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๏ โอวเทยฺยานุสาเสยฺย  
อสพฺภา จ นิวารเย 
สตํ หิ โส ปโย โหติ  
อสตํ โหติ อปฺปโย 

 
๏ จงยอมตนใหบัณฑิตตักเตือนพร่ำสอน 

และกีดกันจากความช่ัว 
คนที่คอยสั่งสอนเชนนี้ 
คนดีรัก แตคนชั่วเกลียด 

 
๏ Let him admonish, exhort, 

And shield from wrong. 
Truly, pleasing is he to the good, 

Displeasing is he to the bad. 
 

จาก เสฐียรพงษ วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท,บทที่ 21 หมวดไมประมาท 
From  Mr.Sathienphong  Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 21 of ‘Heedfulness’ 

พุทธวจนะ/Buddha’s Words 

แสงแรก/FIRST LIGHT
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วัตถุประสงค 

วารสาร แสงพระธรรม เปนวารสารภาษาไทยและอังกฤษราย 6 เดือน  จัดทำขึ้นภายใตมูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  มีเนื้อหาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสอนและความรูในพุทธศาสนา  
เรื่องราวของบุคคลสำคัญ และขาวกิจกรรมดานพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต  รวมท้ังโครงการ
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ”เมืองภูเก็ต)  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  ภายใต 
วัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เผยแพรเปนธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  และ
เผยแพรผานสื่อตางๆที่ดำเนินการโดยมูลนิธิฯ  รวมทั้งมอบใหแกหองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน 
องคกรเพื่อสาธารณประโยชน และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต  โดยคณะทำงานผูกอตั้งวารสารน้ีใน
อดีต(ภายใตพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ป 2550-2551)  โดยวาระใหมนี้เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 เปนปฐมฤกษ 
 หองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน องคกร และผูสนใจตองการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ กรุณาติดตอขอรับไดที่  

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

โทร 076 373 138-9, 08 1891 3827 โทรสาร 076 373 140 
email : mingmongkolphuket@gmail.com 
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Purpose 

The Light of Dharma is a bilingual semiannual magazine in Thai and English. It 
is sponsored by Phraphutthamingmonkhon Sattha 45 Foundation. Its content is 
about the teachings and knowledge of Buddhism, stories of important characters  
in Buddhism and news about Buddhist activities in Phuket, including the 
Phraphutthamingmonkhon Ek-nakkhiri project (The Big Buddha of Phuket) at The 
Buddha Garden on Mt. Nakkerd under the supervision of Kittisangkharam Temple 
(Kata Temple). Our purposes are to contribute Dharmic knowledge at the peak of 
Khao Nakkerd (Nakkerd Hill) and through various other medias of the foundation as 
well as donating copies of the magazine to public amenities such as libraries, 
government organizations, charity organizations and other suitable places in 
Phuket. This magazine project is run by the same editorial board that used to run a 
magazine project of the same name, which was then sponsored by the Phuket 
Buddhist Society 2007-2008. The first issue of this new magazine is scheduled to be 
the July-December 2016 issue.  
 Any libraries, education institutes, organizations and individuals who are 
interested in receiving this magazine for public benefits may contact the 
foundation by using the contact details below. 

Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation 
42/14 Moo 2, Thepkasatri Road, Rasada Sub-District, Muang District, 

Phuket Province 83000 
Tel: 076 373 138-9, 08 1891 3827 Fax: 076 373 140 

Email: MingmongkolPhuket@gmail.com 
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เจาของ : มูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ 
ที่ปรึกษา : นพ.ประสิทธิ์ โกยศิริพงศ  สุพร วนิชกุล  พัฒน จันทรแกว 
บรรณาธิการ : หรินทร สุขวัจน 
ผูชวยบรรณาธิการ : ประกอบ ศรีรัตนาวดี  
กองบรรณาธิการ : โชติ คชบาล  ไกด ธรรมสาร  สยันต แซลิ้ม   
กองงานแปล : ชัยสิงห-มณีรัตน ณ นคร เอื้อย สุขวัจน  Barry Ismail 
ที่ปรึกษากฎหมาย : วันชนะ ตนธนานันต 
ศิลปกรรม : ชัยณรงค พาพลงาม 
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บทบรรณาธิการ

สืบเนื่องจากบทความ “พระมหากรุณาธิคุณแดอิสลามิกชน” ในแสงพระธรรม
ฉบับที่แลว(ปที่ 4 ฉบับท่ี 1 กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) อันเกิดจาก 
กองบรรณาธิการวารสารไดรับรูเรื่องราวของพี่นองชาวสามจังหวัดชายแดนใต
ขณะเดินทางลงไปรวมจัดงานบวชเจาหนาท่ีทหารประจำการจังหวัดนราธิวาส 
กับคณะมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ เมื่อเดือนมีนาคม 2562  ฉบับนี้  
จึงใครนำเสนอเรื่องราวของงานบวชดังกลาว ซึ่งเปนงานสำคัญของโครงการ 
“ชวนโยมเขาวัด สมานฉันท รักษาถิ่นชายแดนใต” โดยมูลนิธิฯรวมกับหลาย 
ภาคสวนดำเนินการเพ่ือเสริมสรางความสงบสุขแกทองถิ่น   

นอกจากนั้น ฉบับนี้ยังมีสารคดีชวนเที่ยวทางวัฒนธรรมในจังหวัดนราธิวาส 
คือ “วัดสุดทายปลายดามขวาน”  ซึ่งเปนวัดเกาแกที่มีพิพิธภัณฑที่จัดแสดง
นิทรรศการตางๆอยางนาสนใจยิ่งตั้งอยูภายในวัด คือวัดชลธาราสิงเห อำเภอ
ตากใบ  อาทิเชน นิทรรศการแสดงเหตุการณสำคัญทางประวัติศาสตรใน 
สมัยรัชกาลท่ี 5 กวารอยปที่แลว วาดวยเอกราชอธิปไตยของชาติระหวางสยาม
กับอังกฤษ  อันวัตถุดิบสามบทความดังกลาวน้ีลวนเกิดจากทริปลองใตชายแดน
สามจังหวัดในโครงการ“ชวนโยมเขาวัดฯ”นั่นเอง  ทั้งนี้ กองบรรณาธิการ 
แสงพระธรรม หวังวาสามเร่ืองน้ีจะทำใหผูอานไดเขาใจสภาพการณและ 
สถานที่ทองเที่ยวทางวัฒนธรรมของจังหวัดนราธิวาสในมิติตางๆไดไมมากก็นอย   

สำหรับ “รางทรง-คนทรง : เท็จหรือจริง (1)” โดย นพพร สุวรรณพานิช 
ในฉบับนี้  แมจะเปนเร่ืองความเช่ือนอกพระพุทธศาสนา  แตเราเห็นวาเปน 
ขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึนในประวัติศาสตรทั่วทุกมุมโลก และความเชื่อนี้ก็ยังดำรงคงอยู
และสืบทอดถึงปจจุบัน แมจะลดนอยลงไปมากแลวทั้งในและตางประเทศ   
หากเราสามารถพิจารณาเนื้อหาขอมูลอยางวางใจเปนกลาง โดยเทียบกับ 
หลักพุทธธรรมหรือหลักวิทยาศาสตร  เราก็อาจเกิดความรูที่จะเปนคุณประโยชน 
และกำหนดทาทีที่ถูกตองตอสิ่งลึกลับนี้ในฐานะชาวพุทธได 
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Editorial Preface
Translated to English : Barry Ismail 

Regarding the article; “Royal grace to the Muslims” in the last The 
Light of Dhamma Volume 4 Issue 1, July - December 2019 written by 
the editorial staff, we travelled, accompanied by the group of 
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation, in March 2019, to 
participate in the ordination ceremony for military personnel stationed 
in Narathiwat Province. We got to know the situation in the three 
southern border provinces. Now we would like to present the story of 
the ordination ceremony which is an important work of the project 
“Inviting to Temple and Reconciliation to Preserve the South”. The 
Foundation, in collaboration with many other stakeholders, has taken 
steps to strengthen local peace.  

Included in this issue is an article inviting cultural travel within 
Narathiwat province, “Chothara Singhe Temple : Final Temple, The End 
of the Border”. This temple in Takbai district has an old museum 
displaying a variety of interesting exhibitions. Located inside the temple 
is an exhibition showcasing the important historical event of over one 
hundred years ago, during the reign of King Rama V. The event are 
pertaining to the independence and national sovereignty between Siam 
and England. These three articles originate from the three southern 
provinces. In the Inviting to Temple project, the editorial staff of The 
Light of Dharma hopes that these three stories combined, will allow 
readers to understand the situation and cultural tourist attractions of 
Narathiwat in more detail. 

For “Medium : Fake or Real (1)” by Nopphorn Suwanphanit in this 
issue. Even though Mediums are a matter of belief outside of Buddhism, 
we, the Editors, see that it has occurred in history all over the world.
This belief in Medium still exists and is inherited to the present day, 
although its’ practice has been greatly reduced both at home and 
abroad. If we can consider the content with an open mind and 
comparing it with the principles of Buddhism and science, we may gain 
the knowledge useful in determining the right attitude towards this 
mystery, as Buddhists. 
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ภูเก็ตพุทธกิจ

(1)บรรยายธรรม 
31 พฤษภาคม 2562 
สุพร วนิชกุล นำคณะวิทยากรมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล ศรัทธา ๔๕ บรรยายธรรมและฝกสมาธิเบ้ืองตนแกนักเรียน
โรงเรียนขจรเกียรติศึกษา กะทู 

(2)นิมนตพระไปนราฯ 
4 มิถุนายน 2562  
มูลนิธิฯ อาราธนาพระสงฆหมูแรกของป 2562 ออกเดินทางไป
จำพรรษายังวัดในนราธิวาส  ตามโครงการ “ชวนโยมเขา 
วัด สมานฉันท รักษาถิ่นชายแดนใต” จำนวน 11 รูป 
 

(3)เพ่ือนักโทษ 
7 มิถุนายน 2562  
สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ บรรยายธรรมและฝกสมาธิเบื้องตนแกนักโทษหญิงเรือนจำจังหวัดภูเก็ต 
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(4)เพื่อเยาวชน 
21 มิถุนายน 2562  
สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ บรรยายเรื่องโทษของ
ยาเสพติด  ประกอบ ศรีรัตนาวดี วิทยากรมูลนิธิฯ 
สอนสมาธิแบบเคล่ือนไหว ใหแกนักเรียนระดับ 
ชั้นประถมศึกษา โรงเรียนดาวรุงวิทยา 

(5)ศาสนิกชนจากพรอน 
28 มิถุนายน 2562 
ผูสูงอายุจากตำบลพรอน อำเภอตากใบ นราธิวาส 250 คน มาเยี่ยมชมพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด สักการะ
พระใหญเมืองภูเก็ต และรับมอบบาตรและผาไตรเพ่ือนำไปใชในงานอุปสมบทหมู ณ วัดที่อำเภอตากใบ 

(6)ทำบุญเขาพรรษา 
28 มิถุนายน 2562 
มูลนิธิฯ จัดรถบุปผชาติ 
2 คันรวมขบวนแหเทียน
ในเทศกาลเขาพรรษา ณ 

วัดลัฏฐิวนาราม เพื่อนำไปถวายแดวัดไชยธาราราม 
วัดลัฏฐิวนาราม วัดสีลสุภาราม และพุทธอุทยาน 
ยอดเขานาคเกิด  พรอมทั้งตั้งโรงทานเลี้ยงอาหารผู
มารวมงาน 
 

(7)ชวยงานบวช 
5 กรกฎาคม 2562 
มูลนิธิฯ มอบบาตรและผาไตร 12 ชุด แกหนวยเฉพาะ
กิจนาวิกโยธิน กองทัพเรือ 33 นราธิวาส  เพื่อรวมงาน
อุปสมบทหมูประจำป 2562 ที่จัดขึ้น ณ วัดประชุมชล
ธารา นราธิวาส ในวันที่ 14 กรกฎาคม 2562 
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(8)เยาวชนปลูกปา ธรรมะปลุกเยาวชน 
6 กรกฎาคม 2562  
คณะครูและนักเรียนโรงเรียนดาวรุงวิทยา 200 คน นำโดยซิสเตอรดวงแข รัตโนภาส ผูอำนวยการ
โรงเรียน รวมกันปลูกหญาแฝกและตนไผ  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  พรอมทั้งเขาฝกสมาธิ
เบื้องตนและรวมรับประทานอาหารกลางวัน 

(9)ที่พัก ณ พุทธอุทยานฯ 
9 กรกฏาคม 2562  
วาที่ร .ท .ตระกูล โทธรรม 
ผอ.ศูนยอำนวยการบรรเทา
สาธารณภัย กรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย กลาวขอบคุณคณะทำงานพระใหญ ที่ใหการตอนรับคณะเจาหนาที่จากกรมฯ ใหเขาพัก
กินอยูชวงฝกปองกันและบรรเทาสาธารณภัยแบบบูรณาการ  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ระหวางวันที่ 
3-8 กรกฎาคม 2562 

(10)เทียนสูใต  
มูลนิธิฯ รวมกับเทศบาลตำบลฉลองจัดเทียนไปถวายวัดทางภาค
ใตในประเพณีเขาพรรษา ป 2562  ดังนี้ :- 
12 กรกฎาคม : ถวายพรอมบริขาร  ณ วัดพระพุทธ อำเภอตากใบ 
นราธิวาส  รวมกับคณะนักเรียนจากโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาล
ตำบลรัษฎา 
17 กรกฎาคม : ถวายพรอมบาตร-ผาไตรจำนวน10 ชุด  รวมกับ
ชมรมรักษบางนรา เขต 7  ณ วัดทุงคา อำเภอยี่งอ นราธิวาส 

(11)เพื่อชาวนราฯ 
13 กรกฎาคม 2562 
ในการสนับสนุนงานอุปสมบทประจำปของ
จังหวัดนราธิวาส 14 กรกฎาคม  ณ วัดประชุม
ชลธารา  มูลนิธิฯยังใชโอกาสนี้นำส่ิงของจำเปน
ไปมอบใหชาวไทยมุสลิมและชาวไทยพุทธ และ
หนวยทหารในพ้ืนที่ดวย   
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(12)ชาวสาคูทำบุญพระใหญ 
13 กรกฎาคม 2562 
คณะชมรมผูสูงอายุตำบลสาคู 
อำเภอพระแสง สุราษฎรธานี  
นำโดยจำนง ชูศรี-ประธาน
ชมรม  และนำพล ฉิมเรือง 
นายกองคการบริหารสวน
ตำบลสาคู  เดินทางมาสักการะพระใหญ รวมรับประทานอาหารเจ รับฟงบรรยายสรุปความเปนมาโครงการ
พระใหญเมืองภูเก็ต และรวมทำบุญโครงการ 

(13)เสบียงหนวยแพทย 
18 กรกฎาคม 2562 
มูลนิธิฯ จัดอาหารใหแกหนวยแพทยอาสา
สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
(พอ .สว . ) จำนวน 60 คน ซึ่งลงพื้นที่  

ณ โรงเรียนบานปาครองชีพ  ตำบลเทพกระษัตรี ภูเก็ต 

(14)เลี้ยงอาหาร 
20,28 กรกฎาคม และ 12,20 สิงหาคม 2562 
มูลนิธิฯ เปดโรงทานบริการอาหารฟรีที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

(15)ฝกสติ 
27 กรกฎาคม 2562 
วิทยากรมูลนิธิฯ รวมใหการอบรมสติปฏฐานสี่ ที่อาวฉลอง 
วิลลารีสอรทแอนดสปา  ระหวางวันที่ 27 กรกฎาคม – 2 
สิงหาคม 2562 
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(16)เฉลิมพระเกียรติ 
28 กรกฎาคม 2562   
มูลนิธิฯ รวมกับเทศบาลตำบลฉลอง
และชาวชุมชนในทองที่  จัดกิจกรรม
ปลูกปาเฉลิมพระเกียรติแดพระบาท
สมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

(17)เพื่อผูปวยติดเตียง 
1 สิงหาคม 2562  
สำราญ จินดาพล นายก
เทศมนตรีตำบลฉลอง รับ
มอบผาออมสำเร็จรูปจาก
มูลนิธิฯ ณ สำนักงาน

เทศบาลตำบลฉลอง เพื่อนำไปมอบใหแกผูปวยติดเตียงที่ยากไรในทองที่ 
 

(18)อนุรักษปาชายเลน 
4 สิงหาคม 2562  
มูลนิธิฯ จัดอาหารเล้ียงคณะผูรวมปลูกปาชายเลน 900 คน  ณ บานปาสัก หมู 4 ตำบลปาคลอก  ในกิจกรรม
ของมูลนิธิอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติอันดามัน รวมกับมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขตภูเก็ต 

(19)วันแม 
9,10,12 สิงหาคม 2562 
มูลนิธิฯ รวมกับร.ร.ดาวรุงวิทยา จัดงานตักบาตร
พระสงฆ 9 รูป ในวันท่ี 9 สิงหาคมนี้ ถวายพระราช
กุศลเนื่องในวันแมแหงชาติ 12 สิงหาคม  พระประ-
สาธนสารโสภณ เจาคณะจังหวัด(ธรรมยุต) ภูเก็ต 
พังงา กระบ่ี ระนอง และคณะสงฆจากพุทธอุทยาน
ยอดเขานาคเกิดรวมรับบาตร  โดยนำของตางๆ 
เหลานี้ไปมอบใหคุณแมหลังคลอด และผูปวยตาม
ตึกตางๆ  ณ โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  และผูดอยโอกาสโรงเรียนภูเก็ตปญญานุกูล 
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(20)รำลึกพล.อ.เปรม ติณสูลานนท 
18 สิงหาคม 2562 
ตัวแทนมูลนิธิฯ ไปเปนประธานงาน
สวดพระอภิธรรมอุทิศสวนกุศลแด 

พล.อ.เปรม ติณสูลานนท อดีตประธานองคมนตรี และมอบ 
เงินสมทบทุนแกศาลเจาผูจัดงาน  ณ ศาลเจากิ้วเที้ยนเกง 
สะพานหิน 

(21)รักษาถิ่นชายแดนใต 
11-14 กรกฎาคม 2562 
คณะมูลนิธิฯ และคณะนักเรียนจากโรงเรียนผูสูงอายุ เทศบาลตำบล
รัษฎา รวมงานอุปสมบทหมูพลทหารกองทัพเรือจำนวน 12 นาย  
ณ วัดโพธ์ิปฐมาวาส อำเภอเมือง สงขลา  และถวายเทียนพรรษาท่ี 
วัดพระพุทธ อำเภอตากใบ นราธิวาส  

ในโครงการ “ชวนโยมเขาวัด สมานฉันท รักษาถิ่นชายแดนใต” 
20-22 สิงหาคม 2562 
เดินทางไปยังนราธิวาสเพ่ือติดตามงานในโครงการ “ชวนโยมเขาวัดฯ” 
และเขากราบเยี่ยมพระเทพศีลวิสุทธิ์ เจาคณะจังหวัดนราธิวาส ที่ 
วัดประชุมชลธารา 

(22)บรรยายธรรม 
23 สิงหาคม 2562 
มูลนิธิฯ โดยนิตยา เหลามโนสุวรณ บรรยายธรรมเรื่อง “พระคุณของแม” และประกอบ ศรีรัตนาวดี แนะนำ 
“การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผเมตตาจิต”  ณ โรงเรียนดาวรุงวิทยา 

(23)บรรยายธรรม 
1 ตุลาคม 2562 
เรื อนจำจั งห วั ด ภู เ ก็ ต ร ว มกั บ
มูลนิธิฯ จัดงานถือศีลกินผัก ครั้งที่ 
19  โดยศาลเจาจุยตุยและศาลเจา
กิ้วเ ท้ียนเกงสนับสนุนอาหารเจ 

ตลอด 9 วัน  มีผูตองขังชายหญิง 200 คนสมัครเขารวม  ในวันเปดงาน สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ นำสวด
มนตและฝกอบรมสมาธิแกผูตองขัง พรอมมอบวารสารแสงพระธรรม ฉบับที่มีบทความเกี่ยวกับการทาน
มังสวิรัติใหหองสมุดเรือนจำ  หรินทร สุขวัจน บรรณาธิการวารสาร บรรยายเรื่องภูมิปญญาโบราณกับการงด
อาหารเพ่ือสุขภาพ กำเนิดการถือศีลกินผักในภูเก็ต และชาวพุทธกับอาหารมังสวิรัติ 
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(24)ฟกทองในเทศกาล 
1 ตุลาคม 2562 
มูลนิธิฯ มอบฟกทอง 500 กิโลกรัม 
แดศาลเจาจุยตุย  ศาลเจาสะพานหิน  
ศาลเจาราไวย  และศาลเจาทาเรือ  
เพื่อใชประกอบอาหารแจกจายแก
ประชาชนในเทศกาลกินเจปนี้ 
 

(25)ตักบาตรเทโว 
13 ตุลาคม 2562 
มูลนิธิฯ จัดงานตักบาตรเทโวโรหนะ 
ในวันออกพรรษประจำปนี้  ณ พุทธ
อุทยานยอดเขานาคเกิด 

(26)เพื่อโรงพยาบาลฉลอง 
22 ตุลาคม 2562 
มูลนิธิฯ จัดรถแบคโฮและคนงานเขาปรับพื้นดิน
หนาอาคารหลักโรงพยาบาลฉลอง เนื้อที่ราว 1 ไร 
เพื่อการตกแตงภูมิทัศนรอบโรงพยาบาลฉลอง 
 

(27)กฐินพระใหญ 
27 ตุลาคม 2562 
มูลนิธิฯ จัดงานกฐินสามัคคีประจำป 2562 มีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ เจาคณะตำบลฉลองเปนประธานฝาย
สงฆ นพ.ชูชาติ นิจวัฒนา ผอ.โรงพยาบาลฉลอง ประธานฝายฆราวาส  พระปลัดประดิษฐ มณิจนฺโท เจาคณะ
ตำบลศรีสาคร นราธิวาส พระอธิการทรงชัย ตปสีโล เจาอาวาสวัดเกาะลันตา กระบี่  และสำราญ จินดาพล 
นายกเทศมนตรีตำบลฉลองรวมงาน 
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(28)โรงทานลอยกระทง 
11 พฤศจิกายน 2562 
มูลนิธิฯ จัดโรงทานบริการ
อาหารแกประชาชนในงาน
ประเพณีลอยกระทง จัดโดย
เทศบาลตำบลฉลอง  บริเวณ
สะพานทาเทียบเรือปาหลาย ตำบลฉลอง 

(29)ปลูกปาชายเลน 
21 พฤศจิกายน 2562 
มูลนิธิฯ จัดโรงทานบริการอาหารแกผูรวมปลูกปาชายเลนใน
โครงการ“ความรวมมือเพื่อการอนุรักษฟนฟูชายฝงและปลูก
ปาชายเลนพ้ืนที่จังหวัดภูเก็ต” ภายใตศาลแขวงภูเก็ต  
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดภูเก็ต  มหาวิทยาลัยสงขลา
นครินทรวิทยาเขตภูเก็ต ฯลฯ  มีผูถูกคุมประพฤติอาสาราว 400 คน เยาวชนและประชาชนอาสาในทองท่ี 
รวมกันปลูกตนไม 1,500 ตน ณ ปาชายเลนชุมชนทาสัก ตำบลปาคลอก อำเภอถลาง 

(30)บวชพระประจำป 
28 พฤศจิกายน 2562 
วัดกิตติสังฆาราม(กะตะ) 
และมูลนิธิฯ จัดงาน
อุปสมบทประจำป “บวช
พระเพ่ือพอ” จำนวน  

9 รูป สามเณร 1 รูป โดยมีพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ เจาคณะตำบลฉลองเปนพระอุปชฌาย  พล.ต.เชษฐา ตรงดี 
รองผูบัญชาการหนวยสงครามพิเศษเปนประธานฝายฆราวาส 

(31)สอบธรรมประจำป 
29 พฤศจิกายน 2562 
สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ 
อานคำปราศรัยของสมเด็จ
พระมหาวีรวงศ แมกองธรรม
สนามหลวง  ในวันเปดสอบ
ธรรมศึกษาประจำป 2562 
ระดับนักเรียนที่โรงเรียนดาวรุงวิทยา ในฐานะผูสนับสนุนทุนการดำเนินการตอเนื่องมาเปนปที่ 11  โดยมี 
พระประสาธนสารโสภณ เจาคณะจังหวัดภูเก็ต พังงา กระบี่ ระนอง(ธรรมยุต) มาเปนประธานการสอบ 
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES

(1) Dharma lecture 
31 May 2019 
Suporn Vanichakul led the group of lecturers of Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation to 
give lectures and teach basic meditation practice to students from Kajonkietsuksa School. 

(2) Inviting monks to Narathiwat 
4 June 2019 
The Foundation, inviting the first group of 11 monks of 
the year 2019, set off to the temple in Narathiwat in 
keeping with the project “Inviting to temple to preserve 
the southern border area”. 

(3) For the prisoners 
7 June 2019 
President of the foundation, Suporn Vanichakul, delivers the Dharma lecture and basic meditation 
practice for female prisoners in Phuket Province. 
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(4) For the youth 
21 June 2019 
President of the foundation, Suporn 
Vanichakul, lecturing on the penalties of drug 
addiction and the Foundation’s speaker, 
Prakorb Srirattanawadee, demonstrated 
“Motion meditation” for elementary school 
students at Dowroongwitthaya School. 

(5) Buddhist from Phron 
28 June 2019 
250 elderly from Phron Subdistrict, Takbai District, Narathiwat Province came to visit the Buddha 
Garden on Mt. Nakkerd. There they paid homage to the Big Buddha in Phuket and received alms 
bowls and tri robes for use in ordination ceremony at the temple in Takbai District. 

(6) Making merit 
28 June 2019 
The Foundation 
organized for two cars 
to be decorated in 

flowers to join the Candle procession during 
the Buddhist Lent festival at Latthiwanaram 
yellow Temple. To be given to Chaithararam 
Temple, Latthiwanaram Temple, Sirisilsupharam 
Temple and Buddha Garden on Mt. Nakkerd as 
well as setting up a cafeteria for the attendees. 

(7) Assisting with ordination 
5 July 2019 
The Foundation donated 12 alms bowls and tri 
yellow robes to the Marine Corps 33 Narathiwat 
Special Task Force to participate in the mass 
ordination ceremony of the year 2019 held at 
Wat Prachum Chonthara, Narathiwat on July 14th. 
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(8) Dharma awakens youth & tree planting 
6 July 2019 
A group of 200 teachers and students from Dowroong Wittaya School, led by School 
Director Sister Duangkhae Rattanopas, joined together to plant vetiver grass and bamboo 
trees at Buddha Garden on Mt. Nakkerd, they also attended basic meditation practice and 
were served lunch. 

(9) Accommodation at 
the Mt. Nakkerd 
9 July 2019 
Acting Lieutenant 
Governor Trakul Thotham, 
Director of the Disaster 

Relief Center and Department of Disaster Prevention and Mitigation gave thanks to the Big Buddha 
working group. The group had welcomed the staff from the Department, offering them 
accommodation their hospitality during the integrated disaster prevention and mitigation practice 
held at the Buddha Garden on Mt. Nakkerd, from July 3rd to the 8th. 

(10) Candles to the south 
The Foundation, joining together with the Chalong 
Subdistrict Municipality, organized candles to be given as 
offerings to temples in the southern region during the 
Buddhist Lent in the year 2019 as follows : - 
12 July: Offering monks at PhraBhuddha Temple, Takbai 
District, Narathiwat joined with a group of student from 
Ratsada Sub-district Municipality Seniors School, Phuket. 
17 July: Offering alms bowls and tri yellow robes to 10 
monks together with the Bang Nara Conservation Club, 
Region 7, at Thungkha Temple, Yee-ngor District. 

(11) For the Nara people 
13 July 2019 
Providing support for the annual ordination 
ceremony of Narathiwat Province held on 
14 July at Wat Prachum Chonthara. The 
foundation also uses this opportunity to 
give essential things to Thai Muslims and 
Buddhists as well as military units in the 
area. 



The Light of Dharma January–June 2020  19

(12) Sakhoo people make 
merit with The Big Buddha 
13 July 2019 
The Elderly Club of Sakhoo 
Sub-district, Phrasaeng 
District, Suratthani, led by 
President of the Club,  
Chamnong Chusri - and 
President of Sakhoo Sub-district Administration Organization, Namphol Chimruang, travel to worship 
the Big Buddha and join in with the vegan meal. They listened to a briefing on the history of the 
Phuket Big Buddha Project as well as making merit through the project. 
 

(13) For the Volunteers 
18 July 2019 
The Foundation provided meals to 
the Princess Mother’s Volunteers 
Medical Unit, HRH Princess Maha 
Chakri Sirindhorn, which were visiting 

at Ban Pakhrongcheep School, Thep Krasattri Sub-district Phuket. 

(14) Donating food 
20-28 July and 12,20 August 2019 
The foundation opened a free dining corner at Vachira Phuket Hospital. 
 

(15) Practice mindfulness 
27 July 2019 
The advisor of the Foundation participated in four 
mindfulness-training sessions at Aochalong Villa Resort & 
Spa between 27 July - 2 August 2019. 
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(16) Commemoration 
28 July 2019 
The Foundation, along with the 
Chalong Sub-district Municipality as 
well as local people organized to 
plant forests in honor of His 
Majesty the King. On the birthday of His Majesty the King at Buddha Garden on Mt. Nakkerd. 

(17) For bedridden 
patients 
1 August 2019 
Chalong District Mayor, 
Samran Jindaphon, 
accepted sanitary 
diapers from the 

Foundation at Chalong Sub-district Municipality Office for distribution to bedridden patients in the 
area. 
 

(18) Mangrove forest conservation 
4 August 2019 
The Foundation, in collaboration with the Prince of Songkla University Phuket Campus, provided 
food to a group of 900, mangrove re-foresters, at Baan Pasak, Moo 4, Pakhlok Sub-district, during 
the activities conducted by the Andaman Natural Resources Conservation Foundation. 

(19) Mother’s Day 
9,10,12 August 2019 
The Foundation joined with Dowroongwitthaya 
School to organize alms-giving ceremonies for 
9 monks’ on 9 August giving merit for Mother’s 
Day on 12 August. Provincial priests 
(Thammayut), Phuket, Phang-nga, Krabi, Ranong 
and the clergy from Buddha Garden on Mt. 
Nakkerd, joined in to receive the alms bowls. 
By bringing these various items to new mothers 
and patients, in various buildings at Vachira 
Phuket Hospital and also for the underprivileged at Phuketpanyanukul School. 
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(20) Remembrance of General 
Prem 
18 August 2019 
The Foundation representative 
went to be the president of the 

Phra-aphitham Dedication Charity Ceremony for General 
Prem Tinsulanon, former President of the Privy Council 
and to donate to the organizer of the Kiew Thian Keng 
Shrine, Saphanhin. 

(21) Preserve the southern border areas 
11-14 July 2019 
Faculty of the Foundation, and a group of student from Ratsada 
Sub-district Municipality Seniors School, Phuket participated in 
the Ordination Ceremony of 12 Navy officers at Pho Pathomawat 
Temple, Muang District Songkhla Province. There they offered 

candles for Buddhist Lent at Phraphut Temple, Takbai District, 
Narathiwat Province, under the project of “ Inviting to temple 
to preserve the southern border area”. 
20-22 August 2019 
Travel to Narathiwat to follow the work in the project.  
“Inviting to temple to preserve the southern border area” and 
paid a visit to Phrathep Sinwisut, Narathiwat Province Dean at 
Prachum Chonthara Temple.  

(22) Dharma lecture 
23 August 2019 
The Foundation by Nittaya Lao-manosuvorn Dharma talk “The grace of mother” and Prakorb 
Srirattanawadee introduced “Moving Meditation and Compassionate Mind” at Dawroong Wittaya 
School. 

(23) Dharma lecture 
1 October 2019 
Phuket Provincial Prison, along 
with the Foundation organized 
the 19th Buddhist Vegetarian 
Festival by Jui Tui Shrine and 
Kew Thien Keng Shrine and 

promoted the eating of vegetarian food for 9 days. 200 male and female inmates applied to 
participate in the opening ceremony. Suporn Vanichakul president of the Foundation joining the 
praying and meditation training was held for inmates as well as donating the Light of Dharma 
Magazine with the Issue having an article about vegetarianism, for the prison library. Harin Sukavat, 
editor of the Magazine, lectured on ancient wisdom and fasting, the origins of vegetarianism in 
Phuket, and Buddhism and vegetarian food. 
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(24) Pumpkin for Festival 
1 October 2019 
The Foundation donated 500 
kilograms of pumpkin to Jui Tui 
Shrine, Saphanhin Shrine, Rawai 
Shrine and Tharue Shrine for 
cooking and distributing to the 
people for this Vegetarian 
Festival. 

 

(25) Offering Devo 
13 October 2019 
The Foundation organized Devo 
Rohana Ceremony on the 
Buddhist Lent Day. 

(26) For Chalong Hospital 
22 October 2019 
The Foundation organized a backhoe, trucks 
and workers for earthworks in front of the 
main building at Chalong Hospital in order to 
landscape about 1 rai. 
 

(27) Kathin at Big Buddha 
27 October 2019 
The Foundation organized the Kathin Unity Festival 2019 with Phrakhru Wisut Kityaphorn, Chalong 
Sub-district dean is the president of the festival, Dr. Chuchat Nitwatthana, director of Chalong 
Hospital. President of the clerk Pradit Manit, Dean of Srisakhon Narathiwat Sub-district, Rector 
Songchai Tapasilo, abbot of Koh Lanta Temple, Krabi and Samran Jindaphon the Mayor of Chalong 
Sub-district Municipality also attended the event. 
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(28) Loy Krathong alms 
canteen 
11 November 2019 
The Foundation organized 
a alms canteen for the 
people in Loi Krathong 
festival. Organized by 
Chalong Sub-district Municipality in the area of Pa Lai Pier, Chalong Sub-district. 
 

(29) Planting mangrove forests 
21 November 2019 
The Foundation provided a food service booth for the 
mangrove growers under the project “Cooperation for 
Conservation, Rehabilitation and Mangrove Plantation in 
Phuket Area” under the Phuket District Court. Phuket 
Probation Office, Prince of Songkla University Phuket 
Campus, etc. There were approximately 400 youth and 
adult probationer volunteers involved and jointly, they planted 1,500 trees at Thasak Mangrove 
Forest, Pakhlok Sub-district, Thalang District.  

(30) Ordination of 
the Buddhist monk  
28 November 2019 
K i t t i s a n g k h a r a m 
Temple (Wat Kata) 
and the Foundation 
organized the annual 

ordination ceremony “Ordained Monk for Father”, among the 9 monks and 1 novice, with Phrakhru 
Wisut Kityaphorn, Chalong Sub-district dean. Major General Chettha Trongdee, Deputy Commander 
of the Special War Unit, is the laity president. 

(31) Annual Dharma 
Exam 
29 November 2019 
Suporn Vanichakul, the 
president of the 
foundation read the 
speech by Somdet Phra 
Mahawirawong the 
Maekong Tham Sanam Luang on the opening day of the Dhamma Study test Year 2019 (student 
level) at Dawroongwitthaya School. The Foundation continued to sponsor the ongoing operations 
for the 11th year, with Phuket Provincial Dean, Phang-nga, Krabi, Ranong (Thammayut) becoming 
the exam president. 
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แสงที่บาเจาะ 

พักรบพบพระ 
ไกด ธรรมสาร 

ดวยพันธกิจออกชวยเหลือพี่นองภาค
ใตตอนลางท่ีประสบอุทกภัยเมื่อปลายป 
2559  ซึ่งมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล 
ศรัทธา ๔๕ ไดจัดตั้งศูนย “น้ำใจไทยท่ี
ไหลริน  เย็นทั่วถิ่นแผนดินไทย” จัดหา
และรับบริจาคส่ิงของจำเปน  สงหนวย
เคลื่อนที่นำลงไปชวยเหลือยังพื้นท่ีใน
จังหวัดนราธิวาสและจังหวัดรายทาง  ตั้งแตวันที ่
6 ถึง 20 มกราคม 2560  เนนการเขาถึงพื้นที่
เปนหลัก  ในการนี้ ไดประสานกับหลายภาคสวน  
ไดแก พระสังฆาธิการ ผูนำชาวบาน และ
ขาราชการ  โดยหลังจากสถานการณ ปกติ 
มูลนิธิฯยังเฝาดูเหตุการณและสื่อสารกับบุคคล
ตางๆท่ีรวมประสานงานกันมา  ไดประจักษ
ชีวิตความเปนอยูของประชาชน ความยาก
ลำบากของพระสงฆ พุทธศาสนิกชน และ
ขาราชการทหารท่ีปฏิบัติหนาที่ในพื้นที่   
 จนถึงวาระงานกิจกรรมทางพระพุทธ
ศาสนาประจำป  ไดเกิดความรวมมือกันในงาน
บรรพชาสามเณรฤดูรอนประจำปในเดือน
เมษายน 2560  ระหวางวัด ผูมีจิตศรัทธาใน
จังหวัดนราธิวาสกับมูลนิธิฯ  ไดแก การจัดหา
สิ่งของเคร่ืองบวชนำไปมอบให  สนับสนุนให
สามเณรบวชใหมและพระพ่ีเลี้ยงเดินทางไป
ทัศนะศึกษาและฝกอบรมธรรมรวมกับพระสงฆ
สามเณร ในจังหวัดภูเก็ต  โดยพำนัก ณ ที่พัก
สงฆภายในพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด เมือง
ภูเก็ต (ซึ่งมูลนิธิฯกำลังดำเนินโครงการอยู) 

กอนปลงผม 

(แถวยืน จากซาย) สุพร วนิชกุล(ประธานมูลนิธิ
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕)  พระสมุหจิระพนธ 
ธัมมจาโร(เจาอาวาสวัดอุไรรัตนาราม)  น.อ.สันติ  
เกศศรีพงษศา(ผูบังคับหนวยเฉพาะกิจ กรมทหาร
พรานนาวิกโยธิน กองทัพเรือ) 

พิธีบวชในพระอุโบสถ 



The Light of Dharma January–June 2020  25

 จากการไปมาหาสู รวมกิจกรรมในพื้นที่
ดังกลาว  ทางมูลนิธิฯพบปญหาที่วัดจำนวนไม
นอยขาดแคลนพระสงฆ ไมสามารถประกอบ
ศาสนกิจ เชน พิธีสำคัญทางศาสนา การทอด
กฐิน หรือบางวัดแทบจะเปนวัดราง ไมสามารถ
เปนท่ีพึ่งของชุมชนได  มูลนิธิฯและสาธุชน
จังหวัดนราธิวาส  จึงหารือกันมีมติจัดทำ
โครงการ “ชวนโยมเขาวัด สมานฉันท รักษาถิ่น
ชายแดนใต”  อาราธนาพระภิกษุสงฆในจังหวัด
ตางๆ ลงไปพำนักและปฏิบัติกิจในวัดของ
จังหวัดนราธิวาส  เพื่อรวมฟนฟูวัดกับชุมชน
รอบๆ ใหกลับมาเปนปกติ สรางความอุนใจแก
ชาวบาน และสนับสนุนดานความม่ันคงของรัฐ
ในทางวัฒนธรรมเทาที่จะกระทำได  
 กระท่ังตนป 2562 มูลนิธิฯไดมีโอกาส
แลกเปลี่ยนกับฝายความมั่นคงในพื้นท่ี  เสนอ
ใหทหารผูปฏิบัติหนาที่ไดมีโอกาสพักเสริมสราง
ความสงบของจิตใจดวยหลักธรรม  จึงเปน 
ที่มาของการจัดงานอุปสมบททหารพรานกรม 
นาวิกโยธินกองทัพเรือซึ่ งประจำการอยูที่
จังหวัดนราธิวาส  อันมีทหารสมัครใจบวช 12 
นาย ณ วัดอุไรรัตนาราม อำเภอบาเจาะ เมื่อ 2 
เมษายน 2562  โดยมีประชาชนและผูอาวุโสใน
พื้นที่และจากกรุงเทพฯ หลายภาคสวน  ทั้ง
ชาวไทยพุทธและไทยมุสลิมเขารวมงาน  ทั้งนี้ 
พระนวกะทั้ง 12 รูปจะเดินทางไปพำนักเพื่อ 
ฝกปฏิบัติกิจท่ีพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
(พระใหญเมืองภูเก็ต)ราว 2 สัปดาห กอนกลับ
ไปปฏิบัติหนาที่ยังจังหวัดนราธิวาสตอไปหลัง
จากสึกหาลาเพศ 

กลองยาวทหารหญิง 

พระนวกะปฏิบัติกิจที่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 
(พระใหญเมืองภูเก็ต) 

ไปทัศนศึกษาและมอบของจำเปนแกชาวเลหมูบานที่
ไฟไหม ณ เกาะสุรินทรใต จังหวัดกระบี่ 



26  แสงพระธรรม  มกราคม–มิถุนายน 2563

LIGHT IN BACHO 

Armistice to Become 
Monk 
Guide Thammasan 

With a mission to help the 
southern brothers and sisters who 
had suffered due to the floods  
at the end of 2016, the 
Phraphutthamingmongkhon Sattha 
45 Foundation established the 
Center “Thai kindness flows 
throughout Thailand”. The center 
provided mobile units that accepted 
donations of basic necessities that were 
sent to help in Narathiwat , and other 
provinces along the way.  

From 6 to 20 January 2017, the 
Center focused on opening access to the 
areas affected by flooding by coordinating 
with many the stakeholders including 
monks, administrators, villagers and  
civil servants. After that situation was 
addressed, the Foundation then  
oversaw local events, assisted with 
communications between various 
stakeholders who collaborated in re-
establishing the lives of the local people 
by addressing the difficulties faced by the 
Buddhist monks, Buddhists practitioners 
and the military officials, in performing 
their duties in the area. 

The devotional temple in 
Narathiwat Province set the annual 
Buddhist religious event, “The novice 
ordination ceremony of the annual 
summer season”, for April 2017. With 
cooperation from the Foundation, the 
articles for the ordination were given to 
encourage new novices (as well as the 

Before shaving hair 

(Row standing from the left) Suporn 
Vanichakul (President of the 
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 
Foundation), the Venerable Jiraphon 
Dhammajaro (Abbot of Urairattanaram 
Temple), Commondore Santi Ketsiphongsa 
(commander Department of Scouting, Marine 
Corps) 

already ordained monks) to travel to 
Phuket. Once there, they undertook 
Dharma studies and training, along side 
local monks and novices. During this time 
they resided at Buddha Garden on Mt. 
Nakkerd, in Phuket town (the Foundation 
is currently working on this site as well). 
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perform religious tasks and even events 
such as religious ceremonies or the 
ceremonial presentation of robes to 
monks cannot be performed. Some 
temples are almost deserted so they 
cannot be a used as a community refuge, 
as they are intended to be. The 
foundation and the Narathiwat Province 
stakeholders, therefore, discussed and 
resolved to create a project “Inviting to 
Temple and Reconciliation to Preserve 
the South”. Monks from various provinces 
went down to stay and practice in the 
temples of Narathiwat Province. They 
participated with the local communities in 
the rehabilitation of temples, creating 
peace of mind for the villagers, and 
support for the cultural security of the 
government, as much as possible.  
 In the beginning of 2019, the 
Foundation had the opportunity to 
exchange various ideas with the security 
department in the area. It was proposed 
that the officers on duty have an 
opportunity to rest and regain their peace 
of mind, to be ordained and become a 
monk. This came to fruition on April 2nd 
during the organizing ceremony for the 
Royal Thai Navy Marine Corps Scouts, 
(based in Narathiwat Province), local 
people, and elders from the area and 
many sectors of Bangkok as well, 
attended. The Scouts comprise 12 
voluntary clerics at Urairattanaram 
Temple, Bacho District. Both Thai 
Buddhists and Thai Muslims attended the 
event. The 12 monks will travel to 
Buddha Garden on Mt. Nakkerd (Phuket 
Big Buddha) and reside there for about 2 
weeks before returning to Narathiwat 
Province. There they will finally finish their 
monk’s duties. 

From returning visits and 
participating in activities in the above 
mentioned area, the Foundation has 
found many problems with the temples, 
mainly, its lack of ordained monks. This 
leads to problems like, being unable to 

Tom-tom drum female soldier 

Phra Nawakas (new monks) practiced at 
Buddha Garden on Mt. Nakkerd (Phuket Big 
Buddha) 

Study trip and give necessities to the 
villagers of the village on fire at South Surin 
Island, Krabi Province. 
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แสงพจนา 

จากสมุดบันทึก 
พจนา จันทรสันติ 

มีอะไรที่เกี่ยวของกันอยูระหวางภาวะของความคิด การกระทำ และการแลเห็น   
เมื่อทั้งสามสิ่งหลอมรวมเขาดวยกัน จึงกอเกิดเปนสภาวะความเปนจริงที่สมบูรณ 

 
เมื่อคนผูหนึ่งสามารถหลอมรวมสมอง หัวใจ ความเขาใจ และการหย่ังเห็นเขาดวยกันไดสำเร็จ   

เขายอมบรรลุถึงความเปนจริง(practicality)   
และกาวพนไปจากความเปนนักคิดหรือนักฝน  ทวาคือนักปฏิบัติ   

 
ทวาความเปนนักปฏิบัติก็เชนกัน หาไดมีขอบขายจำกดัอยูเพียงกิจกรรมในโลกสามัญไม   

ทวาครอบคลุมอยูในหลากหลายมิติ ในโลกนามธรรมดวยเชนกัน   
โลกที่เปนจริงสำหรับเขาเต็มไปดวยมิตินับอนันต  

และเขาคือผูที่สามารถกาวเขาไปสัมพันธกับสิ่งตางๆ  
ในนานามิติไดอยางมีชีวิตชีวา 

 
และนี่เองคือความหมายของความ“เปนจริง”(practicality)  

ซึ่งแผขยายเปดกวางออกไปอยางไมมีขอบเขตจำกัด  ซึ่งในทางพุทธ  
คือการถึงพรอมดวยปญญาและอุบายนั่นเอง 
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LIGHT OF POCHANA

From a diary 
Pochana Chandrasanti 

It is the relationship between thoughts, actions and understanding, all three of these 
phenomena unified, that creates the “awakened” condition perfectly. 

 
When a man became aware, he had then focused his mind, heart and understanding,  
he then reached practicality. He may have come across as a “thinker” or “dreamer”,  

but he was a “practitioner”. 
 

If he also denied, not only the limitation of the rupa-dhamma (material things) world, 
but also various dimensions of nama-dhamma (immaterial things) world,  

the real world for them was full of immeasurable dimensions.  
They were able to touch upon many things in many dimensions, at will. 

 
In Buddhism, this remarkable practicality on unlimited boundaries,  

this “Awakening”,  
paved the way to “Enlightenment” or “Nirvana”,  

the end of dukkha (suffering).  
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แสงประยุทธ 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธ* (8) 
พระพรหมคุณาภรณ(ป.อ. ปยุตฺโต) 

ในกิจกรรมของมนุษยปุถุชนที่จะทำใหเกิด
ความพึงพอใจในการบริโภคน้ัน  คนจำนวน
มากทีเดียว เม่ือบริโภคเพื่อบำบัดความตองการ 
เชนกินอาหารโดยมุงรสอรอย  แตกลับทำให
เกิดอันตรายตอชีวิตรางกาย เบียดเบียนทั้ง
ตนเองและผูอื่น  กินสุราทำใหพอใจ แตทำให
เสียสุขภาพ กอการวิวาท เกิดอุบัติเหตุ 

ของบางอยางอรอย บริโภคมากเกินไป
เกิดเปนโทษตอสุขภาพ  หรือกินโดยไมมุง
คุณภาพ กินโดยไมมุงคุณคาอาหาร  กินมาก
เปลืองมาก บางทีกินมากเปลืองมาก  แตกลับ
ขาดธาตุอาหาร 

บางคนกินของดีเอร็ดอรอยมากมาย  แต
ตอมาปรากฏวาเปนโรคขาดอาหาร ไมนาจะ
เปนไปได  แตมันก็เปนไปแลว  และไมเทานั้น 
แถมทำใหคนอื่นอดกินไปเสียดวย  ตัวเองก็ขาด
ธาตุอาหาร คนอื่นก็พลอยอดกิน เพราะตัวเอง
กินมากเกินไป 

ฉะนั้น ความพอใจไมเปนตัวตัดสิน
อรรถประโยชน  ถาความพอใจนั้นไมมาพรอม
กับการไดคุณภาพชีวิต  ความพึงพอใจบางคร้ัง
กลับเปนตัวการทำลายอรรถประโยชน เชน 
ทำใหคนหลงมัวเมา 

ทำลายสุขภาพ เสียคุณภาพชีวิต เปนตน 
ทางเศรษฐศาสตรนั้นเขามีหลักอันหน่ึง

วา  สินคามีอรรถประโยชนโดยสามารถทำให
เกิดความพอใจแกผูบริโภค เศรษฐศาสตรเขา

วางหลักไวอยางนี้ 
แตมองในทางกลับกัน  เราก็สรุปไดวา  

ถาอยางน้ันก็บริโภคใหมาก กินเขาไปเพ่ือใหได
รับความพึงพอใจ  แตแลวก็เกิดผลอยางเมื่อกี้นี้  
ผลบวกก็มี ผลลบก็มี ทำลายคุณภาพชีวิตก็มี  
อยางนี้หรือเปนอรรถประโยชน 

ทีนี้ถามองในแงพุทธเศรษฐศาสตรก็ตอง
บอกวา  สินคาและบริการมีอรรถประโยชน 
โดยสามารถทำใหเกิดความพอใจ ในการท่ีได
เสริมคุณภาพชีวิตแกผูบริโภค  ตองเติมตอทาย
อยางนี้ 

ฉะนั้น คำจำกัดความเร่ืองสินคา เรื่อง
บริการ เรื่องโภคทรัพยอะไรตออะไร ตอง
เปลี่ยนใหม  ไมใชเปลี่ยนทั้งหมด  แตอาจจะ
ตอง modify ตองมีการดัดแปลงกันมากบาง
นอยบาง 

 
2.เศรษฐศาสตรมัชฌิมา : ไมเบียดเบียนตน 
ไมเบียดเบียนผูอื่น 

ความหมายอีกอยางหนึ่งของความพอดี 
หรือมัชฌิมา คือ ไมเบียดเบียนตน ไม
เบียดเบียนผูอื่น  อันนี้ก็เปนหลักสำคัญของ
พุทธศาสนา  ใชตัดสินพฤติกรรมมนุษย ไม
เฉพาะในการบริโภคเทานั้น  แตในทุกกรณีที
เดียว  เปนมัชฌิมาก็คือ ไมเบียดเบียนตน ไม
เบียดเบียนผูอื่น  คำวาไมเบียดเบียนผูอื่นใน
พุทธศาสนาน้ัน  ไมใชเฉพาะคนเรามีหลักวา  
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อหึสา สพฺพปาณานํ แปลวา ไมเบียดเบียนชีวิต
ทั้งปวง  ซึ่งสมัยนี้เขาเรียกวา ecosystems  
แปลกันวา ระบบนิเวศ  ระบบนิเวศนี้เปนศัพท
คอนขางใหม  หมายถึง ระบบชีวิตทั้งหมดท่ี
สัมพันธกันพรอมท้ังสภาพแวดลอมของมันใน
ถิ่นหนึ่งๆ  หรือที่จัดเปนชุดหนึ่งๆ  หรือหนวย
รวมหนึ่งๆ 

เมื่อมองในแงของพระพุทธศาสนาอยาง
นี้ หลักการทางเศรษฐศาสตรก็เลยมาสัมพันธ
กับเรื่องระบบการดำรงอยูของมนุษยที่วามีองค
ประกอบ 3 อยางสัมพันธอิงอาศัยกันอยู  องค
ประกอบ 3 อยางน้ีคือ มนุษย ธรรมชาติ และ
สงัคม 

ธรรมชาติในท่ีนี้ จำกัดวงแคบเขามาใน
ความหมายของคำวา ecosystems  ซึ่งใน
ภาษาไทยบัญญัติศัพทไววา  ระบบนิเวศ หรือ
เรียกงายๆวา ธรรมชาติแวดลอม 

เศรษฐศาสตรแนวพุทธน้ันตองสอดคลอง
กับกระบวนการแหงเหตุปจจัยอยางครบวงจร  
การที่จะสอดคลองกับกระบวนการแหงเหตุ
ปจจัยอยางครบวงจร ก็ตองเปนไปโดยสัมพันธ
ดวยดีกับองคประกอบทุกอยางในระบบการ
ดำรงอยูของมนุษย 

องคประกอบทั้ง 3 ในการดำรงอยูของ
มนุษยนั้น จะตองประสานเก้ือกูลกัน  หมายความ
วา องคประกอบเหลานี้ประสานกันดวยและ
เก้ือกูลตอกันดวย  ในการดำรงอยูรวมกันและก็
เดินไปดวยกัน 

ฉะนั้น พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของ
มนุษยจะตองเปนไปในทางท่ีไมเบียดเบียนตน  
คือ ไมทำใหเสียคุณภาพชีวิตของตนเอง  แตให
เปนไปในทางท่ีพัฒนาคุณภาพชีวิต เสริม
คุณภาพชีวิตน้ัน และไมเบียดเบียนผูอื่น คือ  

ไมกอความเดือดรอนแกสังคม และไมทำใหเสีย
คุณภาพของ ecosystems หรือระบบ
ธรรมชาติแวดลอม 

ปจจุบันนี้ ไดมีความต่ืนตัวกันมากใน
ประเทศท่ีพัฒนาแลว  โดยพากันหวงใยตอ
พฤติกรรมทางเศรษฐกิจของคน  เชน การใช
สารเคมี และการเผาผลาญเช้ือเพลิง ซึ่งสงผล
ในการทำลายสุขภาพตนเองทำลายสุขภาพผู
อื่น และทำลายสภาพแวดลอม  เขาหลักวา 
เบียดเบียนตนเบียดเบียนผูอื่น  ซึ่งเปนปญหา
ใหญของอารยธรรมมนุษย 

เมื่อพูดถึงองคประกอบ ๓ อยาง คือ 
มนุษย ธรรมชาติ สังคม นี้ ก็มีเรื่องแทรกเขามา  
คือเรื่องเทคโนโลยี 

ปญหาอยางหนึ่งคือ เราเขาใจเทคโนโลยี
วาอยางไร  ในความหมายของพุทธศาสนา หรือ
เฉพาะพุทธเศรษฐศาสตรวา เทคโนโลยีคืออะไร  
เนื่องจากเวลาหมดแลวจึงขอรวบรัดวา  ใน
ความหมายของพระพุทธศาสนา เทคโนโลยี คือ 
เครื่องมือขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย 

เรามีมือ มีเทา มีหู มีตา มีจมูก มีลิ้น มี
กาย มีใจ พูดรวมๆวาเรามีอินทรีย แตอินทรีย
ของเรามีขีดความสามารถจำกัด 

เราตองการตอกตะปูตัวหนึ่ง เราตองการ
เดินทางไปยังสถานที่แหงหนึ่ง  เราจะเดินไปก็
ชา  เราจะเอามือตอกตะปูก็เจ็บแย  เราก็เลย
ตองผลิตฆอนข้ึนมา  ฆอนก็มาชวยขยายวิสัย
แหงอินทรีย  ทำใหมือ 

ของเราสามารถทำงานไดผลดียิ่งขึ้น  
ตอกตะปูไดสำเร็จ เราขยายวิสัยของเทา จะเดิน
ทางก็มีรถยนต ตอมาก็มีเครื่องบิน 

ตาของเราเห็นไดจำกัด  ของเล็กนักก็
มองไมเห็น เราก็สรางกลองจุลทรรศนขึ้นมา 
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ทำใหสามารถมองเห็นจุลินทรียตัวเล็กๆได  ตา
ของเรามองไปไดไกลไมพอท่ีจะเห็นดวงดาว 
ซึ่งอยูไกลมาก ดูเล็กเกินไป  บางดวงก็ไมเห็น 
เราก็สรางกลองโทรทรรศนขึ้นมามองไปเห็นสิ่ง
เหลานั้นได 

ปจจุบันนี้เราก็สามารถขยายวิสัยแหง
อินทรียสมองของเราออกไป  โดยสรางเคร่ือง
คอมพิวเตอรขึ้นมา  รวมความวาเทคโนโลยีเปน
เครื่องขยายวิสัยแหงอินทรียของมนุษย 

ในยุคปจจุบันนี้ เราขยายวิสัยแหง
อินทรียดวยวิธีการทางวัตถุ  ทำใหเกิดความ
เจริญในระบบอุตสาหกรรมขึ้นมา  แตในสมัย
โบราณยุคหนึ่ง คนเอียงสุดไปทางจิต  ก็ได
พยายามขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิต  การ
ขยายวิสัยแหงอินทรียโดยทางจิตนั้น ก็ทำให
เกิดเปนฤทธิ์ เปนอภิญญาขึ้นมา  ดังที่มี 
เรื่องบอกไววา คนน้ันคนน้ีมีฤทธ มีปาฏิหาริย 
เหาะเหินเดินอากาศได เปนตน  ก็เปนการ
ขยายวิสัยแหงอินทรียเหมือนกัน 

นี่คือเปน physical technology คือ 
เทคโนโลยีทางกายอยางหนึ่ง กับ psychical 
technology คือ เทคโนโลยีทางจิตอยางหนึ่ง 

เปนอันวา เทคโนโลยีเปนเครื่องมือขยาย
วิสัยแหงอินทรียของมนุษย  และเทคโนโลยีนั้น
ก็ไดเขามาสัมพันธกับระบบการดำรงอยูของ
มนุษยที่มีองคประกอบ ๓ ประการน้ัน  กลาว
คอื  มนุษยไดใชเทคโนโลยีเปนเครื่องมือของตน
ในการเขาไปสัมพันธเก่ียวของกับองคประกอบ

สวนอื่นในการดำรงอยูของมนุษยคือ  ธรรมชาติ
และสังคม และเทคโนโลยีนี้ก็เกิดเปนสภาพ
แวดลอมอยางใหมขึ้นมา เปนสภาพแวดลอมที่
มนุษยสรางขึ้น 

สภาพแวดลอมสวนท่ีมนุษยสรางข้ึนนี้ 
บางทีก็ไปรุกรานหรือขัดแยงกับสังคมและ
สภาพแวดลอมตามธรรมชาติเดิม  และทำให
เกิดปญหาข้ึนมา ปญหาทางเทคโนโลยีที่เกิดขึ้น 
วาโดยรวบยอด คือ 

1.การพัฒนาเทคโนโลยีนั้น อาจจะ
เปนการพัฒนาในลักษณะท่ีขัดแยงกับระบบ
การดำรงอยูของมนุษย ทำใหเสียคุณภาพและ
ทำใหเสียดุลในระบบของมนุษย ธรรมชาติ 
สังคม  แลวก็ขัดขวาง 

ความสัมพันธที่ดี ที่เกื้อกูลกัน ระหวาง
องคประกอบท้ังสามอยางนั้น 

2.มีการใชเทคโนโลยีนั้นในลักษณะที่
เปนการเบียดเบียนตนและเบียดเบียนผูอื่น 

ฉะน้ัน เมื่อสัมพันธกับเทคโนโลยี  มนุษย
จะตองแกปญหาน้ีโดยพัฒนาเทคโนโลยีใน
ลักษณะท่ีจะทำใหเกิดการประสานและเก้ือกูล
กัน  ภายในระบบความสัมพันธขององคประกอบ
สามอยางแหงการดำรงอยูของมนุษยนั้น  และ
ใชเทคโนโลยีเพื่อประโยชนเกื้อกูลทั้งแกตนเอง
และแกผูอื่น 

                                               
(โปรดอานตอฉบับหนา) 

*บทความน้ีคัดมาจากหนังสือ เศรษฐศาสตรแนวพุทธ ฉบับพิมพคร้ังที่ 9 พ.ศ.2548  ซึ่งเรียบเรียงจากปาฐกถาธรรม ของพระพรหม
คุณาภรณ(ประยุทธ ปยุตฺโต ปจจุบันเปนสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย) ในมงคลวารอายุครบ 72 ป ของศาสตราจารย ดร.ปวย 
อึ๊งภากรณ ณ หอประชุมเล็ก มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร กรุงเทพฯ วันที่ 9 มีนาคม 2531  
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LIGHT OF PRAYUDH 

Buddhist Economics* (8) 
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) 

There is a classic economic principle 
that the essential value of goods lies in 
their ability to bring satisfaction to the 
consumer. Here, we may point to the 
examples given above 

where heavy consumption and 
strong satisfaction have both positive 
and negative results. The Buddhist 
perspective is that the benefit of goods 
and services lies in their ability to 
provide 

the consumer with a sense of 
satisfaction at having enhanced the 
quality of his or her life. There has to 
be that extra clause. All definitions, 
whether of goods, services, wealth or 
whatever, must be modified in this 
way. 

(2) Not harming oneself or others 
A further meaning of the term 

‘just the right amount’ isof not harming 
oneself or others. This is another 
important principle and one that is 
used in Buddhism as the basic criterion 

of right action, not only in relation to 
consumption, but for all human 
activity. Here it may be noted that in 
Buddhism ‘not harming others’ does 
not apply to human beings alone, but 
to all that lives, or in a more 
contemporary idiom, to all ecosystems. 

From a Buddhist perspective, 
economic principles are related to the 
three interconnected aspects of human 
existence: human beings, nature, and 
society (with the meaning of the word 
nature used in the sense of 
ecosystems). Buddhist economics must 
be in concord with the whole causal 
process and to do that it must have a 
proper relationship with all three of 
those aspects, which in turn must 
harmonize and support each other. 
Economic activity must take place in 
such a way that it doesn’t harm 
oneself, i.e. does not cause a decline in 
the quality of life, but on the contrary 
enhances it. Not harming others means 
not causing distress and agitation to 
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society and not causing degeneration in 
the quality of ecosystems. 

At present there is a growing 
awareness in developed countries of 
environmental issues. People are 
anxious about economic activities that 
entail the use of toxic chemicals and 
the burning of fossil fuels, and the like. 
Such activities are harmful to the 
health of individuals, to the welfare of 
society, and to the environment. They 
may be included in the phrase harming 
oneself and harming others, and are a 
major problem for mankind. 

Technology 
I would like to digress a little at 

this point and say something about 
technology. The question may be 
asked as to what our understanding of 
technology is. In Buddhism, or 
particularly in Buddhist economics, 
technology is defined as the means to 
extend the range of human faculties. 
We possess eyes, ears, a nose, a 
tongue, a body, and a mind—these are 
our sense faculties, and they are 
limited in use. If we want to drive in a 
nail and we use our fist it will be very 
painful. If we have to walk wherever 
we want to go it will be very time 
consuming. So what can we do? We 
invent a hammer. A hammer extends 
the range of our sense faculties, 

increases the amount of work we can 
do with our hands. We have extended 
distances our feet can take us by 
building vehicles, and then airplanes. 
Our eyes are unable to see very small 
objects, so we have invented 
microscopes to see microorganisms. 
They cannot see the stars that lie at 
great distances from the earth, and so 
we have built telescopes. These days 
we can even build a computer to 
extend the capability of the brain. So 
technology extends the range of sense 
faculties. 

In the modern period our use of 
material means to effect the extension 
of the range of sense faculties has led 
to industrial advances, but the current 
form of technology is not the only one. 

Historically, there have been 
cultures whose people have been 
seriously concerned with matters of the 
mind. They also found ways to extend 
the range of human faculties, but they 
used non-physical means. It is said that 
certain monks and yogis developed 
psychic powers such as the ability to 
fly through the air and to read others’ 
minds. So we may distinguish two kinds 
of technology: the physical and the 
psychical. People make use of 
technology in their relationship with 
society and nature, and so it becomes 
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a new kind of environmental factor, 
one that is man-made. Sometimes this 
man-made factor conflicts with the 
well-being of society and nature, 
causing various problems. 
Technological development may cause 
an imbalance in the quality of human 
life, nature, and society; it may hinder 
the harmonious, supportive relationship 
between these three factors, causing 
them to decline. And technology may 

be used in a way that harms self and 
others. These problems may be 
remedied by developing technologies 
that are conducive to harmony and 
mutual support between these three 
elements of human existence, and by 
using technology to promote the true 
welfare of self and others. 

                                               
(to be continued) 

 

*The Thai version of Buddhist Economics was originally a Dhamma Talk given on the auspicious occasion of 
Prof. Dr.Puey Ungpakorn’s 72 nd  birthday celebration at Thammasat University on 9 March 1988. The English 
version is identical to the 1st English edition translated by J.B.Dhammavijaya in 1992. 
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ณ เขานาคเกิด 

คืบหนางานสรางพุทธอุทยาน 

9 ถึง 10 กันยายน 2562 วารสารแสง 
พระธรรม ไดเขาพบขอขอมูลความคืบหนา
โครงการสรางพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิดใน
รอบ 1 ปที่ผานมา  จากสุพร วนิชกุล ประธาน
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ชลสิทธิ์ 
นักพิณพาทย กรรมการมูลนิธิฯ ผูรับผิดชอบ
งานศิลปกรรมและหน่ึงในคณะผูกำกับดูแลงาน
กอสรางพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  และ
ดร .ขจรศักดิ์ เจากรมทอง ที่ปรึกษาและ
สถาปนิกโครงการ  ซึ่งหลังจากงานหลักคือการ
ประดับหินออนองคพระใหญ-พระพุทธมิ่งมงคล
เอกนาคคีรีเสร็จสิ้นไปแลว  ก็เปนงานประดับ
ตกแตงฐานองคพระ  บันไดแกว บันไดเงิน 
บันไดทอง  ปรับปรุงภูมิทัศน สรางสิ่งอำนวย
ความสะดวก  และสถานที่พักน้ำฝนชั่วคราว 
สรุปดังน้ี 

1.ราวบันไดพญานาค  ติดต้ังราวบันได 
(บันไดแกว บันไดเงิน บันไดทอง) เปนประติมา- 
กรรมรูปพญานาคแกะสลักหินออนดานราวฝง
ซาย  ประกอบดวยเศียร,เกร็ดลำตัว,แทนรอง
เศียร  แลวเสร็จ  90%    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.เสารอบฐานองคพระใหญ  เร่ิมสราง

และติดตั้งครุฑปลายเสาและบัวโคนเสาดวยหิน
ออนแกะสลัก (ซึ่งมีเสาทั้งหมด 32 ตน)  

ราวบันไดพญานาค 
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เสารอบฐานองคพระใหญ 
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3.พื้นลานประทักษิณ  เทพื้นลาน
คอนกรีตขนาดหนากวาง 19 เมตรรอบๆองค
พระใหญ  เพื่อใหสาธุชนรวมพิธีทางพุทธ
ศาสนาในวาระตางๆ 

4.ศาลาเฉพาะกิจ  สรางศาลาช่ัวคราว
ดานหลังองคพระใหญ เพื่อใชวางวัสดุอุปกรณ
งานประดับภายในองคพระ และใหพระสงฆใช
เปนสถานท่ีชั่วคราวเจริญพระพุทธมนต ในชวง
งานประดบัภายในองคพระซึ่งกำลังดำเนินการ 

พื้นลานประทักษิณ บอหนวงน้ำ 

ศาลาเฉพาะกิจ 

5.บอหนวงน้ำ  สรางบอคอนกรีตใตดิน
ชั่วคราวขนาดความจุ 12,000-13,000 ลิตร  
บริเวณลานหนาอาคารธรรมศาลา  เพื่อบริหาร
จัดการน้ำฝนไวใช(เจาหนาที่และพระสงฆที่มา
พำนัก)และบริการนักทองเที่ยวภายในพุทธ
อุทยานฯ ตลอดป(เฉลี่ยวันละ 4.000 ถึง 5,000 
ลิตร),ชวยเหลือชาวบานยามขาดแคลน และ
สำรองใชยามเกิดอัคคีภัยในเขตพ้ืนที่  ทั้งนี้ 
อาศัยหลักการแกมลิงตามแนวโครงการอัน
เนื่องมาจากพระราชดำริในหลวงรัชกาลที่ 9  

 
 
 
 
 
 
 
 
   
6.ทางเดินและระเบียงชมวิว  ตกแตง

พื้นทางเดิน สรางศาลาขนาดยอม 6 หลัง และ
ติดต้ังลูกกรงเหล็กระเบียงริมผาลานหนาพระ
ใหญ ยาว 167 เมตร  รวมท้ังปลูกตนไมเพ่ิม
ความรมรื่น 

ทางเดินและระเบียงชมวิว 
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7.ศาลาปฏิบัติธรรม  ปรับปรุงศาลา
ปฏิบัติธรรมดานขางลานจอดรถ ใหมีความ
สะดวกแกพระสงฆสามเณรชวงงานบรรพชา
อุปสมบทประจำป 

8.ปรับปรุงถนนทางข้ึนเขา  ปลูกตนไผ
ริมทางเพิ่มทัศนียภาพ ขยายถนนบางชวงเพื่อ
ความปลอดภัย ในเสนทางขึ้นเขานาคเกิด 4.8 
ก.ม. ดวยความรวมมือกับเทศบาลตำบลฉลอง
และชาวบานริมทางขึ้นเขา   

ศาลาปฏิบัติธรรม 

ปรับปรุงถนนทางข้ึนเขา 
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เที่ยวทางธรรม 

ชลธาราสิงเห:วัดสุดทายปลายดามขวาน*
โชติ คชบาล 

1
วัดชลธาราสิงเหตั้งอยูที่หมู 3ตำบลเจะเห
อำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาสนั้น  นอกจาก
ความเป็นวัดที่สวยงามเก่าแก่และกว้างใหญ่
แล้ว  ยังมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ 
ความสัมพันธ์ระหว่างไทย–มาเลเซีย-อังกฤษ  
เนื่องจากเป็นสถานที่ที่รัฐบาลสยามใช้เป็น
เหตุผลอ้างอิงในการปักปันเขตแดนในสมัย
รัชกาลที่ 5 พ.ศ.2452  เมื่อหัวเมืองของสยาม
ในแหลมมลายู ได้ตก เป็นอาณานิคมของ
จักรวรรดิอังกฤษ จากสนธิสัญญาอังกฤษ–
สยาม พ.ศ.2452  อันได้แก่ กลันตัน ตรังกานู 
ไทรบุรี ปะลิส และเกาะใกล้เคียง  ซึ่งอังกฤษยัง
ต้องการจะผนวกพื้นที่ของจังหวัดนราธิวาส
เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งด้วย โดยอ้างการปักปัน
เขตแดนที่ใช้สันเขาและแม่น้ำเป็นแนวตามหลัก
สากลเข้ามาถึงบ้านปลักเล็กเลยจากวัดชลธารา
สิงเห 25 กิโลเมตร  โดยเส้นแบ่งเขตรัฐกลันตัน

กับประเทศไทยจะอยู่ที่ตำบลบ้านสะปอมใน
เขตอำเภอเมืองและอำเภอตากใบในปัจจุบัน  
 แต่ด้วยพระปรีชาสามารถของพระบาท
สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัฐบาลสยาม
จึงได้ยกเอาพระพุทธศาสนา วัด ศิลปกรรมใน
วัด และวิถีวัฒนธรรมของชุมชนเป็นเครื่องต่อ
รองการแบ่งปันเขตแดน  โดยเหตุผลที่ว่าวัดชล
ธาราสิงเหเป็นวัดไทยที่มีความสำคัญมาเกือบ
ห้าสิบปี เป็นมรดกทางพุทธศาสนาคู่บ้านคู่เมือง
ของชาวอำเภอตากใบ มีสถาปัตยกรรมและ
ถาวรวัตถุแบบไทย  ประกอบกับท้องที่อำเภอ
ตากใบมีวัดและพุทธศาสนิกชนอาศัยอยู่เป็น
จำนวนมาก  (รวมทั้งมีภาษาเจ๊ะเหอันเป็น
ภาษาไทยถิ่นใต้ของคนไทยในบางพื้นที่ของ
จังหวัดปัตตานีและนราธิวาส รวมทั้งคนมาเลเซีย
เชื้อสายไทยในรัฐกลันตัน)  จึงไม่ควรแยกพื้นที่
นี้ไปอยู่ในเขตรัฐกลันตันที่ประชาชนส่วนใหญ่
เป็นชาวมุสลิม  
 สุดท้ายอังกฤษจำนนต่อเหตุผลยอมรับให้
ท้องที่ในอาณาบริเวณนี้เป็นของสยามต่อไป  
และยอมเลื่อนการปักปันเขตแดนถอยลงไปทาง
ใต้จนถึงลำน้ำแม่น้ำโก-ลก  ทำให้พื้นที่ทางตอน
เหนือแม่น้ำตากใบของจังหวัดนราธิวาสอยู่ใน
การปกครองของราชอาณาจักรไทยมาจนถึง
ปัจจุบัน  ซึ่งมีผลให้ 4 อำเภอชายแดนไทย คือ 
ตากใบ แว้ง สุไหงปาดี และสุไหงโก-ลกไม่ต้อง
ไปเป็นส่วนหนึ่งของประเทศมาเลเซีย  วัดชล
ธาราสิงเหจึงเป็นที่รู้จักในอีกนามหนึ่งว่า”วัด
พิทักษ์แผ่นดินไทย” 

พระประธานและภาพวาดจิตรกรรมฝาผนังสกุลช่าง
ท้องถิ่นในอุโบสถ 
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2
 วัดชลธาราสิงเหเดิมชื่อว่าวัดท่าพรุ ชาว
บ้านเรียกวัดเจ๊ะเหตามชื่อหมู่บ้านสมัยยังเป็น
ส่วนหนึ่งของรัฐกลันตัน  ราวปี 2403 เมื่อ
พระครูโอภาสพุทธคุณ(พุด)มาถึงบริเวณที่เป็น
ป่ากว้างไม่มีผู้คนอาศัย อยู่ติดริมแม่น้ำตากใบ 
มีทิวทัศน์สวยงาม สงบร่มรื่นเหมาะต่อการ
สร้างวัด  พระครูท่านจึงไปขอที่ดินเพื่อสร้างวัด
จากพระยากลันตัน(ต่วนสนิปากแดง-ซึ่งภาย
หลังได้รับบรรดาศักดิ์เป็นพระยาเดชานุชิตม
หิศรายานุกูลวิบูลย์ภักดี)  ซึ่งท่านก็ยินดีมอบ
ที่ดินให้  จนกระทั่งขุนสมานธาตุวฤทธิ์(เปลี่ยน 
กาญจนรัตน์) นายอำเภอคนแรกของตากใบ
เปลี่ยนชื่อเป็นวัดชลธาราสิงเห อันชลธารา
หมายถึงสายน้ำ และสิงเหหมายถึงพระครู
โอภาสพุทธคุณ(พุด)ผู้ซึ่งคนทั่วไปต่างยำเกรง  
ดั่งราชสีห์  
 วัดชลธาราสิงเหไม่เพียงแต่ตั้งขึ้นเพื่อเป็น
ศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนชาวไทย  
ในท้องที่นี้เท่านั้น  หากยังได้รับการออกแบบ
ตกแต่งอย่างพิถีพิถันทั้งรูปแบบที่มีความหมาย

โดยสกุลช่างท้องถิ่นที่มีลักษณะ
เฉพาะอย่างมีเสน่ห์  พร้อมทั้งมี
การแสดงเกร็ดประวัติศาสตร์
สำคัญของสถานที่อันทรงคุณค่า
นี้ รวมถึงมีการปรับปรุง พัฒนา
สื บ ต่ อ ม าอย่ า ง ดี ต ร าบจน
ปัจจุบัน   
 

3
 อุโบสถสร้างอยู่ใจกลาง
ของวัดหันหน้าไปทางลำน้ำ
ตากใบมีลักษณะสถาปัตยกรรม

แบบพระราชนิยมในรัชกาลที่ 3  ภายในมี
จิตรกรรมฝาผนังเรื่อง ไตรภูมิ เทพชุมนุม และ
พุทธประวัติ  ตลอดจนแสดงวิถีชีวิตของชาว
บ้านริมทะเล  ซึ่งภาพเหล่านี้วาดโดย ทิดไชย
จากวัดเกาะสะท้อน พระครูวินัยธรรม(จุ้ย)วัด
โคกมะเฟือง  และทิดมีจิตรกรจากสงขลาช่วย
กันเขียน 
 เจ้าอาวาสองค์ต่อๆมาได้สร้างศาลาธรรม
แบบศิลปะปักษ์ใต้ผสมสถาปัตยกรรมแบบจีน 
เป็นอาคาร 2 ชั้น มีหน้าต่างรอบ 82 บาน  
ภายในศาลามีภาพเขียนประดับ  ชั้นล่างช่วง
พื้นที่ยกระดับตลอดแนวมีลิ้นชัก 41 ลิ้นชักเพื่อ
เก็บสิ่งของที่ญาติโยมนำมาให้   
 ที่กุฏิสิทธิ์สารประดิษฐ์ซึ่ งสร้างเมื่อปี 
2498 ได้ดัดแปลงเป็น“พิพิธภัณฑ์วัดชลธารา  
สิงเห”เมื่อปี 2543  จัดแสดงนิทรรศการสิ่งของ
เครื่องใช้ของคนในสมัยก่อน ภาพและประวัติ
เจ้าอาวาส และอื่นๆที่น่าสนใจ  โดยเฉพาะ
นิทรรศการหุ่นจำลองเหตุการณ์การลงนามสนธิ
สัญญาไทย-อังกฤษ 2452 (Anglo-Siamese 
Treaty of 1909) ในห้องหนึ่ง    
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ที่น่าสนใจและแปลกกว่าทุกวัด คือ “หอพระ
นารายณ์” เป็นอาคารชั้นเดียว ตรงหน้าบันมี
จารึกว่า “ปฏิสังขรณ์ พ.ศ.๒๔๙๙”  เป็นสถาน
ที่บรรจุอัฐิของโนรากอ(นายกอ) ซึ่งสมัยมีชีวิต
มักแสดงเป็นพระนารายณ์  จึงได้สร้างหอบรรจุ
อัฐิของตัวเองเอาไว้  ภายในประดิษฐาน
ประติมากรรมรูปพระนารายณ์สี่กรหนึ่งองค์  
ด้านหลังเป็นฐานชุกชีประดิษฐานพระพุทธรูป
ปางมารวิชัย 3 องค์   

ศาลาวัดริมแม่น้ำตากใบ อดีตกุฏิเจ้าอาวาสพระครูสิทธิสารวิหารวัตร สร้างขึ้น
เมื่อปี 2498  ปรับเปลี่ยนเป็นพิพิธภัณฑ์วัดชลธาราสิงเห 
เมื่อปี 2553 

รูปปั้นคนไทยและคนจีนแต่งกายภูมิฐาน   
สะท้อนความสัมพันธ์พหุวัฒนธรรม 

ภาพพระครูสิทธิสารวิหารวัตร แสดงอยู่ในพิพิธภัณฑ์ฯ 

นิทรรศการจำลองการลงนามสนธิสัญญาอังกฤษ–
สยาม พ.ศ.2452  ไฮไลต์ของพิพิธภัณฑ์ 
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* สารคดีชิ้นนี้เกิดขึ้นจากการที่ผู้เขียนติดตามคณะมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ ไปร่วมจัดงานอุปสมบททหารพรานนาวิก
โยธินกองทัพเรือ ณ วัดอุไรรัตนาราม อำเภอบาเจาะ นราธิวาส  ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 2 เมษายน 2562  

 ผู้ ชื่ นชอบท่องเที่ ยว เกี่ ยวกับประวัติ 
ศาสตร์เหตุการณ์สำคัญๆ ชมชื่นศิลปกรรม 
หรือศรัทธาสักการะพุทธปฏิมาเก่าแก่หาดูยาก
แล้วละก็  วัดชลธาราสิงเหครับ 

จิตรกรรมเพดาน 

นิทรรศการสิ่งของเครื่องใช้วิถีชาวใต้ 

หอนารายณ์ อนุสรณ์สถานแหวกแนว
ภายในวัด 

คอลเล็คชั่นพุทธรูปสกุลช่างท้องถิ่น คู่มือชมพิพิธภัณฑ์ 
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1
ChontharaSingheTemple, locatedat
Village 3, Jehe Sub-district, Takbai District, 
Narathiwat Province is a beautiful, old and 
vast temple. It remains an important 
historical link between Siam - Malaysia - 
England. During the Reign of King Rama V 
in 1909 A.D., it is the place that the 
Siamese Government used as the 
demarcation line when Siam’s cities in 
Malaya, became colonized by the British 
Empire with the signing of the British-Siam 
Treaty of 1909. This included Kelantan, 
Terengganu, Saiburi, Perlis and nearby 
islands. England also wanted to combine 
the area of Narathiwat Province. Siam, by 
claiming the border of the ridge and the 
river (in accordance with the international 
standards) it arrived at Ban Plaklek, 25 
kilometers from Chonthara Singhe 
Temple. The state boundary (now 
between Kelantan and Thailand) can be 
found at Ban Sapom Sub-district, Muang 

 

DHARMA TOUR 

ChontharaSinghe:FinalTemple,TheEndoftheBorder*
Chote Khochaban 

District and Takbai District.  
 The Siamese government, by taking 
the Buddhist temples, fine arts in those 
temples and the culture of the 
community (with the authority of King 
Chulalongkorn) found it a bargain price for 
sharing their border. With its Thai 
architecture and artifacts, Chonthara 
Singhe, has been an important Thai 
temple for almost fifty years. It represents 
the valuable Buddhist heritage of the 
people of Takbai District. In addition, with 
its various temples, Thai Buddhists living 
there use the southern Thai dialect of the 
Jehe language as do, (in some areas of 
Pattani and Narathiwat Provinces) the 
Malaysian people of Thai descent in 
Kelantan. This area should not be 
separated by the Kelantan State, where 
most people are Muslims. 
 England finally conceded that the 
local area should belong to Siam, re-
marked the border and retreating it 
further south into the Kolok River. This 
placed the area north of the Takbai River 
in Narathiwat Province under the 
administration of the Kingdom of Siam. 
Where it remains, to the present day. This 
has resulted in four Thai border districts, 
Takbai, Waeng, Su-ngai Padi and Su-ngai 
Kolok, not being part of Malaysia. 
Chonthara Singhe Temple was also known 
as “Wat Phithak Phandin Thai (Thai 
Territory Protector Temple)”. 
 

The main Buddha image and the mural 
paintings of the local craftsmen in the chapel 
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2
 Formerly known as Wat Thaphru, 
Chonthara Singhe Temple, was once 
called “Wat Jehe” by the local villagers, 
as it was, part the of Kelantan State up 
until circa 1860. It was when that the 
Venerable Opat Phutthakhun (Phut) 
arrived at the uninhabited forest adjacent 
to the Takbai River. With its beautiful and 
peaceful scenery, Opat Phutthakhun 
found the forest area suitable for building 
temples. The venerable went to ask for 
land to build a temple, from Phraya 
Kelantan. Tuan Sani Pakdang (later given 
the title of Phraya Dechanuchit 
Mahisarayanukoon Wiboonphakdee), was 
pleased to give the land to be improved 
until Khun Saman Thatwarit (Plian 
Kanjanarat), the first sheriff of Takbai, 
changed its name to Wat Chonthara 
Singhe. Chonthara, meaning “river” and 
Singhe, meaning “Venerable” Phrakhru 
Opat Phutthakhun (Phut), is generally 
revered as a lion. 
 Chonthara Singhe Temple was not 
only established as a center for the minds 
of Thai Buddhists in this area, but it was 
also designed and decorated in a 

meticulous manner by local 
artisans. With a unique charm, 
the temple showcases important 
historical events of the area, 
together with the development 
and improvements of good 
traditions throughout the years 
and right up to the present time. 


3

 The chapel was built in the 
center of the temple, facing the 
Tak Bai River using royal 
architecture, during the reign of 

King Rama II I . Inside there are mural 
paintings depicting Trai Phum (Three 
Worlds), assembly of gods and Buddha’s 
history, as well as portraying life, for the 
villagers by the sea. Mr.Chai (from Koh 
Sathorn Temple) drew these images along 
with the Venerable Phrakru Winai 
Dhamma (Jui), Khok Mafueang Temple 
and Mr.Mee, painter from Songkhla, 
helping to draw and inscribe as well. 
 Later abbots built a Buddhist hall. A 
two-story building with 82 windows, it was 
a mixture of Southern Thai and Chinese 
architectural styles. Inside the hall are 
decorative paintings. The lower level has 
an elevated area that comprises a line of 
41 drawers, used to store items, brought 
in by the relatives. 
 Built in 1955, the monk’s dwelling of 
Sitsarn Pradit, was converted in 2000, into 
the “Chonthara Singhe Temple Museum”. 
Inside, are exhibitions of old artifacts, 
images and history of the abbots as well 
as other interesting displays. Most notable 
of these, is the replica exhibition depicting 
the signing of the Anglo-Siamese Treaty of 
1909, seen in one room. 
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 What is more interesting and makes 
it unique amongst other temples is the 
single story building, “Phra Narai Hall”. An 
inscription on it’s gable reads, 
“Reconstruction A.D. 1956”. It is here that 
the ashes of Nora Kor (player name 
Mr.Kor) are deposited. Kor was often 
depicted as Vishnu during his life. The 
tower where his ashes are deposited has 
been maintained since it was built. There 
is the statue of Phra Narai with four hands 
in the tower. Behind it, enshrined in the 

Temple Hall, Riverside, Takbai Former Abbot Venerable Sitthisan Wihanwat 
created in 1955, changed to Chonthara 
Singhe Temple Museum in 2010 

Statues of Thai and Chinese people dressed 
in dignity reflecting multicultural relations 

Pictures of Venerable Sitthisan Wihanwat 
displayed in the museum 

A replica exhibition of the signing of the 
British-Siam Treaty of 1909, a highlight of the 
museum 
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base, you can see the three Buddha 
images “overcoming temptations”. 
 For travellers who love history and 
sites of important events, those who 
appreciate fine arts or those that want to 
worship at the old Buddha images, will all 
surely enjoy a visit to Chonthara Singhe 
Temple and all it has to offer. 

*This document and its story arose after the author accompanied a group from the 
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation who were organizing the Marine Corps Ordination Ceremony, 
at Urairattanaram Temple, Bajoh District, Narathiwat, 31 March to 2 April 2019 

Paintings on the ceiling 

Exhibition of southern Thai lifestyle  
utensils 

Narai Hall, the outstanding 
memorial in the temple 

Collection of local Buddhist 
craftsmanships 

Museum tour guide 
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แสงมาตุคาม 

พระอานนทไปไหน? 
ธัมมนันทาภิกษุณี 
หรินทร สุขวัจน : แปลจากภาษาอังกฤษ 

วัดในเมืองไทยนั้น เมื่อคุณเขาไปในโบสถหรือ
วิหาร  สองขางของพระพุทธปฏิมาประธานคุณ
จะเห็นรูปปนพระโมคัลลานะและพระสารีบุตร 
สองพระอัครสาวกยืนอยูคูกันเสมอ   

พระโมคคัลลานะนั้นพุทธองคทรงยกยอง
ใหเปนเลิศในดานมีฤทธ์ิมาก  และทรงยกยอง
พระสารีบุตรวาเปนผูมีสติปญญาเลิศกวาพระ
ภิกษุทั้งปวง  สองทานนี้ยังมีอายุเทากันและ
เปนเพ่ือนรวมสำนักเรียนเดียวกันมากอนที่จะ
ไดพบพระพุทธเจา  โดยชางปนไทยจะสรางรูป
เคารพใหทั้งสองแลดูเหมือนกันในทุกวัด  รวม
ทั้งวัดพุทธนิกายเถรวาทในประเทศศรีลังกา 
เมียนมาร กัมพูชา ลาว ฯลฯ 

อยางไรก็ตาม  วัดนิกายมหายานไมเปน
เชนนั้น  หากสองขางพระประธานกลับเปน
พระอานนทและพระมหากัสสัปปะ  ซึ่งน่ีไมใช
เปนเพราะมหายานไมเคารพสองพระอัครสาวก  
หากแตเปนเพราะพระอัครสาวกทั้งสองดับขันธ
ไปกอนพุทธปรินิพพาน  ภารกิจผูนำการสั่งสอน
พระสาวกอ่ืนๆสืบตอจากพุทธองคตกอยูกับ
พระอานนทและพระมหากัสสัปปะ  ซึ่งพระมหา
กัสสัปปะยังรับเปนประธานในการประชุมหมู
อรหันตสาวกในการกระทำปฐมสังคายนา  
หรือการรวบรวมคำสอนท้ังหมดของพุทธองค
มาสอบทานรับรองและจัดหมวดหมูเพ่ือให 

คนรุนตอๆไปศึกษา  โดยมีพระอานนทซึ่งรับใช
ติดตามพุทธองคใกลชิดท่ีสุดตลอดย่ีสิบหา
พรรษาสุดทายของพุทธกาล เปนผูตอบคำถาม
ในที่ประชุมในสวนของพระธรรมอันทานไดฟง
จากพุทธองคโดยตรง  กลาวกันวา ถาจะแสดง
ความเคารพพระธรรม ก็ควรระลึกถึงพระอานนท
ดวย เพราะทานเปนเสมือนบรมครูทานหน่ึง  
ทั้งนี้ ในการตอบแตละพระสูตร  พระอานนท

พระโมคัลลานะและพระสารีบุตร ยืนนมัสการ
พระพุทธปฏิมากรประธาน วัดเขายอย เพชรบุรี 

วัดถ้ำตุนหวง ประเทศจีน 
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จะเริ่มจากการกลาวประโยควา “เอวัม เม สุตัง” 
แปลวา “ขาพเจาไดสดับมาแลวอยางนี้” 

ลักษณะรูปปนพุทธสาวกสองขางพุทธรูป
ประธานในพระอุโบสถของวัดมหายาน อัน
ประกอบดวยพระอานนทและพระมหากัส
สัปปะน้ัน  ยังแสดงถึงสภาวะวัยของพระเถระ
หนุมรูปหนึ่งกับพระเถระสูงวัยอีกรูปหนึ่งอยาง
ชัดเจน 

คร้ังท่ีคณะของเราไดไปยังพุทธสถานวัด
ถ้ำตุนหวง(ประเทศจีน)อันมีชื่อเสียงและหมูถ้ำ
ที่มีพุทธปฏิมาศิลาจำหลักลอยตัวยื่นออกมา
จากผนัง บนเสนทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือ
ของจีน  เรามักพบเห็นรูปปนพระอานนทและ
พระมหากัสสัปปะอยูตลอดเสนทาง  ในปตอมา 
ผูเขียนยังไดไปเยือนพุทธสถานโบราณถ้ำหลง
เหมิน และถ้ำหยุนกัง ทางตะวันออกเฉียงเหนือ
ของจีน  และก็เชนกัน เราจะพบรูปปนพระมหา

สาวกทั้งสองท่ีดานขางพระพุทธปฏิมา 
พระอานนทมิใชหนึ่งในพระมหาสาวก

เทานั้น  ทานยังรับใชใกลชิดพุทธองคจนวัน
สุดทาย  ที่สำคัญคือการไดรับการยกยองจาก
พระพุทธองควาเปนผูจดจำหลักธรรมคำสอน
และนำไปสอนไดอยางยอดยิ่ง  โดยเมื่อครั้งที่
ทานถูกเลือกใหเปนพุทธอุปฏฐาก  พุทธองคได
ทรงประทานพรแกทาน(คือ ทรงอนุญาตตาม
คำขอของทาน เพื่อใหเกิดคุณประโยชน-ผูแปล) 
ซึ่ งทำใหทานทำหนาที่สำคัญ (ในการปฐม
สังคายนา-ผูแปล)ไดอยางถูกตอง 

ในการขอพรดังกลาว  พระอานนท
ตระหนักถึงสิทธิ์บางอยางในฐานะผูรับใชใกล
ชิดพุทธองคพึงได  หากแตทานไมตองการ(เพื่อ
ไมใหคนเขาใจวาทานรับเปนพระอุปฏฐาก
เพราะหวังสิ่งตอบแทน-ผูแปล)  คำขอพรของ
ทานจึงขอไมใหพุทธองคประทานอาหารดีที่มีผู

ภาพจิตรกรรมฝาผนังแสดงปฐมสังคายนา มีพระมหากัสสัปปะนั่งคูกับพระอานนท 
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ถวายแกทาน  ขออยาไดพาทานไปดวยเม่ือรับ
กิจนิมนต  ขออยาใหทานพักอยูในที่ประทับ
เดียวกับพุทธองค  และโดยเฉพาะทาน
ตระหนักอยางยิ่งวาภารกิจของทานนอกจาก
การดูแลรับใชแลว ทานจะตองจดจำคำสอน
ตางๆของพุทธองคดวย  เพื่อความแนใจ ทาน
จึงขอใหพุทธองคกลับมาตรัสคำสอนที่เสด็จไป
สอนในท่ีตางๆใหทราบ  และหากทานไมเขาใจ
ก็ขออนุญาตถามใหทรงอธิบายจนเขาใจ  ดวย
การอุทิศตัวเชนนี้ พระอานนทจึงสามารถรักษา
หลักธรรมคำสอนตางๆของพุทธองคเอาไวได 
อยางนอยก็ยี่สิบหาปสุดทายแหงพระชนมชีพ  

การจาริกครั้งสุดทายจากเมืองเวสาลีไป
สิ้นสุดยังเมืองกุสินาราท่ีหมายแหงการดับขันธ  
ซึ่งนับเปนการรวมเดินทางครั้งสุดทาย อาจ
ทำใหเรามองเห็นบางสิ่งบางอยางในความ

สัมพันธของสองพระญาตินี้(พระอานนทเปนลูก
ผูนองกับเจาชายสิทธัตถะแหงศากยวงศ-ผูแปล)  

ชวงสุดทายในปจฉิมกาล พระอานนทซึ่ง
บรรลุพระโสดาบัน(เปนสภาวะข้ันตนของพระ
อริยมรรค-ผูแปล) ยังไมตรัสรู  ทานเศราโศกถึง
ผูที่ เคารพรักและติดตามรับใชมากวาสอง
ทศวรรษ  ชั่วขณะที่พุทธองคกำลังแสดงปจฉิม
โอวาทแกหมูพระสาวกท่ีมารวมกราบนมัสการ
คร้ังสุดทาย  ทรงทอดพระเนตรไมเห็นพระ
อานนทในท่ีนั้น  จึงทรงใหคนไปตาม  แตพระ
อานนทไดปลกีตัวไปเสียแลว   

ณ ที่นั้นเอง พุทธองคตรัสสรรเสริญพระ
อานนทวา “ในบรรดาพุทธอุปฏฐาก  ไมมีใคร
เสมออานนทของฉัน”  พระอานนทจึงเปนผูมี
บทบาทพิเศษ  ทั้งในชวงพระชนมชีพของพุทธ
องคและในยามอรุณรุงแหงพระพุทธศาสนา.   

โบราณสถานกุฏิพระอานนทใกลที่พักพุทธองค  
ณ เขาคิชกูฏ.กรุงราชคฤห 

สังเวชนียสถาน เมืองกุสินาราปจจุบัน 
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Where is Ven. Ananda? 
Bhikkhuni Dhammananda 

In Thailand, when you enter the main 
shrine which is called Uposatha, or 
even any Vihara, you look at the main 
Buddha statue, there is a pair of the 
main disciples, Ven.Moggallana and 
Ven.Sariputra. 

Ven.Mogallana received praise 
from the Buddha for being foremost in 
performing miracles, where as his 
friend, Ven.Sariputra was known for 
being foremost in wisdom( panna). As 
both of them were friends of the same 
age, the artists casted their statues 
always make them look alike. This is 
true in all temples in Thailand and 
Theravada countries, i.e. Sri Lanka, 
Myanmar, Cambodia, laos, etc. 

However, when we enter 
Mahayana temples it is different. The 
main disciples attending the Buddha 
are Ven.Ananda and Ven.Maha Kassapa. 

It is not that Mahayana do not 
respect Ven.Mogallana  and 
Ven.Sariputra but because both of 
them passed away before the  Buddha, 
hence they think that the leading 
disciples responsible for the 
continuation of Buddhism should be 
Ven.Ananda and Ven.Maha Kassapa. 

Ven.Maha Kassapa was the one 
who presided over the first council and 
gathered the collective teaching to be 
agreed upon and handed down to the 
future generation. 

Ven. Ananda confirmed the 
teaching as he was the one closest to 
the Buddha for being his caretaker for 
the last 25 years of the Buddha’s 
mission. Ven.Ananda recited the 
dhamma as heard directly from the 

The images of Ven.Moggallana and 
Ven.Sariputra paying respect to image of 
Buddha, Wat Khao-yoy Petchaburi Province, 
Thailand 

Wat Tun Huang cave, China 

LIGHT OF MOTHERHOOD
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A mural painting of Ven.Ananda and Ven.Maha Kassapa sitting at the middle when they 
presided over the first council 

Buddha. There is a saying that if one 
wants to pay respect to dhamma, one 
should pay respect to Ven.Ananda. He 
was like an embodiment of the 
teaching. At the beginning of each 
sutra, it begins with a phrase “Eva me 
suttam…” “Thus I have heard…” This is 
Ven.Ananda. 

In all Mahayana temple, at the 
main shrine there is also a pair of 
disciples attending to the Buddha, but 
they are not Ven.Mogallana and 
Ven.Sariputra, instead they are 
Ven.Ananda and Ven.Maha Kassapa. 
This is portrayed very clearly with one 
younger monk and one elderly monk. 
The younger one is Ven.Ananda and 
the older one is Ven.Maha Kassapa. 

Through all the major Buddhist 
caves in China, with our group we went 
to the northwest route in China to visit 

the famous Tun Huang cave. 
Representation of Ven.Ananda and Ven. 
Maha Kassapa is clear through out the 
route.  

In the following year, I went with 
a group to visit other Buddhist caves in 
history. This time we went towards 
north-east to visit Lung Men and Yun 
Gang Caves. Again Ven.Ananda and 
Ven.Maha Kassapa were the main 
disciples on the side of the Buddha. 

Ven.Ananda was more than just a 
major disciple, he attended to the 
Buddha until his last day. He was the 
best recorder as praised by the 
Buddha, plus he had good memory 
and ability to preach. Also knowing at 
the time he was chosen by the 
Buddha, he asked for special boons so 
that he can perform his duty properly. 
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Ancient remains house of Ven.Ananda near 
by Buddha’s house at Khitchakut mount 
Rajgir city India 

The holy place which to remind the 
Buddha’s nirvana (pass away) at Kusinagara 

Ven.Ananda was aware of the 
benefit to have his position next to the 
Buddha, so he made sure that he will 
not exploit those benefit, thus he 
asked the Buddha not to give him 
special food, boarding, lodging that 
belonged to the Buddha.  

Also he was fully aware of others’ 
expectation that he should know his 
duty not only to serve the Buddha’s 
personal need but also remember 
what the Buddha taught. He made sure 
to ask permission from the Buddha to 
kindly repeat the teaching upon his 
return and also to allow Ven.Ananda to 
ask of any dharma not clear to him. 

With this special duty and 
interest, Ven.Ananda put his mind to it. 
Thus, at least for the last 25 years he 
was able to preserve all the teaching of 
the Buddha. 

On the last journey from Vesali to 
Kusinagara, the place where the 
Buddha intended to pass away, it was a 

journey of the two brothers. Details on 
this journey is important which brings 
us glimpses of what was going on 
between to two brothers. 

Ven.Ananda, was sotapanna 
(stream-entrance) not fully enlightened 
yet, so on this last journey together, he 
felt very sad about the expected 
departure of the Buddha, his brother 
whom he served continuously for the 
past 25 years. At one point while the 
Buddha was addressing a large crowd 
of monks who came to bade farewell 
to the Buddha, the Buddha missed 
Ven.Ananda and sent someone looking 
for him. Ven.Ananda went away from 
the crowd, holding on the door knob.  
 It was here that the Buddha 
praised Ananda by saying “All the 
previous Buddhas’ attendants no one is 
like my Ananda.” Thus Ven.Ananda had 
a very special place both in the 
Buddha’s life and in the history of early 
Sangha. 
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คำเตือนทานผูหญิงจัน* 
รัตนจันโท 
 

ประวัติศาสตรภูเก็ต 

“ที่ดินเมืองถลางแมเทาใบพุทราอยาทิ้ง” 
ประโยคในเสี้ยวประวัติศาสตรหนึ่งขางบน

นี้เปนคำเตือนสติพี่นองชาวเมืองถลาง 
เดิมคำวา‘ถลาง’คือชื่อเรียกภูเก็ตมากอน  

ชื่อเมือง‘ภูเก็ต’เองเพิ่งมีมาทีหลัง  ในบัญชีบาน
แผนกสมัยอยุธยา ถาพูดวาเมืองถลางก็คือเกาะ
ภูเก็ตทั้งหมด  โดยมีการระบุชื่อดินแดนตรงน้ีมา
แตโบราณพันปวา‘จังซีลอน’(Junk Ceylonพบใน
แผนท่ีเดินเรือโบราณพันกวาปของนักเดินเรือ 
ชาวกรีก หมายถึงแหลมที่มีเรือสำเภามาจอด ซึ่ง
ยุคนั้นภูมิศาสตรภูเก็ตยังไมเปนเกาะ) 

เมืองถลางสมัยอยุธยาเปนเพียงเมืองเล็กๆ 
เชื่อกันวาเคยขึ้นกับเมืองนครศรีธรรมราช หัวเมือง
ใหญในอดีต ซึ่งไดจัดระเบียบเมืองบริวารสิบสอง
เมืองเรียกวาระบบเมืองสิบสองนักษัตร  แตการ
ปกครองยังขึ้นตรงกับอยุธยา โดยสั่งราชการผาน
เมืองนครศรีธรรมราชอันมีกองกำลังที่มั่นคง  ดัง
ปรากฏช่ือตำแหนง‘จอมนายกอง’ทานหน่ึงซึ่งนา
จะเปนชาวนครศรีธรรมราช หากรับราชการอยู
กรุงศรีอยุธยา  และถูกแตงตั้งใหไปเปนเจาเมือง
ตะกั่วทุงเพื่อกำกับดูแลผลประโยชนที่เปนทรัพย
แผนดิน  

หลังจากอังกฤษเร่ิมแผขยายอำนาจเขา
อินเดีย(ตั้งแตราวพ.ศ.2300)  ไดเขาไปยึดทรัพยากร
ปาไมดวย เพราะอินเดียอุดมไปดวยปาไมธรรมชาติ  
และมีแมน้ำสายสำคัญใชเดินทางและขนสงสินคา 
ไดแก คงคา ยมุนา สรภู มหิ อจิรวดี ซึ่งมีแหลง
ตนน้ำอยูบนภูเขาหิมาลัยทางเหนือของประเทศ  
อันเปนที่หมายปองของบรรดาประเทศนักลา
อาณานิคม  และอังกฤษก็เปนมหาอำนาจผูมีชัย
เขายึดครองอินเดียไดทั้งหมดในท่ีสุด 

ในการขนถายสินคารวมท้ังทอนซุงจากปา
ตองอาศัยแรงงานชางชักลาก  แตเนื่องจากชางใน
อินเดียทำงานสูชางในไทยไมได  โดยพื้นที่ภาคใต
ตั้งแตสุราษฎรธานี นครศรีธรรมราช กระบ่ี พังงา 
ชุกชุมไปดวยชางปา  เมื่ออังกฤษมีความตองการ
แรงงานชางในการทำปาไม  จึงสั่งซื้อชางจากไทย
ในภาคใต  ซึ่งสามารถนำเรือมาบรรทุกขนถายชาง
ไดที่ทาเรือแถบอาวปากพระ(บริเวณชองแคบ
ระหวางภูเก็ตกับพังงา)  ในการนี้อยุธยาจึงสง
ขุนนางที่เรารูจักในช่ือจอมเฒาเจาเมืองถลางบาน
ดอน  และจอมรางเจาเมืองถลางบานเคียน ซึ่งเปน
จางวางกรมพระคชบาลซายสังกัดวังหนามาต้ัง
สถานีทำการคาสงออกสินคา โดยเร่ิมจากบริเวณ
เมืองตะก่ัวทุงฝงพังงา แลวยายขามชองแคบมายัง
ฝงเมืองถลาง ซึ่งแมจะเปนเมืองเล็ก หากมี
ทรัพยากรธรรมชาติเชนแรดีบุกอุดมสมบูรณเปนที่
ตองการของประเทศตะวันตก เชน อังกฤษ 

รูปปนทานผูหญิงจันและคุณมุก(นองสาว)  
ณ วัดมวงโกมารภัจจ อำเภอถลาง ภูเก็ต 

แผนท่ีเกาะภูเก็ตโบราณ 
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ฝรั่งเศส ฯลฯ  เมืองถลางจึงเจริญรุงเรืองขึ้นพรอม
กับการสรางรายไดใหแกประเทศดวยการทำหนาที่
สงออกสินคาตางๆดังกลาว  รวมถึงเปนสถานีรับ
สินคานำเขา เชน อาวุธยุทธปจจัย ฝน ผาแพร
พรรณจากตางประเทศโดยเฉพาะอังกฤษ(ซึ่งเขา
ยึดครองเกาะปนังเพื่อนบานใกลชิดของถลางอยูใน
เวลานั้นแลว) เพื่อสงขึ้นไปยังเมืองหลวงหรือตาม
กฎระเบียบ 

ที่กลาวพรรณนามานี้เพื่อชี้ใหเห็นบริบท
ความสัมพันธระหวางเมืองถลางกับสวนกลางและ
ประเทศมหาอำนาจตะวันตกในสมัยนั้น  ในฐานะ
ของเมืองท่ีมีความสำคัญทางเศรษฐกิจของประเทศ
อยางไร  เมืองถลางจึงเปรียบเสมือนปลาเล็กใน
สายตาของปลาใหญที่หมายปองมาแตอดีต  

การดำรงคงอยูของเมืองถลางในสมัยน้ัน 
นอ ก จ า ก อ ำ น า จ ข อ ง ส ว น ก ล า ง แ ล ะ ข อ ง
นครศรีธรรมราชหัวเมืองหลักทางใตของไทยแลว  
นักปกครองของถลางที่สืบทอดกันมาคือปจจัย
สำคัญ  โดยใครกลาวถึงประโยคคำพูดหนึ่งของ
ทานผูหญิงจันภริยาเจาเมืองถลาง  วีรสตรีผูมี
บทบาทสำคัญทั้งทางเศรษฐกิจและการปกครอง
ชวงคาบเกี่ยวรัชสมัยสมเด็จพระเจากรุงธนบุรีกับ
รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก 
พระปฐมบรมกษัตริยแหงราชวงศจักรี  ซึ่งทานได

รวมเปนผูนำชาวเมืองถลางฟนฝาภัยสงคราม(ครั้ง
สงครามเกาทัพ พ.ศ.2328 ซึ่งพระเจาปดุง กษัตริย
แหงกรุงอังวะ ยกทัพใหญ 9 สายมาจากอาณาจักร
พมา) ไดสำเร็จดวยปรีชาสามารถและความรัก
หวงแหนในทองถ่ิน  ดังท่ีชาวภูเก็ตและคนไทย
ทราบถึงวีรกรรมของทานเปนอยางดี  โดยภาย
หลังจากสันติสุขกลับคืนมา ทานผูหญิงจันเปนผู
กลาวเตือนใจแกชาวเมืองถลางวา  

“ที่ดินเมืองถลางแมเทาใบพุทราอยาทิ้ง”   
ซึ่ งชาวถลางก็รวมกันปกปกรักษาและ

พัฒนาจนภูเก็ตยังเปนดินแดนท่ีมีความสำคัญของ
ประเทศมาตราบจนปจจุบันนี้ 

ตราจังหวัดนครศรีธรรมราชปจจุบัน  เปนรูปเจดีย
พระบรมธาตุลอมรอบดวยสัตวสัญลักษณ 12 นักษัตร 

ชางไทยลากซุง 

ชองแคบปากพระ 

* ทานผูหญิงจัน ไดรับพระราชทานบรรดาศักดิ์เปนทาวเทพกระษัตรี ดวยความดีความชอบในสงครามเกาทัพ ผูอานที่สนใจ 
เกี่ยวกับประวัติและคุณูปการของทานผูหญิงจัน กรุณาไปอานยอนหลังไดในแสงพระธรรมฉบับที่ 4,5,6 หรือเขาไปอานท่ี 
www.sattha45foundation.com 
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Warning by Lady Chan* 
Ratanajantho     

PHUKET HISTORY 

“Thalang land, even a piece as small as 
the jujube leaf, do not abandon it” 

This sentence is an historic warning to 
the Thalang people. 

The word ‘Thalang’ is the former 
name for the the island now known as 
Phuket.  

Situated on the Island’s East Coast, 
‘Phuket” or “Phuket Town’ is also what 
Europeans call the business center of the 
Island. In the accounts of the Ayudhya 
period, Thalang became the island’s name 
but prior to that the island, for millenia, was 
always known as, ‘Jungceylon. “Junk 
Ceylon” was found on an ancient 
navigational map drawn over a thousand 
years ago by Greek sailors. Meaning “the 
cape that has a junk” Jungceylon or Phuket 
as it is now known, was geographicly 
attached to the mainland and still not yet an 
island. 

Thalang town (in the Ayudhya period) 
was only a small town. Believed to have 
been centred in Nakhon Srithammarat, big 
cities, in the past, were organized into 
twelve, “satellite cities” known as “The 
twelve constellations”. This region was still 
governed by Ayudhya through the Nakhon 
Srithammarat city, with it’s stable forces. It 
appears, the ‘Lord Chancellor’ was born in 
Nakhon Srithammarat but he was based in 
Ayudhya. He was later appointed to be the 
Mayor of Takuathung, to oversee the 
interests of the country.   

Because it was rich in natural forests as 
well as home to several important rivers, 
(needed for travel and transportation of 
goods) from around 1757, England began to 
expand its power into India. They seized a 
lot of forest resources there including the 
Ganges Yamuna Saraphu Mahi Jirawadee, 
which had watersheds located on the 

Himalayas, in the north of the country. 
England was not alone, this was the aim of 
all colonial countries of the time but 
England, being the most powerful, 
conquered all of India. 

Transporting goods, including logs from 
the forest, required  the heavy labor that 
only elephants could provide in the harsh 
conditions. Elephants in India couldn’t 
compete with stronger elephants found in 
Thailand. The southern Thai region around 
Suratthani, Nakhon Srithammarat, Krabi, 
Phang-nga abounded with wild elephants. 
When England needed elephants for forestry 
work, they ordered them from the south of 
Thailand and they were transported from the 
pier of Pakphra Bay (in the strait between 
Phuket and Phang-nga). Realizing the 
importance of this trade, Ayudhya sent two 
noblemen known as Jom Thao to Thalang 
Bandon and Jom Rang to Thalang Bankhian 
there they worked together forming the 

Statue of Lady Chan and Khun Muk (sister) 
at Wat Muangkomarapat, Thalang District, 
Phuket 

Map of ancient Phuket 
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Chamber of Commerce Department in the 
Royal Court beneath Wang Na. It’s role was 
exporting goods. Beginning with the 
Takuathung town area, on the Phang-nga side 
and then moving across the strait, to the site 
in Thalang town. Although only a small town, 
Thalang was rich in natural resources such as 
tin. The ore was abundant and needed in the 
west by England, France, etc. Thalang city 
was prosperous generating income for the 
country by exporting such goods. A busy 
port, it was here that valuable imports 
landed as well. Imports such as weapons, 
opium and silk fabric (especially from the 
British who occupied Penang, a neighbor of 
Thalang at that time). According to 
regulations, these were all sent on to 
Ayudhya. . 
 As an important economic city for the 
Kingdom, and in order to point out the 
context its’ relationship between Thalang 
and the central and western powers at that 
time, it was described thus; “Thalang is like a 
small fish in the eyes of bigger hunting fish.” 

The existence of Thalang in those days 
was due to its’ addition to both the central 
and Nakhon Srithammarat authorities, the 
main southern districts of Thailand. All 
modern Governors of Thalang acknowledge 
one important figure in history,Lady Chan, 
wife of the governor of Thalang at the time. 
The “Heroine”, played an important role in 
both economics and government during 

overlapping the reigns of King Thonburi and 
King Phraphutthayotfa Chulalok (the first King 
of the Chakri dynasty). She took the role of 
leader of the Thalang people, overcoming 
the dangers during the Nine-Army War of 
1785 B.E. during which, the King of Angwa 
State, was successfully defeated, as was the 
nine major armies from the Kingdom of 
Burma. Phuket people (as do all Thai people) 
know of her heroism. After returning it to 
peace, in a speech to the people of Thalang, 
Lady Chan said; 

“Thalang land, even a piece as small 
as the jujube leaf, do not abandon it” 

The Thalang people headed her 
words, having preserved and developed 
Phuket ever since, where to this day, it 
remains an important part of the Kingdom of 
Thailand. 

Current Nakhon Srithammarat Province Seal 
is a chedi relics surrounded by 12 symbolic 
animals 

Thai elephant dragging logs 

Strait of Pakphra 

* Lady Chan was bestowed with the title of “Thao Thep Kasattri” with all its merit in Ninth War. Readers 
interested about the history and contributions of Lady Chan, please read, “The light of the Dhamma”, 
volumes 4,5,6 or go to www.sattha45foundation.com 
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รางทรง-คนทรง : เท็จหรือจริง(1) 
นพพร สุวรรณพานิช* 

อาจารยในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัยซึ่งจบ
ดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยวิสคอนซิน สาขา
รัฐศาสตร ไมพอใจลูกศิษยของตนท่ีโกหก
มดเท็จตลอดเวลา ไดพูดแกมบังคับวาควรจะ
อานเร่ือง My life is the two worlds เขียน
โดย Gladys Osborne พรอมทั้งบอกแกลูกศิษย 
วาเปนเรื่องของคนทรงที่ไมเคยโกหก เหตุเพราะ
ผู เปนรางทรงน้ันสะกดจิตตนเองจึงไมมีแม
กระทั่งโอกาสท่ีจะมดเท็จ  ดูเหมือนวาอาจารย
ผูนี้เชื่อมั่นในรางทรงตามสมควร 

มีอาจารยอีกคนหนึ่งไดรับดุษฎีบัณฑิต
จากมหาวิทยาลัยคอรแนล-อิธาคะในวิชา
สังคมวิทยา สอนที่มหาวิทยาลัยทางเหนือ ก็ได
ทำวิจัยเรื่องคนทรงกวา 25 ราย  พรอมกันนั้น
ไดพูดอยางมีนัยยะวาปลอมท้ังหมด  และ
คนทรงสวนใหญก็ใชวิธีการอาเจียนออกมา แต
มีเสียงที่เปลี่ยนไป  ขณะเดียวกันอดีตสมาชิก
พรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยไดกลาววา  
เคยเปนคนทรงมากอนและจำไมไดวาเมื่อเปน
คนทรงไดพูดวากระไรบาง รูแตวาบุคคลที่อยู
ขางเขาเคยตบหนาขาเบาๆ เพื่อใหตื่นจากการ
สะกดจิต 

ผูที่จบดุษฎีบัณฑิตจากมหาวิทยาลัย

แสงกอนพุทธ 

พระผูเปนเจานับวันทรงมีแตความขมขื่นในพระทัย  
พระองคทรงริษยามนุษยที่มีแตความตายเทานั้น 

     จาคส ริโกท 

หากความช่ัว-ความเลวไมมาหา ความหวาดกลัวของเราก็ไรประโยชนหาคุณคาอะไรมิได 
แลวหากเร่ืองนี้เกิดขึ้น ความนาสยองจักเพ่ิมความปวดราวขมข่ืนข้ึนไปอีก 

                                                                                             เซอร โธมัส มอร 

ฮาวายอิ สอนหนังสือรัฐศาสตรที่มหาวิทยาลัย
ธรรมศาสตร ไดแตงหนังสือเปนภาษาอังกฤษ
เรื่อง Soul  โดยบอกวาในโลกเราน้ีมี soul อยู
มาก  การเรียก soul จึงทำไดงาย  สิ่งที่อาจจะ
ยุงยากก็คือ soul และมนุษยมีมิติที่แตกตางกัน 
แตไมเปนสวนหนึ่งของการทรงเจา 

ตอมาบังเอิญไดอานงานนวนิยายช่ือ 
คนทรงเจา แตงโดย วิมล ไทรน่ิมนวล ผูไดรับ
รางวัลซีไรต  อาศัยกลเม็ดเด็ดพรายในทาง
วรรณศิลป ผูแตงนวนิยายนี้ไดบรรยายฉากตางๆ
ซึ่งแสดงใหเห็นกลายๆวา มีการปลอมและ 
เสแสรงเปนคนทรง  แต คนทรงเจา เปนนวนิยาย
ขายดีเลมหนึ่ง  อาจใชหรือไมใชเรื่องจริง  เซอร
อาเธอร โคแนล ดอยล ก็เขียนถึงเชอรล็อค โฮลม
หลายครั้ง วาตองไถถามคนทรงกอน 

กระนั้น วันหน่ึงบังเอิญฝกแอรโรบิคกับ
แพทยและพยาบาลท่ีโรงพยาบาลจิตเวชแหง
หนึ่งในเขตใกลกรุงเทพฯ  แพทยพยาบาลที่นั่น
บอกวาคนไขจำนวนไมนอยเชื่อเรื่องคนทรง 
และเคยเปนรางทรงมากอน  แตแพทยและ
พยาบาลไมตำหนิหรือกลาวรายในความเช่ือ
ของพวกเขา  อีกทั้งเปนจริยธรรมที่ตองไม
ดูแคลนคนไข 
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เรื่องราวตางๆนี้ทำใหงุนงงสงสัยอยางยิ่ง 
วาอะไรกันแนคือ คนทรง-รางทรง ที่ติดตอกับ 
ผูตาย 

ในภาษาอังกฤษไดพูดรางทรงวา medium 
ซึ่งมีหนาที่ติดตอกับโลกอื่นเพื่อนำขาวคราว
มายังโลกนี้  โดยมีที่นั่งชุมนุมทรงผีหรือ sé-
ance.  medium อาจพูดอีกอยางหนึ่งเปน
ภาษาอังกฤษวา necromancer. necro คือ นรก 
หรือศพ  คนที่ถามเปนคนในหมูผูฟงที่มีความ
กังขา  ภาษาอังกฤษคือ querant (เครันท) หรือ
ผูซักถาม(มาจากคำนามวา query แปลวา 
คำถาม) 

ในสหรัฐฯและยุโรปเทาท่ีไดทราบมา 
อาจใหคำตอบเปนขอเขียนที่ออกมาแบบ
อัตโนมัติ  ลูกตุม การกระดกโตะหรือการ
แสดงออกอยางอื่น  บางครั้งคนทรงไดพูดผาน
บุคคลท่ีแปรสภาพไปแลว  สุมเสียงก็เปล่ียนไป
หมด อาการเชนนี้พูดเปนภาษาอังกฤษวา
channeling 

เสียงท่ีพูดนั้นอาจเปนเสียงของเทพยดา 
พระภูมิ เจาที่เจาทาง ภูตผีปศาจ หรือวิญญาณ
ของผูตาย เปนสำเนียงที่ใหญกวาเสียงเดิม  
บางคราวมีการพูดถายทอดไปยังวิญญาณ(ที่ 

สูงกวา) หรือวิญญาณที่ไมเกิดเปนมนุษยในชาติ
ที่แลว  ฝร่ังกับไทยนั้นคลายกันที่คนทรงก็มีชื่อ
แปลกๆ ขอมูลมักมาจากโลกภายนอก  กระนั้น
อาจไมใชความคิดแปลกใหมแตอยางใด เพราะ
ฝร่ังมีความคิดเชนนี้มาแตยุคอียิปตโบราณ และ
เปนศิลปะชั้นสูงอยางหนึ่ง  สวนชื่อของเจา
สำนักรางทรงของไทยมักมีหลายอยาง เชน ฤๅษี
ตาไฟ เจาพอปู พอเฒา พอกุมารแพดำ ฯลฯ 

ในเมืองไทยการทรงเจาไดเริ่มเขามามี
บทบาทสำคัญเมื่อคร้ังที่ชาวจีนอพยพเขาสู
อยุธยาตอนกลาง  คราวท่ีพระบรมโกศโปรด
สรางศาลเจาพอเขาตก และตลอดจนการต้ัง
ศาลสำคัญตางๆ ลวนเกี่ยวพันกับรางทรงท้ังส้ิน 

ใน พ.ศ.2434 กฎหมายเกา ร.ศ.109 
(พ.ศ.2434) และ ร.ศ.110(พ.ศ. 2435)  รชักาล
ที่ 5 ไดมีประกาศหามคนไทยและคนจีนเขาทรง  
สวนใหญพวกรางทรงไดปาวประกาศวาจะเกิด
เพลิงไหมขึ้นภายในเวลา สถานท่ี แลวปรากฏ
วาเปนเร่ืองจริง  เมื่อตรวจสอบดูก็อางวามาจาก
รางทรง  รัชกาลท่ี 5 จึงประกาศหามการเขาทรง 

แตทุกวันนี้มีคนทรงยังดำรงอยู เปนท่ี
นิยมอยางมาก  มีนักพุทธนิยมประมาณ 3 คน
ที่เชื่อวาในเขตนนทบุรีและปทุมธานีคะเนวามี

หนังสือ My life is the two 
worlds เขียนโดย Gladys 
Osborne 

หนังสือ คนทรงเจา เขียนโดย 
วิมล ไทรนิ่มนวล 

นพพร สุวรรณพานิช 
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คนทรงเกินกวา 400 ดวยกัน 
คนทรงในเมืองไทยคลายการทรงในเมือง

จีน  ตอนแรกอาจทรงเจาแบบไทย ตอมาทรง
เจาแบบจีน  จีนเรียกคนทรงวา หมาเจียว และ
กั๊วหยิน  บางก็พูดวา หลิงกู  คนทรงเปนผูอยู
ในอาการไมรูตัว ไทยเรียกวา ทรงเจา(trance)  
จีนมีคนทรงอยูในสถานท่ีหางไกลจากเมือง
หลวง  แตการทรงเจานั้นมักมีการเขียนแบบ
อัตโนมัติ เปนวิธีเดียวกับประเทศอ่ืนๆ เชน 
กรีซ ทิเบต ญี่ปุน บาบิโลเนีย คริสตยุคตน 
มุสลิม และยิว เคยใชมาแลว 

การทรงเจาในจีนใชความมืด  ปกติมัก
กระทำในวัดโดยมีพระเปนผูดูแล  พระมักเปน
สวนหนึ่งที่มีอำนาจทางจิต  ในขณะที่ไทยไม
อาศัยพระเพราะ ไมใชคำสอนโดยตรงของ
หินยาน  นอกจากนี้ จีนเห็นวาผูหญิงเปนผูมี
อารมณผันผวนและเปลี่ยนแปลงไดงาย จึง
สามารถอยางสูงในเรื่องนี้  และมีผูหญิงมาก
กวาผูชายที่ เปนคนทรงราวๆ 3 เทาโดย
ประมาณ  พระฝรั่งในยุคปจจุบันไมเขาทรงและ
ขัดตอความเช่ือของเขา  ในคัมภีรไบเบิ้ลได
กลาววา “ชายหรือหญิงคนใดที่เปนคนทรงหรือ
พอมดแมมด จงฆาเสีย จงเอาหินขวาง  ที่เขา
ตองตายนั้นเขาเองรับผิดชอบ” 

เนื่องจากจีนเชื่อม่ันในบรรพบุรุษ  การ
ถามผูที่ตายแลวทำมานานหลายพันป  เรียก
การทำนายน้ีวา ฟุอิ หรือที่ฝรั่งเรียก divination 

(การทำนายทายทักอนาคต)  คนทรงจีนหยิบไม
รูปสามงามมีปลายแหลม คนถือไมนี้มีอยู 2 คน 
แตยืนหันหลังใหแกกัน  มีอักษรจีนอยูบนทราย
หนารูปปนเทพยดาจีน  ครั้นเมื่อถามสิ่งใดก็
ตอบออกมาในรูปของพยากรณ  และมีปลาย
ปากกายึดดวยเสนผม พรอมดวยกระดาษหน่ึง
แผนเพื่อใชในการน้ี 

คราวท่ีมีโอกาสไปจีน มัคคุเทศกได
อธิบายวาไดขุดกระดูกคนที่หูหนาน ไดมี
พยากรณปรากฏอยู  ในอดีตกาล กระดองเตา
เผาใหรอนแลวทำนายอนาคตจากรอยแตก 

ในเมืองจีนเชื่อกันวา  เจตนารมณในทาง
รายหรือที่ฝรั่งเรียกวา animus ดังที่จีนใช เกิด
ขึ้นจากรางกายท่ีเขาสูการทรงและไมรูตัวคลาย
โคมา  สิ่งที่อุบัติขึ้นตามมาคือการหยั่งรูลวง
หนา  ดังที่พูดกันวา เปนการสะกดจิตอยางหนึ่ง  
แตผูถูกสะกดน้ันในทางแพทยถือวาไมทราบวา
ตัวเองไดทำอะไร 

ใน เมื องฝรั่ ง เชนอ เมริ กาและยุ โรป  
ทฤษฎีดารวินทำลายความเช่ือเร่ืองคนทรง  
เหตุเพราะทฤษฎีนี้ไมเชื่อการติดตอกับผูตาย  
คนตายนั้นไมสามารถติดตอได เมื่อตายไปแลว
ก็คือตายไป  กระนั้นจำนวนผูคนที่เชื่อมั่นในราง
ทรงก็เพ่ิมข้ึนอยางผิดหูผิดตา  คนท่ีหลอกลวง
เพิ่มขึ้นเชนกัน ขณะที่อาจมีคนทรงจริง 

(อานตอฉบับหนา) 

*นพพร สุวรรณพานิช(2489-2553) จบรัฐศาสตรการทูตที่ University of Tokyo  และศึกษาตอระดับปริญญาโทที่ UCLA, UC 
Berkely สหรัฐอเมริกา  เปนอดีตลามฉับพลันประจำองคการสหประชาชาติ และอาจารยพิเศษคณะรัฐศาสตร-ความสัมพันธระหวาง
ประเทศ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เปนนักเขียนสารคดี นักแปล มีผลงานตีพิมพมากกวา 40 เลม  และแปลตำราตางๆจากภาษา
ไทยเปนภาษาอังกฤษมากกวา 10 เลม 
ผลงานท่ีรูจักกันดีในหมูนักอาน ไดแก พจนานุกรมเคร่ืองด่ืม พจนานุกรมตำนานคำ พจนานุกรมขนมนมเนย พจนานุกรมชาและ
กาแฟ พจนานุกรมการพนัน พจนานุกรมฉบับสัปดน คำน้ีมีที่มา คำผรุสวาทและคำอุทาน ฯลฯ  นพพร สุวรรณพานิช ยังไดเขียน
ตำราดานรัฐศาสตร เชน The Communist Party of Thailand and Conflict in Indochina โดยเขียนรวมกับไกรศักดิ์ ชุณหะวัณ  
และเมื่อป 2552 ไดรับรางวัลสุรินทราชา ในฐานะนักแปลและลามดีเดน จากสมาคมนักแปล และลามแหงประเทศไทย 



62  แสงพระธรรม  มกราคม–มิถุนายน 2563

MEDIUM : FAKE OR REAL (1) 
Nopphorn  Suwanphanit* 

A Lecturer of Chulalongkorn University, 
Ph.D in Political Science, Wisconsin 
University was unpleased his students 
who told a lie every time. He seemed to 
command them to read My life is the two 
worlds written by Gladys Osborne, 
together with told them the story of 
mediums who had no chance to tell a lie 
from self hypnotization. This lecturer 
seemed to trust the mediums. 

The other lecturer, Ph.D in 
Sociology Cornell-Ithaca University, taught 
the students in the northern university, 
had the researches concerning more 25 
mediums together with the expressions 
implied that all fakes. Most of the 
mediums used the way of vomit and 
changed the voice while ex member of 
Communist Party of Thailand said that as 
they were mediums who could not 
remember what they said. They only 
knew that a person beside them slapped 
their legs slightly to awake them from 
hypnotization.  

A lecturer, Ph.D in Hawaii University, 
taught the students Political Science in 

LIGHT BEFORE BUDDHISM 

God is growing bitter,  
He envies man for his mortality 

 Jacques Rigaut 
 

If evil comes not, then our fears are vain, 
And if they do, dread will increase the pain. 

 Sir Thomas More 

Thammasat University whose English book 
titled Soul written by him revealing many 
souls in our world. So soul could be 
called and contacted easily. The trouble 
was the different dimensions between 
soul and man. It was not part of the 
medium. 

Later on, happening to read the 
novel named Medium written by Wimon 
Sainimnuan, holding The S.E.A. Write 
Award. With literature tactics, this writer 
described scenes expressing fake as well 
as pretending to be the mediums. But 
medium was the best seller, novel which 
might  involve reality or nothing. Sir Arthur 
Conan Doyle wrote about Sherlock 
Holmes many times must ask the 
mediums first.  

One day, happening to do aerobics 
exercises trained with medical doctors 
and nurses at the mental hospital, region 
nearby Bangkok. The doctors and nurses 
told a few patients who believed in the 
mediums and they were mediums. 
Relating ethical doctors and nurses, they 
neither blamed nor looked down on the 
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patients’ beliefs. 
These very doubtful information 

concerned what to connect between the 
medium and the dead.   

In English, medium can contact the 
other world, information brought to this 
world. Among the  performance were sé
ance, medium may be also called 
necromancer,  necro meaning  hell or 
corpse, querant meaning person who asks  
and doubts among listeners, query may 
be also called (noun) meaning question.  

It was acknowledged that in U.S.A. 
and Europe, may be answered written, 
given automatically as pendalum tilting 
the table or other expressions. Sometimes 
the medium said with change voice, the 
transformer was called this action 
channeling. 

Such bigger voice may be voice of 
gods , spirits of the deaths. Sometimes 
talking voice connected to the spirits 
(higher level) or spirits of  non re-
carnation in the previous state.   

Europeans and Thais are alike, 
about medium’s strange names. Data 
comes from  the exterior world. However, 

may be not any new strange vision. 
Europeans had such concepts since the 
era of ancient Egypt also as a high classic 
art style. In a part of Thai names of 
mediums, they are such as Ruesi Tafai (fire 
eyes hermit), local gods and the another 
gods.   

In Thailand the medium could have 
been found during the period of Chinese 
migration in the middle era of Ayudhya. It 
was the reign of King Barommakoat. The 
King allowed to build the sacred shrine of 
Khao Tok God divinity together with 
important divines connecting mediums. 

In 1891 by the old law of C.E.1891 
and C.E.1892 the Thais and Chinese 
medium performances were prohibited by 
King Rama V. So most of the mediums 
announced that fires would be occured in 
times, places and events happened  from 
the inspection referring to the mediums. 
Hence the performances were prohibited 
by King Rama V. 

Nowadays the mediums are 
popular. There are three Buddhists belief 
that around more 400 mediums living in 
Pathumthani and Nonthaburi.  

My life is the two worlds 
written by Gladys 
Osborne 

Medium written by Wimon 
Sainimnuan 

Nopphorn Suwanphanit 
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Mediums in Thailand and China are 
alike. Firstly transformation is set in Thai 
style and secondly Chinese style 
followed. Ma-jiew and Gua-yin or Ling-gu 
may be called. The mediums  are 
unaware of themselves, called in Thai as 
trance. In China mediums live far from the 
capital city but the trance performance, 
automatically writing used in the same 
way of other countries such as Greece, 
Tibet, Japan, Babylonia, Earliest Christ. 
Muslim and Jew conducted.  

In China mediums are performed in 
the dark night, mostly the trances  
performed  by the monks in the temples, 
as part of mind power. While in Thailand 
not related to monks because of  
Hinayana (the branch of Buddhism 
prevalent in Southeast Asia and Ceylon) is 
not taught directly. Besides, Chinese 
vision, woman emotion with easy 
changes, highly can perform in such case. 
So for mediums, women are more than 
men approximately three times. European 
monks now are not the mediums because 
of not their beliefs. Bible said “To kill any 
men or women who are mediums or 
wizards. Throw stone to them, they must 
die, they are responsible for themselves.” 

Because of Chinese trust their 
ancestors, asking the deaths have been 
performed thousands years. This forecast 
was called Fu-i. Called in English that 

divination. 
Chinese mediums hold wood piece 

with three pointed ends, two persons, 
holding this wood, stood back to back. 
Chinese alphabets appear on the sand in 
front of Chinese goddess statue. For any 
questions, answers appear in the form of 
forecasting. End of pen seized with hair, 
together with a piece of paper used in 
such case.  

A span of time in China, the guide 
described that human skeletons were 
excavated in Hunan, the forecast 
appeared in the old time. Turtle skeletons 
burned, appeared forecasts from cracks.  

In China, it was believed that 
animus used by Chinese from the bodies 
transformed, unaware likely Coma. The 
rising things followed are advanced 
acceptance : a kind of hypnotization.  But 
a hypnotized person does not know what 
he does, shall be deemed in medical 
field.  

In U.S.A. and Europe, Darwin Theory 
destroyed the beliefs concerning 
mediums, unbelieved on connecting with 
the deaths. Absolutely unconnected. 
Dead is dead. Anyway much more people 
extraordinary trust in mediums. More fake 
people as real mediums.  

(to be continued) 

*Nopphorn Suwanphanit graduated Diplomatic Political Science at University of Tokyo, Master’s Degree at 
UCLA, UC Berkeley U.S.A. Consecutive translater of United Nations. Special lecturer, Faculty of Political 
Science-International Relations, Thammasat University. Documentary writer, translator with more 40 printed 
books and more 10 text books translated from Thai into English. 
The most famous works among readers are such as Dictionary of Beverages, Dictionary of Gambles, Dictionary 
of Dirty Words, Exclamation. Dictionary of Word Legends, Dictionary of Desserts, Dictionary of Tea and Coffee  etc. 
The text book named-The Communist Party of Thailand and Conflict in Indochina was written by Nopphorn 
Suwanphanit and Kraisak Chunhawan. In 2009 as an excellent translater and interpreter, Nopphorn got 
Surintharasha Award from The Translater and Interpreter Association of Thailand. 
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ฉลาดทำใจ 
พระไพศาล วิสาโล 

แสงไพศาล 

สูญเสียอวัยวะ 
หากอวัยวะที่สูญเสียไปชวยใหเรามีชีวิต

รอดหรืออยูไดยืนนานข้ึน ก็นับวาเปนเร่ืองนา
ยินดี  เพราะชีวิตนั้นสำคัญกวารางกาย   แตถึง
แมการสูญเสียดังกลาวเกิดจากอุบัติเหตุ มิใช
เปนผลจากการรักษาโรค ก็ยังนับวาโชคดีที่เรา
ยังมีชีวิตอยู  หรือจะมองวาโชคดีที่ไมเสียมาก
ไปกวานี้ก็ได 

การสูญเสียอวัยวะบางอยางไปทำให
รางกายของเราทำงานไดไมดีดังเดิม  แตในบาง
กรณีก็ไมมีผลตอการดำเนินชีวิตเลย   กระนั้น 
ก็อาจทำใหเราทุกขไดมาก เพราะเกิดความคิด
ขึ้นมาวาตนเองเปนคนพิการไปแลว หรือมีรูป
รางทรวดทรงไมเหมือนคนทั่วไป   ในกรณีหลัง
นี้ใชหรือไมวาเรากำลังทุกขเพราะความคิดของ
ตนเอง  โดยเฉพาะการไปคำนึงถึงสายตาของ
คนอ่ืนมากเกินไป 

คุณคาของตัวเราอยูที่คุณงามความดี 
มิใชที่รูปราง  ไมวาอะไรจะเกิดกับรางกายของ

เรา ก็ไมควรท่ีเราจะลดทอนคุณคาของตัวเอง  
หากเราต้ังมั่นในคุณงามความดี เราก็มีสิทธิ
เคารพตัวเองไดอยางเต็มภาคภูมิ   แมจะสูญ
เสียอวัยวะไป แตก็ไม เปนอุปสรรคในการ
ทำความดี หรือสรางสรรคประโยชนทั้งแก
ตนเองและผูอื่น   

แมการสูญเสียอวัยวะในบางกรณีทำให
ชีวิตเราลำบากมากข้ึน  แตก็ไมทำใหเราทุกข
มากเทากับใจที่คร่ำครวญหรือกนดาชะตากรรม   
ยิ่งหวนหาอาลัยกับชีวิตในอดีตที่เคยมีรางกาย
สมบูรณพรอม ก็ยิ่งทำใหยอมรับความจริงใน
ปจจุบันไดยาก   ในยามน้ีไมมีอะไรดีกวาการ
ปลอยวางอดีต ยอมรับความจริงที่เกิดขึ้น เพื่อ
จะสามารถกาวไปขางหนาไดอยางมั่นคง  แม
จะเปนการเริ่มตนใหมกับชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป
จากเดิม แตก็ไมยากเกินกวาที่จะปรับตัวจนคุน
ชิน   มนุษยเรามีความสามารถในการปรับตัว
กับความเปลี่ยนแปลง  วันนี้อาจขลุกขลัก แต
พรุงนี้จะราบร่ืน 

 
ทำงานไมมีความสุข 

คุณควรหาสาเหตุวาทำไมถึงเปนเชนน้ัน?   
เปนเพราะงานยาก  มองไมเห็นผล  เพื่อนรวม
งานไมดี  เจานายไมยุติธรรม  เงินเดือนนอย?  
แตหลังจากมองออกไปนอกตัวแลว อยาลืม
กลับมาถามตัวเองวา ฉันมีใจใหงานนี้แคไหน? 
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การทำงานอยางมีความสุขเกิดขึ้นเมื่อ
คุณมีใจรักในงานน้ัน   ถาคุณรักงานน้ัน ถึงแม
จะยาก ผลสำเร็จยังไมปรากฏ  คุณก็ยังมีความ
สุขที่ไดทำ   ถึงแมเพื่อนรวมงานหรือเจานายจะ
ไมถูกใจคุณ แตคุณแทบจะลืมคนเหลานั้นไป
เลยทันทีที่คุณไดจับงานที่คุณรัก   วันตนเดือน
หรือวันเงินเดือนออกมีความหมายนอยมาก
สำหรับคุณ 

ใจรักในงานอาจเกิดข้ึนเพราะเปนงานท่ี
คุณถนัด  แตถึงแมคุณไมถนัด ก็สามารถนอมใจ
ใหรักงานนั้นได หากคุณเห็นงานน้ันมีคุณคา  
เชน เปนประโยชนตอสวนรวม เกื้อกูลตอคนที่
คุณรัก หรือชวยใหคุณไดใชศักยภาพอยางเต็มที่ 

แตถึงแมคุณจะรูสึก“เฉยๆ”กับงานนั้น  
ความสุขก็ยังหาไดไมยาก หากคุณทำงานอยาง
มีใจจดจอกับงาน ไมวอกแวกฟุงซาน หรืออยาก
เห็นความสำเร็จของงานไวๆ   ใจจะจดจอกับ
งานไดตองอาศัยสติเพื่อดึงจิตใหกลับมาอยูกับ
ปจจุบัน หรืออยูกับงานที่ทำ  เมื่อใจจดจออยู
กับงานอยางตอเน่ือง สมาธิจะเกิดข้ึน และสุข
จะตามมาโดยอัตโนมัติ 

ทำงานอะไรไมสำคัญเทากับทำงาน
อยางไร   กลาวคือ ทำดวยใจรักหรือหวังเงิน
ทอง  ทำดวยใจจดจออยางมีสติหรือทำดวยใจที่

ฟุงซาน   หากวางใจไวไมถูก ไมวาทำงานอะไร 
เปลี่ยนงานกี่ครั้ง ก็หาความสุขไดยาก   อยาลืม
วาเราอาจเลือกงานไมได แตเราเลือกที่จะสนุก
หรือเปนสุขกับงานได 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตกงาน 
มองในแงดี การตกงานทำใหคุณมีเวลา

หางานใหมที่เหมาะกับตัวเอง หรือไดงานใหมที่
ดีกวาเดิม   สตีฟ จ็อบส ผูประดิษฐเครื่องiPod
เคยพูดวา  การท่ีเขาถูกไลออกจากบริษัท
แอปเปลท่ีเขาเปนคนกอต้ังนั้น เปน“สิ่งที่ดีสุด
อยางหนึ่งที่เกิดข้ึนกับชีวติของผม”  เพราะเปด
โอกาสใหเขามีอิสระที่จะริเริ่มสิ่งใหมๆ ที่แปลก
ไปจากเดิม จนนำไปสูการต้ังบริษัทท่ีประสบ
ความสำเร็จอย าง สูง ในเร่ืองการตูนแบบ
animation  กอนท่ีเขาจะดังสุดขีดดวยเครื่อง
iPod 

สำหรับบางคน การตกงานหมายถึงการ
ไดกลับไปชวยงานพอแมที่บาน  ทำใหไดอยูใกล
ชิดและตอบแทนผูมีพระคุณอยางเต็มที่   แต
บางคนการตกงานทำใหมีเวลาทำบางส่ิงท่ีอยาก
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ทำแตผัดผอนมาตลอด อาทิ การปฏิบัติธรรม 
หรือบวชใหพอแม 

ไมตองหวงวาคุณจะตกงานไปตลอดชีวิต 
ไมชาก็ เร็วคุณก็จะไดงานใหมทำ  อยาให
เหตุการณนี้ทำลายความเชื่อมั่นในตัวคุณ 
หากวามันไมใชความผิดของคุณ   แตถึงจะใช ก็
ยังไมสายที่จะปรับปรุงตัวเองใหม 

 ขอสำคัญคือ  ขณะท่ีคุณยังมีเวลา
มากมายในตอนนี้ ควรใชเวลาใหเกิดประโยชน
คุมคา  อยาเสียเวลาไปกับความเศราซึม เที่ยว
เตร หรือนั่งๆนอนๆอยูที่บาน  ควรสลัดความ
ทุกขและอดีตที่ไมสมหวังทิ้งเสีย แลวเดินหนา
ตอไป  อนาคตที่สดใสของคุณยังรอคุณอยูขาง
หนา หาไดสิ้นสุดเพียงแควันนี้ไม 

อกหัก 
ความพลาดหวังในรักไมไดหมายถึงความ

สิ้นสุดของทุกสิ่งทุกอยางในชีวิต  มีเพียงบาง
อยางที่หลุดมือคุณไป แตยังมีสิ่งทรงคุณคาอีก
มากมายท่ีอยูกับคุณ   ขณะเดียวกัน การท่ีคุณ
ถูกปฏิเสธความรักไมไดหมายความวาตัวคุณไร
คุณคา  ยังมีคนอีกมากมายท่ีรักคุณ เชน พอแม 
ญาติพี่นอง มิตรสหาย หรือใครบางคนท่ีมีใจให
คุณ  อยาใหใครคนเดียวมาตัดสินคุณคาของตัว
คุณหรือกุมชะตาชีวิตของคุณไว  

อกหักคืออดีตที่ผานไปแลว   ความผิด
หวังในอดีตทำอะไรคุณไมได หากคุณไมยึดเกาะ
หรือแบกเอาไว  ยิ่งแบกก็ยิ่งทุกข  ปลอยวาง
เสียไดจึงเปนสุข   มองในแงดี  เขาหรือเธอคน
นั้นยังไมใชเนื้อคูของคุณ  การท่ีเขาหรือเธอ
ปฏิเสธความรักของคุณ ทำใหคุณมีอิสระท่ีจะ
คนหาผูที่เหมาะสมกับคุณจริงๆ  

คูรักที่อยูกันอยางยั่งยืนและมีความสุข
หลายคูเคยผานความผิดหวังในรักทั้งสองฝาย
มาแลว   หากเขาสมหวังในความรักครั้งนั้น ก็
คงยากท่ีจะมาใชชีวิตดวยกันกับผูที่เปนเน้ือคู
อยางแทจริงในบัดนี้   จะวาไป ผูที่เหมาะสมกับ
คุณอาจอยูใกลคุณแลว  แตหากคุณมัวจมอยู
กับอดีต คุณจะไมรูเลยวาเขาหรือเธอผูนั้นเปน
ใคร   กลับมาสูโลกปจจุบัน แลวคุณจะพบวา
ชีวิตของคุณไมไดเลวรายอยางที่คิด  ยังมีความ
สมหวังอีกมากมายรอคุณอยูขางหนา 

อยางไรก็ตาม ควรเก็บเก่ียวบทเรียนหรือ
ประโยชนจากเหตุการณครั้งนี้เอาไวบาง  อยาง
นอยการอกหักก็สอนเราวาชีวิตนี้ไมมีอะไรที่
สมหวังไปเสียทุกอยาง   ความผิดหวังเปน
ธรรมดาของชีวิต  ถึงแมสมหวังวันนี้ ก็ใชวาวัน
หนาจะสมหวังไปไดตลอด   ความผิดหวังวันนี้
มองแงดีคือ สรางภูมิตานทานใหเราอดทนตอ
ความไมสมหวังในวันขางหนาไดดีขึ้น   ขณะ
เดียวกัน เหตุการณคร้ังน้ียังสอนเราดวยวา  ยิ่ง
หวังมากเทาไร ก็ยิ่งทุกขจากความไมสมหวัง
มากเทานั้น   การปลอยวางจากความหวัง และ
ยอมรับวามีเหตุปจจัยอีกมากมายที่อยูนอก
เหนือการควบคุมของเรา จะชวยใหเราเผชิญ
กับความผันผวนปรวนแปรในชีวิตไดดีขึ้น  ไม
เฉพาะแตเรื่องความรักเทานั้น 
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Making the best of bad situations 
Phra Paisal Visalo 

LIGHT OF PAISAL 

 
 
When losing an organ 

I f the loss of a body part is 
needed to lengthen your life, so be it. 
Life is more important than any given 
part of the body. Even in the case of 
an accident where amputation is 
required you can still consider yourself 
fortunate: After all, you are still alive 
and not undergoing a worse ordeal. 

The value of your life is in your 
good deeds, not in your physical 
appearance. As long as you continue 
your good deeds you should be able 
to respect yourself. The loss of an 
organ should not be an obstacle to 
doing good things, both for yourself 
and others. 

True, one’s daily life may become 
more difficult, but it is the mind that 
cannot accept the change that can 
cause the most suffering. The more 
one clings to the past, the more 
difficult it is to accept the present. The 
best thing to do now is to let go of the 
past, accept the reality, and move on 
with a steady mind. 

To begin anew with changes to 
your body cannot be too difficult. 
Human beings have a wonderful 
capacity of adjusting to anything. It may 
be hard today, but tomorrow, things 
will become smoother. 

 
Feeling unhappy at work 

You should find out the cause(s) 
to unhappiness at work. Is the job too 
diff icult? Is there no end in sight? 
Unfriendly colleagues? Unfair bosses? 
Low salary? Don’t forget to ask 
yourself: How much do you put in to 
this job? 

Being able to work happily comes 
when you love what you are doing. 
Then, even if it is difficult and there is 
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no sign of a successful result or the 
boss is treating you badly, you can still 
derive happiness from your work. 

To love what you do may come 
when you feel confident in it or see its 
meaning -- that it is serving the public 
or people you love or that it enables 
you to maximise your potential. 

It is not difficult to find happiness 
at work: Be committed to what you do. 
Do not let yourself drift away or expect 
quick results. It requires mindfulness, 
the ability to keep your mind in the 
present, to do the work at hand. 
Happiness will follow as a result of this. 

What you do is not as important 
as how you do it. Do you work because 
you like it or because of the money? 
Are you working with concentration and 
mindfulness or is your mind drifting? If 
your mind is not in the right state, you 
will have difficulty at work no matter 
how many times you change your job. 
We may not be able to have the job of 

our choice, but we can choose to do 
what we do happily. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

When losing a job 
At least you will now have the 

time to look for a job that really suits 
you. It could even be better than your 
old one. Steve Jobs, the founder of 
Apple Computers, was fired by his own 
company. He recalls the incident as 
one of the best things that ever 
happened to him. After being fired, 
Jobs started several new projects 
including what became a highly 
successful animation company as well 
as a company that developed the 
technology used in iPods. 

Losing a job may lead some of us 
to go back and help our parents at 
home. For others, it is a time to do 
something that they have long wanted 
to do but have been putting off, 
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entering the monkhood, for example, 
or studying dharma. 

Do not worry that you will be 
jobless for the rest of your life. Never 
let your confidence be eroded by one 
incident. One important piece of 
advice: Try to make the best of the free 
time you have. Do not waste it by 
being despondent, idle, or just drifting 
away. Shake off past disappointment 
and move ahead: Better days are 
waiting for you. Life does not end 
today. 

When heartbroken 
Disappointment in love does not 

mean the end of everything. You may 
have lost something, but you still have 
many precious things left. To fail at 
love does not mean you are good for 
nothing. So many people still love and 
care for you: Your parents, family and 
friends. Do not let just one person 
determine your value or control your 
fate. 

The past is the past. As long as 
you do not carry it or cling to it, it can 
have no effect on you. The more you 
carry it around, the more suffering you 
will have. 

That person may not be your soul 
mate. To lose him or her may actually 
give you the freedom to search for the 
one who really suits you. 

Being heartbroken also teaches us 
that life is not all about success. 
Disappointments are a fact of life. 

They also make us stronger so 
that we will be able to withstand 
future disappointments. 
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วาดวยการขจัดทุกข 
คนโง พอเจอทุกขใดๆ ก็โดดเขาหาอบายมุข

จึงยิ่งหายนะ
คนฉลาด พอเจอทุกขใดๆ ก็โดดเขาหามิตรท่ีดี
จึงพอคลายทุกขไดบาง แตก็ใชมิตรเปลืองมาก

คนเจาปญญา พอเจอทุกขใดๆ ก็โดดเขาหาความบริสุทธิ์
จึงหลุดพน

SUFFERING 
The foolish, when faced with suffering,

Jump suddenly to bad deeds
And increase the suffering.

The clever, when faced with suffering,
Turn quickly to good friends,

Depending on them to help alleviate the suffering.
The wise when faced with suffering,

Seek within their souls,
Assuring their liberation from all suffering.
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ภูเก็ตในใจเรา (เพื่อความยั่งยืนที่ยั่งยืน) 
 

เที่ยงแทไมแนนอน (ความจริงแทๆ) 
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Youtube 
ตลอดวันตลอดคืน พิมพคำวา... 
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จริงแทไมแนนอน 
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