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๏ มคฺคานฏฐงฺคิโก เสฏโฐ  
สจฺจานํ จตุโร ปทา  

วิราโค เสฏโฐ ธมฺมานํ  
ทิปทานฺจ จกฺขุมา ฯ ๒๗๓ ฯ  

 
๏ ยอดแห่งมรรคา คือมรรคมีองค์แปด  

ยอดแห่งสัจจะ คืออริยสัจสี่ 
ยอดแห่งธรรม คือความปราศจากราคะ  

ยอดแห่งมนุษย์ คือพระผู้เห็นแจ้ง  
 

๏ Best of paths is the Eightfold Path.  
Best of truths is the Four Noble Truths.  
Best of conditions is Passionlessness.  

Best of men is the Seeing One. 
 

จากเสฐียรพงษ์วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท,บทที่20หมวดทาง
FromMr.SathienphongWannapok,The Buddha’s Words in the Dhammapada,lesson20of‘ThePath’ 

พุทธวจนะ/Buddha’s Words 

áÊ§áÃ¡/FIRST LIGHT
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วัตถุประสงค 

วารสาร แสงพระธรรม เปนวารสารภาษาไทยและอังกฤษราย 6 เดือน  จัดทำขึ้นภายใต้มูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45 มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและความรู้ในพุทธศาสนา
เรื่องราวของบุคคลสำคัญและข่าวกิจกรรมด้านพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต  รวมทั้งโครงการ
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ่”เมืองภูเก็ต) ณพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใต้
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ)และกรมป่าไม้  เผยแพร่เป็นธรรมบรรณาการณพุทธอุทยานยอด
เขานาคเกิด  และเผยแพร่ผ่านสื่อต่างๆที่ดำเนินการโดยมูลนิธิฯ  รวมทั้งมอบให้แก่ห้องสมุด
สถานศึกษาหน่วยงานองค์กรเพื่อสาธารณประโยชน์ และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต  โดย
คณะทำงานผู้ก่อตั้งวารสารนี้ในอดีต(ภายใต้พุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ตปี2550-2551)  โดยวาระ
ใหม่นี้เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม2559เป็นปฐมฤกษ์
 ห้องสมุดสถานศึกษาหน่วยงานองค์กรและผู้สนใจต้องการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน์
สาธารณะกรุณาติดต่อขอรับได้ที่

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา 45  
42/14  หมู่2ถนนเทพกระษัตรีตำบลรัษฎาอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ต83000

โทร0818913827,076239190โทรสาร076238470
email:mingmongkolphuket@gmail.com
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Purpose 

The Light of Dharma is a bilingual semiannual magazine in Thai and English. It 
is sponsoredbyPhrabuddhamingmongkhol45Foundation.Itscontentisaboutthe
teachingsandknowledgeofBuddhism,storiesofimportantcharactersinBuddhism
and news about Buddhist activities in Phuket, including the Phrabuddha
mingmongkholEk-nakkhiriproject (TheBigBuddhaofPhuket)atTheBigBuddha
KhaoNakkerdunderthesupervisionofKittisangkharamTemple(KataTemple)and
theDepartmentofForestry.OurpurposesaretocontributeDharmicknowledgeat
thepeakofKhaoNakkerd(NakkerdHill)andthroughvariousothermediasofthe
foundationaswellasdonatingcopiesofthemagazinetopublicamenitiessuchas
libraries,governmentorganizations,charityorganizationsandothersuitableplaces
inPhuket.Thismagazineproject is runbythesameeditorialboardthatusedto
runamagazineprojectof the samename,whichwas then sponsoredby the
Phuket Buddhist Society 2007-2008. The first issue of this newmagazine is
scheduledtobetheJuly-December2016issue.
 Any libraries,education institutes,organizationsand individualswhoare
interested in receiving thismagazine for public benefitsmay contact the
foundationbyusingthecontactdetailsbelow.

Phra Buddha Mingmongkhol Sattha 45 Foundation 
42/14Moo2,ThepkasatriRoad,RasadaSub-District,MueangDistrict,Phuket

Province83000
Tel:081-891-3827,076-239-190Fax:076-238-470

Email:MingmongkolPhuket@gmail.com 



4แสงพระธรรม  มกราคม-มิถุนายน 2560 

สารบัญ 
แสงแรก1

วัตถุประสงค์2
บทบรรณาธิการ6
ภูเก็ตพุทธกิจ8
พระให้พร16

บทความพิเศษ20
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แสงพจนา60
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เจ้าของ:มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45
42/14ม.2ถ.เทพกระษัตรีต.รัษฎาอ.เมืองจ.ภูเก็ต83000
โทร076239190,0818913827โทรสาร076238470,mingmongkolphuket@gmail.com  
ที่ปรึกษา:นพ.ประสิทธิ์โกยศิริพงศ์สุพรวนิชกุลพัฒน์จันทร์แก้ว 
บรรณาธิการ:หรินทร์สุขวัจน์
ผู้ช่วยบรรณาธฺการ:วสุโกยศิริพงศ์
กองบรรณาธิการ:โชติคชบาลไกด์ธรรมสาร
ที่ปรึกษากฎหมาย:วันชนะต้นธนานันต์
ที่ทำการกองบรรณาธิการ:5/20ม.2ถ.เจ้าฟ้าต.วิชิตอ.เมืองจ.ภูเก็ต83000
โทร076221884,0815523790โทรสาร076244895harin_s@hotmail.com
มูลนิธิพระพุทธมิ่งคลศรัทธา45:42/14ม.2ถ.เทพกระษัตรีต.รัษฎาอ.เมืองจ.ภูเก็ต83000
โทร076239190,0818913827โทรสาร076238470,mingmongkolphuket@gmail.com
พิมพ์ที่:บริษัทสหธรรมิกจำกัด 
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เนื่องจากแสงพระธรรม ฉบับที่สองนี้ออก 
เผยแพร่ในช่วงเทศกาลปีใหม่สากลซึ่งเป็นเวลา
ที่มักอบอวลไปด้วยคำอวยพรความสุข และ
งานรื่นเริง  เราจึงคัดหัวข้อธรรมของพระเถระ
ที่ว่าด้วยสิ่ ง เหล่านี้มาลงในคอลัมน์“วาทะ
พระเถระ” โดยเปลี่ยนชื่อคอลัมน์เป็น“พระให้
พร” หากพระเถระทั้งสี่ยังคงเป็นท่านเดิม
ทั้งนี้ ด้วยตั้งใจให้ผู้อ่านได้พิจารณาความสุข
ที่แท้จริงของมนุษย์ในช่วงเวลาดังกล่าวว่าเป็น
เช่นไรกันแน่  เราคาดหวังหรือควรจะคาดหวัง
กับความสุขนี้อย่างไร อันอาจทำให้เราเข้าใจ
สาระสำคัญของความสุขในทางพุทธธรรมได้
บ้าง
 ในคอลัมน์“บทความพิเศษ”ฉบับที่
แล้วซึ่งกล่าวถึงพระมหากษัตริย์ไทยกับภูเก็ต

บทบรรณาธิการ

นั้น ฉบับนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์เจษฎา
นิลสงวนเดชะ แห่งมหาวิทยาลัยหอการค้า
มอบบทความ“ชาวจีนภูเก็ตใต้ร่มพระบารมี”
ว่าด้วยการเสด็จฯภูเก็ตของรัชกาลที่ 5,6และ
7 (รวมทั้งรัชกาลที่ 9 ซึ่งข้อมูลคล้ายกับ
แสงพระธรรมฉบับที่แล้ว จึงไม่นำมาลงซ้ำ)
ซึ่งได้นำเสนอในงานสัมมนา“เกร็ดมังกรจีนโพ้น
ทะเลภูเก็ต”ที่มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วิทยาเขตภูเก็ต เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน
2559 มาให้เราคัดเรียบเรียง  นับเป็นการ
บันทึกพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อพสกนิกร
ชาวภูเก็ตมาในอดีตไว้ครบทุกพระองค์ต่อ
เนื่องจากการเสด็จฯของรัชกาลที่ 9 ในฉบับที่
แล้ว

 

  ๏สิ้นร่มโพธิ์ไทรแล้ว แดนสยาม 
 พสกทุกเขตคาม             สุดโศกเศร้า 
 สิบสามตุลายาม           เสด็จสู่ สรวงสวรรค์ 
 ประชาจักน้อมเกล้าฯ ตามรอยบาทพระองค์ ฯ๛ 

ด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ข้าพเจ้านายหรินทร์สุขวัจน์ในนามมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45

(อ่านออกอากาศสถานีวิทยุราชนครินทร์
FM104.75และ94.25MHZจังหวัดภูเก็ต21ตุลาคม2559)
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This second issue of the Light of 
Dharma is published during the
internationalNewYearFestival, which
isusually fullofblessings,happiness
and cerebrations. Therefore, we
selectedaDharma topicabout these
things to add into “Phra Thera’s
Speeches” column by changing the
column’s name to “Blessings from
Phra”, if the fourphra therasare still
thesameones.Our intention is to let
thereadersconsiderthetruehappiness
of humans during such time. How
shouldweexpect fromthisperiodof
happiness? This may make us
understandthemainideaofhappiness
inBuddhadharma.
 Inthecolumn“SpecialArticle”,
the column that talked about the

Editorial Preface
Translated to English : Wasu Koysiripong 

relationshipbetweentheThaikingand
Phuket in the previous issue, in this
issue we got an honor from Ajarn
Jessada Nilsanguandecha of the
University of the Thai Chamber of
Commerce who contributed us an
article “Phuket Chineseunder Royal
Kindness”thattalksaboutthevisitsto
Phuket of Kings Rama 5, 6 and 7
(including King Rama9, but because
the information is similar towhatwe
publishedinthepreviousissue,wedid
not republish it .) in“PhuketOverseas
Chinese”seminaratPrinceofSongkhla
University, Phuket Campus on 15
November2016forustoedit.Itissuch
avaluablememoofthepreviouskings’
kindness toPhuketpeople since the
pastbeforetheeraofKingRama9.

 

๏Siam is now without the shades of bodhi and banyan trees. 
The populace throughout the nation is in sorrow. 
On 13 October, His Majesty ascended to heaven. 

 The people shall follow his footstep. ฯ๛ 

WithgrievancesandappreciationinHisMajesty’skindness,
I,HarinSukavat,onbehalfofPhraBuddhaMingmongkholSattha45

(onairattheradiostation“Rachanakarin”
FM104.75and94.25MHZPhuketProvince21October2016) 
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พุทธกิจกรรม 

(1)ทักษะชีวิต
22 ตุลาคม 2559   
ดร.สำราญชัยสวัสดิ์อาจารย์ประจำวิชาพานักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตปี4สาขาวิชารัฐประศาสน
ศาสตร์(ภาคปกติ เสาร์-อาทิตย์) คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ไปเรียนรู้“ทักษะชีวิต” ที่พุทธ
อุทยานยอดเขานาคเกิด  ทั้งนี้ คณะนักศึกษา
ต่างศาสนาสามสิบคนเป็นผู้ เลือกสถานที่ๆจะไป
ทัศนศึกษาว่าด้วยการบริหารการพัฒนาทางด้านสังคม
และได้ร่วมกันฝึกสมาธิกับวิทยากรประจำของมูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45
 
(2)เยาวชนสอบธรรมฯ
21 พฤศจิกายน 2559 
โรงเรียนดาวรุ่งวิทยา โดยผอ.บาทหลวงจีระศักดิ์ ยง
บรรทมและมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45ได้รับ
มอบหมายจากพระประสาธน์สารโสภณ เจ้าคณะ
จังหวัด(ธรรมยุต)ภูเก็ตพังงากระบี่ ระนองจัดสอบ
ธรรมสนามหลวงประจำปีขึ้นณโรงเรียนดาวรุ่งวิทยา
ภูเก็ต สุพรวนิชกุลประธานมูลนิธิฯเป็นผู้อ่านสาส์น
คำปราศรัยของพระพรหมมุนี(สุชินอคฺคชิโน) แม่กอง
ธรรมสนามหลวงให้แก่นักเรียนมัธยมทั้งหญิงชาย200
คนก่อนการสอบ
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(3)ฟื้นฟูจิตใจ
20 กันยายน 2559 
คณะวิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45นำ
โดยสุพรวนิชกุลประธานมูลนิธิฯ ไปบรรยายและฝึก
จิตใจผู้ต้องขังเรือนจำจังหวัดภูเก็ต ใน“โครงการ
โปรแกรมแก้ไขและฟื้นฟูผู้ต้องขังรุ่นที่2”
 
(4)300ผู้ต้องขังสตรี
15 กรกฎาคม 2559 
คณะวิทยากรมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45นำ
โดยสุพรวนิชกุลประธานมูลนิธิฯ ไปบรรยายและฝึก
จิตใจผู้ต้องขังสตรี300คนณเรือนจำจังหวัดภูเก็ต
 
(5)ทัศนศึกษาธรรม
14 พฤศจิกายน 2559 
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านฉลองภูเก็ตจำนวน
130คนทัศนศึกษาธรรมณพุทธอุทยานยอดเขานาค
เกิด สักการะพระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ฝึกเจริญ
พระพุทธมนต์ ศาสนพิธีเบื้องต้น ปฏิบัติกรรมฐาน
พัฒนาจิต“7นาทีสร้างสุข”บริจาคเงินและร่วมกัน
ปลูกต้นไม้  โดยมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45จัด
อาหารกลางวันรับรองและจัดรถรับส่ง 
 
(6)บวชเนกขัมมะ
8 พฤศจิกายน 2559   
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคลศรัทธา45 ร่วมกับเรือนจำ
จังหวัดภูเก็ต จัดบวชเนกขัมมะแก่นักโทษสมัครใจใน
โครงการศึกษาและพัฒนาจิตใจมีนักโทษทั้งหญิงและ
ชายร่วมโครงการ 200 คน มีนายสมคิด คำมั่ง ผู้
บัญชาการเรือนจำเป็นประธานอนึ่ง เนกขัมมะหมาย
ถึง การปฏิบัติเพื่อทวนกระแสกิเลส หรือการถือศีล
แปดของคฤหัสถ์ช่วงเวลาหนึ่งเพื่อขัดเกลากิเลสตัณหา
อย่างปุถุชน 
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งาน“บวชเพื่อพ่อและแม่ของแผ่นดิน” ซึ่ง
เป็นงานบวชประจำปีของมูลนิธิพระพุทธมิ่ง
มงคลศรัทธา 45 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน
2559นี้ มีความสำคัญกว่าทุกปีที่ผ่านมาคือ
ได้อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 เป็นครั้ง
สุดท้ายมีผู้ศรัทธามาขอบวชทั้งชาวภูเก็ตและ
ต่างจังหวัดเก้าสิบคน รับการบวช 84 คน 
มากกว่าทุกปี(นับแต่ปี 2556)รวมกัน และ

อบรมก่อนบวช 
Orientation before the ordination 

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

สำเร็จเสร็จสิ้นไปอย่างสมบูรณ์ ทั้งพระวินัย
การฝึกปฏิบัติความปีติของญาติโยมและผู้ร่วม
งานรวมถึงสุขอนามัยและสวัสดิภาพของพระ
นวกะและพระพี่ เลี้ยงร่วมร้อยรูป ซึ่งจำวัด 
ณพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดอันอยู่ในช่วง
ปลายฤดูฝน  แม้จะมีความยากลำบากใน 
การจัดการงานบุญที่มีผู้มาร่วมจำนวนมาก 
เช่นนี้  โดยเฉพาะพระอุปัชฌาย์พระครูวิสุทธิ์
กิตยาภรณ์ เจ้าอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะ
ตะ)และเจ้าคณะตำบลฉลองซึ่งทำหน้าที่ในวัน
บวชตั้งแต่เช้าจนดึก  โดยมีพระอุปัชฌาย์แห่ง
วัดอนุภาษกฤษฎาราม(เก็ตโฮ่) ร่วมทำการบวช
ให้ณวัดดังกล่าวอีกแห่งหนึ่งและได้รับความ
ร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ เทศบาล
ตำบลฉลองผู้ใหญ่บ้านในท้องที่เป็นต้นสมดัง
ความปรารถนาที่จะสืบพระศาสนาถวายพระ
ราชกุศลแด่พระเจ้าอยู่หัว และสร้างคุณภาพ
ชีวิตจิตสำนึกแก่ทิดหรือพระที่สึกออกไป
 

บันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง 

ณ วันนี้ การสร้าง“บันไดแก้ว บันไดเงิน 
บันไดทอง”ในส่วนโครงสร้างและงานภายนอก
ลุล่วงไปด้วยดี  ประชาชนสามารถเดินขึ้นไป
เยี่ยมชมสักการะพระใหญ่และชมทิวทัศน์บน

พล.อ.ต.ชูพันธ์ เจริญรมย์ ราชองครักษ์ประจำในพระองค์
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชกับพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ์ 
Air Vice Marshal Chuphan Charoenrom - a preceptor 
of the then Crown Prince Vachiralongkorn and 
Provost Visudhikitiyaporn 

งานบวชประจำปี 
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แบบร่างบันไดแก้ว บันไดเงิน บันไดทอง 
Sketch of the Glass, Silver and Golden Staircases 

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

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

พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดรอบทิศทางได้
คงเหลืองานสร้างพระพุทธรูปขนาดที่เหมาะสม
ตรงฐานหน้าพระใหญ่เพื่อให้สอดคล้องกับพุทธ
ประวัติอีกองค์หนึ่งประติมากรรมพญานาคราว
บันไดที่จะเริ่มลงมือแกะสลักในไม่ช้านี้และงาน
ตกแต่งภายนอกรวมถึงจารึกข้อมูลความรู้ที่จะ
สื่อถึง“แก้วเงินทอง”ของบันได
 “ในพรรษาที่เจ็ดหลังทรงบรรลุพระ
สัมมาสัมโพธิญาณพระพุทธองค์เสด็จขึ้นไป
สาธยายธรรมโปรดพระมารดาบนสวรรค์จน
บรรลุธรรม เมื่อออกพรรษาแล้วเสด็จลงบันได
แก้วบันไดเงินบันไดทอง เราได้นำพุทธประวัต ิ
ตอนนี้มาเป็นหลักในการออกแบบ เพื่อให้
ผู้ที่มาเยือนได้ทราบสาระในเรื่องที่เกี่ยวข้อง
ด้วยเช่นความกตัญูของพุทธองค์หรือพุทธกิจ
ในพรรษานั้นมีความหมายอย่างไร ส่วนบันได
เก้าสิบหกขั้นนั้น เลขเก้าหมายถึงการเกิดขึ้นใน
สมัยรัชกาลที่ เก้า เลขหกหมายถึงอายตนะ  
ทั้งหกมีนัยถึงการเปดโลกการดำเนินการใน
ส่วนนี้เป็นไปตามแผนงานมีความราบรื่น แต่
เนื่องจากงบการสร้างต้องอาศัยเงินบริจาคเป็น
หลักและในขั้นตอนงานตกแต่งซึ่งต้องมีพุทธ

ศิลป มีความถูกต้องแม่นยำ โดยเฉพาะความ
พิถีพิถันในงานประติมากรรมเศียรพญานาคราว
บันไดซึ่งต้องคิดในเรื่องนามเขานาคเกิดนี้ด้วย
จึงต้องใช้เวลาและหวังว่าอีกไม่นานนักจะแล้ว
เสร็จ  เราเปดโอกาสให้ผู้รู้ได้เข้ามาร่วมกันคิด
เพราะที่นี่ไม่ได้เป็นของคนใดคนหนึ่ง แต่เป็น
สิ่งที่ เกิดขึ้นจากแรงกายแรงศรัทธาและสติ
ปัญญาของคนร่วมสมัย เพื่อความเจริญรุ่งเรือง
ที่สมบูรณ์มีความรักความสามัคคีประกอบ”สุ
พร วนิชกุลอธิบายสรุปความหมายและการ
ดำเนินโครงการ
 นอกเหนือจากการสร้างบันไดแก้วฯ
แล้วทางมูลนิธิฯยังได้ร่วมบูรณะถนนทางขึ้นที่
มักชำรุดเสียหายอยู่เป็นระยะๆ รวมทั้งกำลัง
ก่อสร้างอาคาร 3ชั้นใต้บันไดแก้วฯที่จะเป็น
พิพิธภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ เกี่ยวกับพระพุทธ
ศาสนากับวิทยาศาสตร์ และพระพุทธศาสนา
กับพระมหากษัตริย์ด้วยทั้งนี้ เพื่อให้ผู้ที่ขึ้นมา
บนพุทธอุทยานฯนี้ใช้เวลาเพื่อสาระประโยชน์
ต่างๆได้นานขึ้น  มีกิจกรรมมีนิทรรศการมี
การเรียนรู้
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES 

Translated to English : Wasu Koysiripong 
 
Buddhist Activities 

(1)LIFESKILLS
22 October 2016 
Dr.Samran Chaisawat, a lecturer of Public
AdministrationcourseatPhuketRajabhatUniversity
brought4thyearstudents (normalSat-Sungroup)of
the FacultyofHumanities and Social Sciences to
learn “life skills” at the Buddha Garden onMt.
Nakkerd Peak.  30 students of other religious
backgroundswill chooseaplace for anexcursion
about social development management and
practice meditation with a trainer from
Phrabuddhamingmongkol45Foundation.
 
(2)YOUTHDHARMAEXAM
21 November 2016 
Dowroongwittaya School by the principal priest
JirasakYongbanthomandPhrabuddhamingmongkol45
FoundationwasdelegatedbyPhraPrasatsarasophon,
theDhammayutSectabbot forPhuket,Phang-nga,
Krabi and Ranong, to organize an annual Sanam
Luang Dharma examination at Dowroongwittaya
School on 21 November 2016. Mr.Suphorn
Wanichakul, the foundation chairman, read the
address of Phra Brahmmuni (Suchin Akkhachino)
SanamLuangDharmaChairmantoall200maleand
femalehighschoolstudentsbeforetheexam.
 
(3)MENTALREHABILITATION
20 September 2016 
AgroupofpresentersofPhrabuddhamingmongkol45
Foundation led by Suphorn Wanichakul, the
foundationchairman, gave lecturesand training to
inmates at Phuket Provincial Prison in “Inmate
RehabilitationandCorrectionProgramBatch#2”.
 



The Light of Dharma January-June  2017  13

(4)300FEMALEINMATES
15 July 2016 
Agroupof lecturers fromPhrabuddhamingmongkol45
Foundation led by Suphorn Wanichakul, the
foundation’schairperson,gave lecturesandtraining
to300femaleinmatesatPhuketPrison.
 
(5)DHARMAEXCURSION
14 November 2016 
A groupof 130 teachers and students fromBaan
ChalongSchoolPhuket,hadaDharmaexcursionat
Buddha Garden on Mt. Nakkerd Peak made
worshippedthePhuketBigBuddha,practicedreciting
Phra Buddhamantra, conducting primary level
religious rites,practicedmeditation to improve the
mental state under the topic “7 minutes of
happinesscreation”,mademonetarydonationand
planted trees. Phrabuddhamingmongkol 45
Foundationorganized lunchand transportation for
theexcursion.
 
(6)NEKAKHAMMAORDINATION
8 November 2016 
Phrabuddhamingmongkol 45 Foundation together
with Phuket Prison organized nekkakhamma
ordination for interested inmates in a mental
educationanddevelopmentproject.Theprojectwas
participatedby200maleand female inmates.The
activitywaschairedbyMr.SomkhidKhammang, the
prison’s commander. Nekkakhammameans the
practice to resistdefilementor thepracticeof the
eightpreceptsofnon-clerics foraperiodof time in
order to lessen defilement and passion as
commoners.
 
 
 
Annual Ordination 
Translated to English : Pimpaporn Suwatthigul 

The ordination for King Rama IX  (King Bhumibol) and 
Queen Sirikit – Father &Mother of theNation: the
annualmerit-makingeventoftheBhudhaMingmongkol
SatthaFoundationon28thNovember2016wasmore
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noted than the previous ceremonial
ordinations. This isbecausethisordination
wasparticularlydedicated to the lateKing
Bhumibolwhereby90 laymenfromPhuket
and other provinces applied.  Of this
number,84wereordained. Thiswasmore
thanthenumberoftheaccumulatedmonks
ordained in the last previous years since
2013. Theordinationwentonsmoothly in
all respects:Buddhistdisciplinary, religious
practiceandtheutmostdelightofthenew
monks’relativesandtheattendants.These
new monks along with their equerries
underwentvariousdifficulties(resultedfrom
rains)ofthereligiouspark:Nakkerd,located
onthetopofNakkerdMountain(“Nak-kerd” 
literallymeansabirthplaceofnagas–abig
serpent,compared toadragon inChinese
belief). This religiousordinationceremony
wasbeautifully successfuldue to thekind
coordinationof thededicated, especially
thepreceptor: Provost Kittiyaporn – The
abbotof theKataTemple,alsopositioned
as the Buddhist Dean of Chalong Sub-
District.As thereweremanyapplicants to
beordained,helpwasalsoextended from
Get-hoTemplewherebyapreceptor from

this temple performed the ordination
process. Thanks also go to the Chalong
Municipality,villageheadmenintheareafor
theircoordinationinthecommonresolution
tomaintain Buddhism and dedicate this
meritact tothebelovedKing. This isalso
hopedtoplantvirtue into themindofall
whoordainedduring theirmonkhoodand
afterwardswhentheybecomelaymen.
 
 
Glass Staircases, Silver  
Staircases, Golden Staircases 
Translated to English : Pimpaporn 
Suwatthigul 

As of December 2016, the construction of 
GlassStaircases,SilverStaircases,Golden
Staircasesand the landscapehavebeen
satisfactorilyprogressed.Peoplecanwalk
upstairstopayrespecttotheBigBuddha
image and appreciate the landscape in
the vicinity. What to be added is the
smaller Buddha image tobeplaced in
frontoftheBigBuddhaimage.This isto
accordwith the Buddhist  biography.
Another sculpture is thenagaalong the
handrail  which is going to be carved
soon.CaptionstoaccordtheGlass,Silver
andGoldenstaircaseswillalsobedone.
 “Duringthelentofthe7thyearof
the enlightenment, Lord Buddhawas

 

Village Headman of Chalong Sub-Districy (far right) 
and an official attorney Somchai Phanomrak (next 
from the far right) 
ผู้ ใหญ่บ้านตำบลฉลอง(ขวาสุด)  สมชาย พนมรักษ์ อัยการ   
(นั่งถัดมา) 

The new monks 
receiving foods from 
laymen at different 
locations 
พระนวกะบิณฑบาต ณ 
สถานที่ต่างๆ 
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believed to go up to the heaven to
preachhis lateMothermakingher reach
thestateofenlightenment.Attheendof
theLent,LordBuddhadescendedtothe
Earthbymeansof theGlass, Silver and
Golden staircases.  This part of the
Buddhistbiographyhasbeenusedasan
inspirationofthedesign.Thisistoequip
visitorstotheplacewiththestoryrelated
to Buddhism; for example, the
gratefulness of Lord Buddha for his
Mother.  As for the number of the
staircase:Number9 signifies theperiod
whenthestaircaseswereformed,Number
6signifiessensesunderlying themeaning
oftheopeningtotheworld.Workofthis
parthasbeenwellprogressed;however,
moneytocontinuethisworkdependson
donation.  Thus, the construction takes
time. Another issuewhichneedsmore
time for this construction toprogress is
theconsiderationofdetailsandaccuracy
oftheBuddhistdesignandtheaccordof
the location:NakkerdMountain (Nakkerd

literallymeansabirthplaceofnagas)”.In
anycases,KhunSupornWanichkulhopes
that theworkwill be completed soon.
Realising that thisplace is for thepublic,
theworkingteamwelcomesalltosuggest
andshareideastomakethismountainous
religious park a product of the
contemporarypeoplewhodedicatetheir
strength, their faithandtheirwisdomfor
theprosperityandunityof this religious
park. 
 Apartfromtheconstructionofthe
Glass, Silver andGoldenStaircases, the
BhudhaMingmongkolSatthaFoundation
has beenworking on the road to the
mountainwhichhasoftendeteriorated.
TheFoundation is alsoworkingona3-
storeybuildingundertheglassstaircases.
Thisbuildingismeanttobeamuseumfor
learningabouttheBuddhismandScience
andtheBuddhismandtheKings.Visitors
can spend their time in a more
meaningful through the activities and
informationprovided.
 
 

Location of Lord Buddha 
descending from the 
Heaven, according to the 
legend found at 
Sankassa, India (photo 
courtesy of Khun 
Wutthipongse Chaisaeng) 
ภ า พ ส ถ า น ที่ เ ส ด็ จ ล ง จ า ก
ดาวดึงส์(สร้างขึ้นตามตำนาน) 
ณ เมืองสังกัสสะ ประเทศ
อินเดีย(ถ่ายภาพและมอบให้
แสงพระธรรมโดย คุณวุฒิพงศ์ 
ฉายแสง) 
 

Naga’s head the  model of  
Khao Nakkerd Buddha 

Garden  
เศียรพญานาคต้นแบบ  

ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

Brief Information:  
• Theconstructionof96staircasesbeganinApril2015
• 147stakeswitha50cmdiameterareusedasbasedfortheweightof2000tonswiththe
capacitytoresistanearthquake
• TheBuddhaimagesinfrontoftheBigBuddhaImagewillbemadeofthe“kanta”whitejade
marble(thesamematerialasthatusedfortheBigBuddha)
• TheNaga’sheadwillbecarvedfromawhitejademarblebyamoderncomputer/artificialbrain 
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พุทธทาสภิกขุ  
ความเอ๋ยความสุขใครทุกคนชอบเจ้าเฝ้าวิ่งหา
“แกก็สุขฉันก็สุขทุกเวลา”
แต่ดูหน้าตาแห้งยังแคลงใจ
ถ้าเราเผาตัวตัณหาก็น่าจะสุข
ถ้ามันเผาเราก็“สุก”หรือเกรียมได้
เขาว่าสุขสุขเน้อ!อย่าเห่อไป   
มันสุขเย็นหรือสุกไหม้ให้แน่เอยฯ
 
 
 
 
 
 
ปยุตฺโตภิกขุ  
คนที่อยู่ในโลกด้วยความรู้เข้าใจโลกและชีวิต
ตามเป็นจริงจิตเจนจบกับโลกและชีวิตวางจิต
ลงตัวพอดีเป็นจิตที่สบายไม่มีอะไรกวนเลย
เรียบสนิทเป็นตัวของตัวเองจะมีความสุขอยู่
ประจำตัวอยู่ตลอดเวลาเป็นสุขเต็มอิ่มอยู่ข้าง
ในไม่ต้องหาจากข้างนอกและเป็นผู้มีชีวิตที่
พร้อมที่จะทำเพื่อผู้อื่นได้เต็มที่จะมองโลกด้วย
ปัญญาที่รู้ความจริงและด้วยใจที่กว้างขวางและ
รู้สึกเกื้อกูล
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พระปราโมทย ปาโมชฺโช  
พระพุทธเจ้าสอนเราให้รู้จักละตัณหาเสียถ้าเรา
ละตัณหาได้ละความอยากได้จิตใจก็จะไม่
ดิ้นรนจิตใจก็จะไม่เร่าร้อนเข้าสู่ความสงบสุขที่
ไม่มีอะไรเสมอเหมือน  ไม่มีอะไรเหมือนจริงๆ
มันเป็นความสุขที่สัมผัสได้ที่อยู่กับความสุข
อย่างนั้นได้มันไม่เหมือนความสุขอย่างโลกๆที่
เหมือนๆจะมีแล้วก็ไม่มีมันหลอก
ความสุขที่อมตะจริงๆที่แท้จริงคือความสุขที่
จิตมันพ้นความดิ้นรนปรุงแต่งนั่นเอง 
 
 
 
 
พระไพศาล วิสาโล  
ความสุขที่แท้มิได้อยู่ไกลตัวหากอยู่ในใจเรานี้
เองหากวางใจถูกก็เป็นสุขได้ในทุกหนแห่ง
เพียงแค่รู้จักพอก็พบความสงบเย็นไกลจาก
ความรุ่มร้อนหากรู้จักปล่อยวางจิตใจก็โปร่ง
โล่งเบาสบายและพบสุขได้แม้ระหว่างทำงาน 
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BHIKKHU’S BLESSINGS

Translated to English : Wasu Koysiripong 

Buddhadasa Bhikkhu 
Ohhappiness,everyonelikesyouand
triestofindyou.
“You’rehappy,I’malsohappyallthe
time.”,butstrangelythefacestilllooks
pale.
Ifweburnthepassion,wewillbe
happy.Ifthepassionburnsus,wewill
beburnt.
Whattheycall“happiness”,makeit
surewhetheritispeacefulorburning
happiness.
 
 
Payutto Bhikkhu 
ThoselivingintheWorldwithatrue
understandingoftheWorldandthelife
astheyreallyareandpositionthe
mindthewayitshouldbe,shallhavea
comfortablemindwithoutany
annoyance.Itwillbeasmoothmind.
Thosepeopleliveforthemselvesand
havehappinessallthetime.It’sakind
offulfillinghappinessfromtheinside,
notakindthathastobesoughtafter
fromtheoutside.Thosepeoplewillbe
readytocontributetotheothersand
viewtheWorldwithtruewisdom,a
broadmindandthefeelingtogive
others.
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Phra Pramoth Pamodcho 
TheBuddhataughtustodesert
passion.Oncewedesertourpassion,
desertourgreed,ourmindwillnotbe
restive,willnotbeburnt,andwillenter
akindofpeacenotfoundelsewhere.It
isakindofhappinessunequaltoany
otherkind.Itcanbefeltandlivedwith.
Itisnotakindofworldlyhappiness
thatseemstoexist,butdoesn’treally
exist.Thatkindofhappinessisnottrue.
Thetrueandeternalhappinessisthe
happinessfromthemindthathas
transcendedtheillusionoftheWorld. 
 
Phra Paisal Visalo  
Thetruehappinessisnotanywhere
afar.Itisinsideourmind.Oncewe
correctlypositionourmind,wewillbe
happyanywhere.Weonlyhaveto
knowhowtobeself-sufficient,thenwe
willgetpeaceofmind,awayfromany
restiveness.Onceweletgothingsin
theWorld,ourmindwillbe
comfortableandwewillfindhappiness
evenwhenweareworking.
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ชาวจีนภูเก็ตใต้ร่มพระบารมี1 

เจษฎานิลสงวนเดชะ

1เรียบเรียงจากเอกสารประกอบการสัมมนา“เกร็ดมังกรจีนโพ้นทะเลภูเก็ต”โดยมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตภูเก็ต

 เมื่อ15พฤศจิกายน2559 

สายสัมพันธไทย-จีนยาวนานหลายศตวรรษ  
ชาวจีนโพ้นทะเลในอดีตได้เข้ามาอาศัยอยู่ใน
แผ่นดินสยาม“ใต้ร่มพระบารมี”ซึ่งคนไทยมัก
จะใช้คำนี้กับคนจีนที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ใน
ไทยทำให้พวกเขาต่างรู้สึกร่มเย็นเมื่อได้เข้ามา
พึ่งพระโพธิสมภารแห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ต่างแซ่ซ้องสดุดีแสดงกตเวทิตาธรรมต่อแผ่นดิน
ไทยทุกโอกาส
 ช า ว จี น ฮ ก เ กี้ ย น ใ ต้ ถื อ เ ป็ น ก ลุ่ ม
ชาติพันธุ์ฮั่นกลุ่มแรกที่อพยพมายังแผ่นดิน
สยามออกเดินทางมาจากสามเมืองหลักคือ
จางโจวเฉวียนโจวและเซี่ยเหมิน(เอ้หมึง)เข้า
มามากในสมัยรัชกาลที่ 3 จนถึงรัชกาลที่ 6
เนื่องจากความอดอยากแห้งแล้งและเหตุการณ์
ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศจีนพวก
เขาล่องเรือสำเภาสามเสาหัวเขียว(ทางการจีน

กำหนดให้เป็นสีหัวเรือเดินทะเลของมณฑล
ฮกเกี้ยน ส่วนที่มาจากเมืองแต้จิ๋วทาสีแดง
และจากมณฑลเจ้อเจียงทาสีขาว-บรรณาธิการ)
รอนแรมลงสู่ทะเลใต้  ได้เข้ามาตั้งหลักแหล่ง
บริเวณดินแดนแถบปลายแหลมมลายูและบาง
ส่วนได้อพยพมาถึงภูเก็ตอันอุดมสมบูรณ์ไปด้วย
แร่ดีบุก เกิดการผสมทางวัฒนธรรม“บาบ๋า
ภูเก็ต” 
 จากสำมโนประชากรในปี2446มีชาว
จีนในมณฑลภูเก็ต9,303คนเนื่องจากเหมือง
แร่ต้องใช้แรงงานเป็นจำนวนมากนายเหมือง
จำต้องหาคนจีนจากเมืองจีนและแหลมมลายู
เข้ามาทำงานเป็นจำนวนนับหมื่นคนเพราะชาว
จีนเป็นผู้มีความรู้เกี่ยวกับการนี้
 ชาวจีนบางคนได้รับฐานะทางสังคม
จากทางราชการ กลายเป็นชนชั้นกลางใน

พลับพลาที่เมืองภูเก็จและเหมืองแร่เก่าหน้าพลับพลาเมืองภูเก็ต คราวรัชกาลที่ 5 เสด็จประพาสแหลมมลายู ป 2433 
Royal residence in Phuket and the mine in front of the residence during King Rama 5’s trip to the Malay Peninsula in 1890 
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2 พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวในคราวเสด็จพระราชดำเนินเปดโรงพยาบาลจีนเทียนฮั่วอุยอี้

 (เทียนฟ้า)เมื่อวันที่24เดือนกันยายนพ.ศ.2448 

สังคมไทยจึงชักนำคนจีนจากแผ่นดินใหญ่เข้า
มาทำงานเป็นกรรมกรมากขึ้นทำให้ภูเก็ตเป็น
เมืองที่มีพลเมืองเป็นคนจีนมากกว่าคนไทย
และมีความเจริญอย่างรวดเร็ว ชาวจีนบางคน
ได้เป็นถึงเจ้าเมือง
 ชาวจีนภูเก็ตได้มีโอกาสชื่นชมพระ
บารมีแห่งองค์พระมหากษัตริย์ในพระราชวงศ์
จักรีจำนวน4พระองค์ดังนี้
 1.พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 
 พระปยมหาราชทรงพระเมตตาต่อชาว
จีนโพ้นทะเลมากดังพระราชดำรัส“พวกจีนทั้ง
หลายที่เข้ามาอยู่ในสยามนี้ ย่อมมาทำการให้
เป็นความเจริญแก่แผ่นดินของเราเป็นอันมาก
เพราะเหตุฉนั้นพวกจีนจึ่งได้รับความปกครอง
ทนุบำรุงด้วยความเอื้อเฟื้อเสมอเหมือนอย่าง
คนไทยความสนิทสนมในระหว่างพวกจีนกับ
ราษฎรของเราย่อมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมิได้
ถือว่าเป็นคนมาแต่ต่างประเทศ”2

 พระองค์เสด็จประพาสเมืองภูเก็ตครั้ง
แรกคราวเสด็จเยือนอินเดียพ.ศ.2414 เที่ยว
กลับได้เสด็จประพาสหัวเมืองชายทะเลฝ่าย
ตะวันตกได้แก่ภูเก็ตพังงาไทรบุรีแล้วเสด็จ
ทางสถลมารคจากเมืองไทรบุรีข้ามแหลมมลายู
มาประทับเรือพระที่นั่งที่เมืองสงขลาเสด็จนิวัต
กรุงเทพฯพระองค์เสด็จฯเป็นครั้งที่สองคราว
เสด็จประพาสแหลมมลายูเมื่อปี2433ในพระ
ราชหัตถเลขาฉบับที่ 3 พระองค์ทรงบันทึก
เหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชาวจีนภูเก็ตอาทิเช่น
“ท่าเรือมีเรือเมล์เมืองปีนังมาจอดอยู่สองลำ
เปนเรือมาจากห้างจีนเดิรห้าวันครั้งหนึ่งบันทุก

ดีบุกออก บันทุกดีบุกเข้าและเสบียงอาหาร
ต่างๆกลับมาเมืองภูเก็จ...กรมการและพวกจีน
หัวน่าแต่งตัวเต็มแบบอย่างผู้ดี มาคอยรับอยู่
เปนอันมาก...การที่ทำพลับพลาที่รับดาดปรำ
แต่งถนนหนทางเหล่านี้ ได้อาศรัยกำลังพวกจีน
หัวน่าช่วยทำมากพักอยู่ที่พลับพลารับพวก
กรมการและพวกจีนมาหา...” 
 2.พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 
 พระองค์ เสด็ จฯภู เก็ ตคราว เสด็ จ
ประพาสหัวเมืองปักษ์ใต้เมื่อปี 2452 ทรง
ประทับเรือพระที่นั่งจากกรุงเทพฯไปเมือง
ชุมพรทรงช้างจากชุมพรข้ามไปเมืองระนอง
แล้วทรงเรือยนต์มาภูเก็ต จากนั้นประทับเรือ
เสด็จฯไปยังเมืองตรังและเมืองนครศรีธรรมราช

พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 6 
King Rama 6’s portrait
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แล้วประทับเรือพระที่นั่งเสด็จฯนิวัตกรุงเทพฯ
พระองค์เสด็จฯมาภูเก็ตขณะดำรงพระอิสริยยศ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ได้เสด็จฯทอดพระเนตร
เรือขุดแร่ของบริษัททุ่งคาฮาเบอร์ซึ่งเป็นเรือขุด
แร่ลำแรกของโลก  ทรงประกอบพิธี เปด
โรงเรียนชั่วคราวสำหรับนักเรียนสตรีมณฑล
ภูเก็ตบริเวณวัดมงคลนิมิตรและพระราชทาน
นามว่า“โรงเรียนปลูกปัญญา” ต่อมาเสด็จ
จังหวัดภูเก็ตเป็นครั้งที่สอง คราวเสด็จเลียบ
มณฑลภูเก็ตปี 2460  เพื่อพระราชทาน
พระแสงราชศาสตราประจำจังหวัดภูเก็ตและ
การถือน้ำพิพัฒน์สัตยาของเหล่าเสือป่า
 3 .พระบาทสมเด็จพระปกเกล้ า 
เจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 
 พระองค์ เสด็จประพาสเมืองภู เก็ต
พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี
พระบรมราชินี คราวเสด็จพระราชดำเนิน
เลียบมณฑลภูเก็ต ทรงเยี่ยมราษฎรและทอด
พระเนตรสถานที่ต่างๆในจังหวัดตรัง ระนอง
ภูเก็ต และพังงา โดยทางรถไฟและทางเรือ
วันที่ 24 มกราคมถึงวันที่ 11 กุมภาพันธ์
พ.ศ.2471ครั้งนี้เป็นการใช้หัวรถจักรฮาโนแม็ก
ในขบวนรถไฟพระที่นั่งเป็นครั้งแรก
 วันที่ 2กุมภาพันธ์ เสด็จฯตำบลกะทู้
ทอดพระเนตรการทำเหมืองแร่ด้วยเรือขุดขนาด
ใหญ่ของบริษัทกะทู้ติน  เวลายี่สิบนาฬกา
เสด็จฯเสวยพระกระยาหารค่ำที่ศาลารัฐบาล
พ่อค้าชาวจีน แขกอินเดีย และผู้แทนนาย
เหมืองเฝ้าฯ หัวหน้าพ่อค้าถวายพระพรชัย

มงคลแล้วทรงมีพระราชดำรัสตอบความตอน
หนึ่งว่า “จีนกับไทยที่จริงเหมือนกับญาติกัน
ด้วยร่วมศาสนาแลมีจารีตประเพณีคล้ายคลึง
กัน...จีนที่เข้ามาอยู่ในประเทศสยามจึงเข้ากันได้
สนิทสนมจนถึงร่วมสมพงศ์มีวงศ์วานเป็นไทย
อยู่ในประเทศสยามเป็นอันมาก...ส่วนตัวเราก็
ชอบจีนและปรารถนาจะรักษาประเพณีอันดี
ซึ่งมีมาแต่โบราณไว้ให้ถาวรสืบไป...พวกแขก
ชาวอินเดียถึงมีมาอยู่ในประเทศสยามน้อยกว่า
จำนวนจีนก็ดี  ไทยเราถือว่าเป็นพวกที่ได้มี
ไมตรีกันมาแต่ดึกดำบรรพ์  ศาสนาและ
ขนบธรรมเนียมต่างๆของไทยก็ได้มาจากอินเดีย
เป็นพื้น...ควรหวังใจได้ว่าจะได้รับความอุปถัมภ์
บำรุงในประเทศสยามไม่น้อยหน้ากว่าชาว
อินเดียไปอยู่ในประเทศอื่น”นี้นับเป็นอีกครั้ง
หนึ่งที่ทรงมีพระราชปรารภถึงความหลาก
หลายทางวัฒนธรรมแต่กลมกลืนกันในสยาม
หนึ่งเดียว นอกจากนี้ยังได้เสด็จทอดพระเนตร
กิจการเหมืองแร่ที่นาลึกซึ่งอยู่ที่บ้านเชิงทะเล
อําเภอถลางอีกด้วย
 ด้วยความใส่พระทัยของพระมหา
กษัตริย์ไทยที่ไม่มีการแบ่งแยกเชื้อชาติศาสนา
ชาวจีนภูเก็ตทุกคนตั้งปณิธานและสอนลูกให้รัก
แผ่นดินไทยสอนหลานให้รู้จักตอบแทนบุญคุณ
แผ่นดิน และจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหา
กษัตริย์ตลอดไปจากการเสด็จพระราชดำเนิน
เยือนจังหวัดภูเก็ตนี้เองที่รอยพระบาทยาตรา
ยังจารึกในดวงใจประชาชนชาวภูเก็ตไม่เสื่อม
คลายนำมาซึ่งความปลาบปลื้มปีติของพสก
นิกรชาวภูเก็ตตราบเท่าทุกวันนี้ 
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Throughout centuries 
ofThai-Chineserelation,
manyoverseasChinese
havemigratedintoSiam. 
“Under royal kindness”
is a phrase that the
Thais like to use to
describe the Chinese
who havemigrated to
Thailand as these
overseasChineseallfeelgratefultothe
Chakri dynasty that they show such
gratitudeonwhateveroccasion they
have.
 TheHokkein (Fujian)Chinese is
the first group of Han Chinesewho
migratedtoSiam.Theytravelled from
threemain citiesnamelyZhangzhou,
QuanzhouandXiamen (Amoy),mostly
between the reignofKingRama III to
King Rama VI due to the famine,
droughtandpolitical turmoil inChina.
They travelledbyChinese junkswith
threegreentippedpoststhroughSouth
ChinaSea,andsettledaroundthe tip
oftheMalayPeninsula.Someofthem
migrated to Phuket, which was
abundant in tin, andmixedwith the
locals.Thisculturalmixbecamewhat
is now known as “Phuket Baba

SPECIAL ARTICLE 

Translated to English : Wasu Koysiripong 

Phuket Chinese under the Royal Kindness1 

Jessada Ninsanguandecha 

 

Culture”.
 (The then Chinese government 
stipulated that all the vessels from 
Fujian Province must have green tips. 
The vessels from Chaozhou (Taejew) 
must have red post tips, and the 
vessels from Zhejiang must have white 
post tips. – Editorial) 
 Thedemographicrecordin1903
showsthattherewere9,303Chinesein
PhuketMandala. As theminingwork
requiredalotoflaborers,mineowners
hadtobringtensofthousandsChinese
workers from China and theMalay
Peninsulabecause theChinesewere
skilledinthiskindofwork.
 SomeChinese got their social
positions from the bureaucracy and
becamemiddle class people in the
Thaisociety.Then, theybroughtmore

1 Collectedfromthedocumentsoftheseminar“PhuketOverseasChinese”byPrinceofSongkhlaUniversity,
 PhuketCampuson15November2016 
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Chinese frommainlandChina towork
here as laborers. As a result, the
Chinesepopulationoutnumbered the
Thai population in Phuket. Phuket
developedveryfastandsomeChinese
evenbecamemayors.
 These Phuket Chinese had
opportunities to experience the
kindnessof4kingsofChakridynastyas
follows.
 1. King Rama 5 Chulalongkorn 
 King Chulalongkornwas very
kindtotheoverseasChinese.Heonce
mentioned“All theChinesewhohave
migrated into Siam will certainly
developour land.Becauseof this, the
Chinesemustbe treatednicely as if
theywereThai. TheChineseandour
subjectsmustbecordiallymergedas
onepeople.Theyshallnotbetreated
asforeigners.”2

 HisMajesty’sfirstvisittoPhuket
wasduringthereturn legofhis tripto
Indiain1871.Hevisitedthreetownson
theWestcoastnamelyPhuket,Phang-
ngaandSaiburi.He then travelledby
land from Saiburi across theMalay
Peninsulaandtooka royalyacht from
Songkhlaback toBangkok.His second
visitwasduringhis trip to theMalay
Peninsula in1890. Inhis thirdmemo,
he recordedmanyevents related to
PhuketChinesesuchas:
 “Thepierwasstationedbytwo
mailboats fromPenang.Theseboats
were runbyaChinesecompanyona
schedule of five days per trip. They

carriedtinoutofPhuketandprovisions
intoPhuket…Thereweremanywell-
dressed committee members and
Chinesesupervisorswaitingtowelcome
us...Theresidenceandtheroadswere
wellconstructedthankstotheChinese.
Whilewewerestayingattheresidence,
thecommitteemembersandChinese
cametovisitus…”
 2. King Rama 6 Vajiravudh 
 His Majesty visited Phuket
during his trip to Southern towns in
1909.Hetookaboat fromBangkokto
Chumphon, then rode an elephant
fromChumphontoRanong, thentook
amotorboattoPhuket.Hetookaboat
toTrang,NokhonSi Thammarat, and
then took a royal yacht back to
Bangkok. HisMajesty visited Phuket
whilehewasstill thecrownedprince.
HisMajestywatchedamining shipof
ThungkhaHarborCo. Ltd,whichwas
theWorld’sfirstminingship,hostedan
opening ceremony for a temporary
school forPhuket female studentsat
WatMongkhonnimit, andnamed the
school “Plookpanya School”. His
secondvisittoPhuketwasinhistripto
PhuketMandala in 1917 to award a
royalswordtotheprovinceandhosted
anoathgivingceremonyofaWildTiger
Corp. 
 3. King Rama 7 Prajadhipok 
 His Majesty visited Phuket
together with Her Royal Highness
QueenRambaiBarniduringhis trip to
PhuketMandala.HisMajestyvisitedthe

2 TheaddressofKingChulalongkornontheoccasionofopeningTianhuaweiyi(Tianfa)ChineseHospitalon24
 September1905 
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people and sightedmany places in
Trang,Ranon,PhuketandPhang-ngaby
trainandboat from24 January to11
February1928.Thiswasthefirsttimea
Hanomag locomotivewas used in a
royaltrain.
 On 2 February, His Majesty
visitedKathuSub-districttoseetheuse
of abigmining shipofKathuTinCo.
Ltd. todominingat20:00o’clock.His
Majestyhaddinnerat thegovernment
hall in companion with Chinese
merchants, Indian guests andmining
owner representatives. The leaderof
themerchants paid royal respect to
the king, and His Majesty replied
“Chinese andThaiswere indeed like
relatives as we shared the same
religion and similar traditions…The
Chinesewhoreside inSiam, therefore,
can well assimilate into the Thai
society andhadcrossmarriageswith
theThais…IpersonallyliketheChinese
andwishtomaintainthetraditionsthat
havebeenpassedforgenerationssince
theancienttimeeternally...TheIndians,

though reside in Siam in a smaller
number than the Chinese, we, the
Thais, have been regarding them as
friends since the ancient time. Our
religion and cultural traditions are
basedon Indianones…shallwish that
theywillgetsupportedinSiamnoless
than inothercountries.”Thisaddress
ofHisMajesty isone inmany that is
about theculturaldiversity thatexists
cordially inSiam.Besides,HisMajesty
also watched amining business in
Naluek, Cherngthale Village, Thalang
District.
 WithThai kings’ great care for
their subjects without any
discriminationbyethnicityor religion,
allPhuketChinesearedetermined to
teachthechildrentolovethiscountry,
giveback to thecountryandbe loyal
tothemonarchyforever.Theirvisitsto
Phuketareeternally inthememoryof
Phuket people.We, Phuket people,
have been grateful to the royal
kindnesstodate. 

King Rama 7’s visit to Phuket 
รัชกาลที่ 7 เสด็จฯถึงภูเก็ต 

King Rama 7 watched tin mining in Phuket 
รัชกาลที่ 7 ทอดพระเนตรการทําเหมืองแร่ดีบุกจังหวัดภูเก็ต 



26แสงพระธรรม  มกราคม-มิถุนายน 2560 26แสงพระธรรม  มกราคม-มิถุนายน 2560 

áÊ§¾Ø·¸·ÒÊ

ไม่มีใครเกิด-ไม่มีใครตาย 

ถาม :  มีผู้กล่าวว่าท่านอาจารย์สอนว่าไม่มี
ใครเกิดไม่มีใครตาย?นั้นเป็นมิจฉาทิฎฐิ ดังนี้
ท่านอาจารย์จะว่าอย่างไรครับ?
พุทธทาส : เฮ้ย! เล่นไม่ซื่อ เล่นสกปรกแล้ว
เราไม่ได้ว่าโว้ย!พระพุทธเจ้าว่านะพระพุทธเจ้า
ท่านว่านะอย่าไปพูดว่าตายแล้วเกิดหรือตาย
แล้วไม่เกิดมันไม่มีใครเกิดมันมีแต่สังขารการ
ปรุงแต่งตามกฎของธรรมชาติ
 ทีนี้ เขาไปสมมุติให้ไปเป็นสัตว์ เป็น
บุคคล เป็นตายเป็นเกิด มันเป็นกิริยาปรุงแต่ง
เปลี่ยนแปลงของสังขารธาตุขันธ์อะไรนี้  ไป
ตามกฎของธรรมชาติ เป็นอย่างนั้นๆแล้วชาว
บ้านนั้นก่อนพระพุทธเจ้าเสียอีก เขาไปสมมติ
ว่ากิริยาอย่างนี้เรียกว่าเกิดกิริยาอย่างนี้เรียกว่า
ตายทีนี้ เขามีความยึดถือว่าเป็นตัวเป็นตนมี
ตัวมีตนมาก่อนแล้ว  ก็เรียกว่าตนมันเกิดตน
มันตาย เป็นความเกิดความตายของตนทีนี้

พระพุทธเจ้าตรัสรู้เรื่องนี้แล้วก็สอนว่านั้นมัน
เป็นธรรมชาติ เป็นธรรมชาติล้วนๆ“สุทธัมมา
ปวัตตันติ” ธรรมชาติล้วนๆ เท่านั้นมันเป็นไป
อ้ายธรรมชาติล้วนๆนี้ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตน ไม่ใช่
สัตว์ไม่ใช่บุคคลมันเป็นไปคือมันเปลี่ยนแปลง
ไปตามอำนาจของกฎอิทัปปัจจยตา เป็นต้น
ไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลแล้วมันก็ไม่มีใครตายไม่มี
ใครเกิด
 รู้พุทธศาสนาอย่างเด็กๆก็จะรู้ว่ามีคน
ตายมีคนเกิด ถ้ารู้พุทธศาสนาอย่างเป็นผู้ใหญ่
พอสมควรแล้วก็จะเห็นตรงตามคำสอนของ
พระพุทธเจ้าว่ามันไม่มีสัตว์บุคคลตัวตน เรา
เขามันก็ไม่มีใครตายไม่มีใครเกิดมีแต่กิริยา
แห่งการเปลี่ยนแปลงของสังขารที่เปลี่ยนแปลง
ไปตามเหตุตามปัจจัย  ที่นั่งอยู่ที่นี่ทั้งหมดก็
ไม่ใช่คนนะ เป็นสังขารที่กำลังดำรงอยู่ตามเหตุ
ตามปัจจัย ที่นั่งอยู่ที่นี่ก็ไม่ใช่คนมันอยู่อย่าง
อาการที่ว่ามันปรุงแต่งกันอยู่ในลักษณะอย่างนี้
จึงนั่งอยู่อย่างนี้ ถ้ามันจะปรุงแต่งในลักษณะที่
ตายมันก็เป็นการปรุงแต่งอยู่นั่นแหละ ไม่ใช่มี
คนอยู่ที่นี่ หรือมีคนตายหรือมีคนเกิด นี่คือ
หลักของพระพุทธศาสนาไม่ใช่มิจฉาทิฎฐิ
 การที่บอกว่ามีแต่สังขาร ไม่มีสัตว์
บุคคลตัวตนเราเขาจึงถือว่าไม่มีใครเกิดไม่มี
ใครตายนั่นนะไม่ใช่มิจฉาทิฎฐินั่นแหละคือ
สัมมาทิฏฐิเอ้ามีอะไรอีก..
 

คัดบางตอนจากหนังสือดอกโมกข์ ฉบับพิเศษ“พุทธทาสวจนา”พิมพ์ครั้งแรกพ.ศ.2539หน้า186-187หน้า๑๘๖-๑๘๗ 
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LIGHT OF BUDDHADASA 

Translated to English : Wasu Koysiripong 

Nobody is born, nobody dies. 

Question: Someone said that you
teachthatnobodyisbornandnobody
diesisamaliciousopinion.Whatisyour
sayaboutthis?
Buddhadasa: This is a rather tricky
question. Iwasn’t theoneoriginating
thisconcept.TheBuddhawastheone.
He said that we shouldn’t be
concernedabout ifwewillbe reborn
after death. Nobody has ever been
born.Whatweunderstandasthebirth
ismerelyaphysicalcreationaccording
totherulesofthenature.
 Then, they assume that
somethingisananimal,orsomethingis
ahumanbeing,whoisdeadandwhois
born.Allof theseare concoctionsof
สังขารธาตุขันธ์accordingtotherulesof
the nature. Before the Buddha said
aboutthis,humanshadbeenassuming
what is the birth,what is the death
becausetheyheldtheconceptof the
self.Whena selforiginates, theycall
that thebirth.Whenaself terminates,
theycallthatthedeath.Thebirthand
thedeathbelongtotheself.Oncethe
Buddhawasenlightened,hesaid that
allof thesearenaturaleventsas the
saying “Suddhamma Bhavattanti”,
whichmeans“It’scompletelyanatural
event.”Thesenaturaleventsarenot
relatedtotheself.Itdoesn’tbelongto
an animal or a human being. It just

occurs as changes have to occur
according to the law of dependent
origination. There is no animal, no
human being. Nobody is born and
nobodydies.
 WhenyouknowBuddhism like
childrendo,youwillholdthathumans
are born and die. If you know
Buddhism like adults do, you will
realizetheteachingoftheBuddhathat
therearenoanimals,nohumans,no
selves, no them, no us; therefore,
nobodydies,nobody isborn.There is
onlyaphysicalchangeduetofactorial
causes. Everyone sittinghere isnota
humanbeing.It’saphysicalobjectthat
exists because of the factors and
causesthatmakeitexist.Itsitslikethis
because of the conditions that are
concocted tomake it behave in this
style. If theconcoctionsmake itcease
toexist, that is called“thedeath” in
the common language. Nobody has
everbeenhere,nobody isdead,and
nobody is born. This is a concept in
Buddhism,notamaliciousopinion.
 The saying that thereareonly
physical objects, no animals, no
humans, no selves, no us, no them;
thereforenobody isbornandnobody
dies; isnotamaliciousopinion. It isa
beneficialopinion. Is thereanyother
question?

ExcerptfromaspecialeditionofDok Mokh“BuddhadasaWajana”firstpublished1996p.186-187 
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พุทธศาสนาคือปรัชญาหรือไม่ 
วสุ โกยศิริพงศ์ 

 “พระพุทธศาสนานั้น เมื่อมองในทัศนะของคน
สมัยใหม่ มักเกิดปัญหาขึ้นบ่อยๆว่า เป็นศาสนา 
(religion) หรือเป็นปรัชญา(philosophy) หรือ
ว่าเป็นเพียงวิธีครองชีวิตแบบหนึ่ง(a way of 
life)  เมื่อปัญหาเช่นนี้เกิดแล้ว ก็เป็นเหตุให้
ต้องถกเถียงหรือแสดงเหตุผล ทำให้เรื่องยืดยาว
ออกไป  อีกทั้งมติในเรื่องนี้ก็แตกต่างไม่ลงเป็น
แบบเดียวกัน ทำให้เป็นเรื่องฟันเฝอ ไม่มีที่ 
สิ้นสุด  ในที่นี่ แม้จะเขียนเรื่องพุทธธรรมไว้ใน
หมวดปรัชญา ก็จะไม่พิจารณาปัญหานี้เลย  มุ่ง
แสดงแต่ในขอบเขตว่า พุทธธรรมสอนว่า
อย่างไร มีเนื้อหาอย่างไรเท่านั้น  ส่วนที่ว่าพุทธ
ธรรมจะเป็นปรัชญาหรือไม่ ให้เป็นเรื่องของ
ปรัชญาเองที่จะมีขอบเขตครอบคลุมหรือ
สามารถตีความให้ครอบคลุมถึงพุทธธรรมได้
หรือไม่” 

จากหนังสือพุทธธรรม โดย พระพรหคุณาภรณ์

(ป.อ.ปยุตโต)

ชาวต่างชาติหลายคนมักจะบอกว่าพุทธศาสนา
นั้นเป็นปรัชญาบ้างก็มีนัยยกย่องว่ามันเป็นถึง
ปรัชญาบ้างก็มีนัยดูถูกว่ามันเป็นเพียงปรัชญา
ส่วนคนไทยบางคนก็ภาคภูมิใจว่าศาสนาของ
เราคือศาสนาแห่งปรัชญาบางคนก็รู้สึกไม่ดีที่
คนเขามาบอกว่ามันคือปรัชญาแล้วก็พยายาม
อ้างว่ามันเป็นถึงศาสนาต่างหากไม่ใช่เป็นเพียง
ปรัชญาซึ่งเป็นสิ่งที่ต่ำต้อยกว่าศาสนา

ก่อนที่จะลงเนื้อหาของบทความใน
วันนี้ ผู้เขียนขอชี้แจงในเบื้องต้นว่า  ผู้เขียน
เติบโตมาในสังคมไทยจนถึงอายุ20ปี โดยได้
เคยเข้าหลักสูตรวิปัสสนาของสวนโมกข์และก็

เลื่อมใสในคำสอนของพระอาจารย์พุทธทาส
ภิกขุและนับถือท่านมาจนทุกวันนี้แล้วจากนั้น
ผู้เขียนก็ได้ไปศึกษาต่อและทำงานอยู่ที่ประเทศ
ออสเตรเลียมาจนถึงอายุ30ปีแล้วจึงกลับมา
อยู่ที่ประเทศไทยอีกครั้ง ตลอดระยะเวลา10
ปีที่ออสเตรเลียนั้น ผู้เขียนได้พบปะผู้คนจาก
หลากหลายชาติพันธุ์ และได้แลกเปลี่ยนความ
คิดกับพวกเขาในเรื่องของศาสนาและปรัชญา
จนผู้เขียนเจอปัญหาหนึ่งว่า คำนิยามคำศัพท์
บางคำของคนต่างคนกันนั้นมันไม่ตรงกัน
 ในคอลัมน์พุทธปรัชญาในโลกปัจจุบัน
ฉบับนี้ผู้เขียนจึงขออธิบายเรื่องการถกเถียงกัน
ของคำว่าปรัชญาและพุทธศาสนาคือปรัชญา
หรือไม่  เพื่อที่คนไทยที่อ่านคอลัมน์นี้จะได้
เข้าใจว่าชาวต่างชาตินั้นเขาเข้าใจกันว่าอย่างไร
และชาวต่างชาติที่อ่านคอลัมน์นี้จะได้เข้าใจว่า
คนไทยเขาเข้าใจกันว่าอย่างไรส่วนจะไปยึดถือ
กันว่าของใครถูกของใครผิดนั้นเป็นเรื่องที่ต่าง
คนต่างต้องไปตกลงกันเอง เพราะในความคิด
เห็นของผู้เขียนนั้นมันไม่มีใครถูกใครผิด มัน
เป็นเรื่องปกติที่คำศัพท์คำเดียวกันจะถูกนิยาม
ไว้แตกต่างกันได้ในบริบทที่แตกต่างกันออกไป
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อาทิ ใครก็ตามที่เคยศึกษากฎหมายไทยมาก็จะ
ทราบดีว่าคำว่า“ผู้สืบสันดาน”ในความหมาย
ของกฎหมายแพ่งและกฎหมายอาญานั้นยัง
แตกต่างกันเลยกล่าวคือ ในกฎหมายแพ่งนั้น
บุตรบุญธรรมถือว่าเป็นผู้สืบสันดาน แต่ใน
กฎหมายอาญาถือว่าไม่ใช่  นี่ขนาดว่าเป็น
กฎหมายของประเทศเดียวกันด้วยซ้ำ
 คำว่าปรัชญา(philosophy) คำนี้ใน
ความเข้าใจของชาวโลกส่วนใหญ่นั้นคือ“แนว
ความคิดที่เป็นหลักการสำหรับชี้นำความคิด
และการกระทำหรือรากฐานทางทฤษฎีของ
ศาสตร์แขนงใดๆ” ยกตัวอย่างเช่นปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวคิดที่ชี้นำรูปแบบ
ความเป็นอยู่ประเภทหนึ่ง ปรัชญาเพลโตก็
เป็นแนวคิดในการมองโลกประเภทหนึ่ ง
เป็นต้น  ในคำจำกัดความนี้ วิทยาศาสตร์นั้นก็
ถือว่าเป็นปรัชญาแขนงหนึ่งที่วางรากฐานใน
การแสวงหาความรู้ไว้ว่า“ความรู้ใดๆก็ตามที่จะ
ยึดถือได้ว่าจริงแท้และสามารถนำมาใช้ได้นั้น
ต้องผ่านการพิสูจน์มาแล้วว่าเป็นจริงแน่นอน
ตามกระบวนการทดลองทางวิทยาศาสตร์”
ปรัชญาการมองโลกแบบศาสนาสายอับบรา
ฮัมมิคซึ่งรวมไปถึงศาสนายูดายศาสนาคริสต์
และศาสนาอิสลามที่ว่าโลกนี้มีพระเจ้าองค์
เดียวก็เป็นปรัชญาแขนงหนึ่งเช่นกัน กฎแห่ง
กรรมซึ่งเป็นแนวคิดในการมองโลกที่ศาสนา
พุทธยึดถือก็เป็นปรัชญาเช่นกัน
 เราจะเห็นได้ว่าคำว่าปรัชญาในความ
หมายนี้ นั้ นมั นมี ความหมายที่ ก ว้ า งมาก
แนวคิดในการมองโลกที่มาจากศาสนาหรือได้
รับการยึดถือโดยศาสนานั้นก็ เป็นปรัชญา
แนวคิดที่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรเลยกับศาสนาก็
เป็นปรัชญาวิทยาศาสตร์ก็เป็นปรัชญาแขนง
หนึ่ง คำว่าปรัชญามันกว้างคล้ายๆกับคำว่าสิ่ง
มีชีวิต คนก็เป็นสิ่งมีชีวิต ไก่ก็เป็นสิ่งมีชีวิต
ต้นไทรก็เป็นสิ่งมีชีวิตเชื้อราก็เป็นสิ่งมีชีวิตฯลฯ 

 คราวนี้เรามาดูนิยามคำว่าปรัชญาของ
พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุ  สำหรับท่านนั้น
ปรัชญาคือองค์ความรู้ที่เกิดมาจากสมมุติฐาน
ไม่ได้ผ่านการพิสูจน์ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ดั่ง
วิทยาศาสตร์ส่วนวิทยาศาสตร์นั้นไม่ถือว่าเป็น
ปรัชญาดั่งที่ท่านได้เคยกล่าวไว้ว่า“...ให้เห็น
อยู่รู้สึกอยู่โดยประจักษ์ว่าสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นๆ 
นี่เรียกว่าวิทยาศาสตร์  ถ้าต้องคำนวณโดยไม่มี
ตัวจริงเป็นเรื่องคำนวณตั้งสมมุติฐานขึ้นมาด้วย
นะ สมมติแล้วก็คำนวณแวดล้อมสมมติฐานว่า
มันจริงอย่างนั้น อย่างนี้ไม่เป็นวิทยาศาสตร์ 
อย่างนี้เขาเรียกปรัชญา พุทธศาสนาตัวจริงแท้ 
เนื้อหาของพุทธศาสนาไม่ใช่ปรัชญา แต่เป็น
วิทยาศาสตร์”
 ดังนั้น เราจะเห็นได้ว่านี่คือสาเหตุที่ว่า
ทำไมจึงมีการถกเถียงกันเยอะซึ่งโดยส่วนตัว
ของผู้ เขียนนั้น ผู้ เขียนก็จะตอบในลักษณะ
เดียวกันกับท่านพระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ.ปยุต
โต ปัจจุบันเป็นสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์-
บก.)ครับคือ ถึงแม้ว่าผู้เขียนจะใช้ชื่อคอลัมน์
ว่าพุทธปรัชญากับโลกปัจจุบัน เพราะผู้เขียนใช้
คำนิยามอย่างหนึ่งซึ่ งจัดว่าพุทธธรรมและ
วิทยาศาสตร์เป็นปรัชญาด้วยแต่หากใครยึด
คำนิยามของคำว่าปรัชญาตามพระอาจารย์
พุทธทาสภิกขุพุทธธรรมก็จะไม่ใช่ปรัชญาเอา
เป็นว่าพุทธธรรมก็คือคำสอนของพระพุทธเจ้า
ซึ่งก็เป็นแบบที่รู้กันอยู่นี่แหละส่วนใครจะจัด
หมวดว่ามันเป็นปรัชญาหรือว่าไม่เป็นปรัชญาก็
แล้วแต่คำนิยามคำว่าปรัชญาที่เขาเข้าใจก็แล้ว
กัน
 ในฉบับหน้า ผู้ เขียนจะเขียนต่อถึง
นิยามของอีกคำคือคำว่าศาสนาครับ เพื่อที่
ท่านผู้อ่านจะได้เข้าใจถึงความแตกต่างของคำ
นิยามที่แต่ละคนใช้กัน ทั้งนี้ เพื่อที่จะได้เข้าใจ
ว่าที่มาของการถกเถียงกันนั้นมันมาจากอะไร 
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BUDDHIST PHILOSOPHY AND THE MODERN WORLD 

Is Buddhism a philosophy? 
Wasu Koysiripong 

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

fromthebook titledBuddhadhammaby
PhraPrayudhPayutto

Many non-Thais often claim Buddhism as 
aphilosophy,somewithanintentionto
highly regard it as aphilosophy, some
withan intentiontocontemptthat it is
merely a philosophy. SomeThais are
proud thatour religion is a religionof
philosophy, some feeloffendedwhen
hearing others claim that it is a
philosophy,andtrytodefendthatitisa
religion,notamenialphilosophy.
 Before getting into the content
of today’scolumn, I’d like tomention
aboutmybackgroundthat Igrewup in

theThaisocietyuntiltheageof20,and
by that time I had undergone a
vipassanacourseofSuanmokhwhere I
learnedabout thephilosophicalaspect
of Buddhism from the venerable
Buddhadasa Bikkhu, and respect him
highly to thesedays. Then, Iwent to
furthermystudyandwork inAustralia
for10years.Over there, Imetpeople
fromdiversenationalitiesandexchanged
ideas with them about religion and
philosophy.OneproblemIfoundisthat
someterms’definitionsaredifferent for
differentpeople.
 Inmycolumntoday, I’d like to
explainabout thediscussionabout the
termphilosophyandwhetherBuddhism
isaphilosophy,sothattheThaireaders
will understand how foreigners think,
andthe foreignerswillunderstandhow
Thais think. Aboutwhosedefinition is
rightandwhosedefinition iswrong,you
willhave tomakeanagreementabout
thatyourself. Inmyopinion,nobody is
rightandnobody iswrongas it isquite
common that the same term can be
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defineddifferently indifferentcontexts.
Forexample, thosewhohave learned
theThai lawswill know that the term
“descendant”inthecivillawandinthe
criminal lawhasdifferentmeanings. In
thecivil laws, the termcanalsomean
anadoptedchild,butinthecriminallaw
itcannot,eventhoughbothlawsareof
thesamecountry.
 The term“philosophy”asmost
people in theWorldunderstand is“An
ideologywhich isaguidingprinciple for
thoughts and actions or a theoretical
basis foranybranchofknowledge.For
examples, thephilosophyofSufficiency
Economyisaguidingprincipleforaway
of life; Plato’s philosophypresents a
worldviewof Plato.  In thisdefinition,
science is abranchofphilosophy that
givesabasisinacquiringknowledgethat
“Foranyknowledge tobe regardedas
trueandutilized,ithastobeprovenina
scientificexperimentalprocess that it is
true.” Indeed, the philosophy of
Abrahamic religions thatholds that the
Worldhasonlyonegodisalsoabranch
of philosophy. The rule of karma in
Buddhismisalsoaphilosophy.
 We can see that the term
philosophy in thisdefinitionhasavery
broadmeaning. Aworldview derived
fromareligionorheldbyareligion isa
philosophy.Aworldview that is totally
unrelated to any religion is also a
philosophy. Science is a branch of
philosophy.The termphilosophy is as
broadas the term“creature”.Humans
arecreatures.Chickenarealsocreatures.
Banyantreesarecreatures.Mold isalso
acreature.

 Now, let’s have a look at the
definitionof the term“philosophy”of
Buddhadasa Bhikkhu. For him,
philosophy isknowledgethat isderived
fromahypothesis. Ithasnotundergone
ascientificexperiment.Science,on the
other hand, doesn’t count as
philosophy. He has once said “...for 
something to be scientific, it must be 
clearly experienced that it is really what 
it is claimed to be. If a calculation is 
made, it must be made on the basis of 
the reality, not a hypothesis. If an 
assumption is made that a hypothesis is 
true, this is not called science, it’s 
called “philosophy”.  The content of 
Buddhism isn’t philosophical, it is 
scientific.” 
 So many disputes arose as a
result of this difference in the term’s
definitions.Forme, Iwould like togive
an answer in the same way as Phra
PrayudhPayuttothatalthoughIusethe
column’sname“Buddhist philosophy
and themodernWorld” because the
definitionoftheterm“philosophy”Iuse
includesBuddhadhammaand science.
However, for thosewhousetheterm’s
definition of Buddhadasa Bhikkhu,
Buddhadhamma isnotphilosophy.Yet,
what isclear is thatBuddhadhamma is
theteachingsoftheBuddha,aswesee.
Whether itwillbeclassifiedasabranch
philosophydependsonthedefinitionof
theterm“philosophy”.
 In the next issue, I will write
about another term“religion” so that
youwillunderstandthedifferenceinthe
definitions that are used, in order to
knowtherootofdisputes.
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เศรษฐศาสตรแนวพุทธ*(2) 
พระพรหมคุณาภรณ์(ป.อ. ปยุตฺโต) 

2.ไม่เป็นอิสระจากจริยธรรม แต่ไม่ใส่ใจ
จริยธรรม 
 ในบรรดาองค์ประกอบที่เกี่ยวกับการ
แก้ปัญหาของมนุษย์ซึ่งมีหลายอย่างนั้น ในที่นี้
จะยกขึ้นมาพูดสักอย่างหนึ่งคือเรื่องจริยธรรม
เพราะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับพระ ในฐานะที่เป็น
บุคคลผู้ทำหน้าที่ทางจริยธรรมมากสักหน่อย
เรามาพิจารณาโดยยกเอาจริยธรรมเป็นตัวอย่าง
ว่าจริยธรรมซึ่งเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งของ
การดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นมีผลสัมพันธ์กับ
เศรษฐกิจอย่างไร โดยทั่วไปเราก็มองเห็นกัน
ชัดเจนอยู่แล้วว่าเรื่องจริยธรรมนั้น มีความ
หมายสำคัญต่อเรื่องเศรษฐกิจเป็นอย่างมาก
 แต่ในที่นี้ จะขอให้เรามายอมเสียเวลา
กันสักนิดหน่อยดูตัวอย่างบางอย่างที่แสดงให้
เห็นว่าจริยธรรมนั้นมีความสัมพันธ์และสำคัญ
ต่อเรื่องเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์อย่างไร
สภาพทางจริยธรรมย่อมมีผลต่อเศรษฐกิจทั้ง
โดยตรงและโดยอ้อมยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าท้อง
ถิ่นไม่ปลอดภัยสังคมไม่ปลอดภัยมีโจรผู้ร้าย
มากมีการลักขโมยปล้นฆ่าทำร้ายร่างกายกัน
มาก ตลอดกระทั่งว่าการคมนาคมขนส่งไม่
ปลอดภัยก็เห็นได้ชัดว่าพ่อค้าหรือบริษัทห้าง
ร้านต่างๆจะไม่กล้าไปตั้งร้าน ไม่กล้าไปลงทุน
คนก็อาจจะไม่กล้าเดินทางไปเที่ยว ชาวต่าง

*บทความนี้คัดมาจากหนังสือเศรษฐศาสตร์แนวพุทธฉบับพิมพ์ครั้งที่9พ.ศ.2548ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรมของพระพรหม
คุณาภรณ์(ประยุทธ์ปยุตฺโต) ในมงคลวารอายุครบ๗๒ปีของศาสตราจารย์ดร.ปวยอึ๊งภากรณ์ณหอประชุมเล็กมหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร์กรุงเทพฯวันที่9มีนาคม2531

ชาติก็ไม่กล้าที่จะมาทัศนาจรอะไรอย่างนี้ ผล
เสียทางเศรษฐกิจก็เกิดขึ้นอันนี้เป็นเรื่องหนึ่งที่
มองเห็นได้ง่าย ในการโดยสารรถยนต์อย่างใน
กรุงเทพฯ ถ้าคนโดยสารซื่อสัตย์ คนเก็บตั๋ว
ซื่อสัตย์คนรถซื่อสัตย์นอกจากว่ารัฐจะได้เงิน
เข้าเป็นผลประโยชน์ของรัฐอย่างเต็มเม็ดเต็ม
หน่วยแล้วก็อาจจะทุ่นเงินประหยัดทรัพย์ ไม่
ต้องมาเสียเงินจ้างคนคุมนายตรวจตลอดจน
กระทั่งว่าบางทีไม่ต้องมีคนเก็บตั๋วก็ได้เพราะใช้
วิธีของความซื่อสัตย์ อาจจะให้จ่ายตั๋วใส่ใน
กล่องเองอะไรทำนองนี้
 ในเรื่องของบ้านเมืองโดยทั่วไป ถ้า
พลเมืองเป็นคนมีระเบียบวินัย ช่วยกันรักษา
ความสะอาดรัฐก็อาจจะไม่ต้องเสียเงินมากเพื่อ
จ้างคนกวาดขยะจำนวนมากมายและการใช้
อุปกรณ์ก็สิ้นเปลืองน้อยทำให้ประหยัดเงินที่
จะใช้จ่าย ในทางตรงข้ามหรือในทางลบพ่อค้า
เห็นแก่ได้ต้องการลงทุนน้อยแต่ให้ขายของได้
ดี ใช้ส่วนประกอบที่ไม่ได้มาตรฐานปรุงเข้าไป
ในอาหาร เช่น ใช้สีย้อมผ้าใส่ในขนมเด็ก
เป็นต้นหรือใช้น้ำส้มที่ไม่ใช่น้ำส้มสายชูจริงแต่
เป็นน้ำกรดหรือใช้น้ำยาประสานทองใส่ในลูก
ชิ้นเด้งอะไรทำนองนี้ ก็อาจจะทำให้เกิด
อันตรายมีผลเสียต่อสุขภาพของคน เมื่อคน
เสียสุขภาพแล้วก็ต้องเสียค่าใช้จ่ายสิ้นเปลืองใน
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การรักษาพยาบาลคนนั้นอีกแล้วเราก็จะต้อง
ใช้เงินมากมายในการตรวจจับและดำเนินคดี
นอกจากนั้น คนที่ เสียสุขภาพแล้ว ก็ เสีย
ประสิทธิภาพในทางแรงงานทำให้การผลิตลด
ลงหรือเสื่อมเสียไปอีก
 พ่ อค้ าที่ เ ห็ นแก่ ไ ด้ อย่ า ง เดี ย วนั้ น
ทำการในขอบเขตกว้างขวางออกไป โดย
ปลอมปนสินค้าที่ส่งไปขายต่างประเทศก็อาจ
จะทำให้สูญเสียความไว้วางใจ ในที่สุดผลเสีย
หายทางเศรษฐกิจก็สะท้อนกลับมาคืออาจจะ
สูญเสียตลาดการค้าขายในต่างประเทศ เสีย
รายได้ที่จะเข้าประเทศพ่อค้าที่เห็นแก่ได้นั้น
เมื่อทำธุรกิจในระบบการแข่งขันเสรี ก็อาจจะ
ทำให้การค้าเสรีกลายเป็นไม่เสรีไปด้วยความ
เห็นแก่ได้ของตัวเองโดยใช้วิธีแข่งขันนอกแบบ
ทำให้การแข่งขันเสรีนำไปสู่ความหมดเสรีภาพ
เพราะอาจจะใช้อิทธิพลทำให้เกิดการผูกขาดใน
ทางตลาดขึ้นอาจจะเป็นการทำให้หมดเสรีใน
แบบหรือหมดเสรีนอกแบบก็ได้หมดเสรีนอก
แบบก็เช่นว่า ใช้เงินจ้างมือปืนรับจ้างฆ่าผู้แข่ง
ขันในทางเศรษฐกิจเสียอย่างนี้เป็นต้นนี่ก็หมด
เสรีเหมือนกันแต่หมดเสรีนอกแบบบางทีใน
ตำราเศรษฐศาสตร์ก็ ไม่ ได้ เขียนไว้ด้วยซ้ำ 
 ในทางต่างประเทศบริษัทต่างประเทศ
ส่งยาที่ห้ามขายในประเทศของตน เข้ามาขาย
ในประเทศด้อยพัฒนา ก็เกิดเป็นอันตรายต่อ
ชีวิตและสุขภาพของประชาชน เสื่อมเสีย
คุณภาพและประสิทธิภาพของแรงงานในทาง
เศรษฐกิจและเสียค่ารักษาพยาบาลเพิ่มขึ้นสิ้น
เปลืองงบประมาณของประเทศ
 ในอีกด้านหนึ่งพ่อค้าโฆษณาเร้าความ
ต้องการให้คนอยากซื้อสินค้า ก็สิ้นเปลืองค่า
โฆษณา เอามาบวกเข้าในต้นทุนทำให้สินค้า
แพงขึ้นคนก็พากันซื้อสินค้าทั้งที่ไม่จำเป็นและ

แพงโดยไม่จำเป็นด้วยมีความฟุ่มเฟือยใช้ทิ้งใช้
ขว้าง โดยไม่คุ้มค่าบางทีใช้เดี๋ยวหนึ่งก็เปลี่ยน
เดี๋ยวหนึ่งก็เปลี่ยนอันนี้ก็เป็นความสิ้นเปลือง
ในทางเศรษฐกิจซึ่งมาสัมพันธ์กับค่านิยมของ
คนที่ชอบอวดโก้ชอบอวดฐานะทำให้พ่อค้าได้
โอกาสเอาไปใช้ประโยชน์ เอากลับมาหาเงิน
จากลูกค้าอีกคนที่มีค่านิยมชอบอวดโก้ อวด
ฐานะ ก็อาจจะซื้อสินค้าที่แพงโดยไม่จำเป็น
โดยไม่พิจารณาถึงคุณภาพ เอาความโก้เก๋นี้มา
เป็นเกณฑ์ทั้ง ๆที่แพงก็ซื้อเอามายิ่งกว่านั้น
คนจำนวนมากในสังคมของเราซึ่งชอบอวดโก้
แข่งฐานะกันพอมีสินค้าใหม่เข้ามาแต่เงินยังไม่
พอก็รอไม่ได้ต้องรีบกู้ยืมเงินเขามาซื้อเป็นหนี้
เขาทำให้เกิดผลเสียร้ายแรงในทางเศรษฐกิจ
เสร็จแล้วตัวเองก็มีฐานะแย่ เศรษฐกิจของชาติ
ก็แย่ดุลการค้าของประเทศก็เสียเปรียบเขาไป
ฉะนั้น ค่านิยมของคนจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่
ทำให้เกิดการเสียดุลการค้าระหว่างประเทศค่า
นิยมไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจโดยตรงแต่มีผลต่อ
เศรษฐกิจมาก
 คนที่อยู่ในวงการธุรกิจคนหนึ่งเคยพูด
ให้ฟังว่าถ้าเห็นพี่น้องชาวซิกส์คนหนึ่งนั่งรถมอ
เตอร์ไซด์ ให้สันนิษฐานได้เลยว่ามีเงินล้านถ้า
หากเห็นพ่อค้าชาวซิกส์นั่งรถเก๋งให้สันนิษฐาน
ว่ามีเงินเป็นสิบเป็นร้อยล้านแต่ถ้าเห็นคนไทย
นั่งรถมอเตอร์ไซด์ท่านลองไปบ้านนอกดู50%
อาจจะกู้ยืมเงินเขามาซื้อนี่ก็เป็นเรื่องของค่า
นิยมเหมือนกันทีนี้ ถึงแม้นั่งรถยนต์ก็เหมือน
กันบางทีมีเงินไม่เท่าไรหรอกก็ไปกู้ยืมเขามา
หรือใช้ระบบผ่อนส่ง เราก็มีรถเก๋งนั่งกันเกร่อไป
หมดแล้วก็ทำให้เกิดปัญหาจราจรติดขัดมาก
จราจรติดขัดมากก็มีผลเสียทางเศรษฐกิจอีก
ผลที่สุดมันวุ่นกันไปหมด เรื่องทางสังคมกับ
เศรษฐกิจนี้หนีกันไม่พ้น
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 เรื่องค่านิยมอวดเด่นอวดโก้ถือหน้าถือ
ตานี้ ในสังคมไทยเรามีเรื่องพูดได้มากคนไทย
บางคนทั้งๆที่มีเงินมีฐานะดีพอสมควรแต่จะ
ตีตั๋วเข้าไปดูการแสดงเพียงค่าตั๋ว20บาทหรือ
100บาท เสียไม่ได้ ต้องการจะแสดงว่าฉันมี
อิทธิพล ก็ไปหาทางเข้าดูฟรี ไปเอาบัตรเบ่ง
วางโตอวดโก้เข้าดูฟรี ไม่ยอมเสียเงิน20บาท
หรือ 100บาทแต่คนๆเดียวกันนี้แหละอีก
คราวหนึ่ง ต้องการแสดงความมีฐานะมีหน้ามี
ตาจัดงานใหญ่โตเลี้ยงคนจำนวนมากมาย เสีย
เงินเป็นหมื่นเป็นแสนเสียได้ลักษณะจิตใจหรือ
คุณค่าทางจิตใจแบบนี้ มีผลต่อเศรษฐกิจเป็น
อย่างมากซึ่งบางทีนักเศรษฐศาสตร์ตะวันตก
เข้ามาเมืองไทย เจอเข้าแล้วต้องขออภัยพูดว่า
หงายหลังไปเลยคือแก้ปัญหาเศรษฐกิจไม่ตก
เพราะว่ ามา เจอลั กษณะนิ สั ยจิ ต ใจและ
พฤติกรรมแปลกใหม่ที่ไม่เคยเจอเข้าแบบนี้แล้ว
คิดไม่ทันไม่รู้จะแก้อย่างไร
 เพราะฉะนั้น ในเรื่องเศรษฐกิจนี้ เรา
จะต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบต่างๆที่เข้ามา
เกี่ยวข้องเหล่านี้ด้วย เราจะเห็นว่า เรื่องศรัทธา
ความเชื่อต่างๆมีผลในทางเศรษฐกิจเป็นอัน
มาก เราต้องมีความเชื่อถือต่อธนาคารมีความ
เชื่อถือตลาดหุ้น ถ้าเกิดความไม่เชื่อถือหมด
ศรัทธาเมื่อไร บางทีตลาดหุ้นแทบจะล้มเลย
ธนาคารบางทีก็ล้มไปได้เหมือนกัน เพราะ
ฉะนั้น การมีศรัทธาก็ดี การเชื่อแม้แต่คำ
โฆษณาก็ดี จึงมีผลต่อพฤติกรรมและกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจทั้งสิ้น และความมีศรัทธาก็ดี
ความหมดศรัทธาก็ดี ในหลายกรณี เป็นอาการ
ที่ปลุกเร้ากันขึ้นเช่นด้วยการโฆษณาเป็นต้น
 ในวงงานของเราถ้านายงานวางตัวดี
มีความสามารถ หรือมีน้ำใจ ลูกน้องรักใคร่
ศรัทธา ลูกน้องมีความสามัคคี ขยัน ตั้งใจ

ทำงานก็ทำให้ผลผลิตสูงขึ้น ถ้านายจ้างนั้นมี
ความดีมากให้ลูกน้องเห็นใจบางทีกิจการของ
บริษัทจะล้ม ลูกน้องก็พากันเสียสละช่วยกัน
ทุ่มเททำงานเต็มกำลังเพื่อกู้ฐานะของบริษัท ไม่
หลีกหนีไปแม้กระทั่งยอมสละค่าแรงงานที่ตน
ได้ก็มีแทนที่จะเรียกร้องเอาอย่างเดียว
 ฉะนั้นคุณค่าทางจิตใจเหล่านี้จึงเป็น
ตัวแปรในทางเศรษฐกิจได้ทั้งสิ้นซึ่งเราก็เห็น
กันชัดๆว่าความขยันความซื่อสัตย์ ความรัก
งานความตรงต่อเวลามีผลต่อสิ่งที่เราเรียกว่า
Productivity คือการเพิ่มผลผลิต รวมทั้ง
Efficiencyคือความมีประสิทธิภาพเป็นอย่าง
มาก ในทางตรงข้าม ความเบื่อหน่าย การ
คดโกงทุจริต ความรู้สึกแปลกแยกท้อถอย
ความขัดแย้ง แม้แต่ความกลุ้มใจกังวลในเรื่อง
ส่วนตัวก็มีผลลบต่อProductivityทำลายการ
เพิ่มผลผลิตนั้นได้ เรื่องนี้ ไม่จำเป็นจะต้อง
พรรณนาในวงกว้างออกไป เกี่ยวกับลัทธิ
ชาตินิยมความรู้สึกชาตินิยมถ้าปลูกฝังให้มีขึ้น
ในคนได้ ก็อาจจะทำให้คนในชาตินั้น ไม่ยอม
ซื้อของนอกใช้ทั้งๆที่ว่าของนั้นดีล่อใจให้อยาก
จะซื้อ อยากจะบริโภค เขาจะสลัดความ
ต้องการส่วนตัวได้เพื่อเห็นแก่ความยิ่งใหญ่แห่ง
ชาติของตน จะใช้แต่ของที่ผลิตในชาติ และ
ตั้งใจช่วยกันผลิต เพื่อให้ชาติของตนมีความ
เจริญรุ่งเรือง มีความเป็นเอกมีความยิ่งใหญ่
จนกระทั่งบางทีถึงกับว่า รัฐบาลอาจจะต้อง
ชักชวนให้คนในชาติหันไปซื้อของต่างประเทศก็
มี เช่น อย่างเรื่องที่ เกิดขึ้นในประเทศญี่ปุ่น
เป็นต้น ชาตินิยมนี้ก็เป็นเรื่องของคุณค่าทาง
จิตใจที่มีผลต่อเศรษฐกิจอย่างมาก
 
3.ไม่อาจจะเป็น แต่อยากจะเป็นวิทยาศาสตร์ 
  อาตมภาพได้พูดยกตัวอย่างมานี้ก็
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มากมายแล้วความมุ่งหมายก็เพียงเพื่อให้เห็น
ว่าเรื่องจริยธรรมและค่านิยมหรือคุณค่าทาง
จิตใจนั้นมีผลเกี่ยวข้องสัมพันธ์และสำคัญต่อ
เศรษฐกิจอย่างแน่นอน
 อย่างไรก็ตามเท่าที่ว่ามาทั้งหมดนั้นก็
เป็นความสัมพันธ์และความสำคัญของธรรมใน
แง่ความดีความชั่วที่เรียกว่าจริยธรรมแต่ธรรม
ที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจ ไม่ใช่จำกัดอยู่แค่
จริยธรรมเท่านั้นนอกจากจริยธรรมแล้วธรรม
อีกแง่หนึ่งที่สัมพันธ์กับเศรษฐกิจก็คือธรรมใน
แง่สัจธรรมหรือสภาวธรรม
 ความจริง ธรรมในแง่ “สภาวธรรม
หรือสัจธรรม”นี้มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจมาก
ยิ่งขึ้นไปอีก เพราะว่ามันเป็นแก่น เป็นตัว เป็น
เนื้อของเศรษฐศาสตร์เอง
 ธรรมในที่นี้ก็คือความจริง ในแง่ของ
กระบวนการแห่งเหตุปัจจัยตามธรรมชาติ
 ถ้าหากว่าเศรษฐศาสตร์รู้ เข้าใจและ
ปฏิบัติการไม่ทั่วถึง ไม่ตลอดสายกระบวนการ
ของเหตุปัจจัยแล้ววิชาการเศรษฐศาสตร์นั้นก็
จะไม่สามารถแก้ปัญหาและสร้างผลดีให้สำเร็จ
วัตถุประสงค์ได้
 เรียกว่า เป็นเศรษฐกิจที่ไม่ถูกธรรมใน
แง่ที่สองคือแง่ของสัจธรรม
  ธรรมในแง่ของสัจธรรมนี้ก็คือธรรมดา 
ของธรรมชาติ หรือสภาวะที่มีอยู่ในวิชาการ
และกิจกรรมทุกอย่าง
 มันไม่ได้เป็นสาขาอะไรอย่างใดอย่าง
หนึ่งที่แยกออกไปต่างหากจากวิชาการอื่นๆเลย
แต่เป็นแก่นแท้ของวิทยาศาสตร์หรือเป็นสาระ
ที่วิทยาศาสตร์ต้องการจะเข้าถึง
 การที่ปัจจุบันนี้เรามีแนวโน้มทางความ
คิดที่ชอบแยกอะไรต่ออะไรออกไปต่างหากจาก

กัน แม้กระทั่งในเรื่องธรรมคือสภาวะความ
เป็นจริง จึงเป็นอันตรายที่ทำให้เราอาจจะ
คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงที่ควรจะเป็นดัง
นั้น จะต้องมีความเข้าใจในความเป็นจริงที่
กล่าวแล้วนี้ไว้ด้วย
 เศรษฐศาสตร์นั้นได้กล่าวกันมาว่าเป็น
สังคมศาสตร์ที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุดและ
เศรษฐศาสตร์ก็มีความภูมิใจในเรื่องนี้ด้วยว่า
ตนเป็นวิทยาการที่เป็นวิทยาศาสตร์มากที่สุด
เอาแต่สิ่งที่วัดได้คำนวณได้จนกระทั่งมีผู้กล่าว
ว่า เศรษฐศาสตร์นี้เป็นศาสตร์แห่งตัวเลขมีแต่
สมการล้วนๆ
 ในการพยายามที่จะเป็นวิทยาศาสตร์นี้
เศรษฐศาสตร์ก็เลยพยายามตัดเรื่องคุณค่าที่
เป็นนามธรรมออกไปให้หมด เพราะคำนวณไม่
ได้ จะทำให้ตนเองเป็น value-freeคือเป็น
ศาสตร์ที่เป็นอิสระหรือปลอดจากคุณค่า
 แต่ก็มีฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นนักวิจารณ์
เศรษฐศาสตร์หรือแม้แต่นักเศรษฐศาสตร์เอง
บางคนบอกว่าความจริงแล้วเศรษฐศาสตร์นี้
เป็นสังคมศาสตร์ที่ขึ้นต่อ value มากที่สุด
เรียกว่าเป็น value-dependent มากที่สุด
ในบรรดาสังคมศาสตร์ทั้งหลาย จะเป็น
วิทยาศาสตร์ได้อย่างไร เพราะจุดเริ่มของ
เศรษฐศาสตร์นั้นอยู่ที่ความต้องการของคน
ความต้องการของคนนี้ เป็นคุณค่ าอยู่ ใน
จิตใจ แล้วในเวลาเดียวกัน จุดหมายของ
เศรษฐศาสตร์ก็เพื่อสนองความต้องการให้เกิด
ความพอใจ ความพอใจนี้ก็เป็นคุณค่าอยู่ใน
จิตใจของคน เศรษฐศาสตร์จึงทั้งขึ้นต้นและ
ลงท้ายด้วยเรื่องคุณค่าในจิตใจ

(โปรดอ่านต่อฉบับหน้า) 
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LIGHT OF PRAYUDH

Buddhist Economics*(2) 
PhraBrahmagunabhorn(P.A.Payutto) 

2.Not free of ethics, but inattentive to 
them 
 Asolutiontotheproblemsfacing
humanity requires thepresenceofmany
contributing factors, one of which is
ethics,asubjectofparticularrelevanceto
myselfasaBuddhistmonk.Iwouldliketo
discuss ethics here in light of its
relationshiptoeconomics,sothat itmay
serve to illuminate the connection
between thedifferentcomponentsofa
rightwayof life.Wehavealready seen
thegreat importanceof this relationship
onageneral level, so letusnowtakea
look at some particular cases that
illustrate thenatureof this relationship
anditssignificance.

Ethics(orthelackofthem)affect
economicsbothdirectlyandindirectly. If,
forexample,aparticularareaisunsafe, if
thereare robbers,anda lotofviolence,
andiflinesofcommunicationareunsafe–
thenitisobviousthatbusinesseswillnot
invest there, touristswillnotwant togo
there, and soon. The economyof the
area is thusadverselyaffected.This isa
phenomenathatiseasilyobserved.

Inapublictransportsystem,ifthe
staff, the ticketcollectors and the
passengersareallhonest thennotonly
will the government receive its full

*TheThaiversionofBuddhist EconomicswasoriginallyaDhammaTalkgivenontheauspiciousoccasionof
Prof.Dr.PueyUngpakorn’s72ndbirthdaycelebrationatThammasatUniversityon9March1988.TheEnglish
versionisidenticaltothe1stEnglisheditiontranslatedbyJ.B.Dhammavijayain1992. 

revenue,but itmayalsobeabletosave
oninspections.Ifthepassengers’honesty
can be relied upon, then it may be
possibletosubstituteticketmachines for
collectors. When people are self-
disciplined and help to keep their
surroundings clean and litter-free the
municipal authoritiesmay not have to
waste somuchof their fundson trash-
collectionandothercleaningoperations.

Conversely, if businesses are
overlygreedyandattempttofattentheir
profitsbyusing sub-standard ingredients
in foodstuffs,e.g.puttingcloth-dyeasa
coloring inchildren’ssweets, substituting
chemicals for orange juice, or putting
boricacidinmeatballs(allofwhichhave
occurred in Thailand in recent years),
consumers’ health is endangered. The
peoplemade illby thesepracticeshave
topaymedicalcosts.Thegovernmenthas
tospendmoneyonpolice investigations
and the prosecution of the offenders.
Furthermore, peoplewhosehealthhas
sufferedwork less efficiently, causing a
decline inproductivity. In international
trade, thosewhopassoff shoddygoods
asqualitymerchandiserisklosingthetrust
oftheircustomersandforeignmarkets–as
well as the foreign currency obtained
throughthosemarkets.
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The freedomof the freemarket
systemmaybe lost throughbusinesses
usingunscrupulousmeansofcompetition;
the creation of a monopoly through
influence isonecommonexample, the
useofthugstoassassinateacompetitora
more unorthodox one. The violent
eliminationof rivalsheralds theendof
the freemarket system,although it is a
method scarcely mentioned in the
economicstextbooks.

Western companies send
medicines to third-world countries that
they are forbidden from selling in their
own countries. Those so-called
‘medicines’endangerthehealthandlives
ofanywhoconsumethem. Ineconomic
terms, it causesadecline in thequality
and efficiency of labour while also
necessitating increased expenditure on
health care, which is a drain on the
nation. 

Businesses use advertising to
stimulate desire for their product.
Advertisingcostsare included incapital
outlayandsoareadded to thepriceof
theproduct itself.Thuspeople tend to
buyunnecessary thingsatprices thatare
unnecessarily expensive. There ismuch
wasteandextravagance.Thingsareused
for a short while and then replaced,
althoughstill ingoodcondition.This isa
waste of economic resources and its
existence is related to the common
penchant for flauntingpossessions and
social status. Businessmen are able to
exploitsuchdesirestomakemoremoney
outof their customersbecausepeople
wholiketoshowofftheirpossessionsand
status tend to buy unnecessarily
expensiveproductswithout considering

their quality. They take snob-appeal as
their criteria, considering expense no
object.Worsethanthattherearepeople
in Thailand todaywho, unable towait
until theyhave savedenough toafford
somenewproduct, rushoffandborrow
themoney, plunging themselves into
debt.Spending inexcessofearningshas
serious ill-effects.Eventuallytheperson’s
status that theobject ismeant toexalt,
declines, along with the country’s
economy as its balance of tradewith
othercountriesgoesintothered.

A person in the businessworld
once said tome that inThailand ifone
saw a Sikh riding on amotorbike one
could safely assume that he was a
wealthyman. Ifhewasdrivingacarone
could take it for granted thathewas a
millionaire.But ifonewastogo intothe
provincesonewouldfindthat50%ofthe
Thaiswho ridemotorbikeshavebought
them on credit. This economic
phenomena is also amatter of social
values.Itisthesamewiththepurchaseof
cars. Quite poor people buy cars on
borrowed money or pay for them in
installments. So there are cars
everywhere, which gives rise to the
problemof trafficcongestionwithall its
attendantilleffectsontheeconomyuntil
eventually there is turmoil. Economics
cannotbedivorced fromsocialmatters.
The loveof flaunting andostentation is
prominent in Thailand. Some people,
although reasonablywell-off,will refuse
topayafewdollarsforatickettoashow.
In order to showoff their connections
they will f ind a way to get a
complimentary ticket. Then theywill
swagger into theshow flashing their free
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ticket.On suchoccasions they are not
willingtopartwithevenadollaror two.
Butthesamepeople,inordertoshowoff
their prestige or social standing,may
arrangea lavishparty forahugenumber
of people and spend thousands of
dollars.Thischaractertrait,orthissortof
value system,has a greateffecton the
economy. Sometimes when Western
economists come to Thailand and
encounter thisphenomenatheysaythat
it just knocks them flat.Theycan’t see
how to solve the country’s economic
problems.Whentheymeetthesestrange
newmental sets andwaysof behavior
they are baffled as to how to find a
solution.

In economicmatters wemust
consider the various factors that have
come to be involved with them, an
importantoneofwhich isconfidenceor
belief.Weneedtohaveconfidenceinthe
banks,confidenceinthestockmarket.At
any time when there is a loss of
confidence then the stockmarketmay
crashandbanksgo into liquidation.Even
confidence in the senseofbelief in the
claimsof advertisorshaseffectson the
economy. But confidence is also
conditionedbyotherfactors.Itspresence
or absence is often the result of
deliberate manipulation by business
interests.

In theworkplace, if the boss is
responsible, capable and kind, and
commands theconfidenceandaffection
of his or her employees, and the
employeesareharmonious,diligent,and
committedtotheirwork,thenproduction
will be high. There have been cases
where the employer has been such a

good person thatwhen their business
failedandcameclosetobankruptcy,the
employees sympathetically made
sacrificesandworkedashardaspossible
tomakethecompanyprofitableagain. In
suchcases,employeeshave sometimes
beenwillingtotakeacutinwages,rather
than just making demands for
compensation.

So abstract human values
become economic variables. We can
clearlyseethat industriousness,honesty,
devotion towork andpunctuality have
great effects on both productivity and
efficiency.Conversely,boredom,cheating,
dishonesty,discrimination,discouragement, 
conflicts, evenprivatedepressions and
anxieties have adverse effects on
productivity,andthispointisimportant.

Onabroaderlevel,nationalismis
significant. Ifasenseofpatriotismcanbe
instilledintothepeople,theymaybeled
to refuse tobuy foreign goods, even if
thosegoodsareofhighqualityandthere
areinducementstobuythem.Peopleare
abletoputasidepersonaldesiresoutof
regard for the greatness of their nation
and only use thingsmadewithin their
country.Theywishtohelpproductionso
that their country can prosper and
becomeamajorforceintheworld.Itmay
reach thepoint, as in Japan,where the
government has to try to persuade
people to buy products from abroad.
Nationalism is thusanothervaluesystem
thataffectseconomics.

 
3.Unable to be a science, but wanting to 
be one 

The largenumberofexamples I
havegivenso farhavebeen intendedto
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demonstrate the intimateandsignificant
effect that ethics and values have on
economics.Howeverethics, i.e.questions
ofgoodandbadareonlyoneaspectof
Dhamma.**TherelationshipofDhammato
economics isnotconfinedtothesphere
of ethics. Anotherway thatDhamma is
connectedwitheconomicsiswithregards
to the truenatureof things, thenatural
condition of phenomena. In fact this
aspect is even more important than
ethics,becauseitconcernstheveryheart
or essence of economics. The word
‘Dhamma’ is here used tomean the
truth,or inotherwordsthecomplexand
dynamicprocessofcause-and-effectsthat
constitutesourworld. Ifeconomicsdoes
not fully know,understandandaddress
itself to the whole causal process,
economic theory will be unable to
producesolutionstoproblemsthatarise,
or produce the salutary effects that it
desires.Itwillbeaneconomicsthatisnot
in harmonywith ‘theway things are’
(Saccadhamma).

‘Thewaythingsare’referstothe
natureof nature, i.e. the truemodeof
existence of phenomena, and it
encompasses all aspectsof theory and
practice. It is not the subject of any
particularbranchofknowledge,butisthe
veryessenceof scienceor theessence
that science seeks to discover. The
contemporary trendtowardsdivisionand

separationof thedifferent aspectsof a
complex subject, one that has even
reachedtreatmentsof theDhamma, isa
dangerousoneandmay leadus tostray
from the truth. It is another important
pointthatmustbeunderstood.

Economics has been said to be
themostscientificof thesocialsciences.
Indeed, economists are proud of how
scientific their subject is: that they take
onlythosethingswhichcanbemeasured
andquantifiedintotheirconsiderations.It
hasevenbeenassertedthateconomicsis
purelyascienceofnumbers,amatterof
mathematicalequations. In itsefforts to
beascience,economicstriestoeradicate
all questions of abstract values as
unquantifiable, and seeks tobe value-
free.Butinoppositiontothistrend,some
criticsof economics, evenanumberof
economiststhemselves,saythatactually,
of all the social sciences, economics is
themost value-dependent. Itmay be
askedhowitispossibleforeconomicsto
beavaluefree sciencewhen its starting
point is theperceivedneedsofhuman
beings,whichareafunctionofthevalue-
systemsofthehumanmind.Furthermore,
theend-pointorgoalofeconomics is to
answer those perceived needs to
peoples’satisfactionandsatisfactiontoo
isanabstractvalue.Soeconomicsbegins
andendswithabstractvalue.

(to be continued) 

**TheteachingsoftheBuddhaor‘thewaythingsare’ 
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แสงส่องลงภูเก็ต 
รัตนจันโท 

»ÃÐÇÑµÔ¾Ø·¸ÈÒÊ¹ÒÀÙà¡çµ 

ตอนที่แล้ว ผู้เขียนเริ่มประวัติพุทธศาสนาใน
ภูเก็ตซึ่งเกิดขึ้นพร้อมการกำเนิดเมืองถลาง
อันเนื่องจากการขยายพื้นที่ทางการค้าการ
ปกครองหัวเมืองของกรุงศรีอยุธยาลงมาทาง
ภาคใต้ฝังตะวันตกโดยมีวัดเป็นเสมือนสถานที่
สัญลักษณ์ของความเป็นเมือง ฉะนั้นการเพิ่ม
ขึ้นของวัดจึงเท่ากับความเจริญที่ขยายตัวออก
ไปนั่นเองและความเจริญของถลางหรือภูเก็ต
ในสมัยนั้นก็เริ่มรู้กันไปทั่วบ้านเมืองแถบนั้นด้วย
ซึ่งเป็นเหตุที่ทำให้พม่าแบ่งทัพๆหนึ่งลงไปโจมตี
เมืองถลางในสงครามเก้าทัพพ.ศ.2328แต่ชาว
ถลางแห่งเมืองชายขอบรัฐสยามก็สามารถรวม
กำลังต้านทานและไล่ทัพข้าศึกพ่ายแพ้กลับไป
ได้ ทั้งนี้นอกเหนือจากกำลังคนและอาวุธทัน
สมัยที่ซื้อสะสมไว้แล้ว  ยุทธศาสตร์ยุทธวิธี
อันเกิดจากความรู้ของชนชั้นนำแห่งเมืองถลาง
คืออาวุธที่สำคัญที่สุดในชัยชนะครั้งนั้น   

ถ้าเราลองย้อนไปพ.ศ.2352 เมื่อพม่า
กลับตีเมืองถลางอีกครั้ง  ขณะนั้นเมืองถลาง
ตั้งอยู่ที่บ้านท่าเรือ ซึ่งมีแม่น้ำสายสั้นๆแต่คน
ทั่วไปเรียกคลองท่าเรือ  พม่ามาครั้งนี้ ไม่
ต้องการยึดครองเมือง แต่คงจะมาตีล้างแค้น
พร้อมกับยึดเอาทรัพย์สินและเชลยกลับไปพม่า
เมื่อเสร็จศึกจึงบังคับผู้คนและเผาเมืองจน
ยับเยินหมดแล้วยกทัพกลับไป ผู้คนที่เหลือ
รอดหนีตายไปคนละทิศละทางบางพวกหนี
ไปทางพังงา รวมตัวกันเป็นชุมชนชาวถลาง

บางพวกข้ามเขาพันธุรัตน์ไปกะทู้และเลยไป
ทางบ้านฉลองพวกที่พักที่กะทู้จะอยู่กันแถว
ริมคลองกะทู้ ซึ่งสายน้ำตรงนี้สมัยนั้นน่าจะมี
ขนาดใหญ่พอๆกับคลองบางใหญ่ที่ถลาง มี
ความอุดมสมบูรณ์พอๆกันทั้งสัตว์น้ำทุ่งนา
ป่าเขา แต่ที่สำคัญพื้นที่บริเวณนี้มีแร่ดีบุก
สมบูรณ์กว่าถลางชาวบ้านมักเรียกคลองตรงนี้
ว่าคลองบางใหญ่เช่นเดียวกับที่ถลางเหมือน
ปลอบใจพวกตนว่ายังอยู่ ในเขตเมืองถลาง
กระมัง  โดยสายน้ำลำคลองนี้ไหลมาจากน้ำตก
กะทู้ชาวบ้านคงมาร่อนแร่ตามริมคลองหลังน้ำ
หลากมาก่อนต่อมาทั้งสองฝังคลองนี้มีการทำ
เหมืองโดยตลอดสายชาวบ้านมีกินมีใช้ไปตาม

แผนที่เส้นทางเดินทัพทั้งเก้าของพม่า 
Map of the routes of the 9 Myanmar armies 
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อัตภาพชุมชนเริ่มหนาแน่นขึ้น
 ในทางพระศาสนา ถลางก็ได้รับ
อิทธิพลจากขุนนางที่ส่ งมากำกับราชการ 
หัวเมืองแถบนี้จากนครศรีธรรมราช  คือ 
จอมนายกองเมืองตะกั่วทุ่ง  ท่านมีภรรยา 
ชื่อบุญเกิด(เรียกกันว่าชีบุญเกิดซึ่งคงจะได้รับ
การศึกษาและบวชเป็นชีในภายหลัง) มี 
บุตรชายชื่ อหม่อมศรีภั กดีหรื อพระภักดี
ภูธร(สามีท่านผู้หญิงจันดังที่กล่าวถึงในตอนที่
แล้ว)ซึ่งคงได้รับการอบรมสั่งสอนเป็นอย่างดี
เฉกเช่นทายาทขุนนางทั่วไปทั้งนี้ก็เพื่อการ
สืบทอดตำแหน่งขุนนางต่อไป
 อนึ่ง อย่างที่ทราบกันดีว่า วัดใน 
สมัยก่อนนั้นมักเป็นเสมือนศูนย์กลางของ
ประชาคมในท้องถิ่น  คือนอกจากเพื่อการ 
พระศาสนาแล้วยังเป็นเสมือนโรงเรียนให้การ
ศึกษาแก่ลูกหลานชาวบ้าน ทั้งในทางธรรม 
และทางโลก  ดังสำนวนการบวชว่าเพื่อ

ไป“บวชเรียน”นั่นเอง วัดยัง
เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรม
ทางสั งคมและพิ ธี กรรมทาง
ศาสนาของชุมชน รวมทั้งบาง
ครั้ ง วั ดยั งทำหน้ าที่ ท า งการ
สาธารณสุขของชุมชน รักษา
พยาบาลการเจ็บป่วยทางกาย
และทางใจแก่ประชาชนเสมือน
ส ำ นั ก ง า น อ น า มั ย อี ก ด้ ว ย 
ดังนั้นพัฒนาการของเมืองจึงมัก
ควบคู่ไปกับการสร้างวัดนั่นเอง
ชุมชนท้องถิ่นใดที่มีขนาดและ
ความพร้อมของการตั้งขึ้นเป็น
เมืองจึงมักมีวัดเกิดขึ้นตามมา  
ดั ง เ กิ ด วั ด เ ทพก ร ะษั ต รี ขึ้ น 

ที่บ้านดอน วัดพระนางสร้างขึ้นที่บ้านเคียน
วัดหัวยางที่บ้านท่าเรือ(ปัจจุบันคือบริ เวณ 
พื้ น ที่ ส ร้ า ง เ ป็ น พิ พิ ธ ภั ณ ฑ์ ส ถ า น 
แห่งชาติถลาง)  วัดบางโรงที่บ้านบางโรง
ปัจจุบันเป็นสถานีตำรวจบางโรงซึ่ งยังพอ 
เห็นซากกำแพงเมืองเก่าอยู่วัดเมืองใหม่ที่บ้าน
เมืองใหม่ ปัจจุบันมีศาลหลักเมืองหลักหนึ่ง 
ตั้งอยู่(และการตั้งเสาหลักเมืองก็มักสร้างขึ้น
เมื่อเกิดลักษณะชุมชนเมืองขึ้นในถิ่นนั้นๆ 
เช่นเดียวกับการกำเนิดวัด) ส่วนคนไทยที่หนี
จากเมืองถลางไปตั้งรกรากอยู่ที่บริเวณบ้านเขา
น้อยต่อมาเมื่อพัฒนาเป็นชุมชนที่หนาแน่นก็
เกิดวัดเขาน้อยขึ้น  พวกที่หนีข้ามเทือกเขา 
พันธุรัตน์ไปทางบ้านไม้เรียบเขตกะทู้ก็ไปสร้าง
วัดไม้เรียบและวัดทุ่งไหม้(ปัจจุบันร้างไปแล้วทั้ง
สองวัด)ขึ้น  และเช่นเดียวกับพุทธศาสนิกชน
ชาวไทยญาติมิตรที่เป็นอิสลามิกชน คริสต์
ศาสนิกชนและศาสนิกชนชาวจีน เมื่อชุมชน
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เป็นหลักแหล่งแล้วก็จะสร้างศาสนสถานและ
สืบรักษาประเพณีทางศาสนาของตนไว้ตาม
วิวัฒนาการของสังคมเช่นกัน 
 จึงกล่าวได้ว่า ความเจริญของเมือง
ย่อมเกิดขึ้นพร้อมกับความหนาแน่นและ
โภคทรัพย์ของท้องถิ่นนั้นๆ หากแต่ความ
เข้มแข็งของท้องถิ่นนั้นๆย่อมมีรากฐานจาก
ความมั่นคงในทางสังคมและวัฒนธรรมอันมี
ศาสนสถานเป็นศูนย์กลางทั้งทางจริยธรรมและ
การศึกษาเป็นองค์ประกอบหลักในการพัฒนา
ดังเช่นเมืองถลางนี้

ผู้เขียนใคร่ขอให้พุทธศาสนิกชนโปรด
ศึกษาหลักพุทธธรรมในพระพุทธศาสนาที่ถูก
ต้องให้ถ่องแท้ ทำความเข้าใจพลวัตหรือ
การเปลี่ยนแปลงทางสังคม และปฏิบัติตาม
หลักและการเปลี่ยนแปลงนั้น (รวมทั้งทำความ
เข้าใจในศาสนานิกายของเพื่อนต่างศาสนิกที่
อยู่ร่วมกันด้วย)เราก็จักดำรงรากฐานแล้วต่อย
อดทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของเราและ
วิถีชีวิตที่มีคุณประโยชน์ อันจะสามารถรักษา
ความถูกต้องแก่ตัวเราครอบครัวญาติมิตรและ
สังคม ในฐานะศาสนิกชนได้อย่างสมสมัย
โปรดเชื่อเถิดว่าเราเป็นผู้มีโชคที่ได้เกิดมาพบ
พุทธศาสนาที่ยั่งยืนและผ่านการพิสูจน์สัจธรรม
มายาวนาน ได้รับการยอมรับในทางสากล

ยิ่งๆขึ้นดังนักวิทยาศาสตร์เอกของโลกกล่าวว่า 
 “ศาสนาในอนาคตจะเป็นศาสนาที่
เกี่ยวกับจักรวาลที่อยู่ เหนือพระเจ้าส่วนตัว
หลีกเลี่ยงลัทธิกฎเกณฑ์ที่ไร้ข้อพิสูจน์  ควร
ครอบคลุมธรรมชาติและจิตวิญญาณ ควร
ตั้ ง อยู่ บนรากฐานของศาสนาที่ เ กิ ดจาก
ประสบการณ์ของทุกสิ่งที่สร้างเอกภาพอันมี
ความหมายซึ่งพระพุทธศาสนาดูเหมือนจะมี
สิ่งเหล่านี้อยู่”“Thereligionofthefuture
will be a cosmic religion. It should
transcend personal god and avoid
dogmaandtheologycoveringboththe
naturaland thespiritual, It shouldbe
basedona religionsensearising from
theexperienceofall thingsofnatural
and spiritual as ameaningful unity.
Buddhismanswers this description if
there is any religion that could cope
withmodernscientificneeds itwould
be Buddhism.” (อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
นักวิทยาศาสตร์แห่งสหัสวรรษ กล่าวเรื่อง
“วิทยาศาสตร์กับพุทธศาสนา” ณ มหา
วิทยาลัยพรินซ์ตัน รัฐนิวเจอร์ซี เมื่อ 19
พฤษภาคม2482-คัดแปลโดยผู้เขียน) 
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Light in Phuket 
Ratanajanto 
Translated to English :  
Wasu Koysiripong 

Last time, I wrote about the history 
ofBuddhism inPhuket thatBuddhism
came to Phuket together with the
foundingofThalangTownasaresultof
theexpansionof tradingpostsof the
AyutthayaKingdomintotheWestcoast
of theSouthbyusing templesas the
symbolofurbanization.Therefore, the
increasingnumberoftemplesisagood
indicatoroftheexpansionoftheurban
area.As theprosperityof Thalangor
Phuket in thaterawaswellknownto
the surrounding communities,when
Myanmar launcheda full scaleattack
onSiamknownasthe9Armies’Wars,
they had to dispatch one army to
particularly attack Thalang in 1785.
However, the residents of Thalang
fought fiercelyandweresuccessful in
resisting and expelling the enemies.

HISTORY OF BUDDHISM IN PHUKET 

Apart from themanpower and the
modernweapons that Thalang had
purchasedandcollected,warstrategies
from thewisdom of the leaders of
Thalang were also a factor of the
victory.
 Ifwe lookback to1809,when
Myanmar re-attackedThalang,at that
timeThalangwas locatedatTharuea
Village,whichhadashortriverthatwas
generally called Tharua Creek. This
timeMyanmardidn’twant tooccupy
thewhole town,butonlywanted to
retaliate and looted the townof its
wealthandmanpower.Once thewar
ended,theycapturedtheresidentsand
sackedthetownbeforeretreating.The
survivorsdissipated inmanydirections.
Some fled toPhang-ngaand founded
Thalang community. Some crossed

Bangyai Creek in the middle of Phuket Town after 1907; In those days, the 
creek was so wide that a Chinese junk could make a U-turn in it. 
.คลองบางใหญ่กลางเมืองภูเก็ตหลังพ.ศ.2450  สมัยนั้นลำคลองมีขนาดกว้าง เรือสำเภา
กลับลำได้ 
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Phanthurat hill to resettle in Kathu,
part ofwho proceeded to Chalong.
Those who finally settled in Kathu
residedalongKathuCreek.Thiscreek
back thenshouldhavebeenasbigas
BangyaiCreek inThalang,andsimilarly
futile. The areawas full of animals,
hills, bush and arable land. Most
importantly, the area was more
abundant in tin than Thalang. The
settlers stillcalled thiscreek“Bangyai
Creek” to console themselves that
theystilllivedsomewherelikeThalang.
This creek originates from Kathu
Waterfall. The residents shouldhave
roamedalong thiscreekaftera flood.
Atlatertime,miningwasdoneonboth
banksalong this creek.Theeconomy
got better and the community got
denser.
 In the aspect of religion,
Thalangwas influencedbyanofficial
sent from Nakhon Srithammarat to
governanearbytown,i.e.JomNaikong
ofTakuathungwhosewifewascalled
Bunkerd(OrNunBunkerdassheshould
wasprobablyeducatedordainedasa
nunat later time). JomNaikonghada
son calledMomSriphakdeeor Phra
Phakdeephuthorn(thehusbandofLady
Jun as mentioned in the previous
issue).MomSriphakdeewasprobably
welleducatedlikeotherofficials’heirs
for the purpose of inheriting the
position.
 It is known that temples in

thosedaysusuallyservedasthecenter
ofalocalcommunity.Apart fromtheir
religious purpose, temples were
veritableschools forchildren, inboth
earthlyanddharmicmatters.TheThais
in those days often used the term
“buad-rien”,whichmeans“ordainand
get educated”. Temples were also
placesof socialactivitiesand religious
rites for communities. Sometimes,
temples also functioned as health
centers that gave both physical and
mental therapies to the people.
Therefore, urban developmentwas
typicallycoupledwith thebuildingof
temples.Which communitywas big
and urban enough, that community
wouldgeta templeconstructed, such
as Thepkasattree Temple of Don
Village,PhranangsangTempleofKien
Village, Huayang Temple of Tharua
Village (the area where Thalang
NationalMuseum is today), Bangrong
Temple of Bangrong Village where
Bangrong Police Station is today (a
remnantof the citywall can still be
seen),MuangmaiTempleofMuangmai
Villagewherea townshrine iserected
today (theerectionof a town shrine
usually occurswhen a community is
formed in the same way as the
constructionof a temple). TheThais
who fled from Thalang to Khaonoi
Village later formed a dense
communityandbuiltKhaonoiTemple.
ThosewhocrossedPhanthuratHill to
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Mairieb Village in Kathu
builtMairieb Temple and
Thungmai Temple (these
two temples are today
deserted). Inthesameway
as Buddhist residents,
Muslim, Christian and
Chineseresidentsalsobuilt
theirplacesofworship to
conserve their religious
traditions as the society
evolves.
 It can be said that
theurbanizationoccursasa resultof
the increasingpopulationdensityand
the wealth of a community.
Nevertheless, the strength of the
community is rooted in its social and
cultural stability, which is centered
around places of worship which
provideeducationandkeepmoralityas
themaincomponentsofdevelopment.
ThalangTownisanexample.

TheauthorwouldlikeBuddhists
to learnBuddhism in thecorrectway
and indepth inorder tounderstand
theevolutionorchangesinthesociety
andactaccordingtotheprinciplesand
those changes (includingunderstand
other religions of those who live
together with us). With this
understanding,wewillthenbeableto
conserve our root and develop our
valuable culture and beneficial
lifestyle,whichwillbeabletokeepus,
our family, relatives, friends and the

society in theup-to-datepathof the
righteous.Pleasebelieve thatweare
lucky thatwemetBuddhismthathas
beenproven tobe trueandovertime
receivesmore andmore recognition
worldwideasa leadingWorldscientist
hassaid:
 “Thereligionofthefuturewill
be a cosmic religion. It should
transcend personal god and avoid
dogmaandtheologycoveringboththe
naturaland thespiritual, It shouldbe
basedona religionsensearising from
theexperienceofall thingsofnatural
and spiritual as ameaningful unity.
Buddhismanswers this description if
there is any religion that could cope
withmodernscientificneeds itwould
beBuddhism.”(AlbertEinsteinlectured
about “Science and Buddhism” at
PrincetonUniversity,NewJerseyon19
May1939–referencedbytheauthor) 
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ความสุขมิได้อยู่ไกลตัวเลย หากมองเปนก็ 
เห็นสุขอยู่รอบตัว ที่จริงความสุขมีอยู่กับเรา
ตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นแต่เรามองไม่เห็นเองไม่
ต้องดูอื่นไกล การที่เราได้กินอิ่ม นอนอุ่น มี
สุขภาพดีนับเป็นความสุขของชีวิต แต่เรามัก
ไม่ตระหนักความจริงข้อนี้จนกว่าจะสูญเสีย
สิ่งเหล่านั้นไป ต่อเมื่อเราล้มป่วยจึงได้คิดว่า
ตอนที่ไม่เจ็บไม่ป่วยนั้นเป็นสุขอย่างยิ่งแล้ว
 เรามักเข้าใจว่าความสุขจะเกิดขึ้นได้ต่อ
เมื่อร่ำรวยมีคนรักมีงานดีมีตำแหน่งสูงฯลฯ
การมองเช่นนั้นคือการเอาความสุขฝากไว้กับ
อนาคต เราไม่ควรจะรอให้ได้สิ่งเหล่านั้นก่อน
ถึงจะมีความสุข สิ่งสำคัญกว่าก็คือมีความสุข
อยู่ในปัจจุบัน ถึงแม้ไม่มีสิ่งเหล่านั้นอยู่ตอนนี้

ชีวิตใหม่หลังปีใหม่ 
พระไพศาล วิสาโล 

áÊ§ä¾ÈÒÅ

เราก็มีความสุขได้  เพราะสุขที่แท้นั้นมีอยู่แล้ว
ในใจเรา
 หากวางใจเป็นก็สามารถมีความสุขได้
ในทุกสถานการณ์ ไม่ว่ามีหรือจน ได้หรือเสีย
พบหรือพราก อะไรเกิดขึ้นกับเราไม่สำคัญ
เท่ากับว่าเรามองหรือรู้สึกกับมันอย่างไรถ้าเรา
มองว่าอนิจจังเป็นธรรมดาของชีวิต  ไม่ว่าอะไร
จะเกิดขึ้นกับเราก็ทำให้เราเป็นทุกข์ไม่ได้แม้สิ่ง
นั้นจะเป็นความตายก็ตาม ในทำนองเดียวกัน
ถ้ารู้จักมองในแง่บวก ความป่วยก็กลายเป็น
คุณเคราะห์ก็กลายเป็นโชค
 กุญแจสู่การบรรลุความสุขในปัจจุบันก็
คือการรู้จักตนเอง ตราบใดที่เรายังไม่รู้จัก
ตนเอง เราก็จะเป็นทุกข์อยู่ร่ำไป เพราะได้
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เท่าไรก็ไม่พอใจเสียที  แม้ไม่มีใครมาทำอะไร
เราเลยเราก็ยังเป็นทุกข์อยู่นั่นเองทั้งนี้เพราะ
ในส่วนลึก เราทะเลาะกับตัว เองอยู่ เกือบ
ตลอดเวลาเมื่อใดที่เรารู้จักตัวเองอย่างแจ่มชัด
เราจะกลับมามีสันติกับตัวเองแล้วความสุขที่
เคยสูญเสียไปก็จะกลับคืนสู่ชีวิตเรา
 น่าเสียดายที่ทุกวันนี้ผู้คนมองข้าม
ความจริงข้อนี้ไปกลับไปให้ความสำคัญกับสิ่ง
นอกตัว  โดยเฉพาะสิ่งเสพสิ่งบริโภคและ
เทคโนโลยีด้วยความเข้าใจว่าสิ่งเหล่านั้นจะให้
ความสุขที่แท้แก่ตนได้  แต่เราลืมไปว่าไม่มี
อะไรที่ได้มาเปล่าๆ เราต้องแลกอะไรบางอย่าง
เสมอเพื่อจะได้สิ่งที่ปรารถนาอะไรบางอย่าง
นั้นอาจเป็นเงินทอง ความเหนื่อยยาก หรือ
เวลา อยากได้ความสงบก็ต้องยอมเสียเวลา
เดินทางไปที่สงัด  อยากได้ความสบายก็ต้อง
ยอมเสียเงินเงินซื้ออุปการณ์อำนวยความ
สะดวก แม้บางอย่างจะได้ฟรี แต่ยิ่งมีมูลค่า
มากเท่าไร ก็ยิ่งมีภาระต้องดูแลรักษา บาง
อย่างที่เราต้องแลกไปนั้นอาจมองเห็นไม่ชัด
จนเวลาล่วงเลยผ่านไปจึงค่อยตระหนัก  เช่น
อยากได้ชีวิตที่สะดวกสบายในเมืองก็ต้องสูญ
เสียชีวิตที่สงบ เนิบช้าและใกล้ชิดกับธรรมชาติ
รวมทั้ งต้องเจอกับความไม่ปลอดภัยและ
มลภาวะนานาชนิด
 สิ่ ง เสพสิ่ งบริ โภคให้ความสุขและ
รสชาติแก่ชีวิตก็จริง แต่เราก็ต้องสูญเสีย
สิ่งต่างๆไปมากมายนอกจากเงินแล้ว เรายัง
ต้องเสียเวลาที่มีอยู่ในโลกนี้อย่างจำกัดไปกับ
การแสวงหาดูแลรักษาและใช้มัน  ยิ่งซื้อมา
แพงก็ยิ่งต้องเสียเวลาในการใช้มันหาไม่ก็จะ
รู้สึกว่าไม่คุ้ม  แต่สิ่งที่ตามมาคือมีเวลาเหลือ
น้อยลงสำหรับสิ่งที่มีคุณค่าอื่นๆ เช่นการออก

กำลังกายการพักผ่อนการมีเวลาอยู่กับพ่อแม่
และลูกๆ จนกระทั่งเวลาที่จะอยู่กับตัวเองก็
แทบไม่มี สภาพดังกล่าวเกิดขึ้นแม้กับอุปกรณ์
ที่น่าทุ่นเวลาให้เรา เช่น รถยนต์ ดังที่เห็นได้
ทั่วไปทุกวันนี้  เราเสียเวลาไปกับรถยนต์
มากมายเพียงใดแค่เวลาที่เสียไปกับการหาเงิน
เพื่อผ่อนรถและซื้อน้ำมันมาใส่รถก็มากโขแล้ว
 แต่มีอีกสิ่งหนึ่งที่เราสูญเสียไปโดยแทบ
ไม่รู้ตัวนั่นก็คืออิสรภาพทางใจยิ่งพึ่งพาความ
สุขและสะดวกสบายจากสิ่งเสพมากเท่าไร เราก็
ยิ่งผูกติดและตกเป็นทาสของมันแทนที่มันจะ
เป็นของเรา เรากลับเป็นของมันคอยนึกเป็น
ห่วงมันและยอมให้มันครองใจจนเป็นภาระที่
หนักอึ้ง แม้มันเสียหรือหายไปก็ยังปล่อยวาง
ไม่ได้ บางคนถึงกับยอมตายเพื่อปกป้องรักษา
มัน
 ใ น ยุ ค ที่ ผู้ ค น เชิ ด ชู เ ส รี ภ า พ แล ะ
เรียกร้องอิสรภาพจากการครอบงำของผู้อื่น
เรากลับยอมสูญเสียอิสรภาพทางจิตใจให้แก่
สิ่งเสพและเทคโนโลยีจนแทบอยู่ไม่ได้หากขาด
มัน ผู้คนเป็นอันมากเอาความสุขและความ
มั่นคงของตัวตนไปผูกติดกับมัน เพราะเชื่อว่า
มันจะทำให้เป็นสุขและตัวตนมั่นคงได้ แต่ชีวิต
กลับยิ่งขาดความสุขและตัวตนรู้สึกไร้ความ
มั่นคงมากขึ้น  จะว่าไปแล้วลึกไปกว่าการตก
เป็นทาสของสิ่งเสพและเทคโนโลยีก็คือการตก
เป็นทาสของความยึดติดในตัวตนนั่นเอง เป็น
เพราะความยึดติดถือมั่นในตัวตนมนุษย์เราจึง
พยายามแสวงหาและครอบครองสรรพสิ่งทั้ง
รูปธรรมและนามธรรม ด้วยความปรารถนา
และยึดมั่นสำคัญหมายว่ามันเป็นเราและ
ของเรา
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 อิสรภาพของชีวิตที่แท้จริงนั้นมิได้อยู่ที่
การไม่มีอะไรเลยหากเกิดขึ้นได้เมื่อจิตใจไม่
พึ่ งพาและยึดติดความสุขจากสิ่ ง เสพและ
เทคโนโลยีทั้งปวง เพราะรู้ว่ามันไม่จิรังยั่งยืน
ต้องแลกกับภาระซึ่งทำให้เป็นทุกข์ และไม่
สามารถเป็นที่พึ่งพาได้อย่างแท้จริง อิสรภาพ
ของชีวิตเกิดขึ้นเมื่อเราสามารถเข้าถึงความสุข
อันประณีตจากภายในจนแลเห็นว่าความสุข
จากวัตถุสิ่งเสพนั้นทั้งหยาบและเข้มข้นระคน
ด้วยทุกข์ ยิ่งสามารถประจักษ์ถึงสัจธรรมจาก
การเพ่งพินิจภายในจนแลเห็นว่าความยึดติดถือ
มั่นในตัวตนเป็นรากเหง้าแห่งพันธนาการและ

ความทุกข์ทั้งปวงการเป็นอิสระจากความยึด
ติดถือมั่นในตัวตนจึงจะเกิดขึ้นได้ และนั่นคือ
การบรรลุถึงชีวิตอิสระอย่างสมบูรณ์
 ปีใหม่นี้หากจะหวังสิ่งใหม่ก็อย่าหวัง
เพียงได้สมบัติชิ้นใหม่ หากควรมองให้ไกลไป
ถึงชีวิตใหม่ซึ่งจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยใจที่ใหม่  ใหม่
ในการมองโลกและใหม่ในการมองตนจนเห็น
ว่าไม่มีอะไรที่ประเสริฐกว่าการมีชีวิตที่อิสระ
จากความยึดติดถือมั่นในตัวตน
 ขอให้ทุกท่านก้าวหน้าบนวิถีแห่งชีวิต
อิสระตลอดปีใหม่นี้ 
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Happiness isn’t anywhere afar, if we 
know how to see it, wewill find it
aroundus. Indeed,happiness isalways
withus,butwecan’tsee it.Wedon’t
needto lookatother things.Thatwe
haveenoughtoeat,thatwecansleep
wellandthatweareingoodhealthare
already happiness of life. Yet, we
usuallydon’trealizethistruthuntilwe
lose these things in life.Oncewe fall
ill,we justbegin toknowhowhappy
wewerewhenwewerehealthy.
 We often understand that
happiness canemergeonlywhenwe
arewealthy,havealover,haveagood
job,haveahighpositionetc.Whenwe

New Life after New Year 
Phra Paisal Visalo 
Translated to English : Wasu Koysiripong 
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havethiskindofexpectation,webind
our happiness with the future. It
shouldn’tbe thatweget these things
firstbeforewehavehappiness.Amore
importantthingisthehappinessofthe
presence.Thoughwestilldon’thave
those things, we already have
happinessbecausethetruehappiness
alwaysexistsinourmind.
 Onceweknowhowtocorrectly
position our mind, we can have
happiness ineverysituationnomatter
whenweare richorpoor,nomatter
whenwegetor lose,nomatterwhen
wemeetsomeoneordepartfromhim/
her.Whateverhappenstous isnotas
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importantashowweviewor feel it. If
wesee thatuncertainty isacommon
thing in life,notmatterwhathappens
tous,evendeath,wewillnotsuffer.In
the sameway, ifwe view theWorld
positively,illnessisalsobeneficial,bad
luckscanturngoodlucks.
 The key to happiness of the
presenceistoknowourselves.Solong
aswedon’t knowourselves,wewill
always sufferbecausenomatterhow
muchwe get,wewon’tbe satisfied.
Thoughnobodyhasdoneanyharmto
us,wewillstillsuffer.Deepinourmind
wequarrelwithourselves almost all
the time. Oncewe know ourselves
clearly, we will have peace with
ourselves;thenourlong-losthappiness
willreturntous.
 It is a pity that today people
often overlook this truth, but give
importancetothingsoutsidetheirmind
especially consumables and
technologies;withamisunderstanding
that those thingswill give them true
happiness.Yet,theyforgetthatnothing
canbeobtained for free.Wealways
have to exchange something for
somethingwe long for.Whatwehave
toexchange for those thingsmaybe
wealth, tirednessor time. Ifwewant
peace,we have to sacrifice time to
travel to a quiet place. If we want
comfort, we will have to sacrif ice
money tobuy facilities.Thoughsome
things can be obtained for free, the
more it is worth, the more the

maintenanceburden.Someofwhatwe
sacrificemaynotclearlybeseen.Once
timepasses,we just realizesuchas if
wewantaconvenienturban lifestyle,
wehave to lose the lifestyle that is
peaceful,slowandclosetonature;and
wehave to livewithvarious kindsof
insecurityandpollution.
 It is truethatconsumablesgive
transienthappiness and taste to life,
butwehave to sacrificemany things
for them.Apart frommoney,wehave
tosacrificethe limitedtimeofour life
in theWorld toacquire,maintainand
utilizethem.Themoreexpensivethey
are,themoreamountoftimewehave
tospendonusingthem,orwewillnot
feel they areworthwhile. Yet,what
followssuitisthelesstimewehavefor
othervaluable thingssuchasphysical
exercise,rest,timewithfamily,oreven
time to spendwith ourselves. This
condition occurs even with the
equipment that seemingly savesour
time such as automobiles. We can
generallywitnesshowmuch timewe
spendonour automobiles.Only the
timewe spendonearningmoney to
payinstallmentsandbuypetrolforour
carisalreadyalot.
 Another thingwe losewithout
even realizing it is the freedomof the
mind. The more we rely on
consumables for happiness and
convenience, the more we are
attached to them and enslaved by
them.Insteadofthembelongingtous,
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webelongtothem.Weareconcerned
about themand let themoccupyour
mindandbecomeourheavyburden.
Evenwhentheyare lostordestroyed,
westillcannotput themdown.Some
ofuscandietoprotectthem.
 In this era,we call for liberty
and freedomfromothers’oppression,
butwillingly loseourmental freedom
toconsumablesandtechnologies.We
almostcannotlivewithoutthem.Many
of us bind personal happiness and
securitywith themaswebelieve that
theywill givehappinessandsecurity.
Yet,themorewedothat,themorewe
lack happiness and security. Deeper
thanbeingenslavedbyconsumables
and technologies is being a slaveof
ego.Becauseofego,wehumanstryto
seekandoccupyavarietyof tangible
and intangible things,withwishesand
understanding that they are us and
ours.
 The true freedomof life isnot
withpossessingnothing.Oncethetrue
freedom of life emerges, when the
mind doesn’t depend on or isn’t

attachedtoallthoseconsumablesand
technologiesas itknowsthat theyare
noteternalandtogetthem,onemust
bear a burden that causes
unhappiness,and those thingscannot
trulybedependedupon.Freedomof
lifeoccurswhenwecanget into the
delicatehappinessfromtheinsideuntil
we see that happiness from those
materials is rough and filled with
suffering. Especiallywhenwe realize
thetruthbylookingintoourownmind
untilweseethattheegoistherootof
all chainsand sufferings,we shallbe
free from our ego and achieve a
completelyfreelife.
 In thisnewyear, if youshould
makeanywish,donotwish to get a
new treasure; do view your new life
that canoccurwithanewmind that
has new views of theWorld and of
yourself, until you seenothingmore
important thanhavinga life free from
the ego. 
 Iwish everyoneprogresswell
on thepathofa free life in thisNew
Year.
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พุทธศาสนากับการพัฒนา(2) 
ส.ศิวรักษ์ 

การปฏิบัติศาสนธรรมในความหมายของ 
ผู้เขียน เป็นการเจาะเข้าสู่หัวใจของศาสนา 
ไม่ใช่เพียงติดอยู่ที่สิ่งไร้สาระและงมงาย เหมือน
เช่นชาวพุทธผู้ไม่ยอมตบยุง แต่ให้กู้เงินโดยมี
อัตราดอกเบี้ยสูงหรือเหมือนคริสเตียนซึ่งไป
โบสถ์ทุกวันอาทิตย์ ในขณะเดียวกับที่ดำเนิน
ธุรกิจอย่างคดโกงแม้กระทั่งเอากำไรเกินควร
ในการขายข้าวซึ่งนำไปเลี้ยงเด็กกำพร้าหรือ
เหมือนชาวมุสลิมซึ่งไม่กินหมู แต่ทำตนเองให้
มัวหมองโดยสิ่งชั่วและมากด้วยกามราคะและ
ให้การสนับสนุนนักการเมืองผู้หลอกลวง
ประชาชนด้วยเครื่องมือต่างๆ เพราะผู้แสร้งทำ
เหล่านี้ใช่ไหมที่ทำให้คนหนุ่มสาวหันหลังให้กับ
ศาสนาเหมือนที่ชาวฮินดูผู้หนึ่งกล่าวว่าวิธีการ
ของพ่อของเขาไม่ซื่อสัตย์เอามากๆแต่นั่นไม่
เป็นไร เพราะว่าพ่อเขาเคร่งครัดในศาสนาถือ
บุญจาริกสวดสังวัธยายมนต์และลงอาบน้ำใน
แม่น้ำคงคาเพื่อล้างบาป
 สัจธรรมเป็นจุดยอดของศาสนา แต่
ต้องมีศีลธรรมและความเหมาะสมเป็นฐานมิ
ฉะนั้น ศาสนาจะเป็นยาเสพติดหรือหน้ากาก
สำหรับคนชั่วที่ใช้เก็บเกี่ยวเอาผลประโยชน์จาก
คนที่โง่กว่า เมื่อระบบเศรษฐกิจซึ่งมีฐานอยู่บน
ทุนนิยมทำให้ความโลภทวีขึ้นทั้งในหมู่ผู้ผลิต
และผู้บริโภคควรหรือที่ศาสนาไหนจะสนับสนุน
มัน 
 ผู้ผลิตต้องการหาทางลงทุนที่จะทำให้

เกิดผลตอบแทนสูงสุด โดยไม่คำนึงถึงทรัพยากร
ธรรมชาติที่สูญเสียไปหรือคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่
ว่าสินค้าที่ผลิตนั้นเป็นสิ่งฟุ่มเฟือย ในขณะที่
80-90ของประชาชนในโลกมีปัจจัยยังชีพไม่
เพียงพอถ้าหากเขาตระหนักถึงผลกำไรมหา
ศาลที่เขาจะได้จากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
ในการผลิตสินค้าฟุ่มเฟือยเพื่อคนเพียง1%เขา
คงมีความสุขมากที่จะได้ทำเช่นนี้ เมื่อส่วนหนึ่ง
ของโลกมีข้าวโพดหรือข้าวสาลีมากเกินไปเขาก็
จะเผามันทิ้ง เพื่อทำให้ราคาสูงขึ้น โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งในประเทศด้อยพัฒนาเรามองเห็นได้ถึง
การส่งเสริมอุตสาหรรม เช่นโรงแรมการท่อง
เที่ยวและสถานเริงรมย์ต่างๆมากกว่าที่จะส่ง
เสริมเกษตรกรรมหรือการผลิตสินค้าบริโภคที่
จำเป็น เช่นยารักษาโรคทั้งนี้เพราะประเทศที่
ก้าวหน้าเป็นผู้กุมตลาดเอาไว้
 ระบบทุนนิยมมุ่งที่ผลกำไร ไม่มุ่งใน
ความผาสุกของสังคมนักทุนนิยมอาจจะใจบุญ
สุนทานตราบเท่าที่คนส่วนใหญ่ยังอยู่ภายใต้
ความควบคุมของเขาแต่เนื่องจากผลกำไรคือ
เป้าหมายของเขา เขาจึงเอารัดเอาเปรียบในทุก
ทางตั้งแต่คนงานจนถึงผู้บริโภคการเอารัดเอา
เปรียบก็ต่างระดับออกไปในประเทศที่สหภาพ
กรรมกรเข้มแข็งและข้าราชการซื่อสัตย์และมี
ประสิทธิภาพและผู้บริโภคมีองค์กรที่สามารถ
ทดสอบคุณภาพของสินค้าเพื่อเทียบกับราคา
ผู้ผลิตจะต้องมีจริยธรรมที่สูงขึ้น ในประเทศที่
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สิ่งเหล่านี้ไม่มีความคดโกงก็มากขึ้น
 ผู้บริโภคมีความต้องการในระดับปาน
กลาง นอกจากเขาจะถูกกระตุ้นให้อยากได้
อยากซื้อ แต่ในระบบทุนนิยมสื่อสารมวลชน
ถูกใช้เพื่อกระตุ้นให้ต้องการในสิ่งที่ไม่จำเป็นผู้
บริโภคถูกบังคับให้เลือกสินค้าชนิดเดียวกันแต่
ต่างเครื่องหมายการค้า ผู้บริโภคต้องตกเป็น
เหยื่อของการโฆษณาคำกล่าวที่ว่าทุนนิยมให้
เสรีภาพในการเลือกเป็นสิ่งที่ไม่เป็นจริงเพราะ
ว่าในหลายๆส่วนบริษัทโฆษณาเป็นผู้กำหนด
ว่าจะขายอะไรและโดยร่วมมือกับองค์กรและ
บรรษัทข้ามชาติ หลอกลวงประชาชนอย่าง
แยบยลจนไม่รู้สึกว่าถูกหลอกลวง นี่ ไม่ใช่
เสรีภาพที่แท้จริง ในประเทศที่อยู่ภายใต้ระบบ
เผด็จการอย่างน้อยที่สุดประชาชนยังรู้ ว่า
รัฐบาลกำลังโฆษณาชวนเชื่อเพราะสิ่งเหล่านั้น
ค่อนข้างเห็นง่าย แต่การโฆษณาหรือการตก
แต่งแปลกๆใหม่ๆ ที่ยุยงส่งเสริมความอยาก
ทำให้ยากที่จะรู้ว่าเป็นการหลอกลวงชนิดหนึ่ง
ในประเทศเหล่านั้น ที่ที่ไฟฟ้าไปถึง แทบทุก
บ้ านอยากที่ จ ะมี โทรทั ศน์ทั้ ง ๆที่ ย ากจน
โทรทั ศน์ มี ส่ ว นสำคัญ ในการหลอกลว ง
สาธารณชน เพราะเป็นเครื่องแสดงสถานะ
คล้ายกับเป็นการยกสถานะของตนดังนั้นชาว
บ้านอาจจะขายที่ของตัวเพียงเพื่อซื้อโทรทัศน์
นี่เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของเล่ห์เหลี่ยมที่จะ
ทำให้ชาวบ้านซื้อ
 ประชาชนทั่วไปดูเหมือนว่าเป็นพัฒนาการ 
ของคนจนจากการที่ตนสามารถมีสินค้าใหม่
และแพงเพิ่มขึ้น เพราะว่าความอยากเป็นแรง
ผลักดันของพัฒนาการชนิดนี้จึงเป็นเหตุให้เกิด
ความประสงค์ที่ก้าวก่ายและความขัดแย้ง
ประชาชนเอารัดเอาเปรียบและกดผู้อื่นลง

หลอกลวงคดโกงและเล่ห์เหลี่ยมย่อมตามมา
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นับเป็นแบบแผนของชีวิต
แห่งวัตถุนิยมจริงๆของชาติที่เคยเป็นที่รู้จักว่า
ประชาชนยิ้มแย้มแจ่มใส ยอมรับพัฒนาการ
ชนิดนี้กันกระนั้นหรือ
 เป็นความจริงว่ามีหลายหนทางที่จะ
แก้ไขภาพพจน์เลวๆ ของลัทธิทุนนิยมได้บ้าง
อย่างน้อยที่สุด เมย์นาร์ด เคนส์ (Maynard
Keynes) แห่งอังกฤษ ก็พยายามที่จะแก้ไข
ภาพพจน์นี้ โดยสอดแทรกสังคมนิยมลงไปบ้าง
เขาพยายามที่จะลดความทะยานอยากในวัตถุ
และให้นักทุนนิยมมีการมองเป้าหมายอื่นนอก
จากผลกำไรดังนั้นเขาจึงใช้กำไรส่วนหนึ่งเพื่อ
ประโยชน์ของสังคม แต่ทุนนิยมก็ยังเป็น
ทุนนิยมถึงแม้ว่านักทุนนิยมจะช่วยเหลือเพื่อน
บ้านบ้าง แต่โดยพื้นฐานแล้ว เขาเห็นแก่ตัว
และเขาเพียงแต่พยายามที่จะบิดเบือนความ
จริงมากว่าที่เคยเป็นเท่านั้นวีถีชีวิตของเขายัง
เน้นอยู่ที่ความสุขทางวัตถุและชื่อเสียงเกียรติ
ยศเพียงแต่ไม่แสดงออกอย่างเด่นชัดเหมือนแต่
ก่อนเท่านั้น
 วิถีชีวิตเช่นนี้จะเป็นที่ยอมรับของชาว
พุทธได้ละหรือ เราจะยอมรับทฤษฎีของเวเบอร์
(Weber)หรือไม่ก็ตามแต่มันเป็นความจริงที่
ว่าทุนนิยมเติบโตและแพร่ขยายในสังคมชาว
คริสต์ก่อน และยิ่งทุนนิยมเบ่งบานขึ้นเท่าไร
สังคมนั้นก็ยิ่งห่างจากพระคริสต์มากเท่านั้น ใน
ปัจจุบันทุนนิยมเริ่มที่จะเบ่งบานในสังคมพุทธ
ถึ งแม้ว่ าบรรพชนของไทยจะถูกบังคับให้
ยอมรับมันก็ตามแต่เราหรืออย่างน้อยที่สุดผู้มี
อำนาจในเมืองไทย ก็นิยมยินดีกับทุนนิยม
จนถึงกับวางแผนพัฒนาการตามแนวทุนนิยม
เช่นนี้แล้วเขายังจะเป็นชาวพุทธหรือ
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 ที่ร้ายยิ่งกว่านั้นก็ผู้นำทางศาสนาส่วน
ใหญ่ไม่ว่าจะเป็นพระสงฆ์ในพุทธศาสนาหรือ
บาทหลวงในคริสศาสนาล้วนเข้ากับทุนนิยมทั้ง
สิ้น ถึงตรงนี้เราควรตั้งข้อสังเกตไว้ด้วยว่า ไม่
เฉพาะแต่ระบบทุนนิยมเท่านั้นที่มุ่งจะเพิ่มผล
รวมของประเทศประเทศสังคมนิยมในยุโรป
ตะวันออกก็ใช้มาตรฐานอันเดียวกัน ในการ
วัดผลสำเร็จของพัฒนาการที่เป็นเช่นนี้เพราะ
รัสเซียซึ่งเป็นพี่เบิ้มในแนวสังคมนิยมได้นำทาง
มาก่อนด้วยการวางแผนพัฒนาเช่นนี้
 ในแง่แห่งคุณค่าของมนุษย์ประเทศซึ่ง
สวามิภักดิ์ต่อวัตถุนิยมมีผลลัพธ์เช่นเดียวกัน ไม่
ว่าประเทศนั้นๆ จะอยู่ค่ายไหนก็ตาม อีริค
ฟรอมม์(EricFromm)กล่าวว่า“รัสเซียคิดว่า
ตนเองเป็นตัวแทนของสังคมนิยมเพราะว่าเขา
ใช้คำนิยามของมาร์กซ์ โดยไม่ตระหนักถึงว่า
ระบบสังคมของเขานั้นใกล้เคียงกับประเทศ
ทุนนิยมที่พัฒนาแล้วอย่างไร ในอีกทางหนึ่ง
ประเทศตะวันตกเชื่อว่าตัวเองเป็นตัวแทนของ
ปัจเจกนิยมซึ่งส่งเสริมให้แต่ละคนมีความริเริ่ม
ด้วยตนเองและคิดว่านี้เป็นอุดมคติของตนแต่
แล้วก็มองไม่เห็นว่าโดยแท้จริงแล้วสถาบันทาง
สังคมของเราหลายต่อหลายสถาบันก็คล้ายคลึง
กันสถาบันในลัทธิคอมมิวนิสต์ซึ่งเรารังเกียจ
อยู่”
 พัฒนาการซึ่งมี เป้าหมายพื้นฐานที่
ปริมาณมีจุดอ่อนหลายประการดังที่ได้ชี้ให้เห็น
แล้วและไม่ใช่ว่านักเศรษฐศาสตร์จะไม่รู้ถึงจุด
อ่อนนี้ ดังเช่นที่เคนส์พยายามที่จะแก้ไขจุด
อ่อนของทุนนิยมมาแล้ว หรือเมื่อเร็วๆ นี้ที่
สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาการของสังคมแห่ง
สหประชาชาติได้พยายามหาทางที่จะทำให้ราย
ได้ของประชาชนในสังคมเท่าเทียมกัน เป็น

ความพยายามที่น่าสรรเสริญและควรที่จะ
สนับสนุนแต่จนถึงปัจจุบันแผนการนั้นประสบ
ความล้มเหลว
 สถาบันดังกล่าวได้เสนอรายการ 77
รายการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จำเป็นต่อการพัฒนา
ตัวอย่างเช่นความมีอายุยืนปริมาณวิตามินที่
เพียงพอในอาหาร จำนวนนักเรียนซึ่งกำลัง
เรียนอยู่ในโรงเรียนจำนวนประชากรที่ใช้ไฟฟ้า
อัตราส่วนระหว่างอาคารและประชากร โอกาส
ที่สามารถจะมีวิทยุและโทรทัศน์ ปริมาณของ
ผลิตผลทางการเกษตรที่สัมพันธ์กับจำนวน
เกษตรกรหญิงการใช้เงินตราในการแลกเปลี่ยน
อาหาร และอื่นๆ เป็นที่เข้าใจว่าถ้ารายการ
เหล่านี้มากขึ้นและดีขึ้นพัฒนาการก็จะไปได้
ไกลนั่นหมายความว่าสถาบันนี้พยายามที่จะ
ให้ประเทศสมาชิกของสหประชาชาติพ้นจาก
ปัญหาการว่างงานโดยเร่งการพัฒนาเพื่อเพิ่ม
รายได้ประชาชาติและเพื่อนำประเทศเหล่านั้น
ให้มีการกระจายรายได้อย่างยุติธรรม
 นี้เป็นการก้าวไปข้างหน้าแต่กระนั้นก็
ยังไปไม่พ้นคำนิยามของพัฒนาการเชิงปริมาณ
การวัดผลเป็นไปในแง่ของปริมาณรายการทั้ง
77 รายการไม่สามารถใช้วัดคุณภาพของชีวิต 
ได้เลยและวิธีนี้ยังมุ่งคำนึงถึงวิธีการในการเพิ่ม
ผลผลิต โดยตั้งบนสมมติฐานที่ว่า ยิ่งผลิตมาก
ยิ่งดี ตราบเท่าที่มีการกระจายผลผลิตอย่าง
เพียงพอ
 ดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าข้อผิดพลาด
ของพัฒนาการอยู่ที่การวางเป้าหมายที่ปริมาณ
พยายามที่จะวัดผลในแง่วัตถุและ“ความทัน
สมัย”วิธีคิดแบบนี้มีรากเหง้าในยุโรปตะวันตก
ในช่วงการปฏิวัติอุตสาหกรรมแต่ไม่มีการตั้ง
คำถามว่าชีวิตเช่นนี้น่าปรารถนาหรือไม่ รูป
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แบบทางสังคมของชาวตะวันตกถูกรับเป็นเป้า
หมายอย่างง่ายดายและคำถามเดียวที่ถามคือ
ว่าอีกกี่ปีที่ประเทศอย่างเช่นไทยจึงจะก้าวทัน
อังกฤษ หรือญี่ปุ่น หรือรัสเซีย หรือ
สหรัฐอเมริกา
 ผู้ เขียนยินดีที่จะกล่าวว่า นักคิดทั้ง
หลายรวมทั้งนักเศรษฐศาสตร์ได้ตระหนักว่า
พัฒนาการชนิดนี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้สหรัฐ
ซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นดินแดนแห่งความฝันของ
โลกเสรีนิยมก็เต็มไปด้วยความอยุติธรรมและ
ความยากจนและเอารัดเอาเปรียบต่อประเทศ
อื่นๆสหรัฐมีอาหารพอที่จะทำลายทิ้งและด้วย
ประชาการเพียง 6%ของประชากรโลก ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติที่ไม่อาจทดแทนได้ไปถึง
50%ในขณะเดียวกันคนติดยาเสพติดมากขึ้น
อาชญากรรมเพิ่มขึ้น และคุณค่าเดิมของ
คริสเตียนถูกละเลยสิ่งเหล่านี้ดูเหมือนกำลัง
เกิดขึ้นในประเทศซึ่งครั้งหนึ่งเคยเป็นตัวอย่าง
สำคัญสำหรับพัฒนาการชนิดนี้
 เป็นที่แน่ชัดแล้วว่าโลกของเรากำลังอยู่
ในวังวน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพัฒนาการเชิง
ปริมาณยิ่งไปไกลเท่าใดปัญหายิ่งมากขึ้นและ

รวดเร็วจนแก้ไม่ทัน และนักเทคนิควิทยาไม่
สามารถแก้ปัญหาเหล่านี้ เพราะประการแรก
เขากลัวว่าถ้าหากไม่มีการเพิ่มปริมาณขึ้นทุก
อย่างจะหยุดนิ่ งหรือหรือไม่ก็ทุกระบบจะ
ยุ่งเหยิง และอาจจะถึงแก่ความหายนะ
ตัวอย่างเช่นประชากรจะเพิ่มขึ้นและอาหารจะ
ไม่เพียงพอซึ่งจะนำไปสู่การปะทะกันที่จริง
อาหารมีพอถ้าหากมีการแบ่งปันกันอย่าง
ยุติธรรมและใช้มันอย่างไม่ให้เสียไปโดยเปล่า
ประโยชน์  ปัญหาอยู่ที่ว่าคนที่มีมากไม่ยอม
แบ่งปันให้ เพราะว่าประการที่สอง เขาต้องการ
รักษาสถานภาพแห่งความมั่งคั่งเอาไว้ เขาหวัง
ว่าถ้าเพิ่มการผลิตขึ้นคนจนก็จะมีโอกาสได้รับ
เพิ่ม และมาตรฐานชีวิตก็จะดีขึ้น แต่เป็น
ธรรมชาติของคนเราที่ว่าเมื่ออยู่ในสถานะที่
สะดวกสบายและถึงแม้จะเห็นความยุติธรรม
อยู่แต่เราก็จะไม่สนใจมันมากนักถ้าหากมันไม่
กระทบกระเทือนสถานภาพของเรามากนัก
นอกจากนี้ ถ้าหากเราจะทำอะไรลงไป เราก็
อาจจะเป็นอันตรายได้

(อ่านต่อฉบับหน้า) 
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LIGHT OF SIVARAKSA

Buddhism and Development is small beautiful?(2) 
S.Sivaraksa 

By taking one’s religion seriously I 
mean, by gettingdown to theheart of
religion, not simply being strict a bout
non-essentials and presenting a false
front,likethoseBuddhistswhowon’tslap
amosquito but have no compunction
about loaningmoneyout at exorbitant
interest, or thoseChristianswho go to
church every Sunday while they use
crookedbusinessmethods, even taking
excessiveprofit fromthesaleofgrain to
feed orphans, or thoseMoslemswho
refuse toeatporkbutdefile themselves
by devious dealing and lasciviousness,
andgivesupporttopoliticianswhocheat
thepeoplebyvariousdevices. Is it not
becauseofhypocritessuchasthesethat
youngpeopleturnawayfromreligion?As
one Hindu said, his father was very
dishonest,butthatwasall right,sincehe
was very religious-Making pilgrimages,
praying, and bathing in the Ganges to
washhissinsaway.
 Religious truth is thepinnacleof
religion, but itmust havemorality or
decencyas itsbase.Otherwise, religion is
indeed and opiate, or amask for evil
people to use in reaping profits from
thosewhoaremorestupidthantheyare.
 Whenaneconomicsystem,based
onacapitalisticmarketeconomy,requires
increasinggreed,bothintheproducerand

in the consumer, can any religion
encourageit?
 Theproducermustfindanwayto
investhismoney thatwillbringhimthe
greatest return, without regard to the
disappearanceofnatural resources,or to
thefactthathemaybeproducingluxury
goods.While80-90%ofthepeopleinthe
worlddonothavethebasicnecessitiesof
life,ifitispossibletorealizealargeprofit
by using natural resources to produce
luxuriesfor1%ofthepeople,thistypeof
developer is only too happy to do it.
When one part of the world has an
overabundanceof cornorwheat, they
gladly burn it to raise the price even
higher.Especially indevelopingcountries,
onecan see theemphasis given to the
hotel industry, tourism, and places
cateringtothephysicalpleasuresofman,
rather than to agriculture or the
productionof thebasic requirementsof
food,clothingandmedicine,becausethe
moreadvancednationsmaintaincontrol
ofthemarkets.
 The capitalistic systemaims for
profit,not for thegeneralwelfareof the
public. Capitalistsmay indulge in some
philanthropy, as longas themajorityof
thepeople remainunder their control.
But sinceprofit is their goal, theymust
takeeveryadvantagetheycan,beginning
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with takingadvantageof theconsumers.
Theextent towhichadvantage is taken
varies.Incountrieswherelaborunionsare
strong,wherethegovernmentofficialsare
fairlyhonestandefficient,andwherethe
consumerskeepupwiththeproducersby
their ownorganizations to test quality
againstprice, theproducersmusthavea
higherethicalstandard.Incountrieswhere
these conditions do not exist, the
proportionofdishonestyishigher.
 Consumers ordinarily have
modestdesiresunlesstheyareespecially
stimulated towantand tobuy.But ina
capitalistic system themassmedia are
used to stimulatedesire for things that
are not really needed. Consumers are
forcedtochoosebetweenbrandswhich
in factmaybe identical. Theconsumer
becomes a victim of advertising. The
claimthatcapitalismgivesfreedomtothe
people,byprovidingfreedomofchoice,is
less thantrue.Foradvertisingcompanies
determineinlargepartwhatistobesold,
andtheytogetherwith themultinational
corporationsdeceive thepeople know
that the government is propagandizing
them,forthepropagandaisusuallyquite
crude.Butdeception ismoredifficult to
perceive when it is based on the
encouragementofgreed,eitherbyusing
fancy decoration or by advertising
methods. In such countries, wherever
electricityisbrought,nomatterhowpoor
afamilyis,itfeelsitmustbuyatelevision
set.TVplaysamostimportantpartinthe
deceptionofthepublic,sinceitisheldup
as a status symbol. It is  pictured as
improvingthewayof life,sothatpeople
will sell their land ifnecessary tobuya

TV.This isbutoneexampleof tricks to
inducepeople tobuy; timepayment is
another. 
 People seem to measure
development in terms of their own
personal increase innewandexpensive
goods.Becausegreed is theboss in this
type of development, it causes an in
cross-purposes and conflict; people
increasingly take advantage of  and
oppress one another; swindling and
crookedtricksinevitablyfollow.Thisisthe
trulymaterialisticwayof life. Yetmany
nationsadmitwitha rueful smile that is
alsothewayofdevelopment.
 It is true that there areways to
correct thebad imageof capitalism to
someextent,atleastsincethetimewhen
MaynardKeynesofEnglandattemptedto
improve its image by injecting some
socialism.Hetriedto reducethe lust for
thingsandtogivesomepurposebeyond
profittothecapitalists,sotheywoulduse
atleastpartoftheirprofitsforthebenefit
of society. But capitalism was still
capitalism. Even though the capitalists
helped theirneighbors to someextent,
theirbasicpurposewasselfish,andthey
onlytriedtodisguisethefactalittlemore
than formerly. Their way of life still
emphasized physical pleasure and
prestige,onlynotquite soobviouslyas
before.
 Can thiswayof lifebeaccepted
by one who turns for refuge to the
Buddha? Whether or not we accept
Weber’s theory, it is sad factofhistory
thatcapitalismgrewandprosperedfirstin
Christiansociety.Andthemorecapitalism
flourished, the further that society
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separated itself fromJesusChrist.Today
capitalisticsocietyhasbeguntoflourishin
Buddhist society. Though our Thai
forebearswere forced to accept it, yet
we,orat leastthoseofournumberwho
now hold the reins of power in Siam,
havegladlyacceptedcapitalism,evento
thepointwheretheyhavelaidtheplans
for development along capitalist lines,
anditisnowaquestionastowhetheror
not they are any longer Buddhist,
regardlessofwhattheysay.
 What isworseisthatthemajority
of religious leaders,whether sonsof the
Buddha or followers of  Christ, have
flockedintothecapitalistcamp.
 We should note plainly at this
point that it is not only the capitalist
systemthathasbeenincreasingthegross
national product as its goal go
development. The socialist countriesof
EasternEuropeusethesamestandardas
capitalistsocietiesinmeasuringtheresults
of development. And why shouldn’t
they?Theireldestsister,theSovietUnion,
tookthelead.
 In terms of human values,
countries that take their refuge in
materialism,nomattertowhatideological
camptheybelong,scarcelydiffer intheir
end results. Eric Frommhas said, “The
Russians think of themselves as the
representativesofsocialism,becausethey
useMarxist ideological terminology,not
realizing how closely their system
resembles the fullydevelopedcapitalist
system.We intheWesterncamp,onthe
other hand, believe we are the
representativesofan individualismwhich
encourages each person to take the

initiative, with a humanitarian ethical
system;thinkingthattheseareourideals.
Butwe fail to see that in truthmanyof
our own social institutions closely
resemblethoseofthecommunismwhich
wedetest.”
 Developmentwhichhasquantity
as itsbasicgoalhasmanyweaknessesas
we have pointed out. It is not that
economists are not aware of the
weaknesses.AsKeynesonceattempted
tocorrect theweaknessesofcapitalism,
somore recently the United Nations
Social Development Research Institute
hassoughtwaysbywhich incomemight
bemorenearly equalized through-out
society. It is an admirable effort and
shouldbeencouraged.Buttodate ithas
failed.
 The institutementioned above
has listed about seventy-seven items
whichcanbeassumedtobeimportantin
development, including such things as
long life, sufficient vitamins in thediet,
thenumberofpupilsenrolled inschool,
thenumberofpeoplewhouseelectricity,
thenumericalratioofbuildingstopeople,
theopportunityof access to radiosand
television, the amount of agricultural
produce in relation to the number of
malefarmworkers,theuseofcurrencyin
exchangeforfood,etc. It isheldthatthe
more improvement and expansion in
theseitems,thegreaterthedevelopment.
Thismeansthattheinstituteisattempting
to turn the members of the United
Nationsaway from theirpre-occupation
withincreasingthenationalincomeasthe
goalofdevelopment, and to lead them
to make a more just and equitable
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distributionoftheincome.
 This isa real step forward,yet it
still does not go beyond the usual
quantitativedefinitionofdevelopment.
Measurementsarestillmade in termsof
quantity.Noneoftheseventy-sevenitems
canbeusedtomeasurelifequalitatively.
And this method does not take into
consideration the means used in
increasingproduction,butsimplyassumes
that themoreproduction thebutter, as
longasthereisajustdistribution.
 Sowe can say that the error in
development lies inmakingquantity its
goal, in continually trying tomeasure
results in terms of materialism and
“modernity.”This typeofthinkinghas its
roots inWestern Europeat the timeof
theindustrialrevolution.Butthequestion
isnotaskedastowhetherthiswayoflife
isreallydesirableornot.Ratherthesocial
ordertotheWesternerissimplyaccepted
asthegoal,asthemodelto imitate,and
the only question asked is howmany
yearswillitbebeforeacountrylikeSiam
will catchupwith Englandor Japanor
RussiaortheUnitedstates?
 I am glad to say that leading
thinkers, includingeconomists,nowsee
more clearly that this type of
development solvesnoproblems. The
Unitedstates,whichoncewasthelandof
dreamsofthefreeworld, is fullofsocial
injustice andpovertywithin, and takes
unfairadvantageofcountriesoutside its
boundaries. It has food to throwaway,
and with only 6% of the world’s
population, it consumesalmost50%of

the world’s irreplaceable natural
resources. At the same time, the rich
becomedrugaddicts,crimeincreases,and
theoldChristianvaluesaregivenup.This
seems to be happening all over the
country that oncewas held up as the
prime example of this type of
development.
 It is evident that our world is
caught up in a cycle. Especially in
quantitativedevelopment, the further it
goes themoreproblemsappear, faster
than they can be solved, and the
technocratsarenot tostop thespiraling
because (1) they are afraid that if the
quantity isnot increasedeverythingwill
come toa standstill.Orall the systems
will gohaywire leading topossible ruin.
For instance, thepopulationwill increase
andtherewillbeinsufficientfood,leading
toclashes.Actually inthis regardthere is
enough food, if it were distributed
equitably andusedwithoutwaste. The
problem is that those who have the
surplusrefusetoshareit,because(2)they
want tomaintain the statusof the rich.
Their hope is that by increasing
productionmostof thepoorwill receive
of the increase, continually raising their
standards. But our nature is such that
onceweourselveshavebecomemore
comfortablysituated,eventhoughwesee
some injusticesappearing,wedon’t get
muchexcitedabout them if theydon’t
touch us toomuch. Besides, if we do
somethingaboutthem,wemightgethurt.

.(to be continued) 
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จากสมุดบันทึก 
พจนา จันทรสันติ 

วินัยเปนอุบายเพื่อที่จะใช้ขจัดความเคยชินเดิม และสร้างความเคยชินใหม่ 
ทว่า“สัจจะ”หาใช่ความเคยชินไม่.

๚
จิตมีมาเพื่อเป็นผู้คอยดูแลกำกับกายเหมือนสารถีผู้ขับขี่รถทว่าในบทบาทหน้าที่นั้นมันก็ได้ก้าว
ไกลไปเกินหน้าที่ของมันอัตตาได้ก่อเกิดขึ้นทว่าหาใช่ความจำเป็นไม่อัตตากลายเป็นศูนย์รวม

ของทั้งหมดได้กลายเป็นเจ้านายที่แท้จริงเป็นผู้บงการและเป็นอุปสรรคอันสำคัญยิ่ง
บนหนทางสู่การย้อนทวนกลับไปค้นหาจิตง่ายๆอันเป็นสิ่งเดิมแท้.

๚
จิตมิใช่จิต 

กายมิใช่กาย
เป็นเพียงความจำเป็น

ของระบบชีวภาพในสนามพลัง
ของกาลเวลาและพื้นที่ว่าง

 
ความเข้าใจผิดของเรา

สร้างสรรพสิ่งในจักรวาลขึ้น
และอารยธรรมของเรา

ถือกำเนิดขึ้นจากมโนทัศน์อันมืดมัว
ของความเข้าใจอันคลาดเคลื่อน.
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LIGHT OF POCHANA 
 

From a diary 
Pochana Chandrasanti 
Translated to English :  
Wasu Koysiripong 

Discipline is a method for eliminating old habits and creating new habits. 
However,“truth”isnotahabit.

…
Themindisinexistencefordirectingthebody,likeachauffeur.Yet,itsroleis
muchbeyonditsduty,sotheegoisformedthoughnotneeded.Theegohas

becomethecenterofeverything.Ithasbecometherealmaster,thecommander
andanimportantobstacleonthewayofreturningtofindthesimple

andoriginalmind.
…

Themindisnomind.
Thebodyisnobody.

Theyareonlynecessarybeings
Ofthebiologicalsystemintheenergyfield

Oftimeandspace.
 

Ourmisunderstanding
Concoctseverythingintheuniverse

Andourcivilization
Isconceivedfromtheopaqueimagination

Ofthedistortedunderstanding.
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พุทธรูปเพื่ออะไร
กองบรรณาธิการ

เพราะบทความเรื่อง“การบูชารูปเคารพใน
พุทธศาสนา”ฉบับที่แล้ว มีเพื่อนมาถกกันต่อ
เรื่องพุทธรูปในแง่ของธรรมะและความสำคัญ
ในทางโลกหรือในทางวัฒนธรรมอยู่บ้างสอง
สามคนซึ่งเรื่องที่ถกก็ยังไม่กว้างขวางลึกซึ้ง
เท่าไร กองบรรณาธิการพบประเด็นหนึ่งเกี่ยว
กับเหตุผลการสร้างพุทธรูปในอินเดียน่าสนใจ
จากหนังสือแนวสังเขปของโบราณคดีรอบอ่าว
บ้านดอน โดย พุทธทาสภิกขุ (สนพ.อรุณ
วิทยา,กรุงเทพฯ,2529)  ในบทย่อยที่ว่าด้วย 
พระอวโลกิเตศวรโพธิสัตว์  ซึ่งท่านพุทธทาส
ผู้เขียนในฐานะคนอำเภอไชยาท้องถิ่นหนึ่งของ
อ่าวบ้านดอนผู้รักสัจธรรมได้นำเรื่องที่เกี่ยวข้อง
กับเหตุผลในการสร้ างพุทธรูปในอดีตมา

วิเคราะห์ทั้งในทางธรรมและโยงไปในทางโลก
ในสมัยนั้น ซึ่งเราต้องไม่ลืมว่าพุทธศาสนาเกิด
ขึ้นในชมพูทวีปซึ่งศาสนาฮินดูพราหมณ์จำหลัก
ปักฐานอย่างแน่นหนามาก่อนเป็นพันๆปี
ฉะนั้น การปรับตัวเพื่อให้เกิดศรัทธาและลด
การเผชิญหน้ ากันของสองศาสนานี้ ย่ อม
ละเอียดอ่อนลึกซึ้งเราจึงใคร่ขอนำบางส่วนมา
แสดงดังนี้
 รูปปฏิมาเหล่านี้เป็นของพุทธศาสนา
อย่างมหายาน  ดินแดนรอบอ่าวบ้านดอนใน
สมัยศรีวิชัยนี้ถือพุทธศาสนาอย่างมหายาน ทั้ง
ที่ เคยถือหินยานมาก่อนแล้ว  ฉะนั้น จะได้
พิจารณากันถึงเรื่องพุทธศาสนาอย่างมหายานนี้
เสียสักเล็กน้อย 



The Light of Dharma January-June  2017  63

 กำเนิดพุทธศาสนาอย่างมหายานนี้  
เกิดขึ้นแล้วตั้งแต่ในอินเดีย มิใช่เพิ่มมาเกิดที่
ไชยา  เหตุการณ์ที่จะต้องเกิดขึ้นนั้นยืดยาวมาก  
แต่อาจสรุปได้สั้นๆก็คือว่า ทางพุทธศาสนา
อย่างเก่าเห็นว่าคนโง่มีมากกว่าคนฉลาด ตั้ง   
99 เปอร์เซ็นต์  ปรมัตถธรรมที่ลึกซึ้งหรือ  
พุทธศาสนาชนิดที่ช่วยตัวเองล้วน กระทั่งถึง
ถอนตัวตนออกเสียให้หมดนั้นเป็นไปไม่ได้ในหมู่
คนโง่  จะอาศัยแต่คนฉลาดซึ่งมีอยู่เพียงไม่กี่  
คนนั้น ต่อไปข้างหน้าพุทธศาสนาคงไปไม่รอด
แน่ จึงได้หาทางขยับขยาย  เหตุนั้นเองจึงมี
พุทธบริษัทพวกหนึ่งมีความกล้าหาญพอที่จะ
ประดิษฐ์ลัทธิใหม่ที่จะหน่วงเหนี่ยวเอาปริมาณ
มากนั้นไว้ให้ได้  คือบัญญัติหลักพุทธศาสนาใน
รูปบุคลาธิษฐานขึ้นใหม่  ให้เข้ากันได้กับพื้น
อุปนิสัยของประชาชนส่วนใหญ่  คือบัญญัติให้
พระพุทธเจ้าองค์หนึ่งๆ มีโพธิสัตว์องค์หนึ่งเป็น
ของประจำพระองค์  มีหน้าที่รักษาพระศาสนา
ให้ยืดยาว  มีฤทธานุภาพของพระพุทธเจ้าทุกๆ
อย่างอยู่ในพระโพธิสัตว์นั้น  มีอำนาจเหนือ  
สิ่งใดๆในโลก กระทั่งเหนือพระเจ้าที่สร้าง  
โลกหรือควบคุมโลก  แต่ก็ยังเป็น“ทาส”  
ของพระพุทธเจ้า  รูปโพธิสัตว์ทุกรูปจึงมี  
รูปพระพุทธเจ้าอยู่ที่หน้ามงกุฎเหนือหน้าผาก
ขึ้นไปเล็กน้อยองค์หนึ่งเป็นอย่างน้อย  ถ้าเป็น
รูปโพธิสัตว์ขนาดใหญ่ เขาทำให้มีพระพุทธเจ้า
อยู่บนพระเศียรนั้นหลายๆองค์ บนบ่าบ้าง ชูไว้
ในพระหัตถ์ของพระโพธิสัตว์(ดังในภาพที่ 28 
ภาพกลาง)บ้าง  รวมความว่ามีพระพุทธรูป  
เป็นเครื่องหมายในฐานะเป็นเจ้านายเสมอ  คน
ที่จะไหว้รูปพระโพธิสัตว์ก็ไม่นึกรังเกียจอะไร 
เพราะมีพระพุทธรูปร่วมเป็นประธานอยู่ใน  
รูปพระโพธิสัตว์นั้นแล้วด้วย  คนต้องการ

บนบานอะไรตามประสาของผู้ที่อยากจะพึ่งคน
อื่นก็บนบานเอาได้จากพระโพธิสัตว์นั้น ซึ่งมี
ฤทธิ์ อ ำนาจมากกว่ าพระอิ ศวรของฝ่ าย
พราหมณ์เสียอีก จะต้องไปง้อพระอิศวรของ
ฝ่ายพราหมณ์ทำไมกัน ไหว้หรือบนบานพระ
โพธิสัตว์นี้เพียงองค์เดียวก็เป็นไหว้และบนบาน
พระและเจ้าถึงสององค์พร้อมกันไป คือ 
พระพุทธเจ้า พระโพธิสัตว์ที่เก่งกว่าพระอิศวร  
สำหรับพระโพธิสัตว์ประจำพุทธศาสนาอย่างที่
เรากำลังถือกันนี้เขาบัญญัตินามว่า“พระอวโลกิ
เตศวรโพธิสัตว์ 
 ...ความมุ่งหมายของการทำรูปอวโลกิ
เตศวรนั้นเขามุ่งหมายจะให้เป็น“การแสดง
ธรรม”ไปในตัวรูปนั้นเองด้วย  ในเค้าหน้าของ
รูปปฏิมานั้นต้องมีธรรม 3 ประการเห็นอยู่ชัด 
คือ ความเมตตา ความสุข ความฉลาดกลมกลืน

หนังสือฉบับพิมพ์ครั้งที่ 2 พ.ศ.2529 
The second edition of the book published in 1986 
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เป็นอันเดียวกันอยู่  ใคร
อ่านหน้าพระอวโลกิเต
ศวรออก คนนั้นเห็น
ธรรม คือเมตตา ปัญญา 
และศานติเป็นอย่างน้อย  
หมายความว่าของสาม
อย่างนั้นเกิดมีขึ้นในใจ  
ผู้นั้นแล้วไม่มากก็น้อย  
ใ น ข ณ ะ ที่ ท า ง ฝ่ า ย
พราหมณ์ เขาทำสร้อย
สังวาลของพระอิศวรของ
เขาเป็นงูร้าย รูปพระ
อ ว โ ล กิ เ ต ศ ว ร ฝ่ า ย  
พุ ท ธ ศ า ส น า ก ลั บ ท ำ  
ส ร้ อ ย สั ง ว า ล เ ป็ น รู ป เ นื้ อ ท ร า ย ช นิ ด
หนึ่ง(antelope)  ซึ่งท่านจะสังเกตเห็นได้จาก
เส้นสังวาลในรูปอวโลกิเตศวรนั่นเอง  ทั้งนี้ เขา
มุ่งหมายให้เป็นของแทนความอ่อนโยน มิใช่
สักว่าเป็นเครื่องประดับอย่างเดียว  เหนื่อยหรือ
โกรธใครมา มองดูหน้าพระอวโลกิเตศวรทีเดียว
หาย ความเมตตา ความฉลาด และศานติเกิด
ขึ้นพอดับสิ่งร้อนนั้นเสียได้  ผู้ที่เพ่งรูปอวโลกิเต
ศวรเป็นอารมณ์ก็ได้สมาธิที่จะนำไปทางสูง  
ทั้งหมดนี้แลคือความมุ่งหมายของการทำรูป
อวโลกิเตศวรของพุทธศาสนานิกายนี้ ซึ่งแก้ไข
ให้เหมาะสมแก่กาลเวลาที่จะต้องรบสู้ระหว่าง
ศาสนาด้วยกัน และนำไปใช้แก่ประชาชนส่วน
ใหญ่ที่ไม่มีภูมิธรรมอะไรสูงไปกว่าธรรมของ
ปุถุชน และมิหนำซ้ำเคยชินแต่การพึ่งพาผู้อื่น
มาแต่กำเนิดเสียแล้ว  ด้วยเหตุนี้แหละ พุทธ
ศาสนาอย่างใหม่นี้จึงเป็นที่นับถือของชาว
อินเดียส่วนหนึ่ง ซึ่งในหมู่นั้นมีชาวอินเดียที่เข้า
มายังรอบอ่าวบ้านดอนในสมัยศรีวิชัยนั้นรวม

อยู่ด้วย  พระเจ้าแผ่นดินย่อมแสวงหานายช่าง
ชั้นยอดเยี่ยมทำรูปอวโลกิเตศวรใหญ่ๆด้วย
สัมริด เพราะดีบุกมีมากในแหลมมลายู  ขึ้นเป็น
ที่สักการบูชาประจำตามแท่นบูชาต่างๆ กระทั่ง
ร าษฎรต่ า งก็ มี อ งค์ เ ล็ กๆของตั วประจำ  
หิ้งบูชาประจำบ้านของตน  องค์เดียวได้ทั้ง
พระพุทธเจ้าและพระอิศวรในตัวเสร็จ  ไหว้ก็ได้ 
บนขออะไรก็ได้ เหตุนี้จึงแพร่หลาย  ถ้าคนๆใด
มีธรรมะสูงก็ไหว้อวโลกิ เตศวรสูงขึ้นไปถึง
ธรรมะ คือเมตตาคุณ ปัญญาคุณ สันติคุณที่
แสดงอยู่ที่ใบหน้าของรูปปฏิมานั้น  จนกระทั่ง
เลื่อนขึ้นไปถึงธรรมะชั้นสูง คือไม่ทุกข์ร้อน
เหมือนรูปปฏิมานั้นได้จริงๆ   
 ท่านผู้อ่านอาจหวนไปใคร่ครวญถึง
ประโยคที่พุทธทาสภิกขุเคยกล่าวว่า“ระวังอย่า
ให้พุทธรูปบังพุทธธรรม”นั่นคือการที่เราจะ
ทำสิ่งใด เช่น จะสร้างพุทธรูปหรือกราบ
สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใดๆต้องคำนึงถึงความ
หมายหรือคุณประโยชน์ของสิ่งนั้นเป็นหลัก
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พุทธรูปองคแรกในพระศาสนา 
 
ในสมัยที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จขึ้นไปประทับณดาวดึงส์พิภพเพื่อ
แสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดา ในระหว่างนั้นพระเจ้าปเสนทิโกศลมิได้เห็นและฟัง
ธรรมจากผู้มีพระภาคเจ้าเหมือนเช่นแต่ก่อนมาทำให้บังเกิดความระลึกถึงสุดที่จะ
ระงับเฝ้าแต่รำพึงรัญจวนอยู่มิสร่างซาทั้งนี้ก็ด้วยความเคารพและศรัทธาพระเจ้าป
เสนทิโกศลจึงสั่งเจ้าพนักงานหาท่อนไม้แก่นจันทน์หอมอย่างดีมาถวายแล้วโปรดให้
นายช่างแกะเป็นรูปพระพุทธเจ้าปางประทับนั่งมีพระรูปโฉมโนมพรรณงามละม้าย
คล้ายพระบรมศาสดาประดิษฐานไว้ในพระราชนิเวศน์ที่พระพุทธองค์เคยประทับ เพื่อ
ทอดพระเนตรและสักการบูชาเหมือนแต่ก่อนมาพอให้คลายความอาวรณ์การระลึกถึง
ได้บ้าง
 พระแก่นจันทน์ที่พระเจ้าปเสนทิโกศลโปรดให้สร้างขึ้น ถือได้ว่าเป็นพระพุทธ
รูปองค์แรกในพระพุทธศาสนา
    
จากphuttha.com 

ใหญ่อย่าทำไปโดยความนิยมหรือตามที่เขาทำ
กันมาโดยไม่เป็นไปตามหลักพุทธธรรม เพราะ
จะทำให้ไม่เห็นสาระสำคัญของสิ่งนั้นเพราะถูก
บดบังเอาไว้และจะไม่ได้รับคุณประโยชน์ที่ควร
จะได้รับ  ดังพุทธพจน์ที่ว่า“อามิสบูชานั้นยัง
ไม่มีผลมากการบูชาที่จะมีผลมากแท้คือปฏิบัติ

บูชา” (แปลว่าการบูชาด้วยการปฏิบัติ หรือ
ปฏิบัติตามคำสอนของพุทธองค์)  มิใช่ทำแต่
การบูชาด้วยวัตถุเครื่องหอมไปตามที่เขาเคย
ทำมา
 กองบรรณาธิการจะยินดีอย่างยิ่งถ้า
ผู้อ่านร่วมแสดงความคิดเห็นนะครับ
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LIGHT OF BUDDHA STATUE 

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

Owing to the article “Idolatry in 
Buddhism” in the previous issue,
several readershavediscussedabout
the importanceofBuddha statues in
the aspects of the Dharma and the
earthlymatterortheculture.Whilethis
discussiondidn’tgomuchindepth,the
editorial board found an interesting
topicabout the reason forbuildinga
Buddhastatue in India fromthebook
titledConcise Archeological Study in 
the Bay of Baan DonbyBuddhadasa
Bhikkhu (ArunwitthayaPress,Bangkok,
1986) in the chapter about

AvalokitesvaraBodhisattva.Theauthor
asaresidentofChaiyaDistrict,whichis
a locality in the Baan Don region,
brought a story about the reason in
buildingaBuddhastatueinthepastto
analyze in theaspectsof theDharma
and the Earth at that time.We shall
not forget that Buddhism was
originated in thePinkContinent (aka.
India)whereHinduismhadbeendeep
rootedforthousandsofyears. Inorder
to win the faith of the people and
avoid confrontationwith Hinduism,
Buddhismhadtoadapt.Wewouldlike

An image of a bronze Avalokitesvara in 
an authentic Indian style, found at 
Phrathat Chaiya Temple (Image from the 
book, Page 26) 
.ภาพอวโลกิเตศวร สำริด แบบอินเดียแท้ พบที่วัดพระ
ธาตุไชยา (ภาพจากหนังสือ หน้า 26) 
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toshowanexcerptasfollows.
 These statues are from 
Mahayana Buddhism. The Baan Don 
region in the era of Srivijaya was 
dominated by Mahayana Buddhism, 
though it had been dominated by 
Hinayana beforehand. Therefore, we 
shall spend a bit time looking into 
Mahayana Buddhism. 
 Mahayana Buddhism was 
originated in India before it spread to 
Chaiya. The chronological events that 
led to its origin were very long. In short, 
the early Buddhists saw that the 
foolish outnumbered the smart by 
99:1. It was impossible for these foolish 
people to understand the essence of 
the Dharma that one shall be 100% 
savior of himself/herself to the degree 
that the ego is totally uprooted. It is 
unrealistic for Buddhism to rely on only 
a handful of smart people to thrive. 
Therefore, attempts were made in 
order to find for followers, and there 
were some Buddhists who dared 
create another cult specifically 
designed for increasing the number of 
followers by promoting a cult of 
personality, a practice welcomed by 
most people of India back in those 
days. It is devised that there are many 
buddhas, and each buddha has a 
bodhisattva serving him, whose duty is 

to protect the religion. A bodhisattva 
has all the power of a buddha 
including all the power above any 
being, even the gods who created the 
World or control the World. Still, a 
bodhisattva is a “servant” of a 
buddha. This is symbolized by that 
every bodhisattva has at least one 
buddha image on the front of the 
crown a little above the forehead. For 
a big bodhisattva image, there are 
usually many buddha images on the 
crown, the shoulders and the palms of 
the bodhisattva (as in the middle 

An Avalokitesvara statue replica that Buddhadasa 
Bhikkhu ordered to be made at Suan 
Mokkhaphalaram Temple, Chaiya District, Suratthani 
รูปปั้นอวโลกิเตศวรซึ่งพุทธทาสภิกขุให้จำลองไว้ที่วัดสวนโมก  
ขพลาราม อำเภอไชยา สุราษฎร์ธานี 
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image of Figure 28). That means a 
buddha is always the master of a 
bodhisattva. Those who pray to a 
bodhisattva wouldn’t mind anything 
because there is a buddha in that 
image as well. For those who still need 
to rely on external saviors, they can 
pray to a bodhisattva to help them as 
a bodhisattva is deemed more 
powerful than the Ishvara of Hinduism. 
They don’t have to pray to the 
Ishavara at all, only a bodhisattva is 
more than enough, and praying to a 
bodhisattva is equal to praying to a 
buddha as well. The bodhisattva who 
serves our current buddha on Earth is 
called “Avalokitesvara Bodhisattva. 
 …The goal of carving 
Avalokitesvara is also to represent the 
“demonstration of the Dharma”. The 
face of the Avalokitesvara has to show 
3 qualities namely kindness, smartness 
and peace blended together. Whoever 
sees deep into the face of 
Avalokitesvara, that person will see 
these three qualities. That makes 
these three qualities occur in the mind 
of that person at least a little if not 
much. This is in contrast with the 
image of Ishvara who wears a snake as 
a wristlet. The wristlet of 
Avalokitesvara is an antelope, which is 
designed to be a representative of 

gentleness, not only a decoration. 
When someone is tired or angry and 
see the face of Avalokitesvara, s/he 
will recover from that tiredness or 
anger straight away. The kindness, 
smartness and peace occur once those 
emotions disappear. Those who sight 
an image of Avalokitesvara will also 
get mental concentration that will 
bring his/her mind to a better state. All 
of these are the purposes of making 
images of Avalokitesvara of this sect of 
Buddhism, which was introduced in a 
proper time when there was a religious 
conflict, and it could be applied on 
most people who were not ready to 
learn anything deeper than low level 
Dharma, and used to relying on 
external beings since they had been 
born. Because of such, this new sect of 
Buddhism became popular among 
some Indians, part of who migrated to 
the Baan Don region in the Srivijaya 
era. The king sought after many good 
sculptors to make big Avalokitesvara of 
bronze to be enshrined on altars as 
there was a lot of tin in the Malaya 
peninsula. People all had these little 
Avalokitesvara statues at home to be 
something like a combination between 
the Buddha and the Ishvara that they 
could pray for anything they wished. 
The religion spread very well as a 
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result. Those who had entered a high 
level of the Dharma also achieved the 
qualities of the statue, namely 
kindness, smartness and peace as 
shown on the face of the statue until 
they reached the state of Nirvana. 

I f you think back about the
sentence of Buddhadasa Bhikkhu
“Don’t let a Buddha imagehide the
BuddhaDharma”,youwillbearinmind
that nomatterwhatwe do such as
buildingaBuddhastatueorprayingto
anydivinity,wealwayshavetorealize
themeaning or the benefits of that

thingasthemainconcern.Donotonly
followwhat others do that are not
accordingtotheBuddhaDharmaasthe
main ideaof that thingwillbehidden
andonewill not receive anybenefit
that s/he should receive, as per the
Buddha’s saying “Worship with
materialsdoesnot result in anything
much, the most effective way of
worshipistopractice.”
 Theeditorialboardismorethan
happy to hear anyopinion from the
readers. 

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

Source: phuttha.com 
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ไชยณพลอัครศุภเศรษฐ์,คนโง่ คนฉลาด คนเจ้าปัญญา(พิมพ์ครั้งที่27),สำนักพิมพ์ศยาม,หน้า202,2559

ChaiNaPolA.,The Foolish The Clever The Wise(27thedition),SayamPublishingHouse,P.203,2016

ºÑÇÊÒÁáºº

 

 

 

 

ว่าด้วยการบริหารความสุข 
คนโง่ พอพบความสุขน้อยนิดก็เพลิดเพลิน

ชีวิตจึงมีสิทธิ์ได้เสพสุขเพียงแค่นั้น
คนฉลาด พอพบสุขเพียงใด

ก็ใช้สุขนั้นสร้างสุขที่ยิ่งใหญ่กว่า
ชีวิตจึงได้สิทธิ์ลิ้มรสสุขที่อิ่มเอมยิ่งขึ้น

คนเจ้าปัญญา พอพบสุขเพียงใด
ก็ชำระสุขนั้นให้ประณีตล้ำลึกโดยลำดับ

จนถึงที่สุดแห่งความสุข
จึงเป็นอิสระเหนือความสุข

สามารถเสพสุขได้ทุกเมื่อที่ต้องการและวางได้เสมอ

THREE LOTUSES

Happiness 
The foolish fi nd little happiness,
And that is what they deserve.

The clever, when they encounter happiness,
Search deeper and, therefore, achieve greater happiness.

The wise, when they reach happiness,
Fill their hearts.

Then, purifying their happiness,
They transcend that happiness.
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Last Light
Editorial Board

Translated to English : Wasu Koysiripong 
 
It is such a moment of happiness for Thai
Buddhiststohearaboutthepromotionof
PhraBrahmagunabhorn(PrayudhPayutto),
an intellectual Buddhist monk of
NyanavesakavanTempleofNakhonpathom,
to be amember of Somdet Phraracha
KhanaCommittee,thehighestcommittee
ofThailand’sBuddhistmonkorganization,
in the position titled “Somdet
Phraphutthakhosachan. He is the last
monkwho joined thecommitteeduring
the reign of King Rama 9. Phra
Brahmagunabhorn is renowned formany
ofhisacademicpublications,ofwhichthe
contentisbothwideanddeep.
 “[PhraPrayudhPayutto]isthefirst
highestpariendhammanovicewhogota
royal permission to ordain in
PhrasriratanasasadaramTempleand still
keepshiscelibacyup to today.He is so
consistent inkeeping thedisciplinesand
very knowledgeable in theDharma.His
knowledge is well-known on the
internationalstage.” (Oneof the reasons
forthepromotiongivenbyaThaifamous
scholarin2013:posttoday.com)
 Light of Dharma magazinewould
liketocongratulatePhraBrahmagunabhorn
on this achievement as he has always
beenhelpingus since thebeginning. In
2007,hecontributedalongandvaluable
article toourmagazine in that edition.
The articlewas titled “Tripitaka:what
Buddhists have to know”. To our
magazine in thecurrentedition,healso
contributed an article titled “Buddhist
Economics”. 

แสงสุดท้าย 
กองบรรณาธิการ 

ช่างชุ่มชื่นใจพุทธศาสนิกชนไทยยิ่งนัก ที่
ทราบข่าวประเสริฐการสถาปนาพระพรหม
คุณาภรณ์(ประยุทธ์ ปยุตโต) พุทธบุตร
นักปราชญ์แห่งวัดญาณเวศกวัน นครปฐม
ขึ้นเป็นสมเด็จพระราชาคณะที่สมเด็จพระพุทธ
โฆษาจารย์สมเด็จพระราชาคณะรูปสุดท้ายใน
รัชกาลที่ 9  ผู้ทรงคุณพร้อมทั้งทางธรรม
และการอธิบายโลกอย่างเท่าทัน  มีผลงาน
หนังสือเพื่อการศึกษามากที่สุดรูปหนึ่ง  เผยแผ่
พระธรรมในหลากหลายทาง โดยสั่งสอนให้
เข้าใจได้อย่างลึกซึ้งและครอบคลุมตลอดมา  
ทั้งยังมีผู้เสนอให้พิจารณาเลื่อนสมณศักดิ์ท่าน
มาหลายปีแล้ว
 “เป็นสามเณรเปรียญเอกอุรูปแรกที่
พระราชทานพระบรมราชานุเคราะห์โปรดให้
อุปสมบทในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และ
ดำรงพรหมจรรย์อยู่ตราบจนปัจจุบัน  โดยที่
พระคุณท่านมั่นคงในพระธรรมวินัย ทั้งยัง
เปรื่องปราดสามารถในทางวิชาความรู้อย่าง
เป็นที่ประจักษ์แก่นานาประเทศ”(เหตุผลส่วน
หนึ่งในคำเรียกร้องของนักวิชาการอาวุโสเมื่อปี
2556:posttoday.com)
 อนึ่ง วารสารแสงพระธรรม ขอร่วม
แสดงมุทิตาจิตในฐานะที่คณะผู้จัดทำได้นำ
เสนอบทความ(ขนาดยาว)ที่ทรงคุณค่าของท่าน
อย่างต่อเนื่องมาแต่วารสารยุคแรกเมื่อปี2550
(“พระไตรปฎกสิ่งที่ชาวพุทธต้องรู้”) มาจน
ยุคที่สองในปัจจุบันนี้ (“เศรษฐศาสตร์แนว
พุทธ”) 


