ  อันนี้คือจุดเร่ิมตนของ
ทานชูมาเกอร 

แตทานชูมาเกอรจะมีทัศนะอยางไร
เศรษฐศาสตรชาวพุทธเปนอยางไร  ตอนน้ี
อาตมภาพจะยังไมพูดกอน จะขอเลาเร่ือง
คลายๆนิทานเรื่องหนึ่งจากคัมภีรพุทธศาสนาให
ฟง 

ที่จริงไมใชนิทาน แตเปนเรื่องราวที่เกิด
ขึ้นในสมัยพุทธกาล  เรื่องราวนี้จะบอกอะไร
หลายอยางท่ีเกี่ยวกับเศรษฐศาสตรในพุทธ
ศาสนา และผูฟงก็อาจจะตีความของตนเองวา
พุทธเศรษฐศาสตรเปนอยางไร  เร่ืองมีอยูวา 

สมัยหนึ่งในพุทธกาล  เมื่อพระพุทธเจา
ยังทรงพระชนมอยู ขณะที่พระองคเสด็จประทับ
ณ พระเชตวันในพระนครสาวัตถี  วันหนึ่ง 
ตอนเชา พระองคไดทรงพิจารณาวา มีคน
เข็ญใจคนหนึ่งอยูในเมืองอาฬวีหางไกลออกไป 
เปนผูมีความพรอม มีอินทรียแกกลาพอท่ีจะ 
ฟงธรรม พระองคสมควรจะเสด็จไปโปรด 
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ดังนั้น วันนั้นตอนสาย พระองคก็เสด็จ
เดินทางไปยังเมืองอาฬวี ซึ่งอยูหางไกลออกไป 
30 โยชน ตีเสียวาประมาณ 480 กิโลเมตร 

เมื่อเสด็จถึงเมืองอาฬวี ชาวเมืองอาฬวี
มีความนับถือพระองคอยูแลว ก็ตอนรับ  และ
ในท่ีสุดก็จัดสถานท่ีเตรียมท่ีจะฟงธรรมกัน  แต
จุดมุงของพระพุทธเจานั้น เสด็จไปเพื่อจะโปรด
คนคนเดียวท่ีเปนคนเข็ญใจน้ัน พระองคจึงทรง
รั้งรอไวกอน รอใหนายคนเข็ญใจคนนี้มา 

ฝายนายคนเข็ญใจนี้ไดทราบขาววา
พระพุทธเจาเสด็จมา เขามีความสนใจอยูแลว
อยากจะฟงธรรม แตพอดีวาวัวตัวหน่ึงของเขา
หายไป  เขาจึงคิดวา เอ! เราจะฟงธรรมกอน
หรือหาวัวกอนดีนะ  คิดแลวก็ตัดสินใจวาหาวัว
กอน หาวัวเสร็จแลวคอยไปฟงธรรม 

ตกลงเขาก็ออกเดินทางเขาไปในปา ไป
หาวัวของเขา  ในท่ีสุดก็ไดพบวัวนั้น และตอน
กลับมาเขาฝูงของมันได แตกวาเขาจะทำอยาง
นี้สำเร็จก็เหนื่อยมาก 

ครั้นแลวเขาจึงคิดวา เอ! เวลาก็ลวงไป
มากแลว ถาเราจะกลับไปบานกอนก็จะยิ่งเสีย
เวลา เราจะไปฟงธรรมเลยทีเดียว 

ตกลงนายคนเข็ญใจคนน้ี ก็เดินทางไป
ยังที่เขาจัดเพ่ือการแสดงธรรมของพระพุทธเจา 
เขาไปฟงธรรม แตมีความเหน่ือยและหิวเปน 
อันมาก 

พระพุทธเจาเมื่อทอดพระเนตรเห็น
นายคนเข็ญใจน้ีมา พระองคทรงทราบดีวาเขา
เหนื่อยและหิว พระองคจึงไดตรัสบอกใหคน
จัดแจงหาอาหารมาใหนายคนเข็ญใจน้ีกินเสีย
กอน 

เมื่อคนเข็ญใจคนนี้กินอาหารเรียบรอย
อิ่มสบายใจดีแลวพระองคก็แสดงธรรมใหฟง  

นายคนเข็ญใจนี้ฟงธรรมแลวไดบรรลุโสดาปตติ
ผล ก็เปนอันวาบรรลุความมุงหมายในการเดิน
ทางของพระพุทธเจา 

พระองคแสดงธรรมครั้งนี้เสร็จก็ลาชาว
เมืองอาฬวีเสด็จกลับยังพระเชตวัน  แตใน
ระหวางทางนั้น พระภิกษุสงฆที่เดินทางไปดวย
ก็วิพากษวิจารณพระพุทธเจาวา เอะ! วันนี้เร่ือง
อะไรนะ พระพุทธเจาถึงกับทรงใหคนจัดอาหาร
ใหคนเข็ญใจรับประทาน 

พระพุทธเจาไดทรงรับทราบ ก็ไดทรง
หันมาตรัสชี้แจงแกพระภิกษุเหลานั้น 

ตอนหน่ึงพระองคตรัสวา คนที่ถูก
ความหิวครอบงำ มีความทุกขจากความหิว แม
จะแสดงธรรมใหเขาฟง เขาก็จะไมสามารถ
เขาใจได 

แลวพระองคก็ตรัสตอไปวา ชิฆจฺฉา 
ปรมา โรคา เปนตน  แปลวา ความหิวเปนโรค
รายแรงท่ีสุด สังขารท้ังหลายเปนทุกขที่หนัก
หนวงท่ีสุด  เมื่อทราบตามเปนจริงอยางนี้แลว 
จึงจะบรรลุนิพพานที่เปนบรมสุข 

นี่ คื อ เ ร่ื อ งที่ อ าตมภาพ เล า ให ฟ ง  
ลักษณะทั่วไปของเศรษฐศาสตรชาวพุทธนั้นคิด
วาปรากฏอยูในเร่ืองท่ีเลามานี้แลว แตผูฟงก็
อาจจะตคีวามไปไดตางๆกัน 

ถาหากมีเวลา เราอาจจะไดหันกลับมา
วิเคราะหเรื่องนี้อีกครั้งหนึ่ง แตตอนนี้จะขอผาน
ไปกอน ขอใหเปนเร่ืองของผูฟงท่ีจะตีความ
กันเอาเอง 
  
ข อ จ ำ กั ด ข อ ง เ ศ ร ษ ฐ ศ า ส ต ร แ ห ง ยุ ค
อุตสาหกรรม 
1. การแยกตัวโดดเด่ียวเปนความเช่ียวชาญ
เฉพาะดาน 
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ทีนี้หันกลับมาพูดถึงเศรษฐศาสตรใน
ปจจุบัน เศรษฐศาสตรในปจจุบันน้ี ไดแยกเอา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจออกมาพิจารณาตางหาก 
โดดเดี่ยวจากกิจกรรมดานอ่ืนๆ ของชีวิตมนุษย 
และจากวิทยาการดานอื่นๆ 

เ รี ย ก ว า เ ป น ไ ป ต า ม แ น ว ข อ ง
specialization คือ ความชำนาญพิเศษใน 
ทางวิชาการ หรือความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
ดาน ซึ่งเปนลักษณะของความเจริญในยุค
อุตสาหกรรม 

เพราะฉะนั้น ในการพิจารณากิจกรรม
ของมนุษย เศรษฐศาสตรจึงไดพยายามตัดนัย
หรือแงความหมายอื่นๆ ที่ ไมใช เรื่องทาง
เศรษฐกิจออกไปเสีย เมื่อจะพิจารณาเร่ือง
กิจกรรมการดำเนินชีวิตอะไรก็ตามของมนุษย 
ก็จะพิจารณาในแงเดียว คือแงที่เกี่ยวกับวิชา
การของตนเองเทานั้น 

การที่เศรษฐศาสตรแยกตัวออกมาโดด
เดี่ยวอยางนี้นี่แหละนับวาเปนสาเหตุสำคัญที่ได
ทำใหเกิดปญหาข้ึนมา ซึ่งจะตองมาพิจารณาวา 
ทัศนะของพุทธศาสนาเปนอยางไร? 

ถ า ม อ ง ใ น แ ง ข อ ง พุ ท ธ ศ า ส น า 
เศรษฐศาสตรไมแยกโดดเด่ียวจากความรูและ
ความจัดเจนดานอื่นๆ ของมนุษย กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจไมแยกโดดเด่ียวจากกิจกรรมดาน
อื่นๆ ในการแกปญหาของมนุษย 

เพราะฉะน้ัน เศรษฐศาสตรไมเปน
ศาสตรที่เสร็จสิ้นในตัวโดยลำพัง แตอิงอาศัยกัน
กับวิทยาการดานอื่นๆ ในระบบความสัมพันธ
ของชีวิตและสังคม ถามีกิจกรรมอันใดอันหนึ่ง
ขึ้นมา เราก็สามารถมองไดหลายแง ยกตัวอยาง
เชน การโฆษณา 

การโฆษณาเปนกิจกรรมอยางหนึ่งที่
ปรากฏในสังคม และเปนกิจกรรมที่เปนเรื่อง
ของเศรษฐกิจไดแนนอน ในแงของเศรษฐกิจนั้น
การโฆษณาเปนการชักจูงใจใหคนมาซ้ือของ  
ซึ่งจะทำใหขายของไดดีขึ้น แตในเวลาเดียวกัน 
ก็เปนการเพิ่มตนทุนทำใหของน้ันแพงขึ้นไป
ดวย 

ทีนี้ ถาพิจารณาในแงสังคม การ
โฆษณาก็เปนเร่ืองท่ีเกี่ยวกับคานิยมของสังคม
ดวย โดยท่ีวาคนท่ีจะโฆษณาน้ันเขามักจะอาศัย
คานิยมของสังคมนั้นเอง มาเปนเครื่องชวยใน
การท่ีจะจัดวิธีการโฆษณาใหดึงดูดใจคนโดย
สัมพันธกับจิตวิทยา คือใชจิตวิทยาสังคมเปน
เครื่องมือเอาคานิยมไปใชในทางเศรษฐกิจ 

ในทางจริยธรรม การโฆษณาก็มีความ
หมายเหมือนกัน เชนอาจจะตองคิดวา วิธีการ
โฆษณาของบริษัท หรือกิจการ หรือธุรกิจน้ัน 
เปนการชักจูงใหคนมัวเมาในวัตถุมากขึ้นหรือไม 
อาจจะมีผลไมดีทางจิตใจอะไรบาง หรืออาจจะ
ใชภาพท่ีไมเหมาะไมควร ทำใหเกิดผลเสียทาง
ศีลธรรมอยางไร 

ทางฝายการเมืองก็มีเรื่องตองพิจารณา
วา จะมีนโยบายอยางไรเก่ียวกับการโฆษณานี้ 
เชนวาจะควรควบคุมหรือไมอยางไร เพื่อผลดี
ในทางเศรษฐกิจก็ตาม หรือในทางศีลธรรม
ก็ตาม 

แมแตในทางการศึกษาก็ตองเก่ียวของ 
เพราะอาจจะตองพยายามหาทางสอนคนใหรู
เทาทัน ใหพิจารณาการโฆษณาอยางมีวิจารณ
ญาณวา ควรจะเช่ือคำโฆษณาแคไหน ซึ่งเม่ือ
ใหการศึกษาดีแลว ก็มีผลยอนกลับมาทาง
เศรษฐกิจอีก ทำใหคนนั้นมีการตัดสินใจท่ีดีขึ้น
ในการที่จะซื้อขาวของ เปนตน 
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อันนี้ก็เปนเรื่องท่ีวา กิจกรรมตางๆ ใน
สังคมมนุษยนั้นมีแงพิจารณาหลายแง ซึ่ง
สัมพันธโยงกันไปหมด จะพิจารณาแงหนึ่งแง
เดียวไมได 

Specialization หรือความชำนาญ
พิ เศษในวิทยาการเฉพาะแง ใดแงหนึ่ งนั้น  
ความจริงก็เปนสิ่งที่มีประโยชนมาก ตราบเทาที่
เรายังไมลืมความมุงหมายเดิม กลาวคือ การที่
เรามีกิจกรรมหรือวิทยาการพิเศษตางๆ ขึ้นมา
นั้น ก็เพื่อเปนสวนรวมกันในการท่ีจะแกปญหา
ของมนุษย 

ถาเรากำหนดขอบเขตของตัวเองใหดี 
กำหนดจุดที่เปนหนาที่ของตัวเองใหดี ทำหนาที่
ใหถูกตอง และกำหนดจุดที่จะประสานกับ
วิทยาการสาขาอื่นๆ ใหดีแลว ก็จะเปนการรวม
กันทำงานในการแกปญหาของมนุษยใหไดผลดี
ยิ่งขึ้น 

จุดผิดพลาดก็อยูที่วา จะเกิดความ
ลืมตัว นึกวาวิทยาการของตัวเองนั้นแกปญหา
ของมนุษยไดหมด ถาถึงอยางนั้นแลว ก็จะเกิด
ความผิดพลาดขึ้น และจะแกปญหาไมสำเร็จ
ดวย 

เมื่อยอมรับกันอยางน้ีแลว ขอสำคัญก็
อยูที่จะตองจับจุดใหไดวา เศรษฐศาสตรนี้จะ
โยงตอกับศาสตร หรือวิทยาการอ่ืนๆ หรือกิจ
กรรมอื่นๆ ของมนุษยที่จุดไหน 

เชนวา เศรษฐศาสตรจะเชื่อมโยงกับ
การศึกษาที่จุดไหน จะเช่ือมโยงกับจริยธรรมที่
จุดไหน ในการรวมกันแกปญหาของมนุษย 

ถาจับอยางนี้ได ก็มีทางที่จะทำใหการ
ที่ตนเปนศาสตรวิทยาท่ีชำนาญพิเศษโดย
เฉพาะนั้น เกิดประโยชนขึ้นอยางแทจริง 

การที่ชูมาเกอรพูดวา ในเมื่อสัมมา
อาชีวะเปนองคประกอบอยางหนึ่งของมรรคมี
องค 8 ก็ทำใหเห็นวาจะตองมี Buddhist 
economics คำของชูมาเกอรนี้ยังมีความหมาย
แฝงตอไปอีกดวย คือ 

ขอที่ 1 แสดงวา สัมมาอาชีวะนั้นมี
ความสำคัญมาก หรือวาเศรษฐกิจนั้นเปนสิ่งที่
สำคัญมาก ในทางพุทธศาสนาจึงไดจัดเปนองค
มรรคข้ึนมาขอหนึ่ง แสดงวาพระพุทธศาสนา
ยอมรับความสำคัญของเศรษฐกิจ ยกใหเปน
องคมรรคขอหนึ่งเลยทีเดียว 

แต ขอที่ 2 มองในทางกลับตรงกัน
ขาม ก็มีความหมายวา สัมมาอาชีวะ หรือเร่ือง
ราวทางเศรษฐกิจนั้น เปนเพียงองคประกอบ
อยางหน่ึงในบรรดาองคประกอบหลายอยาง
ของวิถีชีวิตที่ถูกตองที่ 
จะแกปญหาของชีวิตได ซึ่งในทางพุทธศาสนา
นั้นก็ไดบอกไววา มีองคประกอบถึง 8 ประการ
ดวยกัน 

 (โปรดอานตอฉบับหนา) 

*บทความนี้คัดมาจากหนังสือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ฉบับพิมพครั้งที่ 9 พ.ศ.2548  ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ของพระพรหม
คุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต) ในมงคลวารอายุครบ ๗๒ ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย อึ๊งภากรณ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 9 มีนาคม 2531 
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In a discussion of Buddhist economics 
the first question that arises is whether 
such a thing as Buddhist economics 
actually exists, or whether it is even a 
possibility. At present the economics 
that we are acquainted with is a 
Western one. When talking of 
economics or matters pertaining to it, 
we use a Western vocabulary and we 
think within the conceptual framework 
of Western economic theory. It is 
difficult to avoid these constraints 
when coming to talk about a Buddhist 
economics. So perhaps we will find 
ourselves in fact discussing Buddhism 
with the language and concepts of 
Western economics. At any rate, by 
reflecting on this matter we may at 
least get some food for thought. Even if 
it is not a true Buddhist economics that 
is put forth here, it may provide some 
Buddhist perspectives on things that 
may be usefully employed in 
economics. 

In the mid-‘70’s a Western 
economist, E.F.Schumacher, wrote a 
book called “Small is Beautiful”, the 

LIGHT OF PRAYUTH

Buddhist Economics (1)* 
Phra Brahmagunabhorn(P.A Payutto) 

fourth chapter of which dealt with the 
subject of Buddhist economics. The 
book as a whole, but especially that 
chapter, gave many people, both in the 
East and the West, an interest in those 
aspects of the Buddhist teachings that 
relate to economics. We owe a debt of 
gratitude to Mr. Schumacher for 
creating that interest. However, if we 
consider the point more deeply, we 
may see that both the writing of “Small 
is Beautiful”, and the subsequent 
interest in Buddhist economics shown 
by Western academics, took place in 
response to a crisis. At the present 
time, Western academic disciplines and 
conceptual structures have reached a 
point which many feel to be a dead 
end, or if not, at least a turning point 
demanding new paradigms of thought 
and methodology. It is felt that the 
presently existing disciplines are unable 
to completely resolve the problems 
now facing the world – new ways must 
be found. Such feelings have prompted 
a number of people to search for ways 
of thought outside of their own 
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disciplines, which has led in turn to the 
interest in Buddhism and other 
traditional Asian philosophies which is 
so apparent at this time. 

In his essay on Buddhist 
economics Mr.Schumacher looks to the 
Buddhist teaching of the Noble 
Eightfold Path to make his case. He 
affirms that the inclusion of the factor 
of Right Livelihood in the Eightfold 
Path, in other words the Buddhist way 
of life, indicates the necessity of a 
Buddhist economics. This is 
Mr.Schumacher’s starting point. 
However the nature of his views, and of 
Buddhist economics as he sees it, are 
subjects that I would like to leave for 
the moment. 

I would first like to relate a 
story that appears in the Buddhist 
scriptures. In fact it is an event which 
took place in the Buddha’s lifetime. It 
indicates many things about Buddhist 
economics, which the reader may be 
able to work out for himself. The story 
goes like this: one morning while the 
Buddha was residing in the Jetavana 
monastery near the city of Savatthi, he 
was able to perceive with his psychic 
powers that the spiritual faculties of a 
certain poor peasant living near the city 
of Alavi were mature enough for him to 
understand the teachings, and that he 

was ripe for enlightenment. It would be 
appropriate to go to teach him. So later 
that morning the Buddha set off 
walking to Alavi, some 30 yojanas 
(about 48 km.) away. The inhabitants of 
Alavi held the Buddha in great respect 
and on his arrival warmly welcomed 
him. Eventually a place was prepared 
for everyone to gather together and 
listen to a discourse. However, as the 
Buddha’s particular purpose in going to 
Alavi  was to enlighten this one poor 
peasant, he waited for him to arrive 
before starting to talk. 

The peasant heard the news of 
the Buddha’s visit, and since he had 
already been interested in the 
Buddha’s teaching for some time he 
wanted to go and listen to the 
discourse. But it so happened that one 
of his cows had just disappeared. He 
wondered whether he should go and 
listen to the Buddha first and look for 
his cow afterwards, or to look for the 
cow first. He decided to look for the 
cow first and quickly set off into the 
forest to search for it. Eventually the 
peasant found his cow and drove it 
back to the herd, but by the time 
everything was as it should be, he was 
very tired. The peasant thought to 
himself, “time is getting on, if I go back 
home first it will waste a lot of time. I’ll 
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just go straight into the city to listen to 
the Buddha’s discourse.” Having made 
up his mind, the poor peasant started 
walking into Alavi. By the time he 
arrived at the place set up for the talk, 
he was exhausted and very hungry. 

When the Buddha saw the 
peasant’s condition he asked the city 
elders to arrange some food for the 
poor man. When the peasant had 
eaten his fill and was refreshed the 
Buddha started to teach and while 
listening to the discourse the peasant 
realized the fruit of ‘Stream Entry’, the 
first stage of enlightenment. The 
Buddha had fulfilled his purpose in 
travelling to Alavi. After the talk was 
over the Buddha bade farewell to the 
people of Alavi and set off back to the 
Jetavana monastery. During the walk 
back the monks who were 
accompanying him started to critically 
discuss the day’s events. “What was 
that all about? The Lord didn’t quite 
seem himself today. I wonder why he 
got them to arrange food for the 
peasant like that, before he would 
agree to give his discourse.” The 
Buddha, knowing the subject of the 
monks’ discussion turned back towards 
them and started to tell them his 
reasons, and at one point in his 
explanation the Buddha said, “when 

people are overwhelmed, and in pain 
through suffering, they are incapable of 
understanding Dhamma.” Then the 
Buddha went on to say that hunger is 
the most severe of all illnesses and 
that conditioned phenomena provide 
the basis for the most ingrained 
suffering. Only when one understands 
these truths will one realize the 
supreme happiness of Nibbana. All the 
major points of Buddhist economics 
appear in this tale. They will be 
elaborated on below. 

 
Limitations of EconomicTheory in the 
Industrial Age 
1.Specialization 
 At the present time economists 
consider economic activity in isolation, 
without reference to other forms of 
human activity or to other academic  
disciplines. This specialization is one of 
the characteristics of development in 
the Industrial Age. Consequently, when 
looking at human activity, economists 
try to eliminate all non-economic 
aspects or standpoints from  their 
considerations  and concentrate on a 
single perspective: that of their own 
discipline. The isolation of economic 
questions from their wider context may 
be taken to be the primary cause of 
many of the problems that currently 
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beset us. 
  In Buddhism, economics is not 
separated from other branches of 
knowledge and experience. In efforts  
to remedy the problems of the human 
race, economic activities are not 
abstracted from activities in other 
fields. Economics is not seen as an 
independent, self-contained science 
but as one of a number of 
interdependent disciplines working 
within  the   whole social/existential 
matrix. Ostensible economic activities 
are  looked at from a number of 
different  perspectives. Advertising may 
be taken as an example; speaking in 
purely economic terms, advertising 
consists of methods used to persuade 
people to buy things. It leads to a rise 
in sales but as costs are increased 
makes goods become more expensive. 
But advertising is also bound up with 
popular values: advertisers must draw 
on common aspirations, prejudice and 
desires in order to produce 
advertisements that are appealing. 
Social psychology is employed to 
utilize popular values for economic 
ends. Advertising also has an ethical 
significance because of its 
repercussions on the popular mind. 
The volume of advertising may cause 
an increase in materialism, and 

inappropriate images or messages may 
harm public morality. On the political 
plane, decisions have to be made 
regarding policy on advertising—should 
there be any control, and if so, of what 
kind? How is one to achieve the proper 
balance between moral and economic 
concerns?  Education  is also involved. 
Ways may have to be found to teach 
people to be aware of how advertising 
works, to rflect on it, and to consider 
how much of it is to be believed. Good 
education should  seek to make 
people more intelligent in making 
decisions about buying goods. So the 
subject of advertising demonstrates 
how activities prevalent in society may 
haveto be considered from many 
perspectives, all of which are 
interrelated. 
 Specialization can be a great 
benefit so long as we don’t lose sight 
of our basic goal. The various 
disciplines are intended to be different 
constituents of a complete response to 
human problems. If the  extent of each 
discipline’s responsibil ity is fully 
determined, then that responsibility 
can be fufilled and the point  of  
contact  between disciplines be more 
clearly dfined. Then a more concerted 
effort to relieve human suffering will be 
possible, one which will have better 
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* 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. 

results than are being achieved at 
present. The error lies in our pride, 
taking our own discipline to be capable 
of solving all difficulties by itself. Not 
only is it a mistaken notion but it 
prevents a successful solution of the 
problems at hand. If this point is 
accepted then we must find  exactly 
where economics connects with other 
sciences, disciplines, and human 
activities.  Where does economics 
connect with education, and ethics, in 
dealing with human problems? If these 
points of contact can be clarified then 
it would be possible to find the true 
value of specialization. 
 Mr.Schumacher’s point that the 

existence of Right Livelihood as one of 
the factors of the  Eightfold Path 
necessitates a Buddhist economics has 
further implications. Firstly, it indicates 
that Right Livelihood (or economics) 
must be considered of great 
importance in Buddhism for it to be 
included as one of the path factors. It 
shows that Buddhism accepts the 
significance of economics. Secondly, 
and conversely, it means that 
economics is taken to be merely one 
amongst a number of factors 
(traditionally eight) that comprise a 
right way of life, i.e. one capable of 
solving the problems facing humanity. 

(to be continued) 
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ประวัติพระพุทธศาสนาในจังหวัดภูเก็ตเมือง
ชายขอบของราชอาณาจักรนั้นเปนเรื่องยากที่
จะคนควาอางอิงหลักฐานใหชัดเจนได  เพียง
แต ใชดุ ลพินิ จ ในบริบทของพระสงฆและ 
พุทธบริษัทเทาน้ัน  เทาท่ีศึกษารายละเอียด
ตามหลักฐานทางประวัติศาสตร พออนุมาน 
ไดวา  ราวปลายสมัยกรุงศรีอยุธยาน้ัน เมือง
ภูเก็ต(หรือเรียกวาถลางในยุคนั้น)คงขึ้นกับเมือง
นครศรีธรรมราช  ซึ่งเมืองนครศรีธรรมราชอยู
ในฐานะเมืองพระยามหานคร ตองสงสวยราช
บรรณาการดอกไม เงินดอกไมทองแกกรุง
ศรีอยุธยา และเมืองนครฯเองก็มีเมืองที่สงสวย
ตนสิบสองเมือง เรียกวาเมืองสิบสองนักษัตร 
 ยานอาวเบงกอลปลายสมัยอยุธยามี
ชาวตางชาติเขามาทำการคาตั้งบริษัทตั้งสถานี
การคามากมาย  เชน โปรตุเกส ฮอลันดา 

แสงจากตะกั่วทุง 
รัตนจันโท* 

»ÃÐÇÑμÔ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒÀÙà¡çμ 

วิหารหลวง วัดพระมหาธาตุ นครศรีธรรมราช (ภาพ:หอสมุดแหงชาติ นครศรีธรรมราช)  
แสดงถึงความเปนศูนยกลางพุทธศาสนาของดินแดนแถบนี้มาแตอดีต 

The Main Sanctuary, Phra Mahathat of Nakhon Srithammarat (Photo from 
the National Library, Nakon Srithammarat)  
attests the fact that this region has been a center of Buddhism since the 
ancient time. 
 
 

ฝร่ังเศส อังกฤษ  ทางอยุธยาจึงมอบหมายให
นครศรีธรรมราชมีหนาที่ในการรวบรวมเครื่อง
บรรณาการจากสิบสองหัวเมืองไปขายเพ่ือนำ
เงินตราสงทองพระคลัง  ในการนี้ จอมนายกอง
ขุนนางใหญจากนครศรีธรรมราชจึงไดมา
ประจำอยูที่เมืองตะกั่วทุง (สมัยนั้น ผูนำการ
ปกครองทองถิ่นใชคำวา จอม  เชน จอมเฒา 
จอมราง จอมสุรินทร)  โดยที่จอมนายกองทาน
นี้เคยบวชเปนพระท่ีวัดประตูขาว วัดสำคัญ
เมืองนครศรีธรรมราชในคร้ังกระน้ัน จึงนาจะ
เปนนักปกครองผูมีความรูในพระศาสนาคน
หนึ่ง  เมื่อไดมาอยูที่ตะกั่วทุง ก็ไดสรางความ
เจริญอันรวมถึงดานพระศาสนาข้ึน ณ ที่นี่  
ดังไดสรางวัดราชาข้ึนที่นาเตยดวย  โดยบาน
ราชาท่ีนาเตยนี้ยังเปนบานขุนเสถียร ตน
ตระกูล ณ ตะกั่วทุง ซึ่งคนในตระกูลนี้ เปน 
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ผูเครงครัดในธรรม  ดังสมเด็จพระสังฆราช 
สมเด็จพระญาณสังวร ก็เปนผูสืบสายมาจาก 
ตระกูล ณ ตะกั่วทุง  
 ขุนนางที่อยุธยาแตงตั้งเปนผูปกครอง
ทางหัวเมืองฝงตะวันตกกอนหนาจอมนายกอง
ตะก่ัวทุงคือ จอมเฒาก็มาต้ังคายเพ่ือควบคุม
ดูแลการคาและการปกครองอยู ณ บานบางคลี 
(ปจจุบันอยูในตำบลนาเตย อำเภอทายเหมือง 
จังหวัดพังงา)  จอมเฒามีนองชายตางมารดาชื่อ 
จอมราง และรับตำแหนงผูปกครองตอจากพ่ี
ชาย  ซึ่งตอมาท้ังสองทานนี้ไดเขาตั้งบานเรือน
บนเกาะภูเก็ต  โดยจอมเฒายึดชัยภูมิที่บาน
ดอน  จอมรางตั้งชุมชนขึ้นท่ีบานตะเคียน  ทั้ง
สองทานไดสรางวัดบานดอน(ปจจุบันคือวัดเทพ
กระษัตรี)และวัดบานตะเคียน(ปจจุบันคือวัด
พระนางสราง)  ณ อำเภอถลาง ตามลำดับ  

บานจำลองทาวเทพกระษัตรี ทาวศรีสุนทร  ใกลกับอาณาบริเวณ
อนุสรณสถานเมืองถลาง 

Thao Thepkrasattree and Thao Srisunthon Model House 
near Thalang Town Memorial 
 

รวมถึงวัดพระทอง เมืองถลาง ซึ่งเชื่อวาเปนวัด
เกาบูรณะขึ้นมาตั้งแตสมัยพระเพทราชาโดย
ขุนนางเชื้อจีนจากอยุธยา  ตามประเพณีนิยม
สรางวัดของชาวกรุงศรีอยุธยา  
 ตอมาเมื่อจอมนายกองตะก่ัวทุงอายุ
มากขึ้นจึงใหบุตร คือพระยาภักดีภูธร(หมอม 
ศรีภักดี)มาปฏิบัติราชการแทน  หมอมศรีภักดี
หนุมไดคุนเคยและปรึกษางานเมืองกับคุณหญิง
จันบุตรสาวคนโตของจอมรางจนรักใครชอบพอ 
กระท่ังแตงงานกันและยายไปอยูกับสามีที่
ตะก่ัวทุงในเวลาตอมา  อนึ่ง แมมารดาของคุณ
หญิงจันจะเปนมุสลิม(ธิดาเจาเมืองมาจาก
ไทรบุรี) หากแตในจารีตประเพณีของการ
ปกครองไทย ทายาทอันเกิดแตมารดาที่นับถือ
ศาสนาอิสลาม บุตรที่มีหลายคนสามารถเลือก
เขารับอิสลามหรือสมาทานพุทธไดตามขอ
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* รัตนจันโท เปนนักการศึกษา นักประวัติศาสตร และอดีตอาจารยพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เปนคณะผูรวมสรางพิพิธภัณฑ 
 สถานแหงชาติถลาง   
** ขอมูลบางสวนจากถลาง ภูเก็ต และบานเมืองฝงทะเลตะวันตก,ปญญา ศรีนาค,ศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ,2546(บรรณาธิการ 

แสงพระธรรม) 

กำหนดแบบแผน  คุณหญิงจันซ่ึงเปนผูสืบ 
วงศสกุลที่มีสติปญญาจึงมาเปนพุทธ และยัง
เปนศาสนิกชนนักปกครองท่ีดียิ่งคนหน่ึง  มี
สวนสรางความสัมพันธระหวางชุมชนชาวพุทธ
และมุสลิมอันเปนสองกลุมชนสวนใหญในเกาะ
ใหผสานกลมกลืนกัน  เชน สถานที่ๆเรียกทองที่
บานทาวเทพฯ วาบานเหรียงในปจจุบัน ใกลๆ
กับบานเคียน  ฟากทิศตะวันออกมีวัดมวง  
ฟากทิศตะวันตกมีสุเหรา ชาวบานเรียกนา
สุเหรา อยูใกลกับนาหลวง ซึ่งปจจุบันกำลัง
สราง“อนุสรณสถานเมืองถลาง”อยู  โดยที่
หมอมศรีภักดีผูสามีมีถิ่นฐานทางนครศรี- 
ธรรมราช อันเมืองศูนยกลางทางพุทธศาสนา 
(ดังหลวงพอทวดมาบวชเรียนท่ีเมืองนครฯน้ี  
พอขุนรามคำแหงแหงกรุงสุโขทัยก็ไดนำแบบ
อยางทางพุทธศาสนาลังกาวงศไปจากท่ีนี่)  
พุทธศาสนาในตะกั่วทุงจึงนาจะมีความเจริญ
ดวยไมมากก็นอยจนตอมาเปนเมืองพังงา  
วัดวาอารามท่ียังปรากฏอยู เชน วัดราชาท่ี

บานนาเตย  วัดลุม(ลุมพินี)ที่บานลุม เปนตน  
และคงเผยแพรเขามาในเมืองถลางและภูเก็ตซึ่ง
มีความสัมพันธเกื้อกูลกันอยางแนนแฟน  อัน
จะเห็นไดวามีพระสงฆองคสำคัญๆในภูเก็ตมา
จากตะก่ัวทุง(พังงาในปจจุบัน)  เชน หลวงพอ
แชมวัดฉลอง พอทานเจาฟาวัดบานดอน 
เปนตน   
 ถลางหรือภูเก็ตในปจจุบันซึ่งตั้งตัวขึ้น
เ ป น เ มื อ ง อ ย า ง มี แ บ บ แ ผ น ต้ั ง แ ต ยุ ค ที่ 
จอมเฒาและจอมรางและผูติดตาม ทั้งจาก
นครศรีธรรมราชและไทรบุรีเขาไปต้ังบานแปลง
เมืองในปลายสมัยอยุธยา  มีการสรางวัดและ
สำนักเรียนสืบตอๆกันมา  อาทิเชน  มหาเข็บ
เจาอาวาสวัดควนไดจัดตั้งสำนักสงฆที่บาน
พารา  สำนักวัดคุณชีในเมืองภูเก็ตก็มีเจาสำนัก
มาจากพังงา  วัดไมเรียบ(ปจจุบันเปนโรงเรียน
บานไมเรียบ)ที่กะทูก็เคยเปนสำนักวิปสสนา ซึ่ง
หลวงพอปอดอดีตเจาอาวาสวัดพระนางสราง
และหลวงพอแชมเคยไปเรียนวิปสสนา**  
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HISTORY OF BUDDHISM IN PHUKET 

The research into the history of 
Buddhism in Phuket, a former satellite 
town of the kingdom, is a very task as 
evidence cannot be found easily. 
Therefore, we have to rely on the 
stories and anecdotes from monks and 
Buddhists that have passed from 
generation to generation. The history of 
Phuket itself, as we know from 
historical evidence, can be inferred that 
towards the end of the Ayutthaya Era, 
Phuket (contemporarily known as 
Thalang) was still under the 
administration of Nakhon Srithammarat, 
which was a Phraya Maha Nakhon 

Light from Takua 
Thung 
Ratanajantho* 

เรือบริเวณชายฝงชวา อาวเบงกอล  (ตามเข็มนาฬกาจากบนสุด) เรือสินคาปราฮูของชวา 
เรือสำเภาจีน เรือหาปลาพื้นเมือง และเรือสำเภอชวา วาดโดยคณะสำรวจฮอลันดาคณะ
แรก (ภาพ : แอนโธนี รีด ,เอเชียตะวันออกเฉียงใต ในยุคการคา พ .ศ . 1450-
1680,กรุงเทพฯ : สกว. ,2548) 
Ships at Java Coast, Bay of Bengal, (clockwise from top) a Javanese 
commercial ship, a Chinese junk, a local fisher boat and a Javanese junk, 
painted by the first Dutch survey team (Image: Anthony Read, South East 
Asia in the Commercial Era 1450-1680 B.E., Bangkok: TRF, 2005) 
 

(comparable to a dukedom in the 
English feudal system). Nakhon 
Srithammarat had to send tributes to 
Ayutthaya, and it got tributes from its 
12 tributaries, symbolized by 12 
Chinese zodiac animals. 
 Around the Gulf of Bengal in 
late Ayutthaya era, there were many 
Western merchants setting up 
companies and trading posts, such as 
the Portuguese, the Dutch, the French 
and the English. Nakhon Srithammarat 
had a duty to collect tributes from its 
12 tributaries to sell to those 
merchants to earn revenue for 
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Ayutthaya. An official that Ayutthaya 
sent to be in charge of this duty was 
Jom Naikong (‘Jom’ was the title of a 
governor back then). He was sent to 
station in Takua Thung. As Jom Naikong 
used to get ordained as a monk at 
Pratoo Khao Temple, an important 
temple of Nakhon Srithammarat back 
then, he probably had very 
knowledgeable in Buddhism. Once he 
arrived in Takua Thung, he developed 
the town very well and also made 
contribution to Buddhism in the area. 
Jom Naikong’s notable direct 
descendants are those who use the 
surname ‘Na Takua Thung’ today as 
Khunsathien, the originator of Na Takua 
Thung surname, was a descendant of 
Jom Naikong. The Racha House in 
Natoey used to belong to Khunsathien. 
Everyone in this family is a devout 
Buddhist. Somdet Phra Sangharaj 
Somdet Phra Yansangvara is also a 

ทานผูหญิงจันประชุมทหารและชาวถลางเตรียมการศึก  
ณ วัดพระนางสราง 

Khunying Jan held a meeting with soldiers and Thalang 
people for war preparation at Phra Nangsang Temple 

วัดพระนางสรางในปจจุบัน 

Modern Day Phra Nangsang Temple 
 

descendant of Na Takua Thung family. 
 Another governor that 
Ayutthaya sent to a town on the West 
coast was Jom Thao (Phraya 
Surintharacha), who set up a office to 
look after the commerce and political 
administration in Baan Bangkhlee (in 
today’s Natoey Sub-District, Thaimuang 
District, Phang-nga Province). Jom Thao 
had a half-brother called Jom Rang, 
who succeeded him in the governor 
position. These two brothers later 
settled down in Phuket. Jom Thao 
made a community in Baan Don and 
Jom Rang made a community in Baan 
Khien. Both, following the tradition of 
Ayutthaya, helped each other build 
temples in both villages. Today, Baan 
Don Temple is called Thepkrasattree 
Temple and Baan Khien Temple is 
called Phra Nangsang Temple. They are 
both in Thalang District. 
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*’Ratanajantho’ is a scholar, historian and former guest lecturer at Phuket Rajabhat University, and a co-
founder of Phuket National Museum. 

 Back to Jom Naikong, once he 
was older he gave over his position to 
his son, Phraya Phadee Phuthon (Mom 
Sriphakdee). Mom Sriphakdee was well 
familiar with Khunying Jan, the eldest 
daughter of Jom Rang. They later got 
married and settled down in Takua 
Thung. It’s worth noting that though 
Khunying Jan’s mother was a Muslim (a 
daughter of the governor of Saiburi), 
Khunying Jan wasn’t. The reason is that 
in the tradition of the Thai ruling class 
in the old days, children born to a 
Buddhist father and a Muslim mother 
had a choice of following the father’s 
or the mother’s religion. Khunying Jan 
was a self-chosen Buddhist, and an 
adept governor who had a major role 
in the promotion of good mutual 
understanding between the Buddhist 
and Muslim communities in the island. 
The so-called Thao Thepkrasttree’s 
house is in today’s Baan Riang near 
Baan Khien. In the east of Baan Riang is 
Muong Temple, in the west is Na Surau 
(Mosque Farm), which is near Na Luang 
(Royal Farm) where Thalang Memorial 
is under construction. Mom Sriphakdee, 
the husband of Khunying Jan, was from 
Nakhon Srithammarat, a center of 
Buddhism (as evidenced by the facts 
that Luongpho Thuad ordained here, 
Ramkhamhang King of Sukothai also 

adopted Lankawong Buddhism from 
here). It is likely that he promoted 
Buddhism in Takua Thung to a certain 
degree, and Takua Thung later became 
Phang-nga Town. In Phang-nga today, 
we can still see notable temples such 
as Racha Temple in Baan Natoey and 
Lum (Lumbini) Temple. Buddhism 
should have spread from there to 
Thalang and Phuket as evidenced by 
the fact that many important monks of 
Phuket such as Luanghho Cham of 
Chalong Temple, Phothan Chaofa of 
Baan Don Temple are from Takua 
Thung (today is Phang-nga). 
 Thalang or modern-day Phuket 
is a town that has grown from small 
settlements founded by Jom Thao and 
Jom Rang with original settlers from 
Nakhon Srithammarat and Saiburee 
towards the end of the Ayutthaya Era. 
Many temples and monasteries have 
been set up since that time such as 
Baan Phara Monastery founded by then 
abbot of Kwuan Temple, Khunchee 
Temple in Phuket Town founded by an 
abbot from Phang-nga, Mairiab Temple 
(modern-day Mai Riab School) in Kathu 
which used to be a vipassana 
meditation school where Luangpho 
Pod, a former abbot of Phra Nangsang 
Temple, and Luangpho Cham used to 
study vipassana. 
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สำหรับผูอานท่ียังไมเคยไป“พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด” วารสารแสงพระธรรมฉบับแรกน้ี 
“ไกด ธรรมสาร” ขอพาทานไปสัมผัสสถานที่ๆเปนแลนดมารกสำคัญของเมืองทองเท่ียวระดับ
นานาชาติแหงนี้เปนสถานที่แรกนะครับ  เหตุผลก็เพราะวันนี้ใครไปเที่ยวภูเก็ต ทั้งคนไทยและตาง
ชาติ จุดหมายหน่ึงก็คือสถานท่ีแหงนี้นั่นเอง  ทราบกันผานเน็ตออนไลนบาง เลาตอกันบาง ไกดนำ
เที่ยวหรือโชเฟอรรถบริการแนะนำบาง หรือมองข้ึนไปเห็น“พระใหญ”ตระหงานอยูบนยอดเขาใน
เขตเมืองแลวจึงมุงไปก็ไมนอย     

แมโครงการสรางยังไมเสร็จสมบูรณ  แตนอกเหนือจากทิวทัศนเทือกเขานาคเกิดและทะเล
อันดามันรอบทิศท่ีแสนงดงามสดชื่นดวยความเปนธรรมชาติแลว  ที่นี่ยังมีธรรมรสใหสัมผัสทั้งรูป 
กลิ่น และเสียง   
 รูป คือประติมากรรมพุทธศิลปขององคพระใหญปางมารวิชัย “พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาค
คีรี” หุมดวยหินออนหยกขาวสุริยกันตะ หนาตัก 25.45 เมตร สูง 45 เมตร  รวมทั้งงาน
ประติมากรรมและงานฝมือชางศิลปอื่นๆ 
 กลิ่น คือกลิ่นดอกไมธูปเทียนอบอวลอยู ณ โถงใตฐานพระใหญ 
 เสียง คือเสียงสวดมนตและธรรมบรรยายประจำวันของพระเณรที่จำวัดอยู และพระ
อาคันตุกะที่มากระทำบุญกิริยาแทบจะทั้งป 

 ไปเชียงใหมตองไปพระธาตุดอยสุเทพ   
 ไปนครปฐมตองไปพระปฐมเจดีย   
 ไปนครศรีธรรมราชตองไปพระบรมธาตุเจดีย   
 ไปภูเก็ตตองไปพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
 จงึจะถือวาทานไดไปถึงจังหวัดเหลานี้แลว 

à·ÕèÂÇ·Ò§¸ÃÃÁ 

พุทธอุทยานฯเมืองภูเก็ต 
ไกด ธรรมสาร 
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If you haven’t been to “Big Buddha Khao Nakkerd (Nakkerd Hill Buddha 
Garden)”, in this debut issue of The Light of Dharma, I, Guide Thammasan, would 
like to bring you to experience this landmark of such an international tourist town 
as the first place. The reason is that nowadays whoever visits Phuket, Thais or 
foreigners, must visit this place as they know about it by online content, by word 
of mouth, by guides’ and chauffeurs’ recommendations, or by seeing the “Big 
Buddha” starkly on the top of the hill in the town area. 
 Though the Big Buddha’s construction isn’t yet to be completed, other 
than the scenery of the surrounding Nakkerd Hill and Andaman Sea, which gives 
very fresh natural feeling to sight, over here there is a touch of Dharma through 
sight, smell and sound. 
 The sight is a Buddha statue in the attitude of subduing Mara, the Big 
Buddha “Phraphutthamingmongkhol-akenagakhiri”. The statue surface is patched 
with white jade marble “Suriyakanta”. The width of the lap is 25.45 meters, the 
height is 45 meters. There are other sculptures and art objects nearby.  
 The smell is from the incense sticks in the basement of the Big Buddha. 
 The sound is the sound of the chanting and daily Dharma lecture by the 
monks and novices who stay there, and the guest monks who pay visits here 
continually for almost the whole year. 

 When you are in Chiangmai, you must climb Doi Suthep. 
 When you are in Nakhon Prathom, you must visit Phra Pathom Jedi. 
 When you are in Nakhon Srithammarat, you must visit Phra Barommathat 
Jedi. 
 When you are in Phuket, you must visit Nakkerd Hill Buddha Garden.   
 Then you can claim that you have really been to the province. 

DHARMA TOUR

Phuket Buddha Garden 
Guide Thammasan 
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สายน้ำที่ไหลผานเราไมเคยเปนน้ำสายเดิม  
เทียนท่ีลุกไหมก็มิใชเทียนเลมเดิม  ทุกสิ่งที่
ปรากฏแกตาและใจของเรานั้น ไมเคยเปนของ
ซ้ำเดิม หากเปนสิ่งใหมที่แปรเปลี่ยนอยูเสมอ 
เชนเดียวกับเข็มนาฬกาที่ดูเหมือนนิ่งแตแทจริง
เคลื่อนตัวตลอดเวลา 

รางกายของเราก็เชนเดียวกัน มีการ
เกิดและดับตลอดเวลา  วันหนึ่ง ๆ มีเซลลทั่ว
รางกายตายไมต่ำกวา 50,000 ลานเซลล  
อวัยวะทุกสวนมีการสรางใหมทดแทนของเกา
ตลอดเวลา ไมใชแคผิวหนังและเสนผมเทานั้น 
แตรวมถึงกระดูก ปอด ตับ ไต หัวใจ   

ใหมทุกขณะ 
พระไพศาล วิสาโล 

ประมาณวาภายใน 7 ปรางทั้งรางก็แทบเปน
รางใหมที่ไมมีของเกาหลงเหลือ (อาจจะยกเวน
ก็สมองเทานั้นเอง) 

ยิ่งจิตดวยแลวเกิดดับตลอดเวลา ถี่ยิบ
พอ ๆ กับการกะพริบของไฟนีออนหรือจอ
โทรทัศนจนดูเหมือนสวางจาอยูเสมอ  แมจะ
คิดเร่ืองเดิม  หรือโกรธนานเปนวัน  แตสิ่งที่
ปรากฏแกใจน้ันลวนเปนของใหมเสมอ อารมณ
โกรธเม่ือกี้นี้ก็มิใชอันเดียวกับขณะน้ี เชนเดียว
กับเปลวเทียนเม่ือวินาทีที่แลวหาใชเปลวเดียว
กับตอนนี้ไม 

áÊ§ä¾ÈÒÅ 
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ไมมีอะไรซ้ำเดิม ทุกอยางลวนเปนของ
ใหมเสมอ  หากเปดใจรับรูปจจุบัน ก็จะพบเห็น 
สิ่งใหมตลอดเวลา ไมวารูปธรรมหรือนามธรรม  
ความซ้ำซากจำเจมีอยูแตในความคิดของเรา
เทานั้น แตหาไดมีอยูในความเปนจริงไม 

เมื่อเปดใจมองสายน้ำ หากไมหลงติด
กับภาพเดิม ๆ ที่สรางข้ึนในใจ  หรือปลอยให
ความคิดบดบัง  ก็จะเห็นน้ำสายใหม ซึ่งให
ความรูสึกสดใหมแกเรา รวมท้ังไดพบเห็นส่ิง
ใหมจากสายน้ำอยูเสมอ  เมื่อสวดมนตดวยใจที่
มีสติอยูกับบทสวดทุกถอยคำ  ไมสาธยายตาม

ความเคยชิน หรือสวดแตปาก ก็จะพบวาบท
สวดน้ันใหมเสมอ และใหแงคิดอยูเปนนิจ แม
จะสวดมาแลวนับรอยนับพันครั้ง 

หมั่นดูกายท่ีเคลื่อนไหว ดูใจท่ีคิดนึก  
แมจะหายใจเขาออกนับคร้ังไมถวน  เดินกลับ
ไปกลับมาบนทางเสนเดิมเปนแรมป แตทุกลม
หายใจและทุกกาวเดินสามารถพลิกเปลี่ยนจิต
ใหเห็นโลกและชีวิตในมุม ใหมอยางไมเคย
นึกคิดมากอน  เพราะทุกลมหายใจและทุกกาว
นั้นไมเคยซ้ำเดิม แตเปนสิ่งใหมเสมอ 
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The river stream that runs past us is 
never the same stream. The candle 
that is alight and burning is not the 
same candle. Everything that occurs 
before our eyes, or in our mind, is 
never the repetition of the same thing. 
They are constantly new and ever-
changing, like the hands on a clock, 
they appear to be still, but they are in 
fact moving all the time. 

The same is with our body. A 
stream of birth and death is occurring 
there all the time. Each day, over 50 
million cells die. Each and every body 
organ is continually replenishing itself. 
This is true not only to our skin and 
hair, but also our bones, lungs, liver, 
kidneys, and our heart. It is estimated 
that in seven years’ time, our whole 

Every moment is new 
Phra Paisal Visalo 

LIGHT OF PAISAL

body will become nearly entirely new. 
Nearly nothing old is left (except for 
the brain, perhaps). 

This is particularly true with the 
mind, which is continually born and 
dies in great frequency. Just like the 
fluorescent light or the TV screen, the 
great frequency of their flickerings give 
the impression that they are sending 
steady light. Even when we are thinking 
about the same subject matter, or 
even when our anger lasts for days, the 
things that occur in our mind is always 
new. The anger that we felt a moment 
ago is not the same with our anger in 
this present moment. Just like the 
flame of a candle, its flame the 
previous second is not the same flame 
now. 
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Nothing is repeated. Everything 
is always new. If we open our mind to 
be in touch with the present moment, 
we will see and experience newness all 
the time, be it concretely or abstractly. 
The repetition only exists in our 
thoughts. But it does not exist in reality. 

When we open our mind to 
watch the river stream _ when we are 
not attached to the old mental image 
we have created or when our mind is 
not clouded with thoughts _ we will be 
able to see a different stream that 
never fails to give us new, fresh 
feelings, as well as new discoveries. 

When we chant our prayers 
with mindfulness on every single word, 
when we are not just reciting out of 

habit or chanting with our mind 
elsewhere, then we will discover that 
the prayers are always fresh, with new 
dimensions for us to contemplate on, 
although we have chanted the words 
for hundreds or thousands of times.  

Keep observing our body that 
moves, the mind that breeds thoughts, 
the breathing that continually goes in 
and out, year in and year out, on the 
same path. For every breath and every 
walking step can shift our mind to a 
different dimension to see life and the 
world in a new light, in ways that we 
cannot imagine. This is because every 
breath we take and every step we walk 
is never repeated; they are always new. 
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ทานพุทธทาสภิกขุไดใหขอสังเกตวา คำวา 
“พัฒนา” ในภาษาบา ลีห รือสั นสกฤต น้ัน
หมายความถึง ยุงยากหรือสับสน และในพุทธ
ศาสนานั้นพัฒนาการมีความหมายทั้งในแง
เจริญและเสื่อม  ในทำนองเดียวกันอีวาน 
อิลลิช( Ivan lll ich)เคยบอกกับผู เขียนวา   
คำวา“Progressio”ในภาษาลาติน ซึ่งเปนราก
ศัพทของคำวา“Development”นั้นแปลวาบา
ไดดวย 
 เมื่อมองดูโลกในปจจุบันนี้แลวก็ยาก 
ที่ จะแย งผู น ำทางศาสนาทั้ ง สองท าน ได  
พัฒนาการของชาติไดรับการเนนย้ำเปนอยาง
มาก โดยเฉพาะอยางย่ิงในประเทศดอยพัฒนา
หรือประเทศที่กำลังพัฒนา  ยิ่งพัฒนาไปมาก
เทาไร คนรวยก็ยิ่งรวยขึ้นและคนจนกลับจนลง  
และถึงกระน้ัน คนรวยก็ไมอาจมีความสุขได  
ธรรมชาติแวดลอมถูกทำลายลงทุกวัน สัตวและ
ทรัพยากรธรรมชาติอื่นๆตองสูญเสียไปโดย
เปลาประโยชนโดยวัตถุประสงคที่เห็นแกตัว
มากข้ึน  จนถึงขนาดท่ีผูบริหาร The Club of 
Rome ไดทำนายไววา  ถาหากยังไมมีการ
เปลี่ ยนแปลงในแนวคิด พ้ืนฐานเ ก่ียวกับ
พัฒนาการแลวละก็ โลกจะถูกทำลายดวย
พัฒนาการชนิดนี้ในชนรุนนี้หรือชนรุนถัดไป  

áÊ§ÊÍ 

พุทธศาสนากับการพัฒนา(1) 
ส.ศิวรักษ* 

ความคิดเชนน้ีเปนการมองโลกในแงรายเกินไป
หรือไม 
 โดยแทจริงแลวพัฒนาการอาจมองได
สองดาน ปริมาณและคุณภาพ  การมองเชนนี้
ไมไดหมายความวาทั้งสองแยกเปนเอกเทศ   
ทั้งสองไมอาจแยกจากกันได เพียงแตวาดาน
ไหนจะเปนดานหลัก ดานไหนจะเปนดานรอง  
ถาคำนึงถึงปริมาณเปนดานหลัก เราสามารถ
วัดผลของการพัฒนาโดยอาศัยวัตถุ ซึ่งสามารถ
วัดหรือจับตองได เชน การเพิ่มขึ้นของรายได 
โรงงาน โรงเรียน โรงพยาบาล สิ่งกอสราง 
อาหาร เสื้อผา แรงงาน และอื่นๆ  โดยยืนอยู
บนสมมติฐานที่วา วัตถุเหลานี้เปนสิ่งดี และเมื่อ
ปริมาณเพิ่มขึ้น คุณภาพก็จะดีขึ้นโดยอัตโนมัติ  
สมมติฐานอันนี้ถูกตองหรือ? ในปจจุบันเห็นได
วามันไมถูกตอง 
 เมื่อคำนึงถึงคุณภาพเปนดานหลัก เรา
สามารถวัดผลของการพัฒนาโดยดูที่มนุษย
โดยตรง  แตเราจะตองมองประชาชนใน
ลักษณะที่สัมพันธกับศักยภาพเต็มที่ของเขา  
เปนการไมถูกตองที่จะกลาววา เมื่อประชาชนมี
กินมีใชไมอดอยาก ไมมีโรค เทานี้ก็เพียงพอแลว 
ถึงแมวาจะขาดอิสรภาพและเสรีภาพก็ตาม  
หรือการที่จะกลาววา มันนาพอใจแลวถาคน
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สวนใหญไดรับการพัฒนาในดานวัตถุหรือ
ปริมาณเปนจริงหรือไม  ผูที่ตื่นเตนกับความ
สำเร็จของรัสเซียหรือจีนไมไดมองประชาชนใน
แงความเต็มเปยมของเขา  ผูเขียนไมปรารถนา
ที่จะดูแคลนประเทศท้ังสอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
จีน ซึ่งไดพัฒนาไปอยางมากในดานวัตถุ  เรา
ตองยอมรับวาจีนประสบความสำเร็จไมใชนอย  
แตผูเขียนไมเห็นดวยถาหากจะกลาววาสังคม
เชนน้ีประสบความสำเร็จในแงคุณภาพของชีวิต
ดวย  คนสวนมากที่ยกยองสังคมเชนนั้นไม
ปรารถนาที่จะเขาไปอยูในสังคมนั้น นอกเสีย
จากวาไมมีทางเลือกเปนอื่น  การพัฒนาโดย
ผานสังคมนิยมคอมมิวนิสตนั้นจะเปนไปไดก็ตอ
เมื่อไมมีทางเลือกอื่น  ดวยเหตุที่ประชาชน
ตองการที่จะเรียนรูถึงความเต็มในความเปน
มนุษยของเขา ปจจัยสี่นั้นเปนเพียงเครื่องยัง
ชีวิตทางรางกายเทานั้น  แตประชาชนตองการ
และจำ เป นที่ จ ะต อ งก า ว ไป ไกลกว านั้ น  
ประชาชนควรมีโอกาสที่จะแสวงหาความ
สามารถของเขาเทาที่จะเปนไปได และใชความ
สามารถซึ่งแฝงเรนอยูนี้อยางเต็มท่ีเพื่อความ
ผาสุกของสวนรวม  ในทัศนะเชนนี้พัฒนาการ
จะตองคำนึงถึงมนุษยชาติในทุกกาวดำเนิน  จะ
ตองตอบคำถามท่ีวา มนุษยเปนใคร? และควร
จะเปนเชนไร?  พัฒนาการในแงนี้จะไมมองขาม
ความจำเปนในดานปจจัยสี่ เพราะเปนสิ่ง
จำเปนแกชีวิต  แตทวาแคนั้นไมเพียงพอ  เรา
ตองไมเนนย้ำท่ีวัตถุที่อำนวยความสะดวกสบาย
ที่เกินเลยจากปจจัยสี่ ในขณะท่ีเพื่อนมนุษยยัง
มีไมเพียงพอที่จะดำรงชีวิต  เราตองเนนที่
คุณภาพของชีวิตมนุษยซึ่งไปพนการดำรงชีวิต
ทางกายภาพไปสูความเต็มเปยมของความเปน
มนุษย 

 ปญหาในการพัฒนาดานคุณภาพอยูที่
ความยากลำบากในการบงชี้และวัดผล  นัก
วางแผนท้ังหมด ไมวาในตะวันตกหรือตะวัน
ออก ไมตองการที่จะใชเวลาในการศึกษาปญหา
อันซับซอนซึ่งเกี่ยวของกับเปาหมายสูงสุดของ
มนุษยชาติ  เขาปฏิเสธท่ีจะคิด โดยอางวาเปน
เรื่องของเมตาฟสิกสหรือศาสนา เหมือนกับวา
ประชาชนธรรมดาไมสามารถจะวิพากษวิจารณ 
หรือเขาใจสิ่งนั้นได  นักปรัชญา นักเทววิทยา
หรือผูนำศาสนาไมอาจพนผิดในกรณีนี้ เพราะ
ไมพยายามที่จะใชภาษาที่คนทั่วไปเขาใจได  
หรือตั้งขอรังเกียจแกคนที่ไมนับถือศาสนา ใน
ขณะเดียวกับท่ีไมสนใจในแผนพัฒนาของ 
ผูเชี่ยวชาญในสาขาอื่น หรือไมก็ยุงกับการเกิด
การตายของชาวบานและเรื่องไรสาระและสวน
ที่ เปนเปลือกของศาสนา โดยเฉพาะเร่ือง
ไสยศาสตรและพิธีกรรมตางๆ และบางคน
ทำใหเรื่องของศาสนากลายเปนธุรกิจไป 
 ดวยเหตุที่พัฒนาการมิไดพิจารณาถึง
คุณภาพ เพราะความลำบากในการวัดผล และ
เพราะการปฏิเสธที่จะตรวจสอบถึงความเปน
มนุษยที่แท พัฒนาการจึงเปนเรื่องของปริมาณ
ยิ่งสังคมพัฒนามากเทาไร สังคมก็ยิ่งซับซอนขึ้น
เทานั้น จนกระท่ังการพัฒนาตองการเฉพาะผูที่
เชี่ยวชาญเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น  บุคคลเหลานี้
มักจะไมสนใจในปญหาของมนุษยชาติโดยสวน
รวม ภาษาท่ีเขาใชเปนภาษาทางเทคนิคซ่ึงมี
เฉพาะบุคคลในวงการเดียวกันเทานั้นที่จะ
เขาใจได(ในแงนี้ ผูที่ตั้งตัวเองวาเปนผูเชี่ยวชาญ
ทางศาสนาก็ไมตางไปจากผูเชี่ยวชาญสาขาอื่น)  
ที่รายยิ่งกวานั้น เปนไปไดวาผูเชี่ยวชาญเหลานี้
วัดผลของพัฒนาการในแงความสำเร็จของเขา 
ในแงอาชีพของเขา โดยไมพิจารณาดูวาสังคมดี
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ขึ้นหรือไม  ตัวอยางเชน ผลสำเร็จในทาง
ศาสนา วัดกันในแงปริมาณของโบสถวิหารที่
สรางขึ้น ความสวยงามของโบสถ รายไดของ
องคกรทางศาสนา จำนวนสมาชิกที่เพิ่มขึ้น 
ปริมาณของเอกสารท่ีพิมพขึ้น  โดยไมมองไปท่ี
ความเปล่ียนแปลงของคุณธรรมในตัวสมาชิก 
ความเสียสละความโอบออมอารี  ทั้งน้ี โดยไม
ตองกลาวถึงเร่ืองท่ีลึกซ้ึงทางจิตวิญญาณเลย
ดวยซ้ำ  ในดานพัฒนาการของการศึกษา  
ความสำเร็จวัดกัน ท่ีจำนวนนักเรียนและ
โรงเรียนที่เพิ่มขึ้น การขยายหลักสูตร โดยไมมี
วิธีใดท่ีจะวัดวาการศึกษาเปนประโยชนตอ
นักเรียนหรือไม  ในดานการสาธารณสุขก็มอง
กันที่จำนวนแพทยและโรงพยาบาล หรือ 
งบประมาณดานสาธารณสุข  ประเทศโนน
ประเทศนี้ เปนผูนำดานนี้ เนื่องจากผาตัด
เปล่ียนหัวใจหรือเปล่ียนไตไดสำเร็จ  หรือ
เพราะสามารถปองกันโรคน้ันโรคน้ีได  โดยไม
พิจารณาขอเท็จจริงที่วา ในประเทศน้ันๆ 
ประชาชนทุกคนเปนคนปวยและไมมีใครดูแล
รักษาตนเองได  ทุกคนตองขึ้นกับแพทยในทุก
ทาง เมื่อปวดหัวหรือเปนไขธรรมดาก็ตองรีบไป
โรงพยาบาลหรือคลีนิค  หรือถึงขนาดท่ีวา
ภรรยาทะเลาะกับสามีก็ตองไปใชบริการของ
จิตแพทย  มากไปกวานั้น การแพทยสมัยใหม
รับผิดชอบตอการเพิ่มของประชากรอยาง
รวดเร็วมากนอยแคไหน  ในดานการขนสง 
วัดผลสำเร็จในแงความเร็ว  บางคนตองใชเวลา
สวนมากไปในการเดินทาง ในขณะที่ประชาชน
เปนจำนวนมากไมมีแมโอกาสท่ีจะเดินทางออก
จากหมูบานของตน  และยังไมมีการพิจารณา
กันเลยวา การที่คนใดคนหนึ่งจะเดินทางไปจาก
หมูบานหรือจะไปยังท่ีใดท่ีหนึ่งท่ีตองการจะไป

ไดนั้น เปนผลดีหรือผลเสียกันแน  
 ที่รายยิ่งไปกวาน้ันก็ตรงขอเท็จจริงที่
วา นักเศรษฐศาสตรวัดผลสำเร็จจากผลผลิต 
ที่ เพิ่มขึ้น  และทัศนะเชนนี้นำไปสูระบบ
อุตสาหกรรมซึ่งถูกกระตุนดวยผลกำไร  และ
นักเศรษฐศาสตรนี่เองท่ีมีบทบาทในเงินพัฒนา
ตางๆ  ดังนั้น พัฒนาการจึงกลายเปนเร่ือง 
ของเศรษฐศาสตรและการเมืองอยางสุดเหวี่ยง  
นักเศรษฐศาสตรมองพัฒนาการในแงการเพิ่ม
ของอัตราเงินและสิ่งของ  ดังนั้น จึงเปนการ
เพิ่มความอยาก(โลภะ)  นักการเมืองมอง
พัฒนาการเพ่ิมอำนาจจึงเสริมความปรารถนาท่ี
ผิด(โทสะ)  เมื่อทั้งสองรวมมือกันเหมือนมือกับ
ถุงมือ และวัดผลของพัฒนาการในแงปริมาณ 
จึงเสริมความไมรู(โมหะ)  เปนอันครบอกุศลมูล
ทั้งสามในพุทธศาสนา 
 จะเห็นไดวาทุกประเทศมีเปาหมายท่ี
จะเพิ่มผลผลิตรวมของชาติ เพ่ิมดุลการคา  
เพิ่มปริมาณสินคาออก ขยายการอุตสาหกรรม 
ขยายการกอสรางและอื่นๆ  ประชาชนถูก 
มองเปนเพียงแรงงานและผูบริโภค  ดังนั้น 
ประชาชนมีคาเปนเพียงเครื่องมือที่จะชวยให
ตัวเลขในรายงานตางๆดูดีขึ้น โดยไมมีการ
พิจารณาถึงขอเท็จจริงที่วาประชาชนเหลาน้ัน
ตองทนกับการปกครองที่กดข่ีถูกเอารัดเอา
เปรียบ  ในขณะเดียวกันธรรมชาติรอบขางและ
วิถีการดำเนินชีวิตของเขาเปล่ียนแปลงไป 
ในทางท่ีเลวลง  ยกตัวอยางเชน การสราง
โรงงานอุตสาหกรรมในประเทศดอยพัฒนา  
เครื่องจักรกลตางๆถูกสั่งเขามาใชเปนเคร่ืองมือ  
นี้มันเปนการลงทุนจากตางประเทศโดยอาศัย
แรงงานทองถิ่น  คนงานตองทำงานหนักเพ่ือ
แลกกับคาแรงถูกๆ และโรงงานก็ปลอยของเสีย
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ออกมาทั้งคืนท้ังวัน  ใครเปนผูไดรับประโยชน  
พัฒนาการชนิดนี้ชวยลดความยากจนของคน
งานลงหรือชวยทำใหเกิดความเสมอภาคทาง
สังคมและเศรษฐกิจเทาไร  สงผลตอสันติสุข
และความกินดีอยูดีของสังคมโดยสวนรวมและ
สงผลดีตอการอนุรักษสภาพแวดลอมหรือไม  
จะมีคาอะไรนอกจากขอเท็จจริงท่ีวา นักลงทุน
ชาวตางประเทศและนักลงทุนทองถ่ินซึ่งมักมี
อิทธิพลทางการเมืองอยูดวยเพิ่มพูนความมั่งคั่ง  
ในขณะเดียวกับที่กดคนชาติเดียวกันลง และขัด
ขวางไมใหประชาชนมีอำนาจทางเศรษฐกิจและ
การเมืองเหนือกวาหรือเทากับที่ เขามี  ใน
ประเด็นเหลานี้รวมถึงอุตสาหกรรมการทอง
เที่ยวและโรงแรมดวย  แตการถามคำถามเชนนี้
มักถูกมองไปวาเปนการขัดขวางพัฒนาการและ
ความกาวหนา  เปนการยากท่ีจะวัดวา สิ่งที่
เรียกวาความกาวหนาจะขัดขวางสังคมท่ีแทจริง
ของมนุษยสักเทาไร หรือจะทำลายวัฒนธรรม
เดิมและคุณภาพของชีวิตเพียงไหน  ดังนั้น นัก
เศรษฐศาสตรและนักการเมืองมักจะไมยอม
คิดถึงสิ่งเหลานี้  แตจะพร่ำกลาวอยูเสมอวา 
เขาสนใจในเรื่องคุณภาพของการดำรงชีวิต 
 ดู คล า ยกั บ ว า ผู เขี ยน ไม ใ ห ค ว าม
ยุติธรรมตอนักเศรษฐศาสตร และถึงแมวาผู
เขียนจะเคยสอนปรัชญาในคณะเศรษฐศาสตร 
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร  แตผูเขียนใครที่จะ
แสดงใหเห็นจุดออนของทฤษฎีพื้นฐานบาง
ประการของเศรษฐศาสตรซึ่งเนนการพัฒนา 
และซ่ึงวัดผลในแงของตัวเลขของผลผลิตรวม
ประชาชาติ(GNP) ผลิตผลรวมของผลิตภัณฑ
ทองถิ่น และรายไดของประชาการตอหัว  ทาน
ที่เปนนักเศรษฐศาสตรไดโปรดอภัยใหกับขอ
จำกัดของขอวิจารณของผูเขียนดวย 

 เมื่อนักเศรษฐศาสตรหรือสมาชิกของ
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจประกาศวา  
ผลิตผลรวมของชาติเพิ่มขึ้น 8% เขากำลังอาง
ถึงตัวเลขซึ่ งไดจากหักผลผลิตและบริการ
ประจำปที่เพ่ิมขึ้น 10% ดวยอัตราการเพิ่มขึ้น
ของประชาการ 2%  ถาการเพิ่มยังเปนไปอยาง
สม่ำเสมอในระยะเวลา 2-3 ป นักเศรษฐศาสตร
จะกลาววา ประเทศกำลังเติบโตพอท่ีจะเล้ียง
ตนเองได  วิธีการแสดงตัวเลขนี้เปนทฤษฎีของ
โรสตอว(Rostow) และไดถูกนำมาใชในแผน
พัฒนาการ 
 คำถามท่ีเราจำเปนตองถามข้ึนคือวา  
เปนการถูกตองแลวหรือที่จะเฉล่ียสิ่งท่ีเพิ่มขึ้นนี้
ในแงของรายไดของประชากรตอหัว  ยก
ตัวอยางวา เมื่อผลิตผลรวมของชาติเพิ่มขึ้น 8%  
80%ของจำนวนนี้เปนของคนเพียง 10% ของ
ประชาชนท้ังหมด  ในขณะท่ีอีก 90%ไดรับ
สวนเฉล่ียของ 20% ไดรับสวนเฉล่ียของ 20% 
ที่ เหลือ  สิ่งนี้ เกิดขึ้นเสมอในประเทศดอย
พัฒนา ซึ่งคนรวยยิ่งรวยขึ้นและคนจนย่ิงจนลง  
แตนักเศรษฐศาสตรสำนักนี้คิดวา การแบงสัน
ปนสวนยังไมดีพอ จึงยังเปนไปไมไดที่จะ 
คิดความยุติธรรม หรือความเสมอภาพทาง
เศรษฐกิจ  ถามัวแตคำนึงถึงเรื่องนี้ ก็จะไม
ความกาวหนาทางเศรษฐกิจและการพ่ึงตัวเอง  
ดังนั้นจะเห็นไดวา ในประเทศอยางเชนประเทศ
ไทย ฟลิปปนส เกาหลี มาเลเซีย และสิงคโปร 
ความเสมอภาคในโอกาสเปนส่ิงที่หาไดยากย่ิง  
ในขณะท่ีคนกลุมนอยอยูอยางสุขสบาย คน
กลุมใหญยังยากจน  เพราะเม่ือนักเศรษฐ- 
ศาสตรโตแยงวา เพื่อที่จะทำใหมีความกาวหนา
อยางรวดเร็วในทางเศรษฐกิจ จึงจำเปนที่จะ
ตองกดคาแรงและคนสวนใหญใหต่ำ เพื่อที่จะ
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* สุลักษณ ศิวรักษ (เกิดพ.ศ.2475) เปนครู นักคิดนักเขียน เจาของนามปากกา ส.ศิวรักษ  สมญาปญญาชนสยาม  ไดรับรางวัลอัลเท
อเนทีฟโนเบลในป 2538  ทั้งยังไดรับรางวัลศรีบูรพาจากสมาคมนักเขียนแหงประเทศไทยในปเดียวกัน  มีผลงานการเขียนนับรอย
เลมในหลายดาน เชน พุทธศาสนา สังคม การเมือง ทั้งภาษาอังกฤษและไทย 

ใหชาวตางชาติและนายทุนสนใจที่จะลงทุน  
เขาจะไดลดตนทุนการผลิตและไดกำไรอยาง
รวดเร็ว ถาหากจะลงทุนตอไป  ถาเปนเชนนี้ 
ผลิตผลรวมของชาติจะสูงขึ้น 
 วิธีคิดแบบนี้ โยงกับความคิดแบบ
ทุนนิยม ซึ่งคำนึงถึงวาสินคาเพิ่มมากเทาไร  
ยิ่งกาวหนาเทาน้ัน  ธุรกิจแบบทุนนิยมมีเปา
หมายอยูที่สิ่งน้ี เปาหมายเพ่ือที่จะไดผลกำไร
สูงสุด  จะมีไดตองมีเพียงกลุมเดียว ก็กุมเงิน
ตราเอาไว เพื่อท่ีจะขยายการลงทุนและเพิ่ม
ผลิตภัณฑ  ดังนั้น การผลิตและการอุปโภค
บริโภคจึงไดรับการเนนย้ำ  การโฆษณากลาย
เปนสิ่งสำคัญ เพ่ือเพิ่มความโลภและตัณหา   
ทั้งความโลภและตัณหามักสนับสนุนซ่ึงกันและ
กัน  ดังนั้น การโฆษณาแทบจะทุกรูปแบบ รวม
ทั้งภาพที่เราอารมณไวดวย จึงมุงเพื่อลอให
ประชาชนตองการในสิ่งที่ไมจำเปน 
 พัฒนาการชนิดนี้มักจะตามดวยการ
เราใหประชาชนตองการ กระหายอยาก  และ
ความอยากนั้นมักเปนในเรื่องโลกียหรือทางวัตถุ  

ถ าหากประชาชนถูกแวดลอมด วยความ
ปรารถนาและความพึงพอใจในเพียงแคปจจัย  
4 หรือมากกวานั้นเล็กนอย เพียงเพื่อใหเขา
พัฒนาศักยภาพของเขา ในการชวยเหลือผูอื่น 
อยางท่ีชุมชนชาวพุทธของเราเคยเปนในอดีต 
ทุนนิยมจะประสบความลมเหลว  เหตุผลนี้ใช
หรือไมที่จักรวรรดินิยมตะวันตก ซึ่งเขามาสู
เอเชียพรอมดวยระบบทุนนิยม ดูถูกวิถีการ
ดำเนินชีวิตแตเดิมของชาวเอเชียวาลาหลังและ
ปาเถื่อน  ก็เพราะวาชีวิตแบบนี้ไมรุกเราให 
ตองซื้อสินคาตางประเทศ และไมตองใช
ทรัพยากรธรรมชาติอยางมากมาย 
 ในเร่ืองน้ีจะเปนการกลาวเกินเลยไป
หรือไมวา  ใครก็ตามที่รักชีวิตที่มีสาระและสันติ 
และมีความปรารถนาตรงท่ีจะชวยเหลือผูอื่น  
พูดใหงายวาใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติศาสนา
ธรรม จะยอมรับพัฒนาการตามระบบทุนนิยม
ไดละหรือ 

(อานตอฉบับหนา) 
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The Venerable Buddhadasa Bhikkhu, a 
famous Siamese Buddhist monk, once 
remarked that the word “development” 
in its Pali or Sanskrit equivalent means 
“desorderliness” or “confusion,” and in 
Buddhism “development” refers either 
to progress or regress. In a similar vein, 
Ivan Illich once told me that the Latin 
word progression, which is the root idea 
of “development,” can mean “madness” 
also. 
 When we look at what is 
happening in the world today, where 
national development is being so much 
emphasized, especially in the so-called 
underdeveloped or the developing 
world, it is difficult to contradict what 
these two religious leaders were 
implying. The further development has 
proceeded, the more it has resulted in 
the rich becoming richer, while the poor 
remain poor or become even poorer-
and the rich are still not happier. Nature 
and environment are deteriorating day 
by day. Animal life and other natural 
resources are increasingly wasted for 
selfish purposes to such an extent that 
some of the world’s leading professionals, 
who organized the Club of Rome, have 
prophesized that unless mankind makes 
some fundamental changes in its world 
view, continued development may 
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Buddhism and Development  
is small beautiful?(1) 
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result in the ruin or destruction of the 
world within this generation or the next. 
Is this overly pessimistic? 
 In fact, development may be 
viewed from either of  two aspects: 
quantity or quality. This does not mean 
that the two are mutually exclusive, for 
quantity and quality are quite 
inseparable. But the question is, which 
one is to be viewed as basic and which 
one as secondary? 
 Accepting  quantity as the basic 
factor, one can measure the results of 
development in terms of physical things, 
things that can be measured or touched 
such as the increase in income, factories, 
schools, hospitals, buildings, food, 
clothing, the labor force, etc., assuming 
that these are all good things, and that 
the more the quantity increases the 
more the quality automatically is 
increased. But the question is, is this a 
correct assumption? As I have suggested, 
it is now clear that it is not correct. 
 Accepting quality as the basic 
factor, one can measure the results by 
looking at human beings themselves. But 
on must view people in relation to their 
full potentiality. It is not correct to say 
that when people have enough to live 
on without starving and are free from 
disease, that they have sufficiency, even 
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though they may lack freedom and 
liberty; or to say that it will be quite 
satisfactory if only most of society can 
be developed in a material or 
quantitative sense. Is it not true that 
those who have become excited about 
the successes of China or Russia have 
not considered people in their 
wholeness? I don’t want to belittle 
those two countries, especially China, 
which has developed so far materially. 
We must admit that China has had no 
small success. But if you say that such 
societies have also been successful in 
the matter of the quality of human life, I 
would have to disagree. Most of those 
who praise such societies have no desire 
to go and join them, unless there is no 
other option. To put it another way, 
development through socialistic 
communism only becomes possible 
when no other way is open, for people 
want to realize their full humanity. The 
four Buddhist “requisites” (food, 
clothing, shelter and medicine) help 
only to keep one alive. But people want 
and need to go further and search out 
their own abilities as far as possible, and 
then to use these hidden abilities to the 
fullest extent, through social or 
institutional structures for the general 
welfare. To put it in religious terms, this 
has to do with the sacredness or the 
special quality which man has. In this 
view development must at every step 
take into account the essence of 
humanity. It must deal with the 
question, “What is man, and what 
should man be?” Development in this 
sense will not overlook the need for the 
four requisites, for they are necessary for 
life itself. But they are not sufficient. 
Emphasis should not be put on luxuries 

beyond the four requisites, while some 
fellow humans still do not have enough 
of the four requisites to sustain life. 
Emphasis should be placed on the 
quality of human life, moving beyond 
the supplying of the bare necessities of 
living, to bring human life its highest 
fulfillment. 
 The problem in qualitative 
development lies in the difficulty of 
identifying and measuring qualitative 
results. Planners on the whole, whether 
in the East or the West, do not want to 
take the time to study the complicated 
problems having to do with ultimate 
goals of humanity. They excuse 
themselves by saying it is a problem of 
metaphysics or of religion, as though 
ultimate goals are beyond the ability of 
common people to discuss or understand. 
Philosophers and theologians or religious 
leaders are not without fault in this, as 
they do not give sufficient attention to 
using language that common people can 
understand, or they show obvious 
disdain for non-religious people, while at 
the same time they evidence little 
interest in the development plans of 
experts in other fields. Or they simply 
occupy themselves with things that have 
little to do with the life and death 
matters of people. They spend their 
time on trivia and on the outward forms 
of religion, emphasizing this or that 
aspect of theology or of ceremony, and 
some even make their religion into a 
business. 
 Because of the failure of 
development to take quality into 
account due to the difficulty of assessing 
results, and because of the refusal to 
examine the essence of true humanity, 
development generally is simply a 
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matter of quantity. The greater the 
development in society, the more 
complex society becomes, until 
development requires people with 
highly specialized knowledge who find it 
difficult to be interested in the wider 
problems of humanity. Even their 
language becomes so technical that only 
their own inner circle can understand it. 
( In this respect those who set 
themselves up as religious experts are 
no different from other experts.) What is 
worse is that it is possible for these 
experts to measure results in terms of 
their own success, in their own 
profession, with scarcely any 
consideration given to whether or not 
society has been bettered or not. For 
instance, success in religion is measured 
in terms of the number of churches or 
temples built, their beauty, the income 
of the religious organization, increase in 
membership, and the quantity of 
material published, without necessarily 
taking any note of possible change  in 
the basic humanity or character of the 
members, their self-sacrifice, or their true 
neighborly love, not to mention any 
improvement or deterioration in matters 
of the mind or purity of spirit. In the field 
of educational development, success is 
spoken of in terms of the increase in the 
number of students and schools, and 
the expansion of curriculum, with no 
method of determining to what extent, if 
any, the studies are helpful to the 
students. In the medical field, what 
seems to count is the number of doctors 
and hospitals, or the public health 
budget. This or that country is held up 
as an example of medical leadership 
because of heart transplants or kidney 
transplants, or the prevention of this or 

that disease, without taking note of the 
fact that in that country everyone has 
become a patient and no one has any 
ability to take care of  himself. They 
have become totally dependent on 
doctors. A simple headache or a slight 
fever, and they must rush to a clinic or 
the hospital. Even an argument between 
a man and wife requires the services of a 
psychiatrist. Moreover, it can be asked, 
to what extent is modern medicine 
responsible for the population 
explosion? In the field of transportation, 
success is measured in terms of speed. 
Some people have to spend most of 
their time traveling, while many more 
people don’t even have a chance to 
leave their village. Yet there is no 
consideration given to the question 
whether it is beneficial or detrimental to 
leave one’s village or to be able to go 
where one wants to go. 
 Even worse is the fact that 
economists measure success in terms of 
increased production, and so must turn 
to industrialization, to the profit motive. 
And it is the economists who are most 
influential in development planning. As a 
result development becomes supremely 
a matter of economics and politics. For 
economists see development in terms 
of increasing currency and things, thus 
fostering greed (lobha). Politicians see 
development in terms of increased 
power thus fostering ill-will (dosa). Both 
then work together, hand in glove, and 
measure the results in terms of quantity, 
thus fostering ignorance (moha), and  
completing the Buddhist triad of evils. 
This is illustrated by the fact that almost 
every country aims to increase the gross 
national product, to increase the trade 
balance, to increase exports, to expand 
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its industry, to expand building 
construction, etc. As for people, they are 
considered only as the labor force and 
as consumers. So people have value 
only as a means to make the numerical 
statistics of success look good on paper. 
No consideration is given to the fact that 
those people must endure tyranny, and 
are taken advantage of, while nature 
around them and their own style of 
living deteriorate. Take as an example 
the construction of a new industrial 
plant in a developing country for which 
modern machinery is brought in from 
abroad, with foreign experts brought in 
to run it; it is financed from a broad, but 
local laborers are used, who must work 
hard at boring tasks for a small wage, 
while the factory spews out waters night 
and day. Who profits from this? Does this 
type of development reduce the 
poverty of the worker or not? How much 
does it help to bring  about social and 
economic equality? Does it contribute to 
the peace and well-being of society as a 
whole and to the conservation of the 
natural environment? Of what value is it, 
apart from the fact that the foreign 
investors, along with a few local 
investors who usually have political 
interests at stake, accumulate wealth, 
while oppressing their own countrymen 
and obstructing them from having 
economic and political power on, or 
near a level with their own? The tourist 
industry and the hotels should ask 
themselves these same questions, But 
to even ask these questions is 
considered to be obstructive to 
development and progress. For it is 
difficult to measure how much so-called 
progress might be an impediment to a 
true human society, or might destroy the 

old culture and the quality of life. 
Economists and politicians usually give 
the matter no thought, but they 
continually mouth phrases about how 
concerned they are. 
 It may seem that I am not being 
fair to the economists, although I have 
taught philosophy in the Faculty of 
Economics at Thammasat University in 
Bangkok, but I would like here to show 
the weakness of some basic theories of 
that school of economists which 
emphasizes “development” and which 
measures results in terms of 
mathematical figures having to do with 
the gross national product, the gross 
domestic product, and the per capital 
income. If there are any economists 
here, please forgive the limits of my 
exposition. 
 When economists or members of 
any National Economic Development 
Board announce that the Gross National 
Product (GNP) has increased by 8% they 
are quoting a figure which amounts to 
taking the year’s production and services 
increase of 10% and subtracting the 
year’s population increase of 2%. If the 
increase holds steady over a few years, 
then the economists will say the country 
has reached self-sustaining growth. This 
method of figuring is used as the basis of 
Rostow’s theory in regard to “take-off,” 
and is used in development planning. 
 The question we need to ask is 
whether it is legitimate to average this 
increase out in terms of per capital 
income, as is done. As is done. For 
instance, when the GNP increases by 8% 
it may be that 80% of the increase gose 
to only 10% of the population, while the 
other 90% of the population divides up 
the remaining 20%. This is what usually 
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happens in the developing countries, so 
that the rich get richer and the poor 
poorer. But economists of this school 
maintain that a better division cannot 
yet be made, that it is not yet possible 
to take justice or economic equality into 
consideration. If we did, there would be 
no economic progress, and self-
sustaining economic growth or the take-
off point would not be reached. So it 
can be seen that in such countries as 
Siam, the Philippines, Korea, Malaysia, 
and Singapore, equal opportunity is 
lacking to a great extent. While a few are 
at ease, the majority are poor, because 
the economists argue that for fast 
progress to be made it is necessary to 
keep the laborers and the majority of 
the people down, in order that 
foreigners and capitalists will be willing 
to invest. For they must keep costs low 
and make a fast profit if they are to 
continue to invest. When this happens 
the gross national product will increase. 
 This type of thinking is 
inescapably related to capitalistic 
thought which holds that the more 
goods increase, with the least 
interference, the greater the progress. 
Capitalistic business has only this as its 
goal. The goal is to make the highest 
profit possible by keeping the money in 
the hands of a few, in order to make 
larger investments, in order to produce 
more things. So production and 
consumption are emphasized. Advertising 
becomes important in order to increase 

greediness, and usually lust is a part of 
the advertising also, since greed and lust 
usually strengthen each other. So almost 
every type of advertising, in addition to 
luring people to want unnecessary 
things, will include sensual pictures. 
 This kind of development is 
always accompanied by some kind of 
incentive to make people want, to thirst, 
to desire; and the desire is usually for 
worldly or material things. If people 
were temperate in their desires, being 
satisfied in the material sense with the 
for Buddhist requisites, or a little more 
which might be necessary for life, in 
order to give them the opportunity to 
develop their potentialities-with each 
one wanting to help the other as was 
typical of or Buddhist village life in 
former times, then capitalism would fail. 
Is not this the reason that western 
imperialism, which went to Asia along 
with capitalism, looks down upon the 
former Asian way of life as backward and 
uncivilized-because that kind of life 
provides no incentive to buy foreign 
goods, nor is it anxious to exploit natural 
resources to the maximum? 
 In the light of this, is it putting it 
too strongly to say that it is impossible 
for anyone who loves a peaceful life and 
contentment, and has an honest desire 
to help other, in other words anyone 
who takes his religion seriously, to 
approve national development on 
capitalistic lines? 

(to be continued) 
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อารมณขันเปนสิ่งทรงคุณคายิ่งของผูปฏิบัติ
ธรรม  นอกจากหลักปฏิบัติและอุบายวิธีที่
อาจารยมอบให  มันเปนอุบายอันทรงพลังที่สุด
ในการเผชิญหนากับ“สิ่งไมรู”  ไมวาสิ่งไมรูนั้น
จะเปนนิพพาน สุญญตา ความวาง นิรันดรภาพ 
หรืออทวิลักษณ  ทั้งยังเปนอุบายอันทรงพลัง
ที่สุดในการเผชิญหนากับ“สิ่งรู”  เมื่อคุณแล
เห็นแงมุมอันไรสาระของมัน ไมวาโลกธรรม
หรือโลกียวิสัย เมื่อแลเห็นความวางเปลาไรแกน
สารของมัน คุณจะเต็มไปดวยความรูสึกขบขัน 
ขำตัวเองที่หลงยึดอยางเอาเปนเอาตาย 

คุรุผูยิ่งใหญลวนเต็มไปดวยอารมณขัน  
เพราะน่ันเปนอุบายอันทรงพลังที่สุดในการนำ
เสนอหลักธรรมอันสูงสง ลุมลึกในสายตาของ

áÊ§¾¨¹Ò 

อารมณขัน 
พจนา จันทรสันติ 

ชาวโลก  อารมณขันของคุรุจะทำใหศิษยผอน
คลายและวางใจ จะลดการดลง กำแพงที่สูงก็
จะเตี้ยลง เกราะที่สวมไวอยางรัดกุมก็จะหลุด
หลวม  คุณจะลืมปองกันตัวโดยสิ้นเชิง  ดวงจิต
ก็จะกลับกลายเปนจิตอยางงายๆ เหมือนจิต
ของเด็กทารกที่พรอมจะตอติดเชื่อมโยงกับจิต
ดวงอ่ืน กับจิตของครู  พรอมท่ีจะเปดรับ เปด
กวางและเปลือยเปลาอยางสิ้นเชิง 
 ทันใดนั้นคุณจะถูกจูโจมอยางไมทันรู
เนื้อรูตัว  หลักธรรมล้ำลึกจะถูกสงทอดจากคุรุ   
ฉับพลันนั้นคุณจะ“รู”โดยไมทันไดรูจะ“เขาใจ” 
โดยไมทันไดรูสึก  ทุกสิ่งทุกอยางจะบังเกิดขึ้น
อยางเปนธรรมชาติ  การถายทอดไดบังเกิดขึ้น
แลว 
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อารมณขันของผูปฏิบัติธรรมยังเปน
เครื่องบงช้ีถึงความรุดหนาทางภูมิธรรม  มัน
แสดงใหเห็นวาคุณผอนคลายเพียงใด เปน 
ธรรมชาติเพียงไหน  คุณจะกลับเปนมนุษยอีก
ครั้ง หลังจากเครงเครียดเอาเปนเอาตาย มุงมั่น
จนหนาดำคร่ำเครียด  คุณจะกลับเปนมนุษย
สามัญ และบังเกิดความเมตตากรุณาตอทุกชีวิต
ผูรวมทุกข 

ทวาอารมณขันนั้นจะตองเกิดขึ้นอยาง
เปนธรรมชาติ มิใชสิ่งที่จงใจสรางขึ้น  มันตอง

มิใชตลกฝด ซึ่งทำใหผูคนรูสึกกระอักกระอวน 
หรือเปนตลกรายซึ่งทิ่มแทงผูคน  อารมณขัน
ที่แทจริงนั้นยอมเต็มไปดวยมิตรไมตรี เปดกวาง 
และเมตตาเอื้อเฟอ 
 และไมวาคุณจะมองโลกหรือมองธรรม 
คุณก็อดที่จะรูสึกขำมิได  เพราะมันเปนสองขั้ว
ที่คุณเคยหมกมุนเอาเปนเอาตายกับมัน ซึ่งลวน
ไรสาระ  คุณอาจหัวรอออกมา และเสียงหัวรอ
นั้นคือแกนแทของความเขาใจ  และเปน
ธรรมดาสามัญอยางที่สุด 
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Humour is invaluable to Dharma 
practitioners. Apart from being a 
principle and trick that the teacher 
taught us, it is the most powerful 
method for facing an “unknown 
matter”, whether that matter is the 
Nirvana, the Sunyata, the Emptiness, 
the Nirandraphab or the Athawilak. It is 
also the most powerful method for 
facing a “known matter” once you see 
its absurd aspect whether it’s an 
earthly matter or a temporal matter. 
Once you see its emptiness, you will 
find it absurd that you are so attached 
to it as if it’s permanent. 

LIGHT OF POCHANA

Humour 
Pochana Chandrasanti 

Great teachers always have 
great humour as humour is the most 
powerful way of presenting the 
Dharma, deeply in the eye of the 
dwellers of the Earth, the humour of a 
teacher will make the disciples relaxed. 
Once you find a great teacher, your 
mind will be completely open and 
ready to connect to other minds and 
the mind of the teacher. 
 Then, a series of deep Dharma 
knowledge will be conveyed from the 
teacher to you immediately even 
without you noticing it. You will 
“know” and “understand” the Dharma 
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naturally. The knowledge transfer has 
happened. 
 The humour of Dharma 
practitioners is also an identifier of their 
mastery of the Dharma. It shows how 
much they relax and how natural they 
are. Having trained themselves so hard, 
they have come back to their relaxed 
state as the Dharma has become 
natural to them. 
 Nevertheless, humour has to 
occur naturally, not deliberately. It 
must not be a dull joke which does not 

interest anyone, or a joke at others’ 
expense. True humour must be full of 
friendliness, openness and kindness. 
 No matter if you’re considering 
the physical or spiritual world, it’s true 
that you can’t help yourself feeling 
funny as they are the two poles that 
you used to spend so much concerns 
about, and they are both not worth 
concerning at all. You may burst in 
laughter and that laughter is the core 
of your understanding, the most 
natural thing ever. 
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วาดวยชาตินิยม 
คนโง ดูหมิ่นชนชาติของตนเอง แตชื่นชมในชนชาติอื่น
จิตใจเขาจึงขมขื่น และดิ้นรนไปเปนทาสชนชาติอื่น

ซึ่งยิ่งทำใหชีวิตขมขื่นยิ่งขึ้น
คนฉลาด ชื่นชมชนชาติของตนเอง แตดูหมิ่นชนชาติอื่น

จึงหลงตนเอง หลงชนชาติ คับแคบ และมักเบียดเบียนชาติอื่น
แมรุงเรืองก็มีศัตรูตางพวกเสมอ

คนเจาปญญา ชื่นชมสวนดีในชนชาติของตนเอง
ทั้งชื่นชมสวนดีในชนชาติอื่น แลวนำมาใช

จิตใจเขาจึงเปนสากล รุงเรืองในโลกกวางอยางไรศัตรู

THREE LOTUSES 

NATIONALISM 
The foolish have contempt for their own nation, and praise others,

Not realizing that they are becoming the slaves of the others.
The clever praise their own nation, and have contempt for others,
Not realizing that they are marking enemies that may be greater.

The wise praise the good in all nations,
All are seeking ful llment of the good

And not building aggression.
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แสงสุดทาย 
กองบรรณาธิการ 

ใครขอทานผูอานกรุณาติ เตือน และเสนอ
แนะแกเราดวยนะครับ  เพราะหนังสือเกี่ยว
กับศาสนามักเปนเลมสุดทายที่คนทั่วไปจะหยิบ
มาอาน  พวกเราคณะทำงานตระหนักดี จึง
พยายามเสนอเร่ืองหนักๆสลับกับไมหนัก  
อยางไรก็ตาม เรายังอยากนำเสนอบทความที่
ลงลึกถึงความหมายทางปรัชญาหรือในประเด็น
ที่มีผลกระทบในวงกวาง  ซึ่งยอมเปนเร่ืองคอน
ขางหนัก  แตก็เช่ือวาผูอานชาวตางประเทศ
คงจะตองการความรูที่ลึกซึ้งมากกวาธรรมพื้น
ฐาน หรือหัวขอทางจริยธรรมทั่วไป ซึ่งสามารถ
เสิรชหาในอินเตอรเน็ตไดไมยาก  
 ทานสามารถติดตอกองบรรณาธิการได
ตามที่อยู ในหนา 4-5 นะครับ  เรายินดี
พิจารณาปรับปรุงเนื้อหาหรือสื่อสารไปยังผูที่
ทานตองการส่ือสารอันเก่ียวเน่ืองกับวารสารน้ี 
ตามท่ีทานกรุณาแจงมายังเรา  และหากขอ
เสนอแนะนั้นมีประโยชนตอสวนรวม  เราจะนำ
มาลงในวารสารฉบับถัดไป หากทานไมขัดของ   

Last Light
Editorial Board

 
We’d like to hear feedbacks from 
you, the readers, because usually 
religious books are the last ones 
picked up to be read. We all realize 
this fact so we try to present light and 
heavy content articles alternately. 
However, there are some articles that 
are heavily philosophical or about 
topics of wide impact. Though these 
articles are rather heavy to read, we 
put them in as we believe many 
foreign readers would like to know 
more about them, and they can’t 
easily be found on the Internet. 
 You may contact the editorial 
board by the contact details in Pages  
4-5. We are more than willing to  
take your suggestions for further 
improvement, or help you contact 
those you request to contact about 
this magazine. 



 


