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สารบัญ

ที่ปรึกษา

 1.	 คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 2.	 ศ.นพ.วีระพล	 จันทร์ดียิ่ง		 รุ่น	1

	 3.		 ศ.นพ.พิเชฐ	 อุดมรัตน์		 รุ่น	2	 	

	 4.	 ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนท์	 รุ่น	3

	 5.		 ผศ.นพ.ธวัช	 ตันติสารศาสน์	 รุ่น	3

คณะกรรมการ

 1.	 ผศ.นพ.เกียรติศักดิ์		 ราชบริรักษ์		 รุ่น	7	 นายกสมาคมฯ

	 2.	 ผศ.นพ.สิทธิโชค		 อนันตเสรี		 รุ่น	7		 อุปนายกภายใน

	 3.	 นพ.สมศักดิ์		 เสรีอภินันท์		 รุ่น	7		 อุปนายกภายนอก

	 4.	 ผศ.พญ.กรัณฑ์รัตน์		สุนทรพันธ์		 รุ่น	13		 เหรัญญิก

	 5.	 ผศ.นพ.นิพัฒน์	 เอื้ออารี	 รุ่น	18	 เลขานุการ

	 6.	 นพ.ชัชชัย	 ปรีชาไว	 รุ่น	18	 นายทะเบียน

	 7.	 ผศ.นพ.รังสรรค์	 ภูรยานนทชัย	 รุ่น	19			 ประชาสัมพันธ์

	 8.	 ผศ.พญ.นลินี	 โกวิทวนาวงษ์	 รุ่น	19		 ปฏิคม

	 9.	 รศ.นพ.สมชาย			 ทั้งไพศาล		 รุ่น	4	 กรรมการ

	 10.	 ผศ.นพ.ประศาสน์			 บุญยพิพัฒน์		 รุ่น	4	 กรรมการ

	 11.	 ศ.นพ.กรีฑา			 ธรรมคำาภีร์	 รุ่น	5	 กรรมการ

	 12.	 นพ.สรรพงษ์		 ฤทธิรักษา		 รุ่น	16		 กรรมการ

	 13.	 นพ.อรรถพล		 รัตนสุภา		 รุ่น	22		 กรรมการ

รายชื่อคณะบรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

ที่ปรึกษา

  คณบดีคณะแพทยศาสตร์

	 	 นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์

	 	 รศ.พญ.ฐิติมา			 สุนทรสัจ

บรรณาธิการ

  ศ.นพ.พิเชฐ		 อุดมรัตน์	

รองบรรณาธิการ

  ผศ.พญ.นลินี		 โกวิทวนาวงษ์	

	 	 นพ.วีรพงศ์		 วัฒนาวนิช	

กองบรรณาธิการ

  ผศ.นพ.กอปรชุษณ์		 ตยัคคานนนท์	

	 	 นพ.ชัชชัย		 ปรีชาไว	

	 	 นพ.คณุตม์		 จารุธรรมโสภณ	

	 	 นายกสโมสรนักศึกษาแพทย์

จัดทำาโดย

  สมาคมศิษย์เก่า	คณะแพทยศาสตร์

	 	 หน่วยผลิตตำารา	คณะแพทยศาสตร์

รายชื่อกรรมการบริหารสมาคมศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์

(วาระบริหารงาน ตุลาคม พ.ศ. 2558 - กันยายน พ.ศ. 2560)

บรรณาธิการแถลง 4

จากใจคณบดี 6

สารจากนายกสมาคมฯ 7

เรื่องเล่าจากคณะ 9

•		รอยพระบาทยาตรา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร ์

บทความพิเศษ 

•  สุขภาพจิตดีเพราะมีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 13

•	 ไตรภูมิกถาและพระเจ้าจักรพรรดิ 20

สารศิษย์เก่า แพทย์ ม.อ.
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	 	 สมยัผมยงัเดก็	แม่จะสอนใหผ้มยกมือไหว้รปูภาพขนาดใหญ่	๒	รปู	ทีต่ดิอยูข่า้งฝาผนงั	ทัง้กอ่นและกลบัจากโรงเรยีน	ทัง้	๒	ภาพ 

เป็นรูปพระภิกษุสงฆ์	โดยมีภาพหนึ่งที่ใหญ่กว่าและวางไว้สูงกว่าอีกภาพหนึ่ง		สมัยเด็ก	ๆ	ผมเข้าใจว่าแม่คงฝึกให้ผมกราบรูปพระ

สงฆ์	เมื่อโตขึ้นผมจึงทราบว่า	ภาพพระสงฆ์รูปเล็กและต่ำากว่านั้นเป็นภาพของท่านเจ้าคุณวัดแหลมทราย	อ.เมือง	จ.สงขลา	ที่แม่

นับถือ	 ส่วนภาพพระภิกษุที่ใหญ่กว่านั้นที่แท้คือภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 เมื่อคราวที่ทรงผนวช	

ซึ่งแม่ทั้งเคารพและสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านอยู่เสมอมา

	 	 ผมได้มีโอกาสเห็นพระองค์ท่านเป็นครั้งแรกในชีวิต	เมื่อคราวที่พระองค์พร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าฯ	พระบรมราชินีนาถ	

ได้เสด็จประพาสมาทางภาคใต้ด้วยขนวบรถไฟสายพิเศษ	 โดยในวันนั้นทางโรงเรียนประพันธ์วิทยา	 (ต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียน

สงขลาวัฒนา)	 ได้คัดเลือกให้ผมและเพื่อนนักเรียนอีกจำานวนหนึ่งไปยืนคอยรับเสด็จที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่	 พร้อมกับมอบ 

ธงชาติเลก็	ๆ 	ใหพ้วกเราไดถ้อืไวด้ว้ย	โดยบอกวา่ให้ โคง้คำานับกอ่นแลว้ค่อยโบกสะบัดธง	ทางโรงเรยีนนดัหมายให้มาเจอกนัเวลา	๑๑.๐๐	น. 

ซึ่งผมมาทราบภายหลังเมื่อมายืนตั้งแถวรอที่สถานีรถไฟชุมทางหาดใหญ่ว่าจริง	ๆ	แล้ว	ขบวนรถไฟจะเสด็จมาถึงเวลา	๑๔.๐๐	น.	 

ผมจำาไดว้า่วนันัน้กอ่นขบวนรถเสดจ็จะมาถงึ	ผมมอีาการวงิเวยีน	หนา้มดื	จนคณุครตูอ้งเอาแอมโมเนยีมาใหด้ม	ผมเขา้ใจวา่อาการ

วงิเวยีนของผมคงเกดิจากการยนืตากแดดเปน็เวลานาน	เมื่อใกลถ้งึเวลา	๑๔.๐๐	น.	คณุลงุสมนกึ	เพชรพริม้	เจา้ของโรงเรยีนทีแ่ตง่

ชุดลูกเสือเต็มยศ	ก็มาบอกพวกเราว่าขบวนรถไฟใกล้จะมาถึงแล้ว	ขอให้ยืนตั้งแถวให้เป็นระเบียบ	ภาพที่ผมได้เห็นในวันนั้นยังตรา

ตรึงอยู่ในใจผมอย่างมิรู้ลืม	เพราะเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นในหลวงรัชกาลที่	๙	กับพระราชินี		โดยทั้งสองพระองค์ทรงประทับยืน	 

และโบกพระหัตถ์ให้กับพวกเราพร้อมด้วยพระพักตร์ที่ยิ้มแย้มแจ่มใส	 	ทำาให้อาการวิงเวียนของผมสลายหายไปหมดสิ้น	 หลังจาก

นั้นผมได้มีโอกาสเห็นพระองค์ท่านอีก	 ๔	 ครั้ง	 เมื่อเข้ามาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แห่งนี้	 	 เนื่องจากหลักสูตรแพทย

ศาสตรบัณฑิตในขณะนั้นยังเป็นหลักสูตร	๔	+	๒	ปี	เมื่อจบ	๔	ปีแรกจะได้รับปริญญาวิทยาศาสตรบัณฑิต	(วิทยาศาสตร์การแพทย์)	

หนึ่งใบก่อน	หลังจากนั้นอีกสองปีจึงได้รับปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต	ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่น	๒	เช่นเดียวกับผม		จึงได้มีโอกาส

ยืนอยู่ต่อหน้าพระพักตร์		เพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ	ถึงสองครั้ง	นับว่า 

เป็นความโชคดีและปลื้มปิติอย่างยิ่ง

	 	 ผมได้มีโอกาสเห็นพระพักตร์ท่านอีกครั้ง	เมื่อคราวที่เสด็จมาเปิดพระราชานุสาวรีย์ของสมเด็จพระบรมราชชนก	กรมหลวง

สงขลานครินทร์	หน้าอาคารตึกสำานักงานอธิการบดี	 วิทยาเขตหาดใหญ่	 เมื่อวันที่	๒๓	กันยายน	๒๕๒๘	ผมในฐานะอาจารย์คน

หนึ่งของคณะแพทยศาสตร์	 ถูกมอบหมายให้แต่งชุดข้าราชการปกติขาว	 ไปยืนตั้งแถวรับเสด็จ	 วันนั้นก่อนที่พระองค์จะเสด็จ

พระราชดำาเนนิมาถงึ	ทอ้งฟา้แจม่ใส	แดดจา้มาก	รอ้นจนผมรูส้กึไดว้า่เหงื่อไหลลงถงึขากางเกงดา้นในของชดุขา้ราชการ	แตพ่อใกล้

ถึงเวลาเสด็จ	สิ่งอัศจรรย์ใจก็เริ่มปรากฎให้ผมและคนอื่น	ๆ 	ที่มายืนตั้งแถวรับเสด็จได้เห็นก็คือ	พระอาทิตย์หลบเข้าอยู่ในก้อนเมฆ	 

และมีเมฆสีดำาค่อย	ๆ 	ปรากฎขึ้น	จนทำาให้คลายความร้อนลงฉับพลัน	แล้วปริมาณเมฆสี

ดำากท็ยอยเพิม่มากขึน้ตามลำาดบั	เมื่อทา่นเสดจ็มาถงึ	แลว้ทรงกดปุม่เปดิผา้แพรสชีมพทูี่

คลุมไว้รอบพระราชานุสาวรีย์		สิ่งอัศจรรย์ใจที่ผมได้เห็นต่อหน้าต่อตาเป็นครั้งแรกและ

ครั้งเดียวในชีวิต	คือเริ่มมีสายฝนโปรยปรายเป็นละอองลงมาจากฟากฟ้า	ดั่งน้ำามนต์ที่

ประพรมมาให้ทุกคน	ผมขนลุกซู่ขึ้นมาทันที	เหตุการณ์นี้เหมือนเรื่องเหลือเชื่อ	ที่ใครจะ

ดลบนัดาลธรรมชาต	ิสัง่ฟา้สัง่ฝนได	้ผมคดิวา่นา่จะเปน็จากพระบารมขีองทัง้สองพระองค์

ผมจึงไม่แปลกใจเลยว่าทำาไมปัจจุบัน	จึงมีผู้มาบนบานขอพรจากพระราชานุสาวรีย์ของ

สมเด็จพระบรมราชชนกของเราที่วิทยาเขตหาดใหญ่	 เป็นจำานวนมาก	 และบางรายได้

นำาของมาถวายทา่นดว้ย	ไมท่ราบวา่เปน็การแกบ้นหรอืไมก่ม็ทิราบได	้แตผ่มเชื่อวา่ทา่น

ศักดิ์สิทธิ์จริง	โดยเฉพาะคนที่ทำาดีและประพฤติดี

	 	 สำาหรับครั้งที่	 ๕	 คือเมื่อคราวเสด็จมาเปิดโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 เมื่อวัน

ที่	๑๘	กันยายน	๒๕๒๙	โดยในขณะนั้นคณะแพทยศาสตร์มี	ศ.นพ.วิจารณ์	พานิช	เป็น

คณบดี	รศ.นพ.อุดม	ชมชาญ	เป็นรองคณบดีฝ่ายโรงพยาบาลและผู้อำานวยการโรงพยาบาลสงขลานครินทร์		ส่วนผมเองในขณะ

น้ันเป็นผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ	 คณะผู้บริหารทั้งหมดได้รับคำาแนะนำาให้ ใส่ชุดข้าราชการปกติขาว	 เพื่อรอรับเสด็จในครั้งนี้ด้วย	 

	 	 ส่ิงที่แม่และผมปลาบปล้ืมใจเป็นที่สุดในวันที่ท่านเสด็จมาเปิดโรงพยาบาลก็คือ	 ทางโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 ได้ ให้คุณ

แม่ผมเป็นหนึ่งในกลุ่มประชาชนที่ได้เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกจากพระหัตถ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯด้วย	ในฐานะ

เป็นผู้บริจาคเงินให้กับมูลนิธิโรงพยาบาลสงขลานครินทร์	ภาพถ่ายตอนที่แม่เข้ารับพระราชทานของที่ระลึกนั้น	ทางมูลนิธิฯ	ได้จัด

ส่งให้แม่ถึงบ้าน	แม่ดีใจมากถึงกับรีบนำาภาพดังกล่าวไปเคลือบอัดกรอบวิทยาศาสตร์	แล้วนำาไปแขวนไว้ ในห้องพระ

	 	 ส่ิงทีผ่มปลาบปล้ืมและสำานึกในพระมหากรุณาธคิณุอกีอยา่งหน่ึงก็คอื	ในวนัทีท่า่นเสดจ็มาเปดิโรงพยาบาลสงขลานครนิทรน์ัน้	 

ท่านได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ใหก้บัผู้อำานวยการโรงพยาบาล	เพื่อนำาไปปรับปรุงที่พักผู้ป่วยและญาติที่มาจากต่างจังหวัด

และต้องมารักษาด้วยเคมีบำาบัดที่โรงพยาบาลสงขลานครินทร์	 แต่ไม่สะดวกในการเดินทางไปกลับ	 และไม่อยู่ในฐานะที่จะไปพัก

โรงแรมในตัวเมืองได้	โดยให้จัดทำาเป็นอาคารตึกที่สวยงาม	ซึ่งต่อมาเรียกว่า	“อาคารเย็นศิระ” 

	 	 รศ.นพ.วิวัฒนา	ถนอมเกียรติ	ได้เขียนบทความเรื่อง	“ในพระบรมโพธิสมภาร”	ลงในสารศิษย์เก่าฉบับนี้	ความตอนหนึ่งว่า	

“แม้จะอยู่ขอบด้านใต้ของอาณาจักร แต่ก็หาได้ ไกลพระเนตรและพระกรรณของพระองค์ ไม่ ด้วยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของ

อาณาจกัรทีพ่ระองคจ์ะไมรู่จ้กัไดเ้ลย”	พระองคท์รงทราบในความทกุขแ์ละหว่งใยในความทกุขข์องประชาชนทกุหยอ่มหญา้	และ

ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้น	

	 	 และในปีนั้นท่านคณบดีได้มอบหมายให้ผมเป็นบรรณาธิการ	(คนแรก)	ของสารศิษย์เก่า	โดยในระยะแรกใช้ชื่อว่า	ข่าวคณะ

แพทย์ฉบับศิษย์เก่า	 ผมจึงได้อัญเชิญพระบรมฉายาลักษณ์ขณะพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ ให้กับผู้อำานวยการโรงพยาบาล 

สงขลานครนิทร	์มาขึน้ปกขา่วคณะแพทย	์ฉบบัศษิยเ์กา่ฉบบัแรก	โดยอญัเชญิพระบรมฉายาลกัษณ์ไวด้า้นบน	แลว้ยา้ยชื่อขา่วคณะ

แพทย์ลงมาด้านล่าง	ซึ่งเป็นข่าวคณะแพทย์ฉบับแรกที่ได้มีการจัดทำาปกเช่นนี้

	 	 ผมจึงอยากบันทึกเหตุการณ์ทั้งหมดนี้ ไว้ ในสารศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.	ฉบับนี้	ซึ่งเป็นฉบับพิเศษที่จัดทำาขึ้น	เพื่อน้อมรำาลึกถึง

พระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านโดยเฉพาะ	

	 	 ในนามของกองบรรณาธกิารสารศษิยเ์กา่แพทย	์ม.อ.	ปวงขา้พระพทุธเจา้ขอนอ้มรำาลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุอนัหาทีส่ดุมไิด	้

อย่างมิรู้ลืม	ไปตราบนานเท่านาน

ข้าพระพุทธเจ้า

ศ.นพ.พิเชฐ  อุดมรัตน์

บรรณาธิการสารศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ.

ในนามของคณะบรรณาธิการ สมาคมศิษย์เก่า และศิษย์เก่าของคณะแพทยศาสตร์ ม.อ. ทุกคน

บรรณาธิการแถลงบรรณาธิการแถลง
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สารจากนายกสมาคมฯจากใจคณบดี

	 	 การเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเดจ็พระปรมนิทรมหาภูมิพลอดลุยเดช	เมื่อวันพฤหัสบดี

ที	่๑๓	ตลุาคม	๒๕๕๙	เวลา	๑๕.๕๒	น.	สรา้งความโศกเศรา้เสยีใจตอ่ประชาชนชาวไทยทัง้ประเทศ	

เพราะพระองคเ์ปน็กษตัรยิท์ี่ใหค้วามใกลช้ดิกบัประชาชน	เปน็ทีร่กัและเทดิทนูในฐานะ	“พอ่”	ของ

ชาวไทยทุกคน	อีกทั้งพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณต่อพสกนิกรชาวไทย	และเป็นที่ยอมรับ

ของนานาประเทศ		แม้วันนี้พระองค์จะจากพวกเราไป	แต่คำาสอนและความดีของพระองค์จะคง

อยู่ในหัวใจและความทรงจำาของชาวไทยตลอดไป

	 	 ในปีนี้ทางสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์	จึงงดการจัดกิจกรรมงานรื่นเริงต่าง	ๆ	ทั้ง

งานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าที่กรุงเทพมหานคร	 และงานเลี้ยงสังสรรค์ศิษย์เก่าแพทย์	 ม.อ.	 ใน

ระหว่างการตรวจเยี่ยมแพทย์เพิ่มพูนทักษะ	และสำาหรับปีหน้า	พ.ศ.	๒๕๖๐	ทางสมาคมฯ	จะจัด

ใหม้กีจิกรรมสาธารณกศุล	“ทำาดเีพื่อพอ่”	เพื่อเปน็การระลกึถงึพระมหากรณุาธคิณุของพระบาท

สมเดจ็พระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช		โดยจะแจง้รายละเอยีดให้ทราบอีกคร้ังในโอกาสตอ่ไป

ผศ. (พิเศษ) นพ.เกียรติศักดิ์  ราชบริรักษ์

นายกสมาคมศิษย์เก่าคณะแพทยศาสตร์ ม.อ.

	 	 เดือนตุลาคมที่ผ่านมา	 นับเป็นช่วงเวลาที่พสกนิกรชาวไทยทุกท่านคงจะรู้สึกถึงความสูญเสียอันใหญ่หลวง

อีกครั้งหนึ่งของการเสด็จสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	 ในวันที่	 ๑๓	 ตุลาคม	 

๒๕๕๙	 	 เนื่องจากพระองค์ท่านได้ทรงสละพระวรกายทรงงานอย่างไม่เห็นแก่ความเหน็ดเหนื่อยตลอดช่วงระยะ

เวลาของการครองราชย์มาถึง	๗๐	ปี	ในส่วนที่ทรงได้มีพระมหากรุณาธิคุณต่อชาวสงขลานครินทร์นั้น	นอกจากจะ

เสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์แล้ว	 พระองค์ท่านยังได้เสด็จมาทำา

พิธีวางศิลาฤกษ์	เมื่อวันที่	๒๖	สิงหาคม	๒๕๑๙	และทำาพิธีเปิดโรงพยาบาล	เมื่อวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๒๙		ท่าน

ได้พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ในการก่อสร้างอาคารเย็นศิระเพื่อเป็นที่พักสำาหรับผู้ป่วยยากไร้และสำาหรับ

ญาติท่ีต้องพักค้างแรมระหว่างการรักษาพยาบาลที่ไม่สามารถเดินทางไปกลับได้ทัน	 จำาเป็นต้องพักในพ้ืนที่ที่ใกล้ 

โรงพยาบาลเพื่อการรกัษาทีต่่อเนื่อง	ปวงข้าพระพทุธเจา้ชาวคณะแพทยศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทรข์อนอ้ม

อาลัยและน้อมรำาลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้	คณะแพทยศาสตร์ได้จัดกิจกรรมต่าง	ๆ	เพื่อถวายเป็นพระ

ราชกุศลตลอดช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา	มีการใส่บาตร	ทำาบุญและสวดมนต์ถวายอาหารในวันครบรอบการสวรรคต	

๗	วัน	๑๕	วัน	และ	๕๐	วัน	นอกจากนี้คณะกรรมการประจำาคณะได้มอบสิ่งของและจัดเลื้ยงอาหารแด่ผู้ป่วยและ

ญาติที่อาคารเย็นศิระ	เมื่อวันที่	๑๗	ตุลาคม	๒๕๕๙

	 	 อนึ่ง	 ในวาระที่ประเทศไทยได้มีพระมหากษัตริย์พระองค์ ใหม่	 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ 

บดินทรเทพยวรางกูร	ในวันที่	๑	ธันวาคม	๒๕๕๙	ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระพรขอ

ให้ทรงพระเจรญิยิง่ยนืนาน	และจะขอนอ้มนำาเอาพระราชดำารสัปณธิานทีจ่ะดำารงตนและทำาหนา้ทีต่ามแนวทางพระ

ราชดำารัสของทั้งสองพระองค์ต่อไป

	 	 ในโอกาสที่สารศิษย์เก่าคณะแพทย์ได้จัดทำาขึ้นในช่วงเดือนพฤศจิกายน	-	ธันวาคม	พ.ศ.	๒๕๕๙	ขอส่งความ

ปราถนาดี	และขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ทุกท่านนับถือจงอำานวยอวยพรให้กับทุกท่านจงประสบแต่ความสุขกาย

สุขใจ	มีความอบอุ่นในครอบครัวและสัมฤทธิ์ในสิ่งที่ปรารถนาทุกประการในปีใหม่พุทธศักราช	๒๕๖๐	ที่จะถึงนี้

รศ.นพ.พุฒิศักดิ์  พุทธวิบูลย์

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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	 	 “คร้ังน้ีเปน็คร้ังแรกที่ไดเ้ขา้มาเยีย่มมหาวทิยาลยัสงขลา

นครินทร์	และขอแสดงความยนิดทีีม่หาวทิยาลยัแหง่นี้ ไดก้อ่ตัง้

ขึ้นมาเป็นผลสำาเร็จ	 และมีนักศึกษาได้สำาเร็จการศึกษามาแล้ว	

แสดงว่าเป็นผลที่สมบูรณ์แล้ว	 การที่มหาวิทยาลัยได้ตั้งขึ้นมา

ก็ต้องพิจารณาดูว่า	ต้องประกอบด้วยองค์ประกอบหลายอย่าง

ที่เป็นสำานักศึกษา	สถานศึกษาใด	ๆ	เราก็ต้องมาคิดดูว่าต้องมี

สถานที	่คอือาคาร	หอ้งเรยีน	เครื่องมือสำาหรบัสอนสำาหรบัเรยีน

ก็มีอยู่แล้วโดยได้ตั้งขึ้นมาถึงสองแห่ง	ที่หาดใหญ่และที่ปัตตานี	

การสร้างก็นับวา่สร้างขึน้มาใช้ไดแ้ลว้	และเขา้ใจวา่จะตอ้งสรา้ง

ต่อไปอีก	เพื่อให้เหมาะสมกับความต้องการ...”

ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รอยพระบาทยาตรา

เรื่องเล่าจากคณะ

พิธีบำ�เพ็ญพระร�ชกุศล (๑๕ วัน และ ๕๐ วัน)

เพื่อถว�ยเป็นพระร�ชกุศลพระบ�ทสมเด็จพระปรมินทรมห�ภูมิพลอดุลยเดช

ณ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ วันที่ ๒๗ ต.ค. ๒๕๕๙ และ ๑ ธ.ค. ๒๕๕๙
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	 	 นี่เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมราโชวาท	 ที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทร- 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	 พระราชทานแก่นักศึกษามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 

เมื่อครัง้เสดจ็พระราชดำาเนนิ	พรอ้มด้วย	สมเด็จพระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ	สยามบรมราชกุมารี	และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ	 

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์	อัครราชกุมารี	มาพระราชทานปริญญาบัตร	แก่ผู้

สำาเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	 ประจำาปีการศึกษา	 ๒๕๑๓	

และ	๒๕๑๔	เมื่อวันที่	๓๑	สิงหาคม	๒๕๑๕	ณ	วิทยาเขตปัตตานี	โดยในครั้งนั้น	 

ศาสตราจารย์	 ดร.บัวเรศ	 คำาทอง	 อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์	

ทูลเกล้าฯ	 ถวายปริญญาวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณทิตกิตติมศักดิ์	 แด่พระองค์

ท่าน

	 	 และนัน่เปน็ครัง้แรกทีเ่สดจ็ฯ	สู่รัว้มหาวทิยาลัยสงขลานครนิทร	์ทรงเปน็

มิ่งขวัญให้ชาวมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์และประชาชนในละแวกใกล้เคียง

ได้ชื่นชมพระบารมี	 โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ	 เสด็จพระราชดำาเนินมา

พระราชทานปรญิญาบตัร	ณ	วทิยาเขตปตัตาน	ีและวทิยาเขตหาดใหญ	่จำานวน

ถึง	๑๖	ครั้ง	จนถึงปีพุทธศักราช	๒๕๓๑

	 	 นอกจากเสด็จฯ	 มาพระราชทานปริญญาบัตรเพื่อเป็นศิริมงคล

แก่บัณฑิตจากรั้วสงขลานครินทร์แล้ว	 พระบาทสมเด็จพระปรมินทร 

มหาภูมิพลอดุลยเดช	ยังได้ทรงมีพระกรุณาธิคุณต่อมหาวิทยาลัย	โดย

พระราชทานพระนามของสมเด็จพระบรมราชชนก	 กรมหลวงสงขลา

นครนิทร	์เปน็ชื่อของมหาวทิยาลยั	และไดเ้สดจ็ฯ	มาทรงเปดิพระราชา

นุสาวรีย์สมเด็จพระบรมราชชนก	 ที่วิทยาเขตปัตตานี	 เมื่อวันที่	 ๒๒	

กนัยายน	๒๕๒๑	และทีว่ทิยาเขตหาดใหญ	่เมื่อวันที	่๒๓	กนัยายน	๒๕๒๘ 

	 	 ในวันที่	 ๒๖	 สิงหาคม	 ๒๕๑๙	 ได้เสด็จพระราชดำาเนินมาทรง

วางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์	 และได้ โปรดเกล้า

พระราชทานนามโรงพยาบาลว่า	“โรงพยาบาลสงขลานครินทร์”	และ

เมื่อวันที่	๑๘	กันยายน	๒๕๒๙	ได้เสด็จฯ	มาวิทยาเขตหาดใหญ่อีกครั้ง

หนึ่ง	 เพื่อทรงเปิดและทอดพระเนตรการดำาเนินงานของโรงพยาบาล

สงขลานครนิทร	์ในวโรกาสดงักลา่วไดพ้ระราชทานพระราชทรพัยส์ว่น

พระองคด์ว้ยเพื่อก่อสร้างอาคารเยน็ศริะ	ซึง่เปน็อาคารทีพ่กัผูป้ว่ยในวดั 

โคกนาว	ที่อยู่ตรงกันข้ามกับโรงพยาบาลสงขลานครินทร์
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	 	 และเมื่อวนัที	่๒๓	กนัยายน	๒๕๒๘	พระบาทสมเด็จพระปรมนิทรมหาภมูพิลอดลุยเดช	สมเดจ็พระนางเจา้ฯ	พระบรมราชนินีาถ	

และสมเดจ็พระเทพรตันราชสดุาฯ	สยามบรมราชกมุาร	ีไดเ้สดจ็พระราชดำาเนนิมาทอดพระเนตรโรงงานสาธติตน้แบบโรงงานสกดั

น้ำามนัปาลม์ขนาดเลก็	ทีค่ณะวิศวกรรมศาสตร	์มหาวทิยาลยัสงขลานครนิทร	์ซึง่เปน็การตดิตามโครงการสง่เสรมิอตุสาหกรรมน้ำามนั

ปาลม์ขนาดเลก็อนัเนื่องมาจากพระราชดำาร	ิทีท่รงใหม้หาวทิยาลยัสงขลานครนิทร์ไปดำาเนนิการคน้ควา้วจิยัและพฒันาโรงงานสกดั

น้ำามันปาล์มขนาดเล็กที่ใช้เงินลงทุนต่ำา	เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรสวนปาล์มรายย่อยของประเทศไทย	ได้มีโอกาสรวมกลุ่มกันสร้าง

โรงงานเพื่อสกัดน้ำามันปาล์มดิบจำาหน่าย	และนำาผลพลอยได้ต่าง	ๆ 	เช่น	ทะลายเปล่า	กากเส้นใย	และกะลา	มาใช้ประโยชน์ในท้อง

ถิ่น	ซึ่งเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัย	ที่ได้รับใช้เบื้องพระยุคลบาทในการช่วยเหลือเกษตรกร

	 	 การเสด็จพระราชดำาเนิน	มายังมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ทุกครั้ง	สร้างความปลาบปลื้มและประทับอยู่ในดวงใจของผู้ที่

ได้มีโอกาสเฝ้าฯ	รับเสด็จ	และต่างพร้อมที่จะน้อมนำาพระบรมราโชวาท	และพระราชดำารัสในด้านต่าง	ๆ	มายึดถือเป็นแนวทางใน

การดำาเนินชีวิต	ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ที่มา	:	http://www.psu.ac.th/th/node/7681

บทความพิเศษ

สุขภาพจิตดี
เพราะมีชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
(Good Mental Health Through The Sufficiency Economy Approach)

โดย ดร.สุเมธ  ตนัตเิวชกลุ**

มิติของชีวิต  ประกอบด้วยสามวงจร

	 	 มิติของชีวิตเราเต็มไปด้วยความหลากหลาย		ซึ่งเกี่ยวพันกันไปหมด	เช่น	วงจรที่อยู่รอบ	ๆ 	ตัวมนุษย์	

เป็นวงจรเศรษฐกิจวงหนึ่ง	 เป็นเหมือนห่วงสามห่วงที่อยู่รอบ	 ๆ	 ตัวเรา	 ความจริงแล้วห่วงสามห่วงของ

เศรษฐกิจ	สังคม	และสิ่งแวดล้อมนั้น	ก็เป็นห่วงเดียวกัน	เพราะว่ามนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคม	ไม่ได้อยู่คนเดียว	

มคีวามสมัพนัธร์ะหวา่งสมาชกิในบา้น	จนถงึองคก์รทีเ่ราทำางานอยู	่มเีพื่อนรว่มงาน		ในวงกวา้งกม็เีพื่อนรว่ม

ชาติ	เป็นต้น		ในด้านเศรษฐกิจนั้น	ทุกวันเราอยู่กับกระแสบริโภค	ในลักษณะที่ถูกกระตุ้นให้บริโภคมากขึ้น	ๆ 	 

จนเกินความพอเพียง	เกินความจำาเป็น

โลกขั้วเดียว โลกของบริโภคนิยม

	 	 เวลานี้ โลกเป็นโลกขั้วเดียว	 คือโลกทุนนิยม	 เสรีนิยม	 หรือบริโภคนิยม	 สามคำานี้เป็นคำาเดียวกัน	 

เมื่อก่อนนี้	มีสังคมนิยม	กับมีทุนนิยม	บริโภคนิยม	และถ่วงกันไปถ่วงกันมา		แต่เดี๋ยวนี้เหลือเพียงโลกเดียว	

โดยระบบทนุนยิม	บรโิภคนยิม	และเสรนียิมนัน้	อยูไ่ด้ โดยผลกำาไรจากการประกอบการ	ทกุวันเราลองสงัเกต

ดูซิครับ	 จะเห็นว่าเราถูกกระตุ้นให้บริโภคผ่านจอทีวี	 ผ่านหนังสือพิมพ์	 ผ่านโปสเตอร์ติดข้างทางเยอะแยะ	

ให้เราบริโภคอย่างไม่หยุดยั้งด้วย	ถ้าวันนี้คุณบริโภคชิ้นเดียว	เขาก็จะพยายามจะทำาให้คุณบริโภค	๒	ชิ้นใน

วันพรุ่งนี้ ให้ได้	 	 ทั้งนี้การบริโภคของเรานั้นก็บริโภคกันจนเกินเหตุ	 อย่างที่บอกกันไปแล้วว่า	 บริโภคจนไป

กระทบกบัสิง่แวดลอ้มดว้ย	เพราะวา่สิง่ทีเ่ราบรโิภคอยูท่กุวนัเชื่อวา่	ไมว่า่จะเปน็ของแขง็	ของเหลว	หรอืแม้

กระทั่งก๊าช	เมื่อบริโภคเสร็จแล้วมันก็จะแปรสภาพเป็นขยะ	นั่งอย่างนี้	อย่านึกว่าเราไม่ได้ทำาอะไร	นั่งเฉย	ๆ 	 

ก็ยังบริโภค	 โดยบริโภคออกซิเจนเข้าไป	 แล้วหายใจเป็นคาร์บอนไดออกไซด์ออกมา	 	 พอผ่านตัวเราแล้ว

ล้วนเป็นขยะทั้งสิ้น	เป็นขยะแล้วเราทำาอะไร	เราก็เหวี่ยงกลับไปยังสิ่งที่เราเอาไปใช้	เพราะสิ่งที่เราบริโภค

นั้น	ไม่ว่าบริโภคโดยตรง	หรือแปรรูปมาบริโภค	ก็ล้วนมาจาก	“ธรรม”	ธรรมตัวนั้นคืออะไร	ก็คือธรรมชาติ

ครับ	ไม่มีอะไรที่ไม่ได้มาจากธรรมชาตินะครับ	ทุกอย่างแม้แต่เสื้อที่เราสวมใส่	สิ่งต่าง	ๆ 	ที่อยู่รอบห้อง	ล้วน

มาจากธรรมชาติทั้งสิ้น	มาจากดินน้ำาลมไฟ	ก็กลายเป็นขยะ	เหวี่ยงกลับไปอีก	มนุษย์จึงเป็นทั้งผู้บริโภคและ

เป็นผู้ทำาลายไปพร้อม	ๆ	กัน

 *	 บทความนี้เป็นการถอดเทปคำาบรรยาย	 ที่จัดโดยสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 เมื่อวันที่	 ๑๓	 กันยายน	๒๕๔๙	ณ	ห้องประชุมแสงสิงแก้ว	 โรงพยาบาล 

	 	 ศรีธัญญา	อ.เมือง	จ.นนทบุรี	๑๑๐๐๐	ในขณะที่ศิษย์เก่าแพทย์	ม.อ.รุ่น	๒	(ศ.นพ.พิเชฐ	อุดมรัตน์)	ดำารงตำาแหน่งเป็นนายกสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	 

	 	 และได้ไปเรียนเชิญ	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	ให้มาบรรยาย	ทั้งนี้บทความนี้ ได้รับการถอดเทปโดย	ศ.นพ.พิเชฐ	อุดมรัตน์	รวมทั้งได้รับการตรวจทานและอนุญาต 

	 	 จาก	ดร.สุเมธ	ตันติเวชกุล	แล้ว	โดยตีพิมพ์ครั้งแรกในวารสารสมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย	เมื่อปี	พ.ศ.	๒๕๔๙

 **	 กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนา	สนามเสือป่า	ถนนศรีอยุธยา	เขตดุสิต	กรุงเทพ	๑๐๓๐๐

*
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บริโภคเกินพอ นำาไปสู่หายนะ

	 	 เวลานี้สังเกตไหมครับว่าเราถูกระบบที่ครอบงำาโลกนี้กระตุ้นให้เรา

บริโภคอย่างเกินขอบเขต	 สิ่งกระตุ้นอยู่รอบ	 ๆ	 ตัวเราทั้งหมด	 ดูห้องนี้สิ	 

ใช้พลังงานกันทั้งสิ้นเลย	ใช้พลังงานมาเปิดแอร์บ้าง	เปิดไฟบ้าง	ทั้ง	ๆ	ที่

ข้างนอกมีแสงฟรี	 เป็นแสงอาทิตย์	 เราก็พูดว่าประหยัดพลังงาน	 แต่น่ี

แสงอาทิตย์ไม่ได้เข้ามาในห้องเลยแม้แต่นิดเดียว	 เราชินกับความสะดวก

สบาย	ของเทคโนโลยีต่าง	ๆ 	ของสินค้าที่เอื้ออำานวยให้เราเสวยสุข	โดยหา

รู้ไม่ว่าความสะดวกสบายเหล่านี้จะนำาพามนุษย์ทั้งหลายไปสู่ความหายนะ	

ตวัอยา่งทีเ่ห็นอยู่ในขณะนี	้คอื	การเกดิอทุกภยัครัง้ใหญ่ขึน้ในภาคเหนอืของ

ประเทศไทย	 ภารกิจของผมตอนนี้ก็ไปแก้ปัญหากรณีน้ำาท่วมอยู่ด้วย	 โดย

มูลนิธิชัยพัฒนาได้เข้าไปสร้างบ้าน	๔๐๐	หลัง	 เพื่อบำาบัดทุกข์ของราษฎร	

ทำาไมถึงเกิดเหตุน้ำาท่วมใหญ่เช่นนี้	 ก็เพราะมนุษย์เราบริโภคเกินพอดี	 ป่า

อยู่ดี	 ๆ	 ก็ไปตัดไม้ทำาลายป่า	 พอโค่นไม้เสร็จแล้วก็แสวงหาผลประโยชน์	

โดยไมท่นันกึถงึ	ไมท่นัเฉลยีวใจ	ไปทำาสวนผลไมบ้นทีล่าดชนั	ใจรอ้นกข็ยาย

พนัธุ์ โดยการตอ่ตา	ทาบกิง่	ปลกูอยูบ่นผวิดนิ	ในเมื่อตน้ไม้ไมม่รีากแกว้	พอ

ฝนตกชะลงมา	ก็ลงมาทั้งแถบเลยสิ	เพราะความโลภแท้	ๆ	อยากรวยเร็ว	 

นั่นคืออวิชาของมนุษย์	ที่เชื่อว่าความสุขได้มาจากความรวย	 	แล้วเป็นไง

ครับ	รวยแล้วเป็นทุกข์ก็มีใช่ไหม		มีเยอะด้วยยิ่งรวยยิ่งทุกข์	ตัวอย่างเยอะ

แยะไป	รวยก็ดีครับ	แต่ต้องบริหารความรวยให้ถูกต้อง	อย่าให้ความรวย

มาบริหารเรา	ถ้าความรวยมันเป็นนายเราเมื่อไหร่	หายนะเมื่อนั้น	เพราะ

เราจะเป็นทาสมัน	 เป็นทาสของเงิน	 แล้วเงินตัวนี้จะผลักดันให้มนุษย์ไปสู่

ความล่มสลาย	ผมไม่ได้พูดขู่นะครับ

เศรษฐกิจพอเพียงกับสุขภาพจิต

	 	 จากที่ผมกล่าวมาตั้งแต่ต้นแล้วว่าการบริโภคเกินเหตุ

ทำาลายตวัเอง	จงึไม่ใชผ่ลดตีอ่สขุภาพจติอยา่งเดยีว	แตส่ขุภาพ

กายก็ถูกกระทบไปด้วย	 เพราะกายกับจิตน้ันแยกจากกันไม่ได้	

สุขภาพจิตก็ทรุดโทรม	ขณะเดียวกันถ้าสุขภาพจิตไม่ดี	ร่างกาย

ก็แย่	ฉันใดฉันนั้น	บางคนกลัวจะตามโลกไม่ทัน	กลัวจะตกรถไฟ

ขบวนสุดท้ายของโลก	แต่ไม่ถามต่อว่าขบวนรถไฟนั้นจะไปไหน	

จะไปลงเหวจะไปสูค่วามพนิาศหรอืไม	่จะไปตาม	globalization	

กันทำาไม	 globalization	 คือส่ิงที่เกิดขึ้น	 ไม่ใช่คือส่ิงที่เราต้อง

ตาม	แต่เราต้องรู้ว่าจะจัดการกับ	globalization	อย่างไร	ถึง

ทำาให้เราอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน	คนฉลาดและมีสติปัญญาเขาจะ

ต้องคิดอย่างนี้นะครับ

	 	 เวลานี้มนุษย์บริโภคทรัพยากรธรรมชาติในอัตรา	 ๓	 ต่อ	 ๑	 หมายความว่ามนุษย์เราบริโภคทรัพยากรธรรมชาติ	 ดิน	 น้ำา	

ลม	ไฟ	ไป	๓	แล้วดิน	น้ำา	ลม	ไฟ	นั้นชดเชยกลับมาได้แค่เพียง	๑	แสดงว่าเรากินเกินทุน	กินเกินกว่าที่เราจะมีอยู่	ถ้าเหตุการณ์นี้

ดำาเนนิไปเรื่อย	ๆ 	แลว้มนัจะเหลืออะไร	ไมเ่หลือหรอกครบั	แลว้เดีย๋วนีค้นเราตายยากขึน้ทกุวนั	เพราะววิฒันาการของวทิยาศาสตร	์

เทคโนโลยีทำาให้ตายยาก	ประเทศที่เจริญแล้วมีแต่คนแก่ทั้งนั้น	ไม่ยอมตายสักที	ยิ่งรวยมากเท่าไหร่	ยิ่งตายช้ามากเท่านั้น	เขาพบ

ว่า	๕๗	คนของคนไข้เจ็บป่วยอยู่	ไม่ได้เจ็บป่วยจากเชื้อโรคหรือไวรัส	แต่เจ็บป่วยจากพฤติกรรมของการกินอยู่ที่เกินเหตุ	เกินควร	

เกินพอดี	เช่น	บริโภคมากเกินไป	บริโภคไม่ถูกต้อง	ทำาให้ความดันขึ้น	ไขมันขึ้น	ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นโรคของคนรวยทั้งสิ้น	แล้วเราก็

บริโภคเกินเหตุอยู่อย่างนี้	ซึ่งเป็นการทำาลายทั้งสภาพแวดล้อมและทำาลายตัวเอง

พบว่า ๕๗ คนของคนไข้เจ็บป่วยอยู่

ไม่ได้เจ็บป่วยจากเชื้อโรคหรือไวรัส

แต่เจ็บป่วยจากพฤติกรรมของการกินอยู่

ที่เกินเหตุ เกินควร เกินพอดี

“

“

ในหลวงทรงส่องประทีป

นำาทางคนไทยไปสู่ความสุข

	 	 เรื่องนี้พระองค์ท่าน	ได้ส่องประทีปให้เราเห็นทาง	นำาไป

สู่ความสุขตั้งแต่เมื่อ	๖๐	ปีที่แล้ว	ในวันที่	๙	มิถุนายน	คือเมื่อ	

๖๐	ปีก่อน	ได้ทรงประกาศไว้แล้ว	แต่คนไทยไม่ใส่ใจเอง	ทุกวัน

นี้เราชอบใส่เสื้อเหลือง	แต่ไม่ได้คิดอะไรกันเลย	ผมอยากจะขอ

ให้	เอาเสื้อเหลืองฝังเข้าไปในสมอง	ฝังเข้าไปในหัวใจ	ผมตั้งข้อ

สงัเกตเสมอวา่พวกเราเหน็พระองคท์า่น	แตไ่มเ่คยมองพระองค์

เลย		ไดย้นิพระองคท์า่น	แตไ่มเ่คยฟงัพระองคเ์ลย	สอนกนัแทบ

เป็นแทบตายก็ยังทะเลาะเบาะแว้งกันทุกวัน	วันแรกที่พระองค์

ทรงครองสิริราชสมบัติ	 พระองค์ก็ทรงสัญญากับเราแล้วว่า 

“เราจะครองแผ่นดินโดยธรรม”	 ทำาไมพระองค์จึงรับสั่งเช่น

นัน้	เราไปแปลว่าธรรมาภบิาลอะไรไม่รู้	แปลเลยเถดิกนัไปหมด	

ชอบใช้คำาฝรั่งแล้วมาแปลกลับเป็นไทย	เช่น	ชาวไร่ชาวนาเดิม

เราเรียกว่ากระดูกสันหลัง	พอวันนี้ ไปเรียกเขาว่ารากหญ้า	ผม

ฟงัทไีรโมโหทกุท	ีหญา้มนัสำาหรบัววัควาย	สนามหญา้มนัสำาหรบั

เหยยีบย่ำา	เดมิเราเคยใหเ้กียรตชิาวไรช่าวนา	วา่เขาเปน็กระดกู

สนัหลงั	เพราะถา้ไมม่กีระดกูสนัหลงัเราเดนิไมไ่ดห้รอก	บดันี้ ไป

เรียกเขาวา่รากหญา้	เพราะอะไร	เพราะแปลมาจากคำาวา่	grass	

root	ถ้าเปลี่ยนเป็น	glass	root	คือจากรากหญ้าเป็นรากแก้ว	

จะฟังดูดีกว่า
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	 	 เพราะฉนั้นเมื่อระบบทุนนิยม	เสรีนิยม	บริโภคนิยม	ผลัก

ดันทำาให้เกิดความทุกข์	 ไปกระตุ้นกิเลส	 ตัณหา	 ให้เกิดความ

อยากไม่รู้จบ	สุขภาพจิตก็แย่แน่	ๆ	ครับ	เช่น	ถ้าเห็นเพื่อนเขา

ใสน่าฬกิาโรเลก็ซ	์กอ็ยากจะใส่โรเล็กซ์บ้าง	ผมเรยีกโรแหลก	ซือ้

ทีไรกระเป๋าก็แหลกทุกที	เห็นเขาหิ้วกระเป๋าอะไร	หลุยส์ติงต๊อง	

กอ็ยากจะมีหลยุสติ์งตอ๊งบ้าง	ไมง่ัน้จะนอ้ยหนา้เขา	แตห่ลยุสต์งิ

ต๊องใบละสี่ห้าหมื่น	ความจริงซื้อกระเป๋าผ้าดิบมา	๒๐	บาท	ยัง

เหลือเงินใส่กระเป๋าได้อีกเยอะ

	 	 ผมคิดว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา	 พระองค์ท่านได้

ทรงช้ี ให้เราเดินไปหาความสุข	 แต่โดยที่เราไม่เคยมองหรือ

ไม่เคยฟังพระองค์ท่านเลย	 ทำาให้เราไม่เข้าใจอะไร	 ประโยค

ที่ตรัสว่า	 เราจะครองแผ่นดินโดยธรรมนั้น	 คือ	 รากฐานของ

การปกครอง	 พระองค์ทรงวางเป้าหมายของการปกครอง

แผ่นดินของพระองค์ไว้ว่า	 “เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชน

ชาวสยาม”	 ในปี	 ๒๕๒๔	 รัฐบาลแต่งตั้งให้ผมไปถวายงาน 

พระองค์ท่าน	ผมจึงไปเจอประโยคนี้เข้า	โอ้ โห	กระทบใจอย่าง

ยิ่งสมัยที่ผมไปเรียนกับฝรั่ง	 ไม่เห็นมีฝรั่งสอนแบบนี้เลย	 สอน

ให้หาแต่ความรวย	 สอนให้ผมแสวงหากำาไรอย่างเดียว	 แต่ไม่

เคยบอกว่าความร่ำารวยความม่ังค่ังนั้น	 ต้องนำาไปสู่ความสุข	

แต่พระองค์ทรงใช้คำาสั้น	ๆ	ว่า	ประโยชน์สุข	เห็นไหมครับ	๖๐	

ปีมาแล้ว	 ทุกคนยังจำาได้	 แล้วประโยชน์สุขนั้น	 ต้องตั้งอยู่บน

ความพอดี	 	 เมื่อกี้ตอนเที่ยงคุณกินอะไรมากเกินไป	 อิ่มเกินไป

หรือเปล่า	 แล้วมานั่งอึดอัดไหม	 ในทางกลับกันถ้าคุณไม่ได้กิน

อะไรเลยหรือกินน้อยไป	 พอหิวก็มานั่งฟัง	 ท้องร้องจ้อกจ้อก	 

ก็แย่ใช่ไหม	เพราะฉะนั้นทั้งร่างกาย	จิตใจ	ถ้ารักษาความพอดี

ไว้ได้	ก็จะอยู่ได้อย่างมีความสุข

แตต่อ้งขายไรข่ายนาทีเ่พชรบรุจีนหมด	ถ้าถึงขัน้ขายบา้น	ขายที	่ 

เพื่อเอาเงนิมาซือ้รถ	นัน่มนัเกนิไป	งัน้มรีถมอืสอง	second	hand	

ราคา	๔	ล้านเอาไหม	ไม่เอา	เกินพอ		ถามว่ามีเงินไหม	ก็บอกว่า

มี	แต่ไม่สมควร	เพราะคำาที่	๒	ของพระองค์ท่าน	ก็คือ	มีเหตุมี

ผล	เผอิญมีคน	ๆ 	หนึ่งเอารถสปอร์ตมาขาย	อายุ	๑๐	ปีแล้ว	แต่

เจ้าของใช้ไปแค่	๘,๐๐๐	กิโล	สภาพรถยังใหม่เอี่ยมเลย	มาขาย

ผมราคาหา้แสนบาท	เปดิเกะ๊ด	ูเงนิออมเราม	ีไมส่ะเทอืน	พอซือ้

ได้	ราคาเท่ากับรถแจ๊สของฮอนด้า	แม้กระทั่งคิดเชิงเศรษฐกิจ

ก็ถือว่าคุ้ม	 เบื่อเมื่อไหร่ก็สามารถขายต่อได้	 โดยไม่ขาดทุนเลย	

ตกลงผมซื้อ	 วันไปรับรถยังมีลังแถมมาให้ลังเบ้อเร่อ	 คนขาย

บอกว่าในลังนี้คือเครื่องเก่า	 แต่เครื่องที่ติดอยู่ในรถคือเครื่อง

รถแข่ง	กลายเป็นว่าจ่ายห้าแสนได้รถแข่งมาหนึ่งคัน	ถือว่าพอ

เพียงไม่เดือดร้อน	แถมยังได้ของดี	ที่คุ้มค่าอีก	ดังนั้นเศรษฐกิจ

พอเพียงไม่ได้ ให้คุณมารัดเข็มขัด	ใส่เสื้อม่อฮ่อม	อาบน้ำาแค่	๓	

ขนั	ไมต่อ้งทกุขท์รมานถึงขนาดน้ัน	แตรั่กษาความดเีอาไว	้ไม่ใช่

มเีงนิอยูห่า้แสน	แตท่ะลึง่ไปดาวนร์ถถงึสองแสนแลว้ผอ่นสง่อกี	

๑๐	ปี	แบบนี้อย่าทำา

	 	 น่ันคือพอประมาณ	 แล้วใช้เหตุผลในการดำาเนินชีวิต	

แล้วก็ต้องมีความระมัดระวังด้วยเพราะพรุ่งน้ีจะเกิดอะไรข้ึนก็

ไม่รู้		ต้องมีภูมิคุ้มกันที่ดี		เดี๋ยวนี้ศัพท์สมัยใหม่เค้าเรียกว่า	risk	

management		คือการบริหารความเสี่ยง	อย่าเสี่ยง	อย่าเอา

ตัวเข้าไปเสี่ยง

	 	 สมัยที่รับราชการผมจำาได้	 อยากได้อะไรก็ไปกู้สหกรณ์	

ใครทำาอะไรแบบนี้รึเปล่าผมไม่รู้นะ	 บางคนจึงเป็นหนี้ ไปจน

กระทั่งเกษียณ	 ผมเคยเป็นประธานสหกรณ์	 บางคนมากู้	 ผม

ถามว่ากู้ทำาไม	 เขาบอกว่ากู้ไปขยายบ้าน	 ถามว่าทำาไมไม่พอ

อยู่เหรอ	เขาบอกว่าพออยู่	ก็ชักงงแล้วนะตอนนี้	แล้วขยายอีก

ทำาไม	 เขาบอกว่ามันไม่โอ่โถง	ถามจริง	ๆ	ถามพวกเราในห้อง

นี้ก็ได้	วัน	ๆ	หนึ่ง	อยู่บ้านกี่ชั่วโมง	ตื่นเช้า	ก็รีบออกกันไปแล้ว

ใช่ไหม	 เย็นก็กลับมาค่ำามืด	 แล้วยังขยายบ้านไปทำาไม	 ขนาด

บ้านหลังเดิม	 เรายังอยู่ได้ไม่กี่ชั่วโมง	 บางทีบ้านทั้งหลังทุบทิ้ง

ให้หมดเหลือห้องนอนไว้ห้องเดียวก็พอแล้ว	 เป็นห้องเดียวที่ได้

ใช้จริง	 ๆ	 ใช่หรือเปล่า	 เท่านั้นยังไม่พอนะ	 ยังขนขยะเข้าบ้าน

ทุกวันเลย	ซื้อโน่นซื้อนี่มาตั้ง	ถามว่าตั้งทำาไม	แจกันอะไรก็ไม่รู้	

ตั้งทำาไม	วางไว้พอแตกก็เสียดาย	ทุกข์อีกใช่ไหม	บางคนไปซื้อ

ของมาตัง้ไว้ โชว	์เพื่อใหค้นทีม่าเยีย่มจะไดท้ราบวา่รวยแลว้	คอื

ปลอ่ยใหค้วามรวยมาคมุเรา	มาเปน็นายเรา	ดื่มไวนต์อ้งขวดละ

หมื่น	กินอาหารคำาละแปดร้อยก็มี	เขาบอกว่ากินเข้าไปแล้วมัน

จะละลายในปากเลย	แต่ไม่ได้ถามต่อว่าละลายไปไหน	ไปเกาะ

กันตามเส้นเลือดหรือเปล่า!

คำา 3 คำาของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

	 	 เพราะฉะนั้นปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่พระองค์ท่าน

พระราชทานมา	ขอให้จำาคำา	๓	คำาไว้	โดยรับสั่งบอกว่า	ทำาอะไร

ใหพ้อประมาณได้ไหม	ทำาอะไรให้ ใชเ้หตใุชผ้ลได้ไหม	ทำาอะไรให้

มภีมูคิุม้กนัได้ไหม	นีค่อืกญุแจ	(key	word)	๓	คำา	“พอประมาณ 

มีเหตุมีผล และมีภูมิคุ้มกัน”

	 	 สำาหรับพอประมาณของผมก็คือ	 รู้ว่าก่อนจะทำาอะไร

ต่าง	 ๆ	 นี้	 ผมจะประมาณตนก่อน	 คือทำาอะไรอย่าให้เกินพละ

กำาลังของเรา	ทำาอะไรให้มันพอดี	อย่าเลยเถิด	มีพละกำาลังอย่า

เที่ยวไปแบกอะไรที่มันหนักเกินไป	 แบกไม่ไหวหรอก	 เดี๋ยวมัน

ล้มทับเอา	ถ้าจะซื้อของใหญ่	ๆ	สักชิ้น	ผมจะดูว่าเดือนหนึ่งผม

มีรายรับเท่าไหร่	ได้เกษียณ	บำานาญเท่าไหร่	ผมก็ประมาณตน

ใหส้อดคลอ้งพอสมควรกบัตวัผม	ทนีีเ้งนิของแตล่ะคนไมเ่ทา่กัน	

มหีลายครัง้ทีผ่มขบัรถสปอรต์ไปบรรยายเศรษฐกจิพอเพยีง	คน

เห็นเข้าก็ต่อว่า	อาจารย์มาบรรยายเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง	แต่

ทำาไมอาจารย์กลับขับรถสปอร์ต	 ผมตอบว่าคุณเข้าใจผิดแล้ว

ละ	เศรษฐกิจพอเพียงนั้น		จะเป็นหมอ	เป็นข้าราชการ	เป็นนัก

ธุรกิจ	ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงได้ทั้งนั้น	ถึงใช้เศรษฐกิจพอเพียง	

แต่กิเลสตัณหาผมยังมีอยู่	 แต่ผมรักษามันไว้ ในเขตของความ

พอดี	 ใครที่คุยว่าตัดกิเลสตัณหาได้	ขอดูหน้าหน่อย	ไม่มีหรอก	

พระบางรปูยงัตดักเิลสไมไ่ดเ้ลย	เมื่อเสารอ์าทติยท์ีผ่า่นมา	พระ

ทา่นนมินตผ์มไปเทศน	์ผมกเ็ลยเทศนพ์ระเขา้ให้	บอกวา่ทา่นยงัมี

กเิลส	โบสถค์วรสรา้งเทา่นี	้แตท่า่นไปสรา้งราคาเปน็พันลา้น	นึก

อยากทำาโน่นทำานี่	กิเลสทั้งนั้นนะ	คนเราถ้าเกิดความอยากแล้ว

จะเกิดความทุกข์	เพราะฉะนั้นต้องรักษาความพอดี	เอาแค่พอ

ประมาณ	ถ้าผมอยากขับรถสปอร์ตสักคันหนึ่ง	ผมควรจะซื้อใน

ราคาสกัเทา่ไหร	่มคีนพดูวา่ระดบั	ดร.สเุมธ	ตอ้งขบัเฟอรร์ารี	่ผม

ชอบอยู่เหมือนกัน	พอถามราคาเท่าไหร่	ราคาต่ำาสุดก็ประมาณ	 

๒๔	ลา้นบาท	ผมบอกไมไ่หว	มนัเกนิพอ	ถามวา่มเีงนิไหม	ตอบวา่ม	ี

สุขภาพจิตดีที่สุด เมื่อตอนที่บวช

	 	 เรื่องนี้ผมพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วทั้งนั้น	พูดได้เต็มปาก

ว่าสุขภาพจิตกับสุขภาพกายของผมดีที่สุด	 ก็คือเมื่อตอนที่ผม

จนที่สุด	หลายคนทำาหน้าตื่น	ๆ	ว่าเอ๊ะผมเคยจนด้วยเหรอ	ไม่

ตอ้งทำาหน้างง	เดีย๋วนึกวา่ผมไปอยูส่ลมัอะไร	ไม่ใชน่ะ	ตอนทีผ่ม

บวชเปน็พระ	ผมเปรยีบเปรยวา่เหมือนเปน็ชว่งทีผ่มจนทีส่ดุ	ผม

บวชมา	๔	หนแล้ว	อายุ	๖๕	ผมก็ยังไปบวช	สองครั้งหลังสุดนี่

บวชเป็นพระป่า	เข้าไปอยู่กลางป่าคนเดียวเลย	มีผ้าอยู่	๔	ผืน	

มีบาตรอยู่หนึ่งใบ	มีกาน้ำา	มีบ้านหลังย่อม	ๆ 	ขนาด	๒	เมตรคูณ	

๓	 เมตร	 ทำาให้กวาดบ้านสะดวก	 เพราะกวาดแค่	 ๔	 ทีก็เสร็จ	

ทำาให้สุขสบาย	ตื่นเช้าก็ไป	morning	walk	ทุกวัน	 เพราะถ้า

ไม่	morning	walk	ก็ไม่ได้กิน	คือออกบิณฑบาตเดินครั้งละ	๓	

กิโล	 ครั้งล่าสุดไปสกลนคร	 เดินฝ่าป่าไป	 ได้สูดอากาศบริสุทธิ์

ด้วย	ปกติถ้าอยู่ในเมือง	ตื่นเช้ามาผมต้องพ่นยาแพ้อากาศ	แต่

พอไปอยู่ในป่ากลับไม่เคยพ่นเลย	ตื่นเช้ามาโล่งไปหมด	เดิน	๓	

กิโลเหงื่อซึม	รับบาตรเสร็จ	เดินกลับอีก	๓	กิโล	เป็นภาคบังคับ

ทุกวัน	ตอนก่อนไปบวชใส่รองเท้าบัลลี่	คู่ละแปดพัน	ตอนบวช

เขาห้ามใส่รองเท้า	 ให้เดินเท้าเปล่า	 เดิน	 ๓	 วันแรกจากที่เคย

ใส่บัลล่ีก็บรรลัยไปหมด	 เลือดโชกกลับมาทุกวัน	 เพราะเดินไป

เพราะทุกวันนี้เราอยู่กันเกินความพอเพียง

 ที่พระองค์รับสั่งนั้น ถูกต้องแล้ว

จะดำ เนินธุรกิจหรือบริหารราชการอะไรก็ให้

พอเพียง ให้เต็มสติปัญญาของเรา ก็พอแล้ว

“

“
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แล้วนะ	ใครทุจริตแม้นิดเดียว	ขอให้มีอันเป็นไปรับสั่งถึง	๓	ครั้ง	

๓	ครา	ให้สังวรไว้ว่า	ใครทุจริตนั้น	ทุจริตต่อหน้าพระพักตร์ทุก

ครัง้	เวลารบัเงนิขา้งบนนัน้มอีะไร	ดจูอ้งเขมง็มาทกุใบนัน่แหละ	

คราวน้ีดเูฉย	ๆ 	ไม่ใชน่ะ	นับใบหนึง่มีอันเปน็ไป	นบัอีกใบมีอันเปน็

ไป	นับหมดปึกเมื่อไหร่ก็เรียบร้อย	ระวังไว้	ต่อไป	มททวำ	ความ

สภุาพออ่นโยน	เหน็ไหม	พระองคท์า่นอยูส่งูสดุ	เวลาจะรบัสัง่กบั

ใครทรงโน้มพระวรกายลงมา	บางครั้งก็ทรงคุกเข่าหรือประทับ

พับเพียบอยู่กับประชาชน	ดังนั้นพวกเราที่เป็นใหญ่เป็นโต	อย่า

วางกลา้ม	ไม่ใหญจ่รงิหรอก	จำาไวเ้ลยนะ	ยิง่ใหญเ่ทา่ไหรจ่ะตอ้ง

นอบน้อมถ่อมตัว	สุภาพเรียบร้อยเท่านั้น	อกฺโกธำ	ก็คือไม่โกรธ	

มีอะไรก็เมินเสีย	อย่าไปใส่ใจ	ถ้าโกรธแล้วเราเสียเปรียบ	 เสีย

สุขภาพจติทนัท	ีใครโกรธเมื่อไหร	่นอ๊คเลย	อยา่โกรธใคร	ใหเ้ฉย

นิ่งไว้	อย่ารับแบ่งเข้ามาใส่ตัว	อะวิหิสา	คือความไม่เบียดเบียน	

จากนั้นคือ	ขนฺติ ทำาอะไรให้มีความอดทน	คำาสุดท้ายยอดเยี่ยม

ทีส่ดุ อวโิรธนำ ไมย่อมทำาผดิ	ทัง้ตวับทกฎหมายและทำานองคลอง

ธรรม	 ไม่จำาเป็นต้องทำาผิดกฎหมาย	แม้แต่ผิดกฎประเพณีก็ไม่

ยอม	ทำาแต่สิ่งที่ถูกต้องอยู่เสมอ

	 	 ให้ยึดแค่	๑๐	ข้อนี้	ผมว่าชีวิตเรา	สุขภาพจิตเรามีความ

สุขแน่นอน	 ถ้าไม่ไขว่คว้าทุกส่ิงทุกอย่างของคนเรามีไม่เหมือน

กนัหรอก	อยา่ไปแขง่อะไรกบัเขา	ขอใหพ้อใจในสิง่ทีม่อียูแ่ละสิง่

ที่เป็นอยู่	หมดเวลาที่เชิญผมมาบรรยายแล้ว	ผมเป็นนักบริหาร

เวลา	เพราะฉะนั้นเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้.

เหยยีบโนน่เหยยีบนี	่กลับมาถงึวัดเปิดบาตรดวู่ามอีะไรบ้าง	สว่น

ใหญเ่ปน็ขา้วเหนยีวอสีานแข็งโป๊กเลย	เป็นข้าวเหนยีวธรรมชาติ

จริงๆ	ไมม่กีะทไิมม่อีะไร	มปีลาปิง้อยูส่องสามตวั	มสีลดัไหม	พดู

โก้	ๆ	ก็มีครับ	แต่เป็นผักหวาน	ผักติ้ว	ผักกูด	ที่ชาวบ้านเด็ดมา

ให้จากริมทาง	แต่ปลอดสารพิษนะไม่มีมลพิษ	 มีแจ่วห่อใบตอง	

เพิ่มรสชาติ	มีกล้วยใส่มา	๓	ใบ	เป็นของหวาน	กว่าจะกินหมด

กป็วดกรามท้ังกราม	เพราะเป็นกล้วยป่าเมล็ดเตม็ไปหมด	ถอืวา่

บริหารกรามไปด้วย	ช่วงบวชน้ำาหนักผมลดฮวบ	ๆ 		๗	วันลดไป

ประมาณ	๘	กิโล	แต่พอวันที่	๘	ก็หยุด	น้ำาหนักเริ่มคงที่ตลอด	

หลงัสึกผมกลบัมาใชช้วีติในสังคมเมอืงตามเดมิ	เดีย่วนีผ้มกลาย

เป็นโรคสังคมครบถ้วน	ทั้งคอเลสเตอรอลสูง	ความดันโลหิตสูง	

น้ำาตาลในเลือดสูง	ตื่นเช้าต้องกินยาเป็นกำาเลย	พอไปบวชที่นั่น

หมอทีส่กลนครมาหาบอกว่าขอตรวจเลือดอาจารย์หนอ่ย	เพราะ

ถูกสั่งมาให้คอยดูแล	พอตรวจเสร็จ	รุ่งขึ้นผลเลือดออกมา	เขา

ยังไม่ได้ดูผลหรอก	 หมอเขาถามว่าอาจารย์กินยาอะไรบ้าง	 ก็

บอกว่ายานี่	(ยื่นมือให้ดูยาในกำามือ)	บอกว่านี่เป็น	C๑๑	ก็กินยา	

๑๑	 เม็ด	 หมอเขาบอกว่าอาจารย์ทิ้งยาไปให้หมด	 ผลเลือดทุก

อย่างเป็นปกติ	เอ๊ะก็แปลกนะ	เราอยู่อย่างพอเพียง	กินอาหาร

มื้อเดียว	ก็ไม่เหนื่อยเลย	กลางวันผมยังปืนเขาขึ้นธุดงค์ตามถ้ำา	

พอเย็นกลับมากวาดวัด	แล้ววัดที่โน่นนะ	เหมือนกวาดภูเขาทั้ง

ลูก	เหงื่อออกโทรมกาย	ไม่มีทีวี	ไม่มีไฟฟ้า	ทั้ง	ๆ 	ที่ไฟฟ้าเดินถึง

นะ	แตท่างวดัไม่ใหเ้ขา้มา	เพราะใช้แสงสว่างธรรมชาตกิพ็อแลว้	

ตกกลางคืนพอมืดแล้ว	 เขาให้ไปนั่งวิปัสสนา	 กรรมฐาน	 เป็น

ความรู้สึกที่สงบ	แล้วแปลกนะ	เวลาในยามที่เราไม่มีอะไรที่สุด	

มนักลบัมีความสขุท่ีสดุ	ทัง้รา่งกายและจติใจ	ไม่ใชแ่ค่ความรูส้กึ

เท่านั้น	มันดีจริง	ๆ	เพราะทุกวันนี้เราอยู่กันเกินความพอเพียง

	ที่พระองค์รับสั่งนั้น	 ถูกต้องแล้ว	 จะดำาเนินธุรกิจหรือบริหาร

ราชการอะไรก็ให้พอเพียง	 ให้เต็มสติปัญญาของเรา	 ก็พอแล้ว	

หย่อนไปก็บริการประชาชนไม่สะดวก	 เกินไปก็เหนื่อยกันหมด	

แล้วประสาทก็เครียดไปด้วย	 เรามีแค่ไหน	 ทั้งสถานที่	 ทั้งคน	

ทั้งแรง	ก็ให้ดำาเนินการอย่างเต็มที่	นั่นแหละครับ	พอเพียงแล้ว	

พอเพียงเต็มสตีมนะ	 ใช้เหตุใช้ผล	 และระวังอนาคตเพราะไม่รู้

ว่าอะไรจะเกิดขึ้น

ปูนซีเมนต์ไทยก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียง

	 	 ตัวอย่างเช่น	 บริษัทปูนซีเมนต์ไทย	 ใช้แนวทางของ

เศรษฐกิจพอเพียงก็เลยรอด	 สมัยก่อนมีบริษัทย่อยประมาณ	

๒๐๐	 บริษัท	 พอเกิดวิกฤติในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๔๐	 ก็ล้มตึง	 คราวนี้

ใช้เหตุใช้ผลกลับมาแล้ว	 จากเดิมนั้นใช้ความโลภดำาเนินการ	

บรษิทัปนูซเีมนต์ไม่ใชท่ำาปนูอยา่งเดยีวนะ	ทำาหมดทกุอยา่งเลย	

พอไดส้ต	ิลม้ตงึลง	ขาดทนุไปประมาณสองหมื่นลา้น	วนัหนึง่เขา

เชิญผมไปนั่งเป็นกรรมการ	ในช่วงที่บริษัทเจอวิกฤติพอดี	 เบี้ย

ประชุมถูกลดลงเหลือครึ่งหนึ่ง	โบนัสก็ไม่มี	พอเข้าไปก็ประเดิม

เลย	 พวกเราบอกให้ต้ังสติ	 แล้วก็มานั่งวิเคราะห์ด้วยกัน	 ด้วย

เหตุด้วยผลว่าเราเก่งตรงไหน	 พบว่าเราถนัดด้านการก่อสร้าง	

ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวกับสิ่งก่อสร้างต้องเก็บเอาไว้	และเตรียม

คนบริหารไว้หมด	๓	ชั้นเลย	คนนี้เกษียณคนโน้นจะมาต่อ	ก็ส่ง

ไปฝึกปรือกันไว้ก่อน	 ที่	 Harvard	 หรือ	Wharton	 ต้องฝึกไว้

เตรียมคนบริหารไว้หมด	ทั้งคนและวัตถุดิบ	ด้านปิโตรเคมี	เห็น

ว่ามีอนาคต	ก็เก็บไว้	ไม่เป็นไรต้นไม้ไม่มี	ไปปลูกที่ลาวก็ได้	จึง

เก็บบริษัทกระดาษไว้	 ส่วนบริษัทย่อยอื่น	 ๆ	 ที่เหลือก็ขายทิ้ง

หมด	จาก	๒๐๐	บริษัท	เหลืออยู่ประมาณ	๑๐๐	บริษัท	อีก	๑๘	

เดือนถัดมา	 เงินสองหมื่นล้านที่ติดลบอยู่หายหมด	 เรียกว่าคืน

ทุนได้หมดเลย	แปลกไหม	เล็กลงแต่ทำาไมแข็งแรงขึ้น	ก็เพราะ

ว่าพอเพียง	คุมได้หมดทุกจุด	เห็นไหมว่าความพอเพียงทำาให้คุม

ได้	ทำางานเต็มสมรรถภาพ	เต็มสมรรถนะ	เมื่อ	๒	ปีที่แล้วบริษัท

ปูนซีเมนต์ไทยทำากำาไรได้สูงสุดในรอบ	๓๕	ปี	กำาไรสูงกว่าตอน

เกิดวิกฤติเสียอีก	นี่คือเศรษฐกิจพอเพียง	ไม่ใช่	ไปรัดเข็มขัดให้

ผอมกระหรอ่ง	แตจ่ะทำาใหร้วยอยา่งยัง่ยนื	และทำาใหม้คีวามสขุ

“ความสุขที่มีก็คือ พอเพียงนั่นเอง

ถ้าคนพอเพียง คนก็มีความสุข เราก็มีความสุข

ถ้าคนอยากได้ โน้นอยากได้นี่

เราเห็นแล้วว่ามันไม่พอเพียง เราก็ไม่มีความสุข

ความสุขของคนแสดงออกมาด้วยความพอเพียง

มันสำาคัญตรงนี้ ให้ทำาตัวเองให้พอเพียง”

(พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

เนื่องในวโรกาสให้

นายนิตย์	พิบูลสงคราม	รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ

นำาคณะเอกอัครราชทูตและกงสุลใหญ่ไทย

เฝ้าฯรับพระราชทานพระบรมราโชวาทเพื่อเป็นแนวทางในการปฎิบัติงาน

เมื่อวันที่	๒๙	สิงหาคม	๒๕๕๐)

ความร่ำารวยไม่ ใช่ดัชนีชี้วัดความสุข

	 	 ผมพูดเรื่องประโยชน์สุขของพระองค์ท่านมาสิบกว่าปี	 

ตอนนี้ฝรั่งมังค่าพูดถึงเรื่องความสุขกันหมดแล้ว	 เห็นไหม	

ประเทศไทยของเรานี่	เขาจัดให้อยู่ในอันดับที่	๓๒	อย่าให้ต่ำาลง

ไปกว่านี้นะ	ประเทศที่รวยที่สุดอย่างอเมริกา	เป็นไง	รวยที่สุดมี

อำานาจทีส่ดุ	แตค่วามสขุอยูท่ีอ่นัดบั	๑๕๐	จาก	๑๗๐	ประเทศ	จะ

เอาหรอื	ผมไปนวิยอรค์เมื่อเดอืนทีแ่ลว้	ผา่นดา่นแตล่ะทแีทบจะ

แก้ผ้าผ่านด่าน	เพราะเขากลัวไปหมด	กลัวตัวเองจะถูกทำาร้าย	

ชวีติไมม่คีวามปลอดภยั	เดนิตามถนนหนทางสงัเกตดมูกีลอ้งจบั

ภาพไว้หมด	เข้าห้องน้ำาก็มีกล้องจับ	แต่ถ้าคุณอยากสูดอากาศ

บริสุทธ์ิให้ไปที่ภูฎานหรือถ้าคุณอยากกินอาหารที่บริสุทธ์ิก็ไปที่

ภฎูานเชน่กนั	เพราะประเทศเขาไมน่ำาเขา้เคมภีณัฑอ์ะไรทัง้หมด	

ไม่นำายาฆ่าแมลงเข้า	 เพราะฉะนั้นทุกอย่างเป็นธรรมชาติ	 แต่

ต้องจ่ายเหมาคนละ	 ๒๕๐	 เหรียญ	 ต่อวันเลยนะ	 เพื่อไปสูด

อากาศบริสุทธิ์ที่นั่น

ทศพิธราชธรรม ธรรมมะของผู้บริหาร

	 	 เพราะฉะนั้นสุขภาพจิตจะดี	ผมคิดว่าเศรษฐกิจพอเพียง

นั้นแน่นอนที่สุด	ว่าจะช่วยชี้ทางแห่งความสุขให้กับทุกคน	แล้ว

ความสขุนี้ ไม่ใชท่ำาใหค้ณุรวย	ไม่ใชน่ะครบั	ความพอดตีา่งหาก	ก็

คอืพอดกีบัตวัตามอตัภาพ	ถา้คณุพอใจแลว้กค็อืจบ	ชวีติผมจรงิ	ๆ 	 

แล้ว	 ผมได้เดินตามแนวทางน้ี	 บางคร้ังคุณอาจเห็นผมแต่งตัว

โก้นะ	 บางคร้ังผมก็ใส่มอฮ่อมลากแตะ	 คือไม่ได้ต้ังโจทย์ให้กับ

ชีวิต	ยังไงก็ได้	ชีวิตเราอย่าได้ไปตั้งเงื่อนไข	แล้วให้ระมัดระวัง	

ว่าอย่าไปก่อกรรมทำาชั่ว	ขอให้รักษาทศพิธราชธรรมเอาไว้	ทศ

พิศราชธรรมไม่ใช่ธรรมของพระองค์ท่านเท่าน้ัน	 แต่เป็นธรรม

ของผู้บริหารด้วย

	 	 ทสพธิราชธรรมมก่ีีขอ้?	๑๐	ขอ้	เก่งมากเลย	มอีะไรบา้ง?	

ทาน	ทานเสร็จแล้วอะไร?	 ได้ข้อเดียว	 เห็นไหม	 เรารู้	 แต่ไม่รู้

ทั้งหมด	จึงไม่รู้ว่าจะพูดต่อได้อย่างไร	เสร็จแล้วเราจะให้คนอื่น

มีธรรมาภิบาลได้อย่างไร	ทนำ คือให้ โดยไม่หวังผลประโยชน์	ให้

ทุกวัน	ต่อไปคือ	สีลำ ศีล	๕	เท่านั้นแหละ	อย่าฆ่า	อย่าขโมย	อย่า

โกหก	อย่าละเมิดลูกเมียเขา	อย่าใช้ยาเสพติด	แล้วพวกเรานั่ง

อยู่ในห้องนี้ก็ไม่อยากให้เขาทำากับเราสักข้อหนึ่งใช่ไหม	แล้วไป

ทำากับคนอื่นเขาทำาไม	คำาถัดไปคือ	ปริจฺจาคำ ให้ประโยชน์เล็ก	ๆ

เพื่อประโยชนท์ี่ใหญก่วา่	บรจิาคหา้บาทสบิบาทได้ โรงพยาบาล	

บริจาคห้าบาทสิบบาทได้ โรงเรียนหลังเบ้อเร่อ	บริจาคที่เล็ก	ๆ	

แต่ได้ประโยชน์ที่มากกว่า	 คำาถัดไป	อาชชวำ	 คือซื่อสัตย์สุจริต	

กินไม่หมดหรอก	ซื่อสัตย์สุจริต	อย่าลืมนะ	พระองค์ท่านแช่งไว้
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	 	 หากมีใครขอให้บรรยายตัวตนให้กว้างขวางและครอบคลุมที่สุด	ในฐานะชาวพุทธใน

สุวรรณภูมิอันมีไตรภูมิกถาเป็นความเชื่อที่หยั่งรากลึกสืบต่อเนื่องมานานกว่า	๗๐๐	ปี	โดย

ไตรภูมิกถานี้เองที่ส่งผลต่อความเชื่อ	ความคิด	เจตนา	การพูด	การกระทำาทั้งหมดทั้งปวง

ของคนพุทธ	ไม่ใช่เฉพาะในสยาม	แต่หากรวมถงึ	มอญ	พม่า	ลาวและเขมรด้วย	การรับรู้ตัว

ตนโดยมีไตรภูมิกถาเป็นมโนทัศน์นั้นจะเริ่มได้ว่า

	 	 ด้วยสังสารวัฏมีทีม่าและทีส้ิ่นสดุอนักำาหนดรู้ไมไ่ด	้แตห่ากจะกำาหนดลงไปแลว้	กาละนี ้

ข้าพเจา้ใหบ้งัเกดิในมนษุยภมูบินชมพทูวปีอนัเปน็ผนืแผน่ดนิเดยีวในทวปีทัง้	๔	ทีพ่ระสมัมา 

สัมพุทธเจ้าจะจุติมาบังเกิด	ทั้งในเวลาที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่นั้นก็อยู่ในภัทรกัป	อันถือเป็นช่วง

เวลาที่เจริญเพราะจะมีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ ในกัปนี้ถึง	๕	พระองค์ซึ่งมากกว่ากัปใด	ๆ	ทั้งใน

กัปนี้ยังไม่ว่างเว้น	ด้วยเหล่าพระปัจเจกพุทธเจ้า	และพระเจ้าจักรพรรดิ	อันจะทำาให้ร่มเย็น

และดวงใจไม่มืดบอดอีกด้วย	 แต่ในเวลาที่ข้าพเจ้าถือกำาเนิดนั้นพระโคตมพุทธเจ้าซึ่งเป็น

พระพุทธเจ้าพระองค์ที่	๔	ได้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปได้	๒,๕๑๐	ปี	อันถือว่าเกินกึ่งหนึ่ง

ของพระธรรมวนิยัทีพ่ระองค์ไดต้รสัรูแ้ละทำานายวา่มนษุย์ในกปันีจ้ะจดจำาได	้๕,๐๐๐	ปแีลว้

	 	 เนื่องจากในเวลาทีข้่าพเจา้มชีวีติอยูน่ัน้เปน็หลงักึง่พทุธกาล	พระอรหนัตท์ีม่ฤีทธดิว้ย

อภญิญาจงึมนีอ้ยรปู	พระเจา้จกัรพรรดกิม็นีอ้ยพระองค	์มนษุย์ในสมยัขา้พเจา้นัน้มศีลีธรรม

น้อยลงจึงมีอายุขัยไม่เกิน	๑๒๐	ปี	โดยมากหย่อนกว่านั้น	ซึ่งก็เป็นลักษณะปกติของมนุษย์

ในชมพทูวปีทีต่า่งจากมนษุย์ในทวปีอื่นตรงทีม่สีขุทกุขค์ละเคลา้

แตกต่างกันมาก	และความยืนยาวของอายุก็ขึ้นอยู่กับศีลธรรม

ของคนหมู่มาก	

	 	 ให้ถือเป็นโชคอันใหญ่หลวง	 ที่ข้าพเจ้าถือกำาเนิดใน

ครอบครัวที่มีสัมมาทิฐิ	 คือยอมรับและเข้าใจในพระไตรลักษณ์	

ถือพระรัตนตรัยเป็นสรณะ	และมีเบญจศีลเป็นปกติ	ทั้งยังหมั่น

ประกอบเบญจธรรมให้ยิ่ง	 ๆ	 ขึ้นไปอีก	 ดินแดนที่ครอบครัว

ข้าพเจ้าอาศัยนั้น	ตั้งอยู่กึ่งกลางชมพูทวีป	มีมหาสมุทรทั้งสอง

อยูข่า้งขวาและซา้ย	ใจกลางดนิแดนนีม้แีมน่้ำาใหญอ่ยูต่รงกลาง	

มีความอุดมสมบูรณ์จนผลิตข้าวปลาอาหารได้เหลือเกินการ

บริโภค	 และข้าวปลาอาหารที่เหลือบริโภคนี้ ได้ส่งขายไปหล่อ

เล้ียงมนุษย์ ในดินแดนอื่น	 จนเป็นที่มาของโภคทรัพย์มากมาย	

ดนิแดนทีข่า้พเจา้อาศยัอยูจ่งึมผีูค้นที่ไมเ่ปน็เดอืดเปน็รอ้นเรื่อง

การกินการอยู่	มีมหาเศรษฐีอยู่จำานวนมาก	ทั้งมนุษย์ในแดนนี้

ก็เป็นพุทธมามกะเสียส่วนมาก	 และที่สำาคัญเหนืออื่นใดคือถึง

แม้ว่าหลังกึ่งพุทธกาลนี้จะมีพระเจ้าจักรพรรดิน้อยพระองค์ลง	

แต่ประมุขของประเทศข้าพเจ้านั้นเป็นพระมหากษัตริย์ที่เทียบ

เท่าพระเจ้าจักรพรรดิด้วยพระองค์ครองแก้วอยู่หลายประการ	

อาทิ	พระมณีแก้ว	ช้างแก้ว	นางแก้ว	ขุนพลแก้ว	และขุนคลัง

แก้ว	 เป็นต้น	 ทั้งยังเป็นกษัตริย์ที่เป็นธุระเรื่องการชำาระพระ

ธรรมวินัยให้บริสุทธิ์อยู่เสมอ	 พระธรรมวินัยที่ภิกษุอาศัยอยู่จึง

คล้ายเมื่อครั้งพระโคตมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพ	 ทรงบำารุง

อุปัฏฐากภิกษุที่อยู่ในพระธรรมวินัยนั้น	 และช่วยเผยแผ่พระ

ธรรม	โดยดินแดนเช่นนี้เหลืออยู่น้อยนิดมากแล้ว	

	 	 แผ่นดินอันอุดมสมบูรณ์ที่ข้าพเจ้าอาศัยอยู่น้ีปกครอง

ด้วยพระมหากษัตริย์ลงมาอย่างไม่ขาดสาย	 พระมหากษัตริย์

ในวงคแ์รกกำาหนดชาตโิดยใชอ้กัษรทีพ่ระองค์ใหป้ระดษิฐข์ึน้เอง	

พลเมืองในประเทศของพระองค์จึงใช้ภาษาและอักษรของชาติ

ตน	 ทั้งพระองค์ยังทรงกำาหนดราโชบายเป็นอิสระ	 และให้เสรี

แก่ประชาชนของพระองค์ให้ค้าขายตามความชอบ	 แม้จะทรง

เป็นพุทธมามกะ	แต่ก็ทรงคุ้มครองสมณะ	ชี	พราหมณ์จากทุก

ศาสนา	ทำาใหด้นิแดนแหง่น้ีมมีนุษยจ์ากดนิแดนอื่นไปมาหาสู่กัน

ตามชอบใจตอ่เนื่องกันมานานนับพนัป	ีมเีพยีงชว่งส้ัน	ๆ 	เทา่น้ัน

โดย รศ.นพ.วิวัฒนา  ถนอมเกียรติ*

ไตรภูมิกถ�และพระเจ้�จักรพรรดิ

ทีถู่กเบยีดเบยีนโดยอริราช	ทำาใหอ้สิระเสรลีดหยอ่นไปบา้ง	เมื่อ

พน้จากภยัดงักลา่วมาได	้พระมหากษตัรยิก์จ็ะถอืเปน็พระธรุะที่

จะชำาระพระธรรมวินัยตลอดจนกฎหมายให้เข้มแข็งดุจเดิม

	 	 ในสมัยที่ข้าพเจ้ามีชีวิตอยู่นี้	 ดินแดนที่เป็นประเทศ

ของข้าพเจ้ามีเมืองหลวงชื่อกรุงรัตนโกสินทร์	 ตั้งอยู่ริมแม่น้ำา

ใหญ่ไม่ไกลจากทะเลที่เป็นส่วนต่อมาจากมหาสมุทร	 กรุงนี้

เป็นเมืองหลวงอันดับที่สี่ต่อจากกรุงสุโขทัย	 กรุงศรีอยุธยา	 

และกรุงธนบุรี	 พระมหากษัตริย์อยู่ในลำาดับที่	 ๙	 ในราชวงศ์

จักรี	 ซึ่งเป็นวงศ์ที่สร้างกรุงรัตนโกสินทร์นี้ขึ้นมา	 พระองค์

เป็นพุทธมามกะเช่นเดียวกับบูรพกษัตริย์ทุกพระองค์ ในวงศ์

น้ีและวงศ์ก่อนหน้าน้ัน	 ทรงอยู่ในทศพิธราชธรรม	 จักรวรรดิ

วัตร	 และสังคหวัตถุ	 ทรงมั่นคงในบรมราชโองการที่จะครอง

แผ่นดินโดยธรรม	 เพื่อประโยชน์และความสุขของพสกนิกร	 มี

ราโชบายให้อิสระเสรีแก่พสกนิกร	 และเป็นศาสนูปถัมภกของ

สมณะ	 ชี	 พราหมณ์ ในศาสนาอื่น	 ดินแดนของข้าพเจ้าจึงมี

มนษุยจ์ากดนิแดนอื่นเขา้มาอาศยัและคา้ขายกนัอยา่งมากมาย	

ในการปกครองบ้านเมืองนั้นเป็นสามัคคีธรรม	คือให้ประชาชน

มีผู้แทนไปบัญญัติกฎหมายและบริหารบ้านเมืองโดยถือเอา

ธรรม	ประโยชน์	และความสุขเป็นที่ตั้งตามพระราชโองการนั้น	 

ทั้งยังครองราชสมบัติอย่างยาวนานกว่ากษัตริย์ทุกพระองค์

ในทุกประเทศ	 กระทั่งพสกนิกรในรัชสมัยของพระองค์แทบ

ทั้งหมดเป็นมนุษย์ที่กำาเนิดขึ้นมาในพระบรมโพธิสมภารของ

พระองค์น่ันเอง	 รัชสมัยที่ยาวนานโดยราชธรรมที่ ม่ันคง

ของพระองค์	 รวมถึงว่านับตั้งแต่ปีที่ข้าพเจ้าถือกำาเนิดมา

นั้นพระบาทของพระองค์ตั้งอยู่บนแผ่นดินนี้ทุกวัน	 และ

โปรดจะประทับท่ามกลางพสกนิกรของพระองค์อยู่เสมอ	

ทำาให้มนุษย์ที่อาศัยอยู่ ในดินแดนเดียวกับข้าพเจ้านั้น	 เป็น

มนุษย์ที่มีความสุขมากกว่าความทุกข์	 และดูเหมือนจะสุข

มากกว่ามนุษย์ ในดินแดนอื่น	 ตัวข้าพเจ้าเองนั้นก็สนอง 

พระกรุณาธิคุณของพระองค์ โดยรับราชการอยู่ที่ขอบด้าน

ใต้ของอาณาจักรซึ่งก็หาได้ไกลพระเนตรและพระกรรณของ

พระองค์ไม่	 ด้วยไม่มีส่วนหนึ่งส่วนใดของอาณาจักรที่พระองค์

จะไม่รู้จักได้เลย.	

* ศิษย์เก่าแพทย์ ม.อ. รุ่น ๑๔  ปัจจุบันดำารงตำาแหน่ง รองศาสตราจารย์ ประจำาภาควิชารังสีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
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“พอเพียงนี้  มีความหมายกว้างขวาง
คือคำาว่า พอก็เพียงพอ เพียงนี้ก็พอ 
ทำาอะไรต้องพอเพียง  หมายความว่า

พอประมาณ  ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก
พอเพียงนี้อาจจะมีมาก อาจจะมีของหรูหราก็ได้

แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่น
ต้องให้พอประมาณตามอัตภาพ

พูดจาก็พอเพียง  ทำาอะไรก็พอเพียง
ปฏิบัติตนก็พอเพียง...

ทางความคิดก็เหมือนกัน  ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น
ความพอเพียงในความความคิดก็คือ

แสงความคิดของตัว  ความเห็นของตัว
และปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง

และมาพิจารณาว่าที่เขาพูด กับที่เราพูด
อันไหนพอเพียง  อันไหนเข้าเรื่อง

ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไข
เพราะว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รู้เรื่องกัน

ก็จะกลายเป็นทะเลาะกัน....
ฉะนั้น  ความพอเพียงนั้น  ก็แปลว่า

ความพอประมาณ  และความมีเหตุผล”

พระราชดำารัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

ที่พระราชทานให้กับพสกนิกรชาวไทย	

เมื่อวันที่	๔	ธันวาคม	๒๕๔๑
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