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wishdom. Have shown both proper and improper monastic behaviors.  Proper
behaviors in the monastic societies include strict monastic routine, Dharma teaching
and social service.  Improper behaviors mean any acts that show monks’ desire in
secular world.

Six images of the ‘monk’ character presented in the chosen Thai short stories
are spiritual leaders, social supporters, Dharma followers impurities defeatists and
materialistic persons.  These six suggests monks’ inherent significance in Thai society.
Despite the decreasing role as community leaders, monks are continually held as the
mental support in the society while some images clearly reflect the fact that monks are
also man.

The main structure of presentation for the monks’ images in Thai short stories
is Tone considered by three types : appreciate, satire and sympathize.
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บทที่ 1

บทนํา

 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา
พุทธศาสนาเปนสถาบันสําคัญคูสังคมไทยมาเปนเวลาชานาน  หลักธรรมคําสั่งสอนใน

พุทธศาสนามีบทบาทสําคัญตอการดําเนินชีวิตของประชาชน  โดยมีวัดเปนศูนยกลางการเผยแผ
พระศาสนาและพระสงฆเปนผูถายทอดหลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจา

ในอดีตพระสงฆนับวามีความสําคัญตอชุมชน กลาวคือ นอกจากจะเปนที่พึ่งทางใจใน
ยามทุกขยากแลว  พระสงฆยังเปนครู เปนหมอรักษาโรค และเปนชางฝมืออีกดวย  แตเมื่อสังคม
เปลี่ยนไป   อิทธิพลจากวัฒนธรรมตะวันตกทําใหเกิดองคกรใหม เชน อาจารย แพทยและพยาบาล
เขามาแทนที่ บทบาทของพระสงฆจึงลดลง    แตยังคงมีความสําคัญในการถายทอดหลักธรรม
คําสั่งสอนของพระพุทธเจา   พระสงฆหลายรูปเปนที่รูจักอยางแพรหลายและไดรับการเคารพอยาง
สูงจากพุทธศาสนิกชน เชน

พระธรรมปฎก  (ประยุทธ  ปยุตฺโต)  เจาอาวาสวัดญาณเวศกวัน  ตําบลบางกระทึก  
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม   ทานไดตีความพระพุทธศาสนาในบริบทของสังคมยุคใหม 
โดยการอธิบายเชื่อมโยงกับศาสตรสมัยใหมจากตะวันตกเชน วิทยาศาสตร เทคโนโลยี การแพทย 
จิตวิทยา การเมือง เศรษฐกิจ สังคม การศึกษา  ภาษาและวัฒนธรรม เปนตน ในการเชื่อมโยงนั้น
ทานมิไดชื่นชมศาสตรจากตะวันตกแตเพียงถายเดียว  แตยังไดวิพากษวิจารณและโตตอบดวย
ปญญาทางในพุทธศาสนา  พรอมทั้งเสนอแนวทางสันติภาพที่ยั่งยืนใหแกโลก  ในทัศนะของทาน 
“การปฏิบัติธรรมคือการนําขอธรรมะตาง ๆ ที่ไดศึกษามาประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจําวัน  ใหเกิด
ความถูกตอง เรียบรอย ดีงามนั่นเอง”1

                                                          
1ทวี  ปุณฑริกวิวัฒน, “พุทธศาสนากับสังคมไทยปจจุบัน,” ใน วิกฤติศาสนายุค

ธนาธิปไตย พุทธวิบัติ ? (กรุงเทพฯ : โครงการวิถีทรรศน, 2542), 170.
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พระธรรมโกศาจารย (พุทธทาสภิกขุ) แหงสวนโมกขพลาราม   อําเภอไชยา   
จังหวัดสุราษฎธานี ไดเผยแผพุทธธรรมทั้งดานการศึกษาและการปฏิบัติ ทานอธิบายคําสอนของ
พระพุทธเจาใหเขาใจไดอยางลึกซึ้ง ชี้ใหเห็นแกนของพุทธศาสนา และปฏิเสธความเชื่อที่งมงาย2

พระธรรมโกศาจารย (ปญญานันทภิกขุ) เจาอาวาสวัดชลประทานรังสฤษฏิ์ อําเภอ
ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มีวิธีการเทศนาโดยอธิบายหลักธรรมคําสอนของพระพุทธองคใหเขากับ
หลักวิทยศาสตรและสังคมโดยมีปณิธานวา “จักนําแสงสวางแหงธรรมไปสองใหถึงจิตใจของทุก
คน”3 ซึ่งทําใหคนในสังคมปจจุบันสนใจพุทธศาสนามากขึ้น

พระพิศาลธรรมวาที (พระพยอม กัลยาโณ) เจาอาวาสวัดสวนแกว อําเภอบางใหญ 
จังหวัดนนทบุรี  มีบทบาทในการเผยแผธรรมะตอสาธารณชน   โดยประยุกตวิธีการสั่งสอนใหนา
สนใจและทันสมัย  ในขณะเดียวกันประชาชนก็ไดรับหลักธรรมที่เปนประโยชนตอการดําเนินชีวิต   
ชวยปรับทัศนคติของคนทั่วไปที่ไมเห็นคุณคาของพุทธศาสนาใหหันมาสนใจศึกษาและปฏิบัติธรรม
มากขึ้น นอกจากนี้ พระพิศาลธรรมวาทียังมีบทบาทเปนผูนําในการสรางความเจริญใหแกชุมชน 
ดังที่มีการจัดตั้งศูนยรับเลี้ยงเด็กวัดสวนแกวและการสงเสริมใหมีการสอนวิชาชีพใหแกประชาชน  
เพื่อเพิ่มรายไดและลดปญหาการตกงานของชาวบาน เปนตน4

นอกจากนี้ ยังมีพระสงฆอีกหลายรูปเปนผูนําในการพัฒนาชุมชน เชน พระอธิการ
พงษศักด์ิ เตชธรรมโม เจาอาวาสวัดผาลาด จังหวัดเชียงใหม เปนผูนําการอนุรักษปาที่อําเภอ
จอมทอง จังหวัดเชียงใหม หลวงพอนาน เจาอาวาสวัดสามัคคี  ตําบลทาสราง อําเภอเมือง 
จังหวัดสุรินทร ผูนําในการจัดตั้งสหบาลหรือธนาคารขาว  การทํานากระชับมิตร   รานสหกรณกลุม
ออมทรัพย   ซึ่งเปนโครงการที่ทําใหชาวบานทาสรางมีความเปนอยูที่ดีข้ึน

                                                          
2 ชลธิรา  กลัดอยู, “วรรณกรรมคําสอนของทานพุทธทาส,”  อักษรศาสตรพิจารณ   2

(กรกฎาคม 2534) : 6.
3ปญญานันทภิกขุ, 75 ป ปญญานันทภิกขุ 2455 - 2529  (กรุงเทพฯ : สหมิตร, 2529),

12.
4ไทยรัฐ, 19 มิถุนายน 2526.
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บทบาทของพระสงฆที่กลาวมาลวนกอใหเกิดภาพลักษณดานดีของพระสงฆ    หากแต
พุทธศาสนามีพระสงฆเปนจํานวนมาก พระสงฆบางกลุมอาจประพฤติตนผิดจากพระวินัยอันเปน
กรอบที่ผูถือบวชทุกคนพึงปฏิบัติตาม แมวาการกระทําผิดพระวินัยของพระสงฆจะมีมาแตคร้ัง
พุทธกาลแลว แตในปจจุบันโดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงทศวรรษที่ผานมาก็ยังมีขาวเกี่ยวกับพระสงฆ
ที่กระทําผิดพระวินัยอยางรุนแรงในหนาหนังสือพิมพและส่ือตางๆ  เปนจํานวนมาก  ขาวดังกลาว
เปนที่สนใจของประชาชนและมีการติดตามขาวอยางตอเนื่อง อาทิเชน

 พ.ศ. 2530 ขาวพระราชโกศล หรือทานเจาคุณอุดม ผูชวยเจาอาวาสวัด
เทพศิรินทราวาส กรุงเทพมหานคร   ถูกจับกุมในขอหาทุจริตเครื่องราชอิสริยาภรณ5    พ.ศ. 2532   
ขาวพระครูสมุหสรศักดิ์ เลขานุการสวนตัวในสมเด็จพระพุฒาจารย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 
กรุงเทพมหานคร ตกเปนผูตองหาปลอมแปลงใบตราตั้งพระอุปชฌาย6   พ.ศ. 2533   ขาวสตรีคน
หนึ่งกลาวหาพระใบฎีกานิกร ธรรมวาที วามีความสัมพันธกับเธออยางลึกซึ้งจนเธอตั้งครรภ7

ระหวาง พ.ศ. 2537 - 2538 มีขาวพระสงฆที่มีผูนับถือมาก 2 รูปที่กระทําผิดพระวินัยอยางรุนแรง 
คือ พระยันตระ อมโร เจาสํานักปาสุญญตาราม ที่มีความสัมพันธกับสตรีทั้งชาวไทย และชาว
ตางประเทศเปนเวลานาน8 และพระครูปลัดเถรานุวัตรหรือพระภาวนาพุทโธ ที่ถูกตั้งขอหาวา
มีความสัมพันธกับสตรีและกระทําอนาจารเด็กสาวชาวเขา9 ตอมาเมื่อ พ.ศ. 2541 - 2542        
ขาวที่สรางความแตกแยกในวงการพระพุทธศาสนาเปนอยางมาก คือ กรณี พระราชภาวนา
วิสุทธิ์ (ธัมมชโย)  เจาอาวาสวัดพระธรรมกาย บิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจา และดําเนินธุรกิจ
แสวงหาเงินทองจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน10    นอกจากนี้ ยังมีขาวเกี่ยวกับพระสงฆอีก
จํานวนไมนอยที่ประพฤติผิดทํานองคลองธรรมและไมเหมาะสม เชน    บิณฑบาตขาดความ

                                                          
 5อาภรณ โกศลกุล, “เบื้องหลังการขอเครื่องราชฯวัดหรือกระทรวงคือปลอม,”

 ไทยรัฐ,30 ตุลาคม 2530, 10.
 6ไทยรัฐ, 12 กรกฎาคม 2532. และ ขาวสด, 13 กรกฎาคม 2532.
 7ไทยรัฐ, 19 มีนาคม 2534.
 8เดลินิวส, 17 มีนาคม 2538.
 9มติชน, 12 กันยายน 2538.
 10พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), กรณีวัดพระธรรมกาย, พิมพครั้งที่ 15 (กรุงเทพฯ

: โรงพิมพพิมพอําไพ, 2542), 10.
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สํารวม พักแรมตามบานเรือนหรือสถานที่ที่ไมใชวัด และดื่มสุรา  เปนตน     ขาวเหลานี้ลวนกอให
เกิดภาพลักษณดานไมดีแกพระสงฆทั้งสิ้น

การเสนอขาวเกี่ยวกับพระสงฆของสื่อมวลชนนั้น   กอใหเกิดทัศนคติของคนในสังคมที่
มีตอภาพลักษณของพระสงฆแตกตางกัน ดังที่วิทยานิพนธเร่ือง “การรับรูของชาวพุทธตอภาพ
ลักษณของพระสงฆกับการเสนอผานสื่อมวลชน” ของ รัตนวดี เทพชวยสุข11 ศึกษาถึงความ
สัมพันธระหวางการเสนอขาวเกี่ยวกับพระสงฆในหนังสือพิมพไทยรัฐ ระหวางเดือนมกราคมถึง
ธันวาคม พ.ศ. 2539 กับการรับรูของชาวพุทธตอภาพลักษณของพระสงฆ ผลการศึกษาสรุปวา 
ภาพลักษณของพระสงฆที่ชาวพุทธรับรูไมสอดคลองกับการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน กลาวคือ
ชาวพุทธจะรับรูภาพในทางบวก ขณะที่ส่ือมวลชนจะเสนอภาพในทางลบ ผลการศึกษาของรัตนวดี 
เทพชวยสุข ทําใหเห็นทัศนคติที่แตกตางกันตอภาพลักษณของพระสงฆของคนสองกลุม คือนัก
หนังสือพิมพกับประชาชน   นักเขียนเปนบุคคลกลุมหนึ่งที่เปนสมาชิกของสังคม ซึ่งนาจะไดรับขาว
สารเกี่ยวกับพระสงฆเชนเดียวกับสมาชิกอื่นๆ ในสังคม หากจะพิจารณาปฏิสัมพันธระหวาง
วรรณกรรมกับสังคมจะเห็นวา    นักเขียนมักจะสรางงานโดยมีสภาพแวดลอมในสังคมเปนแรง
บันดาลใจ   ดังนั้นขาวสารและเหตุการณตางๆ ที่เกิดขึ้นในวงการพระสงฆจึงนาจะเปนสวนหนึ่งที่
นักเขียนบางคนนํามาใชเปนวัตถุดิบในการสรางสรรคงานวรรณกรรม

จากการศึกษาของ สุดารัตน เสรีวัฒน12  เร่ือง “วิวัฒนาการเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแต
แรกจนถึง พ.ศ. 2475“  พบวาเรื่องสั้นยุคแรกที่ตีพิมพในวชิรญาณวิเศษ ในชวง 3 ปแรก     
จํานวน 4 เร่ือง    มีเร่ืองสั้นเกี่ยวกับพระสงฆถึง 3 เร่ืองคือ สนุกนิ์นึก ที่กลาวถึงพระสงฆ 4 รูปคุย
กันวาเมื่อสึกแลวจะไปทําอะไร ซึ่งภาพลักษณของพระสงฆที่คุยกันในเรื่องทางโลกนาจะเปนสิ่งที่
ไมเหมาะสมขณะครองเพศบรรพชิต เร่ืองพระเปยใหทานธรรม ใหภาพลักษณของพระสงฆที่อาน
หนังสือไมคลอง แตอวดขึ้นเทศนธรรมวัตร เมื่อเทศนไดไมดีจึงพาลหาเรื่องผูอ่ืน เร่ืองขรัวเพชรกับ

                                                          
    11รัตนวดี เทพชวยสุข, “การรับรูของชาวพุทธตอภาพลักษณของพระสงฆกับการนํา

เสนอผานสื่อมวลชน” (วิทยานิพนธปริญญานิเทศศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาการสื่อสารมวลชน
บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรมหาวิทยาลัย, 2539)

     12สุดารัตน เสรีวัฒน, “วิวัฒนาการเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแตแรกจนถึง พ.ศ. 2475”
(วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2520)
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ประสกสีแกว กลาวถึงการตอลอตอเถียง จนถึงขั้นบันดาลโทสะของเจาอาวาสที่มีตอผูเดินทางผาน
มา และขออาศัยนอนที่วัด

การที่เร่ืองสั้นทั้ง 3 เร่ืองมีตัวละครเอกเปนพระสงฆ อาจเปนไปไดวาในสมัยนั้นพระ
สงฆมีบทบาทใกลชิดกับสังคมมาก นักเขียนจึงสรางตัวละครพระสงฆใหมีบทบาทสําคัญในเรื่อง
หรืออาจเปนเพราะผูแตงมองเห็นพระสงฆที่ประพฤติตนไมคอยจะเหมาะสมจึงใชเร่ืองแตงเปนหน
ทางในการวิพากษวิจารณ

ตอมาสุพรพงศ สุวรรณรัตน13 ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรม
ปจจุบันประเภทรอยแกว” ไดวิเคราะหบทบาทของพระสงฆจากวรรณกรรมประเภทรอยแกวบาง
เร่ืองในชวงป พ.ศ. 2497 – 2532 ผลการศึกษาพบวาพระสงฆมีบทบาทดานการเมือง ดานปรัชญา
การดําเนินชีวิตและดานจริยธรรม  ขณะเดียวกันทําใหเห็นทัศนคติของนักเขียนที่มีตอบทบาทของ
พระสงฆในดานตางๆ   ซึ่งแบงเปน 2 กลุมคือ บทบาทของพระสงฆที่พึงประสงค ไดแก บทบาทที่
เกี่ยวของกับการเมืองและปรัชญาในการดําเนินชีวิต ซึ่งจะเห็นวาพระสงฆกลุมนี้ประพฤติปฏิบัติ
ตนสอดคลองกับบรรทัดฐานของสังคม   ไดแกเปนผูนําทางความคิดและเปนแบบอยางที่ดีใน
การดําเนินชีวิต    ทําใหประชาชนเคารพศรัทธา อีกกลุมหนึ่งคือ บทบาทที่ไมพึงประสงคไดแก 
พฤติกรรมของพระสงฆที่เกี่ยวของกับปญหาจริยธรรม

เมื่อผูเขียนวิทยานิพนธไดพิจารณาทัศนคติของสุพรพงศ สุวรรณรัตน ที่มีตอบทบาท
ของพระสงฆในดานตาง ๆ แลว ทําใหสามารถวิเคราะหภาพลักษณของตัวละครพระสงฆในเรื่อง
ส้ันในชวงป พ.ศ.  2497 - 2532 ไดวา  ภาพลักษณของพระสงฆที่อยูในอุดมคติของคนไทยคือ เปน
ที่พึ่งพาของชาวบานในยามทุกขใจ ไดแก รวมเรื่องสั้นชุดหลวงตา ของแพรเยื่อไม   ภาพลักษณ
ของพระสงฆที่ทําผิดจริยธรรม   โดยมุงแสวงหาผลประโยชน และบวชไปตามประเพณีเทานั้น ได
แกเร่ือง คนสีเหลือง ของนิเวศน กันไทยราษฎร  คนอสุจิ    ของโดม วุฒิชัย และเพื่อนบุณย    
ของไพฑูรย ธัญญา  ภาพลักษณของพระสงฆที่ประพฤติตนผิดพลาด ตองพายแพตอกิเลส ไดแก
เร่ือง หมูบานคนบาป ของมาลา คําจันทร

จากภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่พบในเร่ืองสั้นไทยชวงป พ.ศ.  2497 - 2532 นี้      
ทําใหผูเขียนวิทยานิพนธเกิดความสนใจจะศึกษาภาพลักษณของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นไทย

                                                          
     13สุพรพงศ สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว” (วิทยานิพนธศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาภาษาไทย สายวรรณคดี บัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร, 2536)
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ยุคตอมา จึงไดสํารวจเรื่องสั้นที่ปรากฏในนิตยสารและวารสารชวง พ.ศ. 2532 - 2543 พบวามีเร่ือง
ส้ันที่นําเสนอภาพลักษณของตัวละครพระสงฆแตกตางกัน เชน ภาพลักษณพระสงฆซึ่งพยายาม
ศึกษาพระธรรมเพื่อหาทางหลุดพน ดังในเรื่อง มอดไหมในกองเพลิง  ของกานติ ณ ศรัทธา บวช
หนีวัฏสงสาร ของเทศ จินนะ อุบาสิกา ของชายชล คนระเริง ภาพลักษณพระสงฆซึ่งเปนที่พึ่ง 
และใหขอคิดในการแกปญหาอยางถูกตองแกชาวบาน ดังในเรื่อง ชีวิตหลังความตาย ของรัชยา 
คิง เหตุการณบนภูเขา ของกานติ ณ ศรัทธา ภาพลักษณพระสงฆที่ยังหลงมัวเมาอยูในกิเลส
ตัณหา     ดังในเรื่อง      ไสเดือนบนลานทราย  ของตอพิจิก ศศิละเมียน    สรอยสายบัว ของ
สิตางศุภา    ทําบุญ ของเนตรา นภิศ    ลัทธิ ของปวน  ทวีดิษฐ นกนอยจากดอยสูง ของ
ราชบดินทร ประกายธรรม และภาพลักษณพระสงฆที่จําตองบวชเพื่อทดแทนคุณมารดา ดังใน
เร่ือง เหนื่อยไหม ของปณิธิ ภูศรีเทศ  ภาพลักษณเหลานี้ลวนสะทอนใหเห็นทัศนคติของนักเขียน
รวมสมัยไดเปนอยางดี

จากที่กลาวมาขางตน จะเห็นไดวานักเขียนนําเสนอภาพลักษณของพระสงฆไวตางๆ 
กันอยางนาสนใจ ประกอบกับยังไมมีผูใดศึกษาภาพลักษณตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นชวงระยะ
เวลาดังกลาวไว ดวยเหตุนี้ผูเขียนวิทยานิพนธจึงสนใจจะศึกษาภาพลักษณของพระสงฆในเรื่องสั้น
ไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543

วัตถุประสงคของการศึกษา
เพื่อศึกษาภาพลักษณของพระสงฆที่ปรากฏในเรื่องสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543

สมมุติฐานของการศึกษา
ภาพลักษณของตัวละครพระสงฆในเร่ืองสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 - 2543 สอดคลอง

กับพฤติกรรมที่ปรากฏในเรื่องสั้น

ขอบเขตการศึกษา
ผูเขียนวิทยานิพนธจะศึกษาเรื่องสั้นไทยที่ตีพิมพระหวางป พ.ศ. 2532 - 2543 ที่

ปรากฏในวารสาร และนิตยสารจํานวน 5 รายชื่อ ไดแก สยามรัฐสัปดาหวิจารณ มติชนสุด
สัปดาห เนชั่นสุดสัปดาห ซึ่งเปนวารสารสารคดีเชิงขาวที่มีความสัมพันธโดยตรงกับเหตุการณที่
เกิดขึ้นในสังคม   ชอการะเกด และ ไรเตอรแมกกาซีน   ซึ่งเปนนิตยสารที่เสนองานประเภทเรื่อง
ส้ันโดยเฉพาะ สาเหตุที่ผูเขียนวิทยานิพนธเลือกศึกษาชวงระยะเวลานี้ เปนเพราะประการแรก ชวง
เวลาดังกลาวมีเร่ืองสั้นที่เกี่ยวกับตัวละครพระสงฆเปนจํานวนมาก ประการที่สอง ในชวงเวลานี้มี
ขาวที่เกี่ยวกับพระสงฆปรากฏในหนาหนังสือพิมพเปนจํานวนมาก ซึ่งประชาชนใหความสนใจมาก
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ขอมูลที่นํามาใชในการศึกษาประกอบดวยเรื่องสั้นจํานวน 75 เร่ืองดังนี้

ลําดับท่ี ป เร่ือง ผูแตง
1 2532 ดอกศรัทธา ภานุมาศ ภูมิถาวร
2 2532 รูปปน อํานาจ เย็นสบาย
3 2532 สังฆทาน ยุวดี
4 2532 ยาเลือด ณรงฤทธิ์ ศักดารณรงค
5 2532 ไมมีแกนสาร สวาง คงยก
6 2533 แม ธราธิป
7 2533 ปกดํา ณัฐกานต ล่ิมสถาพร
8 2533 ทางสีเหลือง บุญเลิศ สดสุชาติ
9 2533 เล้ือย คมทวน คันธนู

10 2533 จําปลืมป ขรรคชัย บุญปาน
11 2533 ทางเดินในปา นัน บางนรา
12 2533 นากู วิทยา นาบํารุง
13 2534 ตะเขทายวัด โยทะกา
14 2534 สะพานบุญ ตะวัน สันติภาพ
15 2534 และแลวความปรานีก็มีมา ภิญโญ ศรีจําลอง
16 2534 โบสถ สุวิทย โสนารถ
17 2534 นาฬิกาโบราณ อัตถากร บํารุง
18 2534 พรรษามหาชาติ เฉลิมศักดิ์ แหงมงาม
19 2535 เด็กชายสามตาผูบังเอิญตก

ลงมาบนโลก
มหรรณพ โฉมเฉลา

20 2535 โลกียวิสัย ทวีศักดิ์ เผือกสม
21 2535 โลกียนิพพาน วินทร เลียววาริณ
22 2535 ในหวงคิด สันติภาพ สถาพร
23 2535 ผูพายแพ มานพ ถนอมศรี
24 2535 ภาพเหมือน ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
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ลําดับท่ี ป เร่ือง ผูแตง
25 2535 เมืองผีดิบ ไพบูลย พันธุเมือง
26 2536 ปฏิกิริยา ตะวัน สันติภาพ
27 2536 เงาดํา เสาวรี
28 2537 ไปไมถึงนิพพาน รูญ ระโนด
29 2537 ภาพลวงตา เวลา ศิริวรรณ
30 2537 ดอกไมใหโยม ชงโค คําไฮ
31 2537 ภิกษุชราและคนใบ สมพงษ ทวี
32 2537 กุฏิทานเจาคุณ เผชิญ พันโพยม
33 2538 โปรดสัตว ประยาณี
34 2538 ณ ทามกลางความเปนไป ถนอมไชย วงศแกว
35 2539 มโนสํานึก สรอยแกว คํามาลา
36 2539 สายลม นวพร พายพักตร
37 2539 กรงขังวิญญาณ อุทิศ สังขวัฒน
38 2539 หมูบานปลอดอาชญากรรม ศิลา โคมฉาย
39 2539 อายตาขวาง ศักดิ์สิริ มีสมสืบ
40 2540 บันทึกเลมนั้น เอกลักษณ บุญทาว
41 2540 คนผานทาง สฤษณ ผาอาจ
42 2540 ภาพลวง เสาวรี
43 2540 ผากรองจําเปน ดายไสเทียน
44 2540 เหนือกรรม เอคร
45 2540 ลูกศิษยแสนรู ดายไสเทียน
46 2540 เครื่องอยู ดายไสเทียน
47 2540 วันวาง ธุมา
48 2541 ไมไวหนา ดายไสเทียน
49 2541 โลกียธรรม ตะวัน สันติภาพ
50 2541 ผมไมรู ขัณฑ คีรีมาศ
51 2541 ไอตัวหนาม ดายไสเทียน
52 2541 ศรัทธาขาเดาะ ดายไสเทียน
53 2541 สัตวเล้ือยคลาน ไพบูลย พันธุเมือง
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 ลํา ดับที่ ป เร่ือง ผูแตง
54 2542 ภาพดาวหลงฟาในคืนพระ

จันทรเส้ียว
สกุล บุณยทัต

55 2542 ไฟธุรกิจ ดายไสเทียน
56 2542 บุญ อํานาจ เย็นสบาย
57 2542 บวชละลายแมน้ํา สุจิตต วงศเทศ
58 2542 สํานึกสุดทาย ตะวัน สันติภาพ
59 2543 มอดไหมในกองเพลิง กานติ ณ ศรัทธา
60 2543 หมากพริก ดายไสเทียน
61 2543 เครียด สุธีร พุมกุมาร
62 2543 ไสเดือนบนลานทราย ตอพิจิก ศศิละเมียน
63 2543 บวชหนีวัฏสงสาร เทศ จินนะ
64 2543 สรอยสายบัว สิตางศุภา
65 2543 ในฤดูฝน พิเชษฐศักดิ์ โพธิ์พยัคฆ
66 2543 เหนื่อยไหม ปณิธิ ภูศรีเทศ
67 2543 เหตุการณบนภูเขา กานติ ณ ศรัทธา
68 2543 ทําบุญ เนตรา นภิศ
69 2543 หลังความตาย รัชยา คิง
70 2543 ลัทธิ ปวน ทวีดิษฐ
71 2543 อุบาสิกา ชายชล คนระเริง
72 2543 นกนอยจากดอยสูง ราชบดินทร ประกายธรรม
73 2543 อุษา ขวัญ เพียงหทัย
74 2543 เหตุเกิดที่ขางถนน ประชาคม ลุนาชัย

75 2543 พุทธไทย บูรพทิศ
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นิยามศัพทเฉพาะ
ภาพลักษณหรือภาพ (image) หมายถึง ลักษณะหรือทาทีของบุคคลหรือองคกรที่

ปรากฏแกตา หรือความรูสึกนึกคิดของสาธารณชน14

 พระสงฆ  (monk) หมายถึง ผูบวชในพุทธศาสนา ซึ่งเปนตัวละครในเรื่องสั้นที่จะศึกษา

วิธีดําเนินการศึกษา
การศึกษาครั้งนี้เปนการวิจัยเอกสาร (Documentary Research) และเสนอผลการวิจัย

ในรูปการพรรณนาวิเคราะห (Descriptive Analysis) โดยมีข้ันตอนดังนี้
1.  สํารวจเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
2.  ศึกษาตัวละครพระสงฆในวรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นตั้งแต พ.ศ. 2417 – 2531
3.  ศึกษาภาพลักษณของพระสงฆที่ปรากฏในเรื่องสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 - 2543
4.  เรียบเรียงขอมูล
5. สรุปผลการวิจัย และใหขอเสนอแนะ

เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ
รัตนวดี เทพชวยสุข15 ศึกษาเรื่อง   “การรับรูของชาวพุทธตอภาพลักษณของพระสงฆ

กับการเสนอผานสื่อมวลชน”  โดยการวิเคราะหเนื้อหาขาวเกี่ยวกับภาพลักษณของพระสงฆจาก
หนังสือพิมพและศึกษาภาพลักษณของพระสงฆจากชาวพุทธ ดวยการสอบถามความคิดเห็นจาก
ประชาชนจํานวน 200 คน โดยแบงกลุมตัวอยางที่สํารวจในวัดจํานวน 100 คน และกลุมตัวอยางที่
สํารวจนอกวัดจํานวน 100 คน      ผลการศึกษาสรุปวา ชาวพุทธจะรับรูภาพลักษณของพระสงฆ
ในทางบวก โดยจะประเมินภาพลักษณของพระสงฆจากบทบาทตางๆ ที่พระสงฆไดกระทําคือ    
บทบาทผูเผยแผศาสนา บทบาทการพัฒนาทองถิ่น  บทบาทเปนผูนําความคิด บทบาทจรรโลง
วัฒนธรรมไทย บทบาทใหการศึกษาแกประชาชน เปนตน ในขณะที่ส่ือมวลชนจะเสนอภาพลักษณ
ของพระสงฆในทางลบ กลาวคือจะเสนอบทบาทของผูที่กระทําผิดวินัยสงฆ บทบาทการสืบทอด
ไสยศาสตร บทบาทของผูปฏิบัติผิดกฎหมายและบทบาทความขัดแยงกับประชาชน    โดยเฉพาะ

                                                          
     14 ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกลการ

ประพันธ (กรุงเทพฯ : ราชบัณฑิตยสถาน, 2539), 119.
    15 รัตนาวดี เทพชวยสุข, ”การรับรูของชาวพุทธตอภาพลักษณของพระสงฆกับการ

เสนอผานสื่อมวลชน,” 87 - 90.
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การกระทําผิดวินัยสงฆเปนขาวที่ส่ือมวลชนนําเสนอมากที่สุดเนื่องจากเปนเรื่องที่ประชาชนให
ความสนใจ

สุพรพงศ สุวรรณรัตน16 ศึกษาเรื่อง “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบัน
ประเภทรอยแกว”  ในชวงป พ.ศ. 2497 - 2532 ผลการศึกษาสรุปวา นักเขียนไดเสนอบทบาทของ
พระภิกษุใน 3 ลักษณะคือ บทบาทของพระภิกษุที่เกี่ยวของกับการเมือง บทบาทของพระภิกษุที่
เกี่ยวของกับปรัชญาการดําเนินชีวิตและบทบาทของพระภิกษุที่เกี่ยวของกับปญหาจริยธรรม ซึ่งบท
บาทของพระภิกษุที่ปรากฏในวรรณกรรมมีความสัมพันธกับบทบาทของพระภิกษุในสังคม กลาว
คือ เมื่อสังคมมีความขัดแยงทางการเมืองสูง วรรณกรรมยอมสะทอนบทบาทของพระภิกษุที่เปนผู
นําทางการเมืองอยางชัดเจนดวย นักเขียนไดแสดงทัศนะของตนตอเหตุการณและความเคลื่อนไหว
ทางสังคมดวยความหวังวา พระภิกษุจะชวยแกไขปญหาไดดวยแนวทางพุทธปรัชญา ตอมาเมื่อ
สังคมไดพัฒนาไปสูลักษณะสังคมแบบบริโภคนิยม        นักเขียนไดสะทอนความคิดวาพระภิกษุ
จะดํารงบทบาทและสถานภาพของตน ตามที่ประชาชนประสงคหรือตกต่ําลงตามอิทธิพลของสิ่ง
แวดลอมจึงปรากฏวรรณกรรมที่มุงวิพากษวิจารณพฤติกรรมของพระภิกษุที่เกี่ยวของกับปญหา
จริยธรรม โดยนักเขียนเห็นวาบทบาทและสถานภาพของพระภิกษุยังมีความสําคัญตอความเสื่อม
หรือความเจริญของสังคมในวงกวาง

สุดารัตน เสรีวัฒน17 ศึกษาเรื่อง “วิวัฒนาการของเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแตแรกจนถึง 
พ.ศ. 2475“  โดยศึกษาถึงวิวัฒนาการของเรื่องสั้นทั้งดานเนื้อหา รูปแบบและแนวคิด ตั้งแตยุคเริ่ม
แรกจนถึง พ.ศ 2475 ผลการศึกษาสรุปวา เร่ืองสั้นมีการคลี่คลายไปตามยุคสมัยจากเรื่องที่มี
ลักษณะเปนนิทานไปสูเร่ืองที่แสดงปญหาเกี่ยวกับชีวิตและสังคม โครงเรื่องซับซอนมากขึ้น   ฉาก 
บรรยากาศและตัวละครมีความสมจริง และดวยการวิวัฒนาการไปสูความสมจริงนี้เร่ืองสั้นบาง
เร่ืองในยุคแรกไดกอใหเกิดขอพิพาทระหวางนักเขียนและบุคคลในสังคมดังกรณีของเรื่อง สนุกนิ์นึก 
พระนิพนธในกรมหลวงพิชิตปรีชากรที่กลาวถึง พระสงฆ 4 รูปสนทนากันถึงสิ่งที่จะทําหลังจากที่
ลาสิกขาแลวโดยพระองคใชวัดบวรนิเวศฯ    ซึ่งเปนวัดที่ทรงเคยบวชเปนฉากในเรื่อง เมื่อ

                                                          
     16สุพรพงศ สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว,” 276 - 280.
     17สุดารัตน เสรีวัฒน, “วิวัฒนาการเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแตแรกจนถึง พ.ศ. 2475,”

212 - 215.
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สมเด็จพระมหาสมณเจา กรมพระปวเรศวริยาลงกรณซึ่งทรงปกครองวัดบวรนิเวศฯในขณะนั้นได
ทรงอาน  จึงนอยพระทัยวากรมหลวงพิชิตปรีชากรแกลงแตงเรื่องประจานใหรายวัดบวรนิเวศฯ
ในที่สุดพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวไดทรงเขามาพิจารณาเรื่องราว จากกรณีนี้แสดง
ใหเห็นวาเรื่องสั้นในยุคแรกมีอิทธิพลตอความรูสึกนึกคิดของคนในสังคม และสังคมก็มีอิทธิพลตอ
นักเขียนในดานที่เปนแหลงวัตถุดิบสําคัญที่จะเปนแรงบันดาลใจใหแกนักเขียน จากขอสรุป
ดังกลาวนี้พบวาเรื่องสั้นในยุคตอมา นอกจากจะใหความบันเทิงในฐานะเรื่องแตงแลวยังมีบทบาท
ในการเสนอความคิดเห็นของนักเขียนในการวิพากษวิจารณสังคมอีกดวย

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ
1.ทําใหเห็นภาพลักษณของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นไทยในระหวางป พ.ศ. 2532 - 

2543
2. เปนแนวทางในการศึกษาภาพลักษณของตัวละครประเภทอื่น ๆ ในวรรณกรรม

ตอไป
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บทที่ 2

ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นตั้งแต พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2531

วรรณกรรมประเภทเรื่องสั้นปรากฏครั้งแรกในประเทศไทยในสมัยพระบาทสมเด็จ
พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  โดยเปนรูปแบบคําประพันธที่พัฒนามาจากนิยาย นิทานแตเดิม  
ประกอบกับดวยอิทธิพลของวรรณกรรมตะวันตกทําใหเกิดเปนงานเขียนที่มีลักษณะบางประการ
แปลกใหมไปจากนิยายนิทาน ทั้งความสมจริงและการแสดงแนวคิดที่กวางขวางขึ้นกวาเดิม1 อยาง
ไรก็ดี  การประพันธแบบใหมที่ไดรับอิทธพลตะวันตกนี้แพรหลายเฉพาะในหมูคนชั้นสูง หรือผูมีการ
ศึกษาดีเทานั้น นักเขียน ซึ่งแตงเรื่องสั้นที่ปรากฏพระสงฆเปนตัวละคร จึงเปนพระบรมวงศานุวงศ 
และขุนนางชั้นผูใหญ  เร่ืองสั้นบางเรื่องพาดพิงถึงพระสงฆที่มีชีวิตอยูจริงในสังคมยุคนั้น  และเกิด
กรณีพิพาทขึ้น  นอกจากนี้นักเขียนยังสรางเรื่องสั้นที่มีลักษณะลอเลียนพระสงฆ ซึ่งปฏิบัติตนยอ
หยอนในพระวินัยอีกดวย

ตอมาวรรณกรรมประเภทรอยแกวไดรับการพัฒนาสืบเนื่องมา ซึ่งขณะนั้นนิยมเรียก
กันวา “เร่ืองอานเลน”  นิยมแตงกันอยางแพรหลายมากขึ้น  พรอม ๆ กับการเจริญเติบโตของกิจ
การหนังสือพิมพ ทางดานแนวคิดพบวามักเสนอแนวคิดเกี่ยวกับความรักชาติ แนวคิดเกี่ยวกับชีวิต
ครอบครัว แนวคิดเกี่ยวกับความรัก  และแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงไปของสังคม เชน ความ
ขัดแยงระหวางคานิยมเกากับคานิยมใหม เปนตน2

การเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475 มีผลทําใหประชาชนตื่นตัวในการเรียกรอง
สิทธิและเสรีภาพของคนในสังคม  การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง มีผลตอการเปลี่ยนแปลงดาน
วรรณกรรม นักเขียนหันมาสนใจสังคม ดวยการแสดงความคิดและสะทอนสภาพปญหาสังคม 
เศรษฐกิจ การเมือง อุดมคติ และความรูสึกนึกคิดของคนทุกระดับ3 เร่ืองสั้นเกี่ยวกับพระสงฆจึง
ปรากฏไมมากนัก  เพราะนักเขียนใหความสําคัญกับการเสนอปญหาสังคม และการเมืองมากกวา

                                                          
1 ร่ืนฤทัย  สัจจพันธุ, วรรณกรรมปจจุบัน, พิมพครั้งที่ 10 (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย
รามคําแหง, 2538), 66.
2สายทิพย  นุกูลกิจ, วรรณกรรมไทยปจจุบัน, พิมพครั้งที่ 2  (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ บางเขน, 2537), 149.
3เร่ืองเดียวกัน, 152.
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พ.ศ. 2500  จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต ไดปฏิวัติยึดอํานาจ และเปดโอกาสใหมีการ
เลือกตั้งทั่วไป  แตเพราะความแตกแยกในพรรคการเมืองไทย   จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต  จึงทํา
รัฐประหารอีกครั้งเมื่อ พ.ศ 2501 และประกาศยกเลิกรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475 ประกาศกฎอัยการ
ศึก และมีนโยบายการตอตานลัทธิคอมมิวนิสตอยางแข็งกราว  หนังสือพิมพและวรรณกรรมถูก
ควบคุมจํากัดเสรีภาพอยางเขมงวดยิ่งกวาในสมัยใด กิจกรรมทางวรรณกรรมจึงหยุดชะงักโดยสิ้น
เชิง ยุคนี้จึงถูกเรียกวา “ยุคเผด็จการทางปญญา”

ระหวาง พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2516 เปนชวงเวลาที่ประเทศไทยมีความเปลี่ยนแปลงทาง
การเมืองและวัฒนธรรมเปนอยางมาก หลังจากถูกปดกั้นความคิดในยุค จอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต 
เปนนายกรัฐมนตรี  คนหนุมสาวในมหาวิทยาลัยรวมตัวกัน มีการถกเถียงปญหาสังคม และ
ปรัชญาในการดําเนินชีวิต ซึ่งเปนความคิดทํานองวิพากษวิจารณและเปนขบถตอสังคม เนนการหา
ความหมายของชีวิต นอกจากนี้ยังแสดงปฏิกิริยาตอตานระบบทุนนิยมและการใชชีวิตที่ขาด
เปาหมาย4

สังคมไทยในชวง 14 ตุลาคม 2516 – 6 ตุลาคม 2519 มีเสรีภาพมากขึ้น  ภายหลังจาก
รัฐบาลจอมพลถนอม  กิตติขจร ซึ่งเปนรัฐบาลเผด็จการหมดอํานาจลง  บรรยากาศทางการเมืองมี
อิสระอีกครั้ง  ประชาชนในสาขาอาชีพตาง ๆ ตื่นตัวขึ้นมาเรียกรองสิทธิและประชาธิปไตย  มีเสรี
ภาพในการแสดงความคิดเห็น  และความพยายามในการตอสูกับความไมถูกตอง5  วรรณกรรมใน
ยุคนี้จึงสะทอนความตองการของคนรุนใหม  ซึ่งปรารถนาสังคมที่ดีข้ึน  วรรณกรรมในยุคนี้มัก
แสดงภาพความทุกขยากของประชาชน6  ไดแก  ชาวไรชาวนาและกรรมกร  ซึ่งเปนคนสวนใหญ
ของประเทศ และมีฐานะยากจน  ใหพนจากการเอารัดเอาเปรียบของผูมีอิทธิพลในสังคม  เรื่องสั้น
เกี่ยวกับพระสงฆในยุคนี้ปรากฏมากขึ้น  และมักกําหนดใหตัวละครพระสงฆกระทําตัวเชนนายทุน  

                                                          
4ดวงมน  จิตรจํานงค, ทอไหมในสายน้ํา 200 ป วรรณคดีวิจารณไทย, พิมพคร้ังที่ 2

(กรุงเทพ ฯ : ประพันธสาสน, 2541), 223.
5ไพโรจน  บุญประกอบ,  “วิเคราะหเร่ืองสั้นแนวการเมืองและสังคมในชวง 14 ตุลาคม

2516 – 6 ตุลาคม 2519” (ปริญญานิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ประสานมิตร, 2526), 49.

6นศินี  วิทูรธีรศานต, วิเคราะหวรรณกรรมแนวประชาชน (พระนคร : สยาม
วรรณกรรม, 2519), 4.
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ซึ่งมุงแสวงหาผลประโยชนจากชาวบาน กลาวไดวานักเขียนสรางตัวละครพระสงฆตามแนวนิยม
ของวรรณกรรมยุคนี้

ระหวาง พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2531 เปนชวงที่ประเทศไทยกําลังพัฒนาทางเศรษฐกิจ
รัฐบาลมีนโยบายจะพัฒนาประเทศจากประเทศที่มีเศรษฐกิจอยูในระบบเกษตรกรรม ไปสูการเปน
ประเทศที่มีเศรษฐกิจในระบบอุตสาหกรรม ทั้งนี้โดยมีจุดประสงคที่จะใหประชาชนมีความเปนอยูดี
ข้ึน ทัดเทียมกับมาตรฐานของประเทศอื่น ๆ  โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศในซีกโลกตะวันตก  มีผล
ใหแนวความคิด และแนวทางในการดําเนินชีวิตของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปมาก  ประกอบกับ
ระบอบการปกครอง ซึ่งพยายามเนนเรื่องประชาธิปไตย ผูคนเริ่มตระหนักในสิทธิ เสรีภาพ และ
ความเทาเทียมกันของบุคคล เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง จึงกอใหการแขงขันกันเพื่อความ
กาวหนาในชีวิต ซึ่งมักวัดกันจากเรื่องวัตถุ  ผูคนจึงหันไปสนใจ  ทําทุกอยางเพื่อจะไดมาซึ่งเงินวัตถุ 
และความมั่งคั่งสวนบุคคล  อันจะสงผลใหเกิดความมั่นคงในชีวิต โดยไมสนใจวาจะใชวิธีการใด 
ถูกหรือผิด ทําใหผูอ่ืนกระทบกระเทือนหรือไดรับความเดือดรอนหรือไม7  เร่ืองสั้นในยุคนี้ ปรากฏ
ตัวละครพระสงฆประพฤติตนเชนพอคา

จากสภาพสังคมดังที่กลาวมาขางตน  ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวาความเปลี่ยนแปลง
ทางดานสังคมนั้นมีผลตอลักษณะตัวละครพระสงฆที่ปรากฏในเรื่องสั้นในแตละยุคสมัย  ดังนั้นจึง
เลือกแบงชวงสมัยของเรื่องสั้นที่นํามาศึกษาโดยใชเกณฑดานความเปลี่ยนแปลงทางสังคม แบงได 
4 ชวง8คือ

2.1 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2417-  พ.ศ. 2500
2.2 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2507-  พ.ศ. 2516
2.3 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2516 - พ.ศ. 2519

                                                          
7นวมน  ยูเด็น, “อัตวินิบาตกรรมในนวนิยายไทยป พ.ศ. 2520 – 2530” (วิทยานิพนธ

ปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หนวยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิตวิทยาลัย จุฬาลงกรณ
มหาวิทยาลัย, 2535), 35.

8อารียา  หุตินทะ, “ภาพลักษณสังคมเมืองในเรื่องสั้นรวมสมัยระหวาง พ.ศ. 2534 –
2536” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต หนวยวิชาวรรณคดีเปรียบเทียบ บัณฑิต
วิทยาลัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2539), 15.
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2.4 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2520 –  พ.ศ. 2531

2.1 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2500
ในเรื่องสั้นในระยะเวลานี้ผูเขียนวิทยานิพนธจะแบงการศึกษาออกเปน 2 ชวง ไดแก

 ชวงแรกระหวาง พ.ศ. 2417 –  พ.ศ. 2475 ชวงที่สอง ระหวาง พ.ศ. 2475 –  พ.ศ. 2500 สาเหตุที่
แบงเปนสองชวงเวลาเนื่องจากเรื่องสั้นทั้งสองชวงมีความแตกตางกัน ทั้งดานเนื้อหาและ
จุดประสงคในการแตง เหตุที่ผูเขียนวิทยานิพนธไมแบงชวงที่สองออกเปนอีกยุคสมัยหนึ่ง  เพราะมี
เร่ืองสั้นที่ปรากฏพระสงฆเปนตัวละครไมมากนัก  จนไมสามารถเห็นภาพรวมของตัวละครพระสงฆ
ในชวงเวลา พ.ศ. 2475 –  พ.ศ. 2500 ไดอยางชัดเจน

เร่ืองสั้นชวง พ.ศ. 2417 –  พ.ศ. 2475 ปรากฏพระสงฆเปนตัวละครในเรื่องสั้นจํานวน   
6  เร่ือง    ไดแก นายจิตรกับนายใจสนทนากัน  ของเจาพระยาภาสกรวงศ (พร  บุนนาค)     
สนุกนิ์นึก พระนิพนธในกรมหลวงพิชิตปรีชากร    พระเปยใหทานธรรม  ขรัวเพชรกับประสก
สีแกว พระนิพนธในสมเด็จเจาฟากรมพระยาภาณุพันธุวงศวรเดช      ตาบอดสอดตาเห็น
พระนิพนธในพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นนราธิปประพันธพงศ  และ เด็กวัดควนขี้หนอน   ของ
พระพิสัณฑพิทยภูน   (นายรุง  ผลานุเคราะห)

เร่ืองสั้นชวงเวลานี้ พระสงฆมักปรากฏตัวในฐานะตัวละครเอก มีบทบาทสําคัญในการ
ดําเนินเรื่อง และเสนอแกนเรื่อง เร่ืองสั้นระหวาง พ.ศ. 2417 –  พ.ศ. 2475  แสดงใหเห็นความ
บกพรองบางประการของตัวละครพระสงฆ เชน การยอหยอนในพระวินัย  ความเปนผูอวดดื้อ อวด
รูในสิ่งที่ตนไมรู  เร่ืองสั้นบางเรื่องวิพากษวิจารณพระสงฆ ซึ่งเปนบุคคลที่มีชีวิตอยูจริง ดังใน
 นายจิตรกับนายใจสนทนากัน ของเจาพระยาภาสกรวงศ (พร  บุนนาค) นักวิชาการบางทาน
เห็นวาเปนเรื่องสั้นเรื่องแรกของไทย9 เร่ืองสั้นเรื่องนี้กลาวถึง นายจิตรและนายใจสนทนารวมทั้ง
วิพากษวิจารณสภาพบานเมืองในยุคนั้น เร่ืองสําคัญเรื่องหนึ่งที่ทั้งสองนํามาวิพากษวิจารณคือ
เร่ืองพระสงฆ โดยกลาวถึงพระสงฆที่แตงกายไมเหมาะสมกับสมณเพศ รวมทั้งการวิจารณประมุข
สงฆ และพระเถระผูใหญอีกหลายรูปวามิไดสนใจวางแบบแผนการปฏิบัติใหเครงครัด  ทําให
พระสงฆทั่วไปละเลยการปฏิบัติตามขนบแหงสมณเพศ ดังความตอนหนึ่งวา

                                                          
9พิทยา  วองกุล, อัญมณีแหงวรรณกรรมไทย (กรุงเทพฯ : บริษัทมวลชน จํากัด,

2530), 158.
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   …เหนเรือแหวดแจวลองมาลําหนึ่ง, นายจิตรจึ่งมองดู, เหนพระมาในนั้นใสเกือกใส
ถุงเทาเหลือง, จึงบอกใหนายใจดูวานั้นพระญวนฤาพระเจก, นายใจจึ่งวาไมใชพระญวน, 
ไมเหนนุงกางเกงใสเส้ือ, นี่แตงตัวครองจีวรเปนพระไท, แตใสเกือกใสถุงเทาเห็นผิดอยู นาย
จิตรจึ่งวาดูทุกวันนี้พระสงฆไมเหนมีดี, แลรักษาสิกขาบทสักองคเดียว,ใครบวชอยางไร จะ
ประพฤติอยางไร ผิดจากสิกขาบทไปไมวา, ยอมใหอยูในวัดในอารามของตนได, เพราะ
หมายแตจะประจบใหเขานับถือเทานั้น, …นี้กรมพระบวเรศวิทยาลงกรณทานเปนใหญอยู
ในหมูสงฆ, ทานก็ไมคิดบัญญัติใหเปนแบบแผนลงใหเปนแน, เปนแตชอบทอดพระเนตร
ดาวเดือนตวันไปอยางเดียว,…10

แมวาผูแตงเรื่องนายจิตรกับนายใจสนทนากัน จะมิไดกําหนดใหพระสงฆเปนตัวละคร
ในเรื่อง หากแตการใหตัวละครเอกกลาวประชดประชันเสียดสีพระสงฆที่เปนบุคคลจริง ทําใหเห็น
ความประสงคของผูแตงวา ตองการใชวรรณกรรมสะทอนสภาพสังคมสงฆในสมัยนั้น นอกจากการ
วิพากษวิจารณพระสงฆแลว นายจิตรกับนายใจยังกลาวถึงเรื่องตาง ๆ ในสังคม บางเรื่องไดกลาว
พาดพิงถึงเจาพระยามหินทรศักดิธํารง (เพ็ญ  เพ็ญกุล) ซึ่งเปนขุนนางชั้นผูใหญทานหนึ่ง ทานได
ขอใหชําระเอาความผูแตง หลังจากชําระความแลวเจาพระยาภาสกรวงศ (พร  บุนนาค)        ก็มิได
แตงเรื่องทํานองนี้อีกเลย ผลที่ตามมาก็คือ การสูญเสียชวงสําคัญในการพัฒนาเรื่องสั้นไทย11

ตอมา สนุกนิ์นึก  ซึ่งเปนเรื่องที่มักถูกอางอิงทั้งในฐานะเรื่องสั้นเรื่องแรก และนวนิยาย
เร่ืองแรกของไทย สนุกนิ์นึก เปนพระนิพนธในกรมหลวงพิชิตปรีชากร เร่ืองนี้ใชวัดบวรนิเวศเปนฉาก
ของเรื่อง โดยใหพระสงฆ 4 รูป กําลังสนทนาปรารภถึงการดําเนินชีวิตหลังจากการลาสิกขาบท 
องคผูนิพนธไดกําหนดใหพระสมบุญ คิดวิตกกับปญหาการลาสิกขา ซึ่งแมอินโยมอุปฏฐาก
ประสงคใหตนแตงงานอยูกินแมจันบุตรสาวของนาง ผูนิพนธไดบรรยายถึงความรูสึกของพระสงฆ   
ซึ่งกลาวถึงแตเร่ืองทางโลก งานอาชีพ และอนาคต

การใชวัดบวรนิเวศเปนฉากในการดําเนินเรื่องประกอบกับในสมัยนั้น รูปแบบศิลปะการ
ประพันธแบบตะวันตกเพิ่งนํามาใช ผลก็คือทําใหมีผูเขาใจวาเรื่องนี้เปนเรื่องจริง สมเด็จพระมหา
สมณเจา  กรมพระปวเรศวริยาลงกรณ อธิบดีสงฆทรงโทมนัสนอยพระทัย และปรารภวาจะมิทรง

                                                          
10 เจาพระยาภาสกรวงศ (พร  บุนนาค), “นายจิตรกับนายใจสนทนากัน,” ดรุโณวาท

เลม 1  อางถึงใน สุมาลี  วีระวงศ, รอยแกวแนวใหมของไทย พ.ศ. 2417-2453 (กรุงเทพฯ : สมาคม
ภาษาและหนังสือแหงประเทศไทย, 2530), 74-75.

11 พิทยา  วองกุล, อัญมณีแหงวรรณกรรมไทย, 172.
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ปกครองวัดตอไป ดังนั้นเมื่อความทราบถึงพระกรรณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว
พระองคจึงรอนพระทัยและกริ้วกรมหลวงพิชิตปรีชากร12  เชนเดียวกับผูแตงเรื่องนายจิตรกับนายใจ
สนทนากัน  กรมหลวงพิชิตปรีชากรก็มิทรงนิพนธเร่ืองบันเทิงคดีอีกเลย

จะเห็นไดวาเรื่องสั้นทั้ง 2 เร่ืองคือ นายจิตรกับนายใจสนทนากัน และเรื่องสนุกนิ์นึก 
แสดงใหเห็นการปฏิบัติตนที่ไมเหมาะสมของพระสงฆ การที่ผูแตงกลาวถึงบุคคลจริง หรือใชสถาน
ที่จริงเปนฉากในการดําเนินเรื่อง ทําใหมีผูเชื่อวาเรื่องที่แตงขึ้นเปนเรื่องจริง แทจริงแลวเรื่องสั้นทั้ง
สองเรื่องอาจจะเปนความพยายามของผูแตงที่จะสรางสรรคบันเทิงคดี ซึ่งมีเนื้อหาใกลชิดกับชีวิต
ความเปนอยูของคนรวมสมัย13 หรืออาจกลาววาเปนวรรณกรรมประเภทสัจนิยม (Realism) ใน
ยุคแรก

นอกจากเรื่องสั้นที่กลาวมาขางตน ซึ่งมีลักษณะเปนวรรณกรรมแนวสัจนิยมแลว  ยังมี
เร่ืองสั้นที่มีตัวละครพระสงฆ ในอีกลักษณะหนึ่งคือ    เร่ืองสั้นลอเลียนพระสงฆ ไดแก
พระเปยใหทานธรรม  ขรัวเพชรกับประสกสีแกว พระนิพนธในสมเด็จเจาฟา  กรมพระยา
ภาณุพันธุวงศวรเดช  ตาบอดสอดตาเห็น  พระนิพนธในพระเจานองยาเธอ กรมหมื่นนราธิป
ประพันธพงศ  และ เด็กวัดควนขี้หนอน  ของพระพิสัณฑพิทยภูน   (นายรุง  ผลานุเคราะห)   

พระเปยใหทานธรรม เปนเรื่องสั้นที่กลาวถึง พระสงฆที่โงเขลา อานหนังสือไมแตก 
แตอวดดี  ข้ึนเทศนธรรมวัตร เมื่อเร่ิมเทศนตะกุกตะกักจึงหันไปวุนวายกับสัปบุรุษและพวกทายก 
ในที่สุดก็พาลไมเทศนเสีย

ขรัวเพชรกับประสกสีแกว ใชภาษาถิ่นใตในการดําเนินเรื่อง เนื้อเร่ืองกลาวถึง ชายที่
มาขออาศัยวัดพักแรม และเกิดปะทะคารมกับเจาอาวาส

ตาบอดสอดตาเห็น เสนอแกนเรื่องเกี่ยวกับนิสัยดานลบของมนุษย ซึ่งชอบแสดง
ความอวดรูในเรื่องที่ตนไมรู หรือรูผิด ๆ   เร่ืองนี้กลาวถึงพระภิกษุรูปหนึ่งไปขอยืมเรือของเจาคุณ 
เพื่อใชเดินทางไปตางจังหวัด เจาคุณก็ใหยืม แตเมื่อสนทนากันตอไป พระสงฆก็แสดงลักษณะนิสัย
อวดรูของตน เชน เมื่อเจาคุณกลาวถึงการไปเที่ยวไทรโยค วามีกุงชุมแดงเต็มแมน้ํา พระสงฆก็
แสดงทาทางเชิงไมเชื่อวา กุงที่ยังเปน ๆ มีสีดํา ตองกุงที่เผาแลวจึงจะมีสีแดง ที่จริงเจาคุณพูดเปน
สํานวนหมายถึง มีกุงมากมาย หรือเมื่อเจาคุณกลาวถึงดาวหางวาอาจมาชนโลกแตกได เพราะนัก

                                                          
12พิทยา  วองกุล, อัญมณีแหงวรรณกรรมไทย, 92.
13 สุมาลี  วีรวงศ, รอยแกวแนวใหมของไทย พ.ศ. 2417-2453, 7.
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วิทยาศาสตรศึกษามาเชนนั้น พระสงฆซึ่งไมรูเร่ืองทางวิทยาศาสตรเลยก็แสดงความอวดรูออกมา
อีกวา โลกคงไมแตก เพราะดาวหางไมแข็งออนกวาสําลีเสียอีก การแสดงความอวดรูนี้เปนเสมือน
การหักหนาหรือจับผิด  ทําใหเจาคุณโกรธ ในที่สุดจึงไมใหพระสงฆยืมเรือ

เร่ือง เด็กวัดควนขี้หนอน กลาวถึง ลูกศิษยวัดซึ่งพูดลอเลียนพระสงฆวาอานหนังสือ
ไมแตก  นายศรีนุยซึ่งเปนลูกศิษยวัด เลาถึงสมภารชื่อพอทานจั๊บ เปนคนอานหนังสือไมแตก และ
มักดุลูกศิษย วันหนึ่ง ลูกศิษยแอบเตะตะกรอ เตะทีก็ลอเลียนคนโนนทีคนนี้ที ไมเวนแมกระทั่ง
สมภาร ลูกศิษยวัดเลนกันเพลินโดยมิรูวาสมภารยืนดูอยู ในทายที่สุดพอทานจั๊บจึงลงโทษ โดยให
ลูกศิษยเตะลูกขนุนแทน และใหพูดกันเหมือนที่เคยพูด

จากเรื่องสั้นทั้ง 4 เร่ือง เปนการลอเลียนพฤติกรรมที่นาขบขันของพระสงฆ  ในสังคม
ไทยถือวาพระสงฆเปนผูอยูในสถานภาพพิเศษ ควรไดรับการเคารพนับถืออยางสูง  ไมเวนแมแต
พระมหากษัตริย พระสงฆจึงไมสมควรเปนผูถูกลอเลียน สุดารัตน  เสรีวัฒน14 ไดเสนอทัศนะวา 
การที่ผูแตงเลือกพระสงฆเปนตัวละคร เพราะสมัยนั้นพระสงฆมีบทบาทใกลชิดกับสังคมมาก หรือ
ไมก็เพราะผูแตงมองเห็นพระสงฆมีพฤติกรรมไมเหมาะสม จึงสรางเรื่องขึ้นมาเพื่อวิจารณ หรือ
เพียงตองการเสนอเพื่อลอเลียนเทานั้น เพราะผูอยูในกรอบของศาสนาถูกลองาย เนื่องจากมนุษยมี
ธรรมชาติชอบลอเลียนขอปฏิบัติที่เครงครัด ในทางจิตวิทยาถือวาการลอเลียนเปนการผอนคลาย
ภาวะตึงเครียดอยางหนึ่ง

ใกลรุง  อามระดิษ15   ไดแสดงทัศนะในเรื่องเดียวกันนี้วา    การที่ผูแตงสรางตัวละคร
พระสงฆเพื่อลอเลียน อาจเปนการจงใจแตงเรื่องขึ้นเพื่อตําหนิพระสงฆบางรูป ซึ่งไมเครงครัดใน
พระธรรมวินัย มิไดกลาวถึงพระสงฆโดยรวม ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นจึงมีอุปนิสัยและพฤติ
กรรมที่ไมเหมาะสม เบี่ยงเบนจากพฤติกรรมปกติของพระสงฆทั่ว ๆ ไป   การกลาวตําหนิพระสงฆ

                                                          
14สุดารัตน  เสรีวัฒน, “วิวัฒนาการของเรื่องสั้นในเมืองไทยตั้งแตแรกจนถึง พ.ศ.

2475,”  80-81.
15ใกลรุง  อามระดิษ, “รอยแกวแนวขบขันของไทยตั้งแตสมัยรัชกาลที่ 5  ถึง    รัชกาล

ที่  7” (วิทยานิพนธปริญญาอักษรศาสตรมหาบัณฑิต ภาควิชาภาษาไทย  บัณฑิตวิทยาลัย
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2533), 134-135.
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ตรง ๆ เปนสิ่งที่คนทั่วไปไมอาจทําได ดังนั้นการสรางใหเปนเรื่องลอเลียนจึงเปนทางเลี่ยงที่ดี และ
ไมรุนแรงมากนัก

ในชวงระหวาง พ.ศ. 2475 – พ.ศ. 2500 มีเร่ืองสั้นซึ่งมีตัวละครพระสงฆเปนผูมี
บทบาทดานดีในสังคมจากเรื่อง ระหวางวัดกับคุก  ของ มนัส จรรยยง เร่ืองสั้นเรื่องนี้  กลาวถึง
พระสงฆไดใหโอกาสโจรที่กลับตัวเปนคนดีไดบวช     นอกจากนี้พระสงฆยังชวยเตือนสติใหภิกษุ
ใหมมีสติ รูจักระงับโทสะ และใหอภัยผูที่ทํารายตน    นักเขียนไดกลาวถึงบทสนทนาระหวาง
พระสงฆทั้งสองรูปที่แสดงใหเห็นวาพระสงฆใหโอกาสคนไววา

“คุณลอย!” ทานสมภารเรียกชา ๆ ดวยน้ําเสียงดังกังวาน “ ไหนคุณบอกกับอาตมา
วาคุณหยุดแลว”

“เกลากระผมเหมือนรถหยุดแลว  แตลอยังใชการไดอยู…”
“คุณจะแลนไปไหน?” ทานสมภารถาม
“ไปฆาอายเทพ  นอกจากมันจะดูถูกเกลากระผมแลว มันยังดูถูกพระศาสนา”
“แตพระพุทธองคยังโดน สํามะหาอะไรกับคนชั้นเรา…”
“แตเกลากระผมตองไปฆามัน…” เขาพูดแลวก็รองไห เลาความใหฟงตั้งแตตนจนจบ 

สมภารคงวัดไผลอมพยักหนาหงึก ๆ
“จงหยุดตอไป และใชขันติธรรมเปนเครื่องหามลอรถนั้น…”
“พระคุณทาน…” ภิกษุลอยรองไหตอไปอีก
“พรุงนี้จงไปรับบิณฑบาตอีก และมะรืนจงไปรับอีก อาตมาจะเดินตามไปดูความ

สําเร็จของคุณ…”16

นักเขียนไดแสดงใหเห็นวา  สมภารคงแหงวัดไผลอม เปนตัวละครที่แสดงใหเห็น
ภาพลักษณดานดีของพระสงฆ คือ ใหโอกาสผูเคยกระทําผิดใหไดกลับตัวเปนคนดี  หลังจากที่เร่ือง
ส้ันกอนหนานี้มักแสดงใหเห็นพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของพระสงฆ

ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ปราโมช  เปนนักเขียนอีกทานหนึ่ง ซึ่งแสดงบทบาทดานดีของพระสงฆ 
โดยนําเสนอผาน “หลวงพอเสม” จากเรื่อง หลายชีวิต ในเรื่องนี้ผูแตงไดแสดงทัศนะวา    

                                                          
16มนัส  จรรยงค, “ระหวางวัดกับคุก,” ใน รวมเรื่องสั้นชุดวีรบุรุษโคลน (กรุงเทพฯ :

บริษัท พลพันธการพิมพ, 2530), 160.
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“หลวงพอเสม” มีความเขาใจและเขาถึงปรัชญาทางพุทธศาสนา ซึ่งเปนปจจัยใหมนุษยสามารถ
ดํารงชีวิตไดอยางสงบสุข ปราศจากการเบียดเบียนซึ่งกันและกัน หลวงพอเสมมุงศึกษาปรัชญา
ทางพุทธศาสนาเพื่อใหเขาใจความจริงของชีวิต รูเทาทันมายา ไมยึดมั่นถือมั่นในส่ิงสมมติ และ
ศรัทธาในความดีงาม เชน การเสียสละอุทิศตนเพื่อเพื่อนมนุษยและสัตวทั้งหลาย จากการปฏิบัติ
ตนของหลวงพอเสม       ผูเขียนไดเนนย้ําวา พระภิกษุที่พึงประสงคจะตองมีแนวทางในการดําเนิน
ชีวิตที่เปนไปเพื่อความหลุดพน โดยนําเอาปรัชญาทางพุทธศาสนามาเปนแนวทางในการดําเนิน
ชีวิต17

กลาวโดยสรุป ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2417 –  พ.ศ. 2500 มัก
ปรากฏในฐานะตัวละครเอก นักเขียนใชตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นเปนสื่อในการวิพากษวิจารณ
พระสงฆในสังคม   ที่มีพฤติกรรมตางไปจากวัตรปฏิบัติของพระสงฆทั่วไป   เพื่อใหพระสงฆซึ่งมี
พฤติกรรมไมเหมาะสมใหไดรูสึกตัว   นอกจากนี้ การสรางเรื่องสั้นใหออกมาในแนวลอเลียนหรือ
ขบขัน เปนการกลาววิจารณพระสงฆโดยออม     เพื่อชวยลดความรุนแรงในการตําหนิลง  ตอมา
นักเขียนจึงไดนําเสนอบทบาทของพระสงฆในดานดี คือใหโอกาสและชวยเหลือคน นอกจากนี้พระ
สงฆยังดํารงชีวิตตามแนวปรัชญาพุทธศาสนา ซึ่งเปนลักษณะอันพึงประสงคของพระสงฆอีกดวย

2.2 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2507 - พ.ศ. 2516
เร่ืองสั้นซึ่งปรากฏในชวงเวลานี้ก็ไดรับอิทธิพลจากแนวคิดของกลุมนักศึกษาใน

มหาวิทยาลัย ที่ถกเถียงปญหาสังคม และแสวงหาปรัชญาในการดําเนินชีวิต    ยุคนี้มีเร่ืองสั้น ซึ่ง
ปรากฏตัวละครพระสงฆอยูหลายเรื่องไดแก รวมเรื่องสั้นชุดหลวงตา   ของ แพรเยื่อไม    และ 
รวมเรื่องสั้นชุดรอบตะเกียงลาน   ของ ศุภร   บุนนาค

รวมเรื่องสั้นชุดหลวงตา  ของ แพรเยื่อไม  ซึ่งเปนนามปากกาของ พระครูพิศาลธรรม
โกศล (สุพจน  กญจนิโก)  รวมเรื่องสั้นชุดนี้มีทั้งหมด 4 เลม ตีพิมพตั้งแต พ.ศ. 2511 – พ.ศ. 2516 
นักเขียนแตเร่ืองสั้นชุดหลวงตาในลักษณะที่เปน “วรรณกรรมเชิงพุทธธรรม” เปนการสอนธรรมะ
ผานสื่อคือวรรณกรรม ซึ่งทําใหผูอานเกิดความเพลิดเพลิน อีกทั้งยังเขาใจธรรมะและปรัชญาทาง

                                                          
17สุพรพงศ  สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว,” 76.
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พุทธศาสนา18  ในรวมเรื่องสั้นชุดนี้ นักเขียนกําหนดใหตัวเอกคือ   หลวงตา  เปนแกนกลางเชื่อม
โยงไปสูตัวละครอื่นในเรื่อง ทั้งที่เปนบรรพชิตและฆราวาส

ประเด็นที่นาสนใจจากรวมเรื่องสั้นชุดนี้คือ นักเขียนซึ่งอยูในสมณเพศ จะสะทอนทัศนะ
อยางไรตอบทบาทของตัวละครพระสงฆ  ในฐานะสวนหนึ่งของสถาบันศาสนา รวมทั้งบทบาทของ
มนุษยทั่วไปที่ตองเกี่ยวของสัมพันธกับผูอ่ืน

ในเรื่องสั้นชุดหลวงตาแสดงใหเห็นบทบาทของตัวละครพระสงฆ ที่ดําเนินชีวิตตาม
ปรัชญาพุทธศาสนา ตัวละครพระสงฆจึงดํารงชีวิตไดเหมาะสมกับฐานะของตน โดยรูเทาทันมายา 
พึงพอใจในความสันโดษ และแสวงหาสาระสําคัญของชีวิตมากกวาเพลิดเพลินอยูกับความสะดวก
สบาย ดังเร่ือง สมภารหาย กลาวถึง “พระบุศย” พระสงฆผูมีความแนวแนไมหลงใหลในลาภ
สักการะ ใน น้ําลดและมดกินปลา กลาวถึง “พระสังเวียน” ซึ่งมีสมณศักดิ์สูงมีผูคนกราบไหวบูชา  
แตตัวละครพระสงฆก็ไมทอดทิ้งมารดา ยังคงดูแลปรนนิบัติมารดาดวยความกตัญู ใน ญาติ
และ เกียรติกับขาวเย็นภายในกนหมอ  กลาวถึง พระสงฆตองเปนพึ่งแกสรรพสัตวที่ตกยาก  จะ
เห็นไดวาบทบาทของพระสงฆที่กลาวมาเปนบทบาทอันพึงประสงค และสอดคลองกับบรรทัดฐาน
ทางอุดมคติของสังคมไทยที่วา   พระสงฆเปนที่พึ่งของชาวบาน   นักเขียนแสดงใหเห็นวา
พระสงฆสวนใหญในสังคมไทยจะแสดงบทบาทดังกลาวขางตน

ในเรื่องสั้นบางเรื่องนักเขียนยังแสดงใหเห็นพระสงฆที่มีบทบาทไมเหมาะสม คือ
หลงใหลลาภสักการะ ใชความรูทางไสยศาสตรในการแสวงหาเงินทอง ขาดความกตัญู คลุกคลี
กับสตรี และเห็นการกระทําผิดวินัยไมใชเร่ืองสําคัญ ดังเชน เณรกาน ในเรื่อง ยาย และพระสงฆ
จาก สะเดาะหเคราะห  สัมภาษณพญายม และ สัมภาษณพระอรหันต นอกจากนี้ยังปรากฏ
พระสงฆที่เคยกระทําผิดและรูตัวกลับตัวเปนพระสงฆที่ดีได      ดังใน ใจเอย การเสนอบทบาท
ของพระสงฆที่ไมพึงประสงค ซึ่งเกี่ยวของกับปญหาจริยธรรมนี้    นักเขียนนําเสนอดวยน้ําเสียง
ราบเรียบเปนกลาง ไมทําใหรูสึกวาพฤติกรรมเสื่อมเสียของพระสงฆนาตระหนกจนเกินไป แตแสดง
ใหเห็นความเปนปุถุชนที่ยังพึงใจกับส่ิงยั่วยุ โอกาสที่จะลุมหลงยอมเปนไปได ความผิดพลาด

                                                          
18แพรเยื่อไม [นามแฝง], สมภารหาย และ14 เร่ืองสั้นคัดสรร (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย,

2532), 9.
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ทางจริยธรรมของพระสงฆจึงเปนสิ่งที่ผูอานควรทําความเขาใจ19

นอกจากนี้ในเรื่องสั้นชุดหลวงตา นักเขียนยังสะทอนปญหาตาง ๆ ในสังคมผานการ
รับรูของพระสงฆ เชน ปญหาความเสื่อมโทรมทางศีลธรรมของคนในสังคม ไดแก พอแมฆาลูกหรือ
ทอดทิ้งลูกของตน คนหมดความละอายตอบาป และมองเห็นการกระทําผิดเปนเรื่องธรรมดา คน
ตกเปนทาสของวัตถุ คานิยมทางศาสนาของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไป เพราะคนในสังคมคลาย
ความศรัทธา และความเชื่อตอศาสนา ทําใหคนเกรงกลัวบาปนอยลง คนกลาหลอกลวงตมตุน
พระสงฆ พระสงฆเองก็ปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับฐานะและบทบาทของตน นอกจากนี้ ยังสะทอน
ปญหาในวงราชการไทยอีกดวย20

จะเห็นไดวาในรวมเรื่องสั้นชุดหลวงตา นักเขียนไดแสดงใหเห็นบทบาทที่พึงประสงค
ของพระสงฆในสังคมไทย แมจะมีการกลาวถึงบทบาทที่ไมพึงประสงค แตก็ใชน้ําเสียงในการนํา
เสนออยางเปนกลาง นักเขียนพยายามชี้ใหเห็นวามูลเหตุที่พระสงฆแสดงบทบาทไมพึงประสงค
เพราะยังเปนเพียงปุถุชน เปนสมมติสงฆไมใชอริยสงฆ

ศุภร  บุนนาค  เปนนักเขียนอีกทานหนึ่งที่เสนอแนวคิดเกี่ยวกับบทบาทของพระสงฆใน
เร่ืองสั้น โดยเฉพาะใน รวมเรื่องสั้นชุดรอบตะเกียงลาน ซึ่งเสนอวาพระสงฆตองปฏิบัติตัวให
เหมาะสมกับสมณเพศและเปนที่พึ่งของชาวบานในยามที่เกิดทุกข21  นอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวา
พุทธศาสนิกชน   โดยเฉพาะในวัยหนุมสาวไมยอมรับนับถือพระสงฆที่มีพฤติกรรมไมเหมาะสม
นักเขียนไดนําเสนอผานคําพูดของเดือนเต็มดวง ใน ศีลสั่งนอก ความวา

                                                          
19สุพรพงศ สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว,” 98.
20วิไลลักษณ  เล็กศิริรัตน, “วิเคราะหเร่ืองสั้นของแพรเยื่อไม” (ปริญญานิพนธการ

ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2522), 162-176.
21ภิญโญ  เวชโช, “วิเคราะหเร่ืองสั้นของศุภร  บุนนาค“ (ปริญญานิพนธการศึกษา

มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สงขลา, 2532), 173.
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“…เต็มถึงไดวาพระนะตองทําตัวใหเราวิ่งไปหาเวลามีทุกข แลวมายักคิ้วหมับ ๆ กับ
เต็ม ไปเรียนพิมพดีดกับเต็ม ดีดก็อก ๆ แกก ๆ ก็ตองใหเต็มชวยบอกให แลวยังเดินซื้อผา 
หาล็อตเตอรี่เบอรเทานั้นเทานี้ แลวเต็มจะไปไหวธุระอะไร”22

จากขอความขางตน จะเห็นไดวา หญิงสาวพบพระสงฆแสดงพฤติกรรมไมเหมาะสม 
เชน การยักคิ้ว  การเดินเลือกซื้อผา การซื้อล็อตเตอรี่  เธอเห็นวาพระสงฆแสดงพฤติกรรมไมเหมาะ
สมกับเพศบรรพชิต  เธอจึงแสดงเจตนาวาจะไมเคารพศรัทธาพระสงฆ

หรือคําพูดของนักศึกษาหนุม ที่พบเห็นพระสงฆมีพฤติกรรมไมเหมาะสมกับเพศของตน 
โดยปลุกเสกเครื่องรางของขลัง เพื่อหลอกลวงชาวบาน นักศึกษาหนุมพูดถึง พระสงฆวา

“ถาคนที่เขาทําเขาไมใชพระก็ยิ่งไมใชของแปลกใหญ แตเปนพระแลวมาทํายังงี้ซีเลว
หลายชั้น พาพระทานที่บริสุทธิ์ผุดผองที่ยังมีอยูอีกมากมายพลอยสะเทือนไปดวย…ไอคนที่
มันประพฤติเปนโจรในผาเหลืองยังงี้แหละมันรายนัก มันเลวนัก ตองรีบปองกันขุดโคนมัน
เสีย”23

จากคําพูดของนักศึกษาหนุม แสดงใหเห็นวา เขาตําหนิ และเสื่อมศรัทธาตอพระสงฆ
ซึ่งทําเครื่องรางของขลัง  เพื่อหลอกลวงชาวบาน

จะเห็นไดวา คําพูดของเดือนเต็มดวง และนักศึกษาหนุม แสดงใหเห็นวานักเขียนไดให
คุณคากับการนับถือพระสงฆเปลี่ยนไป คือ หากพระสงฆกระทําตนไมนาเคารพนับถือก็มิตองฝนใจ
เคารพ แตกตางกับในอดีตที่คนยังเคารพนับถือแมจะรูวา พระสงฆมีพฤติกรรมไมเหมาะสม ทั้งนี้
เพราะเขาถือวาแมไมนับถือคนก็นับถือผาเหลือง

กลาวโดยสรุป ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2507 –  พ.ศ. 2516 เปลี่ยน
แปลงไปจากตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2500  ซึ่งมุงวิพากษวิจารณ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมของพระสงฆ โดยใชวรรณกรรมเปนสื่อกลาง ในขณะที่เร่ืองสั้นระหวาง 

                                                          
22ศุภร  บุนนาค, “ศีลส่ังนอก,” ใน รอบตะเกียงลาน (พระนคร : ผดุงศึกษา, 2512),

177.
23ศุภร  บุนนาค, “เสือสมี,” ใน ลมเย็น (พระนคร : คลังวิทยา, 2509), 461-462.
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พ.ศ. 2507 –  พ.ศ. 2516  นักเขียนซึ่งมีสถานภาพเปนพระสงฆ จะใหตัวละครพระสงฆแสดงบท
บาทของพระสงฆในอุดมคติของสังคมไทย แมวามีการกลาวถึงบทบาทดานลบบาง แตก็ไดรับการ
นําเสนออยางราบเรียบ และใหผูอานเขาใจพระสงฆวาเปนเพียงปุถุชน ยอมกระทําผิดไดเชนเดียว
กับคนทั่วไป นอกจากนี้นักเขียนยังไดสะทอนปญหาตาง ๆ ในสังคมผานสายตาของตัวละครพระ
สงฆ นักเขียนบางคนไดแสดงทัศนะที่แนวแนวา หากพระสงฆประพฤติตนไมเหมาะสมกับฐานะ
และบทบาทของตน หนุมสาวยุคใหมก็ปฏิเสธที่จะเคารพนับถือพระสงฆตอไป ซึ่งทัศนะนี้ไดรับการ
ยอมรับจากนักเขียนในยุคตอมาอยางกวางขวาง

2.3 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2516 –  พ.ศ. 2519
บริบททางสังคมในชวงเวลานี้ ซึ่งมีความผอนคลายทางการเมือง รวมถึงการเปดโอกาส

ในการแสดงความคิดเห็นอยางเสรี มีผลตอการสรางสรรควรรณกรรมเปนอยางมาก   เร่ืองสั้นที่
ปรากฏตัวละครพระสงฆในยุคนี้ก็มีลักษณะเฉพาะแตกตางกับในยุคอื่น เร่ืองสั้นที่ปรากฏไดแก  
มายา  ของ พิษณุ ศุภ.  หัวใจที่บาดเจ็บ  ของ โกสุม  พิสัย    โลหิตุปบาท  ของนิวัติ  กองเพียร   
คนสีเหลือง และ    สีขาวคล้ํา   ของนิเวศน  กันไทยราษฎร     ชายผาเหลือง และ แมพระ
คงคา เถาแกบัก และหมา ของ ศรีดาวเรือง   พยายามหยิบความจริง  ของ  สุรชัย จันทิมาธร  
อัตชีวประวัติ  กับ สองขางทาง  ของ สุชาติ  สวัสด์ิศรี  และ คืนแหงความทรงจํา  ของ โกสุม 
พิสัย   และ ครึ่งหลัง 18  ของ ขรรคชัย  บุนปาน

พระสงฆเปนผูมีอิทธิพลทางจิตใจตอคนในสังคม นักเขียนไดเสนอลักษณะของ
พระสงฆในเรื่องสั้นใหสอดคลองกับแนวทางวรรณกรรมเพื่อชีวิตซึ่งเปนแนวของวรรณกรรมยุคนี้
กลาวคือ  พระสงฆเปนคนกลุมหนึ่งที่เอารัดเอาเปรียบคนยากจน  โดยนําความเชื่อเร่ืองบุญกุศลมา
กลาวอาง  ชาวบานซึ่งมีฐานะยากจนอยูแลวก็จําตองเสียเงินทําบุญ  เพราะเชื่อวาตนจะไดรับผล
บุญตอบแทน  พระสงฆกลับนําเงินทําบุญของชาวบานมาใชอยางไมเกิดประโยชน หรือหากจะเกิด
ประโยชนก็เพื่อตัวเอง  เร่ืองสั้นที่สะทอนภาพลักษณดังกลาวของพระสงฆไดแก  มายา  ของ พิษณุ 
ศุภ.  หัวใจที่บาดเจ็บ  ของ โกสุม  พิสัย  ใน โลหิตุปบาท  ของนิวัติ  กองเพียร  พระสงฆบวช
เพราะมีหนาที่คุมงานกอสรางแทนพอ  หลังจากที่ “บริษัทพอผมรับงานกอสรางได ผมก็เลยมาบวช
คุมงาน จะไดสะดวก…งานกอสรางเสร็จ ผมก็สึกแลว”  เชนเดียวกับ นิเวศน  กันไทยราษฎร แตง 
คนสีเหลือง  กลาวถึง  พระสงฆที่บวชโดยไมรูจุดหมายที่แทจริง ทุกวันไดแตทองบทสวดมนต  
เพราะสามารถใชออกงานได  เมื่อมีผูถามถึงความหมายในบทสวด  พระสงฆก็ไดแตอํ้าอึ้ง  นัก
เขียนแสดงใหเห็นวา  การบวชของพระสงฆนั้นไมมีอะไรมากไปกวาเพื่อตองการหาเงิน  และไมรูวา
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ถาไมเปนพระแลวจะไปทํามาหากินอะไร24  จะเห็นไดวา พระสงฆเอารัดเอาเปรียบคนยากจนใน
สังคม การเขาสูเพศบรรพชิตของพระสงฆเปนไปเพื่อประโยชนสวนตัวคือ หวังลาภสักการะ ความ
สะดวกสบาย  มิไดตั้งใจศึกษาพระธรรม เพื่อเปนที่พึ่งทางใจแกคนสวนใหญในสังคม

นอกจากนี้วรรณกรรมในยุคนี้ยังแสดงใหเห็นวาพระสงฆเปนผูอยุติธรรมในสังคม  โดย
สนใจคนรวยมากกวาคนจน  ทั้งที่ในความเปนจริงพระสงฆควรชวยเหลือสัตวโลกอยางเทาเทียม
กัน  ใน  สีขาวคล้ํา  ของ  นิเวศน  กันไทยราษฎร กลาวถึง  พระสงฆซึ่งเอาใจใสแตโยมที่มีฐานะดี
เทานั้น  “ทานไมดูหมอใหกับคนที่ยากจน แตจะรับเฉพาะแขกที่รํ่ารวย มีฐานะดี มีหนาที่การงาน
ใหญโตเทานั้น”  เชนเดียวกับในเรื่อง ชายผาเหลือง  ของ ศรีดาวเรือง  กลาวถึง พระสงฆรีบออก
มาตอนรับฆราวาสที่มีฐานะร่ํารวย  แตปลอยใหคนยากคน ซึ่งเคยบริจาคเงินใหทานมากอน นั่งรอ
อยางไรความหมาย  นักเขียนไดชี้ใหเห็นวา ผูเสียสละเงินทําบุญ สรางวัดวาอารามใหงดงาม อีกทั้ง
ยังใสบาตรเลี้ยงดูพระสงฆ ก็ลวนเปนคนจนทั้งสิ้น  “…กองขาวที่ใสบาตรนั้นมากเกินความตองการ
ของพวกเขาเสียดวยซ้ํา แตตรงกันขามกับพวกเรากลับมีขาวไมคอยจะพอกิน”  การแบงแยกโดยใช
คําวา “พวกเขา” หมายถึง “พระสงฆที่เอารัดเอาเปรียบ และขาดความยุติธรรม”  กับ “พวกเรา” ซึ่ง
หมายถึง “คนจน”  ทําใหเห็นวานักเขียนเห็นพระสงฆเปนคนอื่นในสังคม  มิใชบุคคลที่ชาวบานจะ
พึ่งพิงทางใจไดอีกตอไป  พระสงฆเปนเพียงคนกลุมเดียวกับนายทุน ซึ่งเขามาแสวงหาประโยชน
จากคนจน ดังใน แมพระคงคา เถาแกบัก และหมา  กลาวถึง  เจาอาวาสไดรวมมือกับนายทุน 
นําเรื่องบุญกุศลมาบังหนาเพื่อจัดงานลอยกระทงขึ้นในวัด  เจาอาวาสคํานึงถึงแตประโยชนที่ทาง
วัดจะไดรับจากนายทุน  จึงไมสนใจวาการจัดงานลอยกระทงจะถูกตองตามหลักประเพณีไทยหรือ
ไม

เมื่อพระสงฆเอาเปรียบคนจน และสรางความเหลื่อมลํ้าระหวางคนจนกับคนรวย
ทําใหคนในสังคมเกิดความคลางแคลงใจ และเสื่อมศรัทธาตอพุทธศาสนา   ชาวบานเห็นพระสงฆ
เปนเพียงคนหลอกลวง ที่โฆษณาชวนเชื่อเหมือนแขกเลนกล  ใน ชายผาเหลือง  กลาวถึง

                                                          
24เลิศชาย ศิริชัย, “ความแปลกแยกในเรื่องสั้นไทย (พ.ศ. 2507 – 2519)”  (ปริญญา

นิพนธการศึกษามหาบัณฑิต  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ประสานมิตร, 2530), 358 – 359.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



27

ชายหนุมรูสึกไรความหมาย และไมเห็นคุณคาของการบวชตามประเพณีเขารูสึกวา  “…การบวช
ตามประเพณี การจัดงานฉลองกันจนสิ้นเปลืองอยางมากมายนั้นไดบุญอยางไร… นี่เขาบวชเพื่อ
อะไรกันหนอ”25

ไมเพียงชายหนุมเทานั้น ผูเปนแม ซึ่งเคยยึดมั่นศรัทธาในพุทธศาสนามาก และหวังให
ลูกชายบวชตามประเพณี ดวยมีความเชื่อตามคติของชาวบานวา  การบวชของลูกชาย จะทําใหได
เกาะชายผาเหลืองขึ้นสวรรคนั้น  ไดกลายเปนผูเส่ือมศรัทธาทั้งในตัวผูสืบทอดศาสนา และ
ประเพณีของศาสนา ดังที่แมกลาวกับลูกชายวา

“ไมตองบวชก็ไดนะลูก…เทาที่แมเห็นผานมา ลูกก็ทําไดดีแลว ลูกแมเปนคนดี 
ทํางานสุจริต เห็นอกเห็นใจคนที่ยากจนกวาเรา ลูกแมทําดีที่สุดแลว แมตาย แมก็นอนตาย
ตาหลับ…แมไมอยากเกาะชายผาเหลืองของลูกขึ้นสวรรคหรอก แตแมอยากใหลูกของแม
รักคน ไมวาจะยากดีมีจน แลวก็รักแมแตเพียงชาตินี้แมก็ชื่นใจแลว”

(ชายผาเหลือง : 34)

การบวชนั้นนับเปนการแสดงความกตัญูตอบิดามารดา  แตเมื่อชาวบานเสื่อมศรัทธา
ตอพระสงฆ และไมเลื่อมใสตอประเพณีการบวชมากขึ้น ก็นาจะมีผลทําใหประเพณีการบวชของ
ไทยสูญหายไปในอนาคต26

การที่พระสงฆเปนผูขาดคุณธรรมและจริยธรรม   ทําใหชาวบานคิดวากฎเกณฑทาง
ศีลธรรม หรือ กรอบความประพฤติบางประการที่ศาสนาวางไวไมมีประโยชนอีกตอไป  ศาสนาเปน
เพียงบางสิ่งบางอยาง ซึ่งไมมีใครรูจักจริง ๆ  เหมือนหอง ๆ หนึ่งที่ปดกุญแจตายมานาน  ศาสนา
แกปญหาสังคมไมได แตทําไดเพียงปลอบใจเหมือนเครื่องหลอกเด็ก  และเหมือนยาเสพยติดที่
มอมเมาใหคนหลงงมงาย  จากนั้นจึงคอย ๆ ฆาผูหลงศรัทธาอยางเลือดเย็น  นอกจากนี้นักเขียน
ยังมองวา  มนุษยมีหนทางไปสูความสําเร็จมากมาย แตไมใชการเดินตามแนวทางของศาสนา
เร่ืองสั้นซึ่งสะทอนแนวคิดนี้ไดแก  พยายามหยิบความจริง  ของ  สุรชัย จันทิมาธร

                                                          
25เลิศชาย ศิริชัย, “ความแปลกแยกในเรื่องสั้นไทย (พ.ศ. 2507 – 2519),” 358.
26วาสนา  ออนนิล,  “วิเคราะหแนวคิดในเรื่องสั้นของศรีดาวเรือง” (ปริญญานิพนธการ

ศึกษามหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2539), 77.
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อัตชีวประวัติ  กับ สองขางทาง  ของ สุชาติ  สวัสด์ิศรี  และ คืนแหงความทรงจํา  ของ โกสุม 
พิสัย27

ในขณะที่นักเขียนสวนใหญกําลังเสื่อมศรัทธากับพระสงฆ ซึ่งประพฤติตนไมเหมาะสม
กับสมณเพศ  นักเขียนบางคนไดสรางบทบาทใหมใหพระสงฆ   เพื่อจะเรียกศรัทธา และความ
เคารพนับถือกลับคืนมาจากพุทธศาสนิกชน โดยเฉพาะกลุมปญญาชนในสังคม    เรื่องสั้น
ครึ่งหลัง 18    ของ ขรรคชัย  บุนปาน  นําเสนอทัศนะและปฏิกิริยาของพระสงฆรูปหนึ่ง เฝา
พิจารณาสังเกตเหตุการณบานเมือง และวินิจฉัย วิพากษวิจารณอยางรูเทาทันตามหลักปรัชญา
พุทธศาสนา  ดังตัวอยางตอนพระสงฆมองปญหาความลาหลังของประเทศวาเกิดจากสองประการ
ไดแก  ประการแรก  “เกิดจากความเลอะเทอะเปรอะเปอนของผูคน และสังคมนั้น  เพราะเราดอย
คุณภาพทางการศึกษา  ซึ่งมิไดเนนใหรูจักความเปนมนุษย คุณธรรมของมนุษย ที่พึงมีตอมนุษย
ดวยกัน”28   นอกจากนี้พระสงฆยังแสดงทัศนะวา การศึกษาของไทยเนนที่เนื้อหาวิชามากเกินไป     
โดยลืมปลูกฝงคุณธรรมและจริยธรรม  คุณภาพของนักเรียนจึงมีแตความรู แตขาดคุณธรรมและ
จริยธรรมความลาหลัง  ประการที่สอง เปนความลาหลังของผูบริหารประเทศที่มีความประมาท
จึงตองเสียเปรียบตางประเทศอยูเสมอ

 เร่ืองนี้นับวาเสนอบทบาทใหมของพระสงฆ  คือ เปนผูรูทันโลกทันเหตุการณ มีทัศนะ
กวางไกล ลุมลึก แยกแยะวิเคราะหปญหาได  นอกจากนี้ตองสามารถมองเห็นสาเหตุและวิธี
แกปญหาอยางชัดเจน ขณะเดียวกันพระสงฆตองเปนผูปฏิบัติตนไดอยางเหมาะสมตามฐานะของ
ตน29

จากที่กลาวมาขางตน  ทําใหเห็นวาตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2516 –  
พ.ศ. 2519 เปนคนอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งมีอิทธิพลในสังคม พระสงฆมุงเอารัดเอาเปรียบชาวบาน  อีกทั้ง
ยังสรางความเหลื่อมลํ้าในสังคม โดยยินดีเปนที่พึ่งทางใจของคนรวยมากกวาคนจน จากการ

                                                          
27เลิศชาย ศิริชัย,  “ความแปลกแยกในเรื่องสั้นไทย (พ.ศ. 2507 – 2519),” 333 –

366.
28สุพรพงศ  สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว,” 73.
29เร่ืองเดียวกัน, 73 – 75.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



29

กระทําตัวเชนนายทุนของพระสงฆ ทําใหคนกลุมหนึ่งเสื่อมศรัทธาตอศาสนา โดยมองวาศาสนา
เปนสิ่งไรสาระ ไมมีประโยชนอะไรตอชีวิต  ในอีกดานหนึ่งไดมีความพยายามจะสรางคุณคาใหมให
พระสงฆ  โดยนักเขียนเสนอวาพระสงฆควรเปนผูรูเทาทันเหตุการณตาง ๆ มีความทันสมัย 
สามารถวิเคราะหวิจารณเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมไดตามหลักพุทธศาสนา และส่ิงสําคัญตอง
ประพฤติตนใหเหมาะสมกับสมณเพศ

2.4 ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2520 –  พ.ศ. 2531
เร่ืองสั้นในยุคนี้ก็สอดคลองกับลักษณะสังคมซึ่งเปนสังคมแหงการคาและการแขงขัน 

พระสงฆปรากฏเปนตัวละครในเรื่องสั้น 4 เร่ือง ไดแก คนอสุจิ ของ โดม วุฒิชัย เพื่อนบุณย ของ
ไพฑูรย ธัญญา     ขอทาน  ของ อัญชัน   และ หมูบานคนบาป ของ มาลา  คําจันทร

สภาพสังคมระหวาง พ.ศ. 2520 – พ.ศ. 2531 การซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อผลประโยชน 
แทรกซึมไปทุกพื้นที่  แมแตการเขาไปซื้อบุญในวัด   พระสงฆเปนสื่อกลางการแลกเปลี่ยนระหวาง
บุญกุศลซึ่งพุทธศาสนิกชนหวังจะไดรับ กับลาภสักการะที่พระสงฆผูเปนสื่อกลางจะไดรับเชนเดียว
กัน  เร่ืองสั้นในยุคนี้ไดแสดงใหเห็นพฤติกรรมของพระสงฆที่หลงอยูในกระแสสังคมทุนนิยม  ดังใน 
คนอสุจิ ของ โดม  วุฒิชัย กลาวถึงพระสงฆ นําส่ิงของที่ชาวบานตักบาตรมา “เวียนเทียน” ขายให
แกพอคาแมคา “การตักบาตรเวียนเทียน”  จึงเปนวิธีสรางรายไดอยางงดงามใหพระสงฆ โดยไม
ตองลงทุน    นอกจากนี้พระสงฆยังตีความวา “การตักบาตรเวียนเทียน” เปนการกระทําที่
ชอบธรรม  ไมผิดและไมบาปแตกลับไดกุศล เพราะไดชวยพอคาแมคาซึ่งมียากจนใหมีรายไดไป
เลี้ยงครอบครัว  นักเขียนแสดงทัศนะวาพระสงฆกระทําตนไมเหมาะสม เพราะเขามาบวชแลวไมได
ตั้งใจศึกษาธรรมะ  แตมุงจะเอาผาเหลืองเปนเครื่องมือเลี้ยงชีพ  กอบโกยผลประโยชน หวังความ
สุขสบายและไมอยากไปทํางานหนักเชนเมื่อครั้งเปนฆราวาส   นอกจากนี้นักเขียนยังแสดงทัศนะ
วา ในสังคมปจจุบันประชาชนก็มีสวนสงเสริมใหพระสงฆกระผิดพระวินัยมากขึ้น โดยใหความรวม
มือกับพระสงฆเพื่อหวังผลประโยชนสวนตนและยังเปดโอกาสใหพระสงฆไดกระทําผิดมากขึ้น30

เชนเดียวกัน ไพฑูรย ธัญญา   ไดพูดถึงพระสงฆที่แสวงหาลาภสักการะไวในเรื่อง
เพื่อนบุณย   กลาวถึง พระสงฆ 2 รูป ซึ่งดําเนินชีวิตแตกตางกัน  พระสงฆที่ชาวบานเรียกวา 
“หลวงพอ”  เปนพระที่ใชชีวิตอยูอยางสมถะ ไมเห็นแกลาภสักการะ ไมสะสมทรัพยสิน และมุงมั่น
กําจัดกิเลสออกจากใจใหหมด ในขณะที่พระสงฆอีกรูปหนึ่งกลับแสวงหาลาภสักการะ โดยการ

                                                          
30สุพรพงศ  สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว,” 129 – 130.
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ประกอบพิธีกรรมทางไสยศาสตร และใบหวย เปนตน  ทานหลงใหลในกิเลส มัวเมาใน “มายาและ
ส่ิงลวงตา” ทั้งนี้เปนเพราะอิทธิพลของโลกสมัยใหมที่แวดลอมดวยวัตถุ ความตื่นเตนในวัตถุและ
วัฒนธรรมบริโภคนิยม เปนเหตุใหไมรูเทาทันในอิฏฐารมณ  พระสงฆจึงปฏิเสธการกําจัดเครื่อง
เศราหมองในจิตใจ  นักเขียนไดแสดงทัศนะวา  แมแตพระสงฆก็ยังมีกิเลสตัณหาครอบงําจิตใจ
แลวจะไปชวยชาวบานไดอยางไร31

การแสวงหาผลประโยชนของพระสงฆ ไมไดปรากฏในรูปของทรัพยสินเงินทองเทานั้น 
แตยังพระสงฆยังฉกฉวยเอาความสุขใจของชาวบาน  ที่ไดทําบุญตักบาตรมาเปนหนทางไปสู
นิพพาน  ดังเชน ใน ขอทาน  ของ อัญชัน  กลาวถึง ขอทานสองผัวเมียถูกคนรอบขางใชประโยชน
ในรูปแบบตาง ๆ  ไมเวนแมกระทั่งพระสงฆ  ซึ่งตีความการรับบิณฑบาตจากขอทาน วาเปนการ
แผเมตตาตอสัตวผูยาก และนึกตอไปอีกวาดวยอานิสงสคร้ังนี้จะพาตนขามโอฆสงสารไปสู
พระโพธิญาณสําเร็จเปนพระอรหันตได32  จะเห็นไดวาในโลกของสังคมทุนนิยมการกระทําทุกอยาง
ยอมตองไดรับประโยชน และมีผลตอบแทนที่คุมคากลับคืนมา

บางครั้งพระสงฆบางรูปก็มิไดลุมหลงไปกับกระแสทุนนิยม แตกลับตองพายแพตอ
กระแสสังคม เพราะความออนดอยประสบการณ     ดังใน หมูบานคนบาป  ของ   มาลา
คําจันทร  กลาวถึงพระสงฆที่ดํารงตนอยูในสมณเพศไดอยางงดงาม ทานเขาไปชวยฟนฟูส่ังสอน
ธรรมะในหมูบาน ชาวบานมีฐานะยากจน และมัวเมาในอบายมุข  ไมสนใจฟงเทศนฟงธรรม
นอกจากนี้ยังมีหญิงหมายผูหนึ่งมายั่วยุพระสงฆ    ทําใหทานกระทําผิด  ถึงขั้นตองอาบัติปาราชิก 
พระสงฆเองเมื่อรูวาตนกระทําผิดก็เสียใจและละอายตอความผิด จึงไดลาสิกขา แมวาจะอาลัย
อาวรณเพศบรรพชิตก็ตาม  ในเรื่องนี้นักเขียนมิไดประณามการกระทําของพระสงฆ แตกลาวดวย
น้ําเสียงแสดงความเห็นใจวา พระสงฆรูปนี้ตองพายแพแกส่ิงแวดลอมและตัวเอง เพราะความเปน
ปุถุชน และความดอยประสบการณ33

                                                          
31สุพรพงศ  สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว,” 135.
32ชูศักดิ์  ภัทรกุลวณิชย,  “ขอทานใครกันแนคือขอทาน,”  ภาษาและหนังสือ 15 ป

ซีไรต  25, 1 – 2 (เมษายน 2535 – มีนาคม 2536) : 133.
33สุพรพงศ  สุวรรณรัตน, “บทบาทของพระภิกษุสงฆในวรรณกรรมปจจุบันประเภท

รอยแกว,” 133.
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อาจกลาวไดวา ในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2520 –  พ.ศ. 2531   ตัวละครพระสงฆ คือ
ผูเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน และไดรับผลประโยชนจากการแลกเปลี่ยนนั้น ซึ่งอาจปรากฏใน
รูปของทรัพยสินเงินทอง หรือความคาดหวังใหตนถึงนิพพาน  แมจะมีตัวละครพระสงฆบางรูปที่
พยายามจะสั่งสอนธรรมะ และขัดเกลาคนในสังคม แตก็ตองพายแพตอความเลวรายของสังคม

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา  ตัวละครพระสงฆในเร่ืองสั้นตั้งแต พ.ศ. 2417 –  
พ.ศ. 2531  มีความเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสังคม และแนวนิยมของวรรณกรรมในยุคตาง ๆ  ใน
เร่ืองสั้นระหวาง พ.ศ. 2417 –  พ.ศ. 2500  นักเขียนใชตัวละครพระสงฆ เปนสื่อวิพากษวิจารณ
พระสงฆในสังคม  ซึ่งประพฤติตนยอหยอนในพระวินัย นอกจากนี้ในเรื่องสั้นยังพาดพิงถึงพระสงฆ
ชั้นผูใหญที่มีชีวิตอยูจริงในสมัยนั้น จนทําใหเกิดกรณีพิพาทกันขึ้น   เร่ืองสั้นบางเรื่องแตงขึ้นเพื่อ
ลอเลียนพระสงฆนับเปนการลดความรุนแรงในการวิพากษวิจารณใหเบาบางลง  ตัวละครพระสงฆ
ในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2507 –  พ.ศ. 2516  พระสงฆมักมีบทบาทสอดคลองกับอุดมคติในสังคม 
แมจะกระทําผิดบาง แตนักเขียนก็มิไดนําเสนอดวยใชน้ําเสียงตําหนิ นอกจากนี้ยังปรากฎทัศนะวา
หากพระสงฆไมปฏิบัติตนตามพระวินัย หนุมสาวยุคใหมก็จะไมยอมรับนับถือศรัทธาตอไป
เร่ืองสั้นระหวาง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2519 ตัวละครพระสงฆประพฤติตัวเปนนายทุน และ
เอารัดเอาเปรียบชาวบาน   พุทธศาสนิกชนกลุมหนึ่งเริ่มคลางแคลงใจในตัวพระสงฆ  และเริ่มหมด
ศรัทธาตอพุทธศาสนา  ในขณะเดียวกันนักเขียนก็มีขอเสนอแนะวา พระสงฆที่ดีนอกจากจะตองมี
วัตรปฏิบัติงดงามแลวยังตองเปนผูรูเทาทันเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมและใฝหาความรูใหม ๆ  
เพื่อใหเปนคนทันสมัย  ตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2520 –  พ.ศ. 2531  พระสงฆ
เปนตัวกลางในการแลกเปลี่ยน  และหวังวาจะไดรับผลประโยชนที่คุมคาตอบแทน
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บทที่ 3

พฤติกรรมของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2543

สภาพสังคมไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2543 เปนลักษณะสังคมทุนนิยมและ
บริโภคนิยม  คนไทยในสังคมมีชีวทัศนวาชีวิตคือความกาวหนา1  คนในสังคมจึงแขงขันกันเพื่อความ
กาวหนาในชีวิต  ซึ่งมักจะวัดกันจากเรื่องวัตถุ  คนสวนใหญในสังคมทําทุกอยางเพื่อเงินและความ
มั่งคั่งสวนบุคคล โดยไมสนใจวาจะใชวิธีการใด  ถูกหรือผิด  ทําใหผูอ่ืนกระทบกระเทือนหรือเดือดรอน
หรือไม

การดําเนินชีวิตของคนในสังคม  นิยมชีวิตหรูหรา ฟุงเฟอ มั่งคั่งถึงพรอมดวยสิ่งอํานวย
ความสะดวกตาง ๆ  คนบริโภควัตถุดวยตัณหา  โดยไมคํานึงถึงความจําเปน  นอกจากนี้คนในสังคมยัง
ใหความสําคัญกับช่ือเสียง เกียรติยศ และความมีหนามีตาในสังคม  ดังที่พระเทพเวที ไดกลาววิพากษ
วิจารณไววา “คนไทยเรามีเชื้อยูเหมือนกัน เร่ืองถือความสําคัญของตน เรียกวาชอบโก อะไรฉิบหายไม
วา ตองการชื่อเสียง หรือทําอะไรเอาหนาเอาตา จัดงานจะหมดเงินหมดทอง เปนหนี้เปนสินอะไรก็ให
งานของตนใหญ จัดงานบวชนาค  มีพิธีแตงงานใหญ ๆ โต ๆ”2

ดานสถาบันทางสังคมที่สําคัญอันไดแก ครอบครัว  การศึกษา และศาสนา  ไมไดปฏิบัติ
หนาที่ของตนตามบทบาทที่แทจริง  การควบคุมทางสังคมเปนไปอยางไมเขมงวด ไมกระตุนใหคน
ปฏิบัติตามระเบียบของสังคม เมื่อประสบกับสถานการณของโลกภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไป  สถาบัน
เหลานี้ก็ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ของตนไดอยางเหมาะสม  เพราะไมอาจสรางรากฐานของคุณธรรมที่
ลึกซึ้งใหแกมวลสมาชิก คนในสังคมจึงมีจิตใจสับสน และขาดคุณธรรมตาง ๆ ที่คนดีพึงมี  เชน ขาด
ความเมตตากรุณา  ขาดความเอื้อเฟอเผื่อแผ  เปนตน3  การที่สถาบันสําคัญไมสามารถทําหนาที่ของ

                                                          
1นิธิ  เอียวศรีวงศ, “วัฒนธรรมที่ครอบงํา,” ใน สองหนาสังคมไทย  บทวิพากษโครงสราง

อารยธรรมไทย ( กรุงเทพฯ : นําอักษรการพิมพ, 2539), 199.
2พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), สังคมไทย (ก็) ของเรา (กรุงเทพฯ : โรงพิมพสยามรัฐ,

2533), 31.
3ขบวน พลตรี, มนุษยกับสังคม (กรุงเทพฯ : กรมการฝกหัดครู, 2530), 111-112.
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ตนไดอยางเหมาะสม  สวนหนึ่งเกิดจากบุคลากรในสถาบันมิไดตระหนักถึงหนาที่ของตน  จึงประพฤติ
ตนไมเหมาะสมกับบทบาทที่ไดรับ เชน   พระสงฆที่กระทําผิดวินัย เปนตน ดังการนําเสนอขาวของสื่อ
มวลชนเกี่ยวกับพระสงฆในสังคม ในชวง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2543  ซึ่งมักเปนขาวเกี่ยวกับพระสงฆ
กระทําผิดวินัยรุนแรง  ส่ือมวลชนนําเสนอขาวอยางตอเนื่อง ในขณะที่ประชาชนใหสนใจและติดตาม
ขาวเชนเดียวกัน  ขาวของพระสงฆในสังคมที่ไดรับการนําเสนออยางแพรหลายในชวงระยะเวลา 12 ป
นี้ ไดแก

พ.ศ. 2530  พระราชปญญาโกศล หรือเจาคุณอุดม  เจาอาวาสวัดเทพศิรินทราวาสถูก
ดําเนินคดีในขอหาทุจริตการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ  พระราชปญญาโกศลรวมกับขา
ราชการและบุคคลอื่นอีกหลายคน เห็นแกอามิสจึงไดปลอมแปลงเอกสารการขอเครื่องราชอิสริยาภรณ  
คนกลุมนี้ถูกจับกุมเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม  2530  และพระราชปญญาโกศลตัดสินใจลาสิกขาบทเมื่อวันที่ 
11 ธันวาคม  2530  เปน นายผาสุก ขาวผอง  เพื่อใหการดําเนินคดีของตํารวจเปนไปอยางสะดวก  
นายผาสุกรับสารภาพวาไดปลอมแปลงเอกสารเพื่อขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณมาตั้งป 
2522 จนถึงป 2529 จึงเกิดคดีอ้ือฉาวขึ้น4

พ.ศ. 2532 พระครูสมุหสรศักดิ์ คัมภีรปญโญ หรือ “พระครูเจี๊ยบ”  เลขานุการในสมเด็จ
พระพุฒาจารย  เจาอาวาสวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ กรุงเทพมหานคร ถูกดําเนินคดีในขอหารวมกับ
พวก ซึ่งประกอบดวย    พระครูวินัยธรนรินทร อัคคีโร    พระครูใบฎีกาวิฑูรย สติธัมโม  นายจีรศักดิ์ 
ไทยยานนท  เจาหนาที่ระดับ 7 กรมการศาสนานายสามารถ  หลงมี  หรือ “อดีตสมีสามารถ” ผูใกลชิด
สมเด็จพระพุฒาจารย และนายทองคํา  เจริญวงศ  ทั้งหมดไดรวมกันปลอมแปลงใบตราตั้งพระ
อุปชฌายวิสามัญ โดยแลกกับผลประโยชน  ดังคําใหการของพระครูปญญาวิสุทธิคุณ  เจาอาวาสวัด
บางเพ็งใต กรุงเทพมหานคร วาไดรับปากที่จะบริจาคเงินประมาณ  50,000-1000,000 บาท ใหวัดมา
มหาธาตุฯ หลังจากไดรับการแตงตั้ง5

                                                          
4กิตติชัย  อินทรนุรักษ, “พระราชปญญาโกศล (ผาสุก ขาวผอง) บทเรียนของพระสงฆ,”

มติชน, 18 ธันวาคม 2530, 6.
5“แฉแกงมาเฟยเหลือง สนิมกรอนเนื้อคณะสงฆ,” มติชนสุดสัปดาห 9, 462 (กรกฎาคม

2532) : 9.
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นอกจากนี้พระครูสรศักดิ์  คัมภีรปญโญ  ยังถูกกลาวหาวามีความสัมพันธฉันชูสาวกับ
สตรีหลายคน และนําเงินปจจัยจากการทําบุญของชาวบานมาปรนเปรอสตรี

หลังจากมหาเถรสมาคมพิจารณาขอกลาวมาแลว เห็นวาพระครูสรศักดิ์  คัมภีรปญโญ  
มีความผิดจริง  จึงตัดสินใหลาสิกขาบท โดยพระครูสรศักดิ์  คัมภีรปญโญ เปน นายสรศักดิ์ พรรัตน
สมบูรณ  พระครูวินัยธรนรินทร อัคคีโร   เปน  นายนรินทร ทองหยุด  และพระครูใบฎีกาวิฑูรย สติธัมโม 
เปน  นายวิฑูรย  ฤทธิชัย6

พ.ศ  2533  นางปวีณา  บุตรขุนทอง  ฟองรองพระครูใบฎีกานิกร  ธรรมวาที เจาอาวาส
วัดสันปง อําเภอพราว  จังหวัดเชียงใหม วาเปนสามีและเปนบิดาของบุตรในครรภ  แตพระสงฆผูตก
เปนผูตองหาปฏิเสธทุกขอกลาวหา  มหาเถรสมาคมไดพิจารณาแลวเห็นวาคําฟองรองมีมูลความจริง  
จึงตัดสินใหพระครูใบฎีกานิกร  ธรรมวาที  ลาสิกขาบท เปน นายนิกร  ยศคําจู   แตนายนิกรยังนุงขาว
หมขาว และเรียกตนเองวา “ธรรมบุตรดาบส”7

พ.ศ 2537 พระยันตระ อมโร  เจาของฉายา “พระนักเทศนรูปงาม” เจาสํานักปาสุญญ
ตาราม  เกริงกาเวีย จังหวัดกาญจนบุรี  ถูกกลาวหาวามีความสัมพันธกับสตรีหลายคน ทั้งชาวไทยและ
ชาวตางประเทศ   นอกจากนี้ยังมีขอกลาวหาวาแตงกายรวมทั้งแสดงอาการไมสํารวม   คัดลอกบทกวี
ของนักประพันธคนอื่น  อวดแสดงอิทธิปาฏิหาริยเหนือมนุษย  และนําเงินที่ประชาชนทําบุญ มาใชจาย
สวนตัว  ในที่สุดมหาเถรสมาคมไดตัดสินใหพระยันตระ  อมโร ลาสิกขาเปน นายวินัย ละอองสุวรรณ8

พ.ศ. 2538  พระครูปลัดเถรานุวัตรหรือพระภาวนาพุทโธ  เจาอาวาสวัดสามพราน
อําเภอสามพราน  จังหวัดนครปฐม  ถูกกลาวหาวามีความสัมพันธและกระทําอนาจารเด็กหญิงชาวเขา
จํานวน 6 คน ซึ่งที่อายุระหวาง 12 – 15 ป  เด็กหญิงเหลานี้อยูในโครงการชวยเหลือการศึกษาเด็ก

                                                          
6“10 ขาวเดนในรอบป,” มติชนสุดสัปดาห 10, 488 (มกราคม  2533) : 7.
7“เบื้องหลังคดีนิกร ใครทําใหยืดเยื้อ,” มติชนสุดสัปดาห, 11, 530 (ตุลาคม 2533): 12.
8วิจารณ  สิทธิประชา, “ปญหาพระยันตระ : ภาพสะทอนพระในสังคมไทย นารีอุปถัมภ –

นารีพิฆาต,” มติชนสุดสัปดาห 15, 755 (กุมภาพันธ 2538) : 61.
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ชาวเขาของวัดสามพรานเด็กหญิงทั้ง 6 คนใหการตรงกันวา ถูกหลวงพอภาวนาพุทโธขมขืนในกุฏิ9  ตอ
มาเด็กทั้งหมดไดรับการชวยเหลือใหออกมาจากวัดสามพราน  ในที่สุดมหาเถรสมาคมตัดสินให
พระครูปลัดเถรานุวัตรลาสิกขาบท  เปนนายจําลอง คนซื่อ  หลังจากลาสิกขาแลวนายจําลองถูกนําตัว
ไปดําเนินคดีตามกฎหมายตอไป

พ.ศ. 2541 – พ.ศ. 2542  พระราชภาวนาวิสุทธิ์ (ธัมมชโย)  เจาอาวาสวัด
พระธรรมกาย บิดเบือนคําสอนของพระพุทธเจา โดยสอนพุทธศาสนิกชนวา “นิพพานเปนอัตตา”10

ดําเนินธุรกิจแสวงหาเงินทองจากความศรัทธาของพุทธศาสนิกชน เจาอาวาสวัดพระธรรมกายใช 
“ระบบธุรกิจขายตรง”11  หรือระบบตลาดหลายชั้น ที่เรียกวา MLM (Multi  Level  Marketing) และจัด
ทีมงาน “ขายบุญ” ทางทางวัดจะแนะนําขั้นตอนการขายโดย ใหชักจูงคนในครอบครัวเชน พอ แม พี่ 
นอง ลูก เมีย เขารวมเปนผูนําบุญกอน  จากนั้นใหแตละคนหาสมาชิกเปน 1 ตอ 7 คน แลวขยาย
จํานวนอยางนี้ไปเร่ือย ๆ  อยางไมมีที่ส้ินสุด  นอกจากนี้พระราชภาวนาวิสุทธิ์ยังถูกกลาวหาวามีความ
สัมพันธกับสตรีหลายคน12 ซึ่งสตรีทั้งหมดประกอบธุรกิจ หรือมีผลประโยชนรวมกันกับพระสงฆที่ถูก
กลาวหา กรณีของวัดพระธรรมกายไดสรางความแตกแยกใหกับวงการพุทธศาสนาไทยอยางมาก

จะเห็นไดวาในชวงระยะเวลา 12 ป  ส่ือมวลชนไดเสนอขาวเกี่ยวกับพระสงฆในสังคม 
ซึ่งเปนขาวดานลบ  พฤติกรรมของพระสงฆในสังคมที่ปรากฏมากที่สุดไดแก การเสพเมถุน  และการ
แสวงหาผลประโยชน

                                                          
9“ลูบเกร็ดมังกร ภาวนาพุทโธ ซุเปอร ยี่ปว ขายฌานสมาบัติ,” มติชนสุดสัปดาห 15, 781

(สิงหาคม 2538) : 87.
10 พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), กรณีวัดพระธรรมกาย,10.
11 เดลินิวส, 4 ธันวาคม 2541.
12 ขาวสด, 18 ธันวาคม 2541.
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การศึกษาเรื่องภาพลักษณของพระสงฆในเรื่องสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2543
ผูเขียนวิทยานิพนธไดนิยามศัพทคําวา ภาพลักษณ หมายถึง ลักษณะทาทีของบุคคลหรือองคกรที่
ปรากฎแกตาหรือความรูสึกนึกคิดของสาธารณชน13 จากนิยามดังกลาวคําสําคัญที่จะทําใหเห็นถึง
ภาพลักษณคือ ลักษณะทาที  ซึ่งพิจารณาไดจากพฤติกรรมการแสดงออก

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542  ใหความหมาย  พฤติกรรม  หมายถึง
การกระทําหรืออาการที่แสดงออกทางกลามเนื้อ ความคิดและความรูสึกเพื่อตอบสนองสิ่งเรา14

ในวิทยานิพนธเร่ืองนี้ไดศึกษาเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 – พ.ศ. 2543   จํานวน 75
 เร่ือง  พบวาตัวละครพระสงฆมีพฤติกรรมตาง ๆ กัน หากพิจารณาสถานภาพของพระภิกษุสงฆใน
พุทธศาสนา นับไดวาเปนสถานภาพพิเศษ เพราะตองประพฤติตนใหเปนไปตามขนบธรรมเนียมแหง
เพศ15 นั่นคือการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา ซึ่งเปนหลักสําคัญสําหรับสมณเพศ  ดังที่พระธรรมปฎก
ไดกลาวไววา

ตั้งแตวันบวช ทันที่ที่บวชเสร็จ อุปชฌายก็จะบอกอนุศาสน คือนิสัย 4 และอกรณียกิจ 4 
แลวพวงทายดวยไตรสิกขาวา ศีลํ  สมมทกขาตํ  สมาธิ  สมมทกขาโต ปญญา  สมมทกขา
ตา ตอแตนี้ไป เธอบวชแลวจะตองศึกษาในไตรสิกขา ไตรสิกขาเปนชีวิตของเธอ ชีวิตของ
เธอเปนชีวิตแหงการเรียนรูฝกฝนพัฒนา จงศึกษาไปจนกวาจะบรรลุจุดหมาย  ตสมาติห เต 
… สกกจจํ  อธิสีลสิกขา … อธิจิตตสิกขา … อธิปญญาสิกขา  สิกขิตพพา  เพราะฉะนั้น 
เธอพึงศึกษาอธิศีล  อธิจิตต อธิปญญา  ดวยความตั้งใจจริง16

                                                          
13ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม : ภาพพจน โวหาร และกลการ

ประพันธ,119.
 14ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, (กรุงเทพฯ :

บริษัทนานมีบุคสพับลิเคชั่นส จํากัด, 2546), 768.
15พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,

พิมพคร้ังที่ 4 (กรุงเทพฯ : ดานสุทธาการพิมพ, 2528), 22.
16 พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), สถานการณพระพุทธศาสนา : กระแสไสยศาสตร,

พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : กรมวิชาการ กระทรวงศึกษาธิการ, 2539), 95.
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ไตรสิกขา ประกอบดวย อธิศีลสิกขา  หมายถึง การฝกฝนอบรมในดานความประพฤติ
ระเบียบวินัยใหมีความบริสุทธิ์ โดยยึดตามหลักปาริสุทธิศีล 4  ประกอบดวย ประกอบดวย  1) ปาฏิ-
โมกขสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมในพระปาฏิโมกข  เวนจากขอหาม ทําตามขออนุญาตประพฤติ
เครงครัดในสิกขาบททั้งหลาย 2) อินทรียสังวรศีล  ศีลคือความสํารวมอินทรีย  ระวังไมใหบาปอกุศล
ธรรมครอบงําเมื่อรับรูอารมณดวยอินทรียทั้ง 6 อันไดแก ตา หู จมูก ล้ิน กาย และใจ  3) อาชีวปาริสุทธิ
ศีล  ศีลคือความบริสุทธิ์แหงอาชีวะ เลี้ยงชีวิตโดยทางชอบ มีหลอกลวงเขาเลี้ยงชีพ เปนตน  4)
ปจจัยสันนิสิตศีล  ศีลที่เกี่ยวของกับปจจัย 4 คือ พิจารณาใชสอยปจจัย 4 ใหเปนไปตามความหมาย
และประโยชนของส่ิงนั้น ไมบริโภคดวยตัณหา17

อธิจิตตสิกขา  หมายถึง การฝกอบรมทางจิตใจใหเขมแข็ง มั่นคง แนวแน ควบคุมตน
ไดดี มีสมาธิ มีกําลังใจสูง ใหเปนจิตที่สงบผองใส เปนสุข บริสุทธิ์ปราศจากสิ่งรบกวนหรือทําให
เศราหมอง

อธิปญญาสิกขา หมายถึง การฝกอบรมทางปญญาอยางสูง ทําใหเกิดความรูแจงที่
สามารถชําระจิตใจใหบริสุทธิ์ หลุดพนเปนอิสระโดยสมบูรณ  การปฏิบัติตามหลักไตรสิกขาของ
พระสงฆมีจุดมุงหมายเพื่อฝกอบรมกาย วาจา  จิตใจ และปญญา  ของตนเองใหเจริญงอกงามยิ่งขึ้น
ไปจนบรรลุจุดหมายสูงสุดคือ คือความหลุดพนหรือนิพพาน18

การฝกฝนตนตามหลักไตรสิกขาของพระสงฆนั้น นอกจากเปนการฝกฝนอบรมเพื่อ
ประโยชนเฉพาะตนเองแลว ยังตองคํานึงถึงประโยชนของผูอ่ืนหรือของสังคมอีกดวย   ดังนั้นจึงมี
หลักธรรมที่กลาวถึงการปฏิบัติตนใหเหมาะสมของพระสงฆและคฤหัสถ เรียกวา หลักอามิสทานและ
ธรรมทาน   ซึ่งอยูในทิศ 6 อันเปนหลักการปฏิบัติตนตอบุคคลตาง ๆ ที่เราตองเกี่ยวของสัมพันธดวย  
พระสงฆจัดอยูในทิศเบื้องบน หรือ อุปริมทิศ  โดยมีหลักปฏิบัติดังนี้19

                                                          
17พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 148.
18พระเทพเวที (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พุทธธรรม, พิมพครั้งที่ 4 (กรุงเทพฯ : มูลนิธิพุทธธรรม,

2531), 603.
19พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม, 229 -

230.
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     คฤหัสถปฏิบัติตนตอพระสงฆดังนี้
1. จําทําสิ่งใดก็ทําดวยความเมตตา
2. จะพูดสิ่งใดก็พูดดวยความเมตตา
3. จะคิดสิ่งใดก็คิดดวยความเมตตา
4. ตอนรับดวยความเต็มใจ
5. อุปถัมภดวยปจจัย 4

พระสงฆตองปฏิบัติตอคฤหัสถดังนี้
1. หามปรามจากความชั่ว
2. ใหตั้งอยูในความดี
3. อนุเคราะหดวยความปรารถนาดี
4. ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟง
5. ทําสิ่งที่เคยไดฟงแลวใหแจมแจง
6. บอกทางสวรรค คือ ทางชีวิตที่มีความสุขความเจริญให

จะเห็นไดวาการประพฤติปฏิบัติตนของพระสงฆ แบงเปนสองสวนคือ การปฏิบัติตาม
หลักไตรสิกขา อันเปนการฝกอบรมเฉพาะตน เพื่อนําไปสูการหลุดพน  และการปฏิบัติตนตอสังคม เพื่อ
ใหสังคมเปนระเบียบเรียบรอย และอยูรวมกันอยางสันติ

ผูเขียนวิทยานิพนธจึงใชหลักไตรสิกขามาพิจารณาพฤติกรรมของพระสงฆในเรื่องสั้นไทย
ระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543  ซึ่งอาจจัดแบงพฤติกรรมไดเปน  2  ประเภทคือ พฤติกรรมของตัวละครที่
เหมาะสม และไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ

3.1 พฤติกรรมของตัวละครที่เหมาะสมกับสถานภาพพระสงฆ
  3.1.1 ปฏิบัติสมณกิจดวยความสํารวม

3.1.2 มีสติและความมั่นคงทางใจ
3.1.3 ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ

 3.1.4 อนุเคราะหชาวบานดวยความปรารถนาดี
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3.2 พฤติกรรมของตัวละครที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพพระสงฆ
3.2.1  แสวงหาเงินทอง
     1) อางบาป บุญ และนรกสวรรค

        2) อางความเจริญและการพัฒนาวัด
  3.2.2 ประกอบพิธีไสยศาสตร
  3.2.3 เกี่ยวของกับสตรี

       1) ครุนคิดถึงสตรี
       2) พูดเกี้ยวพาราสี และสัมผัสรางกายสตรี
       3) มีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับสตรี

  3.2.4 ทําลายชีวิต
3.2.5 ขาดความสํารวมอินทรีย

3.1 พฤติกรรมของตัวละครที่เหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ
พฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆไดแก การที่ตัวละครพระสงฆปฏิบัติ

ตนหลักไตรสิกขาอยางเครงครัด กลาวคือไดขัดเกลาตนเองใหเปนผูเจริญในธรรมยิ่ง ๆ ข้ึนไป  และมี
พฤติกรรมที่เปนประโยชนตอสังคมโดยรวม ตามหลักทิศ 6 คือ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพของ
พระสงฆสามารถจําแนกได 5 พฤติกรรมไดแก  ปฏิบัติสมณกิจดวยความสํารวม  มีสติและความมั่นคง
ทางใจ  ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ และอนุเคราะหชาวบาน

3.1.1 ปฏิบัติสมณกิจดวยความสํารวม
ตัวละครพระสงฆปฏิบัติตามกิจวัตรของตนอยางไมขาดตกบกพรอง  เชน การ
บิณฑบาต การทําวัตร สวดมนต การปลงผม การโกนคิ้ว เปนตน  แสดงออกดวยความสํารวม การ
ปฏิบัติตนตามสมณกิจของตัวละครพระสงฆ เพื่อแสดงใหเห็นถึงลักษณะการดําเนินชีวิตที่แตกตางกับ
ปุถุชน  ดังใน หมากพริก  เหนื่อยไหม    ไมไวหนา อุบาสิกา เหตุเกิดที่ขางถนน และ
ไอตัวหนาม
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การบิณฑบาตเปนสมณกิจสําคัญของพระสงฆ  และนับเปนหนึ่งในนิสสัย 4  อัน
หมายถึงเครื่องอาศัยของบรรพชิต20  พระสงฆบิณฑบาตเพื่อใหไดอาหารในการยังชีพ  การบิณฑบาต
จึงเปนสมณกิจที่ทําใหเห็นวาพระสงฆยังตองพึ่งพาชาวบานในการดํารงชีวิต    ผูเขามาบวชใน
พุทธศาสนาทุกคนตองบิณฑบาต ไมวาผูนั้นจะเปนพระสงฆบวชใหม หรือพระสงฆที่มีพรรษามากก็
ตาม  ดังใน เหนื่อยไหม  กลาวถึง ภิกษุหนุมบวชใหม และออกบิณฑบาตเปนครั้งแรก ภิกษุหนุมได
บรรยายความรูสึกของทานไววา

     อากาศเริ่มรอน เนื้อกายเหนียวเหนอะหนะ เหงื่อเม็ดโปง โปง พราวใบหนา  ใจหนึ่ง
อยากจะเช็ด แตอีกใจหนึ่งก็บอกวาไมเปนไร-จึงไมเช็ด จีวรที่แผนหลังชื้นแฉะ เปยกชุมแนบ
แผนเนื้อ  ขยับจีวรใหเขาที่เขาทางอยูหลายครั้งหลายครา  ขยับบาตรที่หนักอึ้งเหมือน

กอนหินใหญ ๆ อยูหลายคราหลายครั้งภาระอันยิ่งใหญขณะนี้ ทั้งหนักทั้งเมื่อย ทําให
แขนลาบาลู ไมอยากยกเทากาวเดิน อยากจะหยุดพักก็หยุดไมได อยากจะวางบาตร
ณ แหงหนึ่งแหงใดก็วางไมได

      (เหนื่อยไหม : 74)

จากขอความขางตน จะเห็นไดวา ภิกษุบวชใหมรูสึกเหน็ดเหนื่อยจากการ
บิณฑบาต และตองการจะวางบาตรลงแตก็ไมสามารถทําได  เพราะทานตระหนักวาตนเองอยูในฐานะ
สมณเพศ และรูวาการบิณฑบาตเปนหนาที่ของบรรพชิตดวยเชนกัน กลาวไดวาตัวละครพระสงฆ
ปฏิบัติตามหลักอธิศีลสิกขา  ในขอ “อิทรียสังวรศีล”  คือ รูจักสํารวมกายและใจ  ไมแสดงพฤติกรรมที่
ใจปรารถนา

ใน หมากพริก  กลาวถึง “อาจารยเสง”  พระสงฆที่ปฏิบัติตามสมณกิจอยางเครงครัด
โดยเฉพาะการบิณฑบาต แมวาระยะทางระหวางวัดกับหมูบานคอนขางไกล  แตทานก็มิเห็นวาเปน
เร่ืองลําบาก  ดังที่นักเขียนบรรยายถึงสมณกิจของอาจารยเสงวา

                                                          
20พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พจนานุกรมพุทธศาสตร ฉบับประมวลธรรม,147.
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จากเสนาสนะปาสูหมูบาน ระยะทางไกลกวาสองกิโล คนทั่วไปคงวาไกลโข แตภิกษุ
หนุมกลับเห็นเปนเรื่องเล็ก เพราะการเดินไมวาบนถนน ทางเทา ทางจงกรม เปนอิริยาบถ
หนึ่งของการรักษาจิต การเดินทางไปกลับจากบิณฑบาตแคนี้ จึงเปนเรื่องธรรมดา…

อาจารยเสงตื่นอนราวตีสามครึ่งเปนประจําหลังจากลางหนาหรือทําธุระสวนตัวเสร็จ
จะเขาที่ไหวพระสวดมนตและนั่งภาวนา จนกระทั่งขอบฟาเปดมองเห็นลายมือและใบไมใน
ปาชัดจึงลุกขึ้นที่เตรียมที่ฉันและครองจีวรออกบิณฑบาต  

               (หมากพริก : 39)

จากเรื่องสั้นขางตน ทําใหเห็นวา อาจารยเสงปฏิบัติสมณกิจ เชน การ
บิณฑบาต ปฏิบัติตามหลักอธิศีลสิกขา คือ  ในขอ “อาชีวิปริสุทธิศีล” คือ  เลี้ยงชีพดวยการขอ นอก
จากนี้ทานยังฝกฝนตามหลักอธิจิตตสิกขา หรือ “ปญญา”  โดยการสวดมนต การนั่งภาวนา และทาน
เห็นวาการเดินไมวาบนถนน บนทางเทา ทางจงกรม และแมแตระหวางเดินบิณฑบาต ลวนเปน
อิริยาบถของการรักษาจิตอีกวิธีหนึ่ง
การปฏิบัติตามสมณกิจ นอกจากจะประกอบดวยความอดทน และความเพียรดังที่ได
กลาวมาแลว ยังตองประกอบดวยความสํารวม ดังใน ไมไวหนา กลาวถึง “หลวงพอ”ปฏิบัติสมณกิจ
อยางเครงครัดและสํารวม ทานนําวิธีการปฏิบัติตนมาสั่งสอนและเปนตัวอยางแกพระสงฆรูปอ่ืน ๆ ใน
วัดอีกดวย ดังที่นักเขียนบรรยายไววา

หลวงพอเปนครูบาอาจารยที่ละเอียดรอบคอบ  นอกจากสั่งสอนทางวาจายังปฏิบัติใหดู
เปนตัวอยางทางกาย  กิริยาทาทางของนักบวชทั้งกราบไหว ยืน เดิน นั่ง นอน ฉัน พูด ฯลฯ 
ตลอดถึงทํางานในวัดทุกอยางใหสํารวมระวังอยางมีสติ  สอนทุกทานทุกคนใหหูตาดี ชาง
สังเกต ไมบุมบาม เพื่อจะไดนอมนําส่ิงที่รูเห็นนั้นเปนขอคิดสะกิดใจ

  (ไมไวหนา :  39)

จากขอความขางตนทําใหเห็นวา  การปฏิบัติตามสมณกิจของพระสงฆนั้น ไม
วาจะอยูในอิริยาบถใดทั้ง การกราบไหว  ยืน  เดิน  นั่ง  นอน  ฉัน  พูด ฯลฯ ตองมีความสํารวม  จึงจะ
นับไดวาเปนความประพฤติที่อยูในแนวทางของบรรพชิต  แสดงใหเห็นวาหลวงพอเปนผูมีพฤติกรรม
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ตามหลัก “อินทรียสังวรศีล”  นอกจากนี้ทานยังสั่งสอนใหลูกศิษยธรรมขางตนดวย  ทั้งนี้เพื่อใหเกิด
ความเปนระเบียบเรียบรอยในหมูสงฆ
“หลวงพอแจม” ใน อุบาสิกา  เปนตัวอยางของผูที่มีความสํารวมและมีสติ
กํากับความประพฤติอยูเสมอ  หลวงพอแจมบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา  และสัญญากับฟอน
ซึ่งเปนคนรักวาเมื่อลาสิกขาแลวทั้งคูจะแตงงานกัน  พระแจมยังไมลาสิกขาแมเวลาจะผานไปหลายป  
ตลอดเวลานั้นฟอนก็เฝารอคนรัก  ทั้งคูพบกันทุกเชา เมื่อพระแจมมาบิณฑบาต และฟอนมาใสบาตร  
ดังที่ฟอนบรรยายถึงการปฏิบัติของตนเองและพระแจมไววา

 “นับจากนั้น นางและพี่แจมก็พบกันทุกเชา แมสายตาหลวงพี่ไมเคยละจากบาตร และ
สายตาของนางไมเคยพนทัพพี  หากนางยังอิ่มใจวาในสัมผัสนั้น ส่ิงที่นางทําไดนางก็ทํา
แลว…นางไดใหเทาที่จะใหไดแลว… นับสิบปที่ทานอยูในเรือ สวนนางอยูบนฝง ธรรมวินัยมี
ที่ทางใหแคไหน ระยะหางระหวางนางกับทานก็มีอยูแคนั้นเสมอมา”

 (อุบาสิกา : 78)

แมหลวงพอแจมจะพบกับอดีตคนรักทุกวัน ทําใหเสี่ยงตอการประพฤติผิด
 แตทานก็ไมเคยกระทําผิดจากกรอบของพระวินัย  กลาวไดวา ทานเปนผูที่ปฏิบัติตามหลัก “อินทรีย
สังวรศีล” อยางเครงครัด

การปฏิบัติตามสมณกิจ เปนหนาที่สําคัญของพระสงฆ เพราะเปนการแสดงใหเห็นวา
การดํารงชีวิตของพระสงฆแตกตางจากชาวบาน  นอกจากนี้การปฏิบัติตามสมณกิจยังเปนการฝกฝน
จิตใจของพระสงฆใหเปนผูมีความอดทน มีความเพียร และความสํารวมอีกดวย

3.1.2  มีสติ และความมั่นคงทางใจ
   มีสติและความมั่นคงทางใจ สามารถนับเขาไปในหลักไตรสิกขาใน อธิจิตตสิกขา 
และอธิปญญาสิกขา ซึ่งเปนวัตรปฏิบัติสําคัญของพระสงฆ ดังใน    เหตุการณบนภูเขา  ศรัทธาขาเดาะ  
คนผานทาง   บวชหนีวัฏสงสาร  ลัทธิ  และมอดไหมในกองเพลิง
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ใน คนผานทาง  กลาวถึง  หลวงพออนุญาตใหคนเดินทางคาขายเขามาพักในวัด
 แตพอคาแมคาบางคนกลับนําสินคาไมเหมาะสมมาเสนอขายใหพระสงฆ โดยใชน้ําเสียงยั่วยุในการ
เสนอขายสินคา  ดังที่หลวงพอบรรยายไววา

เออแลวมันไมไปหาหมอมเพ็งบางหรือ ไปดวย แลวไมซื้อกลองสองทางไกลไวใชสักอันรึ 
ดีแลวที่ไมซื้อ ใชโยม มันอางวามาจากจีนแดง เห็นบอกวาขายดีทุกวัด พระหนุมๆ นี่ชอบนัก 
จะสองดูอะไรละโยม ก็สองดูหางเครื่องหมอลํานะสิ    ไอของยั่วกิเลสที่อุบาทวกวานี้ก็มีนะ   
มันติดมากับไฟแช็ก อยูเฉย ๆ จะมองไมเห็นอะไรดอก  พอจุดไฟจึงปรากฏรูปลามกขึ้นมา  
ไอนั่นมันแกลงทําใหอาตมาเห็น แลวทําเปรย ๆ วาไมเอาไวใชสักอันหรือปู… เราเปนเพศ
สมณะตองรูจักใครครวญ  อยาไปหลงคารมพวกขี้บาปทุศีล

…
มันเปนไปตามยุคสมัยนั่นแหละโยม สมัยนี้คนมักเห็นแกตัวจนหนามืดตามัว บางวัน

อาตมานึกเหนื่อยหนายจนอยากหนีไปใหไกล แตถาไปแลวใครจะเปนหลักเปนแกนใหบาน
เรา ละ อยูที่อื่นแลวหนีเร่ืองอยางนี้พนรึ ก็ตองอยูสูจนกวาจะตายจากกันไปขางนั่นแหละ…

            (คนผานทาง : 149)

จากการบรรยายขางตน ทําใหเห็นวา พอคาเสนอขายกลองสองทางไกล และไฟแช็กที่
พอจุดไฟจะปรากฏรูปลามกขึ้น  เนื่องจากพระสงฆมีสติและความมั่นคงทางใจ ไมหลงไปกับคํายั่วยุ
ของพอคา  ทานจึงไมซื้อสินคาเหลานั้น กลาวไดวาตัวละครพระสงฆมีความประพฤติตามหลัก
“อธิจิตตสิกขา”  เพราะมีจิตใจมั่งคงเขมแข็ง ไมหลงไปกับกิเลส คิดอยากไดหรือซ้ือสินคาเหลานี้
นอกจากนี้จะเห็นไดวา พอคาที่มาขอพักอาศัยที่วัด    มิไดตระหนักวาตนเองเปนพุทธศาสนิกชนควรจะ
สงเสริมใหพระสงฆฝกฝนขัดเกลาตนเองใหพนจากกิเลส  พอคาเพียงเห็นแกผลประโยชนที่ตนจะไดรับ
จากการขายสินคา  จึงไดนําสินคาที่ไมเหมาะสมไปเสนอขายแดพระสงฆ
เชนเดียวกับใน เหตุการณบนภูเขา กลาวถึง  “พระสันติ” ออกธุดงค เพื่อแสวงหา
ความสงบ  ตอมาไดชวยเหลือหญิงสาวจากการถูกขมขืน  ทั้งสองตองเดินทางและพักแรมในปา  การ
อยูตามลําพังกับหญิงสาวที่งดงามและแตงกายไมมิดชิด  ทาํใหพระสันติมีจิตใจไมมั่นคงไปบาง   ดังที่
นักเขียนบรรยายเหตุการณตอนหญิงสาวกําลังสวมเสื้อผาวา
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 อีกครั้งหนึ่งที่พระภิกษุหนุมตองเบือนหนาหนีจากภาพตรงหนา  ทานหันหลังกลับและ
กมมองพื้น  กําหนดสติไวที่ลมหายใจเขาออก เสียง “พุทโธ-พุทโธ” ดังกึกกองอยูในใจ  
คํานวณเวลาใหรางเปลือยนั้นแกะผาออกจากปากและลุกขึ้นไปใสเส้ือผาใหเรียบรอยเสีย
กอนจึงจะหันกลับมา  ทานรออยูดวยลมหายใจเขาออก พยายามมีสติไมใหจินตนาการตาม
วารางนั้นจะลุกขึ้นแบบใด เดินไปสวมเสื้อผาอยางไร และนั่งหรือยืนอยูในลักษณะใด

 (เหตุการณบนภูเขา :  73)

จากขอความขางตน  จะเห็นไดวา “พระสันติ”  พยายามใชสติควบคุมอารมณ
และความรูสึก เพื่อเอาชนะกิเลสในจิตใจของตนเองหรือตอนที่พระสันติและหญิงสาวตองพักแรมในปา
ตอนกลางคืน นักเขียนไดบรรยายถึงพฤติกรรมของพระสันติไววา

ภิกษุหนุมลุกขึ้นจากการนั่งสมาธิ เมื่อรูวาจิตใจวาวุน…ทานเดินจงกรมอยูใตแสงจันทร 
ซายยางหนอ ขวายางหนอ รูตัวทั่วพรอม มีสติรูทันการเกิดดับของรูปและนาม เห็นความ

ไมเที่ยง จิตใจผอนคลายจากการยึดถือ… แตแลวจู ๆ บางสิ่งก็วิ่งเขามาในใจ มันเปนรูป
ทรงของหญิงสาว เปลาเปลือย เคลื่อนไหว ชดชอยและเชิญชวน  ทานถึงกับหยุดเดิน 
พิจารณาอาคันตุกะในใจ มันเปนกิเลสชัด ๆ มาใหลุมหลง มาใหโงงั่ง มาใหติดเบ็ดของพญา
มาร…เชอะ ขาไมใชเหยื่อของแกหรอกไอมารราย พอกันทีกับความทุกขทั้งหลาย พอกันที  

          (เหตุการณบนภูเขา : 75)

พระสันติใชสติและความมั่นคงทางใจเปนเครื่องระงับกิเลส ซึ่งเกิดจากการได
ใกลชิดและเห็นสรีระของหญิงสาว  ทานใชวิธีการตาง ๆ เพื่อใหเกิดสติ ไดแก  การนั่งสมาธิ  การเดิน
จงกรม และการกําหนดลมหายใจ   ในที่สุดพระสันติสามารถรูเทาทันกิเลสวาเปนสาเหตุใหเกิดทุกข 
ทานจึงมองหญิงสาวเปนเพียงมนุษยคนหนึ่งที่ทานตองดูแล  มิไดมีความคิดลวงเกินเธอแตอยางใด  
ดังที่พระสันติคิดวา “…เธอจะหวาดกลัวบางไหมนะวาจะถูกพระขมขืนซ้ํา  ขออยาใหคิดอยางนั้นเลย 
อยาไดคิดเลย  พรุงนี้อะไรจะเกิดขึ้นตอไปแกชีวิตของเธอ และของเรา…ชางมันเถอะ เราตองทําเวลา
ขณะนี้ใหดีที่สุด จะตองดูแลเธอ…(เหตุการณบนภูเขา :  75)  จะเห็นไดวา  พระสันติฝกฝนตนตาม
หลัก “อธิจิตตสิกขา” หรือ ปญญา อยางเครงครัด จึงทําใหทานสามารถเอาชนะกิเลสที่กําลังเกิดขึ้นใน
จิตใจ  และหาวิธีดับกิเลสลงได
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บางครั้งคนเขามาหาพระสงฆโดยมีเจตนาไมบริสุทธิ์   เชน   ตองการอวดอางความรู
ของตน หรือตองการทําใหพระสงฆเสียชื่อเสียง เปนตน เหตุการณเชนนี้ทําใหพระสงฆยิ่งตองมีสติและ
ความมั่นคงทางใจ ดังเชน  ใน ศรัทธาขาเดาะ  กลาวถึง “กํานันถม” ผิดหวังจากหนาที่การงาน  เพราะ
ไมไดรับความเชื่อถือจากหัวหนา  กํานันจึงหันเขาศึกษาธรรมะ ซึ่งเปนการศึกษาแบบทองจําแตมิไดนํา
มาปฏิบัติ   กํานันเขาใจวาตนเองเขาใจธรรมะอยางลึกซึ้ง  จึงมักมาพูดคุยหลักธรรมกับ “พระอาจารย
ออง” เปนประจํา  ทานรับฟงธรรมะจากกํานันโดยไมเคยขัดคอ หรือโตแยง ดังที่นักเขียนบรรยายถึงตัว
ละครทั้งสองวา

…ยามสนทนากับอาจารยอองซึ่งเปนคนชอบฟงมากกวาพูด กํานันถมยิ่งน้ําลาย
แตกฟองเต็มปาก พูดไดพูดเอาโดยไมคิดวาเอามะพราวมาขายสวน อาจารยอองก็ยอด

แหงนักปฏิบัติ เพราะรูอยูเต็มอกวานั้นคือธรรมะนกแกวนกขุนทอง จอไปตามความที่จําได 
หากเปนพอครัวก็ถนัดแตเปดอาหารกระปอง ปรุงสด ๆ ไมเปนเหตุผลที่อาจารยอองเออออก็
เพื่อรออุปนิสัยแกแกกลา สักวันหนึ่งคงสํานึกไดวา ธรรมะที่แทที่รูตองอยูที่ความสงบ 

(ศรัทธาขาเดาะ :  38)

จากเรื่องสั้นขางตนจะเห็นไดวา พระอาจารยอองรูวากํานันรูธรรมะแบบทองจํา
มิไดเขาใจอยางลึกซึ้ง จึงมิไดถือสาที่กํานันมาคุยโออวดความรูของตนเองนอกจากนั้นพระอาจารยออง
ยังหวังวาสักวันหนึ่งกํานันจะไดรูวาธรรมะที่แทจริงอยูที่ความสงบ
ใน มอดไหมในกองเพลิง กลาวถึง ภิกษุหนุมมุงปฏิบัติวิปสสนากรรมฐาน เพราะ
เห็นวาการวิปสสนากรรมฐานเปนแนวทางที่ทําใหดํารงสติไดมั่นคง  ทานเลือกวิธี “อสุภกรรมฐาน”  
พิจารณาศพที่กําลังถูกไฟเผา เพื่อจะไดเห็นความเปนจริงของชีวิตวาในทายที่สุดทุกคนก็หนีความตาย
ไมพน  ภิกษุหนุมไดแสดงเจตนาในการปฏิบัติวิปสสนากรรมฐานของทานวา

…อาตมาจะมุงเนนไปทาง “กรรมฐาน” เทานั้น จะอุทิศเวลาในการบวชทั้งหมดฝกฝน
สมาธิและวิปสสนา  เพื่อมุงประตูแหงพระนิพพาน หรืออยางนอยก็ใหใกลเคียงที่สุด  โดยไม
ยอมเสียเวลาอยูกับเร่ืองอื่นใดใหมากมาย….ในแตละวันจะพยายามเอาความทุกขออกจาก
จิตใจใหไดมากที่สุด และละวางในสิ่งที่เคยลุมหลงมัวเมาใหไดมากที่สุด…
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(มอดไหมในกองเพลิง :  39)

ภิกษุหนุมแสดงความตั้งใจอยางแนวแนที่จะฝกฝนกรรมฐาน  เพื่อมุงสู
นิพพาน หรืออยางนอยก็ใหสามารถละกิเลสได  พฤติกรรมของทานนับไดวาเปนการปฏิบัติตนตามแนว
ทางแหงสมณเพศ คือ มุงมั่นที่จะฝกฝนตนตามหลักไตรสิกขา โดยพยายามฝกฝนสมาธิ เพื่อนําไปสู
ปญญา
ใน บวชหนีวัฏสงสาร กลาวถึง   “พระสอน” เขาสูเพศบรรพชิตเพราะเบื่อหนายโลก และตองการแสวง
หาความสุขที่แทจริง ทานตั้งใจศึกษาพระธรรมและหมั่นฝกวิปสสนากรรมฐาน  แมตองประสบอุปสรรค
อันยิ่งใหญก็มิไดยอทอ เพราะความเพียรจากการศึกษาและการปฏิบัติอยางจริงจังทั้ง การเจริญ
ภาวนา  การปลงอสุภกรรมฐาน การไมฉันเนื้อสัตว และการออกธุดงค    ทําใหทานไดคนพบหนทางไป
สูการหลุดพน   ดังที่นักเขียนบรรยายไววา

…ทานสอนทบทวนหวนยอนกลับไปกลับมาหลายเที่ยว ชิ้นสวนตาง ๆ ของรางกายอัน
เปนศาสตรผสมผสานดุจดั่งอะไหลประกอบเปนเครื่องยนตครางกระหึ่ม (กามฉันท) อยูใน
ความทรงจํา (สัญญา)…ถึงคราวอะไหลรางกายผุกรอนสึกหรอไปตามกาลเวลา โดยไม
สามารถควบคุมได นั่นคือความเจ็บปวย เมื่อกลุมธาตุแตกสลาย ผูโฉดเขลาก็รองไหอาลัย
ทุกขรอน หลงยึดมั่นสังขารอันแปรปรวนตามกฎธรรมชาตินั้นตั้งแตกราบลาหลวงพอ คืนวัน
ผันเปล่ียนมานานกวาหาเดือน แววตาสมบูรณดวยสติ บัญชาความรูสึก (เวทนา) สําเหนียก
อวัยวะทุกชิ้นถูกปรุงแตง (สังขาร) และประกอบเปนรางยาววาหนาคืบ ความซึมซาบซึ้งจํา
ครอบครองหัวใจสงบงามตามอารมณทัน ดวงจิตของทานสอนจึงปลดปลอยใหวางเปลา ซึ่ง
เปนสัจธรรมตามระบบความรูสึกใสสะอาด (อุเบกขา) งดงาม 

     (บวชหนีวัฏสงสาร : 77)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา พระสอนเขาใจถึงหลักความจริงของสรรพสิ่ง
 คือ  “ความไมเที่ยง”  ทําใหทานไมยึดมั่นถือมั่นตอส่ิงตาง ๆ อันนําไปสูจิตใจที่สงบและปลอยวาง การ
ที่ ทานสามารถเขาใจสามารถเขาในสัจธรรม และกําจัดอาสวะกิเลสได  เปนเพราะมุงมั่นฝกฝนขัดเกลา
ตนเอง ตาม “หลักอธิจิตตสิกขา” จนกระทั่งไดคนพบอธิปญญาสิกขา  ซึ่งกลาวไดวา พระสอนสามารถ
บรรลุจุดหมายของการบวชในพุทธศาสนา
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3.1. 3 ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ
หลักทิศ 6 ไดกลาวถึงหนาที่ของพระสงฆไววาเปนผูใหธรรมทาน  ธรรมทานคือการให

ธรรมะ อันเปนการพยายามชี้แจงแนะนําในเรื่องหลักความดีงาม หรือหลักการที่จะชวยใหมนุษยได
ประสบแตส่ิงดีงาม  สามารถแกไขปญหาที่เปนความทุกขและความขัดของตาง ๆ 21  พระสงฆจึงเปน
ผูส่ังสอนและเผยแผธรรมะแกพุทธศาสนิกชน  ทานใชธรรมะเพื่อชวยเหลือชาวบานใหคลายความทุกข
ใจ  นอกจากนั้นยังใชหลักธรรมเพื่อแนะนํา ตักเตือน และชี้แนะแนวทางที่ถูกตองเพื่อใหพุทธศาสนิกชน
นําหลักธรรมนั้นมาใชในการดําเนินชีวิต    จากเรื่องสั้นระหวางป   พ.ศ. 2532 – 2543 ปรากฏตัวละคร
ภิกษุแสดงพฤติกรรมนี้ใน  อุษา  ไมมีแกนสาร   เงาดํา  ปกดํา    เหนือกรรม  ดอกไมใหโยม   
นาฬิกาโบราณ   สํานึกสุดทาย    สะพานบุญ  เครื่องอยู  และหลังความตาย

พระสงฆส่ังสอนธรรมะเพื่อใหชาวบานคลายความทุกขใจ   หลักธรรมที่ยกมาสอนไดแก 
เร่ืองความไมเที่ยง  เร่ืองกรรม และการมีสติ  เมื่อชาวบานไดรับการสั่งสอนธรรมะแลว ไดนอมนํา
หลักธรรมมาใชแกปญหาใหคลายทุกข  ดังใน อุษา กลาวถึง อุษาเปนหนี้จํานวน 88 ลานบาท
หลังจากสามีเสียชีวิต อุษาไมมีความรูทั้งในเรื่องการเงินและการบริหารธุรกิจ  นอกจากนั้นเจาหนี้ยัง
เรงรัดใหใชหนี้โดยเร็ว เธอจึงทุกขใจมากเพราะไมรูวาจะหาเงินมาใชหนี้ไดอยางไร  อุษาแสวงหาวิธีการ
ตาง ๆ เพื่อใหคลายทุกข และเกิดปญญาในการแกปญหา เชน การอานหนังสือธรรมะ  การทําบุญ
ตักบาตร  การรดน้ํามนต เปนตน แตวิธีการเหลานี้ไมสามารถชวยใหเธอคลายทุกขได  จนกระทั่งอุษา
ไดไปปฏิบัติธรรมที่วัดแหงหนึ่ง  หลวงพอสอนใหเธอและผูปฏิบัติธรรมทั้งหมดนั่งสมาธิ รวมไปถึงการ
สอนธรรมะ   อุษาไดบรรยายถึงหลักธรรมที่หลวงพอสอนไววา

หลวงพอบรรยายถึงสัจธรรมของชีวิต วาแมแตรางกายของเราของไมใชของเรา  มันเปน
ของธรรมชาติ… ทุก ๆ วันอุษาไดเรียนรูคําคําเดียววา ไมเที่ยง ซึ่งนํามาใชไดกับทุก ๆ เร่ือง
ในชีวิต กับทุก ๆ ปญหา  เมื่อรูวาอะไร  ๆ ในโลกไมคงอยู  มันชวยลดความยึดติดของใจให

                                                          
21พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), สถาบันสงฆกับสังคมไทย (กรุงเทพฯ : มูลนิธิโกมล

คีมทอง, 2527), 61.
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คลายลง  เมื่อใจยอมใหส่ิงนั้นเปนไปตามธรรมชาติ โดยไมเขาไปขวางหรือยื้อยุดไว ความ
ทุกขใจก็ลดลง และเธอตองฝกใหเห็นความลึกซึ้งนี้

        (อุษา :  37)

จะเห็นไดวา พระสงฆสอนหลักสัจธรรมของชีวิต  คือ “ความไมเที่ยง” ใหแกอุษา เมื่อเธอ
ไดรับการสั่งสอนธรรมะพรอมกับการฝกสมาธิแลว  จึงเกิดปญญาและรูเทาทันความทุกข   อุษาไดนํา
หลักธรรมดังกลาวมาใชแกปญหาในเรื่องหนี้สินใหลุลวงไปได โดยไมกังวลใจ ไมหมกมุนอยูกับงาน
ตลอดเวลา คอย ๆ ทํางานไปเรื่อย ๆ  และคิดวางานเปนหนาที่หนึ่งเทานั้น    “หลวงพอ” จึงเปนผูให
ธรรมทานตามหลักทิศ 6  โดย  “ทําส่ิงที่เคยไดฟงแลวใหแจมแจง”  ทั้งนี้เพราะอุษาไดเคยอานหนังสือ
ธรรมะมาแลว  แตไมเคยไดฝกฝนตน ตามหลักธรรมที่ไดศึกษา  จึงไมสามารถกําจัดทุกขได  เมื่อ 
“หลวงพอ” ไดส่ังสอนชี้แนะ ทําใหเธอเขาใจหลักธรรมไดแจมชัดขึ้น  กลาวไดวาตัวละครพระสงฆ
สามารถนําหลักธรรมทางพุทธศาสนามาแกปญหาใหกับคนในสังคมทุนนิยม และบริโภคนิยมไดอยาง
สอดคลองและเหมาะสม

ความทุกขใจประเภทหนึ่งของมนุษยไดแก “ความกลัว”  โดยเฉพาะกลัวตาย  ดังใน  
นาฬิกาโบราณ ไดกลาวถึง หญิงชราคนหนึ่งกลัวตาย  เพราะคิดวาเมื่อตนเองตายแลวลูกหลานจะลืม
และไมคิดถึงตน   พระสงฆชวยใหนางคลายทุกข โดยการชี้นําใหนางคิดถึงคุณงามความดีของตนเอง 
ดังที่นักเขียนไดบรรยายถึงบทสนทนาของทั้งคูวา

ดิฉันกําลังจะ…จะตาย ดิฉันกลัว
ออ… ภิกษุหนุมอุทาน  ไมตองกลัวหรอก…โยมทําใจใหสบาย หลับตาลงเถอะ แลว

รําลึกถึงคุณพระรัตนตรัย…รําลึกถึงความดีงามที่โยมไดกระทํามาตลอดชีวิตโยม” ภิกษุ
หนุมกลาวอยางกรุณา

แต..แตดิฉันยังไมอยากตาย ดิฉันกลัว..กลัวทุกคนจะลืมดิฉันในเวลาไมชา…
 อยากังวล… ความดีงามของโยมถูกจารึกไวแลวในหัวใจลูก ๆ  พวกเขาตางเทิดทูนบูชา

โยม อยาวิตก…ลูก ๆ ของโยมจะมานั่งอยูรายรอบเตียงหลังจากโยมกลับสูสวรรค…
เจาคะ…พวกเขายังไมลืมดิฉันจริง ๆ พวกเขามากันครบทุกคน…” รอยยิ้มอิ่มเอมปรากฏ

บนริมฝปากคนปวย  “หลังจากนั้นละเจาคะ
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หลังจากนั้นทุกสิ่งทุกอยางก็เปนนิรันดรสําหรับโยม… พระอาทิตยจะยังคงสองแสงสวาง
แกโลก  สายลมยังโบกโบยใหใบไมไกวไหวเหมือนตอนที่โยมยังมีชีวิตอยู บนฟายังคงมีนก
บินอยางรื่นเริงและปลาก็ยังคงแหวกวายอยูในสายน้ํา เสียงหัวเราะ เสียงรองไหก็ยังคง
ผสานอยูทุกแหงทุกหน…

(นาฬิกาโบราณ : 59 – 60)

จากบทสนทนาขางตน ทําใหเห็นวา   หญิงชรายังยึดมั่นถือมั่นอยูกับความรักความ
ผูกพันในครอบครัว เมื่อตนเองตายก็กลัววาสายสัมพันธนั้นจะขาดลง  พระสงฆชวยใหหญิงชราคลาย
ความทุกข โดยชี้นําใหนางคิดถึงความดี จากนั้นคอย ๆ นอมนําใหคลายความยึดมั่นถือมั่น  และให
เห็นวาทุกสิ่งเปนธรรมชาติ  ทําใหหญิงชราจากโลกนี้ไปอยางสงบ  ภิกษุหนุมจึงทําหนาที่ของพระสงฆ
ตามหลักทิศ 6 ในขอ “บอกทางสวรรค” ใหแกหญิงชรา

นอกจากนี้พระสงฆยังสั่งสอนหลักธรรมเรื่อง ”ความมีสติ”  ใหแกชาวบาน  ดังใน
หลังความตาย กลาวถึงผูใหญสุขมาขอคําปรึกษาจาก “หลวงพอคํา”  เมื่อหญิงสาวในหมูบานฆา
ตัวตายติดตอกันหลายคน และศพของพวกเธอถูกขมขืน  ผูใหญสุขจนปญญาจะหาสาเหตุของปญหา
จึงคิดวาเปนเรื่องของภูติผีปศาจ  หลวงพอสอนธรรมะ และใหขอคิดใหแกผูใหญสุข  ดังคําสั่งสอนของ
ทานวา

…เวลาเจออะไรวิกลวิกาล ใหตั้งสติไวใหดีแลวก็จะรูเองวาอะไรเปนอะไร อยาใหความ
คิดมันหลอกตัวเอง ที่วาแปลก ๆ นะเพราะขาดสติไปเทานั้น

…
ผีเผอมีที่ไหนกัน? พระพุทธเจาทานไมเคยสอนนะ ทานมีแตเลาวา สมัยทานออกบวช นั่ง

ภาวนาในปาคนเดียว ไดยินเสียงก็สะดุงกลัวสารพัด แตพอฝนตั้งสติมั่นคงนั้น ก็รูวาที่คิดวา
ผีนะ ที่จริงเปนแคกวางยองมาเหยียบกิ่งไมล่ันเทานั้นเอง…

  (หลังความตาย : 74)

จากคําพูดของหลวงพอคําแสดงใหเห็นวา ทานสอนเรื่อง “การมีสติ” แกผูใหญสุข เพราะ
หากขาดสติ  ไมมีปญญาคิดหาวิธีแกปญหาได
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นอกจากการสั่งสอนธรรมะเพื่อใหชาวบานคลายความทุกขใจแลว  พระสงฆยังสั่งสอน
และเผยแผธรรมะ เพื่อใหพุทธศาสนิกชนนําไปประพฤติปฏิบัติ ยังผลใหเกิดความเจริญงอกงามในชีวิต  
ดังเชนใน  เหนือกรรม  กลาวถึง  ชายผูหนึ่งตายแลวกลับชาติมาเกิดเปนภิกษุ  ในระหวางที่ทานบวช
นั้นตองประพฤติตามแนวทางแหงสมณเพศอยางเครงครัด   เพราะตองอุทิศสวนกุศลใหเจากรรม
นายเวร  ภิกษุหนุมระลึกชาติไดและไดเลาเรื่องราวในอดีตใหนายแพทยผูหนึ่งฟง วาในอดีตทานเคย
เกิดเปนนักการเมือง ไดกระทําความผิดมากมาย ชาตินี้จึงเกิดมาชดใชกรรม  ดังพูดของภิกษุหนุมที่วา

เร่ืองตาง ๆ ที่อาตมาเลาใหคุณหมอฟงนี้ อาตมายังจดจําไดเปนอยางดี เหมือนเหตุ
การณนี้เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เอง

คุณหมอเชื่อไหมครับ การเวียนวายตายเกิดนี้มันมีจริง ๆ ที่เราไมรู ไมทราบก็เนื่องจาก
ความรูทางดานนี้ ทางดานจิต ดานวิญญาณของเรามันตกต่ํามันหยาบลงเรื่อย ๆ พวกเรา
ยิ่งโตขึ้น มีอายุมากขึ้น เราก็ถูกบอนทําลายดวยความตองการทั้งเงินทอง ความสุขทางวัตถุ
มากขึ้นจนวิญญาณหรือจิตเราถูกเบียดบังไปหมด…

(เหนือกรรม :  63)

จากขอความขางตนแสดงใหเห็นวา พระสงฆส่ังสอนธรรมะเรื่องการเวียนวายตายเกิด 
หรือ “กรรม”  แกผูฟง ทานชี้ใหเห็นวาความเจริญทางวัตถุ ความตองการความสุข  ทําใหจิตใจของ
มนุษยถูกบดบังดวยกิเลส จนละเลยกรรมดี  กลาวไดวาพระสงฆจึงใหธรรมทานแกชาวบานตามหลัก
ทิศ 6 ในขอ “ทําส่ิงที่เคยไดฟงแลวใหแจมแจง” นอกจากนี้นักเขียนยังจงใจใหพระสงฆเลาเรื่องในอดีต
ชาติของตนเอง เพราะจะทําใหผูอานคลอยตามไดงาย กวาการยกเรื่องราวของผูอ่ืน

ใน ดอกไมใหโยม  กลาวถึง  “พระอาจารยวินัย” ส่ังสอนหลักสัจธรรมของชีวิตแก
ชาวบาน  เพื่อใหนําไปคิดพิจารณา  และเห็นความจริงของสรรพสิ่ง  ดังคําสั่งสอนของพระสงฆวา

อาตมาดีใจท่ีเห็นญาติโยมมาวัดกันมากมายวันนี้ และไดนําดอกไมธูปเทียนมาบูชาพระ 
อาตมาก็ขอตอบแทนญาติโยมดวยดอกไมเชนกัน แตดอกไมที่อาตมาจะมอบใหเปนดอกไม
ของพระพุทธเจา คือ รางกายของคนเรานะโยม มันไมตองการอะไรมากนักดอก อาหารก็แค
อิ่ม เส้ือผาก็พอใหความอบอุน  แตที่เปนปญหาเรื่องยุงยากอยูทุกวันนี้ ก็เพราะใจไมรูจักพอ  
กายสังขารของคนเรานะโยม ก็ยอมมีสูงต่ําดําขาวเปนธรรมดา แตใจก็ยังเขาไปยึดเขาไป
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กําหนด วาตองอยางนั้นถึงสวยตองอยางนั้นถึงงาม  เปรียบวาสวยวางามเปนดอกไม  แลว
ก็พากันนุงนอยหมนอยเขาประกวด ฝายคนดูบางก็ถึงกับเอากลองเขาไปนั่งสอง ก็สองก็จอง
กันไปเถิดนะโยม แตขอใหรูเอาไวดวยวา พระพุทธเจาทานเคยนั่งสองนั่งจองมาแลวเชนกัน 
แตทานไมเห็นวาสวยวางามดอก ทานเห็นมีแตน้ําเลือดน้ําหนองก็อยางนี้แหละโยม ดอกไม
ของพระพุทธเจา ขอใหญาติโยมกลับไปน่ังพิจารณาใหถี่ถวนเถิด

 (ดอกไมใหโยม : 36)

จากเรื่องสั้นขางตนทําใหเห็นวา  พระสงฆส่ังสอนใหชาวบานใหละกิเลส  ไมยึดมั่นถือมั่น
กับความงดงามของรางกาย     ทานยกคําสอนของพระพุทธเจามาแสดงใหเห็นวา  แทจริงแลวรางกาย
ของเราที่เห็นวาสวยงาม ประกอบขึ้นจากน้ําเลือดน้ําหนองอันเปนสิ่งที่ไมนาชื่นชม  ดังนั้นมนุษยจึงไม
ควรลุมหลงอยูกับความงดงามแหงสรีระ  “พระอาจารยวินัย” จึงเปนพระสงฆที่ใหธรรมทานแกชาวบาน 
ตามหลักทิศ 6 ในขอ “ใหไดฟงสิ่งที่ยังไมเคยไดฟง”

จากที่กลาวมาทั้งหมดทําใหเห็นวา  พระสงฆส่ังสอนและเผยแผธรรมะอันไดแก เร่ืองการ
มีสติ  การเวียนวายตายเกิดหรือเร่ืองกรรม  การละอัตตา และไตรลักษณ  เปนตน หลักธรรมเหลานี้
ชวยใหชาวบานคลายจากความทุกขใจ ชวยแกปญหา นอกจากนั้นยังชวยใหชาวบานดําเนินชีวิตอยูใน
แนวทางแหงความดีงาม

3.1.4 อนุเคราะหชาวบาน
   ในสังคมไทยพระสงฆและชาวบานมีความสัมพันธใกลชิด ตองพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและ

กัน พระสงฆอาศัยปจจัย 4 อันไดแก จีวร (เครื่องนุงหม)  บิณฑบาต (อาหาร)  เสนาสนะ (ที่อยูอาศัย)  
และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร (ยารักษาโรค) จากชาวบาน  ดานชาวบานก็เห็นพระสงฆเปนที่พึ่ง เมื่อ
ชาวบานเดือดรอนพระสงฆจึงใหความชวยเหลือตามความเหมาะสมตามเพศบรรพชิต ปรากฏตัวละคร
พระสงฆแสดงพฤติกรรมนี้ใน   ตะเขทายวัด  สัตวเลื้อยคลาน  และแลวความปรานีก็มีมา
ไมมีแกนสาร  ผากรองจําเปน เงาดํา ปฏิกิริยา ทางสีเหลือง และมโนสํานึก

พระสงฆชวยเหลือชาวบานใหพนจากความงมงาย และการถูกหลอกลวง จากนายทุน  
ดังใน ตะเขทายวัด ไดกลาวถึง  “พระอิน” อาสาติดตอกับจระเขเจา ซึ่งคนทรงและผูรับเหมา
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สรางเขื่อนกั้นน้ําอุปโลกขึ้นมา  คนทรงอางวาจระเขเจาทําลายเขื่อนและจะจับเด็กไปเซนสังเวย   วิธี
แกไขคือชาวบานตองสรางศาลริมน้ําพรอมทั้งมีงานฉลองทุกป  พระอินไมเห็นดวยเพราะเปนความเชื่อ
ที่งมงาย ชาวบานตองเดือดรอนทุนทรัพยในการสรางศาลและจัดงานฉลอง  ทานจึงชวยเหลือชาวบาน
พระอินไดบรรยายถึงความคิดของตนความวา

…พระหนุมพนมมือกลาวแตในใจวา  หลวงพอครับ แมหลวงพอจะเปนสิ่งกออิฐถือปูน  
แตผมขอใหหลวงพอเปนสื่อกลางใหผมพูดกับ… พระหนุมนิ่ง คิดหาคําตอบสักครูก็คิดไม
ออกจึงกลาวในใจตอไปวา อาจจะเปนการพูดกับตัวเองก็ได… อยางไรก็ตามเถอะ ผมบวช
แลว ผมถือเปนหนาที่ที่จะตองเผยแพรพระธรรมคําส่ังสอนใหชาวบานเลิกงมงาย ถาผมจะ
โดนจระเขกินก็เห็นจะเปนเรื่องชวยไมได ถาจะตายก็ขอตายในพุทธศาสนา ตายในหนาที่
ของสงฆ…

(ตะเขทายวัด : 27)

จากขอความขางตน  จะเห็นวา “พระอิน” ตั้งใจจะชวยเหลือชาวบานใหเลิกงมงายเรื่อง
จระเขเจา ดวยการเผยแพรธรรมะ  ทานถือวาการชวยเหลือนี้เปนการกระทําตามหนาที่ของพระสงฆ

การชวยเหลือชาวบานของพระสงฆยังรวมไปถึงการบรรเทาความเดือดรอนในการดํารง
ชีวิต  ดังเชนใน   และแลวความปรานีก็มีมา  กลาวถึง  ทานพระครูพยายามหาวิธีการชวยเหลือ
ชาวบาน ซึ่งเดือดรอนจากอุทกภัย  นักเขียนไดบรรยายถึงการกระทําของทานพระครูวา

…ปญหาหนักที่สุดอยูที่อาหารการกิน โดยเฉพาะเด็กจํานวนนับรอยที่อดอยาก  หลาย
วันที่ผานมานั้นทานพระครูไดนํารถยนตออกไปรับอาหารและสิ่งของที่ทางราชการและผูใจ
บุญบริจาคชวยเหลือ  แตไมสามารถจะไปถึงตัวจังหวัด ทานพระครูไดแกปญหาเรื่องนี้ดวย
การนําเงินของวัดที่มีเก็บอยูหลายหมื่นใชซื้ออาหารและสิ่งของใชจําเปน เพื่อประทังความ
เดือดรอนของเด็ก ๆ และชาวบานนับรอยนับพันที่ไปอาศัยวัด

(และแลวความปรานีก็มีมา : 28)

 ทานพระครูชวยเหลือชาวบานที่อดอยาก  โดยนํารถยนตไปขอรับบริจาคอาหารจากผูมี
จิตศรัทธา แตเมื่อเกิดอุปสรรคไมสามารถเขาไปในตัวจังหวัดได ทานจึงนําเงินเก็บของวัดมาซื้อ
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อาหารและสิ่งของจําเปนแจกจายใหชาวบาน การกระทําของทานพระครูชวยบรรเทาความเดือด
รอน และความทุกขใหแกชาวบาน

บางครั้งพระสงฆตองใชอุบายในการชวยเหลือชาวบานใหคลายความวิตกกังวล ดังเชน
ใน  สัตวเลื้อยคลาน  กลาวถึง  หลวงพอเจาอาวาสชวยเหลือเด็กสาวจากความวิตกกังวล  เด็กสาว
คิดวาแยเขาไปอยูในรางกายของเธอ  ทําใหเธอวิตกใจมาก  หลวงพอไดทําพิธีเรียกแยออกจากตัวเธอ  
ดังที่เด็กสาวไดบรรยายไววา

ตอนหลวงพอทําพิธี หลวงพอบอกใหเธอนั่งพนมมือแลวหลับตา หลวงพอภาวนา
มนตพึมพํา ประพรมน้ํามนตไปครึ่งขันก็บอกวา

     ลืมตาไดแลว มันออกมาอยูในกระบอกไมไผนี่แลว
      เมื่อเด็กสาวลืมตาขึ้นจึงเห็นหลวงพอถือกระบอกไมไผ ขนาดโตเทาแขน ยาวเกือบ

ศอกอยูในมือ มีผาผืนหนึ่งอุดปากกระบอกไวแนน แลวทานก็เปดผาที่อุดกระบอกไมไผออก 
แยตัวหนึ่งวิ่งออกมาจากกระบอกไมไผไปสูสนามหญา

      เด็กสาวรูสึกโลงใจ…พรอม ๆ กับที่รูสึกสยดสยองนี่เพียงเดือนกับสิบวันที่มันเขาไป
อยู มันยังโตและยาวกวาเดิมเกือบสองเทา มันคงเขาไปอยูดีกินดี …มันจะกัดกินอะไรในตัว
เธอไปบางก็ไมรู แตคงไมเปนไรหรอก หลวงพอใชเวทมนตรรักษาใหแลว

           (สัตวเล้ือยคลาน : 39)

จะเห็นไดวา หลวงพอชวยเหลือเด็กสาว  โดยใชอุบายวาไดทําพิธีเรียกแยออกจาก
ตัวเธอแลว  เมื่อเด็กสาวเห็นแยออกมาจากกระบอกไมไผ  จึงเชื่อวาแยออกมาจากรางกายของเธอแลว 
ทําใหคลายความวิตกกังวล

การอนุเคราะหดานการศึกษานับเปนการชวยเหลือชาวบานอีกดานหนึ่ง  ดังเชน
มโนสํานึก  กลาวถึง  ชายผูหนึ่ง ซึ่งระลึกถึงอดีตในวัยเด็ก  เขาเติบโตและไดบวชเรียนในวัด โดยมี
พระสงฆเปนครู  ดังที่ชายหนุมบรรยายไววา

…พอแมส้ิน หลวงตาก็เอาเขามาเลี้ยง และจับบวชเณร…  เขาโตในวัด เรียนรูมากับ
หลวงตา ทองสวดภาษาบาลี อานและเขียนอักษรลานนาเพราะตองอานพระธรรมจาก
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ใบลานที่จารึกดวยอักษรลานนา  นอกจากนั้นเขาก็เรียนตัวหนังสือไทย เรียนเลข  และ
วิชาการดําเนินชีวิตที่หลวงตาสอนใหยึดถือไปบนทํานองคลองธรรม…

  (มโนสํานึก : 153 – 154)

จะเห็นไดวา หลวงตาอุปการะเลี้ยงดูชายหนุมที่เปนลูกกําพรา ทานสอนหนังสือทั้ง
ทางธรรมและทางโลกใหแกเขา นอกจากนี้ยังสอนจริยธรรมในการดําเนินชีวิตอีกดวย การใหการศึกษา
ในลักษณะนี้คลายกับในสมัยโบราณ ที่เด็กชายตองบวชเพื่อจะไดเรียนหนังสือ

ในปจจุบันวัดและพระสงฆลดบทบาทของการเปนศูนยกลางการศึกษา  แตมีความ
สําคัญในการสงเคราะหคนใหมีความรู ดังเชนใน ปฏิกิริยา กลาวถึง  “หลวงพอเจาอาวาส” ใหความ
อนุเคราะหสั่งสอนและสงเสียชายหนุมหนึ่งผูหนึ่งใหไดรับการศึกษา เขาไดบรรยายถึงบุญคุณของ
หลวงพอไววา

เขาเขาไปกราบหลวงพอเจาอาวาส ทานเคยมีอุปการคุณตอเขามายาวนานแตหนหลัง 
เขาคือเด็กตัวอยางที่ทานยกขึ้นบอกกลาวความดีแกเด็กรุนนอง ทานสงเสริมเกื้อหนุนเสมอ
มาทั้งดานพลังใจและทุนทรัพย…

เขาหางบานเกิดไปหลายปนับตั้งแตวันเรียนจบปริญญาโท ตลอดระยะเวลาเหลานั้นเขา
ทุมตัวใหกับงาน ทั้งหนาที่ประจําคือการสอนและงานพิเศษคือการทําโครงการวิจัย เวลานี้
เขามีคําวา ผ.ศ. นําหนาชื่อแลว  

    (ปฏิกิริยา : 27)

การบรรยายของชายหนุมทําใหเห็นวา  หลวงพอเจาอาวาสชวยเหลือทั้งดานกําลัง
ทุนทรัพยและกําลังใจ เพื่อใหชายหนุมใหไดรับการศึกษา   เขาประสบความสําเร็จทั้งการดานการเรียน 
และไดประกอบอาชีพที่มีเกียรติในสังคม  กลาวไดวาพระสงฆไดชวยเหลือชาวบานในดานการศึกษา

ใน ทางสีเหลือง  กลาวถึง   “คําแพง”  เปนเด็กชนบทที่มีฐานะยากจน แตมีความ
สามารถทางดานการเรียน  เขาไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือในโรงเรียนเชนเพื่อนคนอื่น พอจึงใหเขาบวช
เปนสามเณรเพื่อใหไดรับการศึกษาทั้งทางโลกและทางธรรม  สามเณรคําแพงตั้งใจเรียนหนังสือและ
สอบไดคะแนนสูงทุกวิชา  พระอาจารยจึงชมเชยเสมอและวาหากตั้งใจเรียนอยางนี้ตอไปอาจจะมี
โอกาสไดเรียนถึงระดับปริญญา  สามเณรภูมิใจและหวังวาตนจะมีโอกาสดังเชนที่พระอาจารยพูด
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ตอมาไมนานสามเณรไดรูวาพอของตนกําลังลําบาก  เพราะไมมีใครชวยทํานา  สามเณรจึงตัดสินใจ
ลากสิกขาเพื่อไปชวยพอทํางานและยอมทิ้งอนาคตที่ตนหวังไว  เร่ืองสั้นเรื่องนี้แสดงใหเห็นวาวัดและ
พระสงฆมีความสําคัญในฐานะของผูสงเคราะหเด็กที่ดอยโอกาสใหมีโอกาสทางการศึกษา  นอกจากนี้
พฤติกรรมของสามเณรคําแพงยังแสดงใหเห็นวาทานเปนผูมีความกตัญูตอผูมีพระคุณดวย

ตัวละครพระสงฆอนุเคราะหชาวบานหลายดานไดแก ดานความเชื่อ โดยชวยใหเลิกเชื่อ
เร่ืองงมงาย  ดานการดํารงชีวิต โดยชวยบรรเทาความเดือดรอนจากความอดอยาก และดานการศึกษา 
โดยชวยสนับสนุนใหชาวบานไดเรียนหนังสือ  เปนตน  ชาวบานจึงเห็นวาตัวละครพระสงฆมีความ
สําคัญกับชุมชน  ในขณะที่ตัวละครพระสงฆเห็นวาการชวยเหลือชาวบานเปนหนาที่ของตน

จากที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นวา พฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ
ประกอบดวย การมีวัตรปฏิบัติเครงครัด เห็นไดจาก ตัวละครพระสงฆปฏิบัติตามสมณกิจดวยความ
สํารวม  มีสติและความมั่นงทางใจ  ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ เพื่อให    ชาวบานนําหลักธรรมไปปรับใช
ในการชีวิต  อนุเคราะหชาวบานดวยความปรารถนาดี  พฤติกรรมดังกลาวขางตนของตัวละครพระสงฆ
ทําใหไดรับการยกยอง และเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน

3.2 พฤติกรรมของตัวละครที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ
พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ ไดแก พฤติกรรมที่ไมเปนไป

ตามหลักไตรสิกขา  อันไดแก อธิศีลสิกขา  อธิจิตตสิกขา และอธิปญญาสิกขา พระสงฆจะละเมิดหลัก
ไตรสิกขาตั้งแตหลักเบื้องตน อันไดแก อธิศีลสิกขา  ดังนั้นจึงไมปรากฏวามีพระสงฆในกลุมนี้ปฏิบัติ
ตามหลักไตรสิกขาขออ่ืน ทั้งนี้เปนเพราะหลักไตรสิกขาทั้ง 3 จะสัมพันธสนับสนุนซึ่งกันและกัน เมื่อไม
ประพฤติตามขอใดขอหนึ่ง จึงมีผลกระทบตอขออ่ืนดวย ในสวนที่เกี่ยวของกับสังคมนั้น  ตัวละคร
พระสงฆกลุมนี้ก็มิไดทําหนาที่ใหธรรมทานแกชาวบานตามหลักทิศ 6 ตัวละครพระสงฆจะเกี่ยวของกับ
ชาวบานในแงของผลประโยชนในรูปของเงินทอง ซึ่งไดรับจากชาวบาน  พฤติกรรมไมเหมาะสมกับ
สถานภาพนี้ ทําใหเห็นวาตัวละครพระสงฆยังคงติดอยูในกิเลส และทําใหเห็นชาวบานหลงอยูในความ
เชื่อที่งมงาย
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ในเรื่องสั้นระหวางป 2532 ถึง 2543 ปรากฏตัวละครแสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับ
สถานภาพของพระสงฆสามารถจําแนกได 5 พฤติกรรมไดแก  แสวงหาเงินทอง มีอาชีพไมบริสุทธิ์ 
เกี่ยวของกับสตรี  ทําลายชีวิต และขาดความสํารวมอินทรีย

3.2.1  แสวงหาเงินทอง
สังคมไทยในอดีตพระสงฆมีฐานะเปนผูนําทั้งทางจิตใจและสังคม  ไดรับความเคารพนับ

ถือและบูชาอยางสูง ทั้งนี้เพราะพระสงฆเผยแผธรรมะเพื่อใหชาวบานพนทุกข นอกจากนี้ยังสงเคราะห
เมื่อชาวบานเดือดรอน เมื่อเปนเชนนี้หากพระสงฆขอความชวยเหลือจากชาวบานในเรื่องตาง ๆ เชน 
สรางศาสนสถาน สรางถนนเขาวัด สรางพระประธาน เปนตน ชาวบานยอมไมปฏิเสธ ดวยเหตุวาตน
เองก็มีสวนจะไดรับประโยชนจากการนั้นดวย

เมื่อพระสงฆมีจุดมุงหมายชวยเหลือชาวบาน ในเรื่องการจัดทําสถานที่ที่เปนประโยชนตอ
ชุมชน ชาวบานจึงยินดีสนับสนุนทั้งกําลังกายและกําลังทรัพย  ซึ่งเปนโอกาสใหพระสงฆบางรูปแสวง
หาเงินทองจากชาวบาน ดังในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 ถึง 2543 กลาวถึงพระสงฆแสดงพฤติกรรม
แสวงหาผลประโยชนจากชาวบาน 2 ลักษณะไดแก อางบาปบุญ และนรกสวรรค  อางความเจริญและ
การพัฒนาวัด

1) อางความเชื่อเรื่องบาปบุญ    
   “บาปบุญ” เปนความเชื่อที่สําคัญในพุทธศาสนาบุคคลใดจะไดรับบาปหรือบุญ  
ข้ึนอยูกับการกระทําหรือกรรมของบุคคลนั้น  เมื่อเชื่อเชนนี้ชาวบานจึงพยายามสรางกรรมดีเพื่อใหได
บุญ  และละเวนกรรมชั่วเพื่อหางไกลบาป พระสงฆจึงนําเรื่องบาปบุญมาเปนเครื่องมือแสวงหาเงิน
ทองจากชาวบาน โดยทําใหชาวบานเชื่อวา ยิ่งทําบุญมากยิ่งไดผลตอบแทนกลับมามาก ทําใหมีบุญ
เก็บไวใชชาติหนา นอกจากนี้ยังไดเขาถึงพระศาสดา  หรือผูใดทําความผิดก็ใหทําบุญมาก เพื่อชดใช
ความผิด ในเรื่องสั้นปรากฏตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมนี้ใน  นากู สังฆทาน  ทางเดินในปา บุญ  
และพุทธไทย
    การทําบุญแลวจะมีบุญเก็บไวใชในชาติภพหนา เปนความเชื่อหนึ่งที่พระสงฆนํามา
ใชในการแสวงหาเงินทอง ดังใน นากู กลาวถึงยายเอิบ หญิงชราซึ่งไมมีใครเห็นความสําคัญ  ตอมา
เมื่อนางจะขายที่นาไดเงินหลายลานบาท  นางกลับกลายเปนคนสําคัญทันที  ผูคนตางเขามาสนิทสนม
เพราะหวังผลประโยชน รวมไปถึงสมภารหนุมซึ่งมาพบนางที่บานเพื่อขอใหนางชวยทําบุญสรางโบสถ 
ดังคําสนทนาของนางกับสมภารวา
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 ขาววาโยมจะขายนา
ก็วาอยางนั้นละทาน…ใคร ๆ เขาก็เห็นดีกันทั้งนั้น ลําพังใจฉันไมอยากขายเทาไหรหรอก 

ไมเดือดรอนอะไร
ก็ดี…แกแลวจะไดไมตองลําบาก ไดเขาวัดเขาวาเต็มที่เสียที นี่ก็ตั้งใจจะมาบอกบุญ…

โยมก็เห็นอยู โบสถวัดเรามันเกาเหลือทน รวมใจกันสรางเสียใหม
คนอื่น ๆ เขาวาไงกันละทาน
ก็หารือเขามาหมดแลวละโยม เขาก็เอาดวยทั้งนั้น…คงสําเร็จไมยาก พวกบานเรามีเงิน

ลานกันแลวทั้งนั้น…ฝากวัดไวไมไปไหนหรอกโยม ชาติหนาไดกินไดใชไมมีหมด ไดเชิดหนา
ชูตาพวกเราดวย ไมตองอายวัดบานอื่นเขา ที่อื่นเขาเฟยวฟาวกันทั้งนั้น วัดเรามันซอมซอ
เต็มที…  

(นากู : 115)
 จากเรื่องสั้นขางตนจะเห็นไดวา  สมภารหนุมนําเรื่องอานิสงสจากการทําบุญวาจะ

สงผลใหสุขสบายถึงชาติหนามาเปนขออางในการขอรับบริจาคเงิน  นอกจากนี้การที่สมภารหนุมมาขอ
รับบริจาคเงินเพื่อนําไปสรางโบสถ เพราะรูสึกอับอายวัดอื่นที่มีโบสถหลังใหม  ในขณะที่วัดของตนเกา
ซอมซอ  ความคิดและความรูสึกของสมภารหนุมนับเปนความคิดของคนในสังคมทุนนิยมและบริโภค
นิยม ที่ใหคุณคาของสิ่งตาง ๆ จากความสวยงาม

นอกจากนี้พระสงฆยังอางถึงอานิสงสของการทําบุญวา จะไดเขาถึงพระศาสดา
ดังใน  พุทธไทย  ไดกลาวถึง  “พระนักเทศนรูปงาม” พาพุทธศาสนิกชนไปทําสมาธิและเรียนรู
หลักธรรมบนเรือสําราญ  ชายผูหนึ่งไดรวมเดินทางแสวงบุญในครั้งนี้ดวย เขายินดีทําบุญเพราะหวัง
อานิสงสจากการทําบุญตามที่พระนักเทศนเคยบอกไว  เขาไดบรรยายถึงการทําบุญไววา

ทานพระนักเทศนรูปงามผูนําคณะไดบอกกับผมวาใหทําบุญมาก ๆ จะไดเขาถึง
พระศาสดา ผมจึงเชาพระประจําตัวที่ทางวัดเตรียมมาดวยอีก 9,999 บาท  รวม

เบ็ดเสร็จเที่ยวนี้ผมเสียเงินไปรวมสี่หมื่นบาทสําหรับแพ็กเกจธรรมกับพระประจําตัว แตไม
เปนไรเพราะผมอยากที่จะทะนุบํารุงพุทธศาสนาใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

(พุทธไทย : 76)
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จากการบรรยายของชายหนุม ทําใหเห็นวาพระนักเทศนนําเรื่องอานิสงสของการ
ทําบุญดวยเงินจํานวนมากวาจะไดเขาถึงพระศาสดา  การจูงใจของตัวละครพระสงฆคลายกับแนวคิด
ทางเศรษฐกิจทุนนิยมที่วาลงทุนมากเพื่อหวังกําไรมาก   ทําบุญมากยิ่งไดบุญมากขึ้น พฤติกรรมของ
ตัวละครพระสงฆนับวาไมเหมาะสมกับสมณเพศ และขัดกับพระวินัยนิสสัคคิยกัณฑ  สิกขาบทที่ 8  คือ 
 “หามภิกษุรับเอง ใชใหรับเงินทอง หรือยินดีทองเงิน ทรงปรับอาบัตินิสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูลวง
ละเมิด”22

นอกจากนี้พฤติกรรม รวมทั้งการเรียกตัวฉายานามของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้น
เร่ืองนี้ ยังสอดคลองกับพระสงฆที่ปรากฏเปนขาวในสังคม ไดแก “พระยันตระ อมโรภิกขุ”  ดังที่ส่ือมวล
ชนไดเสนอขาวไววา  “ในรอบป 2537 ที่ผานมา คงไมมีขาวในวงการศาสนาที่ฮือฮาอ้ือฉาวมากเกินไป
กวาขาวคราว (คาว) กรณีพระนักเทศรูปงามนามกระฉอน ที่ชื่อ “ยันตระ  อมโรภิกขุ” เจาสํานักปา
สุญญตาราม ที่ถูกกลาวหาวาละเมิดพระวินัย”23 นอกจากนี้พฤติกรรมการจัดทัวรบุญยังคลายคลึงกัน
อีกดวย   จึงกลาวไดวา พุทธไทย เปนเรื่องสั้นที่นักเขียนอาจจะไดรับอิทธิพลจากเหตุการณเกี่ยวกับ
พระสงฆที่เกิดขึ้นในสังคม

นอกจากนี้อานิสงสของการทําบุญ  ยังทําใหไดรับผลตอบแทนกลับมา มากกวาที่
ทําบุญไปแลว  ดังใน บุญ กลาวถึง   หลวงพอผูนําศรัทธาชักชวนใหพุทธศาสนิกชนมาทําบุญ  หญิงคน
หนึ่งศรัทธาหลวงพอมาก  เธอจึงทุมเทเงินทําบุญจนเกินฐานะความเปนอยูของตนเอง  ทั้งนี้เพื่อหวังผล
บุญตอบแทน    ดังที่นักเขียนไดบรรยายถึงการสนทนาระหวางเธอกับสามีวา

ภรรยา : ฉันอยากทําบุญ
สามี    :  เดือนที่แลวมึงก็ทําบุญไปแลวนี่
ภรรยา : มันไมเหมือนกัน คร้ังนี้ฉันจะทําบุญสรางพระประจําตัวซักองค
สามี    :  เทาไหร
ภรรยา : หนึ่งหมื่น

                                                          
22 สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 159.
23 วิจารณ  สิทธิประชา, มติชนสุดสัปดาห 15, 755 (กุมภาพันธ 2538) : 61.
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สามี     :  หา-มึงพูดใหมซิ มึงรูไหมเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยกวากูจะหามาได ขับรถตาแทบถลน 
กูแปลกใจจริง ๆ ทําไมมึงถึงไดทําบุญทีละมาก ๆ คนแถวนี้เขาทําบุญกันทีละ 5 บาท 10 
บาท เทานั้น

ภรรยา :  พี่ไมรูอะไร หลวงพอผูนําศรัทธาเทศนวา บุญนะ ทํามากก็ไดมาก ทํานอยก็ได
นอย ทําบุญพันก็ไดพัน ทําบุญหมื่นก็ไดบุญเพิ่มขึ้นอีก 10 เทา แลวทําบุญแลวเนี่ย ผลบุญ
จะไดกลับคืนมาอยางนอยเพิ่มขึ้นเปน 3 เทา…

           (บุญ : 41)
จากคําพูดของภรรยาทําใหเห็นวา “หลวงพอผูนําศรัทธา”  เทศนาสั่งสอนให

พุทธศาสนิกชนตีความการทําบุญคลายการลงทุนทางการคาและหวังกําไรอันหมายถึงบุญผลตอบ
แทนกลับมา  จํานวนมากกวาที่ลงทุนไป  เหตุการณในเรื่องสั้นตรงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  
กรณีวัดพระธรรมกาย  “…วิธีหาทุนเรากําหนดลงไปเลยวาเราสรางพระพุทธรูป พระพุทธรูปองคหนึ่ง
ราคา 1,000 บาท เราบอกเขาวาพระพุทธรูปที่ประดิษฐานที่เจดียนี้เราขอองคละ 10,000 บาท นี่ไมใช
การคากําไรเกินควร แตเอาที่เหลือมาสรางองคเจดีย…”24

บุญ นับเปนเรื่องสั้นที่นักเขียนแตงขึ้น เพราะไดรับอิทธิพลจากขาวในสังคม เนื้อหา
หลายตอนในเรื่องสั้นสอดคลองกับเหตุการณที่ส่ือมวลชนเสนอเกี่ยวกับวัดพระธรรมกาย ซึ่งมี
พระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือพระธัมมชโย เปนเจาอาวาส  ความสอดคลองกันของเนื้อหาที่ปรากฏ ใน
เร่ืองสั้นไดแก ตอนที่ชายหนุมคนหนึ่งไดรับการเชิญชวนจากผูนําศรัทธาใหมารวมสรางวัด  เมื่อเขาได
ฟงคําพูด ซึ่งแสดงใหเห็นความสมถะและสันโดษของผูนําศรัทธา ทําใหเขาศรัทธาทานมาก จึงยอม
อุปสมบทเพื่อชวยผูนําศรัทธาสรางวัด  ดังในเรื่องสั้นวา

เขาไมเคยลืมวันแหงความเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรําทํางานอยางหนัก ที่พี่นองรวม
อุดมการณเดียวกับเขาเสียสละหยาดเหงื่อแรงกายเพื่อสรางวัดและพระ

มันจะเปนสวนปาที่สงบรมร่ืน เปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เผยแผและสืบทอดอายุ
ของพระพุทธศาสนาตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด เปนวัดที่ไมมียศฐาบันดาศักดิ์ ไมมีเจาคุณ ไม
มีพระครู แตพระทุกรูปครองฉายาของตนแทนชื่อจริง เพราะพระทุกรูปเปนผูพิสูจนตัวเอง วา
มีความเสียสละ และสามารถที่จะทํางานใหพระพุทธศาสนาซึ่งกําลังเสื่อมถอย ใหเจริญ

                                                          
24 เดลินิวส, 4 ธันวาคม 2541.
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รุงเรืองขึ้นมาอีก
น้ําเสียงของผูนําศรัทธาเนิบชาแตมีพลังหนักแนน
ที่นี่จะไมมีการเรี่ยไร ไมมีการบอกบุญ ไมมีการเอาใบฎีกา มีแตการใหปนซึ่งกันและกัน

ดวยน้ําใสใจจริง
แมจะอยูทามกลางเปลวแดด  แตส่ิงที่เขารับฟงประดุจดังฉํ่าฝนโปรย
เราจะพอกันแคนี้ วัดเราจะมีโบสถเปนศาลา และมีศาลาเปนโบสถ มีพระอยูประจําเพียง

ยี่สิบรูป เราจะไมสรางอะไรใหญโต
…
วัดเราจะไมมีฐานันดรศักดิ์  ไมมีเจาคุณ  ไมมีทานพระครู  แตพระครองฉายาของตน

แทนชื่อจริง เพราะพระทุกรูปเปนผูพิสูจนตัวเองวา มีความเสียสละ และสามารถที่จะทํางาน
ใหพระพุทธศาสนาซึ่งกําลังเสื่อมถอยใหเจริญรุงเรืองขึ้นอีก

น้ําเสียงของผูนําศรัทธาเนิบชา แตมีพลัง
ที่นี่จะไมมีการเรี่ยไร  ไมมีการบอกบุญ  ไมมีการเอาใบฎีกา มีแตการใหปนซึ่งกันและกัน

ดวยน้ําใสใจจริง
แมจะอยูทามกลางเปลวแดด แตส่ิงที่เขารับฟงประดุจดังฉํ่าฝนโปรย
เราจะพอกันแคนี้  วัดเราจะมีโบสถเปนศาลา  และมีศาลาเปนโบสถ มีพระประจําอยู

เพียงยี่สิบรูป  เราจะไมสรางอะไรใหญโต
                     (บุญ : 39)

      ส่ือมวลชนไดนําเสนอบันทึกของพระมโน  เมตตานนโท  พระสงฆรูปหนึ่งของวัด
พระธรรมกาย ดังขอความตอนหนึ่งวา

อาตมาไมเคยลืมวันแหงความเหน็ดเหนื่อยจากการตรากตรําทํางานหนักที่พี่นอง
วงธรรมทั้งหลายตองเสียสละหยาดเหงื่อ แรงกายแรงใจเพื่อสรางวัดและพระ
มันเปนสวนปาที่สงบรมร่ืน เปนสถานที่อันศักดิ์สิทธิ์ เปนที่เผยแพร   และสืบทอดอายุ
พระพุทธศาสนาตอไปอยางไมมีที่ส้ินสุด เปนวัดที่ไมมียศฐาบันดาศักดิ์ ไมมีเจาคุณ ไมมีพระ
ครู แตพระทุกรูปครองฉายาของตนแทนชื่อจริง เพราะพระทุกรูปเปนผูที่ไดพิสูจนตนเอง วามี
ความเสียสลและสามารถที่จะทํางานใหพระพุทธศาสนาซึ่งกําลังเสื่อมถอย ใหเจริญ
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รุงเรืองขึ้นมาอีก
ทีนี่ไมมีการเรี่ยไร ไมมีการบอกบุญ ไมมีการแจกใบฎีกา มีแตการใหปนซึ่งกันและกัน

ดวยน้ําใสใจจริง25

     ในเรื่องสั้นบรรยายถึงเหตุการณที่เจาหนาที่ของวัดมาไลที่ชาวนาโดยอางวาผืนดิน
เหลานี้วัดไดซื้อหมดแลว  ชาวนาไมยอมออกไปจากผืนนาของตน  ทั้งสองกลุมจึงปะทะกัน

การเผชิญหนาและการถกเถียงกันอยางรุนแรงผานไปไดไมนาน ทั้งสองฝายก็เขาสู
ภาวะแตกหัก

เฮย ! ถอยไป ชายล่ําสันสุดทนตะโกนลั่น
กูไมถอย ชายสูงอายุผอมเกร็งไมเกรงกลัว
ออ ทากูเรอ มือขวาทําทาจะลวงอาวุธปน ที่เหน็บอยูขางหลัง ในขณะที่มือซายกําพลั่วที่

เก็บตกมาจากพื้นแนน
กูไมทา แตถาพวกมึงขืนเขามา พวกกูก็จะสู กระแทกพลั่วปกดิน สองมือขยับผาขาวมา

เคียนพุงแนน เหมือนเตรียมพรอม
กูขอเตือนเปนครั้งสุดทาย ใหพวกมึงออกจากผืนนาเดี๋ยวนี้
กูไมออก ผืนนาที่นี่ พวกกู พอแมกู โคตรกูเขาทํามาหากินมากอนพวกมึงเกิดดวยซ้ํา 

แลวพวกมึงมาจากไหน ถึงจะมาไลพวกกูออกไป
ชะหนอย-ไอแก ที่แถวนี้กี่พันไร วัดกูซื้อหมดแลวโวย เอาพวกเรา เมื่อพวกมันไมฟงก็ลุย

แมงเลย
ชายล่ําสันนําหนา พาสมัครพรรคพวกกลุมใหญรุนราวคราวเดียวกัน ถืออาวุธดาหนาไล

ตีชาวนาที่ยืนสูอยางกระจัดกระจาย
 (บุญ : 39)

                                                          
25พระมโน  เมตตานนโท, “เปดบันทึก มหาบัณฑิตออกซฟอรด ศิษยเอกธรรมกาย : 5 ป

แหงความมืดมน,” มติชน, 15 ธันวาคม, 2541.
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พระสงฆโกงที่ดินของชาวบาน  นับไดวาเปนผูเปนผูกระทําผิดพระวินัย  ในทุติยปาราชิก
กัณฑ  กลาวคือ “มิใหภิกษุถือเอาสิ่งของที่เจาของเขาไมให ผูใดทําเชนนั้นตองอาบัติปาราชิก”26

เหตุการณที่กลาวมาขางตนสอดคลลองกับกรณีวัดพระธรรมกายพิพาทกับชาวนา อ. คลองหลวง
จ. ปทุมธานี27    วัดพระธรรมกายตองการขยายอาณาเขตวัด  ทางวัดจึงไดซื้อที่ดินอันเปนมรดกของ
ตระกูลหนึ่ง จํานวน 2,000 ไร ชาวนาคลองหลวงเปนผูเชาที่ดินนี้ทํานาอยูกอน  วัดเสนอเงินเปน
คาตอบแทนจํานวน 210,000 บาทตอผูเชานา 30 ไร  ชาวนาสวนใหญจําใจยายออกจากพื้นที่เพราะ
หากไมยอมก็ตองถูกเลหเหลี่ยมและการกลั่นแกลงจากวัด  ชาวนาเห็นวาวัดพระธรรมกายมีพฤติการณ
ไมชอบ การขอซื้อที่ดิน รวมทั้งการดําเนินการใหไดที่ดินมีพิรุธ   ชาวนาเชื่อวาที่ดินดังกลาวเปนเขต
ปฏิรูปที่ดิน หามซื้อขาย  ตอมาชาวนาจึงรวมตัวกันบุกเขาไปในพื้นที่ที่ตนเคยทํานาเพื่อไถหนาดิน แต
วัดพระธรรมกายสงเจาหนาที่จํานวนหนึ่งพรอมอาวุธเขาหามปราม จนเกิดการปะทะกันดวยกําลังจน
บาดเจ็บ  หลังจากเหตุการณสงบ ทั้งสองฝายตางแจงดําเนินคดีซึ่งกันและกันโดยฝายชาวนากลาวหา
วาฝายวัดพระธรรมกายใชกําลังโดยพกพาอาวุธปนในที่สาธารณะ  สวนฝายวัดพระธรรมกายกลาวหา
วาชาวนาบุกรุกที่ดินของวัด

เหตุการณในเรื่องสั้นกลาวถึงการสวดอวยพรใหบริษัทตาง ๆ  ซึ่งเปนธุรกิจของวัด นับ
วาเปนความผิดตามพระวินัย โกสิยวรรค นิสสัคคิยกัณฑ สิกขาบทที่ 9 คือ “หามซื้อขายดวยรูปยะ  
ทรงปรับอาบัตินิสสัคคิยปาจิตตียแกภิกษุผูลวงละเมิด” 28

ไวแซค ซิตัง เม   ดูแวค ซิตัง เม   โซวิค ซิตัง เม   เอพริล ซิตัง เม   ดีเวิลด ซิตัง เม
บัวบานการเกษตร ซิตัง เม   หมอกมุงเมือง ซิตัง เม   ซันกรุปอินเตอรเนชั่นแนล ซิตัง เม   
ซันดา  แลนดมารเก็ตติ้ง ซิตัง เม   ไดเทรด 1992 ซิตัง เม    สวนแสนบานบอหลวง ซิตัง เม
โซโซ ซิตัง เม  แมนแอนดแมน ซิตัง เม   โซออก ซิตัง เม    พรอสเตติคแอนตออโธติค
เซ็นเตอร ซิตัง เม  หจก. เอส.วี.เจ ฟารมา ซิตัง เม   สาธุ ๆ

(บุญ : 39)
                                                          

26 สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 143.
27 สมประสงค  พระสุจันทรทิพย และประหยัด พิพัทธภัทรา, แฟมคดีธรรมกาย ( ม.ป.ท.,

2542), 59-60.
28สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 159.
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ส่ือมวลชนไดเสนอขาวเกี่ยวกับบริษัทที่พระธัมมชโย  ใหหญิงสาว หรือลูกศิษยคนสนิทเขาไปถือหุน
และบริหารงาน  บริษัทตางเหลานั้นมีรายชื่อตามขาวดังนี้

สําหรับความคืบหนากรณีที่อธิบดีกรมทะเบียนการคาระบุวา มีผูใชนามสกุล “สุทธิผล” 
ซึ่งเปนนามสกุลเดิมของพระราชภาวนาวิสุทธิ์ หรือพระธัมมชโย เจาอาวาสวัดพระธรรมกาย 
รวมเปนกรรมการในบริษัทตาง ๆ หลายแหงนั้น ผูส่ือขาวมติชน รายงานวาจากการ

ตรวจสอบจากกรมทะเบียนการคาเกี่ยวกับบริษัทตาง ๆ ที่นางจิราธิวัฒน ศรีสัตนา และ
บุณยบุตร (นามสกุลเดิมของนางจิราธิวัฒน) หรือ “สีกาอี๊ด” ที่มีขาววาเปนโยมใกลชิดกับ
พระธัมมชโย พบวานางจิราธิวัฒนถือหุนและเปนกรรมการในบริษัทตาง ๆ รวม 16 บริษัท
ไดแก  1. บจ. ซันดาแลนดมารเก็ตติ้ง  2. บจ. เอพริล       3. บจ. โซวิค  4. บจ. ซัน กรุป
อินเตอรเนชั่นแนล  5. บจ. ไวแซค 6. บจ. ดูแวค  7. บจ.บัวบานการเกษตร  8. บจ. ดีเวิลด  
9. บจ. หมองมุงเมือง  10. บจ. ไดเทรด 1992  11. บจ. สวนสนบานบอหลวง  12. บจ. โซโซ  
13. บจ. แมน แอนนด วุแมน  14. บจ. โซออก  15. บจ. พรอสเตติคแอนด   16. บจ. เอส.วี. 
เจ ฟารมา29

เหตุการณสุดทายในเรื่อง บุญ ที่สอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นในสังคมคือ
เหตุการณความมหัศจรรยที่ลานธรรม พุทธศาสนิกชนคนหนึ่งในเรื่องสั้นไดกลาวถึงเหตุการณนี้ไววา

…ผมเห็นสาธุชนที่อยูทางทิศตะวันออก ซึ่งหันหนาเขาหาดวงอาทิตยพรอมกันชี้ไปที่
ดวงอาทิตย ผมรีบหันไปมองและรูสึกตะลึงกับส่ิงที่เห็นมาก ดวงอาทิตยบนทองฟา ซึ่ง

ปกติไมสามารถมองเห็นดวยตาเนื้อได เหมือนมีฟลเตอรซึ่งมีขนาดเกือบเทาดวงอาทิตยมา
วางซอน โดยเหลือเพียงขอบสวางของดวงอาทิตยเปนเสนรอบวงบาง ๆ เทานั้น มีลักษณะ
เหมือนดวงใสสวางเย็นตานวล ๆ มีเพียงเสนรอบวงเทานั้นที่ดูสวางมากกวาที่อื่น และกําลัง
เปลงแสงสวางวูบ ๆ อยูตลอดเวลา แสงที่เปลงออกมาเปลี่ยนสีเปนระยะจากแสงสีขาว เปน
แสงสีชมพู แสงสีทอง สลับไปมา ผมขนลุกซู รูสึกปติใจอยางบอกไมถูก…

        (บุญ : 40)
                                                          

29มติชน, 20 มกราคม 2542.
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ตัวละครพระสงฆแสดงอิทธิปาฏิหาริยใหชาวบานหลงคิดวาทานเปนผูวิเศษ
พฤติกรรมนี้จึงผิดพระวินัย ในขอจตุตถปาราชิกกัณฑ  คือ  “หามคุณพิเศษที่ไมมีในตน ภิกษุใดละเมิด
ตองอาบัติปาราชิก”30

ส่ือมวลชนไดเสนอขาววาเหตุการณเดียวกันนี้เกิดขึ้นที่วัดพระธรรมกายเรียกวา
ปาฏิหาริยอัศจรรยตะวันแกว  ผูประสบเหตุการณไดบรรยายไววา

ตกเย็นผูคนเดินทางไปยังธรรมกายเจดีย สวดมนต นั่งสมาธิตามพิธีกรรมของวัด 
ประมาณสัก 17.05 น. เร่ิมมีเสียงเด็ก ๆ ที่มาวัดชี้ใหผูคนดูดวงอาทิตย พี่นั้นเริ่มตื่นเตนวา
อาจเห็นปาฏิหาริยจริงอยางที่กลาวขานกัน ตัดสินใจหันหนาขึ้นไปมองดวงอาทิตยแวบเดียว
เพราะกลัวตาบอด แตแลวกลับตองแปลกใจเพราะแสงแดดไมกลาอยางที่คิด  หันกลับไป
เพงพินิจอีกครั้ง พบวาดวงอาทิตยคอย ๆ หายไป เหลือเพียงแสงสวางจาบนทองฟา สักพัก
เดียวดวงอาทิตยเร่ิมกลับมาปรากฏยังที่เดิมอีกครั้งในลักษณะดวงกลมใสสวาง ขอบ ๆ

ดวงอาทิตยส่ันนิด ๆ  ในใจนั้นตื่นตะลึงกับเหตุการณที่เกิดขึ้น ใจหนึ่งก็กลัวตาฝาด กม
หนามองพื้นแลวมองขึ้นไปใหมก็ยังคงเห็นเหมือนเดิม หันหนาไปทางพระสงฆที่นั่งอยู

บนเจดีย สีจีวรกลายเปนสีชมพู สีสม สีฟาสลับกันไป ทําเอาขนลุกเกรียว31

จะเห็นไดวาเรื่อง บุญ นี้นักเขียนแตงขึ้นจากเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  โดย
สามารถเทียบเคียงเหตุการณในเรื่องไดทุกตอน  จึงกลาวไดวาขาวของพระสงฆในสังคม ซึ่งมีประพฤติ
ปฏิบัติตนผิดพระวินัย  อาจจะเปนแรงบันดาลใจใหนักเขียนนํามาใชสรางตัวละครพระสงฆที่ละเมิด
พระวินัยในวรรณกรรม

                                                          
30สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 146.
31ธรรมทายาท รุนที่ 18, “จดหมายถึงพระนองชาย วัดพระธรรมกาย,”  ใน

วัดพระธรรมกายจากหลายมุมมอง พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : สมาคมศิษยเกามหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย, 2542), 211.
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การทําบุญเพื่อไถบาป  ยังเปนขออางหนึ่งในการแสวงหาผลประโยชนจากชาวบาน
 ดังใน ทางเดินในปา กลาวถึง  พระสงฆกลุมหนึ่งออกเรี่ยไรขาวสารจากชาวบานทุกวัน หมูบานนี้
ประสบภัยแลง ชาวบานทํานาไมไดผลเทาที่ควร  แรก ๆ ชาวบานก็ใหตามมีตามเกิดแตเมื่อบอยเขาทุก
คนจึงเริ่มหลบหนา ทานจึงใชวิธีออกไปเรี่ยไรตอนชาวบานนวดขาว โดยนํากระบุงไปใสถึงลานขาว ปุ
ไดสะซึ่งเปนผูใหญบานไมยอมบริจาคขาว  พระสงฆจึงใหทางการมาเอาขาวไปจากยุงของเขา ดังบท
สนทนาของปุไดสะกับภรรยาวา

พวกเขามาเอาขาวไปเกือบหมดยุง” เมียลาวพูดขึ้นมาลอย ๆ
ใคร ปุไดสะถามไปอยางนั้น
พวกที่อําเภอนะซีมาเอาขาวไปชวยวัด เขาบอกวาพระไมมีขาวกิน…พวกเขาบอกวาพี่

เปนพวกเดียวกับที่ยิงชางเอางานั่นแหละ ไมถูกจับก็ดีแลวทําผิดแลวควรทําบุญใหมาก ๆ 
หนอย ขูจนฉันกลัวโกยใหไป…

ธอ..ธอ..โธเอย…” ปุไดสะรองโคลงหัวไปมาอยางสิ้นหวัง เมื่อนึกถึงขาวที่พรองไปเกือบ
หมดยุงทุพภิกขภัยไดมาถึงแลวอยางแนนอน

        (ทางเดินในปา : 44)

จะเห็นไดวา พระสงฆไดใหทางราชการมาเอาขาวของชาวบาน  โดยนําเรื่องการทําผิด
แลวใหทําบุญมากเหมือนเปนการไถโทษ มาเปนเหตุผลในการเอาขาวเปลือกไป

จากที่กลาวมาจะเห็นไดวา ตัวละครพระสงฆกลุมนี้นําความเชื่อในพุทธศาสนา  โดย
เฉพาะเรื่องบาปบุญ มาใชใหเปนประโยชนในการแสวงหาทรัพยสินเงินทอง ชาวบานสวนใหญก็ยินดี
ตอบสนองเพราะมีความเชื่อเร่ืองการไดรับผลตอบแทนในการทําบุญอยูแลว นอกจากนี้ในเรื่องสั้น
บางเรื่องนักเขียนยังไดรับแรงบันดาลใจจากขาวของพระสงฆในสังคมอีกดวย

2) อางความเจริญและการพัฒนาวัด
  สังคมไทยในอดีตวัดเปนที่สําหรับใชชุมนุมกันในสังคม เปนสถานที่ทําบุญสุนทาน  แสวงบุญกุศล  
เปนที่พักแรมของผูเดินทางไกล  เปนสถานศึกษา อันเปนแหลงที่เกิดศิลปวิทยาของคน

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    66

แตกอน32  ดังนั้นจึงกลาวไดวาวัดมีบทบาทสําคัญในชีวิตคนไทย ทุกหมูบานจึงตองมีวัดประจําหมูบาน
ของตนเอง  ชาวบานถือวาวัดเปนสมบัติรวมกันของคนทั้งหมูบาน การพัฒนาวัดใหเจริญยอมเปน
ความปรารถนาของชาวบาน เพราะนอกจากจะไดทําบุญกุศลแลว ยังเปนการสรางชื่อเสียง ความมี
หนามีตาใหแกสมาชิกในหมูบานอีกดวย

พระสงฆมักเปนผูนําในการพัฒนาวัดใหเจริญ ชาวบานเปนผูสนับสนุน ความศรัทธา
ของชาวบานเชนนี้จึงเปนโอกาสใหพระสงฆบางรูปแสวงหาผลประโยชน ในเร่ืองสั้นปรากฏตัวละคร
พระสงฆแสดงพฤติกรรมนี้ใน  รูปปน  เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก ผมไมรู และ
โบสถ

การอางความเจริญและการพัฒนาวัดปรากฏใน เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงบน
โลก กลาวถึง “ทานเจาอาวาส” ประสงคจะสรางโบสถใหสําเร็จแตเงินบริจาคนอยเกินไป  ทานจึง
อุปโลกนเด็กชายสามตาคนหนึ่งเปนรางทรงของมหาเทพลงมาชวยเหลือชาวบาน   โดยทานเปน
ตัวกลางติดตอกับมหาเทพ ตัวละครพระสงฆหวังวาเหตุการณนี้จะทําใหเงินทองหลั่งใหลเขาสูวัดมาก
ข้ึน  ดังที่ทานไดกลาววา

ทานเจาอาวาสประกาศวา ทานไดใชจิตของทานสื่อสารกับทานมหาเทพที่อยูในรางของ
เด็กชายสามตา  ไดใจความวา ทานมหาเทพลงมาเยี่ยมเยียนพวกเราเพียงชั่วครู  เพราะได
ขาววาบานนี้เมืองนี้เกิดความทุกขยากดวยภัยแลง  เมื่อลงมาเห็นชัดแกตาแลวก็จะกลับไป
ชวยแกไขใหมีน้ําทาอุดมสมบูรณตอไป     ทานกําลังจะกลับไปแลว และบัดนี้จะชวยทําพิธี
ปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อเปนที่ระลึกในการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระองค

การที่ญาติโยมทั้งหลายไดเห็นอิทธิฤทธิ์อภินิหารของทาน (มหาเทพ) แลวในวันนี้ นับวา
พวกเราเปนผูมีบุญมากกวาผูที่ไมไดมาประจักษแกตาของตัวเอง จึงสมควรเลาใหผูที่ไมได
มาฟงแบบปากตอปาก พรุงนี้อาตมาจะเชิญบรรดาสื่อมวลชนมาทําขาว ตําบลของเราจะได
เปนที่เล่ืองลือนับถือ มีผูคนมาเที่ยวชมความศักดิ์สิทธิ์ของรางทรงที่มหาเทพทิ้งเอาไว  วัด
ของเราจะไดเจริญพัฒนาทันวัดอื่น ๆ เขาเสียที…

 (เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก : 60, 62)

                                                          
32เสฐียรโกเศศ [นามแฝง], “ชีวิตชาวไทยสมัยกอน,” ใน วัฒนธรรมและประเพณี

(พระนคร : คลังวิทยา, 2514), 424.
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จากเรื่องสั้นจะเห็นไดวา เจาอาวาสกระทําตนเหมือนเปนผูวิเศษ เพราะสามารถติดตอกับ
เทพเจาได  นอกจากนี้ทานยังเปนผูนําในการปลุกเสกวัตถุมงคลที่ระลึกในการเสด็จของเทพเจา

พฤติกรรมของทานเจาอาวาสผิดพระวินัย ในขอจตุตถปาราชิกกัณฑ  คือ “หามคุณ
พิเศษที่ไมมีในตน  ภิกษุละเมิดตองอาบัติปาราชิก”33  นอกจากนี้ทานฉกฉวยโอกาสจากความพิการ
ของเด็กชายเพื่อสรางชื่อเสียงใหตัวเองและวัด ทานหวังวาเหตุการณนี้จะสามารถเรียกศรัทธาและเงิน
บริจาคจากชาวบานไดเพิ่มข้ึน  พฤติกรรมของทานจึงเปนลักษณะของคนในสังคมทุนนิยมและบริโภค
นิยม ซึ่งทําทุกอยางเพื่อความสําเร็จของตน โดยไมสนใจวาผูอ่ืนจะเดือดรอนหรือไม

3.2.3 มีอาชีพไมบริสุทธิ์
การมีอาชีพไมบริสุทธิ์ของพระสงฆ คือ พระสงฆมิไดดํารงชีวิตตามหลักนิสสัย 4 อัน

ประกอบดวย จีวร  บิณฑบาต  เสนาสนะ  และคิลานปจจัยเภสัชบริขาร  พระสงฆใชวิธีการตาง ๆ เพื่อ
แสวงหาทรัพยสิน  เงินทอง และส่ิงอํานวยความสะดวก  ซึ่งเกินความจําเปนของบรรพชิต วิธีการเลี้ยง
ชีพที่พระสงฆในเรื่องสั้นกระทําไดแก  การประกอบพิธีไสยศาสตร  และการประกอบธุรกิจ

“ไสยศาสตร”    หมายถึง  วิชาหรือวิธีการปฏิบัติที่เกี่ยวกับการใชอํานาจลึกลับใน
ธรรมชาติ เพื่อประโยชนและโทษของผูที่เกี่ยวของ โดยมีวิธีการ เครื่องมือ และเปาหมายหนาที่เฉพาะ
ชัดเจน  นอกจากนี้ไสยศาสตรอาจรวมไปถึงเรื่องผี โหราศาสตร การรักษาแผนโบราณ  และเรื่องตาง ๆ 
ที่คนเชื่อและถือปฏิบัติที่วิทยาศาสตรไมอาจพิสูจนได34

ในพระสุตตันตปฎก ทีฆนิกาย สีลขันธวัคค  พรหมชาลสูตร ไดกลาวถึงมหาศีล ซึ่ง
เปนขอละเวนของพระสงฆไววา

เวนจากการดํารงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ดวยติรัจฉานวิชา เชน ทายนิมิต, ทายฝน, ทาย
หนูกัดผา เปนตน
เวนจากการดํารงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ดวยติรัจฉานวิชา เชน ดูลักษณะแกวมณี,

                                                          
33 สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 146.
34เสรี  พงศพิศ, “ไสยศาสตร,”  ใน คํา : รองรอยความคิด ความเชื่อไทย  (กรุงเทพฯ :

โครงการเผยแพรผลงานวิจัย ฝายวิจัย จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2535), 97
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ลักษณะไมถือ, ลักษณะผา, ลักษณะศัสตรา เปนตน
เวนจากการดํารงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ดวยติรัจฉานวิชา เชน ทายทักเกี่ยวกับพระ
ราชา ดวยพิจารณาดาวฤกษ
เวนจากการดํารงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ดวยติรัจฉานวิชา เชน ทายจันทรุปราคา
สุริยุปราคา เปนตน
เวนจากการดํารงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ดวยติรัจฉานวิชา เชน ทายฝนตกชุก
ฝนแลง เปนตน
เวนจากการดํารงชีวิตดวยมิจฉาชีพ ดวยติรัจฉานวิชา  การบน, การแกบน,
การประกอบยา เปนตน35

ติรัจฉานวิชา ที่ปรากฏในพระสุตตันตปฎก  หากแปลตามตัวแลว หมายถึง วิชาเหลา
นี้ขวาง หรือวิชาที่ไมเขากับความเปนสมณะ36  หากพิจารณาตามศัพทแลวก็จะเห็นวา ไสยศาสตรเปน
วิชาที่ไมเหมาะสมกับพระสงฆ

ในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 ถึง 2543 ปรากฏเรื่องสั้นซึ่งตัวละครพระสงฆประกอบ
พิธีไสยศาสตรเพื่อแสวงหาผลประโยชนใน  ยาเลือด   โลกีย-นิพพาน  ภิกษุชราและคนใบ   และ
บวชละลายแมน้ํา

การประกอบพิธีไสยศาสตรเพื่อสรางกําลังใจและความมั่นใจใหแกชาวบาน ดังเชน
“หลวงพี่สันติ” ใน โลกีย-นิพพาน หลวงพี่สันติเปนพระสงฆที่มีชื่อเสียงในการประกอบพิธีไสยศาสตร  
ทั้งการสักน้ํามัน การสักยันต การเจิมปาย การปลุกเสกเครื่องรางของขลัง การดูพระ การใบหวย 
เปนตน  พระผูเปนนองชายไดบรรยายถึงการประกอบพิธีสักยันตของหลวงพอสันติวา

ทานไขกอกน้ําปลอยใหมันไหลลงในขันเงินที่ขัดจนเงาวับ พันสายสิญจโดยรอบและ
หลับตาบริกรรม ผมเฝาสังเกตทุกอิริยาบถของทานอยางสนใจ  ครูตอมาทานยกขันน้ํามนต
วางบนแทน  เปดลิ้นชักใตแทนยกถาดเครื่องมือสักยันตออกมา และเบือนหนาไปที่ชายหนุม

                                                          
35 สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 290.
36 เร่ืองเดียวกัน, 291.
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วัยยี่สิบกวาที่นั่งพนมมืออยูเบื้องหนาผมรูแตเพียงวาแขกคนลาสุดของกุฏิมาหาหลวงพี่เพิ่ม
ความเชื่อมั่นอะไรบางอยางของชายชาตรี

…
หลายเดือนมานี่ผมเห็นกิจกรรมของพระที่นี่มีแตทําพิธีกรรม ปลุกเสก สักยันต เจิมปาย 

ดูพระเครื่อง ผมก็ยังไมเขาใจอยูดีวาพิธีกรรมพวกนี้ มันเกี่ยวกับการดําเนินชีวิตเพื่อบรรลุ
ธรรมตรงไหน 

      (โลกียนิพพาน, 27-28)

จะเห็นไดวา หลวงพี่สันติทําพิธีสักยันตใหกับชายหนุม  และชายหนุมตางก็ศรัทธา
และเชื่อมั่นในความศักดิ์สิทธิ์ของพิธีกรรมดวยเชนกัน

การปลุกเสกวัตถุเพื่อใหโชคลาภปรากฏใน ภิกษุชราและคนใบ กลาวถึง “ภิกษุชรา”
ประกอบพิธีไสยศาสตรเชนกัน ทานปลุกเสกสีผ้ึงมหาเสนห เพื่อใหชาวบานบูชาไปใช  ภิกษุชราสอนวิธี
ใชสีผ้ึงแกชาวบานวา

ปฏิบัติใหไดทุกวันนะ ภิกษุชราพูด กอนออกจากบานไปทํามาคาขายหรือติดตอการงาน
อะไรก็ปายปากไป พูดจาออกมานี่มีแตคนรักมีแตคนเชื่อถือ  ตื่นนอนลางหนาแตงตัวเสร็จ
สรรพก็นึกถึงคุณพระคุณเจา นึกถึงฉัน แลวก็ปายจากซายไปขวา สีผ้ึงของฉันนี่ไดผลมา
มากนัก ตอนใชเอยอะไรออกมาอยางกับทองคํา

เจาคะ หญิงอวนวัยกลางคนรับคํา กมลงกราบ สงซองกระดาษสีขาวใหภิกษุชรา
 (ภิกษุชราและคนใบ : 64)

จากคํากลาวของภิกษุชราทําใหเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของสีผ้ึงมหาเสนห บุคคลใดบูชา
ไปใชก็ประสบผลสําเร็จ  พฤติกรรมของภิกษุชราจึงคลายกับการโฆษณาขายสินคา  และนักเขียนก็ให
ภาพของชาวบานวาเชื่อถือความศักดิ์สิทธิ์ของสีผ้ึงดวยเชนกัน

การดูฤกษยามปรากฏใน บวชละลายแมน้ํา  กลาวถึง  ผูใหญบานและภรรยามาวัด
เพื่อขอใหสมภารดูฤกษยามวันบวชใหลูกชาย สมภารยินดีดูให ดังคํากลาวของสมภารวา
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ดีแลว ๆ  สมภารบอก  แตตําราอยูบนกุฏิ ขึ้นไปบนกุฏิเถอะ จะไดหาฤกษให ไมรูวาจะ
ติดงานบวชวันไหนบางฉันจะหาฤกษดี ๆ ให เอาตั้งแตโกนหัวเลยนะ แลวก็ฤกษเขาโบสถ 
ตอนฉลองนาคนาจะมีลิเกสักโรง  เดี๋ยวนี้มีแตวงลูกทุง ฉันไมไดดูลิเกมานานแลว คนสมัยนี้
เขาไมดูกัน ดูแตลูกทุง มีหางเครื่องนุงกระโปรงสั้น ๆ  อันที่จริงมันนาเกลียด แตฉันก็วาเพื่อ
ชาวบานจะไดสนุกกันบาง นานทีปหน ไมเปนไร

(บวชละลายแมน้ํา : 41)

สมภารใหความสําคัญกับฤกษยาม และการฉลองนาค   โดยมิไดส่ังสอนสิ่งที่เหมาะ
สมกับชาวบาน  กลับเห็นดีกับการจัดงานบวชที่ฟุมเฟอยนอกจากนี้ยังแสดงใหเห็นวา  พุทธศาสนิกชน
ก็เชื่อเร่ืองฤกษยามที่เปนศิริมงคล  และใหความสําคัญกับความมีหนามีตาในสังคม  โดยมิไดคํานึงถึง
จุดมุงหมายที่แทจริงของการบวช

การดูดวงชะตาเปนการกระทําหนึ่งที่พระสงฆใชในการแสวงหาผลประโยชน  ดังใน
ยาเลือด  กลาวถึง “ทานพระครู” ดูดวงชะตาใหหญิงสาวชื่อ “ฝน”  ฝนกําลังปวยรักษาดวยวิธีใดก็ไม
ทุเลา  เพื่อนบานจึงกลาวหาวาเปนเธอผีโขมด  ตาหลุยพอของเธอจึงพามาหาทานพระครู  เพื่อใหทาน
ตรวจดูดวงชะตา  ดังที่นักเขียนไดบรรยายไววา

สาวฝนนั่งพับเพียบกมหนากลั้นเสียงสะอื้น  น้ําตาไหลอาบแกมเปนทางยาว…   ตาหลุย
ผูเปนพอนั่งถอนใจอยูขาง ๆ เวลาผานไปนาน ทานพระครูยังคงกมหนากมตาลากดินสอ
ขยุกขยุยไปมาบนแผนกระดาษ

ไมคอยดี ทานพระครูสายหัวเงยหนาขึ้นพูด หมูนี้ไมคอยดี…
หลวงพอ ขอรับ” ตาหลุยลุกลี้ลุกลน แตอึกอักอยูในลําคอ “ที่วาไมคอยดี เปนยังไงหนัก

หรือเบา
หนัก  ทานพระครูย้ํารับท้ังที่คําหมากยังคับปาก  หนักเอาการ…
ขนาดไหนละ ขอรับ  ตาหลุยถามทําลายความเงียบ  ที่วาหนักเอาการ หนักยังไง
ถึงตาย  ทานพระครูตอบเสียงหนักแนน ขณะที่มือยังคงขีดเขียนตัวเลขอยูในแผน

กระดาษ
(ยาเลือด : 55)
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จากคําบรรยายทําใหเห็นวา พระครูทํานายดวงชะตาของฝนวาอาการหนักถึงตาย
ผูเปนพอจึงตกใจมาก  ตาหลุยเชื่อคําทํานายของพระครู  รวมทั้งยินดีจะปฏิบัติตามคําแนะนําของทาน 
เพื่อชวยเหลือใหลูกสาวปลอดภัย

นอกจากการประกอบพิธีไสยศาสตรแลว  พระสงฆบางรูปยังประกอบธุรกิจเปนอาชีพ
ดังปรากฏใน ดอกศรัทธา กลาวถึง “ทานพระครู” มีความประสงคจะสรางเมรุ ซึ่งมีราคาหนึ่งลานบาท  
ทานอางวาเมรุทําใหวัดเจริญกาวหนาและเปนหนาเปนตาแกตําบล จึงใหกรรมการวัดออกเรี่ยไรเงิน
และส่ิงของจากชาวบาน  ความจริงทานพระครูนําเงินที่ไดจากการเรี่ยไรเพียงบางสวน สวนที่เหลือนํา
มาสรางประโยชนใหแกตนเอง ลุงโทนหนึ่งในคณะผูออกเร่ียไรเทานั้นที่รูความจริงนี้  ดังเมื่อลุงโทนได
สนทนากับลูกชายเรื่องหาทางรักษาหญิงสาวคนหนึ่งในหมูบาน ซึ่งเกิดอาการคลุมคลั่ง จากการที่ตอง
หาเงินใชหนี้ ดังที่ลูกชายเลาวา

…อีแพงมันกินยามาไมใหงวงนอนไงละ มันขยันดํานาทั้งกลางวันกลางคืนคืนไหนเดือน
มืดก็จุดตะเกียงไวหัวคันนามิใชรึ กินมากเขามันก็เปนโรคประสาทนะซี สาเหตุที่มันขยันผิด
ปกติ ก็เพราะมันยืมเงินทานพระครูมาซื้อนาเกือบแสนแลวทีนี้ดอกมันบานนะซีพอ ถึงตอง
ทํางานหนัก…

 (ดอกศรัทธา : 77)

จากการสนทนากับลูกชาย ทําใหลุงโทนรูวา ทานพระครูนําเงินจากการเรี่ยไรไปปลอยกู 
โดยคิดดอกเบี้ยราคาแพง  ชาวบานที่กูเงินทานพระครูตองกินยามา เพื่อใหสามารถทํางานไดมากขึ้น 
จะไดมีเงินมาสงดอกเบี้ย หรือเมื่อลุงโทนไดสนทนากับไอเตี้ย ซึ่งเปนลูกศิษยคนสนิทของทานพระครู 
ไอเตี้ยไดเลาเรื่องของทานพระครูใหฟงวา

…เดี๋ยวนี้สบาย เหลือวัวอยูยี่สิบหาตัว พระครูทานขายไปเกือบครึ่ง เพราะหลานชาย
ทานมาขอยืมเงินไปซื้อรถแทรกเตอร ทานวาเหลือเงินแคแสนกวาเลยขายวัวใหไป

…
แหม พอหมอ ขากําลังโชคดีนะ ทานพระครูจะซื้อรถอีกคันแลว เปนรถสองแถวรับจาง 

จะใหขาหัดขับเปนโชเฟอร แตนี่ขายังหากระเปารถไมไดเลย…
 (ดอกศรัทธา : 78-79)
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จะเห็นไดวาทานพระครูขายวัว และนําเงินมาใหหลานยืมซื้อรถแทรกเตอร นอกจากนี้
ยังนําเงินมาซื้อรถยนตสองแถว  เพื่อรับจาง เปนตน กลาวไดวา ทานประกอบธุรกิจแสวงหาเงินทอง  
ซึ่งเปนการกระทําขัดกับหลักปาริสุทธิศีลขอ “อาชีวปาริสุทธิศีล”

เร่ืองสั้นขางตนนี้ ทําใหเห็นวา พระสงฆประกอบพิธีไสยศาสตรไดแก  การสักยันต
การปลุกเสกเครื่องรางของขลัง  การใชจิตติดตอกับเทพเจา  การทํานายดวงชะตา  และดูฤกษยาม
ตัวละครพระสงฆใชไสยศาสตรซึ่งผูกติดอยูกับความเชื่อของชาวบาน มาเปนวิธีในการแสวงหาเงินทอง
ใหตนเอง  นอกจากนี้พระสงฆบางรูปยังนําเงินเรี่ยไรของชาวบานมาลงทุนสรางผลกําไรใหตนเอง

3.2.3 เกี่ยวของกับสตรี
ความเกี่ยวของกันระหวางตัวละครพระสงฆกับสตรีมักปรากฏในฐานะอดีต สามีภรรยา  

คนรัก  ผูประกอบพิธีกรรมกับผูมารับการประกอบพิธีกรรม  ผูอุปการะกับผูไดรับการอุปการะ  คนรูจัก
กัน  และคนที่เพิ่งพบกันเปนครั้งแรก

จากการศึกษาเรื่องสั้นระหวางป พ.ศ 2532 – 2543 พบเรื่องสั้นที่ตัวละครพระสงฆแสดง
พฤติกรรมเกี่ยวของกับสตรีทั้งสิ้น 14 เร่ือง ไดแก   ภาพลวง    ภาพลวงตา     ในฤดูฝน
พรรษามหาชาติ  เลื้อย  โปรดสัตว  ภาพเหมือน  ภาพดาวหลงฟาในคืนพระจันทรเสี้ยว
ไปไมถึงนิพพาน  นกนอยจากดอยสูง  กรงขังวิญญาณ  จําปลืมป  สรอยสายบัว และ
โลกียธรรม  ซึ่งอาจจัดกลุมพฤติกรรมไดดังนี้  การครุนคิดถึงสตรี การพูดเกี้ยวพาราสี และการสัมผัส
รางกายสตรี  รวมทั้งการมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับสตรี

1) การครุนคิดถึงสตรี
 ตัวละครพระสงฆกลุมนี้แสดงพฤติกรรมครุนคิดถึงหญิงสตรี  เมื่อไดรับส่ิงเราอันไดแก รอยยิ้ม 
เสียงพูด สรีระ ความงดงามแหงสตรีเพศ ก็ทําใหจิตใจไมมั่นคงได  สตรีซึ่งตัวละคร
พระสงฆครุนคิดถึงเปนหญิงสาวที่มีความเกี่ยวของในฐานะคนรัก  หรือคนที่เพิ่งพบกันเปนครั้งแรก
ตัวละครพระสงฆที่แสดงพฤติกรรมเชนนี้ใน พรรษามหาชาติ  ในฤดูฝน  ภาพลวง และภาพลวงตา
การครุนคิดถึงสตรีที่เปนคนรักปรากฏใน  พรรษามหาชาติ    กลาวถึง “พระแผว”  เขาสูรมกาสาวพัสตร
เพื่อตอบแทนบุญคุณบิดามารดา และเมื่อลาสิกขาแลว จะไปสูขอชบาหญิงคนรักและแตงงานกัน เมื่อ
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ถึงเทศกาลเทศนมหาชาติ  พระแผวอยากใหคนรักมาฟงตนเทศน แตชบาไปทํางานที่กรุงเทพฯ พระ
แผวจึงครุนคิดถึงชบา  ดังที่นักเขียนบรรยายความรูสึกของตัวละครพระสงฆวา

พระแผวยกมือขึ้นพนมระหวางอก หลับเปลือกตาซึ่งเตนระยิบในอาการแหงการสํารวม 
ระงับอกุศลจิตลวงเกินพระพุทธศาสนามากแลว ภาวะจิตรอนรุม เผาความรูสึกจนรอนรน 
ไมนาจะเปนจิตของผูอยูในรมกาสาวพัสตร หนวยตาเขมเผยอขึ้นชา ๆ มองผานหนาตางกุฏิ
ออกไปตรงลานหนาวัด หัวใจพระหนุมก็เตนระรัวแรงเสียยิ่งกวากลองเพล มองเห็นกลุม

ชาวบานรําเถิดเทิงแหแหนกันเขามา เสียงกลองยาวดังมาเปนจังหวะเราใจ หัวใจพระ
หนุมก็โลดระทึกดุจควายเปรียวกลางทองทุง

…
ชบาไปไหน… แมเทศกาลเทศนมหาชาติก็ไมเห็น ทําไมไมโผลหนามาใหหลวงพี่ไดเห็น

บาง  พระแผวกัดฟนแนน…จีวรหมคลุมเรือรางรอนเราเสียยิ่ง อยากลาสิกขาบทหมจีวรกับ
โคนตนโพธิ์เสียบัดเดี๋ยวนั้น …

            (พรรษามหาชาติ : 140, 146)

จากความรูสึกของพระแผวจะเห็นไดวา  ทานครุนคิดถึงชบาเพราะมีความผูกพันกัน
ในฐานะคนรักที่คาดวาจะแตงงานกัน  แมทานจะรูวาการครุนคิดนี้ไมเหมาะสมกับบรรพชิต แตดวย
ความรักตอชบา จึงมิอาจหักหามใจได เมื่อโยมพอโยมแมบอกวาคนรักไปทํางานที่กรุงเทพฯ และชบา
ฝากบอกใหพระบวชตออีกพรรษา ทานก็ยิ่งกังวลใจมากยิ่งขึ้น  ผูเขียนไดทิ้งปญหาคางไวแตเพียงวา
พระแผวยังไมอาจตัดสินใจไดวาจะลาสิกขาหรืออยูในสมณเพศตอไป  พฤติกรรมของพระแผว  นับเปน
การละเมิดอธิศีลสิกขา  เพราะ “ไมสํารวมอินทรีย”

ตัวละครพระสงฆอีกกลุมหนึ่งครุนคิดถึงสตรีซึ่งมิไดอยูในฐานะคนรัก หากแตเปน
เพียงคนที่เพิ่งพบกัน หญิงสาวเหลานี้เปนชาวบานที่มาใสบาตร หรือมาเพื่อฟงเทศน  ตัวละครพระสงฆ
ครุนคิดถึงสตรีเหลานี้เพราะความตองการภายในจิตใจอันไดแกความยินดีในกามคุณ ประกอบกับส่ิง
เราภายนอก  ไดแก รอยยิ้ม  เสียงพูด  สรีระของหญิงสาว  ตัวละครพระสงฆที่แสดงพฤติกรรมนี้จาก
ในฤดูฝน  ภาพลวง  และภาพลวงตา

ในฤดูฝน กลาวถึง “พระเพียร” ผูเขาสูเพศนักบวชเพราะผิดหวังในความรัก  ทาน
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ปฏิบัติตามสมณกิจอยางเครงครัด และยังมุงวิปสสนาเพื่อใหจิตใจมั่นคง  แตเมื่อพระเพียรออกธุดงค
ไดไมนาน จิตใจของทานกลับไมสงบ เพราะครุนคิดถึงหญิงสาว ดังนักเขียนไดบรรยายวา

…พระหนุมมุงมั่นกับการประกอบวัตรกิจตามพระวินัยอยางเครงครัด คร้ันเวนวางจาก
กิจของวัด พระหนุมไมรีรอที่จะเขาไปอยูในโลกอันลึกล้ําของวิปสสนา…

ความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเมื่อลวงเขาสูพรรษาที่สาม ระหวางเสนทางของธุดงควัตร
ดังโลกลี้ลับของวิปสสนากรรมฐานถูกผลักใหเคลื่อนที่ และแรงปะทะทําใหเกิดรอยทะลุ 

แผนดินกวางใหญถูกเปดเผยขึ้นดวยสองเทาที่กาวสืบไปเร่ือย ๆ หวงแหงสมาธิไมสงบนิ่ง
เหมือนวันวารที่ผานมา หากภิกษุหนุมรูสึกไดถึงดงดอกไมหลากสีสันระบัดขึ้นภายในใจ 
รอยยิ้มของหญิงสาวระหวางการบิณฑบาตติดปกใหหัวใจโบยบินสูทองฟา นั่นหาใชความ
ถูกตองตามบัญญัติสมณะโคดมไม ดวงหนาภิกษุหนุมคล้ําหมองลงตามเสนทางที่ทอดผาน
ยาวไกลออกไป

(ในฤดูฝน : 75)

จากการบรรยายขางตนทําใหเห็นวา พระเพียรครุนคิดถึงหญิงสาวที่มาใสบาตร
ระหวางทางธุดงควัตร แมวาทานจะมุงปฏิบัติวิปสสนา แตส่ิงเราอันไดแกรอยยิ้มของหญิงสาวทําใหจิต
ใจทานกลับไมสงบเชนเคย  พระเพียรเองรูวาการคิดถึงหญิงสาวเปนสิ่งไมเหมาะสมกับสมณเพศ จึงทํา
ใหเกิดความทุกขใจ สุดทายทานจึงลาสิกขา  พฤติกรรมของ “พระเพียร” เปนการละเมิดอธิศีลสิกขา  
เหตุเพราะ “ไมสํารวมอินทรีย”  อีกทั้งยังละเมิดอธิจิตตสิกขา  เพราะไมสามารถควบคุมใจใหอยูใน
สมาธิได

 การครุนคิดถึงสตรีที่เพิ่งพบกันยังปรากฏใน   ภาพลวง กลาวถึง   “พระกฤษณะ”
บวชเพื่อตองการแสวงหาทางหลุดพน    ทานตองเผชิญกับอุปสรรคอันยิ่งใหญคือ  ความกําหนัดใน
กามคุณซึ่งเปนความปรารถนาทางธรรมชาติ  ดังเมื่อไดยินเสียงหญิงสาวซึ่งมาขอฟงเทศนพระกฤษณะ
ก็ตองตอสูกับราคะอยางหนัก ดังทานบรรยายความรูสึกไววา

ภิกษุผูตองการละกิเลสรูสึกจิตใจส่ันไหว บางสิ่งบางอยางในจีวรเริ่มไหวตัวอีกครั้ง
เสียงหวานนั้นกระตุนใหภิกษุหนุมจินตนาการถึงความงดงามแหงสรีระของเพศหญิง
ภายใตดวงตาที่ปดสนิท ดวงใจกลับไหวกระเพื่อมดวยตัณหาราคะแหงธรรมชาติเขา
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ครอบงํา
ทานยังไมยอมลืมตา เสียงหวานใสยังแววกระทบความรูสึกสวนลึกใหลุถึงอํานาจมืดที่

ซุกซอนอยูภายใน
ลมหายใจของภิกษุแรงขึ้น กลับกันไปเสียเถิด เราไมมีอะไรจะเทศนใหพวกทานฟงเลย 

ภิกษุรํ่ารองบอกพวกเขาอยูในใจ  พยายามอยางยิ่งที่จะเอาชนะปฏิกิริยาทางกายใหได แตดู
เหมือนมันกลับรุนแรงขึ้นจนสุดระงับ

พวกเรากลับกันกอนดีกวา อยารบกวนทานเลย พรุงนี้เชาคอยมาใหม  ใครคนหนึ่งพูดขึ้น
พวกเขาพากันกมลงกราบ ภิกษุเหงื่อไหลซึม สายลมเย็นพัดโชยยามวิกาล จีวรลูสัมผัส

ผิวกาย เสียงเดินของพวกเขาหางออกไปทุกขณะ เหงื่อชื้นทําใหเย็นสบายยามลมพัดตอง
ภิกษุผูตองการละกิเลสกมตัวลงนอน บางสิ่งบางอยางในจีวรขยายตัวเต็มที่ ในมโนภาพ

เขามองเห็นโยนีอยูรอบกาย เขาสัมผัสถึงความพายแพอีกครั้งเมื่อจีวรบางสวนเปยกชื้น
(ภาพลวง : 65-66)

  พระกฤษณะตองตอสูกับราคะ เสียงของหญิงสาวยิ่งเปนสิ่งเราใหทานจินตนาการ
ไปถึงสรีระอันงดงามแหงสตรีเพศ จนไมสามารถควบคุมอารมณได และสําเร็จความใคร ทานรูสึกทุกข
ใจจากการกระทําของตนเองและตระหนักวาตนยังเปนบรรพชิต  พฤติกรรมของพระกฤษณะผิดพระ
วินัย ในเตรสกัณฑ  สิกขาบทที่ 1 คือ “หามภิกษุทําน้ําอสุจิใหเคลื่อนโดยเจตนา หากลวงละเมิดตอง
อาบัติสังฆาทิเสส”37

ตัวละครพระสงฆครุนคิดถึงหญิงสาวคนรักเพราะความผูกพันกันมากอน และมิไดตั้ง
ใจบวชเพื่อหลุดพน ในขณะเดียวกัน    ตัวละครพระสงฆอีกกลุมหนึ่งครุนคิดถึงสตรีที่มิไดมีความ
ผูกพันกัน เปนแตเพียงผูที่เพิ่งพบกันเปนครั้งแรก  การครุนคิดถึงนี้เกิดจากกิเลสในใจ รวมกับส่ิงเรา
ภายนอก  ทําใหเกิดความปรารถนาที่จะใกลชิดกับหญิงสาว และตองการเรียนรูเร่ืองราวทางโลกมาก
กวาธรรมะ    ตัวละครในกลุมนี้รูสึกผิดตอการครุนคิดถึงหญิงสาว และหาทางออกดวยวิธีการตาง ๆ ได
แก การลาสิกขา  หรือการอยูในระหวางตัดสินใจวาจะลาสิกขาหรือไม    ขณะที่บางรูปมุงมั่นจะอยูใน
สมณเพศเพื่อแสวงหาทางหลุดพนตอไป

                                                          
37 สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 147.
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2) การพูดเกี้ยวพาราสีและสัมผัสรางกายสตรี
การพูดเกี้ยวพาราสี หมายถึง การพูดแสดงความรักใครในเชิงชูสาว38  พูดแทะโลม หรือพูดเลียบเคียง
เพื่อใหสมปรารถนา39 ตัวละครพระสงฆพูดเกี้ยวพาราสีหญิงสาวปรากฏใน โปรดสัตว  และเลื้อย

ตัวละครพระสงฆพูดเกี้ยวพาราสีหญิงสาวในที่สาธารณะ  ปรากฏใน
 โปรดสัตว  กลาวถึง  พระสงฆรูปหนึ่งสนทนากับหญิงสาวตามลําพังที่ปายรถเมล หญิงสาวเปนผูเร่ิม
บทสนทนากอนดวยการถามวา “หลวงพอจะไปไหน” (โปรดสัตว : 57) เมื่อทานตอบแลว ทานก็เปน
ฝายถามบาง  ทั้งสองสนทนาเรื่องพื้นเพเดิมของหญิงสาว และเรื่องหนาที่การงานของเธอ เมื่อทาน
ทราบวาเธอยังไมมีงานทํา จึงอาสาหางานให ดังตัวละครพระสงฆพูดวา  “สงสาร อยากหางานใหทํา 
ฉันมีลูกศิษยที่เขามีกิจการพอจะชวยเหลือได” (โปรดสัตว : 58)  ทานบอกใหหญิงสาวไปพบ และใน
ตอนทายทานไดพูดเกี้ยวพาราสีหญิงสาว โดยถามวา “ตอนนี้เธอมีผัวหรือยัง” (โปรดสัตว : 59)
จากเรื่องสั้นขางตนจะเห็นไดวา พระสงฆแสดงความปรารถนาจะชวยเหลือหญิงสาว แตในบทสนทนา
ไดส่ือถอยคําที่มีความหมายเชิงเกี้ยวพาราสี  นักเขียนซึ่งเลาเรื่องผานสายตาของหญิงสาวแสดงความ
ไมพอใจการกระทําของพระสงฆ ทั้งการจองมอง การสบตาอยางออนหวาน รวมไปถึงการใหนามบัตร
เพื่อใหไปพบ  พฤติกรรมการพูดจาเกี้ยวพาราสีของ “หลวงพอ”  เปนการละเมิดพระวินัย ตามเตรส
กัณฑ สิกขาบทที่ 3 คือ “หามภิกษุมีจิตกําหนัดพูดเกี้ยวหญิงดวยวาจาชั่วหยาบ พาดพิงเมถุน ทํานอง
ชายหนุมพูดเกี้ยวหญิงสาว ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแกผูลวงละเมิด”40

การสัมผัสรางกายสตรีปรากฏในเรื่องสั้น 2 เร่ืองไดแก ภาพเหมือน และ ภาพดาวหลง
ฟาในคืนพระจันทรเสี้ยว

ใน ภาพดาวหลงฟาในคืนพระจันทรเสี้ยว กลาวถึง พระสงฆหนีภัยสงครามจาก
แผนดินเกิดมายังดินแดนแหงเสรี การเดินทางอันยาวนานและเหน็ดเหนื่อยทําใหทานกระหายน้ํามาก 
ตลอดเสนทางดูเหมือนจะไมมีแหลงน้ําใหไดดื่มกิน ทานกําลังจะตายเพราะขาดน้ํา หญิงแมลูกออนคน

                                                          
38นววรรณ  พันธุเมธา, คลังคํา, 323.
39ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ . 2542,148.
40สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน,148.
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หนึ่งชวยชีวิตพระสงฆโดยใหดื่มน้ํานมจากทรวงอกของเธอ เมื่อทานไดสติและมองเห็นทรวงอกของเธอ 
ทานจึงเกิดความปรารถนาขึ้น  ดังที่ทานไดบรรยายความรูสึกของตนเองไววา

ภาพแหงมายาที่เรนลึกงดงามภาพนั้นกลับติดตรึงอยูกับสายตาแหงดวงใจของฉัน…
เร่ียวแรงแทจริงที่สูญหายไป…คอย ๆ กลับคืนมาอยางประหลาด ถึงคราวนี้ ! …มัน

รวดเร็ว…แข็งแกรง ดวยอารมณปรารถนาที่เรนลึก…นางขยับตัวที่จะวางรางของฉันลง
กับพื้น…แตฉันกลับแข็งขืน…ฉันควาจับ…และยึดรางของนางเอาไว… ใบหนาของฉันซุก
กลับลงไปท่ีหวางอก…ซุกกลับลงไปท่ีเตานมงามคูนั้นอยางแนบแนนและ “หิวกระหาย”

(ภาพดาวหลงฟาในคืนพระจันทรเส้ียว : 73)

จากการบรรยายความรูสึกจะเห็นไดวา ภิกษุหนุมไดสัมผัสกับทรวงอกของหญิงแมลูก
ออนอยางใกลชิด ทําใหเกิดราคะอันเปนความตองการตามธรรมชาติจนขาดสติ ทานจึงซุกหนากลับลง
ไปที่หวางอกและเกือบจะขมขืนนาง  แตเมื่อไดยินเสียงรองของเด็กทารกความรูสึกผิดชอบชั่วดีจึงกลับ
คืนมา  ทานสํานึกผิดและละอายตอการกระทําของตนเอง ตอมาทานจึงนําความผิดจากการกระทํา
คร้ังนี้มาสอนพระสงฆอ่ืนตอไป

การสัมผัสรางกายของสตรียังปรากฏ ใน ภาพเหมือน กลาวถึงภิกษุหนุมซึ่งเปนจิตกร
มีโอกาสไดใกลชิดกับหญิงสาวที่มาเปนแบบใหวาดภาพ การวาดภาพนี้เกิดขึ้นโดยลําพังในกุฏิสวนตัว
ของทาน ความงามของหญิงสาวประกอบกับบรรยากาศอันสงบ ทําใหภิกษุหนุมเกิดความเคลิบเคลิ้ม 
และเกิดอารมณปรารถนาอยางชายหนุมข้ึน  ภิกษุหนุมไมสามารถระงับอารมณปรารถนาไดจึงจับหนา
อกของหญิงสาว   ดังที่ทานไดบรรยายวา

…ดวงตาเธอลุกวาว ขณะดวงหนาซีดเผือดลงเหมือนดวงจันทรในตัวเธอดับลงเดี๋ยวนั้น 
แกมเธอสั่นริก ๆ ยิ่งกวามือของฉัน มือหยาบกรานนั้นเลื่อนต่ําลงไปหมายควาจันทรกอนมัน
จะราวดับ เธอปดปองพัลวัน สวนฉันไมอาจยับยั้งมือของฉันเสียแลวเธอยืนนิ่งตัวแข็งเกร็ง 
หยาดน้ําใสทะลักออกจาดวงตาที่เบิกกวาง ฉันมองมือท้ังสอง มันคอยคลายแรงบีบ ทิ้ง

น้ําหนักลงจนลําแขนออนระทดระทวยลงขางกาย เธอกรีดรองแลววิ่งหนีไป ทิ้งฉันยืนตัว
แข็ง ลําแขนเกร็งจนเนื้อเตนเพื่อยกมือส่ันริกขึ้นมาจองมอง มือฉันสั่นอยางรุนแรง ดวงตาฉัน
เลา ฉันอยากเห็นดวงตาของฉันในยามนี้เสียจริง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



    78

(ภาพเหมือน : 115)

จากการบรรยายของภิกษุหนุมจะเห็นไดวา  ทานขาดสติเพราะอํานาจของราคะ
ประกอบกับการไดอยูตามลําพังกับหญิงสาว ทานจึงมิอาจยับยั้งใจได และจับหนาอกของเธอ  เมื่อ
ทานรูสึกตัวจึงละอายตอการกระทําของตนเองมาก

พฤติกรรมของภิกษุหนุมในเรื่องสั้นทั้ง 2 เร่ือง ละเมิดพระวินัย  ตามเตรสกัณฑ
สิกขาบทที่ 2 คือ “หามภิกษุมีจิตกําหนัดจับตองกายหญิง ไมวาจะเปนจับมือ จับชองผม หรือลูบคลํา
อวัยวะใด ๆ  ทรงปรับอาบัติสังฆาทิเสสแกผูลวงละเมิด”41

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวาความใกลชิดกับหญิงสาว เปนปจจัยสําคัญที่ทําให
ตัวละครพระสงฆเกิดราคะอันเปนความปรารถนาตามธรรมชาติ   เมื่อไมสามารถยับยั้งใจไดจึงสัมผัส
รางกายของหญิงสาว  แตหลังจากนั้นตัวละครพระสงฆรูสึกผิด และละอายตอการกระทําของตน

3) การมีความสัมพันธอยางลึกซ้ึงกับสตรี
การมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับสตรี หรือการเสพเมถุน  นับเปนการกระทําผิด

พระวินัยอยางรุนแรง การลงโทษคือ ใหลาสิกขาเพียงประการเดียว  ดังที่พระพุทธองคไดบัญญัติไววา 
“หามมิใหภิกษุเสพเมถุน  ทรงปรับอาบัติปาราชิกแกภิกษุผูลวงละเมิด”42   ในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 
2532 ถึง 2543  ปรากฏตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับพฤติกรรมมี
ความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับสตรีของตัวละครพระสงฆ เกิดขึ้นกับหญิงที่เปนอดีตภรรยา  เปนคนรัก  
เปนเด็กในความอุปการะ  หรือเปนหญิงที่มีบานอยูใกลบริเวณวัด  ตัวละครพระสงฆเปนฝายเริ่มตน
ความสัมพันธกอน สวนหญิงสาวยอมมีความสัมพันธดวยเพราะความผูกพันในฐานะคนรักหรือสามี
ภรรยา  ความศรัทธา  และการตอบแทนบุญคุณสตรีในเรื่องสั้นทั้งสิ้น 6 เร่ือง    ไดแก  ไปไมถึง
นิพพาน    นกนอยจากดอยสูง    จําปลืมป    กรงขังวิญญาณ  โลกียธรรม  และสรอยสายบัว

                                                          
41สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน,147.
42 เร่ืองเดียวกัน,141.
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การมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับอดีตภรรยาปรากฏใน โลกียธรรม กลาวถึง
 “ปรัชญ” เปนปลัดอําเภอหนุมอนาคตไกล พอแมขอรองใหเขาบวชตามประเพณี แตเขาปฏิเสธเพราะ
ไมศรัทธาในการบวช   ตอมาปรัชญจึงแตงงานแตชีวิตการแตงงานของเขาไมราบรื่น เนื่องจากมีปญหา
เร่ืองความบกพรองทางเพศซึ่งเกิดจากตัวเขาเอง ปรัชญไมสามารถแกปญหาไดจึงตัดสินใจบวชเพื่อหนี
ปญหา  ขณะอยูในเพศบรรพชิต “พระปรัชญ” มุงศึกษาพระธรรม แตจิตใจของเขาก็หมกมุนครุนคิดถึง
ภรรยาเสมอ  ทานกลับมาเยี่ยมบานทุกสัปดาหเพราะความเปนหวงบานและอดีตภรรยา  เมื่อมีโอกาส
ไดใกลชิดภรรยาตามลําพัง  ทําใหเกิดความปรารถนามีความสัมพันธกับอดีตภรรยา ดังการบรรยาย
ความรูสึกของพระปรัชญวา

ลําแสงสุดทายของตะวันอาบทาที่ขอบฟา ถึงเวลาตองกลับวัด เขาพลันรูสึกเจ็บปวดใน
ชองอก ระบบหายใจแปรปรวน สูดอากาศอยางไรก็ไมเต็มปอด มือเทาออนลา พลังฉกรรจ
ของความเปนหนุมปลิดปลิว เขาไมอาจยันกายหยัดอยู  เบื้องหนาคือบันได ดาวกระพริบ
พรางพราย เขาเลือกทรุดลมลงทางเบื้องหลังหางจากบันได

หลอนถลาถึงตัวรองเสียงตระหนก “คุณเปนอะไร ๆ” งก ๆ เงิ่น ๆ กมต่ําจนหนาแนบหนา 
ลนลานสอดแขนเขาประคองพยาบาล พลังล้ีลับในรางกายเขากอเกิดในบัดดล

…
สติของเขาคลายตกอยูในความฝน อารมณส่ันสะทานหวิวไหว สัมปชัญญะเหมือน
รับรูแตก็ไมรับรู ไมอาจบังคับการเคลื่อนไหวของอวัยวะสวนใด เหมือนถูกกดทับดวย

พลังตานขืนอันลึกลับ เขารูลาง ๆ วา เร่ียวแรงหลอนมิอาจพยุงกายเขาตอไปไหว พลังที่คืน
กลับทําใหเขาสามารถหยัดขาขึ้นอยางงายดาย บังเกิดความสุขสมอันประหลาดเหลือ เขา
พึงใจที่ออนลา เพื่อใชนาทีพิเศษนั้นคลองแขนโอบไหลหลอน หนาอกของเขากระเพื่อมขึ้น
ลงเร็วและแรง ดวงตาหรี่ปรือคลายตกอยูในภวังค สติไหวระเนนเหมือนเมฆฝนตองพายุ หู
แววเสียงกัมปนาทของฟาคะนอง อีกไมกี่อึดใจสายฝนคงถะถั่งเนืองนอง

         (โลกียธรรม : 63)
จากการบรรยายขางตนทําใหเห็นวา การกระทําของพระปรัชญมีการพัฒนาเปนขั้น

ตอนตามหลักกรรมตั้งแตจิตใจคิดถึงภรรยา กลับมาเยี่ยมบานมีโอกาสไดใกลชิดพูดคุย และทายสุดคือ
มีความสัมพันธกันทางกาย นักเขียนมิไดใชน้ําเสียงประชดประชันการกระทําของพระปรัชญ  ตรงกัน
ขามกลับแฝงดวยน้ําเสียงเห็นอกเห็นใจ    แตประเด็นที่นักเขียนตั้งคําถามคือในการที่ทานกลับไปเยี่ยม
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บานบอย ๆ และอยูตามลําพังกับหญิงที่ถึงแมจะไดชื่อวาเปนภรรยา   การอยูในสถานภาพของพระ
สงฆมีความเหมาะสมหรือไม

ตัวละครพระสงฆบางรูปปรารถนามีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับหญิงสาวที่อุปการะ
แตเมื่อหญิงสาวไมยินยอมจึงไดใชวิธีการตางๆ ไดแก การอางบุญ สวรรคและการตอบแทนบุญ 
ปรากฏตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมนี้  ใน นกนอยจากดอยสูง   กลาวถึง “หลวงพอ” หลอกลวง
พอแมของเด็กสาวชาวเขาวาจะนําลูกสาวมาอุปการะ สงเสียใหเรียนหนังสือ ความจริงทานนําเด็กสาว
เหลานี้มารับใชปรนนิบัติตน  เด็กสาวมิไดเต็มใจรับใชใกลชิดหลวงพอเพราะกลัวบาปกรรม แตทาน
หลอกลวงวาการไดจับตองรางกายของทานเปนบุญ ดังคําพูดที่วา “ไมเปนไรหรอกนางนกนอย เธอ
สามารถถูกตัวของหลวงพอไดเพราะหลวงพออนุญาต และการถูกเนื้อตองตัวของหลวงพอก็เปนบุญ
ดวย และจะไดใกลชิดสวรรค” (นกนอยจากดอยสูง : 75)  หลวงพอมีความสัมพันธกับเด็กสาว โดยที่
พวกเธอมิไดเต็มใจ ทานบอกวาสิ่งที่ทานกระทํากับเธอ “ใหถือเสียวาเปนการทดแทนบุญคุณที่หลวงพอ
ใหแกเธอ ครอบครัวของเธอก็แลวกัน”  (นกนอยจากดอยสูง : 75) จากขอความจะเห็นไดวา หลวงพอ
ยกเรื่องบุญคุณและการตอบแทนบุญคุณมากลาวอาง เพื่อใหเด็กสาวเห็นวาการกระทําของเธอถูกตอง
จะเห็นไดวาหลวงพอนําความเชื่อเร่ืองบุญ สวรรค และการตอบแทนบุญคุณมากลาวอาง เพื่อใหเด็ก
สาวยินยอมมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับตนเอง

นอกจากนี้เร่ืองสั้นเรื่องนี้ยังสอดคลองกับเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคม  กรณี
พระครูปลัดเถรานุวัตร หรือ พระภาวนาพุทโธขมขืนและทําอนาจารเด็กสาวชาวเขา  เหตุการณในเรื่อง
ส้ัน และเหตุการณที่เกิดขึ้นจริงในสังคมซึ่งสามารถเทียบเคียงกันได 2เหตุการณคือ

ในเรื่องสั้นกลาวถึงเสนทางจากที่พักของ “นางนกนอย” มาที่กุฎิของ “หลวงพอ”
นักเขียนไดบรรยายไววา  “…นกนอยจําทนกมหนานิ่ง กาวเทาเดินทื่อ ๆ  ผานคลองน้ําเล็กหลังโรงเจ 
เดินขามสะพานไมขนาดเล็กที่บริเวณรอบ ๆ เต็มไปดวยตนไมหนาทึบข้ึนปกคลุม”(นกนอยจากดอยสูง
:   75)   สอดคลองกับส่ือมวลชนเสนอขาว   เมื่อกลาวถึงบริเวณกุฏิของพระภาวนาพุทโธ  ความวา
“…ตั้งอยูในเขตสงฆ มีปาย ’หามเขา‘ สีแดงโรติดอยู และมีคลองเล็ก ๆ กั้นรอบบริเวณ ตองขามสะพาน
ไมเขาไป เมื่อสังเกตดี ๆ ก็พบวาหากอยูดานนอกไมสามารถมองทะลุเขาไปดานในได เพราะมีตนไม
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หนาทึบบังเอาไว”43  นอกจากนี้เมื่อจะมีความสัมพันธกับเด็กสาวพระสงฆจะกลาวถึงเรื่องบุญเชนเดียว
กัน  ในเรื่องสั้นปรากฏคําพูดของ “หลวงพอ” วา “ไมเปนไรนางนกนอย เธอสามารถถูกตัวหลวงพอได
เพราะหลวงพออนุญาตและการถูกเนื้อตองตัวของหลวงพอเปนบุญดวย และจะไดใกลชิดสวรรค”
(นกนอยจากดอยสูง : 75)

ส่ือมวลชนไดเสนอคําใหการของเด็กหญิงชาวเขาที่ถูกพระภาวนาพุทโธขมขืน  เด็ก
หญิงคนหนึ่งไดใหการวา   “หลวงพอฉุดมือหนูเขาไปในหองแตหนูไมยอม พรอมทั้งดิ้นและกระทืบเทา 
หลวงพอบกวา ‘ไมยอมก็ไมยอม’ จากนั้นก็ปลอยตัวหนูไปพรอมกับพูดวา‘จะใหบุญอะไรก็ไมเอา“44  
จากความสอดคลองกันของเหตุการณ  ทําใหคาดไดวานักเขียนอาจจะไดรับแรงบันดาลใจจาก
ส่ือมวลชน ซึ่งเสนอขาวเกี่ยวกับพระสงฆในชวงเวลานั้น
 “พระราหู” ใน สรอยสายบัว ทานเขาสูเพศบรรพชิต เพราะตองการเปนพระสงฆที่
ประสบความสําเร็จ พระราหูมีลูกศิษยมากมาย   ใครมีเร่ืองเดือดรอนก็ตองมาใหทานชวยเหลือ ทาน
จึงคิดวาตนเองเปนพระสงฆที่ทุกคนเคารพนับถือ มีเพียง ”มารา” หญิงหมายที่ไมสนใจจะมาขอความ
ชวยเหลือ ทานจึงสนใจผูหญิงคนนี้เปนพิเศษ ดังคําพูดของพระราหูวา “ปฏิกิริยาที่แตกตางไปของ
หลอนทําใหผมไมสบายใจนัก บางครั้งพาลกังขาความสําเร็จที่มีวาเปนสิ่งจริงแทหรือไม…และเริ่มคิด
วามีส่ิงที่ตองการเหนือการประสบความสําเร็จในอาชีพ” (สรอยสายบัว : 73) ทุกครั้งที่มารานุงกระโจม
อกลงไปเก็บสายบัวมาทําอาหาร    พระราหูจะแอบดูเธอจากหนาตางกุฏิ  ทานเกิดความปรารถนาเอา
ชนะเธอจึงไดออกอุบายวามารากําลังมีเคราะหหนัก และใหมาทําพิธีสะเดาะเคราะหกับทาน ดังคํา
ทํานายวา “ดวงของโยมคนนี้ตกมาก จากที่ดูใหเมื่อตะกี้ถึงขั้นตองแลกดวยชีวิต แตเมื่ออาตมาตอดวง
ชะตาใหแลวก็ดีข้ึน แตยังไมหมดเคราะหอยูดี อาจมีเหตุให เจ็บปวยหรือมีอุบัติเหตุใหตองเจ็บตัว ตอง
ใชบัวเจ็ดดอกมาทําสรอยสายบัวใหครบเจ็ดวันติดตอกันถึงจะสิ้นเคราะห”  (สรอยสายบัว : 73)

                                                          
43 “ฌานโฉ ความลับในฮาเล็ม ภาวนา pussy,” มติชนสุดสัปดาห 15, 782 (สิงหาคม

2538) : 87.
44 “เปดคําใหการ 4 ด.ญ. แฉรหัสกาม ‘ถูพื้น-ซักจีวร’,” มติชนสุดสัปดาห 15, 782

(สิงหาคม 2538) : 87.
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พระราหูทําพิธีสะเดาะเคราะหใหมารา จนกระทั่งในวันสุดทายทานจึงมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับ
หญิงสาว โดยที่เธอมิไดขัดขืน

จากเรื่องสั้นขางตนจะเห็นไดวา พระราหูใชความเชื่อเร่ืองเคราะหกรรมมาเปนอุบาย
เพื่อใหตนเองไดมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับมารา  พฤติกรรมนี้แสดงใหเห็นถึงความคิดของคนที่อยู
ในสังคมทุนนิยม และบริโภคนิยม  ที่แสวงหาทุกสิ่งที่ปรารถนา โดยไมสนใจความรูสึกของบุคคลอื่น
นอกจากนี้ยังปรากฏตัวละครพระสงฆลอบมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับหญิงสาวเมื่อมีผูรูเห็นพฤติ
กรรมจึงหาทางกลั่นแกลงและทํารายบุคคลนั้น  ดังเชน “ทานเจาอาวาส” ใน ไปไมถึงนิพพาน  เด็กชาย
คนหนึ่งมาอาศัยอยูในวัด เพื่อใหมีโอกาสไดเรียนหนังสือ ตอนแรกทานเจาอาวาสก็เมตตาเขาดี แตวัน
หนึ่งเมื่อเขาไดลวงรูความลับของเจาอาวาสอยางมิไดตั้งใจ ปฏิกิริยาของทานก็เปลี่ยนไป  เด็กชายได
กลาวถึงความลับของเจาอาวาสวา

…ทันทีแสงสวางจากหลอดไฟขับไลความมืดสลัวออกไป ผมแทบไมเชื่อสายตาตัวเอง 
มันพาดแขวนอยูตรงราวตากผาของเจาอาวาสสองสามชิ้น และที่หนาหองน้ําใกลหองนอน
ของเจาอาวาสก็มีรองเทาแตะสีฉูดฉาดวางแอบมุมฝาหองอยูอยางไมเปนระเบียบนัก ดวย
ความอยากรูอยากเห็นผมจึงสอดสายสายตาสํารวจไปยังหองนอนของเจาอาวาสที่งับสายยู
เอาไว เฉย ๆ โดยไมติดกุญแจ จากแสงสวางที่สองลอดเขามาทางหนาตางที่เปดแงมไวคร่ึง
บานดานติดกับตนมะพราวขางกุฏิ  ชองประตูดานตรงขามกับหนาตางบานดังกลาวมีราว
ขึงผาพาดอยู ใหตายสิ เจาวัตถุประเภทเดียวกับท่ีแขวนพาดอยูในหองเก็บของนั่นอีกแลว 
ผมสาบานกับตัวเองอยางลืมตัวและนึกถึงใบหนาของนานวล แมมายบานขางวัดที่มา
ปวนเปยนอยูแถวกุฏิเจาอาวาสดวยความสนิทสนมจนดึก ๆ ดื่น ๆ ขึ้นมาทันควัน

  (ไปไมถึงนิพพาน : 54 – 55)

จากการบรรยายของเด็กวัดทําใหรูวาความลับของเจาอาวาส คือ เสพเมถุนกับ
แมมายที่มีบานอยูขางวัด  การรูความลับนี้ทําใหเจาอาวาสเกลียดชังเขา ตั้งแตวันนั้นจึงหาทางกลั่น
แกลงตาง  ๆ นานา จนเด็กชายทนไมไดยายไปอยูวัดอื่น จะเห็นไดวาตัวละครพระสงฆมิไดสํานึกผิดตอ
การกระทําผิดพระวินัยของตน อีกทั้งยังทํารายผูรูความลับของตนอีกดวย
แมตัวพระสงฆหลายรูปมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับหญิงสาว และมิไดละอายในสิ่งที่ตนกระทํา แต
พระสงฆบางรูปรูสึกละอายและสํานึกผิด  ดังเชน ตัวละครพระสงฆ ใน กรงขังวิญญาณ ทานเปนพระ
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สงฆที่บวชมานานถึง 30 พรรษา ศึกษาพระธรรมจนแตกฉาน  แตทานไปมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับ
หญิงสาวจนตั้งทอง  ทานรําพึงถึงความผิดที่ไดกระทําไววา

…ขามันคนบาปที่ตองคําสาปดวยมนตดํา…ขาหลงทางจนหาทางออกไมพบ ดวงตา
แหงขามันมืดเสียแลว…ขาไมไดตั้งใจดอก…มันเปนสิ่งที่ไมควรใหอภัยใด ๆ ทั้งส้ิน ขาผิด
พลาดมาตั้งแตตนฝนกอนโนนแลว…ศาสดาแหงขา…โปรดชี้ทางออกใหขาดวยเถิด…ขาจะ
ทําอยางไรดี

…อีกแลว ในหวงมโนนึกนั้นภาพของหลอนลอยเดนอยูตรงหนา แมจะพยายามสลัดมัน
ออกไป มันกลับแจมชัดขึ้นทุกที ๆ หลอนยังแยมยิ้มพลางออดออนออเซาะ พรอมกับสัมผัส
ที่แผวละมุน

ไมนะ…ชวยขาดวย…โอศาสดาแหงขา…ชวยขาดวย
ขาพายแพอีกแลวหรือน่ี ?…โอ…
 (กรงขังวิญญาณ : 45)

จากการบรรยายความรูสึกของตัวละครพระสงฆ จะเห็นไดวา ตัวละครพระสงฆรูวา
ส่ิงที่ตนกระทํานั้นผิดพระวินัย ดังคําพูดที่วา “ขาผิดพลาดมาตั้งแตตนฝนกอนโนนแลว” และพยายาม
แกไข แตเพราะจิตใจของทานไมเขมแข็งพอจึงตองพายแพแกกามคุณ  ในทายที่สุดทานจึงลาสิกขา
เพราะคิดวาเปนหนทางเดียวที่จะหลุดพนจากภาวะขัดแยงในใจ

นอกจากนี้ยังปรากฏวามีสามเณรมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับคนรักใน  จําปลืมป
“สามเณรคําใส” เขาสูรมกาสาวพัสตรเพราะตองการบวชเรียน เมื่อ “สามเณรคําใส” ไปบิณฑบาตและ
ไดพบกับ “จําป” หญิงคนรักที่มาใสบาตรทุกวัน  การพบเจอคนรักบอย ๆ ทําใหจิตใจของสามเณรหนุม
เกิดความปรารถนาทางธรรมชาติ แมวาหลวงพอจะพร่ําสอนเรื่องการฝกควบคุมจิตใจใหมั่นคง 
สามเณรคําใสมิไดใสใจ  ดังสามเณรคําใสไดบรรยายความรูสึกของตนเองไววา

คําสอนเหลานั้นคานกับจิตแทของเขา ที่ยังปรารถนาแตผงชูรสมาปรนเปรอชีวิต จิตที่ถูก
สงออกนอกมาแตออนแตออก มันเดินทางไกลจนกูไมกลับ มันไดดุษฎีบัณฑิตทาง  โลกีย
วิสัยโดยไมตองสอบ ภาพของจําปสาวรุนรางอวบที่ใสบาตรทุกเชา เหมือนตัณหาคอนเสิรต
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ที่เร่ิมบรรเลงแลวไมเลิก   เณรแกวฟาดกับนางพิมโคนตนกระทุมกี่คร้ังคําใสก็ลืมจํา  รูแตวา
หากเปนสมัยเดียวกันกระทุมตองเรียกทองกวาวริมเถียงนาวาพี่ และถาทองกวาวตนนั้นมี
ตา มันก็ตองเปนกุงยิงทั้งตน

           (จําปลืมป : 43)

จากขอความขางตนทําใหเห็นวา สามเณรคําใสปรารถนาจะศึกษาเรื่องทางโลกมาก
กวาทางธรรม จึงไดมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับคนรัก  ตอมาสามเณรคําใสลาสิกขาแตก็มิไดใชชีวิต
รวมกับจําป เพราะเธอไปทํางานตางประเทศและไมกลับมาอีกเลย  พฤติกรรมของ “สามเณรคําใส” แม
จะมิตองถูกตัดสินความผิดดวยอาบัติปาราชิก   แตก็นับวาเปนการละเมิดศีล ขอ3  คือ “ เวนจากการ
ประพฤติลวงพรหมจรรย”45

จากที่กลาวมาขางตนจะเห็นไดวา ตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมเกี่ยวของกับสตรี
ใน 3 ลักษณะไดแก การครุนคิดถึงสตรี  การพูดเกี้ยวพาราสีและสัมผัสรางกายสตรี จนถึงการมีความ
สัมพันธอยางลึกซึ้งกับสตรี

3.2.4 ทําลายชีวิต
ในเรื่องสั้น พ.ศ. 2532 ถึง 2543 ตัวละครพระสงฆมีพฤติกรรมการทําลายชีวิตผูอ่ืนและ

ตนเอง การทําลายชีวิตผูอ่ืนนับเปนความผิดรายแรง สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจาไดบัญญัติพระวินัย
ไววา “หามมิใหภิกษุฆามนุษยหรือใชใหคนอื่นฆา  ทรงปรับอาบัติปาราชิกแกผูลวงละเมิด”46 การ
ทําลายชีวิตผูอ่ืนจึงนับเปนการกระทําผิดที่รุนแรง  ตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมนี้ปรากฏใน
เร่ืองสั้น 3 เร่ือง ไดแก แม ทําบุญ   และโลกียวิสัย

ตัวละครพระสงฆมีเจตนาทําลายชีวิตผูอ่ืน มีสาเหตุมาจากตัวละครพระสงฆกลัววา
บุคคลอื่นจะมาแยงตําแหนงเจาอาวาส ดังใน ทําบุญ  ไดกลาวถึง  “เจาอาวาสรูปใหม” เกรงกลัววา
ภิกษุหนุมซึ่งมีตําแหนงเปนรักษาการเจาอาวาสจะมีชาวบานมานับถือมากกวาตน  เจาอาวาสรูปใหม
จึงสั่งใหลูกศิษยมาดักยิงพระสงฆรูปนั้น  ลูกศิษยไดกลาวถึงคําพูดของเจาอาวาสไววา

                                                          
45สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 223.
46เร่ืองเดียวกัน, 144.
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สายตาของหลวงพอยังคงจองมาที่ใบหนาของเขาเหมือนไมไวใจ เขารูสึกวาสายตาของ
ทานขณะนี้แข็งกราวแฝงไปดวยพลังอํานาจและโหดรายเลือดเย็น เขาจําไดวา สายตาที่มอง
เชนนี้ไมตางจากสายตาของเพื่อนทหารพรานของเขาที่กําลังจองตรงไปยังรางของเหลา

อริรายที่ตนกําลังจะลงมือสังหาร เขาไมเคยเห็นหลวงพอมองตนเองเชนนี้มากอน แต
แลวสายตาทานก็ คอย ๆ ลดลงจนเปนออนโยนเยียบเย็นแฝงไวดวยเมตตาปรานี และพูด
ตอไปอยางแผวเบา นุมนวล แตมีพลัง เขาไดยินชัดถอยชัดคํา

อยางที่วานี่แหละ ฉันเชื่อวาเอ็งยังไมถอดเขี้ยวถอดเล็บดอก…ถือวาทําบุญนะ
เดือนหนารับกฐินแลวฉันจะลงไปกรุงเทพฯ ไปสักอาทิตย ชวงที่ฉันไมอยู ถาฤกษผานาที

ดีตอนไหนก็แลวแตเอ็ง เออน่ี…เอาไวใชกอน เขาสะดุงนิดหนึ่ง หอถุงพลาสติกเล็ก ๆ วางอยู
บนมือแลว

ครับ หลวงพอ… เหมือนวามีอะไรบางอยางบังคับใหเขาพูดไดเทานี้…
            (ทําบุญ : 73)

จากขอความขางตนทําใหเห็นวา หลวงพอเจาอาวาสรูปใหม นําเรื่องการทําบุญมา
เปนวิธีจูงใจลูกศิษยใหกลาตัดสินใจฆาภิกษุหนุมซึ่งรักษาการเจาอาวาส  แมเจาอาวาสรูปใหมจะมิได
ลงมือฆาเอง  แตเปนการจางวาน ก็แสดงใหเห็นถึงการมีเจตนาในการทําลายชีวิต

นอกจากนี้ตัวละครพระสงฆบางรูปทําลายชีวิตตนเอง  ดังเชน   ใน  โลกียวิสัย
กลาวถึง  “ทานพระครูสุนทรธรรมวาที” เปนผูสรางความเจริญใหแกวัดวัง ชาวบานตางเคารพศรัทธา 
และเลาลือวาทานเปนผูบรรลุสัจธรรมขององคพระสัมมาสัมพุทธเจา  ตอนแรกทานพระครูก็ยินดีกับ
เสียงเยินยอนั้น แตเมื่อเวลาผานไปทานกลับรูสึกเปนทุกข เพราะไดประจักษวาความยิ่งใหญของศาสน
สถานที่ทานสรางมา รวมไปถึงคําสรรเสริญของชาวบาน ลวนเปนเพียงภาพลวงตา ไมมีส่ิงใดเปนความ
จริง ทานมีความทุกขมากขึ้น จนกระทั่งตัดสินใจกระทําอัตวินิบาตกรรม ดังที่นักเขียนบรรยายการ
กระทําของทานไววา
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…นิพพานไมมีแลว
ทานพระครูเคยแยงมัคนายกไปอยางนั้น มันไมมีอีกตอไปในความคิดของทานพระครู 

สงครามกําลังจะเกิด หรือยุคนี้เปนยุคแหงอวสาน ยุคสุดทายกอนการลางโลก ศีลธรรมจะ
ไมมีความหมายอีกตอไป คนจะตองฆากันอยางไมมีที่ส้ินสุด…

ทานพระครูออกเดินไปไกลจนลับตาคน เตรียมมีดมาเลมหนึ่งมีดที่ถูกลับคมกริบพอจะ
ตัดเสนผมขาดอยางงาย พอถึงริมปา หาที่นั่งบนพื้นราบ เตรียมตัวกระทําอัตวินิบาตกรรม

…
 ทานพระครูหยิบมีดขึ้นมาจรดทอง หันปลายเขาหาราง เงื้อมีดสุดเงื้อมมือกอนตวัดกลับ 

เต็มไปดวยพลังแหงเจตจํานงที่จะตาย เลือดคอย ๆ ไหลรินลงสูพื้น เจ็บปวดรวดราวจนราง
ส่ันสะทาน ควานใบมีดหมุนในชองทอง ขบกรามแนนอยางอดทน รูสึกหนาวสั่นจนเหน็บ
ราง จากนั้นรางคอย ๆ คะมําถลําคว่ําไปขางหนา ซบรางพรากไปอยางกิริยาของผูคาราวะ
ตอผืนแผนดิน…

(โลกียวิสัย : 135-136)

นักเขียนแสดงใหเห็นวา “ทานพระครูสุนทรธรรมวาที” เกิดมิจฉาทิฐิคิดวานิพพานไมมี
จริง   ทั้งนี้เปนเพราะทานเคยไดรับการสรรเสริญจากชาวบานวา  เปนผูบรรลุธรรมซึ่งนาจะหมายถึงผู
เปนพระอรหันตแลว ทานพระครูเองก็เคยคิดเชนนั้น  แตเมื่อเกิดความทุกขข้ึนจนมองเห็นทุกส่ิงเปน
ภาพลวงตา  ทานพระครูจึงคิดวานิพพานซึ่งตนเคยสัมผัสเปนภาพลวงตาดวยเชนกัน  เมื่อเห็นผิดคิด
วานิพพานไมมีอีกตอไป   ทานจึงตัดสินใจกระทําอัตวินิบาตกรรม  ความคิดของ  “ทานพระครูสุนทร
ธรรมวาที” นับเปนทิฐิวิบัติ คือเห็นผิดจากพระวินัย  สวนพฤติกรรมของทานก็นับวาผิดแมวาจะทําลาย
ชีวิตตนเอง  ดังที่พระพุทธองคตรัสไวในฉันโนวาทสูตรวา “ผูใดละทิ้งกายนี้ ยึดถือกายอื่น เรากลาววามี
โทษ”47

 พฤติกรรมเจตนาทําลายชีวิตของตัวละครพระสงฆ  ทั้งการทําลายชีวิตผูอ่ืนและ
ตนเองมีสาเหตุแตกตางกันคือ ตัวละครพระสงฆทําลายชีวิตผูอ่ืน เพราะตองการรักษาสถานภาพความ
เปนพระสงฆ   ซึ่งมีชื่อเสียง ตําแนง และความเคารพศรัทธาจากพุทธศาสนิกชน  ในขณะที่การทําลาย
ชีวิตตนเองเกิดจากความเห็นผิดคิดวาจุดหมายสูงสุดในพุทธศาสนาไมมีจริง  การลงมือทําลายชีวิตผู

                                                          
47สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 481.
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อ่ืนแมวาตัวละครพระสงฆจะมิไดลงมือเองแตก็เปนผูบงการใหมีการทําลายชีวิตเกิดขึ้น จึงนับไดวาเปน
ผูเจตนาทําลายชีวิต

สวนการทําลายชีวิตผูอ่ืนโดยไมเจตนานั้นเกิดจากการขาดสติ จนไมสามารถควบคุม
การกระทําได ดังเชน ภิกษุหนุม ใน แม  ชายหนุมคนหนึ่งตองติดคุกในขอหาฆาคนตาย แมของเขา
ตองวิ่งเตนหาเงินมาสูคดี สูญเสียทรัพยสินเงินทองเปนจํานวนมาก แตก็ไมสามารถชวยลูกชายได ใน
ขณะที่อยูในคุกเขามีเวลาคิดทบทวนและไดตระหนักวาแมเปนบุคคลที่มีคาที่สุดในชีวิตของเขา เมื่อ
ชายหนุมออกจากคุกจึงเขาสูรมกาสาวพัสตรเพื่อทดแทนบุญคุณและไถบาปที่ไดเคยกระทําไวกับแม  
ขณะอยูในเพศบรรพชิตเขาตั้งใจศึกษาพระธรรม และปฏิบัติตนตามเพศอยางเครงครัด แตเมื่อเขาเห็น
แมถูกทํารายโดยสามีของปา ภิกษุหนุมจึงลืมตัวตามความคิดของทานวา

ฉันลืมทุกสิ่ง ลืมสถานภาพของตนเอง ลืมคําสอนของพระพุทธองค ลืมตัววิ่งทั้งที่นุงสบง
กับอังสะไปยังจุดวิวาท รองเสียงดังเหมือนสัตวบาดเจ็บ

แม
เสียงรองของฉันทําใหแมหยุดการหนี แตกลับเปนจังหวะที่ลุงดีไดกระทําคือ เตะที่กลาง

ตัวแมเต็มแรง พรอมกับตวาดใสฉัน

พระไมเกี่ยวเรื่องของชาวบาน
…หลวงพอใหญลูบหัวฉันเบา ๆ ตอนนี้ทอนบนของฉันเปลือยเปลาเพราะดึงอังสะออก

จากตัว ฉันบอกกับใคร ๆ วา ฉันเปนคฤหัสถแลว ๆ
ลุงดีนอนตาเหลือกโพลง ไมกวาดที่ฉันกระชากเอาแตดามที่เปนไมไผปลายแหลมยังปก

อยูคาอก…
(แม : 155-156)

จากเรื่องสั้นขางตนทําใหเห็นไดวา นักเขียนกลาวถึงตัวละครพระสงฆดวยน้ําเสียง
เห็นอกเห็นใจ  ที่ตองฆาลุงเพื่อปกปองแมไมใหถูกทําราย ตัวละครพระสงฆการฆาคนโดยไมเจตนา แต
ทําไปเพราะลุแกโทสะ
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จากที่กลาวมาทั้งหมดทําใหเห็นวา  ตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมทําลายชีวิตโดยเจตนาและไม
เจตนา  ตัวละครพระสงฆเจตนาทําลายชีวิตผูอ่ืนเพื่อรักษาชื่อเสียง  ตําแหนง  และปกปดความผิดของ
ตนไว  สวนการทําลายชีวิตตนเองเกิดจากมิจฉาทิฐิ  การทําลายชีวิตโดยไมเจตนาเกิดจากความลุแก
โทสะจนขาดสติ

3.2.5 ขาดความสํารวมอินทรีย
ในเรื่องสั้น พ.ศ. 2532 ถึง 2543 ตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมไมปฏิบัติตามแนวทาง

ของสมณเพศ ไดแก การไมปฏิบัติตามสมณกิจ และการขาดความสํารวม  พฤติกรรมนี้ปรากฏใน   ผู
พายแพ  ลัทธิ บันทึกเลมนั้น  ลูกศิษยแสนรู สังฆทาน เครียด และวันวาง

ตัวละครพระสงฆไมปฏิบัติตามสมณกิจ ดังใน ผูพายแพ  กลาวถึง “พระทํานบ” บวช
เพราะมารดาออนวอน  เมื่อเขาสูสมณเพศทานจึงมิพึงใจประพฤติตามกฎระเบียบของสังคมสงฆ ดัง
คําบอกเลาของพระพี่เลี้ยงที่กลาวถึงวัตรปฏิบัติอันบกพรองของพระทํานบวา  “พระทํานบไมลงโบสถ
มาหลายวันแลวครับ” พระประสิทธิ์บอก “บิณฑบาตก็ไมไดออก ตองใหโยมแมมาสงปนโตใหทุกวัน 
ผมก็ไมยอมปลง ปลอยใหยาวจนไมนาดู ใครพูดจาดวยก็ไมตอบ เอาแตยืนเหมอลอย ทาทางไมสูดีนัก
หรอกครับ”  (ผูพายแพ : 31)  จากคํากลาวนี้ ทําใหเห็นวาพระทํานบไมมีความสุขนักในการถือเพศ
บรรพชิต  ทานจึงไมพึงปฏิบัติตามอยางแนวทางของสมณะ ในที่สุดพระทํานบก็ไมสามารถอยูใน
รมกาสาวพัสตรไดจึงไปขอลาสิกขากับเจาอาวาส  ทานไมอนุญาตเพราะอยูในชวงกลางพรรษา
พระทํานบจึงตัดสินใจลาสิกขากับพระพุทธรูปในโบสถ เมื่อพบมารดาทํานบใหเหตุผลในการ
ลาสิกขาวา “หนูทนไมไหวแลวแม อยาโกรธหนูเลย” ลูกชายบอกพรอมกับน้ําตาไหลพราก”
 (ผูพายแพ : 32)

เชนเดียวกับใน วันวาง กลาวถึง  พระสงฆหนุมขาดความสํารวม  ขอเพลงจากนักดนตรี
ที่เลนอยูบริเวณสวนลุมพินี  นอกจากนี้ยืนฟงเพลงปะปนกับชาวบาน  ชายหนุมผูยืนฟงดนตรีบรรยาย
พฤติกรรมของทานวา

…พระสงฆรูปหนึ่งแหวกคนเขามายืนอยูขาง ๆ แลวรองออกมาดวยเสียงดังพอประมาณ
ขอเพลงชีวิตคือละครหนอยโยม
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ความเงียบสงบเขามาปกคลุมชั่วขณะ กอนจะมีเสียงครางฮือขึ้นอยางแปลกใจ นักดนตรี
ทั้งสี่หันหนาเขาปรึกษากันเบา ๆ คนที่เลนแซกโซโฟนกับคนเลนกีตารหันมามองพระสงฆรูป
นั้นอีกครั้ง แลวหันไปพยักหนากันหงึกหงัก กอนจะหันมาที่เครื่องดนตรีของตน แลวเพลง 
“ชีวิตคือละคร” ก็ดังขึ้น

ตลอดเวลาที่เพลงนั้นกําลังบรรเลงอยู พระรูปนั้นยืนตั้งใจฟงอยางดื่มด่ํา นัยนตาคลอ
ดวยน้ําใส ๆ ปมวาจะหยาดหยด

(วันวาง : 39)

จากการบรรยายของชายหนุมจะเห็นไดวา ตัวละครพระสงฆมีความสุขและเกิดความ
ซาบซึ้งใจเมื่อไดฟงเพลง “ชีวิตคือละคร” พฤติกรรมของตัวละครพระสงฆเปนการกระทําผิดพระวินัย  
ตามขุททกวัตถุขันธกะ  ที่วา  “หามฟอนรําขับรอง เลนกีฬาสนุกตางๆ  และใหปรับอาบัติตามสมควร
แกความผิด” 48

พฤติกรรมของพระสงฆในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543 สามารถสรุปเปนตาราง
ไดดังนี้

พฤติกรรมของพระสงฆ จํานวนเรื่องสั้น คิดเปน (เปอรเซ็นต)
ปฏิบัติสมณกิจดวยความ
สํารวม

6  เร่ือง 8

มีสติและความมั่นคงทางใจ 8 เร่ือง 10.67
ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ 13  เร่ือง 17.33
อนุเคราะหชาวบาน 10 เร่ือง 13.33
แสวงหาเงินทอง 9  เร่ือง 12
มีอาชีพไมบริสุทธิ์ 5  เร่ือง 6.67
เกี่ยวของกับสตรี 14  เร่ือง 18.67
ทําลายชีวิต 3 เร่ือง 4
                                                          

48สุชีพ  ปุญญานุภาพ, พระไตรปฎกสําหรับประชาชน, 268.
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ขาดความสํารวมอินทรีย 7  เร่ือง 9.33
รวม 75  เร่ือง 100

จากตารางแสดงใหเห็นวา พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆปรากฏ
มากกวาพฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ

พฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ ปรากฏมากที่สุดในเรื่องสั้นไดแก
ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ รองลงมาคือมีสติและความมั่นคงทางใจ  และปฏิบัติสมณกิจดวยความ
สํารวมเปนลําดับสุดทาย สวนพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆไดแก เกี่ยวของกับ
สตรี  แสวงหาเงินทอง  ไมสํารวมอินทรีย  มีอาชีพไมบริสุทธิ์  และทําลายชีวิต  ตามลําดับ

พฤติกรรมเกี่ยวของกับสตรีเปนพฤติกรรมที่ตัวละครพระสงฆกระทํามากที่สุด  สอดคลอง
กับการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน  ตลอดระยะเวลา 12 ปขาวของพระสงฆถูกนําเสนอมากที่สุดคือ  
ขาวพระสงฆเสพเมถุน  และตองอาบัติปาราชิก  กลาวไดวาขาวเกี่ยวกับพระสงฆที่ส่ือมวลชนไดนํา
เสนอในดานลบ อาจจะเปนแรงบันดาลใจในการสรางงานของนักเขียนเรื่องสั้นปจจุบัน

เมื่อพิจารณาพฤติกรรมของตัวละครพระสงฆในเร่ืองสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 ถึง 2543
พบวา มีทั้งพฤติกรรมของตัวละครที่เหมาะสมและไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆพฤติกรรม
ของตัวละครที่เหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ ปรากฏในสองระดับคือ พฤติกรรมตอตนเอง และ
ตอสังคม

ตัวละครพระสงฆแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอตนเอง โดยปฏิบัติสมณกิจดวยความ
สํารวม   นับเปนการปฏิบัติตนตามหลักไตรสิกขา ขอ อธิศีลสิกขา  มีสติและความมั่นคงทางใจ  ที่จะ
เอาชนะกิเลสในรูปแบตาง ๆ  ซึ่งนับเปนการประพฤติตนตามหลักไตรสิกขาขอ อธิจิตตสิกขา และอธิ
ปญญาสิกขา พฤติกรรมที่เกี่ยวของกับสังคม ไดแก การสั่งสอนและเผยแผธรรมะ และการอนุเคราะห
ชาวบาน  ซึ่งเปนพฤติกรรมที่แสดงออกตามหลักทิศ 6   ตัวละครพระสงฆที่แสดงพฤติกรรมไดเหมาะ
สมกับสถานภาพ ยอมทําใหตนเองเปนผูเจริญในธรรม  และเปนที่เคารพนับถือของชาวบาน

พฤติกรรมของตัวละครที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ  ตัวละครพระสงฆที่
แสดงพฤติกรรมนี้จะละเมิดหลักไตรสิกขาตั้งแตข้ันเบื้องตน คือ อธิศีลสิกขา  พฤติกรรมที่แสดงออก
ไดแก แสวงหาเงินทอง  มีอาชีพไมบริสุทธิ์  เกี่ยวของกับสตรี ทําลายชีวิต และขาดความสํารวมอินทรีย
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พฤติกรรมที่ปรากฏมากที่สุดคือ เกี่ยวของกับหญิงสตรี  สอดคลองกับการนําเสนอขาวของสื่อมวลชน
เกี่ยวกับการละเมิดพระวินัยพระสงฆในสังคม  ซึ่งตองอาบัติปาราชิก เพราะเสพเมถุน
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บทที่ 4

ภาพลักษณของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543

จากการศึกษาพฤติกรรมของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543 
พบวา  ตัวละครพระสงฆมีพฤติกรรมทั้งที่เหมาะสม และไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ ไดแก 
ปฏิบัติสมณกิจดวยความสํารวม  มีสติและความมั่นคงทางใจ  ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ อนุเคราะห
ชาวบาน  แสวงหาเงินทอง  มีอาชีพไมบริสุทธิ์  เกี่ยวของกับสตรี  ทําลายชีวิต และขาดความสํารวม
อินทรีย  ผูเขียนวิทยานิพนธไดวิเคราะหพฤติกรรมของตัวละครพระสงฆและแปลเปนภาพลักษณ
พบวานักเขียนนําเสนอภาพลักษณของตัวละครพระสงฆไว 6 ภาพลักษณ โดยแบงเปน 2 ลักษณะ
ไดแก

4.1 ภาพลักษณสวนบุคคล
4.1.1  ผูฝกฝนตนทางธรรม
4.1.2  ผูพายแพตอกิเลส
4.1.3  ผูใหความสําคัญตอตัวตนและวัตถุ

4.2 ภาพลักษณที่สัมพันธกับสังคม
4.2.1 ผูนําทางจิตวิญญาณ
4.2.2 ผูสงเคราะหชาว
4.2.3 ผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูในอวิชชา

4.1 ภาพลักษณสวนบุคคล
  4.1.1 ผูฝกฝนตนทางธรรม

พระพุทธองคไดกลาวพุทธภาษิตไววา “จตฺตาโร ทุลฺลภา โลเก พุทฺธุปปาโท จ ทุลฺลโภ 
ธมฺโม  จ ทุลฺลโภ โลเก ปพฺพชิโต จ ทุลฺลโภ สทฺธาสมฺปนฺโน ทุลฺลโภ” แปลวา การเกิดมาแลวได

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



93
                                            

บรรพชาอุปสมบทในพุทธศาสนาเปนการยากยิ่ง”1 พุทธภาษิตนี้เปนหนึ่งในส่ีขอของสิ่งที่มนุษยทั้ง
หลายไดมาโดยยากยิ่ง การบรรพชาอุปสมบทเปนการเปลี่ยนแปลงจากฆราวาสมาสูเพศบรรพชิต การ
ดําเนินชีวิตของบรรพชิตตองละเวนเรื่องทางโลก เพื่อฝกฝนตนทางธรรม โดยมีพระธรรมวินัยเปนแนว
ทางในการดําเนินชีวิต จุดมุงหมายสําคัญในการดํารงสมณเพศคือการกําจัดอาสวกิเลสทั้งปวง และนํา
ไปสูการพนทุกข โดยตัวละครตัวละครพระสงฆที่จะไปสูจุดหมายสําคัญขางตนได ตองฝกฝนตนเองทั้ง
ทางรางกาย และจิตใจเพื่อกําจัดกิเลสอันเปนที่มาแหงทุกขทั้งปวง

จากเรื่องสั้น 75 เร่ืองที่ผูเขียนวิทยานิพนธนํามาศึกษา  พบวาที่เร่ืองสั้นที่แสดงพฤติกรรม
ปฏิบัติสมณกิจดวยความสํารวม และมีสติและความมั่นคงทางใจของตัวละครพระสงฆ  ใหภาพลักษณ
ของการเปนผูฝกฝนตนทางธรรม  ดังในเรื่องสั้นจํานวน 9 เร่ือง ไดแก บวชหนีวัฏสงสาร  หมากพริก
มอดไหมในกองเพลิง    เหตุการณบนภูเขา     ไอตัวหนาม    ศรัทธาขาเดาะ   ลูกศิษยแสนรู
ในหวงคิด และ เหนื่อยไหม การฝกฝนตนมี 2 ลักษณะคือ ตัวละครตัวละครพระสงฆที่ฝกฝนตนเอง
เพื่อแสวงหาทางพนทุกข และตัวละครตัวละครพระสงฆที่ฝกฝนตนเองใหมีคุณธรรมมากกวาเมื่อคร้ัง
เปนฆราวาส

1) ตัวละครตัวละครพระสงฆฝกฝนตนเองเพื่อแสวงหาทางพนทุกข
ความประสงคเดิมเมื่อแรกเกิดการบวชขึ้นตั้งแตครั้งพระพุทธเจานั้น ก็ประสงคจะ

กระทําใหถึงพระอรหันตพนจากกิเลสของทุกขทั้งปวง2 ในปจจุบันวัตถุประสงคขางตนก็ยังคงเปนความ
มุงหมายหลักของพุทธศาสนา แมวาจะมีการบวชดวยจุดหมายอื่นมากขึ้น เชน การบวชเพื่อทดแทน
บุญคุณบิดามารดา การบวชเรียน การบวชเพื่อหนีปญหา เปนตน ในเรื่องสั้นระหวางป 2532 – 2543 
นักเขียนไดแสดงภาพของตัวละครพระสงฆที่มุงฝกฝนตนเองเพื่อเอาชนะกิเลส แมวาจะตอพายแพบาง  

                                                          
1กรมการศาสนา, คูมือบรรพชา อุปสมบท ฉบับกรมการศาสนา  (กรุงเทพฯ : โรงพิมพการ

ศาสนา, 2527), 5.
2 พระเจาบรมวงศเธอ กรมพระสมมตอมรพันธุ, ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต  (พระนคร :

โรงพิมพสามมิตร, 2514), 37.
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แตทานก็ไมยอทอ ยังคงมีความเพียรพยายามจะขัดเกลาตนเองตอไป จนมีตัวละครตัวละครพระสงฆ
บางรูปสามารถกําจัดเครื่องกอใหเกิดความเศราหมองออกไปได

การฝกฝนทางธรรมตองถึงพรอมดวยสติและปญญา จึงจะสามารถเอาชนะกิเลสได  โดย
เฉพาะ “ราคะ” ซึ่งเปนกิเลสกองสําคัญที่ตัวละครตัวละครตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้นมักประสบ และ
เอาชนะไดอยางยากลําบาก ทั้งนี้เพราะความยินดีในราคะ เปนความตองการตามธรรมชาติของมนุษย
ทุกคน  ตัวละครตัวละครพระสงฆผูปรารถนาจะไดรับความสงบในเพศบรรพชิตจึงตองพยายามฝกฝน
ตนใหปราศจากกิเลสขอนี้  ดังใน เหตุการณบนภูเขา กลาวถึง “พระสันติ” ที่ตองรวมทางกับหญิงสาว
ซึ่งทานชวยไวจากการถูกขมขืน การที่ทั้งสองตองเดินทาง และตองพักแรมในปาตามลําพัง ทานเห็นวา
นี่เปนกรณีพิเศษ และเปนการชวยชีวิตคน ส่ิงที่ทานเกรงกลัวที่สุดคือ กามราคะ เมื่อทานไดมีโอกาส
ใกลชิดกับสตรีเพศ พระสันติจึงยึดคําสอนของพระพุทธองคที่วา  “วิธีปฏิบัติตอมาตุคามคือผูหญิง ถา
ไมมองเสียไดก็ดี  ถาจําเปนตองมองก็อยาพูดดวย ถาจําเปนตองพูดดวยก็ตองพูดอยางมี
สติสัมปชัญญะที่สุด ทําอยางนี้เทานั้นจึงจะรักษาพรหมจรรยเอาไวได” (เหตุการณบนภูเขา : 74) ทาน
พยายามปฏิบัติตามคําสั่งสอนขางตนอยางเครงครัด แตกิเลสก็ยังเกิดขึ้นในใจ ทานจึงพยายามหาทาง
ตอสูกับกิเลสนั้น ดังความคิดของทานวา

…ทานคิดและพยายามขมความรูสึก ไมใหจิตใจหวั่นไหวไปตามอํานาจปรุงแตงของ
ส่ิงที่มาสัมผัสสายตา บางครั้งเมื่อรูสึกวาจะคลอนแคลนดวยพลังของกิเลส ทานก็ใชสติดึง
ปญญาเขามาชวย มองความสวยงามใหเปนความไมสวยงาม ตามหลักกายานุปสสนาสติปฏ
ฐานในมหาสติปฏฐานสูตร ที่พระพุทธองคทรงสอนไว ก็ดูเอาเถิดรางกายนี้นาหลงใหลชื่นชม
ตรงไหน ที่เห็นสวย ๆ นะเปนแคภาพลวงตา ของจริงลวนแตสกปรกและไมสวยงามอะไรเลย…
รางกายนี้เปรียบไปก็เหมือนถุงขี้ที่ขางนอกทาสีไวสวยหวาน แตขางในกลับเหม็นเนา มีแตคน
โงเทานั้นที่ไมรูทันความจริงขอนี้และหลงไปฮุบเหยื่อแหงความสวยงามที่เกี่ยวไวดวยเบ็ดของ
พญามาร”

(เหตุการณบนภูเขา : 74)

จากการบรรยายขางตนจะเห็นไดวา พระสันติพยายามใชสติและปญญาตอสูกับกิเลสที่
เกิดขึ้นในใจ ใชสติมองรางกายของหญิงสาววาเปนเพียงสิ่งที่ไมสวยงาม และใชปญญามองตอไปวา
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รางกายเปนสิ่งที่ไมเที่ยง หากไปหลงใหลก็ตองถูกเกี่ยวดวยเบ็ดของพญามาร ซึ่งก็คือ กิเลส (ราคะ) นั่น
เอง เมื่อใดที่บรรพชิตยังยินดีในราคะยอมไมสามารถพนทุกขได นับวาตัวละครพระสงฆในเรื่อง
พยายามที่จะเอาชนะกิเลส แสดงใหเห็นวาเปนผูฝกฝนตนในทางธรรม ซึ่งเปนภาพลักษณดานดีของ
ตัวละครพระสงฆ

ใน บวชหนีวัฏสงสาร กลาวถึง “ทานสอน” พยายามฝกฝนตนเองเพื่อเอาชนะกิเลส
ทุกประเภท โดยเฉพาะราคะ  ทานสอนเห็นวาการขัดเกลาตนเองภายในวัดไมสามารถพนจาก
ความทุกข จึงออกธุดงคเพื่อแสวงหาสถานที่สงบในการฝกฝนวิปสสนากรรมฐานเพื่อใหถึงความ
ดับทุกขอยางแทจริง ดังที่ทานสอนกลาวกับเจาอาวาสวา “…ผมอยากเลื่อนชั้นคุณธรรมอยางที่
หลวงพอสอนแตแรก  บวชเพื่อขัดเกลานิสัยพระปุถุชน เลื่อนเปนพระกัลยาณชน เลื่อนขั้นจาก
พระกัลยาณชนเปนพระอริยชน เวลานี้ ผมไดชั้นพระกัลยาณชนอยูที่นี่ไดเพียงเทานี้ ถาหากเดินธุดงค 
ปฏิบัติธรรมอยูในปา ในถ้ํา ในเขา จิตใจอาจจะเปนถึงพระอริยเจาก็ได” (บวชหนีวัฏสงสาร : 76)
การออกธุดงคมิใชวัตรที่ตัวละครตัวละครพระสงฆทุกรูปตองปฏิบัติ แตเปนความสมัครใจ เปนการ
ปฏิบัติเพื่อความดีงามเครงครัด ขัดเกลา  ฝกฝนตนเองใหยิ่งกวาปกต3ิ การออกธุดงคของทานสอนจึง
เปนการแสดงความมุงมั่นที่จะประพฤติพรหมจรรยใหบริสุทธิ์ เพื่อใหคนพบหนทางหลุดพนจาก
วัฏสงสาร นักเขียนไดบรรยายถึงทานสอนหลังจากสามารถฝกฝนตนเองจนปราศจากกิเลสไววา

นับตั้งแตกราบลาหลวงพอ คืนผันวันเปล่ียนมานานกวาหาเดือน แววตาสมบูรณดวย
สติ บัญชาความรูสึก (เวทนา) สําเหนียกอวัยวะทุกชิ้นปรุงแตง (สังขาร) และประกอบเปนราง
ยาววาหนาคืบ ความซึมซาบซึ้งจําครอบครองหัวใจสงบงาม ตามอารมณทัน ดวงจิตของ

ทานสอนจึงถูกปลดปลอยใหวางเปลา ซึ่งเปนสัจธรรมตามระบบความรูสึกใสสะอาด 
(อุเบกขา) งดงาม

ขณะทานสังกัดวัดถ้ําจระเขนั้น หัวใจของทานดั่งน้ําในขันใบใหญ แตตะกอนนอนกน
ดั่งตกผลึกเมื่อปราศจากมือกวน (สตรีสาว) ตะกอน (กามตัณหา) ก็นอนสงบนิ่งอยูกนขัน ทาน
ออกมาพนวัดถ้ํา ทานสอนมิใชน้ําในขัน แตทานเปนดั่งน้ําในหมอตมกลั่น ขณะเดือดพลานไอ

                                                          
3พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พุทธธรรม, 435.
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ระเหยกระทบความเย็นบนเครื่องกรอง ไอน้ําก็กลั่นตัวเปนหยดน้ํา ไหลลงกลางภาชนะที่รองรับ 
ปราศจากตะกอน ไรเชื้อโรคเจือปน

(บวชหนีวัฏสงสาร : 77)
ทานสอนเห็นวาการฝกฝนตนภายในวัดไมอาจกําจัดกิเลสได เพราะยังคงเปนเสมือน

ตะกอนอยูในใจ เมื่อใดมีส่ิงเรามากระทบยอมขุนฟุงขึ้นมาได  ทานเห็นวาการออกธุดงค จะเปนหนทาง
ไปสูการหมดกิเลสอยางแทจริง การแสวงหาแนวทางแหงการเปนอริยสงฆ แมมิใชส่ิงที่ตัวละคร
พระสงฆทุกรูปตองปฏิบัติ แตนักเขียนไดแสดงใหเห็นวาการพยายามฝกฝนตนใหเจริญในธรรมยิ่งขึ้น
ไปนั้น เปนสิ่งที่ตัวละครพระสงฆทุกรูปควรนอมนํามาประพฤติปฏิบัติ ทั้งนี้เพื่อใหสามารถขัดเกลา
กิเลสออกจากใจไดบาง แมจะกําจัดไดไมหมดเทากับผูที่บรรลุอรหัตผลแลวก็ตาม การที่ตัวละคร
พระสงฆพยายามแสวงหาหนทางดับทุกข แสดงใหเห็นภาพลักษณของผูฝกฝนตนในทางธรรมไดเปน
อยางดี

2) ตัวละครพระสงฆฝกฝนตนเองเพื่อใหมีคุณธรรมมากกวาเมื่อครั้งเปนฆราวาส
ภาพสักษณของตัวละครพระสงฆที่ฝกฝนตนเองเพื่อใหมีคุณธรรมมากกวาเมื่อคร้ังเปน

ฆราวาส  ภาพลักษณนี้เกี่ยวกับการยอมรับของคนในสังคม สังคมไทยถือวาผูชายที่ยังไมไดบวชเปน
พระ นับวายังเปนคนดิบ ไมเจริญเติบโตเปนผูใหญ4 การเขาสูสมณเพศเปนการเขามาศึกษาหลักธรรม 
และฝกฝนตนเองภายใตคําสอนของศาสนากอนจะกลับไปครองเพศฆราวาส การฝกฝนตนของ
ตัวละครพระสงฆเพื่อใหรูจักระงับการกระทําชั่ว มุงมั่นในการทําความดี มีจิตเมตตาตอผูอ่ืน เขาใจโลก
และชีวิตมากขึ้น พรอมกับรูจักใชสติและปญญาในการพิจารณาสิ่งตาง ๆ การฝกฝนตนดังกลาวมานี้ 
ตองอาศัยความอดทนและเพียรพยายามอยางยิ่ง

ตัวละครพระสงฆตองฝกขมใจ ไมกระทําสิ่งใดตามใจตนเอง ดังเชน “ภิกษุบวชใหม”    ใน 
เหนื่อยไหม เมื่อตองออกจากบิณฑบาตครั้งแรก ภิกษุบวชใหมรูสึกไมคุนเคย เพราะตองเดินโดยไม
สวมรองเทา เวลาเดินก็ตองคอยระวังเพราะกลัวเหยียบเม็ดดินและหินที่แหลมคม ภิกษุบวชใหมตอง
ขมใจไมกระทําดังเชนเมื่อครั้งเปนฆราวาส ดังความรูสึกในตอนหนึ่งที่วา

                                                          
4จํานง  อภิวัฒนสิทธิ์, สังคมวิทยาศาสนา (กรุงเทพฯ : แพรพิทยา, 2525), 146.
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อยากจะหัวเราะก็จําขมไว – ไมหัวเราะ
อากาศเริ่มรอน เนื้อกายเหนียวเหนอะหนะ เหงื่อเม็ดโปง โปง พราวใบหนา
ใจหนึ่งอยากจะเช็ด  แตอีกใจหนึ่งก็บอกวาไมเปนไร – จึงไมเช็ด
จีวรที่แผนหลังชื้นแฉะ เปยกชุมแนบแผนเนื้อ ขยับจีวรใหเขาที่อยูหลายครั้งหลายครา
ขยับบาตรที่หนักอึ้งเหมือนหินกอนใหญ ๆ อยูหลายครั้งหลายครา
ภาระอันยิ่งใหญขณะนี้ ทั้งหนักทั้งเมื่อย ทําใหแขนลาแลบาลู ไมอยากยกเทากาวเดิน
อยากจะหยุดพักก็หยุดไมได อยากจะวางบาตร ณ แหงหนึ่งแหงใดก็วางไมได
รําพึงรําพันในใจ “เมื่อไหรจะถึงวัดหนอ-ทรมา”

(เหนื่อยไหม : 74)

จากการบรรยายขางตนจะเห็นไดวา ภิกษุบวชใหมคิดสิ่งหนึ่งแตกระทําอีกส่ิงหนึ่ง
กลาวคือ คิดวาอยากหัวเราะแตก็ไมหัวเราะ อยากเช็ดเหงื่อแตก็ไมเช็ด อยากวางบาตรที่หนักเหมือน
กอนหินแตก็ไมวาง   สาเหตุที่ตัวละครพระสงฆไมสามารถกระทําอยางใจคิดได เพราะเปนการกระทําที่
ไมสํารวม และไมเหมาะสมกับสมณเพศ  ผูอานจึงรับรูวาตัวละครพระสงฆตองฝกฝนตนเองใหรูจัก
ขมใจไมกระทําตามความเคยชินเชนเมื่อครั้งเปนฆราวาส รวมทั้งแสดงออกใหเหมาะสมกับเพศของตน 
จากการบรรยายการกระทําของตัวละครพระสงฆ  ผูอานจึงรับรูภาพลักษณของผูฝกฝนตนทางธรรม  
ซึ่งเปนภาพลักษณดานดีของตัวละครพระสงฆ

ใน ศรัทธาขาเดาะ นักเขียนแสดงใหเห็นภาพของตัวละครพระสงฆที่ฝกฝนตนเอง จน
สามารถขมใจไมแสดงความรูสึกไมพอใจออกมา โดยนําเสนอผานตัวละคร “อาจารยออง” ที่ตองอดทน
ตอพฤติกรรมเอาเปรียบของกํานันถม ซึ่งมักมาพูดโออวดความรูทางธรรมของตน โดยมิไดคิดวาทาน
เปนนักปฏิบัติธรรม  ทานมิไดถือสาการกระทําของกํานันถม เพราะคิดวาสักวันกํานันคงสํานึกไดเอง 
แตเหตุการณกลับเลวรายลงเมื่อกํานันถมคิดจะใชอาจารยอองเปนเครื่องมือในการขนไมเถื่อนของตน 
โดยทําทีมานิมนตอาจารยอองใหนั่งหนาคูกับคนขับรถไม นัยวา “เพื่อเปนสิริมงคลและอุนใจ”
(ศรัทธาขาเดาะ : 39) แตความจริงแลวกํานันหวังใหอาจารยอองเปนใบเบิกทาง เพื่อใหตํารวจมิกลา
ตรวจรถไมของตน อาจารยอองรูทันความคิดของกํานัน ดังความรูสึกไมพอใจของอาจารยอองวา
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เมื่อถูกมัดมือชกซึ่ง ๆ หนา ผูทรงศีลแหงถ้ําภูผานางชั่งใจ เฉยอยู พฤติกรรมกํานัน
ชางรายเหลือ มีอยางที่ไหน แตละวันฉันอาหารบิณฑบาตในศาลาดี ๆ  หาเรื่องใหไปฉันขาว
หลวงในมุงสายบัวบนโรงพักได อาจารยอองจองหนาแกนานพอสมควร แมไมพอใจ แต
ชั่วแวบเดียวก็คืนสูปกติ ปฏิเสธเรียบ ๆ วา ไมไดหรอก ตองคุมงาน

(ศรัทธาขาเดาะ : 39)

การแสดงออกของอาจารยอองทําใหเห็นวา แมในใจจะไมพอใจเพียงใด แตก็สามารถขม
ความรูสึกและโตตอบดวยกิริยาสํารวม นักเขียนชี้ใหเห็นวาอาจารยอองเปนตัวละครพระสงฆที่ฝกฝน
ตน จนสามารถควบคุมจิตใจตนเอง จนสามารถระงับความโกรธ ผูที่คิดแสวงหาประโยชนจากทานได

ตัวละครพระสงฆตองฝกฝนตนใหเปนผูมีเมตตาตอสรรพสัตว ปรากฏใน ไอตัวหนาม
กลาวถึง    ตัวละครพระสงฆแสดงความรัก ความเมตตา ปรานีตอเมน ลักษณะของเมนตัวนี้คือ
 “…หนาตามอมแมมราวกับหนูหร่ิง รูปรางก็ไมเหมือนใคร รี ๆ เปนรูปหนําเลี้ยบ ขนแตละเสนยาวและ
แข็ง ราวกับเข็มเย็บกระสอบ ขาสั้น ๆ ทั้งสี่เปรอะดวยดินและพอกหนา บริเวณปากก็เหมือนกัน แถม
กลิ่นตัวเหม็นสาบมหาวายราย…” (ไอตัวหนาม : 35)   จากที่นักเขียนบรรยายจะเห็นไดวาเมนมี
ลักษณะที่นารังเกียจ แตตัวละครพระสงฆกลับไมรังเกียจ และเลี้ยงดูมันเปนอยางดี แมวาบางครั้งมัน
จะทําใหตัวละครพระสงฆตองวุนวาย เนื่องจากเมนเขามานอนในโบสถในขณะที่เหลาตัวละครพระ
สงฆทําวัตรสวดมนต ตัวละครตัวละครพระสงฆก็ยังเมตตาปฏิบัติตอมันอยางดี นักเขียนไดบรรยาย
กิริยาของพระศักดาขณะนําเมนออกไปจากโบสถวา “ทานลูบหลังมันเบา ๆ …แลวคอยหงายมือทั้ง
สองชอนลงใตทองมัน… หลังจากสอดลึกถึงที่สุด จึงคอย ๆ อุมมันลุกขึ้น เดินชาออกจากโบสถ…”
(ไอตัวหนาม : 39) จะเห็นไดวาพระศักดามีความเมตตา และปฏิบัติตอเมนอยางดี

จากเรื่องสั้นเรื่องนี้นักเขียนคงตองการแฝงนัยวา แมแตเมนซึ่งเปนสัตวนาเกลียด นากลัว   
ตัวละครตัวละครพระสงฆยังเมตตา แสดงใหเห็นวา ตัวละครพระสงฆตองฝกฝนตนเองใหมีความ
เมตตาตอสรรพสัตวใหมากกวาครั้งเปนฆราวาส

นอกจากนี้ตัวละครพระสงฆตองฝกฝนตนใหรูเทาทันความทุกขในโลก แมวาตนจะยังไม
สามารถกําจัดทุกขไดก็ตาม แตการรูเทาทันความทุกขทําใหตัวละครพระสงฆดํารงชีวิตอยูดวยความไม
ประมาท และเขาใจผูอ่ืนมากขึ้น ในเรื่อง หมากพริก กลาวถึง “อาจารยเสง” ตัวละครพระสงฆที่ปฏิบัติ
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ตนตามพระวินัยอยางเครงครัด ทานถูก ”เฒาดวน” โกหกวาพืชที่แกปลูกคือพริก แตแทจริงแลวเฒา
ดวนทําไรกัญชา เมื่ออาจารยเสงรูตามจริง นักเขียนไดบรรยายความรูสึกของอาจารยเสงไววา

อาจารยเสงไมไดแคนเคืองเฒาดวน แตอดสงสารคนในสังคมโลกปจจุบันไมไดทาน
ตระหนักในความเปนอยูของตนเองดีวาไดหันหลังจากมา คร้ันไดศึกษาและปฏิบัติจนรูสึกตน
พอสมควรแลวเหลียวดูหลังเหมือนเห็นฝุนฟุง ไมรูตะลุมบอนกันดวยเรื่องอะไร บางฉากก็คลาย
กับเจิ่งนองดวยเลือดและน้ําตา โดยมีเสียงอึกทึกกึกกอง และร่ําดังเซ็งแซ โอ…พวกเขาเหมือน
ตกนรกทั้งเปน

(หมากพริก : 39)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา อาจารยเสงมิไดโกรธเคืองเฒาดวน ทั้งนี้เพราะ
การศึกษาธรรมะและการฝกฝนตนทางธรรม  ทําใหทานเขาใจและรูเทาทันความทุกขในโลกวาทุกสิ่ง
ทุกอยางลวนเกิดจากกิเลส ซึ่งชักนําใหมนุษยกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อตอบสนองความตองการของตน 
การฝกฝนตนทางธรรมจนสามารถรูสาเหตุแหงทุกขของสรรพสัตว ทําใหตัวละครพระสงฆเกิดความ
เมตตา และไมโกรธเคืองผูมาหลอกลวงทาน

การศึกษาธรรมะ และการปฏิบัติตนขณะดํารงสมณเพศ    ทําใหตัวละครพระสงฆได
พิจารณาจิตใจของตนเอง และรูเทาทันความคิด รวมทั้งยังรูถึงสาเหตุของความไมสงบภายในใจดัง
ในหวงคิด กลาวถึง ภิกษุหนุมนั่งสมาธิและยอนคิดไปถึงชวงแรกของการบวช วาอยากใหเวลาผานไป
อยางรวดเร็ว แตปจจุบันภิกษุหนุมกลับเสียดายชีวิตบรรพชิตซึ่งเปนชีวิตที่สงบอยางแทจริง   ตัวละคร
พระสงฆรูสึกสับสนวา “รูทั้งรูอยูแกใจตัวเองวาที่แหงไหนสวรรค  ที่แหงไหนนรก เดินทางกาวเขามาถึง
บันไดสวรรคแลวอยางนี้ ยังจะกลับออกไปสูนรกอีกทําไม” (ในหวงคิด : 33)   จิตใจของภิกษุหนุมไม
สงบ   จึงไดออนวอนขอคําแนะนําจากพระประธาน ซึ่งเหมือนจะตอบกลับมาวา “สงบไมสงบ อยูที่ใจ
เรา …พระใครจะลิขิตชีวิตใครไดเลา  นอกจากเราลิขิตชีวิตของตัวเราเองตางหาก เธอจะฝาฝนอํานาจ
แหงกามกิเลสไปไดหรือไม ตางหาก…” (ในหวงคิด : 33) เสียงตอบจากพระประธานแทจริงก็คือเสียง
ของภิกษุหนุมเองที่ใชสติและปญญา   ซึ่งเกิดจากการฝกฝนตนตลอดชวงระยะเวลาของการบวช    
จากจิตใจที่สับสนรอนรนกลายเปนจิตทีสงบเยือกเย็นขึ้น และรูเทาทันวาความทุกขหรือนรกที่มนุษยไม
อยากเผชิญนั้น แทจริงลวนเกิดจากกิเลสจากตัวมนุษยเอง หากสามารถกําจัดหรือควบคุมกิเลสไดชีวิต
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ก็ยอมปราศจากความทุกข อาจกลาวไดวาตัวละครพระสงฆที่ฝกฝนตน ทําใหเขาใจสัจธรรมของชีวิต 
และเขาใจจิตใจของตนเองมากกวาเมื่อครั้งเปนฆราวาส

จากที่กลาวมาทั้งหมด ทําเห็นไดวาตัวละครพระสงฆฝกฝนตนเอง เพื่อใหมีคุณธรรมมาก
กวาเมื่อครั้งเปนฆราวาสนั้น ตัวละครพระสงฆตองฝกฝนตนเองใหกลายเปน “คนสุก” คือ การเติบโต
เปนผูใหญอยางสมบูรณ คุณธรรมที่ตัวละครพระสงฆไดจากการฝกฝนตนเองไดแก การรูจักขมใจไม
กระทําตามความเคยชินดังเชนเมื่อครั้งเปนฆราวาส รูจักขมความไมพอใจ การมีความเมตตากรุณาตอ
สัตวโลก การรูเทาทันความทุกข สามารถหาสาเหตุและหนทางแกไขได แมยังไมสามารถกําจัดทุกขได
หมด แตก็ชวยใหความทุกขบรรเทาลงได

4.2.2 ผูพายแพตอกิเลส
   ในเรื่องสั้นจํานวนหนึ่ง นักเขียนไดนําเสนอตัวละครพระสงฆที่พยายามฝกฝนจิตใจ เพื่อ

เอาชนะกิเลสแตกลับทําไมสําเร็จ  ตองพายแพตอกิเลส โดยเฉพาะ “ราคะ” ซึ่งเปนกิเลสที่เอาชนะได
ยากยิ่ง    ภาพลักษณนี้มาจากพฤติกรรมเกี่ยวของกับสตรี และขาดความสํารวมอินทรีย  ส่ิงที่นักเขียน
กลุมนี้ตองการนําเสนอแกผูอานก็คือ การฝกฝนตนของตัวละครพระสงฆเปนการกระทําที่ยากยิ่ง และ
ตัวละครพระสงฆมีภาพลักษณของผูพายแพตอกิเลสในเรื่องสั้นจํานวน 14 เร่ืองไดแก   สายลม   
พรรษามหาชาติ    ภาพลวงตา     แม     เครียด    บันทึกเลมนั้น    โลกียธรรม  ในฤดูฝน 
ภาพลวง  เลื้อย    ภาพดาวหลงฟาในคืนพระจันทรเสี้ยว    กรงขังวิญญาณ    ผูพายแพ   
และภาพเหมือน

ใน ภาพดาวหลงฟาในคืนพระจันทรเสี้ยว กลาวถึง ตัวละครพระสงฆที่กระหาย
น้ําจนหมดสติ หญิงแมลูกออนคนหนึ่งชวยเหลือโดยการใหดื่มนมจากเตานมของนาง เมื่อพละกําลัง
ของทานกลับคืนมา แตสติกลับเหลือนอยลง ทานจึงเกือบขมขืนหญิงผูที่ชวยใหตนเองรอดพนจาก
ความตายนั้น ความผิดนี้ทําใหทานเกิดความทอแทที่จะอยูในเพศบรรพชิตตอไป  แตเมื่อไดกลับมา
พิจารณาตนเองอีกครั้ง ทานก็ตัดสินใจจะแกไขความผิด และกาวเดินไปสูทางแหงธรรมตอไป  ดังความ
คิดในขณะที่กําลังตัดสินใจวา
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ฉันจมนิ่งอยูกับการตัดสินใจที่…เนิ่นนาน มันมองดูสลับซับซอนและวกวนกันไปมา 
อยางไรเสีย…พละกําลังที่คืนกลับมาดวยความผิดบาปและหื่นกระหาย…ก็ทําใหฉันไดมอง
เห็นความถูกตองมากขึ้น…แสงแดดที่รอนรายที่เกือบทําใหฉันตองตายไปทั้งชีวิต…กลับดู
เยือกเย็นลงทั้งที่เปลวประกายของมันยังคงแผดกลา…ใบไมที่รวงหลนปลิดปลิวจากตน…
ดูราวกับมีชีวิตชีวาอยางนาประหลาด

…
ฉันตัดสินใจที่จะกาวเดินออกไปขางหนา…กาวเดินตอไปในชีวิต…และเพียงชั่วเวลาไม

นานนัก…ฉันก็ไดพบกับลําธารน้ําที่ใสสะอาด…ลําธารน้ําที่จะยังชีวิตของฉันใหดํารงอยูตอไป
อีกชั่วขณะหนึ่ง…นาประหลาด! ที่กอนหนานี้…ฉันออนลาลงเสียกอนที่จะกาวมาถึง “แผนดิน
แหงความอยูรอด” ที่อยูใกลชิดเพียงไมกี่ยางกาว…

                 (ภาพดาวหลงฝาในคืนพระจันทรเส้ียว : 74)

แสงแดดรอนรายก็คือกิเลสที่พรอมจะเผาผลาญทําลายผูที่ยังหลงมัวเมา  ตัวละคร
พระสงฆกลาตัดสินใจกาวเดินตอไป คือ การไมหยุดฝกฝนตนเองทางธรรม เพื่อจะเอาชนะกิเลส
ทําใหทานก็ไดพบกับลําธารน้ําที่ใสสะอาดในที่สุด หมายถึง ความบริสุทธิ์ของจิตใจ อันปราศจากสิ่งที่
กอใหเกิดความเศราหมองทั้งปวงนั่นเอง ดังนั้นหากปรารถนาจะพนจากความทุกข   ตัวละครพระสงฆ
ตองไมยอทอตออุปสรรคและมุงมั่นที่จะฝกฝนตนเองอยางไมลดละ

ใน ภาพลวง กลาวถึง “พระกฤษณะ” ที่ตั้งใจบวชเพื่อแสวงหาความหลุดพน ออกธุดงค
เปนเวลากวา 5 ป แตยังไมสามารถละกิเลสได และพายแพแกกามราคะ เพียงไดยินเสียงหญิงสาว ก็
สามารถจินตนาการจนสําเร็จความใครได พระกฤษณะเปนทุกขจากสาเหตุสองประการคือ ไมสามารถ
เอาชนะกิเลส (ความยินดีในราคะ) ได และทานเปนพระที่ชาวบานเคารพศรัทธา เนื่องจากคิดวา
สามารถกําจัดเครื่องเศราหมองไดหมดสิ้นแลว แตความเปนจริงมิไดเปนเชนนั้น ทานกําลังพายแพและ
จะกลับมาใชชีวิตเชนปุถุชน ดังความคิดตอนที่วา

ตลอดค่ําคืนยาวนาน ภิกษุผูตองการละกิเลสผจญอยูในกองทุกข หลับ ๆ ตื่น ๆ ในที่
สุดก็ลุกขึ้นมานั่งพิจารณาความรูสึกของตนเองอีกครั้ง เขาไมไดอยากเปนพระและฆราวาส 
เพียงตองการละกิเลสอันเปนที่มาแหงทุกขที่ไมส้ินสุดเทานั้น แตมันก็ยากเหลือเกิน ในใจเขา
รอนอยางกับไฟทีเดียวยามที่เลือดเนื้อมีความปรารถนาเรนลับ เขายังไมสามารถกาวลวงพน
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จากกฎของธรรมชาติ นั่นไมใชความผิดของเขา เขารู แตความหลงผิดของชาวบานตางหากที่
เขาจะตองรับผิดชอบ ส่ิงที่เขาตองการที่สุดเวลานี้ก็คือ ความเขาใจและกําลังใจ ไมใชการ
กราบไหวและการขอใหเทศนาในสิ่งที่เขาเองก็ยังไมรู เขาตองการใหคนเหลานั้นเขาใจวา ขณะ

นี้เขาเปนเพียงภิกษุผูตองการละกิเลส ซึ่งยังตองฝาฟนอุปสรรคนานาอีกกี่เดือนกี่ปก็ไม
อาจรูได

(ภาพลวง : 69)

แมวาพระกฤษณะจะเคยกระทําผิด เพราะยินดีในกามราคะ ทานก็รูสึกละอายตอความ
ผิดที่ไดกระทํา และเหนือส่ิงอื่นใดละอายตอชาวบานซึ่งคิดวาทานเปนอริยสงฆ การที่พระกฤษณะ
ยอมรับความผิดและหาทางแกไข ไมพยายามปกปดไว  นับเปนการฝกฝนตนตามบรรทัดฐานหรือ
จริยธรรมของผูเปนบรรพชิต ซึ่งตองการชําระจิตของตนใหบริสุทธิ์เปนสําคัญ นอกจากนี้ส่ิงสําคัญ
ประการหนึ่งที่นักเขียนตองการสื่อสารมายังผูอานคือ พุทธศาสนิกชนอาจจะตองเขาใจวาพระสงฆบาง
รูปเปนเพียงสมมุติสงฆยังไมถึงขั้นเปนอริยสงฆ

ตัวละครตัวละครพระสงฆที่มีคนรักหรือภรรยากอนบวช ยอมมีจิตใจระลึกถึงหญิงสาว 
จึงมีโอกาสกระทําผิดพระวินัย ดังเชนใน พรรษมหาชาติ กลาวถึง “พระแผว” บวชเพื่อทดแทนบุญคุณ
บิดามารดากอนจะลาสิกขาไปแตงงานกับคนรัก พระแผวตั้งใจซอมแหลเพื่อขึ้นเทศนมหาชาติ และหวัง
ใหชบามาฟงตนเองเทศน แตเมื่อพระแผวรูวาชบาไปทํางานที่กรุงเทพฯ จึงมีอาการ “กัดฟนแนน… จีวร
คลุมเรือนรางรอนเราเสียยิ่ง อยากลาสิกขาบท หมจีวรกับโคนตนโพธิ์เสียบัดเดี๋ยวนั้น” (พรรษา
มหาชาติ : 146) นักเขียนแสดงใหเห็นจิตใจอันรอนรน เพราะความเปนหวงคนรักของพระแผว ตอมา
เมื่อไดรูวาชบาขอใหตนบวชตออีกพรรษา จิตใจของพระแผวก็ยิ่งลังเลวาจะบวชตอดีหรือไม นักเขียนชี้
ใหเห็นขณะที่อยูในสมณเพศ พระแผวไมสามารถฝกฝนตนทางธรรมไดสําเร็จ เพราะจิตใจยังผูกพันกับ
คนรัก

ในเรื่อง โลกียธรรม กลาวถึง “พระปรัชญ” ที่เขาสูรมกาสาวพัสตรหลังจากแตงงานได
ไมนาน ทานสนใจศึกษาธรรมะจากอาจารยตาง ๆ ดังการบรรยายของนักเขียนวา

หนังสือธรรมถูกลําเลียงออกจากตูตั้งแตคําเทศนของพระพยอม กัลยาโน กาวทันโลก
พนทุกขของทานปญญานันทะ ตลอดจนแกนพุทธศาสนและอีกหลายเลมของทานพุทธทาส
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ความปติไหลเปนสายเขามาในจิตใจของเด็กหนุม เอิบอาบไปทั่วรางราวไออุนจากแสง
ตะวันในสายลมหนาว

(โลกียธรรม : 63)

นอกจากการศึกษาธรรมะจากหนังสือแลว พระปรัชญยังฝกฝนจิตใจของตนเอง
“ปรัชญฝกบังคับจิตตามคําสอนของพระอุปชฌาย สรรพรสทั้งเปรี้ยว หวาน มัน เค็ม ตลอดจนรอน
หนาว หรือสุขทุกข ลวนเปนอุปทาน มันกําเนิดจากวิบากเดียวกันคือ อวิชา ผัสสะ” (โลกียธรรม : 62)       

นักเขียนไดแสดงใหเห็นวาพระปรัชญมีความเพียรพยายามศึกษาธรรมมะเปนอยางยิ่ง
จึงนาจะเปนผูประสบความสําเร็จจากการฝกฝนตนทางธรรม แตเมื่อทานยังมีความผูกพันกับอดีต
ภรรยาทําใหคิดถึงเธอ  ดังที่นักเขียนบรรยายวา

ถึงอยางไร ปรัชญยังคงแวบนึกถึงเมีย บางครั้งที่ดวงตาเพงนิ่งที่ “แกนพุทธศาสน” เขา
ก็ไมอาจรูรสประภัสสรใด ๆ จิตมันลอยละลองคืนกลับสูความหลังในการครองชีวิตคู… ภาพ
ของหลอนปรากฏอยูเต็มหนาหนังสือธรรม ไมวาจะพลิกไปกี่รอบก็ไมอาจกระชากวงหนาของ
หลอนใหลับหาย    

(โลกียธรรม : 63)

พระปรัชยคิดถึงภรรยาจึงไปเยี่ยมเธอที่บาน เมื่อทั้งสองไดอยูใกลชิดกันตามลําพัง จึงมี
ความสัมพันธฉันสามีภรรยา จากเรื่องนี้นักเขียนกําลังบอกแกผูอานวา ครอบครัวเปนอุปสรรคหนึ่งของ
บรรพชิต หากไมสามารถกําจัดออกไปไดในระหวางการบวช ยอมทําใหความมุงมั่นในการฝกฝนธรรมะ
นอยลง  อาจกลาวไดวาการฝกฝนตนของตัวละครพระสงฆเปนสิ่งที่ทําไดยากยิ่ง

ใน เลื้อย และ ในฤดูฝน ตางก็กลาวถึงตัวละครพระสงฆที่พยายามฝกฝนตนเอง เพื่อ
กําจัดกิเลสแตไมประสบความสําเร็จเชนเดียวกัน นักเขียนกลาวถึงความมุงมั่นในการศึกษาธรรมะของ
”พระเพียร”  จาก  ในฤดูฝน ไววา
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…พระหนุมมุงมั่นกับการประกอบวัตรกิจตามพระธรรมวินัยอยางเครงครัด
ครั้นเวนวางจากกิจของวัด พระหนุมไมรีรอท่ีจะเขาไปอยูในโลกอันลึกล้ําของ
วิปสสนา  ขณะดวงจิตของพระหนุมลวงเขาสูความอิ่มในบางอยางที่ตัวเองก็มิอาจ
อธิบายไดอยางแจมชัด… 

(ในฤดูฝน : 75)

จะเห็นไดวาพระเพียรมีวัตรปฏิบัติเครงครัด และมีจิตใจใฝในทางธรรมเปนอยางยิ่ง หาก
แตตอมาเมื่อภิกษุหนุมออกธุดงค และไดพบหญิงสาวระหวางทาง จิตใจของทานก็เร่ิมไมสงบ “ภิกษุ
หนุมรูสึกไดถึงดงดอกไมหลากสีสันระบัดบานขึ้นภายใน รอยยิ้มของหญิงสาวระหวางการบิณฑบาต
ติดปกใหดวงใจโบยบินสูทองฟา…” (ในฤดูฝน : 75)   พระเพียรพายแพแกราคะและรูสึกวาตนเอง
กระทําผิดตอศาสนา เมื่อกลับมาถึงวัดทานจึงลาสิกขา นักเขียนชี้ใหเห็นวาการเอาชนะราคะอันเปน
ความปรารถนาทางธรรมชาตินั้นเปนสิ่งที่กระทําไดยาก แมตัวละครพระสงฆที่ฝกฝนตนมาพอสมควร 
ยังพายแพแกกิเลสนี้ ตัวละครพระสงฆผูผานกิเลสนี้ไปไดจึงตองเปนผูมีความแนวแน และความมั่นคง
ทางจิตใจอยางมาก การตัดสินใจลาสิกขาของตัวละครพระสงฆจึงเปนหนทางที่เหมาะสม  และนับได
วาเปนการแสดงภาพลักษณดานดีของตัวละครพระสงฆ

ใน กรงขังวิญญาณ เปนเรื่องสั้นอีกเรื่องหนึ่งที่กลาวถึง ตัวละครพระสงฆที่พายแพตอ
ราคะ ในเรื่องนี้ ตัวละครพระสงฆเลาถึงความทุกขอันเกิดจากความรูสึกผิด เมื่อมีความสัมพันธอยาง
ลึกซึ้งกับหญิงสาว ทานพยายามเอาชนะราคะ โดยไมมีความสัมพันธกับหญิงสาวอีกแตไมสามารถ
กระทําได  ตัวละครพระสงฆจึงรําพึงดวยความทุกขทรมานวา

ในเบื้องกอนโนนขาเคยปวารณาตัวเปนทาสธรรมแหงองคศาสดา…แตบัดนี้ขาก็
เหมือนมอดปลวกที่กัดกรอนศาสนาใหมัวหมอง และเปรอะเปอนโสโครก หากขาตองดิ่งลงสู
นรกภูมิชั้นต่ําสุด กงจักรผัดบดจนแหลกเหลวก็ไมไถบาปไดหมดสิ้น

…
ขายังเปนเฉกเชนคนบาปทั่วไปที่ยังไมไดเพาะบมดวยรสธรรมกรุนหอม…ไยขาตอง

เกิดมาเปนคนดวยเลา ขาทิ้งสันดานแลวิสัยแหงคนไมได… ขาประจักษแลววาการควบคุมจิต
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เปนเรื่องใหญหลวงแหงนักพรต…นักพรตผูถึงพรอมแหงจิตวิญญาณของการใฝธรรม… แตขา
ไมใช… ศาสดาแหงขา … ไดโปรดเถอะ…ขาตองปฏิบัติธรรมใดมรรคใด ที่จะชําระลางกลิ่น
คาวโสโครกนี้ออกได? ไดโปรดเถอะ…?

 (กรงขังวิญญาณ : 44)

ตัวละครพระสงฆเลาถึงการกระทําของตนเองดวยน้ําเสียงสํานึกผิด และกลาวถึง
โทษทัณฑอันแสนสาหัสในนรกภูมิก็ไมสามารถลบลางความผิดได แสดงใหเห็นวาตัวละครพระสงฆรู
วาการเสพเมถุนเปนความผิดอยางรายแรง แตตนเองยังมีความปรารถนาเชนมนุษย จึงละเมิดพระวินัย 
ซึ่งไดกําหนดโทษของผูเสพเมถุนวาตองอาบัติปาราชิก ในตอนทายทานจึงตัดสินใจลาสิกขาไปใชชีวิต
เชนคนทั่วไป  ตัวละครพระสงฆไดชี้ใหเห็นวา  แมแตตนเองซึ่งเปนสมณเพศก็มิสามารถประพฤติ
พรหมจรรยไดสําเร็จ ตองพายแพแกอํานาจของราคะ ดังนั้นการฝกฝนตนของตัวละครพระสงฆให
สามารถกําจัดราคะจากใจนั้น นับเปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่ง

นอกจากนี้ในเรื่อง แม ตัวละคร “ฉัน” เปนตัวละครพระสงฆหนุมที่ตั้งใจศึกษาธรรมะ แต
ตองพายแพตอ “โทสะ” เพราะความโกรธ ทําใหฉันฆาคนตายโดยไมตั้งใจ

“ฉัน” เลาวาอดีตของตนเปนเด็กเกเร ตอมาจึงติดคุกดวยขอหาฆาคนตาย ชีวิตภายใน
คุก   ทําใหฉันรูวาแมรักฉันมาก และฉันก็รักแมมากเชนกัน เมื่อฉันพนโทษออกมา จึงตั้งใจวาจะบวช
เพื่อลบลางความผิดที่เคยทําไว   และเพื่อทดแทนบุญคุณของแม ตลอดเวลาในสมณเพศฉันตั้งใจ
ฝกฝนขัดเกลาตนเองใหมีจิตใจละเอียดไมหยาบกระดางดังเมื่อครั้งเปนฆราวาส หลวงพอใหญบอกถึง
การฝกฝนสมาธิของฉันไววา “สมาธิของเธอยังไมเกิดปญญา เปนลักษณะหินทับหญา คือกดขม
 เอาไว แตจงอยาทดทอ เรงทําความเพียรตอไป จะประสบความสําเร็จในวันขางหนา”    (แม : 154)    
การฝกฝนของฉันยังเปนเชนหินทับหญา กิเลสคือหญาถูกสติซึ่งเปรียบเสมือนกอนหินกดทับไว หากยก
กอนหินขึ้นหญาก็สามารถเติบโตตอไป เชนเดียวกันหากสติของฉันไมมั่นคงกิเลสก็มีโอกาสเขามามี
อํานาจเหนือจิตใจได ฉันจึงตองพยายามขัดเกลาตนเองตอไป เพื่อใหเกิดปญญาอันเปนอาวุธทําลาย
กิเลสใหหมดไป ความตั้งใจของฉันถูกทําลายลงเมื่อฉันเห็นแมถูกลุงทําราย เพื่อแยงสรอยคอของแม 
“ฉันลืมทุกสิ่ง ลืมสถานภาพของตัวเอง ลืมคําสอนของพระพุทธองค ลืมตัววิ่งทั้งที่นุงสบงกับอังสะไป
ยังจุดวิวาท รองเสียงดังเหมือนสัตวบาดเจ็บ …เสียงรองของฉันทําใหแมหยุดการหนี แตกลับเปน
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จังหวะที่ลุงดีไดกระทํา คือ เตะที่กลางตัวแมเต็มแรง…” (แม : 155) ฉันฆาลุงดี เพราะไมสามารถทน
เห็นแมถูกทํารายได ฉันรูตัววาตนเองทําผิดเพราะไมสามารถควบคุมสติ  ปลอยใหโทสะเขาครอบงําจิต
ใจ ฉันสารภาพ ความผิดของตนเองวา “ความรักที่ผมมีตอแมอยูเหนือบุญและบาป” (แม : 156)

ตัวละครพระสงฆใน แม ไดชี้ใหเห็นวาบุคคลในครอบครัว มักเปนมูลเหตุสําคัญที่ทําให
ตัวละครพระสงฆไมสามารถฝกฝนตนเองจนประสบความสําเร็จได การละความผูกพันที่มีตอบุคคลใน
ครอบครัวยอมเปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่งสําหรับตัวละครพระสงฆ นอกจากนี้นักเขียนยังนําเสนอเรื่อง
ดวยน้ําเสียงเห็นใจตัวละครพระสงฆวายังเปนเพียงปุถุชน เมื่อเห็นผูเปนที่รักถูกทํารายยอมไมสามารถ
ควบคุมสติสัมปชัญญะได

นักเขียนไดเสนอประเด็นวาตัวละครพระสงฆมิไดตองการอยูในผากาสาวพัสตร แตเพราะ
มารดาขอรองทําใหตองฝนใจ ทําใหไมมีความเพียรในการฝกฝนตนทางธรรม ดังปรากฏใน ผูพายแพ
กลาวถึง “พระทํานบ” บวชเพราะปาสายผูเปนแมปรารถนาจะไดเกาะชายผาเหลืองของลูกขึ้นสวรรค 
เมื่อพระทํานบเขามาในสังคมสงฆ มิอาจปรับตัวและปฏิบัติตนใหเขากับสังคมใหมได ไมมีความสุขใน
เพศบรรพชิต และปรารถนาจะลาสิกขา พระทํานบจึงพูดถึงโยมแมวา   “โยมแม พระอยากสึก”
(ผูพายแพ : 31) ผูเปนแมไดขอรองทานวา “อยาสึกเลยทานบวชใหม ๆ ก็อาจจะอึดอัดหนอย แตนาน
ไปก็จะสบายขึ้น อดทนไปกอนเถอะนะทานนะ คิดเสียวาเพื่อโยมแม” (ผูพายแพ : 31)    นักเขียน
ไดแสดงใหเห็นความคิดที่แตกตางกันระหวางแมและพระลูกชาย   ฝายลูกชายตองการจะลาสิกขาใน
ขณะที่อีกฝายแมขอรองใหอดทน เมื่อพระทํานบตองฝนอยูในผากาสาวพัสตรยอมไมมีจิตใจจะปฏิบัติ
ตนตามสมณกิจ ดังที่พระประสิทธิ์กลาวถึงพระทํานบไววา “พระทํานบไมลงโบสถมาหลายวันแลวครับ 
บิณฑบาตก็ไมไดออก ตองใหโยมแมมาสงปนโตทุกวัน ผมก็ไมยอมปลง ปลอยใหยาวจนไมนาดู ใคร
พูดจาดวยก็ไมตอบ เอาแตยืนเหมอลอย ทาทางไมสูดีนักหรอกครับ” (ผูพายแพ : 31)  จากการปฏิบัติ
ตัวของพระทํานบทําใหรูวา ไมตองการจะบวชตอไป

หากกลับมามองที่ปาสาย   การไดบวชลูกชายนับวาเปนความสําเร็จยิ่งใหญของนาง
นักเขียนไดบรรยายความปรารถนาของนางไววา “…ส่ิงที่แกอยากจะเดินบอกใหรูทั่วกันไปในหมูบาน
ไมใชเร่ืองที่ลูกชายจะไดโกนหัวเขาวัดแตเพียงเทานั้น สวนลึกจิตใจของปาสายที่อยากบอกใหใครตอ
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ใครรับรูก็คือ ความสําเร็จของแก ที่สามารถเลี้ยงลูกใหเติบโตขึ้นมาจนสามารถบวชเรียนตอบแทนบุญ
คุณได แมแกจะเปนเพียงจับกังจน ๆ คนหนึ่งเทานั้น” (ผูพายแพ : 30)

จะเห็นไดวาแทจริงแลว การที่ปาสายขอใหพระทํานบฝนใจอยูในสมณเพศตอไป ก็เพื่อ
ตอบสนองความตองการของแกเอง โดยมิไดคํานึงถึงจิตใจของลูกชาย    หากพระทํานบลาสิกขาออก
มากอน  ความสําเร็จซ่ึงแกหลงชื่นชมก็ตองพังทลายไป    นักเขียนไดแสดงใหเห็นวา การที่ตัวละคร
พระสงฆฝนอยูในสมณเพศ เพราะคําออนวอนของผูอ่ืน ทั้งที่จิตใจของตนเองไมปรารถนาจะอยู    มัก
ทําใหไมเห็นความสําคัญของการศึกษาธรรมะและขัดเกลากิเลส การฝกฝนตนทางธรรมจึงเปนไปอยาง
บกพรอง

ภาพลักษณของผูพายแพตอกิเลส  แสดงใหเห็นวาการถือเพศเปนสิ่งที่กระทําไดยากยิ่ง 
ดังนั้นหากตัวละครพระสงฆรูปใดกระทําผิด และละอายตอความผิดที่ไดกระทําลงไป มีความเพียร
พยายามที่จะฝกฝนตนเองในทางธรรมใหยิ่ง ๆ ข้ึนไป เพื่อจะเอาชนะกิเลสใหได   พุทธศาสนิกชนก็ควร
ใหโอกาส  นอกจากนี้พุทธศาสนิกชนอาจจะตองเขาใจวา พระสงฆบางรูปเปนเพียงสมมุติสงฆยังไมถึง
ข้ันเปนอริยสงฆ  และความประพฤติของพระสงฆเพียงบางรูปก็ไมอาจทําใหพระพุทธศาสนาเสื่อลงได

4.2.3 ผูใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุ
มนุษยยอมตองมีความปรารถนาทั้งทางกายภาพและทางสังคม    ความปรารถนาของ

มนุษยทางกายภาพ (Physical need) ไดแก  ความหิว  ความกระหาย  ความสุขเชิงเพศรส   อุณหภูมิ
ที่เหมาะแกรางกาย    การหลีกเลี่ยงจากความเจ็บปวด    การพักผอน  ออกซิเจน  และการขับถาย   
สวนความปรารถนาของมนุษยทางสังคม (Social need) คือความตองการที่จะเกี่ยวของผูกพันกับ
บุคคลอื่น5 เชน  ปรารถนาที่จะมีชื่อเสียง  ปรารถนาใหคนในสังคมยอมรับนับถือ  เปนตน

ตัวละครพระสงฆเปนคนกลุมหนึ่งที่อยูในกรอบขอบังคับ  ซึ่งก็คือพระวินัย  ทั้งนี้ก็เพื่อให
ตัวละครพระสงฆปฏิบัติตน และแสดงความปรารถนาใหเหมาะสมกับเพศ   หากแตตัวละครพระสงฆก็
เปนเพียงปุถุชนที่ยังมีความปรารถนา และใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุเชนเดียวกับบุคคลทั่วไป  
ซึ่งบางครั้งสิ่งที่ตัวละครพระสงฆใหความสําคัญไมสอดคลองกับการปฏิบัติตนตามพระวินัย

                                                          
5อานนท อาภาภิรมณ, มนุษยกับสังคม (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร, 2515), 9.
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ผลจากการศึกษาเรื่องสั้นชวงป พ.ศ. 2532-2543 พบวา  พฤติกรรมของตัวละคร
พระสงฆที่แสวงหาเงินทอง  มีอาชีพไมบริสุทธิ์  เกี่ยวของกับสตรี  ทําลายชีวิต  และขาดความสํารวม
อินทรีย  นําไปสูภาพลักษณของผูใหความสําคัญแกตัวตนและวัตถุ กลาวคือ  ใหความสําคัญกับการ
ไดรับการยอมรับและเคารพยกยอง และใหความสําคัญกับการไดรับความสุข ความปรารถนาทั้งหลาย
เหลานี้เปนแรงผลักดันสําคัญที่ทําใหตัวละครพระสงฆกระทําสิ่งตาง ๆ เพื่อใหตนสมปรารถนา
ภาพลักษณนี้ของตัวละครพระสงฆปรากฏในเรื่องสั้นจํานวน 19  ไดแก     สรอยสายบัว   ทําบุญ
ไปไมถึงนิพพาน นกนอยจากดอยสูง  โปรดสัตว  โลกียวิสัย   ทางเดินในปา  กุฏิทานเจาคุณ  
สังฆทาน    วันวาง   โลกีย – นิพพาน   โบสถ    รูปปน    จําปลืมป     ดอกศรัทธา
ไสเดือนบนลานทราย   ไอตาขวาง   ผมไมรู   และเมืองผีดิบ

การใหความสําคัญกับตัวตนทําใหตัวละครพระสงฆปรารถนาจะไดรับการยอมรับ       
และการเคารพยกยองจากคนในสังคม    นับเปนความตองการทางสังคมของมนุษย ตัวละครพระสงฆ
ปรารถนาใหผูอ่ืนยอมรับและเคารพยกยองตนเอง ปรากฏใน สรอยสายบัว  กลาวถึง  “ราหู” เปนชาย
ที่ลมเหลวในหนาที่การงานและชีวิตครอบครัว   ตอมาเขาไดทราบขาววาอดีตภรรยาแตงงานใหมกับ
นายตํารวจที่มีอนาคตไกล  เขาจึงตัดสินใจเขาสูเพศบรรพชิต  โดยที่จิตใจของเขายังไมสามารถตัด
ความปรารถนาได  “โดยเฉพาะเรื่องความสําเร็จ”  พระราหูจึงปรารถนาจะประสบความสําเร็จและ
การไดรับการยอมรับจากบุคคลอื่น   ดังนั้นจึงตั้งใจศึกษาธรรมะ  ทองคัมภีรเพื่อเปนหนทางไปสู
ความสําเร็จสมดังความปรารถนาดังที่พระราหูไดกลาวถึงความตั้งใจของตนเองไววา

…ผมอาจจะประกอบสัมมาชีพอื่นไมกาวหนา  แตผมตองเปนผูทรงศีลซึ่งประสบความ
สําเร็จแนนอน

…
ผมมานะพากเพียรทองบนคัมภีร และมนตคาถาหามรุงหามค่ํา  เมื่อลงโบสถศึกษา

พระธรรม  ผมจะตอบคําถามของอาจารยไดแคลวคลองวองไว  ราวกับทุกหนาของตําราพิมพ
อยูในสมองนั่นทีเดียว  ทุกชั่วโมงที่ดุมเดินไปของผมมีไวเพื่อขานรับการทองจํา  ไมวายเวนแม
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แตเวลาทําวิปสสนา  หลับตาลงครั้งใด  ผมมักมองเห็นตัวเองอยูบนอาสนะสูงเดนทามกลางผู
คนเบื้องลาง ซึ่งตางกมกราบไหวบูชา…

(สรอยสายบัว : 73)

จากคํากลาวขางตนของพระราหูทําใหเห็นวา ทานศึกษาพระธรรมเพื่อเปนหนทางไปสู
ความสําเร็จ   หากพิจารณาจากภูมิหลังประกอบกับส่ิงที่พระราหูพูดถึงตัวเอง   ตามทฤษฎีจิตวิทยา
กลาววาผูมีปมดอยจะพยายามหาทางชดเชยปมดอยดวยการสรางปมเดนขึ้นมา6  ปมดอยของ
พระราหูเกิดจากการไมประสบความสําเร็จในหนาที่การงานและการขาดการยอมรับของคนใน
ครอบครัว  เมื่อมาบวชแลวจึงปรารถนาที่จะเปนตัวละครพระสงฆที่มีชื่อเสียง  มีพุทธศาสนิกชนเคารพ
ยกยอง   การพากเพียรทองคัมภีรของพระราหูจึงเปนหนทางไปสูความสําเร็จดังที่ตั้งใจไว และไมนาน
พระราหูก็ประสบความสําเร็จสมความปรารถนา  “เพียงหนึ่งปผมก็ไดรับเลือกใหเปนผูชวยหัวหนา
สํานักธรรม” (สรอยสายบัว : 73)

พระราหูเปนตัวละครพระสงฆที่ประสบความสําเร็จสมความปรารถนา  แตไมทําใหทาน
พอใจ  เมื่อความสําเร็จของทานถูกทาทายโดยหญิงหมายที่มีฐานะยากจนคนหนึ่ง เธอไมเคยมีเร่ือง
เดือดรอนใหทานชวยเหลือเชนคนอื่น ๆ   พระราหูจึงสนใจและกลายเปนความปรารถนาในตัวเธอ  ดัง
คําพูดวา  “…ผมเริ่มคิดวามีส่ิงที่ตองการเหนือการประสบความสําเร็จในอาชีพ”  (สรอยสายบัว : 73)  
พระราหูวางแผนใหหญิงหมายมาสะเดาะเคราะห และถือโอกาสใชความใกลชิดมีความสัมพันธกับเธอ
และถือวาการมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับหญิงหมายเปนการประสบความสําเร็จอีกข้ันหนึ่ง

ใน  ทําบุญ  กลาวถึง”หลวงพอเจาอาวาส” ปรารถนาใหชาวบานมาเคารพนับถือตน
เพียงผูเดียว  จึงใชใหลูกศิษยคนสนิทไปลอบยิงตัวละครพระสงฆหนุม ซึ่งมีตําแหนงเปนอดีตรักษาการ
เจาอาวาส  หลวงพอมักเลาให “เขา”  ซึ่งเปนลูกศิษยคนสนิทฟงเกี่ยวกับความลําบากใจที่จะอยูในวัด  
ทั้งนี้เพราะมีภิกษุหนุมอยู   เขาเลาวา

                                                          
6ศรีเรือน  แกวสังวาล, อานคน-อานวรรณกรรม (กรุงเทพฯ : โอ.เอส. พร้ินติง เฮาส, 2529),

45.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



110
                                            

หลวงพอมักจะพูดกับเขาอยูเสมอ ๆ วา ภิกษุหนุมกุฏิหลังนี้อยากเปนเจาอาวาสมา
นาน แตไมไดรับการแตงตั้งเสียที เพราะไมรูจักพัฒนาวัดวาอาราม หลงติดในลาภสักการะ 
เปนเด็กเมื่อวานซืนแตทําตัวไมรูจักที่ต่ําที่สูง คณะสงฆจึงปลดเสีย เปนเหตุใหถือโทษโกรธ
หลวงพอ ซึ่งทางคณะสงฆขอรองใหมาเปนเจาอาวาสใหม

นอกจากนี้หลวงพอยังบอกเขาวา ทุกวันนี้ทานอยูที่นี่อยางลําบากใจ ก็เพราะพระภิกษุ
หนุมกุฏินี้ยังทําอะไรขวางหูขวางตาทานอยู ทั้งยังไมเคารพศรัทธา ไมอยูในโอวาททาน ทําให
พระในวัดทั้งหมดไมใหเกียรติ ไมเชื่อฟงทานไปดวย ญาติโยมบางสวนที่เขามาหาทานก็เหมือน
ยังไมสนิทใจ เพราะยังนับถือพระหนุมรูปน้ีอยู

(ทําบุญ : 72)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลวงพอเจาอาวาสแสดงความปรารถนาใหตัวละคร
พระสงฆในวัด รวมทั้งพุทธศาสนิกชนเคารพนับถือ และเชื่อฟงทานแตเพียงผูเดียว  เขาและชาวบาน
เห็นดวยกับหลวงพอเจาอาวาสวาภิกษุหนุมมิไดสรางความเจริญใด ๆ ใหวัด ทานมุงวิปสสนา
กรรมฐาน  ส่ังสอนธรรมะแกชาวบาน และไมสนับสนุนใหจัดงานรื่นเริงในวัด  นอกจากหลวงพอจะปรับ
ทุกขเร่ืองภิกษุหนุมแลว ทานยังแสดงความเมตตาตอเขาเชน  ใหขาวปลาอาหารที่เหลือจากวัดไปใหลูก
เมียของเขา  เลาความลับของทานใหฟง โดยกําชับกับเขาวาหามเลาใหใครฟง เขาจึงรูสึกภูมิใจวา
หลวงพอเจาอาวาสไวเนื้อเชื่อใจ  อีกทั้งทานยังหางานใหทํา  และจะใหเงินไปซอมแซมบานดวย  เขาจึง
รักและศรัทธาหลวงพอมาก   ทานเองก็รับรูความรูสึกของเขา จึงมอบหมายงานสําคัญคือ การฆา
ภิกษุหนุม  เขาไดบรรยายอากัปกิริยาขณะที่ทานสั่งใหเขาไปฆาภิกษุหนุมวา

สายตาของหลวงพอยังมองมาที่เขาเหมือนไมไวใจ เขารูสึกวาสายตาของทานขณะนี้
แฝงไปดวยพลังอํานาจและโหดรายเลือดเย็น เขาจําไดวา สายตาที่มองเขาเชนนี้ไมตางไปจาก
สายตาที่เพื่อนทหารพรานของเขาที่กําลังจองตรงไปยังรางเหลาอริรายที่ตนกําลังลงมือสังหาร 
เขาไมเคยเห็นหลวงพอมองตนอยางนี้มากอน แตแลวสายตาของทานก็คอย ๆ ลดลงจนเปน
ออนโยนเยียบเย็นแฝงไวดวยเมตตาปรานี และพูดตอไปอยางแผวเบา นุมนวล แตมีพลัง เขา
ไดยินชัดถอยชัดคํา
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…อยางที่วานั่นแหละฉันเชื่อวาเอ็งยังคงไมถอดเขี้ยวถอดเล็บดอก…ถือวาทําบุญนะ
(ทําบุญ : 73)

จากการกระทําและคําพูดของหลวงพอ ทําใหเขาคิดไมถึงวา “หลวงพอซึ่งเปนผูทรงศีล 
เปนทั้งเจาอาวาสที่มีคนเคารพนับถือมากมาย รวมทั้งตัวเขาเองดวย จะพูดเรื่องอยางนี้ ซึ่งแมแตใครก็
ตามที่ไดยินก็คงคาดไมถึง”  (ทําบุญ : 73)  อยางไรก็ตามเขาตอบรับวาจะทําตามที่หลวงพอส่ัง

จากการกระทําทั้งหมดของหลวงพอเจาอาวาส  เขารับรูเพียงวาทานเมตตาและไวใจ  เขา
จึงรับรูเพียงดานดีของหลวงพอ  หากแตนักเขียนตองการใหผูอาน “รู” มากกวาเขาวาความจริงหลวง
พอเจาอาวาสทําทุกอยาง เพื่อใหเขาไมสามารถปฏิเสธงานสําคัญที่ทานมอบหมายให   เพื่อใหทาน
บรรลุความประสงค จึงอาจกลาวไดวา หลวงพอเจาอาวาสปรารถนาใหชาวบานและตัวละคร
พระสงฆในวัดนับถือและศรัทธาตนเพียงผูเดียว  แสดงใหเห็นภาพลักษณของผูที่ใหความสําคัญกับตัว
ตนอยางชัดเจน

นอกจากการยอมรับนับถือจากพุทธศาสนิกชนแลว  ตัวละครพระสงฆบางรูปยังปรารถนา
สมณศักดิ์ชั้นสูงกวาที่ตนไดรับ   ดังเชน “พระปลัด”  ใน กุฏิทานเจาคุณ  พระปลัดมีหนาที่ควบคุมดู
แลความสงบเรียบรอยในวัด  วันหนึ่งพระลูกวัดแอบฉันอาหารหลังเพล  ทานจับได พระลูกวัดจึง
พยายามกระโดดหนาตางหนี แตกลับประสบอุบัติเหตุและหมดสติ  พระปลัดจึงวิตกกังวลตอเหตุการณ
ที่เกิดขึ้นมาก ดังความคิดของทานวา

ความหวาดวิตกเหลานี้  ทานกลัววาจะตกเปนขี้ปากของพวกนักหนังสือพิมพ จะทําให
ชื่อเสียงของวัดที่สะสมประคับประคองกันมาหลายชั่วอายุเจาอาวาสมาพลอยเสียหาย  ทาน
เจาอาวาสก็จะไดรับความกระทบกระเทือน  แลวก็มาถึงตัวทานเองอนาคตยศชั้นที่หมายมั่น
เอาไวก็จะพังครืนลงมา

(กุฏิทานเจาคุณ : 63)

จากความคิดของพระปลัด ทําเห็นไดวาพระปลัดกลัวเหตุการณที่พระลูกวัดบาดเจ็บจะ
กระทบกระเทือนถึงชื่อเสียงของวัดและเจาอาวาส  นอกจากนี้ยังกลัววาตนเองจะไมไดเลื่อนสมณศักดิ์
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ใหสูงขึ้น นักเขียนใหภาพของพระปลัดเกรงกลัวผูอ่ืนจะรูวาทานคิดถึงตําแหนงมากกวาจะคิดถึงความ
ปลอดภัยของพระลูกวัด

ตัวละครพระสงฆบางรูปในเรื่องสั้นใหความสําคัญกับการไดรับความสุขจากเพศรส อันเปน
ความปรารถนาของปุถุชนทั่วไป  ดังใน นกนอยจากดอยสูง กลาวถึง  “หลวงพอผูนําศรัทธา”
ปรารถนาความสุขจากเพศรสจนกระทําผิดศีลธรรมและผิดวินัย โดยหลอกเด็กสาวชาวเขาวาจะนํามา
อุปการะสงเสียใหไดรับการศึกษา  แตความจริงกลับนําเด็กสาวเหลานี้มาสนองความตองการทางเพศ
ของตน   นอกจากนี้ทานยังบิดเบือนพระวินัยวาการสัมผัสรางกายสตรีไมใชเร่ืองผิด  ดังที่ทานบอก  
เด็กสาวชาวเขาวา   “ไมเปนไรหรอกนางนกนอย    เธอสามารถถูกตัวของหลวงพอไดเพราะหลวงพอ
อนุญาต  และการถูกเนื้อตองตัวหลวงพอเปนบุญดวยและจะไดใกลชิดสวรรค” (นกนอยจากดอยสูง : 
75)      ในที่สุดหลวงพอก็เสพเมถุนกับเด็กสาวโดยเธอมิไดเต็มใจ   ดังความคิดของเธอตอนหนึ่งวา  
“อีกเมื่อไหรเธอจะถูกความหื่นกระหายใครตะกรุมตะกรามแหงสันดานบาปหยาบชาลามกฉกฉวยเอา
กับเรือนราง ๆนอย ๆ โดยการรูเห็นเปนใจของเหลาสาวก...” (นกนอยจากดอยสูง :  75)   จากความคิด
ของเด็กสาวทําใหเห็นวาเธอขยะแขยงการกระทําของหลวงพอ

เร่ืองสั้นเรื่องนี้สอดคลองกับขาวของพระปลัดเถรานุวัตร  หรือพระภาวนาพุทโธ  ขมขืนและ
ทําอนาจารเด็กหญิงชาวเขา ดังที่ไดกลาวถึงรายละเอียดไวแลวในบทที่ 3 นักเขียนนาจะมุงแสดงทัศนะ
ผานเรื่องสั้นเพื่อวิพากษวิจารณสังคมพระสงฆ โดยเฉพาะผูที่มุงกระทําตามความปรารถนาเพื่อใหตน
ไดรับความสุขวาเปนความผิดถึงขั้นอาบัติปาราชิก

เชนเดียวกับใน  โปรดสัตว  กลาวถึงหลวงพอที่ปรารถนาตัวหญิงสาว  จึงทําทีจะชวยเหลือ
โดยจะหางานใหทํา  แตหญิงสาวตองไปหาทานที่วัด  การแสดงความปรารถนาในตัวหญิงสาวแสดง
ออกทางกิริยาทาทางและคําพูดของทาน หญิงสาวบรรยายกิริยาทาทางของหลวงพอไววา

ทานมองมาที่หลอนถี่ขึ้น  ทาทางขวยเขิน เหมือนจะเชื้อเชิญใหสนทนาอีกครั้ง
ทานลังเล  คลายจะเอยอะไรสักประโยค
สารภาพแสดงอาการตั้งใจฟง  รูสึกแปลกที่เห็นทานชอนตาสบมองอยางออนหวาน
ตอนนี้เธอมีผัวหรือยัง?

(โปรดสัตว : 59)
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จากขอความขางตนจะเห็นไดวา กิริยาและคําพูดของหลวงพอแสดงใหเห็นวาทานพึงพอ
ใจหญิงสาว  แตเธอมิไดคิดเชนเดียวกับทาน  นักเขียนไดบรรยายทาทางและความรูสึกของหญิงสาวไว

มีรถตุก ๆ คนหนึ่งผานมา  สารภาพกวาดสายตามองตาม  ความคิดวองไว  หลอนรูสึก
สับสนวาไดแลเห็นบางสิ่งบางอยาง เบาะโดยสารแคบเกินไป   ผูโดยสารตางเพศและ

สมณสงฆตางวัยนั่งไปดวยกัน
หลอนผินหนา เห็นบุรุษไมสามัญกําลังจองมอง   สารภาพรูสึกไมสบายใจ
ไปหาฉัน   ทานวา
หลอนรูสึกระคายหู เมื่อทานพูดซ้ํา  สารภาพจึงคาดคั้นทางสายตา
ไปทําไม ?
เสียงนั้นลังเลบางเมื่อหลอนกระดางขึ้น

(โปรดสัตว : 58)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา ในสายตาของหญิงสาวเห็นวาการแสดงกิริยาทาทาง
ของตัวละครพระสงฆรูปนี้ ไมเหมาะสมกับสถานภาพบรรพชิต

ใน วันวาง  กลาวถึง “ผม” ตกงานและชีวิตอยางไรสาระ  เขาไปเดินเลนที่สวนสาธารณะ  
และฟงดนตรีอยู  สักครูจึงไดพบตัวละครพระสงฆรูปหนึ่งยืนฟงเพลงดวยอาการซาบซึ้งดังมีขอความวา

…ตัวละครพระสงฆรูปหนึ่งแหวกคนเขามายืนขาง ๆ  แลวรองออกมาดวยเสียดังพอ
ประมาณ

ขอเพลงชีวิตคือละครหนอยโยม
ความเงียบสงบเขาปกคลุมชั่วขณะ  กอนจะมีเสียงฮือขึ้นอยางแปลกใจ   นักดนตรีทั้งส่ี

หันเขาปรึกษากันเบา ๆ … แลวเพลงชีวิตคือละครก็เร่ิมขึ้น
ตลอดเวลาที่เพลงนั้นบรรเลงอยู  พระรูปน้ันยืนตั้งใจฟงอยางดื่มด่ํา  นัยนตาคลอดวย

น้ําใส ๆ  ปมวาจะหยาดหยด
(วันวาง : 39)
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ตัวละคร “ผม” ซึ่งเปนผูเลาเรื่อง   เปนเสมือนสายตานักเขียนถายทอดเรื่องราวจากที่เห็น
ตัวละครพระสงฆรูปหนึ่งฟงเพลงที่ตนชื่นชอบอยางซาบซึ้ง  ทําใหเกิดความคลางแคลงใจวา  การขอ
เพลงและการฟงเพลงอยางซาบซึ้งนี้ ควรจะเปนการกระทําของผูบรรพชิตหรือไม  ดังที่ผมไดแสดง
ความคลางแคลงใจอยางชัดเจนในคําพูดวา  “…แลวพระตะกี้ละ  ทําไมขอเพลงนั้นวะ  แลวทําไมทํา
ทาซาบซึ้งขนาดนั้น   แลวจะมาบวชทําไม” (วันวาง : 39)

ขอความขางตนทําใหเห็นภาพลักษณของพระสงฆที่ใหความสําคัญกับตัวตน  กลาวคือ
มุงกระทําตามความปรารถนาเพื่อใหตนไดรับการยอมรับเคารพนับถือ   ไดรับความพึงพอใจและความ
สุข  ตัวละครพระสงฆอาจจะมิไดคํานึงถึงสถานภาพของตน  แตกระทําตามความปรารถนาเชนปุถุชน

ในเรื่องสั้นยังปรากฏตัวละครพระสงฆอีกกลุมหนึ่ง ซึ่งใหความสําคัญกับวัตถุ และเงิน
ทอง  การกระทําของตัวละครพระสงฆเหลานี้เกิดจากความปรารถนที่จะมีวัตถุ ส่ิงอํานวยความสะดวก  
หรือศาสนสถานใหญโต  เพื่อใหตนไมนอยหนาผูอ่ืน

ในเรื่องสั้นบางเรื่องตัวละครพระสงฆประกอบพิธีกรรมเพื่อแลกกับปจจัย ดังปรากฏใน 
ไสเดือนบนลานทราย กลาวถึง หลวงพอซ่ึงคิดวาการไปประกอบพิธีกรรม   เชน    งานศพ
งานขึ้นบานใหมเพราะหวังปจจัย ซึ่งเจาภาพจะจายใหในแตละงาน นอกจากนี้ยังคิดวาจะไดเงินเพิ่ม
เปนพิเศษ ดังในความคิดของหลวงพอวา

…ใบสีแดง ๆ สองใบชางสวยงามจริง ๆ …แลวนึกไปอีกสองวันที่เหลือสวดงานศพ
สามวัน วันละสองรอย รวมก็หกรอย ไมแนวันสุดทาย เจาภาพอาจจะมี “ทิป” เพิ่มใหอีก แลว
ยังมีงานบุญเฮือนบานลูกสาวแมออกคําภาอีกอยางนอยก็คงไดส่ีซาหารอย

(ไสเดือนบนลานทราย : 75)

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



115
                                            

จากตัวอยางขางตน จะเห็นความคิดของหลวงพอที่คาดหวังจะได “ทิป” ซึ่งก็คือเงินที่ได
จากการบริการ7  ซึ่งโดยทั่วไปจะใหแกบริกร เชน พนักงานยกกระเปา พนักงานเสริฟอาหาร เปนตน  
นักเขียนจึงมองภาพของตัวละครพระสงฆวาเปนผูใหความสําคัญกับวัตถุ อยางไมเหมาะสมกับ
สถานภาพของผูละกิเลส

“หลวงพี่สันติ” ใน โลกีย – นิพพาน เปนตัวละครพระสงฆอีกรูปหนึ่ง ซึ่งประกอบพิธี
ไสยศาสตร เพื่อใหไดรับปจจัย และวัตถุส่ิงอํานวยความสะดวก ที่ไดรับความนิยมและมีราคาแพง
ทานเปนพระสงฆที่มีชื่อเสียงจึงมีลูกศิษยจํานวนมาก คนเหลานี้มักถวายปจจัย เครื่องใช และ
ส่ิงอํานวยความสะดวกแดทาน  ตัวละครพระสงฆซึ่งเปนนองชายแท ๆ ไดบรรยายถึงขาวของเครื่องใช
ในหองหลวงพอสันติวา

…ผมมองดูส่ิงของรอบหอง โทรทัศนสีโซนี่ขนาด 34 นิ้วกับเครื่องเลนวีดีโอเทป  เจวีซี
ซุกตัวอยูที่มุมหอง แอมปลิฟลายเออรยามาฮากับเครื่องเลนคอมแพ็กดิ๊สกแนดเสียบกลาง
ระหวางกระถางธูปอยางไมขัดเขิน ลําโพงเบสสองตัววางขนาบพระพุทธรูป วูฟเฟอรเจบี-แอล
เบียดตัวอยูหลังโตะหมูบูชา เครื่องปรับอากาศวางคูกันกันเครื่องฟอกอากาศ เสาอากาศเคเบิล
ทีวีตั้งตระหงานอยูบนหลังคากุฏิ และที่ลานขางนอก…รถเกงวอลโว 740 จี.แอล. หมอบอยูนิ่ง

สนิท… ใหตายเถอะ ที่นี่นาจะเปนหองหรูในเลาจนชั้นหนึ่งที่ซุกตัวอยูในมุมมืดมุมหนึ่ง
ของกรุงเทพฯ มากกวาจะเปนกุฏิปฏิบัติธรรมของพระอาจารยมีชื่อ

(โลกียนิพพาน : 30)

จากการบรรยายขางตน ทําใหเห็นวาเครื่องใชตาง ๆ  ไดแก โทรทัศน วีดีทัศน เครื่องเลน
คอมแพ็กดิสก เครื่องปรับอากาศ  เครื่องฟอกอากาศ รวมไปถึงรถยนต ของหลวงพอสันติลวนเปน
สินคาที่มีราคาแพง  ตัวละครพระสงฆผูเปนนองชายใชน้ําเสียงในเชิงเสียดสีเปรียบเทียบกุฏิของพระ

                                                          
7สํานักพจนานุกรมมติชน, พจนานุกรมนอกราชบัณฑิต, พิมพคร้ังที่ 3 (กรุงเทพฯ : บริษัท

พิฆเณศ พร้ินทติ้ง เซ็นเตอร จํากัด , 2545), 93.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



116
                                            

พี่ชายวานาจะเปนหองพักหรูมากกวาจะเปนกุฏิปฏิบัติธรรมของบรรพชิต นอกจากนี้ตัวละครพระสงฆ
ผูเปนนองชายยังชี้ให  ผูอานเห็นภาพลักษณของผูใหความสําคัญแกวัตถุของหลวงพี่สันติ

ใน สังฆทาน  กลาวถึง “ทานพระครู” ถูกมิจฉาชีพหลอกลวงเงิน หญิงสาวที่เปน
มิจฉาชีพทําทีมาถวายสังฆทานและอางวาตนเปนพนักงานบริษัทเครื่องใชไฟฟา  ทําใหสามารถซื้อ
เครื่องใชไฟฟาไดในราคาเพียงครึ่งเดียว  ทานพระครูหลงเชื่อเพราะอยากไดสินคาราคาถูก  และเครื่อง
ใชใหมที่ทันสมัยกวาของเดิม ดังที่นักเขียนบรรยายความคิดของทานพระครูวา “พระครูนึกถึงทีวีสีกับ
วิทยุเกากวาสิบปเครื่องนั้น ถามีทีวีสีสักเครื่อง นาจะเปนประโยชนกวา เพราะขาวสารทางทีวีมีภาพให
ดูดวย”  (สังฆทาน : 43)  จากขอความจะเห็นไดวา  ทานพระครูอยากไดโทรทัศนสีเพราะยังไมเคยมี 
และคิดวาโทรทัศนตอบสนองความตองการในการรับรูขาวสารไดมากกวาวิทยุ  ในที่สุดทานจึงมอบเงิน
คาโทรทัศนใหหญิงสาวซึ่งรับปากวาจะกลับไปเอาสินคามาให  แตเธอก็ไมกลับมา

จากเรื่องสั้นทั้ง 2 เร่ืองขางตนทําใหเห็นวา ตัวละครพระสงฆใหความสําคัญกับวัตถุ จึง
พยายามแสวงหาขาวของเครื่องใชที่ตนเองไมเคยมี  และคิดวาสิ่งของเหลานี้สามารถบันดาลประโยชน
ใหได

การใหความสําคัญแกวัตถุของตัวละครพระสงฆ  ทําใหตัวละครพระสงฆบางรูปทะเลาะ
กัน  ดังใน ผมไมรู  ไดกลาวถึง  ตัวละครพระสงฆ 2 รูปคือ “พระมหาจํานง” และ “พระปลัดเจริญ”
 ทั้งคูแยงกันทําหนาที่ขายวัตถุมงคลที่ทางวัดสรางขึ้นเพื่อหารายไดสรางโบสถ  ตัวละครพระสงฆทั้ง
สองรูปตกลงกันไมไดจึงทะเลาะวิวาทและชกตอยกัน  ชายชราที่อาศัยอยูในวัดเปนเวลานานเลาถึง
พฤติกรรมตัวละครพระสงฆทั้งคูให “ผม” ซึ่งเปนผูเลาเรื่องฟงวา

เขาไมคอยกินเสนกันมานานแลว จะบาปหรือเปลาก็ไมรูถาผมจะบอกวาเขาแยงหนาที่
ขายวัตถุบูชาที่วัดสรางขึ้นมาเพื่อหารายไดสรางโบสถ  รายไดตรงนั้นมันมากมายเอาการอยู

…
ลองเขาไปดูที่หองเขาสิ เต็มไปดวยขาวของเครื่องใชทั้งโทรทัศน วีดีโอ เทปเครื่องงาม

ใจเปดทีดังไปท่ัววัด มหานะมีเครื่องโทรศัพทแบบเอาไปคุยที่ไหนก็ได เหมือนในโทรทัศน
ประกาศเลยคุณเอย…

(ผมไมรู : 63)
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จากการที่ “ผม” ไดฟงชายชราเลาเรื่อง ตัวละครพระสงฆทะเลาะวิวาทแยงกันขายวัตถุ
มงคล  “ผม” จึงรับรูวาตัวละครพระสงฆทั้งสองรูปปรารถนาจะไดรับวัตถุส่ิงอํานวยความสะดวกตาง ๆ 
จึงรับหนาที่ขายวัตถุมงคลซึ่งก็ไมตางกับการประกอบอาชีพ เชนเดียวกับ

ใน ดอกศรัทธา กลาวถึง “ทานพระครู” เร่ียไรเงินจากชาวบานมาสรางเมรุ แตทานกลับ
นําเงินสวนหนึ่งมาใหชาวบานกู โดยคิดดอกเบี้ยสูง  นํามาซื้อวัว  นาํมาซื้อรถสองแถว เพื่อรับจาง  และ
ใหหลานชายยืมเงินไปซื้อรถแทรกเตอร ชาวบานสวนใหญไมรูความจริง มีเพียงลุงโทน ซึ่งเปนหนึ่งใน
คณะผูออกเรี่ยไรเทานั้นที่รูความจริงนี้  ดังเมื่อลุงโทนไดสนทนากับลูกชายเรื่องหาทางรักษาหญิงสาว
คนหนึ่งในหมูบานซึ่งเกิดอาการคลุมคลั่ง จากการที่ตองหาเงินใชหนี้ทานพระครู ดังที่ลูกชายเลาวา

…อีแพงมันกินยามาไมใหงวงนอนไงละ มันขยันดํานาทั้งกลางวันกลางคืนคืนไหน
เดือนมืดก็จุดตะเกียงไวหัวคันนามิใชรึ กินมากเขามันก็เปนโรคประสาทนะซี สาเหตุที่มันขยัน
ผิดปกติ ก็เพราะมันยืมเงินทานพระครูมาซื้อนาเกือบแสนแลวทีนี้ดอกมันบานนะซีพอ ถึงตอง
ทํางานหนัก… 

 (ดอกศรัทธา : 77)

จากการสนทนากับลูกชายทําใหลุงโทนรูวา ทานพระครูนําเงินจากการเรี่ยไรไปปลอยกู 
โดยคิดดอกเบี้ยราคาแพง  ชาวบานที่กูเงินทานพระครูตองกินยามา เพื่อใหสามารถทํางานไดมากขึ้น 
จะไดมีเงินมาสงดอกเบี้ย  เมื่อลุงโทนไดสนทนากับไอเตี้ย ซึ่งเปนลูกศิษยคนสนิทของทานพระครู
ไอเตี้ยไดเลาเรื่องของทานพระครูใหฟงวา

…เดี๋ยวนี้สบาย เหลือวัวอยูยี่สิบหาตัว พระครูทานขายไปเกือบครึ่ง เพราะหลานชาย
ทานมาขอยืมเงินไปซื้อรถแทรกเตอร ทานวาเหลือเงินแคแสนกวาเลยขายวัวใหไป…

แหม…พอหมอ ขากําลังโชคดีนะ ทานพระครูจะซื้อรถอีกคันแลว เปนรถสองแถว
รับจาง จะใหขาหัดขับเปนโชเฟอร แตนี่ขายังหากระเปารถไมไดเลย

 (ดอกศรัทธา : 78-79)
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เมื่อลุงโทนสนทนากับไอเตี้ย  แกจึงรูวาทานพระครูเลี้ยงวัวไวเพื่อจําหนาย และมีโครงการ
จะซื้อรถยนตมาเพื่อใชรับจาง การไดรูความจริงทําใหลุงโทนเริ่มเสื่อมศรัทธาในตัวทานพระครู เมื่อไป
ทําบุญที่วัดก็ “นั่งไกลจากอาสนะมากโข ผิดวิสัยที่แกเคยนั่ง แถวหนาชิดอาสนะ” (ดอกศรัทธา : 79) 
การแสดงออกที่แตกตางไปจากเดิมของลุงโทน ทําใหเห็นวาแกเริ่มเสื่อมศรัทธาตัวละครพระสงฆ

จากเรื่องสั้นที่กลาวมาทั้งหมดขางตน ทําใหเห็นวาภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่ให
ความสําคัญกับตัวตนและวัตถุ  เนื่องจากตัวละครพระสงฆปรารถนาจะไดรับความสุขเชนปุถุชน
นอกจากนี้ยังเกิดจากกระแสสังคมทุนนิยมที่ใหคุณคากับชื่อเสียง เกียรติยศ และวัตถุ เงินทอง  ทําให
ตัวละครพระสงฆบางสวนที่ลุมหลงไปตามคานิยมของสังคม ซึ่งพยายามแสวงหาวัตถุส่ิงอํานวยความ
สะดวกตาง ๆ เพื่อใหตนเปนที่ยอมรับและทัดเทียมบุคคลอื่นในสังคม  นักสังคมวิทยาไดกลาวไววา  
“กระแสสังคมทุนนิยม ทําใหเกิดปญหาทางดานบุคคล ซึ่งแสดงออกในรูปของการปรับตัวไมได การ
กระทําผิดตาง ๆ  รวมไปถึงการเสื่อมลงของศีลธรรม และการละทิ้งคุณธรรมอันเปนหลักที่บุคคล
จําเปนตองนับถือ …ซึ่งลักษณะเชนนี้กระทบกระเทือนถึงทุกสวนของสังคม”8 พุทธศาสนิกชนบางสวน 
แสดงความเสื่อมศรัทธาตัวละครพระสงฆ ที่มีภาพลักษณใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุอยาง
ชัดเจน

4.2 ภาพลักษณที่สัมพันธกับสังคม
4.2.1 ผูนําทางจิตวิญญาณ

นักมานุษยวิทยาแนวโครงสราง ไดกลาวถึงหนาที่ของศาสนาที่มีตอมนุษยขอหนึ่งคือ 
หนาที่ในดานการสนับสนุนใหพลังใจ ในกรณีเกิดวิกฤติการณตาง ๆ ที่มนุษยรูสึกวาตนเองไมสามารถ
ควบคุมได  วิกฤติเหลานี้อาจเปนวิกฤติการณทางธรรมชาติหรือทางสังคม ที่สงผลตอชีวิตของ

                                                          
8เพ็ญแข ประจนปจจนึก และออมเดือน  สดมณี, คานิยมของชาวชนบทไทย : คานิยมทาง

วัตถุกับคานิยมทางระเบียบประเพณี  (กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร  มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร, 2529), 6.
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ปจเจกชน9  ภาพลักษณของการเปนผูนําทางจิตวิญญาณมาจากพฤติกรรมสั่งสอนและเผยแผธรรมะ
ของตัวละครพระสงฆ ซึ่งเปนบุคลากรทางศาสนาจึงเปนผูมีบทบาทสําคัญในการชวยบรรเทาความ
ทุกขทางใจของชาวบาน นอกจากนี้ตัวละครพระสงฆยังเปนผูสรางขวัญและกําลังใหชาวบาน รวมทั้ง
เปนสัญลักษณของความดีงามอีกดวยเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543 ปรากฏตัวละครตัวละคร
พระสงฆที่มีภาพลักษณของผูนําทางจิตวิญญาณ จํานวน 19 เร่ือง ไดแก นาฬิกาโบราณ   อุษา   
อุบาสิกา หลังความไฟธุรกิจ   เงาดํา   ไมมีแกนสาร   เครื่องอยู   ผากรองจําเปน  หมูบาน
ปลอดอาชญากรรม  ปกดํา สะพานบุญ   ดอกไมใหโยม   มโนสํานึก  เหนือกรรม     ไมไว
หนา     สํานึกสุดทาย    เหตุเกิดที่ขางถนน  และ ณ ทามกลางความเปนไป  

  1) ชวยบรรเทาความทุกขทางใจของชาวบาน
ตัวละครพระสงฆชวยบรรเทาความทุกขทางใจของชาวบาน ตัวละครพระสงฆจะมีวิธีการ

บรรเทาความทุกขแตกตางกันออกไปตามสถานการณของพุทธศาสนิกชนแตละคน การสั่งสอนธรรมะ
เปนวิธีการสําคัญ หลักธรรมที่นํามาสั่งสอนมากที่สุด คือ การละอัตตา และชี้ใหเห็นสัจธรรมของ
สรรพสิ่ง อันไดแกความไมเที่ยง ประกอบกับการฝกสมาธิเพื่อใหเกิดปญญา ตัวละครพระสงฆชวย
บรรเทาความทุกขทางใจ โดยจําแนกตามทุกขที่เกิดกับชาวบานแตละคนไดเปน ความทุกขจากความ
กลัวตาย หรือเรียกวาความทุกขจากการมีขันธ 510  ดังในนาฬิกาโบราณ เปนเรื่องของหญิงชราที่ใกล
จะส้ินใจแลวเกิดความทุกขใจเพราะกลัวความตาย กลัววาเมื่อตายไปแลวบุตรหลานจะลืมตนเอง 
หญิงชราไดใหบุตรชายไปนิมนตตัวละครพระสงฆมาพบ และไดเลาความทุกขใจของนางใหทานฟง 
ภิกษุหนุมทราบวาหญิงชราเปนพุทธศาสนิกชนผูเปยมไปดวยศรัทธาในพุทธศาสนา ดังที่นักเขียน
บรรยายถึงนางไววา “ความอิ่มเอมแหงเนื้อนาบุญไดแผความอบอุนเขามาอาบหมจิตใจของนางใหดื่ม
ด่ําอยูในสัมปทาซึ่งตั้งมั่น” (นาฬิกาโบราณ : 55.) เมื่อเปนเชนนี้การนอมนําใจของนางใหเขาสูธรรมะ
จึงมิใชเร่ืองลําบากนัก ภิกษุหนุมไดนํานางเขาสูความสงบของจิตใจดวยการชี้ใหเห็นความดีที่นางได

                                                          
9ฉลาดชาย  รมิตานนท, ผีเจานาย (กรุงเทพฯ : พายัพออฟเซท พรินท, 2527), 72.
10สมภาร พรมทา, พุทธปรัชญา มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม (กรุงเทพฯ : โรงพิมพ

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2542), 82.
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กระทํามา และชี้ใหเห็นวาความดีนี้ก็ยังจะคงอยูตอไป พรอม ๆ กับการดํารงอยูของธรรมชาติ ภิกษุ
หนุมกลาวปลอบโยนหญิงชราวา

…อยากังวลความดีงามของโยมถูกจารึกไวแลวในหัวใจลูก ๆ พวกเขาทุกคนตางเทิด
ทูนบูชาโยม…อยาวิตก…ลูก ๆ ของโยมจะมานั่งรายรอบเตียงหลังจากโยมกลับสูสวรรค ลูก ๆ 
ของโยมจะพร่ํารําพันถึงความดีงามของโยมที่มีตอพวกเข

…
พระอาทิตยจะยังคงสองแสงสวางแกโลก สายลมยังโบยโบกใหใบไมไกวไหวเหมือน

ตอนที่โยมยังมีชีวิตอยู บนทองฟายังคงมีนกบินอยางรื่นเริงและปลาก็ยังคงแหวกวายอยูใน
สายน้ํา เสียงหัวเราะเสียงรองไหก็ยังคงผสานอยูทุกแหงหน แมโยมจะ…โยม…

หญิงชราเงียบเสียงลง รอยยิ้มของนางแตมไวที่ริมฝปากและใบหนาอันออนโยน ลม
หายใจของนางแผวเบาลง…เบาลง…

 (นาฬิกาโบราณ : 60 – 61.)

จากคํากลาวขางตน จะเห็นไดวา ภิกษุหนุมส่ังสอนธรรมะแกหญิงชราจนสามารถกําจัด
ความกลัว และละความยึดมั่นตอส่ิงที่รักได นางจึงจากโลกนี้ไปอยางสงบ

ชาวพุทธมีความเชื่อวา เมื่อผูปวยกําลังจะสิ้นใจ ผูอยูใกลจะตองบอกวา  “อรหัง” ให
ผูปวยไดยิน หรือบางครั้งมีการเชิญพระพุทธรูปมาต้ังไว ทั้งนี้เพื่อเตือนสติใหผูปวยระลึกถึงพระพุทธเจา
หรือพระอริยสงฆเปนครั้งสุดทาย จะทําใหจิตใจของผูปวยผองแผว อันจะสงผลถึงโลกหนา11 หาก
พิจารณาตามความเชื่อนี้ ถือวาภิกษุหนุมไดชวยบรรเทาความทุกขทางใจ และใชธรรมะนอมนําจิตใจ
ของหญิงชราใหเกิดความสงบ นับเปนการสงดวงวิญญาณของนางใหไปสูความสุขในโลกหนาอีกดวย    
นับไดวาตัวละครพระสงฆแสดงภาพลักษณที่เปนผูนําทางจิตวิญาณ ถือเปนที่พึ่งของชาวบานในชวง
สุดทายของชีวิต

                                                          
11พระยาอนุมานราชธน, ประเพณีเนื่องในการเกิดและประเพณีเนื่องในการตาย  (พระนคร

: มูลนิธิเสฐียรโกเศศ, 2505), 107.
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ความทุกขของชาวบานซึ่งปรากฏมากที่สุดคือ ความทุกขอันเกิดจากอุปาทานขันธ  
หมายถึงความทุกขที่เรากอแกตนเอง ทุกขนี้คือทุกขอันเกิดจากความยึดมั่นวาชีวิตเปนของเรา12

ดังความทุกขที่เกิดจากปญหาหนี้สิน ใน อุษา อุษาเปนผูมีความทุกขใจจากการเปนหนี้สินจํานวน 88 
ลานบาท นอกจากนี้ยังไมมีความรูดานการเงิน การบัญชี หรือดานเศรษฐศาสตร เธอจึงไมรูวาจะใชหนี้
สินจํานวนมหาศาลนี้ไดอยางไร นักเขียนไดบรรยายความรูสึกทุกขใจของเธอวา “เหมือนคนวายน้ําไม
เปนที่กําลังจมน้ํา” (อุษา : 37) อุษาแสวงหาหนทางคลายทุกขหลายวิธี จนกระทั่งไดไปปฏิบัติ
เนกขัมมะที่วัดแหงหนึ่ง หลวงพอสอนธรรมะโดยเนนเรื่องสัจธรรมของชีวิต คือ ความไมเที่ยง ประกอบ
กับการฝกใหนั่งสมาธิเพื่อใหจิตใจสงบ และเกิดปญญา อุษาไดบรรยายถึงคําสั่งสอนของหลวงพอไววา

หลวงพอบรรยายถึงสัจธรรมของชีวิตวา แมแตรางกายของเราก็ไมใชของเรา มันเปน
ของธรรมชาติ เพราะถามันเปนของเรา เราตองส่ังมันได ไมใหมันแกหรือปวย แตมันเปนของ
ธรรมชาติก็ตองเปลี่ยนแปลงไปตามกฎธรรมชาติ ดังนั้นเราจึงไมควรเอาใจไปยึดไว ทําใหใจ
เปนทุกข เราตองรูจักปลอยวางเพราะทุกอยางไมเที่ยง…

(อุษา : 37)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวา หลวงพอส่ังสอนธรรมะเรื่องการละอัตตา ทุกส่ิงทุกอยาง
ในโลกยอมเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมชาติดังนั้นจึงไมควรยึดติดกับส่ิงใด เมื่ออุษาปฏิบัติตามคําแนะนํา
ของหลวงพอแลว ทําใหเธอเกิดความสงบและคลายความทุกขทางใจจากภาระหนี้สินได  อุษาได
บรรยายความรูสึกวา

อุษารูสึกพอใจกับแนวทางที่ไดพบ การนั่งสมาธินั้นเพียงเพื่อใหใจสงบเทานั้น แตการ
หลุดพนจากความทุกขอยูที่การใชใจพิจารณา เพื่อเขาใจสัจธรรมของธรรมชาติ เปนธรรมที่มุง

                                                          
12สมภาร  พรมทา, พุทธปรัชญา มนุษย สังคม และปญหาจริยธรรม, 83.
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พยุงถึงจิตอันทุกขรอนโดยตรง เมื่อเรานํามาแกไขที่ใจและความคิด และเปนการหลุดพนความ
ทุกขจากภายใน

แมจะเปนกาวแรก แตอุษารูวาเปนกาวที่มั่นคง เปนเรื่องไมจริงที่วา ธรรมะใชกับชีวิต
ประจําวันไมได หรือรอใหแกแลววาง ๆ คอยเขาวัด…อุษามีความสุขมากขึ้น เครียดนอยลง 
เธอมองหนี้สินทั้งหลายเปนเพียง “งาน” ตามหนาที่อยางหนึ่ง …

(อุษา : 38)

จะเห็นไดวาหลวงพอใชแนวทางแหงพุทธะ คือ ศีล สมาธิ ปญญา เปนวิธีการบําบัด
จิตใจใหอุษาคลายความทุกข วิธีการของหลวงพอนับเปนการรักษาที่ยั่งยืนและสามารถใชแกไขปญหา
ทุกปญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตได นักเขียนไดเนนย้ําวาธรรมะมิใชส่ิงลาสมัยแตเปนความจริงเสมอ และ
สามารถนํามาใชเปนแนวทางในการดําเนินชีวิตในปจจุบันได

ใน อุบาสิกา กลาวถึง “ฟอน” มีความทุกขใจเพราะยึดมั่นในความรัก และคิดวาคนรัก
ควรเปนของตนคนเดียว “หลวงพี่แจม” ซึ่งเปนคนรักของฟอนตั้งใจบวชเพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา 
แตความสงบแหงรมกาสาวพัสตรทําให ทานตัดสินใจอยูในสมณเพศตลอดชีวิต   “ฟอน” มิอาจตัดใจ
จากคนรักไดแมเวลาจะผานไปกวา 40 ป ตลอดระยะเวลานี้ฟอนไมเคยมีความสุข  หลวงพี่แจมส่ังสอน
ธรรมะใหอดีตคนรักโดยผานการปฏิบัติตัวของทาน ซึ่งอุทิศตัวเพื่อเผยแผพระศาสนาและชวยเหลือ
ชาวบาน รวมทั้งพัฒนาชุมชนใหเจริญ ทานปฏิบัติตนเชนนี้จนกระทั่งวาระสุดทายของชีวิต และในวันที่
ทานละสังขารนั่นเอง  ฟอนจึงไดเขาใจสิ่งที่ทานพยายามสอนมาตลอดชีวิต ดังความคิดของฟอนวา

ฟอน… ฟอน… จิตเปนใหญใจเปนประธาน ธรรมะไมใชเรื่องยากเหมือนขาวใครตักกิน
ใครก็อิ่มใชไหม

นางนิ่งอึ้งเสียงนั้นคอย ๆ จางหาย นางหันขวับไปทางทานเห็นหลับตาพริ้มอยู คอย  ๆ 
เหลียวมองรอบดานก็พบความจริงขอหนึ่ง ความจริงที่ทําใหนางตองกล้ํากลืนกับความรันทด
ขมขื่นมาตลอดระยะเวลากวา 40 ป…ก็เพราะถือมั่นในความคิดแหงตน

…
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เมื่อความคิดตัวกูของกูคอย  ๆ เลือนหายไปแลว นางจึงรูสึกวาความสุขของพี่แจมนั้น 
เปยมลนจริง ๆ เหลือเผื่อแผถึงคนมากมายที่หลังไหลมาจากทุกสารทิศ….มันเปนการใหที่ยิ่ง
ใหญ คนที่มีจิตใจมุงมั่นเทานั้นที่จะทําได…

(อุบาสิกา : 79)

หลักธรรมที่ หลวงพี่แจมตองการสอนฟอนคือ “การละอัตตา” ทานปฏิบัติตนตาม
หลักธรรมใหเห็นเปนตัวอยาง เมื่อฟอนเขาใจสิ่งที่หลวงพี่แจมกระทํา นางจึงคลายความถือมั่น และรูวา  
ตนเปนทุกขมาตลอดชีวิตเพราะคิดถึงแตตัวเอง

การรับฟงปญหา และใหคําแนะนําตามหลักธรรมะแกชาวบาน นับเปนการชวยบรรเทา
ความทุกขทางใจของชาวบานอีกวิธีหนึ่ง ดังปรากฏใน หลังความตาย “ผูใหญสุข” เกิดความทุกขใจ
เพราะไมสามารถหาสาเหตุการฆาตัวตายของหญิงสาวในหมูบานได เขาจึงนําความทุกขใจมาปรึกษา
กับ”หลวงพอคํา” ดังในการสนทนาของผูใหญสุขกับหลวงพอคําวา

หลวงพอ…ขอถามอะไรหนอยอยาหาวาผมเอาเรื่องทางโลกมากวนเลยนะครับ ผมจน
ปญญาแลวจริง ๆ  หลายคนมันเริ่มพูดกันแลววา ผีมันมาชวนกันไปเปนเพื่อน…หลวงพอเคย
เจออะไรแปลก ๆ อยางนี้ไหมครับ ?

…
ผีเผอท่ีไหนกัน ? พระพุทธเจาทานไมเคยสอนนะ ทานมีแตเลาวา สมัยทานออกบวช

นั่งภาวนาในปาคนเดียว ไดยินเสียงอะไรก็สะดุงกลัวสารพัด แตเมื่อฝนตั้งสติมั่นตรงนั้น ก็รูวาที่
คิดวาผีนะ ที่จริงเปนแคกวางยองมาเหยียบกิ่งไมล่ันเทานั้นเอง

…ที่เลาใหฟงนะก็อยากจะบอกวา เวลาเจออะไรวิกลวิกาล ใหตั้งสติไวใหดี แลวก็จะรู
เองวาอะไรเปนอะไร อยาใหความคิดมันหลอกตัวเอง ที่วาแปลก ๆ นะเพราะขาดสติไปเทานั้น

                  (หลังความตาย : 74)

หลวงพอคําเตือนใหผูใหญสุขมีสติในการแกปญหา ผูขาดสติยอมไมมีปญญามองเห็น
ปญหาที่แทจริง จึงไมสามารถหาสาเหตุของได เมื่อไมเห็นสาเหตุของปญหายอมไมสามารถแกปญหา
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ใหลุลวงไปไดจึงตองตกอยูในความทุกขใจตอไป จากตัวอยางสามารถกลาวไดวา      การกระทําของ
ตัวละครพระสงฆ ทําใหผูอานรับรูภาพลักษณการเปนผูนําทางจิตวิญญาณ

การไดพบตัวละครพระสงฆที่ปฏิบัติดี มีความเมตตา ถือไดวาเปนการพบธรรมะ  ซึ่ง
ชวยทําใหจิตใจของพุทธศาสนิกชนคลายความทุกขใจได  ดังใน ไมมีแกนสาร กลาวถึงชายชราผูหนึ่ง
ไดแบงทรัพยสมบัติใหบุตรทั้งสองคน   และหวังวาจะใชชีวิตในบ้ันปลายอยางมีความสุขดวยการ
เลี้ยงหลาน  แตเหตุการณไมเปนดังที่ชายชราหวังเพราะบุตรทั้งสองไมยินดีจะใหเขาไปอยูดวย
ชายชราผิดหวังและเกิดความทุกขใจ   เขาไดออกเดินทางและขอพักแรมที่วัดแหงหนึ่ง    การตอนรับ
อยางมีเมตตาของเจาอาวาสทําใหจิตใจของเขาผองใสขึ้นและความทุกขไดบรรเทาลงไป จนกระทั่ง
ตัดสินใจขอบวชในที่สุด

เมื่อชาวบานไดพบตัวละครพระสงฆผูปฏิบัติดี   ปฏิบัติชอบ   ยอมเกิดความรูสึกสบาย
ใจ จิตใจผองใส เรียกวา “ปสาทะ” ข้ึนมาทันที ปสาทะนี้เปนกุศลธรรม เมื่อจิตใจดีงามเปนกุศลขึ้นมา
แลว ธรรมยอมเกิดขึ้นในใจของเขาแลว13  อาจจะกลาวไดวาการไดพบ สนทนากับตัวละครพระสงฆที่มี
วัตรปฏิบัติงดงาม และมีความเมตตากรุณาสามารถบรรเทาความทุกขทางใจของชาวบานได

ในเรื่องสั้นที่กลาวมานี้ทําใหเห็นวา  ตัวละครพระสงฆชวยบรรเทาความทุกขทางใจให
ชาวบาน  โดยการหาสาเหตุของความทุกขอันเกิดจาก 2 สาเหตุคือ ความทุกขอันเกิดจากการมีขันธ 5 
และความทุกขอันเกิดจากอุปาทานขันธ เมื่อรูสาเหตุของความทุกขแลวจากนั้นจึงใชธรรมะแกที่ตนเหตุ 
ซึ่งมีวิธีการแตกตางกันออกไปตามสภาพความทุกขของชาวบานแตละคน ตัวละครพระสงฆมีจุด
มุงหมายเพื่อใหชาวบานคลายความทุกข จิตใจสงบ และเกิดปญญาในการหาสาเหตุแหงความทุกข
ของตน รวมทั้งการนําหลักธรรมคําสอนที่ไดรับฟง หรือไดเห็นการปฏิบัติตนของตัวละครพระสงฆ
มาเปนแนวทางกําจัดความทุกขใหบรรเทาเบาบาง และหมดสิ้นไป การกระทําของตัวละครตัวละคร
พระสงฆเหลานี้ ทําใหผูอานไดรับรูภาพลักษณในการเปนผูนําทางจิตวิญญาณของชาวบานไดอยาง
ชัดเจน

                                                          
13พระธรรมปฎก (ประยุทธ  ปยุตฺโต), พิธีกรรมใครวาไมสําคัญ, พิมพครั้งที่ 2 (กรุงเทพฯ :

มูลนิธิพุทธธรรม, 2537), 16.
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2) สรางขวัญ กําลังใจ และสั่งสอนใหเปนคนดี
     การสรางขวัญและกําลังใจ คือ การทําใหสภาพของจิตใจมีความเชื่อมั่นและ

กระตือรือรน พรอมที่จะเผชิญกับเหตุการณทุกอยาง14  ตัวละครพระสงฆสรางขวัญและกําลังใจใหชาว
บานเพื่อใหมีจิตใจเขมแข็ง มั่นคง สามารถเผชิญหนากับปญหาหรืออุปสรรคในการดําเนินชีวิตได นอก
จากนี้ยังชวยใหชาวบานเกิดความมั่นใจในสิ่งที่พวกเขาไดคิดหรือกระทําลงไป วาเปนสิ่งถูกตอง  

   ตัวละครพระสงฆเปนผูสรางขวัญและกําลังใจใหพุทธศาสนิกชน ซึ่งตองใชชีวิต
ทามกลางความสับสนวุนวายของเมืองหลวง ใน เครื่องอยู  กลาวถึง “พิชัย” ซึ่งทํางานอยูในกรุงเทพฯ 
เมื่อถึงวันหยุด เขาจึงแสวงหาที่พักใจจนไดมาพบกับหลวงพอ ดังตอนที่วา

พิชัยเพิ่งถวายตัวเปนศิษยหลวงพอ เขาทํางานเปนลูกจางบริษัทอยูกรุงเทพฯ เดินทาง
มาพักภาวนาชวงเทศกาลหรือวันหยุด ความสันสนวุนวายในทุกซอกทุกมุมของเมืองหลวง 
หากอยูสูอยางใจไมมีหลักมีสิทธิ์เปนโรคประสาทไดทุกเวลา เขาจึงแสวงหาที่ชารจใจใหมีพลัง 
โดยเฉพาะจากครูบาอาจารยที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ

(เครื่องอยู : 39)

  จากขอความขางตนจะเห็นไดวา พิชัยเห็น “หลวงพอ” เปนหลักยึดทางใจ เปนผูสราง
ขวัญและกําลังใจใหแกเขา จึงเปนภาพลักษณที่แสดงใหเห็นวาตัวละครพระสงฆเปนผูนําทางจิต
วิญญาณของชาวบาน

   ตัวละครพระสงฆส่ังสอนใหเปนคนดี โดยใชหลักธรรมะสรางจิตสํานึกใหคนในสังคมมี
ความเมตตา และรูจักใหอภัยผูอ่ืน  ดังใน มโนสํานึก กลาวถึง นักโทษที่ฆาคนตายโดยไมเจตนาคน
หนึ่งหลบหนีจากหองขัง ตอมาเขาระลึกถึงคําสอนของหลวงตาที่วา “ความสงสารคือความดี ความ
สงสารทําใหคนเรามีความรักและเขาใจความทุกขยากของคนอื่น” (มโนสํานึก : 158) เมื่อคิดไดเชนนั้น 
เขาจึงกลับไปมอบตัวอีกครั้งเพราะกลัววาตํารวจที่รับผิดชอบในวันที่เขาหลบหนีจะไดรับโทษ

                                                          
14ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542, 124.

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



126
                                            

นอกจากนี้เขายังหวังวาการกลับตัวเปนคนดีของเขาจะไดรับการอภัย และไดรับความเห็นใจ ดังที่
หลวงตาเคยสอนเขาวา “คนทําบาปแลวสํานึกได เราก็ยังเรียกเขาวาคนดี คนดีที่เรายอมรับเขาก็จาก
หัวใจที่ดีงาม อยาไปโกรธแคนหรือผูกใจเจ็บ ทุกคนมีโอกาสทําความผิดหรือไมดีกันทั้งนั้นแหละ”
(มโนสํานึก : 156 – 157) จะเห็นวาหลวงตาสอนใหนักโทษผูนี้สงสาร เห็นใจและใหอภัยตอคนที่ทําผิด
พลาด ซึ่งเปนคุณธรรมที่คนในสังคมควรจะมีใหแกกัน แตการกลับมามอบตัวของเขาไดรับการตอบ
สนองเพียง “ตํารวจคนหนึ่งไดใหขาววา  การกลับมาของเขาเปนเรื่องนาสงสัย และจะตองมีการสอบ
สวนอยางละเอียดอีกครั้ง สวนคนอานหนังสือพิมพรองอุทานอยางแรงเมื่ออานจบ  ไอเซอ…โงจริง ๆ”
(มโนสํานึก : 163)

จากขอความขางตน แสดงใหเห็นวา ส่ิงที่หลวงตาสั่งสอนและเขาจดจํามาปฏิบัตินั้น
ขัดแยงกับความคิดของคนสวนใหญในสังคม นักเขียนเสียดสีความคิดของคนเหลานี้วาเห็นความ
สงสาร  และการเห็นใจผูอ่ืนเปนการกระทําที่นาสงสัยและมีแตคนโงเทานั้นที่จะทํา แสดงใหเห็นวา
จริยธรรมของคนในสังคมตกต่ําลงอยางมาก

ใน เหนือกรรม กลาวถึง ตัวละครพระสงฆที่ระลึกชาติได แลวเลาเรื่องราวในอดีตชาติ
ของตนใหนายแพทยผูหนึ่งฟงวา ในชาติที่แลวทานเกิดเปนนักการเมืองที่ไมซื่อสัตย ตอมาถูกยิงตาย 
และตกไปอยูในอบายภูมิ ตัวละครพระสงฆไดเลาถึงตอนที่อยูในนรกวา

หลังจากตายไปไดไมนาน อาตมาก็มารูสึกตัวอีกที ก็กําลังยืนเบียดอยูในกลุมคนที่
ผอมโซ สวมใสเส้ือผาขาด ๆ ปะปนกันทั้งหญิงและชาย ยืนอยูหนากําแพงสูง ใหญ ๆ เกา ๆ 
เหมือนกําแพงวัด อากาศโดยรอบรอนและอบอาว มีแตความแหงแลง ดานหลังเปนแมน้ําที่
หยุดนิ่งและเดือดจนมีไอน้ํากลิ่นกํามะถัน…จากความรูสึกของอาตมาตอนนั้น  เชื่อวาอาตมา
อยูในนรกภูมิ

…
แตละคนที่ยืนแถวอยูตางก็ถูกตอนโดยผูคนที่นุงกางเกงขาสั้น ถือแสคอยหวดโบยทุก

คนที่เดินชา หรือหลีกเลี่ยงออกนอกแถว คนที่ยืนหนาสุดก็ตองคอยตอบคําถามตาง ๆ เมื่อ
เสร็จแลวก็ถูกตอนเขาไปในประตูกําแพง
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อาตมารูดีวาอาตมาสรางกรรมเอาไวมาก มากจนยากที่จะชดใช ไมทราบวาอีกกี่รอย
ชาติ อาตมาจึงจะพนโทษ…

(เหนือกรรม : 63)

การใหตัวละครพระสงฆเลาเรื่องของตัวเอง ยอมสรางความนาเชื่อถือใหแกผูฟง แมวาจะ
มิไดตั้งใจสอนธรรมะโดยตรง แตการเลาเรื่องของตนวาไดกระทํากรรมชั่ว แลวไดรับผลคือตกนรก ยอม
ทําใหผูฟงเรื่องราวเกิดความเกรงกลัว การที่ตัวละครพระสงฆชี้ใหเห็นหลักกฎแหงกรรมถือเปนการ
เตือนใหพุทธศาสนิกชนเรงทําความดี ละเวนความชั่ว จึงนับเปนวิธีการควบคุมคนในสังคม นอกเหนือ
ไปจากการบังคับใชกฎหมาย

จะเห็นไดวาตัวละครพระสงฆสรางขวัญกําลังใจและสั่งสอนใหเปนคนดี ชาวบานจึงเกิด
ความมั่นคงทางจิตใจ เชื่อมั่นในความดี  ทําใหสามารถดําเนินชีวิตอยูในสังคมอยางเปนสุข

3) เปนสัญลักษณของความดี
ในสังคมไทยถือวาตัวละครพระสงฆเปนบุคคลที่มีศีลธรรมมากที่สุด15ทั้งนี้เพราะตัว

ละครพระสงฆปฏิบัติตนตามพระธรรมวินัย ซึ่งเปนกรอบควบคุมจริยธรรมที่เครงครัด อีกทั้งตัวละคร
พระสงฆยังพยายามฝกฝนตนเองเพื่อชวยใหเหลาสรรพสัตวไดพนทุกข จึงอาจกลาวไดวา ตัวละคร
พระสงฆเปนสัญลักษณของความดีงาม

ชาวบานเชื่อวาการไดทําบุญกับตัวละครพระสงฆ ซึ่งถือวาเปนศาสนทายาท และเปนผู
ประกอบดวยความดีงาม ยอมทําใหตนไดรับผลบุญตอบแทน ตัวละครพระสงฆจึงเปนสื่อกลางให
ชาวบานไดสรางกุศล เพื่อหวังความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา ดังคําพูดของชายหนุม ใน สะพานบุญ
วา “พระเปนตัวแทนของความดีงาม การบวชนอกจากจะหยุดยั้งการทําชั่ว ทําส่ิงที่ไมดีแลว ยังเปน
สะพานบุญทอดใหผูอ่ืนไดทําบุญ ใสบาตร บริจาคทาน…” (สะพานบุญ : 55) ผลบุญที่พุทธศาสนิกชน
หวังวาจะไดรับในชาตินี้คือ ความสบายใจ นอกจากนี้ยังเชื่อวาผลบุญดังกลาวจะติดตัว ทําใหพบความ

                                                          
15พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), ชาวพุทธกับชะตากรรมของสังคม, 24.
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สุขในชาติภพหนา ตัวละครนักโทษประหารใน สํานึกสุดทาย แสดงใหเห็นถึงความเชื่อขางตน เขาคิด
วาการตั้งใจฟงพระเทศนในวาระสุดทายของชีวิต จะทําใหเขาไดรับบุญ ดังความคิดของตัวละคร
นักโทษวา “เขาพยายามรวบรวมสมาธิเพื่อฟงคําเทศนาเปนครั้งสุดทาย บางทีอานิสงสคร้ังนี้อาจชวย
บรรเทาโทษทัณฑอันหนักหนาอีกระลอกในโลกหนา” (สํานึกสุดทาย : 39) จะเห็นไดวาตัวละครนักโทษ
ตั้งใจฟงเทศนาจากตัวละครพระสงฆเพราะหวังอานิสงสจากการฟงธรรมะ วาจะชวยบรรเทาโทษของ
เขาไดในชาติหนา

การที่ชาวบานเห็นวาตัวละครพระสงฆเปนสัญลักษณของความดีนั้น เพราะตัวละครพระ
สงฆไดสราง “บุญภาพ” ข้ึนในความรูสึกของพุทธศาสนิกชน บุญภาพนี้ทําใหพุทธศาสนิกชนมองวาตัว
ละครพระสงฆยอมตองเปนผูปราศจากความชั่วทั้งปวง นอกจากนี้ยังเปนสื่อกลางใหชาวบานไดสราง
บุญกุศลอีกดวย

ภาพลักษณการเปนผูนําทางจิตวิญญาณของตัวละครพระสงฆนั้น ไดแก การชวยบรรเทา
ความทุกขทางใจใหชาวบาน เพื่อใหชาวบานเกิดความสบายใจ จิตใจผองแผว อันจะนําไปสูความสุข
ทางใจ  ชวยสรางขวัญและกําลังใจ เพื่อใหชาวบานมีจิตใจเขมแข็ง ในการดําเนินชีวิตและการประกอบ
กิจการงานตาง ๆ ที่เปนประโยชนใหลุลวง นอกจากนี้ตัวละครพระสงฆยังเปนสัญลักษณของความ
ดีงาม จึงเปนศูนยรวมศรัทธา ความเชื่อมั่นและเปนสะพานเชื่อมใหชาวบานไดสรางบุญกุศล เพื่อ
ความสุขทั้งในโลกนี้และโลกหนา

4.2.2 ผูสงเคราะหชาวบาน
ในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2532-2543 ปรากฏภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่เปนผู

สงเคราะหชาวบานจํานวน 7 เร่ือง ไดแก ปฏิกิริยา   ไฟธุรกิจ   และแลวความปรานีก็มีมา
สัตวเลื้อยคลาน  คนผานทาง ทางสีเหลือง และ ตะเขทายวัด  ตัวละครพระสงฆจะสงเคราะห
ชาวบาน โดยการพัฒนาคนในสังคมใหมีความรูทั้งทางโลกและทางธรรม  สรางความเจริญใหแกชุมชน  
รวมทั้งตอสูกับนายทุนเพื่อประโยชนสุขของชาวบาน

ตัวละครพระสงฆสงเคราะหชาวบาน โดยการสนับสนุนใหเด็กในชุมชนไดรับการศึกษา  
ปรากฏใน ปฏิกิริยา  กลาวถึงชายหนุมซึ่งเปนเด็กในชนบท เรียนดี แตฐานะยากจน เจาอาวาสวัดจึง
สงเสียใหเขาไดรับการศึกษาจนจบปริญญาโท และไดเปนอาจารยมหาวิทยาลัย ดังในตอนที่กลาวถึง
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เจาอาวาสวัดวา  “ทานเคยมีอุปการะคุณตอเขามายาวนานแตหนหลัง  เขาคือเด็กตัวอยางที่ทานยก
ข้ึนบอกกลาวความดีแกเด็กรุนนอง  ทานสงเสริมเกื้อหนุนเสมอมาทั้งทางดานพลังใจและทุนทรัพย”
(ปฏิกิริยา : 27)    ตัวละครพระสงฆสนับสนุนชายหนุมใหไดรับการศึกษา จนไดรับความสําเร็จทั้งดาน
การเรียนและอาชีพการงาน  ดังตอนที่นักเขียนบรรยายถึงความสําเร็จของเขาวา

…เขามีผลงานทางวิชาการไดรับการตีพิมพหลายครั้ง ทั้งในวารสารของมหาวิทยาลัย 
และวารสารทั่วไป เขาสําเร็จปริญญาโทดวยวิทยานิพนธระดับดีมาก สํานักพิมพแหงหนึ่งซื้อ
ลิขสิทธิ์วิทยานิพนธของเขาไปตีพิมพจําหนาย ชื่อเสียงของเขาเริ่มขจรขจายสูวงกวางอยาง
รวดเร็ว

เขาทุมเทใหกับงาน ทั้งหนาที่ประจําคือการสอนหนังสือ และงานพิเศษคือ การทํา
โครงการวิจัย เวลานี้เขามีคําวา ผ.ศ. นําหนาชื่อแลว…

 (ปฏิกิริยา : 25, 27)

ชายหนุมมีโอกาสไดเรียนหนังสือเพราะไดรับการสงเสริมสนับสนุนจากตัวละครพระสงฆ 
ทําใหเขาประสบความสําเร็จในชีวิต จะเห็นไดวา แมตัวละครพระสงฆจะมิไดเปนผูใหการศึกษาโดย
ตรงแกเด็กดังเชนในอดีต แตยังคงเปนผูสนับสนุนใหเด็กไดรับการศึกษา จึงกลาวไดวา ตัวละครพระ
สงฆมีภาพลักษณของการเปนผูสงเคราะหชาวบาน ซึ่งเปนภาพลักษณดานดี

วัดและตัวละครพระสงฆเปนที่พึ่งของเด็กชนบท ที่ไมมีโอกาสไดรับการศึกษาของรัฐ
การบวชเรียนจึงเปนวิธีการที่เด็กเหลานี้จะมีโอกาสไดเรียนหนังสือทัดเทียมกับเด็กทั่วไปในสังคม ใน 
ทางสีเหลือง กลาวถึง คําแพงเปนเด็กยากจนในชนบท เขาไมมีโอกาสไดเรียนหนังสือ ทั้งที่เปน
เด็กเรียนดี พอของคําแพงจึงใหเขาบรรพชาเปนสามเณร โดยพอไดกลาวกับคําแพงวา

เรามันจนลูกเอย พอคิดวาจะใหลูกไปทํามาหากินอะไรก็ไมพนทํานา ลูกมีหัวสมองดี
พอจะเอาดีทางหนังสือได พอก็อยากใหไดเลาเรียน เผ่ือจะไดเปนที่พึ่งของนอง ๆ รวมทั้งญาติ
พี่นองบานเราดวย แตพอไมมีปญญาจะสงเจาเขาโรงเรียนมัธยมประจําอําเภออยางคนอื่นเขา  
พอเห็นวาทางนี้ดีที่สุด บวชเปนเณรเรียนทั้งทางโลกและทางธรรมไปพรอมกัน คาเลาเรียนปละ 
300 บาท พอคิดวาจะหาสงเสียได ขอใหเจาจงตั้งใจเรียน พอจะดีใจเปนที่สุด

 (ทางสีเหลือง : 59)
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จากคํากลาวขางตนแสดงใหเห็นวา พอของคําแพงเห็นวาวัดและตัวละครพระสงฆเปน
ผูเกื้อกูลดานการศึกษาแกเด็กยากจนในชนบท การบวชเรียนทําใหเด็กดอยโอกาสไดรับความรู 
เพื่อสรางความเจริญกาวหนาในชีวิต และใชสติปญญาของตนใหเปนประโยชนตอไป   การชวยใหเด็ก
ยากจน ไดมีโอกาสเรียนหนังสือจึงเปนการสงเคราะหชาวบานทางหนึ่ง ดังคํากลาวของพระราชวรมุนีที่
วา “ถาไมมีวัดและตัวละครพระสงฆชาวชนบทและคนยากจนมากมายเทาใดจะไมมีโอกาสไดเลาเรียน 
วัดในกรุงเทพฯ นอกจากจะใหโอกาสทางการศึกษาแกชาวชนบทในเพศพระภิกษุสามเณร ยังเปนที่พัก
พิงของเด็กชนบทใหไดมีโอกาสเลาเรียนศึกษากันอีกไมนอย”16

ใน และแลวความปรานีก็มีมา กลาวถึง “ทานพระครู” สอนใหชาวบานรูจักเสียสละ 
และมีน้ําใจแกกัน ทานปฏิบัติเปนตัวอยางคือ เมื่อชาวบานเดือดรอนเพราะประสบอุทกภัย จึงไดนําเงิน
เก็บของวัดออกมาซื้ออาหารแจกชาวบาน การกระทําของทานพระครูทําใหเจอางเศรษฐีนีจอมตระหนี่ 
ตระหนักไดวาการอยูในสังคมทุกคนควรชวยเหลือเกื้อกูลกัน นางจึงฝากเงินไปถวายทานพระครู ดังจะ
เห็นไดจากบทสนทนาของเจอางกับยายเอียดนุยที่วา

นี่ ยายเอียดนุย ฉันไดขาววาทานพระครูเอาเงินของวัดที่เก็บเอาไว ไปซื้ออาหารมา
เล้ียงพวกเราชาวบาน จนเงินหมดแลวใชไหม”

คุณนายคงจะใหทานพระครูกูของคุณนายอีกละสิ ยายเอียดนุยพูด
ไมใช เจอางยิ้มอาย ๆ แลวยื่นหอกระดาษใหยายเอียดนุย   ฉันไมกลาไปหา
ทานพระครู ยายเอียดนุยชวยเอาเงินหาหมื่นนี่ไปถวายทานที ถาไมพอฉันจะฝากไป

ถวายทานอีก
(และแลวความปรานีก็มีมา : 28)

                                                          
16พระราชวรมุนี (ประยุทธ  ปยุตฺโต), ปรัชญาการศึกษาไทย (กรุงเทพฯ : เคล็ดไทย, 2518),

180.
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จากการบรรยายขางตนจะเห็นไดวา ทานพระครูเปนผูนําในการชวยเหลือชาวบานจาก
เหตุการณอุทกภัย โดยพยายามกระทําทุกวิถีทาง ทั้งนํารถไปรับส่ิงของ และนําเงินเก็บของวัดมาซื้อ
อาหารแจกชาวบาน กระกระทําของทานพระครูแสดงใหเห็นภาพลักษณของการเปนผูสงเคราะห
ชาวบานอยางชัดเจน

ในเรื่องสั้นบางเรื่องตัวละครพระสงฆตองตอสูกับนายทุนหรือผูมีอํานาจ เพื่อรักษา
ประโยชนของชาวบาน ดังปรากฏใน ตะเขทายวัด กลาวถึง นายแจงซึ่งเปนผูรับเหมาสรางเขื่อน ได
มอมเมาชาวบานดวยความเชื่อที่งมงายวาจระเขเจาทําเขื่อนกั้นน้ําพัง ชาวบานตองบริจาคเงินเพื่อ
สรางศาลใหที่ริมแมน้ํา พรอมกับการจัดงานฉลองใหทุกป มิฉะนั้นจระเขเจาจะจับเด็กไปกินปละ 7 คน 
“พระอิน” รูวาการกระทําของนายแจง เปนการหลอกลวงเอาเงินบริจาคจากชาวบาน จะทําใหชาวบาน
เดือดรอน ดังที่พระอินพูดกับนายแจงวา “ชาวบานเขาก็เดือดรอนอยู  ออกรานออกรวง ขอบริจาคเงิน
เขามาสรางศาล แถมจะใหชกมวยเลนการพนันในวัดมันก็ไมเหมาะ  มันเปนอบายมุข…”
 (ตะเขทายวัด : 26) การเขาไปขัดขวางนายทุนของทาน ทําใหอดีตเพื่อนของทานเปนหวง ดังปรากฏใน
คําพูดที่วา “เอาแนหรือพระ  ไปขวางทางเขาไมกลัวหรือ” (ตะเขทายวัด : 27) ทานตั้งใจแนวแนวาจะ
ชวยชาวบานไมใหเดือดรอน และใหเลิกงมงายในเรื่องไรเหตุผล ทานจึงไมหวั่นเกรงอิทธิพลใด ๆ ดังคํา
พูดของทานที่กลาวกับพระประธานวา “…อยางไรก็ตามผมบวชแลว ผมถือเปนหนาที่ที่จะตองเผยแผ
พระธรรมคําสอน ทําใหชาวบานเลิกงมงาย…ถาจะตายก็ขอตายในพุทธศาสนา ตายในหนาที่ของ
สงฆ” (ตะเขทายวัด : 27) ที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นไดวา นักเขียนเสนอภาพลักษณของตัวละครพระ
สงฆ ที่ตั้งใจปฏิบัติตนเพื่อสงเคราะหชาวบาน มิใหไดรับความเดือดรอนจากนายทุน โดยไมคํานึงถึง
ชีวิตตนเอง

นักเขียนไดสะทอนภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่เปนผูสงเคราะหชาวบาน จาก
การพัฒนาคนใหมีความรูทางโลก   เพื่อใหสามารถใชวิชาความรูพัฒนาตนเอง   และสรางประโยชนให
แกสังคม  ตัวละครพระสงฆยังสรางความเจริญใหแกชุมชน เพื่อใหชาวบานไดรับประโยชนจากความ
เจริญนั้น นอกจากนี้ผูเขียนวิทยานิพนธยังพบวา ภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่เปนผูสงเคราะห
ชาวบาน มักปรากฏในสังคมชนบทมากกวาสังคมเมือง ทั้งนี้อาจเปนไปไดวา ในสังคมชนบทตัวละคร
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พระสงฆยังมีบทบาทเปนผูนําทางสังคมเพราะชาวบานยังเชื่อมั่น และศรัทธาตอตัวละครพระสงฆ รวม
ทั้งความเจริญจากสังคมเมืองยังแพรไปไมถึง

4.2.3 ผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูในอวิชชา
พฤติกรรมแสวงหาเงินทอง และมีอาชีพไมบริสุทธิ์ของตัวละครพระสงฆ ทําใหเกิด

ภาพลักษณของผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูในอวิชชา ตัวละครพระสงฆสอนใหชาวบานเชื่อส่ิงที่ขัด
แยงกับหลักธรรมทางพุทธศาสนา เชน เชื่อวาวัตถุมงคล เครื่องรางของขลังสามารถบันดาลความสุขให
ได  สอนใหเชื่อวาหากทําบุญมากยอมไดผลบุญตอบแทนมาก  สอนใหเชื่อวาฤกษยามเปนสิ่งสําคัญ   
ความเชื่อเหลานี้ ทําใหชาวบานหลงอยูกับอวิชชา  และไมกอใหเกิดปญญา  ภาพลักษณนี้ปรากฏใน
เร่ืองสั้น 7 เร่ืองไดแก  ภิกษุชราและคนใบ  ยาเลือด     ลัทธิ    บุญ   พุทธไทย    บวชละลาย
แมน้ํา และเด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก

ตัวละครพระสงฆพูดใหชาวบานเชื่อวา  วัตถุมงคลและเครื่องรางของขลังชวยใหสม
ความปรารถนา  ดังใน ภิกษุชราและคนใบ  กลาวถึง ภิกษุชรา ทําสีผ้ึงมหาเสนหเพื่อใหชาวบานบูชา
ไปใช  ทานแนะนําวิธีใช และสรรพคุณของสีผ้ึงวา

ปฏิบัติใหไดทุกวันนะ” ภิกษุชราพูด “กอนออกจากบานไปทํามาคาขายหรือติดตอ
การงานอะไรก็ปายปากไป พูดจาออกมานี่มีแตคนรักมีแตคนเชื่อถือ  ตื่นนอนลางหนา

แตงตัวเสร็จสรรพก็นึกถึงคุณพระคุณเจา นึกถึงฉัน แลวก็ปายจากซายไปขวา สีผ้ึงของฉันนี่ได
ผลมามากนัก ตอนใชเอยอะไรออกมาอยางกับทองคํา

เจาคะ หญิงอวนวัยกลางคนรับคํา กมลงกราบ สงซองกระดาษสีขาวใหภิกษุชรา
…
หญิงอวนคลานตวมเตี้ยมออกไปจากกุฏิดวยหัวใจอิ่มเอม…
 (ภิกษุชราและคนใบ : 64)

จากคําพูดของภิกษุชรา ทําใหเห็นความศักดิ์สิทธิ์ของสีผ้ึงมหาเสนห บุคคลใดบูชาไปใช
เจรจาสิ่งใดจะประสบความสําเร็จสมความปรารถนา  ชาวบานมาเชาสีผ้ึงมหาเสนหก็เชื่อวาสีผ้ึงที่บูชา
มาจะชวยใหนางสมปรารถนาไดจริงตามคําพูดของภิกษุชรา
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เชนเดียวกับใน เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก  กลาวถึง “ทานเจาอาวาส”
ที่หลอกลวงชาวบานวาตนสามารถติดตอกับมหาเทพได  และยังขอใหมหาเทพปลุกเสกเครื่องรางของ
ขลังเพื่อชวยเหลือชาวบานดวย “ผม” ซึ่งเปนผูหนึ่งที่รวมอยูในพิธีกรรมไดบรรยายถึงทานเจาอาวาสไว
วา

ทานเจาอาวาสประกาศวา ทานไดใชจิตทานสื่อสารกับทานมหาเทพที่อยูในรางของ
เด็กชายสามตา ไดใจความวา ทานมหาเทพลงมาเยี่ยมเยียนพวกเราเพียงชั่วครู เพราะไดขาว
วาบานเมืองนี้เกิดทุกขยากดวยภัยแลง เมื่อลงมาเห็นชัดแกตาแลวก็จะกลับไปชวยแกไขใหมี
น้ําทาอุดมสมบูรณตอไป ทานกําลังจะกลับแลว และบัดนี้จะชวยทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อ
เปนที่ระลึกในการเสด็จมาเยี่ยมเยียนของพระองค

พอส้ินเสียงทานเจาอาวาสเทานั้นเอง ฝูงชนก็สงเสียงอื้ออึง และเบียดเสียดกันเขามา
เพื่อจะไดมีสวนรวมในพิธี

…
ในที่สุดพิธีก็เร่ิมขึ้นดวยคาถาชุดหนึ่งที่ใชในการปลุกเสกวัตถุมงคล  เสียงสวดกระจาย

ไปตามลําโพง ฝูงชนพากันพนมมือขึ้นรับพรอม ๆ กัน ทุกคนพยายามแตะดายสายสิญจและ
เกิดความรูสึกวาสายสิญจมีความรอนแลนวูบมา

…
ขณะที่พิธีกําลังดําเนินอยู เมียของฉันสังเกตเห็นเลือดกําเดาไหลออกมาจากจมูกของ

เด็กสามตา และที่หูก็มีเลือดไหลออกมาดวย หลอนสะกิดใหฉันดู กระซิบใหฉันบอกมัคนายก
วาเด็กไมรอดแนถายังไมเอาไปสงโรงพยาบาล ฉันบอกวา แกจะบาเหรอ…นั่นทานเปน
มหาเทพนะ…

(เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก : 60 – 61)

จะเห็นไดวา ชาวบานพยายามมีสวนรวมในการประกอบพิธีกรรมปลุกเสกเครื่องราง 
เพราะตางเชื่อวาทานเจาอาวาสสามารถติดตอกับมหาเทพไดจริง  อีกทั้งยังเชื่อวาเครื่องรางของขลังที่
ไดรับการปลุกเสกขึ้น จะชวยใหพวกตนพนจากความลําบากเพราะภัยแลง
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เร่ืองสั้นทั้ง 2 เร่ือง ชี้ใหเห็นวาตัวละครพระสงฆมิไดส่ังสอนใหชาวบานรูจักชวยเหลือ
ตนเอง หรือพยายามแกไขปญหาดวยปญญา  ตัวละครพระสงฆทําใหชาวบานเชื่อวาความศักดิ์สิทธิ์
จากเครื่องรางของขลังจะชวยใหพนจากความยากลําบาก และไดรับส่ิงที่ปรารถนา

ตัวละครพระสงฆบางรูปสอนใหชาวบานเชื่อวา การทําบุญมากยอมไดรับบุญตอบแทน
กลับมามาก  ดังใน บุญ กลาวถึง ภรรยาขอเงินจํานวน 10,000 บาท จากสามีเพื่อนําไปทําบุญ ดัง
บทสนทนาของทั้งคูวา

ภรรยา : ฉันอยากทําบุญ
สามี    :  เดือนที่แลวมึงก็ทําบุญไปแลวนี่
ภรรยา : มันไมเหมือนกัน คร้ังนี้ฉันจะทําบุญสรางพระประจําตัวซักองค
สามี    :  เทาไหร
ภรรยา : หนึ่งหมื่น
สามี   :  หามึงพูดใหมซิ มึงรูไหมเงินหมื่นหนึ่งเนี่ยกวากูจะหามาได ขับรถตาแทบถลน 

กูแปลกใจจริง ๆ ทําไมมึงถึงไดทําบุญทีละมาก ๆ คนแถวนี้เขาทําบุญกันทีละ 5 บาท 10 บาท 
เทานั้น

ภรรยา :  พี่ไมรูอะไร หลวงพอผูนําศรัทธาเทศนวา บุญนะ ทํามากก็ไดมาก ทํานอยก็
ไดนอย ทําบุญพันก็ไดพัน ทําบุญหมื่นก็ไดบุญเพิ่มขึ้นอีก 10 เทา แลวทําบุญแลวเนี่ย ผลบุญ
จะไดกลับคืนมาอยางนอยเพิ่มขึ้นเปน 3 เทา…

           (บุญ : 41)

จากบทสนทนาทําใหเห็นวา ภรรยาเชื่อตามที่ “หลวงพอผูนําศรัทธา” สอนวา “ทําบุญ
มากก็ไดมาก ทํานอยก็ไดนอย”  นางจึงพยายามหาเงินจําวนมากเพื่อนําไปทําบุญ  ทั้งที่เกินฐานะของ
นางและสามี

เชนเดียวกับใน  พุทธไทย  กลาวถึง  “พระนักเทศนรูปงาม”  บอกใหพุทธศาสนิกชนทํา
บุญดวยเงินจํานวนมาก ดังที่ “ผม” ซึ่งเปนผูไดรับการชักชวนใหทําบุญกลาววา

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



135
                                            

   ผมทําบุญไป 29,999 บาท เพื่อไปแสวงธรรม เพื่อบรรลุคําสอนของพระศาสดากับ
เขาบนเกาะเล็ก ๆ ที่ทางวัดซื้อไวเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดทําสมาธิวิปสสนาโดยไรมารศาสนา
มาขัดขวางทางไปสูนิพพาน

…ทานพระนักเทศนรูปงาม ผูนําคณะไดบอกกับผมวาใหทําบุญมาก ๆ จะไดเขาถึง
พระศาสนา ผมจึงเชาพระประจําตัวที่ทางวัดจัดเตรียมมาดวยอีก 9,999 บาท รวมเบ็ดเสร็จ
เที่ยวนี้ผมเสียเงินไปรวมสี่หมื่นบาท สําหรับแพ็กเกจธรรมกับพระประจําตัว…

 (พุทธไทย : 76)

จากขอความขางตนจะเห็นวา  ทานพระนักเทศนรูปงามบอกใหพุทธศนิกชนทําบุญ
ใหมาก  เพื่อจะไดเขาถึงพระศาสนา

จากเรื่องสั้นทั้ง 2 เร่ือง ทําใหเห็นวา ตัวละครพระสงฆส่ังสอนใหพุทธศาสนิกชนเชื่อวา
การทําบุญคลายการลงทุนทางธุรกิจ  หากทําบุญมากยอมไดรับผลบุญตอบแทนกลับมามาก  ทําบุญ
นอยยอมสงผลใหไดรับบุญนอยดวยเชนกัน   ชาวบานจึงพยายามใชเงินซื้อบุญ  และไมสนใจปฏิบัติ
ตนตามหลักธรรมะ  ซึ่งควรจะเปนการทําบุญที่ยิ่งใหญกวา

ใน บวชละลายแมน้ํา  กลาวถึง  สามีและภรรยามาวัด เพื่อขอใหสมภารชวยหาฤกษ
บวชใหบุตรชาย  ทั้งสองคนมาพบปูตา  ซึ่งเปนผูอาวุโสของหมูบาน  สองสามีภรรยาจึงปรึกษาเรื่อง
ฤกษยามประกอบพิธี  ดังการสนทนาวา

ชั้นมารออาจารยวัด จะปรึกษาเรื่องบวชลูกชาย เจอะปูตาตรงนี้ก็ดีแลวขอปรึกษา
หนอยเถอะ  เจล้ังพูดอยางนอบนอม

กูไมใชสมภารวัด มึงรอถามอาจารยวัดเถอะ ปูตาตอบ
วาจะหาฤกษบวช ปูตาชวยหาฤกษใหไดไหม ผูใหญบุญถามบาง
ไดซี่วะ ปูตาหัวรอ พวกมึงพรอมวันไหนก็วันนั้น นั่นแหละฤกษที่กูให…
ฤกษโกนหัว ฤกษทําขวัญนาค ฤกษแหนาคเขาโบสถ จะเอายังไงดีละปูตา เจล้ัง
ถามบาง
มีมีดโกน มีชางโกน มีหัวจะใหโกน ก็โกนหัวเลย”ปูตาบอกงาย ๆ  ถาเสียขวัญก็
ทําขวัญ ขวัญไมเสียก็ไมตองทํา พออุปชฌายพรอมเมื่อไรก็เอานาคเขาโบสถตอนนั้น

แหละ บวชเลย ไมเห็นตองยุงยาก
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…
เจล้ังหันไปมองตาผูใหญบุญผูผัว แลวไมไดพูดอะไร
ตองมีทําขวัญนาคนะปูตา ไมงั้นไมครบพิธี” ลุงชื่นออกความเห็นบาง “ทําขวัญตอน

กลางคืน  พอรุงเชาก็แหนาคเขาโบสถ
ก็วากันไป งมงายทั้งนั้น ปูตาพูดพลางเมินหนา

(บวชละลายแมน้ํา : 40)

จากคําพูดของปูตาทําใหเห็นวา  เร่ืองฤกษยามเปนสิ่งไมสําคัญ ความพรอมของ
ผูบวชเปนสิ่งสําคัญกวา  แตชาวบานคนอื่นแสดงทาทีไมเห็นดวยกับปูตา  พวกเขาเห็นวาเรื่องฤกษยาม
มีความสําคัญมาก

เมื่อสมภารกลับมาถึงวัด และรูวามีผูมาขอฤกษยามในการบวช  ทานเห็นดวยและยินดี
ดูฤกษให ดังที่ทานพูดวา

ดีแลว ๆ  สมภารบอก  แตตําราอยูบนกุฏิ ขึ้นไปบนกุฏิเถอะ จะไดหาฤกษให ไมรูวาจะ
ติดงานบวชวันไหนบางฉันจะหาฤกษดี ๆ ให เอาตั้งแตโกนหัวเลยนะ แลวก็ฤกษเขาโบสถ ตอน
ฉลองนาคนาจะมีลิเกสักโรง  เดี๋ยวนี้มีแตวงลูกทุง ฉันไมไดดูลิเกมานานแลว คนสมัยนี้เขา

ไมดูกัน ดูแตลูกทุง มีหางเครื่องนุงกระโปรงสั้น ๆ  อันที่จริงมันนาเกลียด แตฉันก็วา
เพื่อชาวบานจะไดสนุกกันบาง นานทีปหน ไมเปนไร

(บวชละลายแมน้ํา : 41)

ทานพระครูใหความสําคัญกับฤกษยาม และการฉลองนาค จนมิไดคํานึงถึงจุดมุงหมาย
หลักของการบวช คือ เพื่อฝกฝนขัดเกลาตนเองในทางธรรม  การกระทําของทานพระครูจึงทําให
ชาวบานเชื่อวา ฤกษยามเปนสิ่งสําคัญในการประกอบพิธีกรรมตาง ๆ

จากที่กลาวมาทั้งหมดทําใหเห็นวา  ตัวละครพระสงฆส่ังสอน และทําใหชาวบานเชื่อมั่น
ศรัทธาในสิ่งที่ไมตรงตามหลักธรรม เชน เชื่อมั่นศรัทธาเรื่องเครื่องรางของขลังวาสามารถบันดาลความ
สุข  และกําจัดความทุกขได  เชื่อวาการทําบุญมากยอมไดผลตอบแทนมาก  เชื่อวาฤกษยามมีความ
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สําคัญมาก  ความเชื่อมั่นศรัทธาที่ตัวละครพระสงฆสอนใหชาวบานเชื่อ   ทําใหเมื่อชาวบานเกิดปญหา
จะไมพยายามแกปญหาดวยปญญา  แตหวังวาจะไดรับการชวยเหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์  นอกจากนี้ยัง
ทุมเทเงินทองเพื่อซ้ือบุญ  โดยหวังจะไดบุญตอบแทนกลับมากกวาเดิม  กลาวไดวาตัวละครพระสงฆมี
ภาพลักษณของผูมอมเมาใหชาวบานหลงอยูในอวิชชา ซึ่งเปนภาพลักษณดานลบ

ภาพลักษณของตัวละครพระสงฆในเร่ืองสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543 สามารถ
แสดงเปนตารางไดดังนี้

ภาพลักษณ จํานวน คิดเปน (เปอรเซ็นต)
ผูฝกฝนตนทางธรรม 9   เร่ือง 12
ผูพายแพตอกิเลส 14   เร่ือง 18.67
ผูใหความสําคัญกับตัวตนและ
วัตถุ

19  เร่ือง 25.33

ผูนําทางจิตวิญญาณ 19  เร่ือง 25.33
ผูสงเคราะหชาวบาน 7   เร่ือง 9.33
ผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูใน
อวิชชา

7    เร่ือง 9.33

รวม 75   เร่ือง 100

จากตารางแสดงใหเห็นวาภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่เกี่ยวของเฉพาะสวน
บุคคลปรากฏมากกวาภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่สัมพันธกับสังคม   ภาพลักษณสวนบุคคลที่
ปรากฏเปนภาพลักษณดานลบมากกวาดานบวก กลาวคือ  ผูฝกฝนตนทางธรรมตามหลักไตรสิกขา 
ปรากฏเพียง 12 % ในขณะที่ภาพลักษณของผูพายแพตอกิเลส และผูใหความสําคัญกับตัวตนและ
วัตถุปรากฏรวมกันถึง 44 %   แสดงใหเห็นวานักเขียนนําเสนอภาพลักษณของตัวละครพระสงฆ
สอดคลองกับขาวดานลบของตัวละครพระสงฆในสังคม  และสัมพันธกับพฤติกรรมของตัวละคร
พระสงฆในเรื่องสั้น  สวนภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่สัมพันธกับสังคม   ไดแก   ผูนําทาง
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จิตวิญญาณ และผูสงเคราะหชาวบาน ปรากฏรวมกันทั้งสิ้น  34.66 % แสดงใหเห็นวาตัวละคร
พระสงฆมีความสําคัญตอคนในสังคม  นอกจากนี้ภาพลักษณของผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูใน
อวิชชา ปรากฏ 7% แสดงใหเห็นถึงผลกระทบตอสังคม  จากการที่ตัวละครพระสงฆส่ังสอนเรื่องราวที่
ขัดกับหลักธรรมของศาสนา

กลาวโดยสรุปภาพลักษณของตัวละครพระสงฆที่ปรากฏในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ.
2532 – 2543  ปรากฏทั้งสิ้น 6 ลักษณะ และแบงไดเปน 2 กลุม ไดแก กลุมแรกคือ ภาพลักษณสวน
บุคคล ประกอบดวย ภาพลักษณของผูใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุปรากฏมากที่สุด ตัวละครพระ
สงฆจะใหความสําคัญกับช่ือเสียงเกียรติยศ และทรัพยสินเงินทอง  ภาพลักษณของผูพายแพตอกิเลส
ปรากฏรองลงมา  กลาวคือ ตัวละครพระสงฆตั้งใจฝกฝนตนเอง แตตองกระทําผิดพระวินัย  ตัวละคร
พระสงฆสํานึกผิด และพยายามหาหนทางแกไขปรับปรุงตนเอง   ภาพลักษณของผูฝกฝนตนทางธรรม
ปรากฏนอยที่สุด  ตัวละครพระสงฆพยายามฝกฝนตนเพื่อใหหลุดพน และฝกฝนตนเพื่อใหมีคุณธรรม
มากกวาเมื่อครั้งเปนฆราวาส

กลุมที่สอง คือ ภาพลักษณที่สัมพันธกับสังคม  ประกอบดวย ภาพลักษณของผูนําทาง
จิตวิญญาณปรากฏในเรื่องสั้นมากที่สุด  ตัวละครพระสงฆจะชวยบรรเทาความทุกขใจใหชาวบาน  
สรางขวัญและกําลังใจ  อีกทั้งยังเปนสัญลักษณของความดี  ภาพลักษณของผูสงเคราะหชาวบาน  คือ
ตัวละครพระสงฆจะชวยเหลือดานการศึกษา และการดํารงชีวิต   และภาพลักษณของผูมอมเมา
ชาวบานใหหลงอยูในอวิชชา  ตัวละครพระสงฆสอนใหชาวบานเชื่อมั่นศรัทธาตอส่ิงที่ขัดกับหลักธรรม
ทางพุทธศาสนา ทําใหชาวบานหลงเชื่ออยางมงายและไรปญญา

ภาพลักษณของตัวละครพระสงฆปรากฏดานลบมากกวาดานบวก  กลาวคือ ภาพลักษณ
ดานลบปรากฏ 53.33 % ในขณะที่ภาพลักษณดานบวกปรากฏ 46.67 %  การเสนอภาพลักษณ
ดานลบมากกวาดานบวกนี้สอดคลองกับพฤติกรรมของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้น และขาวของ
พระสงฆในสังคมซึ่งปรากฏขาวดานลบมากกวาดานบวก  ทั้งนี้อาจจะเปนไปไดวานักเขียนไดรับ
แรงบันดาลใจบางสวนจากขาวที่ส่ือมวลชนนําเสนอ  ทําใหในเรื่องสั้นเสนอภาพลักษณของตัวละคร
พระสงฆสอดคลองกับเร่ืองราวที่เปนจริง
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4.3  องคประกอบสําคัญในการนําเสนอภาพลักษณของตัวละครพระสงฆ

องคประกอบทางวรรณกรรมมีหลายอยาง เชน โครงเรื่อง   ตัวละคร   การดําเนินเรื่อง
บทสนทนา น้ําเสียง  ฉากบรรยากาศ เปนตน  เมื่อพิจารณาเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543 พบวา
องคประกอบสําคัญในการนําเสนอภาพลักษณของตัวละครพระสงฆไดแก “น้ําเสียง” เพราะการใช
น้ําเสียงที่แตกตางกัน ทําใหเห็นภาพลักษณของตัวละครพระสงฆแตกตางกันอยางชัดเจน  ในขณะที่
เมื่อใชองคประกอบอื่นในการพิจารณาภาพลักษณไมทําใหเห็นภาพไดชัดเจนเทา

“น้ําเสียง” (Tone) หมายถึง เจตคติของเขาในเรื่องที่แตงวาเปนไปในทํานองใด17 จากเรื่อง
ส้ันทั้ง 75 เร่ือง ปรากฏน้ําเสียง 3 แบบ ไดแก น้ําเสียงชื่นชม น้ําเสียงเสียดสี ประชดประชัน และน้ํา
เสียงแสดงความเห็นใจ

น้ําเสียงชื่นชมปรากฏมากที่สุดในเรื่องสั้นที่ตัวละครพระสงฆมีภาพลักษณดานดีเทานั้น 
ไดแก ผูนําทางจิตวิญญาณ ผูสงเคราะหชาวบาน และผูฝกฝนตนทางธรรม นอกจากนี้นักเขียนบางคน
ซึ่งมีผลงานลงพิมพอยางตอเนื่องในชวงระยะเวลา 12 ป ไดนําเสนอตัวละครพระสงฆดวยน้ําเสียง
ชื่นชมทุกเรื่อง การใชน้ําเสียงเชนนี้แสดงใหเห็นวานักเขียนมีทัศนคติตอตัวละครพระสงฆวาเปนบุคคล
ที่นาเคารพ บูชา และมีความสําคัญตอพุทธศาสนิกชนไทย

นักเขียนที่มีผลงานอยางตอเนื่องตลอดระยะเวลา 12 ป ไดแก ดายไสเทียน จากเรื่องสั้น
จํานวน  75 เร่ืองปรากฏผลงานของดายไสเทียนจํานวน 8 เร่ือง ไดแก ผากรองจําเปน ลูกศิษยแสนรู
เครื่องอยู   ไมไวหนา   ไอตัวหนาม    ศรัทธาขาเดาะ ไฟธุรกิจ    และหมากพริก เร่ืองสั้นทั้ง
หมดของ ดายไสเทียน แสดงใหเห็นภาพลักษณดานดีของตัวละครพระสงฆ และนําเสนอดวยน้ําเสียง
ชื่นชม

 ผากรองจําเปน กลาวถึง “เฒาขาม” ชายชราที่นับถือ “พระอาจารยผา” มากเพราะทาน
เปนที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบานและเปนผูนําในการสรางประโยชนตอหมูบาน

                                                          
17ราชบัณฑิตยสถาน, พจนานุกรมศัพทวรรณกรรม อังกฤษ-ไทย, 440.
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เฒาขานเลื่อมใสปฏิปทาของอาจารยผามาก จึงกราบไวดวยความสนิทใจ นําชาวบาน
กลุมหนึ่งขึ้นจังหันทุกวัน ทั้งที่ทานก็ลงบิณฑบาตไมขาด แกสุขใจเหลือเกิน ตั้งแตไดยินทาน
เทศนใหฟงวันนั้นวา… อดีตอนาคตไมสําคัญหรอก อยาไปคิดถึงมันเลย กระเทือนใจตัวเอง
เสียเปลา ทําใจใหอยูกับชีวิตปจจุบันนี่แหละดีที่สุด เปนยอดของบุญกุศลละ อายุปูนนี้แลวก็มี
แตส่ิงนี้เทานั้นที่กัดตุนไวเปนทุนหนุนสง ผมที่ขาวโพลน หนังที่เหี่ยวยนนะ คือส่ิงที่ความตาย
มันเตือนใจลวงหนา แลวจะมัวประมาทไดหรือ เพียงหายใจออกไมหายใจเขา หรือหายใจเขา

ไมหายใจออก เทานั้นก็ไปแลว ดังนั้น อะไรขาดตกบกพรองจึงคอยสอดสองมองหา 
ทานจะไดสบายใจ อยากใหทานอยูเปนที่พึ่งทางใจตลอดไป เพราะรูสึกอบอุนใจอยางไมเคย
พบมากอน

(ผากรองจําเปน : 39)

จากขอความขางตนจะเห็นไดวานักเขียนใชน้ําเสียงชื่นชม ยกยอง ตัวละครตัวละครพระ
สงฆที่อุทิศตนสั่งสอนธรรมะ ทําใหชาวบานมีที่พึ่งทางใจ

ไมไวหนา กลาวถึง “หลวงพอ” ตัวละครพระสงฆที่มีวัติรปฏิบัติเครงครัด ส่ังสอนลูกศิษย
ทั้งที่เปนบรรพชิตและฆราวาสใหดําเนินชีวิตของตนตามแนวทางที่ถูกตองเหมาะสม ลูกศิษยที่เปน
บรรพชิต “หลวงพอ” จะคอยกระตุนเตือนใหระลึกเสมอวาตนอยูในเพศพรหมจรรย ตองรูจักระมัดระวัง
ควบคุมจิตใจของตนใหดี อยาหลงไปกับกระแสโลก

ศรัทธาขาเดาะ กลาวถึง “พระอาจารยฉอง” ตัวละครพระสงฆที่มีความสํารวมและความ
มั่นคงทางใจ ทานไมโกรธเคืองชาวบานที่มาพูดจาโออวดและแสวงหาผลประโยชนจากทาน

 ลูกศิษยแสนรู กลาวถึงความเมตตาที่ “หลวงพอ” มีตอสุนัข และสุนัขก็แสดงความ
ผูกพันธและซื่อสัตยตอ “หลวงพอ” ดวยเชนกัน

เครื่องอยู กลาวถึง “หลวงพอ” ผูมีวัตรปฏิบัติส่ังสอนธรรมะให “พิชัย” ชายหนุมซึ่งหนี
ความสับสนวุนวายของสังคมเมืองหลวง มาปฏิบัติธรรมเพื่อใหจิตใจสงบ มีกําลังกลับไปตอสูตอไป

ไอตัวหนาม กลาวถึง ตัวละครพระสงฆที่วัดแหงหนึ่งมีเมตตากรุณาตอเมน ไมแสดง
ความรังเกียจ แมวามันจะมีรางกายสกปรกและมีกลิ่นเหม็น นอกจากนี้ยังเมตตาใหอาหารมันเปน
ประจํา

ไฟธุรกิจ กลาวถึงนายดาบตํารวจผูหนึ่งปฏิบัติหนาที่บกพรอง และไปขอให “หลวงพอ”
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ที่มีผูคนเคารพนับถือมากชวยเหลือตน แสดงใหเห็นวาชาวบานคิดวาตัวละครพระสงฆเปนที่พึ่งของตน
หมากพริก กลาวถึงตัวละครพระสงฆที่มีวัตรปฏิบัติเครงครัด และไมโกรธเคืองชาวบานที่

โกหกตนวาปลูกพริกทั้งที่ตามจริงแลวเขาปลูกกัญชา
จากเรื่องสั้น 8 เร่ือง ของดายไสเทียนซึ่งนําเสนอภาพลักษณดานดีของตัวละครพระสงฆ

ทําใหเห็นทัศนะของนักเขียนวาตัวละครพระสงฆเปนผูที่ควรเคารพบูชา และมีความสําคัญใน
สังคมไทย

น้ําเสียงเสียดสีประชดประชัน เปนน้ําเสียงที่นักเขียนใชรองลงมา ปรากฏในเรื่องสั้นที่ให
ภาพลักษณของตัวละครพระสงฆดานลบ ไดแก เปนผูใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุ และผูมอมเมา
ใหชาวบานหลงอยูในอวิชชา การเสียดสีประชดประชันของนักเขียนจะเสียดสีทั้งตัวละครพระสงฆ ซึ่ง
ปลอยใหตนลุมหลงอยูในกิเลส และเสียดสีความเชื่อ ความศรัทธาอยางงมงายของชาวบานที่มีตอตัว
ละครพระสงฆ หรือพระพุทธศาสนา

ใน เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก กลาวถึง “ทานเจาอาวาส” ซึ่งหลอกลวง
ชาวบานโดยอุปโลกนเด็กชายพิการมี 3 ตาคนหนึ่งใหเปนมหาเทพ และตัวทานเองมีอิทธิปาฏิหาริย
สามารถติดตอกับเทพเจาได นักเขียนไดใชขอความเสียดสีประชดประชัน ทานเจาอาวาสไววา
“ทานเจาอาวาสมีสีหนาอิ่มเอิบแตดูเครงขรึมจริงจัง ทานคงหนักใจที่ตองทําหนาที่ตัวกลางระหวางเทพ
เจากับมนุษย” (เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก : 60) น้ําเสียงที่ปรากฏทําใหผูอานรูสึกไดวา
การติดตอกับเทพเจามิใชกิจที่สงฆพึงกระทําและเปนการอวดอุตริมนุสธรรม แตตัวละครพระสงฆแสดง
ความภูมิใจตอการกระทําของตนเอง การหลอกลวงชาวบานประสบความสําเร็จเพราะทางวัดไดรับเงิน
บริจาคเปนจํานวนมาก

นอกจากการเสียดสีการกระทําของตัวละครพระสงฆแลว นักเขียนยังใชน้ําเสียงเสียดสี
ประชดประชันความเชื่องมงายของชาวบาน ดังตอนที่ทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคล “ฝูงชนพากันพนมมือ
ข้ึนรับพรอม ๆ กัน ทุกคนพยายามแตะดายสายสิญจนและเกิดความรูสึกวาสายสิญจนมีความรอน
แลนวูบมา…” (เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก : 69) หรือตอนที่ภรรยาสะกิดให “ฉัน” ซึ่งเปน
ตัวละครเอกดูเด็กชายซึ่งมีเลือดไหลออกมาจากจมูกและหู และบอกใหฉันพาเด็กไปสงโรงพยาบาล
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“ฉัน” กลับบอกภรรยาวา “แกจะบาเหรอ… นั่นทานเปนมหาเทพนะ” (เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลง
มาบนโลก : 61) จากทั้งสองเหตุการณแสดงใหเห็นวา นักเขียนเสียดสีความเชื่ออยางงมงายและ
ไรปญญาของชาวบาน

เชนเดียวกับเร่ือง พุทธไทย ซึ่งนักเขียนใชน้ําเสียงเสียดสีประชดประชันทั้งตัวละคร
พระสงฆและพุทธศาสนิกชนอยางรุนแรง เร่ืองนี้กลาวถึง “พระนักเทศนรูปงาม” ไดพาพุทธศาสนิกชน
เดินทางกลับจากการไปปฏิบัติธรรม ณ เกาะสวนตัวซึ่งทางวัดซื้อไว “ผม” เปนหนึ่งในผูรวมเดินทางไป
ปฏิบัติธรรมในครั้งนี้ เมื่อกลับจากการปฏิบัติธรรม ผมมีจุดหมายวาจะไปเสี่ยงดวงเลนการพนันในฝง
พมา

นักเขียนใชน้ําเสียงเสียดสีประชดประชันตัวละครตัวละครพระสงฆและผมไปตลอดทั้งเรื่อง 
นักเขียนใชน้ําเสียงเสียดสีประชดประชันสถานที่ปฏิบัติธรรม รวมถึงพระนักเทศนหนุมรูปงามไววา

เรือสําราญขนาดกลางภายในเต็มไปดวยสิ่งอํานวยความสะดวกมากมาย มีบริการ
อาหารซีฟูดหลากหลาย และอุดมไปดวยสุรา ไวนชั้นดีจากเมืองนอก เสริมดวยความบันเทิง
จากดารานักแสดงมากมาย บายหนาออกจากเกาะเล็กที่มีเม็ดทรายขาวละเอียดดุจดั่งเม็ดแกว
ใส บวกกับบานพักนับสิบหลังและโรงประชุมหลังใหญ ทุก ๆ หลังลวนติดแอรเย็นฉ่ํา เรือมุง
หนาเขาสูภูเก็ต และในเรือลํานั้นก็มีแตพุทธศาสนิกชนกวา 20 ชีวิต และภิกษุ 10 รูป นําโดย
พระนักเทศนหนุมรูปงาม ที่พาพุทธศาสนิกชนบนเรือลํานี้กลับจากการไปทําสมาธิวิปสสนา
และเรียนรูหลักธรรม เพื่อบรรลุถึงคําสอนของพระศาสดา

…ผมทําบุญไป 29,999 บาท เพื่อไปแสวงหาธรรม เพื่อบรรลุคําสอนของพระศาสดา
กับเขา บนเกาะเล็ก ๆ ที่ทางวัดซื้อไวเพื่อใหพุทธศาสนิกชนไดทําสมาธิวิปสสนา โดยไรมาร
ศาสนามาขัดขวางไปสูนิพพาน

…ทานพระนักเทศนรูปงามผูนําคณะไดบอกกับผมวาใหทําบุญมาก ๆ จะไดเขาถึง
พระศาสดา ผมจึงเชาพระประจําตัวที่ทางวัดเตรียมมาดวยอีก 9,999 บาท รวมเบ็ดเสร็จเที่ยว
นี้ผมเสียเงินไปรวมสี่หมื่นบาท สําหรับแพ็กเก็จธรรมกับพระประจําตัว แตไมเปนไรเพราะผม
อยากที่จะทะนุถนอมบํารุงพุทธศาสนาใหเจริญยิ่ง ๆ ขึ้นไป

       (พุทธไทย : 76)
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จะเห็นไดวานักเขียนใชน้ําเสียงเสียดสีประชดประชันสถานที่ปฏิบัติธรรมวาเปนที่สงบไร
มารศาสนา แตแทจริงแลวสถานที่ปฏิบัติธรรมนั้นกลับเต็มไปดวยสิ่งที่ทําใหกิเลสกําเริบหนักขึ้น

นักเขียนใชน้ําเสียงเสียดสีประชดประชันทานพระนักเทศนรูปงาม ที่สอนใหพุทธศาสนิก
ชนเห็นวาบุญสามารถซื้อไดดวยเงิน ยิ่งทําบุญมากเทาใดยิ่งไดบุญมากขึ้นดวย นอกจากนี้นักเขียนยัง
เสียดสีพฤติกรรมของพุทธศาสนิกชนที่เคารพศรัทธาตัวละครพระสงฆแตเพียงรูปกายภายนอกเทานั้น 
หากเปนผูไมมีชื่อเสียงก็ไมสนใจ ดังเหตุการณเมื่อผมจําใจตองขึ้นรถปรับอากาศชั้นสองและผูที่นั่งขาง
ๆ เปนชายหนุมที่ไมนาไววางใจ ตอมามี “พระแก ๆ หมจีวรซีดเกา” (พุทธไทย : 76) ข้ึนมาบนรถ ชายผู
ไมนาไวใจไดลุกใหทานนั่งในขณะที่ “ผมโลงใจที่ไมเห็นวาพระขึ้นมา เพราะจะไดไมตองยืนเพื่อใหพระ
ไดนั่ง” (พุทธไทย : 76) หลังจากการพูดคุยกับตัวละครพระสงฆและรูวา “ทานจะกลับวัดที่ชัยภูมิ แตชื่อ
วัดอะไรผมจําไมไดวาชื่ออะไร จึงไมใครที่จะสนใจ และการสนทนาระหวางผมกับพระแก ๆ รูปนั้นจึง
ยุติเพียงเทานั้น…” (พุทธไทย : 76) เมื่อถึงตอนพักรถ ผมเห็นชายผูไมนาไวใจนํากาแฟมาถวายและ
ถวายปจจัย 200 บาท รถเดินทางมาจนถึงปลายทาง ชายผูนั้นหายไป ผมพบเขาอีกครั้ง “เมื่อชายผูนั้น
กําลังเดินเขามัสยิด… ผมกาวขึ้นรถเดินทางไปวัดดวงตอ และควักสรอยคอที่มีพระหลายองคมาขอให
ไดเงินจากพมาเยอะ ๆ ขณะที่พระแก ๆ รูปนั้นนั่งสงบนิ่ง ในมือกําเงิน 200 บาทแนน” (พุทธไทย : 77)

จากเหตุการณทั้งหมดผูอานจึงไดทราบวาแทจริงชายผูไมนาไวใจคือชาวมุสลิมแตการ
ปฏิบัติของเขาตอ “ตัวละครพระสงฆ” ซึ่งเปนนักบวชในศาสนาอื่นกลับเปนไปดวยความเคารพ นับถือ
แตกตางจาก ผมซึ่งไดชื่อวาเปนพุทธศาสนิกชนกลับปฏิบัติตอตัวละครพระสงฆในลักษณะตรงกันขาม
นอกจากนี้  ผมยังเคารพศรัทธาพระเครื่องราคาแพงที่หอยคออยู เพราะเห็นวาจะชวยดลบันดาลใหตน
มีโชคในเรื่องพนัน มิไดเคารพพระเครื่องเพราะเปนตัวแทนของพระพุทธเจา เตือนใหระลึกถึง
พระเมตตาคุณ พระมหากรุณาธิคุณ และพระบริสุทธิคุณ เร่ืองสั้นเรื่องนี้จึงเสียดสีประชดประชันการ
นับถือพุทธศาสนาของคนในสังคมปจจุบัน

การใชน้ําเสียงเสียดสีประชดประชันของนักเขียน แสดงใหเห็นวาทัศนคติของนักเขียนวา
ตัวละครพระสงฆที่ยังหลงอยูในกิเลส เปนผูที่ไมนาเคารพนับถือ ขณะเดียวกันพุทธศาสนิกชนที่ยัง
หลงงมงายศรัทธา เชื่อถือส่ิงตาง ๆ อยางไรปญญา ก็ไดชื่อวาเปนพุทธศาสนิกชนเพียงในนาม มิใช
พุทธศาสนิกชนที่แทจริง
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น้ําเสียงแสดงความเห็นใจปรากฏในเรื่องสั้นที่ตัวละครพระสงฆมีภาพลักษณของผู
พายแพตอกิเลส นักเขียนใชน้ําเสียงแสดงความเห็นใจกับตัวละครพระสงฆที่กระทําผิด แลวรูวาตนเอง
กระทําผิด จึงหาทางแกไขความผิดนั้น ดังเชน “พระกฤษณะ” ในเรื่อง ภาพลวง ที่ตองทนทุกขทรมาน
เพราะพายแพตอราคะ แมเพียงไดยินเสียงสตรีก็สามารถจินตนาการถึงสรีระและสําเร็จความใครได
พระกฤษณะรูสึกสํานึกผิดตอการกระทําของตน “เขาเกิดความเศราสรอยขึ้นมาอีกครั้ง แหงนหนาขึ้น
ไปเบื้องบนพลันมองเห็นตนกาฝากแทรกแซมอยูตามปลายกิ่งไม ลมหายใจของเขารอนระอุ นัยนตา
หลุบลงตํ่าหรือเราจะเปนไดเพียงกาฝากที่แอบแฝงอยูในบวรพระพุทธศาสนาเทานั้น” (ภาพลวง : 67)
ในตอนทาย พระกฤษณะมุงมั่นที่จะฝกฝนปฏิบัติธรรมตอไป และพยายามใหชาวบาน
นับถือตัวตนที่แทจริงของทาน ซึ่งยังไมสามารถกําจัดกิเลสได ทานเปลือยกายตอหนาชาวบานที่พากัน
ถวายอาหาร ชาวบานตกใจและเสื่อมศรัทธาศรัทธา แตทานรูสึกวาตนเองสุขใจที่ชาวบานเลิกนับถือ
เปลือกภายนอกของทาน   จากนั้นพระกฤษณะจึงออกธุดงคเพื่อปฏิบัติธรรมตอไปดวยความุงมั่น

เชนเดียวกับตัวละครตัวละครพระสงฆใน กรงขังวิญญาณ เสพเมถุนกับสตรีแลวรูสึก
สํานึกผดิและเปนทุกขจากการกระทําของตน ดังคําคร่ําครวญของตัวละครวา

…ไดโปรดเถอะ ! ขามันคนบาปที่ตองคําสาปดวยมนตดํา… ขาหลงทางจนหาทาง
ออกไมพบ ดวงตาแหงขามันมืดบอดเสียแลว… ขามิไดตั้งใจดอก … มันเปนเรื่องที่ไมควรให
อภัยใด ๆ ทั้งสิ้น ขาผิดพลาดมาตั้งแตตนฝนกอนโนนแลว… ศาสดาแหงขา… โปรดชี้ทางออก
ใหขาดวยเถิด… ขาจะทําอยางไรดี ?

(กรงขังวิญญาณ : 44)

จะเห็นไดวานักเขียนใชน้ําเสียงแสดงความเห็นใจในถอยคําสารภาพผิดของตัวละคร
พระสงฆ ซึ่งยอมรับวาตนเองกระทําบาปและไมควรใหอภัย ในทายที่สุดตัวละครพระสงฆจึง
ลาสิกขา

การที่นักเขียนใชน้ําเสียงแสดงความเห็นใจในเรื่องสั้นนี้ ไมไดหมายความวานักเขียนจะมี
ทัศนคติในเชิงบวกตอภาพลักษณของตัวละครพระสงฆ เพราะในตอนทายของเรื่องสั้นกลุมนี้ตัวละคร
พระสงฆมักมีทางออกที่คอนขางเจ็บปวด เชน แมจะมุงมั่นฝกฝนตนทางธรรมตอไปอาจจะตองแลก
ดวยการสูญเสียบางสิ่งบางอยาง เชน ความศรัทธาของชาวบาน ดัง  ภาพลวง หรือมิฉะนั้นก็ตอง
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ลาสิกขาแมวายังมีตามอาลัยอาวรณในสมณเพศ ดังเชน ตัวละครพระสงฆใน กรงขังวิญญาณ การที่
นักเขียนจบเรื่องโดยใหตัวละครพระสงฆสูญเสียบางสิ่งบางอยาง อาจจะเปนไปไดวานักเขียนมีทัศนะ
วาการเปนบรรพชิตนั้นตองรักษาพรหมจรรยของตนใหบริสุทธิ์ อยาใหมีกิเลสกาวลวงเขามาได

จากที่กลาวมาทั้งหมด ทําใหเห็นวา การใชน้ําเสียงมีผลตอการนําเสนอภาพลักษณของ
ตัวละครพระสงฆในเร่ืองสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532-2543 การใชน้ําเสียงชื่นชมจะปรากฏในเรื่องสั้นที่
ตัวละครพระสงฆมีภาพลักษณดานดี ไดแก เปนผูนําทางจิตวิญญาณ ผูสงเคราะหชาวบานและ
ผูฝกฝนตนทางธรรม น้ําเสียงเสียดสีประชดประชันปรากฏในเรื่องสั้นที่ตัวละครพระสงฆมีภาพลักษณ
ดานลบ ไดแก เปนผูใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุ และผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูในอวิชชา
น้ําเสียงเห็นอกเห็นใจปรากฏในเรื่องสั้นที่ตัวละครพระสงฆมีภาพลักษณของผูพายแพตอกิเลส ซึ่งเปน
ภาพลักษณดานลบ

นอกจากนี้การใชน้ําเสียงที่แตกตางกันทําใหเห็นทัศนคติที่แตกตางกันของนักเขียน  
นักเขียนใชน้ําเสียงชื่นชมตัวละครพระสงฆ  แสดงใหเห็นวามีทัศนคติที่ดีเห็นวาเปนบุคคลที่ควรเคารพ
ยกยองและมีความสําคัญตอสังคมไทย นักเขียนบางคนมีผลงานเรื่องสั้นจํานวนมาก และทุกเรื่องลวน
ใชน้ําเสียงแสดงความชื่นชมตัวละครพระสงฆ อาจเปนไปไดวานักเขียนตองการแกตางใหตัวละคร
พระสงฆวาตัวละครพระสงฆที่ดียังมีจํานวนมากกวาตัวละครพระสงฆที่ไมดี น้ําเสียงเสียดสีประชด
ประชันแสดงใหเห็นทัศนะของนักเขียนทั้งตอตัวละครพระสงฆ และตอพุทธศาสนิกชน ทัศนะตอ
ตัวละครพระสงฆ คือ ตัวละครพระสงฆบางรูปเปนบุคคลที่ไมนานับถือ เพราะยังหลงอยูในกิเลสตัณหา
นอกจากนี้นักเขียนยังวิพากษวิจารณการนับถือพุทธศาสนาของพุทธศาสนิกชนวาเปนไปอยางงมงาย 
และไรปญญา น้ําเสียงแสดงความเห็นใจ แสดงใหเห็นทัศนะของนักเขียนวา แมจะเห็นใจตัวละคร
พระสงฆที่หลงกระทําผิด แตการดํารงสมณเพศก็ตองถึงพรอมดวยพรหมจรรย และความมุงมั่นที่จะ
ฝกฝนตนเอง ไมปลอยจิตใจใหหลงไปกับกิเลส ทัศนะนี้ของนักเขียนนับไดวาเปนการตักเตือนตัวละคร
พระสงฆวาใหเปนผูตั้งมั่นอยูในธรรม และไมหลงไปกับการยั่วยุของกิเลส
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บทที่ 5

สรุปผลการวิจัยและขอเสนอแนะ

วิทยานิพนธเร่ือง ภาพลักษณของพระสงฆในเรื่องสั้นไทยระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543 
มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาภาพลักษณของตัวละครพระสงฆ จากเรื่องสั้นจํานวน 75 เร่ือง ใน
นิตยสารและวารสารจํานวน 5 รายชื่อ ไดแก สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  มติชนสุดสัปดาห
เนชั่นสุดสัปดาห  ชอการะเกด  และไรเตอรแมกกาซีน   ผลของการศึกษาสรุปวา

ตัวละครพระสงฆเร่ืองสั้นไทยตั้งแต พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2531 จัดแบงตามความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมได 4 ชวง คือ ระหวาง พ.ศ. 2417 – พ.ศ. 2500   นักเขียนใชตัวละคร
พระสงฆในเรื่องสั้นเปนสื่อวิพากษวิจารณพระสงฆในสังคม    ซึ่งปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับ
สมณเพศ  เชน การยอหยอนในพระวินัย เปนตน นักเขียนมักสรางเรื่องแนวลอเลียนหรือขบขัน  ซึ่ง
ชวยลดความรุนแรงในการตําหนิลง  เร่ืองสั้นระหวาง พ.ศ. 2507 – พ.ศ. 2516   นักเขียนไดกําหนด
ใหตัวละครพระสงฆเปนผูปฏิบัติตนตามอุดมคติของสังคม  นอกจากนี้นักเขียนไดแสดงทัศนะที่
แนวแนวาหากตัวละครพระสงฆปฏิบัติตนไมเหมาะสมกับฐานะและบทบาทของตน  หนุมสาวยุค
ใหมก็พรอมที่จะไมเคารพนับถือ  เร่ืองสั้นระหวาง พ.ศ. 2516 – พ.ศ. 2519   ตัวละครพระสงฆเปน
บุคคลอีกลุมหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลในสังคม  ตัวละครพระสงฆกระทําตนเชนนายทุน ที่เอารัดเอาเปรียบ
ชาวบานและยังสรางความเหลื่อมลํ้าในสังคม  คนกลุมหนึ่งจึงเริ่มเสื่อมศรัทธาตอศาสนา และตัว
ละครพระสงฆ   ในเรื่องสั้นระหวาง พ.ศ. 2520 - 2531   ตัวละครพระสงฆเปนสื่อกลางในการแลก
เปลี่ยนระหวางบุญซึ่งชาวบานหวังจะไดรับกับปจจัยที่ชาวบานจะตองเสียไป

เร่ืองสั้นระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543  เมื่อใชหลักไตรสิกขาเปนบรรทัดฐานในการ
พิจารณาพฤติกรรมของตัวละครพระสงฆ  จําแนกได 2 ลักษณะคือ พฤติกรรมที่เหมาะสมและไม
เหมาะกับสถานภาพของพระสงฆ พฤติกรรมที่เหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ ไดแก   ปฏิบัติ
สมณกิจดวยความสํารวม มีสติและความมั่นคงทางใจ ส่ังสอนและเผยแผธรรมมะ และอนุเคราะห
ชาวบาน พฤติกรรมขางตนเปนการปฏิบัติตนตามอุดมคติของพระสงฆในพุทธศาสนา
พุทธศาสนิกชนจึงยอมรับและเคารพศรัทธาในตัวพระสงฆ   ในขณะเดียวกันก็ปรากฏพระสงฆกลุม
หนึ่ง แสดงพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมกับสถานภาพของพระสงฆ  ไดแก แสวงหาเงินทอง โดยการ
อางบาปบุญ นรกสวรรค  อางความเจริญและการพัฒนาวัด  มีอาชีพไมบริสุทธิ์
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เกี่ยวของกับสตรี   ทําลายชีวิต  และขาดความสํารวมอินทรีย พฤติกรรมเหลานี้ขัดกับหลัก
ไตรสิกขา  ตัวละครพระสงฆละเลยการฝกฝนขัดเกลาตนเอง  และมิไดทําหนาที่ของพระสงฆตาม
หลักทิศ 6

ในระหวาง พ.ศ. 2532 – 2543 ส่ือมวลชนเสนอขาวดานลบของพระสงฆ โดยเฉพาะ
ขาวพระสงฆเสพเมถุน ตองอาบัติปาราชิก  พฤติกรรมของตัวละครพระสงฆในเรื่องสั้น ปรากฏ
พฤติกรรมดานลบมากกวาดานบวก  พฤติกรรมดานลบที่ปรากฏมากที่สุดคือ เกี่ยวของกับสตรี ซึ่ง
สอดคลองกับเหตุการณในสังคม  อาจจะกลาวไดวานักเขียนบางคนไดรับแรงบันดาลใจใน
การสรางงานจากเหตุการณเกี่ยวกับพระสงฆที่เกิดขึ้นในสังคม

ภาพลักษณของพระสงฆในเรื่องสั้นปรากฏ 6 ภาพลักษณไดแก ผูฝกฝนตนทางธรรม  
ผูพายแพตอกิเลส  ผูใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุ     ผูนําทางจิตวิญญาณ     ผูสงเคราะห
ชาวบาน  และผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูในอวิชชา  ภาพลักษณทั้งหมดสามารถจัดกลุมได  2 
ลักษณะคือ ภาพลักษณสวนบุคคล และภาพลักษณที่สัมพันธกับสังคม

ภาพลักษณสวนบุคคล  ไดแก  ผูฝกฝนตนทางธรรม  ซึ่งภาพลักษณนี้สืบเนื่องมาจาก
พฤติกรรมปฏิบัติสมณกิจดวยความสํารวม และมีสติและความมั่นคงทางใจของตัวละครพระสงฆ 
การฝกฝนตนนับเปนจุดมุงหมายสําคัญของการบวชในพุทธศาสนา  ตัวละครพระสงฆตั้งใจฝกฝน
ตนทางธรรม เพื่อหวังนิพพาน   ในการฝกฝนตนตองตอสูกับกิเลสนานัปการ   บางรูปมีความเพียร
พยายามจนสามารถเอาชนะกิเลสได นอกจากนี้ตัวละครพระสงฆยังฝกฝนตนเพื่อใหมีคุณธรรม
มากวาเมื่อครั้งเปนฆราวาส        การฝกฝนตนลักษณะนี้จะปรากฏกับตัวละครพระสงฆซึ่งบวช
ตามประเพณี เมื่อครบกําหนดตองลาสิกขาเพื่อไปปฏิบัติหนาที่ของตน  การฝกฝนตนใหมีคุณธรรม
มากกวาเมื่อคร้ังเปนฆราวาสจึงเปนเตรียมชายหนุมใหเปนผูใหญ  มีความมั่นคงทางสติ และ
อารมณ หรืออาจกลาวไดวา ทํา “คนดิบ” ใหกลายเปน “คนสุก”

ผูพายแพตอกิเลส  เกิดจากพฤติกรรมเกี่ยวของกับสตรี และขาดความสํารวมอินทรีย
ในภาพลักษณผูพายแพตอกิเลสนี้พระสงฆฝกฝนตนไมเพียงพอ จิตใจจึงไมมั่นคง และหลงกระทํา
ผิด  ภายหลังจะสํานึกผิดและพยายามแกไขปรับปรุงตนเอง  ภาพลักษณนี้แสดงใหเห็นวาพระสงฆ
ยังเปนเพียงมนุษยปุถุชนยอมกระทําผิดพลาดได  พุทธศาสนิกชนจึงควรเมตตาและใหโอกาส
พิสูจนตนเอง    อีกดานหนึ่งนักเขียนตองการเตือนสติพระสงฆใหมีจิตใจมั่นคง  ไมหลงไปกับการ
ยั่วยุของกิเลส
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ผูใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุ  ภาพลักษณนี้เกิดจากพฤติกรรมแสวงหาเงินทอง  
มีอาชีพไมบริสุทธิ์  เกี่ยวของกับสตรี  ทําลายชีวิต  และไมสํารวมอินทรีย  ตัวละครพระสงฆเกิด
ความปรารถนาในใจของตนเองซึ่งยังมีความตองการเชนปุถุชน  จึงพยายามหาวัตถุ ชื่อเสียง
เกียรติยศ  ความสุขทางเพศรสมาสนองความตองการของตน  พุทธศาสนิกชนไมยอมรับและเสื่อม
ศรัทธาตอตัวละครพระสงฆ ซึ่งมีภาพลักษณของผูใหความสําคัญกับตัวตนและวัตถุ

ภาพลักษณที่สัมพันธกับสังคม ประกอบดวย  ผูนําทางจิตวิญญาณมาจากพฤติกรรม
ส่ังสอนและเผยแผธรรมะ ภาพลักษณนี้ตัวละครพระสงฆใชธรรมะชวยใหชาวบานคลายความ
ทุกขใจอีกทั้งยังสรางขวัญและกําลังใจใหชาวบานใหกลาเผชิญกับปญหา  และใชสติปญญาใน
การเอาชนะอุปสรรคตาง ๆ กลาวไดวาพระสงฆเปนบุคคลที่มีความสําคัญในสังคมไทย

ผูสงเคราะหชาวบาน ซึ่งก็คือ ผูนําชุนชนในอดีตนั่นเอง  แตเมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไป
พระสงฆไดลดบทบาทของตนเองลง   แตเปนผูสงเคราะหชวยเหลือชาวบานตามความเหมาะสม
กับเพศบรรพชิต ภาพลักษณนี้ปรากฏชัดเจนในสังคมชนบทมากกวาสังคมเมือง

ผูมอมเมาชาวบานใหหลงอยูในอวิชชา  ภาพลักษณนี้เกิดจากพฤติกรรมแสวงหาเงิน
ทอง และมีอาชีพไมบริสุทธิ์  ตัวละครพระสงฆสอนใหชาวบานเชื่อมั่นศรัทธาตอส่ิงที่ขัดกับ
หลักธรรมทางพุทธศาสนา เชน เชื่อมั่นศรัทธาตอความศักดิ์สิทธของเครื่องรางของขลัง  วาสามารถ
บันดาลความสุขและความโชคดีให เชื่อวาการทําบุญคลายการลงทุนทางธุรกิจ  คือ ทําบุญมาก
ยอมไดผลบุญกลับมามาก  ทําบุญนอยยอมไดบุญนอย  ใหความสําคัญกับฤกษยาม   คําสอน
เหลานี้ทําใหชาวบานหลงเชื่ออยางมงายและไรปญญา

ภาพลักษณของพระสงฆปรากฏดานลบมากกวาดานบวก ซึ่งสอดคลองกับเหตุการณ
ในสังคม  ซึ่งสื่อมวลชนเสนอขาวดานลบมากกวาดานบวก

นอกจากนี้องคประกอบสําคัญในการนําเสนอภาพลักษณของพระสงฆไดแก น้ําเสียง 
ซึ่งปรากฏ 3 แบบคือ น้ําเสียงชื่นชม น้ําเสียงเสียดสีประชดประชัน  และน้ําเสียงแสดงความเห็นใจ  
น้ําเสียงที่แตกตางกัน ทําใหเห็นภาพลักษณและทัศนคติของนักเขียนแตกตางกันดวย

ขอเสนอแนะ
ผูเขียนวิทยานิพนธเห็นวา ควรมีการศึกษาภาพลักษณของตัวละครประเภทอื่นซึ่งมี

สถานภาพพิเศษ เชน  เจาหนาที่ของรัฐ  เปนตน หรือมีลักษณะพิเศษ เชน   เด็ก    คนวิกลจริต
คนพิการ  เปนตน  เพื่อแสดงใหเห็นทัศนคติของนักเขียนตอภาพลักษณของตัวละครเหลานั้น
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กรงขังวิญญาณ

พระสงฆที่มีชื่อเสียงรูปหนึ่งมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับหญิงสาว จนเธอตั้งครรภ  เมื่อพระสงฆรูจึง
ขอใหเธอไปทําแทง  แตหญิงสาวปฏิเสธ  พระสงฆรูวาตนกระทําผิดวินัยรายแรง และเสียใจตอการ
กระทํานั้น  จึงไดพยายามปรับปรุงตน ทานพยายามจะไมยุงเกี่ยวกับหญิงสาวอีกตอไป
พระสงฆรูอยูแกใจวาความผิดของตนไมอาจใหอภัยได และไมสามารถอยูในสมณเพศไดอีกตอไป
ทานยังไมลาสกิขาเพราะหลงคิดวา เมื่อทานลาสิกขาแลวพุทธศาสนิกชนจะไมมีที่พึ่งทางใจ  ความคิด
ของพระสงฆจึงขัดแยงกันอยางรุนแรง  ในที่สุดสํานึกฝายดีก็เปนฝายชนะ  พระสงฆจึงลาสิกขา

อุทิศ  สังขวัฒน. “กรงขังวิญญาณ.” มติชนสุดสัปดาห  16, 819 (เมษายน 2539) : 44-46.

กุฏิทานเจาคุณ

เขาเปนเด็กตางจังหวัดที่ เขามาเรียนหนังสือในกรุงเทพฯและมาอาศัยอยูที่วัด
พระสงฆที่เขาอาศัยอยูดวยมียศระดับเจาคุณ กุฏิของทานจึงถูกเรียกวากุฏิทานเจาคุณ เด็กวัดที่อยูกุฏิ
นี้ก็พลอยมีหนามีหนาไปดวยในฐานะเด็กของเจาคุณ กอนที่เขาจะเขามาอยูไมนาน ลูกศิษยในกุฏิถูก
จับเพราะเลนการพนัน    ดังนั้นลูกศิษยในกุฏิทานเจาคุณจึงถูกเพงเล็งเปนพิเศษจากพระปลัดผูที่มี
หนาที่ดูแลปกครองและรักษาความสงบเรียบรอยในวัด วันหนึ่งเวลาประมาณบายสองโมงมีคนไป
รายงานพระปลัดวาที่กุฏิทานเจาคุณมีการรวมกลุมกันขึ้น พระปลัดจึงรีบตรงไปยังกุฏิหลังดังกลาวและ
ตะโกนบอกใหคนที่อยูในหองออกมา แตกลับไมมีใครออกมา พระบางรูปกระโดดหนีทางหนาตาง
ความโกลาหลจึงเกิดขึ้นเมื่อพระรูปหนึ่งกระโดดจากหนาตางลงมาแลวสลบและเลือดออกมาจากปาก
พระปลัดนําพระที่บาดเจ็บสงโรงพยาบาล ทานกลัววาถานักขาวทราบเรื่องราวดังกลาววัดจะเสียชื่อ
เจาอาวาสยอมไดรับความกระทบกระเทือน และตัวทานอาจจะไมไดรับช้ันยศที่สูงขึ้น ทานพยายามหา
คําตอบวาเหตุใดพระที่อยูในหองไมยอมออกมาพบทาน แตกระโดดหนีทางหนาตางแทน ตอมาหมอ
มาแจงขาวแกพระปลัดวาพระที่ไดรับบาดเจ็บเพียงขาหักเทานั้น  นอกจากนี้หมอยืนยันวาเลือดที่อยูใน
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ปากพระเปนเลือดวัวเลือดควาย พระปลัดทราบแลววาพระและลูกศิษยในกุฏิทานเจาคุณกําลังแอบฉัน
อาหารกันอยู

เผชิญ  พันโพยม. “กุฏิทานเจาคุณ.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  40, 52 (กุมภาพันธ – มีนาคม 2537) :
62 – 63.

คนผานทาง

หลวงปู เปนเจาอาวาสวัดแหงหนึ่ง วัดที่หลวงปูจําพรรษาอยูมักมีคนผานทาง (พอคา
แมคา ซึ่งขายสินคาเร ) มาขอพักคางแรมอยูเสมอ  บางคนมีกิริยาสุภาพเรียบรอย  บางคนมีกริยา
หยาบคาย และไมเคารพสถานที่ เชน พาสตรีข้ึนมารวมหลับนอนบนศาลา เปนตน  นอกจากนี้บางคน
ยังนําสินคาที่ไมเหมาะสม เชน กลองสองทางไกล ซาวเบาส  ไฟแช็ก ซึ่งเมื่อจุดไฟแลวจะปรากฏรูป
ลามก เปนตน มาเสนอขายใหแกพระสงฆ  “หลวงปู” ฟงการเสนอขายสินคาดวยอาการสงบสํารวม
และปฏิเสธที่จะซื้อสินคาเหลานั้น  ทานเห็นวาสินคาซึ่งคนผานทางเสนอขาย เปนสิ่งที่ไมเหมาะสมกับ
สมณเพศ นอกจากนี้ทานยังสั่งสอนใหพระสงฆรูปอ่ืนสํารวม ไมหลงไปซื้อสินคาอีกดวย

สฤษฎ  ผาอาจ. “คนผานทาง.” ชอการะเกด 34 ดินน้ําลมไฟ (กรกฎาคม – กันยายน 2540) :
147-150.

เครียด

มหาบุญไทย เปนพระสงฆหนุมบวชอยูที่ตางจังหวัด และพยายามเขามาจําพรรษา ณ
วัดที่มีชื่อเสียงแหงหนึ่งในกรุงเทพฯ ขณะที่ทานกลับจากการพักผอนที่ตางจังหวัด เมื่อออกจากสถานี
รถไฟทานไดเรียกแท็กซี่ของนายคํามีไปสงที่วัดปากน้ํา ซึ่งทานจําพรรษาอยูที่นั่น ระหวางทางทั้งสองได
สนทนากัน โดยมหาบุญไทยไดแนะนําใหนายคํามีฟงวิทยุรัฐสภา เพราะจะไดรับขาวสารและความรู
ตางๆ  ทานกลาววาตัวทานเองทองรัฐธรรมนูญไดคลองกวาทองพระปาติโมกขเสียอีก นอกจากนี้ทาน
ยังชอบดูขาวการเมือง  เมื่อเห็นขาวความขัดแยงในรัฐสภาครั้งใด ก็จะเครียดพาลจะเปนลม ทานจึง
ตองพึ่งยาดมอยูเสมอ  ในขณะที่นายคํามีเห็นทานเปนพระสงฆ จึงอยากจะถามเรื่องราวเกี่ยวกับวัด ซึ่ง
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กําลังเปนขาวโดงดังในโทรทัศน นายคํามีบอกวาตนเลื่อมใสศรัทธาในพุทธศาสนามาก  แตตอนนี้เร่ิม
เสื่อมศรัทธาก็เพราะการกระทําของพระสงฆที่เปนขาว มหาบุญไทยคิดระแวงนายคํามีเนื่องจากรถวิ่ง
ออกนอกเสนทาง แตนายคํามียืนยันวาตนหลีกเลี่ยงจราจรติดขัด และไมคิดเอาเปรียบพระสงฆ ทั้งสอง
กลับมาสนทนาในเรื่องที่ตนสนใจอีกครั้ง แตคร้ังนี้กลับขัดแยงกัน ในที่สุดมหาบุญไทยแนใจวา
นายคํามีมาผิดทาง เพราะนายคํามีพาทานมาที่วัดปากน้ํา จังหวัดสมุทรปราการ   ในขณะที่ทาน
ตองการไปวัดปากน้ํา (ธรรมกาย) ที่จังหวัดปทุมธานี

สุธีร  พุมกุมาร. “เครียด.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 46, 31 (มกราคม  2543) : 73-75.

เครื่องอยู

พิชัยหนีความสับสนวุนวายของกรุงเทพฯ เพื่อทําจิตใจใหสงบ เขาไดมาพบหลวงพอ
ซึ่งเปนพระสงฆที่ประพฤติดีปฏิบัติชอบ เขาจึงฝากตัวเปนลูกศิษยของทาน หลวงพอสอนใหเขามีเครื่อง
อยู คือ เครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจใหเขมแข็ง เขาเฝาครุนคิดถึงคําสอนของหลวงพอ แตก็ยังไมเขาใจสิ่งที่
หลวงพอสอนเทาใด แตพิชัยไมทอถอยพยายามศึกษาสิ่งที่หลวงพอส่ังสอน ในที่สุดพิชัยจึงสามารถเขา
ใจคําสอนของหลวงพอ

ดายไสเทียน [นามแฝง]. “เครื่องอยู.” มติชนสุดสัปดาห 17, 872 (พฤษภาคม 2540) : 39-40.

เงาดํา

เมื่อพอเสียชีวิต  แมของเธอโศกเศรามาก จึงไปคุยกับหลวงพอที่วัดเสมอ  แตชาวบาน
นินทาวาแมไปมีความสัมพันธกับพระสงฆ  เธอไมอยากเชื่อคําล่ําลือของชาวบานแตพี่สาวกลับเชื่อคํา
พูดนน  คืนหนึ่งฝนตกหนักแมไปที่วัด  เธอและพี่สาวอยูบานสองคน  เธอถูกแมงปองตอยนิ้วและรอง
หาแมจนหลับไป  เธอตื่นขึ้นมาไดยินเสียงทะเลาะกันระหวางพี่สาวกับแมซึ่งก็ยืนยันคําพูดเดิมวาไปวัด
เพื่อเรียนธรรมะกับหลวงพอ  เมื่อเธอเติบโตขึ้น วันหนึ่งเธอไปคางที่บานของชายหนุมโดยที่ทั้งคูไมมี
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ความสัมพันธลึกซึ้งตอกัน  ชาวบานนินทาวาเธอเสียตัวใหเขาแลว  เมื่อเธอกลับมาที่บานพี่สาวบังคับ
ใหบอกความจริง  เธอยืนยันวายังบริสุทธิ์แตพี่สาวไมเชื่อ   เธอจึงถามแมและแมก็เชื่อวาเธอบริสุทธิ์
เธอคิดวาแมกลาวเท็จแตแววตาเชื่อมั่นของแมทําใหเธอรูวาแมพูดความจริง  ความคลางแคลงใจที่เธอ
เคยมีตอแมมาตลอดจึงหมดไป

เสาวรี [นามแฝง]. “เงาดํา.” ชอการะเกด 13 กานตอดอก (มกราคม – มีนาคม 2536) : 74-79.

จําปลืมป

“สามเณรคําใส” บวชเรียนที่วัดศรีโคมคําเปนเวลา 3 ป หลวงพอพยายามสั่งสอน
ความรูทางธรรมใหแกสามเณร เพื่อใหเติบโตขึ้นเปนที่พึ่งทางธรรมของชาวบานตอไป  “สามเณรคําใส”
มิไดสนใจธรรมะที่ไดรํ่าเรียนมา เพราะจิตใจยังหลงอยูในราคะ  ทานมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับจําป
ซึ่งเปนคนรัก  ตอมาทานจึงลาสิกขา และหวังวาจะแตงงานกับจําป แตเธอตัดสินใจไปทํางานตาง
ประเทศ  หลังจากนั้นคําใสไมมีโอกาสไดพบจําปอีกเลย

ขรรคชัย  บุญปาน. “จําปลืมป.” มติชนสุดสัปดาห  10, 493 (กุมภาพันธ  2533) : 43-44.

ณ ทามกลางความเปนไป

ฉันรูสึกแปลกแยกกับสังคมทุนนิยม ที่ทุกคนตางไมสนใจกัน ตางคนตางอยู และเห็น
เร่ืองของตัวเองสําคัญกวาสิ่งอื่น ฉันเดินไปเรื่อย ๆ อยางไรจุดหมาย รถจักรยานยนตหลายคันผานไป
ทําใหฉันคิดวา สมัยนี้ไมเดินกันแลว รถจักรยานยนตเปนสิ่งจําเปนที่ทุกบานตองมี บานใดไมมีก็ตอง
ขวนขวายเพื่อใหมีไวในครอบครองใหได

ฉันเดินผานวัด และรูสึกวาเดี๋ยวนี้คนหนุมไมอยากบวช เพราะไมตองการมาใชชีวิตอยู
ในกรอบที่เครงครัด วัดทั้งวัดเหลือเพียงหลวงพอ ซึ่งเปนเพียงผูประกอบพิธีกรรม มิไดส่ังสอนธรรมะให
แกชาวบานแตอยางใด
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ฉันเดินผานทุงนา และไดเห็นผืนนากลายเปนที่สําหรับสรางโรงงานอุตสาหกรรม ฉัน
เดินผานมาเรื่อย ๆ จนถึงบาน ไมมีใครสนใจฉันเพราะพวกเขากําลังดูละครทางโทรทัศนอยงใจจดจอ

ฉันเดินไปที่กระทอมไมไผ แลวคนหาหนังสือของทานพุทธทาสขึ้นมาอาน

ถนอม  ไชยวงศแกว. “ ณ ทามกลางความเปนไป.” มติชนสุดสัปดาห  15, 756 (กุมภาพันธ
2538) : 36.

ดอกศรัทธา

ทานพระครูเจาอาวาสมีความประสงคจะสรางเมรุ เพื่อใหวัดมีความเจริญเทียมหนา
วัดอื่นทานบอกชาวบานวาเมรุมีราคาหนึ่งลานบาทเปนาคาต่ําสุดแลว  ทานพระครูใหชาวบานที่อาวุโส
ออกเรี่ยไรเงิน เมื่อไดเทาไหรก็นํามาใหทานพระครูเก็บไวแตเพียงผูเดียว  ลุงโทนเปนหนึ่งในคณะผูออก
เร่ียไรเงิน   ตอมาลุงโทนทราบวาทานพระครูนําเงินเรี่ยไรมาสรางประโยชนใหตนเอง  ไดแก นํามาให
ชาวบานกูโดยคิดดอกเบี้ยสูง ซื้อวัวมาเลี้ยงเพื่อจําหนาย ใหหลานชายยืมเงินไปซื้อรถแทรกเตอร  และ
คิดจะซื้อรถสองแถวมารับจาง  ลุงโทนซึ่งเปนหมอยาสมุนไพรของหมูบานตองรักษาโรคคลุมคลั่งใหแก
หญิงสาวคนหนึ่ง  ซึ่งไปยืมเงินทานพระครูมาซื้อที่นา   เมื่อใกลถึงเวลาสงดอกเบี้ยเธอจึงตองกินยามา
เพื่อใหสามารถทํางานไดมากขึ้นจะไดนําเงินไปใหทานพระครู  พรอม ๆ กันนั้นชางก็สรางเมรุเสร็จ  แต
มันกลับไมยิ่งใหญสวยงามดังที่ชาวบานคิดไว  ตอมาไมนานทานพระครูก็มีความคิดวาจะเดินทางไป
แสวงบุญที่อินเดีย  จึงขอใหชาวบานเรี่ยไรเงินจํานวนหนึ่งแสนบาท เพื่อเปนคาเดินทางใหทาน

ภานุมาศ  ภูมิถาวร. “ดอกศรัทธา” ชอการะเกด 5 เดินขามคืน (ตุลาคม 2532) : 73 – 80.

ดอกไมใหโยม

“พระอาจารยวินัย” เดินธุดงคมาถึงเขาตะเคียนทอง ซึ่งเปนสถานที่สงบ รมเย็น
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เหมาะแกการปฏิบัติธรรม ตอมาชาวบานเขาตะเคียนทองนําอาหารมาถวาย และนิมนตทานมาจํา
พรรษาที่วัดเขาตะเคียนทอง เพื่อเปนหลักทางใจใหแกชาวบาน ยายเมี้ยน ซึ่งเปนผูนับถือพระอาจารย
วินัยมาก ไดถวายศพของตัวเองแกอาจารยวินัย เพื่อใหทานใชรางกายของตนเปนสื่อในการสอนพุทธ
ศาสนิกชน เร่ืองความไมเที่ยงของชีวิต        ยายเมี้ยนขัดแยงกับกํานันเรื่องที่ดิน แกไมยอมขายที่ให
กํานัน แตกลับยกใหวัด กํานันจึงโกรธแคนมาก เมื่อรูวาพระอาจารยวินัยนําศพยายเมี้ยนมาเก็บไวที่วัด
เสมือนเปนบุคคลสําคัญ กํานันจึงนําสาเหตุดังกลาวมาอาง เพื่อหาทางกําจัดศพยายเมี้ยน  อาจารย
วินัยมาเจรจากับกํานันและเสนอทางออกวา หากกํานันไมอยากใหชาวบานเห็นวายายเมี้ยนเปนคน
สําคัญ ทางวัดก็จะเอาแผนปายชื่อของยายเมี้ยนออกเพื่อใหผูมาดูไมรูวาเปนศพยายเมี้ยน แมวากํานัน
จะยังไมพอใจ แตก็จําใจยอมรับ เพราะไมสามารถหาเหตุผลใดมาหักลางวิธีของพระอาจารยวินัยได

ชงโค  คําไฮ. “ดอกไมใหโยม.” มติชนสุดสัปดาห 14, 702 (กุมภาพันธ 2537) : 34-37.

เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก

เขาและภรรยามีอาชีพขายเสื้อผาเด็ก ชวงเวลานี้มาตั้งแผงขายยังงานวัดแหงหนึ่งที่
เคยมาทุกๆ ป แตทวาปนี้กลับไมคึกคัก มีคนมาเที่ยวงานนอยของจึงขายไมดีนัก วันนี้ฝนตกหนักตั้งแต
เชา เขาเดินกางรมออกจากเต็นทเพื่อไปซ้ืออาหาร ระหวางเดินทางกลับไดพบเด็กชายคนหนึ่งอายุ
ประมาณ 5 ขวบนอนอยูในพงหญาขางทาง เขาจึงอุมเด็กกลับไปยังเต็นทดวย หลังจากชําระคราบ
โคลนออกจากตัวเด็กแลว เขาและภรรยาตองตกตะลึงเมื่อเห็นตาที่สามบนหนาผากของเด็ก ดวงตาที่
สามนั้นไมมีคิ้ว ไมมีขนตา มีแตเปลือกตากับลูกตาเทานั้น ขณะนั้นตัวเด็กรอนมาก ภรรยาของเขาจึงใช
ผาชุบน้ําเช็ดตัวให เขาไดเห็นสิ่งมหัศจรรยเกิดขึ้นคือ มีรัศมีสีขาว นุมนวล ออนโยนแผออกมาจากราง
ของเธอและรางของเด็ก จากนั้นเขาเดินออกมาถามเจาของเต็นทอ่ืนๆ วามีใครทําเด็กสามตาหายไป
หรือไม แตทุกคนก็ปฏิเสธ เขาและภรรยาปรึกษากันวาจะรับเด็กชายสามตาเปนบุตรบุญธรรมเนื่องจาก
ทั้งสองไมมีบุตร

วันนี้เขาไปลาเจาอาวาสเพื่อจะเดินทางไปขายสินคาที่อ่ืน ขณะนั้นเจาอาวาสกําลังตรวจดู
ตูบริจาคที่มีเงินไมถึงครึ่ง ทานสายหัวพรอมกับบอกวาคงตองใชเวลาอีกหลายปกวาโบสถหลังใหมจะ
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สรางเสร็จและเปดเครื่องดื่มบํารุงกําลังที่เขาถวายขึ้นดื่ม เมื่อเขากลับมาที่เต็นทพบวาเด็กชายสามตา
ลุกขึ้นนั่งไดแลว ภรรยาของเขากําลังปอนขาวตมแกอยู เด็กชายกินขาวตมไปไดไมนานก็อาเจียนเมือก
สีเขียวออกมาพรอมกับกรีดรองเสียงดัง  หนาตาบิดเหยเกแสดงความเจ็บปวดและที่คอของเด็กก็
เปลี่ยนจากสีเนื้อเปนสีดํา เสียงรองของเด็กชายทําใหคนจากเต็นทอื่นมามุงดู และเพิ่มจํานวนมากยิ่ง
ข้ึน  ภรรยาของเขาพยายามขอรองวาเด็กกําลังไมสบาย  แตไมมีใครสนใจเธอ

มัคนายกและพระลูกวัดหลายรูปมาที่เต็นทของเขา  และบอกวาทานเจาอาวาสนิมิต
ประหลาดตีความไดวามหาเทพมาเยี่ยมเยียนมนุษย ทานเชื่อวาเด็กชายสามตาคือมหาเทพ จึงใหนํา
เด็กไปยังศาลา เมื่อไดทราบขาวผูคนก็พากันไปชุมนุมที่ศาลาจนแออัดยัดเยียด ทานเจาอาวาส
ประกาศไดใชจิตสื่อสารกับมหาเทพไดความวา พระองคจะลงมาชวยเหลือมนุษยที่เดือดรอนและตอน
นี้กําลังจะกลับไปยังเขาไกรลาส พระองคจึงจะทําพิธีปลุกเสกวัตถุมงคลเพื่อเปนที่ระลึกในการเสด็จมา
เยี่ยมเยียนโลก ขณะนั้นพระลูกวัดไดนําทรายมาเทไวใกลๆ ฟูกที่เด็กชายสามตานอนอยู ในที่สุดพิธี
ปลุกเสกวัตถุมงคลก็เร่ิมข้ึน ผูคนพยายามจับดายสายสิญจนเพื่อความเปนสิริมงคลแกตัวเอง ขณะที่
พิธีกําลังดําเนินอยูนั้นภรรยาของเขาสังเกตเห็นเลือดไหลออกมาทางจมูกและหูของเด็ก   เธอกระซิบ
เขาและใหบอกมัคนายกวาตองเอาเด็กไปโรงพยาบาลไมเชนนั้นเด็กตองตายแนๆ แตก็ไมมีใครสนใจ
เธอ ไมนานนักฟูกที่เด็กนอนอยูก็ลุกเปนไฟ ผูคนในศาลารวมทั้งเจาอาวาสตื่นตกใจกับเหตุการณที่เกิด
ข้ึน มัคนายกไดสติกอนจึงรีบตักน้ํามนตมาราดฟูกกอนที่ไฟจะเผารางเด็ก    เขาและภรรยากาวขามหัว
ขาราชการผูใหญที่นั่งอยูขางหนาไปยังรางของเด็กและพบวาแกสิ้นใจแลว ภรรยาของเขารองใหกอด
รางเด็กชายที่ดวงตาทั้งสามปดสนิททุกดวง มัคนายกรีบเขามาแยกเขากับภรรยาออกจากรางมหาเทพ
จากนั้นทานเจาอาวาสก็ประกาศวาบัดนี้มหาเทพไดละรางไปแลว   ทรายที่ไดรับจากการปลุกเสกทาน
จะไดนําไปทําวัตถุมงคลเพื่อใหผูมีจิตศรัทธาเชาไปบูชา พรอมกันนั้นจะเก็บรางทรงของมหาเทพไวเพื่อ
ใหคนมาเที่ยวชมและสักการะ และในวันรุงขึ้นทานจะเชิญสื่อมวลชนมาทําขาวเพื่อใหตําบลนี้เปนที่รู
จัก ทานเจาอาวาสคิดวาโบสถหลังใหมคงจะสรางเสร็จในเวลาไมนานนัก

มหรรณพ  โฉมเฉลา. “เด็กชายสามตาผูบังเอิญตกลงมาบนโลก.” ชอการะเกด 11 รากเหงา
เผด็จการ (กรกฎาคม – กันยายน 2535) : 52 – 62.
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ตะเขทายวัด

พระสงฆหนุมบวชใหมฉันภัตตาหารเชาเสร็จไมนาน เพื่อนสนิทของทานเมื่อสมัยยังไม
ไดบวชก็วิ่งหนาตาตื่นขึ้นมาบนกุฏิ เพื่อบอกใหไปดูเขื่อนกั้นน้ําทายวัดที่จระเขทําพัง ทานจึงรีบไปที่ริม
น้ําและพบวาชาวบานมากมายกําลังมุงดูคนทรงเจาพอมเหศวร ซึ่งอางวากําลังทําพิธีติดตอกับจระเข
หลังจากทําพิธีเสร็จเจาพอบอกกับชาวบานวา การสรางเขื่อนนี้กระทําโดยมิไดขออนุญาตเจาที่ เจาที่
จึงโกรธและจะจับเด็กไปกินปละ 7 คน หากตองการขอขมาก็ตองตั้งศาลใหที่ริมน้ําและเซนไหวดวย
อาหารคาวหวานทุกป พรอมทั้งมีการรําละครถวายดวย ผูรับเหมากอสรางสองสามีภรรยารับวาจะตั้ง
ศาลใหแตติดขัดเรื่องเงิน เจาพอแนะนําใหมีการจัดงานขึ้นในวัด มีการออกราน การบันเทิง มีชกมวย
และบอกบุญใหชาวบานมาบริจาคเงิน พระสงฆหนุมที่ยืนสงบฟงเรื่องราวอยูนานไมเห็นดวยกับความ
คิดของเจาพอมเหศวรและสองสามีภรรยา เพราะเห็นวาการจัดงานขึ้นในวัดเปนสิ่งที่ไมควร ทานจึงจะ
ลองติดตอกับจระเขเจาดูวาจะมีวิธีอ่ืนอีกหรือไม สองสามีภรรยาเขามาขัดขวางและวาไมใชกิจของพระ
แตทานไมสนใจเดินเขาไปนั่งสงบจิตใจตอหนาพระประธานในโบสถ พรอมทั้งอธิษฐานวา เมื่อบวชเขา
มาแลวก็ถือเปนหนาที่ที่จะตองเผยแผธรรมคําสอนของพระพุทธเจา และทําใหชาวบานเลิกงมงาย หาก
คร้ังนี้จะตองตายก็ขอตายในพุทธศาสนา จากนั้นทานจึงออกมาจากโบสถตรงไปที่ริมน้ําพรอมทั้งบอก
ใหจระเขมาปรากฏตัว และหากจระเขตองการชีวิตเด็ก 7 คนก็ขอใหมาเอาชีวิตทานไปกอน ทานและ
ชาวบานยืนรออยูนานก็ไมเห็นวามีจระเขมาปรากฏ ชาวบานเริ่มรูวาคนทรงและสองสามีภรรยากุเร่ือง
จระเขข้ึนมา  เพื่อหวังจะจัดงานวัดและหาประโยชนใสตน   พวกเขาจึงยกเลิกสัญญาวาจางและหาผู
รับเหมาคนใหมมาสรางเขื่อนกั้นน้ําแทน สวนพระสงฆหนุมมีชื่อเสียงโดงดังตั้งแตวันนั้น มีคนนิมนต
ทานไปงานตาง ๆ มากมาย หากแตทานก็ยังคงปฏิบัติตัวตามพระวินัยไมเปลี่ยนแปลง

โยทะกา [นามแฝง]. “ตะเขทายวัด.” มติชนสุดสัปดาห 11, 542 (มกราคม 2534) : 26-28.

ทางเดินในปา

“ปุไดสะ” เปนผูใหญบานของชาวกะเหรี่ยง เขาไดชวยเหลือลูกบานที่ยิงชางตกมัน
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ปุไดสะรูวาการฆาชางผิดกฎหมาย อีกทั้งลูกบานของเขายังนํางาชางติดตัวมาดวย เจาหนาที่ปาไม
ยอมคิดวาพวกเขายิงชางเอางา  ปุไดสะจึงตัดสินใจนํางาชางมามอบใหขาราชการชั้นผูใหญคนหนึ่ง
เพื่อหวังใหชวยพวกเขา

ปนี้หมูบานของเขาแหงแลงกวาทุกป ชาวบานปลูกขาวไดขาวแทบไมพอกิน นอกจาก
นี้พระสงฆจากสํานักสงฆออกมาบิณฑบาตขาวสารทุกวัน จนชาวบานเดือดรอน วันนี้ปุไดสะและ
ภรรยามาเกี่ยวขาว พอตกเย็นพระสงฆก็ขอบิณฑบาตขาวสารของเขาถึงที่นา  ปุไดสะไมยอมใหเพราะ
ลําพังขาวที่ไดก็ไมพอกิน พระสงฆบอกปุไดสะวาแลวพวกตนจะกลับมาอีก หลายวันตอมา  ปุไดสะไป
ทําธุระ เมื่อกลับมาถึงบานพบภรรยารองไหอยู เมื่อถามจึงไดความวาพวกที่อําเภอมาที่และตักขาวไป
เกือบหมดยุงบอกวาจะเอาไปใหพระ นอกจากนี้ยังฝากบอกถึงปุไดสะวา เมื่อทําผิดโดยยิงชางเอางา
แลว ก็ใหทําบุญมาก ๆ การที่ไมติดคุกก็นับวาเมตตาแลว ปุไดสะไดแตส้ินหวังเมื่อนึกถึงขาวที่เหลือ
แทบจะไมพอกินตลอดป

นัน  บางนรา. “ทางเดินในปา.” มติชนสุดสัปดาห  10, 518 (สิงหาคม  2533) : 43-44.

ทางสีเหลือง

เนื่องจากทางบานมีฐานะยากจน สามเณรคําแพงจึงตองบวชเรียน ซึ่งเปนหนทาง
เดียวที่จะทําใหสามเณรคําแพงมีความรูและไมตองมีชีวิตที่ลําบากเหมือนพอ เพราะเมื่อเรียนสูง ๆ ก็มี
โอกาสจะไดทํางานดีๆ สามเณรคําแพงตั้งใจเรียนและมีผลการเรียนดีกวาสามเณรรูปอ่ืน ๆ พระ
อาจารยบอกวาหากเรียนดีอยางนี้ตอไปอนาคตทางการศึกษานาจะสดใสอาจจะจบปริญญา สามเณร
คําแพงจึงวาดหวังอนาคตไวอยางสวยงาม แตแลวจดหมายที่โยมพอสงมาไดสรางความวาวุนใจใหกับ
สามเณรคําแพงเหลือเกิน เพราะนองชายผูเปนเรี่ยวแรงสําคัญของครอบครัวไดหนีไปกับรถวงดนตรี ทํา
ใหที่บานเหลือเพียงพอกับนองชายคนเล็กที่ยังชวยเหลือการงานใดมิได  ปนี้ฝนตกชุกกวาทุกปการ
ทํานานาจะไดผลดีแตจนใจดวยทางบานขาดแรงงาน ในทายที่สุดสามเณรคําแพงจึงตัดสินใจกลับไป
ชวยพอทํานาทิ้งอนาคตทางการศึกษาและหนาที่การงานที่ดีไวเบื้องหลัง
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บุญเลิศ  สดสุชาติ. “ทางสีเหลือง.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  37, 7 (กรกฎาคม – สิงหาคม 2533) :
58 – 59.

ทําบุญ

หลวงพอเปนเจาอาวาสรูปใหมที่ยายมาจากวัดอื่น เมื่อมาอยูที่วัดนี้ไดสรางความ
เจริญใหวัดเปนอยางมาก ชาวบานทุกคนตางชื่นชมทานวาเปนพระที่หารายไดเขาวัดไดเปนจํานวน
มาก  เพราะเมื่อมีการจัดทอดกฐินแตละครั้งจะไดเงินเขาวัดครั้งละหลายแสนบาท นอกจากนี้ทานยัง
เอาวงดนตรีมาฉลองในงานวัดเปนที่ถูกอกถูกใจของชาวบาน ผิดกับรักษาการเจาอาวาสรูปเดิมที่มีแต
นั่งหลับตาวิปสสนา สวดมนต ทําวัตร กวาดลานวัด ทําตัวเงียบไมคอยรับแขกและไมเคยจัดงานรื่นเริง
ในวัด

เขาและหลวงพอเจาอาวาสคนปจจุบันตางเคยเปนทหารพรานมากอนเชนเดียวกัน  ดังนั้น
หลวงพอจึงเอ็นดูเขาเปนพิเศษ มักเรียกใชสอยงานตางๆ เสมอและมีเมตตาใหขาวปลาอาหารที่เหลือ
กลับไปฝากลูกเมียของเขา ใหเขาไปรับใชใกลชิด  และหางานใหทําอีกดวย      เขาจึงเคารพนับถือ
หลวงพอมาก วันนี้หลวงพอเจาอาวาสเรียกเขาเขาไปพบเพื่อมอบหมายงานสําคัญใหทํา ทานบอกวา
หากเขาทําสําเร็จจะใหคาตอบแทนมากพอที่จะนําไปใชสรางบานได เมื่อหลวงพอเผยถึงงานสําคัญนั้น
คือ กําจัดพระสงฆหนุม ซึ่งมีตําแหนงเปนรักษาการเจาอาวาส เมื่อรูถึงความประสงคของทาน เขารูสึก
ตกใจ และคิดไมถึงวาผูทรงศีลที่มีคนเคารพนับถือมากมายจะพูดถึงเรื่องเชนนี้ เขาลังเลสับสนแต
เหมือนมีบางสิ่งที่บังคับใหตองตอบตกลง ในที่สุดเขาจึงสลัดความลังเลทิ้งและนึกถึงคําพูดของหลวง
พอเจาอาวาส วาใหถือวาการกระทําครั้งนี้เปนการทําบุญ

เนตรา  นภิศ. “ทําบุญ.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  46, 50 (พฤษภาคม  2543) : 72 – 73.

นกนอยจากดอยสูง

“นกนอย” เปนเด็กสาวชาวเขาวัยแรกรุน เธอไดรับการอุปการะจาก  ”ทานนักบุญ”
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แมของเธอดีใจมากที่ลูกสาวไดรับโอกาสดีกวาเด็กสาวคนอื่น ๆ  ในหมูบาน  กอนที่เธอจะเดินทางไป
เรียนหนังสือ แมสอนวาใหเปนคนมีความกตัญูรูคุณ ชวยเหลืองานที่ไดรับมอบหมายใหเต็มที่ มี
สัมมาคารวะ และส่ิงสําคัญคือหามไปแตะตองตัว “ทานนักบุญ” เพราะทานเปนผูประเสริฐบริสุทธิ์ เธอ
รับปากวาจะจดจําและทําตัวตามคําสั่งสอนของแม ตอมา “นางนกสีขาว” มารับเธอที่บาน เธอพบวา
ภายในรถตูที่มารับนั้นมีเด็กสาวจากหมูบานอื่นนั่งอยูหลายคน เมื่อเดินทางมาถึงวัดของ “ทานนักบุญ”
แลว เธอและเพื่อนไดรับรูถึงกฎระเบียบ ขอบังคับของวัด ซึ่งพวกเธอตองปฏิบัติตามอยางเครงครัดและ
ไมมีขอแม  วันหนึ่ง  “นางนกสีขาว”บอกใหเธอไปดูแลรับใชหลวงพอ (ทานนักบุญ) ที่กุฏิ เธอเห็นวาเปน
การไมสมควรเพราะเวลานั้นค่ํามากแลว แต “นางนกสีขาว” ไมฟงพรอมทั้งขูบังคับ เธอจึงจําใจไป เมื่อ
เขาไปภายในหองเพื่อทําความสะอาด  เธอรีบทําเพื่อจะไดรีบออกไปจากหอง เมื่อทําความสะอาดเสร็จ
และกําลังจะกาวออกไป หลวงพอเรียกใหเธอมาชวยบีบนวดให เธอไมกลาเพราะเคารพหลวงพอและ
กลัวบาปอยางที่แมเคยสอน แตหลวงพอกลับบอกวาการถูกเนื้อตองตัวทานนับวาเปนการบูชาสวรรค
และจะไดบุญ เธอไดแตนั่งตัวสั่นไมกลาเขาไปใกล ในที่สุดหลวงพอจึงใชน้ําเสียงวางอํานาจและบังคับ
ใหเธอปฏิบัติตาม เมื่อเธอบีบนวดไปไดสักครูทานจึงบอกวา ส่ิงที่กําลังจะทําตอไปใหถือวาเปนการ
ตอบแทนบุญคุณที่ทานมีแกเธอและครอบครัว จากนั้นหลวงพอจึงมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับเธอ
เธอไมรูวาจะตองถูกทํารายทั้งทางรางกายและจิตใจไปอีกนานเทาใด   แตแลวคืนหนึ่งในขณะที่เธอ
กําลังพยายามจะนอนหลับ สักครูจึงไดยินเสียงอึกทึก วุนวายอยูภายนอก เมื่อเธอออกมาจากหองพบ
วาเจาหนาที่ตํารวจไดเขาจับกุมหลวงพอ พวกเขาใหเธอและเพื่อนๆ สวมหมวกแก็ป สวมแวนตาดํา
และใชผาคลุมหนาออกมาจากวัดและบอกวาอีกไมนานเธอจะไดกลับบาน

ราชบดินทร  ประกายธรรม. “นกนอยจากดอยสูง.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 46, 49
(พฤษภาคม  2543) : 74-75.

นากู

ยายเอิบตัดสินใจขายนาซึ่งเปนสมบัติชิ้นสุดทายของแกใหแกนายทุนดังเชน
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เพื่อนบานคนอื่น ๆ เมื่อขาวเรื่องยายเอิบจะขายที่นาแพรออกไป   คนมากหนาหลายตาตางเขามาทํา
ความรูจักแก ไมวาจะเปนพนักงานธนาคารที่เขามาพินอบพิเทาขอใหแกฝากเงินกับธนาคารที่เขาหรือ
เธอทํางานอยู นายหนาคาที่จะเอาที่นาผืนอื่นมาเสนอขาย เพื่อนบานที่ไปมาหาสูบอยขึ้นเพื่อหวังจะ
ยืมเงิน แมแตสมภารหนุมที่ยอมมาหาแกถึงบานเพื่อขอใหชวยทําบุญสรางโบสถและพัฒนาวัดให
ทัดเทียมกับหมูบานอื่นนัยวาเปนการสะสมบุญกุศลไวใชชาติหนา  กอนหนาที่ยายเอิบจะขายที่นั้นแก
เปนเพียงหญิงชราปากจัดที่ไมมีผูใดสนใจ หากแตวาตอนนี้แกกลับเปนคนสําคัญขึ้นมาเพราะเงิน
จํานวนสองลานที่แกกําลังจะเปนเจาของในไมชานี้

วิทยา  นาบํารุง. “นากู.” ชอการะเกด 7 คนพันธุใหม (พฤศจิกายน 2533) : 114-119.

นาฬิกาโบราณ

เมื่อเร่ิมแตงงานกันใหม  ๆ  กันนางและสามีซื้อนาฬิกาแขวนเรือนนี้เปนสมบัติชิ้นแรก
 นาฬิกาเรือนนี้จึงมีอายุกวา 40 ปแลว วันหนึ่งสามีพูดกับนางวา เขาคงจากนางไปกอนแตจะไมไปไกล
และจะรออยูที่นาฬิกาแขวน หากเมื่อใดนาฬิกาหยุดเดินใหนางเตรียมตัวไวเพราะเขาจะมารับนางไป
อยูดวย  เชาวันรุงขึ้นเขาหกลมในหองน้ํา เมื่อนางและลูกๆ นําสงโรงพยาบาลเขาไดส้ินใจแลว หมอลง
ความเห็นวาเปนเพราะเสนเลือดในสมองแตก นางยังงุนงงกับเหตุการณที่เกิดขึ้นและเมื่อมองไปที่
นาฬิกาครั้งใดก็รูสึกหวั่นใจทุกครั้ง

นับต้ังแตสามีจากไปนางหันมาศึกษาธรรมะอยางจริงจัง    พรอมกับนอมนําคําสอนของ
พระพุทธองคมาเปนหลักในการดําเนินชีวิต นางจึงมีจิตใจที่สงบมั่นคงเสมอมา แตแลววันหนึ่งก็เกิด
เหตุการณที่ทําใหนางตองวิตกกังวลมาก เมื่อนาฬิกาแขวนเรือนนั้นหยุดเดิน นางขอใหลูกชายรีบนํามัน
ไปซอม แตไมมีรานใดสามารถซอมได ลูกชายสัญญาวาจะซื้อนาฬิกาแขวนเรือนใหมใหแตนางไมยอม
ในที่สุดนางจึงลมปวย

นางมีอาการทรุดหนักลงทุกวัน เย็นวันหนึ่งนางบอกใหลูกชายโทรเลขไปบอกลูกคนอื่นๆ
วานางกําลังจะตาย และใหไปนิมนตทานเจาอาวาสมาดวย ตอมาภิกษุหนุมรูปหนึ่งจึงเขายืนขางเตียง

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
                                                                                                                                              171

ของนาง ทานบอกวาเจาอาวาสอาพาธจึงไมสามารถมาได นางบอกวาตนเองกําลังจะตายและกลัววา
เมื่อตายไปแลวทุกคนจะลืมตน ภิกษุหนุมบอกใหนางหลับตาแลวระลึกถึงคุณพระรัตนตรัย  ตลอดจน
ความดีงามที่ไดกระทํามา  นึกถึงลูก ๆ ที่นางรักและพวกเขาก็รักนาง ทุกคนจะไมลืมและจดจําความรัก
ที่นางมีใหพรอมกับถายทอดความรักนั้นไปยังลูกของพวกเขา นางมีรอยยิ้มปรากฏบนใบหนา แมวาจะ
ยังหลับตาอยู นางคอย ๆ หันหนามาทางภิกษุหนุมและขอใหทานพูดตอ ลมหายใจแผวลงทุกขณะแต
ยังมีรอยยิ้มออนโยนบนใบหนา ไมนานนักนางก็จากไปอยางสงบ

อัตถากร  บํารุง. “นาฬิกาโบราณ.” ชอการะเกด 8 ไฟไมลามทุง (พฤษภาคม 2534) : 54-61

ในหวงคิด

ในชวงเดือนแรกที่ภิกษุหนุมเขามาบวช รูสึกวาเวลาผานไปชามาก เขาเรงวันเรงคืนให
ผานไปอยางรวดเร็ว เพื่อที่จะไดกลับไปใชชีวิตฆราวาสอีกครั้ง ตอนนี้เหลืออีกหาวันจะออกพรรษา เขา
มาถึงโบสถกอนเวลาทําวัตรเชา จึงนั่งสมาธิเพื่อคิดทบทวนถึงสิ่งที่ผานมาในระยะเวลาเกือบสามเดือน
เขาเริ่มรูสึกเสียดายชีวิตที่สงบในผาเหลือง คลายกับเดินไปในทางที่ถูกตองอันเปนหนทางสูสวรรคแต
กลับหันหลังใหเพื่อกาวไปสูนรกในเพศฆราวาส เขาหยุดความคิดเมื่อพระรูปอ่ืนทยอยกันเขามาใน
โบสถ เมื่อกลับไปยังกุฏิเขาพบวาเด็กวัดไดนําลังเปลาสามใบมาวางไว เพื่อใหทานบรรจุเครื่องใชสวน
ตัว หลังจากลาสิกขาแลว

สันติภาพ  สถาพร. “ในหวงคิด.” มติชนสุดสัปดาห 12, 617 (มิถุนายน 2535) : 32-33.

ในฤดูฝน

“พระเพียร” เขาสูรมกาสาวพัสตร เพราะผิดหวังจากความรัก ทานเปนพระที่ปฏิบัติตน
ตามพระวินัยอยางเครงครัด และมุงมั่นฝกวิปสสนากรรมฐานอยางยิ่ง พระเพียรออกธุดงคเพื่อหวัง
กําจัดกิเลส แตทานก็ตองพายแพแกราคะ พระเพียรลาสิกขาหลังกลับจากธุดงค เมื่อเพียรกลับมาใช
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ชีวิตฆราวาส เขามุงมั่นปลูกตนไมใหเต็มพื้นที่ เพื่อใหกลายเปนปา นอกจากนี้เขายังเลี้ยงไก และปลา
ดุกไวขาย ชาวบานเห็นวาการสรางปาของเพียรเปนเรื่องที่นาขบขัน ใคร ๆ ตางวาเขากลายเปนบาไป
แลว มีเพียงเฒาสุขและแมเฒาคงเทานั้นที่เห็นดวยกับความคิดของเขา เพียรคิดวาการปลูกปาเปนการ
สรางสภาพแวดลอมแบบเดิม ซึ่งเปนประโยชนตอส่ิงมีชีวิตทุกประเภท เพียรยังคงใชชีวิตอยูในบานที่
แวดลอมไปดวยตนไม ตอมาจําปอดีตคนรักของเขากลับมาจากการทํางานที่ญี่ปุน เธอมาเยี่ยมเพียร
และชวยเขาปลูกตนไม เพียรยังสับสนวาตนเองยังรักจําปหรือไม แตก็มีความสุขเมื่อไดอยูใกลเธอ ทั้ง
สองมีความสัมพันธกันกอนที่จําปจะกลับไปญ่ีปุน

พิเชษฐศักดิ์  โพธิ์พยัคฆ. “ในฤดูฝน.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 47, 1 (เมษายน 2543) : 74-78.

บวชหนีวัฏสงสาร

“ทานสอน” บวชเพราะเบื่อหนายชีวิตการครองเรือน เมื่อแรกบวชทานตั้งใจวาเมื่อสึก
แลวจะไปสูขอสาวคนรัก ชีวิตในรมกาสาวพัสตรสงบรมเย็น จนทานไมยอมลาสิกขาตามกําหนด แมวา
คนรักจะมาออนวอนหลายครั้ง ทานสอนตั้งปณิธานที่จะศึกษาธรรม จนสามารถหลุดพนจากวัฏสงสาร
ได ทานเห็นวาการจําพรรษาที่วัดไมสงบพอ จึงไดออกธุดงคไปแสวงหาความวิเวก ตลอดระยะทางของ
การธุดงค ทานสอนตองตอสูกับกิเลสที่เขามาในรูปแบบตาง ๆ เชน สีกาที่แตงตัว     ไมมิดชิดเขามา
ถวายอาหาร เสียงของหญิงสาวที่ยั่วเยาราคะ เปนตน ทานสอนพายแพตอกิเลสบาง แตทานก็ไมยอทอ
มุงมั่นฝกฝนตนเอง จนสามารถเอาชนะกิเลสและหลุดพนจากวัฏสงสารได

เทศ  จินนะ. “บวชหนีวัฏสงสาร.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  46, 41 (มีนาคม 2543) : 72-77.

บวชละลายแมน้ํา

ผูใหญบานและภรรยามาหาเจาอาวาสเพื่อปรึกษาเรื่องการบวชลูกชาย เมื่อมาถึงวัด
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ปรากฏวาเจาอาวาสไมอยูเย็นๆ จึงจะกลับ   ทั้งสองจึงนั่งสนทนากับสัปเหรอและเด็กวัดเปนการฆา
เวลา    สักครู “ปูตา” ชายชราวัยเกือบ 80 ปและเปนที่นับถือของชาวบาน  แกเดินเขามาในศาลและ
รวมวงสนทนาดวยผูใหญบานขอใหแกชวยหาฤกษยามให ทั้งโกนหัว ทําขวัญนาคและแหนาคไปโบสถ
แกบอกวาสะดวกตอนไหนก็ใหถือฤกษนั้น และวาการทําขวัญนาคไมจําเปนตองทําก็ได  สองสามี
ภรรยามองตากันแลวทําหนาสงสัย พรอมกับโตแยงวาทานเจาอาวาสสอนญาติโยมเกี่ยวกับที่มาของ
การทําขวัญนาคทุกป ชายชราบอกวาการทําขวัญนาคนั้นมีเพียงประเทศไทยเทานั้นที่ทําชาติอ่ืนไมมี
ใครทํา เหตุที่มีการทําขวัญนาคเปนเพราะตองการสั่งสอนอบรมใหผูที่บวชระลึกถึงคุณมารดา ผูใหญ
บานบอกวาจะเอาปพาทยมาประกอบการทําขวัญ เอาแตรวงมาแห มีการเลี้ยงโตะจีน และการแสดง
ของวงดนตรีลูกทุงพรอมหางเครื่อง  ชายชราไมเห็นดวยพรอมกับวาแทนที่จะไดบุญกลับจะไดบาป

ทานเจาอาวาสกลับมาแลว สองสามีภรรยาจึงเขาไปแจงเรื่องลูกชาย ทานอนุโมทนาดวย
พรอมกับรับปากวาจะหาฤกษดีๆ ใหตั้งแตโกนหัวจนถึงแหนาคเขาโบสถ นอกจากนั้นทานยังเสนอวา
ตอนฉลองนาคนาจะเอาลิเกมาเลน เพราะอยากดูลิเกและเบื่อวงดนตรีลูกทุงแลว จากนั้นทานเจา
อาวาสจึงเชิญสองสามีภรรยาไปปรึกษาตอในกุฏิ

สุจิตต  วงษเทศ. “บวชละลายแมน้ํา.” มติชนสุดสัปดาห  19, 986 (กรกฎาคม  2542) : 40.

บันทึกเลมนั้น

“พระทูล” เขาสูสมณเพศเพื่อตอบแทนบุญคุณบิดามารดา กอนบวชทานไดใหสัญญา
กับสายธาร หญิงคนรักซึ่งรักกันมากกวาสิบปวา จะบวชเพียงพรรษาเดียว เมื่อสึกแลวทานจะไปสูขอ
เธอ เวลาผานไปสามพรรษาพระทูลก็ยังไมสึก และแสดงเจตนาวาจะอยูในเพศบรรพชิตตอไป    ฝาย
สายธารเมื่ออดีตคนรักแสดงเจตนาที่จะบวชตอเธอเสียใจมาก จึงตัดสินใจไปกระโดดน้ําตาย พระทูล
เสียใจมากที่การตัดสินใจของทาน กลายเปนการทําลายชีวิตอดีตคนรัก ทานไดเขียนบันทึกถึงสายธาร
ตลอดเวลาที่ทานบวช และหวังวาวันหนึ่งเธอจะไดอานเมื่อเธอจากไปแลวทานจึงยอมอาบัติขุดดินฝง
สมุดบันทึกไปพรอมรางของเธอ
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เอกลักษณ  บุญทาว. “บันทึกเลมนั้น.” ชอการะเกด 32  ดินน้ําลมไฟ (มกราคม – มีนาคม 2540) :
83 – 91.

บุญ

(1) เขาคิดถึงพระสงฆที่มุงมั่นอุทิศตนเพื่อศาสนา ทานตั้งใจสรางวัดขึ้นทามกลางสวน
ปาที่สงบ พระในวัดจะมีเพียงฉายา ไมมีตําแหนง ไมมีการบอกบุญ พระสงฆทุกรูปจะใชชีวิตอยูอยาง
เรียบงาย  (2) หลวงพอผูนําศรัทธา ซึ่งครองผาที่ตัดเย็บอยางประณีต กําลังสอนญาติโยมฝกสมาธิ  (3)
การเผชิญหนากันระหวางคนของวัดกับชาวบานเจาของที่ดิน คนของวัดอางวาวัดไดซื้อที่ดิน   ทั้งหมด
แลว ใหชาวบานรีบยายออกไป เมื่อชาวบานไมยอมจึงถูกรุมทําราย (4) การสวดอวยพรแกบริษัทที่
บริจาคเงินใหวัด  (5) การเขียนบทรอยกรองโตตอบระหวางหญิงสาวที่มาปฏิบัติธรรมกับหลวงพอผูนํา
ศรัทธา  (6) การใชส่ือโฆษณาทุกประเภท ทั้งแผนปายขนาดใหญ วิทยุ หนังสือพิมพ ฯลฯ
ประชาสัมพันธใหประชาชนมารวมทําบุญกับทางวัด หากผูใดทําบุญครบตามที่วัดกําหนดจะไดรับการ
สมนาคุณดวยการจารึกชื่อ นอกจากนี้ยังมีการทําบุญแบบผอนสงไดอีกดวย (7) ภรรยาขอเงินสามี ซึ่ง
เปนคนขับรถแท็กซี่หนึ่งพันบาท เพื่อนําไปทําบุญ สามีรําคาญจึงยอมใหไป (8) ภรรยาขอเงินสามีอีก
คร้ังจํานวนหนึ่งหมื่นบาท โดยอางคํากลาวของหลวงพอวา ถาทําบุญมากยอมไดผลตอบแทนกลับมา
มากเชนกัน สามีไมยอมใหเงิน (9) ภรรยาขอยืมเงินคาเทอมของบุตรชายและ      นําสรอยของตนไป
จํานํา เพื่อใหไดเงินหนึ่งหมื่นบาทไปทําบุญ

อํานาจ เย็นสบาย. “บุญ.” มติชนสุดสัปดาห  19, 975 (เมษายน  2542) : 39.

โบสถ

สมภารแจงใหญาติโยมรูวารัฐมนตรี ซึ่งเปนคนในทองถิ่น จะพัฒนาวัดใหเจริญ เขาเสนอ
ใหร้ือโบสถเกา แลวสรางโบสถใหมใหใหญกวาเดิม    พรอม ๆ กันนั้นก็จะปรับปรุงวัดใหเปนสถานที่
ทองเที่ยว ชาวบานทุกคนตางเห็นดีดวย มีเพียงแมเฒาเพียงคนเดียว แกไมตองการใหร้ือโบสถเพราะ
บรรพบุรุษของแกเปนคนถวายที่ใหวัด พรอม ๆ กับสรางโบสถดวย แตแมเฒาก็ตองพายแพตอเสียง
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สวนใหญของชาวบาน แกจึงทําไดเพียงออกมาจากวัด แลวเฝาดูโบสถเกาที่ถูกร้ือ และแทนที่ดวยโบสถ
หลังใหม

สุวิทย  โสนารถ. “โบสถ.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 38, 24 (พฤศจิกายน  2534) : 66-67.

ปฏิกิริยา

“เขา” เปนเด็กวัดที่หลวงพอเมตตา สนับสนุนใหไดเรียนหนังสือ และยกเปนแบบอยางที่ดี
แกลูกศิษยวัดคนอ่ืน เขาเปนเด็กที่เรียนหนังสือเกง ไดทุนเรียนดีมาตลอด จนเขามาเรียนมหาวิทยาลัย
และเรียนตอปริญญาโทพรอม ๆ กับเปนอาจารยสอนในมหาวิทยาลัย เขารูสึกวาตนเองประสบความ
สําเร็จในชีวิต เขาลังเลใจวาจะไปงานศพนักรองลูกทุงยอดนิยม ซึ่งในอดีตเธอเปนเด็กรุนนองรวม
โรงเรียนของเขาที่ตางจังหวัด เธอเปนเด็กเรียนไมเกง เมื่อจบชั้นประถมจึงออกมาชวยพอแมทํางาน
โชคชะตาทําใหเธอกลายเปนนักรองยอดนิยม เมื่อเธอมีชื่อเสียงเงินทองก็มิไดลืมบานเกิด เธอนําเงินมา
ทําบุญเพื่อสรางวัดใหเจริญ ขณะที่เขาไมเคยตอบแทนบุญคุณบานเกิดของตนเลย ตอมาเธอเสียชีวิต
จากอุบัติเหตุ ทุกคนตางเสียใจกับการจากไปของเธอจึงมีผูคนแหมารวมงานศพเธออยางคับค่ัง สวน
เขายังตัดสินใจไมไดวาจะไปงานศพเธอดีหรือไม

ตะวัน  สันติภาพ. “ปฏิกิริยา.” ชอการะเกด 13 กานตอดอก (มกราคม – มีนาคม 2536) : 20-30.

ปกดํา

เขาเกลียดอีกามาตั้งแตเด็กเพราะพอเคยบอกวา อีกาจะคอยจิกสะดือเด็กที่ดื้อร้ัน พออยู
กับเขาไมนานก็ถูกยิงตายเหมือนหมาขางถนน เหตุการณคร้ังนั้นไมเคยลบเลือนไปจากใจ มันเปน
สาเหตุสําคัญที่ทําใหชีวิตเขาพลิกผันจากคนดีกลายเปนโจร คร้ังหนึ่งเขาเคยถูกยิงสามนัดซอนที่ชอง
ทอง แตเขาก็รอดมาไดเพราะมีเพื่อนดี เพื่อนที่เคยรวมกันปลนมาอยางโชกโชน แตตอนนี้เพื่อนของเขา
คือภิกษุหนุมผูเครงครัดในพระวินัย คร้ังนี้เขาหนีตํารวจและศัตรูมาขออาศัยที่วัดกับเพื่อน  ภิกษุหนุม
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ขอใหเขาลืมอดีต ลืมความแคนทั้งหลายและใหกลับมาใชชีวิตแบบคนธรรมดา ในที่สุดเขาจึงตัดสินใจ
บวชเพื่อหวังใหพระธรรมชวยชําระลางจิตใจ จากนั้นจึงออกธุดงคโดยไปปกกลดที่หลังสวนยางพารา
ของหญิงแกบาๆ บอๆ ข้ีหลงขี้ลืมคนหนึ่ง ชาวบานมาถวายอาหารแตภิกษุหนุมไมสนใจนัก ใบหนาของ
เขาจะนิ่ง แววตาลึกราวกับมีอะไรกดดันอยูใจ เชาวันหนึ่งหญิงแกมาที่กลด เมื่อพบเขานั่งอยูในกลด
นางจองมองอยางนาเกลียด พรอมกับชี้หนาเกือบถึงจมูกและกลาววาไมรูจัก เขานั่งนิ่งไมพูดจาปลอย
ใหน้ําตาคอยๆ ไหลออกมา  ขยับมือจะจับนางแตก็ทิ้งใหนิ่งเหมือนเดิม นางคงรําคาญที่เขาไดแตนั่งนิ่ง
จึงลุกขึ้นจะเดินจากไปแตกอนที่จะไปนางบอกเขาวา “มานอนใหยุงกัดทําไม ไปนอนบานเราดีกวา” ค่ํา
วันนั้นเขาตัดสินใจยิงอีกาที่ทําใหเขากลัวมาตลอดชีวิต แลวลุกขึ้นถอดชุดนุงหมสีเหลืองฝาดทิ้ง หยิบ
กางเกงมานุง สายตามุงไปที่บานหญิงแก เขาจะกลับไปกอดแมของเขา

ณัฐกานต  ล่ิมสถาพร. “ปกดํา.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  36, 33 (มกราคม – กุมภาพันธ 2533) :
    55 – 56.

โปรดสัตว

สารภาพเปนหญิงสาวคนหนึ่งที่เพิ่งฟนจากอาการปวย ในชวงเวลาที่ปวยนั้นสารภาพรูสึก
สับสนกับส่ิงที่เกิดขึ้นกับชีวิตและหวังจะใหตัวเองหายไปจากโลกที่สับสนใบนี้ ทุกๆ วันสารภาพจะเดิน
ทางไปยังสถานที่ตางๆ อยางไรจุดหมายและวันนี้เธอกําลังจะไปยังศูนยการคาแหงหนึ่ง ขณะที่เธอรอ
รถที่ปายรถเมลบังเอิญตองสนทนากับพระภิกษุรูปหนึ่งที่เฝามองเธออยางสนใจ การสนทนาครั้งนี้ยิ่ง
ทําใหสารภาพรูสึกสับสนในความเปนไปของสังคมมากยิ่งขึ้น เพราะเนื้อหาที่พระภิกษุรูปนั้นใชในการ
สนทนาเริ่มตนดวยความหวังดีแตมีจุดมุงหมายไปในเชิงชูสาว สารภาพไมคาดคิดวาจะไดยินคําพูด
เหลานี้จากปากผูทรงศีล

ประยาณี [นามแฝง]. “โปรดสัตว.” ชอการะเกด 21 ดินน้ําลมไฟ (มกราคม-มีนาคม 2538) :
56-59.
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ไปไมถึงนิพพาน

พอแมไดพาเด็กชายมาฝากใหมาอยูวัดเพื่อเรียนหนังสือ  เจาอาวาส ซึ่งเปนผูดูแลเด็กชาย
เปนผูเปยมดวยความเมตตากรุณา  พอแมจึงคิดวาลูกของตนคงอยูไดอยางไมลําบาก แตความเปน
จริงหาไดเปนเชนนั้นไม เจาอาวาสผูเปยมดวยความเมตตาเลี้ยงดูสุนัขของทานดวยอาหารที่ดีและ
ราคาแพงกวาอาหารของเด็กวัด ตอมาเด็กชายบังเอิญไดรับรูถึงความลับสําคัญของเจาอาวาส วาทาน
แอบมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกับหญิงสาวซึ่งมีบานอยูขางวัด เจาอาวาสชิงชังเด็กชายมากและหา
ทางทําโทษอยางไรเหตุผล ในทายที่สุดเด็กชายทนไมไหวจึงไดยายมาอยูอีกวัดหนึ่งซึ่งอยูใกลกัน  ไม
นานหลังจากนั้นมีผูหวังดีโทรศัพทไปแจงตํารวจใหมาตรวจคนกุฏิของเจาอาวาสและจับไดวาทานเสพ
เมถุนกับสตรีมาเปนเวลานานแลว

รูญ ระโนด [นามแฝง]. “ไปไมถึงนิพพาน.” เนชั่นสุดสัปดาห 2, 109 (กรกฎาคม 2537) : 54-55.

ผมไมรู

“ขาพเจา” สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแลว  คนในครอบครัวรบเราใหขาพเจาไป
สมัครงาน แตขาพเจาอยากจะอยูวางสักระยะหนึ่งกอน เพื่อทบทวนตัวเองวาตองการสิ่งใด  ขาพเจาจึง
ตัดสินใจบวช   และหวังวาความสงบจะชวยใหเกิดปญญาในการดําเนินชีวิตเมื่อลาสิกขาไปใชชีวิต
ปุถุชน  ขาพเจาบวชไดไมไดก็ไดพบเห็นความวุนวายในวัด  สาเหตุมาจากพระสงฆชั้นผูใหญสองรูป
ทะเลาะกัน เพื่อแยงกันทําหนาที่ขายวัตถุมงคล ซึ่งรายไดนํามาใชสรางโบสถ  นอกจากนี้สัปเหรอของ
วัดยังเลาใหขาพเจาฟงวา  พระสงฆทั้งสองรูปมีเครื่องอํานวยความสะดวกมากมายในกุฏิ  เมื่อขาพเจา
ไดเห็นเหตุการณ และไดฟงเรื่องราวเกี่ยวกับพระสงฆทั้งสองรูป  ขาพเจาจึงตัดสินใจลาสิกขา  เพราะรู
วาในวัดปราศจากความสงบอยางที่ตองการ
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ขัณฑ  คีรีมาศ. “ผมไมรู.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  45, 5 (กรกฎาคม  2541) : 62-63.

ผากรองจําเปน

“อาจารยผา” เปนพระสงฆที่เฒาขานใหความเคารพนับถือมาก และยึดถือทาน
เปนที่พึ่งทางใจ      ดังนั้นไมวาอาจารยผาจะไหววานใหทําการใด ๆ เฒาขานจะรีบทําดวยความเต็มใจ
เฒาขานเปนคนดีแตพฤติกรรมที่ไมดีของแกคือ เปนคนสกปรก และมักงาย อาจารยผาไดเห็นพฤติ
กรรม   ดังกลาวเฒาขานหลายครั้งหลายหน เชน เมื่อทานแจกเสื้อเชิ้ตสีขาวให  เฒาขานจึงใสมาทํา
บุญทุกวันติดกันเปนเวลาครึ่งเดือน หรือเมื่อลูกศิษยอาจารยผานําอาหารและขนมมาเลี้ยงชาวบาน
ปรากฏขนมปงที่รองไอศครีมหมด เฒาขานใชผาขาวมาของตนรองกอนไอศครีมแลวดูดกิน เปนตน 
อาจารยผาเห็นพฤติกรรมของเฒาขานแลวก็อยากจะเตือนแก แตก็ไมกลาเพราะกลัวแกจะเสียหนา จึง
ไดแตร้ังรออยู   ฝายเฒาขานก็มิไดรูสึกตัว แกคิดวาสิ่งที่ทําเปนการกระทําปกติ ไมเห็นจะสกปรกที่ใด
จึงไมจําเปนตองเปลี่ยนพฤติกรรมใหม

ดายไสเทียน [นามแฝง]. “ผากรองจําเปน.” มติชนสุดสัปดาห 17, 889 (กันยายน 2540) : 39.

ผูพายแพ

“ปาสด” ดีใจที่สุดเมื่อทํานบลูกชายคนรองรับปากวาจะบวช ทํานบเปนคนเก็บตัว
ไมชอบออกไปไหน ไมสุงสิงกับใคร ไมยอมออกไปทํางานเพื่อชวยเหลือครอบครัวที่คอนขางขัดสน แต
ปาสดก็ไมทุกขรอนอะไร แกดีใจเสียอีกที่ลูกจะไดอยูใกลหูใกลตาและสามารถดูแลไดอยางใกลชิด เมื่อ
ลูกชายบวชเปนพระแลว ปาสดจะใสบาตรพระลูกชายกอนที่จะไปทํางานเสมอ วันนี้ก็เชนกันแกเตรียม
กับขาวไวใสบาตรแตเชา แตวันนี้พระลูกชายกลับไมมาบิณฑบาต ดวยความเปนหวงแกจึงรีบไปหาที่
กุฏิ พบพระลูกชายนั่งเงียบ ใบหนาหมนหมอง ทานบอกวาอยากจะสึก แตปาสดขอรองใหบวชตอไปให
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ครบพรรษาเสียกอน ฝายพระทํานบนับวันยิ่งมีวัตรปฏิบัติที่บกพรองมากขึ้น ไมยอมลงโบสถ ไม
บิณฑบาต ตองใหแมมาสงปนโตทุกวัน ไมปลงผม ไมพูดจากับใครและเอาแตยืนเหมอลอย เมื่อทาน
พระครูเจาอาวาสทราบเรื่องจึงใหเณรไปตามมาพบ พระทํานบไดขอลาสึกกับทานพระครู แตทานยังไม
อนุญาตพระทํานบจึงไปสึกกับพระประธานในโบสถ เมื่อกลับถึงบานทํานบบอกกับแมวาตนเองทนไม
ไหว และไมคิดวาในวัดจะเปนอยางนั้น ปาสดไมรูวาลูกชายมีส่ิงใดอยูในใจ แกไดแตกอดลูกชายไวกับ
อก และยอมรับการตัดสินใจของลูกชาย

มานพ  ถนอมศรี. “ผูพายแพ.” มติชนสุดสัปดาห  12, 635 (ตุลาคม 2535) : 30-32.

พรรษามหาชาติ

พระแผวเขาสูรมกาสาวพัสตร เพื่อทดแทนบุญคุณบิดามารดา หลังจากลาสิกขาบท
แลว พระแผวจะไปสูขอชบาซึ่งเปนสาวคนรัก แมพระแผวจะอยูในสมณเพศ แตก็ยังคิดถึงคนรักเสมอ
หากชบาหายหนาไปไมมาถวายอาหารที่วัด พระแผวก็จะตัดพอคนรัก ตอมาชบาเขาไปทํางานใน
กรุงเทพฯ โดยไมไดบอกพระแผว แตไดฝากขอความถึงพระวาใหบวชตออีกพรรษา พรรษาหนาเธอจะ
กลับมา จะเอาเครื่องกัณฑเทศนจากกรุงเทพฯมาถวาย และจะรับเฉพาะกัณฑของพระเทานั้น  เมื่อถึง
งานเทศนมหาชาติ พระแผวไดเทศนกัณฑมัทรี ทานไมเห็นคนรักมาฟง จึงเกิดความเสียใจและกังวลใจ
มาก จนเทศนไดไมดี พอแมไดบอกสิ่งที่ชบาฝากมาบอกแกพระแผว ทําใหทานสับสนวาจะลาสิกขา
หรือจะบวชตอไป

เฉลิมศักดิ์  แหงมงาม. “พรรษามหาชาติ.” ชอการะเกด 10 นครน้ําเนา (เมษายน – มิถุนายน 2535)
: 140 – 148.

พุทธไทย

พระนักเทศนหนุมรูปงาม นํา “ผม” และพุทธศาสนิกชนกลุมหนึ่ง กลับจากการปฏิบัติธรรม
ซึ่งจัดขึ้นที่ เกาะ ซึ่งมีทั้งความสําราญ และความบันเทิง  “ผม” รวมทําบุญโดยเชาพระพุทธรูปประจํา
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ตัวดวย ผมเสียเงินสี่หมื่นบาทในการรวมปฏิบัติธรรมครั้งนี้ หลังจากขอแยกกับคณะแลว   ผมต้ังใจจะ
ไปเส่ียงโชคทางฝงพมา ผมจึงเดินทางมาจังหวัดระนอง   ระหวางการเดินทางบนรถ ผมตองนั่งระแวง
ชายหนุมที่นั่งขาง ๆ เพราะกลัววาเขาจะชิงทรัพย ตอมาพระสงฆรูปหนึ่งขึ้นมาบนรถ ชายหนุมรีบลุกให
ทานนั่ง ผมสนทนากับทาน และเมื่อรูจักทานมาจากวัดที่ไมมีชื่อเสียงทางภาคอีสาน ผมก็ไมไดสนใจ
ทานอีก ระหวางพักรถและใหผูโดยสารลงไปรับประทานอาหาร     ผมเห็นชายหนุมที่ไมนาไวใจนํา
กาแฟมาถวายพระสงฆ พรอมกับถวายปจจัยเพื่อเปนคาใชจายในการเดินทางอีก 200 บาท จากนั้นผม
ก็ไมไดสนใจคนทั้งสองอีก รถทัวรเดินทางถึงที่หมาย ชายหนุมลงจากรถ แลวหายเขาไปในบานหลัง
หนึ่ง  เขากลับออกมาดวยชุดของชาวมุสลิม ผมแนใจแลววาเขาไมใชโจร ผมหมดความสนใจในตัวชาย
หนุม เพราะกําลังอธิษฐานขอใหพระเครื่องที่หอยอยู ชวยใหไดเงินจากการพนันจํานวนมาก

บูรพทิศ [นามแฝง]. “พุทธไทย.”  สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  47, 11 (สิงหาคม  2543) : 76-77.

ไฟธุรกิจ

“หลวงพอ” เปนพระที่มีวัตรปฏิบัติเครงครัด มีวาสนาบารมีสูงสง จึงทําใหมีผูเคารพนับถือ
หลวงพอมาก ลูกศิษยของหลวงพอมีตั้งแตขาราชการระดับสูงจนถึงชาวบานทั่วไป นายดาบประพันธก็
เปนลูกศิษยคนหนึ่งของทาน เขาปฏิบัติหนาที่บกพรองรายแรง จึงกลัววาตนจะถูกยายไปประจําในทอง
ถิ่นทุรกันดาร เขามาขอรองใหหลวงพอชวย โดยขอใหไปพูดกับเจานายของเขา แตเนื่องจากหลวงพอ
รีบไปธุระ ทานทักทายเขาเพียงไมกี่ประโยค และตองรีบไป  เขาจึงตองผิดหวัง

ดายไสเทียน [นามแฝง]. “ไฟธุรกิจ.” มติชนสุดสัปดาห 19, 970 (มีนาคม  2542) : 38-39.

ภาพดาวหลงฟาในคืนพระจันทรเสี้ยว
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“ฉัน”  ซึ่งเปนพระสงฆหนุมตองหนีจากแผนดินเกิดเพราะสงคราม  ฉันหนีขามน้ํามาถึง
“แผนดินแหงเมืองเสรี”  ที่นี่ฉันไดเผชิญหนากับความรอนระอุของแผนดิน  ฉันกระหายน้ําจนสิ้นสติไป
เมื่อฉันฟนขึ้นมาจึงไดพบกับทรวงอกของหญิงแมลูกออน  นางชวยชีวิตฉัน  โดยใหดื่มน้ํานมของเธอ
คร้ังแรกฉันตกใจมาก  แตเมื่อกําลังกลับคืนมา  ความปรารถนาทางธรรมชาติกลับครอบงํา  จนฉัน
เกือบจะขมขืนเธอ  หากไมไดยินเสียงรองของเด็ก  ซึ่งเปนลูกของเธอ  หญิงแมลูกออนหมดศรัทธาตอ
ชีวิต  เพราะแมแตผูเปนบรรพชิตยังทํารายนาง  นางจึงเดินกลับไปยังดินแดนแหงสงคราม  ฉันรูสึกผิด
ตอส่ิงที่ไดกระทําลงไป  และคิดจะฆาตัวตายเพื่อลงโทษตัวเอง  แตอีกความคิดหนึ่งยังเตือนวาไมมี
ประโยชน  “ฉัน”  ควรเอาความผิดที่ไดกระทําไปสั่งสอนใหแกผูที่ไมรู  จะไดมิตองกระทําผิดเชนฉันอีก
ในที่สุด  “ฉัน”  ในวันที่เปน  “ภิกษุชรา”  ไดถายทอดประสบการณความผิดในอดีตใหภิกษุหนุมฟง
ดวยจิตใจที่เยือกเย็น และสงบ

สกุล  บุณยทัต. “ภาพดาวหลงฟาในคืนพระจันทรเสี้ยว.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 46, 1 (มิถุนายน
2542) : 72-74.

ภาพลวง

“พระกฤษณะ” เขาสูรมสาวพัสตรเพื่อแสวงหาทางหลุดพน เวลา 5 ปทานมุงปฏิบัติธรรมและ
ออกธุดงค  แตทานก็ยังไมพบหนทางกําจัดกิเลสได ขณะนี้ “พระกฤษณะ” กําลังพายแพตอราคะ  เมื่อ
รางกายมีความปรารถนาตามธรรมชาติ  แมเพียงไดยินเสียงหญิงสาว  ทานจะจินตนาการถึงสรีระของ
เธอ และสําเร็จความใคร   ทานสํานึกผิดตอการกระทําของตนเอง และปรารถนาจะไดพบมิตรทางธรรม
ซึ่งไดออกเดินทางแสวงหาหนทางละกิเลสกอน  ทานตองการถามเขาวา สามารถผานชวงเวลาแหง
ความทุกทรมานมาไดอยางไร

 “พระกฤษณะ” คิดวาตนเองทําใหพุทธศาสนาตองมัวหมอง  ทานจึงตัดสินใจจะกลับมาใช
ชีวิตฆราวาส  ขณะที่เดินทางออกจากปาสูเมือง  ทานไดพบชาวบานกลุมหนึ่ง ชายผูหนึ่งในกลุม
ชาวบานก็คือมิตร ซึ่งทานปรารถนาจะไดระบายความทุกขใจใหฟง  เวลานี้เพื่อนของทานใชชีวิตเชน
ปุถุชนและมีครอบครัว  เขามองทานดวยสายตาเปยมศรัทธา  “พระกฤษณะ” ผิดหวังและเสียใจมาก ที่
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เพื่อนผูเคยมีความมุงมั่นในการแสวงหาหนทางหลุดพน  กลับละทิ้งความตั้งใจ  ชาวบานกลับไปแลว
และวาจะกลับมาอีกครั้งในวันรุงขึ้น  ตลอดคืนนั้นทานนั่งพิจารณาตนเอง และบังเกิดความคิดวาความ
จริงทานเปนเพียงภิกษุที่กําลังแสวงหาหนทางละกิเลส  มิใชผูที่หลุดพนแลว  แตชาวบานมองทานดังวา
ทานเปนพระอรหันตแลว  ทาจึงปรารถนาใหชาวบานไดรับรูความจริง   รุงเชาเมื่อชาวบานเดินทางมา
ถึงที่พักของภิกษุหนุม  จึงไดพบทานอยูในสภาพเปลือย  มีเพียงแววตาที่แฝงไวดวยความปรานี  เพื่อน
ของทานรูสึกผิดหวังในตัวทานมาก  เมื่อชาวบานทั้งหมดจากไปแลว  ทานจึงสวมจีวรใหเรียบรอย  และ
เดินทางสูปา เพื่อแสวงหาหนทางหลุดพนอีกครั้ง

เสาวรี [นามแฝง] “ภาพลวง.” ชอการะเกด 35  ดินน้ําลมไฟ (ตุลาคม – ธันวาคม 2540) : 63-69.

ภาพลวงตา

ภิกษุหนุมรูปหนึ่งมีความขัดแยงในจิตใจ ระหวางฝายธรรมะคือการมีวัตรปฏิบัตรที่ดีงาม
กับฝายอธรรมคือความอยากรูอยากลองในเรื่องเพศสัมพันธตามสัญชาตญาณของมนุษย การตอสู
ระหวางธรรมะกับอธรรมเกิดขึ้น  ระหวางที่ภิกษุหนุมนั่งวิปสสนา ในจินตนาการเขาหลงเขาไปในราน
ขายหนังสือและวีดีโอโป จิตใจยังลังเลวาจะเขาไปดีหรือไม หลังจากใชวิธีที่คิดวาเปนอุเบกขาที่สุดคือ
การนับนิ้วมือปรากฏวาอธรรมเปนฝายชนะ  ภิกษุหนุมยินดีมากและไมรอชาที่จะเขาไปชมสิ่งที่อยูใน
รานดวยความตื่นตาตื่นใจ  โดยเฉพาะการแสดงโชวเปลือยจากหญิงสาว ซึ่งสรางความตื่นเตนใหภิกษุ
หนุมในตอนแรก แตผานไปสักครูเขากลับคิดวาเปนภาพที่แสนธรรมดา   เมื่อกลับออกมานอกรานจึง
เกิดความรูสึกผิด แตฝายอธรรมก็จะแกตางใหวาสิ่งที่ทําไปมิไดผิดพระวินัยขอใดเลย ความขัดแยงของ
จิตใจฝายดีและฝายชั่ว  ทําใหภิกษุหนุมเกิดความวาวุนสับสนวาตนควรจะบวชตอไป หรือควรจะ
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ลาสิกขาเพื่อที่จะไดไปทําในสิ่งที่อยากทําไดอยางเต็มที่ และไมเปนการกระทําผิดตอทั้งพระศาสนา
และตอตนเอง

เวลา  ศิริวรรณ. “ภาพลวงตา.” ชอการะเกด 17 โลกานุวัตร (มกราคม-มีนาคม 2537) : 182-188.

ภาพเหมือน

“ฉัน”  เปนพระสงฆและจิตรกร  ฉันวาดรูปหญิงสาวในโบสถ  แตภาพยังไมเสร็จสมบูรณ
ฉันจึงขอใหเธอมาเปนแบบใหวาดภาพตอในกุฏิ  เธอตกลง  ฉันวาดภาพของเธอดวยจิตใจที่ไมมั่นคง
เมื่อความปรารถนาทางธรรมชาติเขาครอบงํา  ฉันจึงลืมตัวจับและหนาอกของเธอ  หญิงสาวตกใจมาก
กรีดรองและวิ่งออกไป  สวนฉันรูสึกผิดตอส่ิงที่ไดกระทําลงไป

ศักดิ์สิริ  มีสมสืบ. “ภาพเหมือน.” ไรเตอรแมกกาซีน 1, 3 (ธันวาคม  2535) : 112-115.

ภิกษุชราและคนใบ

ภิกษุชราเปนผูที่มีชื่อเสียงโดงดัง ทั้งนี้เปนเพราะสีผ้ึงมหาเสนหที่ทานทําขึ้นมา  เมื่อผูใด
บูชาไปใชแลวจะพูดจาสิ่งใดยอมประสบความสําเร็จเปนที่รักของผูที่ไดพูดดวย  หญิงใบคนหนึ่งไดรับรู
ถึงกิตติศัพทอันยอดเยี่ยมของสีผ้ึง  จึงเขามาขอบูชากับภิกษุชราบาง  ทานไดอธิบายถึงวิธีใชรวมไปถึง
สรรพคุณตาง ๆ ใหหญิงใบฟง ในใจก็ยังอดสงสัยไมไดวาคนเปนใบจะใชไดผลหรือไม แตเมื่อคิดถึงคา
บูชาทานจึงเลิกสงสัยและคิดวาเสียงแบะ ๆ ที่คนใบเปลงออกมาก็คงเปนเสนหไดเชนกัน เมื่อหญิงใบ
กลับออกไปแลว ภิกษุชราคิดถึงเงินจากการบูชาสีผ้ึงที่จะสามารถบันดาลความสุขใหกับตน  ทั้งพัดลม
หรืออาจจะเปนเครื่องปรับอากาศดี  ๆ สักเครื่อง  โทรทัศนสีเพื่อจะไดรับรูขาวสารบานเมืองและสิ่ง
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อํานวยความสะดวกตางๆ ที่จะตามมาอีกมากมาย นอกจากนี้ทานยังมีความคิดที่จะสรางพระพิมพอีก
อยางเพราะลําพังเงินจากการบูชาสีผ้ึงมหาเสนหอยางเดียวคงจะชาเกินไปที่ทานจะบรรลุจุดหมายที่
หวังไว

สมพงษ  ทวี. “ภิกษุชราและคนใบ.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  40, 52 (พฤษภาคม – มิถุนายน 2537) :
64 – 65.

มโนสํานึก

หลังจากแมของเขาตาย   หลวงตาซึ่งมีศักดิ์เปนลุงแท ๆ นํา “เขา”     มาเลี้ยงและให
บวชเรียน หลวงตาสอนใหเขาเรียนรูทั้งทางโลกและทางธรรม สอนใหเขาเห็นใจและใหโอกาสคนผิดที่
กลับตัวได ทานสอนใหเขาไมเอาเปรียบคดโกงใคร คําสอนของหลวงตาฝงอยูในจิตใจของเขาจนกระทั่ง
เติบโต ตอมาเมื่อเขาลาสิกขาและออกมาประกอบอาชีพคาขาย เขาถูกเพื่อนโกงเงินและเมื่อเขาไปทวง
เพื่อนกลับไมยอมรับ เขาจึงพลั้งมือฆาเพื่อนตาย เขาถูกจับแตกลับหลบหนีจากหองขังได และพาลูก
เมียหนีไปดวย แตเมื่อเขาคิดถึงคําสอนของหลวงตาที่วาคนเลวเมื่อกลับตัวเปนคนดี เราก็ควรใหโอกาส
และเห็นวาคนผูนั้นเปนคนดี เขาจึงตัดสินใจเขามอบตัวกับตํารวจอีกครั้ง เพราะกลัววาตํารวจที่อยูเวร
ในวันที่เขาหลบหนีจะไดรับโทษ แตส่ิงที่เขาไดรับกลับมิใชการใหโอกาสและความเห็นใจ       คือตํารวจ
ระแวงวาการมอบตัวของเขาเปนการกระทําที่นาสงสัย จึงตองตรวจสอบตอไป สวนประชาชนเมื่อได
อานขาวของเขากลับมองวาเขาเปนคนเพียงโง เทานั้น

สรอยแกว  คํามาลา. “มโนสํานึก.” ชอการะเกด 29 ดินน้ําลมไฟ (มกราคม – มีนาคม 2539) :
152-163.

มอดไหมในกองเพลิง
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“อาตมา” เปนพระสงฆหนุมที่บวชเพราะปรารถนากําจัดกิเลส อาตมาจะฝกฝนจิตใจโดย
วิปสสนากรรมฐานและอสุภกรรมฐาน อาตมาไดไปรวมพิธีฌาปนกิจศพชายหนุมผูหนึ่ง ทานอาจารย
ไดให “อาตมา” ข้ึนเทศนาระหวางการเผา อาตมารูสึกตื่นเตนมาก แตเมื่ออาตมาไดพูดไปสักพักอาการ
ตื่นเตนก็หายไป อาตมานําหลักธรรมเรื่องความไมเที่ยงมาสั่งสอนบรรดาแมชี และญาติโยมที่อยูในพิธี
ทุกคนตางตั้งใจฟงดวยความสงบ เมื่อเสร็จพิธีอาตมายังไมกลับวัด เชนพระสงฆรูปอ่ืน แตไดถือโอกาส
มายืนพิจารณาซากศพที่กําลังถูกไฟเผาจนเหลือเพียงกอนเนื้อเล็ก ๆ ทั้งนี้ก็เพื่อใหเห็นความไมเที่ยง
ของชีวิต เมื่อกลับวัดอาตมาปฏิบัติสมณกิจเสร็จ เตรียมตัวจําวัด  แตเกิดกลัวผีข้ึนมา พรอม ๆ กันนั้นก็
จินตนาการถึงผีในรูปแบบตาง ๆ เมื่อสงบจิตใจไดอาตมาจึงไดแตสังเวชตัวเองที่กลัวจนขาดสติ ทั้ง ๆ ที่
เปนพระกรรมฐานแตกลับใหความกลัวเขามาครอบงํา  อาตมาจึงตั้งใจวาตอไปจะตองฝกฝนตนให
หนักกวานี้ เพื่อใหสามารถเอาชนะกิเลสไดทุกรูปแบบ

กานติ ณ ศรัทธา. “มอดไหมในกองไฟ.” มติชนสุดสัปดาห 20, 1020 –1021 (มีนาคม 2543) : 39-40.

แม

เขาเปนเด็กเกเร ไมตั้งใจเรียน ไมเชื่อฟงคําสั่งสอนของแม จนเกิดเหตุการณรายแรงขึ้นเมื่อ
เขากับเพื่อนทะเลาะกับนักเลงกลุมอ่ืนและฝายตรงขามถูกแทง เขาตองติดคุกถึง 3 ป ดวยขอหา
พยายามฆา เมื่อเขาไปอยูในคุกเขาไดรับรูถึงความทุกขและตระหนักถึงความรักของแมที่มีตอเขา แม
ตองขายสวนทั้งหมดเพื่อนําเงินมาวิ่งเตนเรื่องคดี นอกจากนี้แมตองนําเงินไปรักษาตัวเพราะเปนโรคนิ่ว
ในถุงน้ําดี ตอนนี้แมจึงตองอาศัยอยูกับปาซึ่งเปนพี่สาว แตลุงสามีของปาไมชอบแมนัก เพราะเขา
เกลียดพอจึงพาลไมชอบทุกคนในครอบครัว เมื่อครบกําหนด 3 ป เขาจึงออกจากคุกหลังจากนั้นไม
นานจึงตัดสินใจบวชเพื่อทดแทนพระคุณแม เขาตั้งใจศึกษาพระธรรม ฝกฝนสมาธิจนมีจิตใจสงบและ
ปฏิญาณกับตัวเองวาจะไมกระทําบาปอีกแมวาจะไมไดอยูในเพศบรรพชิตก็ตาม เชาวันหนึ่งขณะที่
กวาดลานวัดอยู เขาเห็นแมวิ่งกะเซอะกะเซิงหนีลุงที่อยูในอาการเมามาย และบังคับจะเอาสรอยคอ
จากแมเพื่อนําไปเลนการพนัน แตแมไมยอมใหจึงถูกทําราย เขาขอรองใหลุงหยุด แตลุงไมฟงซ้ํายิ่งทํา
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รายแมหนักขึ้น เขาทนไมไดจึงใชดามไมกวาดแทงลุงจนตาย ขณะนั้นเขาคิดแตเพียงวาความรักที่มีตอ
แมเหนือกวาบาปบุญ

ธราธิป [นามแฝง]. “แม.” ชอการะเกด 7 คนพันธุใหม (พฤศจิกายน  2533) : 150 – 156.
ไมมีแกนสาร

เขาลาออกจากราชการกอนเกษียณอายุ ตลอดระยะเวลาที่ทํางานมา เขาเปน
ขาราชการที่ไมเดนหรือดอย ไมเคยทําผิดวินัย ทํางานในหนาที่ของตนไมขาดตกบกพรองแตก็ไมเคย
ประจบเจานาย ดังนั้นเขาจึงไมอยูในสายตาของเจานายไมวาจะทางบวกหรือทางลบ ในดานชีวิต
ครอบครัวนั้นเขามีลูกชายสองคน รับราชการอยูตางจังหวัดทั้งคู สวนภรรยาเสียชีวิตไปแลว เมื่อแรกที่
ลูกชายและลูกสะใภรูขาวการลาออกจากราชการของเขา  จึงแวะเวียนมาเยี่ยมถามสารทุกขสุขดิบและ
เอาอกเอาใจเปนอยางดี เขารูสึกอบอุนที่มีลูกหลานมาคอยดูแล จึงตอบแทนโดยแบงเงินบําเหน็จให
ลูกๆ หลังจากนั้นไมนานลูก ๆ ก็เร่ิมไมสนใจเขา เมื่อไปเยี่ยมลูกที่บาน สะใภจะไมออนนอมเหมือนเดิม
และมองเขาเหมือนคนแกที่มาพึ่งพาอาศัย ในที่สุดเขาจึงไมยุงกับครอบครัวของลูกอีกตอไป และ
เดินทางมาที่วัดแหงนี้ เขามาถึงที่นี่เย็นมากแลวสมภารกําลังจะลงโบสถ แตทานก็มีเมตตาอนุญาตให
เขาไปพักผอนที่กุฏิวางหลังหนึ่งและใหเด็กวัดนําอาหารมาให รุงเชาเขาเขาไปพบสมภารและบอกทาน
วาจะขอบวชอยูที่นี่

สวาง  คงยก. “ไมมีแกนสาร.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  36, 11 (สิงหาคม  2532) : 56-57.

ไมไวหนา

“หลวงพอ” เปนพระสงฆที่มีวัตรปฏิบัติเครงครัด สํารวม และมีสติกํากับการกระทําทุกเมื่อ
ทานปฏิบัติตนเปนตัวอยางใหแกเหลาพระเณรอื่น ๆ ในวัด หลวงพอไมเคยละเลยสิ่งเล็กนอย เชน
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ผาเช็ดเทา ทานจะใหพระเณรซักใหสะอาดอยูเสมอ เพราะผาเช็ดเทาที่สะอาดยอมแสดงใหเห็นจิตใจที่
สะอาดของผูดูแลดวย ทานสอนใหพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน เมื่อพระสงฆรูปใดเกิดเจ็บปวยก็ใหชวย
กันดูแลรักษา นอกจากนี้ทานยังสอนใหลูกศิษยตั้งอยูในความไมประมาท ไมลุมหลงไปกับส่ิงที่
ชาวบานนํามาถวาย และพยายามศึกษาธรรมะ หมั่นฝกฝนตนเองเพื่อใหรูแจงในสัจธรรม ซึ่งจะไดนํา
มาชวยเหลือชาวบานตอไป นอกจากนี้หากหลวงพอรูวาพระสงฆลูกวัดรูปใดยุงเกี่ยวกับเร่ืองทางโลก

มากเกินไป ทานก็จะตําหนิโดยไมไวหนาพระรูปใด

ดายไสเทียน [นามแฝง]. “ไมไวหนา.” มติชนสุดสัปดาห  18, 908 (มกราคม 2541) : 39.

เมืองผีดิบ

เขาเพิ่งไดรับปริญญา หลายคนในหมูบานรอคอยใหเขากลับไปพัฒนาชุมชนใหเจริญ เขา
คิดวาสิ่งแรกที่ตองพัฒนาคือ ทําใหชาวบานเลิกเชื่อในเรื่องไรสาระเพราะตอนนี้พวกเขาเชื่อวามีผีดิบ
สองตัวออกอาละวาดและจะแพรขยายพันธุผีดิบไปทั่วภาคใต

เขาลงรถในอําเภอ แตรถที่จะเขาหมูบานหมดแลว จึงโบกรถเพื่อขออาศัยมาลงที่ปาก
ทางเขาหมูบาน รถคันที่เขาอาศัยมานั้นแลนดวยความเร็วสูงและไมจอดเมื่อเขาเคาะกระจกเพื่อจะขอ
ลง รถวิ่งผานหมูบานไปไดสักครูจึงจอด ชายสองคนที่ลงมาจากรถเดินเขามาหาและพยายามจับตัวเขา
ไว เมื่อเห็นทาไมดีเขาจึงวิ่งหนีเขามาในหมูบาน เมื่อเห็นวาชายทั้งสองไมตามมาแลวจึงเดินเขาไปใน
รานขายอาหารที่เคยมากินเสมอ สองสามีภรรยาผูเปนเจาของรานปรึกษากันตั้งแตเขาเดินเขามา และ
ทั้งสองก็เขามาจับตัวเขาไวพลางทะเลาะกันวาใครจะเปนคนกินกอนกัน เขาสะบัดแขนจากเจาของราน
วิ่งหนีไปยังสถานีตํารวจ พบจาแกๆ ที่ตั้งทาจะกัดคอเขาเชนกัน เขาคิดถึงพระเปนที่พึ่งสุดทายจึงวิ่งเขา
ไปในวัด แตพบวาพระสงฆทั้งวัดกลายเปนผีดิบไปหมด ในที่สุดเขาตัดสินใจวิ่งเขาไปในโบสถและปด
ประตูอยางแนนหนา พวกผีดิบจึงเขามาไมได รอจนรุงเชาจึงออกมาและพบวาพระสงฆยังปฏิบัติกิจ
ของทานตามปกติ บางรูปเพิ่งกลับมาจากบิณฑบาต บางรูปกําลังกวาดลานวัด เขาลองไปถามเรื่องผี
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ดิบกับหลวงพอรูปหนึ่งทานหัวเราะและบอกวาไมมีผีดิบที่นี่   เมื่อเขาเดินออกจากวัดไปตามถนนทุก
อยางดูเปนปกติเหมือนที่เคยเปนมา ไมมีวี่แววของผีดิบเหมือนที่เขาพบเมื่อคืน ผานรานขายอาหาร
ภรรยาเจาของรานยังสงยิ้มให เขาเดินมาเรื่อยๆ จนถึงบานและพบวามันถูกทิ้งใหรกรางมีเพียง
จดหมายของพอที่เสียบไวหนาบานบอกใหเขาไปจากหมูบานแหงนี้ เพราะไมวาจะเปนขาราชการ

พอคา คนที่มีเกียรติยศ หรือแมแตพระสงฆ ก็กลายเปนผีดิบที่คอยสูบเลือดสูบเนื้อผูที่ออนแอกวา
บานหลังนี้ก็ถูกผีดิบตัวหนึ่งโกงไปเปนของมันแลว

ไพบูลย  พันธุเมือง. “เมืองผีดิบ.” ชอการะเกด 11 รากเหงาเผด็จการ (กรกฎาคม – กันยายน 2535) :
148-156.

ยาเลือด

“ตาหลุย” เปนผูมีฐานะดีคนหนึ่งในหมูบาน แกมีลูกสาวคนเดียวและกําลังจะแตงงาน แต
เหตุการณที่ไมคาดคิดก็เกิดขึ้น ลูกสาวของลมปวย แตชาวบานเชื่อวาเธอเปนผีโขมด   ลูกสาวของ
ตาหลุยกลายเปนที่เกลียดชังของครอบครัวคนรัก ไมนานนักคนรักก็ตีตัวออกหางและแตงงานไปกับ
ผูหญิงอื่น สรางความเสียใจใหกับเธอเปนอยางมาก บางครั้งจะมีคนเปนเธอนั่งซึม รองไหหรือพูดคน
เดียว ยิ่งสรางความหวาดกลัวใหกับชาวบานมากขึ้น ตาหลุยพยายามหาหมอจากที่ตาง ๆ มารักษา
ลูกสาว ซึ่งในการรักษาแตละครั้งตองใชเงินเปนจํานวนมาก แตก็ไมมีวี่แวววาลูกสาวของแกจะหาย ใน
ที่สุดแกจึงพาลูกสาวไปหาทานพระครูที่วัด ทานตรวจดูดวงชะตาของเธอและบอกวาชะตาขาด ถึง
อยางไรก็ตองตาย ตาหลุยออนวอนขอใหทานชวยเหลือลูกสาวของแกดวย ทานพระครูบอกวาใหเธอ
ทําบุญ รักษาศีล นอกจากนั้นตองกินยาเลือด สองพอลูกตกลงยอมทําตาม ทานพระครูใหเด็กนํายา
พรอมทั้งรายละเอียดคาบูชาบํารุงศาสนาที่ตองจาย เมื่อตาหลุยดูจํานวนเงินคายาแกถึงกับนั่งอึ้ง พูด
อะไรไมออก
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ณรงคฤทธิ์  ศักดารณรงค. “ยาเลือด.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  36 ,13 (กันยายน  2532) : 55-56.

รูปปน

“หลวงพอฟน” เจาอาวาสวัดดงตาล มรณภาพไปนานแลว หากแตเร่ืองราวอิทธิปาฏิหาริย
ของทานยังคงเปนเรื่องที่เลาขานสืบมา พระสงฆในวัดดงตาลจึงสรางศาลหลวงพอฟนขึ้นเพื่อให
ชาวบานไดเคารพสักการะ จากการเคารพในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพอนี่เองไดนําเงินเขาวัดเปน
จํานวนมาก ตอมาไมนานจึงไดมีการสรางศาลใหมข้ึนคลายโบสถยอสวน ในศาลประดับดวยโคมไฟ
ระยา ติดพัดลมหอยลงมาจากเพดาน รูปปนของหลวงพอก็เปลงปลั่งดวยทองคําเปลว ฐานรองรับรูป
ปนสูงเดนเปนสงา พื้นศาลปูดวยแผนหินออนขัดมัน บริเวณหนาศาลจําหนายดอกไมธูปเทียน ถัดไป
เปนที่ตั้งของคณะละครแกบน บริเวณหลังศาลที่เคยเงียบสงบเดี๋ยวนี้มีคนจุดประทัดแกบนเสียงดัง ทํา
ใหนกพิราบตองอพยพหนีไป ตอมามีพระสงฆลูกวัดรูปหนึ่งตั้งศาลหลวงพอฟนขึ้นมาอีกศาลหนึ่ง ศาล
นั้นมีขนาดเล็ก หลังคามุงจากและพระสงฆรูปนั้นก็ปนรูปหลวงพอฟนเอง พรอมกับบอกวาเหมือน
หลวงพอตัวจริงมากที่สุด นอกจากนั้นยังมีการเขียนขอหามที่หนาศาลวา หามบนบานดวยวิธีการติด
สินบน หามปดทอง หามรําละครถวาย หามจุดประทัดและหามจับสัตวมาสะเดาะเคราะห ชาวบาน
บางกลุมเริ่มศรัทธาศาลหลวงพอฟนที่ตั้งขึ้นใหม การกระทําของพระสงฆรูปนี้จึงสรางความไมพอใจให
กับสมภารและพระลูกวัดเปนจํานวนมาก จึงคิดหาวิธีทําลายศาลนี้  สมภารไดเชิญพระบัณฑิตที่นับถือ
กันวามีความสามารถและเฉลียวฉลาดมาตัดสินวารูปปนหลวงพอฟนรูปใดเหมือนตัวจริงมากที่สุด   
พระบัณฑิตตัดสินวารูปเกาเหมือนมากกวา  เมื่อเปนเชนนั้นสมภารและพระลูกวัดสวนใหญเห็นวาควร
ร้ือศาล และทําลายรูปปนที่สรางใหม เพื่อมิใหเกิดความวุนวายขึ้นอีก

อํานาจ  เย็นสบาย. “รูปปน.” มติชนสุดสัปดาห 10, 476 (ตุลาคม 2532) : 27-28.

ลัทธิ
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“ผม” แตงงานกับภรรยาและมีลูกชายเพียงคนเดียว ครอบครัวของผมเปนครอบครัวที่ใช
ธรรมะเปนเครื่องนําทางใหชีวิต ทุกวันหยุดผมและครอบครัวจะไปปฏิบัติธรรมที่วัด หลวงพอเจาอาวาส
เปนพระสงฆที่มีฌาณสูงสง พูดจาไพเราะ เทศนส่ังสอนไดนาฟง ไมไดมานั่งอานใบลานเชนพระรูปอ่ืน
ชวงเวลาดังกลาวครอบครัวผมจึงมีความสุขมาก

ตอมาเมื่อลูกชายของผมเติบโตและตัดสินใจไปเรียนอาชีวะ ผมและภรรยาเริ่มกังวลใจตอ
พฤติกรรมของลูกชายที่ กลบับานพรอมกับบาดแผลทุกวัน ผมรูวาลูกชายไปมีเร่ืองชกตอยกับนักเรียน
ตางโรงเรียน วันหนึ่งผมและภรรยาไดรับโทรศัพทจากสถานีตํารวจใหไปประกันตัวลูกชาย ครอบครัว
ผมกําลังไมมีความสุข ขณะเดียวกันหลวงพอเจาอาวาส ซึ่งครอบครัวของผมเคารพอยางสูงก็กําลังตก
เปนผูตองหา ส่ือทุกแขนงโจมตีหลวงพอ    และเสนอขาวของทานไปในทางเสียหาย   หลวงพอไมได
โตตอบกลับบอกใหญาติโยมแผเมตตาใหกับนักขาว ขณะนี้ผมและภรรยาทุกขใจอยางหนัก ลูกชายคน
เดียวก็เกเร และพระสงฆที่เคารพนับถือตองถูกสอบสวนจากทางการ ผมจึงทําไดเพียงนึกถึงคําสอน
ของหลวงพอ เพื่อใหตนเองสบายใจขึ้น

ปวน  ทวีดิษฐ. “ลัทธิ.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  47, 18 (ตุลาคม  2543) : 91-94.

และแลวความปรานีก็มีมา

ทานพระครูเปนเจาอาวาสของวัดในหมูบานแหงหนึ่ง  ทานเปนผูพัฒนาวัดใหเจริญ ตอมา
ชาวบานในหมูบานประสบอุทกภัยจากพายุเกย ทานพระครูจึงชวยสงเคราะหชาวบาน  โดยนํารถยนต
ออกไปรับอาหารและสิ่งของที่ทางราชการ และผูใจบุญบริจาค เมื่อน้ําทวมสูงขึ้น ไมสามารถนํารถยนต
ไปรับส่ิงของได  ทาจึงตัดสินใจนําเงินเก็บของวัดมาซื้ออาหาร และขาวของเครื่องใชที่จําเปนแจกจาย
ชาวบาน เพื่อบรรเทาความทุกข การกระทําของทานพระครูทําใหเศรษฐีนีจอมตระหนี่คนหนึ่งซาบซึ้ง
นางจึงฝากเงินของตนไปถวายทานพระครู เพื่อนําไปชวยเหลือเพื่อนรวมชะตากรรมของนางตอไป
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ภิญโญ  ศรีจําลอง. “และแลวความปรานีก็มีมา.” มติชนสุดสัปดาห  11, 548 (มีนาคม  2534) :
27 – 28.

โลกียธรรม

“ปรัชญ” เปนปลัดอําเภอหนุมอนาคตไกล ทําใหผูเปนบิดามารดาภูมิใจยิ่งนัก แตมีเพียง
เร่ืองเดียวที่เขายังไมสามารถทําใหบุพการีไดนั่นคือ การบวชเรียน ทั้งนี้เปนเพราะ “ปรัชญ” ไมเคย
ศรัทธาในการบวช และไมคิดจะบวช เขาเฝาผัดผอนบิดามารดาเรื่อยมา จนกระทั่งแตงงาน  แตหลัง
จากเขาแตงงานไมนานเขากลับตัดสินใจเดินเขาสูรมกาสาวพัสตร  สรางความประหลาดใจใหแกทุกคน
แทจริงแลว“ปรัชญ” บวชเพราะตองการหนีปญหา  เขาและภรรยามีชีวิตคูที่ไมสมบูรณนัก  เนื่องจาก
เขาไมสามารถใหความสุขทางเพศรสแกภรรยาได

เขาพยายามศึกษาพระธรรมใหแตกฉาน จึงอานหนังสือทุกเลมที่มีในตูพระธรรม เขารู
หลักธรรมตางๆ จากการอานเทานั้น  แตไมเคยฝกจิตใจใหสงบ  ดังนั้นหลายครั้งเขาจึงคิดถึงภรรยา
และความสุขที่เคยไดรับเมื่อครั้งเปนฆราวาส

วันหนึ่งเขากลับไปเยี่ยมภรรยาที่บาน เมื่อมองภรรยาแลวเกิดความปรารถนาในใจแต
พยายามหักหามใจ  จนกระทั่งเวลาจะกลับวัด  เขาเกิดอาการหนามืดคลายจะเปนลม ภรรยาของเขา
รีบมาประคองดวยความตกใจ  ชวงเวลาที่ภรรยากําลังประคองตัวเขานั้น  เขากลับรูสึกสุขสมอยาง
ประหลาด จากนั้นทั้งคูจึงมีความสัมพันธอยางลึกซึ้งกัน

ตะวัน สันติภาพ. “โลกียธรรม.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  44, 51 (พฤษภาคม 2541) : 62-63.

โลกีย - นิพพาน

“ผม” จบการศึกษาปริญญาตรีทางปรัชญา แตยังไมมีงานทําจึงตัดสินใจบวช และได
จําพรรษาอยูวัดเดียวกับหลวงพี่สันติซึ่งเปนพี่ชายของผม   หลวงพี่สันติเปนผูมีชื่อเสียงในเรื่อง
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ไสยศาสตร ทานเชื่อวาการประกอบพิธีไสยศาสตรเปนวิธีชวยเหลือพุทธศาสนิกชนใหพนทุกขได
นอกจากนี้ทานยังเห็นวาพระสงฆที่มุงแสวงหานิพพาน เปนการมุงแสวงหาความพนทุกขสวนตัว ทาน
จึงเลือกจะเปนพระสงฆที่ไดชวยเหลือคนในสังคม “ผม” ไมเห็นดวยกับความคิดของหลวงพี่สันติ ผม
คิดวาพระสงฆควรมีจุดหมายของการบวชอยูที่การพนทุกขแลวนําสิ่งที่รูมาส่ังสอนชาวบานมิใช
มอมเมาใหชาวบานใหหลงใหลกับไสยศาสตร   นอกจากนี้ผมยังรูสึกแปลกใจกับการดําเนินชีวิตที่
ฟุงเฟอของพระพี่ชาย หลังจากตัดสินใจลาสิกขา “ผม” ไดสัมผัสกับชีวิตอีกดานหนึ่งซึ่งแตกตางจาก
ชีวิตความเปนพระ ผมไปเที่ยวหญิงบริการ เธอปรนนิบัติผมตามหนาที่ซึ่งเธอไดรับมา แตผมกลับมิได
ตองการ เธอจึงรูวา “ผม” มา สถานที่นี้เพราะตองการเพื่อนคุยเทานั้น เธอไดแสดงทัศนะวาทุกชีวิตลวน
ตั้งอยูบนความทุกข ส่ิงสําคัญที่ตองทําคือกาวขามไปใหได ผมรูสึกแปลกใจที่ผูหญิงบริการมีความคิด
ลึกซึ้ง และเปน    สัจธรรมยิ่งนัก ผมนึกเปรียบเทียบหลวงพี่สันติกับหญิงบริการ และไมเห็นความ
แตกตางจากคน ทั้งสอง “ผม” จากเธอมาและรูวาตอไปหากตองกลับไปบวชอีกครั้งจะเปนพระอยางไร

วินทร  เลียววาริณ. “โลกีย-นิพพาน.” ชอการะเกด 12 รัฐบานฉ่ํา (ตุลาคม – ธันวาคม 2535) : 16-34.

โลกียวิสัย

“ผม” ไดรูจักพระครูสุนทรธรรมวาทีซึ่งเปนเจาอาวาสวัดวัง ทานพระครูเปนบุคคลที่
ชาวบานเคารพนับถือมากเนื่องจากทานเปนผูพัฒนาวัดวัง  ซึ่งแตเดิมเปนวัดรางใหเปนวัดพัฒนา
ตัวอยาง นอกจากนี้ชาวบานยังล่ําลือกันวา ทานพระครูเปนผูบรรลุธรรมแลว ทานพระครูมิไดยินดีกับ
ขาวนี้ แตมัคนายกกลับช้ีแจงวาขาวลือนี้จะทําใหวัดเจริญยิ่งขึ้นไป ทานพระครูจึงคลอยตามความคิด
ของมัคนายก และมิขัดขวางขาวลือนั้น

หลังจากทานพระครูสรางพระอุโบสถ และศาลาเสร็จ จึงมีเวลาวางมาก ทานจึงเดิน
สํารวจไปทั่วตําบล ชาวบานก็มิไดสนใจเพราะคิดวา ทานเปนอรหันต การเดินจาริกแสวงบุญยอมเปน
เร่ืองธรรมดา ยิ่งนานวันทานพระครูก็ยิ่งเดินหางไกลวัดมากขึ้น บางครั้งไมกลับมาจําพรรษาที่วัด
ทานพระครูมีความทุกข ซึ่งเกิดจากการตระหนักวาสิ่งที่ทานเห็นและเปนอยูเปนเพียงภาพลวงตา
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นอกจากนี้ทานยังปกใจเชื่อวา นิพพานไมมีจริง การมีชีวิตอยูเพื่อรอสิ่งที่เปนภาพลวงตา และไมมีจริง
จึงไมมีประโยชนอันใด ทานพระครูจึงตัดสินใจกระทําอัตวินิตบาตกรรม

ทวีศักดิ์  เผือกสม. “โลกียวิสัย.” ชอการะเกด 11 รากเหงาเผด็จการ (กรกฎาคม – กันยายน 2535) :
128 – 136.

ลูกศิษยแสนรู

หลวงพอไดไอยอง   ซึ่งเปนสุนัขพันธุพุดเดิ้ลมาจากโยมคนหนึ่ง   หลวงพอรักและเอ็นดู
ไอยองมากถึงขนาดใหนอนในหอง ใหนั่งรวมอาสนะ รวมทั้งใหเดินทางไปธุระดวย ฝายไอยองก็เคารพ
รักหลวงพอมากเชนกัน หากวันใดหลวงพอไมอยูมันจะซึม ไมยอมกินขาว ไดแตนอนนิ่งรอการกลับมา
ของหลวงพอ เมื่อหลวงพอกลับมาไอยองจะแสดงความดีใจ และราเริงมาก จากความรักที่หลวงพอมี
ตอไอยอง ทําใหบางคนซึ่งปรารถนาจะสนิทสนมกับหลวงพอ ยอมทําตัวสนิทสนมกับไอยอง เพื่อให
หลวงพอพอใจ

ดายไสเทียน [นามแฝง]. “ลูกศิษยแสนรู.” มติชนสุดสัปดาห 18 , 903 (ธันวาคม  2540) : 39.

เลื้อย

พระสงฆรูปหนึ่งมีความตั้งใจแนวแนที่จะบวชเพื่อใหถึงพระนิพพาน  ตอมาเมื่อไดสนทนา
กับหญิงสาวเพียงสามครั้ง พระสงฆก็ละทิ้งความตั้งใจ และสึกมาใชชีวิตคูรวมกับเธอ เมื่อมาอยูในโลก
ของปุถุชน  ชายหนุมไดรับรูวาเปนโลกที่รุมรอน  มิไดเย็นดังโลกที่จากมา  เขาถูกไลออกจากงานเพราะ
ความซื่อสัตย  เมื่ออยูบานเขาโดนภรรยา แมยาย รวมทั้งนองสาวของภรรยา กลาวหาวาไมยอมทํางาน
ทั้ง ๆ ที่เขาเปนผูรับผิดชอบงานบานทุกอยาง  วันหนึ่งเขาพบงูแสงอาทิตยที่กําลังทองแกใกลคลอด  มา
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อาศัยอยูในโพรงไมหลังบาน ดวยความสงสารและเห็นวาเปนงูที่ไมมีพิษ เขาจึงปลอยมันอาศัยอยูตอ
ไป  แตเมื่อนองภรรยามาเห็น เธอก็โวยวายดาวาเขา ทุกคนในบานจึงสั่งใหเขาฆางูทองแกตัวนั้นเสีย
เขาเสียใจทีตองฆางู  และเสียใจในความไรเมตตาของมนุษย ในทายที่สุดเขาจึงตัดสินใจออกมาจาก
บาน แลวหวนกลับไปสูโลกที่รมเย็นอีกครั้ง

คมทวน  คันธนู. “เลื้อย.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  37, 25 (ธันวาคม  2533) : 57 – 58.

วันวาง

“ผม” ตกงาน เพราะ แสดงความไมพอใจเจานายที่เอาเปรียบเพื่อนรวมงาน “ผม” รูสึกเบื่อ
กับวันวาง ที่ไมมีอะไรทํา จึงเดินไปเรื่อย ๆ พบผูคนหลากหลายแบบ จนกระทงผมมาหยุดยืนฟงดนตรี
ตอมา “ผม” เห็นพระสงฆรูปหนึ่งขอใหนักดนตรีเลนเพลงชีวิตคือละคร และพระสงฆก็ยืนฟงดวยความ
ซาบซึ้ง ผมรูสึกแปลกใจตอการกระทําของพระรูปนั้น และคิดวาทานมาบวชทําไม “ผม”   กลับเขาบาน
อีกครั้งพรอมดวยหนังสือรับสมัครงาน

ธุมา  [นามแฝง]. “วันวาง.” มติชนสุดสัปดาห  18, 905 (ธันวาคม  2540) : 38-39.

ศรัทธาขาเดาะ

อาจารยอองเปนพระสงฆที่มีวัฏปฏิบัติงดงาม ชอบฟงมากกวาพูด และไมเคยขัดคอใคร
ตรงกันขามกับที่กํานันถมเปนคนชอบพูด กํานันถมมักมาสนทนาธรรมกับอาจารยอองเสมอ การพูดถึง
ธรรมะของกํานันถมมักเปนการพูดแบบโออวดวาตนรูธรรมะ ทั้ง ๆ ที่ตามจริงเปนเพียงการทองจํามิได
เขาใจหลักธรรมอยางแทจริง ฝายอาจารยอองก็มิไดถือสา คิดวาสักวันกํานันคงจะคิดได กํานันถมกลับ
คิดวาการไมถอืสาของอาจารยอองเปนการยอมจํานน และเห็นดวยกับส่ิงที่ตนพูด ตอมากํานันถมจะ
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ขนไมเถื่อนจึงวางอุบายขอใหอาจารยอองนั่งมากับรถไม กํานันคิดวาเมื่อตํารวจเห็นอาจารยอองตอง
เกรงใจ และใหรถไมผานไป เมื่อกํานันถมไปนิมนตอาจารยออง ทานรูความคิดของกํานันจึงไดปฏิเสธ
กํานันจึงผิดหวังและไมคิดวาพระสงฆที่ไมเคยตอบโตตน จะกลาปฏิเสธตนได ในทายที่สุดรถไมของ
กํานันก็ถูกจับ

ดายไสเทียน [นามแฝง]. “ศรัทธาขาเดาะ.” มติชนสุดสัปดาห 18, 928 (มิถุนายน 2541) : 38-39.

สรอยสายบัว

“ราหู” เปนผูลมเหลวในชีวิตครอบครัว ภรรยาของเขาขอหยาและจากไปพรอมลูกเล็ก ๆ
ไมนานนักเธอก็แตงงานใหม   เขากลายเปนคนขี้เมาไมสนใจการงานจนถูกไลออก    วัดจึงกลายเปน
สถานที่พึ่งพิงในยามหมดหวัง  หลังจากนั้นไมนานเขาจึงตัดสินใจบวช คร้ังแรกที่มาอยูวัดนี้สภาพของ
เขาย่ําแย แตเมื่อปลงผมหมจีวรแลว ทานพระครูยังชมวามีสงาราศี นั่นเปนเพราะบุญบารมีที่สะสมมา
ในชาติที่แลว ดวยคํากลาวนั้นทําใหเขามุมานะในการทองคัมภีรตาง ๆ จนคลองแคลว  และตอบคํา
ถามของพระอาจารยไดอยางแตกฉาน วองไว เพียงหนึ่งปเขาก็ไดรับเลือกใหเปนผูชวยเจาอาวาส  ผูคน
เร่ิมรูจักและนิมนตไปทําพิธีกรรมตาง  ๆ  เมื่อไปงานใดญาติโยมก็มักจะขอใหชวยดูดวงชะตา
ขอฤกษ ขอหวย  หรือรักษาอาการปวยเรื้อรัง วิธีรักษาคือ การเปากระหมอม พรมน้ํามนต ใหของวิเศษ
เมื่อวิธีการรักษาของเขาไดผลจึงทําใหมีชื่อเสียงโดงดัง คนมากมายมาถวายตัวเปนศิษย โดยเฉพาะผู
หญิงประเภทสาวแก แมหมาย หรือคุณหญิงคุณนาย ดวยแรงศรัทธาและเงินทองของคนเหลานี้ทําให
เขาไดอยูในกุฏิไมสักหลังใหญแยกออกมาจากสมาชิกอื่นในวัด ทานเจาอาวาสเคยกลาวตําหนิเมื่อรูวา
เขารับดูดวงชะตาและใชมนตคาถาเสกเปาชวยผูอ่ืน แตเขาก็ไมสนใจทานจึงไมเคยวาอีกเลย แมวาเขา
จะเลิกศึกษาพระธรรม ไมลงโบสถทําวัตร ไมบิณฑบาตและไมชวยเหลืองานใด ๆ ในวัด เมื่อพบกัน
ทานจะมองดวยสายตาสงบนิ่งแฝงดวยความมีเมตตาเชนเคย เขารูสึกละอายใจบางแตก็เปนชวงเวลา
ส้ันๆ เทานั้น ตอนนี้ส่ิงที่เขาสนใจมากที่สุดคือ “มารา” แมหมายวัยใกลส่ีสิบ บานของมาราอยูใกลกับ
กุฏิของเขา เขาชอบแอบดูเธอเวลาที่ลงไปเก็บสายบัว เพราะเธอจะนุงกระโจมอกและถลกชายผาถุงขึ้น
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มาถึงโคนขา มาราเปนผูหญิงเพียงคนเดียวที่ไมเคยเขามากราบไหวเขา เขาคิดหาวิธีที่จะทําใหตนเอง
สมปรารถนาโดยใหคนไปบอกวาเธอกําลังชะตาขาด ใหมาทําพิธีตอชะตากับเขา เมื่อแรกเธอไมสนใจ
แตไมกี่วันหลังจากนั้นก็หกลม ทําใหลูกของเธอเปนหวงวามาราจะชะตาขาดจริงๆ และขอใหมาหาเขา
พรอมดอกบัว 7 ดอกมาทําสรอยสายบัวคลองคอใหครบ 7 วัน เธอจึงตองมาพบเขาทุกๆ วันเพื่อทําพิธี
ยิ่งพบบอยจิตใจของเธอยิ่งหวั่นไหว และบอกตัวเองใหยกเลิกพิธีนี้เสีย แตในทายที่สุดเธอตองพายแพ
ตอแรงปรารถนาของตัวเองและตกเปนภรรยาของเขา สวนเขาก็ภูมิใจที่ไดในสิ่งที่ปรารถนาและไมเกรง
กลัววาจะมีผูใดรู เพราะเงินในบัญชีซึ่งไดจากการบริจาคมีมากพอ  ที่ทั้งเขาและเธอจะไปใชชีวิตอยางมี
ความสุขยังสถานที่อ่ืน

สิตางศุภา [นามแฝง]. “สรอยสายบัว.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  46, 37 (กุมภาพันธ 2543) : 72-74.

สะพานบุญ

ภิกษุหนุมบวชใหม ไดตอนรับชายหนุม ซึ่งเคยเปนรุนนองในมหาวิทยาลัยกับคนรักของ
เขา ในอดีตทั้งสองคนมักแสดงความคิดเห็นที่ขัดแยงกันเสมอ หากแตทั้งสองก็เปนเพื่อนที่ดีตอกันเสมอ
มาเชนกัน การมาเยี่ยมภิกษุหนุมคร้ังนี้ ชายหนุมไดแสดงความเห็นวาตนไมเห็นความสําคัญของการ
บวช เขาเห็นวาหากประพฤติปฏิบัติตนเปนคนดีแลว การบวชก็ไมใชเร่ืองจําเปน ภิกษุหนุมไดแสดง
ความคิดเห็นแยงวาการบวชเปนการทําบุญที่ยิ่งใหญ ไดตอบแทนคุณบิดามารดา ไดเขามาอยูในศีลใน
ธรรม หยุดยั้งการกระทําชั่วหรือทําใหผูอ่ืนเดือดรอน แมชายหนุมจะมิไดจํานนตอความเห็นของภิกษุ
หนุม แตเขาก็มิไดโตแยง หลังจากนั้นชายหนุมไดใหผูใหญไปสูขอคนรัก แตผูใหญทางฝายหญิงขอให
เขาบวชเสียกอน จึงจะยอมใหมีพิธีแตงงาน ชายหนุมจึงตองเขาสูรมกาสาวพัสตร จิตใจของทาน
รอนรนเพราะคิดถึงคนรัก แตเพื่อระลึกไดวาตนอยูในสมณเพศ ซึ่งเปนผูที่ชาวบานเคารพนับถือ เปนตัว
แทนของความดีงาม ดังนั้นจึงควรปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับเพศของตน อดีตภิกษุ     ผูเปนเพื่อนมา
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เยี่ยมภิกษุบวชใหม ทั้งสองสงยิ้มใหกันคลายเขาใจความคิดของกันและกัน จากนั้นภิกษุบวชใหมได
เขาไปในโบสถเพื่อปฏิบัติสมณกิจตอไป

สันติภาพ  สถาพร. “สะพานบุญ.” มติชนสุดสัปดาห 12, 587 (พฤศจิกายน 2534) : 53-55.

สังฆทาน

ทานพระครูเตือนใหลูกศิษยระมัดระวังคนที่จะมาหลอกลวงเอาเงิน ทานไดเลา
เหตุการณที่เกิดขึ้นกับทานใหฟงวา เคยมีชายแกทาทางเปนคนบานนอกมาตามหาลูกสาว แตไมมีเงิน
คารถกลับบานจึงมาหาทาน ดวยความสงสารจึงใหเงินไปแตเนื่องจากทานกลัวโดนหลอกจึงใชใหลูก
ศิษยตามไปดูวาชายแกไปที่สถานีรถไฟจริงหรือไม ปรากฏวาชายแกไมไดหลอกลวงทาน นอกจากนั้น
เมื่อกลับไปถึงบานแลวยังสงธนาณัติมาถวายอีกหนึ่งพันบาท เหตุการณคร้ังนั้นสรางความภูมิใจให
ทานพระครูเปนอยางมาก กับอีกเหตุการณหนึ่งซึ่งทานไมกลาเลาใหลูกศิษยฟงวาทานโดนหลอก ผูที่
หลอกลวงทานเปนเด็กสาวทาทางดี แตงตัวสุภาพ พูดจาไพเราะ เธอจะมาถวายสังฆทาน แตเนื่องจาก
เวลานั้นทานตองลงโบสถ เธอจึงมาพบทานอีกครั้งหลังจากทานเสร็จธุระแลว เมื่อกลับมาถึงกุฏิพบ
หญิงสาวนั่งรออยูพรอมพรอมถังสังฆทานและหลอดไฟ 3 หลอด ซึ่งบริษัทที่ทํางานอยูแจกใหพนักงาน
เธอจึงนํามาถวายวัด เมื่อถวายสังฆทานแลวจึงถามทานพระครูวามีโทรทัศนหรือไม หากทานตองการ
บริษัทของเธอใหสิทธิพิเศษแกพนักงานโดยจะขายใหในราคาหาสิบเปอรเซนต ทานพระครูสนใจเพราะ
เห็นวาการดูขาวสารจากโทรทัศนคงจะดีกวาฟงจากวิทยุ โทรทัศนราคาเจ็ดพันบาท ทานจึงใหเงินหญิง
สาวไปสามพันหารอยบาท พรอมทั้งอนุโมทนากับความเอื้อเฟอของหญิงสาว เธอบอกวาจะกลับไปเอา
โทรทัศนแลวจะรีบกลับมา แตในที่สุดเธอก็ไมเคยกลับมาอีกเลย

ยุวดี  [นามแฝง]. “สังฆทาน.” มติชนสุดสัปดาห 10, 483 (ธันวาคม 2532) : 42-43.
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สายลม

หญิงสาวผูงดงามหลงรักภิกษุหนุมรูปหนึ่ง  เมื่อใดก็ตามที่เธอไดเจอชายที่เธอรักเธอจะ
จินตนาการถึงความสัมพันธอยางลึกซึ้งระหวางเขากับเธอ  ภิกษุหนุมยังคงสํารวมและไมเคยมีความ
คิดในทางชูสาวกับเธอเลย นับวันความรูสึกรักใครหลงใหลในตัวภิกษุหนุมยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นจน
จิตใจของหญิงสาวปนปวนวุนวาย ในที่สุดเธอไดกระทําสิ่งที่ผิดอยางยิ่งโดยการเขาไปหาภิกษุหนุมใน
กุฏิและขอใหทานชวยดับทุกขให  ภิกษุหนุมปฏิเสธและขอใหเธอออกไปจากกุฏิเสีย แตหญิงสาวไม
ยอมและกรีดรองอยางคลุมคลั่งที่ผิดหวังอยางรุนแรง ภิกษุหนุมไมสามารถทนดูภาพนั้นไดจึงออกมา
จากกุฏิ  แตในทายที่สุดเมื่อไดยินคําพูดของหญิงสาว  ภิกษุหนุมตองตกตะลึงในคําพูดนั้น

นวพร  พายพักตร. “สายลม.” ชอการะเกด 28  ดินน้ําลมไฟ (มกราคม – มีนาคม 2539) : 122-126.

สํานึกสุดทาย

พระสงฆรับนิมนตมาเทศนาสั่งสอนนักโทษประหารคนหนึ่ง  ทานสั่งสอนใหเขารูวา
สัตวยอมก็ยอมรักชีวิตตนเอง  การที่เขาไปฆาผูอ่ืนยอมเปนการทําบาป  แตเขากลับคิดคานวาสิ่งที่เขา
ทําไมผิด การที่เขาฆาภรรยาและชูเปนการกระทําที่ถูกตองแลว  เขาจึงควรเปนผูไดรับความเห็นใจ ใน
ฐานะของผูถูกกระทํามากกวาที่จะตองมารับผิด และถูกลงโทษประหารเชนนี้

ตะวัน สันติภาพ. “สํานึกสุดทาย.” มติชนสุดสัปดาห  19, 996 (กันยายน  2542) : 39.

ไสเดือนบนลานทราย

หลวงพอเปนผูประกอบพิธีกรรมตาง ๆ ใหแกคนในหมูบาน ทานรวบรวมปจจัยทุกบาท
ที่ได เพื่อใชสรางโบสถ ทานรูสึกวาเงินที่เก็บไวแมวาจะมากเพียงใด ทานก็ไมเคยรูสึกวามันจะพอสราง
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โบสถ คืนหนึ่งทานออกมานอกกุฏิ แลวอุปทานเห็นสุนัขวิ่งผานผนังเขาไปในโบสถ และวิ่งกลับออกมา
จากนั้นทานก็เห็นภาพโบสถ ซึ่งยังสรางไมเสร็จพังลงมา หลวงพอตกใจมากวิ่งลงมาขางลาง เห็นสุนัข
เหาไสเดือน ที่กําลังกระเสือกกระสนเลื้อยออกจานลานทราย ทานมองภาพไสเดือนแลวเกิดตาพรามัว
สมองปนปวน หายใจไมออก และลมลงไปคลุกกับทราย ทานพยายามกระเสือกกระสนไปยังกุฏิ สุนัข
หันมาเหาหลวงพอสลับกับเหาไสเดือน

ตอพิจิก  ศศิละเมียน. “ไสเดือนบนลานทราย.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 46, 40 (มีนาคม 2543) :
74 – 75.

หลังความตาย

“ผูใหญสุข” ไดรับแจงจากลูกบานวามีหญิงสาวในหมูบานผูกคอตาย ซึ่งรายนี้เปนรายที่ส่ี
แลว แกรีบไปดูศพที่บานผูตาย จากการสังเกตพบวาผูตายทั้งหมดเคยไปทํางานที่กรุงเทพฯและตอง
กลับมาบานเพราะตกงาน แตส่ิงที่แกไมเขาใจคือเพราะเหตุใดผูตายจึงตองเปนผูหญิงและเหตุใดตอง
เลือกใชวิธีผูกคอตาย

“ผูใหญสุข” สับสนและหมดปญญาที่จะคนหาสาเหตุ  แกจึงไปปรึกษา “หลวงพอคํา” ที่วัด
แกบอกหลวงพอวาที่หญิงสาวตายติดตอกันเปนเพราะผีมาชวนไปอยูเปนเพื่อน “หลวงพอคํา” บอกวา
พระพุทธเจาไมเคยสอนเรื่องผี ผีเปนสิ่งที่มนุษยอุปาทานขึ้นมาเพราะจิตใจไมมั่นคง ทานสอนใหแกตั้ง
สติใหมั่นเมื่อเจอเหตุการณที่ไมคาดคิด วันนั้นแกคุยกับทานจนดึกจึงไดลากลับ ระหวางทางกลับบาน
ตองเดินผานปา แกไดยินเสียงประหลาด จึงคอย ๆ หยิบปนสั้นที่พกติดตัวมากําไวแลวคอยตามเสียง
นั้นไป เมื่อเขาไปใกลแกไดพบภาพที่ทําใหตกตะลึง รางกายเปนอัมพาตไปชั่วขณะ ภาพดังกลาวคือผู
ชายคนหนึ่งกําลังมีเพศสัมพันธกับศพของหญิงสาวที่เพิ่งถูกฝง เขาใชมือคลึงเคลาศพอยางเมามัน บาง
คร้ังก็หัวเราะ บางครั้งก็รองไหตีอกชกตัวเอง สักครูเขาจึงหันมาพบแก  และพูดชักชวนใหมาหาความ
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สุขดวยกัน  “ผูใหญสุข” นึกถึงคําสอนของหลวงพอวาตองมีสติมั่น  เมื่อแกเรียกสติกลับคืนมาไดจึงเดิน
ไปที่ชายผูนั้นเตะเขาที่หวางขาเขาเต็มแรง และนําผาขาวมามามัดมือไวเพื่อเตรียมสงใหทางการ

ขาวเกี่ยวกับคนบาขมขืนศพกระจายไปทั่วหมูบาน แกรูวาชายผูนั้นไมใชตัวการที่ทําให
หญิงสาวผูกคอตาย หากแตแกก็ไมสามารถหาสาเหตุที่แทจริงนั้นได

รัชยา  คิง. “หลังความตาย.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  46, 32 (มกราคม  2543) : 74 – 75.

หมากพริก

“อาจารยเสง” เปนภิกษุหนุมที่มีวัตรปฏิบัติที่งดงาม ทานจะตื่นนอนราวตีสามครึ่ง
หลังจากทําธุระสวนตัวเรียบรอยแลวจะสวดมนตภาวนาจนขอบฟาเปดจึงเริ่มออกบิณฑบาต  ทาน
จําพรรษาอยูที่วัดปาซึ่งหางจากหมูบานราวสองกิโลเมตร เสนทางจากวัดไปยังหมูบานเปนทางคดเคี้ยว
สูง ๆ ต่ํา ๆ และคอนขางลําบาก แตทานกลับไมรูสึกทุกขรอนกับการสัญจรเสนทางนี้แตอยางใด วัน
หนึ่งเมื่อทานบิณฑบาตเขาใกลเขตหมูบานพบ“เฒาดวน”ข่ีจักรยานผานมา หลังจากแสดงความเคารพ
แลวแกจึงบอกวาจะรีบนําปุยไปใสตนพริก ทานชมเชยแกวาขยันเปนตัวอยางที่ดีแกคนในหมูบาน  เมื่อ
ทานกลับจากบิณฑบาตเด็กวัดรีบมารับบาตรไป ทานจึงเลาถึงความขยันขันแข็งของ “เฒาดวน” ใหฟง
เด็กวัดบอกทานวาแกโกหกเพราะแกไมไดเอาปุยไปใสตนพริก   แตเอาไปใสตนกัญชาตางหาก    พอ
”อาจารยเสง” รูวาถูกหลอกทานก็มิไดโกรธ”เฒาดวน” แตอยางใด แตกลับรูสึกสงสารชาวบานเพราะ
ทานทราบวาชาวบานที่นี่มีฐานะคอนขางยากจน ทํานาทําไรไมไดผลนักและหากวาปใดพอจะไดผล
บางก็มักขายไมไดราคา การปลูกกัญชาแมจะผิดกฎหมายแตเนื่องจากไดราคาดี ชาวบานจึงยอมเสี่ยง
ที่จะกระทําผิด

ดายไสเทียน [นามแฝง] . “หมากพริก.” มติชนสุดสัปดาห 20, 1033 (มิถุนายน  2543) : 39
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เหตุการณบนภูเขา

“สันติ” เคยรวมมือกับเพื่อนขมขืนผูหญิงคนหนึ่ง หลังจากขมขืนเธอแลวเขากลับรูสึกผิด
และสงสารจึงขอใหเพื่อนพาเธอออกไปสงที่ถนนใหญดวย แตหญิงสาวผูเคราะหรายไมยอมไปเอาแต
นั่งรองไห เขาและเพื่อนจึงรีบออกมาจากบานรางหลังนั้นเพราะกลัวคนจะมาพบ เมื่อสงเพื่อนคน
สุดทายแลวเขาจึงกลับไปยังบานรางอีกครั้งหนึ่งแตไมมีใครอยูที่นั่น และเขาก็ไมเคยไดขาวของเธออีก
เลย ตอมาไมนานมารดาของเขาเสียชีวิต เขาจึงตองบวชเปนเวลา 7 วัน ความรมเย็นจากพระธรรมและ
ความสงบจากการฝกสมาธิทําใหจิตใจที่เคยรอนรุมเย็นลง จากที่เคยหลงมัวเมาในสิ่งผิดกลับเปนการ
มองส่ิงตางๆ ดวยสติมากขึ้น เขาจึงบวชตอไปจนครบ 3 พรรษา ตลอดเวลาที่บวชเขารักษาศีลอยาง
เครงครัดและฝกสมาธิจนมั่นคงแนวแน พระอาจารยดานวิปสสนาถึงกับออกปากชมวา เขาเปนภิกษุ
หนุมที่ควรเอาอยางแมวาจะมีอายุเพียง 25 ป แตมีสมาธิที่แข็งแกรง แตเขากลับมิไดยนิดียินรายกับคํา
สรรเสริญเหลานั้น และตองการฝกสมาธิใหเขมแข็งขึ้นจึงไดขออนุญาตเจาอาวาสออกธุดงค ทาน
อนุญาตโดยกําหนดเวลาเพียง 2 เดือน หลังจากนั้นตองกลับมาจําพรรษาที่วัด

“พระสันติ”เดินธุดงคมาได 15 วันและไดพบเหตุการณที่ไมคาดคิด วัยรุนชาย 2 คนกําลัง
ขมขืนผูหญิงคนหนึ่ง เมื่อทานเห็นภาพนั้นครั้งแรกจึงหันหลังกลับเพราะไมตองการยุงเกี่ยวกับเร่ืองทาง
โลก แตแลวก็เกิดความคิดวานี่เปนการทํารายมนุษยดวยกันอยางโหดรายที่สุด ทานจึงเดินกลับไปยังที่
เกิดเหตุ เมื่อวัยรุนทั้งสองพบวาผูที่มายืนอยูตอหนาเปนพระภิกษุจึงตกใจและพากันวิ่งหนีไป ทาน
หันกลับมาที่หญิงสาวพบวา รางของเธอเปลือยเปลาและที่ปากมีผาคาดปดไว ภิกษุหนุมจึงหันหลังกะ
ระยะเวลาใหเธอแตงตัวเสร็จจึงหันกลับมา แมวาเธอจะสวมเสื้อผาแลวแตก็ยังเหมือนเปลือยอยู เพราะ
เสื้อและกางเกงขาสั้นที่เธอใสมีขนาดเล็กและขาดหลายแหงโดยเฉพาะที่หนาอก รูปรางของเธองดงาม
ใบหนาก็สะสวยยิ่งนัก ทานจึงตองละสายตามองระดับพื้น พรอมกับบอกใหเธอรีบเดินตามออกมา
เพราะกลัววาวัยรุนทั้งสองคนจะยอนกลับมาอีก  ทั้งสองเธอเดินทางมาไดไมนานนักก็ตองหยุดพัก
เพราะเธอขาแพลงจึงเดินตอไปไมไหว   เมื่อนั่งพัก ”พระสันติ” จึงถามความเปนมาของอีกฝาย เธอเลา
วาทะเลาะกับคนรักดวยเหตุที่คนรักไปมีสัมพันธกับเพื่อน ดวยความโกรธจึงขับรถมาที่น้ําตกและนั่งอยู
จนเย็นกระทั่งมาพบวัยรุนทั้งสองคน   เมื่อทานฟงเรื่องราวของเธอแลวจึงสอนใหวาอยาหลงมัวเมาใน
ความรักและใหเอาเหตุการณที่เกิดขึ้นในวันนี้เปนอุทาหรณสอนใจ เธอกมลงกราบทานดวยความ
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ศรัทธาทําใหหนาอกของเธอยิ่งเผยออกมามากขึ้น ทานตองหลับตาเพื่อมิใหเห็นภาพดังกลาว หลังจาก
นั้นภิกษุหนุมไดมอบนมถั่วเหลืองที่ไดจากการบิณฑบาตแกหญิงสาว และบอกใหเธอเขาไปนอนใน
กลด เธอไมรับเพราะกลัววาเปนการเบียดเบียนพระ  “พระสันติ” อธิบายวาไมใชการเบียดเบียนแตเปน
การชวยเหลือเกื้อกูลกันระหวางมนุษย เธอจึงยอมรับนมถั่วเหลืองมาดื่มและเขาไปอยูในกลด ทานเดิน
มาหาที่พักสําหรับตัวเองซึ่งไมหางจากกลดนัก  เมื่อไดที่เหมาะสมแลวจึงเริ่มทําวัตรเย็นและนั่งสมาธิ
หากแตวันนี้จิตใจไมมั่นคงเหมือนทุกวัน  ทานจึงหันมาเกิดจงกลม   จิตใจก็ยังไมสงบเพราะนึกถึง
เหตุการณที่เคยทําในอดีต ประกอบกับเมื่อมองเขาไปในกลดเห็นหญิงสาวนอนหันหลังรูปรางของเธอ
งดงามเยายวนใจ ทานเริ่มพิจารณาภาพที่เห็นขางหนาอยางมีสติจึงรูเทาทันวาสิ่งที่คิดและเห็นลวน
เปนกิเลส  พรอมกับไดพยายามกําจัดกิเลสออกจากใจไดสําเร็จ รุงเชา “พระสันติ” พาเธอเดินทางตอ
ไป เดินทางมาไดไมนานจึงพบพรานปา 3 คน ทั้งสามมองเขาและเธออยางสงสัย ทานจึงเปนฝายถาม
วาหมูบานอยูอีกไกลหรือไม พรานปาคนหนึ่งตอบวาไมไกลนัก เดินทางมาไดสักครูทั้งคูจึงหยุดพัก เหตุ
การที่ไมคาดคิดเกิดขึ้นเมื่อพรานปาทั้งสามคนโผลออกมาและเอาปนจี้เขาและเธอ พรอมกับกลาวหา
วาทานเปนพระปลอมหลอกผูหญิงมาขมขืน พวกมันนําตัวเขาไปมัดไวกับตนไม จากนั้นจึงลากเธอเขา
ไปในปาเพื่อขมขืน เธอรองไหเสียงดัง แววตาหมดหวังในชีวิต “พระสันติ” เห็นภาพตัวเองอยูในกลุม 3
คนนั้นสลับกับภาพที่เปนพระภิกษุแลวก็ไดแตปลงสังเวชในชะตากรรมของมนุษย

กานติ  ณ ศรัทธา. “เหตุการณบนภูเขา.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 47, 17 (สิงหาคม – กันยายน 2543)
                    : 73 – 76.

เหตุเกิดที่ขางถนน

เกิดเหตุกระชากสรอยที่ปายรถเมล เจาของสรอยเปนชายหนุมที่แตงตัวธรรมดา ขณะที่
ผูกระชากสรอยเปนชายทาทางภูมิฐาน ใสสูท จากคําใหการของผูเห็นเหตุการณเกือบทั้งหมดคือ หญิง
กวาดถนน คนขับแท็กซี่ รวมถึงพระสงฆ ตางเห็นวาชายใสสูทเปนเจาของสรอย และถูกชายอีกคนแยง
สรอยไป มีเพียงชายชราที่มองเห็นเหตุการณจากบนตึกเพียงคนเดียว ที่เห็นวาชายใสสูทเปนผูกระชาก
สรอยจากคอของชายหนุมที่แตงตัวธรรมดา หากแตตํารวจไมฟงคําใหการของชายชรา เพราะเห็นวาอยู
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ไกลเกินไป เห็นเหตุการณไมชัด ชายหนุมที่แตงตัวธรรมดาจึงไดแตขมขื่นใจกับโชคชะตาของตนเองที่
กลายเปนผูตองหาชิงสรอยของตัวเอง

ประชาคม  ลุนาชัย. “เหตุเกิดที่ขางถนน.” มติชนสุดสัปดาห  20, 1026 (เมษายน 2543) : 38-39.

หมูบานปลอดอาชญากรรม

ผูใหญบานหนุมมาวัดแตเชา เขาบอกหลวงพอวาจะมาไวพระและสนทนากับหลวงพอ
ผูใหญบานปรึกษาหลวงพอเกี่ยวกับโครงการหมูบานปลอดอาชญากรรม เขาประสงคใหหมูบานไดรับ
การคัดเลือกใหเปนหมูบานปลอดอาชญากรรม เพราะหวังไดงบประมาณเพื่อสรางถนนเขาไปในภูเขา
หลวงพอซ่ึงเปนพระที่พูดตรง ไมเกรงใจใคร ถามเขาวาคงไปกวานซื้อที่มากใชไหม จึงอยากใหหมูบาน
ไดรับเลือก  ทานคิดถึงวัยรุนหกคน ซึ่งติดยาเสพติด และลักขโมยของชาวบาน จึงถูกตํารวจจับ ผูใหญ
บานเปนคนไปประกันตัวออกมา และสงไปรักษา ชายทั้งหกคนเมื่อรักษาตัวแลว ก็ถูกสงไปอยูกับคน
ของเขาในปา หลวงพอยกยองความมีน้ําใจของเขา แตก็ยังคลางแคลงใจอยูลึก ๆ เมื่อเขามาปรึกษา
ทานจึงแนะนําใหพัฒนาที่ใจของคนกอน กอนที่จะไปพัฒนาอยางอื่น เขานิ่งเงียบ สักพักทานตกใจ
เสียงปนที่ดังขึ้นในภูเขาหลายสิบนัด แตเขากลับนิ่งเฉย หลวงพอเขาใจแลววาเขากําจัดวัยรุนทั้งหกคน
เพื่อใหหมูบานไดรับเลือกเปนหมูบานปลอดอาชญากรรม ทานไดสังเวชใจตอการกระทําของผูใหญ
บานและชะตากรรมของวัยรุนทั้งหก

ศิลา  โคมฉาย. “หมูบานปลอดอาชญากรรม.” มติชนสุดสัปดาห 16, 837 (กันยายน 2539) : 39-40

เหนือกรรม

“คุณหมอเลอศักดิ์” เปนสูตินารีแพทยชื่อดัง เขาจบการศึกษามาจากตางประเทศและเปน
อาจารยสอนนักศึกษาแพทยหลายรุน เขาพบเรื่องราวที่เหลือเชื่อซ่ึงแมแตตัวเองก็ยังหาคําตอบไมได
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วันนั้นมีผูหญิงคนหนึ่งมาคลอดลูก เธอใชเวลาเบงเด็กถึง 2 ชั่วโมงแลวแตก็ไมมีทีทาวาหัวเด็กจะโผล
ออกมา เขาจึงใหยาเพื่อชวยใหชองคลอดยืดหดตัวดีข้ึน หัวเด็กจึงคอยๆ โผลจากนั้นเขาไดใชคีมหนีบ
ตัวเด็กออกมา ขณะที่ดึงเด็กออกมานั้นเขาและนักศึกษาแพทยที่เขาไปทําคลอดไดยินเสียงหัวเราะของ
ผูชายและเสียงรองวา “ไมเอาอีกแลว ไมเอาอีกแลว” พยายามหาที่มาของเสียงแตก็หาไมพบ เขาตอง
ตกใจอีกครั้งเมื่อมองหนาเด็กครั้งแรกแลวพบวาเด็กลืมตาและหัวเราะใสเขา ตั้งแตวันนั้นเขาจึงสนใจ
เด็กคนนี้เปนพิเศษและไดเฝาติดตามขาวเรื่อยมา เขารูมาวาเด็กไมยอมไปโรงเรียนแตจะติดตามยาย
ไปวัดทุกครั้ง ตอมาเด็กไดบรรพชาเปนสามเณร เขาจึงไดแวะไปเยี่ยมเยียนที่วัด สามเณรจําเขาไดและรู
วาเขาเฝาติดตามขาวของตนมานานแลว ในตอนทายของการสนทนาสามเณรขอใหเขามารวมพิธี
อุปสมบทตนอีกครั้งในวันนี้ของปหนา เขามารวมงานอุปสมบทสามเณรตามที่รับปากไว หลังจากเสร็จ
พิธีทานไดเฉลยเรื่องราวที่เขาสงสัยมาตลอดใหฟงวา ชาติกอนทานเกิดเปนนักการเมืองที่มีความฉลาด
เปนอยางยิ่ง รูจักที่จะนําจุดออนของผูอ่ืนมาสรางโอกาสใหกับตนเองทั้งในทางดีและไมดี แตในที่สุด
ทานก็ถูกยิงตาย ขณะที่ทานเดินทางไปยังนรกไดตอรองกับผูคุมเหลาวิญญาณวาหากใหไปเกิดเปน
มนุษยอีกครั้ง ทานจะตั้งใจสรางบุญกุศลและอุทิศใหแกผูคุมเพื่อที่จะไดไปอยูในสวรรคไมตองมาคุม
เหลาวิญญาณอีกตอไป ในที่สุดทานจึงไดมาเกิดและวันนี้เปนวันสุดทายที่จะมีชีวิตอยู ทานกลัววาเรื่อง
ราวของทานจะไมมีใครรูจึงถายทอดใหเขาฟง  วันรุงขึ้นเมื่อเขากลับไปที่วัดอีกครั้งจึงไดทราบขาววา
พระที่บวชใหมตกน้ําตายเมื่อคืนนี้ เขาเริ่มเชื่อในส่ิงที่ไมเคยเชื่อมากอน

เอคร [นามแฝง]. “เหนือกรรม.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ  44, 5 (กรกฎาคม 2540) : 62-63.

เหนื่อยไหม

เขาเปนลูกชายคนเดียวในจํานวนพี่นอง 3 คน พอแมของเขาเปนชาวไรแตมีมานะสงเสีย
บุตรชายคนเดียวจนเรียนจบปริญญา เขารับราชการเปนครูซึ่งนับเปนการสรางชื่อเสียงใหกับ
วงศตระกูลอยางยิ่ง ตอมาเขาไดบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดา วันนี้เปนวันแรกที่ตองออกบิณฑบาต
เขารูสึกตื่นเตนแตพยายามสงบสติอารมณและเดินตามหลวงพี่ผูอาวุโสกวาเพื่อรับบาตร ผานบานชาย
หญิงชราที่ออกมาใสบาตร  ขาวทัพพีแรกที่ใสลงในบาตรพรอมกับสายตาทั้งคูที่ฉายแววแหงความ
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ศรัทธา เขาบิณฑบาตมาเรื่อย ๆ จนถึงบานของโยมแม วันนี้โยมแมของเขาแตงตัวสวยงามกวาทุกวัน
พรอมกับอาหารที่เขาชอบ เมื่อโยมแมใสบาตรเสร็จทานไดยื่นมือเหี่ยวยนมาจับชายจีวรอยางแผวเบา
ดวยความปติ เมื่อเขากลับมาถึงวัดดวยอาการเหน็ดเหนื่อย ทั้งเจ็บฝาเทา ปวดเมื่อยแขนและไหล เขา
คิดถึงใบหนาของแม  ซึ่งรักและหวงใยเขา

ปณิธิ  ภูศรีเทศ. “เหนื่อยไหม.” สยามรัฐสัปดาหวิจารณ 47, 5 (กรกฎาคม 2543) : 73-74.

อุบาสิกา

“ฟอน” และ “แจม” เปนชาวคลองบางมด ทั้งสองรักกันและสัญญาวาจะแตงงานกัน หลัง
จากที่ฝายชายไดบวชเพื่อทดแทนคุณบิดามารดาในพรรษานี้เสียกอน ตอนนี้ใกลจะออกพรรษาแลว
และฝายหญิงกําลังเตรียมตัวเพื่อรับงานมงคล แต “ภิกษุแจม” กลับบอกวาจะไมสึกและขออุทิศตนเพื่อ
ศึกษาพระธรรมใหลึกซึ้ง นางเสียใจเปนมากแตเมื่อทานตัดสินใจเชนนั้นจึงสุดวิสัยที่จะทัดทานเพราะ
นางเองก็มิใชมารศาสนา นับต้ังแตทานยืนยันที่จะใชชีวิตในเพศบรรพชิต นางก็ตัดสินใจที่จะมีชีวิตอยู
เพียงลําพังและไมคิดจะแตงงานกับชายใด   ทุกเชานางจะรีบลุกขึ้นมาเตรียมสํารับกับขาวที่บรรจงทํา
อยางสุดฝมือสําหรับใสบาตร ทานจะพายเรือมารับบาตรที่ศาลาริมน้ําบานนางทุกเชา แมวาขณะใส
บาตรสายตาของนางจะมองอยูเพียงทัพพีและสายตาของทานจะกมตํ่ามองเพียงบาตร   แตตลอดเวลา
นั้นนางก็มีความสุข เวลาผานไปหลายสิบปทานมีวัยและบุญบารมีมากขึ้น ตลอดเวลาเหลานั้นทานได
นําความเจริญมาสูวัด โบสถไมหลังเกาที่จวนจะพังไดรับการสรางใหมเปนโบสถปูนที่มั่นคงแข็งแรง กุฏิ
และศาลาการเปรียญไดรับการซอมแซม นอกจากนั้นทานยังบริจาคที่ดินกวาสิบไรอันเปนมรดกเพื่อใช
สรางโรงเรียนใหแกเด็ก ๆ ในชุมชน

ตอมาทานอาพาธ ไมสามารถไปบิณฑบาตได นางจึงเขามาดูแลทานอยางใกลชิดอีกครั้ง
แมวาจะไมมากเทาที่ตองการ  ลูกศิษยลูกหามากมายผลัดเปลี่ยนกันมาดูแลดวยความศรัทธาที่ทานมี
บุญคุณตอพวกเขา   ตัวทานเองแมวาจะเจ็บปวยมากสักเทาใดก็ยังฝนพูดคุย ยิ้มแยม เพื่อใหคน
รอบขางไมเปนทุกข นางเฝามองทานดวยความนอยเนื้อตํ่าใจ ตลอดเวลาหลายสิบปทานไมเคยใสใจ
ความรูสึกของนางเลยและตอนนี้ทานก็กําลังจะทิ้งไป แลวนางจะอยูเพื่อใคร คําถามนี้กองอยูในหูจนรู
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ไอตัวหนาม

ขณะที่เหลาพระสงฆในวัดแหงหนึ่งกําลังทําวัตรเชาอยู เมนตัวหนึ่งไดเดินทางเขามาใน
โบสถ และลมตัวลงนอนบนอาสนะของพระสงฆ เมนตัวนี้มีชาวบานนํามาปลอย พระสงฆเมตตาจึงได
เลี้ยงมันไว พระศักดาเมตตามันมาก มักมีอาหารมาใหมันเสมอ และทานเปนผูเดียวที่สามารถอุมมัน
ออกมาจากโบสถได ขณะที่พระจํารูญคลายเปนศัตรูกับมัน เพราะครั้งหนึ่งทานเคยใชไมกวาด
ทางมะพราวไลมัน   คลายกับเมนผูกใจเจ็บ หลังจากนั้นมันมาแทะไมกวาดทางมะพราวของพระจํารูญ
จนใชกวาดไมได เหลาพระสงฆจึงรูวาเมนก็มีความโกรธแคนเชนเดียวกับมนุษย

ดายไสเทียน [นามแฝง]. “ไอตัวหนาม.” มติชนสุดสัปดาห 18 , 917 (มีนาคม  2541) : 39.
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