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การพัฒนาคือ1การเปลี่ยนแปลงทางสภาวการณ์ของสังคม จากระดับหนึ่งไปสู่อีกระดับหนึ่งที่มีคุณค่า
สูงขึ้น จุดเริ่ มต้นของการพัฒนาชีวิต คือ การพัฒนากาย จิตวิญญาณ อารมณ์ของตนและ สังคม 2ที่เป็ นประโยชน์
ต่อคนส่วนใหญ่ในระยะยาว บทความวิชาการนี้ จะนาเสนอ ประวัติความเป็ นมา ความเชื่อทางศาสนาของชุมชน
อโศก(Asoke)ในประเทศไทยและ ชุมชนอามิช(Amish) ในสหรัฐอเมริ กา ที่อยูก่ นั คนละบริ บท แต่ใช้ชีวิตทวน
กระแสสังคมโลกทุนนิยมเหมือนกัน วิถีชีวิตตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั พิสูจน์ความอยูร่ อด อย่างไม่หวัน่ ไหวกับ
เหตุการณ์ใดๆ ด้วยหลักประกันความมัน่ คง ทางภูมิปัญญา ทาให้เกิดภูมิคมุ ้ กันที่แข็งแรง ยัง่ ยืน องค์ความรู ้จาก
บทความนี้ จะเป็ นประโยชน์ในการสร้างแนวคิดการศึกษาเปรี ยบเทียบ เพื่อปรับปรุ งและ ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
แนวทางการดาเนินชีวิตชุมชนกระแสหลักของโลก โดยเฉพาะในเรื่ องสุขภาพ สังคม การศึกษา เศรษฐกิจ
เทคโนโลยี และ การเมือง ไม่วา่ จะเป็ นช่วงการระบาดเชื้อโคโรน่าไวรัส(COVID-19) หรื อหลังชีวิตวิถีใหม่ก็ตาม
คาสาคัญ 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
บทนา
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทัว่ โลก (ตามประกาศของ
องค์การอนามัยโลก (๑๑ มี.ค. ๒๕๖๓) แม้จะมีวคั ซีนฉุกเฉินใช้แล้วในปี ๒๕๖๔ แต่ก็ยงั ไม่ครอบคลุมประชากร
โลก ยังต้องใช้มาตรฐานการป้องกันเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพชีวิตของตนเองและผูอ้ ื่นพร้อมทั้ง เพื่อไม่ให้
กระทบและเสี ยหายทัว่ ไปต่อสังคม การศึกษา การเมือง และ เศรษฐกิจโดยรวม โดยเฉพาะสังคมทุนนิยมกระแส
หลัก ที่มีท้ งั ความรู ้ความสามารถของบุคลากร มีความก้าวหน้าและทันสมัยทางเทคโนโลยีที่สุดในโลกแต่มีผตู ้ ิด
เชื้อและเสี ยชีวิตมากที่สุดในโลก มากกว่าทหารที่เสี ยชีวิตเมื่อสงครามโลกครั้งที่ ๒ (มากกว่า ๕แสนคน) ในขณะ
ที่ประเทศที่มีเทคโนโลยีเจริ ญน้อยกว่า กลับควบคุมโควิดได้ดีกว่า วัคซีนเป็ นความหวังแม้จะมีราคาแพงและเป็ น
ภาระหนักของทุกประเทศ แต่ยงั ต้องผลิตให้ทนั ใช้ตามเป้าหมายเพื่อให้หลุดพ้นวิถีชีวิตใหม่ (New Normal)
กลับมาสู่ภาวะวิถีชีวิตปกติ(Normal)อีกครั้ง แต่ทิศทางในอนาคตยากต่อการคาดเดาว่าจะมีโรคติดต่ออื่นมาแทน
หรื อแม้แต่โควิด-19 ปัจจุบนั อาจจะกลายพันธุ์ใหม่ก็เป็ นได้ แล้วก็จะกลับมาสู่วงจรวิถีชีวิตใหม่อีกครั้ง ด้วยการ
เร่ งผลิตวัคซีนใหม่อีกต่อไปเรื่ อยๆ
พระพุทธเจ้าตรัส อย่ายึดมัน่ ถือมัน่ ทุกเสี้ ยววินาที ไม่เที่ยง ต้องพร้อมรับ พร้อมปรับ พร้อมเปลี่ยน
ตลอดเวลา3และ หลักที่วา่ การดาเนินชีวิตที่ไม่เข้าใกล้ที่สุด ๒ อย่าง คือ ไม่หย่อนเกินไป(กามสุขลั ลิกานุโยค) ไม่
ทรมานเกินไป(อัตกิลมถานุโยค)4 เช่น ในเรื่ องสุขภาพ อาหารที่ไม่สมดุลร้อนเย็นทาให้เจ็บป่ วยได้ หากมนุษย์
เข้าใจในหลักของศาสนาใช้ปัญญาจากธรรมะ จะเห็นว่าจากเหตุการณ์โควิด-19 เป็ นสัญญาณเตือนให้มนุษย์หนั
มาทบทวนชีวิตที่สุดโต่งเกินไปไม่วา่ ด้านใด กลับสู่กระแสแห่งความสมดุล จากตัวอย่างสองชุมชนคนละขั้วโลก
คือ วิถีชีวิตของชาวอามิชในสหรัฐอเมริ กาที่ทวนกระแสสังคมทุนนิยมมานานกว่า ๓๐๐ ปี และ ชุมชนอโศกที่นา
ทฤษฏีพระพุทธเจ้าที่มีมานานกว่า ๒๕๖๓ ปี มาปฏิบตั ิจนเกิดเป็ นชุมชนคนจนสังคมบุญนิยมทวนกระแสทุน
นิยม แม้จะเพิ่งเริ่ มได้ ๕๐ ปี ที่ประเทศไทยก็ตาม
ประโยชน์ที่จะได้รับจากการศึกษาครั้งนี้ ชี้ให้เห็นความแตกต่างและความเหมือนในประวัติความเป็ นมา
ตั้งแต่อดีต จนถึงปัจจุบนั รวมทั้งทิศทางของวิถีชีวิตสองชุมชน ด้านศาสนา เชื้อชาติ วัฒนธรรม มีท้ งั ปฏิเสธและ
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ใจเพชร กล้าจน บททบทวนธรรมเพื่อความผาสุกของจิตวิญญาณ
รายละเอียดใน พระไตรปิ ฏกเล่ม ๑๔ “พระสุตตันตปิ ฏก” เล่ม ๖ (ฉบับมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย) ข้อ ๖๕๖ หน้า ๓๙๒
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ไม่ปฏิเสธเทคโนโลยี เชื่อในใจเป็ นประธานของสิ่ งทั้งปวง5 เชื่อในการปฏิบตั ิความดีสาคัญกว่าความรู ้ เพราะ
ปัญญาที่รู้แจ้ง รู ้จริ ง แล้วยอมรับความจริ งในความเป็ นจริ ง จะเป็ นแรงกระตุน้ ให้ปรับเปลี่ยน ทั้งด้านการเมือง
สังคม เศรษฐกิจ และ การศึกษา ให้สมดุล เรี ยบง่าย พอเพียง ไม่ผลาญชีวิต และทรัพยากรโลกเกินความจาเป็ น จะ
เป็ นทิศทางเสริ มพลังใจกายให้กา้ วข้ามวิกฤติ โควิต- 19 นี้ ไปได้อย่างยัง่ ยืน มัน่ คง แข็งแรง ผาสุ กถ้วนทุกคน

ปฐมบทว่าด้วยศาสนากระแสหลักทีก่ ล่าวหาว่าชาวอโศกและ ชาวอามิช เป็ นหัวรุ นแรง
ศาสนาพุทธในประเทศไทย
พระไตรปิ ฏก
นิกายเ รวาท ชื่อนิกายที่เก่าแก่ที่สดุ ในพระพุทธศาสนา แนวทางพระเ ระผ้
ประชุมสังคยานาครัง้ แรก ยดคาสอน อ้ ยคา และเนือ้ ความที่สงั คายน าไว้เคร่งครัด
นิกายหินยาน ธรรมยุติกนิกาย

นิกายอาจริยวาท นิกาย มหายาน มหานิกาย
ยานใหญ่ ที่สามาร
บรรทุกข์สตั ว์ให้พ้นทุกข์ได้มาก

พระโพธิรกั ษ์ บวชกับธรรมยุติกนิ กาย
และ แปรยัติเป็ นพระของมหานิกาย
ลาออกจากธรรมยุติ คงไว้มหานิกาย
ที่มา

วิกิพีเดีย สารานะกรมเสรี
สุกัญญา มโนบาล

อโศก นาโดยพ่ อครสมณะโพธิร ักษ์
ได้ทานานาสังวาส กับเ รสมาค ม
แต่ ใช้ท ษฏีพระพุทธเจ้า และพระ
ไตรปิ ฏกเดี ยวกัน

ศาสนาพุทธในประเทศไทย คนไทยนับถือนิกายเถรวาท ร้อยละ ๙๔
ความหมายคาว่า วิถีชีวิตทวนกระแส(Against the stream) คือไม่ทาตามแนวนิยมของคนส่วนใหญ่6
พระพุทธเจ้าตั้งพระพุทธศาสนาขึ้นทวนกระแสสังคม ดังนั้นการปฏิบตั ิธรรมของชาวพุทธที่มีความตั้งใจดีในการ
ดาเนินชีวิตให้ถูกต้องซึ่งเป็ นการยาก เรี ยกว่า “ทวนกระแส” เพราะทวนกระแสในใจตนที่จะไม่ให้หลง โลภ
โกรธ จนเป็ นปกติในชีวิตประจาวัน7 เช่น วิถีชีวิตชาวอโศกในประเทศไทย และ ชาวอามิชในสหรัฐอเมริ กาแม้วา่
คนภายนอกจะมองว่าเป็ นคนจนที่ลาบากและน่าสงสารแต่เขาก็ยงั มีความมัน่ คง ชัดเจนในตน อยูบ่ นฐานของ
ความสุข ความเป็ นอิสรภาพ จากสังคมกระแสหลักที่ยงั หลงโลกธรรม แก่งแย่ง ลาภ ยศ สรรเสริ ญ สุ ข กันอยู่

รายละเอียดใน พระไตรปิ ฏก เล่มที่ ๒๕ ภาษาบาลี อักษรไทย พระสุตตันตปิ ฏก เล่มที่ ๑๗
6
Longdo Dict. จาก web.
7
รวมธรรมะของสมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ป.อ.ปยุตฺโต), ข้อคิดชีวิตทวนกระแส, จาก web.
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ประวัติสมณะโพธิรักษ์ผู้นาทางจิตวิญญาณชาวอโศก
สมณะโพธิรักษ์ มีชื่อเดิมว่า มงคล รักพงษ์ เกิดวันที่
๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๔๗๗ ที่จงั หวัดศรี สะเกษ
ในวัยเด็กอาศัยอยูก่ บั มารดาที่จงั หวัดอุบลราชธานี
ภายหลังได้เข้ามาศึกษาชั้นมัธยมที่กรุ งเทพฯ เมื่อเรี ยนจบ
มัธยมปลายก็ได้เข้าศึกษาต่อ ที่โรงเรี ยนเพาะช่าง แผนก
วิจติ รศิลป์ และได้เปลีย่ นชื่อ เป็ น รัก รักพงษ์
ภาพที่ ๑ พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ (เครดิตภาพ ในน้ าคา มาจน)

ขณะที่กาลังเรี ยนอยูไ่ ด้เข้าทางานที่ บริ ษทั ไทยโทรทัศน์ จากัด เป็ นผูจ้ ดั รายการเกี่ ยวกับเด็ก, การศึกษา และ
วิชาการ นอกจากนี้ยงั ทางานเป็ นนักแต่งเพลง เด็กส่งหนังสื อพิมพ์และ ครู พิเศษ สอนศิลปะตามโรงเรี ยนอีกด้วย
ต่อมาได้หันมาศึกษา พุทธศาสนาและได้อุปสมบทในคณะธรรมยุติกนิกาย ณ วัดอโศการาม เมื่อวันที่ ๗
พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๓ ได้รับฉายาว่า โพธิรกฺขิโต มีพระราชวรคุณ (สารอง คุณวุฑฺโฒ) เป็ นพระอุปัชฌาย์

๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ พระโพธิรักษ์ ได้เข้ารับการแปรญัตติฯ เป็ นพระของคณะมหานิกายอีกคณะหนึ่ง
โดยมิได้สึกจากคณะธรรมยุต ที่วดั หนองกระทุ่ม จ.นครปฐม โดยมีพระครู สถิตวุฒิคุณ เป็ นอุปัชฌาย์ เนื่องจากมี
พระคณะมหานิกายเข้ามาร่ วมศึกษา และปฏิบตั ิตามพระโพธิรักษ์ แต่พระราชวรคุณ ซึ่งเป็ นอุปัชฌาย์ ไม่ตอ้ งการ
ให้พระฝ่ ายมหานิกายเข้ามาศึกษาด้วย ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๑๖ พระโพธิรักษ์ได้คืนใบสุทธิให้ฝ่ายธรรมยุต ถือ
ไว้แต่ใบสุทธิ ฝ่ ายมหานิกาย อย่างเดียว8
เหตุใดอโศก ถึงได้แยกตัวออกจากเถรสมาคม? ๖ สิ งหาคม พ.ศ. ๒๕๑๘ พระโพธิรักษ์และคณะ ได้
ประกาศลาออกจากมหาเถรสมาคม นานาสังวาส (การที่พระสงฆ์มีศีล และทิฏฐิไม่เสมอกัน ทาอุโบสถหรื อสังฆ
กรรมร่ วมกันไม่ได้) และได้รับความคุม้ ครอง ตามมาตรา ๑๕ ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย เนื่องจาก
ถูกวิพากษ์วิจารณ์วา่ นอกรีต หรื อแยกนิกาย ได้รับการพิพากษาเป็ น ผู้แพ้ ว่าแต่งกายเลียนแบบพระ จึงเรี ยก
ตนเอง ว่าสมณะ แทนคาว่า พระ นุ่งห่มด้วยผ้าย้อมสี กรัก ฉันอาหารมังสวิรัติ วันละ ๑ มื้อ, ไม่ใช้เงินทอง, ไม่มี
การเรี่ ยไร, ไม่รดน้ ามนต์-พรมน้ ามนต์, ไม่ใช้การบูชา ด้วยธูปเทียน และไม่มีไสยศาสตร์ 9,ไม่นั ่งหลับตาทาสมาธิ
8

วิกิพีเดีย สารานะกรมเสรี

9

Dic.longdo.com>search>= นานาสังวาส- พระไตรปิ ฏกเล่มที่ ๕ พระวินยั ปิ ฏกเล่มที่ ๕ มหาวรรค ภาค ๒ ข้อ ๒๔๐
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ต้องการรักษาวิถีสมัยพุทธกาล พิสูจน์ตามพระไตรปิ ฏก พร้อมด้วยศีล สมาธิ และ ปัญญา ไม่ได้ปฏิบตั นิ อกรีต
หรือแยกนิกายแต่อย่างใด สมณะโพธิรักษ์ ปัจจุบนั อายุ ๘๖ พรรษา เป็ นพระอริ ยะ ชาวอโศกเรี ยกท่านว่า “พ่อ
ครู ” เป็ นผูม้ ีความอ่อนน้อมถ่อมตนเป็ นคนรับใช้ คือ ให้แบบไม่รับค่าตอบแทน สอนโลกุตระธรรมให้คนเป็ น
สาวกของพระพุทธเจ้าเพื่อไปช่วยคนต่อไปไม่ใช่แค่ภาษา แต่เน้นปฏิบตั ิศีลเคร่ งครัด สร้างชุมชนเป็ นคนทวน
กระแสแต่อยูก่ บั สังคม แม้เป็ นได้ยาก แต่เป็ นได้จริ งคือเป็ นคนวรรณะ ๙ เลี้ยงง่าย บารุ งง่าย สันโดษ ใจพอ กล้า
จน อดทน ขยัน ฯลฯ เป้าหมายคือนิพพาน สุญญตาคือดับกิเลสได้เที่ยง ไม่เอาเปรี ยบใครมีแต่อนุเคราะห์โลก ทา
กุศลทาความประเสริ ฐให้แก่ตน สมณะโพธิรักษ์ กล่าว.

นิ กายโรมันคาธอ
ลิก
เชื่อ
พระเย สร้างโลก
และเชื่อพระแม่
มารีย ์ มีพิธีกรรม
มาก มีศีล
ศักดิสิทธิ ๗ ศีล

ศาสนาคริสต์

มีพระเย เป็ นพระเจ้าองค์เดี ยวกัน แต่ มีหลายนิกายมีราย ละเอียด
ความเชื่อต่ างกัน แยกตามพื น้ ที่ ประเทศของตัวเองที่เข้ าไปเผยแพร่

นิ กายออร์ทอ
ดอก ์ ไม่เชื่อ
แนวคิดทั้งสองแต่
า้ ใครเชื่อแล้วมา
เข้านิ กายนี ้ก็ไม่
ว่าอะไร

นิ กาย โปรแตสแตนท์

นั บ ือ
พระเย เท่านั้ น มีสอง
พิธีนับเป็ นศีล เชือ่ ว่า
ต้องทาความดี งจะได้
ไปสวรรค์

มกราคม
เนเธอร์แลนด์ เป็ นบาทหลวงนิกายโรมันคาธอลิก เป็ นผู้นาศาส
นานิกาย
จากปี
เป็ นคริ สเตียนที่เชือ่ ในการ
ชะลอการรั บบัพติสต์มา หากศรั ทธาและยอมรั บในพระคริ สต์ถจะบั
ึง พ
ติสต์ให้เป็ นสมาชิก ซึ่งต่างจากคริ สตจักรโรมันคาธอลิกทีรั่ บบัพติสต์
ตั้งแต่เป็ นทารก
เน้นการปฏิบัติเป็ นหลักจน
ถูกกล่าวหาว่าปฏิเสธพระคัมภีร์ใบเบิลเดิม แบ่งเป็ น ๓ กลุ่ม

อามิช
ผน้ าคือ
บาทหลวง

เมนโนไนต์
ผน้ าคื อ

บาทหลวง

ทีม่ า
สุกัญญา มโนบาล

ประวัติความเป็ นมาของ Menno Simons
ผู้นาคริสต์นิกาย Anabaptist
Menno Simons เกิดที่เนเธอร์แลนด์ เป็ น
บาทหลวงนิกายโรมันคาธอลิกจนถึงปี ๑๕๓๖ ได้
เป็ นผูน้ าศาสนา Anabaptist ร่วมสมัยของ
นักปฏิรูปโปรเตสแตนต์ สาวกของเขากลายเป็ นที่
รู ้จกั ในชื่อ Mennonites แบ่งออกเป็ น ๓
กลุ่ม คือ

ภาพที่ ๒ Menno Simons (๑๔๙๖-๓๑ มกราคม๑๕๖๑ จากweb.
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Amish, Mennonites และ Brethren Mennonites เป็ นนิกายโปรเตสแตนต์ที่รู้จกั ในเรื่ อง
การใช้ชีวิตที่เรี ยบง่ายใช้ชื่อของพวกเขาจาก Menno Simons10
ใครคือผู้ก่อกาเนิดชาวอามิชและประวัติความเป็ นมา (Amish History)
เหตุใดชาวอามิชถึงแยกตัวจาก Mennonite? อามิช
(Amish)เป็ นสาขาหนึ่งของศาสนาคริ สต์ แต่แยกตัวออกมา
จากกระแสหลักของศาสนาคริ สตนิกายคาธอลิก และ โป
รแตสแตน มีถิ่นกาเนิดในยุโรป มีรากฐานมาจากชุมชน
Mennonite โดย Jacob Amman หัวหน้า
บาทหลวง ได้แยกตัวออกมาในปี ๑๖๙๓
ภาพที่ ๓ Jacob Amman (12 February 1644 – between 1712 and 1730) (ภาพจากweb.)

เพราะกังวลว่าเมนโนไนต์จะกลายเป็ นสังคมกระแสหลัก ซึ่งในหลักคาสอนทางศาสนา อามิชต่างจากเมนโนไนต์
เล็กน้อย และแยกกันปฏิบตั ิอยูแ่ ล้ว มีการเฉลิมฉลองศีลมหาสนิทสองครั้งในแต่ละปี และ ทั้งสองกลุ่มฝึ กการ
บริ การบุคคลที่รับบัพติสต์เข้าเป็ นสมาชิกอย่างเป็ นทางการได้ตอนอายุ ๑๗ ปี ถึง ๒๐ ปี สาวกของ Jacob
Amman เรี ยกตัวเองว่า อามิช (Amish) ถูกตัดสิ นจากรัฐบาลท้องถิ่นว่าปฏิเสธและละเมิดพระคัมภีร์ ที่
ตีความว่าความศรัทธาใน ศาสนาและการปฏิบตั ิในวิถีชีวิตต้องพึ่งพากันอย่างแยกจากกันไม่ได้ ทาให้เกิดความ
ขัดแย้งเรื้ อรัง ถูกข่มเหง และ เข่นฆ่าอย่างทารุ ณเป็ นจานวนมากจากคริ สต์จกั รของรัฐทั้ง Magisterial
Protestant และ Roman Catholic ด้วยความรักสงบจึงได้อพยพหลบหนีจากSwitzerland ไป
บนเขาและตอนใต้ของเยอรมันจึงเกิดเป็ นวัฒนธรรมประเพณีของชาวนาทาเกษตรกรรม(Tradition
of
farm) จนในปี ๑๗๓๐ อามิชกลุ่มแรกได้อพยพถึง เพนซิลเวเนีย สหรัฐอเมริ กา
Amman เป็ นคนอ่อนน้อมถ่อมตน รักสันติ มีระเบียบวินยั ศรัทธาเชื่อมัน่ โดยอาศัยคาสั่งพระเยซู
ที่วา่ ให้รักศัตรู และปฏิเสธความรุ นแรงทุกรู ปแบบ มีจริ ยธรรม ความพอประมาณและความบริ สุทธิ์เป็ นคุณธรรม
ที่สาคัญ ให้ความสาคัญกับชุมชน สมาชิกจึงถูกคาดหวังให้เชื่อสิ่ งเดียวกัน และปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณเดียวกัน
เรี ยกว่า Ordnung วัตถุประสงค์ คือ ช่วยให้ชุมชน อัครสาวกของพระเจ้าปฏิบตั ิตามคาสอนและดาเนินชีวิต
อย่างพระเจ้า Amman เขียนหนังสื อไว้ ใครก็ตามที่ยอมรับ “ศรัทธาแห่งการช่วยให้รอดอย่างแท้จริ ง” จะ

10

Mennonites Wikipedia
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ได้รับ
บัพติสต์มาตามความเชื่อนั้น แต่จะต้องเสี ยสละ คือแยกตัวออกจากสังคมโลก อามิชไม่พยายามดึงดูด
ผูเ้ ชื่อใหม่ แม้วา่ จะเป็ นไปได้ที่คนนอกจะเข้าร่ วมชุมชนอามิชได้ แต่ก็เป็ นเรื่ องยาก11
ตารางที่ ๑ เปรี ยบเทียบระหว่างอโศกและ อามิช
ความเหมือนและต่าง
อโศก (Asoke)
อามิช (Amish)
ศาสนา
พุทธ (อเทวนิยม) ศึกษาความพ้น คริ สต์ (เทวนิยม) นับถือพระเจ้า
ทุกข์ เป้าหมายคือนิพพาน ดับ
เชื่อการทาดีทาให้สุข ได้ไปเกิดกับ
ความเกิดของกิเลส บาป ชัว่ ในตัว พระเจ้าบนสวรรค์ เป็ นนิรันดร์
ผูน้ า ถูกกล่าวหาจากศาสนา
พ่อครู สมณะโพธิรักษ์ ลาออกจาก บาทหลวง Jacob Amman
(นิกาย) กระแสหลักว่า นอกรี ต
เถระสมาคม เป็ นนานาสังวาส
เป็ น อนาบัพติสต์ แยกตัวออกจาก
หัวรุ นแรง ปฏิเสธพระคัมภีร์ใบ เรี ยกตนเองว่า สมณะ ตั้งชื่อชุมชน เมนโนไนต์ เป็ นชื่อ อามิช
(Amish)
เบิ้ล หรื อแยกนิกาย
ชาวอโศก แปลว่า คนไม่ทุกข์
กาเนิด
ชาวอโศกเกิดที่ประเทศไทย ขยาย สวิสเซอร์แลนด์ ยุโรป ถูกข่มเหง
ไปทัว่ ทุกภาค ชุมชนแรก คือ ปฐม เข่นฆ่า จึงอพยพหลบหนีมาอยู่
อโศก ก่อตั้งมาแล้ว ๔๗ ปี
สหรัฐอเมริ กาครั้งแรกปี ๑๗๓๐
สังคม
บุญนิยม มีเอกลักษณ์ เรี ยบง่าย
มีเอกลักษณ์ เรี ยบง่าย พอเพียง
พอเพียง ทวนกระแสสังคมทุน
ทวนกระแสสังคมทุนนิยม มี
นิยม แต่ไม่หนีสังคม
ชุมชนของตนเอง แยกจากสังคม
แนวคิด
รักสงบ หลีกเลี่ยงความรุ นแรงทุก รักสงบ หลีกเลี่ยงความรุ นแรงทุก
รู ปแบบ ยึดการปฏิบตั ิที่ถูกตรง
รู ปแบบ เคร่ งครัดปฏิบตั ิตามพระ
ตามพระไตรปิ ฏก จนเกิดมรรคผล คัมภีร์ใบเบิ้ล ประเพณี บางอย่าง
คนจะเข้าร่ วมต้องถือศีลห้าเป็ น
ไม่มีในพระคัมภีร์จะยกเลิก ใครที่
อย่างน้อย กินมังสวิรัติ ละ
ศรัทธาก็จะบัพติสต์ให้ แต่ตอ้ ง
อบายมุข ซึ่งแม้จะเป็ นได้ยาก แต่ สละแยกตัวออกจากสังคมโลก
เป็ นได้จริ ง ตามพระธรรมวินยั
ภายนอก ใครจะเข้าเป็ นอามิช
เป็ นได้ แต่ยาก
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วิถีชีวิตของชาวอโศก บุญญาวุธ อุดมการณ์ ประเพณี วัฒนธรรม และ การแต่ งกาย
ครอบครัวชาวอโศก เป็ นสังคมไทยพุทธชุมชนเดี่ยวทางศาสนาตามหลักคาสอนของพระพุทธเจ้า และ
หลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะรู ้จกั กันทัว่ ไปในชื่อของ”สานักสันติอโศก”(Heikkila-Horn,
1997. 2002) ในชุมชนหรื อพุทธสถานมีบา้ น วัด โรงเรี ยนซึ่งเรี ยกว่า บวร
อุดมการณ์ ของบุญนิยมหรื อชาวอโศก ชุมชนคนจนแบบอาริ ยะ มี ๕ ประการ คือ ๑)เป็ นคนทวนกระแส ๒)
เป็ นไปได้ยาก ๓) เป็ นไปได้ ๔) เป็ นได้จริ ง ๕) เป็ นประโยชน์12
๑) เป็ นคนทวนกระแส (ปฏิโสตัง) พระพุทธเจ้าตรัส คือ คนแบบบุญนิยม สังคมอาริ ยะ สังคมเจริ ญ โครตภูมิ
บุคคล เป็ นคนทวนกระแสโลกโลกียะ คือ ไม่แข่งการมีลาภ ยศ สรรเสริ ญ แล้วละความเห็นแก่ตวั จุดหมาย
ปลายทางคือ “นิพพาน” แต่โดยพฤตินยั ยังอยูใ่ นสังคมได้โดยไม่ได้แบ่งแยกเพราะมีภูมิคมุ้ กัน คือมีรูปธรรม ภูมิ
ประเทศ สิ่ งแวดล้อม และ นามธรรม เป็ นคนที่มกั น้อยสันโดษ เสี ยสละ เป็ นคนจน คือคนวรรณะ ๙ ปฏิบตั ิธรรม
แบบลืมตา เจริ ญสติตลอดเวลาทุกกิจกรรมการงานจนเป็ นปกติ ในชีวิติประจาวัน
๒)เป็ นไปได้ยาก ไม่ง่าย เพราะ ธรรมะของพระพุทธเจ้านั้น ลึกซึ้ง เห็นตามและรู ้ตามได้ยาก สงบ ประณี ต
คาดคะเนเดาไม่ได้ ละเอียดและรู ้ได้เฉพาะบัณฑิต13เท่านั้น และจะต้องมีการฟังธรรม ทบทวนธรรม จากผูป้ ฏิบตั ิ
ดีปฏิบตั ิชอบที่มีเบื้องต้น ท่ามกลาง บั้นปลาย และต้องมีสัมมาทิฏฐิที่ถูกตรงตามพระพุทธเจ้า
๓) เป็ นไปได้ มีผทู ้ ี่ปฏิบตั ิได้ ตั้งแต่ ระดับโสดาบัน สกิทาคามี อนาคามี อรหันต์ โดยเริ่ มมีฐานะปฏิบตั ิต้ งั แต่
อาคันตุกะ อรามิกกา ปะ กรัก นาค สิ กขมาตุ สามเณร สมณะ ที่พ่อครู สมณะโพธิรักษ์เป็ นผูบ้ วชให้14 มีศีลวินยั
เข้มงวด แต่ไม่กดดัน ไม่บงั คับ ไม่ครอบงา หากปฏิบตั ิตามกฏระเบียบของชุมชนไม่ได้ ไม่สมัครใจอยู่ ก็สามารถ
ลาออกได้ตลอดเวลา
๔) เป็ นได้จริง ทาได้จริ ง ไม่ใช่สร้างภาพ มีความสุขแท้จริ ง ใครเลียนแบบไม่ได้ มีชุมชนคนยากจนทุกภาคทัว่
ประเทศ มากกว่า ๓๐ แห่ง ที่เห็นชัด ได้แก่ ราชธานีอโศก ศีรษะอโศก ปฐมอโศก สันติอโศก ขอนแก่น อุดรธานี
ร้อยเอ็ด สุรินทร์ บุรีรัมย์ เชียงใหม่ ชุมพร นครศรี ธรรมราช ตรัง ฯลฯ การมีมิตรดีสหายดี เป็ นทั้งหมดทั้งสิ้ นของ
พรหมจรรย์ หรื อของศาสนา เป็ นชุมชนสาธารณโภคี สาราณียธรรม ๖(หลักการอยูร่ ่ วมกัน) คือ เมตตากายกรรม
วจีกรรม มโนกรรม แบ่งปันลาภแก่กนั และแต่ละคนมีศีล มีทิฏฐิ เสมอสมาน15 (ไม่ได้เสมอเท่ากันหมด) มีพุทธ
พจน์ ๗ ระลึกถึงกัน รักกัน เคารพกัน เกื้อกูลช่วยเหลือกัน ไม่วิวาทกัน พร้อมเพรี ยงกัน น้ าหนึ่งใจเดียวกัน16
12
13

พ่อครสมณะโพธิรกั ษ์ ธรรมะก่อนฉัน ๒๑ สิงหาคม ๒๕๔๐
รายละเอียดในพระไตรปิ ฏก เล่ม ๙ “พรหมชาลสตร” ข้อ 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
16

รายละเอียดในพระไตรปิ ฏก เล่ม ๒๒ “สารานิยสตร” ข้อ ๒๘๒
รายละเอียดในพระไตรปิ ฏก เล่ม ๒๒ “สารานิยสตร” ข้อ ๒๘๓
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๕) เป็ นประโยชน์ คุณค่ าต่ อทุกคนต่ อโลก นาคาสอนของพระพุทธเจ้าและในหลวงรัชกาลที่ ๙ เศรษฐกิจพอเพียง
คือการพึ่งตน แล้วช่วยคน ประโยชน์ตนคือ ลดละกิเลสในตน เป็ นพหุชนหิ ตายะ พหุชนสุขายะ โลกานุกมั ปายะ
เพื่อประโยชน์สุขของมวลมหาชนเป็ นอันมาก เป็ นผูร้ ับใช้โลก ช่วยโลก อโศกเพื่อมวลมนุษยชาติ
อุดมการณ์สูงสุดของชาวอโศก มี ๗ ส. ๑) ส.สุขที่กิเลสลดลง ๒) ส. สูง ได้รับการยอมรับคุณค่าความ
ดีงามที่จริ งจากผูอ้ ื่น ๓) ส. สร้างสรร สร้างอย่างเลือกเฟ้นด้วยความมีปัญญา ๔) ส. เสี ยสละ พยายามเสี ยสละให้
มากเสมอ เพราะเห็นเป็ นคุณค่าของชีวิต แม้ที่สุดเสี ยเปรี ยบก็จายอมเมื่อถึงคราว ๕) ส. สมบัติ เป็ นโลกุตรสมบัติ
หรื อ อาริ ยสมบัติ ๖) ส.สู ญ สู ญสิ้ นกิเลส ตัณหา อุปาทาน ๗) ส.สัมบูรณ์ มีทุกอย่างครบทั้ง ๖ ส. หรื อ สรุ ปว่า ๑)
อิสรเสรี ภาพ ๒)ภราดรภาพ ๓) สงบ ๔) สมรรถภาพ ๕) บูรณภาพ ๖) สุญภาพ และ ๗) สุนทรี ยภาพ

ภาพที่ ผ้เขียนได้ ่ายภาพร่วมกับสมณะชาวอโศก และชาวชุม ชน ณ หน้าลานเผาศพในพุทธส านศีร ษะ อ โศก
อ กันทรลักษ์ จ
ศรีษะเกษ ภาพจาก บุญนิยมทีวี

ภาพที่ ๔ วิ ีชีวติ ชาวอโศก บ้าน วัด โรงเรียน การแต่งกาย ภาพจากบุญนิยมทีวี, ใจกลั่น นาวาบุญนิยม, สมณะบินก้าว ชาว
หินฟ้า, และ สุกญ
ั ญา มโนบาล

พ่อครสมณะโพธิรกั ษ์ ได้กาหนดบุญญาวุธชาวอโศกไว้ ๗ อย่าง ดังนี ้ ๑) อาหารมังสวิรตั ิ ๒) ตลาด
อาริยะ ๓) กสิกรรมไร้สารพิษ ๔) สุขภาพบุญนิยม ๕) การศกษาบุญนิยม ๖) การสื่่อสารบุญนิยม และ
๗) การเมืองบุญนิยม (กลุ่มสุดฝั่งฝัน. ๒๕๕๖ : ๙) แนวคิดบุญนิยม เปรียบดัง บุรุษผม้ ากนา้ ใจ ดุจสายนา้
ยิ่งใหญ่ดจุ ขุนเขา และยืนยงอย่ตลอดกาล เพื่อกอบกม้ วลมนุษยชาติ
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๑) กสิกรรมไร้สารพิษ เน้นการปลกข้าว พืชผัก ผลไม้ปลอดสารพิษในพืน้ ที่มากกว่า ๑๐๐๐ ไร่ เพื่อบริโภคเอง
ในชุมชนและ จาหน่ายในราคา ก แจกฟรีท่ศี าลาปันสุข ชุมชนไม่ได้รบั เงินสนับสนุนจากรัฐบาลในช่วงระบาด
ของ

โควิด -19 เพราะเสียสละให้คนที่ลาบากกว่า เน้นกสิกรรมผลิตอาหารปัองกันวิก ตของชาวโลก

๒) ปุ๋ยสะอาด ขยะวิทยา มีการนาขยะมาทาปุ๋ ย มีโรงปุ๋ ยอินทรีย์ จานวน ๔ โรงเช่นที่ ราชธานีอโศกผลิตและ
ขายให้กสิกรในราคา ก
๓) สุขภาพบุญนิยม มีการดแลสุขภาพแบบองค์รวมหลัก ๘ อ. ของพ่อครสมณะโพธิรกั ษ์ กาเนิดขน้ ตัง้ แต่ปี
๒๕๔๖ มีแนวปฏิบตั ิของแพทย์วิ ีธรรม(ยา ๙ เม็ด โดย ดร.ใจเพชร กล้าจน) แพทย์แผนไทย และการประเมิน
สุขภาพแบบองค์รวมโดยการอ่านม่านตาบรณาการกับหลักอริยสัจ ๔ เรียนเพื่อเป็ นหมอดแลตัวเอง และเป็ นจิต
อาสาพ่งตนแล้วไปช่วยคนทุกชุมชน โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ไม่ อื ้ ประกันสุขภาพ มีโรงพยาบาลขนาดเล็ก ๒ แห่ง ที่
ปฐมอโศก และที่ ศีรษะอโศก ดแลจน งวาระสุดท้าย งานเผาศพเป็ นงานเรียบง่าย ตายเช้า เผาบ่าย มีสมณะทา
พิธีเทศน์ก่อนเผา
๔) เศรษฐกิจบุญนิยม ใช้หลักเศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ ขาดทุนคือกาไรของเราตามท ษฏีของในหลวงรัชกาลที่
๙ หรือ เศรษฐศาสตร์บญ
ุ นิยม หลักแรงงานฟรี ไม่มีเงินเดือน จัดตลาดอาริยะจาหน่ายสินค้าปัจจัย ๔
อุดมการณ์บญ
ุ นิยม คือ ๑)ขาย กกว่าท้องตลาด ๒) ขายเท่าทุน ๓)ขายต่ากว่าทุน และ ๔)แจกฟรี 17กลุม่ บริษัท
ของชาวอโศก มีบริษัทฟ้าอภัย บริษัทพลังบุญ บริษัทแด่ชีวิต บริษัทขอบคุณ บริษัท อยหลังเข้าครรลอง จากัด
และ บริษัทปัจจัยชีวี มีโรงสีขา้ ว ๒ แห่ง มีรา้ นอาหารมังสวิรตั ิ ๖ แห่ง
๕)การศึกษาบุญนิยม มีการศกษาเป็ นของตนเอง มีคาขวัญว่า ศีลเด่น เป็ นงาน ชาญวิชา มีโรงเรียน ๖ แห่ง
ได้แก่ สัมมาสิกขาปฐมอโศก, สันติอโศก ศีรษะอโศก, สีมาโศก, และ สัมมาสิกขาราชธานีอโศก ตัง้ แต่
ระดับประ ม จน ง มัธยมศกษาปี ท่ี ๖ จบแล้วจะเรียนต่อสายอาชีพที่วิทยาลัยอาชีวะของชุมชน หรือ จะไปต่อ
มหาวิทยาลัยนอกชุมชนได้ไม่จากัด ครต้องเป็ นผป้ ฏิบตั ิธรรมอย่างน้อยต้องมีศีลห้า กินมังสวิรตั ิ ทางานฟรี ไม่มี
เงินเดือน ประกอบด้วย ๓ องค์กรดังนี ้ ๑) ศีลเด่น สมณะ เป็ นผส้ อนศีลธรรม และตรวจสอบศีลนักเรียนทุกวัน
เพราะสมณะคือครผม้ ีคณ
ุ สมควรในตนก่อนค่อยสอน ๒) เป็ นงาน ผป้ กครองในชุมชนมีหลากหลายอาชีพ
สามาร เป็ นปฏิบตั ิกร วิทยากร เป็ นแหล่งฝกปฏิบตั ิงานของนักเรียนได้ ไม่ว่าจะเป็ น เกษตรกรรม งานช่าง งาน
ฝี มือ ต่างๆ รวมทัง้ ด้านการสาธารณสุข ๓) ครจริงๆ เป็ นผม้ ีคณ
ุ วุฒิรบั รองทางการศกษาตามที่กระทรวงกาหนด
เป็ นผส้ อนให้นกั เรียนมีความเป็ นผ้ “ชาญวิชา”ในวิชาชีพนัน้ ๆ

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)สือ่ สารบุญนิยม ชาวอโศกไม่ปฏิเสธเทคโนโลยีสมัยใหม่ แต่จะเลือกประโยชน์ของเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร
เผยแพร่ธรรมะ สืบสานพระศาสนา ทางบุญนิยมทีวี ทัง้ ออนไลน์ โดยเฉพาะช่วงของโควิด-19 ทาให้ชาวอโศก
และผท้ ่สี นใจธรรมะทัง้ ในและต่างประเทศ ทั่วโลกได้พบกัน
๗)การเมืองบุญนิยม เมืองไทยมีพทุ ธศาสนาเป็ นแกนประชาธิปไตย มีอายะ ๓อายะแปลว่า ประโยชน์ คุณค่า
เพื่อมวลประชาชน เป็ นสุดยอดของประชาธิปไตยของพุทธที่ดีท่สี ดุ ในโลก18อุดมการณ์การเมืองต้องมีคณ
ุ ธรรม
เป็ นเรื่องของการเสียสละ เป็ นธรรมาธิปไตย สังคมสงบสุขได้ นาพาประเทศอย่รอดสุขได้ดว้ ยการสนับสนุนคนดี
มีคณ
ุ ธรรมไปบริหารประเทศ
วิถีชีวิตชุมชนชาวอามิช (Amish Lifestyle)
แนวคิด ความเชื่อศาสนาวัฒนธรรม ชาวอามิชเชื่อในพระเจ้า ศรัทธายดมั่นการตีความตามบัญญัติในพระ
คัมภีรเ์ คร่งครัดในคาสอนปฏิบตั ิเพื่อควบคุมความประพ ติ
เชื่อว่าความศรัทธาทางศาสนาและวิ ีชีวิตของ
ชุมชนต้องพ่งพากันและแยกจากกันไม่ได้ ในปี ๑๖๙๓ นาโดย บาทหลวง Jacob Ammanที่บรรดา
ผต้ ิดตามเรียกว่า อามิช ประชากรอามิช อพยพมาอย่สหรัฐอเมริกาครัง้ แรกในปี ๑๗๓๐ ในช่วงครง่ หลังของ
ศตวรรษที่ ๑๙

แบ่งออกเป็ นชาวอามิชสมัยก่อน (Old order)และ ชาวอามิชเมนโนไนต์ (New

order) ทุก ๒๐ ปี จะมีประชากรเพิ่มขน้ เป็ นสองเท่า ปัจจุบนั มีประมาณ ๒๔๐๐๐๐ คน(มีเข้ามีลาออก) มี
๒๐๐ กว่าชุมชน ทัง้ ในสหรัฐอเมริกาและแคนาดาที่สหรัฐอเมริกามี ๒๕ เมืองที่ใหญ่สดุ ตัง้ อย่ท่เี พน ิลเวเนีย
(๖๐,๐๐๐คน) รัฐอื่นๆ เช่น Indiana, Iowa, Illinois, Kansas, Wisconsin, Main,
Missouri, and Minnesota19
คริสตจักร ปกครองตนเอง มีสมาชิกรับบัพติสต์มาประมาณ ๗๕ คนต่อเขต มีอธิการนักเทศน์สอง งสี่คนและ
ผอ้ าวุโสหากเขตมีขนาดใหญ่ขน้ มากก็จะ กแบ่ง จัดศีลมหาสนิทปี ละ สองครัง้ บชาในบ้านเพื่อคนกลุม่ ใหญ่ได้
พบปะกัน ผลัดกันเป็ นเจ้าภาพนมัสการ
ลักษณะสังคม เป็ นสังคมพ่งตน ทวนกระแสสังคมโลกทุนนิยม ปฏิเสธประกันสังคม และ หรือ รัฐสวัสดิการ
สังคมจากรัฐบาล อาศัยในชุมชนชนบทเล็กๆ มีความสัมพันธ์ในครอบครัวและสังคมที่แน่นแฟ้น เป็ นชุมชนที่
พ่งพาช่วยเหลือ ่งกันและกันทัง้ ชุมชน
ลักษณะชาวอามิช เป็ นคนอ่อนน้อม ่อมตน ชีวิตจิตวิญญาณแห่งการทาความดี ใช้ภมิปัญญามากกว่าความร ้
ทางเทคนิค มีความเป็ นอย่เรียบง่าย ขยัน อดทน ไม่แข่งขัน ไม่ต่อต้าน แสวงหาการแก้ไขความขัดแย้งอย่างสันติ

18
19

พ่อครสมณะโพธิรกั ษ์ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๔ พุทธส านปฐมอโศก
โดนัลด์ บี. เครย์บิล ปริศนาของวัฒนธรรมอามิช ๒๕๓๒
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หลังจากอายุ ๑๖ ปี อนุญาตให้แสวงหาอิสรภาพการผจญภัยโลกภายนอก แล้วให้เลือกที่จะกลับมารับบัพติสต์
ตอนเป็ นผใ้ หญ่ดว้ ยความสมัครใจ เมื่อยอมรับแล้วก็ตอ้ งแยกตัวจากสังคมสมัยใหม่
คุณธรรม และคุณค่าของชีวิต เป็ นคนที่ใช้ชีวิตแบบสมัยเก่า รักสงบ ยอมจานน ยอมรับในทุกสิ่งที่เกิดด้วย
ความอ่อนโยนต่อผอ้ ่นื การเคารพเชื่อฟั งผม้ ีอานาจทางศาสนา(อานาจทางธรรมะ)ในคริสตจักร เป็ นคุณธรรมที่
สาคัญ คนอามิชยืนยันว่าตนเองมีความสุข และหลักการพ่งพาตนเองและจับกลุม่ กันไว้ให้แน่นนัน้ ดีแล้ว

ภาพที่ ผูเ้ ขียนและทีมแพทย์วิถ ีธรรม มู ล นิธิแพทย์วิถ ีธรรมแห่งประเทศ
ไทย และ ชมรมแพทย์วิถ ีธรรมสหรั ฐอเมริ ก า ได้ไปศึก ษาดูงานชุมชนอามิชที่
เมื่อ ๙ ก นั ยายน ๒๕๕๙ เครดิต
ภาพ คุณจี รนันท์ ทับเนียมบุญ และ สุกัญญา มโนบาล

ภาพที่ ๕ วิ ีชิวิตชาวชุมชนอามิช วัฒนธรรม การศกษา อาชีพ การแต่งกาย (เครดิตภาพจาก web. จรินนั ท์ ทับเนียมบุญ และ สุกญ
ั ญา มโนบาล

การแต่งกาย ชุดอามิชเป็ นสัญลักษณ์สมาชิกกลุ่ม มาจากชุดชาวนาในศตวรรษที่ ๑๗ เสื้ อผ้าธรรมดา สะท้อนถึง
ความอ่อนน้อมถ่อมตน หลีกเลี่ยงความโดดเด่นของแต่ละบุคคลด้วยสี เรี ยบง่าย น้ าเงินเข้ม เขียว ม่วง น้ าตาลและ
ดาเป็ นสี เสื้ อผ้าที่พบบ่อยที่สุด หญิงสวมชุดสุภาพแขนยาวและกระโปรงเต็มตัว เสื้ อคลุมและผ้ากันเปื้ อน ไม่ตดั
ผม แต่มวยไว้ที่ดา้ นหลังคลุมด้วยหมวกไหมพรมสี ขาวเวลาเข้าโบสถ์ สาวโสดและวัยรุ่ น อายุต่ากว่า ๒๐ ปี จะ
คลุมผมด้วยหมวกสี ดา หญิงอามิชไม่แต่งหน้า และไม่อนุญาตให้ใส่เครื่ องประดับ
ชุดผู้ชาย สวมกางเกงขายาวสี เข้ม เสื้ อสี เข้ม เสื้ อโค้ททรงตรง ถุงเท้าดา รองเท้าดา สวมหมวกฟางปี กกว้าง ไม่ไว้
หนวด แต่ไว้เคราซึ่งแสดงว่าไม่โสด และเป็ นผูท้ รงคุณวุฒิ ใครฝ่ าฝื นการแต่งกายจะถูกตาหนิจากผูน้ าชุมชน
วินัย สมาชิกที่รับบัพติสต์มาจะยึดมัน่ ในกฏของคริ สตจักรทางศีลธรรม ใครทาผิดกฏจะถูกคว่าบาตร
วันศักดิ์สิทธิ์ เฉลิมฉลองวันศักดิ์สิทธิ์เช่นเดียวกับคริ สเตียนคนอื่นๆ คริ สตมาส และ อิสเตอร์
ครอบครัว เอกลักษณ์ส่วนบุคคลและชีวิตทางจิตวิญญาณ เป็ นหัวใจของชาวอามิช ชาวอามิชแต่งงานกับอามิช
ห้ามหย่าร้าง เป็ นครอบครัวใหญ่ ไม่คุมกาเนิด มีลูกเฉลี่ย ๗ ถึง ๘ คน ผูช้ ายทางานในฟาร์ม ไร่ นา สวน และ นอก
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บ้านกับพ่อ ลูกสาว ทางานในบ้านกับแม่ บทบาทชายหญิงคือสิ่ งที่พระเจ้าให้มา หญิงเป็ นผูใ้ ต้บงั คับบัญชา
ปกครองแบบปิ ตาธิปไตย ผูใ้ หญ่จะได้รับความเคารพจากครอบครัว จนถึงแก่เฒ่า จะไม่เลือกไปอยูบ่ า้ นพัก
คนชรา พิธีศพของชาวอามิชมีลกั ษณะเรี ยบง่ายฝังในสุสานเช่นเดียวกับคริ สตศาสนา แต่อาจแตกต่างกันในแต่ละ
ชุมชน
ภาษา ใช้ ๓ ภาษา ที่บา้ นใช้ภาษาเยอรมัน เรียกว่า เพน ิลเวเนีย ดัตช์ เด็กๆจะเรียนภาษาอังก ษที่โรงเรียน
ผใ้ หญ่เรียนภาษาเยอรมันชัน้ สงที่คริสตจักร เรียกคนที่ไม่ใช่อามิชว่า “คน English”
การศึกษา มีระบบการศกษาส่วนตัว โรงเรียนประมาณ ๑๒๐๐ แห่ง กสร้างและบารุงรักษาโดยมลนิธิของ
โบส ์ เป็ นอาคารเรียนแบบห้องเดียว(One -room schoolhouse) มีนกั เรียน ระหว่าง ๒๕ ง ๓๕ คน
หลักสูตร เน้นพืน้ ฐานความสามาร ในการอ่าน เขียน สะกด ภมิศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ ศาสนา “Four
Rs” of Reading, writing, arithmetic, and religion เรียนหมุนเวียนกันไป กลุม่ ละครง่ วัน
(๘.๐๐-๑๕.๐๐)พักเที่ยง ๑ ชั่วโมง เรียนหนัก ไม่มีการบ้าน เชื่อว่าเมื่อโตขน้ จะนาความรจ้ ากห้องเรียนไปใช้
เพียงแค่ครง่ เดียว จงกาหนดให้เรียนในโรงเรียนจน ง ๑๔ ปี (เกรด ๘) หากเกินกว่านีจ้ ะขัดต่อความเชื่อของชาว
อามิชที่จะทาให้เกิดการแข่งขันเกิดแรงกดดันทัง้ ทางร่างกายและอารมณ์จะพาพวกเขาออกจากชุมชนในช่วง
วัยรุน่ ที่สาคัญของการกาลังก่อตัวของชีวิตที่ตอ้ งฝกทักษะ เช่นผช้ ายทางานที่ฟาร์ม ผห้ ญิงเรียนงานบ้านกับแม่
และพี่สาวเป็ นต้น ในปี ๑๙๗๒ ศาลรัฐธรรมนญสหรัฐ ประกาศจะไม่มีการบังคับให้ชาวอามิชต้องเรียนจบระดับ
มัธยมปลาย และพบว่าจบการศกษาขัน้ พืน้ ฐานแล้ว ๒๐% ยังทางานในฟาร์ม นอกนัน้ เป็ น หมอ ทนายความ
ครู ครจะเป็ นสาวโสดที่ ศรัทธาต่อศาสนาและมีความสามาร ในการสอน โดยคณะกรรมการครผป้ กครองของ
ส านศกษา เป็ นผเ้ ลือก
อาชีพในอุดมคติของชาวอามิช คือการเป็ น ชาวนา เป็ นเกษตรกรที่ยอดเยี่ยม ทาการเกษตรไม่ใช้ปยุ๋ และ
สารเคมีใดๆ เลีย้ งสัตว์เพื่อรีดนมและผลิตเนือ้ ปลกข้าวโพดเพื่อเป็ นอาหาร เลีย้ งสัตว์ และ ขาย ใช้มา้ ในการไ
คราดเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการทาฟาร์มขนาดเล็ก อันเป็ นหัวใจของชาวอามิช กลุม่ Old order Amish จะ
ปฏิเสธที่จะใช้เครื่องจักร งานในฟาร์มเป็ นงานหนัก แต่เชื่อว่าเป็ นพรของพระเจ้าที่ทาให้เป็ นคนพ่งตนเองได้
อามิชจิตวิญญาณพอเพียง ผห้ นั หลังให้โลก เกษตรดัง้ เดิมกลางโลกทุนนิยม20
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม ในบางชุมชนมากกว่า ๘๐% ทาธุรกิจขนาดเล็ก เช่น เฟอร์นิเจอร์ ในร่ม และใน
สวน เพิงเล็กๆ ผ้าห่ม และ เครื่องหนัง ชายชาวอามิชก็ทางานโรงงานเช่นกัน โรงงานอุตสาหกรรมที่มีช่ือเสียงใน
ด้านยุง้ ข้าว มีประเพณีลงแขกชายช่วยทาโรงนา ในขณะที่หญิงจานวนหน่งทาอาหารเลีย้ งคนงาน ระบบ
20

(technologychaoban.com Zokanation.nationtv.tv.)
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เศรษฐกิจใหญ่ๆ เรียนจากวัฒนธรรมสมัยใหม่ มีอปุ กรณ์ ่อมบารุง มีการใช้ธนาคารเหมือนคนสหรัฐอเมริกา
ทั่วไป จ่ายภาษีปกติ แต่ไม่รบั ประกันสังคมเมื่อมีภาวะตกงาน ไม่เลือกบานาญ หรือเงินสวัสดิการใดๆ เพราะจะ
ทาให้คณ
ุ ค่าของการพ่งตนเองลดลง (Self-sufficient) แต่จะรับจากชุมชนหรือ ยืมเงินกันในกลุม่ ชาวอา
มิชยังจ่ายเงินเพื่อส่วนรวม ให้มลนิธด้วยการเรียนรภ้ าษา ่นิ ของชาวสวิสเยอรมัน
อุตสาหกรรมของชาวอามิชที่ PA Dutch Country เปลี่ยนจากการไ หว่านสร่ ายได้ จานวนประชากร
ที่ไม่ได้ทาอาชีพเกษตรก็สร้างรายได้จากอุตสาหกรรม ๔ ลักษณะ คือ ๑) มีศาลาหรือกระท่อมข้างบ้านข้างฟาร์ม
ขายผลผลิต และ รับงาน ่อม งานฝี มือ ๒) ร้านใหญ่ ประกอบด้วย อุปกรณ์ในฟาร์ม เครื่องตัดหญ้า เฟอร์นิเจอร์
ห้องเก็บของเคลื่อนที่ ๓) การรับสร้างไ โล งานไม้ อุกรณ์สร้างบ้าน ตใ้ นห้องครัว เป็ นต้น ๔) ร้านค้าปลีก มีขาย
เครื่องมือในบ้าน อุปกรณ์ ่อม เสือ้ ผ้า เฟอร์นิเจอร์ ผ้าห่ม ภาพวาด
สันทนาการ เด็กๆเล่นเบสบอลในโรงเรียน เล่นๆรอบฟาร์มก่อนและหลังเลิกเรียน งานที่สร้างความเพลิดเพลิน
ให้ผห้ ญิงคือ การร่วมแรงร่วมใจกันทาผ้าห่มจากเศษผ้า (Quilting bees and frolies)ที่ไม่เหมือนกัน
แต่กลมกลืน ดสวยงามเป็ นสภาพความสัมพันธ์จากจิตใจที่ลดอัตตาตัวตน ไม่มีหน้าตาในสังคม แม้แต่ต๊กุ ตาก็
ไม่มีหน้าตา (Faceless) เพราะทุกคนเท่าเทียมกันในสายตาพระเจ้า การเดินทางไปสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์ กิน
ข้าวนอกบ้านในวันเกิด การเยี่ยมญาติพ่นี อ้ งในต่าง ่นิ รวมทัง้ ญาติท่ปี ่ วย ือเป็ นการพักผ่อน
อาหารทีม่ ีชื่อเสียง คือ PA Dutch Chicken corn soup, sticky bun or funnel cake
ไฟฟ้ าและเทคโนโลยี ไม่อนุญาตให้มีไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ อินเทอเน็ต วิทยุ โทรทัศน์ สเตอริโอ หรือโทรศัพท์ใน
บ้านเพื่อรักษาเอกลักษณ์ของวิ ีชีวิต หลีกเลี่ยงสิ่งอานวยความสะดวกและเทคโนโลยีท่ที นั สมัยตามมาผ่าน
สายไฟเชื่อว่าเทคโนโลยีเป็ นสิ่งชั่วร้ายหากใช้ในสิ่งที่ไม่จาเป็ นต่อการดารงชีวิต เกิดความไม่เสมอภาค และ
ความเหลื่อมลา้ ในสังคม
มีผลต่อจิตวิญญาณทาให้ใจหยาบกระด้าง โน้มเอียงไปทางรุนแรง
ทาให้
ความสัมพันธ์ ความสนใจในสังคมและครอบครัวน้อยลง และห่างจากพระเจ้ามากขน้ ดังคาพดว่า “หากมีไฟดวง
เดียวทุกคนจะมาอย่รวมกัน หากทุกคนมีไฟก็จะต่างคนต่างอย่”จงใช้ตะเกียงเจ้าพายุ แบตเตอรี แรงดันแกส
และ ไฟฉาย อนุญาตให้ใช้ไฟไม่เกิน ๑๒ โวลต์ สาหรับเครื่องดดนมไฟฟ้า เครื่องทานา้ อุ่น และ เครื่อง กั ผ้าที่ไม่
มีเครื่องอบผ้า ่งไม่ทาให้เศรษฐกิจชุมชนเสียหาย แต่ยอมให้ดทีวีในโรงแรมหรือใช้คอมพิวเตอร์ในที่ทางาน
ภายนอกได้ ในปี ๑๙๕๐ อนุญาตให้มีโทรศัพท์สาธารณะนอกบ้าน ไว้ใช้กรณีฉกุ เฉิน
การขนส่ง จากัดการเดินทางไม่ให้เดินทางไปที่ไกลๆ เพื่อป้องกันความแตกแยก ให้ใช้เฉพาะร ม้า มีไฟ
กระพริบไฟฟ้ากับร ม้าเพื่อให้ กกฏหมาย ไม่อนุญาตให้ใช้ร ยนต์ เครื่องบิน ยอมให้ใช้ร บริการจากเพื่อนบ้าน
ได้ า้ จาเป็ น หรือใช้ร รับจ้างที่ลกจ้างไม่ใช่คนอามิช เวลาไปโรงเรียนหรือโบส ไ์ ปด้วยร จักรยาน
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ไม่มีการถ่ายภาพ หรือมีรปภาพในบ้าน ห้ามปั้นเทวรปหรือจาลองภาพเหมือนมนุษย์ เพราะต้องการให้จาการ
กระทา คุณความดีขณะมีชีวิตอย่ แทนการจดจารปร่างหน้าตาหรือภาพลักษณ์ภายนอก า้ ใครทา ือว่าเป็ นการ
ละเมิดพระคัมภีรใ์ บเบิล้ (Exodus 20:4)
สุขภาพ ชาวอามิชมีการดแลสุขภาพหลายรปแบบ ยังมีนดั กับแพทย์และทันตแพทย์ ตัดแว่นสายตา เด็กๆจะ
ฉีดวัค ีน แต่ผใ้ หญ่ไม่นิยมฉีดวัค ีน
การเมือง ปฏิเสธการเกณฑ์ทหาร รักสงบ สันติ ไปเลือกตัง้ แต่ไม่ติดยดในบุคคลหรืออานาจการปกครอง
ตารางที่ ๒ สรุปชุมชนอโศกและอามิชทวนกระแสสังคมกระแสหลักของโลก

อโศก

และ อามิช

ชุมชนทวนกระแส

อโศก และ อามิช
ศาสนา ยดการปฏิบัติตามคาสอนที่ กตรง เคารพเชื่อฟั งผ้ปฏิบัติดีปฏิบัติ
ชอบมีหม่มิตรดีชุมชนดี เป็ นทั้งหมดของศาสนา ตัดพิธีกรรมอืน่ ที่ไม่มีในพระ
ไตรปิ ฏกหรือในพระคัมภีร์ใบเบิล้ ออกไป
การศกษาพ่งตน เรียนร้ชีวิตและสังคม ศีลเด่น เป็ นงาน ชาญวิชา จบมามี
อาชีพ ไม่แข่งขันเอาเปรียบ ใน ลาภ ยศ สรรเสริญ สุข ใช้ปัญญาแก้ปัญหา
เพราะศกษา งระดับจิตวิญญาณ ดับรปนามเป็ นนิพพาน ไม่ให้กิเลสเกิดใหม่
ในจิตวิญญาณ
สุขภาพพ่งตน ดแลตนเอง ครอบครัว และชุมชนได้ด้วยวิธี เรียบง่าย
ประโยชน์สง ประหยัดสุด บรณาการกับศาสตร์สมัยใหม่ ไม่เป็ นภาระแก่
สังคม และประเทศชาติ
เศรษฐกิจเพอเพียง เศรษฐศาสตร์บุญนิยม ธุรกิจชุมชนและครอบครัวขนาด
เล็ก ไม่เน้นกาไรมาก ขยัน อดทน เต็มใจ พอใจ ใจพอ สุขใจ มักน้อย สันโดษ
เสียสละ แต่ไม่ฝืดเคือง มีกินมีใช้ไม่สะสมเกินความจาเป็ นของชีวิต แรงงานมี
การลงแขก หรือทางานฟรี เทคโนโลยีใช้เท่าที่จาเป็ น ธุรกิจ อุต สาหกรรมที่
จาเป็ นขนาดเล็ก ยั่งยืน มั่นคง เน้นกสิกรรมไร้สารพิษ ผลิตอาหารให้ชาวโลก
การเมือง ไม่เล่นการเมือง แต่สนับสนุนคนดีมีคุณธรรมบริหารประเทศให้
เป็ นประชาธิปไตยที่มีธรรมาธิปไตย อธิปไตยที่ยิ่งใหญ่ คือ สงบและหมด ่ง
ความโลภ โกรธ หลง หมดอัตตาไม่เห็นแก่ตัว ไม่โลภอยากได้เกินความเป็ น
ธรรม หรือไร้ศีลธรรม ประชาธิปไตยที่สมบรณ์แท้ต้องมีส าบันเป็ นศนย์รวม
จิตใจของประชาชน และนักการเมือง เสียสละ เกือ้ กล เพื่อความสุขแก่ชนหม่
มาก และ อนุเคราะห์ต่อชาวโลก

ชุมชนกระแสหลักของ โลก
ชุมชนกระแสหลักของโลก

ศาสนา ยด ตามพระไตรปิ ฏกและพระคัมภีร์ แต่รวมพิธีกรรมอื่นๆ เข้าไปจานวนมาก
จนเป็ นศาสนาพาณิชย์
การศกษาที่ม่งุ เน้นความเป็ นเลิศของบุคคล และความร้ทางโลกๆ ภายนอกมากกว่า
เรียนร้กิเลสในตน เกิดการกดดัน แข่งขัน ชิงดี ชิงเด่น ในลาภ ยศ สรรเสริญ สุขโลกๆ
เรียนร้มากแต่ขาดปั ญญาแก้ปัญหา เครียด เบียดเบียนตนและคนอื่น เกิ ดปั ญหา
อื่นๆตามมา เพราะไม่ลดกิเลส แก้ปัญหาประเทศไม่ได้
สุขภาพ ต้องพ่งวัต ุและขน้ อย่กับบุคลากรสุขภาพ ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัย
ค่าใช้จ่ายสง เกินความจาเป็ น ใช้หลักประกันทุนนิยมภายนอก เป็ นภาระรัฐบาล

เศรษฐกิจทุนนิยม มุ่งเน้นธุรกิจขนาดใหญ่ อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ เอาเปรียบธุรกิจ
ขนาดย่อม ใช้เทคโนโลยีระดับสง ค่าใช้จ่ายการลงทุนสงและหวังกาไรส งจนไร้
ศีลธรรม สร้างอานาจ อื ้ เป็ นลัทธิทุนนิยม หลอกและสนับสนุนให้ทุกคนรวย ด้วย
การรวมหุ้นลงทุน ในวิธีต่างๆ ชีวิตฟุ่ มเฟื อย มีเกิน จนเหลือกินเหลื อใช้ ทาลาย
วัฒนธรรม และทรัพยากรของประเทศ ของโลกที่ควรแบ่งปั นอย่างเป็ นธรรม
การเมืองเป็ นเรื่องของอานาจ แยกตัวจากศาสนาทาให้ขาดคุณธรรม และศีลธรรมที่
ดีงาม ใช้กฏหมายไม่เป็ นธรรม มีความเหลื่อมลา้ ในสังคม เรียกร้องให้ได้มา ่งสิทธิ
แต่ไม่ทาหน้าที่ เห็นแก่ตัวและเฉพาะกลุ่ม ใช้ความรุนแรงแทนการแสวงหาความ
สงบด้วยวิธีต่างๆ

บทสรุ ปว่าด้วยอโศกและ อามิช วิถีชีวิตทวนกระแส แก้วิกฤติโควิด-19 ชาวอโศก “คนไม่ทกุ ข์”
ก่อตัง้ โดยพ่อครสมณะโพธิรกั ษ์ สอนมานานกว่า ๕๐ ปี ชาวอามิชเป็ นชื่อที่ตงั้ ตามบาทหลวง Jacob
Amman ตัง้ รกรากที่สหรัฐอเมริกานานกว่า ๓๐๐ ปี ต่างเป็ นชนกลุม่ น้อยแต่พ่งตนและช่วยคนให้พน้ ทุกข์
ปลอดภัย มีเอกลักษณ์ ยดมั่นและศรัทธาในหลักศาสนาที่ตนปฏิบตั ิ ด้วยปัญญา เห็นแก่ประโยชน์ชมุ ชนหม่กลุม่
เป็ นหลัก อ่อนน้อม ่อมตน ใจพอ มักน้อย สันโดษ ลดตัวตน สงบ สะอาด ประหยัด มีศีล มีวินยั ทัง้ ก่อน ขณะที่
มีภาวะวิก ตโควิด-19 และอนาคตดังนี ้ ๑)มีนกั ผลิตคือ ผล้ งมือทากสิกรรมไร้สารพิษ ผลิตอาหาร ข้าว ยา ผัก
ผลไม้ ทาปุ๋ ยสะอาด การศกษาบุญนิยม สุขภาพพ่งตน มีเศรษฐกิจและเศรษฐศาสตร์บญ
ุ นิยม ๒) มีนกั บริการ
คือผช้ ่วยทาในการจาหน่ายและแบ่งปันผลิตภัณฑ์ ๓) มีนกั บริหารคือครผฝ้ กให้มีอาชีพ และ
๔) มีนกั บวช
ผใ้ ห้ธรรมะที่ กตรงและเป็ นผน้ าทางจิตวิญญาณ
หากชุมชนกระแสหลักได้ศกษาเปรียบเทียบลดและปรับ
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โครงสร้างกระแสทุนนิยมที่กาลังล่มสลายในแต่ละด้านจากภัยโควิด-19 มาเป็ นบุญนิยม สร้างภมิคมุ้ กันให้ชีวิต
ตน ชุมชน สังคมให้มี การศกษา เศรษฐกิจ และการเมืองที่พฒ
ั นาพร้อมคุณธรรมใช้ปัญญาแก้ปัญหา จะเกิด
ความมั่นคงเป็ นประโยชน์สขุ ของมวลมนุษยชาติอย่างยั่งยืนดั่งปรากฏในชุมชนของชาวอามิชและชาวอโศก
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