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(41:34-35)

AB

Sahih International
And not equal are the good deed and the bad. Repel [evil] by that [deed] which is 
better; and thereupon the one whom between you and him is enmity [will become] as 
though he was a devoted friend.
Thai
และความดแีละความชั4วนั6นหาเทา่เทยีมกนัไม ่เจา้จงขบัไล ่(ความชั4ว) ดว้ยสิ4งที4มนัดกีวา่ แลว้เมื4อ
นั6นผูท้ี4ระหวา่งเจา้กบัระหวา่งเขาเคยเป็นอรกินัก็จะกลบักลายเป็นเยี4ยงมติรที4สนทิกนั
Sahih International
But none is granted it except those who are patient, and none is granted it except one 
having a great portion [of good].
Thai
และไมม่ผีูใ้ดไดร้ับมนั (คณุธรรมดงักลา่ว) นอกจากบรรดาผูอ้ดทน และจะไมม่ผีูใ้ดรับมนันอกจากผู ้
ที4มโีชคลาภอนัใหญห่ลวง
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LIT

Trolley Problem คอือะไร?
        Trolley Problem (ทรอลล ีพร็อบเบลม) เป็นคําถามเชงิปรัชญา 
“ในขณะที4รถรางกําลงัแลน่ไปตามรางและจะทับคน 5 คน เราเป็นคนเลอืกวา่จะสบัสวติซเ์พื4อ
เปลี4ยนใหร้ถรางแลน่ไปอกีรางซึ4งมคีนแค ่1 คนหรอืไม?่”
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MT

PT = NT + R; Positive Thinking is Think Negatively with Rubber (flexibility, Safety Factor-SF)
การมองโลกในแงด่คีอืการคดิตา่งอยา่งยดืหยุน่

PT ≠ NT

• And not equal are the good deed and the bad.
• และความดแีละความชั4วนั6นหาเทา่เทยีมกนัไม่

R

• Repel [evil] by that [deed] which is better; เจา้จงขบัไล ่(ความชั4ว) ดว้ยสิ4งที4มนัดกีวา่ 
• and thereupon the one whom between you and him is enmity [will become] as though he 
was a devoted friend. แลว้เมื4อนั6นผูท้ี4ระหวา่งเจา้กบัระหวา่งเขาเคยเป็นอรกินัก็จะกลับกลายเป็นเยี4ยง
มติรที4สนทิกนั
• But none is granted it except those who are patient, and none is granted it except one 
having a great portion [of good].และไมม่ผีูใ้ดไดร้ับมนั (คณุธรรมดงักลา่ว) นอกจากบรรดาผูอ้ดทน 
และจะไมม่ผีูใ้ดรับมนันอกจากผูท้ี4มโีชคลาภอนัใหญห่ลวง
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MT

การดดัแปลง Trolley Problem ตามแนวคดิของ IA

PT = NT + R; 

• Positive Thinking is Think Negatively with Rubber (flexibility, Safety Factor-SF)

• การมองโลกในแงด่คีอืการคดิตา่งอยา่งยดืหยุน่
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APPS

• การ obedience ของ PT = NT + R ที4มตีอ่หลกัธรรม; 

PT ≠ NT

• And not equal are the good deed and the bad.
• และความดแีละความชั4วนั6นหาเทา่เทยีมกนัไม่
• เป็นการ identify problem การรูถ้งึ ปัญหา ขอ้จํากดัตา่งๆ แยกแยะ ขอ้ด ีขอ้เสยี

R

• จงขบัไล ่(ความชั4ว) ดว้ยสิ4งที4มนัดกีวา่ 
• แลว้เมื4อนั6นผูท้ี4ระหวา่งเจา้กบัระหวา่งเขาเคยเป็นอรกินัก็จะกลบักลายเป็นเยี4ยงมติรที4สนทิกนั
• และไมม่ผีูใ้ดไดร้ับมนั (คณุธรรมดงักลา่ว) นอกจากบรรดาผูอ้ดทน และจะไมม่ผีูใ้ดรับมนันอกจากผูท้ี4มี
โชคลาภอนัใหญห่ลวง
• เมื4อมกีารใครค่รวญ ตวั R ที4อาจสื4อไปถงึความเป็น Reflexive ที4มคีวามหมายพอ้งกบัคําวา่ 

meditation (การใครค่รวญ/ Assessment) พรอ้มที4จะไปยงัทางออก หาแนวทางแกไ้ขและพัฒนา
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Conclusion

• ถา้ผมเป็นคนสบัราง จะสบัใหร้ถไปทางคนนอ้ยกอ่นในระยะเวลาแรก เพื4อใหห้วัรถรางผา่น จดุ
เบี4ยง แลว้จะสลบัรางกลบัทันเพื4อใหร้ถเสยีหลกัลม้....ทกุคนปลอดภยั 

• การที4สบัไปทางคนนอ้ยนั6นเพราะ
• เป็นการทํา risk assessment
• ถา้เกดิเหตสุดุวสิยัแลว้ 
• การสญูเสยีนอ้ยที4สดุ



Astaqfirullah waAllahua’lam
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