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องค์หลวงตาสละชีวิตครั้งแรกเพื่อต่อสู้กับกิเลสภายในใจ   

ครั้นพอมาถึงปีพุทธศักราช ๒๕๔๐ ชาติบ้านเมืองเกิดวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรุนแรง  

ท่านจึงประกาศตนเป็นผู้นำกอบกู้ชาติมิให้ล่มจมลงต่อหน้าต่อตา  

เพราะหากชาติพัง พระพุทธศาสนา และพระมหากษัตริย์ก็ต้องพังลงไปด้วย  

ท่านจึงยอมเสียสละชีวิตอีกครั้งเพื่อค้ำชาติไทย 

นับตั้งแต่ก่อตั้งวัดป่าบ้านตาดในป ี พ.ศ. ๒๔๙๙   

เปน็ตน้มา องคห์ลวงตาเมตตาใหค้วามสงเคราะห์โลกในดา้น

วตัถดุว้ยประการตา่งๆ มากมายหลายดา้นหลายทาง ชนดิไม่

สามารถจะบรรยายไดห้มดสิน้อยา่งตอ่เนือ่งตลอดมาจนถงึป ี

พ.ศ. ๒๕๔๐  

การสงเคราะห์โลกของทา่นเปน็แบบเงยีบ ไมย่อมให้

ปรากฏเปน็ขา่วทางหนงัสอืพมิพ ์ วทิย ุ โทรทศัน ์  ยิง่ในอดตี

ระยะทีท่า่นแขง็แรงไปไหนมาไหนองคเ์ดยีวได ้ทา่นก็ใหค้วาม

เมตตาชว่ยเหลอืในลกัษณะนีม้าโดยตลอดเชน่กนัและไมเ่คย

สนใจจะประกาศให้โลกรู ้เพราะทา่นมุง่สงเคราะหจ์รงิๆ ดงันี้ 

“...เรานีก่็ไมเ่คยคดินีน่ะวา่จะไดม้าชว่ยโลกอยา่งนี ้ นี่

มันก็เป็นมาเอง เราก็ทำตามนิสัยของเราอยู่อย่างงั้น อยู่

ใตด้นิ ใครจะมาออกขา่วออกคราวอะไร หนงัสอืผอกสอืพมิพ์

อะไร เราไม่ใหม้าทำนะ เราปดัออกทนัทนีะ .. เราทำอะไรจงึ

ไมม่ขีา่วมคีราวอะไรทัง้นัน้ เราปดัทนัทเีลย ไม่ใหม้ายุง่ วา่งัน้

เลย เราทำตามอธัยาศยัของเรา .. อยา่งสมมตุพิวกหนงัสอื- 

พมิพจ์ะเอามาออก กเ็ราเอามาทำนีม้นัของลกูศษิยล์กูหามา

ทำตา่งหาก  เรามาทำแทนเขานีน่า เครือ่งจตปุจัจยัไทยทาน

เปน็ของเขาทัง้นัน้นี ่ 

ถา้หากวา่จะออกหนงัสอืพมิพ ์ กต็อ้งเอาออกมาหมดซ ิ

เราถงึจะใหอ้อก ถา้ออกไมห่มดอยา่เอามาออกนะ มาอวดแต่

เราคนเดยีว ใช้ ไม่ไดน้ะ เราวา่งัน้นะ เขาก็ไมก่ลา้นะซ ีเพราะ

พดูอยา่งเดด็ซะดว้ยนะ บอกหา้มไม่ใหม้ายุง่ วา่งัน้เลย .. ไม่

ใหล้ง  

ทำแบบใตด้นิๆ ตลอดมา สรา้งโรงรำ่โรงเรยีน โรง-

พยาบาล สถานสงเคราะห ์ ที่ไหนกต็าม เราไม่ใหม้ายุง่ เรา

ทำของเราเอง มนักอ็ยู่ใตด้นิๆ ไมม่ีใครทราบละ ภายนอกไม่

คอ่ยทราบ นอกจากคนใกลว้ดันี ้เขาทราบกัน...” 

สละชีวิต..ค้ำชาติไทย
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โครงการช่วยชาติ 

สงครามเศรษฐกิจ ๒๕๔๐ 
 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ชาติไทยของเราประสบ

กับปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและความสับสน

ทางสังคม เฉพาะอย่างยิ่งทางด้านจิตใจ เผลอ

ลืมที่พึ่งที่ระลึกอันประเสริฐ ลืมเรื่องศีลเรื่อง

ธรรม เรื่องบุญเรื่องบาป เรื่องทานศีลภาวนา

ไปเสีย มัวมุ่งสนใจแต่เพียงวัตถุสิ่งของเงินทอง

ยศถาบรรดาศักดิ์บริษัทบริวารมากกว่าความ

รักชาติด้วยข้อปฏิบัติที่ถูกต้อง 

เมื่อดูจากภาวะจิตใจและความเป็นอยู่

ของประชาชน ตลอดจนสภาพบ้านเมืองในช่วง

ปี พ.ศ. ๒๕๔๐ กล่าวได้ว่า ในชั่วพริบตาเดียว

ไม่ทันที่ชาวไทยจะตั้งตัวทัน ประเทศไทยก็ต้อง

ประสบกับวิบากกรรมครั้งใหญ่แทบสูญสิ้น 

“เอกราช” หนี้สินล้นพ้นตัว หมดทางไป 

บรรยากาศในเวลานัน้ดมูดืมดิปดิตา ผูค้น

พากนัทอ้แทป้ระหนึง่วา่ชาตไิทยเราจะไมม่วีนัพน้

จากหล่มลึกได้อีกต่อไปแล้ว และเมื่อวันที ่ ๑๖ 

มกราคม พ.ศ. ๒๕๔๑ องคห์ลวงตาก็ไดก้ลา่วถงึ

ชะตากรรมของชาตใินครัง้นี้ ไวเ้ชน่กนัวา่ 

“. . .นี่ละเขาเรียกสงครามเศรษฐกิจ 

สงครามเงียบ เป็นอย่างนี้ละ กินแบบเงียบๆ 

ไม่ ได้มีกระโตกกระตากอะไรแหละ เงียบเลย 

เราได้วิตกอันนี้ละจึงได้ปรารภออกมา แล้ว

เพื่อนบ้านก็เป็นแล้วนี ่ ให้เห็นแล้วนี ่ .. เราพูด

ตรงๆ เลย ไดพ้จิารณาทกุสิง่ทกุอยา่งแลว้ถงึได้

พดูออกมา ไม่ใชพ่ดูออกมาแบบดน้แบบเดาเกา

หมดัอยา่งนัน้นะ พดูออกมาดว้ยการพจิารณาแลว้ 

และเรือ่งกเ็ปน็อยา่งทีว่า่จรงิๆ ไมผ่ดิ มนันา่คดิ 

เมืองไทยเราเป็นเมืองเอกราชเอกสิทธิ์

มากี่กัปกี่กัลป์แล้วนี่ เป็นมาอย่างนี้ เรายังจะมา

โดนเอาอย่างนี้ โอ้โห มันกระอักเลือดตายแล้ว

เมืองไทยเราน่ะ แบบกลืนเลยไม่ต้องเคี้ยว 

แบบกลนืเลย มนันา่คดิมากนะ เวลานีเ้พือ่นบา้น
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แบบกระโตกกระตากอะไรนะ มาแบบเงียบ 

แล้วพูดอะไรไม่ได้ด้วย กลืนพร้อมไปด้วย ไม่

ต้องเคี้ยว นี่ เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจ 

สงครามเงียบ ...  

สงครามนี้ ไม่ดังนะ ปุ๊บ กลืนปุ๊บๆ เลย 

วิตกมากอยู่เรา .. ทราบข่าวว่าเขายึด นั่นเห็น

ไหมล่ะ ติดหนี้เขาไม่มีเงินให้เขา เขาเข้ายึด

ธนาคาร ยึดทั่วประเทศเลย นี่แบบกลืนเงียบ

กินเงียบ เขาเรียกสงครามเศรษฐกิจ กินแบบ

นี้ละ...” 

ผลของวิกฤตเศรษฐกิจใน

ป ีพ.ศ.๒๕๔๐ นี ้ ทำใหธ้นาคาร-

แหง่ประเทศไทยประสบภาวะ

ขาดทุนจากการซื้อขาย  

เงินตราต่างประเทศเป็น

จำนวนมาก ธนาคารและ

สถาบันการเงินถูกสั่งปิด 

หน่วยงานภาครัฐ เอกชน 

ตลอดจนประชาชนต่าง

ประสบภาวะหนี้สินพะรุง-

พะรังแม้แต่ โรงพยาบาลต่างๆ     

ก็ถูกตัดงบประมาณจากรัฐ ข่าวฆ่าตัวตายเกิด

ขึ้นรายวันเพราะกิจการล้มละลาย ไม่มีเงินใช้

หนี ้ โรงงานและกจิการหา้งรา้นทยอยปดิตวัไป 

ตึกแถวอาคารพาณิชย์มีแต่ความรกร้างว่าง

เปล่าไม่มีผู้อยู่อาศัย โครงการก่อสร้างถนน

หนทางกลายเปน็เศษอฐิเศษปนู ผูค้นตา่งพากนั

ตกงาน บณัฑติจบการศกึษา ก็ไมม่งีานทำ ทัว่

ทกุหวัระแหงจงึมแีตภ่าพแหง่ความสลดหดหู่ใจ

อย่างไม่เคยปรากฏมา

ก่อนในประวัติศาสตร์

ชาตไิทย  

ความลำบาก

ยากแค้นดังกล่าวนี้

หมุน เข้ ามาใกล้ชิด

ตดิพนักบัการสงเคราะห์ 

ประจำวนัขององคห์ลวงตา

ถึ งกั บทำ ให้ ท่ านต้ อ ง

กล่าวว่า 

                             

.   ”...ทางโรงพยาบาล เป็นที่หนึ่งที่ ไปช่วย     

เต็มกำลังความสามารถ ปีนี้ยิ่งเป็นปีที่หนักเป็น

กรณีพิเศษอีก คือโรงพยาบาลต่างๆ วิ่งมาขอ

เงินไปใช้หนี้ ว่างบประมาณไม่มี .. ทางรัฐบาล

สั่งมาให้ซื้อของในวงเงินเท่านั้นๆ แล้วจะส่งเงิน

มา ทีนี้รัฐบาลไม่ได้ส่งมาให้ เลยติดหนี้เขา วิ่ง

เข้ามาหาวัด เราช่วยแทบเป็นแทบตาย ช่วย

เป็นล้านๆ แต่ละโรงๆ ติดหนี้เขา แล้วจะทำ  

ยงัไง มเีทา่ไรกท็ุม่กนัลง บางทถีงึกบับอกวา่จา่ย 

ไม่หมดนะ ให้จ่ายเป็นงวดๆ งวดที่สองที่สามมี

มาแล้วค่อยจ่ายอีก เราว่าอย่างนั้น คือมันไม่

ไหว มันมากจริงๆ ปีนี้เป็นอย่างนั้น 

ทุกปีมีแต่มาขอเครื่องมือ เราก็ช่วย

เครื่องมืออะไรต่ออะไร ปีนี้กลับมาขอใช้หนี้แล้ว

มันเป็นยังไงรัฐบาลเราจะไม่จมแล้วเหรอ 

ปกครองบ้านเมืองกันยังไงถึงจะปล่อยให้  

บา้นเมอืงจม แมแ้ต่โรงพยาบาลซึง่เปน็หวัใจของ  

ชาติจริงๆ ก็ยังจะล้มไปนี้ จะทำยังไงกัน...” 

แม้ ในยามปกติปัญหาเล็กกว่า ท่านยังมี

เมตตาช่วยเหลือสงเคราะห์อย่างจริงจัง บัดนี้

ปัญหาขยายวงกว้างขึ้นเป็นความทุกข์โดยรวม

ของคนทั้งชาติจนอาจถึงขั้นสูญสิ้นอธิปไตยของ

ไทยเลยก็ว่าได้หากไม่ช่วยกันเยียวยาแก้ ไขให้

ทันการณ์ ประกอบกับความเมตตาสงสาร  

พี่น้องชาวไทยเป็นล้นพ้น ท่านจึงปรารภขึ้น

ด้วยความห่วงใยว่า  

“จำเป็นต้องอาศัยความสามัคคีของ



พี่น้องไทยทุกคนให้ เสียสละช่วยกันอย่าง

จริงจัง”


โดนแล้วนะ โดนอย่างที่ว่านี้ โดนอย่างกลืน

เงียบเลย ยึดปุ๊บๆ เลย .. เงินตั้งเป็นแสนล้าน 

ฟังซิว่าแสนล้านกว่า ดอกเบี้ยออกเดือนหนึ่ง

เท่าไรแล้ว ตั้งแต่ค่าให้ดอกเบี้ยเขาก็จะไม่พอ

สำหรับประเทศไทยเรา ไหนจะมีปัญญาไปช่วย

ถึงแสนล้าน คิดดูซิ ถ้าทั้งประเทศเราไม่ช่วยกัน

แล้วไปไม่ไหวจริงๆ นะ 

ไม่มีความเสียหายอะไรเราพิจารณาแล้ว 

เรื่องความเสียหายกับประเทศชาตินี้ ไม่มี มีแต่

ทำประเทศชาติให้มีความแน่นหนามั่นคง ช่วย

ตัวเองได้ ในกาลต่อไปเป็นลำดับตั้งแต่บัดนี้ต่อ

ไป เนื่องจากที่พวกเราทั้งหลายต่างคนต่างช่วย

เหลือกัน .. 

ใครก็ตามจะอยู่ ได้เพราะชาติ ถ้าชาติจม

ไปเสียแล้วไม่มีใครอยู่ได้ สูงขนาดไหนต่ำขนาด

ไหนจมไปด้วยกัน ถ้าชาติอยู่ ไม่ได้แล้วอยู่ ไม่ได้

เมืองไทยเรา ... เพราะรากแก้วอยู่ที่นี่ ต้นลำ

อยู่ที่นี่ อยู่ที่ชาตินี่ เพราะฉะนั้นเราถึงวิตก

วิจารณ์มากมันเกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเรา ต้อง

รีบพิจารณา เวลากำลังเงียบๆ อยู่นี้ ให้

พิจารณา ครั้นเวลามามันมาเงียบนะ ไม่ได้มา



598 599





การย้ายราชธานีจากกรุงธนบุรีเป็นกรุงรัตนโกสินทร์


บันทึกนิมิตกู้ชาติไทย

  
นิมิตหลวงตา..  
รู้ทันสนธิสัญญา IMF 

 

ภาวะแห่งความทุกข์ระทมเช่นนี้ สำหรับ

พระภิกษุผู้ประจักษ์แจ้งในธรรมขั้นสูงสุดใน

พระพุทธศาสนาเช่นองค์หลวงตาแล้ว ย่อมเห็น

เป็นปกติธรรมดาของโลกและสรรพสัตว์ที่ล้วน

ต้องประสบกับความทุกข์ ความไม่เที่ยง และ

ความไม่มีตัวตนพอจะยึดถือเป็นสาระแก่นสาร

ได้ ในยามที่ชาติไทยต้องประสบกับทุกข์เช่นนี้ 

องค์หลวงตาย่อมพิจารณาเห็นเป็นเรื่องปกติ

ธรรมดาและไม่น่าจะมีสิ่งใดเข้ามากระทบต่อ

ความรู้สึกของท่านได้ 

อย่างไรก็ตาม ด้วยใจที่เปี่ยมด้วยเมตตา-

ธรรมขององค์หลวงตาและความรุนแรงของ

เหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้องค์หลวงตาตัดสินใจ

ทำในสิ่งที่ เหนือความคาดหมายของเหล่า

ศิษยานุศิษย์ทั่วทั้งประเทศ ท่านเกิดความรู้สึก

สลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งในวิกฤตการณ์ของ

ชาติในคราวนี้ ซึ่งมิใช่เกิดจากภาพหรือข่าวที่

เห็นจากภายนอกเท่านั้น ภาพแห่งความทุกข์

และหนทางเยียวยาแก้ ไขได้แสดงอย่างชัดเจน

ประจักษ์ใจจากการอบรมจิตตภาวนามาอย่าง

ช่ำชอง ภาพภายในนี้กระเทือนจิตของท่านถึง

กับทำให้มิอาจนิ่งดูดายต่อวิกฤตการณ์ในครั้งนี้

และเริ่มแนะแนวทางเข้าช่วยเหลืออย่างจริงจัง 

ดังคำกล่าวเมื่อ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ ว่า 

“...เราพูดจริงๆ จะขายโง่ขายความฉลาด

ขายเลวขายดีก็แล้วแต่เถอะ ก็ภาวนาอยู่

ธรรมดาทุกคืน เราภาวนาอยู่อย่างนั้น จากนั้น

แผ่เมตตาจิตทั่วไปหมด เมื่อคืนนี้ ..  มันขึ้น   

องค์หลวงตาเล่านิมิตภาวนาให้ฟังว่า ปกติทุกคืนท่านเข้าสมาธิภาวนาแผ่เมตตาจิตแก่สรรพสัตว์

ทั้งมวล  อำนาจของจิตแผ่ ไปไม่มีประมาณในสามแดนโลกธาตุ คืนหนึ่งจิตของท่านย่นเข้ามาสะดุดกึ๊ก  

อยู่ที่จุดเมืองไทยของเรา เกิดความห่วงโลกห่วงสงสาร  ประเทศชาติบ้านเมืองถึงขั้นจะล่มจะจม  

ในนิมิตภาวนานั้นปรากฏว่า ชาติไทยมีแต่ความมืดดำปกคลุมมืดครึ้มไปหมด ในจิตอ่อนนิ่มแผ่

เมตตาไปทางใดประหนึ่งว่าจะหมดหวัง ทั้งๆ ที่ก่อนนี้ ไม่เคยมีอะไรขวางกั้นทางเดินแห่งจิตที่เมตตา

ครอบโลกธาตนุี้ ไดเ้ลย แมพ้จิารณาแผเ่มตตา ครัง้ที ่๑  ครัง้ที ่ ๒  ครัง้ที ่ ๓  กเ็ปน็เชน่นัน้ 

จึงกำหนดจิตพิจารณาหาผู้ใดจะมาช่วยแบ่งเบาภาระและจุดประกายให้แสงสว่างแก่ประเทศชาติ

ที่ดำมืดครื้มนั้นก็ ไม่เห็นมี  ประหนึ่งว่า  “หมดหวังแล้วหนอ!”  ชาติบ้านเมืองคราวนี้  ถึงคราวที่จะสูญ

สลายสิ้นชาติและพระพุทธศาสนาที่ให้ความร่มเย็นแก่โลกมาเป็นเวลานาน  มองไปช่องทางใดก็มีแต่

ทางคับแคบตีบตัน กว้างก็กว้างเพื่อตีบตัน 

เมื่อไม่เห็นมีผู้ใดที่พอจะช่วยได้แล้ว  จึงกำหนดจิตย้อนเข้ามาภายในตน .. ปรากฏว่าเห็นเป็น  

แสงสว่างเพียงหิ่งห้อย จึงกำหนดจิตเข้าไปตามลำแสงอันน้อยนิดนั้น  แม้จะเป็นช่องแคบๆ ก็จริงแต่

เมื่อกำหนดดูปรากฏว่าทะลุไปได้ พิจารณาดูแล้วแสงเพียงหิ่งห้อยนั้น ก็คือตัวท่านเอง 

 นอกจากนี้ ท่านยังกล่าวด้วยว่า การออกมาช่วยชาติในคราวนี้ของท่านจะมีอยู่  ๒  ทาง  คือ                         

                   ๑. จะเป็นทางบุญนำประชาชนไปสวรรค์  พรหมโลก  นิพพาน        

        ๒. จะเปน็ทางบาปไปนรกสำหรบัผู้ไมเ่หน็ดว้ย  ไมอ่นโุมทนา  แต่   

        คิดจ้องทำลาย  ลบหลู่ เหยียบย่ำ สกัดกั้นการช่วยชาติ 

 นิมิตภาวนาในครั้งนี้ถึงกับทำให้ท่านร้อง “โก้ก” และ  

 ออกประกาศเลยว่า 

“ถ้าหลวงตาบัวยังไม่ตาย  เมืองเรายังจมไม่ ได้  นี่คือ  

กำลังใจของเรา  มันพยายามแหวกว่ายเอาให้ ได้  ส่วน

ร่างกายไม่ต้องพูดถึงเลย  มันหมดสภาพแล้ว  ที่อยู่ ได้ก็เพราะ

กำลงัใจอยา่งเดยีวเทา่นัน้  ไมอ่ยา่งนัน้หลวงตาตายแลว้” 

  

 

ขึ้นอะไร ห่วงโลกห่วงสงสารแล้วก็ย่นเข้ามาๆ 

เข้ามาถึงจุดเมืองไทยเรา ทีนี้เกิดความสงสาร

ขึ้นมา เกี่ยวกับเรื่องเมืองไทยเรานี้ติดหนี้ติดสิน

เมืองนอก .. ทำยังไงกัน .. เพื่อกู้ชาตินี่นะ 

อย่างนี้ละความเมตตามันหากซอกแซก

ซิกแซ็กไป เมื่อคืนนี้ โผล่ขึ้นมาจนได้ เราก็ไม่

เคยเปน็ เมือ่คนืนีอ้อกพุง่มาตรงนี ้ วา่จะแกต้รง

ไหน แก้เราก็ต้องเอาเงินกับลูกศิษย์ลูกหาทั่ว

ประเทศไทยนี้มาให้เราเอง พูดง่ายๆ ไม่ใช่ให้

ใครละ มาให้เราเอง ก็มีเท่านั้นละจะทำยังไง 

เราคิดอยากให้ทางรัฐบาลพินิจพิจารณาเรื่อง

เหล่านี้ จะพิจารณากันยังไง .. ตามธรรมดา

อะไรที่รู้แล้ว ควรไม่ควรนี้ก็เก็บไว้ อันใดควร

ออกมากน้อย อันไหนไม่ควรก็เก็บไว้ ในลิ้นชัก 
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เงื่อนไขและการปฏิบัติ 

              

ตารางแสดงการเบิกจ่ายเงินกู้ของประเทศไทย จาก IMF รวม 12 งวด 

*
การอนุมัติเงินกู้ยืมในงวดนี้ทำให้เกิดเงื่อนไขผูกมัดประเทศไทยอย่างร้ายแรง
ซึ่งก่อนหน้านี้
๒
วัน
องค์หลวงตาได้เล่านิมิตวิกฤตของ

ประเทศไทยให้ลูกศิษย์ฟัง
เพียงแต่มิได้บอกว่า
เป็นญาณความรู้ล่วงหน้าของท่านเอง


แต่อันนี้ ไม่อยู่เสียแล้ว เตะลิ้นชักแตกกระจาย

เลย .. 

นี่เป็นนิมิตเราเป็นจริงๆ เมื่อคืนนี้ จึงได้

ออกพูด ก็เราทำของเราทุกคืน เราพูดจริงๆ 

จิตใจแผ่ทั่วแดนโลกธาตุมาว่าอะไรแคบๆ เท่านี้ 

ค่อยวนเข้ามาแคบเข้ามาๆ เข้ามาถึงเมืองไทย 

เมื่อคืนนี้ออกมาติดตรงนี้เสียแล้ว ทุกคืนไม่ติด 

ไม่ออกช่องนี้มันออกช่องอื่น แต่เมื่อคืนนี้ออก

ช่องเมืองไทย ช่องเมืองไทยติดหนี้เขา แล้ว

เมืองไทยเราคนไทยเป็นทุกข์กันมากมายก่าย

กอง ฆ่าตัวตายก็มี โห ..  

เมื่อพูดถึงจุดนี้แล้วให้พิจารณากัน ต่าง

คนก็ต่างเป็นไทยด้วยกันทำไมจะไม่มีน้ำใจ เรา

แน่ ใจว่ามี หาได้คนละบาทก็เอา ขึ้นตั้งแต่  

บาทหนึ่งขึ้นไปถึงล้านถึงแสนถึงหมื่นถึงพันถึง

ร้อยถึงสิบช่างมัน ควรจะได้ยังไงเอา พรึบเลย

เราคิดว่าจะได้นะ เพราะไม่มีอะไรเสียหายนี่ 

ประกาศน้ำใจเมืองไทยเราอีกด้วยซ้ำ ทั้งๆ ที่

เขาก็ติดหนี้เหมือนกัน เมืองอื่นก็ดี แต่เขาไม่

แสดงอาการอย่างนั้น เมืองไทยเราแสดง

อาการอย่างนี้ขึ้นมาเพื่อกู้ชาติ ไทยเราให้  

เต็มเม็ดเต็มหน่วย ให้ผาสุกร่มเย็นทั่วหน้ากัน 

เสียหายตรงไหน พิจารณาแล้วไม่มีอะไรเสีย

หาย มีแต่ทางได้อย่างเดียว บริจาคทางอื่นยัง

บริจาคได้ ต่างคนต่างเป็นชาติไทยด้วยกัน

บริจาคเพื่อกันเองจะเป็นอะไรไป 

พากันจำเอานะลูกศิษย์ลูกหา วันนี้เพียง

เผดียงเท่านั้น นี่พูดจริงๆ ออกมาจากหัวใจ

จริงๆ เป็นอย่างนั้นเมื่อคืนนี้ มาข้องตรงนี้ อ้าว 

ทำยังไงกัน เกี่ยวกับทางช่วยโลกเราก็ช่วยมา

พอ ทางแผ่เมตตาจิตก็แผ่เต็มเม็ดเต็มหน่วย 

แล้วเมื่อคืนนี้มาข้องตรงนี้แก้ ไม่ตก ถ้าไม่แก้กับ

ลูกศิษย์ลูกหาทั่วเมืองไทยเรานี้แก้ ไม่ตก ถ้าแก้

อย่างนี้แล้วตกแน่ๆ หนี้สินในเมืองไทยเราตก

พรึบเลย ทำยังไงมันแน่นหัวอกเมื่อคืนนี้ อ้าว 

เอาแล้วทีนี้ มาติดตรงนี้ปึ๋งเลยเทียว ติดไม่ใช่

ติดน้อยๆ ติดปึ๋งเลยเทียว ถ้าออกก็ออกแบบปึ๋ง

เลยเหมือนกันออกได้ .. ไปติดหนี้เขาก็เมืองไทย

เราเองเป็นคนไปติด เรียกว่าทำให้ล่มจม ฟื้น

กลับคืนมาก็เป็นเมืองไทยคนไทยเราเองจะเป็น

อะไรไป .. 

นี่ละวิตกวิจารณ์ แต่เวลามาออกเมื่อคืนนี้

ไม่ได้ออกจากการเป็นอารมณ์นะ ไม่ได้เอาอันนี้

มาเป็นอารมณ์ พิจารณาตามธรรมดาๆ วนเข้า

มาๆ แคบเข้ามาๆ ถึงเมืองไทย คราวนี้อันนี้

ออกปึ๋งเสียแล้ว มาถึงเมืองไทยแต่ก่อนก็

ธรรมดา เมื่อคืนนี้ ไม่ธรรมดาเสียแล้วใส่ปึ๋งเลย 

.. การติดหนี้เป็นทุกข์นะ ทุกข์ที่สุดเลย ในธรรม

ท่านก็บอก ความติดหนี้เป็นทุกข์ที่สุดในโลก 

ความไม่มีหนี้มีสินเป็นสุขมากในโลก  ท่านก็

บอกไว้มี ในธรรมในบาลี อิณาทานัง ทุกขัง  

โลเก ความติดหนี้เป็นทุกข์มากในโลก ความ

ไม่มีหนี้มีสินเป็นสุขมากในโลก ท่านแสดงไว้...” 

พระธรรมเทศนานี้จึงเป็นการประกาศ

เจตนารมณ์แห่งการกู้ชาติขององค์หลวงตาเป็น

ครั้งแรก สร้างความฉงนแก่บรรดาศิษย์และ

ประชาชนชาวไทยไม่น้อยทีเดียว และที่น่า

อัศจรรย์ยิ่งนอกเหนือความรู้ของคนทั่วไปใน

เวลานั้น นั่นคือก่อนที่องค์หลวงตาจะเล่านิมิตนี้

เพียง ๒ วัน คือ เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน 

พ.ศ. ๒๕๔๐ นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงการคลังได้ร่วมลงนามเซ็น

สัญญากู้เงินจาก IMF โดยทำหนังสือแสดง

เจตจำนง (Letter of Intent) เป็นครั้งที่ ๒ 

และได้ทำความตกลงในเงื่อนไขสำคัญระหว่าง

ประเทศไทยกับ IMF ให้ต้องกระทำการตาม

สัญญาโดยมิได้นำมาเปิดเผยต่อรัฐสภาหรือ

สาธารณชนแต่อย่างใด ในเวลานั้นจึงแทบจะ

หลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี
พ.ศ.
๒๕๔๐



สถิติการฆ่าตัวตายของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นจน


น่าตกใจ
โดยในปี
พ.ศ.
๒๕๔๓
มีคนไทยเสียชีวิต


จากการฆ่าตัวตาย
ถึง
๕,๒๐๐
คน
เฉลี่ยวันละ
๑๔
คน





ธนาคารแห่งประเทศไทย
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ตัวอย่างแสดงเงื่อนไขที่ ไทยต้องปฏิบัติตามหนังสือแสดงเจตจำนงกับ IMF 

 
 

 หนังสือแสดงเจตจำนง  
สาระสำคญัเกีย่วกบัการดำเนนิการดา้นกฎหมาย   

    Letter of Intent  

 

    ฉบับที่ ๑  ๑. ... 

  (๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๐)  ๒. ... 

      ๓. ... 

 

    ฉบับที่ ๒  ๑. ... 

  (๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๐)   ๒.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    ฉบับที่ ๓  ๑. ... 

  (๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๑)  ๒. ... 

      ๓. ... 

ไม่มีผู้ ใดทราบรายละเอียดของเงื่อนไขดังกล่าว

เลย จะมีก็แต่เพียงรัฐบาลและหน่วยงานที่รับ

ผิดชอบไม่กี่คนเท่านั้น ไม่ต้องกล่าวถึงบรรดา

ศิษยานุศิษย์ขององค์หลวงตาที่อยู่วงนอกยิ่ง

ไม่มีทางจะล่วงรู้ ได้  

อย่างไรก็ตาม มหันตภัยในสนธิสัญญา

ฉบบันี้ ไมอ่าจปดิบงัญาณความรูข้ององคห์ลวงตา 

ไปได ้ เงื่อนไขตอนหนึ่ง  

ระบุว่ารัฐบาลต้องดำเนิน

การแก้ ไขพระราชบญัญตัิ

เงินตราโดยอ้างว่าเพื่อ

ให้การดำเนินการของ

ธนาคารแห่ ง -

ประเทศไทยมีความ  

ทันสมัยขึ้นซึ่ง  

ข้ อ ต ก ล ง กั บ   

IMF ในเรื่องนี ้ 

ได้ปรากฏชัดเจนในอีก ๓ 

เดือนต่อมา เมื่อธนาคารแห่ง

ประเทศไทยได้ทำหนังสือที่ ธปท.ชบ.๑๒๕๙/

๒๕๔๑ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม พ.ศ.๒๕๔๑ ถึง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง  ให้ ใช้

แนวทาง “การรวมบัญชี” ของฝ่ายการ

ธนาคาร และ ฝ่ายออกบัตรเข้าด้วยกัน จน

กลายมาเป็น “ร่างกฎหมายรวมบัญชี” ในเวลา

ต่อมา  

สำหรับมหาภัยของเงื่อนไขตามสนธิ

สัญญา IMF ในแต่ละฉบับนี้ กล่าวได้ว่าแทบ

ทุกฉบับล้วนส่งผลกระทบร้ายแรงต่อความ

มั่นคงของชาติ และยังมีผลผูกพันต่อสมบัติของ

ชาติและต่อคนไทยทุกคนอีกด้วย ซึ่งกว่าจะรับรู้

โดยทั่วกันได้ก็ล่วงเลยมาหลายต่อหลายปีจน

ชาติไทยแทบจะสูญสิ้นอธิปไตยและสูญเสีย

สมบัติของชาติไปมากมายมหาศาล ทั้งยังทำให้

มีภาระหนี้สินตามมาอีกจำนวนมาก  

ดังนั้น การเล่านิมิตขององค์หลวงตาที่ถูก

จังหวะสอดคล้องกับวันทำสัญญาฉบับที่ ๒ กับ 

IMF พอดิบพอดีเช่นนี้ จึงเหมือนกับเป็นการส่ง

สัญญาณให้รู้ว่า ณ จุดนี้เองเป็นจุดเริ่มต้นของ

กฎหมายมหาภัย ซึ่งจะทำชาติให้ล่มจมได้  

และ ณ จุดเดียวกันนี้อีกเช่นกันเป็นจุดเริ่มต้น

ของการกู้ชาติขององค์หลวงตาและยังยืนยัน

ด้วยว่าจะสามารถนำพาชาติให้พ้นจากภัยได้

ด้วยความรู้จากจิตตภาวนาขององค์หลวงตาใน

ครั้งนี้จึงเป็นที่น่าอัศจรรย์ยิ่ง ดังนี้ 

“...ได้มาเห็นสภาพการณ์ของเมืองไทย

เราอยู่ ในขั้นวิกฤตการณ์ ขั้นที่จะเข้าขั้นแห่ง

ความล่มจมได้ ซึ่งเป็นไปด้วยความน่าวิตก

วิจารณ์เอามาก ดังที่เราทั้งหลายก็ทราบด้วย

กันแล้ว มองไปไหนก็มองไม่เห็น ใครจะเป็น

ผู้นำชาติไทยของเรานี้ ให้ขึ้นจากหล่มลึก มอง

ไปที่ ไหนก็มีแต่ตีบตันอั้นตู้ๆ ใครจะเป็นผู้

สามารถยกได้ มองไปไหนก็ไม่เห็นๆ.. 

จึงได้หันหน้าเข้ามาสู่ความเป็นหัวหน้า 

ก่อนที่จะมาเป็นหัวหน้าของพี่น้องทั้งหลาย ก็  

ได้คิดทบทวนเต็มกำลังความสามารถแล้วว่า 

ประเทศไทยของเรานี้จะออกพ้นภัยไปได้ในทาง

 

เนือ้หาในฉบบันี้ ไมม่สีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลงัหลวง 

 

เนือ้หาในฉบบันี้ ไมม่สีว่นทีเ่กีย่วขอ้งกบัคลงัหลวง 





๒๔
พฤศจิกายน
๒๕๔๐
รัฐบาลทำหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่
๒
กับ
IMF


๒๕
พฤศจิกายน
๒๕๔๐
รัฐบาลลงนามทำสัญญากู้เงินจาก
IMF


๒๖
พฤศจิกายน
๒๕๔๐
องค์หลวงตาภาวนามีนิมิตเห็นวิกฤตของชาติจาก


สัญญาฉบับนี้ว่าจะส่งผลกระทบต่อคลังหลวงอย่างรุนแรง
 องค์ท่านจึงก้าว

ออกมาเป็นผู้นำพาพี่น้องชาวไทยปกปักรักษาคลังหลวง
 ตั้งแต่นั้นเป็นต้น

มา...นับเป็นญาณความรู้ขององค์หลวงตาโดยแท้



ทั้งนี ้ คาดว่าจะสามารถเสนอให้รัฐสภา

พิจารณากฎหมายที่จำเป็น ในการแปรรูป  

รฐัวสิาหกจิทีย่งัไม่ไดแ้ปรรปูเปน็บรษิทัจำกดั

ภายในเดอืนมถินุายน ๒๕๔๑ ... 

 สำหรับกฎหมายทางด้านการเงิน ก็ได ้ 

มีการทบทวนและแก้ ไขส่วนที่เกี่ยวข้องแล้ว 

รวมทั้งจะได้มีการแก้ ไขพระราชบัญญัติ  

เงินตรา เพื่อให้การออกกฎหมายสำหรับ

การดำเนินการของธนาคารแห่งประเทศ

ไทยทัน สมัยขึ้น ... 
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IMF หรือ International Monetary Fund คือองค์กรที่รัฐบาลของ

กลุ่มประเทศพันธมิตรได้ร่วมก่อตั้งขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ โดยถือกำเนิด

ขึ้นจากการประชุม United Nations Monetary and Financial 

Conference เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๗ (ค.ศ. ๑๙๔๔) มีวัตถุประสงค์เพื่อดูแล

เสถียรภาพของระบบการเงินระหว่างประเทศ อันจะเอื้ออำนวยต่อการขยายตัว

ของการค้าโลก และเป็นพื้นฐานสำหรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการ

ลงทุนในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทั่วโลก  

IMF เริ่มดำเนินการเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๘๙ (ค.ศ. ๑๙๔๖)  มีสำนักงานใหญ่

อยู่ที่กรุงวอชิงตัน ดีซี และมีฐานะเป็นทบวงการชำนัญพิเศษของสหประชาชาติ 

มีหน้าที่สนับสนุนความร่วมมือทางการเงิน การค้าระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิด

การขยายตัวทางเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงาน สร้างรายได้ สร้างเสถียรภาพใน

อัตราแลกเปลี่ยน ป้องกันการแข่งขันกันลดค่าเงินเพื่อชิงความได้เปรียบ

ทางการค้า ให้ความสนับสนุนด้านการเงินแก่ประเทศสมาชิก ในการปรับฐานะ

ดุลการชำระเงินให้ดีขึ้น โดยไม่ต้องใช้มาตรการต่าง ๆ ซึ่งก่อให้เกิดผลเสียทั้งต่อ

เศรษฐกิจของประเทศนั้นและประเทศสมาชิกอื่น ๆ โดยส่วนรวม เป็นต้น 

ถ้าเป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติอยู่ก่อนแล้ว ก็สามารถสมัคร

เป็นสมาชิกของ IMF ได้ และเมื่อเป็นสมาชิก IMF แล้วก็จะได้ “โควตา” โดย

จำนวนโควตาจะขึ้นกับขนาดของเศรษฐกิจ เงินสำรอง ของประเทศนั้นๆ เมื่อได้

จำนวน “โควตา” ก็จะรู้ว่าประเทศนั้นๆ สามารถกู้เงินจาก IMF ไปได้จำนวน

เท่าใด .. และ “โควตา” ก็ถูกใช้เป็นหลักในการคิด “คะแนนเสียง” เช่นกัน  

เงินทุนที่ IMF ใช้จะเรียกว่า “resources” หรือ “ทรัพยากร” (เงิน

นั่นเอง) ได้มาจากการชำระเงินค่าโควตาของประเทศสมาชิกเป็นสำคัญ (ค่า

สมาชิก) แต่ว่า IMF ไม่ ได้ให้กู้เงินเป็น US ดอลลาร์ โดยจะใช้หน่วยเงินเป็น 

SDR (Special Drawing Rights) คือ สิทธิพิเศษถอนเงินเป็นสินทรัพย์สำรอง

ระหว่างประเทศ (๑ SDR ปัจจุบันมีมูลค่าประมาณ ๑.๓ ดอลลาร์สหรัฐฯ) 



การเข้าเป็นสมาชิกIMFของประเทศไทย

ประเทศไทยเขา้เปน็สมาชกิ IMF เมือ่วนัที ่๓ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๒ เปน็

สมาชิกลำดับที่ ๔๔ โดยมีโควตาปัจจุบันเท่ากับ ๑,๐๘๑.๙ ล้าน SDR คะแนน

เสียง ๑๑,๐๖๙ คะแนน หรือเทียบเท่ากับร้อยละ ๐.๕๒ ของคะแนนเสียงทั้งสิ้น  

นับตั้งแต่เป็นสมาชิก IMF ประเทศไทยเคยได้รับความช่วยเหลือทางการเงิน

จาก IMF ตามโครงการเงินกู้ Stand-by รวม ๕ ครั้งด้วยกันในวงเงินรวมทั้งสิ้น 

๔,๔๓๑ ล้าน SDR โดยเข้าโครงการ Stand-by  

๑. ครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๒๑ จำนวนเงิน ๔๕.๒๕ ล้าน SDR 

๒. ตอ่มาในชว่งที่ ไทยประสบปญัหาภาวะเศรษฐกจิตกตำ่หลงัวกิฤตการณ์

น้ำมันครั้งที่ ๒ ระหว่าง พ.ศ. ๒๕๒๔-๒๕๒๙ ประเทศไทยได้เข้าโครงการ   

Stand-by ๓ ครั้ง รับจำนวนเงินทั้งหมด ๑,๔๘๖ ล้าน SDR  

กองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF)




๓. ล่าสุดเมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ ๒๕๔๐ ไทยได้รับความช่วยเหลือจาก 

IMF เพื่อใช้แก้ ไขวิกฤตการณ์ทางการเงินเป็นวงเงินทั้งสิ้น ๒,๙๐๐ ล้าน SDR 



โครงการช่วยเหลือทางการเงินและวิชาการของIMF

มีมาตรฐานเหมือนกันทุกประเทศสมาชิกโดยให้ความช่วยเหลือ ดังนี้ 

๑) การเบิกจ่ายเงินกู้ยืมเงินตราต่างประเทศให้แก่ธนาคารกลาง โดย  

จะต้องเบิกทีละงวด ไม่เต็มจำนวนตั้งแต่เริ่มแรก โดยปกติจะกำหนดให้เบิกได้

ไตรมาสละ ๑ งวด ไปตลอดจนครบระยะเวลาโครงการ ซึ่งจะขึ้นกับจำนวนรวม

ของยอดรวมเงินกู้ยืม และการกำหนดยอดการเบิกเงินแต่ละงวดตามที่ ได้ตกลง

กันไว้ตั้งแต่แรก อนึ่ง การเบิกเงินในแต่ละงวดให้ถือว่าให้ครบกำหนดชำระคืน

ภายในเวลา ๓ ปี (ในกรณีของประเทศไทยก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน) 

๒) การเบิกจ่ายเงินแต่ละงวด จะต้องผ่านการอนุมัติจากคณะ  

กรรมการกองทุน IMF ซึ่งคณะกรรมการนี้จะประกอบไปด้วยตัวแทนจาก

ประเทศสมาชิกสมทบเงินใหญ่ให้แก่กองทุนฯ ประกอบไปด้วย สหรัฐอเมริกา 

ญี่ปุ่น และประเทศใหญ่ในกลุ่มอี.ยู. ส่วนกรรมการจากประเทศสมาชิกกำลัง

พัฒนาจะมีลักษณะคัดสรรเวียนมาเป็นกรรมการหมุนเวียนและเป็นเสียงส่วน

น้อยมาก 

การพิจารณาอนุมัติของคณะกรรมการกองทุนฯ ได้กำหนดไว้เป็น

มาตรฐานทั่วไปว่า รัฐบาลของประเทศผู้กู้จะต้องทำหนังสือแสดงเจตจำนง 

(Letter of Intent หรือ LOI) ทุกครั้งประกอบการพิจารณาในหนังสือแสดง

เจตจำนงซึ่งโดยแท้จริงแล้วก็คือ เงื่อนไขผูกพันของ IMF ร่วมกับประเทศผู้กู้

ยืม โดยปกติจะแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน คือ 

• ส่วนแรก ได้แก่หลักการและเป็นเป้าหมายสำคัญในการแก้ ไขปัญหา

เศรษฐกิจ การเงิน และการสังคมของประเทศผู้กู้  

• ส่วนที่สอง ได้แก่การแสดงตัวเลขทางด้านดัชนีเศรษฐกิจ รวมทั้ง 

projections ของระบบเศรษฐกิจซึ่งสามารถทบทวนได้ทุกๆ ไตรมาส  

• ส่วนสุดท้าย จะมีการแสดงตารางกำหนดเวลาเป้าหมายการปฏิบัติ

ตามมาตรการต่างๆ ภายใต้หลักการที่ ได้ตกลงกันไว้ ซึ่งในการปฏิบัติโดยทั่วไป

ให้ถือกันว่าให้มีการยืดหยุ่นกันได้ตามสถานการณ์เศรษฐกิจที่จะพลิกผันหรือมี

อุปสรรคในการปฏิบัติเกิดขึ้น 

อนึ่ง เมื่อมีการเบิกจ่ายแต่ละงวดจนครบข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าการแสดง

หนังสือเจตจำนงเป็นอันหมดไป เท่ากับว่ากองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ

IMF ยกเลิกพันธะกรณีเงื่อนไขต่างๆ ที่มีกับประเทศผู้กู้ยืม เพียงแต่รอรับชำระ

เงินกู้ยืมคืนตามเวลาชำระเท่านั้น  

จึงถือเป็นพันธะกรณีของรัฐบาลจากโครงการช่วยเหลือทางการเงิน  

และวิชาการ ตลอดจนเงื่อนไขผูกพันและมาตรการสำคัญต่างๆ ที่ทำความตกลง

ไว้กับ IMF 

                                              (ข้อมูล:ธนาคารแห่งประเทศไทย)



ใดแง่ใดมุมใด พิจารณาเต็มความสามารถก็ไม่

เห็นทางที่จะออกไปได้ เปิดตรงนั้นก็ปิดตรงนี้ 

เปิดตรงนี้ก็ปิดตรงนั้น เสียรอบด้านหาทางออก

ไม่ได้ 

สุดท้ายก็วกวนเข้ามาหาหลวงตาบัวเอง 

มาเห็นช่องแคบๆ หลวงตาบัวมีช่องแคบๆ เท่า

นี้ มองดูเอาช่องแคบๆ เท่านี้แหละ วาสนาน้อย

ไม่ได้กว้างขวางอะไร ช่องนี้คือช่องอะไร เห็น

ช่องแคบๆ แต่ช่องนี้ เป็นช่องแห่งความ

ปลอดภัยแห่งสมบัติทั้งหลายที่จะไหลเข้ามานี้ 

มีเท่าไรไหลเข้าสู่คลังหลวงทั้งหมด ไม่มีตกค้าง

ตรงไหนเลย ไอ้ช่องกว้างๆ มันลงทะเลหลวง 

ลงพุงหลวงไปเสียมากต่อมาก จึงได้ประกาศตน

ออกมาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายดังที่เห็นอยู่นี้…” 
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หายเพราะยาเทวดา 
 

การที่ประเทศชาติและประชาชนต้อง

ประสบกับเคราะห์กรรมในครั้งนี้ทำให้องค์-

หลวงตาไม่อาจนิ่งเฉยอยู่ ได้ แต่เพราะความ

เมตตาสงสารต่อพี่น้องชาวไทยเป็นล้นพ้น แม้

จะชราภาพหรือเหน็ดเหนื่อยเพียงใดด้วยวัย

ขณะนั้นย่างเข้า ๘๕ ปีแล้ว อีกทั้งในปี พ.ศ. 

๒๕๔๐ ก่อนเข้าพรรษา ธาตุขันธ์ของท่านยังมี

โรคภัยเข้าเบียดเบียนอาการคล้ายกับท้องเสีย

ต้องถ่ายท้องถึงวันละ ๗-๘ ครั้งต่อวัน ต่อเนื่อง

กันเป็นเวลาถึง ๘ เดือนเต็ม จนถึงต้องเกาะ

ราวระเบียงกุฏิ พยุงสังขารด้วยกำลังเรี่ยวแรง

ที่เหลืออยู่เพียงน้อยนิดไม่ยอมให้สังขารเป็น

ภาระแก่ผู้ ใด และมีหลายครั้งที่เดินจากกุฏิไป

ยังไม่ถึงศาลาระยะทางเพียง ๓๐-๔๐ เมตร ก็

ยังต้องหยุดถ่ายท้องระหว่างทางก่อน อาการ

ในช่วงนั้นไม่มีวี่แววว่าจะดีขึ้นแต่อย่างใดเลย มี

แต่หมดกำลังลงๆ และทรุดลงทุกวันๆ  

ในช่วงเวลานั้นองค์ท่านจึงดูซูบผอมหมด

เรี่ยวแรง แม้จะเดินจากกุฏิไปศาลาเพียง ๓๐-

๔๐ เมตรก็ยังโซเซแทบจะเดินไม่ ไหว ถึงกับ

ทำให้ท่านตกลงปลงใจแล้วว่าจะมีชีวิตอยู่ ได้

ไม่ทันเข้าพรรษาปี พ.ศ. ๒๕๔๑ นี้อย่างแน่นอน 

องค์ท่านจึงได้สั่งให้ท่านพระอาจารย์ปัญญาพระ

ฝรั่งสร้าง “เมรุ” ไว้ เป็นรอยมือของท่านไว้

เรียบร้อยโดยออกแบบให้เป็นกรรมฐานเรียบ-

ง่ายไม่หรูหราสำหรับเตรียมเผาศพองค์ท่านเอง

ดังปรากฏอยู่ ใกล้ศาลาใหญ่ที่หน้าวัดป่าบ้าน-

ตาดนั่นเอง 

แม้ธาตุขันธ์ร่างกายของท่านจะทรุดโทรม

ลงมากท่านก็ยังอุตส่าห์ฝืนสังขารจะช่วยโอบอุ้ม

ชาติบ้านเมืองอย่างเต็มที่ท่ามกลางความห่วงใย

ของลูกศิษย์ลูกหา แต่ก็ไม่มีใครสามารถทัดทาน

ความเมตตาของท่านได้ด้วยเหตุผล ดังนี้ 

“อย่างที่ได้มานำชาติบ้านเมืองนี้
 เราก็ไม่

เคยคาดเคยคิด
 มันก็เป็นของมันมาอย่างนี้
 จะ

ทำไง
 โอ๊
 มันสะดุ้งจิตมากนะ
 เป็นห่วงเป็นใย

ชาติไทยของเรา
ทั้งร่างกายของเราก็ทรุดมากๆ


จนเหมือนกับว่า
 ถ้าเราตายไปนี่
 เหมือนกับว่า

เราจะมองหลังๆ
 ด้วยความเป็นห่วงนะ
 โอ๊
 ทำ

ไง?
 สุขภาพของเราก็จะเป็นไปไม่ได้แล้ว
 แล้ว

บ้านเมืองก็ยิ่งเป็นไปอย่างนี้
ทำยังไงน้า
?”


และในระหว่างที่อาการของท่านทรุดหนัก

ลงเช่นนั้นคณะศิษย์ ได้กราบขอความเมตตา

จากท่านขออนุญาตให้คณะแพทย์ของโรง-

พยาบาลศรีนครินทร์จังหวัดขอนแก่นเข้าตรวจ

รักษา ซึ่งผลการตรวจพบว่ามีก้อนเนื้อผิดปกติ

อยู่บริเวณลำไส้ ใหญ่ส่วนปลาย เมื่อพบเช่นนั้น

ท่านก็ ไม่อนุญาตให้คณะแพทย์ทำการตรวจ

วินิจฉัยรักษาต่อแต่ประการใด อย่างไรก็ตาม 

บุญของชาติไทยปรากฏแสงแวววาวขึ้นอีกครั้ง

หนึ่ง เมื่อท่านเริ่มฉันยาสมุนไพรและใช้ธรรม-

โอสถ แล้วปรากฏชัดทันทีว่าอาการต่างๆ เริ่มดี

ขึ้น และจากนั้นก็ค่อยฟื้นตัวขึ้นๆ มีกำลังวังชา

มากขึ้นๆ เพราะเมื่อฉันอาหารแล้วไม่สูญเสีย

ตกหล่นออกไปหมดเหมือนเมื่อครั้งที่ป่วยด้วย

โรคท้องอยู่ทุกขณะคืนวัน ดังนี้ 

“...เราพูดไม่ใช่คุย เอาความจริงมาพูด 

ท้องเสียตั้งแต่พรรษา ๑๐ ออกปฏิบัติพรรษา 

๗ ฟัดกันแล้วนั่น ถึงพรรษา ๑๐ ท้องเริ่มเสีย 

เสียก็ไม่สนใจ ซัดกันเรื่อย เพราะอดอาหารๆ 

เท่าไรการภาวนายิ่งดีๆ เดี๋ยวก็ท้องเสีย ถ่ายๆ 

ปี
๒๕๔๐
องค์หลวงตาอาพาธหนักจากโรค-

ถา่ยทอ้ง
จงึไดส้ัง่ใหท้า่นพระอาจารยป์ญัญาฯ


ก่อสร้างเมรุเตรียมไว้สำหรับเผาศพองค์ท่าน


เอง


ท่านผู้หญิงมณีรัตน ์

บุนนาค พระมาตุจฉาใน

สม เด็ จพ ร ะนา ง เ จ้ า ฯ 

พระบรมราชนินีาถ เปน็ผู้

มี ส่ ว น ส ำ คั ญ ใ น ก า ร

ประชาสัมพันธ์โครงการ

ช่วยชาติขององค์หลวงตา

ในชว่งป ีพ.ศ. ๒๕๔๑ โดย

ท่านผู้หญิงให้ความกรุณา

ประสานงานกับนิตยสาร

สกลุไทย นติยสารดฉินั และโดยเฉพาะอยา่งยิง่สถานี

วทิยโุทรทศันก์องทพับก ชอ่ง ๕ ซึง่ พล.อ.แปง้ มาลา- 

กลุ ณ อยธุยา ผูอ้ำนวยการสถานีในขณะนัน้ใหค้วาม

อนุเคราะห์เป็นอย่างด ี โดยช่วยให้การแสดงธรรม

ช่วยชาติขององค์หลวงตามีการแพร่ภาพออกอากาศ

ทาง Global Network ไปกวา่ ๑๔๐ ประเทศทัว่โลก 

ตลอดทั้งป ี ซึ่งองค์หลวงตาได้เมตตาอนุญาตด้วย  

เล็งเห็นประโยชน์ต่อประชาชนชาวไทยในสถานที่

ต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศจะได้รับรู้ข่าว-

สารการช่วยชาติกันอย่างกว้างขวาง และเข้าร่วม

บุญเป็นมหาทานมหากุศลอันสูงสุดต่อชีวิต 
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จนพรรษา ๑๖ ลงเวทีละนั่น พรรษา ๑๖   

พ.ศ. ๒๔๙๓ ลงเวที ท้องเลยเสียไปเรื่อยๆ เลย

กลายเป็นเรื้อรังอยู่ภายใน ตอนนั้นไม่ได้สนใจ

กับปากกับท้องอะไร สนใจแต่กับธรรม พอถึง

พรรษา ๑๖ แล้วก็ฉันธรรมดา ตั้งแต่นั้นมาฉัน

ธรรมดาเลย ทีนี้ท้องก็เสียไปเรื่อยๆ จนจะออก

ช่วยชาติ มันจะไปจริงๆ .. 

มันเป็นโรคเรื้อรังแล้ว หมอเขาตรวจคน

ไหนเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน เป็นอะไรเป็น

ถึงขั้นมะรงมะเร็ง .. เขาไม่กล้าบอก เขาอาจจะ

กลัวว่าเราจะเสียจงเสียใจ เรามันไม่ ได้เสีย 

เรียนจบแล้วเรื่องเกิดเรื่องตาย ไม่ตื่นไม่เต้นไม่

กล้าไม่กลัว เรียนจบแล้ว แต่เขาก็กลัวอย่างนั้น

ละนิสัยของโลก ถ้าเป็นโรคลึกลับเขาไม่ค่อย

บอกแหละ เช่นโรคมะเร็งอย่างนี้ เขาไม่ค่อย

บอกกัน สำหรับเราให้ยกโคตรมันมาเลย ถ้ามัน

มีทั้งโคตรมาอยู่ในท้องเราให้บอกมันมาเลย เรา

ไม่กล้าเราไม่กลัว กล้าก็ไม่มี กลัวก็ไม่มี เรียน

จบแล้ว .. 

นี่หมอทั้งหลายบอก ‘เป็นมะเร็งลำไส้ 

ไปไม่รอด จะตาย อย่าไปประมาทนะ’   

เราก็จะตายปี ๒๕๔๐ ที่จะช่วยโลกแหละ 

มันจะตายจะไม่ชนพรรษา  

ก็เดชะดวงชะตาของบ้านเมืองเรามัน

เกี่ยวโยงกันก็เลยพยุงกันอยู่ ได้ เลยได้ยา  

หมอเติ้งมาฉัน เขาบอกว่ายาขนานใดรักษาก็

ไม่หายโรคประเภทนี้ เขามาเล่าให้ฟัง ตั้งฮั่วไถ่ 

เล่าเราไม่ลืมนะ เขาบอกเขารับประทานยานี้

แล้ว เดี๋ยวนี้หายเลย ‘ขอนิมนต์หลวงพ่อฉัน

เถอะจะหายอย่างเดียวกัน’  

หมอเติ้งเอาได้ หมอเติ้งคนจีน เป็นชาว

จีน แกกำหนดให้เอง ฉันวันหนึ่งเท่าไร แกบอก

ไม่ให้เคลื่อนคลาดนะ ให้ฉันวันหนึ่งเท่าไร ฉันกี่

ครั้ง แกก็บอกไว้ให้ แกว่า  

‘เรื่องถ่ายไม่ต้องตกใจ
การถ่ายด้วยโรคนี้

ถ่ายเท่าไรยิ่งอ่อนยิ่งเพลีย
 การถ่ายด้วยยานี้

ถ่ายเท่าไรก็ไม่อ่อนเพลีย
 ไม่ต้องตกใจ
 ทีแรก

มันจะถ่ายมากเพราะโรคมาก’


‘เอ้า
 ถ้างั้นก็ลองดูเป็นครั้งสุดท้ายของยา


ถ้าไม่หายนี้เราปล่อยเลย’…”


การทดลองรักษาโรคเป็นครั้งสุดท้ายจาก

หมอคนสุดท้ายของท่านปรากฏผลเป็นที่

อัศจรรย์ ดังนี้ 

“มันก็ไม่เคยดีดเคยดิ้นนะจนกระทั่งป่านนี้


จนปรกติ
 หายเงียบหมดเลย
 ถึงว่าเป็นฤทธา

ศกัดานภุาพแหง่ดวงชะตาของชาตไิทยเราจรงิๆ


ไม่งั้นเรานำชาติไม่ ได้แล้ว
 จึงได้ดีดขึ้นมาจน

กระทั่งบัดนี้
 นี่ก็เป็นดวงชะตาอันหนึ่ง
 เป็น

ปาฏิหาริย์นะ
 เราเรียกหมอนี้ว่า
 หมอเทวดา

หมอปาฏิหาริย์
 โรคเราก็เลยกลายเป็นโรค

ปาฏิหาริย์ไปด้วย”


  

ต่อมาในวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๔๑  

เป็นงานบุญประทายข้าวเปลือกซึ่งในปีนี้มี

ประชาชนมาร่วมทำบุญประมาณ  ๓๐,๐๐๐ คน  

องค์ท่านจึงได้ถือโอกาสนี้ประกาศท่ามกลาง

พทุธศาสนิกชนว่า 

“เรารู้สึกสะเทือนใจมาก
 
 เมื่อทราบว่า

ประเทศไทยเป็นหนี้เขาอยู่แสนล้านดอลลาร์

สหรัฐ

นี่ก็เท่ากับนิวเคลียร์นิวตรอนนั่นเอง
คน

ทั้ง

๖๒

ล้านคน
เป็นสัตว์ไปหมด

เขามาเป็น

เจ้าของ

เป็นเจ้าอำนาจ

ครองบ้านครองเมือง

ของเรา
 
 ด้วยการยึดสิ่งนั้น
 
 ยึดสิ่งนี้
 
 สาระ

สำคัญซึ่งเป็นหัวใจของชาติไทยเรา
 
 เขาเป็น

เจ้าของหมด
 
 เรามีแต่ลมหายใจ
 
 มันมีความ

หมายอะไร
 ในชีวิตเราจะไม่ยอมเห็นชาติล่มจม

ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่
 
พวกเราต้องช่วยกัน
วัน

นี้เป็นวันดี
 
 เป็นวันบุญข้าวเปลือก
 
 เราจึง

ขอรับบริจาคดอลลาร์เพื่อช่วยชาติ”


เมือ่ทา่นพดูจบเสยีง  “สาธ”ุ  ของพทุธ-

ศาสนกิชน  ดงักกึกอ้งไปทัว่บรเิวณจากนัน้ผูม้จีติ

ศรัทธาต่างเข้าถวายเงินบาท เงินสกุลต่าง-

ประเทศ ตอ่องคห์ลวงตากนัเปน็แถวยาวเหยยีด 

ต่อมาคณะศิษย์หลวงปู่ขาว อนาลโย ได้

เริ่มต้นจัดทำต้นผ้าป่าช่วยชาติในชื่อ “ผ้าป่า

ทนฝืนสังขารเพื่อชาติ :   
ได้นกต่อ ผ้าป่าช่วยชาติต้นแรก  

 

เมื่อธาตุขันธ์ของท่านหายขาดจากโรค

มะเร็งแล้ว ความตั้งใจช่วยชาติก็ออกได้เต็ม

เหนีย่วไมม่อีะไรมาสะดดุอกี ในเบือ้งตน้องคท์า่น

ประกาศขอรับเงินสกุลดอลลาร์เข้าช่วยชาติก็

ประจวบพอดีกับในวันนั้นคือวันที ่ ๓๐ มกราคม 

พ.ศ. ๒๕๔๑ คุณสันต ิ วัฒนล ี ลูกศิษย์คนหนึ่ง

ขององค์หลวงตาก็ได้นำเงินดอลลาร์เข้าถวาย

สอดรบักบัเจตนารมณข์องทา่นพอด ีดงันี้ 

 “เราได ้ นกต่อแล้วนะ
 วันนี้มีท่านผู้

ศรัทธาถวายเหรียญสหรัฐฯ
๒,๔๙๗
เหรียญ
นี่

เราได้นกต่อแล้ว
 ..
 เป็นห่วงเป็นใยมากจริงๆ


นะ
 เป็นห่วงเป็นใยชาติบ้านเมือง
 ไม่ ใช่ห่วง

ธรรมดานะ
 เพราะฉะนั้นถึงได้ออกขายตัวว่างั้น

เถอะนะ
 หลวงตาบัวนี้ออกขายตัว
 ขอ

บิณฑบาตทั่วประเทศไทย
ฟังซิ
..
เราไม่เคยเลย


นี่ไดอ้อกขายตวัแลว้
 ขอบณิฑบาตทัว่ประเทศไทย


เงินเพื่อชาติเรา”
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คนจนบ้านถ้ำกลองเพล” โดยใช้ต้นกล้วย

สำหรับเสียบธนบัตรดอลลาร์ ๑๐๐ ใบๆ ละ ๑ 

ดอลลาร์สหรัฐฯ และยังมีผู้มาร่วมบุญเพิ่มเติม

อีก โดยหลวงปู่บุญเพ็ง เขมาภิรโต รับเป็น

ประธานพร้อมได้มอบหมายให้ชาวบ้านน้อยฯ

เป็นตัวแทนอุ้มต้นผ้าป่าช่วยชาติเข้าถวาย  

องค์หลวงตา ท่านกล่าวตอบรับในทันทีว่า 

“โอ้โห!
 ท่านเพ็งเก่งกว่าเรา
 ท่านเพ็งไป



หามาจากไหน
 เราหาแทบเป็นแทบตายยัง




ไม่ค่อยจะได้
 นี่ท่านเพ็งอยู่ในป่ายังหาดอลลาร์

มาได้”


นับจากวันนั้นเป็นต้นมา ประชาชนจากที่

ต่างๆ มักนิยมนำต้นผ้าป่าช่วยชาติทั้งเงินบาท

และเงินสกุลต่างประเทศมาถวายองค์หลวงตา

อย่างต่อเนื่องไม่เว้นแต่ละวันเลยทีเดียว “ต้น

ผ้าป่าช่วยชาติ” จึงกลายเป็นภาพแห่ง

ประวัติศาสตร์ชาติไทย เป็นสัญลักษณ์แห่ง

โครงการช่วยชาติและเป็นสัญลักษณ์แห่งความ

สามัคคีร่วมใจของชาวไทยสืบไป และสำหรับ

การรับบริจาคทองคำนั้น ต่อมาอีกระยะหนึ่ง

ท่านก็เมตตาเปิดรับบริจาคทองคำเข้าสู่คลัง-

หลวงเพิ่มเติมจน “ทองคำ” กลายเป็นปัจจัย

หลักของโครงการช่วยชาติเลยทีเดียว 

การช่วยชาติในระยะนี้ดูเหมือนจะสะดวก

ราบรื่นดีงามทุกอย่างแล้ว แต่การณ์กลับไม่

เป็นดังนั้นเสียทีเดียว หากมีอุปสรรคกีดขวาง

ทางเดินอย่างหนักหนาสาหัสในสายตาของ  

ลูกศิษย์ผู้รักเคารพห่วงใยสุขภาพขององค์-

หลวงตา กล่าวคือในวันที่ ๑๗ มีนาคม พ.ศ. 

๒๕๔๑ หลังฉันภัตตาหารเช้าองค์หลวงตาได้

ขึ้นรถตู้ตามปกติ เพื่อไปแจกจ่ายข้าวสาร 

อาหารแห้ง และบริจาคเงินช่วยเหลือโรง-

พยาบาลในอำเภอใกล้เคียง  

ในชว่งเวลาประมาณ ๑๑ นาฬกิา ระหวา่ง

การเดนิทางในถนนสายสวา่งแดนดนิ-เจรญิศลิป-์

วานรนิวาส เขตอำเภอเจริญศิลป ์ จังหวัด

สกลนคร องค์หลวงตาได้ประสบอุบัติเหตุ

กะทนัหนัรถตูต้กลงจากถนนไมถ่งึกบัพลกิควำ่แต่

ตกลงไปกระแทกบริเวณที่วางท่อข้างทางอย่าง

แรงจนทำใหย้างแตกเกอืบทกุเสน้ องคห์ลวงตา

ซึง่นอนอยูบ่นเบาะรถแถวหนา้ไดก้ระแทกเขา้กบั

คอนโซลทีว่างของหลงัคนขบั จนเปน็เหตใุห้ ไดร้บั

บาดเจบ็ทีห่วัไหลข่วา ดงันี้ 

 “...แล้วข้างนี้ ไปเกิดอุบัติเหตุ เลยไม่เป็น

ท่า แขนข้างเดียวก็ ไม่เป็นท่า กระดูกแตก

เหมือนกันนะ ไปตรวจ ออกจากที่เกิดเหตุรถ

เขาก็นำเป็นแถวยาวเหยียด ได้สัก ๕ กิโล รถ

ทางหลวงมันมากต่อมากเป็นแถวยาวเหยียด

เลย ได้สัก ๕ กิโล ไปถึงก็เข้าโรงพยาบาล เอา

มีอะไรเอาตรวจดู เขาบอก ‘กระดูกแตกตรงนี้’ 

เขาเตรียมห้องเตรียมหับไว้เรียบร้อยแล้ว 

เขาจะใหเ้ราพกัอยูท่ี่โรงพยาบาล เตรยีมไวห้มด   

พอเราไปนี้ทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มหน้าโรง-  

พยาบาลเลย ไปใหเ้ขาตรวจด ู  พอตรวจดเูสรจ็ 

สรรพ แลว้มอีะไรละ่ ‘แลว้มอีะไรอกีละ
เอาวา่มา’


มีแต่จะเอาเฝือกแฝกมาใส่ ‘ไม่เอา
เราไม่

ใส่’
 แล้วเอาผ้าพันมาเลย จากนั้นลุกจะกลับ 

จะเอาให้เข้าพักโรงพยาบาล ‘ไม่พักไม่ใช่วัด’ 

ไปเลย เป็นอย่างนั้นน่ะเรา หมดท่า โรง-

พยาบาลทั้งโรง ทั้งหมอทั้งพยาบาลเต็มหมด

เดินไปต่อหน้าเลยกลับเลย เป็นอย่างนั้นน่ะเรา

ไม่ได้เหมือนใครนะ  

‘ถ้าสมควรจะอยู่ ไม่บอกก็อยู่
 สมควรจะ

ไปให้อยู่ก็ไม่อยู่’


เราพิจารณาของเราเรียบร้อยแล้วไป 

แล้วมันก็ค่อยดี กระดูกอันนี้ก็ยังมีที่มันแตก 

แตกช่างหัวมันเถอะ ถ้าหากว่าเราไม่หลบนี้ก็ชน

คน พอหลีกคนก็เลยตก คนๆ นั้นมันเป็นอะไร

มนักรรมอะไรไมรู่ ้ บทเวลาจะเปน็กข็ีม่อเตอร์ไซค์

เก้งก้างเข้ามานี่เลยนะ ทางกว้างๆ ไม่ได้แคบ

นะทางกว้าง ไม่มีรถมีราที่ไหน เราก็ไปสายของ

เราตามสายถูก เขาก็ไปทางนู้นเราก็ไปทางนี้ 

เวลาไปนั้นเก้งก้างๆ เข้ามาเลยนะ หลบไม่ทัน 

ถ้าจะไปตามนี้รถคันนั้นพอดีชนแหลก คนจะ

ตายทั้งคน หลบนี้ก็เลยตกไปนั้น เรื่องราวเป็น

อย่างนั้นละ  

คนขับมันก็จะเป็นกรรมอันหนึ่งกันละ   

มอเตอร์ไซคท์างกวา้งๆ เขากข็บัมาทางนูน้ แลว้

อย่างไรมานี่เก้งก้างเข้ามาหานี่เลย รถเราก็ไป

ธรรมดา มนัหลบที่ไหนไม่ได ้ตกลงกห็ลกี หลกีก็

ผ้าป่าช่วยชาติต้นแรกก่อนเปิดโครงการ
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ตกลง คนนัน้กร็อดไป ถา้หากวา่เราไมห่ลกีตาย 

จะวา่อยา่งไร นัน่ละทีเ่กดิอบุตัเิหต ุตอนนัน้กำลงั

เริม่ชว่ยชาตอิยู ่ ทางไหนๆ ลกูศษิยล์กูหาถามมา

จะงดไหมเรือ่งการชว่ยชาต ิ ไมง่ดเราบอก ชว่ย

ตลอดไปเลย ชว่ยชาตขิองเรา…” 

ทางคณะแพทย์โรงพยาบาลศูนย์อุดรธานี

ทำการรักษาโดยเข้าเฝือกอ่อนไว้ก่อนและจัด

คณะแพทย์เฝ้าดูแลที่วัดอย่างใกล้ชิดและมีเจ้า

หน้าที่ตำรวจตระเวนชายแดนกว่า  ๒๐๐  นาย 

มารักษาความปลอดภัย  ส่วนพระติดตามที่นั่ง

บริเวณด้านเบาะหลังกระดูกข้อต่อสันหลัง

เคลื่อน อุบัติเหตุครั้งนี้ทำให้ ไหล่ขวาของท่าน

ต้องเยียวยาอยู่หลายเดือนกว่าจะหายเป็นปกติ 

คณะศิษย์ต่างก็ห่วงใยในสุขภาพจึงกราบขอร้อง

ให้ท่านยุติการช่วยชาติ แต่ท่านปฏิเสธด้วย

เหตุผลว่าความเมตตาสงสารชาติบ้านเมืองมี

น้ำหนักมากกว่า ดังนี้  

“...แม้หลวงตาจะประสบอุบัติเหตุ กระดูก

แขนแตกพิกลพิการเช่นนี้ หลวงตายังไม่รู้สึก

ห่วงตัวเองยิ่งกว่าชาติไทยของเรา เราห่วงชาติ

ไทยเราจริงๆ นะ .. เราติดหนี้เขาจนถึงขนาดที่

ว่าเมืองไทยเราจะจม ในปี ๔๐ เป็นปีที่ร้อนมาก

ที่สุดสำหรับเมืองไทยเรา ร้อนเข้าไปถึงศาสนา 

ร้อนเข้ามาหาหลวงตาถึงขนาดรอ้ง ‘โกก้’ เลย 

หลวงตาบวชมาก็ ไม่ เคยร้อง ‘โก้ก’ แบบ

สะเทือนมากทั่วประเทศไทยนี้ มาคราวนี้ถึงกับ

ร้อง ‘โก้ก’ เชียว สิ่งที่จะร้องก็คือ  

๑. เราติดหนี้เขาเวลานี้ เรียกว่าเรา

อยู่ใต้อุ้งเล็บเขา เขาจะกำเราเมื่อไร

ก็ได้ จ่ออยู่ฝั่งทะเลหลวงที่จะจม 

.. จนถึงขนาดได้พูดว่า นี่สงคราม

เศรษฐกิจ ให้ดู เอานะเวลานี้ 

ครอบเมืองไทยเรา พี่น้องชาวไทย

เราเป็นยังไง อยู่ ใต้อุ้งเล็บเขายัง

นอนหลับครอกๆ แครกๆ อยู่เหรอ 

นี้อันหนึ่ง  

๒. ดอลลาร์เขาดอลล์เดียว

ฟาดเงินไทยเราจากเดิม ๒๕ บาท

เปน็ ๕๖ บาท นีอ้นัหนึง่  

๓. คนไทยเราคดิเฉลีย่ตดิหนีเ้ขา ๖๒ ลา้น

คนนี ้ตดิหนีเ้ขาคนละ ๕ หมืน่บาท 

ฟังซ ิ ให้ลูกศิษย์ ไปค้นคว้าเอาต้นมูลต้น

เหตมุาจากขา้งในโนน้ ใหเ้ราดเูรือ่งราวมนักอ่นที่

เราจะขึ้นเวทีช่วยพี่น้องทั้งหลายนะ อะไรที่เป็น

ความจำเปน็มากทีส่ดุ ทีล่อ่แหลมตอ่ความลม่จม

ของชาตไิทยเรา .. ก็ไดค้วามวา่ตดิหนี้ ไอเอม็เอฟ 

โห ติดหนี้พวกนี้ ไม่ใช่ของเล่น เรียกว่า หนูตัว

หนึง่อยู่ใตอุ้ง้เลบ็ของเสอืโครง่ ใชเ่ลน่เมือ่ไร รอ้ง 

‘โกก้’ เลยเทยีวเรา .. 

คนไทยเราเคยเป็นใหญ่เป็นโตเป็นหลัก

เป็นเกณฑ ์ เป็นเนื้อเป็นหนังของตัวเองมาสักกี่

ดกึดำบรรพแ์ลว้นะ นานสกัเทา่ไรแลว้เมอืงไทย

เรานี ่ จะมาถูกเขาฮุบเอาเป็นบ๋อยคนใช ้ 

กลางบา้นกลางเรอืนเขานี ่ แหม พดูไดค้ำเดยีว

ว่าแหม ออกอุทานว่างั้นเถอะ เพราะฉะนั้นจึง

ตอ้งรบี ใหพ้ากนัตืน่เนือ้ตืน่ตวั เราทำเพือ่เมอืง

ไทยเรา…” 
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 ดวง “ธรรม” คอืดวง “ทพิย”์ เลือ่นลอยลบิ  บนเวหา 

แผชุ่ม่  ทัว่โลกา ทัง้ไตรภพ  ครบสมบรูณ์ 

 แมข้นัธ ์ จะออ่นลา้ แมช้วีา  แทบดบัสญู 

หลวงตา  ยงัการญุ ชว่ยเกือ้กลู  คลงัหลวงไทย 

 หาทอง  เพือ่ลกูหลาน “สบิสามตนั” นอ้ยไฉน 

เรอืงรอง  ผอ่งอำไพ เจดิจา้ใน  คลงัหลวงเรา 

 ยงัม ี พนิยักรรม หลวงตายำ้  จงนำเอา 

เงนิบรจิาค  งานศพเรา ซือ้ทองเขา้  คำ้แผน่ดนิ 

 รา่งเรา  เผาใหส้ญู ไมต่อ้งวุน่  เสยีทรพัยส์นิ 

ดว้ยไฟ  ใหพ้งัภนิท ์ ศษิยซ์ึง้สิน้  ทกุถิน่คาม องค์หลวงตากล่าวว่า


“แม้กระดูกแขนขวาแตกพิกลพิการเช่นนี้



หลวงตายังไม่รู้สึกห่วงตัวเองยิ่งกว่าชาติไทยของเรา”


หลวงตาให้อภัยทุกคน 
 

วนัที ่๑๘ มนีาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.  

เจา้คณุพระราชเมธากร (เจา้คณุปาน)  เจา้คณะ

จงัหวดัอดุรธาน ี (ธรรมยตุ) พรอ้มดว้ยคณะเดนิ

ทางมาเยี่ยมอาการอาพาธขององค์หลวงตา  

ที่กุฏ ิ  ซึ่งลูกศิษย์ ได้ช่วยกันรักษาแบบพื้นบ้าน 

คอื “ยา่ง” หรอื “ตัง้ยา” สมนุไพรรว่มกบัหมอ

ชาวจีนที่มีความชำนาญในด้านการรักษา ไหล่

ขวาของทา่นมรีอยชำ้เปน็บรเิวณกวา้ง  แตอ่งค-์

หลวงตายงัมอีาการปกต ิ และไดเ้ทศน์โปรดทา่น

เจ้าคุณพระราชเมธากร  ในขณะที่นอนรักษา

ไหลข่วาอยูว่า่ 

“...นี่ท่านเจ้าคุณ ผมเป็นมาแล้วครัง้นีเ้ปน็

ครัง้ที ่ ๓  แตล่ะครัง้หนกัทัง้นัน้  

ครัง้แรก ปว่ยเปน็ไขเ้จบ็ขดัในหวัอก ชาว

บา้นตายวันละ ๗-๘ คน เป็นโรคติดต่อ เป็น

หนักที่บ้านกาหม-โพนทอง อำเภอบ้านผือ  

ติดต่อกับอำเภอท่ าบ่อ  มีแม่น้ ำทอนเป็น

เขตแดน .. ต้นปี ๒๔๙๓ นึกว่าจะตายแล้ว แต่

ก็ไม่ตาย 
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พระวัดป่าบ้านตาดช่วยกันประคบยาสมุนไพรไทย

ถวายพ่อแม่ครูอาจารย์หลวงตาฯ


ครั้งที่สอง เป็นโรคท้องร่วงถ่ายติดต่อกัน  

๒๕ ครั้ง อาเจียนอย่างรุนแรง ๒ หน ร่างกาย

ตายไปแล้ว ๙๙% เหลือเพียง ๑% ก็นึกว่าคง

ตายแน่  แต่ก็อยู่รอดมาได้   

พอครั้งที่สาม คือครั้งนี้ ก็ไม่เห็นมันเป็น

อะไร มันเป็นเรื่องของกรรมนะท่านเจ้าคุณ .. 

เรากำลังจะรับบริจาคดอลลาร์ช่วยชาติ  

ก็มาเป็นอย่างนี้ ขณะนี้ ได้รับเงินบริจาค ๒  

แสนดอลลาร์เศษแล้ว เพราะมีการป่าวประชา-  

สัมพันธ์ ไปทางทีวี หนังสือพิมพ์ คิดว่าคงจะได้

เพิ่มขึ้นอีกเร็วๆ นี้ รวมทั้งเงินไทยด้วย ได้มา  

เท่าไหร่ก็ออกไปช่วยในสิ่งที่เดือดร้อนกันหมด  

โรงพยาบาลนาทม กิง่อำเภอนาทม จงัหวดั 

นครพนมนั้น ไม่มียา เพราะไม่มีงบประมาณ    

แมแ้ตเ่งนิเดอืนหมอ พยาบาล เจา้หนา้ทีก่็ไม่ได้

รับมา ๒-๓ เดือนแล้ว เราต้องนำเงินที่ ได้รับ

บริจาคไปแจกจ่ายให ้ เราทำเพื่อโลกล้วนๆ   

‘เจ็บป่วยคราวนี้คงไม่นานแล้วนะท่านเจ้าคุณฯ


คิดว่าสิ้นเดือนนี้คงหาย

เหลืออีกกี่วันนะ’...”


ทา่นเจา้คณุฯ จงึตอบวา่ “อกี
๑๓
วนั
ครบั



หลวงตา”


  

เจ้าคุณพระราชเมธากร
(เจ้าคุณปาน)
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 ต่อมาเวลา ๑๕.๐๐ น. นายวิชัย    

ทัศนเศรษฐ  ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี  

เป็นผู้แทนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ     

เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี    

นำพุ่มพานดอกบัวถวายและเยี่ยมอาการองค์-

หลวงตา ที่วดัปา่บา้นตาด ซึง่องคท์า่นกลา่วถงึ

เหตุการณ์ในครั้งนั้นด้วยว่า 

“การเกิดอุบัติเหตุครั้งนี้
 
คิดว่าเป็นกรรม

ของทุกคนไม่ว่ าจะเป็นกรรมของคนขี่ รถ

จักรยานยนต์
 
 กรรมของคนขับรถหรือแม้แต่

ตัวเองก็ ไม่เว้นจะไปโทษใครไม่ ได้
 
 ทุกคนมี

กรรมร่วมกันจึงต้องช่วยเหลือกัน
 สำหรับ

อาการบาดเจ็บของหลวงตาไม่มากนัก
 
 หมอก็

มาดูแลแล้วไม่น่าเป็นห่วง


เมื่อคืนที่ผ่านมาเฝือกที่ ใส่ ไว้มันหดแน่น

ทำให้เจ็บมาก

จึงต้องให้หมอถอดออก

ก็ไม่มี

อาการเจ็บแล้ว
 
 หมอบอกว่าไม่มีอะไรหนักใจ



อีกไม่นานก็ไปรับบาตร
 
 และเทศนาได้เหมือน

เดิมแล้ว
 
 ขอบอกผ่านญาติโยมทุกคนด้วยว่า



ไม่ต้องเป็นห่วง
 
 ไม่ต้องเดินทางมาเยี่ยมหรอก



เดี๋ยวจะตายเพราะคนแห่มาเยี่ยมมากกว่า”


แม้เจ็บปวดแขนสักเพียงใดท่านก็ไม่บ่นไม่

ว่าไม่ติดใจถือเอาเป็นโทษเป็นความกับผู้หนึ่ง  

ผู้ ใดเลย ถือเป็นคุณธรรมและเมตตาธรรมอัน

สูงสุดเป็นที่ เคารพสักการะกราบไหว้ของ

ศิษยานุศิษย์ได้อย่างสนิทใจ 

 

ฟา้หญงิฯ.. ประธานเปดิโครงการ 
ชว่ยชาติ 

 

องคห์ลวงตาไดป้ระกาศชว่ยชาตอิยา่งเปน็

ทางการเมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เวลา 

๐๗.๐๐ น. โดยสมเดจ็พระเจา้ลกูเธอ เจา้ฟา้-

จุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราชกุมาร ี เสดจ็ไป

ทรงเปน็ประธาน ณ สวนแสงธรรม พทุธมณฑล 

สาย ๓ กรุงเทพมหานคร ในวันเปิดโครงการ

ชว่ยชาตนิัน้ องคท์า่นอยู่ในสภาพผอมจนกระดกู  

และเสน้เอน็ปดูโปน แขนขวาทีก่ระดกูเดาะ ถกู

สะพายไวด้ว้ยผา้  หวัไหลข่วาทีบ่วมเปง่สดีำคลำ้ 

นบัเปน็นกัรบกบัความจนโดยแทจ้รงิ 

“โครงการช่วยชาติโดยหลวงตามหาบัว 

ญาณสมัปนัโน” เปน็การปลกุจติสำนกึของชาวไทย  

ในยามประสบทุกข์ ให้รู้จักน้อมนำหลักธรรม

ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาเป็นเครื่องยึด

เหนีย่วจติใจ สว่นทางดา้นวตัถนุัน้ องคห์ลวงตา

เมตตาออกมาเป็นผู้นำในการรับบริจาคเงินทอง

จากพี่น้องชาวไทยทุกภาคทั่วประเทศ เพื่อนำ

ทองคำเข้าสู่ “คลังหลวง” เป็นการรักษา

เสถียรภาพทางการเงินให้มั่นคงปลอดภัยและ

เป็นหลักประกันชาติ  สำหรับเงินบาทท่านได้

นำไปช่วยสงเคราะห์เป็นสาธารณประโยชน์

กระจายไปทั่วประเทศ  

ในระยะแรกของโครงการท่านนำเงิน

ดอลลาร์เข้าสู่ “คลังหลวง” และในระยะต่อมา

ได้ประกาศจะนำเงินดอลลาร์ที่รับบริจาคไปทำ

ประโยชน์กระจายทั่วประเทศเหมือนเงินบาท 

เนื่องจากมีโรงพยาบาล โรงเรียน หน่วยงาน

ราชการ และสถานสงเคราะห์ต่างๆ มาขอ

ความช่วยเหลือเป็นจำนวนมาก องค์ท่าน 

เมตตา กล่าวถึงเงินบริจาคเหล่านั้นว่า 

“เราเป็นผู้ถือบัญชี
 เป็นผู้สั่งเก็บสั่งจ่าย


และรับผิดชอบทั้งหมดแต่เพียงผู้เดียว
 ดังนั้น

ขอไว้วางใจได้ว่าเงินบริจาคเหล่านี้ปลอดภัย



ทุกบาททุกสตางค์”


การเปดิโครงการชว่ยชาตโิดยองคห์ลวงตา

ทา่นประกาศตนเปน็ผูน้ำในครัง้นี ้กเ็พือ่ใหพ้ีน่อ้ง 

ชาวไทยรับทราบกันโดยทั่วถึงและเป็นที่ลงใจใน

คณุธรรมของทา่นวา่ จะรกัษาทรพัยส์นิทีบ่รจิาค 

มาด้วยความเป็นธรรมให้ลงสู่จุดหมายคือ  

คลงัหลวงไดอ้ยา่งปลอดภยั โดยพีน่อ้งชาวไทยทัว่  

ประเทศจะได้แสดงน้ำใจช่วยกันมากบ้างน้อย

บ้างตามกำลัง เพราะเรื่องของชาติเป็นเรื่อง

ใหญ่ มีความจำเป็นต้องได้ช่วยกันทุกคนครั้ง

แล้วครั้งเล่า   
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กองผ้าป่ามีสง่าราศี          
เพราะมีพระมหากษัตริย์ 

 

ต่อมาวันที่  ๒๓  เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑  

เวลา  ๑๙.๓๐  น.  พระบาทสมเด็จพระเจ้า-

อยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนาง-

เจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ  เสดจ็พระราชดำเนนิ 

เป็นการส่วนพระองค์ ไปทรงนมัสการองค์-

หลวงตาที่สวนแสงธรรม องค์ท่านกล่าวถึง

เหตุการณ์สำคัญในขณะนั้นว่า 

“...เวลาสนทนาอะไรๆ กับพระบาท-

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่นั่งคุยไม่ ใช่อะไรนะ 

๙๐% เรื่องโรงพยาบาลล้วนๆ เลย เราทูลถวาย

ท่านด้วยเหตุด้วยผลทุกสิ่งทุกอย่าง ท่านทรง

สดบัฝา่ยเดยีวเราเปน็คนทลู เรือ่งราวอะไรๆ ไล่

เข้าไปเลย เหมือนหนึ่งว่าเป็นนักวิชาการใหญ่ 

ไม่ใช่เล่นนะ ท่านไม่รับสั่งอะไรละ ทรงยิ้มๆ เรา

ก็ทูลท่านเป็นลำดับลำดาๆ ขึ้นตลอดเลย ตบ

ท้ายก็บอกว่าเราทุ่มเสียจริงๆ กระทรวงทั่ว

ประเทศไทยทุกกระทรวง ไม่มีกระทรวงใดที่มี

ความจำเป็นยิ่งกว่าสาธารณสุขเราบอก .. 

พระองค์ก็ทรงเห็นชอบด้วย รู้สึกว่าพระ

อัธยาศัยยิ้มแย้มแจ่มใสต่อการทูลของเรา เรา

ทูลเรื่องโรงพยาบาล ท่านพอพระทัยมาก   

สิ่งนี้ ไม่ใช่วิสัยของคนๆ เดียว หากเป็น

วิสัยที่องค์หลวงตาทำได้ด้วยตนเองเพียงคน

เดียวท่านจะไม่ยอมรบกวนผู้หนึ่งผู้ ใดเลย 

ความเมตตาและเสียสละอันยิ่งใหญ่ที่อยู่ภายใน

ใจของท่านนี้ ทำให้ท่านถึงกับได้ออกปากว่า 

“…เราช่วยโลกอย่างนี้ เราช่วยด้วยความ

เมตตาจริงๆ ไม่ได้ช่วยเล่นๆ .. นี่ถ้าหากว่าเรา

มีนะ เราจะไม่กวนชาวบ้าน ชาวเมืองเลย แต่

ของเราคนเดยีวพอแลว้ ตมูเดยีวทัว่ประเทศไทย 

ชั่วโมงเดียวหมด เรียบวุธหมดเลย แต่นี้เราไม่มี

นั่นซี จึงได้เรียกร้องให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 

ช่วยกันเพื่อยก ถ้าเรามีแล้ว โอ๊ย ไม่ยาก เรา

จะไม่ถามใครให้ลำบากเสียเวล่ำเวลา ยกตูม

เดียวเลยท่วมปุ๊บเลยเทียว ความจนลง

ทะเลหลวงมองตามหลังไม่ทันเลย มันจมไปเลย 

แต่นี้เพราะไม่มีนั่นเอง จึงได้ขอร้องจาก  

พี่น้องทั้งหลายให้ช่วยกัน อันนี้ ไม่ใช่กำลังของ

คนคนเดียวจะยกได้ มันกำลังของทุกคนที่จะยก

ชาติของตนขึ้นถึงถูก ถึงต้องได้พยายาม  

อย่างนี้ เมื่อมันหนักมากก็พักไปเป็นระยะๆ   

เพราะเวลานี้แก่มากแล้ว เดินไปก็โซซัดโซเซ  

แล้วกำลังวังชาไม่มี แต่จิตใจนั้นแข็งแกร่ง

ตลอดเวลา ไมง่ัน้ไปไม่ไดน้ะ นีเ้ราไปดว้ยอำนาจ  

กำลังใจ กำลังความเมตตาต่างหาก ที่ เรา

ตะเกียกตะกายอยู่ทุกวันนี ้ ใจเป็นสำคัญมาก

นะ…” 

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วัและสมเดจ็พระนางเจา้ฯ
พระบรมราชนินีาถ
เสดจ็พระราชดำเนนิกราบมนสัการองคห์ลวงตา
ทรงสดบั

พระธรรมเทศนา
และทรงถวายทองคำพรอ้มปจัจยั
ณ
สวนแสงธรรม
พทุธมณฑลสาย
๓
เมือ่วนัที
่๒๓
เมษายน
พ.ศ.
๒๕๔๑
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พอออก ไป ไม่ น านก็ ตั ด งบประมาณจาก

มหาดไทย ๒๐๐ ล้านมาให้สาธารณสุขโดยด่วน

เลยนะ อย่างนั้นแล้ว เพราะเป็นความจำเป็น 

เราทูลท่านทูลแต่สิ่งที่จำเป็นๆ จำเป็นตลอด

เลยเกี่ยวกับโรงพยาบาล .. 

วันหนึ่งๆ ส่วนมากเกี่ยวกับเรื่องโรง  

พยาบาลมากกว่าเพื่อนนะ เพราะเราเป็นห่วง

มาก การช่วยโรงพยาบาลนี้เรียกว่าเป็นอันดับ

หนึ่งเต็มเลยเทียวนะ คือการช่วยโลกช่วยโรง

พยาบาลรู้สึกจะเป็นอันดับหนึ่ง เพราะจิตใจเรา

เน้นหนักกับคนเจ็บไข้ ได้ป่วย...” 

 ในวันนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ภูมิพลอดุลยเดช  และสมเด็จพระนางเจ้าฯ

พระบรมราชินีนาถ  ทรงถวายทองคำพร้อม

ปจัจยัเขา้ “โครงการชว่ยชาตโิดยหลวงตามหาบวั  

ญาณสัมปันโน” อีกด้วย ยังความปลาบปลื้ม

ปิติแก่เหล่าศิษยานุศิษย์องค์หลวงตาเป็นล้นพ้น 

นอกจากนี้ ในเวลาประชาชนนำต้นผ้าป่าช่วย

ชาติมาถวายองค์หลวงตาจะนำพระบรม

ฉายาลักษณ์ของสองพระองค์ประดับไว้ ในกอง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ


พระบรมราชนินีาถ
 เสดจ็พระราชดำเนนิกราบมนสัการองค์

หลวงตาทรงสดับพระธรรมเทศนา
 และทรงถวายทองคำ

พร้อมปัจจัย
ณ
สวนแสงธรรม
พุทธมณฑลสาย
๓
เมื่อวัน

ที่
๒๓
เมษายน
๒๕๔๑





ผ้าป่าแต่ละกองๆ ด้วยซึ่งองค์หลวงตากล่าวใน

เรื่องนี้ ไว้ว่า 

“...พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ ท่านทรงทำอย่างนั้นได้   

ก็ เ ท่ า กั บ ทั้ ง ส อ ง พ ร ะ อ ง ค์ อ ยู่ ที่ นั่ น ด้ ว ย 

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ อยู่ที่กอง

ผ้าป่าแต่ละกองๆ ที่ ไปตั้งไว้ที่ ไหนก็ตามอยู่นั้น

ด้วย แล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและ

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ ซึง่เปน็พอ่ใหญแ่ม่ใหญข่อง  

เรา จะมาประทับเป็นคู่เคียงกับองค์ศาสดานั้น

ด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องการตั้งกองผ้าป่านี้จึงมี

ความสง่าราศีมาก คือเอาในนามของชาติๆ ไป

ตั้งลงกึ๊กๆ .. ให้ถือผ้าป่าเป็นมหามงคลแก่พี่

น้องชาวไทย เอ้า จะไปตั้งที่ไหนไปตั้งเถอะ ตั้ง

แต่วงราชการสูงสุดลงมานี้คือผ้าป่าของชาติ

ไทยเรา  

เปน็พระพทุธเจา้ พระธรรม พระสงฆ ์ หนึง่ 

เป็นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ

สมเด็จพระนางเจ้าฯ หนึ่ง มาประทับอยู่ที่

กองผ้าป่าแต่ละกองๆ ให้พากันกราบ ถ้าเราไม่

อยากกราบออกมาเป็นกิริยา ก็ ให้นึกกราบ

พระพุทธเจ้า พระธรรม พระสงฆ์ กราบ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จ-  

พระนางเจ้าฯ ด้วยความนอบน้อมทางใจ  

แล้วเอาเงินในกระเป๋าออกไปตั้งในผ้าป่า 

นี่เชิดชาติไทยของเราแล้ว เข้าใจเหรอ ให้เป็น

ความเห็นอย่างนี้ทั่วหน้ากันนะ เพราะฉะนั้น

กองผ้าป่าไปที่ไหนไปเถอะ ไม่มีเสนียดจัญไร นี้

กองมหามงคล ที่จะอุ้มชาติไทยของตัวเองขึ้น

จะเสียหายที่ตรงไหน ใครที่เห็นว่ากองผ้าป่า

เป็นของเสนียดจัญไรคนนี้เป็นคนขวางโลก คน

จะทำโลกให้จม อันนี้กองผ้าป่านี้จะยกชาติไทย

ขึ้นมาไม่ได้ทำชาติไทยให้จม จะเสียหายที่ตรง

ไหน ผู้ที่ดูถูกเหยียดหยามกองผ้าป่าว่าเป็น

เหมือนนรกหรือคนขอทาน นั้นแหละคนขอทาน

ที่ยังไม่ตายมันเป็นคนขอทานแล้ว .. 

นี่เรามีพ่อมีแม่ มีพี่มีน้อง พี่เบิ้มของเราก็

มี  ฟ้าหญิงฯ ท่านยังอุตส่าห์มาเป็นประธาน  

เป็นมหามงคลแกเ่ราทกุๆ ครั้งไป  เราอบอุ่นมาก  

เรามีพ่อมีแม่ ในการดำเนินงานช่วยชาติของ
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สายบุญชาวไทยในปางก่อน : 
ชะตากรรมชาติ  

 

เมือ่วนัที ่๒๗ กนัยายน พ.ศ. ๒๕๔๑ เจา้ฟา้-

หญิงจฬุาภรณฯ์ เสดจ็ไปทรงเปน็ประธานสดบัพระ-

ธรรมเทศนาขององคห์ลวงตา ณ วดัปา่บา้นตาด มี

พระกรรมฐานสายพระอาจารย์มั่นจำนวนมาก

ร่วมในพิธีด้วย  ในวันนั้นองค์หลวงตากล่าวถึง

ชะตากรรมบ้านเมือง ความเกี่ยวข้องโยงใยกับ

ชาติบ้านเมือง และสายบุญสายกรรมของคน

ไทยที่เคยทำไว้ในอดีตกาล ดังนี้   

“พวกเราชาวไทยทั้งหลาย  ต่างก็เป็น

สายบุญสายกรรมที่ เคยร่วมสร้างสมอบรม  

คุณงามความดี  มีความเกี่ยวโยงกัน  เคยเป็น

พี่เป็นน้อง  เป็นสายวงศ์ญาติ  เป็นครูเป็น

อาจารย์  เป็นลูกศิษย์ลูกหากันมาแต่อดีตกาล  

จึงต่างมีบุญร่วมสร้างบารมีมหาทานอันยิ่งใหญ่

นี้ด้วยกัน 

เราจึงแน่ ใจว่า สายบุญสายกรรมของ

พวกเราทั้งหลายนี้ ต้องมีความเกี่ยวโยงกันมา

ตั้งแต่อดีตชาติ ไม่อย่างงั้นรวมกันเข้าไม่ ได้  

ลงใจต่อกันไม่ได้ เชื่อถือกันไม่ได้  บริจาคไม่ได้  

ผู้นำเองก็ไม่ลงใจ  ที่จะปลงใจเป็นผู้นำของพี่

น้องทั้งหลายได้ นี่ทั้งสองฝ่ายต่างท่านต่างมี

ความลงใจบริจาค หมดไปมากน้อยไม่สำคัญ  

สำคัญที่บริจาคด้วยความเชื่อถือ  ด้วยความไว้

วางใจ  เพื่อความปลอดภัยแก่ชาติของเรา จึง

เป็นบุญกรรมของพี่น้องทั้งหลาย ตลอดถึงผู้นำ

คือหลวงตานี้ด้วย  ว่าจะเป็นธรรมที่เกี่ยวโยง

กันในบุพเพชาติปางก่อน  ซึ่งเคยได้สั่งสม

อบรมคุณงามความดีและได้สร้างบารมีมาด้วย

กัน   จึงเป็นญาติพี่น้อง  เป็นครูอาจารย์กันมา

ตลอดเวลานี้  หากไม่เป็นอย่างนั้นแล้ว  จะเป็น

ไปไม่ได้ 

เรียกว่าทั้งสองฝ่าย  คือฝ่ายหลวงตาบัว  

ซึ่งเป็นผู้นำก็พร้อมแล้ว พี่น้องทั้งหลายก็พร้อม

แล้วในการบริจาค  และบริจาคมาตลอด 

ผลแห่งการบริจาคของทั้งสองฝ่ายนี้  จะ

เป็นเครื่องอุดหนุน  เป็นเครื่องค้ำชูประเทศ

ไทยเรา  ให้มีความแน่นหนามั่นคงขึ้นโดยลำดับ 

ขอให้พี่น้องทั้งหลายมีความภาคภูมิใจใน

บุพเพวาสนา  คือเราเคยสร้างความดีมาตลอด  

เราก็ได้พบความดีมาเรื่อยๆ เวลานี้เราก็ได้พบ

ความดีที่จะได้ช่วยชาติบ้านเมืองของเรา  ด้วย

การบริจาคทานให้เป็นมหากุศลเพราะกุศลอันนี้

หาได้ยาก .. 

ชะตาของเมืองไทยมีเราเป็นผู้นำ  ดวง

ชะตานี้มันมีอยู่  ๓  จุด 

จดุที ่ ๑  ชะตาของประเทศไทย 

จุดที่ ๒ ชะตาของหลวงตาบัว  คือ

ต้องตาย  แต่กลับไม่ตาย  หมอโรงพยาบาลมา

เอกซเรย์ที่วัดป่าบ้านตาดว่า  เป็นโรคมะเร็ง

ลำไส้ขั้นสุดท้าย  เพื่อความแน่ใจจึงไปตรวจที่

โรงพยาบาลศรีนครินทร์  ขอนแก่น  ทางโรง-

พยาบาลศรีนครินทร์ก็ยืนยันเช่นเดียวกัน  หลัง

จากนั้นได้เดินทางไปตรวจที่โรงพยาบาลศิริราช  

กรุงเทพฯ  คณะหมอก็ยืนยันเช่นเดียวกันว่า   

อีกไม่นานจะต้องตายให้เตรียมตัวไว้  อย่างช้า

ต้องตายก่อนเข้าพรรษาปี  ๒๕๔๑ 

จดุที ่๓ ชะตาของลกูศษิยท์ัง้หลาย ทีจ่ะ 

รว่มกนัทำประโยชน์ใหญ่ใหแ้กช่าตแิละพระศาสนา  

...ดวงชะตา  ๓  อย่างนี้รวมกันแล้วจะช่วยยก

เมืองไทยขึ้นได้ 

หลวงตาเป็นผู้นำ  ให้ทำตามที่ผู้นำบอก

ทุกอย่าง  หลวงตาเด็ด  ลูกศิษย์ต้องเด็ด

พร้อมใจกันเสียสละ  แม้คอขาดก็ต้องยอม  

ดวงชะตายังพอมีพอเป็นไปได้อยู่ต้องสำเร็จ...” 

และเมื่อมีคำถามจากลูกศิษย์ลูกหาถาม

ว่างานยกชาติบ้านเมืองครั้งนี้จะสำเร็จได้ด้วย

คุณธรรมข้อใด ท่านก็กล่าวตอบทันทีว่า 

“ด้วยธรรมะข้อ ‘สู้ ไม่ถอย’ สู้ ไม่หยุดไม่

ถอยเดี๋ยวชนะเอง” 

เราสมบูรณ์พูนผลด้วยผู้นำ พวกเราทั้งหลาย

ไม่ใช่ลูกกำพร้าไม่มีพ่อไม่มีแม่ หรือมีแต่ลูก

เต้าหยอมแหยมทำกันไปอย่างนั้น แต่เรามี

หลักมีเกณฑ์ 

กษัตริย์ ไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย พ่อ

แม่ของชาติไทยทั้งชาต ิ เราจะต้อง

ปฏิบัติให้เต็มเม็ดเต็มหน่วย สมกับ

เรามีพ่อมีแม่คือวงศ์กษัตริย์ของเรา

เป็นพ่อเป็นแม่ของเรา ให้ตั้งหน้า  

ตั้งตาปฏิบัต ิ ขอให้ภาคภูมิใจ   

ในการดำเนินของตน เพื่อ

สนองคุณของพระพุทธเจ้า 

พระมหากษัตริย์ ให้เต็มภูมิ

ของเรานะ ใหก้ตญัญตูอ่ชาต ิ 

บ้านเมอืง ผูม้อีปุการะตอ่เรา

แม้น้อย พระพุทธเจ้ายังไม่ ให้

ลืมบุญคุณ นี้ชาติทั้งชาติมีคุณต่อ

ชีวิตจิตเราหาประมาณไม่ ได้ พวก

เราจะไม่กตัญญูรู้คุณชาติให้เกิดอยู่

เชียวหรือ?...” 
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สละชีวิตพิชิตสงคราม   
เป็นประวัติศาสตร์ชาติไทย 

 

องค์หลวงตากล่าวถึงเหตุการณ์สำคัญ

ที่สุดในชีวิตของท่านสองครั้งซึ่งต้องยอมทุ่มเท

เสียสละถึงชีวิตและความจริงจังในการต่อสู้เพื่อ

ให้งานสำคัญดังกล่าวสำเร็จลุล่วงผ่านพ้นไปได้ 

ดังนี้ 

“...นี้เป็นสงครามที่หนักมากในขั้นเริ่มแรก

ขั้นหนึ่ง นี่เรียกว่าขั้นหนึ่งของเรา สงครามใน

ตัวเองของเรา ระหว่างเรากับกิเลส 

ทีนี้สงครามครั้งที่สองนี้เราจะรบกับความ

จนในประเทศไทยของเรา อันนี้ก็สละเลือดเนื้อ

ทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความอิ่มพอภายในใจแล้ว 

เราไม่เสาะแสวงหาธรรมหาอะไรอีกแล้ว ธรรม

กับใจเป็นอันเดียวกันแล้ว .. เราจึงลงจากเวที

มาทีนี้ก็มาเสียสละชีวิตเลือดเนื้อของตัวเองเพื่อ

ชาติของเรา จึงได้ออกสนามรบ ว่าหลวงตาบัว

เป็นผู้นำ 

ประกาศออกมาอย่างอาจหาญชาญชัย 

อย่างไม่สะทกสะท้าน .. ไม่มีความบกพร่องใน

การนำพี่น้องทั้งหลาย เพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่

น้องทั้งหลายได้ช่วยกันเต็มเม็ดเต็มหน่วย สู้

สงครามจนของเมืองไทยเรา .. 

สละครั้งแรกสละฆ่ากิเลส ผ่านมาแล้ว 

สละครั้งที่สองนี่สละเพื่อรบกับความจนของ

เมืองไทยของเรา เพื่อจะเอาชัยชนะมาสู่เมือง

ไทยของเรา จึงเสียสละทุกสิ่งทุกอย่าง ชีวิต

จิตใจมอบไว้กับเมืองไทยเราทั้งนั้น ด้วยความ

เมตตาสงสารเต็มหัวใจ ..  

คราวนี้เป็นคราวประวัติศาสตร์ก็ว่าได้ ถ้า

คราวนี้ขึ้นไม่ ได้แล้วก็ ไม่ทราบว่าคราวไหนจะ

ขึ้นได้ มีแต่ความจะจมโดยถ่ายเดียว ความจม

กับความขึ้นได้เราจะเอาทางไหน ความขึ้นได้

ความชนะ นี่ เราเอาทางนี้ ให้ต่างคนต่าง  

เสียสละ อย่าถอยหลังนะ มีห้าบาทแบ่งสอง

บาทหรือสิบสลึง เสียสละลงไป นี่เรียกว่าเรา

สร้างมหาทาน ทานเพื่อชาติเราไม่เคยทาน 

ทานเพื่อคนนั้นคนนี้อะไรๆ เราทานมา ต่างคน

ต่างทานมาด้วยกันแล้ว แต่ทานนี้เป็นทานมหา-

กศุลอยา่งยิง่ ทานเพือ่ชาตขิองเราเรายงัไมเ่คยไดท้ำ 

ขอให้ต่างคนต่างสร้างมหากุศลขึ้นสู่เมือง

ไทยของเรา เราก็จะมีกุศลชุ่มเย็นมากที่สุด จน

กระทั่งวันตายเราก็ตายด้วยความชุ่มเย็น ตาย

ด้วยความสง่างามในเมืองไทยของเรา นี่เรียก

ว่าเราสร้างมหากุศล มหากุศลอันยิ่งใหญ่ ทำ

เมืองไทยของเราให้ร่มเย็นทั้งชาติเลย...” 
 

สมเดจ็พระเทพฯ กบัหลวงตา..เทา่นัน้ 
 

วนัที ่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ องคห์ลวง

ตาได้รับนิมนต์ให้เข้าชมสถานที่เก็บทองคำของ

ชาต ิณ หอ้งมัน่คง ธนาคารแหง่ประเทศไทย จงึ

มีโอกาสไดส้อบถามถงึปรมิาณทนุสำรองทองคำ

กบับคุคลผูร้บัผดิชอบโดยตรง คำตอบในตอนนัน้

ถงึกบัทำใหท้า่นรูส้กึสะเทอืนใจอยา่งมาก ดงันี้ 

“...นี่ทองคำเก็บเล็กผสมน้อยไปตลอดนะ 

ฝนตกทีละหยดละหยาดสามารถทำท้องฟ้า

มหาสมุทรให้เต็มด้วยน้ำได ้ นี่น้ำใจของพี่น้อง

ชาวไทยที่รักชาติพากันเสียสละคนละหยดละ

หยาด เท่ากับเม็ดฝนที่ตกลงมาจากท้องฟ้า จะ

ทำพืน้แผน่ดนิใหเ้ตม็ได ้อนันีก้เ็หมอืนกนั 

คลงัหลวงของเราบกพรอ่งมากนะ เราเปน็

ผู้ ไปดเูอง คลงัหลวงทองคำนี้ ไมม่ีใครด ู เรยีกวา่

หา้มกนัเดด็ขาด ไดท้อดพระเนตรเฉพาะสมเดจ็-
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สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
สยามบรมราชกุมารี



ทอดพระเนตรทองคำที่ใช้เป็นทุนสำรอง





พระเทพรัตนราชสุดา เท่านั้น แล้วก็หลวงตา 

เปน็องคท์ีส่อง .. ตอนทีเ่ราไปมอบทองคำ เจา้-

หนา้ที่รบัผดิชอบมานมินตเ์ราเข้าโดยเฉพาะเลย 

.. เจ้าหน้าที่เขาบอกว่า นี้ทรงทอดพระเนตร

เฉพาะสมเดจ็พระเทพฯ เทา่นัน้ .. แลว้กบัหลวงตา 

เปน็องคท์ีส่อง เขานมินตเ์ราเขา้ไปทกุหอ้งทกุหบั

ทุกซอกทุกมุม บรรดาที่ทองคำเก็บไว้ตรงไหน

บอกหมดละเอยีดลออ  เรากเ็ปน็ผูถ้าม ถามเพือ่

รูเ้หตผุลกลไกความบกพรอ่งหรอืสมบรูณอ์ยา่งไร

บ้างในคลังหลวงของเรา เพื่อประเทศชาติของ

เรา .. 

ไปเห็นด้วยตาของตัวเองแล้วรู้สึกว่า

ใจเสียวๆ เสียววาบอยู่ คือไปดูทองคำของชาติ

แล้วรู้สึกว่าตกใจอยู่ ทั้งชาติมีแค่นี้หรือ ทั้งชาติ

มีเท่านี้หรือ ใจหายอยู่นา เราจึงได้เตือนพี่น้อง

ชาติไทยทั้งหลายให้เห็นความสำคัญให้มากให้

เป็นหลักของชาติ หัวใจของเมืองไทยอยู่ตรงนั้น

แหละ เราไปดูที่หัวใจของไทยเลย .. เพราะเขา

เห็นว่าเราช่วยชาติ อยู่ๆ เขาก็นิมนต์เราไปดู

ทองคำ ทองคำนี้อยู่ใต้ดินนะ ลงลิฟท์ ไปแล้วก็

ไปดู อยู่ในลูกกรง เป็นลูกกรงเหล็กใหญ่ๆ มอง

เหน็ทองคำชดัเจน ..  

จึงได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลาย

ทราบว่าทองคำเราในคลังหลวงเรามีน้อยมาก 

ให้พากันพินิจพิจารณา คลังหลวงคือหัวใจของ

เราทกุคน ในประเทศไทยนีห้วัใจเราอยูท่ีค่ลงัหลวง

ทกุคนๆ  ใหพ้ยายามหาทองคำให้ ไดส้บืทอดลม

หายใจ ต่างคนต่างพยายามคนละเล็กละน้อย 

เพิม่ลมหายใจในคลงัหลวงของเรามากขึน้ๆ เรา

จะไดม้คีวามอบอุน่แนน่หนามัน่คง .. 

เมืองไทยเราทองคำไม่ได้มีมากนะ  ก็เรา

ไปดูเอง พอไปดูเราออกมาก็ประกาศป้างทันที

เลยเรื่องทองคำ จะไม่มีเป็นลมหายใจให้พี่น้อง

ชาวไทยทั้งหลายได้หายใจนะ ทองคำจะไม่มี

เหลือแล้วทำอย่างไรกัน จึงได้ฟื้นขึ้นมาจึงได้

ทองคำขนาดนี้แหละ พอหายใจได้บ้าง ประเทศ

ไหนๆ เราสอบถามหมด เห็นไหมล่ะธรรม 

ธรรมไม่ต้องหาคุ้ยเขี่ยขุดค้นที่ ไหนไปเรียน

ที่ ไหนมาพูดมันก็พูดได้ถูกต้อง เช่นเราสืบถาม

ว่าทองคำในเมืองไทยเรานี้ที่ ไปฝากในประเทศ

นั้นประเทศนี้เพื่อประกันตัว เวลาติดหนี้ติดสิน

เขาจะได้เอาทองคำเป็นเครื่องยืนยัน  

เราคิดไว้เรียบร้อยแล้วก็ถาม ไปฝาก

เมืองไหนบ้างล่ะทองคำ เมืองนั้นเท่าไร เมืองนี้

เท่าไร บอกตรงเป๋งเลยนั่น เราไปยุ่ง

อะไรเกี่ยวกับใคร แต่เรื่องของธรรม

ละเอียดนี่ ถามเข้าไปก็ถูกเป๋งๆ 

เช่นอย่างสหรัฐตั้ง ๕๓ ตัน 

ทองคำของเราไปอยู่ ใน

สหรัฐตั้ ง ๕๓ ตัน ใน

อังกฤษ ๕ ตัน ปรากฏว่ามี

สองประเทศเท่านั้นละ คือเราไปถามจริงๆ เหตุ

ที่ ได้ถามก็เนื่องจากวันนั้นเป็นวันที่ เราเอา

ทองคำและดอลลาร์ เข้าไปมอบคลังหลวง 

หัวหน้าคลังหลวงก็นิมนต์เราไปตอนนั้นละ 

เพราะมีหวัง เมื่อเชิญเราเข้าไปแล้วเหตุการณ์

ต่างๆ มันจะเกิดขึ้นในทางผลบวก คิดว่าอย่าง

นั้นละ  

ไปก็เป็นจริงๆ พอเข้าไปดูเรื่องเรียบร้อย

ออกมาแล้วก็ออกล่ะ เป็นผลบวกขึ้นมาเรื่อยๆ 

คุ้ยเขี่ยหาทองคำได้มาเรื่อยๆ อย่างนี้แหละ ถ้า

ไม่ได้ ไปดูก็ไม่ได้อะไร หากได้ก็เล็กๆ น้อยๆ ไม่

ได้รุนแรงเหมือนเราไปเห็นเหตุการณ์มาแล้วพูด

ได้เต็มปาก ส่วนได้ส่วนเสียพี่น้องชาวไทยเรา

ทราบทั่วหน้ากัน...” 

ทองคำ หลักประกันชาติ 
 

ในการรับบริจาคเงินดอลลาร์และทองคำ

เข้าโครงการช่วยชาติขององค์หลวงตานั้น ท่าน

ให้ความสำคัญกับ 

“ทองคำ” มากกว่า
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ประเภทอื่นด้วยเหตุผล ดังนี้ 

“...เมืองไทยเรานี้คราวนี้เป็นคราวที่ยิ่ง

ใหญ่ที่สุดแล้ว ถ้าทรงตัวได้เอาตัวรอดได้ก็เป็น

คราวนี้ ถ้าคราวนี้ ไม่ ได้แล้วไม่มีหวังว่างั้นเลย

นะ ไม่ทราบว่าใครจะมาสามารถยกเมืองไทย

ทั้งประเทศขึ้นได้ นี่ลงศาสนา พระมหากษัตริย์ 

พี่น้องชาวไทยเรายกไม่ขึ้นแล้วไม่มี ใครยกขึ้น

ว่างี้เลย เราเอาตรงนี้ตรงสำคัญ .. 

ทองคำเป็นสำคัญมากทีเดียว เพราะ

ทองคำเป็นหัวใจของชาติ ชาติไหนก็ตามที่มี

ทองคำมากชาตินั้นสง่างาม เป็นที่เกรงขามของ

โลกทั่วๆ ไป ถ้าชาติไทยมีทองคำน้อยและไม่มี

ทองคำชาตินั้นเหลวไหล ไม่มีศักดิ์ศรีดีงามอะไร

เลย ศักดิ์ศรีทั้งหลายมันไปขึ้นอยู่กับสมบัติ

เครื่องประดับชาตินะ เหล่านี้เป็นเครื่องประดับ

ชาติเรา อยู่แต่ตัวเฉยๆ ก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์ 

มนษุยเ์รามคีณุคา่เพราะเครือ่งประดบัประจำชาติ

มนุษย์ และศีลธรรมเป็นของสำคัญมากทีเดียว 

นี่ละที่เราเห็นทองคำเข้ามาสู่คลังหลวง

ของเราไหลเข้ามาเรื่อยๆ ขึ้นจากความรักชาติ

ของเรา ความรักชาติและความสามัคคี ฟัง

เสียงหัวหน้า หัวหน้าคิดเป็นธรรมพาก้าวเดิน

อย่างไรให้เดินตามนั้น เราเป็นลูกชาวพุทธ

หัวหน้าของเราคือพระพุทธเจ้า พระสงฆ์สาวก

นำธรรมที่ประกาศธรรมสอนโลกอย่างถูกต้อง

แม่นยำมาสั่งสอนพวกเรา ให้พยายามเดินตาม

ธรรม เดินตามอย่างอื่นแล้วไม่ค่อยแคล้วคลาด

ปลอดภัยนะ ส่วนเดินตามธรรมนี้สงบร่มเย็น

เป็นลำดับ .. 

นี่เราไม่ ได้ว่าจะเอาน้อยๆ นะ คราวนี้

ทองคำจะเอาเป็นตันๆ ไม่ใช่น้อยๆ นะ ไม่งั้นไม่

เหมาะกับชาติไทยของเราซึ่งเป็นชาติใหญ่โต 

ตั้ง ๖๐ กว่าล้านคน ทองคำไม่ ได้กี่ตันเป็น

ประโยชน์อะไร ไม่สมชื่อสมนามกับเมืองไทย

ของเรา 

ให้มันเข้มแข็งซี ให้ เขาได้ เห็นความ

สามารถของคนไทยเราคราวนี้ เป็นยังไงเมือง

ไทยคราวนี้ มีพระนำหน้าด้วย ศาสนา พระ-

มหากษัตริย์ นำหน้าเป็นยังไงเวลานี้ เขาก็ยิ่งจะ

จ้องมากละ เอากันให้เต็มยันทุกคนนะอย่าถอย

หลัง ถอยไม่ได้ เวลานี้ถอยไม่ได้ ฟังแต่ว่าถอย

ไม่ได้ ให้ก้าวหน้าเรื่อยไป 

คนทุกคนเป็นคนไทยด้วยกันทั้งนั้น เวลา

กระเทือน กระเทือนทั่วประเทศไทยเหมือนกัน

หมดเลย เวลาชุม่เยน็กช็ุม่เยน็ทัว่กนัหมด เพราะ

ฉะนั้นจงให้พากันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่ของ

ตนเตม็เมด็เตม็หนว่ยอยา่ถอยหลงั แลว้มพีระนำ

หนา้เสยีดว้ย ศาสนานำหนา้ พระมหากษตัรยิน์ำ

หนา้ดว้ย เปน็มหามงคลอยา่งยิง่แกช่าตไิทยของ

เรา แก่โครงการของเราแลว้…” 
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รวมใจชาวไทย  
เป็นหนึ่งเดียว..เพื่อชาติ   

 

เมื่อพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศได้รับรู้ข่าว-

สารในโครงการช่วยชาติแล้วต่างมีน้ำใจอยาก

ร่วมบริจาคช่วยชาติกับองค์หลวงตา หน่วยงาน

จากจังหวัดต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนทั้งฝ่าย

บรรพชิตและฆราวาสจึงขานรับด้วยการเป็น

ตัวแทนขออาราธนานิมนต์องค์หลวงตาไป

แสดงธรรมในที่ต่างๆ ทำให้องค์หลวงตาในวัย

ชรากว่า ๘๕ ปี ต้องอดทนตรากตรำเดินทางไป

ทั่วทุกสารทิศเพื่อรวบรวมหัวใจชาวไทยเป็น

หนึ่งเดียวเพื่อชาติ ดังนี้ 

“...ขอให้พี่น้องทั้งหลายผู้รักชาติ จงรวม

น้ำใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน เพื่อเทิดทูนชาติ

ไทยของเราด้วยการบริจาคอุดหนุนชาติไทย

ของเราให้กระเตื้องขึ้นโดยลำดับ เราจะมีความ

ร่มเย็นเป็นสุขทั่วหน้ากัน แล้วงานที่หลวงตา

เป็นผู้นำนี้ ไม่มีก๊กมีเหล่า ไม่มีคู่แข่ง ไม่มีกรรม

มีเวรต่อผู้ ใด ไม่ได้นำด้วยมีโลภเข้ามาแฝงเลย 

เป็นธรรม จึงไม่มีคู่กรรมคู่เวร ไม่มีคู่แข่ง ไม่มี

ข้าศึกศัตรู ไม่มีก๊กนั้นก๊กนี้ มีแต่ความสามัคคี

เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันล้วนๆ ที่พร้อมเพรียงกัน

บริจาคเพื่อชาติไทยของเรา .. 

น้ำใจเป็นของสำคัญ อันนี้แหละที่จะหนุน

เมอืงไทยของเราใหส้งา่งามขึน้ไปโดยลำดบั กค็อื

ความรักชาติความสามัคคีซึ่งกันและกัน และ

ด้วยความต่างคนต่างเสียสละช่วยกัน ใครอยู่

บ้านนอกในเมืองที่ ไหน ก็คือคนไทยร้อย

เปอรเ์ซน็ตเ์ชน่เดยีวกนั มสีทิธทิีจ่ะหนนุเมอืงไทย

เราได้ทุกๆ คน เราจงพากันหนุนเมืองไทยของ

เราขึน้ให้ ได ้สมบตัทิีจ่ะมาหนนุเมอืงไทยนัน้ตัง้ไว้

ตามโครงการ กม็ทีองคำ ดอลลาร ์เงนิสด .. 

โดยปกติแล้วเราไม่เคยเกี่ยวข้องกับเงิน

กับทองแต่ ไหนแต่ ไรมา แต่มาคราวนี้ ได้เป็น

เจ้ากี้เจ้าการ เจ้าอำนาจเกี่ยวกับการเงินการ

ทอง การเก็บการรักษาเสียแล้ว เพราะเรา

รักษาความแคล้วคลาดปลอดภัยในสมบัติเหล่า

นี้ ไม่ให้รั่วไหลแตกซึมไปสถานที่ใด นอกจากจะ

ให้เข้าสู่จุดมุ่งหมายคือความปลอดภัยเท่านั้น 

จึงต้องได้เข้มงวดกวดขัน…” 

ความเสียสละมีน้ำใจเฉลี่ยเผื่อแผ่เป็น

ประชาชนทุกเพศทุกวัยทุกสาขาอาชีพทุกหมู่เหล่าทั่วสารทิศต่างน้อมใจมาร่วมบุญสละทรัพย์สินเงินทอง
เพื่อช่วยชาติกับองค์หลวงตา
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ธรรมพื้นฐานที่อยู่ในจิตใจชาวไทยมาแต่รุ่นปู่ย่า

ตายายดั้งเดิมนานมาแล้ว ดังนั้นเมื่อถึงคราว

ยากของบ้านเมืองมีความจำเป็นต้องช่วยกัน พี่

น้องชาวไทยจากทุกภาคทุกภาษาทุกท้องถิ่นซึ่ง

ไม่รู้จักกันมาก่อน แต่เมื่อถึงคราวจำเป็นก็

สามารถร่วมไม้ร่วมมือได้อย่างรวดเร็วเพราะมี

ศาสนาเป็นผู้นำ จึงไม่มีทิฐิมานะไม่แบ่งกลุ่มไม่มี

ก๊กมีเหล่าอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ดังนี้ 

“...งานคราวนี้เป็นคราวที่ ใหญ่ โตมาก 

เรียกว่างานของชาติเลยเทียวนะ งานนี้ ไม่มีก๊ก

ไม่มีเหล่า ไม่มีฝักมีฝ่าย เมืองไทยเราทั้งชาติ

รวมเป็นหัวใจดวงเดียวกันยกขึ้น ยกชาติบ้าน

เมืองของเราขึ้นโดยถ่ายเดียวเท่านั้น งานนี้เป็น

งานของศาสนา เป็นงานของธรรม มีพระสงฆ์

เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย รวมหัวใจเป็นอัน

เดียวกันแล้ว ยกชาติของเราให้ขึ้นอย่าง

รวดเร็ว เวลานี้กำลังตกอับมาก จึงต้องได้ช่วย

กันเต็มเม็ดเต็มหน่วย มิหนำซ้ำศาสนาต้องนำ 

ศาสนานี้ ไม่เป็นข้าศึกต่อผู้ ใด ศาสนาไม่เป็นภัย

ต่อผู้ ใด เป็นแต่คุณล้วนๆ นำประเทศไทยของ

เราให้ขึ้น ด้วยคุณธรรม ด้วยความสามัคคี 

ด้วยความรักชาติ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน เป็น

ความเสียสละทั้งนั้น  

ขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ร่วมมือร่วมใจกัน 

อย่าคิดว่านั้นเป็นของคนนั้น นี้เป็นของคนนี้ 

นั่นเป็นของคณะนั้น นี่เป็นของคณะนี้ ไม่ถูกกับ

ความมุ่งหมายของศาสนา ที่รวมประสานกัน

เข้าไปให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ไม่ใช่ทำความ

แตกแยกต่อกันด้วยโครงการที่ช่วยชาติคราวนี้

ไม่มีอย่างนั้น…” 

แม้พี่น้องชาวไทยอยู่ในที่ห่างไกล
ก็ยังมีน้ำใจเสียสละทำบุญช่วยชาติกับองค์หลวงตา
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องค์หลวงตาเมตตาเดินทางไปรับต้นผ้าป่าช่วยชาติ
 และ

แสดงธรรมเทศนาแทบทุกจังหวัดทั่วประเทศ


องค์หลวงตาเคยกล่าวถึงสาเหตุที่คนไทย

มีความกลมเกลียวเข้ากันได้ง่าย ก็เพราะมีหลัก

ธรรมฝังลึกอยู่ในใจเป็นพื้นฐาน เมื่อมีน้ำใจต่อ

กันแล้วจึงเข้ากันได้สนิทใจ ดังนี้ 

“…โลกเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยอำนาจแห่ง

การเสียสละ คือการให้ทานต่อกัน ความช่วย

เหลือกัน มีแต่การเสียสละทั้งนั้น โลกถ้าไม่มี

การช่วยเหลือ ไม่มีการให้ทาน เฉลี่ยเผื่อแผ่กัน

แล้ว ไม่มีความหมาย โลกมีความหมายมาก

น้อย อยู่ที่การเฉลี่ยเผื่อแผ่ มีน้ำใจต่อกัน ความ

มีน้ำใจต่อกันนี้สำคัญมาก ผู้มีน้ำใจต่อกัน เฉลี่ย

เผื่อแผ่กัน ความเสียสละก็ย่อมมีได้  

ถ้าไม่มีน้ำใจ ไม่มีแก่ใจแล้ว อะไรๆ ก็หลุด

มือออกไปไม่ ได้  ทีนี้อยู่กันเป็นร้อยเป็นพันก็

ไม่มีความหมาย คนหนึ่งจะตายดิ้นอยู่นี่ ก็ไม่มี

ใครดูแลกัน นี่แหละความไม่มีแก่ ใจ เพราะ

ฉะนั้นจึงว่า มีมากเท่าไหร่ก็ตาม ถ้าไม่มีความ

เสียสละ ไม่มีแก่ใจแล้ว ไม่มีความหมายทั้งนั้น

แหละมนุษย์เราอยู่ร่วมกัน จะอยู่ใกล้อยู่ ไกลไม่

สำคัญ สำคัญที่น้ำใจที่มีต่อกัน อันนี้สำคัญมาก 

ชาติชั้นวรรณะมันตั้งไปตามลักษณะเฉยๆ 

มันก็คนนั่นแหละ แต่โดยหลักธรรมแท้คือคน 

เกิดมาจากท้องพ่อท้องแม่ด้วยกัน ไม่ได้เกิดมา

ทะเลาะกันได้ เอาถือเป็นความสนิทติดจม 

จริงๆ ไม่ได้  

มันสำคัญอยู่ที่น้ำใจ ถ้ามีน้ำใจแล้ว คนเรา

ย่อมเข้ากันได้สนิท ต่างคนต่างเสียสละกันอย่าง

นี้แหละดี มนุษย์เราจะได้มีคุณค่า มีความชุ่ม

เย็นเป็นสุข .. มนุษย์นี้เท่านั้นที่มีน้ำใจต่อกันได้

มากยิ่งกว่าสัตว์อื่นๆ เพราะมนุษย์นี้รู้ดีรู้ชั่ว รู้

บุญรู้บาป…” 

จากท้องเทวดาที่ ไหน มาเกิดเป็นคนแล้วก็ว่า

ชาตินั้น ชั้นนั้น วรรณะนี้ ไป ว่ากันไปเฉยๆ ดีไม่

ดี เอาสิ่งเหล่านี้มากระทบกระเทือนกัน ไม่ใช่

ของดี ความไม่ถือกัน มีน้ำใจ อันนี้สำคัญมาก 

ใกล้ ไกลไปไหนไม่อดอยากไม่ตาย คนเรามี

ความเสียสละต่อกัน มีน้ำใจต่อกัน คนเราย่อม

สนิทกันได้อย่างง่ายดาย ไม่จำเป็นจะต้องเกิด

มาในพ่อแม่เดียวกัน แม้แต่พ่อแม่เดียวกัน ยัง
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ผู้ใหญ่ต้องเป็นผู้นำ   
เสียสละเพื่อชาติ   

 

ความร่วมไม้ร่วมมือของผู้น้อยโดยมี

ผู้ ใหญ่ในหน่วยงาน ในจังหวัด หรือในประเทศ

ออกมาเป็นผู้นำร่วมแรงร่วมใจยกชาติไทยของ

เรา เป็นการแสดงออกถึงความสามัคคีได้อย่าง

ชัดเจน ดังนี้ 

“…ดังพี่น้องทั้งหลายได้นำเครื่องบริจาค

ประเภทต่างๆ มาวันนี ้ ล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่มี

คณุคา่ออกจากนำ้ใจแหง่ความรกัชาตขิองพีน่อ้ง

ทัง้หลายไดม้าชว่ยเหลอืกนั ปรากฏสงา่งามอยูท่ี่

ศาลาและทีอ่ืน่ๆ ในบรเิวณนีเ้ตม็ไปหมด ..   

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน 

เป็นร่มโพธิ์ร่มไทรของพี่น้องทั้งหลาย เพราะ

ผู้ ใหญ่สำคัญมากที่สุด ในครอบครัวเหย้าเรือน  

ก็มีพ่อบ้านแม่ เรือนเป็นที่อยู่ของเด็กลูกๆ 

หลานๆ ในสกุลนั้นๆ ถ้าผู้ ใหญ่ไม่มี ผู้ปกครอง

ไม่มี หาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้  

นี่บ้านเมืองของเราก็ต้องมีผู้ ใหญ่ เช่น 

จังหวัด...ก็มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมาเป็นผู้นำ 

มาเป็นร่มโพธิ์ร่มไทร เป็นหลักอันใหญ่โต เป็น

ความอบอุ่นของพี่น้องทั้งหลาย วันนี้จึงมีความ

สง่าราศีมากในงานของเรา เพราะมีท่านผู้ ใหญ่

มาประดับเกียรติแก่จังหวัดและชาติไทยของ

เราให้สง่างาม  

ถ้ามีตั้งแต่เด็กเล็กเด็กน้อยตาสีตาสา

ขวนขวายทำกัน โดยผู้ ใหญ่บกพร่อง ผู้ ใหญ่ไม่

สนใจอย่างนี้ เรียกว่าเสียความงาม เสียความ

สง่าราศี ไม่มีคุณค่าประการใด ดีไม่ดีเขายัง

ตำหนิผู้ ใหญ่อีกด้วย .. หาความร่มเย็นให้

ประชาชนพลเมืองไม่ ได้ อย่างนี้เขาก็อาจยก

โทษได้  

ต่อเมื่อมีผู้ ใหญ่มาเป็นผู้นำแล้ว ทำไมใคร

จะไม่อบอุ่น ต้องมีความอุ่นทั่วหน้ากัน ตั้งแต่

ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและรองลงมาตาม

ลำดับลำดา ข้าราชการทุกหน่วย ตำรวจ ทหาร 

ประชาชน ข้าราชการทุกหน่วยพร้อมเพรียงกัน

มา ให้ความสนับสนุนและความร่มเย็นแก่พี่น้อง

ชาวไทยและชาติไทยของเราแล้ว ต้องเป็นงาน

ที่มีสง่าราศีมาก…” 

ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดทั่วประเทศ

ต่างก็เป็นตัวแทนพี่น้องประชาชนในจังหวัด

นั้นๆ ทำหนังสือนิมนต์องค์หลวงตาไปแสดง

ธรรมช่วยชาติไม่เว้นแม้จังหวัดเดียว ซึ่งท่านก็

เมตตาเดินทางไปเยือนแทบทุกหนทุกแห่งทั่ว

ประเทศ มีเพียงภาคใต้ที่ท่านตั้งใจแน่วแน่ว่าจะ

ต้องเดินทางไปเยี่ยมเยียนและรับผ้าป่าช่วย

ชาติด้วยตนเองให้ ได้ เพราะท่านให้ความสำคัญ

กับภาคใต้มากถือเป็นภาคใหญ่เมื่อถึงเวลาก็จะ

เดินทางไปในคราวเดียวกัน แต่ในระยะต่อมา

สุขภาพของท่านกลับทรุดโทรมลงมาก การเดิน

ทางจึงสะดุดลงด้วยความอาลัยอาวรณ์ยิ่ง ดังนี้ 

“...พีน่อ้งทัง้หลาย จงัหวดันราธวิาสนี้ ไกล 

หลวงตาเคยไปแล้ว ตั้งแต่ปี ๒๕๑๓ .. ทางภาค

ใต้ก็ไปอยู่เรื่อยๆ แต่ส่วนมากไปธุระก็เหมือนกับ

เป็นผู้ต้องหาไป ตอ้งจองจำไปตามวันตามเวลา

ที่นั่นที่นี่ ไม่ ได้เป็นอัธยาศัยของตัวเอง จึงไม่

ค่อยสะดวกสบาย ไปหลายครั้งเหมือนกัน   

ไปทางเครื่องบินก็ไป ไปทางรถยนต์ก็ไป 

จากนั้นมาแก่แล้วยังรู้สึกเสียใจ ยัง

ประกาศออกให้พี่น้องทางภาคใต้เราทราบทั่ว

ถึงกันอยู่ว่า เราตั้งโปรแกรมไว้เรียบร้อยแล้ว

ทั่วประเทศไทยนะ คือในการช่วยชาติคราวนี้

เราจะไปเทศน์ทุกภาคเลย กำหนดไว้เรียบร้อย

นะ ภาคใต้เป็นภาคใหญ่ เรากำหนดไว้วาระ

วงราชการแทบทกุหนว่ยงานไดน้มินตอ์งคห์ลวงตาไปรบัผา้ปา่ชว่ยชาติ
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สุดท้าย พอไปภาคนั้นภาคนี้เสร็จแล้วก็จะลง

ภาคใต้ จนกระทั่งทั่วถึงหมดแล้วค่อยขึ้นมา .. 

ทีนี้เวลาเที่ยวไปเทศน์ ไปๆ อ่อนลงๆ สุดท้าย

ภาคอื่นๆ ก็จะไม่หมด ภาคใต้เลยไปไม่ได้เลย 

เพราะเหตุนี้เองนะ 

เราเคยไปพังงา พักพังงาคืนหนึ่งไม่ได้พัก

นาน แล้วก็ไปภูเก็ตคืนหนึ่งแล้วกลับมา ไม่ได้

เที่ยว ไปพักวัดท่านอาจารย์เทสก์ พอตื่นเช้าก็

มาเลย ไม่ได้เข้าไปในเมืองนะ ไม่ได้ ไปทั้งสอง

แห่ง ไปพังงา ภูเก็ต ไม่ได้เที่ยวเลย ไม่ได้เที่ยว

ทั้งนั้น ส่วนที่หาดใหญ่หลวงตาเคยไปพักแล้วที่

วัดควนจง พอถึงสถานีควนจงก็ขึ้นเขาเลย ไป

พักภาวนาอยู่นั้น อยู่ ไหล่เขา อยู่ที่นั่นสบาย

หน่อยเพราะได้ภาวนา สบายดี สงัดเงียบ ไป

พักอยู่หลายวัน ท่านมหาจิตอยู่ที่นั่น คุ้นกัน  

มานานแล้วแหละ ท่านอยู่ที่นั่น อยู่ไหล่เขา กุฏิ

ขึ้นไปตั้งข้างบน .. ส่วนมากพระท่านชอบอยู่ตีน

เขาไม่ค่อยชอบขึ้นหลังเขา ก็ดีอยู่ สงบสงัด

เงียบ ไปบิณฑบาตตามสวนเขา (‘วัดนี้อยู่

อำเภอนาหม่อมค่ะหลวงตา’)
 วาสนามีแค่นั้น  

กุดด้วนเลย ไม่ได้ ไปอีก ไปสงขลา หาดใหญ่นี้  

ดูว่าตั้งแต่ปี ๒๕๒๗* .. ลูกศิษย์ทางหาดใหญ่

เขาก็มาเยี่ยมอยู่นี้ .. มาพักภาวนาอยู่นี่นาน 

เขาเปน็ลกูศษิยก์รรมฐาน เดมิจรงิๆ เปน็ลกูศษิย์

อาจารยเ์มา้ แตอ่าจารยเ์มา้เสยีไปนานแลว้แหละ 

เขาเป็นลูกศิษย์ท่านเรื่อยมา .. เขามาต่อว่า  

ว่าเราไปแล้วไม่ไปอีกเลย .. 

คิดถึงอยู่ตลอดเวลาคิดถึงบรรดาลูกศิษย์

ลูกหา เพราะได้กำหนดไว้แล้วก็เคยบอก ออก

ทางวิทยุก็ออกแล้วนี่ เราไม่ได้พูดมีเล่ห์มีเหลี่ยม

มีสันมีคมอะไร เราพูดอย่างตรงไปตรงมาด้วย

ความเป็นอรรถเป็นธรรมล้วนๆ เรากำหนดกฎ-

เกณฑ์ ไว้หมดเลยทั่วประเทศไทย คือวาระ

สุดท้ายจะเอาทางภาคใต้ของเรา กำหนดไว้นะ 

ทางโน้นทางนี้แล้วก็เข้าภาคใต้เรา คือภาคใต้

เป็นภาคใหญ่ใช่ ไหมล่ะ พอกลับมาทีนี้ก็ทิ้งตูม

เลยหงายว่างั้นเถอะนะ ยังไม่ถึงไหน เอ้า มัน

เริ่มหงายไปแล้วๆ เอ้า ยังไงๆ สุดท้ายก็เลย

ต้องยอมรับ ไปไม่ได้แล้ว อย่างนี้แหละ 

จึงได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลาย

ทราบ เฉพาะอย่างยิ่งคือทางภาคใต้ของเรา ซึ่ง

ผิดความมุ่งหมายของเราที่ตั้ งไว้แล้วร้อย

เปอร์เซ็นต์ ธาตุขันธ์มันพาให้ล้มไปเลย นี่ละ

เรื่องราวมันเป็นอย่างนั้น จึงได้ประกาศออกให้

พี่น้องทั้งหลายทราบเฉพาะอย่างยิ่งทางภาคใต้

ของเรา อย่าเสียอกเสียใจ อย่าน้อยอกน้อยใจ 

อาจารย์นี้เป็นอาจารย์ของคนทุกคนของคนทุก

ภาค ของเมืองไทยทุกชีวิตเราบอกนะ เมื่อมัน

ไปไม่ได้มันก็ต้องยอมรับว่าไปไม่ได้ ก็บอกอย่าง

นี้ เอ้า ทีนี้ต่างคนต่างอุตส่าห์พยายามก็แล้วกัน

ก็บอกอย่างนี้…” 

“…ไปวันนี้ ไปจากน้ำใจ เขาจะบริจาค

รวมกันขายมะเขือเทศทอดตลาดไปเลย ได้กี่  

บาทกี่สตางค์ก็ตามจะเอาเงินจำนวนนี้เข้ามา  

ช่วยชาติ นี่ฟังแล้วถึงใจนะเรา เพราะเราช่วย

ชาติด้วยความถึงใจจริงๆ ไม่ ได้ช่วยแบบจืดๆ 

จางๆ นะ เราช่วยจริงจังอย่างที่สุด ที่ดีดที่ดิ้น

อยู่นี้มีแต่เพื่อช่วยชาติอย่างเดียวเท่านั้น  

ถ้าใครไม่เห็นความสำคัญของชาติก็เรียก

ว่าคนนั้นไร้สาระ ไม่มีชาติเกิดกับเขา ไม่มีชาติ

เป็นหลัก ไร้ค่าไม่มีราคาเลย คนประเภทนั้นถ้า

อยู่ ใกล้ริมแม่น้ำโขงให้เขี่ยลงแม่น้ำโขงนะ 

เข้าใจไหม ถ้าอยู่ใกล้ทะเลให้เขี่ยลงทะเล อย่า

ให้ตกค้างอยู่ในเมืองไทย คนไม่มีหลักมีเกณฑ์

คนไม่รักชาติ ต้องเขี่ยลงทะเล ให้พวกที่เขารัก

ชาติอยู่ในเมืองไทย .. 

ที่รักชาติอุตส่าห์ขวนขวายรวบรวมกัน .. 

บริจาคเพื่อช่วยชาติ เราฟังแล้ว ถึงใจนะ มัน

สำคัญอยู่ที่น้ำใจ ความรักชาติหนุนชาติ รักษา

ชาติเป็นสิ่งที่เป็นมงคลมากทีเดียว ก็เหมือนลูก

รักพ่อรักแม่ พ่อแม่จะเป็นคนมีคนจน ลูกรัก

ด้วยกันทั้งนั้น คนจนก็รักพ่อรักแม่ คนมั่งมีก็รัก

พ่อรักแม่ หลักใหญ่อยู่ที่รักพ่อแม่ของตน นี่คือ

ชาติของตน นั่นเราเอาตรงนี้นะ คนมีคนจนไม่

สำคัญ ความรักชาติสำคัญมากทีเดียว .. 

วันนี้จะไปเทศน์อนุโมทนาน้ำใจที่รักชาติ 

อุตส่าห์พยายามรวบรวมกัน มีมากมีน้อย

ชาวสวนด้วยกัน รวมมาเป็นน้ำใจช่วยชาติของ

เรานี้ เด่นมากนะ พี่น้องทั้งหลายให้ฟังให้ถึงใจ

นะ เขาเป็นคนทุกข์คนจนเป็นชาวสวนวิ่งเต้น

แม้ทรัพย์สินเงินทองมีอยู่จำกัด
 แต่ด้วยใจรักชาติก็ยัง

พร้อมใจร่วมบุญกับองค์หลวงตา
 ด้วยการบริจาคผลผลิต

ทางการเกษตรทีม่าจากนำ้พกันำ้แรงของตน


น้ำใจคนจนเพื่อชาติ   
 

ชาวสวนกลุ่มหนึ่งเป็นคนจนไม่มีเงินมีทอง

บริจาคแต่มี ใจอยากช่วยชาติ จึงอุตส่าห์

รวบรวมกันขายมะเขือเทศ ตั้งใจว่าได้เท่าไหร่ก็

จะร่วมบริจาคช่วยชาติกับท่าน น้ำใจแห่งการ

ช่วยชาติครั้งนี้ทำให้องค์หลวงตาซาบซึ้งในน้ำใจ

อย่างมาก ดังนี้ 

*
 องค์หลวงตาและคณะมีโอกาสไปเยือนทางภาคใต้โดยรถยนต์ของ

คหบดีชาวหนองคาย ปรากฏว่ารถคันดังกล่าวได้เสียในระหว่างการ  

เดินทางไปหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ศิษย์ทางหาดใหญ่ได้อาสาเป็นธุระ

จัดการให้จนรถใช้งานได้ตามปกติ ยังความซาบซึ้งใจแก่องค์หลวงตา

อย่างฝังลึกมิลืมเลือน ทำให้ท่านมักปรารภถึงศิษย์ทางหาดใหญ่และ

เหตุการณ์ในครั้งนั้นเสมอๆ 
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ขวนขวายหามามากน้อย เขายังอุตส่าห์มาหนุน

ชาติของตัว มันควรจะเป็นคติตัวอย่างทั่ว

ประเทศไทยของเรา…”  

 

การช่วยชาติ เป็นกิจของสงฆ์ 
 

องค์หลวงตากล่าวถึงความเสียสละของ

พระภิกษุสามเณรจำนวนมากจากทุกภาคทั่ว

ประเทศ แสดงสามัคคีธรรมออกจากป่าเขาแม้

ในถิ่นทุรกันดารร่วมบริจาคเงินและทองคำเข้า

ในโครงการช่วยชาติ ดังนี้ 

“…นี่แหละที่จะออกมาในครั้งหนึ่งๆ ล่ะ 

ออกมาจากป่าจากเขา ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์

เขาอยู่ตามที่ต่างๆ แล้วก็มารวมกัน รวมนี่ก็

แสดงน้ำใจของผู้มีธรรม ผู้มีธรรมย่อมมีจิตใจ

กว้างขวาง ย่อมมีจิตเมตตามีจิตใจสะอาด 

แสดงออกมาด้วยความเป็นมงคลแก่ โลกแก่

สงสาร ดังพระพุทธเจ้าท่านเสด็จไปไหน เป็น

มงคลแก่โลก พระสาวกไปไหน เป็นมงคลแก่

โลก เป็นเนื้อนาบุญอันชุ่มเย็นของโลก นั่นนะ 

ท่านไปอย่างนั้นนะ   

ที นี้ ถ้ า ห า กผู้ สื บ ต่ อ ส า ย ธ ร ร มขอ ง

พระพุทธเจ้าแล้ว จะมีลักษณะเช่นเดียวกัน ไม่

มากก็น้อยต้องแสดงออกซึ่งน้ำใจอันดีงาม   

นี่หละ เรียกว่า ออกมาจากใจที่ขาวสะอาด 

ออกมาจากใจที่มีเมตตาเฉลี่ยเผื่อแผ่ต่อกัน นี่

ชาติไทยของเราเวลานี้กำลังจนตรอกจนมุมทั้ง

ประเทศ 

นี่แล้วพระสงฆ์เหล่านี้ที่อยู่ ในเมืองไทยนี้

เป็นลูกของใครบ้าง เอาซิ ไล่เข้าไป พระสงฆ์

ที่มาเป็นพระสงฆ์ไทยอยู่เวลานี้ เป็นลูกของใคร 

ลูกมีพ่อมีแม่น่ะ พ่อแม่ของพระสงฆ์นี้อยู่ตามป่า

ตามเขา อยู่ตามที่ต่างๆ ทั่วประเทศไทย อยู่

ที่ไหนมหีมดพอ่แมข่องพระสงฆ์ในสมยัปจัจบุนันี ้

เวลานี้กำลังตกทุกข์ ได้ยากลำบากทั่ว

ประเทศไทยเรียกว่าพ่อแม่ของสงฆ์ ไทย เรานี้

กำลังได้รับความตกทุกข์ลำบาก แล้วทำไมลูก

สงฆ์คือลูกมีพ่อมีแม่ ลูกพระสงฆ์ ไทยซึ่งมีพ่อมี

แม่แล้ว ทำไมจึงจะใจดำน้ำขุ่นช่วยพ่อช่วยแม่

ไม่ได้ พ่อแม่กำลังตกทุกข์ได้ยากลำบากเข็ญใจ 

นี่พระสงฆ์ออกมาช่วยนี้ เรียกว่า ทำกิจ
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พระภิกษุสงฆ์ทั้งฝ่ายมหานิกายและธรรมยุต
ทั้งสายปกครองและสายกรรมฐานจากทุกสารทิศ
ต่างก็แสดงความรักชาติออกมาร่วมบริจาคเงินและทองคำเข้าโครงการช่วยชาติจำนวนมากและหลายวาระ
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สงฆ์โดยสมบูรณ์ นี่หละงานของสงฆ์เป็นงาน

อย่างนี้ สงฆ์ต้องช่วยชาติซิ ช่วยโลกช่วย

สงสารสัตว์ทั้งหลาย  

พระพุทธเจ้าท่านว่า มหาการุณิโก นาโถ 

หิตายะ สัพพะปาณินัง พระพุทธเจ้าทรงพระ

เมตตามหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ ฟังซิ แล้วทำ

ประโยชน์ให้แก่สัตว์นี้ ไม่มีประมาณ นั่นแหละ 

แปลออกมา ทำประโยชน์ ให้สัตวโลกไม่มี

ประมาณเลย ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้า  

เราเป็นลูกศิษย์ของพระตถาคตก็ต้อง

แสดงลวดลายออกมาบ้าง ไม่มากก็น้อยตาม

กำลังความสามารถของตน  มันถึงจะถูก  

ไม่ใช่พระสงฆ์แบบใจดำน้ำขุ่น…” 

 

แมอ้งคห์ลวงตาจะรบับรจิาค

เงินทองมากมายมหาศาล


แตท่า่นกย็งัดำรงความเรยีบ-


งา่ยแบบกรรมฐานเสมอ
 ดู

จากสภาพรองเทา้ขององค์

หลวงตาเปน็ตวัอยา่งหนึง่






องคห์ลวงตากลา่วถงึความจรงิจงัของหลวง-


พ่อสังวาลย์ในการช่วยชาติว่า
“หลวงพ่อสังวาลย์

เป็นหลวงพ่อที่เด่นดังมากในคุณธรรมนะ
 กับเรานี่

หลวงพ่อสังวาลย์ท่านเป็นแขนซ้าย
 เราเป็นแขนขวาใน

การช่วยชาติคราวนี้
 หลวงพ่อสังวาลย์เป็นแขนซ้ายช่วยกัน


เราเป็นแขนขวาพานำ
ท่านก้าวเดินตาม
..



ถ้าเป็นหลวงพ่อสังวาลย์แล้วไม่ค่อยขัดข้องนะเรา
 ท่านว่าอะไรๆ
 มานี้เรายอมรับหมด
 เพราะส่วนใหญ่ลงกัน
 อย่างปลีก

ย่อยล้มไปตามหมดเลย
หลวงพ่อสังวาลย์กับเราเป็นเหมือนอวัยวะเดียวกัน
เป็นแขนซ้ายแขนขวา”





องค์หลวงตาเมตตาเดินทางไปรับผ้าป่าและสงเคราะห์โลกตามจังหวัดต่างๆ
ทั่วประเทศตั้งแต่ปี
พ.ศ.
๒๕๔๑-๒๕๕๓




เฉพาะที่จดบันทึกไว้อย่างเป็นทางการจำนวน
๘๗๑
ครั้ง
รวมระยะทางประมาณการอย่างน้อย
๒๖๓,๑๘๖
กิโลเมตร
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ภาพบางส่วนของพระสงฆ์ที่ออกมาร่วมช่วยชาติกับองค์หลวงตา




 * ราคาทองคำา ณ วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เท่ากับ ๑,๔๐๗,๑๑๐.๙๙ บาท/กิโลกรัม

** อตัราแลกเปล่ียน ณ วนัที ่๙ พฤษภาคม ๒๕๕๔ เทา่กบั ๓๐.๓๓๘๑ บาท/ดอลลารส์หรฐัฯ

รวมมูลค่า (บาท)

        -     - ๑,๒๗๘,๐๐๐

     ๘๓ ๑,๐๓๗.๕๐ ๓,๐๐๐,๐๐๐ 

     ๘๒ ๑,๐๒๕.๐๐ ๑,๐๐๐,๐๐๐

     ๕๕ ๖๘๗.๕๐ ๓๐๐,๐๐๐

    ๑๔๕ ๑,๘๑๒.๕๐ ๔๐๐,๐๐๐

      ๔๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

      ๔๐ ๕๐๐.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐

     ๔๒ ๕๒๕.๐๐ ๔๐๐,๐๐๐ 

     ๔๙ ๖๑๒.๕๐ ๔๓๒,๐๐๐ 

     ๘๒ ๑,๐๒๕.๐๐ ๓๐๐,๐๐๐ 

    ๑๑๒ ๑,๔๐๐.๐๐ ๕๐๐,๐๐๐

     ๙๕ ๑,๑๘๗.๕๐ ๒,๐๐๔,๖๐๐ 

     ๕๘ ๗๒๕.๐๐ - 

     ๔๘ ๖๐๐.๐๐ - 

     ๓๖ ๔๕๐.๐๐ - 

     ๗๓ ๙๑๒.๕๐ -

  ๑,๐๔๐ ๑๓,๐๐๐.๐๐ ๑๐,๒๑๔,๖๐๐

 ๖  กรกฎาคม ๒๕๔๑

 ๔ พฤษภาคม ๒๕๔๒

 ๒๑ เมษายน ๒๕๔๔

 ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๔

 ๒๖ กันยายน ๒๕๔๔

 ๑๑ เมษายน ๒๕๔๕

 ๑๐ ธันวาคม ๒๕๔๕

 ๑๒ เมษายน ๒๕๔๖

 ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๔๖

 ๒๖ สิงหาคม ๒๕๔๖

 ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๖

 ๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ 

 ๑๙ สิงหาคม ๒๕๔๗

 ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๐

 ๙ มกราคม ๒๕๕๓

 ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๔

รวมทั้งสิ้น

๑

๒

๓

๔

๕

๖

๗

๘

๙

๑๐

๑๑

๑๒

๑๓

๑๔

๑๕

๑๖

ครั้งที่ ดอลลาร์สหรัฐฯวันที่มอบ
ทองคำา

แท่ง กิโลกรัม

๑๘,๒๙๒,๔๔๒,๘๗๐*  ๓๐๙,๘๙๑,๕๕๖.๒๖**

๑๘,๖๐๒,๓๓๔,๔๒๖.๒๖รวมมูลค่าทั้งสิ้น  (บาท)

 ๑.  ทองคำาบริจาค ถูกนำามาชั่งและจดบันทึก 

   ไว้เป็นหลักฐาน ทั้งตอนรับบริจาคและ 

     ก่อนเข้ากระบวนการหลอม

๒. เจ้าหน้าที่บรรจุทองคำาลงสู่ เบ้าหลอมไฟฟ้า 

เพื่อหลอมเหลวและทำาให้ทองคำาบริสุทธิ์

๓. ทำาการคัดแยกโลหะ โดยโลหะที่ถูกคัดแยกออก เช่น เงิน เป็นต้น  

 จะนำาไปซื้อทองคำาเพื่อนำามาหลอมรวมเป็นทองคำาแท่งใหญ่ 

ตารางแสดงการมอบทองคำาและดอลลาร์เข้าสู่คลังหลวง

๔. ทองคำาที่ผ่านการคัดแยกโลหะอื่นแล้ว ถูกทำาให้  

หลอมเหลวทีอุ่ณหภมู ิ๑,๐๖๔.๑๖ องศาเซลเซยีส 

จากนั้นจึงนำามาเทลงในแม่แบบ



ก ร ะ บ ว น ก า ร ห ล อ ม ท อ ง
ทองคำาที่ ได้รับบริจาคในโครงการช่วยชาติส่วนใหญ่เป็นทองรูปพรรณ ซึ่งมี

ความบรสิทุธิอ์ยูท่ี ่๙๖.๕% เนื่องจากมีโลหะอื่นเจอืปน ซึง่ไมไ่ดม้าตรฐานทองคำาสำารอง  

ดังนัน้จงึได้ ใหบ้รษิทัทีม่เีทคโนโลยทีี่ไดม้าตรฐานเปน็ทีย่อมรับท่ัวโลกเปน็ผูห้ลอม โดย

ผา่นกระบวนการทางไฟฟา้ซึง่ควบคมุดว้ยระบบคอมพวิเตอร์ ผา่นเครื่องมอืท่ีให้ความ

ละเอียดสงู (SCADA) มาตรฐาน ISO 9002 ทองคำาที่ไดจ้งึมคีวามบรสิทุธิถ์งึ ๙๙.๙๙ % 

ซึ่ีงเป็นไปตามมาตรฐานทองคำาสำารอง พรอ้มสำาหรบัใช้เป็นสนิทรพัย์ค้ำาประกนัฐานะ 

การเงินของประเทศต่อไป 

การมอบทองคำาแตล่ะคร้ัง ธนาคารแห่งประเทศไทยไดช้ัง่น้ำาหนักและวเิคราะห์

หาคา่ความบรสิทุธิข์องทองคำาโดยการเจาะทองคำาแทง่ การดำาเนินการดงักลา่วทำาให้

สูญเสียน้ำาหนักทองคำาไปบางส่วน

ยอดทองคำาบริสุทธ์ิท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยได้รับมอบตามโครงการช่วยชาติฯ 

และได้นำาเข้าสู่คลังหลวงเป็นทุนสำารองเงินตราจำานวน ๑๖ ครั้ง มียอดรวมทั้งสิ้น 

๑๓,๐๐๐,๐๖๑.๙๔๑๙๘๕ กรัม หรือ ๑๓ ตัน ๖๒ กรัม

ในการส่งมอบ

ทองคำ า เข้ า สู่

คลังหลวงทุกครั้ง 

องคห์ลวงตาจะทำาการ

ประพรมนำา้มนตล์งบนทองคำา

เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ชาติบ้านเมือง

ทองคำาแท่งนำ้าหนักแท่งละ ๑๒.๕ กิโลกรัม จะถูก

รวบรวมเก็บไว้ ในธนาคาร รอกำาหนดวันมอบทองคำา

เข้าสู่คลังหลวง โดยมอบหมายให้ธนาคาร- 

แห่งประเทศไทยทำาหน้าที่ดูแล  
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“คลังหลวง” เป็นถ้อยคำที่องค์หลวงตา

ใชเ้รยีก มชีือ่เปน็ทางการวา่ “ทนุสำรองเงนิตรา” 

ประกอบด้วยบัญชีทั้ง ๓ บัญชีได้แก่  

๑. บัญชีทุนสำรองเงินตรา  

๒. บัญชีผลประโยชน์ประจำปี  

๓. บัญชีสำรองพิเศษ  

องค์หลวงตาท่านพยายามเน้นย้ำบอก

เตือนชาวไทยให้รู้ซึ้ งถึงคุณค่าและรู้จักรัก

หวงแหน “คลงัหลวง” ยิง่ชวีติ เมือ่ไดศ้กึษายอ้น  

หลังเกี่ยวกับความเป็นมาทางประวัติศาสตร์  

ก็ยิ่งเข้าใจในคำสอนขององค์ท่านมากขึ้น และดู

เหมอืนองคท์า่นจะเลง็เหน็สายทางความเกีย่วโยง 

อันลึกซึ้งกับสถาบันกษัตริย์ในฐานะทรงเป็นเจ้า 

ของพระราชทรัพย์ในคลังหลวง ทรงริเริ่มก่อตั้ง

วางรากฐานและเก็บรักษาสืบต่อกันมายาวนาน

รุน่แลว้รุน่เลา่ จงึไมม่ถีอ้ยคำใชเ้รยีก “ทนุสำรอง

แผ่นดิน” คำใดจะเหมาะสมแม่นยำ บ่งบอกถึง

ความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ที่ยาวนาน  

ตรงกับคุณค่าและความหมายที่รอบด้านเหมือน

กับคำว่า “คลังหลวง” ซึ่งเป็นถ้อยคำที่องค์-

 
คลังหลวง หัวใจของชาติ* 

หมายเหตุ   

 ๑. คลงัหลวง มชีือ่เรยีกอยา่งเปน็ทางการวา่ ทนุสำรองเงนิตรา   

 ประกอบด้วย ๓ บัญชีดังภาพ เป็นสินทรัพย์ที่มิใช่ เป็น  

 กรรมสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทย แต่เป็นกรรมสิทธิ์ร่วม  

 ของคนไทยทั้งชาติ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีสถานะเป็น  

 เพียง “ผู้ดูแลรักษา” เท่านั้น 

 ๒. ทุนสำรองทั่วไป เป็นสินทรัพย์ในฝ่ายการธนาคาร เป็น  

 กรรมสิทธิ์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่จะบริหารจัดการ 

* ศึกษารายละเอียดเรื่อง “คลังหลวง” ได้ที่ 

www.klangluang.com 

 

แผนภาพ 

บัญชีทุนสำรองทางการ 
ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) 

บัญชีทุนสำรองเงินตรา

๑ ๒

หลวงตาใช้เรียกตั้งแต่วันแรกที่ประกาศเป็น

ผู้นำกอบกู้ชาติ นับเป็นความอัศจรรย์อย่างหนึ่ง

เลยทีเดียว 

ช่วงต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๓ คณะศิษย์ได้กราบ

เรียนถามองค์หลวงตาที่กุฏิ ณ สวนแสงธรรม 

กรุงเทพฯ ว่าการที่ท่านก่อตั้งโครงการช่วยชาติ

รวบรวม “เงินบริจาคในโครงการช่วยชาติ” เข้า

สู่ “คลังหลวง” นั้น มีเจตนารมณ์เพื่อเพิ่มพูน

สินทรัพย์ ในคลังหลวงและต้องการปกป้อง

หวงแหนเฉพาะ “เงินบริจาคในโครงการฯ” 

เท่านั้นหรือต้องการปกปักรักษา “สินทรัพย์

ทั้งหมดในคลังหลวง” ด้วย 

องค์ท่านตอบทันทีว่า “รักษาสมบัติใน
 

คลังหลวงทั้งหมด”



คณะศิษย์ถามต่อว่า “หากเปรียบคลัง-

หลวงเป็นน้ำในโอ่ง
 เงินบริจาคของหลวงตาก็

คือน้ำมนต์ ในขัน
 ซึ่ งหลวงตาต้องการเอา

น้ำมนต์ในขัน
 เทรวมเข้ากับน้ำในโอ่ง
 เพื่อทำให้

น้ำในโอ่งคลังหลวงทั้งหมดเป็นน้ำมนต์มีความ
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ศกัดิส์ทิธิต์ามไปดว้ย
 จะได้ ไมม่ีใครกลา้แตะตอ้ง 

เท่ากับหลวงตาต้องการรักษาโอ่งน้ำคลังหลวง

ให้อยู่คู่บ้านคู่เมืองตลอดไปใช่หรือไม่”


องค์หลวงตาตอบว่า “เข้าใจถูกต้องแล้ว


หลวงตาต้องการรักษาคลังหลวงไม่อยากให้ใคร

มาแตะตอ้งเพราะคลงัหลวงคอืหวัใจของชาต.ิ..” 

ดว้ยความเปน็มาทีผ่กูโยงไวก้บัราชประเพณ ี 

ด้วยมูลค่าที่เป็นสมบัติค้ำประกันชาติ และด้วย

ความมีส่วนร่วมที่ชาวไทยทุกคนร่วมเป็น

เจ้าของและร่วมบริจาคเข้าโครงการช่วยชาติ 

คำว่า “คลังหลวง” จึงเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงถึง

ความผูกพันระหว่ างพระมหากษัตริย์ กับ

ประชาชนทั้งแผ่นดิน และเมื่อมีเงินทองบริจาค

ใน “โครงการช่วยชาติ” ขององค์หลวงตาเข้า

สมทบเพิ่มพูนใน “ทุนสำรองเงินตรา” จาก

ความสำคัญปกติธรรมดาก็ขยับขยายกลายเป็น

ความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาในทันที เพราะเงินทอง

บริจาคขององค์หลวงตามีการกล่าวถวายยก

เป็นสมบัติของสงฆ์ และสงฆ์ก็พร้อมใจกันยก

เป็นสมบัติของชาติ มีเจตนารมณ์เพื่อการเก็บ

รักษาไว้ ใน “คลังหลวง” เพื่อหลอมรวมเป็น  

เนือ้เดยีวกนักบัสมบตัขิองบรรพบรุษุปูย่า่ตายาย 

สมบัติในคลังหลวงขณะนี้จึงกลายเป็น

สมบัติที่ถูกหลอมรวมกันระหว่างพระราชทรัพย์

ของบูรพมหากษัตริย์จากอดีตถึ งปัจจุบัน  

พระสงฆ์ทั่วพุทธอาณาจักร ตลอดจนชาวไทย

ทั่วทั้งประเทศ โดยทั้ง ๓ สถาบันมีเจตนารมณ์

เป็นอันเดียวกับเจตนารมณ์เดิมของบูรพมหา-

กษัตริย์และบรรพบุรุษที่ท่านวางรากฐานไว้  

และพาดำเนินสืบต่อกันมาอย่างเคร่งครัด   

“คลงัหลวง” ในปจัจบุนัจงึเปน็สถานทีห่ลอมรวมทัง้

ความศักดิ์สิทธิ์ ความสำคัญ และคุณค่าที่ลึกซึ้ง

เกินกว่าจะเห็นเป็นเพียงวัตถุ เป็นธนบัตร เป็น

ทองคำ เป็นอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา หรือเห็น

เปน็เพยีงการเงนิการคลงัตามหลกัวชิาเศรษฐศาสตร ์ 

แบบตะวันตกเท่านั้น  

ความคดิของคนทางโลกมกัจะมอง “คลงั-

หลวง” เพียงแง่เดียวเป็นมูลค่าทางการเงิน

เท่านั้น ซึ่งย่อมจะยินดีหากมีการเปลี่ยนแปลง

หรือเคลื่อนย้ายถ่ายเทคลังหลวงไปในจุดที่

ทำให้กลุ่มของตนหรือหน่วยงานของตนพลอย

ได้รับประโยชน์ไปด้วยก็จะพากันจัดสัมมนาหรือ

เขียนบทความสนับสนุน โดยไม่ทันคาดคิดว่า

ความคิด การพูด และการกระทำดังกล่าวเป็น  

การก้าวล่วงเข้ามาแตะต้องสมบัติในคลังหลวง

ซึ่งเวลานี้เป็นสมบัติของสงฆ์ที่ใครเข้ามาถือเอา 

จะด้วยเจตนาหรือไม่ก็ตาม ย่อมเป็นกรรมหนัก

ที่ ได้ก่อไว้ เปรียบเหมือนกับก้าวย่างเข้ามาใน

วัดวาอารามแล้วหยิบฉวยเอาสมบัติของสงฆ์ก็

ต้องเป็นหนี้สงฆ์เป็นกรรมอีกนานแสนนาน  

รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ

ตัดสินใจเรื่องคลังหลวงจึงควรตระหนักถึง

บทบาทของคลังหลวงในอีกแง่หนึ่งนอกเหนือ

จากความหมายในเชิงวัตถุว่าคลังหลวงนั้นมี

ความศักดิ์สิทธิ์เพียงใด  ในเรื่องนี้องค์หลวงตา

เมตตากล่าวแสดงธรรมตักเตือนไว้อย่างน่า  

สะพรึงกลัว 
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เพราะคนทั้ งประเทศเป็นอาหารของพวก  

พุงหลวง กินไม่อิ่มพอ กินโต๊ะกันคนสองสามคน 

สองสามก๊กเท่านี้ กินตับกินปอดของประชาชน

ด้วยความภาคภูมิใจในสมบัติเหล่านี้ที่ ได้มามาก

น้อยจากตับปอดของประชาชน นี่ก็ภาคภูมิใจ

ประเภทหนึ่ง ที่กิเลสหลอกให้ภาคภูมิใจ แล้ว

จากนั้นเรามียศถาบรรดาศักดิ์ เรามีอำนาจ

บาตรหลวงปกครองบ้านเมือง ชี้ ไปยังไงก็ได้ นี้

ก็เป็นความภูมิใจของกิเลสหลอกพวกดินเหนียว

ติดหัวอีกประเภทหนึ่ง นี่ละเครื่องหลอกพวกนี้

ให้จมลงในนรกอย่างไม่รู้เนื้อรู้ตัวเลย 

เราจึงไม่กล้าค้านที่ว่า อนันตริยกรรม 

กรรมที่หนักมากที่สุดคืออะไร ท่านก็แสดงไว้

แล้วในธรรม บอกไว้ ๕ ประการคือ ฆ่ามารดา

หนึ่ง ฆ่าบิดาหนึ่ง ฆ่าพระอรหันต์หนึ่ง ทำลาย

พระพุทธเจ้าแม้ ไม่ตายก็ตาม เพียงได้รับความ

บอบช้ำบ้างเท่านั้นหนึ่ง ทำลายสงฆ์ที่ท่านมี

ความพร้อมเพรียงสามัคคีกลมกลืนกัน ด้วย

หลักธรรมวินัย ให้แตกร้าวจากกันหนึ่ง ธรรม ๕ 

ประการนี้ท่านยังเตือนไว้ด้วยว่า ถ้ายังพอมีสติ

คณะสงฆ์สายกรรมฐานกราบคารวะองค์หลวงตาพร้อม

ถวายทองคำเพื่อนำเข้าสู่คลังหลวง


 

 

       โกงกินสมบัติคลังหลวง  

        เป็นอนันตริยกรรม ๕ 

 

“...สมบัติเงินทองข้าวของที่เอามาจากตับ

ปอดของพี่น้องชาวไทยเราทั้งชาติ มีจำนวน

มากขนาดไหน ต่างคนต่างเสียสละเข้าสู่ส่วน

รวม เพื่อหนุนชาติไทยของตนเอง แต่ครั้น

เข้าไปแล้วพวกพุงใหญ่พุงหลวง พวกยักษ์พวก

ผี พวกความโลภไม่มีเมืองพอ มันกลืนเอาๆ 

อย่างภาคภูมิใจ กินโต๊ะเลี้ยงโต๊ะบนเก้าอี้กันนี้

อย่างภาคภูมิใจ นี่คือเอาตับปอดของประชาชน

ไปเลี้ยงโต๊ะกัน พวกนี้พวกบาปหนาที่สุดเลย จะ

เทียบว่าพวกอนันตริยกรรมเราก็ยอมรับทันที 

คลังหลวงคือเงินสงฆ์ ใครแตะ.. 

ตกนรกไม่มีวันขึ้น 

  พระธรรมเทศนาเกี่ยวกับ  
  ความศักดิ์สิทธิ์ของ 
  คลังหลวง 

 

สมเด็จพระญาณสังวร
สมเด็จพระสังฆราช
สกลมหาสังฆ-

ปริณายก
ก็ทรงร่วมพระราชทานทองคำเข้าสู่คลังหลวง


 

“...บาปกรรมอะไรไม่เกินการทำลายต่อ

ชาติซึ่งเป็นส่วนรวมนะ สมบัติมากน้อยนี้ อย่าง

พี่น้องทั้งหลายนำมาบริจาคเพื่อชาติไทยนี้ เป็น

มหากุศล ไม่ ใช่เรื่องเล็กน้อยนะ เราให้ทาน

ธรรมดาเป็นอย่างหนึ่ง เราให้ทานเพื่อชาติไทย

ของเราซึ่งเป็นเรื่องใหญ่หลวงนี้ บุญกุศลนั้น

เป็นมหากุศลของเรา ทีนี้เวลาใครมาแตะต้อง

ทำลายสมบัติซึ่งเป็นสมบัติของชาตินี้ เป็นโทษ

มหันตโทษทีเดียว แล้วตกนรกหมกไหม้ ไม่มีวัน

ขึ้นเลย กี่กัปกี่กัลป์อยู่นั้น .. 

เงินนี้เป็นเงินพระนะ ไม่ ได้เหมือนเงิน

ธรรมดาของคนทั่วๆ ไป นี้รวมเข้ามา มาให้เรา

แล้ว กลายเป็นเงินพระไปแล้ว เป็นเงินสงฆ์

ด้วย ไม่ ใช่ เงินพระธรรมดาเป็นเงินสงฆ์ 

พระพุทธเจ้าเป็นเจ้าของสมบัตินี้ด้วย เพราะ

ฉะนั้นใครจึงมาทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้ ตกนรกไม่มี

วันขึ้นเลย เรื่องนี้กรรมหนักนะ เพราะมหากุศล

ของชาตินี่นะ จะทำเล่นๆ ได้เหรอ จมอย่างไม่มี

วันฟื้นเลย หมดทางเลยว่างั้นเถอะน่า ถ้าใคร

มาแตะมายุ่งกับเงินเหล่านี้ เพราะมันเป็นบาป

หนัก กรรมหนักจริงๆ ไม่ ใช่ธรรมดา ไม่ ได้

เหมือนเงินทั่วๆ ไป สงฆ์ยกให้เพื่อชาติ นั่นมีแต่

เรื่องใหญ่ๆ ทั้งนั้น ฉะนั้นจึงได้เตือนไว้ให้ทราบ

ทุกคน อย่ามาทำสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นะ...” 
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ระลึกได้อยู่บ้าง อย่าทำเป็นอันขาด ฟังซิน่ะ อัน

นี้เอาเข้าไปเรียกว่าลักษณะตัดสินธรรมวินัย 

พระพุทธเจ้าทรงวางไว้อย่างกลางๆ อัน

ไหนที่เข้าไปในสิ่งไม่ควรก็ให้ โอนไปสิ่งไม่ควร

เสีย อันไหนที่ควรให้ โอนไปสิ่งที่ควรเสีย ... 

กรรมกินตับปอดคนทั้งชาติเป็นของเล็กน้อย

เมื่อไร ทำไมจะโอนเข้าไม่ได้ ฆ่าพ่อฆ่าแม่เพียง

คนหนึ่งสองคนยังโทษหนักมาก นี่ฆ่าคนทั้ง

ประเทศ กินตับกินปอดแต่ไม่ให้ตาย เอาตับเอา

ปอดออกมากิน ให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ด้วยความ

ทุกข์จนข้นแค้นทั่วประเทศไทยของเรา เห็นไหม

เวลานี้ นี่ประชาชนเราได้รับความทุกข์จน

เพราะอะไร เพราะสิ่งเหล่านี้เอง ได้มาแล้วไม่

เข้าตามจุดที่หมาย รั่วไหลแตกซึมออกไปลง

มหาสมุทรทะเล จากนั้นก็ ไหลขึ้นบนโต๊ะบน

เก้าอี้ สะแตกแดกปอดกันอยู่นั้นเสียแหลกเลย 

นี่ละกินตับกินปอดของประชาชน มีเท่าไรๆ ขน

เข้าไปกินกันตลอด จะไม่เป็น อนันตริยกรรม 

ได้ยังไง เข้าได้อย่างสนิทเลย เราพูดจริงๆ...” 

 

 

ความศักดิ์สิทธิ์แห่งคลังหลวง   

 

 

“...สมบัติเงินทองที่ ได้มานี้ นับแต่วงศ์

กษัตริย์ลงมาถึงพี่น้องชาวไทยทั่วหน้ากัน 

บริจาครวมหัวกันในนามของชาติไทย .. ได้  

เสียสละลงมาพร้อมหน้ากัน นี่เรียกว่าสมบัติ

ของชาต ิ ในนามของชาต ิแลว้จะเอาเขา้สูค่ลงัหลวง  

ซึ่งเป็นของคู่ควรกันกับชาติ ..  

สมบัติคือคลังหลวงนี้เป็นหัวใจของคน

ไทยทั้งชาตินับแต่วงศ์กษัตริย์ลงมา วงศ์

กษัตริย์คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรรักษาสมบัติก้อนใหญ่

หลวงซึง่เปน็หวัใจของชาตนิี ้นัน่ฟงัซนิะ่ คลงั-

หลวงอันนี้เป็นเรื่องเล็กน้อยหรือ แล้วตั้งแต่วัน

ที่จะเอาเข้าจุดนี้เพื่อจะเสริมคลังหลวงของเรา

ให้ ใหญ่มโหฬารเป็นสง่าราศีขึ้นมา และเป็น

ความแน่นหนามั่นคงแก่ชาติไทยของเรา ทั้ง

เป็นหลักประกันใหญ่แห่งชาติไทยของเราที่จะ

ติดต่อซื้อขาย การทำหน้าที่การงานระหว่าง

ประเทศต่อกัน เช่นเขามาลงทุนลงรอนหรือกู้

ยืมอะไร อันนี้ก็เป็นเครื่องยืนยันรับรองโดย

หลักธรรมชาติแล้ว .. ความพร้อมเพรียง 

ความรักชาติ ความสามัคคี เป็นพลังอันใหญ่โต

ให้เห็นอยู่ชัดเจนต่อหน้านี้ เมืองไทยเราจะไป

รอดด้วยอำนาจแห่งความสามัคคี ความรัก

ชาติทั้งหลายเหล่านี้ อย่างอื่นไม่มี เราอย่าไป

หวังพึ่งภายนอกเขา ชาติไหนภาษาใดก็ตามเรา

อย่าไปหวังพึ่ง มีคนไทยเราเท่านั้น…” 

และ “ร่างพระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที ่ ...) 

พ.ศ. ...” ร่างกฎหมายทั้ง ๒ ฉบับนี้มีเนื้อหา

เป็นการทำลายหลักการและเจตนารมณ์เดิม

ของ “คลังหลวง” โดยสิ้นเชิง เนื่องจากในอดีต

บูรพมหากษัตริย์ ไทยทรงก่อตั้ง “คลังหลวง” 

เพื่อรักษาทรัพย์กองนี้ ไว้อย่างมั่นคงปลอดภัย 

เป็นหลักประกันชาติ มิได้หวังเอาทรัพย์กองนี้

ไปลงทุนหวังเก็งกำไรแต่อย่างใด สอดคล้องกับ

เจตนารมณ์ขององค์หลวงตาและพี่น้องประชาชน  

ที่ต้องการนำ “เงินบริจาค” เข้าสู่จุดที่มั่นคง

ปลอดภัยสูงสุดคือ “คลังหลวง” แห่งนี้ เพื่อ

เพิ่มพูนให้แน่นหนามั่นคงยิ่งๆ ขึ้นไป  

ในขณะที่รัฐบาลกลับทำตรงข้ามโดยเสนอ 

“รา่งกฎหมายรวมบญัช”ี เพือ่ยบุคลงัหลวงทิง้ไป 

โดยรวบเอาทรัพย์สินทั้งหมดของคลังหลวงที่

เก็บใน “ฝ่ายออกบัตร” ยึดเอามาเป็น “ฝ่าย

การธนาคาร” เสียทั้งหมด  นั่นคือ การให้

อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเต็มที่ใน

การบรหิารจดัการสนิทรพัย์ในคลงัหลวง เปน็การ

ทำลายกำแพงให้ธนาคารแห่งประเทศไทย

สามารถหยิบฉวยเอา “เงินเก็บ” หรือ “เงิน

มั่นคง” ในคลังหลวงไปใช้ ได้อย่างเต็มที่ ซึ่ง

ทำให้เกิดความเสี่ยงสูงขึ้นถึงขั้นอาจพาชาติ

ล่มจมได้ในที่สุด 

เมื่อรัฐบาลได้เสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ 

องค์หลวงตาท่านขอบิณฑบาตรัฐบาล “อย่า

แตะคลังหลวง” ในทันทีอย่างน้อย ๓ ครั้ง ขอ

ให้ยกเลิกไป ครั้งแรกคือ ๑๕ มีนาคม ๒๕๔๓ 

ครั้งที่สอง ๓๑ มีนาคม และครั้งที่สาม ๒ 

พฤษภาคม ปีเดียวกัน โดยท่านได้กล่าวว่า  

ประชาชนคา้นรา่ง กม. รวมบญัชี 

รัชกาลที่
๕



พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว


รัชกาลที่
๙



พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


 

ขอบิณฑบาต..ยุติกฎหมาย 
มหาภัยต่อคลังหลวง 

 

ในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ รัฐบาลเตรียมเสนอร่าง 

“กฎหมายรวมบญัช”ี ๒ ฉบบัในชือ่ “รา่งพระ-

ราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ...” 
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“...คลังหลวงของเราก็คือหัวใจของชาติ-

ไทยเรา .. รกัษากนัมานมนานตัง้แตด่กึดำบรรพ์

ปู่ย่าตายายแห่งประเทศไทยของเรา รักษา

สมบัติกองนี้ ไว้มาตลอด ไม่เคยมีใครมาแตะ

ต้อง แม้ตั้งรัฐบาลมากี่ชุดก็ไม่เคยมีรัฐบาลใด

มาแตะต้องเงินจำนวนนี้ เพราะฉะนั้นเมื่อได้

ทราบว่าจะเอาเงินเหล่านี้มารวมกัน ๓ กองนับ

จำนวนหนึ่งกองนี้ด้วยเข้าไปนั้น เราจึงไม่เห็น

ด้วยตามหลักของธรรม แล้วไม่ใช่ด้วยเป็นทิฏฐิ

มานะของเรา ถึงขนาดที่ว่าเราขอบิณฑบาต 

ขออย่าได้มาแตะต้องเงินจำนวนนี้ เลย ซึ่ง

เท่ากับการเข้ามาทำลายชาติของเราทั้งชาติ  

ทีเดียว...” 

อย่างไรก็ตาม หากรัฐบาลมีความจำเป็น

เกี่ยวกับภาระหนี้สินของชาติก็อาจยังพอมี

หนทางแก้ ไขได้ โดยไม่กระทบต่อความมั่นคง

ปลอดภัยของคลังหลวงซึ่งเป็นสมบัติปราการ

ดา่นสดุทา้ยของชาต ิแมอ้งคห์ลวงตาจะขอรอ้งถงึ

เพียงนี้แล้วก็ตาม รัฐบาลยังคงเมินเฉยและไม่มี

ทีท่าจะยุติ ยังเผยแพร่โฆษณาชวนเชื่อทางสื่อ

หนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ เพื่อโน้มน้าว

ให้ประชาชนเห็นคล้อยตามโดยให้ข้อมูลเพียง

บางส่วน หรือบางครั้งถึงกับบิดเบือนความจริง 

ทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเข้าใจเจตนารมณ์

ของ “โครงการช่วยชาติ” ผิดไป และเริ่มตำหนิ

ติเตียน จนในที่สุดองค์หลวงตาจำเป็นต้อง

แสดงพระธรรมเทศนาอย่างตรงไปตรงมา เพื่อ

ให้ยุติการออกกฎหมาย ดังต่อไปนี้ 

  รัฐบาลต้องฟังเสียงประชาชน.. 

       อย่าแตะคลังหลวง 

 

“...รัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลของประชาชนตั้ง

ขึ้นมา .. ต้องฟังเสียงประชาชน .. จะเอา

อำนาจบาทหลวงขึ้นมาว่า เราเป็นรัฐบาล เป็น

เจ้าอำนาจบาทหลวงเหยียบย่ำทำลายชาติบ้าน

เมือง หรือพ่อแม่ของรัฐบาลได้แก่ประชาชนนี้

ไม่ได้ ผิดทั้งนั้นแหละ อำนาจอันใดก็ตามต้องให้

มีประชาชนเป็นผู้ควบคุมอำนาจนั้นไว้ ไม่ ใช่

กฎหมายของคนสองสามคนเข้ามาตั้งเป็นเจ้า

อำนาจวาสนาใหญ่โต มาเหยียบย่ำทำลายชาติ

ไทยของเรา ก็เรียกว่ารัฐบาลมหาภัยเท่านั้นเอง 

ไม่ใช่รัฐบาลที่ดีสมความมุ่งหมายของประชาชน

ที่ตั้งขึ้นมา .. แล้วกฎหมายใดที่มาทำชาติไทย

ของเราให้เสียหายไปอย่างนี้ เรียกว่ากฎหมาย

มหาภัยต่อชาติ จึงไม่ควรเอาเข้ามาทำลาย นี่

ละหลักของธรรมพูดอย่างนี้ .. 

เราจะนำสมบัติเหล่านี้เข้าสู่คลังหลวง 

คลังหลวงคือจุดนี้เอง จุดที่ปลอดภัย ไม่ให้ ใคร

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ
พระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงนมัสการองค์หลวงตา


ทรงสดับพระธรรมเทศนาและทรงถวายทองคำพร้อมปัจจัย
 ณ
 สวนแสงธรรม
 พุทธมณฑลสาย
 ๓
 กรุงเทพมหานคร

 

เมื่อวันที่
๒๓
เมษายน
พ.ศ.๒๕๔๑


สื่อมวลชนทุกแขนงลงข่าวการออกมากู้ชาติขององค์หลวงตา
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รัชกาลที่
๕
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว
รัชกาลที่
๓
พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว


 
 ถ้าเอาคลังหลวงไปใช้ประโยชน์  

  จะฟื้นฟูชาติได้จริงหรือ? 

 

“...ทราบชัดเจนมาโดยลำดับว่า ทาง

รัฐบาลจะตั้งกฎหมายจะเข้ามาเอาสมบัติเหล่านี้ 

แต่ก่อนมีสมบัติอยู่สามกอง ว่างั้นนะเท่าที่ทราบ 

กองนี้เป็นกองใหญ่ที่ ไม่มีใครแตะต้องในคนทั้ง

ชาติ รักษาอย่างเดียวกันหมดไม่มีอะไรมาแตะ

ต้อง ก็ทราบว่าจะเอาสมบัติทั้งสามกองนี้มา

รวมกัน สมบัติมารวมกันก็เท่ากับว่า โกยเอา

สมบัติในชาติไทย หัวใจของชาติไทยเราทั้งชาติ

นี้ออกไปละเลงในน้ำทะเลไปหมด ที่พูดว่าจะไป

ฟื้นฟู คำว่าฟื้นฟูกับความจะเอาไปล่มจม วา่งัน้

เถอะ เป็นเสียงเดียวกัน ในหลักธรรมชาติตาม

อรรถตามธรรมนะ 

ไอ้เรื่องคำพูดของคนว่าจะไปฟื้นฟูอย่าง

นั้นอย่างนี้พูดได้ทั้งนั้น คนเรามีลิ้นมีปากพูดให้

หวานขนาดไหนก็ ได้ แต่ความขมมันติดกัน 

แทรกกันอยู่กับความหวาน .. จะเอาไปฟื้นฟู

หรอืจะเอาคนทัง้ชาตนิี้ ไปจมในทะเลหลวง มันก็

อดถามกันไม่ได้นะ เพราะสมบัติทั้งชาตินี้พากัน

รักษาอยู่ ก็ไม่เห็นพาชาติไทยของเราให้ล่มจม

ชาวไทยทั่วสารทิศพร้อมใจกันบริจาคทรัพย์สินเข้าสู่คลังหลวง


เงินถุงแดง
เดิมเป็นพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์รัชกาลที่
๓
พระราชทานเป็นเงินแผ่นดิน
โดยแยกเก็บไว้มิให้ปะปนกับทรัพย์

อื่น
 และในสมัยรัชกาลที่
 ๔
 และรัชกาลที่
 ๕
 ก็มิได้นำเงินถุงแดงมาใช้จ่าย
 แม้ระยะต่อมารายได้ของแผ่นดินจะลดลงจนไม่
 

พอต่อรายจ่ายก็ตาม
 แต่เมื่อกรุงเทพฯ
 ถูกยึดครองด้วยกองเรือรบติดอาวุธของฝรั่งเศสและยื่นข้อเรียกร้องที่ไม่เป็นธรรมให้
 

ไทยตอบภายใน
๔๘
ชั่วโมง
รัชกาลที่
๕
จึงจำเป็นต้องนำเงินถุงแดงออกมาไถ่บ้านไถ่เมืองช่วยรักษาเอกราชของชาติไว้ ได้


มาแตะต้องตลอดมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ปู่ย่าตา

ยายของชาติไทยเรา รักษาสมบัตินี้ โดยมี

กฎหมายเข้มงวดกวดขัน รักษามาตลอด จึงไม่

ให้ ใครเข้ามาแตะต้อง .. กฎหมายก็ต้องอยู่ใต้

อำนาจของคนทั้งชาติ ไม่ได้เหนืออำนาจนะ ตั้ง

ขึ้นมาเพื่อรักษาประชาชน สมบัติเงินทองข้าว

ของ ไม่ใช่ตั้งขึ้นมาเพื่อทำลายชาติบ้านเมือง…” 

  

 

    คลังหลวงเก็บไว้เพื่ออะไร? 

 

“...คลงัหลวงคอืคลงัสมบตัเิดมิของบรรพ-

บุรุษเราที่รักษาไว้เป็นมรดกของชาติ เป็นหัวใจ

ของชาติ เป็นหลักเป็นเกณฑ์เป็นแก่นเป็นสาร

ของชาติ คือคลังหลวง อันนี้บรรพบุรุษของเรา

ได้รักษามานมนาน มีกฎหมายบ้านเมืองรักษา

มาด้วยตลอดเวลา ก็ไม่ปรากฏว่ามีใครมาแตะ

ต้องทำลาย .. สมบัติเหล่านี้มีเก็บไว้เพื่ออะไร? 

ก็บรรพบุรุษท่านมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบ

ในบ้านในเมืองที่ท่านปกครอง สมบัติเหล่านี้

ท่านจึงเก็บไว้เพื่อความจำเป็น เวลามีความจำ-

เป็นจริงๆ เรียกว่าเข้าขั้นวิกฤตการณ์หาทาง

ไหนไม่ได้แล้ว ท่านจึงจะนำสมบัติเหล่านี้ ไปแก้

เหตุการณ์ต่างๆ เพื่อเอาตัวรอดเป็นพักเป็น

ตอนไปจากสมบัติเหล่านี้ เพราะฉะนั้นสมบัติ

เหล่านี้เมื่อยังไม่ถึงขั้นวิกฤตการณ์ขนาดนั้น จึง

ต้องเก็บไว้ตลอดมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ 

เวลานี้ก็ได้ทราบจากทางราชการว่า จะ

นำสมบัตินี้ออกไปเพื่อความเจริญ ฟื้นฟูชาติ

ไทยของเราว่างั้น แล้วสมบัติเหล่านี้ ได้เคยเก็บ

ไว้มาดั้งเดิมอยู่แล้ว เป็นของแน่นหนามั่นคง

มาก เพราะหัวใจประชาชนทั้งประเทศอยู่ ใน

สมบัติกองนี้ทั้งนั้น ชีวิตจิตใจศักดิ์ศรีดีงามหรือ

เครดิตอะไรอยู่ในนี้ทั้งหมด ในสมบัติกองนี้ ซึ่ง

ไม่เคยแตะต้องเลย ก็รู้สึกว่าเป็นสิริมงคลแก่

ชาติไทยของเราตลอดมา สมบัติกองนี้ที่เก็บไว้

ไม่ใช้จ่ายในเวลาที่ยังไม่จำเป็นอย่างนี้ ก็ไม่เคย

ปรากฏว่าก่อความเดือดร้อนเสียหายแก่ผู้ ใด ก็

เป็นสิริมงคลและเป็นที่ภาคภูมิใจของชาติไทย

เราตลอดมา…” 
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ด้วยการเก็บรักษาสมบัตินี้ ไว้ เมื่อความขดัแยง้

เขา้มา เหน็วา่เกบ็ไวอ้ยา่งนี้ ไมเ่กดิประโยชน ์เอา

ไปฟื้นฟูชาติไทยของเราเพื่อเกิดประโยชน ์ มันก็

เกดิปญัหาสวนทางกนัเขา้มาวา่ สมบตัเิหลา่นี้ ให้

ความร่มเย็นแก่ชาติไทยของเรามาเต็มสัดเต็ม

ส่วนแล้ว ไม่เป็นประโยชน์อย่างใด มันมองไม่

เหน็ มแีตป่ระโยชนเ์ตม็ตวั…” 

 

ถูกต้องหรือไม่ถ้าจะเอาคลังหลวง 

ทั้งกองไปใช้หนี้? 

 

“...ชาติไทยของเราภาคภูมิใจด้วยสมบัติ

กองนี้ทั้งนั้น ไม่ ได้ภาคภูมิใจกับสมบัติกองใด 

แล้วจะนำสมบัติเหล่านี้ ไปฟื้นฟูบ้านเมือง จะไป

ฟื้นฟูแบบไหน ที่มันเสื่อม มันเสื่อมเพราะใคร

เป็นคนทำ สมบัติกองนี้ ไม่ได้ ไปทำลายอะไรให้

ล่มจมไปพอจะนำสมบัติเหล่านี้ ไปฟื้นฟู ถ้า

สมบัติเหล่านี้มีคดีติดตัวทำให้บ้านเมืองล่มจม 

จะมาเอาสมบัติกองนี้ ไปฟื้นฟูก็มีเหตุผลอยู่ แต่

นี่สมบัติกองนี้ ไม่เคยทำความเดือดร้อนแก่ผู้ ใด 

ชาวไทยทั้งชาติมีความสงบร่มเย็นอบอุ่นอยู่

ด้วยสมบัติกองนี้กันทั้งชาติ ทีนี้เวลาเอาสมบัติ

เหล่านี้ออกไปแล้ว ก็เท่ากับโกยเอาหัวใจของ

คนไทยทั้งชาตินี้ ออกไปฟื้นฟูลงในทะเล นี่ละ

คำว่าฟื้นฟูนี่เอาไปฟื้นฟูลงในทะเล ให้ ไปเจริญ

อยู่น้ำทะเลหรือพุงหลวงของใครคณะใด พี่น้อง

ชาวไทยเราทราบไม่ได้ เมื่อหลุดจากคลังหลวง

นี้ออกไปแล้ว มันจะเป็นทุกแบบทุกฉบับ ถ้ามัน

ไม่ตั้งเค้ามาตั้งแต่ต้นว่าเพื่อจะเป็นอย่างนั้นแล้ว 

ไม่ควรที่จะเข้ามาทะลึ่งกับสมบัติกองนี้ .. 

สมบัติกองนี้ ไม่ ไปหากว้านยืมเขามาเพื่อ

ติดหนี้ติดสินพอจะนำสมบัติกองนี้ ไปใช้หนี้เขา 

เป็นเรื่องของสิ่งภายนอกเท่านั้นก่อขึ้นมา ไปกู้

ยืมเขามากี่หมื่นกี่แสนกี่พันล้าน กี่ล้านๆๆ ก็

ไม่ใช่สมบัติกองนี้ ไปกู้ยืมมา เป็นคนไปกู้ยืมมา 

เช่น คณะรัฐบาล เป็นต้น เป็นผู้ ไปกู้ยืมมา กู้

ยืมมามากน้อย คณะรัฐบาลไปกู้ยืมเงินเขามา

นั้น ก็ต้องไปกู้ยืมด้วยความว่ามีปัญญา ถ้ามี

ปัญญากู้ยืมเขามาได้ ทำไมจะไม่มีปัญญาหาเงิน

ไปใช้หนี้เขา จำเป็นอะไรจะต้องมากอบโกยเอา

ตับเอาปอดของคนทั้งชาติจากสมบัติกองใหญ่นี้

ไปฟื้นฟู ก็แสดงว่า .. เป็นมหาภัยต่อชาติไทย

ของเราอย่างยิ่ง...”  

 

ออกกฎหมายมหาภัยบีบบังคับ 

เอาคลังหลวงแล้ว..ชาติจม 

 

“...คลังหลวงนี้เป็นความแน่นหนา

มั่นคงแก่ชาติไทยของเรา ทั้งเป็นหลัก

ประกันใหญ่แห่งชาติไทยของเราที่จะ

ติดต่อซื้อขาย การทำหน้าที่การงาน

ระหว่างประเทศต่อกัน เช่นเขามาลงทุน

ลงรอนหรือกู้ยืมอะไร อันนี้ก็เป็นเครื่อง

ยืนยันรับรองโดยหลักธรรมชาติแล้ว .. 

กฎหมายข้อนี้ที่จะมาลุกลามหรือมา

โกยเอาสมบัติของชาติ ไทยเรานี้ 

เรียกว่า กฎหมายมหาภัย ชาติไทย

จะรับไม่ ได้ ตามเรื่องความรู้สึกใน

แง่แห่งธรรมแล้วเป็นอย่างนั้น .. 

จะมคีวามเจรญิทีต่รงไหน ทีว่า่กฎ-

หมายข้อนี้ที่จะมานี้ คือมาบีบ

บังคับเอาเงินก้อนนี้นั่นเอง ถ้า

ไม่ใช่มหาภัยจะมาบีบทำไม เงินกองนี้ ไม่ได้เป็น

มหาภัย สิ่งที่จะมาทำลายเงินกองนี้ต่างหาก

เป็นมหาภัย จึงสมควรอย่างยิ่งที่จะต้องกำจัด 

จากพี่น้องชาวไทยทุกคนที่รักชาติหรือรักสมบัติ

กองนี้ จะต้องต่างคนต่างต้องป้องกันไว้เต็ม

เหนี่ยว ไม่อย่างนั้นชาติไทยจมไม่มีอะไรเหลือ

เลยแหละ กฎหมายมหาภัยนี้จะมาเผาแหลก

หมดเลย…” 

 

ต้องพลีชีพ..ปกป้องคลังหลวง 
 

วนัที ่๗ เมษายน ๒๕๔๓ ณ ศาลาสวนแสง-

ธรรม องค์หลวงตาได้ประกาศเร่งทำพินัยกรรม

ประหนึ่งว่าจะละขันธ์ ไปในไม่ช้านี้แล้ว ยัง  

ความเศร้าสลดเสียใจแก่บรรดาลูกศิษย์ลูกหา

ในขณะนั้นเป็นอย่างมาก ส่วนเจตนารมณ์

แท้จริงของท่านก็คือการให้ความสำคัญแก่ 

“คลังหลวง” ด้วยการปกป้องและเพิ่มพูนสมบัติ

ในคลังหลวงให้มั่นคงถาวรเป็นมรดกตกทอดสู่

ลูกหลานสืบไป มิต้องการให้ผู้หนึ่งผู้ ใดหรือ

คณะหนึ่งคณะใดเข้ามาแตะต้อง และเพราะ  

เหตุนี้เองในวาระสุดท้ายของชีวิต องค์ท่าน   

จึงนำทรัพย์สินทั้งปวงทุ่มกำลังลงที่จุดนี้อย่าง

เต็มที่ ดังนี้ 

“...เรื่องศพหลวงตาบัวนี้เรียกว่าเด็ดขาด

เลยนะ คอยแต่เวลาจะเผาหลวงตาบัวเท่านั้น

ล่ะ  เรื่องจะก้าวเดินตามนี้ทั้งหมดแยกเป็น

อย่างอื่นไปไม่ได้ ที่ว่าเงินที่ท่านผู้มาบริจาคทั่ว

ประเทศไทยของเราที่มานี้   

‘เราจะนำเงินหมดทุกบาททุกสตางค์

เข้าซื้อทองคำแล้วยกให้คลังหลวงของเรา

ทั้งหมดเป็นวาระสุดท้ายของเราที่ช่วยโลก

อย่างเต็มหัวใจ’

อันนี้ เป็นคำพูดของเราที่ เด็ดขาดแล้ว 

ไม่มีเคลื่อนไหว ไม่มีเปลี่ยนแปลงอะไรเลยละ 

เรียกว่า คำพูดที่เด็ดขาด ตายแล้วต้องเป็น

อย่างนั้นจริงๆ เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้ ว่างั้นเถอะ 

เด็ดตลอด จนกระทั่งตายแล้วศพยังเด็ดอีก 

เด็ดวางลวดลายไว้วาระสุดท้ายแล้ว เพราะ

ตายไปตอนนี ้ เราจะไม่มาเกิดอีกแล้ว เราบอก

ตรงๆ เลย  
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จะเป็นวาระสุดท้ายของเราที่ตายกองกัน

ในวัฏจักรนี้กี่กัปกี่กัลป์มา เราเคยตายมา

แล้วกี่กัปกี่กัลป์ แล้วกี่ภพกี่ชาติ คราวนี้เลิกกัน 

เพราะฉะนั้น จึงอุ้มชาติไทยของเราเต็มสติ

กำลังความสามารถ จากนั้นสุดวิสัยแล้วของ

ธาตุขันธ์ที่นำมาใช้เพื่อประโยชน์แก่โลกนี้ เป็น

อันว่า ดีดปั๊บทันที ดีดแล้วก็เท่านั้น ไปเลย คำ

ว่า นิพพานธาตุ หรือ ธรรมธาตุ เราไม่ถาม

ใครแล้ว....” 

พนิยักรรมองคห์ลวงตาแลว้เสรจ็ตัง้แตว่นัที ่

๗ พฤษภาคม ๒๕๔๓ การเร่งทำเช่นนี้เหมือน

เป็นความพยายามจะสื่อสารบอกเตือนพี่น้อง

ชาวไทยตลอดลูกหลานในภายหน้าว่า ให้รับรู้

อย่างถึงใจว่า “ทองคำ” และ “คลังหลวง” 

เป็นสิ่งสำคัญเป็นความมั่นคงของชาติไทย

สูงสุดทั้งปัจจุบันและอนาคต การทำพินัยกรรม

เป็นเสมือนการนำพระสรีระสังขารขององค์-

ท่านเองเข้าปกปักรักษาคุ้มครองคลังหลวงให้

แน่นหนามั่นคงถาวรตลอดไป หากลูกหลาน

ชาวไทยมีความเคารพรักในองค์หลวงตาและมี

ความเคารพบูชาในธรรมของท่านแล้วจะต้องไม่

ปล่อยปละละเลยดูดายสมบัติในคลังหลวง แต ่ 

จะต้องช่วยกันรักษาพระสรีระตามพินัยกรรม

และสนองเจตนารมณ์ของท่านด้วยการปฏิบัต ิ

คือการพลีชีพปกป้องและเพิ่มพูนสินทรัพย์ใน 

“คลงัหลวง” ใหม้ัน่คงถาวรยิง่ๆ ขึน้ไป  

องค์หลวงตาได้ เมตตาแสดงธรรมไว้

หลายวาระเพื่อให้พี่น้องประชาชนร่วมกัน

ปกป้องคลังหลวงให้แคล้วคลาดปลอดภัย มิให้

ผู้ ใดเข้ามาแตะต้องหลักการและเจตนารมณ์

ของคลังหลวงให้แปรเปลี่ยนไปได้  ท่านเน้นย้ำ

เสมอว่า คลังหลวงมีความสำคัญต่อชาติมาก 

และในฐานะที่คนไทยทั้งประเทศเป็นเจ้าของ

คลังหลวงจึงต้องช่วยกันรักษา แม้ชีวิตก็เสีย

สละได้เพื่อรักษาคลังหลวงไว้ ให้เป็นสมบัติคู่

ชาติไทยของเราตลอดไป ท่านได้ให้เหตุผลและ

วางแนวทางการรักษาคลังหลวงไว้ ดังนี้ 

องค์หลวงตาในวัยเกือบ
 ๙๐
 ปี
 ยอมลำบากเดินทางไปแสดง

ธรรมในสถานทีต่า่งๆ
 เพือ่รวบรวมเงนิและทองคำเขา้สูค่ลงัหลวง 

และนำธรรมะเข้าสู่ใจประชาชนทั่วประเทศ


 

     กษัตริย์และประชาชน  

       เจ้าของคลังหลวง 

 

“...เราเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติคือคลัง-

หลวงนี้เป็นหัวใจของคนไทยทั้งชาตินับแต่วงศ์

กษัตริย์ลงมา วงศ์กษัตริย์คือพระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัว ทรงเป็นร่มโพธิ์ร่มไทรรักษา

สมบัติก้อนใหญ่หลวงซึ่งเป็นหัวใจของชาตินี้ 

นัน่ฟงัซนิะ่ มนัเรือ่งเลก็นอ้ยหรอื .. ผูร้กัษากน็บั

ตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวลงมา จน

กระทั่งถึงทหาร ตำรวจ ประชาชนทั่วหน้ากันใน

แดนไทยนี้ เป็นเจ้าของสมบัติเหล่านี้ทั้งนั้น .. 

ตำรวจ ทหารนั้นยิ่งเป็นหน้าที่อันสำคัญมากยิ่ง

กว่าประชาชน เพราะเป็นหน้าที่ผู้รักษาบ้าน

เมืองอยู่แล้ว สมบัติของบ้านของเมือง ตลอด

ถึงชีวิตจิตใจของประเทศไทยทั้งชาตินี้ .. ด้วย

การพลีชีพเข้าไปรักษาสมบัติของตน เอาชีวิต

เข้าแลกเลย ตั้งแต่วงใหญ่ลงมาจนกระทั่ง

ตำรวจ ทหาร มีหน้าที่เข้มงวดกวดขันสละชีวิต

เพื่อสมบัติและชาติของตนเสมอกันหมด…” 

 

หนังสือ
 “คลังหลวงแห่งประเทศไทย”
 กล่าวถึงประวัติและ

ความสำคัญของ
 “คลังหลวง”
 ตลอดถึงวิธีการปกป้อง
 

คลังหลวงตามอุบายธรรมขององค์หลวงตา
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หลวงตาย้ำ..รวมบัญชีหลอกตาคน 

 

“...หัวใจของชาติตั้งแต่ดึกดำบรรพ์ชาติ-

ไทยอยู่ ได้เพราะคลังหลวงนี้ ฉะนั้น อย่าแตะ 

เป็นการหลอกตาคนต่างหากว่า รวมบัญชี  

เมื่อได้รวมแล้วก็หมด เพราะงั้นถึงได้เอากัน

อย่างแรง .. เงินกองที่ว่าคลังหลวงๆ นี้ ก็คือ 

หัวใจประเทศไทย .. ธรรมลงแล้วว่าถูกต้อง

สมบูรณ์เต็มที่แล้ว จึงขอใครๆ อย่ามาแตะต้อง

หัวใจแห่งชาติไทยของเรา ทุกคนเป็นเจ้าของ

อยู่ในสมบัติกองนี้ทั้งนั้น คน ๖๒ ล้านคน ตั้ง

แต่บรรพบุรุษท่านเก็บหอมรอมริบรักษามา 

เป็นมรดกให้แก่พี่น้องชาวไทยเราทั้งหลาย ที่

เป็นลูกเป็นหลานรักษาเอาไว้ ลูกหลานทั้ง

หลายจึงต้องรักษาเอาไว้ ตามแบบฉบับของ

บรรพบุรุษที่ท่านพาดำเนินมา 

ด้วยเหตุนี้ เองใครอย่ามาแตะต้องเงิน

จำนวนนี้ คือ เป็นสมบัติชิ้นใหญ่ที่สุด กระเทือน

ทั่วประเทศไทย ถ้ามาทำอันนี้แล้วกระเทือนทั่ว

ประเทศไทย จิตใจประเทศไทยนี้เสียหมดเลย 

สมบัติก็เสียไป จิตใจคนทั้งประเทศก็เสียไป นี่

เรื่องร้ายแรง ส่วนใหญ่มันมีอยู่จุดนี้... สมบัติ

อันนี้เป็นสมบัติค้ำบ้านค้ำเมือง ค้ำประเทศชาติ

ของเรา สมบัติอันนี้เองเป็นเจ้าหน้าเจ้าตา เป็น

เครดิต เป็นจุดสำคัญที่ ให้ โลกภายนอกเขาไว้

วางใจ เขาจะมาติดต่อซื้อขาย หรือตั้งโรงงาน

ต่างๆ เรียกว่ามาลงทุน เพราะอันนี้เป็นเครื่อง

ประกันไว้แล้ว นี่เห็นไหมล่ะ มันครอบไปหมด

ทั่วเมืองไทยเรา จึงต้องรักษาอันนี้เอาไว้ ให้

ประกันตลอดไป...” 

มดแดงรักษารัง  ไทยรักษาคลังหลวง 

 

“...พี่น้องทั้งหลายฟังให้ถึงใจทุกคนนะ 

เราเป็นเจ้ าของสมบัติคลั งหลวงนี้ ทุ กคน 

มดแดงมันอยู่ในรังของมัน มันรับผิดชอบในรัง

ของมัน ช้างมามันก็ไม่ถอย มดแดงตายก็ตาย 

มดแดงยอมทั้งรังเลย ช้างก็ช้างเถอะ ภูเขาทั้ง

ลูกก็มา มดแดงจะไม่ถอย นี่พี่น้องทั้งหลายเป็น

เหมือนมดแดงที่รักษาสมบัติคือคลังของชาตินี้ 

.. เราจะรักษาแบบไหน แบบมดแดงหรือจะ

แบบไหน แบบพากันเผ่นๆ เปิดตับให้เขากินจน

หมดนั้นเหรอ? เข้าใจเหรอ  

ถา้เปน็แบบมดแดงตอ้งเปน็ตวัของตวัทกุคน 

มีสิทธิอำนาจเต็มที่ในการรักษาสมบัติ เพราะ

สมบัตินี้เป็นสมบัติของคนทั้ง

ชาติ ๖๒ ล้านคน เป็นเจ้าของ

ด้วยกันทุกคนสมบัติกองนี้ เป็น

หัวใจของชาติโดยตรง ไม่ ได้

เป็นของใครนะ . . สมบัติมี

เจ้าของ ตั้งแต่หมาก็ยังหวงซาก

มัน นี่คลังหลวงเป็นหัวใจของชาติ 

ไม่ใช่ซาก แล้วจะมีราคาต่างกันยังไงกับที่

ว่าซาก หมามันก็หวงซากมัน แต่นี้ ไม่ใช่ซาก 

หัวใจของชาติจะไม่หวงได้ยังไง คนเรามันต้อง

หวง คอขาด  ขาดไปเลย .. เอ้า พูดยก

ตัวอย่างไม่ต้องมากละนะ เงินนี่ ๒ ชั่งว่างั้นเลย

นะ พ่อกับแม่มอบให้กูแล้วตายไปแล้ว กูเป็นคน

รักษา เอ้า โจรมารคนไหนจะมายึดเป็น

กรรมสิทธิ์ของมัน ให้มึงมาทั้งโคตรทั้งแซ่ของ

มึง บอกอย่างนั้นเลย ให้ ไปจดจารึกมา .. มาก็

ผางเดียวขาดสะบั้นเลย อำนาจสิทธิ์ขาดของ

ความเป็นเจ้าของใช่ไหมล่ะ…” 

   เลือดทากองสมบัติ 

สู้..มหาโจรปล้นคลังหลวง 

 

“…คลังหลวงเป็นสมบัติ

อันถูกต้องดีงาม ทั้งทางด้าน

ธรรม ทั้งทางด้านทางโลก ถูก

ต้องตามกฎหมาย ต้องรักษาไว้

ด้วยดีทุกคน อะไรเข้ามาล่วง

ล้ำก็จะต้องมีการต่อต้าน เช่น

เดียวกับโจรผู้ร้ายเข้าไปปล้น

บ้านของใครก็ตามนั้นเอง นี่บ้านใหญ่คือสมบัติ

กองใหญ่ได้แก่คลังหลวงแห่งพี่น้องชาวไทยเรา 

เรียกว่าสมบัติอันใหญ่หลวง พี่น้องชาวไทยเรา

จึงเป็นเจ้าของด้วยกันทุกคน ที่จะต้องปกป้อง

รักษาสมบัติ เหล่านี้ อย่ างเต็มกำลังความ

สามารถ หัวใจขาดสะบั้นลงไปเลือดทากอง

สมบัติก็ต้องยอมทาลงไป นี่เรียกว่าสิทธิอำนาจ

ของเจ้าของสมบัติ ต้องรักษากันอย่างนี้ กรุณา

ทราบไว้โดยหลักธรรม นี่ละหลักธรรมชาติแห่ง

ธรรมท่านไม่ได้ขัดข้อง สำหรับผู้รักษาสมบัติจะ

มีการต่อต้านกันกับมหาโจรที่เข้ามาปล้นบ้าน 

เพราะมหาโจรเป็นฝ่ายผิด เจ้าของสมบัติไม่ได้

ผิด เมื่อล่วงล้ำเข้ามาก็ต้องมีการโต้ตอบกัน .. 

หลักใหญ่แห่งชาติไทยของเราอยู่ที่คลัง-

หลวงนี้เท่านั้น ไม่ได้อยู่ที่ไหนนะ สง่าราศีทุกสิ่ง

ทุกอย่างว่าประเทศไทย ที่มีหน้ามีตาเหมือนเขา

ก็คือ คลังหลวงนี้เป็นตัวประกันแห่งชาติไทย

ของเราให้มีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนชาติทั้งหลาย

เขา ถ้าลงนี้ ได้ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดความ

หมาย ชาติไทยคือหมาไทย .. สมบัติอันนี้เป็น

ชีวิตจิตใจของชาติไทยเรา ถ้าสมบัติก้อนนี้ ได้

หลุดลอยไปแล้ว ชาติไทยเราไม่มีความหมาย

เลย และไมม่คีวามหมายตลอดไป ใครมากจ็ะขึน้

มาตั้งโต๊ะกินเลี้ยงกันตลอดไปเลย ประชาชน

ชาวไทยเราเป็นชิ้นเนื้อ เอาไปเลี้ยงโต๊ะกัน

ตลอดไปเลย .. 

เราจึงต้องรักษาสมบัติกองนี้ ไว้เพื่อความ

แน่นหนามั่นคงของเรา สืบทอดจากบรรพบุรุษ

ปู่ย่าตายายของเรามาเป็นจีรังถาวรตลอดไป 

ด้วยความอารักขา ด้วยความเข้มงวดกวดขัน

ในการรักษาสมบัติเหล่านี้...” 
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ระหว่างที่องค์หลวงตาและประชาชนได้

ออกมาปกป้อง “คลังหลวง” นั้น บรรดานัก

เศรษฐศาสตร์ นักกฎหมาย ตลอดจนนักวิชาการ

จำนวนไม่น้อยได้ออกมากล่าว สนับสนุนองค์-

หลวงตาและนำความจริงทางวิชาการเกี่ยวกับ

ความเป็นมาของ “ทุนสำรองเงินตรา” มาเป็นข้อ

ยนืยนั อาท ิดร.วรีพงษ ์รามางกรู อดตีรองนายก-

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้

กล่าวไว้ว่า 

“...คำว่าคลังหลวงไม่มีในกฎหมาย แต่เป็น

ปริศนาธรรม ผมได้ไปนมัสการหลวงตาที่สวน-

แสงธรรม ขณะนั้นประเทศของเราอยู่ในวิกฤต

อยา่งมาก ผูค้นหดหูห่มดกำลงัจติกำลงัใจ หลวงตา

ได้ลุกขึ้นมาระดมศรัทธาของพี่น้องประชาชน  

ชาวไทย เพื่อให้สละทองคำและดอลลาร์ ก็มี

ปัญหาว่ารัฐบาลในขณะนั้นก็ไม่ค่อยเข้าใจว่า  

คลังหลวงหมายถึงอะไร .. 

ทุนสำรองเงินตรานี้ตามกฎหมายแล้วเป็น

ของแผ่นดิน ไม่ใช่ของใคร ไม่ใช่ของธนาคารแห่ง-

ประเทศไทย แม้แต่ธนาคารแห่งประเทศไทยก็เอา

ไปใช้ไม่ได้ ในขณะนั้นทองคำและดอลลาร์ที่

ประชาชนได้บริจาคมาก็ไม่ทราบว่าจะไปเข้าบัญชี

ใด ในที่สุดก็ตกลงกันว่าบัญชีคลังหลวงที่องค์-

นกัวชิาการเศรษฐศาสตรส์นบัสนนุหลวงตา

หลวงตาท่านกรุณารวบรวมจิตศรัทธาของพี่น้อง

ประชาชนชาวไทยให้ช่วยชาติคือ ทุนสำรองเงิน- 

ตรา และก็ได้มีการนำทองคำและดอลลาร์ต่างๆ 

ที่รับบริจาคเข้าไปไว้ในทุนสำรองเงินตรา 

แมว้า่เงนิทองบรจิาคทีน่ำเขา้ไปในทนุสำรอง-  

เงนิตราจะไมม่าก แตจ่ะทำใหท้นุสำรองเงนิตราของ

เราเปน็ของทีศ่กัดิส์ทิธิ ์ ตอ่ไปจะไมม่ผีูใ้ดเอาไปใชไ้ด ้

จะอยูเ่ปน็ทนุสำรองของประเทศชาตขิองเราตลอด

ไป ประเทศชาตเิราผา่นวกิฤตการณต์า่งๆ มาไดก้็

เพราะทนุสำรองเงนิตราทีม่ัน่คง ทีไ่มใ่ชข่องผูใ้ด ไมม่ี

ผูใ้ดเอาไปใชไ้ด…้” 

รองศาสตราจารยว์ทิยากร เชยีงกลู นกัวชิา-

การดา้นเศรษฐศาสตรอ์กีทา่นหนึง่กไ็ดเ้ขยีนไว ้ดงันี้ 

“...สาเหตุที่กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนา

ระบบสถาบนัการเงนิ(กองทนุฯ) ขาดทนุ กเ็พราะ

รัฐบาลบริหารผิดพลาดทุ่มเทเงินทองไปโอบอุ้ม

ธนาคารและสถาบนัการเงนิทีม่ปีญัหา โดยรฐับาล

อ้างว่าจำเป็นที่จะต้องกู้สถาบันธนาคารหรืออุ้ม

คนรวยเพือ่ทีจ่ะชว่ยเศรษฐกจิสว่นรวมใหด้ขีึน้ แต่

การทำงานในรอบ ๓ ป ี ชี้ให้เห็นชัดว่า นอกจาก 

กองทุนฯ จะขาดทุนมากแล้ว เศรษฐกิจส่วนรวม

กลบัยิง่เสยีหายมากขึน้ 

การดำเนินงานของกองทุนฯ ที่ขาดทุนเห็น

ชัดก็เช่น การประมูลขายทรัพย์สินที่ยึดมาจาก

บริษัทเงินทุน ๕๖ แห่งที่ถูกปิดไปให้ต่างชาติใน

ราคาที่ขาดทุนไปนับแสนล้านบาท แล้วรัฐบาลยัง

ไปสัญญาจะหาเงินก้อนอื่นใช้หนี้ให้เจ้าหนี้ต่าง

ชาติเต็มจำนวนอีก ส่วนที่ขาดทุนส่วนอื่นๆ ก็เกิด

จากการที่รัฐบาลเข้าไปเพิ่มทุนและอัดฉีดเงินกู้

ดอกเบี้ยต่ำแก่ธนาคารที่ทุจริตฉ้อฉลและบริหาร

ผิดพลาด (ทั้งเอกชนและรัฐ)  

รัฐบาลอ้างว่า ที่ต้องรวมบัญชีธนาคารชาติ 

เพื่อโอนเงินกำไรสะสมของธนาคารชาติบางส่วน

มาใช้หนี้ให้กองทุนฯ นั้น ก็เพราะว่าหนี้ของกอง-

ทุนฯ เป็นหนี้ที่รัฐบาลต้องรับผิดชอบ ดังนั้นถึง

อย่างไรรัฐบาลก็ต้องหาเงินมาใช้หนี้ก้อนนี้ ถ้า

รัฐบาลไม่ได้เงินจากธนาคารชาติ รัฐบาลก็จะต้อง

ขึ้นภาษีกับประชาชนหรือไปตัดทอนงบลงทุนใน

งบประมาณประจำปี ซึ่งจะทำให้เศรษฐกิจตกต่ำ

และประชาชนเดือดร้อนมากขึ้น 

การที่รัฐบาลอ้างเช่นนี้ เป็นการใช้ความรู้

ทางเศรษฐศาสตร์ตะวันตกมาครอบงำหลอกลวง

ประชาชน ด้วยการทำให้ประชาชนรู้สึกว่า การ

เอาเงินกำไรสะสมจากธนาคารชาติมาใช้หนี้ให้

กองทุนฯ น่าจะเป็นวิธีการที่ดีกว่าการขึ้นภาษี 

หลายคนก็เลยพาลคิดไปว่า หลวงตามหาบัวไม่

เข้าใจเรื่องเศรษฐกิจ... 

เราจึงควรจะใช้เงินก้อนนี้เพื่อประโยชน์ของ

ประชาชนอย่างมองการณ์ไกลเท่านั้น ไม่ใช่หา

ทางใช้เงินซึ่งเป็นก้อนสุดท้ายของประชาชนเพื่อ

แก้ปัญหาของพวกคนรวย คือธนาคารพาณิชย์

และสถาบันการเงินเอกชนที่บริหารผิดพลาดและ

ทุจริตฉ้อฉล โดยการเชื่อตามข้ออ้างของรฐับาลวา่

เพือ่ไมใ่หร้ะบบธนาคารทัง้หมดลม้…” 

รองศาสตราจารย์ ดร.สุชาติ ธาดาธำรงเวช 

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ กล่าวคัดค้าน

กฎหมายรวมบัญชีไว้อีกเช่นกันว่า 

“...เงินสำรองระหว่างประเทศของไทยใน

ปัจจุบันแยกออกเป็น ๓ ส่วน ..  

 

   

เงนิสำรองระหวา่งประเทศ      (หนว่ย : ลา้นเหรยีญสหรฐั) 

1. ฝ่ายออกบัตร 27,000 

2. ฝ่ายการธนาคาร 4,600 

3. กองทุนรักษาระดับฯ 100 

 รวม 31,700 

ดร.วีรพงษ์
รามางกูร
 ดร.สุชาติ
ธาดาธำรงเวช
รศ.วิทยากร
เชียงกูล
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เงินที่ท่านอาจารย์หลวงตามหาบัวมาจาก

โครงการผ้าป่าช่วยชาติ ท่านมีเจตจำนงจะใส่ใน

ส่วนที่ ๑ คือ ไปรวมในส่วน ๒๗,๐๐๐  ล้าน

ดอลลาร์ หลวงตาเรียกเงินในส่วนที่ ๑ ว่า เงิน

คลังหลวง ... 

เงินสำรองในส่วนที่ ๑ นี้ไม่ใช่เงินของแบงค์-

ชาติหรือของรัฐบาล เป็นเงินของประเทศ เป็นของ

ประชาชนไทยทุกคน ที่มีมานานแล้วตั้งแต่ปี พ.ศ. 

๒๔๔๕ สมัยพระพุทธเจ้าหลวงรัชกาลที่ ๕ ซึ่งทรง

เริ่มพิมพ์ธนบัตรออกใช้ โดยมีเงินตราต่างประเทศ

ส่วนนี้หนุนการพิมพ์ธนบัตร เพิ่ งจะโอนเงิน

สำรองฯ ในส่วนที่ ๑ นี้ให้แบงค์ชาติดูแลเมื่อปี 

พ.ศ. ๒๔๘๕ คือ โอนการพิมพ์ธนบัตรให้แบงค์ชาติ

เป็นผู้ดูแล โดยใช้เงินส่วนนี้หนุนหลัง แล้วเงิน

ส่วนนี้ก็เพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะไป

ฝากแล้วได้ดอกเบี้ยจนถึงวันนี้มีประมาณ ๒๗,๐๐๐ 

ล้านดอลลาร์ .. 

ข้อพิจารณา ก็คือ  การที่กองทุนฟื้นฟูฯ มา

ขอแบ่งเงินที่เก็บมาตั้งแต่สมัยล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ 

โดยจะขอแบ่งมาประมาณ ๑๓๒,๐๐๐ ล้านบาท

เพื่อไปใช้หนี้ดังกล่าว ประชาชนควรถามว่ากอง-

ทุนฟื้นฟูฯ จะเอาเงินไปจ่ายอะไรบ้างในหนี้ก้อนโต 

๑.๔ ล้านล้านบาทนี้ เอาเงินไปชดเชยการขาดทุนที่ 

ปรส. ขายสินทรัพย์ให้ต่างชาติ ควรหรือไม่? 

สินทรัพย์จำนวนประมาณ ๗๕๐,๐๐๐ ล้านบาท 

ขายได้เงินมา ๒๕๐,๐๐๐ ล้านบาท แล้วกองทุน-

ฟื้นฟูฯ ก็ตามไปใช้ส่วนที่ขาดทุนด้วยเงินที่แบ่งจาก

เงินคลังหลวงควรหรือไม่? 

คำถามต่อมา คือ เงิน ๒๗,๐๐๐ ล้าน

ดอลลาร์ ที่จะถูกแบ่งให้แบงค์ชาติประมาณ 

๘,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ เพื่อไปใช้หนี้ขาดทุนจากการ

ถูกโจมตีค่าเงินบาท ควรหรือไม่? คนอื่นๆ ที่เป็น

เกษตรกรยากจน เป็นหนี้เป็นสิน จะขอแบ่งเงินใน

คลงัหลวงดว้ยไดห้รอืไม?่ เพือ่มาใชห้นี ้ เพราะหนี้-

สินเกษตรเฉพาะส่วนที่เกิดจากนโยบายที่ผิดพลาด

ของรัฐบาลต่างๆ มีเพียง ๑๙,๐๐๐ ล้านบาทเท่านั้น 

ประชาชนไทยจึงควรทราบว่าเงิน ๒๗,๐๐๐ 

ล้านดอลลาร์ เป็นสมบัติส่วนรวมของทุกคน ดัง

นั้น ที่พระอาจารย์หลวงตามหาบัวพูดไว้นั้น ท่าน

พูดถูก เพราะท่านไม่ได้พูดเฉพาะเงินที่ท่านนำ

มาบริจาค แต่ท่านพูดถึงเงินคลังหลวง คือ เงิน 

๒๗,๐๐๐ ล้านดอลลาร์นี้ ว่าเอาเงินนี้ไปรวมบัญชี

อาจจะเสียหาย  ท่านอาจมองเห็นอะไรในอนาคต

ที่ท่านกังวลอยู่ ท่านได้พยายามหาเงินบริจาคมา

ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. ๒๕๔๑ ไว้เพื่อเป็นยันต์ปิดฝาโอ่ง

ที่เก็บเงินคลังหลวงนี้เพื่อไว้ให้เป็นสมบัติของลูก

หลาน ไว้ค้ำประกันค่าเงินบาทและความมั่นคง

ของเศรษฐกิจไทย หากจะขอเงินบางส่วนไปใช้

และมีเหตุผลเพียงพอ อาจทำได้โดยการออก

กฎหมายขอเป็นครั้งๆ ไป แต่การยกเลิกส่วนกลาง

ให้แบงค์ชาติเลยอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

ประเทศได้ในอนาคต...” 

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่ง-

ประเทศไทยขณะนั้น ได้กล่าวถึงความสำคัญของ 

“โครงการช่วยชาติ” ที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นคง

ทางการเงิน และยังสามารถปกป้องภัยอันตรายที่

อาจเกิดขึ้นต่อฐานะการเงินของชาติได้ ดังนี้ 

“...ในช่วงตั้งแต่ปลายปี พ.ศ. ๒๕๓๙ ถึง

กลางปี พ.ศ. ๒๕๔๐ ธนาคารแห่งประเทศไทย

พยายามที่จะรักษาค่าเงินบาทให้สูงอยู่ในระดับที่ 

๑ ดอลลาร์เท่ากับ ๒๕ บาท โดยการนำเงิน

ดอลลาร์สหรัฐออกขายในตลาด การนำเงิน

ดอลลารส์หรฐัออกขายในตลาดนี ้ ทำไดเ้ฉพาะดว้ย

การนำเงินจากฝ่ายการธนาคารเท่านั้น ไม่สามารถ

นำเงินออกจากฝ่ายออกบัตรหรือที่เราเรียกกัน

ตดิปากวา่ “คลงัหลวง” ได ้เพราะมกีฎหมายหา้มไว้ 

จึงมีผลให้เงินในบัญชีของฝ่ายออกบัตร  

หรือคลังหลวงนั้น ยังคงเหลืออยู่สูงถึง ๑๙,๘๐๐ 

ล้านดอลลาร ์ ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐   

ในขณะที่เงินในบัญชีของฝ่ายการธนาคารนั้น   

มีการนำเงินดอลลาร์ออกขายจนหมด และยังม ี 

การทำสวอป (Swap)  นำเงินดอลลาร์มาขาย  

เพิ่มเติมอีก โดยมีสิ่งที่เรียกว่า “สัญญาซื้อขาย  

ล่วงหน้า” เป็นภาระติดค้างที่จะนำส่งคืนเขา   

ณ วนัที ่๓๐ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๐ นัน้ ปรากฏวา่

ฝ่ายการธนาคารมีเงินดอลลาร์เหลือ ๑๑,๘๐๐   

ล้านดอลลาร์สหรัฐ แต่ขณะเดียวกันก็มีภาระที ่ 

เรียกว่า “สัญญาล่วงหน้า” ที่ต้องส่งคืนในอนาคต  

สงูถึง ๒๙,๕๐๐ ลา้นดอลลาร์สหรัฐ แปลว่า อะไร 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร
เทวกุล


อดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย


สินทรัพย์บริจาคจากพี่น้องไทย
 ซึ่งมีสร้อยแหวน
 กำไลทอง
 ทองรูปพรรณต่างๆ
 และทองคำแท่ง
 รวมทั้งเงินบาทและเงิน

ตราต่างประเทศจำนวนมากที่นำมาถวายองค์หลวงตาเพื่อนำเข้าสู่คลังหลวง
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แปลว่า บัญชีของฝ่ายการธนาคาร ณ วันนั้น 

เนื่องจากการพยายามนำดอลลาร์ออกขายรักษา

ค่าเงินบาทนั้น มีฐานะติดลบสุทธิถึง ๑๗,๗๐๐ 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

โดยสรุป ณ สิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ก่อนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ ๑ วัน เงิน

สำรองสุทธิที่มีเหลืออยู่ ๒,๘๐๐ ล้านดอลลาร์นั้น 

ประกอบด้วยเงินดอลลาร์ในคลังหลวง ๑๙,๘๐๐ 

ล้านดอลลาร์  เป็นบวกนะครับอันนี้ ในบัญชีทุน

รักษาระดับ ๗๐๐ ล้านดอลลาร์ ในขณะที่บัญชี

ของฝ่ายการธนาคารมีฐานะสุทธิติดลบ ๑๗,๗๐๐ 

ล้านดอลลาร์ จะเห็นได้ว่า ผู้บริหารของธนาคาร

แห่งประเทศไทย ไม่สามารถนำเงินดอลลาร์จาก

คลังหลวงออกมาขายได้เลย เนื่องจากมีกฎหมาย

ห้ามไว้ หาไม่แล้วเงินในคลังหลวงคงจะถูกนำไป

ขายแทนการทำสวอปในจำนวนที่สูงมากทีเดียว 

ครั้นต่อมา ระยะเวลา ๕ ปีที่ผ่านมา จาก  

ต้นเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๔๐ ถึงปลายเดือน

มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕ นี้ ประเทศไทยได้  

ทำมาค้าขายสินค้าและบริการ ก็ ได้ เงินเข้า

ประเทศมา เมื่อหักเงินที่ชำระหนี้ต่างประเทศ  

แล้ว ก็สามารถนำเข้าบัญชีของฝ่ายการธนาคาร 

ทำให้ในวันสิ้นเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๕   

ฝ่ายการธนาคารซึ่งเดิมมีฐานะสุทธิลบ ๑๗,๗๐๐ 

ล้านดอลลาร์สหรัฐ กลบัมเีงนิดอลลารส์งูถงึ ๘,๐๙๐ 

ลา้นดอลลารส์หรฐั 

ส่วนเงินดอลลาร์ในบัญชีฝ่ายออกบัตรหรือ  

คลังหลวงนั้น ก็ได้เพิ่มพูนขึ้นจาก ๑๙,๘๐๐ ล้าน

ดอลลารส์หรฐั เมือ่ปลายมถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๐ ณ 

ขณะนี้เพิ่มเป็น ๒๗,๔๐๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว 

เมือ่ปลายมถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๕ โดย  

๑) ไดม้าจากดอกผลของเงนิทีม่อียูเ่ดมิ  

๒) ไดม้าจากการทีธ่นาคารแหง่ประเทศไทย

เติมให้ เมื่อต้องการพิมพ์ธนบัตรเพิ่มเติมขึ้น  

๓) จากเงินบรจิาคขององคห์ลวงตา (โครงการ

ชว่ยชาต ิโดยหลวงตามหาบวั ญาณสมัปนัโน) 

 

ทุนสำรองระหว่างประเทศสุทธิ (โดยประมาณ)  

                                                  หน่วย : ล้านเหรียญสหรัฐ 

        ทุนสำรอง  30 มิถุนายน 2540 30 มิถุนายน 2545 

บัญชีฝ่ายออกบัตร    19,800  27,400 

บญัชีฝา่ยการธนาคาร   

  SPOT  11,800  8,090 

  FORWARD  29,500  880 

ทุนรักษาระดับ  700  910 

รวม  2,800  35,520 

 

 

เงินบริจาคขององค์หลวงตา แม้ว่าจะเป็น

จำนวนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับเงินในคลังหลวงที่มี

อยู่เดิม แต่มีบทบาทสำคัญที่ป้องกันมิให้มีการนำ

เงินในคลังหลวงออกไปใช้ จนอาจเกิดอันตรายขั้น

หายนะแก่ประเทศชาติได้ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อ 

ถา้ใครจำได ้เมือ่กลางป ีพ.ศ. ๒๕๔๓ กม็กีาร

กล่าวขานว่า อาจจะมีการชำระหนี้ให้ไอเอ็มเอฟ 

ก่อนกำหนด ในขณะนั้นเงินในฝ่ายการธนาคาร  

ไม่พอ จึงมีความคิดจะนำเงินฝ่ายออกบัตร ไปรวม

กับฝ่ายการธนาคาร จะได้มีพอที่จะไปชำระหนี้ให้

ไอเอ็มเอฟก่อนกำหนด ซึ่งถ้าหากปล่อยให้เป็นเช่น

นั้นแล้ว เป็นไปได้ว่า เงินสำรองระหว่างประเทศ

ในขณะนั้นจะลดต่ำลงมาก จนทำให้ต่างชาติขาด

ความเชื่อมั่นได้ และถ้าขาดความเชื่อมั่นแล้ว อาจ

ทำให้มีเงินไหลออกมากอีกครั้งหนึ่ง  

ผมใช้คำว่า อาจจะนะครับ แต่จำนวนที่  

จะชำระนั้นก็มีจำนวนสูง ถ้าปล่อยให้นำเงินใน  

คลังหลวงไปชำระหนี้ให้ไอเอ็มเอฟก่อนกำหนด  

ล่ะก็ ส่วนที่เหลือจะมีน้อยมาก ทำให้ขาดความ  

เชือ่มัน่ได้ 

การที่องค์หลวงตาท่านออกมาขัดขวาง 

“การรวมบัญชี” ก็เท่ากับว่าเป็นการป้องกันไม่ให้มี

การนำเงินจากคลังหลวงไปใช้เพื่อการอื่น นอกจาก

การสำรองเพื่อผลิตธนบัตร จึงทำให้เงินในคลัง-

หลวงยังคงมีเหลืออยู่เต็มที่ และพอกพูนขึ้นตาม

จำนวนที่กล่าวถึงข้างต้น คือมีอยู่ถึง ๒๗,๔๐๐ ล้าน

ดอลลาร์สหรัฐแล้ว เป็นหลักฐานของความมั่นคง

ของระบบเศรษฐกิจของประเทศ แล้วสร้างความ

เชื่อมั่นในสายตาของต่างประเทศทั่วโลก ส่วนการ

ชำระหนี้ให้ไอเอ็มเอฟนั้น เราก็ไม่ได้ละเลย ก็มีการ

ชำระหนี้ให้ไอเอ็มเอฟตรงตามเวลา โดยอาศัยเงิน

ที่ค่อยๆ หาได้จากการขายสินค้าและบริการตาม

ปกติ ไม่มีการชักออกมาจากคลังหลวงเพื่อการนี้

แต่ประการใด ..  

 ตอนนี้สถานการณ์เราดีมาก คือ วิธีที่

ฝรั่งเขาดูว่า เมืองไทยมั่นคงหรือไม่ เขาดูสำรองใน

กระเป๋าเรา มีเท่าไหร่ เทียบกับหนี้ส่วนที่ต้องชำระ

ในปีหน้าเท่าไหร่ แล้วดูว่ามีกี่เท่า ถ้ารัฐบาลชุด

ก่อนออก “กฎหมายรวมบัญชี” เขาจะเอาไปชำระ

ไอเอ็มเอฟทั้งก้อน ทุนสำรองจะลดพรวดไปเลย นี่

ที่น่ากลัวมาก...” 

นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์-

กฎหมายกส็นบัสนนุ
 

 

 

 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ ดร.ชัยอนันต์ สมุทวณิช และ

นักวิชาการด้านอื่น ร่วมแสดงความคิดเห็น

คัดค้านกฎหมายรวมบัญชีไว้ ดังนี้ 

“...สินทรัพย์ในคลังหลวงนี้มีการสะสมมา

อย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ 

ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. ๒๔๗๕ 

และก่อนที่จะมีการจัดองค์กรของรัฐใหม่ รวมทั้ง

ก่อนการจัดตั้ง ธนาคารแห่งประเทศไทย อีกด้วย 

สินทรัพย์ในคลังหลวงนี้ถูกแยกไว้ต่างหากมิ

ให้ปะปนกับเงินแผ่นดินประเภทอื่น จึงมิได้เป็น

ของธนาคารแห่งประเทศไทยหรือเป็นของรัฐบาล
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หนึ่งรัฐบาลใดหากเป็นทรัพย์สิน ส่วนรวมของ

ชาติ ของประชาชนทั้งประเทศ เป็นกรรมสิทธิ์

ร่วมของประชาชนชาวไทย เป็นสมบัติของชาติที่

อยู่เหนือนโยบายเฉพาะหน้าของรัฐบาล เพราะ

การมีอยู่ของคลังหลวงนี้ ตั้งอยู่บนหลักการสำคัญ

ตามเจตนารมณ์ของบรรพบุรุษ หลักการนี้ได้มี

การสืบทอดมาอย่างต่อเนื่องและเคร่งครัด ก่อนที่

จะมีรัฐธรรมนูญลายลักษณ์อักษร จึงถือได้ว่าเป็น

หลักธรรมนูญทางเศรษฐกิจของชาติ 

ทั้งนี้ในเวลาต่อมา ก็ได้มีการยอมรับใน

ความสูงสุดของหลักการนี้ โดยมีพระราชบัญญัติ

เงินตรา พ.ศ. ๒๔๗๑ มาตรา ๑๕ ได้ระบุให้กัน

คลังหลวงไว้ต่างหากจากเงินแผ่นดินประเภทอื่น

ทั้งหลาย ต่อมามีพระราชบัญญัติธนาคารแห่ง-

ประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ และพระราชบัญญัติ

เงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ก็ยังกำหนดให้แยกสินทรัพย์

ของคลังหลวงไว้ต่างหากจากสินทรัพย์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทยที่อยู่ ใน ฝ่ายการ

ธนาคาร 

สินทรัพย์ของคลังหลวงในปัจจุบันมีชื่อเรียก

ว่า ทุนสำรองเงินตรา ซึ่งเก็บรักษาไว้ใน ฝ่าย

ออกบัตร ประกอบด้วยบัญชีสำคัญ ๓ บัญชี คือ 

๑. บัญชีทุนสำรองเงินตรา  

๒. บัญชีผลประโยชน์ประจำปี   

๓. บัญชีสำรองพิเศษ 

การที่รัฐบาลถือโอกาสอ้างความจำเป็นใน

การแก้ไขวิกฤตภาวะการคลังของรัฐ คิดสั้น 

พยายามใช้วิธีการอ้างเสียงข้างมากในสภาผู้แทน-

ราษฎร และอาศยักระบวนการนติบิญัญตัทิำลาย

หลักการและเจตนารมณ์ของบรรพชน 

โดยมิได้คำนึงถึงทางเลือก  

อื่น แต่อาศัยอำนาจหน้าที่

พยายามเสนอมาตรการทาง

กฎหมายแปรเปลี่ยนสินทรัพย์ที่มีการสะสมไว้ 

อันเป็นทรัพย์สินส่วนรวมของชาติ โดยธนาคาร-

แห่งประเทศไทยเป็นเพียงผู้ดูแลรักษา ไปเป็น

สินทรัพย์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นฝ่ายที่มี

กรรมสิทธิ์ สามารถเข้ามาดำเนินการบริหาร

จัดการหรือจำหน่ายจ่ายโอนได้อย่างเต็มที่ และยัง

แบ่งปันสินทรัพย์บางส่วนให้แก่กระทรวงการคลัง

นำไปล้างหนี้กองทุนเพื่อการพัฒนาและฟื้นฟู

ระบบสถาบันการเงินที่เกิดจากกระทรวงการคลัง

เข้าไปค้ำประกันเงินฝากและหนี้ของสถาบัน  

การเงินซึ่งมีผลขาดทุนจำนวนมหาศาล 

ความคดิและความพยายามดงักลา่วเปน็การ

ล้มล้างหลักการอันเป็นปราการด่านสุดท้ายของ

การรกัษาชาต ิรกัษาแผน่ดนิ ลม้ลา้งหลกัธรรมนญู

ทางเศรษฐกิจแห่งชาติที่ได้มีการวางรากฐานไว้  

ตั้งแต่สมัยรัตนโกสินทร์ เป็นหลักการที่บรรพชน

วางและรักษาไว้เพื่อรักษาแผ่นดิน เป็นหลักการที่

ได้รับการยึดมั่นมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน เป็น

หลกัการทีอ่ยูเ่หนอืกาลเวลา และอยูเ่หนอืนโยบาย

ของรัฐบาลใดๆ เป็นหลักการที่รัฐบาลทุกรัฐบาล

พึงรักษาไว้ยิ่งชีวิต มิใช่เพื่อทำลาย หรือเปลี่ยน-

แปลงเพียงเพื่อแก้ไขปัญหาการบริหารงานที่  

ผิดพลาดของธนาคารแห่งประเทศไทย  

การแก้ไขกฎหมายเพื่อล้มล้างหลักการ  

ดังกล่าว จึงเป็นการผิดประเพณีธรรมในการ

ปกครองประเทศ และย่อมขัดกับรัฐธรรมนูญที่มี

เจตนารมณ์ให้การคุ้มครองสิทธิของบุคคลใน

ทรัพย์สิน และยังได้คุ้มครองสิทธิของบุคคลและ

สินมรดกของบุคคลว่าย่อมเป็นไปตามกฎหมาย

บัญญัติด้วย 

การที่บรรพบุรุษกำหนดให้แยกสินทรัพย์ใน

คลังหลวงไว้เป็นพิเศษมิให้ปะปนกับทรัพย์อื่นใด

จึงย่อมมีความสำคัญยิ่งไปกว่าสิทธิของบุคคลใน

ทรัพย์สิน และจัดว่าเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมของบุคคล

ทุกคนในชาติ กฎหมายที่ออกมารองรับกรรมสิทธิ์

ร่วมนี้ เป็นการสอดคล้องกับหลักธรรมนูญทาง

เศรษฐกิจเพื่อความอยู่รอดของชาติ เงื่อนไขเดียว

ที่จะแตะต้องกรรมสิทธิ์ร่วมของแผ่นดินได้ คือ

การถูกบีบคั้นจนถึงขั้นจะต้องเสียอธิปไตยของรัฐ

อนัเปน็เงือ่นไขทีพ่ระบาทสมเดจ็พระจลุจอมเกลา้-

เจ้าอยู่หัวทรงตัดสินพระทัยนำ “เงินถุงแดง” ออก

มาไถ่ถอนชาติจากการคุกคามของฝรั่งเศสซึ่ง

กำหนดเงื่อนไขแบบไร้มนุษยธรรมให้นำเงิน

เหรียญทองมูลค่ามหาศาลมาชดใช้ฝรั่งเศสให้ได้

ภายใน ๔๘ ชั่วโมง พระองค์จึงยอมสละอวัยวะ

เพื่อรักษาชีวิตของชาติไทย 

ในเมื่อมีรัฐธรรมนูญซึ่งให้ความคุ้มครอง

สิทธิในทรัพย์สินของปัจเจกบุคคล และการ

สืบทอดมรดกไว้ว่าย่อมเป็นไปตามกฎหมาย

บัญญัติ ดังนั้นในกฎหมาย ๒ ฉบับ คือ พระราช-

บัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๔๘๕ 

และพระราชบัญญัติเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ ซึ่งเป็น

กฎหมายที่บัญญัติคุ้มครองสิทธิของบุคคลทั้งหมด

ในชาติ และคุ้มครองการสืบมรดกอันเป็นทรัพย์-

สินของชาติ จึงย่อมจะต้องได้รับความคุ้มครอง

เคร่งครัดยิ่งกว่าทรัพย์สินในปัจเจกบุคคล ศ.ดร.ปว๋ย
อึง๊ภากรณ
์กลา่วเตอืนผูเ้กีย่วขอ้งใหต้ระหนกัวา่
ทนุสำรองเปน็สิง่สำคญั
ไม่ใชข่องธนาคารชาต
ิเปน็สมบตัสิว่นรวมที่

ทกุคนตอ้งชว่ยกนัรกัษาไวเ้พือ่ลกูหลานสบืไป....ซึง่สอดคลอ้งกบัการปกปอ้งคลงัหลวงขององคห์ลวงตา


ภาพวาดในอดีตเล่าเหตุการณ์ถึงเรือฝรั่ ง เศสเข้ามา
 

ใ นแม่ น้ ำ เ จ้ าพระยา
 บริ เ วณพระบรมมหาราชวั ง 
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ที่ถูกต้องแล้ว การบริหารราชการแผ่นดิน

ของรัฐบาล จักต้องยึดมั่นในหลักการของการ

รักษามรดกอันดีงามของชาติ โดยยึดถือหลักการ

เก็บรักษา และสะสมสินทรัพย์ในบัญชีต่างๆ ของ

คลังหลวงเพื่อสำรองไว้ใช้ในยามคับขันถึงขั้นจะ

สูญเสียเอกราชและอธิปไตยเท่านั้น การแสดง

เจตจำนงและพยายามแก้ไขร่างกฎหมายดังกล่าว

ของรัฐบาลเพื่อสละละทิ้งหลักการนี้ จึงถือได้ว่า

เป็นจุดพลิกผันสำคัญในการที่ จะก่อให้ เกิด

อันตรายต่อความมั่นคงของชาติ ทั้ งในทาง

เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ศาสนาและ

วัฒนธรรม โดยเฉพาะทางด้านจิตสำนึกของการ

สืบทอดมรดก ในการดำรงชีพ ดำรงชาติ…” 

สำหรับความเห็นด้านกฎหมายนั้น มีหลัก-

ฐานยืนยันเป็นลายลักษณ์อักษรเกี่ยวกับการ

ตีความทุนสำรองเงินตราหรือคลังหลวง เมื่อ

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีหนังสือ ด่วนมาก ที่ 

ธปท.ม. ๑๒๗/๒๕๒๓ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม 

๒๕๒๓ ถึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ให้

ตีความ “คลังหลวง” หรือ “ทุนสำรองเงินตรา” 

ว่าเป็นของใคร เป็นของธนาคารแห่งประเทศไทย

หรอืไม ่มใีจความดงัปรากฏในหนงัสอืบนัทกึตอ่ไปนี้ 
“...ทุนสำรองเงินตรานั้นให้กันไว้เป็นส่วน

หนึ่งต่างหากจากสินทรัพย์อื่นๆ บรรดาที่เป็นของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย .. ธนาคารแห่งประเทศ

ไทยจะกระทำการผูกพันทรัพย์อันเป็นทุนสำรอง-  

เงินตราหรือใช้ผลประโยชน์แห่งทุนสำรองเงินตรา  

ให้ผิดไปจากที่กฎหมายบัญญัติ ไว้มิ ได้ และ 

ทุนสำรองเงินตรา มิ ใช่ เป็นกรรมสิทธิ์ของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย…” 

จากคำวินิจฉัย จะเห็นได้ว่าสำนักงานคณะ-

กรรมการกฤษฎีกาให้การยอมรับในหลักการและ

เจตนารมณข์องบรรพบรุษุวา่ มุง่หมายใหธ้นาคาร-

แห่งประเทศไทยมีสถานะเพียง “ผู้ดูแลรักษา” 

เท่านั้น มิใช่ “ผู้บริหารจัดการ” คลังหลวง ดังนั้น 

ทั้งรัฐบาลและธนาคารแห่งประเทศไทยจึงมิใช่

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์คลังหลวง คลังหลวงจึงเป็น

ทรัพย์สินของแผ่นดินก้อนเดียวและก้อนสุดท้ายที่

มีประวัติความเป็นมาอันยาวนานและเป็น 

“กรรมสิทธิ์ร่วมกัน” ของคนไทยทั้งชาติ มิใช่เป็น

กรรมสิทธิ์ขององค์กรหรือของหน่วยงานใดโดย

เฉพาะเหมือนทรัพย์ของแผ่นดินกองอื่นๆ ใน

ธนาคารแหง่ประเทศไทยและในกระทรวงการคลงั  

นายไพศาล พืชมงคล นักกฎหมายอีกท่าน

หนึ่งได้แสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ว่า 

“...ร่างกฎหมายเกี่ยวกับการรวมบัญชี เนื้อ

แท้ก็คือการปล้นเงินของราษฎรทั้งชาติเอามาเป็น

เงินของธนาคารแห่งประเทศไทย ไม่ต่างอะไรกับ

การออกกฎหมายและให้เอาบัญชีเงินฝากของคน

ไทยทั้งชาติมาเป็นของรัฐบาลนั่นเอง ด้วยเหตุนี้ 

สิ่งที่หลวงตาพระมหาบัวคัดค้านและประณามว่า

เป็นการปล้นชาติปล้นประชาชน จึงเป็นเรื่องที่

ตรงกับข้อเท็จจริงและสอดคล้องกับความรู้สึก

ของประชาชนทั้งชาติ เพราะบัดนี้ไม่ว่าโฆษณา

ประชาสัมพันธ์หรือบิดเบือนอย่างไร คนไทยทั้ง

ชาติเชื่อพระเชื่อความจริงดังกล่าวนี้ หลวงตา

พระมหาบัวจึงเป็นที่พึ่งทางความคิดและเป็นที่พึ่ง

ทางใจของคนไทยทั้งชาติที่จะปกป้องทรัพย์สมบัติ

ของราษฎรทั้งมวลไม่ให้ถูกเขายึดไปทำปู้ยี่ปู้ยำ…” 

การตคีวามทางกฎหมายเกีย่วกบั
“คลงัหลวง”
หรอื
“ทนุสำรองเงนิตรา”
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รัฐบาลยอมรับหลวงตา..  
ยกเลิกรวมบัญชี 

 

เมื่อองค์หลวงตา ประชาชน และนักวิชา-

การ ยกเหตุผลความจริงที่ถูกต้องทั้งวิชาการ

ทางโลกและทางธรรมดังกล่าวข้างต้น รัฐบาล

จึงยอมรับและยกเลิกความคิดรวมบัญชีในที่สุด 

อย่างไรก็ตาม ด้วยภาระหนี้สินของชาติจำนวน

มาก รัฐบาลจึงคิดไปในทางกู้ยืมเงินมาพัฒนา

ประเทศอีก จนเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์กัน

ในสังคมขณะนั้น องค์หลวงตาจึงเมตตาแสดง

ธรรมเป็นเครื่องเตือนใจรัฐบาลอีกครั้ง ดังนี้ 

“...ทุกข์จนหนโลกสำคัญที่สุดคืออย่าได้

ติดหนี้เขาพะรุงพะรังดังที่เคยเป็นมาแล้วนี้ การ

กู้หนี้ยืมสินขอให้พิจารณาให้มาก เฉพาะอย่าง

ยิ่งวงรัฐบาล ไม่ควรจะกู้มาสุ่มสี่สุ่มห้า เวลานี้

เราติดหนี้ติดสินเขาจนกระทั่งจะหายใจไม่ ได้

แล้วเมืองไทยเรา คิดคนหนึ่งๆ ตั้งห้าหมื่นบาท 

คน ๖๒ ล้านคน นี่แต่ก่อนนะ เดี๋ยวนี้จะเพิ่มขึ้น

อีกนะ เพราะกู้ยืมมันกู้มาเรื่อย เอะอะกู้มาๆ 

เพราะเหตุไรมันถึงกู้เอานักหนา ทางเมืองไทย

เรานี้ก็แบกหามกันจนจะเป็นจะตายแล้วยังไม่รู้

อยู่เหรอ กู้มาหาอะไรพิจารณาซิ 

กู้มาแต่ละครั้งๆ เราไม่ ไปดูก็ ได้ลูกศิษย์

เราเต็มกระทรวง กระทรวงไหนไม่มีลูกศิษย์เรา

ไม่มี มาบอกทุกสิ่งทุกอย่างละเอียดลออ เป็น

คนดีทั้งนั้นซึ่งเชื่อถือได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลย เขา

มาพูดถึงเรื่องความแยบยลที่สกปรกมากที่สุด

ในวงราชการของเรา กินกันมาเล็กๆ น้อยๆ กิน

กันมาเรื่อยๆ กินจนกระทั่งบานปลาย เวลานี้

ชาติไทยของเราจะจม นี่เพราะกินไม่หยุดไม่

ถอย กินไม่อิ่มไม่พอ กินตะกละตะกลาม ชาติ

ไทยของเราจนจะไม่เหลือ เพราะความตะกละ

ตะกลาม นี่ละกู้หนี้ยืมสินเขามานี้ 

พอเงินบกพร่องในกระเป๋าแล้วก็ไปกู้เงิน

เขามา กู้เงินเขามาไม่ใช่น้อยๆ ไม่ใช่สองล้าน

สามล้าน เป็นหมื่นเป็นแสนล้านขึ้นไปนู่นน่ะ มัน

ของเล่นเมื่อไร แล้วกู้มานี้หนี้มันก็มาพร้อมล่ะซี 

เป็นลูกหนี้เขาพร้อม แล้วดอกวันหนึ่งเท่าไรกิน

ไปเท่าไร พิจารณาซิ แล้วใครเป็นผู้แบกผู้หาม

หนี้สินอันนี้ พวกที่กู้มามันไม่ได้มารับผิดชอบนะ 

ชุดนี้ตั้งขึ้นมาเป็นรัฐบาลแล้วก็มากู้หนี้ยืมสิน 

กินกันจนท้องป่อง จนท้องมันจะระเบิดแล้วมัน

ก็ โดดออกไปๆ ตั้งคนใหม่ขึ้นมา กู้มาเรื่อยๆ 

ชาตไิทยผูแ้บกหนีส้นิมนัจะตายแลว้นะ พจิารณา

ซ ิ.. 

การติดหนี้ติดสินเขาพะรุงพะรังทั่วเมือง

ไทย แล้วแบกหนี้สินทั้งนั้น ฟังซิเป็นของเล่น

เมื่อไร เราจึงได้เตือนทางรัฐบาล เพราะรัฐบาล

เป็นรัฐบาลของชาติ เราก็ในนามของชาติของ

ศาสนาด้วย ได้เตือนรัฐบาลเราด้วยความหวังดี 

เพราะท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่จะนำชาติบ้านเมือง 

จึงเตือนผู้นำ อย่าได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้า การกู้การ

ยืมเขามาบำรุงชาติไทยของเรานี้เท่ากับเอาไฟ

มาเผาเสียมากต่อมากนะ กู้มามากน้อยเพียงไร 

หนี้ก็มาพร้อมกัน ดอกเบี้ยที่จะขยี้ขยำชาติไทย

ของเราก็มาพร้อมกันๆ นี่ละเหยียบลง 

เท่าที่แบกหามอยู่เวลานี้ก็แทบจะเป็นจะ

ตายแล้ว จนจะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวแล้ว ยัง

จะไปหากู้หายืมเอามาอีก จากที่ไหนๆ อีก ขอ

ให้พิจารณาให้ดีนะ เราเป็นหัวใจของชาติขอให้

พิจารณาด้วยดี อย่าได้ทำสุ่มสี่สุ่มห้า ด้วยเห็น

แก่ได้ เห็นแก่ร่ำแก่รวย ความตะกละตะกลาม 

นี้แหละมันกลืนบ้านกลืนเมืองมานานแล้ว...” 

ประมาณความเสียหาย จำแนกตามประเภทการให้ความช่วยเหลือ 

(หน่วย : ล้านบาท) 

 

                     ประเภทความช่วยเหลือ  ความเสียหายสุทธิ 

  

 1.  การให้ความช่วยเหลือผู้ฝากเงิน เจ้าหนี้ และการให้ความ 

     ช่วยเหลือสภาพคล่อง (56 สถาบันการเงินและสถาบันการเงินอื่นๆ) 554,149  

 2.  ขาดทุนจากการถือหุ้นในสถาบันการเงินที่ทางการแทรกแซง 169,139  

 3.  ขาดทุนจากสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ 650,750 

 4.  ค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยและอื่นๆ  165,975  

  

 หัก   เงินนำส่งและอื่นๆ  138,563 

 รวมความเสียหายทั้งสิ้น 1,401,450   

 

ขันเล็กตักคลังหลวง..แบ่งเบาหนี้
สินชาติ 

 

ภายหลังเกิดวิกฤตเศรษฐกิจ ธนาคาร-

แห่งประเทศไทยได้คำนวณความเสียหายที่เกิด

ขึ้นแล้วและที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยประมาณ

การความเสียหายทั้งสิ้น ๑,๔๐๑,๔๕๐ ล้านบาท 

(ดังปรากฏในตาราง)  

เบื้องต้นรัฐบาลคิดแก้ปัญหาดังกล่าวด้วย 

“การรวมบัญชี” โดยกระทรวงการคลังและ

ธนาคารแห่งประเทศไทยได้เข้ากราบนมัสการ

องค์หลวงตาที่สวนแสงธรรมเมื่อเดือนกันยายน 

๒๕๔๓ เพื่อเข้าชี้แจงถึงความจำเป็นของ “การ

รวมบัญชี” ซึ่งองค์หลวงตาและประชาชนไม่

เห็นด้วยกับแนวทางนี้ โดยให้เหตุผลแก่รัฐบาล
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ทั้งทางพระธรรมเทศนาและทางวิชาการมาโดย

ตลอดก่อนรัฐบาลจะมาชี้แจงในวันนี้ แม้ ในวัน

นี้องค์ท่านก็ยังกล่าวย้ำกับรัฐบาลอีกครั้ง มี

ใจความสำคัญว่า 

“หลวงตาไม่เห็นด้วยกับการรวมบัญชี


เพราะเท่ากับเป็นการทุบตุ่มคลังหลวงให้สิ้นไป


แต่หากมีความจำเป็นจริงๆ
 ไม่อาจแก้ ไขได้โดย

วิธีอื่นอีก
 จะตักขันสองขันจากตุ่มคลังหลวงก็

พอได้”



แต่ในเวลานั้นรัฐบาลยังไม่เข้าใจความ

หมายขององค์หลวงตา จึงมิได้ดำเนินการตาม

กุศโลบายนี้แต่อย่างใด กระทั่งถึงปี พ.ศ. 

๒๕๔๕ ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการ

ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้เข้ากราบองค์-

หลวงตา เพื่อขอหารือเกี่ยวกับการแก้ ไขปัญหา

หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ กองเดียวกันนี้ โดยกล่าวกับ

องค์หลวงตาว่า 

“จะขอแก้ ไขด้วยวิธีการขึ้นภาษี
 เพื่อให้มี

รายได้เพิ่มขึ้นมาทยอยใช้หนี้จำนวนมหาศาลนี้


จะเป็นการเหมาะสมอย่างไร”



ผลปรากฏว่าองค์หลวงตาคัดค้านในทันที

และกล่าวด้วยความห่วงใยประชาชนว่า  

“วิธีนี้ ไม่ควร เป็นการซ้ำเติมพี่น้อง

ประชาชนจนเกินไป แค่นี้ก็บอบช้ำกันมาก

พอแล้ว”

ต่อมาผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย

ก็ได้เดินทางไปวัดป่าบ้านตาดเพื่อกราบเรียน

ปรึกษาองค์หลวงตาอีกครั้ งหนึ่ งในปัญหา

เดียวกันว่า  

“จะเหมาะสมหรือไม่
 หากแก้ปัญหาหนี้

กองทุนฟื้นฟูฯ
กองเดิมนี้โดยยึดหลักว่า
รัฐบาล

จะขอเฉพาะดอกผลของคลังหลวงที่จะมีขึ้น

ทุกๆ
ปี
และย่อมรวมถึงดอกผลของเงินบริจาค

หลวงตาด้วย
มาทยอยใช้หนี้
ทั้งนี้จะไม่แตะเงิน

ต้นของคลังหลวงและเงินต้นของเงินบริจาค

หลวงตาแต่อย่างใด



ถ้าหลวงตาพิจารณาแล้วเหน็เหมาะสม
จะ

ใชเ้วลา
๒๐-๓๐
ปจีงึจะหมดหนี”้ 

ผลปรากฏว่าองค์หลวงตาพิจารณาแล้ว

เห็นด้วยกับแนวทางนี้ ซึ่งแท้ที่จริงแล้วแนวทาง

แก้ปัญหาดังกล่าว ท่านได้กล่าวไว้หลายครั้ง

หลายหนแล้วแต่หน่วยงานผู้เกี่ยวข้องมิได้นำไป

 ตุ่มใหญ่ที่แห้งผาก จะมีความหมายอะไร 

 

ชาติไทย : หมาไทย  

ขบคิดเพราะคนทั่วไปมิได้คาดคิดว่าองค์หลวงตาจะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องนี้ ได้อย่างทะลุ

ปรโุปรง่ เมือ่ถงึภาวะจำเปน็จรงิๆ กส็ามารถใช ้“ขนัเลก็ๆ” มาตกันำ้จาก “ตุม่นำ้ใหญ”่ คอืคลงัหลวง

ได้แบบรู้คุณค่าและตักเฉพาะน้ำส่วนที่ล้นตุ่มเท่านั้น ไม่ให้ทุบตุ่มให้พังไป ดังพระธรรมเทศนาต่อไปนี้ 

ประชาชนชาวไทยต่างร่วมใจกันเพิ่มพูนสมบัติในคลังหลวง


 

“...ใครจะมาแตะต้องมาทำลายสมบัติกองนี้ ไม่ได้นะ นี่เป็นความถูกต้องโดยธรรมแล้ว ... ถ้า

ทำจากนี้ผิด ทั้งเงินนี้ก็จะล่มจมลงไปไม่มีอะไรเหลือ ถ้าลงเข้าได้แล้วก็หมด เหมือนน้ำเปิดช่องให้

ไหลออก ออกจนหมด หมดตุ่ม หมดไห หมดบึงก็ได้ เมื่อเปิดไม่หยุด เมื่อเปิดเข้าไปแล้วก็ต้องเป็น

อย่างนั้น ฉิบหายหมดไม่มีอะไรเหลือ น้ำนั้นจะไหลไปเพื่อประโยชน์ส่วนไหนๆ ก็ตาม แต่ไม่เห็นมี

ความหมายอะไรเลย ยิ่งกว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสระใหญ่ที่หมดน้ำแล้ว แห้งผากหมดแล้ว 

ตุ่มใหญ่นี้หมดแล้ว แห้งผากหมดแล้ว เอาไปฟื้นฟูที่ไหนก็ไม่เกิดประโยชน์เลย .. 

ใหเ้กบ็เอาไวส้มบตักิองนี ้ ใครอยา่มาแตะตอ้ง มนษุยต์าดำๆ ดว้ยกนัยอ่มรูจ้กั แมแ้ตเ่ดก็กร็ูว้า่

นีค่อืสมบตัใิหญ ่สว่นกลางของชาตไิทยเรา เดก็เขากร็ู ้ทำไมผู้ ใหญจ่ะไมรู่ ้ถา้ไมต่ะกละตะกลาม เปน็

เปรตเปน็ผ ีเปน็ยกัษ ์เปน็มาร เปน็มหาภยัตอ่ชาตบิา้นเมอืงแลว้ มาทำไมล่ง ทำไม่ไดว้า่งัน้เลย ตา่ง

คนตา่งทะนถุนอม รกัษา ดไีมด่หีามาเพิม่เตมิอกี นัน่จะเปน็ทีช่มเชยสรรเสรญิของชาตไิทยเรา...” 

 

 

“...อย่าหาเรื่องหาราวเข้ามาเอาไฟเผาคลังหลวงทั้งคลังให้เสียหายหมดทั่วประเทศไทยเรา 

หมดเลย ไม่มีคุณค่าไม่มีราคา เหมือนหมา ๖๒ ล้านตัวอยู่ในนี้ ถ้าเงินกองนี้ ได้หลุดไปแล้ว เท่ากับ

ชาติไทยของเรา ๖๒ ล้านคน ย่อมๆ ๖๒ ล้านคน กลายเป็นหมา ๖๒ ล้านตัว ไม่ได้มีคุณค่ามีราคา

อะไรเลย เครื่องประกันตัวของหมาไม่มี เจ้าของของหมาไม่มี คือสมบัติอันใหญ่นี้เป็นเจ้าของของ

หมาไม่มี หมาปราศจากเจ้าของฉิบหายไปได้อย่างง่ายดาย เรียกว่าจม จมทั้งประเทศไปเลย 

หลักใหญ่แห่งชาติไทยของเราอยู่ที่ ไหน อยู่ที่คลังหลวงนี้เท่านั้น ไม่ ได้อยู่ที่ ไหนนะ อยู่ที่  

คลังหลวง สง่าราศีทุกสิ่งทุกอย่างว่าประเทศไทย ที่มีหน้ามีตาเหมือนเขาก็คืออันนี้เป็นตัวประกัน 

คลังหลวงนี้เป็นตัวประกันแห่งชาติไทยของเราให้มีศักดิ์ศรีดีงามเหมือนชาติทั้งหลายเขา ถ้าลงนี้ ได้

ขาดสะบั้นลงไปแล้วหมดความหมาย ชาติไทยคือหมาไทย ว่างั้นเลย…” 
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รฐับาลออกกฎหมาย..ขอเงนิ   
บรรพบรุษุใชห้นี้ 

 

เมื่อรัฐบาลได้แนวทางแก้ปัญหาโดยไม่

ทำลายหลักการและเจตนารมณ์เดิมของคลัง-

หลวงที่บรรพบุรุษพาดำเนินมาและไม่ขัดต่อพระ

ธรรมเทศนาที่องค์หลวงตาได้เคยให้แนวทางไว้ 

นั่นคือยังดำรงสถานะคลังหลวงเป็นสมบัติร่วม

ของคนไทยทั้งชาติ มิได้ยึดมาเป็นของธนาคาร-

แห่งประเทศไทยหรือของรัฐบาลแต่อย่างใด 

เมื่อหลักการนี้ เป็นที่ยอมรับพอสมควรแล้ว

รัฐบาลจึงออกประกาศพระราชกำหนดถึง ๓ 

ฉบบั เมือ่วนัที ่๒๑ มถินุายน พ.ศ. ๒๕๔๕ คอื 

๑. พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวง

การคลังกู้เงินและจัดการเงินกู้เพื่อช่วยเหลือ 

กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบัน-

การเงิน ระยะที่สอง พ.ศ. ๒๕๔๕  

๒. พระราชกำหนดโอนทรัพย์สินบางส่วน

ในบัญชีสำรองพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยเงิน-

ตรา พ.ศ. ๒๕๔๕  

๓. พระราชกำหนดแก้ ไขเพิม่เตมิกฎหมาย  

ว่าด้วยเงินตรา พ.ศ. ๒๕๐๑ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๔๕  

มีผลให้เงินบริจาคใน “โครงการช่วยชาติ 

ขององค์หลวงตา” เข้าสู่ “คลังหลวง” หรือ 

“ฝ่ายออกบัตร” ได้จริงตามวัตถุประสงค์ของ  

ผู้บรจิาค ซึง่กอ่นหนา้นี ้ตัง้แต ่พ.ศ. ๒๕๔๑-๒๕๔๔   

เงินบริจาคถูกเก็บไว้ใน “ฝ่ายการธนาคาร” ซึ่ง

เป็นจุดที่ไม่มั่นคงปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ยังมี

ประเด็นสำคัญบางประเด็นที่ผู้ว่าการธนาคาร-

แห่งประเทศไทยยังไม่ได้กราบเรียนปรึกษาหรือ

ขออนุญาตจากองค์หลวงตา ซึ่งมีเนื้อหาที่ขัด

ต่อหลักการและเจตนารมณ์ของ

คลังหลวงด้วย  

     ขันเล็กๆ ตักน้ำ ยามจำเป็น 

แม้องค์หลวงตาตั้ ง ใจจะสงวนรักษา  

คลังหลวงอย่างสูงสุด เพราะคำนึงถึงความ

มั่นคงปลอดภัยเป็นอันดับแรก การเก็บรักษา

คลังหลวงเพียงอย่างเดียวโดยปกติก็เป็นคุณ

อเนกอนันต์ต่อชาติอยู่แล้ว แต่หากมีความจำ-

เป็นจริงๆ ก็อาจนำออกได้เพียงเล็กน้อยไม่ให้

เสียส่วนใหญ่ พระธรรมเทศนาส่วนหนึ่งของ

องค์หลวงตาที่พอจะเข้ากันได้กับการแก้ปัญหา

หนี้สินชาติจำนวนมหาศาลในครั้งนี้ มีดังนี้ 

“...แล้วเวลาเก็บไว้อย่างนี้ก็ไม่ ได้บอกว่า 

เกบ็ไว้ใหเ้ปน็แบบขอนซงุทัง้ทอ่นนะ รากฐานอนั

ใหญ่โตใหเ้อาไวค้งเสน้คงวา เหมอืนอยา่งนำ้ในตุม่

ในไหใหญ่ๆ เราเก็บไว้ตุ่มใหญ่ๆ นี้คือคลังหลวง

ของเรา หากว่ามีความจำเป็นจะมาตักเอาน้ำนี้

ออกเปน็เล็กๆ นอ้ยๆ เพือ่ไปชโลมๆ ที่จำเปน็ๆ 

ใหชุ้ม่เยน็ขึน้มา กต็กัออกได ้แต่ไม่ใหเ้อามาก ให้

เอาเพยีงเลก็นอ้ย ไม่ใหเ้สยีสว่นใหญ่ 

นี่คือเงินคลังหลวงนี ้ ไม่ได้ ให้เก็บไว้เฉยๆ 

เมือ่มพีอเปน็ไปแลว้ คลงัหลวงนีม้รีากฐานสำคญั

ไวแ้ลว้ เศษเหลอืจากนัน้ก็ไปชว่ยประเทศไทยได้

ทัง้ประเทศ ทีน่ัน้บา้ง ทีน่ีบ้า้ง เหมอืนกบัเอาแกว้

เล็กๆ ไปตักน้ำออกไป ตักจากตุ่มใหญ่นี้ออกไป

ช่วยทางนั้นทางนี ้ ไม่ให้เสียส่วนใหญ ่ นี่เราก็

พิจารณาหมด ก็แสดงตามนั้น อย่าได้มาแตะ

ต้อง .. ผู้รักษาต้องเป็นผู้รักษาจริงๆ เข้มงวด

กวดขันโดยอรรถโดยธรรม ถ้าจะแยกแยะออก

ไปไหน เหมอืนเราตกันำ้อยู่ในตุม่ ขนัเลก็ๆ นีม้า

ตักออกไป แต่ไม่ให้ตุ่มใหญ่กระเทือน เอาแยก

ออกไปชว่ยทางนูน้ทางนี ้ เพราะชาตไิทยของเรา

ทัง้ชาตติอ้งอาศยัเงนิกอ้นนีแ้หละ  

เวลาจำเปน็จรงิๆ เงนิกอ้นนีเ้ปน็ตวัประกนั

ชาติไทยของเรา หากเกิดวิกฤตการณ์ขึ้นมาจะ

เอาไหน กต็อ้งเอาอนันีแ้หละออกชว่ยเพือ่เอาตวั

รอด ชาตไิทยของเราไมม่นีีป้ระกนักจ็มหมดเลย 

นีอ้นัหนึง่นะ เพราะฉะนัน้เวลาใชก้ต็อ้งได้ใชด้ว้ย

ความระมัดระวังทุกอย่าง เรียกว่าใช้แบบที่ว่า 

เอาขนัเลก็ๆ ไปตกัออกมา เลก็ๆ ตกัออกมาจาก

สิง่ทีเ่หลอืแลว้ มนัเตม็โอง่แลว้ ทนีีม้นัจะลน้แลว้ 

ทนีีก้ต็กัออกไปใช ้ มนัจะลน้โอง่แลว้ตกัออกไปใช ้

ตกัออกไปใชอ้ยา่ใหม้นัลน้โอง่ออกไปทิง้เปลา่ๆ...” 

 

    ล้นโอ่ง ใช้ ได้..ทุบโอ่ง จม 

“...เก็บไว้เฉยๆ เป็นซุงก็ไม่เกิดประโยชน์ 

ให้แยกอันนี้ออกไป พอเต็มโอ่งแล้ว ระดับเต็ม

โอ่งแล้วให้เก็บไว้ ที่มันจะล้นโอ่งไปนั้นให้ตัก

ออกๆ ไปใช้ประโยชน์ทั่วประเทศไทย นี่เป็น

มงคล ถ้าไปเอาทั้งตุ่มแล้วจมเลย ไม่มีอะไรเป็น

มงคล ตกนรกทั้งเป็นคือเมืองไทยเรา ๖๒ ล้าน

คนนี้ กระเทือน โลกไหนเขาก็ไม่เคยตกนรกทั้ง

เป็น แต่เมืองไทยเรานี้มาตกนรกทั้งเป็น เพราะ

ชาติไทยเราสังหารชาติไทยเราเอง ..  

ถ้าอยู่ด้วยความเป็นธรรม นำออกไปใช้

ด้วยความเป็นธรรมดังที่ว่านี้แล้วเป็นธรรม

ตลอดไป เก็บไว้ก็เป็นธรรม เป็นสิริมงคลอบอุ่น

แก่ชาติไทยของเราตลอดไป ถึงไม่นำมาใช้

ความอบอุ่นของชาติไทยก็อยู่นี้หมด คือใช้แล้ว

ด้วยความอบอุ่น ใช้กันอยู่แล้วประจำมา เป็น

ความอบอุ่นของชาติไทยตลอดมาเพราะเงิน

กองนี้ ไม่เป็นประโยชน์ ได้ยังไง เก็บไว้ ไม่เป็น

ประโยชน์ ไม่เป็นประโยชน์ยังไง ชาติไทยเรา

เย็นทั้งบ้านทั้งเมืองหรืออบอุ่นกันทั้งบ้านทั้ง

เมืองเพราะสมบัติกองนี้ นี้ประโยชน์เกิดจาก

สมบัติกองนี้ ไม่เกิดประโยชน์ ได้ยังไง ฟังซิน่ะ 

ให้พิจารณาทุกคนๆ ให้เข้มงวดกวดขันนะ…” 

ซึ่ งตรงกับเหตุการณ์ปัจจุบันที่พี่น้อง  

ชาวไทยไดพ้ากนัเสยีสละเงนิทองเขา้สูค่ลงัหลวง 

 

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์ เธอ

 

กรมพระยาสุดารัตน์ราชประยูร


หรือพระองค์เจ้าหญิงลม่อม


พระธิดาในรัชกาลที่
๓
ทรงเป็น

ตวัอยา่งอนัดงีามในการเสยีสละ  

ทรัพย์สินจำนวนมากเพื่อไถ่บ้าน

ไถ่เมืองเอาไว้จนพ้นภัยต่างชาติ
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พระราชกำหนดเหล่านี้ เป็นการตรา

กฎหมายเพื่อออกพันธบัตรและเพื่อขอเอาดอก

ผลคลงัหลวงมาใชแ้กป้ญัหาหนี ้ซึง่รฐับาลใหก้าร

รับรองว่าจะไม่ให้กระทบต่อความเป็นอยู่ของ

ประชาชน ไมเ่พิม่ภาระหนีส้นิของชาตดิว้ยการกู้

ยืมอีก และไม่ทำลายหลักการและเจตนารมณ์

ของ “คลงัหลวง” ใหเ้สยีไปเหมอืน “วธิกีารรวม

บญัช”ี และเมือ่ใชห้นีเ้สรจ็แลว้ “คลงัหลวง” กจ็ะ

เริ่มมีดอกผลเพิ่มพูนขึ้นมาได้อีก  สำหรับภาระ

ดอกเบีย้ทีร่ฐับาลจะตอ้งตัง้งบประมาณในแตล่ะปี

มาจ่ายนั้น อาจเกิดปัญหาอยู่บ้าง แต่เมื่อคิด

ภาระหนี้แล้ววงเงินสูงสุดประมาณ ๕% ของงบ

ประมาณแตล่ะป ี โดยทกุๆ ๑๐ ปอีตัราการผอ่น

จ่ายจะลดลงไปเรื่อยจนเหลือต่ำกว่า ๑% ในป ี

พ.ศ.๒๕๖๓ ซึ่งเมื่อชำระหนี้หมดแล้ว “คลัง-

หลวง” กจ็ะยงัมกีฎหมายดแูลเปน็การเฉพาะเชน่

เดิม ธนาคารแห่งประเทศไทยหรือองค์กรหนึ่ง

องคก์รใดจะเขา้ไปยุง่เกีย่วไม่ได ้ 

บทสรุปของการแก้ปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ

ในครั้งนี้ อาจพอเทียบเคียงได้กับเหตุการณ์ใน

อดตีเมือ่ป ี พ.ศ.๒๔๓๖ ทีป่ระเทศไดร้บั “เงนิถงุ-

แดง” จากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๓ มาไถ่ถอน

เอกราชของชาติจากการคุกคามของฝรั่งเศสได้

ทันภายใน ๔๘ ชั่วโมง เมื่อมาถึงปี พ.ศ.๒๕๔๕ 

ลูกหลานยุคปัจจุบันก็ได้อาศัย “ดอกผลคลัง-

หลวง” จากล้นเกล้ารัชกาลที่ ๕ และบรรพบุรุษ 

มาแบ่งเบาทยอยไถ่ถอนหนี้สินกองมหึมาของ

ชาติ ให้ผ่านพ้นวิกฤตไปได้อีกครั้ง  

การแก้ ไขวิกฤตการณ์ทั้ ง ๒ ครั้ งนี้ 

เป็นการยืนยันถึง คุณค่าของ “คลังหลวง” 

ซึ่งหมายถึง การรู้จักเก็บหอมรอมริบทรัพย์ที

ละอันพันละน้อยเผื่อไว้ ใช้ ในยามจำเป็น 

เพราะหากเราไม่มี “เงินถุงแดง” ในอดีตไทย

เราก็คงไม่มีวันนี้ และหากเราไม่มี “คลังหลวง” 

วันนี้ ไทยเราก็คงมีหนี้สินล้นพ้นตัวและล้ม

ละลายในที่สุด อานิสงส์ของการปกป้องคลัง-

หลวง และแยกคลังหลวงไว้ต่างหากจากเงิน

ส่วนอื่นๆ รวมทั้งการเก็บสะสมทรัพย์ให้เพิ่มพูน

ใน “คลังหลวง” ตามเจตนารมณ์ของบรรพ-

บุรุษและตาม “โครงการช่วยชาติของหลวงตา” 

จึงเป็นเครื่องยืนยันได้จากเหตุการณ์จริงว่าถูก

ต้องและเป็นเหตุเป็นผล สามารถนำชาติให้พ้น

ภัยอันตรายได้ เป็นลำดับไป และจะเป็น

ภูมิคุ้มกันให้ชาติแน่นหนามั่นคงเป็นมรดก

ตกทอดสู่ลูกหลานอีกนานแสนนานตลอดไป 

  

ไมเ่คยไปสนใจกบัชาตบิา้นเมอืงอะไร
เพราะไว้ใจ

ตายใจกับทางบ้านเมือง
 เราก็มีแต่หน้าที่ปฏิบัติ

ตัวเอง
 แต่เวลามันมากระเทือนนี่กระเทือนเอา

หนัก
 จนร้องโก้กเลยเชียวนะ
 เงินฟาดเอา
 ๕๖


บาทต่อ
 ๑
 ดอลลาร
์ ๕๖
 บาทให้เขากลืนเอา

เหยยีบหวั
หวัเรามเีทา่ไหร่ใหเ้ขาเหยยีบ
แลว้พดู

ถึงเรื่องเงินที่จะมาใช้หนี้เขาก็เรียกว่าเป็นลมๆ


แลง้ๆ
 นีท่ีม่นัรอ้นมาก
 มแีตจ่ะลงๆ
 มแีตค่อยจะ

จม
นีท่ีม่นัสะเทอืนแรงนะ
เพราะงัน้ถงึไดอ้อกมา” 

สว่นหนีจ้ากภายนอกประเทศทีย่งัคาราคา-

ซงัมาตัง้แตป่ ีพ.ศ.  ๒๕๔๐ ทีเ่กดิวกิฤตเศรษฐกจิ

ครัง้รนุแรง จนรฐับาลตอ้งขอกูเ้งนิจาก IMF มา

เพิ่มทุนสำรองระหว่างประเทศเพื่อรักษาค่าเงิน

บาทไม่ให้ตกต่ำถึงขั้นกลายเป็นเงินกงเต๊กหรือ

เป็นเพียงเศษกระดาษที่ ไม่มีค่าอีกต่อไปนั้น     

ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยได้กราบเรียน

องคห์ลวงตาเกีย่วกบัหนี ้IMF ขณะนีเ้หลอือกีไม่

ถงึ ๑๐,๐๐๐ ล้านเหรยีญสหรฐั คาดว่าราวปี พ.ศ. 

๒๕๔๗ กจ็ะใชค้นืไดห้มด จากนัน้ไดก้ลา่ววา่  

“...เราก็ใช้หนี้เขาตรงเวลาตลอดทุกเดือน 

.. ตอนนีส้ถานการณเ์ราดมีาก คอื วธิทีีฝ่รัง่เขาดู

วา่เมอืงไทยมัน่คงหรอืไม ่ เขาดสูำรองในกระเปา๋

ของเรามีเท่าไหร่เทียบกับหนี้ส่วนที่ต้องชำระ  

*

1

หมดหนี ้IMF                   
ปดิโครงการชว่ยชาติ 

 

เมือ่ปญัหาหนีก้องทนุฟืน้ฟแูละพฒันาระบบ

สถาบนัการเงนิจำนวนกวา่ ๑.๔ ลา้นลา้นบาท พอ

จะมีหนทางเยียวยาได้บ้างจากความช่วยเหลือ

ของบรรพบุรุษที่ท่านบริหารจัดการทรัพย์ของ

แผน่ดนิโดยไมป่ระมาท รูจ้กัแบง่กนิแบง่ใช ้ และ

แบง่มาเพือ่การเกบ็สะสมไว้โดยไมย่อมใหเ้สยีวนิยั

ของคลังหลวง ทำให้สินทรัพย์ในคลังหลวงมี

จำนวนมากพอจะเจียดแบ่งมาช่วยลูกหลานยุค

ปจัจบุนัผูม้นีสิยัฟุม่เฟอืยได ้ แมจ้ะตอ้งใชเ้วลากวา่ 

๒๐-๓๐ ปกีย็งัดกีวา่ไมม่ทีางออกเลย 

หากกล่าวถึงค่าเงินบาทที่ตกต่ำลงมา

อย่างมากในช่วงปี ๒๕๔๐ นั้น องค์หลวงตาได้

กล่าวอย่างฝังใจเมื่อวันที ่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๔๔ 

กบัผูว้า่การธนาคารแหง่ประเทศไทยวา่ 

“พดูจรงิๆ
นะ
หลวงตานีส่ะเทอืนมากทีส่ดุ


ในชวีติของพระทีม่าเกีย่วกบัชาตไิทยเรานะ
 เรา
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ในปหีนา้เทา่ไหร ่แลว้ดวูา่มกีีเ่ทา่ ขณะนีเ้ราม ี๒.๔ 

เท่าของหนี้ที่ต้องชำระในปีหน้า ในส่วนปีหน้า

ระยะสั้นเรามีสำรองถึง ๒.๔ เท่าซึ่งตาม

มาตรฐานโลก ๒ เทา่นีก้ถ็อืวา่ดมีาก ตอนนีก้เ็ลย

สบายใจได ้ 

อย่างปีหน้าถ้าเราทยอยใช้หนี้ ไป ปีหน้า

คาดว่าเงินสำรองเราอาจจะลงมาเหลือจาก 

๓๓,๐๐๐ เหลือ ๒๙,๐๐๐ หรือ ๓๐,๐๐๐ ล้าน

เหรยีญก็ไมเ่ปน็ไร เพราะตอนนัน้เงนิทีจ่ะใชห้นีก้็

ลงอยู่แล้ว เขาจะดูสัดส่วน ควบคุมสัดส่วน   

ตอนนี้เขาก็ให ้ Rating ประเทศไทยขึ้นมานิด

หนึ่ง  .. ในฐานะที่สบายใจมีเงินใช้หนี้แน ่ ฝรั่ง

เขากด็วูา่มเีงนิใชห้นีเ้ขาหรอืไม ่ .. เขามาดเูรือ่ย

ครบั .. กค็งจะยงัไมฟ่ืน้เรว็ ...” 

ถึงจุดนี้องค์หลวงตาเมตตากล่าวปลอบใจ

พรอ้มๆ กบัใหห้ลกัเกณฑด์ว้ยวา่  

“เร็วไม่เร็วก็ตามเถอะ
 ความช้าไม่มีการ

กระทบกระเทือนให้เสียหายแก่ชาติไทยของเรา


ชา้กเ็ปน็ธรรมดา
 นอกเสยีจากวา่ชา้แลว้ถกูปรบั

ถูกไหม
 มันเป็นความกระทบกระเทือนก็เป็นอีก

อย่างหนึ่งนะ
 นี่ ไม่เป็นไร
 อย่าให้มีการกระทบ

กระเทอืน”


การจา่ยชำระหนี ้ IMF ยงัดำเนนิเรือ่ยมา

ตามปกต ิกระทัง่เมือ่รฐับาลมคีวามพรอ้มมากขึน้

จึงได้ประกาศต่อประชาชนว่าจะเร่งชำระหนี้ ให้

ครบก่อนกำหนด และเมื่อองค์หลวงตาทราบ

ความดงักลา่ว ก็ไดก้ลา่วตอบรบัทนัทวีา่  

“เดือนกรกฎานี้เป็นเดือนที่จะสิ้นสุดถึง

เรือ่งอุง้เหยีย่วทีม่นัจะกำเรา
 เราจะใชห้นี้ใหห้มด

ในเดือนกรกฎานี้เอง
 อุ้งเหยี่ยวที่จะกำเรานี้ก็

เรยีกวา่ลม้ไปเลย
 กเ็พราะอำนาจแหง่พีน่อ้งชาว

ไทยทีม่กีำลงัความรกัชาตคิวามเสยีสละ
เตะออก

นัน่เอง”


กระทั่งเมื่อวันที ่ ๓๑ กรกฎาคม พ.ศ. 

๒๕๔๖ ประเทศไทยก็สามารถชำระหนี้ ได้ครบ

สมบูรณ ์ หมดภาระหนี้สินของชาติที่มีต่อ IMF 

“กฎหมายขายชาติ” ที่รัฐบาลในครั้งนั้นเรียกว่า “กฎหมายฟื้นฟู
เศรษฐกิจ” แบ่งเป็น ๕ กลุ่ม ดังนี้  

กลุ่ม ๑ มี ๕ ฉบับ คือ กฎหมายล้มละลาย กฎหมายจัดตั้งศาลล้ม-
ละลายและวิธีพิจารณาคดีล้มละลาย กฎหมายแก้ไขวิธีพิจารณาความ
แพ่งในคดีมโนสาเร่ กฎหมายแก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งในกรณีขาดนัด 
และกฎหมายแก้ไขวิธีพิจารณาความแพ่งในการบังคับคดี    

ผลกระทบ ก็คือ ทำให้เจ้าหนี้นายทุนต่างชาติในขณะนั้น สามารถ

ฟ้องล้มละลายลูกหนี้คนไทยได้อย่างง่ายดาย และให้โอกาสเจ้าหนี้
มากกว่าลูกหนี้ในการต่อสู้คดี ร่วมกับการบังคับยึดทรัพย์ และขาย
ทอดตลาดได้อย่างรวดเร็ว ด้วยเงื่อนไขที่เจ้าหนี้เป็นคนกำหนด 
และด้วยกฎหมายกลุ่มนี้ทำให้ “คณะกรรมการปฏิรูปและพัฒนา
ระบบสถาบนัการเงนิ (ปรส.)” นำทรพัยส์นิของประชาชนทีร่ฐับาล
ยึดมาจากสถาบันการเงินต่างๆ ไป “กำหนดเงื่อนไขเฉพาะ” ขาย
ให้ต่างชาติในราคาถูกๆ เพียง ๑ ใน ๕ ของราคาทุนโดยไม่ยอมให้
คนไทยซื้อ จนขาดทุนไปประมาณ ๖ แสนล้านบาท แล้วต่างชาติ
ที่ “จับเสือมือเปล่า” เหล่านั้นก็ขายคืนให้คนไทยทันที และได้กำไร
ไปหลายแสนล้านบาท ผลของกฎหมายกลุ่มนี้ยังทำให้ประชาชนที่
ผ่อนบ้าน ผ่อนรถ ผ่อนเครื่องมือหากินและอื่นๆ กับสถาบันการ
เงินต่างๆ ถูกยึดทรัพย์สินโดยไม่รู้ที่ไปที่มาของกฎหมายด้วย แต่
ต้องมารับความเดือดร้อนแสนสาหัส ธุรกิจและอุตสาหกรรมไทยที่
เคยกู้เงินมาขยายกิจการกันมากมายในช่วงปี ๒๕๓๖-๒๕๓๙ ก็ต้อง  
ล้มละลาย กลายเป็นของต่างชาติ รวมทั้งโรงพยาบาลเอกชน
หลายแห่งด้วย  

กลุ่ม ๒ มี ๓ ฉบับ คือ กฎหมายที่ดิน กฎหมายการเช่า
อสงัหารมิทรพัยท์ีก่ำหนดใหเ้ปน็ทรพัยส์ทิธิ ์และกฎหมายอาคารชดุ  

ผลกระทบ ก็คือ ทำให้ต่างชาติเป็นเจ้าของที่ดินในประเทศ
ไทยได้ เช่าที่ดินเป็น ๑๐๐ ปีได้ เป็นเจ้าของอาคารชุดได้ทั้งหมด 
๑๐๐% และสามารถใช้ที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ตา่งๆ ทีต่นเชา่มา

กฎหมายขายชาติ๑๑ฉบับ

ไม่ต้องชำระอีกต่อไป ถึงกับทำให้องค์หลวงตา

แสดงธรรมไวอ้ยา่งถงึใจวา่ 

“ให้ยกธงชาต
ิ ใครมีธงชาติก็ไปปักๆ
 ไว
้

เดี๋ยวนี้เป็นอิสระแล้วว่า
 IMF
 นี
่ มันเหยียบหัว

ชาตไิทยเรา
 จนถงึหลวงตารอ้งโกก้เลย
 ทนีีร้อ้ง

ออกมาว่าพ้นแล้วได้แล้วทีนี้นะ
 เรียบร้อยแล้ว

เมือ่วานวนัที
่๓๑
นะ
เสรจ็เรยีบรอ้ยแลว้
นีเ่ปน็

ยงัไงเราพดูอยา่งนีผ้ดิไปแลว้เหรอ
 เมอืงไทยเรา

จะจมเพราะ
 IMF
 นีก้ลนืลงๆๆ
 อยู่ใตอ้ำนาจมนั


มันเหยียบเอาๆ
 ..
 โถ
 มันของง่ายหรือ
 IMF


เมอืงไทยเราจะจม
 หายใจแขมว่ๆ
 ทนีีด้ดีผงึเมือ่

วานนี้เสร็จสิ้นไปเรียบร้อยแล้ว
 เพราะฉะนั้นจึง

บอกให้พากันยกธงนะ
 ยกธงชัยชนะเรียบร้อย

แล้วเป็นอิสระแล้ว
 IMF


ตกทะเลไปเลยเขา้ใจไหม” 

การที่ประเทศไทย

ติดหนี ้ IMF ทำให้เกิด

เงื่อนไขเป็นคำมั่นสัญญา

องค์หลวงตาประพรมน้ำมนต์ก่อนนำทองคำเข้าสู่คลังหลวง
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เปน็ทรพัยสทิธิไ์ด ้ นัน่คอื นำไปจำนองได ้ นำไปคำ้ประกนัได ้ ยกใหผู้อ้ืน่ได ้
เปน็ตน้  

กลุ่ม ๓ มี ๑ ฉบับ คือ กฎหมายประกอบธุรกิจคนต่างด้าว  
ผลกระทบ ก็คือ เป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาแย่งการทำ

มาหากินของคนไทย สามารถประกอบอาชีพในประเทศไทยได้เท่าเทียม
กับคนไทยหรือมากกว่าคนไทยด้วยวิธีส่งเสริมพิเศษ ทำให้ต่างชาติ
แอบแฝงเข้ามาเปิดบริษัทที่เป็นสัญชาติไทยประกอบธุรกิจได้ทุกอย่าง 
โดยต่างชาติควบคุมการบริหารอยู่ข้างหลัง แล้วยังเปิดช่องให้ “ทุนยักษ์
ข้ามชาติ” ใช้วิธีการทุ่มตลาด และใช้กลเม็ดพลิกแพลงต่างๆ ในการเอา
เปรียบผู้ผลิตไทยและผู้ซื้อไทยด้วย เช่น ร้านค้าปลีกยักษ์ใหญ่ต่างชาติ
ขยายสาขาในต่างจังหวัด ส่งเสริมการลงทุนแก่นายทุนยักษ์ใหญ่ต่าง
ชาติ เช่น กรณีปลูกและส่งออกกล้วยไม้ ฯลฯ  

กลุม่ ๔ ม ี๑ ฉบบั คอื กฎหมายทุนรฐัวสิาหกิจ  
ผลกระทบ ก็คือ เป็นการขายรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเป็นทรัพย์สินของ

ชาติของประชาชน เพราะเกิดจากภาษีอากรและความเดือดร้อนของ
ประชาชน เช่น การถูกเวนคืนที่ ถูกน้ำท่วมจากเขื่อน ฯลฯ โดยแปลง
เป็นหุ้นเพื่อขายในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งแน่นอนว่าต่างชาติจะมุ่งหน้าเข้า
มาซื้อหุ้นรัฐวิสาหกิจที่มีกำไร แล้วกอบโกยกำไรออกไปโดยปล่อยให้คน
ไทยถูก “ขูดรีด” จากค่าไฟ ค่าน้ำ ค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำมัน ค่าก๊าซ และ
อื่นๆ ที่จะแพงขึ้นๆ ตามลักษณะของธุรกิจที่ต้องการค้ากำไรสูงสุด และ
ผู้ที่ดำเนินการขายรัฐวิสาหกิจก็จะได้ “คอมมิชชัน” ไม่ว่าในรูปของเงิน 

ค่าการตลาด ค่าพิจารณาวิธีจำหน่าย หุ้นลม หุ้นต่ำกว่าราคาจริง กำไร
จากการปั่นหุ้นในระยะแรก และอื่นๆ  

ตัวอย่างประเทศที่ล้มละลายไปแล้ว อาทิ เม็กซิโก อาร์เจนตินา 
บราซิล และนิการากัว ซึ่งอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศ
นิการากัว เคยสรุปภาวะเสีย เปรียบจากการตรากฎหมายนี้ ว่ า 
“Privatization is Iegalized corruption” นั่นคือการขายรัฐวิสาหกิจ
เป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างถูกต้องตามกฎหมาย 

กลุ่ม ๕ มี ๑ ฉบับ คือ กฎหมายประกันสังคม  
ผลกระทบ ก็คือ IMF รู้ว่ากฎหมาย ๑๐ ฉบับข้างต้นจะทำให้ธุรกิจ

และโรงงานต้องล้มละลายเป็นจำนวนมาก คนจะตกงานมหาศาล และ
จะทำให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมขึ้น ซึ่งจะเป็นผลเสียต่อนายทุนต่าง
ชาติที่เข้ามาลงทุนในไทย จึงจำเป็นต้องหาทางให้รัฐต้องอุ้มชูคนงาน
เหล่านั้น ไม่ให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสังคมที่จะทำให้นายทุนต่างชาติต้อง
ขาดทุนได้  

จากสาระสำคัญของ “กฎหมาย ๑๑ ฉบับ” จึงเป็นกฎหมายขายชาติ

ขายแผ่นดินอย่างสมบูรณ์ และเกิดขึ้นจากรัฐบาลไทยไปผูกพันเงื่อนไข

สนธิสัญญากับ IMF ดังปรากฏในหนังสือแสดงเจตจำนงฉบับที่ ๓-๖ ซึ่ง
มีเนื้อหาทำให้ชาติไทยและคนไทยล่มสลายหายนะหนักกว่าหนังสือ
แสดงเจตจำนงฉบับแรก 

ว่าจะต้องปฏิบัติตามข้อตกลงอันเปรียบเสมือน

เปน็เมอืงขึน้ของ IMF และยงัตอ้งทำรายงานสง่

เป็นระยะ รัฐบาลไม่มีอิสระในการบริหารราช-

การแผน่ดนิ จะทำอะไรกต็อ้งบอกหรอือาจเรยีก

ได้ว่าต้องขออนุญาตเขา อะไรที่เขาให้ทำจึง

ทำได ้ ทีเ่ขาไมเ่หน็ดว้ยกย็ากจะเปน็ไป ทีส่ำคญั

กฎหมายแตล่ะฉบบัทีท่ำตาม IMF ลว้นแตท่ำให้

ไทยทรดุลง เสยีเปรยีบ และนำไปสูค่วามขดัแยง้

กันอย่างรุนแรงระหว่างคนไทยด้วยกัน ดังที่

เรียกกันว่า “กฎหมายขายชาต ิ ๑๑ ฉบับ” 

เพราะเป็นกฎหมายที่ลิดรอนสิทธิของคนไทย 

แต่เปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาครอบครอง

สมบตัขิองชาตไิดอ้ยา่งงา่ยดาย ซึง่องคห์ลวงตา 

พระสงฆ์และประชาชนคนไทยมีสามัคคีธรรม

ร่วมกันแสดงเจตนารมณ์คัดค้านร่างกฎหมาย

ขายชาติเหล่านี้ด้วยเช่นกันเพราะเป็นเงื่อนไขที่

กระทบกระเทือนต่อความมั่นคงของพระพุทธ

ศาสนาอยา่งรา้ยแรง 

อย่างไรก็ตาม ในที่สุดประเทศไทยก็

สามารถผ่านพ้นวิกฤตการณ์และปมเชือกอัน

แน่นหนาของสนธิสัญญา IMF ก่อนกำหนดถึง 

๒ ปีได้อย่างน่าอัศจรรย ์ ทั้งๆ ที่ ในช่วงแรก

เหมอืนจะไมม่ทีางเยยีวยาแก้ ไขไดอ้กีแลว้ เพราะ

การจะใชห้นี้ ไดต้อ้งอาศัยความพรอ้มดว้ยปัจจยั

ตา่งๆ ทัง้จากภายในและตา่งประเทศ ซึง่หากมี

เหตกุารณ์ไมเ่อือ้อำนวยใหก้แ็ทบไมม่ทีางจะเปน็

ไปได้เลย ภาระหนักหน่วงผ่านพ้นไปได้อย่าง

เหนือความคาดหมายเช่นนี้ ก็ เนื่องด้วย

ผลานสิงสแ์หง่การบำเพญ็มหาทานเขา้สู ่ “คลงั-

หลวง” ของพี่น้องชาวไทยนั่นเอง  

ทีก่ลา่วเชน่นีก้เ็นือ่งจากกอ่นหนา้นี้ ไมน่าน

นกั ราวปลายป ี พ.ศ. ๒๕๔๕ รฐับาลเพิง่จะโอน

เงินบริจาคขององค์หลวงตาหลอมรวมเป็นเนื้อ

เดียวกับโอ่ง “คลังหลวง” ของบรรพบุรุษโดย

สมบรูณ ์เพราะกอ่นหนา้นี ้(ตัง้แตป่ ีพ.ศ. ๒๕๔๑ 

– ๒๕๔๕) เงินบริจาคถูกแยกไว้ใน “ทุนสำรอง

เงินบริจาคในโครงการช่วยชาติ
 เพิ่งจะเข้าหลอมรวมเป็น

เนื้อเดียวกับคลังหลวง
 (โอ่งที่
๑)
ราวปลายปี
พ.ศ.
๒๕๔๕


โดยก่อนหน้านี้
 เงินบริจาคถูกนำเข้าไว้ ในโอ่งที่
 ๒
 ซึ่งมิใช่

คลังหลวงจึงเป็นการขัดต่อเจตนารมณ์ขององค์หลวงตา

และประชาชน
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ทั่วไป” ของฝ่ายการธนาคารซึ่งผิดเจตนารมณ์

ขององคห์ลวงตาและประชาชนผูบ้รจิาค  

องค์หลวงตาและประชาชนประสงค์ให้นำ

เงินบริจาคเข้าเพิ่มพูนใน “คลังหลวง” ซึ่งเป็น

เงินเก็บสะสมเดิมของบรรพชน ไม่ประสงค์ให้

เป็นสินทรัพย์ของธนาคารแห่งประเทศไทยแต่

อย่างใด และเพราะการผลักดันกฎหมายรวม

บัญชีของรัฐบาลในปี พ.ศ. ๒๕๔๓ จึงทำให้

ประชาชนได้ทราบความจริงว่า เงินบริจาคใน

โครงการช่วยชาติที่มอบไปแล้วหลายครั้งยังไม่

เข้าคลังหลวงตามวัตถุประสงค์ ซึ่งปรากฏเป็น

หลักฐานจากเอกสารของสำนักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน และจากการบันทึกบัญชีของธนาคาร-

แห่งประเทศไทย และเมื่อความผิดพลาดอัน

ใหญ่หลวงนี้ทราบถึงองค์หลวงตา ท่านก็เร่งให้

ย้ายเงินบริจาคเข้าสู่ “คลังหลวง” โดยเร็ว จน

กระทั่งบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ ใน

ปลายปี พ.ศ. ๒๕๔๕  

องค์หลวงตากล่าวว่า เมื่อเงินบริจาคหรือ 

“เงินหัวหน้า” เข้าคลังหลวงปรากฏเป็น

ผลานิสงส์ติดตามมามากมาย นั่นคือทำให้ 

“เงินบริษัทบริวารพากันไหลเข้า (ทุนสำรอง

ทั่วไป) อย่างต่อเนื่อง” ยังความประหลาดใจ

แก่นักวิชาการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอด

ถึ งประชาชนในระยะนั้ น  ที่ เห็นถึ งความ

เปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองในทิศทางที่ดีขึ้น

อย่างชัดเจน ทั้งๆ ที่เพิ่งเผชิญกับวิกฤตการณ์

ร้ ายแรงเหมือนจะไม่มี วันฟื้ น ให้คืนมาได้ 

ม.ร.ว.ปรีดิยาธร เทวกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่ง-

ประเทศไทย ได้กล่าวเมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม 

๒๕๔๖ ยืนยันข้อเท็จจริง ดังนี้ 

“กระผมเชื่อเป็นแม่นมั่นว่า
 ทองคำแท่ง

และเงินดอลลาร์สหรัฐที่ได้รับจากการโครงการ

ช่วยชาติ
 โดยหลวงตามหาบัว
 ญาณสัมปันโน


อันเป็นที่รวมของศรัทธามหาชนทั่วประเทศ


เมื่อได้นำเข้าไปรวมไว้ในคลังหลวง
 ย่อมจะเป็น

สิริมงคลต่อคลังหลวง
 มีผลให้มีเงินไหลเข้า

กองทุนเงินสำรองระหว่างประเทศเพิ่มขึ้นโดย

ไม่ขาดสาย
เป็นระยะเวลาติดต่อกันตลอด
๒
ปี


หรือ
๒๔
เดือนที่ผ่านมา
จนในที่สุดเราจึงมีเงิน

มากพอที่จะใช้หนี้
IMF
ได้ก่อนกำหนด” 

รวมระยะเวลาจากจดุแรกทีกู่เ้งนิจาก IMF 

จนกระทัง่หมดหนีน้บัเปน็เวลาถงึ ๖ ปเีตม็ และ

จากภาระหนี ้IMF ทีห่มดสิน้ไปนีเ้อง ทำใหอ้งค-์

หลวงตาตัดสินใจยุติโครงการช่วยชาต ิ แต่ยัง

ช่วย “สงเคราะห์โลก” และรับบริจาคทองคำ

หลอมเขา้สูค่ลงัหลวงเชน่เดมิ สงัขารรา่งกายใน

วยั ๘๕-๙๑ ป ีทีต่อ้งตรากตรำเดนิทางไปเทศนา

ช่วยชาติเกือบจะทั่วแดนไทยจนภาระหนี้ต่าง

ประเทศลดนอ้ยถอยลงไปและภาระหนี ้ IMF ก็

หมดสิน้ไป ซึง่ทา่นกลา่วไว ้ดงันี้ 

“…เราเหนื่อยมากนะ แต่เราก็ทำเพื่อ

ชาติ.. นี่ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๑ 

ถึงวันที่ ๑๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็น ๖ ปีนะ 

นั่นไม่ใช่เล่น หลวงตาแบกอยู่ตลอดเวลา ๖ ปี

เต็มนี้ เราพูดอย่างตรงไปตรงมาว่าหนักมาก 

เรารู้สึกว่าหนักมากกว่าบรรดาพี่น้องชาวไทย

เราทั้งประเทศ เพราะเราเป็นผู้ออกโครงการ

เอง คิดอ่านไตร่ตรองเพื่อชาติบ้านเมืองเองทุก

อย่าง เป็นเรื่องออกจากเราๆ การเคลื่อนไหว

ไปมาที่ ไหนๆ ก็ออกจากเรา เราเป็นผู้

เคลื่อนไหว เป็นผู้ ไปผู้มา เพราะฉะนั้นเรื่องจึง

หนักมากอยู่ตลอดตั้งแต่เริ่มต้นแล้ว 

การเทศนาว่าการก็ ๖ ปีนี้เต็มๆ เทศน์มา

ได้ ๖ ปี เต็มเลยเชียว ในโครงการ นอก

โครงการ .. การเทศน์คราวนี้เราก็ยอมรับว่า

เรานี้ ได้เทศน์มากที่สุดเลยในชีวิตของเราเอง 

ซึ่งไม่เคยคิดเคยอ่านว่าจะได้ทำอย่างนี้ ก็ได้ทำ

อย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อพี่น้องชาว

ไทยทั้งประเทศนั้นแหละ ไม่ใช่เพื่อใครนะ .. 

อยากให้มีเนื้อมีหนังมีหน้ามีตา มีศักดิ์ศรีดีงาม

เหมือนโลกทั่วๆ ไป...” 

 

 

พิธีปิดโครงการช่วยชาติ 
 

เมือ่วนัที ่๑๒ เมษายน พทุธศกัราช ๒๕๔๗ 

สมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ เสดจ็-

พระราชดำเนนิไปเป็นประธานในพธิ ีมอบทองคำ 

และเงนิดอลลารเ์ขา้สูค่ลงัหลวง ครัง้ที ่๑๒ และ

พธิปีดิโครงการชว่ยชาต ิ ณ เวทีใหมส่วนอมัพร 

กรุงเทพมหานคร ในโอกาสนี ้ สมเด็จพระเจ้า-  

ลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ ์ อัครราช-

กมุาร ี รอรบัเสดจ็ ซึง่การจดังานครัง้นีม้รีฐับาล

เปน็เจา้ภาพ 

ด้วยเมตตาธรรมขององค์หลวงตาที่มีต่อ

ชาตไิทยและตอ่ชาวไทยจนกลายเปน็จดุเริม่แหง่

การชว่ยชาตแิละโครงการชว่ยชาตใินเวลาตอ่มา 

จนกระทั่งบัดนี้การดำเนินงานในโครงการช่วย-

ชาตไิดบ้รรลผุลสำเรจ็ตามวตัถปุระสงคแ์ลว้ อกี

ทั้งประเทศชาติก็พ้นจากภาระหนี้สินเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว  

“โครงการชว่ยชาต”ิ จงึเปน็ประวตัศิาสตร ์

แห่งความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวไทย ที่ ได้

ร่วมกันจารึกไว้ว่า เมื่อยามบ้านเมืองเข้าสู่ภาวะ

คับขัน ชาวไทยทุกคนจากทั่วทุกมุมโลก ต่าง

แสดงความรักชาติ ด้วยความเสียสละ พร้อม

เพรียงสามัคคี จนกระทั่งเมืองไทยสามารถกอบ

กู้ศักดิ์ศรี ความดีงาม กลับฟื้นขึ้นมาอย่างสง่า-

งามในเวทีโลก  

 

      

เงินบริจาคในโครงการชวยชาติ เพิ่งจะเขาหลอมรวมเปน

เนื้อเดียวกับคลังหลวง (โองที่ ๑)  ราวปลายป พ.ศ.๒๕๔๕ 

๑๒ 2
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“...แผ่นดินไทยอันเป็นที่ประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนา 

ประสบความคับขัน ชีวิตของประชาชนถูกบีบคั้นทางเศรษฐกิจ

อย่างรุนแรง ความล่มสลายคืบคลานเข้าสู่ครัวเรือนอย่างน่า

หวาดวิตก ความเดือดร้อนได้แพร่ขยายไปทั่ว จิตใจของ

ประชาชนขาดที่พึ่ง ไฟที่ลุกท่วมหัวใจของชาวไทย เริ่มแพร่

ขยายลุกลามออกจากหัวอก เป็นไฟที่ลุกท่วมแผ่นดินได้ในไม่ช้า 

หากไม่ตัดไฟเสียแต่ต้นลม เหตุการณ์นี้หามีผู้ ใดรู้ เห็นได้ 

นอกจากพระญาณหยั่งรู้ตามแนวทางพระบรมศาสดาพระสัมมา-

สัมพุทธเจ้า 

หลวงตาได้พิจารณาแล้วว่ามีเพียงพระศาสนาเท่านั้นที่จะ

เป็นสรณะ และดับไฟที่ลุกท่วมหัวใจคนไทยได้ ... หลวงตาจึงได้

พยุงสังขารของท่านออกจากป่า ... ด้วยเมตตาธรรมและ

สามัคคีธรรมกู้ชาติบ้านเมือง ให้พ้นพิษภัยโดยพลัน ก่อนที่จะ

สายเกินไป...” 

“... ขอเดชะ ฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม  

... วันที่ ๑๒ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๔๑ ซึ่งถือเป็นวันเปิดโครงการ โดยสมเด็จ

พระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้ทรงพระกรุณาเสด็จไป

เปน็องคป์ระธานเปดิโครงการ หลงัจากนัน้พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั และใตฝ้า่ละออง 

ธุลีพระบาท ก็ ได้เสด็จพระราชดำเนินเป็นการส่วนพระองค์ ไปยังสำนักสงฆ์สวน  

แสงธรรม เพื่อถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ ร่วมในโครงการช่วยชาติกับหลวงตา 

นับว่าเป็นมหาอุดมมงคลอันยิ่งใหญ่ต่อโครงการช่วยชาติของหลวงตา ด้วยแรงศรัทธา

จากทุกสารทิศต่อหลวงตามหาบัว และด้วยความรักชาติรักแผ่นดินของชาวไทยทุกหมู่

เหล่า เป็นเหตุให้ทองคำ เงินเหรียญสหรัฐ เงินตราสกุลต่างประเทศ รวมทั้งเงินบาท 

หลั่งไหลเข้าสู่บัญชีช่วยชาติอย่างต่อเนื่องมิได้ขาดสาย และหลวงตาก็ ได้รวบรวมส่ง

มอบให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเพื่อนำเข้าบัญชีฝ่ายออกบัตร หรือคลังหลวง .. 

การมอบทองคำและเงินเหรียญสหรัฐในวันนี้ ย่อมเป็นประวัติศาสตร์ของชาติอีก

วาระหนึ่ง ดังที่ปรากฏแก่สายตาแล้วว่า ขณะนี้สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

สานกันไว้ด้วยความสมานฉันท์ พระมหากรุณาธิคุณที่ใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทเสด็จมา

เป็นองค์ประธานในงานนี้ ตลอดจนศรัทธาของปวงชนทั้งหลายย่อมเป็นเสมือนฟ้าและ

ดินที่หล่อหลอมเข้าด้วยกันภายใต้ร่มเงาแห่งศาสนา จึงนับเป็นมหาอุดมมงคล เป็นบุญ

ตาบุญใจยิ่งนัก สมดังคำกล่าวของหลวงตาว่า อำนาจแห่งความรักชาติ ความสามัคคี

แห่งความเสียสละของพี่น้องชาวไทยมารวมตัวกันแล้ว ยกได้ทั้งประเทศ... 

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...” 
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“... ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม 

พระธรรมวิสุทธิมงคลเป็นพระเถระที่เปี่ยมด้วยคุณธรรม จริยธรรม เป็นที่ประจักษ์

แก่บุคคลทั่วไป เมื่อท่านได้ทราบถึงวิกฤตทางการเงินของชาติ จึงได้ดำเนินโครงการช่วย-

ชาติขึ้น ด้วยการชักชวนพี่น้องประชาชนผู้มีจิตศรัทธา ให้ช่วยกันเสียสละและแบ่งปัน

ทรัพย์ เพื่อรวบรวมเข้าสู่คลังหลวงเป็นสมบัติของชาติบ้านเมือง ตลอดระยะเวลา ๖ ปีที่

ผ่านมานี้ พระธรรมวิสุทธิมงคลได้เสียสละแรงกายแรงใจ และเดินทางไปทุกหนแห่งที่มีผู้

มีจิตศรัทธาจะร่วมในโครงการ ทั้งยังได้ขอให้คนไทยร่วมใจและสามัคคีปรองดองเป็นน้ำ

หนึ่งใจเดียวกัน เพื่อช่วยประเทศให้พ้นจากวิกฤตเศรษฐกิจ  

การมอบทองคำและเงินตราสกุลต่างๆ ให้แก่คลังหลวงได้ดำเนินการมาแล้ว จนถึง

ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๒ และเป็นวันปิดโครงการ รวมจำนวนทองคำที่ ได้รับบริจาคทั้งสิ้น   

๑๐ ตัน และเงิน ๑๐ ล้านดอลลาร์สหรัฐอเมริกา มูลค่าประมาณห้าพันแปดร้อยล้านบาท 

นับเป็นเรื่องที่น่าภาคภูมิใจ และยากที่จะมีผู้ใดกระทำได้ โครงการช่วยชาตินอกจากทำให้

คนในชาติรู้รักสามัคคี สอนให้คนไทยรู้จักแบ่งปันและเสียสละเพื่อบ้านเมืองในยามที่ชาติ

ต้องการแล้ว ทุกครั้งที่รับผ้าป่าช่วยชาติพระธรรมวิสุทธิมงคล ยังได้เทศนาสั่งสอนให้ทุก

คนทำแต่กรรมดีอีกด้วย  

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ...” 
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โอวาทองค์หลวงตาในมหาพิธีปิดโครงการช่วยชาติ 

“... วนันีเ้ปน็วนัมหามงคลของพีน่อ้งชาวไทยทัง้ประเทศ โดยม ีสมเดจ็พระนางเจา้ฯ พระบรมราชนินีาถ และ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ได้เสด็จมาเป็นประธานในงานนี้  จึงรู้สึกว่า

เป็นมงคลอันสูงสุด 

ในวันนี้เป็นวันที่ ได้มอบทองคำและดอลลาร์  ที่พี่น้องทั้งหลายทั้งประเทศได้อุตส่าห์พยายามขวนขวายหามา

ด้วยความรักชาติความเสียสละด้วยความพร้อมเพรียงกันเป็นต้นมา ตั้งแต่วันที่ ๑๒ เมษายน ๒๕๔๑    

จนกระทัง่ถงึวนัที ่๑๒ เมษายน ๒๕๔๗ นี ้ปรากฏผลแหง่ความรกัชาต ิความเสยีสละดว้ยความพรอ้มเพรยีงกนั 

ขอท่านทั้งหลายจงรับคำชี้แจง หรือโอวาทธรรมของพระพุทธเจ้าซึ่งแทรกมาในนี้นำไปปฏิบัติ ระลึกถึง

ตนเองและรักตนเองคือรักชาติรักศาสนาด้วยความเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบ ระลึกถึงธรรมติดแนบอยู่กับใจเสมอ 

ความชัว่ทัง้หลายจะไมม่ีโอกาสเขา้มารงัควานไดอ้ยา่งงา่ยดาย เพราะธรรมของพระพทุธเจา้เคยปราบความชัว่ชา้

ลามกอันเป็นภัยต่อสัตว์โลกมาเป็นประจำนานแสนนานกี่กัปกี่กัลป์ 

เฉพาะปจัจบุนันีก้ค็อืพระพทุธเจา้สมณโคดมของเรา ไดท้รงปราบมารตวัมหาภยัอยา่งยิง่ในพระองคจ์นเรยีบ-

ราบลงไปแล้ว ได้นำธรรมะนั้นมาสั่งสอนสัตว์โลกตลอดมา จนกระทั่ง ๒๕๐๐ กว่าปี ไม่ ได้จืดจางยังสดๆ ร้อนๆ  

คือธรรมอันเป็นมหามงคลแก่โลก 

จึงขอให้พี่น้องชาวพุทธทั้งหลายที่นับถือกราบไหว้พระพุทธเจ้าเป็นขวัญตาขวัญใจตลอดมาตั้งแต่ปู่ย่าตายาย

ได้นำไปประพฤติปฏิบัติ วันคืนปีเดือนล่วงไป จิตใจกับธรรมอย่าให้ห่างเหินจากกัน 

วันนี้หลวงตาจะไม่พูดอะไรมากนักเพราะได้พูดมาเป็นเวลา ๖ ปีแล้ว ขอความเห็นใจจากพี่น้องทั้งหลายเพื่อ

ชาติไทยและศาสนาไทยของเรา ให้ต่างท่านต่างได้อุ้มชูขึ้นมาด้วยการประพฤติปฏิบัติตัวเป็นคนดี นี่เป็นความมุ่ง-

หมายของชาติไทยด้วย เป็นความมุ่งหมายขององค์ศาสดา 

ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญฯ...” 
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ร่างกฎหมาย

ล้วงบัญชีคลังหลวง

 

เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐบาลมีมติรับ “ร่าง

พระราชบัญญัติเงินตรา (ฉบับที่...) พ.ศ. ...”  

มีสาระสำคัญที่กระทบต่อคลังหลวงโดยคิดในมุม

เดียวว่าจะเอาไปลงทุนเพื่อให้มีดอกผลที่สูงขึ้น

โดยไม่คิดในทางกลับกันบ้างว่าหากไม่เป็นเช่นนั้น

จะเกิดอะไรขึ้นกับประเทศชาติ สาระสำคัญของ

ร่างกฎหมายฉบับนี้อาจสรุปโดยย่อได้ ๖ ประเด็น 

เพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นคติแก่อนุชนรุ่นหลัง

จะได้ ไม่หลงผิดก้าวเดินตามเพียงเพราะความ

โลภโมโทสันหลงเอาทรัพย์สินอันมั่นคงไปโปรย

ทิ้งด้วยการลงทุนเพราะเชื่อว่าจะได้ดอกผลที่ดี

กว่า แท้จริงแล้วกลายเป็นความหายนะอันใหญ่

หลวง ดังนี้ 

๑. เพิ่ มประ เภทของหลั กทรั พย์ ต่ า ง

ประเทศที่จะประกอบขึ้นเป็นทุนสำรองเงินตรา 

และเพิ่มกรณีการออกกฎกระทรวงให้สามารถ

กำหนดหลักทรัพย์ที่ ออกโดยองค์การหรือ

นิติบุคคลต่างประเทศอื่นได้ด้วย   

ผลกระทบ เปน็การใหอ้ำนาจธนาคารแหง่-

ประเทศไทยและกระทรวงการคลังนำสินทรพัย์ใน

คลงัหลวงไปลงทนุในตราสารทีม่ผีลตอบแทนสูงกว่า 

แต่ก็ทำให้มีความเสี่ยงสูงมากขึ้น  

๒. เพิ่มเงินตราต่างประเทศ ที่ฝากกับ

สถาบันการเงินต่างประเทศนอกราชอาณาจักร 

และสถาบันผู้ เก็บรักษาหลักทรัพย์นอกราช-

อาณาจักร เป็นสินทรัพย์ที่จะประกอบขึ้นเป็น

ทุนสำรองเงินตรา รวมทั้งเพิ่มเติมให้รัฐมนตรี

กำหนดคุณสมบัติหรือลักษณะของผู้รับฝากหรือผู้

เก็บรักษาเงินตราต่างประเทศ  

ผลกระทบ เป็นการเปิดกว้างให้นักการ-

เมืองมีอำนาจเข้ามาบริหารจัดการสินทรัพย์ใน

คลังหลวงได้อย่างไม่มีขอบเขต อาจกำหนด

คุณสมบัติหรือลักษณะและตั้งกฎเกณฑ์เพื่อมุ่ง

เอาผลประโยชน์เข้าตนเองหรือพวกพ้องได้ 

๓. เปลี่ยนวิธีการบันทึกผลกำไรขาดทุน

จากการตีราคาสินทรัพย์และจากการจำหน่าย

สินทรัพย์ โดยให้บันทึกผลกำไรขาดทุนจากการตี

ราคาสินทรัพย์ในบัญชีสำรองพิเศษ ส่วนกำไร

ขาดทุนจากการจำหน่ายสินทรัพย์ ให้บันทึกใน

บัญชีผลประโยชน์ประจำปี  

ผลกระทบ การบันทึกบัญชีแบบใหม่นี้ 

ทำให้ตลอด ๒๐-๓๐ ปีจากนี้ ไป หากปีใดขาดทนุ

จากการตรีาคา กฎหมายป ี พ.ศ. ๒๕๔๕ กำหนด

ให้นำกำไรสุทธิในบัญชีผลประโยชน์ประจำปีไป

จ่ายหนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ก่อน ซึ่งส่งผลให้มูลค่าของ

บัญชีสำรองพิเศษต้องลดน้อยถอยลงไปทุกที 

เนื่องจากต้องถูกตัดไปชดเชยสินทรัพย์ในบัญชี

ทุนสำรองเงินตราให้เต็มมูลค่าธนบัตรออกใช้  

๔. ให้อำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยใน

การบริหารจัดการสินทรัพย์ในทุนสำรองเงินตรา 

โดยขยายขอบเขตการทำธุรกรรม  

ผลกระทบ เป็นการทำลายหลักการและ

เจตนารมณ์เดิมของบรรพบุรุษอย่างสิ้นเชิง โดย

มุ่งหน้าเอาสินทรัพย์ในคลังหลวงไปเสาะแสวงหา

วิธีการลงทุนประเภทต่างๆ เพื่อการเก็งกำไร ที่

สำคัญเป็นการเปลี่ยนสถานะจาก “ผู้ดูแลรักษา” 

กลายเป็น “ผู้บริหารจัดการ” สินทรัพย์ในคลัง-

หลวงได้ ประหนึ่งว่าเป็น “เจ้าของ” คลังหลวง

เสียเอง กล่าวได้อีกนัยหนึ่งว่า เป็นการแสดง

เจตนาเพื่อจะ “ปล้น” เอากรรมสิทธิ์ในคลังหลวง

ของประชาชนมาเปน็กรรมสทิธิข์องธนาคารแหง่- 

ประเทศไทย เนื่องจากเข้าไปจัดการคลังหลวงได้

เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

๕. ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจมอบ

หมายให้สถาบันการเงินต่างชาติบริหารจัดการ

แทนได้ 

ผลกระทบ  เป็นการสะท้อนความคิดว่า 

เห็นคลังหลวงเป็นเพียงสินทรัพย์ที่มีค่าเพียงแค่

วัตถุนิยมหรือทุนนิยมเท่านั้น  ขาดจิตสำนึกของ

ความเป็นไทย ทั้ งทางด้านประวัติศาสตร์ 

เศรษฐกิจ การเมืองการปกครอง สังคม ศาสนา 

ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีที่สืบทอดมา  

ช้านาน ควรจะรักษาคลังหลวงให้เป็นมรดก

ตกทอด ให้ลูกหลานได้ภาคภูมิ ใจถึงความ

สามารถของคนไทยในการดูแลรักษาสมบัติก้อน

สุดท้ายของชาติ โดยมิต้องอาศัยต่างชาติ 

๖. ยกเลิกการให้อำนาจธนาคารแห่ง-

ประเทศไทยโอนสินทรัพย์จากบัญชีสำรองพิเศษ

เข้าเป็นสินทรัพย์ในบัญชีทุนสำรองเงินตรา เพื่อ

หนุนหลังธนบัตรออกใช้  

ผลดี มีเพียงข้อนี้เท่านั้นที่

สมควรได้รับการแก้ ไขเพราะ

สอดคล้องกับหลักการเดิมที่เคย

ปฏิบัติมาที่ว่าการพิมพ์ธนบัตร

ควรโอนสินทรัพย์จากผลการ

ดำเนินการของธนาคารแห่ง-

ประเทศไทยโดยตรงซึ่งก็คือฝ่าย

การธนาคาร ไม่ควรโอนจากบัญชี

สำรองพิเศษเพราะบัญชีนี้ เป็น

ส่วนหนึ่งของคลังหลวง 

 

นักวิชาการค้าน

ร่างพ.ร.บ.เงินตรา๒๕๕๐



กฎหมายเดิมดีแล้วไม่ควรแก้ ไข

ดร.วีรพงษ์ รามางกูร อดีตรองนายก-

รัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง 

ได้แสดงความคิดเห็น ดังนี้ 

“...สาระสำคัญของพระราชบัญญัติฉบับ

นี้(ฉบับเดิมที่ ใช้อยู่)ก็คือ การกำหนดกฎเกณฑ์

และวิธีการในการออกธนบัตรที่ ใช้หมุนเวียนใน

ระบบเศรษฐกิจ ซึ่งมีวิธีการที่เคร่งครัดไม่เหมือน

ของประเทศอื่น พระราชบัญญัติฉบับนี้ออกมา  

ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยมีหลักการสำคัญๆ ก็คือ  

ธนบัตรของประเทศไทยนั้นออกโดยฝ่าย

ออกบัตร ซึ่งอยู่ในธนาคารแห่งประเทศไทยก็จริง 

แต่ก็ ไม่ใช่ของธนาคารแห่งประเทศไทย ดังจะ

เห็นปรากฏอยู่ในธนบัตรว่า “รัฐบาลไทย” ไม่ได้

เขียนว่า “ธนาคารแห่งประเทศไทย” เหมือนกับ

ธนบัตรของประเทศอื่นๆ ว่าเป็นของธนาคาร

กลาง เช่น Bank of England ของอังกฤษ หรือ 

Federal Reserve Note ของอเมริกา เป็นต้น .. 

ในการแก้พ.ร.บ.เงินตราครั้งนี้ แก้หลักการ

หนักเข้าไปอีก กล่าวคือ  

๑) การแก้กฎหมายเช่นว่า เป็นการเปลี่ยน

หลกัการเปน็วา่ เงนิตน้เปน็ของทนุสำรองเงนิตรา 

ส่วนผลประโยชน์ของทุนสำรองเงินตราเป็นของ

ธนาคารแห่งประเทศไทย เป็นการถาวรไปเลย 

อีกทั้งยังเป็นการให้อำนาจ ธปท.ทำผิดหลักบัญชี 
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ตามหลักบัญชีค่าใช้จ่ายรวมทั้งการตีราคาทรัพย์-

สินต้องนำมาหักออกจากบัญชีกำไรขาดทุนก่อน

ค่อยโอนไปที่อื่นได้ ไม่ใช่โอนเงินกำไรขาดทุนจาก

การตีราคาทรัพย์สินไปหักออกจากบัญชีเงินทุน

เลย ทำให้ดูมีกำไรเกินจริง ถ้าแก้ตรงนี้ ธปท.จะ

ไปอธิบายธนาคารพาณิชย์ และสถาบันการเงิน

อื่นๆ เขาอยา่งไร ความขอ้นีป้รากฏในมาตรา ๓๔ 

วรรค ๒ 

๒) โดยปกติแล้ว ฝ่ายออกบัตรเป็นเจ้าของ

ธนบัตร กล่าวคือเป็นผู้พิมพ์ธนบัตร เมื่อ ธปท.จะ

นำธนบัตรออกใช้ ธปท.ต้องนำทรัพย์สิน คือ เงิน

ตราต่างประเทศ หรือพันธบัตรรัฐบาลมาแลก

ธนบตัรออกไปใช ้มกีารแกห้ลกัการอนันี้โดยพระ-

ราชกำหนด พ.ศ. ๒๕๔๕ มาตรา ๓๔/๒ ว่า “ให้

ธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจโอนสินทรัพย์

ในบัญชีทุนสำรองพิเศษเข้าเป็นทุนสำรองทรัพย์-

สินในบัญชีทุนสำรองเงินตรา เพื่อการนำออกใช้

ธนบัตรได้” ซึ่งก็เท่ากับว่า พ.ร.ก.ฉบับนี้แก้หลัก

การในการนำออกใช้ธนบัตร โดยธนาคารแห่ง-

ประเทศไทยไม่ต้องเอาทรัพย์อะไรมาแลกได้เลย 

ใช้ทรัพย์สินเดิมของทุนสำรองเงินตราในบัญชี

ทุนสำรองพิ เศษมาใช้ ได้ เลย ซึ่ งเท่ากับว่า 

ธปท.สามารถพิมพ์ธนบัตรออกมาใช้ ได้เลย ไม่

ต้องระมัดระวังว่าจะไม่มีสินทรัพย์ที่ ใช้ เป็น

ทุนสำรองมาแลก 

ร่าง พ.ร.บ.ฉบับใหม่นี้ ในมาตรา ๑๖ ให้

ยกเลิกความในมาตรา ๓๔/๒ ของพระราช-

กำหนด พ.ศ. ๒๕๔๕ ก็ดีแล้ว แต่ก็ยังเปิดช่องให้ 

ธปท.สามารถนำธนบัตรออกใช้ โดยไม่ต้องนำ

ทรัพย์สินต่างประเทศมาแลก ยังโอนไปจากบัญชี

ทุนสำรองพิเศษได้อยู่ แต่ดึง รมต.คลังมาร่วม

ด้วย โดยการออกเป็นกฎกระทรวง เพียงแต่ต้อง

ให้เหตุผลความจำเป็นและกำหนดการโอนทรัพย์-

สินกลับคืนบัญชีทุนสำรองพิเศษ ซึ่งไม่ชัดเจนว่า 

การโอนดังกล่าวเป็นการโอนมาจากบัญชีของ 

ธปท.หรือไม่ อย่างไร 

หรือว่า ธปท.นำธนบัตร

ออกไปใช้ โดยไม่ต้องมี

ทรัพย์สินมาแลกแล้วไม่

ต้องนำทรัพย์สินมาชดใช้

ภายหลงั            

๓) ที่น่าห่วงมากอีกประการหนึ่งก็คือ การ

เพิ่มอำนาจธนาคารแห่งประเทศไทยในการ

บริหารจัดการทรัพย์สินในบัญชีทั้งสามบัญชีของ

ทุนสำรองเงินตรา .. สามารถทำธุรกรรมทางการ

เงิน .. ได้กว้างขวางกว่าเดิม ที่ห่วงก็คือ สามารถ

ทำกับสถาบันการเงินต่างประเทศที่เป็นเอกชน

ก็ได้ เช่น ซื้อขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า 

หรือแลกเปลี่ยนภาระการรับจ่ายดอกเบี้ย หรือ

แลกเปลี่ยนภาระการรับจ่ายเงินตราต่างประเทศ 

หรือแลกเปลี่ยนสินทรัพย์เงินตราต่างประเทศ

ต่างสกุล ฯลฯ ซึ่งล้วนแต่ให้อำนาจ ธปท.ทำการ 

“เก็งกำไร” จากการทำธุรกรรมทางการเงินได้ 

ซึ่งเป็นการให้อำนาจ ธปท.นำสินทรัพย์ของ

ทุนสำรองเงินตราเข้าเสี่ยงเพื่อหากำไรที่สูงขึ้น 

แต่ก็มีความเสี่ยงที่สูงขึ้นจนจะกลายเป็นกองทุน 

“เก็งกำไร” หรือ hedge fund ได้ 

ถ้าได้กำไรมากขึ้นก็อยู่ในบัญชีผลประโยชน์

ประจำปีแล้วก็โอนไปเป็นของ ธปท. เพื่อชำระ

หนี้อย่างอื่น ถ้าขาดทุนขึ้นมาจะทำอย่างไร ถ้า 

รมต.คลังตามทันก็แล้วไป ถ้าตามไม่ทันก็น่าเป็น

ห่วง ไม่ควรให้อำนาจ ธปท.มากขนาดนั้น 

ที่สำคัญ .. ไม่ ได้เขียนให้ชัดเจนว่า การ

ทำสวอป (swap) ทำได้เฉพาะระหว่างเงินตรา

ต่างประเทศสกุลหนึ่งกับอีกสกุลหนึ่ง จะทำ

ระหว่างเงินบาทกับเงินตราต่างประเทศสกุลอื่น

ไม่ได้ ถ้าต้องตีความแล้วเกิดตีความว่า ทำได้ ก็

ยิ่งไปกันใหญ่ อาจจะใช้เงินในบัญชีทุนสำรอง  

เงินตราไปต่อสู้ป้องกันค่าเงินบาทได้ ก็อาจจะ

เกิดความหายนะกับทุนสำรองเงินตราได้ เพราะ

ไม่ได้เขียนห้ามไว้ .. 

พ.ร.บ.เงินตรา ๒๕๐๑ แก้ ไขเพิ่มเติม 

๒๕๑๖ นั้นดีอยู่แล้ว ไม่จำเป็นต้องไปแก้ ไขอะไร 

ถา้จำเปน็จะหยบิยมืเงนิไปใช ้ กอ็อกเปน็พระราช-

บัญญัติ หรือพระราชกำหนด เป็นคราวๆ ไป ไม่

ต้องไปแก้ ไขพระราชบัญญัติ 

เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้น ก็เพราะ ธปท.ปล่อย 

ใหเ้งนิบาทแขง็ขึน้มามาก เมือ่ตอ้งตรีาคาทรพัยส์นิ

ตอนสิ้นปีก็จะขาดทุนทุกบัญชี ก็เลยไม่มีเงินเหลือ

จะไปชดเชยจากบัญชีผลประโยชน์ประจำปี   

และไมม่เีหลอืให้โอนไปใช ้ กเ็ลยใชว้ธิแีกก้ฎหมาย

ไปเลย ไมต่อ้งปรบัปรงุวธิกีารทำงานของตวัเอง...” 

บัญชีสำรองพิเศษ..

ปราการด่านสุดท้าย

ยามวิกฤต
 

    ดร.ธีระบูลย์ อินทรกำธรชัย 

นักบริหารเงิน ได้ยกกรณีศึกษา

หากประเทศชาติเกิดวิกฤตการณ์

ทางการเงินขึ้น จะเห็นความสำคัญ

ของบัญชีสำรองพิเศษว่ามีความ

จำเป็นที่ต้องรักษาไว้ และควรต้อง

สะสมเพิ่มพูนให้มากขึ้นอีกด้วย ดังนี้ 

“...ทุนสำรองเงินตราหรือที่เรียกกันทั่วไป

ว่าบัญชีฝ่ายออกบัตร เป็นส่วนหนึ่งของทุนสำรอง 

ระหว่างประเทศ (Official Foreign Reserves) 

ทุนสำรองเงินตราประกอบด้วย ๓ บัญชีย่อย คือ 

บัญชีทุนสำรองเงินตรา บัญชีผลประโยชน์

ประจำปี และบัญชีสำรองพิเศษ ..  

ขนาดของบัญชีสำรองพิเศษมิได้มีขนาด

ใหญ่พอที่จะทำให้เกิดความน่าไว้วางใจเท่าใดนัก  

ยิ่งไปกว่านั้น พ.ร.ก. เงินตรา พ.ศ. ๒๕๔๕ ยัง

อนุญาตให้นำสินทรัพย์จากบัญชีสำรองพิเศษเข้า

หนุนในบัญชีทุนสำรองเงินตราเพื่อพิมพ์ธนบัตร

เพิ่มได้โดยตรงโดยไม่จำกัด ซึ่งธปท.ยอมรับว่ามี

ความจำเป็นในขณะออก พ.ร.ก. นั้น แต่ปัจจุบัน

ไม่มีการกระทำเช่นนั้นแล้ว อย่างไรก็ตาม 

กฎหมายที่ เปิดช่องให้กระทำเช่นนั้นยังอยู่  

สมควรที่จะได้มีการแก้กฎหมายในประเด็นนี้ โดย

เร็ว  เพราะหากมีการใช้ช่องทางนี้พิมพ์ธนบัตร

อีกในอนาคต ผลกระทบที่ตามมาจะทำให้บัญชี

สำรองพิเศษลดลงอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น เพราะ

แทนที่จะใช้บัญชีสำรองพิเศษเพื่อกันผลกระทบ

จากการขาดทุนจากการตีราคาตามอัตราแลก-

เปลี่ยน กลับเพิ่มวัตถุประสงค์อีกหนึ่งประการคือ

นำไปใช้พิมพ์ธนบัตรได้ด้วย ทำให้เจตนารมณ์

ของกฎหมายเดิมถูกบิดเพี้ยนไปอย่างมาก   

สำหรับการวิเคราะห์ผลกระทบต่อบัญชีสำรอง-

พเิศษในกรณนีีจ้ะละเวน้ไว ้เนือ่งจาก ธปท.อา้งวา่

ไม่ ได้กระทำเช่นนั้นแล้วและได้ โอนคืนธนบัตรที่

เกิดจากการใช้บัญชีสำรองพิเศษหนุนโดยตรง

กลับคืนให้ฝ่ายออกบัตรหมดแล้ว 

ดร.วีรพงษ์
รามางกูร
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กล่าวโดยสรุป บัญชีสำรองพิเศษ นั้นมิได้

มีขนาดใหญ่มากหรือเหลือเฟือสำหรับการทำ

หน้าที่เป็นปราการด่านสุดท้ายในการรักษาค่า  

เสมอภาคของธนบัตรออกใช้ซึ่งเป็นวัตถุประสงค์

เดิมของบัญชีนี้  ในอดีตที่ผ่านมา ประเทศไทย

เคยแต่ประสบวิกฤตการณ์ที่ค่าเงินบาทอ่อน ซึ่ง

ส่งผลให้บัญชีสำรองพิเศษเพิ่มพูนขึ้นโดยที่

สาธารณชนไม่ค่อยได้รับทราบ แต่ในวิกฤตการณ์

ที่จะเกิดในวันข้างหน้าอาจเป็นไปในทางกลับกัน

คือเป็นวิกฤตการณ์ที่เกิดจากเงินบาทแข็งค่า   

ซึ่งจะเป็นโอกาสที่บัญชีสำรองพิเศษได้ทำหน้าที่

ตามวัตถุประสงค์เดิม แต่เนื่องจากมีการโอนผล

ประโยชน์จากบัญชีในฝ่ายออกบัตรไปเข้าบัญชี

สะสมพิเศษเพื่อใช้หนี้กองทุนฟื้นฟูฯ ทำให้บัญชี

สำรองพิเศษอาจไม่มี โอกาสได้เติบโตตามการ

ขยายตัวของบัญชีทุนสำรองเงินตรา ส่งผลให้

ความสามารถของบัญชีสำรองพิเศษในการ

รองรับวิกฤตการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นในวันข้างหน้า

ต้องลดลงอย่างน่าเสียดาย 



ปรับโครงสร้างภาษี..

เป็นธรรมกับประชาชน

 

รองศาสตราจารย์ ดร.วิวัฒน์ชัย  อัตถากร 

นักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ ได้เสนอความคิด

เหน็เกีย่วกบัหนา้ทีห่ลกัของธนาคารแหง่ประเทศ-

ไทย (ธปท.) สรุปโดยย่อ ดังนี้ 

“...ปัจจุบันบัญชีทุนสำรองเงินตรามีทรัพย์-

สินประมาณเกือบ ๘ แสนล้านบาท สำหรับดอก

ผลจากทุนสำรองเงินตรา จะถูกนำเข้าบัญชีผล

ประโยชน์ประจำปี ตอนนี้มีรวม ๑ หมื่นล้านบาท

เศษ ส่วนที่เหลือจากค่าใช้จ่ายต่างๆ ในบัญชีผล

ประโยชน์ประจำปีจะโยกไปไว้ ในบัญชีทุนสำรอง

พเิศษ ซึง่มรีวมกนักวา่ ๗ แสนลา้นบาท บญัชนีีร้วม

ถึงบัญชีผ้าป่ามหากุศลกู้ชาติของหลวงตามหาบัว 

ญาณสัมปันโน เจ้าอาวาสวัดป่าบ้านตาด จังหวัด

อุดรธานีอยู่ด้วย เงินทั้ง ๓ บัญชีมีรวมกันอยู่

ประมาณ ๑.๖ ล้านล้านบาท ในอดีตด้วยสาย-

พระเนตรที่ยาวไกลด้านความมั่นคงทางการคลัง

ของประเทศ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า-

เจ้าอยู่หัว ได้พระราชทานเงิน ๑๒ ล้านบาท 

(เมื่อเกือบหนึ่งร้อยปีที่แล้วมีมูลค่า

มหาศาล) เปน็ทนุประเดมิในคลงัหลวง 

เพื่อรักษาเสถียรภาพค่าเงินบาท   

นั บ เ ป็ น พ ร ะ ม ห า ก รุ ณ า ธิ คุ ณ ที่

ประวัติศาสตร์เศรษฐกิจไทยจักต้อง

จารึกและจดจำ เพราะเงินจำนวนนี้

เป็นเสมือน “เงินขวัญถุง” อันเป็น  

สิริมงคลอเนกอนันต์ที่รักษาไว้เรื่อยมา 

เป็นเงินเริ่มต้นเข้าคลังหลวงเพื่อสร้างรากฐาน

ความมั่นคงให้กับประเทศซึ่งจัดอยู่ในบัญชีสำรอง

พิเศษ เรื่องอดีตที่ทรงคุณค่าน่าจดจำอย่างนี้ 

กลับไม่ ได้รับการบอกกล่าวเล่าต่อ ถ่ายทอดให้

ลูกหลานไทยได้รับรู้รับทราบ จึงไม่น่าแปลกใจว่า 

ทำไมคนไทยสมัยนี้จึงทำตัวเป็นคนไร้ราก… 

ผมมีข้อเสนอแนะดังต่อไปนี้ 

๑. แก้กฎหมายให้ธปท.นำเงินเฉพาะของ

ฝ่ายการธนาคารลงทุนได้มากขึ้น โดยจัดความ

เสี่ยงให้ เหมาะสม อย่าแก้กฎหมายให้นำ

ทุนสำรองจากสามบัญชี ในฝ่ายออกบัตร ไป

ลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยง ควรเก็บรักษาไว้เพื่อ

แนวทางเดิมจะดีกว่า 

๒. ออกกฎหมายเก็บภาษีมรดก ภาษีกำไร

จากการขายหุ้น และแก้ภาษีกำไรจากการเก็ง

กำไรที่ดินให้มีอัตราก้าวหน้ายิ่งขึ้น นำเงินภาษี  

ดังกล่าวมาแก้ ไขความเสียหายจากวิกฤตการณ์

ทางการเงิน ในส่วนดอกเบี้ยที่กระทรวงการคลัง

รบัภาระอยู ่  สว่นภาระเงนิตน้ให ้ กรส.รบัผดิชอบ

ครึ่งหนึ่ง อีกครึ่งหนึ่งนำมาจากภาษีทางตรงตัว

ใหม่ดังกล่าว ทำอย่างนี้เป็นธรรมกับประชาชน

คนชั้นกลางและชั้นล่างมากกว่า ไม่ต้องแบกรับ

จนเกินไป เพราะไม่ ใช่ “ตัวการ” ทำให้เกิด

วิกฤตการณ์ ในครั้งนั้นเลย โครงสร้างภาษีที่  

ดำรงอยู่ ไม่ยุติธรรม เพราะพึ่งพาภาษีทางอ้อม

ทุกยุคทุกรัฐบาล จนป่านนี้ยังไม่มีพรรคการเมือง

ใดๆ กล้าหาญชาญชัยคิดจะปฏิรูปภาษีที่ทาง  

ตรงตัวใหม่ดังกล่าวเลยและเป็นมาช้านานแล้ว 

การแก้ ไขปัญหาเศรษฐกิจการเมือง จึงมักสร้าง

ภาระให้คนชั้นล่างที่หมดทางไป มายาวนาน  

ชั่วนาตาปีก็ว่าได้ 

๓. ไม่ปฏิเสธการมอบบทบาทสำคัญแก่ 

ธปท.ในการบริหารนโยบายการเงินและอัตรา

แลกเปลี่ยนแต่ควรมีการคาดคะเนให้ดี การมี

คณะกรรมการหลายชุด มิใช่จะ

มีหลักประกันอย่างดีพร้อมเสมอ

ไปอย่างที่ธปท.อ้าง .. ดังนั้นจึง

ควรมีกลไกคัดค้านจากภาค

ประชาชน นักวชิาการอสิระและ

รัฐสภา อย่างเป็นจริงเสมอๆ                

๔. ที่รมช.คลังอ้างความ  

เร่งด่วน บอกให้เร่งผ่าสนช.วาระ

แรกเลย แล้วค่อยไปแก้ ไขในชั้นกรรมาธิการ   

ในสมยัรฐับาลชัว่คราวอยากผลกัดนักฎหมายไหน

ให้ผ่านเร็วๆ ก็จะเล่นมุขนี้ทั้งนั้น ผมกลับมองต่าง

มุมว่า กฎหมายที่มีความสำคัญต่ออนาคตของ

ชาติอย่างนี้ ควรทำให้เรียบร้อยก่อนนำเข้า 

สนช.จะดีกว่า โดยการเปิดเวทสีาธารณะ เคารพ

การมสีว่นรว่มของประชาชนอย่างกว้างขวาง .. 

ควรเลื่อนการพิจารณา พ.ร.บ. เงินตรา

ออกไป ทำให้สมบูรณ์เสียก่อนแล้วนำสู่สนช.  

พิจารณาต่อไปหากอยากได้ของดีเป็นที่ยอมรับ

กันทุกฝ่าย เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติ ไม่มี

อะไรล่าช้าไปหรอกครับ…” 

จากการที่หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน 

คณะสงฆ ์นกัวชิาการ ตลอดจนพีน่อ้งประชาชนชาว

ไทยได้เรียกร้องให้รัฐบาลยกเลิกร่างพระราช-

บญัญตัเิงนิตราฉบบัดงักลา่ว ดว้ยความเขา้ใจใน

เหตผุลทำใหร้ฐับาลถอนรา่งกฎหมายดงักลา่วออก

จากกระบวนการของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ  

ในที่สุด 











คลังหลวง

กับหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

ดร.ปรยีานชุ พบิลูสราวธุ ผูเ้ชีย่วชาญดา้น

เศรษฐกิจพอเพียง สำนักทรัพย์สินส่วนพระมหา-

กษตัรยิ ์ เคยกลา่วถงึความสำคญัของคลงัหลวงไว ้

โดยสรปุยอ่ ดงันี้ 
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“...ระบบที่จะคุ้มครองและรักษาค่าของเงิน

บาททีด่ ีกค็อื กลไก ขัน้ตอน กระบวนการ และกฎ

ระเบียบกติกา ในการดูแลรักษาคลังหลวงหรือ

ทนุสำรองเงนิตรา ใหด้ำรงอยูอ่ยา่งมัน่คง รวมถงึ

การคัดสรรบุคลากรที่มีคุณภาพและคุณธรรมมา

เปน็ผูด้แูลรกัษา ซึง่ระบบนีจ้ะเปน็ภมูคิุม้กนัในตวัที่

ดีของการรักษามูลค่าหรือรักษาความมั่นใจในค่า

ของเงินบาท กล่าวคือ ต้องมีระบบการดูแล

รกัษาทนุสำรองเงนิตราทีท่กุคนมัน่ใจ .. 

การมีระบบการเก็บรักษาสินทรัพย์ ใน  

คลงัหลวงที่ไมด่พีอ หรอืไมร่ดักมุจนสามารถสรา้ง

ความเชือ่มัน่ในระยะยาว จะทำใหค้า่ของเงนิบาท

ในวันนี้มีความเสี่ยง จนอาจทำให้คนหมดความ  

เชื่อถือในค่าของเงินบาทไปเลยก็ได้.. การดูแล

รักษาคลังหลวงที่ดีตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

จำเปน็ทีจ่ะตอ้งอาศยั ความรอบรู ้ ความรอบคอบ 

และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการนำหลักวิชา-

การมาใชป้ระกอบการพจิารณาขอ้มลูตา่งๆ .. และ

บุคลากรก็ต้องมีความสามารถที่จะตัดสินใจว่าจะ

ต้องมีทุนสำรองเท่าไรจึงจะสมดุลกับสถานการณ์

แตล่ะชว่งของเศรษฐกจิโดยรวม .. แตส่ิง่ทีส่ำคญั

ยิ่งกว่านั้นคือเรื่องของคุณธรรม โดยมีระบบ  

กลัน่กรองให้ ไดค้นดทีีม่คีณุธรรมเปน็ผูท้ำหนา้ที่

ดูแลรักษาคลังหลวงซึ่งเปน็สมบตัริว่มของคนทั้ง

ชาต ิ..  

คณุลกัษณะของผูท้ีส่มควรไดร้บัการแตง่ตัง้

หรอืคดัเลอืกใหม้าดแูลรกัษาสนิทรพัย์ในคลงัหลวง

นัน้ อยา่งนอ้ยควรมคีณุธรรม สอดคลอ้งกบัหลกั 

๔ ประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้

พระราชทานแก่ประชาชนชาวไทย ซึ่งรวมถึง

ขา้ราชการของรฐั ในคราวสมโภชกรงุรตันโกสนิทร ์

๒๐๐ ป ีประกอบดว้ย 

“ประการแรก
คอืการรกัษาความสจั
ความ

จริงใจต่อตัวเองที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็น

ประโยชนแ์ละเปน็ธรรม


ประการทีส่อง
คอืการรูจ้กัขม่ใจตนเอง
ฝกึ

ใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดี

นัน้


ประการทีส่าม
คอืการอดทน
อดกลัน้
และ

อดออม
 ที่จะไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริต
 ไม่

วา่จะดว้ยเหตปุระการใด


ประการที่สี
่ คือการรู้จักละวางความชั่ว


ความทุจริต
 และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อย
 

ของตนเพือ่ประโยชนส์ว่นใหญข่องบา้นเมอืง


คุณธรรมสี่ประการนี
้ ถ้าแต่ละบุคคล

พยายามปลกูฝงัและบำรงุใหง้อกงามขึน้โดยทัว่กนั

แลว้
จะชว่ยใหป้ระเทศชาตบิงัเกดิความสขุ
ความ

รม่เยน็
 และมีโอกาสทีจ่ะปรบัปรงุพฒันาใหม้ัน่คง

กา้วหนา้ตอ่ไปไดด้งัประสงค”์

 

อย่างไรก็ตาม เนื่องจากการสรรหาบุคคล

ลกัษณะเชน่นัน้เปน็ไปไดย้าก ดงันัน้จงึตอ้งมรีะบบ

ทีร่ดักมุ มรีะเบยีบทีเ่ครง่ครดั มรีะบบการตดิตาม

ตรวจสอบอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการใช้มาตรการ

ทางสงัคม เพือ่ปอ้งกนัไม่ใหค้นไมม่คีณุธรรมมาใช้

ประโยชน์จากเงินทุนสำรองก้อนนี้ผิดไปจาก

วัตถุประสงค์ที่ตั้งไว ้ ดังพระบรมราโชวาทของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวันที ่ ๑๑ 

ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๑๒ เกี่ยวกับการเลือกคนด ี

ปกครองบา้นเมอืง ความวา่  

“...ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี

ไม่มีใครจะทำให้คนทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด

การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย

จึงมิใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่

การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง

และควบคุมคนไม่ดี ไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อ

ความเดอืดรอ้นวุน่วายได.้..”

การบริหารกิจการต่างๆ ของประเทศตาม

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีงนัน้ โดยทัว่ไปก็

ควรใช้เงินภาษีหรือรายได้จากทางต่างๆ ของรัฐ

เป็นหลัก ไม่ควรนำเงินออมหรือทุนสำรองใน  

คลงัหลวง มาใช้ในการบรหิารประเทศ เพราะเงนิ-

ออมเปน็สว่นของเงนิทีค่วรเกบ็ไว้ใช้ในกรณฉีกุเฉนิ 

หรอืเกดิวกิฤตจรงิๆ เพือ่ใหป้ระเทศมภีมูคิุม้กนัทีด่ ี

จะนำไปใช้ ไดก้ต็อ่เมือ่มวีกิฤตจำเปน็จรงิๆ การนำ

เงินที่เก็บออมไว้ ในยามฉุกเฉิน ย้ายมาเข้าบัญชี

ฝ่ายบริหารจึงเป็นการทำลายภูมิคุ้มกันของ

ประเทศ เป็นเรื่องไม่ถูกต้องตามหลักเหตุหลักผล 

แต่หากจำเป็นต้องนำออกมาใช้เพื่อแก้วิกฤตของ

ประเทศในยามฉกุเฉนิจรงิๆ แลว้ เมือ่นำเอาออก

มาใช้แล้ว ก็ต้องหาทางนำมาใช้คืน เพื่อให้รักษา

ระดบัเงนิออมไวต้ามความเหมาะสมและจำเปน็…” 

สรปปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ทางสายกลาง

พอประมาณ

นำสู

     มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี

เงื่อนไขคุณธรรม 

(สติ ปญญา ขยัน หมั่นเพียร อดทน  

ซื่อสัตยสุจริต ไมเบียดเบียน แบงปน) 

มีเหตุผล

เงื่อนไขความรู 

(รอบรู รอบคอบ ระมัดระวัง

ในการนำหลักวิชาการตางๆมาใช) 
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เรามีเงินสำรองไม่มากอย่างที่เข้าใจกัน

 

สัมภาษณ์พิเศษ : ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล 

นสพ.กรุงเทพธุรกิจ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๓ 

“...ใครคิดจะนำเงินสำรองไปทำอย่างอื่น เช่น ลงทุน

ในโครงสร้างพื้นฐาน หรือชำระหนี้ กองทุนเพื่อการฟื้นฟู

และพัฒนาระบบการเงิน ก็ต้องคิดให้รอบคอบว่า ข้อเท็จ

จริง คือ เรามีเงินสำรองไม่มากอย่างที่เข้าใจกัน ที่สำคัญ การนำเงินสำรอง

เพื่อทำอะไรสักอย่างแล้ว เมื่อประตูเปิดครั้งแรกแล้ว ย่อมมีการขอเข้ามา

อย่างต่อเนื่อง...” 

หลวงตามหาบัวและผ้าป่าช่วยชาติ

หยดน้ำมนต์ที่ยิ่งใหญ่ดั่งมหาสมุทร

 

บทความ : ศ.ดร.ตีรณ พงศ์มฆพัฒน์  

นสพ.มติชน ๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ 

“...ในประเทศที่แทรกแซงค่าเงินมาก เช่น เอเชียและ

ไทย จึงมีเงินตราต่างประเทศที่เป็นเงินกระดาษอยู่เป็น

จำนวนมากแต่มีทรัพย์สินแท้จริงคือทองคำเพียงเล็กน้อยเท่านั้น เช่นเพียง ๒% 

ไม่เหมือนประเทศที่พัฒนาแล้วที่ ไม่เห็นความจำเป็นมากนักที่จะรักษาค่าเงิน

ด้วยการสะสมเงินกระดาษและมักเก็บไว้ ในรูปทองคำซึ่งอาจสูงถึง ๗๐-๘๐%  

ถ้ามองในแง่ระยะยาวซึ่งนักเศรษฐศาสตร์ยังให้ความสนใจไม่มากเท่าบรรพ-

บุรุษที่ เคยผ่านความยากลำบากในยามสงคราม ประเทศจำเป็นต้องมี

ทุนสำรองไว้ ไม่เพียงแค่รองรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจตามปรกติ

เท่านั้น หากต้องมีส่วนไว้สำหรับความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตได้ เช่น 

สงครามและภาวะเงินเฟ้อทั่วโลกที่อาจเกิดขึ้นเมื่อประเทศต่างๆ จมอยู่ ใต้

ปริมาณกระดาษที่ใช้กระตุ้นเศรษฐกิจ สะสมกันนานนับทศวรรษ...”  

ตารางแสดงปริมาณและร้อยละในการถือครองทองคำในทุนสำรองระหว่างประเทศของประเทศต่างๆ และในองค์กรทางการเงินระหว่างประเทศ 

 ลำดับที่  ประเทศ ทองคำ ทองคำ/ทุนสำรอง ลำดับที่  ประเทศ ทองคำ  ทองคำ/ทุนสำรอง 

    (ตัน) %                     (ตัน)               % 

 1 สหรัฐอเมริกา 8,133.50 74.70 21 เบลเยี่ยม  227.50 38.80 

 2 เยอรมัน 3,401.00 71.70 22 แอลจีเรีย 173.60 4.60 

 3 กองทุนการเงิน 2,814.00  23 ฟิลิปปินส์ 152.20 11.00 

  ระหว่างประเทศ (IMF)  

 4 อิตาลี 2,451.80 71.40 24 ลิเบีย 143.80 5.60 

 5 ฝรั่งเศส 2,435.40 66.10 25 สิงคโปร์ 127.40 2.50 

 6 สาธารณรัฐประชาชนจีน 1,054.10 1.60 26 สวีเดน 125.70 12.20 

 7 สวิสเซอร์แลนด์ 1,040.10 17.60 27 อัฟริกาใต้ 125.00 12.30 

 8 รัสเซีย 830.50 7.80 28 ธนาคารเพื่อการชำระหนี้ 119.00 

      ระหว่างประเทศ (BIS)  

 9 ญี่ปุ่น 765.20 3.30 29 ตุรกี 116.10 5.90 

 10 เนเธอร์แลนด์ 612.50 59.40 30 กรีซ 111.50 79.50 

 11 อินเดีย 557.70 8.70 31 ไทย* 108.90 2.90 

 12 ธนาคารกลางยุโรป (ECB) 502.10 31.30 32 เม็กซิโก 106.00 4.00 

 13 สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน) 423.60 5.00 33 โรมาเนีย 103.70 9.80 

 14 โปรตุเกส 382.50 84.80 34 โปแลนด์ 102.90 4.70 

 15 เวเนซูเอล่า 365.80 64.80 35 ออสเตรเลีย 79.90 9.10 

 16 ซาอุดีอาระเบีย 322.90 33.30 36 คูเวต 79.00 12.30 

 17 สหราชอาณาจักร 310.30 16.50 37 อียิปต์ 75.60 11.20 

 18 เลบานอน 286.80 29.60 38 อินโดนีเซีย 73.10 3.20 

 19 สเปน 281.60 40.70 39 คาซัคสถาน 67.30 9.20 

 20 ออสเตรีย 280.00 55.40 40 เดนมาร์ก 66.50 3.60 

                           ทีม่า : World Gold Council (updated in July 2011) 

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่

ธนาคารแห่งประเทศไทย




ที่วัดป่าบ้านตาด


 
* ข้อมูลการถือครองทองคำในทุนสำรองของประเทศไทยล่าสุด ดร.ประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการ ธปท. กล่าวเมื่อวันที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๕๔ ว่า “ตั้งแต่เข้ารับตำแหน่งผู้ว่าฯ
ได้ทยอยซื้อทองคำเพิ่มอีก
๓๐
ตัน
ทำให้
ธปท.
ถือ

ครองทองคำทั้งหมด
๑๓๐
ตัน
ซึ่งเป็น
๓%
ของทุนสำรองระหว่างประเทศ”
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ในช่วงปี พ.ศ. ๒๕๕๐ องค์หลวงตาเมตตาแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อแก้ปัญหาการแก้ ไข

พระราชบัญญัติเงินตราของรัฐบาล ให้คณะศิษยานุศิษย์ได้ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติ ดังนี้ 

“...เกือบเป็นเกือบตายการช่วยชาติของเรา 

ไม่ใช่ธรรมดา เราบวชมาเราไม่เคยสนใจว่าจะช่วย

ชาติบ้านเมืองประเภทดังที่ช่วยอยู่เวลานี้นะ ก็ ได้

หลวมตัวเข้ามาช่วยแล้ว เมื่อช่วยแล้วเป็นยังไงก็

ต้องฟัดกันเข้าใจไหม จึงเรียกว่าช่วยจึงเรียกว่านักสู้

ซี สู้เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์เราเสียหายที่

ตรงไหน หลักธรรมวินัยไม่ขัดข้อง อะไรที่ขัดต่อ

ธรรมวินัยไม่เล่นด้วย กลับตัวทันทีเลย อะไรที่เป็น

ทางเดินตามธรรมวินัยและถูกต้องแม่นยำเป็น

ประโยชน์แก่ส่วนรวมแล้วเอา .. 

แล้วทางวัดเราไปเกี่ยวข้องก็เพราะเราขนเงิน

เข้าคลังหลวงละซิเราถึงเกี่ยวข้องได้ เราทำเรามี

หลักมีเกณฑ์ทุกอย่าง มาค้านไม่ ได้นะ นี่ตีเข้าไปใน

คลังหลวงน่ะ เพราะเงินเราเข้าคลังหลวงๆ แล้วจะ

มาเอาไปอีลุ่ยฉุยแฉกไม่ ได้ ก็ ไม่พ้นเรื่องของเราไป

เกี่ยวข้องจนได้ละ เกี่ยวก็เกี่ยวเถอะ ก็เราเอาน้ำ

สะอาดมาชะลา้งของสกปรกผดิไปไหนวะ่ พระพทุธเจา้

สอนโลกก็สอนพวกสกปรกนั่นเอง สะอาดแล้วท่าน

ไม่สอน สอนแต่พวกสกปรก ธรรมสอนโลกก็สอน

อย่างนั้นซิจะให้ว่าไง...” 

 บอกลูกศิษย์ไปดูแลคลังหลวง 

อยู่ เฉพาะอย่างยิ่งหลวงตาบัวเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่

เสมอ ก็เกี่ยวข้องเพื่อความปลอดภัยแห่งสมบัติของ

ชาติเรานั่นเอง ไม่ ได้มาเกี่ยวข้องเพื่อความเสียหาย

แต่ประการใด มันน่าจะคิดนะ 

ผู้ใหญ่ในวงราชการต่างๆ ที่เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี ้

ควรจะคิดให้มากนะ อย่าเห็นแต่เราเป็นผู้ ใหญ่  

ใหญ่ป่าๆ เถื่อนๆ ไม่มีใครเคารพนับถือ ใหญ่ป่าๆ   

เถื่อนๆ นี้ทำชาติให้ล่มจมได้ ถ้าใหญ่เป็นศีลเป็น   

ธรรมเชิดด้วยกันทั้งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

เราจึงต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่เสมอ เราก็ ไม่เคยคิด

ว่าเราจะได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมือง แต่ก็

เป็นอย่างนี้แหละ เมืองไทยเราจะจมมันก็ทนไม่ ได้

ต้องมาช่วยอุ้ม ครั้นอุ้มขึ้นมาแล้วจะปัดมือให้แตก

กระจัดกระจายไปนี้เราก็ ไม่ยอมใช่ ไหมล่ะ .. ให้พากัน

ไปดูแลทรัพย์สินของเรา บอกลูกศิษย์ลูกหาทั้งหลาย 

ไม่งั้นมันจะฉิบหายไปหมด ก็มีเท่านั้นละ...” 

 

“...เรามีจดหมายไปแล้วให้พระติดตามไป ๔-๕ องค์ เป็นสมบัติของเราเพื่อช่วยชาติ คือไม่ให้ออก

เลย ฟังว่าเขาจะเอาเงินเหล่านี้ออก พอเราทราบเราก็รีบเขียนจดหมายให้พระเราติดตามไป.. เราหามา

เพื่อชาติบ้านเมืองของเรา ไม่ใช่เพื่อฉิบหาย เราว่างั้น เราเลยรีบเขียนจดหมายไปดักหน้า ถ้าเป็น

จดหมายเราแล้วจะมีฤทธิ์มีเดชอยู่ละ เพราะจดหมายเพื่อชาติ จดหมายของชาติ ไม่ใช่ธรรมดา เรากลัว

มันจะเป็น ฟังเสียงเขาประชุมกันมันจะออกไม่ใช่เข้า ที่เราหามาน่ะ 

อันไหนแยกแยะ อะไรที่ควรให้ออกก็ปล่อยเขาไป อันไหนที่ควรจะเก็บไว้ เป็นเรื่องของเราที่เอา

เข้าไปเพื่อเก็บให้เก็บ ไม่ให้ ไปอีลุ่ยฉุยแฉก เราต้องได้ติดตามเรื่อย เรื่องอะไรก็หลวงตาบัวนี่ละเข้าเรื่อย 

เข้ากระทรวงเรื่อย คือเราเข้าเราเข้าจริงๆ นี่นะ เอ้า เถียงมาว่างั้นเลย ถ้าลงได้ออกแล้ว ถูกต้องๆ เลย 

เหล่านั้นมันอีลุ่ยฉุยแฉกเห็นแก่ ได้แก่เอา เอาอำนาจบาตรหลวงเข้าใส่บ้างอะไรป่าๆ เถื่อนๆ เราอย่างนั้น

ไม่ ได้ ไม่มีอะไรเหนือธรรมเท่านั้นพอ...” 

อย่าเอาคลังหลวงไปอีลุ่ยฉุยแฉก 

 

 โลกสกปรก ธรรมต้องชะล้าง 

  

“...เราก็ ไม่เคยคิดบวชมาจะได้ออกมาเกี่ยวกับ

ชาติบ้านเมือง ก็ ได้ออกมาอย่างนี้แหละ เพราะมัน

สกปรก นี่เอาน้ำมาชะล้าง บางคนพวกปากอมขี้เขา

ก็ว่าพระมาเล่นการบ้านการเมือง การบ้านการเมือง

อะไรมันการส้วมการถานต่างหาก เอาน้ำมาชะล้าง

การส้วมการถานให้มันสะอาดพอดูได้เราที่มาช่วยอยู่

เวลานี้ ไม่งั้นจมไปหมดนะอะไรก็ดี จึงมักมีชื่อทางวัด 

ศิษยานุศิษย์ของ

องค์หลวงตาออก

มาทำหน้าที่

ปกป้องคลังหลวง


เมือ่วนัที
่๕
กนัยายน
๒๕๕๔
คณะศษิยน์ำโดย
 

หลวงพอ่คณู
สุเมโธ
ได้เดินทางไปกระทรวงการคลัง
 

เพื่อแสดงเจตจำนงปกป้องคลังหลวง
(ทุนสำรองเงินตรา)


ตามพินัยกรรมขององค์หลวงตา
มิให้นำไปใช้เพื่อ

วัตถุประสงค์อื่น
กรณีรัฐบาลมีดำริจะใช้เงินสำรอง

ระหว่างประเทศจัดตั้งกองทุนเพื่อความมั่งคั่ง
ซึ่งได้รับคำ

ยืนยันจากสำนักงานเศรษฐกิจการคลังว่า

 

“ไม่แตะต้องทุนสำรองเงินตราหรือคลังหลวง

 

และไม่มีการแก้ ไข
พ.ร.บ.
เงินตราอย่างแน่นอน”


  พระธรรมเทศนาขจัดปัญหา    
  ร่างพ.ร.บ.เงินตรา ๒๕๕๐ 
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จากการวิเคราะห์ทั้งทางโลกและทาง

ธรรม จะเห็นได้ว่าร่างกฎหมายฉบับนี้ทำลาย

หลักการเก็บรักษาคลังหลวงเพื่อความมั่นคง

กลายเป็นความเสี่ยงซึ่งอาจนำมาซึ่งความวิบัติ

ล้มละลายทางการเงินของชาติได้ ในที่สุด และ 

เพราะเหตุนี้คณะสงฆ์ฝ่ายกรรมฐานนำโดยองค์-

หลวงตาจึงได้เขียนจดหมายขอบิณฑบาตให้

ยกเลกิแนวความคดิดงักลา่ว ซึง่รฐับาลกย็อมรบั

ในเหตุผล ร่างกฎหมายฉบับนี้จึงล้มเลิกไป  

หลังจากนั้นไม่ถึง ๖ เดือนปรากฏว่าภาวะ

เศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและยุโรปต่างก็

ประสบภาวะตกต่ำอย่างรุนแรง ซึ่งหากรัฐบาล

ในตอนนั้นไม่เชื่อฟังองค์หลวงตาและฝ่าฝืน

บังคับใช้กฎหมายฉบับนี้แล้ว ประเทศไทยจัก

ต้องประสบกับความหายนะโดยแน่แท้ เพราะ

หลงผิดเอาเงินที่มั่นคงไปลงทุนในสหรัฐฯ และ

ยุโรปซึ่งได้ล่มสลายในเวลาต่อมา  

การขอบิณฑบาตขององค์หลวงตาให้

ยกเลิกร่างกฎหมายฉบับนี้จึงเป็นการปกป้อง

คุ้มครองชาติให้พ้นจากความหายนะได้อย่างน่า

อัศจรรย์อีกครั้งหนึ่ง 

 

วัตถุเป็นพื้นฐาน ธรรมะกระจายทั่วแผ่นดิน 

 

ช่วยชาติด้วยการปรับปรุงตนเอง 

 

“...ธรรม ๔ ข้อนี้มี ไว้สำหรับชาวพุทธเรา ขอ

ให้พี่น้องทั้งหลายได้ปฏิบัติตามในข้อนี้ 

อุฏฐานสัมปทา ให้มีความขยันหมั่นเพียรใน

กิจการงานที่ชอบ อย่าขี้เกียจขี้คร้าน  

อารักขสัมปทา เมื่อเราเสาะแสวงหามาได้

มากน้อย ให้พยายามเก็บรักษา แล้วแบ่งไว้สำหรับ

กินของเรา สำหรับใช้ของเรา สำหรับการเจ็บไข้ ได้

ป่วยทุกอย่างเป็นความจำเป็น ให้แยกแยะสมบัติที่

ได้มานั้นให้เป็นสัดเป็นส่วน ด้วยความมีเหตุมีผล 

อย่าได้ใช้แบบสุรุ่ยสุร่าย 

เงินคลังหลวง  ไม่ใช่เงินการพนัน 

 

องค์ เราจัดให้ ไป พร้อมทั้งความคัดค้านของเรา

ด้วย ตกลงก็เลยได้ช่วยบ้านเมืองเป็นเรื่องปกติ เรา

ก็ต้องเข้าไปคลุกเคล้าจนได้ ไปชะล้างละซี...” 

ให้เอาธรรมพิจารณา  

ถ้าเป็นโลกแล้วไม่แน่นอน 

“...ความรู้ความเห็นของเรายังคงเส้นคงวา

อยู่ ไม่เคลื่อนไหว เพราะฉะนั้นเราจึงกล้าค้าน อะไร

กล้าค้าน ได้พิจารณาเต็มหัวใจแล้วออกๆ ไม่ใช่ด้น

เดาออก พิจารณาๆ แล้ว เหมาะสมตรงไหนจะออก

ตรงนั้นปั๊บ นี่ก็เหมาะสมอย่างที่ว่านี้ให้เอา (คลัง-

หลวง) ไว้ อย่าเอาออก เอาธรรมละเข้าพิจารณา 

ถ้าเอาโลกพิจารณามันไม่แน่นอน ว่าแต่จะร่ำรวยๆ 

จมก็มีเข้าใจไหมล่ะ ถ้าเอาธรรมเข้าพิจารณาแล้วจะ

เหมาะสมตลอดไป นี่เราก็เอาธรรมเข้าพิจารณา 

แล้วบอกกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทย 

โดยถือธรรมเป็นหลักเกณฑ์...” 

 

“...นี่ก็เราแหละเข้าไปคัดค้านตรงนั้น เขาจะ

ถอนเงินออกไปอีลุ่ยฉุยแฉกแหลกหมด เราเอา

เข้าไปให้เป็นกอบเป็นกำ เป็นหลักเกณฑ์ของชาติ

ไทยเรา เรามุ่งมั่นอย่างนั้น หากมีความจำเป็นอะไร

ก็ ให้ออกจ่ายด้วยความเป็นธรรม  นี่จะเอาไป

เหมือนว่าเล่นการพนัน เรียกว่าเสี่ยงได้เสี่ยงเสีย 

เราไม่เห็นด้วยเลยการพนัน  

เงินนี้ ไม่ใช่เงินการพนัน เขาบริจาคมาไม่ใช่

บริจาคเพื่อการพนัน เรารับไว้ก็ ไม่เพื่อการพนัน ไป

ทำอย่างนั้นผิด แน่ะ ให้พระสอดเข้าไป ดูเหมือนห้า

สิ่งที่ท่านย้ำเตือนเสมอในที่ต่างๆ ถึงต้นเหตุของปัญหาที่แท้จริงของชาตินั้น ก็เนื่องจากมนุษย์

เราขาดธรรมะนั่นเอง องค์หลวงตากล่าวว่า ที่ท่านออกมาช่วยชาติในครั้งนี้ ท่านต้องการฟื้นฟูเป็น

อันดับที่หนึ่งก็คือ จิตใจ และ วัตถุ ก็จะฟื้นฟูติดตามกันมา นอกจากนี้องค์หลวงตายังเมตตาให้หลัก

เกณฑ์เกี่ยวกับการรักษาตนรักษาชาติ ดังพระธรรมเทศนาต่อไปนี้ 
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สมชีวิตา การเลี้ยงชีพไปวันหนึ่งๆ นั้น ให้พอ

เหมาะพอดีกับครอบครัวสังคมของเรา อย่าให้ฟุ้ง-

เฟ้อเกินเนื้อเกินตัวเกินฐานะของตัวเอง  

กัลยาณมิตตตา การคบค้าสมาคมกับเพื่อน

ฝูงไม่ว่าหญิงว่าชาย ให้มีการระมัดระวัง การคบค้า

สมาคมนี้เป็นสำคัญมาก ทำคนให้ล่มจมได้มากมาย 

ก่อนที่จะคบค้าสมาคม ให้ใช้ความพินิจพิจารณา

โดยทางจิตวิทยาเท่าที่ควรก่อน แล้วค่อยคบค้า

สมาคมกันไป เราจะไม่ ได้ประสบหรือไม่ ได้เจอสิ่งที่

เลวร้าย คือคนพาลที่จะทำความเสียหายแก่เราถึง

ขั้นล่มจมก็มี ได้...” 

 

ไม่อิ่ม ไม่เลิกรา 

   

“…การช่วยชาติด้วยการเสียสละเงินทองส่วน

ตนเข้าเป็นสมบัติกลางนี้ จริงๆ แล้วเป็นการแก้ ไขที่

ปลายเหตุ แต่ก็มีความจำเป็นต้องช่วยกัน เพราะ

คลังหลวงแห่งชาติยังขาดตกบกพร่องอยู่ จึงต้องขอ

ให้ชาวไทยเราทุกคนต่างช่วยกันเสียสละ มากน้อย

ไม่สำคัญ สำคัญที่ต่างช่วยกันอุดหนุนครั้งแล้วครั้ง

เล่า เหมือนเรารับประทานอาหาร ไม่อิ่มไม่เลิกรา 

การเสียสละก็เช่นกัน เมื่อมีมากน้อยเท่าไร ก็แบ่ง

มาช่วยหนุนเพื่อชาติเราครั้งแล้วครั้งเล่าเช่นกัน 

จนกว่าคลังหลวงจะอิ่ม ใครมีเงินก็ช่วย มีทองคำก็

ช่วย เพื่อเอามาเป็นหลักประกันแก่ชาติ…” 

 

รักชาติ ต้องส่งเสริมสินค้าไทย 

 

“…เมืองไทยเราเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อมาตั้งแต่ปู่ย่า

ตายาย เพราะไม่เคยอดเคยอยาก สมบูรณ์พูนผล

ตลอดมา ทีนี้ เวลามาเจอเหตุการณ์เข้าอย่าง

ประจักษ์ใจประจักษ์ตาแล้วมันปรับไม่ทัน เพราะ

อย่างนั้นจึงได้เตือนเสมอ อย่าฟุ้งเฟ้อนะ เมืองไทย

เราชอบเป็นเมืองฟุ้งเฟ้อตลอด เอะอะเมืองไทยเรา

นี้ละเป็นกองรับเหมานะ อะไรเมืองไทยเรารับเหมา

หมด ถ้าว่ารถยนต์ก็ป่าช้ารถอยู่เมืองไทยนี้เต็มไป

หมดละ เอะอะคว้ามับๆ ลิงร้อยตัววิ่งไม่ทันตรงนี้ละ 

เข้าใจไหมล่ะ มันเร็ว นี่ละคือการลืมเนื้อลืมตัว เช่น

อย่างได้ของมาจากเมืองนอก ได้ช็อกโกแลตอะไร

แท่งนี้มาให้เราด้วยความดีใจ .. ได้มาจากฝรั่งเศส 

ทางนี้ก็ปั๊วะกันเลย มันไปชมฝรั่งเศสดีกว่าเมืองไทย

เรา มันก็ซัดกันตรงนี้ .. คนนี้มันสงวนชาติสงวน

เนื้อหนังมันไม่ ได้ดีใจด้วยนะ  

ทำไมเราจะฟิตตัวของเราให้ ได้ทันเขา ต้องให้

ฟิตตัวซิ เอะอะก็วิ่งตามเขาๆ เป็นนิสัยวิ่งตามเขาใช้

ไม่ ได้ ต้องมีการแข่งขันกันซิ มันจึงมีบทแพ้บทชนะ

กัน ถ้ามีแต่ยอมตลอดก็แพ้ตลอดไปอย่างนี้ละ นิสัย

อันนี้จะติดไปถึงลูกถึงหลานนะแพ้ ไปตลอด ถ้าเป็น

ของเขาดีหมด ของเราไม่ดีๆ ก็เห่อกันเป็นบ้าตาม

ของเขา เขาก็ขนเงินจากตับปอดเราไปไม่มีเหลือละ 

เวลานี้สภาพบ้านเมืองของเราไม่เหมือนแต่

ก่อน เราเกิดในอู่ข้าวอู่น้ำ เมืองไทยของเราเป็น

เมืองอู่ข้าวอู่น้ำ ใครเกิดที่ ไหนก็สมบูรณ์พูนผลไป

ด้วยเครื่องอุปโภคบริโภค จึงไม่ ได้สนใจกับความ

ขาดแคลนอะไร ไม่ ได้วิ่งเต้นขวนขวายเพราะ

สมบูรณ์อยู่แล้ว ครั้นต่อมาสภาพการณ์เหล่านี้

เปลี่ยนแปลงไป โลกนับวันเดือดร้อนเข้าทุกวันๆ 

กระทบกระเทือนถึงกัน ทั้งเมืองนอกเมืองใน เมือง

ไทยเมืองเขาเมืองเรา กระทบกระเทือนกันเกี่ยวกับ

เรื่องเศรษฐกิจ คือ ความเป็นอยู่พูวายของเรานี้ 

เราจึงต้องได้ปรับตัวให้ทันกับเหตุการณ์เหล่านี้ 

ที่ปรับตัวก็คืออะไร ให้มีการประหยัด นี่เป็น

หลักสำคัญมาก อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมจนเกินเนื้อเกิน

ตัว การอยู่การกินการใช้สอย ให้ทำอย่างง่ายดาย

สมกับเราเป็นชาวพุทธ พระพุทธเจ้าไม่สอนให้

เราฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม สอนให้อยู่ในความพอ-

ดิบพอดี การอยู่การกิน การหลับการนอน 

การใช้การสอย ให้อยู่ในความพอดิบพอดี 

อย่าเป็นความฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเกินไป ลืมเนื้อ

ลืมตัว สมบัติอันใดก็ตามที่เกิดในเมืองไทย

ของเรานี้ ให้ถือว่าเป็นสมบัติอันล้ำค่าของ

ไทยเรา ที่จะช่วยเหลือกันใช้สอยหรือดื่มกิน 

ของเมืองนอกให้ถือว่าเป็นสมบัติกาฝาก 

เมื่อรั่วไหลเข้ามาแล้ว ก็มากัดเนื้อกัดหนังของเรา 

สมบัติเมืองไทยของเรานี้เป็นสมบัติเป็นเนื้อหนัง

ของตนโดยแท้ มีมากมีน้อยก็เป็นสมบัติของตนแท้ 

ไม่รั่วไหลแตกซึม ไม่ทำลายตัวเองเหมือนสมบัติ

ที่มาจากเมืองนอกเมืองนาที่ ไม่จำเป็น เข้ามาแล้ว

เป็นสมบัติกาฝาก เป็นเนื้อหนังกาฝาก เข้ามากัด

ตับกัดปอดกัดเนื้อกัดหนังของชาวไทยเราไป ให้

สึกหรอไปเป็นลำดับๆ บ้านเมืองของเราก็ร่อยหรอ

ไปตาม เอนเอียงไปตาม เพราะเมืองไทยไม่รักษา

หลักเกณฑ์ของชาติไทยเอาไว้ด้วยความมีหลักมี

เกณฑ์ 

เพราะฉะนั้นจึงต้องให้ต่างคนต่างเสียสละใน

สิ่งที่จำเป็นต่อเรา เช่น เวลานี้กำลังเสียสละต่อ

ชาติบ้านเมืองด้วยความรักชาติของเราก็เสียสละ 

แล้วต่างคนต่างใช้ต่างสอย อยู่กินให้อยู่กินพอ

ประมาณ อย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิม สินค้าต่างๆ ที่มีอยู่

ภายในประเทศของเรานี้มีมากมายก่ายกอง แต่เรา

มักจะไปสนใจกับสินค้าทางเมืองนอกเมืองนาซึ่ง

เป็นเนื้อหนังกาฝาก เข้ามากัดกินเนื้อหนังมังสัง

ของเราให้เสียไปๆ วันละเล็กละน้อย...” 
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ศาสนากับบ้านเมือง  แยกจากกันไม่ ได้ 

  

“...วงราชการเป็นสำคัญมากที่จะโอบจะอุ้ม

ชาติบ้านเมืองของเราได้ .. ที่จะกู้ชาติของเราขึ้นมา

ได้ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรมของราชการหน่วย

ต่างๆ เพราะจุดนี้คือหัวใจของประชาชน .. ทั้งทาง

ความเจริญ ทั้งทางความเสื่อม ที่ถูกต้องดีงามตาม

ความมุ่งหมายของประชาชนทั้งชาตินั้น วงราชการ

ต่างๆ ได้รับหน้าที่การงานจากการแต่งตั้งขึ้นมา 

และมีเงินเดือนของพี่น้องชาวไทยมาเลี้ยงดูเป็นพื้น-

ฐาน ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติหน้าที่การงานด้วยความ

สุจริตยุติธรรม .. งานราชการนี้แลจะก้าวเดินอย่าง

เด่นชัดยิ่งกว่างานใดๆ เช่นอย่างงานที่หลวงตาบัว

เป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลาย โดยนำศาสนามาเป็น

ผู้นำนี้ เป็นเพียงขี้ปะติ๋วเท่านั้น ไม่ใช่เป็นงานใหญ่

งานโตเหมือนงานราชการ .. 

เหตุที่ทางศาสนาจะมาเกี่ยวข้องในชาติไทย

ของเรา ดังที่หลวงตาบัวนำมาประกาศสอนพี่น้อง

ทั้งหลายเวลานี้ ก็เพราะชาติไทยของเราเป็นชาติ

แห่งชาวพุทธ พระพุทธศาสนาเป็นพ่อเป็นแม่เป็น

ร่มโพธิ์ร่มไทรของพวกเรา เรากราบไหว้บูชายึดถือ

เป็นขวัญตาขวัญใจ ฝากชีวิตชีวาไว้นี้หมด เมื่อเป็น

อย่างนั้นศาสนากับทางบ้านเมืองจึงแยกกันไม่ ได้ 

ถ้าหากมีแต่ทางบ้านเมืองอย่างเดียวมาช่วยชาติ

บ้านเมือง ก็เท่ากับชาติของเรามีเพียงแขนเดียว 

บ้านเมืองของเราคนมีจำนวน ๖๒ ล้าน แล้ว

เพียงแขนเดียวจะยกอุ้มชาติบ้านเมืองของเราขึ้น

นั้น รู้สึกจะหนักมากทีเดียว จึงต้องอาศัยศาสนาอัน

เป็นแขนอีกข้างหนึ่ง เรียกว่ามีแขนซ้ายแขนขวา

สมบูรณ์แบบแล้วในการที่จะอุ้มชูชาติไทยของเรา 

ศาสนาจึงได้มาเกี่ยวข้องกับพี่น้องทั้งหลาย…ถ้ามี

แต่เรื่องของโลกล้วนๆ เข้าไปทำงานแล้ว โลกมันมี

กิเลสอยู่ภายในนั้น ย่อมลืมเนื้อลืมตัวทำความชั่วช้า

ลามก ด้วยอาศัยอำนาจหน้าที่ของตนลงไปทำให้

เสียหายได้ แต่ถ้ามีธรรมในใจแล้วประดับผู้ที่ ไปทำ

หน้าที่การงานวงราชการ เป็นเจ้าเป็นนาย มีศีลมี

ธรรมประจำตัวแล้ว เป็นความรู้สึกตัวตลอดเวลา 

ไม่หลงตัวเอง หน้าที่การงานก็สะอาดสะอ้าน ตัว

เองก็ ไว้ ใจตัวเองได้ ประชาชนก็ ไว้วางใจได้ 

งานการต่างๆ ที่ดำเนินไปมากน้อยก็เป็นผลเป็น

ประโยชน์มากยิ่งกว่าจะเสียหาย นี่คือศีลธรรม

ประจำชาติไทยซึ่งเป็นลูกชาวพุทธ…” 

ความรู้เมืองนอก เบ็ดล่อปลา 

  

“...ไปเรียนวิชาทางบ้านทางเมืองเขา พวก

เขามันมีแต่วิชาทางโลภ ทางเห็นแก่ ได้ เห็นแก่  

เอารัดเอาเปรียบ เขาประสิทธิ์ประสาทวิชาใดเข้า

มา เขามีตาข่ายครอบเอาไว้ๆ ในวิชาที่เขาประสิทธิ์

ประสาท เขาจะมาหวังเอากับวิชาของเราที่เรียนมา

แล้ว จะต้องปฏิบัติตามเขา เขาก็รีดเอาๆ เหล่านี้

เราหาทราบไม่ เป็นยังไง ไปเรียนมาเท่าไรก็มีแต่

วิชาของเขา แล้วตาข่ายเขาครอบมากับวิชา เรียน

มาแล้วไม่นอกเหนือตาข่ายไปได้ ก็ต้องทำตาม

อุบายของเขา เขากินไปๆ เรื่อยๆ ทางนี้ก็หมดไป 

กุ้นไป ด้วนไป หดไป จนจะไม่มีเหลือ... 

ชาติไทยของเราก็เป็นชาติที่อยู่ด้วยความสงบ 

ซื่อสัตย์สุจริต จนกลายเป็นเซ่อไป เขาต้มตุ๋นแบบ

ไหนก็ ไม่รู้ เพราะเราซื่อ ครั้นซื่อแล้วก็กลายเป็นเซ่อ

ไป เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ อันนี้เราพูดย่อๆ นะว่า 

ขอให้พากันรู้เนื้อรู้ตัว ปรับเนื้อปรับตัว พวกนักวิชา-

การ เรียนมาจากเมืองนอก อย่าเอาตั้งแต่พวกเปรต

พวกผีมาเป็นเนื้อเป็นหนัง มันจะมากินเนื้อกินหนัง 

เพิ่มกับเนื้อหนังของมันให้อ้วนท้วนขึ้นไปนะพวกนี้ 

เราอย่าหวังว่าเขาจะมีหวังอะไรให้เรา เหมือนกับ

เหยื่อบนปลายเบ็ดนั่นแหละ เหยื่อนั้นเขาสละเล็ก

น้อย เบ็ดเขาอยู่ข้างใน จะหวังเอาปลาตัวใหญ่กว่า

เหยื่อที่สละไปนั้นๆ วิชาการต่างๆ ที่เรียนมาคือ

เหยื่อล่อปลานั้นเอง พวกเราเหมือนปลากินเบ็ด 

เวลาความทุกข์ความทรมานมาเต็มอยู่กับชาติไทย

ของเราทั้งหมด มีแต่งับเบ็ดเขาด้วยความเซ่อซ่า

ไม่รู้เนื้อรู้ตัว มีมากเวลานี้นะ 

เพราะฉะนั้นขอให้พากันรู้ เนื้อรู้ตัว ให้อยู่

เพียงพอ ถ้าเป็นศัพท์ภาษาศาสนาเรียกว่า มีความ

สันโดษ อย่าโดดอย่าดิ้น ความโดดความดิ้นนี้ขัดกับ

ความสันโดษ ความสันโดษคือว่ามีความเพียงพอ มี

ความสงบร่มเย็น บ้านเราเป็นบ้านเรา เรือนเราเป็น

เรือนเรา ประเทศของเราเป็นประเทศของเรา ต่าง

คนต่างมีขอบเขต รักษาบ้านเรือนสังคมขอบเขต

ของตนๆ ไว้ด้วยขนบประเพณีอันดีงาม นี่เรียกว่า

ความเป็นอยู่เพียงพอ…” 

วิชาธรรมครอบโลกธาตุ 

 

“...หลวงตานี้ ไม่ ได้เรียนดอกเตอร์ดอกแต้

อะไร เรียนแต่ธรรมอย่างเดียว แต่ธรรมของ

พระพุทธเจ้านี้ครอบโลกธาตุ ความรู้ที่เราเรียนมา

มากน้อยนี้เป็นความรู้วิชาของวัฏจักร ความรู้ของ

สัตวโลกที่อยู่ในเรือนจำแห่งวัฏจักร ไม่ใช่ความรู้

ของวิวัฏจักรดังความรู้ของพระพุทธเจ้า ต่างกันตรง

นี้นะ ท่านจึงไม่จำเป็นต้องเรียนดอกเตอร์ดอกแต้มา

อวดกัน 

ไปเรียนดอกเตอร์มามากๆ แล้วเบ่ง อู๊ย พวก

บ้าเบ่ง ได้เพียงวิชาความรู้เอาความจำมาเท่านั้น

แล้วมาเบ่ง สร้างความชั่วช้าลามกใส่บ้านใส่เมือง 

สกปรกมากเพราะพวกที่เรียนมากๆ จิตใจสกปรก

นั่นเอง ถ้าเรียนมาตามหลักวิชาจริงๆ แล้วจะเป็น

ประโยชน์แก่บ้านแก่เมืองมาก ไม่มีใครเกินวิชาของ

ดอกเตอร์นะ แต่นี้มันเอาดอกเตอร์มาเป็นดอกแต้

ไปหมด บีบบี้สี ไฟบ้านเมือง เป็นอย่างนั้นนะเวลานี้ 

ชาติไทยของเราจะจมเพราะวิชาสกปรกเหล่านี้   

แหละมาทำลาย ให้พากันจำเอานะ 

ชาติไทยของเราเป็นชาติชาวพุทธ อย่าลืม

เนื้อลืมตัวลืมธรรมไม่ ได้นะ ธรรมเป็นวิชาที่สะอาด

มากสุดยอดไม่มีอะไรเสมอเหมือน กิเลสนี้เป็นวิชาที่

สกปรกมากไม่มีอะไรเสมอเหมือน จึงเป็นข้าศึกกับ

ธรรมเสมอมา เราเรียนวิชาทางโลกมามากน้อย

เพียงไร ถ้าไม่มีธรรมเข้าแทรกแล้ว เป็นตัวสกปรก

ใหญ่สุดยอดเลย ถ้ามีวิชาธรรมเข้าแทรกเป็นเครื่อง

ประกันต้านทานกันไว้เสมอ และมีวิชาธรรมมาก

เท่าไรแทรกในวิชาของวัฏจักรนั้น จะได้นำวิชาของ

วัฏจักรมาเป็นประโยชน์แก่โลกได้...” 
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“…ความเสียสละเพื่อชาติของตน .. เป็น

เครื่องประดับชาติของไทยเรา ก็คือสมบัติของเรา

เองที่นำออกไปประดับแล้วสวยงามไปหมด แล้วนี้

ยังจะเป็นเครื่องฝังใจของกุลบุตรสุดท้ายชาวไทย

ของเราไปตลอดอวสานนะว่า พ่อแม่ปู่ย่าตายาย

ของเด็กไทยเรา พาลูกหลานของตนดำเนินอย่างไร

บ้าง นี่เป็นคติอันสำคัญ เป็นรากฐานอันสำคัญที่

เราทั้งหลายซึ่งเป็นผู้ใหญ่ของเด็กไทยเราที่กำลัง

ติดตามพ่อแม่มา ตามแบบพิมพ์มา .. 

แบบพิมพ์เป็นยังไง คือผู้ใหญ่ของเรานี่ เวลา

นี้กำลังคับขัน ผู้ใหญ่ของชาติไทยเราทุกคนๆ ตั้ง

หน้าตั้งตาช่วยเหลือกันเต็มกำลังความสามารถ เอา

สมบัติของตนแต่ละคนๆ ออกไปเป็นเครื่องประดับ

ให้เป็นสมบัติของโลกสง่างามหมด นี่ผู้ใหญ่ก็เป็นที่

ภาคภูมิใจ เป็นคติตัวอย่างอันดีงามแก่กุลบุตร

สุดท้ายภายหลังได้ดีมาก  

และอันนี้ยังจะฝังใจของเด็กไทยเราไปตลอด

นะ ให้เป็นผู้เข้มแข็ง มั่นคงต่อทุกสิ่งทุกอย่าง อันใด

ที่จะเป็นภัย ฟัดกันเลย .. เรียกว่า ไม่ท้อถอย ไม่

ออ่นแอ ไมล่ม้เหลว เพราะหวัหนา้พอ่แมปู่ย่า่ตายาย

ของเด็กไทยเราเป็นผู้นำด้วยความกล้าหาญชาญชัย

ทุกสิ่งทุกอย่าง ..  

เด็กไทยเรา จะเป็นเด็กที่มีความแน่นหนา

มั่นคง มีหลักใจ มีหลักทุกอย่างในประเทศไทยของ

เราแน่นหนามั่นคง เพราะพวกเราทั้งหลายเป็นผู้นำ 

สำคัญมาก ไม่ใช่ว่าเราทำนี้ จะเป็นประโยชน์เฉพาะ

ปัจจุบัน ยังจะเป็นประโยชน์ต่อกุลบุตรสุดท้ายภาย

หลังต่อไปอีก เรียกว่า ชาติไทยเราเป็นชาติที่แกร่ง

ด้วยความแน่นหนามั่นคงด้วยความเสียสละ   

ด้วยความรักชาติทุกคน .. 

ถ้าชาติไทยของเราต่างคนต่างมีน้ำใจอย่างที่

ว่า ให้เป็นอรรถเป็นธรรมแล้ว ชาติไทยของเราจะ

แน่นหนามั่นคง มีแต่คนดี ดีหมดทั้งชาติไทยเรา 

นั่น ถ้าว่าดีแล้ว ดีทั่วประเทศเลย ถ้าเลว ก็เลวกัน

หมดเลย .. เพราะฉะนัน้จงึตัง้หนา้ตัง้ตาใหเ้ปน็หลกั-

เกณฑ์อันดี ให้เป็นคนดีมีศรีสง่าแก่กุลบุตรสุดท้าย

ภายหลังซึ่งเป็นลูกไทยของเราสืบทอดต่อไปจาก

มรดกของพ่อแม่ปู่ย่าตายายที่มอบให้นี้ด้วยความ

เสียสละ เพื่อชาติของตน เวลานี้กำลังหัวเลี้ยว

หัวต่อละ เอาให้เต็มเหนี่ยวเลยนะ อย่าถอยหลัง

เป็นอันขาด คราวนี้เป็นชาติที่พลีชีพเพื่อชนะความ

จนให้ ได้…” 

     เน้นประโยชน์ด้านจิตใจมากกว่าวัตถ ุ

 

“…การช่วยชาติคราวนี้ เราเห็นประโยชน์ทางด้านจิตใจมากกว่าด้านวัตถุนะ เพราะธรรมะจะกระจาย

ออก เรียกว่าทั่วประเทศไทย .. เพราะมันมีทีวี มีวิทยุ พวกเทปและอะไรเรื่อยๆ   

และเทศน์ เราก็เทศน์ไม่หยุด ตั้งแต่เทศน์มานี้ เทศน์ไม่หยุด เทศน์ทุกแห่งทุกหน เทศน์กระจายออกไป 

มีทุกประเภทของการเทศน์ เทศน์สูงเทศน์ต่ำก็มี สุดยอดมี มีหมด ตามสถานที่ต่างๆ 

ถ้ามีพระมามาก ธรรมะจะสูง หมายถึงพระปฏิบัติ ถ้าพระทั่วๆ ไป เราไม่สนใจอะไร .. เราเทศน์เน้น

หนักทางจิตใจกับธรรม สาระของที่ตั้งที่เกาะของใจคือธรรม เน้นหนักตรงนี้มาก เพราะฉะนั้นจึงว่า การก้าว

เดินด้วยวัตถุนี้เป็นเพียงพื้นฐานการก้าวเดินเฉยๆ หลักใหญ่เราอยู่กับธรรม  

เพราะธรรมเกี่ยวข้องกับจิตใจ จิตใจเป็นเรื่องใหญ่โตมาก ทั้งวัตถุเหล่านี้ก็จะต้องเกี่ยวข้องกับจิตใจ 

วัตถุช่วยชาติเหล่านี้นะ ความเป็นอยู่ของประชาชน ก็จะค่อยกระเตื้องขึ้นมา ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจนเกินไป จะ

รู้ตัวเรื่องประหยัดบ้าง…” 

องค์หลวงตาท่านชราภาพมากแล้ว แต่ท่านยังมีแก่ใจเสียสละยอมฝืนสังขารแบกธาตุขันธ์

ร่างกายไปสงเคราะห์ตามสถานที่ต่างๆ ด้วยการแสดงธรรมเพราะเห็นแก่พี่น้องร่วมชาติ ท่านมี 

ความอุตสาหะวิริยะพากเพียรเพื่อชาติถึงเพียงนี้ ก็ด้วยหวังให้พี่น้องไทยเราทุกคนมีหลักธรรมประจำ

ใจ มีความประพฤติดีมีศีลธรรมเป็นหลักยึด มีความประหยัดมัธยัสถ์อดออม และรู้จักเมตตาเฉลี่ย

เผื่อแผ่มีน้ำใจ รู้จักเสียสละเพื่อผู้อื่น เพื่อสังคมและประเทศชาติ สิ่งนี้คือเครื่องชี้วัดที่แท้จริงว่าชาติ

บ้านเมืองเจริญด้วยธรรม มิใช่เจริญด้วยวัตถุซึ่งอาจล่มสลายได้เช่นที่ผ่านมา  

ความเสียสละชีวิตเป็นครั้งที่สองขององค์หลวงตาด้วยการกอบกู้ชาติบ้านเมืองนั้น จึงมีความ

หมายที่ละเอียดลออลึกซึ้ง เป็นคุณูปการอันใหญ่หลวง ความเสียสละของพี่น้องชาวไทยในยุคที่มี

องค์หลวงตาเป็นผู้นำทางธรรมเช่นนี้จึงเป็นมหามงคลเป็นอย่างยิ่ง และจะเป็นคติตัวอย่างอันดีงาม

แก่กุลบุตรสุดท้ายภายหลังไว้ยึดถือเป็นข้อปฏิบัติต่อชาติได้ต่อไปอีกนานแสนนาน 

การช่วยชาติเป็นคติตัวอย่างลูกหลาน 
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ตั้ งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๑ เกิดภาวะวิกฤต

เศรษฐกิจทำให้องค์หลวงตามีความจำเป็นต้อง

เข้าไปเกี่ยวข้องกับชาติบ้านเมืองและประชาชน

โดยตรง เพราะการบริหารประเทศของรัฐบาลและ

การดำเนินชีวิตของประชาชนล้วนส่งผลกระทบต่อ

ความมั่นคงของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ทั้ง

ทางตรงและทางออ้ม พระธรรมเทศนาตกัเตอืนสัง่สอน

เพื่อให้เป็นรัฐบาลและประชาชนที่ดีที่รู้จักรับผิดชอบ

บา้นเมอืงในทางทีถ่กูทีค่วรจงึหลัง่ไหลพรัง่พรอูอกมา 

ขอน้อมนำบางส่วนของพระธรรมเทศนาของ

องค์หลวงตามาแสดง ดังนี้ 

 

ธรรมนำโลก ผิดกับ โลกนำโลก  

ราวฟ้ากับดิน 

 

“...คนหนึ่งหามาแทบล้มแทบตาย คนหนึ่งมา

โกยออก มีศอกก็จะศอกงัดเอาเลย มันน่าโมโห ผู้หา

หาเข้ามาแทบตาย ผู้ โกยโกยออกไปแทบตาย

เหมือนกันนี่ก็ดี เรามีอะไรบกพร่องการช่วยชาติ เรา

ไม่มี ชาติเสียเองเป็นผู้ทำลาย มันน่าโมโหซิ 

ไปที่ ไหนมีแต่ยักษ์แต่ผีคอร์รัปชันรับแช่นอะไร 

อู๋ย น่าทุเรศนะ ธรรมนำโลกกับโลกนำโลก ผิดกัน

ราวฟ้ากับดิน ธรรมนำโลกไม่มีอะไรออก เข้าตลอดๆ 

โลกนำโลกนี้เอาไปต้มไปยำกันที่ ไหนยุ่งไปหมด เมื่อ

มันเปิดเผยมากๆ ก็มีฟ้องร้องกัน ที่ ไม่ฟ้องร้องไป

ไหนไม่รู้ นี่ดูเอาซิธรรมนำโลกกับโลกนำโลกเป็นยัง

ไง ดูเอา .. วงราชการจน ไปทำราชการเพื่อรับใช้พี่

น้องประชาชนแล้วไม่มีอะไรจะอยู่จะกิน ทุกสิ่งทุก

อย่างขาดเขินบกพร่อง เราก็ ไม่เคยได้ยิน ได้ยินตั้ง

แต่พุงกางๆ ออกมา 

ใครเข้าไปเหมือนเอาหมาเข้าถานนั่นละ ถ้าได้

เข้าไปแล้วจับหางดึงออก หางขาดมันไม่ยอมออก 

มันเสียดายอะไรอยู่ในถานนั่นน่ะฟังซิ เวลาออกมานี่

ท้องกางๆ ออกมา ใครไปเป็นราชการจึงมีแต่พุงกาง

ออกมาๆ ที่จะได้รับความอดอยากขาดแคลนเพราะ

ช่วยชาติบ้านเมืองในนามราชการอย่างนี้ ไม่ค่อยเห็น

มี มีแต่ต้มแต่ตุ๋นกัน กินกันทุกแบบทุกฉบับ วง

ราชการเลวที่สุดในปัจจุบันนี้เห็นชัดเจนมาก ออกแง่

ไหนๆ มีแต่ความไม่พอใจของประชาชนที่เขาถูกบีบ

ถูกบังคับด้วยวิธีการต่างๆ สุดท้ายตับจะไม่มีในตัว

ของเขาเลย เขาก็บ่นเขาก็ว่าบ้าง เขาบ่นว่าก็เพราะ

พุงมันหมด ตับไตไส้พุงหมด พวกนี้เอาไปสะแตก

หมด นี่ละวงราชการมันใหญ่ไปทางนี้นะ ไม่ ได้ใหญ่

ในศีลในธรรม...” 

 

ขอให้ธรรมเข้าแทรกวงราชการ 

 

“...คนเรามีค่ามีราคาอยู่กับธรรมมีภายในใจ 

มีคุณธรรมภายในใจ คนหมดค่าหมดราคาคนไม่มี

ศีลมีธรรมเลย มีตั้งแต่อำนาจบาตรหลวงป่าๆ 

เถื่อนๆ แบบดินเหนียวติดหัวแล้วก็ ไปเพลินในดิน

เหนียวที่ติดหัว เพลินในอำนาจบาตรหลวงที่ ได้รับ

ตั้งมาให้เป็นนั้นเป็นนี้ เพลินในนั้นเรียกว่าเพลินใน

ดินเหนียว ไม่ ได้ทำหน้าที่การงานให้เป็นประโยชน์

แก่บ้านแก่เมือง นอกจากเป็นความเสียหายแก่ชาติ

บ้านเมืองและศาสนาเท่านั้น เรียกว่าคนไม่มีธรรม 

เป็นผู้ทำลายตัวเองและทำลายส่วนรวม  

ผู้มีธรรมเป็นผู้สนับสนุนตนเองและส่วนรวม

ให้จีรังถาวรแน่นหนามั่นคง และเจริญรุ่งเรืองต่อไป 

จึงขอให้มีธรรม ใครอยู่ที่ ไหนก็ขอให้มีธรรม เป็นวง

ราชการงานเมืองขอให้มีธรรมเข้าแทรก จะไม่ลืม

เนื้อลืมตัว ไม่เป็นดินเหนียวติดหัว หลงดินเหนียวนะ 

คนมีธรรมในใจจะไม่หลงดินเหนียวติดหัว คือไม่หลง

ยศศักดิ์อะไรที่เขาตั้งให้ รู้ดีรู้ชั่ว ปฏิบัติตัวให้เป็นไป

ตามขอบเขต นั่นละถูกต้อง พากันจำเอา…” 

 

ปกครองบ้านเมืองต้องมีธรรม  

ใช้กฎหมายเป็นธรรม 

 

“...การปกครองบ้านเมืองต้องปกครองด้วย

ความเป็นธรรม อำนาจใดที่เป็นธรรมที่จะนำมา

บังคับบัญชา เอา ให้ทำตามกฎหมาย กฎหมายเป็น

ธรรมแล้ว กฎหมายมาจากธรรม ธรรมมาเป็น

กฎหมาย แล้วทีนี้ออกจากกฎหมายแล้ว ถ้าคนชั่วไป

ครองกฎหมายแล้วกฎหมายนี้จะกลายเป็นกฎหมอย 

กฎหมา กฎหมัดไป เป็นไปได้ทุกอย่าง แล้วแต่ลิ้น

มันจะดิ้นไปอย่างไร มันพาดิ้นไปได้หมดอำนาจบาตร

หลวง พูดก็ ไพเราะเพราะพริ้ง หลอกลวงเขาให้

เคลิ้มหลับ ผู้ดีมี ผู้ชั่วมี ผู้ฉลาดมี ผู้โง่มี มันจะหลง

ไปตามด้วยกันทุกคนเหรอมนุษย์เรา ความผิดถูกชั่ว

ดีเคยฟังกันมาแต่วันเกิดทำไมจะไม่รู้กัน…” 

ควรค้านต้องค้าน ควรเขี่ยต้องเขี่ย 

 

“...ขอพูดเสียเถอะวันนี้น่ะ มันคันฟันมานาน

แล้ว หัวอกมันจะแตก ดูไปไหนๆ มีตั้งแต่เรื่องขวาง

หูขวางตาที่จะเผากันนั่นละ ไม่มีที่จะพยุงกันให้มี

ความเจริญรุ่งเรือง ตั้งใครมาเป็นผู้ใหญ่ๆ ก็เท่ากับ

ตั้งเป็นยักษ์เป็นผีมา อย่างรัฐบาลตั้งมากี่ชุดกี่ยุคกี่

สมัย ก็เป็นยักษ์เป็นผีกินมาโดยลำดับ .. 

ไม่ดีเขี่ยออก เอาไว้ทำไมคนไม่ดีในวงราชการ

ก็ดี ราชการเป็นราชการของคนทั้งประเทศ ตั้งขึ้น

เป็นวงราชการ แม้แต่นายกรัฐมนตรี หย่อนบัตรให้

แทบเป็นแทบตายก็เพื่อจะให้เป็นวงราชการ ให้เป็น

นายกฯที่ดิบที่ดี รัฐบาลที่ดิบที่ดี แล้วมาตั้งทำลาย

หัวใจคน เฉพาะอย่างยิ่งเอาพุทธศาสนามาขยี้ขยำ 

ต่อประชาชนทั้งประเทศด้วยวิธีการต่างๆ นี้ดูไม่ ได้  

ควรเขี่ย เขี่ยออก คนประเภทนี้อย่าเอาไว้ 

มันหนักชาติ หนักศาสนา หนักพระมหากษัตริย์ 

อย่าเอาไว้นะ ถ้าเอาไว้จะแหลกนะคนๆ นี้ หมอบ

หัวให้มันเหยียบหัวอยู่เหรอ หัวคนไม่ใช่หัวเต่านี่นะ 

ต้องดูซิผิดถูกชั่วดีอะไร มีธรรมที่จะพูดกัน ตั้งกฎนี้

กฎถูกหรือผิด กฎทำลายชาติ ศาสนา พระมหา-

กษัตริย์ หรือกฎเป็นเครื่องส่งเสริม ดูกันให้ดีซิ อะไร

ควรค้านต้องค้านกัน มนุษย์ด้วยกันอยู่ด้วยกัน

ปกครองกัน…” 

 

ประชาชนต้องเป็นใหญ่  

รัฐบาลดี ไม่ดีอยู่ที่ประชาชน  

  

“...ประชาชนเขาเป็นเจ้าของประเทศ เป็น

รัฐบาลขึ้นมา เป็นนายกขึ้นมา ก็ เป็นขึ้นจาก

ประชาชน ทำไมประชาชนจะตำหนิติเตียนหรือ

ชมเชยไม่ ได้ ต้องตำหนิได้ ควรจะพิจารณากันยังไง

ประชาชนมีทางที่จะทำได้เช่นเดียวกัน พอไปเป็น

รัฐบาล เป็นใหญ่แล้วประชาชนจะแตะไม่ ได้อย่าง

นั้นไม่มี ประชาชนต้องเป็นใหญ่อยู่ตลอดเวลา ขอ

ให้พิจารณาทั่วถึงกัน การปกครองชาติบ้านเมืองขอ

ให้เป็นไปเพื่อความสงบร่มเย็นโดยความเป็นธรรมๆ 

บ้านเมืองของเราจะมีความสงบร่มเย็นต่อไป ถ้าจะ

เอาแต่ทิฐิมานะแข็งกระด้างไปเลยอย่างนั้นเสียนะ 

ดีไมด่เีจา้ของจะพงัจะวา่ไง ใหพ้ากนัเขา้ใจอยา่งนี ้.. 

เป็นรัฐบาลมาได้อย่างไร ความผิดไม่ยอม

แก้ตัวเอง แต่ ไปบีบบังคับคนอื่นนี่มันใช้ ไม่ ได้ ไม่ใช่

  พระธรรมเทศนาสำหรับ 
  รัฐบาลและประชาชน 
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รัฐบาล มันรัฐประหาร รัฐเพชฌฆาต .. รัฐมหาโจร 

รัฐมหาภัย รัฐเพชฌฆาต ถ้าไม่ยอมรับแก้ ไขตนเอง 

แต่จะไปบีบบังคับคนอยู่อย่างนี้ ไม่ใช่รัฐบาลที่ชอบ-

ธรรม ประชาชนยอมรับไม่ ได้ เรื่องธรรมเป็นอย่างนี้ 

แต่ใครจะทำอย่างไรๆ นั้นเป็นเรื่องของธรรมสอน

แล้ว เขาจะทำอย่างไรก็เป็นเรื่องของเขา เราไม่ ไป

บีบบังคับเขา นี่เป็นเรื่องของธรรมสอนโลกเป็น

อย่างนั้น  .. 

เราเป็นคนทุกคนๆ เวลานี้กำลังยกคนพวกนี้

ให้เป็นผู้รักษาบ้านเมือง ให้เป็นผู้นำ มันนำไปทาง

ไหน เวลานี้ส่อให้เห็นชัดเจนแล้ว มันนำไปทาง

ล่มจม ศาสนาที่เป็นเครื่องพยุงโลกมานมนาน มัน

กีดมันกันมันทำลาย มันจะทำให้ล่มจมลงได้เห็นชัดๆ 

ด้วยกัน ธรรมที่เราออกแสดงนี้เห็นชัดเจนมากที

เดียว ศาสนาไม่เคยปรากฏว่าได้รับการส่งเสริม

ที่ ไหน ..  

ท่านทั้งหลายเป็นเจ้าของแห่งชาติ รัฐบาลนี้ก็

เป็นประชาชนเป็นผู้ตั้งขึ้นมา หย่อนบัตรให้เป็น

รัฐบาลขึ้นมา เมื่อรัฐบาลเป็นยังไง มีความผิดพลาด

ประการใดที่ ไม่ ไว้ใจ เตือนได้ๆ ถ้าหากว่าควรที่จะ

เอารัฐบาลทิ้งหนี เอารัฐบาลอื่นที่ดีขึ้นมา พี่น้อง

ชาวไทยทำไมทำไม่ ได้ ตั้งรัฐบาลยังตั้งได้ คว่ำ

รัฐบาลที่เลวร้ายทำไมจะคว่ำไม่ ได้ เหตุผลกลไกมัน

มีอยู่ พลิกจากหลักความจริงไปไหน นี่เราพูดตาม

หลักธรรมเป็นความจริง ตั้งขึ้นได้ล้มได้ ถ้าไม่ดีล้ม

ได้ เปลี่ยนได้ ถ้าดีเสริมขึ้นได้ นี่คือความเป็นธรรม

เป็นอย่างนี้...” 

 

ผู้นำต้องทำเพื่อชาติ ศาสนา  

พระมหากษัตริย์ ไม่เห็นแก่พรรคแก่พวก 

 

“...ยิ่งวงราชการงานเมืองด้วยแล้วเป็นงาน

ของแผ่นดิน ผู้นำชาตินำบ้านเมืองต้องคิดอ่าน

ไตร่ตรองเต็มเม็ดเต็มหน่วย เพื่อชาต ิ เพื่อศาสนา 

ไม่ใชเ่พือ่พรรคเพือ่พวก เพือ่พงุตวัเอง ถา้อยา่งนัน้

แหลกไมม่เีหลอื ถา้เพือ่พรรคเพือ่พวกเพือ่พงุตวัเอง 

แหลก ชาตไิทยแหลก ถา้เพือ่ชาต ิศาสนา พระมหา-

กษัตริย์แล้ว เรียกว่าเจริญๆ ให้พากันพิจารณาเพื่อ

ส่วนใหญ ่ อะไรส่วนใหญ่จะมีความแน่นหนามั่นคง 

ให้พากันหนักแน่นในทางนั้น การประพฤติปฏิบัติตัว 

ก็ให้มุ่งมั่นไปในทางที่จะให้เกิดความเจริญและแน่น

หนามัน่คงตอ่สว่นรวม อนันีส้ำคญัมาก .. 

สมบัติเงินทองที่พี่น้องชาวไทยเราเอาเข้าไป

หนุน เพื่อชาติบ้านเมืองของตน กลายเป็นอาหาร

การบริโภค หรือเป็นส้วมเป็นถานของพวกนี้เข้าไป

กินเสียจนหมด ไม่ยอมออกนะ จับหางดึงออก หาง

ขาดมันยังไม่ยอมออกพวกนี้ พวกนี้ถ้าปล่อยเข้าไป

แล้วเหมือนปล่อยหมาเข้าถานนั่นละ เข้าไปท้องป่อง

ออกมา ท้องป่องออกมา โลกสงสารจะเดือดร้อน

ขนาดไหนก็ตาม เรากับพวกเพื่อนของเราญาติมิตร

วงศาของเรานั้น ได้ท้องป่องก็พอใจๆ…” 

 

ระบบประธานาธิบดีเทวทัตมักกุมอำนาจ 

ประชาชนก็ฟุ้งเฟ้อ คือต้นเหตุชาติล่มจม 

 

“...ด้วยเหตุที่ชาติจะล่มจม ก็เพราะรัฐบาลนั่น

ละพาชาติให้ล่มจมเป็นตัวใหญ่ตัวโตนะ นอกจากนั้น

ก็ประชาชนคนไทย ดังที่เราพูดแล้ว ความฟุ้งเฟ้อ

เห่อเหิม ความไม่รู้เนื้อรู้ตัว นี้เป็นการทำลายชาติ

ของตนแต่ละรายๆ แล้วก็รวมไปหาผู้ใหญ่ก็ทำลาย 

กินใหญ่ กลืนใหญ่ เอากันอย่างใหญ่ทั้งนั้นมาโดย

ลำดับ รัฐบาลก่อนๆ มา .. ใครแตะไม่ ได้เลยรัฐบาล 

.. เป็นรัฐบาลยักษ์มหายักษ์เขาว่างั้น ประเทศไทย

เราเขาว่ามหายักษ์ ใครแตะไม่ ได้เลย ไปเที่ยวหากุม

อำนาจไว้หมดๆ เพื่อประธานาธิบดีคนเดียวนี้แหละ 

เขาว่างั้น .. 

รัฐบาลเราที่กำลังเป็นฟืนเป็นไฟต่อโลกทั้ง

หลายนี้ก็คือไอ้หลังลายนี้ตัวใหญ่ๆ เข้าใจไหม มันไป

หาจ้างหาวานเงินหว่านล้อมไปหมดเลย ไปที่ ไหนถ้า

พวกปลาตัวโง่ละจะกินไอ้หลังลายที่มันไปหว่านล้อม 

จ้างคนนั้นจ้างคนนี้ราชการหน่วยราชการต่างๆ มัน

เอาเงินไปโปะๆ ให้ ไปตามอำนาจของมัน ไอ้หลัง

ลายตัวสำคัญมากนะ เสริมไอ้เมาหมัดได้ดีเข้าใจ

ไหม ตัวเมาหมัดกับไอ้หลังลายเข้ากันได้ดี นี่เรา

เตือนรัฐบาลของเรา เราไม่ชมเวลานี้นะรัฐบาลเรา 

เพราะหาสิ่งที่จะชมมีน้อยมาก สิ่งที่จะเป็นภัยต่อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์นี้เต็มในรัฐบาล .. 

รัฐบาลทำผิด ควรเราเกิดในชาติเป็นผู้นำของ

ชาติ อย่าทำลายชาติ อย่าทำลายศาสนา พระมหา-

กษัตริย์ ทั้งสามพระองค์นี้เป็นธรรมชาติที่เลิศเลอ ที่

เราได้อาศัยเป็นความร่มเย็นอยู่ อย่าพากันทำลาย

ชาติ จะเท่ากับตัดแข้งตัดขาตัดคอของตัวเองนั้น

แหละ จะเอาความเจริญจากการทำลาย ชาติ 

ศาสนา พระมหากษัตริย์ ไม่มีทาง เท่ากับบุคคลสิ้น

ท่าแล้ว มาตัดแข้งตัดขาตัดคอตัดอวัยวะตัวเองให้

ฉิบหายเท่านั้นเอง .. 

นี่ละธรรมพูดอย่างตรงไปตรงมา หลวงตาบัว

เอาธรรมพระพุทธเจ้ามาสอน เลวต้องบอกว่าเลว ดี

ตอ้งบอกวา่ด ีเวลานีว้งราชการมกัจะสรา้งความเลว-

ร้ายใส่ความคนดี ไปหาทำลายคนดีความดี แต่ส่ง

เสริมความชั่วคนชั่วให้หนาแน่นขึ้นมาๆ เมืองไทยจะ

เป็นไฟกันไปหมดแล้วเวลานี้ มีแต่ลูกก็ลูกเทวทัต 

ฆ่าพ่อฆ่าแม่ตายไปหมด ก็มีแต่ลูกเทวทัตกัดฉีกกัน

กินเวลานี้น่ะ ลูกเทวทัตรู้ ไหม พระบาทสมเด็จ-

พระเจ้าอยู่หัวคือพ่อคือแม่ของชาติไทยเรามาดั้งเดิม 

เป็นความสงบร่มเย็นมาดั้งเดิม ครั้นลูกคนนั้นเกิด

มา คนนี้เกิดมา ตั้งรัฐบาลนั้นตั้งรัฐบาลนี้ขึ้นมา .. 

เป็นชุดที่เริ่มจะร้ายแรงมากนะ จะฆ่าพ่อฆ่าแม่

เข้าไปแล้วเวลานี้ เราฟังไม่ ได้นะ พวกไหนๆ ก็ตาม

ตั้งแต่วงรัฐบาลลงมาก็เป็นลูกชาวพุทธ น่าจะเอาไป

คิด ให้คิดบ้างนะ นี่ธรรมเตือนโลก…” 

 

 


