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	Thailand Cloning List (ไทยแลนด์ โคลนนิ่ง ลิสต์)
	โดย เทพรัตน์ สงเคราะห์
	จัดทำโดย บริษัท แอบโซลูท พับลิชชิ่ง จำกัด
	บทนำ
	สารบัญ Cloning List
	1. ดร. สุเมธ ตันติเวชกุล ข้า (ค่า) แผ่นดิน
	ประวัติโดยย่อ
	ทศพิธราชธรรม
	คำนิยามของคำว่า "ค่าของแผ่นดิน" ในความเห็นของท่าน...
	ท่านเป็นผู้หนึ่งที่ต้อง "เสียสละ" ประโยชน์ส่วนตนเพื่อเป็น "ข้าแผ่นดิน"
	ขณะที่ท่านได้ชื่อว่าเป็นบุคคลที่ประสบความสำเร็จอย่าง...
	แต่ทั้งหมดก็เริ่มต้นจากพื้นฐานครอบครัวที่มีคุณธรรม
	ผู้คนส่วนมากเกิดความผิดหวังจากการให้เพราะ "ให้" แล้วคาดหวัง
	ดังนั้นหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นสัจธรรมมากกว่าความหมายเชิงกายภาพ

	2. คร. อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา ปราชญ์ของชาติ
	ประวัติโดยย่อ
	โลกนี้ไม่มีเรื่องใดที่เหนือธรรมชาติ
	การเดินทางสู่การเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เริ่มจากจุดใด
	ผู้ที่มองแต่ด้านนอกเพียงอย่างเดียวคือ....
	โลกเราถึงเวลาหรือยังในการเข้าถึงศาสตร์ที่สมบูรณ์แห่งธรรมชาติ
	สัจธรรมที่แท้จริงย่อมจะสามารถนำมาอธิบายในแง่มุม....
	ทางวิทยาศาสตร์ที่เป็นอุดมคติควรเป็นอย่างไร
	กล่าวได่ไหมว่าความเจริญสุดท้ายของทุกชีวิตคือสภาวะจิตขั้นละเอียด...
	สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะใช้วิธีหรือกระบวนการอะไรก็ตามทั้งทางด้าน...
	เหตุและผลทางวิทยาศาสตร์กับเหตุและผลที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้...
	ยุคอารยสมบูรณ์ของทุกเผ่าพันธุ์จะเป็นลักษณะใด
	วิธีปฎิบัติที่บุคคลทุกสถานภาพสามารถกระทำได้เพื่อการเข้าถึงความจริง

	3. พระพยอม กัลยาโณ สังฆาภิวัตน์
	ประวัติโดยย่อ
	ในการถ่ายทอดหลักธรรมของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อยึดอะไรเป็นหลักปฏิบัติ
	ความเชื่อเหล่านี้เป็นอวิชชา
	อาจเรียกว่าสังฆพาณิชย์
	กล่าวได้ไหมว่าสงฆ์บางคณะก็เกิดอวิชชา
	สิ่งที่หลวงพ่อทำจะเป็นมุมสะท้อนให้พระสงฆ์เหล่านี้ได้เห็นอวิชชาที่เกิดบ้างไหม
	ย่อมเกิดกรรมตามมาอีก
	เชื่อว่าองค์พระพุทธเจ้าเองท่านก็ไม่เคยบัญญัติเลยว่าจะต้องใช้วิญญาณ...
	แล้วประเภทที่บอกให้ทำบุญเป็นจำนวนชั้นขึ้นกับจำนวนเงิน
	ในเรื่องการใช้คำต่างๆ อย่างเช่น คำว่า กู มึง หรือคำว่า โคตร หรือ...
	สภาวะบ้านเมืองที่สับสนก็อาจมีผลมาจากพื้นฐานความเชื่อของคนในสังคม
	เทียบกับหลักธรรมะ...มันเบี่ยงเบนไป
	สิ่งที่จะชี้นำในการดำเนินชีวิตให้เข้าสู่ความสมบูรณ์สุขสำหรับชนทั่วไปทุกหลักศาสนา

	4. วิกรม กรมดิษฐ์ คนดีอมตะ
	ประวัติโดยย่อ
	"อดีต" ...คืออะไรกันแน่...
	ท่านใช้หลักการใดในการ "ผ่านช่วงอดีต"...
	อาจกล่าวได้ว่าคนส่วนใหญ่ไม่อยู่กับความเป็นจริงจึงทำให้...
	"เข็นครกขึ้นภูเขายังไม่หนักเท่าลากอดีต"
	สิ่งที่สำคัญที่สุดคือท่านใช้หลักใดของชีวิตในการเปลี่ยนแปลง...
	"ความดี" คืออะไร
	การโกงความจริงก็คือการ "หลง" อย่างหนึ่งในทางพุทธ
	สิ่งที่ดีงามเหล่านี้ย่อมต้องเริ่มจากตัวเราจึงจะส่งผ่านไปสู่ผู้อื่นได้
	"ความดี" ย่อมเป็นสากลคติของสังคมในทุกเชื้อชาติและศาสนา
	ความดีที่สุดในสังคมที่ควรจะบังเกิด
	มาตรวัดอะไรที่ที่บ่งชี้ถึงมีความเหมาะสมนั้น
	สิ่งที่ท่านคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นคืออะไร

	5. สมบัติ เมทะนี พระเอกตัวจริง
	ประวัติโดยย่อ
	"ดูหนัง ดูละคร แล้วย้อนดูตัว"
	พื้นฐาน 'ความเป็นสุภาพบุรุษ' ที่ทำให้ท่านอยู่ร่วมสังคมใน...
	วัฒนธรรมสุภาพบุรุษในยุคสมัยที่เปลี่ยนไป
	อาจกล่าวได้ว่าเป็นการเลียนแบบอย่างขาดสติ
	คำนิยามของ 'สุภาพบุรุษ'
	ถ้าเราสามารถโคลนนิ่งคนที่มีความเป็นสุภาพบุรุษได้ต่อไปในทุกยุคทุกสมัย
	หากท่านขึ้นเรือไปเที่ยวพร้อมกับลูกชายคนหนึ่งซึ่งพอว่านน้ำเป็น...
	ความเชื่อสูงสุดในการดำเนินชีวิต
	ท่านมีข้อคิดใดต่อบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือ ดาราที่เข้ามาทำงานการเมืองให้เห็น...
	การรักษาชื่อเสียงในยุคสมัยที่สื่อทางสังคมมีความสามารถที่จะเข้าถึง..
	ธรรมะของทุกศาสนาย่อสร้างสุภาพบุรุษ
	สุภาพบุรุษจึงเป็นภาพสะท้อนของคนดี

	6. ยืนยง โอภากุล บทเพลงแห่งชีวิต
	ประวัติโดยย่อ
	จุดยืนในการสร้างสรรค์งานเพลงเพื่อสังคม
	จากจุดยืนที่คงมั่นย่อมแสดงให้เห็นถึง "ราก" ที่
	สู้ต่อไปให้หมดแรง เห็นไหมแสงเรืองรองสองข้างทางมีดอกไม้...
	เพลงที่จะเลือกมา Recover ใหม่เป็นของขวัญให้สังคมไทย
	รางวัลที่สูงสุดในชีวิต
	ความคงมั่นต่อการสร้างสรรค์สังคม

	7. ภราดร ศรีชาพันธ์ สถาบันกีฬา ภราดร
	ประวัติโดยย่อ
	อาจดูเหมือนเป็นกิจกรรมที่ใช้ร่างกายดำเนินเป็นส่วนใหญ่แต่ผลที่ได้...
	พื้นฐานการเป็นนักกีฬาอาชีพที่สุขุม มีบุคลิกภาพที่ปลอดโปร่ง
	สมาธิจิตกับสังคมแห่งการแข่งขัน
	สถิติและการปล่อยวางนำมาซึ่งการแสดงออกที่อ่อนน้อมต่อผู้คนทั่วไป
	หากเปรียบสังคมไทยเป็นการแข่งขันกีฬาแล้ว..."น้ำใจนักกีฬา"...
	ชัยชนะสูงสุดในชีวิตคืออะไร

	8. คุณหญิงจารุวรรณ เมณฑกา มั่นคงและจงรัก
	ประวัติโดยย่อ
	ความหมายและคุณค่าของ "เงินแผ่นดิน"
	โดยเท่าเทียม
	ดังนั้นกระบวนการตรวจสอบเพื่อปกป้องสิทธิของคนไทยทั้งประเทศ...
	อำนาจในการรักษา "เงินของแผ่นดิน"
	นั่นเป็นเพราะท่านมีความ "ศรัทธา" อย่างสูงต่อสิ่งที่ทำอยู่
	พื้นฐานความไม่ซื่อสัตย์ที่เกิดขึ้นในสังคมไทย
	ศิลธรรมของทุกศาสนาย่อมมีส่วนช่วยเรื่องความซื่อสัตย์ของผู้คน
	การดิ้นรนเพื่อเลี้ยงชีพในโลกสมัยใหม่อาจเป็นแรงจูงใจทำให้เกิดความไม่ซื่อสัตย์
	ในทุกภาวะวิกฤตของชีวิต ถ้าเรามีหลักความศรัทธาที่ยึดมั่นในสิ่งที่ดี..
	ความศรัทธาที่ท่านมีในพระเจ้าจะยังคงชี้นำทางตลอดไป

	9. แม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต ธรรมบุคคลแห่งธรรมสถาน
	ประวัติโดยย่อ
	เส้นแบ่งระหว่างทางโลกและทางธรรมอยู่ตรงไหน
	ช่องว่างนั้นก็คืออวิชชา
	แนวทางปฏิบัติหลังจากการ "รู้" เพื่อที่จะนำเข้าสู่หลักธรรมที่แท้
	สิ่งที่สอนต่อประชาชนที่มาฝึกปฏิบัติธรรม
	ความหมายที่แท้ของอริยทรัพย์
	อาจเป็นวาระธรรมชาติที่ทำให้ผู้คนส่วนใหญ่ทั่วโลกเริ่มตระหนักและเริ่มรู้ทัน...
	ความหมายของนิพพานที่เรียบง่ายในเชิงปฏิบัติ

	10. ภัทราวดี มีชูธน ศิลปะ+ธรรม
	ประวัติโดยย่อ
	การสร้างงานศิลปะในโลกแห่งความจริงที่ชื่อ "ทุนนิยม"
	ทัศนคติต่อการสร้างงานศิลปะที่แท้
	"พระไตรปิฎก" ให้อะไรกับท่าน
	ศิลปะคือความสมดุลของ Dramatic กับ Reality
	ศิลปะกับสังคมไทย
	ศิลปะกับสังคมโลก

	11. แพทย์หญิงคุณหญิงพรทิพย์ โรจนสุนันท์ บทพิสูจน์ที่แท้แห่งตัวตน
	ประวัติโดยย่อ
	สิ่งใดที่หล่อหลอมคุณหญิงหมอจนสามารถแยกระหว่างความเป็นตัวของตัวเองในสังคม...
	เป็นไปได้ไหมว่าเกิดจากความไม่เชื่อมั่นในตัวเองของแต่ละคน
	ในทางพระมีการเพ่งอสุภเพื่อให้เห็นสัจธรรมของการ เกิด แก่ เจ็บ ตาย
	ความคิดเห็นเกี่ยวกับชีวิตหลังความตายและกรรม 
	กล่าวได้ว่าคุณหญิงหมอได้สร้างสภาวะจิตที่ปลอดโปร่งให้กับดวงจิตนับหมื่นๆ
	วิชชาที่ได้จากศพกับการต่อสู้ฝ่าฟันอุปสรรค ในการทำงานของคุณหมอ
	คุณหมอยังคงมีความปิติกับสิ่งที่คุณหมอทำอยู่ ทั้งๆที่หลายคนอาจจะ..

	12. สินจัย เปล่งพานิช ดาราเหนือ
	ประวัติโดยย่อ
	แต่หากเป็นนักแสดงที่เพรียบพร้อมทั้งความสามารถในการแสดง...
	คนรุ่นใหม่ก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงในทิศทางที่เป็น 'มายา' มากกว่า 'คุณค่า'
	เป็นการเลียนแบบโดยที่ไม่ได้วิเคราะห์ถึง 'แก่น' ทำให้ไม่เกิดการ 'พัฒนา'
	บุคคลจึงควรต้องมีจุดยืนใน "คุณค่าของงาน" หากต้องการสร้าง...
	หลังผลักดันเพื่อที่เราจะกล้าเลือกในเป้าหมายที่สูงกว่าเดิม
	สิ่งที่ได้จากโรงละครขนาดเล็กเพื่อดำเนินชีวิตในโรงละครขนาดใหญ่ที่เราเรียกว่า "โลก"
	สิ่งที่ศรัทธาสูงสุดในชีวิต

	13. สุริวิภา กุลตังวัฒนา คุณค่าแห่งความสุขในตนเอง
	ประวัติโดยย่อ
	พื้นฐานในความคิดในการเดินทางผ่านแต่ละช่วงเวลาของชีวิตอย่างมีความสุข
	สิ่งที่สูงกว่าความ "เชื่อ" คือความ "ศรัทธา" จากความเชื่อใจในความ...
	ณ วันนี้มีความศรัทธาสูงที่สุดในสิ่งใด
	สภาวะจิตที่ต่างไปเมื่อคงไว้ซึ่ง "สติ"
	การชำระดวงวิญญาณให้บริสุทธิ์ เป็นอีกหลักการที่สำคัญของทุกศาสนา...
	ความปลอดโปร่งจิตใจย่อมนำมาซึ่ง "ความสุข" แต่บางครั้ง...
	สิ่งที่อยากเห็นติดตัวมนุษย์ตลอดไปจนกลายเป็นสายพันธ์แห่งความสุข

	14. เมทินี กิ่งโพยม ไทยแลนด์ซุปเปอร์โมเดลวูแมน
	ประวัติโดยย่อ
	เรื่อง "เซ็กซ์" กับสังคมไทย
	อาชีพขายเซ็กซ์
	สัญลักษณ์ทางเพศกับอาชีพ
	วันหนึ่งพี่เกดมีลูก เกดจะสอนลูกให้มีทัศนคติอย่างนี้ไหม
	เกดศรัทธาในพระเจ้าและรู้สึกขอบคุณพระเจ้าที่สามารถให้เกดใช้สิ่งที่พระเจ้า...
	แล้วเกดจะยังคงศรัทธาในตัวเองเหมือนเดิมไหมไม่ว่าเกดจะเกิดมาในรูปลักษณ์ใด...
	ศรัทธาสูงสุดของเกดคืออะไร

	15. พัชรศรี เบญจมาศ จริงใจ เรียบง่าย แต่เลียนแบบไม่ง่าย
	ประวัติโดยย่อ
	สิ่งที่ยึดในการเป็นตัวตนที่ชัดเจน
	เป็นเพราะเราแสดงอารมณ์ตามที่เรารู้สึก
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