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ขออนุญาตกราบเรียนพระเดชพระคุณทานเจาคุณอาจารย
วา กระแสคานิยมอันเปนเปาประสงคของสังคมไทยปจจุบันนั้น มี
ทัศนะเปนมิจฉาทิฏฐิหรือสัมมาทิฏฐิ ซ่ึงมีบทบาทและเปนตัว
กําหนดที่สําคัญยิ่งแกคนในสังคมขณะนี้ หรือเปนทิศทางสื่อนําแก
ชนรุนตอไป

ในการตอบคําถามขอน้ี ตองเริ่มดวยขอพิจารณาวา เวลานี้
สังคมมีสภาพเปนอยางไร

ก็เห็นกันอยูวาสังคมปจจุบันนั้นอยูในภาวะของการแขงขัน 
ซ่ึงเปนเรื่องของการแยงชิงผลประโยชนกัน หรือเรียกวาระบบผล
ประโยชน คือถือผลประโยชนเปนใหญ และผลประโยชนก็เปนเรื่อง
ทางวัตถุ
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ทีน้ีก็ตองดูวาระบบนี้มาจากไหน? ก็คอนขางชัดวาสังคมไทย
เราไมไดเปนตัวของตัวเองในเรื่องนี้ เพราะวาระบบนี้มาจากขาง
นอก

ทั้งผูยิ่งใหญและผูเปนเหยื่อ รวมกันทําลายโลก
ในฐานะที่สังคมไทยอยูในโลกปจจุบัน ซ่ึงเวลานี้มีอารยธรรม

ตะวันตกครอบงําอยู จึงกระทบกับกระแสของระบบสังคมแบบแขง
ขันแยงชิงผลประโยชนท่ีมาจากตะวันตก เวลานี้อิทธิพลของสังคม
ตะวันตกนั้นแผไปครอบคลุมท่ัวโลก เปนสภาพที่เรียกวาโลกาภิ
วัตน ฉะนั้นระบบแขงขันจึงเปนโลกาภิวัตนอยางหนึ่งที่แผไปท่ัว
โลก สังคมไทยก็พลอยถูกอิทธิพลอันนี้นําและครอบงํา จึงพลอย
เปนไปตามกระแสนั้นดวย

ในการที่สังคมไทยไมไดเปนตัวของตัวเอง แตเปนไปตาม
กระแสอิทธิพลของอารยธรรมตะวันตก เมื่ออารยธรรมตะวันตกแผ
อิทธิพลระบบแขงขันเขามา ก็เกิดมีการแขงขันขึ้นในหลายระดับ
ตั้งแตระดับบุคคลที่แตละคนแยงชิงผลประโยชนซ่ึงกันและกัน จน
ถึงระดับสังคมประเทศชาติ ซ่ึงแตละประเทศชาติก็แขงขันแยงชิง
ผลประโยชนซ่ึงกันและกัน และตองเอาชนะกัน

ทีน้ีในเมื่อสังคมไทยไมเปนตัวของตัวเองในเรื่องนี้ เพราะ
ระบบนี้มาจากที่อื่น เขาใหญกวาแลวมาครอบงํา เราถูกระบบนี้



๓

๓

ครอบงํา เปนผูถูกกระทํา เมื่อตองการเอาชนะกันระหวางประเทศ
เราก็เปนเบี้ยลาง แลวเราจะอยูในฐานะอะไร?

เมื่อสังคมแขงขันแยงชิงผลประโยชนกัน ในขณะที่ฝายหนึ่ง
จะเอาชนะอีกฝายหนึ่ง ฝายหนึ่งก็จะตองเปนผูไดเปรียบ และอีก
ฝายหนึ่งเสียเปรียบ ถาสังคมไทยเปนผูถูกกระทํา สังคมไทยจะอยู
ภาวะอยางไหน ก็ตอบไดเองวาอยูในภาวะเสียเปรียบ

ในระบบแขงขันนั้น จะมีแนวทัศนะ ๒ อยาง หรือมีการมอง
๒ ข้ัน คือในความคิดของคนที่มองกันดวยสายตาของการแขงขัน
แยงชิง

ข้ันที่ ๑ ก็จะมีความรูสึกเปนคูแขง และมองกันเปน
ปฏิปกษ แลวก็มีความรูสึกระแวงกัน

ข้ันที่ ๒ ถาใครมีความสามารถมากกวา ก็จะมองอีกฝาย
หนึ่งเปนเหยื่อ

น่ีคือแนวทัศนะของการแขงขัน
ทีน้ี ถาไทยเราเปนฝายเสียเปรียบ อยูใตครอบงํา ฐานะที่ ๑

ก็เปนคูแขง ฐานะที่ ๒ ก็เปนเหยื่อ น่ีเปนเรื่องที่ตองพิจารณา และ
ไทยเราก็อยูในภาวะอันนี้ แตเรารูตัวไหม? ถาเราไมรูตัวก็กลายเปน
วาเราอาจจะหลงระเริงเพลิดเพลินไปในระบบนี้ ชนิดที่เปนเหยื่อ
เขาดวยความไมรูตัว และยังหลงระเริงเพลิดเพลินในความเปน
เหยื่อเสียดวย น่ีประการหนึ่ง
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ทีน้ีมองไปที่รากฐาน แหลงที่มาของระบบนี้ท่ีวามาจาก
ตะวันตกนั้น ตะวันตกเองเปนอยางไรในระบบการแขงขัน ก็ปรากฏ
วาสังคมตะวันตกเองก็อยูในสภาพที่ทรุดโทรมเต็มทีแลว สังคม
อเมริกันเวลานี้โทรมอยางยิ่งทั้งทางดานชีวิตจิตใจ ท้ังเรื่องของ
สภาพสังคมที่เสื่อมศีลธรรม มีปญหาความแตกแยกระหวางผิว
ปญหายาเสพติด ปญหาทางเพศหรือปญหากาม ปญหาความรุน
แรง ฯลฯ

ปญหาอีกอยางหนึ่งที่สําคัญก็คือ คนที่แขงขันกันก็เพื่อหา
ผลประโยชน และผลประโยชนน้ันจะเกิดขึ้นไดก็ตองไปเอาจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ ซ่ึงเปนเรื่องธรรมดา เพราะมนุษยจะมีสิ่ง
สําหรับเอามาเสพบริโภคที่เรียกวาผลประโยชนน้ัน ก็ตองไปเอา
จากธรรมชาติ

เมื่อแขงขันมากก็ไปดวยกันกับการบริโภคมาก เมื่อบริโภค
มากก็ตองเอาจากธรรมชาติมาก ธรรมชาติก็ยิ่งเสื่อมโทรม เพราะ

๑. ทรัพยากรรอยหรอ
๒. มีการระบายของเสียมาก ท้ังในแงท่ีวาเมื่อผลิตมากก็

ตองระบายมลภาวะมาก และเมื่อบริโภคมากก็เกิดขยะมาก
ฉะนั้นธรรมชาติแวดลอมก็เสื่อมโทรมและเสีย
สังคมตะวันตกก็รูตัวอยูวา เวลานี้ปญหาเหลานี้หนักมาก

แตจะแกไขอยางไร เพราะเกิดภาวะขัดแยงขึ้นมาในตัววา ถาตัวอยู
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ในระบบแขงขันหาผลประโยชนตอไป ก็คือการทําลายธรรมชาติ
แตถาตัวหยุดไมทําลายธรรมชาติแวดลอม ก็คือการที่ตัวเองจะตอง
ไมประสบความสําเร็จในระบบแขงขัน จึงเปนปญหากลืนไมเขา
คายไมออกวาจะเอาอยางไร

แตจะอยางไรก็ตาม เวลานี้รอไมได เรื่องเฉพาะหนาก็คือการ
ท่ีจะรักษาหรือยึดไวใหได ซ่ึงผลประโยชนของตัวและสิ่งที่ไดมากับ
ผลประโยชน คืออํานาจความยิ่งใหญ สองอยางนี้ตองมาดวยกัน
ทรัพยกับอํานาจ เมื่อตองการทรัพยตองการผลประโยชน ก็ตองมี
อํานาจ เพื่อท่ีจะไปเอาใหไดมาก เมื่อครอบงําคนอื่นไดก็เปดชอง
ทางที่จะไปเอามาใหแกตัว และความยิ่งใหญน้ีอยูไดก็ดวยผล
ประโยชนอีก ก็ตองมีทรัพยจึงจะรักษาอํานาจไวได อํานาจกับ
ทรัพย ก็เสริมซ่ึงกันและกัน

แตปญหาก็ตามมาอีกวา จะทําอยางไรละ ถาตัวไปเอาผล
ประโยชนมาก ธรรมชาติแวดลอมก็เสีย ถาตัวไมยอมหาผล
ประโยชน อํานาจตัวก็จะลดลง ความยิ่งใหญก็จะเสียไป เมื่ออยูใน
เวทีโลกแหงระบบแขงขันก็ตองเอาชนะคนอื่น เมื่อเอาชนะคนอื่นก็
ตองหาผลประโยชนใหมาก ธรรมชาติแวดลอมก็เสีย กลืนไมเขา
คายไมออกวาจะเอาอยางไร แตเฉพาะหนา สิ่งที่ค้ําคออยูก็คือผล
ประโยชนและอํานาจตองเอาไวกอน ธรรมชาติจะเสียก็ตองยอม
ทําเปนไมรูไมเห็น มองขามไปเสีย
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น่ีก็คือสภาพที่วา ในระบบแขงขันหาผลประโยชนน้ัน ตัวตน
แหลงเองก็กําลังประสบปญหาอยางหนัก โดยเฉพาะในแงท่ีวาจะ
ทําลายโลก แตท้ังๆ ท่ีวาการแขงขันแยงชิงผลประโยชนน้ันเปนการ
ทําลายโลก ตัวเองก็ตองเอาเพื่อความยิ่งใหญของตนเอง จึงเปน
ปญหากลืนไมเขาคายไมออก

เมื่อแขงขันกันอยูในระบบของโลกนี้ การจะเปนผูชนะไดใน
ระบบแขงขันก็ตองไดผลประโยชนมาก  การจะไดผลประโยชน
มากก็ตองมีผูบริโภค ท่ีจะเปนผูซ้ือ ในทางเศรษฐกิจจึงตองปลุก
กระตุนใหผูเสพผูบริโภคนั้นบริโภคใหมาก

อยางในเมืองไทยนี้ เมื่อเราเสพบริโภค ลุมหลงในวัตถุกัน
มาก ก็จะเกิดผลประโยชนแกเขามาก คือ ผูผลิตผูขายก็ไดผล
ประโยชนไป เขาก็ไดทรัพยมาก แลวอํานาจของเขาก็ยิ่งมีมาก

เราก็เปนเหยื่อปอนผลประโยชนใหเขา และค้ําจุนอํานาจ
ของเขา โดยที่นึกภูมิใจวาตัวเองสะดวกสบายไดบริโภคไดเสพมาก
แตท่ีจริงก็คือสรางผลกําไรใหเขาและอยูใตอํานาจของเขา ถูกเขา
กํากับและกําหนด พรอมกันนั้นตัวเองก็บริโภคทรัพยากรมาก ซ่ึง
เปนการทําลายธรรมชาติแวดลอม รวมกันทั้งสองฝาย

ฉะนั้นเวลานี้จึงไปดวยกันระหวาง
๑. ระบบแขงขันหาผลประโยชน
๒. คานิยมบริโภค
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สองอยางนี้เกื้อกูลกัน ถามองในแงน้ีก็แบงเปน ๒ ฝาย คือ
ฝายผลิตก็เอาระบบแขงขันมาหาผลประโยชน แลวก็ไดผล
ประโยชนไป สวนฝายลูกคา หรือฝายผูบริโภค ก็เพลินอยูในคา
นิยมบริโภค เมื่อบริโภคมากก็ไปสนับสนุนใหระบบแขงขันนั้นเกิดมี
ผลประโยชนมาก และดําเนินไปได

สถานะและสภาพสังคมของเรา
ถาคนไมมีคานิยมบริโภค คือ ไมชอบเสพมาก ผลประโยชน

ของฝายผูผลิตก็เสียไป ฉะนั้นฝายผูผลิตซึ่งอยูในระบบแขงขัน เมื่อ
จะเอาชนะ เพื่อจะไดผลประโยชนมาก ก็ตองกระตุนเราคนบริโภค
ใหมาก คือตองสงเสริมคานิยมบริโภค

เมื่อเขาสงเสริมคานิยมบริโภค และเราบริโภคมาก ก็คือเรา
ตกหลุมพรางเปนเหยื่อเขา ใชไหม เขาก็ไดผลประโยชนสม
ประสงค แตเรานึกวาเราเกง เราไดบริโภคเยอะ เรามีความสุขมาก
เราก็ยิ่งหลงมัวเมายินดีในตัวเอง ถามองในแงสัมพันธก็เปนเหยื่อ
เขา เมื่อมองในแงตัวเอง ก็ไดเสพกันใหญ แตเมื่อมองในแงธรรม
ชาติ ก็คือ ธรรมชาติพินาศ ถามองในแงสังคม ก็คือ คนยิ่งเบียด
เบียนกัน เพราะวามันยิ่งเอาจากกันและกัน และยิ่งไมซ่ือสัตยตอ
กัน
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แคน้ีก็ชัดแลววา ระบบของสังคมปจจุบันเปนวิถีทางของการ
ทําลายโลก แตก็เหมือนกับวามนุษยในยุคปจจุบันนี้ ท้ังๆ ท่ีพอจะรู
ปญหาแตก็ไมรูจะหาทางออกอยางไร เมื่อมองดูประเทศที่ยิ่งใหญ
ก็ตองพยายาม

๑. ในแงการผลิต ก็ตองเอาประเทศเล็ก ๆ เปนแหลงปอน
ทรัพยากร เพราะวาตัวเองจะผลิต แตทรัพยากรของตัวเองไมพอ ก็
ตองไปเอาทรัพยากรจากประเทศเล็กประเทศนอยทั่วโลกมาใชใน
การผลิต

๒. ในแงบริโภค ก็ตองไปกระตุนเราพวกประเทศเล็กๆ เหลา
น้ีแหละใหบริโภคมาก เพื่อตัวเองจะไดผลกําไรมากๆ

ในสภาพของระบบแขงขันอยางนี้ เมื่อมองสังคมไทย เราจะ
เสียเปรียบหลายชั้น

๑. สังคมทั้งสังคมของเราเปนสังคมที่ไดรับอิทธิพลจากเขา
เปนไปตามเขา เสียเปรียบและอยูในภาวะเปนเหยื่อ ก็เสียเปรียบ
เต็มตัว (อยูเบี้ยลางเปนเหยื่อเขา)

๒. ขณะที่อยูในระบบแขงขันนี้เราไมรูทัน เราไมรูวาอะไรเปน
อยางไร กระแสเปนอยางไร เหตุปจจัยเปนมาอยางไร แถมยังหลง
ระเริงยินดีดวย (หลงเพลินไมรูเทาทัน)

๓. คนของเรานี้ เมื่อตองเขาสูระบบแขงขันระหวางประเทศ
หรือระหวางสังคม มีคุณภาพไมพอ เชน ออนแอ ไมมีจิตสํานึก



๙

๙

ทางสังคม เมื่อจิตสํานึกทางสังคมไมมี ก็ไมรวมตัวรวมใจที่จะทํา
ใหประเทศของตนชนะการแขงขัน (คนออนแอขาดคุณภาพ)

ญี่ปุนก็ตองการความยิ่งใหญ คิดเอาชนะ อเมริกาก็ตองการ
กูฐานะความยิ่งใหญคืนมาและรักษาสถานะไว หลายประเทศก็
ตองการใหญข้ึนบาง แตในประเทศไทยจิตสํานึกรวมไมคอยมี ก็
กลายเปนเรื่องของแตละคน เมื่อเปนเรื่องของแตละคน ก็จะมี
ปญหา คือกลายเปนวา

๑. คนของเราแขงขันกันเองในระหวางคนไทยดวยกัน เมื่อ
แยงชิงผลประโยชนกันก็เหนื่อย แตละคนก็โดดเดี่ยว ออนลา ไมมี
กําลัง

๒. คนของเราสวนหนึ่ง เมื่อไมมีจิตสํานึกทางสังคมสวนรวม
ก็จะไปเปนเครื่องมือของตางประเทศ มาเอาคนพวกเดียวกันเปน
เหยื่อ คนของเราสวนหนึ่งจึงเปนเครื่องมือของคนขางนอก ใหมา
หาผลประโยชนจากพวกเราดวยกันเอง

๓. เพราะไมมีจิตสํานึกรวมกันนั้น ก็จะมีความทุกขมาก
ถาชาติไหนมีจิตสํานึกทางสังคม ก็จะเฉลี่ยความทุกขในใจ

กันได เพราะมีจิตสํานึกรวม เวลาทําการแขงขันอะไรตางๆ จะมีจุด
หมายสองดาน คือเพื่อตัวเองอยางหนึ่ง และเพื่อชาติรวมกันอยาง
หนึ่ง สวนหนึ่งก็คือความทุกขเดือดรอน แตอีกสวนหนึ่งก็คือความรู



๑๐

๑๐

สึกรวมที่ทําใหเฉลี่ยทุกขเห็นอกเห็นใจกัน ทําใหสบายขึ้น และมี
พลังรวมกัน

คนที่มีความรูสึกรวมทุกขกันนั้น จะมีความรูสึกที่ดีมาทด
แทนอยางหนึ่ง คือเกิดความอบอุนใจ เกิดพลังแข็งขัน และมีความ
สุขความอิ่มใจจากความรูสึกนี้

สวนในสังคมแบบที่แตละคนตางคนตางทํา ไมมีจุดรวมนั้น
จะทุกขมาก ตางก็ระแวงกันเอง กลายเปนความทุกขท่ีมาทับถมอยู
ท่ีแตละคนโดยไมมีสวนรวมท่ีจะมาระบายแบง และโอกาสที่จะ
ชนะการแขงขันก็นอยดวย

ตอนนี้จะไมพูดในระดับบุคคล เมื่อพูดในระดับชาติ ภาระ
ของมนุษยยุคนี้มี ๒ ช้ันคือ

๑. ในระบบแขงขันนี้ แตละชาติแตละสังคมพยายามจะเอา
ชนะกัน ระดับน้ีก็เปนภาระอยูแลว

๒. แตเมื่อมองตอไป การแขงขันระดับน้ี ถาชนะก็คือความ
พินาศของโลกที่วาไปแลว เพราะฉะนั้นมนุษยแตละคนจะมีภาระ
อีกชั้นหนึ่งคือ ทําอยางไรจะแกไขปญหาของโลกทั้งหมดที่กําลังจะ
หายนะนี้ และทําใหเกิดสันติสุข คือทําใหโลกนี้อยูดี ไมใชเพียงจะ
เอาชนะในการแขงขัน



๑๑

๑๑

ในระดับท่ีหนึ่งทุกคนคลายกับวา ถูกสังคมบีบคั้นใหจําเปน
ตองเอาชนะ เราจะชนะไดไหม? ภาระนี้ก็ข้ันหนึ่งแลวที่เราจะตอง
พยายาม แตถาชนะก็คือการรวมกันทําลายธรรมชาติ ทําลายโลก

ฉะนั้นก็ตองคิดอีกขั้นหนึ่ง เปนภาระขั้นที่สองวา ทําอยางไร
จะอยูเหนือชัยชนะ คือนํามนุษยหรือนําโลกนี้ไปสูสันติสุข โดยแก
ปญหาที่เปนอยู รวมท้ังแกระบบแขงขันดวย

เมื่อตองทําถึง ๒ ช้ันอยางนี้ การที่จะขามขั้นแขงขันเอาชนะ
ไปสูข้ันแกปญหานํามนุษยสูสันติสุขก็เลยยากเหมือนฝน รูสึกวาจะ
ทําไมได เพราะตัวเองก็กําลังเปนเหยื่อเขาอยู ฉะนั้นก็ตองรักษาตัว
ยืนหยัดใหไดกอน

เปนอันวา ข้ันที่หนึ่งก็คือ ทําอยางไรสังคมไทยหรือคนไทยจะ
ยืนหยัดอยูไดไมใหสังคมอื่นเขามาครอบงําเอาไปเปนเหยื่อ ไมแพ
ในการแขงขัน สามารถตั้งตัวได หรืออยางดีข้ึนไปกวานั้นก็คือ ชนะ
เขาได แตชนะชนิดที่วามีสํานึกขั้นที่สอง คือ รูอยูวา ถาขืนอยูใน
ระบบแขงขันนี้ ก็คือการทําลายโลกดวยกัน ฉะนั้นจะตองระวังตัว
ไมใหทําลายโลก ใหการชนะของเรานี้มีผลเสียตอโลกนอยที่สุด
และพรอมกันนั้นเมื่อตัวชนะไดก็พยายามหา  ทางแกปญหาของ
โลกอีกดวย ซ่ึงขณะนี้ในขั้นสองไมมีประเทศไหนทําได



๑๒

๑๒

ฉะนั้นมนุษยในยุคนี้จึงตองรูและเขาใจสถานการณ รูตั้ง
แตวาตัวเองอยูในสภาพอยางไร อยูในความสัมพันธอยางไรกับ
ประเทศอื่น และโลกนี้เปนอยางไร

แตนาสงสัยวาสังคมไทยนี้ ไมรูเลย ไมรูท้ังสภาพของตัวเอง
ในความสัมพันธระหวางชาติ และปญหาของโลกที่เราจะตองรวม
แกไข ซ่ึงมีตั้งหลายชั้น ก็ไดแตหลงระเริงไปแควาจะใหไดผล
ประโยชนมาก เสพมาก  บริโภคมาก สะดวกสบายใหมาก แลวก็
สมใจตัวอยูแคน้ีเอง เปนอันวา

๑. ตัวเองไดบริโภคมาก โดยไมรูวาเปนเหยื่อเขา
๒. แมตัวเองจะขยับข้ึนไป สมมุติวาเอาชนะระหวางชาติได

ก็คือรวมทําลายโลกอีก
ทีน้ีทําอยางไรจะใหคนเกิดมีปญญารูเทาทันและวางตัวให

ถูก อยางนอยเพื่อนําชีวิตไปใหดีในสภาพอยางนี้

สังคมผลิตคน และคนเพื่อสังคม เทานั้นหรือ?
คนยุคปจจุบันนี้ เปนผูถูกสังคมหลอหลอมมากกวาจะเปนผู

ท่ีมาชวยสรางสรรคแกปญหาใหสังคม เพราะเปนผูถูกกระทํามาก
กวาเปนผูกระทํา สังคมเปนอยางไร ระบบเปนอยางไร ก็เปนไป
ตามนั้น ไหลไป ไมใชอยูในฐานะที่จะมาจัดสังคมวา สังคมนี้มี
ปญหา มันเสียหายอยางไร เราจะมาแกมาจัดใหดี แตไดแคเปน



๑๓

๑๓

ผลิตผลของสังคม ถูกสังคมหลอหลอม ถูกอิทธิพลของสังคมชักพา
ไป ระบบสังคมเปนอยางไรก็เปนไปตาม ไมเปนตัวของตัวเอง ไหล
ไปตามกระแส

การที่จะเปนตัวของตัวเองก็ตองมีปญญา  เริ่มดวยรูเขาใจ
สถานการณ วาเวลานี้เปนอยางนี้ ฉะนั้นจึงตองย้ําใหคนของเรามี
ปญญา ท่ีรูเทาทันเขา

เวลานี้ก็ยังติดในศัพท เชนคําวา “ทรัพยากรมนุษย”
ทรัพยากรมนุษยก็คือทุน เราเอามนุษยมาเปนทุน เปนปจจัยในการ
ผลิต เปนปจจัยทางเศรษฐกิจ

มนุษยมีความสัมพันธกับสังคมหลายอยาง
๑. มนุษยเปนองคประกอบที่มารวมกันสรางสังคมใหเปน

อยางใดอยางหนึ่ง มนุษยเปนอยางไรก็สรางสังคมอยางนั้น เปน
ปจจัยตัวกระทํา

๒. ในทางกลับกัน มนุษยก็ถูกสังคมหลอหลอม สังคมมา
หลอ  หลอมคน คนก็กลายเปนผลผลิตของสังคม แลวอีกอยาง
หนึ่งในแงปลีกยอย ก็คือ

๓. มนุษยน้ันคลายๆ วาเปนทุนหรือเปนปจจัยที่ตอบสนอง
ความตองการของสังคม สังคมมีความตองการอยางนี้ แลวก็ใช
มนุษยเปนทุน เอาไปเปนเครื่องมือ สนองความตองการของสังคม
เปนปจจัย แตเปนปจจัยที่ถูกกระทํา



๑๔

๑๔

การมองมนุษยเปนทรัพยากรนั้น เปนแนวคิดที่เสี่ยง เพราะ
ถาเพลินไป ก็เทากับเอามนุษยเปนทุนไปสนองความตองการของ
สังคม สังคมกําลังตองการกําลังคนดานนี้ ก็ใหมหาวิทยาลัยผลิตผู
สําเร็จวิชาชีพดานนี้มาใหไดเทานี้ เพื่อสนองความตองการของ
สังคม แตจุดหมายที่สังคมตองการจะสนองนั้นเปนจุดหมายที่ถูก
ตองหรือเปลา ตรงนี้อาจจะไมไดคิด ถาจุดหมายที่สนองนั้นผิด
มนุษยก็เลยเปนสวนประกอบที่เขาไปเพิ่มกําลังความผิดพลาดให
รุนแรง โดยไมเปนตัวของตัวเอง

เวลานี้เราย้ําศัพทวา “ทรัพยากรมนุษย” บอย โดยไมไดคิด
วา การมองมนุษยน้ันมองไดหลายอยาง เราตองมองมนุษยในแง
เปนปจจัยตัวกระทําในการสรางสรรคสังคม ซ่ึงไมใชแคเพียงวา
เปนทุนสนองความตองการของสังคม หรือลอยไปตามกระแส
สังคมเทานั้น แตมนุษยตองมีปญญาที่จะทําการเปลี่ยนแปลงแก
สังคม หรือแกไขปญหาของสังคมดวย จึงจะเปนมนุษยท่ีดี เพราะ
สังคมที่เราสรางขึ้นนั้นยอมเดินทางผิดบางถูกบาง มีปญหาได
ตลอดเวลา และมนุษยน่ีแหละที่จะมาแกปญหา

การที่สังคมจะเดินทางผิดหรือถูกก็เปนไปตามกระแสความ
เปนไปและปจจัยแวดลอมตางๆ แมแตเพียงคานิยมตื้นๆ ซ่ึงไมแน
เดี๋ยวก็ผิด เดี๋ยวก็ถูก ทีน้ีถาผิดแลวใครแก ก็มนุษยน่ีแหละ เราจึง
ตองการใหมนุษยน้ันเปนผูท่ีคอยสรางสรรคสังคม ซ่ึงหมายความ



๑๕

๑๕

วา เวลาดีก็สงเสริม เวลาผิดพลาดก็แกปญหา และทําการเปลี่ยน
แปลงใหถูก มนุษยท่ีมีคุณภาพตองเปนผูกระทําตอสังคมอยูเรื่อย

แตเวลานี้มนุษยคือตัวบุคคล อยูในฐานะที่เปนผูถูกกระทํา
เสียมากกวา สังคมเปนฝายหลอหลอม คนไมเปนตัวของตัวเอง
และไมไดพัฒนาตัวใหสามารถที่จะมารูสังคมและนําสังคม แตเปน
เพียงไปตามสนองความตองการของสังคม เปนฝายถูกกระทํา เมื่อ
ถูกกระทําก็แยไปดวยกัน ท้ังคนและสังคม

การถูกกระทํายังมีสองแบบ คือ
๑. ถูกกระทําอยางหลอหลอม คือสังคมเปนอยางไรก็หลอ

หลอมใหคนเปนอยางนั้น เชนสังคมมีคานิยมบริโภค แตละคนเกิด
มาอยูในสังคมนั้น ก็มีคานิยมบริโภค อยากเสพไปตาม และ

๒. คนนั้นกลายเปนทุนที่จะใชสนองความตองการหรือสนอง
จุดหมายของสังคมอีกดวย

ตัวอยางเชนในระบบแขงขัน ถาเอาคนมาใชเปนทุนเพื่อไป
เสริมหรือรับใชระบบแขงขัน คนก็ถูกกระทําทั้งสองแบบ โดย หนึ่ง
ถูกหลอหลอม สอง เอาไปเปนกําลัง เปนทุนในการสนองความ
ตองการของสังคมนั้น แลวสังคมก็มาหลอหลอมมาบีบคนอีก แทน
ท่ีวาคนจะมีคุณสมบัติบางสวนที่อยูเหนือสังคม และเปนผูมาทํา
การเปลี่ยนแปลงใหแกสังคม เราก็ไมอยูในฐานะนั้น



๑๖

๑๖

พัฒนาคน จะวางเปาหมายกันแคไหน?
ตามที่ถูกนั้น มนุษยจะตองมีคุณสมบัติบางอยางเหนือสังคม

หมายความวา มนุษยเปนผูสรางสังคม และเปนผูท่ีจะนําสังคม ถา
สังคมมีความผิดพลาดมนุษยจะตองแกไข แตขณะนี้กลายเปนวา
มนุษยไมทันสังคม ไมเปนผูนําสังคม แตกลายเปนผูถูกกระทํา
อยางที่วา แทนที่จะเปนผูกระทําตอสังคม ฉะนั้นเราจึงหลงใหลไป
ตามกระแสสังคมแลวแตจะเปนอยางไร บางทีเราก็เพลิดเพลินและ
หลงยินดีในระบบที่เปนอยู เชนระบบแขงขันหาผลประโยชน

ยิ่งกวานั้นเรายังถูกลอดวย หนึ่ง ถาเราประสบความสําเร็จ
คือเราชนะเขา เราก็ยินดี เราก็ไปติด เราก็ไปชอบ เราก็ไปหลงกับ
คําวาสําเร็จ พอชนะเขาได เกิดผลสําเร็จก็ลําพองยินดี สอง ติด
หลงในคานิยมบริโภค มองความสําเร็จในความหมายวามีวัตถุ
มาก มีผลประโยชนมาก ไดเสพมาก น่ันคือชัยชนะ น่ันคือความ
สําเร็จ ยินดีอยูแคน้ัน น้ีคือสิ่งที่กําลังเปนปญหา

เวลานี้คําวา ความสําเร็จ ของมนุษยจึงคับแคบ มีความ
หมายอยูแควาความสําเร็จคือการไดผลประโยชนดวยการชนะการ
แขงขัน แตความสําเร็จท่ีแทคือ ทําอยางไรจะใหชีวิตของเราดีงาม
ทําอยางไรใหเปนชีวิตที่มีความสุข ทําอยางไรจะใหสังคมรมเย็น
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เปนสุข ทําอยางไรโลกจะอยูไดดวย  ดี ความสําเร็จข้ันนี้คนไมคิด
แลว

ความสําเร็จท่ีแทคืออะไร? ความสําเร็จของมนุษย เวลานี้คิด
กันแควาฉันชนะในการแขงขัน ฉันไดผลประโยชนสมประสงค น่ี
คือความสําเร็จของมนุษยจริงหรือ? ความสําเร็จแบบนี้ก็คือความ
สําเร็จในการเบียดเบียนกันในหมูมนุษย ดวยการแยงชิงกันและ
ทําลายกัน ความสําเร็จอยูแคน้ัน

มนุษยมองไมถึงวา ความสําเร็จ คือการที่ชีวิตนี้บรรลุความดี
งาม เปนชีวิตที่สมบูรณ สังคมนี้รมเย็น มีสันติสุข โลกนี้อยูใน
สภาพที่ดี สภาพแวดลอมทุกอยางเรียบรอยนารื่นรมย น่ีคือความ
สําเร็จท่ีแทจริง

ถาเราใชภาวะนี้เปนมาตรฐานวัด เราก็จะมองเห็นวา โอโฮ!
เราไมไดทําอะไรสําเร็จเลยสักอยาง สังคมรมเย็นเปนสุขไหม ก็ยัง
ไมสําเร็จ ชีวิตเราดีงามไหม มีความสุขดีไหม ก็ไมสําเร็จ โลกนี้
ธรรมชาติแวดลอมดีไหม ก็ไมสําเร็จ แตในหมูมนุษยเวลานี้ไมมีใคร
รู ไมมีใครมองที่จุดหมายนี้ ไมไดใชเกณฑน้ีวัดเลย เขามองความ
สําเร็จกันแคการแขงขันชนะแลวไดผลประโยชนมา เอาทรัพยและ
อํานาจเปนตัวกําหนด เพราะฉะนั้น ความสําเร็จจึงหมายถึงความ
หายนะของมนุษยน่ันเอง
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ท่ีเปนอยางนี้ก็เพราะเกณฑหรือมาตรฐานที่ใชวัด ไปไมถึง
เพราะมีวิสัยทัศนท่ีมองสั้นๆ แคบๆ น่ีก็คือ ปญญาที่มองไมถึง และ
ติดในทิฐิความเห็น ความเชื่อถือ ถูกคานิยมของสังคมกําหนด คน
ท่ีถูกหลอหลอมดวยระบบของสังคมก็มองไดแคน้ี ไมมีปญญาที่จะ
มองเหนือเลยขึ้นไป ใหเห็นวาสังคมขณะนี้มีภาวะที่เปนปญหา จะ
ตองแกไข เราจะแกไดอยางไร แตกลับไปยินดีเพลิดเพลินหลงมัว
เมา ฉะนั้นจึงตองคิดกันวา ทําอยางไรจะพัฒนามนุษยใหข้ึนเลย
ข้ันนี้ไปได น่ีคือปญหาในการพัฒนามนุษย

เมื่อพูดวาจะพัฒนามนุษย หลายคนมองแคจะพัฒนามนุษย
อยางเปนทรัพยากร คือทําอยางไรจะใหไปเปนกําลังหรือเปนทุนที่
มีคุณภาพ เพื่อเอาไปสนองความตองการของสังคมใหไดผลดียิ่ง
ข้ึน เชนที่วาเปนแรงงาน จึงเปนเพียงสนองความตองการของ
สังคมใหไดผลตามระบบที่เปนอยู คือระบบแขงขันหรือหาผล
ประโยชน ซ่ึงตองการชนะในการแขงขัน เราก็จึงมองคนที่มีคุณ
ภาพ ในความหมายวาเปนทรัพยากรที่มีคุณภาพ ท่ีจะสนองความ
ตองการของระบบ แลวเราก็บอกวานี่คือการพัฒนาคน

ท่ีถูกตองนั้น เราควรพัฒนาคนในฐานะไหน เราควรพัฒนา
คนในฐานะเปนทรัพยากร เปนทุน เปนแรงงาน เปนอุปกรณสนอง
ความตองการของสังคม ในระบบที่เปนอยู หรือวาควรจะพัฒนา
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คนใหมีความเปนคนที่สมบูรณ เปนชีวิตที่ดี มีความสามารถแก
ปญหาที่เปนอยู

เวลานี้คําวา “พัฒนาคน” จึงคลุมเครือ แมจะหันมาเนนวา
ตองพัฒนาคน แตในวงการของนักวิชาการก็ยังหลงยังติดอยูกับคํา
วา “ทรัพยากรมนุษย” พอบอกวาพัฒนาคน ก็นึกวาพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย คือยังมองมนุษยเปนทุน เปนแรงงาน เปนเครื่อง
มือสนองความตองการของสังคมตามเดิม ก็วนอยูน่ันเอง ไมหลุด

ฉะนั้นจึงถึงเวลาจะตองทําความเขาใจใหชัดในเรื่องการ
พัฒนาคน วาจะตองพัฒนาคนจนถึงขั้นเปนผูข้ึนไปอยูเหนือ
กระแสสังคมได การพัฒนานี้ข้ึนอยูกับความเขาใจ วาตัวเองเขาใจ
คํานี้แคไหน มองแคไหน มีวิสัยทัศนแคไหน มิฉะนั้นจะเปนการ
พัฒนาคนเพียงเพื่อมาสนับสนุนระบบท่ีเปนอยู มาเสริมแรงของ
ระบบนี้ใหหนักเขาไปอีก

เมื่อพูดถึงแผนพัฒนาฯฉบับท่ี ๘ ท่ีหันมาเนนการพัฒนาคน
น้ัน เราเขาใจกันวา พัฒนาคนนั้นอยางไร ปรากฏวายังพูดกันมาก
ถึงทรัพยากรมนุษย ถาเราเขาใจแคน้ี ก็ไดแคสนองความตองการ
ของสังคมนี้เต็มท่ี ก็เขาสูระบบเกา คือพัฒนาคนมาใหมีคุณภาพ
ในกรอบความหมายทางเศรษฐกิจเปนตน เพื่อใหเปนปจจัยการ
ผลิตที่มีคุณภาพ เปนแรงงานที่มีคุณภาพ จะไดไปทําการแขงขัน
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ใหระบบนี้แข็งแรงยิ่งขึ้นเทานั้นเอง กลายเปนรวมกันทําลายหนัก
เขาไปอีก

เปนอันวาคนมาติดกันอยูท่ีน่ี แมแตถอยคําก็มองไมทะลุ
ตรงนี้แหละเราจึงตองการความหมายอยางที่วา พัฒนาคนใหมีสติ
ปญญารูเทาทันสภาพปญหาของโลกนี้ วาเหตุปจจัยของมันเปน
อยางไร แลวจะไดแกไข นําโลกใหหลุดไปจากระบบที่เปนอยู น้ีคือ
มนุษยท่ีเราตองการ จะไดประโยชนอะไรถาไดแคสนองความ
ตองการของระบบที่เปนอยู

ประเทศพัฒนา ทั้งที่รูปญหา ก็ไมกลาจะแก
สังคมตะวันตกที่เรายอมรับเปนผูนําก็ติดตันตรงนี้เหมือนกัน 

เวลานี้เขารูแลวใชไหมวาอารยธรรมของเขาพลาด ปญหาสิ่งแวด
ลอมถูกใหความสําคัญวาเปนปญหาใหญท่ีสุดของสังคมตะวันตก 
อยูในความตระหนักรูและหวั่นกลัวของเขา แตท่ีจริงปญหาชีวิตก็
หนัก ปญหาสังคมก็หนักทั้งนั้น ตอนนี้มันประดังกันเต็มท่ี แต
ปญหาสิ่งแวดลอมเปนตัวตัดสิน

ปญหาชีวิตจิตใจของคน ถึงจะรายแรงอยางไรก็เอาเถอะ
โลกยังไมพินาศก็อยูกันไป สังคมจะเหลวแหลกอยางไรก็อยูกันไป
แตถาโลกนี้พินาศคนจะอยูไมได ก็เลยเอาปญหาสิ่งแวดลอมเปน
ตัวตัดสินวาการพัฒนาที่ทํากันมานี้ผิดแนๆ
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เมื่อการพัฒนาท่ีผานมานั้นผิด อารยธรรมที่ผานมานี้ก็ผิด
แตเมื่อผิดก็ไมรูจะออกไปทางไหนอยางไร และถาออกก็กระทบ
กระเทือนสถานะของตนเอง ท้ังในทางทรัพยและอํานาจ ท้ังผล
ประโยชน และความยิ่งใหญ

มหาอํานาจจะยอมสละความยิ่งใหญไดอยางไร และความ
ยิ่งใหญจะอยูไดอยางไรถาไมมีผลประโยชน และผลประโยชนจะ
ไปเอาจากไหน ในประเทศตัวเองยอมไมพอ  ก็ตองไปเอาประเทศ
อื่นๆ เปนแหลงปอนทรัพยากร และเมื่อเอาทรัพยากรมาผลิตแลวก็
ตองใหไดผลประโยชนมาก จะไดผลประโยชนน้ันจากไหน ก็ตอง
ใหมีผูบริโภคมาก ก็ตองไปเรงคนในประเทศที่ดอยกวาพวกนี้ใหมี
คานิยมบริโภคมาก แกบริโภคมากฉันก็ไดผลประโยชนมาก มันก็
พันกันอยูอยางนี้ แตแทท่ีจริง ถึงจะหลายประเทศแตก็โลกใบเดียว
กัน เพราะฉะนั้นจึงเปนการมารวมกันทําลายโลก

ถามองในแงของแตละประเทศก็คือฉันชนะหรือฉันจะแพ 
ฉันแพไมได ฉันตองชนะ ในสภาพเชนนี้ประเทศที่ไมรูตัวก็กลาย
เปนเหยื่อโดยสมบูรณ ไมรูวาที่ตัวกําลังทําอยูนึกวาตัวเกง ตัวมี
บริโภคมากไดใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนาอะไรนั้น ท่ีจริงก็เปนเหยื่อเขา
เทานั้นเอง อันนี้ไมรูเลย แยท่ีสุด

สังคมไทยเราอยูในภาวะนี้หรือเปลา แคเกิดความตระหนักรู
ในระดับสังคมนี่ คนไทยก็ยังไมไดแลว ประเทศอื่นเขาตองการ
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ความยิ่งใหญใหไดชัยชนะในการแขงขันระหวางประเทศ เขากําลัง
จะเลนงานเรา เราก็ตองรวมใจกันขึ้นมา สรางเครื่องคุมกันตัวไมให
เขาเขามาครอบงํา แคน้ีก็จะดีข้ึน แตก็ทําไมได เลยกลายเปนวาคน
ไทยแตละคนแตละกลุมก็แขงกันเอง เปนไปตามกระแสที่เขาสราง
หรือจัดสรรขึ้น จึงเปนเหยื่อตกอยูใตกระแสนี้เต็มท่ี แลวก็มาเลน
งานกันเอง โดยที่ตัวเองก็เปนเครื่องมือของเขาที่จะมาเลนงานกัน
เรื่องนี้ไมนาภูมิใจเลยสําหรับคนไทยในปจจุบัน

เมืองไทยนี้ดี อะไรๆก็สบาย เลยกลายเปนไมดี
สังคมไทยมีภูมิหลัง ท่ีมีท้ังขอดีและขอเสีย คือภูมิหลังที่ทํา

ใหจิตใจชอบความสะดวกสบาย และกลายเปนคนออนแอ
ขอแรกคือ ในทางภูมิศาสตร ประเทศไทยมีธรรมชาติแวด

ลอมอุดมสมบูรณ ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ไมคอยพบความ
ลําบากยากแคน เมื่อมีชีวิตสะดวกสบาย คนก็ติดในความสะดวก
สบาย มีอะไรที่ทุกขลําบากเหนื่อยยากก็ไมอยากสู เลี่ยงไดก็เลี่ยง
ทีน้ีพอมีอะไรมาเสริมความสะดวกสบายเชนเทคโนโลยีบริโภค ก็
ชอบนักหนา

พรอมกับความชอบสะดวกสบายก็คือความออนแอ มันมา
ดวยกัน เมื่อคนชอบความสะดวกสบายก็ไมอยากเจอสิ่งที่ยาก
ลําบาก ไมสู ถายากถาเหนื่อยก็ไมเอา หนี เลี่ยง แลวก็ทุกขงาย
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เพราะเปนคนที่เจอมาแตความสุข คนที่เจอแตความสุขนั้น เจอ
ปญหาแลวทุกขงาย นิดๆ หนอยๆ ก็ทุกขแลว ตางจากคนที่เคย
ลําบากมาจนชิน ซ่ึงจะไมคอยทุกขอะไรงายๆ พูดสั้นๆ วา คนไทย
น่ี หนึ่ง ชอบความสะดวกสบาย สอง กลายเปนคนออนแอ

ขอพูดรวบรัดวามี ๔ ปจจัยที่ทําใหคนไทยออนแอ คือ
๑. สภาพแวดลอมพื้นฐาน ท่ีธรรมชาติเอื้อ ทําใหอยูสบาย

ในน้ํามีปลาในนามีขาว
๒. เราอยูสบายเรื่อยมา อยูมาๆ วันดีคืนดีก็เจอฝรั่งสมัยใหม

เมื่อรอยกวาปน่ี พอฝรั่งเขามา ดานหนึ่งของฝรั่งก็คือมีเทคโนโลยี
ติดมาดวยเทคโนโลยีท่ีมาเจอกับคนไทยเปนเทคโนโลยีสําเร็จรูป 
ทํามาเสร็จ และเปนประเภทบริโภค มาอํานวยความสะดวกสบาย
คนไทยสบายอยูแลว ก็เจอเขากับเทคโนโลยีในความหมายที่เสริม
ความสะดวกสบายบําเรอความสุขหนักเขาไปอีก

ขอใหสังเกตวา ความหมายของเทคโนโลยีสําหรับคนไทย
เปนความหมายแบบบริโภค คือเปนเคร่ืองบํารุงบําเรอความสุข คน
ไทยจะมีความรูสึกนี้ และคนไทยจะมองอุตสาหกรรมในความ
หมายนี้ดวย คือ มองวาอุตสาหกรรมเปนกระบวนการผลิตที่นํามา
ซ่ึงสิ่งอํานวยความสะดวกสบาย บํารุงบําเรอความสุข

ความหมายนี้ตางจากความหมายเดิมท่ีเกิดในสังคมฝรั่ง 
สําหรับสังคมฝรั่งนั้นเทคโนโลยีอันเดียวกับท่ีคนไทยมองนี้ มีความ
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หมายสําหรับเขาคนละแบบ เพราะวาเทคโนโลยีน้ันฝรั่งสรางขึ้นมา
ดวยมือเขาเอง ไมไดสําเร็จมาเปนเทคโนโลยีปจจุบันนี้ทันที แตมัน
ผานการพัฒนาดวยความเพียรพยายามสรางสรรคมาตั้งสองรอย
กวาป ตั้งแตเริ่มยุคอุตสาหกรรม       เมื่อ ๒๕๐ ปกอนโนน

เทคโนโลยีสมัยใหมจะเกิดขึ้นมาและพัฒนาไดตองอาศัย
อะไรบาง

(๑) อาศัยวิทยาศาสตร ฝร่ังตองคิดคนหาความรูวิทยา
ศาสตร กวาจะไดความรูมาก็เกิดสภาพจิตใจท่ีฝงแนนเปนนิสัย ทํา
ใหอยากรู ชอบทดลอง คิดเปนเหตุเปนผล เมื่อเขาพัฒนาวิทยา
ศาสตรข้ึนมากวาจะไดเทคโนโลยีอยางปจจุบันนี้ จิตใจก็พัฒนามา
เปนจิตใจแบบหนึ่ง ท่ีเกิดเปนวัฒนธรรมวิทยาศาสตร คือเปนวิถี
ชีวิตของคนที่มีความใฝรู คิดในทางเหตุผล และชอบทดลอง มันไม
ไดเกิดมาปุบปบเฉยๆ เทคโนโลยีเกิดมาจากประวัติท่ีเปนภูมิหลัง
อันนี้ ซ่ึงอาศัยวิทยาศาสตรท่ีพลอยสรางสภาพจิตที่ใฝรู ชอบคิด
เหตุผล

(๒) วิทยาศาสตรอยางเดียวไมพอ จะเอาความรูวิทยา
ศาสตรมาสรางเทคโนโลยีตองผานโรงงานอุตสาหกรรม แลว
เทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมก็เปนปจจัยแกกัน พอคิดเทคโนโลยีน้ี
ข้ึนได เทคโนโลยีก็มาเปนเคร่ืองมือของอุตสาหกรรม ทําใหอุตสาห
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กรรมสําเร็จ อุตสาหกรรมก็มาผลิตอุปกรณเทคโนโลยีข้ึนและ
พัฒนาตอไปอีก เทคโนโลยีเจริญก็ชวยอุตสาหกรรมใหยิ่งเจริญ

ประวัติการสรางสรรคพัฒนาอุตสาหกรรม ก็คือประวัติแหง
ความขยันหมั่นเพียร จึงเรียกวา industry แปลวาอุตสาหะ คือ
ความขยันหมั่น เพียร อุตสาหะ แปลวา ความฮึดสู ขยัน

คนไทยทั่วๆ ไปไมเคยคิดวาอุตสาหกรรมแปลวาอะไร แตจะ
มองในแงวา อุตสาหกรรม ก็คือเคร่ืองมือผลิตสิ่งเสพที่จะอํานวย
ความสะดวกสบาย ท่ีแทสําหรับฝร่ังอุตสาหกรรมมีความหมายวา
ตองอึดส ตองขยัน เขาจึงเรียกมันวา industry

เปนอันวา เทคโนโลยีของฝรั่งที่เจริญมาไดถึงขนาดนี้ ไดผาน
ภูมิหลังแหงการเพียรพยายามมาเปนเวลาสองรอยกวาป ไดท้ัง
วัฒนธรรมวิทยาศาสตรท่ีทําใหเกิดความใฝรู และไดวัฒนธรรมอุต
สาหกรรมที่หลอหลอมนิสัยสูสิ่งยาก ขยันหมั่นเพียร ฝร่ังจึงไมได
เทคโนโลยีมาเปลาๆ

น่ีแหละ แคความหมายของเทคโนโลยีก็ผิดกันแลว ไทยไมได
เพียรพยายามเลย อยูๆ พรวดเดียวมาเจอสิ่งบํารุงบําเรอความสุข
สําเร็จรูป ดังนั้นเทคโนโลยีในความหมายสําหรับคนไทยกับตะวัน
ตกจึงผิดกันมาก ฝร่ังขนาดมีภูมิหลังแข็งอยางนี้ มาถึงตอนนี้สังคม
ของเขาผานพนอุตสาหกรรมกลายเปนสังคมบริโภค เขายังรองโอด
ครวญกันเองวา คนของเขาเสื่อม เดี๋ยวนี้คนรุนใหมไมคอยขยัน ไม
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สูสิ่งยาก สํารวย หยิบโหยง ไมมีจริยธรรมในการทํางาน ทําให
สังคมของเขากําลังจะเสื่อมลงในดานคุณภาพ

ขนาดนักผลิตเองยังรองทุกขกันเลย แลวของเราเปนนัก
บริโภคเรื่อยมาจะไมยิ่งหนักกวาหรือ ของเราไมเคยผานเลย
ประวัติของการสรางสรรคดวยความเพียรพยายาม น่ีสองแลวนะ
ปจจัยที่จะทําใหคนไทยออนแอ และเอาแตสะดวกสบาย

วัฒนธรรมน้ําใจ ทําใหอบอุนดี
วัฒนธรรมตัวใครตัวมัน ทําใหแขงขันไดดี

๓. คนไทยมีวัฒนธรรมน้ําใจ ชอบชวยเหลือเกื้อกูลกัน มี
อะไรก็พึ่งพากันได อันนี้ในแงดีก็ดี ทําใหสังคมอยูกันดวยความอบ
อุนใจ มีความ สุขดวยความสัมพันธท่ีดีงาม แตอีกดานหนึ่งก็เปน
จุดออน คือทําใหคนจํานวนไมนอยคอยรอหวังความชวยเหลือจาก
คนอื่น ไมคิดหวังพึ่งตนเอง คือมีความหวังวา ไมเปนไรนี่ ถาเรา
ขาดแคลน ถาเราลําบาก เราก็ไปพึ่งพาญาติผูใหญได ไปหาผูใหญ
ผูโต ไปหาญาติมิตรเพื่อนฝูงได ไปขอความชวยเหลือได ทําใหขาด
แรงบีบคั้นที่จะทําใหตองดิ้นรนขวนขวาย เมื่อหวังพึ่งคนอื่นไดถาไร
สติก็ออนแอ ไดแตนอนงอมืองอเทา วัฒนธรรมที่ดีน้ัน ดี แตถาใช
ไมเปนก็เสีย กลายเปนเสริมความออนแอ
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ตรงขามกับสังคมตะวันตก เขามีวัฒนธรรมตัวใครตัวมัน ใน
สังคมที่ตัวใครตัวมัน หวังพึ่งกันไมได เมื่อคนรูวาตนหวังพึ่งใครไม
ได เขาก็ตองดิ้นรนขวนขวาย เพราะถาไมดิ้นเขาก็ตาย แรงบีบน้ี
เปนทุกข ทําใหจิตใจเครียด ไมสบาย แตมันทําใหคนเขมแข็ง
ตองสู ตองดิ้นรนขวนขวาย ถาไมเชนนั้นก็จะตาย จะมัวรอใครไม
ได อยาไปหวังพึ่งใคร มีแตตองดิ้นรนเอาเองและแขงกับคนอื่น
ฉะนั้นจึงเปนสังคมที่ดิ้นรนกระฉับกระเฉงตลอดเวลา และวิถีชีวิต
แบบน้ีก็เขามาเสริมระบบแขงขันอีกดวย ระบบตัวใครตัวมันจึงทํา
ใหคนเกง เขมแข็ง มีลักษณะไมประมาท

ทุกอยางมีท้ังแงดีและแงเสียอยูในตัว สิ่งดีของเรานั้นถาเรา
ประมาทก็เกิดผลเสียทันที สามแลวนะ แตขอท่ีสามนี้ท่ีเสียเปน
เพราะวาคนไทยเราใชวัฒนธรรมน้ําใจไมพอดี เนื่องจากปฏิบัติ
ตามหลักพรหมวิหารธรรมไมครบชุด เรื่องนี้ตองพูดบอยๆ เพราะ
คนไทยไมเขาใจหลักพรหมวิหาร ๔ และก็ปฏิบัติไมถูก ตอนนี้ขอ
เลยไปกอน

มัวหวังพึ่ง ขอผล ก็ตองออนแอ
ลอยไปเปนเหยื่อในกระแส

๔. ในสภาพที่คนไทยชอบความสะดวกสบายและเลี่ยง
ปญหา ไมสูสิ่งยาก ชักจะออนแออยูแลว ก็เกิดมีทางเลือกมาเสนอ
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แกเราอีก กลาวคือ กระแสความเชื่อทางศาสนาในสังคมไทยมี ๔
กระแสดวยกัน

กระแสที่ ๑ คือพระพุทธศาสนาที่สอนหลักการกระทําดวย
ความเพียรพยายามโดยพึ่งตนเอง พูดสั้นๆ วาตองทําตองพึ่งตน
เองและหวังผลจากการกระทํา กับ

กระแสที่ ๒ คือลัทธิไสยศาสตร ความเชื่ออํานาจเรนลับสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ ท่ีมีเจาพอเจาแม มีเทวดาใหออนวอน หมายความวามี
อะไรอยากไดอะไร อยากพนเคราะหพนภัย ก็ไปขอใหทานชวย
หวังพึ่งอํานาจภายนอกมาชวยตัวเอง เรียกสั้นๆ วา ลัทธิรอผลดล
บันดาล

คนไทยนั้นชักจะออนแออยูแลว เมื่อสังคมซับซอนขึ้น ตอง
คิดมากและทํายาก เมื่อคนไมอยากสูปญหา ก็หวังพึ่งความชวย
เหลือ ตอนนี้กระแสไสยศาสตรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เฟองขึ้นมาเลย เพราะ
อะไร เพราะวาพอเจอปญหาอะไร อยากไดอะไร ไมอยากทําดวย
แรงของตนเอง ไมอยากสูปญหา ไมอยากคิด ก็ไปขอความชวย
เหลือจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ออนวอนเจาพอเจาแมใหทานทําให

การขอผลดลบันดาลอะไรตางๆ ก็คือการถายโอนภาระใช
ไหม ตัวเองมีภาระจะตองทําก็ถายโอนภาระไปใหเทวดา ขอให
ทานชวยทําให ตัวเองไมสู ไปออนวอนทานแลวก็นอนรอผลที่ทาน
จะทําให เปนอันวา ปจจัยที่ ๔ มาซ้ําเขาใหอีก
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ปจจุบันนี้ครบชุดเลยสี่อยาง สังคมไทยก็ยิ่งเอนเอียงไปทาง
ออนแอ คอยรอเสพความสะดวกสบาย

ถาคนไทยเปนอยางนี้ คือ
๑. ขาดความใฝรู (วัฒนธรรมวิทยาศาสตร)
๒. ไมสูสิ่งยาก (วัฒนธรรมอุตสาหกรรม)
ก็จะไมเขมแข็ง เพียงแคจะเอาชนะในการแขงขันระหวาง

สังคมก็ยาก แตจะตองเปนเหยื่อเขาแน เพราะตัวชอบสะดวก
สบาย ก็เปนนักบริโภคทาเดียว เปนนักผลิตไมได เพราะการที่จะ
ผลิตตองเขมแข็ง เมื่อไมสูปญหาก็คอยรอแตบริโภค คอยหาเสพ
จะดิ้นบางก็เพราะถูกแรงบีบคั้นในการแขงหาสิ่งเสพ แตเปนเพียง
ดิ้นชั้นสอง คือดิ้นเพราะพลังที่ตองการเสพ ไมใชดิ้นเพราะความ
เขมแข็งในเนื้อแทของคุณภาพจิตใจที่จะเพียรผลิตเพียรสรางสรรค

คนที่ดิ้นเพราะจําเปนตองหามาเสพนี้จะทุกขมาก สวนคนที่
ดิ้นรนขวนขวายเพราะความหมั่นเพียรเขมแข็งในตัวเปนพื้นนิสัย ก็
เปนเรื่องธรรมดา

คนที่ตองดิ้นเพราะแรงบีบของการที่มีความตองการเสพสูง 
แตไมมีสิ่งจะเสพก็เลยดิ้น อันนี้กลายเปนการบีบบังคับ จึงทุกข
หนักขึ้น เพราะหมายถึงสภาพจิตที่ไมเต็มใจ สวนคนที่เขมแข็งใน
ตัว การดิ้นรนขวนขวายก็เปนเรื่องธรรมดาของเขา เพราะเปนนิสัย
ใจคอที่จะสูและเต็มใจทํา จึงไมทุกขอะไรนัก จําไวเลยวาคนออน
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แอชอบสบายนี้ไมตองการจะสู ตองการแตจะเสพ แตเพราะไมมีจะ
เสพก็เลยตองดิ้นดวยความจําใจ ในเมื่อจําใจ ก็ทุกข

ฉะนั้น คนออนแอชอบสบายจึงเสียทั้งในดานสภาพจิตใจ
ของคน ท้ังในแงสังคมก็สูเขาไมได กลายเปนเหยื่อของเขา ปญญา
ก็ไมพัฒนา และตัวเองก็ไปรวมสมคบกับเขาโดยไมรูตัว ใน
กระบวนการทําลายโลกแหงธรรมชาติแวดลอม ดวยการกินการ
เสพบริโภค ท่ีหลงไปตามคําโฆษณาภายใตคานิยมที่เขาชักจูง ถา
เปนอยางนี้สังคมไทยจะเปนสังคมท่ีอยูในภาวะที่พรอมจะเปน
เหยื่อและขาดความเขมแข็ง ออนแอ จะสูเขาไมได จะพายแพใน
การแขงขัน และก็อยางที่วาผลขั้นสุดทายก็คือ รวมทําลายธรรม
ชาติแวดลอมและโลกนี้

เรื่องนี้เปนปญหาใหญ ซ่ึงตองแกอยางตรงตามกระบวนการ
ไมใชเฉพาะวาเปนเรื่องของคนแตละคน และในการแกน้ันถาแกถูก
จุดก็งาย คือพัฒนาคนใหถูกตอง เริ่มตั้งแต

๑. ใหรูทันวา พวกประเทศผูผลิตนี้มาไมไหน ถาจะ
ครอบงําเราๆ ไมยอมใหครอบงําจะทําอยางไร

๒. รวมพลังสรางจิตสํานึกทางสังคมใหเกิดขึ้น โดยมี
จุดหมายใหญของสังคมรวมกัน และ

๓. คิดแกปญหาใหแกโลก คือคํานึงถึงอารยธรรมทั้ง
หมด
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แลวก็มาจัดสภาพชีวิตความเปนอยูดวยความรูเขาใจที่มี
แนวคิดแหงปญญาเปนฐานวา ความหมายที่แทจริงของชีวิตคือ
อะไร ชีวิตอยูเพื่ออะไร สิ่งเสพเหลานี้ใหความสุขที่แทจริงหรือไม
อยางนี้เปนตน ซ่ึงก็ยอนกลับไปตั้งแตเรื่องคุณคาของชีวิตมนุษย
ซ่ึงกําลังเปนปญหาลึกสุดสําหรับพวกประเทศที่พัฒนาแลว

ระวัง! ถาพัฒนาคนไมดี จะเพลี่ยงพล้ําแกเทคโนโลยี
ตอนนี้ถาเรามองสังคมเชนอเมริกันก็อยางที่วาแลว คือเขา

อยูในภาวะที่กลืนไมเขาคายไมออก เพราะรูตัววาอารยธรรมของ
ตนเอง โดยเฉพาะระบบสังคมที่ตัวเองไดสรางสรรคมา ซ่ึงตัวเองได
เที่ยวแผอิทธิพลไปทั่วโลกนั้น คือระบบทําลายโลก เขารูอยูแตก็
ปรับตัวแกไขไมได เพราะวาความยิ่งใหญและผลประโยชนค้ําคอ
อยู ฉะนั้นก็ตองเดินตอไปในวิถีน้ันทั้งๆ ท่ีรูวามันก็จะทําลายโลกนี้

หันมาดูตัวเอง เราจะอยูอยางเพียงเปนเหยื่อท่ีสนองระบบที่
เขาแผเขามาหรืออยางไร คนไทยจะเอาแคน้ันหรือ ถาพูดแรงๆ ก็
วา ไทยเราจะอยูอยางคนโงเขลาหรือไม เปนเหยื่อแลวยังไมรูตัวอีก
ใหระบบที่เขาแผเขามานี้ครอบงําตัวเอง แลวก็เปนเหมือนกับหุนให
เขาเชิด แลวใครไดผลประโยชน เขาก็เอาผลประโยชนไป ฉะนั้นถา
มีสติระลึกรูอยูวา สิ่งที่เราทํากันนี้ ความหมายอยางหนึ่งก็คือไป
สนองความตองการของเขา อยางนอยใหรูทันก็ยังดี แตท่ีเปนอยูน้ี
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ไมรูทันเลย แถมยังภูมิใจเสียอีกดวย จะเห็นไดในคานิยมอยางนี้วา
ถาใครเปนลูกจางฝรั่งก็รูสึกภูมิใจ ท่ีมีเจานายเปนฝรั่ง ยังเปนอยาง
น้ีอยูใชหรือไม

ในแงมุมของพุทธธรรมจะหาทางออกจากปญหานี้อยางไร 
ตอบวาก็ตองพัฒนาคนใหถูกตอง อยาพัฒนาแบบมาเปน
ทรัพยากรเฉยๆ แตตองพัฒนาคนใหเปนผูกระทํา ซ่ึงมีปญญาที่จะ
มาแกไขปญหาตางๆ นําการเปลี่ยนแปลงสังคมได สามารถแม
กระทั่งจัดสรรปรับระบบสังคม และอะไรตางๆ ซ่ึงเปนเรื่องของ
มนุษยท่ีจะเปนปจจัยตัวกระทํา(ใหดี) ไมใชเปนเพียงปจจัยที่ถูก
กระทํา

สิ่งตางๆ ท่ีมนุษยสรางขึ้นมา มนุษยตองเปนผูจัดเปนผูปรับ
เปนผูแกไข สังคมนี้มนุษยเปนผูสรางขึ้น เทคโนโลยีมนุษยก็เปนผู
สรางขึ้น

มนุษยเราสรางเทคโนโลยีข้ึนมา แตแลวเรากลับไปตกอยูใต
อํานาจของเทคโนโลยี แทนที่เราจะเปนเจานายของเทคโนโลยี
เทคโนโลยีก็เลยกลายเปนตัวเสริมใหเกิดสภาพจิตแบบที่วามาแลว 
คือมันมาบํารุงบําเรอความสุขของเรา ตอมาเราก็ลืมตัวแลวก็เลย
ไมพัฒนาตัว เราเริ่มมีชีวิตที่พึ่งพาเทคโนโลยีมากขึ้น แลวก็เอาชีวิต
และเอาความสุขของเราไปฝากไวกับเทคโนโลยี ซ่ึงจะทําใหเรามี
ลักษณะที่ข้ึนหรือพึ่งพาตอเทคโนโลยี ๒ อยาง คือ
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๑. การดําเนินชีวิตและกิจการงานตองพึ่งเทคโนโลยี ถาขาด
เทคโนโลยีแลวทําไมไดทําไมเปน คนยุคนี้ ถาลืมตัวไมพัฒนาตน
เอง ก็ไมไดใชไมไดฝกอินทรียของตน เพราะมีเทคโนโลยีมาทําแทน
ใหหมด เมื่อเทคโนโลยีทําแทนแลวตัวเองก็เลยทําไมเปน ตอมาถา
ขาดเทคโนโลยีก็อยูไมได ทําไมได ดําเนินชีวิตไมได เชน สมัยกอน
คนตองหุงขาวเอง ก็ตองหัดตองฝกใหหุงขาวได พอมาถึงสมัยนี้มี
หมอหุงขาวไฟฟา ถาเกิดไมมีหมอหุงขาวไฟฟา เด็กสมัยนี้หุงขาว
ไมได หมดอิสรภาพ ตองขึ้นกับเทคโนโลยี

คนแตกอนนั้นตองฝกคิดในใจเพราะไมมีเครื่องคิดเลข เวลา
น้ีมีเครื่องคิดเลข เลยลืมฝกอินทรียสมอง ไมเคยคิดเอง พอขาด
เครื่องคิดเลขเลยคิดไมเปน ฝร่ังเจอกอน ฝร่ังบอกวาไมมีเครื่องคิด
เลข ตายละ คิดไมออก

ตอไปทําอะไรไมเปนเลยถาไมมีเทคโนโลยี กลายเปนพึ่งพา
เทคโนโลยี ชีวิตขึ้นอยูกับเทคโนโลยี หมดอิสรภาพ ท้ังๆ ท่ีวา
เทคโนโลยีน้ีเราผลิตขึ้นมาเพื่อรับใชมนุษย แตตอนนี้มันจะเปนเจา
นาย

ฉะนั้นมนุษยตองพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ดวยความรู
ตระหนักวา เราพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อมาเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินชีวิต ในการทํางาน เราตองเปนใหญกวามัน อินทรียของตัว
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เองนั้นอยาลืมฝกไวใหเปนอิสระอยูเสมอ น่ีแหละความทันในเรื่อง
พัฒนามนุษยอยางหนึ่ง พัฒนาไมใหตกเปนทาสของเทคโนโลยี

๒. ความสุขฝากไวและหวังจากเทคโนโลยี พอมีเทคโนโลยี
มาบํารุงบําเรอความสุขมากขึ้นๆ ตอมาความสุขของตัวเองก็ไปข้ึน
อยูกับเทคโนโลยี ถาไมมีเทคโนโลยีแลวทุรนทุรายอยูไมได ท้ังที่วา
ชีวิตของตัวเองนั้นควรจะมีความสุขไดดวยตัวเอง และเอาสิ่งเหลา
น้ีมาเสริมความสุข แตกลายเปนวาเอาความสุขไปฝากไวกับสิ่ง
เหลานี้ ถาขาดสิ่งเหลานี้แลวก็มีแตความทุกข จึงพูดบอยๆ วาคน
สมัยนี้เปนคนที่ยิ่งโตขึ้นยิ่งสุขยากทุกขงาย คือ ทุกขไดงาย สุขได
ยาก เพราะเคยชินกับสิ่งบํารุงบําเรอ

ถามัวออนแอ เอาแตสุขสบาย
ก็ตองเจอภาวะ  “ทุกขงาย สุขไดยาก”

คนที่ไดรับการบํารุงบําเรอมาก จะออนแอและทุกขไดงาย
เพราะอะไร เพราะมีพรั่งพรอมทุกอยาง เมื่อพรั่งพรอมทุกอยาง
ขาดอะไรไปนิด ไมไดอะไรอยางใจหนอย ก็ทุกขทันที

เดี๋ยวนี้ทุกขงาย หมายความวา การมีสิ่งอํานวยความ
สะดวกสบายตางๆ น้ัน ถาคนเกิดมาในสภาพอยางนั้นมันก็จะเปน
ของธรรมดาสําหรับเขา คือ ความสะดวกสบายกลายเปนสภาพ
ปกติ ทีน้ีถาขาดอะไรนิดเดียวก็ทุกขทันที ไมไดอยางใจนิดก็เปน
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ทุกขทันที ตองทําอะไรเองนิดก็ทุกขทันที ตางจากสมัยกอนคนตอง
ทําอะไรตออะไรเองเขาก็เฉยๆ ไมเห็นทุกขอะไร สภาพที่เราวาเขา
ลําบากแตเขาเฉยๆ ฉะนั้นระดับชีวิตและดีกรีท่ีจะสุขจะทุกขมันก็
ตางกันไป

สวนที่วาเปนคนสุขยาก คือเปนคนสุขไดยาก เพราะมี
บริบูรณเต็มไปหมดแลว เปนปกติ ของและความสะดวกสบายที่มี
อยูแลวก็ชินชาเฉยๆ ไมรูสึกวาสุข ครั้นจะหาอะไรมาเพิ่มเพื่อทําให
สุข ก็ยาก

ขอน้ีตางจากคนที่อยูดวยความลําบาก ซ่ึงตองดําเนินชีวิต
แบบดิ้นรนขวนขวายมาก กลับเปนคนสุขไดงาย สุขไดงายอยางไร
เพราะวามันชินชาเปนปกติกับความลําบาก เขาตองทําอยางนั้น
เปนธรรมดา พอไดอะไรมานิดหนึ่งก็มีความสุขเหลือเกิน หรือทํา
อะไรสําเร็จนิดหนอยก็สุข แตสมัยนี้หันไปเจออะไรที่ตองทํานิดก็
ทุกข หันไปทําอะไรก็ทุกขหมด ตางจากคนสมัยกอนที่เขาตองทํา
อะไรๆ เอง จนเปนธรรมดาแลว พอทําอะไรสะดวกขึ้นหนอยก็สุข
ทันที จึงสุขงาย

คนสมัยกอนทุกขไดยาก ก็อยางที่วา คือมีสิ่งที่ตองทําดวย
ความยากลําบากอยูเปนเรื่องธรรมดา ก็ไมไดรูสึกทุกข เมื่อเจอที่
เบากวานั้นก็จะไปทุกขอะไร
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ฉะนั้นผลของอารยธรรมจึงตีกลับมาท่ีตัวมนุษยเอง เปน
เครื่องเตือนวา มนุษยถาไมมีสติ ไมพัฒนาตัวเอง เทคโนโลยีและ
ความเจริญตางๆ ท่ีเกิดขึ้นจะไมเปนประโยชนเทาไร แตกลับทําให
เกิดปญหากับตัวเองมาก ลองนึกดูถึงเด็กซึ่งเกิดในครอบครัวที่มั่ง
คั่งร่ํารวยอุดมสมบูรณ ถาไมฝกใหดีจะกลับเสียเปรียบ ไมใชได
เปรียบ จะเปนคนออนแอ เปนคนทุกขไดงาย สุขไดยาก ใจเสาะ
เปราะบาง

เรามองสังคมปจจุบันนี้วามีความพรั่งพรอมข้ึน แตตองระวัง
แมแตสังคมฝรั่งทั้งที่มีฐานสูความยาก เปนนักผลิตมา อยางที่วา
สรางตัวดวยวัฒนธรรมวิทยาศาสตรและวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
ตั้ง ๒๕๐ ป พอมาพรั่งพรอมตอนนี้ คนรุนใหมก็ออนแอลงอยาง
รวดเร็ว ใจเสาะ เปราะบาง ฆาตัวตายงาย จึงพูดบอยๆ วา ทุกขได
งาย สุขไดยาก

เพราะฉะนั้น คนยุคที่วาพรั่งพรอมน่ี จึงฆาตัวตายกันมาก
สังคมยิ่งเจริญยิ่งพัฒนายิ่งพรั่งพรอมมั่งคั่ง สถิติคนฆาตัวตายก็สูง
ข้ึนๆ สวนในสังคมที่ดอยพัฒนา คนมีความทุกขยากและทุกขได
ยาก ไมคอยฆาตัวตายหรอก ลองไปสํารวจดูสิ

เปนอันวา เมื่อสภาพจิตออนแอก็ทุกขงาย และสุขภาพจิตก็
เสื่อมโทรมงายดวย ปญหาสังคมก็ยิ่งเกิดมาก แลวตัวเองก็ยิ่ง
ตองการสิ่งปรนเปรอมาชวย ก็เลยเปนวงจรรายที่ทําลายมนุษย
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ยกตัวอยาง สังคมอเมริกันที่พรั่งพรอมน้ัน อยูติดกับประเทศ
เมกซิโก ชายแดนติดกัน เมกซิโกนั้นยากจนขนแคน ดอยพัฒนา
เสร็จแลวเปนอยางไร สังคมอเมริกันมีสถิติฆาตัวตายสูงกวาเมกซิ
โก ประมาณ ๗.๔ เทา มันกลับกัน ก็อยางที่วา เพราะคนอเมริกัน
ทุกขไดงาย สุขไดยาก

เทียบอเมริกากับเมกซิโก บางทีอาจเถียงไดถึงความไมแมน
ยําเกี่ยวกับวิธีเก็บตัวเลขสถิติ เพราะฉะนั้น เปรียบเทียบในประเทศ
อเมริกาดวยกันเองดีกวา

ในชวงใกลๆ น้ี  เมื่ออเมริกาเจริญมั่งคั่งมาก ผานพนยุคอุต
สาหกรรม (คือยุคขยันขันแข็ง สรางเนื้อสรางตัว สเหนื่อยยาก) เริ่ม
มาเปนสังคมนักบริโภค ปรากฏวาสถิติคนฆาตัวตายเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะสถิติฆาตัวตายมาเดนที่คนหนมสาววัยรน

ตัวเลขของสถาบันสุขภาพจิตแหงชาติวา ในชวง ๓๐ ปท่ี
แลวนี้ ซ่ึงเปนระยะที่อเมริกากําลังเปลี่ยนจากยุคสรางตัวมาเปน
ยุคเสพสุข เด็กวัยรนชวงอายุ ๑๕-๑๙ ปของสหรัฐฯ ฆาตัวตายเพิ่ม
ข้ึน ๓๐๐ เปอรเซนต จนการฆาตัวตายกลายเปนสาเหตุการตาย
อันดับ ๒ ของวัยรนอเมริกัน (สาเหตุอันดับ ๑ คือ อุบัติเหตุ; แต
บางสถิติวาเปนสาเหตุการตายอันดับ ๓ คือตอจากฆากันตาย)

ระวังใหดี คนไทยก็จะเปนอยางนั้น โดยเฉพาะสังคมไทยเรา
น้ีตองมองวา เปนไปในทางที่จะทําใหแยท้ังนั้น เพราะมีเหตุปจจัย
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ดีๆ ท่ีจัดการไมดีอยางที่วามาแลว ท้ังสภาพธรรมชาติอุดมสมบูรณ
ในน้ํามีปลา ในนามีขาว ท้ังเทคโนโลยีท่ีไมตองผลิตก็ไดมาใช กับ
ท้ังวัฒนธรรมน้ําใจ การที่ถูกปจจัยทางสังคมและวัฒนธรรมนี้หลอ
หลอม ก็จะทําใหเปนคนที่ออนแอ เห็นแกความสะดวกสบาย ชอบ
พึ่งพารอใหคนอื่นทําให ชอบความงายๆ เอาแตสะดวกเขาวา ทํา
ทาจะมักงาย ไมสูสิ่งยาก หนีปญหา เวลามีปญหาก็ไปหาเทวดาให
ชวยแกไขใหแทน คือโอนภาระไปใหเทวดาเสียหมด

คนจะพัฒนาไดตองสูกับปญหา ถาคนไมสปญหาก็ไมมี
อะไรดีข้ึน เคยอยูเทาใดก็อยูเทานั้น พอเจอปญหาถาคิดแกก็เริ่ม
พัฒนาทันที คนเราพัฒนาปญญาจากการแกปญหา ปญหากับ
ปญญาคูกัน ปญหาเปนเวทีพัฒนาปญญา ปญหาคือแบบฝกหัดที่
ชวยใหคนพัฒนา

รูจักไทยเขาใจฝรั่ง ทั้งในขอดอยขอดี
แลวปรับใหเขาที่สมดุล

ทีน้ีก็เลยพูดเรื่องวัฒนธรรมน้ําใจนิดหนึ่งวา สังคมไทยนี้
ปฏิบัติผิดไปสุดขางหนึ่ง สังคมไทยกับฝร่ังนั้น คลายกับเปนตัว
อยางที่ใหเห็นสุดทางสองขาง สังคมไทยมีวัฒนธรรมน้ําใจสูง ชวย
เหลือกันดี สวนสังคมฝรั่งคนไมคอยชวยกัน ไมมีนํ้าใจ ตัวใครตัว
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มัน แกตองดิ้นเอง ถาไมดิ้นก็มีหวัง  ตาย ตางก็มีขอดีและขอเสีย
ดวยกันทั้งสองฝาย

ของไทยขอดีก็คือ คนไทยมีนํ้าใจก็อยูดวยกันอบอน แตขอ
เสียก็อยางที่วาแลว คือทําใหบางคน หรือเยอะทีเดียว หวังพึ่งผูอื่น
ไมดิ้นรน แลวก็ออนแอลง และอีกอยางหนึ่งก็คือ ความสัมพันธ
ระหวางบุคคลมักจะเลยเถิด จนกระทั่งมองขามกฎเกณฑกติกา
หลักการ ความถูกตองชอบธรรมไมเอา จะชวยกันทาเดียว ความ
สัมพันธระหวางบุคคลเดนเกินไปก็จะชวยกันเรื่อย มีอะไรก็ตอง
ชวย เออ เปนพวกเรา เปนนองเรา ความถูกตองกฎเกณฑกติกาไม
เอาแลว มองขาม เสียความเปนธรรม หลักการ ความถูกตองชอบ
ธรรม และกติกาสังคมก็ไมอยู เสียหมด ทําทาจะกลายเปนวาไมมี
มาตรฐานในสังคมไทย เพราะเลือกปฏิบัติไปตามความสัมพันธ
ของคน

สวนในสังคมฝรั่งนั้นตรงขาม ท่ีวาตัวใครตัวมัน ก็คือเอากฎ
เกณฑกติกาหลักการเปนใหญ เอากฎหมายเปนมาตรฐาน คุณจะ
ทําอะไรก็ทําไปถือวาเปนเรื่องของคุณ แตอยาผิดกฎนะ ถาผิดกฎ
จะถูกจัดการทันทีเลยนะ ตัวใครตัวมันแตเอากติกาเปนใหญ
สภาพอยางนี้นอกจากจะทําใหคนเขมแข็งแลว หลักการ ความถูก
ตอง ความเปนธรรมก็คงอยูได เอากฎหมายเขาวา น้ีคือกฎเกณฑ
กติกาเปนใหญ ดังที่เขาภูมิใจวาเปน the rule of law ก็เปนสังคมที่
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ถือหลักการและรักษาความชอบธรรมไวได แตชีวิตแหงแลง เครียด
แตละคนตองดิ้นเหลือเกิน จิตใจเหงา วาเหว กดดันมาก ก็เสียอีก
ตกลงวาเสียดุลท้ังคู

พระพุทธเจาตรัสหลักพรหมวิหาร ก็เพื่อรักษาดุลยภาพของ
สังคมนี้ไว แตคนไทยไมไดปฏิบัติ คนไทยรูมาวาพรหมวิหารมี ๔
ขอคือ เมตตา กรุณา มุทิตา อุเบกขา แตคนไทยเราจับเอามา ๒
ขอ คือ เมตตา กรุณา เราไดยินบอย จนพูดควบกันวาเมตตากรุณา

สวนขอ ๓ มุทิตา นานๆ จะพูดสักที แทบไมมีพูดถึง และไม
คอยเขาใจเทาไร

ยิ่งขอ ๔ คือ อุเบกขา ไมรูเรื่องเลย ใชไหม ท้ังๆ ท่ีธรรมตอง
ครบชุด ถาไมครบชุดแลวเกิดผลรายได แมแตสิ่งที่ดี ถาปฏิบัติผิดก็
จะตองเกิดผลราย อันนี้เปนเรื่องธรรมดา เหมือนอยางเมื่อกี้ท่ีวา
ในน้ํามีปลา ในนามีขาวนั้นดี แตกลายเปนทําใหเกิดความออนแอ
ไป

เราเอาเมตตากรุณามาเปนเรื่องของความสัมพันธระหวาง
บุคคลที่ชวยเหลือกัน สังคมไทยนี้เดนไปดวยเมตตากรุณา เมตตา
ทําใหมีนํ้าใจชวยกันในแงของการอยูรวมกันดวยดี เปนมิตร กรุณา
ก็สงสารชวยเหลือผูตกทุกข แตขอสาม มุทิตา ไมคอยคิดถึง จึงไม
คอยสงเสริมคนดี คนทําอะไรถูกตองดีงาม ไมคอยเอาใจใส แสดง
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วามุทิตาไมคอยขึ้นมาสูความคิด แตขอสี่ไมรูเรื่องเลยและเขาใจผิด
ดวย ลองมาดูความหมาย

๑. เขาอยูเปนปกติ เราก็มีเมตตา แสดงไมตรีหวังดี
อยากใหเขา  เปนสุข

๒. เขาตกทุกขเดือดรอน เราก็มีกรุณา คิดชวยเหลือ
ปลดเปลื้องทุกขของเขา

๓. เขาประสบความสําเร็จ ทําสิ่งที่ดีงามถูกตอง เราก็
มีมุทิตา พลอยยินดี สงเสริมสนับสนุน

ทานใหไว ๓ ขอสําหรับ ๓ สถานการณเกี่ยวกับความ
สัมพันธระหวางมนุษย ครบ คือปกติ ตกต่ํา ข้ึนสูง น้ีคือหลักของ
พรหมวิหารสามขอแรก ใชในความสัมพันธระหวางมนุษย ดู
เหมือนจะครบแลว

แตมนุษยไมไดอยูเฉพาะกับมนุษยดวยกันเอง สิ่งที่รองรับ
โลกมนุษยหรือค้ําชูสังคมมนุษยไวก็คือ ธรรม ไดแกหลักการของ
กฎธรรมชาติ ความเปนไปตามหลักเหตุปจจัยที่แนนอน อันนี้
สําคัญมาก มนุษยจะอยูรวมกันดวยดีระหวางมนุษยไดอยางไร ถา
ไมนําพาความจริงของกฎธรรมชาติ ปฏิบัติผิดตอหลักการแหง
ธรรมชาติหรือกฎธรรมชาติ สังคมมนุษยก็จะพินาศ อยูไมได
เพราะฉะนั้นพระพุทธเจาจึงตรัสแสดงขอ ๔ ไว วาเธอจะสัมพันธ
กันดีระหวางบุคคลดวยเมตตา กรุณา มุทิตาอยางไร ก็อยาใหเสีย
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ธรรม ถาเธอละเมิดธรรม ทําธรรมใหเสียหาย สังคมนี้จะอยูไมได
เลย เพราะวาธรรมนี้รองรับสังคมทั้งหมด จึงใหญกวาความ
สัมพันธกับคนดวยกัน เพราะฉะนั้นก็ใหขอ ๔ มาคุมไว

คนไทยจะตองมีปญญา รูจักอุเบกขาใหเปน
สถานการณสําหรับขอ ๔ ก็คือ ถาความสัมพันธระหวาง

บุคคล หรือระหวางมนุษยในสามขอแรกไปกระทบธรรม คือไป
กระทบหลักการแหงความถูกตองชอบธรรม กฎเกณฑกติกา ไมวา
จะเปนหลักการที่เปนธรรมชาติก็ตาม หลักการที่มนุษยเอามา
บัญญัติในสังคม เชน เปนกฎหมายหรือกติกาสังคมก็ตาม หลัก
การที่เรียกวาธรรมเหลานี้ ท้ังสองระดับ ท้ังระดับธรรมชาติ และ
ระดับสังคม ถาหากวาความสัมพันธระหวางบุคคลไปกระทบเสีย
ตอธรรม คุณจะตองหยุด เมตตาออกไปไมได กรุณาออกไปไมได
มุทิตาออกไปไมได ไปขวนขวายไมได ทานวาตองหยุดขวนขวาย
การหยุดขวนขวายนี้เรียกวา “เฉย” น่ีคือ อุเบกขา

อุเบกขา ก็คือหยุดการขวนขวายที่จะไปชวยคนนั้น เพื่ออะไร
เพื่อไมกาวกายแทรกแซงกฎแหงธรรม ท้ังกฎธรรมชาติและ
กฎหมาย ตองหยุด ไมแทรกแซงเพื่ออะไร เพื่อใหกฎธรรมชาติและ
กฎหมายนั้นแสดงผลออกมา ถามนุษยเขาไปขัดขวางกฎแหงธรรม
สังคมก็เรรวนหมด จึงตองใหธรรมเขามาจัดการ หมายความวา
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กติกา กฎเกณฑ หลักการ ความถูกตองชอบธรรมเปนอยางไร ก็
ปฏิบัติไปตามน้ัน น่ีคือขอ ๔ ท่ีเรียกวา อุเบกขา

อุเบกขา ก็คือวา ตอไปน้ีฉันไมเอากับคุณแลวนะ ฉันไม
ขวนขวายชวยเหลือคุณแลว ฉันหยุดเฉย เพื่ออะไร เพื่อใหมีการ
ปฏิบัติตามกฎแหงธรรม คือเพื่อรักษาธรรมนั่นเอง เฉยตอคน แต
ใหธรรมเขามาจัดการ ใครมีหนาที่อะไรก็วาไปตามนั้น คุณเปนผู
พิพากษา คุณเปนตํารวจ คุณเปนอะไร ทําไปตามนั้น คือตาม
ความถูกตองชอบธรรม ฉันไมแทรกแซงกระบวนการของธรรม
อุเบกขาคืออันนี้

นาเสียดาย คนไทยไมรูจักเลยอุเบกขา ซ่ึงเปนตัวรักษาธรรม
ท่ีรองรับสังคมมนุษย ดวยการหยุดความสัมพันธระหวางบุคคลไว
เพราะถึงตอนนั้น ถาเราไมหยุดความสัมพันธระหวางบุคคลไว เรา
ก็ตองเสียธรรม ฉะนั้น อุเบกขาจึงสําคัญที่สุด สําคัญยิ่งกวา
เมตตา กรุณา มุทิตาเสียอีก เพราะรักษาตัวธรรมไว

สามขอแรกรักษาความสัมพันธระหวางบุคคล ระหวาง
มนุษย แตขอท่ีสี่รักษาความสัมพันธระหวางมนุษยกับธรรม ซ่ึงก็
คือรักษาฐานของสังคมไว ฉะนั้น ถามนุษยอยูในหลักการสี่ขอน้ี ก็
จะมีดุลยภาพใหสังคมอยูในความพอดี ยามอยูดีไมมีอะไรผิดก็
ชวยกันอยางดีมีนํ้าใจ แตคุณตองรับผิดชอบตอความจริง คือ ตอ
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ธรรม ตอกฎเกณฑกติกา ไมใหหลักการเสีย ถาเสียเมื่อไรก็หยุด ไม
เอาดวย วาไปตามกฎแหงธรรม

สามขอแรกใชความรูสึกมาก เมตตา กรุณา มุทิตา เปนเรื่อง
ของความรูสึก ไมตองการปญญามากนัก ปญญาใชบางนิดหนอย
แตขอท่ีสี่เห็น ไดวาปญญาเปนใหญ เพราะเราจะปฏิบัติขอสี่ไดเรา
ตองรูวาอะไรเปนความจริงถูกตองดีงาม ธรรมเปนอยางไร กฎ
กติกาวาอยางไร

ขอหนึ่ง สอง สามนั้นทําตามสถานการณดวยความรูสึกที่ดี
งาม ถาเขาอยูดีก็มีไมตรี เขาทุกขก็ชวย เขาสําเร็จก็สงเสริม แคใช
ความรูสึกก็ไปได แตขอสี่ตองใชปญญา

ตองมีปญญาเลิศ จึงรูจักความประเสริฐของอุเบกขา
อุเบกขานี้เหนือความรูสึกไปสูระดับความรู สามขอแรกอยู

ในระดับความรูสึก แตขอสี่เปนระดับความรู คือปญญา และ
ปญญานี้จะมาปรับความรูสึกใหพอดีดวย ถาไมมีปญญาความรู
เราก็กระวนกระวายรอนใจวา เขาทุกข ทําไมเราไมชวย แตพอ
ปญญามามันปรับความรูสึกวาเรามีเหตุผลจึงตองหยุด ปญญา
ปรับความรูสึกใหพอดี ฉะนั้นจิตที่เปนอุเบกขาที่ประกอบดวย
ปญญาจึงเรียบสงบ เพราะอยูกับธรรม อยูกับความจริง เปนจิตที่
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เขาถึงความจริง ดวยเหตุน้ีจิตอุเบกขาทานจึงวาเปนจิตที่ประเสริฐ
เพราะมันอยูตัวลงตัว สงบ เรียบ อยูกับความรู

อุเบกขาที่เราเอามาใชกันในหมูคนไทยนั้นตองระวัง ถาเฉย
เรื่อยเปอย ทางพระเรียกวา “เฉยโง” เปนอกุศล คือ อัญญาณุเบก
ขา หมายถึงเฉยไมรูเรื่อง เฉยไมเอาเรื่อง เฉยไมไดเรื่อง แตเฉยของ
ธรรม คือเฉยดวยปญญา เพราะรูแลวก็วางตัวพอดี

เหมือนกับวา เมื่อมีสถานการณตื่นเตนเกิดขึ้น จะมีคน ๓
พวก

๑. คนที่ไมรูเรื่องอะไรเลย จึงเฉย
๒. คนที่รูครึ่งไมรูครึ่ง อาจจะตื่นเตนโวยวาย ลุกขึ้นมา

กระโดดโลดเตน แตแกไขปญหาไมคอยได บางทีตื่นเตนโวยวายไป
ยิ่งทําใหเรื่องลุกลามใหญโต

๓. คนที่รูเขาใจหมด มองเห็นวาเรื่องนี้เกิดขึ้นอยางไร เหตุ
ปจจัยเปนอยางไร มันจะเปนไปอยางไร จะแกไขที่จุดไหน ถึงจุด
ไหนจะตองทําอะไร พวกนี้เฉยเหมือนกัน แตเฉยพรอมรอจังหวะ
เมื่อถึงจุดนั้นตองทําอันนั้น จุดนั้นตองทําอันนั้น เขาเฉยแตพรอมท่ี
จะทําไปตามลําดับ พวกนี้แกปญหาได

ความนิ่งเฉยดวยรูน่ีแหละ เรียกวาอุเบกขา
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อุเบกขานี้เปนธรรมสูงสุดในทางจริยธรรม สภาพจิตปกติ
ของพระอรหันตคืออุเบกขา เพราะอยูดวยจิตที่ลงตัวพอดีดวย
ปญญา มีอุปมาอยางหนึ่งคือเรื่องสารถีขับรถ

สมัยกอนนี้คนขับรถมา เอามาผูกเขากับรถแลวมาก็พารถไป
สารถีท่ีเชี่ยวชาญขับรถมา กอนที่รถจะวิ่งเขาที่แกก็ตองชักบังเหียน
บาง ใชแสบาง เพื่อใหมาพารถเขาสูทาง แลวก็ปรับความเร็วใหพอ
ดี พอมาวิ่งเขาทางดีและไดความเร็วพอดีตามท่ีตองการแลว สารถี
ผูเชี่ยวชาญนั้นจะอยูพรอมดวยความตระหนักรู แกนั่งสบายเลย
สงบนิ่ง แตจิตนั้นอยูดวยความรู ไวตอการที่จะรับรูและความคิดที่
จะแกไขไมวาจะมีอะไรผิดพลาด เมื่อทุกอยางลงตัวเขาที่พอดีแลว
เขานั่งสงบ และพรอมท่ีจะแกไขปญหา ตางจากคนที่ไมชํานาญ ซ่ึง
ตื่นเตน หวาด ไมแนใจวาจะเอาอยางไรจะทําอยางไร จิตไมสบาย
ไมน่ิง ไมสงบ ไมลงตัว

มนุษยท่ียังไมรูเทาทันจัดเจนโลก ไมรูความจริงของชีวิต ก็
เหมือนกับสารถีท่ียังไมเจนจบ สวนพระอรหันตน้ันเหมือนกับสารถี
ท่ีเจนจบ ทานรูเขาใจโลกและชีวิตตามเปนจริง จนวางจิตพอดีลง
ตัวหมด ตางจากมนุษยปุถชนที่ยังไมรูวาชีวิตนี้คืออะไร โลกนี้เปน
อยางไร อยากนั่น ยึดนี่ กังวลโนน อยูดวยความหวาดหวั่นพรั่นใจ
ตื่นเตนไป จิตลงสูอุเบกขาไมได
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อุเบกขานั้นไมตองวางหรอก มันถึงเอง เพราะมันเปนสภาพ
จิตอัตโนมัติท่ีเกิดจากปญญา โดยปญญามาปรับสภาพจิต ฉะนั้น
ปญญากับอุเบกขาจึงคูกัน พอปญญาถึงขั้นเปนโพธิญาณ หยั่งรู
ความจริงของชีวิตและโลก เจนจบ รูเทาทันสังขาร จิตก็ลงตัว เรียก
วาวางพอดีกับชีวิตและโลก เปนอุเบกขาดวยปญญานั้น น่ีคือจิต
พระอรหันต ฉะนั้นจึงเหมือนสารถีท่ีวาเจนจบ สภาพนี้ดีแคไหนก็
ลองคิดดู

คนทั่วไปนึกไมออกวาอุเบกขาดีอยางไร นึกวาเฉย ๆ ไมได
เรื่องไดราว อยางนั้นเปนเฉยโง (อัญญาณุเบกขา)

ถามองไมชัดเจน เห็นไมทั่วระบบ
ก็จะพบแตความสับสน

ลองคิดดู ไมตองเอาอุเบกขาตอโลกและชีวิตขนาดพระ
อรหันต เอาแคปฏิบัติตอกันในสังคม อุเบกขาในระดับพรหมวิหาร
ไมตองถึงพระอรหันตหรอก อุเบกขาระดับน้ีก็คือระดับท่ีจะปฏิบัติ
ตอกันในสังคม ท่ีวาอุเบกขาคือสภาพจิตที่จะรักษาธรรมไว คือ ถา
ความสัมพันธระหวางบุคคลไปกระทบเสียหายตอธรรม ตองเอา
ธรรมไว

ถาสังคมไทยปฏิบัติพรหมวิหารครบทั้งสี่ สังคมไทยเราก็ไม
เสียดุล คือเราก็อยูกันดวยน้ําใจ ชวยเหลือกัน แตไมไปละเมิดกฎ
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เกณฑกติกาหลักการแหงความเปนธรรม และใหคนรูจักรับผิดชอบ
ตัวเอง มันก็ไมเสีย

ทางฝายสังคมฝรั่งก็เสียดุล เพราะไปเอาแตอุเบกขาหนัก
อุเบกขาคือเอากฎเกณฑกติกาหรือกฎหมายเขาวา ฉันไมรับรูดวย
กับความสัมพันธระหวางบุคคล นํ้าใจไมมี ถาเธอปฏิบัติตามกฎใช
ได แตถาเธอผิดกฎฉันเลนงาน

สังคมฝรั่งเขาหนักไปทางอุเบกขา สวนสังคมไทยเราก็หนัก
มาทางเมตตากรุณา ก็เสียดุลดวยกันทั้งคู ฉะนั้นสังคมฝรั่งจึง
เครียดแหงแลงมีความทุกขทางใจมาก สวนสังคมไทยคนก็ไมคอย
คิดพึ่งตัวเอง ออนแอ แลวก็เสียความเปนธรรม รักษาหลักการไม
อยู

เมื่อออนแอหวังพึ่งคนอื่น ก็ตกอยูในธรรมที่เปนอกุศลขอ
สําคัญคือความประมาท คนที่หวังพึ่งคนอื่น ไมดิ้นรนขวนขวาย ก็
เรียกวาตกอยูในความประมาท กลายเปนสังคมที่มีความประมาท
สูง ก็เสียหลักการใหญอีก

พระพุทธศาสนาถือวาหลักความไมประมาทนี้สําคัญยิ่ง คน
จะตองมีความไมประมาท จะมัวนอนใจไมได การกลอมใจดวย
ความหวัง ไมวาจะหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ หวังพึ่งเทวดา หวังพึ่งผู
ใหญ หรือหวังพึ่งใครก็ตาม เมื่อหวังพึ่งแลวมัวกลอมใจตัวเองอยูก็
เลยสบาย ไมดิ้นรนขวนขวาย ก็คือประมาท อยูดวยความกลอมใจ
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ฉะนั้นสังคมไทยจึงพลาดมาก เพราะมีพรหมวิหารไมครบสี่ เมื่อไม
ครบก็จึงเอียง เสียดุล ตกเปนประมาทไป ตองแกกันมากทั้งปญหา
ชีวิตและปญหาสังคม เพราะเราจับจุดไมถูก

นักสังคมวิทยาหลายคนบอกวาสังคมไทยหนักในระบบ
อุปถัมภ ระบบอุปถัมภน้ันมาอยางไร แลวมันทําใหสังคมของเรา
เสียอยางไร ก็วากันไป แตเราไมไดมองใหครบระบบวาระบบ
อุปถัมภน้ีมันตองมีดุลดวย ดุลน้ีคืออะไร ก็คืออุเบกขา อุเบกขามา
รักษาธรรมไว เขาไมรูอันนี้ ไมเขาใจ ดีไมดีก็ไปช่ืนชมสังคมตะวัน
ตกเสียอีก ไปสุดทาง เสียดุล บางคนก็ชอบไปเลยวาดีแลวสังคม
ไทยมีนํ้าใจ ก็ไดแคอยางเดียว ก็เสียอีก ไมรูวาอยางไหนทําให
สังคมของเราเสีย และจะแกอยางไร

จะรักษาสังคมไทย ใหทั้งสุขใสและเขมแข็ง
ตองไมแบงแยกธรรมใหกระจัดกระจาย

ฉะนั้นธรรมที่พระพุทธเจาตรัสมาเปนชุด ๆ น้ีสําคัญมาก
ตองตีใหแตก ตองเห็นชัดวาทําไมถึงตองเทานี้ขอ

เวลาสอนจริยธรรม เอาแตเมตตามาสอน เอาแตกรุณามา
สอน ก็ทําใหระบบเสียหมด เพราะธรรมของทานเปนระบบ เปน
องครวม พรหมวิหาร ๔ ขอตองมาทั้งชุด ถาขาดองคประกอบก็ไม
เปนพรหมวิหาร ไมเปนเศียรพระพรหม
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ทําไมพระพุทธเจาจึงทรงเรียกวาพรหมวิหาร เพราะเปน
ธรรมเครื่องอยูของพรหม

ภูมิหลังมีวา สังคมอินเดียนั้นเชื่อวาพระพรหมเปนผูสราง
โลก แลวตอไปโลกพินาศ พระพรหมก็สรางใหม มนุษยไมตองคิด
อะไรก็อยูกันไป

พระพุทธเจาตรัสวา อยาไปรอพระพรหมที่เปนเทพเจามาส
รางโลกเลย จะทําใหเราไมรับผิดชอบ แลวพาลทําอะไรตอมิอะไร
ใหโลกพินาศไป แลวก็รอใหพระพรหมมาสรางใหม มันไมเขาเรื่อง
เราทุกคนตองมาชวยกันรับผิดชอบสรางโลกนี้ ทุกคนตองเปน
พรหม พระพุทธศาสนาจึงยายพระพรหมจากเทพเจามาใหทุกคน
เปนพรหมดวยการมีพรหมวิหาร ถาคุณปฏิบัติตามนี้คุณก็เปน
พรหม

พรหมวิหารเปนธรรมประจําใจของพรหม เปนเคร่ืองอยูของ
พรหม เราเปนพรหมดวยการอยูในหลักสี่ประการนี้ เมื่อเราอยู
อยางนั้น เราก็เปนผูสรางและผดุงโลก

หนาที่ของพรหม คือสรางและผดุงโลก เมื่อมนุษยปฏิบัติ
ตามหลักพรหมวิหาร ๔ มนุษยทุกคนก็จะเปนผูสรางและผดุงโลก
เปนพรหมดวยกันทั้งหมด เปนอันวา พระพุทธเจาไมใหรอพระ
พรหมเทพเจา แตใหมนุษยทุกคนเปนพรหมเอง
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จะเปนพรหมอยางไร ก็ตองปฏิบัติใหครบระบบทั้งสี่ขอน้ี คือ
คนอื่นเขาเปนปกติเราก็มีเมตตาไมตรี เขาทุกขยากเดือดรอนตกต่ํา
เราก็มีกรุณาชวยเหลือเขา เขาประสบความสําเร็จทําถูกตองดีงาม
เราก็มีมุทิตาสงเสริมเขา ความสัมพันธระหวางบุคคลก็เปนไปตอ
กันดวยดี

แตความสัมพันธระหวางมนุษยไมเพียงพอ ตองมีสิ่งที่รองรับ
สังคมอีกชั้นหนึ่ง สิ่งที่รองรับสังคมก็คือธรรม เราจึงตองรักษาธรรม
ดวย ฉะนั้นเมื่อมนุษยสัมพันธกันไปในสามขอแรก หากไปกระทบ
ธรรมก็ตองหยุด คือมีอุเบกขา ไมเอาคน หันไปเอาธรรม จึงจะเรียก
วาปฏิบัติไดครบทั้งระบบ

ถามนุษยปฏิบัติอยางนี้ สังคมอยูไดแน ธรรมชุดนี้สําคัญ
มาก ตองมองความหมายใหเขาใจ มิเชนนั้นพระพุทธเจาไมตรัส
เปนชุดหรอก ก็จะตรัสเปนขอๆ

ธรรมในพระพุทธศาสนาใหสังเกตวาตรัสไวเปนชุดๆ มีหนึ่ง
สอง สาม สี่ ตองมาเปนชุดๆ หรือเปนระดับข้ัน น่ีแหละที่เรียกวา
ระบบองครวม บูรณาการหรืออะไรแบบนี้ มีมานานแลว ถาปฏิบัติ
ไมครบสี่ ไมบูรณาการ ก็จะเสียดุล ท่ีเราพูดกันวาตองมีดุลยภาพ
ตองบูรณาการ ตองเปนองครวมนั้น อยูในนี้หมด เพราะวาพระ
พุทธเจาไมไดประดิษฐธรรมขึ้นมาเอง แตพระองคเอาจากความ
เปนจริงในธรรมชาติ ดังที่ตรัสวา ตถาคตจะเกิดหรือไมเกิด ความ
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จริงมันก็มีอยูของมันตามธรรมดา ตถาคตคนพบความจริงแลวก็
นํามาเปดเผย ช้ีแจง แนะนํา อธิบาย ทําใหเขาใจกันงาย ธรรมของ
พระพุทธศาสนาจึงตั้งอยูบนความจริงของธรรมชาติ

การสอนและปฏิบัติธรรมโดยเลือกเอามาเฉพาะเปนขอๆ น่ัน
เองที่ทําใหยุง คนไทยก็เลยไปติดแนวคิดแยกสวนแบบฝรั่ง ดัง
ปรากฏการสอนจริยธรรมในหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ บางทีก็
มาคิดกันวาเราจะเอาธรรมะขอไหนมาสอนดี เวลาจัดหลักสูตรก็
ดึงเอาธรรมขอน้ันขอน้ีมา ทานจัดไวเปนหมวดๆ อยูแลว แตเราไป
ดึงเอาเมตตามา กรุณาก็ชอบเลยเอามาดวย เอาเมตตากรุณามา
แตสองขอท่ีเหลือไมเอา สติสําคัญก็เอาสติมา แตสัมปชัญญะไม
เอามา ไปเที่ยวดึงโนนมาชิ้นหนึ่ง น่ีช้ินหนึ่ง มาเปนจริยธรรมที่เรา
เลาเรียนกัน แลวคิดดูซิมันจะไมยุงหรือ มันก็ไมครบระบบและ
กระบวนของธรรม

ถาเรียนธรรมใหดี เพียงแคเรียนชุดเดียว ก็โยงไปหาเรื่องอื่น
ไดหมด เพราะมันเปนสิ่งที่อยูในระบบ มันสัมพันธกัน มันตองโยง
กัน ถาเราเขาใจจริง พอเริ่มจากจุดเดียวนี้ก็จะโยงไปหาเรื่องอื่นๆ
ได แจมแจงไปดวยกันเพราะเปนระบบความสัมพันธ แตน่ีไปเที่ยว
ดึงมาทีละอันทีละขอ เลยสับสนหมด เราสรางหลักสูตรจริยธรรม
ในเมืองไทยโดยเรียนธรรมเปนขอๆ จึงตองเรียกวาจริยธรรมแบบ
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รายการสินคา เหมือนทําบัญชีรายการสินคา วาหนึ่ง สอง สาม สี่
ฯลฯ

วิธีสําคัญก็คือ ตองมองธรรมเปนระบบ คือเปนระบบความ
จริงของชีวิตและของโลกนี้ เปนระบบองครวมท่ีองครวมทั้งหลาย
สัมพันธเปนเหตุปจจัยสงผลตอกันดําเนินไป ซ่ึงพระพุทธเจาทรง
คนพบและนํามาสอน

เอาสันโดษ+ไมสันโดษ
เปนบทพิสูจนการสรางสรรคสังคมไทย

ถามองความหมายของธรรมตองตีใหถึงความสัมพันธ อยาง
นอยใหรูวาจุดหมายของแตละขอๆ น้ันคืออะไร ดังเชนสันโดษ เรา
มักไปติดกับความหมายวาคืออะไร แตท่ีจริงนั้นกอนจะเขาใจ
ความหมายของคําวาสันโดษ ตองรูวา สันโดษเพื่ออะไร มิฉะนั้น
ความหมายของสันโดษก็จะไมชัด พอเราบอกไดวาเพื่อสิ่งนั้นปบ ก็
มองเห็นความสัมพันธในระบบทันที และความหมายก็ชัดขึ้นมา

ถาเราเห็นความสัมพันธ ความหมายของมันก็จะชัดขึ้นมา
ดวย ตัวเพื่ออะไรนี้คือตัวความสัมพันธ ซ่ึงทําใหเกิดระบบทันที พอ
มองเห็นระบบแลวความหมายของแตละสวนจะชัดขึ้น จะมองเห็น
วา แตละสวนทําหนาที่อะไร เพื่ออะไร ในระบบความสัมพันธน้ัน
ทุกอยางจะชัด เพราะเห็นมันไปสัมพันธกับอันโนนอันนี้



๕๔

๕๔

สันโดษ น้ัน หนาที่ของมันพูดอยางกวางที่สุดก็คือมาหนุน
กระบวนการปฏิบัติ เพื่อนําไปสูจุดหมายของพระพุทธศาสนา
สันโดษจะมาหนุนกระบวนการปฏิบัติไปสูจุดหมายของพระพุทธ
ศาสนาอยางไร ก็ตองดูวามันสัมพันธกับธรรมขออื่นๆ ในระบบทั้ง
หมดของพระพุทธศาสนาอยางไร ตองตีใหแตก พอเห็นระบบ
ความสัมพันธก็จะเห็นวาสิ่งนั้นทําหนาที่อยางไร ความหมายจะมา
เอง

สันโดษนี้เปนเรื่องใหญ ทําไมพระพุทธเจาตรัสสอนเรื่อง
สันโดษ แลวทําไมตรัสสอนใหไมสันโดษดวย วิริยะนั้นสอนคูกันกับ
สันโดษ พรอมกันนั้นก็ทรงสอนเรื่องไมสันโดษดวย ความไม
สันโดษ เปนหลักธรรมสูงกวาสันโดษอีก

ขอตอทายอีกหนอย พระพุทธเจาตรัสไววา ท่ีเราตรัสรูน้ี
เพราะไมสันโดษ ท้ังในพระสูตรและพระอภิธรรมแสดงหลักความ
ไมสันโดษนี้ไว มีสาระตามพุทธพจนวา ภิกษุท้ังหลาย ท่ีเราตรัสรู
บรรลุโพธิญาณนี้ ก็ไดประจักษคุณคาของธรรมสองประการคือ

๑. ความไมสันโดษ ในกุศลธรรมทั้งหลาย
๒. ความไมระยอในการบําเพ็ญเพียร
พระพุทธเจาตรัสรูเพราะไมสันโดษ เราก็ตองมาตีใหแตกวา

สันโดษก็ทรงสอนแลว ทําไมมาตรัสสอนเรื่องไมสันโดษ จะตีกันวุน
ไหมที่จริง สองอยางนี้อยูในระบบจะไมยุงกัน พระพุทธเจาไมหยุด
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แคสันโดษเฉยๆ ตองมีสันโดษในอะไร ก็สันโดษในสิ่งเสพ และไม
สันโดษในอะไร ก็ไมสันโดษในกุศลธรรม พอสันโดษในวัตถุสิ่งเสพ
ปบ ก็มาหนุนความไมสันโดษในกุศลธรรมทันที

เมื่อสันโดษในสิ่งเสพ เราก็มีความสุขไดงาย แตแคน้ันไมถูก
ท้ังหมด แคน้ันยังไมพอ อันนั้นดีแลว ไดสวนหนึ่ง แตสันโดษที่ทํา
ใหสุขไดงายดวยวัตถุนอยนี้ มันทําใหเราไมเสียเวลา แรงงาน และ
ความคิด ไปกับการหาสิ่งเสพ

คนที่ไมสันโดษนี่ ความสุขอยูกับสิ่งที่ยังไมไดไมมี และชีวิต
อยูท่ีการพยายามหาวัตถุสิ่งเสพเขามา เวลา แรงงาน ความคิด ไป
รวมอยูท่ีน่ันหมดเลย เวลาของชีวิตแตละวันๆ หมดไป

พอสันโดษปบ ตัวเองสุขสบายไดงาย ก็สงวนเวลา แรงงาน
และความคิดที่จะตองไปพยายามดิ้นรนหาสิ่งเสพนั้นไว แลวก็เอา
เวลา แรงงาน และความคิดนี้ ไปทุมเทใหกับการสรางเสริมกุศล
ธรรม เพื่อสรางสรรคสิ่งดีงามดวยความเพียรมีวิริยะ

ถาเปนกุศลธรรมแลวทานไมใหสันโดษเลย ตองไมอิ่ม ตอง
ไมพอ ตองทํายิ่งขึ้นไป เพื่อสรางสรรคประโยชนสุขและความดีงาม
โดยเอาเวลา แรงงาน และความคิด ท่ีไดจากการสันโดษในวัตถุ
เสพนี้ ไปทุมใหแกความไมสันโดษในการสรางสรรคธรรม ก็ดีไป
เลย สองขอน้ี สันโดษและไมสันโดษคูกันแลว รับกันหนุนกันไปเลย
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เพียงแควา ถาคนไทยรูจักสันโดษในการเสพบริโภค และไม
สันโดษในการสรางสรรคสิ่งดีงาม สังคมไทยก็พรอมจะเดินหนา
ธรรมขออื่นก็เรียงหนาเขามารับใช จะไมตองเปนเหยื่อใคร และไม
นานเกินรอ ก็จะขึ้นเหนือไปนําเขา

พรอมกันนั้น ดวยการพัฒนาคนที่ถึงขั้นใหสามารถนําการ
เปลี่ยนแปลงแกสังคม ก็จะแกปญหาของโลกได และนํามาซึ่ง
ความสําเร็จท่ีแทจริงของมนุษย คือ ชีวิตที่ดีงาม โลกที่ร่ืนรมย และ
สังคมที่มีสันติสุข

เรื่องธรรมที่โยงกันเปนระบบ และหนุนกันเปนกระบวนการนี้
พูดไวเปนตัวอยางเทานี้กอน




