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บอกไว้ให้เข้าใจกันก่อน
“สื่อตะวัน” มุ่งมั่นจะผูกมิตรกับทุกคนบนโลก ไม่มัวจ้อง
จับผิด ให้จิตขุ่นวุ่นวาย จนกลายเป็นศัตรูกัน ตั้งใจไว้แค่เพียงว่า
จะพลิกฟื้นคืนผืนป่า เอาไว้ให้ลูกหลานเหลนโหลน พอวางใจไว้
อย่างนี้ แม้เห็นคนบุกรุกป่า เราก็จะไม่รบรา ปล่อยให้รัฐจัดการไป
นอกจากจะไม่รบราแล้ว ถ้าเขาอยากจะเป็นมิตรกับเรา เราก็ยินดี
ทีจ่ ะเป็นมิตรกับเขา เช่นว่า ถ้าเขาเอาทีด่ นิ มายกให้เราเอาไปปลูกป่า
หรือแม้แต่เอามาขายให้ในราคาที่เรารับได้ เราก็จะไม่ไปพูดให้เขา
ต้องขุ่นใจว่า “ที่ดินนั้นมันเป็นที่สาธารณะ คุณจะเอามายกมาขาย
ให้เราอย่างไร ?” เรามีแต่จะขอบคุณขอบใจ หรือแม้แต่จ่ายเงินให้
ตามที่ตกลงกัน เพราะเป้าหมายของเรา แค่เอาผืนดินมาคืนผืนป่า
รักษาเอาไว้ให้ลูกหลานเหลนโหลนของเราทุกคนเท่านั้น ทั้งนี้เรา
มีหลักเกณฑ์การรับซื้อหรือรับบริจาคที่ดินในหน้า ๖ - ๗
ส่วนเรือ่ งการเมือง เราก็ไม่เกีย่ งว่า “ใครจะมาปกครองเรา”
เผด็จการเราก็รับได้ ขอแค่ให้เป็นธรรม เสรีเราก็ยิ่งดีใจ ถ้าไม่ไป
เอาเปรียบกัน โดยที่เราเองขอหลบอยู่ในมุมสงบจะดีกว่า
เป็นอันว่า “สื่อตะวันมุ่งมั่นจะผูกมิตรกับทุกคนบนโลก”
โดยไม่จำ�กัดว่าจะเป็นใคร มีความเชื่ออย่างไร ในทางการเมือง
ศาสนา หรือค่านิยม กระทั่งที่สุดแม้แต่มีความประพฤติเช่นไร
จนใครต่อใครก็รังเกียจ แต่เราก็ยังยินดีที่จะเป็นมิตรด้วยเสมอ
โดยเฉพาะถ้ามาเห็นด้วยช่วยสนับสนุนเราร่วมกอบกู้ฟื้นฟูป่าเอาไว้
ให้ลูกหลานเหลนโหลน เรื่องอื่นๆ ก็ไม่ใช่ปัญหา รวมความว่า
เราผูกแค่มิตร ไม่คิดเป็นศัตรู กับทุกคนบนโลกตลอดไป.
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คืนแผ่นดินให้ผืนป่า
คืนผืนป่าให้ธรรมชาติ
ชื่อว่า ให้อาหารเป็นทาน
		
เพราะมีป่าที่ไหน ก็มีแหล่งอาหารที่นั่น
ชื่อว่า ให้ที่อยู่อาศัยเป็นทาน
		
เพราะมีป่าที่ไหน สรรพสัตว์ก็จะมาอยู่อาศัยที่นั่น
ชื่อว่า ให้ชีวิตเป็นทาน
		
เพราะมีป่า ก็จึงมีปัจจัยดำ�รงชีวิตสำ�หรับสรรพสัตว์
ชื่อว่า ให้ธรรมะเป็นทาน
		
เพราะป่าเป็นความถูกต้องดีงามตามธรรมชาติ
		
ฟอกอากาศให้บริสุทธิ์ ปรับบรรยากาศของโลก
		
ให้สมดุล ค้ำ�จุนการดำ�รงอยู่ของสรรพชีวิต
ชื่อว่า เป็นนิจทาน
		
เพราะให้ป่า ก็เท่ากับได้ให้ทุกสิ่งที่กล่าวมา
		
อยู่ทั้งวันทั้งคืน อยู่ตลอดปี และอยู่ตลอดไป
ที่ดินทุกแปลงของมูลนิธิสื่อตะวัน ที่ซื้อหรือรับบริจาคมา
ห้ามขาย ห้ามโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่น เว้นแต่จะยกให้
เป็นสมบัติของแผ่นดิน เพื่อให้เป็นป่าสงวนของรัฐสืบไป
โดยผู้ให้ก็ไม่เสียดาย ด้วยเห็นว่า ได้สละซึ่งกรรมสิทธิ์
อันไม่ยั่งยืน กลับคืนให้ธรรมชาติอันยั่งยืน มูลนิธิผู้รับไว้
ก็ไม่คิดจะแสวงหาผลประโยชน์หรือกำ�ไร ด้วยตระหนักว่า
มีหน้าที่เพียงผู้พิทักษ์รักษาธรรมชาติเอาไว้ให้คงอยู่เท่านั้น
เป็นหลักประกันว่า “โลกจะได้ป่าคืนมาไปชั่วฟ้าดินสลาย”

นโยบายหลัก

เรื่องการจัดสรรที่ดินของมูลนิธิสื่อตะวัน
ที่ดินทุกแปลงของมูลนิธิฯ อันมีเอกสารสิทธิ์ตามกฎหมาย
และมีเนื้อที่ ๕ ไร่ข้ึนไป ซึ่งได้มาจากการรับซื้อหรือได้รับบริจาค
มาก็ตาม ให้จดั สรรท�ำประโยชน์ออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
๑. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ให้ปลูกป่าหรือปล่อยเป็น
		 ป่าตามธรรมชาติ และประกาศเป็นเขตอภัยทาน
		 แล้วมอบให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน (ท้องถิ่นนั้นๆ)
		 เป็นป่าชุมชนให้คนท้องถิ่นร่วมพิทักษ์รักษาสืบไป
๒. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัย
		 ในความรับผิดชอบของมูลนิธิสื่อตะวัน มูลนิธิอื่น
		 วัด หรือหน่วยงานรัฐ ที่มีปณิธานสอดคล้องกันได้,
๓. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดสรรสงเคราะห์เพื่อคนรักป่า
		 รักธรรมชาติ หรือผู้มีจิตอาสาช่วยงานมูลนิธิสื่อตะวัน
		 แบบไม่จ�ำกัดเชื้อชาติ ศาสนา ภาษา และวัฒนธรรม
		 อยู่อาศัยท�ำกินไปได้ชั่วลูกหลาน แบบฟรีหรือมีค่าเช่า
		 แล้วแต่กรณีๆ ไป โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียแก่ผืนป่า
		 ให้คณะกรรมการมูลนิธิเป็นผู้ก�ำหนดระเบียบต่างๆ
		 ที่ไม่ใช่เพื่อการหาก�ำไร ดังนั้น จึงอาจให้ใช้วิธีพิเศษ
		 เช่น ให้ผู้อยู่อาศัยท�ำงานเป็นอาสาสมัครพิทกั ษ์ปา่
		 แทนค่าเช่าก็ย่อมได้ ทัง้ นี้ ทุกคนนัน้ จะต้องสมัคร
		 เป็น “คนส�ำคัญวันละบาท” ด้วย คือไม่อนุญาต
		 ให้คนทัว่ ไปเข้าใช้ทดี่ นิ เพือ่ ป้องกันป่าไม้ไว้ถาวร.
อนึง่ ทีด่ นิ ทีม่ พี นื้ ทีต่ ำ�่ กว่า ๕ ไร่ ให้ประธานกรรมการจัดการ
เพือ่ การกุศลใดๆ ก็ได้ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
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การรับซื้อรับบริจาคและการใช้ที่ดิน
โดยหลักเกณฑ์สามัญ

๑. ผู้ขายหรือผู้บริจาคจะต้องมีเอกสารสิทธิ์ เช่น
โฉนดที่ดิน หรือ น.ส.๓ เป็นต้น อันกรมที่ดินรับรอง
เป็นผู้มีสิทธิ์ขายหรือยกให้ตามกฎหมายที่ดิน
๒. ผู้ขายหรือผู้บริจาคจะต้องโอนเอกสารสิทธิ์นั้น
ให้เป็นชื่อมูลนิธิสื่อตะวันทันที เมื่อได้มีการซื้อขายเสร็จ
หรือเมื่อแสดงกุศลเจตนายกให้ ไม่ให้คาราคาซัง
๓. บนที่ดินเช่นนี้ ให้จัดสรรแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน
ตามแนวคิดหลักของมูลนิธิ คือ ร้อยละ ๘๐ ให้เป็นป่า
ร้อยละ ๑๐ เป็นศูนย์สื่อตะวัน และอีกร้อยละ ๑๐ ให้
สิทธิคนสำ�คัญอยู่อาศัยทำ�กินในฐานะผู้พิทักษ์ป่า
๔. ในร้อยละ ๑๐ ที่แบ่งให้เข้าอยู่อาศัยทำ�กินนั้น
ให้เจ้าของเดิม (ผู้ขายหรือผู้บริจาค) ผู้เป็นคนสำ�คัญด้วย
ใช้สทิ ธิไ์ ด้กอ่ นใคร แต่ถา้ ไม่เป็นคนสำ�คัญให้เป็นดุลยพินจิ
ของคณะกรรมการจะพิจารณาเฉพาะเป็นคนๆ ไป
๕. ในร้อยละ ๑๐ ที่แบ่งให้เข้าอยู่อาศัยทำ�กินนั้น
ผู้ขอใช้สิทธิ์แต่ละครอบครัว จะกี่คนก็ตาม ให้ใช้สิทธิ์ได้
ครอบครัวละ ๑ งาน หรืออย่างมากไม่เกิน ๑ ไร่
๖. ผู้เข้าอยู่อาศัยทำ�กินทุกคน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎระเบียบของมูลนิธิสื่อตะวัน เช่น ปลูกบ้านตามแบบ
ที่กำ�หนดเท่านั้น และขออนุญาตก่อน เป็นต้น
อนึง่ มูลนิธสิ อื่ ตะวันพึงถือกรรมสิทธิไ์ ว้เท่าทีจ่ �ำ เป็น
เมื่อฟื้นฟูป่าแล้วควรโอนกรรมสิทธิ์ให้รัฐรักษาสืบไป.

เราให้สิทธิ์แก่ทุกคนบนโลกเท่าที่กฎหมายอนุญาต
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การรับซื้อรับบริจาคและการใช้ที่ดิน
โดยหลักเกณฑ์พิเศษ

๑. กรณีผู้ขายหรือผู้บริจาคครอบครองที่ดินนั้นไว้
โดยเอกสารทางราชการอื่นๆ อันกรมที่ดินไม่ได้รับรอง
หรือแม้แต่ครอบครองโดยปราศจากเอกสารใดๆ
๒. ให้ท�ำหนังสือยกให้มูลนิธิสื่อตะวัน เข้าใช้ที่ดิน
เพื่อการฟื้นฟูป่าไม้จากผู้ครอบครองนั้นๆ โดยต้องมีผู้น�ำ
ท้องถิ่นเป็นพยานการยกให้ โดยหลัก “มูลนิธิสื่อตะวัน
จะไม่ซื้อที่ดินที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์” เว้นแต่ให้ฟรี
๓. บนทีด่ นิ เช่นนี้ ให้ปลูกหรือปล่อยเป็นป่าเท่านัน้
ห้ามไม่ให้สร้างสิง่ ปลูกสร้างใดๆ นอกจากอาคารส�ำนักงาน
หรือบ้านพักผู้พิทักษ์รักษาป่าแบบเคลื่อนย้ายได้
๔. ถ้าหากเบื้องหน้าต่อไป ทางการจะยึดที่ดินนั้น
คืนรัฐ มูลนิธิสื่อตะวันก็ไม่ขัดข้อง แต่จะปกป้องป่าไม้
ที่ร่วมกันอนุรักษ์ฟื้นฟูแล้ว ไม่ให้ใครท�ำลายอีก
อนึ่ง ที่ต้องมีหลักเกณฑ์พิเศษไว้ เพราะข้อเท็จจริง
ทั่วประเทศ มีผู้ครอบครองที่ดินลักษณะนี้จ�ำนวนมาก
โดยที่รัฐไม่สามารถบังคับใช้กฎหมายได้ หรือบังคับได้
เฉพาะกับคนยากจน ส่วนคนร�่ำรวย หรือผู้ที่มีอ�ำนาจ
ก็มักถูกละเลย จนกว่าจะ “เป็นข่าว” จึงจัดการกันที
เห็นได้วา่ การบังคับใช้กฎหมายก็อาจจะไม่ใช่ค�ำตอบทีด่ ี
สุดท้ายรัฐอาจต้องหันมาใช้วธิ เี ดียวกันกับมูลนิธสิ อื่ ตะวัน
จ่ายเงินแลกทีด่ นิ ผืนนัน้ มาเพือ่ คืนป่าให้แก่โลก.

เราไม่ละเมิดกฎหมาย มีแต่จะทำ�ให้ถูกกฎหมาย

การปลูกป่าบนที่ดินของรัฐ
ให้ถือหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

๑. ต้องได้รบั การสนับสนุนหรือได้รบั อนุญาตจากผูน้ �ำท้องถิน่ ประชาชน
และหน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น กรมป่าไม้ เป็นต้น
๒. ต้องได้รบั อนุญาตให้ตดิ ป้ายประกาศ ตามความเป็นจริงในกิจกรรม
นัน้ ๆ เป็นต้นว่า “โครงการปลูกป่า...... สนับสนุนต้นกล้า การปลูก
และการดูแลรักษา โดย มูลนิธสิ อื่ ตะวัน” ทัง้ ป้ายแบบชัว่ คราว
และป้ายแบบถาวร เช่น ป้ายหิน เป็นต้น
๓. ต้องได้รบั อนุญาตให้สร้างอาคารชัว่ คราว ปรับภูมทิ ศั น์ จัดนิเวศได้
โดยไม่ท�ำลายต้นไม้ทปี่ ลูกแล้ว เพือ่ การดูแลรักษา และเป็นแหล่ง
เรียนรูต้ า่ งๆ โดยความรับผิดชอบของ “มูลนิธสิ อื่ ตะวัน”
อนึง่ ให้ประธานกรรมการมูลนิธสิ อื่ ตะวันเป็นผูพ้ จิ ารณาตัดสินใจ
ทีจ่ ะรับปลูกป่าในลักษณะนี้ โดยค�ำนึงถึงความยัง่ ยืนเป็นหลักส�ำคัญ
กล่าวคือ ป่าทีป่ ลูกแล้วจะต้องคงอยูไ่ ปชัว่ ลูกชัว่ หลานชัว่ ฟ้าดินสลาย
ถ้ามีแนวโน้มว่าปลูกไว้กไ็ ม่ยงั่ ยืน ไม่สมควรรับ สูป้ ระหยัดทุนมูลนิธิ
เอาไว้ซอื้ ทีด่ นิ คืนให้ผนื ป่าจริงๆ อันจะยัง่ ยืนตลอดไปจะดีกว่า

อุทิศชีวิตอันแสนสั้น
สืบธรรมะให้ยืนยาว
สละทรัพย์สินอันชั่วคราว รักษ์โลกไว้นิรันดร

สารบัญ

ใบสำ�คัญและบัญชีธนาคารของมูลนิธิ
บอกไว้ให้เข้าใจกันก่อน
คืนแผ่นดินให้ผืนป่า คืนผืนป่าให้ธรรมชาติ
นโยบายหลัก เรื่องการจัดสรรที่ดิน
การรับซื้อหรือรับบริจาคที่ดิน..สามัญ
การรับซื้อหรือรับบริจาคที่ดิน..พิเศษ
การปลูกป่าบนที่ดินของรัฐ
ที่มาของชื่อ “สื่อตะวัน”
จากใจผู้ริเริ่ม
วัตถุประสงค์
การก่อเกิด “มูลนิธิสื่อตะวัน”
ข้อบังคับ “มูลนิธิสื่อตะวัน”
พินัยกรรม (คำ�สั่งเสีย)
บัตรเชิญร่วมงานศพนายตะวัน
ถามมา-ตอบไป
แนวคิดสำ�คัญ “มูลนิธิสื่อตะวัน”
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา “มูลนิธิสื่อตะวัน”
การเดินทางแห่งปณิธาน
โครงการ “วิจัยป่าบูชาบรรพชน”
ร่วมบุญสร้างกุศล
ช่องทางสร้างกุศล
คำ�สั่งเสีย (บทร้อยกรอง) ของนายตะวัน

๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
๑๐
๑๒
๒๖
๔๗
๕๓
๖๑
๗๐
๗๑
๑๐๕
๑๐๙
๑๑๓
๑๑๖
๑๑๘
๑๑๙
๑๒๐
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ที่มาของชื่อ
“สื่อตะวัน” เป็นชื่อสมมติชื่อหนึ่งของผมเช่นเดียวกับชื่อ
“เตือนตรอง” (เตือน = กัลยาณมิตร, ตรอง = โยนิโสมนสิการ),
“สองตา แสงตะวัน” (สองตา = ใคร่ครวญ, ค้นหา, ศึกษา, เรียนรู,้
แสงตะวัน = พ่อแม่, ครูอาจารย์, ศาสนา, สถาบัน, กัลยาณมิตร)
ที่ใช้เป็นนามปากกาเขียนหนังสือมาแล้วหลายเล่ม
ผมใช้ชื่อ “สื่อตะวัน” ครั้งแรกเมื่อ ปี พ.ศ.๒๕๔๕ เพื่อ
จดทะเบียนการค้า ตั้งบริษัทส�ำนักพิมพ์ (บริษัท สื่อตะวัน จ�ำกัด,
ปัจจุบันยกให้เพื่อนแล้ว เพิ่มชื่อเป็น บริษัท ส�ำนักพิมพ์สื่อตะวัน
จ�ำกัด) พร้อมกันนั้น ได้เกิดมีนามปากกาเพิ่มขึ้นมาอีกชื่อหนึ่งว่า
“นายตะวัน” โดยมีปณิธานมุ่งมั่น “ส่งเสริมความดี, สร้างสรรค์
ความงาม, และสื่อสารความจริง” มาแต่แรกเริ่มเดิมทีจนปัจจุบันนี้
และจะยืนหยัดยืนยงอย่างมั่นคงตลอดไป
ส่วนค�ำฮิตติดปากของผู้คนไปแล้ว เช่นว่า “คิดท�ำหนังสือ
คิดถึงสื่อตะวัน” เป็นเพียงค�ำโฆษณาประชาสัมพันธ์ อันเกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจ เลี้ยงชีวิตโดยสัมมาอาชีพ

หากย้อนกลับไปไกลกว่านั้น “ตะวัน” เคยเป็นชื่อเรียก
หรื อ ชื่ อ เล่ น ของผมในระยะสั้ น ๆ (พ.ศ.๒๕๒๓ ถึ ง ๒๕๒๕)
โดยนางฟ้าตัวน้อยๆ นางหนึ่ง ซึ่งมีชื่อตัวว่า “เดือนฉาย” ตั้งให้
พอถูกเรียกว่า “ตะวัน” (พี่เณรตะวัน) อยู่นานเป็นปี ภายใต้
อารมณ์ที่จมลึก จึงท�ำให้จนกระทั่งทุกวันนี้ ค�ำเรียกที่ท�ำให้ผม
หันไปหาทันที จึงเป็นค�ำว่า “ตะวัน” มากกว่าชื่อตัว (นวย,
อ�ำนวย) ที่พ่อแม่ตั้งให้มาเสียอีก และบัดนี้พอมามีนามปากกา
เพิ่มขึ้นว่า “นายตะวัน” ก็เลยท�ำให้ผู้คนที่มารู้จักกันในภายหลัง
แม้กระทั่ง “อดีตภรรยา” ก็จะเรียกชื่อผมว่า “ตะวัน” เป็น
“คุณตะวัน, พี่ตะวัน, อาตะวัน, ลุงตะวัน, หรือ อาจารย์ตะวัน”
เสียเป็นส่วนมาก ก็จึงจากสั้นๆ กลายมาเป็นยาวๆ จากเรียกกัน
เล่นๆ กลายมาเป็นจริงเป็นจัง อยู่ในปัจจุบันนี้ และก็คงจะเป็น
ชื่อ “สามัญ” ที่รู้จักกันสืบไปในอนาคต..อีกนานเท่านาน.
ในบั้นปลายชีวิต เมื่อคิดจัดตั้ง “มูลนิธิ” ขึ้นมา ก็จึงเห็นว่า
น่าจะใช้ชื่อ “สื่อตะวัน” อันเป็นชื่อสามัญไปแล้วด้วย.

(นายตะวัน นาคกนิษฐ ป.ธ.๙)
ประธานกรรมการมูลนิธิสื่อตะวัน
มือถือ/ไลน์ : 081-494-6856
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จากใจผู้ริเริ่ม
ตลอดชีวิต จิตของผมจะใฝ่รู้คู่กันมาอยู่ ๒ เรื่อง, เรื่องแรก
คือศาสนา ตามทีบ่ ดิ ามารดาปูย่ า่ ตายายอบรมพร�ำ่ สอนมา, เรือ่ งหลัง
คือวิทยาศาสตร์ ตามสภาวจิตทีค่ ดิ อยากรูอ้ ยากเห็น อันเป็นอุปนิสยั
หรือกมลสันดาน จนกลายเป็นอัตลักษณ์ของผมเอง
ศาสนาช่วยให้ค�ำตอบแก่ผมว่าคนเราเกิดมาท�ำไม ? ทุกข์สขุ
เกิดขึ้นมาในจิตได้อย่างไร ? จะดับทุกข์และสร้างสุขได้โดยวิธีไหน
บ้าง ? บาปบั่นทอน บุญเบิกทาง แก่ชีวิตมนุษย์เราได้โดยประการ
ใดๆ ? หรือชีวิตควรมีเป้าหมายอย่างไร ? เป็นต้น
ส่วนวิทยาศาสตร์ได้ตอบข้องสังสัยให้แก่ผมว่า ดวงดาว
สรรพสิ่งสรรพสัตว์อุบัติขึ้นมาได้อย่างไร ? จะด�ำรงคงอยู่ไปได้นาน
แค่ไหน ? โดยประการใดๆ ? และจะแตกสลายไปด้วยเหตุปัจจัย
ใดบ้าง ? หรือสรรพสิ่งนั้นสัมพันธ์กันอย่างไร ? เป็นต้น
ศาสนาอบรมกล่อมเกลาจิตใจของผมให้รู้จักละกิเลสตัณหา
ลดความเห็นแก่ตัวลง ให้กลัวบาปกล้าบุญ ให้สร้างคุณงามความดี
ท�ำชีวิตให้มีค่า ให้หาความสุขแม้บนความทุกข์ก็ยังได้ นิยมชื่นชอบ
การท�ำงานยากๆ หนักๆ กินน้อย นอนน้อย ท�ำงานมาก ด้วยถือ
คติว่า สบายเป็นบาป ล�ำบากเป็นบุญ รวยจนอยู่ที่ใจ ไม่ใช่อยู่
ที่ทรัพย์ ท�ำงานเพื่องาน เงินก็แค่ผลพลอยได้ และเงินที่ได้มาจะใช้
เพื่อตัวเองให้น้อยที่สุด ถึงแม้จะได้มาน้อย ก็ให้มีเหลือพอเผื่อแผ่
แบ่งปันเพื่อนร่วมโลกให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ เช่นนี้เรื่อยมา

ส่วนวิทยาศาสตร์เปิดหูเปิดตาของผม ให้ได้ยนิ ได้เห็น ได้รู้
และได้เข้าใจการเกิดขึน้ ตัง้ อยูแ่ ละแตกสลายไป ของดวงดาว สรรพสิง่
และสรรพสัตว์ ตามกาลเวลาและตามเหตุปจั จัย เชือ่ มโยงส่งผลถึงกัน
และกันอยู่ทั้งหมดทั้งมวล ล้วนสัมพัทธ์ (relatively) ไร้สัมบูรณ์
(absolute) ท�ำให้มองเห็น “อนัตตา” (สภาวะทีห่ าตัวตนแท้จริงมิได้)
ตามหลักค�ำสอนในพระพุทธศาสนาได้ทางลัดชัดเจนขึ้น
“มูลนิธิสื่อตะวัน” อันผมก่อตั้งขึ้นก็เช่นกัน ย่อมมีศาสนา
และวิทยาศาสตร์ดังกล่าวมาเป็นที่ก่อที่เกิด เพราะมี (พุทธ) ศาสนา
ผมจึงเกิดวิริยะอุตสาหะที่จะตั้งมูลนิธินี้ไว้ และเพราะมีวิทยาศาสตร์
ผมจึงสามารถโฟกัสกิจกรรมที่ส�ำคัญที่สุดของมูลนิธินี้ได้
ตั้งแต่เด็กยังเล็กนัก ผมมีความทรงจ�ำที่ฝังใจ ขึ้นใน “ป่า”
เห็น “ความมานะอดทนของพ่อแม่” ซึ่งมักจะพาผมเข้าไปหาเก็บ
ของป่าออกมากินมาขาย ผมยังเดินเองไม่ไหว พ่อก็จะแบกขึ้นบ่าไป
หรือแม่เอาผมใส่ไว้ในกระบุงข้างหนึง่ หาบไป อีกข้างหนึง่ ไว้ใส่อาหาร
และใส่ของป่าที่หาเก็บมาได้ ผมจึงผูกพันป่ามาตลอดชีวิต
จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ ป่าที่เคยมีกลับเตียนโล่งแห้งแล้ง
ส่งผลกระทบต่อสรรพชีวิตอย่างรุนแรง แสดงถึงความไม่เอาไหน
ของมวลผู้ที่อยู่อาศัยบนโลกใบนี้ ซึ่งเมื่อใช้สติปัญญาพิจารณาดีๆ
ผมเห็นว่า ส่วนหนึ่งนั้นเกิดจากการที่มนุษย์เราเอาศาสนามาช่วย
หรือเอาวิทยาศาสตร์มาใช้ในทางผิดๆ ชนิดที่สุดท้ายกลับกลายมา
เป็นบ่อนท�ำลายชีวิตและเผ่าพันธุ์ของตัวเองไปเสีย
ตลอดชีวิต ผมใกล้ชิดคลุกคลีอยู่กับศาสนา และใฝ่ศึกษา
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีอย่างไม่รู้เบื่อหน่าย ทางศาสนาผมได้ชื่อว่า
“เป็นผูร้ ดู้ ีอกี คนหนึง่ ” เพราะเรียนจบ ป.ธ.๙ อันเป็นวุฒกิ ารศึกษา
ขั้นสูงสุดในสังคมไทยมาตั้งแต่โบราณกาล ดังที่เคยยกย่องผู้ส�ำเร็จ
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การศึกษาชั้นนี้ว่า “เป็นเปรียญเอกอุตม์” ซึ่งก็แปลตรงๆ ได้ว่า
“ปริญญาเอกสูงสุด” นั่นเอง ส่วนทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี
มีผู้เรียกผมว่า “โปรแกรมเมอร์” เพราะผมเขียนโปรแกรมได้บ้าง
แต่ก็แค่อย่างง่ายๆ เว็บไซต์ก็ท�ำเองใช้เอง แต่ก็เป็นแค่แบบพื้นๆ
และเว็บเซิร์ฟเวอร์ก็จัดการเอง แต่ก็แค่ขั้นตื้นๆ ก็จึงไม่เคยรับว่า
ตัวเองเป็นโปรแกรมเมอร์ รับแค่ว่าเป็นยูสเซอร์ที่ซอกแซก
ด้านอาชีพการงาน หลังจากลาสิกขามา อาชีพที่ผมเลือก
คือ “รับจ้างท�ำหนังสือ” ในรูปบริษัทเล็กๆ ชื่อว่า “ส�ำนักพิมพ์
สื่อตะวัน” ซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนครั้งส�ำคัญในชีวิตของผมเลยก็ว่าได้
เพราะท�ำให้ผมมีโอกาสได้เห็นโลกในมุมมองแบบใหม่ อย่างคงหา
ไม่ได้ในอาชีพอื่นๆ ยิ่งหากผมยังบวชอยู่ก็จะไม่มีทางได้รู้เลย
เพราะอาชีพนี้ผมจึงต้องคลุกคลีค้นคว้าอยู่กับต�ำหรับต�ำรา
อยู่กับภูมิปัญญาของมนุษย์ ตั้งแต่ระดับชาวบ้าน จนที่สุดกระทั่ง
งานวิจัย ในระดับมหาวิทยาลัย (ปริญญาตรี-โท-เอก) มากมาย
หลายหลาก จนแทบจะครบจบทุกสาขาวิชา ในฐานะบรรณาธิการ
หนังสือนั้นบ้าง เป็นเพียงผู้รับจ้างค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลบ้าง
เป็นกราฟิกดีไซน์ทำ� ไฟล์ตน้ ฉบับออกแบบรูปเล่มส่งให้โรงพิมพ์บา้ ง
หรืออย่างน้อยๆ งานนั้นๆ ก็ต้องมาผ่านสายตา ตรวจหาค�ำผิด
ในฐานะคนรับผิดชอบสัญญา ที่ถ้างานเกิดผิดพลาดอาจถูกปรับ
ยับเยิน เสียทั้งเงิน เสียทั้งงาน เสียทั้งลูกค้า ถึงจะไม่มีใคร
ตามมาให้ปริญญาบัตรรับรอง แต่วิชาความรู้ก็ได้มาอยู่กับตัวผม
เข้าเต็มๆ ไปโดยปริยาย นานวันเข้าก็ถึงขั้นกลายเป็น “ผู้รอบรู้”
โดยไม่ได้ตั้งใจ ชนิดที่หลายคราวทีไ่ ด้ฟงั ค�ำอภิปรายหรือได้สนทนา
กับศาสตราจารย์ดอกเตอร์ ผมกลับมองเห็นขี้เท่อของเขาเสียได้
แต่ก็เข้าใจดี คนเรานี้ไม่มีใครรู้อะไรไปหมดทุกอย่างหรอก

เพราะอาชีพนี้ท�ำให้ผมมีโอกาสได้รู้จัก (คบหา) กับเพื่อน
ต่างศาสนาหลายต่อหลายคน และมีบ้างบางคนที่ชักชวนให้ผมไป
ร่วมช่วยงานรับใช้ศาสนาของเขาด้วย โดยเสนอค่าตอบแทนให้
ค่อนข้างสูง แบบจะหาที่ไหนไม่ได้อีก แต่สุดท้ายผมตัดสินใจไม่รับ
ไม่ใช่เพราะว่าผมรู้สึกไม่ดีกับเขาหรือมองข้อเสนอของเขาในทางลบ
ตรงกันข้าม ผมกลับรู้สึกนับถือจิตใจของเขามากขึ้น อย่างน้อยๆ
ก็ในฐานะศาสนิกชน ทีเ่ ขาช่างเคารพศรัทธาต่อพระศาสดาของเขา
จนสุดหัวใจ แต่ทผี่ มไม่อาจรับงานของเขาได้ ก็ดว้ ยเหตุผลเช่นเดียว
กับเขา คือผมก็เป็นพุทธศาสนิกชน ทีเ่ คารพศรัทธาต่อพระศาสดา
สัมมาสัมพุทธเจ้าของผมเองอย่างสุดชีวิตด้วยเช่นกัน
และเพราะอาชีพนี้ ท�ำให้ผมมีโอกาสได้เข้าถึงผู้น�ำทุกระดับ
(ขอสงวนชือ่ ไปจนตาย ลูกผูช้ ายเสียชีพไม่เสียสัตย์) และมีบางคน
ได้มอบช่องทางสร้างฐานะในทางทุจริต ชนิดที่จะท�ำให้ผมร�่ำรวย
มัง่ คัง่ จนอาจเป็นมหาเศรษฐีสบิ ร้อยพันล้านได้ภายในไม่กปี่ เี ท่านัน้
แต่ผมไม่รับอยู่แล้ว (ก็จึงได้เกิดสัญญาลูกผู้ชายขึ้นมา ถ้าผมผิด
สัญญา เขาคงจะเอาผมถึงตายแน่ๆ หรือบางทีแม้ผมยังรักษา
สัญญาอยู่ แต่ถ้าเขาระแวงเกินไป ผมก็อาจจะตายเพราะเหตุนี้
ก็ได้) คุณูปการของการได้คบหาในทางลับกับผู้น�ำเหล่านี้ท�ำให้ผมได้
มาเห็นเหตุปัจจัยที่ท�ำให้ผู้มีอ�ำนาจ (จ�ำเป็น) จะต้องทุจริต ชนิดที่
แม้แต่คนดีๆ หากหลงเข้าไปแล้ว ถ้าจิตใจไม่แกร่งพอก็จะต้องทุจริต
ไปตามกัน มันเพราะอะไร ? ไม่ใช่เรื่องที่เข้าใจได้ยากเลย เมื่อการ
ได้มาซึ่งต�ำแหน่งหรืออ�ำนาจนั้นมันจะต้องใช้เงินตัวเองลงทุนไปก่อน
เช่น วิธีการเลือกตั้งผู้แทนหรือผู้น�ำที่ท�ำกันอยู่ทั้งโลกนั้น มันเป็น
วิธที จี่ ะต้องใช้เงินอย่างมหาศาลทัง้ ทางตรงและทางอ้อม แล้วท�ำไม
พวกเขาจะไม่ถอนทุนคืน ? “มันก็น่าจะคิดกันได้ทั้งโลก”
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ด้วยเหตุนี้ ผมก็จึงหันหลังให้กับวิธีเลือกตั้งเก่าดังกล่าวนี้
และได้เสนอเอาไว้วา่ “ควรใช้วธิ เี ลือกตัง้ แบบใหม่ ไม่ตอ้ งมีผสู้ มัคร
ไม่ตอ้ งมีพรรคการเมือง ให้ประชาชนได้ใช้สทิ ธิขนั้ สมบูรณ์ของตน
จะเลือกเอาใครก็ได้ ที่รู้จักจริง ไม่ใช่รู้แค่ชื่อ” ซึ่งท�ำได้ ง่ายกว่า
ที่คิด พูดกับตามียายมา แกต่างก็เข้าใจ แต่พอพูดกับศาสตราจารย์
ดอกเตอร์ทไี ร ต่างก็จะติดคิดมาก เลยเห็นว่ายากไปกันหมด
เอาเถอะ ผมได้ปฏิญาณเอาไว้แล้วว่า จะไม่ไปยุ่งเกี่ยว
กับการเมือง ข้อเสนอของผมก็จงึ เป็นเพียง “มุมมองของประชาชน
คนหนึง่ ” ซึง่ อยูภ่ ายใต้การปกครองนีด้ ว้ ยเท่านัน้ แต่ในขณะเดียวกัน
เพื่อนร่วมแผ่นดินคนอื่นๆ จะพากันตื่นตัวขึ้นมา น�ำเอาไปพิจารณา
เลือกใช้กันจริงๆ หรือไม่ ? ก็คงแล้วแต่ใครจะไตร่ตรองกันเอาเอง
โดยเฉพาะอนุชนคนรุ่นหลังที่ยังมีเวลาศึกษารายละเอียดกันอีกนาน
ผมก็แค่เสนอเอาไว้ ไม่ได้ติดใจ ไม่ได้คาดหวังผลลัพธ์ใดๆ
ความชอบคิดอะไรแปลกๆ แตกต่างออกไปจากคนทั่วไปนี้
นับวันมันก็กลายเป็น “อัตลักษณ์ของผม” ไป ตอนเป็น “ครูใหญ่”
ผมก็อึดอัดใจที่ต้องสอนศิษย์ไปตามหลักสูตรที่ผมเห็นว่า ล้าสมัย
หรือไม่สอดคล้องกับวิถีชีวิตที่ศิษย์เหล่านั้นจะต้องไปผจญ ผมเคย
เสนอว่า “การศึกษาควรเอาอย่างนกไก่ปลา ทีม่ นั สอนลูกมันให้บนิ
ให้คยุ้ เขีย่ หรือให้แหวกว่ายไปหาแหล่งอาหาร หาเลีย้ งตัวเองรอด
พึง่ พาตนเองได้ ภายในไม่นานนัก ถือเอาเกณฑ์ธรรมชาติเป็นหลัก
ก็กอ่ นทีล่ กู ของมันจะผสมพันธุเ์ ป็น คนเรานีก้ ค็ วรจะสอนลูกให้ได้
ไม่แพ้นกไก่ปลา โดยใช้เกณฑ์เดียวกันว่า ก่อนทีล่ กู ของเราจะเข้า
สูว่ ยั เจริญพันธุ์ เขาจะต้องท�ำงานเป็นสักอย่าง หาเลีย้ งตัวเองรอด
จนพึง่ พาตัวเองได้จริงๆ ส่วนวิชาการต่างๆ ใครสนใจทางไหน ก็ให้
เขาได้เลือกแสวงหาความรูเ้ อาเอง ในแบบตลาดวิชาก็ได้”

ผมมีลูกศิษย์คนหนึ่งท�ำงาน “ราชทัณฑ์” ท�ำให้ผมสนใจ
ความเป็นไปของ “นักโทษ” ที่ผมเห็นว่า “ธรรมดาปุถชุ น ทุกคน
มีสทิ ธิจ์ ะท�ำผิดกันได้” แต่ผมก็ไม่ได้คดั ค้านเรือ่ งการลงโทษคนท�ำผิด
ซึง่ ควรจะต้องมีเป็นธรรมดา เพียงแต่ผมเห็นว่า เราควรจะลงโทษเขา
ด้วยวิธที ที่ �ำให้ทงั้ คนลงโทษ (รัฐ) ทัง้ คนถูกลงโทษ (นักโทษ) ต่างก็ได้
ประโยชน์ไปด้วยกัน เช่น รัฐได้นกั โทษเป็นแรงงาน ส่วนนักโทษก็ได้
โอกาสกลับตัวกลับใจ มีชอ่ งทางไปประกอบอาชีพทีส่ จุ ริตหลังพ้นโทษ
เป็นต้น จนทีส่ ดุ โทษประหารชีวติ ก็ไม่ควรมี เพราะวิธฆี า่ คนให้ตาย
ไม่มใี ครได้ประโยชน์ โดยเฉพาะอาจเกิดโทษหรือบาปกรรมทีร่ นุ แรง
ก็ได้ เช่น ถ้ากระบวนการยุตธิ รรมบิดเบีย้ ว จับคนทีไ่ ม่ผดิ ไปลงโทษ
ฆ่าผิดคนไปเสีย จะเป็นโศกนาฏกรรมเพียงใด สูเ้ ราหาวิธลี งโทษใหม่
ให้สาสมแทนโทษตาย อาจให้ท�ำงานหนักๆ ตลอดเวลาทีถ่ กู จองจ�ำ
ก็จะท�ำให้เข็ดหลาบ รัฐก็ได้ประโยชน์ นักโทษก็ได้ชวี ติ โดยส่วนตัว
ผมเสนอว่า “น่าจะยกเลิกคุกแบบคอกได้แล้ว” ควรเปลีย่ นไปเป็น
คุกทีก่ ว้างใหญ่ไพศาล แบบอาณาเขตพิเศษแทน ทีร่ ฐั ก็ได้ประโยชน์
ส่วนนักโทษก็ได้โอกาส ให้สามารถกลับตัวกลับใจได้จริงๆ
อีกเรื่องหนึ่ง ซึ่งผมผูกพันทั้งชีวิตดังกล่าวแล้ว คือเรือ่ งป่า
กับเรือ่ งปัญหาทีท่ ำ� กินของผูค้ น ผมรูส้ กึ ร�ำคาญใจตลอดมาทีเ่ ห็นรัฐ
เอาแต่วงิ่ ไล่ผคู้ นให้พน้ เขตป่า แถมไล่ออกมาไม่หมด ไล่ได้แค่คนจน
ส่วนคนรวยไม่กล้าไล่ ผมได้แต่คดิ ว่า ท�ำไมไม่ใช้คนทีอ่ ยูป่ า่ นัน่ แหละ
ปลูกป่ารักษาป่าด้วยตัวเขาเอง ผูค้ นก็อยูไ่ ปได้ ป่าไม้กอ็ ดุ มสมบูรณ์
เช่น ให้มโี ฉนดทีด่ นิ หลายชนิดตามภูมศิ าสตร์ ถ้าเป็นทีด่ นิ บนภูเขา
หรือต้นน�ำ้ ล�ำธาร เจ้าของต้องปลูกต้นไม้ทมี่ รี ากซับน�ำ้ ได้รอ้ ยละ ๘๐
ทีด่ นิ ชนิดอืน่ ๆ ก็ลดหลัน่ ลงมา อาจมีแรงจูงใจให้เอาการปลูกต้นไม้
ไปลดหย่อนภาษีได้ อย่างนีเ้ ป็นต้น ซึ่งผู้คนก็ย่อมจะยินดี
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นอกจากนี้ ก็ยังมีอีกมากมายหลายเรื่อง ที่ผู้คนหรือสังคม
เขาก�ำลังเป็นไปในทางหนึ่ง แต่ผมกลับเห็นว่า มันน่าจะเปลี่ยนไป
ในอีกทางหนึ่ง ซึ่งคงจะท�ำให้โลกนี้ดีกว่าเดิม พอหาคนมาเห็นด้วย
ไม่ค่อยได้ ผมก็เลยรู้สึกโดดเดี่ยวเดียวดาย อย่างยากที่จะบรรยาย
มาตราบเท่าทุกวันนี้ ราวกับว่าทั้งโลกมีเพื่อนแท้แค่ตัวเอง เช่นนี้
ตลอดมา ไม่ว่าตอนเป็นพระหรือเมื่อลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาส
ชีวิตผมก็ไม่เคยจางคลายจากความโดดเดี่ยวเดียวดายเลย
และเพราะเหตุนี้ ในที่สุดผมจึงเลือกชีวิตอิสระ ในด้าน
อาชีพ บริษัทที่ตั้งไว้ก็ยกให้เพื่อนท�ำ ตนเองรับเป็นเพียงที่ปรึกษา
ช่วยงานผ่านออนไลน์ มีรายได้พอใช้เลี้ยงชีพ, ส่วนเว็บเซิร์ฟเวอร์
ที่เปิดเอาไว้ ก็เพื่อการกุศลเป็นส�ำคัญ แต่ก็มีรายได้เพิ่มมาด้วย
จากงานรับติดตั้งเว็บไซต์และเขียนโปรแกรม พอท�ำให้ไม่ล�ำบาก
ในด้านปณิธาน ก็เอาการเดินทาง สร้างความสุขปลุกแรงบันดาลใจ
ให้ตนเองและผู้คน ใช้ชีวิตรอนแรมไปมาทุกแห่งหนทั่วแผ่นดินไทย
ไปพบปะผู้คน โดยเฉพาะผู้น�ำชุมชนมาแล้วอย่างมากมาย
เกือบจะ ๑๐ ปีที่ผ่านมา ถนนหลวงแทบทุกสาย จังหวัด
ทุกจังหวัด อ�ำเภอทุกอ�ำเภอ ต�ำบลก็เกินครึ่งค่อน ตั้งใจไว้จะไป
จนครบ ผมเคยไปผ่านไปพบหรือไปพักมาแล้ว ส่วนราชการ วัด
โบสถ์ สุเหร่า และโรงเรียนอีกนับหมื่นแห่ง ผมเคยเข้าไปขอพบ
ผู้บริหาร (โดยไม่ได้นัดหมาย) หลายหนโดนขับไล่ แต่ก็มีไม่น้อย
ที่เขาต้อนรับด้วยน�้ำใจไมตรี จากการเดินทางรอนแรมไปอย่างนี้
ท�ำให้ผมรู้จักผืนแผ่นดินไทยได้ดี อย่างทะลุปรุโปร่ง สมค�ำสอน
ของเตีย่ (พระมหากาญจน์ ป.ธ.๘) ทีว่ า่ “ถ้าอยากเป็นนักปราชญ์
ก็ตอ้ งอ่านหนังสือให้ได้หมืน่ เล่มแล้วเดินทางให้ได้หมืน่ ลี”้ หรือว่า
“อ่านหนังสือหมื่นเล่มก็ไม่สู้เดินทางหมื่นลี้” ทุกประการ

โดยสายเลือด ผมเกิดเป็นลูกศิลปิน (พ่อแม่เป็นพระเอก
นางเอกหมอล�ำ) ท�ำให้ชวี ติ ทัง้ ชีวติ ของผม ได้ยินเสียงร้องเสียงล�ำ
และเสียงดนตรี เคล้ากับเสียงบทกวีค�ำกลอนค�ำผญา ดังก้องหู
และอยู่ใต้จิตส�ำนึกของผมเรื่อยมา ชนิดที่ยามหลับก็มักเก็บไปฝัน
ยามตื่นก็มักเผลอร้องเพลง โดยไม่ได้ตั้งใจ อยู่เป็นประจ�ำ
โดยเส้นทางชีวติ ผมเคยบวชเรียนมานานถึง ๒๑ ปี ได้รบั
มอบหมายจากพระอุปัชฌาย์อาจารย์ให้เป็นครูสอนธรรมะบาลีมา
ตั้งแต่ยังเป็นสามเณรตอนอายุเพียง ๑๘ ปี แล้วก้าวกระโดดเป็น
ครูใหญ่ โดยยังไม่ทันได้บวชเป็นพระเมื่ออายุ ๑๙ ปีเศษเท่านั้น
ท�ำให้ช่วงเวลาชีวิตวัยรุ่นขาดหายไปเลย เคยรู้จักแต่ภาระหน้าที่
กับความรับผิดชอบที่ต้องประพฤติตัวให้ดี ให้สมกับที่ “เป็นครู,
เป็นผู้น�ำ, เป็นแบบอย่าง” ของศิษยานุศิษย์มากมาย
พอมาชีวิตในทางโลก หลังจากลาสิกขาแล้ว ผมเคยผ่าน
การมีภรรยามาหลายคน แต่ละคน แต่ละห้วงเวลานั้น ผมรัก
และจริงใจกับภรรยาเสมอ ไม่เคยท�ำตัวเกเรเฉไฉ ประพฤตินอกใจ
คนไหนเลย ไม่รู้จะนอกใจท�ำไม ? ในเมื่อภรรยาแต่ละคนสวย
ราวกับนางฟ้า ทั้งทุกคนที่ผ่านมา ต่างก็มีอายุอ่อนกว่าผมมาก
จนไปไหนด้วยกันก็มักจะถูกล้อว่าเป็นพ่อกับลูกอยู่แล้ว
ประสบการณ์ที่ผ่านชีวิตคู่มาหลายครั้ง ท�ำให้ผมเหมือนกับ
ได้ลองผิดลองถูก จนเมื่อถึงบั้นปลายของชีวิต ผมตัดสินใจเลือก
ใช้ “ชีวิตโสด” หรือในแบบ “ไม่ต้องครอบครองใคร และไม่ให้
ใครครอบครอง, ไม่เป็นเจ้าของใคร และไม่ให้ใครเป็นเจ้าของ”
ทั้งนี้ไม่ใช่ว่า เพราะหาผู้หญิงดีๆ ไม่ได้ ที่แท้แม้อดีตภรรยาทุกคน
ก็ล้วนแต่เป็นคนดีที่มีจิตใจงดงาม เพียงแต่ตัวของผมเองนี่แหละ
ที่มันไม่เอาไหนในทางโลก รู้จักแต่ทางธรรม ก็เท่านั้นเอง
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อีกมุมหนึ่งในชีวิต ผมมีโรคประจ�ำตัวแปลกๆ ซึ่งบุคคลที่รัก
ที่ใกล้ชิดกันมา ก็คงเคยเห็นผมเป็นลมล้มสลบไปบ้าง เพราะโรคนี้
ท�ำให้ชีวิตผมฉีกกฎธรรมดาสามัญ ที่เราพูดกันว่า “คนเราเกิดมา
ตายแค่ครั้งเดียว” เพราะในชีวิตจริงๆ ของผม สมควรจะพูดได้ว่า
“เกิดมาตายหลายครั้ง, ตายแล้วฟื้นคืนกลับมาหลายหน”
ตั้งแต่เล็กจนโตมา ทุกๆ ปี หรือบางปีก็หลายรอบ โรคนี้
จะวนเวียนมาเยี่ยมเยียนผมเรื่อยๆ มันมีชื่อเป็นทางการอย่างไร
ผมไม่ได้จ�ำ แพทย์แต่ละคนก็มักบอกไม่ตรงกัน จนผมเลิกสนใจ
แล้วตั้งชื่อเอาเองว่า “โรควูบ” ตามอาการจริงๆ ของมัน ที่อยู่ดีๆ
ก็ท�ำให้ผมหมดสติไป ฟื้นขึ้นมาอีกทีก็ได้แต่งงๆ เพราะจะว่าไปแล้ว
ก็ไม่ได้เจ็บปวดอะไร แค่หน้ามืดตาลาย แล้วก็หายไปเฉยๆ
ขณะหมดสตินั้น ส่วนมากก็จะหลับหรือดับสนิทไปเลย
ส่วนน้อยเท่านั้นที่เหมือนกับฝันหรือล่องลอยไป คล้ายๆ กับว่า
ได้ท่องเที่ยวไปในสถานที่แปลกๆ ซึ่งถ้าเก็บเอามาเล่าก็เข้าท�ำนอง
ที่ว่า “ผมได้ไปท่องเที่ยวเมืองนรกสวรรค์มาแล้ว” นั่นเอง
คนส่วนใหญ่มักตั้งข้อสงสัยว่า “หลังความตาย คนเรา
จะไปไหน ?” ส่วนผมสิน้ ความสงสัยในข้อนี้ เพราะประสบการณ์
นานกว่า ๕๐ ปี ที่เทียวตายแล้วกลับฟื้น ท�ำให้ผมมั่นใจในคติ
ของตนว่า หลังจากตาย “กายและจิตของผมก็คงดับสนิทไป”
ตามประสบการณ์โดยส่วนใหญ่ที่ผ่านมา ส่วนโอกาสที่ดวงวิญญาณ
จะละสังขารออกไปท่องเมืองนรกสวรรค์หรือไปแสวงหาภพภูมิใหม่
ก็อาจเป็นไปได้เช่นกัน แต่ผมก็ให้ความส�ำคัญกับเรื่องนั้นน้อยมาก
เพราะประสบการณ์ที่ผ่านมา พร่ามัวเต็มที ยากที่จะเก็บเอามาเชื่อ
เอามาจินตนาการ หรือเอามาเป็นแก่นสารได้จริง ทั้งโดยส่วนตัว
ในบัดนี้ ผมไม่กลัวอะไรอีก ชีวิตหน้า ถ้าจะมี แบบไหนก็ได้

ตลอดชีวิตความเจ็บความตายกลายเป็นเกลอของผมไปแล้ว
ช่วงเวลาทีก่ ลัวเจ็บกลัวตายมันซ้อนทับกันมากมายจนโผล่หวั ไม่ได้อกี
นอกจากโรควูบทีท่ �ำให้ทงั้ ชีวติ ผมต้องคอยแต่กงั วลว่า “เราจะสลบไป
อีกเมือ่ ไรเล่าหนอ ? และหากสลบไปแล้วไม่ฟน้ื เราก็คงตายสินะ”
เช่นนีแ้ ล้ว ในชีวติ ของผมนีก้ ย็ งั มีวรี กรรมทีท่ �ำให้เฉียดตายอีกหลายหน
ตอนยังเป็นเณรวัยรุน่ เรียกร้องความยุตธิ รรมให้ตนเองและเพือ่ นๆ
ก็เกือบถูกลูกน้องของสมภารยิงตาย ตอนเป็นพระหนุม่ น้อยในหน้าที่
ครูใหญ่ รักษาความถูกต้องปกป้องพระอุปชั ฌาย์ ก็เกือบถูกลูกน้อง
ของกรรมการวัดฆ่าทิง้ หรือกระทัง่ ถูกลูกศิษย์ของตัวเองแท้ๆ เอามีด
บุกจะฟันถึงกุฏิ เพียงเพราะสัง่ สอนเขาด้วยความหวังดี และตอนที่
กลับบ้านเกิด กับกรณีพทิ กั ษ์ปา่ หนองกุงหนองแก้วมรดกของชุมชน
ก็ถกู ลูกน้องนายทุนโทรศัพท์มาขูฆ่ า่ “ทัง้ ทีผ่ มยังเป็นพระ”
อย่าถามเลยว่า ห้วงเวลานัน้ ๆ ผมอกสัน่ ขวัญแขวนไหม ?
ผมตอบได้แค่ว่า ความกลัว ความเจ็บ ความตาย มันซ้อนทับกัน
มากมาย จนสุดท้ายมันก็กลบลบกันมิดหายไปเอง หรือจะพูดว่า
“กลัวจนหมดความกลัว” นั่นแหละ ไม่ใช่วิเศษวิโสอะไร
ดังได้เล่าแล้วว่า เกือบ ๑๐ ปีทผี่ า่ นมา ผมรอนแรมไปทัว่ ไทย
ส่วนใหญ่ไปคนเดียว มีบ้างที่นางฟ้าขอตามไปด้วย (โดยธรรมดา
ของคนที่รักและห่วงใยกัน) เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายกับทั้งเพื่อให้
ได้บรรยากาศ ที่พักแรมของผมคือ ตามริมถนนหนทาง วัดพุทธ
โบสถ์คริสต์ สุเหร่าอิสลาม และวนอุทยานแห่งชาติ โดยเฉพาะ
ตามป่าเขาล�ำเนาไพร แม้พอมีเจ้าถิ่นมีน�้ำใจให้อาศัยพักแรมบ้าง
แต่ก็มักจะผลักไสให้ออกไปพักห่างๆ อยู่อย่างวังเวง แถวป่าช้า
ศาลาเมรุเป็นต้น ถ้าเป็นคนขี้กลัวจะเอาตัวรอดได้หรือ ? แต่พอ
มีความกล้าก็กลับกลายเป็นโอกาสให้ได้เพิ่มรสชาติแก่ชีวิต
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ยิ่งชีวิตต้องใช้ความกล้าฝ่าฟันผ่านวิกฤติมามากมายเพียงใด
ก็ยงิ่ ท�ำให้ไม่ประมาทในชีวติ ไม่ยดึ ติดในมายา และมองเห็นคุณค่า
ของเวลามากที่สุด เพราะลึกๆ ผมจะรู้สึกเสมอว่า “บางทีพรุ่งนี้
อาจไม่มชี วี ติ แล้ว” เลยเกิดความขยันหมัน่ เพียรเร่งเรียนรูร้ บี ท�ำงาน
ขึน้ มาโดยอัตโนมัติ ด้วยคิดว่า “ตนเหลือเวลาน้อยเต็มที”
ตลอดเวลาที่รอนแรม ท่ามกลางความขลุกขลักนานัปการ
ผมก็ยังท�ำงาน ทั้งด้านสัมมาชีพเพื่อหาเลี้ยงตัวเอง ในต�ำแหน่ง
ประธานที่ปรึกษาบริษัท (ที่ตนร่วมก่อตั้งมา) และในฐานะแอดมิน
ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ (เว็บโฮสติ้งเพื่อการกุศล) ทั้งด้านปณิธาน
เพื่อการสร้างสรรค์จรรโลงโลกพร้อมๆ กันไปด้วย โดยไม่รู้สึก
เบื่อหน่าย แม้เหน็ดเหนื่อยแค่ไหน ผมก็ยังสนุกที่ได้ท�ำ
เอาเพียงด้านงานเขียนอย่างเดียว ซึง่ ส่วนใหญ่เคยจมหาย
ไปกับสายน�ำ้ ในปี พ.ศ.๒๕๕๔ ผมก็ทยอยรื้อฟื้นขึ้นมาเขียนใหม่
ตามวันและวัยที่ใกล้ชรา ก็ก้าวหน้ามาไม่น้อย หากฟ้าดินยังเมตตา
ต่อเวลาให้ชีวิตอยู่ไปได้นานๆ ผลงานที่จมหายไปกับสายน�้ำแล้วนั้น
ก็คงทันได้รื้อฟื้นกลับคืนเป็นบางส่วน เอาไว้ให้ลูกหลานได้อ่านค้น
แถมจะเป็นต�ำนานว่า ผลงานเหล่านีถ้ กู เขียนขึน้ ข้างถนนริมหนทาง
ทั่วผืนแผ่นดินไทย ซึ่งไม่ใช่เรื่องที่จะเกิดขึ้นได้ง่ายๆ เลย
นี่คือเพียงบางส่วนในชีวิตของผม ขอน�ำมาเล่าไว้ หวังจะให้
ทุกท่านได้เห็นความเป็นมา ก่อนกว่าจะก่อเกิด “มูลนิธิสื่อตะวัน”
ตามชื่อหนังสือหรือตามความตั้งใจจะแนะน�ำให้ทราบ ไม่ได้มีเจตนา
จะน�ำเอาเรื่องส่วนตัวมาโอ้อวด เพราะผมตระหนักดีว่า ตลอดชีวิต
ของผมนี้ “เผลอท�ำชั่วก็มี เพียรท�ำดีก็มาก” ดั่งสามัญชนคนทั่วไป
เรื่องที่น�ำมาเล่าไว้ ก็จึงแค่ตั้งใจจะปูทางให้ทุกท่านได้เข้าใจกันชัดๆ
ตามความเป็นจริง ไม่ใช่ตามแต่จิตจะคิดกันไปต่างๆ นานา

อนึ่ง “มูลนิธิสื่อตะวัน” ก่อเกิดขึ้นมา ไม่ใช่แค่ได้อาศัย
เพียงทรัพย์สินส่วนตัวมูลค่านับล้านที่ผมบริจาคเท่านั้น แต่มันได้
อาศัยปณิธานการด�ำเนินชีวิตของผมด้วย เช่นว่า ถ้าผมไม่ชอบชีวิต
สมถะ แต่ใช้ชวี ติ ฟุง้ เฟ้อ ติดหรู กินใช้อยูเ่ กินฐานะ รถยนต์กเ็ ปลีย่ น
บ่อย (ไม่ใช่ใช้ NISSAN NV อยู่ทั้งปีทั้งชาติแบบนี้) หรือประพฤติ
ต�่ำทราม มั่วสุมอบายมุข ติดการพนัน หลงเหล้าเคล้านารี มรดก
ของบิดามารดาและทรัพย์สนิ ทีต่ นหาได้มามูลค่าหลายล้านก็คงหมด
ไปนานแล้ว ไม่เหลือมาจนถึงวัยใกล้ชรา ให้ได้เป็นทุนจัดตั้งมูลนิธิ
ดังที่ปรากฏนี้หรอก ใช่ไหม ? ฉะนั้น ภาพลักษณ์แรกที่อยากจะเล่า
ผมจึงหวังให้ทุกท่านได้รับทราบว่า มูลนิธินี้เกิดขึ้นมาจากทรัพย์สิน
ของคนจน หรืออย่างน้อยๆ ก็ของลูกคนจน หาใช่เกิดจากเศษเงิน
ของคนรวย ที่ต้องการได้ชื่อเสียงในสังคมไฮโซแต่ประการใดๆ เลย
พูดเอาให้ชัดๆ มูลนิธิสื่อตะวันนี้เกิดมาจากคนจน แต่ก็เพื่อทุกคน
บนโลกแท้ แม้คนร�่ำรวยที่สุขสบายอยู่แล้วก็ยังได้รับประโยชน์ด้วย
เพราะป่าให้อากาศบริสุทธิ์แก่ทุกคน ไม่เลือกว่าจนหรือรวย
เมื่อมาเห็นเช่นนี้แล้ว โดยเฉพาะคนร�่ำรวยหรือคนมีอ�ำนาจ
ก็อาจจะได้คิดบ้างว่า “ขนาดนายตะวันเป็นคนจน ก็ยังเสียสละได้
ถึงเพียงนี้ เราคนร�่ำรวยหรือคนมีอ�ำนาจแท้ๆ จะมัวเห็นแก่ตัวอยู่
มันก็ดูกระไร” ถ้าเพียงแค่คนร�่ำรวยหรือคนมีอ�ำนาจเริ่มคิดได้เท่านี้
โอกาสที่โลกจะรอดก็เกิดขึ้นทันที เพราะถึงยังไงๆ อนาคตของโลก
ก็จำ� เป็นต้องฝากไว้ในก�ำมือของคนร�ำ่ รวยหรือคนมีอำ� นาจอยูน่ นั่ เอง
เนือ่ งจากเป็นกลุม่ คนทีจ่ ะดลบันดาลให้โลกนีด้ ขี นึ้ หรือเลวลงได้จริงๆ
โดยใช้กำ� ลังทรัพย์หรือก�ำลังอ�ำนาจทีต่ นมีเป็นพลังผลักดัน ดังนั้น
แม้แต่มูลนิธิสื่อตะวัน ก็ย่อมหวังน�้ำใจจากคนมีอ�ำนาจหรือคนร�ำ่ รวย
ด้วยแน่ๆ เพราะแค่ล�ำพังก�ำลังคนจนก็คงท�ำให้ส�ำเร็จได้ยาก
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ส่วนคนจนด้วยกัน มูลนิธิสื่อตะวัน ก็อาจจะเป็นโอกาส
หรือเป็นแรงบันดาลใจ รวมถึงเป็นก�ำลังใจให้ลุกขึ้นมาสร้างสรรค์
ความดีงามตามก�ำลังของตน ถ้าไม่มีก�ำลังจะท�ำเองตามล�ำพังได้
ก็อาจจะร่วมด้วยช่วยสื่อตะวัน เช่น มาเป็นจิตอาสาในรูปต่างๆ
โดยเฉพาะการอนุรักษ์พิทักษ์ป่า หรือแค่ร่วมด้วยช่วยกันกดไลค์
กดแชร์ผ่านออนไลน์ทางมือถือเป็นต้น ก็ยังนับว่าเป็นบุญกุศล
เป็นการบ�ำเพ็ญตนให้มีคุณค่าตามสมควรแก่ฐานะแล้ว
หากถามว่า “ผมต้องการอะไรให้ตัวเอง ?” ก็ขอตอบว่า
“ตลอดทัง้ ชีวติ จิตของผมคอยพะวงอยูแ่ ต่เรือ่ งความเจ็บความตาย
ทีม่ นั วนเวียนมาเยีย่ มเยียนอยูต่ รงหน้า ท�ำให้ลาภยศสรรเสริญสุข
ใดๆ ในโลกนี้ ไม่ค่อยมีความหมายอะไรกับผมนัก หากจะถามหา
สิ่งที่ผมต้องการจริงๆ ก็เห็นแต่นิพพาน อันจะท�ำให้ไม่เจ็บไม่ตาย
นั่นแหละ ไม่มีอะไรแอบแฝงซับซ้อนซ่อนเร้น เป็นเรื่องที่เปิดเผย
ตรงไปตรงมา ตอบตรงๆ ผมต้องการแค่ว่า ก่อนที่ตัวเองจะตาย
ขอจัดแจงทุกอย่างไว้ให้เรียบร้อยดีงาม เรื่องชีวิตก็ขอเป็นอิสระ
และไม่เป็นภาระของใคร เรื่องทรัพย์สินที่มีก็ขอให้เกิดประโยชน์
อย่างยั่งยืน เพราะทั้งชีวิตทั้งทรัพย์สินเหล่านี้นั้น โดยตัวมันเอง
หาจีรังยั่งยืนไม่ ต่อได้ท�ำประโยชน์ไว้ ก็จึงจะจีรังยั่งยืนไป”
ทีนี้ก็เรื่องสุดท้าย ที่ขอเปิดใจให้หมดด้วย ทีแรกผมเคย
ปรารภว่า จะจัดตั้งมูลนิธิด้วยทรัพย์สินส่วนตน และจะใช้ดอกผล
จากที่ตนท�ำงานมาบริหารจัดการไป โดยห้ามไม่ให้เรี่ยไร และไม่ให้
แม้แต่รับบริจาค ซึ่งในประเด็นหลังถูกคณะกรรมการผู้ร่วมก่อตั้ง
มูลนิธิฯ มีความเห็นคัดค้านว่า “ที่ไม่ให้เรี่ยไร ไม่ให้กวนใจผู้คน
ก็ควรอยู่ แต่ถ้าไม่ให้รับบริจาคเลยนั้น ไม่น่าจะควร เพราะจะขัด
กับหลักการของมูลนิธโิ ดยทัว่ ไป ทีไ่ ม่หาก�ำไร และพึงมีรายได้จาก

การรับบริจาคเป็นหลัก ทั้งมูลนิธิจะเติบโตไม่ได้ ถ้าไม่อาศัยแรง
ศรัทธาจากสาธุชนร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้ละมือ เช่น โครงการ
สร้างศูนย์ “วิจัยป่าบูชาบรรพชน” ซึ่งอาจจะต้องใช้งบประมาณ
นับร้อยล้านบาท อาจารย์จะท�ำตามล�ำพังตนคนเดียวอย่างไร ?”
ผมก็เลยต้องจ�ำนนต่อความจริง ขอบใจคณะกรรมการที่กล้าท้วงติง
เพื่อสร้างสรรค์สิ่งที่ดีที่สุดให้สังคมมนุษย์ไปชั่วฟ้าดินสลาย
เป็นอันว่า มูลนิธิสื่อตะวัน จะไม่มีการเรี่ยไรหรือส่งคนไป
เคาะประตูบ้านใคร (ถ้าไป ประธานฯ จะเป็นคนไปเอง) หากเห็น
ผูห้ นึง่ ผูใ้ ดแอบอ้างมูลนิธสิ อื่ ตะวันไปท�ำแบบนัน้ ขอให้แจ้งต�ำรวจ
จับได้เลย ส่วนผู้มีจิตศรัทธาโปรดบริจาคมาได้ที่มูลนิธิสื่อตะวัน
กันโดยตรง ที่ประธานฯ หรือกรรมการมูลนิธิฯ เท่านั้น
ตามที่ผมได้เปิดใจมา ก็น่าจะพอสมควรแล้ว ต่อจากนีไ้ ป
จะได้อธิบายขยายความวัตถุประสงค์ของมูลนิธใิ ห้ได้รบั ทราบทัว่ กันว่า
มูลนิธินี้จะท�ำอะไร ? เพื่ออะไร ? และโดยประการใดๆ บ้าง ?
เพือ่ เป็นหลักอ้างอิงให้กรรมการหรือคนท�ำงานของมูลนิธสิ อื่ ตะวัน
ได้นำ� ไปใช้เป็นบรรทัดฐาน และเพือ่ ให้สาธุชนทัง้ หลายใช้ประกอบ
การพิจารณาก่อนจะตัดสินใจมาให้การสนับสนุน เช่น ร่วมบริจาค
หรือร่วมกิจกรรมต่างๆ กับมูลนิธสิ อื่ ตะวันสืบไป ด้วยความเลือ่ มใส
เต็มใจศรัทธา เกิดเป็นประโยชน์ไพศาลแก่โลกไปแสนนาน.
ด้วยจิตเมตตาและปรารถนาดี
(นายตะวัน นาคกนิษฐ ป.ธ.๙)
ประธานกรรมการมูลนิธิสื่อตะวัน
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วัตถุประสงค์
มูลนิธิสื่อตะวัน
๑.
		
๒.
		
๓.
		
๔.
		
๕.
		
		
		
		
๖.
		
๗.

อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
เพื่อระบบนิเวศของโลกสะอาดและยั่งยืน
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและการศึกษาวิจัย
เพื่อสังคมมนุษย์ที่มีสุนทรียภาพและสันติภาพ
ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะและความเข้าใจอันดี			
ระหว่างศาสนา เพื่อให้เกิดสันติสุขในทุกกลุ่มชน
สงเคราะห์คนทุพพลภาพ ผู้ด้อยโอกาส
ผู้ยากไร้ และผู้ประสบภัยต่างๆ เป็นต้น
ด�ำเนินการจัดหาที่ดินด้วยการรับซื้อหรือรับบริจาค
เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑ ถึงข้อ ๔ เช่น
เพื่อปลูกป่าแล้วมอบเป็นสมบัติของแผ่นดิน
เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ หรือเพื่อเป็นสถาน
สงเคราะห์คนยากไร้และคนด้อยโอกาสต่างๆ เป็นต้น
ด�ำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศล เพือ่ การกุศล
และองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด

๑

อนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม เพื่อระบบนิเวศ
ของโลกสะอาดและยั่งยืน

วิทยาศาสตร์เชื่อกันว่า เอกภพหรือสากลจักรวาลเกิดขึ้นมา
จากบิกแบง เมื่อราว ๑๓,๗๐๐ ล้านปีมาแล้ว ส่วนมันจะสูญสิ้นไป
เมื่อใดไม่อาจรู้ แต่ที่สุดก็ต้องแตกดับแน่ๆ ในขณะที่ดวงอาทิตย์
เกิดขึน้ มาในรุน่ หลังๆ เมือ่ ราว ๔,๕๗๐ ล้านปีกอ่ น และจะดับสลาย
ไปในอีกราว ๔,๕๐๐ ล้านปี ส่วนโลกของเรานี้ เกิดมาหลังจากนั้น
คือเมื่อราว ๔,๕๔๐ ล้านปี ทั้งก็จะย่อยยับไปก่อนดวงอาทิตย์แน่ๆ
คือแค่ราว ๔,๐๐๐ ล้านปีขา้ งหน้า ส�ำหรับสิง่ มีชวี ติ เกิดขึน้ มาบนโลก
เมื่อราว ๔,๐๐๐ ล้านปีก่อน หรือหลังจากโลกเกิดมาได้ระยะหนึ่ง
และจะสูญสิ้นไปจากโลกในอีกราว ๓,๐๐๐ ล้านปีเท่านั้น
อย่างไรก็ดี เรายังมีเวลาอีกร้อยพันล้านปี เพราะโลกใบนี้
จะยังเป็นที่อยู่อาศัยของสรรพสัตว์ไปได้อีกนานแสนนาน (นานกว่า
ห้วงอายุขัยของสรรพสัตว์แน่ๆ) เว้นเสียแต่จะมีมหันตภัยล้างโลก
เช่น การพุง่ ชนกันของดวงดาวหรือโดยเทหวัตถุขนาดใหญ่ในอวกาศ
ซึ่งโอกาสจะเป็นไปได้ คงหลายล้านปีจึงจะมีสักหน กว่าจะถึงวันนั้น
เผ่าพันธุ์มนุษย์คงจะสูญสิ้นไปก่อน ล่วงหน้าตั้งนานแล้ว*
ภัยธรรมชาติถึงแม้จะยังน่ากังวล แต่พฤติกรรมของคน
กลับเป็นเรื่องที่ควรกังวลยิ่งกว่า วิกฤติการณ์ต่างๆ ของโลกวันนี้
ถ้าดูให้ดีและยอมรับกันตรงๆ ล้วนเกิดมาจากน�้ำมือมนุษย์
* Stephen William Hawking กล่าวว่า “ทางรอดของมนุษย์คืออวกาศ”
แต่นายตะวันฝันใกล้ๆ “แค่ธรรมชาติรอบตัว ดูแลให้ดกี อ่ นดีกว่าไหม ?”
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นับวันโลกทั้งใบจะไม่น่าอยู่อาศัยต่อไปอีก เพราะป่าไม้
ลดลง อากาศเป็นพิษ ผืนดินปนเปื้อน แหล่งน�้ำเน่าเสีย จนระบบ
นิเวศวิปริต ส่งผลให้ภัยธรรมชาติรุนแรงและเกิดบ่อยขึ้น
นี่คือมหันตภัยเฉพาะหน้าของมวลมนุษย์ ซึ่งไม่ใช่เกิดจาก
ภัยธรรมชาติ แต่มันเกิดจากน�้ำมือของมนุษย์เอง ที่ไปท�ำลายโลก
เพราะความโลภโมโทสันอันไม่มีที่สุด จนไม่รู้ว่าจะหยุดกันอย่างไร
เป็นเรื่องที่น่าเศร้าใจ และน่าละอายใจต่อสรรพสัตว์ยิ่งนัก
ถึงวันนีเ้ ราไม่มเี วลาจะมาโทษกันเองแล้ว เช่นคนรวยโทษว่า
เพราะคนจนถางท�ำไร่เลื่อนลอย คนจนก็ตอบโต้ว่า คนจนใช้แค่มีด
แค่ขวานถาง ป่าจะร้างได้อย่างไร ? สาเหตุทปี่ า่ ไม้จะหมดไปจากโลก
ก็เพราะรถแทรกเตอร์ของคนรวยต่างหาก ใครผิด ใครถูก เอาไว้
ก่อนเถอะ ควรมาร่วมมือกันแก้ไขปัญหาที่เกิดแล้วจะดีกว่า
เฉพาะเรือ่ งป่าไม้ และเอาแค่ประเทศไทย ในปี พ.ศ.๒๕๐๔
ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าทั้งหมดราว ๒๗๓,๖๒๙ ตารางกิโลเมตร
หรือคิดเป็นร้อยละ ๕๓.๓ ของพื้นที่ทั้งประเทศ แสดงว่าตอนนั้น
ประเทศของเรา มีพื้นที่สีเขียวชอุ่ม มากกว่าสีที่แห้งแล้ง
ผ่านมาแค่ครึ่งศตวรรษ ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ ประเทศไทย
เหลือพื้นที่ป่าอยู่เพียง ๑๖๓,๖๕๖ ตารางกิโลเมตร หรือคิดเป็น
ร้อยละ ๓๑.๖ ของพื้นที่ทั้งประเทศ อันแสดงว่า มาบัดนี้เรามี
พื้นที่แห้งแล้งมากกว่าพื้นที่สีเขียวชอุ่ม จะเห็นได้ว่าเพียงแค่ ๕๐ ปี
ป่าไม้ของเราหายไปกว่า ๑๐๐,๐๐๐ ตารางกิโลเมตร หรือลดลงจาก
ที่เคยมีมาเกือบจะครึ่ง ซึ่งน่าใจหายหรือน่าเสียดายที่สุด
บางคนอาจจะยังมองไม่เห็นว่ามันน่าสะพรึงกลัวเพียงไหน ?
เพราะยังไม่เข้าใจในคุณค่าของป่าไม้ ก็จะขออธิบายให้ทกุ คนได้เข้าใจ
ตามจริง ด้วยข้ออุปมาอุปไมยไปทีละอย่าง ดังต่อไปนี้

๑. ป่าเป็นเครื่องปรับอากาศประจ�ำโลก, ถ้าป่าไม้มีน้อย
ภูมิศาสตร์และบรรยากาศของโลกก็จะวิปริตแปรปรวน ยามร้อน
ก็ร้อนจัด หนาวก็หนาวเกิน พายุก็กรรโชก น�้ำแข็งขั้วโลกก็ละลาย
คลื่นลมทะเลคลั่ง ชายฝั่งพังจมลงทะเล ฝนชุกน�้ำก็ท่วม ฝนแล้ง
ก็ไร้น�้ำ ซ�้ำจะเกิดแผ่นดินไหวที่รุนแรงและถี่ขึ้น เป็นต้น
๒. ป่าเป็นอ่างเก็บน�้ำตามธรรมชาติ, ถึงฝนตกลงมาน้อย
ถ้ามีป่าไม้มาก โลกก็ไม่ขาดแคลนน�้ำ เพราะมีป่าไม้ซับน�้ำเก็บไว้ให้
แต่ถ้าป่าไม้น้อย น�้ำบนโลกก็จะน้อย ที่เห็นได้ชัดๆ เช่น ธารน�้ำตก
ทีเ่ คยมีนำ�้ ไหลตลอดทัง้ ปี ก็จะมีให้ชมเฉพาะหน้าฝนชุก ถึงหน้าแล้ง
ก็จะไม่มีน�้ำตกสวยๆ ให้ได้ชื่นชมกันอีก อย่างนี้เป็นต้น
๓. ป่าเป็นที่อยู่อาศัยอันแท้จริงของสรรพสัตว์ แม้มนุษย์
เราเองก็อยู่อาศัยในป่ามาก่อน วิวัฒนาการมาจากป่า มีป่าที่ไหน
สัตว์ก็อยู่ได้ที่นั่น มนุษย์เราเองก็เช่นกัน เคยอยู่อาศัยในป่ามาก่อน
ทั้งสิ้น จึงเกิดกระท่อมหลังเล็ก ลามเป็นตึกระฟ้า เป็นวัดวาอาราม
เป็นพระราชวัง ซึ่งก็ยังต้องมีต้นไม้ไว้ให้ความร่มรื่น ฝ่ายสรรพสัตว์
ชัดเจนอยูแ่ ล้ว ป่าไม้คอื บ้านของมัน แม้บางพวกจะอยูใ่ นน�ำ้ ในทะเล
มีน�้ำนั้นเป็นบ้าน ก็ยังต้องมีป่าตามแบบของมัน คือจ�ำพวกพืชที่เกิด
ในน�้ำในทะเลต่างๆ มิฉะนั้นมันก็จะอยู่อาศัยในนั้นไม่ได้
๔. ป่าเป็นแหล่งอาหารของสรรพสัตว์* เป็นโรงครัวแรก
อันยั่งยืนของโลก แม้ส�ำหรับมวลมนุษย์ด้วย มีป่าไม้อยู่ที่ไหน
สรรพสัตว์ย่อมจะไม่อดตาย มนุษย์เราเองก็เช่นกัน ขอแค่ยังมีป่า
ล�ำพังอาหารเลีย้ งชีวติ ของผูค้ นทัง้ โลก เราจะไม่มวี นั ขาดแคลนเลย
หลายร้อยปีที่ผ่านมา มนุษย์เราหลงทาง ถางป่าท�ำนาไร่ เพื่อผลิต
* ทางชีววิทยา ห่วงโซ่อาหารในระบบนิเวศ มีพชื เป็นผูส้ ร้าง (Producer)
มีสัตว์เป็นผู้เสพ (Consumer) ถ้าไร้พืชห่วงโซ่อาหารก็จะพังตั้งแต่ต้น
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อาหาร ส�ำหรับการกักตุน แล้วกลายเป็นสินค้า จนต่อมาสังคมโลก
เกิดอุตสาหกรรม เพื่อผลิตสินค้าให้มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เราต้องการ
วัตถุดบิ เอามาป้อนโรงงานบานปลายไปใหญ่โต ป่าไม้ทเี่ คยเป็นแหล่ง
อาหารของทุกคนอยูแ่ ล้ว กลายเป็นเขตหวงห้ามโดยประการต่างๆ
ท�ำให้คนรวยก็รวยเอาๆ ส่วนคนจนก็จนลงๆ จนไม่มแี ม้แต่อาหาร
จะกิน ถ้ายังมีป่าไม้และไม่มีใครหวงห้ามแบบโบราณ ทุกคนบนโลก
ก็จะไม่มใี ครอดอาหาร เป็นเรือ่ งทีส่ งั คมมนุษย์ควรหันมาใช้สติปญ
ั ญา
พิจารณาทบทวนตัวเองเสียบ้าง ทัง้ ควรจะมีเมตตาปรานีแก่สรรพสัตว์
ที่เป็นเพื่อนร่วมโลกของตนด้วย อย่าเห็นแก่ตัวกันนักเลย
ความส�ำคัญของป่าไม้ทั้ง ๔ ด้านนี้ เป็นแค่เพียงส่วนหนึ่ง
เท่านั้น ยังมีความส�ำคัญในด้านอื่นๆ อีกมากมาย แต่ด้วยเวลา
และหน้ากระดาษอันจ�ำกัด จึงขอพูดไว้แต่เพียงเท่านี้ก่อน
การที่ “มูลนิธิสื่อตะวัน” เลือกเอางาน “หาแผ่นดินคืน
ให้ผนื ป่า เร่งคืนผืนป่าให้ธรรมชาติ” มาเป็นกิจกรรมแรก และเป็น
กิจกรรมหลักตลอดไป ก็เพราะเห็นว่า ถ้าเอาสติปัญญาเข้ามาจับ
เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องส�ำคัญ จ�ำเป็น และเร่งด่วนที่สุดของมนุษยชาติ
ในยุคนี้ หรือในทุกยุคเลย ก็ว่าได้ ทั้งแม้แต่มุมมองในทางศาสนา
ก็ควรจะนับว่าเป็นบุญเป็นกุศลอันสูงสุด ยิ่งกว่าบุญกว่ากุศลใดๆ
ในโลก อาจจะมีผู้กล่าวหาว่า ผมพูดเอาเอง ตามความเห็นส่วนตัว
ก็ขอให้ลองคิดพิจารณาด้วยสติและปัญญา ดังต่อไปนี้
๑. ศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ย่อมถือว่า การให้
หรือการแบ่งปันอาหาร เช่น การใส่บาตรถวายภัตตาหารพระภิกษุ
สามเณร การเลี้ยงอาหารคนชราหรือเด็กด้อยโอกาส การส่งอาหาร
ไปช่วยผูป้ ระสบภัยต่างๆ ตลอดไปจนกระทัง่ การเลีย้ งอาหารแก่สตั ว์
ข้างถนน เช่น สุนัขจรจัด ก็นับว่าเป็นบุญกุศลใช่ไหม ?

ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ถ้าแค่มปี า่ สรรพสัตว์กจ็ ะไม่อดอาหาร
การที่เราคืนแผ่นดินให้ผืนป่า หรือการสร้างป่าคืนให้แก่ธรรมชาติ
ก็เท่ากับว่าเราได้ให้อาหารแก่สรรพสัตว์ด้วยอยู่แล้วนั่นเอง ก็จึงนับ
ได้ว่า เป็นการท�ำบุญกุศลแม้ในทางศาสนาด้วยประการฉะนี้
๒. ศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ย่อมถือกันว่า
การให้ที่อยู่อาศัย (แม้แต่ที่พักแรม) นับเป็นบุญเป็นกุศลอย่างยิ่ง
อีกอย่างหนึ่งใช่ไหม ?
ดังได้กล่าวมาแล้วว่า ป่าไม้ก็เป็นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติ
อันเปรียบเป็นบ้านของสรรพสัตว์อยู่แล้ว ดังจะเห็นว่า มีป่าที่ไหน
สรรพสัตว์กจ็ ะย้ายเข้าไปอยูอ่ าศัยทีน่ นั่ การทีเ่ ราช่วยกันคืนแผ่นดิน
ให้ผืนป่า หรือช่วยกันสร้างป่าคืนให้แก่ธรรมชาติ ก็เท่ากับว่าเราได้
ให้ที่อยู่อาศัย หรือคืนบ้านให้แก่สรรพสัตว์ด้วยนั่นเอง จึงนับได้ว่า
นี่ก็เป็นการท�ำบุญกุศลแม้ในทางศาสนาด้วยประการฉะนี้
๓. ศาสนา โดยเฉพาะพระพุทธศาสนา ย่อมถือกันว่า
การให้ชีวิต หรือการช่วยชีวิตเอาไว้ นับเป็นบุญกุศลขั้นสูงสุด
ประการหนึ่งใช่ไหม ?
เมือ่ กล่าวโดยสรุป ป่าเป็นปัจจัยทีส่ �ำคัญทีส่ ดุ ในการด�ำรงชีวติ
ของสรรพสัตว์ทั้งโลก เพราะเป็นทั้งแหล่งอาหาร เป็นทั้งที่อยู่อาศัย
เป็นทั้งผู้ให้อากาศ (ฟอกอากาศ ปรับสมดุลให้แก่บรรยากาศโลก)
ถ้าปราศจากป่าเสียแล้ว สรรพสัตว์หรือสิ่งมีชีวิตส่วนใหญ่ในโลกนี้
จะต้องสูญพันธุ์ไป ก็จึงกล่าวได้ใช่ไหมว่า “การท�ำลายป่าไม้ ก็คือ
การท�ำลายชีวิต เพราะเป็นการล้างผลาญสรรพสัตว์อย่างชัดเจน
การรักษาป่าไม้ ก็คอื การรักษาชีวติ เพราะเป็นการให้โอกาสมีชวี ติ
แก่สรรพสัตว์อย่างชัดแจ้งเช่นกัน” ดังนัน้ การให้คนื ผืนป่าจึงนับว่า
เป็นบุญกุศลขั้นสูงสุดแม้แต่ในทางศาสนาด้วยประการฉะนี้
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ยิง่ ไปกว่านัน้ ในพระพุทธศาสนามีค�ำสอนส�ำคัญและรูท้ วั่ กัน
อยู่ว่า “การให้ธรรมะเป็นทานชนะการให้ทั้งปวง” ถ้าแบบผิวเผิน
ที่คนทั่วไปเข้าใจกัน คือ “พระสงฆ์แสดงธรรม พ่อแม่อบรมลูก
ครูสอนศิษย์ มิตรเตือนมิตร ในทางที่ถูกที่ควร” โดยมุ่งที่ค�ำพูดดีๆ
ว่าเป็นธรรมะ, แต่แบบลึกซึ้ง หรือโดยสาระแก่นแท้จริงๆ ธรรมะ
ได้แก่ความถูกต้องเป็นธรรม หรือการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นธรรม
การให้ธรรมะเป็นทาน ก็จึงหมายถึงการปฏิบัติให้ถูกต้องเป็นธรรม
นัน่ เอง เช่น เป็นพระสงฆ์กป็ ฏิบตั ดิ ปี ฏิบตั ชิ อบตรงต่อพระธรรมวินยั
เป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายก็ตั้งอยู่ในพรหมวิหารธรรม มีความประพฤติ
ดีงามตามหลักศีลธรรมและกฎหมายบ้านเมือง เป็นแบบอย่างที่ดี
ของลูกหลาน, เป็นครูก็มีความรู้ดีและมีความประพฤติที่น่าเคารพ
ของศิษยานุศิษย์, เป็นมิตรก็หวังดีอย่างจริงใจชี้ทางสวรรค์นิพพาน
ให้แก่มติ รเสมอๆ อย่างนีเ้ รือ่ ยไป จนถึงเป็นผูน้ ำ� ชุมชน ผูน้ ำ� ประเทศ
และผูน้ ำ� ทัง้ โลก ก็ตงั้ อยูใ่ นความถูกต้องดีงาม อยูใ่ นความยุตธิ รรม
เพือ่ ประโยชน์สขุ แก่ทกุ กลุม่ ชน ทุกเชือ้ ชาติ ทุกศาสนา ตลอดถึง
สรรพสัตว์ดว้ ย ก็ชื่อว่า เป็นการให้ธรรมะเป็นทานโดยแท้
ป่าไม้เป็นความถูกต้องดีงามตามธรรมชาติ เพราะเป็นสิ่งดี
สิ่งมีประโยชน์มากที่สุดแก่สรรพสัตว์ ถ้าไม่มีป่า ก็จะไม่มีสรรพสัตว์
เพราะมีป่า ก็จึงมีสรรพสัตว์ มนุษย์ก็เป็นหนึ่งในสรรพสัตว์ เกิดขึ้น
และวิวัฒนาการมาจากป่า ทั้งตราบใดที่สรรพสัตว์ยังต้องการอาหาร
ยังจ�ำเป็นต้องหายใจ ก็ย่อมล้วนจะต้องพึ่งพาอาศัยป่า ทั้งทางตรง
และทางอ้อม อยู่ตราบนั้น การคืนแผ่นดินให้ผืนป่า หรือการคืน
ผืนป่าให้ธรรมชาติ จึงชือ่ ว่า เป็นการให้ธรรมะเป็นทานชัน้ ทีล่ กึ ซึง้
ถึงแก่นแท้ อย่างเต็มตามความหมาย เพราะให้ความถูกต้องดีงาม
ตามธรรมชาติ แก่สรรพสัตว์และแก่สรรพสิ่ง ดังกล่าวมา

ในทางกลับกัน ผูท้ ำ� ลายป่า นอกจากจะเป็นการท�ำลายชีวติ
เบียดเบียนสรรพสัตว์ดงั กล่าวแล้ว ก็ได้ชอื่ เป็นผูท้ ำ� ลายธรรมะด้วย
เพราะท�ำให้ความถูกต้องดีงามตามธรรมชาติเสือ่ มสิน้ ไป เป็นเรือ่ ง
ที่ตรงไปตรงมาอยู่แล้ว ถ้าเพียงแค่มนุษย์เรา ไม่เอาแต่ความละโมบ
โลภมาก เรื่องเช่นนี้ก็ไม่มีใครที่เข้าใจไม่ได้ ทั้งก็น่าจะพากันละอาย
เมือ่ จะตัดไม้ท�ำลายป่า แล้วหันมาร่วมมือกัน เร่งกอบกูฟ้ น้ื ฟูอนุรกั ษ์
พิทักษ์ป่าไม้อย่างจริงจังกันทั้งประเทศและทั้งโลกในที่สุด
“มูลนิธิสื่อตะวัน” จับเอากิจกรรมการกอบกู้ฟื้นฟูอนุรักษ์
พิทักษ์ธรรมชาติ (สิง่ แวดล้อมโลก) โดยมุง่ เอาการคืนผืนดินให้ผนื ป่า
หรือคืนผืนป่าให้ธรรมชาติ มาเป็นกิจกรรมแรกและเป็นกิจกรรมหลัก
ก็ดว้ ยตระหนักถึงประโยชน์สขุ อันสูงสุด แก่สรรพสัตว์และสรรพสิง่
ตามความเป็นจริงของธรรมชาติดังกล่าวนี้ เราจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า
"ปัญญาชนทั้งโลกจะมาเห็นด้วยและช่วยสนับสนุนเรา"
“ปลูกป่าได้บุญกว่าสร้างโบสถ์”

เพราะป่าเป็นที่ก่อเกิดกำ�เนิดแห่งธรรมะ*
เพราะป่าเป็นอ่างเก็บน้ำ�ตามธรรมชาติ
เพราะป่าเป็นเครื่องปรับอากาศประจำ�โลก
เพราะป่าเป็นที่อยู่อาศัยและเป็นแหล่งอาหาร
อันมั่นคงถาวรของสรรพสัตว์ยิ่งกว่าที่ใดๆ**
ขณะที่โบสถ์แม้จะมีคุณค่าในทางศาสนามาก
แต่ถ้าหากผู้คนสิ้นศรัทธาก็จะหมดคุณค่าลงได้
ไม่เหมือนกับ “ป่า” ที่ต่อให้ผู้คนไร้ซึ่งศรัทธา
ก็จะยังคงมีคุณค่าไปชั่วฟ้าดินสลายอยู่นั่นเอง
* สำ�หรับชาวพุทธ เพราะป่าเป็นสถานที่ประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน
		
ของพระพุทธเจ้า ผู้ทรงให้กำ�เนิด “พุทธธรรม”
** แม้แต่ใต้ทะเลก็มปี า่ ตามแบบของมัน (เช่น สาหร่าย ปะการัง และอืน่ ๆ)
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๒

ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
และการศึกษาวิจยั เพือ่ สังคมมนุษย์
ที่มีสุนทรียภาพและสันติภาพ

ศิลปวัฒนธรรม และการศึกษาวิจยั ท�ำให้มนุษย์ตา่ งจากสัตว์
เดรัจฉานทัว่ ไป เพราะถ้าปราศจากสิง่ นีแ้ ล้ว มนุษย์กเ็ ป็นสัตว์โลก
ชนิดหนึง่ เท่านัน้ มีเกิดแก่เจ็บตายกินถ่ายสืบพันธุเ์ สมอเหมือนกัน
กับสัตว์เดรัจฉานนัน่ เอง ไม่ได้วเิ ศษวิโสไปกว่าสัตว์อนื่ ๆ
การส่งเสริมรักษาศิลปวัฒนธรรมเอาไว้ รวมถึงการศึกษาวิจยั
ให้รจู้ ริงรูช้ ดั แล้วปฏิบตั ไิ ด้อย่างถูกต้องเหมาะสม จึงเป็นการจรรโลง
รักษาความเป็นมนุษย์เอาไว้ ให้คงความแตกต่างจากสัตว์เดรัจฉาน
อืน่ ๆ นัน่ เอง ก็จงึ เป็นเรือ่ งส�ำคัญอันดับต้นๆ ของสังคมมนุษย์เสมอ
เพราะมิฉะนัน้ แล้ว สังคมนุษย์กจ็ ะไม่ตา่ งหรืออาจจะตำ�่ ทรามยิง่ กว่า
สัตว์เดรัจฉานเสียอีก เช่น พฤติกรรมทางเพศ เป็นต้นก็ได้
ในอดีตสังคมมนุษย์ได้สงั่ สมศิลปวัฒนธรรมเอาไว้มากมาย
และหลากหลายทั่วโลก นับว่าเป็นมรดกอันล�้ำค่า ที่ตกทอดมา
ถึงคนรุน่ เรา โดยผ่านกระบวนคัดสรรแบบลองผิดลองถูก หรือผ่าน
การศึกษาวิจยั ในแต่ละยุคสมัยเรือ่ ยมา
อนาคตสังคมมนุษย์จะยังสัง่ สมรักษาศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้
ทีม่ ากมายและหลายหลากอันเป็นมรดกลำ�้ ค่าของปูย่ า่ ตายายเอาไว้
ได้เพียงใด เป็นเรือ่ งทีท่ า้ ทายนัก เพราะตัง้ แต่นตี้ อ่ ไป สังคมมนุษย์
จะเผชิญกับความเปลีย่ นแปลงทีร่ นุ แรงและถาโถม ดังทีป่ รากฏชัด
ในแต่ละยุคสมัย ดังนี้
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๑. ยุคการอพยพและท่องเทีย่ ว (ยุคอดีตมาจนถึงปัจจุบนั )
เพราะผู้คนบนโลกโยกย้ายถิ่นฐาน จึงท�ำให้เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
ศิลปะ และวัฒนธรรม ที่หลากหลายกระจายอยู่ในแต่ละมุมโลก
จะเกิดการหลอมรวมผสมกลมกลืนกลายเป็นก้อนเดียวกัน
๒. ยุคโลกไร้พรมแดนเพราะไอที (ยุคปัจจุบนั ถึงอนาคต)
ที่สลายเส้นแบ่งอาณาเขตทุกประเทศให้ลบเลือน อันยิ่งจะท�ำให้
การหลอมรวมในยุคก่อนรวดเร็วขึ้น จนยากที่จะมีกลุ่มชนใดรักษา
อัตลักษณ์ของตนเองเอาไว้ได้จริง โดยไม่ผสมปนเปเลย
๓. ยุคไตรมิตรพิชติ ห้วงอวกาศ (ยุคอนาคตถึงกัลปาวสาน)
ที่ขอท�ำนายว่า โลกใบนี้จะมี “คน” (มนุษย์) ๓ กลุ่ม อยู่ปนกัน
ได้แก่ “คนคง” คือมนุษย์ดั้งเดิมสืบพันธุ์โดยการร่วมเพศ กลุ่ม ๑,
“คนโคลน” คือมนุษย์ตัดแต่งสืบพันธุ์โดยพันธุวิศวกรรม กลุ่ม ๑,
และ “คนคอม” คือมนุษย์ดิจิตอลสร้างโดยวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
อีกกลุ่ม ๑, ซึ่งจะต้องอยู่ร่วมกันโดยสันติภาพให้จงได้ ท่ามกลาง
สิ่งแวดล้อมที่อาจจะเลวร้ายหรือย�่ำแย่กว่าวันนี้เป็นอันมาก
นักวิทยาศาสตร์ต่างก็ตระหนักว่าในอีกไม่ช้าไม่นาน แม้แต่
ใต้มหาสมุทรหรือที่สุดบนอวกาศก็อาจต้องกลายเป็นถิ่นฐานใหม่
ของมนุษย์ ส่วนจะอยู่กันได้จริงๆ อย่างไรนั้น ? ก็ยังเป็นเรื่องที่
ท้าทาย แต่สงั คมมนุษย์จ�ำเป็นจะต้องเตรียมตัวเตรียมใจไว้ตอ้ นรับ
กับการมาของอนาคตเช่นว่านี้ให้จงดีและให้จงได้
มูลนิธสิ อื่ ตะวันมองเลยไปกว่านัน้ ทีส่ �ำคัญเราจะท�ำอย่างไร
ให้สังคมมนุษย์ยังมีสุนทรียภาพและสันติภาพสืบไป ในท่ามกลาง
ความเปลี่ยนแปลงที่รุนแรงและรวดเร็วเหลือเกินนี้ ?
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๓

ส่งเสริมการเผยแผ่ธรรมะ
และความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
เพื่อให้เกิดสันติสุขในทุกกลุ่มชน

“ธรรมะ” ในทีน่ หี้ มายถึง ความเป็นจริง สิง่ ทีถ่ กู ทีค่ วร
ทีด่ ที งี่ าม และความบริสทุ ธิย์ ตุ ธิ รรม ในทุกกิจกรรม ทุกสังคม
ทุกความเชื่อ และทุกเมื่อของมนุษย์หรือของสังคมโลกทั้งหมด
ทัง้ สิน้ จึงมิได้ผกู ขาดอยูเ่ พียงเรือ่ งศาสนาเท่านัน้ กล่าวคือเป็นเรือ่ ง
สากลทีเ่ อือ้ เฟือ้ เผือ่ แผ่ไปแก่ทกุ กลุม่ ชน ทุกเชือ้ ชาติ ทุกศาสนา
ทุกภาษา และทุกวัฒนธรรม รวมไปถึงกลุม่ ชนผูม้ เี ชือ้ ชาติศาสนา
ภาษาและวัฒนธรรมอันปะปน จนกระทั่งถึงผู้คนที่ประกาศตนว่า
ไม่นับถือศาสนาใดเลยด้วย ขอแค่มีศีลธรรมความถูกต้องดีงาม
ตามธรรมชาติ ก็ยอ่ มชือ่ ว่า “เป็นผูม้ ธี รรมะ” กันทัง้ สิน้
อย่างไรก็ดี ศาสนาก็ยอ่ มยังได้ชอื่ ว่า เป็นผูน้ ำ� ทางธรรมะ
อยู่ต่อไป อย่างน้อยๆ ก็อีกนับร้อยนับพันปี เมื่อพูดถึงธรรมะ
จึงยังเป็นภาระของศาสนาอยูด่ ี แต่จะท�ำอย่างไรให้ศาสนาไม่มวั มา
รบรากันเอง หันมาร่วมมือกัน ด้วยความเข้าใจอันดีระหว่างกัน
เพือ่ ให้บงั เกิดสันติสขุ แก่ทกุ กลุม่ ชน ตลอดจนสรรพสัตว์
มูลนิธิสื่อตะวัน ก็เห็นความส�ำคัญของการเผยแผ่ธรรมะ
และความเข้าใจอันดีตอ่ กันระหว่างศาสนาเป็นอย่างยิง่ โดยเฉพาะ
นายตะวัน (อ.อ�ำนวย นาคกนิษฐ ป.ธ.๙) ก็ได้เสนอแนวคิด
มานานนับ ๑๐ ปี เรื่อง “ท�ำไอทีให้มีธรรมะ” หรือโดยสาระ
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“ท�ำให้ธรรมะชนะอธรรมบนเสิรช์ เอ็นจิน้ ให้จงได้” ชนิดทีท่ �ำให้ผคู้ น
คีย์ค�ำใดๆ ใน google ก็ให้ได้เจอแต่สิ่งที่ถูกต้องดีงามขึ้นมา
ก่อนเสมอไป เพราะไม่ว่าจะบนโลกใบแท้ หรือแม้บนโลกใบเทียม
ก็จ�ำเป็นจะต้องมีธรรมะมารักษาโลกไว้ ไม่ให้เสื่อมสลาย
ยิ่งโลกของเราในเบื้องหน้าต่อไป จะไร้ซึ่งพรมแดนมากขึ้นๆ
ไม่ว่าจะพรมแดนทางภูมิศาสตร์ เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา วัฒนธรรม
หรืออื่นใด ในที่สุดก็จะต้องคละเคล้าปะปนผสมกลมกลืนกันหมด
โลกอนาคต แม้จะยังมีเส้นแบ่งเขตประเทศอยู่ก็ตาม แต่ก็จะไม่มี
รัฐบาลใดในโลกสามารถกักขังราษฎรของตนเอาไว้เฉพาะในขอบเขต
ประเทศของตน หรือกีดกันราษฎรประเทศอื่นไม่ให้เข้ามาอยู่อาศัย
ในขอบเขตประเทศของตน ได้อกี หากรัฐบาลใดขืนท�ำก็จะเป็นปีศาจ
หรือทรราชแห่งยุค ที่ราษฎรจะลุกฮือขึ้นขับไล่ไม่ยอมรับ
ศาสนาก็เช่นกัน จะไม่สามารกักกันความเชื่อของศาสนิกไว้
ในเฉพาะรูปแบบแห่งศาสนานัน้ ๆ ได้อกี ต่อไป และว่าโดยสติปญ
ั ญา
ศาสนาที่ดีก็ไม่ควรท�ำ ศาสนาใดขืนท�ำก็จะกลายเป็นปีศาจอาชญกร
ทางจิตวิญญาณ ซึ่งศาสนิกยุคใหม่จะไม่ต้องการ เพราะขัดแย้งกับ
วิถีชีวิตที่แท้จริงของเขา ศาสนาที่ดีและที่เหมาะสมกับโลกยุคใหม่
ต้องให้อิสระแก่ศาสนิกได้เลือกเชื่อ เลือกปฏิบัติ โดยไม่ไปขัดแย้ง
กับวิถีชีวิตจริงๆ ของเขาด้วย ศาสนาก็จึงจะมีค่าส�ำหรับเขา
มูลนิธิสื่อตะวัน ในฐานะองค์การการกุศล ที่ไม่แอบอ้าง
ศาสนา เป็นอิสระและเปิดกว้างในทางศาสนา ยินดีจะเป็นจิตอาสา
เล็กๆ ร่วมด้วยช่วยศาสนา (ช่วยชาติ ช่วยสังคม) เผยแผ่ธรรมะ
ให้ยังแพร่หลายอยู่ในโลก ทั้งบนโลกใบแท้ และบนโลกใบเทียม
เพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกกลุ่มชน ตลอดจนสรรพสัตว์สืบไป.
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๔

สงเคราะห์คนทุพพลภาพ
ผูด้ อ้ ยโอกาส ผูย้ ากไร้
และผูป้ ระสบภัยต่างๆ เป็นต้น

“ความเมตตากรุณา” นับว่าเป็นคุณธรรมส�ำคัญอันบ่งบอก
ถึงความเป็นมนุษย์ เพราะถ้าไร้ความเมตตากรุณาเสียแล้ว มนุษย์
ก็จะไม่ตา่ งจากสัตว์เดรัจฉาน หรืออาจจะเลวทรามเสียยิง่ กว่า
โดยหลักสากล คนที่มีจิตใจเป็นมนุษย์แท้นั้น เมื่อเห็น
เพือ่ นมนุษย์ดว้ ยกัน หรือแม้แต่สตั ว์อนื่ ๆ ตกทุกข์ได้ยาก ก็จะเกิด
จิตการุณย์ อยากช่วยเหลือเกื้อกูล คิดจะสงเคราะห์อนุเคราะห์
ไปตามสมควรแก่ฐานะทีต่ นจะพึงท�ำได้ เป็นธรรมดา
“มูลนิธสิ อื่ ตะวัน” ก็เช่นกัน หากมีสงิ่ ใดทีพ่ อสงเคราะห์
อนุเคราะห์ชว่ ยเหลือเพือ่ นมนุษย์ หรือแม้แต่สตั ว์อนื่ ใดทีต่ กทุกข์
ได้ยากโดยประการต่างๆ เราก็จะไม่ลงั เลเลย
เพียงแต่วัตถุประสงค์หลักของเราจะมุ่งไปที่การคืนผืนป่า
ให้ธรรมชาติ ด้วยเห็นว่า ถ้าโลกเรานีม้ ปี า่ ไม้นอ้ ย ทัง้ มวลมนุษย์
ทัง้ สรรพสัตว์ ก็จะต้องพลอยทุกข์ยากไปทัว่ กัน ต่อเมือ่ โลกเรานี้
มีปา่ ไม้มากพอ ทัง้ มวลมนุษย์ทงั้ สรรพสัตว์และสรรพสิง่ ทั้งหมด
ก็จงึ จะอยูด่ มี สี ขุ ไม่ทกุ ข์รอ้ น ดังนัน้ ผูใ้ ห้ปา่ ก็จงึ ได้ชอื่ ว่า ผูม้ เี มตตา
กรุณา ช่วยเหลือเกือ้ กูล สงเคราะห์ อนุเคราะห์ ต่อเพือ่ นร่วมโลก
ทัง้ หมดทัง้ สิน้ และอย่างได้ผลลึกซึง้ ถึงทีส่ ดุ อยูแ่ ล้วเสร็จ
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แต่เพราะสังคมนุษย์เต็มไปด้วยปัญหา ผูค้ นบนโลกนีม้ ที กุ ข์
มีภยั กันไปต่างๆ นานา บ้างพิกลพิการ บ้างป่วยไข้ บ้างประสบภัย
ต่างๆ เช่น ทุพภิกขภัย (ขาดแคลนอาหาร), โจรภัย, อัคคีภยั , อุทกภัย,
วาตภัย เป็นต้น ซำ�้ ร้ายยังมีภยั จากมนุษย์ดว้ ยกันเองทีข่ ม่ เหงรังแกกัน
ท�ำให้ชวี ติ แต่ละคนทีท่ กุ ข์ยากอยูแ่ ล้วอัตคัดขัดสนยิง่ ขึน้ ไปอีก ถ้าโลก
แล้งนำ�้ ใจไร้เมตตา หาคนดีกนั ไม่ได้ โลกนีก้ จ็ ะไม่นา่ อยูเ่ ลย
การคอยสงเคราะห์ชว่ ยเหลือกัน จึงส�ำคัญจ�ำเป็นและเร่งด่วน
ของสังคมมนุษย์ ซึง่ ถ้าธรรมะมากพอ คนทีอ่ ดก็ควรได้อมิ่ คนประสบ
ทุกข์ก็ควรได้สุข คนประสบภัยก็ควรปลอดภัยจากน�้ำใจของเพื่อน
มนุษย์ดว้ ยกัน มูลนิธสิ อื่ ตะวันเป็นองค์กรของคนดี ก็จงึ ย่อมมีนำ�้ ใจ
ช่วยเหลือกันไป ในฐานะทีเ่ ป็นเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตายด้วยกัน
ทัง้ นี้ เท่าทีเ่ ราจะท�ำได้ ภายใต้เงือ่ นไขหรือปัจจัยทีเ่ กือ้ หนุน
กล่าวคือ เราอาจจะไม่ขวนขวายในกิจกรรมเช่นนีม้ ากนัก โดยเฉพาะ
ถ้าเห็นว่าพอจะมีหน่วยงานหรือองค์การอืน่ ทีม่ กี �ำลังหรือปัจจัยเกือ้ หนุน
มากกว่าเราช่วยเหลืออยู่แล้ว ก็ย่อมเป็นเหตุผลให้องค์การเล็กๆ
อย่างเราเพลาก�ำลังตัวเองไว้ เพือ่ จะได้ไม่เป็นภาระจนเกินตัว
อย่างไรก็ดี มูลนิธสิ อื่ ตะวันก็จะให้ความส�ำคัญกับเรือ่ งคน
ไม่นอ้ ยกว่าเรือ่ งธรรมชาติดว้ ย เพียงแต่เราจะมุง่ ค�ำนึงถึงหลักการ
ทีจ่ ะมอบคืนแผ่นดินให้ผนื ป่า หรือการส่งคืนผืนป่าให้แก่ธรรมชาติ
เป็นเป้าหมายแรก เพราะนั่นจะเป็นประโยชน์สูงสุดที่เพื่อนมนุษย์
และสรรพสัตว์ทั้งโลกย่อมได้รับร่วมกัน ทั้งยังเป็นการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้าที่โลกยุคนี้ก�ำลังเผชิญอยู่จริงๆ ด้วย เป็นหลัก.
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๕

ด�ำเนินการจัดหาที่ดิน
ด้วยการรับซื้อหรือรับบริจาค
เพื่อวัตถุประสงค์ตามข้อ ๑
ถึงข้อ ๔ เช่น เพื่อปลูกป่า
แล้วมอบเป็นสมบัตขิ องแผ่นดิน
เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ
หรือเพื่อเป็นสถานสงเคราะห์
คนยากไร้และคนด้อยโอกาส
ต่างๆ เป็นต้น

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างเป็นรูปธรรม มูลนิธินี้จึงให้
มีกจิ กรรมด�ำเนินการจัดหาทีด่ นิ ด้วยการรับซือ้ จากผูม้ ใี จยินดีขายให้
หรือรับบริจาคจากผู้มีจิตศรัทธามอบให้
ทัง้ นีต้ อ้ งไม่มเี งือ่ นไขหรือข้อผูกพันให้มลู นิธติ อ้ งไปรับภาระ
อย่างหนึง่ อย่างใด ขายคือขาย ให้คอื ให้ ผูข้ ายได้เงิน ผูใ้ ห้ได้บญ
ุ
เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ต่อนัน้ ไป เช่น สิทธิการเช่าอยูอ่ าศัยสืบไปได้
จะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่มูลนิธิก�ำหนดไว้เท่านั้น
ส่วนหน้าที่ของมูลนิธิฯ เมื่อได้ที่ดินมาแล้ว (ไม่ว่าจะโดย
การรับซือ้ หรือรับบริจาคมาก็ตาม) พึงจัดสรรไปเพือ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ พร้อมกับเพื่อการอนุเคราะห์
ต่อเพือ่ นมนุษย์ตามนโยบายของผูก้ อ่ ตัง้ ทีก่ �ำหนดไว้ให้จดั สรรทีด่ นิ
ของมูลนิธิสื่อตะวันทุกแปลงออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้
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๑. อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ให้ปลูกป่าหรือปล่อยเป็นป่า
ตามธรรมชาติ และประกาศเป็นเขตอภัยทาน แล้วมอบให้เป็นสมบัติ
ของแผ่นดิน (อาจโอนกรรมสิทธิ์คืนให้รัฐด้วยก็ได้) สืบไป
๒. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดตั้งเป็นศูนย์ศึกษาวิจัยต่างๆ
ในความรับผิดชอบของมูลนิธสิ อื่ ตะวัน มูลนิธอิ นื่ วัด หรือหน่วยงาน
ของรัฐ ที่มีปณิธานสอดคล้องกันก็ได้,
๓. ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้จัดสรรสงเคราะห์เพื่อนร่วมโลก
ผู้ยากไร้ หรือด้อยโอกาส แบบไม่จ�ำกัดกลุ่มชน เชื้อชาติ ศาสนา
ภาษา หรือวัฒนธรรม เช่น เป็นที่อยู่อาศัยและที่ท�ำกิน ตามแนว
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยจะต้องไม่ส่งผลเสียแก่ผืนป่า
ขอขยายความไว้ ดังต่อไปนี้
ส่วนที่ ๑. คือวัตถุประสงค์หลัก อันพึงจะเป็นอัตลักษณ์
ของมูลนิธินี้ ที่เมื่อใครพูดถึง “มูลนิธิสื่อตะวัน” ก็ควรจะคิดถึง
การคืนผืนดินให้ผืนป่า การคืนผืนป่าให้ธรรมชาติ และเพื่อแสดงถึง
เจตนาอันบริสุทธิ์ หลังจากปล่อยหรือปลูกเป็นป่าคืนธรรมชาติแล้ว
มูลนิธิฯ ควรมอบที่ดินส่วนนี้คืนให้เป็นสมบัติของแผ่นดิน กล่าวคือ
ควรโอนกรรมสิทธิ์คืนให้แก่รัฐสืบไป
ค�ำว่า รัฐ ในที่นี้ให้หมายถึงหน่วยงานของรัฐ ตั้งแต่องค์การ
บริหารส่วนต�ำบล ขึ้นไปจนถึง กระทรวงทบวงกรม ที่มีหน้าที่ก�ำกับ
ดูแลเรื่องป่าไม้อยู่ กล่าวคือ เมื่อรับเอาไปแล้วจะต้องรักษาไว้เป็นป่า
ตลอดไป อาจจะในรูปอุทยานการศึกษา, ป่าชุมชน, ป่าสงวนแห่งชาติ,
หรืออื่นๆ ที่คงสภาพป่าไว้ได้, โดยห้ามน�ำไปใช้ในทางอื่นๆ ที่จะต้อง
ท�ำลายป่าไม้ทิ้งไปเสีย (เพราะขัดต่อเจตนารมณ์ของผู้ให้)
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ส่วนที่ ๒. ถึงจะเป็นวัตถุประสงค์รอง แต่ก็ส�ำคัญไม่น้อย
เพราะจะได้เป็นฐานทีม่ นั่ ของมูลนิธสิ อื่ ตะวัน และเป็นแหล่งประสาน
ความร่วมมือกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนที่มีปณิธาน
สอดคล้องกัน เพื่อการบ�ำเพ็ญประโยชน์สุขแก่สังคม ให้กว้างใหญ่
ไพศาลยิ่งๆ ขึ้นไป
ส่วนที่ ๓. แม้จะเป็นวัตถุประสงค์รั้งท้าย แต่ภายภาคหน้า
อาจจะกลายเป็นมนต์เสน่หข์ องมูลนิธนิ ี้ เพราะ “ผูใ้ ห้ยอ่ มเป็นทีร่ กั ,
ผู้ช่วยเหลือย่อมผูกมิตรไว้ได้” ผู้มีมิตรมาก เมื่อท�ำกิจกรรมใดๆ
ก็จะมีผู้ให้การสนับสนุน เพราะมีผู้ให้การสนับสนุน กิจกรรมนั้นๆ
ก็จะส�ำเร็จได้สมประสงค์ ดังนั้น ส่วนที่ ๓ นี้ ก็จึงมีความส�ำคัญ
ที่สุดในอีกมิติหนึ่งด้วยตลอดไป
อนึ่ง ค�ำที่ว่า “ไม่จ�ำกัดกลุ่มชน เชื้อชาติ ศาสนา ภาษา
หรือวัฒนธรรม” นั้น คือเป็นไปตามหลักมนุษยธรรมสากล ภายใต้
กรอบกฎหมายทัง้ ในและระหว่างประเทศด้วย เช่นว่าถ้าชาวต่างชาติ
จะมาขออาศัยอยู่ในที่ดินของมูลนิธิสื่อตะวันนี้ ก็จะต้องเป็นไปตาม
กฎหมายที่ให้สิทธิหรือไม่ให้สิทธิ์ไว้เท่านั้น ถ้ากฎหมายมิได้ห้ามไว้
“มูลนิธสิ อื่ ตะวันก็ยนิ ดีจะสงเคราะห์เพือ่ นร่วมโลกทุกคนอยูแ่ ล้ว”
แต่ถ้ากฎหมายมีห้ามไว้ ให้ถือว่า “มูลนิธิสื่อตะวันก็ห้ามด้วย”
ซึ่งถ้ามีผู้ที่มาขออยู่อาศัย โดยที่ขัดต่อกฎหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง
โดยเฉพาะหนีคดีมา ให้ถือว่า มูลนิธิสื่อตะวันไม่มีส่วนรับรู้ด้วย
ที่อนุญาตให้อยู่ ก็เพราะไม่รู้ หรือเพราะมนุษยธรรมสถานเดียว
ที่เหลือสุดแท้แต่ทางการจะจัดการกันเองไปตามกฎหมาย
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๖

ด�ำเนินการ หรือร่วมมือกับ
องค์การการกุศล เพือ่ การกุศล
และองค์การสาธารณประโยชน์
เพื่อสาธารณประโยชน์

ข้อนี้แทบจะไม่มีความจ�ำเป็นใดๆ ให้จะต้องอธิบายเพิ่มเติม
เพราะมีความหมายทีช่ ดั เจนอยูแ่ ล้ว ในฐานะทีเ่ ป็นองค์การการกุศล
ด้วยกัน มูลนิธิสื่อตะวันย่อมยินดีที่จะให้ความร่วมมือในกิจกรรม
การกุศลต่างๆ อย่างเต็มใจ ภายใต้ข้อจ�ำกัดที่เราจะพึงท�ำได้
ในทางกลับกัน คงมีบ้างที่มูลนิธิสื่อตะวัน ก็อาจจะเป็นฝ่าย
ทีต่ อ้ งขอความร่วมมือไปยังองค์การการกุศล หรือหน่วยงานรัฐอืน่ ใด
เพื่อประโยชน์หรืออ�ำนวยความสะดวกในด้านการบ�ำเพ็ญกุศลบ้าง
ไม่มากก็น้อย ไม่วันใดก็วันหนึ่ง ซึ่งก็ย่อมจะต้องหวังว่า จะได้รับ
ความร่วมมือหรือการสนับสนุนตามสมควร อย่างนั้นเช่นกัน
ดังนั้น การขอความร่วมมือ หรือการให้ความร่วมมือกัน
ขององค์การการกุศล หรือองค์การสาธารณประโยชน์ จึงเป็นอีก
หนทางหนึ่งที่ส�ำคัญในการสร้างสรรค์จรรโลงโลก
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๗

ไม่ด�ำเนินการเกี่ยวข้อง
กับการเมืองแต่ประการใด

ธรรมดาองค์กรการกุศลย่อมหวังจะได้รบั ศรัทธาจากทุกคน
ทีแ่ ม้มคี วามคิดเห็นแตกต่างกัน เช่น เรือ่ งอุดมการณ์ทางการเมือง
ซึง่ จากดึกด�ำบรรพ์ ถึงปัจจุบนั และในอนาคต ยังไม่เห็นวีแ่ ววว่า
จะลดความขัดแย้งลงได้จริง ดังนัน้ ก็จงึ ถือกันมาเป็นหลักสากล
ไปแล้วว่า องค์กรศาสนาหรือองค์กรการกุศลไม่ควรจะไปยุง่ เกีย่ ว
กับการเมือง มูลนิธสิ อื่ ตะวันก็ยดึ หลักการเดียวกันนีด้ ว้ ย
โดยจะไม่ไปเกีย่ วข้องกับกิจกรรมการเมือง ทัง้ ในฐานะ
เป็นเจ้าภาพผูจ้ ดั หรือเป็นผูร้ ว่ มทีใ่ ห้การสนับสนุนใดๆ ทัง้ สิน้
ยกเว้นเพียงการแสดงความคิดเห็นโดยสุจริตใจในฐานะพลเมือง
คนหนึง่ เท่านัน้ (อันเป็นธรรมดาของการแสดงทัศนะ)
เช่น นายตะวัน (อ�ำนวย นาคกนิษฐ ป.ธ.๙) โดยปกติ
จะหมางเมินการเมือง วางเฉยไม่ตอแยต่อนักการเมืองทุกระดับ
เสมอมา แม้อาจคบหาบ้างก็โดยทางสังคม เช่น เป็นญาติ เป็นมิตร
เป็นศิษยานุศษิ ย์ เป็นต้นเท่านัน้ (ไม่เกีย่ วกับการเมือง)
แต่กเ็ ป็นทีร่ กู้ นั ดีในหมูญ
่ าติมติ รศิษยานุศษิ ย์มายาวนานว่า
นายตะวันเป็นครูผเู้ สนอแนวคิดเรือ่ ง “ธรรมิกประชาธิปไตย” แบบ
ไม่ตอ้ งมีผสู้ มัคร โดยราษฏรได้ใช้สทิ ธิขนั้ สมบูรณ์ของตนจะเลือก
ใครก็ได้ ซึง่ ตนรูจ้ กั ดี ทีม่ หี วั อกเดียวกับตน และทีต่ นเห็นว่าดีกว่า
เก่งกว่าตนแน่ๆ ซึง่ ท�ำได้ ทัง้ ง่ายและประหยัดกว่าทีค่ ดิ , ส่วนวิธี
เลือกตัง้ แบบมีผสู้ มัคร มีพรรคการเมือง ทีท่ ำ� ๆ กันอยูท่ งั้ โลกนัน้
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นายตะวันหันหลังให้ (ไม่ไปเลือกตัง้ ) มานานแล้ว เพราะเห็นว่า
มันจ�ำกัดสิทธิร์ าษฏรให้ตอ้ งจ�ำใจเลือกคนทีต่ นไม่รจู้ กั จริง ซ�ำ้ ร้าย
คนเหล่านีท้ แี่ ท้กเ็ ป็นแค่คนกลุม่ เดียว คือคนร�ำ่ รวยหรือเครือข่าย
ของคนร�ำ่ รวยเท่านัน้ ขัดแย้งกับหลักการประชาธิปไตยอันแท้จริง
ท�ำให้สังคมไร้ความยุติธรรม ก่อให้เกิดความเหลื่อมล�้ำระหว่าง
คนรวยกับคนจนอย่างสุดขั้ว ควรจะเลิกกันเสียทั้งโลก ซึ่งเป็น
การเสนอแนวคิดโดยสุจริตแท้ และไม่เอนเอียงเข้าข้างกลุม่ การเมือง
ฝ่ายไหนทั้งสิ้น ทั้งเมื่อได้เสนอไปแล้ว ก็ไม่เคยเก็บเอามาใส่ใจว่า
“จะมีผใู้ ดเอาด้วยกับแนวคิดของตนหรือไม่ ?” เป็นการให้อสิ ระ
แก่ผฟู้ งั ได้ใช้สติปญ
ั ญาของตนเองไตร่ตรองเอาอย่างเสรี
สรุปว่า มูลนิธสิ อื่ ตะวันยึดหลักการสากล ทีไ่ ม่ดำ� เนินการ
เกีย่ วข้องกับการเมืองแต่ประการใดๆ.
------------------วัตถุประสงค์ทั้ง ๗ ข้อของมูลนิธิสื่อตะวันนี้ เป็นเรื่องที่ผม
เห็นว่า มีความส�ำคัญ จ�ำเป็น และเร่งด่วนที่สุด ในสังคมมนุษย์
ยุคดิจิตอล หรือแม้แต่ยุคต่อๆ ไปด้วย จึงหวังว่า เพื่อนร่วมโลก
จะได้ร่วมด้วยช่วยกันผลักดันให้ส�ำเร็จให้จงได้
เช่น ผูม้ อี ำ� นาจอาจจะใช้อำ� นาจมาสนับสนุนให้เกิดผลลัพธ์
ทีก่ ว้างขวางออกไป, ผูม้ ที รัพย์อาจจะบริจาคทรัพย์ชว่ ยสนับสนุน
กิจกรรมของมูลนิธ,ิ ผูม้ สี อื่ อาจจะใช้สอื่ มาช่วยแชร์หรือช่วยแพร่
กระจายข่าวนีใ้ ห้ได้รกู้ นั ไปทัว่ ทัง้ โลก, จนกระทัง่ ทีส่ ดุ ผูม้ จี ติ อาสา
ก็อาจจะเอากายวาจาใจของตนเองมาร่วมด้วยช่วยสนับสนุนกิจกรรม
ของมูลนิธนิ ี้ ตามแต่ศรัทธาหรือโอกาสอันเหมาะสมสืบไป.
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หนึ่ง..อนุรักษ์ธรรมชาติ
สอง..ศิลป์ศาสตร์วิจัยเสริม
สาม..ธรรมะสละเติม
สี่..เพียรเพิ่มเริ่มสงเคราะห์
ห้า..พลิกฟื้นคืนผืนป่า
หก..มิตรมาร่วมมือเหมาะ
เจ็ด..การเมืองเลี่ยงทะเลาะ
เจตน์จ�ำเพาะ..สื่อตะวัน ฯ
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การก่อเกิด

มูลนิธิสื่อตะวัน
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วันก่อ
วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๐๗
นายตะวัน หรืออาจารย์อ�ำนวย นาคกนิษฐ ได้คลอดจากครรภ์
มารดา แล้วหลังจากนั้นมา ๕๐ ปี (๒๕๕๗) ก็ได้ปรารภอายุ
ท�ำบุญใหญ่ ครั้งแรกและครั้งเดียวที่เกี่ยวกับตนเอง เรียกว่า
“วันวางวัย” หมายถึง วันวางภาระชีวติ ลง และสละทรัพย์สนิ
ทั้งหมดมอบคืนให้แก่ธรรมชาติ โดยไม่คอยให้ตัวตายไปก่อน
ตามค�ำสอนหลวงพ่อพุทธทาสเรื่อง “ตายก่อนตาย”
“มูลนิธสิ อื่ ตะวัน” คือผลอันสืบเนือ่ งมาจากวันวางวัย
ของนายตะวันนั้น เป็นรูปเป็นร่างได้ใน ๓ ปีถัดมา (๒๕๖๐)
โดยบริจาคทรัพย์สินส่วนตัว เป็นทุนจัดตั้งและทุนด�ำเนินการ
๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท จากมรดกบิดามารดาและสัมมาชีพของตน
จึงกล่าวได้ว่า วันเกิดของนายตะวัน เป็น “วันก่อ” ให้เกิด
หรือเป็น “จุดก�ำเนิด” ของ “มูลนิธิสื่อตะวัน”

นายตะวัน (อาจารย์อ�ำนวย นาคกนิษฐ) เป็นลูกชาย
คนเล็กของ “พ่อโปรย แม่นาดี” บ้านนากลาง ต.นากลาง
อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา พ่อโปรย เป็นลูกของ “ปู่ชาลี
ทวนตะขบ กับย่าทุมมา เปิดสูงเนิน” แม่นาดี เป็นลูก
ของ “ตาแก้ว เกาะสูงเนิน กับยายลาว เจียมสูงเนิน”
ท่านเหล่านี้* นับได้ว่าเป็นบุพการีของสื่อตะวัน เพราะเป็น
บรรพบุรุษ (พ่อแม่ปู่ย่าตายาย) ของผู้ก่อร่างสร้างไว้
* ปูช่ าลี เป็นลูกของ "ปูท่ วดพรหมา กับ ย่าทวดเขียว" บ้านยางกระทุง ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา, ย่าทุมมา เป็นลูกของ "ปูท่ วดเร่ กับ ย่าทวดนกน้อย", ตาแก้ว เป็นลูกของ "ตาทวดตา
กับ ยายทวดเต้" (ยายทวดเต้ อายุยนื ๑๐๒ ปี), ยายลาว เป็นลูกของ "ตาทวดเหมา กับ ยายทวดขาว"
บ้านแก่นท้าว ต.เสมา อ.สูงเนิน (เมืองโบราณ โคราชเก่า อาณาจักรศรีจนาศะ) จ.นครราชสีมา.
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พ่อและแม่ของนายตะวัน
นายตะวัน มีพี่น้อง ๖ คน คือ ๑. เด็กชายบุญมี
เปิดสูงเนิน (สกุลย่า)* ๒. นายบุญนาค เปิดสูงเนิน ผู้เป็น
ที่มาของนามสกุลใหม่ “นาคกนิษฐ” (น้องชายของนายนาค)
๓. เด็กชายวินยั เปิดสูงเนิน ๔. เด็กหญิงอ�ำไพ เปิดสูงเนิน
๕. หลวงพ่อ : พระมหาน้อม นมการี (อ่านว่า นะมะการี)
เจ้าคณะอ�ำเภอบึงสามัคคี จังหวัดก�ำแพงเพชร ๖. ตนเอง
เป็นน้องชายคนเล็ก โดยพี่คนที่ ๑ คนที่ ๓ และคนที่ ๔
ได้เสียชีวิตตั้งแต่นายตะวันยังไม่ทันมาเกิด ซึ่งพี่ๆ ทุกคนนี้
ล้วนเป็นบุพการีของสือ่ ตะวันในชัน้ หนึง่ ด้วย เพราะมีสว่ นช่วย
หล่อหลอมกล่อมเกลาชีวิตจิตใจของนายตะวันมา
* สกุลปู่ อันควรจะเป็นชื่อสกุลจริงของพ่อโปรยและลูกๆ คือ "ทวนตะขบ"
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วันเกิด
วันเสาร์ที่ ๑๙ พฤศจิกายน พุทธศักราช ๒๕๕๙
คณะกรรมการผู้ก่อตั้งมูลนิธิสื่อตะวัน ได้ประชุมกันครั้งแรก
ประกอบด้วย
๑. นายตะวัน (อ�ำนวย นาคกนิษฐ) ผูบ้ ริจาคทรัพย์สนิ
เป็นทุนก่อตั้ง และประธานกรรมการ,
๒, นายสุรวัตน์ เสนาชัยนรัก กรรมการ/เหรัญญิก,
(ในฐานะผู้แทนศิษยานุศิษย์กลุ่มไตรสิกขา)
๓. นายราชวัติ ชาญสงคราม กรรมการ/เลขานุการ,
(ในฐานะผูแ้ ทนศิษยานุศษิ ย์กลุม่ เพือ่ นพัฒน์)
๔. นายพจน์ เปิดสูงเนิน กรรมการ/ผูช้ ว่ ยเลขานุการ,
(ในฐานะทายาทตามกฎหมาย, หลานชาย)
๕. นายศิรศิ กั ดิ์ เปิดสูงเนิน กรรมการ/ผูช้ ว่ ยเหรัญญิก,
(ในฐานะทายาทตามกฎหมาย, หลานชาย)
เป็นผลให้เกิดการจัดตั้งมูลนิธิสื่อตะวัน ทั้งเป็นวันร่าง
“ข้อบังคับของมูลนิธิสื่อตะวัน” อันจะใช้เป็นดุจธรรมนูญ
ของมูลนิธิสืบไปด้วย (ดูหน้า ๕๓)
จึงนับได้ว่า วันนี้เป็น “วันเกิด” ของมูลนิธิสื่อตะวัน
อันแท้จริง ส่วนวันที่รัฐรับรอง นั่นเป็นอีกต่างหาก
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นางฟ้าแห่งนายตะวัน
อนึ่ง วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ยังเป็นวันคล้ายวันเกิด
ของ “นางฟ้าแห่งนายตะวัน”* ผูเ้ คยเดินทางทัว่ ไทยด้วยกัน
นาน ๓ ปี ซึง่ เป็นเจ้าของวจีวา่ “ถึงอาจารย์จะหลุดโลกไปแล้ว
แต่กค็ วรค�ำนึงถึงคนอืน่ ทีเ่ ขายังติดอยูใ่ นโลกบ้าง อย่างน้อยๆ
ก็ท�ำอะไรให้เขาได้เห็นร่องรอยของอาจารย์เอาไว้สกั นิด ถ้าเบือ่
เรือ่ งธุรกิจ ไม่คดิ ท�ำบริษทั อีก ก็อาจตัง้ เป็นมูลนิธเิ พือ่ การกุศล
ทีเ่ ข้าได้กบั ปณิธานหรืออุดมการณ์ของอาจารย์กย็ งั ได้”
“มูลนิธิสื่อตะวัน” ได้ก่อก�ำเนิดเกิดขึ้นมา นอกจาก
โดยปณิธานหรืออุดมการณ์ของนายตะวันแล้ว อาจกล่าวได้วา่
“วจีนางฟ้า” ก็มีส่วนมาคอยกระตุ้นเตือนอีกแรงหนึ่งด้วย
จึงเป็นการสมควรจะได้จารึกเอาไว้วา่ “นางฟ้าแห่งนายตะวัน”
ก็เป็น “บุคคลส�ำคัญของมูลนิธสิ อื่ ตะวัน” ในฐานะผู้ผลักดัน
หรือเป็นอีกหนึ่งแรงบันดาลใจให้มูลนิธินี้เกิดขึ้นมา
* ขอสงวนนามจริงไว้ รอให้เจ้าตัวพร้อมจะเปิดเผยด้วยตนเอง ซึ่งก็ไม่ใช่ความลับอะไร
เพราะตลอด ๓ ปี มีพระสงฆ์นับร้อยและสาธุชนนับพัน ทั่วแผ่นดินไทย ก็ได้รู้จักแล้ว.
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ผู้ก่อ ผู้ท�ำให้เกิด ก็ส�ำคัญ
ในฐานะบุพการีที่ท�ำให้มีให้เกิด
ผู้สร้าง ผู้สานต่อ ก็ส�ำคัญเท่ากันด้วย
ในฐานะผู้สืบสานที่ท�ำให้ยิ่งใหญ่ให้ยั่งยืน
จึงหวังว่า ทุกท่านที่มารู้มาเห็น
จะระลึกเช่นนี้ แล้วสร้างสรรค์สานต่อ
ให้มูลนิธิสื่อตะวัน เจริญก้าวหน้าสืบไป
เพื่อประโยชน์สุขของลูกหลานเราเอง
โดยไม่จ�ำกัด กลุ่มชน เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรม
แบบที่ไม่ว่าท่านจะมีความเชื่ออย่างไร
หรือแม้มีความประพฤติที่ต่างกันแค่ไหน
เมื่อมาสู่สื่อตะวัน “เราเป็นมิตรกันได้”
ร่วมกอบกู้ฟื้นฟูดูแลโลกด้วยกันได้
เพราะกิจกรรมเช่นนี้ เป็นความดีสากล
ซึ่งทุกคนก็พึงท�ำตามธรรมดาอยู่แล้ว.
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ข้อบังคับ

มูลนิธิสื่อตะวัน
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*
* นอกจากทุนเริม่ แรกนี้ นายตะวันได้ปวารณาตัวว่า ในระยะเริม่ ต้นทีอ่ าจจะยังมีผสู้ นับสนุนน้อย
ตนเองจะบริจาคต่อเนื่องเดือนละ ๑๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป ภายใน ๓-๑๐ ปี ขั้นต�่ำอีก ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้
มูลนิธิสื่อตะวันด�ำเนินการไปได้โดยราบรื่นและมั่นคงยั่งยืนสืบไป
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ฝากแนวคิดไว้
ความจริงไม่ใช่แนวคิดของผม แต่เป็นของหลวงพ่อพุทธทาส
หรือสืบเนือ่ งมาจากแนวคิด ๓ ข้อ ของหลวงพ่อพุทธทาส
คือ ๑. ทำ�ให้ศาสนิกเข้าถึงแก่นแท้ในศาสนาของตนๆ
		 ๒. ทำ�ความเข้าใจอันดีระหว่างศาสนา
		 ๓. ดึงเพือ่ นมนุษย์ออกมาจากวัตถุนยิ ม
ผมก็เพียงมาคิดต่อว่า ศาสนาทุกศาสนา ถ้าว่าโดยแก่นแท้
และเอาทีต่ รงกันจริงๆ ก็คอื ความไม่เห็นแก่ตวั และโดยกิจกรรม
ทีจ่ ะทำ�ร่วมกันได้แน่ๆ ก็คอื การกอบกูฟ้ น้ื ฟูธรรมชาติ เพิม่ พืน้ ทีป่ า่
อันเป็นการพิทกั ษ์รกั ษาโลกขัน้ สูงสุดเท่าทีม่ นุษย์จะทำ�ได้ (นอกนีไ้ ป
อาจพ้นวิสยั เช่น ถ้าดาวหางหรืออุกกาบาตจะมาชนโลก)
ศาสนาทุกศาสนา ถ้าว่าโดยหลักการและเอาทีต่ รงกันจริงๆ
ก็คอื ความมีศลี ธรรม และโดยกิจกรรมทีท่ �ำ ร่วมกันได้แน่ๆ ก็คอื
การกอบกูฟ้ น้ื ฟูศลี ธรรม เช่น ในยุคนีห้ รือยุคต่อๆ ไป ไอทีเข้ามา
มีอทิ ธิพลเหนือสังคมมนุษย์ ชนิดทีอ่ าจทำ�ให้ทกุ ศาสนาอยู่ไม่รอด
การร่วมมือกันทำ�ให้ไอทีมธี รรมะ จึงควรเป็นภาระของทุกๆ ศาสนา
ไม่ควรเสียเวลามารบรากันเอง (โดยเฉพาะบนโลกออนไลน์)
ศาสนาทุกศาสนา ถ้าว่าโดยปรปักษ์ ล้วนต่างก็มวี ตั ถุนยิ ม
เป็นปรปักษ์รว่ มกัน ซึง่ มันยังครอบงำ�โลกเรือ่ ยมา ด้วยการยืมมือ
ฝ่ายการเมืองเป็นแกนหลัก ถ้าเราต้องการจะเอาชนะมันให้จงได้
เราอาจจำ�เป็นต้องหาวิธใี หม่ในทางการเมือง อย่างหลีกเลีย่ งไม่พน้
เช่น การเลือกตัง้ แบบไม่ตอ้ งมีผสู้ มัคร เพือ่ ทำ�ให้วตั ถุนยิ มหาซือ้ ตัว
ได้ยากขึน้ และเปิดทางให้สติปญ
ั ญาเข้ามามีบทบาทมากขึน้ .

พินัยกรรม
(คำ�สั่งเสีย)
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พินัยกรรม
อาศัยคำ�สัง่ สอนสุดท้ายของพระพุทธเจ้าทีว่ า่ “สังขารทัง้ หลาย
ย่อมเสื่อมสิ้นไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงยังกุศลให้ถึงพร้อม
ด้วยความไม่ประมาทเถิด” ข้าพเจ้านายตะวัน (อำ�นวย นาคกนิษฐ)
จึงเขียนพินัยกรรมนี้ขึ้น โดยเปิดเผยแก่สาธารณชน เพื่อให้ทายาท
หรือผู้มีอ�ำ นาจตามความในพินัยกรรมนี้ได้ถือเป็นข้อปฏิบัติหลังจาก
ที่ข้าพเจ้าตายไปแล้ว
๑. ให้ยกเลิกพินัยกรรมหรือคำ�สั่งเสียอื่นใดที่ข้าพเจ้าเขียน
หรือพูดไว้กอ่ นหน้านี้ ซึง่ ขัดแย้งกันกับข้อความในพินยั กรรมนี้
๒. ทรัพย์สินใดๆ ที่เคยเป็นของส่วนตัวของข้าพเจ้ามาก่อน
และแยกต่างหากจากทรัพย์สนิ ทีข่ า้ พเจ้าบริจาคให้มลู นิธสิ อ่ื ตะวันแล้ว
ซึง่ ข้าพเจ้ามอบให้แล้วแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ดก่อนทีข่ า้ พเจ้าจะตาย ให้ถอื เอา
ตามที่ผู้นั้นๆ ครอบครองอยู่ชัดเจน เช่น ปรากฏชื่อในเอกสารสิทธิ
หรือเป็นผู้เก็บรักษาสิ่งนั้นไว้มานานปีเป็นต้นเป็นสำ�คัญ ห้ามไม่ให้
ทายาทหรือผูม้ อี �ำ นาจตามความในพินยั กรรมนีย้ กขึน้ เป็นคดีฟอ้ งร้อง
เพือ่ ทวงเอาทรัพย์สนิ นัน้ แม้เพือ่ ให้มาเป็นของมูลนิธสิ อ่ื ตะวัน
๓. ทรัพย์สินใดๆ ที่เคยเป็นของส่วนตัวของข้าพเจ้ามาก่อน
และไม่ถูกใครครอบครองตามความในข้อ ๒ ทั้งหมดทั้งสิ้น ให้ตก
เป็นสมบัตขิ องมูลนิธสิ อื่ ตะวัน ห้ามทายาทหรือผูห้ นึง่ ผูใ้ ดยกขึน้ เป็น
คดีฟอ้ งร้องเพือ่ จะแย่งเอาทรัพย์สนิ นัน้ ไปจากมูลนิธสิ อ่ื ตะวัน
๔. เมือ่ ข้าพเจ้าตายลงไป ให้ทายาทหรือผูม้ อี �ำ นาจตามความ
ในพินยั กรรมนี้ นำ�ศพของข้าพเจ้ามาปลงบนทีด่ นิ แปลงใดแปลงหนึง่
ซึง่ มูลนิธสิ อ่ื ตะวันเป็นเจ้าของหรือครอบครองอยูต่ ามกฎหมาย

๕. การปลงศพของข้าพเจ้าให้ยดึ ความเป็นจริงตามธรรมชาติ
สถานเดียว โดยมีข้อห้ามไม่ให้ปฏิบัติ (๒ ข้อ) และข้อกำ�หนดให้
พึงปฏิบัติ (อีก ๓ ข้อ) ดังต่อไปนี้
		 ๕.๑ ห้ามประกอบพิธกี รรมใดๆ แม้ในทางพระพุทธศาสนา
เพราะคาดได้วา่ ผูจ้ ะให้เกียรติมางานศพของข้าพเจ้า จะไม่ใช่มเี พียง
ศาสนิกชนในศาสนาใดศาสนาหนึง่ ซึง่ อาจมีแม้แต่ผทู้ ปี่ ระกาศตนว่า
ไม่นบั ถือศาสนาใดเลยด้วย การห้ามไม่ให้ประกอบพิธกี รรมทางศาสนา
เป็นการแสดงความเมตตาหรือการเทคแคร์ขน้ั สูงสุดของข้าพเจ้าทีม่ ตี อ่
เพือ่ นมนุษย์ โดยไม่จ�ำ กัดกลุม่ ชนเชือ้ ชาติศาสนาภาษาและวัฒนธรรม
ตามที่ข้าพเจ้าได้ประพฤติปฏิบัติตนมาตลอดเวลาที่มีชีวิตอยู่
		 ๕.๒ ห้ามนำ�ดอกไม้ทถ่ี กู เด็ดจากกอหรือจากต้นมาประดับ
ทีศ่ พหรือทีส่ ง่ิ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าอย่างเด็ดขาดตลอดไป รวมไปถึงห้าม
ไม่ให้รบั พวงหรีดจากผูห้ นึง่ ผูใ้ ดมาแสดงความเคารพหรือประดับทีศ่ พ
หรือทีส่ งิ่ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าอย่างเด็ดขาดตลอดไปด้วย อนุญาตเพียง
กระถางไม้ประดับหรือไม้ดอกทีน่ �ำ มาวางไว้แล้ว ต้นไม้หรือดอกไม้นน้ั
ยังมีชวี ติ ต่อไปได้ (ไม่แห้งเหีย่ วตายไปอย่างรวดเร็ว) การให้มขี อ้ ห้าม
ไว้อย่างนี้ เป็นการแสดงถึงจิตทีม่ คี วามรักและคิดจะพิทกั ษ์ธรรมชาติ
ในขัน้ สูงสุดของข้าพเจ้า และเป็นการตามกระตุน้ เตือนต่อเพือ่ นมนุษย์
สืบไปด้วย แม้จากศพหรือจากสิ่งอนุสรณ์ถึงข้าพเจ้านั้นๆ
		 ๕.๓ ให้ตง้ั ศพของข้าพเจ้าไว้ในโลงศพอันเรียบง่าย ๙ วัน
เพือ่ ให้ญาติมติ รศิษยานุศษิ ย์และสาธุชนทัว่ ไปได้มาไว้อาลัยครัง้ สุดท้าย
โดยไม่ตอ้ งประกอบพิธกี รรมทางศาสนาใดๆ หากเป็นพระสงฆ์พงึ ยืน
หน้าโลงศพแล้วสวดพุทธภาษิตเพียงสัน้ ๆ ว่า “อนิจจฺ า วต สงฺขารา,
อจิรํ วตยํ กาโย” เป็นเสร็จพิธี ส่วนฆราวาสหรือเพือ่ นต่างศาสนา
พึงยืนไว้อาลัยไม่เกินคนละ ๑ นาที เป็นเสร็จพิธีเช่นกัน
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		 ๕.๔ ให้ตงั้ ตูส้ บื สานปณิธานของนายตะวันไว้ทหี่ น้าศพ
หรือที่หน้าสิ่งอนุสรณ์ถึงข้าพเจ้า ให้ผู้ท่ีมาไว้อาลัยหรือมาระลึกถึง
ได้รว่ มบริจาคตามกำ�ลังศรัทธา โดยให้ทายาทหรือผูม้ อี �ำ นาจตามความ
ในพินยั กรรมนี้ นำ�ปัจจัยทีไ่ ด้รบั บริจาคไปเป็นค่าใช้จา่ ยบริหารจัดการ
มูลนิธิส่อื ตะวัน หรือจัดสรรไปเพื่อการกุศลอื่นๆ เช่น ถวายเป็น
ค่าพาหนะแด่พระภิกษุสามเณรทีม่ างาน (โดยไม่ให้ประกอบพิธใี ดๆ)
ถวายวัดหรือมอบให้โรงเรียนทีม่ คี ณ
ุ ปู การต่อข้าพเจ้า หรือต่อมูลนิธิ
สือ่ ตะวัน ตามทีเ่ หมาะทีค่ วร (ไม่นอ้ ยเกินไป ไม่มากเกินเหตุ) เป็นต้น
หากมีปัจจัยที่ได้รับบริจาคจำ�นวนมาก ให้ต้งั เป็นกองทุนนายตะวัน
เพือ่ กิจกรรมตามความในข้อบังคับของมูลนิธสิ อ่ื ตะวันสืบไป
		 ๕.๕ เมือ่ ตัง้ ศพครบ ๙ วัน ให้น�ำ ศพของข้าพเจ้าฝังดิน
ในสถานที่อันเตรียมไว้บนที่ดินตามความในข้อ ๔ โดยให้ลึกลงไป
ไม่นอ้ ยกว่า ๒๐๐ เซ็นติเมตร แล้วกลบเสียให้เรียบร้อย ถ้าจะสร้าง
สิง่ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าไว้บนหลุมศพนัน้ ห้ามไม่ให้สร้างขนาดใหญ่โต
โดยต้องสูงไม่เกิน ๑๖๙ เซ็นติเมตร อันเป็นขนาดเท่าตัวจริงข้าพเจ้า
ทีร่ วมรองเท้าด้วยแล้ว และส่วนฐานสำ�หรับวางหรือตัง้ สิง่ อนุสรณ์นน้ั
ต้องสูงไม่เกิน ๘๐๐ เซ็นติเมตร รวมแล้วสูงไม่เกิน ๙๖๙ เซ็นติเมตร
ทัง้ นีใ้ ห้ค�ำ นึงถึงความเรียบง่ายเป็นสำ�คัญ ยิง่ ไปกว่านัน้ พึงให้ระวังว่า
อย่าทำ�ให้หรือปล่อยให้สง่ิ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าใดๆ กลายเป็นทีก่ ราบไหว้
ในรูปสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิข์ องผูค้ น พึงห้ามไม่ให้ใครนำ�ดอกไม้ธปู เทียนมาไหว้
หรือห้ามใครมาบนบานศาลกล่าวโดยประการทัง้ ปวง เพราะนัน่ จะเป็น
การหลบหลูด่ หู มิน่ ข้าพเจ้าไปเสีย พึงปฏิบตั ติ อ่ สิง่ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้า
ด้วยสติปญ
ั ญา หรือเพือ่ นำ�ไปสูก่ ารสืบสานปณิธานโดยประการต่างๆ
อันเป็นการอนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าด้วยความเคารพนับถือกันจริงๆ
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๖. ให้จดั กิจกรรมรำ�ลึกถึงนายตะวันทุกปี เมือ่ ถึงวันครบรอบ
วันตายของข้าพเจ้าต่อเนื่องไป ๙ วัน เฉกเช่นปีที่ข้าพเจ้าได้ตายลง
โดยอนุโลมตามความในข้อ ๕ เสมือนหนึง่ ว่า “จัดงานศพข้าพเจ้า”
อีกครั้งหนึ่งในทุกๆ ปี เพียงแต่งานศพนี้ไม่มีความเศร้า มีแต่เรื่อง
การสืบสานปณิธานของนายตะวันเป็นกิจกรรมที่สำ�คัญที่สุด
๗. การจัดกิจกรรมใดๆ อันเนือ่ งด้วยการรำ�ลึกถึงข้าพเจ้านัน้
ห้ามไม่ให้ระดมทุนจัดงานในรูปแบบต่างๆ ให้จัดขึ้นอย่างเรียบง่าย
และเป็นธรรมชาติ แบบเดียวกับการจัดงานศพของข้าพเจ้านั่นเอง
อนุญาตไว้ให้แต่เพียงตัง้ ตูส้ บื สานปณิธานของนายตะวันได้ ถ้าหาก
ต้องการจะรู้ว่า ใครมาหรือร่วมบริจาคบ้าง อาจจัดเตรียมซองเปล่า
ให้ผมู้ าหรือร่วมบริจาคเขียนชือ่ และจำ�นวนเงินให้ชดั เจนก่อนหย่อน
ลงตู้ดังกล่าวก็ได้ โดยห้ามไม่ให้ไปกำ�หนดจำ�นวนเงิน ต้องแล้วแต่
ผู้มาร่วมงานจะมีจิตศรัทธาร่วมบริจาคด้วยความเต็มใจเอง
๘. สิ่งใดๆ ที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุไว้ในพินัยกรรมนี้ ให้ทายาท
หรือผู้มีอำ�นาจตามพินัยกรรมนี้ เป็นผู้ชี้ขาดในสิ่งนั้นๆ ห้ามไม่ให้
ญาติมิตรหรือศิษยานุศิษย์ใดๆ ยกความคิดขึ้นเป็นข้อคัดค้าน
๙. ให้มูลนิธิสื่อตะวัน โดยผู้ปฏิบัติหน้าที่ประธานกรรมการ
และกรรมการทั้งหมด ตามที่กฎหมายกำ�หนด เป็นผู้มีอำ�นาจหน้าที่
ตามความในพินัยกรรมนี้ ห้ามไม่ให้ญาติมิตรหรือศิษยานุศิษย์ใดๆ
ยกความคิดขึ้นเป็นข้อคัดค้านการปฏิบัติหน้าที่ตามพินัยกรรมนี้.
				

วันวางวัย ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐

66

คำ�อธิบายพินัยกรรม
คำ�ว่า “ทายาทหรือผู้มีอำ�นาจตามความในพินัยกรรมนี้”
ให้หมายถึงเฉพาะบุคคลตามความทีร่ ะบุไว้ในข้อ ๙ ซึง่ ย่อมรวมเอา
ทายาท (หลานทั้งสอง) ของข้าพเจ้าไว้ด้วยแล้ว
คำ�ว่า “ตายไปแล้ว” ให้หมายรวมไปถึงกรณีทแ่ี ม้ยงั มีชวี ติ อยู่
แต่ทพุ พลภาพอย่างสิน้ เชิง จนไม่สามารถจัดการสิง่ ใดๆ ด้วยตนเอง
ได้อีกต่อไปด้วย (อนึ่ง หากเกิดกรณีที่ข้าพเจ้าทุพพลภาพทางสมอง
จนไม่อาจรูส้ กึ ตนอีกแล้วก็ดี หรือไม่มโี อกาสจะฟืน้ กลับมาช่วยเหลือ
ตัวเองได้อีกต่อไปก็ดี ขอให้ข้าพเจ้าได้ตายลงอย่างสงบ โปรดอย่า
รั้งไว้เลย พึงรักษาสืบสานเพียงปณิธานของข้าพเจ้านั่นเถิด)
คำ�ว่า “พินยั กรรมหรือคำ�สัง่ เสียอืน่ ใด” หมายถึงพินยั กรรม
ทีข่ า้ พเจ้าเขียนไว้หลังจากได้รบั โทรศัพท์ขฆู่ า่ กรณีพทิ กั ษ์ปา่ หนองกุง
หนองแก้ว ซึ่งข้าพเจ้ามอบให้นายบุญนาค เปิดสูงเนิน (พี่คนโต)
เก็บไว้ฉบับหนึ่ง ถวายท่านเจ้าคุณพระวิมลวัฒนคุณ ครั้งยังเป็น
พระมหาสมดี คุณธมฺโม (ประธานศิษย์กลุม่ เพือ่ นพัฒน์) เก็บไว้อกี
ฉบับหนึ่ง และแนบเป็นเอกสารประกอบคำ�ถวายฎีการ้องทุกข์ถึง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ฯ รัชกาลที่ ๙ อีกฉบับหนึง่ ซึง่ บัดนี้
ได้ผ่านกาลเวลานั้นแล้ว พึงให้ยกเลิกเสียโดยพินัยกรรมนี้
คำ�ว่า “ยกขึ้นเป็นคดีฟ้องร้อง” หมายถึงยื้อแย่งกรรมสิทธิ์
โดยเฉพาะเป็นคดีถึงโรงถึงศาล นับเป็นการกระทำ�ที่หมิ่นเกียรติยศ
ของข้าพเจ้าผูว้ ายชนม์ อันผูเ้ คารพรักหรือนับถือข้าพเจ้าอย่างจริงใจ
ไม่ควรกระทำ� เพียงเพราะเรื่องทรัพย์สิน ซึ่งใครครอบครองควรให้
เป็นของผู้นั้นไป อีกไม่นานก็ตายหรือสลายกลายเป็นธุลีสิ้น

คำ�ว่า “ห้ามประกอบพิธกี รรมใดๆ แม้ในทางพระพุทธศาสนา”
ความหมายย่อมชัดเจนอยู่แล้ว แต่อาจจะเป็นเรื่องลำ�บากใจสำ�หรับ
ผูป้ ฏิบตั ิ เพราะย่อมจะขัดกับความเคยชินของญาติมติ รศิษยานุศษิ ย์
ทั้งปวง ด้วยเหตุนี้ ข้าพเจ้าจึงเห็นสมควรให้เปิดเผยพินัยกรรมนี้ไว้
เป็นข้อมูลสาธารณะ เพือ่ จะได้เป็นข้ออ้างอิงให้ทายาทหรือผูม้ อี �ำ นาจ
ตามความในพินัยกรรมนี้ปฏิบัติตามได้จริง ด้วยเหตุผลทางสังคมว่า
“ผูว้ ายชนม์ได้บอกกับผูค้ นทัง้ โลกไปแล้วว่า พิธกี ารปลงศพของตน
ต้องเป็นเช่นนี้ คือเรียบง่ายตามธรรมชาติ ไม่มพี ธิ กี รรมทางศาสนา”
อันถือได้วา่ เป็นเจตนารมณ์ของผูว้ ายชนม์ก�ำ หนดไว้ดว้ ยตนเอง
อนึ่ง หากมีข้อกังขาหรือคำ�ครหาโดยประการต่างๆ ข้าพเจ้า
ขอชีแ้ จงเอาไว้เองล่วงหน้าว่า “ข้าพเจ้าเป็นพุทธศาสนิกชนคนหนึง่
ซึง่ เมือ่ ยังมีชวี ติ อยู่ ได้ประพฤติตนอยูใ่ นศีลธรรมอันดี เท่าทีป่ ถุ ชุ น
คนธรรมดาจะพึงปฏิบตั ิ ไม่ใช่ผปู้ ระพฤติตนนอกรีตแต่ประการใด
ทั้งข้าพเจ้าได้ชื่อว่า เป็นผู้รู้ดีในทางศาสนาอีกด้วย ตามภาพพจน์
ที่ปรากฏแก่สังคมมาตลอดชีวิต ส่วนที่ข้าพเจ้าไม่ยึดติดพิธีกรรม
เป็นเรือ่ งเฉพาะตัว ทีไ่ ม่ได้ทำ�เพือ่ ให้เป็นแบบอย่างใคร หรือไม่ได้
ห้ามใครถ้าจะเอาไปเป็นแบบอย่าง เพราะไม่ได้ขัดแย้งสารธรรม
คำ�สอนของพระศาสดาโดยประการใดๆ เลย ขึ้นชื่อว่า พิธีกรรม
เป็นเรื่องกลุ่มคนในท้องถิ่นนั้นและยุคนั้นๆ กำ�หนดกันขึ้นมาเอง
เสียเป็นส่วนใหญ่ หาใช่เป็นสาระสำ�คัญในทางศาสนาไม่ ดังนั้น
การกำ�หนดรูปแบบงานศพของตนเองเอาไว้ลว่ งหน้าของข้าพเจ้านี้
จึงไม่มสี ว่ นใดๆ ไปละเมิดศาสนา หากอาจจะไปขัดหูขดั ตาผู้หนึ่ง
ผู้ใดบ้าง ข้อนั้นข้าพเจ้าไม่ได้เจตนา และอยู่นอกวิสัยที่จะไปห้าม
ความคิดของใครได้ ซึ่งโดยที่สุดแล้ว พิธีกรรมใดๆ ก็เป็นเรื่อง
ของผู้มีชีวิตจะยึดติดกันไป ส่วนผู้ตายย่อมจะไม่มารับรู้อีก”
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คำ�ว่า “ตัง้ ศพของข้าพเจ้าไว้ในโลงศพอันเรียบง่าย ๙ วัน”
หมายถึงนำ�ร่างไร้วญ
ิ ญาณใส่โลงศพอันเรียบง่าย ไม่หรูหราราคาแพง
หรือจะเช่าโลงตูเ้ ย็นมาบรรจุศพชัว่ คราว ๙ วันนัน้ ก็ได้ เพือ่ ไม่ให้ศพ
เน่าเหม็นเป็นทีร่ งั เกียจรำ�คาญของผูม้ างาน เหตุผลทีใ่ ห้ตงั้ ไว้ ๙ วัน
ก็เพือ่ จะถนอมน้�ำ ใจญาติมติ รศิษยาศิษย์และสาธุชนคนดีทวั่ ไปทีต่ งั้ ใจ
จะมาไว้อาลัย ไม่ให้เสียความตั้งใจ โดยไม่ให้ประกอบพิธีกรรมใดๆ
เป็นงานศพแบบไม่ต้องจัดงาน ตั้งศพไว้แบบไม่ต้องยุ่งยากมากพิธี
ถ้าจะมีกิจกรรม ก็ให้จัดนิทรรศการแสดงปณิธานและผลงานผู้ตาย
แบบเรียบง่าย ได้ประโยชน์ และอย่างประหยัด เป็นสำ�คัญ
อนึ่ง หากหาโลงศพที่เหมาะสมไม่ได้ จะฝังศพของข้าพเจ้า
ตามความในข้อ ๕.๕ เสียตั้งแต่วันแรกที่ข้าพเจ้าตายลงก็ได้เช่นกัน
เพียงตั้งสิ่งแทนโลงศพหรือภาพถ่ายของเข้าพเจ้าเอาไว้ ให้ผู้มางาน
ได้แสดงความอาลัยไปจนครบ ๙ วัน แม้ไม่มีใครมาแล้ว ก็ให้ตั้ง
รอไป ๙ วัน เมื่อครบ ๙ วันแล้ว ถ้าผู้คนยังมา ก็ให้เขามาได้
อย่าไปจำ�กัด เพราะตอนมีงานก็ให้ทำ�แบบที่ไม่มีงานอยู่แล้ว
คำ�ว่า “ตู้สืบสานปณิธานของนายตะวัน” หมายถึงตู้รับ
บริจาคตามปกติ ที่มูลนิธิสื่อตะวัน แม้เมื่อครั้งข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
ก็ได้ตงั้ เอาไว้ให้ผไู้ ปมามูลนิธสิ อื่ ตะวันได้รว่ มกันบริจาคเงินสนับสนุน
กิจกรรมของมูลนิธิฯ โดยธรรมดาขององค์กรการกุศล ตลอดไปถึง
ช่องทางบนเว็บไซต์ที่ก็ได้เปิดเอาไว้รับการบริจาคนั้นด้วย เพียงแต่
ให้น�ำ มาตัง้ ไว้ทหี่ น้าศพหรือทีห่ น้าสิง่ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าผูว้ ายชนม์ได้
ก็เท่านั้นเอง ซึ่งโดยสาระย่อมเป็นสิ่งเดียวกัน ผู้ใดเลื่อมใสศรัทธา
ปรารถนาจะร่วมด้วยช่วยกันสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสื่อตะวัน
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “หลังจากนายตะวันตายไปแล้ว” ก็ย่อมทำ�ได้
เสมือนนายตะวันยังมีชวี ติ อยู่ โดยผ่านตูส้ บื สานปณิธานนีเ่ อง

คำ�ว่า “ให้นำ�ศพของข้าพเจ้าฝังดิน” หมายถึง ให้ถือเอา
การฝังดินนั้นเป็นการปลงศพในขั้นตอนสุดท้าย ห้ามขุดขึ้นมาเผา
หรือกระทำ�การใดๆ อีก ปล่อยให้ “รูป” ย่อยสลายไปตามธรรมชาติ
หรืออาจเหลือเป็นร่องรอยทางโบราณคดีในอนาคตก็เป็นได้
คำ�ว่า “พึงปฏิบตั ติ อ่ สิง่ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าด้วยสติปญ
ั ญา”
หมายถึงไม่ปฏิบตั ติ อ่ สิง่ อนุสรณ์ถงึ ข้าพเจ้าด้วยเพียงศรัทธา อันอาจ
โน้มเอียงไปหาความงมงายแบบไสยศาสตร์ ซึ่งถือได้ว่าล่วงละเมิด
ต่อข้าพเจ้าผู้วายชนม์ เพราะตลอดห้วงเวลาที่ข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่
ได้เพียรพยามดึงเพือ่ นมนุษย์ออกมาจากความงมงายแบบไสยศาสตร์
เสมอมา ดังนั้น หากจะต้องมีสิ่งอนุสรณ์ถึงข้าพเจ้า ก็พึงปฏิบัติต่อ
สิง่ นัน้ ด้วยสติปญ
ั ญาเถิด กล่าวคือ พึงใช้สงิ่ นัน้ ๆ ไปในทางสร้างสรรค์
ก่อให้เกิดสติปัญญา ความรู้ ตื่น เบิกบาน หรือความสว่าง สะอาด
สงบ แก่เพื่อนมนุษย์เท่านั้นเถิด จึงจะเป็นการให้เกียรติแก่ข้าพเจ้า
ผู้ล่วงลับ ผู้ซึ่งไม่อาจจะลุกขึ้นมาต่อว่าผู้ล่วงละเมิดได้จริงๆ
คำ�ว่า “กิจกรรมรำ�ลึกถึงนายตะวันทุกปี” หมายถึงกิจกรรม
การกุศลตามปกติของมูลนิธิสื่อตะวันนั่นเอง เช่นเดียวกับกิจกรรม
การกุศลเนื่องใน “วันก่อมูลนิธิสื่อตะวัน” (๑๔ พฤษภาคม ทุกปี)
หรือเนื่องใน “วันเกิดมูลนิธิสื่อตะวัน” (๑๙ พฤศจิกายน ทุกปี)
ที่เมื่อข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ได้พาจัดขึ้นนั่นเอง เมื่อข้าพเจ้าวายชนม์
ก็เพียงให้มกี จิ กรรมการกุศลเพิม่ ขึน้ มาอีกวาระหนึง่ เท่านัน้ โดยสาระ
สำ�คัญก็เช่นเดิม คือเปิดโอกาสให้ผคู้ นได้มาทำ�ความรูจ้ กั และร่วมกุศล
กับมูลนิธิสื่อตะวัน ซึ่งเป็นองค์กรการกุศลหนึ่ง ก็เท่านั้นเอง
ส่วนถ้อยคำ�อืน่ ๆ นอกจากนี้ น่าจะชัดเจนแล้ว ถ้ามีขอ้ สงสัย
ให้ทายาทหรือผู้มีอำ�นาจตามความในพินัยกรรมนี้ ดังที่ได้อธิบายมา
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดในความหมายแห่งถ้อยคำ�นั้นๆ สืบไปเถิด.
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ขอเชิญร่วมงานศพ
ข้าพเจ้ายังไม่รู้วันตายของตนเอง ทั้งเมื่อตายไปแล้ว
ก็คงมารับรู้ ไม่ได้อกี แต่ทา่ นผูอ้ า่ นอาจได้รวู้ นั ตายของข้าพเจ้า
ถ้าอายุของท่านยืนยาวไปกว่าอายุของข้าพเจ้านั้น
หากเป็น ดังเช่นได้กล่าวมา ข้าพเจ้าขอเชิญท่านไป
ร่วมงานศพของข้าพเจ้าด้วย โดยไม่จำ�กัดกลุ่มชน เชื้อชาติ
ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรมใดๆ แบบไม่มีพิธีกรรมอะไร
ให้เป็นที่อึดอัดขัดใจของท่านเลย และใช้เวลาไปร่วมงานศพ
เพี ย ง ๕-๑๐ นาที ก็ ย่ อ มได้ แค่ ไ ปยื น ไว้ อ าลั ย ที่ ห น้ า ศพ
หรือหน้าสิ่งอนุสรณ์ถึงข้าพเจ้าสัก ๑ นาทีก็พอแล้ว
ข้าพเจ้าขอขอบคุณท่านไว้ล่วงหน้า และหวังว่าตั้งแต่
วันนั้นเป็นต้นไป หากตอนข้าพเจ้ายังมีชีวิตอยู่ ท่านยังไม่ได้
ร่วมปณิธานการกุศลกับข้าพเจ้า จะได้ร่วมสืบสานปณิธาน
การกุศลนี้สืบไป ซึ่งจะเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ลูกหลาน
เหลนโหลนของพวกเราเองทุกคน โดยไม่ต้องสงสัย
เชิญไว้ ณ วันวางวัย (๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗)
				

ผู้จะต้องวายชนม์

มูลนิธิสื่อตะวัน จากวันนั้นถึงวันนี้
สละทรัพย์หนึ่งล้านวันก่อตั้ง
ส่วนควรเก็บไว้ยามแก่มาแผ่ปัน
ใครที่เคยท้าฉัน "วันเธอตาย
ฉันจะไปงานศพเคารพยืน
แต่วันนี้เธอมาเข้าหาฉัน
วันที่แล้วคนเจ้าเล่ห์พเนจร
เก้าปีกับผู้น�ำไม่ซ�้ำหน้า
บ้างชี้หน้าด่าไล่หนีไม่ทัน
ทั้งท�ำงานหาเงินทั้งเดินทาง
วันนี้ฉันท�ำตามค�ำสัญญา

ไว้ภายหลังสองล้านสานสร้างสรรค์
พอถึงวันฉันตายคงได้คืน
ถ้าไม่กลายปณิธานเป็นการอื่น
ร่วมพลิกฟื้นโลกนี้ที่เธอวอน
ไม่นัดกันดันมาพาฉันหลอน
มาลวงก่อนหน้าเธอมาเจอกัน"
มากเกินกว่าหมื่นคนทนเหหัน
แต่ละวันฉันประสบไปพบมา,
ถ้วนทุกอย่างฉันเองกระเตงหา
ถึงวันหน้าเธอคงท�ำตามค�ำเธอ

71

ถามมา-ตอบไป
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๑.

อะไรคือสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้ ?

อาจารย์ชอบพูดว่า "ทุกคนเกิดมาย่อมจะแสวงหาเอาสิง่
ทีด่ ที สี่ ดุ ให้กบั ตัวเองเสมอ" ในทัศนะของอาจารย์คดิ ว่า "สิง่ ทีด่ ี
ทีส่ ดุ ทีม่ นุษย์ควรได้ คืออะไร ? และอย่างไร ?"
"อิสรภาพ" คือ สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรได้ แต่ก็ไม่ใช่
เรือ่ งง่าย เพราะตามธรรมชาติ สรรพสัตว์ถกู ขังไว้ในดาราศาสตร์
และภูมิศาสตร์ ราวกับถูกจองจ�ำ ไม่มีอิสระจริงๆ ยิ่งไปกว่านั้น
เมือ่ มนุษย์รวมกันเป็นสังคม ก็ได้ก�ำหนดกฎกติกา จารีตประเพณี
และค่านิยมต่างๆ ขึ้นมาควบคุมพฤติกรรมของสมาชิกในสังคม
อีกมากมาย กลายเป็นคอกที่คุมขังทุกคนไว้ให้สูญเสียอิสรภาพ
ลงไปอีก โดยอ้างความสงบสุขของทุกคนในสังคมนั้นๆ
ส�ำหรับผม "อิสรภาพทางกาย" ดูเหมือนแทบหาไม่ได้
ในชีวติ จริง ด้วยข้อจ�ำกัดทางธรรมชาติและทางสังคมดังกล่าวมา
จึงมีเพียง "อิสรภาพทางใจ" ที่แต่ละคนสามารถจะเพียรฝึกฝน
จนจิตไปเจอได้ เช่น พระพุทธเจ้าและเหล่าพระสาวก ทีท่ รงเจอ
ให้เห็นเป็นประจักษ์พยานก่อน อีกทั้งสภาวะเดิมแท้ จิตทุกดวง
เป็นอิสระอยู่แล้ว แต่พอกิเลสเข้ามารัดรึง จึงสูญเสียอิสรภาพ
ในภายหลัง แต่ก็ไม่จีรัง มันเข้ามาสักครู่แล้วก็ออกไป
ในมุมมองของผม ผูน้ �ำสังคมควรจะนิยมความมีเสรีภาพ
ใช้กฎกติกาจารีตประเพณีเพียงเท่าทีจ่ �ำเป็น เพือ่ ให้ผคู้ นมีอสิ รภาพ
มากทีส่ ดุ เท่าทีจ่ ะมากได้ ส่วนฝ่ายประชาชน ก็ควรรูจ้ กั ฝึกจิตให้
เป็นอิสระจากกิเลส เอือ้ เฟือ้ ต่อสังคม คือนิยมศีลธรรม ประพฤติ
ตามกฎกติกาจารีตประเพณี และมีค่านิยมที่ดีงามด้วย.

๒.
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ปลูกป่าได้บญ
ุ กว่าสร้างโบสถ์จริงหรือ ?

เคยได้ยนิ อาจารย์พดู ว่า "ปลูกป่าได้บญ
ุ กว่าสร้างโบสถ์"
ใจหนึง่ ก็ยอมรับ แต่อกี ใจหนึง่ ก็สงสัยว่า "จริงหรือ" ?
ก่อนอื่น จะต้องแยกแยะให้ได้ก่อนว่า สร้างโบสถ์
เป็นเรื่องศาสนา ปลูกป่าเป็นเรื่องธรรมชาติ บุญทางศาสนา
ศรัทธาจึงได้บุญ บุญทางธรรมชาติ แค่ถูกต้องก็ได้บุญ
โบสถ์เป็นบุญหรือมีคุณประโยชน์เพียงเฉพาะกลุ่มชน
ผู้มีศรัทธาในศาสนาหนึ่งๆ นอกนี้ไปก็จะมีคุณค่าแค่อาคารพื้นๆ
ซึ่งปลูกสร้างมาสนองศรัทธาเพียงเฉพาะบางกลุ่มชน
ส่วนป่าเป็นบุญหรือมีคณ
ุ ประโยชน์ครอบคลุมไปหมด
ทุกกลุ่มชน ทุกเชื้อชาติ ทุกศาสนา ทุกภาษา ทุกวัฒนธรรม
และทุกสรรพชีวิต บนโลกใบนี้ โดยที่ไม่ผูกติดกับความคิด
ความเชื่อของใคร คือจะคิดจะเชื่ออย่างไร ? ยังไงๆ ขึ้นชื่อว่า
"ป่า" ก็มีประโยชน์ หรือมีคุณค่าต่อสรรพชีวิต ก็จึงเป็นบุญ
โดยปราศจากเงื่อนไข หรือโดยไม่ต้องอาศัยศรัทธา
ผมพูดว่า "ปลูกป่าได้บุญกว่าสร้างโบสถ์" ในมุมมอง
อย่างนี้ โดยที่ไม่มีเจตนาจะลดคุณค่าหรือว่าไปลบหลู่ศาสนา
แต่ประการใดๆ บุญทางศาสนาก็ว่ากันไป ผมเองก็ยังท�ำอยู่
เพียงแต่บุญทางธรรมชาติ ใครๆ ก็ไม่อาจปฏิเสธได้เลย
สรุปว่า "ปลูกป่าได้บุญกว่าสร้างโบสถ์จริงๆ" โดยที่
การสร้างโบสถ์ ซึ่งศาสนาสอนว่า ได้บุญมากก็ยังได้มากดังเดิม
ไม่ได้ลดลงไป แต่ถ้าถามว่า มีไหมที่ท�ำอะไรแล้วได้บุญมากกว่า
สร้างโบสถ์ ? ก็ต้องตอบว่า "มี" คือ "ปลูกป่านี่ไง !"
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๓.

รุกป่าสร้างวัด ก็ได้บาปมากกว่าบุญ ?

ถ้าเช่นนัน้ รุกป่า ถางป่า หรือตัดต้นไม้มาสร้างวัด ก็ตอ้ ง
ได้บาปมากกว่าได้บญ
ุ ละสิ อาจารย์จะมีค�ำอธิบายอย่างไร ?
ก็ไม่ต้องอธิบาย เพราะค�ำถามนั้น มันก็บอกความจริง
ชัดแล้ว คนผู้มีสติปัญญาก็จะต้องพิจารณาเอาเอง ตอนรุกป่า
ถางป่าหรือตัดต้นไม้ ตอนนั้นก็เป็นบาปเห็นๆ แต่ตอนสร้างวัด
นั่นก็เป็นบุญกันจะๆ ไม่มีตรงไหนที่คลุมเครือสักหน่อย
แต่ธรรมดาสรรพสัตว์ บาปกับบุญก็จะมาคู่กันเสมอไป
นกก็ยงั ต้องหักกิง่ ไม้เด็ดใบหญ้ามาท�ำรัง คนเราก็ไม่ตา่ งจากนก
ต้องตัดต้นไม้มาสร้างบ้านเรือน รวมทั้งวัดวาอารามด้วย
ทีนี้ก็อยู่ที่ว่า ถ้าเป็นคนมัวเมา เอาแต่ศรัทธางมงาย
ก็จะท�ำลายไปเรื่อย โดยไม่รู้สึกส�ำนึกบาป แต่ถ้าเป็นคนตื่นรู้
ก็จะเกิดศรัทธาอย่างมีสติปัญญา คือแยกแยะได้ว่า ตรงไหน
เป็นบาป ตรงไหนเป็นบุญ เมื่อหลีกไม่พ้น ที่ยังจะต้องท�ำบาป
ก็จะรีบท�ำบุญไถ่บาปนั้น อันเป็นคติธรรมดาของโลกๆ
อย่างกรณีนี้ ที่ว่ารุกป่า ถางป่า หรือตัดต้นไม้สร้างวัด
ก็รู้ว่า ตรงนี้เป็นบาป แล้วรีบท�ำบุญไถ่บาปเสีย เช่น ตัดต้นไม้
ไป ๑ ต้น ก็รีบปลูกต้นไม้คืน ๒ ต้น จึงจะได้บุญมากกว่าบาป
ก็ชัดเจนอยู่เช่นนี้ ไม่เห็นมีอะไรให้ต้องเข้าใจยากเลย และก็คง
ไม่ต้องเลิกสร้างบ้านสร้างวัด ตราบที่นกมันก็ยังท�ำรังอยู่
สรุปว่า รุกป่า ถางป่า ตัดต้นไม้ ยังไงก็บาป, สร้างวัด
สืบทอดศาสนา ยังไงก็บุญ, ที่เหลือก็ชั่งน�้ำหนักเอาเอง.

๔.
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เอาบุญบังหน้า เพือ่ ค้าขายหรือเปล่า ?

ถ้ามีคนสงสัยว่า สือ่ ตะวันเอาบุญบังหน้า แล้วท�ำการค้า
หาก�ำไรใส่ตวั เองหรือเปล่า อาจารย์จะตอบอย่างไร ? .
ความคิดของคน ใครจะห้ามกันได้ ความระแวงสงสัย
ก็อยู่ที่ใจของคนคิด ผมก็ไม่มีสิทธิ์จะไปห้ามความคิดของใคร
ท�ำได้อย่างเดียว คือพิสูจน์ความจริงให้เขาเห็น วันนี้เขาระแวง
สงสัย แต่ในวันหน้าเขาอาจจะมาสนับสนุนมากที่สุดก็ได้
มูลนิธนิ ผี้ มสละทรัพย์สนิ ส่วนตัว ทีค่ วรจะเก็บเอาไว้ใช้
ในยามแก่ชรา มาตัง้ เป็นองค์กรการกุศล ไม่ใช่เฉพาะทุนเริม่ ต้น
กว่าล้านบาทเท่านั้น เพราะระยะเริ่มแรก ที่ผู้สนับสนุนยังน้อย
ผมก็จะต้องเป็นผูบ้ ริจาคหลักไปก่อน เดือนละ ๑ หมืน่ บาทบ้าง
หรือมากกว่านั้นบ้าง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆ ของมูลนิธิ
ทีนี้ต่อไปภายหน้า ย่อมเป็นธรรมดา ที่ผมจะหวังไว้ว่า
มูลนิธินี้จะต้องเลี้ยงตัวเองได้ และมีส่วนเหลือเผื่อแผ่แก่สังคม
ยิ่งผมก�ำหนดไว้ว่า "ห้ามเรี่ยไร ให้ใครร�ำคาญ" (ถ้าจะเรี่ยไร
ประธานจะท�ำเอง) ก็ยิ่งจะต้องเป็นการบ้าน ให้คณะกรรมการ
ของมูลนิธิจ�ำเป็นจะต้องคิดวิธีอื่น หารายได้ให้มูลนิธิ ซึ่งถ้าใคร
จะมองว่า วิธหี ารายได้อนั สุจริตของมูลนิธิ เป็นการเอาบุญบังหน้า
เราก็คงไม่เสียเวลามาอธิบาย ตามแต่ใจใครจะคิดไปเถิด
อันที่จริง ค�ำถามอย่างนี้ ผู้ถูกถามไม่ตอบก็ได้ ผู้ถาม
ต่างหาก ที่ต้องหาค�ำตอบ ตามตรวจสอบเอาเอง ซึ่งผู้มีปัญญา
ก่อนร่วมบุญหรือสนับสนุนใคร ก็ควรดูให้ดีก่อนอยู่แล้ว.
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๕.

อาจารย์จะไม่เผือ่ ใจไว้รบั ความล้มเหลว
		หรือความไม่ส�ำเร็จบ้างเลยเชียวหรือ ?

ฟังดูปณิธานของอาจารย์นั้นใหญ่หลวงนัก จักไม่เผื่อใจ
ไว้รับความล้มเหลวหรือความไม่ส�ำเร็จบ้างเลยเชียวหรือ ?
ในสิ่งใหญ่ๆ ก็มีมุมเล็กๆ ในสิ่งเล็กๆ ก็มีเรื่องใหญ่ๆ
อยู่ด้วยเสมอไป ผมไม่เห็นมีอะไรที่ใหญ่จริงๆ หรือเล็กจริงๆ
สักอย่างเดียว ดังนั้น ปณิธานหรืออุดมการณ์ที่ผมเพียรท�ำนี้
ก็จึงไม่มีใหญ่ไม่มีเล็ก มีแต่สิ่งควรท�ำ ผมก็จึงลงมือท�ำ
ส่วนท�ำแล้วจะส�ำเร็จหรือล้มเหลว คนอื่นอาจวัดด้วย
ลาภยศสรรเสริญ แต่ส�ำหรับผมจะวัดด้วย ถ้าสิง่ นัน้ เลวทราม
ไม่สมควรท�ำ ถ้าท�ำคือล้มเหลว ถ้าไม่ทำ� คือส�ำเร็จ กับถ้าสิง่ นัน้
ดีงาม สมควรท�ำ ถ้าท�ำคือส�ำเร็จ ถ้าไม่ทำ� คือล้มเหลว
มูลนิธิสื่อตะวัน เป็นเรื่องที่ดีงาม สมควรท�ำ ผมจึง
ลงมือท�ำ เริม่ จากสละทรัพย์นบั ล้านของตนให้เป็นทุนเริม่ แรก
ส�ำหรับคนร�่ำรวยมันอาจน้อยนิด แต่ส�ำหรับคนจนมันคือทั้งชีวิต
เพียงผมเสียสละได้ มันก็เป็นความส�ำเร็จเสร็จสมบูรณ์ไปแล้ว
ต่อให้สงิ่ ทีต่ งั้ ใจไว้ไม่เป็นจริง ก็ไม่ใช่ความล้มเหลวของผม สังคม
ต่างหากที่ล้มเหลว ซึ่งอาจจะรวมถึงผู้ถามเข้าด้วยก็ได้
เอาล่ะ ถ้าผู้ถามถามผมด้วยความห่วงใยจริงๆ กลัวว่า
ผมจะเสียใจทีท่ �ำไม่ส�ำเร็จ หากผูถ้ ามมีกศุ ลจิตเช่นนัน้ แท้ ก็อย่า
แค่ถามผมสิ ร่วมด้วยช่วยผมเท่าทีจ่ ะท�ำได้ เช่น คอยเอาใจช่วย
คอยช่วยแชร์เผยแผ่ข่าว และร่วมบุญตามก�ำลังศรัทธา.

๖.

77

อาจารย์เคยเป็นครู เคยเป็นผู้บริหาร
การศึกษา แล้วท�ำไมจึงเลิกมาเสียเล่า ?

อาจารย์เคยเป็นครูใหญ่ เคยบริหารการศึกษา แล้วท�ำไม
จึงเลิกมาเสียเล่า ? (ยังมีผู้คนบ่นเสียดายอาจารย์อยู่)
ผมก็แค่เลิกสอน เลิกบริหารการศึกษา แต่จิตวิญญาณ
ครูกย็ งั อยูใ่ นตัวผม ไม่ได้สญ
ู หายไปไหนเลย เลิกแค่เป็นครูใหญ่
เลิกไม่เป็นครูน้อย แต่ความเป็นครูก็ยังคงอยู่ตลอดไป
ถามว่า "เลิกมาท�ำไม ?" ขอตอบตรงๆ ว่า "เพราะผม
หมดความอดทนกับหลักสูตรของรัฐทีข่ ดั แย้งกับใจตัวเองนัก"
ผมเห็นว่า การศึกษา ไม่ใช่การกรอกดาต้าใส่หวั เด็ก (มิจฉาทิฐ)ิ
แต่ตอ้ งเป็นการฝึกฝนเด็ก หรือช่วยให้เด็กได้ฝกึ ฝน (สัมมาทิฐ)ิ
จนเขาพึง่ ตนเองได้ในเวลาไม่ชา้ นัก สักพอย่างเข้าสูว่ ยั เจริญพันธุ์
เขาควรต้องเลีย้ งตัวเองได้ (ดูอย่างนก ไก่ ปลา เป็นต้น) ไม่ใช่
ท�ำคนให้กลายเป็นเครือ่ งจักรกลไปตามความต้องการของนายทุน
จนสถานศึกษามีคุณค่าเป็นได้แค่ "โรงงานผลิตคนให้เป็นทาส"
ด้วยอ�ำนาจทุนนิยม สูส่ งั คมทีเ่ หลือ่ มล�ำ้ และตกตำ�่ กันสุดๆ
ถ้าเพียงแค่การศึกษา ลดการกรอกดาต้า หันมาฝึกฝน
ผูค้ นให้มากขึน้ อย่างอืน่ ก็จะดีไปด้วย ฝึกให้ทำ� งาน อ่าน เขียน
เรียนรู้ และอบรมจิตใจให้มศี ลี ธรรม (อาจพึง่ พาศาสนามาช่วย)
เท่าที่สติปัญญาของเขาจะรับได้ ซึ่งแต่ละคน ไม่จ�ำเป็นจะต้อง
เรียนรูไ้ ด้เท่ากัน แค่ฝกึ ฝนคนให้พงึ่ ตนได้ ช่วยเหลือสังคมเป็น
และไม่เห็นแก่ตัว แค่นี้ก็จะชื่อว่าเป็นการศึกษาที่แท้จริง.
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๗.

"จบปริญญาก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้
		 จบดอกเตอร์ก็ไม่เจอทางออก" ?
ได้ยินอาจารย์พูดค�ำนี้บ่อยๆ หมายถึงใคร ? อย่างไร ?
ถ้าเช่นนั้นก็ไม่ต้องเรียนเอาปริญญาเอาดอกเตอร์ใช่ไหม ?
ขอตอบจากข้างหลังมาก่อนนะ "ใช่ ส�ำหรับสามัญชน
คนทั่วไป ผมไม่เห็นมีความจ�ำเป็นอะไรให้ต้องไปเสียเวลาเรียน
เอาปริญญาเอาดอกเตอร์ แต่ไม่ใช่ ส�ำหรับครูอาจารย์นกั วิชาการ
หรือผู้บริหารสถานศึกษา ซึ่งเขาควรจะต้องมีดีกรีการันตีความรู้
ของเขาด้วย เช่น คนทีเ่ ป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยได้เป็นดอกเตอร์
ก็ย่อมดีกว่า ได้ต�ำแหน่งศาสตราจารย์ด้วย ก็ยิ่งดีที่สุด"
ส่วนที่ผมชอบพูดว่า "จบปริญญาก็พึ่งพาตัวเองไม่ได้
จบดอกเตอร์กไ็ ม่เจอทางออก" ก็อย่ามาโกรธผม เพราะนัน่ คือ
"ข้อเท็จจริง" ที่ประจานความไม่เอาไหนในวงการศึกษาทั่วโลก
ที่ควรจะรีบแก้ไข อย่าท�ำให้ได้ผลิตผลเป็นแต่คน "เมาดาต้า
บ้าเปเปอร์ โอเวอร์ไฟล์" กันนักเลย ควรจะท�ำให้ใบปริญญา
ยังศักดิส์ ทิ ธิ์ ให้ความเป็นดอกเตอร์ยงั เลอเลิศ ด้วยการเอาจริง
ในทางวิชาการ ในด้านจริยธรรม และในการอบรมจิตใจให้ดงี าม
จนพอจบปริญญาก็ตอ้ งพึง่ พาตัวเองได้ ยิง่ ถ้าจบดอกเตอร์กต็ อ้ ง
เจอทางออก เช่น ไม่ควรจะมีดอกเตอร์คนใดทีย่ งั ไปท�ำความชัว่
หรือคิดฆ่าตัวตาย ซึง่ เป็นเรือ่ งน่าอับอายในทางการศึกษา
และทีถ่ ามว่า "หมายถึงใคร ? อย่างไร ?" ขอตอบว่า
"หมายถึงใครก็ได้ อย่างทีเ่ ห็นทีเ่ ป็นอยู่ ดูกนั เอาเองเถิด"

๘.
.

อาจารย์เคยบวชนาน อยากให้วจิ ารณ์
		 ปัญหาการนับถือพระพุทธศาสนาบ้าง ?

อาจารย์เคยบวชนาน อยากขอให้วจิ ารณ์ปญ
ั หาการนับถือ
พระพุทธศาสนา โดยเฉพาะในประเทศไทยของเราบ้าง ?
ผมถือเอาตามแนวคิด ๓ ข้อ ของหลวงพ่อพุทธทาส
คือ ๑. เข้าให้ถงึ แก่นแท้แห่งศาสนาของตน ๒. ท�ำความเข้าใจ
อันดีระหว่างศาสนา (สร้างไมตรีทดี่ ตี อ่ กัน) และ ๓. ดึงตนเอง
พร้อมเพือ่ นมนุษย์ออกมาจากวัตถุนยิ ม (บริโภคนิยม) ให้จงได้
ถ้าผูน้ บั ถือศาสนาต่างปฏิบตั ไิ ด้ตามนี้ ก็จะไม่มปี ญ
ั หาเลย
แต่ในขณะเดียวกัน ผมก็เข้าใจคติชนวิทยา โดยเฉพาะ
คติชนชาวไทย ค่อนข้างชัดเจนด้วย เช่น ผมเห็นความเป็นจริง
มานานแล้วว่า ชาวพุทธไทยไม่ใช่ชาวพุทธแท้ แม้แต่พระสงฆ์
ซึง่ อ้างว่าเป็น "เถรวาท" ก็ไม่ได้ปฏิบตั ติ รงตามพระไตรปิฎกนัก
หากแต่ถกู ปะปนด้วยคติชนดัง้ เดิม ทีเ่ รียกว่า "ศาสนาผี" เต็มๆ
ดังนั้น พุทธแบบไทยก็จึงไปไม่พ้นผี คือมีเรื่องผีๆ เรื่องผู้วิเศษ
เรือ่ งเวทมนต์คาถาปะปนด้วยเสมอไป คือไม่ใช่พทุ ธแท้ ยิง่ บัดนี้
โลกถูกทุนนิยม (วัตถุนยิ ม) ครอบง�ำซ�ำ้ เติม วัดมากมาย (เช่น
วัดพระธรรมกาย) ล้วนแต่หนั มาขายบุญกันอย่างอึกทึกครึกโครม
ซึ่งก็ยิ่งไม่ใช่พุทธแท้หนักขึ้นไปอีก จึงเกิดมีปัญหามาก
อย่างไรก็ดี โดยส่วนตัว ผมไม่เคร่งเครียด และเห็นว่า
ยุคโลกไร้พรมแดนนีผ้ คู้ นจะเลือกรับนับถือศาสนาตามสติปญ
ั ญา
ของตนเอง ทีส่ ดุ จนคนไม่นบั ถือศาสนาใดเลยก็จะมากขึน้ .
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๙.

เรื่องเสรีภาพในการนับถือศาสนา
		 อาจารย์คิดว่า แค่ไหนจึงจะพอดี ?
เรือ่ งเสรีภาพในการนับถือศาสนา อาจารย์คดิ ว่า แค่ไหน
จึงจะพอดี ? (เป็นประโยชน์สุขกว่าเป็นทุกข์เป็นโทษ)
ที่ว่าพอดี คือเท่าที่จะไม่มีการหลอกลวงกัน หรือเท่าที่
จะไม่มกี ารแอบอ้างศาสนามาเพือ่ หาผลประโยชน์ให้แก่ใครทัง้ สิน้
ซึ่งไม่ง่าย เพราะตลอดประวัติศาสตร์โลก ศาสนามักจะตกเป็น
เครื่องมือของรัฐหรือบุคคล เพื่อผลประโยชน์ในทางใดทางหนึ่ง
เสมอๆ เช่น เพือ่ ความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ หรือเพือ่ ลาภ
ยศของผู้น�ำรัฐหรือผู้น�ำศาสนาเสียเอง ซึ่งเพี้ยนไปจากหลักการ
อันแท้จริงของศาสนา ที่มุ่งน�ำพาสรรพสัตว์ไปสู่โมกษะ
เมือ่ ไม่งา่ ย จะท�ำยังไง ? ให้ผนู้ �ำรัฐหรือผูน้ �ำศาสนานัน้ ๆ
ไม่มาเอาเปรียบศาสนาเกินไป เมื่อได้ใช้ศาสนาเป็นเครื่องมือรัฐ
หรือสนองลาภยศของตนแล้ว ก็ต้องส่งเสริมศาสนาให้คงรักษา
บทบาทผู้น�ำพาสรรพสัตว์ไปสู่โมกษะโดยสมบูรณ์ด้วย
ส่วนสาธุชนคนทั่วไป ก็ควรใช้ปัญญา นับถือศาสนา
แม้มากด้วยศรัทธา แต่ต้องไม่งมงาย เช่น เชื่อและปฏิบัติตาม
ศีลธรรมในทางศาสนา อันท�ำให้ตนมีสันติสุข และท�ำให้สังคม
มีสันติภาพ โดยเคร่งครัด แต่ก็ต้องไม่หยุดแสวงหาความจริง
ยิ่งขึ้นด้วย ซึ่งอาจไม่มีในศาสนาที่ตนนับถือ อาทิ ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เป็นต้น ท�ำได้แบบนี้ ชื่อว่ามีเสรีภาพ
ในการนับถือศาสนา บรรลุโมกษะสมแก่ฐานะของตนๆ.

๑๐.
.
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อาจารย์มชี อื่ หนึง่ ว่า "โบราณ"
อยากให้วจิ ารณ์เรือ่ งประวัตศิ าสตร์ ?

ทราบว่า อาจารย์มีชื่อหนึ่งว่า "โบราณ" เลยอยากให้
วิจารณ์เรื่องประวัติศาสตร์ เอาแค่ของชาติไทยก็ได้ ?
พงศาวดารหรือประวัติศาสตร์ถูกเขียนขึ้นโดยผู้ที่ครอง
อ�ำนาจ ก็เลยท�ำให้ยงั ไม่ลงลึกไปถึงสามัญชน เช่น ประวัตศิ าสตร์
ชาติไทย สมัยหนึง่ ถึงกับโมเมเอาว่า ชนชาติไทยอพยพลงมาจาก
เทือกเขาอัลไต เป็นต้น ซึง่ เป็นเท็จ เพราะทีแ่ ท้ชนชาติไทยก็คอื
กลุม่ ชนซึง่ ได้ถอื ก�ำเนิดเกิดมาอยูอ่ าศัยบนผืนแผ่นดินอุษาคเนย์
ของเรานีเ่ อง มาแต่ดึกด�ำบรรพ์แล้ว ตั้งแต่ยังไม่มีเชื้อชาติภาษา
จนต่อมามีภาษาใช้กันเป็นกลุ่มๆ เช่น ขอม ญวน มอญ ลาว
ไต (ไทย) เป็นต้น โดยที่ต่างก็มีบรรพบุรุษร่วมกันมาก่อนทั้งสิ้น
ดังค�ำที่ว่า "มนุษย์ทั้งผองล้วนแต่พี่น้องกัน" นั่นเอง
การศึกษาประวัตศิ าสตร์ ถ้าจะให้เข้าใจถ่องแท้ จะต้อง
ศึกษาค้นคว้าให้รอบด้าน อย่างน้อยๆ ในไทย ควรจะครอบคลุม
"วัฒนธรรมสูงเนิน*, บ้านเชียง, สุวรรณภูม,ิ ฟูนนั , วันลาง,
โจฬะ, ศรีจนาศะ, ทวารวดี, คันธุล,ี ลังกาสุกะ, ศรีวชิ ยั ,
โคตรบูร, ละโว้, โยนก เป็นต้นด้วย เก่ากว่านัน้ บรรพชีวนิ วิทยา
(ธรณีวทิ ยาแขนงหนึง่ ) ก็จะมาช่วยประกอบตอบเรือ่ งราวเกีย่ วกับ
ชาติพนั ธุข์ องเราให้ลมุ่ ลึกลงไปอีก ถึงเวลาทีร่ ฐั ควรจะสังคายนา
ประวัตศิ าสตร์ของชาติและของโลกกันเสียที ก็จะดีไม่นอ้ ย.
* Sung noen culture วัฒนธรรมมนุษย์ในยุคหินเก่า เมื่อราว ๕๐๐,๐๐๐ ปีก่อน
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๑๑.

ปัญหาป่าไม้และทีท่ �ำกินของราษฎร ?

อาจารย์เคยพูดว่า เรื่องปัญหาป่าไม้และปัญหาที่ท�ำกิน
ของราษฎร เป็นเรื่องที่แก้ไขได้ไม่ยากเลย นั่นจริงหรือ ?
จริงสิ ถ้าไม่มวั แต่ไปเสียเวลาหาคนผิดหรือไม่มวั แต่คดิ
หาวิธีไล่คนออกจากป่า ซึ่งบ้าบอ เพราะธรรมดาคนเราก็เกิดมา
จากป่าอยูแ่ ล้ว ดังนัน้ ทุกคนบนโลกย่อมมีสทิ ธิท์ จี่ ะอยูใ่ นป่าก็ได้
ทั้งที่แท้ควรจะเข้าไปอยู่ในป่ากันให้มากๆ เสียด้วยซ�้ำไป
ทีนี้จะท�ำยังไง ? ให้ผู้คนก็อยู่ในป่าได้ ทั้งป่าไม้ก็ไม่ถูก
ท�ำลายด้วย ผมมองว่าไม่ยาก หากผู้ปกครองรัฐรู้จักจัดการให้ดี
เช่น อาจจะให้มีโฉนด (กรรมสิทธิ์ที่ดิน) หลายชนิด เป็นต้นว่า
ถ้าอยู่บนภูเขา หรือต้นน�้ำล�ำธาร ก็ให้โฉนดชนิดที่จะต้องใช้ท�ำ
เป็นวนเกษตรเท่านัน้ ซึง่ จะปลูกมะม่วง ขนุน ล�ำไย หรือสมุนไพร
ต่างๆ ก็ได้ อย่างน้อยร้อยละ ๘๐ ของที่ดิน ถ้าเป็นที่ราบลุ่ม
ก็ให้ชนิดทีล่ ดหลัน่ กันลงมา ร้อยละ ๖๐, ๔๐, หรือ ๒๐ ก็วา่ ไป
ส่วนถ้าเป็นเขตชุมชนหรือเขตอุตสาหกรรม ก็อาจจะให้ชนิดทีใ่ ช้
แรงจูงใจแทน เช่น ให้เอาการปลูกและรักษาต้นไม้ในที่ดินนั้นๆ
มาขอลดหย่อนภาษีได้ เป็นต้น ซึ่งถ้าแบบนี้ ราษฎรก็จะมีที่อยู่
ที่ท�ำกิน ทั้งป่าไม้ก็จะไม่ลดลง มีแต่จะเพิ่มขึ้นด้วยซ�้ำไป
ทุกวันนีร้ ฐั เอาแต่หวงแหนป่าไม้ไว้อย่างงมงาย ทัง้ หวงได้
แค่คนจน ส่วนคนรวยเขาก็มวี ธิ หี รือมีอ�ำนาจเงินเข้าไปบุกรุกอยูด่ ี
ชนิดทีร่ ฐั จัดการได้ยาก ป่าไม้กร็ กั ษาเอาไว้ไม่อยู่ ราษฎรก็ยากจน
ทนทุกข์กันถ้วนหน้า ถึงเวลาแก้ไขให้ถูกต้องกันได้แล้ว.

๑๒.
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เรื่องการยกเลิกโทษประหารชีวิต ?

อาจารย์เสนอแนวคิดให้ยกเลิกโทษประหารชีวติ แล้วใช้
การปฏิรูประบบราชทัณฑ์ให้เหมาะสมตามโทษานุโทษแทน ?
ข้อนี้ก็ต้องออกตัวก่อนว่า ขึ้นอยู่กับรัฐจะตัดสินใจเอง
จะคงโทษประหารชีวิตไว้อย่างเดิม ผมก็ไม่ว่าอะไร เพียงแต่ผม
ขอแสดงทัศนะอย่างตรงไปตรงมาว่า ตราบใดที่สังคมมนุษย์เรา
ยังจ�ำเป็นจะต้องลงโทษผูท้ �ำผิดถึงขัน้ ประหารชีวติ อยู่ ก็แสดงว่า
เราอับจนปัญญา จนไม่รจู้ ะแก้ปญ
ั หานีอ้ ย่างไร ? นอกจากจ�ำเป็น
ต้องเอาชีวิตของผู้ท�ำผิดที่เป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมนั้นเสีย
เคยคิดกันบ้างไหมว่า ถ้าบังเอิญ (ซึ่งย่อมมีได้บ่อยๆ)
เราจับมาผิดคน แล้วประหารชีวิตผู้ที่ไม่มีความผิดเลย จะเป็น
บาปกรรมของสังคมนี้ขนาดไหน ? ลองใช้สามัญส�ำนึกตรึกกันดู
ดังนั้น หากยกเลิกโทษประหารชีวิตเสียได้ย่อมเป็นการดี
ทีนี้ส�ำหรับนักโทษที่ท�ำความผิดอย่างอุกฉกรรจ์นั้นเล่า
การไม่ประหารชีวิตเขาจะไม่เบาไปหรือ ? ผมเห็นว่า ยังมีวิธีอีก
มากมาย ที่อาจหนักกว่าโทษตายเสียอีกก็ได้ เช่น เกณฑ์ให้เขา
ท�ำงานหนักเพื่อชดเชยแก่รัฐโดยประการต่างๆ เป็นต้น รัฐก็ได้
ประโยชน์ ตัวนักโทษเองก็ได้ชวี ติ และยังมีสทิ ธิไ์ ด้กลับตัวกลับใจ
ส่วนจะมีทางพ้นโทษได้หรือไม่ ? ขึ้นอยู่กับรัฐจะเห็นควร
แนวคิดหลักที่ผมเสนอ คืออย่าจับคนไปขังคุกไว้เฉยๆ
ควรให้เขาท�ำงาน แบบพึ่งพาเลี้ยงดูตัวเอง และชดเชยให้แก่รัฐ
อันจะช่วยประหยัดงบประมาณแผ่นดินลงได้อีกมหาศาล.
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๑๓.

เรื่องแนวคิดธรรมิกประชาธิปไตย ?

อาจารย์เสนอแนวคิด ธรรมิกประชาธิปไตย อยากให้
ช่วยขยายความอย่างย่อๆ แต่ให้พอมองเห็นภาพ ?
อันแรก ธรรมิก คือ ถูกต้อง เป็นธรรม หรือมีศลี ธรรม
ก�ำกับนั่นเอง อะไรที่ไม่ถูกต้อง ไม่เป็นธรรม ก็ควรจะเลิกเสีย
เช่น วิธีเลือกตั้งแบบมีผู้สมัคร ซึ่งไม่ยุติธรรม เพราะนายทุน
ครอบง�ำได้งา่ ย เมินบัณฑิต ปิดกัน้ คนจน คนในชาติแตกสามัคคี
ผูน้ �ำมีศตั รูมาก ท�ำงานยาก ปัญหาเยอะ ควรต้องเลิกใช้ แล้วหัน
ไปใช้วธิ เี ลือกตัง้ แบบไม่ต้องมีผู้สมัครแทน ให้ประชาชนได้ใช้
สิทธิขั้นสมบูรณ์ของตนจะเลือกเอาใครก็ได้ ไม่ตอ้ งถูกจ�ำกัด
ด้วยหมายเลข ซึ่งนายทุนจะครอบง�ำได้ยากขึ้น มองหาปราชญ์
เปิดทางคนจน เพิ่มความเท่าเทียม ลดความเหลื่อมล�้ำ ท�ำให้
เป็นสังคมอุดมธรรม (ยุตธิ รรมทัง้ แผ่นดิน) คนในชาติรรู้ กั สามัคคี
เพราะไม่มีใครต้องเสียเงินเสียหน้า ผู้น�ำมีความชอบธรรมที่สุด
จึงมีศตั รูนอ้ ย ท�ำงานง่าย แก้ปญ
ั หาได้เร็ว อย่างนีเ้ ป็นต้น
อันหลัง ประชาธิปไตย คือ ประชาชนเป็นผูม้ อี ธิปไตย
ไม่ใช่ผปู้ กครอง ไม่ใช่ขา้ ราชการ ซึง่ เป็นเพียงผูร้ บั ใช้ หรือผูแ้ ทน
ประชาชน โดยสาระคือทุกคนบนแผ่นดินมีอธิปไตยเท่าเทียมกัน
ไม่ให้ฐานะทางสังคมหรือทางเศรษฐกิจเข้ามาเพิม่ หรือลดอธิปไตย
ของใครให้มากหรือน้อยกว่าผูอ้ นื่ จึงจะเป็นประชาธิปไตย
ส่วนจะท�ำกันยังไง ? ถ้าคนส่วนใหญ่มาเห็นด้วยช่วยกัน
มันก็ไม่ใช่ปญ
ั หา แม้แต่รฐั ธรรมนูญก็แก้ไขได้ ไม่ยากเลย.

๑๔.
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วิธีเลือกตั้งแบบไม่ต้องมีผู้สมัคร ?

เมื่อไม่มีผู้สมัคร แล้วจะไปเลือกใคร ? มันจะยุ่งยาก
เกินไปไหม ? และมันจะท�ำได้จริงๆ หรือ ?
นั่นไม่ใช่ปัญหา ปัญหามีแค่ว่า กลุ่มคนรวยที่ได้เปรียบ
จากวิธีเลือกตั้งเก่า เขาจะยอมให้มีวิธีเลือกตั้งใหม่ที่ท�ำให้เขา
ได้เปรียบน้อยลงนีไ้ หม ? (ยังไงคนรวยก็ได้เปรียบคนจนวันยังค�ำ่ )
ถ้าแค่วิธีนี้เกิดขึ้นได้จริง ทุกสิ่งท�ำได้ และง่ายกว่าที่คิด
ถามว่า "จะไปเลือกใคร ?" ตอบว่า "ก็เลือกคนที่เรา
อยากจะเลือกที่สุดไง ?" พอไม่ถูกจ�ำกัดสิทธิ์ให้เลือกได้แค่ที่มี
หมายเลข ทีนี้ทุกคนก็จะได้ใช้สิทธิ์ขั้นสมบูรณ์ของตนเลือก
ใครก็ได้ ที่สุดท้ายก็จะคล้ายกันหมด เช่น เป็นคนทีต่ นรูจ้ กั ดี
จนเอ่ยชือ่ เอ่ยนามสกุลได้, เป็นคนทีม่ หี วั อกเดียวกันกับตนเอง,
และต้องเป็นคนดีคนเก่งยิง่ กว่าตนคนทีเ่ ลือก เป็นต้น
ถามว่า "จะยุ่งยากเกินไปไหม ?" ไม่ยุ่งยากอะไรเลย
ทัง้ วิธใี หม่นจี้ ะประหยัดและได้ประโยชน์กว่าวิธเี ก่าหลายประการ
เช่น ไม่ตอ้ งสิน้ เปลืองงบประมาณเลือกตัง้ ครัง้ ละหลายพันล้าน
เพราะก�ำหนดให้เป็นงานประจ�ำอย่างหนึ่งของข้าราชการอยู่แล้ว
แค่อาจจะต้องมี "นโยบายแห่งชาติ" ใครมาเป็นรัฐบาลก็ตอ้ งท�ำ
และมีระบบ "ประชากรออนไลน์-โปรไฟล์สากล" ทีท่ กุ คนเข้าถึง
ขึน้ มาเพือ่ การนี้ ซึ่งก็จะมีประโยชน์ในอีกหลายด้านด้วย
สรุปว่า วิธีนี้ท�ำได้ ง่ายกว่าที่คิด ขอแค่คนรวยเสียสละ
คนจนมุมานะ และทุกคนใช้ปัญญาขึ้นอีกสักนิดเท่านั้น.
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๑๕.

เผด็จการกับเสรี ดีคนละอย่าง ?

อาจารย์เคยพูดว่า "เผด็จการกับเสรีดคี นละอย่าง" หรือ
"เสรีกับเผด็จการล้วนสามานย์พอๆ กัน" นั้นอย่างไร ?
เผด็จการก็ดี ตรงที่เด็ดขาด สามารถแก้ปัญหาได้เร็ว
ท�ำให้สงั คมสงบง่าย ส่วนเสรีกด็ ี ตรงทีม่ อี สิ รภาพ ท�ำอะไรก็ได้
ท�ำให้ประชาชนมีความสุข นีค่ อื มุมทีว่ า่ ดีกนั คนละอย่าง
เผด็จการก็เลว ตรงทีม่ นั ข่มเหงน�ำ้ ใจคน ริดรอนเสรีภาพ
ละเมิดสิทธิ์อิสระ ปล้นศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของประชาชน
ส่วนเสรีกเ็ ลว ตรงทีท่ �ำให้สงั คมไร้ระเบียบ เอาเปรียบกันและกัน
แบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา เกิดความเหลือ่ มลำ�้ ระหว่างคนรวย
กับคนจน นีค่ อื มุมทีว่ า่ มันสามานย์หรือเลวทรามพอๆ กัน
ทีจ่ ริง ค�ำถามตกไป ๑ ข้อความ คือ ผมยังชอบพูด
ด้วยว่า "เผด็จการท�ำให้เกิดเสรี และเสรีกท็ ำ� ให้เกิดเผด็จการ"
กล่าวคือ "ถ้าประชาชนรูจ้ ก้ เผด็จการตัวเองหรือควบคุมตัวเองได้
ก็จะท�ำให้สงั คมเกิดเสรี แต่ถา้ ประชาชนเอาแต่ใช้สทิ ธิอ์ สิ ระเสรี
อย่างไม่มีขอบเขตก็จะท�ำให้สังคมเกิดเผด็จการ เหมือนพ่อแม่
เมือ่ ฝึกฝนลูกให้มรี ะเบียบวินยั ควบคุมตัวเองได้แล้ว ก็จงึ ปล่อย
เสรี แต่ถา้ ลูกๆ ยังไร้ระเบียบดูแลตัวเองไม่ได้อยูต่ ราบใด พ่อแม่
ก็ยงั ต้องเผด็จการกับลูกอยูต่ ราบนัน้ อันเป็นเรือ่ งธรรมดา
สุดท้ายก็ตอ้ งใช้ปญ
ั ญา หาจุดลงตัว หาต�ำแหน่งสมดุล
ให้จงได้ โดยค�ำนึงถึงศักดิศ์ รีความเป็นมนุษย์ของผูค้ นเป็นส�ำคัญ
สิทธิอสิ ระเสรีจ�ำเป็นต้องมี แต่เผด็จการก็อาจต้องใช้บา้ ง.

๑๖.
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สงครามโลกครัง้ ที่ ๓ จะเกิดขึน้ ไหม ?

อาจารย์คิดว่า สงครามโลกครั้งที่ ๓ จะเกิดขึ้นไหม ?
ผลลัพธ์จะเป็นเช่นไร ? และจะสงบลงได้อย่างไร ?
แน่นอน อย่าว่าแต่ครัง้ ที่ ๓ เลย ครัง้ ที่ี ๔, ๕, ๖, ๗,
๘, ๙, ๑๐ หรือแม้ครัง้ ทีร่ อ้ ยทีพ่ นั มันก็จะวนมาเกิดขึน้ อยูร่ ำ�่ ไป
ตราบใดทีม่ นุษย์ยงั เห็นแก่ตวั โดยเฉพาะยังเลือกเอาคนเห็นแก่ตวั
มาเป็นผูน้ �ำ สังคมทีเ่ ห็นเศรษฐีเป็นเทวดานัน่ แหละทีน่ า่ กลัวมาก
เพราะเศรษฐีมกั เป็นคนทีเ่ ห็นแก่ตวั จัด มองเรือ่ งผลประโยชน์มา
เป็นทีห่ นึง่ ใครขวางทางเขาก็จะโกรธ มองเห็นเป็นศัตรู สงคราม
จะกีค่ รัง้ กีห่ น ก็เริม่ ต้นแบบนี้ ทีม่ นุษย์หน้าโง่ไม่เคยจดจ�ำ
ผลลัพธ์นะหรือ ! เปรียบเทียบกับสงครามโลกครัง้ ก่อนๆ
ครัง้ หลังๆ ก็จะแหลกลาญบานปลายเป็นหลายร้อยหลายพันเท่า
เพราะแต่ละฝ่ายมีอาวุธยุทโธปกรณ์ทรี่ า้ ยแรงยิง่ ขึน้ หนักหนาทีส่ ดุ
ก็อาจจะถึงกับท�ำให้เผ่าพันธุม์ นุษย์สญ
ู สิน้ ไป รวมทัง้ สัตว์นอ้ ยใหญ่
ทีไ่ ม่รอู้ โิ หน่อเิ หน่ดว้ ย ซึง่ จะว่าไป ในทีส่ ดุ แล้วธรรมะก็จะจัดสรร
ใครหรือเผ่าพันธุไ์ หนไร้ธรรมะ ก็ยอ่ มจะต้องมีอนั พินาศลง
แต่ถา้ มนุษย์โลกยังโชคดี ไม่ปน่ ปีไ้ ป เพราะกิเลสตัณหา
ของตัวเองเสียก่อน ในทีส่ ดุ มนุษย์กจ็ ะต้องเกิดดวงตาเห็นธรรม
หรือเหนือ่ ยหน่ายต่อสงคราม แล้วพยามหาทางออก ซึง่ สุดท้าย
ก็จะวนมาหาศีลธรรม ความไม่เห็นแก่ตัว ความเห็นอกเห็นใจ
ซึง่ กันและกัน มองเห็นเพือ่ นร่วมโลก แม้ทขี่ ดั ผลประโยชน์กนั
ว่าเป็นเพือ่ นเกิดแก่เจ็บตาย แล้วอยูก่ นั ได้ดว้ ยใจทีเ่ มตตา.
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๑๗.

วันสิ้นโลก จะมาถึงเมื่อไร ?

อาจารย์คิดว่า "วันสิ้นโลกจะมาถึงเมื่อไร ? มนุษย์เรา
จะย้ายไปอยู่ดาวดวงอื่นได้จริงๆ หรือไม่ ?"
ค�ำถามนีเ้ ป็นอจินไตย ไม่มใี ครตอบได้จริง ได้อย่างมาก
ก็แค่เดากันไป ถ้าให้ผมเดากับเขาด้วย ผมก็จะเดาว่า วันสิน้ โลก
คงจะมาถึงหลังจากวันทีเ่ ผ่าพันธุม์ นุษย์ได้สญ
ู สิน้ ล่วงหน้าไปก่อน
นานแสนนาน เพราะผมเดาเอาไว้อย่างนี้ ก็เลยไม่มคี วามจ�ำเป็น
ให้ตอ้ งตอบค�ำถามถัดมา ในเมือ่ มนุษย์เราจะสูญสิน้ เผ่าพันธุไ์ ป
ก่อนทีโ่ ลกจะแตกสลาย การย้ายไปอยูด่ าวดวงอืน่ ก็เลยไม่ตอ้ งมี
ส่วนนักคิดนักวิทยาศาสตร์กอ็ าจจะศึกษาค้นคว้าหาหนทางกันไป
ไม่เสียหายอะไร แม้ไม่มโี อกาสได้ยา้ ยไปจริง แต่วชิ าความรูใ้ หม่ๆ
ทีไ่ ด้จากการศึกษาวิจยั ก็จะเกิดประโยชน์แก่สงั คมมนุษย์ ในทางใด
ทางหนึง่ อยูน่ นั่ เอง ขอแค่อย่าเอาไปใช้ในทางผิด เช่น อย่าเอา
ไปผลิตอาวุธมาเข่นฆ่ากันเอง แบบทีก่ ย็ งั ท�ำกันอยู่ ก็พอ
ผมเคยท�ำนายไว้บา้ งว่า ต่อไปภายหน้า ถ้าเราไม่ฆา่ กัน
จนล้างเผ่าพันธุต์ วั เองก่อน ภายในไม่กสี่ บิ กีร่ อ้ ยปี เราก็จะมีมนุษย์
พันธุใ์ หม่อย่างน้อย ๒ - ๓ กลุม่ มาอยูอ่ าศัยร่วมกันบนโลกใบนี้
แน่ๆ (กลับไปอ่านหน้า ๓๕) แทนทีเ่ ราจะมัวเอาสมองมาเปลือง
กับเรือ่ งวันสิน้ โลก เราควรจะเอาสมองไปช่วยกันคิดเรือ่ งวิถชี วี ติ
ชนิดใหม่ ทีจ่ ะท�ำให้เราอยูก่ นั ได้ อย่างแต่ละคน หรือแต่ละกลุม่
ก็มสี นั ติสขุ และโลกทัง้ โลกก็มสี นั ติภาพ น่าจะดีหรือมีประโยชน์
ยิง่ กว่า สมกับทีเ่ ป็นเผ่าพันธุม์ นุษย์ผมู้ สี ติปญ
ั ญาลำ�้ เลิศจริง.

๑๘.
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เมาดาต้า บ้าเปเปอร์ โอเวอร์ไฟล์ ?

มักได้ยินอาจารย์ชอบพูดค�ำว่า "เมาดาต้า บ้าเปเปอร์
โอเวอร์ไฟล์" ความหมายจริงๆ คืออะไร ?
คือ "ความงมงายกลางไฮเทค" ที่ท�ำให้สุดท้ายแล้ว
คนยุคเรานี้ที่หลงตัวเองว่า ฉลาดกว่า มีสติปัญญาวิชาความรู้
มากกว่าคนโบราณ (ซึ่งเป็นบรรพบุรุษของตน) แต่กลับท�ำอะไร
ไม่ส�ำเร็จ ราวกับโง่เขลากว่า และที่แน่ๆ อ่อนแอกว่าคนรุ่นก่อน
อย่างเห็นๆ สาเหตุหลักที่ท�ำให้คนยุคเราเป็นเช่นนี้ ก็เพราะว่า
แต่ละคนก�ำลัง "เมาดาต้า บ้าเปเปอร์ โอเวอร์ไฟล์"
ตัวอย่างง่ายๆ ครูฝึกฝนคนให้เป็นคนดีคนเก่งไม่ส�ำเร็จ
ก็เพราะมัวแต่เคีย่ วเข็ญเกณฑ์เด็กมาเข้าคอกแล้ว "กรอกดาต้า"
อย่างบ้าบอ (เพราะหลักสูตรของรัฐเป็นมิจฉาทิฐิ), แพทย์รักษา
คนไข้ไม่คอ่ ยหาย (ไม่พอตายก็ตาย) ก็เพราะเอาแต่อา่ นรายงาน
ที่พยาบาลจดให้ ไม่ได้เอาใจใส่คนไข้อย่างจริงจัง, ผู้พิพากษาหา
ความเทีย่ งธรรมไม่เจอ (คนไม่ผดิ ก็ตดิ คุกหรือถูกประหารชีวติ ได้)
ก็เพราะเอาแต่อ่านเอกสารที่ต�ำรวจอัยการหรือทนายเขียนมาให้
ไม่ได้มกี รุณา (เวลา/วิธกี าร) ทีจ่ ะหาความจริงจากจ�ำเลยให้ถอ่ งแท้,
อย่างนีเ้ ป็นต้น จึงท�ำให้ทงั้ ทีม่ ขี องวิเศษ (ไฮเทค,ไอที) อยูใ่ นมือ
แท้ๆ ก็สู้คนรุ่นเก่า (ที่โลเทค) ไม่ได้ อะไรประมาณนี้
ถ้าสังเกตให้ดี ปัญหานี้เป็นกันทั้งโลก อย่างที่พูดกันว่า
วัตถุยงิ่ เจริญ ตัวมนุษย์กย็ งิ่ เสือ่ ม (อ่อนแอและงมงายยิง่ กว่าเก่า)
เราจะท�ำยังไงให้ทงั้ วัตถุทงั้ ตัวมนุษย์เจริญไปด้วยกัน ?.
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๑๙.

แนวคิดเรื่องท�ำไอทีให้มีธรรมะ ?

อาจารย์เสนอแนวคิดเรื่อง "ท�ำไอทีให้มีธรรมะ" หรือ
"ท�ำให้ธรรมะชนะอธรรมบนเสิร์ชเอ็นจินให้จงได้" ?
ก็อย่างทีพ่ ดู กันว่า "ไฟมีคณ
ุ อนันต์ ก็มโี ทษมหันต์ดว้ ย"
ไอทีหรือเทคโนโลยีการสือ่ สารนีก่ เ็ หมือนกัน "มีคณ
ุ อเนกอนันต์
ก็มโี ทษฉกรรจ์มหันต์ดว้ ย" ขึน้ อยูท่ เี่ ราจะเอามันไปใช้ในทางไหน
และขึน้ อยูท่ เี่ ราปล่อยให้ใครหรือให้อะไรน�ำมันไปใช้ดว้ ย
พูดให้เห็นชัดๆ ถ้าเราเอาแต่ใช้มันเพื่อไปโพสต์ภาพโป๊
หรือหนังโป๊ จนท�ำให้ลูกหลานเราเองเสิร์ชหาค�ำไหนๆ ก็ได้เจอ
แต่ภาพโป๊หนังโป๊ขนึ้ มาก่อนรำ�่ ไป โลกนีจ้ ะส�ำส่อนเละเทะไหม ?
หรือถ้าเราปล่อยให้อาชญากรน�ำมันไปใช้ โลกทัง้ ใบก็จะต้องเต็ม
ไปด้วยอาชญากรรมใช่หรือไม่ ? ถามใครก็ตอบได้ทงั้ นัน้
ไฮเทคหรือไอทีนเี้ ป็นของวิเศษ ท�ำให้มนุษย์มอี ทิ ธิฤทธิ์
หูทพิ ย์ ตาทิพย์ เหาะเหินเดินอากาศ ด�ำดิน หายตัว ได้ราวกับ
เทพนิยาย ท�ำเรือ่ งยากให้งา่ ย ท�ำเรือ่ งหนักให้เบา ท�ำเรือ่ งช้า
ให้เร็ว โดยไม่แยกดีแยกชัว่ ส่งผลให้ ดีก็ดีไปทั่ว ชั่วก็ชั่วทั่วไป
ทั้งอย่างปุบปับฉับไว แบบไม่ทันให้ใครได้ตั้งตัวกันเลย
ปัจจุบนั ยังเท่านี้ อนาคตจะเท่าไหน ถ้าเราเอาแต่ใช้ไอที
โดยไม่รีบท�ำให้มันมีธรรมะ แบบปล่อยปละละเลย เปิดช่องให้
คนเห็นแก่ตัว ส่งอธรรมเข้าไปครอบง�ำไอที โลกจะอยู่กันยังไง
ในเมื่อแทบทุกเรื่อง กระทั่งเรื่องเป็นเรื่องตายในชีวิตและสังคม
ก็ถูกสั่งการผ่านไอที ถ้ามันไม่มีธรรมะ จะจบลงตรงไหน ?

๒๐.
.
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อาจารย์ไม่คดิ จะมีเมียใหม่บา้ งหรือ ?

อาจารย์เล่าเองว่า เคยมีเมียมาหลายคน และว่าไปแล้ว
อาจารย์ก็ยังไม่แก่เกินไป ไม่คิดจะมีเมียใหม่บ้างหรือ ?
ผมขอย้อนถามว่า ถ้าท่านรูส้ กึ ตัวว่า "ท่านอาจตายวัน
ตายพรุ่ง" หรือเห็นชีวิตของตนแขวนอยู่บนเส้นด้าย จะมีแก่ใจ
คิดมีเมียใหม่อยู่หรือ ? เอาล่ะ หากคิดหาใครสักคนมาดูแลตน
ในยามเจ็บไข้ มันจะไม่เป็นการเอาเปรียบผู้หญิงโชคร้ายคนนั้น
ไปหน่อยหรือ ? "ผมคงไม่ใช่ผชู้ ายเห็นแก่ตวั ขนาดนัน้ "
แต่เรือ่ งอย่างนี้ ไม่มใี ครรู้ ผมเองเมือ่ แยกทางกับภรรยา
คนแรก ก็ไม่เคยคิดว่าจะมีภรรยาคนทีส่ องทีส่ าม แต่พอมาถึงวัน
มันก็สปาร์คขึน้ มาเอง เดินผ่านผูห้ ญิงเป็นร้อยพัน ถ้ายังไม่ถงึ วัน
ก็ไม่ต้องตาต้องใจ แต่พอวันนั้นมันใช่ ยังไงๆ ก็จะต้องไปหากัน
แบบนัน้ ไม่ใช่หรือ ? ผูผ้ า่ นโลกมายาวนานก็นา่ จะเข้าใจดี
ทีนี้ถ้าจะให้ตอบสั้นๆ ผมขอตอบว่า "ผมทั้งไม่ได้คิด
และทั้งไม่ได้ปิดกั้น" ที่ว่า "ไม่ได้คิด" คือ ผมท�ำใจได้ตั้งนาน
มาแล้ว ตอนนี้คิดแค่ว่า "ผมจะแก่ชราและตายลงไปตามล�ำพัง
อย่างสงบและเรียบง่าย ไม่รบกวนใคร ได้อย่างไร ? เท่านัน้ เอง"
ที่ว่า "ไม่ได้ปิดกั้น" คือ ถ้าเกิดมีวันนั้นอีก ผมขอรับประกันว่า
"ภรรยาใหม่ผู้นี้ก็จะเป็นยอดหญิงผู้ร่วมบุญกุศลมูลนิธิสื่อตะวัน
คนส�ำคัญสืบไป" ไม่ใช่ผหู้ ญิงขีเ้ หงาทีแ่ ค่มาเอาผมเป็นเครือ่ งบ�ำบัด
เพราะถ้ามาแบบนีเ้ ธอก็ตอ้ งผิดหวังไปแล้วตัง้ แต่ตน้ ต่อเมื่อเธอ
ก็มปี ณิธานไม่แพ้กนั ถ้าแบบนัน้ ก็ให้ธรรมะจัดสรรไปเถิด.
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๒๑.

อาจารย์มีหลายชื่อ เรียกชื่อไหนดี ?

อาจารย์มีหลายชื่อ ควรจะเรียกชื่อไหนดี ?
ตอบสั้นๆ ง่ายๆ "ก็ตามใจผู้เรียกเถิด" ขอแค่สื่อสาร
เข้าใจได้ว่า ชื่อนั้นหมายถึงผม ก็ได้ทั้งนั้น ผมไม่ว่าอะไร !
แต่ถ้าตอบให้ลึกซึ้ง ถึงความเป็นผู้มีวัฒนธรรมที่ดีงาม
ผูเ้ รียกก็ควรคิดให้ละเอียดสักหน่อย เช่น "ถ้าเรียกชือ่ อ�ำนวย"
ทีพ่ อ่ แม่ตงั้ ให้ผม ถ้าไม่สนิทจนเกินไป ขัน้ ญาติมติ รซึง่ คุน้ เคยกัน
มาแต่เด็กๆ หรือขัน้ ครูอาจารย์ทเี่ ขกกบาลผมยังได้ ก็เป็นทางการ
ชะมัด จนท�ำให้รู้สึกห่างเหิน หรือไม่ก็คล้ายกับตีสนิทเหลือเกิน
ซึง่ ถ้าไม่สนิทจริง ผมก็ไม่สะดวกใจทีจ่ ะไปรูส้ กึ สนิทด้วย
ส่วนศิษยานุศษิ ย์โดยเฉพาะ "กลุม่ เพือ่ นพัฒน์" ซึง่ เคย
เรียกครูว่า "อ.โบราณ" หรือ "อ.ผู้น้อง" ก็ควรเรียกตามเดิม
เพราะจะท�ำให้ "ครู" รูส้ กึ อบอุน่ ยิง่ กว่าชือ่ อืน่ ๆ ยกเว้นจะสือ่ สาร
กับผูท้ อี่ ยูน่ อกกลุม่ อาจเรียกว่า "อ.อ�ำนวย" หรือ "อ.ตะวัน"
เพือ่ ให้ผนู้ นั้ ๆ เข้าใจง่าย ก็ตามใจเถิด แต่ควรเลีย่ งไม่เอ่ยชือ่ ครู
ต่อหน้าครู ควรเรียกแค่ "โยมอาจารย์ หรือ อาจารย์" เฉยๆ
ตามวัฒนธรรมแบบไทยๆ ทีไ่ ม่เรียกบุพการีโดยเอ่ยชือ่
ทีนี้คนทั่วไป นอกจาก ๒ กลุ่มที่กล่าวมา ควรเรียกว่า
"อ.ตะวัน" (คุณตะวัน, พี่ตะวัน, ลุงตะวัน, ปู่ตะวัน) จะดีกว่า
เพราะจะท�ำให้เป็นกันเองและให้เกียรติผมด้วย ที่ว่าเป็นกันเอง
คือไม่เป็นทางการ ที่ว่าให้เกียรติผมคือเอาตามที่ผมชอบ ไม่ใช่
เอาตามทีต่ วั เองสะดวกปาก ซึง่ มีผลต่างกัน ท่านก็นา่ จะรู.้

๒๒.
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พินัยกรรมค�ำสั่งเสีย มีเพื่ออะไร ?

พินัยกรรมค�ำสั่งเสีย มีเพื่ออะไร ? ปล่อยให้เป็นหน้าที่
ผู้ยังมีชีวิตอยู่จัดการกันไปตามประเพณีจะไม่ดีกว่าหรือ ?
ขอตอบมาจากข้างหลังก่อน "ทีจ่ ริงปล่อยตามประเพณี
ก็ได้ ผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็จัดการกันไป" ซึ่งส่วนใหญ่ก็ไม่มีใครเข้าใจ
สาระจริง ล้วนแต่ท�ำตามๆ กันมา ทีนี้ผมซึ่งเป็นผู้รู้ดีทางศาสนา
เกิดเห็นว่า "ทีท่ �ำกันอยูท่ กุ วันนีเ้ ลยเถิดกันมาก" เปลืองทัง้ เวลา
เปลืองทั้งเงิน แต่ได้บุญน้อย ทั้งเป็นภาระลูกหลาน
เมื่อตั้งใจจะจัดแจงสังขารเอาไว้ก่อนตาย หวังเรียบง่าย
แต่ได้บุญมาก โดยที่ไม่เป็นภาระยุ่งยากของใคร ซึ่งถ้าเป็นไปได้
ผมอยากให้งานศพของผม ไม่ใช่งานแห่งความเศร้าโศก แต่เป็น
งานแห่งความสุขสันต์ ทีผ่ มู้ าในงานมีโอกาสได้สร้างกุศลร่วมกัน
ซึ่งท�ำได้ โดยแค่ท�ำตามพินัยกรรมค�ำสั่งเสียของผมนี้
อย่างไรก็ดี ผมมีความตระหนักในความเป็นจริงเสมอว่า
สุดท้ายแล้ว เมือ่ ผมตายไปย่อมสัง่ ใครไม่ได้อกี ไม่อาจฟืน้ คืนมา
ต่อว่าใครทีไ่ ม่ท�ำตามค�ำสัง่ เสีย หรือชมเชยใครทีท่ �ำตามค�ำสัง่ เสีย
ได้แล้ว ย่อมขึน้ อยูก่ บั ผูท้ ไี่ ด้รบั ค�ำสัง่ เสีย หรือมีอ�ำนาจหน้าทีต่ าม
พินยั กรรมทีเ่ ขียนไว้ เขาจะตัดสินใจเอาเองว่าจะท�ำตามค�ำสัง่ เสีย
ของผมผู้วายชนม์ หรือจะท�ำตามที่ตนสะดวกใจ (ทั้งใครต่อใคร
ก็อาจจะรุมกดดันอยู่) ซึ่งผมผู้ตายไปก็ไม่มารับรู้แล้ว
ในทีส่ ดุ มโนธรรมส�ำนึกนัน่ แหละ จะเป็นค�ำตอบสุดท้าย
อันเป็นเรือ่ งของผูย้ งั มีชวี ติ อยูต่ อ้ งรับผิดชอบกันไปเอง.
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๒๓.

เรือ่ งอนุสรณ์สถาน ต้องการอะไร ?

มีพนิ ยั กรรมข้อหนึง่ ระบุให้สร้างสิง่ อนุสรณ์ของนายตะวัน
จะไม่เป็นการสัง่ เสียให้สร้างอนุสาวรียใ์ ห้ตวั เองไปหรือ ?
ผมก็พูดมาจนจะทั้งชีวิตตัวเองอยู่แล้วว่า "ผมเป็นคน
ไม่กลัวจน ไม่กลัวเจ็บ ไม่กลัวแก่ และไม่กลัวตาย แต่ผมกลัว
เพียงอย่างเดียวว่า ถ้าผมตายไปแล้ว จะไม่มอี ะไรเหลือเอาไว้
ให้คนรุน่ หลังได้จดจ�ำ" ผมว่า ถ้าทุกคนแค่เปิดใจ ยอมรับผมได้
ในความจริงแท้แค่นี้ มันก็ไม่นา่ จะมีค�ำถามท�ำนองนีก้ นั อีก
เชือ่ เถอะ ผมจะไม่สงั่ เสียให้ท�ำแค่อนุสรณ์สถานเพือ่ ผม
คนเดียวดอก ใครมาร่วมด้วยช่วยผม คืนผืนป่าเอาไว้ให้ลกู หลาน
ถ้าผมยังมีชวี ติ อยู่ ผมก็จะท�ำอนุสรณ์สถานให้แก่ทกุ คนทีร่ ว่ มด้วย
ถ้าผมตายไปแล้ว ผูส้ บื ทอดเจตนารมณ์กค็ งจะยึดเอาแนวปฏิบตั ิ
ของผมนีท้ �ำต่อไป ใครยังมีอคติกบั เรือ่ งแค่นอี้ ยู่ ก็ตามใจ
แต่ถา้ มองด้วยปัญญาและความมีเมตตาต่อเพือ่ นมนุษย์
เรื่องนี้ก็ตรงไปตรงมาที่สุด ใครท�ำดีไว้ ก็ควรได้รับการสรรเสริญ
ได้รับค�ำสดุดี ตลอดถึงก็ควรจะมีอนุสาวรีย์เอาไว้ให้คนรุ่นหลัง
ได้มาเรียนรู้ ผมไม่เห็นว่ามันจะแปลกตรงไหน ? หรือเป็นเรื่อง
เสียหายอะไร ? มีแต่จะส่งผลดีแก่ลูกหลานวันข้างหน้า
พูดกันให้ชัดๆ อนุสรณ์สถานก็คอื อนุสรณ์สถาน สร้างไว้
ให้เป็นทีร่ ะลึก เพือ่ ประโยชน์แก่ลกู หลานเหลนโหลน ไม่ใช่สร้างไว้
เพือ่ ประโยชน์แก่ผสู้ ร้าง ซึง่ ต่างก็จะต้องตายหายสูญกันไป.
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๒๔.

เรื่องตู้สืบสานปณิธานนายตะวัน ?

มีพนิ ยั กรรมข้อหนึง่ ระบุให้ตงั้ ตูส้ บื สานของนายตะวันไว้
จะไม่เป็นการสัง่ เสียให้ท�ำมาหากินกับศพตัวเองไปหรือ ?
ใครจะมองในแง่ลบอย่างนัน้ ก็มองไป แต่ค�ำอธิบายทีผ่ ม
ขยายความไว้กช็ ดั เจนเพียงพอแล้ว "ตูส้ บื สานปณิธานนายตะวัน
ทีแ่ ท้กแ็ ค่ตรู้ บั บริจาคตามปกติ" ทีเ่ มือ่ ครัง้ นายตะวันยังมีชวี ติ อยู่
ใครไปมาหาสูก่ จ็ ะมีตนู้ ตี้ งั้ ไว้ให้ผทู้ เี่ ลือ่ มใสศรัทธาได้รว่ มสนับสนุน
กิจกรรมการกุศลของมูลนิธสิ อื่ ตะวัน โดยไม่เคยบังคับฝืนใจใคร
ผูไ้ ปมาหาสูจ่ ะใส่หรือไม่ใส่กไ็ ด้ ตอนนายตะวันยังมีชวี ติ อยูฉ่ นั ใด
ถึงนายตะวันตายไปแล้วก็ฉันนั้น ไม่มีอะไรแอบแฝง
มองในอีกมุมหนึ่ง ตูส้ บื สานปณิธานของนายตะวันนัน้
อาจเป็นเพียงสิง่ เดียว ทีจ่ ะสานความสัมพันธ์ระหว่างนายตะวัน
ผูล้ ว่ งลับไปแล้วกับอนุชนผูย้ งั ระลึกถึงซึง่ เลือ่ มใสศรัทธาแวะมา
เยีย่ มเยียนได้รว่ มกุศลกัน เสมือนว่านายตะวันยังมีชวี ติ อยูร่ บั รู้
การมาของผูเ้ ลือ่ มใสศรัทธาทีร่ ว่ มสืบสานปณิธานสืบไป
ส่วนประเด็นที่ส�ำคัญ ย่อมอยู่ที่สิ่งนั้นยังประโยชน์สุข
ให้ไปตกอยู่กับใคร เมื่อปัจจัยในตู้นั้นได้ถูกก�ำหนดเอาไว้ชดั เจน
ให้น�ำไปเป็นค่าใช้จา่ ยบริหารจัดการมูลนิธสิ อื่ ตะวัน หรือจัดสรรไป
เพื่อการกุศลอื่นๆ ประโยชนสุขก็จึงไปตกอยู่กับสังคมส่วนรวม
โดยไม่จ�ำกัดกลุม่ ชน เชือ้ ชาติ ศาสนา ภาษา หรือวัฒนธรรมใดๆ
ตามความตัง้ ใจของทุกคน นีต่ า่ งหากทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญแท้.
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อาจารย์คิดอะไร จึงได้เที่ยว
เชิญผู้คนไปงานศพของตัวเอง ?

หน้า ๗๐ ในหนังสือนี้ มีการ์ดเชิญไปงานศพของอาจารย์
อาจารย์คดิ อะไร จึงได้เทีย่ วเชิญผูค้ นไปงานศพของตัวเอง ?
จะแปลกอะไร ? เมือ่ วันนัน้ ในวันหนึง่ ก็ตอ้ งมาถึงแน่ๆ
การเชิญผูค้ นไปงานของตนด้วยตัวเอง จะไม่เป็นการให้เกียรติกว่า
จริงใจกว่า รอเวลาตาย ให้ทายาทไปเชิญแทนตัวเองหรือ ?
หากถามว่า เพราะผมคิดอะไร ? ขอสารภาพว่า ทีแรก
ไม่ทนั คิด เป็นแค่ลกู ติดพันตอนสนทนากันกับผูอ้ �ำนวยการโรงเรียน
แห่งหนึง่ ซึง่ ทักซักค้านตลอดการสนทนา แล้วว่า "สิง่ ทีค่ ณ
ุ พูดมา
มันอุดมการณ์เกินไป มันใหญ่โตเกินตัว ไม่นา่ ทีค่ นสามัญธรรมดา
จะเอามาคิดมาท�ำได้ ผมก็เลยยังไม่เชือ่ คุณ แต่กข็ อให้กำ� ลังใจคุณ
สนับสนุนให้คณ
ุ ท�ำต่อไป ถ้าท�ำได้ ไม่ทงิ้ กลางคัน อายุคณ
ุ กับผม
น่าจะไล่เลีย่ กัน ถ้าคุณตายก่อนผม ผมจะไปงานศพคุณ"
ผมคิดอะไรไม่ทนั รีบรับว่า "เอาสิ ขอบคุณล่วงหน้า"
ตัง้ แต่วนั นัน้ เป็นต้นมา ผมจึงปรารภถึงผูอ้ ำ� นวยการท่านนัน้ บ่อยๆ
ทัง้ ทีจ่ �ำหน้าไม่ได้แล้ว (สิบคนจ�ำได้ ร้อยคนพอจ�ำ พันคนเริม่ พร่า
หมืน่ คนขึน้ มาไม่คดิ จ�ำใคร) แต่กเ็ ป็นผูจ้ ดุ ประเด็นให้ผมได้เชิญ
ผูค้ นไปร่วมงานศพของตนจวบจนถึงวันนี้ ทัง้ ทีเ่ ขาเป็นคนเอ่ยปาก
ว่าจะไปเอง ทั้งที่ผมออกปากเชิญ ก็เกิน ๑,๐๐๐ คนขึ้นไปแล้ว
แต่เชิญแล้วก็แล้วกัน ถึงวันนัน้ ก็สดุ แท้แต่วา่ ใครจะไปหรือไม่ไป
ร่วมงานศพของผมก็ได้ ซึ่งผมก็ย่อมไม่ได้อยู่รับรู้อะไรอีก.
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จัดงานศพแบบไม่ต้องมีพิธีกรรม
ในทางปฏิบัติ จะท�ำได้จริงๆ หรือ ?

อาจารย์สงั่ เสียไว้หา้ มไม่ให้ประกอบพิธกี รรมใดๆ แม้ใน
ทางพระพุทธศาสนาในงานศพของอาจารย์ จะท�ำได้จริงหรือ ?
ท�ำได้สิ ถ้าคุณก็เป็นอีกคนหนึ่ง ที่จะช่วยเป็นก�ำลังใจ
ให้กรรมการมูลนิธสิ อื่ ตะวันท�ำตามเจตนารมณ์ของผมผูว้ ายชนม์
ถึงแม้ศพคนทั่วไป ท�ำไม่ได้ หรือไม่ควรท�ำ แต่กับศพนายตะวัน
ท�ำได้ และไม่ผดิ อะไร โดยเฉพาะในพระพุทธศาสนา ทีโ่ บราณ
จริงๆ ก็ไม่ได้มีจ�ำกัดรูปแบบการปลงไว้ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง
ที่ท�ำตามๆ กันมานั้น ต่างที่ต่างถิ่นก็ก�ำหนดกันขึ้นเอง
ทั้งที่จริงๆ ถ้าวิเคราะห์ด้วยปัญญา ผมก็ไม่ได้ห้ามขาด
ถึงขั้นไม่ให้มีพิธีกรรมเสียเลย เพราะที่แท้ก็แค่ให้ลดขั้นตอนลง
ให้เหลือน้อยที่สุด จนแต่ละท่านละคนที่มาก็อาจจะท�ำพิธีกรรม
ได้เอง เช่น พระสงฆ์แต่ละรูปก็มาสวด "อนิจฺจา วต สงฺขารา,
อจิรํ วตยํ กาโย" เพียงเท่านีก้ ย็ อ่ มได้ และดูดๆี ก็เป็นพิธกี รรม
ทางพระพุทธศาสนาอยูน่ นั่ เอง เพียงแต่ไม่ตอ้ งไปนัง่ สวดกันยาวๆ
ให้มภี าระมาก ส่วนหากกังวลว่า จะไม่มกี ศุ ลส่งถึงผมผูว้ ายชนม์
ก็อย่าไปกังวลเลย เพราะผมได้ท�ำเอาไว้เองในตอนยังมีชีวิตอยู่
มากแล้ว ทั้งผู้ที่รักก็ยังมีโอกาสอุทิศส่วนกุศลให้ผมได้ตลอดไป
เช่น วันตรุษ วันสารท ในทุกๆ ปี ไม่มีข้อห้ามอยู่แล้ว
สรุปว่า ท�ำได้และไม่ผิด ทั้งที่ส�ำคัญมันคือเจตนารมณ์
ของผมผู้วายชนม์เอง ที่ผู้ยังมีชีวิตอยู่ควรจะอนุเคราะห์.
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อยากให้พูดเรื่องบทกวี
อะไรเป็นแรงบันดาลใจให้เขียน ?

อาจารย์เริม่ เขียนบทกวีเมือ่ ไร ? ใครเป็นแรงบันดาลใจ
ให้เขียน ? หรือกวีคนไหนทีอ่ าจารย์ยดึ เอาเป็นต้นแบบ ?
พ่อแม่ผมเป็นพระเอกนางเอกหมอล�ำ ค�ำผญา (ปัญญา)
บทกวีหรือค�ำกลอนจึงฝังอยู่ในสายเลือดของผม ส่วนการเขียน
หนังสือหรือบทกลอน ผมเอาอย่างพี่ชายคนกลางมาตั้งแต่เล็ก
อ่านออกเขียนได้กอ่ นเข้าโรงเรียน แต่งกลอนได้เป็นเรือ่ งๆ เมือ่
อายุ ๙ ขวบ แต่ครูทเี่ ห็นแววและสร้างก�ำลังใจให้ผมคนแรกชือ่
"ครูสมโภช อินทรศักดิ์สิทธิ์" ตอนอยู่ประถมปลาย
พูดง่ายๆ เป็นเด็กประถมผมยึดแบบสุนทรภู่ รู้สัมผัส
ทัง้ นอกใน เข้าวัยมัธยม นับตอนเป็นเณรเป็นพระ ผมติดสัมผัส
พยัญชนะตามกวีร่วมสมัยหลายคน จนท�ำให้บทกลอนของผม
เป็นแบบ "เรื่องราวที่รายรุม รุ่งริ่งราวผ้าขี้ริ้ว" ไปเลย
ทีนี้พอถึงอุดมวัย เป็นผู้ใหญ่เต็มตัว นับเอาตั้งแต่ผม
ลาสิกขาออกมาเป็นฆราวาส ได้สัมผัสโลกกว้าง ผมหันกลับมา
ชอบความเรียบง่ายแบบสุนทรภู่ ที่ใครก็เข้าใจได้ทันที กระทั่ง
แบบทื่อๆ ของ "หลวงพ่อพุทธทาส" ที่ผมมักเผลอจาบจ้วงว่า
หาความอ่อนหวานแบบศิลปินไม่เจอเลยนัน้ ด้วย จะว่ามาค้นพบ
ความไพเราะบนความเรียบง่ายตามธรรมชาติก็คงไม่ผิด
สุดท้าย บทกลอน หรือจะเรียกว่า "บทกวี" ก็ตามใจ
ของผมก็จึงกลับมาเรียบง่ายตามธรรมชาติ ดังแรกเริ่ม.
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อาจารย์เดินทางไปทั่วไทย
ได้อะไรกลับมา คุ้มค่าหรือเปล่า ?

อาจารย์เดินทางไปทัว่ ไทย ได้อะไรกลับมา คุม้ ค่าบ้าง
หรือไม่ หรือว่าสุดท้ายก็เหลือแต่ความว่างเปล่า ?
ท�ำไมจะต้องถามหาสิง่ ทีไ่ ด้ ใครๆ หรือท่านเองก็คงเคย
พูดว่า "การได้ท่องเที่ยวไปคือก�ำไรของชีวิต" ผมท่องเที่ยวไป
ทั่วไทยก็ย่อมได้ก�ำไรมามากโข ยิ่งแม้นถ้าได้ท่องเที่ยวไปทั่วโลก
เหมือนบรรดาเศรษฐีคนมีเงินก็จะยิ่งได้ก�ำไรขึ้นไปอีก
ผมท�ำงานวรรณกรรม รับจ้างท�ำหนังสือ เป็นอาชีพเลีย้ ง
ตัวเอง และเพือ่ ปณิธาน ลักษณะงานของผม ถ้าจมปลักดักดาน
ซำ�้ ซากจ�ำเจก็จบกัน การท่องเทีย่ วไปจึงเป็นความจ�ำเป็นต่ออาชีพ
การงานของผมด้วย ไม่ใช่นั่งเทียนเขียนเอา แต่น�ำเอาของจริง
น�ำเอาสิ่งที่เห็นมากับตาตัวเองมาถ่ายทอด อันจะท�ำให้เชื่อได้ว่า
ผลงานของผมจะมีคณ
ุ ค่าไปชัว่ ฟ้าดินสลาย แบบตอนทีย่ งั มีชวี ติ
ก็ใช้เลี้ยงชีพได้ หลังจากที่ผมตาย ก็จะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณค่า
เป็นขุมคลังทางปัญญาไว้ให้ลูกหลานเหลนโหลนสืบไป
แบบนี้แล้วจะเรียกว่า "สูญเปล่า" ได้หรือ ? ควรพูด
ได้ด้วยซ�้ำไปว่า "คุ้มค่ามากที่สุดในโลก" ทั้งแง่ของการใช้ชีวิต
ทั้งแง่ของการเลือกงานท�ำ เพราะนอกจากได้ความรู้จริง ก็ยังได้
ความสุขใจเป็นก�ำไรชีวติ ชนิดทีค่ นอยูก่ บั ที่ จ�ำเจอยูก่ บั เรือ่ งเก่าๆ
จมอยูแ่ ต่กบั เงาความคิด จะไม่มโี อกาสได้รจู้ กั ต่อเมือ่ สละเวลา
ออกมาใช้ชวี ติ อิสระจริงๆ บ้าง ก็จะหมดค�ำถามเช่นนีเ้ อง.
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การเดินทางต้องมีค่าใช้จ่ายมาก
แล้วอาจารย์เอารายได้มาจากไหน ?

การเดินทางต้องมีคา่ ใช้จา่ ย ยิง่ เดินทางต่อเนือ่ งมานานปี
คงหมดเงินไปไม่นอ้ ย อาจารย์เอารายได้เหล่านีม้ าจากไหน ?
ข้อนั้นแน่นอน ตอนนี้ผมมาทบทวนดู ก็ยังรู้สึกตกใจ
ผมใช้เงินไปไม่นอ้ ยกว่าปีละ ๓ แสนบาท ไปๆ มาๆ รวมถึงปีนี้
ถ้าเก็บไว้ไม่เดินทาง ผมก็จะมีเงินออม ๒ ล้านบาทขึน้ ไป
ถามว่า ผมเอารายได้มาจากไหน ? ตอบได้เต็มปากว่า
"ผมหาเองด้วยสัมมาชีพ" เพราะนอกจากเจ้าคุณใหญ่วดั ตากฟ้า
รศ.ดร.สุธรรม ศรีหล่มสัก และญาติมติ รแค่บางคน ทีส่ นับสนุน
ร่วมบุญผมมาบ้างเป็นครัง้ คราวแล้ว ก็แทบกล่าวได้วา่ "ผมยังหา
กัลยาณมิตรไม่เจอ ส่วนใหญ่กเ็ อาแต่ตงั้ ข้อสงสัยไม่สนิ้ สุด"
ในเมือ่ ต้องเดินทาง แล้วผมท�ำอาชีพอะไรได้ ตอบง่ายๆ
"ผมรับจ้างและค้าขาย" รับจ้าง คือ ผมก็ยงั รับจ้างท�ำหนังสืออยู่
ตามเดิม แค่มาเพิม่ วิธสี ง่ ผ่านออนไลน์ แล้วก็มาท�ำเว็บเซิรฟ์ เวอร์
บริการเว็บไซต์ รับเขียนโปรแกรมง่ายๆ แบบอยูไ่ หนก็ท�ำงานได้
และรับจ้างถ่ายรูปวิวทิวทัศน์สง่ ให้ผตู้ อ้ งการ โดยทีล่ ขิ สิทธิร์ ปู ถ่าย
ก็ยงั เป็นของผมอยู,่ ค้าขาย คือ ผมขายหนังสือทีผ่ มเขียนเอง
ขายได้บา้ ง ไม่ได้บา้ ง ก็ไม่วา่ กัน ไม่เคยไปกดดันบีบคัน้ ใคร
สรุปว่า ค่าใช้จา่ ยเดือนละกว่า ๒ หมืน่ ปีละเกิน ๓ แสน
ผมหาเอง โดยสัมมาชีพอันสุจริต ไม่เคยไปขอเอาของใครมาฟรีๆ
มีแต่รบั จ้างท�ำงานให้ และขายหนังสือทีผ่ ซู้ อื้ ก็เต็มใจใคร่ซอื้ .
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อาจารย์จะเดินทางอยู่อย่างนี้
อีกนานเท่าไร ไม่เหนือ่ ยบ้างหรือ ?

อาจารย์จะเดินทางรอนแรมอยูอ่ ย่างนี้ ไปอีกนานเท่าไร
ไม่เหนือ่ ยบ้างหรือ ไม่เบือ่ บ้างหรือ แล้วมูลนิธทิ ตี่ งั้ ล่ะ ?
ขอตอบค�ำถามถัดมาก่อน "เหนือ่ ยสิ" แต่ก็ "สนุกด้วย"
เล่นกีฬาก็เหนื่อยแต่เพราะมันสนุก ทุกคนก็เลยชอบเล่นกีฬา
ฉันใดก็ฉันนั้น ผมก็เช่นกัน เดินทางก็เหนื่อย แต่สนุกมากกว่า
ก็เลยชอบเดินทาง ไม่มีเบื่อ มีแต่ลุ้นระทึกในทุกๆ วัน
ทีนี้ก็ย้อนกลับไปในค�ำถามแรก จะเดินทางรอนแรมอยู่
อย่างนี้ไปอีกนานเท่าไร ? ก็ขอตอบว่า "นานเท่าที่จะนานได้"
คือ "เท่าทีร่ า่ งกายจะยังอ�ำนวย" เพราะเมือ่ ใดร่างกายไปไม่ไหว
ถึงยังไงๆ ก็ต้องหยุด ตราบใดที่ร่างกายยังไปไหว ผมก็ชอบที่
จะไปเดินทางหาความรู้ เพิ่มประสบการณ์ อยู่ตราบนั้น
ส�ำหรับค�ำถามรั้งท้ายที่ว่า แล้วมูลนิธิที่ตั้งไว้ล่ะ ใครจะ
รับผิดชอบใช่ไหม ? ความตั้งใจก็หวังให้ลูกหลานและลูกศิษย์
รับผิดชอบกันไปอยูแ่ ล้ว เพียงแต่ชว่ งแรกทีแ่ ต่ละคนยังมีภาระ
รับราชการและท�ำงานประจ�ำอยู่ ทัง้ ผมก็ยงั ไม่แก่มาก ตัวผมเอง
ก็จะจัดการดูแลไปพลางก่อน ซึ่งก็ไม่ยากอะไร เพราะมูลนิธินี้
มีกิจกรรมไม่มาก ไม่ยุ่งยาก ไม่ซับซ้อน แค่สะสมเงินบริจาค
เอาไว้ มีพอเมื่อไร ก็เอาไปซื้อที่ดินคืนให้ผืนป่า ที่แม้แต่ป่า
ก็อาจไม่ต้องปลูก เพราะเมื่อไม่มีผู้บุกรุก ป่าก็จะฟื้นคืนมาเอง
ตามธรรมชาติ เปิดโอกาสให้ผมยังว่าง เดินทางต่อไปได้.
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๓๑.
		

มูลนิธิสื่อตะวันตั้งแล้วตั้งเลย
ไม่มีวันล้ม จะเชื่อได้อย่างไร ?

อาจารย์พดู ว่า มูลนิธสิ อ่ื ตะวันตัง้ แล้วตัง้ เลย ไม่มวี นั ล้ม
จะเชือ่ ได้อย่างไร หรือมีอะไรให้เป็นหลักประกัน ?
ก่อนอื่นกลับไปอ่านข้อบังคับของมูลนิธินี้ หมวดที่ ๑๑
ให้ละเอียดดูก่อน แล้วลองถามตัวเองว่า ถ้าท่านเป็นกรรมการ
มูลนิธินี้คนหนึ่ง ท่านจะกล้าเสนอญัตติให้เลิกล้มมูลนิธินี้ไหม ?
และถ้าท่านจะเสนอ มัน่ ใจแค่ไหนว่า กรรมการทุกคนจะเห็นด้วย
กับท่าน ? เพราะมูลนิธินี้จะเลิกล้มได้ก็ต่อเมื่อกรรมการทุกคน
มีมติเป็นเอกฉันท์สถานเดียว ถ้าเพียงแค่มีกรรมการสักคนหนึ่ง
อ้างปณิธานของผู้ก่อตั้ง "ทีห่ วังให้มลู นิธนิ คี้ งอยูต่ ราบนิรนั ดร์"
แล้วลงมติให้ด�ำเนินการมูลนิธินี้ต่อไป เท่านั้น กรรมการผู้เสนอ
ญัตติให้ลม้ เลิกและกรรมการผูล้ งมติให้ลม้ เลิกทุกคนก็เป็นอันพ้น
ต�ำแหน่งกรรมการมูลนิธินี้ทันที และแม้จะยังเหลือกรรมการอยู่
แค่คนเดียว มูลนิธิสื่อตะวันก็ยังคงอยู่ โดยการเชิญกรรมการ
ชุดใหม่ ตามที่กฎหมายและข้อบังคับของมูลนิธิฯ ได้ก�ำหนดไว้
เข้ามาร่วมบริหารมูลนิธิสืบไป จึงเชื่อได้ว่าจะไม่มีวันล้ม
เอาละ อนาคตไม่แน่นอน ถ้าแม้วันหนึ่งจะหาลูกศิษย์
และลูกหลานผู้จะสืบสานปณิธานสื่อตะวันไม่ได้อีก จนมูลนิธินี้
มีอนั จะต้องล้มเลิกไปจริงๆ ภารกิจพิทกั ษ์ปา่ และทรัพย์สนิ ทัง้ สิน้
ก็จะตกเป็นสมบัตขิ องแผ่นดินอยูด่ ี (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม) ไม่ได้ตกไปเป็นของใครคนใดคนหนึ่ง.

๓๒.
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ว่าโดยสรุป มูลนิธสิ อื่ ตะวัน
ก่อตั้งขึ้นมา เพื่อประโยชน์อะไร ?

ว่าโดยสรุป มูลนิธสิ อื่ ตะวัน ก่อตัง้ ขึน้ มา เพือ่ ประโยชน์
อะไร ? ขอค�ำอธิบาย ก่อนจะตัดสินใจร่วมสนับสนุน !
ขอตอบแบบตื้นๆ และค่อนข้างเป็นส่วนตัวเสียก่อนว่า
"เพือ่ ประโยชน์แห่งการเตรียมตัวตายของผมเอง โดยรีบจัดการ
สังขารร่างกายและทรัพย์สนิ เท่าทีม่ ี ซึง่ ล้วนแต่เป็นสิง่ ไม่ยงั่ ยืน
ให้เกิดเป็นประโยชน์ทยี่ ง่ั ยืนไปถึงลูกหลานเหลนโหลน"
ทีนกี้ แ็ บบลึกซึง้ ซึง่ เป็นเรือ่ งส่วนรวมของทุกคนบนโลก
เลือกเอาเรือ่ งทีเ่ ป็นปัญหาเฉพาะหน้า ทีถ่ า้ ไม่รบี แก้ไข โลกทัง้ ใบ
ก็จะอยูอ่ าศัยต่อไปไม่ได้อกี จึงถือว่าส�ำคัญ จ�ำเป็น และเร่งด่วน
ทีส่ ดุ ของมนุษยชาติในยุคนีก้ นั เลยก็วา่ ได้ คือเรือ่ งภาวะโลกร้อน
มูลนิธสิ อื่ ตะวันก่อตัง้ มา เพือ่ ร่วมแก้ปญ
ั หาของโลกอีกแรงหนึง่
ถึงท�ำได้ไม่มาก แต่กเ็ ท่าทีเ่ ราท�ำได้ เช่น การหาพืน้ ทีเ่ พิม่ ให้ปา่ ไม้
ย่อมจะช่วยให้โลกเย็นลง ซึง่ ก็ตรงไปตรงมา แม้แต่ในทางศาสนา
ก็ควรถือว่า "เป็นบุญกุศลอันสูงสุดของมนุษย์ในยุคนี"้
โดยสรุป ก็เพือ่ ร่วมกันรักษาโลกใบนีเ้ อาไว้ให้ลกู หลาน
เหลนโหลนยังอยูอ่ าศัยต่อไปได้ จึงหวังว่าสาธุชนคนดีผู้ที่ได้มา
รูจ้ กั กับมูลนิธสิ อื่ ตะวัน เห็นความมุง่ มัน่ ในปณิธานดังกล่าวนีแ้ ล้ว
จะเกิดความเลือ่ มใสศรัทธา ยอมรับนับถือว่าเป็นองค์กรการกุศล
ในดวงใจของท่านอีกแห่งหนึง่ ซึง่ ท่านจะท�ำบุญด้วยในทุกโอกาส
ทีส่ ำ� คัญของตนหรือของคนทีต่ นรัก นับตัง้ แต่วนั นีส้ บื ไป.

แนวคิดสำ�คัญ
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แนวคิดกิจกรรมที่ท�ำ
๑.

ต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ทุกชีวิต กล่าวคือ
ทั้งมวลมนุษย์และสรรพสัตว์ ธรรมชาติป่าไม้เข้าได้กับแนวคิด
เช่นนี้มากที่สุด กิจกรรมอื่นๆ ก็อนุโลมตามนี้ได้
๒. ต้องไม่เป็นการรบกวนใคร แม้แต่เรื่องการบอกบุญ
อันเป็นธรรมดาที่องค์กรการกุศล “จ�ำเป็นต้องมี” ก็ต้องหาวิธี
บอกไม่นานแล้วเลิก จากนั้น “ใครรู้ ใครท�ำเอง”
๓. ต้องไม่ตกเป็นภาระของคนรุ่นหลัง การหาแผ่นดิน
มาคืนให้ผืนป่า เข้าได้กับแนวคิดเช่นนี้มากที่สุด กิจกรรมอื่นๆ
ก็อนุโลมตามนี้ หรือค�ำนึงถึงข้อนี้ก่อนจะท�ำด้วย

แนวคิดวิธีบริหารองค์กร
๑.

ผูต้ งั้ กองทุน หรือบริจาคเป็นนิจทาน แบบคนส�ำคัญ
วันละบาท ทุกคน ย่อมมีสิทธิ์มีส่วนร่วมในการบริหารองค์กร
ผ่านออนไลน์ได้ เช่น ลงคะแนนเลือกตัง้ หรือถอดถอนประธาน
กรรมการหรือกรรมการได้, ขอดูข้อมูลด้านบัญชีและอื่นๆ ได้,
เข้าร่วมกิจกรรมประจ�ำปีได้ เป็นต้น
๒. การได้มาซึง่ ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้อง
มาจากเสียงส่วนใหญ่ ตามหลักประชาธิปไตย แต่โดยวิธีใหม่
คือโดยวิธกี ารเลือกตัง้ แบบไม่ตอ้ งมีผสู้ มัคร กล่าวคือคนส�ำคัญ
ทุกคนมีสิทธิเลือกและถูกเลือกโดยไม่ต้องมีใครเสนอตัว

แนวทางโครงสร้างผู้บริหาร
๑.

ที่มาของ “กรรมการ ๙ คน”
		 ก. ศิษยานุศิษย์ของนายตะวัน (เพื่อนพัฒน์-ไตรสิกขา			 และสืบเนื่อง เลือกกันเองได้ ๒ คน
		 ข. ทายาทของปู่โปรย-ย่านาดี โดยสายเลือด
			 เลือกกันเองได้ ๓ คน
		 ค. คนส�ำคัญของมูลนิธิสื่อตะวัน เลือกกันเองได้ ๔ คน
		 ฆ. กรณีคนส�ำคัญทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ก. ร่วมด้วย
			 ห้ามใช้สิทธิ์เกินหนึ่งข้อ ให้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะ
			 ข้อใดข้อหนึ่งเพียงข้อเดียว
		 ง. กรณีทายาทของปู่โปรย-ย่านาดี มีคุณสมบัติ
			 ตามข้ออื่นร่วมด้วย ห้ามใช้สิทธิ์ตามข้ออื่น
			 ให้ใช้สิทธิ์ได้เฉพาะข้อ ข. เพียงข้อเดียว
๒. ทีม่ าของ “ประธานกรรมการ” ให้กรรมการทัง้ ๙ คน
		 เลือกกันเองโดยเปิดเผย แบบปรึกษาหารือกัน
		 จนมีความคิดเห็นเป็น “เอกฉันท์” หากตกลงกันไม่ได้
		 ให้กรรมการจากคนส�ำคัญ (ข้อ ค.) ผู้ที่ได้รับเลือกมา
		 ด้วยคะแนนเสียงสูงสุด เป็น “ประธานกรรมการ”
----------------

ให้ใช้แนวทางนีห้ ลังจากมีคนส�ำคัญ ๓ พันคนแรกครบแล้ว แนวคิดหลัก
ห้ามเปลี่ยนตลอดไป จ�ำนวนคนลดได้เพิ่มได้ แต่ต้องถ่วงดุลกันไว้ ห้ามผูกขาด
โดยฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด อาทิ ถ้าให้เพิ่มกรรมการเป็น ๑๙ คน ก็จะต้องเฉลี่ยกัน
เช่น ข้อ ก. ๕ คน, ข้อ ข. ๕ คน, ข้อ ค. ๙ คน แบบนี้พอได้ เพราะถือว่า
ไม่มีข้อใดผูกขาด กล่าวคือ จะเป็นเสียงข้างมากได้ ต้องอาศัยข้ออื่นด้วย.
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-------------------บันทึกเพิ่มเติมจากข้อเท็จจริง

ทุนเริม่ แรกตามความในข้อ ๔ มูลค่าตามทีร่ ะบุไว้ คือ จ�ำนวนทีร่ าชการรับรองหรือประเมิน
ส่วนมูลค่าจริงแตกต่างจากนี้มาก เช่น ที่ดินมีมูลค่าจริงสูงกว่าราคาประเมินโดยราชการกว่า ๑๐ เท่า
ส่วนราคารถยนต์ นับวันราคาก็ย่อมเสื่อมลงไปเป็นธรรมดา เป็นต้น
อนึ่ง เงินสดที่บริจาคจัดตั้งจริง ก็ราว ๕๐๐,๐๐๐ บาท เพราะนอกจากทุนจดทะเบียนแล้ว
ยังมีค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งก่อนและหลังได้รับใบอนุญาตอีกมากด้วย และจ�ำนวนที่ดินที่บริจาคให้ทั้งหมด
ตั้งแต่เริ่มต้น คือ ๕ ไร่ เพราะนอกจากในทุนจดทะเบียน ๓ ไร่ ยังมีที่ดินอื่นอีก ๒ ไร่ รอแบ่งแยก
ซึ่งจะทันได้โอนหรือไม่ทันได้โอน ก็มีผลผูกพันตามพินัยกรรมให้ตกเป็นของมูลนิธิสื่อตะวัน

เพราะรู้ว่าแม่รักจักรีบเร่ง
เรียนให้เก่งรู้ให้ไกลไปให้เห็น
แล้วช่วยโลกร้อนรุ่มให้ชุ่มเย็น
สมกับเป็นลูกของแม่ผู้แผ่รัก

นายตะวัน
ท้าวแอแล, หลวงแอแล, ขุนแอแล

แม่นาดี

เป็นชื่อที่แม่เอ่ยถึงลูกชายคนเล็กมากที่สุด
พ่อก็เคยเรียกตามแม่บ้าง
แต่พี่ๆ และญาติๆ ไม่ค่อยจะมีใครเรียกตาม

การเดินทาง

ปณิธาน

แห่ง..

หานั่งเทียนเขียนไปไม่รู้จริง
ใช่อ้างอิงเอนไหวไปตามเขา
เที่ยวเดินทางถางชัฏ ทนขัดเกลา
เห็นแล้วเอามาเขียน สมเพียรแท้
รู้แล้วจึงจัดแจงแต่งชีวิต
ทุ่มอุทิศปณิธานสานกระแส
สาธุชนคนดีที่เล็งแล
คงช่วยแชร์ แผ่ธรรม พานำ�ทาง
มูลนิธิสื่อตะวัน ประกันป่า
คงคุณค่าชีวิต ด้วยจิตว่าง
ให้ก่อนหาย ตายก่อนตาย จ่ายก่อนจาง
หวังเพียงสร้างโลกใหม่ ให้ร่มเย็น
เพราะปลูกป่าได้บุญ กว่าสร้างโบสถ์
เป็นประโยชน์กว้างใหญ่ ใครก็เห็น
เป็นกุศลสากล พ้นลำ�เค็ญ
เพราะป่าเป็น ลมปราณ มานานนม
โบสถ์ก็บุญยิ่งใหญ่ในศาสนา
บุญปลูกป่า ย่ิงกว่านั้น พลันเหมาะสม
ไม่จำ�กัด ศาสนา ค่านิยม
เป็นดั่งลมหายใจ ให้ทั้งโลก

“ผมเห็นมา
กับตาตัวเอง”
ผมไม่ขออ้างอิงตำ�ราวิชาการ
แม้ก็เคยอ่านเคยศึกษามาไม่น้อยกว่าใคร
แต่จะขอพูดว่า “ผมเห็นมากับตาตัวเอง”
เพราะจากวันนั้นจนถึงวันนี้ผมมั่นใจแล้วว่า
“หากจะหาอิสรชนสัก ๑๐๐ คน บนโลกนี้
ทีร่ จู้ กั แผ่นดินไทยและสังคมไทยยิง่ กว่าใครๆ
ใน ๑๐๐ คนนั้น จะต้องมีผมรวมอยู่ด้วยแน่ๆ”
อย่างน้อยๆ ก็ในฐานะ “นักเดินทางรอนแรม”
ที่ไปมาแล้วทุกจังหวัด ทุกอำ�เภอ และคงจะครบ
ทุกตำ�บลในอีกไม่ช้า, หลวงเตี่ย (หรือหลวงตา)
ผู้เลี้ยงผมมาต่อจากบิดามารดาถามใจผมว่า
“แกอยากจะเป็นอะไร ?” ผมตอบท่านว่า
“ปราชญ์ขอรับ” ท่านสอนว่า “ถ้าอย่างนั้น
แกก็ต้องอ่านหนังสือให้ได้หมื่นเล่ม
และไปเดินทางให้ถึงหมื่นลี้”

จากวันนั้นมาจนถึงวันนี้ สิ่งที่หลวงเตี่ยสอนไว้
ผมได้เพียรพยามปฏิบัติตามจนสุดกำ�ลังแล้ว
ตั้งแต่นี้ไป ไม่ว่ากิจกรรมใดๆ ในชีวิตของผม
รวมทั้งการก่อตั้ง “มูลนิธิสื่อตะวัน” นี้ด้วย
ย่อมจะต้องมีสิ่งที่ผมได้เห็นมากับตาตัวเอง
เข้ามาเป็นส่วนประกอบที่สำ�คัญของแนวความคิด
หรือกระทัง่ เป็นเข็มทิศนำ�ทางกิจกรรมนัน้ ๆ ด้วยเสมอ
จึงหวังว่า ผู้มีศรัทธาอันประกอบด้วยสติปัญญา
จะเชื่อมั่นและไว้วางใจในปณิธานของมูลนิธิสื่อตะวัน
ว่ามีรากฐานมาจาก “ความรู้ยิ่งเห็นจริง”
ไม่ใช่แค่ “สิ่งลวงตา” หรือแค่ “ศรัทธาเพ้อเจ้อ”
เพราะเป็นเรื่องจริงและเป็นสิ่งที่ท้าพิสูจน์ได้
สุดท้ายแล้วผู้คนบนโลกก็จะหันมาสนับสนุน
ไม่ใช่เพียงเพราะว่ามาเชื่อคำ�พูดของผม
แต่จะเพราะว่ามาเห็นความเป็นจริง.

โครงการ

"วิจัยป่าบูชาบรรพชน"
โดย มูลนิธิสื่อตะวัน
สถานที่ตั้งโครงการ

ใกล้เขือ่ นและอ่างเก็บน�ำ้ ล�ำส�ำลาย ต.ตะขบ อ.ปักธงชัย
จ.นครราชสีมา (ภูมิสถานบ้านปู่ของนายตะวัน)

ระยะเวลาด�ำเนินการ

พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๕ จัดซื้อหรือรับบริจาคที่ดิน
พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๘๐ สร้างศูนย์วิจัยป่าและสัมมาชีพ
พ.ศ.๒๕๘๑-๒๕๙๐ ผืนป่ากลับคืนมาอุดมสมบูรณ์

เขื่อนล�ำส�ำลาย
อ่างเก็บน�้ำล�ำส�ำลาย

ตรวจรายนามผู้บริจาค ยอดรวมกองทุนหรืออื่นๆ

งบประมาณ

คาดว่า ตลอดโครงการ ประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(หนึ่งร้อยล้านบาท)

เชิญร่วมบริจาค

๑. ร่วมเป็นเจ้าภาพ จัดตั้งกองทุนซื้อที่ดินคืนให้ผืนป่า
กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท (ได้ที่ดินราว ๑ - ๑๐ ตารางวา)
๒. ร่วมบริจาคตามศรัทธา เพือ่ เป็นค่าก่อสร้างศูนย์วจิ ยั
และค่าใช้จ่ายต่างๆ ภายในโครงการ
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส โคราช
ชื่อบัญชี มูลนิธิสื่อตะวัน เลขที่บัญชี 026-8-41852-0
ติดต่อ อ.ตะวัน (ประธานกรรมการ)
มือถือ : 081 494 6856
ID Line : naaitawan
Facebook : นายตะวัน นาคกนิษฐ

พื้นที่เป้าหมายฝั่งติดภูเขา
พื้นที่เป้าหมายฝั่งติดอ่าง

และความคืบหน้าต่างๆ ที่ www.suetawan.com

			

ร่วมบุญสร้างกุศล
๑. ตั้งกองทุนซื้อแผ่นดินมอบคืนให้ผืนป่า

กองทุนละ ๑,๐๐๐ บาท
(ได้ที่ดินราว ๑ - ๑๐ ตารางวา)
ท่านสามารถเพิ่มกองทุนได้ทุกปี หรือตามที่มีโอกาส
เงินทุกบาทจากกองทุนเช่นนี้ มูลนิธิฯ จะไม่นำ�ไปใช้จ่าย
จะฝากเก็บเอาไว้ในธนาคาร จนกว่าจะพอสำ�หรับซื้อที่ดิน
ที่มีผู้นำ�มาขายให้ หรือที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดซื้อ
๒. บริจาคเป็นนิจทานทุกปี
โดยสมัครเป็น “คนสำ�คัญวันละบาท”
หรือเป็น “คนสำ�คัญ ๓ พันคนแรก”
แบบ “ไม่ยุ่งยาก ไม่มากมาย”
คือ “สมัครมาก่อน บริจาคทีหลัง และเลือกวันบริจาคเองได้”
เงินบริจาคส่วนนี้ จัดเป็นเงินพิเศษ ที่ใช้ได้ทั้งตามข้อ ๑
และข้อ ๓ ความเหมาะสมกับเงินที่ได้รับบริจาคจริง เช่น
ถ้ายอดบริจาคตามข้อ ๓ มีน้อย ก็ให้เอาเงินส่วนนี้ไปใช้จ่ายได้
และหากเงินบริจาคสะสมมีเหลือเกิน ๑ ล้านบาทขึ้นไป
ให้นำ�เงิน ๑ ล้านนั้น ไปตั้งเป็น “กองทุนคนสำ�คัญ”
เพื่อสมทบซื้อแผ่นดินมาคืนให้ผืนป่า
๓. บริจาคเป็นธรรมทานสนับสนุนมูลนิธิสื่อตะวัน
ตามกำ�ลังศรัทธาในวโรกาสต่างๆ เงินบริจาคส่วนนี้
มูลนิธิฯ จะนำ�ไปใช้จ่ายในการกุศล
เช่น เป็นค่าบริหารองค์กรและอื่นๆ
เพื่อความยั่งยืนและกว้างไกลไพศาล

ช่องทางสร้างกุศล
๑.

มูลนิธสิ อ่ื ตะวันจะไม่สง่ คนไปเรีย่ ไร หากมีผแู้ อบอ้าง
ท่านสามารถแจ้งความดำ�เนินคดีกบั ผูแ้ อบอ้างนัน้
ได้ทนั ที โดยไม่ตอ้ งสอบถามมาทีม่ ลู นิธสิ อ่ื ตะวันก็ได้
๒. หากท่านประสงค์จะร่วมบุญสร้างกุศลกับมูลนิธสิ อ่ื ตะวัน
โปรดบริจาคได้ทป่ี ระธานกรรมการและกรรมการเท่านัน้
๓. หากท่านประสงค์จะร่วมกุศลโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร
บัญชีธนาคาร กสิกรไทย สาขา เทสโก้ โลตัส โคราช
ชื่อบัญชี มูลนิธิสื่อตะวัน เลขที่บัญชี 0268418520
หรือบัญชีอื่นๆ ตามที่แจ้งไว้ในเว็บไซต์หลักก็ได้
แจ้งการโอนเงินผ่านไลน์ เฟสบุค๊ อีเมล์ ตามแต่สะดวก
๔. เมือ่ ท่านบริจาคแล้ว จะโดยข้อ ๒ หรือข้อ ๓ ก็ตาม
โปรดส่งหลักฐานการบริจาคหรือการโอนเงินผ่านธนาคาร
ไปทีป่ ระธานกรรมการในทันที หรืออย่างช้าภายใน ๓ วัน
ทัง้ นีก้ รรมการผูร้ บั บริจาคจะดำ�เนินการแทนผูบ้ ริจาคก็ได้
๕. ตรวจข้อมูลรายชือ่ ผูบ้ ริจาคและจำ�นวนเงินหรือทรัพย์สนิ
ทีบ่ ริจาคได้ทางเว็บไซต์สอ่ื ตะวัน ซึง่ จะบันทึกไว้ตลอดไป
หากพบข้อมูลทีผ่ ดิ พลาดโดยประการใดๆ โปรดแจ้งให้
ประธานกรรมการแก้ไขให้ถกู ต้องสืบไป
ติดต่อ อ.ตะวัน (ประธานกรรมการ)
มือถือ : 081 494 6856
ID Line : naaitawan
Facebook : นายตะวัน นาคกนิษฐ

ค�ำสั่งเสีย
ยามฉันตาย กายกลับ ลาลับโลก
อย่าเศร้าโศก เสียใจ อาลัยหา
นั่นแค่เพียง "รูป" หาย จากสายตา
ส่วนคุณค่า "นาม" คง ยืนยงยาว
คิดถึงฉัน หันหา อัตตาตัว
เห็นดีชั่ว ชอบชัง ยังหนุ่มสาว
เป็นมายา เย้ายั่ว เพียงชั่วคราว
เก็บเรื่องราว ศึกษา คุณค่าคน
ก่อนจะตาย ตามฉัน หันแลโลก
ยุควิโยค ย่อยยับ แสนสับสน
ลูกหลานเรา แลหลัง ยังร้อนรน
จะทานทน อยู่ไป อย่างไรกัน
จงร่วมใจ กอบกู้ ฟื้นฟูป่า
เพื่อโลกา ร่มเย็น เป็นสวรรค์
สื่อไอที ถาโถม มาโรมรัน
อย่าหลงมัน ทันเท่า เอาเป็นทุน
ถึงยามตาย ตามฉัน อย่าหวัน่ ไหว
ปล่อย "กาย" ไป ตามกรรม ทีน่ ำ� หนุน
วาง "จิต" ว่าง ห่างบาป หาบเอาบุญ
ฉันกับคุณ ก็จะไป เจอปลายทาง ฯ
แต่งร�ำลึกวันวางวัยอายุ ๕๐ ปี (พ.ศ.๒๕๕๗)

