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การศกึษา แพทยศาสตรบณัฑติ ศริิราชพยาบาล พ.ศ.๒๔๙๗
Master of Public Health and Tropical Medicine, Tulane University, USA
พ.ศ.๒๕๐๒
Certificate in Post Graduate Internal Medicine, University of Pennsylvania, USA
พ.ศ.๒๕๐๔

อายุ : ๘๕ ป (เกดิ ๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๗๒)
ทีอ่ยูปจจบุนั : ประธานทีป่รึกษาคณะกรรมการบริหาร

 โรงพยาบาลวิชยัยทุธและศนูยการแพทยวิชยัยทุธ
 ๑๑๔/๔ ถนนเศรษฐศริิ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๔๐๐

ประวตักิารทํางานทางการแพทย
แพทยประจาํบาน ภาควิชาอายรุศาสตร ศริิราชพยาบาล พ.ศ. ๒๔๙๘
อายรุแพทย โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา พ.ศ. ๒๔๙๙ (รอยโท)
ไดรับทนุกองทพับก ศกึษาตอทีส่หรัฐอเมริกา ๓ ปคร่ึง
หวัหนาแผนกอายรุศาสตรทัว่ไปและโรคเมอืงรอน โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา พ.ศ.๒๕๐๔
คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิด ีพ.ศ.๒๕๑๐-๒๕๑๘
ผูกอตัง้และบริหารโรงพยาบาลวิชยัยทุธ พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๕๐ ซึง่เปนโรงพยาบาลเอกชนแหงแรก
ทีไ่ดรับพระราชทานตราครุฑพาห เปนโรงพยาบาล แหงพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั เมือ่พ.ศ.๒๕๔๗
เปนผูรวมกอตัง้สมาคมโรคตดิเชือ้แหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๖
เปนคณะกรรมการกอตัง้ราชวิทยาลัยอายรุแพทยแหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๙
อายรุแพทย พ.ศ. ๒๔๙๙ ถงึปจจุบนั(พ.ศ.๒๕๕๑) ไดรับแตงตัง้เปนกรรมการรักษาบคุคลสําคญั
ของประเทศเปนจาํนวนมาก

ประวตักิารทํางานพเิศษ
เปนผูอํานวยการโรงพยาบาลวิชยัยทุธ พ.ศ.๒๕๑๒-๒๕๓๕
เปนประธานบริหารโรงพยาบาลวิชยัยทุธ พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๕๐
สมาชกิสมชัชาแหงชาต ิเลขที ่๑๘๐๐
เปนวุฒิสมาชกิ วันที ่๒๒ เมษายน ๒๕๒๒-๒๕๒๘ และไดรับแตงตัง้อีกคร้ัง
พ.ศ.๒๕๒๘-๒๕๓๒
เปนกรรมาธกิารสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมของวุฒิสภา พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๓๒
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กรรมการควบคมุและปองกนัโรคตบัอักเสบจากไวรัสแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๓๑
กรรมการควบคมุโรคเอดสแหงชาต ิและประธานอนกุรรมการดานวิชาการ พ.ศ.๒๕๓๒-๒๕๓๓

ผลงานวจิยัทางการแพทยและสาธารณสขุ
1. ศกึษา วิจยั เร่ือง Filariasis ที ่๔ จงัหวัดภาคใต ไดรับทนุวิจยัจากสภาวิจยัแหงชาต ิพ.ศ.๒๕๐๔-๒๕๐๗
2. ศกึษา วิจยั เร่ือง Anicteric Hepatitis ในทหารเกณฑใหม โดยไดรับทนุวิจยัจากสมาคมแพทยทหาร

พ.ศ.๒๕๑๓
3. ศกึษา วิจยั คนพบ และรายงาน เร่ืองเมลิออยโดซสิ (Melioidosis) ในประเทศไทยตัง้แตพ.ศ.๒๕๑๙

ทําใหรูวาโรคนีพ้บไดบอยและมคีวามสําคญัในการแพทยของไทย และไดนําความรูเร่ืองนีม้าใหวงการแพทยและ
ของโลกไดรู (ตํารา ๑ เลม วารสาร ๙ ฉบบั)

4. ศกึษา วิจยั คนพบ โรค Eosinophilic Meningitis จากพยาธ ิAngiostrongylus cantonensis และ eosi-
nophilic myeloencephalitis จากพยาธิ Gnathostoma spinigerum ในคนไทย ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๐๕ พบวา
โรคนีพ้บไดทัว่ประเทศมากทัง้ตะวันออกเฉียงเหนอืและภาคเหนือ ซึง่จากการศึกษาเปนเวลา ๕ ปทีน่ครราชสีมา
อุบลราชธาน ีอุดรธาน ีและปราจนีบรีุ ทําใหเขาใจระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินกิ พยาธวิิทยา และไดใหการอบรม
การปองกนั การตดิโรค จนโรคนีล้ดนอยลงในปจจบุนั การศกึษาไดรับทนุจาก NIH และ Seato Laboratory (ไดรับ
เชญิใหเขียนลงใน Oxford Text Book of Medicine ตัง้แต First Edition, Second Edition พ.ศ.๒๕๒๖ และ
Concised Edition พ.ศ.๒๕๔๓ และตพีมิพในวารสาร ๒๙ ฉบบั

5. ศกึษา วิจยั โรคไวรัสตบัอักเสบในคนไทยมทีัง้ดานระบาดวิทยา ลักษณะทางคลินกิของไวรัสบแีละซ ีตัง้แต
เร่ิมมกีารตรวจหา Australia Antigen เปนคร้ังแรกในประเทศไทยตัง้แต พ.ศ. ๒๕๑๕ และพบอัตราการระบาด
จากการใหเลือด และเสนอใหสภากาชาดหยดุใหเลือดทีม่ ีHBV ตัง้แต พ.ศ.๒๕๒๕ ซึง่ตอมาสภากาชาดของโลก
จงึใหมกีารตรวจคดัแยก HBV ออก รวมรายงานการศกึษาโรคนี ้๒๐ ฉบบั

6. ศกึษา วิจยั เร่ือง Viral Hepatitis ทีโ่รงพยาบาลรามาธบิด ี โดยไดรับทุนวิจยัจากมลูนธิ ิRockefeller
พ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘

7. การศกึษาภาวะแทรกซอนของไขจบัส่ัน โดยรายงานการพบ Pulmonary Edema ในมาลาเรียเปนคร้ังแรก
และรายงานความรุนแรงจากการเปล่ียนแปลงทางเลือด Hemophagocytic Syndrome จนถงึการชวยชีวิตโดย
การรักษาดวยวิธ ีExchange Transfusion และ Immunoglobulin รายงานวารสาร ๖ ฉบบั และรับเชญิใหเขียน
ตําราทางการแพทย Hand Book of Experimentl Pharmacology ค.ศ.๑๙๘๔ และวารสาร ๖ ฉบบั

8. ศกึษา วิจยั โรคเทาชาง ที ่๔ จงัหวัดภาคใตโดยไดรับทนุจากสภาวิจยัแหงชาต ิเปนเวลา ๓ ป พบวามเีชือ้
Brugia malayi ในทกุจงัหวัด และพบแหลงระบาดของ Wuchereria bancrofti ๓ แหง ซึง่เปนขอมลูเดยีวของประเทศ

9. ไดทําการวิจยัโรคพยาธใิบไมในปอด (paragonimus westermani) ทีอํ่าเภอบานนา นครนายก ๒ ป
และรายงานโรคทางปรสิตตางๆจาํนวนมาก

10. เขียนตําราโรคตดิเชือ้เปนภาษาไทย เปนคร้ังแรกของประเทศ ไดรับการตพีมิพ เลม ๑ ใน พ.ศ. ๒๕๒๒
และ ๒ ใน พ.ศ.๒๕๓๒ และเขียนบทความทางวิชาการเกีย่วแกโรคตดิเชือ้ ๔๖ ฉบบั

11. รายงานโรคทางอายรุศาสตรตางๆในวารสารทางแพทย รวม ๑๒ ฉบบั
12. รายงานโรคทางเดนิอาหารทัว่ไปในวารสารทางการแพทย รวม ๑๙ ฉบบั
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ผลงานการเขยีนทางดานการแพทยท่ัวไปสาํหรับประชาชน
เปนหนงัสือ ๔ เลม และในวารสาร ๖๑ ฉบบั

ผลงานทางพทุธศาสนา
1.จัดตั้งกองทุนและมูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ ตั้งแต พ.ศ.๒๕๓๙
ซึ่งจนถึงเดือนมกราคม ๒๕๕๑ ไดมีผูบริจาคเงินทั้งส้ิน ๓๕,๕๒๐,๙๕๙ บาท และจายคารักษาพยาบาลภิกษุ
ผูปฏิบตัดิปีฏิบตัชิอบในราคาพเิศษ (ลดคาหอง ๕๐% และคายาราคาทนุไปแลว ๑๙,๘๑๒,๒๓๔ บาท)
2.จดัตัง้สภาองคกรพระพทุธศาสนาแหงประเทศไทย ข้ึนเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๕ ซึง่ไดมกีารดําเนินงานมาจนปจจบุัน
และเร่ิมจดังานวันมาฆบชูาเปนคร้ังแรกทีส่นามหลวงเมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๕
3.เขียนหนงัสือทางพทุธศาสนา ๗ เลม และบทความทางพระพทุธศาสนา เพือ่เผยแพรรวม ๕๙ เร่ือง
4.ไดกอสรางและบรูณะพทุธสถาน หลอพระพทุธรูปในวัดตางๆหลายแหงในหลายจงัหวัด
5.ในฐานะเปนกรรมการเอกลักษณแหงชาต ิ ใน พ.ศ. ๒๕๔๘ ไดคดัคานคํานยิามของ “เอกลักษณของชาตไิทย”
ทีไ่มยอมใหใสคาํวาพทุธศาสนาไวในคาํนยิาม โดยใสคาํวาศาสนาไวเฉยๆ ซึง่ทาํใหคาํนยิามนีม้ไิดออกมาใช

ผลงานทางสงัคมและการเมอืง
ไดรับการแตงตัง้ใหเปนวุฒิสมาชกิตดิตอกกัน ๑๐ ป ตั้งแต พ.ศ. ๒๕๒๒ จนถึง พ.ศ. ๒๕๓๒ และได

เปนกรรมาธกิารสาธารณสุขและส่ิงแวดลอมของวุฒิสภา พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๓๒ มงีานทีสํ่าคญัไดทาํใหแกประเทศชาติ
๒ เร่ือง คอื
1. เปนผูนําเร่ืองอันตรายของการนํายาฆาแมลงและสารพษิมาใชในอาหารและพชืผักตางๆ ไปเสนอและอภิปราย
ในรัฐสภา เพือ่ขอใหรัฐฯมกีารควบคมุ ซึง่ทางกระทรวงทีเ่กีย่วของไดรับไปดําเนนิงาน
2. เปนผูนําเร่ืองใหมกีารควบคุมโรคเอดสตั้งแตโรคนีเ้พิ่งเขามาในประเทศและยงัมผูีปวยเพยีง ๘ ราย ไปเสนอ
แกรัฐมนตรีสาธารณสุขในขณะนัน้ จนตอมาจงึไดมกีารตัง้คณะกรรมการควบคมุโรคเอดสแหงชาติ
3. เปนวุฒิสมาชกิผูเดยีวทีลุ่กข้ึนคดัคานในวุฒิสภาใน พ.ศ. ๒๕๓๒ ตอขอเสนอของรัฐบาลทีใ่หมกีารสรางเข่ือนน้าํโจน
ซึง่รางพรบ.ฉบบันีไ้ดผานความเหน็ชอบของกรรมาธกิารแลว และกาํลังจะผานออกใช ซึง่โชคดไีดรับการสนบัสนนุ
ในการคดัคานจากวุฒิสมาชกิทานอ่ืน ทําใหวุฒิสภาลงมตยิบัยัง้พระราชบญัญตัิฉบบันีไ้ว จงึทําใหเรายงัมปีาหวย
ขาแขงและทุงใหญนเรศวรอยูในปจจบุนั

เคร่ืองราชอิสริยาภรณและเหรียญตราท่ีไดรับ
จลุจอมเกลา

ตตยิจลุจอมเกลาวิเศษ (ต.จ.ว.) ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๒
ทตุยิจลุจอมเกลา (ท.จ.) ๕ พฤษภาคม ๒๕๓๖
ทตุยิจลุจอมเกลาวิเศษ (ท.จ.ว.) ๕ พฤษภาคม ๒๕๔๑

มงกฎุไทยและชางเผือก
เบญจมาภรณมงกฎุไทย ๕ ธนัวาคม ๒๕๐๐
เบญจมาภรณชางเผือก ๕ ธนัวาคม ๒๕๐๕
จตรุถาภรณมงกฎุไทย ๒๐ มนีาคม ๒๕๐๗
จตรุถาภรณชางเผือก ๕ ธนัวาคม ๒๕๐๗
ตริตาภรณมงกฎุไทย (ต.ม.) ๕ ธนัวาคม ๒๕๑๑
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ตริตาภรณชางเผือก (ต.ช.) ๕ ธนัวาคม ๒๕๒๑
ประถมาภรณมงกฎุไทย (ป.ม.) ๕ ธนัวาคม ๒๕๒๖
ประถมาภรณชางเผือก (ป.ช.) ๕ ธนัวาคม ๒๕๒๘
มหาวชริมงกฎุ (ม.ว.ม.) ๕ ธนัวาคม ๒๕๓๒
เหรียญรัตนาภรณ ชัน้ ๔ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๒๗
เหรียญสนองเสรีชน ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๒๕
เหรียญจาก Armed Forces Institute of Pathology  พ.ศ. ๒๕๐๙

งานพเิศษทางแพทย
ถวายการรักษาพระราชวงศ
1. รวมคณะแพทยทีถ่วายการดแูลพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวั ขณะทีส่มเดจ็พระบรมราชนินีาถเสดจ็เยอืนสหรัฐ
อเมริกา วันที ่๑๔ พฤษภาคม ๒๕๓๘
2. คาํส่ังสํานกันายกรัฐมนตรี ที ่นร๐๒๐๑/๑๘๐๖๕ คณะกรรมการแพทย ถวายการรักษาพยาบาลสมเดจ็พระนางเจา
พระบรมราชนินีาถ เมือ่วันที ่๑๐ ธนัวาคม ๒๕๒๘
3. ถวายการรักษาพระบรมโอรสาธริาช สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ และสมเดจ็เจาฟาจฬุาภรณวลัยลักษณฯ

คาํส่ัง ร.ม.ต.กลาโหม ลงวันที ่๓๐ พฤศจกิายน ๒๕๐๖ ใหเปนกรรมการแพทยรักษา จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต นายกรัฐมนตรี

เปนกรรมการพเิศษรักษา พล.อ.อ.ทวี จุลทรัพย เมือ่วันที ่๒๓ มถินุายน ๒๕๐๙ และเดนิทางไป
โรงพยาบาล Walter Reed เมือ่วันที ่๔ สิงหาคม ๒๕๐๙

คําส่ังสํานกันายกรัฐมนตรี ตัง้เปนกรรมการแพทย ถวายอุปการะสมเดจ็พระสังฆราช วันที ่๑๕
มกราคม ๒๕๑๒

คาํส่ังนายกรัฐมนตรี ลงวันที ่๒๖ พฤษภาคม ๒๕๑๓ พสร๐๔๐๓/๖๖๑๘ ตัง้เปนคณะกรรมการแพทย
ถวายอุปการะสมเดจ็พระสังราช

คาํส่ังสํานกันายกรัฐมนตรี ตัง้เปนกรรมการแพทยรักษา พล.อ.เปรม ตณิสูลานนท นายกรัฐมนตรี

งานวชิาการพเิศษ
อนกุรรมการวิชาการ ศนูยบริการโลหติ สภากาชาดไทย พ.ศ.๒๕๑๔-๒๕๑๗
แพทยที่ปรึกษาดานโรคติดเชื้อของโรงพยาบาลบําราศนราดูร กระทรวงสาธารณสุข วชิรพยาบาล

เทศบาลนครกรุงเทพ และกองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา กรมแพทยทหารบก
อนกุรรมการหลักสูตร คณะแพทยศาสตร โรงพยาบาลรามาธบิด ีพ.ศ. ๒๕๑๒-๒๕๑๔
ประธานอนกุรรมการควบคมุโรคตดิเชือ้ โรงพยาบาลรามาธบิด ีพ.ศ.๒๕๑๖-๒๕๑๘
อนกุรรมการประชมุวิชาการ คณะแพทยศาสตรรามาธบิดี
กรรมการสอบเพือ่ปริญญาโท-เอก ในวิชาจลุชวีวิทยา ของบณัฑติวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหดิล
กรรมการพจิารณา ตาํแหนงศาสตราจารย ในสาขาโรคทางเดนิอาหารและโรคตดิเชือ้ ทบวงมหาวิทยาลัย
กรรมการปองกนัและควบคมุโรคตบัอักเสบแหงชาติ
กรรมการปองกนัและควบคมุโรคเอดสแหงชาต ิและเปนประธานอนกุรรมการวิชาการ

กจิกรรมพเิศษทางวชิาชพี
นายกสมาคมแพทยระบบทางเดนิอาหารแหงประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๑๕-๒๕๑๖
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กอตัง้สมาคมโรคตดิเชือ้แหงประเทศไทย เปนเลขาธกิารสมาคมฯ พ.ศ.๒๕๒๕-๒๕๓๐ และนายกสมาคม
โรคตดิเชือ้แหงประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๐-๒๕๓๕

บรรณาธกิาร : วิทยาสารเสนารักษ
คณะบรรณาธกิาร -จดหมายเหตทุางแพทยแหงประเทศไทย

-วารสารอายรุศาสตร ของราชวิทยาลัยอายรุแพทยแหงประเทศไทย
-วารสารโรคตดิเชือ้และยาตานจลุชพีของสมาคมโรคตดิเชือ้แหงประเทศไทย

กรรมการสภาอาจารยรามาธบิดแีละกรรมการมลูนธิริามาธบิด ีพ.ศ.๒๕๑๗
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร

แพทยสภา พ.ศ.๒๕๑๗
อนุกรรมการฝกอบรมและสอบความรูความชํานาญ สาขาโรคติดเชื้อของราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหง

ประเทศไทย พ.ศ.๒๕๓๖-๒๕๔๐

รางวลัท่ีไดรับ
1. กรมแพทยทหารบก วิทยาสาธารณสุข รางวัลชมเชย พ.ศ.๒๔๙๘
2. สภาวิจยัแหงชาต ิกรรมการวิจยัการแพทย รางวัลชมเชย
     เร่ือง “การเจาะตบัชวยพเิคราะหโรคไวล” พ.ศ.๒๔๙๙
3. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลที ่๒ พ.ศ.๒๕๐๐
4. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลชมเชย พ.ศ.๒๕๐๕
5. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลที ่๑ พ.ศ.๒๕๐๖
6. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลที ่๓ พ.ศ.๒๕๐๖
7. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลที ่๒ พ.ศ.๒๕๐๗
8. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลที ่๑ และ ๓ พ.ศ.๒๕๐๗
9. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลที ่๑ พ.ศ.๒๕๐๙
10. กรมแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ รางวัลที ่๓ พ.ศ.๒๕๑๐
11. โลเกยีรตคิณุในฐานะอดตีบรรณาธกิารวิทยาสารเสนารักษ เมือ่วันที ่๒๐ กรกฎาคม ๒๕๑๐
12. ประกาศนยีบตัรชมเชย ของสภาวิจยัแหงชาต ิประจําป พ.ศ.๒๕๑๘ ในการทําวิจัยเร่ือง “การศึกษากลไก
ของการซีดและอาการแทรกซอนท่ีรายแรงของระบบอวยัวะอ่ืนในมาลาเรีย” โดย พ.ญ.ถนอมศรี ศรีชยักลุ,
น.พ.สมพนธ บณุยคปุต, พ.ญ.มาคุมครอง โปษยะจนิดา, น.ส.ฐติพิร ศริิอัศวกลุ Victor A.Bokisch.
13.ประกาศนยีบตัรผลงานวิจยัดเียีย่ม ของสภาวิจยัแหงชาต ิประจาํป พ.ศ.๒๕๓๙ เร่ือง”การเปลีย่นแปลงทางเลอืด
และการเกดิภาวะแทรกซอนในมาลาเรีย” โดย พ.อ.(พเิศษ)หญงิถนอมศรี ศรีชยักลุ, นางมาคุมครอง โปษยะจนิดา,
พนัโทสมพนธ บณุยคปุต และคณะ
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ผลงานท่ีเขยีนและตพีมิพ
ก.ตาํราทางการแพทย
๑.  สมพนธ บณุยคปุต. โรคเบาหวานเร่ืองควรรู หนงัสืออนสุรณงานพระราชทานเพลิงศพ พลโท พระวิชยัยทุธเดชาคนี
๒๒ ก.พ. ๒๕๑๐.
๒.   สมพนธ บณุยคปุต. ภาวะแทรกซอนของเบาหวาน บรรยายสมาคมโรคเบาหวานแหงประเทศไทย ๒๐ ส.ค. ๒๕๑๐.
๓.  Punyagupta S. ๗.๑๔.๘ Angiostrongyliasis. Oxford Text Book of Medicine. Ledingham J.๖๖ & Warrell
D.H. Page ๙๔๕-๙.
๔.   Angiostrongyliasis : Clinical Features and Human Pathology, P ๑๓๘-๑๕๐.
๕.  สมพนธ บณุยคปุต, สมศกัดิ ์โลเลขา การวินิจฉัยและรักษาโรคตดิเชือ้ทีพ่บบอย เลม ๑ (พ.ศ. ๒๕๒๒) เลม ๒
(พ.ศ. ๒๕๓๒) Bangkok Medical Publisher
๖.  Clinical Pathology of Malaria : Boonpucknavig V, Srichaikul T, Punyagupta S. Handbook of Experi-
enced Pharmacology, Springer-Verlag Berlin Heidelberg ๑๙๘๔;๖๘;๑๒๗-๑๗๖.
๗.  Punyagupta S. Angiostrongyliasis. Oxford text Book of Medicine ๒nd editon ๑๙๘๗ Oxford Medicine
Public ๕:๕๕๕-๕๕๘.
๘.  Punyagupta S, Sirisanthane T, Stapatayawong B. Melioidosis. Proceeding of National Workshop on
melioidosis ๑๙๘๙, Bangkok Medical Publisher ๑๙๘๙.
๙.  สมพนธ บณุยคปุต. คาํแนะนาํในการปฏิบตัติวัในโรคเบาหวาน และไขมนัในเลือดสูง.สาระนารูเกีย่วกบั ร.พ.วิชยัยทุธ
๒๕๓๙;๓:๓๙-๙๘.
๑๐.  สมพนธ บณุยคปุต. คนไข-คนด ี(ฉบบัปรับปรุง) พมิพคร้ังที ่๓. สาระนารูเกีย่วกบัสุขภาพ ร.พ.วิชยัยทุธ ๒๕๓๙;๑:๑-
๔๒. และวิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๒:๑๔:๓๖:๕๗.
๑๑.  Punyagupta S. Angiostrongyliasis. Chapter ๑๖.๑๐๓. Concise Oxford Text Book of Medicine, ๒๐๐๐,
P. ๑๗๙๓-๕.
๑๒.  สมพนธ บณุยคปุต. บทเรียนจากชวิีตของคนไขสําหรับแพทยทกุทาน

ข.บทความทางวชิาการ
ข.๑ โรคตดิเชือ้ท่ัวไป
๑.  punyagupta S. Acute Intravascular Homolysis Following Isoniazid and P.A.S., J.M.A.T. ๑๙๕๕; ๓๘:๓๑๘-
๓๒๔.
๒. Pintuyothin Pม Punyagupta S. Needle Liver Biopsy Aids Diagnosis of Leptospirosis. Royal Thai Army
Med Jour ๑๙๕๕;๘:๓๖๓-๓๖๘.
๓. Punyagupta S. Parathyphoid Serous meningitis. Royal Thai Army Med Jour ๑๙๕๖;๙:๑๒๙-๑๓๔.
๔. Punyagupta S. Combined ACTH, Steroid Hormone – Antibiotic Therapy in Fulminating Infections.
Royal Thai Army med Jour ๑๙๕๗;๑๐:๓๖๓-๓๗๖.
๕. Punyagupta S. Sarinkapibul L. Staphylococcal Pneumonia in Adults. (Report of ๗ cases). J.M.A.T.
๑๙๕๘;๔๑:๒๓๕-๒๕๒
๖. Punyagupta S. Clinical Studies of Typhoid and Paratyphoid Fever in Man. Royal Thai Army Med Jour
๑๙๕๘;๑๑:
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๗. Ungsugran C, Punyagupta S, et al. Pulmonary Anthrax (A case report). Ibid ๑๙๖๔;๑๗:๒๑๙-๒๒๔.
๘. Bunnag T, Singharaj P, Sindhusen S & Punyagupta S. Japanese Encephalitis in Nakhon-Ratchasima.
J.M.A.T. ๑๙๖๗;๕๐:๕๙๐-๕๙๘.
๙. Punyagupta S, Couropmitree C & Siriyaphan P. Gram Negative Septicemia Complicating trichinella
Encephalitis. A case report. J.M.A.T. ๑๙๖๙;๕๒:๒๘๑-๒๘๘.
๑๐. สมพนธ บณุยคปุต, กอบชยั พวัวิไล. Jaundice in Typhoid and Paratyphoid fever. Report of ๑๘ Cases.
ประชมุประจาํป สมาคมโรคทางเดนิอาหาร ๒๑ ม.ิย. ๒๕๑๗
๑๑. Kurathong S, Punyagupta S, Lohlekha, Jayanetra P. (๑๙๗๕). Anaerobic Infections : Clinical bacte-
riological and Therapeutic feature of Thirty Six Patients. J.M.A.T. ๕๘:๑๒๕-๑๓๗
๑๒. Srichaikul T, Punyagupta S, Netiyanant P and Akarawong K (๑๙๗๕). Disseminated Intravascular
Coagulation in Adult Dengue Hemorrhagic Fever. Report of three cases. Southeast Asian J Trop Med
Pub Health ๖:๑๐๖-๑๑๔
๑๓. สมพนธ บณุยคปุต. ความลาหลังของการรักษาโรคตดิเชือ้ในประเทศไทย ความผิดพลาดของโรงเรียนแพทย
แพทยสภา ๒๕๑๘;๔:๓๓๓-๓๔๕.
๑๔.  สมพนธ บณุยคปุต และคณะ. การใชยาปฏิชวีนะในทางศลัยกรรม ศลัยศาสตรทีน่าสนใจ เลมที ่๑ กรุงเทพเวชสาร
๒๕๒๑ หนา ๑-๒๔.
๑๕. สมพนธ บณุยคปุต. Gas Forming Infection in a Diabetic. Ibid ๒๕๒๗;๑:๒๐-๒๖.
๑๖.  Punyagupta S. Septic shock with leg pain, progressive skin blebs in a compromised patient. J Inf
Dis Antimicrob Agents ๑๙๘๖;๓:๒๔-๘.
๑๗.  สมพนธ บณุยคปุต. Chronic cough, ๒ Months fever Weight Loss and Multiple Caseous Granuloma
of the liver. J Inf Dis Antimicrob Agents ๑๙๘๖;๓:๑๘๒-๑๘๔.
๑๘. สมพนธ บณุยคปุต. Dengue Hemorrhagic fever with Gastroenterological Hemorrhage in an Adult.
Ibid ๑๙๘๗;๔:๒๕-๒๗.
๑๙. สมพนธ บุณยคุปต. High Fever, Hypertension Tonsillitis Lymphadenopathy and Hepatitis. Ibid
๑๙๘๗;๔:๑๗๑-๑๗๔.
๒๐. สมพนธ บณุยคปุต. High Fever. Weight Loss, Backache in a Diabetic. J Inf Dis Antimicrob Agents
๑๙๘๗;๕:๖๗-๖๘.
๒๑. สมพนธ บณุยคปุต. Two Unusual Cases of Salmonella Infection. Presenting as Acute Abdomen.
วารสารโรคตดิเชือ้ ๒๕๓๐.
๒๒. Punyagupta S. Current AIDS situation and an Update on Zidovudine in the Treatment of HDL. J Inf
Dis Antimicrob Agents ๑๙๘๘;๕:๙๑-๓.
๒๓. สุบนิ วงศเทพเตยีน ถนอมศรี ศรีชยักลุ สมพนธ บณุยคปุต. Fever, Chronic Diarrhea, Lymphadenopathy,
Perianal Ulceration and meningitis. J Inf Dis A
๒๔. สมพนธ บณุยคปุต. Diagnosis and Treatment of Common infectious Disease. Vol.l (1979), Vol.ll (1989)
๒๕. สมพนธ บณุยคปุต. ความรูเร่ืองโรคเอดสของเจาหนาทีโ่รงพยาบาล: การศกึษาในโรงพยาบาลแหงหนึง่ J Inf dis
Antimicrob Agents ๑๙๙๐;๗:๒๙.
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๒๖.  สมพนธ บณุยคปุต, สมพงษ กนกพนัธรางกรู. Aseptic Meningitis ๔ ราย ในเวลา ๑๓ วัน J Inf Dis Antimicrob
Agents ๑๙๙๐;๗:๙๗-๙๙.
๒๗. สมพนธ บุณยคุปต. Fever Abdominal Pain and Abdominal Mass. J Inf Dis Antimicrob Agents
๑๙๙๐;๗:๙๗-๑๐๑.
๒๘.  สมพนธ บณุยคปุต. การตายจากไขไมทราบสาเหต ุแพทยสภา พฤศจกิายน ๒๕๓๓;๓๘-๔๐
๒๙. สมพนธ บุณยคุปต. ไขนาน น้ําหนักลดในผูปวยเบาหวานสูงอายุ วารสารโรคติดเชื้อและยาตานจุลชีพ
๒๕๓๓;๗:๑๕๒-๑๕๓.
๓๐. สมพนธ บุณยคุปต. ขออักเสบเร้ือรังและการเกิดฝซ้ําที่เขาหลังการผาตัดเปล่ียนขอ วารสารโรคติดเชื้อ
๑๙๙๐;๗:๒๐๕-๗.
๓๑. สมพนธ บณุยคปุต. ปญหาโรคตดิเชือ้และโรคทางอายศุาสตรในทศวรรษหนา “การแพทยไทยในทศวรรษหนา”
คณะแพทยศาสตร จฬุาลงกรณ ๒ เมษายน ๒๕๓๔
๓๒.  สมพนธ บณุยคปุต et al. ไขเร้ือรังในผูปวยล้ินหวัใจร่ัว Ibid ๒๕๓๔;๘:๑๖๕-๖.
๓๓.  สมพนธ บณุยคปุต ประเสริฐ ไตรรัตนวรกลุ. Post Appendectomy Fever. Ibid ๒๕๓๔;๘:๒๓๓-๒๓๗.
๓๔. สมพนธ บุณยคุปต. ปญหาโรคติดเชื้อและโรคทางอายุรศาสตรในทศวรรษหนา วารสารโรคติดเชื้อและ
ยาตานจลุชพี ๒๕๓๔;๘:๑๗๗-๑๘๑.
๓๕.  สมพนธ บุณยคปุต และคณะ. Tuberculosis, Artheitis, Hepatitis and Upper GI bleeding Complicated
Anemia and Thrombocytopenia. J Inf Dis Antimicrob Agents ๒๕๓๕;๙:๒๙-๓๒.
๓๖.  Jidpugdeebodin S, Punyagupta S. Fever with Severe headache in a Middle Aged Thai Man. J Inf Dis
Antimicrob Agents ๑๙๙๔;๑๑:๗๑-๗๔.
๓๗. สมพนธ บุณยคุปต. Immunotherapy in the Elderly Septic patients. International Symposium
ราชวิทยาลัยอายรุแพทย พทัยา ๒๔ เม.ย. ๒๕๓๙.
๓๘. Jidpugdeebodin S, Punyagupta S. Disseminated Odontogenic Infection in a Diabetic. J Inf Dis
Antimicrob Agents ๑๙๙๖;๑๓:๗๑-๕.
๓๙. Chunhamaneewat S, Punyagupta S. Prolonged Fever with Anemia and cholestasis Post Cholecys-
tectomy. J Inf Dis Antimicrob Agents ๑๙๙๗;๑๔:๑๐๑-๔.
๔๐. Leechawengwong M, Punyagupta S. It is a Necessity, not a Luxury, to obtain Sputum TB culture
and Susceptibility from all Tuberculosis Patients in Thailand. Editorial J Inf Dis Antimicrob Agents
๑๙๙๘;๑๕:๓๙-๔๑.
๔๑. Practical Approach for Diagnosis of Infectious Diseases. การประชมุใหญประจาํปสมาคมโรคตดิเชือ้
คร้ังที ่๓๑ อุดร ๒๕-๒๘ ต.ค. ๔๒.
๔๒. Kengsakul K, Sathirapongsasuti K, Punyagupta S. Fatal Myeloencephalitis Following Yellow Fever
vaccination in a case with HIV Infection. J Med Ass Thai ๒๐๐๒;๘๕:๑๓๑-๔.
๔๓. สมพนธ บณุยคปุต, สุวรรณ ีจติภักดบีดนิทร. การใช IgM Immunoglobulin รวมในการรักษา Severe Sepsis
รายงานผูปวย ๒๐ ราย. การประชมุวิชาการประจาํปของโรงพยาบาลวิชยัยทุธ ๔ กนัยายน ๒๕๔๕
๔๔. ถนอมศรี ศรีชยักลุ สมพนธ บณุยคปุต สุวรรณ ีจติภักดบีดนิทร วิเชยีร มงคลศรีตระกลู. Hemophagocytic Syn-
drome สารราชวิทยาลัยอายรุแพทยแหงประเทศไทย ๒๕๔๖;๒๐:๖-๒๘.
๔๕. สมพนธ บณุยคปุต และคณะ. Newly recognized Water Transmitted Infection. ประชมุ ๑๐๐ ป ศริิราช
๒๕๔๗:๒๕๓-๒๕๕.
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๔๖. EBV and Hemophagocytic Syndrome : Analysis of ๓ cases, with speculation on clinical features ;
therapy and role of EBV. J Med Ass Thai (๒๐๐๔);๘๗:๙๗๔-๙๘๓.
๔๗. สมพนธ บณุยคปุต. อดตี-ปจจบุนัและอนาคต ของวิชาโรคตดิเชือ้ในประเทศไทย
๔๘. Dengue Hemorrhagic Fever in Adults : An Emerging Problem in Thailand. A Retrospective Study of
๗๕. Proven Adults DHF in ๒๐๐๗. J Infection Dis Antimicrob Agents ๒๐๐๙;๒๖:๑-๕.

ข.๒ โรคเมลิออยโดซิส
๑. Jayanetra P, Suporunpipatanagul, Punyagupta S, et al. Pseudomonas pseudomallei : Infection in
Thailand. Southeast Asia J Trop Med & Publ Hlth ๑๙๗๔;๕:๔๘๗-๔๙๑.
๒. สมพนธ บณุยคปุต. โรค melioidosis เปนปญหาของคนไทยหรือไม แพทยสภาสาร ๒๕๑๙;๕:๔๑๙-๔๓๕
๓. สมพนธ บณุยคปุต. สถานการณปจจบุนัของโรคเมลิออยโดซสิในประเทศไทย วารสารคลินกิ ๒๕๒๙;๒: ๔๘-๕๒.
๔. Punyagupta S. Melioidosis : Call for new classification. Inf Disease update ๑๙๘๗;๓:
๕. Punyagupta S. Melioidosis : many Problems and Unanswered Question. Melioidosis ๑๙๘๙:PP ๑-๒,
Bangkok Medical Publisher.
๖. Punyagupta S. Melioidosis : review of ๖๘๖ cases and presentation of A New Clinical Classification
Melioidosis ๑๙๘๙:PP ๒๑๗-๒๒๙, Bangkok Medical Publisher.
๗. Leelarasamee A, Punyagupta S. Melioidosis : Epidemiology with Thai Experience Melioidosis. ๑๙๘๙:PP
๒๓๘-๒๕๒.
๘. Punyagupta S. Increased awareness of melioidosis. Infectious Diseases Updated – Excerpta medi-
cal ๑๙๙๑;๗:๑-๒.
๙. Sookpranee M, et al and Punyagupta S. Multicenter Prospective randomized Trial Comparing Ceftazone
plus cotrimoxazole with Chloramphenicol plus doxycycline and Cortrimoxazole for treatment of Severe
melioidosis. Antimicrob Agent and Chemotherap ๑๙๙๒;๓๖:๑๕๘-๑๖๒.

ข.๓ โรคปาราสติของระบบประสาท
(Eosinophilic Meningitis, Myeloencephalitis, Gnathostomiasis)

๑. Bodhidat P, Punyagupta S. Intracranial gnathostomiasis (A case report). Roy Thai Army Med Jour
๑๙๕๖;๙:๒๗๘-๒๘๗.
๒.  Khwanmitra S, Bodhidatta P & Punyagupta S. Report of Four Cases of Eosinophilia in the Cerebrospi-
nal Fluid. J.M.A.T. ๑๙๕๗;๔๐:๓๔๑-๓๔๕.
๓. Punyagupta S, Pacheco G. Serological Studies in Experimental Gnathostomiasis. Amer Jour Trop
Med & Hyg ๑๙๖๑;๑๐:๕๑๕-๕๒๐.
๔. Punyagupta S. Eosinophilia. Royal Thai Army Med Jour ๑๙๖๒;๑๕ No๒:๑๐๔-๑๑๓.
๕. Punyagupta S.Recent knowledge on Eosinophilic Meningoencephalitis in Thailand. Ibid ๑๙๖๔;๑๗:๔๘๐-
๔๙๓.
๖. Punyagupta S. Eosinophilic Meningoencephalitis in Thailand วิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๗;๑๗: ๔๘๑-๔๙๓.
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๗. Punyagupta S. Eosinophilic Meningoencephalitis in Thailand. Summary of Nine Cases and Observa-
tion on Angiostrongylus as a Causative Agent and Pila ampullaceal as a new Intermediate Host. Amer
Jour Trop Med & Hyg ๑๙๖๕;๑๔:๓๗๐-๓๗๔.
๘. Buranasin P. et al 7 Punyagupta S. The Preliminary Study of Eosinophilic Meningitis in Korat and
Review of ๕๐ cases. Vejasarn Medical Journal ๑๙๖๕;๑๔:๖๑๑-๖๒๓.
๙. Punyagupta S, Juttijudata P. gnathostomiasis in a case of Eosionophilic Myeloencephalitis. Roy Thai
Army Med Jour ๑๙๖๗;๒๐:๓๖๗-๓๗๔.
๑๐. Punyagupta S, juttijudata P. Hypereosinophilic Syndrome with abdomino pulmonary involvement, A
newly recognized syndrome most likely caused by inapparent infection of Gnathostoma. Proceeding of
the First South East Asian Regional Seminar on Tropical Medicine, Bangkok August ๗-๑๑,๑๙๖๗.
๑๑. Punyagupta S. Recent knowledge on Clinical Gnathostomiasis. J.M.AT ๑๙๖๗;๕๐:๖๘๖-๖๙๕
๑๒. Punyagupta S, et al. radiculomyeloencephalitis Associated with Eosionphilic Pleocytosis : Report of
nine cases. Amer J Trop Med & Hyg ๑๙๖๘;๑๗:๕๕๑-๕๖๐.
๑๓. Puyagupta S, Juttijudata P, Bunnag T, Comer D.S Two fatal Cases of eosionphilic Myeloencephalitis
A newly recognized disease, causes by Gnathostoma spinigerum. Trans Roy so trop Med & Hyg
๑๙๖๘;๖๒:๘๐๑-๘๐๙.
๑๔.  Bunnag T, Juttijudata P , Punyagupta S. to cases of Eosinophilic Myeloencephalitis with Evidence
of Gnathostomiasis J.M.A.T. ๑๙๖๘;๕๑:๘๑๖-๘๒๒
๑๕. Bunnag T, Benjapong W, Noeypatimanond S, Punyagupta S. The recovery of Angiostrongylud
cantonensis in the cerebrospinal fluid of a case of Eosinophilic meningitis. J.M.A.T. ๑๙๖๙;๕๒:๖๖๕-
๖๗๒.
๑๖. Punyagupta S, Bunnag T (๑๙๗๐). Growth rate of Angiostrongylus cantonensis. Jour parasitol
๕๖:๒๗๔.
๑๗. Punyagupta S, Bunnag T & Juttijudata P (๑๙๗๐). Pathogenesis of Eosinophilic Myeloencephalitis
Casused by Gnathostoma spinigerum. Jour Parasitol ๕๖:๒๗๕.
๑๘. Punyagupta S. The Role of Allergy in the Pathogenesis of Eosinophilic Meningitis Casued by
Angiostrongylus cantonensis (๑๙๗๐). Proceeding Fifth International Congress on Infectious Diseases,
Vienna, Austria.
๑๙. Punyagupta S, Bunnag T and Juttijudata P (๑๙๗๐). Eosinophilic Meningitis in Thailand : Epidemio-
logic Studies of ๔๘๔ Typical Cases and the Etiologic Role of Angiostrongylus cantonensis. Amer Jour
Trop Med and Hyg ๑๙:๙๕๐-๙๕๘.
๒๐. Nye S.W., Tangchai P, Sundarakiti and Punyagupta S (๑๙๗๐). Lesions of the brain in Eosinophilic
Meningitis. Arch Pathology ๘๙:๙-๑๙.
๒๑. Bunnag T, Comer D.S. and Punyagupta S. (๑๙๗๐). Eosinophilic Myeloencephalitis Caused by
Gnathostoma spinigerum. Neuropathology of Nine Cases. Jour Neurological Science ๑๐:๔๑๙-๔๓๔.
๒๒. Kanchanaranya C, Punyagupta S (๑๙๗๑). A Case of Ocular Angiostrongyliasis Associated with
Eosinophilic meningitis. Amer Jour Ophthal ๗๑:๙๓๑-๙๓๔.
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๒๓. Punyagupta S (๑๙๗๑). Angiostrongylus and Gnathostoma Infections of the Central Nervous Sys-
tem in Children in the Southeast Asia. Proceeding International Congress of Pediatrics, Vienna, Austria.
๒๔. Tungkanak R, Sirisinha S and Punyagupta S (๑๙๗๒). Serum and Cerebrospinal Fluid in Eosino-
philic Meningoencephalitis. Immunoglobulin and Antibody to Angiostrongylus cantonensis. Amer Jour
Trop Med & Hyg ๒๑:๔๑๕-๔๒๐.
๒๕. Kanchanaranya C, Prechanond A and Punyagupta S (๑๙๗๒). Removal of Living Worm in Retinal
Angiostrongylus cantonensis. Amer Jour Ophthal ๗๔:๔๕๖-๔๕๘.
๒๖. Punyagupta S, et al. Cerebral Gnathostomiasis : A common Course of Intracranial Hemorrhage.
Bangkok International Symposium ct ๓๑,๑๙๗๔.
๒๗. Punyagupta S, Juttijudata P and Bunnag T. Eosinophilic Meningitis in Thailand : Clinical studies of
๔๘๔ typical cases probably caused by Angiostrongulus cantonensis. Accepted for Publication in the
American Jour Trop Med and Hyg ๑๙๗๕.
๒๘. สมพนธ บุณยคุปต. Parasitic Disease of the Central Nervous System. การประชุมใหญประจําป
สมาคมโรคตดิเชือ้แหงประเทศไทย ๗ กนัยายน ๒๕๓๘
๒๙. Punyagupta S. Hypereosinophilic and Visceral Larva Gnathostomiasis. J Infect Dis Antimicrob
Agent ๑๙๙๙;๑๖:๗๙-๘๙.

ข.๔ โรคไขจบัสัน่
๑. Punyagupta S, Srichaikul T, Akarawong K (๑๙๗๒). The Use of Heparin in fatal Pulmonary Edema due
to Acute Falciparum malaria. Jour Med Ass Thailand ๕๕:๑๒๑-๑๓๑.
๒. Punyagupta S, Srichaikul T, Nitiyanan P and Petchclai B (๑๙๗๔). Acute Pulmonary Insufficiency in
Falciparum Malaria with Evidence of Disseminated Intravascular Coagulation. Amer Jour Trop Med Hyg
๒๓:๕๕๑-๕๕๙.
๓. พพิฒัน ชุตชิูเดช สมพนธ บุณยคปุต ณัฐพงศ อุตตโรทยั. ขอสังเกตในอุบัตกิารลักษณะทางคลินิกและการ
ดือ้คลอโรควินของไขจบัส่ันในปจจบุนั วิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๙;๑๙:๔๐๓-๔๒๒.
๔. Punyagupta S, srichaikul T. The Use of Heparin in Pulmonary Edema due to Falciparum Malaria
Symposium on Chemotherapy in tropical Medicine of Southeast Asia and Far East. Oct ๒๖-๓๐, ๑๙๗๑.
๕.  Hematologic Changes and systemic Complications in malaria. ถนอมศรี ศรีชยักลุ มาคุมครอง โปษยะจนิดา
สมพนธ บณุยคปุต, et al. ผลงานวิจยัดเียีย่มประจาํป พ.ศ. ๒๕๓๙ คณะกรรมการวิจยัแหงชาติ
๖. Srichaikul T, Punyagupta S, Poomsai B, Chanakul K. Exchange Transfusion Therapy in Two severe
cases of complicated P. falciparum Malaria : A Life Saving Procedure, with analysis of ๒๒๘ cases
Comparing Survival between Adjuvant Exchange and Non-Exchange Tehrapy. Intern Med J Thai
๒๐๐๒;๑๘:๓๒๑-๙.

ข.๕ โรคปาราสติท่ัวไป
๑. The Significance of Eosinophilia in Tropical Medicine, Research Thesis for, MPH & JM Degree, Gradu-
ate Public Health, School of Medicine, Tulane University.
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๒. สมพนธ บณุยคปุต. พยาธไิสเดอืนในทอน้าํด ีสารศริิราช ๒๕๐๒;๑๑:๓๑๕-๓๒๔
๓.  Punyagupta S. Intradermal and Indirect Hemagglutination Tests in Paragonimiasis. The proceeding
of the First regional Symposium on Scientific Knowledge of Tropical Parasites, UNESCO, Singapore, ๕-
๙ November, ๑๙๖๒.
๔. Punyagupta S. Preliminary Clinical Trial of Dithiazanine on Opisthorchiasis. Royal Thai Army Med
Jour ๑๙๖๓;๑๖:๑๔๑-๑๔๔.
๕. Wongsathuaythong S, Punyagupta S, et al. Filariasis in Thailand. Royal Thai Army Med Jour
๑๙๖๓;๑๖:๑๐๑-๑๑๓.
๖.  Juttijudata , Punyagupta S & Uttarothai N. Chlorrquine Resistant Plasmodium in Thailand. Obsercation
in a Hospital in Bangkok, Tjailand. During ๑๙๖๑-๑๙๖๔. Royal Thai Army Med Jour ๑๙๖๖;๑๙:๔๐๔-
๔๒๒.
๗.  Unusual Manifestation in Hepatic Amebiasis ประชมุใหญประจาํปสมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย ๑๔
กมุภาพนัธ ๒๕๑๒.
๘. Punyagupta S (๑๙๗๐). Parasitic Diseases of The respiratory System. (A Review) Siriraj Hospital
Gazette ๒๒:๑๑๕๑-๑๑๗๕.
๙.  Problem on Ambiasis – presented at the Southeast Asia Peace Corps Seminar, Oct ๒๗, ๑๙๗๐.
๑๐. Treatment on Parasitic Disease of the chest Second Asia-Pacific Congress on Diseases of the
Chest Taiwan , November ๑๑-๑๔, ๑๙๗๑.
๑๑.  สมพนธ บณุยคปุต. แคปลาเรียของลําไส : ปญหาใหมของเรา บทบรรณาธกิารรามาธบิดเีวชสาร ๒๕๒๔;๓:
๒๒๙-๓๐.

ข.๖ โรคทางอายรุศาสตร
๑. Punyagupta S, Srichaikul T. Hypokalemic Tetany Complicating Cortisone Therapy. Siriraj Hospital
Gazette ๑๙๕๕;๗:๕๘๕-๕๙๔.
๒. Punyagupta S, Wongsathuoythong S & Sukumalchantra S. Nitrogen Mustard in the treatment of
status Asthmaticus. J.M.A.T. ๑๙๕๗;๔๐:๔๗-๕๔.
๓. Punyagupta S. Clinical Experiences with Phenformin (DBI) in Combination with Chlorpropamide or
Insulin in Forty-two Diabetics. J.M.A.T.๑๙๖๓;๔๖:๓๓๑-๓๒๙.
๔. Sukumalchantra I, Punyagupta S, et al. Serum Cholesterol Among the Thai in Certain Conditions. Roy
Thai Army Med Jour ๑๙๖๓;๑๖:๔๗.
๕. Punyagupta S, Muenthongchin R. Shock. Ibid ๑๙๖๓;๑๖:๓๓๑-๓๒๕.
๖. Punyagupta S, et al. Symposium on Corticosteroids. Ibid ๑๙๖๔;๑๗:๑.
๗. Punyagupta S, Simasathian S. Urinary Sediments in the Urinary Tract Infection. Ibid ๑๙๖๔;๑๗:
๔๕-๕๑.
๘. Sukumalchantra I, Tinnakorn P & Punyagupta S. Hypopotassemia (review of ๔๐ cases). Royal Thai
Army Med Jour ๑๙๖๔;๑๗:๔๖๗-๔๗๖.

12



๙. Yamboonruang C, Punyagupta S. Insulin Resistant Diabetes Mellitu. Royal Thai Army Med Jour
๑๙๖๕;๑๘:๔๘๓-๔๙๕.
๑๐. สมพนธ บุณยคุปต. ปญหาโรคติดเชื้อและโรคทางอายุรศาสตรในทศวรรษหนา วารสารโรคติดเชื้อและ
ยาตานจลุชพี ๒๕๓๔;๘:๑๗๗-๑๘๑.
๑๑.  Leechawengwong M, Kanokpandharangkula S, Punyagupta S. Is Heart disease a number one
killer in Thailand? A plea for an accurate determination of cause of death. Intern med ๑๙๙๘;๑๔:๖-๑๐.
๑๒.  การใช Immunoglobulin ในการรักษา Severe Sepsis. การประชมุวิชาการประจาํป ๒๕๔๗ โรงพยาบาลวิชยัยทุธ
๑๘ มถินุายน ๒๕๔๗

ข.๗ โรคทางเดนิอาหารท่ัวไป
๑. Punyagupta S. X-rays picture of the stomach Secondary to Atrophic Liver. Roy Thai Army Med Jour
๑๙๕๖;๙:๓๖๖-๓๗๑.
๒.  Punyagupta S. Bodhidatta S. Biliary System in Opisthorchiasis (Report of ๓ cases).Ibid ๑๙๕๙;๑๒:๒๖๕-
๒๗๐.
๓.  Punyagupta S. Biliary Ascariasis. Siriraj. Siriraj hospital Gazette, ๑๙๕๙;๑๑:๓๑๕-๓๒๔.
๔. Lourvanich B, Punyagupta S, et al. Zollinger Ellison Sysdrome (A case report). Roy Thai Army Med
Jour ๑๙๖๔;๑๗:๓๐๗-๓๑๕.
๕. Chidchang S, Nye S.W., Punyagupta S. preliminary Observations in a Study of Small Bowel Mucosa in
Hepatitis. Siriraj Hospital Gazette ๑๙๖๕;๑๗:๓๔๑-๓๔๔.
๖. Juttijudata P, Punyagupta S. malabsorption Syndrome and Salmonellosis (A case report). J.M.A.T.
๑๙๖๗;๕๐:๓๙๑-๓๙๗.
๗. Juttijudata P, Punyagupta S, et al. Experience in the small Bowel Biopsy in Thai with a case report of
complication. Royal Thai Army Med Jour ๑๙๖๗;๒๐:๔๘๗-๕๐๑.
๘. Infection of the Hepatobiliary system.
๙. Punyagupta S, Srivannaboon S, Akarawong K and harinasuta U (๑๙๗๒). Fine Needle Aspiration
Biopsy of Liver in Hepatic alignancy. Jour Med Ass Thailand ๕๕:๖๓๙-๖๔๖.
๑๐.  Punyagupta S, et al. Fine Needle Aspiration Biopsy of the Liver in Hepatic Malignancy. แพทยสมาคม
๒-๔ ธ.ค. ๒๕๑๕.
๑๑. สมพนธ บุณยคุปต สมสิทธิ์ ตันศุภสวัสดิ์กุล. Pseudomembranous Colitis : รายงานผูปวย ๒ ราย
สมาคมโรคทางเดนิอาหาร ๑๗ ก.ย. ๒๕๒๕ หนา ๒๘-๒๙.
๑๒. สมพนธ บณุยคปุต และคระ. เร่ือง Liver Abscess วารสารกรมการแพทย ๒๕๒๖;๘:๓๓๙-๓๕๗.
๑๓. สมพนธ บณุยคปุต. Peptic Hemorrhage from Alkaline Reflux Gastritis. Observation in ๑๑ post gastric
surgery patients. วารสารสมาคมโรคทางเดนิอาหาร ๒๕๒๙.
๑๔. Jidpugdeebodin S, Punyagupta S. Klebsiella pneumonia Liver abscess. Report of ๕ cases during
๑๙๘๙-๑๙๙๔. J Infect Dis Antimicrob Agents ๑๙๙๕;๑๒:๑๑-๑๕.
๑๕. Chunhamaneewat S, Punyagupta S. Prolonged Fever with Anemia and Cholestasis post Cholecys-
tectomy. J Infect Dis Antimicrob Agents ๑๙๙๗;๑๔:๑๐๑-๔.
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๑๖.  Chunhamaneewat S, Punyagupta S. Biliary Tract Infection : A study of ๓๔๕cholecystectomy Cases.
J Inf Dis Antimicrob Agent ๑๙๙๘;๑๕:๑๒๓-๘.
๑๗.  Acute Abdomen with Eosinophilia : A Clinical Challenge การประชมุใหญสมาคมโรคทางเดนิอาหารแหง
ประเทศไทย ๑๙-๒๐ พ.ย. ๑๙๙๘.
๑๘. Punyagupta S, et al. Hepatitis C Infection and Hepatocellular Carcinoma in Thailand. A long Term
study of ๖๓ HCV Patients. J Infect Dis Antimicrob Agents ๑๙๙๙;๑๖:๑-๕.
๑๙. Chunhamaneewat S, Punyagupta S. Clinical Study of ๔๕๗ cholecystectomy Cases in a Private
Hospital. J Med Ass Thai ๑๙๙๙;๘๒:๑๓-๙.
๒๐. Punyagupta S. Diverticulosis Among The Thai. A Study of ๒๖ cases in ๒๐๐๗. ๘ August๒๐๐๘.

ข.๘ โรค Viral Hepatitis
๑. สมพนธ บณุยคปุต และคณะ. Study of Hepatitis Associated Antigen in Healthy Thai Population ประชมุ
สมาคมแพทยทหารแหงประเทศไทย ๑๘ กมุภาพนัธ ๒๕๑๕
๒. Punyagupta S, et al. Epidermology of Hepatitis Associated Antigen in Thailand. แพทยสมาคม ๒-๔
ธนัวาคม ๒๕๑๕.
๓.  Punyagupta S, O ison L, harinasuta U, Akarawong K and Varawidhya W (๑๙๗๓). The Epidemiology
of Hepatitis B Antigen in A High Prevalence Area. Amer jour Epidemiol ๙๗:๓๔๙-๓๕๔.
๔. Punyagupta S, Bunyaratvej S, harinasuta U and Akarawong K (๑๙๗๔). Epidemiology of Hepatitis B
Chronic Active Liver Diseases. Proceeding World Congress of Gastroenterology, Mexico.
๕.  Punyagupta S, Harinasuta U, Akarawong K and Bunyaratvej S (๑๙๗๔). Chronic Hepatitis and Hepa-
titis B Antigen. Proceeding International Symposium on Viral Hepatitis, Taiwan.
๖. Punyagupta S (๑๙๗๕). Epidemiology and Pathogenesis of Hepatitis B Virus. Thai medical Council
Journal ๕:๑๖๕-๑๗๑.
๗. Punyagupta S, et al. Cyclophospamide in the treatment of Chyonic Aggressive Hepatitis due to
Hepatitis B Virus. A new approach. Proc. ๕th Asean Pacific Congress of Gastrol. Singapore, May ๑๙๗๘
P ๙๑-๙๕.
๘. สมพนธ บุณยคุปต. เลือดทีม่ ี  HBsAg : ควรใชหรือไม? การประชุมทางวิชาการศูนยบริการโลหิตแหงชาติ
สภากาชาดไทย ๒๗ มกราคม ๒๕๒๕.
๙.  สมพนธ บณุยคปุต. Immunoprophylaxis of Viral Hepatitis ๒๕๒๗;๑:๑๗๓-๑๘๓.
๑๐. อรพรรณ มาตงัคสมบตั,ิ สมพนธ บณุยคปุต.โรคตบัอักเสบจากเชือ้ไวรัส การใชยาในโรคตดิเชือ้ไวรัสและโรคมะเร็ง
พ.ศ. ๒๕๓๑
๑๑. สมพนธ บณุยคปุต. ปญหาในการดแูลผูปวยโรคตบัอักเสบจากไวรัสบ ีCurrent Therapy of Common infec-
tious Diesease ๒๓๒-๒๓๗.
๑๒. การใช Iamivudine อยางเดยีวหรือรวมกบั lymphoblastoid interferon ในผูปวยตบัอักเสบ บ ีเร้ือรัง ๒๗ ราย
การประชมุประจาํปคร้ังที ่๒๕ อุดรธาน ี๒๕-๒๘ ต.ค. ๒๕๔๒.
๑๓.  Punyagupta S, jidpugdeebodin S, Siwadune T. Hepatitis C Infection and Hepatocellular Carcinoma
in Thailand : A Long Term Study of ๖๓ HCV Patients. J Inf Dis Antimicrob Agents ๑๙๙๙;๑:๖๑-๕.
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๑๔.  สมพนธ บณุยคปุต. โรคตบัอักเสบจากเชือ้ไวรัส. สาระนารูเกีย่วกบัสุขภาพ ร.พ.วิชยัยทุธ ๒๕๓๙;๓:๕-๑๕. และ
วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๒;๑๔:๑๐๐-๑๐๕.
๑๕. Punyagupta S. Management of Patients with Hepatitis Virus Infection : Who should be treated ?
When ? Thai J Gastroenterol ๒๐๐๐;๑:๙๘-๑๐๐.
๑๖.  Punyagupta S, Siwandune T. Long Term Follow up of ๑๙๗ Hepatitis B Virus Infected Patients. Thai
J Gastroenterol ๒๐๐๐;๑:๕๕-๖๔.
๑๗. Jidpugdeebodin S, Punyagupta S. Therapeutic Efficacy of Lymphoblastoid Interferon of Chronic
HCV Infections. J Infect Dis Antimicrob Agents ๒๐๐๐;๑๗:๖๕-๘.
๑๘. Punyagupta S, Siwadune T. The long term Outcome of Thirty Eight Post Transfusion Hepatitis C. J
Med Asso Thai ๒๐๐๑;๘๔:๑๒๐๘.
๑๙.  A Long Term Study of ๓๖ EBV Hepatitis cases ๑๒ มถินุายน ๒๕๔๖.
๒๐.  Acute HEV Hepatitis เร่ืองทีแ่พทยไทยควรรูจกั พ.ศ. ๒๕๕๒.

ค. บทความท่ัวไปทางการแพทย
๑. ตลาดยาและการควบคมุ บทบรรณาธกิาร วิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๕;๑๕:๓๔๙-๓๕๕.
๒. ปญหาการแพทยทหารบก วิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๖;๑๖:๑๖๙-๑๗๗.
๓. การอบรมแพทยหลังปริญญา บทบรรณาธกิาร วิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๗;๑๗:๓๔๑-๔.
๔. บหุร่ีกบัมะเร็ง บทบรรณาธกิาร วิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๗;๑๗:๖๗-๙.
๕. ปญหาการแพทยทหารบก การพยาบาลของกองทพับกวิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๗;๑๗:๑๗๕-๘.
๖. การตรวจรางกายประจาํปและขอเสนอสมดุประวัตสุิขภาพ บทบรรณาธกิารวิทยาสารเสนารักษ
๒๕๐๗;๑๗:๕๓๕-๘
๗. ความสัมพนัธและมารยาทระหวางแพทย บทบรรณาธกิาร วิทยาสารเสนารักษ ๒๕๐๗;๑๗:๔๓๑-๔๓๖.
๘. Responsibility สําหรับแพทยตามบรรทดัรามาธบิดรุีน ๑ พ.ศ. ๒๕๑๔.
๙. ชวิีตคนไทยราคาถกู สยามรัฐสัปดาหวิจารณ ๒ ก.ค. ๒๕๑๔.
๑๐. เราผลิตแพทยเฉพาะทางเพือ่อะไร รามาธบิด ี๒๕๑๔;๒:๑-๕.
๑๑. ผมอยากเปนอาจารย Part Time รามาธบิด ี๒๕๑๔;๓:๒๖-๓๐.
๑๒. Another serious look at medical care Overwhelming Demand or Insufficient Supply of Poor Medical
facility. Editorial J Med Ass Thailand ๑๙๗๒;๕๕:๑๔๑-๒.
๑๓. ผูชวยแพทยหรือเวชอนามยัและการขาดแคลนแพทย แพทยสภาสาร ๒๕๑๕;๑:๑๐๖๗-๑๐๘๕.
๑๔. คูมอืคนปวย-คนด ี(พมิพคร้ังที ่3) รามาธบิด ี๒๕๑๕;๓:๕๗-๘๕.
๑๕. โรคพยาธขิองดวงตา บรรยายทางวิทยศุกึษา พฤษภาคม ๒๕๑๕
๑๖. สวรรคไมหายทีไ่ตหวัน รามาธบิด ี๒๕๑๕;๖:๖-๑๒.
๑๗. อะไรมากบัอาหาร บรรยายทางวิทยศุกึษา ๙ สิงหาคม ๒๕๑๕
๑๘. โรคมะเร็งตบั สถาบนัมะเร็งแหงชาต ิ๒๕๑๕
๑๙. คาบริการทางแพทย-ปญหาใหมทีค่วรพจิารณา แพทยสภาสาร ๒๕๑๖;๒:๑๗๓-๑๘๓
๒๐. การอบรมแพทยเวชปฏิบตัทิัว่ไป การลงทนุทีเ่สียเปลา ? รามาธบิด ี๒๕๑๖;๓:๑๐-๒๓.
๒๑. ทาํอยางไรคนไทยจะไรพยาธ ิรามาธบิด ี๒๕๑๖;๕:๙-๑๔.
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๒๒. คณุภาพหรือปริมาณ ทางสองแพรงของการพฒันาการแพทยของประเทศ นกัศกึษาแพทยสัมพนัธ มถินุายน
๒๕๑๖ หนา ๑๔-๒๑.
๒๓. โครงการผลิตแพทยใหม ความฝนของกระทรวงสาธารณสุข หนงัสือพมิพประชาธปิไตย ๑๐ กมุภาพนัธ ๒๕๑๗.
๒๔. โรคตบัอักเสบจากไวรัสในภูมภิาคอาเซยี รามาธบิด ี๒๕๑๗;๔:๖๒-๖๖.
๒๕. พษิภัยของยาปฏิชวีนะ รามาธบิด ี ๒๕๑๗;๕:๒๑-๗.
๒๖. โรคตบัอักเสบจากเชือ้ไวรัส รามาธบิด ี๒๕๑๗;๕:๑๕-๒๐
๒๗. Learning of Infectious Diseases in Medical Schools in Thailand. Symposium on Infectious
Diseases on Graduate studies on Infectious Diseases Oct ๒๙, ๑๙๗๔.
๒๘. มาตรฐานของเวชปฏิบตัใินทศันะทางวิชาการ การอบรมแพทยเวชปฏิบตัทิัว่ไป โรงพยาบาลรามาธบิด ีคร้ังที ่3
๒๔ ม.ค. ๒๕๑๘.
๒๙. ความลาหลังของการศกึษาโรคตดิเชือ้ในประเทศไทย ความผิดพลาดของโรงเรียนแพทย แพทยสภาสาร
๒๕๑๘;๔:๓๓๓-๓๔๕.
๓๐. อันเนือ่งมาจากแพทยศาสตรศกึษาราวี สารศริิราช ๒๕๑๙;๒๘:๑๔๒-๑๔๙.
๓๑.  จดหมายถงึกรรมาธกิารสาธารณสุขและส่ิงแวดลอม วุฒิสภา เร่ือง”เสนอใหพจิารณาหาทางจาํกดัการใชสารพษิ
ในอาหารอยางจริงจงั” ๒ พฤศจกิายน ๒๕๒๔.
๓๒.  จดหมายถงึกรรมาธกิาร “โรคทางอายรุศาสตร-การวิเคราะหอุบตักิารณและอัตราตาย” สารศริิราช
๒๕๒๕;๓๔:๙๔๔-๕.
๓๓. ชําแหละการอบรมฟนฟวิูชาการ แพทยสภาสาร ๒๕๒๕;๑๑:๒๐๒-๕.
๓๔. การตายจากไขไมทราบสาเหต ุ: บรรยายในการประชมุเร่ืองการวินจิฉัยโรคตดิเชือ้ทางหองปฏิบตักิาร ๒๔-๒๕
สิงหาคม ๒๕๓๒.
๓๕.  A Role HIS in A Developing Country Health Executive conference, Hong Kong, Aug ๒๙-๓๑ ๑๙๙๖.
๓๖. สมพนธ บณุยคปุต. คานยิม (ทีผิ่ด) เกีย่วกบัสุขภาพของคนรุนใหม (ตอนที ่๑). วิชยัยทุธจลุสาร
๒๕๕๐;๗:๑๒-๑๓.
๓๗. สมพนธ บณุยคปุต. คานยิม (ทีผิ่ด) เกีย่วกบัสุขภาพของคนรุนใหม (ตอนที ่๒). การใชยาสมนุไพร. วิชยัยทุธจลุสาร
๒๕๔๑;๘:๑๑-๑๓.
๓๘. ความคาดหวังและนโยบายของผูบริหารตอพยาบาลและเจาหนาทีส่วนบริการในสหสัวรรษหนา การอบรม
พยาบาลหลังการศกึษา ๒๘ ธนัวาคม ๒๕๔๒
๓๙. การศกึษาตอเนือ่งของอายรุแพทย สารราชวิทยาลัยอายรุแพทย พ.ศ. ๒๕๔๔;๑๘:๕-๑๒
๔๐. Medical Ethics in the era of High technology. การประชมุวิชาการ Thai cardiovascular Invasive
Society คร้ังที ่๓ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๔๔
๔๑. สมพนธ บณุยคปุต. อาหารกบัการเกดิโรคมะเร็งในคนไทย. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๕;๒๒:๔๒-๔๘.
๔๒. สมพนธ บณุยคปุต. เมือ่แพทยกลายเปนคนไข ประสบการณใหมของชวิีต. วิชยัยทุธจลุสาร
๒๕๔๕;๒๓:๕๕-๕๗.
๔๓. การบริหารโรงพยาบาลในภาวะวิกฤตเิศรษฐกจิและสังคมเส่ือม ๕ กรกฎาคม ๒๕๔๕
๔๔. อายรุแพทยกบัสังคมยคุใหม บรรยายในการประชมุ ๓๖ ป อายรุศาสตรรามาธบิด ี๑๘ กนัยายน ๒๕๔๖
ตพีมิพในคลินกิ ๒๕๔๖;๒๒๘(๑๙):๑๐๑๖-๘.
๔๕. สมพนธ บณุยคปุต. คาํชีแ้จง เร่ืองผูปวยโรคซารส (SARS). วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๖;๒๕:๕-๘.
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๔๖. กบัดกัและหลุมพรางในการเขียนใบรับรองแพทย. บรรยายในการประชมุประจาํป โรงพยาบาลวิชยัยทุธ
๑๓ มถินุายน ๒๕๔๖
๔๗. การดแูลผูปวย SARS ในโรงพยาบาล. การประชมุผูบริหารโรงพยาบาลเอกชน ๒ มถินุายน ๒๕๔๖
๔๘. ความรูและบทบาททีเ่หมาะสมของพยาบาลในการปองกนัการตดิเชือ้ในโรงพยาบาล. การอบรมฟนฟวิูชาการ
พยาบาลประจาํป ๒๕๔๖ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๖
๔๙. ปญหาในการดแูลรักษาพยาบาล การประชมุพยาบาล ๒๐ มกราคม ๒๕๔๖
๕๐. ส่ือมวลชนกบัการใหขาวของแพทย. วิชยัยทุธจลุสาร. ๒๕๔๗;๒๗:๙-๑๒.
๕๑. คําชีแ้จงเร่ืองการเจบ็ปวยของคนไขรายหนึง่เมือ่ ๒๐ กวาปกอน. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๗;๒๗.
๕๒. บทบาทของรัฐในการสงเสริมโรงพยาบาลเอกชน แพทยสภา หนา ๙๒๒-๙๓๐.
๕๓. เหลียวหลังแลอดตี
๕๔. แนวทางการปฏิบตัขิองแพทยกบัผูปวยเอชไอวี
๕๕. การควบคมุดแูลรักษาโรคตดิเชือ้ของโรงพยาบาลวิชยัยทุธ
๕๖. ส่ิงทีเ่ยาวชนและคนรุนใหมทํารายตนเอง วิชยัยทุธจลุสาร
๕๗. ความไมเขาใจในระบบการแพทยปจจบุนัของคนไทยจะนาํความหายนะมาสูสังคมไทย วิชยัยทุธจลุสาร
มกราคม-เมษายน ๒๕๕๐;๓๖:๒๗-๓๓.
๕๘. การพฒันาจติเพือ่รับมอืกบัภัยพบิตั ิบรรยาย ณ คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ๑๖ ธนัวาคม ๒๕๕๐
๕๙. ยคุตนของกองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเหลา อดตีทีเ่ลือนหาย มกราคม ๒๕๕๑
๖๐. ประสบการณ ๕๒ ปของอายรุแพทยไทย วิชยัยทุธจลุสาร พฤาภาคม-สิงหาคม ๒๕๕๑;๔๐:๓๐-๕๒.
๖๑. อยาลืมดแูล “ใจ” ของผูปวย ประชมุวิชาการ ๑๙ กนัยายน ๒๕๕๑
๖๒. การดแูลและปองกันการตดิเชือ้ของ IV Central line Catheter
๖๓. เรามารักษาภาษาไทยกนัเถดิ วิชยัยทุธจลุสาร กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๑;๔๑:๑๖-๒๖.
๖๔. ประสบการณของการใชยาพืน้บานบางอยางทีไ่ดผลด ีวิชยัยทุธจลุสาร กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๑;๔๑:๓๒-๓๕.
๖๕. Multiple Organ Failure manifestation in Adult with Dengue Infection. Second International
Conference on Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever, Phuket, Thailand. Oct ๑๖,๒๐๐๘.
๖๖. Dengue Hemorrhagic Fever in Adults and Severe Multiorgan Manifestation. ประชมุประจาํปสมาคม
โรคตดิเชือ้แหงประเทศไทย ๒๐ ตลุาคม ๒๕๕๑, ภูเกต็
๖๗.  ครูหมอจะปฏิบตัตินอยางไร จงึจะไมถกูฟอง บรรยายในการประชมุใหญประจาํปสมาคมแพทยโรคทางเดนิอาหาร
แหงประเทศไทย ๒๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๑
๖๘. การแพทยไทยกาํลังหลงทาง บรรยายในการประชมุวิชาการประจาํป โรงพยาบาลวิชยัยทุธ และสมาคมแพทย
ระบบทางเดนิอาหารแหงประเทศไทย ๗ สิงหาคม ๒๕๕๒
๖๙. ขอเถดิครับอยากนิดปีลาดบิอีกเลย วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๕๒;๔๓:๖๓-๖๗.
๗๐. รูมาก รูใหม ใสใจอยางเดมิ บรรยายในการประชมุพยาบาลประจาํป ๒๕๕๒ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๒
๗๑. ส่ีสิบปของวิชยัยทุธ วิชยัยทุธจลุสาร กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๒
๗๒. ภัยรายทีม่ากบัอาหาร วิชยัยทุธจลุสาร กนัยายน-ธนัวาคม ๒๕๕๒
๗๓. ประสบการณจากแพทยรุนเกาทีแ่พทยวิชยัยทุธควรรู บรรยาย ๑๘ พฤศจกิายน ๒๕๕๒
๗๔. เปนนกัวิจยัไดอยางไร เปนนกัวิจยัแลวไดอะไร ๒๕๕๓
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ง. งานดานศาสนา
อุปสมบท ธรรมยตุิ วัดสามคัคอุีปถมัภ ภูกระแต บงึกา หนองคาย ๒๖ ตลุาคม ๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๐

ฉายา “สุจติโฺต” หลวงพอพลู สิริกาโม เปนองคอุปฌาย

ก. การกอสรางพทุธสถานตางๆ
- รวมสรางพระอุโบสถวัดวังทพิยพนัธาราม นครนายก พ.ศ. ๒๕๒๖
- สรางพระประธานวัดสุทธาวาส ราษฎรบาํรุง คลองหลวงแพง ฉะเชงิเทรา ๑๙ มถินุายน ๒๕๓๓
- สรางพระอุโบสถวัดสุทธาวาส ราษฎรบํารุง คลองหลวงแพง ฉะเชงิเทรา ๒๔ ตลุาคม ๒๕๓๘
- รวมสรางเจดยีพระบรมสารีริกธาต ุโบสถ และมณฑปหลวงปูทวด วัดเขาดนิ สันตครีี อ.เมอืง

                 กาญจนบรีุ
- รวมสรางศาลาอเนกประสงคและกฏิุสงฆวัดหลวงตามหาบวั ญาณสัมปนโน ไทรโยค กาญจนบรีุ ๒๔

     ตลุาคม ๒๕๓๘
- สรางพระเมรุเผาศพและศาลาเคยีงเมรุ วัดสามคัคอุีปถมัภ ภูกระแตหนองคาย พ.ศ. ๒๕๓๗,๒๕๓๘
- สรางศาลาธรรมวัดปาเนนิแสงทอง เวกา หนองคาย ตลุาคม ๒๕๔๐, ๒๕๔๓
- รวมสรางพระมหาเจดยี วัดปาบานคอ อุดรธาน ีพ.ศ. ๒๕๔๒
- รวมสรางศาลาปฏิบตัธิรรม วัดปาสุนนัทวนาราม ไทรโยค กาญจนบรีุ พ.ศ. ๒๕๔๔
- รวมสรางศาลาเมตตาฐานโิย วัดหนองปลิง นครราชสีมา พ.ศ. ๒๕๔๕
- ออกแบบและสรางศาลาประดษิฐานพระพทุธเนรมติจตรุทรัิงสี วัดปาสิมารักษ เขาคอ เพชรบรูณ

    พ.ศ.๒๕๕๐
- ออกแบบศาลาพระธาต ุศาลาพระพทุธ โรงพยาบาลวิชยัยทุธ

ข. งานดานจดัตัง้องคกรทางพระพทุธศาสนา
- จดัตัง้ชมรมพระพทุธศาสนา โรงพยาบาลวิชยัยทุธ พ.ศ. ๒๕๓๙
- จดัตัง้กองทนุรักษาพระภิกษสุงฆอาพาธ โรงพยาบาลวิชยัยทุธ ๙ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๓๙ และจด

     ทะเบยีนมลูนธิเิมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๖
- จดัตัง้สภาองคกรพระพทุธศาสนาแหงประเทศไทย โดยมอีงคกรตางๆของชาวพทุธรวม ๔๙ ทาน

     และไดรับเลือกเปนประธานสภาองคกรพระพทุธศาสนาแหงประเทศไทย เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๔-๒๕๔๙
     และไดเร่ิมจดังานวันมาฆบชูาเปนคร้ังแรกทีส่นามหลวง

ค. การจดัการบรรยายและเผยแพรพระพทุธศาสนา
- จดัใหมกีารบรรยาย “เสวนาประสาพทุธ’ ข้ึนทีโ่รงพยาบาลวิชยัยทุธตัง้แต พ.ศ. ๒๕๔๔
- ไดรวมบรรยายในสาระสําคญัทางพระพทุธศาสนาทีต่าง  ๆเชน พทุธมณฑล . ศนูยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย
. สนามหลวง . วัดราชาธวิาส . วัดมหาธาต ุ. วัดบางสะแกใน . โทรทัศน และวิทยกุระจายเสียง สถาบนั
 พฒันาบริหาร ศนูยแพทยศกึษาชลบรีุ . โรงพยาบาลหวัเฉียว . โรงพยาบาลมหาชยั . บรรยายนวกภิกขุ . วัด
  ถ้ําวัฒนมงคล อ.เขาชะเมา ระยอง ๒ เมือ่ พ.ศ. ๒๕๔๕, ๒๕๔๙ . วัดสวนแกว . จฬุาลงกรณมหาวิทยาลัย
.โรงเรียนสยามธรุกจิ เขียนและตพีมิพหนงัสือเกีย่วกบัพระพทุธศาสนาจาํนวน ๗ เลม (๑) และบทความ
  ทีต่พีมิพในวารสารอีก ๕๘ (๒) เร่ือง
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ง. จดัการทําบญุทอดกฐนิและผาปาเกอืบทุกป ไดแก
- ทอดกฐนิสรางพระอุโบสถวัดวังทพิยพนัธาราม นครนายก พ.ศ. ๒๕๒๖
- ทอดกฐนิสรางพระอุโบสถวัดสุทธาวาส ฉะเชงิเทรา พ.ศ. ๒๕๓๘
- ทอดกฐนิสรางพระอุโบสถวัดสันตคิรีี กาญจนบรีุ
- ทอดกฐนิถวายทีด่นิวัด เพชรบรูณ
- ทอดกฐนิศาลาเอนกประสงค เมตตาสามคัคกีลุเชฏโฐ วัดปาเนนิแสงทอง พ.ศ. ๒๕๔๓
- ทอดกฐนิสรางศาลาปฏิบตัธิรรม วัดปาสุนนัทวนาราม กาญจนบรีุ พ.ศ. ๒๕๔๔
- ทอดผาปามหาเจดยี วัดปาบานคอ พ.ศ. ๒๕๔๖
- บวงสรวงพระนเรศวรมหาราช ดอนเจดยี พนมทวน ๒๔ ธนัวาคม ๒๕๓๘
- บวงสรวงวิญญาณวีรชน คายบางระจนั ๓๐ กนัยายน ๒๕๓๘
- ทอดกฐนิและผาปา ๙ วัดทีอี่สานใต วัดฐติวิทยาวนาราม (วัดปามวง) พระมหาเจดยีชยัมงคลผา น้าํยอย

วัดผาน้ําทิพย วัดปาวิเวกวัฒนาราม วัดปานานาชาติ วัดหนองปาพง วัดศรีธรรมาราม วัดภูหลน วัดบูรพาราม
วัดปาสาละวัน วันที ่๑๙-๒๑ ตลุาคม ๒๕๔๖

- ทอดกฐินและผาปา ๖ วัดที่ลานนา วัดปาภูริทัตโต วัดพระพุทธบาทส่ีรอย วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดเจดยีหลวง วัดพระธาตศุรีจอมทอง วัดเจดยีเหล่ียม วันที ่๖-๗ พฤศจกิายน ๒๕๔๗

- ทอดกฐนิและผาปา ๘ วัด ทีแ่พร นาน อุตรดติถ วัดพระธาตสุุโทนมงคลครีี วัดพระธาตุชอแฮ วัดสะแลง
วัดพระบาทมิง่เมอืง วัดพญาวัด วัดภูมนิทร วัดพระบรมธาตแุชแหง วัดพระแทนศลิาอาสน วันที ่๑๒-๑๔ พฤศจกิายน
๒๕๓๘

- ทอดกฐินและผาปา ๖ วัดที่ภาคใต วัดเขาบันไดอิฐ วัดสันติไมตรี วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
วัดพระบรมธาตไุชยา วัดรพะบรมธาตสุวี วัดโขลงสุวรรณครีี วันที ่๒๓-๒๓ ตลุาคม ๒๕๔๙

- ทอดกฐนิและผาปาทีวั่ดทาบวั โพธิท์ะเล และวัดศาลาปนู อยธุยา วันที ่๑๐-๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๐.

- ทอดกฐนิและผาปาทีวั่ดน้าํพสิุทธาราม อางทอง และวัดบานกราง สุพรรณบรีุ วันที ่๙ พฤศจกิายน ๒๕๕๑.

- ทอดกฐินและผาปา พ.ศ. ๒๕๕๒ ที่วัดกองดิน แกลง ระยอง, วัดสันติวนาราม เขาวงกต จันทบุรี
และสํานกัสงฆพระยาวิสูตรโกษา จนัทบรีุ ๑๗-๑๘ ตลุาคม ๒๕๕๒

- ทอดกฐนิ วัดโบสถ ต.โกงธน ูอ.เมอืง ลพบรีุ, ทอดผาปาวัดปาดํารงธรรม ต.หนองแค สระบรีุ ๓๑ ตลุาคม
๒๕๕๓ ทอดกฐนิและผาปาวัดสมบรูณสามคัค ีต.เขาพระ อ.เมอืง นครนายก ๗ พฤศจกิายน ๒๕๕๓ และ ๑ ธนัวาคม
๒๕๕๓ (รวม ๒ คร้ัง)

- ทอดกฐิน วัดบึงลัฏฐิวัน จ.พระนครศรีอยุธยา ทอดผาปา วัดปาภูริทัตตปฏิปทาราม จ.ปทุมธานี
๑๑ พฤศจกิายน ๒๕๕๕

หนังสอืทางพทุธศาสนา (๑)

๑.  สมพนธ บณุยคปุต. พระศาสนากบัปญญาชนยคุปจจบุนั พ.ศ. ๒๕๓๑ และวิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๒;๑๔:
๘-๒๕ (พมิพ ๖ คร้ัง รวม ๑๒,๐๐๐ เลม)
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๒. สมพนธ บณุยคุปต. พทุธศาสนา สัจธรรมแหงชีวิตทีป่ญญาชนควรรู พ.ศ. ๒๕๔๔. (พมิพ ๙ คร้ัง รวม ๒๐,๐๐๐
เลม)

๓. เรา(ชาวพทุธ) มาถอืศลีกนัเถดิเพือ่รักษาความเปนไทย ตลุาคม ๒๕๔๗ (พมิพ ๓ คร้ัง รวม ๓๐,๐๐๐ เลม)

๔. สมพนธ บณุยคปุต. สังคมปวย โรงพยาบาลปวน. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๓;๒๒:๒๔-๒๗.

๕. สมพนธ บณุยคปุต. แพทย โรงพยาบาล และคนไขในยคุสังคมปวย จริยธรรมปวน วิชยัยทุธจลุสาร (ภาคผนวก)
พมิพคร้ังที ่๑ ๒๒ พฤศจกิายน ๒๕๔๓, คร้ังที ่๕ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๔๖ (พมิพ ๗ คร้ัง รวม ๑๕,๐๐๐ เลม)

๖.  จดหมายคดัคานการใชคาํวา “จติวิญญาณ” ในราง พรบ.สุขภาพแหงชาตใินหนงัสือคาํวาจติวิญญาณมผีลกระทบ
ตอพระพทุธศาสนาในประเทศไทยอยางไร ของสมาคมศษิยเกามหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัยฯ กมุภาพนัธ พ.ศ. ๒๕๔๖

๗. สมพนธ บณุยคปุต. การทําวิกฤตใหเปนโอกาส เพือ่ปองกนัและแกไขความเส่ือมสลายของความเปนชาตไิทย
และพระพทุธศาสนา การแกปญหา พรบ.คณะสงฆ ฉบบั มส. โดยการราง พรบ.การบริหารงานพระพทุธศาสนาแหง
ประเทศไทย ๒๕๔๕;๑:๑-๔๘ และวิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๕;๒๓:๖๔-๗๖.

๘. พทุธธรรมยามปวยไข กมุภาพนัธ ๒๕๔๘ (พมิพ ๓ คร้ัง รวม ๓๐,๐๐๐ เลม)

๙. สมพนธ บณุยคปุต. พลังจติ-อิทธปิาฏิหาริย นาํไปสูศรัทธาและประสบการณในพระพทุธศาสนา บทเรียนสําหรับ
คนยคุใหม พ.ศ. ๒๕๔๘ (๒,๐๐๐ เลม)

๑๐. พระพทุธรูปประจาํบาน พระเคร่ืองประจาํตน หนทางยบัยัง้ความเส่ือมของพทุธศาสนาไทย ๙ มถินุายน ๒๕๕๒

๑๑. นทิานกอนนอน สําหรับเยาวชนพทุธ ส.ค.ส.๒๕๕๒

บทความทางพระพทุธศาสนา (๒)

๑. สมพนธ บณุยคปุต. ชวีกโกมารภัจจ บรมครูแพทย. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๓๙;๕:๑๑-๑๔

๒. เร่ืองของจติและกรรมของหมอ. หนงัสือบณัฑติ รามาธบิดรุีน ๒ เม.ย. ๒๕๔๐

๓. สมพนธ บณุยคปุต. พระประธานและหลวงปูทวด ของโรงพยาบาลวิชยัยทุธ. วิชยัยทุธจลุสาร -๒๕๕๐;๖:๒-๖.

๔. สมพนธ บณุยคปุต. ทอดกฐนิเพือ่อะไร บวชทาํไม บวชแลวไดอะไร พทุธศาสนาไมใชศาสนาประจําชาตไิทยหรือ?

     วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๑;๙:๗-๑๖.

๕. สมพนธ บณุยคปุต. มมุมองปญหาเศรษฐกจิตามแนวพทุธ. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๕๑;๑๐:๑๑-๑๔.

๖. สมพนธ บณุยคปุต. มนษุยกําเนดิ. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๑;๑๑:๑๐-๑๑.

๗. สมพนธ บณุยคปุต. มหากศุลอันไดจากการบริจาคอวัยวะ. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๓;๑๖:๑๒.

๘. สมพนธ บณุยคปุต. ขอคดิทีไ่ดจากการไปสักการะสังเวชนยีสถานทีอิ่นเดยี. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๓;๑๖:๖๗-๗๓.
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๙. สมพนธ บณุยคปุต. การตายอยางมศีกัดิศ์รี. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๓;๑๗:๑๒-๑๕.

๑๐. สมพนธ บุณยคุปต. อันสืบเนื่องมาจากบทความเร่ืองพระพุทธเจาปรินิพพาน ดวยโรคอะไร ธรรมรักษา
และการรักษาพระปฏิบตั.ิ วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๓;๑๗:๖๔-๖๘.

๑๑. ส่ิงทีค่วรปฏิบตัใินวันสําคญัทางศาสนา ๒๕๔๓

๑๒. สมพนธ บณุยคปุต. ชาวพทุธจะชวยปกปองพระศาสนาไดอยางไร. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๔;๑๘:๑๔-๑๘.

๑๓. สมพนธ บณุยคปุต. แลเขมร เหน็ธรรม. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๔;๑๙:๖๖-๗๔.

๑๔. สมพนธ บณุยคปุต. ชาวพทุธจะชวยปกปองพระศาสนาไดอยางไร ตอนทีส่อง ชาวพทุธจงตืน่เถดิ. วิชยัยทุธจลุสาร
๒๕๔๔;๒๐:๑๐-๑๘.

๑๕. สมพนธ บณุยคปุต. ปฏิรูปการศกึษา ฤาพทุธศาสนาจะเส่ือมสลาย. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๔;๒๐:๑๙-๒๙.

๑๖. สมพนธ บณุยคปุต. พทุธศกึษาในเดก็เล็กและเยาวชน. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๕;๒๑:๑๐-๒๐.

๑๗. สมพนธ บณุยคปุต. การทําบญุอยางไรใหเกดิบญุ. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๕;๒๑:๒๑-๒๓.

๑๘. พระพทุธศาสนากบัการจดัระเบยีบสังคม เนือ่งในเทศกาลวิสาขบชูา ณ มณฑลทองสนามหลวง ออกรายการ
“ธรรมพล ๑” AM /๑๔๒๒ ๒๓ พฤาภาคม ๒๕๔๕

๑๙. จติสํานกึของชาวพทุธตอพระพทุธศาสนา บรรยายวันมาฆบชูา ณ ทองสนามหลวง ๒๖ กมุภาพนัธ ๒๕๔๕

๒๐. การบรรยายทางวิทย ุเร่ือง สํานกัพระพทุธศาสนาแหงชาต ิรายการพระมหาโชว ทสันโีย ๓ ธนัวาคม ๒๕๔๕

๒๑. คณุธรรมและจริยะรรมของชาวพทุธ ณ ทองสนามหลวง เทศกาลวันวิสาขบชูา ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๔๕

๒๒. การบรรยายพเิศษ ในวันทอดผาปามหากศุลทีศ่นูยพทิกัษพระพทุธศาสนา และวัดราชาธวิาส ๒๔ กมุภาพนัธ
๒๕๔๕

๒๓. งานแถลงขาวเร่ือง งานวันมาฆบชูา ของสภาองคกรพระพทุธศาสนาแหงประเทศไทย. ณ โรงพยาบาลวิชยัยทุธ
๑๙ กมุภาพนัธ ๒๕๔๕

๒๔. ภัยคกุคามพระพทุธศาสนา ระเบดิเวลาทีม่องไมเหน็ (เวทจีฬุาฯเพือ่ประชาสังคม คร้ังที ่๓). สํานกังานมหาวิทยาลัย
จฬุาลงกรณ ๗ มกราคม ๒๕๔๕

๒๕. รายการเสริมธรรม เสริมปญญา วัดสวนแกว ๓ กมุภาพนัธ ๒๕๔๕

๒๖. สมพนธ บณุยคปุต. ขอเถดิครับ อยาวิจยัเร่ืองบัง้ไฟพญานาคเลย. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๖;๒๔:๘๗-๙๐.

๒๗. สมพนธ บณุยคปุต. ส่ิงศกัดิสิ์ทธิใ์นหองพระของโรงพยาบาลวิชยัยทุธ. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๖;๒๖:๘-๑๒.

๒๘. สมพนธ บณุยคปุต. เสวนา ภาษาธรรม. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๖;๒๖:๑๓-๒๑.

๒๙. วันอาสาฬหบชูามคีณุปูการตอประเทศชาตอิยางไร ณ ทองสนามหลวง ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๔๖
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๓๐. คํากลาวในพิธีเปดงาน โครงการบรรพชาอุปสมบทและบวชเนกขัมมศีลจาริณีประจําป พ.ศ. ๒๕๔๖
ของโรงเรียนสยามบริหารธรุกจิ (SBAC) ๒ ธนัวาคม ๒๕๔๖

๓๑. สมพนธ บุณยคุปต, ชัยเยนทร รัตนวิจารณ. ปญหาของพุทธศาสนิกชนในประเทศไทยในการสัมมนาเร่ือง
ความมัน่คงของพระพทุธศาสนาในประเทศไทย ศนูยวัฒนธรรมแหงประเทศไทย ๒๕ ธนัวาคม ๒๕๔๖

๓๒. สมพนธ บณุยคปุต. ส่ิงทีเ่กดิข้ึนไดยาก ทอดผาปา ๙ วัด ๓ วันทีอิ่สานใตแดนแหงธรรม พ.ศ. ๒๕๔๗.

๓๓. สมพนธ บณุยคปุต. ปญหาของพทุธศาสนกิชนในประเทศไทย. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๗;๒๘:๑๑-๑๕.

๓๔. อาสาฬหบชูา “นาํทางชวิีตชาวพทุธยคุปจจบุนั” ณ ทองสนามหลวง ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๔๗

๓๕. มาฆบชูาเพือ่ชวิีตและประเทศชาต ิบรรยายในวันมาฆบชูา ณ ทองสนามหลวง ๕ มนีาคม ๒๕๔๗

๓๖. วันมาฆบชูากบัความมัน่คงของพระพทุธศาสนาของประเทศไทย ๒๕ กมุภาพนัธ  ๒๕๔๗

๓๗. มาฆบชูา ๒๕๔๗. ออกวิทย ุ๑๔.๐๐ น. และโทรทศัน ๒๐.๓๐ น. ๕-๗ มนีาคม ๒๕๔๗

๓๘. การทําบญุ ๖ วัดทีล่านนา พฤศจกิายน ๒๕๔๗

๓๙. สมพนธ บณุยคปุต. สวัสดปีใหม ๒๕๔๘ งานบญุ ๖ วัดทีล่านนา พ.ศ. ๒๕๔๘.

๔๐. จริยธรรมของแพทยในยคุสังคมวิกฤต บรรยาย ณ โรงพยาบาลหวัเฉียว ๒๑ มกราคม ๒๕๔๘

๔๑. ใหสัมภาษณเร่ืองวันมาฆบชูา ทางชอง ๑๑ มกราคม ๒๕๔๘

๔๒. มาฆบชูานาํไทยกาวหนา บรรยาย ณ ทองสนามหลวง ๒๓ กมุภาพนัธ ๒๕๔๘

๔๓. พระพทุธศาสนากบัปญญาชนยคุปจจบุนั บรรยายแกนวกภิกขุนกัเรียนแพทยทหาร จ.ระยอง ๒๒ มนีาคม ๒๕๔๘

๔๔. สมพนธ บณุยคปุต. การบริจาคอวัยวะเพือ่ใหชวิีตใหมแกผูอ่ืน. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๘;๓๑:๒๑-๒๒.

๔๕. พระพทุธศาสนากบัการแกปญหาคอรัปชัน่ บรรยาย ณ ทองสนามหลวง ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๔๘

๔๖. การประชมุแลกเปล่ียนขอคดิเหน็เชงินโยบาลเพือ่สงเสริมกจิการพระพทุธศาสนา ณ หอประชมุพทุธมณฑล
นครปฐม สํานกังานพระพทุธศาสนาแหงชาต ิ๒๕ สิงหาคม ๒๕๔๘

๔๗. สมพนธ บณุยคปุต. ส่ิงทีเ่ยาวชนและคนรุนใหมทํารายตนเอง. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๘;๓๒:๕๗-๖๐.

๔๘. สมพนธ บณุยคปุต. เมือ่หมอปวยเปนโรคกรรม. วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๘;๓๒:๖๖-๖๗.

๔๙. การแพทยไทยกบัสังคมยคุใหม ตอน ๑ เอกลักษณของคนไทยยคุใหม มหาวิทยาลัยมหดิล ๘ กนัยายน ๒๕๔๘

๕๐. การแพทยไทยกบัสังคมยคุใหม ตอน ๒ จริยธรรมการแพทยกบัสังคมใหม มหาวิทยาลัยมหดิล ๑๕ กนัยายน ๒๕๔๘

๕๑. ธรรมะกบัการแกปญหาในสังคมโลกาภิวัตน บรรยาย ณ มหาวิทยาลัยมหามกฎุราชวิทยาลัย ๓๐ กนัยายน ๒๕๔๘
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๕๒. การบรรยายในโครงการปฏิบตับิชูาถวายในหลวง จดัโดยสถานตีาํรวจนครบาลดสิุตรวมกบัศนูยรุงอรุณทีวั่ดอัมพวัน
(เร่ืองกฎแหงกรรมและการระลึกชาต)ิ ๒ ธนัวาคม ๒๕๔๘

๕๓. สมพนธ บณุยคปุต. สวัสดปีใหม พ.ศ. ๒๕๔๙ งานบญุ ๘ วัดทีแ่พร นาน อุตรดติถ พ.ศ. ๒๕๔๙

๕๔. พระพทุธศาสนากบัปญญาชนรุนใหม บรรยายแกนวกภิกขุนกัเรียนแพทยทหาร ๒๑ มนีาคม ๒๕๔๙

๕๕. การดแูลผูปวยระยะสุดทาย บรรยาย ณ โรงพยาบาลคายสุรนารี ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙

๕๖. ธรรมะจดัสรร มถินุายน ๒๕๔๙

๕๗. ชวิีตทางการแพทยและพระพทุธธรรม ประชมุวิชาการป ๒๕๔๙ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๙

๕๘. สมพนธ บณุยคปุต. แนะนําหอพระธาต.ุ วิชยัยทุธจลุสาร ๒๕๔๙;๓๕:๒๑-๒๖.

๕๙. ธรรมะกบั (การรักษา) โรคหวัใจ เดอืนพฤศจกิายน ๒๕๔๙

๖๐. พระพทุธเนรมติจตรุทศิรังสี แหงวัดปาสิมารักษ เขาคอ เพชรบรูณ ส่ิงทีเ่กดิจากธรรมะจดัสรร ๒๕ กมุภาพนัธ ๒๕๕๐

๖๑. ธรรมะสําหรับเยาวชน มลูนธิมิายาโคตม ีวัดสุนนัทวนาราม กาญจนบรีุ ๒๕ มนีาคม ๒๕๕๐

๖๒. ชาต ิศาสนา พระมหากษตัริย เสาหลักทีท่าํใหประเทศไทยดาํรงคงอยูในวันนี ้วิชยัยทุธจลุสาร กนัยายน-ธนัวาคม
๒๕๕๒ หนา ๑๒-๑๕

๖๓. พระพทุธรูปประจาํบาน พระเคร่ืองประจาํตน หนทางยบัยัง้ความเส่ือมของพทุธศาสนาไทย ๙ มถินุายน ๒๕๕๒

๖๔. หลวงปูหลอด ปโมทโิต แหงวัดสิริกมลาวาส วิชยัยทุธจลุสาร กนัยายน-ธนัวาคม๒๕๕๒ หนา ๑๙-๒๑

๖๕.  นทิานกอนนอนสําหรับเยาวชนพทุธ พ.ศ. ๒๕๕๒

๖๖. จติ วิญญาณ และโรคถกูกระทาํ บรรยายเปดหองประชมุบณุยคปุต

๖๗. สมพนธ บุณยคุปต. การตายอยางมีศักดิ์ศรี หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพศาสตราจารยสัญญาและ
คณุหญงิพงา ธรรมศกัดิ์

๖๘. การุณฆาตและอัตวินิบาตกรรม บรรยายใหแกนกัศกึษาปริญญาโททางพทุธศาสนาหอง ๓๐๗ วัดมหาธาตุ
๒ ธนัวาคม ๒๕๕๒

๖๙. พระอรหนัตแหงยคุรัตนโกสินทร พ.ศ. ๒๕๕๓
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อาจารยนายแพทยสมพนธ บณุยคุปต เปน
บตุรคนที ่3 ของ พลโท พระวิชยัยทุธ เดชาคน ีกบัคณุ
หญงิกมลวรรณ บณุยคปุต เกดิเมือ่วันที ่7 มนีาคม 2472
ณ จังหวัดนครสวรรค  สําเร็จการศึกษาจากคณะ
แพทยศาสตร   ศริิราชพยาบาล เมือ่ป พ.ศ. 2497 จาก
นัน้ไดรับคดัเลือกใหเปนแพทยประจาํบานสาขาอายรุศาสตร
ณ ภาควิชาอายรุศาสตร โรงพยาบาลศริิราชตออีก 1ป
อาจารยสมพนธถือวาการแพทยเปนชวงชีวิตที่โชคดี
อีกทัง้ยงัชวยสรางความมัน่ใจในการดแูลผูปวยมากข้ึนและ
อาจารยไดใชเปนแนวทางใน การประกอบวิชาชพีมา
โดยตลอดถงึปจจบุนั เนือ่งจากไดมโีอกาสศกึษากบัทาน
อาจารยนายแพทยประเสริฐ กงัสดาลย ซึง่ขณะนัน้
ดํารงตําแหนงหัวหนาแผนกอายุรศาสตร และเปนผู
ทีท่านศรัทธาในวิธกีารสอนเปนอยางมาก ทัง้ยงัชวยเปน
ผูตรวจทานรายงานผูปวย Hypokalemic Tetany ทัง้
2 ราย ซึง่เปนการเขียนรายงานผูปวยเพือ่ลงวารสารทาง
การแพทยเปนคร้ังแรก ในชวิีตใน“สารศริิราช”ฉบบัที ่7
หนา 585 พ.ศ. 2498 และรายงานนีย้งัเปนผลงานทาง
วิชาการรวมกบั อาจารยถนอมศรี ศรีชยักลุ “เพือ่น”
ซึง่ทานอาจารยสมพนธเรียกวาเปนผูทีม่ดีวงชะตาชวิีต
ทีอ่ยูบนเสนทางเดยีวกนัมาโดยตลอดตัง้แตเร่ิมตนของ
การเรียนแพทย

อายุรแพทย.....
หลังจากการเปนแพทยประจําบาน 1 ปที่

ศริิราช อาจารยสมพนธเลือกไปเปนอายรุแพทยท่ีโรง
พยาบาลพระมงกฎุเกลา และเขาเปนแพทยประจํา
กองอายรุกรรมทีน่ัน่ในป พ.ศ. 2499 ซึง่เพยีง ในสัปดาห
แรก อาจารยก็ไดสรางความประทับใจใหแกอาจารย

หมอสําเนียง บษุปวนชิ หวัหนาแผนกจลุชวีวิทยาของ
สถาบันพยาธิวิทยากองทัพบก เพราะไดเจาะเลือด
ผูปวยสงไป เพาะเชื้อโดยเขียนที่ใบนําสงวา “หาเชื้อ
Streptococcus viridans” เนื่องจากผูปวยมไีขเร้ือรัง
มเีสียงล้ินหวัใจร่ัว และพบ purpura ทีป่ลายเล็บ 2-3 จดุ
ปรากฎวาเลือดข้ึนเชื้อตวันีจ้ริงภายใน 3 วัน อาจารย
หมอสําเนยีงถงึกบัเดนิมาทีเ่รือนผูปวยทีอ่าจารย ทาํงาน
อยูดวยตัวเองเพื่อขอพบตัวอาจารย อาจารยสมพนธ
กลาววา น่ีคือสิ่งแรกท่ีทําใหอาจารยสนใจในโรค
ตดิเชือ้ หลังจากนัน้อาจารยกไ็ดพบโรคตดิเชือ้แปลกๆ
และไดรายงานไวในวารสารการแพทยตางๆตั้ งแต
ปแรก อาทิ เร่ือง Acute Intravascular hemolysis
หลงัการใชยา Isoniazid และ PAS รักษาวณัโรค
ลงในจดหมายเหตทุางการแพทยพ.ศ. 2498, 38: 318
เร่ือง การใชเขม็เจาะตบัวนิิจฉัยโรค Leptospirosis
ลงในวิทยาสารเสนารักษพ.ศ. 2498, 8: 363 และ
ในพ.ศ. 2499 มีผลงานไดรับการตีพิมพอีก 3 เร่ือง
คอื Paratyphiod Serous Meningitis, Pulmonary
Antrax และ Intracranial Gnathostomiasis
อีกสองปตอมาอาจารยไดตีพิมพผลงานเกี่ยวกับการ
ตดิเชือ้อีก 6 เร่ือง เชน การใช Steriod ในการรักษา
Fulminating Infection, Staphylococcus Pneumonia,
Typhiod & Paratyphoid Fever, Biliary
Opisthorchiasis และ Biliary Ascariasis สรุป
ไดวาภายในระยะเวลา 4 ปที่อาจารยทํางานอยูที่
โรงพยาบาลพระมงกุฎเกลาไดมีผลงานทางวิชาการ
ตีพมิพลงวารสารทางการแพทยถึง 13 เร่ือง คือ ลงที่
จพสท 4 เร่ือง สารศริิราช 2 เร่ืองและวิทยาสารเสนารักษ
อีก 7 เร่ือง และทําใหอาจารยเกิดความตระหนักวา



25

โรคติดเชือ้และโรคปาราสิตตางๆ มีความสําคัญ
ทางการแพทยของไทยมากท่ีสุดในยุคน้ัน เมื่อได
รับทนุกองทพับกจาก จอมพลสฤษดิ ์ธนะรัชต  ใหไป
ศึกษาตอที่สหรัฐอเมริกาเปนเวลาสองปคร่ึง อาจารย
จึงเลือกไปศึกษาปริญญาโทสาขาโรคเมืองรอนและ
สาธารณสุขทีม่หาวิทยาลัยทเูลน และวิชาอายรุศาสตรที่
Graduate School ของมหาวิทยาลัย เพนซลิเวเนยี

ศกึษาตอ.....มหาวทิยาลยัทูเลน
การไดมีโอกาสไปศึกษาตอยังมหาวิทยาลัย

ทเูลน รัฐนิวออรลีนสในปพ.ศ. 2503 อาจารยสมพนธ
สามารถทําคะแนนสอบไดเปนระดบัสูงของชัน้ทีทู่เลน
อาจารยไดเรียนกบัศาสตราจารย Paul C Beaver ซึง่
เปนนักปรสิตที่โดงดังที่ สุดของโลกในขณะนั้น และ
อาจารยสมพนธชื่นชมวาทานสอนเกงมากและทําให
อาจารยสนใจในวิชาปาราสิตวิทยา ระหวางทีอ่าจารย
เรียนภาคฤดูรอนรวมกับนักศึกษาปริญญาเอกทาง
ปาราสิตของทเูลนนัน้ ไดพบเชือ้ตวัจีด๊ Gnathostoma
pyocyaneus จากการทีต่องผากระเพาะของซากจรเข
จงึนกึถงึโรคตัวจีด๊ G. spinigerum ทีเ่ปนโรคทีพ่บบอย
มากในเมืองไทย ในยุคนั้นแตยังไมมีวิธีการวินิจฉัย
ใหแนนอนได  นอกจากการตรวจปฏิกริยาผิวหนัง
อาจารยจงึเขียนโครงการเสนอและไดรับทนุจากมหาวิทยาลัย
ทเูลน เพือ่ศกึษาเร่ือง Serologic Diagnosis ของตวัจีด๊
ทําใหตองขออนญุาตกองทพับกอยูเพิม่เพือ่ทําวิจยั อีก
1 ป และการศกึษาวิจยัคร้ังนัน้นบัเปนงานวจิยัชิน้แรก
ของอาจารยในตางประเทศ ซึง่เมือ่ทาํสําเร็จอาจารย
ไดรับทนุจากทางมหาวิทยาลัยทเูลนเพือ่ใหไปบรรยาย

ในที่ ประชุมประจําปของ American Society of
Tropical Medicine and Parasitology ทีล่อสแองเจลิส
และได รับการตีพิมพ ใน American J. of Trop.
Medicine 1961 10:515 หลังจากจบงานวิจยัทีท่เูลน
อาจารยไดไปศึกษาตอในระดับ Post Graduate
Course in Internal Medicine ที ่Graduate School of
Medicine, University of Pennsylvania อีก 1 ป
ซึ่งเปนหลักสูตรที่จัดสําหรับอายุรแพทยอเมริกันที่ทํา
Residency Training ในยุคนั้นมาเรียนกอนไปสอบ
เพื่อเปนผูเชี่ยวชาญทางอายุรศาสตร ตอมาหลังจาก
อาจารยกลับเมืองไทยอาจารยก็ไดนําความรูใหม
ที่เพิ่งคนพบในระยะนั้น ไดแก ภาวะ Inappropriate
ADH หรือที่ปจจุบันเรียก SIADH อาการทางสมอง
จากภาวะโซเดียมในเลือดต่ํามาใชวินิจฉัยไดอยาง
ถูกตองในผู ปวยซึ่ งเปนบุคคลสําคัญของประเทศ
ในขณะนัน้ และเปนผูอนมุตัทินุใหอาจารยไปศกึษาตอ
ตางประเทศในคร้ังนั้นดวยตนเองคือ จอมพลสฤษดิ์
ธนะรัชต

แพทย.....นักวจิยั
เมื่ ออาจารยกลับเมืองไทยใน พ.ศ.2505

กองอายรุกรรม โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลาไดตัง้แผนก
ใหมข้ึน คือ “แผนกโรคเมืองรอนและอายุรกรรม
ท่ัวไป” อาจารยไดศึกษาวิจัยและรายงานโรคแปลกๆ
หลายเร่ือง เชน อาจารยและคณะศกึษาระบาดวทิยา
ของ พยาธใิบไมของปอด Paragonimus wester-
mani (รูปที ่1) ดวยการตรวจปฏิกริยาน้าํเหลืองทีบ่านนา
นครนายก ซึง่ในตอนสงครามโลกคร้ังที ่ 2 ทหารญีปุ่น
ไดมาตัง้คายอยู และนําเชือ้นีม้าปลอยไวในน้าํทีม่หีอย
ที่ คนไทยกิน จึงไดพบโรคนี้ ในคนไทยพอสมควร
อาจารยไดนําขอมูลไปรายงานในการประชุมของ
UNESCO ที่สิงคโปรเมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2505
ไดรวมกบัคณุหมอ สฤษดิ์วงศ วงศถวยทอง วิจัยโรค
เทาชางที่ 3 จังหวัด ภาคใต โดยไดทุนจากสภาวิจัย
แหงชาติ  ซึ่ งการศึกษาพบวามี เชื้ อ Wuchereria
bancrofti ทีท่ําใหเกิดโรค เทาชางอยู 3 แหลง และมี
Brugia Malayi ทกุจงัหวัด พบ Microfilariae ในเลือด
ของคนไขหลายรายทีน่อนอยูในโรงพยาบาล ดวยโรค

ภาพท่ีศาสตราจารย P.C. beaver มาเยี่ยมเมืองไทย
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ตางๆ (รูปที่ 2-3) ส วนใหญเปนกลุมคนไขที่มาจาก
อําเภอนอกสงขลา และยังพบที่โรงพยาบาลปตตานี
เชนเดยีวกนัโดยทีไ่มเคยมใีครพบมากอน คณะทํางาน
ของอาจารยไดไปวิจัยอยู ที่ จังหวัดยะลา ปตตานี
นราธวิาส เปนเวลา 3 ป และไดรายงานไวใน พ.ศ.2506
ซึง่อาจเปนรายงานเดยีวในเมอืงไทยแตไมคอยมใีครรู

ขณะอยูโรงพยาบาลพระมงกุฎเกลา ไดพบ
คนไขที่สงสัยวาพยาธติวัจีด๊เขาสมอง 1 ราย และตอ
มาพบคนไขทหารกินหอยโขงแลวเกิด Eosinophilic
meningoencephalitis จึงนําหอยโขงที่เขาเก็บมากิน
มาตรวจ และพบพยาธติวัออน ซึง่ขณะนัน้ ไมมใีครรูจกั
ไมมใีครเคยเหน็ บงัเอิญอาจารยไดพบอาจารยอานนท 
ประทัตสนุทรสาร หวัหนาแผนกโรคปาราสิตของคณะ
แพทยศาสตรจฬุาฯ จงึไดสงไปใหทานด ูทานจงึบอกวา

เปน Angiostrongylus cantonensis อาจารยยงัไดพบ
คนที่กินหอยโขงดวยกันปวยโรคเดียวกันอีก 5 ราย
จึงไดนําไปบรรยายในการประชุมประจําปของ Seato
Medical Research Laboratory ซึ่ง Col. Hansen
ผูอํานวยการสถาบนัสนใจมากถามวาโรคนีพ้บบอยไหม
อาจารยบอกวานาจะพบมาก ทานบอกวาจะใหทุน
วิจัยเบื้องตน 2 สัปดาหไปศึกษาที่ไหนก็ได และถา
แสดงใหเห็นวาโรคนี้พบไดบอยจริงทานจะใหทุนวิจัย
อาจารยจงึเลือกไปศกึษาทีโ่คราชเพราะคนไข 2 รายจาก
5 รายมีภูมิลําเนาอยูโคราช เมื่อไปถึงโรงพยาบาล
นครราชสีมา อาจารยถามทานผูอํานวยการโรงพยา-
บาล ขณะนั้นวามีโรคนี้ไหม? ทานบอกวาไมเคยพบ
อาจารยจึงขอศึกษาโดยขอเจาะไขสันหลัง คนไขปวด
หัวทุกรายที่มาที่แผนกตรวจโรคสัก 2 สัปดาห ทาน
อนุญาต ปรากฏวาในสัปดาหแรกพบ eosinophilic
meningitis ถงึ 8 ราย ซึง่ทานผูอํานวยการ Seato Lab
ขับรถตามไปดใูนปลายสัปดาห พอเหน็ขอมลูเขากต็กใจ
เมือ่กลับมากรุงเทพฯทานกบ็อกวาใหเขียนโครงการขอวิจยั
2 ปทานจะใหทุนสนับสนุนโดยไมจํากัด อาจารยจึง
ขอรถ Station Wagon 1 คนัพรอมคนขับ เทคนเิชีย่น
2 คน พยาบาล 2 คน และแพทย 2 คน คอื นายแพทย
พพิฒัน ชตุชิเูดช และนายแพทยทนงศกัดิ ์บนุนาค คณะ
ทํางานของอาจารยไดเดินทางออกเยี่ยมโรงพยาบาล
ตางๆทัว่ประเทศ และขอเจาะหลังคนไขปวดหวักพ็บวา
มคีนไขโรคนีเ้กอืบทกุจงัหวัด โดยเฉพาะในโรงพยาบาล
จิตเวชทั้งที่อุบลราชธานีและ เชียงใหม จึงเลือก 4
จังหวัดที่จะวิจัยละเอียด คือ โคราช อุบลราชธานี
อุดรธานี และปราจนีบุรี ทําใหตองเดนิทางไปทํางาน
ตางจงัหวัดเดอืนละ 2 สัปดาห และโชคดทีีเ่ลือกจงัหวัด
ทีศ่กึษาไดถกูตองเพราะ มผูีปวยโรคนีม้ากและพบโรค
ทัง้ 2 ประเภท คอื Eosinophilic meningoencephalitis
จากการกินพยาธิหอยโขงดิบๆ ที่มีพยาธ ิ A. canto-
nensis ซึ่งพบบอยทีอุ่ดรธานแีละโคราช และอีกแบบ
หนึ่งมีอาการอัมพาตแขน ขา หรือเลือดออกในสมอง
เรียกวา Eosinophilic myeloencephalitis สงสัยจาก
พยาธติัวจีด๊ ซึง่พบมากทีอุ่บลราชธานแีละ ปราจนีบรีุ
ประมาณวามีผูปวยทั่วประเทศปละเปนหลายพันคน
และพยาธทิัง้ 2 ตวัอาจเขาตาทําใหตาบอด (รูปที ่4-7)

รูปท่ี 1 ไขของพยาธิใบไมของปอด
ท่ีพบจากผูปวยท่ีบานนา นครนายก

รูปท่ี 2-3 ไมโครฟลาเรียท่ีตรวจพบจากเลือดผูปวย
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คณะของอาจารยไดศกึษาจนรูวิธกีารตดิตอวาเกดิจาก
การกินหอยและปลาดิบๆ จึงไดแนะนําการปองกัน
โดยไมกินอาหารดิบที่นําโรค ทําใหโรคนี้ลดนอยลง
ตอมาจนเกอืบไมพบในปจจบุนั

จากการศกึษาของอาจารยพบวาตวัจีด๊ทาํใหเกดิ
โรคตางกนั 2 แบบ ทีรุ่นแรงคอืทําใหเลือดออกในสมอง
(รูปที ่8-9 ) หรือเปนอัมพาตขา 2 ขางพบถงึ 20% ของ
ผูปวยตัวจี๊ด (รูปที ่ 10-12) และไดรายงานผูปวยกลุม
แรกจาก A. cantonensis 484 ราย และกลุมที่สอง
จากตัวจี๊ด 162 ราย โดยไดรายงานไวทั้งดานคลินิค
ระบาดวิทยาและพยาธิวิทยา ซึ่งในระยะแรกมีสมอง
คนไขทีต่ายจาก โรคนี ้ 10 ราย ทีส่งสัยเกดิจากตวัจีด๊
และไดสงสมองไป ตรวจทางพยาธวิิทยาอยางละเอียด
ตดัสไลดถงึ 2 พนักวาอันกไ็มสามารถพบตวัจีด๊กอโรคได
จนกระทัง่อาจารยตองคอย เๆข่ียสมองออกทลีะชิน้เล็กๆ
โดยใชกลองจุลทรรศนดูหลายสิบชัว่โมง จึงพบตัวจี๊ด
ไดเพยีง 1 ตวั (รูปที ่13) และสามารถยนืยนัไดวาตวัจีด๊
เปนเหตกุอโรคจริง

รูปท่ี 4 พยาธิหอยโขงในชองลูกตาดานหนา

รูปท่ี 5 พยาธิหอยโขงในชองลูกตาดานหลัง

รูปท่ี 6 พยาธิหอยโขงท่ี optic nerve

รูปท่ี 7 พยาธิหอยโขงดานตัดในเน้ือสมอง

รูปท่ี 8 ผูปวยพยาธิตัวจี๊ดเขาสมอง ทําใหเลือดออกในสมอง

รูปท่ี 9 เลือดท่ีออกจากในสมองจากตัวจี๊ด

รูปท่ี 10 อัมพาตขา 2 ขางจากตัวจี๊ดเขาไขสันหลัง
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ผลงานวิจยัของอาจารยไดรับการตพีมิพลงใน
Journal of Neurological Science, Archive in
Pathology และ American Journal of Tropical
Medicine ใน ค.ศ.1970 และจากผลงานเหลานี้
ทําใหอาจารยไดรับเชิญจาก Oxford Text Book of
Medicine ใหเขียนลง 1 บทในตําราแพทยมาตรฐาน
โลกเลมนี้เมื่อ ค.ศ. 1987 และพิมพคร้ังที ่ 2 และใน
Concised Oxford Text Book of Medicine ค.ศ. 2000
อีกเลม (รูปที ่14) นบัเปนเกยีรตปิระวัตแิกวงการแพทย
ไทยเปนอยางยิ่ง นอกจากนี้แลวตอมาใน ค.ศ.1999
อาจารยยังไดรายงานการคนพบ Hypereosinophilic
Syndrome จาก Visceral Gnathostomiasis
ซึง่ทําใหคนไขมอีาการไข ตบัโต ปอดอักเสบ และอีโอซ-ิ

โนฟเลีย ซึ่งแตกอนนี้พบไดบอย แตไมมีใครรูสาเหตุ
ไวอีกดวย

ในชวงทายของการวิจยัมรีายงาน เร่ือง การทด
สอบตับอักเสบชนิดไวรัสบ ีด วยการตรวจหา
Australia Antigen ที่ปจจุบันเรียก HBsAg ซึ่งเปน
การทดสอบใหมในขณะนัน้ โดยศกึษาในทหารอเมริกนั
ในเกาหลี แตในเมืองไทยไมมีขอมูลเร่ืองนี้อยู เลย
อาจารยจึงตองการรูขอมูลเพราะเปนแพทยโรคทาง
เดินอาหารอยูแลวจึงไดเจาะเลือด จากทหารเกณฑ
ใหมที่โคราช และถารายใดมีเอนไซมตับสูงข้ึน เปน
ตบัอักเสบชนดิไมมดีซีาน ไมรูเหต ุ(Aniteric Hepatitis)
กจ็ะทาํ needle liver biopsy ไวดวย และอาจารยไดขอ
ทนุวิจยัจากคณะกรรมการสภาวิจยัแหงชาตโิดยของบ
2 แสนบาท แตทางสภาวิจยัฯบอกวาใหไดแคหมืน่บาท
เพราะตองเฉล่ียใหผูขอทุนอ่ืน อาจารยจึงขอยกเลิก
ไมรับทุน บังเอิญมีคนไขที่ วิชัยยุทธทานหนึ่ ง คือ
คุณหญงิปรุง ศริิยานนท ทราบเร่ืองนีจ้งึใหทนุวิจยักบั
อาจารยมาหนึง่แสนหาหมืน่บาท และเมือ่อาจารยยาย
มาอยูรามาธิบดี มูลนิธิรอคกี้เฟลเลอร รู เร่ืองเขา
กช็วยใหทนุเพิม่เตมิอีก จงึสามารถทําวิจยัตอไปจนจบ
และไดรายงานวาคนไทยตัง้แตอาย ุ 6 เดือนข้ึนไปเปน
พาหะของไวรัสตับอักเสบ บี ถึงรอยละ 9.2 และมี
ผูเปนตบัอักเสบโดยไมมอีาการรอยละ 5 ซึง่เปนเหตใุห
ตบัแข็ง Post necrotic cirrhosis และสัมพนัธกบัการเกดิ
มะเร็งตับ ซึง่เปนขอมลูใหมที่อาจารยไดนําไปเสนอที่
World Congress ที่ เม็กซิโกเมื่อ พ.ศ.2517 และ
ในการศึกษาของอาจารยตอมายังพบโรคตับอักเสบ
จากไวรัสบี ซึ่งเปนผลจากการถายเลือด 5.6 รายตอ
เลือด 1,000 ยนูติ โดยขอมลูนีเ้ปนขอมลูแรกของคนไทย
กอนการตรวจคดักรองเลือดทีม่ผูีบริจาค

รูปท่ี 11 ไขสันหลังท่ีถูกตัวขี๊ดไชผาน

รูปท่ี 12 ตัวจี๊ดท่ีไชอยูในไขสันหลัง

รูปท่ี 13 ตัวจี๊ดท่ีไดจากสมองผูปวย จากการใช “พลังจิต” คนหา

รูปท่ี 14 หนังสือ Oxford text Book of Medicine
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จากประสบการณของอาจารยทีไ่ดพบคนไขโรค
ติดเชื้อตางๆ และไดรายงานไวในวารสารการแพทย
ตางๆเปนจํานวนมาก ทําใหอาจารยสามารถนําไปใช
ในการสอนนักศึกษาแพทยและแพทยฝกหัดและ
เรซิ เดนทเปนอยางดี  ประกอบกับไดนายแพทย
สมศกัดิ ์โลหเลขา กมุารแพทยผูทีไ่ด Board ทางโรค
ติดเชื้อกลับจากอเมริกาเปนคนแรก และเปนแพทย
ระดบัเหรียญทองจากศริิราชเขามารวมทมี ทําใหไดรับ
ความสนใจจากบรรดาแพทยและนกัศึกษาเขามารวม
การอบรมประจาํสัปดาห Infectious Disease Round
จากอาจารยสองทานเปนจํานวนมาก ซึง่ตอมาอาจารย
และคณะไดจดัการ “อบรมโรคตดิเชือ้สาํหรับแพทย”
ใชเวลา 1 สัปดาหข้ึนเปนคร้ังแรกในประเทศไทย เมือ่
พ.ศ.2515 โดยไดแพทยหญงิพนดิา ชยัเนตร จากภาค
วิชา microbiology มารวมงานดวย คร้ังแรกมแีพทย
จากทั่วประเทศจํานวน 30 คนมาเขาอบรม อาจารย
ทั้งสองทานสอนตลอดสัปดาห เปนที่พอใจของผูเขา
อบรมมากจนมีแพทยหลาย ทานที่จะไดเดินทางไป
อเมริกาไดเลือกเขาอบรมวิชาโรคติดเชื้อและตอมาไ
ดกลับมาเปนกาํลังสําคญัของวิชาโรคตดิเชือ้ในประเทศไทย
ในภายหลัง หลังจากนัน้ อาจารยไดเสนอใหมกีารจดัตัง้
“หนวยวชิาโรคตดิเชือ้” ข้ึนในโรงเรียนแพทยของไทย
โดยไดเสนอไวในการประชมุระหวางชาตจิดัโดย Rocke
feller เร่ือง Southeast Asia Addressed Its Health
Problems เมื่อวันที ่ 28 ตลุาคม 2517 เพราะแตเดมิ
โรงเรียนแพทยไทยทั้งหมดมีแตหนวยโรคเมืองรอน
และหนวยเวชศาสตรปองกนั ตอมาจงึเกดิหนวยโรคตดิ
เชือ้ข้ึนในหลายมหาวิทยาลัยในภายหลัง

เมื่ออาจารยอยูรามาธิบดีมีอาจารยแพทยผู
เชี่ยวชาญในสาขาตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งทางจุล
ชีววิทยารวมงานกันมาก ไดมีนักศึกษาแพทยและ
แพทยจากบางประเทศในยุโรปและอเมริกามาอบรม
โรคติดเชื้อและโรคเขตรอนคร้ังละ 1-2 เดือน ติดตอ
กัน 4 ป อาจารยและคณะมีโอกาสไดศึกษาโรคติด
เชือ้ตางๆ ไดมากมาย ทีเ่รียกวาเปนการคนพบใหม เชน
อาจารยรวมกับอาจารยถนอมศรี ศรีชัยกุลในการพบ
Acute Pulmonary Insufficiency ในไขจับส่ันชนิด
P.falciparum ทีด่ือ้ยา ซึง่มกีารพบเชือ้ในเมด็เลือดแดง

สูงเกิน 50% ทําใหอัตราตายสูงมาก และไดรายงาน
ไวใน พ.ศ.2517 ใน Amer. J. Trop Med and Hygiene
ใน ระยะแรกบรรดาผูเชีย่วชาญทางโรคไขจบัส่ันไมเชือ่
คิดวาเปนจากใหน้ํามากเกิน แตความจริงเปนจาก
Vasculitis และ Disseminated Intravascular
Coagulation หรือ DIC จากมาลาเรียและตอมาอาจารย
ยงัพบภาวะ DIC ในโรคไขเลือดออกทีอ่าจารยรายงาน
รวมกบัอาจารยถนอมศรีไว 3 รายใน South East Asian
Jour. Trop. Med. Public Health เมื่อ พ.ศ.2518
และในป พ.ศ.2550 นี้เรายังพบภาวะ Hemopha-
gocytic Syndrome ในโรคไขเลือดออกในผูใหญ
และใน Ebstein Barr Virus

ที่ถือไดวาเปนการคนพบโรคติดเชื้อที่สําคัญ
ทีสุ่ดอันหนึง่ของคนไทยและของโลก คือ การรายงาน
ของอาจารยรวมกับ อาจารยแพทยหญิงพนิดา
ชัยเนตร ในคนไขเมลิออยโดซิส 10 รายแรกในการ
ประชุมคร้ั งแรกของชมรมแพทย โรคติดเชื้ อของ
ประเทศไทย ทีต่ัง้ข้ึนใหมเมือ่ พ.ศ.2518 เปนการกระตุน
ใหแพทยไทยเกิดความสนใจในโรคนี้มากข้ึน และ
ตอมาสมาคมโรคตดิเชือ้จงึไดจดัใหม ีNational Work-
shop on Melioidosis ข้ึน มแีพทย และนกัวิทยาศาสตร
ของไทยมารวมประชมุ นําผูปวยมารายงานถงึ 686 ราย
จากทุกมหาวิทยาลัยและผูปวย จาก 43 จังหวัด
ทัว่ประเทศ และไดจดัพมิพ Proceeding (รูปที ่15) ข้ึน
ใน พ.ศ.2528 โดยสรุปลักษณะทางคลินคิ และระบาด
วิทยาไวอยางชดัเจน ชมรมแพทยโรคตดิเชือ้ไดเปล่ียน
เปน สมาคมโรคติดเชื้อแหงประเทศไทย ตั้งแต
24 มิถุนายน 2525 โดยเชิญศาสตราจารย นาย
แพทยมุกดา ตฤษณานนท หัวหนาภาควิชาเวช-
ศาสตรปองกนั ศิริราช เปนนายกสมาคมคนแรก และ
อาจารยไดเปนเลขาธิการสมาคมและตอมาไดเปน
นายกสมาคมเมื่ อ พ.ศ.2530-2535 ซึ่ งสมาคม
ไดเจริญกาวหนามาจนถงึปจจบุนั สรุปไดวาอาจารยมี
สวนรวมในการ ตัง้สมาคมวชิาชพีในเมอืงไทยถึง
2 สมาคม นอกจากน้ีอาจารยยงัรวมเปนกรรมการ
กอตั้งราชวิทยาลัยอายุรแพทยแหงประเทศไทย
เมื่อเดอืนกนัยายน 2524 และเปนกรรมการของ



30

ราชวิทยาลัยชุดแรกดวย เมื่อวันท่ี 25 เมษายน
2529

ในชวงแรกทีเ่ปดคณะแพทยศาสตร รามาธบิดี
มีอาจารยเพียง 9 คน อาจารยไดทุมเททุกอยางให
แกการเรียนการสอนทั้งการบรรยาย การทํา Grand
Round – Ward round จนถงึจดัชัว่โมงพเิศษทีไ่มมใีน
หลักสูตรสอนเร่ือง “จริยธรรมทางแพทย” โดยทีอ่าจารย
ยังตองกลับไปทํางานที่วิชัยยุทธคลินิคตอในเวลา 5
โมงเยน็ พอ 3-4 ทุมกลับมาดคูนไข Round กลุมแพทย
อินเทอรนกับเรซิเดนท วันเสาร-อาทิตยก็มาดูคนไข
และสอนทุกวัน คณะทํางานของอาจารยมีระบบการ
ทํางานแบบหมุนเวียน อาจารยเปน Ward Chief
คมุนกัศกึษาแพทยแตละกลุมในชวงลงกองอาจารยจะ
พานักศึกษาแพทยดูคนไขทุกคนใน Ward เนนและ
ชีใ้หเขาไดเหน็จดุดอยของการดูคนไข ไมเห็นส่ิงทีม่ใีน
คนไข เชน คนไขเปนโรคปอด นกัศกึษาแพทย อธบิาย
เร่ืองผลของ blood gas ไดเปนอยางด ีแตถาใหเคาะ
และฟงเสียงในปอด และถามวาแยกไดอยางไรวา
เปนน้าํ เปนปอดบวม หรือเปน atelectasis เพราะเวลา
ไปตางจังหวัดไมมเีอกซเรยชวยและเจาะ blood gas
ไมได อาจารยจะอธิบายอยางละเอียดและทุมเททุก
อยางใหนักศึกษาแพทย จนเมื่ออาจารยลาออกจาก
รามาธิบดีมีแพทยเรซิเดนท อินเทอรน และนกัศกึษา
แพทย ฃเขียนจดหมายเซ็นชื่อ 107 คนขอใหอยูตอ
อาจารยยงัเกบ็ไวเปนทีร่ะลึก (รูปที ่16)

ครูการเมอืง...
มเีหตกุารณสําคญัอีกเหตกุารณหนึง่ในชวงพ.ศ.

2516-2517 หลังเหตุการณ 14 ตุลา รามาธิบดีมี
ปญหาของนักศึกษาแพทยป  3 ที่ เพิ่ งเขามาอยู
รามาธิบดี ยุคนั้นเปนยุคคอมมิวนิสตปาลอมเมือง
มนีกัศกึษา แพทยหวัรุนแรง (อาจารยคดิศพัทใหมใหวา
“แพทยหัวตะแคง”) เปนผูนําหลายคน และบางคน
ยงัอยู ในขาวทกุวันนี ้นําภาพยนตรเร่ือง “ฆาแลวเผา”
มาฉายที่หอประชุม ผูบริหารบางคนยอมออนโอนให
พวกเขา เขาพดูหนาชัน้วาโรงเรียนแพทยไมมกีารสอน
ใหแพทยเปนคนที่จะรับใชสังคม เสียสละใหสังคม
เพือ่ประชาชน อาจารยจงึบอกเขาวาไมมกีารสอนวิชา
นี้ในหลักสูตร แตถาตองการจะจัดใหโดยใชเวลากิน
อาหารกลางวัน สอนเร่ืองของสังคม ในวันแรกนกัศกึษา
แพทยเขามากันเต็มหองใหหัวหนากลุมคนนี้บรรยาย
ทฤษฎีของคอมมิวนิสตไปคร่ึงชั่วโมง อาจารยและ
อาจารยถนอมศรี จึงลุกข้ึนอภิปรายโตแยงเขา พอวัน
ที่ สองเขาก็พูดอีก นําตัวอยางความไม เสมอภาค
ในสังคมมาพดู อาจารยก็พดูถึงการดูวัตถุส่ิงเดียวกัน
บางคนเหน็กลม บางคนเหน็ส่ีเหล่ียม เชนเดยีวกบัการ
ดปูญหาของสังคม พอเลิกประชมุอาจารยกลับเขาหอง
ปรากฏวา นกัศกึษาแพทยสิบกวาคนตามเขามาในหอง
บอกวาเขาเขาใจปญหาแลว เขาหลงเชื่อเพื่อนเขา
อยูนาน หลังจากวันนั้นพวก Activist ก็ไมยอมเขา
ประชมุอีก เพราะคงกลัวเสียคะแนน คณะของอาจารย
จงึไดนกัศกึษาแพทยสวนหนึง่กลับมา หลังจากนัน้พวก
Activist กบัอาจารยบางคนไปรวมกบัพฤษภาทมฬิ

ประวัติที่นาภาคภูมิใจของอาจารยอีกเร่ือง
หนึ่งที่เกี่ยวกับวงการแพทยไทย คือ การมีสวนรวม
ในการยับยั้งไมใหเกิด “โรงเรียนหมอเทาเปลา”
ข้ึนในระบบการแพทยไทย ซึ่ งเร่ืองนี้ ไมคอยมีใคร
ทราบวาหลังเหตกุารณวันที ่ 14 ตลุาคม  ไดมอีาจารย
แพทยทีส่นใจ แพทยศาสตรศกึษากลุมหนึง่ไดเสนอรัฐบาล
ในขณะนัน้ใหมกีารปฏรูิปการ เรียนแพทยใหมหมด
เพือ่ใหแพทยรับใชสงัคมไดดขีึน้ โดยจะเลยีนแบบ
แพทยเทาเปลาของจนีแดง ไดแก ใหชุมชน ตําบล
อําเภอคัดเลือกเด็กเขาเปนแพทย แลวใหเร่ิมทํางาน
ดแูลคนไขในชนบท 4 ปแลวสงมาเรียน Basic Sciences

รูปท่ี 15 หนังสือ Melioidosis
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ในกรุงเทพฯอีก 2 ป จบแลวใหปริญญาแพทยศาสตร
บัณฑติเลย และเร่ืองนีผ้านทีป่ระชมุคณะรัฐมนตรีใน
สมยันายกรัฐมนตรีสัญญา ธรรมศกัดิ ์และมผูีอางวา
ไดรับความเห็นชอบจากเบื้องบนแลว พอรูขาวเร่ืองนี้
พวกของอาจารยม ีอาจารยเสริมศกัดิ ์เพญ็ชาต ิอาจารย
พัชรีสาน ชุมพล อาจารยสมพนธ และอีกหลายคน

ไดเขาไปพบทาน นายกฯสัญญาที่บานของทาน โดย
ขอใหยับยั้งไวเพราะถาทําไปจะเปน ผลรายอยางยิ่ง
ตอการแพทยไทย เดชะบุญคงเปนบารมีของสมเด็จ
พระราชบดิาฯ จงึสามารถยบัยัง้เร่ืองนีไ้ดทนั มฉิะน้ัน
ไมรูวาวนัน้ีวงการแพทยไทย จะเปนอยางไร ?

รูปท่ี 16 จดหมายขอไมใหลาออกจากรามาธิบดี
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ในชวงชีวิตของการเปนแพทยหรือปฏิบัตหินาที ่พนัโท นายแพทยสมพนธ บุณยคปุตไดสรางเกียรติประวัติ

อันทําใหเกดิคุณประโยชนตอวงการแพทยอยางมากมาย ซึง่เปนที่ประจกัษแกสังคมและองคกรตางๆ ไมวาจะเปน
ภายในประเทศหรือตางประเทศก็ตาม ทําใหไดรับใบประกาศเกียรติคุณและรางวัลตางๆ ในที่นี้จึงขอนําเสนอบาง
ภาพความประทบัใจในดานการเปนครูแพทยของพนัโท นายแพทยสมพนธ บณุยคปุต

ffffff

รวมกจิกรรมสมัมนาในสปัดาหสงเสริมพระพทุธศาสนา
เน่ืองในเทศกาลวสิาขบชูา

บรรยายแกคณะแพทยศกึษาดงูาน
การบริหารกจิการโรงพยาบาลอยางมคุีณภาพ
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บรรยายใหกบันวกภิกขท่ีุถํ้าวฒันมงคล เขาชะเมา จ.ระยอง

บรรยายวชิาการ เร่ือง ”การดแูลผูปวยระยะสดุทาย”
ณ หองประชมุแกวเจาจอม มหาวทิยาลยัราชภัฏสวนสนัุนทา

ประชมุวชิาการทางการพยาบาลประจาํป โรงพยาบาลวชิยัยทุธ
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บรรยายใหความรูในหัวขอ “พระพทุธศาสนากบัปญญาชนรุนใหม”

บรรยายใหความรูในงานประชมุวชิาการ โรงพยาบาลวชิยัยทุธ

บรรยายใหความรูแกคณะแพทยเพือ่การศกึษาตอเน่ือง
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ในปจจบุนันีก้ารเดนิทางไปเยีย่มประเทศตางๆ
เปนเร่ืองปกติธรรมดา แตเมือ่กวาหาสิบปกอน คนไทย
นอยคนที่จะไดเดินทางไปเยี่ยมประเทศตางๆ ผูเขียน
โชคดมีากทีไ่ดรับเชญิใหไปบรรยายเร่ืองทีไ่ดทาํวิจยั คอื
เร่ือง “เยือ่หุมสมองอักเสบจากพยาธ”ิ เกอืบทัว่โลก ซึง่ใน
ยคุนัน้บางประเทศเหลานัน้มคีนไทยนอยคนจะเคยไดไป
ผูเขียนมคีวามประทบัใจอยูทกุแหงทีไ่ดไปเยอืนเพราะเปน
ของใหมสําหรับผูเขียนทีไ่มเคยเหน็โลกสวนอ่ืนเลย

ประเทศแรกทีผู่เขียนไดเดนิทางไป คอื อเมริกา
เพราะเมือ่ไปรับราชการทีโ่รงพยาบาลพระมงกฎุเกลา
เปนนายรอยโท และดวยความเมตตาของจอมพล สฤษดิ์
ธนะรชัต ทาํใหไดรับทนุกองทพับกไปศกึษา ตอทีอ่เมริกา
ในยุคนั้นเดินทางโดยเคร่ืองบินใบพัด 4 เคร่ืองยนต
จากดอนเมอืงไปแวะเตมิน้าํมนัทีโ่ตเกียว แลวบนิไปเตมิ
น้าํมนัทีม่านลิา แลวจงึบนิตอไปโฮโนลลู ู แลวบนิตอไปลง
ซานฟรานซสิโก ใชเวลา 36 ชัว่โมง ซึง่ระหวางเดนิทาง
รู สึกภูมิใจมากที่พูดภาษาอังกฤษกับเขาพอรู เร่ือง
ไปพกัทีโ่รงแรมที่ซานฟรานซสิโก เพือ่ปรับเวลา 2 วัน
และรุ งเช าผู เขียนไดถื อโอกาสไปเยี่ ยมชมเมื อง
ไดไปเที่ยวสวนสัตว และเมือ่รูสึกหวิจงึไปทีร่านอาหาร
ส่ังไอศกรีมมากนิแตไดชาเยน็มาแทน! เพราะเขาฟง Ice
Cream เปน Ice Tea ตองบอกวา “ไอตมิ” จงึไดไอศกรีม
มากนิ!  ผูเขียนตื่นเตนกบัเมอืง ซานฟรานซสิโกมาก
หลังจากนั้ นไดบินตอขามทวีป ไปฟ ลาเดลเฟ ย
ไปพกัอยูกบัอาจารย นายแพทย ประณต โพธิทตั จาก
โรงพยาบาลพระมงกฎุเกลา ทีท่านมาศกึษาตออยูทีน่ัน่
ทานเมตตามารับทีส่นามบนิ แลวนัง่แทก็ซีเ่พือ่ไปทีพ่กั
โดยใหลงหิว้กระเปาเดนิทางไป 2 บล็อกกอนถงึทีพ่กั
ทัง้นีเ้พือ่ประหยดัคาแทก็ซี ่เพราะถาผานเขตแคนดิเดยีว
เคร่ืองคิดเงินอัตโนมัติ จะคิดเพิ่มข้ึนอีกเปนการสอน
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ใหผูเขียนรูการประหยดั เงนิดอลลารทีม่อียู แมวาเพิง่จะ
บนิขามทวีปมาและเหนือ่ยมากกต็าม

พักอยูที่ฟลาเดลเฟยสามวัน ก็ไดนั่งรถไฟตอ
ไปนวิออรลนีส จากเหนอืจรดใตของอเมริกาใชเวลา 1 วัน
ซึง่ทีเ่มอืงนีท้ําใหความภาคภูมใิจทีผู่เขียนรูสึก วาตวัเอง
ใชภาษาอังกฤษไดดีหายไป เพราะสําเนียง “คนใต”
ที่ เรียก Southern accent ทําให ไมสามารถ
เขาใจคําพูดของพวกเขาได เพราะเสียงเขาจะข้ึนสูง
เร่ิมตั้งแตนั่งแท็กซี่จากสถานีรถไฟเพื่อไปที่บานเชา
บอกวาไปถนน Josephine Street เขาไมเขาใจ
ตองเขียนลงกระดาษใหเขาอาน เขาจึงบอกวา “โอ!
โจเซฟน สตรีท” ผูเขียนไปเชาบานทีเ่พือ่นตดิตอไวให
ถามเขาวาเดือนละเทาไร เขาบอกวา “ปอรตี้ ไปพ”
ตองเขียนกนัจงึรูวา 45 เหรียญ ผูเขียนใชเวลาประมาณ
6 เดอืนจึงสามารถฟงคนเขาคุยกนัในรถรางพอรูเร่ือง
ซึ่งขณะนั้นรถรางยังมีอยูที่เมืองนี้และผูเขียนนั่งจาก
บานเชาไปเรียนที่มหาวิทยาลัย แตเมืองนี้ดีสําหรับ
ผูเขียนเพราะคาครองชีพถูกมาก คาใชจายประมาณ
คร่ึงหนึง่ของทีฟ่ลาเดลเฟย ทาํใหผูเขียนทีไ่ดทนุเดอืนละ
350 เหรียญอยูไดอยางดี โดยเฉพาะเมือ่ผูเขียนไปซือ้
เคร่ืองในหมทูีเ่ขาเอาไวสําหรับใหสัตวเล้ียง โดยเฉพาะ
สุนขัราคาจงึถกูมาก ผูเขียนซือ้เคร่ืองในหมมูาทาํอาหาร
รับประทานเกือบทุกวัน จนผูขายสงสัยถามวา “เล้ียง
สุนัขไวกี่ตัว!” เพราะฝร่ังเขามีไวขายสําหรับนําไป
เล้ียงสุนขั!

ที่นิวออรลีนสซึ่งเปนเมืองใหญทางภาคใต
ที่มีชื่อเสียงที่ สุดของอเมริกา เพราะนอกจากมีงาน
ประจําปเปนขบวนแหรถประดบัตกแตงสวยงามเพยีง
แหงเดยีวของอเมริกาในงาน Mardi Gras ซึง่จดับนถนน
Canal street ถนนใหญเกาแกกลางเมืองและเมือง



36

นีย้งัมทีมีอเมริกนัฟตุบอลทีม่ชีือ่ของภาคใต และมถีนน
Bourbon Street ทีม่ชีือ่เสียงมานานนบัรอยปเพราะมี
โรงระบําเปล้ื องผาจํานวนมากเปนแหงเดียวของ
อเมริกา และสําหรับคนไทยยงัมรีานอาหารฝร่ังเศสทีม่ี
“ปาทองโก” เรียกวา French Donut ขายอยูทีป่ลายถนน
Canal street ที่มีชื่อเสียง เมืองนี้เปนเมืองที่อยูปาก
แมน้ํามิสซิสซิปป ซึ่งปากแมน้ํามีลักษณะเปนคลาย
ทะเลสาบ ผู เขียนเคยไปพายเรือตอนกลางคืน
เพื่อจับงูพิษอยางหนึ่งที่เรียก Cotton Mouth Snake
เพราะอาปากงูเห็นในปากมีสีขาวคลายสําลี เอางูมา
ตัดคอถลกหนังเพื่อหาตัวออนของตัวจี๊ดเพื่อมาทํา
แอนตเิจนสําหรับการวิจยัปฏิกริิยาทางอิมมนูของตวัจีด๊
ทาํใหตองฆางปูระมาณ 60 ตวั ซึง่งเูปนสัตวประจาํปเกดิ
ของตัวเอง คือ ปมะเส็ง จึงตองตั้งจิตขออโหสิกรรม
ทุกคร้ังที่ทําทั้ งนี้ เพื่อใหไดลารวารระยะที่  3 ของ
Gnathostoma pyocyaneus ที่ทุกอยางเหมือนตัวจี๊ด
ในเมืองไทย (Gnathostoma spinigerum) สําหรับ
พยาธติวัแกของตวัจีด๊ชนดินีอ้ยูในกระเพาะของจรเข   ซึง่
ผูเขียนเคยไปเอามาเมือ่จรเขตายทีส่วนสัตวทีน่วิออรลีนส
ทาํใหรูวาทาํไมจรเขกนิสัตวทัง้ตวัได เพราะผนงักระเพาะ
อาหารของจรเขหนามากเกอืบนิว้ฟตุ! นบัเปนประสบ-
การณที่คงจะยากที่จะหาคนอ่ืนไดทํา ส่ิงที่ไดมาคือ
ผลงานวิจัยเร่ื องแรกของชี วิตที่ ทําใหตอมาได ไป
บรรยายที่การประชุมของสมาคมปาราสิตวิทยาของ
อเมริกา

ที่ อเมริกาผู เขียนไดมี โอกาสเดินทางทาง
รถยนตไปเที่ยวที่ชายทะเลฟลอริดาที่มีชื่อเสียง และ
ได ไปบรรยายผลงานวิจั ยในการประชุมที่ เกาะ
Bahamas ริมมหาสมุทรแอตแลนติก และไดรับเชิญ
ใหนําผลงานวิจยัไปเสนอถงึบางประเทศในอเมริกาใต
ไดแก เมืองริโอ เดอ จาเนโร, เมืองบราซิเลีย ซึ่งได
เหน็ปรามดิของบราซลิ (รูปที ่1) และตอมาเปนคนไทย
2 คนแรก (กับคณุหมอสวัสดิ์ หติะนันท แหงศิริราช)
ที่ไดไปเลนกอลฟที่สนามกอลฟที่บราซิล (รูปที่  2)
และไดเหน็สวนสัตวเปดทีบ่ราซลิ Sao Paolo (รูปที ่3)
ในชวงยายจากนวิออรลีนสไปทีฟ่ลาเดลเฟยกไ็ดขับรถจาก
นิวออรลีนส  ผานเท็กซัส ซึ่ งเปนถิ่นอินเดียนแดง
ผานทะเลทรายเนวาดา ผานอาริโซนา แลวข้ึนเหนอืผาน

Washington State และแคนาดา ซึง่ไดแวะอาบน้าํตก
Niagara ที่สวยงาม และวกลงมาที่บอสตันและที่
นวิยอรค ไปส้ินสุดทีฟ่ลาเดลเฟย รวมเวลาการเดนิทาง
หนึ่งเดือน เปนการเดินทางที่ไกลที่สุดโดยรถยนตที่
ผูเขียนซือ้รถเกาทีใ่ชแลวมาเดนิทาง พรอมกบัคณุหมอ
ไชยันต กัมปนาทแสนยากร ภรรยา และลูก โชคดีที่
ปลอดโปรงตลอดการเดนิทาง

เมือ่ผูเขียนกลับมาเมอืงไทย และไดทาํการวิจยั
คนพบโรคพยาธิตั วจี๊ ด และ Angiostrongylus

ภาพที ่1 หนาปรามิดของบราซิล

ภาพที ่2  นักกอลฟไทย 2 คนแรกทีส่นามกอลฟที่บราซเิลยี

ภาพที ่3 สวนสตัว Safari ที่บราซิล
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cantonensis เขาสมอง โดยไดรายงานผูปวยจํานวน
มากที่สุดในโลก คือ 687 ราย ซึ่งผลงานนี้ทําใหได
รับเชิญใหไปบรรยายในอีกหลายประเทศที่ไมเคยไป
ไดแก ประทศจีนทีเ่พิง่เปดประเทศหลังยคุเหมาเจอตงุ
โดยไปบรรยายที่ปกก่ิงทําใหไดมีโอกาสเห็นกําแพง
เมืองจีนที่นาประทับใจ ที่เกียวโตเมืองหลวงเกาของ
ญีปุ่นทีส่วยงาม เชน วิหารทองคํา Kinka Kuji ทีเ่กยีวโต
(รูปที ่4) ทีอ่นิโดนเีซยี ทีศ่รลีงักา อหิราน อยิีปต และ ยโุรป
ไดแก สวีเดน เยอรมน ี ไดเหน็เบอรลินตะวันออก (รูปที่
5) เชน เมืองเกาของโปแลนด Poznan (รูปที่  6)
สวิตเซอรแลนด ฮังการี ไดเห็นความสวยงามของกรุง
Prague (รูปที่ 7) สเปน และฝรั่งเศส ซึ่งผูเขียนได
เลือกเดินทางโดยรถยนตโดยสารระหวางเมือง จึงทํา
ใหมโีอกาสไดเหน็ยโุรปทัง้ทวีป และตอมาไดไปบรรยาย
ทีห่ลายประเทศในตะวันออกกลาง ซึง่มหีลายแหงทีเ่กดิ
ความประทับใจ เชน พิพิธภัณฑแหงชาติของอิหราน
เพราะไดเหน็กระโถนของอดีตพระเจาแผนดินของเขา
ที่ประดับดวยเพชร พลอย ทับทิม มรกต แตละกอน
ขนาดไขไก ซึ่งที่อิหรานเขาตีราคาของในพิพิธภัณฑ
นี้ เปนมูลคาทุนสํารองเงินตราในการออกธนบัตร
ไดเหน็ทะเลทรายทีก่วางใหญสุดลูกหลููกตา เงยีบสงบ
ซึง่มสัีตวปาตางๆ เชน อูฐ มาปา หมาปา เดนิใหเหน็
ไดเหน็ปรามดิทีอี่ยปิตทีใ่หญโตกลางทะเลทรายซาฮารา
ทีก่วางใหญ ซึง่ผนงัใชหนิกอนขนาดใหญมาก ทําใหคดิ
วาในยุคกอนที่ไมมีเคร่ืองจักรเขานําหินขนาดนี้มา
จากเขาไกลๆมา สรางปรามดิไดอยางไร! ไดเหน็ “มมัมี”่
ของจริงทีเ่คยอานแตในหนงัสือ นอกจากนี้ไดฟงเพลง
คลาสสิคจากวงดุริยางคที่บรรเลงกลางแจงในคืน
เดือนหงายในบรรยากาศของทะเลทรายที่ไดอารมณ
มากเชนเดียวกับที่ไดไปเห็นแมน้ําบลูดานูบและปา
ที่ เคยวาดภาพจากการฟงเพลงของโยฮัน สเตราท 
ทีบ่ดูาเปสท

ผู เขียนโชคดีที่ ไดเคยเดินทางกับคณะของ
ทานผูหญิงนริมล สุรยิสตัย ไปทศันาจรอินเดีย ตามรอย
พระพุทธองค เร่ิมตนแตที่ประสูต ิที่ สวนลุมพนิี ที่ตรัสรู
ทีป่รนิพิพาน ไปจนถงึถ้าํในอินเดยีใตทีพ่ระองคทานเคย
มาประทบั และทีศ่รีลังกา ไดเหน็ตนศรมีหาโพธ ิทกุแหง

ภาพที ่4 วิหารทองคํา (Kinka kuji Temple) ที่เกยีวโต

ภาพที ่5 กลางเมืองเบอรลนิตะวันออก

ภาพที ่6 City Hall เมือง Poznan, โปแลนด

ภาพที ่7 สะพานขามแมน้ํากรุง Prague
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และพระมหาโพธเิจดยี (รูปที ่8) ในชวงนัน้ผูเขียนเพิง่
เร่ิมหดันัง่สมาธใิหมๆ  รูสึกประหลาดใจวา ขณะนัง่สมาธิ
ที่ทรงตรัสรู ทําไมจิตจึงรวมไดเร็วมาก และเมื่อไปนั่ง
ที่ทรงปรินิพพานไมทราบวาทําไมน้ําตาตัวเองไหล
พรากออกมาเฉยๆ โดยใจไมไดคิดอะไร ซึง่ส่ิงนีถ้อืเปน
สุดยอดประสบการณของชี วิตที่ ไมมี เหตุผล แต
ประทับใจไม เคยลืมและไม เคยเกิ ดที่ ใดอีกเลย
จากที่ นั่ นไดตอไปที่นิวเดลี มีสถานที่ที่ แสดงพระ
ธรรมเทศนา ไดข้ึนไปยอดเขาคิชฌกูฎทีม่พีระกฏิุของ
พระพุทธองคที่ผู เขียนข้ึนไมไหวตองใหสองคนหาม
ข้ึนไป (รูปที ่9) ไดเหน็สภาพของอินเดยีวาพระราชวัง
ทีใ่หญโต สวยงามรวมถงึทชัมาฮาลซึง่ดไูกลๆสวยงาม
มาก (รูปที่  10) แตเมื่อดูใกลๆฝมือสกัดหินหยาบ
ตางจากความละเอียดงดงามของฝมือชางไทยที่
วัดพระแกวของเรามาก และทําใหเห็นขอแตกตาง
คนรวยที่มีวังกับคนจนที่ไมมีบานตองนอนขางถนน
จํานวนมาก เรายืนบนกําแพงโยนอาหารใหเขาแยง
กนักนิ ไปทีน่้ําตกทีค่นเขาไปอาบน้ํากนั พวกคนชัน้อ่ืน
อาบขางบน น้ําที่อาบไหลลงไปพวกจัณฑาลมารอ
อาบกันอยู ขางลาง ทําใหนึกถึงคําพูดของสมเด็จ
พระสังฆราชในอดตีองคหนึง่ทีเ่คยบอกผูเขียนวา อินเดยี
คอื “นรกบนโลกมนษุย” เมือ่เหน็แลว รูสึกดใีจ ภาคภูมใิจ
ที่เราเกิดเปนคนไทยในเมืองไทยที่เปนประเทศเล็กๆ
แตมคีวามพอด ีคนยากจนกย็งัมชีวิีต ความเปนอยูดกีวา
ในอินเดียมาก ถาไมพบเหน็ดวยตัวเองก็จะไมซาบซึ้ง
การไดพบไดเหน็ทาํใหเขาใจไดวา “ทําไมพระพุทธเจาไป
ประสตูทิีอ่นิเดยี” ทานเปนกษตัริยจึงทาํใหพระองคทาน
เหน็ความทกุขยากของคนจนชดัเจนมาก   “ทกุข” จงึเปน
ตัวนําของพุทธธรรมที่ทําใหพระองคทานหาคําตอบ
ของเหตุแหงทุกข (สมุทัย) และทางแหงการพนทุกข
(นิโรธ, มรรค) จนนิพพานหลุดพนจากการเวียนวาย
ตายเกิด ซึง่เปนจุดสุดยอดของพระพทุธศาสนาทีไ่มมี
ศาสนาอ่ืนใดไปถงึ ทีน่วิเดลี อินเดยี ไดมโีอกาสไปเยีย่ม
พพิธิภัณฑ พระพทุธศาสนา ทําใหไดเห็นพระพทุธรูป
องคแรกๆ ที่ไดมีการสรางไว มีลักษณะที่สวยงาม
แปลกตาจาก ที่เราเห็นในประเทศไทย (รูปที่ 11,12)
ซึ่งกวาพระพุทธศาสนา จะเขามาถึงประเทศเราใช
เวลานับพันป แมวาเราจะมีรอย “พระพุทธบาทสี่รอย”

ภาพที ่8 พระมหาโพธเิจดีย พุทธคยา

ภาพที ่9 การข้ึนเขาคชิกูฎ

ภาพที ่10 ความสวยงามของทชัมาฮาลในระยะไกล

ที่ เชียงราย บนกอนหินใหญซึ่งมีความเชื่อวา พระ
พุทธเจาของ เราไดเคยเสด็จมาขณะยังทรงพระชนม
ชีพอยู และมีรอยพระบาทของพระพุทธเจาพระองค
กอนๆ และตํานานวาในยุคพระศรีอาริยเมตไตรย
ทานจะมาเหยียบปดรอยพระบาทเหลานี้  การเผย
แพรของพระพทุธศาสนาในยุคของเราเกดิข้ึนภายหลัง
โดยผานจากอินเดีย พมา ไทยเหนือ กอนจะมาถึง
ลานนา และวกลงมาสุโขทยั และอีกทางหนึง่ผานการ
เดนิทางทางทะเลจากศรีลังกา มาทีไ่ชยา สุราษฎรธานี
แลวยอนข้ึนมาสูสุโขทัยและอยุธยาในอดีตดวย จะ
อยางไรก็ตามนับเปนกุศลของพวกเราในปจจุบันที่
ประเทศไทยเปนศูนยกลางพระพุทธศาสนาของโลก
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ทีค่นไทยในปจจบุันและอนาคตจะตองตระหนกั และดูแล
พุทธศาสนาของเราใหดํารงอยูตลอดไป โดยไมถกูผันแปร
ไปตามกระแสสังคมใหมเพราะไทย คือจุดทายสุดของ
พุทธศาสนา ซึง่อยางนอยจะตองคงอยูอกี 2,500 ป

ผูเขียนไดเลยออกนอกเร่ืองแตเห็นวามีความ
สําคัญสําหรับแพทยรุนใหมที่ควรรู นอกจากยุโรปทั้ง
ทวีปทีผู่เขียนไดไปเยีย่มมาเกอืบทกุแหงแลว ไปจนถงึ
ตะวันออกกลางและอินเดีย ผู เขียนยังไดไปเยี่ยม
วู ไทซาน เมืองที่พุทธศาสนาจากอินเดียไดเขามา
สูจีนในยุคแรก ซึ่งจะมีโบสถพุทธศาสนาในยุคตางๆ
อยูบนเนนิเขาทีอ่อมเปนวง สวยงามมาก คดิวาคนไทย
นอยรายคงไดไปเหน็ซึง่นาจะหาโอกาสไป  โบสถตางๆ
มีอายุนับพันปเพราะแมตนไมที่ปลูกอยูที่นั่นก็มีอายุ
เปนพันปแลว นาเสียดายที่ ชาวพุทธในเมืองจีน
เหลือนอย โดยเฉพาะหลังยุคของคอมมิวนิสตจีน
ที่ครองอํานาจ นอกจากนี้ ความรูความเขาใจของ
พทุธศาสนาทีน่ีม่กีารเปล่ียนแปลงไปจากเดมิมาก

เมือ่ไดเขียนถงึจนี อินเดยี ทีเ่ปนประเทศเกาแก
ทีม่อีายนุบัพนัป ยงัมอีีกประเทศหนึง่ทีค่นไทยควรสนใจ
หาทางไปเยี่ยมชม คือ เขมร หรือขอมในอดีตที่เปน
ประเทศยิง่ใหญ มปีระวัตเิกีย่วของกบัไทยมาเปนเวลา
หลายรอยป โบราณสถานตางๆในเขมรยากที่จะหา
ดูไดในที่อ่ืน และแสดงใหเห็นความเจริญสูงสุดของ
“ขอม” ในอดีตผู เขียนประทับใจในสถาปตยกรรม
ทีไ่ดเหน็ โดยเฉพาะทีน่ครวัต นครธม เพราะมศีลิปกรรม
สลักหนิทีเ่กาแกและสวยงามมาก (รูปที ่13) อยางทีถ่าย
ภาพนครวัด นครธม (รูปที ่14) ปราสาทบนัทายศร ี(รูปที่
15) มาใหด ูประทบัใจมากกวาทีเ่หน็ปรามดิ เพราะการ

สลักหินกอนขนาดใหญที่ เอาหินกอนมาจากเขา
ทีอ่ยูหางไปประมาณหลายสิบกโิล มหศัจรรยในความ
สามารถนี้  ขณะที่ สร างไมมี เคร่ื องจักรจะขุดตัด
หินยกหินจากเขา ไมมียานพาหนะขน แตสามารถ
นําหินกอนใหญขนาดนั้ นจากเขาที่ อยู ไกลมาทํา
นครวัดได นอกจากนี้ฝมือการสลักหินกอนใหญให

ภาพที ่11, 12 พระพุทธรปูระยะตน ที่พิพิธพันฑนวิเดลี

ภาพที ่13 ความงามของผนังปราสาทเขมร

ภาพที ่14 ปราสาทนครธม

ภาพที ่15 ปราสาทบันทายศรี
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ประกอบกันเปนเจดียที่สวยงามมาก เชน ที่ปราสาท
เขมรบายน (รูปที ่16) และปราสาทนครธม ปราสาทตาพญา
(รูปที่ 17) ที่นาสนใจคือมีการสลักหินแสดงการยก
กองทัพสยามของสมเด็จพระนเรศวรมหาราชที่ทรง
ชางดวย (รูปที ่18) ซึง่การไดเหน็นครวัดทาํใหไดคาํตอบ
ในใจผูเขียนที่เคยสงสัยวาทําไมมีปราสาทลักษณะ
ขอมทีป่ราสาทเมอืงสงิหทีเ่มอืงราชบรีุ ทีป่ราสาทหินพิมาย
และปราสาทเขาพนมรุง เปนเคร่ืองยนืยนัอิทธพิลของขอม
ในอดีต และทําใหเขาใจวาทําไมฝร่ังเศสที่เปนมหา-
อํานาจของโลกในอดีตจึงพยายามมายึดครองเขมร
เพราะเขารูวาเขมรมีส่ิงกอสรางโบราณที่สวยงามยิ่ง
ใหญทีสุ่ดในโลก

สําหรับประเทศไทย ผู เขียนไดเคยไปวิจัย
ศกึษาโรคเทาชาง Filariasis ที่สีจ่งัหวัดภาคใต และโรค
พยาธิเขาสมองและโรคไวรัสตับอักเสบ โดยไดเจาะ
ไขสันหลังและเจาะเลือดคนไทยทุกจังหวัด ไดเยี่ยม
โรงพยาบาลทุกแหงในทุกจังหวัดและไดมี โอกาส
ศึกษารายงานผูปวยที่ถงึแกกรรมภายใน 2 ปของทุก
โรงพยาบาล เพือ่ใหรูถงึสาเหตกุารตาย จงึรูสภาพการ
รักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจากทุกแหงไดดี
สรุปไดวาทุกจังหวัด ทุกอําเภอ ทุกชุมชนใหญๆใน
ประเทศไทย ผูเขียนไดไปเยี่ยมและศกึษาวิจัยมาแลว
จงึรูจกัการแพทยของไทยไดดี

จากการไดรับเชิญใหไปบรรยายทางวิชาการ
ทั่วโลก ทําใหผูเขียนไดไปเยี่ยม หมูเกาะฮาวายเล็กๆ
อีกหลายเกาะทีส่วยงาม เปนธรรมชาตมิากกวาโฮโนลูลู
และไดไปเยี่ยมหมูเกาะเล็กๆกลางมหาสมุทรแปซิฟค
รวมทัง้เกาะ Noumea ที ่New Caledonia ทีเ่ปนประเทศ
ที่อยูในการปกครองของฝร่ังเศสที่มีธรรมชาติใตน้ํา
ที่สวยงามที่สุดในโลก และในภายหลังไดไปเยี่ยมฟจิ
ออสเตรเลีย และนวิซแีลนด จึงทาํใหผูเขียนไดเดนิทาง
รอบโลกจริงๆ

สรุปวาจากการที่ ได ทํางานวิจั ยโรคทาง
ปาราสิตของสมองและไขสันหลัง และโรคทางเดิน
อาหารในเขตเมอืงรอน รวมทัง้โรคตบัอักเสบจากไวรัส
ทั้ งไวรัสบีและซี รวมถึง Hepatitis E และ EBV
โรคเมลิออยโดซสิ และมผีลงานทีด่ ีไดตพีมิพเร่ืองทาง
วิชาการในวารสารตางประเทศและในประเทศ รวม 152

เร่ือง ทําใหผูเขียนไดรับเชญิใหไปบรรยายในประเทศ
ตางๆทั่วโลก รวมทั้งการไดรับเชิญจากมหาวิทยาลัย
Tulane ทีน่วิออรลีนส ใหไปบรรยายนําในการประชมุ
ระดับชาติของอเมริกาดวย โดยไมตองจายเงินของ
ตวัเองทีไ่มสามารถจายได ไดเขียนตาํราโรคตดิเชื้อ 2 เลม
และตํารา Melioidosis 1 เลม และยังไดรับเชิญ
ใหเขียนในตําราระดบัโลก คอื Oxford Text Book of
Medicine 2 วาระดวยกนั คอื ใน ค.ศ. 1983 และ 2000
ซึง่คงเปนแพทยไทยไมกีค่นทีไ่ดรับเกยีรตนิี ้ทัง้หมดนีเ้กดิ
จากความเปนคนชางสังเกต เหน็ส่ิงผิดปกตติางๆไดเร็ว
และพยายามหาคําตอบทุกทางที่ทําไดจนไดคําตอบ
และเขียนรายงานไว และที่สําคัญคงจะเปน “ดวง”
ที่ทําใหผูเขียนประสบความสําเร็จ ประสบการณของ
ผู เขี ยนอาจเป นแนวทางสําหรั บแพทย ไทยรุ นใหม
ทีจ่ะใชเปนบทเรยีน

15 พฤษภาคม 2554

ภาพที ่16 เจดียเขมรบายน

ภาพที ่17 ความเกาแกของ
ปราสาทตาพญา

ภาพที ่18 ภาพปนกองทัพสมเดจ็พระนเรศวร ทีป่ราสาทเขมรบายน
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ผูเขียนไดมผีลงานทางพทุธศาสนาหลายอยาง
ไดแก การจดัตั้งมลูนธิรัิกษาภิกษุอาพาธของโรงพยา-
บาลวิชัยยุทธตั้งแต พ.ศ. 2539 เพื่อรักษาพยาบาล
พระสงฆผูปฏิบตัดิ ีปฏิบตัชิอบ (สุปฏิปนโน) ซึง่มผูีรวม
บริจาคจนถึงมกราคม 2551 รวม 35,520,959 บาท
และไดใชในการรักษาไปแลว 19,812,234 บาท และได
เร่ิมจดัตัง้สภาองคกรพระพทุธศาสนาแหงประเทศไทย
เมื่อพ.ศ. 2545 และจัดงานวันมาฆบูชาเปนคร้ังแรก
ทีส่นามหลวงในปเดยีวกนั โดย พล.อ.เปรม ตณิสูลา-
นนท ไดใหเกียรติมาเปนประธานเปดงาน ไดรวมกอ
สรางและบรูณะพทุธสถานและหลอพระพทุธรูปในวัด
ตางๆหลายจังหวัด เดินทางไปบรรยายเร่ืองศาสนา
ในจงัหวัดและสถานทีต่างๆ และนาํเจาหนาทีวิ่ชยัยทุธ
ไปทอดกฐนิและผาปาทกุปมาจนถงึปจจบุนั รวม 77 วัด
ใน 35 จงัหวัด ไดเขียนหนงัสือเกีย่วกบัพทุธศาสนาอีก
9 เลม และบทความทางพระพทุธศาสนาออกแพรหลาย
60 เร่ือง งานสําคญัอีกอยางหนึง่ คอื ไดรับแตงตัง้เปน
เอกลักษณแหงชาตเิมือ่ พ.ศ. 2548 ซึง่ในการประชมุ
คร้ังแรกไดมกีารรางคาํนยิามของ “เอกลักษณแหงชาติ
ไทย” ที่กรรมการที่รางไมยอมใสคําวา “พุทธศาสนา”

ไวในคํานยิาม โดยใสแตคําวา “ศาสนา” เฉยๆบอกวา
เพื่อรวมทุกศาสนา แตผูเขียนคานวาชาติไทยมีพุทธ
ศาสนาอยางเดียวเปนเอกลักษณมาตลอดเวลาของ
ประวัตศิาสตรอยางนอย 800 ป ซึง่นาสนใจวาจนบดันี้
คํานยิามของเอกลักษณของชาตไิทยกย็งัไมออกมา

สําหรับกิจกรรมทางพระพุทธศาสนา ผูเขียน
ไดเขาไปเกี่ยวของดวยอยางมาก เชน การจัดธรรมะ
สัญจรประจําป พาชาววิชัยยุทธไปตามวัดตางๆทั่ว
ประเทศในชวงออกพรรษาตั้งแต พ.ศ. 2538 จนถึง
ปจจบุนั 2552 รวม 15 คร้ัง ปละหลายวัด มากสุดปละ
9 วัด ซึง่ไดทอดผาปาและกฐนิดวย นอกจากนีไ้ดจดัการ
เสวนาประสาพุทธข้ึนที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเหนือ
15 คร้ัง คร้ังสุดทายที่อาคารศูนยการแพทยวิชัยยุทธ
ทีท่ําหองประชมุจไุดพนัคนแทนสามรอยคนทีวิ่ชัยยทุธ
เหนือ ในพ.ศ. 2544 ไดอาราธนาพระธรรมปฎก
(ป.อ.ปยุตโต) มาแสดงธรรมเปดหองประชุมและหลัง
สุดในป 2552 ที่จัดหองประชุมตึกศูนยการแพทย
โดยหลวงพอปราโมทย ปราโมชโช มชีาวพทุธมารวมฟง
ลนหองลงไปจนถงึชัน้ลางๆทีถ่ายทอด โทรทศันวงจรปด
ไปประมาณวามีคนมารวมฟงประมาณสองพันคน
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ทานรับนิมนตเทศนเดือนละ 2 คร้ังไวตลอดปแลว
ผู เขียนโชคดีที่ เคยกราบทานตั้งแต 30 ปกอนเมื่อ
ทานบวชใหมๆที่ สํานักสงฆเมืองกาญจน ทานจึง
เมตตามา ซึ่งหวังวาเมื่อผู เขียนไมอยูคงมีผูบริหาร
ของวิชยัยทุธชวยดําเนนิการตอไปเชนเดมิ

ผูเขียนเปนผูรวมกอตัง้สภาองคกรพทุธศาสนา
แหงประเทศไทย โดยเชิญองคกรพุทธศาสนาตางๆ
49 แหงมารวมกัน ตัง้แต 21 ตุลาคม พ.ศ. 254 และ
จดังานประจําปทีส่นามหลวงในวันมาฆบชูาทกุป และ
ไดรับเลือกเปนประธานของสภาฯตัง้แต 4 พฤศจกิายน
2544 ถงึ พ.ศ. 2548 จึงวางมอืและชวยเหลือเมือ่เขา
ตองการ ไดเขียนหนังสือทางพุทธศาสนาไว 7 เลม
ทีแ่พรหลายมาก และบรรยายและเขียนบทความทาง
พระพทุธศาสนาอีก 44 เร่ือง ซึง่เร่ืองทีค่นชอบมาก คอื
“พลังจิต-อิทธิปาฏิหาริย นําไปสูศรัทธาและประสบ
การณในพทุธศาสนา บทเรียนสําหรับคนยคุใหม” ตัง้แต
พ.ศ. 2548 ทีพ่มิพแลวหลายคร้ัง

นอกจากนีไ้ดไปบรรยายเร่ืองเกีย่วกบัพทุธศาสนา
ในหลายแหงรวมทั้งทีวิ่ทยุและทรทศัน คร้ังสุดทายใน
เดอืนกมุภาพนัธ พ.ศ. 2552 นี่เอง ทีวั่ดถ้ําเขาชะเมา
ระยอง ใหนวกภิกขุจากโรงเรียนแพทยพระมงกฎุเกลา
ฟง ซึง่เปนคร้ังที ่1 ทีไ่ดมาทีวั่ดนี ้ซึง่ภาพถายเหน็มรูีปของ
“เทวดา” มารวมเมตตาดวย นอกจากนี้ผูเขียนไดเคย
เดินทางไปสักการะพุทธศาสนาที่ตางๆทั้งที่ อินเดีย
ศรีลังกา พมา จนถงึจีน ตั้งแตวูไทซานที่พทุธศาสนา
เขาสุเมอืงจนี ลงไปจนถงึเกาะเจาแมกวนอิม จงึคดิวา
ผูเขียนไดทําหนาที่ของพุทธมามกะไดสมบูรณแลว
และขอใหกศุลบญุจงไดบงัเกดิแกผูเขียนในภพภูมติอๆ
ไปไดกําเนดิในดนิแดนแหงพทุธศาสนาดวยเถดิ



น.พ.สมพนธ บุณยคุปต  (ชมรมพทุธศาสนา
ร.พ. วิชยัยทุธ ผูดาํเนนิการเสวนา) ไดจดัใหมกีารเสวนา
ในหวัขอ “ปฏรูิปการศกึษา ฤาพทุธศาสนาจะเสือ่ม
สลาย” เสวนาประสา พทุธ คร้ังท่ี 1 เมือ่วันอาทติยที่
24 มิถุนายน 2544 เวลา 15.00-18.00 น. ณ หอง
ประชมุบณุยคปุต ชัน้ 20 อาคาร วิชัยยุทธ

ขอตอนรับทกุทานทีส่ละเวลามารวมเสวนาใน
วันน ี้ โดยเฉพาะอยางยิ่งพระคุณเจาพระเทพโสภณ
อธกิารบดี มหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย และพระคณุ
เจารูปอ่ืนๆ และมบีคุคลทีผ่มเชญิมารวมใหขอคิดเห็น
อีกหลายทาน เชน คุณ พารณ อิศรเสนา ณ อยุธยา,
พ.ต.อ.สุชาติ เผือกสกนธ, ดร.บูชา บูชาธรรม และยัง
มทีานผูใฝใจในธรรมอีกหลายทาน

เมื่อวันที ่ 25 พฤษภาคม ผมไดบรรยายเร่ือง
“ชาวพุทธจงตื่นเถิด” อยากขอเนนเร่ืองพุทธศาสนา
กับคนไทย ที่ ไดพูดในวันนั้น ขอใหดูลักษณะของ
คนไทยในอดตี ซึง่คนในหองนีจ้ํานวนไมนอยสูงอายุ
เปนลักษณะคนในอดตี ซึง่เปน ลักษณะของคนใกลวดั
มลัีกษณะยิม้สยาม ออนนอม ถอมตน ข้ีเกรงใจ เหน็ใจ
คนอ่ืน อดทนอดกล้ัน ใหดวยใจ ใหอภัย อโหสิ รักสงบ
ยืดหยุน ประหยัด ประมาณตน เดินสายกลาง และแม
จะมบีางคนตดิเหลาหรือกญัชา แตเขาพรรษายงัหยดุ

ถาจะตอบคําถามวาทําไมคนไทยในอดีต
จงึมลีกัษณะเชนนี  คงตอบไดวาเปนเพราะคาํส่ังสอน
ของ พุทธศาสนาอยาง แนนอน นับตั้งแตเร่ืองรูบุญ
รูกรรม รูบุญบาป รูเร่ืองกิเลส รูโลภโกรธหลง รูจักพอ

รูจักความไมเที่ยง รูจักพรหมวิหาร คือเมตตา กรุณา
มทุติา อุเบกขา ซึง่เปนธรรมะข้ันตนทีค่น สวนใหญไดรับ
การส่ังสอน

เมือ่มาถงึธรรมระดบักลาง คอืผูทีเ่ขาถงึธรรมะ
ระดบัหนึง่แลว มกีารใหทาน การมศีลี การปฏิบตั ิภาวนา
การม ีฆราวาสธรรม 4 คอื สัจจะ ทมะ ขันต ิและจาคะ
และยัง มีเร่ืองหิริ โอตตัปปะ และทางสายกลาง

เมื่อศึกษาปฏิบัติสูงข้ึนจึงถึงข้ันไตรลักษณ
อนิจจัง ทุกขัง อนัตตา, อิทธิบาท 4 ในการทํางาน
ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา และทายท่ีสุด อริยสัจ 4
ทุกข สมทุัย นิโรธ มรรค คนสวนใหญคงไมมาถงึตรงนี้
แตพระพทุธเจาทานใหธรรมะ ไวสําหรับคนทกุระดบั

ถาเรายอนมาดูคนไทยในปจจุบัน ซึ่งเปน
คนไทยท่ีหางวัดหางศาสนา จึงเห็นไดชัดเจนวามี
ลักษณะตางจากเดมิมาก คอืกลายเปนคนเครียด มมีาด
แข็งกระดาง เอาแต ใจตัว ไมอดกล้ัน คิดกอบโกย
เจ็บแคน ไมใหอภัย ตาตอตา มีความรุนแรง หัก
ไมยอมงอ ฟุมเฟอย ไมประมาณตน ทําตน สุดโตงใน
ทุกๆเร่ื อง จนถึงติดยาเสพติดทุกชนิด ที่ คนไทย
โดยเฉพาะเยาวชนไปเกีย่วของ

ผมเชือ่วาเราคงไมตองการใหคนไทยสวนใหญ
โดยเฉพาะเยาวชนของเรามลัีกษณะเชนนี ้ดวยเหตน้ีุ
จาํเปนท่ีเรา จะตองนําพทุธศาสนามาอบรมสัง่สอน
เยาวชนของเรา ที่ตองเนนเยาวชนเพราะเยาวชน
คืออนาคตของชาติและการจะดึงผูใหญเขามาปฏิบัติ
อาจจะยาก

“»¯ÔÃÙ»¡ÒÃÈÖ¡ÉÒ ÄÒ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¨ÐàÊ×èÍÁÊÅÒÂ”
àÊÇ¹Ò»ÃÐÊÒ¾Ø·¸  ¤ÃÑé§·Õè 1

(¼ÙéàÊÇ¹Ò: ¾ÃÐà·¾âÊÀ³, ¾ÃÐÈÃÕ»ÃÔÂÑµÔâÁÅÕ, ¾ÃÐÁËÒâªÇì ·ÑÊ¹ÕâÂ, ¾ÃÐÁËÒµèÇ¹ ÊÔÃÔ¸ÑÁâÁ, ¤Ø³¾ÒÃ³
ÍÔÈÃàÊ¹Ò ³ ÍÂØ¸ÂÒ, ¾.µ.Í.ÊØªÒµÔ à¼×Í¡Ê¡¹¸ì, ÍÒ¨ÒÃÂìÊ¹Ô· ÈÃÕÊÓá´§, ¾Å.µ.·. ÍØ´Á à¨ÃÔ,

ÍÒ¨ÒÃÂìÃÐ¾Õ ÊÒ¤ÃÔ¡, ¹ÒÂáÐ·Âìà¡ÃÕÂ§ä¡Ã Ê¶ÔÃ¾§ÉÐÊØ·¸Ô áÅÐ¹.¾.ÊÁ¾¹¸ì ºØ³Â¤Ø»µì
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จากการบรรยายคร้ังกอนมีขอสรุปอยู 7 ขอ
แตที ่สําคญัทีจ่ะมาอภิปรายวันนี ้คอืขอ 3 พทุธศาสนา
ไมเคยเปนปญหาตอศาสนาอ่ืนแตถูกศาสนาอ่ืน
ทําลาย มาหลายแหง คนไทยตองระลึกอยู เสมอ
ถาไมนึกถึงสักวันจะเสียใจ เพราะในปจจุบันมีความ
เคล่ือนไหวศาสนาอ่ืนที่จะชักจูงชาวพุทธ โดยใหผล
ประโยชนตางๆ ขอ 5 ตองใหมีการเรียนพุทธ
ศาสนาในโรงเรียน แตตองปรับปรุงตําราและครู
ผมเคยไปซื้ อหนังสือที่ เด็กเรียนพุทธศาสนาที่ เด็ก
ใชอยูเห็นวาขนาดเปนผูใหญยงัเหน็วายากทีจ่ะเขาใจ
และยากติดตาม จึงตองปรับปรุงใหมทั้งหมด เนนวา
ครอบครัวตองชวยใหเด็กสัมผัสกับพุทธศาสนา
เปนเร่ื องสําคัญในยุคนี้ พอแมอยู กับลูกนอยมาก
ไมมีโอกาสพาเด็กไปวัดไดสัมผัสกับศาสนา ขอท่ี 6
คือเราตองตื่นจากหลับ ติดตามการบริหารและ
การเมือง ใหใกลชิด ปองกันพุทธศาสนา เพราะ
ระบบการเมืองไมสนใจศาสนา คร้ังนี้ไดมีพระคุณเจา
หลายรูปออกมาปองกันพุทธศาสนา เราจึงตองรวม
มือกัน ซึ่ งเปนเร่ืองที่ เราจะตองมาพูดกันในวันนี้
และขอสดุทายองคกรทางพทุธศาสนา ซ่ึงมจีาํนวน
มากควรจะไดรวมกันดําเนินการใหมีแนวทาง
ท่ีชัดเจน ซึ่งจะเปนหัวขอที่เราจะเสวนากันในวันนี้
เพราะถงึแมจะมอีงคกรทางศาสนา มากแตไมไดทําใน
ลักษณะแนวทางที่ชัดเจน ไมเกื้อกูลตอกัน ตางจาก
ศาสนาอ่ืนทีม่อีงคกรทีม่แีนวปฏิบตัชิดัเจน

ทกุทานคงรูวาจะมกีารปฏิรูปการศึกษา ตาม
พระราชบัญญัติป พ.ศ. 2542 โดยมีคณะกรรมการ
บริหารการ ปฏิรูปการศกึษา 9 ทาน ซึง่ม ีดร.รุง แกวแดง
เปนเลขาธิการกรรมการสวนใหญมีการศึกษาสูงราง
โครงการทั้งหมดยังไมแนใจวาเขาเขาใจปญหาเร่ือง
ศาสนา หรือมเีจตนาอะไร ซอนเรนอยูหรือไม
ปญหาแรกคือทําไมตองปฏรูิปการศกึษา

อางวาเปนเพราะการศึกษาของไทยลาหลัง
ครูสอน ใหทองจาํ ยดัเยยีดความรูมากกวาสอนใหคนหา
ความรูดวยตนเอง จึงขาดทักษะในการใชความคิด
ทําใหไทยสูประเทศ อ่ืนในประชาคมโลกไมได

สําหรับหลักการปฏิรูป ใชวิธีสอนที่ยึดเด็ก
เปนศูนยกลางที่ อางวาเปนวิธีที่ดีที่สุดของอเมริกา

และจะสอน ใหเด็กมี “ความรูคูคุณธรรม” แตดูแลว
ยงัไมรูวาคุณธรรมจะเขาไปตรงไหน เพราะไมเนนเร่ือง
การสอนพุทธศาสนา มหินําซ้ํามคีวามโนมเอียงท่ีจะ
ไมใหสอนพทุธศาสนาในโรงเรียน

สําหรับวิธีการปฏิรูป คือ ตั้งกระทรวงใหม
รวม กระทรวงศึกษา ทบวงมหาวิทยาลัย ศิลปากร
และองคกรพุทธศาสนาเขาดวยกัน มีการจัดแบงเขต
การศกึษา โดยไมมรีายละเอียดเกีย่วกบัระบบการเรียน
การสอน คุณภาพครู และตํารา

ผลกระทบท่ีเกิดขึ้น คือ ความสับสนใน
องคกรการ ศกึษาซึง่คนในองคกรเปนหมืน่คนไมแนใจ
ในการปฏิรูป มีผลกระทบตอองคกรพุทธศาสนา
ไดแก มหาเถระสมาคม และกรมการศาสนาและ
ตอการสอนพทุธศาสนา แกเยาวชน บงัเอิญไดอาน
การปฏิรูปตามรอยพระยคุลบาทเกีย่วกบั  การอบรมวา
“คือการจัดการศึกษาตองอบรมบมนิสัยใหเปน คนดี
มีเมตตา กรุณา กตัญูกตเวที และมีความซื่อสัตย
สุจริต เรียนในระดบัใดนําความรูระดับนัน้ไปประกอบ
อาชีพเล้ียง ดูตนเองและครอบครัวอยางมสุีขในสังคม
เปนพลเมืองดีที่มี คุณภาพของประเทศชาติตอไป
ในอนาคต”

ขอเสนอปจจยัแหงผลสําเร็จการศกึษาตามแนว
พุทธตามไดอาแกรม เร่ิมจากเด็กที่มีสติปญญา
พื้นฐานตางกัน เปนตัวเร่ิมตน ความรูมาจากโรงเรียน
หลักสูตร วิธสีอน ครูผูสอน ตําราเรียน เพือ่น และบาน
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คือพอแมที่มีสวนสําคัญมากที่สุด ทําใหเด็กมีความรู
ทีเ่รียก สตุมยปญญา เปน การเรียนรูจากการฟงครูสอน
ตอไปทุกคนตองแสวงหา ความรูดวยตนเอง ทดลอง
คนควาคนคดิเองจงึจะเกดิปญญา ข้ันสองคอื จนิตมย
ปญญา แตอยาไดหวงัใหคนสวนใหญถึงจดุน้ี เพราะ
เปนของยาก ผมไมแนใจวาการปฏิรูปการศึกษาหวัง
อะไร จากทีไ่ดอานเร่ืองการปฏิรูปการศกึษาไมไดมาเนน
ถึงเร่ืองที่ เกี่ยวของเหลานี้ เลย ส่ิงที่ เด็กไดเรียนเปน
การเรียน ข้ันตน ทางพทุธเรียกสุตมยปญญา คอืความรู
ไดจากการเรียนการฟงการอาน ความสําคญัอยูที่

การแสวงหาความ รูและปฏิบัติคนควาดวย
ตนเอง จึงจะเกิดปญญาข้ันที่สอง คือจินตมยปญญา
ถาคนไทยสวนใหญมาถึงจุดนี้แลวเขาจะมีคุณภาพ
และมผีลสําเร็จแนนอน ถามโีอกาสใหเขา เราคงไมตอง
พูดกันถึง ภาวนามยปญญา เพราะไมใชปญญาทาง

โลก คนธรรมดาไมถึง ดังนั้นเราตองดูส่ิงที่เกี่ยวของ
ทัง้หมด

ในฐานะที่ เราเปนคนไทย เราคงตองการ
อยู ในประเทศไทยท่ีมีความสงบสุขและมั่นคง
ซึ่งจะเปนไปได ประเทศจะตองมีความมั่นคงของ
พระพทุธศาสนา ถาคนไทย สวนใหญยงัเปนชาวพทุธ
เราคงอยู ไดอยางสงบสุข แตถามีอัตราสวนของ
ผูนับถือศาสนาอ่ืนท่ีไมใชพทุธศาสนาเพิม่ขึน้ เปน
สัดสวนท่ีสําคัญแมเพียง 10-20% เปนท่ีแนนอน
วาทุกคน จะหาความสงบสขุไมได ตามตวัอยางของ
จริงในประเทศอ่ืนๆ เชน ขาวในฟลิปปนสเมือ่วานนีเ้อง
เห็นภาพคนถูกตัดหัวหมู นาสยดสยองระหวางคริส-
เตียนและมุสลิม ดังน้ันเราจึงตองพยายามรักษา
พทุธศาสนาไวกบัคนไทย 95% ซึง่หมายถงึเราดํารง
รักษาศลิปและวฒันธรรมของเราไวไดดวย
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พุทธศาสนาจะมั่นคงไดดวยหลักสําคัญ 3
หลัก บัดนี้หลักแรก ที่อยูตรงกลางคือ การบริหาร
จัดการของรัฐมีความคลอนแคลนแลว จากลักษณะ
การปฏิรูปการศกึษาดงักลาวแลว ซึง่เปนเหตโุยงมาจาก
ระบบการเมือง คือรัฐธรรมนูญ ที่ไมยอมระบุวาพุทธ
ศาสนาเปนศาสนา ประจําชาติ ทั้ งๆที่  95% ของ
ประชากรเปนพทุธและมปีระชาชน 2 ลานกวาคนเสนอ
ใหใสขอความในรัฐธรรมนูญตั้งแต ยังรางอยู บรรดา
สสร. 99 คนไมสนใจ ดังนั้นเราคงจะหวังพึ่งองคกร
ของรัฐและองคกรการเมอืงคงไมได

ดงันัน้ เราคงเหลือเสาหลักอีก 2 เสาคอื องคกร
สงฆดานหนึ่ง และความศรัทธาของประชาชนอีก
ดานหน่ึง ซึง่มคีวามเกีย่วโยงกันโดย มตีวัรวมคอื เดก็
ไทยหรือเยาวชน ซึ่งมีความสําคัญตอทั้งดานองคกร
สงฆในดานที่จะเปนสามเณร หรือสงฆที่กําลังถูก
กระทบกระเทอืนอยางหนกั ถาไมมกีารแกไขคงจะเกดิ
ปญหาตอองคกรสงฆอยางแนนอน องคกรสงฆจะ
ตองมท้ัีงฝายปฏบิตัแิละปริยตั ิจะขาดอยางใดอยาง
หนึง่ไมไดทางปริยตัจิะถกูกระทบกระเทอืนจากการปฏิรูป
แนนอน เพราะมีการขยายการศึกษาภาคบังคับเปน
12 ป จะทําใหเด็กที่จะมาเปนสามเณรลดลงมาก
สวนหนึ่งของสงฆมาจากเณร ดังนั้นจึงถูกกระทบ
กระเทอืน ไปดวย

มีบางจุดท่ีผมอยากนําขึ้นมาเปนประเด็นในการ
เสวนา คือ
1. ความสาํคัญของเดก็ไทยตอองคกรสงฆ โดยการ

บวช เณร, บวชพระ ขณะนี้สังคมเปล่ียนไป จะมี
การยืดการศึกษาภาคบังคับ (จาก 7 ปเปน 12 ป)
ถาการเรียนของสามเณรไมสามารถเทียบเคียง
หลักสูตรวิชาสามัญได คงจะเปนการคุมกําเนิด
สามเณรอยางเด็ดขาด ซึ่งยอมจะมีผลกระทบ
ทําใหจํานวนพระสงฆ ในอนาคตนอยลงดวย
ซึง่ยอมจะกระทบตอความมัน่คงของ องคกรสงฆ

2. แตกอนเดก็ไทยไดรับความรูจากวัด จากโรงเรียน แต
เมือ่มกีารปฏรูิปการศกึษาอยางท่ีจะทําและสงัคม
เปลีย่นไปเปนหางวดัแลว เดก็ไทยจะรูธรรมะ
ของพุทธศาสนาไดจากทางใด ถาเปนเชนนี้ใน

อนาคตความมั่นคงของพุทธศาสนาจากความ
ศรัทธา ของคนรุนใหมคงตองเส่ือม ไปแนนอน
- เราจะหวังอะไรไดจากบรรดาส่ือตางๆ ตอเดก็

หรือไม  เรียกวา ไมมีเลย แตตรงขามมกีารชัก
นําเยาวชนไปในทางเส่ือมของศีลธรรมและ
จริยธรรม

- เราจะหวังอะไรไดจากวัดหรือไม คงไมได
เพราะเดก็ไมมโีอกาสเขาวัด

- เราจะหวังอะไรไดจากบานหรือไม คงยาก
เพราะเวลาทีพ่อแมจะใหแกเดก็ยงัยากแลว
ถ า เ ช น น้ั น เ ร า จ ะ ทํ า อย า ง ไ ร ? !

เพื่อรักษาความเขาใจ ธรรมะความศรัทธาของเด็ก
ตอพทุธ ศาสนาใหไดในสภาวะการณปจจบุนั

เราคงตองเนนไปท่ีการสอนธรรมะแกเดก็
นอกหลักสูตรเชนจากหนังสือ การตูน โทรทัศน
และระบบอินเตอรเนทที่กําลังมาแรง ซึ่งคงจะได
เสวนากนัในวันนี ้จะทํา ใหเดก็ไดสัมผัสกบัศาสนาพทุธ
นาเสียดายที่เราอาศัยส่ือตางๆ ทั่วๆไปไมได ใหเวลา
ทางธรรมะนอยและเวลาที่ ไดมักจะไม เหมาะสม
ตอไปในอนาคตคงจะเนนที่ การศึกษาผานระบบ
อินเตอรเนท เพราะทานนายกฯไดพูดวาภายใน 2 ป
โรงเรียน มัธยมทุกแหงจะตองมีระบบอินเตอรเนท
ดังนั้นเราตองเตรียมการสําหรับความกาวหนาทาง
ดานนี้ นอกจากนี้เราตองดูไปที่คายพัฒนาเยาวชน
ดานธรรมะ ใหมีเพิ่มเติมและกระจายออกไป เพิ่ม
โอกาสแกเดก็จะไดศกึษาพทุธธรรม

โดยสรุปความมัน่คงของพทุธศาสนาข้ึนอยูกบั
3 องคกร คือ องคกรสงฆหนึ่ง องคกรของรัฐในการ
จัดการหนึ่ง และความศรัทธาของพุทธมามกะหนึ่ง
โดยเฉพาะอยางยิง่เดก็ไทย
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ขอนมัสการทานนวกภิกขุทกุรปู
กอนอ่ืนผมขอแสดงความชืน่ชมในศรัทธาของ

ทานทีม่ตีอพระพทุธศาสนาจนไดมาอุปสมบทในคร้ังนี้
ถงึแมจะเปนระยะเวลาอันส้ัน แตนบัเปนส่ิงทีห่าไดยาก
ในกลุมคนทีเ่รียกวาปญญาชนคนรุนใหม ผมเองมทีาง
เดนิของชีวิตคลายของบางทาน คอื เรียนแพทย และ
เมื่อจบไดสมัครเปนทหารรับใชชาติ แตผมไมโชคดี
อยางทานที่ไดบวชเรียนตั้งแตกอนเร่ิมตนชีวิต ซึ่งจะ
มีโอกาสนําส่ิงดีๆของพระพุทธศาสนาเขาไปใชใน
การเรียนและการทาํงานในภายหนา ความสําคญัอยูที่
วาทานจะมปีญญาพอจะตกัตวงขอธรรมะและปฏิบตัิ
ตามคําสอนของพระศาสดาไดเพียงใด ผมพูดอยาง
นีเ้พราะผมมโีอกาสไดบวชเมือ่อาย ุ 67 ป และบวชได
เพยีง 17 วัน แตเปน 17 วันทีม่ปีระโยชนตอตวัผมเอง
อยางยิง่ ผมบวชที่วัดปาที่จังหวัดหนองคาย หางจาก
ญาติโยมที่รูจักทั้งหมด อยูตามลําพังในกุฏิรูปเดียว
ฉันอาหารมื้อเดียว เดินบณิฑบาตรเทาเปลา กอนหิน
เล็กๆทิ่มตําเทาเจ็บมากในภาวะอากาศที่หนาว ไมมี
หนงัสือพมิพ ไมมวิีทย ุไมมโีทรทศัน มแีตตวัเราคนเดยีว
ใชเวลาศกึษาธรรมะและปฏิบตัภิาวนา ตลอดเวลา 3 วัน
แรกทรมานมาก แตในวันที ่4 จนถงึวันที ่17 ผมพบชวิีต
ใหมทีไ่มเคยพบมากอน พบโลกทีส่งบสุข มองไปทาง
ไหนมแีตความสงบ จติมนัจะเยอืกเยน็ สุข มองทกุอยาง
เปนธรรมะไปหมด เชน เมือ่กวาดใบไมบนทางเดนิในวัด
แทนที่จะรูสึกวา ใบไมทําใหรก กลับมองไปวานี่คือ
อนิจจัง ใบไมบนตนเขียวอยูแลวก็เหลืองแลวก็หลน
ลงมา เรากวาดไปวันนีส้ะอาดแลวพรุงนีก้ต็กลงมาทบั
ถมอีก เหมอืนกิเลสทีไ่มมวัีนหมด เปนตน ตลอดชีวิต

ผมไมเคยมีความสุขสงบในใจเชน 10 กวาวันนี้เลย
ถาผมไมมภีาระทางโลก ผมคงจะไดบวชไมสึก

ทีเ่ลาใหฟงนีเ่พื่อใหทานไดเขาใจวา พระพุทธ
ศาสนาจะใหสิ่งที่ทานจะไมไดจากอยางอื่น เปนส่ิงที่มี
ประโยชนตอชวิีตของทานเอง แมจะเปนระยะเวลาส้ัน
ทีท่านบวชแตถาทานเขาใจและตัง้ใจ ทานจะไดรบัสิง่ดีๆ ไม
มากก็นอย เมื่อทานกลับเขามาใชชีวิตแบบฆราวาส
แลวส่ิงดีๆที่ทานไดจะชวยชี้นํากํากับชีวิตของทานไป
ในทางทีด่ีเสมอ ถาทานเปน “ปญญาชน” ตามความ
หมายของพุทธศาสนา คือ ผูมีปญญาตามแนวพุทธ
ซึ่งแตกตางจากผูมีปญญาในแนวของโลก ผูที่ไดรับ
ยกยองวามปีญญาสูงทางโลก ไดรับปริญญาเกยีรตบิตัร
มากมาย อาจเปนผูทีข่าดปญญาทางธรรมได

เร่ืองทีจ่ะพดูวันนีค้อืเร่ือง “พระพทุธศาสนากบั
ปญญาชนรุนใหม” ซึง่คงจะเหมาะสมกบัทาน เพราะคง
จะถอืไดวาทกุทานเปนปญญาชนคนรุนใหม ซึง่มพีืน้ฐาน
ของชวิีตทีแ่ตกตางไปจากคนในสมยักอนมาก  อันเนือ่ง
จากความเปล่ียนแปลงของสังคมไทยไปตามกระแส
โลกาภิวัตน ซึง่บงัเอิญเปนกระแสทีส่วนใหญไมเหมาะ
แกสังคมไทย และจะเนนใหพระพทุธศาสนามบีทบาท
มากข้ึนแกคนยคุใหม

กอนอ่ืนผมขอชีใ้หทกุทานเหน็วา พทุธศาสนา
มีความสําคัญแกความมั่นคง และความสงบสุขของ
ประเทศไทยอยางไร โดยขอใหดูความจริงวาในวันนี้
มีกี่ประเทศในโลกนี้ที่มีความรมเย็นเปนสุข ไมมีฆา
ฟนกันระหวางศาสนาตางๆ คงจะนับประเทศตางๆ
ไดไมเกิน 10 นิ้ว ถาจะถามวาทําไม? คงตอบไดอยาง
ชัดเจนว าเพราะพุทธศาสนาเปนศาสนาของชาติไทย

¾ÃÐ¾Ø·¸ÈÒÊ¹Ò¡Ñº»ÑÒª¹ÃØè¹ãËÁè
ºÃÃÂÒÂã¹¡ÒÃÍºÃÁ¤ÇÒÁÃÙéà¡ÕèÂÇ¡Ñº¾ÃÐ¸ÃÃÁÇÔ¹ÑÂà¾×èÍ¾Ñ²¹ÒªÕÇÔµ
á è́ ¹Ç¡ÀÔ¡¢Ø¹Ñ¡àÃÕÂ¹¹ÒÂàÃ×Í 70 ÃÙ» ¹Ñ¡àÃÕÂ¹á¾·Âì·ËÒÃ 15 ÃÙ»

â´Â ¹ÒÂá¾·ÂìÊÁ¾¹ ì̧ ºØ³Â¤Ø»µì
àÁ×èÍÇÑ¹¾Ø̧ ·Õè 3 àÁÉÒÂ¹ 2545 14.00-17.00 ¹.
ÇÑ´¶éÓÇÑ²¹Á§¤Å ¡Ôè§ÍÓàÀÍà¢ÒªÐàÁÒ ¨.ÃÐÂÍ§
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มาอยางนอยตั้งแตรวมชาติไทยตั้งกรุงสุโขทัยเปนราชธาน ี
ซึง่ในความเปนจริงพทุธศาสนาอยูในดนิแดนนีม้ากอน
ตัง้แต พ.ศ.235 ทีพ่ระโสณะและพระอุตตระนาํพระพทุธ
ศาสนามาจากอินเดียสูสุวรรณภูมิ ในปจจุบันเราเร่ิม
เหน็ความเปล่ียนแปลง โดยที่ศาสนาอื่นซึ่งมีทุนจากตาง
ประเทศมากกวา และมกีารบรหิารจดัการดกีวามกีารเคลือ่น
ไหวทีช่ดัเจนขึน้ ในเวลาเดยีวกันทีอ่งคกรของพุทธศาสนาเริม่
ออนแอลง เพราะเหตุสําคัญก็คือองคกรสําคัญที่ดูแล
พระพทุธศาสนาในอดตีกาล คอื พระมหากษตัริยไดถกู
เปล่ียนไปจากการเปล่ียนแปลงการปกครองเมือ่ 70 กวา
ปกอน กลายเปนองคกรของรัฐและการเมอืงเปนผูดแูล
ซึง่เปนองคกรทีไ่มมคีวามมัน่คง ไมสุจริต และยังมคีน
ศาสนาอ่ืนเขามามสีวนบริหาร ยิง่กวานัน้สังคมเปล่ียน
ไป กระแสโลกาภิวัตนทําใหคนไทยยคุใหมที ่94% เปน
ชาวพุทธหางไกลจากพุทธศาสนามากข้ึน มีสวนนอย
ทีรู่จักพทุธศาสนาดี มหินาํซ้ํามคีวามออนแอและแตก
แยกในองคกรสงฆ  ซึ่งเปนเร่ืองนาหวงเปนอยางยิ่ง
ซึ่งถาไมมีการแกไขอยางถูกทางแลว ความสงบสุข
ของประเทศไทยจะหมดส้ินไป ภาระนี้จึงอยูที่ปญญาชน
ยุคใหม เชนพระคณุเจาทัง้หลายจะเปนผูชวยกันแกไขตอไป

ในโลกปจจบุนันีม้ศีาสนาหลักๆอยู 5 ศาสนา
คือ พุทธ คริสต อิสลาม ฮินดู และสิกข แตมีเพียง
ศาสนาเดยีวทีไ่มใชเทวนยิมคอืถือพระเจาเปนใหญ คอื พุทธ-
ศาสนา เพราะเรามพีระบรมศาสดา  คือ พระพทุธองค
ไมใชพระเจาหรือพระอัลเลาะหทีอ่าจจะม ี แตเราไมรูไม
เหน็  ซึง่ทําใหศาสนาอื่ นตองยึดความเชื่ อหรื อศรัทธา
เปนหลักทีต่องสรางตัง้แตเดก็ๆดวยการกาํหนดใหเดก็
ตองเขาโบสถเขาสุเหรา และเชื่อฟงคําส่ังสอนโดย
ไมตองสงสัย สวนพุทธศาสนานั้นความศรัทธาไมไดเกิด
จากการชักจูงหรือบังคับใหเชื่อ แตเกิดจากปญญา แต
นาเสียใจทีป่จจบุันนี้ ปญญาชนยคุใหมขาดการเรียน
รูพทุธศาสนาทีถ่กูตอง ทําใหขาดความเขาใจหรือขาด
ความศรัทธาในพุทธศาสนา ในฐานะที่พระคุณเจา
ทกุรูปเปนตวัแทนของปญญาชนยคุใหมนี ้ผมจงึขอถอื
โอกาสเรียนเสนอขอมลูและมมุมองใหมๆ ใหเพือ่นําไป
ขยายผลตอผูทีเ่กีย่วของกบัทานในอนาคต

พระพุทธศาสนาสอนใหคนยึดถือพระรัตนตรัย
เปนสรณะ คอืเปนทีพ่ึ่งทีร่ะลกึแตเพียงอยางเดยีว ซึง่แกว 3

ดวงนี ้คอื พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆ ซึง่ส่ิงทีท่าน
ใหยดึถอืนีไ้มไดสอนใหยดึถอือยางงมงาย แตใหยดึถอื
ความจริงดวยเหตดุวยผล ซึง่แตกตางจากศาสนาอ่ืน

เร่ิมดวยพระพุทธ หมายถงึ พระพทุธองค เปน
ส่ิงสําคญัทีสุ่ดทีจ่ะตองเร่ิมตนดวยความเชือ่และศรัทธา
ในพระพทุธองค (ตถาคตโพธสัิทธา)  ซึง่ทกุเร่ืองทีเ่กีย่ว
กับพระพุทธองคเปนเร่ืองจริง แมวาในสมัยกอนที่ผม
จะไดศกึษา ก็ไมคอยแนใจในพระพทุธประวัตบิางขอ
แตเมื่อผมไดเดินทางไปนมัสการสังเวชนียสถานที่
อินเดียแลวเมื่อหลายปกอน ความสงสัยตางๆเหลานี้
หายไปหมด จากของจริงที่ผมไดเห็นนับตั้งแตไดเห็น
รากฐานของพระราชวังของพระเจาสุทโทธนะ พระ
ราชบิดา ซึ่งอยูใกลกับพระราชวังของพระสิทธัตถะ
มีบรรยากาศที่ งดงามมาก มองเห็นภูเขาหิมาลัย
ตระหงานสวยงามอยูขางหนา เลยไปดูที่ประสูติที่
สวนลุมพนิใีนเวลาทีพ่ระมารดา พระนางสิริมหามายา
เดินทางกลับไปเมืองเพื่อไปคลอด พระพุทธองคจึง
เร่ิมตนชวิีตดวยการอยูกบัธรรมชาต ิคอื มกีาํเนดิใตตนไม
เชนเดียวกบัเวลาทีพ่ระองคตรัสรูใตตนโพธิท์ีพ่ทุธคยา
ซึง่มอียูจริง ขณะนีถ้งึตนที ่4 แลว ตนขนาดใหญโตมาก
และเมือ่เวลาปรินพิพานพระพทุธองคซึง่มบีารมยีิง่กวา
พระมหาจกัรพรรด ิยงัเลือกทีจ่ะปรินพิพานใตตนสาละคู
ซึง่ตรงกบัวันเพญ็เดอืน 6 ทัง้ส้ิน ทําใหมวัีนวิสาขบชูา
บานของพระนางสุชาดาที่มาใสบาตรขาวมธุปายาส
แดพระพุทธองคกอนตรัสรูก็มีอยูจริง สวนกลางปา
อิสิปตนมฤคทายวันที่พระพุทธองคเสด็จไปเทศนา
คร้ั งแรกโปรดปญจวัคคียที่ เมืองสารนาถ ซึ่ งหาง
จากที่ตรัสรูถึง 18 โยชน หรือ 288 กม. จนเปนวัน
อาสาฬหบชูา เพราะอัญญาโกณฑญัญะทีสํ่าเร็จเปน
พระอรหันต  และเปนสงฆองคแรกทําใหมีครบทั้ ง
พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ ไดเหน็ทีป่ระทบัของพระ
พทุธองคทัง้ทีเ่ขาคชิฌกฎู  และทีเ่ชตวัุนมหาวิหารแสดง
ใหเหน็ความเรียบงาย ขนาดหองประมาณ 4x4 เมตร
และมทีางเดนิจงกรมรอบหองเทานัน้ สถานที่ๆ บรรดา
อรหนัต 1,250 รูปมาพรอมกนั ฟงพระโอวาทปาฏิโมกขที่
เวฬุวนาราม เมืองราชคฤหก็มีอยูจริง ยิ่งกวานั้นใน
บางสถานทีท่ีใ่นพทุธประวัตฟิงแลวคอนขางสงสัย เชน
ที่แสดงยมกปาฏิหาริยปราบเดียรถียที่เมืองสาวัตถี
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ก็มีอยูจริง หรือที่เสด็จลงจากดาวดึงสที่สังกัสสะนคร
ก็มอียู บอที่นางจิญจมาณวิกาและเทวทตัถกูธรณสูีบ
กเ็หน็อยูทีข่างวัดเชตวัุน หรือแมแตบานขององคลีุมาล
บานอนาถบณิฑกิเศรษฐ ีกม็ซีากอยู

ดงันัน้ จงึไมตองสงสัยวาพระบรมศาสดาของ
พทุธศาสนาเปนมนษุยจริงๆ เร่ืองราวตางๆทีเ่กีย่วของ
เปนจริง  เพราะมีหลักฐานสนับสนุนทุกเร่ือง ในพระ
พทุธประวัต ิ45 ป หลังตรัสรู ไดเสดจ็ไปโปรดสัตวโดย
ไมเห็นแกเหน็ดเหนื่อย เพราะเมืองตางๆที่ เสด็จไป
อยูหางไกลกันมาก เนื่องจากอินเดียเปนทวีปใหญ
ขนาดที่เราไปโดยรถยนตแตละแหงรถว่ิงเปนวันๆ แต
พระพุทธองคดําเนินดวยพระบาทดวยพระเมตตาแก
เหลาสัตวทัง้ปวง ถาใครไดไปเหน็ดวยตนเองแลวจะเกดิ
ความรูสึกตืน้ตนัศรัทธาอยางยิง่ และถาไดปฏิบตัสิมาธิ
ภาวนา ในที่ตางๆเหลานี้แลวจะไดส่ิงบางอยางที่หา
จากทีอ่ื่นไมได ซึง่เปนเร่ืองทีต่างคนตางได ภาษาธรรมะ
เรียกวาปจจจัตงั อยางไรกต็ามทานผูใดทีม่โีอกาส แทน
ทีจ่ะไปเทีย่วประเทศตางๆเพือ่ความสนกุสนาน นาจะ
ไดไปนมสัการสังเวชนยีสถานทีอิ่นเดยี เพราะพระพทุธ
องคไดตรัสไวกบัพระอานนทวา “ดูกร อานนท เม่ือเรา
ตถาคตดับขันธปรินิพพานแลว ผูใดมีความเล่ือมใสในเรา
พากันมานมัสการสถานที่ที่ตถาคตประสูติ ตรัสรู ที่แสดง
ปฐมเทศนาที่ปาอิสิปตนมฤคทายวัน และที่เสด็จดับขันธ
ปรินิพพาน ดวยศรัทธาอยางม่ันคงแลว บุญกุศลน้ีจะ
บนัดาลใหเขาไปเกดิในสุคตหิลังจากตายแลวอยางแนนอน”

ที่ ผมพูดมาทั้ งหมดนี้ ก็ เพื่ อใหทานที่ เปน
ปญญาชนยคุใหมที่ยงัมคีวามลังเลสงสัยในพระพทุธ
ประวัตแิลว จงเปล่ียนความรูสึกอันนีเ้สีย และขอใหมี
เชือ่และมศีรัทธาเตม็เปยมในเร่ืองเกีย่วแกพระพทุธองค
เพราะทกุเร่ืองมหีลักฐานชดัเจนทัง้ส้ิน ไมมศีาสดาของ
ศาสนาใดๆมขีอพสูิจนไดชัดเจนเชนนี ้  ดงันัน้พระพุทธ
ทีเ่ปนทีพ่ึ่งหนึง่ในสามของพระรตันตรยันัน้ เปนทีพ่ึ่งทีอ่าศยั
ไดจรงิ

สําหรับทีพ่ึ่งอันทีส่องคือพระธรรม คําสอนซึ่ง
เราทราบดีวามีอยู  84,000 พระธรรมขันธ ในพระ
ไตรปฎกเปนพระวินยั 21,000 พระสูตร 21,000 และพระ
อภิธรรม 42,000  ซึง่ออกจากพระโอษฐของพระพทุธเจา
เอง ไมใชของคนอ่ืนมาแตงเติม ซึ่งไมมีคําสอนของ

ศาสดาศาสนาอ่ืนใดทีล่ะเอียดลึกซึง้เพยีงนี ้ของศาสนา
อ่ืนมกัจะอางโองการจากพระผูเปนเจา และผานทางผู
ประกาศศาสนาหรือประกาศก  บางคนสงสัยวาทาํไมจงึ
มีคําสอนมากมายเชนนี้ พระพุทธองคเทศนสอนแก
มนษุยทัง้หลายทกุวันเปนเวลา 45 ป ถาเราคดิวาเทศน
วันละเร่ืองเดยีวจะเทศนไดเพยีง 16,425 เร่ืองเทานัน้
แตพระพทุธองคแบงเวลาเทศนาแกกลุมตางๆ ทัง้สงฆ
ฆราวาสจนถงึเทวดา ซึง่มพีืน้ฐานของความศรัทธาและ
สตปิญญาตางๆกนั จงึเลือกคําสอนตางๆกนั วันหนึง่จงึ
เทศนหลายเร่ือง เมื่อรวบรวมแลวจงึได 84,000 พระ
ธรรมขันธ แมกระนั้นพระพุทธองคยังเปรียบเทียบ
วาส่ิงที่พระพทุธองคเทศนสอนนั้นเปรียบเสมอืนใบไม
ในกํามอืเทานัน้ ยงัมสัีจธรรมอีกมากทีไ่มไดนํามาสอน
เหมอืนใบไมในปา พระพทุธองคจงึเลือกสอนส่ิงทีจ่ะเปน
ประโยชนแกมนษุยเพือ่ใหหลุดพน คอืนพิพานอันเปนจดุ
สุดยอดของพุทธศาสนา มีปญญาชนยุคใหมแสดง
ความกังขาวาพระไตรปฎกฉบับเถรวาทที่เรานํามา
ส่ังสอนกนันัน้ จะแนใจวาเปนของจริงเทีย่งตรงถกูตอง
ไมใชคนอ่ืนไปแตงเตมิข้ึนหรือ? เพราะเปนเวลา 2,500
กวาปแลว และมกีารสังคายนาหลายคร้ัง เปนเร่ืองทีค่วร
สงสัยไดเพราะเขาเหลานัน้ไมเขาใจถึงคําวา อรยิสงฆหรอื
อรหันตวาทานมคีวามสามารถอยางไร ทานมคีวามสามารถ
เหนอืมนษุยอยางเรา นอกจากปราศจากกเิลสทัง้ปวงแลว
ทานมคีวามทรงจาํทีค่นธรรมดาเทยีบเคยีงไมได และ
ทานมญีาณคอืตวัรูทีรู่แจง ถาทานไดเคยอานชวีประวัติ
ของอริยสงฆสมยัรัตนโกสินทรนี ้จะเหน็วาหลายรูปทาน
ไมไดเรียนหนังสือหรือเรียนพออานออกเขียนได แต
ทานสามารถจดจําและรอบรูทุกเร่ืองทั้งทางโลกและ
ทางธรรม นี่คือคุณสมบัติพิเศษของบรรดาอรหันต
ทั้งหลาย ยิ่งกวานั้นทานมีความเคารพบูชาพระพุทธ
องคอยางสูงสุด จะไมเปล่ียนแปลงแกไขคําสอนใดๆ
ของพระพุทธองคอยางแนนอน ไดมีการสังคายนา
คร้ังแรกตั้งแตเมื่อพระพุทธเจาปรินิพพานไปใหมๆ
นาํโดยพระมหากสัสป โดยรวบรวมบรรดาอรหนัตทัง้ส้ิน
1,000 รูป ที่ไดรับฟงคําสอนจากพระโอษฐของพระ
พุทธองค   โดยเฉพาะอยางยิ่ งพระอานนทที่ อยู
ใกลชิดติดตามพระพทุธองคอยูตลอดเวลา เพิ่งบรรลุ
พระอรหนัตในคนืกอนจะมกีารสังคายนาเปนรูปสุดทาย
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เพราะเฉพาะสงฆผูบรรลุอรหันตภูมิแลวเทานั้นจึง
สามารถเขารวมสังคายนาได  ขอมูลทั้งหมดไดรับ
การรวบรวมจดจําไว ในยุคนั้นยังไมมีการจารึกไว ได
แตอาศัยความจําของบรรดาอรหันตทั้ งหลายที่ มี
ความจําที่ เที่ยงเหนือมนุษยธรรมดา จดจําไปสอน
ตอกนั จนในการสังคายนาคร้ังที ่3 ทีศ่รีลังกาในระยะ
ตอมาโดยบรรดาอรหนัตเชนเดยีวกนั จงึไดมกีารจารึก
ไวเปนภาษาสิงหล ซึ่งพระไตรปฎกนี้ไดถายทอดมา
ในสุวรรณภูมเิปนฉบับเถรวาทที่เราใชกันอยู ในระยะ
หลังไดมกีารสังคายนาคร้ังตอๆ มาในอินเดยีตอนเหนอื
ใหผิดเพีย้นไปจากเดมิ โดยนาํ หลักธรรมของฮนิดเูขามา
ปะปนจนกลายเปนนกิาย มหายาน ซึง่เพีย้นไปจากฉบบั
เถรวาท ผานไปเนปาล จนี ญีปุ่น เกาหลี  ดงันัน้การ
สังคายนาพระไตรปฎกนัน้ในระยะหลังคงทาํไดแตสวน
ปลีกยอยที่ตกหลนไป เพราะการจะหาพระอรหันต
จํานวนเปนพนัองคมาสังคายนาอยางในคร้ังแรกๆนัน้
เปนไปไมไดแลว ความเที่ยงของพระไตรปฎกฉบับ
เถรวาทจงึมดีวยเหตผุลอยางนี ้ เราทกุคนจงึเชือ่ไดโดย
ไมตองสงสัย และพุทธศาสนาในประเทศไทยจึงเปนแบบ
เถรวาทที่เราตองยึดมั่นไวใหดี เพราะเปนแหลงสุดทายใน
โลกนี้แลว เชนเดียวกับที่ศรีลังกาที่เคยรุงเรืองจนไทย
ตองขอพระจากศรีลังกามาในระยะตน แตตอมา
ศรีลังกาถูกคริสตยึดครองไปหลายคร้ังจนตองมาขอ
พระจากเมืองไทยไปตั้งเปนสยามวงศ นอกจากนี้มี
ประเทศพมาและมอญ อีกเพยีงประเทศเดยีวทีป่จจบุนั
บานแตกสาแหรกขาด แตพทุธศาสนายงัอยู

ตามทีไ่ดอธบิายมานีค้งจะทําใหทานไดเขาใจ
และมั่นใจในพระธรรมคําสอนในพระไตรปฎกของเรา
ถึงแมในปจจุบันจะมีอาจารยที่มีศิษยศรัทธามากจะไดบิด
เบือนพระธรรมคําสอนไปโดยการตีความตางๆ ผูมปีญญา
ทีไ่มหลงงมงาย จะตองไมหลงเชือ่ มฉิะนัน้เราจะไมสามารถ
รกัษาสจัธรรมของพุทธศาสนาเถรวาทไวตอไปได

ถงึตรงนีผ้มจะยงัไมลงไปถงึหลักธรรมบางอัน
ที่มีความสําคัญหรือเปนที่สงสัยแกปญญาชนรุนใหม
แตอยากขอเลยไปพดูถงึ “แกวดวงที ่ 3”  คอื พระสงฆ 
ซึ่งขอปรับความเขาใจใหถูกตองกอนวาคําวาสงฆใน
สมยัพทุธกาลนัน้ หมายถงึ พระอริยสงฆ คอื ตัง้แตพระ

โสดาข้ึนไปจนถงึพระอรหนัตสาวกทั้งส้ิน สําหรับสงฆ
ธรรมดาเรียกสมมติสงฆ สําหรับในยุคของเรานี้คงมี
สมมตสิงฆเปนสวนใหญ คงจะมีอริยสงฆนอยรูป แต
ลําบากทีเ่ราไมมทีางรูวาองคใดเปนพระอรหนัต เพราะ
ทานไมบอกจนกวาทานจะละสังขารไปแลว เราจะรูได
โดยกระดกูของทานกลายเปนพระธาต ุซึง่ในยุครัตน-
โกสินทรนีม้อียูหลายรูป นบัตัง้แตหลวงปูมัน่ ภูริทตัโต
หลวงปูฝน อาจาโร หลวงปูเทสก เทสรังสี หลวงปูชอบ
ฐานสโม หลวงปูขาว อนาลโย หลวงปูแหวน สุจณิโณ
หลวงปูดุลย อตุลโล เปนตน สําหรับพระสงฆที่เรา
เห็นวาทานปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามแนวของพระพทุธ
องค ไดแก เปนพระปฏิบตักิรรมฐาน การหางจากกเิลส
ทัง้ปวง เรียบงาย สมถะ มกัถอืการธดุงคเปนวัตร ฉัน
มื้อเดียว เรามักจะเรียกวา พระสุปฏิปณโณ ซึ่งคง
จะยดึถอืเปนดวงแกวดวงที ่3 เปนทีพ่ึง่ทีร่ะลึกได และยงั
พบไดอยูมาก

มอีีกคําหนึง่ทีค่นมกัจะเรียกกนัซึ่งบางทีเรียก
ผิดความหมาย คอื คําวาเกจอิาจารย ซึง่แตกตางจาก
พระสุปฏิปณโณ เพราะมกัจะหมายถงึหลวงพอทีม่วิีชา
พเิศษตางๆ คอื มญีาณ คอื อภิญญาอยางใดอยางหนึง่
หรือหลายอยาง อันเนือ่งมาจากจติทีไ่ดระดบัอภิญญา
เชน มทีพิยจกัษญุาณ ตาทิพย เจโตปริญาณ สามารถ
อานใจผู อ่ืน ทิพยโสตญาณ หูทิพย หรือมีอิทธิวิธี
คอืการแสดงฤทธิต์างๆได ทําใหสามารถชวยเหลือคน
ทัง้หลายไดมากกวาสงฆธรรมดา จนคนทัง้หลายรูและ
เหน็และนบัถอือยางสูงสง ในสมยักอนซึง่มภัียสงคราม
โจรผูรายมาก ทานมกัจะทาํพระเคร่ืองหรือเคร่ืองรางของ
ขลังแจกแกชาวบาน ซึ่งมีสงฆที่เปนเกจิอาจารยอยู
มากมาย ตัง้แตสมยัอยธุยา เชน หลวงปูทวด เหยยีบน้ํา
ทะเลจดื หรือยคุใหมคงเคยไดยนิชือ่กนั เชน หลวงพอ
ปานวัดบางนมโค หลวงปูศุขวัดมะขามเฒาที่ เปน
อาจารยของกรมหลวงชุมพร ที่ทหารเรือเคารพบูชา
อยางสูง หรือทีโ่ดงดังทีสุ่ดของยคุกค็ือ หลวงพอโตวัด
อรุณที่เรียกสมเด็จโต ที่ทําพระสมเด็จหอยอยูบนคอ
คนไทยมาเปนศตวรรษ และบางองคมคีาหลายลานบาท
เพราะอิทธฤิทธิข์องพระของทานเปนทีป่ระจักษแกคน
ไทยทัง้หลาย
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เปนทีน่าเสียดายทีใ่นยคุปจจบุนันีส้ถานการณ 
บานเมืองเปล่ียนไป เราจะหาสงฆที่มีปฏิปทา มีวิชา
หรือบารมสูีงสงไมคอยได แตเรามสีงฆที่มคีวามรูทาง
ปริยตัอิยางโดดเดนหลายรูป เชน พระธรรมปฎก (ป.อ.
ปยุตโต) พระเทพดิลก (ระแบบ ฐิตญาโน) พระเทพ
โสภณ อธกิารบดมีหาจฬุาลงกรณราชวิทยาลัย เปนตน

ผมคิดวาไดเสนอ พระรัตนตรัย ซึ่งเปนที่พึ่ง
เพียงอยางเดียวของชาวพุทธใหทานไดทราบแลว
อยากจะกลับมาที่พระธรรมคําสอนของพระพุทธองค
ที่ครอบคลุมทุกส่ิงทุกอยางของชีวิตมนุษย ซึ่งถาทุก
คนไดเรียนรูแลวจะไดประโยชนอยางยิ่ง สามารถนํา
ไปใช นําไปเปนหลักการในการดํารงชีวิต นําไปแก
ปญหาของชวิีต โดยเฉพาะเมือ่มคีวามทอถอย ผิดหวัง
มทีกุข หรือเจบ็ปวย หมดหวังในชวิีต

จะขอหยิบยกคําสอนของพระพุทธองคที่
ปญญาชนรุนใหมซึง่ยดึหลักวิทยาศาสตรวาเปนสรณะ
เปนความจริง แตวิทยาศาสตรยังไมสามารถอธิบาย
การเกดิ การดบัของทกุอยางได เชน

1. ปญญาชนรุนใหมบางคนไมเชือ่วา ตายแลวเกิด
ใหม  มีชีวิตใหม มีภพภูมิใหม เพราะเคยมีผูไปถาม
คนที่ เดินอยู แถวอนุสาวรียชัยสมรภูมิ  มีถึง 60%
บอกไมเชือ่ เพราะพสูิจนไมได เปนไปไดอยางไร? ชาว
พุทธแทๆแตไมเชื่อวามีการเวียนวายตายเกิด ทั้งๆ
ที่เปนหลักที่สําคัญที่สุดของพระพุทธศาสนา เพราะ
จดุสูงสุดของพทุธศาสนา คอื “นพิพาน”  คอื การทีไ่มตอง
กลับมาเวียนวายตายเกิดอีก นอกจากไม เชื่ อพระ
พทุธเจาแลว กค็งไมไดศึกษาเร่ืองการระลึกชาติได ซึง่
มอียูทัว่โลกทกุยุคทกุสมยั ที่เดก็เล็กๆเกิดมาแลวบอก
ผูใหญวาชาติกอนเขาเปนอะไรอยูที่ไหน ซึ่งเมื่อนําไป
พสูิจนกเ็ปนความจริง มฝีร่ังชือ่ Dr.Stevenson ไดศกึษา
ทั่วโลกและเขียนหนังสือไวยนืยัน ซึง่อาจเปนเหตุหนึ่ง
ทีค่นอเมริกนัทีเ่ดินบนถนนที ่ 5 นิวยอรค ตอบคําถาม
เดยีวกนัวาเชือ่วามชีวิีตหนาจริง ถงึ 60% ทัง้ๆทีเ่ขาเปน
ชาวคริสตสวนใหญซึ่งเขาสอนใหเชื่อวาตายแลวไป
อยู กับพระเจา แตเขาอานขอมูลยืนยันเขาจึงเชื่ อ
นาอายมากสําหรับชาวพทุธยคุใหม

2. ปญญาชนชาวพุทธรุนใหม ไมเชื่อเรื่องกรรม
ซึง่พระพทุธองคสอนวา กรรมทีท่ําคอืส่ิงทีบ่นัดาลทกุส่ิง

ทีเ่รียกวา “มกีรรมเปนกําเนดิ มกีรรมเปนเผาพันธุ มกีรรม
เปนทีพ่ึ่งอาศยั และสตัวโลกยอมเปนไปตามกรรม”  แตชาว
พทุธประเภทนีม้กัจะเปนคนที่ทําแตส่ิงทีเ่ปนความชั่ว
ความไมด ีเขาจงึพยายามไมเชือ่วาเขาจะไดรับผลกรรม
อันนัน้  นอกจากนีเ้ขาเหน็ตวัอยางวาคนทาํดไีมไดดหีรือ
คนทําชัว่ไดดี จนมคีําพดูวา “ ทําชัว่ไดดมีถีมไป ทําดี
ไดดีมีที่ไหน”  เพราะเขาไมเขาใจเร่ืองผลของกรรม
ซึ่งเปนส่ิงละเอียด มีการจําแนกกรรมออกเปนหลาย
อยาง กรรมที่ใหผลทันทีก็ม ี ใหผลระยะยาวก็มี และ
เนือ่งจากทุกคนมภีพภูมกิอนๆทีม่ผีลมาถงึชาตินีภ้พนี้
แตเขาไมสามารถรูวาเขาไดเคยทาํดหีรือไมดอียางไรมา
ซึง่ตางกบัพระพทุธองคในคนืวันทีต่รัสรู พระพทุธองคได
รูถงึอดตีชาตใินยามตน และรูเหตตุางๆยอนหลังไปนาน
ในยาม 2 และรูทางทีจ่ะปรินพิพานในเวลาตอมา พวก
เรามกัจะพดูกนัวา “ พรหมลขิติ”  เพือ่อธบิายเหตทุีเ่กดิข้ึน
แตไทยไปเอาเร่ืองความเชื่อของศาสนาพราหมณหรือ
ฮนิดมูา ซึง่ทกุอยางข้ึนกบัพระพรหม สําหรับชาวพทุธ
ควรเรียกวา “ กรรมลขิติ”

3. ปญญาชนชาวพุทธบางคนแมจะเชื่อเร่ือง
ตายแลวเกิดใหมแตไมเขาใจเรื่องการเกิดการตายวาเปน
การเปลีย่นชาตภิพ และมภีพภูมอิยูมากมาย เชน เมือ่มี
ญาติผูใหญตายไปแลวมคีนมาแนะนําใหทําบุญไปให
มกัจะถามวายังไมเกดิอีกหรือ? ความจริงเขาเกิดแลว
แตอยูในภพภูมอ่ืินๆ ซึง่มอียูถงึ 31 ภพภูม ิถานบัโลก
มนษุยอยูระดบัหนึง่ มทีีต่่ํากวาทีเ่รียก อบายภมู ิอยูถงึ 4
ภพภูม ิคอื เดรัจฉาน เปรต อสุรกาย นรก และมเีหนอื
กวามนษุย คอื สวรรค 6 ชั้น, รูปพรหม 16 ชัน้ และ
อรูปพรหม 4 ชัน้ สําหรับทีสู่งกวานี ้คอื นิพพาน ซึง่เปน
โลกุตตร ไปเหนอืโลก ไมมกีารเวียนวายตายเกดิ ถาจะ
ถามวาภพภูมเิหลานีอ้ยูทีไ่หน กค็งตอบวาอยูในโลกนี้
แตจิตในภพภูมิเหลานี้ไมกินเนื้อที ่ซอนอยูที่ไหนก็ได
ผูที่มีพลังจิตสูงพอเทานั้นจึงจะเห็นบางภพภูมิได
และถาเขาอยากใหเราเหน็บางทเีราจงึอาจเหน็ดวยตา
เราได ดังนั้นโอกาสที่คนที่ตายแลวไปเกิดในภพภูมิ
เหลานี้ ซึ่งมีจํานวนมากมายกวาคนในโลกมนุษยนี้
หลายรอยหลายพันเทา ถาเราเขาใจจึงควรปฏิบตัิตน
เพื่อใหชีวิตหนามีภพภูมิที่ดีข้ึนไป แตอยางไรก็ตาม
มนุษยเปนภพภูมิที่ ดีที่ สุด เพราะเปนภพภูมิที่ ให
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โอกาสคนทุกคนทําตนใหดีที่ สุดจนถึงนิพพานได
โดยทีภ่พภูมอ่ืินๆเกอืบไมมโีอกาสเลย

4. ทําไมพุทธศาสนาไมเนนเรือ่งความสขุ แตเนน
เรือ่งทกุข  ซึง่ตางจากศาสนาคริสตทีเ่ขาเนนแตความสุข
คนทกุคนเกดิมาตองการหาความสุข ทาํใหศาสนาพทุธ
ไมจงูใจคนอยางศาสนาอ่ืน ความจริงพทุธศาสนามไิด
เห็นวาความสุขไมสําคัญ แตชี้ใหเห็นวาสุขไมจีรัง สุข
เปนเวทนาหรือส่ิงทีน่าสงสาร ขอใหเราดชูวิีตเราทกุคน
มชีวงความสุขทีส้ั่นมาก ไมแนนอน เปนอนจิจงั บางคน
ผิดหวังจนถงึฆาตวัตาย พทุธศาสนาสอนวา “ ใหวางสขุ
จงึจะพนทกุข”

ทัง้นีเ้พราะ - เกดิเปนทกุข
- แกเปนทกุข
- ตายเปนทกุข
- ไมสบายคบัแคนกายใจเปนทกุข
- ประจวบกบัส่ิงทีไ่มรักไมตองการ
  เปนทกุข
- พลัดพรากจากส่ิงทีรั่กเปนทกุข
- ไมสมหวังเปนทกุข

พระพทุธองคตรัสวาทีม่ทีุกขเพราะอวิชชา
หลงผิดตวัตนวามอียู จงึตองยดึหลัก ไตรลกัษณ ซึง่เปน
หลักของธรรมชาต ิคอื “อนจิจัง ทกุขัง อนตัตา” ทกุส่ิง
ไมเทีย่ง ทกุส่ิงเปนทกุข ทุกส่ิงไมมตีวัตน

5. พระพุทธเจามหีลายพระองคจรงิหรอื? บางคน
ไมเชือ่วาเคยมพีระพทุธเจามากอนหนาพระพทุธเจาของ
เรานี ้ซึง่มมีากอนแลว 27 พระองค องคแรกชือ่พระตณั-
หงักร แมแตในในยคุนีเ้รียกวา ภทัรกัปป จะม ี5 พระองค
ไดแก กกสัุนโธ โกนาคม กสัสป และโคตมะ และองค
สุดทายทีจ่ะมา คอื พระศรีอาริยเมตไตรย ทีข่ณะนีเ้ร่ิม
มีบางวัดสวดมนตรับกันแลว เพราะพูดกันวาพุทธ
ศาสนาของเรานีจ้ะส้ินสุดลงใน 5 พนัป บดันีม้าได 2545
ปแลว เรียกวาในชวงกึง่พุทธกาล เรากจ็ะเร่ิมมองเหน็
ความเปล่ียนแปลงที่แสดงถึงความยอหยอนของพระ
ศาสนา นับตั้งแตการเปล่ียนแปลงของสังคม ของ
องคกรรัฐ ขององคกรสงฆ ซึ่งถาปลอยใหเปนไปตาม
กระแสโลกาภิวัตนแลวไมแนวาพทุธศาสนาจะอยูถงึ 5
พนัปหรือเปลา

6. ความสําคัญขอหน่ึงที่ตอเน่ือง คือ คําที่พูดวา
เรามีบุญอยางย่ิงที่ไดเกิดมาเปนชาวพุทธจริงหรือ? พระ
พุทธองคตรัสวา การอุบัติข้ึนของพระพุทธเจาเปนส่ิง
ที่หาไดยากยิ่ง ทั้งนี้ถาเรามคีวามสามารถจะมองเหน็
อดีตยอนหลังไปหลายลานป เรารูวามกีารขุดพบซาก
ไดโนเสาร 60 ลานป พบซากมนุษย 5-6 พันป แต
เราไมเคยพบหลักฐานของการมศีาสนาพทุธมากอนเลย
ทัง้นีเ้พราะชวงเวลาระหวางพระพทุธเจาแตละองคนัน้
มชีองวางทีโ่ลกไมมศีาสนา เรียก สุญญกปัป เปนเวลา
นานมากจนนบัไมได  กวาจะถงึชวงมพีระพทุธเจาอยาง
ในยคุของเรานี้สักคร้ังหนึง่ และกม็เีพยีงระยะส้ันมาก
เมือ่เทยีบกบัอายโุลก หรือเทยีบกบัการเวียนวายตายเกดิ
ของจติแตละดวง ดงันัน้เมือ่ดภูพภูมถิงึ 31 ภพภูมดิวย
โอกาสที่จะเกิดเปนมนุษยแตละครั้งก็นับวานอยมากแลว
แตยังเกิดมาในชวงทีม่พุีทธศาสนาย่ิงนอยใหญ  ถาเกดิเปน
คนทกุชาติตดิตอกนัซึง่เรียกวาเปนไปไมได และมชีวิีต
คร้ังละ 100 ป ก็มีโอกาสเกิดในพุทธศาสนาของพระ
โคตมะเพยีง 50 คร้ัง  ถาบังเอิญเกดิในภพภูมอ่ืิน ซึง่
มีเวลาแตละชาตินานเปนพันปหรือหมื่นปของโลก
โอกาสทีจ่ะกลับมาเกดิเปนมนษุยทนักบัทีม่พีทุธศาสนา
คร้ังนี้ยิ่งเกือบจะไมมีอีกเลย ยิ่งกวานั้นโลกออกกวาง
ใหญ ทําไมมาเกิดในประเทศที่มีพุทธศาสนาเพียง
ไมกีป่ระเทศ เราเปน 1 ในคนหลายพนัลานในโลก ดงันัน้
ผมจึงอยากใหทุกทานไดระลกึวาโอกาสทีช่าตินี้เราเกิดมา
เปนคนไทยเมืองพุทธจึงเปนโชคดีมหันตอยางที่อาจหา
ไมไดอีกเลย ถาเราไมรีบหาโอกาสบําเพ็ญตนใหเปน
สาวกทีด่ขีองพระพทุธองคแลว โอกาสขางหนาไมรูอีก
นานเทาใดจะเวียนกลับมาอีก

7. อภินหิารตางๆ เชือ่ถอืไดเพยีงใด เรามกัจะ
ไดยินเสมอเร่ืองอิทธิปาฏิหาริยตางๆที่ เกี่ยวกับสงฆ
หรือฆราวาส หรือแมแตพระพทุธรูป พระเคร่ืองตางๆ
และเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธองคที่แสดงอิทธิ
ปาฏิหาริยในบางคร้ัง แตพระองคไมสงเสริมและหามไม
ใหสาวกของพระองคแสดง ปญหาคอืส่ิงเหลานีม้คีวาม
จริงหรือไม กอนจะตอบคําถามนี้ผมตองขอเรียนวา
ในทุกศาสนาจะมีเร่ืองอภินิหารตางๆเหลานี ้ สําหรับ
พทุธศาสนาไดชือ่วาเปนศาสนาทีม่คีวามเปนวิทยาศาสตร
มากที่สุด คือ อธบิายได พสูิจนได ทําซ้ําใหเกดิข้ึนได
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จนนักวิทยาศาสตรที่ดังที่สุด คือ อัลเบิรต ไอนสไตน
ผูคนคิดสูตรทางปรมาณูเคยกลาววาถาเขาจะตอง
นับถือศาสนา ก็มีแตศาสนาพุทธที่เปนวิทยาศาสตร
มากทีสุ่ด

เร่ืองเหลานี้แมบางคนอาจถือเปนเร่ืองไร
สาระ ไมเปนความจริง แตผูที่ ไดศึกษาปฏิบัติแลว
สามารถยนืยนัไดในหลายๆอยาง โดยเฉพาะในเร่ืองของ
จติ ซึง่ถาเปนจิตที่ฝกไดอยางดถีูกตองแลว จะเปนจติ
ทีม่พีลังเพราะจติเปนพลังงาน พระพทุธศาสนาเนนเร่ือง
“จิต” มาก ตามไตรสิกขาสอนเร่ือง ทาน ศีล ภาวนา
และศลี สมาธ ิปญญา จะเหน็ไดวาตองมศีลีเพือ่ใหจติ
ของตวัมคีวามบริสุทธิ ์ ซึง่จะเปนพืน้ใหการทาํสมาธหิรือ
ภาวนาไปไดถกูทาง จนเกดิปญญา

การทําสมาธิภาวนาจึงเปนส่ิงสําคัญของ
พุทธศาสนา ซึ่งขณะนี้เปนที่ยอมรับและนิยมทั่วโลก
เพราะผูปฏิบัติจะรูไดดวยตนเองวามีผลดี ทั้งในดาน
การดํารงชวิีต และการทํางานอยางมปีระสิทธภิาพ

ในทางวิทยาศาสตรถือวาจิตเปนพลังงาน
เชนเดียวกับพลังงานอ่ืนๆ แตเปนพลังที่มอํีานาจมาก
ถาไดฝกอยางดีแลวอาจนําไปใชประโยชนได เมื่อ
สมยัผมเปนรอยโทจบแพทยมา 3 ป ไดมโีอกาสไปพบ
ฆราวาสทานหนึง่ทีม่พีลังจติสูง ไดอธบิายถงึเร่ืองพลังจติ
วาเปนพลังงานทีม่อํีานาจมากยิง่กวาอะไรทัง้หลาย ผม
ก็ถามตามประสาหมอวาแรงกวาเอกซเรยไหม เพราะ
เอกซเรยสามารถถายทะลุทะลวงผานรางกายไดทัง้หมด
ทานบอกวาแรงกวา ผมก็ขอทดสอบโดยการกลับไป
เอาแผนตะกัว่หนาทีเ่อกซเรยไมผานทาํเปนกลองครอบกนั
แลวใสธนบตัร 10 บาทไว เอกซเรยไมผานเอาไปใหทาน
ด ูทานเรียกลูกชายทีไ่มมหี ูอายปุระมาณ 10 ขวบมาใหดู
เดก็คนนัน้สามารถบอกไดถกูตองวาขางในมธีนบตัรใบละ
10 บาท และบอกไดถกูตองกระทัง่เลขธนบตัร ทําใหผม
ตองยอมรับเร่ืองของพลังจิตวาสูงกวาแสงเอกซเรย
อาจเร็วเทาความเร็วของแสง ถาเราไปศกึษาการปฏิบตัิ
สมาธวิิปสสนา จะเหน็ไดวาจติทีต่ัง้มัน่เปนอุปจารสมาธิ
แลวสามารถนาํไปฝกจนเกดิความสามารถบางประการ
เชน

- อิทธปิาฏิหาริย แสดงฤทธิต์างๆได
- เจโตปริญาณ การอานใจคนได

- อนาคตงัสญาณ สามารถรูอนาคตได
- อตตีงัสญาณ สามารถรูอดตีได
- ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ ระลึกชาตทิีผ่านมาได

ซึ่งความสามารถเหลานี้ผมไดพบทั้งพระ
สงฆและฆราวาสที่สามารถทําไดจริงๆ เปนโลกีย
อภิญญาทีค่ลายเปนผูวิเศษ แตสามารถอธบิายไดตาม
หลักวิทยาศาสตร ซึง่ผมจะไมขออธบิายในวันนี ้ ถาทาน
ผูใดสนใจอาจไปฟงการเสวนาประสาพทุธ คร้ังที ่ 8 ที่
โรงพยาบาลวิชยัยทุธ ในวันที ่21 เมษายนนี ้เร่ืองพระ
พุทธศาสนาในเชิงวิทยาศาสตร โดยผูเชี่ยวชาญเปน
วิศวกร 1 ทาน และดร.ทีศ่กึษาเร่ืองจติอีก 1 ทาน

จากคาํอธบิายนีเ้ร่ืองทีเ่กีย่วแกอิทธปิาฏิหาริย 
ตางๆเปนเร่ืองจริง แตเร่ืองหลอกลวงกม็มีาก  ผูมปีญญา
จงึตองพจิารณาศกึษาเอาเอง แตขอเรียนวาไมใชเร่ือง
เหลวไหล อยางเร่ืองทีผู่ใหญเคยพดูวาพระบรมสารีริก-
ธาตแุละพระอรหนัตธาตเุสดจ็มาไดเอง เปนความจริง
เพราะผมไมเคยเชือ่จนพบกบัตวัเองจริงๆหลายคร้ัง ซึง่
มหีลักฐานรายละเอียดในหนงัสือ

8. มีคําถามบางอันที่ถูกถามจากปญญาชน
ผูทีไ่มศรัทธา หรือจากคนในศาสนาอ่ืน ไดแก

“ ถาพระพุทธศาสนาด ีทําไมจงึเสือ่มไปจากอนิเดยี”
เราชาวพทุธจงึควรรูและตอบเร่ืองนีไ้ดหลัง

พระพทุธเจาปรินพิพานไปแลว พระพทุธศาสนาเจริญ
รุงเรืองอยูไดเพราะอรหนัตสาวก และมพีระเจาแผนดนิ
ของอินเดยีหลายพระองคไดอุปถมัภค้าํชพูระศาสนาไว
โดยเฉพาะอยางยิง่พระเจาอโศกมหาราชทีไ่ดจดัระบบ
ไวดี มีการสังคายนาพระไตรปฎกคร้ังที่ 3 โดยพระ
โมคคัลลีบุตร และอรหันต 1,000 รูป ณ อโศการาม
กรุงปาตลีบตุร เมือ่ พ.ศ. 235 และสงพระอรหนัตเผย
แพรออกไป 10 ทิศ และพระโสณะ พระอุตตระมา
เมืองไทย จนถึงประมาณ พ.ศ.1100 เร่ิมเส่ือมจาก
อินเดยี และสลายไปเมือ่ พ.ศ.1500 อันเนือ่งจาก

- สงฆแตกสามคัค ีมนีกิายตางๆถงึ 20 นกิาย
และไปผสมกบัศาสนาพราหมณ

- ศาสนาพราหมณ เพล่ียงพลํ้าจงึปรับปรุงนํา
พระพทุธเจาไปเปนปางหนึง่ของนารายณที่
อวตารลงมา เพือ่ชวยคนชัว่คนเลว ทําใหคน
วรรณะสูงไมกลานบัถอืพทุธ
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- กษตัริยมสุลิมไดครองอํานาจในอินเดยี จงึได
ทาํลายศาสนสถานของพทุธและฮนิดทูัง้หมด
ฆาสงฆ รวมทัง้มหาวิทยาลัยนาลันทาทีใ่หญ
ที่สุดในโลกดวย ทําใหพุทธถูกทําลายดวย
อํานาจของศาสนามสุลิม

- พระธรรมคําสอนของพุทธสูงกวาปญญา
ของคนอินเดียสวนใหญทีข่าดการศึกษา มี
ภาษาตางๆมากมาย และพทุธศาสนาสอน
ส่ิงที่ทวนกระแสความเชื่อของคนอินเดีย
ที่ยังมีชั้นวรรณะของศาสนาพราหมณ ซึ่ง
บดันีย้งัมอียู
อยางไรกด็นีบัวายงัเปนบญุของพทุธศาสนา

ทีไ่ดแพรหลายไปในหลายประเทศ  ตัง้แตสมยัพระเจา
อโศกมหาราช เชน ศรีลังกา สุวรรณภูม ิคอื แหลมทอง
ทั้งหมด เนปาล อัฟกานสิถาน จีน เกาหลี ญี่ปุน ซึ่ง
มผูีทีน่บัถอืรวมกนัประมาณ 2000 ลานคน อธบิายไดวา
พทุธศาสนาเปนศาสนาของธรรมชาต ิเชน ตนไม ตนตอ
ใหญเมือ่ถงึอายกุต็ายไปแตรากไดงอกเปนตนใหมๆ ตอไป
มหินาํซ้าํเกสรหรือลูกยงัปลิวไปไกล นกกากนิลูกและนํา
ไปไกลไปถายเมด็ข้ึนมาเปนตน

เชนเดียวกับในปจจุบันขณะที่พุทธเร่ิม
เส่ือมลงในภาคเอเซียแตกลับไปเจริญงอกงามใน
ประเทศทีม่กีารศกึษาสูง เชน ในอังกฤษ ยโุรป ออสเตร-
เลีย นิวซีแลนด และอเมริกา เพราะพุทธศาสนาเปน
สัจธรรมทีเ่หมาะสมกบัคนมกีารศกึษา

เมื่ อพูดถึ งตรงนี้ อยากขยายความและ
ชี้แจงจุดสําคัญที่เกี่ยวเนื่องกัน คือ ขณะนี้ไดเกิดภัย
ของพระพุทธศาสนาขึน้ทีเ่มอืงไทยจรงิหรอืไม?

แตเดิมผมเองกไ็มรูและไมไดสนใจ แตเมือ่
ไดมีผูใหขอมูลศึกษามากข้ึน และไดนิมนตพระธรรม
ปฎกมาเทศน เร่ื อง “ภัยของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย”  ซึง่ไดพมิพเปนหนงัสือเลมออกจาํหนาย
เพื่อนําทุนไปใหสภาองคกรพระพทุธศาสนาไดดําเนิน
งานตอสูกับภัยรายนี้ เราตองศึกษาประวัติศาสตรวา
ทําไมพุทธจึงสูญไปจากอินเดียตามที่เลามา ขณะนี้
เร่ืองเหลานีจ้ะเกดิข้ึนในเมอืงไทยในลักษณะคลายๆกนั
กลาวคอื ภยัภายนอก คอืมคีวามเคล่ือนไหวของศาสนา
อ่ืนทีสํ่าคญัโดยไดรับนโยบายและทนุจากตางประเทศ

มหาศาล เชน นาํมาสรางโรงเรียน มหาวิทยาลัย สถาน-
สงเคราะห และโรงพยาบาล หรือสถานที่ทางศาสนา
ของเขา เชน สุเหรากระจายไปทั่วประเทศ มีการนํา
ธรรมะของพทุธศาสนาไปดดัแปลงโดยเปล่ียนนโยบาย
ใหม เมือ่การประชมุของวาตกินัทีเ่รียก Vatican Council
II เมือ่ พ.ศ.2505 และเรารูกันเมือ่ พ.ศ.2525 โดยใชวิธี
การกลมกลืนแทนตอสู เชน ทางคริสตมกีารเรียกสํานกั
ของตนวาวัด เรียกหมอสอนศาสนาวาสงฆ มกีารทอด
ผาปา บอกวาพระพุทธเจาคือ ประกาศกของคริสต
ที่พระเจาสงลงมากอนเพื่อสอนคนวาทุกอยางเปน
อนัตตา แลวหลังจากนั้น 543 ปจึงสงพระเยซูมา
ประกาศศาสนาวาเปนอัตตา คือจะไปอยูกับพระเจา
เปนตน ซึ่งเร่ืองนี้ปญญาชนไทยจะตองรูและสํานึก
เพื่อที่จะไมหลงเขาไปในวงจรของเขา เขาเอาเงิน
มาชวยเหลือ มาแกไขปญหาของสังคมไทย คอื “โง จน
เจ็บ” โดยเฉพาะในชวงวิกฤตเศรษฐกิจไดมีผูสอน
ศาสนาเขาไปตามหมูบานเล็กๆ ทัว่ประเทศ ใหความ
ชวยเหลือ และใหคนไทยเปล่ียนศาสนา

ทีสํ่าคญัยิง่กวานี ้คอื ภยัภายใน ซึง่มาใน 3
รูปแบบ คอื

ก. ภัยจากองคกรบริหาร ตองเขาใจวาทีพ่ระ
พทุธศาสนาดาํรงอยูอยางมัน่คงในเมอืงไทยตัง้แต 2000
ปกอน หรือทีช่ดัๆคอืเมือ่รวมเปนชาตไิทยในสมยัสุโขทยั
พอขุนรามคาํแหงเปนตนมา พระมหากษตัราธิราชทกุ
พระองคทุกยุคไดยึดพระศาสนาเปนหลักชัยของชาติ
เชน พระนารายณ ในสมยัอยธุยา, พระเจากรุงธนบรีุ,
รัชกาลที ่ 1, รัชกาลที ่ 4, รัชกาลที ่ 6 จนถงึรัชกาลที ่ 9
จึงทําใหพุทธศาสนามั่นคง ซึ่งเปนเหตุใหเมืองไทย
มคีวามสงบสุขอยางหาทีใ่ดเทยีบไมไดในโลก แตเมือ่ 75
ปกอนมีการเปล่ียนแปลงการปกครองเปนของคณะ
บุคคลซึ่ งเปล่ี ยนไปจนกลายเปนระบบการเมือง
ซึ่งประกอบดวยคนกลุมหนึ่งที่มีความเชื่อความรูใน
พทุธศาสนาตางกนั หรือเปนคนในศาสนาอ่ืน จึงขาด
ความสนใจในพุทธศาสนา ซึ่งเทียบกับอินเดียเพราะ
กษตัริยเปรียบเปนคนของศาสนาอ่ืน เหน็ไดวารัฐธรรม-
นูญฉบับปจจุบันซึ่งอางวาเปนฉบับของประชาชนไม
ยอมบรรจขุอความวา “พทุธศาสนาเปนศาสนาประจํา
ชาต”ิ ลงไป
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ข. ภัยจากพุทธบริษัท ซึ่งประกอบดวย 2
สวน คือ ชาวพุทธ ทัง้หลายทั้งในปจจบุนัหางวัด ขาด
ความเขาใจ ขาดความสนใจในศาสนา และยงัรับกระแส
วัฒนธรรมจากตางประเทศตามโลกาภิวัตน ทําให
ลักษณะของคนไทยในยุคใหมเปล่ียนแปลงไป อันจะ
เปนผลรายตอประเทศและศาสนา

มิหนําซ้ํายังถูกซ้ําเติมดวยองคกรรัฐ คือ
กระทรวงศกึษาธกิารทีจ่ะปฏิรูปการศึกษา โดยใหเดก็
ไทยเลิกเรียนวิชาพทุธศาสนาทีเ่คยเรียนมาในอดตี แลว
จะใหเดก็ไทยทีห่างวัดไปรูธรรมะจากทีไ่หน แลวจะให
เขาเปนคนรุนใหมทีม่ ี“ความรูคูคณุธรรม” ตามหลักการ
ศกึษาไดอยางไร นีเ่ปนภัยรายแรงทีต่อเนือ่งมาจากภัย
ภายนอกผานกระทรวงศึกษา สํานักปฏิรูปการศึกษา
ซึง่มเีหตุการณที่สนบัสนนุ เชน ในวันปฏิญาณตนตอ
พระเจาอยูหวั 3 ธันวาคม 2544 หนงัสือคูมอืทําหนา
ปกเปนโบสถของคริสต มกีางเขนอยูบนหลังคา ทาน
จะคดิอยางไร มภัียจริงหรือไม ?

ค. ทีสํ่าคญั คอื องคกรสงฆทีเ่ปน พุทธบรษิทั
1 ใน 4 ทีพ่ระพทุธเจาฝากพระศาสนาไวกําลังมปีญหา
อยางมาก มคีวามแตกแยกอยางรุนแรงเกดิข้ึนในองคกร
เอง เชน มสํีานกัสงฆทีม่ลูีกศิษยลูกหามากไดส่ังสอน
พุทธบริษัท ดวยส่ิงที่ไมใชธรรมะของพระพุทธองค
ถูกองคกรสูงสุดของสงฆตัดสินใหปาราชิกแตก็ยัง
สามารถทาํตนเปนสงฆอยูไดอยางเดมิ หรือเจาสํานกัอีก
หลายสํานักที่ปฏิบัติตนอยางเส่ือมเสียลงไปจนถึง
บรรดาพระสงฆทีเ่กดิปญหาทาํผิดพระวินยัมากมาย ลง
ขาวหนา 1 หนงัสือพมิพเดอืนละ 2-3 คร้ัง เมือ่เกดิวิกฤต
เศรษฐกิจมีคนตกงานหนีมาบวชเพื่อเอาตัวรอด แต
ไมไดบาํเพญ็ตนเปนพระ นอกจากนีย้งัมกีารดาํเนนิการ
ทาํลายพระสงฆผูมชีือ่เสียงมคีนเคารพนบัถอือีก อันเปน
แผนของศาสนาอ่ืน จนทําใหบรรดาชาวพทุธทีไ่มเขาใจ
พากนัพดูวา “ไมอยากไปวัด ไมอยากทําบญุ ไมอยาก
ไหวพระสงฆ เพราะศาสนาเส่ือม” เขาไมสามารถ
แยกแยะสาเหตุจริงๆไดวาความจริงสงฆสวนใหญคือ
คนธรรมดาในสังคมปจจบุนั เมือ่สังคมเส่ือม คนเส่ือม
พวกนีม้าบวชเปนพระจงึมกีารแสดงออกเชนนี ้แตพระ
ศาสนาและพระธรรมคาํสอนยงัสูงสงบริสุทธิอ์ยูอยางเดมิ
ซึง่เร่ืองนีพ้ระพทุธองคไดทาํนายไวแลววาเปนเหตทุีจ่ะทํา

ใหพระศาสนาสูญส้ินไป พระพทุธองคตรัสวา “หากพวก
ภกิษ ุภกิษณุ ีอบุาสก อบุาสกิา ไมเคารพยําเกรงในพระศาสนา
ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสิกขาบท และไมยําเกรงซึ่ง
กันและกัน จะทาํใหพระสทัธรรมไมดํารงอยูไดนาน” และได
ตรัสถึง ภัย 5 ประการของภิกษ ุ คือ ภิกษุจักชอบจีวร
ดีงามทิ้งผาบังสุกุลเปนวัตร, ชอบประชุมกันอยูตาม
เมืองใหญๆ, ละทิ้งบิณฑบาตรที่ดีงามเปนวัตร และ
แสวงหาอาหารรสเลิศ, ชอบเสนาสนะทีด่งีาม ละทิง้การ
อยูปาเปนวัตร, คลุกคลีกบัสตรีไมประพฤตพิรหมจรรย
และคบกับคนที่อยูในวัดที่ไมถูกตอง รวม 5 ประการ
“ภกิษทุัง้หลาย ภยัในอนาคตทัง้ 5 ประการนี ้ซึง่ยังไมเกิด
ในบดันี ้แตจะบงัเกิดในกาลตอไป เธอทัง้หลายพึงรูไว และ
พยายามละภยันัน้เพ่ือปองกันความเสือ่มของพระศาสนาใน
อนาคตกาล” พวกเราจึงตองชวยกันดูแลรักษาพระ
ศาสนาใหคงอยูนานทีสุ่ด ตานกบักระแสของโลกาภิวัตน
โดยชวยกันดูแลยกยองสงฆและองคกรสงฆที่ดี และ
หางไกลจากสงฆทีป่ฏิบัตไิมชอบตางๆ รวมทั้งองคกร
สงฆนัน้ๆ ไมวาจะมอํีานาจ บารม ีและทรัพยสิน ลูกศษิย
มากมายเพยีงใด

ปญหาเฉพาะหนาขณะนี้ที่ เราตองผนึก
กาํลังรวมกนัแกไข คอื จะตองใหมกีารเรียนพทุธศาสนา
ในเยาวชน เพียงแตตองมีการแกไขรูปแบบการเรียน
การสอน และตองใหมกีารแกไขรัฐธรรมนญูโดยบรรจุ
ขอความวาพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาต ิลงไปใหได
เพื่อมิใหลดพุทธศาสนาลงไปเทาศาสนาอ่ืนๆอีก 5
ศาสนา

9. ที่วาพระพุทธองคและบรรดาอรหันตทั้งหลาย
เปนผูรูแจงจริงหรือไม? สิ่งที่พระพุทธองคทรงสอนจะ
เชือ่ถือไดเสมอไปหรอื? บางคนถงึกบัอางกาลามสตูร  วา
พระพุทธเจาสอน “ไมใหเชื่อเร่ืองที่ไดยินมา ที่เลากัน
สืบมา อยาเชื่อตํารา อยาเชื่อเพราะเปนสมณะหรือ
เปนครู” แลวจะเชื่อพระพุทธเจาไดทุกอยางหรือ โดย
เฉพาะในเร่ืองทีด่วยความรูปจจบุันเรายังอธบิายไมได
เชน เร่ืองนรกสวรรค ผลของบาปบญุ เปนตน

เพือ่ใหทานทีเ่ปนนกัวิทยาศาสตรและสวน
หนึ่งจะเปนแพทยไดมีความเชื่อถือศรัทธาในคําสอน
ของพระพุทธองค จะยกตัวอยางสัก 1 เร่ือง คือ พระ
พทุธองคไดอธบิายการเกดิวาม ี4 แบบ คอื
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- ชลาพุชะกําเนิด คือ เกิดในครรภออก
มาเปนตวั เชน คนและสัตวบางพวก

- อัณฑชะกาํเนดิ คอื เกดิจากไข แลวมาฟก
ตวัจากไข

- สังเสทชกาํเนดิ     คอื เกดิจากเถาไคลของ
สกปรก เชน พวกโปรโตซัว แบคทีเรีย
เชือ้รา

- โอปปาตกิะกาํเนดิ คอื การเกดิผุดข้ึนมา
เปนตวัทเีดยีวตวัใหญเลย ไมมกีารเตบิโต
อีกจนตายไป ไดแก การเกิดของเปรต
อสุรกาย จนถึงพวกเทวดา พรหม 29
ภพภูมิ

สําหรับการเกิดของมนุษยนั้นพระพุทธองค
ไดอธิบายไวตั้ง 2,600 ปกอนวาการเกิดของมนุษย
ไวอยางทีเ่ราทางวิทยาศาสตรไดยนืยนั ไดแก เมือ่ไขของ
มารดาผสมกบัเชื้อของบิดาจะเกิดเปน “กลละ” เปน
น้ําใสคลายเนย ขนาดเทาหยดน้ํามันงาที่ติดปลาย
ดายที่ทําจากขนแกะแรกเกิด 3 เสน (คือเล็กมาก)
ในกลละนัน้มโีครงสรางทางกาย (กายทสกะ) โครงสราง
ทางสมอง (วัตถุทสกะ) และโครงสรางทางเพศ
(ภาวทสกะ) ซึง่ตรงกับเร่ืองโครโมโซม X และ Y และ
gene   2 วันตอมาจงึจะกลายเปนอัมพทุะ ซึง่ตรงกบั
embryo   7 วันกลายเปน “เปสิ” และกลายเปนกอนเนือ้
“ฆนะ” พอถึงสัปดาหที่ 5 เกิดสาขามี 5 ปุม ตรงกับ
แพทยที่มีแขนขา 4 และหนา 1 จนครบสัปดาหที่ 9
มีอวัยวะครบ จนถึงสัปดาหที่ 42 เปนรางกายครบ
อยู ในครรภมีน้ําหลออยู รอบตัว ไดอาหารทางกาน
สะดอืทีม่รูีพรุนเหมอืนกานบวั (ตรงกบัรก) ซึง่เพยีงแค
นีเ้ราคงตองยอมรับวาทานรูแจงจริง ยิง่กวานัน้พระองค
ทาน ยังรูมากกวาวิทยาศาสตรคืออธิบายวาจะตองมี
“คันธัพพะ” หรือวิญญาณทีเ่ขามาจตุิ โดยอธบิายกบั
พระอานนทวา “ดกูอนอานนท เพราะเหตนุัน้แลส่ิงนีเ้ปน
ตนเหตุ เปนแดนเกิด เปนปจจัยแหงนามรูปก็คือ
วิญญาณ ซึง่จะมตีัว “กรรม” ชกันําเขาสูครรภมารดา
ทานจึงพูดวา “มีกรรมเปนเผาพันธุ” และอาจนําไป
อธบิายไดวาในปจจบุนัเราสามารถทาํ gift ทํา ECSI ได
แตไมสําเร็จมาก ซึง่อธบิายไมไดวาเพราะอะไร นอกจาก
อธิบายตามพระพุทธองควา เพราะวิญญาณไมเขาสู

ครรภมารดา คือ ปฏิสนธิวิญญาณ ซึ่งพระพุทธองค
อธบิายวา คนประกอบดวย 2 ส่ิง คอื รูป (คอืกาย) และ
นาม (คอืเวทนาสัญญาสังขาร และวิญญาณ) รวมเรียก
“ขนัธ 5” ซึง่รูป หรือกายนีท้านยงัอธบิายวาประกอบดวย
ธาต ุ5 อยาง คอื ดนิ น้าํ ลม ไฟ และ อากาศธาต ุทาน
จงึใหพจิารณาอยูเสมอวาทกุคนเมือ่ตายไปจะเหลือแต
ดนิ น้ํา ลม ไฟ และอากาศธาต ุไปเปนตวัเราอีกตอไป
เหลือแตวิญญาณทีจ่ะเปล่ียนภพ เปล่ียนชาตไิปไมรูจบ

10. ทานนวกภิกขุทัง้หลาย ทานไดมาบวช
เรียนในภาคฤดูรอน เมื่อจบทานจะเขาไปใชชีวิตของ
ฆราวาสตอไป ทานคงจะไดนําธรรมะของพระพทุธองค
ไปใชในชวิีตขางหนา ซึง่นอกจากทรงส่ังสอนใหคนพน
ทุกขโดยไปใหถึงพระนิพพานแลว ทานยังไดสั่งสอน
ใหนาํธรรมะไปใชในชวิีตประจาํวัน ซึง่ถงึแมเปนคาํสอนเมือ่
2,500 ปที่แลวยังสามารถใชไดในทุกวันนี้ เรียกวา
อกาลิโก เชน

ฆราวาสธรรม 4 เปนธรรมะสําหรับผูครอง
เรือน ใหดํารงตนในหลัก 4 ประการ คอื

1) สัจจะ มคีวามซือ่ตรง
2) ทมะ มคีวามยัง้คดิ
3) ขันติ มคีวามอดทนขยนัหมัน่เพยีร
4) จาคะ มคีวามเผ่ือแผ เสียสละ ไมเหน็

แกตวั
ถาใครยึดธรรมะขอนี้ไป ยอมมีความเจริญ

รุงเรืองแนนอน นอกจากนี้ทานยงัสอนหลักในการสราง
หลกัฐานใหชวิีต 5 ประการ คอื

1) ขยนัหมัน่เพยีร ทาํงานสุจริต
2) เก็บเงินของใหดี แบงไวใชยาม

เจบ็ปวย
3) เล้ียงชีพใหเหมาะสม อยาสุรุย

สุราย
4) ไมเยอหยิง่จองหองกบัคนอ่ืน
5) คบคนด ีพจิารณาคนกอนคบ

ทานสอนถงึการจายโภคทรพัยทีม่เีพ่ือประโยชน 5
ประการ คอื

1) ใชเงินเล้ียงตนเอง บิดามารดา
บตุรภรรยาทาสใหอ่ิมหนาํสําราญ

2) เล้ียงมติรสหายใหเปนสุข
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3) ใชเงนิปองกนัภัยตางๆ เชน จากไฟ
จากน้ํา จากโจร และจากทายาท
ทีป่ฏิบตัไิมดี

4) ใชเงนิบํารุงญาตพิีน่อง, เล้ียงแขก,
ทําบญุใหผูตาย ชวยชาต ิและทํา
บญุใหเทวดา

5) ทําทาน เพือ่จะนาํสุขในภายหนา
ธรรมอีกขอที่ทุกทานจะตองจําและปฏิบัติใน

การศกึษาและทํางาน คือ อทิธิบาท 4 ซึง่เทศนใหพระ
อานนทฟงทีป่วาลเจดยี วาเปนทางแหงความสําเร็จ คอื
ฉันทะ วิริยะ จติตะ วิมงัสา

ฉันทะ เปนขอตน คือทานตองมีจิตใจรัก
งานทีจ่ะทํา เชน ทานทีจ่ะเปนนายเรือ ตองรักทีจ่ะใช
ชีวิตของทหารเรือ นักศึกษาแพทยตองมีใจรักที่จะ
ชวยเหลือรักษาดแูลคนไข ไมใชมาเรียนเพราะเรียนเกง
พอแมขอใหมาเรียน ถาไมมีใจเมตตาตอคนไขแลว
ทําอยางไรกไ็มเจริญ

วิริยะ แนนอน คือ ความขยันหมั่นเพียรใน
การศกึษาทํางาน ยอมทาํใหสอบไดด ีทํางานกาวหนา

จิตตะ ใสใจในงาน นับเปนส่ิงสําคัญ คือ
ความสนใจในงาน จะทาํใหกาวหนา

วิมังสา เปนขอหนึ่ งที่ คนไทยขาดมาก คือ
การใชสติปญญา พจิารณาคนควา หาส่ิงดีๆ ทีจ่ะเปน
ประโยชนใหงานกาวหนา ถาไดมีผลงานจะโดดเดน
กวาคนอ่ืน

ธรรมะอีกขอหนึง่ทีจ่ะเปนประโยชนในอนาคต
เมือ่ทานเปนผูใหเปนผูบงัคบับญัชา คอื พรหมวิหาร 4 คือ
“เมตตา กรณุา มทุติา อเุบกขา” โดยเฉพาะผูจะเปนแพทย
ความเมตตากรุณานี้คือ รักสงสารจะออกมาจากใจ
ภายใน จะแสรงทําไมได ตองรักสงสารคนใตบังคับ
บญัชา คนทีต่่าํกวาทัง้ปวง คนไขทีท่กุขทรมานทัง้หลาย
และเมือ่ทํางานยอมม ีผูทีไ่ดดกีวาเรา ทัง้ๆทีเ่ขาอาจไม
เกงเทาเรา แตเขามีดีทางอ่ืน เราอยาไปอิจฉาเขา
ตองมีมุทิตาจิต พลอยยินดีไปกับเขา เราจะไดทั้ ง
เพื่อนและความสุข และสุดทาย อุเบกขา เมื่อเราพบ
ปญหา ความเดอืดรอน จะตองวางใจใหสงบ เชนเดยีว
กบัเมือ่ไดดกีอ็ยาลิงโลดเกนิไป ของเหลานีไ้มยัง่ยนื

สําหรับธรรมะขอสุดทายที่ทานจะตองไปเปน
ขาราชการตอไป คอื ธรรมโลกบาล 2 ไดแก หริิ-โอตตปัปะ
คือ ความละอายแกตนเองถาทําอะไรไมถูกตอง และ
เกรงกลัวตอบาปในส่ิงทีท่ําไมถูกตอง ถามทีั้ง 2 ขอนี้
ขาราชการจะทําใหประเทศชาตเิจริญ รุงเรือง

ผมไดใช เวลามาตามสมควรในการชี้ แนะ
ใหทานนวกภิกขุทั้งหลายที่เปนปญญาชนรุนใหมที่
ตอไปในอนาคตอันใกลจะเปนปญญาชนของประเทศ
ใหทานไดมีความชัดเจนจากปญหาบางอยางในใจ
เกี่ยวกับพุทธศาสนาที่ทานอาจไมกลาถามใคร จะได
เพิม่ศรัทธาแกพระพทุธศาสนาทีเ่ปนสุดยอดของศาสนา
และความเชือ่ถอืทัง้ปวงในโลกนี ้ใหคดิดวยความอ่ิมเอิบ
ในใจวาเรามีบุญนักหนาที่ไดเกิดมาเปนคนไทย เปน
ชาวพุทธในชวงเวลาที่พระพุทธศาสนายังดํารงอยู
สามารถไดบวชเปนสงฆในพระศาสนา ไดศกึษาธรรมะ
ของพระพทุธองคทีถ่กูตองใชไดตลอดกาล ไมมลีาสมยั
เปนสัจธรรมที่เปนความจริงตลอดไป ไดหัดปฏิบัติ
สมาธิวิปสสนากรรมฐาน เพื่อเปนพื้นฐานจุดเร่ิมตน
ทีจ่ะไดปฏิบตัติอไปในภายภาคหนา

เราเปนปญญาชนที่มปีญญาทางโลก แตเรา
ไดเห็นชองทางที่จะสรางภูมิปญญาในทางธรรม เรา
ไดมองเห็นความบกพรองความผิดของเราในอดีต
เรารูทางทีจ่ะปฏิบตัใิหถกูตองในอนาคต หลีกเล่ียงอบาย
ทัง้ปวง เราจะยดึมัน่ในศลี 5 ทกุขอโดยสม่าํเสมอ ถาศลี
5 ขอใดขาดไปดวยประการใดกต็าม เราจะระลึกรูและตัง้
สติรักษาใหม เราจะทํากุศลบุญตอไปเทาที่จะทําได
เราจะชวยปกปองคุมครองพระพทุธศาสนา  ใหอยูคูกบั
ประเทศเราใหนานทีสุ่ดทีจ่ะทาํได

ผมขออนุโมทนาในกุศลบุญที่ทุกทานไดรวม
กนับาํเพญ็ในคร้ังนี้
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ถึงแมวาจะเคยไปบรรยายในที่ประชุมตางๆ
ทั่วประเทศและตางประเทศ แตคร้ังนี้รูสึกตื่นเตนและ
ลําบากใจมากกวาทกุคร้ัง เพราะไมรูวาจะพดูอะไรใหคน
ฟงที่อายุตางกันมากกวา 50 ป เกิดความสนใจ และ
ไมหลับ โดยเฉพาะหลังอาหารกลางวันแบบนี้

เร่ิ มตนไม รู วาจะเรียกตัวเองวาอะไรดี  จะ
เรียกพีก่ด็จูะหนุมไปหนอย จะเรียกตวัเองเปนปูกด็แูกไป
เอาเปนวาเรียกวาอาจารยกแ็ลวกนั ตามทีค่นอ่ืนๆเขาเรียก
และพวกคณุคงเปนนกัเรียนทัง้ส้ิน

ตามรายการใหพูดเร่ืองเกี่ ยวกับจริยธรรม
บางคนอาจสับสนกับคําในภาษาไทยหลายคํา คือ
ศลีธรรม คณุธรรม และจรยิธรรม จะเหน็ไดวาเปนคําเกา
ทีม่มีานานแลวมคีาํวา ธรรมะ อยูดวย ซึง่เรารูดวีา ธรรมะ
เปนคําของพระพุทธศาสนา เปนแกวอันหนึง่ในแกว 3
ประการ คอืพระรัตนตรัย พระพทุธ พระธรรม พระสงฆ
ธรรมะเปนคําส่ังสอนของพระพทุธองค

คําแรก ศีลธรรม มีคําวาศีลเขามากํากับให
ชดัเจนดวยวา อะไรทีเ่ปนส่ิงทีไ่มควรทํา เชน ไมพดูปด
ไมลักขโมย ไมฆาสัตว ไมเสพส่ิงเสพติด คํานี้ถูกตัด
ไปจากหลักสูตรการเรียนในสมัยที่รัฐมนตรีกระทรวง
ศึกษาธิการเปนคนในศาสนาอ่ืน พวกคุณเลยไมได
เรียนวิชาศีลธรรม ซึ่งสมัยอาจารยตองเรียน  คําวา
คณุธรรม นัน้เปนเร่ืองของจติใจทีเ่ปนตวักําหนดใหเกดิ
การปฏิบตัดิีปฏิบตัชิอบ สวนคําวา จรยิธรรม หมายถงึ
การปฏิบัติตนใหอยูในธรรมะ  ซึ่งรวมทัง้ศีลธรรมและ
คณุธรรมเขามาดวย เปนคาํทีค่รอบคลุมเร่ืองทัง้หมด ทัง้
ดานความคดิ ความเชือ่ ความศรัทธา และการกระทํา
ซึ่ งแตละอาชีพ จะมีจริยธรรมแตกตางกันไป เชน
จริยธรรมของแพทย จริยธรรมของผูพพิากษา จริยธรรม
ของขาราชการ จนถงึจริยธรรมของนกัเรียน

ปญหาตอไปคือ อาจารยจะพูดเร่ืองอะไรดี
อาจารยอยากจะพดูเร่ืองทีจ่ะเปนประโยชนและนาสนใจ
ของพวกคณุ คดิวาเร่ืองแรกคงจะพดูเร่ืองประวัตศิาสตร 
เสียกอน ซึง่เทาทีท่ราบ สมยันีเ้ขาไมสอนวิชาประวัต-ิ
ศาสตรกนัในโรงเรียนแลว เชนเดยีวกบัวิชาศลีธรรมกถ็กู
ตัดออกไป พอไดยินคําวาประวัติศาสตรอยาเพิ่งงวง
ความจริงประวัตศิาสตรเปนเร่ืองสําคญัและมปีระโยชน
มากตอทุกคน เพราะเปนส่ิงที่ใหเรารูจักตัวเราเองรูจัก
สงัคมทีเ่ราอยู  เพราะ “ ปจจบุนั คอืผลแหงอดตี”  ทาํใหเรารูวา
ทาํไมเราเปนอยางทีเ่ราเปนในวันนี ้ยกตวัอยางเชน

  ทําไมประเทศไทยจงึเปนอสิรภาพอยูได ในขณะ
ที่ ประเทศรอบบานเรากลายเปนเมืองขึ้ นของประเทศ
มหาอํานาจ ใครรูบาง?

- บางคนบอกวาเพราะเรามพีระสยามเทวาธริาช
-บางคนบอกวาเพราะ 2 มหาอํานาจแยงกัน
ขางหนึ่งคือ อังกฤษยึดพมา และมาเลเซีย
หรือมาลายู ฝร่ังเศสยึดเขมรและลาว เรา
อยูตรงกลางเลยโชคดี
-บางคนบอกวาเพราะคนไทยรบเกง
-บางคนบอกวา เพราะเรามพีระมหากษตัริยที่

“àÊÇ¹ÒÀÒÉÒ¸ÃÃÁ”
â´Â...¹ÒÂá¾·ÂìÊÁ¾¹ ì̧ ºØ³Â¤Ø»µì

á¡è...¹Ñ¡àÃÕÂ¹·Ø¹ÁÙÅ¹Ô̧ ÔÁÒÂÒâ¤µÁÕ ªÑé¹ÁŅ̃ ÂÁµé¹¶Ö§ÍØ´ÁÈÖ¡ÉÒ ¨Ó¹Ç¹ 600 ¤¹
³ ÈÙ¹ÂìàÂÒÇª¹ ÇÑ́ ÊØ¹Ñ¹·Ç¹ÒÃÒÁ Í.ä·ÃâÂ¤ ¡Ò¨¹ºØÃÕ
àÁ×èÍÇÑ¹ Ñ̈¹·Ãì·Õè 21 µØÅÒ¤Á 2545 àÇÅÒ 13.00-14.00 ¹.
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ฉลาด และสามารถ
ซึง่คงจะเปนความจริงทกุขอมากบางนอยบาง

แตเหตุผลทีส่ําคญัทีส่ดุ คือลกัษณะประจําชาติของคนไทย
ในอดตี ทีม่ลัีกษณะเฉพาะไมเหมอืนชาติไหนๆในโลก
ไดแก

คนไทยสวนใหญจติใจด ี เอือ้เฟอเผ่ือแผ  ใครมา
ถงึชาน เรือนตองตอนรับ

คนไทยออนนอม ถอมตน มีลักษณะที่เรียกวา
ย้ิมสยาม

คนไทยมคีวามอดทน อดกลัน้
คนไทยยึดถือการใหอภยั ใหอโหส ิ แมแตแก ผูทีท่ํา

รายแกตวั
คนไทยรักสงบ ยืดหยุ นตอสถานการณ แต

เขมแขง็เวลาตองสูรบ
คนไทยมคีวามประหยัด ประมาณตน
คนไทยนยิมเดนิสายกลาง
ตวัอยางเหตกุารณทีแ่สดงนสัิยคนไทย นบัตัง้แต

สมยัพระนารายณมหาราช ฝร่ังเศส มหาอํานาจของโลก
ในขณะนัน้สงคณะทตูมาขอเผยแพรคริสตศาสนา และ
ขอใหพระนารายณเขารีต สมเด็จพระนารายณก็ยอม
ใหเผยแพรศาสนา คนไทยกม็าฟงบาทหลวงพดู แตหา
คนมาเขารีตไดยาก พระเจาหลุยสกษตัริยของฝร่ังเศส
สงหนงัสือมาชวนพระนารายณใหเขารีต พระนารายณ
ปฏิเสธไมเขารีต แตแทนทีจ่ะปฏิเสธตรงๆกลับพดูตอบ
อยางฉลาดและนิม่นวลวา ถาทกุส่ิงในโลกนีเ้ปนเพราะ
พระผูเปนเจาตามหลักศาสนาคริสตตังแลว ถาพระ
ผูเปนเจาจะประสงคใหพระองคเขารีตแลว คงจะใหเปน
ตั้งแตเร่ิมตนแลว จะมาเปล่ียนขณะนี้คงผิดเจตนา
พระผูเปนเจา พระเจาหลุยสเลยพดูไมออก

หรือกรณีฝร่ังเศสบุกมายึดดินแดนเสียมราฐ
พระตะบองและดินแดนฝงแมน้ําโขง รวมทั้งเขาพระ
วิหารไปจากไทย ถาเรารุนแรงก็อาจถูกยึดไปแลว
เพราะฝร่ังเศสเอาเรือมาปดแมน้ําเจาพระยา แตเรา
มีความอดทน อดกล้ัน ยอมเสียบางสวนเพื่อความ
คงอยูของชาติ

หรือในยคุทายสุดสงครามโลกคร้ังที ่2 ถกูญีปุ่น
บกุ ยกพลข้ึนบกทีป่ระจวบ  และนครศรีธรรมราช คนไทย
ทหาร ตํารวจ รวมจนถงึยวุชนตอสูจนญีปุ่นข้ึนบกไมได

ในที่สุด เรายอมจับมือเปนพันธมิตรกันใหญี่ปุนผาน
ไปพมา ไมถกูญีปุ่นยดึครองเหมอืนประเทศอ่ืนๆในเอเซยี
แต เมือ่เลิกสงครามญีปุ่นแพ เราเกอืบจะตองไดรับโทษ
ทีไ่ปเปนพนัธมติรกบัญีปุ่น แตเรามเีสรีไทยอยูทีอั่งกฤษ
อเมริกา ทาํใหอเมริกาเปนมหามติร ถอืวาสัญญาการเปน
พนัธมติรกบัญีปุ่นเปนโมฆะ ไทยจงึรอดตวั ไมถกูยดึครอง
โดยอังกฤษทีส่งทหารเขามาอยูในเมอืงไทยแลว

นีเ่ปนตวัอยางเหตกุารณรายๆทีท่าํใหไทยรอดตวั
เปนอิสรภาพมาจนวันนี ้ถาจะถามตอไปวาอะไรทําใหคน
ไทยมลีกัษณะทีเ่ดนเชนนี ้คําตอบอยางเดยีวคอื เพราะคน
ไทยมีพระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาติเริ่มมาตั้งแต
พ.ศ.ประมาณ 300 ทีพ่ระเจาอโศกมหาราชสงพระโสณะ
และพระอุตตระมาเผยแพรทีสุ่วรรณภูม ิซึ่งอยูบริเวณ
ประเทศมอญมาจนถงึอางทอง สุพรรณบรีุ ราชบรีุ ซึง่มี
หลักฐาน คอื เจดียแรกในแหลมทองทีพ่ระปฐมเจดยี
และหลักฐานทีช่ดัเจน คอื สมยัมกีารจารึกภาษาไทยเปน
คร้ังแรก เมือ่ประมาณ 900 ป ในยคุพอขุนรามคาํแหง
ไดบันทึกวาไดนมินตพระเถรวาทจากนครศรีธรรมราช
มาเปนสังฆราชที่สุโขทัย และพทุธศาสนาไดเปนหลัก
อบรมคนไทยมาเกอืบพนัป ตัง้แตยคุสุโขทยั ลพบรีุ อยธุยา
ธนบรีุ จนถงึปจจบุนั

ทกุคนคงรูจกัพระเจาตากสินมหาราช ทีท่รงกู
อิสรภาพจากพมาใหคนไทย ทานไดจารึกความในใจ
ไวทีศ่าลพระเจาตาก วัดแจงวา
  “อนัตวัพอช่ือวาพระยาตาก  ทนทกุขยากกูชาตพิระศาสนา
ถวายแผนดินใหเปนพทุธบชูา แดพระศาสนาพระพทุธโคดม”

เมือ่ถงึพระพทุธยอดฟาจฬุาโลก ตนพระราชวงศ
จกัรีของพวกเรา ทานกไ็ดตัง้ปณธิานไววา

“ตัง้ใจจะอปุถมัภก ยอยกพระพทุธศาสนา
จะปองกนัขอบขัณฑสีมา รกัษาประชาชนและมนตร”ี
จะเหน็ไดวากษตัริยไทยทกุพระองครวมจนถงึ

องคปจจุบัน มีความศรัทธาในพระพุทธศาสนาอยาง
ยิง่ยวด พระเจาอยูหวัองคปจจบุนัไดตรัสไวในวันครอง
ราชยสมบตัวิา

“ เราจกัปกครองแผนดินโดยธรรม
เพือ่ประโยชนสุขแหงมหาชนชาวสยาม ”
หลักธรรมของพระพุทธเจาที่ทําใหคนไทยมี

ลักษณะเฉพาะดงักลาวแลว คอื การรูเรือ่งกรรม เรือ่งเวร
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เรือ่งบญุบาป ใชพรหมวิหาร 4  คือเมตตา กรณุา มทุติา
อุเบกขา และรูจักการเดินสายกลาง และใชขันติในการ
ดาํรงชวิีต ซึง่หลักธรรม เหลานีห้ลอมคนไทยใหมลัีกษณะ
พเิศษ และทาํใหดาํรงชาตเิปนเอกราชมาได แตเปนทีน่า
เสียดายที่ ในปจจุบันอิทธิพลของโลกาภิวัตน คือ
การทีค่นไทยรุนใหมไปยดึ และชืน่ชมกบัวัฒนธรรมของ
โลก โดยเฉพาะของอเมริกา ซึง่เราลืมไปวาพวกนีเ้มือ่
เร่ิมตนชาตอิเมริกนัเปนคนทีอ่พยพหนคีดมีาจากยโุรปปน
กบัทาสทีม่าจากอาฟริกา การทีเ่ราไปเอาวัฒนธรรมเขา
มาทําใหลักษณะคนไทยในปจจุบันเปล่ียนไปเปน
คนมีมาด เปนคนแขง็กระดาง เอาแตใจตนเอง ไมอดทน
อดกลัน้ มคีวามรนุแรง ฟุมเฟอย ไมประมาณตน ไปจนถึงเปน
ทาสของยาเสพตดิ และความ ฟุงเฟอไมประมาณตนเปน
เหตทุีท่าํใหในวันนีป้ระเทศ เราตองลมจมเสียกรุงทางดาน
เศรษฐกิจ กลายเปนหนี้ ตางชาติ กจิการหลายอยาง
กลายเปนของฝร่ัง เพราะคนไทยลืมหลักธรรมะของพระ
พุทธศาสนา ซ่ึงพวกคณุทีเ่ปนอนาคตของชาตจิะตองจดจําไว 
ขอใหจําไววาไมวาโลกจะเปล่ียนแปลงไปอยางไร การ
ยึดมัน่ในคําสอนของพระพุทธองคจะถูกตองเสมอทุกกาล
สมยั เรยีกวาเปนอกาลโิก

อาจารยไดสอนประวัตศิาสตรใหฟงเพือ่จดจํา
เอาไว และใหเหน็ความสําคญัและประโยชนของธรรมะ
ของพระพุทธศาสนาที่ ทุกคนที่ ปฏิบัติตามจะเกิด
ประโยชนเปนผลดแีกตนเองและสังคม

ตอไปอาจารยจะเลาวาเหตุใดอาจารยจึงมา
ศรัทธา สนใจศึกษา และปฏิบัติตามคําสอนในพระ
พทุธศาสนา

ถึงแมอาจารยจะเปนพุทธมามกะตั้งแตเกิด
คุณแมเปนคนพาไปวัด ทําบุญตักบาตรในวันเกิด
เวียนเทียนปละคร้ัง นอกจากนัน้ก็ไมไดมอีะไรกบัพระ
พทุธศาสนา จนกระทัง่สงครามโลกคร้ังที ่2 เกดิข้ึนเรียก
วาสงครามมหาเอเชยีบรูพา ญีปุ่นบกุข้ึนไทย แลวในชวง
หลังสัมพนัธมติรสงเคร่ืองบนิมาทิง้ระเบดิทีก่รุงเทพบอยๆ
คณุแมจงึเอาพระเคร่ืองมาผูกหอยคอ และเอาอีกหลาย
องคใสถงุผาใสกระเปาบอกวาใหปองกนัระเบดิ  และสอน
ใหสวดมนตทกุคนื บางคนืงวงมากอาจารยกก็ราบ 3 ที
และบอกวา “เหมอืนวันกอน” ตามประสาเดก็ คนืหนึง่
เคร่ืองบนิพนัธมติรมาทิง้ระเบดิกรุงเทพ เวลาประมาณตี

1 บานอาจารยเชาเขาอยูทีถ่นนเศรษฐศริิ ดานหลังเปน
คลังสรรพาวุธของทหาร เมือ่ม ี“หวอ” สัญญาณ อันตราย
ทกุคนทีบ่านตืน่และออกจากบานมาปเูส่ืออยูทีส่นามหญา
หนาบาน เคร่ืองบินๆต่ํา ไฟฉายตอสูอากาศยานฉาย
ไปจบัเคร่ืองบนิ ปตอ.ยงิข้ึนไป คนืนัน้มนัทิง้ระเบดิทีส่ถานี
รถไฟบางซือ่ และคลังสรรพาวุธหลังบานอาจารย เสียง
ระเบดิดงัมาก ทกุคนนอนราบกบัพืน้ ไดยนิเสียงกราวบน
หลังคาและเสียงตุบตับ้ใกลๆ ตวั เมือ่หมดภัยข้ึนบานนอน
หลังคาบานโหวหมด รุงเชามาด ูปรากฏวารอบบริเวณ
ที่เรานอนหลบภัยมีสะเก็ดระเบิดกอนขนาดใหญกวา
หัวแมมือตกอยูเกล่ือนรอบตัว แตพวกเราไมเปนไร
นี่เปนคร้ังแรกที่อาจารยเร่ิมเชื่อใน “พระพุทธคุณ” วา
เปนทีพ่ึ่งทีอ่าศยัไดจรงิตามคําสวดมนต ตัง้แตนัน้กส็วม
สรอยคอหอยพระมาจนวันนี้

เมือ่เดก็ๆทกุคร้ังทีม่กีารสอบไลคณุแมจะพาข้ึน
รถไฟไปไหวหลวงพอโสธรที่ฉะเชิงเทรา เพื่อขอบารมี
ใหสอบได และอาจารยสอบไดมาทกุคร้ัง ซึง่อีกคร้ังหนึง่
ขณะอยูอเมริกา ขับรถขามทวีปโดยสลับกันขับกับ
เพือ่นหมอ ตางคนมลูีกเมยีนัง่มาขางหลัง วันหนึง่เพือ่น
ขับ อาจารยนอนหลับอยูขางคนขับ คลายมคีนมาปลุก
ลืมตาข้ึน ผงกหวัข้ึนมา เหน็รถเรากาํลังว่ิงขามมาอยูดาน
ซายของถนน ซึ่งผิดทางเพราะอเมริกาขับรถทางขวา
และมีรถบรรทุก Trailer คันใหญกาํลังพุงสวนมาดาน
หนา เพราะเพือ่นหมอทีขั่บหลับใน อาจารยตะโกนบอก
เพือ่นแลวบดิพวงมาลัยหลบไปทางขวาทนัท ีรถบรรทกุ
ผานไปอยางเฉียดฉิว มิฉะนั้นตายทั้งรถแนนอน เปน
เคร่ืองพสูิจนอีกคร้ังของคําสวดมนตทีว่า “พุทธัง สรณงั
คจัฉาม”ิ แปลวา “พระพุทธเปนทีพ่ึ่งทีอ่าศยักําจดัภยัไดจรงิ”
อันนี้ เปนการสรางศรัทธาในพระพุทธศาสนาใหแก
อาจารยเปนเบือ้งตน

ตอมาเมือ่เปนแพทยจงึไดเร่ิมศกึษาปฏิบตัทิาง
สมาธิวิปสสนา ซึ่งจุดเร่ิมตนก็มาจากเร่ืองพระเคร่ือง
นัน่เอง เพราะมเีพือ่นหมอสนใจหาพระเคร่ืองกนั กลางวัน
กขั็บรถเอาพระไปใหผูทีเ่ขาเรียกวาเปนเซยีนพระเคร่ืองดู
ปรากฏวาพระเคร่ืองของอาจารยทีเ่อามาจากกรุของพอ
ถกูเซยีนบอกวาปลอมสวนหนึง่ ซึง่อาจารยไมเชือ่ เพราะ
เปนของเกาแกกอนยุคที่จะปลอมพระกัน พอดีมีคน
บอกวาใหไปหาอาจารยทวี ทวิแกว เอาพระหอผาไปหรือ
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ใสกลองไปใหทานหลับตาดู ทานจะบอกไดวาเปน
พระอะไร ทําที่ไหน ของแทของปลอม ตัวเองไมเชื่อ
แตกล็องไปด ูปรากฏวาทานบอกไดหมด อาจารยเปน
งงมาก ถามทานวาทําไมรู ทานอธบิายวาเปนเร่ืองของ
พลังจิตที่เกิดจากการปฏิบัติสมาธิจะทําใหมีอํานาจ
พเิศษ เรียกวา “ตาทพิย” เรียกภาษาหนงัสือวา “ทพิย จกัษ”ุ
อาจารยทวีถามวาอยากเรียนไหม อาจารยทวีอยากไดลูก
ศษิยทีเ่ปนนกัวิทยาศาสตร อาจารยกย็งัไมยอมเชือ่ ถาม
ทานวาพลังจิตแรงแคไหน แรงเทาแสงเอกซเรยไหม?
ทานบอกวาแลวแตคน อาจจะแรงกวา อาจารยไมเชือ่
อาจารยเลยกลับมาเอาแผนตะกั่วหนาที่แสงเอกซเรย
ยังผานไปไมไดมาทําเปนกลองแลวเอาเงิน 10 บาท
ใสลงไป เอาฝาครอบปด เอาไปทดสอบ อาจารยทวีเรียก
ลูกชายอายุสิบกวาขวบที่ว่ิงเลนอยูที่ชื่อวา โสตทิพย
แปลวา หูทิพย เพราะเขาไมมีรูหู ซึ่งโดยปกติจะตอง
เปนใบ แตอาจารยทวีสอนนั่งสมาธิตั้ งแตเด็กจนรู
ภาษาเรียนหนงัสือได ใหโสตทพิยมาดวูาในกลองมอีะไร
เดก็ชายโสตทพิยนัง่ หลับตาดสัูกพกักบ็อกวา “แบงค พอ”
อาจารยทวีถาม วาแบงคกีบ่าท เดก็บอก “สิบบาท พอ”
ทานถามตอวาเลขอะไร เดก็กบ็อกเบอรออกมา ซึง่เมือ่เปด
กลองตะกัว่ กเ็หน็วาถกูตอง อาจารยเลยยอมเปนลูกศษิย
อาจารยทวี ซึง่ทานเปนลูกศษิยของหลวงปูทวดเหยยีบ
น้าํทะเลจดื ศกึษาการปฏิบตัสิมาธ ิซึง่เปนวิธกีารทีสํ่าคญั
ของพระพทุธศาสนาทีส่ามารถจะนาํไปใชประโยชนใน
ชวิีตประจําวันไดมาก แมแตนําไปใชในทางการแพทย
ซึ่งอาจารยไดวิจัยโรคพยาธิเขาสมองที่เปนเหตุในคน
ไทยปวยเปนโรคเลือดออกในสมอง อัมพาตหรือสมอง
อักเสบเปนจํานวนมาก แตพิสูจนไมไดวาจากพยาธิ
ตัวไหน อาจารยมีสมองคนไขที่ตายจากโรคนี้ 11 หัว
ไดมาจากตางจังหวัด สงใหพยาธิแพทยตรวจแลว
กไ็มพบเชือ้ นกึถงึวิชาตาทิพย ของอาจารยทวีได จึงไป
ถามอาจารยวาจะดเูหน็ไหม? อาจารยทวีบอกไมแนใจ
เพราะตัวพยาธิขนาดเล็ก และมีลักษณะเหมือนเนื้อ
สมอง อาจารยเลยทดลองเอาตัวจี๊ด 1 ตัว ขนาด
ประมาณ 4 ม.ม. ใสในหน ู1 ตวั แลวเอาหนอีูก 2 ตวั
ทีไ่มมพียาธใิสกรง 3 กรงไปใหอาจารยด ูอาจารยทวีกช็ี้
ไดถกูตอง จงึใหอาจารยทวีมาหลับตาเขาสมาธดิสูมอง
คนไขทัง้ 11 ราย อาจารยชีว้าอยูในสมองชิน้หนึง่ อาจารย

เอาสมองชิน้นัน้มาสองกลองด ูคอยๆเข่ียออกทีละชิน้
หมดเวลาไปหลายชัว่โมง ในทีสุ่ดกพ็บพยาธติวัจีด๊ขนาด
1 ซม. 1 ตวั ยนืยนัวาเปนสาเหตจุริงๆ ทําใหอาจารย
โดงดงั ฝร่ังมาขอใหเขียนลงในตาํราตางประเทศ

ตอมาเมื่ออาจารยสนใจพุทธศาสนามากข้ึน
จงึไดศกึษาพระธรรมคาํสอนของพระพทุธองคทีเ่ปนหลัก
ของพทุธศาสนา โดยเฉพาะอยางยิง่ คาํสอนของพระปา
ที่มีลักษณะเขาใจงาย จนเขาใจวา “ธัมมัง สรณัง
คจัฉาม”ิ แปลวา “พระธรรมเปนทีพ่ึ่งทีอ่าศยักําจดัภยัไดจรงิ”
และไดนาํเอาพระธรรมมาเปนหลกัในการดําเนนิชวิีต ทําให
ชีวิตของการงานและครอบครัวเจริญมั่นคงมาจนทุก
วันนี้ และอาจารยไดเขียนหนังสือไว 2 เลม สําหรับ
ปญญาชนไดนํามาแจกในวันนี้ เลมบางสําหรับเด็ก
อายนุอยๆ เลมหนาสําหรับนกัเรียนโต ซึง่เชือ่วาถาเอา
ไปอานอาจทําใหเขาใจ และสนใจศาสนามากข้ึน

สําหรับประสบการณเกี่ ยวกับพระสงฆ  ซึ่ ง
ตองขอชี้แจงไวตรงนี้กอนวาผูที่บวชหมเหลือง เรา
เรียกวาภิกษ ุ แตถาเปนผูปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแลวเปน
พระสุปฏิปณโณ หรือพระอริยสงฆ ในสมยัพระพทุธเจา
จงึเรียกวา “สงฆ” เมือ่เดก็ๆคณุแมมกัจะพาอาจารยไปรด
น้ํามนตกอนสอบใหญๆกับหลวงตาบุญชู แหงวัด
โปรดเกต ุทีป่ากลัด ซึง่ไปลําบาก นัง่รถเมลไปถนนตก
ตอเรือไปปากลัด ทานเปนพระปฏิบตัพิระธดุงค น้าํมนต
ทานคงขลัง เวลาอาบตวัอาจารยจะส่ันเหมอืนเจาเขา
ทกุทเีพราะ น้าํในโองเยน็มาก แตกส็อบไดทกุท ีเมือ่เปน
หมออาจารยไดมโีอกาสดแูลรักษาพระอริยสงฆหลาย
ราย ประทบัใจในการปฏิบตัอิงคของทาน ยิง่กวานัน้ยงั
สังเกตเหน็วาตามตาํราทีเ่ขียน ไวเกีย่วกบัเร่ืองของฌาน
และญาณตางๆ เชน

- เจโตปริญาณ การอานใจคนอ่ืน
- อนาคตงัสญาณ  การรูอนาคต
- อตตีงัสญาณ การรูอดตี
- ปพุเพนวิาสานสุตญิาณ การระลึกชาตทิีผ่านมา
ที่ พระพุทธองคได เทศนาไว เปนความจริง

ทุกอยาง ไมใชเร่ืองเพอฝน จะเลาเร่ืองเจโตปริญาณ
ใหฟงสักเร่ือง บางคนอาจเคยไดยินชื่อหลวงปูชอบ
ฐานสโม ทานละสังขารไปหลายปแลว อาจารยเคยดแูล
ทานเปนไขสูงมาทีโ่รงพยาบาล ทานเปนอัมพาตคร่ึงซกี
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อยูแลว นอนหลับตาเหมือนคนไมรูตัว อาจารยเจาะ
เลือดมาตรวจ ตองทาํคนเดยีวเพราะพยาบาลหญงิถกู
ตัวทานไมได ทานผอม หนังแหง อาจารยภาวนาขอ
ใหเจาะคร้ังเดียวได ก็เจาะไดจริงๆ ตลอดเวลาทาน
นอนหลับตานิง่ พออาจารยดดูเลือดเสร็จฉีดใสหลอด
พอหันกลับมาจะเอาสําลีที่กดไวออก ใจเกิดนึกแวบ
ข้ึนมาวา เขาวาทานเปนอรหนัต ในหนงัสือวาถาใครทํา
ใหพระอรหันตตกเลือดจะตกนรก ทันทีที่ผมคิดจบ
หลวงปูทานลืมตาโพลงยกมืออีกขางมาที่หัวอาจารย
คลายจะบอกวาทานอโหสิให และยิ้มตาใสแจวทั้งๆที่
ตลอดเวลาเปนชัว่โมงทานไมเคยลืมตา ผมจงึรูวานีเ่อง
ทีเ่ขาเรียกวา “เจโตปริญาณ”  ทีอ่านใจเราไดในวินาที
ที่ เราคิด หลังจากนั้นอาจารยจึงศรัทธาในพระสาย
ปฏิบัติที่ เรียกวาพระปา สายอาจารยมั่น ภูริทัตโต
ซึ่ งหลวงพอชา สุภัทโท แหงวัดหนองปาพงที่ เปน
อาจารยของทานอาจารยคเวสโก ผูตัง้มลูนธิมิหามายา-
โคตมทีีพ่วกคณุไดทนุมานีก้เ็ปนศษิยองคหนึง่ และไดมี
โอกาสดแูลรักษาอีกหลายรูป ทาํใหเกดิความศรัทธาตอ
คําสวดมนตบทที ่3 คอื “ สงัฆัง สรณงั คจัฉาม ิ”  แปลวา
“ พระสงฆเปนทีพ่ึ่งทีอ่าศยัขจดัภยัไดจรงิ”

ตอไปเพือ่พสูิจนสัจธรรมทีว่า “ทาํดไีดด”ี  อาจารย
จะขอเลานทิานซึง่ความจริงเปนเร่ืองจริงของตวัอาจารย
เอง วาเหตใุดเดก็บานนอกคนหนึง่จงึมคีวามสําเร็จในชวิีต
วันนีอ้าจารยอาย ุ73 ป ยงัทาํงานดแูลรักษาคนไขอยูวัน
ละ 15-16 ชั่วโมง คนทั้งหลายเมื่อดู ณ วันนี้เห็นวา
อาจารยมคีวามสําเร็จในชวิีตทกุดาน ทัง้ดานเปนแพทย
และเปนแพทยทีม่จีริยธรรมเปนอาจารยแพทยทีแ่ตงตาํรา
ไทยและตางประเทศหลายเลม และเขียนเร่ืองลงวารสาร
ทางวิชาการมากกวารอยเร่ือง ไดรับเหรียญตราตางๆมาก
มาย มฐีานะดพีอสมควร มคีรอบครัวทีด่ ีมลูีกทีด่ปีระสบ
ผลสําเร็จ แตปญหาอยูทีว่าอะไรทาํใหประสบผลสําเร็จ
ทัง้ๆทีเ่ปนเดก็บานนอก

อาจารยเกดิทีบ่านนายทหารทีป่ากน้าํโพ  นครสวรรค
แลวมาโตทีล่พบรีุ เรียนทีโ่รงเรียนประจาํจงัหวัด จนจบ
ป.4 คณุพอยายเขากรุงเทพไปสอบเขาโรงเรียนอยากเขา
สวนกหุลาบ เทพศริินทร ทีเ่ปนโรงเรียนดงัในยคุนัน้ แตมา
จากบานนอก สอบเขาไมได ตองไปเรียนโรงเรียน
วัดบพิตรภิมขุ จน ม.3 ไปเขาวชิราวุธโรงเรียนประจํา

จนจบ ม.6 ตอนสงคราม เมือ่สงครามโลกคร้ังที ่2 ยตุิ
ไปสอบเขาโรงเรียนเตรียมอุดม จบไปสอบเขาจฬุาเรียน
เตรียมแพทย ทีเ่ลือกเรียนแพทยเพราะระหวางสงคราม
คณุแมปวยไมมยีารักษาจนวันทีจ่ะตายอาจารยข่ีจกัรยาน
ไปตามหมอมารักษาไมมหีมอมา กลับมาถงึบานแมตาย
แลว จงึอยากเปนหมอรักษาคนไข ไมใชเพราะอยากรวย
อยางทีเ่ดก็สมยันีค้ดิกนั แตเรียนเกอืบไมจบเพราะคณุพอ
ซึง่เคยเปนถงึแมทพักองทพัพายพัตอนสงคราม แตเมือ่
เกษยีณไดบาํนาญยงัเชาบานเขาอยู เงนิบาํนาญกไ็ดนอย
อาจารยขามฟากไปเรียนศริิราชซึง่ตองอยูหอ เสียคาหอ
คากนิอยูประจาํ ใชเงนิมากกวาธรรมดา ตองประหยดั
มากใชเดอืนละ 500 บาท ขณะทีเ่พือ่นๆใชกนัอยางนอย
1,000 บาท แตกก็ดัฟนเรียนจนจบแลวสมคัรเปนแพทย
ประจาํ บานอยูศริิราช 1 ป ไดเงนิเดอืนๆละเกอืบพนับาท
ไดเงนิเดอืนๆแรกเอาไปใหคณุพอทัง้หมด ทานดใีจมาก
แตใหเดอืนเดยีวเพราะตวัเองตองใช หลังจากนัน้ไปสมคัร
เปนหมอทหารทีโ่รงพยาบาลพระมงกฎุเกลา คงเปนไป
ตามดวง  เพราะเมือ่ยงัเล็กๆมหีมอดูๆ วา “ โตข้ึนจะเปน
นายทหารทีรุ่งโรจนมากจะไดยศถงึนายพนัตรี “  คนสมยันี้
คงไมเขาใจวาทาํไมแคพนัตรีจะรุงโรจน สมยันัน้ยศสูงสุด
ทางทหารคอืพนัเอก ดงันัน้ไดพนัตรีถอืวาดแีลว อยูทหาร
ได 3 ป ไดรับทนุไปเรียนตออเมริกา 3 ปคร่ึง กลับมา
ทํางานไดเงนิเดอืน 2,650 บาท มลูีก 2 คน เงนิไมพอกนิ
ตองเดนิไปทํางาน อยากอานหนงัสือพมิพฉบบัละ 50
สตางคก็ยงัไมซือ้ พอลูกโต ภรรยาทีเ่ปนพยาบาลตอง
ไปทํางานขายยาไดเงินเดือนๆละหมื่น จึงคอยดีข้ึน
ลูกคนโตจะเขาโรงเรียนราชินบีนตองเอาเงนิ 4 พันไป
ใหโรงเรียน แตเงนิอาจารยมไีมพอ ตองขอยมืเพือ่นหมอ
และผอนใชเดือนละ 200 บาท เพื่อนเขาสงสารชวน
ใหไปทํารานแทนเขาทีไ่ปเมอืงนอก 1 ป ไดรายไดเพิม่
มาเดอืนละ 6 พนับาท คอยสบายข้ึนหนอย แตเกดิไปพบ
คนไขโรคพยาธเิขาสมองที่ไมเคยมใีครรูจกั เลยขอทนุ
องคการ Seato ไปวิจยัทีจ่งัหวัดนครราชสีมา ปราจนีบรีุ
อุดรธาน ีและอุบลราชธาน ีเดอืนหนึง่ไปวิจยัตางจงัหวัด
15 วัน ทาํใหตองหยดุทาํราน รายไดเลยหายไป 6 พนับาท
มแีตเงนิเดอืนกนิ ทนทําวิจัยอยูใหภรรยาชวยหาเล้ียง
เผอิญมฝีร่ังเขาวิจัยเร่ืองนีท้ี่เกาะตาฮิติมาเยี่ยมเพราะ
ผลของเขาไมเหมอืนเรา เขาไมเชือ่ผลของเรา อาจารยพา
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เขาไปดูทกุจงัหวัดเขาเลยเชือ่ กอนกลับเขาถามวาจะ
ใหชวยอะไร เขายนิด ีเลยบอกเขาเร่ืองเงนิเดอืน เขาเลย
บอกวาเขายนิดจีะจายให 6 พนับาททกุเดอืน เพือ่ใหทํา
วิจยัไดเตม็ที ่โดยไมมขีอผูกพนั อาจารยไดเงนิจากเขา 5
ป จนจบงานวิจัย ทําใหไดรับเชญิใหเขียนเร่ืองลงตํารา
แพทยของมหาวิทยาลัยออกซฟอรดอังกฤษ หลังจากนัน้
ไดรับเชญิใหไปเปนหวัหนาแผนกโรคทางเดนิอาหารและ
อายุรศาสตรเขตรอนที่คณะแพทยศาสตรรามาธิบดี
เมือ่ยายไป เกดิอยากวิจยัเร่ืองโรคตบัอักเสบทีพ่บบอย
ในคนไทย แตไมรูวาเกดิจากไวรัสอะไร จงึขอทนุสภาวิจยั
แหงชาตไิปปละ 1 แสนหา เขาอุตสาหใจดใีหมาปละหมืน่
ซึง่ทําอะไรไมได อดทาํ พอดมีคีนไขเขารู เขาใหเงนิมา
แสนหาจงึทาํไดจนเสร็จ อยูได 7 ปทีร่ามาธบิด ีทนระบบ
งานไมได จึงลาออก จะมาตัง้โรงพยาบาลเอกชนเปน
แหงแรกรวมกบัเพือ่น แตไมมเีงนิพอลงทนุ กม็คีนไขทีเ่คย
ชวยชีวิตเขาไวเขารูเขากม็าใหเงินกูโดยไมคิดดอกเบีย้
และคอยๆผอนสง จึงสรางโรงพยาบาลวิชัยยุทธได
และทาํมาได 34 ป ในวันนี ้ซึง่เปนโรงพยาบาลเอกชน
ที่ดังในทางการรักษาพยาบาลและจริยธรรมที่ดี และ
ไมตกเปนของตางชาติอยางโรงพยาบาลเอกชนอ่ืนๆ
เพราะอาจารยยึดคําสอนของพระพุทธเจาเร่ืองความ
ประมาณตน และเดนิสายกลาง

ที่ เลานิทานของตัวอาจารย เองมาเพื่ อให
ทุกคนไดเขาใจวา ถาเราดูชีวิตใครที่เขาประสพผล
สําเร็จไมไดหมายความวาทุกอยางมันจะราบร่ืน
ความสําเร็จ ตองไดมาดวยการทุมเทตั้งใจทํางาน ถึงแม
ยากจนในเบือ้งตน แตดวยความยึดมั่นทํางานดวยความ
ซือ่สตัยสจุรติก็จะมชีองทาง มคีนมาชวยเหลอืทกุครัง้ทีค่บัขนั
และในที่สุดก็จะประสบผลสําเร็จ ความสําเร็จทุกอยาง
ไมใชไดมาโดยงาย แตตัวอยางชีวิตของอาจารยจะ
ชวยสนบัสนนุความเชือ่ทีว่า “ทําดไีดด ีทาํชัว่ไดชัว่”  ไมใช
อยางทีเ่ขาพดู กนัวา “ทําชัว่ไดดมีถีมไป ทําดไีดดมีทีีไ่หน”

ถาจะถามวาอะไรทาํใหอาจารยเปนเชนทีเ่ปนอย ู
คงตองบอกวา เพราะอาจารยม ี “คนตนแบบ” อยางที่
ภาษาฝร่ังเรียกวา “Role Model”  ที่คนแตละคนจะ
เลือกคนทีต่วัเองศรัทธาและอยากทําตาม แตทกุคนตอง
เลือกคนตนแบบใหดี อยาไปเอาตนแบบที่ไรสาระอยาง
พวกนักรอง นักฟตุบอล นักแสดงหรือคนที่เรียกไดวา

คนชั่ วแม เขาจะประสบผลสําเร็จของชี วิต รํ่ารวย
มยีศถาบรรดาศกัดิ ์เพราะมนัจะไมชวยเราแตจะดงึเรา
ตกต่าํลง อาจารยคดิอยูนานวาคนตนแบบของอาจารย
คอืใคร จนจบัไดวาไมใชใครอ่ืนคอื คณุพอ และคณุแม
ของอาจารยนัน่เอง ถงึแมวาคณุพอจะไมคอยไดอยูบาน
เพราะเปนทหารตองยายไปเร่ือย แตส่ิงที่ประทับใจ
อาจารยถอืเปนตนแบบ คอื

1. คณุพอเปนคนเจาระเบยีบ มวิีนยัอยางทหาร
รุนเกา ทําใหอาจารยเปนคนมีระเบียบวินัย ระเบียบ
จะทําใหทุกอยางนาดู เชน ถาเราจัดโตะเราใหเปน
ระเบยีบสวยงาม หยบิจบังาย ความมวิีนยัจะทําใหเรา
อยูรวมกับคนอ่ืนในสังคมไดดี ถาคนไมมีวินัยจะทํา
ใหสังคมเกดิปญหา ดไูดจากการจราจรในกรุงเทพฯทกุ
วันนีต้ดิขัดไปหมด เพราะคนขาดวินยัการขับรถ

2. คุณพอเปนคนซื่อสัตย ยุติธรรมอยางยิ่ง
แมจะเปนใหญโตขนาดเปนแมทพักองทพัพายพัไปรบถงึ
เมอืงเชยีงตงุ แตไมเคยเอาประโยชนจากตําแหนงเลย
เมื่อจนสงครามเกษียณ ยังไมมีบานอยูของตัวเอง
ตองเชาเขาอยู  ขณะที่ ลูกนองหลายคนรํ่ารวยจาก
สงคราม มีบานใหญโต มีเงินทองมากมาย อาจารย
ทํางานดูแลเงินทอง แตไมเคยเอามาเปนประโยชน
ของตนเลย แมวาจะมโีอกาสเอาไดงายๆ

3. คณุพอมคีวามมุงมัน่รบัผิดชอบ ขยันขนัแขง็
ตอหนาที ่มาเปนอันดบัหนึง่ ซึง่คงตดิมาถงึอาจารยทีแ่ม
วันนีก้ย็งัทาํงานวันละสิบกวาชัว่โมง ความรับผิดชอบตอ
หนาที่ ของตัว คือเปนหมอรับผิดชอบตอคนไขคือ
ความสําคญัทีสุ่ดในการทาํงาน และจะทําใหเกดิความ
สําเร็จ

4. ความเมตตาตอคนทัง้ปวง โดยเฉพาะคนทีต่ก
ทกุขไดยาก ทีไ่ดจากคณุแม นบัเปนจดุออนของอาจารย
ทีจ่ะเมตตาสงสารคนทีม่ทีกุขยากอยูเสมอ แมวาตนเอง
จะมเีงนิไมเทาไรกต็าม เชน เคยไปสอนหนงัสือทีเ่ชยีงใหม
นัง่รถไฟไปพบกบัอาจารยคณะแพทยเชยีงใหมคนหนึง่
เขาเลาวานักเรียนแพทยคนหนึ่ งที่ เปนลูกสามลอ
ไมมเีงนิกนิขาวกลางวัน อาจารยกบ็อกเขาวาอาจารยจะ
ชวยออกคาอาหารกลางวันใหจนจบ  ทั้งที่ตอนนั้น
อาจารยก็ไมคอยมีเงินและบอกเขาวาไมตองบอกเขา
วาใครให เขาจะไดไมรูสึกบุญคุณ ไมรูวาขณะนี้เขา
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จะเปนหมอที่ดีหรือเปลา ตอนนี้ก็เพิ่งสงลูกชาวนา
รอยเอ็ดที่ เรียนเกง สอบเขาแพทยที่มหาวิทยาลัย
ขอนแกนได แตไมมทีนุเรียนจนจบ แพทยในปนีอี้ก 1 คน
หวังวาเขาจะเปนหมอทีด่ ี ในสงัคมพุทธเราตองชวยเหลอื
คนทีต่กทกุขไดยากเทาทีท่าํไดเสมอ

5. ทัง้คุณพอและคณุแมมคีวามประหยัด รูคา
ของเงิน ไมใชตระหนี่ถี่เหนียว แตใชเงินในส่ิงที่เปน
ประโยชน ซึ่งอาจารยไดนําหลักการอันนี้ใชกับตนเอง
และไปบริหารโรงพยาบาลทาํใหรอดพนจากวิกฤตเิศรษฐกจิ
ขณะที่โรงพยาบาลอ่ืนๆเปนหนี้เปนสิน เพราะความ
ฟุงเฟอจนตกไปเปนของฝร่ังหมด

6. อาจารยชอบอานหนังสือเพราะคุณพอเปน
นกัอานหนงัสือ ซือ้หนงัสืออานเลนมาไวทีบ่านมากมาย
อาจารยรักการอาน อานทกุเร่ืองทกุเลมทีบ่านไมพอยงั
อุตสาหเกบ็เงนิไปเชาหนงัสือตามรานมาอานจนหมดราน
อานทกุประเภท แลวไปอานหนงัสือทีห่อสมดุแหงชาติ
ทาํใหมสีตปิญญากวางไกล และสามารถนาํไปใชในชวิีต
การงาน เปนนักเขียนบทความทางวิชาการและอ่ืนๆ
การรักการอานหนังสือจึงเปนส่ิงที่เด็กทุกคนควรทํา
เพราะจะทาํใหมทีศันคตทิีก่วางไกล

นอกจากนีส่ิ้งทีอ่าจารยไดจากคณุพอคณุแมอีก
อยางหนึง่ คอื ความสนใจและศรทัธาในพระพุทธศาสนา
ตั้งแตเด็ก คุณแมพาไปวัดเสมอ ตอนเรียนหนังสือ
จะสอบทีไรแมก็พาไปรดน้ํามนต ทําใหเรามั่นใจ ถา
รายการสอบใหญๆ  กจ็ะพาไปไหวหลวงพอโสธร อยาง
นอยทําใหอาจารยมีความสัมพันธกับพระศาสนาใน
แงมมุตางๆ ตามทีเ่ลาใหฟงแลว  ตอมาอาจารยไดศกึษา
ธรรมะของพระพทุธศาสนามากข้ึน และเร่ิมปฏิบตัสิมาธิ
วิปสสนา จนไดไปบวชวัดปาทีห่นองคายเมือ่อาย ุ69 ป
ขอยืนยัน และชวนเชิญใหทุกคนมีความมั่นใจและ
ศรัทธาในพระพทุธศาสนาทีไ่มมอีะไรจะประเสริฐยิง่กวา
บารมขีองพระพทุธ พระธรรม และพระสงฆ จะชวยเรา
ทกุคนในทกุๆ ดานของชวิีต

ในโลกนี้มีมนุษยอยูหลายพันลานคน แตนา
แปลกใจที่ยากที่จะหาคนที่หนาตาเหมือนกัน และ
ยิ่งยากข้ึนที่จะมชีีวิตดําเนนิไปอยางเดียวกัน นาคิดวา
ทําไมจึงเปนเชนนี  สวนใหญเรียกวาพรหมลิขิต ซึ่ ง
พระพรหมคอืเทพเจาของศาสนาฮนิด ูซึง่คลายศาสนา

อ่ืนทีเ่ชือ่วามพีระผูเปนเจา เชน คริสตศาสนา ม ีGod
และอิสลามมีพระอัลลาห แตในพระพุทธศาสนาเรา
มีแตพระพุทธเจาซึ่งสอนเราวาไมมีใครกําหนดชีวิตของ
เรานอกจากตัวเราเองทําตัวเราเอง จึงเรียกวากรรมลิขิต
กรรมคอืการกระทาํของเราเอง คงเคยไดยนิคาํวา สตัวโลก
ยอมเปนไปตามกรรม ถาใครมเีวลาควรไปหาหนงัสือเร่ือง
ดังกลาวของหลวงพอจรัญ แหงวัดสิงหบุรี แมนวาคน
สวนมากไมยอมรับวาสิ่งที่เกิดขึ้นตอตนเองเปนสิ่งที่ตนทํา
มาเอง ทําไมเราเกิดมาจน ทําไมเกิดแลวพิการ ทําไม
เกิดแลวพลัดพรากจากพอแม  ไรญาติขาดมิตร
แตกลับไปโทษเหตุอ่ืนๆ หรือโกรธโลกทั้งหมดวาไม
ยตุธิรรมตอตวัเขา ทัง้นีเ้พราะเขาไมรูวาในอดตีชาตเิขาทํา
อะไรมาบางที่ทําใหเขาเปนเชนนั้น ยิ่งกวานั้นบางคน
ไมเชื่อวามีชาติกอน เพราะเขาวาพิสูจนไมได และ
เขาไมไดศกึษาวามส่ิีงทีเ่รียกวาปพุเพนวิาสานสุตญิาณ
คอื การระลึกชาตทิีผ่านมาได หรือจุตปูปาตญิาณ รูวา
เกิดจากไหนตายไปไหน ซึ่ งเปนส่ิงที่พระพุทธเจา
ไดประสพดวยพระองคเอง กอนที่จะตรัสรู คือ รูแจง
แทงตลอดในทุกส่ิงทุกอยาง เร่ืองของกรรมเปนเร่ือง
ละเอียดยากที่จะเขาใจ แตพระพุทธศาสนาตางจาก
ศาสนาฮนิดทูีม่กีรรมเหมอืนกนัแตพุทธศาสนาไมสอนใหเรา
งอมืองอเทารอรบักรรมทีเ่ราเคยทํามา โดยเราตองทํากรรม
ดใีนปจจบุนัตลอดเวลา เพ่ือผลในอนาคต เพราะมตีวัอยางวา
บางคร้ังกรรมชั่วตามไมทันกรรมดีเชนในเร่ืองของ
องคลีุมาล ซึง่เปนเร่ืองจริง อาจารยไปอินเดยีเหน็บาน
องคุลีมาล เราตองเชื่อในกรรมและผลของกรรมตาม
ทีพ่ระพทุธองคไดสอนไว

พระพุทธองคสอนวา กรรมเปนเร่ืองละเอียด
ออน มกีรรมเปนเคร่ืองกําหนด ม ี“กรรมเปนกําเนดิ” คอื
ส่ิงทีเ่ราทาํในภพกอนชาตกิอนนาํใหเราแตละคนเกดิมา
เปนมนษุย และมลัีกษณะทีเ่ราเปน เราอาจเกดิมายากจน
อาจกาํพราพอหรือแม แตเปนผลสวนเดยีวของกรรมเกา
เทานั้น ซึ่งเปนสิ่งที่เราจะยอนไปแกไขไมได เพราะเปน
กรรมทีผ่านไปแลวทีเ่รียกวา “กรรมลขิติ” ไมใช “พรหมลขิติ”
นอกจากนี้ พระพุทธองคสอนวา คนเรามีกรรมเปน
เผาพันธุ  หมายถึงวาการที่เรามีพอมีแมมีญาติไมวา
จะดเีลวอยางไร แตเพราะตางรวมกนัทาํกรรมมาดวยกนั
เกดิรวมภพรวมชาตกิันสืบตอมา  แตเราสามารถลิขิต
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ชวิีตในอนาคตของเราไดดวยการกระทาํของตวัเราเอง
ตามทีว่าม ีกรรมเปนทีอ่ยูอาศัย ทํากรรมใดยอมไดรบัผล
อันนั้น ไมวาดีวาชั่ว จักตองไดผลแหงกรรมนั้นแนนอน
ตามทีพ่ระพทุธเจาไดตรัสส่ังสอนพวกเราไวเมือ่ 2500
กวาปกอน ซึ่งเปนความจริงเสมอ ตัวอยางชีวิตของ
อาจารยเปนเพียงตัวอยางหนึ่งที่มาเลาใหฟง เพื่อให
ทุกคนไดรูจากเร่ืองของจริงไมใชนวนิยาย และทุกคน
จะไดเชือ่ในคําสอนของพระพทุธองคเสมอ โดยไมตอง
สงสัย กรรมเปนสิง่เฉพาะคน จะทาํแทนกันไมได และไมมใีคร
จะแกกรรมไดนอกจากตวัเราเอง โดยทําแตกรรมดตีลอด
เวลา ผลแหงกรรมดีนั้นจะตอบแทนเราเอง ไมวาเรา
จะเร่ิมตนชวิีตอยางไร แตความมุงมัน่ทาํแตกรรมดผีล
แหงกรรมดจีะมาถงึเราทกุคนอยางแนนอน โดยไมตอง
สงสัย

บางคนที่ชีวิตมีแตความทุกขอาจคิดทอถอย
ไมคดิตอสูชวิีต แตเขาลืมไปวาถงึอยางไรเขากห็นไีปไมพน
ถาไมสูดวยการทําด ีอาจตองไปเจอส่ิงทีเ่ลวรายยิง่กวา
ส่ิงที่ เกิดในชาตินี้  ส่ิงที่ทุกคนตองรูและเขาใจ คือ
พระพทุธเจาบอกวา “การเกิดเปนมนษุยเปนสิง่ทีเ่กิดไดยาก”
ถาเราไมคดิเราอาจไมเขาใจ พระพทุธเจาสอนวาในโลก
นีม้ภีพภูมขิองส่ิงมชีวิีตอยู 31 ภพภูม ิที่จติของทุกคน
ตองหมนุเวียนไป ไดแก ภพภูมทิีต่่าํกวามนษุย 4 ภพภูมิ
คอื เดรัจฉาน (หรือสัตวตางๆ) เปรต อสูรกาย นรกทีสู่ง
กวามนษุยกม็สีวรรค 6 ชัน้ รูปพรหม 16 ชัน้ อรูปพรหม 4
ชั้น  ถานับจํานวนชีวิตของแตละชั้นมากมายจนนับ
ไมถวน เอาแคเดรัจฉาน คอื สัตวตางๆกน็บัไมถวนแลว
โอกาสทีเ่ราจะเกดิมาเปนมนษุยจงึนอยมาก ไมรูวาเปน 1
ในกีล่านลานของส่ิงมชีวิีต

ดงันัน้เมือ่เราไดเกดิเปนคนแลว ซึง่แสดงวาเรา
ไดทํากรรมดีมาสวนหนึ่งแลว จึงตองพยายามทําส่ิง
ที่จะเปนประโยชนแกตนเองใหสมกับที่เกิดมาโดยยาก
ไมวาชวิีตเราจะยากลําบากอยางไร ยิง่กวานัน้การเกิดมา
เปนคนอยูในพุทธศาสนาย่ิงยากมากขึน้กวาการเกิดเปนคน
อยางเดยีว คนในโลกนีม้หีลายพนัลาน ทําไมเราไมเกดิ
เปนคนปาอยูในอาฟริกา หรือเปนขอทานอยูในอินเดยี กนิ
นอนถายอยูขางถนนเปนรอยลานคน แตคนในศาสนา
พทุธมเีพยีง 3-4 ประเทศ ไมเกนิ 100 ลานคน ยิง่ถาเกดิ
เปนคนไทยมีเพียง 60 ลานคน จึงทําใหเราไดคิดวา

โอกาสเกิดมาเปนคนไทยอยูในพุทธศาสนาย่ิงเปนโอกาสทีห่า
ไดยากย่ิง โดยปกตถิาส่ิงทีเ่ราหาไดดวยความยากลําบาก
ถาไดมา เราก็มกัจะหวงแหน แลวทําไมชวิีตเราทีม่าเปน
ชาวพทุธ ดวยโอกาสนอยนดิเราจงึไมหวงแหน และทํา
ใหดทีีสุ่ด เพราะพระพทุธองคตรัสสอนวาโอกาสทีจ่ะได
เรียนรูสทัธรรมของพุทธศาสนายากยิ่งนกั พวกเราทุกคน
จึงควรใชโอกาสที่หาไดยากยิ่งนี้เรียนรูพุทธธรรมและ
ปฏิบตัติามใหมากทีสุ่ด เพือ่ประโยชนของเราทกุคนเอง

ทายที่สุดนีเ้ชื่อวาทุกคนคงเชื่อเหมอืนอยางที่
อาจารยเชือ่ คอื พระพุทธ พระธรรม และพระสงฆเปนทีพ่ึ่ง
ทีอ่าศยั และขจดัภยัไดจรงิ เราทกุคนจงยดึมัน่และศรัทธา
ในพระพทุธ พระธรรม พระสงฆ เมือ่เรารูจกัเร่ืองของกรรม
จงประกอบแตกรรมดเีพือ่ประโยชนภายหนาของเราทกุคน
จะทาํอยางไร  ในทางปฏิบตัหิลักการงาย  ๆคอืการปฏิบตัิ
ตามศลี 5  ซึง่ศลีหมายถงึ ส่ิงทีค่วรละเวน ซึง่เราอาจละ
เวนไมไดทกุขอ บางคร้ังอาจทาํผิดศลีไปดวยความจาํเปน
ก็ใหรูวาผิด และพยายามจะไมทําอีก เพียงเทานี้ก็จะทํา
ใหเราเปนคนดี และสังคมด ีคอืไมฆาสัตว ไมลักขโมย
ไมพูดปด ไมประพฤติผิดในกาม ไมเสพส่ิงเสพติด
ในบรรดาศีล 5 ขอนี ้ ใครรูบางวาขอไหนรักษายากทีสุ่ด?
คาํตอบ คอืการไมพดูปด เพราะบางทเีราพดูไปกอนโดย
ไมไดคดิ เชน บางทถีกูถามวา ทําไอนัน้ไอนีห่รือเปลา
รีบตอบไปวา “เปลาครับ” ทัง้ๆทีท่ํา บางคร้ังเราตองพดู
ไมจริง เพือ่ประโยชนของคนฟง เชน เปนหมอ พบคนไข
อาการหนกั หรือเปนมะเร็งโรคราย คงจะไมรอด แตเราจะ
ไปบอกเขาวา “ยังไงคุณก็ตายแน” ก็ทําใหเขาอาการ
หนกัยิง่ข้ึน จงึตองบอกปลอบใจวา “ไมเปนไรนะ แลว
จะคอยๆดีข้ึน” เปนตน ซึ่งกไ็มใชความจริงที่เรารู แต
พดูเพือ่ประโยชนของคนฟง คงไมบาปมากนกั เพราะอยู
ทีต่วัเจตนาด ีตางจากการพดูโกหก เพือ่ประโยชนของ
ตนเอง และทําใหคนอ่ืนเขาเสียประโยชน

ศีลขอ ไมลักขโมย คือไปเอาของๆคนอ่ืนเขา
เปนขอสําคัญ เพราะจิตเราเปนกิเลส สกปรก ถาทํา
ไปโดยไมละอาย จะทาํใหจิตเราสกปรกตอไปทาํอะไร
ทีเ่ลวรายกไ็ดมากข้ึน คดโกงเขาจนถึงโกงชาตโิกงแผนดนิ
มเีร่ืองจริงเลาใหฟง มพีอแมลูกคนหนึง่ เดนิไปในทีแ่หง
หนึง่ พอเห็นเงินรอยบาทตกอยูกเ็ก็บข้ึนแลวเอาไปซือ้
ของกนิ กลับบาน แมและลูกไมพดูดวย พอสงสัยถามวา
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ทําไม แมบอกวาเงินของคนอ่ืนเขา คุณเอามาทําไม
เมือ่วันกอนลูกเกบ็เงนิได 20 บาท แมยงัพาไปหาเจาของ
ทีบ่อกเขาวาเกบ็เงนิไดใหคนืเจาของ แตคณุกลับมาทํา
ใหลูกเหน็ความไมด ีศลีขอนีจ้งึเปนขอทีช่ําระใจตนเอง
ใหสะอาดอยูเสมอ

ศลีขอตอไปคอื การไมฆาสตัว  อันนีต้องเขาใจวา
การทํารายหรือฆาส่ิงมชีวิีตไมวาจะเปนอะไรกต็ามเปน
บาปทัง้ส้ิน แมจะเปนมด เปนแมลง ถาเราทาํเราตองรับ
กรรมอันนั้นเสมอ อยาเห็นแกสนุก สะใจ เปนการ
เบยีดเบยีนคนอ่ืน และยงัเบยีดเบยีนตวัเองใหไดรับกรรม
ขางหนา แมวาในชวิีตจริง บางคร้ังเราตองทาํเพือ่ปองกนั
ชวิีตเราเชน สัตวจะมาทาํราย แตควรทาํแคพอใหพนตวั
เราและคนอ่ืน หรือการฆาเพือ่เปนอาหาร เพราะเราจะ
อดตาย แตไมใชเพื่ อความสนุก อาจารยยังจําได
เมือ่ยังเด็กโรงเรียนอพยพหนีสงครามไปอยูบางปะอิน
วันหยดุวาง เอาหนงัสติก๊ไปเดนิเลนในปาละเมาะ นก-
หวีดตวัเล็กๆ เขียวๆ แดงๆ รองเตนบนตนไม อาจารย
ยิงหนังสติ๊กไปบังเอิญถูกนกตกลงมา พอเขาไปดู
สพตากบันก ความรูสึกคลายวา เขาตอวาๆยงิเขาทาํไม
ตั้งแตนั้นไมฆาสัตวอีกเลย แตตอนไปเมืองนอกทํา
วิจยัโรคตวัจิด๊ หาตวัจิด๊ไมได ตองไปจบังจูากปาชายเลน
เปนงพูษิ ปากสีขาว เรียกง ูcotton mouse เอามาฆา
แยกเนือ้มาหา cyst ของตวัจิด๊ ซึง่ตองฆา 100 กวาตวั
จึงไดพอที่จะมาศกึษา ก็ทําไปสําเร็จดวยบญุคณุของ
งูเหลานั้น อาจารยรูวาบาป แตทําเพื่อประโยชนของ
คนอีกมากที่จะไดจากการวิจัยคร้ังนั้น ไมเหมือนการ
ตกปลาไมใชกีฬาอยาไปเอาวัฒนธรรมตางประเทศ
มาวาเปนกีฬา เปนบาป ถาเราทําไดเร่ือยๆ ใจจะ
เหีย้มเกรียม ตอไปเรากฆ็าคนได เปนบาปมหนัตทีเ่รา
ตองรับ จะตองถูกเขา ฆาเชนกนั ไมชาตนิี้กช็าติหนา
เชนเดยีวกบัการฆาตวัตาย ยิง่บาปหนักมากข้ึน ทาน
วาจะตองฆาตวัตายไป 500 ชาตจิงึจะพนบาป

สําหรับ ศีลขอประพฤติผิดในกาม ขณะนี้คุณ
ยังเด็ก คงไมมคีวามสําคญันกั แตเมือ่โตข้ึนตองระวัง
เพราะเกดิไดงาย เปนขอทีท่าํยากทีสุ่ด เพราะแมแตขาว
เร่ืองพระกม็อียูเสมอ เพราะมนัเกดิจากสัญชาตญาณดบิ
ตามธรรมชาตทิีต่องใชกําลังใจมาก ถาการทําไปจะทาํ

ใหเกดิความเดอืดรอนรุนแรงตอคนอ่ืนๆ รวมทัง้ตวัดวย
อาจถงึตายไดถาเจาของเขาโกรธแคน นอกจากนีอ้าจเกีย่ว
กับโรคเอดสที่เปนภัยตอมนุษยชาติที่ระบาดมากใน
ประเทศเรา

ศลีขอสดุทาย คอื การไมเสพส่ิงเสพตดิทกุชนดิ
ไมวาจะเปนเหลา หรือยาเสพตดิตางๆ เปนขอทีร่ายแรง
ทีสุ่ด เพราะเปนการทํารายตวัเอง ทําลายอนาคตตนเอง
โดยส้ินเชงิ และยงัอาจทาํใหคนอ่ืนเดอืดรอนเปนบาปเปน
กรรมอีกดวย เชน เมายา เมาเหลา ไปทํารายฆาคนอ่ืน
แมแตเดก็เล็กๆ เพราะขาดสต ิหรือขับรถเมลว่ิงชนคน
อ่ืนตายจาํนวนมาก อยางทีเ่หน็ในขาวหนา 1 ของหนงัสือ
พิมพเสมอ ขอสําคัญที่สุด คือ อยาลองเปนอันขาด
ถาลองเมือ่ไรกต็กนรกทัง้เปนเมือ่นัน้

ดงันัน้ ศลีขอสําคญัทีสุ่ดในยคุนีสํ้าหรับพวกคณุ
คอืไมเสพสิง่เสพตดิทกุชนดิ เพราะเปนปญหาใหญของ
ประเทศเรา โดยเฉพาะเยาวชนทําลายตนเอง ทําลาย
ครอบครัว ทําลายสังคม และประเทศชาติ ดังนั้นถา
ทุกคนยึดมั่นในพระรัตนตรัย และปฏิบัติตามศีล 5
โดยเครงครัด เปนที่แนนอนวาชีวิตทุกคนในอนาคต
จะโรยดวยกลีบกหุลาบ

สรุปไดวาบทสวดมนตทีเ่ราสวด  “พุทธัง สรณงั
คจัฉาม ิ ธัมมงั สรณงั คจัฉาม ิ   สงัฆัง สรณงั คจัฉาม”ิ  เปน
คําสวดทีม่คีวามหมาย มคีวามเปนจริงทีเ่ราพงึศรัทธา
และยึดถือเปนหลักประจําชีวิตแตละคน ซึ่งในฐานะ
ทีพ่วกคณุทกุคนไดรับทุนศึกษาจากมลูนธิมิายาโคตมี
ของหลวงพอคเวสโก จึงนับวาเปนบุญกุศลแกตนเอง
อยางยิ่ ง ขอใหระลึกไดวาทุกคนโชคดีกวาคนอ่ืน
ทัง้หลายทีไ่ดบารมขีองพระพทุธศาสนาเพือ่การศึกษา
และการดํารงชีวิต ตั้งแตเบื้องตนของชีวิต กรรมเกา
ของทกุคนในเยาววัย จะถกูลบลางดวยบารมขีองพระ
รัตนตรัย ทกุคนจงึจะตองสรางชวิีตของทกุคนดวยกรรม
ปจจบุนัใหดทีีสุ่ด แลวชวิีตในอนาคตของทกุคนจะสดใส
สุขสมบูรณ  ดวยการยึดถือปฏิบัติตามธรรมะของ
พระพทุธองค

ทายทีส่ดุนีข้อใหคณุพระรตันตรยั จงคุมครองทกุคน
ใหพนภยัทัง้ปวงใหเปนคนด ีมอีนาคตทีง่ดงามสมดงัใจ ประสบ
ความสําเรจ็ในสิง่ทีป่รารถนาทกุประการ
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ผมขอขอบคณุทานผูจดัทีไ่ดเชญิใหผมมสีวนรวม
ในการประชุมคร้ังสําคัญนี้ มีชาวพุทธจํานวนไมนอย
ที่ไดศึกษา และมองเห็นภัยที่กําลังเกิดแกพระพุทธ
ศาสนา แตเราไดแตพดูกนัและพยายามหาทางทีเ่ราจะรอด
จากภยันีไ้ดอยางไร ถงึแมพทุธศาสนาจะสอนใหเรารูถงึ
ความไมเที่ยงของทุกส่ิง แตพุทธศาสนาเปนสัจธรรม
ที่ยิ่งใหญที่สุดในโลกนี้ที่เราอยากจะรักษาไวใหมั่นคง
ยืนนานที่สุด การสัมมนาคร้ังนี้เร่ิมทําใหเรามองเห็น
ความสวางข้ึนมาบางเมื่อไดเหน็องคกรตางๆที่เปนทั้ง
ฝายรัฐ ฝายการเมอืง และประชาชนทีไ่ดเขามารวมกนั
ในการประชมุคร้ังนี ้ความสําคัญอยูที่องคกรที่รับผิดชอบ
จะไดนาํผลจากการประชมุนีไ้ปดาํเนนิการใหบงัเกิดผลตอไป
เพียงใด มใิชวาเสียงจะลอยอยูในอากาศและเลือนหาย
แคศนูยวัฒนธรรมแหงนี ้เชนทีเ่กดิมาแลวในหลายๆที่

ทุ กคนทราบว าพระพุทธองค ได ฝากพระ
ศาสนาเอาไวกบัคน 4 กลุม คอื ภิกษุ ภิกษณุี อุบาสก
อุบาสิกา ปญหาของเราขณะนี้จึงมีอยูที่องคกรเหลานี้
ซึง่พระพทุธองคไดตอบปญหาแกพระภิมพลิะ ทีถ่ามวา
อะไรจักเปนปจจัยใหพระสิทธิธรรมดํารงไดนานหลัง
พระพทุธองคปรินพิพานไปแลว ทานตอบวา “หากพวก
ภิกษ ุ ภิกษุณ ี อุบาสก อุบาสิกา ทีอ่ยูในธรรมวินยั ไม
เคารพยําเกรงในพระศาสนา ในพระธรรม  ในพระสงฆ
ในสิกขาบท และไมยําเกรงซึง่กนัและกนัแลว พระสิทธ-ิ
ธรรมจะไมดํารงอยูนาน”  และยังไดตรัสถึงภัย 5
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ประการในอนาคตที่จะเกิดแกภิกษุที่จักบังเกิดในกาล
ตอไปที่ตองละเสียเพื่อกันความเส่ือมของพระศาสนา
ไดแก

1. ชอบจวีรดงีาม ทิง้ผาบงัสุกลุ
2. ชอบอยูตามเมอืงใหญ
3. ชอบทีอ่ยูสุขสบาย ทิง้การอยูปา
4. ละทิง้การบณิฑบาต หาอาหารเลิศรส
5. คลุกคลีกบัสตรี และคบกบัคนวัดทีป่ฏิบตัิ
    ไมถกูตอง
ซึง่เราทกุคนคงไดเหน็ภัยเหลานีช้ดัเจนอยูแลว

แตในการสัมมนาชัว่โมงนีเ้ราจะพดูถงึแตเร่ืองของพุทธศาสนกิ
ซึง่หมายถงึ อุบาสกและอุบาสิกา แตความจริงปญหา
ของอุบาสก อุบาสิกานี้จะเชื่อมโยงไปถึงภิกษุและ
องคกรของพทุธศาสนาตางๆดวย พุทธศาสนกิชนจงึอาจ
นับเปนตัวปจจัยที่สําคัญที่สุดที่ เก่ียวกับความมั่นคงของ
พระพุทธศาสนา

พระพุทธองค

ไมเคารพยํ าเกรงในพระศาสนา
“หากพวกภกิษ ุ(ภกิษณุ)ี อุบาสก อุบาสกิา

ผูทรงรูแจง

และไมยํ าเกรงซึ่งกันและกันแลว
ในพระธรรม ในพระสงฆ ในสกิขาบท

พระสิทธิธรรมจะไมดํ ารงอยูนาน”

67

ffffff



ปญหาแรกที่ผมอยากพูดคือ อยากถามวา
“พุทธศาสนิกชน”  คืออะไร ตางจาก “พุทธมามกะ”
หรือไม? เพราะคาํวา พทุธมามกะ หมายถงึ “ ผูทีถื่อพระ
พุทธเจาเปนของเรา”  คอืมกีารประกาศตนเปนผูนบัถอื
พระพุทธศาสนา ซึ่งพระมหาสมณเจา กรมพระยา
วชิรญาณวโรรส ไดทํารูปแบบไวใหปฏิบัติตั้งแตสมัย
รัชกาลที ่6 แตเลือนหายไปจนถงึสภาองคกรพระพทุธ-
ศาสนาแหงประเทศไทยไดมาร้ือฟนข้ึนในวันมาฆบชูา
พ.ศ.2544 นีเ่อง สําหรับ “พุทธศาสนกิ”  เปนคําทางการ
หมายถงึผูนบัถอืพระพทุธศาสนา (หรือผูทีป่ฏิบตัิตาม
คําส่ังสอนของพระพุทธเจา) ซึ่งอาจหมายถึงผูที่แจง
ตออําเภอ เมื่อถามวานับถือศาสนาอะไร ถาไดคํา
ตอบวา “ศาสนาพทุธ”  ถอืวาเปนพทุธศาสนกิแลว โดยที่
อาจไมเคยไปวัด ไมเคยรบัศีล ไมเคยศึกษาธรรมะ จนถึง
อาจไมมศีรทัธาตอพระพุทธศาสนาเลย และบําเพญ็ปฏิบตัิ
ตนตรงขามกบัพระธรรมคาํสอนทกุอยาง ดงันัน้ ถงึแม
ตามสถิติเรามีพุทธศาสนิกถึง 95% แตไมรูวากี่ %
ทีจ่ะเปนพทุธมามกะทีย่ดึถอืพระพทุธ พระธรรม และ
พระสงฆเปนสรณะ อันนี้อาจจะเปนปญหาขอแรกของ
พุทธศาสนิกชนและอาจเปนขอที่สําคัญที่สุดที่จะนําไปสู
ปญหาอื่นๆอีกมากมายตอมา  คือเมื่อพุทธศาสนิกชน
ไมรู จักพุทธศาสนา ไมมีความศรัทธาในพระพุทธ
พระธรรม พระสงฆ ดังนั้น เมื่อพบปญหาคงจะตอง
แกปญหา บางคนอาจแยงวาไมนาจะเปนปญหาสําคญั

เพราะการแสดงตนเปนพทุธมามกะนีเ้พิง่มาเกดิในรัชสมยั
รัชกาลที่ 6 นี่เอง แลวทําไมพระพุทธศาสนาอยูใน
เมืองไทยอยางมั่นคงมาไดกวาพันป โดยที่ชาวพุทธ
ไมเคยตองแสดงตน

ซึ่งก็เปนความจริงบางสวนแตไมทั้งหมด เรา
ตองมาพจิารณาหาคําตอบวา “ ทําไมในอดตีนบัพันปถึง
ไมมีปญหาเก่ียวกับพุทธศาสนา”  คําตอบคงจะอยูที่
การเปลีย่นแปลงของสงัคมในปจจุบนัแตกตางจากสังคมใน
อดตีมาก คอื ในอดตีเปนสงัคมชนบท สงัคมเลก็ สงบสขุ
อยูกันดวยความออมชอม ประนปีระนอมกลายเปน สงัคม
เมืองสังคมใหญ สังคมวุนวายรุนแรง แขงแยงชิงดีกัน
หาหนทางเอาเปรียบกนั เอาชนะกนั อันเนือ่งจากระบบ
โลกาภิวัตน และที่สําคัญคือ สังคมเดิมมีวัดเปนจุด
ศูนยกลาง คนไทยโตมากับวัด ไปวัดตั้งแตเด็กเรียน
โรงเรียนวัด บวชพระ บวชเณรเกอืบทกุคน เรียกวาบวช
เรียนกอนออกเรือน แตงงานมคีรอบครัว ดงันัน้ไมตอง
แสดงตนเปนพุทธมามกะ ก็ผูกพันกับพุทธศาสนา
อยูเตม็ทีต่ัง้แตเกดิจนตาย แตปจจบุนันีย้อนหลังไปสัก

40-50 ปกอน คนไทยยุคใหมเร่ิมหางวัด ไมนยิมเรียน
โรงเรียนวัด นิยมเรียนโรงเรียนฝร่ังของศาสนาอ่ืน จบ
เขามหาวิทยาลัยแลวไปตอตางประเทศ ยิ่งในยุค 20
กวาปนีผู้มอัีนจะกนินยิมสงลูกหลานไปเรียนตางประเทศ
ตั้งแตเด็ก ผูปกครองก็ละเลยไมเนนไมชักจูงเด็กชาย

ผูท่ีแจงตออ ําเภอวานับถือศาสนาพุทธ
95% ของประชากรไทย

 เคยไปวัด
เคยปฏิบัติสมาธิภาวนา

มีศรทัธาและปฏิบัติตามหลักธรรม

เคยศึกษาธรรมเคยรับศีล

?

? ?

?

?
?

 พุทธศาสนิกชน คือใคร ??

พุทธมามกะ คอืใคร
ผูท่ีถอืพระพุทธเจาเปนของเรา
ประกาศตนเปนผูนับถือ

และปฏิบัติตนตามหลกัธรรม

?
พระธรรม

พระพุทธ

พระสงฆ
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ใหมโีอกาสไดบวชพระบวชเณร เรียกไดวาเดก็สวนใหญ
ไมมโีอกาสสัมผัสกบัวัด กบัพทุธศาสนา เมือ่พอแมของ
เดก็ปจจบุนัคอืผูทีไ่มเคยสมัผัสกับพระพุทธศาสนาเลย  จะทํา
อยางไรใหเยาวชนปจจบุนัรูจกัและศรทัธาในพระพุทธศาสนาเย่ียง
เดก็ไทยในอดตี ยิง่กวานัน้ยงัถูกซ้ําเติมดวยวัฒนธรรม
ใหม นบัตัง้แตผูรางรัฐธรรมนญูฉบบัใหมซึง่เปนคนทีย่ดึ

จะตองใชระบบชัว่โมงบงัคบัใหเยาวชนไดสัมผัสกบัวัด
กบัพระสงฆ และฝกการปฏิบตัจินเกดิความเขาใจ และ
ความศรัทธาข้ึนในใจของเด็กสวนใหญ ซึง่จะเปนไปได
ตองใชทัง้งบประมาณ ความตัง้ใจและสตปิญญาของรฐับาล
ขาราชการกระทรวงศกึษาและครขูองทกุโรงเรยีน เปนส่ิงสุด
วิสัยหรือไม?

หลักประชาธิปไตยเปนสรณะ จึงไมยอมใหระบุวา
พุทธศาสนาเปนศาสนาประจําชาต ิ มิหนําซ้ําธงไตรรงค
ที่ สีขาวแทนพุทธศาสนาก็มีความพยายามจะถูก
เปล่ียนใหหมายถงึทกุศาสนา เปนตน ทายทีสุ่ดคอื ไดถกู
ซ้าํเตมิดวย “การปฏริปูการศกึษา”  ซึง่ไดมกีารตดัวิชาพระ-
พทุธศาสนาออกจากหลักสูตรการศกึษาภาคบงัคบั สุด
แตวาใครอยากสอนกส็อนได ในเวลาทีศ่าสนาอ่ืนเขาให
เดก็เขาโรงเรียนของศาสนาเขาอบรมส่ังสอนอยางเครงครัด

นี่คือปญหาขอที่ 2 คือการเปล่ียนรูปแบบของ
สังคมพุทธ กลายเปนสังคมเมือง ซึ่งเปนปญหาใหญ
ทีสุ่ดทีจ่าํเปนจะตองไดรบัการแกไข จะแกไดอยางไร เราคง
เปล่ียนสังคมใหกลับไปเหมอืนอดตีไมไดจะทาํใหพอแม
อบรมลูกใหเขาใจ สนใจ สัมผัสกับพระศาสนาไมได
เพราะพอแมเองกไ็มรูเร่ือง เราจะทาํไดอยางเดยีว คอื ทาํให
เยาวชนคนรุนใหมตั้งแตอนุบาล-ประถมขึ้นไป  ใหไดมี
การศกึษาปฏบิตัแิละศรทัธาตอพระพุทธศาสนา โดยจะตอง
ผานระบบการศึกษาผานโรงเรียน แตการจะใชระบบ
เดิมที่ใหเด็กเรียนดวยการทองจํายอมไมไดประโยชน

ปญหาขอที่ 3 ซึ่งไมเกี่ยวโดยตรงกับอุบาสก
อุบาสิกาโดยตรง แตปญหาเกิดสืบเนื่องจากอุบาสก
ยุคใหมที่เขาไปอยูในวงการสงฆดวยการศึกษาหรือ
บวชเรียนเขาไป เราทกุคนรูและไดยนิขาวเสียหายตางๆ
ของวงการสงฆ เนือ่งจากระบบของส่ือยคุใหม เร่ืองเล็กๆ
หรือไมดแีหงหนึง่อาจถกูขยายความและแพรหลายไปสู
ปวงชน แตเราตองยอมรับวาเมือ่สังคมของคนไทยเส่ือม
จิตใจคนไทยทัว่ไปเส่ือมลงไมมธีรรมะในใจ ยอมมผีล
กระทบตอองคกรสงฆไปดวย เพราะคนเหลานี้ เอง
จะเขาไปเปนภิกษโุดยเฉพาะในยคุเศรษฐกจิตกต่ํา

เรามีมหาวิทยาลัยสงฆ เรามีพระเณรที่เขา
ศกึษา แตปญหาวาสวนใหญเขาตองการศกึษาเพ่ืออะไร?
เพือ่หวังจะดาํรงชวิีตเปนภิกษตุอไปเพือ่สืบตอพระศาสนา
หรือเพือ่ไดมาตรฐานการศกึษาเพือ่ไปใชในกจิการทางโลก
อ่ืนๆ  ในอดตีเรามสีามเณรทีเ่ขามาบวชเรียนจาํนวนมาก
ทั่วประเทศ ซึ่งจํานวนหนึ่งไดบวชเปนพระตอไปเปน
กําลังของพระพุทธศาสนาในอดีต ตัวอยางที่ยิ่งใหญ
ชัดเจนที่สุดก็คือ พระธรรมปฎก (ป.อ.ปยุตโต) ยอด

พุทธศาสนาเปนหลกัชัยอันสํ าคัญ
คนไทยและประเทศไทยมาในอดีตนับพันป

 อะไรทํ าใหเปล่ียนไป
การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย
ตามโลกาภิวัตน

ของ

?!
เหตุ

สังคมอดีต
สังคมชนบท
สังคมเล็ก
สังคมสงบสุข
วัฒนธรรมพ้ืนบาน
วัดเปนศูนยกลาง
เรียนนอย
วัดเปนโรงเรียน บ.ว.ร.
พระมหากษัตริยเปนองคดูแล

สังคมปจจุบัน
สังคมเมือง
สังคมใหญ
สังคมวุนวาย
วัฒนธรรมตางประเทศ
คนไมไปวัด
เรียนสูง
เรียนโรงเรียนรัฐ - เอกชน - ตางประเทศ

    -  ผูมีอํ านาจทางรัฐและการเมือง

- รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน ?

   - ปฏิรูปการศึกษา ตัดการเรียนพุทธศาสนา
ไมยอมใหเปน “ศาสนาประจํ าชาติ”

ไมมีผูรับผิดชอบ

ตน
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ปราชญทางพทุธศาสนาแหงยคุรัตนโกสินทร ปจจบุนันี้
เราสูญเสียเด็กที่เปนรากหญาของพระพทุธศาสนาไป
จาํนวนมาก เพราะการปฏิรูปการศกึษามผีลตอโรงเรียน
ปริยัติธรรม และจะนอยไปเร่ื อยๆถาเราไมแก ไข
ใหถกูทาง ณ วันนี ้เราจะเกดิปญหาขององคกรสงฆใน
อนาคตแนนอน ในเวลาเดยีวกนัองคกรของศาสนาอ่ืนๆ
กลับเขมแข็งข้ึนเพราะมทีศิทางและกําลังเงนิสนบัสนนุ
มากมาย

ในอดีตคนไทยเรียนรูและเกิดความศรัทธา
ตอพระพทุธศาสนาโดยอาศยั “สามประสาน” ทีเ่รียกวา
“บวร” คือ บาน วัด และโรงเรียน แตสถานการณ
ในปจจบุนั บานไมใชทีส่ําหรับเรียนรูเรือ่งศาสนาอกีตอไป
เพราะพอแมยุคนี้ไมมีเวลาตองทํางาน ไมสนใจสอน
ลูกใหเกี่ยวของกับวัด และผูปกครองสวนใหญไมรู
ธรรมะสอนหรือนําลูกไมได ลูกอยูกับคนเล้ียงเปน
สวนใหญ ย่ิงกวานั้นวัดไมมีความสําคัญตอเด็กอีกตอไป

เราหมดความชวยเหลือจากบานและวัดไปแลว คงเหลือ
สถาบั นสุ ดท ายคื อ “โรงเรี ยน” ซึ่ งเด็กไทยที่ เปน
พุทธศาสนิกจะโตข้ึนดวยอิทธิพลที่ไดรับจากโรงเรียน
เพียงอยางเดียวแตเรามีปฏิรูปการศึกษา ซึ่งไดจัดการ
ตดัวิชาพทุธศาสนาออกไปจากหลักสูตร ใครอยากสอน
ก็สอน แลวเราจะหวังใหเด็กและคนยุคนี้และยุคหนา
มีความรูจัก ศรัทธาตอพระพุทธศาสนาไดอยางไร?
ใครทํา รั ฐบาลใช หรื อไม ? นั กการเมื องใช หรื อไม
นักการศึกษาใชหรือไม? เปนเจตนา? หรือความบังเอิญ?
หรอืความเขลา?

เมื่อเรารูปญหาแลว การแกปญหาองคกรรัฐ
และการเมือง ถาตั้งใจคงสามารถทําได  คือตองแก
ทีเ่หตปุจจยั

ทางแกประการแรกทําใหเยาวชนคนรุนใหม
ไดเกดิความเคารพนบัถอื ศรัทธา มคีวามรูในพระธรรม
ของพระพุทธและปฏิบัติตาม ซึ่งจะทําใหสังคมดีข้ึน
กวาปจจบุนั ซึง่ ณ วันนีเ้ราจะทาํไดทีโ่รงเรยีนเพียงแหงเดยีว
โดยตองเร่ิมใหมีการเรียน การสอน พระพุทธศาสนา
ทัง้ในดานความรู และการปฏิบตัเิปนวิชาบงัคบัของเดก็
พุทธทุกคนตั้งแตเด็กเล็กๆชั้นอนุบาลเพื่อสรางศรัทธา
ยึดมั่นเสียกอน แตหลักสูตรจะตองแกไขใหจูงใจเด็ก
ใหถกูตองแกอาย ุไมใชเรียนดวยการทองจําอยางอดตี
ใหทุกคนไดสัมผัสกับวัด กับวัฒนธรรมเชิงพุทธ ใหรู
ประวัตศิาสนาของชาติไทยและพทุธศาสนา และใหมี
โอกาสไดปฏิบตัพิฒันาทางจติดวย และเพือ่ดงึเยาวชน

เพราะเด็กจํานวนมากไมเคยมีโอกาสไปวัด นอกจาก
บางคร้ังในเวลาพิเศษเชน ไปงานศพ ไมมีอะไรชักจูง
ใหเด็กสัมผัสกับวัด ไมสามารถทําใหเกิดศรัทธากับ
พระศาสนา แมแตการเรียนที่เคยเรียนโรงเรียนวัด
ปจจุบันเด็กสวนใหญพยายามเรียนในโรงเรียนของ
ศาสนาอ่ืนๆ ที่ เรียน international school เพราะ
ภาษาอังกฤษมีความสําคัญตอชีวิตขางหนา ดังนั้น

อดีต
บ.ว.ร.
เกิด

ยึดมั่น

เด็ก
ศรัทธา

โตข้ึน
ผูใหญ
บวชเรียน
ครองเรือน
คุณธรรม
ปฏบัิติ
ปญญา

ศรัทธา

 บาน

เพื่อน วัด

วัดโรงเรียน

วัด

ปจจุบนั
 เกิด
เด็ก

โรงเรียน

โตข้ึน
ผูใหญ เพื่อน

สังคม
โลกาภิวัตน

สื่อ
ไมสอนศาสนา   สือ่
ขาดการอบรมสื่อ

ขาดศรทัธา
ขาดคุณธรรม
ศึกษาตอ

ขาดศรทัธา
ไมมีธรรมะ
ตามกระแส

ท ํางาน

ศรัทธา

บวช

แกอยางไร?
 ทางแกไข
    1. จัดการระบบโรงเรียนใหเยาวชนตั้งแตอนุบาลได

     2. องคกรสงฆปรับปรุงภิกษแุละวัดใหสามารถสอน
ธรรมะ และอบรมการปฏิบัติแกเยาวชนผานทาง

    3. รัฐตองสนับสนุนใหส่ือตางๆใหขอมูลสงเสริมพระ

    4. ฝ ายการเมืองตองใหความมั่นคงแกพระพุทธศาสนา

       - แกรฐัธรรมนูญ
“พระพุทธศาสนาเปนศาสนาประจํ าชาติไทย”

ไดดํ ารงอยู

ศาสนา

โรงเรียนตางๆและเปนสงฆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ

สัมผัสกับพระพุทธศาสนา
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เขาวัดควรใชชัว่โมงการเรียนพทุธศาสนาพาเดก็ไปเรียน
ทีวั่ดใกลโรงเรียน ซึง่จะชวยทัง้ดานเด็กและดึงใหพระ
ภิกษเุขามามสีวนในการจรรโลงพระศาสนาดวย

ทางแกประการที ่2 ปรับปรุงองคกรสงฆ วัด และ
ภิกษใุหสามารถเปนทีส่อนธรรมะและอบรมการปฏิบตัแิก
เยาวชนและผูทีส่นใจได ใหวัดมรูีปแบบทีจ่ะสรางความ
ศรัทธาแกเด็กและสังคม โดยเฉพาะอยางยิ่งใหภิกษ-ุ
สงฆทีม่ขีอวัตรปฏิบตัทิีด่ีงาม ผูไดพบเหน็เล่ือมใสและ
มคีวามรูสามารถเปนผูอบรมส่ังสอนทีด่ ีและองคกรสงฆ
มีระบบการควบคุมสงฆใหอยูในกรอบที่สมควร และ
ขจดัสงฆชัว่หรือผูเลียนแบบสงฆออกไป

ทางแกประการที ่3 จะตองดําเนินการใหระบบ
ส่ือมวลชนทัง้หนงัสือพมิพ วิทย ุและโทรทศันใหขอมลู
และอบรมส่ังสอนทางพทุธธรรมเปนระยะแกประชาชน
ทัว่ไป เชน รายการของชอง 9 ชอง 5 ชอง 11 บางรายการ
แตบางชองไมมีเลยมีแตการทําลายสังคม ใหโอกาส
แกองคกรทางศาสนาไดดําเนินงานเผยแพรธรรมแก
ประชาชนโดยสม่าํเสมอ เชน ทางวิทย ุซึง่แมในปจจบุนั
กม็ปีญหากบั  กสช ซึง่เปนหนาทีข่องรัฐจะตองแกไข และ
ระมัดระวังในการเสนอขาวที่อาจทําลายความศรัทธา
ตอองคกรสงฆทีเ่กดิแกภิกษบุางคนทีป่ฏิบตัมิชิอบ

นอกจากนัน้ในวาระอันสําคญัทางพระพทุธศาสนา
ควรไดใหเวลาเสนอกจิกรรมอันจะสรางเสริมความเขาใจ
ความศรัทธาแกพระศาสนาดวย ในปจจุบันใหความ
สนใจนอยมาก เพราะไมเปนสวนใหประโยชน ไมเหมอืน
การโฆษณารายการของกเิลสตางๆ

การแกไขทัง้ 3 ขอนีจ้ะตองเกิดจากฝายรฐัและฝาย
การเมืองดําเนินการอยางจริงจังและกวางขวางทั่วประเทศ
ขณะนีป้ลอยอยูในมอืขององคกรเอกชนทีต่างคนตางทํา
โดยขาดการสนับสนุนทั้งปวง ทั้งดานการเงินและ
การปกครอง ถึงแมมีปญหาที่ตองแกไขหลายอยาง
ขอที่ สําคัญที่ สุดใน 3 ขอนี้คือเร่ืองแรก คือการทํา
ใหเยาวชนคนรุนใหมกลับมาสนใจและมคีวามรู ความ

ศรัทธาในพระพทุธศาสนา ซึง่ตองทําในระบบการศึกษา
เปนเรื่ องรีบดวนและสําคัญที่ สุด เพราะตองใชเวลา
ในการปรับเปล่ียนระบบการศึกษาและสรางศรัทธา
ใหเยาวชนคนรุนใหม ซึง่ถาทําสําเร็จแลวจะชวยแกไข
ปญหาขออ่ืนๆตามมาดวย เราชาไมไดแลว สายมาก
ไปแลว

สําหรับทางการแกปญหานอกจากทางดาน
พทุธศาสนิกชนแลวยังมทีางแกทีสํ่าคัญอีก 2 เร่ือง ที่
เกี่ยวโยงกันกับความมั่นคงของพระพุทธศาสนาใน
ประเทศไทย คอื

องคกรของรัฐที่รับผิดชอบดูแลพระพุทธศาสนา
ซึ่ งในอดีตมี องค พระมหากษัตริ ย ทรงดู แลด วย
พระองคเองจนถงึรัชกาลที ่7 จงึมกีารเปล่ียนแปลงการ
ปกครองพทุธศาสนา  จงึขาดองคกรดแูล เพราะฝายการ
เมืองและรัฐบาลไมสนใจ แมจะมีกรมการศาสนาใน
กระทรวงธรรมการที่ เปล่ียนมาเปนศึกษาธิการก็ไม
สามารถทําอะไรได  จนมีความพยายามที่ จะตั้ ง
กระทรวงพุทธศาสนา ซึ่ งไมสามารถทําไดเพราะ
ขัดกบัรัฐธรรมนญู ยังดีที่เกิดสํานักงานพระพุทธศาสนา
แหงชาต ิข้ึนในสํานักนายกรัฐมนตรีที่จะดูแลพระพทุธ-
ศาสนา แตอยางไรกต็ามจะตองอาศยัความตัง้ใจอยาง
จริงจังของนายกรัฐมนตรีและรองนายกผูรับผิดชอบ
ดแูล เพราะปญหาทางองคกรพทุธศาสนามอียู มากมาย
เพราะทางมหาเถรสมาคมที่ ดูแลคณะสงฆมีความ
จํากัดในการบริหารงาน และทําไดแตในสวนของ
สงฆสวนหนึ่งเทานัน้ จึงตองรอใหสํานักพระพุทธศาสนา
แหงชาติไดดําเนินการอยางเขมแข็งทั้งในแนวกวางและ
แนวลกึ

อีกเร่ืองหนึง่คอื การทีรั่ฐธรรมนญูไมไดระบวุา
พระพุทธศาสนาเป นศาสนาประจําชาติ ไทย ทําให
พระพุทธศาสนาขาดหลักเกณฑสําคัญที่จะไดรับการ
ดูแลจากรัฐและระบบการเมอืงทีน่าจะทาํไดมาก เพือ่
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จะเปนคนในคณะรัฐบาล ขาราชการประจํา นกัการ-
เมือง นักการศึกษา จนถึงพุทธศาสนิกชนไทยจะ
ตองเปนผูรับผิดชอบทัง้ส้ิน ดวงวิญญาณของบรรพบรุุษ
ไทยทีรั่กษาประเทศมาเปนพนัป คงจะแชงดาเราเปนแน
ผมจงึไดแตหวังวา การประชมุคร้ังนีน้าจะบงัเกดิผลงาน
เปนรูปธรรมทีช่ดัเจนตอไป

แทนทีพ่ระมหากษตัริยทีไ่ดดแูลมาเปนพนัป เราจึงจะ
ตองอุดรอยร่ัวอันนีใ้หไดเพือ่ใหพทุธศาสนามคีวามมัน่คง

ตามที่ผมไดเรียนไวแตตนวา เร่ืองนี้เปนเร่ือง
สําคญัแกความมั่นคงของพระพุทธศาสนาในประเทศ
ไทย ซึง่ทกุคนจะตองตระหนกัวาหมายถงึความมัน่คง
ของประเทศไทยดวย ถาพุทธศาสนาเสือ่มสลายความเปน
ประเทศไทยยอมสูญสิ้นไป ซึ่งคนไทยในรุนเรานี้ไมวา

พุทธศาสนาเสื่อมสลาย

ประเทศไทย

สูญสิ้น
ยอม

ถา

!
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เมตตากรุณาเปนความรูสึกตรงกันขามกับความโกรธ การเจริญเมตตาจึงเปนการแก
ความโกรธท่ีไดผล ผูเจริญเมตตาอยูเสมอ เปนผูไมโกรธงาย
ท้ังยังมีจิตใจเยือกเยน็เปนสุข ดวยอํานาจ ของเมตตาอีกดวย

จาก...คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
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ในฐานะของฆราวาสผูศรัทธาในพระศาสนา
ตองถือเปนหนาท่ีอันสาํคัญของเราท่ีจะตองชวยกนัดแูล
รักษาปกปองพระศาสนาใหคงความบริสุทธิ์และ
ยนืนานตอไป จะใชคาํโบราณวา “ชัว่ชางช ีดชีางสงฆ”
ตอไปไมได เราจะปลอยใหเปนภาระของวงการสงฆจะ
ไดดูแลกันเองตอไปตามลําพังไมได เพราะขณะนี้มี
พระสงฆในประเทศเราหลายแสนรูปกระจายอยูทั่ว
ประเทศ แตองคกรที่ มีหนาที่ สอดสองดูแลเกือบ

ผูท่ีทํากรรมดีอยูมากเสมอๆ จึงไมตองกลัวกรรมชั่วในอดีต หากจะมีกุศลของตน
ก็จะชชูวยใหมีความสุข ความเจิรญสืบตอไป และถาไดแผเมตตาจิตอยูเนืองๆ

ก็จะระงับคูเวรอดีตไดอีกดวย ระงับไดตลอดถึงปจจุบัน

จาก...คําสอนสมเด็จพระสังฆราช

เรียกไดวาไมมีอยู เลย เราประชาชนในฐานะที่อยู
ใกลชิดกับพระสงฆทั่วประเทศมากที่สุดจะตองชวย
กันสอดสองดูแล ประคับประคอง ทะนุถนอมอุมชู
สงฆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบและขจัดสงฆที่เปนเหลือบ
หรือมารศาสนาออกไป แตทีสํ่าคญัเราจะตองไมเอา
ตัวอยาง ของผูท่ีหมผาเหลอืงแตปฏบิัตมิิชอบมา
เปนตัวทําลายความศรัทธาและความดีงามของ
พระศาสนาและของพระสงฆท่ีดเีปนอันขาด



74

àÁ×èÍ...á¾·Âì¡ÅÒÂà»ç¹¤¹ä¢é
¹ÒÂá¾·ÂìÊÁ¾¹ ì̧ ºØ³Â¤Ø»µì

âÃ§¾ÂÒºÒÅÇÔªÑÂÂØ·¸

เมือ่ 50 ปกอนเมือ่ผมเปนนกัศกึษาแพทยขาม
ฟากไปอยูศริิราช พบความเจบ็ปวยเปนคร้ังแรกในชวิีต
คอื ถกูมอมเหลาในงานรับนองใหม…..จนเมาไมรูเร่ือง
มีอาเจียนจนอาหารหมดทอง เพียงคืนเดียวก็หายไป
หลังจากนั้นเวลาเรียนวิชาอะไรกม็กัจะเอาอาการของ
โรคทีเ่รียนมาคดิวาตวัเองเปนทกุทไีป กวาจะรูวาไมใช
เพราะโรคตางๆกม็อีาการเหมอืนกันจนเรียนจบแพทย
เคราะหดไีมเคยลมปวยแมแตวันเดยีว เปนแพทยประจํา
บานอายรุศาสตร 1 ป งานหนกัมากน้าํหนกัลดไป 1 ก.ก.
แตก็แข็งแรงดี จนกลายมาเปนแพทยที่โรงพยาบาล
พระมงกฎุเกลา ทาํงานหนกัทัง้งานประจาํและงานวิจยั
ตางจงัหวัด แตไมเคยเจบ็ปวยอะไร แมในชวงโรคอหวิาต
ระบาด หรือไขหวัดใหญระบาดหลายคร้ังก็ออกไป
ทํางานไดตลอด จนยายไปอยูรามาธิบดีอีก 7 ปก็ยัง
แข็งแรงดี

การเจ็บปวยคร้ังแรกเกิดใน พ.ศ.2512 เมื่อ
สรางวิชัยยุทธคลินิคแลว เปนเหมือนหมองูถูกงูกัด
เพราะผมศกึษาโรคตบัอักเสบจากไวรัส ซึง่ขณะนัน้ทาง
แพทยยังแยกชนิดไวรัสเอ บี ซี ดี ไมได บังเอิญมี
ศาสตราจารย อองเลย ทานเปนที่ปรึกษาของมูลนิธิ
รอกกี้เฟลเลอรที่มาชวยโรงเรียนแพทยไทยกลับจาก
เกาหลีแลวปวยดีซานอยูที่โรงแรมสยามอินเตอร 1
(ทีก่าํลังประกาศปดกจิการอยูขณะนี)้ อาจารยใหญจาก
ศริิราชพยาบาลใหผมไปชวยด ูผมกเ็ตรียมไปเจาะเลือด
มาตรวจรักษา ปรากฏวาความสะดวกมไีมมากนกั ผม
คงตดิเชือ้จากการตรวจเลือดคร้ังนี ้ทําใหหลังจากนัน้ 3
สัปดาหเกดิอาการตบัอักเสบเฉียบพลัน ตวัเหลืองมาก
ซึง่คงมาจากเชือ้ไวรัส เอ จากเกาหลี ทาํใหตองนอนปวย
ที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธเปนคร้ังแรกโดยไมมีวิธีรักษา

นอกจากนอนพักอยูถงึหนึ่งเดือน แมวาจะชวยตัวเอง
ไดด ีกน็าเบือ่มาก แตไดประสบการณใหม คอื เดมิผม
เปนคนอานหนังสือมากทุกชนิด ยามสงครามเชา
หนงัสือจากรานโชคชยั เทเวศม จนหมดราน แตไมเคย
เปนนักอานหนังสือจีน แตเพราะมีเพื่อนเอาเร่ืองฤทธิ์
มีดส้ันของโกวเลงมาใหอาน เปนหนังสือที่คลาสสิค
จริงๆ สนุกมาก จนหลังจากนั้นกลายเปนนักนิยม
หนังสือจีน กําลังภายในตั้งแตบัดนั้น เพื่อนๆที่เคย
หัวรอเยาะผมวาอานอะไรหนงัสือกําลังภายใน ผมจะ
แนะนําใหอานเลมนี้กอน และปรากฏวาทุกคนกลาย
เปนสมาชกิเร่ืองจนีไปทกุคน เพราะเปนเร่ืองฤทธิม์ดีส้ัน
เปนหนังสือคลาสสิคจริงๆ คลายดูหนังคาวบอย
คลาสสิคเร่ือง เชน (Shane) ในยคุกอน

การปวยคร้ังที่ 2 เกิดข้ึนเมื่อ 20 ปตอมาใน
พ.ศ.2532 เพราะมีความเครียดเกี่ยวกับการสรางตึก
โรงพยาบาลวิชยัยทุธ ตกึที ่ 3 ตองร้ือบานของผมออก
เพือ่สรางโรงพยาบาล ทําใหตองตดักามปตูนใหญมาก
ขนาด 2 คนโอบ ซึง่รูวามเีทพยดาอยูจึงขอทําพธิยีาย
ทาน แตพธิคีงไมสมบรูณ เมือ่ทกุวันกําลังสรางตกึมาถงึ
ทีท่ํางานถงึโรงพยาบาล จะมอีาการแนนหนาอก อึดอัด
เสมอ จนทนไมไหว ไปลองเดินสายพานตรวจหัวใจ
ดกูรู็วาเปนโรคหวัใจ ลูกเขยทีเ่ปนหมอหวัใจและลูกสาว
ทีอ่ยูเมอืงนอกจงึจบัตวัเอาไปฉีดสีหวัใจ ใน พ.ศ.2533
เพราะขณะนั้นเมืองไทยยังไมชํานาญนัก ผลปรากฏ
วาหลอดเลือดหวัใจตบีไป 80% 1 เสน เพือ่นหมอผาตดั
หวัใจมาบอกวาพรุงนีจ้ะผาตดัให แตบงัเอิญอายรุแพทย
หลายคนมาตรวจซักถามใหความเห็นวาไมนาทํา
อะไรขณะนั้น ควรดูแลตัวเองไปสักระยะหนึ่งกอน
ผมก็เลยรอดมีดหมอกลับมาได ดูแลตัวเองดวยการ
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ออกกาํลัง และคมุอาหาร จน 10 ปตอมา สิงหาคม 2543
ก็ไดลองทําฉีดสีอีกทีที่โรงพยาบาลวิชัยยุทธนี้ โดย
คุณหมอสรณและคุณหมอครรชิต ผลปรากฏวายัง
คงเดิมตีบเทา 10 ปกอน โดยยังไมมอีาการอะไรมาก
แสดงวาการตดัสินใจคร้ังแรกถกูตอง เมือ่เหน็วาหัวใจ
ดีเลยขอใหคุณหมอ เสถียรเจาะรูสองกลองเอานิ่ว
ถุงน้ําดีที่ เกิดข้ึนคงสัมพันธจากการกินยาลดไขมัน
และยังแถมเอาไสติ่งออกเสียดวย ผลการรักษา 2-3
วันกห็ายดีเปนปกติ ไมรูถึงความทรมานเทาไร แตวัน
แรกๆใจก็นึกวากรรมเกาคงตามมาเพราะคงเคยเปน
นกัรบแทงทองใครเขาไว ตวัเองโดนถงึ 7 รู กไ็ดแตแผ
เมตตาใหเขาทัง้หลาย

ในรอบอายถุงึ 73 ป มกีารเจบ็ปวยเพยีงแคนี้
ก็นับวาเปนบุญแกตัวมากแลว ปกติไมเคยปวย เดิน
ทํางานทกุวันๆละ 16 ชัว่โมง แตระยะหลังเร่ิมมปีญหา
ของกระดูกหลังที่เคล่ือนมาขางหนา (spondylolis-
thesis) แลวกดประสาททําใหชวงสันหลังแคบลง
กดเสนประสาท ทําใหปวดหลังตองใสทีรั่ดเอวประจาํ
เวลาเลนกอลฟ สัปดาหละ 2 คร้ัง ซึ่ งถือเปนการ
ออกกําลังสําหรับหวัใจ แตอาการเปนมากข้ึน จนในวัน
มาฆบูชาในฐานะเปนประธาน สภาองคกรพระพุทธ
ศาสนาแหงประเทศไทยไดจัดงานสนามหลวง โดย
นมินตพระพทุธสิหงิคออกมาเปนองคประธาน ซึง่ตาม
ธรรมเนียมโบราณรูวาเมื่อพระพุทธสิหิงคออกมาฝน
จะตองตก ทั้งๆที่เปนฤดูรอน ฝนก็ตกหนักจริงๆ จน
กอนตี 6 ยังไมยอมหยุดตองบนขอพระแกวใหหยุด
แลวชวยควบคมุขัดถูจดัเวทซีึ่งไมมอีะไรอยูเลย จนถึง
เวลาองคประธาน คอื ฯพณฯ พลเอกเปรม ตณิสูลานนท
มาเปนประธานในพธิ ีทกุอยางจงึเรียบรอย แตปรากฏ
วาหลังจากผมอานรายงานทานประธานองคมนตรี
เสร็จ ปรากฏวาขาหมดแรงไปตองทรุดนั่ งกับพื้ น
คนขางๆคิดวาผมเปนตาแกเปนลมเอายาดมมาให
แตผมบอกวาไมไดเปนลม กระดูกเส่ือมเวลายืนนิ่งๆ
กระดกูเล่ือนกดขาจนไมมแีรง เพราะยนืทํางานตัง้แต
กอนต ี 6 คนนัง่ไกลๆเหน็ผมคดิวานัง่ลงกราบพระเลย
รอดตัวไป หลังจากนั้นก็มีอาการบอยๆ และขาทั้ง 2
ขางชามากข้ึน ไดตรวจคล่ืนแมเหล็กกระดูกหลัง
พบวาประสาทสวนหลังถกูกดอยางมาก จนผมเหน็วา

คงตองยอมปวยอีกสักท ีโดยมกีารผาตดัใหญเมือ่วันที่
4 มถินุายน 2545 โดยมอบความดแูลใหแก คณุหมอ
ดิเรก อิศรางกูร ณ อยุธยา ที่ไดรวบรวมคณะแพทย
ประกอบดวย คณุหมอชศูกัดิ ์ สุวรรณศริิกลุ และศลัย
แพทยทางระบบประสาท คือ คุณหมออนุศักดิ์ เลียง
อุดม และคณุหมอสมศกัดิ ์ ลีเชวงวงศ และมคีณุหมอ
ครรชติ ลิขิตธนสมบตั ิดแูลทางหวัใจ มานอนเฝาดแูล
ตลอดคืน และคุณหมอมนูญ ลีเชวงวงศ ทางอายุร
ศาสตรชวยดแูล คณุหมอพรต ทองวานชิ และคณุหมอ
เสาวณีย สาทรกิจ ดมยา ผลการผาตัดปรากฏวา
ไดผลดมีาก อาการหายไปเปนปลิดทิง้ แตส่ิงทีท่รมาน
ทีสุ่ดในชีวิต ไมเคยพบมาถงึเพยีงนี ้คอื หลังผาตดัถกู
บังคับใหนอนพักนิ่ งบนเตียง 10 วัน ลุกไมไดเลย
เมือ่วันที ่11 หลังผาตดั แพทยอนญุาตใหลุกนัง่ ผมนัง่
เขียนหนังสือที่ตองรีบทําใหเสร็จ ตั้งแต 7.00 น. ถึง
17.00 น. อยางสบายมากโดยไมมอีาการอะไรเลย

ผมไดประสบการณจากการนอนกนินอนถาย
ทั้งปสสาวะอุจจาระคร้ังนี้เปนคร้ังแรกของชีวิต ทั้งๆ
ทีเ่คยส่ังใหคนไขทาํเชนนีม้ากอนแลว ไมเคยคิดวาเปน
ภาวะท่ีสุดแสนจะทนทาน เพิ่งนึกออกวามนุษยมี
รางกาย สรางมาสําหรับนัง่หรือยนื กนิอาหารในทาตัง้
ซึ่งเร่ืองของความดึงดูดของโลกคงชวยดวย เมื่อผม
ตองนอนกนิอาหาร แมจะเปนน้าํๆ รับประทานไดเพยีง
สบิกวาคําจะรูสกึ “เหน่ือย” มากท่ีสดุ ตองอ่ิม แมจะ
พยายามกนิไมลงตอไปเลย ใน 4 วันน้าํหนกัลงไปหลาย
กโิลกรัม ผิวหนงัแหงจนหยบิไดเปนแผนหอย นอกจาก
นัน้ยงัอืดแนนทองมาก 2 วันแรกสวนสายปสสาวะคาไว
กย็งัไมเทาไร พอเอาออกตองตัง้ใจเพือ่ใหปสสาวะออก
มาไดเอง ลําบากมากเพราะอายุขนาดนี้ลูกหมากโต
มากแลว และทีร่ายกาจทีสุ่ด คอื การตองพยายามถาย
อุจจาระบนเตยีง ลงในหมอนอนเตีย้ๆ ซึง่ออกยากและ
พออุจจาระออกมาสักหนอยก็ค้ํากน ถายไมออกตอ
มหินําซ้าํยงัตองกนิยาบาํรุงเลือดเพราะถายเลือดตวัเอง
เตรียมไว  2 ขวด แต ใชไปขวดเดียวทําใหมีกล่ิน
ทารุณมาก เพิง่เหน็ใจพยาบาลทีเ่ขามาชวยดแูลในคร้ัง
นี้เองวาเราทําความลําบากใหแกเขามากที่สุด จนมี
ความรูสึกเสียใจมากทีร่บกวนเขา และรูสึกขอบคณุเขา
อยางมากที่ ชวยโดยไม รังเกียจ และได รู วาอาชีพ



76

พยาบาลมีความยากลําบากเพียงใดในคร้ังนี้ ตองขอ
ขอบคณุจากใจจริงของบรรดาพยาบาลทัง้ 4 คน ทีรั่บ
อาสามาเฝาดูแลเปนพเิศษในชวงชวยตวัเองไมได คือ
คณุตุก (สุจติรา เมฆอรุณกมล) คณุยุย (ยนุดิา ดวีงศ
มาตร) คุณจุม (พจนีย เลาจเวชกุล) และคุณเอียด
(บวรลักษณ รัตนราช) บุญคุณนี้ผมจะจดจาํไวตลอด
และการเปนคนไขคร้ังนีท้ําใหรูถงึสัจธรรมสองประการ
คอื

ประการแรก การที่หมอส่ังการรักษาคนไข
เรามักจะใชเหตุผลทางการแพทย และประสบการณ
ของเรา โดยไมไดนึกถึงความยากลําบากที่คนไขจะ
พึงไดรับ เอางายๆแมแตการส่ังเจาะเลือด ถามีหมอ
หลายคนตางคนตางส่ัง คนไขโดนเข็มแทงหลายคร้ัง
เปนตน หรือถาตองใหน้ําเกลือ ควรเตรียมทีเดียว
เมือ่เจาะเลือดเปนตน ความเจบ็ปวดทรมาน แมเพยีง
นอยนดิ แตจะมผีลตอใจของคนไข หรือการส่ังยาระงบั
ปวดบางชนิดมีผลแทรกซอน ทําใหคอแหงผากจน
ผมตองทําหนาที่เปนหมอส่ังยาตัวเอง หรือส่ังหยุดยา
บางตวั เพราะมผีลแทรกทางกระเพาะอาหาร

ประการท่ี สอง ในการรักษาสรางความ
ทรมานหลายอยางที่เกิดข้ึนตอคนไข โดยเรานึกไม
ถึง ไมมีใครบอกใครสอน ตวัอยางเชนการใหคนไข
นอนกนิอาหาร ผูเขียนไมเคยรูสึกวาจะทาํใหเหนือ่ยได
แตเมือ่คดิดกูารกลืนทกุคาํตองอาศยัการเคล่ือนไหวของ
กลามเนื้อการกลืน และการบีบตัวของหลอดอาหาร
อาหารจะคอยๆเล่ือนลงทีละนอย ไมไดไหลลงตาม
สภาพปกติ กวาจะถึงกระเพาะอาหารแทนจะลงดวย
gravity ทําใหกินสิบกวาคําก็เหนื่อยมาก ดังนั้นการ
ใหอาหารดวยสายยางคงจะทําใหไดอาหารมากกวา
แตวามคีวามเจบ็จากสายยาง ผูเขียนน้ําหนักลดใน 4
วันแรกหลายกโิลกรัม ตวัเองถกูบงัคบัใหตองนอนถงึ 10
วันบนเตยีง จนหนงัทีเ่คยตงึเหีย่วยน ตองพยายามเพิม่
อาหารภายหลัง

อีกเร่ืองหน่ึงท่ีผูเขยีนไมเขาใจจนกวาจะไดมา
เปนคนไขจริง คือไมเขาใจวาทาํไมเราไมไดผาตัดใน
ชองทองเลย ผาแตเสนประสาทหลังดานต่ํา แตหลัง
ผาตัดปรากฏวาทองผมมีลมอืดมาก เคาะโปร ง
แนนมาก จนอึดอัดหายใจลําบาก แพทยผาตดัวาจาก

การผาประสาทหลัง เขาใสทอเขาปอดดมยา แตหลัง
ผาตดัในหองรอฟนเขาจะใหผมดมหนากากออกซเิจน
ครอบจมูกจนกวาจะกลับหอผูปวย ผูเขียนก็เชื่อเขา
แตไมกี่วัน ตอมาผูเขียนผาตัดตอตาซายซึ่งใชยาชา
เฉพาะที ่แตมกีารใหออกซเิจนทางสายยางใหดมตลอด
เวลาเกือบ 2 ชัว่โมง ปรากฏวาหลังผาตัดทองอืดมาก
มลีมเชนเดมิ จงึจบัไดวาลมในทองทีเ่กดิหลังการผาตดั
ลูกตาและกระดูกหลังเกิดจากการใหออกซิเจนนี่เอง
ไมวาจะโดยการดมทางสายยางหรือครอบหนากาก
คลุมจมกูปากอยางในการผาคร้ังแรก ซึง่ลมแทนจะเขา
ปอดอยางเดยีวกลับเขาไปในกระเพาะอาหารดวย การ
มีทองอืดหลังผาตัดเปนความทรมานพอควร ถาจะ
ปองกันนาจะใสทอไวในกระเพาะอาหารเพื่อดูดลม
สวนเกินจากที่เขาปอดออก นี่เปนความเห็นสวนตัว
ทีค่ดิเอาเอง คนอ่ืนอาจไมเหน็ดวย แตไมมคีําอธบิายอ่ืน

นี่เปนเพียงตัวอยางเพื่อแสดงวาถาหมอทุก
คนไดกลบัมาทําหนาท่ีเปนคนไขเสียบางเปนคร้ัง
คราว อาจจะชวยทําใหเขาใจเร่ืองตางๆเกีย่วกบัคนไข
ดีข้ึน และจะทาํใหแพทยส่ังการรักษาดวยความระมดั
ระวังและเอาใจคนไขมาใสใจตนเองไวบาง จะชวยให
ความทุกขที่ เกิดหลังผาตัดหลายๆอยางของคนไข
สามารถแกไขทุกเลาเบาบางลง ในฐานะเปนแพทย
รักษาคนไขมาถึง 50 ป จึงขอใหความคิดเห็นไวเปน
ขอเตอืนใจแกบรรดาคุณหมอทั้งหลายทีย่ังไมเคยเปน
คนไข นาจะลองดบูางนะครับ ถามโีอกาส! จะไดรักษา
คนไขไดดข้ึีน!?

การปวยคร้ังนีไ้ดรับรูวาบรรดาแพทย พยาบาล
เจาหนาทีต่างๆ ทุกคนเปนหวงผมอยางยิ่งดวยใจจริง
อยากเยีย่มอยากชวยเหลือตางๆ รวมทัง้บรรดาคนทีรู่จกั
รวมทัง้คนไขและญาตทิัง้หลายทีผู่เขียน แอบลางานไว
3 สัปดาห โดยไมใหใครรูวาไปไหน บางคนคิดวาไป
พักรอนตางประเทศ ทั้งนี้ เพื่อไมรบกวนใหเขาตอง
คิดมาเยี่ยม และหลังผาตัดเราตองนอนนิ่งคงรับแขก
ไมสะดวก แตก็มีคนแอบรู จนได  และสงความรัก
ปรารถนาดีมามากมาย ซึ่งผูเขียนขอจารึกทุกส่ิงไวใน
หวัใจตลอดไปโดยไมรูลืม โดยหวังวาคงไมตองถกูกลับ
มากลายเปนคนไขบอยไปนกั!
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ไวรัสที่ทําใหเกิดโรคตับอักเสบในเมืองไทยที่
รูจกักนัด ีคอื HAV, HBV และ HCV ซึง่ใน พ.ศ.2513-
2517 ผมไดศึกษาระบาดวิทยาของ HBV และ HCV
ในคนไทย ทีสํ่าคญั คอื ศกึษาใน Blood Donor 1,512
ราย พบวาเปน carrier ถงึ 11 ราย ผูรับเกดิตบัอักเสบ
Post  transfusion 1 ราย จงึไดแนะนาํใหคดัแยกเลือดที่
ไดผลบวกออก แตสภากาชาดไทยไมทําตาม จนตอมา
สภากาชาดโลกส่ังใหคัดแยกออก ของเราจึงยอมทํา
หลังจากนัน้ไดรายงานเร่ืองเกีย่วกบัโรคตบัไวดงันี้
ในป พ.ศ.2542 รายงานวา HCV 63 ราย

มีความสัมพันธกับการ
เกดิมะเรง็ตบั(1)

พ.ศ.2543 ศกึษา HBV 197 ราย ที่
เปน Hepatitis วาทําให
ตบัแขง็และมะเรง็ตบั(2)

พ.ศ.2544 ศกึษา Post transfusion
Hepatitis จาก HCV 38
ราย เปนการติดเชื้อจาก
การใหเลือด ซึ่งเปนเร่ือง
สําคญั(3)

พ.ศ.2546 เสนอศกึษาวาใน Chronic
Hepatitis 36 รายที่ไมรู
เหต ุเกดิจาก Epstein Barr
Virus(4)

และวันนี ้คอื พ.ศ.2552ขอเสนอ Acute
HEV Hepatitis 5 ราย

เมอืงไทยเราไมคอยพดูถงึ Hepatitis E Virus
กันเลย มีรายงานซึ่งไมไดรับความสนใจแมจะรูวาใน

หลายประเทศในเอเซยีมเีชื้อนีร้ะบาดตัง้แต พ.ศ.2537
ที่ทําใหเปนตับอักเสบเฉียบพลันหรือชนิดไมมีดีซาน
หรือเร้ือรังกไ็ด คอื ในพ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) นายแพทย
ยง ภูวรวรรณ และคณะ(5) ไดรายงานการติดเชือ้ HEV
ในคนไทยจาก กทม. นครราชสีมา ขอนแกน และ
นครศรีธรรมราช วาเปนสาเหตขุอง sporadic hepatitis
โดยตรวจหา HEV IgG พบผลบวก 15.7% ในผูบริจาค
โลหติ 9% ในหญงิตัง้ครรภ 3.6% ในนกัเรียนชัน้มธัยม
แตในเดก็ 97 คนจากโคราช 218 คนจากขอนแกน และ
89 คนจากนครศรีธรรมราชพบผลบวก ต่ํา 1.8-2.3%
และรายงานผูปวย 5 ราย อาย ุ16-33 ป เปนชาย 4 หญงิ
1 ราย ทีพ่บวา IgM ไดผลบวกดวย ซึง่คนไขมอีาการ
คล่ืนไส ออนเพลีย กอนมดีซีาน และ 2 รายเกดิรวมกบั
HAV โรคสงบไดเอง บังเอิญในป 2552 นี้ที่วิชัยยุทธ
ผูเขียนไดพบคนไข 1 รายทีเ่ปนไขสูง ตบัอักเสบ ผ่ืนข้ึน
วินจิฉัยไมได กวาจะวินจิฉยัไดวาเปน HEV Hepatitis ก็ยาย
โรงพยาบาลมาหลายแหง จงึขอเสนอประวัตคินไขรายนี้
ใหไดทราบกอน ดงันี้

ผูปวยหญงิไทย โสด อาย ุ25 ป H.N.428575
อยูกทม. ทํางานเกีย่วกบัคอมพวิเตอร ไมไปตางจงัหวัด
ไมเล้ียงสัตว มปีระวัตกิารเจบ็ปวยดงันี้
เมือ่ 13 ม.ีค. 52 เปนไขสูงลอย รักษาเปนผูปวย

นอกทีโ่รงพยาบาลแหงหนึง่
10 วันตอมา ไขยั งสูงลอย ยายไปรักษาที่

โรงพยาบาลอีกแหงหนึ่ง ไดรับ
Ceftriaxone และ Zithromycin
ตดิตอกนั 11 วัน ไขไมลง กลับมี
ผ่ืนข้ึน มดีซีาน โลหติจาง ไดเลือด

Hepatitis E Virus : âÃ¤·Õèá¾·Âìä·Â¤ÇÃÃÙé̈ Ñ¡
¹ÒÂá¾·ÂìÊÁ¾¹ ì̧ ºØ³Â¤Ø»µì
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2 ขวด และไดเพิม่ Metronidazole
อีก 14 วัน ผลการตรวจตางๆได
ผลลบ รวมเวลารกัษา 37 วัน ไขไม
ลง กลับมไีอ ผ่ืนข้ึนมากข้ึนทัง้ตวั

24 เม.ย. 52 ผูปวยยายมารกัษาวิชัยยุทธ ตรวจ
พบวาไขสูงมากและเหลืองมาก
บิลิรูบนิ 41.3 มก% ตบัมามโต
ผ่ืนข้ึนทัว่ตวั
ผลชิน้เนือ้จากผิวหนงัเปน exfo-
liative dermatitis ผูปวยมตีาแดง
ดวยแตคนไขซดีมาก ฮมีาโตคริต
8.7 กรัม%, Coomb test ไดผล
บวก, การตรวจสมรรถภาพตับ
พบวาสูงมาก คือ SGOT/SGPT
487/236 มก% จงึไดรับการรักษา
ดวยการฉีด Dexamethasone 4
มก.เขาเสน ทุก 6 ชั่วโมง และ
เปล่ียนปฏิชวีนะเปนเพนนซิลิลินจี
โซเดยีม เขาเสน 2 ลานหนวยทกุ
4 ชัว่โมง รวมกบั Streptomycin
1 กรัม เขาใตผิวหนงั และ Cefta-
zidine เขาเสน 1 กรัม ทุก 12
ชัว่โมง ไขลดลงได 10 วัน แตพอ
ลดขนาดสเตยีรอยดเปนเพรดน-ิ
โซโลนวันละ 40 มก.  รับประทาน
ไขกลับสูงข้ึนตองปรับยาใหม
ขนาดสูงข้ึ นแลวคอยๆลดลง
อาการดข้ึีน และจาํหนายหลังอยู
โรงพยาบาล 2 เดือน แตยังมี
ดีซาน บิลิ รูบิน 21.7 มก%,
SGOT 269 หนวย, SGPT 496
หนวย, ฮมีาโตคริต 27.8%
ผลการตรวจทางเลือดทุกอยาง
ไดผลลบทัง้หมด นอกจากม ีHEV
IgM เปนผลบวก 2 คร้ัง ซกัประวัติ
ยอนหลังมีประวัติกินหมูกะทะ
ซึง่คงไมสุกดีนกั ซึง่เชือ่วานาจะ
เปนสาเหตุของ Acute HEV

hepatitis แนนอน จําหนายผูปวย
เมือ่ 16 มถุินายน 52 สรุปวาได
ปวยใน 3 โรงพยาบาลเปนเวลาถงึ
3 เดอืน แตโรคยงัไมหาย

เมือ่ 30 ก.ค. 52 ผูปวยกลับมาปวยในโรงพยาบาล
อีกคร้ังดวยอาการตบัอักเสบกาํเริบ
เพราะมดีซีานมากข้ึน หลังจาก
ผูปวยไปกนิยาสมนุไพรจากบาน
พักที่ตางจังหวัด ตรวจพบวามี
น้ําตาลในเลือดข้ึน 809 มก%,
Cholesterol 1099 มก%,
Alkaline phosphatase 903 U/
L, SGOT 99 U/L, SGPT 181
U/L, Albumin 2.9 กรัม%, GGT
1357 U/L, Total bilirubin 35.5
มก%, Direct bilirubin 26.4
มก%, Triglyceride 1499 มก%,
Lipase ปกติ, Blood amonia
ปกต ิตรวจพบเชือ้ราในปาก ไดรับ
การรักษาเบาหวานดวยอินซลิูน
ใหยารักษาเชือ้รารวมกบัสเตยีรอยด
และ Meropenem 1 กรัม ทกุ 12
ชัว่โมง รวมกบัน้ําชะเอมสกดั ซึง่
ไดขอมลูจากรายงานในวารสาร
ตางประเทศ(6) ซึ่งพบวาคนไข
อาการดีข้ึน การอักเสบของตับ
ลดลง ดซีานลดลง บลิิรูบนิเหลือ
21.7 มก% แอลบวิมนิสูงข้ึนเปน
4 กรัม% แตการอักเสบของตับ
ยังไมคอยดีข้ึน จําหนายผูปวย
ไดเมือ่ 13 สิงหาคม 2552

เนื่องจากการตรวจหา HEV IgM สงทําไดที่
AFRIM เทานัน้ จงึมกีารสงตรวจนอย ผูเขียนไดศกึษา
ยอนหลังทีวิ่ชัยยุทธตัง้แต พ.ศ.2550 ถงึ 2552 ไดพบ
ผูปวยเพิม่อีกเพยีง 4 ราย ขอสรุปประวัตส้ัินๆดงันี้

ผูปวยรายที ่2 ชายคู อาย ุ 56 ป H.N.376677
ภูมลํิาเนาอยูกาญจนบุรี มาทํางานในกทม.ที ่ AFRIM
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เกีย่วกบัไขเลือดออก มาโรงพยาบาลเมือ่ 13 กรกฎาคม
2550 ดวยอาการทองเสีย คล่ืนไสอาเจยีน เพลีย ไมมไีข
ตรวจพบ SGOT 875 U/L, SGPT 1392 U/L, บลิิรูบนิ
2.6 มก% และ HEV IgM ไดผลบวก การตรวจเลือด 1
เดอืนตอมาเมือ่ 7 สงิหาคม 2550 ผลตบัลงปกต ิOT/PT
= 23/27 U/L ผูปวยรายนีต้บัอักเสบเฉียบพลันจาก HEV
ใชเวลา 1 เดอืนจงึหาย

ผูปวยรายที ่3 หญงิคู อาย ุ39 ป H.N.424159
อยู กทม. อาชีพเยบ็ผา มบีตุร 2 คน เมือ่ 19 กุมภาพันธ
2552 ผูปวยมาดวยอาการออนเพลีย ปวดตวั กนิอาหาร
ไมลง และตาเหลือง พบวา SGOT 289 U/L, SGPT
111.6 U/L, TB 1.1 มก% ตัวอ่ืนปกติแต HEV IgM
ไดผลบวก ไดรักษาเพยีง 1 สัปดาห 24 กุมภาพันธ 2552
ดซีานนอยลง บลิิรูบนิเหลือ 0.9 มก% แตตบัยงัอักเสบอยู
SGPT 467 U/L อาการทั่วไปดี หลังจากนั้นไมไดมา
ตดิตออีก

ผูปวยรายที ่4 ชายไทยคู อาย ุ49 ป H.N.281561
อยูนนทบรีุ มปีระวัตดิืม่สุราประจาํ และเปนเบาหวาน
และกนิยาลดไขมนั Lipitor เปนประจาํ 24 มนีาคม 2552
เปนไข ทองเสีย ออนเพลีย ปวดหวั เบือ่อาหาร เปนอยู 2
สัปดาห ตรวจเลือดพบวา SGOT 317 U/L, TB 2.7 มก%
ซึง่ผลการตรวจตอมาเมือ่ 3 เมษายน พบวาผลเลือดทาง
ตบัเลวลง SGOT 1210 U/L, SGPT 914 U/L, บลิิรูบนิ
5.7 มก% ตวัอ่ืนปกต ิและเมือ่ 9 เมษายน ผล HEV IgM
ไดผลบวก  1 เดอืนตอมา (21 เมษายน 52) ผลเลือด
จงึปกต ิSGOT 20 U/L, SGPT 16 U/L, TB 1.0 มก%

ผูปวยรายที่ 5 หญิงไทย 55 ป H.N.433898
อยูกทม. ดวยประวัติวา 1 เดือนกอนเจ็บหนาอกราว
ไปหลังและทอง จงึไปตรวจโรงพยาบาลแหงหนึง่วินจิฉัย
วาตบัอักเสบ แตจากอาการเจบ็ราวหนาอก  ทาํใหแพทย
สงสัยโรคหัวใจ จึงไดทํา CT ของ coronary artery
พบวาปกต ิไดรับการตรวจ CT ของชองทอง พบวาม ีFatty
liver และไดทํา ERCP ไมพบนิ่วในทอน้ําดี ไดทํา
Gastrocolonoscopy พบวาปกต ิ ผูปวยไมมไีข ไดมา
รักษาทีวิ่ชยัยทุธเมือ่ 10 กรกฎาคม 2552 ตรวจรางกาย
ไมพบอะไรผิดปกต ิผลการตรวจทางหองปฏิบตักิารพบวา
ฮมีาโตคริต 48%, ฮโีมโกลบนิ 15.7 กรัม%, เมด็เลือดขาว

6,000/ล.มม., P 47%, L 44%, M 6%, E 3%, เกร็ดเลือด
210,000/ล.มม.

FBS 196 มก%, BUN 13 มก%, Alkaline
phosphatase 116 U/L, SGOT 50 U/L, SGPT
240 U/L, GGT 454 U/L, Total bilirubin 0.7
มก%, Amylase 44 ยนูติ, Lipase 157 ยนูติ,
ANA : ไดผลลบ, HCV AB : ไดผลลบ, HBsAg
ไดผลลบ, HAV IgM ไดผลลบ, HEV IgM
ไดผลบวก, HEV IgG ไดผลบวก, VDRL :
ไดผลลบ
ผลเลือดผิดปกตอิยู 10 วันแลวลดลง SGOT 32
U/L, SGPT 63 U/L, GGT 417 U/L
สรุปวาผูปวยทัง้ 5 รายนีเ้ปนตบัอักเสบเฉียบพลัน

จาก Hepatitis E ซึ่งมาหาแพทยดวยอาการทางเดิน
อาหารเฉียบพลัน ไดแก ปวดทอง ทองเสยี เบือ่อาหาร บางราย
อาเจียน ออนเพลีย แลวมีอาการตัวและตาเหลืองตามมา
บางรายมไีขในระยะแรก เปนอาการสําคญั มกัไดรับวินจิฉัย
คร้ังแรกทางคลินคิวาเปน Acute abdomen มรีายที ่5
ทีม่อีาการเจบ็หนาอกรุนแรงจนไดรับการตรวจทางหวัใจ
ตรวจหาเหตุในกระเพาะอาหารและสองกลองตรวจ
ทอน้าํด ีซึง่ไมพบความผิดปกต ิระยะตอมาผูปวยจะมี
อาการตวัเหลืองอยางเร็ว ตรวจเลือดพบวาตบัอักเสบ
ซึง่อาการนีเ้หมอืนอาการทีเ่กดิจากตบัอักเสบเฉียบพลัน
จาก Hepatitis A. ผลการเปลีย่นแปลงทางตบัเกดิข้ึนเร็ว
และมกัจะหายเร็วภายใน 4 สัปดาห และในชวงทีม่า
แพทยผูรักษาไมพบภาวะเส่ียงใดๆที่ชัดเจน ยกเวน
ผูปวยรายแรกของเรานาจะมภีาวะแทรกซอนอ่ืนอยูดวย
เพราะมไีข ผ่ืนข้ึนมาก และม ีCoombs test เปนผลบวก
แสดงวาเปน Hemolytic Anemia ดวย ทาํใหโรคอยูนาน
และมีอาการกําเริบข้ึน และเกิดโรคเบาหวาน มีเพียง
รายเดียวที่ไดซักประวัติการกินหมูดิบๆสุกๆ หลังจาก
ตรวจวาเปน HEV แลว ซึง่จากการศกึษาในตางประเทศ
พบวาเชือ้นีม้กัจะตดิมาจากสกุร แพทยจึงควรไดซกัประวัติ
นีด้วย และถาผลการตรวจเลอืดในระยะตนไมพบผลบวกของ
HBV, HAV, HCV แลว ควรไดสงตรวจหา HEV ดวยทกุราย

ผูรายงานไดศกึษาจากรายงานทางคลินคิของ
โรคนีจ้ากวารสารตางประเทศตัง้แต 2537 จนถงึ 2552
รวม 37 รายงานจากทัว่โลก พอสรุปขอมลูไดดงันี้
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1.  ตัง้แต 2537 การศกึษาตางๆพบวา HEV เปน
RNA ไวรัสชนิด Hepaviridae ซึ่งม ี 4 genotypes(6)

พบไดหลายประเทศทั่วโลก สวนใหญอยูในเอเซีย(6,7)

ในประเทศทีม่กีารระบาดจะพบ HEV antibody  (HEV
IgG) ในประชากรทีศ่กึษาไดถึง 30-60%

2.  การศกึษาพบวาโรคมลัีกษณะอาการเปนตบั
อักเสบเฉียบพลัน ซึง่อาจเปนทั้งชนดิมดีีซานหรือไมมี
ดีซานก็ได มีอัตราตาย 0.5-4% และบางรายอาจพบ
เปนตบัอักเสบชนดิเร้ือรังได ผูทีม่อีาการรุนแรงทีสุ่ด คอื
ในหญิงตั้งครรภ  ซึ่งอาจมีอัตราตายสูงถึง 20 ถึง 25%
ผูปวยตดิเชือ้สวนหนึง่ไมมอีาการ ผูปวยบางรายอาจมี
Hemolytic Anemia เชนเดยีวกบัผูปวยรายแรกของเรา

3.  การศกึษาในหลายประเทศ เชน จนี ไตหวัน
และญีปุ่น พบวาคนจะเปนโรคนีจ้ากการกินหม ู และใน
บางประเทศการตรวจหมูพบวามี เชื้ อ HEV(8,9) 37%
คนขายหมหูรอืเลีย้งหม ูพบเชือ้ 26.7% ซึง่ในกลุมอ่ืนทีเ่ปน
control พบผลบวกเพียง 8% และการศึกษาใน
เวียดนาม(10)และอินเดียที่ไมกินหมูพบวาการติดตอ
ระบาดพบมากจากการดืม่น้ําทีส่กปรก(10)มเีชือ้ ซึง่ถาหมู
และน้ําเปนทางติดตอสําคัญ คนไทยคงจะหนีโรคนี้
ไมพนเพราะหมคูอือาหารสําคญัของคนไทย และการ
เตรียมอาหารบางชนดิอาจสุกไมพอเพยีง แตเนือ่งจาก
เราไมคอยไดวินจิฉัยโรคนีใ้นคนไทยจงึไมไดซักประวัติ
เกี่ยวกับหมูเอาไวเลย และน้ําที่บริโภคซึ่งเรารูดีวาใน
หลายๆแหงน้ําดื่มก็ไมสะอาดนัก  การศึกษาในตาง
ประเทศพบวาโรคนี้ติดตอไปยังนักทองเที่ยว(11)ที่มา
เยอืนถิน่ระบาดได เชน จนี ญีปุ่น ไตหวัน เมก็ซโิก อาฟริกา

4.  นอกจากการกินหมแูละดืม่น้าํ โรคนีอ้าจตดิจาก
วิธีอืน่ เชน จากการใหเลอืดทีไ่มไดตรวจแยก HEV(12) การใช
Immunoglobulin รกัษาโรค การลางไต Hemodialysis(13)

ไปจนถึงการทําผาตดัเปลี่ยนอวัยวะ Organ transplant
และนอกจากนีโ้รคนีอ้าจตดิจากแมมาสูลูกได

5.  ระยะฟกตวัของ HEV ใชเวลา 3-8 สัปดาห
บางรายงานวาเร็วกวานี ้คอื 5-7 วันเทานัน้ อาการดซีาน
มกัเปนอยูนานหลายสัปดาห การทดสอบดวยวิธหีา HEV
IgM ไดผลแนนอน specifically 95% ในคนไทยไดมี
การศกึษาของจติวิมล เสรวัีฒนา(14) และคณะ จาก Walter
Reed พบวา EBV IgM เร่ิมเปนผลบวกเร็วตัง้แตหลังจาก

อาการตบัอักเสบ และจะมผีลบวกสูงอยูหลายสัปดาห
แลวไตเตอรคอยๆลดลง จนลดต่ําในเดือนที่ 4 จนถึง
เดอืนที ่6 อยางไรกต็าม ผูปวยสวนหนึง่ไมมอีาการแตผลเลอืด
IgM เปนบวก

6.  สําหรับการรักษาโรคตบัอักเสบจาก HEV มี
รายงานเดยีวจากอินเดยีใช Glycyrrhizin(15) หรือ น้าํชะเอม
สกัด 60 มล/วัน ใน 62 ราย ซึง่รวมทัง้ 22 รายทีม่อีาการ
รุนแรงพบวาไดผลดใีน 7 วัน แตไมควรใชในสตรีมคีรรภ
เพราะอาจทําใหแทงได และตองระวังในผูปวยความ
ดนัสูง และอาจเกดิภาวะโปแตสเซยีมต่าํ Hypokalemia
และยานี้มีการศึกษาวาไดผลดีในโรคตับ Hepatic
encephalitis และ Influenza A viral pneumonia
และมกีารใชใน HIV และ SARS ซึง่เราไดใชยานีใ้นคนไข
ของเรา 1 ราย (รายที ่ 1) ที่มีอาการตับอักเสบเร้ือรัง
ไดใหสเตียรอยดทุเลาข้ึนเล็กนอย แตหลังใหยาน้ํา
ชะเอม  แลวอาการทเุลาข้ึนอยางชดัเจน

7.  สําหรับวัคซีนไดมกีารศึกษาถงึ phase 2
แลว  แตยงัไมมกีารนํามาใช

จากการศกึษารายงานตางๆจาํนวนมาก ม ีขอมลู
ทีเ่ก่ียวของกับโรค HEV ของประเทศไทยนอยมากทีไ่ดอางไว
คอืใน พ.ศ.2539 (ค.ศ.1996) ของนายแพทยยง ภูวรวรรณ
และคณะ(5) จากคณะแพทยศาสตรจฬุาฯ วาพบ HEV
IgG 9-22% ในผูใหญ พบนอยในเด็กทัง้ในกทม.และ
อีสาน คอื 3.6-6.2% สําหรับทีป่กษใตพบ 2.3% และใน
ผูปวย 68 รายทีเ่ปน acute hepatitis พบวา 5 ราย (7.4%)
ไดผล HEV IgM เปนผลบวก ซึง่ 3 รายมอีาการอจุจาระรวง
ดวย เชนเดียวกับคนไขทีร่ายงานนีก้ม็อีาการนี้เชนกนั
แตในเมืองไทยยังไมพบการระบาดเฉียบพลันที่ทําให
คนไขมาเปนกลุม  อาจเปนเพราะแพทยทัว่ไปยงัไมรูจกั
และแตละโรงพยาบาลไมมกีารตรวจหา HEV IgM

ในป พ.ศ.2551 Chandra V และคณะ(6) รายงาน
สถติขิองการตรวจพบ HEV ในอาเซยีอางวาประเทศไทย
พบ 2.8-7% ซึง่ต่าํกวาประเทศใกลเคยีงทีพ่บโรคนีม้ากกวา
เชน ทีอิ่นเดีย จนี ฮองกง มาเลเซยี และรายงานสดุทาย
ทีเ่พิง่ออกในวารสารตางประเทศในเดอืนมถินุายน ป 2552
นีเ้อง Pilakasiri Chaiyaphruk และคณะ(16) ซึง่รวมทัง้
Dr.Myint จาก AFRIM ไดรายงานการศึกษาการทํา
Serosurvey ในนกัศกึษาพยาบาลของพระมงกฎุเกลา
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จาํนวน 381 ราย เปนหญงิ 94% มภูีมลํิาเนามาจากภาค
กลาง 143 ราย ภาคเหนอื 92 ราย ภาคอีสาน 86 ราย
และภาคใต 59 ราย พบ antibody ตอ HEV สงูทีส่ดุ คอื
11.5% ซึง่สูงกวาไวรัสตบัอักเสบทีพ่บบอยในคนไทย คอื
HAV 8.9%, HBV 10.8%, HCV 0.5% รายงานนีจ้งึมคีวาม
สําคญัมากเพราะเปนการยืนยันวาระยะนีก้ารตดิเชือ้ไวรสั
ตบัอกัเสบ HEV มคีวามสาํคญัในคนไทยแนนอน แตเราไมรู
เพราะไมไดมีการตรวจสอบ อาจมีการระบาดของตับ
อักเสบจาก HEV ตัง้แตเดก็ๆทัว่ประเทศ จงึทาํใหไดผล
บวกสูงทีสุ่ดกวาตบัอักเสบชนดิอ่ืนๆในนกัศกึษาพยาบาล
ดงันัน้ แพทยไทยทกุคนโดยเฉพาะอยางยิง่ แพทยโรคทาง
เดนิอาหารรวมถึงกุมารแพทยควรใหความสนใจศกึษาเรือ่งนี้
ในคนไทยใหไดภาพลกัษณของโรคนีใ้นคนไทยทีช่ดัเจน และ
ควรมกีารศึกษาตรวจสอบการติดเชือ้ในสุกร ในผูเลีย้งสกุร
ซึง่เปนอาหารประจาํวันของคนไทย เชนเดยีวกบัการศกึษา
ในนํ้าดืม่ตามชนบททีม่โีรคนีร้ะบาด ซึง่อาจมเีชือ้ HEV
เชนในการศกึษาประเทศอ่ืน ขอย้าํวาหองปฏบิตักิารของ
โรงพยาบาลตางๆนอกจากการทดสอบหา HAV, HBV และ
HCV ทีท่ํากันอยูแลวควรจะสามารถทดสอบหา HEV IgM
ไดในราคาทีไ่มแพงนกั และแพทยผูรักษาควรไดสงตรวจ
HEV IgM ในผูปวยตางๆทีม่กีารอักเสบของตบัเฉียบพลัน
ไมวาจะเปนเด็กหรือผูใหญ โดยเฉพาะในสตรีมีครรภ
ตวัอยางผูปวย 5 รายทีไ่ดนาํมาเสนอนีเ้ปนสิง่ยืนยันถึงความ
สําคญัของ Hepatitis E Virus ทีแ่พทยไทยจะตองรูจกัและ
ใหความสนใจในการทดสอบยืนยันมากขึน้
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บทคดัยอ
Hepatitis E Virus : โรคทีแ่พทยไทยควรรูจกั
นายแพทยสมพนธ บณุยคปุต

ผูบรรยายไดเคยศกึษา HAV, HBV, HCV มา
ตัง้แต พ.ศ.2513 วาสําคัญในคนไทย ทําใหตบัอักเสบ

อาจเกดิหลังใหเลือด การเกดิตบัแข็ง และมะเร็งตบั และ
พ.ศ.2546 รายงานตบัอักเสบเร้ือรังจาก Epstein Barr
Virus ไดรายงานคนไขไทยเปน HEV 5 ราย ใน พ.ศ.
2550-2552 เชื่อวาเชื้อนี้เปนปญหาสําคัญในคนไทย
เพราะตดิจากหม ูและจากน้ําสกปรก เลือด การลางไต
การเปล่ียนอวัยวะ ทาํใหตบัอักเสบ ถาหญงิตัง้ครรภเสีย
ชวิีตได 25% แพทยไทยยงัไมไดสนใจ ควรตรวจเลือดหา
HEV IgM ไดในรายสงสัยเพราะโรคพบมากในทุก
ประเทศในเอเซยี การศกึษาเมอืงไทยโดยนายแพทยยง
ภูวรวรรณ และคณะ พบ HEV IgG 9-22% ในผูใหญ
และพบเปน HEV IgM ในตบัอักเสบเฉียบพลัน 5 ราย ใน
68 ราย (5.4%) แตไมพบวามีการระบาดเฉียบพลัน
และการศึกษาที ่ AFRIM เพิ่งรายงานพบวานักศึกษา
พยาบาลพระมงกฎุเกลาม ี HEV ถึง 11.5% มากกวา
HAV, HBV, HCV แพทยไทยจงึตองรูจกั

พระพทุธเจาไดตรัสสอนใหพจิารณาดูตัวเอง ดูกาย ดูวาจา ดูใจ ดูจิตตนเอง
เหมือนอยางใชแวนสองดูหนาตัวเอง ซ่ึงคําส่ังสอนของพระองค

ในขอน้ีก็ทรงมุงถึงใหใชปญญาของตนเองน่ีแหละพิจารณาเหมือนอยางใชแวน
สองพิจารณาหนาตนเอง และในการน้ีก็อาศัยคําส่ังสอนของพระพุทธเจาท่ีตรัสส่ังสอนใหปฏิบัติดังน้ี

จาก...คําสอนสมเด็จพระสังฆราช
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สวัสดทีานผูฟงทีเ่ปนคนไทยทกุทาน
เนือ่งจากวันนีเ้ปนวันทาํพธิเีปดอาคารศนูยการ

แพทยวิชยัยทุธทีส่มเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกมุารี ไดทรงเมตตาเสดจ็มาเปด ซึง่คงจะมผูีมา
รวมในพิธีและเพื่อใหคุมคาแกการเดินทางมารวมพิธี
ผมจึงขอนําเร่ืองที่ผมเห็นวาสําคัญมากสําหรับสังคม
ไทยในวันนี ้มาพดูใหทานฟง

บางทานสงสัยวาทําไมผมที่เปนหมอจึงมา
พูดเร่ืองภาษาไทย แทนที่จะพูดเร่ืองทางการแพทย
ผมตองขอเรียนวาเปนเพราะผมทนไมไดที่ไดเห็นความ
เสื่อมของภาษาไทย และผมดีใจมากที่ไดฟงพระราช
ดํารัสของพระบาทสมเดจ็พระเจาอยูหวัทีพ่ระราชทาน
แดคณะฑูต เมื่อวันอังคารที่  27 พฤษภาคมนี่ เอง
ตอนหนึ่งรับส่ังวา “เดี๋ยวนี้คนไทยถือวาภาษาไทยไมเปน
ของสําคัญ” และอีกตอนหนึ่งรับส่ังวา “ฉะนั้นเราก็ตอง
วางตัวใหดี แลวก็จะตองพยายามฝกฝนตัวใหเปนคนไทย
ซึ่งตางกับคนอื่นในโลก” ซึ่งผมเชื่อวาทุกทานคงไดฟง
หรือไดอานแลว  ซึง่ผมเชือ่วาจะทาํใหส่ิงทีผ่มจะพดูใน
วันนีม้คีวามหมายมากข้ึน และเปนทีน่ายนิดวีาไดมเีสียง
ตอบรับจากนายกรัฐมนตรีและกระทรวงศึกษาธิการ
และคณะกรรมการศกึษาข้ันพืน้ฐานในวันรุงข้ึน หลังจาก
ทีม่กีระแสพระราชดํารัส

หวัเร่ืองวันนีผ้มเนนคําวา “รกั...ไทย” ความจริง
ผมไมไดเกดิในเมอืงไทย แตเกดิในประเทศ “สยาม” ซึง่

àÃÒÁÒÃÑ¡ÉÒÀÒÉÒä·Â¡Ñ¹à¶Ô´

เปนชือ่ประเทศทีผ่มเกดิเมือ่เกอืบ 80 ป กอนทีจ่งัหวัด
นครสวรรค เพราะชือ่ประเทศเพิง่มาเปล่ียนเปนประเทศ
ไทย เมือ่สมยัจอมพล ป.พบิลูสงคราม ทีพ่ยายามสราง
ภาพลักษณของไทยข้ึนมาใหม แมแตภาษากพ็ยายาม
ปรับปรุงแกไข พยายามตัดตัวอักษรบางตัวออกเพื่อ
ใหใชงาย ทาํใหหนงัสือทีพ่มิพในยคุนัน้ตางไปจากยคุอ่ืน
แตโชคดทีีไ่มสําเร็จเพราะจะเปนการทําลายภาษาไทย
แตสวนดีคือทานก็ไดพยายามสรางความรักชาติไทย
ข้ึนมาไดสําเร็จ เรียกวานโยบาย “ชาตนิยิม”

ความจริงยคุปจจุบนัของพวกเรา คอื รตันโก-
สินทร  ที่เร่ิมตนเมื่อ พ.ศ.2328 หรือสองรอยกวาปนี้
เองหลังจากทีไ่ทยเราเสียกรุงศรีอยธุยาใหแกพมาไป  2
คร้ัง คร้ังที ่1 สมเดจ็พระนเรศวร ทรงกูชาตไิดและในคร้ังที่
สองใน พ.ศ.2310 พระเจาตากสนิไดกูชาตขัิบไลพมาไปได
และสรางกรุงธนบุรี กอนที่เจาพระยาจักรหีรือพระพุทธ-
ยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ผูรวมรบพมามาพรอมกบั
พระเจาตากสินไดยายมาสรางกรุงรัตนโกสินทรอยางที ่ชือ่
เตม็ยดืยาววา “กรุงเทพมหานคร บวรรัตนโกสินทรฯ...”
เรามาเรียกส้ันๆวา “กรุงเทพ” หรือ กทม. ในวันนี้

บรรพบุรุษของเราในอดีตไดพยายามรักษา
ประเทศไวไมใหตกเปนเมอืงข้ึนหรืออาณานคิมของมหา
อํานาจทีย่ดึครองประเทศตางๆในเอเซยีตะวันออกเฉียงใต
ไปหมดแลวรอบบานเรา ตัง้แตพมา มลาย ูสิงคโปร เขมร
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ญวน ผมคิดวาพวกเราสวนใหญในหองนี้คงไมคอย
ตระหนักวาผูที่มคีวามสําคัญที่สุด คอื พระบาทสมเด็จ
พระจอมเกลาเจาอยูหัว รชักาลที ่4 ทีท่านมสีายพระเนตร
อันยาวไกล ไดทรงวางแผนอันแยบยลลึกซึ้งในการ
ปองกนัประเทศใหพนจากอิทธพิลของตางชาต ิ3 ชาติ
ใหญที่ขณะนั้นที่กําลังแยงแผนดินของชาติอ่ืน คือ
อังกฤษ ฝร่ังเศส และฮอลันดา ดวยการสงพระราชบตุรไป
ศึกษาอบรม ทําความสนิทสนมเปนมิตรกับกษัตริย
ของประเทศมหาอํานาจในยโุรปอีกกลุมหนึง่ คอื รัสเซยี
เยอรมนั รวมไปถึงสวีเดนและเดนมารก ซึง่การทีพ่ระ
ราชวงศของประเทศไทยโดยเฉพาะอยางยิง่ รัชกาลที ่5
เปนพระสหายสนทิกบัพระราชวงศแหงประเทศเหลานี้
เชน ทรงฉายพระรูปกบัพระเจาซารน ิโคลัสแหงรัสเซยี เมือ่
พ.ศ.2440 (รูป 1 ภาพนีค้ดัจากหนงัสืองานพระราชทาน
เพลิงศพ นางมณัฑนา ดสิกลุ)  จงึทําใหเกดิการถวงดลุ
อํานาจระหวางมหาอํานาจในยุคนั้น ทําใหอังกฤษ

ทกุวันนี ้ แมวากอนหนานีไ้ทย เราตองยอมเสียดนิแดน
ฝงซายของแมน้ําโขง คือ สิบสองปนนา พระตะบอง
เสียมราฐ ศรีโสภณ ใหฝร่ังเศสไปใน พ.ศ.2431 แต
ประเทศเรายงัคงเอกราช อยูได ยงัคงม ี“สยามประเทศ”
อยูในแผนทีโ่ลก ซึง่ตอมาในยคุจอมพล ป. พิบลูสงคราม
จะมีการเดินขบวนเรียกรองดินแดนส่ีจังหวัดคืนจาก
ฝร่ังเศส แตไมสําเร็จ

ในสงครามโลกครัง้ที ่2 ญีปุ่นยกพลข้ึนบกจะยดึ
เมอืงไทย ไดมกีารตอสูกนัทีป่ระจวบครีีขันธและนครศรี-
ธรรมราช ทําใหกองทัพญี่ปุนชะงัก และจอมพล ป.
พิบูลสงครามไดเจรจาเปนพันธมิตรโดยเรายอมให
ญีปุ่นผานไปประเทศพมา แตเราไมเสยีอสิรภาพและเรามี
เสรีไทยเกดิข้ึนในตางประเทศทําใหเมือ่ส้ินสุดสงคราม
โลกคร้ังที่ 2 ไทยเราจงึไมไดเปนผูแพสงคราม ไมตอง
ถกูพนัธมติรยดึครอง

คร้ังสุดทายไทยเกอืบเสียประเทศใหคอมมนูสิต
ทีย่ดึอีสานไดทัง้หมด แตจอมพลสฤษดิ ์ ธนะรชัต ไดแก
สถานการณ ไวได เร่ืองนีค้นสมยัใหมอาจไมเคยสนใจจะ
รูจงึเลาใหฟง พวกเราทกุคนตองระลกึถึงบญุคณุบรรพบรุษุ
จงึทําใหเราทกุคนไดมาเกิดในประเทศไทยทีเ่ปนเอกราชจน
ทกุวันนี้

ผมในฐานะผูสูงอายเุลาประวัตเิหลานีใ้หบาง
ทานที่ เปนคนรุนใหมฟงเพราะผมเชื่ อวาสวนมาก
ผูทีถ่กูเรียกวา “คนรุนใหม” ไมเคยรูเพราะไมเคยสนใจ
เรื่องของอดีตเรื่องของความเปนไทย สนใจแตเร่ืองของ
โลกาภิวัตน บางทานอาจไมมีความรูสึกของความเปน
“ชาตไิทย” เปน “คนไทย” เลย ถาไดฟงแลวอาจจะไดรูสึกรัก
และหวงแหนความเปนไทยข้ึนมาบางไมมากก็นอย
หรืออยางนอยรูสึกคลอยตามส่ิงทีผ่มจะบรรยายในวันนี้
คอื เรือ่งของรกัชาต ิ“ไทย” และชวยกันรกัษา “ภาษาไทย”

อยางที่ ไดเรียนแลววาผมมีชีวิตอยู ในชวง
“ประเทศสยาม” ทีไ่ดเปล่ียนมาเปน “ประเทศไทย” และ
ผมเหน็ชัดเจนวามีความเสื่อมของภาษาไทยและลักษณะ
ของความเปนไทยในระยะ 30 ปหลงันีอ้ยางชดัเจน และโดย

ภาพท่ี 1 (ม.ร.ว.สังขดศิ ดศิกลุ เลาเร่ือง
พล.ร.อ.สเุมธี เมืองม่ัน และ อ.เรณู กิง่กาญจนา บันทึก)

ถายเม่ือ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2440 พระเจาซาร นิโคลาส ท่ี 2 ทรง
สงไปลง หนาแรกหนังสอืพมิพทุกเมืองใหญในยโุรป โดยทรงอธิบาย
วา “สยามเปน ประเทศท่ีกําลงัพฒันา หาใชประเทศลาหลงั ซึง่มหา
ประเทศจะอาศยั เปนมูลเหตเุขายดึครองมิได”

ฝร่ังเศสที่ยึดครองประเทศตางๆ รอบบานเราเกรงใจ
ไมอาจมายึดครองสยามได ฝร่ังเศสถอนทหารจาก
จนัทบรีุ พวกเราจงึคงความเปนไท เปนประเทศไทยมาไดจน



85

เฉพาะอยางยิง่อัตราความเส่ือมสูงข้ึนอยางมากในสิบป
สุดทายนี้

ผมเองเกิดในเมืองไทยเมื่อเกือบ 80 ปกอน
ตั้งแตจําความไดก็มีความรูสึกวาตนเองเปนคนไทย
แมวาจะรูเมื่อตอนโตแลววาบรรพบุรุษ คือ ทวดของ
ผมที่ผมไมเคยพบทาน ไมไดเกิดในเมืองไทยแตเปน

นายพลจีนที่อพยพมาเมืองไทยตั้งแตตนกรุงรัตน-
โกสินทรแตงงานกบัยาทวดทีเ่ปนคนไทย แตเมือ่ผมเดก็ๆ
เคยพบคณุปูเปนพอคาขาวในสมยัสงครามโลกคร้ังที ่1
คุณพอผมเปนทหารและเปนแมทัพกองทัพพายัพใน
สงครามโลกคร้ังที ่ 2 ที่ข้ึนไปตีเมืองเชียงตุง ทุกทาน
แตงงานกับหญิงไทย ดังนั้น ถึงแมผมจะมีเลือดคน
ทีอ่พยพมาจากเมอืงจนีอยูประมาณ 1/8 สวน และไม
แนวาคณุทวดเปน “คนไท” หรือเปลาเพราะทานมาจาก
จีนใต  แตชี วิตจิตใจผมเปนไทยรอยเปอร เซ็นต
ผมจึงขอพูดถึงเรื่องนี้ในวันนี้ในฐานะคนไทยคนหนึ่งที่รัก
ความเปนไท เพราะถึงแมผมจะไมใชนกัภาษาศาสตร ไมเกง
ภาษาไทยเลย ตอนเปนนกัเรยีนเปนวิชาทีท่าํคะแนนไดต่าํทีส่ดุ
แตผมตระหนกัในคณุคาของภาษาไทยเพราะผมรกัชาตไิทย
ไมอยากเห็นความเสื่อมของภาษาไทยตอไปอีก จึงขอทํา
หนาทีข่องคนทีร่กัความเปนไทยมาพูดในวันน ี้

เร่ืองของ “ชาติไทย” ที่รวบรวมไวโดยเจาคุณ
พระยาอนุมานราชธน (สเถยีรโกเสส) ทีไ่ดตพีมิพไวเมือ่
พ.ศ.2486 ไดอางถึงพงศาวดารจีนและหนังสือ “The
Thai Race” ของหมอดอด ไดเขียนถงึประวัตชินชาตไิทย

ในอดีต ที่เขียนไวในพงศาวดารจีนเมื่อสี่พันป ีกอนวา
ชนชาต ิ“ตามงุ” ทีแ่ปลวา “มงุใหญ” ทีเ่ปนใหญอยูทีน่านเจา
ที่อยูตอนใตของจีน ซึ่งเปนคนละชาติกับพวกตาด
ทีจ่นีเรียกวา “หมงโก” คอื “มงุเกา” และเรียกชนพืน้เมอืง
ทีอ่ยูจนีใต เรียกวา “ไตหมง” ซึง่ใกลกบัคาํวา “ไท” ซึง่คาํวา
“ไต” แปลวา “ใหญ” ซึ่งผูที่อาศัยอยูในบริเวณนี้เรียก
ตวัเองวา “ไตจาวเมอืง” หรือไทยชาวเมอืง หรือ “ไทยชาวมงุ”
ซึง่เปนชนชาตหินึง่ทีจ่นียอมรับมานบัส่ีพนัป ซึง่คนพวก
นีเ้รียกตนเองวา “อายลาว” หรือภาษาจนีเรียก “ออยเหลา”
หรือ “อายเหลา” ทีเ่ปนชนพืน้เมอืงเดมิทีอ่ยูจนีใตตัง้แตกอน
มีประเทศจีน ซึ่งตามตํานาน “สิงหนวัตกุมาร” ของ
ลานนาวากษตัริยทีม่าสรางเมอืงเชยีงแสนเปนชนชาตนิี้
คอื “ไตจาวเมอืง” ดงันัน้ ชาตไิทยเปนชนชาตดิึกดําบรรพ
ชาติหนึ่ งที่อยูที่ จีนใต  ไมใชชาติจีนที่ เพิ่งเร่ิมเปนอีก
ชนชาตหินึง่ในภายหลัง หมอดอดเคยพบคนไทยเดมิที่
“เมืองปา เมืองลุง” ที่เสฉวนใกลเมืองจุงกิงก็ยังพูด
“ภาษาไท” อยู เชนเดยีวกบัไทยใหญทีอ่ยูพมาตอนเหนอื
หรือเงีย้วยงัเรียกตวัเองวา “ไทยหลวง” จนีเรียกพวกนีว้า
พวก “ปา” แปลวา “ปาหรือนอกเมอืง” ขณะนีจ้นีเรียก
พวกไทยล้ือในแควนสิบสองปนนาวา “สุ ยปาหยี”
สุยแปลวาน้ํา เพราะบานเมืองตั้งอยูริมน้ํา ตอมาจีน
จงึขยายดนิแดนลงมาทางใต พวก “ไทย” จงึอพยพลง
มาใตทีเ่ปนดนิแดนแหลมทองในปจจบุนั

ชนชาติไทยในอดีต

ตามุง ไตหมง ไตจาวเมือง
ออยเหลา สุยปาหยี ลานฉางเกียง
โพหนํา ซีหลงเจา

ภาพท่ี 3

ภาพท่ี 2
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ใน พ.ศ.612 จีนไดขยายดินแดนลงมาถึง
เสฉวน เรียกวา “ลานฉางเกยีง” เพราะมแีมน้าํ “ลานฉาง”
ซึ่งนาจะเปน “ลานชาง” ซึ่งเปนดินแดนติดตอมาถึง
“เปาะหนาม” หรือ “โพหนาํ” ซึง่นาจะตรงกบัคาํวา “ฟูนนั”
ทีเ่รียกเขมรโบราณ ในระยะนัน้นานเจาทีอ่ยูใตประเทศ
จีนมีเมือง “ซีหลงเจา” หรือเมือง “แสหลวงเจา” ซึ่ง
ประวัติเกี่ยวของกับเมืองจีนมาจนถึง พ.ศ.1448 จีน
เร่ิมรวมประเทศจน พ.ศ.1821 รวมเปนประเทศ นานเจา
จึงแตกฉานลงมาในแดนทวาราวดี  ไทยใหญและ
ไทยนอยและเหลาอ่ืนๆไดอพยพเขามาจนถงึลุมแมน้ํา
เจาพระยากลายเปนประเทศไทยในปจจุบัน ซึ่งการ
ศกึษาของ Per Sorensen ใน ค.ศ.1967 ยนืยนัวาชน
หมูหนึ่งที่พูดภาษาไทยหรือหมูชนที่ เปนตนตระกูล
อาจมาถงึราชอาณาจกัรไทยอยูในดนิแดนแหงนีต้ัง้แต
1800 ปกอนคริสตศกัราช (หรือประมาณ 3800 ปกอน)
ตามพงศาวดารลานชางและพงศาวดารโยนกทีบ่นัทกึไว

ประวัติของชาติไทยในยุคตอมาที่สําคัญ คือ
ที่เก่ี ยวของกับพระพุทธศาสนาที่มีประวัติชัดเจนวา
พระพทุธศาสนาไ ดเขามาสูดนิแดนสุวรรณภูมปิระมาณ
พ.ศ.230 โดยทีพ่ระเจาอโศกมหาราชจากอินเดยีไดสง

พระโสณะ พระอุตตระ และพระสาวก มาเผยแพร
พระพทุธศาสนาที ่“สวุรรณภมู”ิ ซึง่หมายถงึดนิแดนทีเ่ปน
มอญในปจจุบันตอเนื่ องมาถึงอู ทอง คือ บริเวณ
กาญจนบรีุ สุพรรณบรีุ ราชบรีุในปจจุบัน ทําใหเรามี
“พระปฐมเจดยี” ข้ึน และถาไดศกึษาประวัตขิองพทุธสถาน
บางแหง เชน เร่ืองของพระพทุธบาททีม่หีลายแหงใน
ประเทศไทย ทีรู่จกักนัด ีคอื “พระพทุธบาทสระบรีุ” และ
ทีพ่บใหมทีเ่ชยีงใหม คอื “พระพทุธบาทส่ีรอย” ซึง่นาจะ
หมายถึงพระพุทธองคไดเสด็จมาเหยียบไว ซึ่งถาได
ศกึษาประวัตขิองวัด “พระธาตจุอมทอง” และ “พระธาตุ
พนม”  ซึง่มปีระวัตอิางถงึการเสดจ็มาของพระพทุธเจา ณ
ดนิแดนแหงนี ้คนสมยัใหมอาจคดิวา 2500 ปกอนทาน
จะเดินทางมาอยางไร ซึ่งถาเชื่อพระพุทธประวัติวา
พระองคทานไดเสดจ็ไปโปรดพระพทุธมารดาบนสวรรค
ถึง 6 เดือนและเสด็จกลับลงมาที่ สังกัสสะนครที่มี
สถานทีจ่ริงๆทีอิ่นเดียพรอมกับจารึกของพระเจาอโศก
ตัง้แต พ.ศ.230 จงึไมนาประหลาดใจ ถาพระพทุธองค
จะเสดจ็มาทีเ่มอืงไทย ซึง่พระองคทานคงรูลวงหนาวา
ดินแดนนี้ จะเปนศูนยกลางของพระพุทธศาสนาของ
โลกทีจ่ะจรรโลงศาสนาของพระองค

ดวยเหตนุีป้ระวัตขิองชาตไิทยยอนไปประมาณ
สองพันหารอยปสวนหนึ่งคงติดตามไดจากประวัติ
ของพระพทุธศาสนา จากหนงัสือเร่ือง “พนม ทวาราวดี

พระพุทธศาสนาสูสยามประเทศ
พระโสณะ พระอุตตระ - สุวรรณภูมิ

พระปฐมเจดยีพระธาตพุนม พระธาตจุอมทอง

ภาพที ่5
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ศรีวิชัย” ของธรรมทาสพานชิ ทีต่ีพมิพเมื่อ พ.ศ.2515
ไดมรีายละเอียดบนัทกึไวยอนหลัง ตัง้แตยคุศลิปศรีวิชยั
ที่มาเร่ิมตนที่ไชยาและกระจายข้ึนไปจนถึงเชียงแสน
และลงไปทางใตจนถึงเกาะชวาที่มีบุโรพุทโธที่ เปน
พุทธสถานที่ยิ่ งใหญแหงเดียวที่ เหลืออยู นอกจาก
นี้ทางวิทยาศาสตรนายแพทยสมศักดิ์ พันธสมบูรณ
ไดศึ กษาเลือดของคนไทยว าคลายกับคนที่ ชวา
ไมเหมอืนคนจนี และยงัมตีาํนานเกีย่วกบั พระแกวมรกต
ที่เราคนไทยยึดมั่นเปนส่ิงมงคลสูงสุด ที่มีตํานานวา
สรางโดยพระนาคเสนเถระ ประมาณ พ.ศ.500 และ
มปีระวัตทิีเ่กีย่วกบัพระมหากษตัริยไศเลนทรวงศ ในชวง
พ.ศ.600-900 และมีหลักฐานทางประวัติศาสตรวา
กรุงพนม กรุงทวาราวดี และกรุงศรีวิชัยเปนอาณาจักร
เดียวกันของราชวงศนี้ ตั้งอยูระหวางมอญและเขมร
ซึง่ไดเปน “กรงุทวาราวดศีรอียุธยา” ประมาณ พ.ศ.1050
โดยพระรามาธบิดพีระเจาอูทอง มกีรงุพันพาน เปนเมอืง
สําคัญ ในชวงนั้ นม ีเมื องพนมของพระเจาชัยบรม
เทวะทีน่ับถอืศาสนาพราหมณทีเ่ขามาสูดนิแดนแหงนี้
กอนพระพทุธศาสนา จนมาถงึ พ.ศ.1205 พระนางจามเทวี
จากกรุงละโวไปครองหริภุญชัยและไดบํารุงพระพุทธ
ศาสนาใหเจริญรุงเรืองสืบเนือ่งมาจนถงึพอขุนรามคาํแหง
แหงกรุงสุโขทยัตอเนือ่งมาจนปจจบุนั

สําหรับคําวา “สยาม” เปนคําที่มาภายหลัง
เดมิเรียกวา “สยํา” หรือ “เสียม” มหีลักฐานจารึกไวใน
ภาษาขอมโบราณ ประมาณ พ.ศ.1182 (จติร ภูมศิกัดิ)์

และชาวยโุรปทีเ่ขามาในชวง พ.ศ.2100 กวาซึง่เปนยคุ
ของกรุงศรีอยธุยาไดฟงแลวจงึเรียกวา “Siam” ซึง่ตอมา
จอมพล ป. พิบลูสงคราม ใน พ.ศ.2492 ไดเปล่ียนชื่อ
ประเทศสยามเปนประเทศไทย

ที่เลามายดืยาวนี้เพราะเชื่อวาคงมคีนไทยใน
ยุคนี้นอยคนที่ไดเคยศึกษาตนกําเนิดของชนชาติไทย
เพราะตําราเรียนกม็ไิดใหรายละเอียด แตผมมหีนงัสือ
เกาๆของคณุพออยูใหไดศกึษา เชือ่วาทานทีไ่ดฟงแลว
นาจะไดเกดิความรูสึกภาคภูมิและรักในความเปนคนไทย
ซึ่งเปนชนชาติดั้ งเดิมชาติหนึ่ งของโลก ซึ่งในโลกนี้มี
ชนชาตทิีช่ดัเจนอยูไมมากนกั ไดแก

จนี ซึง่อาจสัมพนัธกบัมองโกลเกีย่วของกบัเกาหลี
ญีปุ่น

อนิเดยี ทีเ่ปนตนกาํเนดิของศาสนา พราหมณ
และพุทธ

อาฟริกา ซึง่ชาวพื้นเมอืงไดกระจายปะปนกบั
เชือ้ชาตอ่ืินๆทัว่โลก

อียิปต ที่มีประวัติศาสตรยาวนาน ซึ่งรวมไป
ถงึชนชาตใิน middle east

ชาวยุโรป คอเคเชียน ทั้งหลายมีประวัติยอน
หลังไปสามพนักวาป

ไทยเราไมไดเปนประเทศใหมของโลกอยางบาง
ประเทศ จงึควรทีพ่วกเราคนไทยจะตองตระหนกัถึงความจรงิ
ขอนีแ้ละนกึถึงบรรพบุรษุของชาตไิทยเราทีร่กัษาความเปน
ไทยตอเนื่องมาจนถึงปจจุบัน แมวาในปจจุบันจะมีชาว
ตางชาติเขามาตั้งหลักแหลงในประเทศเรามาก ทั้งที่

ประวติัเมืองในอดีต
  พ.ศ. 600-900 กรงุพนม กรงุทวาราวด ีกรงุศรวิีชยั
  พ.ศ. 1050 พระเจาอูทอง กรงุทวาราวด ีศรอียุธยา
  พ.ศ. 1205 พระนางจามเทวี ละโว ลานนา
  พ.ศ. 1700+ พอขนุรามคาํแหง กรงุสโุขทยั

ภาพท่ี 6

ช่ือประเทศ
พ.ศ. 1182 สยาํ - เสยีม - สยาม

พ.ศ. 2492 ไทย
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อยูรอบๆประเทศ เชน พมา ลาว เขมร จนถงึจนี และ
ฝร่ังจากยโุรปทีม่าอยูแถวตะวันออกเฉียงเหนอืเปนหมูบาน
เราคนไทยย่ิงจะตองรักษาวัฒนธรรมและภาษาของเรา
ไวใหดย่ิีงขึน้

บางคนอาจสงสัยวา “ความเปนชาติไทย” เร่ิม
เมื่ อไร? ซึ่งมีหลักฐานทางประวัติศาสตรยอนหลัง
ในดนิแดนสุวรรณภูมนิีม้านบั 3 พนัปดงัไดเรียนไวแลว
และมีหลักฐานแสดงวาในดินแดนแหงนี้มีมนุษยมา
ตั้งแตสมัยกอนประวัติศาสตร ซึ่งยืนยันโดยรูปเขียน
ในผนั งถ้ํ าหลายแห งตั้ งแต ยั งไม มี ภาษาเขี ยน
ศาสตราจารยสุด แสงวิเชียร ใน พ.ศ.2526 ไดศึกษา
กะโหลกของคนไทยปจจุบันเทียบกับโครงกระดูก
คนโบราณสมัยหินใหมที่พบที่บานเกา กาญจนบุรี
วาลักษณะคลายกนัมากจนเชือ่วานาจะเปนบรรพบรุุษของ
คนไทย  ดินแดนแหลมทองนี้เปนดินแดนแหงความ
อุดมสมบรูณ จึงมกีารเคล่ือนไหวของชนชาตติางๆมา
สูแดนดนิแหงนี ้เชน จากจนีใต รวมถงึจนีฝงทะเลผาน
เวียดนามผานลาวมาสูอีสาน จากมอญซึง่เปนสวนหนึง่
ของสุวรรณภูมิและจากแหลมมลายูข้ึนมาถึงไชยา
จากอินเดยีลังกาผานมาทางไชยา ผานไปเขมร นครวัต
และยอนกลับมาทางอีสานใตถงึเมอืงศรีเทพและลพบรีุ

เราตองรูวาความเปนชาตใิดชาตหินึง่ นอกจาก
หลักฐานทางประวัตศิาสตรยอนหลังทีม่หีลักฐานตางๆ
ยนืยนัแลว ยงัตองมลัีกษณะเฉพาะของตนเองอ่ืนๆ ไดแก
ประการแรก วัฒนธรรมของชนชาต ินั้นๆ ที่แสดงโดย
จารตีประเพณตีางๆ การแตงกาย ศลิปกรรม การกอสรางตางๆ
ไปจนถงึดนตร ีการแสดงตางๆ ซึง่ชนชาตไิทยมลัีกษณะ
เหลานีเ้ดนชดัไมเหมอืนของใครอยูแลว เคร่ืองดนตรี เชน
กลองแคน มีประวัติยอนหลังไปสามพันกวาป เมื่อ
ผู เขียนเปนเด็กยังหัดรองเพลงไทยเดิมกับครูทวม
ประสิทธกิลุ ตอมาฟงเพลงสุนทราภรณทีท่าํนองไพเราะ
เนื้อเพลงมีความหมาย แตฟงเพลงของยุคใหมนี้แลว
ฟงไมไดทั้งทวงทํานองและเนือ้รอง คลายลอกมาจาก
คนปาอาฟริกา ของดขีองเราคนรุนใหมไมรกัษา

เอกลักษณของชาตยิงัรวมไปถงึลักษณะของอาหาร
อาหารไทยมลัีกษณะเดนชดัไมเหมอืนใครจนมชีือ่เสียง
ไปทั่วโลกเชนขาวผัด ตมยํากุ ง ซึ่งดังเชนเดียวกับ
สปาเก็ตตี้ของอิตาลีหรือแฮมเบอรเกอรของอเมริกัน
ซึง่เปนชนชาตใิหมทีเ่กดิจากการผสมของหลายเผาพนัธุ
ทีค่นรุนใหมนยิมรับประทานจนเปนโรคอวนกนัไปทัง้เมอืง
ประการสดุทาย และส่ิงสําคญัทีสุ่ดทีแ่สดงความเปนชาติ
คอื “ภาษา” พวกเราคนไทยควรจะภมูใิจทีเ่รามภีาษาของเราเอง

ความเปนชาติไทย

ศิลปกรรม ดนตรี ภาษา

วัฒนธรรมประเพณี แตงกาย การแสดง

อาหาร

ภาพท่ี 8
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คอื ภาษาไทย ถึงแมในโลกนีจ้ะไมมชีาติอืน่ใชภาษาของเรา
แตเรามภีาษาเปนของเราเองทีแ่สดงถึงความเปนชาตสิําคญั
ชาตหินึ่งในโลกเชนเดยีวกับภาษาหลักอืน่ๆของโลก ภาษา
ลาตนิ ภาษาองักฤษ ฝรัง่เศส อนิเดยี หรอืจนี

บางคนอาจอยากทราบวาภาษาไทยของเรา
มคีวามเปนมาอยางไร Dodd ไดไปศกึษากลุมคนไทย
ในพมา จนีใต เวียดนาม ทีพ่ดูภาษาเดยีวกนัทีเ่รียกวา
“ไท” หรือ Tai Family สรุปวาไทยเปนชนชาติเกาแก
ถ่ินฐานเดมิอยูในประเทศจนีใต  กอนทีจ่นีจะมาครอบครอง
ปจจุบันยังมีคนไทยอยูในจีนใตเปนจํานวนมาก ดังที่
ไดพดูไวตอนตนแลว Fang Ku Li ศกึษาวา ภาษาไทย
ดัง้เดมิมอีายุประมาณ 2 พันป ี ในยุคตนของสุวรรณภูมิ
ชนชาตไิทยมแีตภาษาพดูใชส่ือสารกนั ไมมภีาษาเขียน
เห็นไดจากภาพเขียนโบราณอายุ 2500 ปเชนที่ถ้ํา
ประตูผา แมเมาะ ลําปาง หรือจากถ้ําที่กาญจนบุรี
หรือที่ โขงเจียม อุบลราชธานี ซึ่ งมีแตรูปคน สัตว
ในอริยาบทตางๆ

สําหรับภาษาเขียนของคนไทยเร่ิมประมาณ
สองพันป โดยมีลักษณะคลายอักษร “พราหมี” หรือ
“ปลลวะ” จากอินเดยีใตทีม่าสุวรรณภูมพิรอมพระพทุธ-
ศาสนา โดยมหีลักฐานการพบการจารึกเปนภาษามคธ

“อโยธยา” กเ็ปนชือ่เมอืงในรามายณะ  ใน พ.ศ.1304 จงึมี
หลักฐาน ศลิาจารึกทีวั่ดตนโพธ์ิ ศรมีหาโพธ์ิ ทีศ่รมีโหสถ
ปราจนีบรุ ี เปนภาษาอินเดยีใต เปนอักษรมคธปนภาษา
ขอม ซึ่งในชวงนี้มีอักษรทวารวดีซึ่งเปนการผสมของ
ภาษาปลลวะ ภาษามอญโบราณและขอมโบราณ ซึง่พบใน
ศลิาจารึกทีล่พบรีุ (ละโว) ซึง่กลายมาเปนภาษาไทยใน
ประมาณ พ.ศ.1700 ทีเ่ร่ิมมเีมอืง “อโยธยาศรรีามเทพ”
ซึ่ งตอมาเปนอยุธยา ตอมาในยุคสุโขทัยประมาณ
พ.ศ.1800 ซึ่งมีการพัฒนาไปตามทองที่ตามที่พบใน
ศิลาจารึกที่ลานชาง ลําพูน เชียงใหม จนประมาณ
พ.ศ.2000 กวาจงึเปนภาษาไทยสมยัอยุธยา

สําหรับตัวพิมพภาษาไทยไดเคยมีมากอน
แตที่ เปนหลักฐานแนนอนภายหลังคือโรงพิมพหมอ
บรัดเลย (Dan Beach Bradley) ใน พ.ศ.2379 และมา
พมิพเปนหลักฐานทางราชการในสมยัพระนัง่เกลาเจา
อยูหวั พ.ศ.2382 ทีม่พีระราชโองการส่ังหามสูบฝน ใน
พ.ศ.2440 พระยาศรีสุนทรโวหารสอนภาษาไทยใน
หนงัสือมลูบทบรรพกจิม ี27 ตวัอักษร และใน พ.ศ.2442
สมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพ จึงทําตําราแบบ
เรียนเร็วอักษรครบ 44 ตวัอยางทีใ่ชในปจจบุนั

ถึงแมผมไม เกงภาษาไทยแตไดอานเขียน
ภาษาไทยมาตลอดชีวิต โดยเฉพาะอยางยิ่งเคยอาน
หนังสือที่ตีพิมพในอดีตที่หอสมุดแหงชาติตั้งแตยัง
อยูขางสนามหลวง และไดมโีอกาสไปตางประเทศพอพดู
เขียนภาษาอังกฤษพอใชได ผมตระหนกัดถีงึ ความงดงาม
ของภาษาไทยทีเ่หนอืภาษาอืน่ เพราะเรามถีงึ 5 เสียงเปน
ภาษาดนตรี จึงเปนภาษาเดียวที่สามารถเขียนเลียน
แบบเสียงพดูของภาษาอ่ืนไดถกูตองทกุคํา ทีไ่มมภีาษา
อืน่ใดทาํได  ภาษาพดูไทยตัง้แตอดตีมกัจะเปนคาํทีค่ลอง
จองกนั เชน คาํพงัเพยตางๆ “พูดไปสองไพเบีย้” “ปงปลา-
ประชดแมว” “ชัว่เจด็ทดีเีจด็หน” เพราะคนไทยเปนเจาบท
เจากลอน ซึง่มกัจะเปนคํารองทีเ่รียกวา “ราย” ซึง่กลาย
มาเปน “กลอน” ภาษาไทยมคีวามไพเราะสามารถใชคํา
คลองจอง เปนโคลงกลอนทีไ่มมภีาษาใดเหมอืน

2 พนัป ภาษาพูด
พ.ศ.1304 พราหมี ปลลวะ   

(มอญโบราณ   ขอมโบราณ)
(ศลิาจารกึ วัดตนโพธิ)์

พ.ศ.1700 ภาษาไทย ละโว - อโยธยาศรรีามเทพ
พ.ศ.1800 สุโขทัย
พ.ศ.2000 อยุธยา
พ.ศ.2440 27 ตัวอกัษร (มูลบทบรรพกจิ)
พ.ศ.2442 44 ตัวอกัษร (กรมพระยาดํารงฯ)

การพฒันาของภาษาไทย

ภาพท่ี 9

คาถา “เยธมัมา” จากแผนอิฐพบทีอู่ทอง สุพรรณบรีุ
ซึง่ตรงกบัทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจอมเกลาเจาอยูหวัทรง
พบทีพ่ระปฐมเจดยี ซึง่ชือ่เมอืงแรกๆของสุวรรณภูม ิคอื
“ทวาราวด”ี กเ็ปนวรรณคดขีองอินเดยีในมหาภารตะและ
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พระมหากษัตริยไทยทุกพระองคทรงเปนนักกว ี
ขอยกตวัอยางมาใหทานไดทราบตัง้แตโคลงกลอนสมยั
พระนารายณมหาราช  ทีท่รงประพนัธ “ราชสวัสดิ”์ ไว

  “พธิรูพนูสวัสดิลํ้์า คาํสอน
ในบตุรอุดมสมร มุงไว
ฟงประชานรากร นรนาท
จาํบทพจนไวให โลกลวน-

สรรเสริญ
   โพธสัิตวอรรถออนพน สกลุไกร
หนอนาถศาสตรไข พรํ่าพรอง
กลาวอรรถสัจคดนียั โอวาท
อัมฤตรสพจนตอง แตงไวควร

ครู”
หรือของศรปีราชญ กวีเอกในราชสํานกัพระนารายณ

“อยธุยายศโยศฟา ฟากดนิ
ผาดพภิพเดยีว ดอกฟา
แสนโกฏิบยลยนิ อยากเยือ่
รายรัตนเรืองรุงหลา หลากสวรรค”

พระเจาอยูหัวบรมโกศ กษตัริยอยุธยาองคที ่ 31 ไดพระ
นพินธโคลงชะลอพระพทุธไสยาสน

“เดชะพระพทุธให สกายล
เดชะพระธรรมผจญ บาปบี้
เดชะพระสงฆดล แดนมารค
เดชะตระบะบญุมลี หลีกรายขยาย

หน”ี

ในยุคอยุธยาตอนปลายม ี“กาพยขับไม”
   “ข้ึนตัง่หวัเมอืง แทนทองรองเรือง ศขุศรีปรีดิเ์ปรม

   เมอืงกวางชางหลาย ลูกขุนมลูนาย
อยูเยน็เปนเกษม
   ยนิดปีรีดิเ์ปรม วิโรจโอชเอม ทัง้หลาย
วายกร”

ซึง่ภาษาเชนนีย้นืยงมา ตลอดอยธุยาสมยัจน
กรุงแตก เชน “โคลงโลกนิติ” เปน
สุภาษติเกาแก สมยัอยธุยา รัชกาลที ่2
ไดจารึกไวที่วัดพระเชตุพน ไพเราะ
และยาวมาก เปนธรรมะส่ังสอนตัด
มาพอใหทราบ  บางสวน ดงันี้

“ยางขาวขนเรียบรอย ดูดี
ภายนอกหมดใสสี เปรียบฝาย
กนิสัตวเสพปลามี ชวิีต
เฉกเชนชนชาตริาย นอกนัน้นวลงาม
     รูปแรงดรูางราย รุงรัง
ภายนอกเพยีงพงึชงั ชัว่ชา
เสพสัตวทีม่รณงั นฤโทษ
ดงัจติสาธชุนกลา กล่ันสรางทางผล
     คนพาลผูบาปแท ทจุริต
ไปสูหาบณัฑติ ค่าํเชา
ฟงธรรมอยูเนอืงนติย บซาบใจนา
คอืจวักตกัขาว หอนรูรสแกง..”

มาถงึพระเจากรงุธนบุรีก็ไดทรงพระราชนพินธ
“เรื่องรามเกียรติ์” และสมัยกรุงรัตนโกสินทร สมเด็จ
พระพุทธยอดฟาจุฬาโลก รัชกาลที่ 1 ไดทรง “นิราศ
ทาดนิแดง” ไว

“ตัง้ใจจะอุปถมัภก
ยอยกพระพทุธศาสนา

จะปองกนัขอบขัณฑสีมา
รักษาประชาชนและมนตรี
จะบาํรุงทัง้ฝูงสุรางครัก

ใหอัคเรศเปนสุขจาํเริญศรี
คร้ังเสร็จการผลาญราชไพรี
กใ็หกรีฑาทพักล ับมา…”
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พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหลานภาลัย ทรง
นพินธพระไชยเชษฐ พระยาตรงัแตงโคลงนริาศ สนุทรภู
รําพันพิลาป บรมครูกลอนแปด และพระอภัยมณี
พระนั่งเกลาเจาอยูหัว รัชกาลที ่ 3 คณุพุม – เพลงยาว
สักวาดอกสรอย พระมหามนตรี  “ระเดนลันได”
สมเด็จกรมพระยาปรมานุชิตชิโนรส (โอรสพระพุทธ
เลิศหลา) นพินธปฐมสมโพธิแ์ละลลิติตะเลงพาย

  “แสงโสมแสงแกวสอง สุริยฉาย
อรามรัตนกณุฑลพราย พรางฟา
อุณหสิวิจกัรราย ปทมราช แลฤา
เจด็อุรคเรียบหนา  ผกเกลา เกล่ือนหงอน”

จากตวัอยางทีย่กมาใหฟงพอเปนสังเขป ทกุทาน
คงพอจะไดตระหนกัถงึความไพเราะงดงามของภาษาไทย
ทีไ่ดมกีารสืบทอดมาจนถงึยคุเรา หรืออยางนอยยคุของ
ผูเขียน แตเปนทีน่าเสยีดายและเสยีใจทีจ่ะตองบอกวาผูเขยีน
ไดเห็นความเสื่อมของภาษาไทย โดยเฉพาะภาษาพูดของ
คนไทยยุคปจจบุนั ซ่ึงพูดภาษาไทยไมชดัความหมายไมถูกตอง
และนยิมเอาคําภาษาฝรัง่มาใชแทน แมแตชือ่เลนของคน
รุนใหมกก็ลายเปนลูกฝร่ังไปหมด มฉิะนัน้ไมโก ชือ่แอน
ชื่อจอย ชื่อจอช มิหนําซ้ําชื่อจริงนามสกุลจริง ก็อาน
ไมรูเร่ือง เพราะเชือ่หมอดมูาก ตองไมมสีระ ตองไมมตีวั
อักษรตัวนั้นตัวนี้  เขียนชื่อออกมาบางทีอานไมได
ไมรูความหมาย ไมใชภาษาไทย ความบกพรองภาษา
พูดที่ สําคัญ คือ พูด ร, ล และคําควบกล้ําไมไดทํา
ใหความหมายผิดไป มนัไมใชภาษาไทย ขอยกตวัอยาง
ทีไ่ดจากการฟงโทรทศันเพยีง 2 คนืให
- พระลัตะนะไต (รัตนตรัย) - โปดเกา (โปรดเกลา)
- ขาวตมปา  (ขาวตมปลา) - เปนอาไล  (อะไร)
- ลวดเล็ว (รวดเร็ว) - ไตตอง (ไตรตรอง)
- ลักเมอืงไทย (รัก) - อังกดิ (อังกฤษ)
- กอบลูบ  (กรอบรูป) - คณุค ู(คณุครู)
- ลองลอย (รองรอย) -คายเคยีด (คลายเครียด)
- นกัโดนต ี(นกัดนตรี) - ลองลับ (รองรับ)

- ข้ีคาย (คล่ีคลาย) - เลาพดูตงๆ (เรา, ตรงๆ)
- ไปราวนด (หรือพวกหมอพดู)(ไปลาว) - ลาข้ึน  (รา)
- เคยีงาน  (เคลียร) - ฟามหมาย (ความ)

ผมเชื่อวาตัวอยางที่ยกมานี้เปนคําที่พูดกัน
ประจํา โดยไมระวังวาความหมายของเสียงที่พูดออกมา
ตางไปจากความหมายของคําที่เขียนอยางมาก ซึ่งถาทุก
คนตัง้ใจพดู ร, ล โดยหดักระดกล้ินเพยีงนดิเดยีวและ
หัดพูดคําควบกลํ้าไมกี่คําก็จะชวยกันรักษาภาษาไทย
ของเราเองไวได

นอกจากนี้ อยากขอรองขอใหอยาเอาภาษา
“อังกดิ” มาใชในการพดูประจาํวันมากนกัเลย โดยเฉพาะ
ในคําที่ ภาษาไทยเรามีอยู แลว บางคนรูสึกโกเกวาได
พดูไทยปนอังกฤษ โดยเฉพาะคนทีไ่ปเรียนเมอืงนอกมา
เชน

ทวีี -  โทรทศัน เซอรวิส - บริการ
โปรดกัส -  ผลผลิต เบรก - หามลอ หยดุ
ไฟลท -  เทีย่วบนิ แฮปป - ความสุข
เซน็เตอร-  ศนูย แอบ - บา บอง
ซฟีูด -  อาหารทะเล กรุป - กลุม
คอนเซพท  - แนวคดิ แอตตจิตู -  ทศันะ
เวิรค   -  ไดผล
คอนเฟรม, เฟม   -   ยนืยนั แนชดั มัน่คง

จรงิอยูทีท่กุภาษาตองมกีารพัฒนาและภาษาไทย
กม็กีารพฒันามาตลอด แตตองไปในทางดขีึน้ ไมใชทาง
ทําลายใหเสื่อมลงอยางที่เปนอยูในปจจุบัน ขอใหคนไทย
พยายามใชภาษาไทย ถาคําที่ไมมีคําในภาษาไทย
โดยเฉพาะศัพททางเทคนิค ภาษาไทยสามารถเขียน
ใหตรงภาษาตนตอไดชัดเจน นอกจากนี้ผูที่อยากพูด
ภาษาอังกฤษ ขอใหออกเสียงภาษาอังกฤษใหถกูตอง
ที่คนตนภาษาเขาฟงแลวรูเร่ือง  อยาไดสรางคําใหม
ทีต่นภาษาเขายงัไมรูเร่ือง เชน “แอบแบว” ฝร่ังฟงกง็ง
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บางคนวาเปนพัฒนาการของภาษา แตผมวาไมใช
มนัเปนความเส่ือมของภาษา

เพื่อยืนยันถึงความเส่ือมของภาษาไทย ใน
พ.ศ.2548 สํานักงานสถติแิหงชาติรายงานวาคนไทย
22.4 ลานคน หรือ 40% ของประชากรไมอานหนงัสอื เฉล่ีย
คนไทยอานหนังสือปละ 2 เลม ในขณะทีค่นสิงคโปร
อานคนละ 40-50 เลม เวียดนาม 60 เลม อเมริกนั 50
เลม และพบวานกัเรียนไทยทีเ่รียนหนงัสือมาแลวอาน
หนงัสือไมออกจาํนวนมาก ซึง่เปนเร่ืองทีน่าหวง กระทรวง
ศกึษาธิการปลอยมาไดอยางไร ? !

ถาจะมาดูวาเหตุใดภาษาไทยจึงเสื่ อมลงอยาง
รวดเรว็ใน 30 ปหลงันี้

คําตอบก็คือ ประการแรก โรงเรียนตางๆ
มีระบบการเรียนการสอนของภาษาไทยยอหยอนไป
ทั้งโรงเรียนและครูไมสนใจ เด็กพูดผิดๆมาตั้งแตเด็ก
เพราะครูกพ็ดูเชนนัน้ คงไมมกีารสอนการเรียนวรรณคดี
ไทยอยางในอดตี ทีใ่หเดก็อานโคลงกลอนออกเสียงดงัๆ
ยิง่กวานัน้ระบบเรยีนยุคใหมหามสอบตก ตองรับนกัเรียน
จาํนวนมากๆและตองใหข้ึนชัน้ไปใหหมด เพราะคนใหม
จะตองเขามาจึงไมมีมาตรฐาน จําเปนที่กระทรวง
ศึกษาธิการและผู รั บผิดชอบโรงเรียนต างๆไปจนถึง
มหาวิทยาลยัจะตองเขมงวด แกไขโดยเรว็และอยางจรงิจงักอน
ระบบการศกึษาของไทยจะเสือ่มไปจนแกไมไหว

ประการที่ สอง ส่ือตางๆโดยเฉพาะวิทยุและ
โทรทศัน ซึง่ดงึเวลาสวนใหญของเยาวชนไป ไมเครงครัด
ในเร่ืองการใชภาษา ทัง้ของนกัแสดง ผูทีอ่านขาวโฆษณา
ประชาสัมพนัธหรือผูทีถ่กูสัมภาษณกพ็ดูผิดเชนเดยีวกนั
คนรุนผมทนฟงไมคอยได

ประการที่ สาม จากอิทธิพลของโลกาภิวัตน
ทําใหคานิยมในภาษาตางประเทศจากกระแสของ
ส่ือตางๆ และคนรุนใหมชอบเสียเงนิทาํผมแดง หนาเดง
และคดิวาโกทีใ่ชภาษาตางประเทศ แตทีน่าทเุรศ คือ
สวนใหญคําพดูเหลานัน้ออกเสียงผิด แมเจาของภาษา
เขาฟงกไ็มรูเร่ือง

สรปุวา คนไทยรุนใหม พูดไทยก็ไมชดั พูดองักฤษ
ก็ฟงไมรู เรื่ อง ผมรูสึกอายมากที่ ไดเห็นทูตฝร่ังและ
ญีปุ่นมาออกโทรทศัน พดูภาษาไทยชดัเจน ไพเราะมาก
และนักรองลูกทุงตางชาตทิั้งชายหญิงรองเพลงลูกทุง
ภาษาไทยไดชดัเจนมาก พวกเราคนไทยไมอายเขาหรอื?

ผมคดิวาถงึเวลาแลวทีสั่งคมไทยหรือ อยางนอย
สังคมวิชัยยุทธของเรา ไดแก แพทย พยาบาล เจาหนาที่
ทุกระดับจะไดเริ่มพยายามปรับปรุงแกไขขอบกพรองของ
ตนเองและของผูรวมงานโดยเรว็และอยางจรงิจงั พวกเราจะ
ตองแกไขตนเองและชวยกนัเตอืนคนอ่ืน เชนเราทกุคน
จะชวยกนัไปแกไขคนทีอ่ยูบานเดยีวกบัเรา โดยเฉพาะ
พีน่องลูกหลานของทกุคนใหพดูภาษาไทยใหถกู

เราคนไทยยุคใหม
จะรักษาความเปนชาติไทย รักษาภาษาไทย...

ไวไมไดหรือ ?

ผูที่มีปญญาพึงรักษาของดีของตนไว เราทุกคน
เปนคนชาตไิทยทีเ่ปนชาตขิองตนเองยอนไป 3-4 พันป ซึง่
มไีมก่ีชาตใินโลกเชนนี ้ มภีาษาของตนเองแมวาจะใชเพียง
ชาตเิดยีวในโลก มวัีฒนธรรมของตนเองเดนชดั ถาทกุคน
ไมรัก ไมหวงแหน ไมรักษาเอาไว  ปลอยให เส่ือม
ไปจากกระแสของโลก โดยเฉพาะจากอิทธพิลของชาตทิี่
เกิดใหมไมกี่ รอยปแตมีอิทธิพลทางเศรษฐกิจและ
จากส่ือทีข่าดวัฒนธรรม เราทกุคนจะตองอบัอายขายหนาตอ
ดวงวิญญาณของบรรพบุรุษของเราที่ไดรักษาความเปน
ชาตไิทยและภาษาไทยไวหลายพันปใหมาเสือ่มในยุคของเรา

กรุงแตกมา 2 คร้ังบรรพบรุุษของเรายงักูกลับ
มาได ชาติมหาอํานาจยึดชาติอ่ืนไดทั้ งแหลมทอง
แตบรรพบุรุษเรายังรักษาประเทศเราไวได เราคนไทย
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ยุคใหมจะรักษาความเปนชาติไทย รักษาภาษาไทยไว
ไมไดหรอื?
เอกสารอางองิ
¨ รศ.สุมติร ปติพนัธ : ความเปนคนไทย 2544
¨ สุด แสงวิเชยีร : ปญหาการเคล่ือนยายของคนไทย

2526
¨ William Clefton Dodd : The Tai race, the Elder

Brother of the Chinese 1996

¨ ธรรมทาส พานชิ : พนม ทวาราวด ีศรีวิชยั 2515
¨ สุจติต วงษเทศ : อักษรไทยมาจากไหน? 2548
¨ จติร ภูมศิกัดิ ์: ความเปนมาของคําสยามฯ 2535
¨ นิทานโบราณคดี กรมพระยาดํารงราชานุภาพ

หอสมดุดาํรงราชานภุาพ กรมศลิปากร จากหนงัสือ
อนุสรณงานพระราชทานเพลิงศพ นางมัณฑนา
ดศิกลุ ณ อยธุยา 31 มนีาคม 2551
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á¼è¹ Ố¹¸ÃÃÁ  ¾ÃÐÊÑÁ¾Ø·¸  ÊØ´ãËèÂÔè§
¾Ø·¸ª¹  ·ÑèÇâÅ¡Ò  ÁÒ¾Ñ¡¾Ô§
àÁµµÒÊÔè§  ÊÓ¤Ñ  §Ò¹ºÓà¾ç

ÊØ¢ÐÈÒ¹µÔì  §Ò¹ÊÑÁ¾Ñ¹ ì̧  ¹Ò¹ÒªÒµÔ
¾Ø·¸ÈÒÊ¹ì  ¾Ñ²¹Òª¹  ¾é¹·Ø¡¢ ìà¢ç
ËÅÑ¡¸ÃÃÁÐ  àÊÃÔÁÊè§  µÃ§»ÃÐà ḉ¹
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