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บทที ่๑ 

บทน า 

ดร. จลูอิานา เอสเซน เร ิม่ตน้หนังสอืเลม่นี ้

ดว้ยการกลา่วถงึนิทานปรศินา 

ซึง่พระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั องคปั์จจบุนั 

ทรงใชใ้นการสั่งสอนพสกนิกรของพระองค ์

ใหใ้ชค้วามรอบคอบในการพฒันาประเทศ 

นิทานเร ือ่งนีค้วามว่า 

 

วนัหนึง่ พระมหาชนก 

เสด็จประพาสพระราชอุทยานหลวง 

และไดเ้สวยมะม่วงผลหนึง่ 

พระองคท์รงมพีระราชด ารสัว่า “มะม่วงตน้นี ้

ใหผ้ลทีม่รีสหวานกลมกลอ่ม” แลว้เสด็จเลยไป 

แต่เมือ่พระองคเ์สด็จกลบัมาประพาส พระราชอุทยานอกี 

ในวนัต่อมา ไม่เห็นมะม่วงตน้นัน้ ทรงตรสัถามคนสวน 

ก็ไดค้วามว่า หลงัจากทีพ่ระองคเ์สด็จผ่านไปแลว้ 

ผูค้นกรกูนัเขา้แย่ง เก็บผลมะม่วง จนกิง่หกัโค่นลงมา 

บดันี ้มะม่วงถูกขโมยไปทัง้ตน้ แมแ้ต่รากก็ไม่เหลอื 

 

ดร. เอสเซน บอกวา่ นักปราชญไ์ทยหลายคน เชน่ 

หมอประเวศ วส ีใหอ้รรถาธบิายว่า ประเทศทีข่บัเคลือ่น 



การพฒันาทางเศรษฐกจิ ดว้ยแรงแห่งความโลภ 

หรอืเอาแต่ไดฝ่้ายเดยีว ก็จะลงเอย เหมอืนนิทานเร ือ่งนี ้

(คอืจะไม่มมีะม่วงใหก้นิ -ไม่มทีรพัยากรธรรมชาต ิ

ใหใ้ชอ้กีต่อไป) ตวัอย่าง ประเทศไทย ซึง่เคยเป็นแหล่ง 

ทีใ่หค้วามผาสุกแกพ่ลเมอืง 

แต่เมือ่มกีารเรง่รดัพฒันาทางเศรษฐกจิ 

โดยการลงทุนแบบอุตสาหกรรม ก็ประสบปัญหา 

อย่างทีไ่ม่เคยคาดฝันมากอ่น เชน่ 

สิง่แวดลอ้มถูกท าลาย ศลีธรรมเสือ่มลง 

ความเหลือ่มล า้ต า่สูง ระหว่าง คนมั่งมกีบัคนจน 

เพิม่มากขึน้ ปัญหาเหล่านี ้เป็นทีป่ระจกัษ ์

เมือ่เกดิวกิฤตการณท์างเศรษฐกจิ ในอาเซยีอาคเนย ์

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๐ บดันี ้คนไทยหลายคน ตระหนักถงึ 

ผลรา้ยทีเ่กดิขึน้ กบัการพฒันาเศรษฐกจิ แบบน้ัน 

และหนัมาหาทางเลอืกใหม่ เชน่ การมสีงัคมแบบชนบท 

ซึง่ด ารงชพีตามหลกัพุทธศาสนา 

 

ดร. เอสเซน ชีใ้หเ้ห็นว่า สนัตอิโศก ประสบความส าเรจ็ 

ในการปฏริปูพุทธศาสนา เพือ่ใชเ้ป็นแนวทาง ส าหรบั 

การแกปั้ญหาทางเศรษฐกจิ เธอรายงานว่า 

ชาวสนัตอิโศกจ านวนหน่ึง (๗ ชมุชน) ไดด้ าเนินชวีติ 

ตามอุดมคตทิางพุทธ เชน่ การไม่ยดึตดิในวตัถ ุ

และพยายามเขา้ใหถ้งึ ความเป็นอสิระทางจติวญิญาณ 



ปรากฏว่า ตลอดเวลาทีป่ระเทศไทย 

ก าลงัประสบความหายนะทางเศรษฐกจิ ชาวอโศก 

กลบัพบความเจรญิรุง่เรอืง อโศกไดพ้สิูจนใ์หโ้ลกเห็นวา่ 

คนธรรมดาสามญัทั่วไป ก็สามารถด าเนินชวีติ 

ใหเ้กดิความส าเรจ็ หรอืการเป็นคนทีม่คุีณค่าได ้

 

ดร. เอสเซน เป็นสตรอีเมรกินั เช ือ้สายสแกนดเินเวยีน 

และนับถอืศาสนาครสิต ์เธอรวบรวมขอ้มูล 

ส าหรบัเขยีนหนังสอืเล่มนี ้

จากการคลุกคลอียู่กบัชาวอโศก 

ทีพุ่ทธสถานศรีษะอโศก จงัหวดัศรสีะเกษ ในระหว่าง 

กนัยายน - ตลุาคม ๒๕๔๒ และ กนัยายน ๒๕๔๓ - 

กรกฎาคม ๒๕๔๔ เธอเล่าว่า เธอท าทุกอย่าง 

เสมอืนเป็นสมาชกิคนหน่ึง ของศรีษะอโศก เชน่ ถอืศลี 

๕ เวน้อบายมุข นอนบนเสือ่กกในเรอืนไม ้ตืน่ต ี๓ คร ึง่ 

เพือ่สวดมนต ์และฟังธรรม ชว่ยงานวดั 

กนิอาหารมงัสวริตั ิสนทนากบัเพือ่นบา้น ดูแลเด็ก 

ฟังการประชมุคณะกรรมการ และรว่มท ากจิกรรมต่างๆ 

ดว้ยเหตุนี ้เธอจงึมคีวามเขา้ใจลกึซึง้ ถงึหวัใจ 

ของสิง่ทีช่าวอโศก ยดึถอืและปฏบิตั ิ

ซึง่น าไปสู่การพฒันาทีแ่ทจ้รงิ นอกจากนี ้

เธอยงัรวบรวมขอ้มูล จากแหลง่อืน่ๆ เชน่ หอ้งสมุด 

พุทธสถานสนัตอิโศก ทีก่รงุเทพฯ ซึง่ใหข้อ้มูลเกีย่วกบั 



ความเป็นมาของอโศก การส ารวจความคดิเห็น 

แบบสุ่มตวัอย่าง จากสมาชกิ 

มากกว่าคร ึง่หน่ึงของศรีษะอโศก การสมัภาษณ ์

ตวัแทนชมุชนศรีษะอโศก การแปลความ จากภาพถา่ย 

และขอ้เขยีน ของสมาชกิชมุชนศรีษะอโศก 

ซึง่บรรยายความส าคญั ของชมุชนของเขา 

 
  

 

  

Chapter 1: Introduction 

“Right Development” 
The Santi Asoke Buddhist Reform 

Movement of Thailand 

One day King Mahajanaka visited the Royal 
Park where he tasked the sweet fruit of a 
mango tree. When he passed the tree later, 
he found it had been plundered and uprooted 
by greedy people scrambling for its delicious 
fruit. 

 His Majesty the King of Thailand uses this 
traditional Buddhist riddle in his recent book 
to teach his kingdom lessons about 
sustainable development. Prominent Thai 



scholars such as Dr. Prawase Wasi interpret 
it as and analogy for “development driven by 
greed.” Dr. Prawase1 laments, “We are 
short-sighted . . . 
When people struggle only for economic 
gain, society and the environment are 
destroyed” (Bangkok Post, September 13, 
1999). Indeed, after more than three decades 
of promoting rapid economic growth via 
capital-intensive industrialization, Thailand 
faces a widening socioeconomic gap, 
environmental devastation, and decline of 
Buddhist values. The 1997 economic crisis in 
Southeast Asia thus marks a critical moment 
in Thailand’s history. Now, many Thais 
pause to reevaluate their nation’s 
development path and to consider other 
options for a primarily Buddhist, agrarian 
society. 

The Santi Asoke Buddhist Reform Movement 
in Thailand offers one such alternative. The 
Asoke group’s aim is not a Western ideal—to 
accumulate high levels of material comfort---
but a Buddhist ideal---to release attachment 
to the material world and attain spiritual 
freedom. The fact that the seven Asoke 



communities have continued to thrive 
throughout the nation’s economic troubles is 
a testament to the movement’s success in 
raising the quality of life for ordinary people. 
This book draws on ethnographic research at 
one community, the Srisa Asoke Buddhist 
Center, to illustrate Asoke beliefs and 
practices that foster material and spiritual 
development on three levels: individual, 
community, and society. 

The research sprang from a fundamental 
critique of the mainstream development 
paradigm that promotes economic growth 
through monetary and technical aid. 
Anthropologists and other social scientists 
have exposed Western development models 
as historically and culturally constructed, 
which thus cannot be reproduced globally 
with consistently satisfying results. These 
scholars further criticize the overemphasis on 
economic growth, not only for failing to 
“trickle down” to improve ordinary people’s 
lives, but for in fact worsening their existence 
through the burdens of structural adjustment 
programs and environmental ruin. … 

 



 

 
"Right Development" examines the Santi 

Asoke Buddhist Reform Movement of 
Thailand as a culturally and environmentally 

appropriate alternative to western 
development programs. The Asoke group's 
aim is not a Western ideal, to accumulate 

high levels of material comfort, but a 
Buddhist ideal to release 

  

 

  



Chapter 2 
Context: Thai Buddhism(s) 

The Santi Asoke Buddhist Reform Movement 
is chiefly concerned with the practice and 
propagation of Buddhism in a nation that is 
95 percent Buddhist. As such, background 
on Thai Buddhist traditions and responses to 
modern problems will facilitate a deeper 
understanding of the Asoke movement’s 
foundational principles and its significance 
within the wider Thai context. While much 
acclaimed literature on Buddhism in 
Thailand1 focuses on the relationship 
between Buddhism and the state, this 
political level of analysis gives only a partial 
picture. Thus, this chapter aims to give a 
fuller sense of the diverse beliefs and 
practices that make up Buddhism in 
Thailand. 

Elementary Buddhism 

But first, a brief overview of elementary 
Buddhist tenets may be helpful to the less 
familiar reader. There are many schools of 
Buddhist thought and innumerable forms of 
practice, yet these variations maintain certain 



common principles. Buddhism is non-theistic; 
that is, the Buddha is an exemplar and 
teacher, not a god. A Buddhist vows to take 
refuge in the Three Jewels: Buddha, Dharma 
(meaning the Buddha’s teachings, duty, and 
the laws of nature), and Sangha (traditionally 
the hierarchical order of monks, but more 
loosely understood as the Buddhist 
communiry). The Buddha’s central doctrine, 
the Four Noble Truths, teaches that there is 
suffering (dukkha), the cause of suffering is 
craving or desire (tanha), there is an end to 
suffering, and the Way to end suffering is the 
Eightfold Path (also known as the Middle 
Way). According to the Buddha, the negative 
craving that causes suffering stems from the 
delusion that there is a separate, permanent 
self. In fact, the three basic moral 
defilements (kilesa)   … 

 

  

บทที ่๒ 

สภาพพทุธศาสนาของไทย 

(กอ่นสนัตอิโศก) 
 



ในบทนี ้ผูเ้ขยีนอธบิาย หลกัพุทธศาสนาอย่างครา่วๆ 

เพือ่ใหผู้อ้่านทีไ่ม่มคีวามรู ้ในพุทธศาสนา 

เขา้ใจค าสอนของพระพุทธเจา้ และกลา่วถงึ 

ปัญหาทางเศรษฐกจิ และสงัคมของประเทศไทย 

ซึง่เป็นผลจาก การพฒันาอุตสาหกรรม อย่างเรง่รบี 

เน่ืองจาก ประชาชนชาวไทยสว่นใหญ ่

นับถอืศาสนาพุทธ (รอ้ยละ ๙๕) พุทธศาสนา 

จงึมอีทิธพิลต่อชวีติจติใจของคนไทย 

เมือ่มปัีญหาในชวีติ คนไทยมกัหาทางออก 

โดยการพึง่พระศาสนา แต่ในขณะทีป่ระเทศชาต ิ

ทุรนทุรายอยู่กบั การแกปั้ญหา ทางเศรษฐกจิและสงัคม 

พุทธศาสนาของไทย ก็มคีวามสบัสนอยูไ่ม่นอ้ย 

มผีูเ้ขา้ใจศาสนาไขวเ้ขว และปฏบิตัแิตกต่างกนั บางคน 

น าเอาลทัธ ิหรอืประเพณีอืน่ มาปะปนกบัการปฏบิตั ิ

และเขา้ใจว่าเป็นพุทธศาสนา กลุ่มอโศกไดก้อ่ตัง้ขึน้ 

ในขณะที ่ประเทศชาตแิละศาสนา ก าลงัมปัีญหา กลุ่มนี ้

คน้หาหลกัพุทธศาสนาทีแ่ทจ้รงิ 

มาเป็นแนวทางในการด ารงชวีติ 

และชว่ยแกปั้ญหาของสมาชกิในกลุม่ บดันีก้ลุ่มอโศก 

ไดเ้จรญิกา้วหนา้ และขยายตวัออกไป อย่างกวา้งขวาง 

ทุกภาคในประเทศไทย 



ผูเ้ขยีนอธบิายว่า พุทธศาสนา 

เป็นศาสนาทีไ่ม่มพีระผูเ้ป็นเจา้ 

พระพุทธเจา้ไม่ใชพ่ระผูเ้ป็นเจา้ แต่เป็นแบบอย่าง 

และครทูีด่ ีชาวพุทธนับถอืพระรตันตรยั น่ันคอื 

พระพุทธเจา้ พระธรรม (ค าสั่งสอน ของพระพุทธเจา้) 

และพระสงฆ ์(ตามประเพณี หมายถงึพระ หรอื 

ผูอ้อกบวช ทีม่กีารปกครองเป็นขัน้ ลดหลัน่กนัไป 

แต่ในความหมายกวา้งๆ หมายถงึ ชาวพุทธ 

ทีอ่าศยัอยู่ในทีเ่ดยีวกนั และปฏบิตัติามกฎ ขอ้บงัคบั 

อนัเดยีวกนั) ใจกลางของค าสอนในศาสนา คอื อรยิสจั 

๔ ซึง่หมายถงึทุกข ์สาเหตุใหเ้กดิทุกข ์คอืความอยาก 

หรอืตณัหา การดบัทุกข ์และ หนทางแห่งการดบัทุกข ์

อนัไดแ้ก ่มรรคมอีงค ์๘ ผูเ้ขยีน 

อา้งค าสอนของพระพุทธเจา้วา่ ความอยากในทางลบ 

ทีท่ าใหเ้กดิทุกขน้ั์น เกดิจากความหลง ว่ามตีนทีถ่าวร 

กเิลสซึง่มโีลภโกรธหลง ผูกพนัอยู่กบัความมตีน 

พระพุทธเจา้ จงึสอนหลกัอนัตตา หรอื ความไม่มตีน 

การปล่อยวาง ความยดึมั่นในตน (“ตวักู” “ของกู”) 

และการเขา้ใจอย่างถ่องแท ้ถงึความจรงิเหล่านี ้

จะน าไปสู่ปรนิิพพาน 

ศาสนาพุทธไดร้บัสมญาวา่ ลทัธแิห่งตวับุคคล 

เพราะว่าคนแต่ละคน มคีวามรบัผดิชอบ 



ในตวัของตวัเอง ในการด าเนินชวีติ ไปสู่การหลุดพน้ 

หรอืปรนิิพพาน โดยไม่ตอ้งพึง่อ านาจสิง่ศกัดสิทิธิ ์และ 

การทีจ่ะเขา้ใหถ้งึปรนิิพพานน้ัน บุคคลตอ้งปฏบิตั ิมรรค 

๘ ตามความสามารถของตน และพสิูจนค์วามมเีหตุผล 

ของมรรค ๘ ดว้ยตวัของตวัเอง องคป์ระกอบของมรรค 

๘ คอื การมคีวามเห็นชอบ การพยายามชอบ 

การคดิชอบ การเจรจาชอบ การกระท าชอบ 

การเลีย้งชวีติชอบ การมสีตชิอบ และ 

การมสีมาธชิอบ (ชอบ-ในทีนี่ ้หมายถงึ ความถูกตอ้ง 

ตามท านองคลองธรรม 

ไม่ใชช่อบตามอารมณ)์ ผูป้ฏบิตัดิ าเนินการ 

ตามองคป์ระกอบ ทัง้ ๘ นีพ้รอ้มๆกนัไป 

โดยไม่ตอ้งเรยีงล าดบัความส าคญั แต่ก็มคีวามหมายมั่น 

ทีจ่ะท าศลี สมาธ ิและปัญญา ใหส้มบูรณ ์อย่างไรก็ตาม 

ส านักต่างๆในประเทศไทย เนน้ความส าคญั ของการฝึก 

ศลี สมาธ ิและปัญญา ไม่เหมอืนกนั 

พุทธศาสนาในระบอบวดัของไทย 

พระสงฆ ์เป็นภาพลกัษณข์องพุทธศาสนา 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ในขณะทีพ่ระสงฆไ์ทยบางรปู 

มคีวามผูกพนั อยู่กบัส่วนกลาง สรา้งความกา้วหนา้ 

ในต าแหน่งหนา้ทีท่างศาสนา และเสนอแนะความคดิเห็น 

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัศาสนา แกร่ฐับาล ยงัมพีระสงฆ ์



อกีจ านวนไม่นอ้ย ทีเ่ป็นพระนักวชิาการ พระป่า 

ซึง่ปลกีตวัภาวนาอยู่ตามล าพงั และพระชนบท 

ซึง่อยู่ในหมู่บา้น พระประเภทหลงันี ้มจี านวนมาก 

แต่ไดร้บัความสนใจนอ้ย และโดยหนา้ทีแ่ลว้ พระเหล่านี ้

ไม่มเีวลาจะศกึษาเล่าเรยีนภาวนา หรอื 

แสวงหาอ านาจทางการเมอืง ตรงกนัขา้ม ท่านท าหนา้ที ่

ตามความตอ้งการของชมุชน เชน่ เป็นคร ู

เป็นผูไ้กล่เกลีย่ กรณียพ์พิาท เป็นทีป่รกึษาครอบครวั 

เป็นหมอยากลางบา้น เป็นนักออกแบบกอ่สรา้ง 

เป็นหมอดู และเป็นนักโหราศาสตร ์

เมือ่รฐัไม่มงีบประมาณ หรอืละเลยการฟ้ืนฟูชนบท 

พระเหล่านี ้รบัหนา้ทีโ่ดยปรยิาย เชน่ เป็นพระนักพฒันา 

พระสิง่แวดลอ้ม 

อะไรจูงใจใหช้ายไทยออกบวช? 

เป็นค าถาม ทีใ่หค้ าตอบคลุมเครอืทีสุ่ด มอียู่นอ้ยมาก 

ทีค่นไทยบวชเพือ่ศาสนา ผูเ้ขยีนกล่าวว่า ในจ านวนนี ้

มนัีกบวช ทีพ่่อแม่ส่งมาอยู่วดั ตัง้แต่ยงัเล็ก 

เพือ่จะไดอ้าหารรบัประทาน มเีสือ้ผา้ใช ้

และจะไดร้บัการศกึษา โดยทั่วไป หนุ่มไทย 

บวชตามประเพณี ระหว่างเขา้พรรษา 

เพือ่เป็นพธิกีารผ่านวยัรุน่ ไปสู่การแต่งงาน 

คนทั่วไปเชือ่กนัว่า การรกัษาศลี ฝึกสมาธ ิ



และเจรญิปัญญา ในระหวา่งบวช จะท าใหผู้ช้าย 

มคุีณสมบตัดิขีึน้ นอกจากนี ้ยงัมปีระเพณี 

ทีลู่กชายหวัปี บวชในชว่งสัน้ๆ เพือ่ใหแ้ม่ ไดร้บับุญกุศล 

ตามปกต ิพระสงฆใ์นประเทศไทย 

ไดร้บัการเคารพนับถอือย่างสูง แต่เน่ืองจาก 

ความนิยมในวตัถุเพิม่ขึน้ และ ศลีธรรมเสือ่มลง 

ความเลือ่มใสในพระสงฆอ์งคเ์จา้ ก็ลดตามไปดว้ย 

นอกจากนี ้พระสงฆบ์างรปู ไม่เครง่ครดั 

ในพระธรรมวนัิย เชน่ น าเงนิอนุโมทนา ไปซือ้ตูเ้ย็น ทวี ี

เคร ือ่งปรบัอากาศ และเคร ือ่งอ านวย ความสะดวกสบาย 

ทีท่นัสมยั การกระท าเหล่านี ้ขดักบัค าปฏญิาณของพระ 

ว่าจะอยู่อย่างเรยีบง่าย ยิง่ไปกว่าน้ัน ยงัมพีระทีป่ระพฤต ิ

นอกรดีนอกรอย ผดิพระวนัิย และศลีธรรมของบา้นเมอืง 

ข่าวเน่าเป่ือย เกีย่วกบั พระเป้ือนโลกยี ์มเีป็นประจ า 

ทัง้ในหนังสอืพมิพไ์ทย และต่างประเทศ 

ผูเ้ขยีนยกตวัอย่าง หนังสอืพมิพ ์ต่างประเทศ เชน่ 

ลอนดอนไทม ์และ แอสโซสเิอทเต็ด เพรสส ์

ซึง่ลงข่าววา่ ต ารวจคน้พบว่า พระเขยีนจดหมายรกั 

รบันิตยสารโป๊ มขีวดเหลา้ในกุฏ ิใส่ผมปลอม เทีย่วบาร ์

หลอกลวงเด็กหญงิชาวเขา มาเพือ่กามารมณ ์

นอกจากนี ้ผูเ้ขยีนกล่าวถงึ กรณียอ์ือ้ฉาว 

ทีว่ดัธรรมกาย ขายซองบูชา และสมภารวดั 



ครอบครองทีด่นิหลายรอ้ยไร ่ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ 

มหาเถรสมาคม (ซึง่มหีนา้ที ่

ดูแลพระสงฆท์ัง้ประเทศ) แทบไม่ไดท้ าอะไรเลย 

ในการทีจ่ะปฏริปูคณะสงฆ ์นอกจาก 

ลงโทษพระทีก่ระท าผดิ ในกรณีย ์ดงักล่าวเท่าน้ัน 

ชาวพุทธทีเ่ป็นฆราวาส 

นักมานุษยวทิยาบางคน ตัง้ขอ้สงัเกตว่า พุทธศาสนา 

เป็นวถิทีางแห่งการด าเนินชวีติ และเป็นเอกลกัษณ ์

ของชาตไิทย มาตัง้แต่สมยัโบราณ 

แต่มคีนเพยีงสว่นนอ้ย (เมือ่เทยีบกบั 

พลเมอืงทัง้ประเทศ) เท่าน้ัน ทีอ่อกบวชเป็นพระ 

ถา้กระน้ัน คนสว่นใหญ่นับถอือะไร? มผีูใ้หค้ าตอบว่า 

คนทีส่นใจจะเขา้ถงึนิพพาน ก็ปฏบิตัติามวดั 

หรอืค าสอนในศาสนา ส่วนคนอืน่ นับถอืสิง่ต่างๆ เปะปะ 

ไม่จ าเพาะเจาะจงว่า เป็นศาสนาอะไร คนทีก่ลวักรรมช ัว่ 

ก็ใชเ้วทมนตค์าถา หรอืบูชาเทวดาบางองค ์

คนทีอ่ยากใหค้รอบครวั อยู่เย็นเป็นสุข หรอื 

ท าธรุกจิรุง่เรอืง ก็ตัง้ศาลพระภมูไิวบู้ชา ในระดบัจงัหวดั 

หรอืชมุชนใหญ่ ทุกเมอืง มศีาลเจา้พ่อหลกัเมอืง 

ซึง่ถอืกนัวา่ เป็นทีส่งิสถติของเทวดาประจ าเมอืง 

ประชาชน จะน าของ มาสกัการะบูชา 

และขอใหเ้ทวดาคุม้ครอง ใหอ้ยู่เย็นเป็นสุข 



เจรญิกา้วหนา้ และมฐีานะร า่รวย นอกจากนี ้

ยงัมวีตัถุมงคล ซึง่ใชก้นัดาษดืน่ แมใ้นระหวา่ง 

ผูท้ีไ่ดร้บัการศกึษาสูงๆ ในเมอืงหลวง เช ือ่กนัวา่ 

วตัถุเหล่านี ้ไดร้บัการบรรจ ุ

ดว้ยอ านาจนอกเหนือธรรมชาต ิ

ซึง่จะสามารถบนัดาลให ้ผูส้รวมใส ่แคลว้คลาด 

จากอนัตราย มกี าลงัวงัชา ร า่รวยและฉลาด สุดทา้ย 

พระสงฆก็์ไดร้บันิมนต ์ไปท าพธิอีวยชยั เชน่ ประพรม 

น า้มนต ์เจมิหนา้รถ หรอื เจมิประตูบา้น 

เพือ่ป้องกนัภตูผปีีศาจ ทีจ่ะมุ่งรา้ย 

น าความเจ็บไขไ้ดป่้วย หรอื ภยัพบิตัมิาให ้

แมว้่าจะมพีระ ไปเกีย่วขอ้งอยู่กบัการปฏบิตั ิ

ทางเวทมนตค์าถา ก็ยงัมคีนไทยไม่นอ้ย ทีไ่ม่เห็นดว้ย 

กบัการปฏบิตัเิหล่าน้ัน ชาวไทย 

ก็ยงัแยกความเชือ่ทางไสยศาสตร ์ออกจากพุทธศาสนา 

ชาวพุทธทีม่หีวัปฏริปู มกัตัง้ค าถาม เอากบัชาวพุทธ 

ทีเ่อนเอยีงไปทางไสยศาสตรบ่์อย ตวัอย่างเชน่ 

ท่านพุทธทาส ผูน้ าทางจติวญิญาณ ผูย้ิง่ใหญ่ของไทย 

กล่าวไว ้ในหนังสอื คู่มอืมนุษย ์ว่า     

ถา้คนสามารถ ท าลายความทกุขไ์ด ้ดว้ยการถวายของ 

กราบไหวบู้ชา และสวดออ้นวอน ก็จะไม่มคีน 

ทีม่คีวามทุกข ์เหลอือยู่ในโลกนี ้แมแ้ต่คนเดยีว 



แต่ยงัมคีนทนทุกขท์รมาน อยูม่ากมาย 

แมแ้ต่ในขณะทีเ่ขาท าพธิ ีแสดงความเคารพ หมอบ 

กราบไหวบู้ชา แสดงว่า วธินีี ้ไม่ใชท่างแห่งการพน้ทุกข ์

ท่านพุทธทาส เนน้ว่า ศาสนาพุทธ 

มพีืน้ฐานอยู่บนเหตุผล และการเขา้ใจอย่างถ่องแท ้

นักมานุษยวทิยาบางคน เห็นวา่ 

หลกัศลีธรรมส าหรบัฆราวาส ยงัคลุมเครอื 

และไม่มทีางทีค่นธรรมดาสามญั จะสามารถปฏบิตั ิ

ใหส้มบูรณแ์บบได ้แต่มผีูแ้ยง้วา่ ศลีธรรม 

ไม่ใชท่างเลอืกเพยีงทางเดยีว ยงัมทีางอืน่ใหเ้ลอืกอกี 

เชน่ การท ากรรมด ียิง่ๆขึน้ไปในอนาคต 

เพือ่ใหส้มดุลกบักรรมช ัว่ ทีท่ าไวใ้นอดตี 

ความจรงิ กรรม ไม่ใชค่ตใินพุทธศาสนา 

แต่ถูกเอามารวมกบัศาสนาพุทธ แทบแยกไม่ออก 

อย่างไรก็ตาม พุทธศาสนิกชนเชือ่ว่า กฎแห่งเหตุและผล 

ทีเ่กีย่วเน่ืองกนั (ปฏจิจสมุปปบาท) ควบคุม 

ธรรมชาตทิัง้มวล รวมทัง้พฤตกิรรมของมนุษยด์ว้ย 

ดงัเชน่ คตทิีว่า่ “ท าดไีดด้ ีท าช ัว่ไดช้ ัว่” 

คนไทยเขา้ใจว่า กรรม เป็นความสมัพนัธ ์ระหว่าง 

วบิากกรรม (ผลของการท าช ัว่ในอดตี) กบับุญ 

ซึง่อาจสะสมไวไ้ด ้โดยการกระท าความด ี

เพือ่ทีจ่ะท าใหช้วีติในชาตนีิ ้หรอืชาตหินา้ ดขีึน้ 



ดว้ยเหตุนี ้คนไทยจงึเช ือ่วา่ การท าบุญ 

เป็นหวัใจของการปฏบิตัธิรรม ในพระพุทธศาสนา 

การท าบุญ อาจรวมถงึกจิกรรมต่างๆ เชน่ 

ออกทุนสรา้งวดั หรอืซอ่มแซมโบสถว์หิาร บวชเป็นพระ 

หรอืบวชลูกชาย ถวายอาหารพระทุกวนั 

ปฏบิตัธิรรมในวนัพระ และถอืศลีหา้ อยา่งเครง่ครดั 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ คนทั่วไป -ยกเวน้สมาชกิอโศก -ถอืว่า 

การท าบุญ ง่ายกวา่การถอืศลี และภาวนา 

พรอ้มกบัการตืน่ตวั ของคนช ัน้กลางในเมอืงหลวง 

คนไทยบางคน น าเอาพุทธศาสนา 

ไปใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์ในการท างาน ผูเ้ขยีนยกตวัอยา่ง 

พลตรจี าลอง ศรเีมอืง ซึง่ไดร้บัสมญาวา่ “มสิเตอร ์

คลนี” พลตรจี าลอง ไดน้ าเอาหลกัพุทธศาสนา 

ไปใชใ้นการปฏบิตัริาชการ (เชน่ 

เมือ่ท่านเป็นเลขาธกิาร นายกรฐัมนตร ี

ผูว้่าราชการกรงุเทพมหานคร สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฏร 

หวัหนา้พรรคการเมอืง และ 

รองนายกรฐัมนตร)ี ผูเ้ขยีนเลา่ว่า 

ภรรยาของพลตรจี าลอง เป็นคนเครง่ศาสนา 

และถอืศลีหา้ อย่างเครง่ครดั พลตรจี าลอง 

เอาเธอเป็นตวัอย่าง โดยการเลกิบุหร ี ่เหลา้ หมากฝร ัง่ 

และยาอม คนทัง้สองปฏญิาณว่า จะไม่ดูหนัง ดูละคร 



หรอื การละเล่นอืน่ๆ ทีท่ าใหเ้สยีเวลา 

นักรฐัศาสตรค์นหน่ึง ซึง่ศกึษาชวีติและการท างาน 

ของพลตรจี าลอง รายงานว่า 

ดว้ยการตดักจิกรรมทีไ่รส้าระ 

ตามมาตรฐานพุทธศาสนา ท าใหค้นทัง้สอง 

ประสบความส าเรจ็ ในการศกึษา 

และการท างานทางการเมอืง 

ผูเ้ขยีนยกตวัอย่าง ชาวพุทธกลุ่มหน่ึง ซึง่ปฏบิตัสิุดโต่ง 

ไปในทางโลก 

กลุ่มนีม้ชี ือ่วา่ ธรรมกาย ผูเ้ขยีนบรรยายว่า 

ทุกเชา้วนัอาทติย ์จะมรีถบรรทุกคน ประมาณ ๕๐,๐๐๐ 

คน จากสารทศิ ทั่วกรงุเทพฯ มายงัโบสถส์มยัใหม่ 

ทีว่ดัธรรมกาย เพือ่รว่มพธิคีอนเสริท์ 

ซึง่เตรยีมการเอาไวเ้ป็นพเิศษ แลว้ก็ฝึกภาวนา 

ในสนามหญา้ผนืใหญ่ ทีเ่ขยีวขจ ีผูเ้ขยีนกล่าวว่า 

กลุ่มชนช ัน้กลาง ระดบัสูงเหลา่นี ้

มองไม่เห็นความขดัแยง้ ระหว่าง 

การมุ่งมั่นทีจ่ะท าจติใจใหเ้จรญิ กบัการสะสม 

ความร า่รวยทางวตัถุ แต่คณะธรรมกาย เชือ่ว่า 

การภาวนา ท าใหค้น มคีวามอดุมสมบูรณ ์

ชว่ยเพิม่พูนประสทิธภิาพ และประสบความส าเรจ็ 

ในชวีติ 



ตรงกนัขา้มกบัวดัธรรมกาย 

ขบวนการปฏริปูพุทธศาสนา สนัตอิโศก ไม่เห็นดว้ย 

กบัการปฏบิตั ิ“ทางโลก” ทีค่นไทยส่วนใหญ่ กระท าอยู่ 

ชมุชนอโศก เนน้หลกัศลีธรรม การรว่มมอืกนั 

และความเป็นอยู่อยา่งเพยีงพอ ความจรงิ 

ทัง้ธรรมกายและอโศก ต่างก็เป็นขบวนการปฏริปู 

ทีเ่ร ิม่ตน้ในเมอืง แต่ทีแ่ตกต่างกนัมาก ก็คอื 

สมาชกิส่วนใหญข่องอโศก เป็นชาวชนบท 

๖ ใน ๗ ชมุชนของอโศก อยู่ในชนบท (๗ ใน ๙ 

ขณะพมิพห์นังสอืเลม่นี)้ สมาชกิของชาวอโศก 

มคีวามหลากหลาย มทีัง้คนจนี คนไทย ในภาคกลาง 

ภาคเหนือ ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (ขณะนี ้

รวมภาคใตด้ว้ย) ระดบัการศกึษา มตีัง้แต่คนที ่

ไม่เคยเขา้โรงเรยีน ไปจนถงึคนทีจ่บปรญิญาโท 

ท าอาชพีต่างๆ กนัมากอ่น เชน่ วศิวกร คร ู

ผูพ้ฒันาทีด่นิ ศลิปิน และคนหาบเร ่แรงจงูใจ 

ทีท่ าใหค้นเหล่านี ้มาเป็นสมาชกิ ก็คอื “ความรูส้กึวา่ 

เป็นญาตพิีน่อ้งกนั” (ญาตธิรรม) ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ 

ชมุชนอโศก อาจมวีธิกีารเลีย้งชพี ทีม่ ั่นคงกวา่วธิอีืน่ 

ทีค่นไทยบางคน จะด าเนินดว้ยตวัเอง นอกจากนี ้อโศก 

ยงัเป็นสถานทีห่ลบภยั จากปัญหาสงัคม เชน่ ยาเสพตดิ 



การหย่ารา้ง อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงคข์องอโศก 

สลบัซบัซอ้น 

พุทธศาสนาทีเ่ชือ่มกบัสงัคม 

ปัญหาทีถ่กเถยีงกนัมาชา้นาน คอื “พระควรอยู่ป่า 

และตัง้ใจภาวนา โดยไม่พวัพนักบัสงัคม หรอืวา่ 

พระควรอยู่ในเมอืง เกีย่วขอ้ง อยู่กบัการศกึษา 

และสาธารณกจิ” พระนักปราชญบ์างรปู ก็ตัง้ค าถามว่า 

“ท าไมเอาศาสนา ทีส่อนใหล้ะโลก ไปผูกพนักบัโลก?” 

นักพุทธศาสนส์งัคม ตอบว่า “ก็หลกัและวธิกีาร 

ทีพุ่ทธศาสนา เกีย่วขอ้งกบัสงัคมน้ัน 

มมีาตัง้แต่พุทธกาล” เร ือ่งนีเ้คยมกีารอภปิราย 

กนัมาแลว้ ทีป่ระเทศศรลีงักา เมือ่ราว พุทธศตวรรษที ่๑ 

เร ือ่งมอียู่ว่า 

“พระรปูหนึง่ (คลัลาบนิดทยิะ ทสิส) ไปบณิฑบาต 

ทีบ่า้นของอุบาสกิานางหนึง่ ซึง่บา้นของเธอ 

ถูกไฟไหมว้อดวาย ตัง้แต่ตอนกลางคนื รุง่เชา้ 

พระก็ยงัไปบณิฑบาต ทีบ่า้นหลงันัน้ตามเคย 

โดยไม่สนใจวา่ บา้นของอุบาสกิา ถูกไฟไหมห้รอืไม่” 

ค าถามทีเ่กีย่วขอ้งกบัเร ือ่งนี ้มมีากมาย เชน่ ท าไม 

พระไปบณิฑบาต ทีบ่า้นซึง่ถกูไฟไหม?้ 

พระจะไดอ้าหารหรอืไม่? และอะไรจะเกดิขึน้? 



ค าตอบทีเ่ป็นไปได ้เชน่ “พระไม่ไดอ้าหาร 

จากบา้นทีถู่กไฟไหม”้ “พระจะแนะน าใหอุ้บาสกิา 

คดิถงึหลกัอนิจจงั” หรอื 

“พระเกดิความเห็นอกเห็นใจอบุาสกิา เลยท าให ้

เกดิการชว่ยเหลอื เกือ้กูลกนัต่อไป” อย่างไรก็ตาม 

เร ือ่งนี ้ช ีใ้หเ้ห็นถงึ 

ความสมัพนัธ ์(และความส าคญั) ของศาสนากบัสงัคม 

การปฏบิตัศิาสนา ทีก่ าลงัมาแรง 

อกีแบบหน่ึงของคนไทย คอืการเอาพระศาสนา 

มาเกีย่วขอ้งกบัสงัคม คนไทยบางคนเห็นว่า พระสงฆ ์

ซึง่มภีาระหนา้ที ่เป็นผูน้ าทางจติวญิญาณ 

ควรจะมคีวามรบัผดิชอบ ทางสงัคมบา้ง 

ท่านพุทธทาส เป็นนักปรชัญาอาวุโส ท่านหน่ึง 

ซึง่สนับสนุนพุทธศาสนสงัคม แต่ท่านไม่เห็นว่า 

คนทีก่ าลงัแสวงหา ความกระจา่งส่วนตวั 

เป็นคนโดดเดีย่วเดยีวดาย ทีมุ่่งหมาย 

จะเอาแต่ความยิง่ใหญ่ใสต่น คนแต่ละคน 

ไม่ใชเ่พยีงแต่อาศยั อยู่ในสิง่แวดลอ้ม รว่มกนัเท่าน้ัน 

แต่เป็นส่วนหน่ึงของชมุชน ทีอ่ยู่ในระเบยีบของสิง่ต่างๆ 

ตามธรรมชาต ิดว้ยเหตุนี ้ความดขีองคนแต่และคน 

ย่อมส่งเสรมิความด ีของสว่นรวม และในทางกลบักนั 

ความดขีองสว่นรวม ก็สนับสนุนใหค้นแต่ละคน 



ท าความด ีขณะทีท่่านพุทธทาส เป็นนักคดิ 

ขอ้คดิของท่าน ก็เป็นแรงบนัดาลใจ ใหค้นอืน่ปฏบิตั ิ

เชน่ สุลกัษณ ์ศวิรกัษ ์นักวพิากยว์จิารณ ์

สมณะโพธริกัษ ์ผูก้อ่ตัง้และผูน้ า 

ของขบวนการปฏริปูพุทธศาสนา สนัตอิโศก 

ความเจรญิกา้วหนา้อย่างรบีรดุ ทางเศรษฐกจิ 

เกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนท์างสงัคม ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ 

โปรแกรมที ่เรง่รดัพฒันา ผลผลติของชาต ิ(GNP) 

ซึง่เร ิม่ในสมยัรฐับาลของ จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต ์(พ.ศ. 

๒๕๐๓) ท าลายสิง่แวดลอ้ม ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และค่านิยมของคนไทย เขม่าควนัจากรถยนต ์และ 

โรงงานอุตสาหกรรม ในกรงุเทพฯ กลิน่จากขยะปฏกิูล 

ในเชยีงใหม่ น า้เสยีจากนากุง้ ในปักษใ์ต ้

การตดัไมท้ าลายป่า ในภาคเหนือ ซึง่ส่งผลใหด้นิถูกชะ 

ตลิง่พงั น า้ท่วม และเกดิภาวะแหง้แลง้ คนภาคอสีาน 

อพยพลงมา หางานในเมอืงหลวง ฯลฯ ปัญหานิเวศน ์

หรอื ความสมัพนัธ ์ระหว่าง คนกบัสิง่แวดลอ้ม 

ยิง่ทวคีวามรนุแรงมากขึน้ ความเหลือ่มล า้ต ่าสูง ระหว่าง 

“คนม”ี กบั “คนไม่ม”ี ก็ยิง่ปรากฏชดั และ 

แผ่วงกวา้งออกไป วฒันธรรมทีเ่อือ้อาทรต่อกนั 

กลบักลายเป็นวฒันธรรมใหม่ ทีใ่หค้วามสนใจในวตัถุ 



และเงนิทอง การเปลีย่นแปลงเหล่านี ้เป็นเร ือ่งน่าเศรา้ 

ส าหรบัชาวพุทธ ทีม่ธีรรมจรยิาว่า “ไม่ยดึตดิ” 

ปัญหาทางสงัคมอกี ๒ ประการ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัเศรษฐกจิ 

คอื ปัญหายาเสพตดิ และโสเภณี เจา้หนา้ทีร่ฐับาล 

รายงานว่า พ.ศ. ๒๕๔๔ เป็นปีทีค่นไทยใช ้“ยาบา้” 

มากทีสุ่ด มกีารคาดคะเนว่า คนไทยประมาณ ๓ ลา้นคน 

ตดิยาเสพตดิ เพือ่รกัษา ภาพลกัษณข์องประเทศ 

รฐับาลของพนัต ารวจโท ทกัษิณ ชนิวตัร 

ไดก้วาดลา้งการคา้ยาบา้ เป็นการใหญ่ ส่วนโสเภณี 

แมว้่าผดิกฎหมาย แต่จ านวนยงัเพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ เน่ืองจาก 

พ่อแม่ทีย่ากจน ขายลกูสาว ใหว้งการคา้ประเวณี และ 

หญงิสาวบางคนขายตวั เพือ่แลกกบัความเป็นอยู่ 

อย่างฟุ่มเฟือยในเมอืงหลวง บา้งก็ท าเพือ่ 

เอาเงนิจนุเจอืครอบครวั ทีย่งัอยู่บา้นนอก 

เพือ่จะชว่ยแกปั้ญหา ทางเศรษฐกจิ สงัคมและค่านิยม 

ทีก่ าลงัเปลีย่นแปลง พระสงฆห์ลายรปู ในชนบท 

มองหาแนวทาง จากพุทธศาสนา ใน พ.ศ. ๒๕๒๗ 

พระนักพฒันา ๗๒ รปู มคีวามเห็นว่า 

(๑) กจิการพฒันา สอดคลอ้งกบั 

ความรบัผดิชอบของสงฆ ์ทีม่ต่ีอสงัคม 

(๒) ความเจรญิของศาสนา และของสงฆ ์ขึน้อยู่กบั 

ความเจรญิรุง่เรอืงของสงัคม 



(๓) การพฒันาทางโลก เป็นไปอย่างรวดเรว็มาก 

จนคนกลายเป็น นักวตัถุนิยม ซึง่เป็นผลให ้

คนละทิง้ศาสนา 

ผูเ้ขยีนเอ่ยถงึ พระหลายรปู ทีค่ านึงถงึนิเวศนว์ทิยา และ 

ชกัชวนชาวบา้นปลูกป่า พรอ้มทัง้รกัษาธรรมชาต ิเชน่ 

พระอาจารย ์พงศกัดิ ์สมภารวดั ในจงัหวดัเชยีงใหม่ 

เปิดการฝึกอบรม ใหค้นพืน้เมอืง รูจ้กัปลูกป่า 

ทดน า้เขา้นา และเปิดศูนยก์ารศกึษา เกีย่วกบัธรรมชาต ิ

ส าหรบัชาวเมอืง ขา้ราชการ และพระสงฆ ์พระครพูทิกัษ ์

ชกัชวนชาวบา้น ท าพธิ ี“บวชตน้ไม”้ 

โดยเอาจวีรห่มตน้ไม ้ทีอ่าจถกูโค่น เพือ่เตอืนคนตดัไม ้

ไม่ใหท้ าลายป่า (ตดัตน้ไมท้ีบ่วชแลว้ 

ก็เหมอืนกบัฆ่าพระ) ท่านพุทธทาส เคยกล่าวว่า 

ธรรมก็คอืธรรมชาต ิดงัน้ัน การท าลายธรรมชาต ิก็คอื 

การท าลายธรรม น่ันเอง 

สนัตอิโศก ขบวนการพุทธปฏรูิป 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ สนัตอิโศก เป็นขบวนการทางสงัคม 

ทีพ่ยายามท าใหพุ้ทธศาสนา มคีวามหมาย 

ส าหรบัโลกปัจจบุนั ขบวนการสนัตอิโศก เกดิขึน้ 

ในปลาย พ.ศ. ๒๕๑๓ เมือ่พระหนุ่ม นักวจิารณร์ปูหน่ึง 

อ าลาคณะสงฆ ์ไปกอ่ตัง้กลุ่มพุทธ 



ของท่านเอง สมณะโพธริกัษ ์ประกาศถอนตวั 

ออกจากคณะสงฆไ์ทย เพราะว่า คณะสงฆ ์

ย่อหย่อนต่อความรบัผดิชอบ และตดัจากสงัคมภายนอก 

ท่านประกาศว่า 

“สถาบนัศาสนา ควรชว่ยสงัคมแกปั้ญหา 

มฉิะนัน้ การด ารงอยู่ของศาสนา 

กไ็ม่มคีวามหมาย ปัญหาไดเ้กดิขึน้แลว้ 

แกส่ถาบนั พุทธศาสนาหลกั ในประเทศไทย” 

ดว้ยภาระหนา้ที ่จะฟ้ืนฟูพุทธศาสนาในประเทศไทย 

สมณะโพธริกัษ ์กบัผูต้ดิตามเพยีงไม่กีค่น 

เร ิม่การทดลอง “วถิทีางทีถู่กตอ้ง” แห่งชวีติ 

แดนอโศก จงัหวดันครปฐม เป็นถิน่ฐานแรกทีต่ ัง้ขึน้ 

เพือ่การปฏบิตัธิรรม ในท่ามกลางชมุชน 

ทีใ่หก้ารสนับสนุน การปฏบิตัธิรรม 

ผสมผสานกบัการกอ่สรา้ง สาธารณูปโภค –

จากไม่มอีะไรเลย จนมสีิง่ทีจ่ าเป็น - เชน่บ่อน า้ สว้ม 

และทีอ่ยู่อาศยั ไดก้ระท าจนส าเรจ็ น่ีเป็นการฝึก 

การรว่มแรงรว่มใจ การอดทนต่อความล าบาก 

และการพึง่พาอาศยัตวัเอง สมณะโพธริกัษ ์ซึง่คร ัง้หน่ึง 

เคยเป็นนักแต่งเพลงชือ่ดงั เป็นพธิกีรทางทวี ี

เคยสุขส าราญ อยู่กบัชวีติทีม่ ั่งคั่ง 



กลบัตอ้งมาท างานหนัก อาบเหงือ่ต่างน า้ 

เคยีงบ่าเคยีงไหล่ อยู่กบัผูต้ดิตาม ๓-๔ คน ดว้ยเหตุนี ้

การปฏบิตัขิองวดัอโศก ทีพ่ระไม่โกนคิว้ 

(เพือ่กนัเหงือ่ไหลเขา้ตา) ก็ไดเ้กดิขึน้ สองสามปีต่อมา 

เมือ่ประชากรของอโศก เพิม่ขึน้ และใชท้ีด่นิ 

บรเิวณใกลเ้คยีง 

เป็นทีท่ าการกสกิรรม แดนอโศกไดก้ลายเป็น ปฐมอโ

ศก ซึง่เดีย๋วนี ้อวดไดว้่า เป็นชมุชน 

และโรงเรยีนตวัอย่าง 

ขณะทีพ่มิพห์นังสอืเล่มนี ้(คร ัง้แรก เป็นภาษาองักฤษ 

เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๘) มชีมุชนอโศกอยู่ ๗ แห่ง มสีมาชกิ 

ทีอ่าศยัอยู่ในชมุชน ๘๐๐ คน และมนัีกเรยีนประจ า 

หลายรอ้ยคน ชมุชนอโศก ตัง้อยู่ทีก่รงุเทพฯ นครปฐม 

นครสวรรค ์นครราชสมีา ศรสีะเกษ อุบลราชธานี 

และเชยีงใหม่ (ธรรมชาตอิโศก ทีช่มุพร เกดิหลงัจาก 

หนังสอืขึน้แท่นพมิพ ์) กรงุเทพฯ เป็นศูนยก์ลาง 

ของการจ าแนกแจกจา่ย ผลติภณัฑ ์ทีต่ ัง้ส านักพมิพ ์

และมพีระวหิาร ทีเ่กีย่วกบัจนิตนาการ เรอืนลา้นบาท 

ซึง่ใชเ้ช ือ่มกบัภายนอก (ดูรายละเอยีดในบทที ่๕) 

ชมุชนอโศกทัง้หมด เชือ่มโยงตดิต่อกนั อย่างหลวมๆ 

แมว้่าทุกชมุชน ด าเนินตามนโยบาย อโศกแห่งชาต ิ

ก็ไม่ไดห้มายความว่า จะตอ้งรบัค าสั่ง หรอื 



การบงัคบับญัชาจากเบือ้งบน แต่ละชมุชน มอีสิระ 

ในการจดั กจิกรรมของตวัเอง หวัหนา้ชมุชน 

จะรว่มประชมุเดอืนละคร ัง้ กบัสมณะโพธริกัษ ์พระ 

“ปัจฉา” ของท่าน และผูน้ า ทีช่มุชนยกย่อง เพือ่รายงาน 

และฟังข่าว ความเป็นไปของแต่ละชมุชน 

อภปิรายปัญหา เร ือ่งเงนิทอง หรอืการปรบัปรงุนโยบาย 

ส่วนเงนิทุนส าหรบัโครงการน้ัน แต่ละชมุชน 

อาจไดร้บัเงนิจากบญัชกีลาง (ประกอบดว้ย 

เงนิอนุโมทนา และรายได ้จากการจ าหน่าย หนังสอื เทป 

เป็นตน้) เงนิจากบญัชขีองชมุชนเอง 

เงนิสนับสนุนโครงการ จากรฐับาล 

หรอืเงนิจากองคก์ารเอ็นจโีอ สมาชกิของแต่ละชมุชน 

อาจยา้ยไปสงักดั ชมุชนใดก็ได ้

ไม่วา่จะยา้ยไปอย่างถาวร หรอืไปอยู่ช ัว่คราว 

เวลามสีมัมนา หรอืเมือ่มงีานเฉลมิฉลอง 

ทีช่มุชนหน่ึงชมุชนใด         

สมาชกิของอโศก ทีไ่ม่ไดอ้าศยัอยู่ในชมุชนอโศก 

มปีระมาณ ๗,๐๐๐ คน สมาชกิเหล่านี ้รบัวารสาร 

เทปค าสอน และ การบรรยาย และเขา้ รว่มประชมุ 

เมือ่มสีมัมนาในทอ้งถิน่ หรอืการประชมุระดบัชาต ิ

สมาชกิส่วนมาก สนับสนุนกจิกรรม ของชมรมตา่งๆ 

เชน่ สมาคมผูป้ฏบิตัธิรรม ชมรมมงัสวริตั ิและกลุม่ย่อย 



ซึง่ชว่ยงานการพมิพ ์สมาชกิซึง่อยู่ใกลช้มุชนอโศก 

บางคร ัง้ ก็นอนคา้งทีอ่โศก 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ สมณะโพธริกัษ ์

กอ่ตัง้ขบวนการปฏริปูขึน้มา ก็เพือ่จะแกปั้ญหา 

การปฏบิตัอิย่างผดิ ๆ ของชาวพุทธ 

และความหลงใหลในวตัถ ุของสงัคมไทย กลุ่มอโศก 

ปฏบิตัแิตกต่างไปจาก ชาวพุทธสายหลกั คอื ชาวอโศก 

ไม่บูชารปู แต่รกัษาศลี ทีพ่ระพุทธเจา้บญัญตั ิ

อย่างเครง่ครดั (รวมทัง้ กนิอาหารมงัสวริตั ิ

เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบัศลีขอ้แรก ทีห่า้มการฆ่าสตัว)์ 

และเนน้ การท างานประจ าวนั 

ว่าเป็นการท าสมาธ ิ ยิง่กวา่น้ัน สมณะโพธริกัษ ์

และปัญญาชนชาวอโศก โจมตรีะบบทุนนิยม –

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความตะกละ การแข่งขนั 

และการเอารดั เอาเปรยีบ - 

ว่าเป็นรากเหงา้ของปัญหาในสงัคมไทย 

ท่านเหล่าน้ันเห็นวา่ ความนิยมของสงัคมสมยัใหม่ 

ซึง่ไดร้บัอทิธพิลจากการไหลมา 

ของวฒันธรรมตะวนัตก ประกอบกบั ระบบทุนนิยม 

ท าใหค้น ตอ้งรบัความทุกขห์นักขึน้ และ 

เป็นการท าลายธรรมชาตดิว้ย 

เพือ่ต่อตา้นแรงเคลือ่นอนันี ้กลุ่มอโศก 



เสนอ “บญุนยิม” ซึง่เป็นแบบอย่าง ทีจ่ าเพาะเจาะจง 

และ มพีืน้ฐานมาจากพุทธศาสนา และ ค่านิยมของไทย 

บุญนิยม มหีลกัส าคญัอยู ่๒ 

ประการคอื พึง่ตนเอง กบั เสยีสละ ทัง้สมาชกิและชมุช

น ใหก้ารสนับสนุน ซึง่กนัและกนั ในหลกัทัง้ ๒ นี ้

กล่าวคอื สมาชกิเสยีสละเวลาและแรงงาน 

เพือ่สรา้งความดใีหแ้กช่มุชน ขณะเดยีวกนั 

ชมุชนส่วนรวม ซึง่พึง่ตวัเองได ้ก็สนับสนุนใหส้มาชกิ 

ขยายการเสยีสละ ออกไปชว่ยสงัคมไทยภายนอก 

แมว้่าขบวนการอโศก ประสบความส าเรจ็ 

ในการพฒันาบุคคล ชมุชน และสงัคมไทย ชมุชนอโศก 

ก็ไม่ใช ่“ยูโทเปีย” (อาณาจกัร ทีม่คีวามสมบูรณ)์ 

อย่างทีบ่างคนเขา้ใจ ผูเ้ขยีนเห็นว่า ความตงึเครยีด 

ความขดัแยง้ และอุปสรรคต่าง ๆ ในศรีษะอโศก 

ก็ยงัคงมอียู่ รวมทัง้ การใชท้รพัยากรของชมุชน 

โดยสาธารณะ ความเห็นไม่ลงรอย ในระหว่างสมาชกิ 

ความนิยมในของสมยัใหม่ ความกดดนั ทีจ่ะเป็นคนโสด 

และไม่มบุีตร ความขดัแยง้ ระหว่าง การไม่ยดึตดิในวตัถ ุ

กบัการสะสมวตัถ ุทีใ่ชใ้นระดบัชมุชน เหลา่นีเ้ป็นตน้ 

ผูเ้ขยีนบนัทกึว่า สมณะโพธริกัษ ์และขบวนการอโศก 

ไดร้บัการวพิากยว์จิารณ ์จากคนภายนอก 



เชน่คนไทยทีไ่ม่ใชช่าวอโศก ว่าการด าเนินชวีติ 

ทีเ่ครง่อย่างน้ัน แมน่้าสรรเสรญิ แต่ก็ยากเกนิไป 

ทีค่นไทย ระดบัปานกลาง จะปฎบิตัไิด ้

และไม่เหมาะกบัชวีติ ในเมอืงหลวง ยิง่กว่าน้ัน 

พระสงฆห์ลายรปู กล่าวโทษ สมณะโพธริกัษ ์

ว่าหย่อนความรู ้และแปลคมัภรี ์พุทธศาสนาผดิ 

สมณะโพธริกัษย์อมรบัว่า ในระยะแรก 

ท่านอ่านภาษาบาลไีม่คล่อง แต่ก็สามารถแปลได ้

โดยใชค้วามรู ้ทีเ่กดิขึน้เองในใจ (สั่งสมมาจาก 

ความส าเรจ็ ในชาตปิางกอ่น) ท่านกลบัถูกกล่าวโทษ 

หนักขึน้วา่โม ้เกีย่วกบัความส าเรจ็ ทางจติวญิญาณ 

(อวดอุตรมินุสธรรม) 

คนไทยบางคนเห็นวา่ ขบวนการอโศก ผูกพนัอยู่กบั 

กจิกรรมทางการเมอืง ของพลตร ีจ าลอง ศรเีมอืง 

อดตีผูว้่าฯ กทม. และหวัหนา้ พรรคพลงัธรรม 

และหาเสยีง ในการเลอืกตัง้ สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร 

เพือ่ใหส้ภา ฯ รบัรอง การเกีย่วขอ้งของ 

ศาสนากบัการเมอืง เจา้ของเกสเฮาสค์นหน่ึง 

ทีเ่ชยีงใหม่ เสนอแนะว่า สมณะโพธริกัษ ์

ควรอบรมสั่งสอนคน โดยการปฏบิตั ิใหดู้เป็นตวัอย่าง 

แทนทีจ่ะกระโดดเขา้ไป เกีย่วขอ้งอยู่กบัการเมอืง 



ดูเหมอืนว่า ผูน้ าทางพุทธศาสนาสายหลกั เห็นว่า 

กจิกรรมเกีย่วกบัการเมอืง ของขบวนการอโศก 

คุกคามตอ่สถาบนั พระศาสนา ใน พ.ศ. ๒๕๓๒ 

คณะสงฆไ์ทย ฟ้องสมาชกิอโศก 

ว่าเลยีนแบบพระภกิษุสงฆ ์มกีารต่อสู่กนัในศาล นานถงึ 

๑๐ ปี ในทีสุ่ด ศาลตดัสนิว่า คณะอโศก มคีวามผดิ 

ในทางเทคนิค คอื สมณะโพธริกัษ ์ตัง้ตวัเป็นอุปัชฌาย ์

บวชพระอืน่ ทัง้ๆทีต่วัเอง มพีรรษาแค่ ๖ พรรษา -

ยงัไม่ครบ ๑๐ ปี ตามกฎหมาย- มหาเถรสมาคม 

ยงัตดัสนิว่า พระอโศกท าผดิกฎ เพราะไม่โกนคิว้ 

จงึไม่ใชพ่ระภกิษุสงฆ ์กลุ่มอโศก มสีทิธติามกฎหมาย 

ทีจ่ะปฏบิตัศิาสนาอะไรก็ได ้แต่จะเรยีก การปฏบิตัน้ัินวา่ 

ศาสนาพุทธไม่ได ้

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ สิง่ทีน่่าสนใจ คอืสมาชกิอโศก เห็นว่า 

คดนีีใ้หผ้ลดมีากกว่าผลเสยี สมณะทีห่่มผา้ขาว 

กลบัมาห่มจวีรสนี า้ตาล (ตามประเพณีของพระป่า) 

และชวีติ ก็ด าเนินกา้วหนา้ไปตามปกต ิ

  

สรุป 

ในบทนีผู้เ้ขยีนบรรยายย่อๆ เกีย่วกบัวดัในประเทศไทย 

และการปฏบิตั ิของชาวพุทธทั่วๆไป 



เพือ่เป็นอรรถาธบิาย ถงึการเกดิ 

ของขบวนการพุทธปฏริปู ของสนัตอิโศก 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ อโศกไม่ไดห้ลุดออกมาจาก 

“ฟองอากาศ” แต่เป็นการสนองตอบ ต่อความตอ้งการ 

ของสงัคมเป็นพเิศษ 

ขณะทีส่ถาบนัพุทธศาสนาแห่งประเทศไทย 

พยายามแกไ้ขปัญหา ภายในสถาบนัเอง 

และปัญหาสงัคมภายนอก อย่างเชือ่งชา้ 

พุทธศาสนาประยุกต ์ทีม่าในแนวใหม่ เชน่อโศก 

ก็เขา้มาเสนอวธิแีกปั้ญหาให ้

 

บทที ่๓ 

 พุทธสถานศรีษะอโศก 

สถานทีท่ีค่นอาศยัอยู่ ไม่ว่าคนจะถูกบงัคบัใหอ้ยู่ 

หรอือะไรก็ตาม ยอ่มบอกลกัษณะนิสยัใจคอ 

ของผูท้ีอ่าศยัอยู่ ว่าเป็นคนเชน่ใด 

พุทธสถานศรีษะอโศก เป็นสงัคมนานาชาต ิ

ทีค่นซึง่มหีลกัการ และความมุ่งหมายอย่างเดยีวกนั 

มาอยู่รว่มกนั (ต่างกบั หมู่บา้นทั่วไป 

ทีลู่กบา้นเป็นคนเกดิทีน่ั่น) ดงัน้ัน 

ชือ่พุทธสถานศรีษะอโศก น่าจะบอกคณุลกัษณะของ

คน ทีอ่าศยัอยู่ทีน่ั่น ไดด้พีอสมควร 



อสีาน 

ศรีษะอโศก ตัง้อยู่ในอ าเภอกนัทรลกัษ ์จงัหวดัศรสีะเกษ 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ (อสีาน) ของประเทศไทย 

และอยู่ห่างจาก พรมแดนกมัพูชา ประมาณ ๕๐ 

กโิลเมตร อสีาน เป็นเขตทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ด 

และมคีนจนมากทีสุ่ด วฒันธรรมของคนอสีาน 

คลา้ยคลงึกบั วฒันธรรมของลาวและเขมร 

ภาษาลาวของคนอสีาน คลา้ยคลงึกบัภาษาทีใ่ชก้นัอยู่ 

ในประเทศลาว ชาวอสีานส่วนใหญ่ เป็นชาวนา 

ซึง่ยงัชพีดว้ยการกสกิรรม กบัการปลูกพชื ทีท่ ารายได ้

เชน่ออ้ย และมนัสมัปะหลงั ชาวนาส่วนใหญ่ 

ใชค้วายไถนา เพราะวา่รถไถราคาแพง 

และบ ารงุรกัษายาก หมู่บา้นในชนบทภาคอสีาน 

เชน่เดยีวกบั หมู่บา้นทั่วไปในประเทศไทย 

คอืเป็นหมู่บา้นเล็กๆ และห่างไกลจากทุ่งนา 

หลายกโิลเมตร ชาวนาเดนิทางไปท านา โดยการเดนิ 

ขีร่ถจกัรยาน รถจกัรยานยนต ์รถอแีต๋น 

และนอ้ยคนทีโ่ชคด ีมรีถบรรทุก ปิกอพัใช ้

พืน้ดนิในภาคอสีานแหง้แลง้ และมปุ๋ียนอ้ยกว่าพืน้ดนิ 

ในภาคอืน่ๆ ดว้ยเหตุนี ้คนอสีานจงึมกัเรร่อ่น 

เป็นกรรมกรขายแรง หรอืมฉิะน้ัน ก็มหีนีส้นิรงุรงั 

การโค่นป่า เป็นสาเหตุหน่ึงของความแหง้แลง้ 



และดนิเซาะ ตัง้แต่พวกกอ่การรา้ยคอมมวินิสต ์

ทะลกัเขา้มา จากประเทศเวยีดนามและลาว 

และเขา้ใจกนัว่า พวกนี ้หลบซอ่นอยู่ตามป่า 

รฐับาลอนุญาตใหป้ระชาชน ถอืกรรมสทิธิใ์นป่าสงวน 

ถา้หากวา่เจา้ของที ่ถางป่า แลว้ท าไรท่ านาแทน 

การหกัรา้งถางป่า จงึเกดิขึน้เป็นการใหญ่ ถนนสายใหม่ 

และระบบคมนาคม ถูกสรา้งขึน้ เพือ่เช ือ่มนครหลวง 

กบัเมอืงต่างๆในจงัหวดั ซึง่เมือ่กอ่น ถูกทอดทิง้ 

ใหอ้ยู่โดดเดีย่ว การหกัรา้งถางพง 

คงด าเนินต่อไปไม่หยุดยัง้ ตราบเท่าที ่

ความตอ้งการพชืท าเงนิ ยงัมอียู่ แต่เมือ่เรว็ๆนี ้

รฐับาลกลบัมาเร ิม่โครงการ อสีานเขยีว 

เพือ่กระตุน้การกูป่้าตามธรรมชาต ิใหค้นืสูส่ภาพเดมิ 

ดว้ยความหวงัทีจ่ะฟ้ืนฟู สภาพดนิฟ้าอากาศ 

และคุณภาพของดนิ ขึน้มาใหม่ 

แมว้่าชวีติในภาคอสีาน จะแสนล าบาก วฒันธรรมอสีาน 

และชวีติแบบชนบท ชว่ยลดความตงึเครยีดลงไม่นอ้ย 

สิง่แรกคอื พุทธศาสนา มวีดัวาอาราม เป็นศูนยก์ลาง 

ทีพ่ึง่ทางจติใจ และวตัถุ (และพธิกีรรม 

ทีเ่กีย่วกบัทางโลกดว้ย) คนไทยชอบสนุก 

ทัง้ในเวลาท างาน และเลกิงาน คนอสีานชอบรอ้งเพลง 

ฟ้อนร า และเลน่ดนตร ีแต่โชคไม่ด ีทีเ่หลา้ 



มกัเขา้ไปเกีย่วขอ้งอยู่กบั ความสนุกสนานดว้ย 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในระหวา่งผูช้าย 

และน่ีก็เป็นผลรา้ยต่อสงัคม และการเลีย้งชพี 

การมนี า้ใจ เป็นอุปนิสยัดงีามของคนไทย 

ซึง่พบเห็นดาษดืน่ในภาคอสีาน ตัง้แต่การตอ้นรบั 

แขกเหร ือ่ทีม่าเยีย่ม ไปจนถงึการลงแรง 

ชว่ยเหลอืกนัและกนั ในฤดูเก็บเกีย่ว ถงึแมว้่า 

พุทธสถานศรีษะอโศก จะไม่ใชห่มู่บา้นตวัอย่าง 

ทีพ่บเห็นทั่วไป ในภาคอสีาน แต่ชมุชนนี ้

ก็พยายามปรบัปรงุตวั ใหม้คุีณภาพชวีติชนบท ทีด่ทีีสุ่ด 

 

  

Chapter 3 
Setting: Srisa Asoke Buddhist Center 

The places people live, whether by choice or 
circumstance, can offer clues as to who 
those people are. The Srisa Asoke Buddhist 
Center is an “intentional community” where 
people with common principles and a 
common purpose gather (rather than a 
typical village into which people are born). As 
such, this place speaks volumes about its 



residents. This chapter introduces Srisa 
Asoke and the people who live there. 

Isan 

Srisa Asoske is located roughly fifty 
kilometers from the Cambodian border in 
Kantaralak District, Srisaket Province, Isan, 
the northeast region of Thailand (map 3.1). 
Isan is the poorest and most populous region 
in the country, and it shares cultural 
attributes with its neighbors. Laos and 
Combodia. The Isan language, lao, is a 
dialect of Thai very similar to the language 
spoken is Laos (though I have been told that 
people from Laos can understand Isan 
speakers, but not the other way around). 
Most Isan people are farmers, combining 
subsistence agriculture with cash crop 
cultivation such as sugar cane and cassava. 
Water buffalo are commonly used to plow as 
tractors are quite expensive and are more 
difficult to maintain. Like elsewhere in 
Thailand, Isan villages are arranged as 
hamlets with fields often several kilometers 
away. To get to these fields. Farmers may 
walk or take bicycles, motorcycles. Slow but 
innovative vehicles made of a large exposed 



engine pulling a long wooden trailer, or, for 
the lucky few, a pickup truck. 

The land is much drier and less fertile in Isan 
than in other regions, which Crafts produced 
in the community, and ana area dedicated to 
the life history of Pau Than Bodhirak. 
Upstairs is a shrine housing sacred relics 
where visitors may pay their respects. Just 
behind the museum stands the most 
frequently used building in the community, 
the Common Hall, where both secular and 
religious activities take place. Fifteen or 
twenty kuti (monks’ sleeping huts of about 
five by eight feet) are tucked away in the 
wooded area behind the Common Hall, and a 
dozen slightly larger huts for khon 
wat (“temple people” who take eight 
precepts) line an approaching walkway. 
Surrounding this domain- in the community 
proper- are tree-lined lanes of wooden 
houses on stilts; facilities for cultivating 
mushrooms, weaving cloth, and recycling 
trash; organic vegetable and herb gardens in 
every available space. Forested areas with 
quiet paths; and a clinic, a library, an art 
studio, a cremation site, a rice mill, a smithy, 



and much more. It is astounding that just 
thirty years ago, this carefully crafted 
settlement was a bare cemetery. 

There are about eighty regular residents at 
Srisa Asoke including seven monks as well 
as 200 boarding school students. Most 
residents are Isan natives, born and raised 
there in Srisaket or nearby provinces, 
however, several have relocated from 
Bangkok, and a handful have come from 
faraway places such as Chiang Mai. These 
residents do not fit the agrarian Isan norm: in 
a demographic survey of the community, 57 
percent of the respondents said they came 
from a rural area (as opposed to town) but 
only 19 percent identified themselves as 
farmers. A roughly equal percent of the 
population had been teachers, students, or 
involved with sales (shopkeepers and street 
vendors) before coming to Srisa Asoke. 
There were also various other occupational 
backgrounds including an engineer, a driver, 
an artist, and a soldier. Overall, the 
educational level of Srisa Asoke residents is 
quite high: only three respondents had less 
than the national required level of education, 



a third completed what was required at the 
time (fourth grade or sixth grade), several 
more had at least some secondary school, 
and a whopping 43 percent has an 
associate’s degree or higher (including two 
with master’s degrees). Though the 
demographic survey did not ask the 
respondent to identify ethnicity, I would 
classify roughly 60 percent of the residents 
as ethnic Lao, 20 percent as Central or 
Northern Thai, and 20 percent as Chinese-
Thai. These differences in background are 
not apparent at first glance due to the Asoke 
“uniform”: their unadorned, traditional rural 
dress comprising indigo-dyed 
Thai mahom farmer shirts and pants 
or phathung (wrap skirt) over bare feet. 

While Srisa Asoke is not a typical Isan 
village, neither does it fit the stereotype of a 
Buddhist center. The common image of 
Buddhist practice is sitting still with eyes 
closed, monitoring the breath, but this is only 
one method of meditation. Asoke members 
practice meditation continuously through 
their work and social interactions. Lest one 
picture life at Srisa Asoke as contemplative 



navel gazing, consider a typical day. 
Residents are roused by a gong at 3:30 a.m. 
for chanting and sermons in the Common 
Hass or, one morning a week, a community 
meeting. Two hours later, the practitioners 
part company and set to their community 
work. At 10:00 a.m. residents and guests 
return to the Common Hall for a communal 
meal. This meal may last until noon because 
it is the only meal of the day for stricter 
practitioners as well as a time to relax. 
Community work then continues throughout 
the afternoon and early evening with time out 
for personal business. At night, residents 
may chat with neighbors , practice sitting 
meditation, watch a movie, attend committee 
meetings, or read quietly until “lights out” at 
9:00 p.m. None of these activities is 
mandatory, and work often takes 
precedence. Add the daily activities of 200 
schoolchildren as well as hundreds of visitors 
each month, and Srisa Asoke is a veritable 
beehive. ........ 

             

 

  



ความเห็นของนกัมานุษยวทิยาทีเ่กีย่วกบัวฒันธร

รม 

พุทธสถานศรีษะอโศก ลอ้มรอบดว้ยนาขา้ว ตน้มะพรา้ว 

ตน้กลว้ย และไมย้นืตน้ เป็นหย่อมๆ บางท ีก็มชีาวนา 

น่ังพกั อยู่บนแครไ่มไ้ผ่ ใตร้ม่ไม ้ผูเ้ขยีนเล่าว่า 

วนัทีเ่ธอไปถงึ เธอเห็นควายอุย้อา้ยตวัหน่ึง 

เล็มตอซงัขา้วอยู่ในนา 

ศรีษะอโศก ตัง้อยู่รมิถนนดนิแดง 

ห่างจากทางหลวงสายเหนือ-ใต ้ทีว่ิง่ระหว่าง 

ตวัเมอืงศรสีะเกษ กบัอ าเภอกนัทรลกัษ ์ประมาณ ๒ 

กโิลเมตร ชมุชนอโศก ไม่ไดอ้ยู่โดดเดีย่ว 

แต่รว่มถนนขีฝุ่้น กบัชาวบา้นกระแซง และหมู่บา้นอืน่ๆ 

ในละแวกน้ัน ในอดตี ผูค้นไม่กลา้ใชถ้นนสายนี ้

เพราะกลวั พวกคอมมวินิสต ์แต่ ๓๐ ปีใหห้ลงั 

หรอืปัจจบุนันี ้ชาวบา้นในละแวกน้ัน แวะเตมิน า้มนั 

รถจกัรยานยนต ์ทีป้ั่มศรีษะอโศก และซือ้ของใชไ้มส้อย 

เคร ือ่งเขยีน แบบเรยีน ขา้วกลอ้ง เมล็ดพนัธุผ์กั 

และของราคาถูก ทีร่า้น “น า้ใจ” ของศรีษะอโศก 

ศรีษะอโศก มเีนือ้ทีท่ ัง้หมด ๒๐๐ เอเคอร ์(๕๐๐ 

ไร)่ เป็นสวนผลไม ้นาขา้ว แปลงผกั และไรธ่ญัพชื 

แต่ศูนยก์ลางชมุชน อยู่ทีบ่า้น วดั และโรงเรยีน 



บรเิวณนีก้นิเนือ้ที ่๓.๒ เอเคอร ์(๘ไร ่

) ถา้เดนิเขา้ไปในหมู่บา้นอโศก จะเห็นลกัษณะ 

การวางแผนทีร่ดักุมมาก จากทางเขา้ทีร่า้น “น า้ใจ” 

จะเห็นพพิธิภณัฑ ์ศรีษะอโศก พพิธิภณัฑแ์ห่งนี ้

เป็นเรอืนไทย ทีส่ง่างามมาก แสดงจติกรรมฝาผนัง 

ภาพถ่าย ชวีติในอโศก สิง่ประดษิฐด์ว้ยมอื 

วฒันธรรมของมอญ ในสมยัโบราณ 

สนิคา้และหตัถกรรม ทีผ่ลติในชมุชน 

และบรเิวณทีแ่สดงชวีประวตั ิของพ่อท่านโพธริกัษ ์

ช ัน้บนเป็นสถูปบรรจพุระธาตุ และทีบู่ชา 

ขา้งหลงัพพิธิภณัฑ ์เป็นศาลาธรรม 

ซึง่ทัง้พระและฆราวาส ใชเ้ป็นทีป่ระชมุ มกีุฏ ิ(กระท่อม 

ขนาด ๕ x ๕ ฟุต) ส าหรบัสมณะ ประมาณ ๑๕-๒๐ 

หลงั แอบอยู่ในป่า หลงัศาลาธรรม และมกีระท่อม 

ขนาดโตหน่อย ๑๒ หลงั ส าหรบัคนวดั (คนถอืศลี ๘) 

เรยีงรายอยู่รมิทาง รอบๆบรเิวณนี ้มบีา้นไมเ้สาตัง้ 

(บา้นตัง้อยู่บนเสา) หลายหลงั เรยีงกนัไปตามถนน 

ทีม่ตีน้ไมข้ึน้อยู่เป็นแนว นอกจากนี ้ยงัมโีรงเพาะเห็ด 

โรงทอผา้ ทีแ่ปรรปูขยะ สวนครวั และ สวนสมุนไพร 

มทีางเทา้ ในบรเิวณป่าทีเ่งยีบสงดั มคีลนิิก หอ้งสมุด 

หอ้งศลิป์ ทีเ่ผาศพ โรงส ีโรงตเีหล็ก เรอืนทอ 

และอืน่ๆอกีมากมาย ไม่น่าเชือ่ว่า ทีต่ ัง้ถิน่ฐานแห่งนี ้



ซึง่มแีผนด าเนินงาน อย่างมรีะเบยีบ เคยเป็นป่าชา้ 

มากอ่น เมือ่ ๓๐ ปีล่วงมาแลว้ 

สมาชกิอาศยัประจ า อยู่ในชมุชนศรีษะอโศก ประมาณ 

๘๐ คน รวมทัง้ สมณะ ๗ รปู และนักเรยีน 

ทีอ่ยู่ประจ าอกี ๒๐๐ คน สมาชกิสว่นใหญ่ 

เป็นชาวอสีานโดยก าเนิด คอื เกดิและเตบิโตทีศ่รสีะเกษ 

หรอืจงัหวดัใกลเ้คยีง อย่างไรก็ตาม สมาชกิหลายคน 

ยา้ยมาจากกรงุเทพฯ และจ านวนหน่ึง มาจากแดนไกล 

เชน่ เชยีงใหม่ สมาชกิเหล่านี ้

ไม่เหมอืนชาวนาทั่วไปในภาคอสีาน คอื ๕๗% 

เป็นคนทีเ่คยอยู่ นชนบท แต่ ๑๙ % เท่าน้ันทีเ่คยท านา 

ประมาณครึง่หน่ึง ของสมาชกิทีอ่ยู่ประจ า เคยเป็นคร ู

นักศกึษา หรอืคา้ขาย (รา้นคา้ หรอืแผงลอย) อาชพีอืน่ 

เชน่ วศิวกร จติรกร พนักงานขบัรถ และทหาร 

ส่วนระดบัการศกึษา ของสมาชกิ ศรีษะอโศก 

ค่อนขา้งสูง ๔๓% ไดร้บัอนุปรญิญา หรอืสูงกว่า (๒ 

คนไดป้รญิญาโท) สว่นมาก จบมธัยมศกึษา ประมาณ 

๑ ใน ๓ จบประถม ๔ หรอืประถม ๖ และเพยีง ๓ คน 

เท่าน้ัน ทีไ่ม่จบ การศกึษาภาคบงัคบั 

ผูเ้ขยีนไม่ไดส้ ารวจ เช ือ้ชาตเิดมิของสมาชกิ 

แต่สงัเกตว่า ๖๐% มเีชือ้สายลาว ๒๐% 

เป็นคนไทยภาคกลาง หรอืภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ 



และ ๒๐%  เป็นคนไทยเชือ้สายจนี ความแตกต่าง 

ทางเชือ้ชาต ิมกัมองไม่ออก ในระยะแรกทีพ่บกนั 

เพราะเคร ือ่งแบบของอโศก:  เหมอืนเคร ือ่งแต่งกาย 

ของชาวนา เสือ้หมอ้ฮ่อม กางเกง หรอืผา้ถุงสนี า้เงนิ 

หรอืสดี า ท าใหดู้เหมอืนกนัไปหมด 

ศรีษะอโศก ไม่เหมอืนกบัหมู่บา้นอสีานทั่ว ๆไป 

และก็ไม่ใชศ่นูยพุ์ทธศาสนาแบบเกา่ 

การทีนั่กปฏบิตัธิรรม น่ังหลบัตา และพยายามรกัษาสต ิ

ใหอ้ยู่ทีล่มหายใจ ไม่ใชว่ธิขีองอโศก 

สมาชกิชมุชนอโศก เอาสตไิวท้ีก่ารท างาน 

และการตดิต่อกนั ทางสงัคม จงึเป็นการควบคุมสต ิ

ทีต่่อเน่ืองกนัตลอดวนั ตามปกต ิชวีติทีศ่รีษะอโศก 

เร ิม่ตอนเชา้ตรู ่เวลา ๓.๓๐ นาฬกิา ระฆงั 

ปลุกสมาชกิทัง้หมู่บา้น ไปสวดมนตแ์ละฟังธรรม 

ในศาลาธารรม หรอืประชมุหมู่บา้น 

อาทติยล์ะคร ัง้  ๕.๓๐ นาฬกิา 

สมาชกิแยกยา้ยกนัไปท างาน 

ตามหน่วยงานทีส่งักดั  ๑๐.๐๐ นาฬกิา 

สมาชกิและผูม้าเยีย่ม กลบัไปศาลาธรรม 

เพือ่รบัประทานอาหารรว่มกนั เวลาอาหาร นานถงึเทีย่ง 

เพราะว่า นักปฏบิตัธิรรมบางคน รบัประทานอาหาร 

วนัละมือ้เดยีว เสรจ็จากอาหาร 



สมาชกิกลบัไปท างานตอ่ จนบ่ายหรอืเย็น 

บางคนอาจขอเวลานอก เพือ่ท าธรุะส่วนตวั กลางคนื 

สมาชกิอาจสนทนากบัเพือ่นบา้น ฝึกน่ังภาวนา 

ดูโทรทศัน ์ฟังการประชมุ อา่นหนังสอืเงยีบๆ จน ๒๑ 

นาฬกิา ถงึเวลาปิดไฟ อย่างไรก็ตาม กจิกรรมตา่งๆ 

เหล่านี ้ไม่เป็นการบงัคบั สมาชกิสว่นใหญ่ถอืว่า 

งานส าคญักว่าสิง่อืน่ เมือ่รวมกจิกรรมประจ าวนั 

ของนักเรยีน ๒๐๐ คน และผูเ้ยีย่มเยยีน 

อกีเดอืนละหลายรอ้ย ผูเ้ขยีนเปรยีบเทยีบ ศรีษะอโศก 

เหมอืนกบัรงัผึง้ ทีจ่อแจทเีดยีว 

ศรีษะอโศก เป็นระบบทางสงัคม ทีม่ที ัง้รวบรวม 

และรว่มมอื ตามอุดมคต ิสมาชกิทุกคน 

อาสาสมคัรท างาน ตามทีต่นสนใจและถนัด 

ทัง้นีเ้พือ่ใหช้มุชน ไดร้บัสิง่ทีด่เีลศิ เชน่ ชาวนาท านา 

ครสูอนนักเรยีน แต่บางท ีไม่เป็นเชน่น้ัน 

ชาวนาบางคนไดง้านใหม่ เป็นหวัหนา้ในโรงครวั 

เป็นคนดูแลผูสู้งอายุ เป็นชา่งเย็บผา้ ใหค้นทัง้หมู่บา้น 

ยิง่กว่าน้ัน หลายคนไม่เคยท านา 

แต่อยากหาประสบการณ ์ในการเพาะปลูก เพราะว่า 

เป็นอาชพีธรรมชาตทิีสุ่ด ตามความเป็นจรงิ 

สมาชกิส่วนใหญ่ รบัผดิชอบในงานหลายอย่าง รวมทัง้ 

การดูแลนักเรยีนทีอ่ยู่ประจ า งานเหล่านี ้ไม่มค่ีาจา้ง 



แต่ไม่ใชจ่ะไม่ไดอ้ะไรเลย สิง่ตอบแทน 

ทีน่อกเหนือไปจากปัจจยั ๔ (อาหาร เคร ือ่งนุ่งห่ม 

ทีอ่ยู่อาศยั และ ยารกัษาโรค) ก็มกีารแนะแนว 

ทางจติวญิญาณ และความสุขทางใจ ครอบครวัทีม่ลีูก 

เด็กจะไดร้บัการศกึษา โดยไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย 

และยงัไดส้ิง่แวดลอ้มทีด่ ีสมาชกิบางคน ยงัเก็บบา้น เงนิ 

และยานยนต ์ไวเ้ป็นส่วนตวั แต่ส่วนใหญ่ โอนสิง่เหลา่นี ้

ใหส้่วนรวม แลว้รว่มใชส้ิง่ต่างๆ เท่าๆกนั 

เป็นทีน่่าสงัเกตวา่ ชมุชนอโศกกอ่ตัง้ขึน้ 

ขณะทีพ่วกคอมมวินิสต ์ในประเทศไทย ถูกฆ่า 

เพือ่รกัษาความปลอดภยัของประเทศ 

แต่สมาชกิศรีษะอโศก แถลงวา่ เขาไม่ใชค่อมมวินิสต ์

สมาชกิทุกคน มเีสรภีาพ ทีจ่ะอยู่หรอืไป เลอืกท างาน 

หรอืเปลีย่นงาน และรว่มในการตดัสนิใจ 

โดยการออกเสยีง ตามระบอบประชาธปิไตย 

ผูเ้ขยีนอา้งค าอธบิาย ระบบอโศก 

ของครคูนหน่ึง (อาไพรศลี) ซึง่ท างานในศาลาธรรม 

หอ้งสมุด โรงครวั และสวนครวั ดงันี ้

เรากนิอาหารจากครวั ของส่วนกลาง เวลาฟังธรรม 

เราใชศ้าลาของสว่นกลาง เราใชเ้งนิของส่วนกลาง 

เวลาฉันซือ้ไมก้วาด หรอืของจ าเป็น ส าหรบัวดั 

ฉันใชเ้งนิส่วนกลาง เวลาฉันขายของ ไดเ้งนิมา 



ฉันเอาเงนิใสส่่วนกลาง มนัเป็นสมบตัสิาธารณะ 

ทีพ่ระพุทธเจา้สอน ท าใหม้นัเป็นส่วนกลางใหห้มด 

และไม่มสีิง่ทีเ่ป็นสมบตัขิอง คนหนึง่คนใด ทุกคนท างาน 

แลว้เอาใสส่่วนกลาง ไม่เก็บไวเ้ป็นสมบตัขิองตวัเอง 

ถา้มนัเป็นของเรา เราอยากไดม้นัมากๆ 

และไม่อยากแบ่งใหใ้คร แต่ถา้เราเก็บมนัไว ้

เป็นส่วนกลาง เราเสยีสละ –ใครอยากได ้เอาไป 

ใชม้นัไป แต่นีเ่ป็นการฝึกธรรม มนัท าใหเ้ราละกเิลส 

เวลาเรา ท างานรว่มกนั เรามคีวามขดัแยง้ -

เรามคีวามเห็นไม่ลงรอยกนั - 

เราตอ้งพยายามปรบัปรงุหวัใจของเรา 

เราจงึจะสามารถลดความโกรธ ความเห็นแกต่วัได ้

และเราตอ้งมคีวามอดทน เมือ่เรารูว้่า 

เราแตกต่างจากคนอืน่ 

ค าอธบิายของ อาไพรศลี แสดงใหเ้ห็นว่า ระบบอโศก 

มุ่งประโยชนท์ีย่ิง่ใหญ่กว่า ความสะดวกสบาย 

ของสมาชกิ หรอืการพึง่ตนเอง ของชมุชน 

อโศกไดส้รา้งแบบจ าลองขึน้ ในชมุชนอโศก 

เพือ่แสดงกระบวนการ ของการผลติวตัถุ และ 

การถ่ายทอดทางสงัคม ทีด่ าเนินไป ไม่หยุดยัง้ 

เรยีกว่า บวร  หรอื บา้น-วดั-โรงเรยีน ผูน้ าศรีษะอโศก 

อธบิายว่า “องคป์ระกอบทัง้สามนี ้ถกูหลอมเขา้ดว้ยกนั 



โดยพุทธศาสนา เป็นแกน่แท ้อนัเดยีว ทีเ่ป็นหวัใจ 

ของความศรทัธา และแนวทาง... กล่าวคอื 

สงัคมทีด่ าเนินต่อเน่ืองกนัไป ตอ้งมกีฎหมาย 

และระเบยีบ ขอ้บงัคบั ซึง่ไดม้าจากศาสนา 

โรงเรยีนด าเนินการเรยีนการสอนใหนั้กเรยีน 

เกีย่วขอ้งกบักจิกรรม ทีท่ าใหเ้กดิการเรยีนรู ้

และบา้นเป็นรากฐานของอาชพี” นักเรยีนคนหน่ึง 

ทีศ่รีษะอโศก แสดงความประทบัใจ ดว้ยค ากลา่ววา่ 

“พระสงฆ ์ซึง่เป็นสญัลกัษณข์องศาสนา 

หมายถงึรากฐาน ทศิทาง และกรอบ บา้นหรอืผูใ้หญ่ 

หรอืครอบครวั หมายถงึแบบ การสรา้งสรรค ์

และโครงการ เด็กหรอืโรงเรยีน หมายถงึ แรงงาน 

อนาคต พลงั และศกัยภาพ หรอืความเป็นไปได ้

ทีย่งัซอ่นแฝงอยู่” 

ผูเ้ขยีนยอมรบัว่า ชวีติทีศ่รีษะอโศก 

มเีคา้โครงอย่างนีจ้รงิ ๆ เพราะว่า กจิกรรมทีส่ าคญั ก็คอื 

การปฏบิตัธิรรม การท างาน เพือ่ยงัชพี 

และการศกึษาของนักเรยีน ๒๐๐ คน 

แมว้่าการใหก้ารศกึษา สายสามญั 

จะไม่ใชว่ตัถุประสงคห์ลกั ของชมุชนนี ้แต่พลงังาน เวลา 

และทรพัยากร ทีใ่ชไ้ปในการดูแลนักเรยีน 



ซึง่ทวจี านวนขึน้เร ือ่ย ๆ เพิม่ความตงึเครยีด 

ใหศ้รีษะอโศก ไม่นอ้ยเหมอืนกนั 

ผูเ้ขยีนแสดงแผนผงั ความเกีย่วพนัของชวีติ 

ทีศ่รีษะอโศกไว ้ดงันี ้

                             พุทธศาสนา 

                       หลกัการด าเนินชวีติ 

    (ขยนั กลา้จน ทนเสยีดส ีหนีสะสม นิยมสรา้งสรรค ์สวรรค-์

นิพพาน) 

             __________________________ 

          บา้น                วดั                   โรงเรยีน 

ชมุชนบุญนิยม    พุทธสถาน    การศกึษาบุญนิยม 

  

  

ประวตั ิ

ขอ้ความทีเ่กีย่วกบัประวตั ิของศรีษะอโศกไดม้าจาก 

บนัทกึของผูน้ าของชมุชน ทีไ่ดบ้นัทกึเอาไว ้

ตดิต่อกนัมาเป็นเวลาหลายปี  บนัทกึน้ัน 

ใหค้วามกระจา่ง ถงึการเร ิม่ตน้การพฒันา 

และความส าคญัของศรีษะอโศก ในชว่งเวลาทีผ่่านมา 

และใหโ้อกาสสมาชกิ ของศรีษะอโศกเอง 



ไดท้ราบถงึนาททีีส่ าคญั 

ในประวตัศิาสตรข์องชมุชนของเขา 

ชมุชนศรีษะอโศก เร ิม่กอ่ตัง้ขึน้เมือ่ ๓๐ ปีล่วงมาแลว้ ณ 

ป่าชา้รา้งแห่งหน่ึง ในระยะแรก คนภายนอกเขา้ใจว่า 

สมาชกิของชมุชนนี ้เป็นพวกคอมมวินิสต ์

จงึไม่มใีครกลา้ย่างกรายเขา้ไป ในบรเิวณน้ัน 

แต่สิง่ทีเ่กดิขึน้ ระหว่างเวลาน้ัน จนถงึปัจจบุนันี ้

เปลีย่นความคดิและทศันคต ิของคนเหล่าน้ันโดยสิน้เชงิ 

บนัทกึส่วนหนึง่ กล่าวไวด้งันี ้

กอ่นทีจ่ะเป็นศรีษะอโศก 

จดุเร ิม่ตน้คอืป่าชา้ ใน พ.ศ. ๒๕๑๗ 

พระสงฆจ์ากสนัตอิโศกไดปั้กกลดทีป่่าชา้ 

ซึง่คนน าศพมาเผาหรอืฝัง... คร ัง้แรก 

ชาวบา้นในละแวกน้ัน มาหาพระ เพือ่ขอเลขด ีๆ 

จะไดเ้อาไปซือ้หวยใตด้นิ เพราะเขาเชือ่ว่า พระบางรปู 

สามารถมองเห็น เหตุการณข์า้งหนา้ 

พระเลยถอืโอกาสนี ้สอนธรรมของพระพุทธเจา้ 

ซึง่ตรงกนัขา้มกบัสิง่ทีช่าวบา้น ก าลงัแสวงหา 

พระขอใหเ้ขา ถอืศลีหา้หรอืศลีแปด 

เพือ่ลดสิง่ทีเ่ขาท าลายตวัเอง เป็นประจ า... 

เขาเรยีนการแผ่เมตตา และหยุดกนิเนือ้สตัว ์



ชาวบา้นหลายคน เร ิม่มคีวามเชือ่มั่นในตวัเอง และค่อยๆ 

เปลีย่นนิสยั 

การพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

ใน พ.ศ. ๒๕๑๙ คนจากศรสีะเกษ และจงัหวดัใกลเ้คยีง 

มาปฏบิตัมิากขึน้... ในระหว่างนี ้คนเหลา่น้ัน 

รว่มกนัปลูกตน้ไม ้สรา้งโบสถ ์และศาลาธรรมแบบพืน้ๆ 

เขาสรา้งกุฏหิลายหลงั พรอ้มทัง้หอ้งน า้ 

และปรบัปรุงทางเทา้ เพือ่ใชใ้นการเดนิจงกรม 

ถูกตราหน้าว่าพวกเพีย้น 

ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๑๙-๒๕๒๙ สมาชกิทัง้หมด 

ของศรีษะอโศก ปฏบิตัหินัก ในการพฒันาจติวญิญาณ 

เขาถอืศลี ๕ อยา่งเครง่ครดั ละทิง้อบายมุข 

ไม่กนิเนือ้สตัว ์ ผูใ้หญ่ไปวดัเพือ่ฟังธรรม 

แลว้กลบัมาปฏบิตัทิีบ่า้น เขาตดัรายจา่ย 

โดยการกนิอาหารเพยีงมือ้เดยีว ไม่แต่งหนา้หรอืทาปาก 

แต่งตวัอย่างธรรมดา เหมอืนชาวนา ไม่สรวมรองเทา้ 

เขาท าหลายอย่าง เพือ่ฝึกตวัจติใหเ้ป็นอสิระ 

จากการยดึตดิ ในกามตณัหา โกรธ หลง ชวีติทางโลก 

และความทะนงตน ดูเหมอืนวา่ การปฏบิตัขิองเขา 

สวนทางกนักบั สงัคมส่วนใหญ่  จงึเป็นการยาก 

ทีส่งัคมไทยจะเขา้ใจ และยอมรบัชมุชนใหม่ 

ทีม่เีอกลกัษณอ์ย่างน้ัน คนภายนอก 



ทีไ่ม่คุน้เคยกบัอโศก จะเห็นว่า สมาชกิอโศก 

เป็นคนประหลาด เพือ่นบา้นบางคนค่อนแคะ 

และตัง้สมญาใหช้าวอโศก แปลกๆ เชน่ บา้ เพีย้น 

ทัง้ทีค่วามจรงิ พฤตกิรรมเหล่าน้ัน สอดคลอ้งกบัขัน้ตอน 

ในหลกัธรรม 

หมู่บา้นพทุธธรรม 

ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ญาตธิรรมในศรสีะเกษ 

และจงัหวดัใกลเ้คยีง สนใจในการปฏบิตัเิพิม่ขึน้ 

เขารว่มกนักอ่ตัง้ชมุชน ในเนือ้ที ่๘ ไร ่และตัง้ช ือ่ว่า 

“หมู่บา้นพุทธธรรม” คร ัง้แรก หมู่บา้นนี ้มพีลเมอืงเพยีง 

๑๐ คน ส่วนมากเป็นผูสู้งอายุ เขาสรา้งเรอืนไทย เสาตัง้ 

๖ หลงั แต่ตอนปลายพรรษา ๒๕๓๐ 

จ านวนบา้นเพิม่ขึน้เป็น ๑๘ หลงั และสมาชกิ 

ทะยานขึน้เป็น ๔๐... รายไดข้องหมู่บา้น มาจาก 

การบรจิาคของญาตธิรรม อาหารเสบยีง เชน่ ผกัดอง 

ของกระป๋อง และอาหารแหง้ มาจากสนัตอิโศก 

กรงุเทพฯ เมือ่มคีน ๑๐ คนในหมู่บา้น 

อาหารไม่เคยขาดแคลน ของทีเ่หลอืในบาตร 

ทีพ่ระบณิฑบาตได ้ในตอนเชา้ รวมทัง้ทีญ่าตธิรรม 

อนุโมทนา ก็เพยีงพอ แต่เมือ่มสีมาชกิเพิม่ขึน้ 

และบางคนมามอืเปลา่ เราก็ตอ้งพบกบัความยากจน 

เราตอ้งกนิตามสว่นแบ่ง กลว้ยลูกหน่ึง ตอ้งแบ่งสี ่



และเห็ด ๑ กก. ตอ้งยดืใหก้นิได ้๒ วนั เราไม่มไีฟฟ้าใช ้

และน า้ ก็ตอ้งไปตกั เอาจากในบ่อ 

กสกิรรมธรรมชาต ิพชืผลปลอดยาฆ่าแมลง 

ใน พ.ศ. ๒๕๓๐ ญาตธิรรมจากกรงุเทพ ฯ ซือ้ที ่๒๐ ไร ่

แลว้มอบใหศ้รีษะอโศก วดัเร ิม่นโยบาย 

พึง่ตนเองทนัท ี พระสงฆป์ระกาศ จะไม่ฉันผกัจากตลาด 

น่ีเป็นจดุเร ิม่ตน้ ของการท านา ทีศ่รีษะอโศก 

ชมุชนวางแผนการหลายอย่าง ทีจ่ะเพาะปลกูอาหาร 

แต่ในฐานะ สมาชกิองคก์ารชาวพุทธ 

ซึง่ไดใ้หค้ ามั่นสญัญาวา่ จะไม่ฆ่าหรอืท ารา้ยสตัว ์

เราจงึเร ิม่การกสกิรรมธรรมชาต ิทีป่ลอดยาฆ่าแมลง 

เราปลูกพชื โดยไม่ใชส้ารเคม ีเพือ่บรโิภค 

ในหมู่บา้นของเรา ไม่ไดป้ลูกส าหรบัขาย 

ลบลา้งความยากจนในหมู่ชาวพุทธ 

ดว้ยการปฏบิตัธิรรม จะไม่มคีวามยากจน 

ในหมู่ชาวพุทธเรา ชาวศรีษะอโศก 

ผลติทุกอย่างทีเ่รากนิ และใชใ้นชมุชนของเรา 

เราตอ้งพึง่ตวัเองใหไ้ด ้กอ่นทีจ่ะขยายความชว่ยเหลอื 

ไปสู่ผูอ้ืน่ ในระยะนี ้เราเนน้การปลูกขา้ว พนัธุไ์มท้ีใ่หผ้ล 

สวนครวั เห็ด เราปลกูไมย้นืตน้ เพือ่รกัษาป่า 

เราท าปุ๋ยอนิทรยี ์และอืน่ๆ เรากนิดว้ยกนั 

และใชข้องรว่มกนั เหมอืนกบัทีเ่ราอยู่ 



ในครอบครวัเดยีวกนั... ในเวลา ๕ ปี 

เราก็สามารถพึง่ตวัเองได ้คนภายนอก 

เร ิม่มองเราดว้ยความชืน่ชม และขอค าแนะน าจากเรา 

ผูม้าเยีย่มหลายคน ซึง่ท าตามทีเ่ราบอก 

สามารถปลดหนีไ้ด ้เราไดช้ว่ยคนหลายคน 

ใหพ้น้จากอบายมุข และพบชวีติใหม่ ในระยะเวลานี ้

มคีนกระตอืรอืรน้ จะสมคัรเป็นสมาชกิชมุชนของเรา 

มากมาย และพยายามป้องกนั ไม่ใหส้งัคมของเราลม้ 

การศกึษาของชมุชน โดยชมุชน และเพือ่ชมุชน 

ในปี ๒๕๓๓ จ านวนนักเรยีนทีศ่รีษะอโศก เพิม่ขึน้เป็น 

๒๐ คน ชมุชนอนุญาตใหนั้กเรยีน ช ัน้มธัยม ๑๓ คน 

ไปเรยีนทีโ่รงเรยีน ประจ าจงัหวดั ศรสีะเกษ 

ซึง่อยู่ในตวัเมอืง แต่ปรากฏวา่ 

ความประพฤตขิองนักเรยีนเหล่าน้ัน เลวลง 

เขาสรา้งปัญหา เชน่กลบับา้นไม่ตรงเวลา เกยีจครา้น 

ท าการบา้นไม่เสรจ็ และเทีย่วไถล โดยไม่มจีดุหมาย 

สมาชกิชมุชนของเรา ทีเ่คยเป็น ครบูาอาจารย ์

ประชมุกนั และเสนอใหช้มุชน 

จดัการเร ือ่งการศกึษาของเราเอง คณะกรรมการของเรา 

เขยีนหลกัสูตรขึน้ ๘๐% อกี ๒๐% เราใชห้ลกัสูตร 

การศกึษานอกโรงเรยีน ของกระทรวงศกึษาธกิาร 



ธุรกจิของชมุชน             

ในปี ๒๕๓๕ เราตัง้องคก์ารธรุกจิขึน้ 

ในชมุชนศรีษะอโศก เราตัง้โรงสขีนาดย่อม 

เพือ่สขีา้วกลอ้ง เอาไวบ้รโิภค ภายในชมุชนของเรา 

แต่ถา้เหลอืใช ้เราก็ขายไปในราคาถูก 

ยงัมธีรุกจิรายกลุม่ ภายในชมุชนของเรา เชน่ กลุม่ผลติ 

น า้ยาสระผม และสบู่สมุนไพร กลุ่มเพาะเห็ด 

กลุ่มผลติยาแผนโบราณ กลุ่มผลติอาหาร และการครวั 

กลุ่มรา้นคา้ เราเปิดรา้น ขายของสะดวก 

ส าหรบัประชาชน 

การปรบัปรุงชมุชน 

ในปี ๒๕๔๐ ศรีษะอโศก เร ิม่เขา้สู่ระบบครบวงจร 

ทีเ่กอืบจะสมบูรณแ์บบ ของการพึง่ตนเอง 

ชมุชนไดจ้ดทะเบยีน เป็นหมู่บา้น 

อย่างเป็นทางการในกระทรวงมหาดไทย 

มกีารเลอืกผูใ้หญ่บา้น โดยการอาสาสมคัร 

จากขา่วเล่าลอื ของคนทีเ่คยมาเยีย่ม ศรีษะอโศก 

ท าใหค้นทั่วไป สนใจในชมุชนของเรามากขึน้ 

เราตอ้งสรา้งอาคารใหม่ และปรบัปรงุสถานที ่

เพือ่ตอ้นรบั ผูม้าเยีย่ม ดว้ยเหตุทีง่านของเรา 

เป็นทีต่อ้งการของสาธารณะ  เราจงึตอ้งรบัความชว่ยเห

ลอื จากรฐับาล และองคก์รเอกชน 



สถานการณใ์นปัจจบุนั (๒๕๔๓) 

ปัจจบุนันีเ้รามสีมาชกิ ทีอ่าศยัอยู่ในหมู่บา้น ศรีษะอโศก 

๓๑๕ คน มผูีม้าเยีย่ม และคนทีม่าอบรม อกีเดอืนละ 

ประมาณ ๑,๐๐๐ คน สมาชกิทุกคน 

จงึตอ้งท างานแข่งกบัเวลา เพราะว่าชมุชนของเรา 

ตอ้งการรกัษามาตรฐานการผลติ และแรงงานบางส่วน 

เสยีไปในการอบรม และใหก้ารศกึษาแกผู่ม้าเยีย่ม 

แมว้่าทุกคน ตอ้งท างานหนัก โดยไม่ไดร้บัสิง่ตอบแทน 

เราก็มคีวามพอใจในบุญ เรายนิดเีสยีสละ 

ความสุขส่วนตวั เพือ่สงัคม และประเทศชาตขิองเรา 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ไม่มคีวามจ าเป็น 

ทีจ่ะตอ้งวนิิจฉัยหรอืวจิารณ ์เร ือ่งทีส่มาชกิเลา่ 

แต่อยากเนน้ค าพูดทีว่่า “กลว้ยลูกหนึง่แบ่งสี”่ 

ว่าเป็นภาพพจนใ์นอดตี ทีเ่ด่นมาก 

และเป็นสญัลกัษณว์่า ชมุชนนี ้มคีวามเป็นมาอย่างไร 

วตัถปุระสงคข์องชมุชน 

ศรีษะอโศกเป็นชมุชนทีต่ ัง้ขึน้ โดยมจีดุมุ่งหมาย 

แต่ผูเ้ขยีนไม่แน่ใจว่า สมาชกิเขา้ใจ ความมุ่งหมาย 

ของชมุชนหรอืไม่ จงึสมัภาษณ ์สมาชกิบางคน 

และไดค้ าตอบ ทีแ่ตกต่างกนั ดงันี ้



ยายสา: อายุ ๗๔ ปี อาศยัอยูใ่นศรีษะอโศกมา 

เป็นเวลานานถงึ ๑๔ ปี บอกวา่ 

วตัถุประสงค ์ก็คอื มคีนมาปฏบิตัดิว้ยกนั ถอืศลี 

กนิมงัสวริตั ิท างาน และเสยีสละ 

อาพลขีวญั: แม่ลูกตดิและคนวดั 

อธบิายถงึจดุหมายปลายทาง ทีสู่งส่งว่า 

เพือ่สรา้งทุกคน ใหเ้ป็นอรหนัต ์

คนเราตอ้งการกา้วไปขา้งหนา้ บนทางทีสู่งขึน้ สูงขึน้ 

และสูงยิง่ขึน้ 

นีเ่ป็นเป้าหมาย ทีสู่งทีสุ่ดของทุกคน แต่การเดนิทางนี ้

ล าบากมาก 

อาจนัทมิา: คอ่นขา้งใหม่ต่ออโศก ยนืยนัวา่ 

การพฒันาจติวญิญาณ ของแต่ละคน เป็นวตัถุประสงค ์

ประการแรก 

เท่าทีฉั่นเขา้ใจ ชมุชนนีม้เีป้าหมาย ทีจ่ะพฒันาคน 

แต่กอ่นทีเ่ราจะพฒันาคนอืน่ เราตอ้งพฒันาตวัเอง 

เป็นคนแรก... นีเ่ป็นจดุมุ่งหมาย ทีสู่งทีสุ่ดของอโศก 

เป็นเร ือ่งลกึมาก เร ือ่งทีจ่ะเขา้ถงึจติวญิญาณ 

ว่าเราจะพฒันาตวัเราเองอย่างไร และระดบัไหน 

แต่ละคน จะถอือะไร ศลีหา้ ศลีแปด ศลีสบิ 

หรอืจะเอาใหถ้งึระดบัพระ คอืบวช ถอืศลี ๒๒๗ ขอ้ 

นีข่ึน้อยู่กบั ความสามารถ ของแต่ละคน 



สมาชกิอกี ๒ คน เนน้การปฏบิตัเิป็นกลุ่ม 

อาทางบุญ: 

วตัถุประสงคข์องทีนี่ก็่คอืว่า ทุกคนมาเพือ่จะถอืศลี 

และอยู่ใกลก้บัคนทีถ่อืศลี เพือ่เป็นกลุ่ม จะไดม้แีรงด ี

ในการท างาน เพือ่มพีลงั คนดรีว่มพลงักนั 

และนัน่เป็นสิง่ประเสรฐิ เป็นรปูธรรมทีช่ดัเจน 

ท าอะไรก็ตาม เป็นกลุม่ใหญ ่และไดผ้ล 

อาไพรศลี: 

การรวมกนัของกลุ่มคน ผูซ้ ึง่ปฏบิตั ิ

ผูซ้ ึง่มาท ากจิกรรมรว่มกนัเป็นกลุ่ม ดงันัน้ 

เขาสามารถสรา้ง และท าใหเ้กดิผล 

ถา้เรากระจดักระจาย พลงัทีจ่ะท างานก็นอ้ย 

เมือ่เรารวมกนั เราใชค้วามคดิ สมอง ท างานดว้ยกนั 

และดูแลซึง่กนัและกนั ท าใหเ้รา มคีวามสมัพนัธก์นั 

ต่อไปนีเ้ป็นค านิยาม วตัถุประสงค ์ทีอ่ยู่เหนือระดบั 

การพฒันาคนแตล่ะคน และเหนือขอบเขตชมุชน 

มัว๊ะ: นักศกึษามหาลยัอโศก 

เร ิม่ประโยคทางการ “วตัถปุระสงคห์ลกั 

ของชมุชนนี ้คอืการปฏบิตัธิรรม” 

ปฏบิตัจินกระทัง่ บางสิง่บางอย่าง 

ทีจ่ะสนับสนุนชมุชนเกดิขึน้ เมือ่เราสามารถสนับสนุน 



ชมุชนของเรา เราก็อภปิรายปัญหา กบัชมุชนอืน่ 

ใหค้วามรูแ้กเ่ขา และเชือ้เชญิเขาปฏบิตั ิ

วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัของเรา คอืการเป็นสงัคมตน้แบบ 

และในเวลาเดยีวกนั ก็พฒันาตวัเราเอง 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ความเห็นของนักศกึษาคนนี ้

สอดคลอ้งกบั อดุมการของอโศก 

ในการพฒันาชมุชนตวัอย่าง เพราะเท่าทีส่งัเกต 

เขาเห็นวา่ อโศกมุ่งหมาย จะสรา้งคนแต่ละคน 

สรา้งชมุชน และสงัคม 

สมาชกิศรีษะอโศก อกี ๕ คน เอาคตพิจนข์องอโศก 

ระดบัชาต ิ“อโศกเพือ่มนุษยชาต”ิ มากล่าว 

รืน่: ตามทีพ่่อท่านพูด อโศกเพือ่มนุษยชาต ิ

ทุกสิง่ทุกอย่าง เพือ่มนุษยชาต ิเพราะวา่ ทุกคนมาทีนี่ ่

เพือ่เสยีสละ 

อาเจนจบ: วตัถุประสงคค์อื เพือ่มนุษยชาต ิ

ชว่ยเหลอืเพือ่นมนุษย ์ชว่ยน าเขาใหพ้น้ทุกข ์

ใหเ้ขาร ืน่เรงิ และมธัยสัถ์์ 

แม่ปรานี: เพือ่สรา้งมวลมนุษยชาต ิใหเ้ป็นคนด ี

ซึง่มศีลี อุตสาหะ มธัยสัถ ์ซือ่ตรง และเสยีสละ 



เอม: ชมุชนนีม้คี าพูดว่า “อโศกเพือ่มนุษยชาต”ิ 

นัน่หมายความว่า วตัถุประสงคห์ลกั ของชมุชนนี ้

คอืการชว่ยเหลอืชมุชนอืน่ ซึง่ยงัมคีวามรูน้อ้ย – 

ชว่ยใหเ้ขามอีาชพี รวมทัง้ ความเขา้ใจทีจ่ะละบาป 

                

ท่านดนิธรรม: 

เขาพูดกนัวา่ “อโศกเพือ่มนุษยชาต”ิ นัน่คอื 

เพือ่ชว่ยเหลอื และสนับสนุนโลกทัง้โลก เมือ่เรามอีาหาร 

และทีอ่ยู่อาศยั เราก็สมบูรณ ์แต่สงัคมภายนอก 

วติกกงัวล เขาวติกกงัวล ดว้ยเร ือ่งอะไร ? เขาคดิว่า 

ทุกวนันี ้ไม่มคี าตอบ เราจะเอาระบบนี ้(บุญนิยม) 

เป็นค าตอบ เอาเขาเขา้มารว่มดว้ย คร ัน้แลว้ 

ถา้เขาไม่สามารถ ตามเราทนั เราจะชว่ยเขา 

เพราะเราคดิวา่ เราเป็นพีน่อ้ง ในครอบครวัเดยีวกนั 

นีเ่ป็นเป้าหมายของ ชมุชนศรีษะอโศก 

เราจะสรา้งชมุนุมทีส่มบูรณก์อ่น เมือ่เราสมบูรณแ์ลว้ – 

ไม่ใชเ่พยีงอาศยั อยู่ในสงัคมเล็กๆ นีเ้ท่านัน้ 

เราตอ้งอาศยัอยู่ในประเทศชาต ิรว่มกบัคนอืน่รอบตวัเรา 

เพราะฉะนัน้ สมมุตวิา่ เราอยู่ทีนี่ ่แลว้เกดิอะไรขึน้ 

เราจะไม่สามารถอยู่ได ้ดงันัน้ เราตอ้งชว่ยสงัคม 



สมาชกิอกีหลายคนกลา่ววา่ เป้าหมายของชมุชนนี ้

ก็เพือ่ชว่ยสงัคมไทย แมว้่าสงัคมน้ัน จะแตกต่างออกไป 

จากศรีษะอโศก ในบางอย่างก็ตาม 

อารตันา: 

เป้าหมายคอื ชว่ยเหลอืสงัคมไทย ใหป้ลอดภยั 

ไม่ตกไปเป็นทาสของประเทศอืน่ เพือ่ชว่ยสงัคมไทย 

ชว่ยเขาใหพ้น้ทุกข ์ชว่ยเขาใหส้ามารถ ประกอบอาชพี 

๓ อย่างได ้เพือ่จะรกัษาประเทศชาตเิอาไว ้

อารตันา เคยบวชช ีมา ๑๕ ปี กอ่นทีจ่ะมาเป็นสมาชกิ 

ศรีษะอโศก จงึเห็นการปฏบิตัธิรรม เป็นสิง่ส าคญั 

อย่างไรก็ตาม ความเห็น ทีพ่าดพงิถงึการเมอืง 

อาจจะเป็นเพราะวา่ ท่านสนใจกบัข่าว 

ทีก่ าลงัมคีวามขดัแยง้กนั อยู่ในประเทศ เชน่ 

การกูเ้งนิจากไอเอ็มเอฟ และ กรณีย ์จเีอ็มโอ 

อาอา้ย: นับถอืศาสนาครสิต ์นิกายมอรม์อน 

มาเรยีนวธิที าฟารม์ ตามธรรมชาต ิ

และเขา้ใจวตัถุประสงค ์ของศรีษะอโศก ดงันี ้

สิง่ทีเ่ขาพูดกนัเสมอก็คอื เขาอยากจะฟืน้ฟูประเทศชาต ิ

– ไม่ใหเ้หมอืนอเมรกิา- ไม่ใหอ้ยู่ใตอ้ทิธพิลของชาตอิืน่ 

เพราะเขาพูดวา่ นีค่อื ชมุชนวฒันธรรม... ดงันัน้ 

ชมุชนของเขา จงึม ี๓ ภาค คอื บา้น วดั และโรงเรยีน 



ใชไ่หม ? ดงันัน้ วดัเพือ่ทีจ่ะท าใหค้นบรรลุ 

บา้นและโรงเรยีน เพือ่ฟืน้ฟูประเทศ และรกัษาวฒันธรรม 

คุณเห็นไหมว่า สามภาคนี ้ท าหนา้ทีข่องมนัเอง 

ชดัเจนดมีาก 

ส าเนียงของอาอา้ย แสดงว่า เขาเป็นคนนอก 

ไม่ใชเ่พราะ เขาเป็นคนต่างศาสนา แต่อาจเน่ืองจาก 

เขาไม่เห็นดว้ย กบัความคดิทีว่่า อะไรทีเ่ป็นอเมรกินั 

ก็เลวไปหมด อาอา้ย มปีรญิญาโททางพละศกึษา 

และมเีพือ่นอเมรกินัหลายคน ทีส่อนการออกก าลงักาย 

ทีโ่รงเรยีนนานาชาต ิและตามคลบั ในกรงุเทพฯ 

อาสมัพนัธ:์ ผูช้ว่ยหวัหนา้หมู่บา้น ใหค้วามเห็นดงันี ้

วตัถุประสงคท์ีส่ าคญัของเรา คอืการสรา้งชมุชนนี ้

ใหเ้ป็นชมุชนตวัอย่าง และขยายตวัอย่างทีด่ ี

ไปสู่ชมุชนอืน่ ทีต่อ้งการพฒันา คุณภาพของชวีติ –

เป็นตวัอย่าง ทีจ่ะขยายไปสู่ระดบัอ าเภอ จงัหวดั ประเทศ 

และต่อๆไป เพราะว่า ถา้จะใหส้งัคม มคีวามสงบ 

รม่เย็นเป็นสขุทีสุ่ด จะตอ้งเป็นสงัคมบุญนิยม 

จะตอ้งเป็นสงัคมพุทธ เราอาจเชือ่วา่ ประเทศไทยของเรา 

เป็นประเทศพุทธศาสนา แต่ถา้มองใหล้กึลงไป 

ในรายละเอยีด จะเห็นว่าไม่ใช ่

เพราะประเทศพุทธศาสนา ทีแ่ทจ้รงิ 

จะตอ้งเป็นประเทศทีม่ ีพลเมอืง คลา้ยคนอโศก ดงันัน้ 



ประเทศไทย ตอ้งขยายสิง่นีอ้อกไป ไม่ใชข่ยายออกไป 

เพือ่จะมอี านาจบุญ อ านาจของกรรมดใีนอดตี 

แต่เพือ่สนัตสิขุ อย่างยอดเยีย่ม ของมนุษยชาต ิ

อาออ้ย: หวัหนา้หมู่บา้น เห็นว่าศรีษะอโศก 

มจีดุมุ่งหมายทีจ่ะเป็น ชมุชนตน้แบบ 

เธอมุ่งความสนใจไปทีเ่ด็ก และเยาวชน 

วตัถุประสงคข์องชมุชน ก็เพือ่สรา้งวฒันธรรม 

ของคนอโศก ฝังรากฐานทีม่ ัน่คง 

เพือ่คนหนุ่มสาวในปัจจบุนั และคนหนุ่มสาว 

ทีจ่ะตามมาในอนาคต เขาจะไดม้ตีวัอย่างทีถู่กตอ้ง 

นัน่คอื หมู่บา้นอืน่ ด าเนินรอยตาม 

กระแสวฒันธรรมของเรา –แต่การศกึษา สอนอย่างหนึง่ 

การเมอืง สอนอกีอย่างหนึง่ เราไม่สามารถจบัไดว้่า 

ประเทศไทย เป็นประเทศแบบไหน เขาสอนหลายสิง่ 

หลายอย่าง— คนอโศกคดิว่า เราควรมวีฒันธรรม 

ทีเ่ป็นรากฐาน วฒันธรรมทีแ่ทรกซอ้นเขา้ไป 

และสอดคลอ้ง ประเทศไทย ขณะนี ้

มอียู่เพยีงชมุชนเดยีว ทีส่รา้งกระแส 

ซึง่เห็นความส าคญัของศาสนา และการศกึษา 

ชนิดทีจ่ะสรา้งคน ใหส้รา้งอาชพี –ไม่ใชส่รา้งคน 

ใหเ้ป็นนักปกครอง หรอืเจา้นาย 



อย่างการศกึษาทีเ่ป็นอยู่ นีค่อื วตัถุประสงค ์

ของชมุชนของเรา มนัเป็นอย่างนี ้แต่มนัยาก และลา่ชา้ 

ผูเ้ขยีนชมว่า ความเห็นของหวัหนา้ 

และรองหวัหนา้หมู่บา้น เป็นความเห็น 

ทีส่อดคลอ้งกบัจดุประสงค ์ของอโศกระดบัชาต ิ

และมวีสิยัทศัน ์ส าหรบัอนาคต 

  

ค่าของชมุชน 

ผูเ้ขยีนตัง้ค าถาม “อะไรส าคญัทีสุ่ด ส าหรบัชมุชนนี?้” 

แลว้ใหส้มาชกิศรีษะอโศก ตอบค าถาม โดยเลอืก 

ถ่ายรปู ๓ รปู ดว้ยกลอ้งโพลารอย และ 

เขยีนค าอธบิายสัน้ๆ เกีย่วกบั 

ความส าคญัของภาพทีเ่ขาถ่าย, ต่อไปนี ้

เป็นค าอธบิายภาพ ทีไ่ดร้บัการคดัเลอืก 

สมาชกิส่วนใหญ่เลอืก “ศาสนา” เป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด 

อาทางบุญ ซึง่มคีวามมุ่งหมาย พระอรหนัต ์ถา่ยรปูพระ 

กุฏพิระ และศาลาธรรม คนอืน่อกีหลายคน 

ก็เห็นว่า พระเป็น “ตวัอย่างของความด”ี 

“หนทางชวีติทีม่คุีณค่า และเป็นแกนน า” 



อาออ้ย หวัหนา้ครอบครวัอโศก และบุคคลส าคญั 

ในการบรหิารชมุชน เลอืกรปูกุฏพิระ เธออธบิายวา่ 

เป็นการแสดง ความมกันอ้ยของพระ 

ซึง่สละชวีติทางโลก เพือ่ศาสนา 

เป็นการแสดงตวัอยา่งชวีติ ควรจะศกึษา ฉันเห็นพระ 

ปฏบิตัทิีนี่ ่และไดค้วามรูอ้ย่างมาก ว่าในชวีติของคนเรา 

เราควรพอใจกบัความมกันอ้ย 

ท่านดนิธรรม สรรเสรญิ สมณะโพธริกัษ ์

และการแสดงธรรมของท่าน 

การเลอืกภาพ ทีเ่กีย่วกบัศาสนา วา่เป็นสิง่ส าคญั 

สะทอ้นใหเ้ห็นว่า ชมุชนนี ้ตัง้อยู่บนรากฐาน 

และหลกัการ ทางพุทธศาสนา 

สิง่ส าคญัอกีอย่างหน่ึงคอื พพิธิภณัฑ ์

ผูเ้ขยีนประหลาดใจ ทีเ่ห็นสมาชกิ เลอืกสถานทีนี่ ้

คนหน่ึง ใหเ้หตุผลวา่ “เป็นสถานที ่

ซ ึง่เราเรยีนวถิชีวีติของคนอโศก พพิธิภณัฑ ์

เนน้สญัลกัษณ ์ของความเป็นไทย และ การรว่มมอืกนั” 

อกีคนหน่ึง “เป็นสญัลกัษณ ์ของความเป็นไทย” 

อกีคนหน่ึง บรรยายว่า 

เมือ่ไรก็ตาม ทีคุ่ณอยู่ในสถานทีนี่ ้คุณจะรูส้กึว่า 



มคีวามเชือ่มัน่ ในประวตัศิาสตร ์ทีค่นต่างๆ 

น ามาสรา้งสรรค ์จนส าเรจ็เป็นแบบอย่าง และวฒันธรรม 

ทีแ่สดงออก ถงึความยิง่ใหญ่ของบุญนิยม ของแต่ละคน 

สวนครวั เป็นสิง่หน่ึง ทีไ่ดร้บัความสนใจ เน่ืองจาก 

ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในศรีษะอโศก เป็นมงัสวริตั ิ

และอาศยัผลผลติของเขาเอง เพือ่การยงัชพี กสกิรรม 

จงึมคีวามส าคญัอย่างยิง่ สมาชกิ บรรยายถงึ 

ความส าคญัของสวนครวั ตา่งๆ กนั 

อาออ้ย ใหค้วามนิยมสวนครวั ดงันี ้

เมือ่ฉันเดนิไปในสวนผกั ฉันรูส้กึสดชืน่ ร ืน่เรงิ สะอาด 

โล่ง สว่าง และสบาย แน่นอน ตอ้งเป็นสวน 

ทีป่ลอดสารพษิ เพราะวา่ เราตอ้งไดร้บัอาหาร 

ทีม่สีารเคมนีอ้ยทีสุ่ด หรอืไม่มเีลย 

มนัจะท าใหช้วีติยนืยาว เจ็บไขไ้ดป่้วยนอ้ย 

เพยีงแต่เดนิชมสวน เราก็สบายใจแลว้ 

แต่ถา้เราดูแลสวนดว้ย เราจะเป็นสุขมากขึน้ ดงันัน้ 

ทุกบา้น ควรมสีวนครวั ซึง่เป็นสิง่ทีน่่านิยม นอกจาก 

ความสวยงาม ความน่าร ืน่รมยข์องมนัแลว้ 

เรายงัไดอ้าหาร ทีป่ลอดภยัดว้ย 

รืน่: แม่ลูกตดิ จากชนบทอสีาน บอกวา่ สวนครวั และ 

ปุ๋ยจลุนิทรยี ์มคีวามส าคญัต่อเธอมาก 



ฉันชอบการกสกิรรม เพราะว่า... เราปลูกผกัของเราเอง 

กนิของเราเอง ใชข้องเราเอง เราไม่ตอ้งซือ้ ประหยดั 

และปลอดภยั จากสารพษิ 

ฉันชอบปุ๋ยอนิทรยี ์เพราะวา่ เราท ามนัเองได ้

และใชร้ดผกั เราไม่ตอ้งซือ้จากตลาด ใหเ้สยีเงนิ 

ฉันชอบจลุนิทรยี ์เพราะว่า 

เราไม่ตอ้งซือ้สารจากภายนอก มาเรง่ดอกไม ้และผลไม ้

สิง่นัน้ ท าใหด้นิเสยี ดทีีสุ่ดก็คอื ท าเองใชเ้อง สบายมาก 

กสกิรรมธรรมชาต ิมคีวามส าคญัต่อ ศรีษะอโศกมาก 

เพราะว่า ไม่เพยีงแต่ประหยดั และปลอดภยัจากสารพษิ 

เท่าน้ัน ยงัเป็นการด าเนิน 

ตามคตพุิทธทีว่่า ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน 

สมาชกิอกีคนหน่ึง ทีเ่ลอืกสวนครวั 

คอื อาชวน อาชวนอายุ ๕๐ ปี เป็นคนพูดคอ่ย 

มาจากครอบครวัคนจนี ทีท่ ามาคา้ขาย ในกรงุเทพฯ 

อาชวน เพิง่เขา้มาเป็นสมาชกิศรีษะอโศก 

เพือ่เรยีนกสกิรรมธรรมชาต ิและปฏบิตัธิรรม 

ภาพสวนครวัของเขา ไดร้บัเลอืก ไปประกอบ “กจิกรรม 

๓ ประการ ทีส่รา้งชมุชน” ซึง่ประกอบดว้ย 

1. เสรมิสรา้งคนด ีทีม่ศีลีธรรมและความรู ้

2. พบปะระหว่างชมุชน วดั และโรงเรยีน 



3. สรา้งปัจจยัสี ่ทีจ่ าเป็น เพือ่ใชใ้นชมุชน (อาหาร 

เคร ือ่งนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค) 

อาชวน ชีใ้หเ้ห็นว่า การพฒันาจติวญิญาณ และวตัถ ุ

เป็นกจิกรรมทีส่ าคญัของชวีติ ในศรีษะอโศก พอๆกบั 

การอภปิราย ปัญหาตา่ง ๆ และการตดัสนิใจ 

ทีท่ าใหก้ลุ่มชน ในทีนี่ท้ างาน และอยู่รว่มกนั 

อย่างมคีวามสขุ 

อน่ึง สมาชกิหลายคน มคีวามภาคภมูใิจในป่าไม ้

ทีค่รอบคลุมพืน้ที ่ศรีษะอโศก ป่าไมนี้ ้

สมาชกิไดป้ลูกขึน้ เมือ่หลายปีล่วงมาแลว้ ซึง่ขณะน้ัน 

ทีต่รงนีเ้ป็นป่าชา้ ทีเ่ตยีนโล่ง 

ท่านดนิธรรม ใหร้ายละเอยีดดงันี ้

คนอโศก พยายามสรา้ง และพฒันาสิง่แวดลอ้ม 

เพือ่ท าใหเ้กดิความสมบูรณ ์และมวลภาวะทีด่ ี

เพือ่ท าใหด้นิงาม น า้ใส ไมร้ม่ ลมพริว้ ววิสวย รวยน า้ใจ 

มไีฟท างาน เบกิบานในธรรม เขา้ใจลกึซึง้ในกรรม 

และการกระท าช ัว่ เห็นขนัธ ์๕ (ทุกข ์เวทนา สญัญา 

สงัขาร วญิญาณ) และการกระท า ทีเ่ป็นธรรมชาต ิ

สมบูรณแ์บบ พอดบิพอด ีสนับสนุนคนทัง้ผองดว้ยกนั – 

ใหท้ีพ่ านัก อาหาร และธรรม 



ท่านดนิธรรม มคีวามคดิ 

แนวเดยีวกบัชาวพุทธอกีหลายคน เชน่ ท่านพุทธทาส 

ซึง่สนับสนุนว่า ธรรมชาตมิสีว่นชว่ย ในการปฏบิตัธิรรม 

และการเขา้ใจธรรม ท่านดนิธรรม ยงัแสดงความรูส้กึ 

รว่มกบัคนอสีานว่า ป่าไมช้ว่ยบรรเทาความรอ้น 

จากดวงอาทติย ์

สมาชกิหลายคนกล่าวว่า “คน” 

ส าคญัทีสุ่ดในศรีษะอโศก 

อาอา้ย และท่านดนิไท เลอืกภาพผูใ้หญ่ พระ 

และนักเรยีน เป็นตวัแทนของ บา้น-วดั-โรงเรยีน 

เอม นักศกึษามหาวทิยาลยั เลอืกถา่ยรปู 

คนก าลงัท างานดว้ยกนั เชน่ นักศกึษาก าลงั “ตรวจศลี” 

มพีระเป็นประธาน พระก าลงัฉันอาหาร และ 

ชาวบา้นรบัประทานรว่มกนั การประชมุประจ าสปัดาห ์

มพีระเป็นประธาน 

อาออ้ย ถ่ายรปูเด็ก ก าลงัวิง่เล่น 

และเขยีนค าบรรยายว่า 

เด็กไม่ว่าจะมาจากชาตไิหน ความไรเ้ดยีงสา 

เป็นสมบตัอินัล า้ค่า ซึง่ฉายแสงออกมา ทีแ่ววตา –

ยิม้อย่างเปิดเผย เลน่อย่างสนุกสนาน ลงิโลด 

เปรยีบเหมอืนดอกไม ้ทีก่ าลงัแรกแยม้ ย่อมตอ้งการน า้ 



ปุ๋ย และการตบแต่งจากผูใ้หญ ่จงึจะเบ่งบาน อยูไ่ดน้าน 

เนือ่งจาก ผูใ้หญ่ทัง้หลาย คอืตวัอย่าง ใหเ้ด็กเลยีนแบบ 

เราจะประพฤตอิย่างไร จงึจะใหเ้ด็ก เป็นผูใ้หญ่ทีด่ไีด ้

โปรดอย่าท าชวีติ ใหด้อ้ยความฉลาดในทางโลก 

อย่างทีเ่ราไม่ตอ้งการ ใหเ้ด็กของเราเป็น 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ความสามคัค ี

ความเป็นอนัหน่ึงอนัเดยีวกนั ความรูส้กึว่า เป็นกลุ่ม 

หรอืครอบครวัเดยีวกนั ซึง่เป็นค่านิยม ในสงัคมไทย 

แสดงออกมาอยา่งเห็นไดช้ดั ในชมุชนศรีษะอโศก 

อาจนัทมิา: เลอืกภาพ 

คนหลายคนก าลงัท างานในโรงครวั 

เพือ่แสดงการอยู่รว่มกนั ท างานรว่มกนัอย่างเต็มใจ 

ไม่มกีารบงัคบั และภาพ กลุ่มคนก าลงัรบัประทานอาหาร 

ในศาลาธรรม เพือ่แสดงว่า สมาชกิในครอบครวัใหญ ่

ก าลงัรบัประทานอาหาร รว่มกนั 

อา กล ัน่พร: ศลิปินจากจงัหวดัสุรนิทร ์ถ่ายภาพ 

พระก าลงัสอนนักเรยีน และ เขยีนค าอธบิายว่า 

เราอยู่อย่าง คนในครอบครวัเดยีวกนั เราเป็นพีน่อ้งกนั 

เราเป็นพ่อแม่ พระเหมอืนพ่อ ทีก่ าลงัสอนลูก 

ใหม้จีติใจด ีและคดิด ี



นักเรยีนคนหน่ึง แสดงความรูส้กึของคนไทย 

ทีไ่ม่ชอบอยู่โดดเดีย่ว ท างานดว้ยกนัเป็นกลุ่ม 

ท าใหเ้รารูส้กึใกลช้ดิกนั สามคัคกีนั และไม่ละทิง้กนั 

แต่ถา้อยู่ตามล าพงั ท างานตามล าพงั ไม่สนุกเลย 

เพราะค าวา่ “อยู”่ หมายถงึ อยูใ่นโลก 

ผมชอบอยู่เป็นหมู่ เชน่ เวลาเขา้แถว 

ยายสา: อยู่ในศรีษะอโศก มาเป็นเวลา ๑๔ ปี เพราะว่า 

ท่านพบสนัตสิุข ความเป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

และความพอใจ 

โรจน:์ นักศกึษามหาวทิยาลยั เลอืกภาพดลใจ ๓ ภาพ 

และ เขยีนค าบรรยาย ดงันี ้

ภาพที ่๑  งานหนักไม่เคยฆ่าใคร 

หญงิสาว ๒ คน ก าลงัใชส้าก สลบักนัต าขา้ว 

ตามแบบประเพณี ภาพนีแ้สดงใหเ้ห็นว่า คนมค่ีา 

ส าหรบัสงัคมโลก เป็นภาพ ทีไ่ม่เสแสรง้... 

หมายความว่า ใครท างานมากขึน้เท่าไร ความสามารถ 

และความช านิช านาญ ก็เพิม่ขึน้เท่าน้ัน 

น่ีเป็นค าสอนของบณัฑติ ผูใ้หค้วามรูท้ีแ่ทจ้รงิ 

ความรูท้ีเ่กีย่วกบั คุณค่าของสตัว ์ทีรู่จ้กักนัด.ี.. 

สตัวท์ีม่คุีณค่า คอืมนุษย ์

ภาพที ่๒ ทะเยอทะยานไปสู่ความส าเรจ็ 

คนหนุ่ม สองมอืถอืจอบ ดวงตาทัง้สอง มองสวรรค ์



สมองเดยีวคดิและฝัน สองเทา้ กา้วไปขา้งหนา้ 

สู่ความฝัน ทีจ่ะกลายเป็นความจรงิ กลา้คดิ กลา้ท า 

กลา้รเิร ิม่ กลา้เปลีย่นแปลง ยดึมั่นในอุดมคต ิ

ภาพที ่๓ นับถอื ถ่อมตน รูบุ้ญคุณคน 

นักเรยีนก าลงักราบพระ รูน้อ้ย รูม้าก รูจ้กัสงัคม 

รูจ้กัชมุชน รูว้่าอะไรควรจะเล็ก อะไรควรจะโต รูจ้กัทีสู่ง 

รูจ้กัทีต่ ่า รูจ้กัตวัเอง รูจ้กัคนอืน่ 

ผูเ้ขยีนอธบิายเพิม่เตมิภาพสุดทา้ยว่า 

คนไทยเนน้ฐานะทางสงัคม การพึง่พาอาศยักนัและกนั 

และความสมัพนัธ ์ตามล าดบั (พ่อแม่-ลูก, ผูสู้งอาย-ุ

ผูอ้่อนวยั, นายจา้ง-ลกูจา้ง, พระ-ฆราวาส) 

ผูใ้หญ่มหีนา้ทีคุ่ม้ครอง และดูแลผูน้อ้ย ผูน้อ้ยมหีนีส้นิ 

ทีจ่ะตอ้งช าระ ดว้ยการใหค้วามเคารพ นับถอืผูใ้หญ ่

นักเรยีนคนหน่ึง จากจงัหวดัเชยีงใหม่ ถ่ายรปูหอ้งน า้ 

“รปูสวยกลิน่สะอาด” 

และเขยีนค าอธบิาย “การปฏบิตัธิรรม เปรยีบประดุจ 

การใชห้อ้งน า้” (ปลดปล่อยกเิลส) 

หมูเฒ่า ศษิยเ์กา่ อายุ ๒๔ ปี นักบญัชขีองศรีษะอโศก 

เลอืกถา่ยภาพสถานที ่ซ ึง่เด็กๆ ชอบไปหลอกผกีนั 

ในเวลาค ่าคนื คอืทีเ่ผาศพ หมูเฒ่าเห็นวา่ สถานทีนี่ ้

มคีวามส าคญั เขาบรรยายว่า 



ความช ัว่ เกดิขึน้ก็จรงิ แต่ไรค้วามหมาย 

คนควา้เอาสิง่ต่าง ๆ เพยีงเพือ่สนองตณัหา 

ทัง้ๆทีรู่อ้ยู่แกใ่จ ว่าสิง่ทีเ่ขาควา้มานัน้ มจีดุจบ... 

เดนิตามทางอโศก ท าใหเ้กดิความรูส้กึในหวัใจวา่ 

ทุกสิง่ทุกอย่าง ทีเ่ราสรา้งขึน้ เมือ่เราตาย 

เราเอาอะไรไปไม่ได ้นอกจาก กรรมด ีและกรรมช ัว่ 

  

สรุป 

ผูเ้ขยีน ใชว้ธิกีารหลายอย่าง ในการแนะน าผูอ้่าน 

ใหรู้จ้กั พุทธสถานศรีษะอโศก เชน่ เอกสาร 

ทีผู่น้ าศรีษะอโศก เล่าถงึความเป็นมาของชมุชน 

การอภปิราย ความมุ่งหมายของชมุชน ภาพถา่ย 

สถานทีใ่นชมุชน ซึง่สมาชกิเห็นว่า มคีวามหมาย 

ส าหรบัเขา พรอ้มทัง้ ค าอธบิาย ความหมายของสถานที ่

เหล่าน้ัน  

บทที ่๔ 

การสรา้งปัจเจกชน 

การสรา้งคน: 

พฒันาการทางจติวญิญาณและวตัถ ุ

จากมุมมองของศาสนา ผูเ้ขยีนกล่าวว่า “การสรา้งคน” 

หมายถงึ การพฒันาจติวญิญาณ สมาชกิศรีษะอโศก 



เปรยีบเทยีบ พุทธศาสนา กบัศาสนาครสิต ์

และลงความเห็นว่า ทุกศาสนา มจีดุมุ่งหมาย 

ทีจ่ะสรา้งคนใหเ้ป็นคนด ีอย่างไรก็ตาม แต่ละศาสนา 

อาจใหค้ าจ ากดัความ “ความด”ี ต่างกนั 

ส าหรบัพุทธศาสนา ผูเ้ขยีนเขา้ใจวา่ ความด ีหมายถงึ 

การปฏบิตั ิตามมรรคมอีงค ์๘ เพือ่พฒันาศลี สมาธ ิ

ปัญญา และบุคคลในอดุมคต ิคอืผูท้ีม่พีรหมวหิาร ๔ 

(เมตตา กรณุา มุทติา อุเบกขา) และพระอรหนัต ์

ผูเ้ขยีนยอมรบัว่า อาจตอ้งใชเ้วลาหลายชว่งชวีติ 

จงึจะบรรลุอุดมคตนีิไ้ด ้ในชวีตินี ้คนธรรมดาสามญั 

ควรประพฤต ิตามแนวทาง ๙ ประการคอื 

1. เลีย้งง่าย (สุภระ) 

2. บ ารงุง่าย (สุโปสะ) 

3. มกันอ้ย (อปัปิจฉะ) 

4. ใจพอ สนัโดษ (สนัตุฏฐ ิ) 

5. ขดัเกลา (สลัเลขะ) 

6. มศีลีเครง่ (ธตูะ) 

7. มอีาการทีน่่าเลือ่มใส (ปาสาทกิะ) 

8. ไม่สะสม (อปจยะ) 

9. ขยนัหมั่นเพยีร (วริยิารมัภะ) 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ อโศกไดถ้อืเอา แนวทางทัง้ ๙ ประการนี ้

รวมทัง้คุณธรรม ทีเ่ขาเห็นสมควร มาปฏบิตั ิ



และเขยีนค าเตอืน ตวัโตๆ ไวท้ีศ่าลาธรรม 

เพือ่ใหส้มาชกิเห็นทั่วกนั เชน่ เบกิบาน แจม่ใส มธัยสัถ ์

สุภาพ สงบ หมดความอยาก สิน้ความเสพย ์ นอกจากนี ้

อโศกวางหลกั ๕ ประการ ส าหรบัชมุชนบุญนิยม 

ซึง่ก็เกีย่วขอ้งกบัตวับุคคลดว้ย คอื พึง่ตวัเอง กอ่รา่ง 

และสรา้งสรรค ์ท างานหนกั และอดทน 

อย่าเอาเปรยีบคนอืน่ ต ัง้ใจเสยีสละ  

ตามหลกัพุทธศาสนา การสรา้งตวับุคคล 

ตอ้งเกีย่วขอ้งกบั หลกัเกณฑท์างวตัถุดว้ย 

ผูเ้ขยีนอา้งนิทาน ของท่านเจา้คุณ ประยุทธ 

ปยุตโต เพือ่สนับสนุนความสมัพนัธ ์ระหว่าง 

จติวญิญาณกบัวตัถ ุ

วนัหน่ึง พระพุทธเจา้ ทรงหยั่งรู ้ว่าชาวนา 

ผูย้ากจนคนหน่ึง ซึง่อาศยัอยู่ในเมอืง ทีอ่ยู่ไม่ไกลจาก 

ทีพ่ระพุทธองคป์ระทบั มคีวามพรอ้ม 

ทีจ่ะบรรลุธรรมเป็นพระอรหนัต ์พระพุทธองค ์

ทรงด าเนินไปสู่ทีน่ั่น เพือ่ทรงโปรดชาวนา ชาวเมอืง 

พากนัมา ชมุนุมเนืองแน่น เพือ่ฟังค าเทศนาดว้ย 

แต่พระพุทธเจา้ทรงรอ จนชาวนาคนน้ันมาถงึ 

พระพุทธองค ์ทรงไต่ถามชาวนา ไดค้วามวา่ 

เขาเทีย่วตามหาววั ตวัทีห่ายไป จนทั่วป่า 

และมคีวามเหน่ือยลา้ จนพะยุงกายแทบไม่อยู่ 



เพราะไม่ได ้รบัประทานอาหารมาทัง้วนั พระพุทธเจา้ 

ทรงขอใหค้นน าอาหาร มาใหช้ายคนน้ันรบัประทาน 

จนเขาอิม่ พระองคจ์งึเร ิม่เทศนา ชาวนาคนน้ัน 

ก็เขา้ถงึพระธรรม และไดต้รสัรู ้เป็นพระอรหนัต ์

พระพุทธองคท์รงอธบิายว่า ความหวิ 

เป็นเหตุหน่ึงของความทุกข ์เมือ่คนถูกครอบง า 

ดว้ยความเจ็บปวด เพราะความทุกข ์เขาไม่สามารถ 

เขา้ใจค าสอนทางศาสนาได ้ดว้ยเหตุนี ้

พระองคจ์งึใหช้ายคนน้ัน รบัประทานอาหาร 

กอ่นฟังธรรม 

ดงัน้ัน การพฒันาปัจจยั ๔ (อาหาร เคร ือ่งนุ่งห่ม 

ทีอ่ยู่อาศยั ยารกัษาโรค) 

เป็นรากฐานของการพฒันาจติ ผูเ้ขยีนกล่าวว่า ขณะนี ้

ศรีษะอโศก พึง่ตวัเองได ้อย่างมั่นคง 

สมาชกิไม่ตอ้งพะวง เร ือ่งปัจจยั ๔ อกีตอ่ไป 

  

ศลี : วนิยั 

ศลีเด่น เป็นเอกลกัษณข์องอโศก 

ผูท้ีอ่ยู่ในชมุชนอโศก จะตอ้งเคารพศลี เชน่ ศลี ๕ 

ส าหรบัฆราวาส คอื ๑) ละเวน้จากการฆา่ 



หรอืท ารา้ยชวีติ ๒) ละเวน้จากการลกัทรพัย ์๓) 

ละเวน้จากการประพฤตผิดิในกาม ๔) 

ละเวน้จากการพูดเท็จ หรอืใสร่า้ยป้ายส ี๕) 

ละเวน้จากการใชส้าร ทีท่ าใหค้วามรูส้กึผนัแปร 

ศลีอุโบสถ ส าหรบัคนวดั เชน่เดยีวกบัศลี ๕ แตข่อ้ ๓) 

เปลีย่นเป็น ละเวน้จากการเสพเมถุน ขอ้ ๖) 

ละเวน้จากการตบแต่งรา่งกาย ขอ้ ๗) 

ละเวน้จากการกนิอาหาร ในเวลาหลงัเทีย่งวนั และ ๘) 

ละเวน้จากการ ดูการละเลน่ และเตน้ร า  ศลี ๑๐ 

ส าหรบัแม่ชแีละสามเณร ก็เชน่เดยีวกบัศลีอุโบสถ 

แต่เพิม่ ขอ้ ๙) ละเวน้จากการหยบิจบัเงนิ และ ๑๐) 

ละเวน้จากการนอนบนเตยีงสูง ส่วนพระสงฆน้ั์น 

ปฏบิตัติามพระวนัิย ซึง่มขีอ้ก าหนดอยู่ ๒๒๗ ขอ้ 

               

การถอืศลี 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ คนทั่วประเทศไทยรูว้่า 

ชาวอโศกถอืศลีอย่างเครง่ครดั สิง่แรกทีท่า้ทาย 

ผูซ้ ึง่อยากปฏบิตัติามอโศก 

คอืการปรบัตวัเขา้กบัอาหารมงัสวริตั ิ(ไม่มเีนือ้สตัว ์

หรอืผลติภณัฑ ์ทีเ่กีย่วกบัสตัว ์รวมทัง้ นม ไข่) คนทั่วไป 

รูส้กึขดัแยง้ เพราะว่าคนไทยสว่นมาก -รวมทัง้พระสงฆ-์ 

รบัประทานเนือ้ ปลา และไข่ เป็นประจ า 



และปรงุรสอาหารดว้ยน า้ปลา การทีจ่ะสั่งอาหาร 

ตามภตัตาคาร “ไม่ใสเ่นือ้สตัว”์ มกัท าใหค้นบรกิารงง 

นอกจากนี ้ยงัยากทีจ่ะหาอาหารมงัสวริตั ิ

ทีม่โีปรตนีเพยีงพอ การเป็นนักมงัสวริตั ิ

จงึไม่ใชส่ิง่ทีท่ าไดง่้าย อย่างไรก็ตาม ชาวอโศกเห็นว่า 

การไม่บรโิภคเนือ้สตัว ์หรอืผลติภณัฑ ์ทีเ่กีย่วกบัสตัว ์

เป็นความจ าเป็น 

เพราะว่า การขอ้งเกีย่วกบัการฆ่าสตัว ์

โดยตรงหรอืโดยออ้ม เป็นการละเมดิ ศลีขอ้ 

๑ ผูเ้ขยีนกล่าวว่า ชาวศรีษะอโศก จรงิจงักบัเร ือ่งนีม้าก 

เขาไม่เคยไดย้นิใครบ่น ว่าคดิถงึรสอาหารเนือ้สตัว ์

หรอืเห็นใครแอบกนิเนือ้สตัว ์

ภายในหรอืภายนอกชมุชนเลย 

อุปสรรคเร ือ่งอาหารมงัสวริตั ิจะค่อยๆหายไป 

เมือ่สมาชกิ ยา้ยเขา้มาอยู่ในชมุชนอโศก สิง่แวดลอ้ม 

ซึง่เนน้ศลีเด่น จะท าใหส้มาชกิพยายามปรบัปรงุตวั 

แมว้่าชมุชนอโศก จะก าหนดใหส้มาชกิ ถอืศลี ๕ 

แต่สมาชกิทั่วไป ถอืศลีสูงกวา่น้ัน เชน่ นอนบนเสือ่กก 

บนพืน้กระดาน (ศลีขอ้ ๑๐) แต่งเคร ือ่งแบบของอโศก 

ไม่แต่งหนา้ ไม่ประดบัเพชรนิลจนิดา ไม่สรวมรองเทา้ 

(ศลีขอ้ ๖) สมาชกิทุกคน ปฏบิตัเิกนิศลีขอ้ ๓ ขอ้ ๕ 

และขอ้ ๘ รวมกนั โดยละเวน้อบายมุข (ละเวน้ สุรา 



ยาบา้ บุหร ี ่การพนัน การละเลน่ กลางคนื 

ความเกยีจครา้น และการยั่วเยา้กามารมณ)์ ยิง่กวา่น้ัน 

สมาชกิหลายคน พยายามกนิอาหารวนัละมือ้ 

บางคนลดจาก ๓ มือ้ ลงเหลอื ๒ มือ้ และไม่กนิของว่าง 

ระหว่างมือ้ 

ศลีธรรมไม่ใชเ่พยีงอุดมการ ทีส่ ั่งลงมาจากเบือ้งบน 

แต่เป็นสิง่ทีส่มาชกิทุกคน ปฏบิตัทุิกระดบั 

ผูเ้ขยีนรายงานวา่ สมาชกิส่วนใหญ่ ทีเ่ขาสมัภาษณ ์

(๖๐%) ใหค้วามเห็นวา่ ศลีธรรม เป็นปัจจยัส าคญัทีสุ่ด 

ในการด าเนินชวีติแบบอโศก 

ถงึแมว้่าอโศกจะเขม้งวด ในเร ือ่งศลีธรรม 

ผูเ้ขยีนไม่เคยเห็นสมาชกิคนไหน กระวนกระวายเลย 

ทุกคนปรบัตวั เขา้กบัศลีธรรมไดด้ ี

หลายคนปฏบิตัอิยู่ทีบ่า้น เป็นปี 

กว่าจะมาเป็นสมาชกิทีอ่ยู่ประจ า บางคน 

ทดลองมาอยู่ในชมุชน ช ัว่คราว เชน่ อาทติย ์หรอืเดอืน 

กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจมาอยู่ประจ า ถา้ยกเวน้เนือ้สตัว ์

ยาเสพตดิ และแอลกอฮอล ์ซึง่อโศก 

เขม้งวดกวดขนัมาก ก็ไม่เห็นมอีะไรน่าหนักใจ 

ไม่มคีวามกดดนั ทีส่มาชกิจะตอ้งปฏบิตั ิตามศลีทุกขอ้ 

ใหค้รบบรบูิรณ ์ผูเ้ขยีนเห็นสมาชกิบางคน กนิ 

“อาหารเสรมิ” กอ่นอาหารหลกั เวลา ๑๐ นาฬกิา 



และเห็น “คนวดั” ประพฤตเิชน่เดยีวกนั นอกจากนี ้

คนป่วย และคนมปัีญหาทางรา่งกาย ไดส้ทิธิพ์เิศษ 

ผูเ้ขยีนสงัเกตว่า คนป่วย กนิอาหารบ่อยคร ัง้ 

และนอนพกั ในเวลากลางวนั (ถา้ไม่เชน่น้ัน จะถอืว่า 

ส่อนิสยัเกยีจกรา้น) คนเทา้เจ็บ 

ก็ไดร้บัอนุญาตใหใ้ส่รองเทา้ได ้

ความกดดนัเกีย่วกบัศลีธรรม 

โดยทั่วไป ชาวอโศก มคีวามอดทน 

ต่อความบกพรอ่งของกนัและกนั สมาชกิมกัพูดบ่อยๆว่า 

ไม่ใชธ่รุะ ทีจ่ะไปสอดสอ่ง 

ความประพฤตขิองคนอืน่  แตล่ะคนปฏบิตั ิ

อยู่ในระดบัทีต่่างกนั และการวจิารณค์นอืน่ 

เป็นกเิลสอย่างหน่ึง  อย่างไรก็ตาม การวพิากยว์จิารณ ์

เป็นเร ือ่งธรรมดา ส าหรบัคนทีส่นิทสนมกนั 

ผูเ้ขยีนยกตวัอย่าง สมาชกิหญงิคนหน่ึง ซึง่สนิทสนมกบั 

ผูเ้ขยีนมาก และมาระบายใหฟั้งว่า เธอถูกนินทา 

เร ือ่งกนิจบุกนิจบิ  สมาชกิอกีคน เจ็บรอ้นแทนผูเ้ขยีน 

ทีไ่ดย้นิคนต าหนิผูเ้ขยีน ว่าใสเ่สือ้รดัรปู 

อวดสดัส่วนของรา่งกาย 

ซึง่อาจท าใหค้นคดิไปในแง่อกศุล 

และอาจท าใหเ้ขาละเมดิ ศลีขอ้ ๓ 



เร ือ่งทีม่คีวามขดัแยง้อยู่ในใจ ของสมาชกิ 

อกีเร ือ่งหน่ึงคอื ควรจะแต่งงาน และมคีรอบครวั 

หรอืควรอยู่เป็นโสด? สมาชกิใหค้วามเห็นตา่งกนั เชน่ 

หวัหนา้หมู่บา้นเห็นว่า 

มปัีญหาหลายอย่าง ส าหรบัคนหนุ่มสาว 

เขาอาจมคีวามรกั – ชอบกนัเงยีบๆ ซอ่นเรน้เอาไว ้

มนัเป็นธรรมชาต ิแต่เขาก็พยายาม อยู่เป็นโสด 

ตามทีเ่ราหวงัใหเ้ขาเป็น เราขอใหเ้ขาเขา้ใจ ดงันัน้ 

เราจงึรอและหวงัว่า สกัวนัหนึง่ เขาจะเขา้ใจ 

ว่าเมือ่เขาอยู่เป็นโสด และท างานใหส้งัคม 

เขาไดช้ว่ยอะไร เยอะแยะ 

ตามอุดมคต ิสมาชกิทีอ่ยู่เป็นโสด 

จะสามารถอุทศิสิง่ต่างๆ ใหส้งัคมได ้

โดยไม่ตอ้งกงัวลถงึครอบครวั    

สมาชกิอกีคนหน่ึงคอื อาอา้ย  ใหค้วามเห็นดงันี ้

คนระดบัมหาวทิยาลยั หลงัจากส าเรจ็มธัยมศกึษา บางท ี

เขารกัใครและอยากแต่งงาน หรอือะไรท านองนัน้ 

แต่เขาไม่กลา้ เพราะว่า การแต่งงาน จะท าใหเ้ขารูส้กึว่า 

เขาตกต า่ คลา้ยกบัว่า หยุดชะงกั การกา้วไปสู่การตรสัรู ้

ท าไมเขาคดิว่า คนทีแ่ต่งงาน ไม่สามารถตรสัรู?้ 

พระพุทธเจา้ก็เคยแต่งงาน... แต่เดีย๋วนี ้ดูเหมอืนว่า 

เขารูส้กึขวยเขนิทีม่คีนรกั –ผูห้ญงิบางคน ยงัขวยเขนิ 



ทีม่ทีอ้ง แมก้บัสามขีองตวัเอง... แมว้่าพระโพธริกัษ ์

ไม่ตอ้งการใหใ้ครรูส้กึขวยเขนิ ท่านก็เขา้ใจ ท่านดมีาก 

แต่คนอืน่ ในครอบครวั ศรีษะอโศก 

ตัง้เป้าหมายขึน้มาเอง เพราะวา่มสีมาชกิบางคน 

ในสมีาอโศกและทีอ่ืน่ คลอดลกูในชมุชน 

ซึง่หมายความว่า เรายอมรบัสิง่นัน้ 

แต่ท าไมเราไม่ใหเ้กยีรต ิ

ความเป็นครอบครวัอกีสกัหน่อย? 

และท าใหเ้ขาหมดกงัวล ในเร ือ่งนี ้

ผูเ้ขยีนวจิารณว์า่ อาอา้ยล าเอยีง 

เขา้ขา้งการมคีรอบครวั เพราะว่า 

เขามาจากโบสถม์อรม์อน ซึง่เนน้ครอบครวั 

อย่างไรก็ตาม อาอา้ย เป็นคร ูซึง่เอาใจใส่นักเรยีนมาก 

และรบัฟังปัญหาของนักเรยีน อย่างใกลช้ดิ 

ปัญหาขอ้ขดัแยง้นี ้อาจมผีลลบต่อชมุชน 

จะเอาไปพจิารณาใหล้ะเอยีด ในบทที ่๕ 

การตรวจศลี 

วธิวีดัผลความกา้วหนา้ 

ในการพฒันาศลีธรรมของชาวอโศก 

ค่อนขา้งเป็นกนัเอง และสนุกสนาน ทุกวนัอาทติย ์เวลา 

๑๙ นาฬกิา สมาชกิทีอ่ยู่ประจ าศรีษะอโศก จะชมุนุมกนั 



๓ กลุม่ คอืกลุม่นักเรยีน กลุม่หนุ่มสาว (อายุ ๑๘-๒๙ 

ปี) และกลุ่มผูใ้หญ่ พระสงฆจ์ะเป็นผูน้ าของแต่ละกลุม่ 

โดยอภปิราย ศลีทลีะขอ้ แลว้อนุญาตใหส้มาชกิ 

ทีป่ระสงคจ์ะสารภาพผดิ อธบิายว่าผดิศลีขอ้ไหน 

อย่างไร คร ัน้แลว้ พระจะใหค้ าแนะน า บางคร ัง้ 

สมาชกิไม่แน่ใจ ว่าเขาท าผดิศลีหรอืไม่ จงึเป็นโอกาส 

ทีเ่ขาจะไดถ้ามผูรู้ ้เป็นการท าขอ้สงสยัใหก้ระจา่ง 

และเรยีนรูจ้ากตวัเอง และผูอ้ืน่ ไม่ใชก่ารกลา่วโทษ 

ในทีป่ระชมุ 

  

 ใชน้้อย ท างานมาก ทีเ่หลอืจนุเจอืสงัคม 

เพือ่ “การไม่ยดึตดิ” และ “การมสีมาธ”ิ 

สมาชกิอโศกทุกคน ถอืคตพิจน ์“ใชน้อ้ย ท างานมาก 

ทีเ่หลอืจนุเจอืสงัคม” คตพิจนนี์ ้เห็นไดทุ้กวนั 

จากการแสดงออกของชาวอโศก 

อาแกน่ฟ้า หวัหนา้ฝ่ายบรหิารศรีษะอโศก 

ใหค้ าอธบิาย ดงันี ้

ทีนี่เ่รามหีลกัปรชัญาว่า เรากนินอ้ย ใชน้อ้ย ท างานมาก 

เอาสว่นทีเ่หลอื ไปจนุเจอืสงัคม นีเ่ป็นการเสยีสละ 

ใหส้งัคม –ส่วนทีเ่หลอืใช ้เราไม่สะสม การสะสมเป็นบาป 

เพราะฉะนัน้ เราก าหนดว่า เราจะกลบัมาเป็นคนจน 



ในสายตา ของคนในโลกอืน่ โลกอืน่คอื 

โลกทีเ่ป็นระบบทุนนิยม ซึง่ตอ้งมเีงนิเยอะแยะ 

ทรพัยส์นิเยอะแยะ เราจะเป็นคนทีไ่ม่มทีรพัยส์นิ 

แต่เป็นคน ท างานหนัก และขยนัหมัน่เพยีร มคีวามรอบรู ้

มสีมรรถภาพ และประสทิธภิาพ เราจะขยนัมาก ๆ 

แต่จะไม่สะสม – เราจะกระจาย มนัออกไปสู่คนอืน่ 

ทุกสิง่ทีเ่รามอียู่นี ่เรามไีวเ้พือ่ชว่ยคนอืน่... เราไม่ถอืว่า 

มนัเป็นสมบตัขิองเรา เรามาอยู่รว่มกนั 

ไม่หวงัจะแสวงหาลาภทางวตัถ ุนัน่คอื 

เรามาชว่ยกนัลดตณัหา ซึง่ครอบคลุมหวัใจมนุษย ์

คุณมตีณัหานอ้ยเท่าไร คุณก็ท างาน มากเท่านัน้... 

แต่สิง่ทีเ่กดิจาก ความตอ้งการของเรา 

ตกไปเป็นของมนุษยชาต ิ

เราไม่ไดจ้ดัตัง้องคก์ารนีข้ึน้มา เพือ่เป็นของเรา 

เราไม่ใชนั่กครอบครอง 

ใชน้้อย 

เพือ่จะเนน้หลกั “ใชน้อ้ย” ใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น หรอื 

ไม่ฟุ่มเฟือย 

ผูเ้ขยีนยก พระพุทธเจา้ เป็นแบบอย่าง 

กอ่นจะตรสัรู ้เป็นพระสมัมาสมัพุทธเจา้ 

พระองคท์รงเป็นเจา้ชายสทิธตัถะ โคตมะ 

ซึง่มคีวามส าราญ อยู่ภายในพระราชวงั วนัหน่ึง 



ขณะเสด็จพระราชด าเนิน ออกนอกพระราชวงั 

พระองคท์รงพบ คนแก ่คนเจ็บ คนตาย และนักบวช 

การพบคนทัง้ ๔ ท าใหพ้ระองค ์ทรงพระราชด าร ิ

ว่าชวีติไม่ยั่งยนื -พระองคก็์ตอ้งตาย ในวนัหน่ึงวนัใด- 

ดงัน้ัน สมบตัพิสัถาน ศฤงคารทัง้ปวง ก็ไม่มคีวามหมาย 

เจา้ชายสทิธตัถะ จงึสละชวีติทางโลก แลว้ออกแสวงหา 

วธิทีีจ่ะท าใหพ้น้ทุกข ์คร ัง้แรก พระองคท์รงปฏบิตั ิ

ตามทางของฤาษี ทีท่รงพบกลางป่า แต่ในไม่ชา้ 

พระองคท์รงเห็นว่า วธิทีรมานกาย ก็เป็นความทุกข ์

พระองค ์จงึทรงปฏบิตั ิตามหนทางของพระองคเ์อง 

ซึง่เรยีกว่า มรรคมอีงค ์๘ หรอื ทางสายกลาง 

คอืไม่สุดโต่ง ไปทางหน่ึงทางใด เชน่ ไม่ฟุ่มเฟือย 

และไม่ขดัสน 

คนอโศกใหค้่านิยมแก ่“ความมกันอ้ย” แต่เตอืนว่า 

“ใชใ้หเ้พยีงพอ อย่ากระเหม็ดกระแหม่ จนถงึขัน้ไม่ม ี–

คนละเร ือ่งกนักบั ความขาดแคลน” 

พระพุทธเจา้ทรงสอนใหเ้ลีย้งชวีติชอบ 

หรอืบ ารงุชวีติใหเ้พยีงพอ แต่ความเพยีงพอน้ัน 

ขึน้อยู่กบัคนแต่ละคน (คนท างานหนัก 

เชน่ อาชวน อาจตอ้งกนิอาหาร มากกว่าวนัละ ๑ มือ้ –

ผูเ้ขยีน) 



อกีสิง่หน่ึงทีเ่กีย่วขอ้งกบั “ความมกันอ้ย” ก็คอื 

“สนัโดษ” (ใจพอ) พระพุทธเจา้ตรสัว่า 

ตณัหาเป็นสาเหตุ ทีท่ าใหเ้กดิทุกข ์(ตณัหา-

ในทีนี่ห้มายถงึ ความตอ้งการมากกว่าทีต่นมอียู่) ดงัน้ัน 

ถา้ไม่อยากใหเ้กดิทุกข ์ก็ตอ้งตดัตณัหา สนัโดษ 

หรอืความพอใจ ในสิง่ทีต่นมอียู่ จงึเป็นสิง่ส าคญั 

เพราะว่ามนัเป็น เคร ือ่งชว่ยตดัตณัหา สมาชกิคนหน่ึง 

(อาวชิยั) กลา่ววา่ “เมือ่คุณมสีนัโดษ คุณจะรูส้กึวา่ 

ร า่รวยขึน้ทนัท ีหรอือย่างนอ้ย ก็ร า่รวยกว่าแต่กอ่น”  

ผูเ้ขยีนเห็นดว้ยกบัอโศกทีว่่า การรกัษาศลี 

ท าใหเ้กดิสนัโดษ เพราะศลี ท าใหล้ดการบรโิภค เชน่ 

ไม่กนิเนือ้สตัว ์ไม่ดืม่เหลา้ ไม่ใชย้าเสพตดิ รวมทัง้บุหร ี ่

ไม่เล่นการพนัน หรอืหาความบนัเทงิเรงิรมย ์

ในเวลากลางคนื ไม่แต่งหนา้ ไม่ใชน้ า้หอม 

เพชรนิลจนิดา เสือ้ผา้ทนัสมยั หรอืเฟอรนิ์เจอรท์ีโ่อ่อา่ 

ยิง่กว่าน้ัน ความมุ่งหมายของการลดการบรโิภค 

ก็เพือ่ค่อยๆ ถอนรากของกเิลส คอืความโลภ 

และการยั่วเยา้ราคะน่ันเอง 

อาไพรศลี: มนัท าใหเ้ราเป็นคนประหยดั 

ใชแ้ต่ของทีจ่ าเป็น ไม่ฟุ่มเฟือย  แลว้มนัท าใหเ้ราไม่โลภ 

อยากไดข้องคนอืน่ แสวงหาสิง่ต่างๆ ใหต้วัเอง 



มนัท าลายความโลภ มนัท าใหเ้รายอมเสยีสละ – 

เรามมีาก เราจงึยกใหค้นทีไ่ม่ม ีหรอืคนทีต่อ้งการมนั 

เอม: เมือ่กอ่นนี ้ฉันตอ้งมชีดุนอน ชดุออกไปนอกบา้น 

ชดุเลน่กฬีา ฉันตอ้งใส่รองเทา้ ส าหรบัเล่นกฬีา 

หรอืเดนิเล่น ฉันมถีุงเทา้ หมวก ยนีส ์และกางเกง 

เยอะแยะ แต่เมือ่ฉัน เปลีย่นไปใชเ้สือ้ผา้ไม่กีช่ดุ นอ้ยชิน้ 

ฉันรูว้่า เราสามารถลดความฟุ่มเฟือย ลงไดม้าก 

ไม่จ าเป็นตอ้งใชเ้สือ้ผา้ ทุกชนิดเหล่าน้ัน 

ใชเ้สือ้ผา้อย่างนี ้เราก็อยู่ได ้

การลดการบรโิภค ชว่ยลดความทุกข ์

โดยเฉพาะอย่างยิง่ คนไทย ทีล่ าบากเร ือ่งเงนิทอง 

ผูเ้ขยีนยกตวัอย่าง 

ครอบครวัของ พ่อไพฑูรย ์และ แม่ปรานี 

แม่ปรานี: พวกเราสว่นมากหลงผดิ ไปในทางทีผ่ดิ 

เมือ่เราใชเ้งนิเกนิรายได ้มนัท าใหเ้กดิทุกข ์– คอืเป็นหนี ้

พระพุทธเจา้ตรสัว่า การเป็นหนี ้เป็นความทุกขข์องโลก 

เป็นหนีเ้ป็นทุกขท์ีสุ่ด ถา้เราใชน้อ้ย –มนีอ้ยใชน้อ้ย - 

ใชส้ิง่ทีพ่อเหมาะกบัตวัเรา มนัจะท าให ้เกดิความสุข... 

ในเวลาน้ัน เมือ่เราเร ิม่รูจ้กัอโศก เรามลีูกมาก 

แต่เงนิเดอืนนอ้ย เรามหีนีส้นิ เพราะเราสรา้งบา้นใหม่ 

เราเป็นหนีธ้นาคาร เงนิเดอืนเราไม่พอใช ้



เราจงึมาหาพระ พระพูดว่า “คุณตอ้งอุดรรู ัว่” 

หมายความว่า อย่าใชเ้งนิฟุ่มเฟือย “เสือ้ผา้ทีม่อียู่ 

ใชม้นัใหห้มด กอ่นทีจ่ะซือ้ใหม่ อย่าซือ้เคร ือ่งส าอาง 

มนัไม่จ าเป็น มสีิง่จ าเป็นอยู่ ๔ อย่างเท่าน้ัน คอื อาหาร 

เสือ้ผา้ ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค สิง่ที ่๕ 

อย่าไปสนใจมนั อุดรรู ัว่ แลว้มองหา รายไดเ้พิม่” เราคดิ 

“เอ เราจะหารายได ้เพิม่ไดอ้ย่างไร” 

เรากลบัมาหาพระอกี ท่านบอก “ขายนมถั่ว” 

เราจดัแจงขายนมถั่ว วนัแรก เราขายได ้๗๐ บาท 

เรารูส้กึอบัอายมาก เพราะเราเป็นคร ูเราเป็นขา้ราชการ 

เราถงึอาย แต่เราขายเพิม่ขึน้ ทลีะนิด -ทลีะนิด 

และรายไดข้องเรา ก็เพิม่ขึน้เร ือ่ย ๆ เราเอาเงนิไปใชห้นี ้

นอกน้ัน เราสามารถออมเงนิได ้– เราเก็บเงนิได ้๓,๐๐๐ 

บาท ภายในเวลา ๑๕ วนั เรากูฐ้านะของเรา 

กลบัคนืมาได ้เพราะอโศกสอนเรา 

ผูเ้ขยีนเลา่ว่า ในทีสุ่ด ครอบครวัพ่อไพฑรูย ์

และแม่ปรานี มฐีานะดขีึน้ มคีวามเป็นอยู่ อย่างสขุสบาย 

แต่เขาละทิง้ชวีติ ทีร่  า่รวยทางวตัถุ แลว้ยา้ยเขา้มา 

อยู่ภายในชมุชนศรีษะอโศก 

อาเจนจบ พูดถงึความเครยีด ในการทีจ่ะหาเงนิ 

มาอุดหนุนความเป็นอยู่ อย่างคนทีบ่รโิภคหนัก 

ถา้เรามนีอ้ยและใชน้อ้ย ก็ไม่มปัีญหา... 



เราไม่ตอ้งขอยมืเงนิใคร เราไม่ตอ้งเพิม่หนีส้นิ 

แต่ถา้เราม ี๑๐ บาท แลว้ตอ้งการสิง่ใหญ ่หรอืใชม้าก 

และไม่ตอ้งการขอยมืเงนิใคร เราก็ตอ้งท างานมากขึน้ 

ถา้เราท างาน เฉพาะกลางวนั 

เราก็ตอ้งท างานกลางคนืดว้ย มนัเสยีเวลา และความสุข 

รา่งกายตอ้งการพกัผอ่น ใหเ้พยีงพอ 

และท างานทีพ่อเหมาะ ถา้เราไม่พกัผ่อน รา่งกายของเรา 

จะตอ้งใชพ้ลงัมาก แทนทีจ่ะไดค้วามสุข 

เรากลบัไดค้วามทุกข ์ความฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือย 

ท าใหเ้กดิความทุกข ์เป็นหนี ้หรอืเหน็ดเหนือ่ย 

ผูเ้ขยีนเพิม่เตมิว่า คนอเมรกินัทีม่หีนีส้นิ 

เป็น“ภเูขาเลากา" ดว้ยการใชบ้ตัรเครดติ 

รวมทัง้ค่าผ่อนส่งบา้น ค่าผ่อนส่งรถ ฯลฯ คงจะเขา้ใจ 

ค าพูดของอาเจนจบไดด้ ี

เมือ่ไม่ตอ้งกงัวลเร ือ่งเศรษฐกจิ สมาชกิของชมุชนอโศก 

ก็สามารถเอาใจจดจอ่ อยู่ทีก่ารพฒันาทางจติวญิญาณ 

ไดด้ยีิง่ขึน้ 

ค าถามทีย่งัคา้งอยู่ ก็คอื “สมาชกิศรีษะอโศก 

ใชน้้อยจรงิหรอื?” เพราะคนทีอ่ยู่บา้นส่วนตวั 

จะกนิจะใช ้อย่างไรก็ได ้ตามอ าเภอใจ 

แต่เมือ่ลองส ารวจ ภายในบา้นเหล่านี ้จะเห็นว่า 



คนทีอ่ยู่ในน้ัน อยู่กนัอย่างอดทน 

และจะตอ้งมรีะเบยีบวนัิยด ีเมือ่เปรยีบเทยีบ 

กบับา้นคนอเมรกินัช ัน้กลาง 

หรอืแมแ้ต่บา้นคนไทยในชนบท บา้นในศรีษะอโศก 

แทบไม่มเีฟอรนิ์เจอรเ์ลย (ยกเวน้ บา้นทีค่นชราอยู่ และ 

ท่านผูเ้ฒ่าเหล่าน้ัน ลกุจากพืน้ไม่ไหว) ทีเ่ห็นไดช้ดั 

ก็คอื ไม่มเีคร ือ่งไฟฟ้าใดๆ แมแ้ต่ของใชธ้รรมดา เชน่ 

วทิยุ โทรทศัน ์ตูเ้ย็น และหมอ้ตม้น า้ ในหอ้งนอน 

มตีะเกยีงอ่านหนังสอื เสือ่ ผา้ห่ม หมอน มุง้กนัยุง 

ตูเ้หล็ก ส าหรบัเก็บเสือ้ผา้ และหนังสอื 

หอ้งน า้แทบไม่มอีะไร นอกจาก โถสว้ม กอ๊กน า้ 

บนฝาผนัง ถงัน า้ และขนัตกัน า้ กระจกเงา ทีใ่สส่บู่ 

และยาสฟัีน บางบา้น มหีวัฝักบวั ไม่กีบ่า้น 

มเีคร ือ่งท าครวั 

มอียู่สิง่เดยีว ทีผู่เ้ขยีนเห็นว่า สมาชกิศรีษะอโศก บรโิภค 

“ไม่นอ้ย” น่ันคอื อาหารทีก่นิรว่มกนั 

ผูเ้ขยีนบรรยายดงันี ้

เมือ่อาหารในถาด ทีม่ลีอ้เลือ่นผ่านมา ระหว่าง 

แถวผูช้าย กบัแถวผูห้ญงิ เราต่างกุลกีุจอ ตกัอาหาร 

จนพูนจาน ตามปกต ิอาหารของเรา ประกอบดว้ย 

ขา้วสนี า้ตาล (ขา้วกลอ้ง) ถั่ว เมล็ดพชื เชน่ งาด า 

งาขาว เมล็ดทานตะวนั เตา้หู ้ผดัผกั ผกัสด ผลไมส้ด 



ผลไมแ้หง้ นมถั่ว ชาสมุนไพร กุก๊กี ้ซ ึง่คนภายนอก 

ใหเ้ราเป็นคร ัง้คราว ฉันกนิจานเดยีวก็อิม่ 

และกนิเสรจ็กอ่นใครๆ แต่เห็นคนอืน่ตกักนั คนละ ๒-๓ 

จาน เขาถามฉันแทบทุกวนั “คุณอิม่แลว้หรอื” ฉันพศิวง 

ทีเ่ห็นคนศรีษะอโศกกนิจ ุสมาชกิหญงิบางคน 

เอาถว้ยมาใส่อาหาร ไปกนิทีบ่า้นก็ม ีแต่น่าประหลาด 

ไม่เห็นมใีครอว้นสกัคน ทีพ่อทว้มๆ ก็เห็นอยู่ 

เพยีงคนเดยีว นอกน้ัน ยงัตอ้งการคาลอรีเ่ป็นพเิศษ 

เพือ่เอาไปเป็นพลงังาน ใหร้า่งกาย ทีท่ างานหนัก 

งานหนกั 

ผูเ้ขยีนบอกวา่ “งาน” ในภาษาไทย กนิความกวา้ง 

อาจหมายถงึ กจิกรรมทีท่ าเพือ่เลีย้งชพี 

ท าเพือ่ความสนุก หรอืท า เพราะตอ้งท า เชน่ การงาน 

งานวดั งานแต่งงาน งานศพ อย่างไรก็ตาม งานในทีนี่ ้

เกีย่วขอ้งกบั ความตอ้งการทางวตัถุ การเพ่งจติ 

พจิารณา หนา้ที ่และความขยนัหมั่นเพยีร 

ในรปูธรรม ชาวศรีษะอโศก ตอ้งท างานหนัก 

เพือ่จดัหาสิง่ทีต่อ้งการ มาใชส้อย สมาชกิรว่มกนัผลติ 

สิง่ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั เชน่ อาหาร เสือ้ผา้ ปุ๋ย 

ผงซกัฟอก ยารกัษาโรค  เขายงัสรา้งบา้น 

และประดษิฐเ์คร ือ่งผ่อนแรงขึน้ใชเ้อง สมาชกิทีอ่ยู่ประจ า 

สาละวนอยู่กบั การท างาน ตัง้แต่กอ่นสว่าง จนค ่ามดื 



เพือ่หาเลีย้งผูใ้หญ่ อย่างนอ้ย ๘๐ คน นักเรยีน ๒๐๐ 

คน และผูม้า เยีย่มเยยีนอกี เดอืนละหลายรอ้ยคน 

คตพิจนข์องเขา “งานมากอ่นสิง่อืน่” (รวมทัง้กนิ) 

แมว้่าศรีษะอโศก ยงัไม่ไดพ้ึง่ตวัเอง อย่างสมบูรณ ์

สมาชกิก็พยายาม ทีจ่ะพึง่ตนเอง ตามแบบฉบบั 

ของชมุชน"บุญนิยม" ตามประวตั ิ

ผูน้ าศรีษะอโศกกล่าวว่า “เพราะว่า บุญนิยม 

เนน้ความมั่นใจในตวัเอง ชมุชนจงึตอ้งพึง่กจิกรรม 

หรอืฐานงาน ทีร่องรบัความตอ้งการ ของชมุชนน้ัน” 

ตารางต่อไปนี ้แสดงชนิดของงาน 

ทีเ่กีย่วกบัการเลีย้งชพี ทีศ่รีษะอโศก 

                           ตวัอย่างของฐานงาน 

 กจิกรรม    ฐานงาน   
รายไ

ด ้

เตรยีมอาหารส าหรบัสมาชิ

ก 

กสกิรรม  

กอ่สรา้ง  

ผลติยาสมุนไพร  

ทดสอบชวีติทางวทิยาศาส

ตร ์ 

เย็บเสือ้ผา้  

โรงครวั 

ฟารม์ สวน 

บรกิาร  

บา้นยาด ี

บรกิาร 

รา้นเย็บเสือ้  

อาหารแปรรปู 

อาหารแปรรปู  

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ม ี

ไม่ม ี

ม ี

ม ี

ม ี



ท าขา้วเกรยีบ เห็ดผง  

ท าเตา้เจีย้ว และน า้ซอีิว้  

ท าเตา้หู ้ 

สขีา้วกลอ้ง 

จ าหน่ายน า้มนัรถยนต ์

เพาะพนัธุไ์ม ้ 

ดูแลหอ้งสมุด  

ผสมปุ๋ยอนิทรยี ์ 

จดัการขยะ  

เพาะเห็ด  

ท าภาชนะไมไ้ผ ่

ดูแลคนป่วย 

ผลติน า้ยาท าความสะอาด  

ขายของใช ้ 

ขายพชืผลของชมุชน 

งานศลิป์ ภาพเขยีน 

ปลูกพชืสมุนไพร 

เก็บพชืผล  

งานไม ้ 

เอกสาร  

บ ารงุรกัษา  

ดูแลพพิธิภณัฑ ์ 

ดูแลสวนสมุนไพร 

โรงเตา้หู ้

 โรงส ี

 ปัม๊น า้มนั  

กรนีเฮา้ส ์ 

หอ้งสมุด 

ปุ๋ยสะอาด 

ขยะวทิยา  

โรงเห็ด  

โรงจกัสาน 

อโรคยา  

แชมพูสมุนไพร  

รา้นน า้ใจ  

รา้นปลอดยาฆา่แม

ลง 

วจิติรศลิป์ 

สวนบุญ  

เก็บเกีย่ว  

รา้นชา่งไม ้ 

ส านักงานกลาง  

บ ารงุรกัษา  

บรรพบุรษุ  

สวนสมุนไพร  

ลานฟืน  

ไม่ม ี

ม ี

ม ี

ไม่ม ี

ม ี

ม ี

ม ี

ม ี

ม ี

ไม่ม ี

ม ี

ม ี

ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี



หาฟืน  

บรรจสุนิคา้  

ดูแลโรงธรรม 

ดูแลเคร ือ่งมอื 

เพาะถั่วงอก  

ซอ่มรถยนต ์ 

ทอผา้ 

ตอ้นรบัแขก น าเทีย่ว  

รกัษาบญัช ี 

ผลติสารละลายจลุนิทรยี ์

ผลติเคร ือ่งตดัเลือ่ย  

บรกิารความสะดวก  

บรรจ ุ 

โรงธรรม  

โรงจกัร 

ก าลงัชวีติ  

โรงชา่งกล 

โรงทอ 

ประชาสมัพนัธ ์ 

บญัช ี

แล็บจลุนิทรยี ์

โรงตเีหล็ก  

หน่วยสวสัดกิาร 

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

ไม่ม ี

__________________ 

ส าหรบัชาวอโศก การท างาน 

เป็นพืน้ฐานของการท าสมาธ ิขณะท างาน หรอื 

ท ากจิวตัรประจ าวนั สมาชกิพยายามรกัษาจติ 

ใหอ้ยู่กบัปัจจบุนั ท าใจใหส้งบ เอาใจจดจอ่อยู่ทีง่าน 

เกีย่วขอ้งอยู่กบังาน  ควบคุมอารมณใ์หป้กต ิ ต่อไปนี ้

เป็นค าบอกเล่า ของชาวอโศก ผูซ้ ึง่ใชก้ารท างาน 

เป็นการท าสมาธ ิ



อาเจนจบ: เมือ่เราท างาน ใจของเราอยู่ทีง่าน 

เชน่เมือ่เชา้นี ้ผมน่ังถอนวชัพชื อยู่ในนา ใจของผม 

ไม่ไดไ้ปไหน คร ัน้แลว้ ผมมองดู ความคดิของผม 

คลา้ยกบัมองดูแกว้น า้ คร ัง้แรก เรามองเห็นแกว้ 

แลว้เห็นน า้ในแกว้ เราเห็นว่า น า้ก าลงักระเพือ่ม 

แลว้ก็หยุดน่ิง เราจะเห็นว่า มนัมสีต่ีาง ๆ – เขยีว หรอื 

แดง – หรอืว่าใสสะอาด… ถา้เราสามารถ 

พฒันาการมสีตอิยูก่บัตวั มนัจะท าใหเ้รามคีวามรู ้

และความเขา้ใจ ใจส่งไปทีก่าย น่ันคอืสมาธ ิ

ขณะทีเ่ราท างาน เรารูว้่า เราก าลงัท าอะไร เราใชปั้ญญา 

และความรู ้ในงานทีเ่ราท า 

มัว๊ะ: สมาธขิองผมคอื - ผมไม่น่ังหลบัตา- 

ผมพยายามมสีต ิในการท างาน เพราะว่า ถา้เรามสีต ิ

เราจะมคีวามตัง้อกตัง้ใจ บางท ีเวลาท างาน เราโกรธ 

แต่ถา้เราปลดปลอ่ย ความโกรธออกมาทีง่าน 

มนัก็จะท าใหง้านเสยี เพือ่ใหง้านลลุ่วงไปดว้ยด ี

ผมจะพยายาม ควบคุมอารมณข์องผม บางท ี

ผมท างานผดิพลาด ผมโมโห 

แต่ผมจะพยายามระงบัอารมณโ์กรธ ใหน่ิ้ง ใหม้สีนัต ิ

คดิทบทวน แลว้หาวธิใีหม่ ทีจ่ะแกไ้ขปัญหา 

ผูเ้ขยีนมคีวามเห็นว่า “สมาธ”ิ ทีช่าวอโศกปฏบิตัน้ัิน 

เป็นสมาธทิีข่าดเป็นหว้ง ๆ และกระจดักระจาย 



ไม่ใชส่มาธทิีต่่อเน่ืองกนั เธอกล่าวว่า 

เป็นการยากทีจ่ะบอกว่า ใครมสีมาธ ิขณะทีก่ าลงัท างาน 

เพราะว่าสมาธ ิเป็นกระบวนการภายใน เป็นส่วนใหญ่ 

ชาวอโศก อาจกล่าวว่า ความสมัพนัธอ์นัด ีระหว่างคน 

และผลงานยอดเยีย่ม เป็นเคร ือ่งแสดงถงึการมสีมาธ ิ

แต่ผูเ้ขยีนเคยไดย้นิ เสยีงทะเลาะววิาท หรอื 

การต าหนิกนัอย่างรนุแรง เกีย่วกบัการท างานลวกๆ 

เธอจงึไม่แน่ใจว่า การมปีากเสยีงกนัน้ัน เกีย่วขอ้งกบั 

สมาธ ิหรอืวฒันธรรม ประเพณีของคนไทย 

หนา้ที ่เป็นลกัษณะหน่ึง ของการงาน สนัตกิโร 

ภกิข ุสานุศษิย ์ของท่านพุทธทาส อธบิายค าวา่ หนา้ที ่

ดงันี ้

ทีส่วนโมกข ์งานอะไรก็ตามทีจ่ าเป็น จดัว่าเป็นหนา้ที ่

และหนา้ที ่เป็นความหมายอย่างหน่ึง ของธรรม 

การท าหนา้ที ่จงึเป็น การปฏบิตัธิรรม... 

หวัใจของคนเราสกปรก ดว้ยความเห็นแกต่วั 

เราจงึตอ้งท าความสะอาดมนั ดว้ยการท างาน 

ทีไ่ม่เห็นแกต่วั ค่านิยม อยู่ทีก่ารท างาน 

การใหบ้รกิารทีไ่ม่เห็นแกต่วั 

สนัตกิโร ภกิข ุเนน้การบรกิาร ทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกบัอตัตา 

ผูเ้ขยีนไดย้นิชาวอโศก พูดบ่อย ๆ วา่ 

“รบัผดิชอบในหนา้ที”่ ซึง่หมายถงึ 



การพฒันาจติวญิญาณ และอะไรก็ตาม 

ทีจ่ะตอ้งท าใหส้ าเรจ็ สมาชกิปฏบิตัธิรรม 

ไปพรอ้มๆกบัท าหนา้ทีใ่นชมุชน ผูเ้ขยีนบอกว่า 

สมาชกิบางคน พูดถงึหนา้ที ่อนัยิง่ใหญ่ 

ทีจ่ะท าใหม้นุษยบ์รรลุผล ศกัยภาพ คอืคดิ 

และสรา้งสรรค ์อย่างทีม่นุษยเ์ท่าน้ัน สามารถท าได ้

เป็นการใช ้ความสามารถพเิศษ และความช านิช านาญ 

ในทางหน่ึงทางใด ท าใหส้ภาพอืน่สมบูรณ ์

ส าหรบัชมุชน"บุญนิยม" น่ันคอื การกอ่รา่ง 

และสรา้งสรรค ์

สุดทา้ย การท างานหนัก เป็นคุณงามความด ี

ความขยนัหมั่นเพยีร เป็นอุดมคตขิอ้หน่ึง ทีพ่ระพุทธเจา้ 

ทรงสั่งสอน และเป็นกฎเกณฑ ์

ส าหรบัชมุชนบุญนิยมศรีษะอโศก ความขยนัหมั่นเพยีร 

ตรงกนัขา้มกบั ความเกยีจครา้น ซึง่เป็นกเิลส 

ชาวศรีษะอโศก ชอบยกตวัอยา่ง “ตืน่สาย” วา่เป็นกเิลส 

เวลา ๖ นาฬกิา ถอืว่าสาย ส าหรบัศรีษะอโศก 

เพราะว่าในเวลาน้ัน สมาชกิสว่นใหญ ่

ก าลงัท างานอยู่แลว้ตามปกต ิสมาชกิทีม่รีา่งกายแข็งแรง 

ตืน่ต ี๓ คร ึง่ เพือ่สวดมนตร ์หรอื ประชมุทีโ่รงธรรม 

เมือ่ถามวา่ “การตืน่นอนเวลา ๓.๓๐ นาฬกิา 



มคีวามส าคญัอย่างไร?” สมาชกิศรีษะอโศก 

ใหค้ าตอบดงันี ้

อารตันา: ท าใหเ้ราฝึกตืน่เชา้ เป็นคนขยนั 

เป็นการฝึกตวัเองทีด่ ี

อาไพรศลี: ตืน่เชา้ตรู ่ท าใหเ้รามเีวลาท างานมากขึน้ 

ขดัเกลาตวัเราเอง ไม่ใหข้ีเ้กยีจ หรอืตดิการนอน 

เพราะการนอน เป็นกเิลสอย่างหน่ึง 

อาพลขีวญั: ส าคญัเพราะว่า มนัฝึกเรา 

ใหต้ืน่มารบัผดิชอบ กอ่นนี ้ฉันนอนมาก ตอนกลางวนั 

เดีย๋วนี ้บางทตีอนหนา้หนาว ฉันไม่อยากลุกขึน้ 

แต่พ่อท่านพูดว่า เมือ่เราเกดิเป็นมนุษย ์ผูซ้ ึง่มค่ีา 

และมชีวีติทีต่ืน่อยู่เสมอ มคีวามรบัผดิชอบ สามารถเห็น 

สามารถไดย้นิ สามารถ- อะไรก็ตาม 

มากกว่าคนซึง่ก าลงัหลบั 

ท่านดนิธรรม: คุณมเีวลาท างานมาก 

และคุณสามารถฝึกตวัเอง ใหเ้ป็นคนขยนั เมือ่คุณขยนั 

คุณสามารถท างานไดม้าก และการท างาน 

ท าใหค้นมศีลีธรรมดขีึน้ ความขยนั ท าใหม้ศีลีธรรมทีด่ ี

ไม่ไดส้ะสมอะไร แต่เป็นการใหแ้กค่นอืน่ ชวีติอย่างนี ้

เป็นตวัอย่าง... เมือ่เขาเห็น เขาจะปฏบิตัติาม คร ัน้แลว้ 

เราจะมสีงัคมอย่างนี ้มากขึน้เร ือ่ย ๆ เราไม่ท าลาย 



ทรพัยากรของโลก มแีต่การสรา้งสรรค ์สนัต ิรม่เย็น 

น่าอยู่ ถูกไหม? 

ทัง้ทีถ่อืกนัว่า การตืน่เชา้ตรู ่มค่ีานิยมสูง 

แต่ก็ไม่มกีารเขม้งวดกวดขนั เหมอืนเร ือ่งเนือ้สตัว ์

และยาเสพตดิ จ านวนผูเ้ขา้ประชมุ ตอนเชา้ตรู ่

ไม่แน่นอน มตีัง้แต่ สตรสีูงอายุ ๔-๕ คน 

ไปจนถงึนักเรยีนทัง้หมด ตอนท าวตัรเชา้ และสมาชกิ 

ระหว่าง ๔๐-๖๐ คน รวมทัง้พระสงฆ ์

ในการประชมุประจ าสปัดาห ์คนชราและคนป่วย 

ไม่ตอ้งเขา้ประชมุ คนหนุ่มและยงัแข็งแรง บางคน ไดร้บั 

การยกเวน้พเิศษ เชน่ อาแกน่ฟ้า และอาสมัพนัธ ์

ไม่ตอ้งตืน่เชา้ เพราะเขาท างานดกึ ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ 

เสยีงจากเคร ือ่งขยายเสยีง ทีด่งัสน่ันหวั่นไหว 

เพลงจงัหวะถีย่บิ การประกาศเวลา เทปธรรม 

และเสยีงสวดมนตร ์– ทัง้หมด เร ิม่เมือ่ ๓.๑๕- 

มปีระสทิธภิาพ ในการรกัษา โรคขีเ้กยีจของผูเ้ขยีน 

  

ทีเ่หลอืจนุเจอืสงัคม 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ เมือ่เธอสมัภาษณส์มาชกิ ทีศ่รีษะอโศก 

เธอใชค้ าพูดผดิบ่อย ๆ เชน่ประโยค 

“คุณมคีวามเห็นอย่างไร กบัค าพูดทีว่่า มน้ีอย 



ใชน้้อย?” 

สมาชกิหลายคน พากนัทกัทว้ง เชน่ 

อาแกน่ฟ้า คุณไม่ควรพูดว่า “มนีอ้ย ใชน้อ้ย” 

แต่ควรพูดว่า “มมีาก แต่ใชน้อ้ย” เพราะถา้เราพูดวา่ 

“มนีอ้ย ใชน้อ้ย” บางคน อาจเขา้ใจผดิ เพราะว่า 

“มนีอ้ย ใชน้อ้ย” อาจหมายความว่า “ไม่ท าอะไรเลย 

ถงึไดม้นีอ้ย” แต่ถา้คณุพูดว่า “มมีาก แตใ่ชน้อ้ย 

จงึมเีหลอืไวใ้หค้นอืน่” อย่างนี ้เห็นจะเหมาะกว่า นะครบั 

หลกัจรยิธรรม ของการบรโิภคแต่นอ้ย บวกกบั 

ความขยนัหมั่นเพยีร มคีวามเป็นไปได ้

ทีจ่ะสรา้งความมั่งคั่ง ใหแ้กผู่ป้ฏบิตั ิ

แต่แทนทีจ่ะกกัตุนผลผลติจากแรงงาน ชาวอโศก 

เก็บไวเ้ฉพาะ ส่วนทีเ่ขาจ าเป็นตอ้งใชเ้ท่าน้ัน 

แลว้ยกส่วนทีเ่หลอื ทีเ่กนิ หรอืทีท่ าไดม้ากไป ใหแ้ก ่

“มนุษยชาต”ิ 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ นักปราชญห์ลายคน เชน่ พเีตอร ์

แจคสนั และ คณานัถ โอบยิสกัครี ์เปรยีบเทยีบ 

ขบวนการพุทธปฏริปู กบั ลทัธโิปรเทสแตนท ์ในระหว่าง 

ววิฒันาการอุตสาหกรรม ในทวปียุโรป แจคสนัเขยีนวา่ 

นักปฏริปูศาสนาทัง้หลาย เนน้หลกัการถอืสนัโดษ 

และความพอใจ ในชวีติมธัยสัถ ์แต่ความสนัโดษ 



และมธัยสัถใ์นทีนี่ ้ไม่ไดห้มายถงึ การเฉือ่ยชา 

ตรงกนัขา้ม เขากลบัส่งเสรมิกจิกรรม ทีเ่พิม่ผลผลติ 

และชว่ยใหเ้กดิ ความอุดมสมบูรณ ์การเนน้ความส าคญั 

ของการท างาน และการเก็บหอมรอมรบิ เป็นเคร ือ่งช ี ้

ใหเ้ห็นถงึการสะสม ซึง่มคีวามจ าเป็น ส าหรบัการลงทุน 

ในระบอบทุนนิยม ของคนช ัน้กลาง 

แจคสนั อาจเขา้ใจท่านพุทธทาส และอโศก เพยีงผวิเผนิ 

จงึเทยีบเคยีง พุทธปฏริปู กบัลทัธโิปรเทสแตนท ์ทีจ่รงิ 

ทัง้ท่านพุทธทาส และอโศก ต่อตา้นลทัธวิตัถนิุยม 

ท าไมชาวพุทธไม่สะสม ? 

ผูเ้ขยีนอา้งค าพูดของ อาแกน่ฟ้า ว่าการสะสมเป็นบาป 

และอา้งการปฏบิตั ิของพระภกิษุสงฆ ์ว่าพระไม่สะสม 

ดงัน้ัน ฆราวาสทีเ่ป็นพุทธ ก็ไม่ควรสะสม การสะสมทุน 

แมจ้ะเอาไวล้งทุน ก็ไม่สอดคลอ้งกบัค าสอน 

ในพุทธศาสนา*  ประการที ่๒ ชาวพุทธ 

มุ่งหวงัการไม่ยดึตดิ ไม่เพยีงแต่ การยดึตดิในวตัถ ุ

เท่าน้ัน ความรูส้กึครอบครอง หรอืการเป็นเจา้ของ 

ก็ยงัเป็นการยดึตดิ ผูเ้ขยีน อา้งค าพูดของสมาชกิ 

คนหน่ึง (หมูเฒ่า) ทีว่า่ เวลาตาย 

ไม่มใีครเอาอะไรไปได ้จงึไม่มเีหตุผล 

ทีจ่ะควา้เอาสิง่ต่างๆ มาเป็นของตน แมแ้ต่ความรูส้กึวา่ 

เป็นเจา้ของ ประการที ่๓ เป็นการฝึกอนัตตา 



หรอืการไม่มตีน ซึง่เป็นหลกัส าคญัในพุทธศาสนา 

ผูเ้ขยีนอา้งถงึ ค าพูดของ สกิขมาต ุ

จนิดา ผูบ้รหิารโรงเรยีนสนัตอิโศก ในกรงุเทพ ฯ 

“การให ้เป็นหวัใจของพุทธศาสนา คอืใหโ้ดยไม่เอา – 

แต่ความจรงิ เขาออมชอม คอืใหม้าก แต่เอานอ้ย” 

การเสยีสละ เป็นการปฏบิตัทิีส่ าคญั 

ในการด าเนินชวีติแบบอโศก ความจรงิ 

คนไทยทีถ่อืพุทธ ก็นิยมการบรจิาค แต่สว่นมาก 

บรจิาคเพือ่เอา เชน่ น าของไปบูชาพระพุทธรปู 

แลว้อธษิฐาน ขอโน่นขอน่ี แต่ชาวอโศก 

ท าแบบทวนกระแส คอืมุ่งผลประโยชน ์

ของชนส่วนรวมเป็นใหญ่ 

สงเคราะหค์นธรรมดาสามญัทัว่ไป ไม่วา่จะเป็น 

ชาวอโศกหรอืไม่ และชว่ยบ ารงุรกัษา สิง่แวดลอ้ม 

ทีค่นอาศยัอยู่ 

บุญนิยม เป็นองคก์ารตน้แบบของอโศก 

และยดึหลกัการ เสยีสละเพือ่บุญ หลกัเกณฑข์อง 

ชมุชนบุญนิยม ระบุความตัง้ใจ ทีจ่ะเสยีสละ และ 

การไม่เอาเปรยีบคนอืน่ 

ตรงกนัขา้มกบัทุนนิยม (ตามความเห็นของชาวอโศก) 

ซึง่ด าเนินการ โดยการเอาเปรยีบคนอืน่ 

เพือ่สะสมตน้ทุน ในการผลติ สมณะโพธริกัษ ์อธบิาย 



ความแตกตา่ง ระหว่างบุญนิยม กบัทุนนิยมไว ้

ในการสมัภาษณ ์“๑๕ นาทกีบัพ่อท่าน” 

ซึง่ตพีมิพใ์น สารอโศก ฉบบั มกราคม ๒๕๓๑ 

กระแสทุนนิยม มาแรงและเรว็ ดงันัน้ 

จงึจ าเป็นทีจ่ะตอ้งน า บุญนิยม มายนืยนั 

ว่าคณุค่าของมนุษยชาต ิมอียู่ในการเสยีสละ 

ไม่ใชก่ารเอาเปรยีบ 

นิยม แปลว่า ยกย่อง เห็นดว้ย สมคัรใจ ดงันัน้ 

นิยมบุญ หมายถงึ นิยมสิง่ทีเ่ป็นบุญ 

ไม่ใชนิ่ยมสิง่ทีเ่ป็นบาป การใชป้ระโยชนส์่วนตวั 

การเห็นแกต่วั การเกบ็รวม การไม่เสยีสละ 

เดีย๋วนี้ มแีต่คน เอาเปรยีบสงัคมมาก 

เท่าทีจ่ะเอาได ้กกัตุนทรพัยส์มบตัเิอาไว ้

จนกระท ัง่ กลายเป็น นายทุนใหญ่ –

คนร า่รวยผูย้ิง่ใหญ่ สรา้งชอ่งว่าง ระหว่างคน 

คร ัน้คนร า่รวยมากขึน้ เขาคบคนร า่รวยดว้ยกนั 

ส่วนคนจน ผูซ้ ึง่อยู่ในระดบัล่าง ของสงัคม 

ส่วนใหญข่องสงัคม กก็ลายเป็นคนที ่ถูกบบีบงัคบั 

ถูกบบีมากขึน้ เขาถูกล่อลวง โดยระบอบทุนนิยม 

ใหอ้ยู่ในสถานการณ ์ทีแ่กไ้ขไม่ได ้



คนแตล่ะคน เป็นทาสของทุนนิยม เขาเชือ่ว่า 

วนัหน่ึง เขาจะมเีร ีย่วแรงพอ ทีจ่ะใชร้ะบอบนี้ 

ใหเ้ป็นประโยชนแ์กต่วัเขา เขาจะหาหนทาง 

ทีท่ าใหต้วัเขา มรีายได ้และมคีวามกา้วหน้า 

มากกว่าคนอืน่ มากขึน้ โดยไม่มทีีส่ิน้สุด 

แตทุ่นนิยมเพยีงแต่หลอกลวง 

ทุนนิยม... เป็นลทัธสิะสม ตกัตวง แข่งขนั ยือ้แย่ง 

-มอืใครยาว ไมว่่าหญงิหรอืชาย สาวไดส้าวเอา- 

จนร า่รวย จนลน้ฟ้า เป็นสาเหตขุอง 

ทุกขแ์ละบาป ซึง่ตกอยู่ที ่ผูน้ัน้โดยตรง 

และคนอืน่ ท ัว่สงัคม 

บุญนิยม...เป็นลทัธทิี ่มองเห็นสจัจะ 

และปัญญาทีแ่ทจ้รงิ ว่า การเสยีสละ 

การสรา้งสรรค ์การมนี ้าใจ 

และการชว่ยเหลอืผูอ้ืน่ เป็นคุณค่าโดยตรง 

ส าหรบัผูใ้ห ้และเป็นค่านิยม ท ัว่สงัคม จนกระท ัง่ 

ทุกหวัใจ เต็มเป่ียมจรงิ ๆ 

ผูเ้ขยีนสรปุว่า สมณะโพธริกัษ ์น าเอาความคดิ 

ซึง่เป็นส่วนส าคญั ของพระพุทธศาสนา มากลา่ว 

“ทางโลกยี ์(ทุนนิยม) ตัง้อยู่บนความลุ่มหลง 

ว่าความสขุ สามารถบรรลุได ้จากการเพิม่พูนทางวตัถ ุ



และการเพิม่พูนนี ้ไม่มทีีส่ิน้สุด ดงัน้ัน สงัสารา หรอื 

การเวยีนวา่ยตายเกดิ ก็ไม่มทีางสิน้สุด และความทุกข ์

ก็เชน่เดยีวกนั แต่หนทางแห่งธรรม (บุญนิยม) 

มรีากฐานอยู่บน หลกัอรยิสจั ทีว่่า ความทุกข ์

เป็นผลของตณัหา การเดนิตามทางธรรม 

จงึท าใหเ้กดิการตรสัรู ้นิพพาน 

ปลดเปลือ้งจากสงัสารา และหมดทุกข”์ 

บุญนิยมของศรีษะอโศก 

มกีระบวนการดงันี:้ เร ิม่ตน้ สมาชกิ 
เสยีสละใหแ้กช่มุชน เพือ่ใหช้มุชนยงัชพีอยู่ได ้

ในระดบัทีม่ ั่นคง สงัคมไทย หรอืมนุษยชาต ิ

อาจไดร้บัผลประโยชนโ์ดยตรง 

จากสว่นเกนิของศรีษะอโศก เชน่ ผกัผลไม ้ทีเ่หลอืเฟือ 

ผงซกัฟอก ปุ๋ย เสือ้ผา้ ยารกัษาโรค และอาหารแหง้ 

ซึง่ถูกน ามาจ าหน่ายที ่“รา้นน า้ใจ” 

ในราคาทีสู่งกว่าราคาผลติ ไม่เกนิ ๑๕% และที ่

“ตลาดอารยิะ” แห่งชาต ิณ จงัหวดัอุบลราชธานี 

ในวนัปีใหม่ สงัคมไทย ยงัไดร้บัผลประโยชน ์จากความรู ้

ของสมาชกิชาวอโศก ซึง่ถ่ายทอด โดยการใหเ้ปล่า 

ทางเอกสารสิง่พมิพ ์การศกึษาขัน้ประถมและมธัยม 

การใหก้ารฝึกฝน เกีย่วกบัศลีธรรม ทางพุทธศาสนา 

การฝึก “๓ อาชพีกูช้าต”ิ (กสกิรรมธรรมชาต ิ



การก าจดัขยะมูลฝอย และ การผลติปุ๋ยอนิทรยี)์ 

สมาชกิอโศก ยงัใหบ้รกิาร สงัคมไทยต่อไป 

ดว้ยการจ าหน่าย อาหารมงัสวริตั ิราคาถูก 

ทีร่า้นของชมุนุม และแจกอาหาร มงัสวริตัฟิร ี

เพือ่เฉลมิพระเกยีรต ิพระบาทสมเด็จพระเจา้อยู่หวั 

ในวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา และบางท ีในอนาคต 

อโศกอาจผลตินายกรฐัมนตร ีทีไ่ม่รบัเงนิเดอืน 

 

ประถมศกึษา และมธัยมศกึษาของอโศก 

กลุ่มอโศก สนับสนุน การพฒันาปัจเจกบุคคล 

ในวยัเด็ก โดยใชร้ะบบการศกึษาของอโศกเอง 

ความเป็นมา เร ิม่ตน้ที ่“โรงเรยีน วนัอาทติย”์ 

ส าหรบัลูกๆ ของสมาชกิอโศก 

และพฒันามาเป็นทางการ เมือ่กระทรวงศกึษาธกิาร 

รบัรองวทิยาฐานะ ใหเ้ป็น 

“การศกึษานอกโรงเรยีน”  (คนอเมรกินั อาจเรยีก 

“โฮมสกูลลิง่” หรอืระบบการศกึษาทีบ่า้น) ปัจจบุนั 

ศรีษะอโศก มนัีกเรยีน ๒๐๐ กว่า ตัง้แต่ช ัน้ประถม ๑ 

ถงึมธัยม ๖ (เกรด ๑๒) โรงเรยีนเปิดสอนสปัดาหล์ะ ๕ 

วนั ศุกรถ์งึองัคาร ครมูาจาก สมาชกิ ทีอ่ยู่ในชมุชน 

ศรีษะอโศก และอาสาสมคัรจากในเมอืง 

ซึง่มาสอนทีอ่โศก ในวนัเสาร-์อาทติย ์



แรงจูงใจส าหรบัการศกึษาของอโศก 

ขณะทีจ่ านวนเด็กในวยัเรยีน ของชมุชนเพิม่ขึน้ 

อดตีครอูาจารย ์ทีอ่ยู่ในศรีษะอโศก เสนอวา่ 

ชมุชนควรบรหิาร การศกึษาของชมุชนเอง 

เพราะเหตุหลายประการเชน่ 

1. ระบบการศกึษาทีม่อียู่ ของกระทรวงศกึษาธกิาร 

ไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของชมุชน 

2. ระบบการศกึษาทีม่อียู่ “ขโมย” เด็ก ซึง่ก าลงัพฒันา 

ทีจ่ะเป็นแรงส าคญั ของชมุชนไป 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ เด็กทีเ่ฉลยีวฉลาด 

3. ระบบการศกึษาทีม่อียู่ ไม่ไดส้อนเด็ก 

ใหม้คีวามช านิช านาญ ในดา้นใดเลย นอกจาก 

ท าใหเ้ด็ก “หวัโตแต่มอืลบี” 

                น่ีเป็นเหตุผลเบือ้งตน้ ของการสถาปนา 

ระบบการศกึษาของศรีษะอโศก สมาชกิบางคน 

ใหเ้หตุผลเพิม่เตมิ เชน่ 

อาแกน่ฟ้า ซึง่กอ่นจะมา รว่มเป็นสมาชกิอโศก 

เคยท างานเป็นวศิวกร มคีวามเป็นอยู่อย่างฟุ่มเฟือย 

ใชจ้า่ยอย่างสุรุย่สุรา่ย เขาอธบิายว่า 

ระบบการศกึษาของศรีษะอโศก 

ประสงคจ์ะใหก้ารศกึษาแกเ่ด็ก ในวถิชีวีติในแนวใหม่ 



ขอ้ส าคญัคอื เราตอ้งการใหเ้ด็กมทีางเลอืก 

ในการด าเนินชวีติในสงัคม เพราะว่า 

เด็กเกดิมาในสงัคม ทีม่ค่ีานิยม แบบหนึง่แบบใด 

โดยเฉพาะ เด็กไม่เคยเห็นอะไร นอกเหนือไปจากนัน้ 

เชน่ สงัคมนิยม วา่เด็กจะตอ้งเรยีนหนังสอืสูงๆ 

โตขึน้จะหาเงนิไดเ้ยอะแยะ เป็นเจา้ของกจิการต่าง ๆ 

ทีจ่ะสรา้งความมัง่คัง่ใหแ้กต่น ค่านิยมแบบนี ้

ถูกสัง่สอนกนัมา ในระบบการศกึษา แบบเกา่ 

แต่เรามาคดิวา่ เราควรจดัการสอน 

ใหเ้ด็กรูจ้กัการยงัชพี ดว้ยวธิใีหม่ แทนทีจ่ะมุ่งไปที ่

การเรยีน การท างาน หางานเบาๆ ท าเงนิมากๆ 

หรอืไดเ้งนิโดยไม่ตอ้งท างาน 

เราเปลีย่นค่านิยมของสงัคมเสยีใหม่ 

โดยแสดงใหเ้ห็นความจรงิ วา่มนุษยเ์กดิมา เพือ่ท างาน 

ท างานและเสยีสละใหส้งัคม ใหเ้พือ่นๆ 

สิง่ดงีามส าหรบัมนุษย ์คอืสามารถท างาน 

สามารถชว่ยตวัเอง ไม่เป็นภาระของสงัคม 

และสามารถชว่ยสงัคม นีค่อื วตัถุประสงคข์องการศกึษา 

ของศรีษะอโศก 

                พ่อแม่หลายคน สง่ลูกเรยีน 

ทีโ่รงเรยีนศรีษะอโศก เพราะเขาเชือ่วา่ สิง่แวดลอ้มทีน่ั่น 

จะชว่ยท าใหลู้กของเขา เป็นคนด ี



อาพลขีวญั: ฉันมลีูกสาว 

และเขาตอ้งไปโรงเรยีนในเมอืง ฉันตอ้งอยู่เฝ้ารา้นทีน่ี่ 

ฉันกระวนกระวายใจ เพราะไม่รูว้่า 

ลูกจะไปถงึโรงเรยีนหรอืไม่ เขาจะคบเพือ่นประเภทไหน 

เขาจะคบเพือ่น ทีพ่ากนัหนีออกไปนอกโรงเรยีน 

ไปใชย้าบา้ ดูหนังลามกหรอืไม่ น่ีเป็นความกงัวลใจ 

ของผูเ้ป็นแม่...  แต่น่ี ทีศ่รีษะอโศก เขาวา่ 

เขามบีา้นวดัและโรงเรยีนอยู่ดว้ยกนั และเขาปฏบิตัธิรรม 

ฉันเป็นคนชอบไปวดั แต่วดัขา้งนอก รบัแต่ผูใ้หญ ่

ไม่รบัเด็ก ฉันคดิวา่ น่าจะมทีีไ่หนสกัแห่ง 

ทีม่ที ัง้วดัและโรงเรยีน อยู่ดว้ยกนั ฉันพบแลว้ ทีน่ี่ 

อาเจนจบ: ฉันมลีูกชาย ฉันรูส้กึว่า ฉันไม่ไวว้างใจ 

สงัคมภายนอกเลย ฉันกลวัวา่ ลูกชายของฉัน 

จะรบัเอาสิง่แวดลอ้ม หรอืการศกึษา 

ในสิง่ทีส่งัคมก าลงัเห่อ ซึง่ไม่สมควรทีจ่ะเอาอย่าง 

ฉันเห็นเด็กเยอะแยะ ทีไ่ม่รูจ้กัชว่ยพ่อแม่ ตกเย็น 

เขาจะดูแต่ การแข่งขนัฟุตบอล แทนทีจ่ะชว่ยตกัน า้ 

หรอืหุงขา้ว เขาจะเล่นฟุตบอล 

ฉันไม่ตอ้งการใหล้กูของฉัน เป็นอย่างน้ัน 

หลกัสูตร 

คณะกรรมการ การศกึษาศรีษะอโศก 

ไดก้อ่ตัง้โรงเรยีนตน้แบบขึน้ ต่อมา ชมุชนอืน่ๆ 



ในเครอืข่ายอโศก ลอกแบบตาม หลกัสูตรของ 

โรงเรยีนอโศก ประกอบดว้ย ๒๐% 

จากกระทรวงศกึษาธกิาร และ ๘๐% เป็นหลกัสูตรที ่

คณะกรรมการ คดิขึน้เอง มพีระสงฆร์บัรอง 

และผ่านมตขิองชมุชน โรงเรยีนใชข้อ้สอบ 

“การศกึษานอกโรงเรยีน” ของกระทรวงศกึษา ฯ 

เพือ่ใหนั้กเรยีน มมีาตรฐานการศกึษา 

ระดบัเดยีวกบันักเรยีน ในโรงเรยีนของรฐั 

การศกึษาของอโศกเนน้ การมศีลีธรรมอนัด ี

ความสามารถ ในการงาน และ ความรอบรู ้

ในวชิาการ เพือ่ใหจ้ าง่าย โรงเรยีนผูกคตพิจน ์ศลีเดน่ 

เป็นงาน และ ชาญวชิา  

ศลีธรรม เป็นสิง่ส าคญัทีสุ่ด ของการศกึษา 

นักเรยีนเรยีนศลีธรรม โดยการปฏบิตัศิลี ๕ 

เชน่เดยีวกบัผูใ้หญ ่รวมทัง้การฟังธรรม 

และการเรยีนศลีธรรม ในช ัน้ทีพ่ระสอน นอกจากนี ้

ก็มกีารตรวจสอบศลี เป็นประจ า ทุกสปัดาห ์

และการรกัษากฎเกณฑ ์ทีช่ว่ยใหนั้กเรยีนไม่ผดิศลี เชน่ 

“หา้มนักเรยีนหญงิ และนักเรยีนชาย พบกนั 

ในเวลาค ่ามดื” 

เมือ่นักเรยีนละเมดิ หรอืท าผดิศลี การลงโทษ 

ขึน้อยู่กบัสถานการณ ์และลกัษณะของการกระท า 



ผูก้ระท าความผดิ อาจไดร้บัการตกัเตอืน หรอืเสยีสทิธิ ์

การใชร้ถจกัรยาน ถา้ท าผดิซ า้ อาจถูกขอรอ้ง 

ใหอ้อกไปเสยีจากชมุชน 

ผูเ้ขยีนเลา่ว่า ในระหวา่งทีเ่ธอ อยู่ทีศ่รีษะอโศก 

มกีรณียห์น่ึง ซึง่เด็กชาย อายุ ๑๕ ปี พบกบัเด็กหญงิ 

ในเวลากลางคนื เร ือ่งนีถู้กไต่สวน 

และพพิากษาใหล้งโทษ ดว้ยการเฆีย่นต ี

ต่อหนา้ทีป่ระชมุ นักเรยีนทัง้หมด พระสงฆ ์

และสมาชกิชมุนุม มากนัพรอ้มหนา้ อาเป้ิม 

เป็นคนลงอาญา กอ่นลงโทษ อาเป้ิมอธบิาย 

ใหนั้กเรยีนทัง้หมดฟัง ถงึความผดิ การค านึงถงึ 

ความปลอดภยั และ 

สวสัดกิารของนักเรยีน ท่านยุทธ เสรมิว่า 

ความผดิคร ัง้นี ้เกดิขึน้จากความโง่เขลา เบาปัญญา 

สมควรทีจ่ะแกไ้ข ดว้ยการเฆีย่นต ี

อาเป้ิมบอกนักเรยีนดว้ยว่า เด็กหญงิเท่าน้ัน ทีไ่ดร้บัโทษ 

เพราะเด็กชาย ไดอ้อกจาก ชมุชนไปแลว้ 

ดว้ยความสมคัรใจ – ไม่มใีครขอรอ้งใหเ้ขาออก 

ขณะทีอ่าเป้ิม และเด็กหญงิ ยนือยู่หนา้ทีป่ระชมุ 

อาเป้ิมพูด “เราไม่ตอ้งการ เฆีย่นตใีคร 

แต่ฉันท าดว้ยความรกั ไม่ใชโ่กรธ เหมอืนแม่ 

ทีต่ลีูกสาวทีท่ าผดิ” คร ัน้แลว้ อาเป้ิม หวดลงไป 



บนกน้เด็ก ดว้ยเรยีวไมไ้ผ ่๓ ท ีเด็กหญงิไม่สะดุง้ 

หรอืรอ้ง แมแ้ต่นอ้ย หลงัจากน้ัน ทัง้อาเป้ิมและเด็กหญงิ 

คุกเข่าลง ยกมอืไหวก้นัและกนั สรวมกอดกนั 

เป็นอนัเสรจ็พธิ ี

วนัต่อมา ท่านยุทธ ถามผูเ้ขยีนว่า 

เขา้ใจเกีย่วกบัการเฆีย่นตหีรอืไม่ และอยากทราบ 

ความคดิเห็นของผูเ้ขยีน แต่ผูเ้ขยีนตอบวา่ ในฐานะ 

นักมานุษยวทิยา ไม่ควรตดัสนิ ว่าอะไรผดิหรอืถูก 

ท่านยุทธก็ยงัขอรอ้งอกี ผูเ้ขยีนจงึตอบว่า 

มนัแลว้แต่... ถา้ใครเชือ่ว่า การกระท า – การเฆีย่นต ี

หรอือย่างอืน่- จะท าใหเ้กดิผลดทีีสุ่ด เขาก็ควรท า 

ฉันอยากจะตัง้ ขอ้สงัเกตวา่ ดูเหมอืน 

มนัจะไม่ใชเ่ร ือ่งใหญ่ เพราะว่าการลงโทษ 

กระท าไปดว้ยความรกั ไม่มใีครตเิตยีน และนักเรยีน 

ก็ดูเหมอืน จะไม่ตกใจกลวั ไม่เจ็บดว้ย ความจรงิ ฉันเอง 

อดสงสยัไม่ได ้วา่การลงโทษเชน่น้ัน จะไดผ้ลหรอื 

อกีกรณียห์น่ึง ผูเ้ขยีนรายงานว่า 

ฉันดูการเรยีนศลีธรรม และการเสยีสละของนักเรยีน 

ช ัน้ประถม ๒ ฉันคุยอยู่กบัครใูหญ่พ่อไพฑรูย ์

และนักเรยีนก าลงัวาดรปู เด็กชายคนหน่ึง 

และเด็กหญงิคนหน่ึง วาดรปูเสรจ็พรอ้มกนั 



ต่างวิง่แข่งกนัมาส่งงาน ผลกักนัไปมา 

เพือ่แย่งกนัเป็นคนแรก พ่อไพฑรูย ์สั่งใหเ้ด็กทัง้สอง 

กลบัไปน่ังทีโ่ตะ๊ของตวั ตามเดมิ แลว้เขา้มาหาครใูหม่ 

หลงัจากถูกสั่ง ใหก้ลบัไป ๓ คร ัง้ เด็กทัง้สอง 

ก็ยงัคงแข่งกนัอยู่น่ันเอง พ่อไพฑรูยถ์าม 

“ใครอยากจะเสยีสละ ใหค้นอืน่ไปกอ่น” ไม่มใีครตอบ 

พ่อไพฑรูย ์จงึช ีม้อืใหเ้ด็กชาย เป็นผูเ้สยีสละ 

เด็กชายรบัอยา่งไม่พอใจ  พ่อไพฑรูยบ์อกฉันว่า 

เด็กคนนี ้“ดุอย่างกะหมา” ชอบตเีพือ่น และชอบแข่งขนั 

เด็กผูห้ญงิ ส่งงานใหค้ร ูภาพของเธอ 

เป็นภาพผูช้ายผูห้ญงิและเด็ก ยนือยู่หนา้บา้นในป่า 

เธออธบิายว่า ครอบครวัก าลงัไปบา้น ซึง่อยู่ในป่า 

พ่อไพฑรูย ์ใหเ้ธอไดค้ะแนนเต็ม 

๒๐/๒๐  สว่นเด็กผูช้าย วาดรปูคน ๒ คน ก าลงัยงิกนั 

และเฮลคิอปเตอร ์ก าลงัทิง้ระเบดิ พ่อไพฑรูยบ์อกว่า 

วาดรปูคนฆ่ากนั ไม่ด ีและใหค้ะแนน ๑๒/๒๐ 

เพราะเป็นเร ือ่งไม่ด ีและบอกเด็กว่า การฆ่าฟันกนั 

ผดิศลี ขอ้ที ่๑ 

                

การฝึกอาชพี เป็นส่วนประกอบอย่างหน่ึง 

ของหลกัสตูร มคีวามส าคญั เป็นอนัดบั ๒ รองจากศลี 

หลกัสูตรของศรีษะอโศก รวมการฝึกอาชพี ๓๕% 

สมาชกิศรีษะอโศก เห็นว่า ประสบการณก์ารท างาน 



เป็นสิง่ส าคญั เพราะเป็นการเตรยีมตวันักเรยีน 

ใหพ้ึง่ตวัเอง เมือ่โตขึน้ เขาพากนัต าหนิการศกึษา 

ในโรงเรยีนรฐับาล ว่าเด็กขาดประสบการณ ์

ในทางปฏบิตั ิเด็กทีจ่บออกมา ท าอะไรไม่เป็น 

เพราะการเรยีน จากหนังสอือย่างเดยีว 

ไม่ท าใหเ้ด็กมปีระสบการณเ์พยีงพอ 

และการก าหนดวนัไปโรงเรยีน ท าใหเ้ด็ก 

ไม่สามารถชว่ยพ่อแม่ท านา หรอืท าธรุกจิได ้

สมาชกิอโศก ต่างพากนัสรรเสรญิ หลกัสูตรของเขา 

อารตันา:  ฉันเห็นดว้ยกบัการเรยีนแบบนี ้

มนัชว่ยใหเ้ด็กสามารถท างานเป็น ปลูกผกัเป็น 

กนิและหุงหาอาหารเป็น พึง่ตวัเองได ้ฉันเห็นว่าวธินีี ้

จะท าใหป้ระเทศไทยกา้วหนา้ ถา้เราท าอย่างนีก้นัมากๆ 

แม่ปรานี: ฉันคดิวา่ เป็นการสรา้งหลกัฐานชวีติ 

ของคนโดยตรง เราศกึษาเพือ่จะใชว้ชิา 

ชว่ยชวีติของเรา นักเรยีนทีน่ี่ เรยีนและสามารถท างาน 

ไม่วา่งานของตวั หรอืงานทีท่ ารว่มกบัคนอืน่ 

เขาจะมสีมรรถภาพ และคุณภาพ นักเรยีนทีน่ี่ 

สามารถออกไป ท างานตามล าพงั –

เขาสามารถท างานของเขาเองได ้เขาท าอะไรก็ได ้

การคา้ขาย การตลาด กสกิรรม... 

เขาสามารถท าไดด้ว้ยตวัเอง เพราะว่าเขาฝึกมา 



เพราะว่าเขาเรยีน โดยการกระท า เขาเรยีนแลว้ 

เขาตอ้งฝึกฝน จนกระทั่ง เขาสามารถท าได ้

เขาจงึจะผ่าน 

นักเรยีนทุกคนท างาน ตามฐานงานทีเ่ลอืก สปัดาหล์ะ ๕ 

วนั อยา่งนอ้ย วนัละ ๒ ช ัว่โมง ฐานงาน 

มใีหเ้ลอืกหลายอย่าง เชน่ การเพาะเลีย้งเห็ด 

การกอ่สรา้ง การผลติยาธรรมชาต ินักเรยีนแต่ละคน 

เลอืกสมคัรได ้๓ อย่าง ผูป้ระสานงาน จะจดัใหนั้กเรยีน 

ท างานตามฐาน ทีม่ทีีว่่าง และผลงานในอดตี ผูใ้หญ่ 

ซึง่คอยดูแล จะใหก้ารวดัผล อาทติยล์ะคร ัง้ 

ถา้นักเรยีนคนใด ไดร้บัคะแนนตดิลบ ๒-๓ คร ัง้ เชน่ 

มาสาย ขีเ้กยีจ ไม่เอาใจใส่งาน จะถูกยา้ย 

ไปท างานในฐานงานอืน่ 

สมาชกิบางคน เชน่ อาอา้ย มคีวามกงัวลวา่ 

เด็กจะท างานมากเกนิไป จนไม่มเีวลาเป็นเด็ก 

แต่ผูเ้ขยีนเห็นว่า “เด็กก็ยงัเป็นเด็ก อยู่น่ันเอง” เชน่ 

นักเรยีนหญงิคนหน่ึง หลบัในโรงท าแชมพู นักเรยีน ๒ 

คน อา่นหนังสอื แทนทีจ่ะเพาะถั่วงอก เด็กชายกลุม่หน่ึง 

กระโดดโลดเตน้บนกองฟาง แทนทีจ่ะท าสวนครวั 

อย่างไรก็ตาม วตัถุประสงคข์องการศกึษา ทีศ่รีษะอโศก 

ไม่ใชบ่งัคบัใหเ้ด็กท างาน แตจ่ะสอนทกัษะการด ารงชวีติ 

แกผู่ท้ีต่อ้งการเรยีน 



                

วชิาการ เป็นส่วนประกอบ สว่นที ่๓ ของหลกัสูตร 

รฐัเป็นผูก้ าหนดวชิาการ ซึง่มภีาษาไทย ภาษาองักฤษ 

คณิตศาสตร ์และวทิยาศาสตร ์หลกัสูตรของศรีษะอโศก 

ครอบคลุมวชิาการ ๒๕%         

นักเรยีนทีอ่โศก เรยีนวชิาการ เชน่เดยีวกบันักเรยีนไทย 

ในโรงเรยีนรฐับาล แต่นักการศกึษาทีอ่โศก 

ท าวชิาการเหล่านี ้ใหเ้ขา้กบัชวีติและการงาน เชน่ 

การเรยีนวทิยาศาสตร ์แทนทีจ่ะเรยีนในหอ้งปฏบิตักิาร 

ในตวัตกึแห่งเดยีว แต่เรยีนในสิง่แวดลอ้มดว้ย 

เชน่ในสวนผกั นักเรยีนอาจส ารวจ การงอกของพชื 

การอาศยัซึง่กนัและกนั ระหว่างพชืกบัสตัว ์

เรยีนภมูอิากาศ เรยีนรูว้า่ การเปลีย่นแปลงของอากาศ 

มผีลต่อการกสกิรรมอย่างไร ภาษาองักฤษ 

ก็อาจเรยีนในสวนผกั ไดเ้หมอืนกนั นักเรยีนอาจฝึก 

เรยีกชือ่ และเขยีนชือ่ผกั ปุ๋ย และสาร ทีพ่ชืตอ้งการ 

เป็นภาษาองักฤษ 

สมาชกิบางคน ใหข้อ้สงัเกต เกีย่วกบัการเรยีน 

การสอน ดงันี ้

อาเจนจบ: ไม่ถูก ทีเ่รยีกการอ่านหนังสอืวา่ การศกึษา 

และเรยีก การท างานว่า ท างาน... ทีน่ี่ 



นักเรยีนฝึกฝนวชิาการ จากสิง่ทีเ่ขามองเห็น ผมคดิวา่ 

ท าอย่างนี ้เป็นการดมีาก 

อาเป้ิม: ฉันคดิว่าการศกึษา ชว่ยใหม้นุษยส์ามารถคดิ 

สามารถแกปั้ญหา แต่การศกึษาโดยทั่วไป มแีต่เรยีน 

โดยการท่องจ า ท่องจ าสิง่ทีค่นอืน่เขยีนไว ้บางทท่ีองไป 

โดยไม่เขา้ใจ แต่เขาคดิว่า เรยีนอย่างน้ันถูกตอ้ง 

เรยีนในหอ้งเรยีน สบาย น่ังอา่น น่ังจด แต่เรยีนจรงิ ๆ 

อย่างทีนั่กเรยีนทีน่ี่เรยีน ไม่ใชข่องง่ายนัก – 

จกัตอ้งใชค้วามคดิ และความสามารถจรงิ ๆ ฉันคดิวา่ 

การศกึษา ควรจะตอ้งเรยีน ดว้ยการกระท า 

ผูเ้ขยีนสงัเกตจากภายนอก และจากการชว่ยสอน 

ภาษาองักฤษ เธอเห็นว่า การสอนใน “หอ้งทดลอง 

ตามธรรมชาต”ิ ไดผ้ลด ีแต่รูส้กึว่าล าบาก 

ในการควบคุมช ัน้ เพราะเด็ก ไม่ไดน่ั้งประจ าอยู่กบัที ่

สมาชกิส่วนใหญ่พอใจ ระบบการศกึษาของอโศก 

แต่อาศริวิรรณ และสามขีองเธออาวชิยั มคีวามเห็นว่

า หลกัสูตรของอโศก เนน้วชิาการ หรอื 

ความรูภ้ายนอกนอ้ยไป 

ทัง้สองกงัวลว่า ชมิ ลูกชายของเขา จะลา้หลงัเพือ่นๆ 

นอกอโศก ในวชิาภาษาองักฤษ และเขาเกรงว่า 

ถา้เด็กไม่มโีอกาส รบัความรู ้จากโลกภายนอก 



ไม่ไดใ้ชเ้ทคโนโลย ีเชน่ คอมพวิเตอร ์

เด็กจะดอ้ยโอกาส ในการศกึษา ระดบัปรญิญา 

และมโีอกาส เลอืกอาชพีนอ้ยลง อาศริวิรรณชีใ้หเ้ห็นว่า 

คนทีม่ภีมูหิลงัจากชนบท และในเมอืง อาจมจีดุมุ่งหมาย 

ในการเลีย้งชพีต่างกนั 

เขาไม่ตอ้งการ คนอาชพีอืน่ นอกจาก ๓ 

อาชพีกูช้าต ิ ... ถา้จะเรยีนวศิวฯ 

คุณตอ้งมคีวามรูพ้ืน้ฐาน จะศกึษาวชิาแพทย ์

คุณตอ้งมคีวามรูใ้นสาขาน้ัน –ฉันไม่รูว้่ามอีะไรบา้ง 

แต่คุณตอ้งเรยีนหนัก มนัไม่ถกู ทีจ่ะมแีต่ขดุดนิ 

แบกของ ผสมปุ๋ย แยกขยะ. ... ถา้เขาตอ้งการอาชพีอืน่ 

เขาตอ้งสะสมความรู ้ตัง้แต่เดีย๋วนี ้

จะไม่ตอ้งล าบากภายหลงั... 

แต่ถา้เขาตอ้งการเป็นคนขดุดนิ ก็ไม่เป็นไร 

  

 การฝึกวฒันธรรมไทย 

นอกจากเรยีนศลีธรรม ท างาน และเรยีนวชิาการ 

นักเรยีนทีศ่รีษะอโศก จะตอ้งฝึกฝน กริยิามารยาท 

ตามแบบวฒันธรรมไทย ในการสมัมนาบุคคลภายนอก 

ทีศ่รีษะอโศก ผูร้ว่มสมัมนา มกัไดย้นิค าพูด 

“เราเป็นหมู่บา้นวฒันธรรม ถา้วฒันธรรมของเราไม่ด ี



เด็กจะมองเห็น และเอาอยา่ง” ผูเ้ขยีนบอกวา่ 

วฒันธรรมด ีหมายถงึ การเป็นคนเรยีบรอ้ย เชน่ 

แต่งตวัเรยีบรอ้ย มมีารยาท ในการรบัประทานอาหาร 

ไม่เดนิขา้มอาหาร ดืม่น า้ขณะทีน่ั่งอยู่ 

แสดงความเคารพต่อผูใ้หญ ่ดว้ยการไหว ้ปัดกวาดทีอ่ยู่ 

ใหส้ะอาด จดัเขา้ของ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย 

ตวัอย่างการฝึกความเรยีบรอ้ย เชน่ 

เวลานักเรยีนเขา้แถว กอ่นเขา้หอ้งเรยีน ในตอนเชา้ 

ซึง่กระท ากนัทั่วประเทศไทย ทีศ่รีษะอโศก 

นักเรยีนเขา้แถวตรง ยนืตามล าดบัไหล่ 

ผมเผา้และเสือ้ผา้ ตอ้งเรยีบรอ้ย นักเรยีนรอ้งเพลงชาต ิ

เพลงประจ าอโศก และฟังค าสอน  

ผูเ้ขยีนบอกวา่ ขณะทีน่ั่งดูเด็กเขา้แถว อาอา้ย 

ปรารภว่า 

เขาฝึกเด็ก ใหท้ าตามผูน้ ามากเกนิไป 

เด็กไม่ไดท้ าตามตวัเอง ผูใ้หญ ่ตัง้ตารางเวลาให ้

เขาตืน่ขึน้มา ท าน่ันท าน่ี เขาตอ้งเขา้เรยีน เวลา ๙.๐๐ 

น. มนีอ้ยสิง่นอ้ยอย่าง 

ทีเ่ขาตดัสนิใจดว้ยตวัเอง...  เขาท าตาม ทีผู่น้ าบอก 

ดงัน้ัน เมือ่เขาโตขึน้ เมือ่เขาออกไปจากทีน่ี่ 

ผูน้ าอาจเป็นไอเอ็มเอฟ หรอื นักการเมอืงเลวๆ 

แต่เขาตอ้งท าตาม เพราะวา่เขาเรยีน ทีจ่ะท าตาม 

มชีายคนหน่ึง มสิเตอรไ์พฑรูย ์(ครใูหญ่) บอกวา่ 



กอ่นทีคุ่ณ จะอนุญาต ใหเ้ขาคดิ คุณตอ้งอนุญาต 

ใหเ้ขาท าดว้ยตวัเขาเอง เราตอ้งฝึกใหเ้ขาท าดกีอ่น 

แต่ผมพูดว่า สิง่ทีคุ่ณตอ้งท าก็คอื ฝึกใหเ้ขา 

เป็นคนคดิและท า ดว้ยตวัเขาเอง 

ผูเ้ขยีนบอกวา่ อาอา้ย ก าลงัอธบิาย วนิยัในตวัเอง กั

บ วนิยัจากภายนอก เพราะเขาชี ้ทีห่นา้ผาก 

และตวัของเขา พรอ้มกบัพูดวา่ 

“ถา้วนัิยมาจากหนา้คนนี ้และตวัคนนี ้

แลว้อะไรจะเกดิขึน้ เมือ่หนา้ และตวัคนนี ้จากไป?” 

ผูเ้ขยีนตอบวา่ เธอรูส้กึสบัสน 

เพราะพุทธศาสนาสอนว่า ไม่ควรเชือ่ อย่างไม่เปิดหู 

ไม่ลมืตา แตท่ดสอบ และพสูิจน ์

ดว้ยตวัเองเสยีกอ่น อาอา้ยโบกมอื แลว้พูดว่า 

“ผมไม่ไดว้่าชาวพุทธ แตพู่ดถงึคนไทย” 

  

ร.พ.ม. : การพฒันามนุษยอ์ย่างเรง่รบี 

ในตอนทา้ยของบทนี ้ผูเ้ขยีนเล่าประสบการณ ์

การสมัมนา ระหว่างวนัสุดสปัดาห ์ทีไ่รแ่ห่งหน่ึงในชนบท 

การสมัมนา มวีตัถุประสงค ์เพือ่ฝึกความอดทน 

ความสามคัค ีและการชว่ยกนัแกปั้ญหา 

รายละเอยีดต่อไปนี ้เป็นบนัทกึของผูเ้ขยีน 



เป็นภาษาองักฤษ และไดถ้่ายทอดเป็นภาษาไทย 

โดยมไิดต้ดัตอน 

การลงพืน้ที ่เป็นวธิสีดุทา้ย ของการพฒันาตวับุคคล 

ส าหรบัเรา การ“เดนิทางคา้งแรม” ณ ไร ่

๓๙ เป็นการสมัมนา ภาคปฏบิตั ิไร ่

๓๙ เป็นทีข่องศรีษะอโศก เนือ้ทีป่กคลุมดว้ยป่าผลไม ้

รอ่งผกั และทุ่งนา ส าหรบัการเพาะปลูก ฉันไดข้่าวนี ้

ขณะทีส่าละวน 

แยกขยะอยู่กบั อาจนัทมิา และ อาทางบุญ อาจนัทมิา

บอกว่า เธอเตรยีมตวัจะไปกบักลุ่ม และชวนฉันไปดว้ย 

ถา้ฉันอยากไป อาทางบุญ คา้นว่า น่ีไม่ใชไ่ปเพือ่ 

“ความสนุก” ในวนัสุดสปัดาห ์

แต่เป็นการ“ฝึกความแข็งแกรง่” ต่อมา ฉันไดย้นิ 

เพือ่นบา้นพูดว่า อาทติยน้ั์น เขาจดัไว ้ส าหรบัคนวดั 

แต่คนวดัออ่นแอ 

และไม่มใีครอยากไป อากล ัน่พร บอกวา่ เธออาจ“หนี” 

ไปเยีย่มนอ้งทีบ่า้น เพือ่หลกีเลีย่ง ถูกใครดงึไปเขา้พวก 

ในฐานะนักวจิยั ผูอ้ยากรู ้อยากเห็น 

ฉันโดนบ่วงแห่งการทา้ทาย ต่อความยากล าบาก 

ลากไป แน่นอน ฉันไม่ควรพลาดโอกาส อนัดงีามเชน่นี ้

  



วนัศุกร ์: เปิดกจิกรรม 

ทุกคนทีจ่ะรว่ม “เดนิทางคา้งแรม” ประชมุกนัทีโ่รงธรรม 

ในวนัศกุร ์เวลาบ่าย ๒ โมง มผูีร้ว่มประชมุ ทัง้หมด 

ประมาณ ๔๕ คน: ๓๕ คน เป็นฆราวาส จากศรีษะอโศก 

และ ๑๐ คน จากสมีาอโศก (จงัหวดันครราชสมีา) 

อายุระหว่าง ๓๕ ถงึ ๕๐ ปี (มผีูสู้งอายุ ท่าทางแข็งแรงอยู่ 

๒-๓ คน) ผูน้ า ๒ คน ซึง่มหีนา้ที ่เป่านกหวดี 

และตะโกน บอกเราว่า เราก าลงัไป “สรา้งสงัคมใหม่” 

เราเป็นกลุ่มแรก ในรอบปี ทีร่ว่มใน ร.พ.ม. (เรง่รดั 

พฒันา มนุษยชาต)ิ ซึง่เป็นการสมัมนา ภาคปฏบิตั ิ

ส าหรบั “การพฒันามนุษย ์อยา่งเรง่รบี” 

พวกเราคงรูส้กึเฉยๆ เพราะไม่เห็นใคร 

แสดงความกระตอืรอืรน้ แตอ่ยา่งใด 

จนกระทั่ง อาวชิยั และ อาเขมร สั่งใหเ้รา 

ท าตวัเหมอืนเด็ก อายุ ๑๕ ขวบ และ เล่นเกมสนุกๆ 

เราท าตามค าสั่ง กระโดดตวัลอย เบยีดกนัเขา้แถว 

ตามล าดบัไหล ่ผูช้าย ๓ แถว ผูห้ญงิ ๓ แถว 

กางแขนออก เพือ่เวน้ระยะ ระหว่างคน เท่าๆกนั 

ทิง้ตวัลงกบัพืน้ หวัเราะ แลว้ตะโกนพรอ้มๆกนั คร ัน้แลว้ 

ผูน้ าบอกใหเ้รา ตดัสนิใจ ภายใน ๑ นาท ี

ว่าเราจะใชเ้วลาเท่าไร ในการนับแถว 

และเราจะนับแถวอยา่งไร เราตกลงเลอืก ๓๐ วนิาท ี



และนับจากผูห้ญงิ ทีอ่ยู่รอบนอก นับขึน้ นับลง 

ตลอดแถวของเรา เราเร ิม่ “เห่า” (ตะโกน) 

เลขล าดบัของเรา เมือ่ถงึตาเรา มนัสบัสนอลเวงชอบกล 

และกนิเวลากว่า ๓๐ วนิาท ีเราพยายามอกีคร ัง้ 

เกอืบจะส าเรจ็ หวัหนา้ถามว่า เราจะท าใหด้กีวา่นี ้

ไดไ้หม เราลงมต ิเลอืกเวลาใหม่ และลองอกี คร ัง้แรก 

๒๕ วนิาท ีแลว้ ๒๐ วนิาท ี... ๑๙ วนิาท ี

เป็นมตทิีต่กลงกนั ระหว่างคนทีพ่อใจ 

กบัคนทีอ่ยากท าใหด้ขีึน้ แต่ละรอบ 

เราส ารวจว่าใครท าใหล้่าชา้ ผูถู้กตกัเตอืน 

รบัทีจ่ะปรบัปรงุตวัใหด้ขีึน้ เรานับรอบสุดทา้ย 

และประหลาดใจ ทีเ่ราท าไดด้ขีึน้อกัโข เรานับคนตัง้ ๔๕ 

คน เสรจ็ในเวลา ๑๕ วนิาท ีไม่น่าเชือ่ 

ทุกคนหนา้ตาชืน่มืน่ ไม่มใีครบอกว่า 

เกมนีม้วีตัถุประสงคอ์ะไร แต่ฉันประเมนิผลของฉันเองว่า 

เป็นการฝึก การรว่มมอืทีว่เิศษ 

และเป็นการสรา้งความเชือ่มั่น ในหมู่คณะ กจิกรรมนี ้

ช ีใ้หเ้ห็นวา่ ถงึแมใ้ครไมแ่น่ใจ 

ในความสามารถของตวัเอง 

แต่ถา้พยายามใหห้นกัขึน้ อกีสกัหน่อย 

กจ็ะพบความส าเรจ็ 



หลงัจากเกมนี ้เราแยกออกเป็น ๕ กลุ่ม 

เล่นเกมทุบน า้แข็ง อกีเกมหน่ึง (ท าความคุน้เคย 

เพือ่ลดความตงึเครยีด) แลว้เตรยีมตวั ผจญภยักนัตอ่ไป 

ฉันอยู่ใน “ทมีแดง” ซึง่ประกอบดว้ย ชาวศรีษะอโศกอกี 

๓ คน (ผูช้ายอายุ ๒๐ ปีชือ่ ตุน่ เราเลอืกใหเ้ขา 

เป็นนายหมู่ อาทางบุญ และ อาจบัใจ –สตรวียั ๔๐ 

ทัง้สองคน) สตรอีกีคนหน่ึง ผวิบางรา่งนอ้ย 

มชี ือ่เล่นว่า เล็ก มาจากกนัทรลกัษ ์

ผูช้ายอกีคนชือ่ สมชยั เป็นคร ูสอนอยู่ทีก่นัทรลกัษ ์

และผูห้ญงิอกีคนหน่ึง มาจากสมีาอโศก เราตอ้ง 

“คน้หาเหยือ่” (อาหารเย็น) เอาเอง 

บนเสน้ทางไปสู ่ไร๓่๙ แต่ละทมี จะตอ้งมองหา 

ธงสขีองตวัเอง ซึง่ปักไวร้มิทาง เป็นเคร ือ่งหมาย 

ทีซ่อ่นอาหาร และเงือ่นปม ส าหรบัธงผนืต่อไป 

ขณะทีเ่ราเดนิไป และมองหาธงแดง 

เราสรา้งความสมัพนัธ ์ระหว่างสมาชกิ ในทมีของเรา 

โดยตัง้ช ือ่ทมีใหม่ว่า “พลงัรวม” และคดิค าขวญั 

เพือ่ท่อง ตลอดสปัดาหว์่า “ชว่ยกนัท า ชว่ยกนัคดิ 

มชีวีติชวีา” ทมีเหลอืง ซึง่มอีาพลขีวญั เป็นหวัหนา้ 

มคีวามคดิแยบคาย ซึง่ท าใหก้ารเดนิป่า ระยะทาง ๖ ไมล ์

(เกอืบ ๑๐ กโิลเมตร) “ทนไหว” โดยการรอ้งรบักนั 

อย่างสนุกสนาน 

                อาพลขีวญั: หวิไหม?            รอ้งรบั: 



ไม่หวิ! 

                อาพลขีวญั: เหน่ือยไหม?     รอ้งรบั: 

ไม่เหน่ือย! 

โชคไม่ด ีทมีของเรา พลาดธงแดงไป ๒ แห่ง 

เราตอ้งวกกลบัไปใหม่ แน่นอน เราหวิและเหน่ือย 

แต่พอไดย้นิเสยีงขานรบั ของทมีอาพลขีวญั 

นายหมู่ตุ่นของเรา ขอใหเ้ราเอาอย่าง เราจงึตอ้งแข็งใจ 

สู ้สู ้สู!้ 

ขณะทีเ่ราเขา้ไปใกลท้ีต่ ัง้ค่าย เราเผชญิกบั “เทพารกัษ”์ 

ซึง่มหีนา้ทีร่กัษาเมอืง แต่ละทมี จะตอ้งเผชญิหนา้กบั 

เทพารกัษ ์และเลน่เกมกบัท่าน เพือ่เรยีนกฎของเมอืง 

แต่เน่ืองจาก เราเป็นทมีสุดทา้ย ไม่ใชเ่พราะ เพยีงแต่ 

เราตอ้ง วกกลบัไปหาธง ทีเ่ราพลาดอย่างเดยีว 

เรายงัยอมใหท้มีคนแก ่ขึน้หนา้เราไปกอ่น และเน่ืองจาก 

เวลามนีอ้ย เทพารกัษ ์จงึยอมใหเ้ราผ่านไปได ้

โดยไม่ตอ้งเลน่เกม แต่ท่านบงัคบั ใหเ้ราเอาผา้ 

ปิดตาใหแ้น่น ตลอดทาง ทีจ่ะเดนิต่อไป 

เพือ่ไม่ใหใ้ครรูว้่า เมอืงตัง้อยู่ทีไ่หน นายหมู่ตุ่นคนเดยีว 

ทีไ่ดร้บัอนุญาต ไม่ตอ้งปิดตา เพราะว่า จะตอ้งบอกทาง 

ใหลู้กหมู่ เราเดนิขา้มมูลดนิ แผ่นกระดาน ลดัเลาะไป 

ตามเขือ่นทีสู่งชนั แลว้ลงทอ้งรอ่ง ทีเ่ต็มไปดว้ยน า้คร า่ 

และขีโ้คลน ผสมมูลสตัว ์เราตอ้งเดนิ แถวเรยีงเดีย่ว 



และเกาะกนั เพือ่ไม่ใหห้กลม้ พอหวัหนา้เตอืน 

ใหร้ะวงัปลงิ ผูห้ญงิรอ้งกรดี ดว้ยความขยะแขยง 

ฉันวติกกงัวล วา่พยาธ ิจะเขา้สู่รา่งกาย 

เพราะฉันถอดถุงน่องรองเทา้ ขณะทีเ่ดนิลุยขีว้วั 

ฉันจงึตอ้ง เดนิเทา้เปล่า จนเทา้แหง้ 

ดว้ยเหตุทีเ่ทา้ของฉัน นุ่มน่ิมกว่าเทา้ของชาวอโศก 

ซึง่ไม่เคยสวมรองเทา้ ฉันจงึเดนิ ชา้กวา่ใครๆ 

นายหมู่ตุ่นใจด ีกรณุารอ และเดนิเป็นเพือ่น 

ขณะทีฉั่นพยายามเขย่งเกง่กอย ขา้มทุ่งนา 

ฉันเหยยีบลงไป บนตอซงัขา้วโพด เจ็บปวดแทบสิน้ใจ 

ในทีสุ่ด เรามาถงึประตูเมอืง แต่การเดนิทางของเรา 

ยงัไม่สิน้สุด ยายแกค่นหน่ึง ตรวจสมัภาระของเรา 

และพบว่า เราขาดเกลอื (เราคงพลาด ธงอนัน้ัน) 

แกไม่ยอมใหเ้ราผ่านเขา้เมอืง เราจะตอ้ง ตอ่รองกบัแก 

ขณะทีค่วามมดื ก าลงัคบืคลานเขา้มา เราน่ังลง 

และคดิหาวธิตีอ่รอง ตุ่นแสดงความเป็นผูน้ า 

โดยขอใหทุ้กคน ออกความเห็น ฉันสงสยัว่า 

น่ีจะเป็นการฝึกหดั การแกปั้ญหาเป็นกลุ่ม 

อย่างไรก็ตาม อาจบัใจ (ท่าทาง ก าลงัคลุม้คลั่ง) 

และ อาสมชยั เท่าน้ัน ทีพ่ยายามเสนอความคดิ 

คนอืน่ตอบ “ฉันไม่รู”้ อาจจะเป็นเพราะว่า 

เราก าลงัเหน่ือย หรอื อยากยกความส าคญั 



ใหค้นอืน่เกรงใจ ตามประเพณีไทย หรอื อะไรก็ตาม 

ไม่มใีครสนใจการอภปิราย ในทีสุ่ด ยายแกค่นน้ัน 

รบิสมัภาระของเราไปหมด ยกเวน้ ขา้วสาร 

กบัหมอ้หุงขา้ว เพือ่แลกกบัเกลอืถุงนิดเดยีว คร ัน้แลว้ 

รถยนตบ์รรทุกขนาดเล็ก รบัเราไปส่งถงึทีพ่กั 

แต่เน่ืองจาก กลุม่เรา และกลุม่อืน่อกี ๒ กลุม่ 

มาถงึชา้ไป ๒ ช ัว่โมง ผูป้ระสานงาน ตอ้งขบัรถ กลบัไป 

เอาอาหาร และน า้ จากศรีษะอโศก ขอบคุณพระ... 

เราไม่ตอ้งหุงอาหาร ตามทีว่างแผนกนัมา ดูเหมอืนวา่ 

สมาชกิในกลุม่ของฉัน กลบัฟ้ืนคนืชพี 

หลงัจากไดร้บัประทานอาหาร ดืม่น า้ และพกัผ่อน 

แต่ฉันไม่... เสรจ็จากกนิอาหาร ฉันกางเตน้ท ์

รูส้กึวงิเวยีน หมดแรง ลม้ฟุบ แลว้ก็...สิน้สต!ิ 

เชา้วนัเสาร ์: เทศนา งาน และจดุออ่น 

หลงัจากการผจญภยั ในวนัศุกรแ์ลว้ ดูเหมอืนวา่ 

กจิกรรมต่าง ๆ มนัง่ายไปหมด ทีเ่หลอือยู่ เป็นงานเล็กๆ 

ส าหรบัวนัหยุด สุดสปัดาห ์วนัเสารเ์ร ิม่ตน้ 

เหมอืนวนัธรรมดา ทีศ่รีษะอโศก ระฆงัปลุก เมือ่เวลา 

๓.๓๐ นาฬกิา ตามมาดว้ย การสวดมนตร ์และเทศนา 

หวัขอ้ในการเทศนาก็คอื การสรา้งสงัคมใหม่ 

ท่านสมภาร แห่งศรีษะอโศก อธบิายว่า สุดสปัดาหนี์ ้

เราจะมชีวีติ ความเป็นอยู่ คลา้ยกบัผูค้นในแดนอโศก 



(ชมุชนแรก ของอโศก) เราควรเพ่งเล็งถงึ 

ความยากล าบาก แต่เพือ่ใหจ้บัใจ ท่านถามวา่ มใีครบา้ง 

ตกรถ มาไม่ทนั ปล่อยใหร้ถออกไปกอ่น 

และตอ้งย ่าตอ๊กมาเอง มเีสยีงฮาดงัลั่น บางคนพยกัหนา้ 

มมีอืยกสลอน 

ท่านยุทธ ชมกลุ่มของอาพลขีวญั ทีร่อ้งเพลง 

ใหก้ าลงัใจผูอ้ืน่ “น่ีเป็นการปฏบิตัธิรรม” ท่านยุทธกล่าว 

“เราควรมนี า้ใจ ทีจ่ะชว่ยเหลอื ซึง่กนัและกนั 

ในยามยาก” 

ท่านดนิไท ถาม “ท าไมตอ้งอาศยั 

อยู่ในสงัคมอย่างนี?้” ผูช้มุนุมตอบต่างๆกนั เชน่ 

เป็นคนด ีสรา้งบุญนิยม พฒันาตวัเราเอง 

ท าใหเ้หมอืนเพือ่น เพือ่แกปั้ญหาอืน่ๆ อกีมากมาย 

หลงัจากฟังเทศน ์

อาพลขีวญั น าเราท ากายบรหิาร 

เพือ่ใหเ้ลอืดหมุนเวยีน หลงัจากน่ังบนพืน้ดนิแฉะ มา ๓ 

ช ัว่โมง ท่ากายบรหิาร บางท่า เป็นการเคลือ่นไหว 

ทีแ่สดงคุณงามความด ีเชน่ความสะอาด ความร ืน่เรงิ 

และความขยนั หมั่นเพยีร 

เวลา ๗.๐๐ นาฬกิา เราไปท างาน แต่ละกลุ่ม 

ไดร้บัมอบหมาย ใหท้ างานต่างๆกนั เชน่ ตดัเถาวลัย ์



ทีเ่ลือ้ยขึน้คลุม ตน้ไมก้นิผล ถางแปลงเพาะปลูก 

ซึง่หญา้ขึน้รกรงุรงั ก าจดัวชัพชื และสรา้งศาลาธรรม 

ระหว่างน้ัน สมาชกิ ๒ คน จากแต่ละกลุม่ 

เตรยีมอาหารเชา้ 

(อาจบัใจ และ อาทางบุญ เป็นแม่ครวัของเรา) 

กลุ่มของฉัน และกลุม่อืน่ อกีกลุ่มหน่ึง รบัผดิชอบ 

บรเิวณทีห่ญา้ขึน้รก คร ัง้แรก เราใชจ้อบสบัเถาวลัย ์

และร ือ้หญา้ ทีข่ึน้สูง แลว้ลากมากองไว ้

ไดก้องพะเนิน เล็กบอกว่า น่าเสยีดาย ผกับุง้นา 

ผกัทีเ่รา ร ือ้ขึน้มาน้ัน เป็นผกัทีข่ึน้เองตามป่า 

และพวกเดยีวกนักบั ผกัทีเ่ขาขายกนัทั่วไปในตลาด 

เล็กเก็บผกั ไดก้องใหญ่ บอกวา่ 

จะเอาไปใหแ้ม่ครวั ตุ่น เก็บรากพชือกีชนิดหน่ึง 

ทีเ่ราขดุขึน้มา เขาบอกว่า ใสข่า้วผดั กนิอรอ่ยนัก 

ฉันเห็นดว้ยกบัเพือ่นรว่มงาน ว่าไม่ควรทิง้พชืทีก่นิได ้

เราจงึชว่ยกนัขนของ ทีก่ าลงัจะขึน้ โตะ๊(เสือ่)เสวย 

ไปโรงครวั เพือ่แปลงเป็นอาหารเทีย่งของเรา 

หลงัจากท างานได ้๒ ช ัว่โมง เราพบกนั ในโรงธรรมใหม่ 

(หลงัคาผา้ ขงึกบัเสาไม ้เพือ่ก ัน้แสงแดด) 

เพือ่ท ากจิกรรม “สอ่งกระจกตวัเอง” ผูป้ระสานงาน 

ขอใหทุ้กคน เขยีนจดุอ่อนของตวั 

ลงบนชิน้กระดาษ อาวชิยั และ อาเขมร เก็บกระดาษเ



หล่าน้ัน แลว้แจกจา่ย ใหแ้ต่ละกลุ่ม เราเลอืกปัญหา 

ทีม่รีว่มกนัมากทีสุ่ด แลว้หาวธิแีก ้ผูน้ าของเราประกาศ 

“แปดหวัดกีว่าหวัเดยีว” เพือ่จะแกจ้ดุอ่อน 

“ความโกรธ” กลุม่เราเสนอวา่ 

1. พยายามคดิถงึแง่ดขีองคนทีเ่ราโกรธ 

2. อดทนแลว้ความโกรธจะผ่านไปเอง และ 

3. มองใหเ้ห็นว่า ปัญหาน้ัน อยู่ในตวัเราเอง 

ไม่ใชท่ีผู่อ้ืน่ 

กลุ่มของ อาวรรณ เลอืก “ฉนัไม่กลา้” 

จากรายการจดุออ่น และเสนอขอ้แนะน าดงันี ้

1. กลา้ทีจ่ะเจ็บ 

2. กลา้ทีจ่ะเสยีหนา้ 

3. สรา้งก าลงัใจ และความเชือ่มั่นในตวัเอง 

กลุ่มหน่ึง เสนอวธิแีกปั้ญหา “ฉันอดัอัน้ตนัใจ 

พูดไม่ออก สิง่ทีอ่ยู่ในหวัใจ และ หวัสมองของฉัน” 

ดว้ยความคดิวา่ “เราเป็นนักปฏบิตัธิรรม 

เราตอ้งพูดตรงๆ และพูดความจรงิ” 

เมือ่ทุกกลุ่มพูดจบ พระสงฆส์รปุ และลงความเห็นว่า 

การประชมุของเรา มปีระโยชน ์เพราะว่า 

เป็นการเปิดโอกาส ใหส้มาชกิ 



บอกความรูส้กึอย่างเปิดเผย และการเปิดเผยแบบนี ้

ท าใหเ้รา เห็นอกเห็นใจกนั เพราะว่า เพือ่นของเรา 

ก็มปัีญหาเหมอืนกนั 

  

บ่ายวนัเสาร ์: ละครส ัน้ และ ขา้วสาร 

หลงัจากกนิอาหารเทีย่ง ทุกคนใชเ้วลาตามสบาย 

อกีเล็กนอ้ย เรากลบัมายงัโรงธรรม ช ัว่คราวของเรา 

เพือ่ดูละครสัน้ๆ แมว้า่ละครน้ัน 

ควรจะเป็นเร ือ่งทีเ่กีย่วขอ้งกบั จดุอ่อน 

ทีเ่ราพูดกนัในตอนเชา้ แต่เร ือ่งราว ทีแ่ต่ละกลุม่ 

คดิขึน้มา เป็นเร ือ่งเกีย่วกบัการเดนิทาง แทบทัง้สิน้ 

เร ือ่งทีเ่รยีกเสยีงเฮฮาไดม้าก มหีลายเร ือ่ง เชน่ นับแถว 

ตอนเปิดสมัมนา ปิดตาเดนิแถวเขา้ป่า พบเทพารกัษ ์

ทมีของเรา แสดงเร ือ่งเกีย่วกบั 

“ความโกรธ” อาจบัใจ สตรจีากสมีาอโศก กบัฉัน 

แสดงเป็นแขก มาเยีย่มเยยีนศรีษะอโศก เป็นคร ัง้แรก 

เราเห็นคน ก าลงัถกเถยีงกนั อย่างเอาจรงิเอาจงั 

เกีย่วกบัเร ือ่ง การเตรยีมแปลงปลูกผกั 

“ไม่เห็นเป็นอย่างนีเ้ลย ทางทวี”ี เราตะโกน 

“น่าจะเป็นชมุชนทีส่งบ” (ศรีษะอโศก 

เคยเป็นข่าวทางทวี)ี สมาชกิศรีษะอโศก พยายาม 

อธบิายใหเ้ราฟัง ว่าเขาไม่ไดท้ะเลาะกนั แต่เราไม่เช ือ่ 



ในทีสุ่ด เขาพาเราไปหาพระ ใหช้ว่ยอธบิาย พระพูดว่า 

“เราสนบัสนุน ใหค้นกลา้พูด และ 

พูดตรงไปตรงมา ซึง่เป็นไปตามศลี ขอ้ที ่๒ 

น่ีจงึไม่ใชค่วามโกรธ” (ท่านดนิไท แสดงเป็นพระ 

และประพนัธ ์ค าพูดนีข้ึน้สด ๆ) หลงัจาก ผูม้าเยีย่มเยยีน 

เขา้ใจ เขาจากศรีษะอโศก ไปดว้ยหนา้ตา 

ยิม้แยม้แจม่ใส เขาพยกัหนา้ แสดงความพอใจ 

กบัการเยีย่มเยยีน ผูช้มปรบมอื เกรยีวกราว ความจรงิ 

เขาปรบมอื ใหก้ารแสดงทุกเร ือ่ง ต่อจากน้ัน “ผูส้นัทดั” 

วนิิจฉัย การแสดง และใหค้ะแนน “ผูส้นัทดั” 

ท่านหน่ึงคอื ชมิ เด็กอาย ุ๑๐ ขวบ 

ลูกชายของอาวชิยั น่ันเอง เขาใหท้มีของเรา ไดท้ีห่น่ึง! 

เวลาทีเ่หลอืในตอนบ่าย แต่ละกลุ่ม ผลดักนัต าขา้ว 

และฝัดขา้ว ตามแบบโบราณ แต่ปัจจบุนันี ้

เขาใชเ้คร ือ่งจกัร ท างานทัง้สิน้ แมแ้ต่ทีศ่รีษะอโศก 

เน่ืองจากมเีคร ือ่ง ใชอ้ยู่ ๒ ชดุเท่าน้ัน 

เราจงึสบัเปลีย่นกนั กลุม่ทีไ่ม่ไดต้ าขา้ว หรอืฝัดขา้ว 

ท างานอืน่ เชน่ ท าทีเ่พาะเมล็ดพชื โรยฟาง 

กลบโคนตน้ไม ้หรอืกลบรอ่ง มะเขอืเทศ กลุม่ของฉัน 

ท างานทีค่า้งไวเ้มือ่เชา้นี ้คอืถางหญา้ พรวนดนิ 

และยกรอ่ง แดดออกจา้ เวลาเราท างาน เราตอ้งใส่หมวก 

หรอืโพกหวั ทุกคนมเีหงือ่ไหลท่วมใบหนา้ 



และยอ้ยลงมา 

ราวกบัห่าฝน อาสมชยั ถอนหายใจอย่างโล่งอก 

เมือ่ถงึตาทมีของเรา ไดต้ าขา้ว และฝัดขา้ว ในรม่ 

อาสมัพนัธ ์เป็นผูก้ ากบัการแสดง การต าขา้ว 

(บางแห่งเรยีก ซอ้มขา้ว) เขาบอก ใหเ้ราหาคู่ซอ้ม 

มายนืหนัหนา้ เขา้หากนั อยู่คนละดา้น 

ของครกไมข้นาดใหญ่ ซึง่มขีา้วเปลอืกอยู่ 

ประมาณครึง่ครก เราจบัสากไม ้คนละอนั สากยาว 

พอทีเ่ราจบัตรงจดุกึง่กลาง แลว้ยนืท างาน ไดอ้ย่างสบาย 

เราผลดักนัต าสาก ลงไปในครก คนละท ี

สลบักนัไปเร ือ่ยๆ จนเมล็ดขา้ว หลุดออกจากเปลอืก 

หมดทัง้ครก เราตอ้งต าใหพ้อด ีพอเปลอืกเมล็ดขา้วแตก 

ไม่ต าแรง หรอืคอ่ยจนเกนิไป เราตอ้งระวงั 

ไม่ใหส้ากชนกนั หรอืขา้วกระเด็น ออกนอกครก 

ฉันเลอืกอาสมชยั เป็นคู่ซอ้ม  อาสมชยัซอ้มไดด้มีาก 

เพราะเขามกีลา้มเนือ้ ล าตวัท่อนบน แข็งแกรง่ 

แต่ฉันสูไ้ม่ไหว สกัประเดีย๋ว ก็รูส้กึปวดเมือ่ย ไปทั่วแขน 

เมือ่เราซอ้ม จนเปลอืกขา้วแตกออกหมดแลว้ 

เราถ่ายขา้วใส่กระดง้ เราฝัด- แลว้รอ่น -

แลว้ฝัดใหเ้ปลอืกขา้ว -หรอืแกลบ -

ปลวิออกไปจากขา้วสาร ฉันตอ้งยอมรบัว่า 

ทัง้อาสมชยัและฉัน สอบตกในเร ือ่งนี ้สมาชกิ 



จากสมีาอโศก ซึง่อยู่ในทมีของเรา ฝัดไดเ้กง่มาก 

เธอพยายามสอนฉัน และอาสมชยั จนในทีสุ่ด 

เธอออ่นใจ เลยรบัท าเสยีเอง ขัน้สุดทา้ย เราน่ังลงกบัพืน้ 

เลอืกแกลบและเมล็ด ทีย่งัไม่หลุดออกจากเปลอืกทิง้ 

เราตอ้งท างาน อย่างละเอยีด เพราะว่า เราจะหุงขา้วนีก้นิ 

ในวนัรุง่ขึน้ (ทอ้งของเรา คงย่อยขา้วเปลอืก และ 

แกลบยาก) 

ขณะทีน่ั่งเลอืกขา้วสาร ฉันคุยกบัอาสมัพนัธ ์ดว้ยเร ือ่งที ่

คนต่างเผ่าพนัธุ ์ในประเทศไทย และอเมรกิา เขา้กนัไดด้ ี

อาสมัพนัธบ์อกฉัน เป็นภาษาองักฤษว่า น่ีเป็นกจิกรรม 

“การเกีย่วขอ้งของมนุษย”์ จรงินะ แมจ้ะไม่มคีวามจ าเป็น 

ตอ้งผลติขา้วสาร แบบไทยโบราณ การท างานเป็นทมี 

ซึง่ตอ้งการมนุษยสมัพนัธ ์ยงัดกีว่า น่ังกดสวทิช ์

อยู่ในโรงส ีคนเดยีว 

เวลา ๑๗ นาฬกิา เราพกั ๑ ช ัว่โมง เพือ่อาบน า้ 

และกนิขา้ว แลว้ฟังเทศนภ์าคค ่า หลงัจากเหน่ือย 

มาทัง้วนั ซึง่เร ิม่ตัง้แต่ ๓.๓๐ นาฬกิา ฉันเป็นคนแรก 

ทีเ่ขา้นอน ประมาณ ๑๙ นาฬกิา ฉันก็หลบัปุ๋ย 

  

วนัอาทติย ์: อาหาร พึง่ตนเอง และเดนิทางกลบั 

เราถูกปลุกตามเคย เวลา ๓.๓๐ นาฬกิา 



หลงัจากสวดมนตร ์เป็นภาษาบาล ีพระเทศนส์ัน้ๆ 

เร ือ่งอาหาร อาหารเป็นสิง่ส าคญั อนัดบั ๑ ในโลก 

(ค าขวญั ของอโศก) มนัเกีย่วกบัชวีติ 

มนัเกีย่วกบัสุขภาพ มนัเกีย่วกบั ความสมบูรณ ์

พูนสขุของชมุชน แต่เรายงัไปไม่ถงึ ความส าเรจ็น้ัน 

ท่านสมภารแนะน า อาจารยอ์ดุม ผูเ้ช ีย่วชาญการเพาะ

ปลูก แบบตามธรรมชาต ิและเป็นทีป่รกึษา 

ชมุชนอโศกต่างๆ รวมทัง้ส่วนบุคคล อาจารยอ์ุดม 

พูดถงึผลประโยชนท์ีไ่ดร้บั จากกสกิรรมไรส้ารเคม ี

และอธบิาย วธิกีารพืน้ฐาน 

ทีเ่ขาไดม้าจากฟูคูโอกะ ผูร้เิร ิม่ขบวนการท าฟารม์ 

ตามธรรมชาต ิสมยัใหม่ ในญีปุ่่น คร ัน้แลว้ อาจารยอ์ุดม 

ตอบค าถาม ทีส่มาชกิถาม โดยไม่รูจ้กัจบ เชน่ 

อาจนัทมิา ถามว่า ท าไมเมือ่ใส่เช ือ้จลุนิทรยี ์

ในนาทุกวนั ตน้ขา้ว กลบัไม่เจรญิงอกงาม อาจารยอ์ุดม 

ตอบว่า ใสม่ากเกนิควร และดนิรอ้นเกนิไป 

ควรใส่จลุนิทรยีทุ์กๆ ๑๐ วนั หรอื ๒๐ วนั 

สตรจีากสมีาอโศก เล่าวา่ ยายของเธอบอกว่า 

ไม่ดใีนการปลกูพชื ตลอดทัง้ปี เพราะดนิ 

ตอ้งการพกัผ่อนบา้ง อาจารยต์อบว่า อย่าไปเชือ่ 

และอธบิายว่า ปลูกพชืตระกลุถั่ว ดกีว่าไม่ปลูกอะไรเลย 

เพราะว่า พชืตระกุลถัว่ เพิม่ไนโตรเจน ใหแ้กด่นิ 



ค าถามด าเนินไปยาวนาน จนไม่มเีวลาออกก าลงักาย 

เราตรงไปถางหญา้ และเตรยีมแปลงปลูกผกั ดงัทีเ่ราท า 

ในวนักอ่น เรากนิอาหารพรอ้มกนั เวลา ๑๐ นาฬกิา 

ลา้งถว้ยชามเสรจ็ แลว้พกัจนถงึเทีย่ง กจิกรรมตอนบ่าย 

อยู่ในหวัขอ้ 

การพึง่ตนเอง ตวัเราเป็นทีพ่ึง่ของเรา มนักลายเป็น 

การอภปิราย ปัญหาของชมุชน และเสนอการแกไ้ข 

การสมัมนาสิน้สุดลง เมือ่เวลา ๑๕ นาฬกิา 

บางคนอยู่ต่อที ่ไร ่๓๙ เพือ่ท างานในนาใหเ้สรจ็ 

ฉันเลอืกน่ังรถ กลบัศรีษะอโศก 

พรอ้มสมาชกิอกีหลายคน โดยอาศยั 

รถบรรทุกของ อาวชิยั ฉันคยุกบัอาวชิยั 

เป็นภาษาองักฤษ ปนไทย อาวชิยับอกฉันว่า 

เขามาศรีษะอโศก เพราะเหตุหลายอย่าง แต่ทีส่ าคญั 

เขามาทีน่ี่เพือ่ “ชว่ยฝึกสมาชกิรุน่ใหม่” เราอภปิราย 

ผลประโยชน ์ของการฝึกอย่างนี ้และฉันตัง้ขอ้สงัเกตวา่ 

การฝึกทีต่่อเน่ืองกนั แบบนี ้จะท าใหค้น เกดิความมั่นใจ 

ในการเร ิม่ตน้ ชมุชนอโศกแห่งใหม่ เมือ่สมาชกิเพิม่ขึน้ 

เมือ่เราจากกนั ฉันปรบมอืใหอ้าวชิยั เน่ืองจาก 

เขาไดพ้ยายามจดั และน าสมัมนา เป็นคร ัง้แรก 

แน่นอน เรง่รดัพฒันามนุษยชาต ิจะคงอยู่คู่ฟ้า 

ตามชือ่ของมนั 



  

สรุป 

อโศกใชว้ธิกีารต่างๆ ทีจ่ะพฒันาปัจเจกบุคคล 

วธิแีรก คอืการถอืศลีอย่างเครง่ครดั วธินีีจ้ะชว่ยเพิม่พูน 

ศลีธรรม ใหแ้กส่มาชกิ แตล่ะคน 

วธิทีี ่๒ เป็นการปฏบิตัใินชวีติประจ าวนั ตามค าขวญั 

“ขยนัท างาน ใชน้อ้ย ทีเ่หลอื 

จนุเจอืสงัคม” ใชน้อ้ย หมายความวา่ บรโิภคเพยีงพอ 

หรอืพอด ีทีจ่ะมชีวีติอยู่ไดต้ามปกต ิไม่บรโิภคมาก 

บรโิภคเกนิ ทัง้นีก็้เพือ่ จะไดป้ฏบิตั ิตามศลีธรรม 

และลดความทุกขย์าก ทางเศรษฐกจิ ขณะทีท่ างาน 

ชาวอโศก ปฏบิตัธิรรม โดยการมสีมาธ ิตัง้ใจท างาน 

ดว้ยความขยนัขนัแข็ง 

ในการจนุเจอืสงัคม สมาชกิฝึกฝน การไม่สะสม 

ไม่ยดึตดิ และไม่ยดึตน (อนัตตา) 

วธิทีี ่๓ ใหก้ารศกึษาแกเ่ยาวชน โดยปูพืน้ฐานทีม่ ั่นคง 

ในศลีธรรม อาชพี และ การใชว้ชิาการ 

รวมทัง้วฒันธรรมไทย ใหเ้ป็นประโยชน ์

วธิทีี ่๔ การอบรมสมัมนา เชน่ 

“การเรง่รดัพฒันามนุษยชาต”ิ ในปลายสปัดาห ์



ชว่ยใหส้มาชกิ ทดลองแกปั้ญหารว่มกนั 

ฝึกความอดทน และเขา้ใจชวีติ ทีอ่ยู่กบัธรรมชาต ิ

การพฒันาปัจเจกบุคคล เป็นพืน้ฐานของ 

การพฒันาชมุชน 

 

  

สมัมาพฒันา : สนัตอิโศก 

ขบวนการพุทธปฏรูิปแห่งประเทศไทย 

จูลอิานา เอสเซน เขยีน 

บทที ่๕ 

สรา้งชมุชน 

ชมุชน หมายถงึกลุม่คน ซึง่มคีวามผูกพนัซึง่กนัและกนั 

และมเีอกลกัษณอ์นัเดยีวกนั สมาชกิของชมุชนอโศก 

แมว้่ามภีมูหิลงัแตกต่างกนั แตทุ่กคน 

มลีกัษณะอย่างเดยีวกนั ทีเ่ห็นเด่นชดั 

คอืการแสดงตนว่า เป็นนักปฏบิตัธิรรมกลุ่มอโศก 

การพฒันาชมุชน เป็นการปฏบิตั ิทีเ่กีย่วขอ้งกบัหมู่บา้น 

เป็นกจิการของหมู่บา้นหน่ึง 

หมู่บา้นใดโดยเฉพาะ  คนในหมู่บา้น ตดัสนิใจวา่ 

จะสนองความตอ้งการของเขาอย่างไร 



สมาชกิของหมู่บา้น เป็นผูต้ดัสนิใจเอง และก าหนด 

ชะตากรรมของตวัเอง 

การพฒันาชมุชน ไม่ใชเ่พยีงแต่สรา้ง 

หรอืแสวงหาวตัถุต่าง ๆ เพือ่ค า้จนุสมาชกิอย่างเดยีว 

แต่เป็นการตัง้จดุประสงคข์องชมุชน 

โดยสมาชกิทัง้ชมุชน รว่มกนัตดัสนิ และก าหนดวธิกีาร 

ทีจ่ะพฒันาไปสู ่จดุประสงคน้ั์น 

รวมทัง้สรา้งความสามคัค ีใหเ้กดิขึน้ 

โดยการรว่มกนัรบัผดิชอบ ต่อความเป็นไปของชมุชน 

ในบทนี ้ผูเ้ขยีนกลา่วถงึวธิทีีส่มาชกิ แต่ละคนปฏบิตั ิ

เพือ่ใหบ้รรลุถงึจดุประสงค ์ระดบัหน่ึง ทีช่มุชนตัง้ไว ้– 

เชน่การไม่ยดึตดิ และการท างานหนัก - อกีอย่างหน่ึง 

ผูเ้ขยีนชีใ้หเ้ห็นว่า ในขณะทีศ่รีษะอโศก 

บรรลุถงึความส าเรจ็ ขัน้หน่ึงน้ัน ก็ยงัมอีุปสรรค 

อยู่อกีหลายอย่าง เป็นตน้ว่า สมาชกิ 

มกัมคีวามคดิเห็นไม่ลงรอยกนั 

มผูีใ้หญไ่ม่เพยีงพอทีจ่ะดูแลเด็กอย่างใกลช้ดิ และชมุชน 

ยงัพึง่ตนเองไดไ้ม่สมบูรณ ์

  

จากตวับุคคลไปสูช่มุชน 



นับตัง้แต่วนัแรก ทีส่มาชกิสนัตอิโศก เดนิทางมาพบ 

บรเิวณทีใ่ชเ้ป็นฐานของศรีษะอโศก ในปัจจบุนันี ้

สมาชกิไดใ้ช ้ความพยายามอย่างหนัก 

ในการพฒันาชมุชน ผูต้ดิตามสมณะคณะแรก 

ทีม่ากางกลด ในป่าชา้บา้นกระแชง ไดท้ างาน 

อย่างล าบากตรากตร า ทัง้นีก็้เพือ่ความอยู่รอด เชน่ 

ขดุบ่อน า้ สรา้งทีพ่กั และปลูกตน้ไม ้

แต่เมือ่ประชากรเพิม่ขึน้ สมาชกิไดร้วมพลงัความคดิ 

และแรงงาน ในการแกปั้ญหาต่าง ๆ ดขีึน้เชน่ เร ือ่ง 

อาหารการกนิ สถานทีอ่ยู่อาศยั ทีเ่ก็บขา้วของ 

หอ้งประชมุ และระบบการก าจดัสิง่ปฏกิูล ทีจ่รงิ 

ชมุชนอาจตัง้ขึน้ได ้โดยไม่ตอ้งอาศยัหลกัพุทธศาสนา 

แต่ลกัษณะของชมุชน คงจะไม่เหมอืนกบั 

ชมุชนทีเ่ห็นอยู่ ในขณะนี ้ศรีษะอโศกตัง้ขึน้มา 

ดว้ยความมุ่งหมาย เพือ่การปฏบิตัธิรรม ดงัน้ัน 

การปฏบิตัขิองสมาชกิแต่คน จงึก าหนดรปูรา่งหนา้ตา 

แนวทาง และ คุณภาพชมุชนของเขา 

  

ไม่ยดึตดิ 

ความมุ่งหมายอย่างหน่ึง ของพุทธศาสนา 

คอืการไม่ยดึตดิ หรอืการสละ ละ ทิง้ เป็นการปฏบิตั ิ

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการบรโิภค และอุปโภคโดยเฉพาะ 



กลุ่มอโศก สนับสนุนใหส้มาชกิ “ไม่ยดึตดิ” 

โดยการสละทรพัยส์ว่นตวั เอาไปรวมไวท้ีส่่วนกลาง 

หรอืยกใหเ้ป็นสมบตั ิของสว่นรวม (ไม่สะสม 

ไวใ้ชส้ว่นตวั) จ ากดัการบรโิภค อุปโภคใหพ้อด ี

ใชท้รพัยต์่างๆ จากกองกลาง และใชแ้ต่นอ้ย 

ใชเ้ท่าทีจ่ าเป็น ความจรงิ การไม่สะสมสิง่ของ 

ไวเ้ป็นสมบตัสิว่นตวัน้ัน เป็นการพฒันาจติวญิญาณ 

ของผูป้ฏบิตัเิอง แต่ก็ใหป้ระโยชน ์แกช่มุชนดว้ย 

หลายประการ 

ประการแรก: การไม่ยดึตดิ 

ชว่ยอนุรกัษท์รพัยากรของชมุชน ตามทีก่ล่าว 

ในบททีแ่ลว้ ว่าการถอืศลี เป็นการลด การบรโิภค 

(เชน่ไม่กนิเนือ้ ไม่แต่งตวั ดว้ยเสือ้ผา้ราคาแพง 

ไม่ประดบัเพชรนิลจนิดา ไม่ใชท้ีน่อนสูง ทีน่อนใหญ่) 

จงึเป็นการประหยดัทรพัย ์อย่างเห็นไดช้ดั ยิง่กว่าน้ัน 

การใชท้รพัยากรรว่มกนั ยงัชว่ยประหยดั เพิม่ขึน้อกี 

เชน่ สมาชกิทุกคน ดูโทรทศัน ์ในศาลาธรรมแห่งเดยีว 

แทนทีต่่างคน ต่างมโีทรทศันใ์ชท้ีบ่า้น การ “ใชน้อ้ย” 

ส่งเสรมิการอนุรกัษส์ิง่แวดลอ้ม โดยปรยิาย เชน่ 

การรบัประทานอาหารมือ้เดยีว ก็ชว่ยลดเชือ้เพลงิ 

ในการหุงตม้ (ผูเ้ขยีนแสดงความคดิเห็นว่า ศรีษะอโศก 



น่าจะลดการใชเ้ชือ้เพลงิลงไดอ้กี 

โดยใชถ้่านในการหุงตม้ แทนทีจ่ะใชฟื้น อย่างทีท่ าอยู่) 

ผูเ้ขยีนวจิารณว์า่ อโศกใหค้วามหมายของ “การสะสม” 

เป็น ๒ นัย 

คอื “การสะสมส่วนบุคคล” กบั  “การสะสมสว่นรวม” ข

ณะทีอ่โศก ไม่สนับสนุน การสะสมสว่นบุคคล 

แต่กลบัไปสนับสนุน การสะสมส่วนรวม ผูเ้ขยีน 

ยกตวัอย่าง การสะสมของส่วนรวมอนัหน่ึง ซึง่เห็นไดช้ดั 

คอืการสรา้งวหิาร ราคาเรอืนลา้น ของอโศกทีก่รงุเทพฯ 

ผูเ้ขยีนบรรยายว่า วหิารนีม้ ี๔ ช ัน้ เป็นรปูกน้หอย 

มนี า้ตกจ าลอง สูง ๓๐ฟุต มตีน้ไมท้ าดว้ยปูนซเีมนต ์

ซึง่คลา้ยตน้ไมจ้รงิมาก เป็นเสารองรบัน า้หนัก 

และมกีอ้นหนิพม่าสดี า ทีส่วยสดงดงาม 

เรยีงรายอยู่ตามพืน้ดนิ (หนินีส้ ั่งเขา้มา ดว้ยราคาแพง) 

รวมทัง้ภาพเขยีน ทีเ่กีย่วกบั ชวีติประจ าวนั 

(ประเพณีไทย ภาพแอบสแตรกท ์ภาพปิดทอง 

ซึง่เกีย่วขอ้งกบัศลิปะ และวรรณคด)ี 

อยู่บนฝาผนังทุกดา้น ช ัน้บนสดุ ปูดว้ยหนิออ่น 

ผูเ้ขยีนเลา่ว่า คร ัง้แรก ทีเ่ขาไปเยีย่มสนัตอิโศก 

(ทีก่รงุเทพ ฯ) เขาประหลาดใจมาก 

ทีเ่ห็นการใชว้สัดุราคาแพง เพราะมนัตรงกนัขา้ม 

กบัวาทศลิป์ของอโศก เขาถามสมาชกิคนหน่ึง 



ซึง่อาศยัอยู่ทีน่ั่น ว่าคดิอย่างไร กบัการใชเ้งนิมหาศาล 

และวตัถุราคาแพง 

สรา้งวหิารน้ัน หมูเฒ่า ตอบดว้ยค าถาม “แลว้จะใหค้น 

ทีม่างานสนัตอิโศก นอนกนัทีไ่หน?” 

ผูเ้ขยีนถามสมาชกิอกีท่านหน่ึง คอื สกิขมาต 

จนิดา ท่านโบกไมโ้บกมอื คลา้ยกบัว่า ไม่อยากจะตอบ 

และตดับทว่า ท่านไม่ไดใ้ชว้หิารนัน้ อโศกมวีหิารไว ้

ส าหรบัคนภายนอก – เป็นสะพานเชือ่มโลกภายนอก - 

ท่านอธบิายวา่ เพือ่จะตดิต่อกบัคนภายนอก 

ผูซ้ ึง่บางทไีม่มปัีญญา เหมอืนสาวก รุน่แรกของอโศก 

เป็นการยาก ทีจ่ะเอาวหิาร ซึง่เป็นวตัถุ 

ไปเปรยีบเทยีบกบั การพฒันาจติใจ 

อโศกอาจสรา้งวหิาร ทีส่ง่างาม 

อย่างทีช่าวพุทธไทยทัว่ไปนิยม เพือ่เอาไว ้

เพิม่พูนศรทัธา ของประชาชน 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ลกัษณะการใชว้ตัถุทีศ่รีษะอโศก 

ก็เชน่เดยีวกนั คร ัง้แรก เธอล าบากใจ ทีเ่ห็นหลายสิง่ 

หลายอย่าง ไม่ตรงตามคตพุิทธ ทีเ่ธอศกึษามากอ่น เชน่ 

ใชน้อ้ยและไม่สะสม แต่เธอกลบัเห็น ส านักงาน 

ทีศ่รีษะอโศก มเีคร ือ่งใชไ้มส้อย ทนัสมยั 

มเีคร ือ่งปรบัอากาศ คอมพวิเตอร ์กลอ้งถ่ายรปูดจิติอล 

เคร ือ่งโทรสาร และโทรศพัทม์อืถอื รวมทัง้อาคารอกี ๓ 



หลงั ทีก่ าลงักอ่สรา้ง – โรงครวัหลงัใหญ่ แทนหลงัเรยีบๆ 

อาคารหรหูราไวร้บัรองแขก และ 

เคร ือ่งอ านวยความสะดวก ในหอ้งประชมุ 

โรงงานหลงัใหม่ ส าหรบั ผลติยาธรรมชาต-ิ 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ไม่ใชเ่พยีงแต่สิง่กอ่สรา้งเท่าน้ัน 

ทีร่บกวนใจเธอ วสัดุทีใ่ช ้ก็มรีาคาแพง ตวัอย่างเชน่ 

วหิารทีก่รงุเทพ ฯ ทีร่บัรองแขก และ 

เคร ือ่งอ านวยความสะดวก ในการประชมุ ซึง่เธอเห็นว่า 

เกนิความจ าเป็น เชน่ กระเบือ้งหนิอ่อน 

รปูทีแ่กะสลกัดว้ยไม ้เธอเลา่ว่า 

ชาวออสเตรเลยีนคนหน่ึง มาเห็นศรีษะอโศกเขา้ 

แลว้วจิารณว์่า การใชว้สัดุ อย่างฟุ่มเฟือยอย่างน้ัน 

ไม่ใชว่ถิทีางของชาวพุทธ เธอเห็นดว้ยว่า 

ชาวพุทธไม่ใชข้องเกนิความจ าเป็น แต่การเอาใจใส ่

ตบแต่ง ประดษิฐ ์คดิคน้ ท ารปูรา่งใหน่้าดูน้ัน 

ไม่เป็นการฟุ่มเฟือย แต่เป็นนิสยั 

และหวัสมองศลิปะของคนไทย 

ผูเ้ขยีนเลา่ว่า เธอมาเขา้ใจและพบวธิ ี

ทีจ่ะท าใหจ้ติใจสงบ เมือ่หวัหนา้ฝ่ายบรหิาร 

ของชมุชนศรีษะอโศก อธบิายใหฟั้ง 



อาแกน่ฟ้า : ผูท้ีอ่าศยัอยู่ในศรีษะอโศก ไม่ไดค้ดิว่า 

สิง่ทีอ่ยู่ในชมุชน (ทัง้อาคาร และเทคโนโลย)ี 

เป็นของเขา แต่ตรงกนัขา้ม เขาสรา้ง 

และท านุบ ารงุสิง่เหล่านี ้

เพือ่จะใชเ้ป็นเคร ือ่งถ่ายทอดความรู ้ไปสู่คนอืน่ 

เพือ่ความสะดวก และคุณภาพ ในการอบรมสัง่สอน 

อาแกน่ฟ้า ขยายความตอ่ไปวา่ ชาวอโศกมไิดต้่อตา้นตั

วเทคโนโลย ีแต่ไม่เห็นดว้ย กบัการใชเ้ทคโนโลย ี

ในทางทีผ่ดิ หรอืใช ้ในการท าลาย เขายกตวัอย่าง 

พลงังานนิวเคลยีร ์ซึง่อาจใชฆ่้าคนก็ได ้

หรอืใชผ้ลติพลงังานไฟฟ้าก็ได ้

อาแกน่ฟ้า ยนืหยดัว่า ไม่มปัีญหา กบัการใชเ้ทคโนโลย ี

ตราบเท่าทีเ่ราใชม้นั เพือ่วตัถปุระสงคท์ีด่ ี

และศรีษะอโศก ก็ใชเ้ทคโนโลย ี

ในการตดิต่อกบัคนทัว่โลก 

ผูเ้ขยีนเคยคดิวา่ การพฒันาทีไ่หน ก็คงคลา้ยๆกนั 

คอืการสะสมวตัถุ เพือ่อ านวยความสะดวกสบาย และ 

ส่งเสรมิการสะสมต่อๆไป แต่ความจรงิไม่ใช ่

เพราะความแตกต่าง ของการพฒันา แต่ละอย่าง 

อยู่ทีค่วามมุ่งหมาย  



การพฒันาของอโศก หมายถงึ 

การกระจายความรู ้และการปฏบิตั ิ

ทางพทุธศาสนา ซึง่ผลในบัน้ปลายกค็อื 

การไม่ยดึตดิวตัถ ุ

ประการทีส่อง: การไม่ยดึตดิ ประหยดัเวลา 

และชว่ยพฒันาชมุชน 

การประหยดั คอืประหยดัทัง้เวลา และแรงงาน 

ผูเ้ขยีนรายงานวา่ สมาชกิส่วนหน่ึง ของศรีษะอโศก 

เล่าวา่ เขาไม่ตอ้งเสยีเวลา กบัการซือ้หาเสือ้ผา้ 

และการดูแลรกัษามนั เพราะวา่เขามกีนั คนละไม่กีช่ ิน้ 

ในบททีแ่ลว้ 

อาเจนจบ พูดถงึการลดการบรโิภคว่า รา่งกายไม่ตอ้งอ่

อนระโหยโรยแรง ทีต่อ้งท างานหนัก เพือ่สนองตณัหา 

เอม ซึง่เคยมเีสือ้ผา้มาก ชีใ้หเ้ห็นว่า 

การครอบครองของนอ้ยชิน้ 

เป็นการประหยดัเวลา “เราไม่ตอ้งเสยีเวลากบัการซกั รดี 

เก็บ เราไม่ตอ้งกงัวล กบัเวลาทีเ่สยีไปกบัมนั” 

นักเรยีนหญงิคนหน่ึงกล่าวว่า เคร ือ่งแบบของอโศก 

ชว่ยเธอประหยดัเวลาไดม้าก 

เกีย่วกบัเสือ้ผา้ เราใชเ้คร ือ่งแบบ 



มนัก็เรยีบรอ้ยและง่ายด ีเราไม่ตอ้งตบแต่งมาก รองเทา้ 

เราก็ไม่ใส ่ไม่เหมอืนขา้งนอก ซึง่เขาตอ้งวุ่นอยู่กบั 

การแต่งตวั เราเอาเวลาและพลงังาน ทีเ่สยีไปกบัสมบตั ิ

ทีค่รอบครอง มาใชใ้หเ้ป็นประโยชนด์กีวา่ เชน่ 

พกัผ่อนหยอ่นใจ หรอื ท างานใหช้มุชน 

ชว่ยส่งเสรมิความดรีว่มกนั เป็นตน้ 

ประการทีส่าม: 

การไม่ยดึตดิชว่ยลดปัญหาสิง่ปฏกูิล 

ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ขยะเป็นปัญหาของโลก ประเทศไทย 

ก็ก าลงัมปัีญหาเร ือ่งขยะ แบบเดยีวกบัสหรฐัอเมรกิา 

เธอเลา่ว่า อเมรกิาผลติขยะ ปีละประมาณ ๑๕๐ ลา้นตนั 

–ทิง้ในอเมรกิาไม่หมด เพราะมทีีไ่ม่พอ ตอ้งบรรทุกเรอื 

เอาไปทิง้ทีป่ระเทศอืน่- ผูเ้ขยีนชีใ้หเ้ห็นว่า 

นครเชยีงใหม่ ก็ก าลงัประสบปัญหา เชน่เดยีวกนั 

หาทีท่ิง้ขยะไม่ได ้เพราะทีท่ิง้เกา่เต็ม คร ัง้หน่ึง เชยีงใหม่ 

มขียะกองพะเนิน เทนิทกึเต็มถนน จนส่งกลิน่เหม็น 

และเป็นทีแ่พรเ่ช ือ้โรค ในชนบท ซึง่ไม่มรีถเก็บขยะ 

พลเมอืงจงึตอ้ง อยู่อย่างประหยดั คอืไม่ทิง้ของ 

ถา้ไม่จ าเป็น เขาจะใชข้องทีใ่ชไ้ด ้ใชแ้ลว้ใชอ้กี 

ใชไ้ม่ไดจ้งึเผา แต่การเผาขยะ ในสมยันี ้ตอ้งระมดัระวงั 

เพราะควนัไฟ ทีเ่กดิจากการเผาถุงพลาสตกิ 



หรอืถว้ยโฟม ท าใหอ้ากาศเสยี และเป็นอนัตราย 

ต่อสขุภาพ 

ศรีษะอโศก ลดสิง่ปฏกิูล โดยการบรโิภคแต่นอ้ย 

ผูเ้ขยีนเลา่ว่า เขาเรยีนการลดสิง่ปฏกิูล 

จากสมาชกิอโศก โดยอาศยัหลกั ๔ อาร ์(4R) คอื 

Reuse (ใชแ้ลว้ใชอ้กี) 

Repair (บูรณะ ซอ่มแซม) 

Recycle (แปลงรูปเอามาใชใ้หม่) 

และ Reject (ทิง้) 

ผูเ้ขยีนรว่มท างานแยกขยะ กบัสมาชกิศรีษะอโศกบ่อย 

ๆ เขาแยกขยะ ออกเป็นกองๆ เชน่กระดาษแหง้ 

ขวดพลาสตกิ แกว้ เศษโลหะ (น าไปขายในเมอืง 

ใหเ้ขาเอาไปแปรรปู) สมาชกิแยกขยะบางคน 

เชน่ อาทางบุญ และ อาจนัทมิา บ่นบ่อยๆว่า นักเรยีน 

ทิง้สมุดเป็นเล่มๆ ซึง่ยงัมกีระดาษดีๆ  

ทีย่งัใชไ้ด ้อาทางบุญ จะเก็บสมุดเหล่านี ้ไวแ้จกนักเรยีน 

ส่วนเสือ้ผา้ทีถ่กูทอดทิง้ อาทัง้สองจะเก็บมาซกั 

ปะชนุตะเข็บทีข่าด แลว้เก็บไวใ้ชเ้อง 

ใหช้าวบา้นทีอ่ยู่ใกลช้มุชน หรอืขนไปแจก 

คนทีอ่ยู่ในชนบท แถวบา้นเดมิ ของอาทัง้สอง 



อาจนัทมิา ปรารภว่า 

มนีอ้ยใชน้อ้ยเป็นสิง่ส าคญั เพราะว่าถา้มมีาก 

มนัก็เสยีมาก เชน่เสือ้ผา้ รกัษาล าบาก เป็นทีซ่อ่นของ 

แมลงชปีะขาว และหนู เราไม่มเีวลาไปสะบดัมนัทุกวนั 

เราไม่ควรมเีกนิ ๓ ชดุ มอีะไรก็ใชเ้ท่านัน้ ถา้มมีาก 

ก็แบ่งใหค้นอืน่ไปใชบ้า้ง... เมือ่ฉันแยกขยะ 

ฉันเก็บเสือ้ผา้ ทีเ่ขาทิง้ เอาไปใหค้นทีเ่ขาตอ้งการ 

ยงัมสีิง่อืน่อกี ทีค่นชอบทิง้ เชน่ 

ช ิน้สว่นของเคร ือ่งใชไ้ฟฟ้า ลวด ถว้ยกาแฟ ปากกา 

ถุงพลาสตกิ สิง่เหล่านี ้เราจะเก็บไว ้ทีถ่งัแปลงรปูของเรา 

เพือ่น าไปดดัแปลงใชอ้กีท ีส่วนทีเ่หลอื ซึง่มนีอ้ย 

เราส่งไปทิง้ ทีถ่งัขยะในเมอืง หรอืเผาไฟ 

(ยกเวน้ถ่านไฟฉาย เราจะเก็บใส่กล่องไว ้

เพราะจะไม่ท าใหด้นิสกปรก) ดว้ยวธินีี ้

สมาชกิศรีษะอโศก ไดน้ าเอาความคดิ ตะวนัตก คอื 

ไม่ท าลายสิง่แวดลอ้ม มารวมกบั การปฏบิตัทิางพุทธ 

คอืการไม่ยดึตดิ 

ประการที ่๔ เป็นผลจากประโยชนข์อง ๓ 

ประการทีก่ล่าวมาแลว้ เพราะวา่ การไม่ยดึตดิ 

ชว่ยอนุรกัษท์รพัยากร ประหยดัเวลา และพลงังาน 

เป็นการลดปัญหา เร ือ่งของเสยี 

จงึเป็นการเพิม่สมรรถภาพ ของการพึง่ตวัเอง 



จะเห็นไดว้่า การลดการบรโิภค โดยการถอืศลี 

และเพิม่การใชป้ระโยชนส์ูงสุด ในทรพัยากร 

โดยค านึงถงึหลกั ๔ อาร ์(4R) รวมทัง้ 

การใชข้องรว่มกนั การใชเ้วลา และพลงังาน 

ไปในทางสรา้งสรรค ์แทนทีจ่ะใชไ้ปในการ 

เอาใจใสดู่แลแต่ตวัเอง เหล่านี ้เป็นการเพิม่ประสทิธภิาพ 

ของชมุชน อยา่งไม่ตอ้งสงสยั 

งาน 

กจิกรรมทีน่ าผล ย่อมส่งเสรมิใหช้มุชน 

พฒันาไปในทางทีเ่หมาะสม น่ันคอือุดมคต ิ

ของนักพฒันา การผลติอาหาร ทีอ่ยู่ เสือ้ผา้ 

ยารกัษาโรค และสิง่ทีจ่ าเป็นในการยงัชพี 

เป็นกจิกรรมหลกั ของการพฒันาชมุชนทั่วๆไป 

แต่ส าหรบัศรีษะอโศก ดูเหมอืนว่า มงีานท ามากกว่าน้ัน 

เพราะนอกจาก การผลติสิง่ทีก่ล่าวแลว้ สมาชกิยงัดิน้รน 

ทีจ่ะพึง่ตวัเองใหไ้ด ้สิง่นีม้คีวามจ าเป็นมาก 

ส าหรบับุญนิยม การปฏบิตัธิรรม การสรา้งเสรมิสมาธ ิ

และท างานตามหนา้ที ่ดว้ยความขยนัหมั่นเพยีร เหล่านี ้

ลว้นส่งผลถงึ คุณภาพของงาน และ 

การพฒันาชมุชนของเขา 



รืน่ มารดาและอดตีชาวนา ภาคอสีาน รูส้กึกงัวล 

กบัการพึง่ตวัเอง เธอเห็นว่า สิง่ส าคญั 

ส าหรบัชมุชนของเธอ คอื กสกิรรมธรรมชาต ิ

ปุ๋ยอนิทรยี ์และน า้จลุนิทรยี ์เธอกลา่ว 

ฉันชอบกสกิรรมเพราะว่า ... เราปลูกผกัของเราเอง 

กนิเอง ใชเ้อง ปลอดสารพษิ ไม่ตอ้งซือ้ ประหยดั 

เราชอบปุ๋ยอนิทรยี ์เพราะว่า เราท าเองได ้

เราชอบจลุนิทรยี ์เพราะว่า มนัชว่ยกระตุน้ 

ดอกไมแ้ละผลไม ้เราไม่ตอ้งซือ้จากภายนอก ดทีีสุ่ดคอื 

เราท าเอง ใชเ้อง สบายมาก 

สมาชกิแทบทุกคน พูดเป็นเสยีงเดยีวกนัว่า 

การพึง่ตวัเอง ดว้ยการผลติอาหาร 

แบบกสกิรรมธรรมชาต ิใชปุ๋้ยอนิทรยี ์และน า้จลุนิทรยี ์

ทีท่ าเองน้ัน ท าใหเ้ขาปลอดภยัจากสารพษิ และ 

เป็นการประหยดัไปในตวั 

เมือ่แต่ละคน ผลติมากกวา่ส่วนทีเ่ขาตอ้งการ 

เขาก็สามารถสนับสนุน ค า้จนุชมุชนของเขาได ้   

อาเจนจบ ผูซ้ ึง่ท านาและปลูกผกั แบบธรรมชาต ิ

อธบิายว่า เขาคนเดยีว สามารถปลูกขา้วและผกั 

ในเนือ้ที ่ทีส่ามารถเลีย้งคนไดถ้งึ ๑๐ คน 



นีเ่ป็นตวัอย่างหนึง่ ทีช่ ีใ้หเ้ห็นวา่ สมาชกิทีแ่ข็งแรง 

สามารถชว่ยคนป่วย และคนชราได ้

ยายสา ซึง่มอีายุ ๗๒ 

ปีกล่าววา่ “เพราะว่าเรามทุีนสว่นรวมของเรา 

ฉันจงึมสีทิธิก์นิได”้ 

ยิง่กว่าน้ัน เมือ่มอีะไรพเิศษ ทีส่มาชกิแต่ละคน 

ไม่สามารถท าตามล าพงัได ้ทกุคนจะชว่ยกนัลงแรง 

เป็นกลุ่มใหญ่ เชน่ การเกีย่วขา้ว การดบัไฟป่า เป็นตน้ 

การท างานตามหนา้ทีข่องแต่ละคน 

ก็เป็นการท าประโยชน ์ใหส้่วนรวม 

อาเจนจบ ซึง่เมือ่กอ่นขายของแผงลอย 

หนัมาพฒันาการ ทางการเกษตร เพือ่พึง่ตวัเอง 

และชว่ยผูอ้ืน่ 

อาพลขีวญั มคีวามเชีย่วชาญ 

ในการตดิตอ่ทางโทรศพัท ์ตอ้นรบัแขก และใหข้า่วสาร 

เพราะเคยท างาน ทีร่า้นขายหนังสอื ทีเ่ธอและสาม ี

เคยเป็นเจา้ของ แมว้า่เธออยากท างานในสวนดอกไม ้

แต่ก็ไม่มใีครทีช่  านาญ ในงานประชาสมัพนัธเ์กง่เท่า 

เธอจงึรบัหนา้ที ่ประชาสมัพนัธเ์สยีเอง 



อาไพรศลี ใชค้วามช านิช านาญ ในการหุงตม้ 

ชว่ยสมาชกิศรีษะอโศก ใหท้ างานไดโ้ดยไม่ตอ้งทอ้งหวิ 

ผูเ้ขยีนบอกวา่ เธอเองก็ชว่ยในสิง่ทีต่วัถนัด คอืเป็นล่าม 

ใหนั้กเรยีนและผูใ้หญ่ ในการตดิต่อกบั 

แขกบา้นแขกเมอืง หรอื ผูม้าเยีย่ม ทีพู่ดภาษาองักฤษ 

งานทุกอย่าง แมจ้ะใชค้วามรู ้

และความสามารถเป็นพเิศษ 

บางทก็ียงัมงีานทีด่อ้ยคุณภาพ หลุดออกมา 

สกิขมาตุ จนิดา ใหค้วามเห็นว่า เพราะ 

“เครือ่งมอืไม่ด”ี  “เคร ือ่งมอื” ในทีนี่ ้

สกิขมาตุหมายถงึคน และคนทีม่ ีสมาธ ิดเีท่าน้ัน 

ทีจ่ะชว่ยเสรมิสรา้ง คุณภาพของสิง่ทีผ่ลติ 

แม่ปรานี อธบิาย สมาธ ิว่า “เราไม่คดิอะไร 

ทีท่ าใหใ้จวติกกงัวล ดงัน้ัน... ผลงานจงึด”ี คนทีม่สีมาธ ิ

จะท างาน ดว้ยความระมดัระวงั ความผดิพลาด 

หรอือุบตัเิหตุ จะมนีอ้ย 

เขาจะท างานอย่างมปีระสทิธภิาพ เพราะใจเขา 

ไม่วอกแวก และเขาสามารถ ประสานความคดิ 

ความรูส้กึ วาจา และการกระท า เขา้ดว้ยกนั ตามทฤษฎ ี

เมือ่คนท างานอย่างมสีมาธ ิคุณภาพของงาน และ 

การตดิต่อทางสงัคม ย่อมดตีามไปดว้ย ผลงานทีเ่ห็น 



ในศรีษะอโศก เชน่ สวนทีเ่ขยีวชอุม่ 

อาคารทีส่รา้งอย่างประณีต ความสมัพนัธอ์นัด ี

ระหว่างสมาชกิ เหล่านี ้ย่อมแสดงว่า ศรีษะอโศก ม ี

“เคร ือ่งมอื” ทีด่ ีอโศกเนน้ สมาธ ิในการท างาน 

หรอื  ลมืตาสมาธ ิซึง่ส่งเสรมิการพฒันาชมุชน 

ประการสุดทา้ย อโศกเน้นการท างาน 

ดว้ยความขยนัหม ัน่เพยีร ขยนัหมายความว่า 

ท างานส าเรจ็ ลลุ่วงไปไดม้าก ในเวลาทีจ่ ากดั 

สมาชกิประจ า ทีอ่ยู่ในชมุชนศรีษะอโศก 

ฝึกความขยนัหมั่นเพยีร โดยการตืน่เชา้ตรู ่ตัง้แต่ ต ี๓ 

คร ึง่ วธินีีท้ าใหม้เีวลา ท างานมากขึน้ 

เอม แมย้อมรบัว่า ตวัเองเป็นคนตืน่สาย 

ไดค้ านวณเวลา ของการตืน่เชา้ตรูไ่ว ้ดงันี ้ 

หลายคนไม่เห็นวา่ การตืน่เชา้ตรู ่เป็นการไดเ้ปรยีบ 

คนทั่วไป ตืน่ต ี๕ หรอื ๖ นาฬกิา ผมเองก็ไม่ไดต้ืน่ 

ตัง้แต่ต ี๓ แต่ถา้ผมตืน่ต ี๓ ทุกวนั แตล่ะวนั 

ผมก็จะมเีวลาตืน่ มากกว่าคนทั่วไป ๒ ช ัว่โมง เอา ๗ 

คูณ ๒ ได ้๑๔ ผมก็จะมเีวลาท างาน มากกว่าคนอืน่ 

สปัดาหล์ะ ๑๔ ช ัว่โมง 

สมาชกิอโศก จะเคลือ่นไหวอยู่ตลอดวนั มกีฎอยู่ขอ้หน่ึง 

ทีศ่รีษะอโศก คอื ไม่มใีครนอนเวลากลางวนั ยกเวน้ 



เวลาเจ็บไขไ้ดป่้วย หรอืก าลงัฟ้ืนไข ้

ตรงกนัขา้มกบัสงัคมไทย “ภายนอก” 

ทีเ่ราอาจเห็นคนไทย ก าลงันอนเอกเขนก ณ ทีห่น่ึงทีใ่ด 

เวลาไหนก็ได ้ผูเ้ขยีนเล่าวา่ วนัหน่ึง 

เธอน่ังรถจากศรีษะอโศก ไปอบุลราชธานี เห็นหญงิ ๓ 

คน แม่ ลูก หลาน นอนเหยยีดยาว อยู่บนแครไ่มไ้ผ่ 

ใตร้ม่ไมร้มิทาง ผูเ้ขยีนรูส้กึ แวบขึน้มาทนัทวี่า 

คนเหล่านีข้ีเ้กยีจ น่ีแสดงวา่ ผูเ้ขยีนรบัเอาหลกัจรยิธรรม 

ของอโศกเขา้ไว ้โดยไม่รูส้กึตวั หลกัจรยิธรรมนี ้

หมายความว่า สมาชกิของชมุชนศรีษะอโศก 

เป็นผูม้ผีลงาน และก าลงัพฒันา 

ไปสู่จดุมุ่งหมายของเขา อย่างง่ายดาย 

ในทางตรงกนัขา้ม ชมุชนทีเ่ต็มไปดว้ย คนขีเ้กยีจ 

จะไม่สามารถ พึง่ตวัเอง อย่างศรีษะอโศก 

และอาจตอ้งอดตาย ถา้หากไม่มใีครชว่ยเหลอื 

การพฒันาสิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือวตัถ ุ

ผูเ้ขยีนไดก้ลา่วถงึความกา้วหนา้ ในการปฏบิตัธิรรม 

ตามหลกัพุทธศาสนา ของสมาชกิศรีษะอโศก 

และการปฏบิตัน้ัิน ส่งผลด ี

ใหแ้กก่ารพฒันาทางวตัถขุองชมุชน อย่างไรก็ตาม 

การปฏบิตัธิรรม ของแต่ละคน ก็มผีลลกึซึง้ต่อชมุชน 

ในสิง่ทีม่องเห็นไดย้ากดว้ย 



ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ สมาชกิบางคน เคยเสาะแสวงหา 

สถานทีอ่ยู่อาศยั ทีเ่หมาะสมส าหรบัตนเอง และลูกหลาน 

เชน่เดยีวกนั คนอเมรกินั 

ก็ค านึงถงึคุณภาพของชวีติของเมอืง 

ทีเ่ขาจะยา้ยเขา้ไปอยู่ เขาจะตรวจดู อตัราส่วน 

ของอาชญากรรม โจรผูร้า้ย การลกัขโมย ยาเสพตดิ 

โสเภณี เหลา่นีเ้ป็นตน้ เพราะสิง่เหล่านี ้

ท าลายความสงบสขุ และคณุภาพของชวีติ 

การรกัษาศลี ตามหลกัพุทธศาสนา 

ชว่ยป้องกนัการกระท าผดิไดม้าก 

เมือ่เอ่ยถงึปัญหาทีศ่รีษะอโศก 

ท่านดนิธรรม กล่าวว่า เราไม่มปัีญหา 

เกีย่วกบัยาเสพตดิ ยงัมกีารลกัขโมยอยู่บา้ง 

แต่ไม่ใชเ่ร ือ่งใหญ่ สว่นมาก คนเอาของไปโดยไม่บอก – 

เขาควรขออนุญาตเสยีกอ่น 

อารตันา ขยบัขึน้ไปอกีขัน้หน่ึง เมือ่เขากล่าวถงึ 

ความสมัพนัธท์ั่วๆไป 

ถา้ไม่มสีิง่เสพตดิ –ไม่มเีหลา้ ไม่มบุีหร ี ่ไม่มไีพ่ เหลา่นี ้

ก็แสดงว่าชมุชน มคีวามพงึพอใจ จงึไม่มใีครลกัขโมย 

โดยทั่วไป สมาชกิอโศกเชือ่วา่ ภายในชมุชนของเขา 

มคีวามปลอดภยั มากกว่าขา้งนอก 



ผูเ้ขยีนเลา่ว่า คร ัง้หน่ึง ตอนงานฉลองปีใหม่ 

ทีร่าชธานีอโศก ผูเ้ขยีนไปพกัทีโ่รงแรม ในตวัเมอืง 

สมาชกิอโศก ต่างพากนัเป็นหว่ง ว่าจะไม่ปลอดภยั 

ต่างพูดเป็นเสยีงเดยีวกนัวา่ “คนขา้งนอกไม่ด”ี และ 

“น่ากลวั” ในทางตรงกนัขา้ม การเดนิตามทางธรรม 

เพือ่พฒันาจรยิธรรม ชาวอโศก ไดส้รา้งบรรยากาศ 

แห่งการมสีนัต ิโดยไม่มคีวามเศรา้โศก  

คนทีก่ าลงัพฒันาการละกเิลส จะสามารถเสยีสละไดเ้กง่ 

น่ันคอืเขาคดิว่า ในชวีตินี ้เขาจะท าประโยชน ์ใหผู้อ้ืน่ 

มากกว่าควา้เอาสิง่ต่างๆ มาเป็นของตน ตามความอยาก 

อนันีม้ผีลต่อความสมัพนัธ ์ในระหว่าง 

หมู่สมาชกิดว้ยกนั เกอืบทุกคน ทีศ่รีษะอโศก 

ท าตวัเหมอืนเป็นพีน่อ้ง หรอื คนในครอบครวัเดยีวกนั 

น่ันหมายถงึ ความรบัผดิชอบต่อกนั 

อาพลขีวญั บรรยายความสมัพนัธอ์นันีว้่า 

ทุกคนทีนี่ ่อยู่กนัอย่างพีน่อ้ง เราเสยีสละ ไปบา้นไหน 

ถา้เราหวิเราก็กนิขา้วได ้เรากนิทีบ่า้นนี ้เรากนิทีบ่า้นนัน้ 

เราใจดแีละดูแล ซึง่กนัและกนั 

เราพึง่พาอาศยักนัและกนัได ้เมือ่ยามแก ่เราพึง่กนัได ้

เมือ่ยามเจ็บไขไ้ดป่้วย และ เรายงัพึง่กนัได ้เมือ่เราตาย 

  



อปุสรรคของการพฒันาชมุชน 

การจดัการและบรหิารครอบครวั ทีม่คีน ๓๐๐ 

คนใหอ้ยู่ดว้ยกนั ดว้ยความผาสุก และท างานสอดคลอ้ง 

ตอ้งกนัน้ัน เป็นเร ือ่ง สลบัซบัซอ้นมาก สมาชกิหลายคน 

ปรารภว่า ศรีษะอโศก ยงัไม่ใช ่“ยูโทเปีย” หรอืสงัคม 

ซึง่มทุีกสิง่ทุกอย่าง สมบูรณแ์บบ อย่างไรก็ตาม 

ขณะทีช่มุชนนี ้ก าลงัเดนิไปสู ่จดุหมายอนัน้ัน สงัคมนี ้

ก็เผชญิกบัอุปสรรค ทีจ่ะตอ้งฟันฝ่า นับตัง้แต่ 

ปัญหาเล็กนอ้ย ในชวีติประจ าวนั เชน่ การอยู่รว่มกนั 

การท างานรว่มกนั ไปจนถงึปัญหาใหญ่ 

ทีค่นภายนอกประสบ ลองฟังความคดิเห็น 

ของสมาชกิบางคนด ู

อาแกน่ฟ้า:  ปัญหาหรอืครบั ตวัอยา่งเชน่ 

ปัญหาเกีย่วกบัการละกเิลส... เราจะท าอย่างไรด ี

ถงึจะพอใจกบั การมนีอ้ย พอใจกบัสิง่ทีเ่ราม ี

น่ีเป็นปัญหานะครบั นอกน้ัน ไม่ควรมอีะไร 

มัว๊ะ:  เวลานีม้ปัีญหาเยอะแยะ การไม่ตัง้ใจปฏบิตัธิรรม 

เป็นปัญหาหน่ึง ทีจ่รงิแลว้ เราไม่ไดเ้กง่อะไรจรงิๆ 

สกัอย่าง เชน่ การศกึษา เราไม่ไดพ้ยายามอย่างเต็มที ่

น่ันคอื เราไม่มหีลกัสูตร 

ทีข่อ้งเกีย่วกบัการศกึษาสมยัใหม่ พวกเรายงัไม่เช ือ่ 



ในการศกึษาสมยัใหม่นัก แต่เดีย๋วนี ้ประชาชน 

เร ิม่ยอมรบัมนัแลว้ เราเพยีงแต่ปล่อยใหม้นัดขีึน้เอง 

น่ีเป็นตวัอย่างหน่ึง ของการศกึษา เรายงัดอ้ยอยู่ 

ในหลายสิง่หลายอย่าง เราตอ้งค่อยๆพฒันาไป 

ไม่วา่กจิกรรมทีเ่ราท าอยู่ หรอืว่า ... รายละเอยีด... 

แต่ไม่มอีะไร ทีเ่ราท าไม่ได ้

โดยทั่วไป ชาวศรีษะอโศก 

ไม่เป็นทุกขก์บัปัญหามากนัก เพราะเขาถอืว่า 

สามารถแกม้นัได ้ดว้ยการปฏบิตั ิแต่ตรงกนัขา้ม 

เขากลบัค านึงถงึ ปัญหาทีใ่หญ่กวา่ เชน่ 

ความเห็นทีแ่ตกต่างกนั จ านวนผูใ้หญ่ ทีไ่ม่เพยีงพอ 

และการพึง่ตนเอง ทีย่งัไม่สมบูรณ ์

  

ความเห็นทีแ่ตกต่างกนั 

ศรีษะอโศก เป็นชมุชนทีม่คีนคละกนัมาก มทีัง้สมาชกิ 

ทีเ่ป็นคนโสด คนมคีรอบครวั คนหย่ารา้ง พ่อหมา้ย 

แม่หมา้ย คนมอีายุ ตัง้แต่ ๑๘ ปี ไปจนถงึ คนอาย ุ๘๔ ปี 

คนมลีกูและคนไม่มลีูก คนจนี คนภาคกลาง 

คนภาคเหนือ คนภาคอสีาน มคีนมาจากชนบท ในเมอืง 

กรงุเทพฯ ระดบัการศกึษาแตกต่างกนั บางคน 

ไม่เคยเขา้โรงเรยีน บางคนจบช ัน้ปรญิญาตร ี



ปรญิญาโท ปรญิญาเอก อาชพีเดมิ ก็หลากหลาย 

เกอืบ ๔๐ อาชพี บางคนเคยนับถอืศาสนาครสิต ์

บางคนเป็นครสิต ์นิกายมอรม์อน สมาชกิบางคน 

เพิง่เขา้มา เป็นสมาชกิอโศก ไดปี้เดยีว แต่บางคน 

อยู่กบัอโศกมา ๒๕ ปี ทุกคนมกีจิวตัร แตกตา่งกนั 

นับตัง้แต่ เป็นคนวดั จนถงึสมณะ 

บางคนมาอยู่ศรีษะอโศก เพือ่ตอ้งการพาลูก 

มาเขา้โรงเรยีน บางคนมาเรยีน การเพาะปลูก 

ตามธรรมชาต ิบางคนมา เพือ่จะพฒันาสงัคมไทย 

บางคนมา เพือ่หาความสงบ ดงัน้ัน จงึไม่ตอ้งสงสยัว่า 

ท าไมคนในชมุชนนี ้มคีวามคดิเห็นแตกต่างกนั 

ต่อไปนี ้เป็นค าพูดของสมาชกิ ๓ คน คอื สมณะ 

นักศกึษามหาวทิยาลยั และ อดตีผูน้ าชมุชน ซึง่พูดถงึ 

ความแตกต่าง ในภมูหิลงั ทีท่ าใหค้วามคดิเห็น และ 

ระดบัของจรยิธรรมในชมุชน แตกต่างกนั 

ท่านดนิธรรม : มปัีญหามาก ปัญหาเกดิเพราะ 

มากคนมากความคดิ จรยิธรรมก็ต่างระดบักนั 

ดว้ยความไม่เท่ากนั ความเห็นจงึแตกต่างกนั 

บางคนมาจาก ตา่งภมูลิ าเนา ต่างครอบครวั 

บางครอบครวั มสีิง่ต่างๆพรอ้ม จงึไม่ค่อยมปัีญหา 

แต่บางครอบครวั ขาดโน่นขาดน่ี จงึมปัีญหาแยะ 

อย่างไรก็ตาม เขามาทีน่ี่ ก็เพือ่จะฝึกฝนตนเอง 



เอม : ปัญหาทีน่ี่ก็คอื ... คนในชมุชนนี.้.. ความคดิเห็น 

ยงัไม่เป็นไปในแนวเดยีวกนั คนแต่ละคน ซึง่อาศยัอยู่ทีน่ี่ 

ก็ยงัไม่สมบูรณ ์เรายงัตอ้งปฏบิตัไิปดว้ยกนั ยงัไม่ดเีลย 

ดงัน้ัน เราจงึยงัมปัีญหา ไม่ว่าเกีย่วกบัเด็กนักเรยีน 

หรอืผูใ้หญ ่

อาเป้ิม : ปัญหาเกีย่วกบัการเปลีย่นแนวของความคดิ... 

น่ันคอื เรามคีวามแตกต่างกนั ในความคดิ 

คนมาจากทีต่่างกนั มคีวามคดิเห็นต่างกนั 

การปรบัความคดิ ใหเ้ขา้กบั แนวคดิทางศาสนา 

จงึล าบาก 

คนเหล่านีเ้ห็นว่า ความสอดคลอ้ง ดกีว่าความแตกต่าง 

เพราะว่าการมองสิง่ใด ในหลายแง่หลายมุม แมอ้าจน า 

ความคดิสรา้งสรรค ์มาสูช่มุชนก็จรงิ 

แต่ในขณะเดยีวกนั ก็อาจท าใหช้มุชน เขวออกนอกทาง 

หลายคนเป็นห่วงว่า ความคดิหลากหลาย ท าใหช้มุชน 

โอเ้อ ้ด าเนินไปไม่ถงึ จดุมุ่งหมายปลายทางเสยีท ี

บางคน มคีวามคดิเห็น แตกต่างออกไป แมใ้นเร ือ่ง 

จดุหมายปลายทางของชมุชน เชน่ 

1. เพือ่ใหค้นมาปฏบิตัดิว้ยกนั ถอืศลี กนิมงัสะวริตั ิ

ท างานและเสยีสละ 

2. เพือ่เสรมิสรา้งใหทุ้กคนเป็นอรหตั 



3. เพือ่มนุษยชาต ิชว่ยคน ชว่ยใหค้นพน้ทุกข ์

ใหม้คีวามรา่เรงิ และเพือ่การประหยดั 

4. เพือ่ชว่ยสงัคมไทยใหป้ลอดภยั 

จากการตกเป็นทาสของชาตอิืน่ และ 

5. จดุมุ่งหมายทีส่ าคญั คอืการสรา้งชมุชน 

ทีเ่ป็นตน้แบบ และขยายตน้แบบนี ้ไปสูช่มุชนอืน่ๆ 

ทีต่อ้งการพฒันา คณุภาพของชวีติ 

แรกเร ิม่เดมิท ีศรีษะอโศก มคีวามมุ่งหมาย 

จะใหค้นไดป้ฏบิตัธิรรมใกลว้ดั แต่เมือ่กาลเวลา ลลุ่วงไป 

การพฒันาชมุชน และการชว่ยชาต ิ

กลบัทวคีวามส าคญัยิง่ขึน้ อย่างไรก็ตาม 

การพฒันาปัจเจกบุคคล ก็ยงัคงเป็นความมุ่งหมาย 

ทีส่ าคญัทีสุ่ดของชมุชน อยู่น่ันเอง ตามแนวของอโศก 

การพฒันา จะตอ้งเป็นไปตามล าดบั กล่าวคอื 

จะตอ้งพฒันาระดบัพืน้ฐาน กอ่นทีจ่ะพฒันา 

ระดบัสูงๆขึน้ไป และศาสนา จะตอ้งเป็นแกนน าส าคญั 

ในการพฒันา ของแต่ละระดบั 

เมือ่ถามถงึ วถิชีวีติของชาวศรีษะอโศก ว่าสอดคลอ้งกบั 

แนวทางของอโศกจรงิ ๆ หรอืไม่ 

อาวชิยั ใหค้ าตอบ 

มนัปะปนกนั บางคนมคีวามคดิเร ือ่ง “โลกเขยีว ” มาทีนี่ ่



บางคนอยากชว่ยชาต ิก็มาทีนี่ ่

บางคนทีม่คีวามนับถอืทางศาสนา ก็มาทีนี่ ่อย่างนัน้ 

มนัจงึปนกนั ถา้คุณไม่เขา้ใจ เกีย่วกบัศาสนา... 

สิง่ทีพ่ระพุทธเจา้สอน แต่นอน คุณมปัีญหา เพราะว่า 

มนัลกึกว่าทีค่ณุเขา้ใจ แต่ถา้คุณเพยีงแต่จะชว่ยชาต ิ

ความสนใจของคุณ ก็ตดิอยู่แค่การชว่ยชาต.ิ.. 

ค าตอบก็คอื กอ่นอืน่ คุณจะตอ้งคน้หาตวัของคุณเอง 

และชว่ยตวัเอง ถา้คุณสามารถชว่ยตวัคุณเองได ้

คุณก็จะมพีละก าลงัมากขึน้ ทีจ่ะชว่ยคนอืน่ 

คุณจะชว่ยอะไร ชาต ิโลก สนัตสิุข ทุกสิง่ทุกอย่าง 

คุณสามารถท าได ้แต่ไม่ใชมุ่่งตรงไปที ่จะสรา้งสนัตสิุข 

ชว่ยนักเรยีน ชว่ยชาต ิเพยีงย่างเดยีว... เป็นไปไม่ได ้

ความเห็นของอาวชิยัก็คอื สมาชกิไม่เขา้ใจเพยีงพอ 

ในพุทธศาสนา จงึท าใหเ้กดิปัญหาขดัแยง้กนั 

ทัง้ในความคดิเห็น และการรา่งวตัถุประสงค ์ของชมุชน 

ในทางกลบักนั ถา้สมาชกิไดพ้ฒันา 

พืน้ฐานพุทธศาสนา ไดเ้พยีงพอ ความพยายามทีจ่ะไป 

ใหถ้งึเป้าประสงค ์ก็จะมปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้ 

เมือ่เรามองลกึเขา้ไปในชมุชน จะเห็นว่ามปัีญหาอยู่ ๒ 

ประการ ทีท่ าใหส้มาชกิบางคน ดอ้ยการพฒันา 

ทางจติใจ ประการทีห่น่ึง ผูใ้หญ่และนักเรยีนจ านวนมาก 

เขา้มาสูช่มุชนนี ้ดว้ยระดบัทางจติใจ ทีต่ ่ากว่าสมาชกิ 



ทีม่อียู่กอ่น จงึมคีวามล าบาก ในการ “ปรบัความคดิ 

ใหเ้ขา้กบัแนวทางศาสนา” (อย่างอาเป้ิมวา่) ตวัอย่าง 

รืน่ แมว้่าเธอเป็นคนวดั เมือ่ถกูถามว่า อะไรส าคญัทีสุ่ด 

ส าหรบัพุทธสถานศรีษะอโศก เธอตอบวา่ 

การกสกิรรม เพราะนัน่ เป็นสิง่ทีเ่ธอรูจ้นช า่ชอง 

เธอเคยบอกผูเ้ขยีนวา่ เธอไม่เขา้ใจความหมาย 

บางอย่าง ทีส่มณะเทศนา เธอจงึตอ้งมาอา่นซ า้ 

ในเวลากลางคนื แต ่

อาเจนจบ ใหข้อ้คดิทีน่่าฟัง 

ไม่ควรคดิว่าเป็นปัญหา เพราะว่ามนัเหมอืนกบั 

โรงเรยีนทีส่อนนักเรยีน นักเรยีนทีเ่พิง่เขา้โรงเรยีน 

เขาเขยีนอา่น ยงัไม่ได ้อาจดูเหมอืนวา่ เขามปัีญหา 

แต่ไม่ใช ่ทีแ่ทเ้ขาเพิง่มาเขา้เรยีนต่างหาก 

อกีประการหน่ึง ทีส่มาชกิและนักเรยีน ขาดความรูล้กึซึง้ 

ในพุทธศาสนา ก็เพราะว่า เขาตอ้งท างานหนัก 

แมว้่าผูเ้ขยีน จะไม่ไดย้นิใครบ่นบ่อยๆ 

แต่ก็ไดย้นิแทบทุกวนั วา่แต่ละคน ตอ้งท างานมาก 

เอม ชีใ้หเ้ห็นว่า งานมากขดักบัการเรยีนธรรม 

ตามความคดิส่วนตวั พวกวยัรุน่ 

ไม่ไดศ้กึษาธรรมเท่าทีค่วร เขามุ่งไปทีง่าน 



ปัญหาก็คอืว่า มงีานมากไปสกัหน่อย จงึท าใหเ้ขาไดร้บั 

ธรรมนอ้ยลง 

การเนน้ทีง่าน มากกว่าการศกึษาธรรม อาจเป็นสาเหตุ 

ทีท่ าใหท้ัง้เด็ก ผูใ้หญ่และวยัรุน่ เขา้ใจพุทธศาสนา 

และวตัถุประสงคข์องชมุชน ไม่เท่ากนั ผูใ้หญ่หลายคน 

เชน่ หมูเฒ่า รอด อาแกน่ฟ้า อาสมัพนัธ ์

และอาคมไว ยอมรบัว่า บางท ีไม่ไดไ้ปรว่มพธิ ี

ในศาลาธรรม เพราะงานลน้มอื หรอืว่า 

เหน่ือยมาจากงานอืน่ ทีต่อ้งท าใหเ้สรจ็ ตอนกลางคนื 

เมือ่ผูเ้ขยีนถามหมูเฒ่า วา่ไปโรงธรรม บ่อยแค่ไหน 

เธอตอบ 

ส่วนมากไม่ไดไ้ป เพราะวา่บางท ีฉันมงีานประจ า 

(บญัช)ี จะตอ้งสะสาง ใหเ้สรจ็เป็นวนัๆ คา้งไม่ได ้

งานนีจ้ะตอ้งพรอ้ม ใหต้รวจไดเ้สมอ 

อย่างงานทีเ่พิง่ผ่านไป ฉันตอ้งเขยีนเยอะจรงิๆ 

ฉันรูส้กึวา่ ฉันขาดการไปโบสถ ์แต่บางท ี

ฉันท างานของฉันไม่ทนั มงีานมาก หลายเร ือ่ง ดงัน้ัน 

ฉันถงึไม่ไดไ้ปโบสถ ์

แมว้่าสมาชกิเหลา่นี ้ไม่ไดไ้ปศาลาธรรม ในตอนเชา้ตรู ่

แต่เขาก็ยงัตดิตามข่าว ความเคลือ่นไหว ของชมุชน 

จากการเขา้ประชมุหมู่บา้น 



เมือ่สมาชกิเห็นพอ้งตอ้งกนัว่า จะท ากจิกรรมหน่ึง 

กจิกรรมใด ใหส้ าเรจ็ เขาจะตอ้งพจิารณา และตดัสนิว่า 

จะท าใหส้ าเรจ็ ไดอ้ย่างไร เชน่ สมมตวิ่า ชมุชนเห็นวา่ 

จะตอ้งเอาจรงิเอาจงั สกัระยะหน่ึง 

กบัการพฒันาปัจเจกบุคคล เพราะว่าสมาชกิ 

มคีวามเขา้ใจในพุทธศาสนา ไม่ตรงกนั 

และน่ีเป็นเร ือ่งส าคญั จะมกีารถกเถยีงกนัอย่างเผ็ดรอ้น 

ในการทีจ่ะใหส้มาชกิใหม่ ตดิตามใหท้นัสมาชกิเกา่ 

แมว้่าอาทางบุญ ถอืศลี ๕ แต่เธอเนน้ใหทุ้กคน 

เขม้ในจรยิธรรม 

ทีนี่ ่เราตอ้งมเีป้าหมายทีช่ดัเจน เป้าหมายของอโศก 

ทีพ่่อท่านโพธริกัษ ์ใหเ้ราท าตามก็คอื กนิอาหาร 

วนัละมือ้เดยีว ศลี ๕ ดูเหมอืนว่า เป็นไปถูกทางแลว้ 

แต่ถา้สงัคมใด มผีูถ้อืศลี ๘ มาก สงัคมนัน้ ก็จะมสีนัต ิ

และความสุข 

อาพลขีวญั ซึง่ถอืศลี ๘ ไม่เห็นดว้ย 

ทีฉั่นไม่เห็นดว้ยก็คอื คนทีไ่ม่เปิดกวา้ง 

ส าหรบัคนทีเ่พิง่เขา้มาใหม่ เขายงัไม่ไดป้วารณาเลย 

จะไปก าหนดใหเ้ขา “ ตอ้งกนิมือ้เดยีว ตอ้งกนิมงัสะวริตั ิ

ตอ้งท า-อย่างนัน้ อย่างนี-้ใหไ้ด”้ วธินีีย้ากทีจ่ะท าได ้

เราตอ้งเห็นใจเขา เพราะเขาเคยอยู่ขา้งนอก 

มปีระสบการณ ์กบัความสบายมากอ่น 



เราตอ้งใหร้ะดบัแกเ่ขา เขาจะไดค้่อยเป็นค่อยไป 

ทลีะเล็กทลีะนอ้ย ตามล าดบัขัน้ เหมอืนการเดนิทาง 

ขึน้สู่ยอดภเูขา จะใหเ้ขาบนิทเีดยีว ถงึยอดไดอ้ย่างไร 

เราตอ้งมขีัน้บนัได ใหเ้ขาไต ่

อาวชิยั อาจเห็นดว้ยกบัความคดิ เร ือ่งระดบัขัน้ 

การปฏบิตัธิรรม แต่เขาไม่เห็นว่า การปฏบิตัเิชน่น้ัน 

ส าคญัเท่ากบั ปรชัญาทีแ่ฝงอยู่เบือ้งหลงั เขาเห็นวา่ 

การปฏบิตัขิองอโศก (เชน่ กนิอาหารมือ้เดยีว ตืน่เชา้ตรู ่

และกนิมงัสะวริตั)ิ ทุกอย่างเป็นเคร ือ่งมอื 

หรอืสิง่ทีเ่ราใชฝึ้กตวัเราเอง การเพ่งอยู่ทีก่ารฝึก 

อาจท าให ์้เรามองไม่เห็น ความหมายของมนั ดงัน้ัน 

อาวชิยั จงึเสนอใหทุ้กคน เนน้ถงึความหมาย 

ของการปฏบิตั ิเชน่ การมเีมตตา แทนทีจ่ะไปตดิอยู่แค่ 

การไม่กนิเนือ้สตัว ์เท่าน้ัน 

  

ผูใ้หญ่ไมเ่พยีงพอ 

เร ือ่งผูใ้หญ่ ไม่พอทีจ่ะควบคุมงานต่าง ๆ 

เป็นปัญหาทีศ่รีษะอโศก ก าลงัประสบ แมว้่าบญัชรีายชือ่ 

แจง้ว่ามสีมาชกิผูใ้หญ่ อยู่ถงึ ๑๒๔ คน 

ในชมุชนศรีษะอโศก แต่ในวนัธรรมดา 

มผูีใ้หญ่ท างานอยู่ เพยีงคร ึง่หน่ึง ของจ านวนน้ัน ทีเ่หลอื 



อาจเป็นสมาชกิ ทีอ่าศยัอยู่ในเมอืง และมาท าบุญ 

หรอืรว่มงาน ในวนัสุดสปัดาห ์หรอืเมือ่มกีจิกรรมพเิศษ 

สมาชกิบางคน อยู่ไกลมาก แต่สรา้งบา้นไวท้ี ่

ศรีษะอโศก เพือ่จะมาอยู่ประจ า ในอนาคต 

บา้นหลงัทีผู่เ้ขยีนพ านักอยู่ ก็เป็นบา้นทีเ่จา้ของไม่อยู่ 

คดิอย่างผวิเผนิ ก็น่าจะเป็นการสมควร 

ทีไ่ม่ตอ้งใชค้นมาก บรหิารงานนอ้ยๆ แต่ทีไ่ม่เป็นเชน่น้ัน 

ก็เพราะวา่ ทีน่ี่มนัีกเรยีน อยู่ประจ ากว่า ๒๐๐ คน 

และชมุชน ยงัมหีนา้ที ่“ชว่ยเหลอื” สงัคมไทยอกีดว้ย 

โรงเรยีนประถมและมธัยม ศรีษะอโศก เร ิม่กอ่ตัง้ใน พ.ศ. 

๒๕๓๓ ขณะน้ัน มนัีกเรยีนเพยีง ๒๐ คน แต่ขณะนี ้

โรงเรยีนเจรญิเตบิโตขึน้ ๑๐ เท่า และเน่ืองจาก 

โรงเรยีนศรีษะอโศก เป็นโรงเรยีนประจ า 

จงึตอ้งอาศยัผูใ้หญ่ รบัผดิชอบไม่นอ้ย ไม่เฉพาะ 

ในเวลาเรยีนเท่าน้ัน แต่จะตอ้งคอยดูแล 

เร ือ่งอาหารการกนิ สขุภาพ พลานามยั การบา้น 

การพกัผ่อนนอนหลบั และตืน่ตามเวลา การใชเ้วลาวา่ง 

ใหเ้ป็นประโยชน ์ไม่ใหเ้ทีย่วซกุซน หรอืกระท าความผดิ 

บางคร ัง้พ่อแม่ ซึง่พาลกูมาโรงเรยีน อาสาสมคัร 

ชว่ยดูแลเด็กดว้ย แต่ก็ยงัไม่พอ 

กบัความตอ้งการอยู่น่ันเอง ท าใหเ้กดิปัญหาขึน้บ่อย ๆ 



คร ัง้หน่ึง มกีารลกัขโมยเกดิขึน้ เด็กชายมกิ ซึง่อายุ ๑๐ 

ขวบ กบัเพือ่นอกี ๓ คน แอบเขา้ไปขโมย แปรงสฟัีน 

กบัเสน้บะหมี ่กล่องหน่ึง จากหอ้งเก็บของ 

ในรา้นคา้ของชมุชน ซึง่อาวรรณ เป็นผูดู้แล 

แต่ขณะน้ัน อาวรรณไม่อยู่ ภายหลงั เธอสบืทราบ 

ว่าใครขโมย จงึบอกใหค้รใูหญ่ ลงโทษผูก้ระท าความผดิ 

แต่ครใูหญ่กลบัตอบว่า เป็นความสะเพรา่ 

ของอาวรรณเอง ทีไ่ม่ระมดัระวงั วางของไวล้อ่ตาขโมย 

อาวรรณ จะน าเร ือ่งไปรอ้งเรยีนต่อสมณะ แต่วนัน้ัน 

สมณะไม่อยู่ เธอจงึปรกึษา เพือ่นครคูนหน่ึง 

เพือ่นครสูนับสนุน ใหเ้ธอจดัการเอง 

อาวรรณเรยีกเด็กมารบัโทษ โดยใหเ้ลอืกเอา ระหว่าง 

กวาดถนน กบัถกูเฆีย่น เด็กเลอืกเฆีย่น 

การจดัการโดย “พละการ” ของอาวรรณ 

ท าใหเ้กดิการถกเถยีง กนัอือ้ฉาวในชมุชน ระหว่าง 

ผูไ้ม่เห็นดว้ย เห็นดว้ย และ ผูพ้ยายามไกล่เกลีย่ 

ผูไ้ม่เห็นดว้ยอา้งวา่ ตามกฎ ครเูท่าน้ัน ทีไ่ดร้บัอนุญาต 

ใหล้งโทษเด็ก ผูใ้หญ่คนอืน่ ท าโทษเด็กไม่ได ้

แต่อาวรรณเถยีงวา่ การตดัสนิของเธอ มเีหตุผล 

เพราะวนัน้ัน หาผูใ้หญ่ ทีร่บัผดิชอบไม่ได ้อยา่งไรก็ตาม 

ปัญหานี ้ไดถู้กน าไปอภปิราย ในทีป่ระชมุหมู่บา้น 

จนไดข้อ้ยุต ิ



ปัญหาไม่ใชอ่ยู่ที ่มผูีใ้หญไ่ม่เพยีงพอ ทีจ่ะดูแลเด็ก 

เท่าน้ัน ศรีษะอโศก ยงัขาดผูช้ านิช านาญ ในการอบรม 

สั่งสอน และ เกีย่วขอ้งกบัเด็ก 

อาพลขีวญั บรรยายคุณสมบตัขิองคร ู

ซึง่เป็นทีต่อ้งการว่า 

 เป็นผูใ้หญ่ ซ ึง่มคีวามรบัผดิชอบต่อเด็ก 

เป็นครูจรงิๆ ครูซึง่รกัเด็ก และรบัผดิชอบต่อเด็ก 

จากการสอบถามผูใ้หญ่ ๓๗ คน มอียู่ ๑๓ คนเท่าน้ัน 

ทีต่อบว่าเป็นคร ูและครเูหลา่นี ้ก็ท าหนา้ทีอ่ย่างอืน่ดว้ย 

เมือ่บวกสมณะ ซึง่ท าหนา้ที ่เป็นครสูอนศลีธรรม 

กบัครอูาสาสมคัร จากตวัเมอืง ทีม่าสอน ในวนัเสาร-์

อาทติย ์ก็ยงัมคีรไูม่พอ ส าหรบันักเรยีน ๒๐๐ คน 

อยู่น่ันเอง 

อาคมไว ซึง่เป็นสมาชกิเกา่แกค่นหน่ึงของอโศก 

และมบุีตรชายคนหน่ึงดว้ย กลา่วถงึปัญหา 

ผูใ้หญ่ไม่พอว่า 

มงีานมาก แต่มผูีใ้หญ่นอ้ย มเีด็กมาก และงานทีเ่ด็กท า 

ไม่เหมอืนกบั งานทีผู่ใ้หญ่ท า เด็กท างาน ผดิพลาดมาก 

และเสยีหายบ่อย 

อาชวน เห็นพอ้งว่า มงีานมาก แต่มคีนทีม่คุีณภาพ 

มาชว่ยงานนอ้ย 



อาสมัพนัธ ์ผูช้ว่ยผูใ้หญ่บา้น ก็เห็นว่างานลน้มอื 

และอยากเห็น คนมาชว่ยบรหิารงาน ของชมุชนบา้ง 

ผูเ้ขยีนมคีวามสงสยัวา่ ปัญหาเร ือ่งงานลน้มอืน้ัน 

เกดิจากการทีช่มุชน สรา้งความรบัผดิชอบ ใหต้วัเอง 

มากเกนิไปหรอืเปลา่... อย่างไรก็ตาม ปัญหานี ้

จะถูกยกขึน้มา พจิารณาอกีท ีในบทต่อไป 

ถา้นักเรยีนทีเ่รยีนจบแลว้ อาสาท างานต่อไป 

ในชมุชนศรีษะอโศก ชมุชน ก็จะไม่ขาดผูใ้หญ่ 

การใหก้ารศกึษาของอโศก เป็นการชว่ยนักเรยีน 

ใหเ้ตรยีมตวัเป็นผูใ้หญ่ทีด่ ีไม่ว่าเขาจะเลอืก 

ใชช้วีติอยู่ภายใน หรอื ภายนอกอโศก ตวัอยา่ง 

มัว๊ะ ส าเรจ็การศกึษาทีอ่โศก ๒ ปีมาแลว้ 

แต่เขาเลอืกอยู่กบัอโศกต่อไป จนกวา่ 

“หวัใจและวญิญาณ” ของเขา จะแข็งแกรง่พอ 

ทีจ่ะรบักบั แรงกดดนัภายนอกได ้และขณะเดยีวกนั 

ก็ปรบัปรุงทกัษะ ในการงานใหด้ขีึน้ คร ัน้แลว้ 

เขาก็จะประกอบกจิการอะไร สกัอย่าง 

ภายนอกชมุชนอโศก ทีเ่ขาอาจ เขา้ถงึหมู่คน 

ไดม้ากขึน้ 

ผมคดิว่า จะศกึษาเกีย่วกบัปุ๋ย เพราะว่าเดีย๋วนี ้

เราใชก้นัแต่เคม ียิง่เขาใชก้นัมาก ผลเสยีก็ยิง่มมีาก 



นัน่คอื ไม่มใีครบอกผูใ้ชเ้คม ีไม่มใีครชว่ยเปลีย่นสิง่นี ้

และไม่มใีครกลา้เปลีย่น แต่เดีย๋วนี ้ก็เร ิม่มผูีส้นใจแลว้ 

ผมเห็นว่า เป็นโอกาสดทีเีดยีว 

แผนการของมัว๊ะ ชีใ้หเ้ห็นถงึความส าเรจ็ 

ของการใหก้ารศกึษา ของศรีษะอโศก 

อย่างไรก็ตาม ยงัมเีหตุอืน่ ทีท่ าใหผู้จ้บการศกึษา 

จากศรีษะอโศก อยากแสวงหา งานขา้งนอก 

รอด ผูส้ าเรจ็การศกึษาจาก ศรีษะอโศก และอาสาสมคัร 

ท างานอยู่ในชมุชน บอกผูเ้ขยีนว่า เพือ่นๆ 

ทีจ่บรุน่เดยีวกบัเธอ ไปท างานขา้งนอกกนัหมด เพราะ 

“บางคนตอ้งการเงนิ แต่ทีน่ี่เขาสอน ไม่ใหใ้ชเ้งนิ 

บางคนอยากแต่งงาน แต่ทีน่ี่เขาสอน ใหอ้ยู่เป็นโสด” 

ส่วนรอดเอง ยงัไม่คดิถงึการแต่งงาน เพราะยงัชอบ 

ชวีติอสิระ แต่อยากได ้รถปิกอพั ๔x ๔ สกัคนั 

ผูเ้ขยีนสรปุว่า ความพยายามของศรีษะอโศก 

ในการควบคมุ ความตอ้งการทางรา่งกาย และวตัถุ 

ของคนหนุ่มสาว เห็นจะสมัฤทธิผ์ล อยู่อย่างเดยีว 

คอืชว่ยขบัเคลือ่น ใหค้นเหลา่นี ้ออกไปเพิม่แรงงาน 

และผูน้ าทีด่ ีใหแ้กส่งัคม 

  



การพึง่ตวัเองทีย่งัไม่สมบูรณ ์

ปัญหาส าคญัของศรีษะอโศกคอื ชมุชนยงัไม่พรอ้ม 

ทีจ่ะชว่ยเหลอืสงัคมอืน่ ทัง้นีก็้เพราะว่า 

ชมุชนยงัไม่สามารถพึง่ตวัเอง ไดอ้ย่างสมบูรณ ์

ในทางวตัถุ โดยเฉพาะอย่างยิง่ อาหารการกนิ 

ชมุชนควรจะพึง่ตวัเอง ใหไ้ดก้อ่น 

ทีจ่ะไปชว่ยเหลอืสงัคมอืน่ น่ีจงึเป็นความบกพรอ่ง 

ทีไ่ม่สามารถพฒันาหุ่น หรอืโครงสรา้งของอโศก 

ใหส้มบูรณแ์บบได ้ขอ้แกต้วัก็คอื “มเีวลาไม่พอ” และ 

“มคีนไม่พอ ทีจ่ะด าเนินงานทางการเกษตร” 

แต่ผูเ้ขยีนเห็นว่า ศรีษะอโศก เอาเวลาไปทุ่มเท 

กบักจิกรรมภายนอก เสยีมากกว่า การพฒันาเร ือ่ง 

อาหารการกนิ 

อาคมไว ผูจ้ดัการโรงสขีา้ว เป็นห่วงว่า สมาชกิใชเ้วลา 

และ ความพยายามมากไป ในการท าสิง่ของ 

ขายตลาดสาธารณะ สมาชกิอโศกระดบัชาต ิ

พยายามบรกิารสงัคมไทย โดยการผลติ และจ าหน่าย 

ผลติภณัฑท์ี ่ส่งเสรมิสุขภาพ และไม่ท าลาย สิง่แวดลอ้ม 

สิง่เหล่านี ้มจี าหน่ายทั่วไป เชน่ที ่“รา้นน า้ใจ” 

ของศรีษะอโศก ตลาดอรยิะประจ าปี และรา้นเพือ่นอโศก 

ซึง่มอียู่ ทั่วประเทศไทย ผลติภณัฑพ์ืน้ฐานก็ม ี

แชมพูสมุนไพร น า้ยาลา้งผม (คอนดชิ ัน่เนอร)์ 



น า้ยาซกัผา้ ยาแกไ้ข ้(ทัง้แบบใส่ซอง และเม็ดแคปซลู) 

ขา้วกลอ้ง เห็ดแหง้ เตา้หู ้และถั่วต่างๆ นอกจากนี ้

ก็ยงัมผีลติภณัฑจ์ากธรรมชาต ิทีช่ว่ยรกัษาสุขภาพ 

เชน่ ธปูหอมตะไครไ้ล่ยุง (แทนธปูคอยล ์ซึง่เป็นสารเคม)ี 

ผา้ฝ้ายแบบไทยๆ เคร ือ่งใชใ้นครวั เชน่ ถว้ย ชาม ชอ้น 

จวกั ซึง่ท าดว้ยกะลามะพรา้ว และของขบเคีย้ว 

ทีเ่ป็นมงัสวริตั ิเป็นตน้ 

อโศก พถิพีถินัในคุณภาพ ของสิง่ทีผ่ลติ และเอาใจใส ่

ต่อการตลาดอกีดว้ย ทัง้นีเ้พือ่ให ้สิง่ทีผ่ลติ มคุีณค่า 

และแลดูน่าใช ้เชน่ ผลติภณัฑแ์ชมพู ของอโศก 

มาในรปูขวดพลาสตกิ ทีท่นัสมยั ชาสมุนไพร 

บรรจใุนถุงพลาสตกิ “ซบิลอก” อย่างประณีต 

มภีาพสมุนไพร คุณสมบตั ิและวธิใีชค้รบ 

สนิคา้แทบทุกชนิด ทีบ่รรจพุลาสตกิ 

จะท าดว้ยความระมดัระวงั เพือ่ใหด้งึดูด 

ความสนใจของลูกคา้ ความจรงิ ความสนใจ 

ในการประดษิฐป์ระดอย เป็นสมบตัอิย่างหน่ึงของคนไทย 

แต่ก็อาจถอืไดว้่า เป็นพุทธเิหมอืนกนั เพราะว่า 

“ตวัธรรม” เป็นสิง่ทีง่ดงาม ประณีต และมคุีณภาพ 

นักเรยีนทีน่ี่ ใชเ้วลาเป็นพเิศษ เรยีนเทคนิค 

การตลาดสมยัใหม่ จาก กวาง ซึง่เป็นสมาชกิคนหน่ึง 

ของอโศก กวาง ท างานทีร่า้น เลมอน 



ฟารม์ ในกรงุเทพฯ เป็นทีน่่าสงัเกตว่า นอกจาก 

การทุ่มเทเวลา ไปกบัการตลาดแลว้ 

การใชว้สัดุพลาสตกิ ไม่เขา้กบัจรยิธรรม ของอโศกทีว่่า 

“ใชน้อ้ย” เพราะพลาสตกิ สรา้งปัญหามลพษิ 

อาคมไว ผูจ้ดัการโรงสขีา้ว เป็นทัง้นักแปรรปู 

นักการตลาด และคนเดนิตลาด เขาบอกว่า 

บางทเีขาตอ้งขบั รถเอาขา้วทีส่แีลว้ 

ไปส่งลูกคา้ในกรงุเทพฯ หรอืต่างจงัหวดั เพราะท างานนี ้

บางทเีขาลุกขึน้ไปฟังเทศน ์ในโรงธรรม ตอนต ี๓ คร ึง่ 

ไม่ไหว เขาอาสาท างานนี ้ก็เพราะไม่มใีครอืน่อยากท า 

ความจรงิ เขาอยากท างาน เพาะปลูกมากกวา่ 

ผมรูส้กึว่า ทุกวนันี ้ชมุชนอโศกของเรา 

ไปเนน้ทางวตัถเุสยีมาก เชน่ การคา้ขาย 

จนเราไม่มเีวลา ท าสิง่อืน่ หรอืท าสิง่ที ่เราอยากท า เชน่ 

การเกษตร การปลูกผกั ซึง่เป็นธรรมชาต ิ

ชวีติน่าจะมคีวามสงบ และเป็นสุขมากกวา่ 

แต่ถา้เราท าจดุนี ้เพยีงอย่างเดยีว เราก็ไม่สามารถ 

ชว่ยคนขา้งนอก ไดม้ากนัก 

อาคมไวเห็นว่า อโศกไดล้ดราวาศอก 

ต่ออุดมการณไ์ปมาก เพือ่ชว่ยสงัคมภายนอก 

ดว้ยผลติผล ของอโศกเอง เขาเห็นว่า 



การผ่อนปรนเชน่น้ัน เป็นการเดนิหนี 

ออกไปจากสนัตสิุข แทนทีจ่ะ เดนิเขา้หามนั 

นอกจาก การผลติสนิคา้ และการตลาดแลว้ 

สมาชกิศรีษะอโศก ยงัสาละวนอยู่กบั การตอ้นรบัแขก 

ซึง่มาเยีย่มเยยีนชมุชน ไม่ขาดสาย 

เดอืนละหลายรอ้ยคน แขกเหล่านี ้มตี ัง้แต่ผูส้นใจ 

ทีอ่ยากจะเขา้มาเดนิเล่น ขา้ราชการกลุ่มย่อย 

คนท างานกาชาด พระสอนศาสนา จากตา่งประเทศ และ 

นักศกึษามหาวทิยาลยั ทีม่ากนัเป็นขบวน ขบวนละ ๕๐-

๓๐๐ คน คร ูและชาวบา้น ทีไ่ดร้บัคดัเลอืก 

ใหม้าประชมุสมัมนา เกีย่วกบัวถิชีวีติ แบบอโศก 

คราวละ ๓ วนั การดูแลผูม้าเยีย่มเยยีน 

ท าใหส้มาชกิบางคน ตอ้งผละจาก งานประจ า 

ทีจ่ะท าใหศ้รีษะอโศก ด าเนินไปตามปกต ิ 

การตอ้นรบัแขก ไม่ใชเ่สยีเวลา เฉพาะเมือ่มแีขก 

ปรากฏกาย อยู่เท่าน้ัน แต่ตอ้งเสยีเวลา 

ในการตระเตรยีม และการตดิตามผลดว้ย 

อาจนัทมิา ใหค้วามเห็นในการอบรมดงันี ้

ฉันคดิว่าการอบรมเหลา่นี ้มากเกนิไป และหนักเกนิไป 

ส าหรบัคนอโศก เพราะว่าคนทีเ่ป็นแกนน า มไีม่มาก... 

ฉันรูส้กึวา่ พวกสือ่ต่างๆ ทีม่าท าข่าวทีอ่โศก เชน่ 



โทรทศัน ์รายการ ลานบา้นลานเมอืง หรอืรายการอืน่ๆ 

ส่งข่าวไดก้วา้ง ท าใหค้นดู เห็นว่า หมู่บา้นนี ้

เป็นหมู่บา้นประหลาด น่าชม น่าศกึษา คนจงึแห่กนัมา 

และเป็นการยาก ทีเ่ราจะปฏเิสธ เพราะวา่แต่ละคน 

ก็อยากศกึษา และอยากดู ดว้ยตวัเอง วา่จรงิหรอืเท็จ 

ดงันัน้ เราจงึตอ้งสนองตอบ เต็มความสามารถของเรา 

เป็นทีเ่ขา้ใจกนัวา่ ชมุชนอโศก ไม่อยากปฏเิสธ 

ผูป้ระสงคจ์ะเรยีน วถิชีวีติแบบอโศก โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

วตัถุประสงคส์ าคญั ของอโศก ทีจ่ะเผยแพร ่

ค าสั่งสอนของพระพุทธเจา้ แต่ถา้ศรีษะอโศก ขีเ้หนียว 

เชน่ ไม่ใชค้วามสามารถ และความพยายามใหเ้ต็มที ่

ศรีษะอโศกเอง ก็เป็นผูห้น่วงเหน่ียว ความกา้วหนา้ 

ในการเป็นสงัคมตน้แบบ 

เหตุผลประการที ่๒ ทีศ่รีษะอโศก ยงัพึง่ตวัเอง 

ไดไ้ม่สมบูรณ ์ก็เพราะว่า สมาชกิบางคน ยงัตอ้งซือ้ของ 

จากตลาดภายนอก แตอ่าจจะเป็นเพราะ 

ความสะดวกสบายก็ได ้เชน่ 

อากล ัน่พร ชอบท าครวั และชอบแจกอาหาร 

ทีม่ปีระโยชน ์แต่ละสปัดาห ์เธอจะขบัรถ 

บรรทุกส่วนตวัของเธอ ไปซือ้ผลไม ้และผกัสด 

ทีต่ลาดในเมอืง เอามาท าน า้ผลไม ้“V-8” แจกผูเ้ขยีน 



คนทีผ่่านไปมา หรอื คนทีไ่ม่สบาย 

และตอ้งการวติามนิเพิม่ วนัหน่ึง เธอบรรทุกสม้เชง้ 

มาเต็มคนัรถ เอามาคัน้เอาน า้สม้ ท าเป็นน า้ปานะ 

ถวายสมณะ ทีก่ าลงัป่วยเป็นหวดั ในหนา้หนาว 

ตอนเชา้ๆ เธอจะตม้ขา้วบารเ์ลย ์กบับวบอ่อน 

แจกชาวบา้น ทีผ่่านไปมา ใหเ้ขารบัประทาน ใหท้อ้งอุ่น 

จงึเป็นการไม่ยุตธิรรม ทีผู่ใ้ดจะกล่าวโทษอากลั่นพร 

ว่าไปอาศยัตลาดภายนอก แทนทีจ่ะใชข้อง 

ภายในศรีษะอโศก อยา่งไรก็ตาม ความประพฤตขิองเธอ 

หนัเหจากเป้าประสงค ์ของการพึง่ตนเอง 

นอกจากนี ้ก็มเีร ือ่งแป้งผดัหนา้ และของกนิเล่น 

ซึง่เป็นรสนิยมส่วนตวั นักเรยีนหญงิ 

มกัหาซือ้ของเหล่านี ้จากตลาดภายนอก อย่างไรก็ตาม 

สิง่ทีเ่ป็นความสนใจส่วนตวั และอยู่เหนือความสนใจ 

ของชมุชน ถอืว่าขดักบัหลกัการ พึง่ตวัเองของชมุชน 

สมาชกิทีร่บัประทานอาหารเย็น อาจรบัประทาน 

รว่มกบัเด็กๆ ทีโ่รงครวั (อย่างทีผู่เ้ขยีนท า) 

หรอืน าภาชนะ ไปใสอ่าหาร ทีเ่หลอืจาก 

ทีร่บัประทานตอนเทีย่ง มาเก็บไว ้

ส่วนผูท้ีอ่ยากท าอะไรสดๆ รบัประทาน ก็อาจเก็บผกั 

และซือ้ของส าเรจ็รปู ทีศ่รีษะอโศก อนุญาต จาก 

“รา้นน า้ใจ” เชน่ น า้มนั เตา้หู ้ซอีิว้ มาปรงุเองก็ได ้



  

ทางออก 

ในกระบวนการพฒันา ชมุชนศรีษะอโศก 

ประสบกบัปัญหาหลากหลาย และไม่มทีาง ทีส่มาชกิ 

จะแกปั้ญหาไดท้ัง้หมด อย่างไรก็ตาม ทุกคนก็ยนืกราน 

ทีจ่ะพยายามแกปั้ญหาทุกอย่าง ต่อไปนี ้

เป็นวธิทีีศ่รีษะอโศก นิยมใช ้

  

การประชมุ 

สกิขมาตุจนิดา พูดไวด้มีาก “ประชมุ ประชมุ 

ทุกสิง่ทุกอย่าง ตอ้งเขา้สู่ทีป่ระชมุ” 

ในการเคลือ่นไหวของอโศก การประชมุ 

เป็นกจิกรรมประจ าวนั ทัง้การประชมุ อย่างเป็นทางการ 

และไม่เป็นทางการ ตัง้แต่ระดบัชาต ิเขต ชมุชน 

กรรมการ อนุกรรมการ ตลอดไปจนถงึ 

กลุ่มคนทีม่เีร ือ่งกวนใจ การประชมุ 

เป็นการอภปิรายปัญหา ทีส่มาชกิอโศก ตัง้เป้าหมาย 

แกข้อ้ขดัแยง้ และตดัสนิใจ 

การประชมุ อย่างเป็นทางการของ ศรีษะอโศก 

มทุีกเชา้วนัพุธ (เวลา ๔ นาฬกิา) และถอืว่า 



การประชมุนี ้มคีวามส าคญัยิง่ สมาชกิ ประมาณ ๔๐-

๖๐ คน ไปประชมุพรอ้มกนั ทีศ่าลาธรรม การประชมุ 

ด าเนินตาม ระเบยีบ แบบแผนราชการ หรอืธรุกจิ เชน่ 

มวีาระการประชมุ บนัทกึรายงานการประชมุ และ 

รบัรองการประชมุ 

อาออ้ย หวัหนา้หมู่บา้น ท าหนา้ทีเ่ป็นประธาน 

และ อาพลขีวญั เป็นเลขานุการ บนัทกึการประชมุ 

อาออ้ย เสนอใหส้มาชกิ 

อ่านรายงานการประชมุทีผ่่านมา และพจิารณารบัรอง 

ต่อจากน้ัน ทีป่ระชมุ อภปิรายปัญหาทลีะเร ือ่ง ทีป่รากฏ 

ในวาระการประชมุ แลว้ลงมต ิซึง่คะแนนเสยีง 

จะตอ้งเป็น ๒ ใน ๓ กอ่นทีจ่ะผ่าน เร ือ่งน้ันไป 

ความรบัผดิชอบในการผลติอาหาร 

ขณะทีผู่เ้ขยีน ท าการวจิยัเร ือ่งนี ้ศรีษะอโศก 

ไดพ้ฒันาโครงการหน่ึง ซึง่มปีระโยชนม์าก 

คอืการเพิม่ผลติผล เร ือ่งอาหาร แรงดลใจ 

ทีท่ าใหเ้กดิโครงการนี ้เร ิม่จากกจิกรรม 

ในการสมัมนา “ตวัเราเป็นทีพ่ึง่” 

สมาชกิทีเ่ขา้สมัมนา แบ่งออกเป็น ๓ กลุ่ม แตล่ะกลุม่ 

เสนอปัญหาทีเ่กีย่วกบั การพึง่ตวัเอง 



และทีช่มุชนศรีษะอโศก ก าลงัประสบ ต่อจากน้ัน 

ทีป่ระชมุ เสนอแนะวธิแีกปั้ญหา 

สมาชกิทีร่ว่มสมัมนาเห็นว่า ศรีษะอโศก 

ก าลงัประสบปัญหา เร ือ่งอาหารไม่พอเพยีง เพราะเหตุ 

๑) ไม่มแีรงงานพอ ในการท างานทางเกษตร 

๒) วธิกีารท านา เป็นวธิทีีย่ากมาก 

๓) คนยงัไม่เห็นภยั จากการใชส้ารเคม ี

จงึยงัซือ้ของจากตลาด 

กลุ่มของ อาจรงิจรงิ แสดงความเป็นผูน้ า 

ในการวางแผน อย่างเป็นรปูเป็นรา่ง เชน่ เร ือ่งทีด่นิ 

เวลา แรงงาน และการแนะน า ทีป่ระชมุเห็นพอ้งดว้ย และ 

ชว่ยกนัเสนอแนะ ในรายละเอยีด เชน่ จะตอ้งใชท้ีด่นิ 

ท าแปลงใหม่กีไ่ร ่ทีต่รงไหน จงึจะเหมาะ 

จะตอ้งใชแ้รงงานคนเท่าไร ควรมคีณะกรรมการหรอืไม่ 

มผีูอ้าสาสมคัร เป็นกรรมการ และมกีารปราศรยัหาเสยีง 

อาจรงิจรงิ ไดร้บัเลอืกใหเ้ป็น ประธานกรรมการ 

เพาะปลูก และมผีูช้ว่ย ๒ คน ตกลงว่า 

ผูเ้ขา้รว่ม ร.พ.ม. จะรบัผดิชอบ ในการวางแผน ดูแล 

และวดัผล รวมทัง้ สมทบแรงงานดว้ย โครงการนี ้

ไดร้บัอนุมตั ิจากทีป่ระชมุใหญ่ ในสมยัประชมุต่อมา 

และ เร ิม่ด าเนินการทนัท ีเป้าประสงค ์ของโครงการ ก็คอื 



ผลติขา้วใหไ้ด ้๕๐๐๐ กโิลกรมั เพือ่ตอ้นรบัสมาชกิ 

๒๐๐๐ คน ทีจ่ะมาประชมุ ในงานปลุกเสก ซึง่จะจดัขึน้ 

ในเดอืนเมษายน ณ ศรีษะอโศก 

ผูเ้ขยีนบอกวา่ เธอรูส้กึฉงน ต่อเป้าประสงคอ์นันี ้

แมว้่าจะเป็น ความทะเยอทะยาน สูงจนเกนิก าลงั 

แต่เธอก็สรรเสรญิ แรงจงูใจของสมาชกิ 

ทีจ่ะฟันฝ่าอุปสรรค ไม่ว่าการพึง่ตวัเอง วนัต่อวนั 

หรอืความมุ่งมั่น ทีจ่ะเลีย้งดูแขก ทีม่าเป็นคร ัง้คราว 

เธอกลา่วว่า ในกรณียเ์ชน่นี ้บางท ีความพยายาม 

ทีจ่ะไปใหถ้งึ จดุหมายปลายทาง มคีวามส าคญัมากกว่า 

เป้าประสงค ์

                   

สรุป 

แผนพฒันา ๓ ระดบัของอโศก จะสมัฤทธิผ์ลหรอืไม่ 

ตอ้งอาศยัการฝึกฝน ในระดบัล่างเป็นพืน้ฐาน เชน่ 

การพฒันาปัจเจกชน (สมาชกิแต่ละคน) – 

โดยเฉพาะอย่างยิง่ ความพยายามทีจ่ะไม่ยดึตดิ 

และความอุตสาหะ - จะชว่ยส่งเสรมิ 

การพฒันาของชมุชน การพฒันานี ้เป็นทัง้วตัถุ 

และไม่ใชว่ตัถุ รวมทัง้สิง่อืน่ เชน่ ความปลอดภยั 

สญัลกัษณ ์หรอืเคร ือ่งหมาย ทีแ่สดงใหค้นภายนอกรูว้่า 

เป็นผูป้ฏบิตัธิรรม ชมุชนศรีษะอโศก ซึง่มสีมาชกิ 



ทีม่พีืน้ฐานแตกตา่งกนั ใชก้ารประชมุ 

เพือ่พฒันาความคดิใหม่ๆ แกไ้ขขอ้ขดัขอ้ง 

ตกลงในเป้าประสงค ์และพจิารณาปัญหา 

ทีจ่ะท าใหส้มาชกิ ด าเนินชวีติ 

อย่างคนในครอบครวัเดยีวกนั 

ศรีษะอโศก ประสพปัญหาหลายประการ เชน่ 

มงีานมากเกนิไป และมบุีคลากรไม่เพยีงพอ 

เน่ืองจากชมุชน ไม่บงัคบั นักเรยีนทีเ่รยีนจบ 

ใหอ้ยู่ชว่ยงาน จงึตอ้งหาวธิอีืน่ ทีจ่ะท างานใหส้ าเรจ็ เชน่ 

ขอก าลงัจากชมุชนอืน่ รบัสมาชกิใหม่ 

หรอืลดงานใหน้อ้ยลง 

 

  

 สมัมาพฒันา : สนัตอิโศก ขบวนการพุทธปฏริปูแหง่ประเทศไทย 

จลูอิานา เอสเซน เขยีน 

บทที ่๖ 

สรา้งสงัคมไทย 

กระบวนการขัน้สุดทา้ย ของการพฒันาชมุชน 

ตามแบบอโศก คอื การสรา้งสงัคมไทย ถงึแมว้่าบางคน 

จะมองศาสนาพุทธ ตามประเพณี 



ว่าเป็นศาสนาของปัจเจกบุคคล ซึง่ไม่เกีย่วขอ้งกบัสงัคม 

แต่ชาวพุทธ ทีเ่กีย่วขอ้งอยู่กบัสงัคม เชน่ 

อโศกก็ยงัมอีกีมาก วธิทีีจ่ะเอาความคดิทางพุทธ 

แบบประเพณีนิยม มาผนวกกบัพุทธ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัสงัคม ก็คอืการเสยีสละ ชาวอโศก 

เสยีสละสิง่ต่างๆใหผู้อ้ืน่ 

ทีอ่ยู่นอกเหนือจากชมุชนของตน 

วธินีีท้ าใหส้มาชกิอโศก มโีอกาส “ท าบุญ” 

เพือ่เป็นการเสรมิสรา้งบารม ีของความเป็นปัจเจกบุคคล 

ไปในตวั 

ต่อค าถามเกีย่วกบัทศิทาง ของการท างาน 

ผูน้ าของศรีษะอโศก ตอบแบบนักปฏวิตั ิ

ทีก่ าลงัปฏบิตักิาร ปลดปล่อยสงัคม (จากภาวะเศรษฐกจิ 

ทีก่ าลงัถูกบบีคัน้) ว่า 

เราก าลงัเดนิทางไปสู่ การกูส้งัคมไทย 

ประเทศไทยของเรา เขา้สู่ภาวะ เศรษฐกจิคบัขนั ในปี 

๒๕๔๑ คนไทยส่วนใหญ ่มคีวามทุกขแ์สนสาหสั 

แต่ศรีษะอโศก และชมุชน ทีอ่ยู่ในเครอืข่ายอโศก 

ไม่ไดร้บัผลกระทบทางเศรษฐกจิ แต่อย่างใด 

เพราะว่าเราไม่ไดเ้ลอืก อยู่ใตภ้าวะน้ัน เราไม่ตอ้งหนี 

หรอืต่อสู ้กบัภาวะคบัขนั ตรงกนัขา้ม 

เรามองเห็นหนทาง ทีจ่ะชว่ยเพือ่นมนุษย ์เราตอ้งเสยีสละ 



เพิม่พลงัทีจ่ะชว่ยสงัคม ....     แมว้่ากจิกรรมหลายอยา่ง 

ในศรีษะอโศก ยงัไม่พรอ้ม ส าหรบัสาธารณะ 

แต่เราตอ้งเปิดประตูของเราใหก้วา้ง 

เพือ่ใหค้นภายนอกมาส ารวจ เพราะว่า สมณะโพธริกัษ ์

เขยีนโคลงไวบ้ทหน่ึง ในวนัปีใหม่ และชมุชนอโศก 

ยดึถอืเป็นนโยบาย โดยปรยิาย โคลงบทน้ัน ความว่า 

รวมความมใีจกวา้งของคณุ 

เป็นทีห่ลบภยัของสงัคม 

สรา้งนาวาบุญนิยม 

เพือ่ชว่ยชวีติคนท ัง้มวล 

ปัจจบุนันี ้(๒๕๔๓) มสีมาชกิประจ า อยู่ทีศ่รีษะอโศก 

๓๑๕ คน ทุกคนตอ้งท างานเรว็ เพราะว่าชมุชนของเรา 

ตอ้งรกัษามาตรฐานการผลติ และ แรงงานส่วนหน่ึง 

สูญไปในการบรกิารสมัมนา 

และใหก้ารศกึษาแกผู่ม้าเยีย่มเยยีน ทุกคน 

จงึตอ้งท างานหนัก แมจ้ะไม่ไดค้่าจา้ง 

เราก็พอใจกบัผลบุญ เรามคีวามภาคภมูใิจ 

ทีไ่ดเ้สยีสละใหส้งัคม และประเทศชาตขิองเรา 

จะเห็นไดว้่า กลุ่มอโศก มคีวามมุ่งมาตปรารถนา 

ทีจ่ะชว่ยเหลอืสงัคมไทย ลดแรงกดดนั 



จากความคบัขนัทางเศรษฐกจิ นอกเหนือไปจาก 

หนา้ทีพ่ฒันาจติใจ ของสมาชกิแต่ละคน 

ความจรงิ วกิฤตกิารณท์างเศรษฐกจิ 

น าความล าบากมาสู่คน ทัง้ในเมอืงหลวง 

และชนบทพอๆกนั แต่ความยากจน คบืคลานเขา้มา 

สู่ถิน่สลมัในกรงุเทพ ฯ และดนิแดนภาคอสีาน 

กอ่นทีเ่ศรษฐกจิของประเทศ จะล่มจม 

หมูเฒ่า ซึง่เป็นสมาชกิศรีษะอโศก 

และเป็นคนภาคอสีาน เล่าวา่ “บางครอบครวั 

ยากจนจรงิๆ จนถงึกบั ตอ้งใหเ้ด็กกนิดนิ ทีแ่ตกระแหง” 

ต่อไปนี ้เป็นสิง่ทีอ่โศก ชว่ยเหลอืสงัคมไทย 

การชว่ยเหลอืทางวตัถุและจติใจ 

การพฒันาทางวตัถุและจติใจ เป็นสิง่อาศยั 

ซึง่กนัและกนั การบรโิภควตัถุ แต่พอควร 

เป็นรากฐานของการปฏบิตัธิรรม และการมศีลีธรรม 

ย่อมน ามา ซึง่การผลติวตัถุปัจจยัทีม่คีุณค่า 

ปัจจยัทีจ่ าเป็นในการด ารงชพี คอืปัจจยั ๔ ซึง่มอีาหาร 

เคร ือ่งนุ่งห่ม ทีอ่ยู่อาศยั และยารกัษาโรค 

ถา้ขาดปัจจยัเหล่านี ้บุคคลจะไม่สามารถมชีวีติอยู่ 

หรอืปฏบิตัธิรรมใหส้มบูรณไ์ด ้ในท านองเดยีวกนั 



ถา้ขาดคุณธรรม การผลติปัจจยัเหล่านี ้

ก็จะไม่มคีุณภาพ 

อาสมัพนัธ ์อธบิายว่า การปฏบิตัธิรรมของชาวพุทธ 

จะชว่ยเศรษฐกจิ ของประเทศไทย  

เราจะชว่ยลดค่าใชจ้า่ย ของประเทศไทย ลงไดม้าก 

ถา้เราไม่ดืม่เหลา้ ไม่สูบบุหร ี ่ไม่เล่นการพนัน 

และเราจะมกี าลงั เวลา สต ิปัญญา และสุขภาพด ีดงันัน้ 

นอกจาก ชว่ยลดค่าใชจ้า่ยแลว้ ยงัชว่ยเพิม่รายได ้

ใหแ้กป่ระเทศดว้ย 

ความเกีย่วเน่ือง ระหว่างการพฒันา ทางวตัถุและจติใจ 

ในระดบัทีล่กึซึง้ อาจเห็นไดจ้าก มรรคมอีงค ์

๘  (เห็นชอบ คดิชอบ พูดชอบ เพยีรชอบ กระท าชอบ 

เลีย้งชวีติชอบ มสีตชิอบ 

ใชส้มาธชิอบ)  ผูเ้ขยีนยกตวัอย่าง สมณะโพธริกัษ ์

ซึง่ใชช้วีติตามแบบ มรรคมอีงค ์๘ 

กอ่นออกบวช สมณะโพธริกัษ ์

เป็นนักจดัรายการโทรทศัน ์และนักประพนัธเ์พลง 

ทีม่ชี ือ่เสยีงโด่งดงั (รูจ้กักนัในนาม รกั รกัพงศ)์ 

ความส าเรจ็ในอาชพี ท าใหท่้าน มคีวามเป็นอยู่อยา่งด ี

เชน่ มบีา้นหลงัใหญ่ รถยนตร์าคาแพง 

และความฟุ่มเฟือย อย่างคนหนุ่มทัง้หลาย แต่แทนที ่



จะเพลดิเพลนิ อยู่กบัชือ่เสยีงและเงนิทอง รกั รกัพงศ ์

กลบัเห็นว่า ชวีติเชน่น้ัน ไม่มค่ีา “เหมอืนกบัน า้ 

ทีก่ าลงัไหลผ่านไป” ท่านหนัมาสนใจ พระพุทธศาสนา 

ในขณะทีอ่าชพีธรุกจิบนัเทงิของท่าน ก าลงัรุง่เรอืง 

หลงัจากปฏบิตัธิรรม อย่างเอาจรงิเอาจงัอยู่ ๒ ปี 

ท่านลาออกจากงานโทรทศัน ์แลว้บวชเป็นพระภกิษุ 

เปลีย่นแปลง แนวทางชวีติ ใหเ้ขา้กบั มรรคมอีงค ์๘ 

และสนับสนุน ใหค้นอืน่ปฏบิตัติาม 

สมณะโพธริกัษ ์และขบวนการอโศก จงึเกดิขึน้ 

ขบวนการนี ้ไดป้ระดษิฐาน และขดัเกลาความเป็นจรงิ 

ของวตัถุบางอยา่ง ใหส้ะทอ้นคณุค่าทางพุทธศาสนา 

อย่างทีเ่ห็นอยู่ ในปัจจบุนันี ้

การพมิพโ์ฆษณา 

นับเป็นเวลา ๒๕ ปี ทีข่บวนการอโศก อาศยัสิง่พมิพ ์

ตดิต่อกบัประชาชน ทีอ่ยู่นอกวงการปฏบิตั ิ

เพือ่ความเขา้ใจทศันะ และการด าเนินงานของอโศก 

เดีย๋วนี ้มูลนิธธิรรมสนัต ิรบัหนา้ที ่จดัพมิพว์ารสาร 

ส าหรบัขบวนการอโศก เชน่ วารสารรายไตรมาส 

สารอโศก เพือ่ใหข้่าวสารแกส่มาชกิ และคนภายนอก 

นอกจาก คอลมันป์ระจ า เชน่ “๑๕ นาทกีบัพ่อท่าน” 

“ซาบซึง้กบัธรรม” และ 



“จดหมายจากญาตธิรรม” สารอโศก ยงัลงบทความ 

เกีย่วกบัโอกาสพเิศษ เชน่ วนัเขา้พรรษา วนัท างานครบ 

๓๐ ปี ของพ่อท่านโพธริกัษ ์สรปุรายงาน 

ของอโศกทั่วประเทศ และเหตกุารณ ์ของแต่ละชมุชน 

ขอ้คดิเกีย่วกบัเร ือ่งต่างๆ เชน่ วฒันธรรม ดนตรไีทย 

เราคดิอะไร เป็นวารสารทีอ่อกรายปักษ ์เป็นเวทอีภปิราย 

ปัญหาสงัคม คอลมันป์ระจ าก็ม ีจดหมายเปิดซอง 

จากอดตีผูว้่าราชการ กทม. และสมาชกิอโศก 

พลตรจี าลอง ศรเีมอืง จดหมายจากผูอ้า่น 

ความคดิทางการเมอืง ในพุทธศาสนา และ ครวัมงัสวริตั ิ

บทความแนวหนา้ใน เราคดิอะไร มนี า้หนัก ไปในแนว 

วพิากยว์จิารณ ์มากกวา่ สารอโศก บทความ เชน่ 

“คนไทยจะเป็นทาส ไปนานเท่าไรหรอื" 

“ผลประโยชนข์องคนทีม่คุีณค่า”  เหล่านีป้รากฏอยู่ใน เ

ราคดิอะไร 

วารสารทีอ่อกประจ า อกีฉบบัหน่ึง คอื 

ดอกหญา้ เป็นวารสารส าหรบัเด็ก ออกเป็นรายเดอืน 

มบีทความ เกมส ์รปูการตู์น แบบทีจ่ะสือ่ 

ความคดิของอโศก ไปสู่ผูอ้่านรุน่เยาว ์

แมว้่าอโศก จะไม่เกีย่วขอ้งโดยตรง กบัการพมิพ ์

แต่สมาชกิหลายคน รูจ้กัอโศก เป็นคร ัง้แรก 



จากการอ่านวารสาร และปัจจบุนั ก็ยงัอ่านวารสาร 

เป็นประจ า สมาชกิอย่างนอ้ย ๒ คน อธบิายว่า 

การแจกหนังสอื ใหส้าธารณะ โดยไม่คดิเงนิ 

ก็เป็นการชว่ยสงัคมอย่างหน่ึง 

ท่านดนิธรรม เราเผยแพรแ่กน่แท ้ของการด ารงชวีติ 

ในรปูหนังสอื เราพมิพห์นังสอื แลว้แจกฟร ี

น่ีเป็นการชว่ยสงัคม เราแจก สารอโศก ดอกหญา้ และ 

หนังสอือืน่ๆ เราไม่คดิเงนิ เราส่งหนังสอื ใหส้มาชกิ หรอื 

ใครทีต่อ้งการ ใครมาหา เราก็แจกหนังสอื 

อาจนัทมิา กลุ่มอโศก สว่นใหญ่ชว่ยสงัคมไทย 

โดยการผลติหนังสอื และเทป ผูท้ีส่นใจจะอ่าน ฟัง 

และปฏบิตัติาม พุทธศาสนาทีแ่ทจ้รงิ ผลประโยชน ์

ก็จะเกดิขึน้กบัตวัเขาเอง ครอบครวั และชมุชน 

ทีเ่ขาอาศยัอยู่ 

เกษตรกรทุกคน ซึง่มารบัการอบรม ทีศ่รีษะอโศก 

จะไดร้บัแจก วารสาร สารอโศก บางคนสนใจอ่าน 

บางคนเฉยๆ แต่ทุกคน ก็เก็บหนังสอืกลบับา้น 

เพราะถอืว่า การอ่านหนังสอืธรรม 

เป็นการสรา้งบุญอย่างหน่ึง ผูเ้ขยีนเอง 

ก็ไดร้บัแจกหนังสอื เป็นตัง้ๆ  แสดงใหเ้ห็นว่า 

ศรีษะอโศกแจกหนังสอื ใหแ้ขกทีม่าเยีย่มเยยีน 



ค าอธบิายภาพ “สิง่ส าคญัทีส่ดุ ของชมุชนศรีษะอโศก” 

ของท่านดนิธรรม ก็คอื หนังสอืธรรมะ 

ชาวอโศกถอืหลกั “เราจะพมิพห์นังสอืธรรมะ 

ส าหรบัพลโลก” วตัถุประสงค ์ของการแจกหนังสอื คอื 

1. เพือ่เพิม่แรงธรรมใหแ้กผู่อ้่าน 

2. เพือ่ร าลกึ ทบทวน สรปุบทธรรม 

และกจิกรรมเกีย่วกบัธรรม 

3. เพือ่เป็นเข็มทศิชีแ้นะแนวทาง การปฏบิตัทิีถู่กตอ้ง 

และ 

4. เพือ่ใหค้นหนุ่มสาว ไดร้บัขา่วสาร 

จากการศกึษาธรรม และการปฏบิตั ิตามแนวอโศก 

เพือ่ทีจ่ะน าไปใช ้ในการงาน 

ซึง่เป็นหนทางเดยีวกนักบั ศาสนา 

วตัถุประสงคท์ัง้สีข่อ้นี ้ปรากฏอยู่ บนปกใน 

ของ สารอโศก แต่ท่านดนิธรรม เพิม่เตมิอกีขอ้หน่ึง 

ดงันี ้

1. เพือ่ส่งเสรมิจติส านึกและปัญญา 

ท าใหเ้กดิความตระหนัก ถงึคุณค่า 

และพืน้ฐานทางศาสนา ในการแกปั้ญหาชวีติ 

และสงัคม 



สิง่พมิพข์องอโศก จงึเป็นเคร ือ่งมอื ในการส่งเสรมิ 

“ความเขา้ใจทีถ่กูตอ้ง” เกีย่วกบัสาเหตุ ทีท่ าใหเ้กดิโรค 

และการรกัษา โรคความทุกขท์ัง้หลาย 

  

มงัสวริตั ิ           

เน่ืองจากอโศกเห็นวา่ การกนิอาหารมงัสวริตั ิ

เป็นการปฏบิตัทิีจ่ าเป็น ส าหรบัผูร้กัษาศลี สมาชกิใด 

ไม่ชกัชวน ใหผู้อ้ืน่เลกิกนิเนือ้สตัว ์จงึถูกกลา่วหาวา่ 

มคีวามบกพรอ่ง โดยทั่วไปคนไทย รูจ้กัศลี ๕ ขอ้แรก 

ว่าหา้มฆ่า หรอื ท าอนัตรายสตัว ์ดว้ยเหตุนี ้

การกนิอาหารมงัสวริตั ิจงึเป็นการรกัษาศลี โดยปรยิาย 

ท่านดนิธรรม พูดถงึความส าคญั 

ของการชว่ยสงัคมไทยในขอ้นี ้

เขาพูดกนัวา่ การกนิอาหารมงัสวริตั ิ

เป็นคุณสมบตัขิอ้ทีห่นึง่ ของคนอโศก เราปลอ่ยใหค้น 

คุน้เคยกบัอาหารมงัสวริตั ิ-อาหารบรสิุทธิ ์

ซ ึง่เกีย่วขอ้งกบัศลีธรรม ไม่มคีวามจ าเป็น 

ทีค่นเราไปกดขี ่ชวีติสตัว ์ดงันัน้ เราจงึชว่ยใหค้น 

รกัษาศลี ดว้ยการกนิอาหารมงัสวริตั ิอาหารนี ้

มผีลดกีบัสขุภาพ ทัง้ทางรา่งกาย และจติใจ 



ขบวนการอโศก ชว่ยใหค้นภายนอก 

คุน้เคยกบัอาหารมงัสวริตั ิโดยการเปิดรา้นอาหาร 

ราคาไม่แพง ในทีห่ลายแห่ง และแจกอาหารฟร ี

แกป่ระชาชนทั่วไป ปีละคร ัง้ เมือ่หลายปีล่วงมาแลว้ 

พลตรจี าลอง ศรเีมอืง และ คณุศริลิกัษณ ์

ภรรยาของท่าน เปิดรา้นอาหารมงัสวริตัอิโศก รา้นแรก 

ตดิกบัตลาดจตุจกัร กรงุเทพฯ เดีย๋วนี ้

มรีา้นอาหารชนิดน้ัน หลายแห่ง ในต่างจงัหวดั 

ในตวัเมอืง ทีอ่ยู่ใกลก้บัชมุชนอโศก รา้นเหลา่นี ้

เปิดตัง้แต่ ๗.๐๐ น.ไปจนจงึ ๑๔.๐๐ น. 

คนท างานในรา้น เป็นอาสาสมคัร ผูเ้ขยีนเล่าวา่ 

รา้นอาหาร ทีเ่ธอไปเยีย่ม ทีก่รงุเทพ ฯ และทีเ่ชยีงใหม่ 

มลีกัษณะเหมอืนรา้นอาหาร คาเฟตทเีรยี ทั่วๆไป 

ในเมอืงไทย ยกเวน้ ฝาผนังของรา้นนี ้ประดบัประดา 

ดว้ยค าขวญัของอโศก และภาพชวีติแบบอโศก 

แทนทีจ่ะเป็นปฏทินิ รปูผูห้ญงิเปลอืยกาย ตอนเทีย่ง 

รา้นนีค้บัคั่งไปดว้ยลกูคา้ ทีเ่ป็นสมาชกิอโศก 

ขา้ราชการ เจา้ของรา้นคา้ คนขายหาบเร ่

และนักท่องเทีย่ว ลกูคา้ทีไ่ม่ใชนั่กมงัสวริตั ิ

ทีผู่เ้ขยีนสมัภาษณ ์บอกว่า มากนิอาหารทีร่า้นมงัสวริตั ิ

เพราะว่า อาหารราคาถูก และมรีสด ีหลายคนชมวา่ 

เตา้หู ้ทีร่า้นน ามาปรงุ มรีสไม่ผดิเพีย้นไปจากอาหาร 

ทีท่ าจากเนือ้สตัว ์



นอกจากเปิดรา้นอาหารมงัสวริตั ิขบวนการอโศก 

ยงัแจกอาหารมงัสวริตัฟิร ีใหแ้กป่ระชาชน ทุกๆปี 

ในวนัที ่๕ ธนัวาคม ซึง่เป็นวนั เฉลมิพระชนมพ์รรษา 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั  ใน พ.ศ. ๒๕๔๓ 

สมาชกิอโศก แจกอาหารฟร ี๗๓ แห่ง ทั่วประเทศไทย 

เพือ่เป็นทีร่ะลกึถงึ วนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา ที ่๗๓ 

ของพระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 

อาทางบุญ บรรยายเหตุการณนี์ว้่า 

ในวนัที ่๕ ธนัวาคม เรามโีรงทาน อาหารมงัสวริตั ิ

ทัว่ประเทศไทย เราท างานนี ้มาตลอดเวลา สามสบิปี 

เร ิม่ตัง้แต่กอ่ตัง้อโศก เราท าทุกปี ไม่เคยเวน้ กลุม่ต่างๆ 

ทัว่ประเทศไทย ท าอาหาร แลว้น าไปท าบุญ 

เราท าเพือ่สงัคม นัน่คอื เราใหป้ระชาชน ทัว่ประเทศไทย 

ไดก้นิอาหารมงัสวริตัสิกัวนั สมมตวิา่ ทุกคน 

กนิมงัสวริตั ิในวนันัน้ ก็จะไม่มใีครฆ่าสตัว ์ใชไ่หม? 

แต่ทุกคน ก็มอีาหารกนิ นีเ่ป็นการเสยีสละ 

ผูเ้ขยีนเลา่ว่า ในวนัเฉลมิพระชนมพ์รรษา วนัที ่๕ 

ธนัวาคม ๒๕๔๓ ประชาชน กลุ่มต่างๆ นับหมืน่แสน 

ก็มกีจิกรรม เชน่เดยีวกบัอโศก เชน่ โบสถพ์ระวษิณุ 

แจกน า้ดืม่ สมาคมคนจนี แจกอาหาร (แมจ้ะไม่ใช ่

อาหารมงัสวริตั)ิ ชา่งตดัผม บรกิารตดัผมฟร ี

ทีส่นามหลวง สภากาชาด ตัง้กระโจม 



ตรวจความดนัโลหติ ใหฟ้ร ีแมว้่าอโศก จะไม่ไดผู้กขาด 

ในการเสยีสละแต่ผูเ้ดยีว การรว่มแรงรว่มใจ ในโอกาส 

ทีส่ าคญั ของชาตเิชน่นี ้ท าใหอ้โศก 

ไดแ้นะน าสาธารณะชน ใหรู้จ้กัอาหาร ทีถู่กหลกัอนามยั 

ของชาวพุทธ 

  

ตลาดบุญนิยม 

ขบวนการอโศก เสยีสละใหส้งัคมภายนอก เป็นประจ า 

โดยการตดิตลาดชมุชน เชน่ “รา้นน า้ใจ” ทีศ่รีษะอโศก 

“ตลาดอรยิะ” ในงานฉลอง วนัปีใหม่ ของอโศก 

ทั่วประเทศ วตัถุประสงคท์ีส่ าคญั ของการตดิตลาด 

ก็เพือ่ใหบ้รกิารสนิคา้ ทีม่ปีระโยชน ์และราคาถูก 

แกค่นไทยทั่วไป อย่างไรก็ตาม กจิกรรมเหลา่นี ้

มเีป้าหมาย เพือ่ส่งเสรมิบุญนิยมดว้ย 

รา้นน ้าใจ ตัง้อยู่รมิถนนมูลดนิ หนา้ศรีษะอโศก 

คนผ่านไปมา เขา้ออกไดส้ะดวก ทางรา้น ขายของใช ้

ทีค่งทน เคร ือ่งเขยีน แบบเรยีน วสัดุกอ่สรา้ง 

เมล็ดพนัธุผ์กั อาหารหลกั เชน่ ขา้วกลอ้ง น า้มนัพชื สบู่ 

ยาสฟัีน กระดาษช าระ อาหารว่าง และอืน่ๆ อกีมาก 

นอกจาก สมาชกิศรีษะอโศก และชาวบา้นทีผ่่านไปมา 

จะเลอืกซือ้สนิคา้ทีจ่ าเป็นแลว้ รา้นนีย้งัเป็น 



รา้นทีถู่กทีสุ่ด รา้นอโศก มนีโยบาย ไม่ตัง้ราคาสนิคา้ 

เกนิ ๑๕ เปอรเ์ซนต ์ของราคาตน้ทุน สนิคา้ทุกชิน้ 

จะมฉีลาก บอกราคาตน้ทุน และราคาขาย รา้นน า้ใจ 

ประสบความส าเรจ็ ๒ ประการคอื 

ใหบ้รกิารแกเ่พือ่นบา้น และสรา้งรายได ้ส าหรบับ ารงุ 

โครงการอืน่ ของชมุชน 

ตลาดอรยิะ จดัขึน้ปีละคร ัง้ คร ัง้ละ ๓ วนัตดิต่อกนั 

ครอ่มวนัขึน้ปีใหม่ ณ ทีด่นิ ทีย่งัไม่มสีิง่ปลูกสรา้ง 

ของราชธานีอโศก จ.อุบลราชธานี ตลาดนีค้ลา้ยๆ 

งานประจ าปี ทัง้บรรยากาศ และสนิคา้ลดราคา 

ดงึดูดลูกคา้ จ านวนพนั ใหม้าซือ้สิง่ของ 

และหาความเพลดิเพลนิ ลูกคา้มตีัง้แต่ ชาวนาอสีาน 

นุ่งผา้ซิน่ ใส่เสือ้ช ัน้ในตวัเดยีว ไปจนถงึสตร ี

ทีแ่ต่งตวัทนัสมยั และหนุ่มสาว นุ่งกางเกงยนีส ์

สนิคา้ตา่งๆ กองพะเนินอยู่บนแผง สองขา้งทางเดนิ เชน่ 

ของใชภ้ายในครวัเรอืน ม ีกระทะ กะละมงั ขนัพลาสตกิ 

หวดน่ึงขา้ว ไมก้วาด เสือ่ หมวกกนัแดด สบู่ น า้มนัพชื 

นอกจากนี ้ก็มเีคร ือ่งจกัสาน รถจกัรยาน แวน่ตา 

ยาสมุนไพร ของกนิเลน่ 

ผกัผลไมแ้ละอืน่ๆ  เสยีงเรยีกลกูคา้ ประชนักนั ดงัเซง็แซ ่

บา้งตะโกน ดว้ยปากเปล่า บา้งใชเ้คร ือ่งขยายเสยีงชว่ย 

“ออ้ย มดัละ ๕ บาท”  “มาไวๆ ชา้ไปเดีย๋วหมด” บางแผง 



มลีูกคา้ยนืเขา้ควิ แถวยาวเหยยีด พวกทีเ่หน็ดเหน่ือย 

ก็น่ังยองๆ ใตร้ม่ไม ้บางคน วนไปมา ตามโตะ๊อาหาร 

ซึง่มอีาหารมงัสวริตั ิขายจานละบาทเดยีว บนเวท ี

มกีารแสดง โดยสมาชกิอโศก และมคีนดอูยู่ในสนาม 

มตีุก๊ตายกัษส์ูง ๑๕ ฟุต ทีป่ากและมอืของมนั 

มไีมค้นัเบ็ดยาว ใหเ้ด็กๆ จบัถอื เชดิเลน่ 

ผูเ้ขยีน มโีอกาสไปรว่มงาน ทัง้ในฐานะคนเดนิดู 

และคนขายของ วนัแรก เธอชว่ยเพือ่นอโศก 

จากกรงุเทพ ฯ ขายแตงโม เขาซือ้แตงโม 

ใส่รถบรรทุกมา จนเต็มคนัรถ แลว้เอามาขาย ผลละบาท 

คนกรกูนัเขา้มา ลอ้มโตะ๊แตงโม จนตอ้งบอก 

ใหเ้ขาเขา้ควิ บางคนตอ้งผดิหวงั เพราะวา่ 

ไดร้บัอนุญาต ใหซ้ ือ้ไดผ้ลเดยีว วนัต่อมา 

เธอชว่ยนักเรยีนศรีษะอโศก ขายกลว้ยกรอบ 

กลิน่ทุเรยีน ถุงละ ๕ บาท (รา้นทั่วไป ในกรงุเทพ ฯ 

ขายถุงละ ๑๒.๕๐ บาท) หลงัจากไดช้มิตวัอยา่ง 

ทีนั่กเรยีนใส่จานยืน่ใหช้มิ ลกูคา้ซือ้กลว้ยกรอบ 

มากพอสมควร แต่พอผูเ้ขยีน เปลีย่นเป็นคนยืน่จานเอง 

และเชือ้เชญิใหค้นชมิ ทุกคนกรกูนัเขา้มา ลอ้มหนา้ 

ลอ้มหลงัผูเ้ขยีน แต่ไม่มใีคร สนใจกลว้ยกรอบ 

คงอยากฟังฝร ัง่พูดไทย มากกว่าชมิกลว้ยกรอบ 

กลิน่ทุเรยีน 



ผูเ้ขยีนบอกวา่ รูส้กึไม่สบายใจ 

ทีเ่ช ือ้เชญิใหค้นซือ้กลว้ยกรอบ 

เพราะว่ามนัเป็นสิง่ไม่จ าเป็น อโศกเอง ก็เคยบอกวา่ 

อาหารว่าง เป็นของฟุ่มเฟือย นอกจากน้ัน เธอเห็นวา่ 

การโฆษณาชวนเชือ่ของชาวอโศก บางคน 

เป็นการท าตามแบบ “ทางเลอืกของ สงัคมสมยัใหม่” 

ส าหรบั ลทัธบิรโิภคนิยม 

สิง่ทีท่ าให ้ตลาดอรยิะเกดิ “อรยิะ” ก็คอื 

การไดข้ายสนิคา้ ในราคาทีต่ ่ากว่าตน้ทุน กลุ่มอโศก 

อธบิายว่า การขายสนิคา้ ในราคาต ่ากว่าตน้ทุน 

แมว้่าจะขาดทุน เมือ่คดิเป็นตวัเงนิ แต่ก็ใหผ้ลสูงใน 

“ก าไรอรยิะ” หรอื บุญ ยกตวัอย่าง สมมตวิ่า 

ดนิสอแท่งหน่ึง ราคา ๑๐ บาท ผูข้าย ขายไปในราคา 

๑๒ บาท แทนทีจ่ะไดก้ าไร ๒ บาท เขากลบั “ขาดบุญ” 

เท่ากบั ๒ บาท ในทางตรงกนัขา้ม ถา้เขาขายดนิสอ 

แท่งน้ันไป ในราคา ๘ บาท เขาจะได ้“ก าไรอรยิะ” ๒ 

บาท ความจรงิชาวอโศก มไิดค้ านวณบุญ 

กนัอย่างละเอยีด ในท านองนี ้แต่ก็เอามา อธบิายบ่อยๆ 

ว่าบุญนิยม ในการคา้ขาย เป็นอย่างไร 

อาทางบุญ กล่าวถงึเงนิที ่ศรีษะอโศก “สูญเสยี” 

ไปในงานระดบัชาต ิคร ัง้นีว้า่ 

ยกตวัอย่าง องคก์ารทีข่ายสนิคา้ ใหร้า้นน า้ใจ 



เขาขาดทุน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หายไป ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

หมายความว่า เขาขายสนิคา้ และไดร้บัเงนิขาดไป 

๒๐๐,๐๐๐ บาท จากการลงทุนทัง้หมด 

น่ันเป็นเงนิทีข่าดไป เราขาดทุนหลายอย่าง เชน่ 

น า้ซอีิว้ขาดทุน แชมพูก็ขาดทุน -ตามปกต ิขายขวดละ 

๒๕ บาท แต่เราขาย ๑๐ บาท 

ผกัจากเกษตรปลอดสารเคม ีเสือ้ผา้ ทัง้หมดขาดทุน 

แต่จากการค านวณ โดยวธินีี ้

ชาวอโศกไดก้ าไรทางจติใจ ในการเสยีสละ 

ทีต่ดิตลาดอรยิะ คร ัง้นี ้

นอกจากการขายของ ทีใ่ชใ้นชวีติประจ าวนั 

แกป่ระชาชนชาวไทย ในราคาทีต่ ่าแลว้ สมาชกิอโศก 

ยงัไดใ้ชโ้อกาสนี ้แนะน าคนภายนอก ใหรู้จ้กัวถิชีวีติ 

ของชาวอโศก 

อาทางบุญ อธบิายถงึวธิทีีต่ลาดอรยิะ ชว่ยสงัคมไทย 

ในระดบัจติใจ ดงันี ้

คนไดม้า เห็นว่ามจีรงิ มคีนอย่างนีจ้รงิ 

คร ัน้แลว้องคก์ารเหล่านัน้ ก็จะสอนคนแต่ละคน 

ในสถานที ่แต่ละสถานที ่ว่ามนัท าได ้แสดงใหเ้ขาเห็นว่า 

เราสามารถ ท าอะไรดว้ยกนัได ้นีเ่ป็นหนทางหนึง่ 

ทีเ่ราชว่ยสงัคม 



อาทางบุญ เปรยีบตลาดอรยิะวา่ เหมอืนกบั 

การแสดงดนตร ีและรายการข าขนั ต่างกนัแต่ 

สมาชกิอโศก เสนอข่าวเกีย่วกบั วถิชีวีติของชาวอโศก 

ให ้“น่าบรโิภค” นักซือ้ของราคาถูก มาชมตลาดอรยิะ 

ดว้ยความไม่รูจ้กัอโศก แต่ขากลบั เขากลบัไป 

ดว้ยขอ้สงสยั อย่างนอ้ยวา่ ชวีติแบบนี ้

จะเป็นไปไดห้รอืไม่ 

  

การฝึกอบรมคนภายนอก 

อโศกหาทางทีจ่ะชว่ยแกไ้ขปัญหาของชาต ิและ 

ปรบัปรุงสงัคมไทยใหด้ขีึน้ 

โดยใหก้ารฝึกอบรมแกค่นภายนอก ในอดตี 

เมือ่กลุ่มอโศก ยงัเล็กอยู่ สมณะและคนธรรมดา 

เดนิทางไปบรรยายธรรม และวถิทีางของอโศก 

ตามมหาวทิยาลยั และ หน่วยงานของรฐั แต่เมือ่อโศก 

ตอ้งเกีย่วขอ้งกบัการเกษตร โรงเรยีน และ 

การพฒันาชมุชน สมาชกิอโศก ก็ไม่สามารถปลกีตวั 

ออกไปเรร่อ่น เหมอืนแต่กอ่น เดีย๋วนี ้แทนที ่

จะออกไปหาประชาชน ผูค้นกลบัเดนิทาง มาหาอโศก 

จากสมุดบนัทกึ ผูเ้ขา้เยีย่มเยยีน 

มคีนมาชมอโศกไม่ขาดสาย เฉพาะที ่ศรีษะอโศก 



แห่งเดยีว มคีนมาเดอืนละ ประมาณ ๑,๐๐๐ คน บางคน 

มาเดนิชมเล่น ในตอนบ่าย บางคน มาประชมุสมัมนา 

แบบคา้งคนื (๔ วนัเต็ม ไม่ตอ้งเสยีค่าใชจ้า่ย) 

เวลามสีมัมนา จะมป้ีายขนาดใหญ่ ตดิไวห้นา้โรงธรรม 

ดว้ยขอ้ความ เชน่ 

การฝึกอบรมรากฐาน คร ัง้ที ่๒๖ 

“คนสรา้งชาต”ิ ทีศ่รีษะอโศก 

๑๔-๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ 

สะอาด-ขยนั-ประหยดั -เสยีสละ-ชืน่ชอบ 

หวัขอ้สมัมนา มกัเป็นค าขวญั บางตอนของอโศก 

เชน่ “ธรรมสรา้งคน คนสรา้งชาต”ิ ผูเ้ขา้สมัมนา 

มหีลายกลุ่ม ไม่ปะปนกนั เชน่ กลุ่มนักเรยีน คร ู

คนท างานของรฐั ชาวบา้น หรอื สมาชกิกลุ่มเกษตรกร 

ผูซ้ ึง่ไม่ใชส้ารเคม ีในระหว่าง 

สมัมนาเร ือ่ง “คนสรา้งชาต”ิ ผูเ้ขา้สมัมนา 

ฟังการบรรยาย ศกึษาชวีติ ความเป็นอยู่แบบอโศก 

และรว่มท ากจิกรรม ประจ าวนั กบัชาวศรีษะอโศก 

สมาชกิคนหน่ึง กลา่วถงึการอบรม ของอโศกดงันี ้

อาไพรศลี ปัญหาก็คอืว่า เราจะชว่ยคน 

ใหม้ากกว่านีไ้ดอ้ย่างไร? เดีย๋วนีเ้ราก็ชว่ย 

แต่ว่ายงัมคีนนอกชมุชน ทีย่งักระวนกระวาย 



เขาตอ้งท างานหนัก เพือ่ค่าจา้งเพยีงเล็กนอ้ย ของก็แพง 

เขาจงึกระวนกระวาย เขาไม่รูว้า่ การใชข้องฟุ่มเฟือย 

ท าใหใ้จกระวนกระวาย เราชว่ยเขา 

โดยใหเ้ขามาฝึกอบรมในธรรม เราสอนใหเ้ขาประหยดั 

เลกิอบายมุข ไม่ดืม่เหลา้ ไม่สบูบุหร ี ่ไม่เล่นการพนัน 

และฝึกกนิ อาหารมงัสวริตั ิผกัถูกกว่าเนือ้ เป็นไหนๆ 

และอย่ากนิอาหาร ทีไ่ม่มปีระโยชน ์อาหารทีดู่สวยงาม 

ทีเ่ขาขายในตลาด เราสอนเขาใหเ้ขา้ใจวา่ 

ไม่ตอ้งซือ้ของฟุ่มเฟือย ไม่ตอ้งประดบั ตกแต่งรา่งกาย 

ไม่ตอ้งใชเ้คร ือ่งส าอาง มนัไม่จ าเป็น ไม่ตอ้งมเีสือ้ผา้ 

มากมายกา่ยกอง ม ี๒-๓ ชดุก็พอ ไม่ตอ้งตกใจ 

ว่าเงนิเดอืน จะไม่พอใช ้ไม่ตอ้งกนิยาบา้ หรอืยาเสพตดิ 

ชีใ้หเ้ขาเห็นโทษ ของสิง่เสพตดิ ทัง้หลาย แนะใหเ้ขา 

หดัปลูกผกักนิเอง เขาจะประหยดัรายจา่ย 

เพราะไม่ตอ้งซือ้ผกั จากขา้งนอก 

โดยสรปุ การสมัมนา มุ่งหมายจะใหค้วามรู ้

ทีเ่กีย่วกบัจรยิธรรม ตามหลกัพุทธศาสนา 

และความช านาญพเิศษ ในอาชพี แมว้่าผูร้ว่มสมัมนา 

จะไม่ประสงค ์ทีจ่ะสมคัรเป็นสมาชกิอโศก 

เขาอาจปรบัปรงุชวีติของเขา ใหเ้ขา้กบัแนวทาง 

ของอโศกก็ได ้



การสมัมนา “คนสรา้งชาต”ิ มกัจดัขึน้ ในวนัสุดสปัดาห ์

ณ ศาลาธรรม เร ิม่ตัง้แต่ เทีย่งวนัศุกร ์ผูเ้ขา้ประชมุ 

ลงทะเบยีน และแนะน าตวั หรอืรว่มกจิกรรม ทีท่ าใหรู้จ้กั 

มกัคุน้กนัมากขึน้ ต่อจากน้ัน สมณะและคณะอโศก 

จะกล่าวตอ้นรบั รวมถงึ เล่าประวตัยิ่อๆ 

ของขบวนการอโศก และพุทธสถาน ศรีษะอโศก 

บรรยายโครงสรา้ง ขององคก์าร บ.ว.ร (บา้น วดั 

โรงเรยีน) ของศรีษะอโศก ตลอดจนถงึ 

วฒันธรรมของอโศก เชน่ การถอืศลี ๕ ศลี ๘ 

การกนิอาหารมงัสวริตั ิการแต่งกาย การพึง่ตนเอง 

และการเสยีสละ 

ระหว่างเวลา ๑๔.๑๕- ๑๖.๑๕ นาฬกิา ผูเ้ขา้ประชมุ 

แบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ มชีาวศรีษะอโศก เป็นมคัคเุทศก ์

น าชมทั่วบรเิวณ เชน่ทีพ่กั โรงงาน สวน และพพิธิภณัฑ ์

มคัคุเทศกจ์ะตอบค าถามทั่วไป 

และทีเ่กีย่วขอ้งกบัความเชือ่ถอื และการปฏบิตั ิ

ของชาวอโศก ผูเ้ขา้ประชมุ พกัผ่อน จนถงึเวลา ๑๗ 

นาฬกิา จงึมารบัประทานอาหารรว่มกนั ทีศ่าลาธรรม 

หลงัอาหาร จะมกีารบรรยาย หรอืการแสดงดนตรไีทย 

หรอื การร าพืน้เมอืง จนถงึเวลา ๒๑ นาฬกิา 

ซึง่เป็นเวลาปิดไฟ แต่สมาชกิบางคน 

ยงัคงสนทนากนัตอ่ไป 



วนัเสารเ์วลา ๓.๓๐ นาฬกิา ระฆงัปลุก ใหผู้เ้ขา้ประชมุ 

ลุกขึน้มาสวดมนต ์และฟังธรรม รว่มกบัชาวศรีษะอโศก 

หลงัจากน้ัน ผูเ้ขา้ประชมุ แบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆ 

เพือ่เรยีนวชิาชพี เชน่ การเพาะเห็ด การท าปุ๋ย 

ท าสวนครวั ท านมถั่ว เตา้หู ้ซอีิว้ และเตา้เจีย้ว 

ผูเ้ขา้ประชมุ จะกลบัมาทีศ่าลาธรรม อกีคร ัง้หน่ึง 

เพือ่รบัประทานอาหารรว่มกนั ในเวลาน้ัน 

เขาจะเรยีนมรรยาท ในการรบัประทานอาหาร 

กบัชาวอโศก เชน่ ไม่รบัประทาน จนกวา่ทุกคน 

จะตกัอาหารเสรจ็ และน่ังลง กล่าวค าขอบคุณ 

ต่อผูผ้ลติอาหาร (ชาวนา ชาวสวน คนครวั ฯลฯ) 

ผูเ้ขา้ประชมุ ใชเ้วลาทีเ่หลอื ในวนัเสารแ์ละวนัอาทติย ์

ท างาน สนทนา และพกัผ่อน (เชน่ดูภาพยนตร ์

ในคนืวนัเสาร)์ เขาจะเดนิทางกลบับา้น 

หลงัจากอาหารเชา้ ในวนัจนัทร ์

ชาวศรีษะอโศก เสยีสละเวลา แรงงาน และทรพัยากร 

เป็นอนัมาก ในการฝึกอบรมนี ้ซึง่ไม่แน่วา่ 

จะไดร้บัผลส าเรจ็หรอืไม่ และเป็นการยาก 

ทีจ่ะตรวจสอบ ปฏกิริยิาของ ผูม้าอบรม เพราะวา่คนไทย 

ขีเ้กรงใจ และ ไม่อยากแสดงความคดิเห็น 

ต่อคนต่างชาต ิ(เชน่ผูเ้ขยีน) ค าตอบ ทีผู่เ้ขยีนไดร้บั 

จงึไม่ค่อยส าคญันัก เชน่ ล าบากทีต่อ้งลุกขึน้ 



ตัง้แต่เชา้ตรู ่งานหนัก อาหารด ีเป็นการด าเนินชวีติทีด่ ี

วทิยากร หรอืผูใ้หก้ารอบรมคนอืน่ ก็ไม่มใีครวดัผล 

อย่างไรก็ตาม ผูเ้ขยีนเห็นวา่ วธิทีีใ่หค้นภายนอก 

มาเห็นชวีติอโศกจรงิๆ ของชาวอโศก 

และไดล้งมอืท างาน กบัชาวอโศก ดว้ยตวัเขาเอง 

ท าใหเ้ขา รูจ้กัอโศก ไดด้กีว่า อ่านหนังสอื หรอื 

ไดย้นิขา่วจากคนอืน่ ชาวอโศกหวงัว่า การอบรมเชน่นี ้

จะมอีทิธพิล ตอ่การเลอืก ทางด าเนินชวีติ ของคนไทย 

ในขณะทีก่ารฝึกอบรม อาจใหท้ัง้ความรู ้ทกัษะ 

(ความช านิช านาญ) และคุณคา่ใหญ่หลวง 

ทัง้ในทางปฏบิตั ิและชวีติจติใจ แต่ก็จะหาประโยชนม์ไิด ้

ถา้หากวา่ ผูร้บัการอบรม ไม่น าไปใช ้ในชวีติของเขา 

  

อาชพีชว่ยชาต ิ

วธิใีหม่ของอโศก ในการชว่ยพฒันาประเทศไทย 

ทัง้ทางวตัถุและจติใจ คอืการแนะน า อาชพีชว่ยชาต ิ

อาชพีทีก่ลา่วนี ้ประกอบดว้ย 

(๑) กสกิรรมธรรมชาต ิ

(๒) การจดัการกบัสิง่ปฏกิูล และ 

(๓) การผลติปุ๋ยสะอาด (ปราศจากสารเคม)ี 

รูจ้กักนัในหมู่อโศกวา่ ๓ อาชพี กูช้าต ิ



ปัจจบุนันี ้ศรีษะอโศก ใหค้วามส าคญัต่อ 

กสกิรรมธรรมชาตมิาก การกสกิรรมแบบนี ้

มกี าเนิดมาจาก มะซาโนบุ ฟุคุโอกะ กสกิรชาวญีปุ่่น 

ซึง่เป็นผูน้ า การท าฟารม์ธรรมชาต ิสมยัใหม่ 

กสกิรรมธรรมชาต ิของฟุคุโอกะ เนน้หลกั ๔ ประการคอื 

(๑) ไม่ใชย้าฆ่าแมลง 

(๒) ไม่ใส่ปุ๋ยเคม ี

(๓) ไม่ไถดนิ และ 

(๔) ไม่ตอ้งก าจดัวชัพชื 

ขณะนีศ้รีษะอโศก ก าลงัใช ้๒ วธิแีรก และก าลงัทดลอง 

๒ วธิหีลงั ในนาขา้ว แปลงผกั และสวนผลไม ้

ในการจดัการกบัสิง่ปฏกิูล นอกจากผูท้ีอ่าศยั 

อยู่ในศรีษะอโศก จะแยกขยะออกเป็น ๔ ประเภท 

(แปรรูป -ใชอ้กี -ซอ่มแซม -โยนทิง้) แลว้ 

เขายงัผลติปุ๋ยอนิทรยี ์จากของเสยี ซึง่เป็นกากอาหาร 

อาหารทีเ่หลอืใช ้และผลผลติจากฟารม์ โดยวธิกีาร 

ทีท่ าใหจ้ลุนิทรยี ์ในสารเหลา่น้ัน สลายตวั 

ของเสยีทีแ่ปรรปูแลว้ จะถูกน ากลบัไปสู่ดนิ 

เพือ่ใหค้รบวงจร (จากเกษตร- ไปสูอ่าหาร- 

กลายเป็นของเสยี- แลว้กลบัไป สู่การเกษตร) 



อาชพี ๓ อย่าง เป็นรากฐานของ การพึง่ตนเอง 

ของศรีษะอโศก และยงัขยายออกไปสู่หมู่บา้น 

ทีอ่ยู่ใกลเ้คยีง 

อารตันา พูดถงึการชว่ยเหลอืสงัคมไทย ดว้ยอาชพี ๓ 

อย่าง ดงันี ้

เราชว่ยแนะน าชาวนา “ท าอย่างนีน้ะ 

จนกวา่ท่านจะปลอดภยั ท่านตอ้งปลูกขา้ว 

โดยไม่ใชส้ารเคม ีอย่าใชย้าฆา่แมลง 

และยาก าจดัวชัพชื” คนอโศกเอง เป็นคนบอกชาวนา 

ชาวอโศก แนะน าอาชพี ๓ อยา่ง แกค่นภายนอก 

คอืคนทีม่าเยีย่มเยยีน และผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 

โดยการสาธติ หรอืท าใหดู้ ผูเ้ขยีนเลา่ถงึ กจิกรรมหน่ึง 

ซึง่กลุ่มกสกิรรมไรส้ารเคม ีประชมุกนั 

ทีอ่ าเภอกนัทรลกัษ ์และศรีษะอโศก เป็นเจา้ภาพ 

ในการนีส้มาชกิ ตัง้แผงขายผกั และผลไมร้มิถนน 

สมณะเทศนา ผูแ้ทนจากรฐับาล 

กล่าวค าสรรเสรญิอโศก และกสกิรรมไรส้ารเคม ีชาวนา 

เล่าถงึความส าเรจ็ และความลม้เหลว 

ของการท ากสกิรรม แบบไรส้ารเคม ีหวัหนา้กลุ่ม 

พูดถงึปัญหา เร ือ่งการเงนิ 



และการบรหิารเงนิทุนทีผ่ดิพลาด และจบลงดว้ย 

การรบัประทานอาหารเทีย่ง รว่มกนั (แบบอโศก) 

สมณะโพธริกัษ ์สนับสนุนอย่างแรงกลา้ ในการพฒันา 

“๓ อาชพีกูช้าต”ิ เพราะวา่ ดนิฟ้าอากาศ 

ของประเทศไทย เหมาะแกก่ารกสกิรรม 

มากกว่าอุตสาหกรรม (เพาะปลูกมากกวา่ 

ผลติของในโรงงาน) และอาหาร เป็นสิง่จ าเป็น อนัดบั ๑ 

ของโลก 

สารอโศก (๒๕๓๕) ไดน้ าเสนอวาทะของ 

สมณะโพธริกัษ ์ในคอลมัน ์“๑๕ นาทกีบัพ่อท่าน” ดงันี ้

อาตมาเนน้ “ชว่ยชาต”ิ เพราะว่าในการเกษตร 

เราผลติอาหาร ปลูกขา้ว ผกั และผลไม ้ซึง่จรงิๆ แลว้ 

เป็นอาหารของชาต ิและของโลก แต่ทุกวนันี ้

มนัไม่ไดช้ว่ยชาต ิเพราะว่าคน มแีนวทางคดิ ทีเ่บีย่งเบน 

– เขาไปใหค่้านิยม ทีไ่ม่ใชก่สกิรรม 

การปลูกผกัหรอืปลูกขา้ว เขาคดิว่า น่ันเป็นงานช ัน้ต ่า 

งานเชน่น้ัน กดเขา เขาไปดูถกูมนั และราคาค่าจา้ง 

ก็ไม่สูงนัก ดงัน้ัน งานกสกิรรม จงึเป็นแรงงาน 

ทีถู่กควบคุม โดยสถานการณ ์

ทีน่ี่ เราเป็นคนบุญนิยม เราเขา้ใจทางบุญถูกตอ้ง ดงัน้ัน 

เราตอ้งหยบิงานของชาวนา ขึน้มาท า เพือ่ทีจ่ะปลูกขา้ว 



และขายมนัในราคาถูก หรอืถา้เป็นไปได ้

ก็แจกจา่ยออกไป โดยไม่คดิราคา เราตอ้งรบัผดิชอบ 

โดยแกเ้ศรษฐกจิของชาต ิใหเ้ป็นไป 

ตามหลกัการของพระพุทธเจา้ ซึง่ชว่ยใหเ้รารูจ้กัโลก 

ไม่เขา้ใจโลกผดิๆ เราจะสรา้งเศรษฐกจิของเราเอง 

และเราจะอยู่กบัโลก โดยไม่รูส้กึต ่าตอ้ย 

ไม่เป็นประชากร อนัดบัสอง แมว้่าเราจะมอีาชพี 

กสกิรรม ท านา ปลกูผกั หรอืวา่ อาชพีเก็บขยะ 

ท าปุ๋ ยก็ตาม 

ถา้เราท าอย่างนีม้ากๆ รบัผดิชอบมากๆ เชน่นี ้

อาตมาเชือ่แน่วา่ เราจะพสิจูน ์ใหเ้ห็นว่า น่ีคอืรากฐาน 

หรอื แกน่ของชวีติ เราจะสามารถรูส้กึภาคภมูใิจ 

ว่าเราไดช้ว่ยชาต ิ–เราไม่ชว่ยชาต ิดว้ยการตอ่สู ้ฆ่าฟัน 

ดิน้รน แข่งขนั แย่งชงิราชอาณาจกัร ไม่เลย แต่เราชว่ย 

ในการอยูด่ว้ยกนั อย่างปลอดภยั ในทางสรา้งสรรค ์

ดว้ยการเสยีสละอย่างจรงิใจ เราตอ้งรูจ้กั 

ความส าคญัของชวีติ ทีแ่ทจ้รงิ 

หลงัจากอา่นบทความ และอภปิรายปัญหา ๓ 

อาชพีกูช้าต ิสมาชกิหลายคน ซึง่ท าอาชพี ๓ อยา่ง 

เป็นประจ าทุกวนั แสดงความคดิเห็นดงันี ้



มัว๊ะ: มนัจะชว่ยประเทศไทยไดด้ ีเพราะวา่ประเทศเรา 

เป็นประเทศเกษตรกรรม การเกษตรกรรม ตอ้งการปุ๋ย -

มนัเป็นรากฐาน อาชพี ๒ อย่างนี ้ตอ้งคู่กนั ดงัน้ัน 

ขยะก็ตอ้งเกีย่วขอ้ง กบักสกิรรม เอาขยะมาท าปุ๋ย 

เอาปุ๋ ยไปใชใ้นการกสกิรรม 

เมือ่เสรจ็งานของการกสกิรรม มนัก็กลายเป็นขยะ 

ขยะหมุนกลบัมาน่ี – วงจรของประโยชน ์ขยะในโลก – 

มากมาย ถา้เราไม่มอีาชพีนี ้ขยะก็จะกองพะเนิน เทนิทกึ 

เพราะไม่มใีคร จดัการกบัมนั อาชพี ๓ อยา่ง 

ผลติอาหารมาเลีย้งโลก แลว้ก็ชว่ยโลกเก็บขยะ 

เพราะว่า คนทัง้หลายผลติขยะ –โดยเฉพาะ ในอเมรกิา 

อาชพี ๓ อยา่ง จงึชว่ยแกปั้ญหาไดอ้ยา่งด ี

อาทางบุญ (ผูซ้ ึง่เนน้ผลประโยชน ์

ของการหลกีเลีย่งสารเคม ีทีฟ่ารม์สมยัใหม่ ก าลงันิยม) 

คร ัง้แรก ไม่มใีครใชส้ารเคม ี

ในการกสกิรรม  ดนิก็ไม่มมีลภาวะ (สกปรก) 

อากาศก็ไม่มมีลภาวะ ไม่มเีร ือ่งมลภาวะ น่ีส าคญันะ 

เหมอืนกบั เราเป็นตน้ศรมีหาโพธิ ์

ทีก่ระจายความเย็นไปคลุมโลก มนัชว่ยสตัวทุ์กชนิด 

ทีอ่าศยัอยู่ใตร้ม่เงาของมนั 

อาวรรณ: เดีย๋วนีใ้นฝ่ังตรงกนัขา้ม 

เขาใชส้ารเคมกีนัโครมๆ จรงิๆแลว้ แม่ของฉันเอง 



ทีก่าญจนบุร ีก็ยงัมสีวนครวั ทีน่่าจะยงัใชส้ารเคมอียู่ 

แม่ปลูกผกัขึน้สวยงามมาก แต่แม่ไม่กนิมนั 

แม่บอกว่ากลวัตาย ฉันถามว่า “อา้ว แม่ขายผกั 

ใหค้นอืน่กนิ แลว้ไม่กลวัเขาตายหรอื?” 

อกีเร ือ่งหน่ึง ทุกวนันี ้แม่บ่นวา่ มปัีญหาเร ือ่งตา 

ตอ้งไปหาหมอ หมอบอกว่า แม่ฉีดยาฆ่าแมลงมากไป 

ยาฆ่าแมลงเขา้ตา... แต่เมือ่อาการดขีึน้ แม่ก็ฉีดมนัอกี 

แม่ไม่คดิว่า มนัเป็นปัญหา เพราะว่าหายแลว้ 

ก็ใชม้นัตอ่ไป 

แต่ในทางกสกิรรมธรรมชาต ิไม่ตอ้งใชส้ารเคม ี

ก็ยงัสามารถปลกูผกัได ้ฉันบอกแม่ 

แต่แม่ไม่ยอมท าตาม ท่านบอกว่า ไม่อยากลงทุนมาก 

ฉันถามว่า ใชส้ารเคม ีแม่ตอ้งลงทุนเท่าไร ซือ้ปุ๋ย 

ซือ้ยาฆ่าแมลง ในเวลา ๓ เดอืน ถา้แม่โชคด ีขายผกัได ้

แม่จะไดเ้งนิเท่าไร คดิเป็นรายไดต้่อเดอืน เดอืนละเท่าไร 

น่ีไม่พูดถงึปัญหา เร ือ่งสุขภาพ แต่ถา้จะตอ้งไปหาหมอ 

และเงนิไม่พอ แม่จะตอ้งขอยมืคนอืน่ 

เดีย๋วนีทุ้กคนเป็นหนี ้ท าไมเขาเป็นหนี?้ เขาตอบ 

“ฉันป่วย” ถาม “ท าไมป่วย?” ตอบ 

“รา่งกายฉันไม่แข็งแรง ฉันแกแ่ลว้” เขาตอบอย่างนี ้

และไม่เคยคดิว่า ป่วยเพราะสารเคม ีโอย๊ 

เขาท ากนัทุกบา้น ทุกเมอืง และเขาไม่เห็นวา่ 



ใครเป็นอะไร เขาพูดวา่ เขาไม่อยากเปลีย่น ไม่อยากฟัง 

เขาพูดว่า ยิง่เขาใชน้อ้ย ของทีเ่ขาใช ้ก็ยิง่ดอ้ยคุณภาพ 

จนไม่มใีครอยากซือ้มาใช ้แต่ถา้กสกิรรมธรรมชาต ิ

โด่งดงัขึน้ และสามารถเป็นตวัอย่าง และ 

ถา้ชาวนาใชม้นั และท าตวัอยา่ง เขาจะมเีงนิเหลอื 

และจะไม่กอ่ใหเ้กดิ ปัญหาสงัคม ลูกหลานของเขา 

ก็จะกลบั (จากหางานท าในกรงุเทพฯ) มาท างานทีบ่า้น 

เพราะว่า เขาจะมรีายได ้ประจ าเดอืน มนัส าคญันะ 

ถา้ดูตามเนือ้หาสาระ ทีก่ล่าวมา จะเห็นวา่ อาชพี ๓ 

อย่าง ชว่ยสงัคมไทย อย่างแน่นอน แตน่่าสงสยัว่า 

ท าไมศรีษะอโศก หนัเหทศิทางไปจาก 

การฟ้ืนฟูพุทธศาสนา ในประเทศไทย 

ไปยงัการส่งเสรมิอาชพี 

ผูเ้ขยีนถาม สกิขมาตุจนิดา ก็ไดร้บัค าตอบวา่ 

พุทธศาสนากบัการเกษตร มคีวามสมัพนัธก์นั เพราะ 

(๑) พุทธศาสนา สนับสนุนชวีติ และการเกษตร 

ก็สนับสนุนชวีติ 

(๒) รา่งกายและจติใจ ไปดว้ยกนั และเราสนับสนุน 

ทัง้สองอย่าง เพือ่ใหช้วีติ สมบูรณ ์และ 

(๓) อโศกไม่ใชส้ิง่ที ่เป็นอนัตรายต่อชวีติ 

เมือ่ถามสมาชกิอืน่ ก็ไดค้ าตอบดงันี ้



แม่ปราณี :  คนส่วนใหญส่ามารถพึง่ตนเอง ดว้ยอาชพี 

๓ อย่างไดน้ะคะ  พุทธศาสนา เป็นศาสนาทีส่อน 

ใหพ้ึง่ตนเอง อตัตา ห ิอตัตโน นาโถ 

ตนเป็นทีพ่ึง่ของตน  เพราะฉะน้ัน อาชพี ๓ 

อย่างเพือ่ชว่ยชาต ิหมายถงึ ทุกคนควรพึง่ตวัเองกอ่น 

อาเจนจบ : มนัเกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา 

เพราะว่ามนัเป็น การด าเนินชวีติ ทีไ่ม่ท าใหผ้ดิศลี 

ยกตวัอย่างเร ือ่งขยะ ศาสนาพุทธ เนน้ความสะอาด 

และอาชพี ๓ อย่าง ก็เป็นหนทางของ 

การสรา้งความสะอาด... เอาขยะสกัอย่างไปท าปุ๋ ย 

และการท าปุ๋ ย เป็นการรกัษาดนิ เราไม่ใชส้ารเคม ี

สารเคมที าลายดนิ ท าใหด้นิแข็ง ยาฆ่าแมลงท าลายสตัว ์

ในเร ือ่งนี ้พุทธศาสนา เกีย่วขอ้งโดยตรง กบัอาชพี ๓ 

อย่าง ทีจ่ะชว่ยชาต ิ... มนัชว่ยใหเ้ราด าเนินชวีติ 

อย่างมศีลีธรรม ดว้ยจรยิธรรม ทีส่ะอาด และ 

ส่งเสรมิชวีติ ทีป่ฏบิตัธิรรม 

อาชวน :  อาชพี ๓ อย่างทีจ่ะชว่ยชาต ิเกีย่วขอ้งกบั 

ความคดิของผมนะครบั มนัเกีย่วขอ้งกบั พุทธศาสนา 

เพราะว่ามนัเป็น สมัมาอาชวีะ (เลีย้งชวีติชอบ) อาชพี ๓ 

อย่าง เป็นทางเดยีวกบั งานอาชพีทีส่จุรติ 

ชว่ยใหเ้ราพฒันาตนเอง ไปในแนวเดยีวกนักบั 

มรรคมอีงค ์๘ น่ันคอื หนทางทีจ่ะไปนิพพาน นะครบั 



อาไพรศลี : เกีย่วขอ้งกนัเพราะว่า 

เราสามารถชว่ยโลกได ้เราไม่ปล่อยใหโ้ลก มมีลพษิ 

และเราชว่ย ประหยดัพลงังาน ชว่ยประหยดัเงนิดว้ย 

ขณะทีเ่ราท างาน ๓ อย่าง เพือ่ชว่ยชาต ิ

ถา้เราพึง่ตนเองได ้–เราปลูกผกักนิเอง เราไม่ตอ้งซือ้ - 

เราสามารถกนิผกั ทีป่ลอดสารพษิ ปลอดยาฆ่าแมลง 

ถา้เรามมีาก เราสามารถแจกใหค้นอืน่ 

หรอืขายราคาถูก เขาก็จะไดก้นิผกั ทีไ่ม่มสีารพษิ 

ถา้เราชว่ยเขา มเีมตตาต่อเขา เป็นธรรมชาต ิ

ของการชว่ยเหลอื การชว่ยโลก 

เกีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา น่ันคอื พุทธศาสนา 

คอืการกระท า เพือ่มนุษยชาต ิ

เป็นทีช่ดัเจนว่า ขบวนการอโศก 

ส่งเสรมิการพฒันาทางวตัถุ ซึง่เกีย่วขอ้งกบั อาชพี ๓ 

อย่าง ในประเทศไทย อาชพีเหล่านี ้

เหมาะสมกบัดนิฟ้าอากาศ ของเมอืงไทย 

มากกว่าอุตสาหกรรม เพราะเป็นการผลติอาหาร 

แกปั้ญหาเกีย่วกบัขยะ ไม่สรา้งสารมลพษิ 

ปรบัปรุงสุขภาพ ของประชาชน 

และสามารถพึง่ตนเองได ้อาชพี ๓ อย่าง 

อาจชว่ยแกปั้ญหา คนยากจนภาคอสีาน 

ชว่ยพฒันาจติใจของคนไทย ทัง้ประเทศ เพราะอาชพี ๓ 



อย่าง สนับสนุน คตทิางพุทธ “สมัมาอาชวีะ” 

ซึง่ค า้จนุศลีธรรม ประจ าโลก 

  

รกัษาวฒันธรรม 

นอกเหนือจากงานประจ า ทีท่ าจนลน้มอือยู่แลว้ 

ชาวศรีษะอโศก ยงัเอางาน อนุรกัษว์ฒันธรรม 

เพิม่เขา้มาอกี เพราะเขาเห็นวา่ 

การรกัษาวฒันธรรมไทย เป็นหนา้ทีข่องเขา 

คนไทยจ านวนไม่นอ้ย รวมทัง้สมาชกิอโศก เห็นวา่ 

วฒันธรรม ตามประเพณีไทย ก าลงัจะหายสาปสญูไป 

ในขณะที ่วฒันธรรมสมยัใหม่ ทีอ่าศยัฐานะทางการเงนิ 

และวตัถุ เขา้มาแทนที ่สลุกัษณ ์ศวิรกัษ ์

นักวจิารณส์งัคม ใหค้วามเห็นเกีย่วกบั โลกาภวิตัน ์

(ท าใหเ้หมอืนกนัทั่วโลก) 

หลงัจากวกิฤตกิารทางเศรษฐกจิ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดงันี ้

จรงิ ๆ แลว้โลกาภวิตัน ์คอืศาสนาใหม่ทีม่ผีสีงิ 

มนัใชส้ือ่ในการสรา้งความรูส้กึว่า เราขาดโน่น ขาดน่ี 

เราถูกตอ้น ใหแ้สวงหาสิง่ต่างๆ เพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ 

และไม่รูจ้กัพอ เน่ืองจากโลกาภวิตัน ์

อยู่ภายใตก้ารควบคุม ของบรษิทัยกัษใ์หญ่ ซึง่ใชส้ือ่ 

ในการชีช้อ่งทาง ใหเ้ราหลบัหูหลบัตา 



ไปตามวฒันธรรมเดยีว คอืเทคโนโลย ีซึง่เพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ 

โลกแมกอาหารจานเรว็ อาหารขยะ โรคโคลา และ 

เสือ้ผา้บลูยนีส ์

โลกาภวิตัน ์มผีลกระทบกระเทอืน ตอ่กรงุเทพฯ จรงิๆ 

ซึง่ก็เหมอืนกบั เมอืงใหญ่ทัง้หลาย ทีอ่วดอา้งว่า 

“ทนัสมยั” เพราะมรีา้นอาหาร แมกดานอลด ์

ศูนยก์ารคา้ ฝากระจก การจราจรตดิขดั เป็นตน้ 

เมือ่คนอโศก เห็นรปูถ่าย ศูนยก์ารคา้สยาม 

บนถนนสขุมุวทิ ซึง่มรีถตดิเป็นประจ า เขาบอกวา่ 

น่ันคอื สงัคมคนเห็นแกต่วั ซึง่มคีวามขดัแยง้กนัและกนั 

และใหข้อ้สงัเกตว่า การมชีวีติอยู่อย่างน้ัน ท าใหค้น 

มคีวามตงึเครยีด เพราะใคร ๆ 

ก็อยากไดเ้งนิ ยายสาหวัเราะ 

และกล่าวว่า “ฉันเห็นแต่รา้นบกัโตนัน่” 

ในบทสมัภาษณ ์ส. ศวิรกัษต์อนหน่ึง 

ซึง่ลงพมิพใ์น บางกอก โพสท ์(๑๖ พฤศจกิายน 

๒๕๔๓) มผีูถ้ามว่า “คนช ัน้กลาง ควรท าอย่างไร 

ทีจ่ะท าใหฐ้านะ ทางเศรษฐกจิดขีึน้” 

ส. ศวิรกัษ ์ตอบวา่ “เขาควรกลบัไปหารากเหงา้ของเขา 

ควรกลบัไปรว่มมอื กบัคนช ัน้ล่าง ภายใตร้ะบบนี ้

คนไทยช ัน้กลาง ถูกตดัขาด จากรากเหงา้ของเขา 



มคีนซึง่มคีวามล าบากใจ เพราะว่า ปู่ย่าตายาย 

เป็นชาวนา มหีลายสิง่หลายอย่าง ทีส่อนใหเ้รา 

รูส้กึอดึอดั เพราะว่าเราเป็นคนไทย” 

สมาชกิอโศก ซึง่สนับสนุนวถิชีวีติแบบอโศก 

เห็นดว้ยกบั ส. ศวิรกัษ ์ในการทีจ่ะรกัษา 

วฒันธรรมไทยเอาไว ้

อาไพรศลี ชีใ้หเ้ห็นวฒันธรรมไทย ทีม่อียู่ในศรีษะอโศก 

ชมุชนนี ้สามารถสรา้งวฒันธรรมไทย โดยการแต่งกาย 

แบบไทย ๆ –ใส่เสือ้ แบบไทย นุ่งผา้ถุง ไม่ใส่รองเทา้ 

เราสรา้งบา้น แบบทรงไทย เราใชข้องไทย เชน่ 

คนโทดนิ เตาถา่น หรอืไมฟื้น เราไม่ใชเ้ตาแกส 

สิง่ทีศ่รีษะอโศก พยายามรกัษาไว ้

เพราะเป็นขนบธรรมเนียม ประเพณีไทย ยงัมอีกีมาก 

เชน่ การเลีย้งชพี แบบชาวนา การเล่นดนตร ี

ภาคอกีสาน และร าพืน้เมอืง มารยาทในการทกัทาย เชน่ 

ไหว ้

อาอา้ย นักคดิลกึ สงสยัวา่ จะไปเจาะจงรกัษา 

“ประเพณี” ไดอ้ย่างไร ในเมือ่วฒันธรรม 

เปลีย่นแปลงอยู่เสมอ 

สิง่ทีเ่ขาพูดกนั ก็คอืวา่ เขาตอ้งการรกัษาชาต ิ

ไม่ไหเ้หมอืนอเมรกิา ไม่ใหถ้กูครอบง า 



หรอืตกอยู่ใตอ้ทิธพิล ของชาตอิืน่ เพราะเขาพูดว่า 

น่ีเป็นชมุชนวฒันธรรม แต่ผมคดิว่า 

เราสามารถรกัษาวฒันธรรม ของเราเอาไว ้

ขณะทีเ่รารบัเอา วฒันธรรมอืน่เขา้มา 

น่ีเกดิขึน้กบัประเทศไทย ตัง้แต่ในอดตี 

ถา้เขาตอ้งการรกัษาวฒันธรรมไทย เขาตอ้งไวผ้มยาว 

และท าอะไรสกัอย่าง คลา้ยสมยั กรงุสุโขทยั 

(ท าท่าเกลา้มวยผม) ผมคดิว่าวฒันธรรม ไม่ใชม่ไีว ้

ส าหรบัเก็บรกัษา มนัควรเป็นสิง่ที ่เจรญิงอกงาม 

สิง่ทีท่ าใหด้ขีึน้ เรารบัเขา้มา แลว้ปรบัปรงุ เชน่ 

ถา้คุณเล่นกตีา้ (ซึง่เป็นดนตรตีะวนัตก) 

คุณก็เลน่เพลงไทย ท าไมจะเลน่ไม่ได ้แมแ้ต่ภาษา 

ถา้คุณอยากจะรกัษาวฒันธรรมไทย 

คุณก็ควรละทิง้ภาษาบาล ีและสนัสกฤต 

เพราะว่าไม่ใชภ่าษาไทย เป็นภาษาของอนิเดยี 

แมแ้ต่พุทธศาสนา ก็เป็นของอนิเดยี 

ผูเ้ขยีนในฐานะ นักมานุษยวทิยา เห็นดว้ยกบั 

ความคดิเห็นของอาอา้ย แตไ่ม่คดิว่า ชาวศรีษะอโศก 

จะเห็นดว้ย ผูเ้ขยีนกล่าวตอ่ไปอกีว่า ขณะทีอ่โศก 

ก าลงัประกาศ อยู่ปาวๆ ว่าจะรกัษาเอกลกัษณ ์

ประเพณีไทย อโศกก็มไิดปิ้ดประตู กัน้สิง่ใหม่ๆ 

จากภายนอก อโศกมรีถตู ้และรถบรรทุกสนิคา้ 



เป็นขบวน ทั่วประเทศไทย มเีคร ือ่งจกัรทีท่นัสมยั ส าหรบั 

ผลติยาธรรมชาต ิและบรรจซุอง ส าหรบั ส่งของไปขาย 

ในตลาด แมว้่าจะเป็นชมุชน ทีอ่ยู่บา้นนอก 

ตามประเพณี แต่ก็มเีคร ือ่งใชไ้มส้อย ทีท่นัสมยั 

มคีอมพวิเตอร ์เคร ือ่งสือ่สาร และเคร ือ่งมอื แบบไฮ-เทค 

ยิง่กว่าน้ัน อโศกยงัอาศยัความคดิ จากต่างประเทศ เชน่ 

เทคนิค การท าฟารม์ตามธรรมชาต ิจากญีปุ่่น 

การตลาด และการจดัการกบัสิง่แวดลอ้ม 

ตามแบบตะวนัตก ดงัน้ัน จงึกล่าวไดว้า่ ชาวอโศก 

พถิพีถินักบัสนิคา้ และปัญญา จากโลกาภวิตัน ์

  

ปฏรูิปทางการเมอืง 

ขบวนการอโศก อาจชว่ยสงัคมไทย ในทางการเมอืง 

พลตร ีจ าลอง ศรเีมอืง สมาชกิคนหน่ึงของอโศก 

และอดตีผูว้า่ ฯ กทม. ประกาศว่า “ในระบบของเรา 

ผูส้มคัรรบัเลอืกตัง้ ซือ้เสยีง คร ัน้แลว้ตอ้งกลายเป็นโจร 

เพือ่จะเอาเงนิกลบัคนื ศตัรตูวัใหญ่ทีสุ่ด ทีเ่ราม ี

จงึไม่ใชค่อมมวินิสต ์แต่เป็นการเมอืงทีเ่น่าเฟะ” 

นอกเหนือจาก การซือ้เสยีง และจดัทุนไวใ้นทางทีผ่ดิ 

ความเกีย่วพนักบัผูอุ้ปถมัภ ์ทัว่สงัคมไทย ก็ท าใหเ้กดิ 

คอรปัช ัน่ ในทางการเมอืง ไดเ้หมอืนกนั บางคน 



ใชร้ะบบราชการ สรา้งความเกีย่วพนั 

กบัคนทีอ่ยู่เหนือกว่า หรอืต า่กว่า เพือ่เป็นสะพาน 

ไปสู่อ านาจ... เป็นระบบ ทีท่ าใหนั้กการเมอืง 

ซึง่ไม่มจีรยิธรรม มอี านาจ และ ใชอ้ านาจในทางทีผ่ดิ 

ในปลายปี ๒๕๓๒ และตน้ปี ๒๕๓๓ สมาชกิอโศก 

ไดจู้โ่จมเขา้ไป ในวงการเมอืง โดยสมคัรเป็น 

“สุนัขเฝ้าบา้น” คอยดูแลการคอรปัช ัน่ 

ในสถานทีท่ างาน ของผูว้า่ฯ กทม. และเป็นก าลงั 

เพือ่หาเสยีง ในนามพรรคพลงัธรรม ใหพ้ลตร ีจ าลอง 

ศรเีมอืง มทีีน่ั่งในสภาฯ พลตรจี าลอง และสมาชกิอโศก 

ทีอ่าสาสมคัร มุ่งหวงัทีจ่ะลา้ง ระบบการเมอืงของไทย 

โดยเฉาะอย่างยิง่ การซือ้เสยีง และการกนิสนิบน 

สมาชกิอโศก ไม่ไดร้บัเลอืก ใหเ้ป็นสส. 

และพลตรจี าลอง ก็ไม่ไดเ้ป็นนายกรฐัมนตร ียิง่กว่าน้ัน 

การเคลือ่นไหว ทางการเมอืง ในคร ัง้น้ัน ถกูขม่ขู่ 

ต่อการสถาปนา และถูกศาลสัง่ระงบั สมณะโพธริกัษ ์

และผูต้ดิตาม ถูกฟ้อง ในขอ้หา แต่งกาย 

เลยีนแบบพระสงฆ ์คดยีดืเยือ้อยู่ในศาล นานถงึ ๑๐ ปี 

แลว้จบลงดว้ย สมณะโพธริกัษ ์ถูกพพิากษา 

ใหร้อลงอาญา เร ือ่งสิน้สุดลง แต่สมาชกิอโศก 

ลงความเห็นว่า คดนีีม้กีารเมอืง แอบแฝงอยู่เบือ้งหลงั 



อย่างไรก็ตาม การต่อสูค้ด ีก็เป็นประโยชน ์

ต่อสงัคมไทย เพราะว่า เป็นการเผยแพรธ่รรม ไปในตวั 

อโศกเขา้สู่การเมอืง อย่างเป็นทางการ เมือ่จดทะเบยีน 

เป็นพรรคการเมอืง ชือ่ “พรรคเพือ่ฟ้าดนิ” อาเป้ิม 

อดตีผูใ้หญ่บา้น ศรีษะอโศก เป็นหวัหนา้พรรค 

และอาจสมคัรเขา้แข่งขนั ชงิต าแหน่ง 

สมาชกิสภาผูแ้ทนราษฎร ในวนัขา้งหนา้ และถา้พรรคนี ้

ไดร้บัความนิยมสูง อาเป้ิม 

อาจเป็นนายกรฐัมนตรหีญงิคนแรก จากศรีษะอโศก 

  

ชมุชนในอดุมคต ิ

สภาพทีน่ าไปสูด่นิแดน ทีม่สีภาพทางการเมอืง 

และ สงัคมทีส่มบรูณ ์

สมาชกิอโศก ท างานอย่างขยนั ขนัแข็ง 

ในการสรา้งชมุชนของเขา และ ชว่ยพฒันาสงัคมไทย 

เป็นการด าเนินงาน ตามแผนพฒันา 

ไปสู่สงัคมในอุดมคต ิทีม่สีภาพ ทางการเมอืง และสงัคม 

ทีส่มบูรณ ์สมณะโพธริกัษ ์ไดว้างเงือ่นไข ๕ ประการ 

ในการพฒันา ระบบสงัคมพุทธ คอื “อสิรเสรภีาพ 

ภราดรภาพ สนัตภิาพ สมรรถภาพ และ 



บูรณภาพ" เงือ่นไขทัง้ ๕ ประการนี ้เกีย่วขอ้งกนัและกนั 

อย่างลกึซึง้ และ สลบัซบัซอ้น ท าใหท้ัง้ระบบ 

ด าเนินไปไดด้ว้ยด ี

ยกตวัอย่าง อสิรเสรภีาพ หมายความวา่ อสิระจากกเิลส 

กอ่นอืน่ เราตอ้งเป็นอสิระ จากการยดึตดิ ในวตัถ ุ– 

ทัง้ทรพัยส์มบตั ิทีเ่คลือ่นทีไ่ด ้เชน่ แกว้แหวน เงนิทอง 

และ ทรพัยท์ีเ่คลือ่นทีไ่ม่ได ้เชน่ ทีด่นิ นา ไร ่

จดุนีจ้ะน าเราไปสู่ การรว่มหุน้กนั และการยกให ้

โดยไม่คดิค่าตอบแทน การรว่มหุน้ หรอืการยกให ้

กอ่ใหเ้กดิ ภราดรภาพ หรอื ความเป็นญาต ิพีน่อ้งกนั 

ผูใ้หย่้อมเป็นทีร่กั ความรกั ระหว่าง พีน่อ้งทีร่ว่ม 

“มดลูกแห่งหวัใจ” หรอื “ญาตธิรรม” 

จะน าไปสู่ สนัตภิาพ การอยู่รว่มกนั อย่างสนัตสิขุ 

และความรกั ระหว่างพีน่อ้ง จะยั่งยนื 

ท าใหเ้กดิความรว่มมอื และผสม กลมกลนืกนั 

ไม่มกีารแข่งขนั ไม่มกีารสูร้บ ไม่มกีารลกัขโมย 

ไม่ตอ้งมตี ารวจ ไม่ตอ้งมทีหาร 

ไม่ตอ้งมอีาวุธ สมรรถภาพ ของมนุษยจ์ะเพิม่ขึน้ 

เพราะคนรว่มมอืแบ่งปัน และชว่ยเหลอืซึง่กนัและกนั 

ความคดิสรา้งสรรค ์เทคโนโลย ีและ การคน้พบสิง่ใหม่ๆ 

ก็จะไดน้ ามาใชด้ว้ยกนั ในการท านุบ ารงุ สิง่แวดลอ้ม 

และชวีติของมนุษย ์ยกมาตรฐาน 

การครองชพีของมนุษย ์และรกัษา บูรณภาพ หรอื 



คุณธรรมเอาไว ้มนุษยท์ีม่คุีณธรรม โดยปกต ิ

จะเป็นคนสรา้งสรรค ์แต่จะไม่ยดึตดิกบัสิง่ทีส่รา้ง 

ตรงกนัขา้ม เขามกัเป็นคนใจบุญสุนทาน 

ดว้ยการปฏบิตัอิย่างนี ้วงลอ้ของ อสิรเสรภีาพ 

ภราดรภาพ สนัตภิาพ สมรรถภาพ และ 

บูรณะภาพ ก็จะหมุนไป โดยไม่หยุดหย่อน สงัคมเชน่นี ้

จะเป็นไปไดห้รอืไม่ ค าตอบอยู่ทีผู่ค้น” 

เมือ่ผูเ้ขยีน สอบถามความเห็น 

สมาชกิศรีษะอโศกวา่  “สงัคมทีส่มบูรณ ์เป็นอย่างไร?” 

ไม่มผูีใ้ดตอบไดช้ดัเจน สว่นใหญ่ เนน้เงือ่นไขดงักล่าว 

๑ หรอื ๒ ประการ อย่างไรก็ตาม ชาวอโศก 

หวงัใหค้นไทยทุกคนม ีสนัตทิีไ่ม่มคีวามเศรา้ (สนัตอิโศ

ก) เหมอืนทีเ่ขาแสวงหาอยู่ 

  

สรุป 

ผูเ้ขยีนสรปุบทนี ้โดยเล่าถงึประสบการณ ์ของเธอ 

บนถนนในกรงุเทพ ฯ ดงันี ้

“วนัหน่ึง ขณะทีฉั่นน่ังรถประจ าทาง อยู่ในกรงุเทพ ฯ 

รถค่อยๆ เขยบิไปทลีะนิด บนถนน 

ทีแ่ออดัไปดว้ยรถประจ าทาง รถแท็กซี ่รถตุก๊ตุก๊ 



รถเบนซ ์รถโตโยตา และรถมอเตอรไ์ซค ์ซึง่คนขบั 

แต่งตวัยงักะ นักขบัเคร ือ่งบนิประจญับาน ฉันปล่อยเวลา 

ใหล้่วงไป ดว้ยการแอบมองผูโ้ดยสาร ในรถประจ าทาง 

คนัทีฉั่นน่ังไป หญงิสาวคนหน่ึง แต่งกายดว้ยเสือ้ 

โพลีเ่อสเตอร ์สอีอ่น กระโปรงสัน้ ท าผมและเล็บ 

ยงักบัว่า เพิง่ออกมาจากรา้นเสรมิสวย 

เธอใส่รองเทา้สน้สูง ผูช้ายหลายคน ท าเป็นเมนิเฉย 

เขาเหลา่น้ัน แต่งกายดว้ยเสือ้ผา้ ทีน่่าอดึอดั ผูกเน็คไท 

อย่างคนตะวนัตก นุ่งกางเกงขายาว ใส่รองเทา้หนัง 

วยัรุน่หลายคน แต่งกาย ดว้ยเสือ้ผา้นักกฬีา 

ใส่รองเทา้เทนนิส ยอ้มผมหลายส ีหิว้ถุงพะรงุพะรงั 

ยงักะไปปลน้มาจาก รา้นในมอลล ์เด็กกรงุเก๋ๆ เหล่านี ้

หลายคน มโีทรศพัทม์อืถอื หรอื วทิยุวอลค์แมน 

ทีม่หูีฟังเสยีบทีหู่ ฉันรูส้กึหดหู่ และทอ้แท ้ต่อภาพทีเ่ห็น 

แน่ละ คนเหล่านี ้ไม่มใีครสนใจต่อสิง่ทีอ่โศกท า 

แมแ้ต่นอ้ย สามสบิปีกอ่นโนน้ เมือ่อโศกเร ิม่กอ่ตัง้ 

ท่านพุทธทาส เคยถามค าถาม 

ทีค่ลา้ยคลงึกนั “ในขณะทีส่งัคมผูบ้รโิภค 

ก าลงัขยายตวัอยู่นี ่ใครบา้งสนใจการตรสัรู?้” 

หลงัจากน้ัน ฉันเล่าถงึ ความขดัขอ้งใจของฉัน 

ใหส้มภาร ทีส่นัตอิโศกฟัง และเรยีนถามท่านว่า 

เราจะท าอย่างไร จงึจะใหค้นไทยม ี“ความเห็นทีถ่กูตอ้ง” 



มากขึน้ ท่านตอบแบบ ชาวพุทธทัง้หลาย 

ทีย่อมรบัสิง่ต่างๆ ทีเ่ป็นไป 

ตามกระแสของมนัว่า “คนทีม่ปัีญญา จะมาหาเราเอง... 

ส่วนคนอืน่ เราชว่ยเขาไม่ได”้ 

ฉันมองออกไป นอกหนา้ต่างรถประจ าทาง ขณะทีร่ถ 

ขา้มทางรถไฟ เห็นกระท่อม โกโรโกโส เป็นทวิแถว 

หลงัคามุงดว้ย สงักะสลีูกฟูก ตาของฉัน ไปสะดดุ 

ป้ายอนัหน่ึง บนแผงลอย ขายอาหาร 

ชว่ยเหลอืกนัและกนั 

สมยั ไอ เอ็ม เอฟ 

ขา้วแกงจานละ ๑๐ บาท 

ฉันรูส้กึมคีวามหวงั ขึน้มาทนัท ี

ยงัมคีนภายนอกกลุม่อโศก ผูซ้ ึง่อย่างนอ้ย 

เห็นคุณค่าของ ความรว่มมอื และ การเสยีสละ และอาจเ

ห็นอกเห็นใจ คนอโศก ทีไ่ดพ้ากเพยีรพยายาม 

ขบวนการอโศก ชว่ยสงัคมไทย ในวถิทีางต่างๆ 

ทีร่วมอยู่ใน “พฒันาการทีถู่กตอ้ง” ตามหลกัพุทธศาสน

า อโศกไดช้ ีใ้หเ้ห็น ปัญหาในสงัคมไทย 

และไดล้งมอืแกไ้ขในทางทีเ่หมาะ ทัง้ในทางวฒันธรรม 

และสิง่แวดลอ้ม แต่ประชาชนชาวไทย สนองตอบ 

ต่อขบวนการอโศก ต่าง ๆกนั อย่างไรก็ตาม 



สิง่นีม้ไิดท้ าให ้ชาวอโศกเสยีก าลงัใจ เพราะวา่ 

“ทุกคนมุ่งหาทางออก” อโศกเป็นทางออก ทางหน่ึง 

อาจจะไม่ใช ่ทางออกของทุกคน ไม่ว่าอโศก 

จะสามารถชกัจงูใหค้น มาเขา้ดว้ยกบัขบวนการอโศก 

หรอืไม่ ชาวอโศกก็ยงัคงเสยีสละ 

ชว่ยเหลอืพีน่อ้งในสงัคมไทย สิง่นีเ้ป็นธาตุแทท้ีส่ าคญั 

ของการปฏบิตัธิรรม ตามหลกัพุทธศาสนา” 

                          ****** 

สนัตอิโศก ขบวนการพุทธปฏรูิปแหง่ประเทศไทย 7 
จูลอิานา เอสเซน เขียน 

บทที ่๗ 

บทบาทของผูห้ญงิ 

เพือ่สงัเกตความเป็นอยู่ของ ชาวศรีษะอโศก 

อย่างใกลช้ดิ ผูเ้ขยีนไดต้ดิตามไปท างาน 

กบัสมาชกิหญงิ ๔ คน ทีศ่รีษะอโศก คอื อารตันา 

อาจนัทมิา อาศริวิรรณ และ อาทางบุญ 

ผูเ้ขยีนใชเ้วลาอยูก่บัผูห้ญงิ แต่ละคน ๑ วนัเต็มๆ 

ผูห้ญงิทุกคน มอีายุไล่เลีย่กนั คอืระหว่าง ๓๘-๔๐ ปี 

แต่มาจากทีต่่างกนั สภาพครอบครวัเดมิต่างกนั 

และมารว่มเป็นสมาชกิของอโศก ดว้ยเหตุผล 

ทีแ่ตกต่างกนั วตัถุประสงค ์

ของการรายงานชวีติประจ าวนั ของชาวศรีษะอโศก 



ก็เพือ่ช ีใ้หเ้ห็นว่า ความเชือ่และการปฏบิตั ิไดเ้สรมิสรา้ง 

เอกตัตบุคคล ชมุชน และสงัคม (แมใ้นส่วนนอ้ย) อน่ึง 

รายละเอยีดชวีติของผูห้ญงิ ในชมุชนศรีษะอโศก 

ชีใ้หเ้ห็นถงึ ความแตกต่าง ระหว่าง 

ผูห้ญงิทีอ่ยู่ในระเบยีบวนัิยของวดั ตามแบบอโศก 

กบัผูห้ญงิทีอ่ยู่ขา้งนอก และด าเนินชวีติ 

ตามแบบชวีติสมรส 

  

ฐานะทางเพศในประเทศไทย พุทธศาสนา และอโศก 

มขีอ้สมมตฐิานอยู ่๒ ประการเกีย่วกบัผูห้ญงิและผูช้าย 

ในเอเชยีอาคเนย ์คอื 

๑) มกีารส่งเสรมิซึง่กนัและกนั ระหว่าง 

เพศหญงิกบัเพศชาย 

๒) ผูห้ญงิในเอเชยีอาคเนย ์มสีถานะและสทิธดิกีว่า 

ผูห้ญงิในส่วนอืน่ ของทวปีเอเชยี 

ขอ้สมมตฐิานทัง้สองนี ้มสี่วนทีเ่ป็นจรงิอยู่มาก 

ส าหรบัผูห้ญงิ ในประเทศไทย เพราะว่าหญงิไทย 

ไม่ไดถู้กบงัคบัใหแ้ต่งงาน หรอืมคีนจดัการ 

หรอืเลอืกคูใ่ห ้หญงิไทยเลอืกคู่เอง 

และจดัตัง้ครอบครวัของตวัเอง (แมว้่าบางคู่ 

จะอยู่กบัครอบครวั พ่อแม่ของเจา้สาว ระยะหน่ึง 



ในตอนแต่งงานกนัใหม่ๆ) หญงิไทย ยงัมสีทิธใินมรดก 

ของทัง้สองฝ่าย ความจรงิ กอ่นทีค่่าจา้งแรงงาน 

จะกลายเป็น มาตรฐาน หญงิไทยมอี านาจ 

ในทางเศรษฐกจิสงัคม และจติวญิญาณ 

เพราะว่าการทีผู่ห้ญงิ มอี านาจ ในการควบคุม 

ทรพัยากร ภายในครอบครวั ท าใหผู้ห้ญงิ 

มหีนา้ทีร่บัผดิชอบ ในการบรจิาคทรพัย ์หรอื 

ท าบุญสุนทาน ในสงัคมไทยทุกวนันี ้แมว้่าผูห้ญงิ 

จะไม่ใชผู่ห้ารายไดเ้ป็นหลกั 

ผูห้ญงิก็ยงัมหีนา้ทีจ่ดัการเร ือ่ง การจบัจา่ยใชส้อย 

ในครอบครวั 

ในดา้นการศกึษา ปรากฏว่า จ านวนนักเรยีนหญงิ 

กบันักเรยีนชาย มพีอๆกนั ตัง้แต่ช ัน้ ป. ๑ ถงึ ป. ๖ 

แสดงว่าเพศทัง้สอง มคีวามเสมอภาค ในการศกึษา 

โอกาสในการศกึษา และหนา้ทีใ่นการควบคุมทรพัยส์นิ 

ท าใหห้ญงิไทยมอี านาจ และการตดัสนิใจ 

ในกจิการบา้นเรอืน ดงัน้ัน หญงิไทย 

จงึมคีวามเสมอภาคในระหว่างเพศ 

แมว้่าผูห้ญงิ จะมสีถานะคอ่นขา้งสูง 

และเป็นผูส้่งเสรมิครอบครวั ตามประเพณีไทยในชนบท 

แต่ไม่ไดห้มายความว่า ผูห้ญงิจะมสีทิธ ิเสรภีาพ 

เท่าผูช้ายเสมอไป ในสงัคมไทย 



การเอารดัเอาเปรยีบผูห้ญงิ และความล าเอยีง 

เขา้ขา้งผูช้าย มมีานานแลว้ เชน่การ “ไปเทีย่วผูห้ญงิ” 

แมว้่าโสเภณี จะผดิกฎหมาย แต่ผูช้าย 

ก็ยงัคงไปเทีย่วกนัไม่หยุดหย่อน นอกจากนี ้

การไปรา้นน า้ชา บาร ์และ สถานอาบอบนวด 

ซึง่มผูีห้ญงิ เป็นพนักงานบรกิาร ก็ถอืว่า 

เป็นเร ือ่งของผูช้าย ผูห้ญงิบางคนรบัว่า 

เธอเลอืกอาชพีนี ้เพราะอยากอยู่ในเมอืง 

อยากด าเนินชวีติแบบฟุ้งเฟ้อ อยากไดอ้ะไร 

ก็หาซือ้เอาได ้อย่างไรก็ตาม มผูีห้ญงิจากชนบท 

ทีย่ากจน จ านวนไม่นอ้ย เลอืกการขายบรกิารทางเพศ 

เพือ่ค า้จนุครอบครวั หรอื ถกูพ่อแม่ทีข่ดัสน 

ขายไปตัง้แต่ ยงัเป็นสาววยัรุน่ หญงิไทยไม่นอ้ย 

ถูกใชใ้นโรงงานอุตสาหกรรม ซึง่มอียู่ทั่วไปในประเทศ 

ซึง่ก าลงัพฒันา ผูห้ญงิ ซึง่ท างาน 

ในโรงงานอุตสาหกรรม ประสบความล าบาก เชน่ 

ท างานหนัก เกนิช ัว่โมงทีก่ าหนด เหน่ือยลา้ 

อยู่ในสภาวะ ทีเ่สีย่งอนัตราย และไดค่้าจา้งต ่า 

ยิง่กว่าน้ัน ตามปกต ิหญงิไทยถูกมองวา่ 

เป็นผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาของผูช้าย ค าพูดทีว่า่ 

“ผูช้ายเป็นชา้งเทา้หนา้ และผูห้ญงิ เป็นชา้งเทา้หลงั” 

แสดงใหเ้ห็นว่า ผูช้ายเป็นผูน้ า และผูห้ญงิเป็นผูต้าม 



ความจรงิ ในประเทศไทย ผูช้ายครอบครอง ปรมิณฑล 

ทางการเมอืง และศาสนา รวมทัง้อืน่ๆ ดว้ย 

ผูเ้ขยีนเลา่ว่า คร ัง้หน่ึง เธอเป็นพสี คอร ์

อาสาสมคัรมาเมอืงไทย เธอไปประชมุ 

สมัมนาเกษตรเขต ทีอ่ าเภอหน่ึง ในจงัหวดัก าแพงเพชร 

เขาเชญิชาวนา ๔๐ คน มาประชมุ เป็นผูช้ายทัง้หมด 

มผูีห้ญงิเฉพาะ คนเสริพ์อาหารเท่าน้ัน 

นักมานุษยวทิยาคนหน่ึง (นีลด ์มุลเดอร)์ แปลค าว่า 

“ชา้งเทา้หลงั” ของไทยวา่ เป็นหนา้ทีค่ า้จนุ 

เพราะถา้ไม่มเีทา้หลงั ชา้งก็คงหกคะเมน 

ผูเ้ขยีนเลา่ต่อไปอกีว่า ขณะทีเ่ธอ อาสาสมคัร 

ท างานอยู่ทีจ่งัหวดัก าแพงเพชรน้ัน 

เธอเห็นผูห้ญงิหลายคน ท างานดว้ยความล าบาก 

ตรากตร า เป็นประจ าทุกวนั ผูห้ญงิเหล่าน้ัน 

รบัผดิชอบในการเลีย้งลูก ท าความสะอาด หุงหาอาหาร 

ท าสวนครวั ท างานกลางทุ่ง ตลอดจน 

การหารายไดม้าจนุเจอืครอบครวั 

ส่วนสามนีอนเอกเขนก อยูใ่ตถุ้นบา้น บางคนเมามาย 

หรอื ยงัไม่สรา่งเมา ผูเ้ขยีนบอกว่า ถา้ไม่ไดภ้รรยา 

“ค า้จนุ” ครอบครวัเหลา่น้ัน ก็ตอ้งพงัแน่ 



ทนดูความไม่ยุตธิรรม อคต ิ

และการเอารดัเอาเปรยีบผูห้ญงิ ไม่ไหว ขบวนสตรไีทย 

เร ิม่ตน้ต่อตา้น และมกีารเคลือ่นไหวหลายอย่าง ในทีสุ่ด 

ก็มผูีพ้พิากษาหญงิ และ ส.ส.หญงิ ซึง่อยู่ในต าแหน่ง 

ทีจ่ะท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลง ถงึแมว้่า ผูช้ายคบชู ้

ยงัไม่เป็นสาเหตุ ทีจ่ะใชฟ้้องอย่าได ้แต่การม ี“เมยีนอ้ย” 

ก็ไม่ถกูกฎหมาย และสามก็ีไม่อาจขายทรพัยส์นิ 

ทีภ่รรยาเป็นเจา้ของรว่มอยู่ได ้โดยทีภ่รรยาไม่ยนิยอม 

การเปลีย่นแปลงเหล่านี ้ท าใหนั้กปราชญไ์ทยคนหน่ึง 

กล่าวว่า “ทุกวนันี ้ดูเหมอืนว่า ชา้งเดนิถอยหลงั 

ตัง้แต่พุทธศาสนา เขา้มาสู่ประเทศไทย 

สถานะทางเพศของคนไทย เร ิม่สบัสน แมว้า่ 

พระพุทธเจา้ตรสัว่า ผูท้ีม่สีตสิมัปชญัญ สมบูรณ ์

สามารถบรรลุพระอรหนัตไ์ด ้และพระองค ์ก็ทรงสั่งสอน 

ภกิษุ ภกิษุณี รวมทัง้ พระมารดาเลีย้งของพระองค ์

จนส าเรจ็เป็นพระอรหนัต ์คณะสงฆไ์ทย 

ก็ยงัประกอบดว้ยเพศชาย แต่เพยีงเพศเดยีว 

คณะสงฆไ์ทย ไม่ยอมรบัภกิษุณี เพราะว่า 

ตามความเชือ่ของเถรวาทน้ัน เช ือ้สายของภกิษุณี 

ไดข้าดตอนไปแลว้ จะบวชขึน้มาใหม่ก็ไม่ได ้

เพราะตามพระวนัิย การบวชภกิษุณี 

ตอ้งบวชตอ่หนา้ภกิษุ และภกิษุณีอาวุโส อย่างนอ้ย ๕ 



รปู อย่างไรก็ตาม เร ือ่งการขาดตอน ของภกิษุณี 

ยงัเป็นทีถ่กเถยีงกนัอยู่ ในหมู่พระสงฆนิ์กายเถรวาท 

เมือ่เรว็ ๆ นี ้ศาสตราจารย ์ฉัตรสุมาลย ์กบลิสงิห ์

จากมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

เดนิทางไปบวชเป็นภกิษุณี ทีป่ระเทศศรลีงักา 

แต่ตอนกลบัมาอยู่เมอืงไทย ในฐานะภกิษุณี 

ก็เกดิความสบัสนวุน่วาย เป็นการใหญ่ 

สตรทีีแ่ต่งกายนุ่งขาวห่มขาว โกนศรีษะ ถอืศลี ๘ 

หรอืบางรายศลี ๑๐ น้ัน เรยีกกนัทั่วประเทศไทยว่า แม่ช ี

แต่แม่ชไีม่ใชภ่กิษุณี และไม่ไดร้วมอยู่ ในคณะสงฆ ์

แม่ชบีางคน ท าหนา้ทีปั่ดกวาด ท าความสะอาด 

ลา้งถว้ยชาม ดูแลวดั และ รบัใชพ้ระสงฆ ์บางคนบวชช ี

เพือ่ปฏบิตัธิรรม อย่างเครง่ครดั บางคนบวชเพราะ 

ไม่มทีีพ่ึง่ อย่างไรก็ตาม วดัไม่ยอมรบัเด็กเล็ก 

ใหอ้าศยัอยู่ในวดั ดงัน้ัน แม่ลกูอ่อน 

จงึไม่สามารถบวชชไีด ้

นักเขยีนสตรไีทยคนหน่ึง (นฤมล หญิชริะนันทน)์ 

ผูซ้ ึง่เขยีนเร ือ่งเกีย่วกบัพุทธศาสนา กล่าวว่า 

“ความไม่เท่าเทยีมกนั ในทางจติวญิญาณ” 

ทีเ่ห็นไดจ้าก การไม่ยอมรบัภกิษุณี และถอืว่าแม่ช ี



อยู่ในฐานะทีค่่อนขา้งดอ้ยน้ัน เป็นผลทีเ่น่ืองมาจาก 

ความอคตใินสงัคมไทย เธออธบิายว่า 

ตามลทัธพุิทธศาสนา ผูห้ญงิสามารถส าเรจ็เป็น 

พระอรหนัตไ์ด ้ดว้ยการท าวปัิสสนา 

และการรกัษาศลีธรรม อนัดงีาม ผูห้ญงิจงึตอ้งพึง่ตนเอง 

แต่เน่ืองจาก ในลทัธพุิทธศาสนา 

ผูห้ญงิเท่าเทยีมกบัผูช้าย การกดขีท่างเพศจงึไม่ม ี

อย่างไรก็ตาม ชาวพุทธทั่วไป 

เช ือ่กนัว่า  ผูห้ญงิสามารถ ท าบุญอนัยิง่ใหญไ่ด ้

ดว้ยการบวชญาต ิโดยเฉพาะอย่างยิง่ การบวชลูกชาย 

จงึเห็นไดว้า่ ผูห้ญงิก็ยงัตอ้งพึง่ผูช้าย ในการท าบุญ 

อยู่น่ันเอง ไม่ใชพ่ึง่ตวัเอง ไดอ้ย่างเด็ดขาด 

ในทางศาสนา ดงัน้ัน ในศาสนาพุทธ โดยทั่วๆไป 

ก็ยงัมคีวามล าเอยีง ในทางเพศ 

นักเขยีนคนนี ้แสดงความเห็นต่อไปวา่ 

สตรมีคีวามซอ่นเรน้ ตา่งจากบุรษุ ในจติวญิญาณ 

เพราะว่าสตร ีเป็นตวัแทนของ ความเกีย่วพนั 

อยู่กบัโลกยีวสิยั 

ขบวนการปฏริปูพุทธศาสนา สนัตอิโศก 

ใหโ้อกาสแกส่ตร ีในการปฏบิตัธิรรม 

สูงกว่าโลกภายนอก ผูห้ญงิทีต่อ้งการ ปฏบิตัธิรรม 



อาจจะเขา้เป็นสมาชกิชมุชนอโศก ในฐานะคนวดั 

หรอืสกิขมาตุ สกิขมาตใุนสงัคมอโศก 

มฐีานะสูงกว่าแม่ชมีาก เพราะสกิขมาตุ สอนธรรมได ้

ใหค้ าปรกึษาแกค่นธรรมดา รว่มตดัสนิใจ 

เกีย่วกบักจิการของชมุชน เชน่เดยีวกนักบัสมณะ 

ความจรงิ สมาชกิหญงิบางคน ยนิดทีีจ่ะปรกึษา 

กบัสกิขมาตุ มากกว่าปรกึษาสมณะ ผูห้ญงิหลายคน 

แสดงความดใีจ เมือ่ไดข้า่วว่า สกิขมาตุจนิดา 

จะยา้ยมาประจ าทีศ่รีษะอโศก เพราะเขารูส้กึวา่ 

ผูห้ญงิเขา้ใจผูห้ญงิไดด้กีว่า ในปัญหาบางอย่าง 

และรูส้กึตะขดิตะขวงใจ ทีจ่ะปรกึษากบัพระ 

ในปัญหาเหลา่น้ัน 

อย่างไรก็ตาม ฐานะของสมณะ และสกิขมาตุไม่เท่ากนั 

ขอ้แรก สกิขมาตุ ถอืศลี ๑๐ แต่สมณะ ถอืศลี ๒๒๗ 

ตามพระวนัิย ขอ้ทีส่อง มกีฎเกณฑว์่า ตอ้งมสีมณะ ๔ 

รปู ต่อสกิขมาต ุ๑ รปู และผูห้ญงิ 

ใชเ้วลานานกว่าผูช้าย ในการฝึกฝน แต่ละขัน้ตอน 

กอ่นทีจ่ะไดร้บัอนุญาตใหบ้วช จงึเห็นไดว้่า 

ผูห้ญงิทีม่วียัเกนิ ๔๐ มโีอกาสนอ้ยมาก ทีจ่ะไดบ้วช 

เพราะว่า ตอ้งรอใหไ้ดจ้ านวน สมณะครบ ๔ รปูกอ่น 

แมจ้ะไม่ไดบ้วช ผูห้ญงิก็อาจเลอืกด าเนินชวีติ 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพระศาสนาได ้ตามความประสงค ์ทีอ่โศก 



ผูห้ญงิโสด หย่ารา้ง หรอืแยกทางกบัสาม ีทัง้ทีม่ลีูก 

และไม่มลีูก ก็อาจสมคัรเป็นสมาชกิ 

และอาศยัอยู่ในชมุชนได ้ตรงกนัขา้มกบัทีอ่ืน่ 

ซึง่ไม่อนุญาต ใหน้ าเด็กเล็ก เขา้มาอาศยัอยู่ในวดั 

ผูเ้ขยีนสงัเกตว่า ทีศ่รีษะอโศก ผูห้ญงิกบัผูช้าย 

มคีวามเสมอภาคระหว่างเพศ มากกว่าทีอ่ืน่ในสงัคมไทย 

ทีน่ี่ ผูห้ญงิท างาน หนักพอๆกบัผูช้าย ในงานทุกอย่าง 

ทีท่ าดว้ยกนั นอกจากนี ้ผูห้ญงิยงัท าหนา้ทีเ่ป็นผูน้ า 

เชน่ สกิขมาตจุนิดา เป็นหวัหนา้สกิขมาตุ อาออ้ย 

เป็นหวัหนา้หมู่บา้น อาเป้ิม เป็นผูป้ระสานงาน 

ระหว่างชมุชน กบัหน่วยสงเคราะห ์ดา้นสวสัดกิาร 

กบัอ าเภอกนัทรลกัษ ์ยิง่กว่าน้ัน ผูห้ญงิยงัมสีทิธิม์เีสยีง 

ในการตดัสนิใจ ในทีป่ระชมุของชมุชน ความรูส้กึ 

ในระหว่างเพศ อาจมอียู ่ตามวฒันธรรมไทย แต่อโศก 

ไดป้รบัปรงุและวางระเบยีบ ใหผู้ห้ญงิและผูช้าย 

ท างานรว่มกนั ดว้ยความผาสกุ 

ผูห้ญงิทัง้ ๔ คน ทีผู่เ้ขยีนเลอืกสงัเกต 

มคีวามแตกต่างกนั ในเร ือ่งภมูลิ าเนา ฐานะการสมรส 

กจิกรรมทีท่ าอยู่ ในชมุชนศรีษะอโศก และบุคลกิภาพ 

นอกเหนือจากความคุน้เคย 

และความสนใจทีค่ลา้ยคลงึกบัผูเ้ขยีน 



ขอ้ส าคญัอกีอย่างหน่ึง คอื ผูเ้ขยีนอยากใหผู้อ้่าน 

เห็นชวีติความเป็นอยูข่องผูห้ญงิ ในชมุชนอโศก 

  

รตันา 

อารตันา เป็นหญงิทีสุ่ภาพเรยีบรอ้ย และขีอ้าย 

เธอเป็นคนโสด ทีม่าจากภาคกลาง เธอพูดนอ้ย 

และเคลือ่นไหว โดยไม่รบีรอ้น ลกัษณะสงบเสงีย่ม 

และเนิบนาบ อาจเป็นบุคลกิลกัษณะ ทีต่ดิมาจาก 

การเคยบวชชอียู่ในวดั ทีจ่งัหวดัสุพรรณบุร ีเป็นเวลา 

๑๔ ปี อารตันา สมคัรเป็นสมาชกิอโศก หลงัจากพบว่า 

อโศกปฏบิตั ิตรงตามค าสอนของพระพุทธเจา้ 

เธออยู่ทีป่ฐมอโศกปีหน่ึง แลว้ยา้ยมาอยู่ที ่ศรีษะอโศก 

อารตันา เป็นคนคอ่นขา้งเก็บตวั เธอไม่ไดใ้หข้อ้มูล 

มากมายนัก เกีย่วกบั ชวีประวตัขิองเธอ 

กอ่นทีฉั่นรูจ้กัทีน่ี่ (ศรีษะอโศก) นะคะ คนอืน่แนะน า 

ใหฉั้นไปทีป่ฐมอโศก ฉันเดนิทางไปทีน่ั่น 

ฉันไปฟังธรรมหลายคร ัง้ ฉันฟังธรรมแลว้ ฉันเขา้ใจด ี

ฉันเขา้ใจวา่ กนิมงัสวริตัไิดบุ้ญ และกนิเนือ้ไดบ้าป 

ฉันหยุดกนิเนือ้ ตอนน้ัน ฉันบวชเป็นแม่ช ี

เรยีนจากแม่ช ีฉันไปอยู่ทีป่ฐมอโศก ฉันนุ่งห่มอย่างนี ้



(เสือ้มแีขนสคีราม ผา้ถุงสคีราม 

คลุมผมดว้ยผา้พนัคอสคีราม) และเป็นคนวดั ถอืศลี ๘ 

ผูเ้ขยีน: ท าไมคุณยา้ยมาอยู่ทีศ่รีษะอโศก 

ท าไมไม่อยู่ทีป่ฐมอโศก 

ฉันอ่านพบในนิตยสาร นิตยสารอโศกนะคะ 

เขาบอกว่าทีน่ี่ (ศรีษะอโศก) เขามกีสกิรรมธรรมชาต ิ

เขาปลูกผกั จ านวนมาก ฉันอยากมาด ู

เพราะฉันอยากปลูกผกั ฉันอ่านพบว่า 

เขาท านาขา้วดว้ย เก็บเกีย่วและนวดเอง ฉันสนใจมาก 

เพราะว่า ฉันไม่เคยท านามากอ่น ฉันกนิขา้ว 

แต่ไม่เคยปลูกขา้ว ฉันตัง้ใจมาทีน่ี่ เพือ่จะมาปลูกขา้ว 

ฉันจงึเดนิทางมาทีน่ี่ เมือ่มาถงึ ฉันก็ไดป้ลูกขา้ว 

เกีย่วขา้ว แลว้ก็นวดขา้ว ฉันรูส้กึว่า มคีวามสุข 

ฉันมคีวามสขุทีไ่ดเ้ป็นชาวนา 

อารตันา ไม่ปรารถนาทีจ่ะบวช เป็นสกิขมาตุ 

เพราะสกิขมาตุ ไม่สามารถถอืเงนิ 

หรอืมเีงนิในธนาคารได ้เป็นขอ้หา้มในศลี ๑๐ 

แต่แทนทีจ่ะบวช อารตันา ตัง้เป้าหมายไวว้่า จะลดกเิลส 

เชน่ ลดสิง่ฟุ่มเฟือย สิง่ทีอ่ยู่นอกเหนือความจ าเป็น 

ในการยงัชพี อารตันากล่าว “มชีวีติอยู่กบั 



ความพอใจทีม่นีอ้ย พอใจกบัสิง่ทีต่วัม ี

พอใจกบัความเรยีบง่าย ... อย่างนีก็้มคีวามสุข” 

  

วนัองัคารที ่๑๖ มกราคม ๒๕๔๔ 

ผูเ้ขยีนใชเ้วลาอยู่กบั อารตันาทัง้วนั 

เร ิม่ตน้ทีศ่าลาธรรม เมือ่เวลา ๓.๓๐ นาฬกิา ทัง้สอง 

ไปท าวตัรเชา้ รว่มกบัสมาชกิอืน่ๆ และ 

นักเรยีนช ัน้มธัยม ประมาณ ๑๐๐ คน ทุกคนท าวตัรเชา้ 

ดว้ยการกราบพระ ๓ คร ัง้ แลว้สวดมนต ์พรอ้มๆกนั 

ในบทสวด ทีห่วัหนา้สมณะขึน้ตน้ หลงัจากน้ัน 

ก็ฟังธรรมของสมณะ ทีผ่ลดัเปลีย่นกนัท าหนา้ทีเ่ทศนา 

วนันีส้มณะ มุ่งหมาย ทีจ่ะอบรมนักเรยีน 

จงึยกเร ือ่งระเบยีบวนัิย ความรว่มมอื 

และการเตรยีมตวัใหพ้รอ้ม ทีจ่ะท าการงาน ขึน้มากลา่ว 

การเทศนาสิน้สุด เมือ่เวลา ๕.๒๐ น. นักเรยีนทุกคน 

แสดงการคารวะต่อสมณะ โดยกราบพรอ้มๆกนั 

แลว้คารวะตอ่ผูใ้หญ ่ดว้ยการกราบ เชน่เดยีวกนั 

ต่อจากน้ัน ก็ไปเขา้แถว เพือ่ส ารวจความเรยีบรอ้ย 

แลว้แยกยา้ยกนัไปท างาน ส่วนผูใ้หญ่ 

ก็แสดงความเคารพ ต่อสมณะ แลว้มุ่งหนา้ไปท างาน 



ผูเ้ขยีนกบัอารตันา รบัหนา้ทีข่ดุหลุม 

ส าหรบัปลูกมะเขอืเทศ ถัว่ฝักยาวและบวบ 

ในทีด่นิแปลงใหม่ ทีผู่ช้าย –อาชวน อาทางบุญ 

และอาเจนจบ - ขงึเชอืก ก าหนดรอ่งไว ้

ผูเ้ขยีนกบัอารตันา ต่างคนต่างท างาน 

จากปลายรอ่งคนละดา้น จงึแทบไม่ไดพู้ดคุยกนั 

ทัง้สองคนเก็บจอบเสยีม เมือ่ไดย้นิเสยีงฆอ้ง 

เป็นสญัญาณบอกใหห้ยุด เมือ่เวลา ๘.๔๕ นาฬกิา 

ต่างคนต่างลา้งมอื แลว้อวดรอยช า้ และเม็ดน า้ขา้ว 

ทีเ่พิง่ปรากฏบนฝ่ามอื เน่ืองจาก ขดุดนิทีแ่ข็ง 

เหมอืนคอนกรตี 

เวลา ๙.๐๐ น. ทุกคนไปประชมุ ทีศ่าลาธรรม เพือ่ฟัง 

“ธรรมะกอ่นฉัน” ตามปกต ิจะมปีาฐกถา เชน่ 

สมณะรปูหน่ึงขึน้เทศน ์เผยแพรข่อ้มูล หรอืแนะน า 

วธิกีารบางอย่าง เชน่ การเลอืกตัง้ วนันี ้อาทางบุญ 

ขอรอ้งใหผู้เ้ขยีนพูด เร ือ่ง “4Rs” ใหนั้กเรยีนฟัง 

ถงึแมผู้เ้ขยีน จะไม่ตืน่เตน้ต่อการพูด ในทีป่ระชมุ 

พูดภาษาองักฤษ กรอกไมโครโฟน 

ใหไ้ดย้นิไปทั่วหมู่บา้น ผูเ้ขยีน ก็ไม่กลา้ปฏเิสธ 

เพราะไม่ใช ่ธรรมเนียมไทย หรอืท าเนียมอโศก 

และจะดูเหมอืนว่า เป็นคนไม่มมีารยาท ความจรงิ 

ผูเ้ขยีน พรอ้มทีจ่ะพูด เพราะเคยพูดเร ือ่งนี ้



มาแลว้หลายคร ัง้ สมยัทีเ่ป็น พสิคอร ์อาสาสมคัร 

ผูเ้ขยีนจงึตอบตกลง และขอรอ้งอาเป้ิม ใหช้ว่ยเหลอื 

อาเป้ิมเตรยีมตะกรา้ ทีม่ขียะ เพือ่ใชเ้ป็นอุปกรณ ์

ขัน้แรก ผูเ้ขยีนสอนนักเรยีน ใหรู้จ้กัศพัท ์

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัค าว่า 4Rs เชน่ RECYCLE, REUSE, 

REPAIR, REJECT และ PLASTICS, PAPER, GLASS, 

POLLUTION, BIODEGRADABLE ต่อจากน้ัน 

อาเป้ิม ดงึสิง่ของออกมาจากถงัขยะ ทลีะชิน้ ใหนั้กเรยีน 

ตะโกนบอก ชือ่สิง่น้ัน แลว้ใหบ้อกว่า มนัเป็นมลพษิ 

(POLLUTION) หรอืวา่ สามารถน าไปแปลงรปู 

แลว้ใชใ้หม่ได ้(RECYCLE) 

เวลา ๙.๕๐ น. สมาชกิโรงครวั น าอาหารหลายชนิด 

ทีใ่ส่เต็มภาชนะใบใหญ ่มาวางบนถาดไม ้รปูสีเ่หลีย่ม 

ถาดละใบ ถาดไมทุ้กถาด มลีอ้เลือ่น สมาชกิชาย 

เลือ่นอาหาร ไปถวายสมณะอาวุโส ซึง่น่ังอยู่หวัแถว 

สมณะอาวุโส ตกัอาหาร แลว้เลือ่นถาดต่อ 

ไปยงัสมณะทีน่ั่งถดัไป อาหารทุกถาด จะถกูเลือ่นต่อ 

ไปยงัสมณะทุกรปู แลว้เลือ่นต่อ ไปยงัสกิขมาตุ 

และฆราวาส ผูช้ายทีน่ั่งหวัแถว ฆราวาส 

ยกถาดลงมาวาง ระหว่างแถวผูช้าย และแถวผูห้ญงิ 

ซึง่หนัหนา้เขา้หากนั แลว้ถาดอาหาร ก็ถกูเลือ่นต่อ 

ไปใหทุ้กคน ไดต้กัอาหาร ตามทีต่อ้งการ สว่นพวกเด็กๆ 



เขา้ควิกนัตกัอาหารทีโ่ตะ๊อาหาร หลงัศาลาธรรม 

เมือ่ทุกคน ตกัอาหารเต็มจานแลว้ นักเรยีนคนหน่ึง 

น าสวดขอบคุณอาหาร ชาวนา และผูท้ีป่ระกอบอาหาร 

แลว้สมาชกิทุกคน รบัประทานอาหาร ในศาลาธรรม 

และดูวดีโีอ ไปพรอ้มๆกนั จนถงึเวลา ๑๑.๓๐ น. 

อารตันาและผูเ้ขยีน ลาจากกนัช ัว่คราว 

เพือ่ไปท าธรุะส่วนตวั 

เวลา ๑๒.๑๕ น. สมาชกิ “สวนรว่มบุญ” ซึง่มอีารตันา 

อาทางบุญ อาชวน อาเจนจบ และผูเ้ขยีน มาพรอ้มกนั 

ทีแ่ปลงผกั ซึง่เร ิม่ตน้ไวเ้มือ่เชา้ ตอนนี ้ทุกคน 

ท างานใกลช้ดิกนั จงึมโีอกาสคุยกนั ขณะทีท่ างาน 

อาทางบุญถามวา่ แปลกไหม ทีอ่ารตันาไม่แต่งงาน 

ผูเ้ขยีนตอบวา่ ผูห้ญงิอเมรกินัจ านวนมาก เลอืกท างาน 

แทนทีจ่ะแต่งงาน หรอืบางคน หาผูช้ายทีถู่กใจไม่ได ้

จงึอยู่เป็นโสด แต่ก็มงีานท าเลีย้งชวีติ ทีป่ระชมุ 

ปรารภถงึคู่แต่งงานทีห่ย่ารา้งกนั ซึง่เพิม่จ านวน 

มากขึน้เร ือ่ยๆ ทัง้ในอเมรกิาและประเทศไทย 

อารตันากล่าวว่า “ผูห้ญงิตอ้งการความชว่ยเหลอื 

เพือ่เลีย้งดูตวัเอง และพ่อแม่ แต่ผูช้ายไม่นอ้ย 

ทีไ่ม่มงีานท า” อาทางบุญเสรมิ “คนจ านวนมาก 

รบีแต่งงาน โดยไม่คดิใหร้อบคอบ เขาเห็นในหนัง 

แลว้อยากมชีวีติ อย่างน้ันบา้ง แต่ความเป็นจรงิ ไม่ใช”่  



อารตันา เปลีย่นเร ือ่งสนทนาไปทีข่่าวสด เธอถามว่า 

ไดย้นิขา่วไขห้วดันก และ โรคววับา้ ซึง่ก าลงัระบาด 

อยู่ในประเทศไทย และบางส่วน ของโลกไหม 

บงัเอญิผูเ้ขยีน ไดร้บับทความ เกีย่วกบัโรคววับา้ 

จากสหรฐัอเมรกิา จงึไดเ้ล่าสู่กนัฟัง ทุกคน 

ลงความเห็นว่า การกนิมงัสวริตั ิเป็นการกระท าทีถู่กตอ้ง 

ในขณะทีโ่ลก ก าลงัเผชญิอยู่กบัปัญหา 

โรคระบาดเชน่นี ้

การสนทนาเปลีย่นไป เป็นเร ือ่งศาสนา 

อารตันาถามผูเ้ขยีนวา่ รูส้กึอย่างไร 

ในฐานะทีเ่ป็นครสิเตยีน มาอยูใ่นหมู่ชาวพุทธ 

ผูเ้ขยีนตอบ อย่างหนักแน่น วา่รูส้กึสบายด ี

เพราะทุกศาสนา สอนใหค้นด าเนินชวีติเป็นคนด ีและ 

ชาวศรีษะอโศก ตอ้นรบัผูเ้ขยีน อย่างอบอุ่น 

งานปลูกผกัเสรจ็สิน้ เมือ่เวลาประมาณ ๑๖ นาฬกิา 

ทุกคนแยกยา้ย กลบัทีพ่กั เพือ่อาบน า้ 

และรบัประทานอาหาร แต่อารตันา 

ไม่รบัประทานอาหารหลงัเทีย่ง 

ผูเ้ขยีนจงึตอ้งรบัประทานอาหารเย็น รว่มกบันักเรยีน 

กอ่นจากกนั ทุกคนนัดพบกนั เวลา ๑๘ นาฬกิา 

เพือ่ชมการซอ้มใหญ่ “การแสดงทางวฒันธรรม” 

ของนักเรยีน 



ผูเ้ขยีนมาถงึศาลาธรรม เวลา ๑๘ นาฬกิา 

เห็นหอ้งประชมุ เต็มไปดว้ยนักเรยีน 

แต่งตวัดว้ยเสือ้ผา้หลากส ีก าลงัอุ่นเคร ือ่งดนตร ี

ทบทวนท่าเตน้ร า จดัหางเคร ือ่ง และทดลอง 

เคร ือ่งขยายเสยีง การซอ้มใหญ่ ในเย็นวนันี ้

เพือ่ใหส้มณะไดต้รวจสอบ ว่าไม่มอีะไรผดิแผก 

แตกต่างจาก แนวทางศลีธรรมของอโศก เน่ืองดว้ย 

นักเรยีนจะไปแสดง ต่อหนา้สาธารณชน 

ทีร่า้นเลมอนฟารม์ ในกรงุเทพ ฯ 

ในการแสดงคร ัง้นี ้นักเรยีนชาย-หญงิ เตน้ระบ าพืน้เมอืง 

ซึง่เป็นวฒันธรรมสมยัโบราณ มดีนตรไีทยประกอบ 

และบรรเลงโดย นักเรยีน ๑๕ คน มกีารบรรยาย 

และอธบิายถงึ การรา่ยร าแต่ละชดุ ซึง่เกีย่วกบัการท านา 

เก็บเกีย่วการนวดขา้ว สขีา้ว ป่ันฝ้าย และทอหูก 

นอกจากนี ้ยงัมกีารแสดง การเกีย้วพาราศ ีชกัคะเย่อ 

และเตน้สงิโต ขณะทีโ่ฆษกประกาศ ฉากสุดทา้ย 

เกีย่วกบั ชมุชนศรีษะอโศก และกสกิรรม ทีจ่ะชว่ยชาต ิ

นักเรยีนเขา้แถว หนัหนา้เขา้หาคนดู แลว้รอ้งเพลง 

ดว้ยส าเนียงเจือ้ยแจว้ โดยไม่ตอ้ง มดีนตรคีลอ 

ทุกคนปรบมอื ดว้ยความนิยมชมชอบ 

สมณะยนิยอมใหก้ารแสดงผ่านไปได ้โดยไม่ตอ้งแกไ้ข 

ผูเ้ขยีนและอารตันา จากกนั เมือ่เวลา ๒๐ นาฬกิา 



  

จนัทมิา 

อาจนัทมิา อายุ ๓๘ ปี อาชพีเดมิเป็นชาวนา 

มาจากจงัหวดัรอ้ยเอ็ด เป็นคนเปิดเผย 

และมนิีสยัชอบชว่ยเหลอืคน เธอมคีวามกระตอืรอืรน้ 

ทีจ่ะพฒันาตนเอง และคนรอบขา้ง 

เธอชอบรอ้งเพลงและฟ้อนร า อาจนัทมิายา้ยเขา้มาอยู่ 

ในชมุชนศรีษะอโศก ๓ ปีมาแลว้ เธอเอาลกู ๒ 

คนมาอยู่ดว้ย และปล่อยใหส้าม ีเฝ้าบา้นอยู่คนเดยีว 

เธอเลา่ถงึชวีติของเธอ 

กอ่นทีฉั่นรูจ้กัอโศก ฉันเป็นคนเครยีด 

ฉันเป็นลูกคนสุดทอ้ง แม่ฉันตาย เมือ่ฉันอายุ ๑๓ ปี 

ฉันตอ้งชว่ยตวัเอง อย่างทรหด เพราะพ่อของฉัน 

มเีมยีใหม่ และพาครอบครวั 

ไปอาศยัอยู่กบัพีส่ะใภ ้ พีส่ะใภข้องพ่อ 

รงัเกยีจครอบครวัของเรา เพราะท าใหเ้ขา มภีาระเพิม่ขึน้ 

ฉันทนดูเขา ท ามาหาเลีย้งชพีไม่ไหว จงึคดิว่า 

น่าจะมวีธิที ามาหากนิ ทีด่กีว่านี ้ฉันเดนิทางไปกรงุเทพ 

ฯ ไปเขา้เรยีนที ่รามค าแหงไดปี้หน่ึง ฉันเรยีนไม่จบ 

ตามทีต่ ัง้เข็มไว ้เพราะฉันรูส้กึว่า สิง่ทีฉั่นเรยีน 

จะไม่ไดใ้ช.้.. ประจวบเหมาะ พ่อเรยีกใหฉั้นกลบับา้น 

ฉันจงึกลบับา้น... ดว้ยเหตุนี ้ฉันจงึรูจ้กัผูช้ายคนหน่ึง... 



พ่อของลูกหน่ึงคน เรารูจ้กักนั แลว้ก็สนิทสนมกนั 

เขาบอกว่า เขาอยากมบีา้นอยูใ่นชนบท 

เขาเป็นคนรา่งเล็ก แต่มคีรอบครวั ทีอ่บอุ่น 

คนซึง่ฉันรูส้กึวา่ เขามอีะไรอยู่ในหวัใจ 

ฉันอยากไดส้ิง่น้ัน... (หวัเราะแลว้ฮมัเพลง) 

ฉันคดิว่า ชวีตินีม้บีา้น มนีา ซึง่มขีา้วอยู่เต็มแปลง 

มทีีท่ างาน และทีก่นิ มคีนทีรู่จ้กั และรูว้่า 

มอีะไรอยู่ในหวัใจ ของซึง่กนัและกนั สนิทสนมกนั 

อยู่ดว้ยกนั เลีย้งชวีติ พอสมเหตุสมผล 

เป็นคนดตีามธรรมชาต ิแค่นี ้–ส าหรบัครอบครวั – 

ก็ควรจะเพยีงพอแลว้ แต่เท่าทีเ่ป็นมา มนัไม่เป็นเชน่น้ัน 

เพราะว่าปัญหาทีเ่กดิขึน้ในภายหลงั มสีารพดัอย่าง 

มนุษยนี์ไ้ม่มคีวามสุข ทีแ่ทจ้รงิหรอก การเจ็บไขไ้ดป่้วย 

ทีเ่น่ืองมาจากความเครยีด ซึง่เกีย่วกบัเศรษฐกจิ 

ในครอบครวั  –คุณมคีวามรบัผดิชอบต่อลูก 

รบัผดิชอบต่อครอบครวั... ขณะเดยีวกนั 

ฉันตอ้งการพฒันาตวัเอง ฉันตอ้งท างานนอกบา้น 

พอๆกบัในบา้น แต่เขาตอ้งการใหฉั้น อยู่ดูแลลูก 

อย่างเดยีว ไม่ใหไ้ปท างานนอกบา้น ขึน้รถไฟ 

หรอืไปท างานใหช้มุชน เพยีงครอบครวัของเรา 

ก็พอแลว้ ดแีลว้ น่ีเป็นความคดิ ทีเ่ขา้กนัไม่ไดเ้ลย 



ฉันไปเกีย่วขา้วในนา และทราบข่าว -จากปากสู่ปาก- 

ทุกปัญหาชวีติ ฉันไดย้นิ เขารายงานข่าว 

ว่ามกีารรกัษาโรค ใหห้ายได ้ดว้ยการกนิ 

อาหารธรรมชาต ิ ชวีติของเราก็เหมอืนกบั สิง่ทีเ่รากนิ 

ฉันลองเดนิตามนี ้คอืทดลอง กนิมงัสวริตักิอ่น แลว้ดูว่า 

สุขภาพของฉัน ดขีึน้หรอืไม่ และแลว้ ฉันท าของกนิเลน่ 

จากขา้วกลอ้ง และขายดว้ย ฉันท านมถัว่และขายดว้ย 

ฉันท าทุกอย่าง ทีไ่ม่ท าดว้ยเนือ้สตัว ์แลว้ขาย 

หลงัจากฉันไดฟั้งธรรม ฉันกลวัเร ือ่งท าบาปมาก 

เมือ่กอ่นฉันไม่กลวั ถา้ไปวดั ฉันตอ้งฆ่าปลา ตวัใหญ่ๆ 

เนือ้มากๆ เพือ่ท ากบัขา้ว ไปถวายพระทีฉั่นนับถอื 

เผือ่ว่าแม่ของฉัน ทีต่ายไปแลว้ จะไดก้นิดว้ย ความจรงิ 

สิง่นีไ้ม่ถูก หลงัจากฉันฟังเทศน ์จากสมณะอโศก 

ฉันจงึเขา้ใจวา่ มนัไม่จรงิ  เพราะสิง่ทีต่ายไปแลว้ 

ไม่สามารถกนิอาหารได ้ฉันจงึเลกิท าสิง่น้ัน 

แต่ฉันก็ยงัคง ถวายอาหารพระ อยู่เชน่เดมิ 

เพราะจะไดท้ าความดตีอ่ไป 

ตอนน้ัน ฉันต่อสูก้บัสงัคมภายนอก และสามขีองฉัน 

ซึง่ยงัไม่ม ี“สมัมาทษิฐ”ิ. มนัยากมาก ฉันมคีวามขดัแยง้ 

กบัหลายสิง่ หลายอย่าง แต่ฉันก็อดทน ทนเกง่ขึน้เร ือ่ยๆ 

จนกระทั่ง ลูกของฉัน... ฉันเร ิม่รูจ้กัอโศก ในปี ๒๕๓๙ 

พอตน้ปี ๒๕๔๑ พ่อของฉันเสยี กอ่นหนา้น้ัน 



ฉันมาไม่ได ้เพราะว่าพ่อยงัอยู่...  ปีน้ัน ลูกชายของฉัน 

มาอยู่ทีว่ดั ตามล าพงั สว่นฉันและลูกสาว ยงัอยู่ทีบ่า้น 

กบัพ่อของเขา ในปี ๒๕๔๒ ฉันใหลู้กสาว 

มาเขา้โรงเรยีนใหม่ทีน่ี่ เขา้เรยีนช ัน้ ป. ๓ พ่อของเขา 

อนุญาตใหม้าได ้ เขาไม่คดัคา้น... เขาไม่ไดค้ดัคา้น 

แต่เขาเอง ยงัมาไม่ได ้แต่ไม่เป็นไร... ฉันขออย่างเดยีว 

..ใหฉั้นและลูก มาอยู่วดั และปฏบิตัธิรรม ซึง่เป็นสิง่ด ี

และสามารถไปโรงเรยีนทีด่ ี

ทุกวนันี ้ฉันกลบับา้น ไปชว่ยสามดี านา และเกีย่วขา้ว 

ไปชว่ยท าสิง่ทีเ่ขาไม่ถนัด เขายงัอยากจะรกัษา 

ครอบครวัเอาไว ้แต่ครอบครวัของเรา... จดุหมายคอื 

ฉันตอ้งการใหเ้ป็นครอบครวั ทีป่ฏบิตัธิรรม 

ทุกๆคนในครอบครวัของฉัน ฉันไม่อยาก 

ใหใ้ครผ่าเหล่า ฉันตอ้งการใหทุ้กคน มคีวามคดิ 

ไปในทางเดยีวกนั และชว่ยเหลอืกนัในกลุ่มอโศก 

เพราะว่ากลุ่มนี ้ยงัมคีนนอ้ย 

[ ผูเ้ขยีน: แลว้คณุคดิวา่ สามขีองคุณ 

จะตามคุณมาอยู่ทีนี่ห่รอื? ]   

ฉันหวงัอย่างน้ัน ถา้เขาท าได ้ก็จะประเสรฐิทีสุ่ด 

เขาเคยพูดว่า จะมาเมือ่เขาพรอ้ม 



อาจนัทมิา ยา้ยมาอยู่ทีศ่รีษะอโศก เพือ่ใหลู้กๆ 

ไดเ้รยีนจรยิธรรม รูจ้กัเสยีสละ และฝึกอาชพี ๓ อย่าง 

ทีจ่ะชว่ยชาต ิเธอยนืยนัว่า ถา้ลูกของเธอ 

ตอ้งกลบัไปอยู่รอ้ยเอ็ด พวกเขาก็จะยงัคง เจรญิเตบิโต 

ไปในทางทีด่ ีเธอกลา่วเพิม่เตมิว่า 

“ฉันอยากใหก้ลุ่มอโศก ของเราเขม้แข็ง เป็นแกนน า 

ของชาวนา ทีจ่ะตอ้งปฏบิตั ิ-คนบา้นนอก 

ผูซ้ ึง่พยายามทีจ่ะพึง่ตวัเอง โดยไม่ถูกกดขี ่

น่ีคอืเป้าหมายของฉัน” 

  

วนัพุธที ่๑๗ มกราคม ๒๕๔๔ 

ชาวศรีษะอโศก มาพรอ้มกนัที ่ศาลาธรรม ตัง้แต่ต ี๔ 

เพือ่ประชมุรายสปัดาห ์ผูเ้ขยีนเขา้รว่มประชมุดว้ย 

และน่ังขดัสมาธ ิบนเสือ่กก ตดิกบัอาจนัทมิา สตรทีัง้สอง 

แสดงการคารวะต่อกนั ดว้ยการไหว ้และทกัทายกนั 

ดว้ยค าวา่ “เจรญิธรรมคะ” 

อาออ้ย เป็นผูด้ าเนินการประชมุ ทีป่ระชมุพจิารณา 

รบัรองการประชมุ เมือ่สปัดาหท์ีผ่่านมา แลว้ด าเนินการ 

ประชมุต่อไป เกีย่วกบัธรุกจิ ทีเ่ร ิม่ไวก้อ่น ตามวาระ 

ทีพ่มิพไ์ว ้บนหมายก าหนดการ ดงันี ้



1. อาพลขีวญั ประกาศว่า มนัีกเรยีนหลายกลุม่ 

จะมาชมุนุม เพือ่ฝึกฝน ทีศ่รีษะอโศกใน ๒-๓ 

สปัดาหข์า้งหนา้ 

2. อาจรงิจรงิ เสนอรา่งโครงการ “เรง่รดัพฒันามนุษย”์ 

เพือ่ขยายกจิการ ดา้นการผลติอาหารใหเ้พยีงพอ 

ทีป่ระชมุลงความเห็น เป็นเอกฉันท ์รบัโครงการ 

อาจรงิจรงิ เชญิชวนสมาชกิทีส่นใจ เขา้รว่มประชมุ 

เพือ่ชว่ยกนัวางแผน ในตอนเย็นวนัน้ัน 

3. เอ็ม รายงานความกา้วหนา้ เกีย่วกบัการตระเตรยีม 

การแสดงที ่“เลมอน ฟารม์” และประกาศ 

วนัและเวลาทีจ่ะแสดงจรงิ 

4. หมูเฒ่า ทบทวนบญัชขีองปีทีแ่ลว้ 

การประชมุด าเนินมาอย่างราบร ืน่ จนกระทั่ง ถงึจดุนี ้

แมว้่าหมูเฒ่า จะแสดงตาราง รายรบั-รายจา่ย 

บนกระดานด า อย่างละเอยีด 

แต่ตวัเลขบางแห่งผดิพลาด หมูเฒ่าเร ิม่สบัสน 

ในทีสุ่ด อาแกน่ฟ้า ลุกขึน้ชว่ย 

แต่เมือ่เวลาล่วงไปหน่ึงช ัว่โมง 

ทุกคนขอใหเ้ลือ่นไปพจิารณา เร ือ่งอืน่กอ่น 

5. อาดนิผวิ รายงานสรปุสิน้ปี เกีย่วกบักจิการ 

รา้นน า้ใจ 

6. สมาชกิคนหน่ึง จากองคก์ารอโศก ระดบัชาต ิ

ซึง่เกีย่วกบัการพฒันาผลผลติ 



ไดม้าแนะน ากจิกรรม เกีย่วกบัการพฒันาตนเอง 

ดว้ยการท างาน เพิม่รายได ้

จากการปรบัปรงุผลผลติ 

และจะสามารถท าความส าเรจ็ได ้

ดว้ยการปฏบิตัธิรรม 

กว่าจะเสรจ็ธรุะเกา่ เวลาก็ล่วงเลย ๖ นาฬกิาไปแลว้ 

อาออ้ยขอใหทุ้กคน ทีจ่ะเสนอโครงการใหม่ 

รวบรดัใหเ้สรจ็ ภายใน ๒ นาท ีและขา้มรายการ ๑, ๒ 

และ ๓ ไปต่อรายการที ่๔ ซึง่เกีย่วกบัขา้ว ทีม่อียู่ในโรงส ี

และรายการที ่๕ ซึง่เกีย่วกบังานออกรา้น ทีส่มีาอโศก 

ในเดอืนหนา้ รายการสุดทา้ย เป็นเร ือ่ง 

“สิง่ทีค่วรพจิารณา” อาออ้ยขอใหทุ้กคน 

ชว่ยกนัตอ้นรบั ผูท้ีม่าฝึกอบรม ในวนัที ่๒๓ และ ๒๕ 

และขอความชว่ยเหลอื ในโรงครวั ส าหรบัการฝึกอบรม 

นอกจากนี ้ยงัขอใหส้มาชกิ พจิารณาขอ้เสนอ 

ของนักศกึษา ทีจ่ะเป็นผูน้ าการฝึกอบรม ในเดอืนหนา้ 

การประชมุยุต ิเมือ่เวลา ๖.๔๕ น. ผูเ้ขยีนน่ังซอ้นทา้ย 

รถจกัรยานของ อาจนัทมิา ไปทีศู่นยข์ยะแปรรปู 

เน่ืองจาก ผูส้งัเกตการณ ์จากสนัตอิโศก มาส ารวจ 

เมือ่คนืกอ่น อาทางบุญ จงึตอ้งการความชว่ยเหลอื 

จดับรเิวณ ใหเ้ป็นระเบยีบเรยีบรอ้ย แต่เมือ่ผูเ้ขยีนไปถงึ 

ปรากฏว่า ถุงขยะ ทีย่งัไม่ไดแ้ยกแยะ หลายสบิโหล 



หายไป อาทางบุญบอกวา่ อาเป้ิม ใหนั้กเรยีน 

ชว่ยกนัขนไปทิง้ ทีห่ลุมขยะในเมอืง เพราะเกรงว่า 

จะแยกแยะไม่ทนั อาจนัทมิา แสดงความไม่พอใจ 

และกล่าวว่า “เราท างานดเีกนิไป จงึตอ้งใชเ้วลา 

นานเกนิไป” อาทางบุญกล่าวต่อ อยา่งน่าฟังวา่ 

“เอาขยะไปทิง้เสยีใหพ้น้ตา เป็นการแกปั้ญหา 

เฉพาะหนา้ แต่ไม่ไดแ้กท้ีห่วัใจของปัญหา 

ปัญหาอยู่ทีง่านมาก แต่มคีนงานไม่พอ 

น่ีเป็นปัญหาทัง้โลก เราตามไม่ทนั” ผูเ้ขยีนสมทบว่า 

“น่าขายหนา้ ถา้ชมุชนตอ้งการเผยแพร ่อาชพี ๓ อยา่ง 

เพือ่ชว่ยชาต ิขยะน่าจะส าคญักว่าสิง่อืน่ 

ถา้ทุกคนมาชว่ยกนั สกัช ัว่โมง ก็น่าจะก าจดัขยะทียุ่่งๆ 

เหล่านีไ้ด”้ 

๘.๔๐ น. เสยีงฆอ้ง บอกเวลาธรรมะกอ่นฉัน (อาหาร) 

อาจนัทมิาและผูเ้ขยีน ผละจากอาทางบุญ 

แวะไปลา้งมอืทีโ่รงครวั ร ืน่เพือ่นของอาจนัทมิา 

ซึง่มาจากบา้น ออกมาทกัทาย 

และขอใหช้ว่ยลอกตน้หอม 

ทีม่อียู่เต็มกะละมงั ร ืน่ บอกใหล้อกใบเขยีว 

ของตน้หอมออก จนเหลอืยอด ๒-๓ ยอดตดิหวั 

เอาใบทีล่อกออก ไปปรงุอาหาร 

และเอาหวัหอมไปปลูกใหม่ ผูเ้ขยีน และอาจนัทมิา 



ยนิดชีว่ย โดยไม่รรีอ ขณะทีล่อกหอม 

อาจนัทมิาขอรอ้งใหผู้เ้ขยีน 

สอนภาษาองักฤษ ร ืน่ พยายามเรยีนค าง่ายๆ สกั ๒- ๓ 

นาท ีแลว้หวัเราะรว่น “ฮ่วย ขอ้ยจ าบ่ได”้ 

๑๐.๑๕ น. ร ืน่และนักเรยีน ผูช้ว่ยของเธอ 

น าอาหารใส่กะละมงั มาวางลงกะพืน้ กลางโรงครวั 

แลว้น่ังลอ้มวงรบัประทาน เน่ืองจาก ร ืน่และนักเรยีน 

เป็นคนอสีาน อาหารทีเ่ขารบัประทาน 

จงึเป็นอาหารพืน้เมอืง คอืขา้วเหนียว น า้พรกิกบัผกัสด 

และแกงมะเขอื อาจนัทมิาและผูเ้ขยีน ขอรว่มวงดว้ย 

อาจนัทมิา เปลีย่นไปพูดภาษาลาว อย่างคลอ่งแคล่ว 

ร ืน่ถามผูเ้ขยีนวา่ พูดลาวไดห้รอืไม่ ผูเ้ขยีนยิม้อายๆ 

แลว้กลา่วเป็นภาษาลาวว่า “ขอ้ย 

เวา้ลาวบ่เป็น” ทุกคนหวัเราะชอบใจ ต่อจากน้ัน ทัง้กลุ่ม 

รมุกนัทดสอบความรู ้ภาษาลาวของผูเ้ขยีน 

เชน่ถามศพัทเ์กีย่วกบัชือ่อาหาร และค ากล่าวทัว่ๆ ไป 

สกัช ัว่โมงคร ึง่ อาจนัทมิา เอาถงัอลูมเินียม ทีม่ตีอหอม 

อยู่เต็มถงั ใส่ทา้ยรถจกัรยาน ขีไ่ปยงัสวนครวั 

ผูเ้ขยีนขอยมืรถจกัรยาน ของอาวรรณ ขีต่ามไปดว้ย 

ขณะทีน่ั่งปลูกตน้หอม อาจนัทมิาถามผูเ้ขยีนว่า 

คดิถงึสามบีา้งหรอืไม่ ผูเ้ขยีนรูส้กึว่า อาจนัทมิา 

อยากจะบอก ความในใจบางอย่าง จงึรบัว่า 



รูส้กึเหมอืนกนั และเห็นใจเธอ ทีต่อ้งอยู่ห่างจากสาม ี

เหมอืนกบัผูเ้ขยีน ทีอ่ยู่กนัคนละโลก 

อาจนัทมิาถามตอ่ไปอกีว่า กลวัสามจีะนอกใจ 

ไปหาหญงิคนใหม่หรอืไม่ ค าถามนี ้

ท าใหผู้เ้ขยีนเดาเอาว่า อาจนัทมิากลวัสิง่ทีเ่ธอถาม 

อย่างไรก็ตาม อาจนัทมิาบอกว่า อยูก่บัลูกๆ 

ทีศ่รีษะอโศก เป็นทางเลอืกทีด่ ีรองลงมาจาก 

การอยู่พรอ้มหนา้ ทัง้ครอบครวั (ไม่เหมอืนสตรบีางคน 

ในชมุชน) เธอหวงัว่า สามขีองเธอ จะมาอยู่ดว้ยในไม่ชา้ 

และวนัหน่ึง จะสามารถซือ้บา้น สกัหลงั ในชมุชนนี ้

เสรจ็จากปลูกหอม ประมาณเทีย่งวนั 

อาจนัทมิาชวนผูเ้ขยีน ไปพกัผ่อน ทีบ่า้นพกัของเธอ 

เพราะเธออยากซกัเสือ้ผา้ ผูเ้ขยีนรูส้กึกระดาก 

ทีน่ั่งเฉยๆ ขณะทีค่นอืน่ท างาน จงึจบัไมก้วาด 

กวาดพืน้กระดาน และกระได ก็พอด ีอาดนิผวิ 

(ซึง่เพิง่ไดร้บัต าแหน่ง รองประธานกรรมการ เพาะปลูก) 

มาถงึ และขอรอ้งใหอ้าจนัทมิา ชว่ยมองหาทีป่ลูกผกั 

แปลงใหม่ อาจนัทมิาและผูเ้ขยีน จงึถอืโอกาส 

ขีจ่กัรยานเล่นไปทั่วบรเิวณ ประมาณช ัว่โมงคร ึง่ 

ก็ไปถงึทีอ่ยู่ของอาแดง เห็นอาแดง กบัอาทางบุญ 

ก าลงัท างาน อยู่ใตถ้นุบา้น ทัง้สองก าลงัท าโปสเตอร ์

ส าหรบัสอนนักเรยีน เร ือ่งการท ายาสมุนไพร อาจนัทมิา 



มคีวามรู ้เกีย่วกบั ยาธรรมชาต ิจงึใหข้อ้มูลเพิม่เตมิ 

อาจนัทมิาและอาทางบุญ เขยีนค าอธบิายลงบนสมุด 

แลว้อาทางบุญ ซึง่มลีายมอืสวยเป็นพเิศษ 

คดัลอกขอ้ความ ลงบนโปสเตอร ์ส่วนอาแดงกบัผูเ้ขยีน 

สนทนากนั อาแดงเป็นคนซกัถาม ดว้ยความอยากรู ้

เกีย่วกบัตวัผูเ้ขยีน 

อาจนัทมิา กระโดดผลุง เมือ่ไดย้นิเสยีงประกาศ 

ทางเคร ือ่งขยายเสยีง ว่าเป็นเวลา ๑๕ นาฬกิา เธอขอตวั 

ว่าจะรบีไปสอนนักเรยีน ช ัน้ประถม ฯ เร ือ่งอาชพี ๓ 

อย่าง ทีจ่ะชว่ยชาต ินักเรยีนของเธอ อายุตัง้แต่ ๖ ขวบ 

จนถงึ ๑๑ ปี ชมุนุมกนั อยูใ่นรม่ไม ้พออาจนัทมิาไปถงึ 

หวัหนา้ช ัน้ บอกใหนั้กเรยีนทุกคน 

เขา้แถวตามล าดบัไหล่ ใหเ้วน้ชอ่งว่าง ระหวา่งคน ๑ 

ชว่งแขน และไม่ใหคุ้ยกนั 

ดูชา่งเป็นความล าบากยากเย็น เสยีเหลอืเกนิ 

ทีจ่ะใหเ้ด็กวยันี ้จดัแถวใหเ้ป็นระเบยีบ โดยไม่ใหคุ้ย 

ผลกั หรอืแหย่กนั 

อาจนัทมิา บอกนักเรยีนว่า วนันีพ้วกเขา 

จะท างานส าคญั คอื ท าอาหารจากขยะ เธออธบิายวา่ 

เพราะขยะเลีย้งปุ๋ย ปุ๋ยเลีย้งพชืผกั และพชืผกัเลีย้งคน 

ขยะจงึมปีระโยชน ์เพราะเอาไปท าปุ๋ยได ้เมือ่ใส่ปุ๋ย 

ลงในรอ่งผกั ก็ท าใหผ้กัเจรญิงอกงาม 



คนกนิผกัทีเ่จรญิงอกงาม และไม่มสีารพษิ 

ก็จะเจรญิเตบิโต และแข็งแรง อาจนัทมิา 

แบ่งงานออกเป็น ๓ กองคอื (๑) กองเทผงขีเ้ลือ่ย 

ทีใ่ชแ้ลว้ ออกจากถุงเพาะเห็ด 

เพราะจะเอาขีเ้ลือ่ยไปท าปุ๋ ย 

และน าถุงเพาะเห็ดไปใชใ้หม่ (๒) กองผสมปุ๋ ย และ (๓) 

กองรดน า้ อาจนัทมิาใหนั้กเรยีน อาสาสมคัร 

ว่าใครจะอยู่กองไหน เน่ืองจาก อาเป้ิมก าลงัจอ้งดู 

กระบวนการท าปุ๋ ยอยู่ อาจนัทมิา กบัผูเ้ขยีน 

ตอ้งวิง่ไปมา ระหว่างกลุ่มเทถุง และกลุม่รดน า้ เพราะวา่ 

นอกจากสอนนักเรยีน ใหท้ าตามขัน้ตอนแลว้ 

ยงัตอ้งเป็นกรรมการ คอยแยก เวลาเกดิการต่อสู ้

แย่งกนัท างาน หรอืละเมดิกตกิา 

หลงัจากส่งนักเรยีน ไปรบัประทานอาหารเย็น ทีโ่รงครวั 

อาทางบุญ อาจนัทมิา และผูเ้ขยีนก็ตรงไปยงับา้น 

ทีอ่าจนัทมิา ลกูๆ และอาทางบุญ พกัอยู่รว่มกนั 

อาจนัทมิาและผูเ้ขยีน แวะดายหญา้ รดน า้ 

และเก็บผกัสด จากสวนครวัขา้งบา้น 

ลูกสาวของอาจนัทมิา น าขา้วสุกมาจากโรงครวั หั่นผกั 

เอาลงตม้ในหมอ้ ทีม่นี า้เดอืดอยู่บนอัง้โล่ 

ทีใ่ชถ้่านเป็นเชือ้เพลงิ เมือ่เตมิน า้ซอีิว้ปรงุรส 

ก็กลายเป็นแกงจดืผกั ทีม่รีสชาต ิ



ทุกคนรวมทัง้อาทางบุญ ผูเ้ขยีน 

และครอบของอาจนัทมิา น่ังลง 

รบัประทานอาหารรว่มกนั เสรจ็จากอาหาร 

ผูเ้ขยีนชว่ยลา้งถว้ยชาม แลว้ขอตวักลบัทีพ่กั 

เวลา ๑๘.๓๐ นาฬกิา อาจนัทมิาและผูเ้ขยีน 

ไปรว่มประชมุกบัคณะกรรมการเพาะปลูก ทีเ่รอืนรบัรอง 

ใกลศ้าลาธรรม กรรมการทัง้ ๒๕ คน 

ตกลงจะท ารายละเอยีด ของโครงการผลติอาหาร 

แบบพึง่ตนเอง อาจนัทมิา เสนอทีท่ าแปลง เพาะปลูกใหม่ 

ซึง่ไดส้ ารวจมากบัผูเ้ขยีน ทีป่ระชมุเห็นชอบ 

และใหใ้ชส้ถานทีน้ั่น เพาะปลกูไปกอ่น และก าหนดวา่ 

ใครจะเป็น ผูดู้แลแปลงไหน ทีป่ระชมุ ยงัอภปิราย 

ถงึวธิทีีจ่ะใช ้ในการเพาะปลูก 

ในการอบรม “การพฒันามนุษยอ์ย่างเรง่รบี” 

อาจารยอ์ุดม ผูเ้ช ีย่วชาญ การเพาะปลูกแบบธรรมชาต ิ

ไดป้าฐกถา เกีย่วกบั วธิกีารของญีปุ่่น 

ซึง่ฟูคูโอกะคดิขึน้ วธินีี ้ไม่ไถดนิ (หรอืขดุดนิ) 

ไม่ใชปุ๋้ยเคม ีหรอืยาฆ่าแมลง และไม่ตอ้งก าจดัวชัพชื 

อาเจนจบ ไดท้ดลองวธินีี ้ในนาทีห่่างออกไปจากชมุชน 

และไดร้บัผลส าเรจ็ตามสมควร แต่อาเจนจบ ชีใ้หเ้ห็นวา่ 

การตระเตรยีมทีด่นิ คร ัง้แรก โดยไม่ตอ้งไถ 

หรอืขดุดนิน้ัน อาจจะตอ้งใชเ้วลาแรมเดอืน 



หรอืนานกว่าน้ัน และเห็นว่า จะไม่ทนักบัความมุ่งหมาย 

ทีต่ ัง้ไวเ้ดมิ คอื ผลติขา้วสารใหไ้ด ้๕,๐๐๐ กโิลกรมั 

เพือ่เอาไปใช ้ในงานพุทธาภเิษก ในเดอืนเมษายน 

มผีูอ้อกความเห็นวา่ น่าจะตอ้งขา้ม 

บางขัน้ตอนของฟูคูโอกะ และจะตอ้งท าตามแบบไทยๆ 

คอืขดุดนิ ท าแปลงเพาะปลูก ทีป่ระชมุรบัรองขอ้เสนอ 

เวลา ๑๙.๔๕ น. การประชมุยตุ ิ

อาจนัทมิาอยู่คุยกบัเพือ่น ทีเ่พิง่กลบัมาจาก 

เยีย่มเยยีนบา้นของเธอ ผูเ้ขยีนกล่าว ราตรสีวสัดิ ์

และขอบคุณ อาจนัทมิา ทีใ่หเ้วลาเป็นกนัเอง และ 

สนุกสนานทัง้วนั 

    

ศริวิรรณ 

อาวรรณ เป็นผูห้ญงิทีแ่คล่วคล่อง วอ่งไว อายุ ๓๙ ปี 

เป็นคนไทย ทีม่เีช ือ้จนี ตอนเป็นนักเรยีน เคยชว่ยพ่อแม่ 

ท ารา้นขายกว๋ยเตีย๋ว อยู่ในส าเพ็ง กรงุเทพ ฯ 

เธอแต่งงานแลว้ สามขีองเธอคอื อาวชิยั 

ซึง่เคยเป็นนักพฒันาทีด่นิ ทัง้สองพบกนั 

ในช ัน้เรยีนภาษาจนี ทัง้สอง มลีูกชายคนหน่ึง อายุ ๑๐ 

ขวบ อาวรรณมาอยู่ทีศ่รีษะอโศก 

เพือ่ผลประโยชนข์องลกูชาย  อาวรรณและอาวชิยั 



ตัง้ใจจะอยู่ศรีษะอโศก เป็นการทดลองสกั ๒ ปี 

กอ่นทีจ่ะตดัสนิใจ วา่จะอยู่ทีน่ี่ เป็นการถาวรหรอืไม่  

ในการสมัภาษณ ์ตอนหน่ึง อาวรรณ กลา่ววา่ 

เราไปหลายที ่เพือ่ดูวดั และการปฏบิตัขิองเขา พระดีๆ  

ก็คงจะม ีแต่ทีเ่ราเห็น... เขาบวชเพือ่เลีย้งชพี 

แมค้นทีใ่กลช้ดิ เพือ่นบา้นของฉันเอง ซึง่เคยซือ้ขายยา 

เขาบอกว่า เขาท างานหนัก แต่ไม่มเีงนิไม่มเีงนิเก็บ 

แต่หลงัจากบวชได ้๓ ปี เขาบอกว่า เขาใหค้นกูเ้งนิไป 

๑๐๐,๐๐๐ บาท พรอ้มดอกเบีย้ พระอย่างนีก็้ม ี

ไม่ตอ้งท างานหนัก หาเงนิไดด้ว้ย เราเห็นแลว้คดิ ออ้ 

ศาสนา เป็นอย่างนีเ้ชยีวหรอื?... เกีย่วกบัศลีขอ้ ๓ 

เกีย่วกบั ความสมัพนัธก์บัผูห้ญงิ 

เขามกีนัดว้ย  ผูห้ญงิบางคน 

อยูใ่นกุฏกิบัพระ  น่าเกลยีด... ฉันไม่นับถอืกจิเชน่น้ัน 

ฉันไม่มคีวามศรทัธา ในธรุกจินี ้ถูกไหม? 

มนัเกีย่วกบัพระ ฉันไม่นับถอืวา่ เขาเป็นพระ 

เขาเหมอืนกบั คนธรรมดาทั่วไปในโลก... 

เราอ่านพบอโศก ในหนังสอืพมิพ ์อย่างทีเ่ขาลงข่าวกนั 

เราไปทีส่นัตอิโศก เพือ่ดูใหเ้ห็นกบัตา วา่วดัเป็นอย่างไร 

ทนัททีีเ่หยยีบย่างเขา้ไป หวัใจของฉันบอก “เอะ๊ 

วดันีไ้ม่มตูีเ้ร ีย่ไร พระนอนในกฏุแิคบๆ” ฉันไม่เห็นว่า 

พระมสีมบตัอิะไร –พดัลม ตูเ้ย็น – ไม่เห็นม ี



พระไม่มสีิง่อ านวยความสะดวก แค่กุฏแิคบๆ เท่าน้ัน อะ 

พระเหล่านีด้ ีท่านไม่ใชเ้งนิ ไม่สวมรองเทา้ ไม่มอีะไร 

ทุกคนทีอ่าศยัอยู่ในชมุชนนี ้คอื สนัตอิโศก 

แต่งตวัคลา้ยกนั เสือ้ผา้ ไม่เหมอืนเสือ้ผา้ทีม่รีาคาแพง 

เมตรละหลายรอ้ยบาท โอโ้ฮ ดจีงัเลย ประหยดัอย่างนี ้

ท่านตอ้งมเีงนิเหลอืเยอะ 

เราบรจิาคเงนิ แต่เขาไม่รบั เราประหลาดใจมาก 

อะไรกนั? ทีอ่ืน่เขาเร ีย่ไรเงนิ แต่ทีน่ี่เขาพูดว่า 

“ถา้คุณยงัไม่ไดม้าทีน่ี่ ครบ ๗ คร ัง้ 

และยงัไม่ไดอ้่านหนังสอืครบ ๗ เล่ม 

และถา้ยงัไม่เขา้ใจวา่ 

เราท าอะไรทีน่ี่  เราไม่รบับรจิาคจากคณุ อยา่งนอ้ย 

คุณควรจะรู ้เวลาคุณบรจิาค ว่าเขาเอาเงนิของคุณ 

ไปท าอะไร ถา้คณุไม่รูว้่า เขาเอาเงนิของคุณไปท าอะไร 

คุณจะบรจิาคไปท าไม?” น่ีเป็นจดุทีแ่ตกต่าง จากทีอ่ืน่ 

... เคร ือ่งแต่งกาย และการรบัเงนิ 

คร ัน้แลว้ เราเขา้ไปดูในโรงเรยีน เพราะเราคดิว่า 

การสอนเด็ก เป็นเร ือ่งส าคญัของชมุชน เราเขา้ไปดู 

การศกึษาของเขา ว่าเขาเรยีนกนัอย่างไร และ “ศลีเดน่ 

เป็นงาน ชาญวชิา” หมายความว่าอะไร เรามลีกูคนหน่ึง 

และอยากใหลู้ก เป็นอย่างน้ัน เราเร ิม่ส่งลูก 

ไปโรงเรยีนวนัอาทติย.์.. เราเร ิม่รูส้กึ ใกลช้ดิยิง่ขึน้ 



น่ันคอื เรารกัลกูของเรา และเมือ่ลกูอยู่ทีไ่หน 

เราตอ้งอยู่ทีน่ั่นดว้ย มหีลายครอบครวั ทีต่อ้งการ 

ใหลู้กเป็นคนด ีแต่พ่อแม่ไม่มา เด็กอาจท าด ี

แต่เมือ่เขากลบับา้น ถา้พ่อแม่ไม่ไปเรยีนดว้ย 

เขาก็ไม่สามารถบอกเด็ก เกีย่วกบัความรูท้ีค่รสูอน 

เราจงึปรกึษากนั ในครอบครวัของเรา เรามปีระชมุ 

ถกเถยีง... วชิยั สามขีองฉัน เขาศกึษา 

และเขาเขา้ใจธรรมะ มากกว่าเรา เขาเขา้ใจอโศก 

มากกว่าเรามาก เขาเร ิม่ประชมุ กบัครอบครวัของเรา 

“น่ีเป็นทีอ่ยู่ทีด่ไีหม?”  ฉันคดิว่าในอโศก 

มสีิง่ทีน่่าสนใจมากมาย แมแ้ต่วฒันธรรม 

และกจิวตัรของเขา สิง่ส าคญัคอื เขาสรา้งสงัคม 

ส าหรบัลูกของเรา เราจงึสนใจ และปรกึษากนั 

และศกึษาเพิม่เตมิ เราไปดูอโศก หลายแห่ง 

เราศกึษาอโศกแต่ละแห่ง และพูดถงึศรีษะอโศก ว่าเป็นที ่

ทีเ่ราควรมา 

ผูเ้ขยีน: คณุอยูท่ีนี่ด่ว้ยเป้าประสงคอ์ะไร 

ส่วนตวัแลว้ ส าหรบัฉันเอง ศาสนาไม่ใชสุ่ดซึง้ นะคะ 

ตวัเองยงัไม่ไดต้ดัสนิใจ 

ว่าจะอยู่ในฐานะบุคคลในชมุชนนี ้ฉันมธีรุะ ฉันมพ่ีอแม่ 

ฉันเชือ่ว่า ฉันตอ้งรบัผดิชอบขา้งนอก น่ันคอื 



ส าหรบัตวัฉัน ถา้ไม่ด ีฉันพรอ้มทีจ่ะไป แต่อยู่ทีน่ี่ – 

ลูกของเรา จะไดอ้ะไร?  เป้าหมายทีส่ าคญัก็คอื 

ลูกของเรา เราอยากใหลู้กของเรา เป็นคนมคีวามรู ้

ทีส่ามารถชว่ยเหลอืสงัคมได ้เราไม่ตอ้งการ 

ใหเ้ขาเป็นเชน่ เด็กวยัรุน่ทัง้หลายทั่วไป 

เราไม่ตอ้งการใหเ้ขา เรยีนสูงๆ 

แต่ไม่สามารถใหอ้ะไรแกแ่ผ่นดนิ ชว่ยใครไม่ได ้

แมแ้ต่ตวัเอง ก็ชว่ยไม่ได ้

อาวรรณ มเีหตุผล ๔ ประการ ทีเ่ลอืกศรีษะอโศก คอื 

๑) มคีรอูเมรกินั สอนภาษาองักฤษอยู่ทีน่ี่ 

(เดีย๋วนีไ้ม่มแีลว้)  

๒) ผูน้ าหลายคน มกีารศกึษาสูง 

และมคีวามคดิกา้วหนา้ 

๓) มคีวามปลอดภยัในชมุ และ 

๔) สิง่แวดลอ้ม ท าใหเ้ด็กม ี“หวัใจทีสุ่ภาพออ่นโยน” 

  

วนัพฤหสับด ีที ่๘ กมุภาพนัธ ์๒๕๔๔ 

อาวรรณปลุก ชมิ ลูกชายของเธอ ใหต้ืน่นอน ตัง้แต่ต ี๕ 

เพือ่เตรยีมตวัไปโรงเรยีน คร ัน้แลว้ เธอเอง 

กลบัไปนอนต่อ ผูเ้ขยีนรูเ้พราะว่า นอนอยู่หอ้งถดัไป 

(ผูเ้ขยีน ยา้ยจากบา้นทีพ่กัอยู่ 



มาพกักบัอาวรรณช ัว่คราว เพือ่ใหก้วาง 

ซึง่เป็นเจา้ของบา้น ไดพ้กักบัเพือ่น ทีข่ึน้มาจากกรงุเทพ 

ฯ) ผูเ้ขยีนไดย้นิอาวรรณ เคลือ่นไหวไปมาอกีคร ัง้ เมือ่ 

๗ นาฬกิา ผูเ้ขยีนจงึแต่งตวั เก็บทีน่อน 

แลว้ลงไปช ัน้ลา่ง เห็นอาวรรณ ใส่เสือ้ยนีส ์

แบบตะวนัตก และนุ่งผา้ถุงสคีราม (ผูเ้ขยีนเห็นอาวรรณ 

นุ่งผา้ถุง เป็นคร ัง้แรก เธอบอกว่า เพือ่นให ้

และนุ่งสบายด)ี อาวรรณก าลงัน่ังยองๆ ลา้งหมอ้ขา้ว 

ทีแ่ชไ่วต้อนกลางคนื เธอทกัทายผูเ้ขยีน 

เป็นภาษาองักฤษ “กูด มอรน่ิ์ง” 

แลว้ชวนผูเ้ขยีนดืม่กาแฟ 

ตามปกตคินทีศ่รีษะอโศก ไม่ดืม่กาแฟ 

อาจจะเป็นเพราะวา่ กาแฟเป็นของฟุ่มเฟือย หรอืกาแฟ 

มสีารแคฟฟิอนิ ซึง่เป็นยาเสพตดิชนิดหน่ึง 

อาวรรณยอมรบัว่า กาแฟเป็นสิง่หน่ึง ทีเ่ธอยงัทิง้ไม่ได ้

เธอจงึซอ่นหมอ้ตม้น า้เสยี และแอบดืม่กาแฟ 

เวลาไม่มใีครเห็น ผูเ้ขยีนน่ังลงบนมา้น่ัง ตวักลมเตีย้ๆ 

มอืก าถว้ยแกแฟรอ้นๆ ทีม่เีนสคาเฟ่ น า้ตาลและครมีผง 

ทีไ่ม่ท าดว้ยนม อาวรรณ วางหมอ้ทีล่า้งสะอาดบนทีผ่ึง่ 

ชงกาแฟส าหรบัตวัเอง แลว้ชวนผูเ้ขยีน คุยเร ือ่งต่างๆ 

เชน่ นายกรฐัมนตรทีกัษิณ ซึง่ไดร้บัเลอืกมาใหม่ๆ 



สถานที ่ทีเ่คยไปเทีย่วในเมอืงไทย และ 

การพบกบัสามเีป็นคร ัง้แรก 

เวลาเกอืบ ๘ นาฬกิา อาพลขีวญั แวะมาหา 

“อาหารเสรมิ” อาวรรณยืน่เคร ือ่งดืม่ ทีม่คุีณค่า 

ทางอาหารให ้ซึง่เป็นซเีร ีย่ล ผงธญัญพชื กบัน า้รอ้น 

เพือ่ไม่เป็นการหลอกลวง อาพลขีวญั 

แงะเอาขนมไหวพ้ระจนัทร ์ทีเ่หลอืมาจากวนัตรษุจนี 

ออกมาแจก พอด ีชมิ กลบัมาบา้น เพือ่กนิอาหารเชา้ 

ชมิเทซเีร ีย่ลผงใสช่าม แลว้ตกักนิแหง้ๆ วนันี ้ชมิ 

มท่ีาทางตืน่เตน้ เขาเล่าใหแ้ม่ฟัง ทัง้ๆ ทีม่ซีเีรยีลผง 

อยู่เต็มปาก เขาเล่าว่า ไดร้บัค าชมว่าขยนั 

และตัง้ใจท างาน ในช ัว่โมงเชา้นี ้อาวรรณ 

แสดงความพอใจ อย่างออกนอกหนา้ คร ัน้แลว้ 

สั่งลูกชายใหหุ้บปาก เพือ่ไม่ใหอ้าหาร 

หลุดกระเด็นเพ่นพ่าน ชมิกระโดดโลดเตน้ไปมา 

แลว้แกลง้กวน อารมณแ์ม่ 

โดยเป่าผงซเีรยีลออกจากปาก 

อาวรรณเตอืนลูกอยา่งใจเย็นอกี ๒-๓ คร ัง้ ใหห้ยุดเล่น 

แต่ชมิท าเป็นหูทวนลม จนอาวรรณโมโห จงึตวาดเอา 

ชมิ คงรูว้่าแม่โกรธ จงึหยุดเลน่ แลว้ขม า้ซเีรยีล 

ชอ้นสุดทา้ย อย่างตะกละตะกลาม ยิม้แสยะใส่แม่ 

ใหเ้ห็นซเีรยีลตดิเต็มไรฟัน กอดรดัแม่แรงๆ 



แลว้วิง่หนีไปเขา้หอ้งเรยีน เกอืบชนอาจนัทมิา 

ซึง่ก าลงัเปิดประตูเขา้มา อาจนัทมิา มาแจง้ข่าว 

เร ือ่งสมาชกิชมุชน จะท าอาหารมือ้เย็น เลีย้งนักเรยีน 

อาพลขีวญั ทกัทายอาจนัทมิา แลว้ขอตวัไปท างาน 

ขณะเดยีวกนั วทิธยิุ ลูกชายวยั ๒๐ ของอาทางบุญ 

เขา้มาขอใชโ้ทรศพัท ์ของอาวรรณ 

เขาตอ้งการเรยีกหาเพือ่น ทางเคร ือ่งกระจายเสยีง 

เพือ่จะไปในเมอืงดว้ยกนั ขณะทีเ่พือ่น ขบัรถปิกอพั 

มารบัวทิธยิุ อาจนัทมิา ขอตวัไปเดนิสาร 

เร ือ่งท าอาหารเลีย้งเด็กต่อไป อาวรรณใหเ้งนิวทิธยุิ 

ไปซือ้เสน้ก๋วยเตีย๋วสดมาฝาก เพือ่จะท าราดหนา้ 

เลีย้งนักเรยีน 

อาวรรณและผูเ้ขยีน รบีออกจากบา้น 

กอ่นทีผู่เ้ยีย่มเยยีนรายต่อไปจะมา ทัง้สอง 

น ากาตม้น า้ไปยงัโรงทอ ทีน่ั่น มหีญงิสูงอายุ ๓ คน 

ก าลงัทอหูกอยู่ คุณยายทัง้ ๓ ชอบดืม่น า้อุ่น 

เพราะเชือ่วา่ จะท าใหม้สีขุภาพด ียายคนหน่ึง ทอผา้ 

สฟ้ีาแกล่ว้นๆ อกีคนทอผา้ ลายตาหมากรกุ 

ส าหรบัท าผา้ขาวมา้ คนที ่๓ ทอผา้ ลายมดัหมี ่

ซ ึง่เป็นลายคลา้ยเพชร ของชาวอสีาน 

ผูเ้ขยีนและอาวรรณ ขอทดลองทอผา้บา้ง 

แต่ท าไม่คล่อง เหมอืนคณุยาย จงึนับว่า 



การทอผา้ดว้ยหูก ทีใ่ชเ้ทา้ถบี เป็นทกัษะทีต่อ้งฝึกฝน 

จนช านาญจรงิๆ  อาวรรณและผูเ้ขยีน น ากาตม้น า้ 

ต่อไปยงัคลนิิกอโรคยา เพือ่เยีย่มนักเรยีน ๔ คน 

ทีก่ าลงัป่วยอยู่ และชงชาสมุนไพรใหเ้ขาดืม่ 

ประมาณ ๑๐.๓๐ น. อาวรรณและผูเ้ขยีน 

เดนิลดักลบัมาบา้น เห็นอาพร (ภรรยา อาเจนจบ) 

ซึง่อยู่บา้นตดิกนั ก าลงักวาดขยะ 

อยู่บนทางเดนิหนา้บา้น อาวรรณชวนอาพร 

มากนิอาหารเทีย่งดว้ยกนั ผูเ้ขยีนชว่ยอาวรรณหั่นพรกิ 

และทุบกะเทยีม เพือ่ท ากว๋ยเตีย๋ว 

อาพรน าผกัสดมาสมทบ จงึไดก้๋วยเตีย๋วทีค่รบเคร ือ่ง 

บงัเอญิ อาจบัใจและอาแดง มาธรุะบางอย่าง 

จงึไดร้บัเชญิ ใหร้ว่มรบัประทาน อาหารเทีย่งดว้ย 

ผูเ้ขยีนเห็นแขกทัง้สาม ของอาวรรณ 

เขยบิเขา้ไปน่ังชดิตดิกนั แลว้ซบุซบิกนั ดว้ยภาษาลาว 

จากทีผู่เ้ขยีนไดย้นิ และจบัใจความได ้เขานินทากนัว่า 

ภรรยาของอาอา้ย จะฟ้องหย่า และพาลูกกลบักรงุเทพ ฯ 

และว่าอาจนัทมิา เป็นคนไหวงา่ย เพยีงไดย้นิ 

คนสอดรูส้อดเห็น วา่แอบกนิของว่างทัง้วนั 

ก็เก็บเอามาคดิ และรอ้งใหเ้หมอืนเด็กๆ สว่นอาวรรณ 

คงยุ่งอยู่กบั การปรงุก๋วยเตีย๋ว จงึไม่ไดร้ว่มวงสนทนา 



แต่เมือ่มาน่ังลอ้มวงกนิก๋วยเตีย๋ว การสนทนาก็เปลีย่นไป 

เป็นเร ือ่งการเลีย้งดูเด็ก เพราะหญงิทัง้ ๔ ต่างก็มลีกู 

หลงัจากน้ัน ประมาณช ัว่โมงคร ึง่ แขกของอาวรรณ 

ลากลบั ปล่อยใหอ้าวรรณ และผูเ้ขยีน ชว่ยกนัลา้งถว้ย 

ลา้งชาม อาวรรณสารภาพ 

ว่าเธอไม่ชอบการพูดแบบน้ัน –นินทาลบัหลงั 

เร ือ่งส่วนตวัของคนอืน่ ยิง่กว่าน้ัน เธอไม่ชอบ 

เมือ่ทุกคนพูดภาษาลาว เพราะว่าเป็นการแยก 

คนทีไ่ม่พูดลาวโดยก าเนิด ออกไป 

ประมาณ ๑๒.๓๐ น. อาพลขีวญั โผล่หนา้เขา้มา 

บอกว่า หวิสม้ต า อาวรรณกบัผูเ้ขยีน ลมืสนิท 

ว่าไดส้ญัญาไว ้กบัอาพลขีวญั ว่าจะท าสม้ต า 

แต่เพือ่รกัษาหนา้ อาวรรณ แกลง้ดุอาพลขีวญัว่ามาชา้ 

คนอืน่เขากนิอาหารเทีย่งกนัเสรจ็แลว้ เธอกระวกีระวาด 

หาเคร ือ่งปรงุ แลว้ท าสม้ต า ใหอ้าพลขีวญั 

แต่อาพลขีวญั ไม่ยอมกนิคนเดยีว 

ตกลงอาวรรณและผูเ้ขยีน ตอ้งกนิสม้ต า 

เป็นอาหารเทีย่ง มือ้ทีส่อง 

อาพลขีวญับอกว่า เธอนัดกบัหมอฟันไวว้่า 

จะพาลูกไปหาหมอ เวลา ๑๔ นาฬกิา และถามวา่ 

อาวรรณ จะชว่ยพาไปไดห้รอืไม่ 



อาวรรณรบีตอบรบัทนัท ีเพราะเธอก าลงัหาเร ือ่ง จะไป 

“เปิดหูเปิดตา” ทีใ่นเมอืงอยู่แลว้ แต่กอ่นถงึเวลา 

อาพลขีวญั กลบัไปท าธรุะของเธอ ทีโ่ตะ๊ประชาสมัพนัธ ์

อาวรรณ รบีท างานเสมยีนใหส้าม ี

ซึง่เดนิทางไปท าธรุะใหอ้โศก ผูเ้ขยีนจดัขอ้มูล ทีจ่ดมา 

ใหเ้ขา้ระเบยีบ 

พอโรงเรยีนเลกิ อาวรรณ ชมิ อาพลขีวญั 

ลูกสาวของเธอ และผูเ้ขยีน 

ปีนขึน้รถบรรทุกของอาวรรณ แลว้ขบัไปในเมอืง 

ซึง่ห่างออกไป ๕ กโิลเมตร อาวรรณจอดรถ 

ใหอ้าพลขีวญัและลูกสาว เขา้รา้นหมอฟัน ส่วนเธอ 

ลูกชาย และผูเ้ขยีน เดนิขา้มถนน ไปศูนยค์อมพวิเตอร ์

ชมิเล่นเกมสว์ดิโีอ ผูเ้ขยีนตรวจอเีมล ์ประมาณ ๑ 

ช ัว่โมง อาพลขีวญัและลูกสาว 

โผล่ออกมาจากรา้นหมอฟัน ทุกคน ตรงไปยงัรา้นขนม 

อาวรรณ อนุญาตใหช้มิ เลอืกขนม ๒-๓ อย่าง 

และเยา้ว่า “อย่าคดิวา่ เป็นวนัเกดิของชมินะ” 

เธออธบิายใหผู้เ้ขยีนฟังว่า การใหข้องขวญัวนัเกดิ 

ไม่ใชป่ระเพณีไทย แลว้หนัไปลอ้ชมิวา่ 

“ในวนัเกดิของชมิ ชมิควรใหข้องขวญัวนัเกดิ แม่นะ 

เพราะว่าแม่เกอืบตายเชยีว ตอนทีเ่กดิชมิออกมา” 

แต่ชมิไม่สนใจ ว่าแม่พูดอะไร 



นอกจากขนมทีอ่ยู่ตรงหนา้ ทุกคนนอกจากอาพลขีวญั 

ซือ้ขนมทีน่่ากนิ คนละ ๒ ชิน้ อาวรรณและผูเ้ขยีน 

เป็นคนควกักระเป๋า คนละคร ึง่ 

เพราะคนอืน่ไม่มใีครมสีตางค ์อาวรรณแวะซือ้น า้ซอส 

ส าหรบัปรงุราดหนา้ ทีร่า้น “น า้ฟ้า” ของญาตธิรรม 

ของศรีษะอโศก แลว้กลบัทีพ่กั 

คณะหา้สหาย มาถงึศรีษะอโศก ประมาณ ๑๖ นาฬกิา 

ทนัททีีม่าถงึ คนขีจ่กัรยานคนหน่ึง บอกว่ามไีฟไหม ้

ทีเ่ลยป่าชา้ ไปหน่อยเดยีว อาวรรณและผูเ้ขยีน 

ควา้ผา้เชด็ตวัเกา่ๆ แลว้รบีป่ันจกัรยาน จะไปชว่ยดบัไฟ 

ไปเกอืบถงึป่าชา้ ก็พบคนกลุม่หน่ึง หนา้ตามอมแมม 

เหมอืนไปคลุกถา่นมา มอืถอืถงัเปล่า และผา้ผวย 

ทีถู่กไฟเลยี เสยีจนขนหลุดหมด  เขารายงานวา่ ดบัไฟ 

เรยีบรอ้ยแลว้ อาวรรณและผูเ้ขยีน รูส้กึหมดแรง 

ป่ันจกัรยานไม่ไหว จงึจงูจกัรยานกลบับา้น 

เพือ่จะไปท าราดหนา้ ใหท้นัเวลา เลีย้งนักเรยีน 

ผูเ้ขยีนตดัแผ่นกว๋ยเตีย๋วสด ทีว่ทิธยุิ ซือ้มาจากในเมอืง 

ออกเป็นร ิว้ๆ แลว้สบักะหล า่ปล ีใหเ้ป็นชิน้เล็กชิน้นอ้ย 

เพือ่ท าราดหนา้ เด็กนักเรยีนชาย ๒-๓ คน 

ทีม่าวนหาของกนิ ถูกจบัใหเ้ป็นผูช้ว่ยแม่ครวั 

แต่น่าเสยีดาย ราดหนา้ยงัไม่เสรจ็ เสยีงฆอ้ง 

เรยีกประชมุดงัขึน้ เมือ่เวลา ๑๘ นาฬกิา 



วนันีเ้ป็นวนัมาฆบูชา ซึง่เป็นวนัส าคญัวนัหน่ึง 

ในหา้วนัส าคญั ของพุทธศาสนา เป็นวนัทีร่ะลกึถงึ 

เหตุการณ ์ทีพ่ระสงฆ ์๑๒๕๐ รปู มาประชมุกนั 

โดยมไิดนั้ดหมาย เพือ่ฟังโอวาทปาตโิมกข ์

ของสมเด็จพระสมัมาสมัพุทธเจา้ พระสงฆเ์หล่าน้ัน 

ลว้นเป็น เอหภิกิข ุคอืไดร้บัการอุปสมบทโดยตรง 

จากพระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทุกรปูส าเรจ็เป็นพระอรหนัต ์

และวนัน้ัน เป็นวนัเพ็ญ พระจนัทรเ์ต็มดวง 

เสวยฤกษม์าฆะ 

ศรีษะอโศก ฉลองวนัส าคญันี ้

โดยประชมุพรอ้มเพรยีงกนั ภายใตด้วงจนัทร ์

ทีท่อแสงนวลผ่อง ในสนามหญา้ สเีขยีวขจ ี

ซึง่ลอ้มรอบดว้ยป่าไม ้และสระน า้ น า้ในสระ 

สะทอ้นแสงจนัทร ์ท าใหส้วา่งไสวไปทั่วบรเิวณ ทัง้บนฟ้า 

บนบก และในน า้ สมณะรปูหน่ึง น่ังโดดเด่นบนเนินดนิ 

น าสวดมนต ์์เป็นภาษาบาล ีแลว้เทศนา 

ถงึความหมายของวนันี ้รวมทัง้อ านาจของธรรมชาต ิ

ทีฉ่ายแสง แห่งพระธรรม 

ผูเ้ขยีนกลบัไปถงึบา้น เห็นอาวรรณ 

เพิง่เสรจ็จากการเก็บ ขา้วของในครวั และอาบน า้ 

แสดงว่า เธอไม่ไดไ้ปรว่มประชมุ ผูเ้ขยีนชว่ยเธอ 

ยกหมอ้ราดหนา้ใบใหญ ่ไปวางไวห้นา้บา้น 



เผือ่นักเรยีนทีห่วิโหย เดนิผ่านมา จะมองเห็น 

นักเรยีนกลุม่แรก มามอืเปล่า อาวรรณบอกใหเ้ขา 

ไปหาชอ้นชามมาเอง เพราะวา่สิง่ของ 

ไดห้ายไปจากบา้น ขณะทีเ่ธอพาพรรคพวก ไปในเมอืง 

เมือ่บ่ายวนันี ้เธอบอกว่า คงมใีครงดัแงะ 

เขา้ไปในหอ้งเก็บของ แลว้ขโมยเสน้บะหมีแ่หง้ 

และแปรงสฟัีน แบตเตอร ีข่องเธอไป 

อาวรรณ ชีใ้หผู้เ้ขยีน ดูรอยงดัแงะ และชอ่งโหว่ 

ทีผู่ร้า้ยปีนเขา้มา เธอบอกวา่ ตอ้งเป็นฝีมอื 

ของเด็กชายคนหน่ึง ชือ่มกิ และเพือ่นๆ ซึง่ชอบขโมย 

และ ไม่ใชค่ร ัง้แรก การลกัขโมย เป็นปัญหาของชมุชน 

แต่ไม่เห็นมกีารแกไ้ข ท าใหอ้าวรรณ รูส้กึผดิหวงัมาก 

นักเรยีนกลบัมาใหม่ พรอ้มดว้ยชอ้นและชาม 

อาอา้ยและอาคมไว มารว่มดว้ย อาวรรณ 

จงึเล่าเร ือ่งขโมย ใหอ้าทัง้สองฟัง 

ผูเ้ขยีนขอตวัไปอาบน า้ เมือ่ ๑๙.๔๕ น. 

แต่เมือ่กลบัออกมา ไม่เห็นนักเรยีน และอาคมไว 

เห็นแต่อาวรรณกบัอาอา้ย น่ังคุยกนัอยู่ เมือ่พจิารณา 

จากการนินทา ทีผู่เ้ขยีนไดย้นิเมือ่ตอนเทีย่ง ท าใหส้งสยั 

ว่าอาอา้ย คงอยากจะสนทนาเงยีบๆ กบัเพือ่นสนิท 

ผูเ้ขยีนจงึบอกวา่ ง่วงนอน และกล่าว “ราตรสีวสัดิ”์ 



กบัคนทัง้สอง แลว้เขา้หอ้งนอน ไปอา่นหนังสอื 

ดว้ยแสงไฟฉาย 

  

ทางบุญ 

อาทางบุญ เป็นคนเขม้แข็ง อายุ ๔๐ ปี เคยเป็นชาวนา 

และมาจากอุบลราชธานี ชือ่เดมิ ดารา แต่เชน่เดยีวกบั 

คนอโศกทัง้หลาย เธอไดช้ ือ่ใหม่ จากสมณะโพธริกัษ ์

ช ือ่ใหม่ของเธอ มคีวามหมายว่า “แนว ชอ่ง หรอื 

โอกาสของการท าด”ี ชา่งเหมาะเจาะกบัเธอ 

เสยีน่ีกระไร! เพราะอาทางบุญ ตัง้จดุมุ่งหมายไวว้่า 

จะด าเนินชวีติไปสูพ่ระอรหนัต ์

อาทางบุญ แยกกบัสาม ีเมือ่ ๓ ปีล่วงมาแลว้ และน าลกู 

๓ คนของเธอ มาอยู่ทีศ่รีษะอโศก เดีย๋วนี ้

อาทางบุญถอืศลี ๕ 

และพยายามทีจ่ะกา้วหนา้ไปสู่ คนวดั อาทางบุญยิม้สวย 

แต่เธอมกัจะเอาจรงิเอาจงั โดยเฉพาะอย่างยิง่ 

เร ือ่งเกีย่วกบัจรยิธรรม เธอบอกผูเ้ขยีนวา่ 

ทีม่ภีาระกบัลูกอยู่เดีย๋วนี ้เป็นวบิากกรรมของเธอ 

ทีล่ะเมดิศลีขอ้ ๓ เดีย๋วนีอ้าทางบุญ 

ปกปิดรา่งกายมดิชดิ ดว้ยเสือ้แขนยาว และ ผา้พนัคอ 



เป็นจดุๆ เพือ่เป็นการป้องกนั การยั่วยวนทางเพศ 

เธอเลา่ถงึชวีติของเธอ ซึง่เคลา้ไปดว้ยความเศรา้ 

และความหวงั จนกระทั่ง ไดม้าพบอโศก ซึง่ถอืวา่ 

เป็นบา้นใหม่ของเธอ 

กอ่นทีฉั่นมา... จรงิ ๆ แลว้ฉันจะอธบิายตัง้แต่ 

วนัทีฉั่นเกดิ ฉันมหีวัใจทีค่ดิ “ฉันไม่ชอบความรนุแรง 

ฉันไม่ชอบการท าบาป ฉันไม่ชอบการฆ่าสตัว ์

ฉันไม่ชอบ การบบีบงัคบั และฉันไม่ชอบ 

การหาประโยชนจ์ากคน” ฉันจงึคดิว่า เอ 

ฉันควรจะท าอะไรด ีฉันรูส้กึวา่ ถา้ฉันคนเดยีวคดิอย่างนี ้

ฉันคงเป็นบา้ บา้บุญ... ฉันไม่กลา้พูดกบัใคร 

หวัใจของฉัน มองลกึลงไป แตไ่ม่มคี าตอบ 

ไม่มสีงัคมไหนนะ ทีม่แีต่คนทีม่จีรยิธรรม ไม่มกีารกดขี ่

ไม่ฆ่าสตัวต์ดัชวีติ ไม่ท าลายธรรมชาต ิ

โดยการสรา้งบา้น ใหญ่โตมโหฬาร 

และสิง่ยิง่ใหญ่ทัง้หลาย... 

ไม่ม ี(สงัคมใดคลา้ยน่ี) ฉันจงึจบอยู่ทีน่ั่น 

และฉันก็อยู่มนัไปเร ือ่ยๆ ฉันท างาน จนกระทั่ง ฉันอายุ 

๑๘-๑๙ ปี และแม่ของฉัน อยากใหฉั้นแต่งงาน... จรงิๆ 

แลว้ ฉันอยากบวช นะคะ แต่ฉันไม่เห็นความคดิ หรอื 

หลกัศาสนาไหน ทีท่ าใหฉั้น มคีวามมั่นใจ วา่มหีนทาง 

... ถา้ฉันพบอโศกเสยีกอ่น ฉันคงจะไม่แต่งงาน 



แม่ของฉัน ตอ้งการใหฉั้นแต่งงาน ฉันจงึแต่งงาน 

และฉัน... เร ิม่ท าตามที ่ฉันคดิไวก้อ่น ฉันสรา้งบา้น 

หลงักระจิว๋ – ไม่ใหญ่โตเลย แลว้ฉันปลกูผกัชนิดต่างๆ 

และไมผ้ล เดีย๋วนี ้ฉันก็ยงัปลูกอยู่... 

แต่ในส่วนลกึ ในหวัใจของฉัน มนัยงัไม่ถูกตอ้ง 

ฉันยงัคงคดิ จะสรา้งชมุชนใหม่สกัแห่ง ฉันไม่มเีพือ่น –

ทุกแห่งทีฉั่นมองหา เขาไม่คดิเหมอืนฉัน อย่างในปี 

๒๕๓๖ ฉันปลูกบวบจ านวนมาก ฉันขายไดเ้งนิมากดว้ย 

แต่ทีน่ี่หญงิคนหน่ึง จากกนัทรลกัษน่ี์ ซือ้บวบของฉัน 

แต่เป็นคนขีเ้มา และไม่ใหเ้งนิฉันเลย เขาโกงฉัน 

ฉันตามทวง และผ่านมาทางนี ้ทีศ่รีษะอโศกน่ี 

ฉันชวนใหเ้ขามาเป็นเพือ่น เราจงึมาทีน่ี่ และ โอ 

เมือ่เราเห็นนักเรยีนคร ัง้แรก ฉันรูส้กึทึง่ ทีเ่ห็นครอูอ้ย 

น านักเรยีนกล่าว “ส านึกด ีคะ” ฉันรูส้กึประหลาดใจ 

ฉันไม่เคยเห็นพฤตกิรรมแบบนี ้ทีไ่หนเลยในโลก 

ในยุคนีห้าไม่ได ้มแีต่ทีไ่ม่สนใจ... ฉันเร ิม่มคีวามรูส้กึว่า 

เป็นครอบครวั และฉันเร ิม่รูส้กึ มอีารมณเ์บกิบาน โอ 

สงัคมนี ้คอืสงัคมทีฉั่นฝันถงึ จรงิๆแลว้ สงัคมทีฉั่นฝันถงึ 

อยู่ทีน่ี่เอง ฉันจงึคดิว่า ฉันตอ้งมาอยู่ทีน่ี่ 

ตอ้งหาทางมาอยู่ทีน่ี่ใหไ้ด ้ฉันรบีกลบัไปบอกสามทีีบ่า้น 

“ฉันจะไปอยู่ทีน่ั่นนะ เธอจะท าอะไร เธอจะไปไหม?”  



ฉันจงึมาทีน่ี่เพือ่ศกึษา มคีนหน่ึง ใหห้นังสอืฉันอ่าน 

ชือ่ สารอโศก และ ดอกหญา้  ฉันอ่านแลว้... โอ 

ฉันพบว่า ฉันไม่ไดไ้ปคนเดยีว มคีนอืน่มากมาย 

ไปดว้ยกนั จากน่ัน ฉันเร ิม่ท า สิง่ทีท่ าใหฉั้น 

มจีรยิธรรมเพิม่ขึน้ ฉันตัง้ใจ กนิอาหารมงัสวริตั ิใน พ.ศ. 

๒๕๓๖ ถา้ฉันตัง้ใจท าอะไร ฉันตอ้งท าสิง่น้ันใหไ้ด ้

น่ันคอื สรา้งธรรมชาต ิเพือ่ท าใหอ้าณาบรเิวณ 

เขยีวชอุ่ม ปราศจากมลพษิ ท าไวใ้หโ้ลก เพราะว่า 

เวลาเราตายไป สิง่นีก็้ยงัคงอยู่ทีน่ี่ 

เพือ่นของฉันทีใ่ชปุ๋้ยเคม ีและยาฆ่าแมลง ถงึกบังงงนั 

เขาถาม “เธอท าไดอ้ย่างไร” ฉันสามารถปลูกแตงโมได ้

โดยไม่ตอ้งใส่ปุ๋ย ฉันปลูกอะไรก็ได ้แต่เมือ่กอ่น เอ 

ท าไม เมือ่กอ่น ฉันไม่กลา้ปลกู (โดยไม่ใชส้ารเคม)ี 

แต่เมือ่ฉันปฏบิตัธิรรม ฉันกลา้ “กลา้จน” 

เพือ่ทีจ่ะไม่ละเมดิศลี ไม่ท าบาป ฉันเป็นคนยากจน 

แต่ไม่เคยผดิศลี ไม่ท ารา้ยดนิ ไม่ท าลายธรรมชาต.ิ.. 

มนัเขา้กบัทีอ่โศก และพ่อท่านสอน... รกัษาธรรมชาต ิ

ไวใ้หม้นุษย ์ ฉันจงึปลูกมนั เพิม่ขึน้ เรามทุีกอย่าง 

ทีก่นิได ้ตัง้แต่ผกัอ่อนๆ ไปจนผลไมท้ีสุ่ก 

พรอ้มจะกนิได.้.. ฉันรูส้กึวา่ เรากนิมนัไม่หมด ... 

ส่วนมาก ฉันเอาไปท าบุญ และขายมนับา้ง 

แต่เป็นส่วนนอ้ย ... ตอนนี ้มะม่วง เต็มสวนเต็มหิง้ 

ฉันเพยีงแต่ คอยเฝ้าดูมนั... 



คร ัน้ฉันท าสิง่นีเ้สรจ็ ฉันคดิ ยงัมทีีด่กีว่านีอ้กี 

ฉันไดท้ าให ้ธรรมชาตดิขีึน้ แต่วนัหน่ึง เมือ่ฉันตาย 

ใครจะปฏบิตัติามทีฉั่น ตัง้ใจเอาไว ้ถา้คนทีม่าท าต่อ 

ไม่มจีรยิธรรม เขาจะท าลายมนั สิง่ทีฉั่นปลูกไว ้

เขาจะท าลายมนัหมด เพราะวา่ เขาตะกละ นะ... 

ถา้ลูกของฉัน แต่งงานกบัคนที ่ไม่มศีลีธรรม 

เขาอาจจะท า เหมอืนกบัลทัธทุินนิยม เพราะวา่ 

ทุนนิยมมกี าลงั ฉันจงึคดิว่า ถา้ฉันมชีวีติอยู่อย่างนี ้

ยาวนาน ฉันคงจะนอนตาหลบั สบาย แต่เมือ่ฉันตาย 

ฉันคงจะไม่เป็นอสิสระ จากความทุกขใ์นหวัใจ ตวัอย่าง 

เชน่ การลดกเิลส โลภ โกรธ หลง ยดึสิง่ทีท่ าส าเรจ็ 

น่ีก็เป็นทุกขเ์หมอืนกนันะ ควรหาทางเขา้วดัดกีว่า ..... 

ดงัน้ัน ฉันจงึมาวดั มาท าตวัใหด้ขีึน้ และดขีึน้ 

เมือ่ฉันเขา้วดั ฉันเห็นเด่นชดั ว่าฉันไดม้าอาศยั 

อยู่กบัสิง่ทีด่ ี 

ความฝันอนัยิง่ใหญ่ของอาทางบุญ ก็คอืการบวช 

แมว้่ายงัไม่ไดบ้วช อาทางบุญ บอกว่า จะปฏบิตัติ่อไป 

อย่างที ่พระสมัมาสมัพุทธเจา้ ทรงปฏบิตั ิ

  

วนัอาทติยท์ี ่๑๑ กุมภาพนัธ ์๒๕๔๔ 



เวลาต ี๓ คร ึง่ ท่ามกลางความมดืตือ้ และหนาวเหน็บ 

ชาวศรีษะอโศกและผูเ้ขยีน เดนิมุ่งหนา้ไปศาลาธรรม 

เพือ่ท าวตัรเชา้ อาทางบุญ น่ังอยู่ทีน่ั่นแลว้ 

ผูเ้ขยีนดงึเสือ่ทีไ่ม่มใีครใช ้ไปรองน่ังใกลอ้าทางบุญ 

ทัง้สองยิม้ใหก้นั และกล่าวค าสวสัด ีตามแบบอโศก 

ทุกคนกราบพระ และพระธาตุ แลว้สวดมนต ์

ประมาณครึง่ช ัว่โมง วนันีไ้ม่มเีทศนา แต่มรีายงาน 

ความประทบัใจ ของสมาชกิ ซึง่ไปรว่มงานฉลอง 

พุทธาภเิษก ทีศ่าลอีโศก เมือ่สปัดาหท์ีผ่่านมา 

พุทธาภเิษก เป็นงานฉลองประจ าปี ระดบัชาตขิองอโศก 

ตลอดงาน ผูร้ว่มฉลอง ถอืศลี ๘ เป็นเวลา ๗ วนั 

ฟังปาฐกถาธรรม จากสมณะโพธริกัษ ์สมณะรปูอืน่ 

สกิขมาตุ และนักพูดผูท้รงคุณวุฒ ิรวมทัง้ท ากจิกรรม 

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัพุทธศาสนา และชวีติอโศก 

การรายงานความประทบัใจ ท าใหส้มาชกิ 

ซึง่ไม่ไดไ้ปรว่มงาน ไดฟั้งสิง่ที ่เขาพลาดโอกาส 

นอกจากน้ัน ยงัเปิดโอกาส ใหส้มาชกิทีไ่ปรว่มงาน 

ไดส้ะทอ้นประสบการณ ์และความรูส้กึของเขา 

ใหผู้อ้ืน่ฟัง ฝึกการพูดในหอ้งประชมุ และเป็นการเรยีน 

จากกนัและกนั เชา้วนันี ้สมาชกิคนหน่ึง รายงานวา่ 

เขารูส้กึประทบัใจ ทีน่ั่งไดท้น จนขาและหลงัเจ็บไปหมด 

หญงิคนหน่ึง รายงานวา่ ฟังพ่อท่านพูด เร ือ่งอาชพี ๓ 



อย่าง ทีจ่ะชว่ยชาต ิแลว้รูส้กึประทบัใจอาจนัทมิา 

ผูซ้ ึง่ไม่ไดไ้ปรว่มงาน ประกาศว่า คนทีอ่ยู่ขา้งหลงั 

ทีศ่รีษะอโศก ควรฟังเทศนท์ีว่ดั เกีย่วกบับุญนิยม 

และอาจจะไดอ้านิสงค ์เหมอืนกนั 

ท่านดนิไท ตัง้ขอ้สงัเกตว่า คนทีไ่ปรว่มงาน 

กนิอาหารวนัละคร ัง้เดยีว เกีย่วกบัศลี ๘ ท่านกลา่ววา่ 

“เราตอ้งท า ใหก้า้วหนา้อยู่เสมอ เราตอ้งสู”้ 

อาทางบุญประกาศวา่ หลงังานฉลอง เธอจะถอืศลี ๘ 

การท าวตัรเชา้ จบลงเมือ่ ๕.๔๕ น. อาทางบุญ 

อาจนัทมิาและผูเ้ขยีน เดนิกลบัจากศาลาธรรมดว้ยกนั 

ผูเ้ขยีนถามว่า เชา้นีจ้ะท าอะไรอกี 

อาทางบุญหยุดชะงกัช ัว่ครู ่แลว้บอกว่า 

อยากจะเตรยีมอาหารโอสถ ถวายสมณะ 

แต่คงไม่มสีมาธทิ าครวั เพราะตอ้ง เอาลูกคนเล็ก อายุ ๓ 

ขวบไปดว้ย กลวัเด็กจะไปจบัมดี ไฟ 

หรอืหมอ้น า้เดอืด  ตอนท าวตัรเชา้ ลูกสาวคนโต 

รบัดูแลนอ้ง และน่ีก็ถงึเวลาจะไปโรงเรยีน 

อาจนัทมิาเลยชว่ยแกปั้ญหา โดยอาสา 

เป็นพีเ่ลีย้งเด็กให ้

ทีโ่รงครวั อาทางบุญ บอกผูเ้ขยีนว่า สมณะทีศ่รีษะอโศก 

มสีุขภาพไม่ด ีบางรปูอายุมาก บางรปูแพอ้ากาศหนาว 



ท่านดนิธรรม ก็เพิง่ประสบอุบตัเิหตุมา สมณะเหล่านี ้

ท างานทีง่านฉลองพุทธาภเิษก จนเกนิก าลงั 

จงึควรฉันยาและอาหาร ทีบ่ ารงุสุขภาพ อาทางบุญ 

จะท าขา้วยาคูถวาย ขา้วยาคูประกอบดว้ย (๑) 

ขา้วกลอ้ง (๒) ถั่วเขยีว (๓) งา (๔) เมล็ดพชื 

เขาตอ้งคั่วงา และเมล็ดพชื ใหห้อมหวน ชวนรบัประทาน 

แลว้คนใหเ้ขา้กบัถัว่ตม้และขา้ว ทีหุ่งสุกใหม่ๆ 

และตอ้งเตมิส่วนผสมที ่๕ลงไปดว้ย อาทางบุญ 

ก าชบัผูเ้ขยีน ซึง่ท าหนา้ทีค่นขา้วยาคูว่า 

“คุณตอ้งตัง้สมาธใิหด้ ีท าใจใหด้ ีท าสิง่ทีด่ ี

ตัง้จติอธษิฐาน 

ขอใหค้นกนิมสีุขภาพด ีน่ีเป็นส่วนผสมที ่๕” 

อาทางบุญบอกว่า เคยท าอาหารนี ้เลีย้งคนป่วย 

จากการพ่นยาฆา่แมลงในนา หายมาหลายคนแลว้ 

อาทางบุญและผูเ้ขยีน บรรจงตกัขา้วยาคูใส่ถาด 

เอาผา้ขาวคลุม แลว้น าไปวางไวบ้นโตะ๊อาหาร 

ทีศ่าลาธรรม ต่อจากน้ัน ก็เดนิไปเก็บผกัสดทีส่วนครวั 

เพราะผกัสด เขา้กบัอาหารทุกชนิด เจอะอาชืน้ คนวดั 

ซึง่เสยีแขนขา้งหน่ึง ดว้ยอุบตัเิหตุ เมือ่ ๑๐ ปี ลว่งมาแลว้ 

อาชืน้อยากจะบวชเป็นสกิขมาตุ 

แต่น่าเสยีดายทีบ่วชไม่ได ้เพราะมขีอ้หา้มพุทธศาสนา 

ไม่ยอมใหค้นพกิารบวช อาชืน้ ช ีใ้หดู้พนัธุไ์ม ้



หลายชนิด แลว้อธบิาย สรรพคุณ “น่ีใหว้ติามนิซ ี

น่ีบ ารงุก าลงั อนันีแ้กท้อ้งผูก อนัน้ันตม้กนิ เวลาเจ็บคอ 

อนัโนน้...ฯลฯ” ผูเ้ขยีนรูส้กึพศิวง 

ในความรอบรูข้องอาชืน้ จงึถามว่า 

เธอไดค้วามรูเ้หล่านีม้าจากไหน เธอตอบว่า 

บดิาของเธอ รูจ้กัพนัธุไ์ม ้ทุกชนิด ทีใ่ชเ้ป็นยารกัษาโรค 

แต่เธอศกึษาดว้ยตนเอง 

เสยีงฆอ้ง บอกเวลา ธรรมะกอ่นฉัน สตรทีัง้สาม 

น าผกัไปลา้ง ทีบ่า้นคนสูงอายุ จดัผกัตามชนิด 

วางในถาดพลาสตกิ แลว้น าไป ศาลาธรรม 

ทีศ่าลาธรรม นักเรยีน ซึง่ไปรว่มงานพุทธาภเิษก 

ก าลงัรายงานใหเ้พือ่นๆฟัง ถงึประสบการณ ์

และความประทบัใจ นักเรยีนทีไ่ม่ไดไ้ป มคีวามสนใจ 

และ ถามถงึความรูส้กึ ของการถอืศลี ๘ 

อาจนัทมิา พาลูกสาวคนเล็ก ของอาทางบุญ 

มารบัประทานอาหารเทีย่ง ทีศ่าลาธรรม เมือ่ทุกคน 

กล่าวค าระลกึถงึ บญุคุณของอาหาร และ 

ผูป้ระกอบอาหารแลว้ ตา่งก็รบัประทานอาหาร 

และชมภาพยนตอ์เมรกินั ซึง่อดัเสยีงพูดเป็นภาษาไทย 

ทบัเสยีงเดมิ โรเบอรต์ เดอเนโร และ ฌอนเพนน ์

เป็นดาราน าแสดง เป็นพระสอนศาสนา 



การใหช้มภาพยนต ์เป็นการใหร้างวลั แกนั่กเรยีน 

ทีม่คีวามอดทนท างาน 

หลงัจากน้ัน อาทางบุญและผูเ้ขยีน เอารถเข็น 

จากศูนยแ์ปรรปูขยะ ไปเก็บขยะ จากสถานีแยกขยะ 

ทั่วชมุชน สถานีเหลา่นี ้มถีุงใหญ่ ๖ ถุง แขวนไว ้(ขา้งละ 

๓ ถุง) และมป้ีายบอกว่า ถุงไหนส าหรบัใส่กระดาษ 

ขวดพลาสตกิ พลาสตกิอืน่ กล่องนม แกว้ เสือ้ผา้ 

และมถีงั ๔ ใบ ส าหรบัใส่โลหะ แบตเตอร ี ่

สิง่ทีแ่ปดเป้ือนของเหลว จากรา่งกายและอืน่ๆ 

ขณะทีเ่ก็บขยะ อาทางบุญปรารภ 

ยากทีจ่ะหาคนเขา้ใจงานนี ้ในการเก็บขยะ 

เราจะตอ้งเขา้ใจละเอยีด ว่าอะไรยงัใชไ้ด ้และควรเก็บไว ้

คนบางคน ทิง้ของดะ ยงักบัว่า มนัไม่มค่ีาอะไร 

เราตอ้งพยายามแปลงรปู แลว้น ามาใชใ้หม่ 

อย่างเสือ้ทีฉั่นใสอ่ยู่น่ี ก็เก็บมาจากกองขยะ 

มนัยงัดอียู่เลย... ถว้ยแกว้ ชอ้นโลหะ หลายอยา่ง 

ทีเ่ด็กและคนทั่วไป นะ – บางทแีขกทีม่าเยีย่ม 

ฉันเห็นเขาโยนทิง้ มนัยงัดอียู่ ฉันเลยเก็บเอาไว ้

คนทีท่ างานเกีย่วกบัขยะ ตอ้งเป็นคนละเอยีด 

เสยีเวลาจรงิ แต่มนัตอ้งท าใหส้ าเรจ็ มนัเป็นเร ือ่งจ าเป็น 



ฉันเห็นใจคนทิง้ขยะ เหมอืนกนัหมด บางทมีทุีกอย่าง 

อยู่ในถุงเดยีวกนั ขยะเปียก ขยะแหง้ กระดาษ 

มนัตอ้งแยก เราตอ้งท าหวัใจของเรา ใหเ้ขา้ใจเขา 

มนัคงยาก เขาคงไม่มเีวลา นะ จงึควรท าหวัใจของเรา 

ไม่ใหโ้กรธเขา ฉันคดิวา่ เราสามารถ ฝึกธรรมะ 

โดยการอดทน ท าตวัของเราใหเ้ห็นผลรา้ย — 

ถา้คนเหลา่นี ้ไม่ปฏบิตัจิรงิ และไม่สามารถ 

เขา้ใหถ้งึธรรมะ ทีแ่ทจ้รงิ เขาจะไม่เห็น รายละเอยีด 

เหล่านี ้

ขยะเป็นเคร ือ่งช ีใ้หเ้ห็นว่า โลกจะแตกออกเป็นเสีย่งๆ 

เพราะว่าคนท าใหเ้กดิมลพษิ ท าใหเ้กดิขยะมากๆ 

ยกตวัอย่าง ฉันไปตลาด ไปซือ้ –ซือ้อะไรก็ได-้ 

ซือ้ตะไคร ้จะมาท าเคร ือ่งแกง คนบางคน 

อายในสิง่ทีไ่ม่ควรอาย เชน่ หิว้ถงัไปใสข่อง 

แทนทีจ่ะใหแ้ม่คา้ ใส่ถุงพลาสตกิให ้เขาอาย 

ทีค่นเห็นเขาหิว้ถงั ใชไ่หม? แต่ท าใหเ้กดิขยะและมลพษิ 

เขาไม่อาย...  ถา้คนยงัเป็นเชน่นี ้โลกตอ้งแตกแน่ๆ 

อย่างสไตโรโฟม – มนัตอ้งเผา ใชไ่หม? แบตเตอร ี ่

น่ีเป็นสารมลพษิ ใชไ่หม? การใส่หบีห่อ 

และแมแ้ต่เคร ือ่งส าอาง โอ มนัมากกว่าทีจ่ าเป็น 

ฉันเห็นคนชอบสวย 

แต่ขา้งในไม่มอีะไร และการใหข้องขวญั อย่างนี ้



(หยบิพวงกุญแจ รปูหมขีนปุกปุย ออกมาจากถงัขยะ) 

มนัเป็นเคร ือ่งประดบั มนัเป็นสิง่ทีส่งัคมชอบแต่ผดิ 

มนัท าลายสงัคมชดัๆ 

เมือ่ฉันเห็น ฉันคดิ คดิของฉันคนเดยีว ฉันไม่ตใิคร 

ฉันถูกตกัเตอืนมากอ่น แต่เมือ่ใครถูกตกัเตอืน 

ก็ไม่มคีวามสขุ (หวัเราะ) น่าสงสาร โลกนี ้

มแีต่คนทีไ่ม่เขา้ใจ 

ผูเ้ขยีนพยกัหนา้รบัอาทางบุญ เป็นคร ัง้คราว และเห็นว่า 

เธอมคีวามสุข ทีม่คีนเห็นใจ ทัง้สองเอาถุงขยะไปรวมกนั 

ทีศู่นยแ์ปรรปู เมือ่ ๑๕ นาฬกิา และเห็นว่าอากาศเย็นลง 

จงึไปรดน า้ผกั ซึง่ปลูกไวท้ีส่วนรว่มบุญ เมือ่เดอืนทีแ่ลว้ 

ผูเ้ขยีนพอใจมาก ทีเ่ห็นผกัเจรญิงอกงาม 

ขณะเดนิกลบับา้น ผูเ้ขยีน สวนทางกบัลูกสาวของ 

อาทางบุญ ทีก่ าลงัพานอ้ง ไปกนิอาหารเย็น ทีโ่รงครวั 

อาทางบุญ คงไม่กนิอาหารเย็น เพราะถอืศลี ๘ 

ผูเ้ขยีนไปหาอาทางบุญอกี เมือ่เวลา ๑๘.๓๐ น. 

เห็นเธอน่ังเย็บกระดุมเสือ้ และมลีูกสาวคนเล็ก 

นอนหลบัอยู่ในตกั เมือ่เย็บกระดุมเสรจ็ 

เธอยกลกูสาวขึน้มาอุม้ และเดนิไปศาลาธรรม 

พรอ้มกบัผูเ้ขยีน ทีศ่าลาธรรม มกีารตรวจศลี และพบว่า 

ไม่มใีครผดิศลี ในสปัดาหท์ีผ่่านมา 



เสรจ็จากการตรวจศลี ผูเ้ขยีนกล่าวค าขอบคุณ และ 

“เจรญิธรรม คะ” อ าลาอาทางบุญ กลบัทีพ่กั 

  

สรุป 

บทนีใ้หค้วามรูเ้พิม่เตมิ เกีย่วกบัความเชือ่ 

และการปฏบิตั ิของชาวอโศก เสนอภาพ และความรูส้กึ 

ในชวีติประจ าวนั ทีศ่รีษะอโศก เล่าถงึความแตกต่าง 

ในความคดิ ความสนใจกจิกรรม และความปรารถนา 

ของแต่ละบุคคล ทีร่วมกนัเป็นชมุชน นอกจากนี ้

ยงัช ีใ้หเ้ห็นถงึ สถานะของผูห้ญงิในสงัคมอโศก 

ซึง่แตกต่างจากสงัคมไทยทั่วไป สงัคมอโศก 

ยกย่องเพศหญงิ ใหเ้สรภีาพแกผู่ห้ญงิ 

ในการเลอืกด าเนินชวีติ 

และปรบัปรุงความสมัพนัธร์ะหว่างเพศ 

ดกีว่าสงัคมภายนอก 

  



 

       สมัมาพฒันา : สนัตอิโศก ขบวนการพุทธปฏรูิป 
แห่งประเทศไทย 

จลูอิานา เอสเซน เขยีน 

       บทที ่๘ 

สรา้งโลก 

บทเรยีนการพฒันาทีถู่กตอ้ง 

ผูเ้ขยีนเปรยีบเทยีบการท างาน ขององคก์ารโลก 

ซึง่ส่งเสรมิการพฒันาประเทศทีด่อ้ยพฒันา 

กบัการท างานของกลุ่มอโศก 

ซึง่ส่งเสรมิการพฒันาตนเอง  ผูเ้ขยีนยกค าพูดของนักเ

ขยีนคนหน่ึง (แกรม แฮนดค์อก) ขึน้มากล่าว ดงันี ้



ถา้ตวัแทนองค์การชว่ยเหลอืท ัง้หลาย 
ท าหน้าทีข่องเขาอยา่งถกูตอ้ง และสมบรูณ์แบบ 
ในการสง่เสรมิ การพฒันาโลกที ่๓  ป่านน้ีพวกเขา 
ก็คงจะไมม่งีานท ากนัแลว้ 

ผูเ้ขยีนยกยอ่งการท างานของกลุม่อโศก วา่เป็น 
“การพฒันาทีถ่กูตอ้ง” เพราะวา่เป็นวธิทีี ่
สง่เสรมิจรยิธรรม ปญัญาและสมาธ ิ(ศลี สมาธ ิปญัญา) 
แตน่ี่ก็เป็นทางธรรมะ ไมใ่ชท่างโลก อยา่งไรก็ตาม 
นกัพฒันาท ัง้หลาย ยอมรบัวา่ อโศกประสบความส าเร็จ 
เพราะวา่ อโศกไดพ้สิจูน์ใหเ้ห็นวา่ 
สามารถยกระดบัคณุภาพชีวติ ของคนธรรมดาใหด้ขีึน้ 
ผูเ้ขยีนเห็นวา่ การพฒันาทีส่มัฤทธิผ์ล 
จะตอ้งประกอบดว้ย 
(๑) อยูใ่ตว้ฒันธรรมหน่ึง วฒันธรรมใด 
หรอืภายในทอ้งถิน่หน่ึง ทอ้งถิน่ใดโดยเฉพาะ 
(๒) จ าเพาะเจาะจงลงไปที ่การด าเนินชีวติ 
แทนทีจ่ะเพง่เล็ง ความเจรญิทางเศรษฐกจิ โดยสว่นรวม 
(๓) คุม้ครอง ดแูล และรกัษาสิง่แวดลอ้ม 
(๔) ท าใหส้ว่นรวมเกดิแรงบนัดาลใจ ในอนัทีจ่ะปฏบิตั ิ
และรกัษาไว ้ซึง่วถิทีางแหง่การด าเนินชีวติแบบนัน้ 

ความเชือ่และการปฏบิตั ิของชาวอโศก 
ทีพ่ทุธสถานศรีษะอโศก เป็นตวัอยา่งทีด่ ี
ซึง่ชี้ใหเ้ห็นถงึองคป์ระกอบท ัง้ ๔ ดงักลา่ว 

ผูเ้ขยีนยกการพฒันาของอโศก ขึน้มาอภปิราย 
เพือ่ชี้ใหเ้ห็นถงึความส าเร็จ ในการพฒันาชุมชน 



แบบองค์รวม และชี้ใหเ้ห็นสาเหตแุหง่ความบกพรอ่ง 
ของอตุสาหกรรม การพฒันาของนานาชาต ิ
ทีไ่มป่ระสบความส าเร็จ หรอืไมน่ าความม ั่งค ั่ง 
มาสูป่ระชากรสว่นใหญข่องโลก 

  

ประวตักิารพฒันาอตุสาหกรรม 

การพฒันาหมายถงึ การเปลีย่นแปลงในทางบวก 
เป็นความใฝ่ฝนัทีท่กุคน ทกุหมูเ่หลา่ 
และทกุชาตปิรารถนา 

ความคดิเกีย่วกบั การพฒันาของชาวตะวนัตก 
มรีากฐานมาจาก ทฤษฎแีหง่ววิฒันาการ ในระหวา่ง 
ชว่งศตวรรษที ่๑๙ และ ๒๐ เชน่เดยีวกบั 
ความเห็นเรือ่งการตรสัรู ้
ซึง่เป็นความเจรญิทีไ่มม่ทีีส่ิน้สดุ 
การพฒันาทีเ่ป็นโครงการของโลก ปรากฏขึน้ 
หลงัสงครามโลก คร ัง้ที ่๒ ขณะนัน้ การพฒันาหมายถงึ 
ความเจรญิทางเศรษฐกจิ 
ตามแบบอยา่งประเทศอตุสาหกรรม เชน่ สหรฐัอเมรกิา 
นกัมานุษยวทิยา คนหน่ึง ชือ่ ไรอลัล์ โนแลน 
บรรยายวา่ “แรกเริม่เดมิท ีการพฒันาแบบน้ี 
มจีดุมุง่หมาย อยูท่ีก่ารแสวงหาวตัถมุาใช ้
โดยอาศยัวธิกีารทีเ่อามาจาก ทฤษฎเีศรษฐศาสตร์ 
ของชาตติะวนัตก คอืการรวมทนุกนั และใชเ้ทคโนโลย ี
(แบบตะวนัตก) และรูว้ธิกีารทีจ่ะน าไปสูค่วามส าเร็จ” 



ปจัจบุนัน้ีอตุสาหกรรม เงนิพนัลา้น 
ก็ยงัใชอ้งค์ประกอบเหลา่น้ีอยู ่

การพฒันาเศรษฐกจิเริม่ตน้โดย ผูน้ าทางการเงนิของ 
๔๔ ประเทศ ลงนามในขอ้ตกลง ทีเ่รยีกวา่ เบรตตนัวดูส์ 
เมือ่จวนจะสิน้สงครามโลกคร ัง้ที ่๒ ขอ้ตกลงดงักลา่ว 
กอ่ต ัง้กลไก ซึง่รวมถงึกองทนุ ระหวา่งประเทศ 
หรอืทีรู่จ้กักนัในนาม ไอเอ็มเอฟ (IMF) 
และธนาคารระหวา่งประเทศ เพือ่การเสรมิสรา้ง 
และพฒันา (IBRD) ซึง่เดีย๋วน้ี 
เป็นสว่นหน่ึงของธนาคารโลก 
ท ัง้น้ีก็เพือ่เสรมิสรา้งเศรษฐกจิ และรกัษาเสถยีรภาพ 
ทางการเมอืงของยโุรป โดยการใชแ้ผนการมาร์แชลล์ 
ปรากฏวา่ เศรษฐกจิของยโุรป ฟ้ืนตวัขึน้อยา่งรวดเร็ว 
และไมน่าน ก็เจรญิรุง่เรอืง 

แตพ่อสงครามโลกคร ัง้ที ่๒ สิน้สดุลง 
ปรากฏวา่ประเทศตา่งๆ เกอืบท ั่วโลก 
ประสบความยากล าบาก ผูน้ าในประเทศตะวนัตก 
คดิวา่ถา้ขยายโครงการพฒันา และแผนการมาร์แชลล์ 
ออกไปสูป่ระเทศ ทีเ่คยเป็นอาณานิคมของยโุรป 
หรอืประเทศทีก่ าลงั อยูใ่นหวัเลีย้วหวัตอ่ 
ของการเป็นเอกราช ก็อาจจะชว่ย ประเทศเหลา่นัน้ 
ใหต้ามทนัประเทศอตุสากรรมในยโุรป ขณะเดยีวกนั 
ก็เป็นการหยดุการลุกลาม ลทัธคิอมมวินิสต์ 
ประธานาธบิดเีคนเนด ีประกาศวา่ 
“การชว่ยเหลอืตา่งประเทศ เป็นวธิหีน่ึง ทีส่หรฐัอเมรกิา 
จะสามารถรกัษาต าแหน่งผูม้อีทิธพิล 



และการควบคมุตา่งๆ ท ั่วโลกไวไ้ด ้และเป็นการป้องกนั 
มใิหบ้างประเทศลม้ละลาย หรือกลายเป็น 
พรรคพวกคอมมวินิสต์” 

ในระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๙๓ - ๒๕๐๓ การพฒันาทีเ่รยีกวา่ 
“โลกที ่๓” เกดิขึน้ ซึง่เน้นแผนการเศรษฐกจิ มหาภาค 
และโครงการ การเตบิโตดา้นตา่งๆ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ 
การอตุสาหกรรม การกสกิรรม ขนาดใหญ ่
และถนนหนทาง จอมพลสฤษดิ ์ธนะรชัต์ 
นายกรฐัมนตรขีองไทย ในขณะนัน้ ไดด้ าเนินการ 
ตามแผนพฒันาดงักลา่ว อยา่งเครง่ครดั 
เพือ่ทีจ่ะท าใหป้ระเทศเจรญิรุดหน้า 
และตา้นทานการลกุลาม ของคอมมวินิสต์ ซึง่ขณะนัน้ 
ก าลงัคกุคามอยูใ่นประเทศใกลเ้คยีง 

ความคดิเห็นเรือ่งการพฒันาในระยะตน้ๆ 
คลา้ยคลงึกบัความคดิเห็น ในสมยัอาณานิคม 
ประธานาธบิด ีทรแูมน ใชผ้ลผลติของประเทศ 
เป็นมาตรฐานของการพฒันา ทา่นประกาศวา่ 
ความเจรญิรุง่เรอืง ของประเทศหน่ึงประเทศใด 
วดัไดด้ว้ยระดบั ความมากน้อยของผลผลติ 
เชน่เดยีวกนักบั สมยัอาณานิคม ประเทศพฒันา 
ก็ควรเป็นสหรฐัอเมรกิา สหราชอาณาจกัรองักฤษ 
และประเทศร ่ารวย ท ัง้หลายในยโุรป ผูซ้ึง่มที ัง้ความรู ้
และทรพัยากร ทีเ่หนือกวา่ประเทศอืน่ๆ 

พวกหวัสมยัใหมใ่นขณะนัน้ เสนอวา่ 
เพือ่ทีจ่ะสง่เสรมิการพฒันา ทางเศรษฐกจิทีแ่ทจ้รงิ 



ประเทศพฒันา จะตอ้งพชิติ อปุสรรคทีส่ าคญั คอื 
วฒันธรรม และประเพณี (ซึง่ไมม่คีา่นิยม 
ของการไดม้า หรอืความกา้วหน้า ตามแบบอยา่ง 
อารยะตะวนัตก) นกัเขยีนโครงการคนหน่ึง (อาเธอร์ 
ลอูสิ) เสนอวา่ การตลาด ควรจะขยายตวัออกไป 
กลบเศษฐกจิ ตามประเพณีใหห้มดสิน้ 
ซึง่เศรษฐกจิแบบเกา่นัน้ จดัหาแรงงานใหแ้กน่ายทนุ 
ในราคาทีต่ ่ากวา่ราคาตลาด 
และเมือ่ไมม่แีรงงานเหลอืเฟือ คา่จา้งก็จะสงูขึน้ 
อนัเป็นสญัญาณวา่ ตลาดไดด้ดูซมึเศรษฐกจิแบบเกา่ 
จนหมดสิน้แลว้ และนั่นก็เป็นชยัชนะ 
ของการพฒันา  แมว้า่วธิน้ีี ไมเ่ป็นทีนิ่ยมแพรห่ลาย 
ในระหวา่ง พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๕๐๓ ความคดิน้ี 
ก็มไิดห้ายไป จากตลาดแรงงาน 

จนกระท ั่ง ตน้ปี ๒๕๑๓ 
นกัวางแผนพฒันาท ัง้หลายเห็นวา่ เศรษฐกจิบางอยา่ง 
ไมไ่ดก้ระเตือ้งขึน้ สว่นทีข่ยายตวัไปบา้ง ก็มปีญัหาเรือ่ง 
การกระจายผลประโยชน์ ในปี พ.ศ. ๒๕๑๑ โรเบอร์ต 
แมกนามารา ไดร้บัเลอืกเป็นประธาน ธนาคารโลก 
เขาเพง่เล็งความสนใจไปที ่ปญัหาเรือ่งความเสมอภาค 
และความตอ้งการของคนยากจน ในปี ๒๕๑๙ 
องค์การแรงงาน นานาชาต ิวางระเบยีบแบบแผน 
เกีย่วกบัการชว่ยเหลอืคนยากจน ซึง่เป็นผลทีโ่รเบอร์ต 
แมกนามารา ด ารไิวก้อ่น หลงัจากนัน้ “ความตอ้งการ” 
กลายเป็น ค าทีม่อี านาจทีส่ดุ ในการตอ่รอง 



ในระหวา่งปี ๒๕๑๓ ชนกลุม่น้อย เชน่ผูห้ญงิ ชาวบา้น 
และชาวนา ต ัง้ป้อมโจมต ีโครงการพฒันาตา่งๆ 
วา่ด าเนินการ ตามความประสงค์ของผูใ้หเ้งนิอดุหนุน 
บา้งก็โจมตวีา่ ตวัแทนของการพฒันา 
เบีย่งเบนไปจากเงนิทนุ และเทคนิคของการพฒันา 
การโจมตดี าเนินไป เป็นเวลานานถงึ ๑๐ ปี 
และในระหวา่งน้ี ก็มกีลไกใหม่ๆ  เกดิขึน้ เชน่ 
การพฒันาระดบัทอ้งถิน่ 

ความยุง่ยากเกีย่วกบัการช าระหน้ี ในตน้ปี ๒๕๒๓ 
ท าลายอตุสาหกรรมการพฒันา อยา่งหนกั 
การชว่ยเหลอื ประเทศทีก่ าลงัพฒันา 
ซึง่มาในรปูการใหกู้ย้มืเงนิ ในอตัราดอกเบีย้ 
ทีเ่กอืบเทา่ตลาด ท าใหป้ระเทศบางประเทศ 
ไมส่ามารถช าระหน้ีสนิได ้ยิง่ไปกวา่นัน้ 
ยงัมปีญัหาตา่งๆ ประดงัเขา้มา เชน่ 
ปญัหาการใชเ้งนิคนื ปญัหาประชากรเพิม่ขึน้ 
อยา่งรวดเร็ว และ ปญัหาน ้ามนัแพง 
เมือ่ประเทศยากจนเพิม่ขึน้ เป็นทวคีณูใน พ.ศ. ๒๕๒๗ 
หลายประเทศ ในลาตนิอเมรกิา ประสบชะตากรรม 
ถงึกบัลม้ละลาย 

ภายใตก้ารน าของประธานาธบิดรีแีกน รฐับาลอเมรกินั 
มคีวามโน้มเอยีง ไปในทางสง่เสรมิ การประกอบธรุกจิ 
โดยเอกชน และ การปฏริปูตลาด ไอเอ็มเอฟ 
และธนาคารโลก เสนอโครงการ การปรบัตวั (SAP) 
และไดน้ าโครงการน้ี ออกใช ้เพือ่ชว่ยผดงุเศรษฐกจิ 
ทีก่ าลงัลม้ลกุคลกุคลาน เพราะไมม่กีารช าระหน้ี 



แตก่อ่นทีจ่ะไดร้บัความชว่ยเหลอื ทางการเงนิ (เงนิกู)้ 
รฐับาลลกูหน้ี จะตอ้งตดัรายจา่ย ในบรกิารทางสงัคม 
เชน่การศกึษา และสาธารณสุขลง 
กบัใหเ้น้นความส าคญั ในทรพัยากร 
ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการสง่ออก ของธรุกจิสว่นเอกชน 
และจดัต ัง้ หรอืปฏริปู สถาบนัประชาธปิไตย เสยีใหม ่
ตามทฤษฎ ีรฐับาลลกูหน้ี 
จะสามารถช าระหน้ีไดด้ว้ยเงนิ ทีไ่หลทะลกัเขา้ประเทศ 
จากการลงทนุของตา่งชาต ิ
ทีเ่ชือ่ถอืในสเถยีรภาพทางเศรษฐกจิ และการเมอืง 
ของรฐับาลลกูหน้ี ในท านองเดยีวกนั การปฏริปูเหลา่น้ี 
ก็เปิดตลาดใหม ่ใหแ้กป่ระเทศตะวนัตก 
แตเ่มือ่ดใูนทางตรงกนัขา้ม ประเทศทีก่ าลงัพฒันา 
จะเพิม่พนู การพึง่พาอาศยัเงนิทนุ 
และตลาดตา่งประเทศมากขึน้ คนยากจน 
ในประเทศเหลา่น้ี ก็ตอ้งประสบความล าบากมากขึน้ 
ดว้ยความจ าเป็น โครงการพฒันาระดบัทอ้งถิน่ 
ซึง่เริม่ตน้เมือ่ พ.ศ. ๒๕๑๓ ตอ้งด าเนินการตอ่ไป 
ตลอดปี ๒๕๒๓ และ ๒๕๓๓ เพือ่ชว่ยเหลอืคนยากจน 
แบกภาระโครงการ การปรบัตวั (SAP) ดงักลา่ว 

การพฒันาทีท่ าตดิตอ่กนัมานานถงึ ๕๐ ปี 
ถกูวจิารณ์อยา่งหนกั ใน พ.ศ. ๒๕๓๓ 
ประชาชนสว่นหน่ึง แสดงความเป็นปฏปิกัษ์ 
ตอ่โครงการพฒันา ชนกลุม่น้ีกลา่วหาวา่ 
โครงการพฒันา ท าใหค้วามเหลือ่มล า้ต ่าสงู ระหวา่ง 
คนมกีบัคนจน เพิม่ขึน้ แทนทีจ่ะชว่ยคนจน 



หรอืท าใหค้วามแตกตา่ง ระหวา่งคนมกีบัคนจน น้อยลง 
องค์การเอ็นจโีอ หรอื องค์การทีไ่มใ่ชร่ฐับาล 
ไดเ้รยีกรอ้งให ้ไอเอมเอฟ และตลาดโลก 
หยดุอทิธพิลตอ่กจิการพฒันา ระหวา่งประเทศ 

ในการประชุมธนาคารโลกและ ไอเอมเอฟ เมือ่ พ.ศ. 
๒๕๔๕ประธานาธบิด ีบชุ ประกาศความต ัง้ใจ 
ทีจ่ะเพิม่ความชว่ยเหลอื ตา่งประเทศขึน้ ปีละ ๕ 
พนัลา้นเหรยีญดอลลาร์ (ภายในระยะเวลา ๓ ปี) 
นบัเป็นเงนิชว่ยเหลอื จ านวนมากทีส่ดุ ใน ๓๐ ปี 
แตก็่มปีญัหาตามมาวา่ จะกระจายเงนิชว่ยเหลอื 
เหลา่นัน้อยา่งไร 

  

วฒันธรรมและทอ้งถิน่ 

ตามปกตอิตุสาหกรรมการพฒันา ต ัง้ขอ้สมมตฐิานวา่ 
ทกุประเทศในโลก จะมกีารพฒันาคลา้ยคลงึกนั 
ถา้หากวา่ มโีอกาสไดร้บัความชว่ยเหลอืทางการเงนิ 
และเทคโนโลย ีขอ้สมมตฐิานน้ี ทกึทกัเอาวา่ 
คนในวฒันธรรมตา่งๆ มคีวามสามารถ 
และความตอ้งการ เชน่เดยีวกนักบั 
คนในซีกโลกตะวนัตก จงึควรจะมกีารพฒันา 
คลา้ยคลงึกบัประเทศอตุสาหกรรม ในซีกโลกตะวนัตก 
แตต่รงกนัขา้ม การพฒันาคณุภาพชีวติ 
ของคนธรรมดาสามญั ยอ่มตอ้งเกีย่วขอ้งกบัวฒันธรรม 
และประเพณี ของทอ้งถิน่ วธิกีารทีอ่าศยัวฒันธรรม 
และประเพณีนิยม จงึน่าจะเป็นหนทางทีด่กีวา่วธิ ี



“มดีตดัขนม” ทีอ่งค์การพฒันา ท ัง้หลายท าอยู ่
ท ัง้น้ีก็เพราะวา่ วฒันธรรมและประเพณี 
ไดร้วมเอาความหลากหลาย ในประวตัศิาสตร์ 
ความเป็นมาของคน ทรพัยากรธรรมชาต ิความสามารถ 
และความกระตอืรอืรน้ ของคนทีจ่ะพฒันาตนเอง 

  

ประวตัศิาสตร์และวฒันธรรม 
ทีเ่ป็นโครงสรา้งของการพฒันา 

การพฒันาตามแบบตะวนัตก ไมส่ามารถน าไปใช ้
ในประเทศตา่งๆ ใหเ้กดิผล 
อยา่งในประเทศตะวนัตกได ้ก็เพราะการพฒันา 
ทางเศรษฐกจิ อยา่งรวดเร็ว ในอเมรกิาและยโุรป 
เกดิขึน้ดว้ยเหตปุจัจยัจ าเพาะ ทีไ่มส่ามารถเลยีนแบบได ้
นั่นคอื การปฏวิตัอิตุสาหกรรม นกัเขยีนคนหน่ึง 
(มาเรยี มสี) กลา่ววา่ “ความพยายาม ทีจ่ะตามใหท้นั” 
(ประเทศตะวนัตก) เป็นความเชือ่เลือ่นลอย 
เพราะการพฒันาแบบนัน้ ไมม่จีดุเริม่ตน้ เสน้ทาง 
และจดุจบ พวกมาร์กซสิสมยัใหม ่กลา่ววา่ 
ไมม่วีนัทีโ่ลกที ่๓ จะเดนิตามทางของ โลกตะวนัตกได ้
เพราะความเห็นแกต่วั 
หรอืการแสวงหาประโยชน์สว่นตวั ไดก้อ่ใหเ้กดิ 
โครงสรา้งทีเ่รยีกวา่ อาณานิคม ดว้ยโครงสรา้งนัน้ 
เมือ่ประเทศหน่ึงพฒันา 
ก็จะท าใหเ้กดิประเทศทีด่อ้ยพฒันา และประเทศ 
ทีไ่ดช้ือ่วา่ “พฒันา” เมือ่หลงัสงครามโลกคร ัง้ทีส่อง ก็คอื 
ประเทศทีเ่คยม ีอาณานิคม นั่นเอง 



ประเทศพฒันา ทีไ่ดร้บัการยกยอ่งวา่เป็น “แบบอยา่ง” 
มคีวามเชือ่แบบตะวนัตก ทีว่า่มาตรฐาน 
การครองชีพทีส่งูสง่ คอืการไดใ้ชว้ตัถทุีท่นัสมยั 
และเพราะวา่ ตลาดเป็นกลไกส าคญั 
ในการตรีาคาคา่นิยม การครอบครองวตัถ ุ(ทีท่นัสมยั/ 
ราคาแพง) จงึเป็นสญัลกัษณ์ ของความส าเร็จ 

ตรงกนัขา้ม จดุหมายปลายทางของกลุม่อโศก 
ไมใ่ชอ่ดุมคตติะวนัตก ทีว่า่สะสมวตัถ ุทีม่คีณุคา่ 
และราคาแพง เพือ่เอาไวแ้สวงหาความสะดวกสบาย 
แตอ่โศกเดนิตามคต ิทางพทุธศาสนาทีว่า่ 
ละการยดึตดิวตัถทุางโลก และเขา้ใหถ้งึ 
อสิรภาพทางวญิญาณ ดงันัน้ ความพยายาม 
ทีจ่ะพฒันาตนเอง ชุมชน 
และสงัคมรอบขา้งของชาวอโศก 
จงึสะทอ้นใหเ้ห็นเดน่ชดั ถงึอดุมคตทิางพทุธขอ้น้ี 

ผูเ้ขยีนยกค าพดูของ ส. ศวิรกัษ์ ทีส่นบัสนุน 
“การพฒันาทีแ่ทจ้รงิ” ตามแนวความคดิทางพทุธ 
ซึง่มใีจความวา่ 
การพฒันาตอ้งมุง่ไปที ่การลดตณัหา 
หลกีเลีย่งความรนุแรง และพฒันาจติวญิญาณ 
แทนทีจ่ะมุง่ไปทีว่ตัถ.ุ.. มผีูเ้ขา้ใจความหมายของ 
การยกระดบัคณุภาพของชีวติ แตกตา่งกนั 
ในทศันของวตัถนิุยม เมือ่มคีวามอยากเพิม่ขึน้ 
ก็จะมกีารพฒันายิง่ขึน้ แตใ่นทางพทุธ 
เมือ่มคีวามอยากน้อยลง ก็อาจจะมกีารพฒันายิง่ขึน้ 



ส. ศวิรกัษ์ อาจไดร้บัอทิธพิลจาก มหาตม คานธ ี
ผูซ้ึง่เห็นวา่ ความส าคญัของการเจรญิ ทางอตุสาหกรรม 
และเศรษฐกจิ ไมใ่ชแ่นวทางเดยีวกนักบั 
ความมุง่มาดปรารถนาทางวญิญาณ ของคนอนิเดยี 
ซึง่ด าเนินชีวติ ตามประเพณีฮนิด ู

อน่ึง เศรษฐกจิขนาดยอ่ม เพือ่การยงัชีพ 
อาจมวีตัถปุระสงค์ ในการพฒันา แตกตา่งออกไป 
จากเศรษฐกจิ ขนาดใหญ ่ทีต่อ้งอาศยัตลาดกวา้งขวาง 
มผีูส้งัเกตวา่ กสกิรในประเทศโคลมัเบยี ท ากสกิรรมเพือ่ 
“อยูร่อด” โดยไมห่วงั “ก าไร” แตอ่ยา่งใด 
เศรษฐกจิแบบน้ี มุง่หมายทีจ่ะผลติของใช ้
ใหพ้อเพยีงกบัความตอ้งการ ภายในระบบเทา่นัน้ 
ถา้หากใชไ้มห่มด ก็ถอืวา่เป็นความกา้วหน้า 
การประหยดั จงึเป็นคา่นิยมทีส่งูสง่ 
ชุมชนอโศกก็เชน่เดยีวกนั ด าเนินชีวติ 
ตามแบบทีเ่รยีกวา่ “เศรษฐกจิพอเพยีง” 
แตอ่โศกสละสว่นทีเ่หลอื ใหแ้กส่งัคม โดยมุง่หวงั 
“ความกา้วหน้าทางวญิญาณ” เป็นใหญ ่

คนทีต่อ้งพึง่พาอาศยัสิง่ตา่งๆ มากมายในการยงัชีพ 
อาจเห็นวา่ การด ารงชีวติแบบพอเพยีง 
เป็นความยากจน และจ าเป็นทีจ่ะตอ้งพฒันา 
แตน่กัเขยีนสตรคีนหน่ึง (วนัทนา ศวิะ) เห็นวา่ 

เราควรแยกความยากจน แบบการมชีีวติอยา่งพอเพยีง 
ออกจาก ความยากจนในทรพัย์สนิ ซึง่สบืเน่ืองมาจาก 
การไมม่อีะไรจะครอบครอง หรอืสญูเสยี 



สิง่ครอบครองไปท ัง้หมด ความยากจน ทีรู่จ้กักนั 
ตามวฒันธรรม ไมจ่ าเป็นตอ้งเป็นความยากจน 
ในวตัถเุสมอไป ตราบใด ทีม่ปีจัจยัทีจ่ าเป็น 
ในการครองชีพ และหามาไดด้ว้ยตวัเอง 
ไมใ่ชค่วามยากจน ตามความหมายของ การขาดปจัจยั 
ในการยงัชีพ 

อโศก เป็นตวัอยา่งรปูธรรม ของค ากลา่วขา้งตน้ 
ชุมชนศรีษะอโศก ดคูลา้ยๆ กบัหมูบ่า้นยากจนในชนบท 
เมือ่เปรยีบเทยีบกบั กรงุเทพฯ 
ซึง่มกีารพฒันาอยา่งทนัสมยั 
แตใ่นขณะทีก่ระบวนการอโศก 
ทอ่งค าขวญั “กลา้จน” ใหค้นซึ่งนิยมวตัถฟุงั 
อโศกไมไ่ดห้มายถงึ การขาดปจัจยัทีจ่ าเป็น 
ในการยงัชีพ แตอ่ยา่งใดเลย ดงันัน้ คา่นิยม 
และวตัถปุระสงค์ (ของค าวา่ พอเพยีง 
สะสมความร ่ารวย หรอื ตรสัรูท้างวญิญาณ) 
อาจก าหนดรปูแบบ ของการพฒันา 
ผดิแผกแตกตา่งกนัไป 

  

ทางเลอืกทีเ่หมาะเจาะกบัวฒันธรรมทอ้งถิน่ 

โครงการพฒันาท ัง้หลาย มกัถือเอาการพฒันาทอ้งถิน่ 
เป็นสิง่ส าคญั โดยรวบรวมเอาความสามารถ 
ทรพัยากรธรรมชาต ิและภมูปิญัญาของทอ้งถิน่มาใช ้
โครงการหน่ึง เรยีกวา่ เอท ี(AT) คอืการใชเ้ทคโนโลย ี
ทีเ่หมาะสม (AT –appropriate technology) เชน่ 



การใชเ้ตาถา่น ในการหงุตม้ตามชนบท 
(แทนทีจ่ะใชเ้ตาแกส๊ ใหส้ิน้เปลอืงโดยใชเ่หต ุ
หรอืยุง่ยาก ในการหาแกส๊มาใช)้ โครงการน้ี 
มวีตัถปุระสงค์ เพือ่กระตุน้โลกที ่๓ 
หรอืประเทศดอ้ยพฒันา ใหเ้พิม่ผลผลติของทอ้งถิน่ 
โดยไมต่อ้งรอพึง่โครงการหลกั หรอืการชว่ยเหลอื 
จากตา่งประเทศ เอทไีดเ้ปรยีบโครงการหลกั 
ตรงทีส่ามารถใชต้น้ทนุต ่า และ ใชเ้ทคโนโลยพีืน้บา้น 
อยา่งไรก็ตาม ไมไ่ดห้มายความวา่ เอท ีจ าเป็นตอ้งใช ้
ภมูปิญัญาของทอ้งถิน่ แตอ่ยา่งเดยีว เทคโนโลยใีด 
ทีม่ปีระโยชน์ และเขา้กนัได ้กบัความเชือ่ถอื คา่นิยม 
และความเหมาะสม ในทางปฏบิตั ิ
ก็น ามาประยกุต์เขา้กบั วถิชีีวติของทอ้งถิน่ 
การพฒันาตามแบบอโศก ก็ใชว้ธิน้ีี คอื บางสว่น 
มาจากวฒันธรรมไทย ตามประเพณี บางสว่นมาจาก 
ความคดิของประเทศตะวนัตก เชน่ การอนุรกัษ์ 
สิง่แวดลอ้ม และเทคนิคการตลาด บางสว่นมาจาก 
ประเทศญีปุ่่ น เชน่ การกสกิรรมธรรมชาต ิ
เหลา่น้ีเป็นตน้ สรปุก็คอื อโศกคดัเลอืกเอาความคดิ 
และเทคนิคดีๆ  จากท ั่วโลก มาผสมผสาน 
กบัของพืน้บา้น ปรบัปรงุใหเ้ป็นโครงการใหม ่
ทีใ่ชไ้ดผ้ล 

วถิชีีวติของอโศก เป็นตวัอยา่งวธิกีารพฒันา 
แบบอาศยัวฒันธรรม และทอ้งถิน่ทีชุ่มชนนัน้ต ัง้อยู ่
น ั่นคอื มพีทุธศาสนา และคา่นิยมของไทย เป็นพืน้ฐาน 
มกีารเลีย้งชีพแบบชาวไรช่าวนา ซึง่ศรีษะอโศก 



ปฏบิตัไิดเ้หมาะเจาะ เขา้กบัสิง่แวดลอ้ม 
อนัมปีระชากรสว่นใหญ ่(มากกวา่ ๖๐ เปอร์เซ็นต์) 
เป็นชาวชนบท 

อยา่งไรก็ตาม การพฒันาทีอ่าศยัวฒันธรรม 
และทอ้งถิน่เป็นทีต่ ัง้ ไมเ่พยีงแตร่วบรวม เอาภมูปิญัญา 
ความเชือ่ถอื การปฏบิตั ิและ ทรพัยากรทอ้งถิน่ เทา่นัน้ 
ยงัตอ้งอาศยัสิง่อืน่ ประกอบดว้ย เชน่ 
ความตอ้งการทีจ่ าเพาะเจาะจง และเป้าประสงค์ 
ของประชาชน การพฒันาแบบอโศก 
ใชว้ธิกีารแบบองค์รวม ทีส่มาชกิแสดงสทิธทิีต่อ้งการ 
เป็นตวัของตวัเอง มอีาณาเขต มเีอกลกัษณ์ 
และมวีสิยัทศัน์ ในอนาคตของตน 
การพฒันาแบบน้ีมพีลงั และมผีลยดืยาว ดงันั้น 
จงึมศีกัยภาพ ทีจ่ะยกระดบัคณุภาพชีวติ 
หรอืความเป็นอยู ่ของคนธรรมดาสามญัไดด้ ี

  

เครือ่งวดัการพฒันา 

เมือ่พดูถงึการพฒันา คนสว่นใหญม่กัเขา้ใจวา่ 
การพฒันาเศรษฐกจิ จะชว่ยแกป้ญัหาความยากจน 
ค าพงัเพยทีว่า่ “การพฒันา 
คอืความเจรญิทางเศรษฐกจิ” 
เป็นความคดิทีม่รีากฐานมาจาก คา่นิยมของ 
การสะสมวตัถ ุและไมน่บัวฒันธรรม 
วา่เป็นองค์ประกอบ ของการพฒันา ขอ้ความตอ่ไปน้ี 
ชี้ใหเ้ห็น ความขดัแยง้กนัอยู ่๒ ประการคอื 



(๑) นโยบายเศรษฐกจิมหาภาค 
ทีผ่ลกัดนัใหเ้ศรษฐกจิเจรญิเตบิโต (เชน่การสง่ผลผลติ 
ออกขายตา่งประเทศ และนโยบายการคา้เสร)ี 
แตเ่ป็นนโยบาย ทีไ่มค่อ่ยค านึงถงึสวสัดิภ์าพ 
ของคนธรรมดาสามญั และอาจท าใหค้นยากจน 
ล าบากยิง่ขึน้ 
(๒) มาตรฐานการวดั ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
โดยใชจ้ดีพี ีหรอืผลผลติท ัง้มวล ภายในประเทศ 
เป็นเครือ่งวดั (GDP -gross domestic product) 
แตจ่ดีพี ีมตี าหนิ ตรงทีไ่มไ่ดบ้อกแน่ชดัวา่ 
ผลผลติเกดิจาก ความเจรญิเตบิโต 
ทางเศรษฐกจิโดยตรง หรอื เพราะคนมสีวสัดิภ์าพดขีึน้ 
การหาเลีย้งชีพทีถ่กูตอ้ง ก็เป็นปจัจยัหน่ึง 
ทีส่ามารถยกระดบัผลผลติได ้และท าใหจ้ดีพี ีเพิม่ขึน้ 

  

ปญัหาเกีย่วกบัเศรษฐกจิมหาภาค 

ต ัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๒๓ เป็นตน้มา 
องค์การพฒันาระหวา่งประเทศ 
พยายามท าใหเ้ศรษฐกจิท ั่วโลก เกีย่วพนักนั 
ท ัง้น้ีก็เพือ่ชว่ยเหลอื ประเทศบางประเทศ 
ทีม่เีศรษฐกจิขึน้ๆ ลงๆ และเพือ่ใหป้ระเทศเหลา่นัน้ 
มเีสถยีรภาพ และเจรญิเตบิโตในทางเศรษฐกจิ 
แตข่ณะทีก่ารลงทนุ และตลาดตา่งประเทศ ก าลงัเฟ่ืองฟ ู
นกัวชิาการ และพวกหวัรนุแรง กลบัโจมต ี
โครงการเศรษฐกจิมหาภาค ทีส่ง่เสรมิการสง่ออก 



และการคา้เสร ีเขาวจิารณ์วา่ การกระท าเชน่นัน้ 
ขาดการใสใ่จในความเป็นอยู ่ของคนธรรมดาสามญั 
นกัเขยีนชาวอนิเดยี คนหน่ึง (วนัทนา ศวิะ) ต ัง้ค าถาม 
“เศรษฐกจิโลก มวีตัถปุระสงค์อะไร? 
เสรภีาพทางการคา้ หรือวา่ เสรภีาพทีจ่ะมชีีวติอยูร่อด” 
เธอกลา่วตอ่ไปวา่ 

เสรภีาพทางการคา้ในทางกสกิรรม 
มจีดุมุง่หมายทีจ่ะสรา้งเสรภีาพ ใหก้บับรษิทันานาชาต ิ
ทีจ่ะลงทนุผลติ และคา้ขายผลผลติ ทางการกสกิรรม 
โดยไมต่อ้งจ ากดัอยูก่บักฎ ขอ้ก าหนด 
หรอืความรบัผดิชอบใดๆ ท ัง้สิน้ 
เสรภีาพส าหรบัธรุกจิกสกิรรมน้ี มพีืน้ฐานอยูบ่น 
การปฏเิสธเสรภีาพ ของผูห้ญงิชนบท ทีต่อ้งผลติ 
ประกอบ และ บรโิภคอาหาร ตามความตอ้งการ 
ของสิง่แวดลอ้ม เศรษฐกจิ และวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 

วนัทนา ศวิะ วจิารณ์รฐับาลอนิเดยี 
ทีย่กเลกิเงนิสงเคราะห์อาหาร ราคาถกู แกส่าธารณชน 
แตไ่ปสนบัสนุน การคา้เสร ีเธอกลา่ววา่ ในปี ๒๕๓๔ 
อนิเดยีสง่ขา้วสาล ีออกนอกประเทศ ๖๗๒,๐๐๐ ตนั 
แตใ่นปีตอ่มา หลงัจากเปิดตลาดการคา้เสร ี
อนิเดยีกลบัตอ้ง ซื้อขา้วสาล ีจากตา่งประเทศ 
๒,๕๐๐,๐๐๐ ตนั คา่ซื้อขา้วสาล ีมากกวา่เงนิทีร่ฐับาล 
จา่ยใหช้าวนาอนิเดยี ตอนทีม่โีครงการอาหาร 
สาธารณะเสยีอกี ท ัง้รฐับาล และประชาชนชาวอนิเดยี 
ไมไ่ดอ้ะไร จากการซื้อขายน้ีเลย แตก่ลบัเป็นการโอน 



ผลประโยชน์ จากชาวนาจนๆ ในอนิเดยี 
ไปใหน้กัธรุกจิชาวตา่งประเทศ ทีร่ ่ารวยแท้ๆ  

ในประเทศอืน่ๆ เชน่ จาไมกา้ 
ก็มกีารต าหนิโครงการพฒันา ทีอ่าศยัเศรษฐกจิ 
มหาภาค เชน่เดยีวกนั นกัเขยีนคนหน่ึง (เฟ แฮรสินั) 
กลา่ววา่ “นโยบายน้ี สงัเวยความตอ้งการ 
ข ัน้พืน้ฐานของประชาชน เชน่ การสาธารณสขุ 
การเคหะ (ทีอ่ยูอ่าศยั) การศกึษา การสงัคมสงเคราะห์ 
และการรบัจา้งท างานใหแ้ก ่
ผูป้ระกอบวสิาหกจิขนาดใหญ่ และท าการคา้อยา่งเสรี” 

ในระหวา่งวกิฤตการทางเศรษฐกจิ ในเอเชียอาคเนย์ 
เมือ่เร็วๆ น้ี ประเทศไทย ไดร้บัผลกระทบกระเทอืน 
แตไ่มม่ากมายนกั หนงัสอืพมิพ์บางกอกโพสท์ (๙ 
ธนัวาคา ๒๕๔๔) รายงานวา่ ต ัง้แตเ่ริม่วกิฤตการ 
เป็นตน้มา คนจนในประเทศไทย เพิม่ขึน้ ๓ เทา่ 
รฐับาลกูย้มืเงนิจาก ไอเอมเอฟ เพยีง ๑๗.๒ พนัลา้น (๑ 
หมืน่ ๗ พนัลา้น กบั ๒๐๐ ลา้นดอลลาร์ -
ภายใตเ้งือ่นไข) พวกสือ่สารมวลชน นกัวชิาการ 
ปญัญาชน และเอ็นจโีอ พากนัเรยีกรอ้ง 
ใหร้ฐับาลรบีแกไ้ขปญัหา เพราะวา่ภาระหนกั 
จะตกอยูท่ีค่นจน พระบาทสมเด็จพระเจา้อยูห่วั 
ก็ทรงเป็นหว่ง และทรงสนบัสนุน การแกไ้ขปญัหา 
ดงักลา่ว พระองค์ทรงตรสั เมือ่วนัที ่๔ ธนัวาคม ๒๕๔๐ 
วา่ 



“การเป็นเสอืไมส่ าคญั ทีส่ าคญัคอื ตอ้งมพีอกนิ 
ทีจ่ะมชีีวติอยูไ่ด ้และมเีศรษฐกจิ ทีจ่ะใหส้ิง่ทีพ่อกนิ 
และมชีีวติอยูไ่ด”้ 

  

ปญัหาเกีย่วกบั จ ีด ีพี 

ตามปกตสิิง่ทีส่ะทอ้น การพฒันาของประเทศ ก็คอื จดีพี ี
การปรบัปรงุทางเศรษฐกจิ เกีย่วกบัการสง่สนิคา้ออก 
และ การเปิดตลาดเสร ีเป็นวธิหีน่ึง ทีข่ยาย จดีพี ี
แตก็่ยงัมสีิง่อืน่ ทีช่ี้ใหเ้ห็น การพฒันาของประเทศ เชน่ 
การศกึษา (จ านวนผูอ้า่นออกเขยีนได ้ทีเ่พิม่ขึน้) 
อตัราการอยูร่อดของทารก สิง่เหลา่น้ี จดีพี ี
มกัจะมองขา้มไป มผีูรู้จ้ านวนไมน้่อย 
ทีป่ฏเิสธการยอมรบั จดีพี ีวา่เป็นเครือ่งวดัการพฒันา 
เพราะเหตวุา่ มนัวดัการเจรญิเตบิโต ทางเศรษฐกจิ 
และสวสัดกิารของมนุษย์ ไดไ้มแ่น่นอน คณะกรรมการ 
ค าจ ากดัความของการพฒันา คณะหน่ึง วนิิจฉยัวา่ จดีพี ี
เป็นเครือ่งวดัความกา้วหน้า ทีผ่ดิพลาด เพราะวา่ 
“มนัเป็นเพยีง จ านวนเงนิท ัง้หมด ทีท่กุครอบครวั 
รฐับาล และการลงทนุทางธรุกจิ ใชจ้า่ย ในการซื้อสนิคา้ 
และบรกิาร แตไ่มไ่ดแ้สดงวา่ ใครจะอยูด่ ีกนิดหีรอืไม”่ 
นั่นคอื จดีพี ีไมไ่ดแ้ยกแยะ ระหวา่ง 
กจิกรรมทีส่รา้งสรรค์ กบักจิกรรมทีท่ าลาย ตวัอยา่ง 
การตดัตน้ไม ้ขายใหต้ลาด เป็นการเพิม่จดีพี ี
แตไ่มไ่ดห้กัคา่ทีป่่าถกูท าลาย มลภาวะ 
เป็นตวัอยา่งอกีอนัหน่ึง ทีม่คีา่ทบัซอ้น เพราะการผลติ 
และขายน ้ามนั ท าใหค้า่จดีพีเีพิม่ 



แตก่ารผลติน ้ามนันั่นเอง ท าใหเ้กดิมลภาวะ 
และคา่ใชจ้า่ย ในการก าจดัมลภาวะ ก็เป็นสว่นทีท่ าให ้
คา่จดีพีสีงูขึน้ดว้ย ในท านองเดยีวกนั อบุตัเิหตรุถยนต์ 
เชื้อโรค อาชญากรรม การหยา่รา้งเหลา่น้ี 
ท าใหค้า่จดีพีสีงูขึน้ เพราะมนักอ่ใหเ้กดิการใชจ้า่ย 
ในการซอ่มรถ การรกัษาพยาบาล การป้องกนัภยั 
และการฟ้องรอ้ง ขึน้โรงขึน้ศาล คา่จดีพี ีทีส่งูลิว่ 
อาจไมไ่ดส้ะทอ้นปญัหา ของสงัคม และสิง่แวดลอ้ม 
ทีท่ าลายความสขุของประชาชน สรปุ จดีพี ี
ใหค้วามส าคญัแกส่นิคา้ และบรกิารทีเ่พิม่ขึน้ 
มากกวา่สะทอ้น สิง่ทีป่ระชาชนใหค้วามส าคญั เชน่ 
น ้าสะอาด อากาศบรสิทุธิ ์และเวลาพกัผอ่นหยอ่นใจ 

  

การพฒันาแบบระบบการหาเลีย้งชีพ 

การคา้เสร ีอาจท าใหค้า่จดีพี ีสูงขึน้ 
แตไ่มส่ามารถเลีย้งปากเลีย้งทอ้ง ของประชาชนได ้
ความม ั่นคง ในการหาเลีย้งชีพตา่งหาก 
ทีจ่ะชว่ยยกระดบั คณุภาพชีวติของคนท ั่วไป ดงันัน้ 
การใหค้วามส าคญั แกร่ะบบการหาเลีย้งชีพ 
แทนทีจ่ะมุง่แต ่ความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ 
ของประเทศ เพยีงอยา่งเดยีว (เศรษฐกจิมหาภาค) 
จงึน่าจะดกีวา่ วธิกีารทีเ่อาการหาเลีย้งชีพ เป็นหลกั 
ในการพฒันา เป็นการปฏบิตั ิในระบบเล็กๆ 
คลา้ยกบัวธิกีาร ทีเ่อาวฒันธรรมของทอ้งถิน่ 
ทีชุ่มชนต ัง้อยู ่มาเป็นพืน้ฐาน ในการพฒันา 



นกัเศรษฐศาสตร์ ๒ ทา่น (โกรน และ เซบสตาด) 
นิยามระบบการหาเลีย้งชีพวา่ “เป็นการผสมผสาน 
ระหวา่ง นโยบาย ของคนแตล่ะคน และครอบครวั 
ในการทีจ่ะด ารงชีวติใหอ้ยูร่อด นโยบายน้ี พฒันามา 
ในชว่งระยะเวลาใด เวลาหน่ึง 
จากการเสาะแสวงหาวตัถปุจัจยั และโอกาสทีม่อียู ่
และท าการเคลือ่นยา้ยวตัถปุจัจยั และโอกาสเหลา่นัน้ 
ใหเ้ป็นประโยชน์” เชน่ กจิกรรมทีเ่กีย่วกบัการตลาด 
การหาแหลง่อาหาร การกูย้มื การตดิตอ่ทางสงัคม 
การเปลีย่นนิสยัในการบรโิภค ตลอดจน 
การใชเ้ทคโนโลย ีระบบน้ี ใหผ้ลดเีลศิ เมือ่กลุม่คน 
มคีวามคดิหลากหลาย และระดมความคดิ 
เพือ่หานโยบาย มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน์ 
ส าหรบัคนยากจน การอยูร่อด เป็นสิง่ส าคญัทีส่ดุ 
เมือ่รูส้กึวา่ชีวติอยูร่อด แลว้วตัถปุระสงค์ข ัน้ตอ่ไป 
ก็คอืความปลอดภยั หลงัจากนัน้ อาจเขยบิฐานะขึน้ไป 
ถงึข ัน้ความเจรญิกา้วหน้า 
แตน่กัวางแผนพฒันาท ัง้หลาย มกัไมค่ านึงถงึ 
วตัถปุระสงค์ท ัง้ ๓ ข ัน้น้ี มกักระโดดมุง่ไปที ่
ข ัน้ความเจรญิกา้วหน้าทเีดยีว 

การพฒันาแบบการหาเลีย้งชีพ อาจเกดิขึน้โดย 
วธิกีารตา่งๆ รวมท ัง้การลองผดิลองถกู 
เพือ่จะรกัษาชีวติ ใหอ้ยูร่อด การพฒันาแบบอโศก 
สว่นใหญ ่เกีย่วกบัการสรา้ง และรกัษาไวซ้ึง่ 
“สมัมาอาชีวะ” พอๆกบัความกา้วหน้า ทางจติวญิญาณ 
อนัทีจ่รงิ การพฒันาทางวตัถ ุและจติวญิญาณ 



เป็นสิง่ทีอ่าศยั ซึง่กนัและกนั นโยบายทีอ่โศก 
ใชพ้ฒันาการหาเลีย้งชีพ ส าหรบัสมาชกิ 
และคนภายนอก ก็เชน่เดยีวกนั คอืการศกึษา 
หลกัศลีธรรม การฝึกอาชีพ และการประยกุต์วชิา 
หรอืเอาหลกัวชิาการ มาใชใ้หเ้กดิประโยชน์ เชน่ 
การฝึกอาชีพ ๓ อยา่งทีจ่ะชว่ยชาต ิทกุๆวนัชาวอโศก 
จะฝึกความ“ขยนัและใชน้้อย” การแบง่ปนัทรพัยากร 
และ การท าประโยชน์ ใหแ้กส่าธารณะ 
โดยผา่น ระบบบญุนิยม การท างานรว่มกนั 
และรว่มตดัสนิใจ ความพยายามทีจ่ะพึง่ตนเอง 
โดยการน าเอาวธิกีารตา่งๆ รวมท ัง้การทดลอง 
มาขดัเกลา ใหเ้ขา้กบั สถานะของตน เหลา่น้ีเป็นตน้ 
ชุมชนอโศก ไดย้นืหยดัมาแลว้ ตลอดเวลากวา่ ๓๐ ปี 
และขณะทีป่ระเทศไทย ประสบภาวะวกิฤต ิ
ทางเศรษฐกจิ (จนตอ้งกูเ้งนิจาก ไอเอมเอฟ) 
อโศกแทบไมไ่ดร้บั ผลกระทบกระเทอืนเลย 
จงึน่าจะแสดงใหเ้ห็นวา่ การพฒันาแบบ 
ระบบการหาเลีย้งชีพ เป็นกญุแจส าคญั 
ทีจ่ะปรบัปรงุชีวติ ของคนธรรมดาสามญั ในระยะยาว 
ไดด้กีวา่ การพฒันา ทางเศรษฐกจิ แตอ่ยา่งเดยีว 

  

สรปุ 

ในบทน้ี ผูเ้ขยีนพยายามชี้ใหเ้ห็นวา่ การพฒันาแบบ 
การหาเลีย้งชีพของอโศก เป็นการพฒันาแบบทีอ่าศยั 
วฒันธรรม และทอ้งถิน่เป็นพืน้ฐาน มจีดุศนูย์รวมอยูท่ี ่
การหาเลีย้งชีพ แทนทีจ่ะเป็น 



การหาความเจรญิทางเศรษฐกจิ ขณะเดยีวกนั 
ก็เป็นการอนุรกัษ์สิง่แวดลอ้ม สรา้งแรงดลใจภายใน 
และสามารถ ท าใหเ้กดิความส าเร็จ 
พรอ้มท ัง้การท านุบ ารงุรกัษา อโศกไมไ่ดต้ ัง้ใจ 
ท าแบบอยา่ง การพฒันาใหแ้กโ่ลก หรอืทีห่น่ึงทีใ่ด 
ในประเทศไทย ซึง่พรอ้มทีจ่ะลอกแบบ ตรงกนัขา้ม 
โครงการน้ี ตอ้งการการวจิยั และสนบัสนุน 
ใหห้าวธิทีีแ่ตกตา่งออกไป เพือ่ใชก้บัสงัคม เศรษฐกจิ 
และสิง่แวดลอ้ม ทีแ่ตกตา่งกนั เพราะวา่ปญัหาทีต่า่งกนั 
ยอ่มอาศยัวธิแีกท้ีต่า่งกนั ในทีส่ดุ จะมแีบบตา่งๆ 
เกดิขึน้ ซึง่เริม่ตน้มาจาก “รากหญา้” และมคีวามส าเร็จ 
เชน่อโศก 

  

สดุทา้ย ผูเ้ขยีนกลา่ววา่ ขณะทีอ่โศกประสบความส าเร็จ 
อยา่งมากมาย ในการยกระดบัชีวติ 
ของคนธรรมดาสามญั ยงัมสีิง่อืน่ ทีส่ าคญักวา่ 
การพฒันาวตัถ ุนั่นคอื การพยายามอยา่งจรงิจงั 
ทีจ่ะพฒันาตนเอง ใหเ้ป็นคนดกีวา่เกา่ 
ใหเ้ป็นคนทีเ่ต็มไปดว้ย ศกัยภาพ 
โดยการด าเนินตามทางพทุธ ิดงันัน้ ส าหรบัชาวอโศก 
ผูซ้ึง่พยายามเป็น “คนด”ี –พึง่ตนเอง และเสยีสละ 
เพือ่แกป้ญัหาสงัคม- การพฒันาทางวตัถ ุ
และจติวญิญาณ จงึแยกกนัไมอ่อก 

  

ปจัฉิมลขิติ 



ผูเ้ขยีนรวบรวมขอ้มลู ในการเขยีนหนงัสอืเลม่น้ี 
โดยการสงัเกต สมัภาษณ์ และท ากจิกรรมรว่มกบั 
สมาชกิของชุมชน ศรีษะอโศก ในขณะทีเ่ธออาศยั 
อยูใ่นชุมชนนัน้ ทกุคร ัง้เมือ่จบการสมัภาษณ์ 
ผูเ้ขยีนขอใหผู้ถ้กูสมัภาษณ์ กลา่วเพิม่เตมิ 
สิง่ทีไ่มไ่ดส้มัภาษณ์ ตอ่ไปน้ี เป็นค าแถลง 
ของสมาชกิบางคน ทีผู่เ้ขยีน เลอืกเอามาพมิพ์ไว ้
ในทา้ยเลม่ 

  

อา วชิยั 
สิง่ส าคญัทีส่ดุ และน่าสนใจทีค่วรรู ้เกีย่วกบัอโศกก็คอื 
อโศกยงัไมด่พีรอ้ม โลกไมม่อีะไรดพีรอ้ม 
อโศกก าลงัเดนิอยู ่บนเสน้ทาง เราก าลงัฝึกฝนตวัเราเอง 
ดงันัน้ อยา่ผดิหวงั เมือ่เราท าอะไรไมถ่กูตอ้ง ผมคดิวา่ 
ถา้ทกุคนรู ้และเชือ่ ในความคดิของอโศก –
ความมุง่หมายของอโศก- และสามารถท าได ้
อโศกจะเป็นสงัคม ทีส่มบรูณ์ทเีดยีว –ในเวลา ๕๐๐ ปี 
(หวัเราะ) ผมคดิ- ผมไมช่อบ เมือ่ไดย้นิใครพดูวา่ “โอ 
อโศกด ีดแีลว้ ดมีากจรงิๆ” เพราะอโศก ยงัไมด่พีรอ้ม 
เพยีงแตก่ าลงัเดนิ อยา่เพิง่ลงิโลด (วา่อโศก 
เป็นหนทางทีว่เิศษ) เพราะวา่อโศก ยงัไปไมถ่งึ 
จดุมุง่หมายนัน้เลย 

  

อา อา้ย 
ผมท าใจไดเ้รยีบรอ้ยแลว้ โอเค ผมขอบคณุ 



ในความพยายามของชาวอโศก ผมเชือ่วา่ เขาเป็นคนด ี
ผมเชือ่ในจดุหมาย ปลายทางของพวกเขา วา่เป็นสิง่ทีด่ ี
ผมเชือ่วา่ เขาไมม่เีป้าประสงค์ ส าหรบัตวัเอง 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ คนทีเ่ป็นหวัใจส าคญั พระโพธริกัษ์ 
เป็นคนดมีาก ถา้ผมตอ้งเชือ่ใครสกัคน 
ผมจะเชือ่คนอโศก และคนมอร์มอนของผม –
คนซึง่ชี้ใหผ้มเห็นวา่ เขาเดนิถกูทาง 
เดนิตามทางทีถ่กูจรงิๆ เพราะวา่บางคน ผมรูว้า่ 
เขาเป็นคนอโศก หรอืมอร์มอน แตเ่ขาไมไ่ดป้ฏบิตั ิ

  

เอม 
สิง่ทีส่ าคญัคอื-ในอนาคต ถา้เผือ่ผูน้ าของอโศก 
ไมอ่ยูอ่กีตอ่ไป นั่นคอื ทา่นมรณภาพ 
อโศกจะเป็นอยา่งไร? น่ีส าคญันะ เพราะวา่ 
ส าหรบัตวัผมเอง ความคดิของผม 
ยงัไปไมถ่งึตอนนัน้เลย ผมยงัมองไมเ่ห็นวา่ 
ตอนนัน้เป็นอยา่งไร แตผ่มรูว้า่ มนัส าคญั สมมตวิา่ 
อโศกไมม่ผีูน้ า มนัจะเหมอืนเดมิไหม? 
เราจะนบัถอืสมณะ และผูใ้หญไ่หม? (ผูเ้ขยีน:ใช ่
ถา้ไมม่ผีูน้ า ถา้ทา่นมรณภาพ อะไรจะเกดิขึน้ 
ชาวอโศก ตอ้งรบัผดิชอบตวัเอง เขาตอ้งเชือ่. .) 
เขาตอ้งมคีวามเชือ่ม ั่น 

  

อาคมไว 
จรงิๆแลว้ ผมไมม่อีะไรนะครบั แตส่งัคมน้ี 



เป็นสงัคมทีท่กุคน มคีวามต ัง้ใจจรงิ มจีติวญิญาณ 
อยา่งเดยีวกนั เป็นสงัคม ทีเ่รามาพฒันา 
สิง่ทีเ่กีย่วกบัจติวญิญาณ ทกุคนมาทีน่ี่ 
เพือ่ทีจ่ะใกลช้ดิกบัศาสนา ทกุคนมคีวามรูส้กึวา่ 
การอยูใ่กลว้ดั มโีอกาส พฒันาจติใจของเรา ไดส้งูกวา่ 
๑๐๐ ตอนเชา้ เราสามารถฟงัธรรม ประชุม 
หรอือะไรก็ตาม ทีส่ามารถขดัเกลา จติใจของเรา ดงันัน้ 
ชุมชนใด ทีไ่หนก็ได ้ทีช่าวอโศก กอ่ต ัง้ขึน้ 
มวีดัเป็นหลกั ในการท างานของเรา หรอืในสิง่ทีเ่ราท า 
นั่นคอื สิง่ส าคญัทีส่ดุ คอืศาสนา –
ในการท างานของชาวอโศก เรายดึถอืศาสนาเป็นหลกั 

  

อาแกน่ฟ้า 
สิง่ทีส่ าคญัทีส่ดุ ทีผ่มเคยกลา่วมาแลว้ก็คอื สิง่ทีย่ากทีส่ดุ 
ทีม่นุษย์พงึกระท า มนัยากทีส่ดุ ทีม่นุษย์จะท า 
แตก็่สามารถท าได.้.. จรงิๆแลว้ 
มนัเป็นสิง่ทีค่อ่นขา้งยาก ส าหรบัคนทีย่งัไมเ่ขา้ใจ 
แตก็่งา่ย ส าหรบัคนที ่เริม่รูจ้กัท า เริม่ตน้ 
เราตอ้งเขา้ใจเสยีกอ่นวา่ ศลีคืออะไร... เมือ่เราถอืศีล ๕ 
ลดละอบายมขุ กนิมงัสวริตั ิเรากา้วตอ่ไปอกีกา้ว – 
ขึน้อยูก่บัตวัเอง อยา่งมากนะครบั เราตอ้งลดละสิง่น้ี 
เราลดสิง่ประดบัรา่งกาย ลดสิง่อืน่ๆอกี 
แลว้ขยนัเพิม่ขึน้อกี น่ีเป็นหนทาง แตค่นทีย่งัใหมอ่ยู ่
อาจจะตอ้ง เริม่ตน้ทีจ่ดุน้ี –ถอืศลี ๕ ละอบายมขุ 
และกนิมงัสวริตั ิเขาตอ้งไตข่ึน้ จากทีน่ี่กอ่น 



  

อาทางบญุ 
ฉนัไมรู่จ้ะพดูอะไรอกี ฉนัพดูหมดแลว้ ทกุคนทีม่าทีน่ี่ 
รวมท ัง้ฉนัดว้ย ทกุคนในโลก ตา่งตอ้งการ ทีจ่ะเป็นคนด ี
แตเ่ขาเพยีงแตค่ดิ เทา่นัน้ เขาไมไ่ดม้องใหล้กึลงไป... 
ฉนัคดิวา่ คนสมยัน้ีขีเ้กยีจ แมแ้ตจ่ะคดิ 
ถา้หากเขาขยนัคดิ ขยนัไตรต่รอง เขาจะไมท่ าบาป 
เขาจะเห็นวา่ โอ ก็เพราะคนน้ีท าสิง่น้ี จงึไดร้บัผลน้ี 
เขาไมต่อ้งมองไกล- ทีน่ ั่น รอบๆบา้นเขาเอง 
คนทกุวนัน้ีสบัสน หวัสมองปนกนัยุง่ 
เขาไมม่เีวลาเป็นตวัของตวัเอง เขาไมม่เีวลาทบทวนวา่ 
เขาท าอะไรผดิบา้ง คนขา้งนอก ถา้เขาทบทวนตวัเอง 
วา่เขาหลงผดิ ไปทางไหน แลว้แกไ้ขเสยี 
ปรบัปรงุและเปลีย่นแปลง ก็จะไดผ้ล 
เขาจะเริม่ตน้เป็นคนด ีเขาจะแสวงหาสิง่ทีด่ ี
เหมอืนทีฉ่นัไดท้ ามา ฉนัคดิวา่ ฉนัพบแลว้ ฉนัพบแลว้ 
และจะไมไ่ปทีไ่หนอกีแลว้ แตฉ่นัจะไมห่ยดุท าด ีดงันัน้ 
ฉนัอยากใหท้กุคน อยากจะไวว้างใจ ทกุๆคน 
ใหพ้จิารณา สิง่ทีท่ า และผลทีไ่ดร้บั ใหท้กุคนมองคนอืน่ 
เห็นอกเห็นใจผูอ้ืน่ 
เหมอืนกบัมหีวัใจเดยีวกนั   เขา้ใจซึง่กนัและกนั –
เขาเหมอืนเรา และเราก็เหมอืนเขา คร ัน้แลว้ 
คนก็จะมคีวามเมตตา ซึง่กนัและกนั สงัคมก็จะมสีนัตสิขุ 
ฉนัคดิวา่ มนัตอ้งเป็นอยา่งน้ี นะ 

  



อาเจนจบ 
ผมเชือ่วา่คณุ ขณะน้ีผมไมท่ราบวา่ 
คณุมคีวามคดิอยา่งไร เกีย่วกบัการปฏบิตัธิรรมทีน่ี่ 
แตผ่มอยากจะ ใหค้ณุเชือ่วา่ อยา่งทีค่ณุก าลงัท า 
วทิยานิพนธ์น้ี สิง่ทีค่ณุศกึษาทีน่ี่ ผมอยากใหค้ณุศกึษา 
อยา่งจรงิจงั จนเขา้ใจ จนกระท ั่ง คณุเห็นคณุคา่ 
และเอาไปใชก้บัชีวติของคณุ และเป็นตวัอยา่งทีด่ ี
(ใหแ้กค่นอืน่) 

  

อาสมัพนัธ์ 
สิง่ส าคญัทีผ่มอยากพดูก็คอืวา่ คนทกุคน 
มอีสิระทีจ่ะตดัสนิใจ วา่จะด าเนินชีวติอยา่งไร จลูี ่
ถา้คณุคดิจะชว่ยสงัคม ชว่ยประเทศชาต ิชว่ยมนุษย์ 
ชว่ยพลโลก ผมอยากใหค้ณุตดัสนิใจ ท าสกัอยา่ง คอื 
คณุสามารถชว่ยคนอืน่ได ้

  

ม ัว๊ะ 
ผมอยากใหค้ณุเชือ่วา่ อเมรกิาจะตอ้งเผชญิกบั 
วบิากกรรม เชน่วา่ วนัหน่ึง อเมรกิาตอ้งเผชญิกบั 
สภาพทีก่ารคา้ขาย ตกต ่าถงึทีส่ดุ ล าบาก 
หมดทางชว่ยเหลอื ผมอยากใหค้ณุ 
รบีออกจากอเมรกิาเสยีเร็วๆ (ม ัว๊ะหวัเราะ 
จดุประกายค าพดู อยา่งเอาจรงิเอาจงั) 

  



อาไพรศลี 
ฉนัอยากจะพดูเรือ่ง การป้องกนัรกัษา 
ทรพัยากรของโลกนะคะ เดีย๋วน้ี 
ทรพัยากรในโลกของเรา ลดลงเรือ่ยๆ ยกตวัอยา่ง ป่าไม ้
เราใชม้นัมากเกนิไป และท าใหเ้กดิสารพษิ 
ทีเ่ป็นอนัตรายแกส่ขุภาพ ของสตัว์ 
และคนเพิม่ขึน้นะคะ ถา้เราลดการใชพ้ลงังาน 
ใชท้รพัยากรน้อยลง ปรบัปรงุและหาทาง 
ทีจ่ะท าใหม้ชีีวติ อยูก่บัธรรมชาต ิ
และเราไมจ่ าเป็นตอ้งใช ้เทคโนโลยมีาก – 
มากกวา่ทีจ่ าเป็น มนัจะท าใหโ้ลกของเรา ไมต่อ้งกงัวล 
สารพษิก็จะลดลง การแขง่ขนั การแกง่แยง่ทรพัยากร 
ก็จะมน้ีอย เราไมต่อ้งปลน้กนั เพือ่แยง่อาหาร 
และวตัถดุบิ เราจะมสีนัตภิาพ และความสขุ 

  

อาออ้ย 
ฉนัเชือ่ในตวัคณุ และวทิยานิพนธ์ของคณุ 
ฉนัอยากใหส้งัคม แตล่ะแหง่ในโลกน้ี 
คดินึกตรกึตรองใหด้ ีในเรือ่งมนุษยชาต ิ
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ ผูท้ีศ่กึษาสงูๆ ฉนัอยากใหเ้ขามองด ู
คนทีด่อ้ยการศกึษาบา้ง คนทีไ่มม่โีอกาส 
ฉนัอยากใหส้งัคม และผูม้กีารศกึษา คดิถงึเขาใหม้าก 
เพือ่ทีเ่ราจะอยูร่ว่มกนั ดว้ยความสขุ นั่นท ัง้หมดละ 

  



อาชวน 
ผมคดิวา่ ความคดิพืน้ฐานของคนอเมรกินั 
และของเราในตะวนัออกน้ี ตา่งกนั 
เรามพีืน้ฐานแตกตา่งกนั ผมคดิวา่ ถา้ทางตะวนัตก 
พจิารณา ความเป็นพีน้่องของโลก นั่นคอื 
เห็นทกุคนในโลก –ท ัง้โลก ไมใ่ชเ่พยีงประเทศน้ี 
ประเทศเดยีว – วา่เป็นพีน้่องกนั และแลว้ 
อยา่พยายามทีจ่ะ เชน่ เอาผลประโยชน์ ของประเทศอืน่ 
มาเป็นของตน มนัจะชว่ยใหโ้ลกใบน้ี น่าอยูข่ึน้อกีแยะ 
แคน้ี่พอแลว้นะ 

  

อาเป้ิม 
ฉนัอยากใหค้ณุรูว้า่ ฉนัรูส้กึอยา่งไร 
ฉนัคดิวา่คนในโลกน้ี เป็นพีน้่องกนันะคะ 
ไมว่า่ประเทศใด ฉนัอยากใหค้นในโลก คดิอยา่งน้ี 
ถา้คนคดิอยา่งน้ี เขาจะไมค่ดิแบง่แยก หรอืเห็นด ี
ทีจ่ะขดัแยง้กนั เอาของคนอืน่ มาเป็นของตนเอง นะคะ 
พอ่ทา่นโพธริกัษ์ สอนอยา่งนั้น ทา่นสอนเราวา่ 
ถา้เราดจีรงิ เราจะไมค่ดิวา่ ตวัเราเอง 
เป็นคนส าคญัทีส่ดุ เราจะใหป้ระเทศน้ี และประเทศนัน้ 
นะ แตท่กุวนัน้ี คนหยาบ คนตะกละ ตะกละมาก 
เขาอยากไดม้าก และลว่งล า้อธปิไตย ของประเทศอืน่ 
กระท าอยา่งนัน้ โดยไมค่ดิวา่ เขาเป็นพีน้่องกนั 
เขาคดิวา่ คนอืน่ต ่ากวา่ จงึขม่เหง 
และเอาประโยชน์เชน่นัน้ ฉนัคดิ ฉนัอยากจะเปลีย่น 
หวัใจของเขา ฉนัคดิวา่ ถา้เราสามารถ 



เปลีย่นหวัใจของเขาได ้ใหเ้ขาคดิวา่ ทกุๆชาต ิ
ทกุๆกลุม่คน ทีม่ารวมกนั ตา่งก็เป็น พีน้่องกนั 
เขาจะดแูลกนั ดว้ยความเป็นมติร ฉนัเชือ่อยา่งน้ีนะ 
ฉนัอยากจะมโีอกาสพดูกบัคนตา่งชาต ิ
ฉนัอยากจะพดูวา่ ฉนัอยากใหท้า่น มองดคูน เชน่ 
สมมต ิคนทีม่น้ีอยกวา่ –
ทา่นจะชว่ยคนเหลา่น้ีไดอ้ยา่งไร นะคะ 
คนทีม่น้ีอยก็เหมอืนกนั เราจะชว่ยเขาไดอ้ยา่งไร 
ใหท้ีอ่ยู ่ใหค้วามเอือ้เฟ้ือเผือ่แผ ่ระหวา่งชาต ิ
ฉนัอยากจะเห็นอยา่งน้ี ฉนัอยากใหท้กุคน 
เป็นพีน้่องกนัจรงิๆ 

  

อาจนัทมิา 
ฉนัเชือ่วา่ คณุจะน าขอ้ความน้ี ไปบอกคนอเมรกินั 
ใหม้องทกุประเทศ ทกุระดบั วา่เราเป็นคนเหมอืนกนั 
คนซึง่ก าลงัตอ่สู ้อยูก่บัความแตกตา่ง เชน่เดยีวกนั 
คนซึง่จะมาเป็นเพือ่นแก ่เจ็บและตาย เหมอืนกนั ดงันัน้ 
เราจงึตอ้งพึง่พาอาศยักนั แลว้ทกุคน จะพบความสขุ 
ในชีวติน้ี ฉนัเขา้ใจวา่ การหาความสขุ ท าไดย้ากมาก 
เพราะคนไมรู่ว้า่ ความสขุอยูท่ีไ่หน ความสขุอยูท่ี ่
มทีกุข์น้อย นั่นแหละ คณุเห็นดว้ยไหม (หวัเราะ) 
ถา้มทีกุข์น้อย ก็อาจมคีวามสขุ 
แตใ่นสภาพทีม่คีวามทกุข์น้อย –เรารูค้วามจรงิ 
เราตามความจรงิใหท้นั –ความทกุข์ไมม่ากมาย 
จนเกนิไป... 



  

ทา่นดนิธรรม 
ถา้ทกุคนมชีีวติอยูเ่หนือโลกเชน่น้ี เชือ่แน่วา่ 
ถา้เราคดิจะพฒันาตวัเรา เราจะตอ้งรูป้ญัหา 
ท ัง้ของเราเอง และของสงัคม การมชีีวติอยูใ่นสงัคม 
และพยายามจะรูป้ญัหา เราตอ้งถาม: 
สงัคมน้ีมปีญัหาอะไร? ครอบครวัมปีญัหาอะไร? 
ชุมชนเรามปีญัหาอะไร? เมือ่รูป้ญัหา 
เราก็ชว่ยกนัแกป้ญัหา 
เมือ่เราตอ้งการทีจ่ะชว่ยกนัแกป้ญัหา ปญัญาก็เกดิขึน้ 
เป็นการพฒันาตวัเราเองดว้ย 
สงัคมก็จะต ัง้อยูใ่นความสงบเย็น มนัเป็นเชน่นัน้เอง... 

 

- จบ - 

  



 

  

สมัมาพฒันา : สนัตอิโศก ขบวนการพุทธปฏริปูแหง่ประเทศไทย 

จลูอิานา เอสเซน เขยีน 

ถนอม บุญ แปลและเรยีบเรยีง 
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