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ทุก ๆ ทานทราบแลวนะครับวา สมเด็จพระบรมศาสดาของเรา ทรงสอนใหเราเชื่อดวย
เหตุผลซึ่งตนเองไดไตรตรองแลว นาเชื่อหรือไมนาเชื่อ จริงหรือไมจริง เรื่องตอไปนี้ ขาพเจาไม
ตองไตรตรอง เพราะเปนเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับตัวขาพเจาเอง ไมใชเรื่องที่ฟงจากบุคคลอื่นเลาตอ
ๆ กันมา ผูท ี่เกี่ยวของในเรื่อง บัดนีย้ ังมีชีวิตอยู สถานที่เกิดเหตุก็อยูในชุมชนเขตเทศบาลเมือง
สามารถติดตามไปดูได พระเดชพระคุณเจาอาวาสวัดบานกลวยซึ่งเปนเจาอาวาสระหวาง พ.ศ.
๒๕๑๔-๒๕๑๘ ก็ทราบเรื่องนี้ดี เพราะสํานักงานปาไมจังหวัดแหงนี้เปนของวัดบานกลวย ให
กรมปาไมเชาเปนสถานที่ราชการ ชําระคาเชาใหวัดทุก ๆ เดือน
ชื่อบุคคลในเรื่อง ขาพเจาขอเรียกเปนอักษรยอตัวหนาชื่อของทาน ชื่อจังหวัดก็ใชอักษร
ยอเชนกัน เชน จังหวัดชลบุรี ก็ใชจังหวัด ช. สําหรับขาพเจาผูเขียนชื่อจริง นายเกรียง สุปนดี
ภรรยาชื่อนางไพพรรณ สุปนดี
อนึ่ง บุคคลที่มีชื่ออักษรเดียวกันมากกวา ๑ คน จะใหหมายเลขกํากับอักษรชื่อ ๑-๒-๓
นะครับ ขอไดโปรดเขาใจตามนี้ดวย
ณ สํานักงานปาไมจังหวัด ช. มีนาย ส.๑ เปนปาไมจงั หวัด ขาพเจา (นายเกรียง สุปน
ดี) เปนผูชวยปาไมจังหวัด ส.๒ เปนภรรยาของปาไมจังหวัด สํานักงานปาไมจังหวัดเปนอาคาร
ไมสองชั้น ชั้นลางเปนสํานักงาน ชั้นบนเปนบานพักประจําตําแหนงของปาไมจงั หวัด

ผมฆาผูชวยเสียแลว
คืนนั้น..หลังจากไหวพระสวดมนตประจําวันแลวเขานอนดึกโข กําลังหลับพลันไดยินเสียง
ตะโกนเรียกดวยลักษณะอาการเมานิดหนอย
พรอมกับเสียงรองเทาดังกุกกักขึ้นบันไดดวย
อาการเซบาง
“ผูชวยครับ ผมฆาผูชวยเสียแลว” เรียกลากเสียงยาน ๆ สองสามครั้ง ขาพเจาและนาง
ไพพรรณ จําเสียงไดวา ธ. เปนขาราชการสํานักงานปาไมจังหวัด ช.ปกติเขาไมคอยดื่ม แตวันนี้
ยังไงไมทราบ ดื่มหนักไปหนอย
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“ครับ..ครับ” ขาพเจารีบขานรับพรอมกับรีบลุกไปเปดประตู ขาพเจากําลังจะถามเรื่องราว
และเชิญเขามาในบาน ธ. รีบคุกเขากราบขาพเจา ปากก็พร่าํ พูดไปกราบไป ผมฆาผูช วยเสียแลว
พูดพลางรองไหพลาง ธ. กราบได ๒ หน ขาพเจายื่นมือจับไหลดึงใหยืนขึ้นเดินเขาไปในเรือน
“ขอโทษครับ ผมเมา..วันนี้ผมเมา”
“เออ เมา รูแลวเมา ไหนเรื่องมันไปไงมาไง ฆาผมยังไงก็ผมอยูนี่เอง มันเรื่องอะไรกัน เลา
ใหฟงซิ วันนี้ไปกินเหลาทีไ่ หนมาละ กอน ๆ ไมคอยเห็นกินเปนงี้ ใจเย็น ๆ” ขาพเจาถามไป
ปลอบใจไป
ธ. เลาไปพลางรองไหพลาง พูดเสียงสั่นเครือ “ผมเจ็บใจ ผมชั่วที่ฆาผูชวย ผมชั่ว ผูช วย
จะฆาผมก็ยอม ตั้งแตเย็นแลว ปาไมจังหวัดและคุณนาย ส. (ส.๑ และ ส.๒) พาผมไปเลี้ยงเกลี้ย
กลอม ทั้งปลอบทั้งขูใหผมเขียนหนังสือรายงานปาไมจังหวัดวาผูชวยไปรีดไถเงินชาวบาน ๒
ราย ผมไมทาํ เปนเรื่องเท็จ พยายามทําเรื่องใหเปนหลักฐาน เพื่อเลนงานผูชวยขัดขวางคนทําไม
ดี ขัดขวางการหาประโยชนเขามาก จะใหผูชวยตองออก ตองยายไปใหพนเสนทางของเขา เขา
เลนงานใหหนัก ตั้งตัวไมติดแกไมหลุดนะ สั่งเหลาเพิ่มกินไปเรื่อยจนดึก ผมก็ไมทาํ สุดทายเขา
เขียนขึ้นเองแลวบังคับใหผมเซ็นชื่อ ไมเซ็นเขาจะหาเรื่องเอาผมออกจากราชการใหได ผม
จําเปนตองเซ็นชื่อ เลิกจากรานอาหารใหผมกลับบาน ผมกลับไมไดถาไมไดบอกเรื่องนี้ใหผูชวยรู
อกผมจะแตกแลวครับ ผมจึงตองมาหาผูชวย...”
หลังจากนั้นไมนาน ส.๑ ปาไมจังหวัดเสนอเรื่องตอผูวา ราชการจังหวัด ช. เพื่อลงนาม
คําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยแกขาพเจา
เชาวันนั้น เจาหนาที่ปา ไมผูรบั โทรศัพทแจงแกขาพเจาวา หนาหองทานผูวา ฯ โทรมาวา
ใหทานปาไมจังหวัดไปพบทานผูวา ฯที่หอง ปาไมจังหวัดไมอยูใหผูชวย (คือขาพเจา) ไปแทน
ขาพเจาจําเปนตองไปพบทานผูว าฯ (ทานผูวา ราชการจังหวัด ช. ขณะนั้นชื่อนาย ก. นามสกุล
ก.ก.) เมื่อขาพเจาไดตอบขอซักถามแลวสักเกตดูทานมีสหี นาเครียดเล็กนอย ทานพูด “...แย...
แยมาก ลงผูหญิงฝายในเขามายุงกับงานในหนาที่สามียังงี้...เละเทะหมด ทําไมมันถึงไดยุงกัน
ยังงี้” แลวทานผูวา ฯ พับแฟมเสนอเซ็น เหวี่ยงแฟมนั้นไปยังโตะวางแฟมตัวหนึ่งขาง ๆ ทาน
บังเอิญแฟมเลื่อนไหลตกจากโตะ ขาพเจาลุกไปหยิบขึ้นวางเขาที่แลวกลาวคําลาทาน ทานผูวาฯ
สั่งใหเอาแฟมเสนอเซ็นกลับไปดวย ระหวางทางจากศาลากลางจังหวัดมาสํานักงาน ขาพเจาเปด
อานเรื่องในแฟม จึงไดรูเรื่องทั้งหมด เปนเรือ่ งที่ปาไมจังหวัดรายงานความผิดการทุจริตของ
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ขาพเจา รีดไถเงินราษฎร ๒ ราย จึงเสนอเซ็นคําสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย ประพฤติชั่ว
อยางรายแรง กระทําผิดวินัยอยางรายแรง และสมควรใหดําเนินคดีทางอาญาดวย แตทานผูว าฯ
ไมไดสั่งการอะไร ไมลงนามในคําสั่งแตงตั้งกรรมการสอบสวน
ขาพเจาโกรธแคนมากทีแ่ กลงทําลายกันอยางเลวทรามขนาดนี้ ถามใจตนเองวาปฏิบัติ
หนาที่ดวยความสุจริต แตขดั ผลประโยชนของผูมอี ิทธิพล มันตองไดรับผลเปนออกจาก
ราชการและดําเนินคดีติดคุกหรือนี่ ไดซิ... ขาพเจาตอบตัวเอง แตติดคุกทั้งทีนาจะใหเรื่อง
มันดีกวานี้ แรงกวานี้ โหดกวานี้ จึงมีศักดิ์ศรีในการอยูคุก

ตามลา
สุดแคน สุดทน สุดอดกลั้น ความคิดสั้นเกิดขึ้น ขาพเจาและภรรยาพรอมอาวุธลาสังหาร
ออกติดตามสืบหาแหลงบาน แหลงวัดที่ปาไมจงั หวัดไปทําบุญ แหงหมอดูที่เขาไปหาเปนประจํา
แหลงบอนไพที่เขาไปเลนเปนกิจวัตร ไดจังหวะ ไดโอกาสจะใชชนิดไขโปงก็โปง ชนิดตูมก็ตมู
จวน ๆ จะไดจังหวะหลายครั้งแตบังเอิญมีคนอื่นเขามาปะปน เกรงจะตายดวยเลยเสียโอกาสทุก
ที เรื่องตามลา ขาพเจารูกันกับภรรยาเทานั้น

หลวงพอขอบิณฑบาต
ระหวางการตามลา วันหนึ่งแวะไปเยี่ยมพระเดชพระคุณหลวงพอพระครูภาวนาวิสุทธิ์
หรือหลวงพอจรัญ (ทานเจาคุณพระภาวนาวิสทุ ธิคุณขณะนี้) ที่วัดอัมพวัน เพื่ออยากรูเรื่องหมอ
ชลอที่ทาน ช.เลียงพิบูลย เขียนในกฎแหงกรรม
หลวงพอเมตตาเลาเรื่องใหฟงและเลานิทานธรรมะตั้งแตเย็นเรื่อยไปจนดึก เลาไปหลวง
พอหยุดเปนจังหวะนิดหนึ่ง ชี้มือมาที่ขาพเจา..
“อาตมาขอบิณฑบาตนะ” ขาพเจานิ่ง ไมพูด หลวงพอเลานิทานตอไปพักหนึ่ง หยุดนิ่ง ชี้
มือมาที่ขา พเจาอีก
“อาตมาขอบิณฑบาตินะ” ขาพเจาแกลงซึมอีก ไมพูดอะไร แตในใจนึกสงสัยในหลวงพอ
วาทําไมขอบิณฑบาต นากลัววาทานจะรูอะไรของขาพเจาเหมือน ๆ กับที่ทานรูหมอชลอใน
อดีตชาติก็ได เมื่อเขาเจาเฉย หลวงพอเมตตาเลานิทานตอไปพักหนึ่ง หยุดนิ่งจองหนาขาพเจา
และชี้มือ
“อาตมาขอบิณฑบาตนะ...ไอสิ่งที่เตรียมไวอยาทํา” ทานพูดชา ๆ เนนชัดถอยคําหนัก
แนน “ถาถวายอาตมาได โยมจะเจริญกาวหนายิ่ง ๆ ขึ้น...ไมมีเวรตอกัน...คนคนนั้นนะถึงโยมไม
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ทํา เขาก็วิบตั ิเองเร็ว ๆ นี้แหละ อกุศลกรรมที่เขาทําไวจะมาใหผลใหผลเร็ว ๆ แลว...ไมมี
อะไรกัน้ ได มันเปนไปตามกรรมของเขาเอง... เชื่ออาตมาเถอะ...”
ขาพเจาสะดุง ใจ ขนลุกและรูสึกเย็นวาบลึก ๆ ทีเดียว ใจคิดทันทีวา โอ เราปดบังซอน
เรนหลวงพอไมไดอีกแลว นากลัววาทานคงเห็นหมดแลววาในเกะรถของขาพเจามีอะไร
ที่รายแรงซุกไว ขาพเจาประนมมือไหวพรอมกับกลาวคํารับ...ครับ.. ขอถวายหลวงพอ
ตั้งแตวันนีค้ ืนนี้ครับ
“อือ” ยาว ๆ หลวงพอรับบิณฑบาต ตอจากนั้นหลวงพอใหพรขาพเจาและครอบครัว ใหมี
แตความสุขความเจริญ กาวหนา ปลอดจากภัยทั้งปวง ผูใดคิดทุจริต คิดรายอยางไร ก็ทําอะไร
ไมได ผูนนั้ จะแพภัยไปเอง และจากนั้นหลวงพอเปนผูเลาความในใจ การคิดกระทําทั้งหลายของ
ขาพเจาใหขา พเจาฟงหมดสิ้น ขาพเจารับวาจริงตามนั้นเพราะโกรธแคนเขามากที่สุด ทาน
แนะนําสั่งสอนใหทําแตสิ่งที่ดีที่ถูกตองไวเสมอ ขาพเจาอธิษฐานในใจใหสัจจะแกตวั เองวา หาก
ยังอยูทองที่จังหวัด ช. จะไมพกพาอาวุธที่รุนแรงนี้อีก เพราะถวายหลวงพอแลว จะไมผิดสัจจะ
ทุก ๆ ครั้งที่ไหวพระและทําบุญจะแผกุศลใหแก ส.๑ ส.๒ และทุกคนที่คิดทุจริตดวยประการใด
ๆ แกขา พเจา ขออโหสิกรรมแกกัน ใหอภัยเขาทุก ๆ คน ไมขาดไมลืม ปฏิบัติตามที่หลวงพอสัง่
สอนแนะนําใหทําความดี ทําสิ่งเปนกุศลมาตลอด

เปนไปตามคําพยากรณ
เชาวันนั้น ขาพเจาไปปฏิบัติราชการที่สํานักงานปาไมจังหวัดตามปกติ ทราบจากนาย ป.
นักการภารโรงวา ส.๑ กับ ส.๒ ทะเลาะกันตั้งแตเมื่อคืนไมจบ สายหนอย ส.๑ ปาไมจังหวัดลง
มาปฏิบัตหิ นาที่ประจําโตะทํางาน อานหนังสือราชการเพื่อบันทึกสั่งในเรื่องใหเจาหนาที่ปฏิบตั ิ
ตามสายงาน โตะขาพเจาอยูใกลโตะปาไมจังหวัด ทุกคนในสํานักงานไดยินเสียงของ ส.๒ ที่พูด
ไมเปนเรื่องเกี่ยวกับ ส.๑ ใหพร ส.๑ ตาง ๆ นานา ชางสรรหาคําปราศรัยจริง ๆ โดยไมคาดคิด
ขาพเจาเห็น ส.๒ เดินลงบันไดบานพักเขาในสํานักงาน หนาซีด ๆ ปากสั่นดวยอารมณโกรธ ผม
เปนกระเซิง ตาดุมาก ในมือถือปนมาดวย ดิ่งเขาโตะ ส.๑ ซึ่งกําลังนั่งอานหนังสือปากก็พูดวา
“ไอ...(ออกชื่อ ส.๑) มึงจะเอายังไงกะกู ๆ ๆ” มือเล็กปลายปนมาที่ ส.๑ ขาพเจาไมตกใจเพราะ
เปนธรรมชาติธรรมเนียมของสามีภรรยาคูนี้ เขาทะเลาะกันก็ลอกันดวยมีด ดวยฝามือ ดวยเทา
ดวยไมกระทงปูพื้นเตียง และดวยปนเปนประจําจนหลังคาสํานักงาน ฝาบาน พื้นบา มีแตรู
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กระสุน ๓๕๗ อยูรอบ สวน ส.๑ เองก็ยังนั่งใจเย็นอานหนังสือ ไมหยีห่ ระกับปนทีเ่ ล็งมา เพราะ
คิดวาลอเหมือนที่เคยลอ
โปง! โปง! โปง!
“เฮย! มันยิงจริง ๆ นี่หวา” ส.๑ มุดหนีหลบกระสุนลงใตโตะ ขาพเจากระโดดออกจากที่นั่ง
ทํางานทางหนาตางดานวัดบานกลวย เพราะโตะขาพเจากับโตะ ส.๑ อยูใกลกลัวลูกหลง เพราะ
ปน ๓๕๗ รายแรงกวา .๓๘ สวนขาราชการคนอื่นตางกระโจนออกจากสํานักงานตัวใครตัวมัน
ไปตั้งหลักกันที่รานกวยเตี๋ยวเจง. ริมแมนา้ํ เจาพระยา
ส.๑ ถูกยิงซ้ําหลายนัด แตยังไมมีใครทราบวาถูกยิงเขาที่ไหนบางหรือไม หรืออาจยิงไม
ถูก เห็นคลานออกจากใตโตะวิ่งไปทางประตูหนาสํานักงานที่ดานแมนา้ํ เจาพระยา ถึงประตูรวั้ ก็
ลมคว่ํา เจาหนาที่เห็น ส.๒ ยิงซ้ําหลายนัด แตกระสุนหมดแลว ๖ นัด จึงไดกรูกันเขากอดปล้ํา ส.
๒ เพื่อแยงปน เกรงจะวิ่งขึ้นบนบานพักบรรจุกระสุนมายิงอีก และรีบชวยกันนําตัว ส.๑ ไปยัง
โรงพยาบาลจังหวัด ช. แพทยชวยชีวิตไวได ผาเอากระสุนออกจากแผนอก ทราบวาบางนัดยัง
ผาออกไมได
ไมใชเรื่องเหลือเชื่อที่หลวงพอคือ พระเดชพระคุณหลวงพอเจาคุณพระภาวนาวิสทุ ธิคุณ
พยากรณไวลวงหนาเกี่ยวกับ ส.๑ “คน ๆ นั้นนะ ถึงโยมไมทํา เขาก็จะวิบัติเองเร็ว ๆ นี้แหละ...
เพราะอกุศลกรรม เขาทําไวมาใหผล..จะใหผลเร็ว ๆ นี้ แลวไมมีอะไรกั้นได มันเปนไปตามกรรม
ของเขาเอง..เชื่ออาตมาเถอะ”
แหม นี้ ส.๑ ถูก ส.๒ ภรรยายิงเอง ถา ส.๑ ถูกคนอื่นยิง นายเกรียง สุปนดี ถูกจับกุม
ดําเนินคดทางอาญาโดยมิตองสงสัย เพราะใคร ๆ ก็ยอมรูวา นายเกรียง สุปนดี นั่นแหละจางวาน
ใชมอื ปนมายิง ส.๑ เพราะมีเรื่องรุนแรงกันมาหยก ๆ
หลังจาก ส.๑ หายปวยแลวกลับมาปฏิบัตหิ นาที่ตามปกติ แตกิจกรรมภายในครอบครัว
ไมจบสิ้น เรื่องไดรูไปถึงผูบริหารในกรมปาไม ในที่สุดผูบริหารกรมปาไมจึงไดยาย ส.๑ จาก
ตําแหนงปาไมจังหวัด ช. เปนประจําสํานักงานปาไมเขตสุราษฎรธานี จังหวัดสุราษฎรธานี
ความวิบัตติ า ง ๆ หลั่งโถมทับทวีมากยิ่งขึ้น พระพุทธรูปบูชาที่มีคายิ่ง พระเครื่องราง สิ่งตาง ๆ
จําเปนตองแลกเปลี่ยนไปหมดกอนเดินทางไปจังหวัดสุราษฎรธานี
สําหรับขาพเจา กรมปาไมไดมีคําสั่งโยกยายไปเปนหัวหนาหนวยปองกันรักษาปาไมที่
ลป.๑๔ (แมทะ) อําเภอแมทะ จังหวัดลําปาง สังกัดสํานักงานปาไมเขตลําปาง
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ขาพเจาไปรับราชการจังหวัดลําปาง ก็มีความเจริญกาวหนาดังคําใหพรของหลวง
พอ โดยไดรับพิจารณาเลื่อนขึ้นเงินเดือน ๒ ขั้น ไดรับชมเชยความสามารถในการปฏิบตั ิ
หนาที่ราชการจากปาไมเขตลําปาง สมัยนาย ช. นามสกุล พ. สมัยนาย อ. นามสกุล บ.
และสมัยนาย ศ. นามสกุล ว. เปนปาไมเขต และไดรับเชิญจากสภาผูแทนราษฎรใหเขาไป
การคาไมสกั ที่ไดจากการลักตัด การ
แถงตอกรรมาธิการเกีย่ วกับการลักตัดไมสกั
ปราบปรามผูลักตัดไมสักในทองที่จังหวัดลําปาง ไดรับรางวัลจากสภาและจากกรมปาไม
นับเปนเกียรติอยางยิ่งสําหรับขาพเจาและครอบครัว
ทานผูติดตามกฎแหงกรรมคงพิจารณาเห็นแลวใชไหมครับวา ส.๑ และ ส.๒ มีเจตนา
สรางเรื่องใสรายแกขาพเจา หวังผลใหขาพเจาตองออกจากราชการ โดยกลาวหากระทําผิดวินัย
ขาราชการอยางรายแรง และจะดําเนินคดีทางอาญา ยิ่งไปกวานัน้ บุคคลบางคนยังคิดรายจะเอา
ชีวิตขาพเจาอีกดวย เนื่องจากขัดขวางการทุจริตของตน ขัดผลประโยชนของตน
แปลกแตจริงอีกเรื่องหนึ่งที่สํานักงานปาไมจังหวัด ช. คือ ระหวางที่ ส.๑ ไปรักษาตัว
โรงพยาบาลจังหวัด ช. ดวยเหตุ ส.๒ ยิง ดังไดทราบกันอยู ส.๒ ไดสั่งใหนาย ป. นักการภารโรง
สํานักงานเปดประตูที่เก็บไมสักของกลาง นําไมสักเหลานั้นไปขายใหผูรบั ซื้อในตลาด ช. นั้นเอง
มูลคานับหมืน่ บาท มีพยานรูเห็นการกระทําทีไ่ มถูกตองของ ส.๒ ส.๑ ก็รูวาภรรยาของตนนํา
ไมสกั ของกลางไปขายในตลอด ช. แทนทีต่ นเองตองรับผิดชอบความเสียหายของ
ราชการ กลับแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวน กลาวหาวาขาพเจาเปนผูรับผิดชอบ จะตอง
ชดใชเงินใหแกราชการ กรมปาไม ทั้งหมดนับหมื่น ๆ บาท ประธานคณะกรรมการเปน
เพื่อนกับ ส.๑ ชื่อ ส.๓ ผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนใหขาพเจารับผิดชอบ
ชดใชเงินคาเสียหายใหแกราชการทั้งหมด ขาพเจาจึงตองทําหนังสือรองเรียนตออธิบดีกรม
ปาไม ขอใหเปลี่ยนตัวประธานคณะกรรมการสอบสวน ขอใหดําเนินการสอบสวนเรื่องนี้ใหม
เพราะไมใหความเปนธรรมแกขาพเจา ซึ่งเรื่องนีห้ ลวงพอเมตตาแนะนําให
หลวงพอบอกวาไมเปนไร คราวนีไ้ ดรูกันแหละ คนเอาไมสักไปขายนั่นแหละเปนคนได
เงินและจะตองใชเงินแกหลวง ทานอธิบดีกรมปาไมไดเมตตาเปลี่ยนประธานกรรมการสอบสวน
ชื่อ ส.๔
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เมื่อผูชวยปาไม เขตนครสวรรคดําเนินการสอบสวนใหม ผลการสอบสวนเปนตามที่หลวง
พอพูดไวทกุ อยาง ส.๑ ตองรับผิดชอบ ส.๑ ส.๒ ตองชดใชเงินใหทางราชการทั้งหมด ขาพเจา
ปลอดภัย
เห็นไหมครับทานผูอานตามกฎแหงกรรม มันเปนกฎแหงกรรมจริง ๆ
ยังมีกฎแหงกรรมตอน “จังหวัดลําปาง” ซึ่งผูที่ควรตายคือขาพเจาเพราะฝายผูต ั้งใจฆา
ไดเอารถยนตบรรทุกไมสักพุงเขาชนหมายใหเละ แตกฎแหงกรรมนะครับไมยกโทษใหเขา เมื่อ
เขาชนขาพเจาแลวรถเขาเองตกถนนพุงเขาชนเสาไฟฟา เขาตายเอง ตายแทนขาพเจา ฝาย
ทายาทผูตายเปนโจทกรวมกันฟองขาพเจาเรียกคาเสียหายคนตาย คาเสียหายรถยนตนับแสน
ๆ บาท ขาพเจาตกเปนจําเลย ในที่สุดศาลลําปางพิพากษาจําคุกโจทก ๓ ป ๖ เดือน และใช
คาเสียหายใหแกจาํ เลยอีกหลายหมื่นบาท เรื่องนี้ยาวครับ เต็มไปดวยอิทธิพลทั้งนายทุนคาไม
สักและตํารวจที่หนุนหลังนายทุน รอไวในกฎแหงกรรมฉบับหนาของหลวงพอครับ หลวงพอ
ทํานายอยางไร เหตุการณเกิดตามนัน้ นาแปลก แตจริง อดใจรอนะครับ

เรื่องที่ ๒
เมื่อเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ขาพเจาและคณะไดรับคําสั่งจาก นาย พ. นามสกุล ส.
อธิบดีกรมปาไม ใหไปรวมกับ นาย อ. นามสกุล ส. นักวิชาการปาไม ๖ นาย ส. นามสกุล ป. เจา
พนักงานปาไม ๖ นาย ป. นามสกุล ต. เจาพนักงานปาไม ๕ นาย ผ. นามสกุล ก. เจาพนักงาน
ปาไม ๔ ทุกคนประจํากรมปาไม มี นาย ส. นามสกุล จ. เปนพนักงานขับรถยนตคันที่ ๑ นาย ช.
นามสกุล ส. เปนพนักงานขับรถยนตคันที่ ๒ โดย นาย อ. นามสกุล ส. เปนหัวหนาชุดปฏิบัติการ
ของพวกเรา ไปตรวจสอบการทําไมทองที่อําเภอทาฉาง จังหวัดสุราษฎรธานี ตามที่มผี ูใชชื่อ
ราษฎรหมู ๓ ตําบลคลองไทร อําเภอทาฉาง แจงเปนหนังสือวามีการทุจริตทําไมเถื่อนมาก มี
ขาราชการหลายระดับชั้นรวมทุจริตดวย
ผลการไปตรวจสอบของพวกขาพเจา พบกระทําผิดทุจริตในการทําไมจริง จึงยึดและ
อายัดไมเปนของกลาง จํานวนหนึ่งดําเนินคด จํานวนหนึ่งอายัดเพื่อตรวจสอบวาตัดมาจากปาใด
รวมจํานวน ๑,๑๐๐ ทอนเศษ มูลคาหลายลานบาท

มือปนตามไปยิงถึงที่กองไมทอน
ในการยึดไมทอนจํานวนมาก ตองใชเวลาในการตรวจสอบรายละเอียดที่ทานไมแตละ
ทอน เพื่อประกอบการดําเนินคดีแกผูกระทําผิด ในขณะที่พวกเราแบงหนาที่กันตรวจสอบไม
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ขาพเจาทําหนาที่พิมพหนังสือบันทึกเรื่องราวอยูที่กระตอบ มือปนขับจักรยานยนตมาจอดใกลที่
ขาพเจานั่งปฏิบัติอยู มีสิ่งหนึ่งเตือนใจกองในหูวาใหระวังนะ มาไมดี ๆ ขาพเจาระวังตัว เขา
พยายามเดินออมมาอยูดานหลังขาพเจาเพื่อชักปนจอยิงหัวไดถนัด ทันใดนั้นเองญาติขา พเจาได
ขับจักรยานยนตเขามาหาขาพเจา และไดตอวาตอขานมีปากเสียงกับมือปน ในที่สุดมือปนก็จาก
ไป ขาพเจาจึงไดรวู า มือปนชื่ออะไร มีประวัติรา ยกาจขนาดไหน เหตุเกิดวันที่ ๒๕ พฤษภาคม
พ.ศ. ๒๕๓๒
หลังจากวันนั้นแลว ญาติฝา ยขาพเจาขอรองไมใหขา พเจาเดินทางเขาปาอีก ขอให
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารอยูที่พักโรงแรมตาป อําเภอเมืองสุราษฎรธานี
กลุมผูทุจริตทําไมไดจัดมือปนมานอนที่โรงแรมตาป เพื่อหาโอกาสยิงขาพเจาที่โรงแรม
ในจํานวนนัน้ มีอยูคนหนึ่งแจใหขาพเจาทราบวา เขาไดรับจางมายิงขาพเจากับ นาย ส. นามสกุล
ป. คาจาง ๒๐๐,๐๐๐ บาท (สองแสนบาท) แตคนนี้ไมยิงขาพเจาและเพื่อน กลุมขบวนการทุจริต
ไปจางมือปนมากจากจังหวัดนครศรีธรรมราช ญาติขา พเจาขอใหยายที่พัก จึงไดยายไปพักอยู
กับคณะทหาร กรม ทพ.ที่ ๔๕ ซึ่งมาชวยปฏิบัตงิ านปราบปรามในการตรวจจับกุม พวกขาพเจา
ไดแจงความตอพนักงานสอบสวนสถานีตาํ รวจภูธรอําเภอทาฉาง ใหดาํ เนินคดีตามกฎหมายทุก
ประการ

มติที่ประชุมกรมปาไม
หลังจากทีไ่ ดแจงความดําเนินคดีแกผูกระทําผิดแลว พวกขาพเจาเดินทางเขากรุงเทพฯ
นาย อ. นามสกุล ส. หัวหนาชุด รายงานเรื่องราวและหารือแนวทางปฏิบตั ิในสิ่งที่มีปญ
 หาตอกรม
ปาไม
วันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ กรมปาไมนาํ เรื่องเขาทีป่ ระชุมและมีมติออกมา ๔ ขอ
ในจํานวนนัน้ มีอยูขอหนึ่งที่ใหยายขาราชการทุกคนที่รวมทุจริตทําไมรายนี้ออกจากพืน้ ที่จังหวัด
สุราษฎรธานี และมติอกี ขอหนึ่งใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนการทําไมรายนี้ เพื่อใหทราบวา
ขาราชการผูใ ดบางทุจริต ทุจริตอยางไร หรือมีขั้นตอนที่ไมถูกตองอยางไร

การดําเนินการของกรมปาไม
กรมปาไมไดยายขาราชการผูทุจริตออกจากพื้นที่จังหวัดสุราษฎรธานี ตามมติทปี่ ระชุม
เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๓๒ แมแตสักคนเดียว ทุกคนยังอยูดีมีสุขตามปกติที่เดิมทั้งสิ้น
แตกลับยาย นายเกรียง สุปนดี จากตําแหนงเจาพนักงานปาไม ๖ ฝายตรวจราชการ ทําหนาที่
ผูชวยผูต รวจการปาไมภาคใต ไปเปนปาไมอําเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี (ลดจาก ๑๔
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จังหวัดภาคใตเหลือ ๑ อําเภอครับ) เหตุโดนแจกพ็อตคนแรก เพราะคัดคานการปลอยไมที่อายัด
ไว ๑,๐๕๖ ทอน ตอ นาย พ. นามสกุล ส.อธิบดีกรมปาไม ไมที่ไดมาโดยไมชอบดวยกฎหมายอยู
ระหวางการตรวจสอบวาไดมาโดยชอบอยางไรหรือไม จะปลอยไมไดโดยเด็ดขาด เพราะเปน
การกระทําทีผ่ ิดกฎหมายทางอาญา

ขอฤกษลาออกจากราชการ
เมื่อวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ ขาพเจาและนางไพพรรณ ภรรยาเดินทางมา กราบ
หลวงพอเจาคุณพระภาวนาวิสุทธิคุณ ที่วัดอัมพวัน มีความประสงคขอฤกษยื่นใบลาออกจาก
ราชการเพื่อขอรับบํานาญ เพราะเห็นแลววา ทําดีไมไดดี เกรงวาหากขาพเจายื่นใบลาออกจาก
ราชการตออธิบดีกรมปาไมโดยไมมฤี กษอาจถูกขัดขวาง ไมอนุญาตใหออกก็ได ขาพเจาเปนคน
ถือเรื่องฤกษยาม หลวงพอเคยแนะนําสั่งสอนใหปฏิบตั ิดีอยางไร ขาพเจาปฏิบัตติ ามทาน เกิด
ผลดีและเปนตามที่ทา นพูดทุกเรื่องเรื่อยมา ขาพเจากับนางไพพรรณ จึงไดมาขอฤกษจากทาน

เหวลึกและกวางนากลัวมาก
หลวงพอรูความประสงคขอฤกษเพื่อยื่นใบลาออกจากราชการรับบํานาญ ทานหยุดเฉย
นิ่งนิดหนึ่ง แลวพูดวา
“อาตมาเห็นหมดแลว เหวทั้งลึกและกวางนากลัวมาก คนพวกนั้นมากัน กี่คน กี่คน
กระโดดลงเหวหมด กระโดดลงแผล็ว ๆๆ ตามกัน มีคนยืนดูเขากระโดดลงเหวคนหนึ่ง” ทานยก
มือทําทาประกอบเหวลึกกวางและกิริยาอาการของคนกระโดดเหว
“เชื่ออาตมานะ อยาลาออก เขาใหไปอยูอุดร..ไป..ไปอุดรอยูดีมีสุข...ก็จะไดพบสิ่งทีด่ ีอีก”
ตอไปนีไ้ ปไมนาน คือหมายถึงจากวันที่ ๒๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๒ เปนตนไป ผูที่อยู
หนวยเหนือขึ้นไป ทานทํามือประกอบชี้ขึ้นสูง จะมีการเปลีย่ นแปลง จะเกิดเหตุการณเดือดรอน
แกเขา (หมายถึงผูใหญหนวยเหนือ) ไมสามารถแกไขได มันจะเปนไปตามเรื่องที่ตอง
เปลี่ยนแปลงของมันเอง
เรื่องนี้ชี้ใหเห็นกฎแหงกรรมชัดเจนมากเรื่องหนึ่ง ขาพเจาแยกเปนขอยอ ดังนี้
ก. เจาหนาที่หรือขาราชการของรัฐซึ่งกระทําไมสุจริตมานานจนเปนธรรมเนียม รูอยูแลว
วาพื้นที่อนุญาตใหทาํ ไมออกมา หรือใหตัดไมซุง ไมมไี มอยูเลย เพราะเปนสวน
ยางพาราของชาวบานไปแลว มีแตตนไมยางพาราเพื่อกรีดเอายางเทานั้น แตกม็ ี
เจตนาสรางหลักฐานอันเปนเท็จขนมาแสดงหลักฐานวายังมีตนไมอยู สรางหลักฐาน
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ระบุวา มีตนไมชนิดอะไร จํานวนกีพ่ นั ตน ตนไหนไมชนิดไหน ใหญโตเทาใด รายงาน
ตอปาไมเขต ปาไมเขตก็สมยอมโดยสั่งเจาหนาที่ใหไปตรวจสอบ ตีตรารับรองตาม
วิธีการของทางราชการเปนขั้นตอนสอดคลองกัน ฝายพอคาก็ไปลักตัดเอาไมชนิด
ตาง ๆ ใหตรงหรือใกลเคียงกับรายงานหลักฐานอันเปนเท็จของเจาหนาที่ตา ง ๆ จาก
ในปาสงวนแหงชาติมาสวมวาเปนไมที่อนุญาต เวรกรรมอันนี้มีอยูจริงนะครับ เมื่อถูก
จับกุมก็ไมรจู ะแกตวั กันอยางไร จึงตกเปนจําเลยของศาลเพื่อชดใชกรรมแลวนะครับ
นาสงสารจริง ๆ เงินที่ไดมาจากการกระทําอันเปนเท็จ ก็ตองใชไปไมเกิด
ประโยชนคมุ คาเทาใด ความสุขใจไมมีเลย มีทรัพยมากแตไมมีความสุขก็ไมรู
มีทําไม นั่นแหละครับทําเหตุชั่วก็ยอมไดรับผลชั่ว เปนตามกฎแหงกรรม
ข. คิดรายแกผูปฏิบัติชอบในหนาที่ราชการถึงขนาดเอาชีวิต แตเคราะหดีเพราะผูปฏิบตั ิ
ชอบไมไดคดิ รายถึงเอาชีวิตผูใด จึงไมถูกเขายิง ไมยินดีจะไดเงิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(สองแสนบาท) เพียงไดฆาขาพเจา และนาย ส. นามสกุล ป. ถาหากขาพเจามีจติ ใจ
ต่ําดํามืดเชนผูทุจริตนั้นบาง ปานนี้สํานักงานปาไมเขตสุราษฎรธานี คงจะพัง
ระเนระนาดและไดเผาศพกันไปหลายคนแลวก็ได
เพราะมีผูโกรธแคนแทนนาย
เกรียง สุปนดี กับนาย ส. เพื่อนคนนั้นหลายคน ซึ่งแตละคนพญายมก็สายหนา
เหมือนกัน เชื่อวากลุมผูท ุจริตก็เปนทุกขใจอยางยิ่งอยู ทรมานใจแสนสาหัส นี่เปนไป
ตามกฎแหงกรรมไงละครับ
ค. ผลพวงจากการกระทําผิดทุจริตของคนเดียวในครอบครัว
แตกระทบถึงทุกคน
ครอบครัวของเขาหมดความสุข หอเหี่ยวหดหูไ ปดวย เงินที่ไดจากกระทําชั่วยอม
รอนเผาผลาญทุกคนทีร่ วมไดรับใชเงินนั้นใชทรัพยนั้น มันเปนกฎแหงกรรม
ชั่วนั่นเอง
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