ความในใจ
คนเราย่อมมีความในใจกันทุกคน ที่ไม่มีความในใจเลย เห็นจะเป็ นไปไม่ได้ เพราะว่าคนเราทีจ่ ะมีชีวติ อยูต่ อ่ ไป
ย่อมต้ องผ่านประสบการณ์มามากมาย

ความในใจ ตอนที่ 1 : การกู้หนีย้ ืมสิน
"อิณา ทานัง ทุกขัง โลเก" การเป็ นหนี ้เป็ นทุกข์ในโลก แต่ทาไมคนเราถึงชอบเป็ นหนี ้กันนัก นัน่ เป็ นเพราะการไม่
รู้จกั พอ ถ้ าเรายึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตความเป็ นอยูถ่ ึงจะไม่ร่ ารวย ก็สามารถอยูไ่ ด้ อย่างเป็ นสุข ไม่เห็นจะต้ องดิ ้นรน
ให้ เหนื่อยยากอยู่ทาไม การที่คนส่วนใหญ่ยอมเป็ นหนี ้เป็ นสินย่อมมีสาเหตุมากจากหลายประการด้ วยกัน เช่น 1. การใช้
ชีวิตที่ฟุ้งเฟ้อ ฟุ่ มเฟื อย ไม่ร้ ู จักประหยัด มัธยัสถ์ เห็นคนอื่นมีมากกว่าตนไม่ได้ เห็นช้ างขี ้แล้ วขี ้ตามช้ าง รายได้ ต่า แต่
รสนิยมสูง ถ้ าเป็ นแบบนี ้มีเท่าไรก็ไม่พอ ทางแก้ ก็คือ ต้ องใช้ ชีวิตที่ เรี ยบง่าย รู้ จักมัธยัสถ์ อดออม ไม่ฟุ่มเฟื อยไม่ตามโลก
พยายามทาให้ มีรายรับมากกว่ารายจ่าย ตัดรายจ่ายที่ไม่จาเป็ นออกไป ถ้ าจาเป็ นต้ องกู้เงินควรคานึงถึงความจาเป็ นให้
มากที่สดุ ไม่ใช่วา่ เห็นว่าสามารถหยิบยืมผู้อื่นได้ ง่าย แล้ วนึกจะออกปากยืมก็ยืมทันที 2. การเล่นการพ นัน หวยเบอร์ ทงที
ั้ ่
ผิดกฎหมายและถูกกฎหมาย การพนันทุกประเภทไม่ได้ ทาให้ ผ้ ูเล่นร่ ารวยเลย คนที่รวยก็ คือเจ้ ามือ การพนันจึงเป็ น
อบายมุขอย่างหนึ่ง ทางแก้ ก็คือ ต้ องตัดใจไม่เล่นโดยเด็ดขาด ต้ องใจแข็งเข้ าไว้ เมื่อเราไม่เล่นเสียอย่าง รายจ่ายเราก็ไม่
รั่วไหล 3. การดื่มเหล้ า เบียร์ เครื่ องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด การดื่มสุราเมรัย ทาให้ เกิดโทษมันจึงเป็ นอบายมุขอย่างหนึง่
ทางแก้ ก็คือ ต้ องถือศีลข้ อ 5 4. การสูบบุหรี่ ทาให้ เสียสุขภาพ เสียเงินโดยเปล่าประโยชน์ ทางแก้ ก็คือ ต้ องไม่สบู บุหรี่ 5.
การเที่ยวเตร่ หรื อเที่ยวกลางคืน ก็เป็ นอบายมุขอย่างหนึง่ ย่อมมีโทษ ทางแก้ ก็คือ เที่ยวให้ น้อยที่สดุ หรื อไม่เที่ยวเลยจะเป็ น
การดีที่สดุ 6. การเที่ยวผู้หญิง เสียทังเงิ
้ นและอาจได้ โรคติดมาเป็ นของแถม ทางแก้ ก็คือ ให้ พอใจในคู่ครองของตนเอง ถ้ า
เป็ นโสดอยู่ควรเที่ยวอย่างระมัดระวัง 7. การคบเพื่อนฝูง อย่าลืมว่ าเพื่อนกินหาง่าย เพื่อนตายหายาก ตามหลักศาสนา
พุทธ มีมิตรแท้ และมิตรเทียม ทางแก้ ก็คือ ควรคบแต่มิตรแท้ เท่านัน้ ฉันมักจะราคาญใจอยูเ่ สมอ เมื่อมีคนมาขอยืมเงินหรื อ
กู้เงิน เพราะฉันถือคติวา่ มีเงินมีทอง อย่าให้ ผ้ ใู ดกู้ มีความรู้อย่าให้ อยูแ่ ต่ในหนังสือ ที่เป็ นเช่นนี ้ เพราะฉันเข็ดหลาบกับการ
ที่ถูกลูกหนี ้เบี ้ยวฉันเสียหลายรายแล้ ว พูดได้ ว่าไม่ได้ กาไรเลยกับการที่ให้ ยืม มีแต่ตวั เองจะเข้ าเนื ้อ ความจริ งฉันก็ไม่ได้
ต้ องการได้ ดอกเบี ้ย แต่ที่ต้องเอา เพราะต้ องการชดเชยกับการขาดทุน และไม่มีหลักประกันหรื อของค ้าเลย ส่วนคนที่เป็ น
ลูกหนีก้ ็ไม่ร้ ู สึกร้ อนหนาวว่าเจ้ าของเงินเขาต้ องการเงินคืน ช่างน่าไม่อายเสียจริ ง ๆ ถ้ าฉันไม่ให้ ก็เป็ นอย่างพุทธศาสน
สุภาษิ ตที่วา่ “ยาจโก อปฺปิโย โหติ.” ผู้ถกู ขอเมื่อไม่ให้ สงิ่ ที่เขาขอ ย่อมไม่เป็ นที่รักของผู้ขอ เพราะว่าบางครัง้ ก็ไม่นา่ จะให้ ยืม
เสียด้ วย รู้จกั กันแค่ผิวเผิน ก็ออกปากยืมเงินแล้ ว ต่อไปฉันคงต้ องไม่ใจอ่อนกับพวกนี ้แล้ ว และคงต้ องมีหลักประกัน ใครจะ
ว่าใจดาก็ต้องยอม ฉันเองก็ไม่ต้องการหยิบยืมเงินทองของใครอยูแ่ ล้ ว ถ้ าไม่จาเป็ นจริ ง ๆ เพราะฉะนันเมื
้ ่อเราไปขอยืมเงิน
ใคร ถ้ าเขาไม่ให้ ก็ยอ่ มเป็ นสิทธิของเขา ไม่ใช่วา่ เมื่อ เอ่ยปากขอแล้ ว กูต้องได้ ทกุ ครัง้ มันไม่ใช่

ความในใจ ตอนที่ 2 : งานอดิเรกของฉัน
คนเราย่อมมีสิ่งที่ชอบหรื องานอดิเรกไม่เหมือนกัน เรี ยกว่านานาจิตตัง ฉันก็มีสิ่งที่ชอบมากที่สดุ อยู่

4

อย่าง

ด้ วยกันคือ 1. ต้ นไม้ เพราะฉันถือว่า มันเป็ นตัวแทนของธรรมชาติ ฉันจึงชอบปลู กต้ นไม้ เป็ นชีวิตจิตใจ ที่บ้านจึงมีทงว่
ั ้ าน
สมุนไพร ไม้ ดอกไม้ ประดับ แต่ไม่มีไม้ ผล นับรวมกันได้ ทงหมด
ั้
160 กว่าชนิด ฉันจึงมีความฝั นว่า ถ้ าฉันมีที่ดินหลายร้ อยไร่
ฉันจะทาเป็ นสวนพฤกษชาติ แล้ วตังชื
้ ่อว่า สวนพฤกษชาติพทุ ไธศวรรย์

2.

หนังสือ เพราะฉันถือว่า มันเป็ นแหล่งสรรพ

ความรู้และยังเป็ นมิตรแท้ ที่ดีที่สดุ ของมนุษย์ ฉันจึงชอบอ่านหนังสือเป็ นชิวิตจิตใจ และอ่านได้ ทกุ ประเภท ไมว่าจะเป็ นนว
นิยาย สารคดี เรื่ องสัน้ หรื อเรื่ องยาว นวนิยายจีนกาลังภายใน จาได้ วา่ ตอนเรี ยนอยูช่ นมั
ั ้ ธยมศึกษาปี ที่ 2 ได้ อา่ นหนังสือนว
นิยายจีนกาลังภายใน เรื่ องแรกก็คือ เรื่ องนักสู้สลาตัน แต่อ่านไม่จบ โดยขอยืมมาจากสุกรี แซ่ลิ่ม เพื่อนในห้ องเดียวกัน
นอกจากนี ้จึงชอบสะสมหนังสือแล้ วจะทาเป็ นห้ องสมุด 3. คอมพิวเตอร์ เพราะฉันถือว่า มันเป็ นตัวแทนของเทคโนโลยี ฉัน
จึงชอบใช้ คอมพิวเตอร์ ในการทางานด้ านเอกสาร ใช้ อินเทอร์ เน็ ต เพื่อแสวงหาความรู้ ที่อยู่บนโลกออนไลน์ เป็ นแหล่งสรรพ
ความรู้ ได้ อีกทางหนึ่ง นอกจากนี ้ยังชอบสะสมวีซีดีและดีวีดีภาพยนตร์ ซีดีโปรแกรมและดีวีดีโปรแกรมไว้ มากทีเดียว

4.

เพลง เพราะฉันถือว่า มันเป็ นตัวแทนของดนตรี ฉันจึงชอบร้ องเพลงและฟั งเพลง จึงชอบสะสมเพลงที่เป็ นแผ่ นซีดีและดีวีดี
ไว้ มากเช่นกัน ทังที
้ ่เป็ นเพลงลูกกรุง ลูกทุง่ เพลงไทยทานองจีน เพลงสากล และเพลงจีน ย ้าว่าต้ องเป็ นเพลงรุ่ นเก่าเท่านัน้
ไม่ชอบเพลงรุ่ นใหม่ ฉันใช้ งบประมาณหมดกับสิ่งที่ชอบไปมากหลายแสนบาท โดยค่อย ๆ สะสมไปเรื่ อย ๆ จนกว่าความ
ฝันของฉันจะเป็ นจริ งสักที คงจะอีกนาน

ความในใจ ตอนที่ 3 : เหตุผลเบือ้ งลึกที่ขอเออร์ ล่ ี
ฉันยังมีอายุราชการเหลืออยูอ่ ีก 4 ปี ความจริ งจะต้ องเกษียณอายุราชการตอนอายุ 61 ปี ในปี พ.ศ. 2558 แต่ฉนั
ชิงเออร์ ลเี่ สียก่อนเมื่อสิ ้นปี งบประมาณ 2554 เนื่องจากมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่เป็ นโรคแพ้ ภมู ิต้า นทานตัวเองมาตังแต่
้ ปี
พ.ศ. 2533 ประกอบกับคุณพ่อกับคุณแม่ก็ป่วยเป็ นโรคความดันโลหิตสูง ส่วนน้ องชายก็อยู่วดั หลาย ๆ เดือนจึงกลับบ้ าน
ที่สุไหงโก-ลก ทาให้ ภาระทังหมดจึ
้
งตกอยู่ที่ลกู ชายคนโตแต่เพียงผู้เดียวในการหาเลี ้ยง นื่คือเหตุผลลึก ๆ ที่ขอเออร์ ลี่
ลาออกแล้ วได้ อะไร 1. ไม่ต้องเป็ นหัวหน้ ากลุ่มงานบริ หารงบประมาณ 2. ไม่ต้องเป็ นหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ 3. ไม่ต้อง
รับผิดชอบเงินงบกลางของโรงเรี ยน 4. ไม่ต้องรับผิดชอบเงินชุมนุมสวัสดิการครู ฯ 5. ไม่ต้องประชุมบ่อย ๆ 6. ความเครี ยด
ต้ องน้ อยลง สบายใจมากขึ ้น 7. ไม่ต้องถูกนายด่า 8. ไม่ต้องไปโรงเรี ยนแต่เช้ าแล้ วกลับบ้ านค่า 9. ไม่ต้องสอนนักเรี ยน 10.
ไม่ต้องพะวงกับการถูกติดตามงานอยูเ่ สมอ 11. ไม่ต้องทาข้ อมูลสารสนเทศตังแต่
้ Smis M-obec B-obec O-bec ระยะที่
2 12. รายรับน้ อยลง เพราะได้ บานาญ 13. ไม่ต้องขาดทุนอยูบ
่ อ่ ย ๆ 14. ไม่ต้องรับผิดชอบห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2
15. ไม่ต้องรักษาการแทน ผอ. 16. ไม่ได้ ทางานในห้ องแอร์ 17. ไม่ได้ ใช้ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูง 18. ไม่ต้องเป็ นที่ปรึ กษา

สายชัน้ 19. ได้ มีเวลาเป็ นของตัวเองเสียที จะได้ ทาอะไรอีกหลายอย่างที่อยากจะทา เช่น ปลูกต้ นไม้ ศึกษาเกี่ยวกับ
คอมพิวเตอร์ เป็ นต้ น 20. ไปไหนก็ได้ ไม่ต้องลากิจ ไม่ลาออกแล้ วได้ อะไร 1. ต้ องเป็ นหัวหน้ ากลุม่ งานบริ หารงบประมาณ
2. ต้ องเป็ นหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ 3. ต้ องรับผิดชอบเงินงบกลางของโรงเรี ยน 4. ต้ องรับผิดชอบเงินชุมนุมสวัสดิการครู ฯ 5.

ต้ องประชุมบ่อย ๆ 6. ความเครี ยดต้ องมากขึ ้น หนักใจมากขึ ้น 7. ถูกนายด่าบ่อย ๆ 8. ต้ องไปโรงเรี ยนแต่เช้ าแล้ วกลับบ้ าน
ค่า 9. ต้ องสอนนักเรี ยน 10. ต้ องพะวงกับการถูกติดตามงานอยูเ่ สมอ 11. ต้ องทาข้ อมูลสารสนเทศตังแต่
้ Smis M-obec
B-obec O-bec

ระยะที่ 2

ห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์ 2

12.
15.

รายรับมากขึ ้นเพราะได้ ขนพิ
ั ้ เศษ 13. ต้ องขาดทุนอยู่บ่อย ๆ 14. ต้ องรับผิดชอบ
บางครัง้ ต้ องรักษาการแทน ผอ. 16. ได้ ทางานในห้ องแอร์ 17. ได้ ใช้ อินเทอร์ เน็ต

ความเร็ วสูง 18. ต้ องเป็ นที่ปรึ กษาสายชัน้ 19. ไม่มีเวลาเป็ นของตัวเอง 20. เมื่อมีธุระต้ องลากิจ สรุ ปแล้ วมีข้อดีมากกว่า
ข้ อเสีย ตกลงใจถ้ าเออร์ ลไี่ ม่ได้ ทาเรื่ องขอลาออกแน่นอน และเป็ นที่แน่นอนแล้ วว่า อนุมตั ิให้ เออร์ ลไี่ ด้

ความในใจ ตอนที่ 4 : การพึ่งตนเอง
นับเป็ นสิง่ สาคัญมาก ถ้ าคนเราไม่ร้ ูจกั การพึ่งตนเอง มัวแต่รอความช่วยเหลือจากคนอื่นอยู่ เป็ นนิจ เราจะอยู่ใน
โลกนี ้ยาก ดังมีพทุ ธศาสนสุภาษิ ตอยู่ว่า อตฺตาหิ อตฺตโน นาโถ ตนเป็ นที่พึ่งแห่งตน ฉันสอบบรรจุครู องค์การบริ หารส่วน
จังหวัดนราธิวาส เมื่อปี พ.ศ. 2521 ติดสารอง 1 ปี ได้ บรรจุเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2522 เป็ นครู โรงเรี ยนบ้ านภูเขาทอง
ตาบลภูเขาทอง กิ่งอาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ด้ วยตาแหน่งครู 1 ระดับ 1 ตอนอายุยา่ งเข้ า 25 ปี ถือได้ ว่าได้ ทางานช้ า
กว่าเพื่อน ๆ ใน รุ่นเดียวกันถึง 5 ปี ทีเดียว โรงเรี ยนบ้ านภูเขาทอง เป็ นโรงเรี ยนเพิ่งเปิ ดใหม่ มีชนั ้ ป. 1- ป.2 ฉันสอนชัน้ ป.2
ส่วนชัน้ ป.1 มีครูสภุ าพสตรี ซงึ่ บรรจุไปพร้ อมกันเป็ นผู้สอน มีนกั เรี ยนประมาณ 50-60 คน เป็ นลูกหลานชาวอีสานทังหมด
้
ฉันรักษาการในตาแหน่งครู ใหญ่จึงต้ องไปประชุม ณ ที่ว่าการกิ่งอาเภอสุคิริน ซึ่งอยู่ห่างจากโรงเรี ยนเป็ นระยะทาง 30
กิโลเมตร ถ้ าไปทางลัดจะเหลือประมาณ 24 กิโลเมตร มีรถยนต์โดยสารวิ่งเพียงวันละเที่ยวเท่านัน้ ถ้ าพลาดรถโดยสาร ก็
ต้ องอาศัยโบกรถเอา หลายครัง้ ก็ต้องเดิน ฉันเคยเดินจากโรงเรี ยนไปที่ว่าการกิ่งอาเภอมาแล้ วด้ วยระยะทางประมาณ 24
กิโลเมตร ใช้ เวลาในการเดินทาง 5 ชัว่ โมง 40 นาที ทาไมถึงต้ องเดิน ฉันตื่นนอนแต่เช้ ามืด เป็ นเพราะนาฬิกาข้ อมือตาย ฉัน
จึงคิดว่าเป็ นเวลาใกล้ จะตีห้าแล้ ว จึงออกเดินจากบ้ านพักเข้ าทางลัดทางหมู่บ้านวังน ้าเย็น ไปทะลุออกที่โรงเรี ยนบ้ านต้ น
ทุเรี ยน (ปั จจุบนั ถูกยุบไปแล้ ว) แล้ วข้ ามคลองไปขึ ้นถนนสายสุคิริน -บ้ านภูเขาทองที่หมู่บ้านไอปาโจใกล้ กบั โรงเรี ยนประชา
สามัคคี (ปั จจุบนั ถูกยุบไปแล้ ว) จากตรงนันไปถึ
้ งที่ว่าการกิ่งอาเภอจะมีระยะทาง 18 กิโลเมตร นัน่ แสดงว่าเดินออกจาก
โรงเรี ยนมาเป็ นระยะทาง 6 กิโลเมตรแล้ ว ระหว่างทางที่เดินอยูบ่ นถนน มีรถยนต์แล่นผ่านมาผ่านไปไม่มากนัก แต่ไม่มีใคร
หยุดรับ ฉันจึงต้ องพึง่ ตนเองด้ วยการตังใจว่
้ า เมื่อไม่มีใครรับขึ ้นรถ ฉันจะลองเดินให้ ถึง ดูซิว่ามันจะถึงไหม ถ้ าเรามีความ
พยายามอยูท่ ี่ไหน ความสาเร็ จย่อมอยูท่ ี่นนั่ เมื่อคิดได้ อย่างนัน้ จึงตังใจเดิ
้ นไปเรื่ อยจนถึงโรงเรี ยนนิคมพัฒนา 10 มีฝนตก
ระหว่างทางก็ยงั ไม่หยุด คงเดินตากฝนไปเรื่ อย ๆ จนถึงหมูบ่ ้ านกลันตัน นัน่ แสดงว่าเหลืออีกประมาณ 2 กิโลเมตรก็จะถึงที่
หมาย แล้ วเดินต่อไปจนถึงวัดสุคิรินและในที่สดุ ก็ถึงที่วา่ การกิ่งอาเภอ ดูนาฬิกาปรากฏว่าเป็ นเวลา 8.30 น. เมื่อวิเคราะห์
จากนาฬิกาข้ อมือที่ตาย แสดงว่าเริ่ มเดินออกมาจากบ้ านภูเขาทอง เวลา 02.50 น. ใช้ เวลาเดินทังกลางคื
้
นและกลางวัน 5
ชัว่ โมง 40 นาที จากระยะทางประมาณ 24 กิโลเมตร จากบ้ านไอปาโจถึงที่ว่ากิ่งอาเภอสุคิริน เป็ นระยะทาง 18 กิโลเมตร
ฉันก็เคยเดินมาแล้ ว จากโรงเรี ยนรักไทยถึงโรงเรี ยนบ้ านภูเขาทอง เป็ นระยะทาง 7 กิโลเมตร ฉันก็เคยเดินมาแล้ ว ถ้ าเป็ น
ระยะทาง 1 – 5 กิโลเมตร ฉันเดินมาหลายครัง้ แล้ ว เป็ นเรื่ องที่สบายมาก ฉันมีสถิติเคยจับเวลาดูแล้ วระยะทาง 1 ชัว่ โมง
เดินได้ 5 กิโลเมตร ต่อจากนันชี
้ วิตฉันก็ต้องผูกพันอยู่กบั การเดินเท้ าเรื่ อยมา นัน่ เป็ นเพราะฉันขี่รถจักรยานยนต์ไม่เป็ น ขี่

รถจักรยานเป็ นอย่างเดียว ปั จจุบนั ก็ยงั ไม่มีรถยนต์ แต่ฉนั ก็พอใจในสิง่ ที่เป็ นอยู่ รวมทังการพึ
้
ง่ ตนเองเป็ นหลัก ถ้ าเราอยาก
ให้ คนอื่นช่วยเรา เราก็ควรจะช่วยตัวเราเองก่อนเสมอ

ความในใจ ตอนที่ 5 : การประหยัด
สาหรับรายละเอียดของการประหยัด สามารถหาอ่านได้ จากอินเทอร์ เน็ต ดังที่ยกตัวอย่างจากลิงก์ตอ่ ไปนี ้
http://hotfile.com/dl/138840892/0baff69/save-50.ppt.html

อะไรคือการประหยัด?
คาว่าประหยัด หมายถึง การใช้ จ่ายเฉพาะในสิ่งที่จาเป็ นเท่านัน้ ซึ่งการประหยัดจะอยู่ตรงกลางระหว่างคาว่า
ตระหนี่กบั ฟุ่ มเฟื อย คือถ้ าตระหนี่ก็หมายถึงการไม่ยอมใช้ จ่ายแม้ ในสิง่ ที่จาเป็ น ส่วนคาว่าฟุ่ มเฟื อยก็หมายถึงการใช้ จ่ายที่
เกินจาเป็ น การประหยัดจึงเป็ นทางสายกลางของการดาเนินชีวิตที่ถกู ต้ อง
คนที่ตระหนี่นนในปั
ั ้ จจุบนั คงจะมีน้อย ถ้ าใครตระหนี่ได้ จริ งก็คงจะไม่เดือดร้ อนมากมายนัก และอาจจะร่ ารวยได้
ในภายหลัง เหมือนที่เขาเล่ากันมาว่าคนจีนมาจากเมืองจีนไม่มีอะไรมาเลย แต่พอมาอยู่เมืองไทยก็ค่อยๆทามาหากินโดย
ไม่ใช้ จ่ายอะไรแม้ จะจาเป็ น ซึ่งต่อมาเขาก็มีฐานะที่มนั่ คงหรื อร่ ารวยกันไปหมด ส่วนคนไทย ก็ยงั ยากจนอยู่เหมือนเดิม
เพราะมีนิสยั ฟุ่ มเฟื อย
ส่วนคนที่ฟมเฟื
ุ่ อยนันปั
้ จจุบนั มีมากมายโดยไม่ร้ ูตวั คือไม่ร้ ูตวั เองว่าเป็ นคนฟุ่ มเฟื อย เพราะเกิดมาพร้ อมกับความ
ฟุ่ มเฟื อยเสียจนไม่ร้ ูจกั ว่าการประหยัดเป็ นอย่างไร คือคิดไปว่าการประหยัดนันเป็
้ นการตระหนี่ไปเสีย
การใช้ จ่ายที่ประหยัดนันเราจะต้
้
องมองดูตวั เราเองก่อนว่าเรากิน เราใช้ หรื อเรามีอะไรที่มนั ไม่จาเป็ นที่จะต้ องกิน
ที่จะต้ องใช้ หรื อที่จะต้ องมีบ้าง เมื่อพบแล้ วก็หยุดมันเสียแล้ วจึงจะเรี ยกว่าประหยัดจริ ง
ทีนี ้ปั ญหามันก็อยูท่ ี่วา่ ใครๆก็คิดว่าตัวเองประหยัดที่สดุ แล้ ว แต่ก็ยังดื่มน ้าอัดลม สูบบุหรี่ ดื่มสุรา เที่ยวกลางคืน
กินอาหารราคาแพง ใช้ เครื่ องประดับ บ้ าแฟชั่น แต่งตัวโก้ บ้ ามือถือ บ้ าเทคโนโลยี่ ใช้ ยานพาหนะราคาแพง เป็ นต้ น ซึ่ง
บุคคลเหล่านี ้เขาอยู่ในแวดวงของสังคมที่ฟมเฟื
ุ่ อยมาเสียจนติดเลิกไม่ได้ แล้ ว ถ้ าไม่มีสิ่งเหล่านี ้เขาก็คิ ดว่ามันเดือดร้ อน
เพราะใครๆรอบตัวเขาก็มีกนั ทังนั
้ น้ นี่เรี ยกว่าเป็ นการประหยัดบนความฟุ่ มเฟื อย หรื อลดความฟุ่ มเฟื อยลงนิดหน่อยเท่านัน้
ถ้ าเปรี ยบเทียบกับคนยากจนตามบ้ านนอกที่เขาไม่คอ่ ยจะมีกิน ที่กินข้ าวกับปลาร้ า หรื อกินข้ าวกับน ้าพริ กผักจิ ้มแล้ วเขาก็
เปรี ยบได้ กบั เทวดาดีๆนี่เอง
ในเมืองหลวงก็เหมือนกับสวรรค์ที่มีแต่เทวดาที่สขุ สบาย เสพแสง สี เสียงที่ฟมเฟื
ุ่ อยอย่างมากกันอยู่ทงวั
ั ้ น ซึ่งสิ่ง
ฟุ่ มเฟื อนเหล่านันจะต้
้ องใช้ ทรัพยากรและพลังงานเช่นน ้ามันมาสร้ างและส่งเสริ มให้ เกิดขึ ้น และแน่นอนว่าทรัพยากรและ
พลังงานทังหลายก็
้
ต้องซื ้อหามาจากที่อื่น เช่น ต่างประเทศ หรื อต่างจังหวัด ถ้ าเรามีเงินซื ้อมันก็ไม่เดือดร้ อน แต่ถ้าเรามีเงิน

น้ อยมันก็ต้องเดือดร้ อนอย่างแน่นอน คือทาให้ ไม่มีสงิ่ ฟุ่ มเฟื อยมาเสพมากเหมือนเก่า ซึ่งเมื่อเทียบกับคนยากจนแล้ วเขาก็
ยังร่ ารวยอยูน่ นั่ เอง
ปั จจุบนั สือ่ ต่างๆโดยเฉพาะโทรทัศน์ได้ ครอบงาผู้คนเกือบทังประเทศให้
้
เป็ นพวกวัตถุนิยมกันไปเสียหมดแล้ ว คือ
ทาให้ บ้าเรื่ องสวย เรื่ องงามซึง่ เน้ นไปที่เรื่ องทางเพศ และบ้ าวัตถุสงิ่ ของที่มียี่ห้อราคาแพง รวมทังบ้
้ าเด่นบ้ าดัง บ้ าเกียรติยศ
ชื่อเสียง ซึง่ สิง่ เหล่านี ้จัดเป็ นสิง่ ฟุ่ มเฟื อยทังสิ
้ ้น
ความฟุ่ มเฟื อยย่อมนามาซึง่ ความสิ ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ เช่นถ้ าเราใช้ ของที่ทนั สมัยและมียี่ห้อราคาแพง ก็
ทาให้ หมดเงินไปมากเพราะของเหล่านี ้จะมีออกมาขายอยู่เรื่ อยๆ เราก็ต้องทิ ้งของเก่าและซื ้อของใหม่มาใช้ อยู่เรื่ อยๆ แล้ ว
เงินของเราก็ลดน้ อยลง เหลือน้ อยลง เป็ นต้ น ยิ่ง ถ้ าเราฟุ่ มเฟื อยมากๆ ก็แน่นอนว่าเงินย่อมไม่พอที่จะใช้ จ่าย แล้ วก็ต้องกู้
เขามาใช้ เช่นใช้ บตั รเครดิต แล้ วก็ต้องเสียดอกแพง หรื อมีหนี ้สินท่วมตัว และเมื่อผู้คนเป็ นเช่นนี ้กันมากๆ ประเทศชาติหรื อ
ผู้คนส่วนรวมก็มีสภาพเดียวกัน คือกู้เงินต่างชาติเขามาใช้ และเสียดอกแพง มี หนี ้สินท่วมตัว สุดท้ ายก็ต้องตกเป็ นทาสเขา
ด้ วยความยินยอม (คือยอมทางานหนักเพื่อผลเพียงเล็กน้ อย แต่ผลส่วนใหญ่เป็ นของเจ้ านายหมด)
การแก้ ปัญหานันมั
้ นก็ยาก เพราะมันเหมือนการติดยาเสพติด หรื อยิ่งกว่านัน้ เราต้ องค่อยๆปลูกฝั งความรู้ และ
จิตสานึกให้ แก่ผ้ คู น โดยเฉพาะเด็กไทยของเรา ให้ ร้ ูจกั การประหยัดที่แท้ จริ ง และควบคุมสื่อโดยเฉพาะโทรทัศน์ให้ เสนอสิ่ง
ที่เป็ นความรู้ หรื อสาระให้ มากกว่านี ้ เพื่อเสริ มสร้ างสติปัญญาให้ แก่คนไทยให้ เป็ นอิสระกันมากขึน้ ส่วนนโยบายที่ให้
ประหยัดการใช้ พลังงานของรัฐบาลในปั จจุบนั นี ้จัดว่าเป็ นการแก้ ปัญหาที่ปลายเหตุ ไม่ได้ แก้ ที่ต้นเหตุคือที่ความฟุ่ มเฟื อย
ของประชาชน คือเราต้ องสอนให้ ผ้ คู นรู้ จกั ประหยัดตังแต่
้ ยงั เรายังมีกินมีใช้ อย่างเหลือเฟื อ ไม่ใช่จะมาสอนเอาตอนที่ขาด
แคลนแล้ ว หรื อจะมาบังคับให้ ผ้ ูคนประหยัดเมื่อยามขาดแคลน แต่พอไม่ขาดแคลนก็ ไม่บงั คับ ซึ่งก็ จะทาให้ ผ้ คู นก็ จะ
กลับมาฟุ่ มเฟื อยกันต่อไปอีก แล้ วมันก็จะกลายเป็ นปั ญหาโลกแตกที่ไม่สามารถหาคาตอบได้ (คือแก้ ไขไม่ได้ ).
เตชปญฺโญ ภิกขุ
อาศรมพุทธบุตร เกาะสีชงั ชลบุรี
(ศึกษารายละเอียดเพิม
่ เติมได้ จาก www.whatami.net)
*********************
http://www.whatami.net/lum/lum21.html

แต่จะขอแก้ ไขบทความเพื่อชีวิต ของ เตชปญฺโญ ภิกขุ ที่ว่า เช่นเอา

ก้ อนกรวดมาคัว่ ใส่เกลือกินกับข้ าวต้ ม นันเป็
้ นการเข้ าใจผิดอย่างมาก ความจริ งเป็ นลูกคะน้ าต่างหาก เวลาคนจีนกินกับ
ข้ าวต้ มแล้ วเมล็ดตกลงถ้ วยจะมีเสียงดังคล้ ายกับก้ อนกรวด

ความในใจ ตอนที่ 6 : ความไม่ มีโรคเป็ นลาภอันประเสริฐ
อโรคยา ปรมา ลาภา พุทธศาสนาสุภาษิ ต บทนี ้ แปลว่า ความไม่มีโรคเป็ นลาภอันประเสริ ฐ เป็ นความจริ งแท้ เลย
ทีเดียว ถ้ าคนเราไม่มีโรคภัยไข้ เจ็บเลยจะถือว่าเป็ นโชคอย่างยิ่ง โรคในที่นี ้หมายถึงโรคทางกายและโรคทางใจ
ฉันเป็ นคนขี ้โรค มักจะเจ็บ ป่ วยบ่อย ที่หนักมาก เมื่อเดือนตุลาคม 2533 อาการที่เริ่ มเป็ นก็คือ มีผื่นแดงขึ ้นเต็ม
หน้ า ฉั น เริ่ ม เป็ น โรคแพ้ ภู มิ ต้ า นทานตัว เอง หรื อ โรคลูปั ส (

Lupus)

เป็ นชื่ อ ที่ ใ ช้ เรี ย กโรค

Systemic

Lupus

Erythematousus (SLE) หรื อโรคเอสแอลอี (ซึง่ มาจากตัวอักษรแรกของชื่อโรค) บางคนอาจเรี ยกว่าโรคแพ้ ภม
ู ิตนเอง หรื อ

อาจเรี ยกชื่อตามภาษาชาวบ้ านว่า โรคพุม่ พวง เพราะคุณพุม่ พวง ดวงจันทร์ เป็ นโรคนี ้จนเป็ นที่ร้ ูจกั ของคนไทยมากขึ ้น
โรคลูปัสเป็ นโรคที่เกิ ดจากความผิ ดปกติในระบบภูมิ ต้านทานหรื อภูมิค้ ุมกันที่ไม่สามารถจดจาเนือ้ เยื่อของ
ร่างกายตนเองได้ คิดว่าเป็ นสิง่ แปลกปลอม จึงสร้ างภูมิต้านทานมาทาลายเนื ้อเยื่อต่างๆ ของร่างกายตนเอง โรคนี ้สามารถ
ก่อให้ เกิดความผิดปกติได้ ในทุกอวัยวะของร่างกาย
ฉันรักษาโรคแพ้ ภมู ิต้านทานตัวเองที่คลินิกหมอรุ่งโรจน์ ในอาเภอสุไหงโก-ลก หมอจะให้ ยากดภูมิต้านทานซึ่งมีส
เตียรอยด์เป็ นส่วนผสม และจะมีผลข้ างเคียง 3 ประการคือ ทาให้ บวม กระดูกผุ และกัดกระเพาะอาหาร จนถึงปี 2536 ฉัน
มีอาการบวม ฉันจึ งไปรั กษาที่ค ลินิก หมอสมพงค์ อาเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา หมอจึ งเปลี่ยนยาใหม่โดยไม่ใช้ ส
เตียรอยด์ และในปี 2536 นี ้เอง ที่ฉนั เอาโต๊ ะทางานกลับมาที่บ้านเพื่อที่ จะตังเครื
้ ่ องคอมพิวเตอร์ ฉันยกโต๊ ะเอง ปรากฏว่า
กระดูกสันหลังลัน่ ดังกร็ อบ รู้ สกึ ปวดหลังขึ ้นมาทันที ฉันจึงไปหาหมอสมพงค์ หมอแนะนาว่าให้ ไปเอ็กซเรย์ ผลปรากฏว่า
กระดูกสันหลังยุบตัวลง 3 ข้ อ เป็ นผลให้ เป็ นคนหลังงอ และปวดหลังเป็ นอย่างมาก ช่วงนันฉั
้ นไม่ได้ สอนหนังสือตังแต่
้ ปี
2536-2540 มาเริ่ มต้ นสอนคอมพิวเตอร์ นกั เรี ยนชัน้ ป. 6 ในปี 2541 ซึง่ อาการปวดหลังทุเลาลงมากแล้ ว

ฉันมาคิดได้ วา่ จากการที่ปวดหลังเป็ นอย่างมากนัน้ เป็ นกรรมเก่าที่ทาไว้ กบั หอยทา ก เมื่อสมัยเป็ นเด็ก ชอบจับ
หอยทากมาทุบด้ วยจอบให้ เปลือกแตก แล้ วให้ เป็ ดกินเป็ นอาหาร ทุกวันนี ้จึงไม่อยากทาบาปด้ วยการฆ่าสัตว์ตดั ชีวิตอีก
แล้ ว ถ้ าเราไม่ไปเบียดเบียนสัตว์ก็จะเป็ นคนที่ไม่มีโรค

ความในใจ ตอนที่ 7 : ปฏิญญาใจของฉัน
ปฏิญญา หมายถึงการให้ คามัน่ สัญญาหรื อแสดงการยืนยันโดยถือเอาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หรื อความสุจริ ตใจเป็ นที่ตงั ้
สาหรับปฏิญญาใจของฉันเมื่อหลายปี มาแล้ วมีทงสิ
ั ้ ้น 108 ข้ อ บางข้ อก็ทาได้ แต่บางข้ อก็ยงั ทาไม่สาเร็ จ สาหรับปี ใหม่
2555 นี ้ จึงได้ กาหนดปฏิญญาใจใหม่ ดังนี ้
1. จะต้ องเลี ้ยงดูพอ่ แม่ที่แก่ชราจนกว่าชีวต
ิ จะหาไม่
2. จะต้ องทาบุญตามสมควร

3. จะต้ องไม่สบ
ู บุหรี่
4. จะต้ องไม่ดม
ื่ สุราเมรัยรวมทังเครื
้ ่ องดื่มทีม่ ีแอลกอฮอล์ทกุ ชนิด
5. จะต้ องไม่เล่นการพนัน
6. จะต้ องไม่เที่ยวกลางคืน
7. จะต้ องใช้ จา่ ยอย่างประหยัด
8. จะต้ องสะสมหนังสือเพื่อจะทาเป็ นห้ องสมุด
9. จะต้ องสะสมต้ นไม้ เพื่อจะทาสวนพฤกษชาติ
10. จะต้ องใช้ คอมพิวเตอร์ ให้ เป็ นประโยชน์มากที่สดุ
11. จะต้ องสะสมแผ่นซีดี วีซีดี และดีวีดี (เพลง ภาพยนตร์ วิดีโอ และซอฟต์แวร์ )
12. จะต้ องศึกษาวิชาไสยศาสตร์ พุทธศาสน์ เกษตรศาสตร์ คอมพิวเตอร์
13. จะต้ องทาสมาธิให้ ได้ ทกุ วันหรื อเกือบทุกวัน
14. จะต้ องสวดมนต์ไหว้ พระ อธิษฐานจิต และแผ่เมตตา
15. จะต้ องเก็บเงินให้ ได้ อย่างน้ อย 2 ล้ านภายในเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2554-2559)
16. จะต้ องไปหาดใหญ่อย่างน้ อยปี ละ 3 ครัง้ เพื่อไปหาหมอ

ความในใจ ตอนที่ 8 : การเลีย้ งดูพ่อแม่
การเลี ้ยงดูพอ่ แม่ถือเป็ นหน้ าที่ของลูกอยูแ่ ล้ ว ตรงตามมงคลชีวติ 38 ประการ ข้ อที่ 11 การบารุงบิดามารดา แต่ก็
มีลกู หลายคนที่ไม่ได้ เลี ้ยงดูพอ่ แม่เลยก็มีอยูใ่ นสังคมปั จจุบนั
ปั จจุบนั พ่อกับแม่แก่ชรามากแล้ ว พ่ออายุ 93 ปี แก่กว่าฉัน 35 ปี แม่อายุ 81 ปี ทังพ่
้ อและแม่ต่างก็ป่วยเป็ นโรค
ความดันโลหิตสูง เนื่องจากที่บ้านมีเครื่ องวัดความดันระบบดิจิตอล ฉันจึงมีหน้ าที่วดั ความดันให้ แม่กบั พ่อทุกวัน รวมทัง้
ต้ องจัดยาให้ กินทุกวัน ทังพ่
้ อกับแม่ไม่สามารถออกจากบ้ านไปซื ้อของได้ ต้ องอยูจ่ บั เจ่าอยูแ่ ต่ในบ้ าน พ่อป่ วยด้ วยโรคความ
ดันโลหิตสูงมาก่อนแม่หลายปี แม่เพิ่งมาป่ วยล่าสุดเมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2553 ก่อนหน้ านี ้ก็ป่วยมาครัง้ หนึ่งแล้ ว ส่วน
ฉันก็ป่วยด้ วยโรคแพ้ ภมู ิต้านทานตัวเองมาตังแต่
้ เดือนตุลาคม 2533 มีน้องชายคนเดียวที่ไม่ป่วย แม่ให้ กลับมาอยู่บ้าน แก

ก็ไม่ยอม เพราะแกไปอยู่วัดเสียนาน ภาระหน้ าที่ ทงหมดจึ
ั้
งตกอยู่ที่ลูกชายคนโต ทัง้ ๆ ที่เป็ นคนป่ วยเหมือนกัน แต่ยัง
ทางานได้
ฉันได้ บรรจุเป็ นข้ าราชการครูเมื่อวันที่ 21 มิถนุ ายน 2522 ทางานได้ ครบ 100 วัน ฉันได้ รับเงินเดือนตกเบิก ฉันก็
แบ่งให้ แม่ทกุ เดือน โดยคิดเป็ นอัตราส่วน เมื่อได้ รับเงินเดือนเพิ่ม แม่ก็จะได้ รับเงินจากลูกชายคนนี ้เพิ่มขึ ้นเป็ นเงาตามตัว
ฉันอยูส่ คุ ิรินจนถึงปี 2527 ฉันก็ทาเรื่ องขอย้ ายกลับมาอยูท่ ี่โรงเรี ยนบ้ านสุไหงโก-ลก เพราะเป็ นโรงเรี ยนที่อยู่ใกล้ บ้านมาก
ที่สดุ เดินจากบ้ านไปโรงเรี ยนประมาณ 10 นาทีก็ถึง ฉันตัดสินใจขอเออร์ ลี่ในปี 2554 วันที่ 1 ตุลาคม 2554 ฉันก็ไม่ต้อง
ไปทางาน เป็ นข้ าราชการบานาญ อายุราชการของฉันนับ ได้ 32 ปี 3 เดือน 9 วัน ในระหว่างที่ฉนั เป็ นครู ฉันแบ่งเงินเดือน
ให้ แม่มาตลอด 32 ปี เศษ ล่าสุดให้ แม่ 20,000.- บาทต่อเดือน ซึ่งแม่ก็ใช้ จ่ายไม่หมด เนื่องจากอยู่บ้านเอง และใช้ จ่าย
อย่างประหยัด แม่จึงมีเงินเก็บอยู่มากพอสมควร ส่วนลูกชายก็พอมีเงินเก็บอยู่บ้าง ถ้ าไม่หมดไปกับการซื ้อคอมพิวเตอร์
โน้ ตบุ๊ค แผ่นซีดี วีซีดี ดีวีดี หนังสือ ต้ นไม้ และการทาบุญ ที่ทาบุญมากที่สดุ ในชีวิตก็คือเป็ นเงิน 100,000.- บาท เพื่อสร้ าง
เสาเข็มเจดีย์วดั พระธรรมกาย
ทุกวันนี ้ฉันยังอยูเ่ ป็ นโสด ยังอยูบ่ ้ านเก่า ๆ หลังเดิม ที่มีต้นไม้ ปลูกมากที่สดุ เลยก็วา่ ได้ ไม่ใช้ โทรศัพท์ของทีโอที ใช้
แต่โทรศัพท์เคลือ่ นที่ อินเทอร์ เน็ตความเร็ วสูงก็เพิ่งมีใช้ เมือ่ เดือนพฤศจิกายน 2554 เป็ นของขวัญให้ ตวั เองเมื่ออายุครบ 57
ปี ตอนนี ้ได้ รับบานาญเดือนละ 20,000 บาทเศษ แต่ไม่ได้ แบ่งเงินให้ แม่แล้ ว เพราะถือว่า แม่มีมากแล้ ว อย่างไรก็ตามฉันก็
ต้ องก้ มหน้ าก้ มตาอุปการะเลี ้ยงดูพอ่ แม่ที่แก่ชราต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไม่ แม้ วา่ น้ องชายจะไม่ได้ สง่ เสียเลยก็ตาม

ความในใจ ตอนที่ 9 : ความอดทน
ขันติ (สันสกฤต: kṣānti' ,กษันติ) หมายถึง การรักษาปกติภาวะของตนไว้ ได้ ไม่วา่ จะถูกกระทบกระทัง่ ด้ วยสิง่ อัน
เป็ นที่พงึ ปรารถนา หรื อไม่พงึ ปรารถนาก็ตาม มีความมัน่ คงหนักแน่นเหมือนแผ่นดิน ซึง่ ไม่หวัน่ ไหว ไม่วา่ จะมีคนเทอะไรลง
ไป ของเสีย ของหอม ของสกปรกหรื อของดีงามก็ตาม
ลักษณะความอดทนที่ถกู ต้ อง
1. อดทนถอนตัวหรื อหลีกเลีย่ งจากความชัว่ ให้ ได้
2. อดทนทาความดีตอ่ ไป
3. อดทนรักษาใจไว้ ไม่ให้ เศร้ าหมอง

ประเภทของความอดทน
ความอดทนแบ่งตามเหตุที่มากระทบได้ เป็ น 4 ประเภทคือ
1. อดทนต่อความลาบากตรากตรา เป็ นการอดทนต่อสภาพธรรมชาติ ดินฟ้าอากาศ ความหนาว ความร้ อน

2. อดทนต่อทุกขเวทนา เป็ นการอดทนต่อการเจ็บไข้ ได้ ป่วยความไม่สบายกายของเราเอง ความปวด ความเมื่อย
3.

อดทนต่อ ความเจ็ บ ใจ เป็ นการอดทนต่อความโกรธ ความไม่พ อใจ ความขัดใจ อันเกิ ดจากค าพูด ที่ ไม่ช อบใจ

กิริยามารยาทที่ไม่งาม บางคน เพียงถูกคนโน้ นกระทบที คนนี ้กระแทกที เขาว่าหน่อยค่อนขอดนิด ก็อึดอัดเจ็บใจบางคน
ทนต่อความเจ็บใจได้ บ้าง เพราะเขาเป็ นผู้บงั คับบัญชาของตน ถึงจะทนไม่ได้ ก็ต้องทน การทนอย่างนี ้ได้ ถือว่ายังไม่เรี ยกว่า
ขันติบางคนทนต่อความเจ็บใจ ต่อคาพูดของคนในระดับเดียวกัน พรรคพวกเพื่อนฝูงในที่ทางานเดียวกันได้ ถือว่า มีขนั ติ
ระดับปานกลางส่วนคนที่มีขนั ติ จริ งๆ นัน้ ต้ องทนต่อการกระทบกระเทียบ เปรี ยบเปรย การทาให้ เจ็บอกเจ็บใจ จากคนใต้
บังคับบัญชาหรื อผู้ต่ากว่าได้ ในการทางานนัน้ เราต้ องมีการติดต่อกับบุคคลหลายประเภท เพราะแต่ละคนมีการฝึ กฝน
ตนเองต่างกัน ถ้ าหากไม่มีขนั ติแล้ ว ก็ไม่อาจจะทางานให้ ออกมาดีได้ อย่ างเป็ นสุข ทังบางครั
้
ง้ ยังอาจทาให้ มีเรื่ องเดือดร้ อน
มาสูต่ วั เองอีกด้ วย
4. อดทนต่ออานาจกิเลส เป็ นการอดทนต่ออารมณ์อน
ั น่าใคร่นา่ เพลิดเพลินใจ อดทนต่อสิ่งที่เราอยากทา แต่ไม่สมควรทา

ในที่นี ้มุง่ หมายถึง การไม่เอาแต่ใจตัว ไม่ยอมปล่อยตัวตามกระแสโลก ความเพลิดเพลิน เช่ น ความสนุกสนาน การเที่ยว
เตร่ ความฟุง้ เฟ้อต่าง ๆ หรื อการได้ ผลประโยชน์ในทางที่ไม่ควร เป็ นต้ น
การที่คนเรามีความอดทนสูง จะเป็ นผู้ที่มีจิตใจมุง่ มัน่ และประสบความสาเร็ จในชีวิต ถือได้ วา่ ได้ ปฏิบตั ิธรรมตาม
มงคล 38 ประการ ข้ อที่ 27 มีความอดทน นัน่ เอง

ความในใจ ตอนที่ 10 : คุณภาพของคน
คุณภาพของคน ในที่นี ้ หมายถึง ความดีในตัวคน แบ่งออกเป็ น 3 ขัน้ 3 เรื่ อง คือ 1. ความรู้ ดี 2. ความสามารถดี
3. ความประพฤติดี ทัง้ 3 ดีนี ้ ถ้ าใครมีครบในตัวก็เป็ นยอดดี ถ้ าคนไหนไม่มีครบ ความดีก็ลดลง จืดจางลง

ประการแรก ความรู้ดี เป็ นเรื่ องของสมอง เป็ นเรื่ องความคิด ความฉลาด ซึง่ เก็บสะสมมาจากวิชาการ จากข้ อมูล
จากการสังเกตมากๆ ทาให้ เกิดความรู้กว้ างขวาง ทาให้ เรารู้ไปสารพัดเรื่ อง
ประการที่สอง สามารถดี เกิดจากการฝึ กฝน อบรม ประกอบกิจการงานได้ คล่อง มีประสบการณ์ มีการประกอบ
กิจมาก คือ มีความคล่องในการทางาน มี ผลงานเป็ นเครื่ องรับรอง
ประการสุดท้ าย ความประพฤติดี ครอบคลุมประคองดีอื่นๆ ให้ ปลอดภัย ที่ว่าประพฤติดีหมายถึงการเคลื่อนไหว
ของชีวิต ไม่ไปสร้ างความเสื่อมเสีย กระทบกระทัง่ ให้ ใครเสียหาย ความดีสว่ นนี ้ จะช่วยให้ เราอยู่ในโลก ในสังคมได้ อย่าง
ราบรื่ น ปลอดภัยและเป็ นเครื่ องช่วยสนับสนุนความดีข้างต้ นให้ อยู่รอดปลอดภัยให้ เป็ นดีแท้ ปราศจากพิษ ปราศจากภัย
ถ้ าปฏิบตั ิตามหลักธรรมของมงคล 38 ประการก็จะเป็ นคนดีอย่างแน่นอน
บ้ านเมืองใด ประเทศใดมีประชากรที่มีคณ
ุ ภาพ บ้ านเมืองนัน้ ประเทศนันก็
้ จะมีความเจริ ญรุ่งเรื องอย่างมัน่ คง

ความในใจ ตอนที่ 11 : ความล้ มเหลวกับความสาเร็จ
ก่อนทึค่ นเราจะประสบความสาเร็ จได้ ย่อมต้ องพบกับความล้ มเหลวมาก่อนทังสิ
้ ้น เมื่อเรามีความเพียรมากขึ ้น
เท่าใดก็ย่อมประสบความสาเร็ จได้ ทกุ เมื่อ ดังพุทธศาสนสุภาษิ ตที่ว่า คนล่วงทุกข์ได้ เพราะความเพียร *****. วิริเยน ทุกฺ
ขมจฺเจติ
แต่เป้าหมายความสาเร็ จของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน บางคนตังความหวั
้
งไว้ สงู เกินไปก็อาจที่จะไม่สาเร็ จก็ได้
ฉะนันเราควรตั
้
งเป้
้ าความสาเร็ จไว้ ที่ความพอดี โดยยึดทางสายกลางเป็ นหลัก เมื่อทาสาเร็ จแล้ วค่อยขยับขยายต่อไป และ
ไม่ควรเกิดความท้ อถอย ท้ อแท้ หมดอาลัยตายอยาก ควรมีความมุ่งมัน่ เพราะชีวิตคือการต่อสู้ มักจะต้ องเจอกับอุปสรรค
ทังสิ
้ ้น
ฉะนัน้ อยากจะประสบความสาเร็ จในชีวิต ต้ องพิชิตอุปสรรคให้ ได้ ก่อน มีความเพียรเรื่ อยไปไม่บนั่ ทอน ประสบ
สุขแน่นอนก็เพราะเพียร

ความในใจ ตอนที่ 12 : การคิดบวก
เรื่ องของการคิดบวกก็ คือการมองโลกในแง่ดี เมื่อมีอุปสรรคก็ถือเสียว่ามันเป็ นบททดสอบของชี วิต บนถนน
เส้ นทางของชีวิตจะไม่ราบเรี ยบเสมอไป เปรี ยบเหมือนดัง่ ทะเลย่อมมีคลืน่ ลม ขึ ้นอยูว่ า่ เราจะประคับประคองชีวติ ให้ มีความ
อยูร่ อดในใลกใบนี ้ได้ อย่างไรเท่านัน้ จึงอยากจะเสนอข้ อเตือนใจเรื่ องการคิดบวกของท่าน ว.วชิ รเมธี ดังนี ้
*การคิดบวก*

เวลาเจองานหนัก --->นี่คือโอกาสให้ เตรี ยมพร้ อมการเป็ นมืออาชีพ
เวลาเจอความทุกข์หนัก --->นี่คือแบบฝึ กหัดที่จะช่วยให้ เกิดทักษะในการดาเนินชีวติ
เวลาเจอคาตาหนิ --->นี่คือการชี ้ขุมทรัพย์มหาสมบัติ
เวลาเจอคานินทา --->นี่คือการสะท้ อนให้ เห็นว่าเรายังมีความหมาย
เวลาเจอความผิดหวัง --->ธรรมชาติกาลังสร้ างภูมิค้ มุ กันให้ กบั เรา
เวลาลูกหัวดื ้อ --->โอกาสทองที่จะพิสจู น์ความเป็ นพ่อเป็ นแม่ที่แท้ จริ ง
เวลาเจอแฟนทิ ้ง --->ความเป็ นอนิจจังที่ทกุ คนต้ องเจอ
เวลาเจอคนเลว --->คือตัวอย่างของชีวิตที่ไม่พงึ ประสงค์
เวลาเจออุบตั เิ หตุ --->นี่คือคาเตือนว่าอย่าประมาทอีก

เวลาคนคอยกลัน่ แกล้ ง --->นี่คือบททดสอบที่วา่ มารไม่มีบารมีไม่เกิด
เวลาเจอความจน --->วิธีที่ธรรมชาติเปิ ดโอกาสให้ เราได้ ตอ่ สู้ชีวิต
เวลาเจอความตาย --->นี่คือฉากสุดท้ ายที่จะทาให้ ชีวติ สมบูรณ์
ว. วชิรเมธี
ส่วนการคิดบวกของสามัญชนมักจะคิดอีกรูปแบบหนึง่ เช่น
*การคิดบวก(ของสามัญชน)*

เวลาเจองานหนัก --->มีธุระที่บ้านด่วน
เวลาเจอทุกข์หนัก --->กินเหล้ าหาที่ระบายออก
เวลาเจอคาตาหนิ --->มึงเก่งมึงก็ทาเองสิ
เวลาเจอคานินทา --->ช่างหัวมันไม่ได้ ขอข้ าวมันกิน
เวลาเจอความผิดหวัง --->พระเจ้ าทาไมไม่เข้ าข้ างเราบ้ าง
เวลาเจอลูกหัวดื ้อ --->นี่แหละตัวกูตอนเป็ นเด็ก
เวลาเจอแฟนทิ ้ง --->เป็ นโอกาสดีที่จะหาประสบการณ์ใหม่
เวลาเจอคนเลว --->กูมีเพื่อนเพิม่ อีกคนแล้ ว
เวลาเจออุบตั เิ หตุ --->ช่วงเวลาของการพักผ่อนของชีวิต
เวลาเจอคนคอยกลัน่ แกล้ ง--->มีอานาจก็ทาไปอย่าให้ ถึงทีกบู ้ างจะเอาให้ เจ็บเป็ นสองเท่า
เวลาเจอความจน --->ดวงไม่คอ่ ยดีพรุ่งนี ้ยังมีโอกาส
เวลาเจอความตาย --->หมดเวรหมดกรรมเสียที(แต่ไม่มใี ครอยากหมด)
ว.วิชาญ (เพื่อนผมมันชื่อวิชาญ)

ความในใจ ตอนที่ 13 : ของฟรีไม่ มีในโลก
คนส่วนใหญ่มกั ชอบของฟรี แต่เชื่อไหมว่า ของฟรี ไม่มีในโลก ฉันเองก็ชอบของฟรี แต่ก็ควรระมัดระวัง เพราะว่า
บางครัง้ ก็ฟรี แบบมีเงื่อนไข หรื อได้ บางอย่างแถมมาด้ วย

ในโลกอินเทอร์ เน็ตก็มีของฟรี มากมาย เป็ นต้ นว่า ให้ พื ้นที่ทาเว็บฟรี เว็บบอร์ ดฟรี ดาวน์โหลดโปรแกรมฟรี ดาวน์
โหลดภาพยนตร์ หรื อวิดีโอฟรี ดาวน์โหลดอีบ๊ คุ ฟรี ดาวน์โหลดเพลงฟรี ให้ พื ้นที่ฝากไฟล์ฟรี เป็ นต้ น แต่จะเชื่อไหมว่า เราก็
ต้ องลงทุนเพื่อแลกมันมาเหมือนกัน เพราะเราต้ องกระทากับเครื่ องคอมพิวเตอร์ หรื อโน้ ตบุ๊ค ไม่ว่าจะเป็ นค่าไฟฟ้า ค่า
แบตเตอรี่ ค่า เสียเวลา ในบางครั ง้ ก็ ไ ด้ ไวรั สแถมมาด้ ว ย โดยเฉพาะผู้ที่ ชอบใช้ โ ปรแกรมที่มี ลิข สิท ธิ์ แต่ไม่อยากเสีย
ค่าลิขสิทธิ์ หรื อที่เรี ยกว่าใช้ โปรแกรมเถื่อน แล้ วไปหาโปรแกรมแคร็ กจากเว็บไซต์ที่แจกแคร็ กโปรแกรมต่าง ๆ เว็บไซต์
จาพวกนี ้มักจะมีไวรัสหรื อโทรจันเป็ นของแถมมาให้ ด้วย บางครัง้ ก็ได้ รับอีเมล์จากคนที่เราไม่ร้ ูจกั แจ้ งว่าอีเมล์ของคุณได้ รับ
รางวัลบ้ าง หรื อคุณถูกรางวัลล็อตเตอรี่ บ้าง เขาจะให้ เจ้ าของอีเมล์อ้างสิทธิ เป็ นต้ น ซึง่ อีเมล์จาพวกนี ้ฉันมักจะย้ ายไปลงถัง
ขยะหมดโดยไม่ได้ ให้ ความสนใจมันเลยแม้ แต่น้อย
จงเชื่อเถิดว่า หว่านพืชแล้ วเขาจะไม่หวังผล ไม่วา่ วันนี ห้ รื อวันไหน สักวันหนึง่ เขาก็ต้องถอนทุนคืน

ความในใจ ตอนที่ 14 : มีความสันโดษ
มีความสันโดษ ตรงกับมงคลชีวิต 38 ประการข้ อที่ 24 ความสันโดษคืออะไร สันโดษ มาจากภาษาบาลีว่า สันโต
สะ สัน แปลว่า ตน โตสะ แปลว่า ยินดี สันโดษ จึงแปลว่า ยินดี ชอบใจ พอใจ อิ่มใจ จุใจ สุข ใจ กับของของตน ความหมาย
โดยย่อ คือ ให้ ร้ ูจกั พอ รู้จกั ประมาณ
คาว่าสันโดษไม่ได้ หมายถึงการอยูล่ าพังคนเดียวอย่างเดียวก็หาไม่ แต่หมายถึงการพอใจในสิ่งที่ตนมีอยู่ ในของ
ของตัว ซึง่ ท่านได้ ให้ นิยามที่เป็ นลักษณะของความสันโดษเป็ นดังนี ้ คือ
1.ยถาลาภสันโดษ หมายถึงความยินดีตามมีตามเกิด คือมีแค่ไหนก็พอใจเท่านัน้ เป็ นอยู่อย่างไรก็ควรจะพอใจ ไม่คิดน้ อย

เนื ้อต่าใจในสิง่ ที่ตวั เองเป็ นอยู่
2.ยถาพลสันโดษ หมายถึงความยินดีตามกาลัง เรามีกาลังแค่ไหนก็พอใจเท่านัน้ ตังแต่
้ กาลังกาย กาลังทรัพย์ กาลังบารมี

หรื อกาลังความสามารถ เป็ นต้ น

3.ยถาสารู ปสันโดษ หมายถึงความยินดีตามควร ซึง่ โยงใยไปถึงความพอเหมาะพอควรในหลายๆเรื่ อง เช่นรู ปลักษณ์ของ

ตนเอง และรวมทังฐานะที
้
เ่ ราเป็ นอยู่
สามารถอ่านราบละเอียดเพิ่มเติมได้ จากลิงก์ตอ่ ไปนี ้ http://yashima.exteen.com/20070830/entry

ความในใจ ตอนที่ 15 : การถูกโกง
คาว่า โกง ตามพจนานุกรม ถ้ าเป็ นคาวิเศษณ์ แปลว่า คด ไม่ตรง ถ้ าเป็ นคากริ ยา แปลว่า เอาเปรี ยบ คิดคด ไม่
ตรงไปตรงมา ยักยอกเอา เบียดบังเอา สรุปง่าย ๆ ก็คือ เบี ้ยว นัน่ เอง

มี ใ ครบ้ า งที่ ไ ม่ ถูก โกง หลายคนคงถูก โกงมาแล้ ว ฉัน ก็ เ คยถูก โกงมาแล้ ว เช่ น กั น จ าได้ ว่ า สั่ง ซื อ้ ของทาง
อินเทอร์ เน็ต โอนเงินให้ ไปแล้ วกลับไม่ได้ รับของ 2 ครัง้ ด้ วยกัน ให้ เขายืมเงิน แล้ วลูกหนี ้ไม่จ่ายคืนก็มีหลายราย คิดเป็ นเงิน
ที่ไม่ได้ คืนก็หลายหมื่นบาท ฉันก็ต้องถือว่ามันเป็ นกรรมไม่ดีของเขา สักวันหนึง่ ก็ต้องได้ รับผลกรรมนัน้ ไม่ช้าก็เร็ ว
วิธีแก้ ก็คือ เมื่อถูกโกงไปแล้ ว ให้ ถือเสียว่า ชาติก่อนเราเคยเป็ นหนี ้เขา ชาตินี ้จึงถูกโกง หรื อฉันจะถือว่าเป็ นการ
ทาบุญ ถึงแม้ วา่ จะไม่ได้ บญ
ุ ก็ตาม สรุปง่าย ๆ ก็คือ ยอมตัดใจ
ความในใจตอนที่ 16 (สุดท้ าย) ; อดีตที่เคยเป็ นและอนาคตที่อยากจะทา
ฉันเริ่ มทางานเป็ นข้ าราชการครู ตังแต่
้ วนั ที่

21

มิถนุ ายน

2522

ในตาแหน่งครู 1 ระดับ 1 โรงเรี ยนบ้ านภูเขา

ทอง กิ่งอาเภอสุคิริน จังหวัดนราธิวาส ประมาณปี เศษ แล้ วมาช่วยราชการที่สานักงานการประถมศึกษากิ่งอาเภอสุคิริน
ต่อมาย้ ายมาปฺฏิบตั ิงานที่โรงเรี ยนบ้ านสุไ หงโก-ลก อาเภอสุไหงโก -ลก จังหวัดนราธิวาส ในเดือนสิงหาคม
ขอเกษี ยณอายุราชการก่อนกาหนด เนื่องจากสุขภาพไม่ดี เพราะป่ วยเป็ นโรคแพ้ ภมู ิต้านทานตัวเอง ในวันที่
2554

รวมอายุราชการ
ที่

32 ปี เศษ

เพราะฉะนันอดี
้ ตที่เคยเป็ นและอนาคตที่อยากจะทาจึง มีดงั นี ้

7.

อดีตที่เคยเป็ น
ครูโรงเรี ยนบ้ านภูเขาทอง
รักษาการในตาแหน่งครูใหญ่โรงเรี ยนบ้ านภูเขาทอง
ช่วยราชการที่ สปก.สุคิรินในตาแหน่งเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ครูโรงเรี ยนบ้ านสุไหงโก-ลก
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เจ้ าหน้ าที่ดแู ลห้ องปฏิบตั กิ ารคอมพิวเตอร์ ชว่ งชันที
้ ่2
สอนคอมพิวเตอร์ ชัน้ ป.6 ตังแต่
้ ปี 2541-2554

8.

เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ของโรงเรี ยนบ้ านสุไหงโก -ลก

9.

เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์ของห้ องปฏิบตั ิการคอมพิวเตอร์

10.

วิทยากรให้ การอบรมด้ านคอมพิวเตอร์
หัวหน้ ากลุม่ บริ หารงบประมาณ
รักษาการในตาแหน่งผู้อานวยการโรงเรี ยน
เว็บมาสเตอร์ เว็บไซต์สว่ นตัว

1.
2.
3.
4.
5.
6.

11.
12.
13.

อนาคตที่อยากจะทา
สร้ างรัว้ ข้ างบ้ าน
ซ่อมแซมระบบไฟฟ้าภายในบ้ าน
ห้ องสมุด
สวนพฤกษชาติพทุ ไธศวรรย์
ห้ องคอมพิวเตอร์ พร้ อมเครื่ องเสียง

2527
1

และ

ตุลาคม

