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คําถาม 2: หนูอยากใหอาจารยตอบในเวปไซตคะ วากรณีเด็กชายเคอิโงะมีมุมไหนบางที่พอจะมองในทางธรรมไดคะ ?
(เพียรธรรม/นศ.มหาวิทยาลัยมหิดล)
คําตอบ: ตองมองวาเปนกรรมอยางหนึ่งของนองเคอิโงะครับ พระพุทธเจาตรัสไวในพระไตรปฎก (วิ.มหา.4/14/19) วา
‘การพลัดพรากจากคนที่รัก’ (ปยวิปปโยค) หรือ ‘การไดประสบพบกับคนที่ตัวเองเกลียด’ (อัปปยสัมปโยค) เปนทุกขที่
มีอยูประจําสัตว ทุกคนจะมีเหมือนกันหมด นอยหรือมากเทานั้นเอง ฉะนั้น ถาไมอยากเกิดมาแลวกําพราพอแม
ในชวงเปนคนอยูก็อยาพยายามพรากสัตวจากพอแมของมัน อยาฆาสัตวตัดชีวิตใหพอแมของสัตวนั้นๆ ตองพราก
จากกัน ถาใครกระทําอยูก็ลดเสียเถิดครับ ถาไมตองการเกิดมาเปนลูกกําพราพอหรือแมในอนาคตชาติ คนเกิด
มาแลวกําพราพอแมก็คือคนที่เคยพรากพอแมคนอื่นออกจากลูกๆ อาจจะเคยกระทําตอสัตวก็ได ผมวาตอไป นอง
เคอิโงะควรตองพยายามเขาใจหลักกฎแหงกรรมนี้ จะไดทําใจใหเขมแข็งและไมเสียใจมาก
ทุกวันนี้ สังคมไทยมีความเสี่ยงมากครับ เพราะสื่อลามกอนาจารมีแพรหลายไปทั่ว ทั้งซีดีทั้งวีดิโอ ทั้งอินเตอรเน็ต ทั้ง
หนังสือ คนเขาถึงสื่อที่ลามกเหลานี้แลวก็จะเกิดความตองการทางเพศ ทําใหตองการสนองความอยาก เด็กหนุมเด็ก
สาวจึงอยากมีแฟนและมีเพศสัมพันธกันงาย บางทีก็มีการถายคลิปแจกกันสงกันทางมือถือซึ่งเปนขาวใหเห็นเปน
ประจําจนดูเปนเรื่องธรรมดาไปแลว โดยที่หลายคนไมไดสนใจดวยซ้ําวาถามีบุตรขึ้นมาแลวจะดูแลและเลี้ยงดู
อยางไร การจะเลี้ยงดูบุตรธิดาใหเจริญโดยมีการศึกษาที่ดี มีคุณธรรมที่ดีสมแกที่เปนพอแม เปนเรื่องยาก โดย
ธรรมดาแลวตองใหทั้งหญิงและชายที่รักกันมีการศึกษา มีความรูและมีการมีงานทําเพื่อใหแนใจไดวาลูกเกิดมาจะไม
มีปญหา แตที่เห็นๆ ทุกวันนี้ มีหลายคนดีแตจะระบายราคะตัณหาแตไมมีปญญาที่จะเลี้ยงลูกใหไดดี เราจึงมีเด็ก
จํานวนมากซึ่งเกิดจากพอแมที่ไรการศึกษาเหลานี้เปนภาระใหแกสังคม
เด็กวัยรุนสมัยนี้เมื่อถูกสื่อลามกกระตุนมากๆ ก็หนามืด ขาดการยับยั้งชั่งใจและไมรูจักใชโยนิโสมนสิการ ไมเพียงแต
หมกมุนในกามารมณ ยังกินเหลา เขาผับ เขาเธคประจํา ทั้งที่รูวาสถานที่เหลานี้เปนอโคจร ทําใหสีล, สมาธิและ
ปญญาลดลง โดยธรรมดา เมื่อ กระทรวงศึกษาธิการจะสรางคนตามหลักพระพุทธศาสนาแลว นักศึกษาคือผูที่จัก
ตองศึกษา 1.วิชาการทางโลกเพื่อประกอบสัมมาชีพเลี้ยงครอบครัวและ 2.พัฒนาไตรสิกขาหรือศีล สมาธิและปญญา
ใหสูงขึ้นไปเรื่อยๆ ดังนั้น ถาจัดการศึกษาตามหลักพระพุทธศาสนาแลว ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีคุณธรรมสูงขึ้น เพราะถา
หลักสูตรจัดไดถูกตองเหมาะสมตามขั้นตอนที่ควรจะเปน ศีล สมาธิและปญญาจะไดรับการพัฒนาใหสูงขึ้นโดย

ลําดับ ดังนั้น ยิ่งเรียนสูงก็ยิ่งมีวิชาความรูและมีคุณธรรมสูงขึ้นตาม แตปญหาใหญสําหรับสังคมไทยก็คือระบบ
การศึกษาไทยไมเคยเดินตามหลักของพระพุทธศาสนาอยางจริงจัง ดังนั้น สมัยนี้ โจรใสสูทร แตงตัวดูดี หนาตาดี
รสนิยมดี ยิ่งเรียนสูงขึ้นยิ่งโกงเกง ภาพที่เห็นบอยๆ จนชินตาก็คือนักศึกษาทั้งหญิงทั้งชายนั่งกินเหลา-เบียรสูบ
บุหรี่กันตามรานขายเหลาหรือผับรอบๆ มหาวิทยาลัย เปนการประจานมหาวิทยาลัยอยางหนึ่งเพราะทําใหอดสงสัย
ไมไดวามหาวิทยาลัยสอนอะไรใหนักศึกษา? ยิ่งวิทยาลัยนานาชาติที่มีฝรั่งตางชาติมาเรียนมากๆ จะเห็นเด็กติดบุหรี่
แตง ตัว ไมค อยเรีย บร อย ไม คอยมีค วามเคารพครู อาจารย เรีย นรูหลายวิช ารอบโลก ยกเวนวิช าเดีย วคือวิชา
พระพุทธศาสนา ซึ่งเปนวิชาที่จะทําใหรูสึกรักพอรักแม รักครอบครัว เปนสุภาพบุรุษ ใกลชิดศาสนา อยูอยางพอเพียง
รักนวลสงวนตัว รักประเทศชาติและมีเมตตาจิตตอเพื่อนบาน
นักศึกษาหญิง ‘จํานวนมาก’ สมัยนี้ก็ไมดอยกวาชาย นอกจากจะใจงายเสียตัวใหเพื่อนนักศึกษาดวยกันและอยู
ดวยกันในหอพักฉันสามีภรรยาแลว บางคนยังขายตัวหาเงินมาซื้อของแพงใช บางโรงเรียนมีนักเรียนนักศึกษายก
พวกตีกันราวกับพอแมไมเคยสั่งสอนคุณธรรมจรรยาใดๆ วัยประถมมัธยมสมัยนี้ก็ขมขืนกระทําชําเรากันซึ่งหนา (เชน
ลูกนักรองเพื่อชีวิตบางคนที่ทําตัวเปน ‘ขยะสังคม’ พาพวกรุมโทรมนักเรียนหญิงมัธยมและถายคลิปไวประจานอีก
ต างหาก) หลั ก สู ต รกระทรวงศึ ก ษาธิก ารสมั ย นี้ดู จะไม ชว ยให มี ส ติ ยั้ ง คิ ด อะไรมากเลย รั ฐมนตรี ที่ม าทํ างาน
การศึกษาแตละคนที่ผมเคยเห็นก็วิสัยทัศนกุด ผมดูโครงการอะไรตอมิอะไรที่เวปไซตของกระทรวงศึกษาฯ นํา
แสดง ผมยังมั่นใจวายุทธศาสตรที่กระทรวงศึกษามีในปจจุบัน สรางคนใหมีความรูคูคุณธรรมไมไดหรอกครับ
ดังนั้น ผูปกครองสมัยนี้ตองระวัง นักเรียนนักศึกษาผูชายซึ่งมีสันดานเปนสุนัขจิ้งจอกตามสถานศึกษาตางๆ มีมาก
ขึ้น พวกนี้จะคอยลานักเรียนนักศึกษาหญิงมาเปนเครื่องบําเรอความใคร ซึ่งสามารถทําไดงาย เพราะกิจกรรม
มหาวิทยาลัยทุกวันนี้มีมากจนกระทั่งเปดโอกาสใหเขาถึงตัวผูหญิงไดงาย งานเลี้ยงกันตามหอพักนักศึกษาก็ยิ่งตอง
ระวัง เพราะยังมีนักศึกษาบางกลุมที่พยายามหลอกลอใหผูหญิงที่ตัวเองหลงรักไปเที่ยวหอ แลวลงเอยดวยการผสม
ใสยาสลบ จากนั้นก็ขมขืน ถาผูหญิงไดคบกับผูชายมาระยะหนึ่งแลวสวนใหญจะเงียบ ไมกลาแจงความ แม
นักเรียน/ศึกษาหญิงที่ใจงายก็เพิ่มมากขึ้นตามสภาพแวดลอมทางสังคม เมื่อคนสองพวกนี้มาเจอกัน ปญหาสังคม
จึงมีแตลุกลามใหญโต เด็กที่จะถูกพอแมซึ่งไรความรับผิดชอบทิ้งในสังคมไทยจะมีเพิ่มมากขึ้น ไมจําเปนตองพูดถึง
เด็ก ที่พอหรือแมเปนชาวตางชาติ นี่ขนาดสังคมนัก ศึกษาซึ่งมีการศึกษายังเนากันขนาดนี้ แลวประสาอะไรกับ
สังคมไทยทั่วไป หญิงชายลักลอบไดเสียกันและไมรับผิดชอบ บางทีก็ลักลอบเปนชูกันมีอยูเปนจํานวนมาก ผมวา
เหมาะสมแลว ที่โลกนี้มีโรคเอดสไวจัดการพวกส่ําสอนทางเพศหรือมีมะเร็งตอมลูกหมาก/มะเร็งปากมดลูกไวจัดการ
กับพวกลักลอบเปนชู
ขอมูลทางโหราศาสตรที่ผมสะสมเปนสวนตัวชี้วาหญิงชายที่มีแนวโนมเปนมะเร็งตอมลูกหมากและมะเร็งปากมดลูก
พบบอยในกลุมคนที่มีเพศสัมพันธกับเพศตรงขามมากกวาสองคนขึ้นไป อาจมีกรณียกเวนสําหรับหญิงที่ไมเคยมี
เพศสัมพันธเลยหรือมีเพศสัมพันธเฉพาะแตสามีของตนเองซึ่งก็ตองถือวาเปนกรรมเกาในอดีตชาติ มะเร็งเปนสวน
หนึ่ ง ของกรรมเก า ไมจํา เปน ต องเป น กรรมชั่วในปจ จุ บั นก็ไ ด ถ า เราเชื่อ พระพุ ทธเจา (องฺ.ปฺจก.22/57/82)ว า

กมฺมสฺสโกมฺหิ กมฺมทายาโท กมฺมโยนิ กมฺมพนฺธุ กมฺมปฏิสรโณ ยํ กมฺมํ กริสฺสามิ กลฺยาณํ วา ปาปกํ วา ตสฺส ทายาโท
ภวิสฺสามิ ‘สัตวมีกรรมเปนของตน เรามีกรรมเปนทายาท เรามีกรรมเปนกําเนิด เรามีกรรมเปนเผาพันธุ มิวาทํากรรม
ใดไว เราลวนเปนทายาทของกรรมนั้น’ กรรมที่ทําในอดีตก็สงผลใหเปนมะเร็งในปจจุบันได
ทุกวันนี้ เรามีการรณรงคใหมีการทองเที่ยวไทย เอาอกเอาใจนักทองเที่ยวทุกอยาง เรามีนักทองเที่ยวเปนจํานวนมาก
ที่มุงมาเที่ยวไทยเพราะเซ็กส มาเพื่อมีเพศสัมพันธกับหญิงไทยโดยเฉพาะ บางทีก็มาในรูปเซ็กสทัวร บางคนไมได
ตั้งใจมาเที่ยวผูหญิง แตเมื่อมาถึงแลว โอกาสตางๆ เกื้อหนุนมากก็พยายามหาเศษหาเลยจนเลยเถิดไปก็มี วาตาม
สายตาฝรั่งที่เคยวิจารณไว ประเทศไทยเปนแหลงสวรรคสําหรับผูตองการโสเภณีราคาถูก นอกจากคานิยมรักนวล
สงวนตัวกําลังจะหมดไปแลว สตรีจํานวนมาก ไมวาเด็กนักศึกษาหรือผูใหญ ไมคอยรักเกียรติตัวเอง ยอมเอาตัว
เขาแลกเศษเงินจากแขกตางชาติโดยไมรูจักละอาย สาวไทยบางคนก็อยากไดลูกครึ่งฝรั่งจนยอมใหตัวเองทองปอง
ขึ้นมาโดยไมมีพอ ฯลฯ สรุปแลว โสเภณีเมืองไทยหางาย
สมัยผมเรียนที่อังกฤษ ผมจะซื้อโปสการดรูปสถานที่ทองเที่ยวในประเทศไทยสวยๆ ใสอัลบั้มไวใหฝรั่งดูเวลาฝรั่งมา
เยี่ยมที่หอง แนะนําใหรูจักประเทศไทย มีอยูคราวหนึ่ง มีนักศึกษาออกซฟอรดราว ๖ คน สนใจมาเที่ยวเมืองไทย
ในชวงคริสตมาส หนึ่งในนั้น ถามวา ‘จริงหรือปลาว เมืองไทยเต็มไปดวยโสเภณี?’ ผมตอบวา ‘โสเภณีถาหาแลว ไม
วาประเทศไหนๆ ก็มีทั้งนั้น โสเภณีประเทศไทย ถาจะมีก็พวกขายบริการอาบ อบ นวดและมีสถานที่ขายบริการ
โดยเฉพาะ’ เพื่อนผมพะยักหนา แลวพวกเขาก็พากันมาเที่ยวเมืองไทย แตพอกลับไปถึงออกซฟอรดแลว หนึ่งในนั้น
ไดมาปรารภกับผมวาพวกเขาไมเคยพากันไปเหยียบถึงสถานบริการอาบ อบ นวดในประเทศไทยเลย แคพากันไปนั่ง
ดื่มในผับหรือเธคธรรมดา แตไมวาผับไหน หรือเธคไหนของกรุงเทพฯ พัทยา เชียงใหม ฯลฯ ตกกลางคืนก็มีสาว
ไทยและกะเทยไทยเดินเขามาเสนอขายตัวถึงที่และในแตละวันก็ไมซ้ําหนากันดวย เขาสรุปวาเมื่อมาถึงประเทศไทย
แลว ปญหาไมไดอยูที่วาจะหาหญิงไทยมานอนดวยไดหรือไมแตอยูที่วาพวกเขาตองการจะเที่ยวหญิงไทยมากนอย
ขนาดไหนตางหาก!
แตที่นาเวทนาสงสารก็คือลูกหลานที่จะถูกทิ้งโดยพอแมไมดูแลและใยดี หรือเอาโรคเอดสมาใหตั้งแตเกิด ซึ่งผมเห็น
วาเปนเรื่องนาสงสารมาก ทุกวันนี้ คนปวยเปนโรคเอดสถูกรัฐบาลปลอยปละละเลย ตองใหพระออกมาบิณฑบาต
ชวยเหลือ ซึ่งทําใหรูสึกนาหดหูมาก
ผมก็หวังวาเด็กชายเคอิโงะและคนอื่นๆ ที่กําพราพอแมจะตอสูชีวิตตอไปอยางมีสติและมีอนาคต คนเหลานี้ ถาสังคม
ชวยประคับประคองจะมีความกาวหนาไมดอยไปกวาคนมีพอแมดวยซ้ํา ผมมีพอมีแมเหมือนกัน แตบังเอิญวาไดบวช
ตั้ ง แต เ ด็ ก พ อ แม ผ มไม เ คยให คํ า แนะนํ า ใดๆ เลย ยิ่ ง มาอยู ก รุ ง เทพฯ ผมจะกลั บ บ า นก็ ป ล ะครั้ ง แทบไม ไ ด
ติดตอสื่อสารเลย ดังนั้น ถาเด็กกําพราอยางเคอิโงะหรือคนอื่นๆ มีคนใหกําลังใจและอยูในสภาพแวดลอมที่ดี เขาจะ
เปนเด็กที่แกรงและมีคุณภาพในสังคมได ขอใหประชาชนชาวไทย ไมทิ้งลูกหลานในสังคมไทยอยางเดียว ปญหาที่มี
ก็ลดลงไดครับ

