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๏ อปฺปมตฺโต ปมตฺเตสุ  
สุตฺเตสุ พหุชาคโร  
อพลสฺสํว สีฆสฺโส  

หิตฺวา ยาติ สุเมธโส 
 

๏ ผูมีปญญามักไมประมาท เมื่อคนอื่นพากันประมาท  
และตื่น เมื่อคนอื่นหลับอยู  

เขาจึงละทิ้งคนเหลานั้นไปไกล  
เหมือนมาฝเทาเร็ว วิ่งเลยมาแกลบ ฉะน้ัน 

 
๏ Heedful among the heedless,  

Wide-awake among those asleep,  
The wise man advances  

As a swift horse leaving a weak nag behind. 
 

จาก เสฐียรพงษ วรรณปก,พุทธวจนะในธรรมบท,บทที่ 29 หมวดไมประมาท 
From  Mr.Sathienphong  Wannapok, The Buddha’s Words in the Dhammapada, lesson 29 of ‘Heedfulness’ 

พุทธวจนะ/Buddha’s Words 

แสงแรก/FIRST LIGHT
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วัตถุประสงค 

วารสาร แสงพระธรรม เปนวารสาร ๒ ภาษา(ไทย-อังกฤษ)รายป  จัดทำข้ึนภายใตมูลนิธิ 
พระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  มีเนื้อหาเก่ียวกับหลักธรรมคำสอนและความรูในพุทธศาสนา  เรื่อง
ราวของบุคคลสำคัญ  และขาวกิจกรรมดานพระศาสนาในจังหวัดภูเก็ต  รวมท้ังโครงการพระพุทธ
มิ่งมงคลเอกนาคคีรี(“พระใหญ”เมืองภูเก็ต)  ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ภายใตวัดกิตติ 
สังฆาราม(วัดกะตะ)  เผยแพรเปนธรรมบรรณาการ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  และเผยแพร
ผานส่ือตางๆที่ดำเนินการโดยมูลนิธิฯ  รวมทั้งมอบใหแกหองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน องคกร
เพ่ือสาธารณประโยชน และสถานที่ๆเหมาะสมในภูเก็ต  โดยคณะทำงานผูกอตั้งวารสารนี้ใน
อดีต(ภายใตพุทธสมาคมจังหวัดภูเก็ต ป 2550-2551)  ซึ่งวาระใหมนี้เริ่มจากฉบับเดือนกรกฎาคม-
ธันวาคม 2559 เปนปฐมฤกษ 
 หองสมุดสถานศึกษา หนวยงาน องคกร และผูสนใจตองการรับวารสารนี้ไปเพื่อประโยชน
สาธารณะ กรุณาติดตอขอรับไดที่  

มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  
42/14  หมู 2  ถนนเทพกระษัตรี  ตำบลรัษฎา  อำเภอเมือง  จังหวัดภูเก็ต 83000 
โทร 08 1891 3827, 08 1552 3790 , 076 373 138-9 ; โทรสาร 076 373 140 

www.sattha45foundation.com ; Line ID : suporn37 หรือ harin_s 
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Purpose 

The Light of Dharma is a bilingual annual journal in Thai and English. It is
sponsored by Phraphutthamingmongkhon 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 
Phraphutthamingmongkhon 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 Buddha 
Garden on Mt. Nakkerd 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 journal project is run by the same editorial board that used to run a 
journal project of the same name, which was then sponsored by the Phuket 
Buddhist Society 2007-2008. The first issue of this new journal is scheduled to be 
the July-December 2016 issue.  
 Any libraries, education institutes, organizations and individuals who are 
interested in receiving this journal for public benefits may contact the foundation 
by using the contact details below. 

Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation 
42/14 Moo 2, Thepkasattree Rd., Rasada Sub-District, Muang District,  

Phuket Province 83000 
Tel 08 1891 3827, 08 1552 3790 , 076 373 138-9 ; Fax 076 373 140 

www.sattha45foundation.com ; Line ID : suporn37 or harin_s 
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บทบรรณาธิการ

วิกฤตการณโรคระบาดอุบัติใหม โควิด-19  แมวาไทยจะเปนประเทศแรกๆที่
พบการติดเชื้อ  และภูเก็ตก็เปนจังหวัดท่ีมีจำนวนผูติดเชื้อรายวันนำโดง  แตจนถึง
ขณะนี้(กรกฎาคม 2563) นับวาไทยเราเปนประเทศท่ีสามารถควบคุมสถานการณ
โรคไดดีที่สุดเปนอันดับตนๆของโลก  ทำใหนานาชาติไดเห็นถึงศักยภาพของระบบ
สาธารณสุขไทย และประสิทธิภาพการบริหารจัดการสถานการณของรัฐบาล  
รวมถึงความรวมมือของประชาชนและภาคสวนตางๆในชวงเวลาท่ียากลำบากน้ีได
เปนอยางดี 

 ดวยความเปนจังหวัดสำคัญที่สรางรายไดจากอุตสาหกรรมการทองเท่ียว
มากที่สุดรองจากกรุงเทพฯ  แสงพระธรรมฉบับนี้จึงใครเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับ 
โรคระบาดและการจัดการ  ยอนรอยไปต้ังแตอดีตชวงรอยถึงสองรอยป ใน
บทความ“อนามัยในอดีตเมืองภูเก็จ”  จนมาถึงการดำเนินการตางๆในปจจุบนั ใน
คอลัมน“ภูเก็ตพุทธกิจ”  ไฮไลตอยูที่บทสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  ที่จะ
ตอบคำถามถึงสาเหตุการมีผูติดเชื้อจำนวนมาก  การดำเนินการตางๆ  และวิสัย
ทัศนที่จะเปลี่ยนวิกฤตเปนโอกาสใหมของภูเก็ตในอนาคต  ยังขอคิดและกำลังใจ
จากธัมมนันทาภิกษุณี ใน“เมื่อโควิดมาเยือน” 

 เราหวังวาขอมูลตางๆเหลาน้ี  รวมท้ังที่มีการวิเคราะหวิกฤตการณโรคท่ี
เปลี่ยนโลกของเราสูชีวิตวิถีใหมครั้งน้ี จะถูกจดจำเปนบทเรียนท่ีสำคัญแกอนุชน
ตลอดไป 
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Editorial Preface
Translated to English : Barry Ismail 

Crisis of the emerging outbreak, although Thailand was one of the first 
countries to find a Covid19 infection; it was the island province of 
Phuket that was found to have had the highest number of reported 
daily infections. As of now (July 2020), Thailand is considered to be one 
the best country in the world in controlling this disease, and thereby 
drawing international attention to the Thai public health system. Also 
being looked at is the efficiency of the government’s management 
during this difficult period, the cooperation of the people, as well as the 
various sectors who all worked together to achieve this positive result. 

 Phuket is an important province, after Bangkok, it generates the 
most revenue for the tourism industry. This The Light of Dharma would 
like to present a story on historical epidemics and their management by 
looking back from between one to two hundred years. From the article 
“Hygiene in the past, Phuket Town” and on through to the various 
examples in the column “Phuket Buddhist Activities”. The highlight 
being an interview with the governor of Phuket. He answers the question 
of why so many people are infected, various operations undertaken and 
the vision shown to change crisis into new opportunities, for the future 
of Phuket. The thoughts and encouragement from Bhikkhuni 
Dhammananda in “When Covid visited the Globe” makes for a 
compelling read also. 

 We hope that these contents, including the analysis of handling 
of this crisis, how it changed our world and our way of life, will be 
remembered and looked upon as an important lesson for future 
generations. 
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ภูเก็ตพุทธกิจ

(1) 157 เมล็ดพันธุพุทธะ  
4 ธันวาคม 2562 
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕ นำ
นักเรียนโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ
พระศรีนครินทร ซึ่งบรรพชาเปนสามเณร 
ณ วัดเทพวนาราม(วัดมาหนิก) อำเภอ
ถลาง 157 รูป มาสักการะและทัศนศึกษา

พระใหญเมืองภูเก็ตที่พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  มีการแนะนำการทำสมาธิเบ้ืองตน  บรรยายเร่ืองสามเณร
ราหุล อิ๊กคิวซัง และ“สิ่งที่ดีที่สุดของความเปนเณร” 
   

(2)จาริกเมืองถลาง 
9 ธันวาคม 2562  
มูลนิธิฯ นิมนตพระนวกะจากพุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด ซึ่งอุปสมบทในโครงการ “บวชพระเพื่อพอ” 10 รูป 
และสามเณรจากโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร ภูเก็ต ซึ่งรับการบรรพชาภาคฤดูรอน  
157 รูป กับคณะพระอาจารย พระพี่เลี้ยง รวมประมาณสองรอยรูป  ไปเยี่ยมชมอนุสรณสถานเมืองถลาง และ
ฟงการบรรยายประวัติศาสตรวีรสตรีเมืองถลางจากผูรูทองถิ่น 
 

(3)เครื่องมือแพทยวชิระภูเก็ต 
23 ธันวาคม 2562  
นพ.เฉลิมพงษ สุคนธผล ผอ.รพ.วชิระภูเก็ต 
รับมอบเคร่ืองมือแพทย ดีเอชแอลAI มูลคา 
25 ลานบาท จากมูลนิธิทุนทานทาวมหา
พรหมโรงแรมเอราวัณ โดยการนำเสนอ 
และประสานจากมูลนิธิพระพุทธม่ิงมงคล 
ศรัทธา ๔๕  ทั้งนี้ ตอเน่ืองจากการปรับปรุง
หองอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน งบฯ 10 ลานบาท  
ซึ่งเพิ่งเสร็จสิ้นไป 
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(4)ธรรมะลางพิษ 
28-29 ธันวาคม 2562  
“ลางพิษกายใจ ดนตรีบำบัด 
ธรรมคีตา”  กิจกรรมเพ่ือ 
สุขภาวะ โดยอ .รตี นาคา
เสถียร และอ.เบ็ญจมาภรณ 
ซื่อไพศาล  ณ โถงช้ันสอง 
อาคารบันไดแกว บันไดเงิน 
บันไดทอง  พุทธอุทยาน
ยอดเขานาคเกิด  สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ อนุเคราะหอาหาร สถานที่ และรวมสนับสนุนคาใชจาย 

(5)สวดมนตขามป 
31 ธันวาคม 2562 
มูลนิธิฯ อาราธนาหมูสงฆ ณ พุทธอุทยานยอดเขา
นาคเกิด  นำโดยพระปรีชา ปยธมฺโม หัวหนาพระ
สงฆ จัดสวดมนตขามปเมื่อคืนวันที่ 31 ธันวาคม 
2562  ณ ลานเวียนเทียนและโถงสวดมนตฐานองค
พระใหญ  

(6)สนับสนุนงานจราจร 
17 มกราคม 2563 
สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ มอบเครื่องปรับ
อากาศพรอมการติดตั้ง ณ ตูบริการจราจร บริเวณ
แยกวัดเทพนิมิตร ถนนเจาฟาตะวันออก โดยการ
ประสานของ พ.ต.อ.สุจินต นิลบดี ผกก.สภ.วิชิต 
อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 

(7)พระเถระเมียนมา 
24 มกราคม 2563 
Ashin Ottamathara พระเถระผูทรงคุณแหงประเทศ
เมียนมา พรอมคณะมาสักการะพระใหญเมืองภูเก็ต 
โดยสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ อาราธนานำชม
และบรรยายสถานที่ตางๆ  ทั้งน้ี ผูติดตาม 40 คน 
เดินทางลวงหนามาขอเขาพัก ณ พุทธอุทยานยอดเขา
นาค  
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(8)ติดตั้งกลอง 
30 มกราคม 2563  
มูลนิธิฯ จัดหาและติดตั้งกลอง CCTV  เพื่อสนับสนุน
งานจราจรและตรวจสอบอาชญากรรมในพ้ืนท่ีสถานี
ตำรวจภูธรวิชิต  ภายใตผูกำกับ พ.ต.อ.สุจินต นิลบดี  
บริเวณถนนเจาฟาสวนหลวง 2 จุด และซอยเทพ
อนุสรณ 1 จุด 

(9)บรรยายธรรม 
7 กุมภาพันธ 2563  
ประกอบ ศรีรัตนาวดี วิทยากรมูลนิธฯิ ไปนำนักเรียน
สวดมนตเชาพรอมคำแปลกอนเขาเรียน  แลวนำ
ฝก“การทำสมาธิแบบเคลื่อนไหวและแผเมตตาจิต”  
และหรินทร สุขวัจนบรรยายเรื่อง “มาฆบูชา วันแหง
กองทัพธรรม” ที่โรงเรียนดาวรุงวิทยา 

(10)มาฆบูชา 2563 
8 กุมภาพันธ 2563 
หมูสงฆ ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด นำ
สาธุชนรวมกระทำทักษิณาวรรตรอบองคพระ
ใหญ  แลวนำดอกไมธูปเทียนถวายสักการะเปน
พุทธบูชา ในชวงบายวันมาฆบูชาประจำป 2563  

(11)ผูศรัทธา 
16 กุมภาพันธ 2563 
คณะผูศรัทธาจากสหรัฐอเมริกามาสักการะ 
พระใหญเมืองภูเก็ต  ไดสนทนาธรรม และฝก
กรรมฐานเบ้ืองตนกับสุพร วนิชกุล ประธาน
มูลนิธิฯ 
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(12)ผูตองขังแรกรับ 
13 กุมภาพันธ 2563 
คณะวิทยากรมูลนิธิฯ นำโดยสุพร วนิชกุล  
ไปบรรยายธรรมเร่ือง“อยู ให เปนเย็นใหพอ”  
นำสวดมนต แผเมตตาจิต สรางกิจกรรมธรรม
นันทนาการ และอบรมสมาธิแบบเคลื่อนไหว แก 
ผูตองขังใหมชาย 450 คน ที่เรือนจำจังหวัดภูเก็ต  
ในโครงการอบรมปฐมนิเทศผูตองขัง 

(13)ม.ขอนแกนทำบุญ 
23 กุมภาพันธ 2563 
ชาวคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน มา 
สักการะพระใหญเมืองภูเก็ต  โดยการนำของคุณเรวัต 
จินดาพล(ใสแวนตายืนกลาง) พรอมมอบเงิน 1 แสนบาท 
แกสุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ เพื่อรวมทำบุญสราง
พระใหญฯ และสมทบทุนสรางอาคารสูติ-นารีเวช  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 

 
(14)คณะศรัทธาอิตาลี 
24 กุมภาพันธ 2563 
คณะผูศรัทธาชาวอิตาลี 18 คน มานมัสการ 
พระใหญ  รับพรพระภิกษุ  ถวายสังฆทาน และ 
ฝกกรรมฐานพัฒนาจิตดวยวิธี “7 นาทีสรางสุข” 
กับวิทยากรมูลนิธิฯ  ณ ธรรมศาลา พุทธอุทยาน
ยอดเขานาคเกิด 

(15)พหุวัฒนธรรม 
1 มีนาคม 2563 
เจาคณะจังหวัดนราธิวาสไปรวมงานรวมใจบริจาค
บูรณะมัสยิดอีบาดัต ตำบลดุซงญอ จังหวัดนราธิวาส  
ทานไดนำตัวแทนมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  
ซึ่งกำลังปฏิบัติหนาที่ดำเนินโครงการพหุวัฒนธรรม 
“ชวนโยมเขาวัด สมานฉันท รักษาถ่ินชายแดนใต”ที่
วัดของทานไปรวมงานดวย  
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(16)รวมสรางตึกสูติฯ 
1 มีนาคม 2563  
พ.ต.อ.สุจินต นิลบดี ผูกำกับการสถานีตำรวจภูธร
วิชิต มอบเงิน 10,000 บาท สมทบแกมูลนิธิฯ  
ซึ่ งกำลั งดำเนินการกอสร างอาคารสูติ -นรี เวช  
โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต  

(17)ศาลาพระประจำโรงเรียน 
2 มีนาคม 2563  
ตัวแทนมูลนิธิฯ ไปรวมพิธีวางเสาเอกศาลาประดิษฐาน 
พระประจำโรงเรียน ณ โรงเรียนวัดประชุมชลธารา 
อำเภอสุไหงปาดี จังหวัดนราธิวาส  โดยเจาคณะจังหวัด
นราธิวาสเปนประธานประกอบพิธี  ซึ่งในการน้ี 
มูลนิธิฯ เปนผูสนับสนุนคากอสราง  

(18)รถวัด 
8 มีนาคม 2563  
สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล  
ศรัทธา ๔๕  ถวายรถยนตพรอมเครื่องขยายเสียงติด
ตั้ง แดพระครูวิสุทธิ์กิตยาภรณ เจาคณะตำบลฉลอง 
เจาอาวาสวัดกิตติสังฆาราม(วัดกะตะ) เพื่อใชในกิจ
ของวัด  

(19)ทูลกระหมอมหญิงฯ  
24 มีนาคม 2563 
ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ซึ่ง
เสด็จไปทรงปฏิบัติกิจ ณ จังหวัดภูเก็ต  ไดเสด็จไปทรงสักการะ
พระพุทธมิ่งมงคลเอกนาคคีรี ณ พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด  
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PHUKET BUDDHIST ACTIVITIES 

(1) 157 Enlightened seeds 
4 December 2019 
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 
Foundation, leading the students of 
Phuket Chaloem Phrakiat School 
summer ordination ceremony at Wat 
Thepwanaram (Manik), Thalang 
district.The 157 novice monks pay a 

visit to the Phuket Big Buddha, Buddha Garden on Mt. Nakkerd to practice basic meditation and listen 
to the Buddhist History about Rahul and Ikkhuisung novices, and “The best thing of being a novice.” 

(2) Thalang pilgrimage 
9 December 2019 
The Foundation invited 10 novices of ordination in the “Ordination for the King” project and 157 
novices from Wat Thepwanaram along with the teachers are about 200 persons. Enjoying a field 
trip, a visit to the Thalang Monument and listened to a lecture on the history of Thalang heroines 
given by local experts. 

(3) Medical tools 
23 December 2019 
Dr.Chalermpong Sukhonthaphon, director 
of Vachira Phuket Hospital received a Dhl 
Medical Device worth 25 million Baht from 
the Than Tao Mahaprom Foundation. 
Erawan Hotel. Presenting and coordinating 
by the Phraphutthaming- mongkhon Sattha 
45 Foundation. This formed part of the 
Accident-Emergency Room renovation 
budget of 10 million baht, which has now 
been completed. 
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(4) Dharma detoxification 
28-29 December 2019 
“Detoxification, body, mind, 
music and Dharma therapy”; 
Activities for well-being by 
Ratee Nakhasathien and 
Benjamaphorn Suephaisan 
at Stairway building of Big 
Buddha, Buddha Garden  
on Mt. Nakkerd. Suporn 
Vanichakul, President of the Foundation, donated food, venues, and supported some expenses.  

(5) Prayers over the years 
31 December 2019 
The monks at the Buddha Garden on Mt. 
Nakkerd led by Phra Preecha Piyathammo the 
head monk, held an annual chant on the 
midnight time of December 31, 2019 at the 
Wienthien courtyard and also at, the Big 
Buddha prayer hall. 

(6) Support traffic 
17 January 2020 
Suporn Vanichakul, the president of the 
foundation, donated the air conditioning unit 
as well as installation in the traffic service 
kiosk, at Wat Thepnimit Intersection. 
Coordinated by police colonel Sujin 
Nilabadee, of Vichit Provincial police station, 
Muang district, Phuket province. 

(7) Phrathera Myanmar 
24 January 2020 
Ashin Ottamathara Thera, the noble monk of 
Myanmar, along with his entourage came to 
experience the Phuket Big Buddha. Suporn 
Vanichakul, the President of the Foundation, 
invited him to lecture and visit at the various 
locations. 40 of his followers also requested to 
stay at the Buddha Garden on Mt. Nakkerd, prior 
to his arrival. 
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(8) Installation of cameras 
30 January 2020 
The Foundation procured and installed CCTV at 
2 points, Chaofa Suanluang Road and Soi Thep-
anusorn to assist with the traffic monitoring and 
criminal investigations conducted by the Vichit 
Provincial Police Station, under the supervision 
of police colonel Sujin Nilabadee. 

(9) Dharma lecture 
7 February 2020 
Speaker from the Foundation, Prakorb 
Srirattanawadee lead the students to pray in 
the morning before their studying. Harin 
Sukavat delivered a lecture entitled on  
“Makha Bucha Day of Armed Forces”, at 
Dowroongwitthaya School. 

(10) Makha Bucha 2020 
8 February 2020 
Clergies of the Buddha Garden on Mt. 
Nakkerd leading the virtuous people, carry 
out the Thaksinawat around the Big 
Buddha. Then bringing flowers, incenses 
and candles to pay homage to the Big 
Buddha in the noon time of Makha Bucha 
day for the year 2020. 

(11) Believer 
16 February 2020 
Buddhist group from United States came to 
pay respect to the Big Buddha in Phuket. 
They enjoyed informative conversations and 
basic meditation practice with Suporn 
Vanichakul, the president of the foundation.  
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(12) New inmatess 
13 February 2020 
The Foundation’s speakers led by Suporn 
Vanichakul, lecture the Dharma on “Staying 
cool enough”, prayers and opening the mind 
to create healthier recreational activities. Also, 
leading meditation for the 450 new male 
inmates at Phuket Provincial Prison during their 
orientation. 

(13) Khon Kaen making merit 
23 February 2020 
Faculty of Medicine of Khon Kaen University, 
came to pay their respects to the Big Buddha in 
Phuket. In order to make merit, the faculty, led 
by Raewat Jindaphon (wearing glasses in the 
middle) donated 100,000 baht to Suporn 
Vanichakul, President of the foundation. The 
funds were donated to the construction of the 
Big Buddha fund and also to the fund for the 
construction of the obstetrics-gynecology 
building Vachira Phuket Hospital. 

(14) Group of Italian  
24 February 2020 
The 18 Italians come to worship the Big 
Buddha. Receiving blessings from the monks 
of Buddha Garden on Mt. Nakkerd and 
practice meditation to develop the mind 
using “7 minutes to create happiness” 
delivered by speaker of the foundation at 
Dharmasala. 

(15) Plurality 
1 March 2020 
Narathiwat province dean joined the event and 
donated to help renovate Ibadat mosque in 
Dusongyor district, Narathiwat. The Foundation’s 
representatives, who are carrying out the task of 
implementing the multicultural project, offered 
invitation to join with the dean. 
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(16) The Gynecology building 
1 March 2020 
Police colonel Sujin Nilabadee of Vichit 
Provincial Police Station donated 10,000 baht to 
the Foundation. Which Provincial is constructing 
the obstetrics-gynecology building, at Vachira 
Phuket Hospital. 

(17) Buddha Pavilion at school 
2 March 220 
Foundation representatives attended the pillar-
laying ceremony. The pillar will enshrine the 
school Buddha statue at Wat Prachumchonthara 
school Su-ngaipadi district Narathiwat province. 
The foundation is supporting the construction 
costs. The Narathiwat province dean presided 
over the ceremony. 

(18) Pickup for the temple 
8 March 2020 
Suporn Vanichakul the president of the 
Foundation dedicated pickup truck to abbot 
Wisutkittayaphorn of Wat Kittisangkharam (Kata 
Temple) for use in the temple’s activities. 

(19) Princess Ubolratana Rajakanya 
24 March 2020 
Princess Ubolratana Rajakanya, performed duties in Phuket 
and then went to pay homage to the Phraphutthaming-
mongkhon Eknakhiri (Big Buddha) at the Buddha Garden 
on Mt. Nakkerd. 
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สัมภาษณพิเศษ* 

ถาม อะไรคือปญหาที่ทำใหภูเก็ตมีจำนวน 
ผูติดเชื้อโควิด 19 มากครับ 
ตอบ นักทองเท่ียวจีนที่เขามาในชวงมกราคม 
(2563)ใกลเทศกาลตรุษจีนจำนวนมาก  จาก
การสำรวจนักทองเที่ยวจีนที่จะเที่ยวตาง
ประเทศ เขาจะไปเท่ียวภูเก็ตมากท่ีสุด รองลง
มาคือกรุงเทพฯ  ฉะน้ัน นักทองเท่ียวจีนที่ติด
เช้ือโควิดเขามาที่เราคนพบคนแรกมาจากตน
กำเนิดคือเมืองอูฮั่น  และพฤติกรรมของนัก
ทองเที่ยวชาวตะวันตกเขาจะไมสวมใสหนากาก 
เพราะใครสวมหนากากคือคนเปนโรค ซึ่งเปน
วัฒนธรรมของเขา  องคการอนามัยโลกเพิ่ง
ประกาศใหใชมาตรการสวมใสหนากากอนามัย
ไมนานมานี้เอง  เพราะฉะน้ันนักทองเท่ียวท่ีมา
อยูที่ภู เ ก็ตในชวง เกิดการระบาดจะไม ใส 
หนากาก  กอนหนานั้นเราไมสามารถออก
มาตรการใหใสหนากากได เพราะการบริหาร
จัดการตองใชขอกฎหมายเร่ืองเกี่ยวกับการ
ปองกันโรค 

ถาม ปจจุบันจำนวนคนไทยและชาวตางชาติ
ในภูเก็ตเปนอยางไร 
ตอบ ประชากรของเราแทๆสี่แสนกวาคน   
ซึ่ งยั งมีประชากรแฝง (ไมระบุในทะเบียน
จังหวัด)อีกเกือบเทาตัว  สวนแรงงานตางชาติ 3 
สัญชาติ พมา กัมพูชา ลาว รวมกันเจ็ดหมื่นคน  
เฉพาะพมาถูกกฎหมายมีหาหม่ืนคน ที่หลบ
ซอนไมลงทะเบียนอีกหมื่นคน 

ภัคพงศ ทวิพัฒน : ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 
หรินทร สุขวัจน  

 
ถาม ตามที่ทานไดใหสัมภาษณเมื่อแรกเขารับ
ตำแหนงเมื่อ 1 ตุลาคม 2561 วา “ภูเก็ตเปน
เมืองท่ีมีความซับซอนหลายมิติ  ซึ่งมีความ
ส ำ คั ญ อั น ดั บ ต น ใ นท า ง เ ศ ร ษ ฐ กิ จ ด า น
อุตสาหกรรมการทองเที่ยว สรางรายไดเขา
ประเทศมากกวา 4 แสนลานบาท  กับเปาหมาย
การเปน World Class Destination” ซึ่งเปน
สิ่งที่ตรงใจชาวภูเก็ตอยางยิ่งนั้น   เมื่อเกิด
วิกฤตการณดานสุขภาพอันเนื่องจากโรคระบาด
อุบัติใหม โควิด-19 ที่ลามออกไปท่ัวทุก 
ทวีปภายในเวลาไมนาน  จนถึงวันนี้ นับวา
สถานการณในจังหวัดภูเก็ตไดคลี่คลายลงตาม
ลำดับ พรอมๆไปกับกรุงเทพฯและทั่วประเทศ
อยางนายินดี  แตทุกฝายยังตองไมประมาท   
ผมใครเรียนถามวา  ภูเก็ตในความเปนเมือง

ภัคพงศ ทวิพัฒน (อดีต)ผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต 
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ทองเที่ยวนานาชาติที่สำคัญที่สุดของประเทศ  
ภายใตนโยบายและยุทธศาสตรของรัฐบาล  
ทานไดวางยุทธศาสตรหรือลำดับความสำคัญใน
การแกปญหาวิกฤตโรคโควิด-19 นี้  สำหรับ
จังหวัดภูเก็ตอยางไรครับ 
ตอบ การตอสูกับเช้ือไวรัสโควิด-19 ที่ผานมา 
ทุกภาคสวนในจังหวัดภูเก็ตมีความมุงมั่นในการ
ทำงานภายใตภาวการณที่มีความกดดัน เพ่ือใช
เวลาทุกวินาทีในการที่จะตอสูเพื่อรักษาชีวิต
ของผูคนใหปลอดภัยจากเช้ือไวรัสโควิด-19  
โดยมีการวางแผนการทำงานและการตัดสิน
การทำงานอยู ภายใตการคำนึ งถึ งความ
ปลอดภัยของประชาชนเปนอันดับท่ี 1  สิ่ง
สำคัญท่ีสุดที่เปนเปาหมายในการทำงานคือ 
ชีวิตคนสำคัญท่ีสุด ผูคนไมเจ็บปวยไมลมตาย
ถือเปนบุญกุศลสูงสุด   
 ตั้งแตเดือนธันวาคม 2562 เปนตนมา ได
เกิดการระบาดของโรค โควิด-19 ในเมืองอูฮั่น 
มณฑลเหอเปย สาธารณรัฐประชาชนจีน และ
ไดแพรระบาดไปทั่วโลกรวมถึงประเทศไทย 
โดยเฉพาะจังหวัดภูเก็ต ซึ่งเปนจังหวัดทอง
เที่ยวท่ีมีนักทองเท่ียวท่ัวทุกมุมโลกกวา 2 ลาน
คนกวา 200 สัญชาติ โดยเฉพาะอยางยิ่งนัก
ทองเท่ียวชาวจีนซึ่งมากเปนอันดับ 1 ทำใหทุก
ภาคสวนไดรวมมือทุมเทสรรพกำลังรับมือการ
แพรระบาดของโรค  โดยเร่ิมดำเนินการคัด
กรองผูโดยสารท่ีบินตรงจากเมืองอูฮั่นมาต้ังแต
วันที่ 5 มกราคม 2563 เปนตนมา  พรอม
ทำการคัดกรองทางบกและทางน้ำดวย  โดย
จนถึงขณะนี้ดำเนินการคัดกรองนักทองเที่ยว 
ณ สนามบินภูเก็ตไปแลวกวา 1 ลาน 3  แสน
คน และทาเรือกวา 38,000  คน 
 ในสวนมาตรการปองกันควบคุมโรค
ตางๆ ไดดำเนินการจากเบาไปหาหนัก  เพิ่ม

ความเขมงวดเพื่อใหประชาชนและภาคธุรกิจได
ปรับตัวและไดรับผลกระทบในชีวิตใหนอยที่สุด  
ในขณะเดียวกันผูรับผิดชอบในภาคสวนตางๆ 
โดย เฉพาะบุ คลากรทางการแพทย และ
สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตก็ไดทำงานอยางเขม
แข็งตามหลักวิชาการควบคูกันไป  ทั้งนี้ ได
ดำเนินการ Lock Down ปดเสนทางบกและ
ทางน้ำสำหรับผูที่จะเดินทางเขาและออก
จังหวัดภูเก็ตต้ังแต 30 มีนาคม 2563 เปนตน
มา และไดขยายการปดรอยตอระหวางตำบล
รวม 17 ตำบล ตั้งแตวันที่ 13 เมษายน ถึงวันที่ 
30 เมษายน 2563  สำหรับชองทางทางอากาศ 
สำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทยได
ระงับการดำเนินการทาอากาศยานภูเก็ตต้ังแต
วันท่ี 10 เมษายน 2563 ซึ่งสงผลให
สถานการณโรคโควิด-19 ของจังหวัดภูเก็ตมี
จำนวนผูติดเชื้อคอยๆลดลงจนอยูในระดับที่
ควบคุมได  จนปจจุบันไมพบผูติดเชื้อ 
 
ถาม ในชวงเวลาที่ภูเก็ตรูชัดวาตองเผชิญกับ
ปญหาในขณะท่ีขอมูลความรูในโรคอุบัติใหมนี้
นับวานอยมาก  ทานไดบริหารความรวมมือกัน
ของภาคสวนและหนวยงานตางๆ ไดแก 
สาธารณสุข ตำรวจ อปท. อสม. กำนัน/ผูใหญ 

สุพร วนิชกุล สนทนากับผูวาฯ 
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ภาคเอกชน องคกรการกุศล และจิตอาสา รวม
ทั้งประชาชนและชาวตางชาติจิตกุศลที่พำนัก
ชั่วคราวในจังหวัดภูเก็ตอยางไรบางครับ 
ตอบ เมื่อมีสถิติผูติดเชื้อเพิ่มมากข้ึน ได
วางแผนรวมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
ภูเก็ตและโรงพยาบาลในจังหวัดภูเก็ต จัดทำโรง
พยาบาลสนาม ณ ศาลากลางจังหวัดภูเก็ตรวม 
110 เตียง  เพื่อรองรับผูติดเชื้อ และเปดโรง
พยาบาลรับผูปวยเมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2563  
ควบคูกับการไดรับความรวมมือจากโรงแรมสุ
พิชฌายใหเปนสถานท่ีรับผูเฝาสังเกตอาการ
ดวย 
 ตอมาเมื่อมีการประเมินสถานการณ
ตางๆจากการประชุมคณะกรรมการโรคติดตอ
จังหวัดภูเก็ต  ไดมีการลงมติรวมกันในการออก
ประกาศและคำส่ังตางๆออกมาอยางตอเนื่อง 
เพื่อปดสถานบริการ สปา ฟตเนส ฯลฯ รวมกับ
มาตรการการปดเสนทางเขา-ออกภูเก็ตท้ังทาง
บกและทางน้ำ  ซึ่งมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 30 
มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 และในวันที่ 10 
-30 เมษายน 2563 ไดกำหนดปดเสนทางทาง
เดินอากาศดวย 
 ท้ังนี้ จังหวัดยังไดมีคำสั่งที่ 1797/2563  
ประกาศปดโรงแรมเพื่อการควบคุมโรค  และ

คำสั่งท่ี 1823/2563 เรื่องปดสถานที่เสี่ยงและ
กำหนดมาตรการควบคุมการแพรระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 พื้นท่ีตำบลปาตอง 
อำเภอกะทู โดยมีสาระสำคัญ ดังนี้  
 -ใหสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดภูเก็ต
รวมกับอำเภอกะทูและเทศบาลเมืองปาตอง  
จัดบุคลากรเขาไปตรวจวัดไขประชาชนที่อยูใน
พื้นท่ีตำบลปาตองและบานบางเทาตำบลเชิง
ทะเลทุกคน  หากพบผูใดมีอาการซึ่งเขาขายที่
ตองเฝาระวังโรค จะตองถูกสงไปแยกกัก กักกัน 
หรือคุมไวสังเกตอาการยังสถานท่ีที่จังหวัด
กำหนด 
 -ใหเทศบาลเมืองปาตองทำความสะอาด
สถานที่สาธารณะ ถนน บานพักอาศัย รานคา
ในเขตพื้นท่ีตำบลปาตอง โดยการฉีดฆาเชื้อ
ทั้งหมดทุกหลังคาเรือน 
  โดยการดำเนินงานไดรับความรวมมือ
เปนอยางดีจากทุกภาคสวน ไมวาจะเปน
สาธารณสุข ตำรวจ อปท. อสม. กำนัน/ผูใหญ
บาน ภาคเอกชน องคกรการกุศล และจิตอาสา
ภาคเอกชน มารวมลงพ้ืนที่ไปเคาะประตูบาน
คัดกรองตรวจวัดไขประชาชน แจกถุงยังชีพ  มี
โครงการแจกนม อาหารกลางวัน หนากาก
อนามัย เจลลางมือ และจัดตั้งตูปนสุข เกิดเปน
ภาพของการรวมพลั ง เ พ่ื อมาช วย เหลื อ
ประชาชนท่ีไดรับผลกระทบ 
 
ถาม ในการบริหารยุทธศาสตรการแกปญหา
ครั้งนี้ มีสิ่งใดเปนความยากลำบากท่ีสุด และส่ิง
ใดท่ีทานรูสึกประทับใจ หรืออยากกลาวถึงผู
ปฏิบัติงานหนวยหรือองคกรใดบางครับ 
ตอบ สิ่งที่เปนความยากลำบากท่ีสุดคือการ
ต อ สู กั บ ข า ว ล ว ง ท่ี ส ร า ง ค ว าม สับสนแก

ผูวาฯ อธิบายแนวผังการพัฒนาพ้ืนท่ีศูนยสุขภาพภูเก็ตใน

อนาคต 
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ประชาชน และกอความตื่นตระหนกในสังคม  
การท่ีประชาชนมีการส่ือสารอยางเสรีรวดเร็ว
ผานสื่อโซเชียลมีเดียที่สงตอและแชรขอมูล
ตางๆมากมาย ซึ่งมีทั้งขาวจริงและขาวลวง  
โดยหากประชาชนขาดสติ และขาดการ
วิเคราะหขอมูลที่ดีจนทำใหตื่นตระหนกกับ
ขอมูลรับรู  ดังนั้น สิ่งสำคัญคือตองใหเรงสราง
ความเขาใจใหประชาชนไมตื่นตระหนกแตมี
ความตระหนักในการรวมกันปองกันโรค 
อยางถูกตอง  นี่จึงเปนงานหนักท่ีทุกภาคสวน
ในจังหวัดภูเก็ตตองเรงดำเนินการ เพื่อให
ประชาชนมีสติรอบดานในการรับรูขอมูลขาวสาร 
  ดังนั้น ภายใตความกดดัน จังหวัดภูเก็ต
จึงยึดหลักใหความสำคัญกับนโยบายทาง
สาธารณะตองมีน้ำหนักมากกวานโยบายทาง
เศรษฐกิจ และเมื่อเราผานพนชวงนี้ไป นโยบาย
การฟนฟูทางเศรษฐกิจตองคำนึงและนำ
บทบาทของนโยบายทางสาธารณสุข  เราตอง
ชวยกันใหผูคนรวมมือกับเจาหนาที่ในพื้นที่และ
เจาหนาที่สาธารณสุขอยางจริงจัง เพราะน่ีไมใช
ความรับผิดชอบของเจาหนาที่และบุคลาการ
ทางแพทยเทาน้ัน  แตทุกคนตองใหความสำคัญ
และรวมมือเพื่อหยุดเชื้อโรคโควิด-19  ซึ่งเรา
พิสูจนใหทั่วโลกเห็นแลววา บุคลากรทางการ
แพทย ทีมภูเก็ต ทีมไทยแลนด และเราชาว
ภูเก็ตทุกคนทำสำเร็จมาแลว 
 สิ่ งที่ รูสึกประทับใจคือความเขมแข็ง 
ของทุกภาคสวน โดยเฉพาะทีมแพทยและ
สาธารณสุขที่มีความเขมแข็ง เปนภูเก็ตทีม และ
เปนตนแบบของประเทศไทยในการควบคุมการ
แพรระบาดของเชื้อโควิด-19  รวมถึงความ 
รวมมือของพี่นองประชาชนชาวจังหวัดภูเก็ต 
ดวยจังหวัดภูเก็ตวางเปาหมายใหความสำคัญ

กับสุขภาพของประชาชนเปนสิ่งสำคัญ  ดัง 
พุทธภาษิต “อโรคยา ปรมาลาภา - ความไมมี
โรคเปนลาภอันประเสริฐ”  สุขภาพตองนำ
เศรษฐกิจ  เพราะเม่ือประชาชนมีสุขภาพ
รางกายที่ดีแลว จึงจะมีกำลังในการท่ีจะชวยกัน
พลิกฟนเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ตที่ดีไดยิ่งขึ้น
กวาเดิม 
 
ถาม การดำรงตำแหนงผูวาราชการจังหวัด
พังงาเมืองพ่ีเมืองนองของภูเก็ตสองป และกลับ
ภาคใตมาดำรงตำแหนงที่ภูเก็ตถึงวันนี้อีกปกวา  
ใครเรียนถามทานถึงมิติตางๆที่ทำใหภูเก็ตมี
ความสำคัญทางเศรษฐกิจ  เพื่ออาจเปนขอมูล
ความรูในการถอดบทเรียนวิกฤตการณครั้งนี้
ครับ 
ตอบ มิติของการเปนศูนยกลางการคา การ
ทองเที่ยวและบริการท่ีสำคัญที่สุดของภาคใต
ตอนบน  โดยมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ 
ชาวตางชาติเขามาทองเท่ียวในจังหวัดภูเก็ต 
ปละประมาณสิบส่ีลานคน โดยในชวงที่กอนจะ

(จากซาย) หรินทร  สุพร  ผูวาฯ  สันต  และเกรียงกมล 
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มีการปดสนามบินภู เก็ตจากขอมูล เดือน
มกราคมถึงมีนาคม 2563  พบวาจังหวัดภูเก็ต
ไดรองรับผูเดินทางจากท่ัวโลกกวา 3,842,599 
คน  ทำใหจังหวัดภูเก็ตมีบริบทในเชิงพื้นท่ีที่
แตกตางจากจังหวัดอื่นในประเทศไทยอยาง
มาก    
 สำหรับการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตในอนาคต 
ตองยึดยุทธศาสตรพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเปน
หลักในการพัฒนาดวยสภาพภูมิศาสตรที่เปน
เกาะ  ดังนั้น จากคำโบราณที่วา“ในน้ำมีปลา 
ในนามีขาว” บงบอกถึงความอุดมสมบูรณของ
จังหวัดภูเก็ต  ในชวงสถานการณโควิด-19 
ระบาดจะเห็นไดวา ธุรกิจการทองเที่ยว โรงแรม 
ที่พักตองหยุดชะงัก  ประชาชนในภาคบริการ
เหลานั้นตกงานขาดรายได  แตหากเราดูชาว
ประมง ชาวเล จะยังคงดำรงชีพอยูไดดวยการ
ออกไปหาปลามาแปรรูปเปนปลาเค็ม  และได
กอเกิดเปน โครงการปลาชาวเลแลกขาวชาวนา
ชาวดอย ซึ่งเปนภาพประวัติศาสตรที่นาจดจำ  
และเปนการนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอ
เพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาใชในการ
ดำเนินชีวิตไดเปนอยางดี  ทั้งยังสะทอนภาพ
ความรักสามัคคีของคนไทย  เพราะในภาวะ
วิกฤตท่ีเกิดข้ึน สิ่งสำคัญท่ีจะทำใหชาวภูเก็ต
ฝาฟนอุปสรรคตางๆไปไดคือความสามัคคี   
ดังถอยคำในบทเพลงพระราชนิพนธลนเกลา
รัชกาลที่ 6  “ชาติใดไรรักสมัครสมาน  จะ
ทำการส่ิงใดก็ไรผล  แมชาติยอยยับอับจน 
บุคคลจะสุขอยูอยางไร”  ดังนั้น เพราะความ
สามัคคีของทุกภาคสวนในจังหวัดภูเก็ต จึง
ทำใหวันนี้การตอสูกับเช้ือโรคท่ีมองไมเห็น
ประสบความสำเร็จ  สามารถรักษาผูติดเชื้อจน
หาย  และสามารถควบคุมการแพรระบาดของ

โรคไดอยางมีประสิทธิภาพ  จนทำใหภูเก็ต 
เปนโมเดลของการควบคุมโรคที่กระทรวง
สาธารณสุขใหการยอมรับและยกใหเปนจังหวัด
ตนแบบที่มีมาตรฐานในการบริหารจัดการ 
โรคโควิด-19 
 
ถาม ภูเก็ตในความเปนเมืองขนาดเล็กที่มี
ลักษณะพหุวัฒนธรรม  หลังวิกฤตโควิด-19 
ผานไปแลว  ทานคิดวาส่ิงใดคือจุดแข็งที่จะ
สรางความม่ันใจแกนักทองเท่ียวใหเขามาไดดี
ที่สุดครับ   
ตอบ ขอยืนยันว า0จั งหวั ดภู เก็ ตมี ระบบ
สาธารณสุขที่มีความเขมแข็งมีมาตรฐาน  ทั้งนี้ 
กระทรวงสาธารณสุขใหความสำคัญในการ
สรางความเขมแข็งดานการปองกันและควบคุม
โรค เพ่ือใหภูเก็ตเปนจังหวัดตนแบบท้ังในระยะ
ที่มีโควิด-19ระบาดและในระยะยาว  เนื่องจาก
ภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีสถิตินักทองเที่ยวมากที่สุด
เปนอันดับ 1 ในระดับภูมิภาค  มีอัตราการปวย
เปนอันดับตนของประเทศ  แตมีทีมงานที่มี
สมรรถนะในการบริหารจัดการ  ทั้งการควบคุม
ปองกันโรคดวยการคนหาผูปวยเชิงรุก การดูแล
แยกกักผูปวยในโรงพยาบาล ในโรงแรมหรือ
สถานที่ที่ป รับเปนสถานที่แยกดูแลผูปวย  
ทำใหสามารถจัดการสถานการณไดโดยเร็ว  
สามารถนำบทเรียนมาวางระบบในระยะยาว 
ใหภูเก็ตเปนจังหวัดที่มีความมั่นคงในการทอง
เที่ยวเพ่ือกาวสู เมืองตนแบบการทองเท่ียว
ควบคูกับเมืองปลอดโรค 
 
ถาม นอกจากเปาหมาย World Class 
Destination แลว  ในฐานะนักรัฐศาสตรนัก
ปกครอง ทานอยากเห็นภูเก็ตอยางไรในอนาคต
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ตอบ อยากเห็นจังหวัดภูเก็ตไปสูความมั่นคง 
มั่งคั่ง อยางยั่งยืน  ทั้งในแงของการเปนเมือง
ไมซและสมารทซิตี้  ยกระดับภูเก็ตเปนศูนย
เศรษฐกิจการทองเที่ยวขนาดใหญของโลก  
โดยมีแนวทาง ดังนี้  
 
กรอบนโยบายการฟนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ของจังหวัดภูเก็ต   
 การฟนฟูธุรกิจการทองเที่ยวจังหวัด
ภูเก็ตตองใชเวลาในการ Recovery จังหวัดได
วางยุทธศาสตรจังหวัดหลังจากสถานการณ 
โควิด-19 คลี่คลาย ดังนี้  
 • เนนการฟนฟูและสราง เศรษฐกิจ
ภายในจั งหวัดหลั งสถานการณ โค วิด -19 
คลี่คลายโดยใหความสำคัญตอสาขาเศรษฐกิจ
ของจังหวัดที่ยังคงมีความไดเปรียบ และตาง
ประเทศยังมีความตองการ เชน แหลงการทอง
เที่ยวและบริการที่ เนนคุณภาพและยั่ งยืน  
อุตสาหกรรมการใหบริการ (Hospitality 
Industry) 
 • เนนกิจกรรมที่กอใหเกิดการสรางงาน
และสรางอาชีพ  
 • การบูรณาการระหวางหนวยงานรัฐ
และเอกชนท้ังในดานกำลังคน แผนงาน
โครงการและการลงทุน  
 • เนนการมีสวนรวมของภาคประชาชน
ในพ้ืนที่และภาคสวนอื่นๆ เขาใจยุทธศาสตร
การพัฒนาฟนฟูจังหวัดภูเก็ต  
 
แนวทางการดำเนินการ  
 • ขับเคล่ือนการฟนฟูเศรษฐกิจภายใน
ประเทศบนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
และสรางการมีสวนรวมในการฟนฟู เศรษฐกิจ

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชา และภาค
ประชาชน  
 • การสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคมในจังหวัดภูเก็ต  ลดความเสี่ยงจาก
เศรษฐกิจโลกในระยะตอไป บนหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง(โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส ) 
 • ลดการพ่ึงพานักทองเท่ียวตางประเทศ
ในเชิงปริมาณ  เชน ทัวรราคาถูก ทัวรศูนย
เหรียญ ซึ่งไมมีคุณภาพไปสูการทองเที่ยวเชิง
คุณภาพมากข้ึน  
 • ส ร า ง ร ะ บ บ ก า ร เ รี ย น รู ส ำ ห รั บ
ประชาชนในการพัฒนา ปรับเปลี่ยนทักษะ มี
ความเขาใจยุทธศาสตรการพัฒนาฟนฟูจังหวัด 
 
แผนงานลงทุนและกิจกรรมการพัฒนาที่
สามารถพลิกฟนกิจกรรมทางเศรษฐกิจของ
จังหวัดภูเก็ต   
 • ภาคอุตสาหกรรม การคา การลงทุน :-  
  -ฟนฟูอุตสาหกรรมและภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย บาน คอนโด ที่ ไดรับผล
กระทบจากการระบาด  โดยทำงานรวมกัน
ระหวางภาครัฐและภาคเอกชน  
  -ภาคทองเที่ยวและบริการ : มุงเนน
การทองเที่ยวเชิงคุณภาพ (Responsible 
Tourism) อุตสาหกรรมการใหบริการ 
(Hospitality Industry) และเศรษฐกิจ
สรางสรรค(Creative Economy)  
  -ปรับปรุงและฟนฟูแหลงทองเท่ียว
และส่ิงอำนวยความสะดวก  
  -พัฒนาระบบการบริการจัดการท่ี
สอดคลองกับความสามารถในการรองรับนัก
ทองเที่ยว(Carry Capacity) ของแหลงทอง
เที่ยว *จำกัดจำนวนนักทองเที่ยว  

ตัดออก และถางชองไฟระหวางยอหนาดานลาง 



24  แสงพระธรรม กรกฎาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564

  -สรางและยกระดับแหลงทองเท่ียว
ใหม ให เ ป นแม เหล็ กดึ ง ดู ด นักท อ ง เ ท่ี ยว 
อุตสาหกรรมการทองเที่ยวทางทะเล  
  -Medical Hub  
  -Marina Hub  
  -Yacht / Super Yacht  
  -Wellness Tourism  
    (การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ) 
  -การทองเที่ยวผูสูงอายุ  
 • การฟนฟูทองถิ่นและชุมชน  
  -พัฒนาสินคาและบริการของชุมชน 
ไดแกการปรับปรุงสงเสริมเกษตรกรรมตามแนว
เศรษฐกิจพอเพียง / เกษตรผสมผสาน และการ
พัฒนาสินคา OTOP ทองเที่ยวชุมชนและ
บริการท่ีเก่ียวเน่ือง ใชนวัตกรรม รวมถึงการ
รวมกลุมกันดำเนินกิจกรรมของชุมชน เชน
ตลาดนัด / ถนนคนเดิน ยานเมืองเกา  
  -เนนการฟนฟูอัตลักษณทองถิ่น  
 
มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจโดยรวม แบงออก
เปน 2 สวน คือ 
 • 1. ในระดับนโยบาย รัฐบาลไดกำหนด
แผนงาน/โครงการ ที่มีวัตถุประสงคเพื่อฟนฟู
เศรษฐกิจและสังคมท่ีไดรับผลกระทบจาก
สถานการณการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรนา 2019 วงเงิน 400,000 ลานบาท ใน 4 
แผนงาน/โครงการ ประกอบดวย 
  1.1.แผนงาน/โครงการลงทุนและ
กิจกรรมการพัฒนาท่ีสามารถพลิกฟนกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจ เพิ่มศักยภาพ และยกระดับการ
คา การผลิต และการบริการในสาขาเศรษฐกิจ
ที่สำคัญของประเทศ  โดยครอบคลุมภาค
เกษตรกรรม อุตสาหกรรม การคาและการ

ลงทุน ทองเที่ยวและบริการ 
  1.2.แผนงานฟนฟูเศรษฐกิจทองถิ่น
และชุมชน โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางงาน 
สรางอาชีพ สงเสริมตลาด สำหรับผลผลิตและ
ผลิตภัณฑของธุรกิจชุมชนที่เชื่อมโยงกับการ
ทองเที่ยวหรือภาคบริการอื่น  การพัฒนา
โครงสรางพื้นฐานในชุมชน ยกระดับมาตรฐาน
คุณภาพและมูลคาเพิ่มของสินคาและผลิตภัณฑ
ทองถิ่นและชุมชน 
  1.3.แผนงานหรือโครงการเพื่อสงเสริม
และกระตุนการบริโภคภาคครัวเรือนและ
เอกชน รวมถึงการลงทุนตางๆของภาคเอกชน 
  1.4.แผนงานพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 
โครงการหรือกิจกรรมเพ่ือสรางความม่ันคงทาง
เศรษฐกิจ  
 • 2. ในระดับจังหวัด ไดมีการเตรียมการ 
วางแผน กำหนดมาตรการในการชวยเหลือ
เยียวยาและฟนฟู เพื่อเตรียมพรอมสำหรับการ
กลับสูสภาวะปกติ  โดยไดมีคำสั่งแตงต้ังคณะ
กรรมการขับเคล่ือนเพ่ือรองรับมาตรการในการ
ชวยเหลือเยียวยาและฟนฟูตามคำส่ังจังหวัด
ภูเก็ตที่ 2194/2563  ลงวันที่ 21 เมษายน 
พ.ศ. 2563  ประกอบดวย คณะกรรมการ
อำนวยการและคณะทำงานดานตางๆจำนวน  
8 ชุด  โดยคณะทำงานแตละชุดจะมีรองผูวา
ราชการจังหวัดเปนประธานคณะทำงาน และมี
สวนราชการ และภาคเอกชนท่ีเกี่ยวของเปน
คณะทำงาน  
 ทั้งนี้ คณะทำงานในชุดท่ี 8 เปนคณะ
ทำงานดานการชวยเหลือผูไดรับผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจทุกมิติ มีอำนาจหนาท่ีในการใหความ
ชวยเหลือเยียวยาผูไดรับผลกระทบจากการ
แพรระบาดของโรคติดเชื้อ โควิด-19  ซึ่งตอมา 
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เพื่อใหมีมาตรการชวยเหลือเยียวยาและฟนฟู
เศรษฐกิจครอบคลุมทุกมิติ จังหวัดจึงไดมีคำสั่ง
แตงตั้งคณะที่ปรึกษาและคณะทำงานรายสาขา
ด านการช วย เหลือผู ได รับผลกระทบเชิง
เศรษฐกิจ โดยมีคณะทำงานจากภาคสวน
ราชการ ภาคเอกชน และแบงคณะทำงานออก
เปนจำนวน 5 กลุมตามรายสาขา ประกอบดวย 
 กลุมที่ 1 คณะทำงานสาขาการทองเที่ยว
และธุรกิจตอเนื่อง 
 กลุมที่ 2 คณะทำงานสาขาสถานบันเทิง 
 กลุมที่ 3 คณะทำงานสาขาการคาปลีก
คาสง หางสรรพสินคา และรานสะดวกซ้ือ 
 กลุมที่ 4 คณะทำงานสาขาธุรกิจกอสราง 
ปรับปรุงซอมแซม งานระบบ และอุตสาหกรรม
อื่นๆ 
 กลุมที่ 5 คณะทำงานสาขากีฬาและ
นันทนาการ 
 
มาตรการฟนฟูเศรษฐกิจภาพรวมท่ีสำคัญ 
 • 1) การบริหารจัดการการทองเที่ยวเชิงรุก 
 • 2) การสรางความเช่ือมั่นดานความ
ปลอดภัยทุกมิติแกนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและ
ตางชาติ 
 • 3) นำเสนอสินคาและบริการทองเที่ยว
ที่เพิ่มมูลคาและเนนเชิงคุณภาพ 
 • 4) เพิ่มความหลากหลายของการทอง
เที่ยวรูปแบบตางๆ เชน การทองเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม การทองเที่ยวเพื่อสุขภาพ การทอง
เที่ยวเชิงนิเวศ 
 • 5) การลงทุนในโครงสรางพื้นฐาน
สำคัญของหนวยงานภาครัฐและเอกชน เชน 
รถไฟฟารางเบา,โครงการทางพิเศษสายกะทู–

ปาตอง,โครงการกอสรางทางหลวงแนวใหมสาย
บานเมืองใหม–บานเกาะแกว เปนตน 
 • โดยส่ิงที่คาดหวังในการพัฒนาจังหวัด
ภูเก็ตในอนาคตคือ การที่รัฐบาลใหความสำคัญ
และลงมาผลักดันใหจังหวัดภูเก็ตเปน Marina 
Hub และ Medical Hub  เนนการพัฒนาสู
การเปนศูนยกลางการทองเที่ยวระดับโลก และ
เปนศูนยกลางของการบริการทางการแพทย
ของอันดามัน  
 • ซึ่งดวยสภาพความพรอมของจังหวัด
ภูเก็ตที่มีเรือยอชตและเรือครูซเขามารวมกันถึง
ปละประมาณ 1,500 ลํา  ดังนั้น โอกาสของ
การสงเสริมการทองเที่ยวทางทะเลยังถือวามี
ศักยภาพท่ีจะแขงขันได  และ หาก Marina 
Hub เกิดเปนรูปธรรม จะทำใหภูเก็ตมีรายได
จากการทองเที่ยวท่ีสูงขึ้นจากตลาดนักทอง
เท่ียวท่ีมีคุณภาพและกำลังจายสูง ควบคูกับ
การดูแลส่ิงแวดลอม 
 • ในสวน Medical Hub  ดวยศักยภาพ
ของจังหวัดภูเก็ตที่มีที่ตั้งและเปนศูนยกลางของ
กลุมจังหวัดอันดามัน และมีนักทองเที่ยวเขามา
ในแตละปเปนจํานวนมาก  จังหวัดภูเก็ตจึงได
วางยุทธศาสตรสวนหน่ึงเพ่ือเปนศูนยกลางของ
การบริการทางการแพทยของอันดามัน  โดย
เฉพาะการจับตลาดการทองเ ท่ียวที่มีการ
บริการทางสุขภาพหรือการแพทยรวมดวย  ซึ่ง
ในแตละปจะมีนักทองเที่ยวเขามาใชบริการเปน
จํานวนมาก สามารถสรางรายได สรางงาน
สรางอาชีพใหประชาชนไดอยางมั่นคง และจะ
สงผลใหจังหวัดภูเก็ตไปสู ความมั่นคง มั่งคั่ง 
อยางยั่งยืน 
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*มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  นำโดย สุพร วนิชกุล ประธานมูลนิธิฯ  สันต วรรณวิชัยกุล ที่ปรึกษามูลนิธิฯ  เกรียงกมล 
วนิชกุล เจาหนาที่มูลนิธิฯ  และหรินทร สุขวัจน บรรณาธิการ ไดรับโอกาสเขาพบสัมภาษณผูวาราชการจังหวัดภูเก็ต  ณ หองรับรอง 
ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต  เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 

 
นายหมา  เฟงชุน กงสุลใหญแหงสาธารณรัฐ
ประชาชนจีนประจำสงขลา ไดสนทนาผานระบบวีดิ
ทัศนทางไกลกับ นายภัคพงศ  ทวิพัฒน ผูวาราชการ
จังหวัดภูเก็ต สอบถามถึงการทำงานในการตอสูกับโค
วิด-19  โดยนายภัคพงศ กลาววา การสามารถ
ควบคุมสถานการณโควิด-19ไดอยางรวดเร็วน้ัน 
จังหวัดภูเก็ตไดเรียนรูการควบคุมการแพรระบาด
ของโรคจากจีน  โดยเฉพาะการดำเนินการของโรง
พยาบาลสนาม  ซึ่งในจังหวัดภูเก็ตมีโรงพยาบาล
สนาม 2 แหง คือ 1.หองประชุมศาลากลางจังหวัด
ภูเก็ต ณ ศูนยราชการแหงใหม  2.อาคาร Sport 
Complex มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร วิทยาเขต
ภูเก็ต  สถานการณในจังหวัดภูเก็ตจึงดีขึ้นตามลำดับ  
ซึ่งขอขอบคุณทางการจีนในความชวยเหลือตางๆ  
 สวนนักทองเท่ียวชาวจีนที่เคยตกคางอยูใน
ภูเก็ตประมาณ 1,000 ราย และผูปวยติดเชื้อ 2 ราย
ซึ่งรักษาหายแลวน้ันไดรับการดูแลอยางดีและเดิน
ทางกลับไปแลว  ทั้งนี้ ไดเปด“ศูนยบัญชาการการ
ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 จังหวัด
ภูเก็ต” หรือ “Phuket Coronavirus Disease 
2019 COVID-19 Incident Command Center” 
บริการ 24 ช.ม.  

    ดานนายหมากลาววา  สาธารณรัฐประชาชน
จีนไดมอบเวชภัณฑทางการแพทยใหกับประเทศไทย
และจังหวัดภูเก็ต รวมทั้งประสบการณในการ
ควบคุมสถานการณไดอยางรวดเร็ว  ทั้งนี้ ก็เพราะ
การดำเนินการตามมาตรการท่ีมีความเขมแข็งภายใต
พรรคคอมมิวนิสตจีน โดยการนำของประธานาธิบดี
สีจิ้นผิง ที่กำหนดมาตรการในการควบคุมโรคที่มี
ประสิทธิภาพ เปดเผยตอสาธารณชน และความรวม
มือของประชาชน ซึ่งจีนมีจำนวนประชากรมาก จึง
ทำงานยากกวาประเทศอ่ืนๆ รวมท้ังการไดรับความ
ชวยเหลือและสนับสนุนจากพันธมิตรตางๆทั่วโลก 
โดยเฉพาะประเทศไทย  
 ขณะน้ี บริษัทตางๆในจีนกำลังผลิตหนากาก
อนามัยและเครื่ อ งช วยหายใจ เพื่ อช วย เหลือ
ประชาชนในประเทศพันธมิตรใหรอดพนจากโรคน้ี  
ซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิงกลาววา  เชื้อโรคไมมี
พรมแดนและชนชาติ  ดังนั้น มนุษยชาติจึงตองรวม
มือกันจึงจะสามารถเอาชนะโรคภัยนี้ได  และขอเปน

กำลังใจใหชาวภูเก็ตและผูวาฯ ผานวิกฤตในคร้ังนี้ 

 

การหารือกับกงสุลจีน 
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SPECIAL INTERVIEW 

Question:  What is the problem, what 
has caused so many people to become 
infected COVID-19 in Phuket? 
Answer:  We had many Chinese 
tourists visit during January (2020), the 
Chinese New Year Festival. A recent 
survey reveals that of all the Chinese 
tourists traveling to Thailand, Phuket is 
the most favored destination, followed by 
Bangkok. Therefore, Chinese tourists who 
had been infected with COVID-19 arrived 
here. Those first arriving came from 
Wuhan city, the origin of the outbreak. 
Then the behavior of many western 
tourists who, coming from a culture 
believing that only an infected person 
needed wear a mask, refused  
to wear one. The World Health 
Organization recently announced that one 
measure to prevent both catching and 
spreading COVID-19, was to wear a mask. 
Unfortunately, we were unable to enforce 
the wearing of facemasks when those 
tourists where here in Phuket during the 
outbreak.  
 
Question:  What is the current number 
of Thai and foreigners in Phuket? 
Answer:  Our official population is 
more than four hundred thousand 
people, unofficially (not listed in the 
province register) it could be more than 
double that ammount. The three main 

Phakaphong Tavipatana : Phuket Governor 
Harin Sukavat 

groups of foreign workers, Burmese, 
Cambodian and Laotian, total seventy 
thousand with fifty thousand of those 
from Burma alone. With another ten 
thousand Burmese people estimated to 
be here but unregistered. 
 
Question:  Quoting you from the 
interview when you first took office on 
October 1st 2018, you said: “Phuket is a 
city with many dimensions of complexity 
and it is a major player in the tourism 
industry. It contributes more than 400 
billion baht into the economy annually 
and has the goal of becoming a world 
class holiday destination”. It is 
encouraging to the Phuket people to hear 
when a health crisis arises, such as the 
COVID-19 pandemic that spread across 

Phakphong Thaviphat, (former) Phuket Governor 
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all continents so quickly, yet to date, the 
situation in Phuket seems to have been 
resolved. 
 Respectively, whilst Bangkok and 
indeed most of the Country are enjoying 
this apparent “win”, all parties must not 
be negligent. I would like to ask, being the 
most important international tourist 
destination in the country under 
government policies and strategies, how 
have you laid out the strategies or 
priorities for dealing with this crisis for 
Phuket, going forward?  
Answer:  Fighting COVID-19 has seen 
every region in Phuket, committed to 
working under pressure. In order to use 
every second to fight to save people’s 
lives from this virus, work plans and work 
decisions were considered secondary to 
that of public safety. The most important 
objective was that of a person’s life, we 
placed that before any other priorities, 
including working. We consider that, 
people without illness and death as our 
highest achievement. 
 Since originating from Wuhan city, 
Hebei province, China in December 2019 
and spreading throughout the world, 
including Thailand and especially Phuket, 
there has been unprecedented reactions 
caused by, the COVID-19 tourist province 
with more than 2 million visitors of more 
than 200 nationalities, per year with the 
number one Country of origin being China. 
It has seen us, people from all sectors, 
working hard to fight the spread of this 
disease. We began this fight from January 
5, 2020 onwards by screening all 
passengers flying directly from Wuhan city. 
We included screening of visitors arriving 

by land and water also. Up to now, more 
than 1.3 Million tourists arriving from all 
around the world have been screened at 
Phuket Airport, as well as, 38,000 arriving 
at the pier. 
 The prevention and control 
measures of various diseases were 
performed. These measures were 
designed and introduced in increasing 
intensity to allow for the people, and the 
business sector, to adjust and have the 
least impact in their lives. At the same 
time, responsible persons in various 
sectors especially the medical and public 
health personnel in Phuket have worked 
hard according to current academic 
principles. This has been done to lock 
down road and water routes for people 
going to and from Phuket from 30 March 
2020 onwards and has extended the 
connection between 17 sub-districts from 
13 April until 30 April 2020. For air 
channels The Civil Aviation Authority of 
Thailand has suspended operations from 
Phuket Airport since the 10 of April 2020, 
resulting in the situation being, that 
Phuket’s COVID-19 infections being 
reduced to a controlled level and now, 

Suporn Vanichakul have a conversation with the 
governor 
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we find no new infections. 
 
Question:  At the time of Phuket’s 
apparent confrontation with the problem, 
there was little knowledge of this 
emerging disease. You have managed, 
with the cooperation of various sectors 
and agencies, including public health, 
police, local government organizations, 
village health volunteers, village chiefs, 
village headmen, private sectors, 
charitable and volunteer organizations, 
as well as citizens and foreigners. What 
have you done? 
Answer:  As the statistics of infected 
persons increased,  we planned with 
Phuket Public Health and hospitals in 
Phuket jointly, to set up a 110 bed field 
hospital in Phuket City Hall to 
accommodate the infected. We opened 
this hospital to receive patients on March 
27, 2020, along with receiving cooperation 
from Supitcha Hotel, as a place to receive 
patients, for monitoring. 
 Later, when assessing various 
situations the meeting of the 
Communicable Disease Committee of 
Phuket province voted jointly to issue 
announcements and orders to close the 

spa, fitness industries etc. together with 
measures to close the entry - exit of 
Phuket of both land and water, effective 
from March 30 to April 30, 2020 also April 
10-30, 2020 it was scheduled to close the 
air route. 
 In addition, the province has issued 
a 1717/2563 order to announce the 
closure of hotels in order to control the 
spread of diseases and an order 1823/
2563 on the closure of places of high risk. 
This allowed us to determine measures to 
control the spread of the viral infection in 
Patong sub-district Kathu district area with 
the following criteria: 
 - Phuket Provincial Public Health 
Office with Kathu and Patong Municipality: 
All personnel in the area of Patong sub-
district and Bangthao village, Choengthale 
sub-district have to be checked for fever. 
If anyone is found to have known 
symptoms that fall into the scope of the 
disease, they must be sent to separate 
quarantine, or control site, to monitor the 
symptoms at that designated location. 
 - Have Patong municipality clean 
public places, roads, residences, and 
shops in Patong sub-district and disinfect 
the houses. 
 This operation received good 
cooperation from all sectors whether 
public health, police, local government 
organizations, village health volunteers, 
village chiefs, village headmen, private 
sectors, charitable and volunteer 
organizations and volunteer private sector. 
They all joined together to door knock 
residents for the purpose of screening. 
Checking for fever, giving relief bags, 
introducing a milk distribution project, and 

The governor was explaining the idea of Phuket 
developing plan in the future 
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education on the importance of correct 
sanitation and distributing hand washing 
gel. Thereby establishing a happy 
community. 
 It was a blueprint of how to join 
forces to help affected people.  
Question:  In managing the strategy to 
solve this problem, what is the most 
difficult thing? What impresses you most 
or would you like to mention certain 
operators, agencies or organizations? 
Answer:  The most difficult thing is the 
fight against deception, caused by 
misinformation. This only confuses people 
and causes panic in the community. 
People have free and fast communication 
through social media that transmits and 
shares a lot of information, including real 
news as well as ‘fake news’. If people 
lack awareness or lack the ability to 
analyze good information, this can lead to 
panic. Therefore, it is important to create 
understanding so that people are not 
panicked but rather, they are aware of the 
correct prevention of the disease and 
other vital information. This is therefore 
the hard work that every region in Phuket 
needs to accelerate in order to enable 
people to have all-round awareness by 
receiving the right information. 
 Under pressure Phuket therefore 
attaches importance that public policy, 
must weigh more than economic policy. It 
must take into account the role of the 
public health policy and we must help 
people cooperate with local officials and 
health officials seriously. This is not the 
responsibil ity of staff and medical 
personnel only, everyone one of us must 

pay attention and work together to stop 
this disease. 
 Against COVID-19, we have already 
proven worldwide that the medical staff, 
the Phuket team, the Thailand team all of 
us, we the people, have succeeded. 
 What impressed me was the 
strength of every sector but especially, 
that of the medical and public health 
teams they were as strong any team I 
have known and they were a prototype 
for Thailand, in controlling the spread of 
the COVID-19 virus. I must include the 
cooperation of the people of Phuket. With 
Phuket aiming to give importance to 
public health as true as the proverb 
‘arokaya paramalapa’, without disease is a 
noble fortune. Health must lead the 
economy because I believe; when people 
have good physical health, they will have 
the power to revive the economy of 
Phuket, better than ever. 
 

(from left) Harin, Suporn, Governor, Sun, 
Kriengkamon 
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Question:  Previously having been the 
governor of Phang-nga province, Phuket’s 
sister city and then returning to the south 
to assume that position now of Phuket 
for over a year now, I would like to ask 
you about the various measures that 
make Phuket so economically important? 
Also, what lessons do we take from this 
crisis? 
Answer:  The measure of being a 
commercial center, for both tourism being 
the hub for the most important services, 
for the upper southern region. 
Approximately fourteen million Thai and 
foreign tourists visit Phuket each year. In 
the period prior to the closure of the 
Phuket airport, looking at the January to 
March 2020 data, it was found that Phuket 
had supported 3,842,599 travelers from 
all over the world, making Phuket, in a 
spatial context, very much different from 
other provinces in Thailand. 
 For future Phuket, we must focus 
on the strategic area in which Phuket sits, 
for the main development within the 
geography of the island. The ancient term 
‘In the water and field, there are fish and 
rice’ reflects the abundances of Phuket. 
During the COVID-19 pandemic, in became 
necessary for the tourism business to be 
halted. We saw the hotel accommodation 
rates fall to zero. Those people in the 
service sector became unemployed and 
lost their incomes. But if we look at the 
fishermen, fishermen could survive by 
going out to fish, but now, to preserve 
their catch, they needed it to be salted. 
This created a project for the Sea Gypsy 
villagers, rice farmers, and hill tribes, a 
memorable and historical picture returned 

with the reintroduction of the self-
sufficiency economy and the philosophy 
of King Rama IX, to use your life well. This 
reflected the image of Thai unity in a crisis 
and demonstrated once again, that 
Phuket people, united, will overcome any 
obstacle. Unity as in the words of the 
song of King Rama VI,  “A nation, without 
love is in vain, if the nation is suffering, 
how can its people live happily? “ 
Because of the unity of all regions of 
Phuket, in fighting against this invisible 
pathogen so successfully, we could care 
for the infected until healed, and control 
the spread of the disease effectively. It 
made Phuket a disease control model 
recognized by the Ministry of Public 
Health and used by them as a ‘model 
province’, the standard, for the 
management of the COVID-19 disease. 
 
Question:  Phuket is a small, multicultural 
town. After this crisis, what do you think 
are the strengths that will be best to 
ensure the confidence of tourists? 
Answer:  Confirmation that Phuket has 
a robust public health system that is both 
strong and of a high standard. That the 
Ministry of Public Health attaches 
importance to strengthening disease 
prevention and control. That Phuket is a 
proactive province, both in the period of 
the COVID-19 epidemic and in the long 
term. Accordingly Phuket is the province 
with the highest tourist statistics, at the 
regional level. It had the highest morbidity 
rate in the country but, there was a team 
of highly competent management that 
were successful in controlling and 
preventing the spread of this disease by 
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proactively searching for patients. We not 
only cared for patients in the hospitals 
but also in the hotels or the makeshift 
isolation wards, set up around the island. 
This made it possible to manage the 
situation quickly. We are able to put the 
lessons learnt, into the system for the 
future. It will help to make Phuket a 
tourism province that is safe and solid 
ready to step into the role of a model 
tourism city together with being a disease-
free city, as well. 
Question:  Aside from being a world 
class tourism destination, as a political 
scientist, how would you like to see 
Phuket in the future? 
Answer:  I want to see Phuket move 
toward greater stability, prosperity and 
sustainability, both, in terms of being MICE 
and Smart City. Leveraging Phuket to 
become the world’s largest center of 
tourism economy but with the following 
guidelines: 
 
Phuket Economic and Social Recovery 
Policy Framework 
 The revival of the tourism business 
in Phuket will take time to heal. The 
province laying down the provincial 
strategy, after the recovery of the COVID-
19 situation as follows: 
 • Focusing on restoring and creating 
the economy within the province after 
the COVID-19 situation has been resolved 
by focusing on the economic branches of 
the province that still have an advantage. 
And foreign countries still have needs 
such as tourism and services that focus on 
quality and a sustainable Service industry. 
(Hospitality Industry) 

 • Focus on activities that create 
jobs and create careers 
 • Integration between public and 
private agencies in terms of manpower. 
Project and Investment Plan 
 • Emphasizing the participation of 
the people in the area and other sectors. 
Understand the strategy for Phuket 
rehabilitation and development. 
Guidelines for implementation 
 • Drive the national economic 
recovery based on the sufficiency 
economy philosophy. And create 
participation in economic rehabilitation 
between government, private sector, 
department, and public sector. 
 • Creating economic and social 
security in Phuket Reduce risks from the 
global economy in the next phase based 
on the sufficiency economic philosophy. 
(especially the logistics system) 
 • Reduce dependence on foreign 
tourists in terms of quantity, such as 
cheap tours or Coin Center Tours, which 
have little quality. We need to be leaning 
to more quality tourism. 
 • Create a learning system for 
citizens to develop, learn new skills and 
have an understanding of provincial 
rehabilitation strategies. 
 
Investment plans and development 
activities that can revitalize the 
economy of Phuket 
 • Industrial sectors, trade, investment; 
  ➣ Revitalize the industry and the 
real estate sector, houses, condos that 
have been affected by the outbreak by 
working together between the public and 
private sectors. 
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  ➣ Tourism and services sector; 
Focus on quality tourism (Responsible 
Tourism), service industry (Hospitality 
Industry) and creative economy (Creative 
Economy) 
  ➣ Improve and rehabilitate 
tourist attractions and facilities 
  ➣ Develop a management 
service system that is in line with the 
ability to handle tourists (Carry Capacity) 
of tourist destinations. Limited number of 
tourists 
  ➣ Build and upgrade new tourist 
attractions to be a magnet to attract 
tourists. Marine tourism industry: 
   - Medical Hub 
   - Marina Hub 
   - Yacht / Super Yacht 
   - Wellness Tourism (Medical 
health tourism) 
   - Elderly tourism 
 • Local and community rehabilitation: 
  ➣ Develop products and 
services of the community including 
improvements to agriculture in 
accordance with the self-sufficiency 
economy / integrated agriculture and the 
development of OTOP products 
Community tourism and related services 
using innovation, including community 
activities such as markets / walking streets 
in the old town. 
  ➣ Focus on restoring local 
identities 
 
The overall economic recovery measures 
are divided into 2 parts which are: 
 1. At the policy level the 
government has set plans / projects with 
the objective to revitalize the economy 

and society affected by the outbreak of 
the corona virus epidemic in year 2019 
with a budget of 400,000 million baht in 4 
plans / projects, consisting of: 
  1.1 Plans / investment projects 
and development activities that can 
revive economic activities, increase 
capacity, and upgrade trade, production, 
and services in important economic 
sectors of the country covering 
agriculture, industry, trade and 
investment, tourism and services. 
  1.2 Local and community 
economic rehabilitation plan Projects or 
activities to create jobs, create careers, 
promote marketing for the productivity 
and products of community businesses 
associated with tourism or other service 
sectors. Infrastructure development in the 
community Enhance quality and value 
standards of products and local products 
and communities. 
  1.3 Plans or projects to promote 
and stimulate household and private 
consumption Including private investment 
  1.4 Infrastructure development 
plan Projects or activities for economic 
stability 
 2. At the provincial level, prepare 
the plan and set measures for helping to 
heal and rehabilitate prepare for 
‘normalization’, set up a steering 
committee to support measures to assist 
in the remedy and rehabilitation according 
to the Phuket Province Order 2194/2563 
dated April 21, 2020. Each working group 
consists of a deputy governor as the 
chairman of the working group. And 
having government agencies and the 
private sector involved as working groups. 
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 The working group in set 8 is a 
working group to help people affected by 
all economic levels. It has the authority to 
provide assistance to those affected by 
the epidemic. This will subsequently 
provide measures to help heal and 
rehabilitate the economy in all 
dimensions The province therefore has 
ordered the appointment of an advisory 
group and working group on economic aid 
for those affected. With a working group 
represented by both the government and 
private sectors, they will be divided into 5 
groups consisting of: 
 Group 1 Working group on tourism 
and continuing business 
 Group 2 Entertainment working 
groups 
 Group 3 Working group for retail, 
wholesale department stores and 
convenience stores 
 Group 4 Construction working group 
update, repair, system and other 
industries 
 Group 5 Working groups in sports 
and recreation 
 
Important economic recovery measures 
 1)  Proactive tourism management 
 2) Building security in all 
dimensions for both Thai and foreign 
tourists 
 3)  Offer tourism products and 
services that add value and focus on 
quality 
 4)  increasing the diversity of various 
forms of tourism such as cultural tourism 
Health tourism Ecotourism 

 5)  Investment in important 
infrastructure of public and private 
agencies such as light rail Kathu - Patong 
Expressway Project New highway 
construction project, New Town Line - Ban 
Ko Kaew etc. 
 The expectation of the future 
development of Phuket as the 
government attaches importance and 
pushes to make Phuket a ‘Marina Hub’. 
Also developing a ‘Medical Hub’ focusing 
on developing it into a world class 
tourism center as well as, the center of 
Andaman’s medical services 
 With the readiness of Phuket, which 
has about 1,500 yachts and cruise ships a 
year, the opportunity to promote marine 
tourism is still one that we are 
competitive in. Therefore, a ‘Marina Hub’ 
will allow Phuket access to tourism 
income from a higher-quality, higher-
paying tourist market allowing more care 
for the environment through less quantity 
of visitors 
 In the Medical Hub section, the 
potential of Phuket, that is located in as 
well as being the center of, the Andaman 
group, an area that sees many tourists 
visit each year. Phuket therefore has set 
out some strategies to be the center of 
the medical services of Andaman. To 
capture the tourism market that provides 
health or medical services. Each year, 
many tourists come for these services, we 
can make money, create jobs and careers 
for people to be stable, sustainable and 
prosperous. 
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* Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 Foundation, led by Suporn Vanichakul-President of the Foundation, 
Sun Wannawichaikun-Foundation Counselor, Kriengkamon Vanichakul-Foundation’s staff and Harin Sukavat-
editors were given the opportunity to interview at the Phuket City Hall on 9 June 2020. 

 
Mr.Ma Fengchun, Consul General of the 
People’s Republic of China (in Songkhla 
Province) had a video chat with 
Mr.Phakaphong Tavipatana, the Governor of 
Phuket. He enquired about the fight against 
COVID-19 and how quickly Phuket had 
learnt to control the spread of this disease 
from China, specifically, the operation of 
the field hospital in Phuket. There are 
actually two field hospitals; one, the 
Meeting Room, Phuket City Hall at the new 
Government Center and two, the Sports 
Complex Building, Prince of Songkla 
University Phuket Campus. The situation in 
Phuket therefore improved rapidly and we 
thank to the Chinese authorities for their 
help. 
 As for the 1,000 Chinese tourists who 
remained in Phuket and the two infected 
patients who have since recovered, they 
have all been well looked after and 
returned. In this regard, the Coronavirus 
Infection Command Center was opened in 
2019, Phuket Province or Phuket 
Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) 
Incident Command Center with 24 hours 
service. 

 Mr.Ma said that the People’s 
Republic of China had given medical 
supplies to both Thailand and Phuket and 
included offering their experience in 
controlling the situation quickly. Experience 
learnt following the implementation of the 
measures, under the strength of the 
Communist Party of China. Under the 
leadership of President Xi Jinping, it was 
determined an effective measure for 
controlling the disease. Public and private 
cooperation was necessary due to China’s 
large population, it also meant working 
harder than other countries and accepting 
help and support from partners all over the 
world, especially Thailand. 
 Companies in China are now 
producing masks and respirators to help 
people in allied countries survive the 
disease. President Xi Jinping said the 
disease has no borders and affects no 
single group of people and therefore, 
humanity must cooperate to overcome this 
disease. He would like to encourage Phuket 
people and the governor through this crisis. 
 

Discussion with the Chinese’s Consul 
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พระใหญกับโควิด(1)  

3 ประสาน 
ในสถานการณโรคระบาดอุบัติใหมโควิด-19 นี้  มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ได
รวมมือกับศูนยดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต และภาคสวนตางๆ  ไดแก  สถานีวิทยุเสียงสามยอด
ภูเก็ต  ศูนยการคาเซ็นทรัลภูเก็ต  การประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต  อาสาสมัครสาธารณสุข
ประจำหมูบาน(อสม.)  มูลนิธิจุยตุยเตาโบเกง  ฯลฯ  รวบรวมและจัดหาส่ิงของจำเปน  ออก
ใหการชวยเหลือประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากสถานการณ  รวมถึงการใหขอมูลความรูที่
จำเปนแกประชาชนในพ้ืนที่รอบนอก 

รวมกับหนวยเคลื่อนที่เร็ว ศูนยดำรงธรรมจังหวัดภูเก็ต โดย 
อดิศร สวัสดี ผช.หน.ศูนยฯ แจกถุงยังชีพแกผูชราในชุมชน
ตางๆ 

รวมกับการประปาสวนภูมิภาค สาขาภูเก็ต จัดรถบรรทุก
น้ำลางพื้นในพื้นที่โรงพยาบาลวชิระภูเก็ต 
 

รวมกับสถานีวิทยุเสียงสามยอดภูเก็ต โดย กฤตภาส 
อนุรัตน ผอ.สถานีฯ แจกถุงยังชีพแกแรงงานตางดาว
ตกสำรวจ 

➣

➣

➣
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แจกชุดนักเรียนแกเยาวชน และแจกถุงยังชีพแกผู
ปกครอง รวมท้ังบันทึกช่ือผูชราเพ่ือประสานการชวย
เหลือตอไป 
 

รวมกับศูนยการคาเซ็นทรัลภูเก็ต สถานีตำรวจภูธร
วิชิต และมูลนิธิจุยตุยเตาโบเกง  รวมกันแจกขาวกลอง
แกผูที่ไดรับความเดือดรอนในวิกฤตโควิด-19  ณ 
บริเวณลานของศูนยฯ 

รวมกับ สันต วรรณวิชัยกุล นักประชาสัมพันธของ
จังหวัด  ออกใหความรูเก่ียวกับโควิด-19 และขอมูลท่ี
จำเปนแกชาวบานในพ้ืนท่ีรอบนอก 

รวมกับวิศัลยศยา ผลสิน สมาชิกสภา
องคการบริหารสวนจั งหวัดภู เ ก็ต 
และอสม.ในทองที่ นำถุงยังชีพไปมอบ
ใหคนชราและผูปวยติดเตียงที่เกาะ
มะพราว 

➣

➣

➣

➣



38  แสงพระธรรม กรกฎาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564

มูลนิธิฯมอบขาวกลอง 500 กลองแกเจาหนาที่ที่ดาน
ตรวจทาฉัตรไชย วันเปดดาน 2 พฤษภาคม 2563 
 

สงส่ิงของจำเปนไปมอบใหผูตองการความชวยเหลือยัง
อำเภอลานสกาและอำเภอรอนพิบูลย รวม 332 ราย 

รวมกับหนวยเฉพาะกิจเคลื่อนที่เร็ว ศูนยดำรงธรรม
จังหวัดภูเก็ต โดยอดิศร สวัสดี ผช.หน.ศูนยฯ นำถุง
ยังชีพไปแจกประชาชนท่ีแจงขอรับในชุมชนตางๆ รวม 
14 จุด 

จัดรถบรรทุกน้ำสะอาดไปแจกจายแกประชาชน
ที่แจงเขามา  รวมท้ังไปทำการลางพ้ืนรพ.วชิระ
ภูเก็ตทุกสัปดาห ตั้งแต 23 กุมภาพันธ ถึง 8 
พฤษภาคม 2563  รวมจำนวน 1,296,000 ลิตร 

➣

➣

➣
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THE FOUNDATION IN SITUATION (1) 

The 3 Coordinations 
During the emerging epidemic of COVID-19, The Phraphutthamingmongkhon 
Sattha 45 Foundation has collaborated with Damrongdhama Center of Phuket 
and various other sectors such as Seangsamyod Phuket Radio Station. Central 
Phuket, Provincial Waterworks Authority (Phuket Branch), Village Health 
Volunteers, Juitui Taobogeng Foundation, etc. Collecting and procuring 
essential items, helping people affected by the epidemic by providing 
necessary information and news to people in outer areas. 

Joined with fast moving unit of Damrongdhama by 
Adisorn Sawatdee, assistant head of the Phuket 
center providing livelihood for the elderly in 
various communities 

Joined with the Provincial Waterworks 
Authority, (Phuket Branch) to arrange a floor 
washing truck in the Vachira Phuket Hospital 
area 

Joined in collaboration with Seangsamyod 
Phuket Radio Station and Krittaphat Anurak, 
the station director to provide free 
subsistence for foreign workers. 

➣

➣

➣
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Gave out school uniforms to the youth and 
distributed survival bags to parents and 
included the recording of the faithful for the 
elderly in order to access further assistance 

Joined with Central Phuket, Vichit Provincial 
Police Station station and Juitui Taobogeng 
Foundation to jointly distribute (from the 
courtyard of the center) foods to the people 

Joined with San Wanwichaikun, public 
relations officer of the province delivering 
education about COVID-19 and other 
necessary information, for people in outer 
areas 

Joined with Wisansaya Phonsin, 
Phuket Provincial Administrative 
Organization council member 
and local volunteers to 
distribute survival bags to the 
elderly and patients in 
bedridden on Maphrao Island. 

➣

➣

➣
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The foundation gave 500 boxes of food to 
the staff at Thachatchai Phuket Check Point 
which opened on May 2, 2020. 

Deliver necessary items to those who need 
help in Lansaka and Ronphiboon districts, 
totaling 332 people. 

Joined with the fast-moving task force 
Damrongdhama Center of Phuket by Adisorn 
Sawatdee, assistant head of the Center bring 
to distribute survival bags to the public who 
have requested aid, from 14 locations in 
various communities. 

Arrange for a clean water truck to 
distribute water to the people in need, 
this included washing the floors at 
Vachira Phuket Hospital every week 
from 23 February to 8 May 2020, using 
in total 1,296,000 liters. 

➣

➣

➣

➣
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กอนมีประกาศจากทางราชการใหโควิด-
19 เปนโรคติดตออันตรายเม่ือวันที่ 29 
กุมภาพันธ 2563  และหลังจากกระทรวง
สาธารณสุขยืนยันพบผูปวยติดเชื้อโควิด-19 
ในประเทศไทยคร้ังแรกเม่ือวันที่ 12 
มกราคม 2563(เปนนักทองเที่ยวหญิง 
ชาวจีนเดินทางมาจากเมืองอูฮั่น)แลวนั้น  
มูลนิธิพระพุทธมิ่งมงคล ศรัทธา ๔๕  ก็เริ่ม
ใหพนักงานใสและแจกหนากากอนามัยแก
นักทองเที่ยวที่จะเขาสูพุทธอุทยานยอดเขา
นาคเกิด มาต้ังแตวันท่ี 26 มกราคม 2563  
และเม่ือขาวผูติดเช้ือนี้ ในตางประเทศ 
เริ่มเปนที่สนใจในวงกวาง  มูลนิธิฯ จึงสราง
มาตรการคัดกรอง-ปองกันเพิ่มเติมเปน
ระยะๆ  กระทั่งปลายเดือนมถิุนายน 2563  
เม่ือประเทศไทยและจังหวัดภูเก็ตปลอด 
ผูติดเชื้อติดตอกัน ราว 1 เดือน  พื้นที่ตางๆ
เริ่มคลายล็อค  มูลนิธิฯก็ดำเนินการตาม
มาตรฐานทางราชการ โดยความรวมมือ
จากภาคเอกชนที่มีศักยภาพ  เพื่อการเปด
รับศาสนิกชนและนักทองเท่ียวท่ีจะข้ึนไป
สักการะพระใหญเมืองภูเก็ตและเท่ียวชม
พุทธอุทยานฯไดอยางปลอดภัย   

พระใหญกับโควิด(2)  

ปองกัน-คัดกรอง  

(1)เริ่มมาตรการ 
26 มกราคม 2563 
แจกหนากากอนามัยแกนักทองเท่ียวตรงปากทางเขา
พุทธอุทยานยอดเขานาคเกิด 

(2)สุขภาพสรางภูมิ 
18 มีนาคม 2563 
จัดออกกำลังกายและใหความรูแกพนักงานพุทธ
อุทยานฯตอนเชา เพื่อสรางเสริมสุขภาพ  

(3)แจกสเปรย 
29 มีนาคม 2563 

แจกสเปรยฆาเชื้อแกนักทองเที่ยว ณ ธรรมศาลา 
พุทธอุทยานฯ 
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(4)ตูฆาเชื้อ 
25 มิถุนายน 2563 
ติดตั้งตูฆาเช้ือสำหรับผูจะเขาไปยังพุทธอุทยานฯ 

(7)ปรับปรุงสถานที่ 
27 มิถุนายน 2563 
ทำความสะอาดและตกแตงสถานท่ีภายในพุทธ
อุทยานฯ 

(5)ตีเสนเวนระยะ 
25 มิถุนายน 2563 
ติดสติกเกอรพื้นทางเดินและมานั่งเพื่อกำหนดระยะ
หางระหวางกัน 

(8)เคลียรทางขึ้น 
28 มิถุนายน 2563 
เคลียรถนนทางขึ้นเขานาคเกิด 

(6)วัดอุณหภูมิ/ลงทะเบียน 
25 มิถุนายน 2563 
ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิรางกายและใหลงทะเบียน
กอนเขา 

(9)อบรมความปลอดภัย 
30 มิถุนายน 2563 
เจาหนาที่สาธารณสุขจังหวัดภูเก็ตมาใหความรูเรื่อง
การปองกันโควิด-19 แกพนักงานพุทธอุทยานฯ 
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Before the government had announced
COVID-19 was a dangerous and 
contagious disease on February 29, 
2020, the Ministry of Public Health 
confirmed that it had discovered a case, 
the first in Thailand, on 12 January 2020 
(a Chinese female traveler coming from 
Wuhan city). From January 26, 2020, the 
Phraphutthamingmongkhon Sattha 45 
Foundation began requiring employees 
to wear and also, to give masks to 
tourists, entering the Buddha Garden on 
Mt. Nakkerd. When news of this 
infected person broke, foreign visitors 
became very concerned, the 
foundation created additional random, 
preventive screening measures and 
lockdowns. After a month free from any 
new infections in both Thailand and 
Phuket, the end of June 2020 saw 
various areas begin to unlock, with the 
foundation proceeding also, in 
accordance with government standards. 
Through collaboration with the private 
sector, we began to once again allow 
worshipers and tourists to pay respects 
to the Big Buddha of Phuket and visit 
the Buddha Garden safely. 
 

THE FOUNDATION IN SITUATION (2) 

Prevention-Sifting 

(1) Start measures 
26 January 2020 
Give out masks to tourists at the entrance of 
the Buddha Garden on Mt. Nakkerd 

(2) Health building Immunity 
18 March 2020 
Introduce morning exercise and health 
education for the staff of the Buddha Garden 

(3) Give away spray 
29 March 2020 

Disinfecting spray for tourists at the 
Thamasala of Buddha Garden 
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(4) Disinfecting cabinet 
25 June 2020 
Installed a disinfecting cabinet for those 
entering the Buddha Garden 

(7) Improve locations 
27 June 2020 
Clean and decorate the interior of the 
Buddha Garden 

(5) Lines, Keeping Dinstance 
25 June 2020 
Apply stickers on the floor of the walkways and 
benches, for visitors to follow distancing rules 

(8) Route maintenance 
28 June 2020 
Clearing and tidying the road up to Nakkerd 
mountain 

(6) Temperature measurement / registration 
25 June 2020 
Installation of a body thermometer and 
register, for visitors before entering grounds 

(9) Safety training 
30 June 2020 
Phuket Provincial Health Officials delivered 
training on the protection from COVID-19 for 
staff at the Buddha Garden 
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อนามัยในอดีตเมืองภูเก็จ นี้ผูเขียนเรียบเรียงจากเกร็ดขอมูลเกี่ยวกับการสาธารณสุขของเมือง
ภูเก็ต ชวงรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 3 (2367-2394)  จนถึงรัชสมัย
พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลท่ี 6 (2453-2468)   
 ทั้งนี้ เพื่อประโยชนแกผูสนใจเร่ืองประวัติศาสตรทองถ่ิน และอาจประโลมใจในยามเผชิญ
วิกฤตโควิด-19 ที่เริ่มข้ึนเม่ือมกราคม 2563 นี้ไดบาง  โดยสะกดภูเก็จ ดวย จ เนื่องจากเปนคำ
สะกดของทางราชการในชวงเวลาดังกลาว  สวนบางคำสะกดดวย ต นั้นก็เม่ือมีการกำหนดให
สะกดวา ภูเก็ต แลวในสมัยร.6 ตอมานั่นเอง 

แสงภูเก็ต 

อนามัยในอดีตเมืองภูเก็จ 
หรินทร สุขวัจน 

(1) 
สูโรคระบาด 

เมื่อแรดีบุกซ่ึงเปนสินคาวัตถุดิบสงออกทวี
ความสำคัญ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกลาเจาอยู
หัวจึงทรงใหฟนฟูเมืองถลางและเมืองภูเก็จ(ซึ่ง
เกิดขึ้นเน่ืองจากพบแหลงแรดีบุกใหม)ขึ้นหลัง
จากถูกทำลายลงโดยทัพเรือพมาเมื่อป 2352  
ชาวจีนที่ออกแสวงโชคในดินแดนโพนทะเลเริ่ม
หลั่งไหลเขาสูเกาะแหงนี้  สวนใหญเพื่อมาเปน
แรงงานในกิจการเหมืองแร โดยการทำเหมือง

หาบจำเปนตองใชแรงงานจำนวนนับรอยคน  
และแลว หมูบานในทูยานตำบลกะทู(ในปจจุบัน)
อันเปนแหลงทำเหมืองซึ่งมีชุมชนคนจีนขนาด
ใหญในเวลาน้ันไดเกิดโรคระบาดข้ึนในชุมชน 
และไมสามารถรักษาไดในเวลาสั้นๆ อันเน่ืองจาก
เมืองภูเก็จยังไมมีระบบสาธารณสุขที่ดีพอ
รองรับ  
 บังเอิญมีผูรูวิธีรักษาความเจ็บไขดวยหลัก
วิธีทางศาสนธรรมอยูในคณะงิ้วที่มาเปดแสดง
ในยานนั้น ไดแนะนำใหชุมชนรวมกันบำบัด
รักษาดวยการหยุดกิจกรรมตางๆ หันมาพัก
ผอนสงบจิตใจ ทานอาหารเจ  รักษาศีลและ 

ชาวจีนผูแสวงโชคบนเรือเดินทะเล 

แรงงานชาวจีนในโรงอาหารของเหมืองแร 
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สุขอนามัย  ไมนานโรคระบาดก็สิ้นไป และได
กลายเปนประเพณีปฏิบัติประจำปของพ่ีนอง
เช้ือสายจีนและอ่ืนๆในภูเก็ตและแผขยายออก
ไปเปนเทศกาลถือศีลกินเจเกือบท่ัวประเทศใน
เวลาตอมา   

(2) 
ดานกักโรค 

ตอนที่ 2 นี้จะกลาวถึงระบบสาธารณสุขของ
เกาะแหงพระราชทรัพยที่สำคัญในอดีตแหงนี้
ตอจากตอนท่ีแลว(คือ“สูโรคระบาด” ซึ่งเปน
ชวงรัชกาลที่ 3)  โดย“ดานกักโรค”หรือสถานที่
กักตัวชั่วคราวคนตางดาวเขาเมืองเพ่ือปองกัน
โรคระบาด ซึ่งถาแปลเปนอังกฤษใหสมสมัยก็
ตองเรียกวา Local Quarantine  ทั้งนี้ ดานกัก

โรคแหงแรกๆของไทยที่เกิดขึ้นที่ภูเก็จก็เนื่องมา
จากการทำเหมืองแรดีบุก สินคาออกท่ีสำคัญ
ของไทยท่ีจำเปนตองใชแรงงานจากนอก
ประเทศอันไดแกชาวจีนผูออกเดินทางแสวง
โชคน่ันเอง  อันเปนชวงสมัยรัชกาลท่ี 4 ถึง
รัชกาลที่ 5 แหงยุครัตนโกสินทร (2394-2453) 
การทำสนธิสัญญาเบาวริงกับอังกฤษของไทย
เมื่อป 2398 ไดทำใหชาวจีนแสวงโชคหลั่งไหล
เขามาทางเรือสำเภาโดยตรงจากมณฑลฮกเกี้ยน
เพื่อมาทำเหมืองแรดีบุกในภูเก็จครั้งละมากๆ 
โดยตองถูกนำไปพักยังเกาะตะเภาใหญ เกาะ
บริวารท่ีอยูไมไกลไปทางทางตะวันออกเฉียงใต
ของภูเก็จ เพ่ือทำความสะอาดรางกาย สิ่งของ
ติดตัวและเสื้อผา โกนศีรษะ และกักตัวตรวจ
สุขภาพโดยแพทยกอนอนุญาตใหขึ้นเกาะภูเก็จ
ได  ใครปวยก็รักษา  ซึ่งนักประวัติศาสตรชาว
ภูเก็ตเลาวามีคาใชจายในการน้ี 1 เหรียญ 25 
เซ็นต (สมัยนั้นภูเก็จใชเงินริงกิตมาเลเซียใน

ทวยเทพในศาลเจากะทูปจจุบัน 

แผนที่แสดงเกาะตะเภาใหญและเกาะตะเภานอย 

ประภาคารเกาะตะเภานอย 
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ธุรกิจการคากับตางประเทศ)  โดยนายหนาผู
จัดหาแรงงานชาวจีนจะออกใหกอนแลวไปเรียก
เก็บจากกงสีเหมืองที่รับคนเหลานี้ไวทำงาน ซึ่ง
นายเหมืองก็จะหักจากคาแรงทำงานที่จะจาย
ใหแกคนงานตอไป 
 เกาะตะเภาใหญอยูหางจากภูเก็ตราว 
900 เมตร  ปจจุบันเปนสถานท่ีทองเท่ียวทาง
ธรรมชาติที่เงียบสงบ เปนแหลงนกเงือกสัตวหา
ยาก  โดยมีเกาะตะเภานอยเปนที่ตั้งประภาคาร
ภายใตการดูแลของกองทัพเรือภาคท่ี 3 อยู
ติดๆกันทางเหนือของเกาะ  

(3) 
กำเนิดโรงพยาบาลภูเก็จ 

ตอนสุดทายนี้จะกลาวถึงกำเนิดของโรง
พยาบาลยุคแรกๆบนเกาะแหงนี้  ซึ่งเก่ียวโยง
กับชาวจีนที่สวนใหญเขามาประกอบอาชีพ
เกี่ยวกับเหมืองแรดีบุก อันเปนปจจัยสำคัญเชน
เดียวกับปรากฏการณในสองตอนท่ีแลว 
 โรงพยาบาลแหงแรกของภูเก็จสรางข้ึน
ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา 
เจาอยูหวั รัชกาลที่ 5 เมื่อป 2449  โดยพระยา
รัษฎานุประดิษฐ(คอซิมบ๊ี ณ ระนอง) สมุห
เทศาภิบาลมณฑลภูเก็จ  มีคหบดีและพอคา
ชาวภูเก็จรวมกันบริจาคเงินสรางขึ้น ชื่อวา 

“โรงพยาบาลสุขาภิบาล”  ตั้งอยูบนถนนโกมาร
ภัจจ มีนายแพทยแม็คชาวอังกฤษเปนผูดูแล  
ตอมาพระเวชชกิจพิศาล(เจิม ดิลกแพทย) มา
เปนผูอำนวยการคนแรก  โรงพยาบาลแหงนี้มี
หองตรวจโรค หองผาตัด หองลางแผล และ
หองยา  โดยมีเรือนคนไขพิเศษ 1 หลัง และ
เรือนคนไขสามัญ 3 หลัง 
 ป 2450  กลุมคหบดีชาวจีนรวมกันจัด
ตั้งกองทุนล็อกเซ่ียนกก(หมายถึง กลุมสราง
กุศลเพื่อสังคม ซึ่งปจจุบันคือมูลนิธิกุศล
สงเคราะหจังหวัดภูเก็ต-ล็อกเซี่ยนกก)ขึ้น เพ่ือ
ดูแลชวยเหลือชาวจีนดานสุขอนามัยและการ
ศึกษาของลูกหลาน  โดยในป 2456  กองทุนฯ
ไดสราง โรงพยาบาลเสฮั่วอี่ ขึ้นบนถนนวิชิต
สงคราม(บริเวณที่ตั้งโรงเรียนภูเก็ตไทยหัวใน
ปจจุบัน)  และในป 2460  ยังไดจัดต้ังสถาน
สงเคราะห คิดเจียะเอี๋ย หรือ บานพักชั่วคราว
คนอนาถา(บริเวณที่ตั้งราน Richy ปจจุบัน) 
เพ่ือเปนสถานที่ฟนฟูสมรรถภาพชาวจีนอนาถา
ใหสามารถออกไปทำงานเล้ียงตัวได ตั้งอยูบน
ถนนวิชิตสงครามเชนเดียวกัน  ทั้งสองสถานท่ีนี้
ยุติกิจการไปหลายสิบปแลว 
 ในป 2459  ครั้งพระบาทสมเด็จพระ 
มงกุฎเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที่ 6 เสด็จประพาส
ภาคใตรวมท้ังเมืองภูเก็จ ทรงดำริใหสราง 

นกเงือกบนเกาะตะเภาใหญและตะเภานอย โรงพยาบาลวชิระภูเก็ตยุคแรก 
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โรงพยาบาลในภูเก็จขึ้นใหม  โดยพระราชทาน
พระราชทรัพยสวนพระองคจำนวน 30,000 
บาท  งบกระทรวงมหาดไทยสวนหนึ่ง  มี
คหบดีและขาราชการเช้ือสายจีนในภูเก็จโดย
เสด็จพระราชกุศลสมทบทุนอีกสวนหนึ่ง ไดแก 
พระบริรักษโลหะวิสัย(คอยูจาย ณ ระนอง  
4,156.40 บาท)  หลวงบุญพัฒนพานิช(ลิ่มเซง
ติ๋ว บุญหอ  6,000 บาท) และขุนวิเศษนุกูล
กิจ(ตันเองกี้ อุดมทรัพย  สรางอาคารผูปวย
สามัญ)  โดยรวมเอาโรงพยาบาลสุขาภิบาลมา
ไวที่เดียวกัน ณ บริเวณเชิงเขารัง ดานถนน
เยาวราช พระราชทานนามวา โรงพยาบาล
วชิระภูเก็ต  เปดทำการเมื่อวันที่ 1 มกราคม 
2463  ซึ่งตอมายังมีชาวภูเก็ตโดยเฉพาะคหบดี
เชื้อสายจีนบริจาคเงินสรางอาคารและหอง
ปฏิบัติการตางๆอีกหลายคร้ัง 
 ป 2483  อาเธอร เกสกี นายแพทยชาว
อเมริกัน โดยการสนับสนุนของหลวงชนาทรนิ-

เทศ(ตันเฉงหอ ทองตัน) และสำนักคริสตจักร 
เซเวนเดยแอดเวนตีส ไดเปดคลินิกแพทยขึ้น 
ที่อาคารสองเต็ก ถนนดีบุก(ปจจุบันเปนท่ี 
ตั้งสโมสรไทยหัว)  แตตองปดตัวลงชวง
สงครามโลกครั้งที่สอง(2482-2488)  จนป 
2494 นายแพทยแฟรงคลิน ไครเดอรไดเปด
ทำการอีกคร้ังที่อาคารเดิมโดยขยายออกไปท่ี
ตึกดานขางอีก 2 คูหา  มีเตียงผูปวย 10 เตียง 
เปลี่ยนชื่อเปนโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ต  ป 
2505  หลวงอนุภาษภูเก็ตการ(ตันจิ้นหงวน 
หงษหยก) มอบท่ีดิน 25 ไรบนถนนเทพ
กระษัตรีใหเปนที่ตั้งโรงพยาบาลนี้ เปดดำเนิน
การป 2508  มีเตียงผูปวย 30 เตียง   
 คหบดีชาวจีนโพนทะเลและชาวไทยเช้ือ
สายจีนผูมีสวนรวมพัฒนาเมืองเหลานี้ ลวนเปน
นายเหมืองหรือเก่ียวของกับกิจการเหมืองดีบุก
ในภูเก็ตท้ังส้ิน   
 

คิดเจียะเอี๋ย อาคารสองเต็กที่ตั้งโรงพยาบาลมิชชั่นภูเก็ตยุคแรก 
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Hygiene in the past, Phuket town; the author has compiled a list of public
health information regarding Phuket during the reign of King Rama III (1824-1851) 
until the reign of King Rama VI (1910-1925). This is for the benefit of those 
interested in local history and may be comforting during the COVID-19 crisis, 
which began in January 2020. 

LIGHT OF PHUKET 

Hygiene in the past, Phuket Town 
Harin Sukavat 

(1) 
Fight the Epidemic 

After being destroyed by the Burmese 
Navy in 1809, His Majesty, King Nangklao 
(Rama III) began revitalizing Thalang and 
Phuket (due to the discovery of major 
new tin mine) at a time when tin ore 
was an important export material for 
Phuket and indeed, Thailand.  Chinese 
pilgrims began to pour onto the island, 
mostly to work in the mining company 
which required hundreds of workers. At 
that time, a village Naithu, now known 
as Kathu District, a mining area with a 

large Chinese community at that time, 
had an epidemic in the community. 
They could not be treated quickly 
though, due to the city of Phuket not 
having a developed public health 
system that was capable of supporting 
the area, at that time. 
 Coincidentally, there were people 
who knew how to treat illness with 
religious principles in the Chinese opera 
group that came to perform in the area. 
Their advice was for the community to 
jointly treat the condition and stop all 
activities. Instead, turn to rest, calm the 
mind, eating vegetarian food, keeping 
the precepts and personal hygiene. Soon 

Chinese pilgrims on the sea 

Chinese workers in a mining canteen 
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the epidemic came to an end. This has 
now become an annual festival of 
brothers and sisters of Chinese descent 
(and others) around Phuket. This festival 
has now spread as a vegetarian 
observance festival, almost nationwide. 

(2) 
Quarantine Station 

The second part will discuss the health 
system of this important, the Island of 
royal wealth, of the past continuing on 
from the previous part. 
 To prevent the epidemic spreading, 
prior to entering the Island, a temporary 
“quarantine checkpoint” was 
established. The first quarantine 

checkpoint in Thailand occurred at 
Phuket, nessesitated by the arrival of 
labourers from other countries, 
predomiantly China. These immigrants 
had set out to make their fortune from 
tin mining, Thailand’s important export 
at that time and their skills. This was 
during the reign of King Rama IV to Rama 
V of the Rattanakosin Period (1851-1910).  
 The Bowring Treaty between the 
British Empire and The Kingdom of Siam 
in 1855 saw a lot of Chinese who, 
seeking their fortune, arrived by Junk 
from the Hokkien province and destined 
for the tin mines of Phuket. They were 
first taken to stay on Taphao Yai Island 
not far to the southeast of Phuket. 
There, they were made to thoroughly 
clean themselves, their clothes, and 
their belongings and included having 
their heads shaved and undergoing a 
health check by a doctor, before being 

The gods in Kathu Shrine now 

Map showing the Taphao Yai and Taphao Noi 
Islands 

Taphao Noi lighthouse 
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Hornbill on the Taphao Yai and Taphao Noi First period of Vachira Phuket Hospital 

permitted to continue on to Phuket. If 
anyone was found to be sick they stayed 
on the island until well again and a fine 
was issued to the “recruiter” responsible 
for bringing the person from China. The 
Phuket historian described the cost of 
this coin as 25 ringkit cents (at that time 
though, Phuket used the Malaysian 
ringgit in for foreign trades), The recruiter 
would then charge the mining cartel this 
fine who would then deduct that 
amount from the minor’s first pay. 
 Taphao Yai Island, about 900 
meters from Phuket, is now a natural 
and peaceful tourist destination and is 
home to the rare hornbill bird. The 
Taphao Noi Island is a lighthouse under 
the supervision of the Navy Region 3. It 
lies to the north of the island. 

(3) 
The Origin of Phuket Hospital 

This last section discusses the origins 
of the early clinics on this island and the 
link to the Chinese people who arrived, 
mostly for the tin mining. The same 
important factors, linking the previous 
two episodes. 

 With wealthy merchants funding, 
Phuket’s first hospital was built during 
the reign of King Chulalongkorn, Rama V, 
in 1906 by Phraya Ratsadanupradit 
(Khosimbee Na Ranong), lord lieutenant 
of Phuket. The public health hospital 
was located on Komaraphat road. With a 
British Dr.Mac as caretaker until later, 
when Phra Wetchakitphisarn (Jerm 
Dilokphat) became the first director. This 
hospital had an examination room, 
surgery, wound dressing room and a 
pharmacy, one ward for VIP and three 
general wards. 
  In 1907, the wealthy Chinese 
merchants set up the Loxiankok Fund 
Society for charity (which is now the 
Kusonsongkloh Phuket Province 
Foundation) in order to help the Chinese 
with sanitation and the education of 
their children. In 1913, the Fund built 
Sehua-ei Hospital on Wichitsongkhram 
road (currently the site of, Phuket 
Thaihua School). As an aid for them to 
go out to work and support themselves, 
Khitjea-ear Home for the poor and/or 
homeless was built, located on 
Wichitsongkram road too. Both the 
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Khitjea-ear Home Songtek Building, the location of the first period of 
Phuket Mission Hospital 

hospital and the Home ceased 
operations decades ago. 
 In the year 1916, King Rama VI 
visited the southern region including the 
city of Phuket where he announced the 
building of a new hospital. He granted 
royal property plus 30,000 baht from the 
budget of the Ministry of Interior to 
launch its construction. There were 
wealthy and civil servants (of Chinese 
descent) in Phuket also added to His 
Royal Highness’ donation. People such 
as Phra Borirak Lohawisai (Khoyujai Na 
Ranong, 4,156.40 baht), Luang 
Bunphatphanit (Limsengtiw Bunho 6,000 
baht), Khun Wiset Nukoonkit (Tan-engkee 
Udomsab contributed to build a patient 
care ward). By including the public 
health hospital (in Khaorang, Yaowarat 
road) at the same location, the newly 
constructed,“Vachira Phuket Hospital” 
opened on January 1st, 1920. Phuket’s 
wealthy Chinese descendants, who often 
donate large amounts of money for new 
construction works and the purchase 
equipment, have supported it ever since. 

 In 1940 Dr. Arthur Gesgee, an 
American physician, with the support of 
Luang Chanathornnithet (Tanchengho 
Thongtan) and the Seventh-Day 
Adventist Church, opened a medical 
clinic at Songtek building, Dibuk road 
(now the location of the Thaihua Club). 
But it had to be closed during the 
second world war (1939-1945) and 
reopening in 1951. Dr.Franklin Crider 
then commenced practicing at the same 
building and eventually expanded it to 
include two of the adjoining buildings 
and ten new extra beds. In 1962, it was 
renamed the Mission Phuket Hospital. 
Luang Anuphat Phuketkarn (Tanjin-nguan 
Hongyok) gave 25 rai of land on 
Thepkrasattree road to be the new 
location of this hospital and it open in 
1965 with 30 patient beds. 
 Wealthy Chinese and Thai Chinese 
who have contributed to the 
development of these communities over 
the years, are all previous mine owners 
or, were involved in associated tin 
mining businesses in Phuket. 
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แสงประยุทธ 

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

สรุป 
ไดพูดเลยเวลาไปแลว แตยังมีขอสำคัญๆ ที่
คางอยูอีก 

สิ่งหนึ่งที่ขอย้ำไว ก็คือ ควรจะชัดเจนวา 
ผลไดที่ตองการในทางเศรษฐศาสตรนี้ ไมใชจุด
หมายในตัวของมันเอง แตเปน means คือ
มรรคา สวน end คือจุดหมายของมัน ก็คือ 
การพัฒนาคุณภาพชีวิต และการพัฒนามนุษย 

ฉะนั้น เศรษฐศาสตรในทัศนะของ
พระพุทธศาสนาจึงถือวากิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และผลของมัน เปนฐานหรือเปนอุปกรณที่จะ
ชวยสนับสนุนการมีชีวิตท่ีดีงาม และการพัฒนา
ตน พัฒนาสังคมของมนุษย 

ขอกาวเลยไปสูการสรุป เรื่องที่อาตมา
เลาใหฟงตอนตนวาพระพุทธเจาเสด็จไปโปรด
คนเข็ญใจน้ัน มีแงพิจารณาหลายเร่ืองในทาง
เศรษฐกิจ เชนวา – 

พระพุทธเจาเสด็จไปโปรดคนเข็ญใจ 
ลงทุนเดินทาง 480 กิโลเมตร เปนการคุมคา
ไหมในทางเศรษฐกิจ ที่จะไปโปรดคนเข็ญใจคน
หนึ่ง ขอนี้นักเศรษฐกิจ ก็อาจจะพิจารณาวาคุม
หรือไมคุม ดังนี้ เปนตน  แตในท่ีนี้ เราจะไม
วิเคราะห เพียงขอพูดฝากไวนิดเดียว 

ประเด็นสำคัญก็คือ เปนอันเห็นไดแลววา 
พระพุทธศาสนาถือวา เศรษฐกิจมีความสำคัญ
มาก ไมเฉพาะในแงที่วาสัมมาอาชีวะเปนองค
หนึ่งในมรรคมีองค ๘ เทานั้น แตจากเรื่องนี้เรา
จะเห็นวา ถาทองหิว คนจะฟงธรรมไมรูเรื่อง 
ฉะน้ัน พระพุทธเจาจึงใหเขากินขาวเสียกอน 

แสดงวาเศรษฐกิจมีความสำคัญมาก 
แตในทางกลับกัน ถาโจรไดอาหารอยาง

ดี บริโภคอ่ิมแลวรางกายแข็งแรง ก็เอารางกาย
นั้นไปใชทำการราย ปลนฆา ทำลายไดมาก 
และรุนแรง 

เพราะฉะนั้น การไดบริโภคหรือความ
พรั่งพรอมในทางเศรษฐกิจจึงไมใชจุดหมายใน
ตัว แตมันควรเปนฐานสำหรับการพัฒนามนุษย
เปนฐานท่ีจะใหมนุษยไดคุณภาพชีวิต ไดสิ่งท่ีมี
คุณคาสูงยิ่งขึ้นไป เชน นายคนเข็ญใจน้ีไดกิน
อาหารแลว เขาก็ไดฟงธรรมตอไปดวย 

ดวยเหตุผลที่กลาวมาน้ี การสรางความ
พรั่งพรอมทางเศรษฐกิจจึงเปนภารกิจสำคัญที่
จะตองทำ แตเราจะตองใหความเจริญกาวหนา
พรั่งพรอมทางเศรษฐกิจนั้นสัมพันธกับจุดหมาย 
โดยใหเปนไปเพ่ือจุดหมาย คือใหเกิดคุณภาพ
ชีวิต ซ่ึงทำใหมนุษยพรอมท่ีจะสรางสรรคหรือ
ปฏิบัติเพื่อชีวิตท่ีดีงาม 

จึงเรียกวา เศรษฐศาสตรและเศรษฐกิจ
เพื่อคุณภาพชีวิต 

ในพระพุทธศาสนามีหลักอรรถ หรือ 
อัตถะ 3 แปลอยางงายๆวา ประโยชนเบื้องตน 
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ประโยชนทามกลาง และประโยชนสูงสุด หรือ
จุดหมายเบ้ืองตน จุดหมายทามกลาง และ 
จุดหมายสูงสุด 

จุดหมายเบื้องตนคือ ทิฏฐธัมมิกัตถะ 
แปลวา ประโยชนทันตาเห็น ซึ่งมีความม่ันคง
เพียงพอทางเศรษฐกิจรวมอยูเปนขอสำคัญ 

แตประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือจุด
หมายทางเศรษฐกิจน้ีจะตองประสานและ
เกื้อกูลตอจุดหมายอีกสองอยางที่สูงขึ้นไป คือ
สัมปรายิกัตถะ อันเปนประโยชนในทางจิตใจ 
ในทางคุณธรรม ในทางคุณภาพชีวิต และ
ปรมัตถ คือจุดหมายสูงสุด ไดแกความเปน
อิสระของมวลมนุษยที่ภายในชีวิตจิตใจของ
แตละคน 

ในการปฏิบัติ เพื่อใหบรรลุผลอยางนี้ 
เศรษฐศาสตรจะตองมองตนเองในฐานะเปน
องคประกอบรวม ในบรรดาวิทยาการและองค
ประกอบตางๆ ที่อิงอาศัยและชวยเสริมกันและ
กัน ในการแกปญหาของมนุษย 

เพราะฉะน้ัน ในเรื่องนี้ สิ่งสำคัญท่ี
เศรษฐศาสตรจะตองทำ ก็คือ การหาจุด
สัมพันธของตนกับวิชาการแขนงอื่นๆ วาจะรวม
มือกับเขาที่จุดไหนในวิชาการนั้นๆ จะสงตอรับ
ชวงงานกันอยางไร 

ตัวอยางเชน ในดานการศึกษาเศรษฐศาสตร 
จะสัมพันธหรือรวมมือกับการศึกษาเพื่อแก
ปญหาของมนุษยที่จุดไหน เชนวา การศึกษา
อาจจะสอนใหมนุษยรูจักคุณคาแท คุณคาเทียม 
รูจักคิดรูจักพิจารณาวา อะไรเปนคุณภาพชีวิต 
อะไรไมเปนคุณภาพชีวิต แลวก็มาชวยกัน รวม
มือกับเศรษฐศาสตร ในการท่ีจะพัฒนามนุษย
ขึ้นไป 

ประการสุดทาย กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
นั้น เปนกิจกรรมท่ีครองเวลาสวนใหญในชีวิต
ของมนุษย เวลาสวนใหญในชีวิตของมนุษยนั้น
ใชไปในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

ถาจะให เศรษฐศาสตรมีคุณคาอยาง
แทจริงในการแกไขปญหาของมนุษย ก็จะตอง
ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกอยาง ไมวาจะ
เปนการผลิตก็ดี การทำงานก็ดี การบริโภคก็ดี 
การแจกจายก็ดีเปนกิจกรรมในการสรางสรรค
คุณภาพชีวิต และพัฒนาศักยภาพเพื่อชีวิตที่ดี
งาม 

เราสามารถทำใหกิจกรรมในทางเศรษฐกิจ
ทุกอยาง เปนกิจกรรมในการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตไดตลอดเวลา และน่ีเปนทางหน่ึงที่จะทำให
เศรษฐศาสตรมีคุณคาที่แทจริงในการที่จะแก
ปญหาของมนุษย คือ ใหกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ทุกอยาง เปนกิจกรรมในการเสริมสรางคุณภาพ
ชีวิต ไปดวยพรอมกัน 

เมื่อวาใหถูกแท กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่
ปฏิบัติอยางถูกตองยอมเปนกิจกรรมท่ีเปนไป
เพื่ อ การ พัฒนา คุณภาพ ชีวิ ตและ พัฒนา
ศักยภาพอยูแลวในตัว อันนี้ถือวาเปนสาระ
สำคัญของเรื่องเศรษฐศาสตรแนวพุทธ ที่พูดมา
เฉพาะหัวขอใหญใจความบางเร่ือง 

อาตมภาพไดแสดงปาฐกถาธรรมมา ก็
พอสมควรแกเวลาขอใหงานที่รวมกันจัดครั้งนี้ 
ซึ่งแสดงถึงน้ำใจที่มีคุณธรรม คือ ความกตัญู
กตเวทีและความสามัคคี เปนตน จงเปนเคร่ือง
ชูกำลังใจใหทุกทานมีความพร่ังพรอมในการท่ี
จะบำเพ็ญกิจหนาท่ี เพ่ือประโยชนสุข ทั้งสวน
ตัวและสวนรวม สืบตอไปชั่วกาลนาน 

 

*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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Summary 
In summary, one important point that 
must be stressed is that the economic 
results that we seek are not ends in 
themselves. They are means, and the 
end to which they must lead is the 
development of the quality of life and 
of humanity itself. Consequently, it is 
the view of Buddhism that economic 
activity and its results must provide the 
basis of support for a good and noble 
life one of individual and social 
development. 

Buddhism considers economics to 
be of great significance — this is 
demonstrated by the Buddha having 
the peasant eat something before 
teaching him. Economists might differ 
as to whether the Buddha’s investment 
of a 480 kilometer  walk was worth the 
enlightenment of a single person, but 
the point is that not only is Right 
Livelihood one of the factors of the 
Eightfold Path, but that hungry people 
cannot appreciate Dhamma. Although 
consumption and economic wealth are 
important, they are not goals in 
themselves, but are merely the 

foundations for human development 
and the enhancement of the quality of 
life. They allow us to realize the 
profound: after eating, the peasant 
listened to Dhamma and became 
enlightened. We must ensure that the 
creation of wealth leads to a life in 
which people can be creative, develop 
their potentials, and endeavor to be 
good and noble. It is in short the 
quality of life that we are talking about. 

In Buddhism there is a teaching 
called the Three Attha: that is, the 
initial, medium, and ultimate goals of 
human life. The initial, or basic goal 
refers to ‘visible benefits,’ of which a 

reasonable economic security is 
central; but the benefits of the first 
Attha have to be coordinated so as to 
assist with the attainment of the two 
further goals—the medium goal of 

LIGHT OF PRAYUDH 

Buddhist Economics* (End) 
Phra Brahmagunabhorn (P.A. Payutto) 
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mental virtues and quality of life, 
and the ultimate goal of complete 
inner freedom. In the effort to help 
achieve these three goals, economics 
must look upon itself as a contributing 
factor, one of many interrelated 
branches of knowledge that must 
support each other in the remedying of 
human problems. Consequently, an 
important task for economics is to find 
its points of contact with other 
disciplines and discover in which ways 
to best cooperate with them, how best 
to distribute the work load. Education 
for example could be used to teach 
people to recognize true and false 
values, what is and is not quality of life 

and so cooperate with economics in 
human development. 

The major part of our lives is 
taken up with economic activities. If 
economics is to have any real part to 
play in the resolution of the problems 
facing humanity, then all economic 
activities, whether production, working, 
spending or consuming must help to 
create true well-being and develop the 
potential for a good and noble life. It is 
something that we are capable of 
doing. The essence of Buddhist 
economics lies here, in ensuring that 
economic activity simultaneously 
enhances the quality of our lives. 

 

*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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แสงมาตุคาม 

เมื่อโควิดมาเยือน 
ธัมมนันทาภิกษุณี 

กอนอ่ืนเลย  ตองมีสติอยูกับเนื้อกับตัวมากขึ้น  
เขาใจธรรมชาติของไวรัสตัวนี้ ที่เรียกวา โควิด  
-19  วาเขาไปกับสารคัดหลั่ง น้ำลายกระเด็น 
ประมาณนั้น  ไมไดฟุงกระจาย  มีระยะหาง
ประมาณ 1 เมตร  

 เราเรียนรูเยอะมากในชวงสองเดือนท่ี
ผานมา  กอนอื่น มือของเราเปนตัวนำเชื้อโรค
อยางดี แลวเราก็เอามือของเราไปจับโนนนี่วุน
วายไปหมด  หากเรามีเชื้อ หรือไปสัมผัสเชื้อโรค
มา ก็มือของเรานี่เองแหละ ที่จะสงตอเชื้อโรค
ไปใหคนอื่น  หากคนอ่ืนไมระวัง ก็สัมผัสกับจุด
ตางๆที่เราเอาเชื้อโรคไปแปะเปอนไว  กระจาย
อีกเปนทบเทาทวีคณู 

 เชนนี้ จึงวาใหลางมือบอยๆ  การลาง
มือ ก็ตองรูวา ลางอยางไร ไมใชเพียงเอามือ
ผานน้ำ เช้ือโรคมันมีไขมันที่ผิว มันไมออก ตอง
ใชสบู และเวลาฟอกสบูก็ขอสัก 20 วินาที  ให
แนใจวาลางมันออกจริงๆ 

 หากไมไดอยูตรงจุดที่มีอางลางมือ ก็ให
ใช เจล หรือสเปรยแอลกอฮอล  ขอสำคัญ 
ความเขมขนของแอลกอฮอลต้ัง 70%  ขึ้นไป 

 ทั้งหมดนี้ ตองปรับมาใชในการดำเนิน
ชีวิตจริง   

วันนี้ 21 มีนาคม เราเรียนรูเพิ่มเติม คือ
การทิ้งระยะหางอยางนอย 2 เมตร  

วันนี้ ผู เขียนก็มีความตื่นตัวท่ีจะตอง
จัดการทำประกันโควิดใหกับลูกนอง ลูกวัตร 
ลูกหลาน  และแมกระทั่งเหลน 

ก็ถาเขาคนใดคนหนึ่งติดเชื้อไวรัส  คนที่
จะไดทุกข นอกจากตัวเขาและครอบครัว
โดยตรงของเขาแลว ก็คือผูเขียนนั่นแหละ  ซื้อ
ประกัน หากเขาจะติดเชื้อ เขาก็ติดอยูดี  แต
อยางนอย  เขายังมีประกันที่จะจายในสวนของ
การรักษาพยาบาล และการท่ีไมไดไปทำงาน 

จะเจ็บปวยอยางไร  ปากไมเคยหยุดกิน
นะ  เพราะฉะน้ัน ก็ตองมีเงินจาย 

“หยาดทิพย”(อำนาจ กลั่นประชา-พระอาจารยอำนาจ  

โอภาโส, 2547) 



The Light of Dharma July 2020  – June 2021  59

โควิด-19 ชวยใหเราคิดเปน คิดกวาง คิด
เผื่อคนอ่ืน 

ไดเห็นขาวเจาของโรงแรมที่เต็มใจยก
โรงแรมใหรัฐบาลไดใชเปนที่กักตัวผูปวย  รูสึก
โมทนา ยังไงก็ไมมีคนเขาพักแลว   ใชสถานท่ี
ใหเปนประโยชนกับคนหมูมาก นาโมทนาอยาง
ยิ่ง 

ขาวจากแคนาดา มีคนท่ีรวมกลุมกันทำ
ประโยชนใหคนอื่น  เชน รับโทรศัพทออกไปตม
ซุปใหคนแกที่บานพักคนชรา  รับโทรศัพทออก
ไปชวยซ้ืออาหารใหกับคนท่ีออกมาเองไมได 
เพราะมีคนไขติดเตียงท่ีตองเฝาดู  รับโทรศัพท
ออกไปชวยดูแลเด็ก ในครอบครัวที่พอแมเปน
หมอเปนพยาบาล ฯลฯ 

เห็นขาวเหลานี้แลวตระหนักวา  สังคม
มนุษยแมในภาวะที่วิกฤตสุดๆ ก็ยังมีกลุมคนที่
ทำงานดูแลคนอื่นๆ เปนสังคมโพธิสัตวแทๆ   

อักษรภาษาจีนซึ่งเปนลายเสนนั้น  ในคำ
วา“วิกฤต” มีอักษรที่หมายถึง“โอกาส”รวมอยู
ดวย  ใชเลย ในวิกฤตก็มีโอกาส 

ขึ้นอยูกับตัวเราเองโดยแทวา  ในการ
เสพสื่อของเรานั้น เราจะเลือกอยางใดที่จะ
ประคองใจของเราให มั่นคงในกุศล 

หากเราทำได ก็ควรเริ่มทำ เริ่มลงมือเอง 
เร่ิมเขาไปชวยเหลือกลุมคนท่ีเขาเร่ิมลงมือกัน
แลว 

พื้นที่ตรงน้ี เปนพื้นที่ของการสงตอความ
ดีงามในมนุษยชาติที่จะปรากฏก็คราวน้ีแหละ 
คราวที่เราตองเผชิญหนากับโควิดดวยกัน 

ตั้งใจสงความรักความปรารถนาดีมาให
ทานผูอานทุกทาน 

 



60  แสงพระธรรม กรกฎาคม 2563 ถึง มิถุนายน 2564

LIGHT OF MOTHERHOOD 

First of all, we need to all be aware 
and understand the nature of this virus 
known as COVID-19. It spreads via 
secretions and airborne droplets that 
are released while sneezing or 
coughing. We were originally advised to 
leave a distance of one (1) meter 
between others and ourselves. 

We have learned a lot in the last 
two months. Firstly, our hands are very 
good at harboring the Covid pathogens. 
If we have the infection or have been 
in contact with an infected person or 
even if we have touched a surface with 
the live virus on it, we can easily 
transmit the virus to others simply by 
touching them, or, a common surface. 

The rate of infection is easily and 
quickly, doubled. 

Solution? Simply wash your hands 
and wash them often. But we must 
know how to wash our hands properly. 
Washing your hands is not simply just 
putting your hands under the water. 

The virus has an oily outer 
membrane that breaks down with soap. 
To ensure that process happens, we 
need to lather our hands in soap and 
wash for at least 20 seconds. 

Be sure to rinse well and dry. 
If you don’t have access to clean 

water and soap, then use a hand 
sanitizer gel or alcohol spray. 

Important: Alcohol concentration 
must be 70% or more. 

These habits must become part 
of our everyday life. 

Today, March 21, we are advised 
that we need to increase the distance 
from others, and ourselves to at least 2 
meters. 

Also today, the author is aware 
that he needs to manage his protection 
from COVID-19 and in doing that, he 
will insure his staff, friends, children, 
grandchildren and even great 
grandchildren, will be protected from 

“Advice”(Umnart Klanpracha, 2004) 

When Covid visited the Globe 
Bhikkhuni Dhammananda 
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contacting the virus, from him. 
If one of them is infected with the 

virus, others aside from him and his 
direct family will also suffer. 

Buy insurance. You can still get 
sick, but at least you will be able to 
pay for medical treatment. Should you 
not be able to work, at least your 
family can still eat and pay bills. 

COVID-19 is helping us to think 
about others as well as ourselves. 

The News reports that hotel 
owners are willing to give hotels to the 
Government to use to house people 
needing to self-quarantine. These 
hotels are empty, no one can travel, 
tourism has stopped. I am so grateful 
to hear about using these places to 
benifit so many people. 

Great news from Canada, where 
people are gathering together to 
volunteer in so many ways. People 
answering the call to cook for the 
elderly at nursing homes. Answering 
the calls to help by doing the shopping 
for those who can’t get out 
themselves. There are patients in beds 

that need to be watched over, taking 
care of children in the families whose 
parents are doctors, nurses, etc.  

I see this news and realise that in 
human society, even in the most 
critical of events, there are still groups 
of people who are willing to look after 
others.  

A true Bodhisattva. In the Chinese 
language, the characters used in the 
word “crisis” are the same characters 
used to mean “opportunity”. Yes, in 
crisis there are opportunities. It is up to 
us (and our media) to use the type of 
language to encourage our hearts to be 
charitable. If we can do it, it will 
happen. 

Start with us. Let’s start by 
helping others.  

This is the oportunity for the 
transmission of goodness in humanity. 
The time that we had to face COVID 
together. 

Sending love and good wishes to 
all readers. 
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รางทรง-คนทรง : เท็จหรือจริง(2) 
นพพร สุวรรณพานิช 

โดยทั่วไป กลาวไดวามีคนทรงอยูสองประเภท 
กลาวคือ ทางวัตถุหรือสสารและทางจิต คนทรง
เปนบุคคลท่ีติดตอกับผูตายโดยท่ีผูตายน้ันสามารถ
เห็นและพูดโดยผานทางผูที่ยังมีชีวิตอยู ผูตายอาจ
เปนผูที่ประสพอุบัติเหตุ รางกายอาจแยกออกจาก
กันเปนชิ้นๆ ขาดวิ่น 

ในแงของจิตวิทยาไดมีคำถามหลายอยาง
ตามมา เชน กระบวนการในการรับรูหรือทำไมราง
ทรงจึงเกิดขึ้น  การทรงรางนั้นบอกอะไรในเร่ือง
ภาวะจิตบาง  บางคนกลาวอางวาบุคคลท่ีเปนราง
ทรงมีพรสวรรคในการทรง นักจิตวิทยาสมัยใหม
หลายคนยืนยันวาบุคคลดังกลาวมีความรูสึกออน
ไหวไดงาย ในเมืองไทยคลายคนทรงของอเมริกาที่
เปนผูหญิงมีจำนวนมากกวาผูชายหลายเทา 

คนท่ีดูการชุมนุมรางทรงเรียกเปนภาษา
อังกฤษวา sitters บุคคลเหลาน้ีมีจิตใตสำนึกอยูใน
ใจ และจิตใจของผูเฝาดูมักเช่ือผูเขาทรงอยูแลว  
การเขาทรงน้ันกลาวกันมีหลายระดับหลายข้ันตอน 
แตละระดับบงบอกข้ันตอนในการออกจากรางบาง
คนสะกด จิ ตตน เ อ ง อย า ง แร งท ำ ใ ห มี ก า ร
เปลี่ยนแปลงในตัวเกิดขึ้น  ผูที่เปลี่ยนแปลงนี้เรียก
ในภาษาอังกฤษวา control ซึ่งในกรีซเรียกคำนี้
กันวา เทพอพอลโล แตในศาสนาคริสตเปน ปศาจ
หรือซาตาน  ในความเชื่อวูดูเปน เทพยดา  ใน
เมืองไทยมักเรียกกันวา เจาแม(หรือเจาพอ)  
กระน้ัน นักจิตวิทยาสมัยใหมมักมองวาเปนนาฏย

แสงกอนพุทธ 

นางพระยาวากระน้ันในวันน้ี จะลุยผีไตถามความสงสัย 
 สุนทรภู – พระอภัยมณี 

 
    ผีลงแลวโหวย พี่ลงแลววา ลงมาไมได ไตไมลงมา 

 สำนวนไทย 
 กรรมผูเลนบทบาทเปนเจา  โดยท่ีเปนการเลน

แบบนี้ใชสัญลักษณตางๆ เจา(แม)อาจพูดแบบ
อัตโนมัติลิ้นไดขยับข้ึนขยับลงโดยผานแรงกระตุน 

บางขณะผูทรงก็ใชการเขียนแบบอัตโนมัติ 
แตเปนการเขียนออกมาเปนสวนๆ ไมตอเนื่องกัน  
บางคนใชการสั่นลูกตุม แตทั่วไปมักใชการเลนลูก
แกว ดังท่ีฝรั่งเรียกวา ouija board 

ทวาการส่ันลูกแกวใชพลังรวมแบบมีสติหรือ
ไรจิตสำนึก  กระทำข้ึนโดยคนที่รวมเลนเกมนี้ มิได
มาจากภายนอกแตอยางใด 

โดยท่ัวไป คนทรงมักจะหลับแตมีอาการ
กระสับกระสายในตัว  แลวก็ตื่นข้ึนเปนเจาทรงผี  
เสียง ทาทางและบุคลิกเปล่ียนไปจากท่ีเคยเปน ใน
จีนอาจเปนลักษณะเด็กๆ หรือเปนแพทย หรือ
เซียน  แตมักไมทราบวา ประเทศท่ีตนมาน้ันชื่อ
อะไร ชื่อเรียกบุคคลที่ทำการทรงอาจไมใชชื่อจริง  
ขอนาสังเกตอยางหน่ึงผูติดตอคนทรงน้ันมีริม
ฝปากของผูทรงเจาเขาผีอาจคลายริมฝปากของ
ญาติผูเสียชีวิต  ผูที่ดูการทรงเจานั้น ผูทรงสามารถ
กำหนดอายุ เพศ แหวนหมั้นไดงายดาย 

ในเมืองไทย  การทรงเจาเขารางคนเปนๆ 
โดยไมชักนำใหเขามาอาศัยมักเรียกกันวา ผีเขาสิง 
จึงเปนท้ังผีและเจาพรอมๆ กัน ผีที่วาน้ีอาจเปนผี
ปูยาหรือผียาย บางทีก็เปนผีสามัญ เชน ผีกุมาร 
สวนที่เรียกวา เจา อาจเปนเจาประจำถิ่น เชน เจา
แมทับทิม เจาพอเขาตก  บางทีก็เปนวีรบุรุษที่สิ้น
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ไปแลว เชน พันทายนรสิงห เจาพระยาบดินทร
เดชานุชิต(สิงห)  บางก็เปนพระมหากษัตริยหรือ
เจานายในอดีต เชน สมเด็จพระเจากรุงธนบุรี  
กรมหลวงชุมพรเขตรอุดมศักดิ์  บางคร้ังก็เปนพระ
สงฆ ดังเชน สมเด็จพุฒาจารย(โต พรหมรังสี) หรือ
ไมก็เปนพุทธานุภาพของพระพุทธรูป ดังเชน หลวง
พอวัดพนัญเชิง  บางอยางก็เปนเจาที่เปนอารักษ 
เชน เจาพอหอกลอง เทพารักษหลักเมือง บางก็
เปนเทพยดาในลัทธิฮินดู เชน พระอุมา พระพรหม 
พระศิวะ 

คนที่มีวิญญาณแฝงรางเชนนี้ เรียกกันวา 
เปนองคในหรือรางแฝง  คนที่เปนรางทรงตองผาน
พิธีรับขันธจากเจาสำนักเสียกอน  การเขาทรงทำ
ในบานของคนทรงโดยทำเปนเวลาจากเชาถึงเท่ียง  
เพราะหลังเที่ยงเจาตองกลับขึ้นไป พบปะกับผูเขา
ทรงในตอนเชา กระนั้น ในบางแหงก็เขาทรงตอน
หัวค่ำ บางเขาทรงเม่ือใดก็ได แตการทรงเจาเขาผี
ไมทำในวันธรรมสวนะ ขอนาสังเกตอยางหนึ่ง
คนทรงเปนบุคคลท่ีเช่ือมั่นในพระพุทธเจา มีที่บูชา
พระพุทธรูป  แตในขณะเดียวกัน มีหัวฤๅ ษีขนาด
ยอมเปนประธาน ปกดวยดอกไมเชิงเทินและ
กระถางธูป นอกจากนั้นก็มีอางทำน้ำมนต และจัด
ใหมีบุหรี่ เหลา หมากพลูไวถวายเจา  ผานุงหม
แตงไวสำหรับเขาทรง  มักเปนสีแดง หรือสีขาว
หรือชุดไทย แตในยุโรปและอเมริกามักเปนสีดำ 

หรือสีมืดๆ ในเขมร ผูทรงแตงชุดธรรมดารายรำ
กลางสนาม เมื่อสะกดจิตตนแลวใสชุดสีขาวและ
กลายเปนรางทรง 

ในเมืองไทยคนทรงจะแตงตัวเรียบรอย
แลวกราบพระพุทธรูป เพื่อเปดใหเจาลงมาทรง  
คนทรงตัวสั่นเทาจนตองมีผูชวยรับธูปไปปกแทน 
คนทรงมักตัวสั่นแลวไมชาก็สูอาการสงบ ผูชวย
คนทรงจัดการใหกินหมากพลูจุดบุหรี่ให คนทรง
หรือเจาบางที่ก็สูบบุหรี่หลายมวน ดื่มเหลาครั้งละ
ครึ่งขวดหรือเต็มขวด  ทั้งๆ ที่คนๆ นั้นเมื่อเปนคน
ธรรมดาไมเคยกินเหลาหรือสูบบุหรี่เลย  ผูไปพบ
เจาเรียกกันวา ไปเฝา ดอกไมรวมทั้งเงินกำนัลเรียก
กันสั้นๆ วา ดอกไม คนไปพบเจาเรียกตัวเองวา ลูก
ชาง เรียกรางทรงวา แมยา หรือเสด็จพอ ผูชวย
คนทรงเรียกกันวามาใช เมื่อเจาเขาทรง พูดวา ลง 
บางทีก็พูดวา ประทับ หรือทับ เมื่อออกจากราง
ทรงก็ใชคำพูดวาออกหรือถอย หรือเสด็จข้ึน ใน
ลอสแอนเจลิส อเมริกา คนทรงมักนับถือพระผู
เปนเจาและพระเยซู กระนั้นก็มีคนทรงในตะวันตก
ที่ไมนับถือ God 

ขอแตกตางระหวางไทยและตะวันตก  ไทย
นั้นกระทำในเวลากลางวันและเปนชวงท่ีสวาง ไม
จำเปนตองเปนเวลามืดเสมอไป แตในตะวันตกนั้น 
เวลาก็เหมือนกับไทย แตวาตองปดหองใหแนน 
และใชไฟสลัวๆ เพื่อใหพอมองเห็น แตไทยน้ันเทา

รางทรงเจาแมทับทิม ศาลเจาแมทับทิม อำเภอ
ตาคลี จังหวัดนครสวรรค  ป 2558 

ขบวนแหเทศกาลประจำปวัดพระศรีมหาอุมาเทวี ถนนสีลม กรุงเทพฯ ป 
2561 
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ที่ดูมาหลายรายเปดหองและขอแตกตางก็คือไทย
ไมใชไฟสลัว  คำถามท่ีคลายคลึงกันเวลาผีเขาทรง 
คือ อาการเจ็บปวย คูครอง การเกิดเภทภัย การ
เดินทาง อาชีพการงาน เปนตน  ในตะวันตกมัก
ตอบคำถามเปนรายช่ัวโมง การชำระเงินนั้นเม่ือ
ตอบคำถามเสร็จแลว  แตการตอบไมใชการดู
หมอดูแตวาเปนการเตือน  คนเขาทรงในตะวันตก
จะคิดจากการจายดวยเครดิตการด 

ไทยในทางภาคใตเองเรียกกันวา จับลง 
แปลวา เจาเขาทรง หรือทรงเจาเขาผี เขาผี ลงผี 
เชิญผีมาเขา  เมื่อเจาเขาทรงในท่ีนี้คือ เจาเรือน 
และเจาที่  เมื่อเจาเขาทรงผูใดผูนั้นจะไมรูเรื่อง จำ
ความท้ังปวงไมได อาจเกิดขึ้นโดยไมมีการเช้ือเชิญ 
แตบุคคลที่เชื้อเชิญเจาจะไตถามวามาจากไหน 
ทำไมจึงมาและปดเปาความทุกข ไดอยางใด  
คนทรงจะรูสึกตัว เมื่อผูเชื้อเชิญเจาตบหนาขาคน
ทรงเบาๆ สติก็ฟนคืนมาคนทรงจะเปลี่ยนจากทา
ขัดสมาธิเปนการนอน  การจับลงเรียกอีกวา ลงหา
นำ ในทางใตมักใชในการหาของหายและอาการ
ปวยไขดวย 

ในเมืองไทยน้ันไมสูมีคนทรงท่ีนั่งสมาธิแลว
กระโดดไดสูง 1 ฟุตถึง 1 เมตร ยกเวนการทรง
ภายในวัดจีนและวัดอินเดียในเมืองไทย  ใน
วอชิงตัน ดี.ซี. มีการแขงกระโดดในทาขัดสมาธิที่
อาศรมฤๅ ษีมเหศรโยคี เรียกกันวาFlying yogis 
จึงไมใชเรื่องที่จะไปแอบอางอยางหนึ่งอยางใดไม 
คนเขาทรงในวัดจีน-วัดแขกอินเดียในอเมริกา 
กระโดดในทาน่ังจากเบาะ เพราะคนท่ีกระโดดโดย
นั่งสมาธินั้นมีการบริหารกลามเน้ือขาอยูตลอด 

ในตะวันตกนั้นผูที่ดูการชุมนุมทรงเจา และ
คนทรงมีอุณหภูมิในรางกายที่ลดลง เรื่องน้ีจัดทำ
โดยสมาคมคนควาทางไซคิก ในเมืองไทยยังไมมี
การคนควาในทำนองน้ี  ในตะวันตกหองท่ีมีผู
ชุมนุมดูรางทรงมีคนไมเกิน 10 แตในเมืองไทยเปน
หองโลงมีหลังคาอยูดวย  ไมมีการกำหนดวาตองมี
ผูคนเทาใด และมักจะมีเกินกวา 15 คน บางคร้ังมี
คนเกือบ 100 ในตะวันตกรางทรงอาจติดตอกับ

เจาโดยไมออกเสียงเลย บางทีก็ใชรางเปนสิ่งติดตอ
กับเจา  ในตะวันออก เชน ไทย มาเลเซีย และ
สิงคโปร ใชรางกายของผูเขาทรงแทนท่ี แตใน
ตะวันตก ผูดูการทรงน่ังเปนวงกลมและมักจับมือ
ซึ่งกัน  ในเมืองไทยน่ังตามสบายและมักออกจาก
หองได บางทีก็ยืนดู แตในยุโรปและอเมริกา การ
ออกจากหอง คือการรบกวนเจาในการติดตอ และ
นั่งบนเกาอี้ ไมยืนดูหรือนั่งดูอยางไทย  ในกรณีที่
คนไทยนั่ง มักนั่งกับพื้น แตตะวันตกนั้นนั่งท่ีโซฟา 

การชุมนุมในเมืองไทยมักจะไมเกินช่ัวโมง
ครึ่ง แตในยุโรปและอเมริกามักไมเกิน 3 ชั่วโมง  ผู
ที่เฝาชมรางทรงคือตัวจุดกำเนิดอยางหนึ่งของการ
เรียกเจา ผูเฝาชมไดรับรายงานวา รูสึกจากแขน
และใบหนาวาเปนอันหนึ่งอันเดียวกันกับผูทรง แต
บางรายอาจนานกวาชั่วโมงครึ่งก็ได สามารถเขา
ทรงไดทั้งวัน  ผีที่เขาทรงมีจำนวนมากและผลัดกัน
เขา 

ในตะวันตกมีการโกหกบางอยางเกิดข้ึนใน
ยุค ค.ศ. 1800 เปนตนมา ทั้งนี้ก็เพื่อโกงเงินจากผู
บริสุทธิ์ ในท่ีสุดรางทรงเองไดถูกผูกแขนและขาไว
เพื่อประกันการโกงในยุคแรก 

ขอนาสังเกตอีกอยางหน่ึง เจาในเมืองไทยท่ี
ใชในการทรงเจาเปนผีชั้นต่ำจนถึงชั้นสูง  ในตะวัน
ตกถือวาเปนผีชั้นสูงหรือเปนดวงวิญญาณที่มีเชาว

ในประเทศอังกฤษ ผลพวงจากสงครามและการสูญเสีย ทำให
ผูคนพรอมที่จะเชื่อรางทรงเหลานี้ พวกเขาอางวา สามารถ 
ติดตอกับทหารที่หายไปและเสียชีวิตได 
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นะสูงมากในญี่ปุนเปน ผีราย ในรางคนท่ีเขาสิง  ผี
รายญ่ีปุนไมตองการออกจากโลกน้ี มักทำใหคนชม
ปวยไขหรือเปนบา อยางใดอยางหน่ึง  จึงตองมีพิธี
ขับผีออกจากรางคน สวนใหญคนขับผีมักเปนพระ 
โดยอาศัยการสวดมนตและพิธีกรรม ผูที่ถูกเขาทรง
จะบอกเลาความทุกขของตน ผีญี่ปุนจะออกจาก
ราง และเขาสูคนทรงซ่ึงเลาเร่ืองตางๆ ทั้งหมด 
ภาษาอังกฤษใชคำวา exorcism ผีในญี่ปุนที่สิงคน
เปนผีจรจัด เพราะตายโดยอุบัติเหตุหรือถูกฆาตาย 

คนทรงในประเทศตางๆ มักเกิดจากความ
เจ็บปวย หรือไมก็เกิดจากการฝกฝน บางทีก็เกิด
จากความฝนโดยฝนวาผีสางเทวดาตองการใหเปน
รางทรง  บางทีก็เกิดจากญาติซึ่งเปนรางทรงอยู
แลว สวนรางทรงในเมืองไทยในภาคเหนือนับถือผี
เจานายในฐานะท่ีเปนที่พึ่งของปญหาตางๆ ทางใจ 

ขอสำคัญอยางหน่ึงรางทรงในตะวันตกมัก
ทายความพังพินาศของโลกมนุษย ในขณะท่ีไทย 
ไมทำนาย เขาใจวาสวนหน่ึงเกิดจากคัมภีรไบเบ้ิล
และความเช่ือของชาวคริสตวาพระผูเปนเจาจะ
เสด็จกลับมาอีก  คำทำนายน้ีพูดโดยศาสดา
พยากรณ คนทรงของตะวันตกไดกลาวจาก
ประโยคท่ีวา The day of the Lord is at the 
door. ทวารบถแหงพระผูเปนเจาอยูใกลเพียงแค
ปลายประตูเทานั้น ชาวพุทธแมมีคำทำนายวา
ศาสนาจะสิ้นสุดเมื่อครบ 5000 ป แตคนทรงก็ไมสู
พูดถึงประเด็นนี้เทาใด 

เวบสเตอร ผูทำพจนานุกรมอเมริกาคน
แรกๆ ไดเลาถึงจิตวิญญาณไวในเร่ือง Oracle (การ
เส่ียงทาย) Necromancy (การทรงผี) และ 

Spiritualism (ลัทธิเช่ือผี) การเส่ียงทายมีความ
เช่ือท่ีมาจากเทพโดยผานคนทรง  บางทีก็ผานพระ
และพูดออกมาแตคำพูดอาจขมุกขมัวและลี้ลับ  
การทรงผีเปนศิลปะของการติดตอกับผี สวนลัทธิ
เชื่อผี เปนความเช่ือที่วาดวงวิญญาณของผูที่ตาย
สามารถติดตอไดโดยการสะกดจิตตัวเองของราง
ทรง (trance) ไทยใชคำวา ภวังค 

ความเชื่อเรื่องผีมีมานานหลายพันปแตใน
สหรัฐฯ ซึ่งเปนประเทศใหมเกิดขึ้นครั้งแรกในค.ศ. 
1848 ดังท่ีเรียกกันทุกวันนี้วา spiritualism เรื่อง
นี้เกิดในครอบครัวเล็กๆ ในเคานทีเวน นิวยอรก ที่
ทุกคนในบานไดยินเสียงเคาะประตู (ซึ่งไมมีผูเคาะ) 
อยูเรื่อยๆ ตลอดเวลา 

คนทรงและคนเชื่อมั่นในลัทธิผี เชื่อวาผี
สามารถชวยใหหายจากโรค กระน้ัน ความเช่ือเชน
นี้ก็ขยายตัวไปอยางรวดเร็วมากกวาลดลง  บาง
ครั้งในอเมริกาก็มี คนขายเครื่องมือเรียกผีทาง
ไปรษณีย เชน แตรเรียกผี กะโหลกผีที่พูดไดและ
โตะที่เคลื่อนท่ีได บริษัทหนึ่งขายโดยมีแคตตาล็อก
แสดงสินคาตางๆ เรื่องผีไวถึง 500 ชิ้น 

อยางไรก็ตาม คนที่เขาทรงนั้นมักเปนที่
เขาใจวาเปนนักสะกดจิตตนเองไดงาย  ดังท่ีเรียก
กันในภาษาเยอรมัน ซึ่งอังกฤษไดทับศัพทวา 
mesmer ภาษาอังกฤษคือ hypnotist (คน 
สะกดจิต) นั่นเอง คำวา mesmer มาจากช่ือ Friedrich
Anton Mesmer บางทีก็ เรียกวา animal 
magnetism แตโดยทั่วไปก็คือ hypnotism หรือ
การสะกดจิต มาจากภาษากรีกวา hypnos แปล
วา หลับ เปนภาวะที่ผูถูกสะกดข้ึนอยูกับผูจัดทำใน
การแนะนำใหกระทำข้ึน (control) กระน้ัน การ
สะกดมิไดแปลโดยตรงวา หลับ แตหมายถึงการ
ไมมีความสำนึกโดยตรง  บางคนอาจเรียกวา กึ่ง
สำนึก ขอนาสังเกตก็คือ มักไมขัดแยงกับความรูสึก
และจิตใจด้ังเดิม คนท่ีเปนผูเขาทรงเชื่อในการทรง
เจาอยูแลว ก็อาจสะกดจิตไดงายขึ้นอีก 

(โปรดอานตอฉบับหนา) 
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MEDIUM : FAKE OR REAL (2) 
Nopphorn  Suwanphanit 

Generally speaking, there are two types of 
mediums. That is to say material or substance 
and mental. The medium is a person who 
communicates with the dead, where the dead 
can see and speak through those who are still 
alive. The dead may be the person who 
experienced the accident. The body may be 
separated into fragments. 

In terms of psychology, there are many 
questions that follow, such as the process of 
awareness or why spiritualism arises. What 
does the medium tell us about mental state? 
Some claim that those who are mediums are 
gifted in mediums. Many modern psychologists 
argue that such individuals are easily sensitive. 
In Thailand, like many of the mediums of 
America, women are many times more than 
men. 

People who watch the gatherings call 
their English sisters. These people have a 
subconscious mind. And the minds of those 
who watch often believe him. The seam is said 
to have many levels and stages. Each level 
indicates the process of exiting the body. 
Some people hypnotize themselves strongly, 
resulting in changes in themselves. The person 
who changed it was called the English 
controller, which in Greece was called the 
word Apollo. But in Christianity it is Devil or 
Satan In belief, Voodoo is a fairy. In Thailand, it 
is often called Goddess (or godfather) 
Nonetheless; modern psychologists tend to 
see it as the dancer who plays the role as the 
goddess. In which it is played like this using 
various symbols The God (mother) may speak 
automatically; move their tongue up and 
down, through impulse.  

LIGHT BEFORE BUDDHISM 

Nangphraya, nonetheless today will wade through ghosts to ask doubts 
 Sunthornphu - Phra Aphaimanee 

The ghost is down. Votes are down. Can’t come down, Climbing down 
  Thai Idioms 

Sometimes, those who use automatic 
writing but it was written in parts Incoherent. 
Some people use vibrating pendulums. But 
generally used to play crystal ball as foreigners 
call Ouija board. 

But the vibrating crystal ball uses 
conscious energy or unconsciousness made by 
the people who participated in this game not 
from outside in any way. 

In general, people tend to sleep but 
have symptoms of freckles in the body. Then 
awakened as a ghost, the voice, appearance 
and personality changed from what it used to 
be. In China, it may be like children. Or is a 
doctor or a master, but often does not know 
that what is the name of the country in which 
it is acquired? The name of the person who 
created the medium may not be a real name. 
For one thing to be noted, the medium’s lips 
had the lips of a spirit figure, similar to the lips 
of a deceased relative. Those who watched 
the medium he can easily set the age, gender 
and engagement ring. 

In Thailand, mediums invite what is 
often referred to as “ghosts” into their bodies. 
This may be the ghost of a deceased 
grandparent, referred to as grandmother ghost 
or, grandfather ghost, or an ordinary ghost, 
such as a child or friend’s ghost. They will 
even invite “gods” into their bodies to relay 
messages from beyond this world. A “local” 
resident ghost, attached to a place or object, is 
usually refered to as a “god” such as the 
“ruby goddess” or “the godfather of the 
mountain”. Some places possess the ghosts of 
enduring heroes such as Phanthai Norasing, 
Chaophraya Bodindechanuchit (Singh). Some 
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are kings or past masters, such as King 
Thonburi. Kromluang Chumphon Khet-
udomsak. Sometimes it is a famous monk such 
as Somdet Phuthajan (To Phromrangsri) or as a 
Buddha image such as Luangpho Wat 
Phananchoeng. Some are the guardians, such 
as the Drum Tower Lak Muang Thepharak. 
Some are Hindu deities such as Uma, Brahma, 
and Shiva. 

People with hidden spirits like this are 
said to have inner, or hidden bodies. To 
become a  medium, one must first receive the 
ritual of “Khan”. This ritual requires the 
budding medium to chant the secret scirpts 
from the book of black magic. This ceremony 
usually starts early morning and is completed 
before noon, as the spirits are only available 
until then. The “Khan” can be performed any 
day of the week, with the exception of the 
weekly “Buddha’s Holy Day” which varies 
according to the moon’s cycle. It is worth 
noting that a medium must be a person that 
believes in the Lord Buddha. During the 
“Khan”, there is worshiping to a statue of the 
Buddha. There will also be displayed, a small 
head statue depicting the Brahminical Hermit, 
or wise man. The venue would be adorned 
with flowers, incense burners and a vessel 
containing holy water. There would need to 
be gifts provided for the spirit, a cigarette, 
liquor, and betel leafs. The medium would be 
dressed in either robes (usually red or white) 
or traditional Thai dress. In Europe and 
America it is usual to wear black or dark 

colours. The Khmer wear simple dress at first, 
dancing in the middle of a field until entering 
into a trance like state and then, after 
becoming a medium, they then will wear a 
national costume. 

In Thailand, mediums are neatly dressed 
and prostrate themselves to the Buddha image 
while allowing the entity to enter their body. 
At this time, the medium would begin shaking 
to the point that they would need an assistant 
help them to their feet. The medium often 
shakes and trembles but then becomes calm. 
The medium’s helper then needs to provide 
the gifts of betel, liquor and cigarette. Some 
mediums will smoke and smoke many 
cigarettes. Drink half or full bottles of liquor at 
a time, even though, when not hosting these 
entities, they may have never drunk alcohol or 
smoked themselves. Those who meet 
mediums are said to ‘have an audience’ with 
them. The people that seek out mediums are 
referred to as “calfs” and offer “flowers” 
which is slang for money. Different areas of 
Thailand refer to mediums as grandmother or 
grandfather. In Phuket the spirit medium is 
called a “ma (horse)”. When the entity enters 
the medium’s body it is said to “stamp” or 
“overlap”. When leaving, the medium uses 
words like “leave” “retreat” or “ascended”. In 
Los Angeles, America, where Christian people 
who respect God and Jesus often use 
mediums that don’t believe in their God. 

Differences between Thai and western; 
In Thailand, mediums perform during the 

Thapthim Goddess of Chaomae Thapthim 
Shrine, Takhlee District, Nakhonsawan 
province, 2015 

Annual festival parade of Phrasri Maha Umadevi, Silom road, 
Bangkok 2018 
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England; in the aftermath of war and loss, people 
were ready to believe in these mediums that claim 
that they can contact the missing and dead 
soldiers. 

bright light of morning and welcome anyone 
that wishes to witness the act. Western 
mediums prefer closed rooms dimly lit with 
very few people present. Both cultures ask 
similar questions of the spirits, things such as, 
future illnesses, relationships, pending good or 
bad fortune, travel, career choices, etc. In the 
west, mediums are paid on an hourly basis. 
Payments are made after answering the 
questions and are not referred to as “fortune 
telling” but delivering guidance and warnings. 
Western mediums might even accept payment 
by EFTPOS.  

 
Thai people in the south call it “catch-

down” when referring to the period when the 
medium is channeling the ghost. Once the 
medium comes out of being in a catch-down, 
he generally has no recollection of what has 
been said. Catch-down may even occur 
without invitation but the person who sought 
out the medium’s help may ask where they 
came from? Why did you come? Can you 
dispel suffering? The medium becomes aware 
again, when the person inviting them, gently 
slaps their legs and it is at this time, that the 
medium will change from a cross-legged 
position to lying down and a feeling of 
exhaustion. Catching down, also known as 
“downhill diving”, is often used to find lost 
items or cures for illnesses. 

In Thailand, there are no people who 
claim to sit cross legged in meditation and be 
able leap a foot, or a meter high into the air. 
Unlike those from Chinese and Indian temples. 
In Washington D.C. there was a “jump race” in 
the cross-legged position, promoted as the 
flying Yogis. People performing these displays 
spend a long time developing the leg muscles 
to be able to achieve this.  

In the West, it was noted by Psychic 
Research Association, that the medium’s body 
temperature decreased during the period that 
the ghost was speaking. There has been no 
research in Thailand like this. In the West, 
there is rarely more than ten people in a room 
during the performance. In Thailand the 
medium performs in an open area with just a 
roof overhead. There is no limit to the number 
of people that may bear witness. Usually more 

than fifteen people watch on and even, 
sometimes nearly a hundred people can look 
on. In the west, mediums may contact you 
without being asked to and the ghost may 
speak to you through a third party. In places 
like Thailand, Malaysia and Singapore only the 
body of the medium is used. Also in the west, 
medium-style spectators sit in a circle, usually 
at a table and often hold hands. In Europe and 
America, “breaking the circle” or leaving the 
room is to disturb the medium and contact 
with the ghost is lost. Likewise, standing to 
watch, will not allow a connection with the 
spirit. In the event in Thailand people sit, 
usually on the floor and often leave the room, 
sometimes they stand as they watch on. 

An assembly in Thailand would not 
normally exceed an hour. In Europe and 
America though, they can last up to three 
hours and more. Many of the attendees can 
have summoned up a spirit. Attendees have 
reported “feeling” ghosts touching their arms 
or faces and that the spirit is amongst them. 
Some assemblies may last an entire day, 
depending on the amount of spirits 
summoned and the length of interaction with 
each entity. 

In the 1800’s, mediums had their hands 
and legs tied to guard against “cheating” and 
people being swindled out of their money.  

In times past, local heads of 
government would call upon mediums to ask 
the ghosts for guidance, before making major 
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decisions. In the west, they too would ask the 
medium’s advice but they would only 
summon up the ghosts of high-ranking people 
from the past. In Japan, a demon or evil spirit 
would possess the body of someone because 
they did not want to leave this world. Often 
causing the “host” to become sick physically 
or mentally. These people would need to 
have a ritual performed to rid them of these 
ghosts. Most times, these “ghost drivers” 
tended to be monks who would use prayers 
as part of the ritual. During the ritual, the ghost 
would be summoned to reveal the reason for 
their suffering. At which time the ghost would 
leave the body of the possessed and enter the 
medium and speak through them. The English 
word ‘exorcism’ is used in Japan to describe 
these performances. 

In various countries, including Thailand, 
mediums become mediums through a variety 
of ways. Sometimes after an illness. By 
practice and studying the books on black 
magic. Some mediums tell of a dream where a 
deity has spoken to them and instructed them 
to be a medium. or, some believe that it 
genetic as other members of their close family 
are also mediums. 

The spirit mediums in the north of 
Thailand are asked by sufferers of mental 
illnesses to help and cure them also. 

It is interesting to note, mediums in the 
west tend to predict the destruction of the 
human world, this does not happen in 
Thailand. As promised by the prophets in the 
Bible and Christians all believe that God will 
return. Western mediums use the phrase “The 
day of the Lord is at the door.” Even though 
Buddhists have predicted that religion will end 
after 5,000 years, mediums do not talk about 
this issue. 

Websters, the early American dicionary 
publisher spoke of the spirit in the definitians 
of the words, oracle (ruling), necromancy 
(spiritualism) and spiritualism. The divination 
believe Laws that come from gods through the 
medium. Sometimes they can be relayed 
through monks, but in these instances, the 
message may be more mysterious. Spiritualism 
is the art of contacting ghosts. As for 
spiritualism, it is a belief that the souls of the 
dead can be contacted by the self-hypnosis of 
the medium (trance.) Thai language uses the 
word “reverie” to describe this condition. 

 
The belief in ghosts or spiritualism (as it 

is known today), has existed for thousands of 
years, but in the United States (a reletivly new 
country) it first emerged in 1848 in a story 
regarding a small family that takes place in 
Counten, New York. It describes the incident 
whereby everyone in the house heard 
knocking at the door but upon investigation, it 
was found that no one outside or in the 
vicinity. 

Spiritualists believe that ghosts can help 
heal disease and this belief is expanding 
rapidly, rather than decreasing. In America 
there are people selling tools to call ghosts 
tools such as horns, skulls, talking ghosts and 
movable desks. One company produces a 
catalog displaying over 500 various products 
and stories. 

The English term “mesmer” comes from 
the name of the German doctor, “Franz Anton 
Mesmer” who theorized the existence of a 
natural energy he called “animal magnetism”, 
sometimes called “mesmerism”. Today the 
word “mesmerism” is often used as a 
synonym of “hypnosis” but generally either 
hypnotism or hypnosis is used. (“Hypnos” was 
a primordial deity in Greek mythology, the 
personification of sleep.) Under hypnosis, a 
person accepts advice, suggestions or control. 
Some call the state of being hypnotized as 
being “semi-conscious”. 

People who believe and trust in the 
hypnotist are more likely to be able to be 
hypnotized. 

(to be continued) 
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ฉลาดทำใจ 
พระไพศาล วิสาโล 

แสงไพศาล 

เมื่อเผชิญคำติเตียน 
เมื่อถูกติเตียน  สิ่งแรกคุณตองถามตัว

เองเสียกอนวา  คำกลาวนั้นเปนความจริงและ
เปนสิ่งที่ถูกตองหรือไม  ถามันจริงหรือมีสวน
ถูก แมจะไมทั้งหมด  คุณก็ควรพิจารณาหาตน
สายปลายเหตุเพื่อชี้แจงขอกลาวหาและแกไข
สวนที่ผิดพลาดนั้นเสีย  โดยเฉพาะสาเหตุของ
เรื่องน้ันๆ 

พระพุทธองคทรงตรัสวา  ขอผิดพลาดท่ี
ผูรูกลาวแกเรานั้นเสมือนการชี้ขุมทรัพย  จง
ใครครวญใหเห็นความจริงตามที่ทานไดชวย
เปดเผยแกเรา  ความจริงอันเราหรือเพื่อนของ
เราไมเคยทราบมากอน  มันจะชวยใหเราเขาใจ
ส่ิงนั้นไดดียิ่งขึ้นและรูวิธีปฏิบัติที่ถูกตองตอไป   

คำติเตียนยังใหอีกบทเรียนที่มีคุณคาตอ
การตระหนักรูในความจริงของชีวิตวา  ทั้งคำ
ยกยองและคำติเตียนนั้นเปนเพียงดานทั้งสอง
ของเหรียญที่ทุกคนตองประสบ  ผูที่ไดรับการ
ยกยองมากเทาไร  เขายอมไมพนการติเตียน
นินทามากเทานั้น  ดังนั้น เราจึงไมควรใสใจท้ัง
คำชมและคำตำหนิใดๆ  

ยิ่งเรายินดีกับการไดรับการยกยองมาก
เทาไหร  เราจะยิ่งรูสึกไมพอใจเมื่อตองเผชิญ
กับคำตำหนิเทานั้น  หากเราไมตองการถูก
ตำหนิติเตียน  เราควรหลีกเลี่ยงความยินดีเมื่อ
ไดรับคำชม   เสียงหัวเราะยิ่งดังเทาไร  เสียง
ร่ำไหจะดังกวานั้น 
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Making the best of bad situations 
Phra Paisal Visalo 
 

LIGHT OF PAISAL 
 

When facing criticisms 
First of all, ask yourself if the 

criticisms are based on the truth and 
are fair. If they are, even in part, you 
should consider them when trying to 
improve yourself and your work. Just 
take the gist of it and ignore the 
accusatory or inaccurate words. 

Lord Buddha said the wise one 
who shows us the mistake is guiding us 
toward a treasure. Look deeply. In 
criticism lies many invaluable things. 
They help us to see the other side of 
the truth -- something we or our friends 
may not be able to see before. Or they 
help us to understand the speakers 
better and to know how to deal with 
them in the future. 

Another valuable lesson when 
one is being criticised is to realise the 
truth of life, that praise and criticism 
are just two sides of the same coin. 
Nobody has ever received only praises. 
The more one has praises bestowed on 
them the more he or she is subject to 
gossip and criticism. Thus one should 
not be swayed by either praise nor 
criticism. 

Indeed, the more we enjoy 
receiving praise, the more upset we are 
likely to be when facing criticism. If we 
don’t want to suffer from being 
criticised we should avoid be overjoyed 
when praised, for the louder we laugh, 
the harder we will cry. 
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วาดวยการทำงาน 
คนโง ทำงานเพ่ือเงิน

จึงไดเงินมาอยางเหนื่อยยาก
และมักไมไดคุณคาอื่นๆของงาน

คนฉลาด ทำงานเพ่ืองาน
จึงไดผลงานที่ยิ่งใหญ

และไดเงินตามมาโดยงาย
คนเจาปญญา ทำงานเพื่อหยิบยื่นคุณคาแกสังคม

เขาจึงไดผลงานที่นาชื่นชม
เงิน ชื่อเสียง และมิตรมหาศาลยอมตามมาเสมอ

WORK GOAL 
The foolish work for money;

Not other values, so they get only money.
The clever work for improvement;

They gain success and money.
The wise work for goodness and charity;

They receive friends, success, money,
And happiness.

บัวสามแบบ 

THREE LOTUSES 
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