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บทคัดย่อ  

 การพฒันาคือ1การเปล่ียนแปลงทางสภาวการณ์ของสังคม จากระดบัหน่ึงไปสู่อีกระดบัหน่ึงท่ีมีคุณค่า
สูงขึ้น จุดเร่ิมตน้ของการพฒันาชีวิต คือ การพฒันากาย จิตวิญญาณ อารมณ์ของตนและ สังคม 2ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อคนส่วนใหญ่ในระยะยาว  บทความวิชาการน้ี จะน าเสนอ ประวติัความเป็นมา ความเช่ือทางศาสนาของชุมชน
อโศก(Asoke)ในประเทศไทยและ ชุมชนอามิช(Amish) ในสหรัฐอเมริกา ท่ีอยูก่นัคนละบริบท แต่ใชชี้วิตทวน
กระแสสังคมโลกทุนนิยมเหมือนกนั วิถีชีวิตตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั พิสูจน์ความอยูร่อด อยา่งไม่หวัน่ไหวกบั
เหตุการณ์ใดๆ ดว้ยหลกัประกนัความมัน่คง ทางภูมิปัญญา ท าใหเ้กิดภูมิคุม้กนัท่ีแขง็แรง ย ัง่ยนื องคค์วามรู้จาก
บทความน้ี จะเป็นประโยชน์ในการสร้างแนวคิดการศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงและ ปรับเปล่ียนโครงสร้าง
แนวทางการด าเนินชีวิตชุมชนกระแสหลกัของโลก โดยเฉพาะในเร่ืองสุขภาพ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ 
เทคโนโลย ี และ การเมือง ไม่วา่จะเป็นช่วงการระบาดเช้ือโคโรน่าไวรัส(COVID-19) หรือหลงัชีวิตวิถีใหม่ก็ตาม   

ค าส าคญั  วิถีชีวิตทวนกระแส, ชุมชนอโศก, ชุมชนอามิช, โควิด -19, ชีวิตวิถีใหม่ 

Abstract: Development is a change in social circumstances from one 
level to another with higher value. The beginning of quality life is the 
development of physical, mental, emotional, and social being. It will 
benefit most people in the long term. This article presents the history, 
beliefs in religion, tradition, and lifestyle of Asoke group in Thailand and 
Amish group in the USA. They exist in different contexts, but they have 
the same idea a counter flow concept capitalist world society. Their 
lifestyles from the past until now have proved to survive without being 
shaken by any world events. They have the quarantine of intellectual 
security; it creates a strong and lasting immunity. The knowledge from 
this article will be useful to create comparisons, improve and restructure 
the lifestyles of the world’s mainstream communities. This is especially 
true of their health status, society, education economy, technology, and 
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politics during or after New Normal of Coronavirus (COVID-19) 
pandemic.   
Keywords: counter flow, Asoke, Amish, COVID-19, New Normal 
 
บทน า 

โรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทัว่โลก (ตามประกาศของ

องคก์ารอนามยัโลก (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓)  แมจ้ะมีวคัซีนฉุกเฉินใชแ้ลว้ในปี ๒๕๖๔ แต่ก็ยงัไม่ครอบคลุมประชากร

โลก ยงัตอ้งใชม้าตรฐานการป้องกนัเพื่อความปลอดภยัดา้นสุขภาพชีวิตของตนเองและผูอ่ื้นพร้อมทั้ง เพื่อไม่ให้

กระทบและเสียหายทัว่ไปต่อสังคม การศึกษา การเมือง และ เศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะสังคมทุนนิยมกระแส

หลกั ท่ีมีทั้งความรู้ความสามารถของบุคลากร มีความกา้วหนา้และทนัสมยัทางเทคโนโลยท่ีีสุดในโลกแต่มีผูติ้ด

เช้ือและเสียชีวิตมากท่ีสุดในโลก มากกวา่ทหารท่ีเสียชีวิตเม่ือสงครามโลกคร้ังท่ี ๒ (มากกวา่ ๕แสนคน) ในขณะ

ท่ีประเทศท่ีมีเทคโนโลยเีจริญนอ้ยกวา่ กลบัควบคุมโควิดไดดี้กวา่ วคัซีนเป็นความหวงัแมจ้ะมีราคาแพงและเป็น

ภาระหนกัของทุกประเทศ แต่ยงัตอ้งผลิตใหท้นัใชต้ามเป้าหมายเพื่อใหห้ลุดพน้วิถีชีวิตใหม่ (New Normal)

กลบัมาสู่ภาวะวิถีชีวิตปกติ(Normal)อีกคร้ัง แต่ทิศทางในอนาคตยากต่อการคาดเดาวา่จะมีโรคติดต่ออ่ืนมาแทน 

หรือแมแ้ต่โควิด-19 ปัจจุบนัอาจจะกลายพนัธุ์ใหม่ก็เป็นได ้ แลว้ก็จะกลบัมาสู่วงจรวิถีชีวิตใหม่อีกคร้ัง ดว้ยการ

เร่งผลิตวคัซีนใหม่อีกต่อไปเร่ือยๆ  

พระพุทธเจา้ตรัส อยา่ยดึมัน่ ถือมัน่ ทุกเส้ียววินาที ไม่เท่ียง ตอ้งพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปล่ียน 
ตลอดเวลา3และ หลกัท่ีวา่ การด าเนินชีวิตท่ีไม่เขา้ใกลท่ี้สุด ๒ อยา่ง คือ ไม่หยอ่นเกินไป(กามสุขลัลิกานุโยค) ไม่
ทรมานเกินไป(อตักิลมถานุโยค)4 เช่น ในเร่ืองสุขภาพ อาหารท่ีไม่สมดุลร้อนเยน็ท าใหเ้จ็บป่วยได ้ หากมนุษย์
เขา้ใจในหลกัของศาสนาใชปั้ญญาจากธรรมะ จะเห็นวา่จากเหตุการณ์โควิด-19 เป็นสัญญาณเตือนใหม้นุษยห์นั
มาทบทวนชีวิตท่ีสุดโต่งเกินไปไม่วา่ดา้นใด กลบัสู่กระแสแห่งความสมดุล  จากตวัอยา่งสองชุมชนคนละขั้วโลก 
คือ วิถีชีวิตของชาวอามิชในสหรัฐอเมริกาท่ีทวนกระแสสังคมทุนนิยมมานานกวา่ ๓๐๐ ปี และ ชุมชนอโศกท่ีน า
ทฤษฏีพระพุทธเจา้ท่ีมีมานานกวา่ ๒๕๖๓ ปี มาปฏิบติัจนเกิดเป็นชุมชนคนจนสังคมบุญนิยมทวนกระแสทุน
นิยม แมจ้ะเพิ่งเร่ิมได ้๕๐ ปี ท่ีประเทศไทยก็ตาม 

ประโยชน์ท่ีจะไดรั้บจากการศึกษาคร้ังน้ี ช้ีใหเ้ห็นความแตกต่างและความเหมือนในประวติัความเป็นมา
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งทิศทางของวิถีชีวิตสองชุมชน ดา้นศาสนา เช้ือชาติ วฒันธรรม มีทั้งปฏิเสธและ

 
3 ใจเพชร  กลา้จน  บททบทวนธรรมเพื่อความผาสกุของจิตวญิญาณ 

4 รายละเอียดใน พระไตรปิฏกเล่ม ๑๔ “พระสตุตนัตปิฏก” เล่ม ๖ (ฉบบัมหาจฬุาลงกรณร์าชวิทยาลยั) ขอ้ ๖๕๖  หนา้ ๓๙๒  
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ไม่ปฏิเสธเทคโนโลย ี  เช่ือในใจเป็นประธานของส่ิงทั้งปวง5 เช่ือในการปฏิบติัความดีส าคญักวา่ความรู้ เพราะ
ปัญญาท่ีรู้แจง้ รู้จริง แลว้ยอมรับความจริงในความเป็นจริง จะเป็นแรงกระตุน้ให้ปรับเปล่ียน ทั้งดา้นการเมือง 
สังคม เศรษฐกิจ และ การศึกษา ใหส้มดุล เรียบง่าย พอเพียง ไม่ผลาญชีวิต และทรัพยากรโลกเกินความจ าเป็น จะ
เป็นทิศทางเสริมพลงัใจกายใหก้า้วขา้มวิกฤติ โควิต- 19 น้ีไปไดอ้ยา่งย ัง่ยนื มัน่คง แขง็แรง ผาสุกถว้นทุกคน 
ปฐมบทว่าด้วยศาสนากระแสหลักทีก่ล่าวหาว่าชาวอโศกและ ชาวอามิช เป็นหัวรุนแรง 

 
ศาสนาพุทธในประเทศไทย คนไทยนบัถือนิกายเถรวาท ร้อยละ ๙๔ 
ความหมายค าว่า วิถีชีวิตทวนกระแส(Against the stream) คือไม่ท าตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่6                        
พระพุทธเจา้ตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นทวนกระแสสังคม ดงันั้นการปฏิบติัธรรมของชาวพุทธท่ีมีความตั้งใจดีในการ
ด าเนินชีวิตใหถู้กตอ้งซ่ึงเป็นการยาก เรียกวา่ “ทวนกระแส” เพราะทวนกระแสในใจตนท่ีจะไม่ใหห้ลง โลภ 
โกรธ จนเป็นปกติในชีวิตประจ าวนั7 เช่น วิถีชีวิตชาวอโศกในประเทศไทย และ ชาวอามิชในสหรัฐอเมริกาแมว้า่
คนภายนอกจะมองวา่เป็นคนจนท่ีล าบากและน่าสงสารแต่เขาก็ยงัมีความมัน่คง ชดัเจนในตน อยูบ่นฐานของ
ความสุข ความเป็นอิสรภาพ จากสังคมกระแสหลกัท่ียงัหลงโลกธรรม แก่งแยง่ ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข กนัอยู ่
 
 

 
5 รายละเอียดใน พระไตรปิฏก เล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อกัษรไทย พระสตุตนัตปิฏก เล่มที่ ๑๗ 
6 Longdo Dict. จาก web. 

7 รวมธรรมะของสมเด็จพระพทุธโฆษาจารย ์(ป.อ.ปยตฺุโต), ข้อคิดชีวิตทวนกระแส, จาก web. 

ศาสนาพุทธในประเทศไทย

พระไตรปิฏก

นิกายอาจริยวาท  นิกาย มหายาน   มหานิกาย
           ยานใหญ่ที่สามาร 
บรรทกุข์สตัวใ์หพ้้นทกุข์ได้มาก

นิกายหินยาน ธรรมยติุกนิกาย
                   

พระโพธิรกัษ์ บวชกบัธรรมยติุกนิ กาย 
และ แปรยติัเป็นพระของมหานิกาย 
ลาออกจากธรรมยติุ  คงไวม้หานิกาย

นิกายเ รวาท ชื่อนิกายที่เก่าแก่ที่สดุในพระพุทธศาสนา  แนวทางพระเ ระผ ้
ประชมุสงัคยานาครัง้แรก ย ดค าสอน  อ้ยค า และเนือ้ความที่สงัคายน าไวเ้คร่งครดั

อโศก น าโดยพ่อคร สมณะโพธิร ักษ์
ได้ท านานาสงัวาส กบัเ รสมาค ม 
แต่ใชท้ ษฏีพระพุทธเจา้และพระ
ไตรปิฏกเดียวกนัที่มา                                  วิกิพีเดยี สารานะกรมเสรี

                                        สกัุญญา มโนบาล
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ประวัติสมณะโพธิรักษผ์ู้น าทางจิตวิญญาณชาวอโศก 
  
 

 
 
 
 
       
                                                                                                                           ภาพท่ี ๑ พ่อครูสมณะโพธิรักษ ์(เครดิตภาพ ในน ้าค า มาจน)

ขณะท่ีก าลงัเรียนอยูไ่ดเ้ขา้ท างานท่ี บริษทั ไทยโทรทศัน์ จ ากดั เป็นผูจ้ดัรายการเก่ียวกบัเด็ก, การศึกษา และ
วิชาการ นอกจากน้ียงัท างานเป็นนกัแต่งเพลง เด็กส่งหนงัสือพิมพแ์ละ ครูพิเศษ สอนศิลปะตามโรงเรียนอีกดว้ย  

ต่อมาไดห้ันมาศึกษา พุทธศาสนาและไดอุ้ปสมบทในคณะธรรมยติุกนิกาย ณ วดัอโศการาม เม่ือวนัท่ี ๗ 
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ไดรั้บฉายาวา่ โพธิรกฺขิโต มีพระราชวรคุณ (ส ารอง คุณวุฑฺโฒ) เป็นพระอุปัชฌาย ์

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ พระโพธิรักษ ์ไดเ้ขา้รับการแปรญตัติฯ เป็นพระของคณะมหานิกายอีกคณะหน่ึง 
โดยมิไดสึ้กจากคณะธรรมยุต ท่ีวดัหนองกระทุ่ม จ.นครปฐม โดยมีพระครูสถิตวุฒิคุณ เป็นอุปัชฌาย ์ เน่ืองจากมี
พระคณะมหานิกายเขา้มาร่วมศึกษา และปฏิบติัตามพระโพธิรักษ ์แต่พระราชวรคุณ ซ่ึงเป็นอุปัชฌาย ์ไม่ตอ้งการ 
ใหพ้ระฝ่ายมหานิกายเขา้มาศึกษาดว้ย ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ พระโพธิรักษไ์ดค้ืนใบสุทธิใหฝ่้ายธรรมยตุ ถือ
ไวแ้ต่ใบสุทธิ ฝ่ายมหานิกาย อยา่งเดียว8 

เหตุใดอโศก ถึงได้แยกตัวออกจากเถรสมาคม? ๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระโพธิรักษแ์ละคณะ ได้
ประกาศลาออกจากมหาเถรสมาคม นานาสังวาส (การท่ีพระสงฆมี์ศีล และทิฏฐิไม่เสมอกนั ท าอุโบสถหรือสังฆ
กรรมร่วมกนัไม่ได)้ และไดรั้บความคุม้ครอง ตามมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจกัรไทย เน่ืองจาก
ถูกวิพากษว์ิจารณ์วา่นอกรีต หรือแยกนิกาย ไดรั้บการพิพากษาเป็น ผู้แพ้  วา่แต่งกายเลียนแบบพระ จึงเรียก
ตนเอง วา่สมณะ แทนค าวา่ พระ  นุ่งห่มดว้ยผา้ยอ้มสีกรัก ฉนัอาหารมงัสวิรัติ  วนัละ ๑ ม้ือ, ไม่ใชเ้งินทอง, ไม่มี
การเร่ียไร, ไม่รดน ้ามนต-์พรมน ้ามนต,์ ไม่ใชก้ารบูชา ดว้ยธูปเทียน และไม่มีไสยศาสตร์9,ไม่นัง่หลบัตาท าสมาธ ิ

 
8 วิกิพีเดีย สารานะกรมเสรี 
9 Dic.longdo.com>search>= นานาสงัวาส- พระไตรปิฏกเล่มที่ ๕ พระวินยัปิฏกเล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ ขอ้ ๒๔๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สมณะโพธิรักษ ์มีช่ือเดิมวา่ มงคล รักพงษ์ เกิดวนัท่ี 
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ท่ีจงัหวดัศรีสะเกษ 

ในวยัเด็กอาศยัอยูก่บัมารดาท่ีจงัหวดัอุบลราชธานี 
ภายหลงัไดเ้ขา้มาศึกษาชั้นมธัยมท่ีกรุงเทพฯ เม่ือเรียนจบ
มธัยมปลายกไ็ดเ้ขา้ศึกษาต่อ ท่ีโรงเรียนเพาะช่าง แผนก
วจิติรศลิป์ และไดเ้ปลีย่นชื่อ เป็น รกั รกัพงษ์ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%9E%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B5_(%E0%B8%AA%E0%B8%B3%E0%B8%A3%E0%B8%AD%E0%B8%87_%E0%B8%84%E0%B8%B8%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B8%E0%B8%91%E0%B8%BA%E0%B9%82%E0%B8%92)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A2
https://th.wiktionary.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B2%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B8%AB%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A9
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%8A%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87_%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%A1%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B9%8C


5 
 

ตอ้งการรักษาวิถีสมยัพุทธกาล พิสูจน์ตามพระไตรปิฏก พร้อมดว้ยศีล สมาธิ และ ปัญญา ไม่ไดป้ฏบิตันิอกรตี
หรอืแยกนิกายแต่อย่างใด สมณะโพธิรักษ ์ ปัจจุบนัอายุ ๘๖ พรรษา เป็นพระอริยะ ชาวอโศกเรียกท่านวา่ “พ่อ
ครู” เป็นผูมี้ความอ่อนนอ้มถ่อมตนเป็นคนรับใช ้ คือ ให้แบบไม่รับค่าตอบแทน สอนโลกุตระธรรมให้คนเป็น
สาวกของพระพุทธเจา้เพื่อไปช่วยคนต่อไปไม่ใช่แค่ภาษา แต่เนน้ปฏิบติัศีลเคร่งครัด สร้างชุมชนเป็นคนทวน
กระแสแต่อยูก่บัสังคม แมเ้ป็นไดย้าก แต่เป็นไดจ้ริงคือเป็นคนวรรณะ ๙ เล้ียงง่าย บ ารุงง่าย สันโดษ ใจพอ กลา้
จน อดทน ขยนั ฯลฯ เป้าหมายคือนิพพาน สุญญตาคือดบักิเลสไดเ้ท่ียง ไม่เอาเปรียบใครมีแต่อนุเคราะห์โลก ท า
กุศลท าความประเสริฐใหแ้ก่ตน สมณะโพธิรักษ ์กล่าว. 

 
ประวัติความเป็นมาของ Menno Simons  
ผู้น าคริสตนิ์กาย Anabaptist  
 

 

 

 

 

 

ศาสนาคริสต์

นิกายโรมันคาธอ
ลิก        
         เชื่อ
พระเย  สรา้งโลก
และเชื่อพระแม่
มารีย ์มีพิธีกรรม
มาก มีศีล
ศักดิ สิทธิ  ๗ ศีล

นิกาย โปรแตสแตนท ์
           
        นับ ือ
พระเย  เท่าน้ัน มีสอง
พิธีนับเป็นศีล เชือ่ว่า
ตอ้งท  าความดี  งจะได้
ไปสวรรค์

นิกายออรท์อ
ดอก  ์ไม่เชื่อ
แนวคิดทั้งสองแต่
 า้ใครเชื่อแลว้มา
เข้านิกายนี้ก็ไม่
ว่าอะไร

มีพระเย  เป็นพระเจา้องค์เดียวกนั แต่มีหลายนิกายมีราย ละเอียด
ความเชื่อต่างกนั แยกตามพืน้ที่ ประเทศของตัวเองที่เข้ าไปเผยแพร่

                    มกราคม      
เนเธอร์แลนด์ เป็นบาทหลวงนิกายโรมันคาธอลิก เป็นผ ู้น  าศาสนานิกาย
          จากปี    เป็นคริสเตียนที่เช ือ่ในการ
ชะลอการรับบัพติสต์มา หากศรัทธาและยอมรับในพระคริสต์ถึงจะบัพ
ติสต์ให้เป็นสมาชกิ ซึ่งต่างจากคริสตจักรโรมันคาธอลิกทีรั่บบัพติสต์
ตั้ งแต่เป็นทารก           เน้นการปฏิบัติเป็นหลักจน
ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธพระคมัภีร์ใบเบิลเดิม แบ่งเป็น ๓ กลุ่ม

เมนโนไนต์
         
ผ น้  าคือ บาทหลวง

      

      

อามิช      
ผ น้ าคือ 
บาทหลวง
      

     

        

ท ีม่า                        
                                   
สุกัญญา มโนบาล

 

Menno Simons เกิดที่เนเธอรแ์ลนด ์เป็น
บาทหลวงนิกายโรมนัคาธอลิกจนถึงปี ๑๕๓๖ ได้

เป็นผูน้ าศาสนา Anabaptist ร่วมสมยัของ
นกัปฏิรูปโปรเตสแตนต ์สาวกของเขากลายเป็นท่ี

รู้จกัในช่ือ Mennonites แบ่งออกเป็น ๓ 
กลุ่ม คอื 
 

ภาพที่ ๒ Menno Simons (๑๔๙๖-๓๑ มกราคม๑๕๖๑ จากweb. 
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Amish, Mennonites และ Brethren Mennonites เป็นนิกายโปรเตสแตนตท่ี์รู้จกัในเร่ือง
การใชชี้วิตท่ีเรียบง่ายใชช่ื้อของพวกเขาจาก Menno Simons10   
ใครคือผู้ก่อก าเนิดชาวอามิชและประวัติความเป็นมา (Amish History) 
 

 

 

    

 

 

 

    ภาพท่ี ๓ Jacob Amman (12 February 1644 – between 1712 and 1730) (ภาพจากweb.) 

 
เพราะกงัวลวา่เมนโนไนตจ์ะกลายเป็นสังคมกระแสหลกั ซ่ึงในหลกัค าสอนทางศาสนา อามิชต่างจากเมนโนไนต์
เลก็นอ้ย และแยกกนัปฏิบติัอยูแ่ลว้ มีการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทสองคร้ังในแต่ละปี และ ทั้งสองกลุ่มฝึกการ
บริการบุคคลท่ีรับบพัติสตเ์ขา้เป็นสมาชิกอยา่งเป็นทางการไดต้อนอาย ุ ๑๗ ปีถึง ๒๐ ปี สาวกของ Jacob 
Amman เรียกตวัเองวา่ อามิช (Amish)  ถูกตดัสินจากรัฐบาลทอ้งถ่ินวา่ปฏิเสธและละเมิดพระคมัภีร์ ท่ี
ตีความวา่ความศรัทธาใน ศาสนาและการปฏิบติัในวิถีชีวิตตอ้งพึ่งพากนัอยา่งแยกจากกนัไม่ได ้ ท าใหเ้กิดความ
ขดัแยง้เร้ือรัง ถูกข่มเหง และ เข่นฆ่าอยา่งทารุณเป็นจ านวนมากจากคริสตจ์กัรของรัฐทั้ง Magisterial 
Protestant และ Roman Catholic ดว้ยความรักสงบจึงไดอ้พยพหลบหนีจากSwitzerland ไป
บนเขาและตอนใตข้องเยอรมนัจึงเกิดเป็นวฒันธรรมประเพณีของชาวนาท าเกษตรกรรม(Tradition of 
farm)      จนในปี ๑๗๓๐ อามิชกลุ่มแรกไดอ้พยพถึง  เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริกา  

 Amman เป็นคนอ่อนนอ้มถ่อมตน รักสันติ มีระเบียบวินยั ศรัทธาเช่ือมัน่โดยอาศยัค าสั่งพระเยซู
ท่ีวา่ใหรั้กศตัรู และปฏิเสธความรุนแรงทุกรูปแบบ มีจริยธรรม ความพอประมาณและความบริสุทธ์ิเป็นคุณธรรม
ท่ีส าคญั ใหค้วามส าคญักบัชุมชน สมาชิกจึงถูกคาดหวงัใหเ้ช่ือส่ิงเดียวกนั และปฏิบติัตามจรรยาบรรณเดียวกนั 
เรียกวา่ Ordnung วตัถุประสงค ์ คือ ช่วยใหชุ้มชน อคัรสาวกของพระเจา้ปฏิบติัตามค าสอนและด าเนินชีวิต
อยา่งพระเจา้   Amman เขียนหนงัสือไว ้ ใครก็ตามท่ียอมรับ “ศรัทธาแห่งการช่วยใหร้อดอยา่งแทจ้ริง” จะ

 
10 Mennonites Wikipedia 

 

เหตุใดชาวอามิชถึงแยกตวัจาก Mennonite?   อามิช 
(Amish)เป็นสาขาหน่ึงของศาสนาคริสต ์แต่แยกตวัออกมา

จากกระแสหลกัของศาสนาคริสตนิกายคาธอลิก และ โป

รแตสแตน มีถ่ินก าเนิดในยโุรป มีรากฐานมาจากชุมชน 

Mennonite โดย Jacob Amman หวัหนา้
บาทหลวง ไดแ้ยกตวัออกมาในปี ๑๖๙๓ 
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ไดรั้บ          บพัติสตม์าตามความเช่ือนั้น แต่จะตอ้งเสียสละ คือแยกตวัออกจากสังคมโลก อามิชไม่พยายามดึงดูด
ผูเ้ช่ือใหม่ แมว้า่จะเป็นไปไดท่ี้คนนอกจะเขา้ร่วมชุมชนอามิชได ้แต่ก็เป็นเร่ืองยาก11 
ตารางท่ี ๑  เปรียบเทียบระหว่างอโศกและ อามิช 

 ความเหมือนและต่าง อโศก (Asoke) อามิช (Amish) 
ศาสนา พุทธ (อเทวนิยม) ศึกษาความพน้

ทุกข ์เป้าหมายคือนิพพาน ดับ
ความเกดิของกิเลส บาป ชัว่ในตวั 

คริสต ์(เทวนิยม) นบัถือพระเจา้ 
เช่ือการท าดีท าใหสุ้ข ไดไ้ปเกิดกบั
พระเจา้บนสวรรค ์เป็นนิรันดร์ 

ผูน้ า ถูกกล่าวหาจากศาสนา 
(นิกาย) กระแสหลกัวา่  นอกรีต 
หวัรุนแรง  ปฏิเสธพระคมัภีร์ใบ
เบิ้ล หรือแยกนิกาย 

พ่อครูสมณะโพธิรักษ ์ลาออกจาก
เถระสมาคม เป็นนานาสังวาส 
เรียกตนเองวา่ สมณะ ตั้งช่ือชุมชน
ชาวอโศก แปลวา่ คนไม่ทุกข ์ 

บาทหลวง Jacob Amman 
เป็น อนาบพัติสต ์ แยกตวัออกจาก
เมนโนไนต ์เป็นช่ือ อามิช 
(Amish)  

ก าเนิด ชาวอโศกเกิดท่ีประเทศไทย ขยาย
ไปทัว่ทุกภาค ชุมชนแรก คือ ปฐม
อโศก ก่อตั้งมาแลว้ ๔๗ ปี 

สวิสเซอร์แลนด ์ยุโรป ถูกข่มเหง
เข่นฆ่า จึงอพยพหลบหนีมาอยู่
สหรัฐอเมริกาคร้ังแรกปี ๑๗๓๐ 

สังคม บุญนิยม มีเอกลกัษณ์ เรียบง่าย 
พอเพียง ทวนกระแสสังคมทุน
นิยม แต่ไม่หนีสังคม 

มีเอกลกัษณ์ เรียบง่าย พอเพียง 
ทวนกระแสสังคมทุนนิยม มี
ชุมชนของตนเอง แยกจากสังคม 

แนวคิด รักสงบ หลีกเล่ียงความรุนแรงทุก
รูปแบบ ยดึการปฏิบติัท่ีถูกตรง
ตามพระไตรปิฏก จนเกิดมรรคผล 
คนจะเขา้ร่วมตอ้งถือศีลหา้เป็น
อยา่งนอ้ย  กินมงัสวิรัติ ละ
อบายมุข ซ่ึงแมจ้ะเป็นไดย้าก แต่
เป็นไดจ้ริง ตามพระธรรมวินยั 
 

รักสงบ หลีกเล่ียงความรุนแรงทุก
รูปแบบ เคร่งครัดปฏิบติัตามพระ
คมัภีร์ใบเบิ้ล ประเพณี บางอยา่ง
ไม่มีในพระคมัภีร์จะยกเลิก ใครท่ี
ศรัทธาก็จะบพัติสตใ์ห ้แต่ตอ้ง
สละแยกตวัออกจากสังคมโลก
ภายนอก  ใครจะเขา้เป็นอามิช 
เป็นได ้แต่ยาก  
 

 

 
11 Jacob Amman Wikipedia 
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วิถีชีวิตของชาวอโศก บุญญาวุธ อุดมการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และ การแต่งกาย 

           ครอบครัวชาวอโศก เป็นสังคมไทยพุทธชุมชนเด่ียวทางศาสนาตามหลกัค าสอนของพระพุทธเจา้ และ 
หลกัเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลท่ี ๙ จะรู้จกักนัทัว่ไปในช่ือของ”ส านกัสันติอโศก”(Heikkila-Horn, 
1997. 2002)  ในชุมชนหรือพุทธสถานมีบา้น วดั โรงเรียนซ่ึงเรียกวา่  บวร  
อุดมการณ์ของบุญนิยมหรือชาวอโศก ชุมชนคนจนแบบอาริยะ  มี ๕ ประการ คือ ๑)เป็นคนทวนกระแส         ๒) 
เป็นไปไดย้าก ๓) เป็นไปได ้๔) เป็นไดจ้ริง ๕) เป็นประโยชน์12 
 ๑) เป็นคนทวนกระแส (ปฏิโสตงั) พระพุทธเจา้ตรัส คือ คนแบบบุญนิยม สังคมอาริยะ สังคมเจริญ  โครตภูมิ
บุคคล เป็นคนทวนกระแสโลกโลกียะ คือ ไม่แข่งการมีลาภ ยศ สรรเสริญ แลว้ละความเห็นแก่ตวั จุดหมาย
ปลายทางคือ “นิพพาน” แต่โดยพฤตินยัยงัอยูใ่นสังคมไดโ้ดยไม่ไดแ้บ่งแยกเพราะมีภูมิคุม้กนั คือมีรูปธรรม ภูมิ
ประเทศ ส่ิงแวดลอ้ม และ นามธรรม  เป็นคนท่ีมกันอ้ยสันโดษ เสียสละ เป็นคนจน คือคนวรรณะ ๙ ปฏิบติัธรรม
แบบลืมตา  เจริญสติตลอดเวลาทุกกิจกรรมการงานจนเป็นปกติ ในชีวิติประจ าวนั 
  ๒)เป็นไปได้ยาก ไม่ง่าย  เพราะ ธรรมะของพระพุทธเจา้นั้น ลึกซ้ึง เห็นตามและรู้ตามไดย้าก สงบ ประณีต 
คาดคะเนเดาไม่ได ้ละเอียดและรู้ไดเ้ฉพาะบณัฑิต13เท่านั้น และจะตอ้งมีการฟังธรรม ทบทวนธรรม จากผูป้ฏิบติั
ดีปฏิบติัชอบท่ีมีเบ้ืองตน้ ท่ามกลาง บั้นปลาย และตอ้งมีสัมมาทิฏฐิท่ีถูกตรงตามพระพุทธเจา้ 
๓)  เป็นไปได้ มีผูท่ี้ปฏิบติัได ้ตั้งแต่ ระดบัโสดาบนั สกิทาคามี อนาคามี อรหนัต ์   โดยเร่ิมมีฐานะปฏิบติัตั้งแต่
อาคนัตุกะ อรามิกกา ปะ กรัก นาค สิกขมาตุ สามเณร สมณะ ท่ีพ่อครูสมณะโพธิรักษเ์ป็นผูบ้วชให้14 มีศีลวินยั
เขม้งวด แต่ไม่กดดนั ไม่บงัคบั ไม่ครอบง า หากปฏิบติัตามกฏระเบียบของชุมชนไม่ได ้ไม่สมคัรใจอยู ่ก็สามารถ
ลาออกไดต้ลอดเวลา  
๔) เป็นได้จริง ท าไดจ้ริง ไม่ใช่สร้างภาพ มีความสุขแทจ้ริง ใครเลียนแบบไม่ได ้ มีชุมชนคนยากจนทุกภาคทัว่
ประเทศ มากกวา่ ๓๐ แห่ง ท่ีเห็นชดั ไดแ้ก่  ราชธานีอโศก ศีรษะอโศก ปฐมอโศก สันติอโศก   ขอนแก่น อุดรธานี 
ร้อยเอด็ สุรินทร์ บุรีรัมย ์เชียงใหม่ ชุมพร นครศรีธรรมราช ตรัง  ฯลฯ การมีมิตรดีสหายดี เป็นทั้งหมดทั้งส้ินของ
พรหมจรรย ์หรือของศาสนา  เป็นชุมชนสาธารณโภคี สาราณียธรรม ๖(หลกัการอยูร่่วมกนั)  คือ เมตตากายกรรม 
วจีกรรม มโนกรรม แบ่งปันลาภแก่กนั และแต่ละคนมีศีล มีทิฏฐิ เสมอสมาน15 (ไม่ไดเ้สมอเท่ากนัหมด) มีพุทธ
พจน์ ๗ ระลึกถึงกนั รักกนั เคารพกนั เก้ือกูลช่วยเหลือกนั ไม่วิวาทกนั พร้อมเพรียงกนั น ้าหน่ึงใจเดียวกนั16  

 
12 พ่อคร สมณะโพธิรกัษ์ ธรรมะก่อนฉนั ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐ 
13 รายละเอียดในพระไตรปิฏก เล่ม ๙  “พรหมชาลส ตร” ขอ้ ๒๖ 
14 Marja-Leena Heikkila-Horn,(1997), Buddhism with open eyes Belief and Practice Santi Asoke, Bangkok: Pah 
Apai co.,Ltd, p.66-68. 
15 รายละเอียดในพระไตรปิฏก เล่ม ๒๒ “สารานิยส ตร” ขอ้ ๒๘๒ 
16 รายละเอยีดในพระไตรปิฏก เล่ม ๒๒ “สารานิยส ตร” ขอ้ ๒๘๓ 
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๕) เป็นประโยชน์คุณค่าต่อทุกคนต่อโลก น าค าสอนของพระพุทธเจา้และในหลวงรัชกาลท่ี ๙ เศรษฐกิจพอเพียง  
คือการพึ่งตน แลว้ช่วยคน ประโยชน์ตนคือ ลดละกิเลสในตน เป็นพหุชนหิตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกมัปายะ 
เพื่อประโยชน์สุขของมวลมหาชนเป็นอนัมาก เป็นผูรั้บใชโ้ลก ช่วยโลก อโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ 

 อุดมการณสู์งสุดของชาวอโศก มี ๗ ส. ๑) ส.สุขท่ีกิเลสลดลง ๒) ส. สูง ไดรั้บการยอมรับคุณค่าความ
ดีงามท่ีจริงจากผูอ่ื้น ๓) ส. สร้างสรร สร้างอยา่งเลือกเฟ้นดว้ยความมีปัญญา ๔) ส. เสียสละ พยายามเสียสละให้
มากเสมอ เพราะเห็นเป็นคุณค่าของชีวิต แมท่ี้สุดเสียเปรียบก็จ ายอมเม่ือถึงคราว ๕) ส. สมบติั เป็นโลกุตรสมบติั 
หรือ อาริยสมบติั ๖) ส.สูญ สูญส้ินกิเลส ตณัหา อุปาทาน ๗) ส.สัมบูรณ์ มีทุกอยา่งครบทั้ง ๖ ส. หรือ สรุปวา่ ๑) 
อิสรเสรีภาพ ๒)ภราดรภาพ ๓) สงบ ๔) สมรรถภาพ ๕) บูรณภาพ ๖) สุญภาพ และ  ๗) สุนทรียภาพ  
 

 

ภาพท่ี ๔  วิ ีชีวติชาวอโศก บา้น วดั โรงเรียน การแตง่กาย ภาพจากบญุนิยมทีวี, ใจกลั่น นาวาบญุนิยม, สมณะบินกา้ว ชาว

หินฟ้า, และ สกุญัญา มโนบาล 

พ่อคร สมณะโพธิรกัษ ์ ไดก้ าหนดบุญญาวธุชาวอโศกไว ้๗ อย่าง ดงันี ้   ๑) อาหารมงัสวิรติั ๒) ตลาด     
อารยิะ ๓) กสิกรรมไรส้ารพิษ ๔) สขุภาพบญุนิยม ๕) การศ กษาบญุนิยม ๖) การสื่่อสารบญุนิยม และ                  
๗) การเมืองบญุนิยม  (กลุ่มสดุฝ่ังฝัน. ๒๕๕๖ : ๙) แนวคิดบญุนิยม เปรียบดงั บุรุษผ ม้ากน า้ใจ ดจุสายน า้ 
ยิ่งใหญ่ดจุขนุเขา และยืนยงอย ่ตลอดกาล เพื่อกอบก ม้วลมนษุยชาติ 

ภาพที ่ผ ้เขียนได้ ่ายภาพร่วมกับสมณะชาวอโศก และชาวชุมชน ณ หนา้ลานเผาศพในพุทธส านศีรษะ อ โศก  
อ กันทรลักษ์ จ   ศรีษะเกษ  ภาพจาก บุญนยิมทวีี 
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๑) กสิกรรมไร้สารพิษ เนน้การปล กขา้ว พืชผกั ผลไมป้ลอดสารพิษในพืน้ที่มากกว่า ๑๐๐๐ ไร ่เพื่อบริโภคเอง

ในชมุชนและ จ าหน่ายในราคา  ก แจกฟรีที่ศาลาปันสขุ ชมุชนไม่ไดร้บัเงินสนบัสนนุจากรฐับาลในช่วงระบาด

ของ       โควิด -19 เพราะเสียสละใหค้นที่ล  าบากกว่า เนน้กสิกรรมผลิตอาหารปัองกนัวิก ตของชาวโลก 

๒) ปุ๋ ยสะอาด ขยะวิทยา มีการน าขยะมาท าปุ๋ ย มีโรงปุ๋ ยอินทรีย ์จ านวน  ๔ โรงเช่นที่ ราชธานีอโศกผลิตและ
ขายใหก้สิกรในราคา  ก  
๓) สุขภาพบุญนิยม มกีารด แลสขุภาพแบบองคร์วมหลกั ๘ อ. ของพ่อคร สมณะโพธิรกัษ ์ ก าเนิดข น้ตัง้แต่ปี 
๒๕๔๖ มีแนวปฏิบติัของแพทยว์ิ ีธรรม(ยา ๙ เม็ด โดย ดร.ใจเพชร  กลา้จน) แพทยแ์ผนไทย และการประเมิน
สขุภาพแบบองคร์วมโดยการอ่านม่านตาบ รณาการกบัหลกัอรยิสจั ๔  เรียนเพื่อเป็นหมอด แลตวัเอง และเป็นจิต
อาสาพ ่งตนแลว้ไปช่วยคนทุกชมุชน โดยไม่มีค่าใชจ้่าย ไม่ ือ้ประกนัสขุภาพ  มีโรงพยาบาลขนาดเล็ก ๒ แห่ง ที่
ปฐมอโศก และที่ ศีรษะอโศก ด แลจน  งวาระสดุทา้ย งานเผาศพเป็นงานเรียบง่าย ตายเชา้ เผาบ่าย มีสมณะท า
พิธีเทศนก์่อนเผา  
๔) เศรษฐกิจบุญนิยม ใชห้ลกัเศรษฐศาสตรเ์ชิงพทุธ  ขาดทนุคือก าไรของเราตามท ษฏีของในหลวงรชักาลที่ 
๙ หรือ เศรษฐศาสตรบ์ญุนิยม หลกัแรงงานฟรี ไม่มีเงินเดือน จดัตลาดอารยิะจ าหน่ายสินคา้ปัจจยั ๔ 
อดุมการณบ์ญุนิยม  คือ ๑)ขาย  กกว่าทอ้งตลาด ๒) ขายเท่าทนุ ๓)ขายต ่ากว่าทนุ และ ๔)แจกฟรี  17กลุม่บริษัท
ของชาวอโศก มีบรษิัทฟ้าอภยั บริษัทพลงับญุ บรษิัทแด่ชีวิต บรษิัทขอบคณุ บริษัท อยหลงัเขา้ครรลอง จ ากดั 
และ บรษิัทปัจจยัชีวี มีโรงสีขา้ว ๒ แห่ง มีรา้นอาหารมงัสวิรติั ๖ แห่ง 
๕)การศึกษาบุญนิยม มีการศ กษาเป็นของตนเอง มีค าขวญัว่า ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวิชา มโีรงเรียน ๖ แห่ง 
ไดแ้ก่ สมัมาสิกขาปฐมอโศก, สนัติอโศก ศีรษะอโศก, สีมาโศก, และ สมัมาสิกขาราชธานีอโศก ตัง้แต่
ระดบัประ ม จน  ง มธัยมศ กษาปีที่ ๖ จบแลว้จะเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลยัอาชีวะของชมุชน หรือ จะไปต่อ
มหาวิทยาลยันอกชมุชนไดไ้ม่จ ากดั  คร ตอ้งเป็นผ ป้ฏิบติัธรรมอย่างนอ้ยตอ้งมีศีลหา้ กินมงัสวิรติั ท างานฟรี ไม่มี
เงินเดือน ประกอบดว้ย ๓ องคก์รดงันี ้๑) ศีลเด่น สมณะ เป็นผ ส้อนศีลธรรม และตรวจสอบศีลนกัเรียนทุกวนั 
เพราะสมณะคือคร ผ ม้ีคณุสมควรในตนก่อนค่อยสอน ๒) เป็นงาน ผ ป้กครองในชมุชนมีหลากหลายอาชีพ 
สามาร เป็นปฏิบติักร วิทยากร เป็นแหลง่ฝ กปฏิบติังานของนกัเรียนได ้ไม่ว่าจะเป็น เกษตรกรรม งานช่าง งาน
ฝีมือ ต่างๆ รวมทัง้ดา้นการสาธารณสขุ ๓)  คร จรงิๆ เป็นผ ม้ีคณุวฒุิรบัรองทางการศ กษาตามที่กระทรวงก าหนด
เป็นผ ส้อนใหน้กัเรียนมีความเป็นผ  ้“ชาญวิชา”ในวิชาชีพนัน้ๆ                                                                         

 
17 Sunai Setboonsarng, (1997), The New Paradigm of Development and Poverty Reduction based on the 
Sufficiency Economy Philosophy, Bangkiok: Pah Apai co.,Ltd, p.84-88, 113 - 115. 
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 ๖)สื่อสารบุญนิยม ชาวอโศกไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีสมยัใหม่ แต่จะเลือกประโยชนข์องเทคโนโลยเีพื่อการสื่อสาร
เผยแพรธ่รรมะ สืบสานพระศาสนา  ทางบญุนิยมทีวี ทัง้ออนไลน ์ โดยเฉพาะช่วงของโควิด-19 ท าใหช้าวอโศก
และผ ท้ี่สนใจธรรมะทัง้ในและต่างประเทศ ทั่วโลกไดพ้บกนั                                              
 ๗)การเมืองบุญนิยม เมืองไทยมีพทุธศาสนาเป็นแกนประชาธิปไตย มีอายะ ๓อายะแปลวา่ ประโยชน์ คุณค่า

เพื่อมวลประชาชน  เป็นสดุยอดของประชาธิปไตยของพทุธที่ดีที่สดุในโลก18อดุมการณก์ารเมืองตอ้งมีคณุธรรม

เป็นเรื่องของการเสียสละ เป็นธรรมาธิปไตย สงัคมสงบสขุได ้น าพาประเทศอย ่รอดสขุไดด้ว้ยการสนบัสนนุคนดี

มีคณุธรรมไปบริหารประเทศ    

วิถีชีวิตชุมชนชาวอามิช (Amish Lifestyle) 
แนวคิด  ความเชื่อศาสนาวฒันธรรม ชาวอามิชเชื่อในพระเจา้ ศรทัธาย ดมั่นการตีความตามบญัญัติในพระ
คมัภีรเ์ครง่ครดัในค าสอนปฏิบติัเพื่อควบคมุความประพ ติ  เชื่อว่าความศรทัธาทางศาสนาและวิ ีชีวิตของ
ชมุชนตอ้งพ ่งพากนัและแยกจากกนัไม่ได ้ ในปี ๑๖๙๓ น าโดย บาทหลวง Jacob Ammanที่บรรดา
ผ ติ้ดตามเรียกว่า อามิช ประชากรอามิช อพยพมาอย ่สหรฐัอเมรกิาครัง้แรกในปี ๑๗๓๐ ในช่วงคร ง่หลงัของ

ศตวรรษที่ ๑๙       แบ่งออกเป็นชาวอามิชสมยัก่อน (Old order)และ ชาวอามิชเมนโนไนต ์ (New 
order)   ทกุ ๒๐ ปี จะมีประชากรเพิ่มข น้เป็นสองเท่า  ปัจจบุนัมีประมาณ ๒๔๐๐๐๐ คน(มีเขา้มีลาออก) มี 
๒๐๐ กว่าชมุชน ทัง้ในสหรฐัอเมรกิาและแคนาดาที่สหรฐัอเมรกิามี ๒๕ เมืองที่ใหญ่สดุตัง้อย ่ที่เพน ิลเวเนีย 

(๖๐,๐๐๐คน)  รฐัอ่ืนๆ เช่น Indiana, Iowa, Illinois, Kansas, Wisconsin, Main, 
Missouri, and Minnesota19  
 คริสตจักร ปกครองตนเอง มีสมาชิกรบับพัติสตม์าประมาณ ๗๕ คนต่อเขต มีอธิการนกัเทศนส์อง  งสี่คนและ
ผ อ้าวโุสหากเขตมีขนาดใหญ่ข น้มากก็จะ  กแบ่ง จดัศีลมหาสนิทปีละ สองครัง้ บ ชาในบา้นเพื่อคนกลุม่ใหญ่ได้
พบปะกนั ผลดักนัเป็นเจา้ภาพนมสัการ 
ลักษณะสังคม เป็นสงัคมพ ่งตน ทวนกระแสสงัคมโลกทุนนิยม ปฏิเสธประกนัสงัคม และ หรือ รฐัสวสัดิการ
สงัคมจากรฐับาล อาศยัในชมุชนชนบทเล็กๆ มีความสมัพนัธใ์นครอบครวัและสงัคมที่แน่นแฟ้น เป็นชมุชนที่
พ ่งพาช่วยเหลือ  ่งกนัและกนัทัง้ชมุชน 
ลักษณะชาวอามิช เป็นคนอ่อนนอ้ม ่อมตน ชีวิตจิตวิญญาณแห่งการท าความด ีใชภ้ มิปัญญามากกว่าความร ้
ทางเทคนิค มีความเป็นอย ่เรียบง่าย ขยนั อดทน ไม่แข่งขนั ไม่ต่อตา้น แสวงหาการแกไ้ขความขดัแยง้อย่างสนัติ 

 
18 พ่อคร สมณะโพธิรกัษ์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พทุธส านปฐมอโศก 
19 โดนลัด ์บี. เครยบิ์ล ปริศนาของวฒันธรรมอามิช ๒๕๓๒ 
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หลงัจากอาย ุ๑๖ ปี อนญุาตใหแ้สวงหาอิสรภาพการผจญภยัโลกภายนอก แลว้ใหเ้ลือกที่จะกลบัมารบับพัติสต์
ตอนเป็นผ ใ้หญ่ดว้ยความสมคัรใจ เมื่อยอมรบัแลว้ก็ตอ้งแยกตวัจากสงัคมสมยัใหม่  
คุณธรรม และคุณค่าของชีวิต เป็นคนที่ใชช้ีวิตแบบสมยัเก่า  รกัสงบ ยอมจ านน ยอมรบัในทกุสิ่งที่เกิดดว้ย
ความอ่อนโยนต่อผ อ่ื้น การเคารพเชื่อฟังผ ม้ีอ  านาจทางศาสนา(อ านาจทางธรรมะ)ในครสิตจกัร เป็นคณุธรรมที่
ส  าคญั คนอามิชยืนยนัว่าตนเองมีความสขุ และหลกัการพ ่งพาตนเองและจบักลุม่กนัไวใ้หแ้น่นนัน้ดีแลว้ 

 

ภาพที่ ๕  วิ ีชิวิตชาวชมุชนอามิช วฒันธรรม  การศ กษา อาชีพ การแต่งกาย (เครดิตภาพจาก web. จรินนัท ์ทบัเนียมบญุ และ สกุญัญา  มโนบาล 

การแต่งกาย  ชุดอามิชเป็นสัญลกัษณ์สมาชิกกลุ่ม มาจากชุดชาวนาในศตวรรษท่ี ๑๗ เส้ือผา้ธรรมดา สะทอ้นถึง
ความอ่อนนอ้มถ่อมตน หลีกเล่ียงความโดดเด่นของแต่ละบุคคลดว้ยสีเรียบง่าย น ้าเงินเขม้ เขียว ม่วง น ้าตาลและ
ด าเป็นสีเส้ือผา้ท่ีพบบ่อยท่ีสุด หญิงสวมชุดสุภาพแขนยาวและกระโปรงเตม็ตวั เส้ือคลุมและผา้กนัเป้ือน ไม่ตดั
ผม แต่มวยไวท่ี้ดา้นหลงัคลุมดว้ยหมวกไหมพรมสีขาวเวลาเขา้โบสถ ์ สาวโสดและวยัรุ่น อายุต ่ากวา่ ๒๐ ปี จะ
คลุมผมดว้ยหมวกสีด า หญิงอามิชไม่แต่งหนา้ และไม่อนุญาตใหใ้ส่เคร่ืองประดบั 
 ชุดผู้ชาย สวมกางเกงขายาวสีเขม้ เส้ือสีเขม้ เส้ือโคท้ทรงตรง ถุงเทา้ด า รองเทา้ด า สวมหมวกฟางปีกกวา้ง ไม่ไว้
หนวด แต่ไวเ้คราซ่ึงแสดงวา่ไม่โสด และเป็นผูท้รงคุณวุฒิ  ใครฝ่าฝืนการแต่งกายจะถูกต าหนิจากผูน้ าชุมชน 
วินัย สมาชิกท่ีรับบพัติสตม์าจะยดึมัน่ในกฏของคริสตจกัรทางศีลธรรม ใครท าผิดกฏจะถูกคว  ่าบาตร 
วันศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองวนัศกัด์ิสิทธ์ิเช่นเดียวกบัคริสเตียนคนอ่ืนๆ  คริสตมาส และ อิสเตอร์ 
ครอบครัว เอกลกัษณ์ส่วนบุคคลและชีวิตทางจิตวิญญาณ เป็นหัวใจของชาวอามิช  ชาวอามิชแต่งงานกบัอามิช 
หา้มหยา่ร้าง  เป็นครอบครัวใหญ่ ไม่คุมก าเนิด มีลูกเฉล่ีย ๗ ถึง ๘ คน ผูช้ายท างานในฟาร์ม ไร่ นา สวน และ นอก

 ภาพที่ ผูเ้ขียนและทมีแพทย์วิถีธรรม มูลนิธิแพทย์วิถีธรรมแห่งประเทศ
ไทย และ ชมรมแพทย์วิถีธรรมสหรัฐอเมริกา ได้ไปศึกษาดูงานชุมชนอามิชที่
                         เมื่อ ๙ กนัยายน ๒๕๕๙  เครดิต
ภาพ คุณจีรนันท์ ทบัเนียมบญุ และ สุกัญญา มโนบาล  
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บา้นกบัพ่อ ลูกสาว ท างานในบา้นกบัแม่ บทบาทชายหญิงคือส่ิงท่ีพระเจา้ใหม้า หญิงเป็นผูใ้ตบ้งัคบับญัชา 
ปกครองแบบปิตาธิปไตย  ผูใ้หญ่จะไดรั้บความเคารพจากครอบครัว จนถึงแก่เฒ่า จะไม่เลือกไปอยูบ่า้นพกั
คนชรา พิธีศพของชาวอามิชมีลกัษณะเรียบง่ายฝังในสุสานเช่นเดียวกบัคริสตศาสนา แต่อาจแตกต่างกนัในแต่ละ
ชุมชน 
ภาษา ใช ้๓ ภาษา ที่บา้นใชภ้าษาเยอรมนั เรียกว่า เพน ิลเวเนีย ดตัช ์ เด็กๆจะเรียนภาษาองัก ษที่โรงเรียน 
ผ ใ้หญ่เรียนภาษาเยอรมนัชัน้ส งที่ครสิตจกัร เรียกคนที่ไม่ใช่อามิชว่า “คน English” 

การศึกษา มรีะบบการศ กษาสว่นตวั โรงเรียนประมาณ ๑๒๐๐ แห่ง   กสรา้งและบ ารุงรกัษาโดยม ลนิธิของ
โบส  ์เป็นอาคารเรียนแบบหอ้งเดียว(One -room schoolhouse) มีนกัเรียน ระหว่าง ๒๕   ง ๓๕ คน 
หลักสูตร เนน้พืน้ฐานความสามาร ในการอ่าน เขียน สะกด ภ มิศาสตร ์ คณิตศาสตร ์ และ ศาสนา “Four 
Rs” of Reading, writing, arithmetic, and religion เรียนหมนุเวียนกนัไป กลุม่ละคร ง่วนั 
(๘.๐๐-๑๕.๐๐)พกัเที่ยง ๑ ชั่วโมง  เรียนหนกั ไม่มีการบา้น เชื่อว่าเมื่อโตข น้จะน าความร จ้ากหอ้งเรียนไปใช้
เพียงแค่คร ง่เดียว  จ งก าหนดใหเ้รียนในโรงเรียนจน  ง ๑๔ ปี (เกรด ๘) หากเกินกว่านีจ้ะขดัต่อความเชื่อของชาว
อามิชที่จะท าใหเ้กิดการแข่งขนัเกิดแรงกดดนัทัง้ทางรา่งกายและอารมณจ์ะพาพวกเขาออกจากชมุชนในช่วง
วยัรุน่ที่ส  าคญัของการก าลงัก่อตวัของชีวิตที่ตอ้งฝ กทกัษะ เช่นผ ช้ายท างานที่ฟารม์ ผ ห้ญิงเรียนงานบา้นกบัแม่
และพี่สาวเป็นตน้ ในปี ๑๙๗๒ ศาลรฐัธรรมน ญสหรฐั ประกาศจะไม่มีการบงัคบัใหช้าวอามิชตอ้งเรียนจบระดับ

มธัยมปลาย และพบว่าจบการศ กษาขัน้พืน้ฐานแลว้ ๒๐% ยงัท างานในฟารม์ นอกนัน้ เป็น หมอ ทนายความ 
ครู   คร จะเป็นสาวโสดที่ ศรทัธาต่อศาสนาและมีความสามาร ในการสอน โดยคณะกรรมการคร ผ ป้กครองของ
ส านศ กษา เป็นผ เ้ลือก 
อาชีพในอุดมคติของชาวอามิช คือการเป็น ชาวนา เป็นเกษตรกรที่ยอดเยี่ยม ท าการเกษตรไม่ใชปุ้๋ ย และ
สารเคมีใดๆ เลีย้งสตัวเ์พื่อรีดนมและผลิตเนือ้  ปล กขา้วโพดเพื่อเป็นอาหาร  เลีย้งสตัว ์และ ขาย ใชม้า้ในการไ 
คราดเพื่อลดค่าใชจ้่ายในการท าฟารม์ขนาดเล็ก อนัเป็นหวัใจของชาวอามิช กลุม่ Old order Amish จะ
ปฏิเสธที่จะใชเ้ครื่องจกัร งานในฟารม์เป็นงานหนกั แต่เชื่อว่าเป็นพรของพระเจา้ที่ท าใหเ้ป็นคนพ ่งตนเองได ้
อามิชจิตวิญญาณพอเพียง ผ ห้นัหลงัใหโ้ลก เกษตรดัง้เดิมกลางโลกทนุนิยม20  

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในบางชมุชนมากกว่า ๘๐% ท าธุรกิจขนาดเล็ก  เช่น เฟอรน์ิเจอร ์ในรม่ และใน
สวน เพิงเล็กๆ ผา้ห่ม และ เครื่องหนงั ชายชาวอามิชก็ท างานโรงงานเช่นกนั โรงงานอตุสาหกรรมที่มีชื่อเสียงใน
ดา้นยุง้ขา้ว มีประเพณีลงแขกชายช่วยท าโรงนา ในขณะที่หญิงจ านวนหน ่งท าอาหารเลีย้งคนงาน  ระบบ

 
20 (technologychaoban.com Zokanation.nationtv.tv.) 
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เศรษฐกิจใหญ่ๆ เรียนจากวฒันธรรมสมยัใหม่ มีอปุกรณ ์่อมบ ารุง มีการใชธ้นาคารเหมือนคนสหรฐัอเมรกิา
ทั่วไป จ่ายภาษีปกติ แต่ไม่รบัประกนัสงัคมเมื่อมีภาวะตกงาน ไม่เลือกบ านาญ หรือเงินสวสัดิการใดๆ เพราะจะ
ท าใหค้ณุค่าของการพ ่งตนเองลดลง (Self-sufficient) แต่จะรบัจากชมุชนหรือ ยืมเงินกนัในกลุม่ ชาวอา
มิชยงัจ่ายเงินเพื่อสว่นรวม ใหม้ ลนิธดว้ยการเรียนร ภ้าษา ิ่นของชาวสวิสเยอรมนั 

อุตสาหกรรมของชาวอามิชที่ PA Dutch Country เปลี่ยนจากการไ หว่านส ร่ายได ้จ านวนประชากร
ที่ไม่ไดท้ าอาชีพเกษตรก็สรา้งรายไดจ้ากอตุสาหกรรม ๔ ลกัษณะ คือ ๑) มีศาลาหรือกระท่อมขา้งบา้นขา้งฟารม์ 
ขายผลผลิต และ รบังาน ่อม งานฝีมือ  ๒) รา้นใหญ่ ประกอบดว้ย อปุกรณใ์นฟารม์ เครื่องตดัหญา้ เฟอรน์ิเจอร ์
หอ้งเก็บของเคลื่อนที่ ๓) การรบัสรา้งไ โล งานไม ้อกุรณส์รา้งบา้น ต ใ้นหอ้งครวั เป็นตน้ ๔) รา้นคา้ปลีก มีขาย
เครื่องมือในบา้น อปุกรณ ์่อม เสือ้ผา้ เฟอรน์ิเจอร ์ผา้ห่ม ภาพวาด  
สันทนาการ เด็กๆเลน่เบสบอลในโรงเรียน เล่นๆรอบฟารม์ก่อนและหลงัเลิกเรียน งานที่สรา้งความเพลิดเพลิน

ใหผ้ ห้ญิงคือ การร่วมแรงรว่มใจกนัท าผา้ห่มจากเศษผา้ (Quilting bees and frolies)ที่ไม่เหมือนกนั 
แต่กลมกลืน ด สวยงามเป็นสภาพความสมัพนัธจ์ากจิตใจที่ลดอตัตาตวัตน ไม่มีหนา้ตาในสงัคม แมแ้ต่ตุ๊กตาก็
ไม่มีหนา้ตา (Faceless) เพราะทกุคนเท่าเทียมกนัในสายตาพระเจา้  การเดินทางไปสวนสตัว ์พิพิธภณัฑ ์กิน
ขา้วนอกบา้นในวนัเกิด  การเยี่ยมญาติพี่นอ้งในต่าง ิ่น รวมทัง้ญาติที่ป่วย  ือเป็นการพกัผ่อน 

อาหารทีม่ีชื่อเสียง คือ PA Dutch Chicken corn soup, sticky bun or funnel cake 
ไฟฟ้าและเทคโนโลยี ไม่อนญุาตใหม้ีไฟฟ้า คอมพิวเตอร ์อินเทอเน็ต วิทย ุโทรทศัน ์สเตอรโิอ หรือโทรศพัทใ์น
บา้นเพื่อรกัษาเอกลกัษณข์องวิ ีชีวิต หลีกเลี่ยงสิ่งอ านวยความสะดวกและเทคโนโลยทีี่ทนัสมยัตามมาผ่าน
สายไฟเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็นสิ่งชั่วรา้ยหากใชใ้นสิ่งที่ไม่จ  าเป็นต่อการด ารงชีวิต เกิดความไม่เสมอภาค และ
ความเหลื่อมล า้ในสงัคม  มีผลต่อจิตวิญญาณท าใหใ้จหยาบกระดา้ง โนม้เอียงไปทางรุนแรง  ท าให้
ความสมัพนัธ ์ความสนใจในสงัคมและครอบครวันอ้ยลง และห่างจากพระเจา้มากข น้ดงัค าพ ดว่า “หากมีไฟดวง
เดียวทุกคนจะมาอย ่รวมกนั หากทุกคนมีไฟก็จะต่างคนต่างอย ่”จ งใชต้ะเกียงเจา้พาย ุ แบตเตอรี แรงดนัแกส 
และ ไฟฉาย อนญุาตใหใ้ชไ้ฟไม่เกิน ๑๒ โวลต ์ส าหรบัเครื่องด ดนมไฟฟ้า เครื่องท าน า้อุ่น และ เครื่อง กัผา้ที่ไม่
มเีครื่องอบผา้   ่งไม่ท าใหเ้ศรษฐกิจชมุชนเสียหาย แต่ยอมใหด้ ทีวีในโรงแรมหรือใชค้อมพิวเตอรใ์นที่ท างาน
ภายนอกได ้ ในปี ๑๙๕๐ อนญุาตใหม้ีโทรศพัทส์าธารณะนอกบา้น ไวใ้ชก้รณีฉกุเฉิน  
การขนส่ง จ ากดัการเดินทางไม่ใหเ้ดินทางไปที่ไกลๆ เพื่อปอ้งกนัความแตกแยก ใหใ้ชเ้ฉพาะร มา้  มีไฟ
กระพรบิไฟฟ้ากบัร มา้เพื่อให ้ กกฏหมาย ไม่อนญุาตใหใ้ชร้ ยนต ์เครื่องบิน ยอมใหใ้ชร้ บรกิารจากเพื่อนบา้น
ได ้า้จ าเป็น หรือใชร้ รบัจา้งที่ล กจา้งไม่ใช่คนอามิช เวลาไปโรงเรียนหรือโบส ไ์ปดว้ยร จกัรยาน   
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ไม่มีการถ่ายภาพ หรือมรี ปภาพในบา้น หา้มป้ันเทวร ปหรือจ าลองภาพเหมือนมนษุย ์ เพราะตอ้งการใหจ้ าการ
กระท า คณุความดีขณะมีชีวิตอย ่ แทนการจดจ าร ปรา่งหนา้ตาหรือภาพลกัษณภ์ายนอก  า้ใครท า ือว่าเป็นการ
ละเมิดพระคมัภีรใ์บเบิล้ (Exodus  20:4) 
สุขภาพ ชาวอามิชมีการด แลสขุภาพหลายร ปแบบ ยงัมีนดักบัแพทยแ์ละทนัตแพทย ์ตดัแว่นสายตา เด็กๆจะ
ฉีดวคั ีน แต่ผ ใ้หญ่ไม่นิยมฉีดวคั ีน  
การเมือง ปฏิเสธการเกณฑท์หาร รกัสงบ สนัติ ไปเลือกตัง้แต่ไม่ติดย ดในบคุคลหรืออ านาจการปกครอง 
ตารางที่ ๒ สรุปชมุชนอโศกและอามิชทวนกระแสสงัคมกระแสหลกัของโลก 

 

บทสรุปว่าด้วยอโศกและ อามิช วิถีชีวิตทวนกระแส แก้วิกฤติโควิด-19 ชาวอโศก “คนไม่ทกุข”์ 
ก่อตัง้โดยพ่อคร สมณะโพธิรกัษ ์ สอนมานานกว่า ๕๐ ปี ชาวอามิชเป็นชื่อที่ตัง้ตามบาทหลวง Jacob 
Amman ตัง้รกรากที่สหรฐัอเมรกิานานกว่า ๓๐๐ ปี ต่างเป็นชนกลุม่นอ้ยแต่พ ่งตนและช่วยคนใหพ้น้ทกุข ์
ปลอดภยั มีเอกลกัษณ ์ย ดมั่นและศรทัธาในหลกัศาสนาที่ตนปฏิบติั ดว้ยปัญญา เห็นแก่ประโยชนช์มุชนหม ่กลุม่
เป็นหลกั อ่อนนอ้ม ่อมตน ใจพอ มกันอ้ย สนัโดษ  ลดตวัตน สงบ สะอาด ประหยดั มีศีล มีวินยัทัง้ก่อน ขณะที่
มภีาวะวิก ตโควิด-19  และอนาคตดงันี ้ ๑)มนีกัผลิตคือ ผ ล้งมือท ากสิกรรมไรส้ารพิษ ผลิตอาหาร ขา้ว ยา ผกั 
ผลไม ้ท าปุ๋ ยสะอาด การศ กษาบญุนิยม สขุภาพพ ่งตน มีเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตรบ์ญุนิยม ๒) มีนกับริการ 
คือผ ช้่วยท าในการจ าหน่ายและแบ่งปันผลิตภณัฑ ์๓) มีนกับรหิารคือคร ผ ฝ้ กใหม้ีอาชีพ และ          ๔) มีนกั บวช 
ผ ใ้หธ้รรมะที่  กตรงและเป็นผ น้  าทางจิตวิญญาณ  หากชมุชนกระแสหลกัไดศ้ กษาเปรยีบเทยีบลดและปรบั

อโศก       และ อามิช       ชุมชนทวนกระแส   ชุมชนกระแสหลกัของ โลก
อโศก และ อามิช

 ศาสนา  ย ดการปฏบิัติตามค าสอนท่ี  กตรง เคารพเชื่อฟังผ ้ปฏบิัติดีปฏบิัติ
ชอบมีหม ่มิตรดีชุมชนดี เป็นท้ังหมดของศาสนา ตัดพิธีกรรมอืน่ท่ีไม่มีในพระ
ไตรปิฏกหรือในพระคัมภร์ีใบเบิล้ออกไป

 การศ กษาพ ่งตน  เรียนร ้ชีวิตและสังคม ศีลเด่น เป็นงาน ชาญวชิา จบมามี
อาชีพ ไม่แข่งขันเอาเปรียบ ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ใช้ปัญญาแก้ปัญหา 
เพราะศ กษา  งระดับจิตวิญญาณ ดับร ปนามเป็นนิพพาน ไม่ให้กเิลสเกิดใหม่
ในจิตวิญญาณ

 สุขภาพพ ่งตน ด แลตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ด้วยวิธี เรียบง่าย 
ประโยชน์ส ง ประหยัดสุด บ รณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ไม่เป็นภาระแก่
สังคม และประเทศชาติ

 เศรษฐกิจเพอเพียง เศรษฐศาสตร์บุญนิยม ธุรกิจชุมชนและครอบครัวขนาด
เล็ก ไม่เน้นก  าไรมาก ขยัน อดทน เต็มใจ พอใจ ใจพอ สุขใจ มักน้อย สนัโดษ 
เสียสละ แต่ไม่ฝืดเคือง มีกินมีใช้ไม่สะสมเกินความจ  าเป็นของชวีิต แรงงานมี
การลงแขก หรือท างานฟรี เทคโนโลยีใช้เท่าท่ีจ  าเป็น ธุรกิจ อุต สาหกรรมท่ี
จ  าเป็นขนาดเล็ก ยั่งยืน ม่ันคง เน้นกสิกรรมไร้สารพิษ ผลิตอาหารให้ชาวโลก

 การเมือง ไม่เล่นการเมือง แต่สนับสนุนคนดีมีคุณธรรมบริหารประเทศให้
เป็นประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาธิปไตย อธิปไตยท่ียิ่งใหญ่ คือ สงบและหมด  ่ง 
ความโลภ โกรธ หลง หมดอัตตาไม่เห็นแก่ตัว ไม่โลภอยากได้เกินความเป็น
ธรรม หรือไร้ศีลธรรม ประชาธิปไตยท่ีสมบ รณ์แท้ต้องมีส าบันเป็นศ นย์รวม
จิตใจของประชาชน และนักการเมือง เสียสละ เกือ้ก ล เพื่อความสุขแก่ชนหม ่
มาก และ อนุเคราะห์ต่อชาวโลก

ชุมชนกระแสหลักของโลก
 ศาสนา ย ด ตามพระไตรปิฏกและพระคัมภร์ี แต่รวมพิธีกรรมอื่นๆ เข้าไปจ  านวนมาก

จนเป็นศาสนาพาณิชย์

 การศ กษาท่ีมุ่งเน้นความเป็นเลิศของบุคคล และความร ้ทางโลกๆ ภายนอกมากกว่า
เรียนร ้กิเลสในตน เกิดการกดดัน แข่งขัน ชิงดี ชิงเด่น ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขโลกๆ 
เรียนร ้มากแต่ขาดปัญญาแก้ปัญหา เครียด เบียดเบียนตนและคนอื่น เกิดปัญหา
อื่นๆตามมา เพราะไม่ลดกิเลส แก้ปัญหาประเทศไม่ได้

 สุขภาพ ต้องพ ่งวัต ุและข น้อย ่กับบุคลากรสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีท่ีทันสมัย 
ค่าใช้จ่ายส ง เกินความจ  าเป็น ใช้หลักประกันทุนนิยมภายนอก เป็นภาระรัฐบาล

 เศรษฐกิจทุนนิยม มุ่งเน้นธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เอาเปรียบธุรกิจ
ขนาดย่อม ใช้เทคโนโลยีระดับส ง ค่าใช้จ่ายการลงทุนส งและหวังก  าไรส งจนไร้
ศีลธรรม สร้างอ  านาจ ือ้ เป็นลัทธิทุนนิยม หลอกและสนับสนุนให้ทุกคนรวย ด้วย
การรวมหุ้นลงทุน ในวิธีต่างๆ ชีวิตฟุ่ มเฟือย มีเกิน จนเหลือกินเหลือใช้ ท าลาย
วัฒนธรรม และทรัพยากรของประเทศ ของโลกท่ีควรแบ่งปันอย่างเป็นธรรม

 การเมืองเป็นเร่ืองของอ  านาจ แยกตัวจากศาสนาท าให้ขาดคุณธรรม และศีลธรรมท่ี
ดีงาม ใช้กฏหมายไม่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล  า้ในสังคม เรียกร้องให้ได้มา  ่งสิทธิ
แต่ไม่ท าหน้าท่ี เห็นแก่ตัวและเฉพาะกลุ่ม ใช้ความรุนแรงแทนการแสวงหาความ
สงบด้วยวิธีต่างๆ
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โครงสรา้งกระแสทนุนิยมที่ก าลงัลม่สลายในแต่ละดา้นจากภยัโควิด-19 มาเป็นบญุนิยม สรา้งภ มิคุม้กนัใหช้ีวิต
ตน ชมุชน สงัคมใหม้ี การศ กษา เศรษฐกิจ และการเมืองที่พฒันาพรอ้มคณุธรรมใชปั้ญญาแกปั้ญหา จะเกิด
ความมั่นคงเป็นประโยชนส์ขุของมวลมนษุยชาติอย่างยั่งยืนดั่งปรากฏในชมุชนของชาวอามิชและชาวอโศก 
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