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ถาอยากพนวิกฤต
ตองเลิกติดไสยศาสตร∗
หลังฉันอาหารเพล กอนพระสงฆจะอนุโมทนา ตอนนี้
มาคิดวาจะพูดธรรมใหฟงวันละเล็กละนอย แตเปนรายการ
เบ็ดเตล็ด เรียกวา “ทบทวนขอธรรมเบ็ดเตล็ด” นึกอะไรขึ้นได
ก็พูดไป
สําหรับเพลวันนี้มานึกถึงเรื่องที่พูดเมื่อวาน วานนี้ได
พูดใหญาติโยมฟงเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันนี้ ที่บางคน
เรียกวาเปน วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ผูคนมีความเดือดรอน
เพราะปญหาเรื่องเงินเรื่องทอง
ในสภาพเชนนี้จะตองมีการปฏิบัติตัวใหถูกตองเพื่อ
จะอยูดวยดี และเพื่อจะแกปญหาใหเสร็จสิ้นไป อาตมาก็เลย
ไดพดู ถึงคติอยางหนึง่ ในการปฏิบตั ติ อ ปญหาหรือสถานการณ
อยางนี้วา
∗

รายการทบทวนขอธรรมเบ็ดเตล็ด ภาคเพล วันอาทิตยที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐
ณ วัดญาณเวศกวัน
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“คนฉลาดทําเคราะหใหเปนโอกาส
แตคนประมาททําโอกาสใหเปนเคราะห”
นี่เปนคติตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนไววา เมื่อ
เราประสบสถานการณ ไมวาจะดีหรือรายก็ตาม ตองหา
ประโยชนจากมันใหได แมแตเปนเคราะหก็ตองทําใหเปน
โอกาส หรือหาประโยชนจากเคราะหนั้นใหได คตินี้ถาเปนคน
ไมประมาทและเปนคนฉลาดก็สามารถทําได อยางนอยก็ถือ
เปนโอกาสที่จะกระตุนเตือนใหคนของเราไดสติ
แลวก็มี
ความเขมแข็ง แตถามัวคร่ําครวญโอดโอยตีโพยตีพายกันอยู
ก็เสียเวลาเปลาๆ และเปนการซ้ําเติมตัวเองดวย
เมื่อพูดถึงคตินี้ไปแลวก็มีอาจารยที่เปนผูฟงทานหนึ่ง
ตั้งขอสังเกตขึ้นวา เมืองไทยเวลานี้คนไมคอยทําเคราะหให
เปนโอกาส แตเวลามีเคราะหก็ไปสะเดาะเคราะห อันนี้ก็เปน
สภาพของสังคมไทยอยางหนึ่ง ซึ่งเปนขอที่นาพิจารณา วันนี้
ก็เลยจะพูดเรื่องการสะเดาะเคราะห

ไสยศาสตรดีอยางไร?
การสะเดาะเคราะหนี้เปนวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งเกี่ยว
กับความเชื่อถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องไสยศาสตร หรือ
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เรื่องอํานาจดลบันดาล ซึ่งเวลานี้แพรหลายมากในสังคมไทย
เราควรจะวิเคราะหดูขอดีขอเสีย
คนที่สะเดาะเคราะหนั้น สิ่งที่ไดอยางหนึ่งก็คือความ
สบายใจ ทําใหเกิดความอุนใจขึ้น หรืออาจจะมีความหวัง
และคนก็มองวาการสะเดาะเคราะหและเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรืออํานาจดลบันดาลทั้งหลายนี้ เปนเรื่องศาสนา ก็เลยมีผู
พูดกันวา ศาสนานั้นมีความหมายวาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชวยปลอบประโลมจิตใจ บํารุงขวัญ มองในแงนี้ก็เปน
ประโยชนอยู แตตองพิจารณาหลายชั้น
เรื่องของไสยศาสตร และความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิ
ฤทธิ์ปาฏิหาริยนี้ ทางพระพุทธศาสนาใหมองในแงของการ
ปฏิบัติ คือไมสนใจในเรื่องที่วาจริงหรือไมจริง คนทั่วไปมักจะ
เถียงกันในแงวาจริงหรือไมจริง แตพระพุทธศาสนาสอนในแง
วาความเชือ่ และการปฏิบตั ใิ นเรือ่ งจําพวกนีม้ คี ณ
ุ มีโทษอยางไร
มากกวา เพราะถาเถียงกันวาจริงหรือไมจริงนี่ไมรูจักจบ และ
ไมมีใครแพชนะเด็ดขาด นอกจากนั้นถึงแมถาเปนจริง แตถา
มีโทษมากกวาคุณ ก็ไมควรเอาดวย
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ขอพิจารณาที่สําคัญก็คือมองในแงคุณและโทษ ใน
แง นี้ ท างพระพุ ท ธศาสนาให ม องทุ ก สิ่ ง ทุ ก อย า งอย า งเป น
กลางๆ คือมองทั้งแงดีและแงเสีย ทั้งแงคุณและแงโทษ
เมื่ อ เช า ก็ ไ ด พู ด ถึ ง เรื่ อ งการออนวอนเทพเจาไปนิด
หนอย โดยยกตัวอยางเรื่องมหาชนกมาใหฟงวา เมื่อเรือแตก
กลางทะเล คนทั้งหลายมัวแตรองไหคร่ําครวญบาง ออนวอน
ขอใหเทพเจาชวยบาง ก็ตายกันหมด แตมหาชนกเอาเวลา
ระหวางนั้น มาใชสติปญญาพิจารณาแกไขสถานการณโดย
เตรียมตัวใหพรอมที่จะวายน้ําทะเล จึงรอดมาได
เรื่องไสยศาสตร เรื่องความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเรื่อง
การออนวอนเทวดานี้ มีประโยชนอะไรบาง
๑. อยางที่บอกเมื่อกี้
คือชวยปลอบประโลมใจ
บํารุงขวัญ ขณะที่จิตใจกําลังเรารอนกระวนกระวายก็ทําให
สงบลงได ในขณะที่ตื่นกลัวหวาดผวาก็อาจจะทําใหนอน
หลับลงไปไดแลวก็อยูดวยความหวัง
๒. ตอจากปลอบประโลมขวัญก็เกิดกําลังใจ ขณะที่
ทอแทหดหูพอทําพิธีแลวก็อาจจะเกิดกําลังใจขึ้นมาบาง
๓. แลวตอไปก็คือถามีความเชื่อมากก็อาจจะทําให
เกิดความมั่นใจ เมื่อมั่นใจก็ทําใหเกิดความเขมแข็ง เชนมี
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ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เมื่อบูชาแลวเกิดความมั่นใจก็เขม
แข็งขึ้นมา
ทีว่ า มานีก้ เ็ ปนประโยชน สวนทีจ่ ะไดผลสําเร็จจริงหรือ
ไมก็เถียงกันไปอยางที่วาเมื่อกี้ ไมเด็ดขาด ไมจะแจงลงไป
ที่พูดในแงปลอบประโลมใจ บํารุงขวัญ เกิดกําลังใจ
ตลอดจนใหเกิดความมั่นใจนั้น เรามองดูก็เปนคุณประโยชน
แตจะตองมองอีกดานหนึ่ง คือดานเปนโทษบาง
ดานเปนโทษ มีอะไรบาง คนเราเวลามีทุกขมีภัยก็
แสวงหาหนทางที่จะหลุดพนไป มีปญหาก็หาทางแกไข แต
พอเกิดความรูสึกอุนใจสบายใจขึ้นมาก็ชักจะนอนใจ หรือ
อาจจะรอคอยดวยความหวัง ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ถา
เปนอยางนีก้ ท็ าํ ใหเกิดความประมาท นีเ้ ปนขอแรกทีต่ อ งระวัง
ทีนี้การเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจดลบันดาล และไสย
ศาสตร มีลักษณะที่รวมกันคือ
๑. ใชศรัทธา เอาความเชื่อเปนหลัก คือ ไมเกิดจาก
การรูความจริง ตัวเราเองไมรูความจริงของเรื่องนั้นสิ่งนั้น
๒. เมื่อเปนความเชื่อ ก็ตองพึ่งอาศัยสิ่งที่อยูนอกตัว
คือขึ้นตออํานาจดลบันดาล รออํานาจนอกตัว ตองอาศัยสิ่ง
ภายนอกมาชวย
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๓. สิ่งอื่นหรืออํานาจดลบันดาลภายนอกนั้นมาทํา
ใหเรา โดยเราไมตองทําเอง และเราทําเองไมได
นีเ้ ปนจุดทีส่ าํ คัญ เรามองไมเห็นกระบวนการของความ
เปนเหตุเปนผลวามันสําเร็จไดอยางไร เมื่อเราเชื่ออยางนี้แลว
เราอาจจะเกิดกําลังใจ เกิดความอุนใจ ปลอบประโลมใจ
เสร็จแลวเราก็เลยเบาใจ สบายใจแลวก็ไมดิ้นรนขวนขวาย
ทีนี้โทษก็เกิดขึ้น ตอนที่วาอุนใจสบายใจนั้น ความ
อุนใจสบายใจไมไดเกิดจากการรูเห็นชัดๆ วามันจะสําเร็จได
อยางไร เพียงแตเชื่อวาจะสําเร็จ ตัวเองก็ทําอะไรไมได ก็ได
แตรอ ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย เมื่อไมไดแกไขปญหา ตอไป
ปญหานั้นก็อาจจะรายแรงขึ้นมา อยางนอยก็งอนแงนเพราะ
ตัวเองไมรู และมันไมไดอยูในอํานาจของตัวเอง

พุทธศาสนวาอยางไร?
ตอนนี้ก็มาพิจารณาหลักการในทางพุทธศาสนาโดย
มองเทียบจากขอเสียของไสยศาสตร
หนึ่ง เราควรจะทําการใหสําเร็จผลที่ตองการดวย
ความเพียรพยายามของตนเอง คือ ใหสําเร็จดวยการกระทํา
เมื่อสิ่งนั้นสําเร็จดวยการกระทําของเรา เราจะเห็นเหตุเห็นผล
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จะแจง คือมองเห็นความเปนเหตุเปนผลในการกระทํากับผล
ที่สําเร็จตามมา ไมเหมือนกับผลที่เกิดจากผูอื่นทําให และผู
อื่นที่วานั้นเปนอํานาจเรนลับที่เราไมเห็นเลย ไมสามารถรู
จะแจงลงไปวาผลจะเกิดหรือไมเกิด ไดแตเชื่อไดแตรอไป
ฉะนั้น การเชื่อในการกระทํานี่เด็ดขาดกวา นี่หนึ่งแลว
สอง คนที่ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกดลบันดาลหรือทําให
นั้นไมพัฒนาตนเอง เพราะไปฝากใหทานทําใหแลว ก็รอซิ
ปญหานั้นตัวเองไมไดคิดแกไข รอผลดลบันดาลให ตัวเองไม
ไดคิดไมไดทําก็ไมไดพัฒนาตนเอง
คนเรานี้จะพัฒนามีความเกงกลาสามารถขึ้นได ก็
ดวยการที่วา ไดฝกไดหัดไดทดลองไดทําไดคิด เมื่อปลอย
ปญหาใหอํานาจภายนอกชวยไปแลว ไมไดคิดไมไดแกไข มัว
ไปหวังพึ่งทานอยู ตัวเองก็ไมพัฒนา สติปญญาความ
สามารถในการกระทําก็ไมไดฝกปรือ ก็เลยไมมีอะไรดีขึ้นใน
ตนเอง เสียสองแลวคือไมมีการพัฒนาตนเอง
สาม การที่จะสําเร็จหรือไม ขึ้นตออํานาจภายนอกที่
เรามองไมเห็นนั้น เราไมเปนตัวของตัวเอง ไมเปนอิสระ ขาด
อิสรภาพ หมดอิสรภาพ พึ่งตนเองไมได นี่ประการที่สาม
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การพัฒนาตนเองจะมาสัมพันธกับการพึ่งตนเองได
เมื่อเราพัฒนาตนเองฝกปรือตนเอง ตอไปเราก็สามารถพึ่งตัว
เองได เปนอิสระแกตัวเอง พระพุทธศาสนานั้นมีลักษณะ
สําคัญอยางหนึ่ง คือ พระพุทธเจาทรงสอนใหลูกศิษย
สามารถพึ่งตนเองได ไมยอมใหมามัวรอพึ่งแมแตพระองค
เอง พระองคตองการใหทุกคนเปนอิสระ ใหเขาพึ่งตนเองได
ไมตองมาขึ้นตอพระองค พระพุทธเจาชวยคนใหเขาพึ่งตัว
เองได ทรงชวยใหเขาเขมแข็ง ไมใชชวยใหเขาออนแอแลวได
แตคอยรอใหพระองคชวย และ
สี่ ที่พูดไปแลวก็คือทําใหเกิดความประมาท เพราะไป
รอหวังพึ่ง รอใหทานชวย เราก็ปลอยเวลาไปไมไดทําอะไร มัว
แตอุนใจเลยไมลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวายแกไขปญหา
สําหรับขอเสียนี้ เมื่อ
- มองในแงแตละคน เฉพาะหนาก็ปลอยปละละเลย
ทําใหปญหาหมักหมมไมไดแก ในระยะยาว ถาเคย
ตัวอยางนี้ก็เลยมีนิสัยไมดิ้นรนขวนขวาย ชอบรอ
หวังพึ่ง อยูดวยความหวัง เรียกวามีนิสัยประมาท
- มองในแงสังคม เมื่อคนทั่วไปเชื่อกันอยางนี้ ก็ไมมี
การดิ้นรนขวนขวายแกไขปญหาและทําการสราง
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สรรค สูสังคมที่เขามีความเดือดรอนไมมีใครชวย
เหลือเลยก็ไมได สังคมแบบนั้น เมื่อถูกภัยบีบคั้น
คุกคาม แลวหาทางแกไขตัวเอง ดิ้นรนไปมาก็ทําให
เจริญเขมแข็งขึ้นมาได ในแงนี้นับวาเปนโทษมาก
ทีนี้เราก็ดูวาโทษกับคุณนี่คุมกันไหม
เมื่อมองใน
ระยะยาวและในแงสังคมสวนรวม แมแตถามันจะไดผลจริง
บาง ก็ไมคุม เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาทานจึงวาง
หลักการไววา
หนึ่ง ใหทําการใหสําเร็จดวยความเพียรของตัวเอง
ตามเหตุตามผล
สอง ใหใชเรื่องนั้น ปญหานั้น สิ่งที่ตองทํา หรือสิ่งที่
ตองเผชิญนั้นเปนเครื่องมือหรือเปนเวทีในการฝกฝนพัฒนา
ตนเอง คนเราจะตองศึกษา ตองเรียนรูพัฒนาตนเอง จะไดมี
ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น ถามองในแงชีวิตคน ชีวิตก็จะดีขึ้น มองใน
แงสังคม สังคมก็เจริญกาวหนาพัฒนาขึ้น
สาม อยางทีว่ า แลว ใหรจู กั พึง่ ตนเอง จะไดมอี สิ รภาพ
และพึ่งตนเองได
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สี่ ใหตั้งอยูในความไมประมาท ไมตองรอใหมีอะไร
มากระตุน หรือมีภยั มาบีบคัน้ คุกคาม เราก็ลกุ ขึน้ กระตือรือรน
ขวนขวาย ไมประมาทอยูเสมอ
ความไมประมาทนี่สําคัญมาก ในพระพุทธศาสนา
พระพุทธเจาทรงเนนเปนอยางยิง่ แมแตจะปรินพิ พานก็ตรัสวา
“เธอทั้งหลายจงยังประโยชนตน ประโยชนผูอื่น ให
สําเร็จดวยความไมประมาท”
พูดงายๆ วา จงยังความไมประมาทใหถึงพรอม
เพราะฉะนั้น ในพระพุทธศาสนานี้ เรื่องของการพึ่ง
อํานาจดลบันดาลภายนอก หรือลัทธิรอผลดลบันดาลทั้ง
หลาย ไมวาจะเปนไสยศาสตร หรือการพึ่งอํานาจเทพเจา
อะไรก็ตาม พระพุทธศาสนาจึงไมสนับสนุน ไมใชวาทานวา
ไมจริง แตโทษมันมากกวาคุณ มันทําใหเสียหลักสี่ประการที่
วานี้ ถาใครจะถามเรา ก็บอกไดเลยวามันขัดหลักพุทธ
ศาสนา ๔ ประการ
๑. ขัดหลักการกระทําการใหสําเร็จดวยความเพียร
พยายาม ตามเหตุตามผล
๒. ขัดหลักการฝกฝนพัฒนาตนเอง
๓. ขัดหลักการพึ่งตนเองและมีอิสรภาพ
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๔. ขัดหลักความไมประมาท
การเชื่อถือวุนวายกับสิ่งเหลานี้ทําใหคนหลงเพลิน
คอยรอ และก็อาจจะงอมืองอเทาไมทําอะไร ทําใหปลอย
ปละละเลยกิจที่ควรทํา แลวก็ทําใหตกอยูในความเสื่อม ชีวิต
และสั ง คมแบบนี้ จ ะเสี่ ย งต อ ความเสื่ อ มและภั ย อั น ตราย
เพราะฉะนั้น เราจะตองปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่
พระพุทธเจาทรงสอนไว โดยทําตามหลัก ๔ ประการทีก่ ลาวมา

ชาวพุทธจะปฏิบัติตัวอยางไร?
ทีนี้สําหรับคนทั่วไป กอนจะเขาถึงหลักการของพระ
พุทธศาสนานั้น เราตองยอมรับความจริงวา คนก็ยังมีความ
ออนแอ คนจํานวนมากยังออนแอมาก บางคนแมที่วามี
ปญญา นึกวาตัวเองเปนคนมีปญญาแตไมใชมีปญญาจริง
คือยังไมไดมีความรูความเห็นความเขาใจจริง และจิตใจก็ไม
หนักแนน ไมมีสมาธิ เวลาเกิดเหตุรายภยันตรายชนิดเฉพาะ
หนาปจจุบันทันดวน บางทีตั้งจิตตั้งใจไมทัน เปนนักคิด ชอบ
คิดชอบใชปญญา แตบางทีไปแพคนที่เชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ก็ได เชื่อไหม ทําไมจึงแพ ก็เพราะวาจิตใจฟุงซานและยังมี
ความออนแออยูในตัว พอประสบเหตุรายตั้งจิตตั้งใจไมทัน
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ตั้งสติไมทัน สมาธิไมมา ถูกความหวาดกลัวครอบงําลงไปถึง
จิตไรสํานึก มันเลยขั้นที่จะนึกจะคิดแลว จิตใจเตลิดเปดเปง
ขวัญหาย ใจไมอยูกับเนื้อกับตัว คิดอะไรไมได ทําอะไรไมถูก
กลับไปแพคนทีเ่ ขามีสติปญ
 ญานอยกวา ทีเ่ ชือ่ มัน่ ในสิง่ ศักดิส์ ทิ ธิ์
อันนี้แหละสวนที่เปนประโยชนของความเชื่อในสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ อยางที่บอกเมื่อกี้คือมันเกิดเปนความมั่นใจ มั่นใจ
แลวก็ทําใหจิตรวมตัว คนที่มีความเชื่อยึดในอะไรสักอยาง
หนึ่ง แมแตขิง ขา ตะไคร ใบมะกรูด พอเกิดเหตุรายปจจุบัน
ทันดวน ชนิดตั้งสติไมทันนี่ เพราะความที่เชื่อมั่นในสิ่งนั้นจิต
ก็รวมได จิตตั้งมั่นอยูกับสิ่งนั้นมันก็เลยไมเตลิดเปดเปง ไม
ขวัญหนี พอตั้งสติได ใจอยูกับตัว จิตใจมันอยู ก็คิดอะไรได
ก็เขมแข็ง ก็ไมเสียหลัก ทําใหทําการตาง ๆ ตั้งตัวอยูได
แตสวนคนที่วาไมเชื่ออะไรเลย ทําเปนวาเปนคนมี
ปญญา แตใจก็ไมมั่นคงแข็งแรง พอเจอเหตุรายอยางนี้ตั้งสติ
ไมทัน ใจไมรวม ไมมีสมาธิอยางที่วาไปแลว เตลิดเปดเปง ใจ
ไมรูไปไหนเลย ทําอะไรไมถูกสักอยาง เสียหลักเลย เลยกลับ
แย เพราะฉะนั้นจึงตองไมประมาทในเรื่องนี้ดวย
เพราะฉะนั้น สําหรับคนที่ยังออนแออยูนี้ ทานก็เลย
ยอมใหในขั้นเบื้องตน แตตองไมใหเสียหลัก คือเมื่ออาศัย
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ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นพอใหใจอยูกับตัวแลว จะตองตอ
ดวยความไมประมาท ตองตอดวยการกระทําความเพียร
พยายาม ไมใชเชื่อแลวก็ไปฝากความหวังไวมัวรอพึ่งสิ่งเหลา
นั้น ถาอยางนั้นก็เสียหลัก เปนการผิดหลักความไมประมาท
แลวก็ผิดหลักการเพียรพยายามกระทําการใหสําเร็จ นี้เปน
จุดสําคัญ
ตอนทีค่ นยังออนแอ ยังมีจติ ใจไมมนั่ คง มีปญ
 ญาชนิด
ที่ไมแทไมจริง คือยังไมรูจริง ทานก็ยอมใหอาศัยความศักดิ์
สิทธิ์ไดบาง แตทานใหเอาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไวที่พระ
รัตนตรัยเสีย จะไดเปนทางเชือ่ มใหเดินหนาเขาสูท างตอไปได
พอเชือ่ พระรัตนตรัย มัน่ ใจแลว พระรัตนตรัยจะจูงเราขึน้ ตอไป
ศาสนานั้นมีความหมายอยางหนึ่งที่วาไปแลว คือ
คนทั่วไปจะมองวาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนเครื่อง
ชวยปลอบประโลมจิตใจ บํารุงขวัญ ทําใหสบายใจ แตจุดนี้
เปนจุดที่อันตรายดวย ถาเราไปมองวาศาสนาเปนแคนี้ละก็ ใช
ไมได ผิด ศาสนาถาเปนแคนี้ละก็ จะมีคุณเพียงสวนหนึ่ง แต
อาจจะมีโทษมากมาย
เพราะฉะนั้น ที่วาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจนั้น
ตองแบงเปน ๒ แบบ คือ
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แบบหนึ่ง เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชนิดที่เหนี่ยว
แลวดึงลง หมายความวาดึงใหหมกใหจมอยูกับการหวังพึ่ง
สิ่งเหลานั้นเรื่อยไป เลยเกาะเพลินอยูนั่นเอง ไมตองคิดเพียร
พยายามทําอะไร ก็วนเวียนอยูแคนั้น พฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญาก็ไมเจริญ ไมไดฝกปรือพัฒนาตนเอง
อีกแบบหนึ่ง เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แตเหนี่ยว
แลวดึงขึ้น คือเหนี่ยวพอใหเปนที่เกาะผานเทานั้น ในเมื่อคน
เขายังไมเขมแข็ง ไมแข็งแรง เหมือนยังวายน้ําไมเปน พอไดที่
เกาะไวกอน แตตัวศาสนาเองอยูเลยจากนั้นไป ตอจากนั้นจะ
ต อ งช ว ยให เ ขาเข ม แข็ ง ขึ้ น แล ว ให เ ขาเดิ น หน า ต อ ไปสู ตั ว
ศาสนาที่แทจริง ไมใชจมวนอยูแคนั้น
พระพุทธศาสนายอมใหในแงที่สอง ถาเราบอกวา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาคือเปน ที่พึ่งที่ยึด เหนี่ยวจิตใจ
พูดแคนี้ไมได ไมถูก เพราะตัวพระพุทธศาสนาอยูที่การ
พัฒนาชีวิตของเราใหดีขึ้น ฉะนั้นการที่มายึดเหนี่ยวก็เปน
เพียงไดอาศัยเพื่อจะเหนี่ยวแลวดึงขึ้นไป เพื่อจะเดินหนาตอ
ไปในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราใหดีขึ้น ทั้งดานพฤติกรรม
กายวาจา ทั้งดานจิตใจ และในดานปญญา
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ยึดถือแลว ¼ ปลอบใจ ¼ สบายใจอุน ใจ ¼ นอนใจ ¼ รอใหทา นบันดาลให
= ทางตัน มีโทษมาก
ยึดถือแลว ¼ รวมใจได ¼ เกดิ กําลังใจ ¼ มัน่ ใจ ¼ ทําการอยางเขม แข็งยิง่ ขึน้ ไป
= มีทางเดินตอ พอรับได
อยางไรก็ตาม แมแตการเชื่อหรือนับถือแบบหลังที่
พอยังรับได ก็ยังไมปลอดภัย นอกจากงอนแงนแลว เพราะ
กําลังใจกําลังศรัทธาเกิดจากความเชื่อ ไมใชเกิดจากปญญา
รูความจริง จึงอาจจะถูกความเชื่อจูงใหมีกําลังเขมแข็งใน
ทางที่จะทําสิ่งที่ผิดใหรุนแรง กลับมีโทษมากยิ่งขึ้นไปอีก
สําหรับคนที่ยังออนแอ เมื่อยังหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือยังตองอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทานเอาความศักดิ์สิทธิ์มาไวที่
พระรัตนตรัย
ก) เพื่อจะไดกั้นกรองจํากัดไวไมใหผูคนถูกจูงเขว
ออกนอกลูนอกทางไปกันใหญ เพราะลัทธิศาสนาแบบไสยศาสตรมากมายเปนเรื่องสนองกิเลส ทั้งโลภะและโทสะของ
คน พาคนใหยุงวุนวายอยูกับกิเลสเหลานั้น อยางนอยก็รั้งไว
ไมใหถูกดึงลงไปหลงจมวนเวียนแชอยูในโมหะ
ข) เพื่อทําความศักดิ์สิทธิ์นั้นเองใหประณีต ใหสูง ให
ดีงามขึ้นไป ไมใหความศักดิ์สิทธิ์อยูกับอํานาจศักดานุภาพ
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หรื อ อิ ท ธิ พ ลความยิ่ ง ใหญ ที่ จ ะดลบั น ดาลแบบวู บ วาบไม
ยั่งยืน แตใหความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณานุภาพ คืออํานาจ
ความบริสุทธิ์และคุณธรรม ประกอบดวยพระปญญาคุณ
พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ที่เปนของยั่งยืน
ค) เพื่อจะไดเปนการสะดวกที่จะดึงคนทั้งหลายที่มา
พึ่งนั้น ใหกาวตอสูงขึ้นไปสูการพัฒนาชีวิตดวยศีล สมาธิ
และปญญา จนลุถึงวิมุตติ ในที่สุด
เพราะฉะนั้นจะตองเขาใจวา การยึดเหนี่ยวเปนเพียง
จุดเริ่มตนเทานั้น ไมใชยึดเหนี่ยวแลวก็เลยจมเพลินวนเวียน
อยูแคนั้น จุดสําคัญอยูที่เหนี่ยวแลวดึงขึ้น แลวใหเดินหนาตอ
ไปดวย ตรงนี้แหละที่เปนลักษณะสําคัญ พระพุทธศาสนา
เนนตรงนั้น
ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นโบราณเขามีอ ยูแลว กอ น
พุทธศาสนา ถาศาสนาเปนไดแคที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ไม
จําเปนตองเกิดพุทธศาสนา เพราะคนอินเดียเขามีที่พึ่งที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ มีเทวดาใหนับถือเยอะแยะ มีแมแตพระพรหมที่
วาดลบันดาลทุกอยางได จนคนพากันเชื่อในพรหมลิขิต
การที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ก็เพราะศาสนากอนนั้น
มัวเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชนิดเหนี่ยวแลวดึงลง ใหหลง
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ใหจมใหหมกอยูในการพึ่งพาอํานาจภายนอก
รอผลดล
บันดาล พระพุทธศาสนาก็เลยเกิดขึ้นมาแกไข โดยมาเหนี่ยว
แลวดึงขึ้น
เพื่อจะใหประชาชนไดพัฒนาในเรื่องความ
ประพฤติ ทั้งกาย วาจา แลวก็พัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ปญญา ใหพึ่งตนเองไดดีขึ้นจนเปนอิสระตอไป อันนี้จึงจะ
เปนประโยชนที่แทจริงของพระพุทธศาสนา
ชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนา ไมใชเอาแควา
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใหสบายแลวก็จบ แตตองเอามาใชปฏิบัติ
เอามาใชพัฒนาชีวิตของเราใหดีงาม ทั้งกายวาจาและจิตใจ
พรอมทั้งปญญา ใหดีขึ้นไปเรื่อยๆ เพราะในที่สุดเราตองเปน
อิสระพึ่งตนเองได

เราควรนับถือศาสนาอยางไร?
การที่ศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยางเดียวนั้น
ไมปลอดภัย อยางที่วามีคุณนิดหนอยแตมีโทษมากมาย แม
แตความมั่นใจที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปนความมั่นใจที่ไม
เด็ดขาด ยังงอนแงนและมีภัย
ความมั่นใจนั้นมี ๒ แบบ คือ
๑. ความมัน่ ใจดวยศรัทธาคือความเชือ่ ตอสิง่ ภายนอก
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๒. ความมั่นใจดวยปญญาของตนเองที่รูความจริง
ความมั่นใจที่เกิดจากศรัทธานั้นก็แข็งแรงมาก บางที
แข็งไมลืมหูลืมตา จนถูกเขาจูงเอาไปรบราฆาฟนกัน แตเปน
การเชื่อตอสิ่งภายนอกมาชวยทําให ไมใชตัวเราทําเอง ตาง
กับมั่นใจดวยปญญาที่เรามองเห็นความจริง เราทําเองได อัน
นี้เทียบไดกับความมั่นใจของคนตาบอดหรืออยางนอยความ
มัน่ ใจของคนทีห่ ลับตา กับความมัน่ ใจของคนทีล่ มื ตาหรือตาดี
ความมั่นใจของคนที่ศรัทธา ก็เหมือนความมั่นใจของคน
ตาบอดหรือหลับตา มีราวมีที่เกาะ ก็เกิดความมั่นใจวา โอเรา
ไดที่เกาะแลว เราจะไปได มั่นใจอันนี้ แตมองไมเห็นวารอบ
นอกขางๆตัว และขางๆราวนั้นมีอะไร มองไมรูเรื่อง แตได
ความมั่นใจขึ้นมาวาเราอาศัยราวนี้จะเดินไปถึงที่หมายได
หรือมั่นใจวามีทานผูมีกําลังมาชวยอยู ทานจะชวยพาเราไป
แตไมเปนตัวของตัวเอง แตถาเปนความมั่นใจดวยปญญา จะ
เปนความมั่นใจของคนตาดีหรือลืมตา ซึ่งมองเห็นหมด อะไร
เปนอะไร จะสําเร็จไดอยางไร ตัวเองจะตองทําอะไร ตรงไหน
ที่ใด เห็นโลงไปตลอด
เพราะฉะนั้ น ในพระพุ ท ธศาสนานี้ เ บื้ อ งแรกท า นก็
ยอมใหมั่นใจดวยศรัทธาแตตองมีปญญาประกอบใหเห็น
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เหตุเห็นผล แลวสุดทายตองพัฒนาใหเปนความมั่นใจดวย
ปญญา คือดวยการที่ตัวเองรูเขาใจความจริง มองเห็นเหตุผล
ในสิ่งนั้นแลวทําดวยตนเองได
ดวยเหตุนี้ พระพุทธศาสนาจึงสอนหลักการไวหลาย
ขั้นหลายตอน ชาวพุทธจะตองพยายามศึกษาใหเขาใจและ
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ใหถูกตอง ความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรื่องไสยศาสตรผีสางเทวดาอะไรตออะไรนี่ ถายังถืออยู ก็
เอาเพียงวาชวยใหมั่นใจ จิตใจรวมได ในขณะที่เรายังออนแอ
อยู เอามาเปนขั้นตนในการเกาะใหทรงตัวตั้งตัวอยูไดกอน
แตจะหยุดอยูแคนั้นเทานั้นไมได ตองกาวตอไป ถึงแมถาเชื่อ
สิ่งเหลานั้นก็อยาใหเสียหลัก ๔ ประการที่วาไปแลว
อยาใหเสียหลักที่ หนึ่ง คือการกระทําการดวยความ
เพียรพยายามของตน คือเชื่อแลวจะตองใหเขมแข็งในการ
กระทํายิ่งขึ้น อยาไปเชื่อแลวก็เลยสบายใจนอนใจวาทานจะ
ทําให บันดาลให แลวก็นอนรอ อยางนี้ผิดหลัก ทานเรียกวา
ผิดหลักกรรม หลุดจากพระพุทธศาสนาเลย
อยาใหเสียหลักที่ สอง คือจะตองไมใหผิดหลักฝกฝน
พัฒนาตนเอง จะตองคิดตองพิจารณาตองหาทางแกปญหา
ฝกปรือตัวเองใหเขมแข็ง ทําอะไรตออะไรใหเกงใหดียิ่งขึ้น
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อยาใหเสียหลักที่ สาม คือตองใหเปนอิสระพึ่งตนเอง
ได ไมใชไปฝากความหวังใหทา นชวยแลวแตทา น หมดอิสรภาพ
ของตัวเอง
แลวก็อยาใหเสียหลักที่ สี่ คือตองไมใหผิดหลักความ
ไมประมาท ถาไปประมาทเสีย ปลอยปละละเลย ใหเวลา
ผานไปเปลา ๆ ผิดแน ๆ
เปนอันวา ถาเชื่อก็อยาใหผิดหลัก ๔ ประการนี้ แลว
ก็อาศัยพอใหเกิดกําลังใจมั่นใจ แลวกาวตอไป ถาตัวเอง
พัฒนาตอไปแลวก็จะพนจากสิ่งเหลานี้เอง เมื่อเราเขมแข็งยิ่ง
ขึ้น ตอไปเราก็ไมตองอาศัย แลวเราจะพนจากความมั่นใจ
แบบคนตาบอดหรือคนหลับตา ไปสูความมั่นใจของคนที่ลืม
ตาหรือตาดี คือมั่นใจดวยปญญา ไมใชเพียงดวยศรัทธา
พระพุทธเจาที่ทรงสําเร็จบรรลุโพธิญาณนั้น ทรงผาน
มาแลวอยางหนักหนา ทั้งโชคและเคราะห ถึงคราวโชคพระ
องคก็ใชมันเปนปจจัยในการทําประโยชนทําความดียิ่งขึ้นไป
ถึงคราวเคราะห พระองคก็ไมหนี ทรงเผชิญเคราะหและจัด
การกับเคราะห แกไขผันแปรมัน พระองคจึงมีพระบารมีแก
กลาขึ้นมา พระองคบําเพ็ญบารมีมากมายจากการจัดการ
กับเคราะหนี่แหละ แลวทําไมชาวพุทธ ลูกศิษยพระพุทธเจา
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จะคอยรอเอาแตโชค พอเจอเคราะหก็จะหนีอยางเดียว ไมรู
จักจัดการเอาประโยชนจากเคราะห และใชเคราะหเปนที่
พัฒนาบารมีของตนบาง
คนนับถือศาสนาแบบไสยศาสตรเพือ่ ขอใหชว ยบันดาล
ใหมโี ชคดีหนีเคราะหรา ย เวลามานับถือพระพุทธศาสนาก็เลย
จะนับถือแบบนัน้ เอาแคนนั้ เรียกวาไมพฒ
ั นาการนับถือศาสนา
หรือเลยพลอยทําใหพระพุทธศาสนามีความหมายแคนั้น
คนจํานวนมากนับถือศาสนาเพียงเพื่อหวังจะหนีเคราะห
และขอโชค แตชาวพุทธแทนับถือศาสนาเพื่อชวยใหเราพัฒนา
ความสามารถที่จะเปลี่ยนเคราะหใหเปนโชค
พระพุทธศาสนามิใชมีไวเพื่อใหเราขอโชคและขอให
ชวยหนีเคราะห แตประโยชนทเี่ ราควรจะไดจากพระพุทธศาสนา
ก็คือความสามารถที่จะชนะเคราะหและสรางโชค ทานสอน
ใหเรารูจักเผชิญ และจัดการกับเคราะห เพื่อใหตัวเราเอง
พัฒนาดีขึ้น และรูจักใชโชคใหนําโชคยิ่งๆ ขึ้นไปดวย ไมใช
เอาแตจะหนีเคราะห กลายเปนคนออนแอ จะถอยอยูเรื่อย
แลวเวลามีโชคก็หลงระเริงเพลิดเพลินจนโชคหมดหายกลาย
เปนเคราะห ไมรูจักพัฒนาโชคตอไป
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ทําอยางไรจะพนเคราะหไดจริง?
คนไทยเรานี้ เวลาเกิดสถานการณตางๆ ที่เปนเหตุ
ราย ก็จะมีคนหลายระดับ เราจะตองเห็นใจกัน คนที่ยังมีจิต
ใจออนแอเราก็ใหโอกาสเขาบาง การโอดโอยโวยวายคร่ํา
ครวญจะมีบาง เราก็เห็นใจและรูทัน อยาไปนึกอะไรมาก ฟง
เขาไป เขาจะดาจะวา ก็ฟงได ยิ่งถาเปนผูนําเปนผูบริหาร ก็
ยิ่งตองอดทน ตองใหเขาระบาย ไมไปตอลอตอเถียง แลวก็
ปลอบโยนใหสติเขาดีๆ ตามเหตุตามผล แมแตเทวดา ก็ยัง
ตองยอมใหโอกาสคน อยางที่วาฝนตกก็แชง ฝนแลงก็ดา
ขอแตวา เมื่อโอดครวญกันแลวก็อยาไปจบไปหยุด
อยูแคนั้น ตองผานขั้นนี้ไป พอระบายอารมณแลว ก็ตั้งสติ
สงบ แลวรีบหันมาทําการแกไขดวยปญญา แลวเอาเหตุ
การณรายหรือปญหามาใชใหเปนประโยชน ปญหาจะตองใช
เปนเวทีพัฒนาปญญา คือปญหาเกิดขึ้นแลว ถาเราใชความ
คิดพิจารณาคนหาเหตุปจจัยและหาทางแกไข เราจะพลิก
ปญหาใหเปนปญญา เปลี่ยนอักษรตัวเดียวจากปญหาก็เปน
ปญญาไป
คนที่เกงนั้นเขาเปลี่ยนปญหาใหเปนปญญา และใช
ปญหาเปนเวทีพัฒนาปญญา แลวก็เปลี่ยนเคราะหใหเปน
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โอกาส เวลาทุกขยากนี่เปนประโยชนมาก เวลาสุขสําราญตาง
หากที่มักทําใหมัวเมาประมาท พระพุทธศาสนาสอนวา ถา
ความรุงเรืองความสําเร็จเกิดขึ้น อยามัวเมา ตองใชมันให
เปนประโยชน เอามันเปนปจจัยในการสรางสรรคยิ่งขึ้นไป
คราวเคราะหมวั ครวญ ยามโชคก็เหลิง เอาแตหนีเคราะห
และคอยโชค คนอยางนี้เคราะหเรียกหา แตคนเปนมหาบุรุษได
ดวยการผันเคราะหใหเปนโชค และผันโชคใหแผประโยชนสุข
ในดานนี้ สังคมไทยเราอาจจะพลาดไปแลว เมื่อตอน
เราฟุง เฟอ ง สบาย มีพรัง่ พรอม แทนทีเ่ ราจะเอามันเปนปจจัย
ในการสรางสรรค เรากลับไปหลงระเริง มัวเมา ประมาท นี่
ทานเรียกวา ทําโอกาสใหเปนเคราะห แทนที่จะใชโอกาสนั้น
ในการสรางสรรคยิ่งขึ้นไป
ทีนี้ถึงเวลานี้เราแยลงไปเปนเคราะหแลว ถามัวไปตี
อกชกหัว เศราโศก โอดครวญ ก็กลายเปนซ้ําเติมตัวเอง
เคราะหหนักเขาไปอีก ถามีสติปญญา ตอนนี้ไดสติ แลวใช
ปญญา ก็ทําเคราะหใหเปนโอกาสเสีย เพราะคราวทุกขยาก
เดือดรอนนีแ่ หละ มักเปนเวลาทีด่ ที สี่ ดุ คนทีจ่ ะเจริญกาวหนา
ไดโดยมากตองเจอปญหา จะไดฝกตัวเองใหเขมแขง แลว
เคราะหนกี่ ช็ ว ยใหทงั้ สังคมทัง้ ชีวติ คนประสบความสําเร็จมามากมาย

๒๔
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จากการเจอเคราะหเจอปญหาแลว ถาเราตั้งตัวดี มี
ทาทีถูกตอง เราก็จะมีความเขมแข็ง พยายามตอสูดิ้นรน
ขวนขวายแลวเราจะไดพัฒนาความสามารถ เราจะไดการฝก
ฝนตน ฝกปรือตัวเอง แลวไดปญญาความสามารถมากขึ้นๆ
แลวชีวิตและสังคมก็จะเจริญกาวหนาตอไป
ขอย้ําคติที่วาไวขางตนอีกครั้งหนึ่งวา
“คนฉลาดทําเคราะหใหเปนโอกาส
แตคนประมาททําโอกาสใหเปนเคราะห”
เปนอันวา ตอนนี้มีเคราะหแลว ยอมใหมีความเศรา
โศกเสียใจโอดครวญกันชั่วระยะสั้นๆ พอระบายเสร็จแลวก็
ใหรีบตั้งสติ ตอไปนี้ก็รีบมาดีใจวาเจอเคราะหแลว ทํามันให
เปนโอกาส ผันเคราะหใหเปนโอกาส แลวเราก็จะเจริญกาว
หนาตอไป ไมตองกลัว
ฉะนั้น อยาไปหมดกําลังใจ พระพุทธศาสนาไมสอน
ใหเราทอแท ไมสอนใหเราทอถอยออนแอ เมื่อเจอปญหา เจอ
เคราะหกรรม เจอภัยอันตรายแลว ใหเขมแข็ง แลวใชมันใหเปน
ประโยชนในการฝกปรือตัวเองใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป แลว
เราจะมีความชํานิชํานาญยิ่งขึ้นในการที่จะแกปญหา ในการ

ถาอยากพนวิกฤต ตองเลิกติดไสยศาสตร

๒๕

ที่ จ ะผจญเคราะห ก รรมภั ย อั น ตรายให ผ า นกาวไปสูความ
สําเร็จในการสรางสรรคพัฒนาไดตอไป
วันนี้ขอใหคติแกโยมในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
สถานการณ โดยโยงไปหาเรื่องไสยศาสตร แลวใหนํามาสู
พระพุทธศาสนาอยางที่วามา หวังวาคงจะเปนประโยชนบาง
แกญาติโยมในแงเปนคติความคิดจากการไดเรียนรูหลักการ
ของพระพุทธศาสนา
ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานอีกครั้งหนึ่ง ขอตั้ง
จิตตั้งใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัย
โดยเฉพาะคุณธรรม
ความดีทโี่ ยมทุกทานไดบาํ เพ็ญนีแ้ หละ ใหมาเปนเครือ่ งบํารุง
จิตใจใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นไป เราทําความดีเรามีจิตใจที่มี
สติดํารงมั่น มีสมาธิ ไมฟุงซาน ไมวุนวาย ไมเดือดรอนใจ ไม
เสียขวัญไปในโอกาสสําคัญที่เปนบททดสอบนี้ เรามีกําลังใจ
เขมแข็ง เราจะผานพนภัยอันตรายไปได แลวจะมีความเจริญ
รุงเรือง
ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จชนะอุปสรรค
อันตรายแลวทําความรมเย็นเปนสุขใหเกิดขึ้นทั้งแกชีวิตของ
ตนและสังคมสวนรวมสืบตอไป ตลอดกาลทุกเมื่อ
ถอดบันทึกโดย คณะคุณบุบผา คณิตกุล วันจันทรที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๔๐

คนไทย กับ เทคโนโลยี∗

ไทยยังไมเปนสังคมผูผ ลิต แตเปนสังคมผูบ ริโภคเทคโนโลยี
ทําอยางไรจะพัฒนาคนไทยไดสําเร็จ หรือถาจะใหดี
นาจะถามวา ทําอยางไรคนไทยเราจะพัฒนาตนเองไดดียิ่ง
ขึ้น เราตองจับใหไดวา คนไทยมีจุดออนหรือยอหยอนในเรื่อง
อะไร โดยเฉพาะเหตุปจจัยอะไรทําใหคนไทยออนแอ ทําไม
คนไทยจึงไมคอยมีความเขมแข็งจริงจังที่จะทําการตางๆ ให
สําเร็จดวยความเพียรพยายามอยางมั่นคงเด็ดเดี่ยว โดยมุง
มั่นไปในทิศทางที่ชัดเจนอยางแนวแนตอจุดหมาย
ในที่นี้ ขอแสดงความเห็นวา นอกจากสภาพทาง
ภูมิศาสตรอันอุดมสมบูรณ ที่ทําใหจิตใจโนมไปในทางที่จะ
ติดเพลินในความสะดวกสบาย ชอบผัดเพี้ยน ไมอยากดิ้นรน
∗

ตัดตอนจากคําบรรยายแกคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เรื่อง “การพัฒนาทรัพยากรมนุษย” ที่วัดญาณเวศกวัน วัน
เสารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐ (และบางสวนตัดตอนจากคําบรรยายเรื่อง “การพัฒนา
แบบยัง่ ยืนตามแนวทางและหลักพุทธศาสนา” แกคณะนักศึกษาปริญญาโท สาขาพัฒนา
ชนบท มหาวิทยาลัยมหิดล ที่วัดญาณเวศกวัน วันอังคารที่ ๔ กุมภาพันธ ๒๕๔๐)
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ขวนขวายแลว เหตุปจจัยสําคัญยิ่งที่ทําใหคนไทยออนแอมี
๒ อยาง คือ
๑. คานิยมใฝเสพบริโภค
๒. ลัทธิรอผลดลบันดาล
เหตุปจจัยขอ ๒ ไดพูดไวมากแลว คราวนี้จะพูดถึง
เหตุปจจัยขอ ๑ คือ คานิยมใฝเสพหรือบริโภคนิยม และจะ
จํากัดในแงที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี ซึ่งเปนเรื่องสําคัญโดดเดน
สําหรับยุคสมัยนี้
เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี ก็เปนการพูดถึงความเจริญของ
ยุคปจจุบัน และโยงไปหาประเทศที่เรียกวาพัฒนาแลว โดย
เฉพาะคือฝรั่ง สําหรับตอนนี้ เราลองมาดูวา ฝรั่งกับไทยตาง
กันอยางไร
ตอนนี้เราพูดกันถึงสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ที่
โลกอยูในระบบแขงขัน ก็ตองดูวา ใครแพ ใครชนะ แตไมใช
หมายความวาเราพอใจแคเอาชนะการแขงขันเทานั้น เราจะ
ตองไปไกลกวานั้น คือตองถึงขั้นเหนือการแขงขัน ซึ่งตองเกง
กวานี้อีก จึงจะแกปญหาของโลกได แตตอนนี้เอาแคขั้นตน
คือการเอาชัยในระบบแขงขันที่เปนอยูเฉพาะหนานี้ ก็ทําให
ไดกอนเถอะ

๒๘
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เพื่อใหเห็นภาพกวางๆ ก็มาดูสังคมไทยในเวลานี้ วา
เมื่ออยูในประชาคมโลก สังคมไทยของเราเปนอยางไร
สั ง คมไทยของเรานี้ ถู ก ตราชื่ อ ว า เป น สั ง คมด อ ย
พัฒนา เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเปนกําลังพัฒนา ที่ชื่อวากําลัง
พัฒนานี้ก็ไมดีอยูแลว นอกจากนั้น ในภาวะที่กําลังพัฒนา ก็
เปนสังคมผูตาม และคูกับความเปนผูตามคือเปนผูรับ แลวก็
เปนสังคมที่ถูกกําหนด ไมเปนสังคมที่เปนฝายกําหนด เมื่อ
เปนอยางนี้ก็เสียเปรียบ เพราะวา ถาเราจะมีบทบาทในโลก
เราจะตองเปนผูกําหนดอะไรไดบาง เมื่อไมมีความสามารถที่
จะกําหนดแลว สิทธิตอรองเปนตนก็ไมมี ตองถูกสังคมที่มี
อิทธิพล คือสังคมที่พัฒนาเขากําหนดใหหมด อยางนี้ก็แย
ทําไมจึงเปนสังคมที่ถูกกําหนด ก็เพราะเปนสังคม
ฝายบริโภค ไมใชฝายผลิต โดยเฉพาะสิ่งที่เปนตัวบันดาล
อิทธิพลสําคัญในระบบเศรษฐกิจแหงการแขงขันในปจจุบัน
เทคโนโลยีมบี ทบาทสําคัญ เปนอุปกรณทอี่ ยูเ บือ้ งหลังอุตสาหกรรมทั้งหมด เรียกไดวาเปนอุปกรณของระบบแขงขันเลยที
เดียว เพราะฉะนั้น เทคโนโลยีจึงเปนอุปกรณแหงอํานาจ
ในแงของเทคโนโลยีนี้ เมื่อแบงฐานะและบทบาทของ
ประเทศตางๆ ในประชาคมโลก ก็จะมีประเทศที่เปนผูผลิต

คนไทยกับเทคโนโลยี
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เทคโนโลยี กับประเทศที่บริโภคเทคโนโลยี ประเทศไทยเปน
ฝายไหน ในแงเทคโนโลยี ตอบวาไทยเปนประเทศผูบริโภค
เทคโนโลยี ไมเปนประเทศผูผลิตเทคโนโลยี
กระแสโลกาภิวัตนนั้น ประเทศที่ผลิตเทคโนโลยีจะ
เปนผูกําหนด ฉะนั้นประเทศของเราจึงไมเปนตัวของตัวเอง
เราจะทําอะไรใหกาวตอไปก็ทําไมไดเพราะไมมีเทคโนโลยี
ตองรอใหฝรั่งผลิตขึ้นมากอนแลวจึงทําได
ทีนี้ นอกจากฝรั่งเปนผูกําหนดเราแลว เขายังหาผล
ประโยชนจากเราไดดวย รวมทั้งญี่ปุน เขาก็มากระตุนเราให
อยากได เขาแขงขันกันไป และจะโดยตัง้ ใจก็ตาม ไมตงั้ ใจก็ตาม
ก็ลอผูบริโภคดวยเทคโนโลยีรุนตอไป วาจะดีกวาในแงนั้นแง
นี้ รถยนตรุนตอไปมีดีเพิ่มขึ้นอยางนั้นอยางนี้ คอมพิวเตอร
รุนตอไป Pentium เทานั้น จาก 100 เปน 120 เปน 133 เปน
150 ขึ้นไป 166 จาก Pentium เปน Pentium Pro วากันไป
จนเลย 200 คอยกระตุนอยูเรื่อย เราก็ตองซื้อ เมื่อซื้อก็ตอง
จาย ทั้งๆ ที่เปนประเทศที่ยากจนอยูแลว ก็ตามซื้อเขาอีก
ถาไมมีหลักคิด เอาแตจะตามใหทัน ก็ตองคอยตาม
ซื้อและทุมจายเรื่อยไป เลยทําตัวใหเปนเหยื่อของเขา เมื่ออยู
ในสภาพปจจุบันแหงเศรษฐกิจระบบแขงขันแบบนี้ เราก็จึง

๓๐
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กลายเปนผูตาม เปนผูรับ เปนผูถูกกําหนด เปนผูถูกกระทํา
และกลายเปนเหยื่อ
ที่พูดอยางนี้ ไมควรคิดวาเปนคํารุนแรง เพราะใน
ระบบเศรษฐกิจแบบแขงขัน ที่มนุษยพยายามเอาชนะกัน
แนนอนวาตองมีฝายหนึ่งเปนเหยื่อ เราปฏิเสธคํานี้ไมได เรา
อาจจะพยายามสุภาพไมใชคํานี้ แตที่จริงก็เปนเหยื่อนั่นเอง
ทีนี้ สังคมไทยทําไมจึงอยูในภาวะอยางนี้ เปนเพราะ
เราไมมีศักยภาพในการแขงขันใชหรือเปลา โดยเฉพาะคน
ของเราไมมีคุณภาพพอ นอกจากปจจัยอยางอื่น เชนอิทธิพล
จากภายนอกมาครอบงําเรา แตที่จริงอิทธิพลมี ๒ อยาง
อิทธิพลอยางหนึ่งคือ การถูกครอบงําโดยภาวะบีบ
คั้นบังคับ เนื่องจากเขามีอํานาจเขมแข็งกวา เราไมมีสิทธิ
เรียกรอง ไมมีสิทธิตอรอง เราจึงถูกครอบงํา
แตอีกอยางหนึ่งคือ การถูกครอบงําโดยความพอใจ
หมายความวา สังคมไทยพอใจที่จะเปนอยางนั้น เราจึงทํา
ตัวใหเปนเหยื่อไปเอง
แบบที่สองนี้เปนมาก ถาเราไมพอใจที่จะเปนเหยื่อ
แมเราจะถูกครอบงําจากภายนอกดวยปจจัยทางดานระบบ
แตไมชา ดวยความเขมแข็งของคุณภาพคน เราจะพลิกตัว
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ขึ้นอยูเหนือได เชื่อไหม
เราจะมัวแตบอกวา โอย! ไมไดหรอก เขามีอํานาจมี
อิทธิพลกวามาครอบงําเรา ถาคิดอยูอยางนี้ก็ตันเทานั้น ก็
ทําไมไมพัฒนาตัวใหเขมแข็งละ มันตองปลดเปลื้องตัวเองได
ซิ ถาแนจริงก็ตองพนไปได เพราะฉะนั้น คุณภาพคนนี้สําคัญ
จึงตองพัฒนาคนไทยใหเขมแข็ง
ขณะนี้เราเปนสังคมที่เปนฝายบริโภคเทคโนโลยี ไม
ใชเปนผูผลิตเทคโนโลยี ฉะนั้นเราจึงเสียเปรียบทุกอยาง เรา
เปนผูรับ เมื่อจะรับก็ตองคอยรอเขา เมื่อรอจากเขา ก็ตอง
ตามเขา ตามฟงตามดูวา เขาจะผลิตอะไรใหมๆ ขึ้นมา เพื่อ
จะรับเอา จึงเปนผูถูกกําหนด ทั้งหมดนี้ก็เพราะเปนผูบริโภค
ของที่เขาผลิต ผลิตเองไมได
นิสัยในการผลิตนี้สําคัญมาก เปนความเข็มแข็ง สวน
ความออนแอมากับนิสัยชอบเสพบริโภค เปนลักษณะจิตใจ
ของคนที่เห็นแกการเสพบริโภค
การเสพบริโภค คือ กินนอนสบายใชของสําเร็จ ไมตอง
ทําอะไร คนที่ชอบความสุขจากการเสพบริโภค ก็คือคนที่
อยากไดรับการบํารุงบําเรอโดยตัวเองไมตองทําอะไร เพราะ
ฉะนัน้ คนทีเ่ ปนนักเสพบริโภคจึงมีทกุ ขจากการกระทํา ถาตอง
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ทําอะไรแลวทุกข เขาไมชอบการกระทํา เพราะตองการใหคนอืน่
ทําให แลวเขาก็รอที่จะเสพบริโภค สวนคนที่เปนนักผลิต ตอง
มีจิตใจเขมแข็ง ชอบทํา และเขาจะมีความสุขจากการกระทํา
เมื่อฝกใหดีก็จะกาวไปสูการมีความสุขจากการสรางสรรค
ทีนี้ นิสัยนักผลิตเรามีไหม ตองถามคนไทยวา เรามี
นิสัยรักการผลิตหรือเปลา คนไทยนี่นะ ขออภัยเถอะ แมแตที่
อยากเจริญอยางฝรั่ง ซึ่งก็ตามเขาอยูแลว เวลามองความ
หมายของคําวาจะเจริญอยางฝรั่ง เรายังมองแบบนักบริโภค
เลย แทนที่จะมองแบบนักผลิต
ความเจริญอยางฝรั่งมีความหมาย ๒ แบบ คือ แบบ
นักผลิต กับแบบนักบริโภค
ความเจริญอยางฝรั่งในความหมายของนักบริโภค
เปนอยางไร นักบริโภค เขาใจวา เจริญอยางฝรั่ง คือมีกินมีใช
อยางฝรั่ง ฝรั่งมีรถยนตอะไรเราก็มีอยางนั้น ฝรั่งมีตูเย็นมีทีวีมี
โทรศัพทมือถืออะไรเราก็จะมีอยางนั้น แลวเราก็บอกวานี่เรา
เจริญอยางฝรั่ง
เพราะฉะนั้น เราก็ตามดูตามฟงเรื่อยซิวา ฝรั่งมีอะไร
ฝรั่งมีผลิตภัณฑอะไรใหม เราก็ตามซื้อตามหามาใช แลวก็
เอามาอวดโกกันเองวา ฉันมีกอนเธอนะ อยางนี้เรียกวาเจริญ
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อยางฝรั่งแบบนักบริโภค
ทีนี้ เจริญอยางฝรั่งแบบนักผลิตเปนอยางไร นักผลิต
คิดวา เจริญอยางฝรั่ง คือทําไดอยางฝรั่ง หมายความวา ฝรั่ง
ทําอะไรได ฉันก็จะทําใหไดอยางนั้น ถาเขมแข็งขึ้นไปอีก ก็
บอกวา ฝรั่งทําอะไรได เราจะตองทําใหดียิ่งกวาฝรั่ง คนไทยคิด
อยางนี้บางไหม
นี่แคความหมายของความเจริญอยางฝรั่งก็ยังไปไม
รอดแลว เราไมมีนิสัยจิตใจแบบนักผลิตเลย ชาติที่เขาเจริญ
อยางฝรั่งไดทัน จนกระทั่งนําฝรั่งได ตองมีนิสัยนักผลิต เริ่ม
ตั้งแตการมองความหมายของความเจริญอยางฝรั่งวา ฝรั่ง
ทําไดอยางไร ฉันตองทําไดอยางนั้น และกาวไปอีกขั้นหนึ่งวา
ฝรั่งทําอะไรไดฉันตองทําไดอยางนั้น และตองทําใหดีกวาฝรั่ง
ถาไดขนาดนี้แลวไมตองกลัวเลย ชาติไทยชนะแนการแขงขัน
นี่แหละ แมแตสภาพจิตยังไมเอื้อเลย ความเขมแข็ง
ในจิตใจไมมี นิสัยนักผลิตไมมี
ตอไป ความเขมแข็งทางปญญา คือ ความใฝรู ถา
อยากจะรูอะไร ก็หาความรูในเรื่องนั้นอยางอุทิศชีวิตใหเลย
คนไทยยอมไหม ฝรั่งมีแลว ฝรั่งตองการรูเรื่องอะไร ถึงจะ
ตองเดินทางไป ๗ คาบสมุทรก็ไปเลย ยอมอุทิศใหทั้งชีวิต ฝา
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ฟนไปขางหนา ฝาดงดิบ ผจญภัยในทองทะเล ทนหนาวทน
รอน ไปไดหมด เพื่อหาความรูอยางเดียวที่ตองการ บุกไป
เลย เทาไรเทากัน ความใฝรูนี้ คือความเขมแข็งทางปญญา
ยิ่งกวานั้น เมื่อมีความรูขึ้นมา ก็มีความเขมแข็ง และ
มีความมัน่ ใจในตัวเองยิง่ ขึน้ อีก เมือ่ รูว า สิง่ ทีจ่ ะเจอขางหนาเปน
อยางไร จะแกไขปญหาไดอยางไร จะทําใหสําเร็จไดอยางไร
ก็แกลวกลา เดินหนาได แตคนไมรกู ไ็ มมแี รง ตองถอยแนนอน
ฝรัง่ มีสภาพจิตใจอยางหนึง่ ทีเ่ ขาภูมใิ จนัก เขาเรียกวา
frontier mentality คือสภาพจิตแบบบุกฝาพรมแดน ซึ่งเขา
ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการสรางสรรคความเจริญของฝรั่ง
ทั้งในยุโรปแลวโดยเฉพาะก็มาพัฒนามากในคนอเมริกัน
ถาสังเกตในวัฒนธรรมฝรัง่ ฝรัง่ ชอบพูดคําวา frontier
ซึ่งทําใหมองไปขางหนา ทําใหบุกเบิกออกไป เมื่อไปสุดโลกนี้
แลว ก็ตองมุงหนาไปในจักรวาล ออกไปสูโลกอื่น มองออกไป
กาวตอไป บุกฝาไปเรื่อย จากยุโรปไปถึงแผนดินอเมริกาภาค
ตะวันออก ขึ้นฝงแลว ขางหนาโนนตะวันตกกวางขวาง มีแต
ปาเขาลําเนาไพร จะเปนอยางไรไมรู แตวานั่นคือแหลงของ
ความสําเร็จขางหนา ฉะนั้น ฝรั่งก็มองไปขางหนา บุกเบิกฝา
ไปตะวันตก “Go West, young man, . . .” เจาหนุม จงมุง
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หนาไปตะวันตก นี่เปนคติของฝรั่ง
แต frontier mentality นั้น ขณะนี้ฝรั่งเอง ที่เปนนัก
อนุรกั ษสงิ่ แวดลอมบอกวา นีแ่ หละตัวทําลายละ เพราะเปนตน
เหตุใหฝรั่งทําลายธรรมชาติแวดลอม ฉะนั้นฝรั่งจึงเกิดสํานึก
วาแนวคิด frontier mentality นี้ ทําใหเขา(รวมทั้งโลก)เกิด
ภัยพิบัติจากสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม แตมันก็เปนเหตุแหง
ความสําเร็จของเขาในอดีต อันนี้เราเรียนรูเพื่อที่จะไดเปนบท
เรียน เราจะตองรูเรารูเขา และพัฒนาคนของเราใหถูกตอง

ไทยมีจุดเริ่มที่ผิด ในการสัมพันธกับเทคโนโลยี
ทีนี้ หันกลับมาสูเรื่องที่พูดไวแตตนวา คนไทยเรานี้ไม
มีนิสัยนักผลิต แลวยังขาดความเขมแข็งทางปญญาอีกดวย
เริ่มแตขาดความใฝรู ทีนี้เราก็มาดูภูมิหลังวาที่เปนอยางนี้
เพราะอะไร การที่พูดถึงเรื่องภูมิหลังตางๆ ของคนไทย ก็เพื่อ
รูจักตัวเราเองใหถูกตอง และในหลายเรื่องก็ตองเอามาเทียบ
กับฝรั่ง(ที่เราเห็นวาเขาเจริญ)ดวย
เมืองไทยเรานี้ มีทุนดีพิเศษติดตัว คือ สภาพ
ภูมิศาสตร ที่มีธรรมชาติแวดลอมอุดมสมบูรณ อยางที่เรา
ชอบพูดอยูเสมอดวยความภูมิใจวา “ในน้าํ มีปลา ในนามีขาว”
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อยางไรก็ตาม เราก็ปฏิเสธไมไดวา ถาเรามัวเพลินอยู
กับความสะดวกสบายจากความอุดมสมบูรณนี้ ขอดีก็ทําให
เกิดผลรายตามมาได คือทําใหคนไทยตกอยูใ นความประมาท
ชอบผัดเพี้ยน ไมกระตือรือรนขวนขวาย จะเอาแตที่สบาย
และออนแอ ขาดความมุงมั่นที่จะทําการตางๆ อยางเด็ด
เดี่ยวจริงจัง ตางจากฝรั่งที่ธรรมชาติแวดลอมบีบคั้น ทําให
เขาตองลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย ตั้งจุดหมายแนวแน ทําจริงจัง
มั่นคง ผัดเพี้ยนเวลาไมได แลวก็ทําใหเขมแข็ง
ทีนี้ก็มาดูภูมิหลังในดานความสัมพันธกับเทคโนโลยี
ตอนนี้ไมตองพูดถึงแงของความสัมพันธในเชิงเปนฝายผลิต
หรือฝายบริโภค แตจะมีอกี แงหนึง่ ทีจ่ ะตองพูด คือแงของจุดเริม่
ตนที่คนไทยไดสัมพันธเจอะเจอกับเทคโนโลยี อันนี้เปนเรื่อง
ของภูมหิ ลังทีผ่ า นมาแลว แตมผี ลตอความแตกตางในดานจิตใจ
คนไทยก็ใชเทคโนโลยี ฝรัง่ ก็ใชเทคโนโลยีอยางเดียวกัน
แตความรูสึกนึก คิดและการมองความหมายไมเหมือนกัน
เราเคยคิดวิเคราะหความแตกตางในเรือ่ งเหลานีไ้ หม ฝรัง่ มอง
เทคโนโลยีในความหมายอยางไร ไทยมองในความหมาย
อยางไร ภูมหิ ลังเปนมาอยางไร การมองความหมายและความ
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สัมพันธนั้นสรางสรรคชีวิตและจิตใจอยางไรคนไทยเจอกับ
เทคโนโลยี แลวเราไดรับผลตอชีวิตจิตใจตางจากฝรั่งอยางไร
คนไทยเจอเทคโนโลยีเมื่อ ๑๐๐ กวาปที่แลว โดยฝรั่ง
นําเขามา ขอสังเกตก็คือวา
๑. คนไทยเจอสิ่ ง ของเครื่ อ งใช ท างเทคโนโลยี ที่
สําเร็จรูปแลว ไมตองผานการเพียรพยายามในการผลิตหรือ
การสรางสรรค เจอปบสําเร็จรูปมาแลว
๒. เครื่องใชเทคโนโลยีสําเร็จรูปที่เจอนั้น มาเดนมา
ชัดมามากในประเภทบริโภค ไมคอยมีอุปกรณเทคโนโลยี
ประเภทผลิต เพราะฝรั่งเดินทางมานี้เพื่อบุกฝาพรมแดน
เที่ยวหาอาณานิคม เขาเอาเครื่องมือสําเร็จรูปมาใช มา
อํานวยความสะดวกสบาย
สวนเครื่องมือที่ผลิตอยูใน
ประเทศของเขาเอง
ทีนี้ เมื่อคนไทยเจอเครื่องมือหรืออุปกรณเทคโนโลยี
ประเภทสําเร็จรูป ที่มันมาชวยในการดําเนินชีวิตใหสะดวก
สบายในประเภทบริโภคนี้เขา ก็เลยมองเทคโนโลยีในความ
หมายแบบบริโภคเลย คือมองวา เทคโนโลยีก็คือเครื่องชวย
อํานวยความสะดวกสบาย
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คนไทยสะดวกสบายอยูแลว ในดานสภาพแวดลอม
ในน้าํ มีปลา ในนามีขาว เมื่อเจอเทคโนโลยีประเภทบริโภคมา
เสริมความสะดวกสบายเขาไปอีก เลยยิ่งสบายใหญ สบาย
ซ้าํ สอง ฉะนัน้ แนวโนมของจิตใจก็ยงิ่ เห็นแกความสะดวกสบาย
มากขึ้น เสริมความเปนนักเสพบริโภค แลวก็ยิ่งออนแอลงอีก
ทีนี้ เราหันไปดูเทคโนโลยีกับฝรั่งบาง อุปกรณ
เทคโนโลยีชิ้นเดียวกันอันอํานวยความสะดวกสบายที่คนไทย
เจอซึ่งมากับฝรั่งนั้น มีความหมายสําหรับฝรั่งโดยสัมพันธกับ
ภูมิหลังแหงการสรางสรรควา มันเปนผลผลิตแหงความเพียร
พยายามในการสรางสรรคของเขาเปนเวลาเกินกวา ๑๐๐ ป
กวาเขาจะสรางและพัฒนามันมาจนเปนเครื่องใชเทคโนโลยี
ชิ้นนั้นได มันนานเหลือเกิน
ทีนี้ เบือ้ งหลังของการสรางสรรคพฒ
ั นาเทคโนโลยีนนั้
คืออะไร
๑. เทคโนโลยีอาศัยความรูวิทยาศาสตร เริ่มแรก
เทคโนโลยีแบบพื้นฐานอาศัยความรูท ยี่ งั ไมเรียกวาเปนวิทยาศาสตร คือ ความรูในการเปนอยูประจําวัน เชน จะขุดดิน
แทนที่จะใชมือก็เอาไมมาเหลามาถากเขาแลวก็เอาไปขุดดิน
ตอมาก็ทาํ จอบ ทําเสียม แมแตปจ จุบนั นีเ้ ทคโนโลยีหลายอยาง
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ก็ไมถงึ กับตองใชความรูว ทิ ยาศาสตร(ในความหมายทีเ่ ครงครัด
ทางวิชาการ) เชนการทําเครื่องเฟอรนิเจอรหลายอยาง
แตสําหรับเทคโนโลยีสมัยใหมที่เรารูจักกันทุกวันนี้
โดยทัว่ ไปตองอาศัยความรูท างวิทยาศาสตร เชน ตองมีความรู
เรื่องไฮดรอลิกส เรื่องกลศาสตร เปนตน จึงทํารถแบคโฮมา
ขุดดินได หรืออยางจะทําไมโครโฟน ทําเครื่องบันทึกเสียงนี้
ก็ตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรทั้งนั้น เชนความรูทางแม
เหล็กไฟฟา ความรูเรื่องเสียง จึงเปลี่ยนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เปนคลืน่ เสียง และเปลีย่ นคลืน่ เสียงเปนคลืน่ แมเหล็กไฟฟาได
ยิ่งพวกเทคโนโลยีชั้นสูง ก็ยิ่งมาอิงกับความรูทาง
วิทยาศาสตรมาก เชน จะทําคอมพิวเตอร สรางโรงงานไฟฟา
พลังนิวเคลียร ทําเครื่องมือเลเซอร ทําเรื่องวิศวพันธุกรรม ก็
ตองมีความรูเ รือ่ งอีเลกทรอนิกส เรือ่ งนิวเคลียรฟส กิ ส เปนตน
เพราะฉะนั้นจึงพูดกวางๆ วา เทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร
เปนอันวา เรื่องเทคโนโลยีโยงไปหาวิทยาศาสตร ฝรั่ง
ตองพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรมานานเปนรอยปก
วาจะพัฒนาเทคโนโลยีระดับนี้ขึ้นได ในระหวางที่เขาคนควา
หาความรูทางวิทยาศาสตร นานเปน ๑๐๐ ปนั้น เขาไดอะไร
วัฒนธรรมวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้น จิตใจวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้น
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นั่นก็คือ ความมีจิตใจใฝรู นิยมเหตุผล ชอบคนควาทดลอง นี่
คือสิ่งที่พวงมากับการพัฒนาเทคโนโลยี ที่คนไทยไมเคยมีภูมิ
หลัง เราไมเกี่ยวดวยเลย
ฉะนัน้ ฝรัง่ ไดอยางหนึง่ แลวนะ จากภูมหิ ลังของความ
สัมพันธกับเทคโนโลยีอันเดียวกันนี้
คือฝรั่งไดวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร ไดจิตใจใฝรู นิยมเหตุผล ชอบคนควาทดลอง
เปนตน ซึ่งไดมาเปนรากฐานของความเขมแข็งทางปญญา
๒. เทคโนโลยีนั้น นอกจากอาศัยวิทยาศาสตรแลวยัง
ตองอาศัยกระบวนการผลิตทีเ่ รียกวาอุตสาหกรรม เทคโนโลยี
นั้นคูมากับอุตสาหกรรม
ฝรั่งเจริญขึ้นมาไดก็ดวยอุตสาหกรรม
และผลิต
อุปกรณเทคโนโลยีไดก็ดวยอุตสาหกรรม แตพรอมกันนั้นเขา
ก็พัฒนาอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี เทคโนโลยีนี่แหละอยู
เบื้องหลังความเจริญของอุตสาหกรรม ในการสรางโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องมือเครื่องอุปกรณเครื่องจักรเครื่องยนต
เปนเรื่องเทคโนโลยีทั้งนั้น
แตเทคโนโลยีจะพัฒนาก็ตอง
อาศัยอุตสาหกรรม เขาจะผลิตเครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน
ตลอดจนคอมพิวเตอร ก็ตองอาศัยกระบวนการอุตสาหกรรม
ฉะนั้นเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมจึงคูกันมา
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ฝรั่งสรางอุตสาหกรรมขึ้นมาดวยอะไร เขาบอกเองวา
ดวยแรงจูงใจที่จะเอาชนะ scarcity คือ ความแรนแคนขาด
แคลน เพราะเขาอยูทามกลางธรรมชาติแวดลอมที่ไมอํานวย
เชน ความหนาวเย็นที่รุนแรง ในฤดูหนาวไมมีอาหารจะกิน
จะอยูรอดไดอยางไร ทําอยางไรจะมีอาหารกินในฤดูหนาว
เปนตน เขาคิดวาดวยความขยันหมั่นเพียรในกระบวนการ
ผลิตที่เรียกวา อุตสาหกรรมนี้ เขาจะเอาชนะความแรนแคน
ขาดแคลนไดแลวอุตสาหกรรมก็พัฒนาขึ้นมา
ดวยเหตุนี้
ฝรั่งจึงเรียกอุตสาหกรรมโดยใชศัพท
ภาษาอังกฤษวา industry ซึ่งแปลวา ความขยันหมั่นเพียร นี้
คือตัวแทของอุตสาหกรรม คือ industry ที่แปลวา ความขยัน
หมั่นเพียร แลวไทยก็แปลมาเปนอุตสาหกรรม คนประดิษฐ
คิดศัพทในภาษาไทยก็พยายามแปลและบัญญัติใหตรงกับ
ภาษาอังกฤษคือ industry นั้น และไดคําวา “อุตสาหกรรม”
ซึง่ แปลวาการกระทําดวยความอุตสาหะ อุตสาหะ ก็คอื ความ
ขยันหมั่นเพียร ฮึดสู
แตคนไทยมองอุตสาหกรรมอยางไร เราไมไดมองใน
ความหมายของความขยันเลยใชไหม คนไทยมองอุตสาห
กรรมวาเปนกระบวนการผลิตสิ่งเสพบริโภคเพื่อใหเราเปนอยู
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สบาย สวนฝรั่งมองอุตสาหกรรมวาเปนกระบวนการแหง
ความขยันหมั่นเพียร สูยากบากบั่น ที่จะทําการผลิตขึ้นมา
เพื่อเอาชนะความขาดแคลนแรนแคน ใหมีสิ่งบริโภค แลวจะ
ไดมีความสุขตอไป จากภูมิหลังที่ตางกัน ไทยกับฝรั่งจึงมอง
ความหมายของอุตสาหกรรมไมเหมือนกัน
อุตสาหกรรมอยูเบื้องหลังความเจริญของเทคโนโลยี
ฝรั่งบอกวาเขามุงหมายความสําเร็จ ตองการจะมีวัตถุบริโภค
พรั่งพรอม แตเขาจะตองอดทน ขยันหมั่นเพียร ไมเห็นแก
ความสะดวกสบาย
ไมเห็นแกความสุขสนุกสนานบํารุง
บําเรอ มุงหนาทําการงานอยางเขมแข็ง ไมยอมแกความ
เหนื่อยยาก แตยอมอดยอมออมยอมอยูงายๆ ซึ่งเขาเรียกวา
work ethic (แปลวา จริยธรรมในการทํางาน) และเขาก็มี
ความภูมิใจนักวาดวย work ethic นี้แหละ จึงทําใหเขา
พัฒนาอุตสาหกรรมไดสําเร็จ
ฝรัง่ ภูมใิ จเรือ่ งนีน้ กั จนกระทัง่ มาถึงยุคนีเ้ ขาจึงเปลีย่ น
มาคร่ําครวญกันหนักหนาวา คนอเมริกันยุคใหมของเขาขาด
work ethic เพราะเมือ่ ถึงยุคบริโภคแลว คนรุน ใหมไมรรู สชาติ
ของความยากลําบาก มีความสะดวกสบายทางวัตถุมากก็
กลายเปนคนหยิบโยง สํารวย ใจเสาะเปราะบาง ฉะนั้นคน
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อเมริกันรุนใหมจึงกําลังถูกติเตียนจากคนอเมริกันรุนเกา วา
กําลังทําใหประเทศของเขาเสื่อมลงและจะเสื่อมตอไป
คนอเมริกันรุนเกาเขาสรางสรรคความเจริญมาดวยฝ
มือของตัวเอง เขาอยูในยุคอุตสาหกรรม แตอเมริกายุค
ปจจุบันนี้เปน postindustrial คือ ผานพนยุคอุตสาหกรรม
มาเปน consumer society กลายเปนสังคมของนักบริโภค
แลว ฉะนั้น ฝรั่งยุคปจจุบันก็เลยพนยุคอุตสาหะ คือ พนยุค
ขยัน(มาเปนยุคขี้เกียจ) และทําทาจะพนยุคสรางยุคผลิต(มา
เปนยุคเสพยุคบริโภค)
ยุคอุตสาหกรรม คือยุคคนขยัน สังคมอุตสาหกรรม คือ
สังคมแหงความขยันหมั่นเพียร
ที่มีจริยธรรมในการทํางาน
(work ethic) จริยธรรมในการทํางานนี้คือหัวใจแหงความ
สําเร็จของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมมากับความขยันหมั่น
เพียร เทคโนโลยีพัฒนามาดวยอาศัยอุตสาหกรรม กวา
เทคโนโลยีจะเจริญกาวหนามาไดอยางที่เปนอยูนี้ ก็ตองผาน
ยุคอุตสาหกรรมมาเปนรอยๆ ป เพราะฉะนั้น มันจึงทําใหฝรั่ง
ไดวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
วัฒนธรรมอุตสาหกรรม ก็คือวัฒนธรรมแหงการผลิต
ดวยความขยันหมั่นเพียร ความอดทนตอความยากลําบาก
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ไมยอมยอทอตอความเหน็ดเหนื่อย พูดสั้นๆ วา ความสูยาก
บากบั่น เปนอันวา ฝรั่งไดนิสัยสูสิ่งยาก และ นิสัยนักผลิต
จากวัฒนธรรมอุตสาหกรรม
นี้คือภูมิหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีซึ่งเราไมมีเลย
ไทยเราเจอเทคโนโลยีปบ สําเร็จรูปมาแลว เสพสบายเลย
เทคโนโลยีจึงมาหนุนมาเสริมความสะดวกสบาย ทําใหโนม
เอียงที่จะชอบเสพบริโภค เห็นแกความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ตางจากฝรัง่ ซึง่ เทคโนโลยีนหี้ มายถึงภูมหิ ลังของการไดพฒ
ั นา
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ที่ทําให
เกิดมีนิสัยใจคอที่ฝงลึกคือ ความใฝรู-สูสิ่งยาก เพราะฉะนั้น
ไทยเราจะตองรูตัวและแกปญหาเรื่องนี้ใหได

คนไทยยังมองไมถึงความหมายของเทคโนโลยี
เรื่องคนไทยกับเทคโนโลยียังไมจบเทานี้ ในใจคนไทย
เรามองความหมายของเทคโนโลยีโดยไมรูตัววาอยางไร เรา
ไมเคยเอามาพูดกัน เทคโนโลยีมีความหมายอยางไร ใน
ความหมายอยางหยาบที่สุด คนโดยมากจะมองเทคโนโลยี
ในความหมายวาเปนวัตถุอุปกรณสําเร็จรูป เปนเครื่องมือ
เครื่องใช อยางไมโครโฟน เครื่องบันทึกเสียง เครื่องซักผา
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หมอหุงขาวไฟฟา คอมพิวเตอร พูดงายๆ วา เทคโนโลยีเปน
เครื่องมือเครื่องใช
ทีนี้ ในความหมายแบบหยาบๆ ในขั้นสําเร็จรูป ที่
เปนเครื่องมือเครื่องใชนี้ ก็ยังแยกการมองความหมายออกไป
ไดเปน ๒ แบบ คือ
แบบที่ ๑. เทคโนโลยี คือ เครื่องมือเครื่องใชที่อาํ นวย
ความสุขสะดวกสบาย (ชวยใหเราไมตองทําอะไร) เราจะตองทํา
อะไร มันก็มาทําแทนให เราเลยไมตอ งทํา เราอยากสนุกสนาน
เพลินเพลิน มันก็เปนเครื่องบํารุงบําเรอเราตามใจปรารถนา
แบบที่ ๒. สําหรับคนอีกพวกหนึ่ง ความหมายตาง
ออกไปวา เทคโนโลยี คือเครื่องมือเครื่องใชที่จะมาชวยใหเราทํา
อะไรๆ ไดดียิ่งขึ้น และสามารถทําไดยิ่งๆ ขึ้นไป เชนวา เราคิด
จะทํางานสวนนี้ เทคโนโลยีมาทําแทนให เราจะไดกาวไปทํา
สวนโนนตอ หรือเราทํางานนี้ยังไมมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
ก็มาชวยใหทําไดดียิ่งขึ้น
สําหรับคนพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยใหไมตองทํา
แตสําหรับคนอีกพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยในการทํา หรือ
มาชวยใหทาํ ไดดยี งิ่ ขึน้ และสามารถทํายิง่ ๆ ขึน้ ไป พูดสัน้ ๆ วา
มองในแงของนักบริโภคกับนักผลิต หรือนักเสพกับนักสรางสรรค
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จะเห็นวาคนไทยเรามองเทคโนโลยีแบบนักเสพนัก
บริโภคแทบทั้งนั้น คือมองวาเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเครื่อง
ใชที่มาชวยบํารุงบําเรออํานวยความสะดวกสบาย (เราจะได
ไมตองทํา) จึงคิดจะมีเทคโนโลยีเพื่อชวยใหตัวเองสบาย จะ
ไดไมตองทํา แตขอใหลองไปดูใน dictionary จะเห็นความ
หมายของเทคโนโลยีในเชิงชวยอุดหนุนการกระทําใหทําไดดี
ยิ่งขึ้น และทํายิ่งขึ้นไป ไมใชมาชวยใหหยุดทํา
ฉะนั้นจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปน
เครื่องมือเครื่องใชที่จะมาชวยใหเราทําการสรางสรรคไดดียิ่ง
ขึ้น นี่ตางหากคือความหมายที่พึงตองการ แคความหมาย
ของเทคโนโลยีก็ตกแลว แตยังไมจบแคนี้ นี่เปนเพียงความ
หมายขั้นหยาบเทานั้น
ถามองไปถึงความหมายที่แท ซึ่งถูกตองและละเอียด
ออนกวานั้น เทคโนโลยีไมใชแคสิ่งสําเร็จรูปอยางนี้ ลองมาดู
กันใหถึงตัวศัพท เราพูดวาเทคโนโลยี ก็คือคําฝรั่งวา
technology ซึ่งไดแก techno + logy คําวา logy แปลวา
ความรู หรือวิทยา จะเห็นวา วิชาตางๆ ที่ลงทายดวย logy
เราพยายามแปลเปนไทยใหลงทายดวย “วิทยา” ทั้งนั้น เชน
psychology แปลวา จิตวิทยา sociology แปลวา สังคม
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วิทยา criminology แปลวา อาชญาวิทยา anthropology
เราแปลวา มานุษยวิทยา ถาไมลง logy เราก็จะแปลเปน
“ศาสตร” อยาง the humanities เราก็แปลวามนุษยศาสตร
science เราแปลวา วิทยาศาสตร linguistics เราแปลวา
ภาษาศาสตร
ที่พูดมานี้ เพื่อใหเห็นวา เทคโนโลยี ที่จริงเปนเรื่อง
ของความรู มันไมใชเปนแคเครื่องมือ และก็ไมใชแคความรู
เฉยๆ แตเปนความรูที่จะทํา
การมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปนเครื่องมือ
เครื่องใชนั้น นอกจากเปนความหมายหยาบๆ ซึ่งไมถูกตอง
แลว ยังเปนการมองความหมายแบบนักเอาผลหรือนักเสวย
ผล ไมมองลึกลงไปแบบนักสรางเหตุ ที่จริงความหมายที่แท
ของเทคโนโลยี เปนความหมายขั้นการสรางเหตุ
ตามความหมายทีแ่ ท เทคโนโลยี คือการนําเอาความรู
โดยเฉพาะความรูวิทยาศาสตร มาจัดทําดําเนินการ เพื่อให
การดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยูอยางไดผลดียิ่งขึ้น และทํา
การตางๆ ไดสัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น นี่คือเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น
เทคโนโลยีจึงไมไดอยูแคความหมายหยาบ คือสิ่งสําเร็จรูปที่
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เปนเครื่องมือเครื่องใช แตโยงไปหาเหตุปจจัยของสิ่งเหลานั้น
คือการนําความรูมาใช นั่นคือ ตัวเหตุ
ความหมายที่แทจริงตองลงไปถึงความรู
ถาไมมี
ความรู เทคโนโลยีที่เขาใจวาเปนวัตถุเครื่องใชนั้นก็เกิดไมได
เพราะฉะนั้น การมองเทคโนโลยีจะตองมองลงไปถึงความ
หมายพื้นฐาน คือตัวภูมิปญญา หรือตัวความรู และการมอง
อยางนี้จะโยงไปหาวิทยาศาสตร พอมองอยางนี้ก็จะเห็นวา
science คูกับ technology คือวิทยาศาสตรคูกับเทคโนโลยี
ถาเทคโนโลยีไมมีวิทยาศาสตรเปนฐาน เทคโนโลยีพัฒนาไม
ได จึงตองพัฒนาวิทยาศาสตรมาเปนฐานของการพัฒนา
เทคโนโลยี
คนไทยเรามักติดอยูแคเทคโนโลยี ไมเขาถึงวิทยา
ศาสตร ถาเราจะกาวขึ้นไปในการกระทําคือการผลิตและการ
สรางสรรค เราจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายที่ถูกตอง
คือมองลึกลงไปถึงตัวความหมายที่แท ที่ลงไปถึงเหตุ คือการ
นําความรูโดยเฉพาะวิทยาศาสตรมาใชสรางสรรค
เชน
ประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชที่จะชวยในการดําเนินชีวิตและ
ทํากิจการงาน เมื่อมองอยางนี้ ก็จะทําใหเราตองหันไปเนน
ในเรื่องความรูทางวิทยาศาสตร ที่เปนฐานของมัน เวลานี้เรา
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ใสใจกันนักในเรื่องเทคโนโลยี แตละเลยเรื่องวิทยาศาสตร ถา
จะพัฒนาประเทศชาติกันจริงๆ จะตองลงลึกไปถึงขั้นพัฒนา
วิทยาศาสตรใหได
เมื่อคนไทยชอบใชชอบเสพเปนนักบริโภค ก็นึกคิด
กันอยูแคเทคโนโลยี เลยเขาไมถึงวิทยาศาสตร แมแตเปนผู
บริหารประเทศชาติ พอพูดถึงวิทยาศาสตร หลายทานก็มอง
แคเทคโนโลยี คนไทยจํานวนมากไมเขาใจคําวาวิทยาศาสตร
วาแตกตางจากเทคโนโลยีอยางไร เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร ก็
เขาใจแคเทคโนโลยีเทานั้น และเทคโนโลยีที่เขาใจนั้น ก็ไม
ถูกตองอีก เพราะมองอยูแคตัววัตถุอุปกรณเครื่องมือเครื่อง
ใช คือโภคภัณฑที่จะเอามาเสพมาใช ไมมองถึงความรูจักจัด
ทํา นับวาเปนความผิดพลาดที่สําคัญมาก เพราะเปนเรื่อง
สวนประกอบของความเขมแข็งทางปญญาเลยทีเดียว
ถาเราแกปญหานี้ไมได จะไปพัฒนาคนกันไดอยางไร
เพราะวาขนาดแคความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อยูในชีวิต
ประจําวัน ก็ยังจับไมถูก
เทคโนโลยีนั้นเปนเรื่องของความรูที่จะทํา หรือการรู
จักดําเนินการประยุกตความรูมาใชประโยชนทําการสราง
สรรค คูกับวิทยาศาสตร ทําไมเทคโนโลยีคูกับวิทยาศาสตร
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เพราะวาวิทยาศาสตรเปนตัวองคความรู วิทยาศาสตรคนหา
ความจริงของธรรมชาติวาคืออะไร เปนอะไร เปนอยางไร
เปนเพราะอะไร วิทยาศาสตรบอกอยางนี้ แลวเทคโนโลยี ซึ่ง
เปนความรูวาจะทําอยางไร ก็ไปเอาความรูวิทยาศาสตรที่วา
คืออะไร เปนอยางไร เพราะอะไรนั้น มาใชจัดสรรดําเนินการ
ใหการดําเนินชีวิตและทํากิจการงานของมนุษยเปนไปอยาง
ไดผลดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงเปนการนําความรูวิทยาศาสตร
มาประยุกตใช เปนความรูขั้นปฏิบัติการ นํามาใชประโยชน
วิทยาศาสตรเปนตัวความรูเฉยๆ เทคโนโลยีก็ไปเอา
ความรู วิ ท ยาศาสตร นั้ น มาดําเนิ น การสร า งสรรค ทําอะไร
ตางๆ ใหเราไดประโยชนจากความรูนั้น วิทยาศาสตรเปน
เรื่องของความ “รู” เทคโนโลยีเปนเรื่องของการ “ทํา” แตจะ
ทําไดก็ตองรู หรือตองรูจึงทําได เทคโนโลยีเชื่อมโยงความรู
ออกมาสูการกระทํา
การมองความหมายของเทคโนโลยีขั้นนี้เปนขั้นมอง
ลงไปถึงเหตุ ไมใชมองแคผลผลิตที่สรางสรรคแลว แตมองลึก
ลงไปถึงการที่จะพัฒนาความรูความสามารถ โดยโยงตอไป
ถึงการที่จะตอง
๑. ทําใหเกิดความรูวิทยาศาสตรขึ้นมา
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๒. เอาความรูว ทิ ยาศาสตรนนั้ มาดําเนินการสรางสรรค
จัดทําใหเกิดเปนงานเปนการ เปนเครื่องมือเครื่องใช เปนตน
ขั้นนี้ตางหากที่เราควรมองเทคโนโลยี แตคนไทยโดย
ทั่วไปไมมองความหมายถึงขั้นนี้ ยิ่งกวานั้น คนไทยจะมอง
แมแตวิทยาศาสตรในความหมายที่เปนเทคโนโลยี หลายคน
เมื่อถูกถามวาวิทยาศาสตรคืออะไร เขามองไดแคเทคโนโลยี
เทานั้น
เมืองไทยเราติดอยูแคเทคโนโลยี(ในความหมาย
อยางหยาบที่ไมถูกตอง) เขาไมถึงวิทยาศาสตร วัฒนธรรม
วิทยาศาสตรแทบไมเกิดขึ้นในเมืองไทยเลย
ถาวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเกิด จิตใจวิทยาศาสตร
เกิด จะมีความใฝรู จะนิยมเหตุผล จะชอบทดลอง จะนิยม
ปญญา และจะชอบแสวงปญญา คนไทยจะตองสนใจใหถึง
ตัววิทยาศาสตรเอง ซึ่งเปนฐานของเทคโนโลยี
ถาคนไทยมองเทคโนโลยีโยงไปถึงวิทยาศาสตรอยางนี้
ก็จะสรางจิตใจของนักผลิตและนักสรางสรรคขึ้นมาได ทําให
เกิดคุณสมบัติคูกันที่ครบวงจร คือ วิทยาศาสตรสรางวัฒนธรรมแหงความใฝรู และเทคโนโลยีสรางวัฒนธรรมแหงความ
ใฝสรางสรรค ซึ่งเมื่อประสานเขากับวัฒนธรรมแหงความบาก
บัน่ สูส งิ่ ยากของอุตสาหกรรม ก็นาํ ไปสูค วามเจริญขยายตัวของ
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วิทยาการและการผลิตการสรางสรรค พรอมทัง้ ความกาวหนา
ทางวัตถุและความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจอยางนาอัศจรรย
มองลึกละเอียดลงไปใหเห็นแงมุมเพิ่มขึ้นอีก เพื่อจะ
ไดพัฒนาคนและพัฒนาทุกอยางใหถูกตอง ที่วาเทคโนโลยี
เชื่อมโยงความรูออกมาสูการกระทํานั้น ยังมีความหมาย
ซอนและซอนอยูอีก กลาวคือ ในการที่ความรูจะโยงออกมาสู
การกระทําไดนั้น จะตองมีความรูคิดหยั่งเห็นในหนทางและ
วิธีการที่จะจัดทํานําความรูมาใช
และมีฝมือที่จะทําให
สัมฤทธิ์วัตถุประสงค พูดอีกอยางหนึ่งวา ความสามารถที่จะ
แสดงออกซึ่งปรีชาที่จะทําใหสําเร็จประโยชน ความสามารถ
๒ ขั้นนี้มีชื่อเรียกวา ศิลปะ เพราะฉะนั้น ในเทคโนโลยีจึงมี
ศิลปะรวมอยูดวย
พูดใหเปนสํานวนวา เทคโนโลยีโยงวิทยาศาสตรกับ
ศิลปะเขาดวยกัน หรือพูดใหสั้นลงไปอีกวา เทคโนโลยีโยง
ศาสตรกับศิลปเขาดวยกัน และเมื่อทําไดอยางนี้ เทคโนโลยี
จึงทําใหวิทยาศาสตรเกิดผลเปนประโยชนแกชีวิตและสังคม
หรือแกมวลมนุษยและแกโลกทั้งหมด
อยางไรก็ตาม ยังไมใชเทานั้น การที่เทคโนโลยีโยง
ศาสตรกับศิลปมาตอกันไดอยางนี้ ยังไมเปนหลักประกันวา
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จะเกิดผลดีเปนประโยชนสุขอยางแทจริง การพัฒนาคนเพียง
ขั้นนี้ ยังไมเพียงพอ ยังจะตองมีการพัฒนาคนอีกขั้นหนึ่ง ซึ่ง
เปนขั้นตัดสินเด็ดขาด คือ พัฒนาคนใหสามารถโยงศาสตรกับ
ศิลป ใหถึงกุศลดวย คือใหมาเชื่อมตอหรือรับใชเจตจํานงที่จะ
ใช ศิ ล ป นํา ศาสตร ไ ปทํา การสร า งสรรค ใ ห เ กิ ด ผลดี เ ป น
ประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางแทจริง เชนนํามาชวยให
มนุษยมีปจจัยสี่กินใชทั่วถึง มีสุขภาพดี บําบัดทุกขภัย ให
เปนอยูอยางสวัสดี มีสันติสุข
เมื่อเทคโนโลยีขึ้นมามีบทบาทสนองเจตจํานงที่เปน
กุศล ก็จะสงผลสืบทอดไปถึงอุตสาหกรรม ทําใหการผลิต
เปนไปในทางสรางสรรคเพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยและ
สรรพชีพอยางแทจริง
หากปราศจากการพัฒนากุศลแลว
การพัฒนา
ศาสตรและศิลปอาจเบี่ยงเบนออกจากทางที่แทอันถูกตอง
กลายเปนเครื่องกอความหายนะและความพินาศแกมนุษย
และโลกทั้งหมดก็ได แตถาเราพัฒนาคนใหถึงขั้น ไดทั้ง
ศาสตร ทั้งศิลป และทั้งกุศล และสามารถโยงศาสตรและศิลป
ใหถงึ กุศล ก็จะเปนมงคล คือกอใหเกิดความดีงามและความงอก
งามของมนุษยชาติ เปนอารยธรรมที่พึงประสงคอยางแทจริง
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คนไทยยังศึกษาไมถึงสาระของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในสังคมไทยของเรา การพัฒนาประเทศขณะนีม้ ปี ญ
 หา
เพราะวา คนไทยเพลินอยูแควิชาการที่เปนระดับเทคโนโลยี
ในระบบความคิดแบบแยกสวน วิชาการจําพวกวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ คนไทยไมสนใจ จึงเกิดเปนปญหาของประเทศชาติ
ในปจจุบนั วา วิชาวิทยาศาสตรบริสทุ ธิห์ าคนศึกษายาก รัฐบาล
วางแผนพัฒนาประเทศขณะนี้ตองไปเนนย้ําวาทําอยางไรจะ
สงเสริมใหมีคนศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น เพราะที่แท
วิทยาศาสตรตางหากที่จะเปนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี
ถาอยูแคเทคโนโลยีก็ไปไมไกล
ขอใหไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะรูวาสังคมไทยขาดแคลนนัก ศึกษาผูเรียนในวิชาวิทยาศาสตรธรรมชาติ
ปญหาของสังคมไทยเราจึงมีมากมาย
หลายอยางและหลายชั้น ทั้งปญหาเฉพาะของเราเอง และ
ปญหารวมกันกับโลกปจจุบันทั้งหมด เมื่อขาดการพัฒนา
วิทยาศาสตร ก็ขาดศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี แมแต
การพัฒนาความรูศาสตร ที่จะมาโยงกับศิลป ก็ยังโหวเชื่อม
กันไมไหว จึงไมตองพูดวาจะพัฒนาใหถึงกุศลไดอยางไร
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อยางไรก็ดี ในดานการศึกษาวิทยาศาสตรนี้ ถามอง
ใหดี ปญหาความขาดแคลนผูเรียนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ยัง
ไมใชปญหาใหญแทจริง ความขาดแคลนผูเรียนวิทยาศาสตร
ที่วานี้ เปนปญหาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซึ่งโยงไปถึง
เรื่องกําลังคนในการพัฒนาประเทศ
ซึ่งเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนสําคัญ เปนปญหาขั้นพื้นผิวที่โผลใหเห็น เปน
ปลายเรื่องเทานั้น
ปญหาที่แทก็คือ การศึกษาวิทยาศาสตรโดยรวมใน
สังคมไทยที่ผานมาทั้งหมด ตั้งแตชั้นเริ่มตนไปจนตลอด ไม
วาจะเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาก็
ตาม ถาไมถือวาลมเหลวทั้งหมด ก็ไมประสบความสําเร็จใน
การสรางผลที่เปนสาระของการศึกษาวิทยาศาสตร
การศึกษาวิทยาศาสตร มิใชเปนเพียงการเรียนรูขอมูล
วิชาวิทยาศาสตร และไมใชเพียงความสามารถใชวิธีการ
วิทยาศาสตรเทานัน้ แตหมายถึงการพัฒนาจิตปญญาวิทยาศาสตร
ขึ้นมาในตัวคนผูเรียน คือ การที่คนมีจิตใจวิทยาศาสตร ตลอด
จนถึงการที่สังคมมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร อันไดแกความใฝรู
ความเปนผูมีเหตุผล ความนิยมปญญา ความไมเชื่องายเหลวไหล
งมงาย ความชอบพิสูจนทดลอง ชอบคนควาสืบคนหาความจริง
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เฉพาะอยางยิ่ง ความใฝรู ที่จะตองเขาถึงแกนแทของความ
จริงใหจงได
แตภาพที่ปรากฏในสังคมไทยปจจุบันนี้ ดูเหมือนจะ
ตรงขามกับความมีจิตใจวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร จึงทําใหมองไดวา การศึกษาวิทยาศาสตรในสังคม
ไทยที่ผานมาเปนเวลายาวนาน ไมไดผลที่พึงตองการ คือผล
ที่เปนสาระของการศึกษาวิทยาศาสตรที่วามานั้น (เรื่องนี้
สถาบันพุทธศาสนาก็ไมพนที่จะถูกติเตียนแบบเดียวกัน)
การศึกษาวิทยาศาสตรฉันใด
การศึกษาดาน
เทคโนโลยีก็ฉันนั้น สาระของการศึกษาเทคโนโลยี มิใชแคการรู
จักทําและรูจักใชอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ แตอยูที่การพัฒนา
ความใฝสรางสรรค พรอมทั้งความคิดสรางสรรคและฝมือสราง
สรรค กลาวคือความใฝปรารถนาที่จะแกปญหาและทําใหเกิด
ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมอยางแรงกลา ที่ทาํ ใหหาทางและ
เพียรพยายามนําเอาความรูที่ดีที่สุดมาจัดสรรประดิษฐนวัตกรรม
ทีจ่ ะบันดาลผลใหสาํ เร็จประโยชนสขุ นัน้ ซึง่ การศึกษาดานกุศล
จะมาชวยปดกั้นความผิดพลาด โดยทําใหมองเห็นถูกตอง
ชัดเจนวา ประโยชนสุขที่ปรารถนานั้นเปนประโยชนสุขแท
จริง ที่เกื้อกูลแกชีวิต สังคม และระบบสัมพันธของธรรมชาติ
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ทั้งหมด มิใชเปนเพียงสิ่งบํารุงบําเรอชอบใจที่หลงตื่นชื่นชม
วูบวาบไปดวยกําลังโมหะ
การลงทุนสนับสนุนเพียงดวยงบประมาณและการให
ทุน ตลอดจนเพิ่มคาตอบแทน อาจชวยใหมีจํานวนผูศึกษา
เลาเรียนวิทยาศาสตรเพิ่มขึ้น และสังคมไทยไดกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรมาบรรจุในวงงานตางๆ เชนประจําโรงงานอุต
สาหกรรม เปนตน หนุนเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สนองความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรมไดผลมาก จน
กระทั่งถาเสียหลัก ก็อาจจะมีสภาพอยางที่เรียกวาเปนเพียง
วิทยาศาสตรที่รับใชอุตสาหกรรม (เวลานี้ดูเหมือนจะมีความ
โนมเอียงทีจ่ ะเกิดมีวทิ ยาศาสตรเชิงพาณิชย หรือวิทยาศาสตร
แบบธุรกิจ เหมือนอยางกิจการดานอื่นๆ ของยุคสมัย) แตการ
ลงทุนทั้งหมดนั้นคงไมชวยใหประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร
ยอดเยี่ยม ที่เปนนักคนพบผูสรางยุคสมัย หรือเปนผูนําโลกสู
กาวใหมแหงการบุกฝาพรมแดนความรูวิทยาศาสตร
ความสําเร็จที่วานั้นอยูที่การศึกษาวิทยาศาสตรที่เขา
ถึงสาระ ซึ่งสามารถสรางจิตใจวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร ดังที่กลาวขางตน คือความใฝรู รักความจริง
ชอบเหตุผล นิยมปญญา ชอบคนควาแสวงหาสืบสาว ตรวจ
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สอบ ทดลอง ชนิดที่วาถายังไมถึงความจริงถองแทจะไมยอม
หยุด เชนเดียวกับจิตใจของนักเทคโนโลยีที่ใฝสรางสรรคซึ่งจะ
ตองหาทางจัดดําเนินการใหประโยชนสขุ นัน้ เปนผลสําเร็จใหได
ถาการศึกษาวิทยาศาสตรสรางจิตใจวิทยาศาสตร
และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร (และการศึกษาเทคโนโลยีสราง
จิตใจของนักสรางสรรค) อยางที่วามานี้ได จึงจะเปนการ
ศึกษาวิทยาศาสตร (และการศึกษาเทคโนโลยี) ที่แทจริง ซึ่ง
เขาถึงสาระ และมั่นใจไดวา การศึกษาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
จะคึ ก คั ก ขึ้ น มาเองโดยธรรมชาติ อ ย า งไม ขึ้ น ต อ กระแส
เศรษฐกิจมากนัก และสังคมไทยจะมีนักคนพบทางวิทยา
ศาสตร และนักประดิษฐเกิดขึ้นบอยครั้ง โดยไมตองรอตื่น
เต น ดี ใ จกั บ คนดี ค นเด น ที่ โ ผล ดั ง ขึ้ น มาเป น ปรากฏการณ
บังเอิญของสังคม ชนิดนานแสนนานจะมีสักคน
เพียงแควาสังคมไทยขาดแคลนผูศึกษาวิชาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ก็มีคําถามที่หนักหนาวารัฐบาลจะหาทางแก
ปญหานีอ้ ยางไร แตเราไมจาํ เปนตองรอรัฐบาล เพราะปญหาที่
แทจริงใหญกวานัน้ ซึง่ จะตองถามคนไทยทัง้ ชาติเลยทีเดียววา
คนไทยจะพัฒนาตัวเองและชวยกันพัฒนาสังคมไทยอยางไร?
นี้เปนขอใหญของปญหาการพัฒนาประเทศไทย
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คนไทยยังใชเทคโนโลยีแทบไมไดคุณคาในการพัฒนา
เมือ่ เปรียบเทียบระหวางประเทศหรือสังคมตางๆ ในโลก
เราเปนประเทศผูบริโภคเทคโนโลยี ในขณะที่บางประเทศเขา
เปนผูผลิตเทคโนโลยี นี่เราก็เสียเปรียบขั้นหนึ่งแลว ทีนี้พอ
เราบริโภคเทคโนโลยี คือนําเทคโนโลยีมาใช ก็มีปญหาใน
การใชอีกวาใชเพื่ออะไร การใชแบบไหนมากในสังคมไทย
การใชมี ๒ แบบ คือการใชเพื่อเสพ กับการใชเพื่อ
ศึกษาและสรางสรรค เราดูตั้งแตประชาชนทั่วไป ดูผูใหญ ดู
เด็กนักเรียนในโรงเรียน จนกระทั่งถึงในบาน ในครอบครัว วา
ใชเทคโนโลยีกันแบบไหน แตตองรูจักแยกกอนวา การใชเพื่อ
เสพ กับการใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคตางกันอยางไร พอ
แยกไดปบ เราจะเห็นคนไทยทันทีเลยวา คนไทยสวนมากใช
เทคโนโลยีเพื่อเสพ หรือเพื่อศึกษาและสรางสรรค
ในการใชเพื่อเสพ กับใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคนั้น
เปอรเซ็นตในการใช ๒ แบบนี้ จะตองสมดุล ขณะนี้เราเสีย
ดุลอยางหนัก เราใชเพื่อเสพแทบจะ ๙๐% คือหมดดุลเลย
การใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคแทบไมมี
แมแตเด็กๆ เล็กๆ มาที่วัด เมื่อคุยกับเด็ก ลองถามดู
วาหนูดูทีวีวันละกี่ชั่วโมง ก็ไดคําตอบวา ดูวันธรรมดาเทานี้
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ชั่วโมง เสาร-อาทิตยเทานี้ชั่วโมง ทีวีเปนอุปกรณเทคโนโลยี
หนูใชมนั หนูดมู นั เพือ่ เสพกีเ่ ปอรเซ็นต เพือ่ ศึกษากีเ่ ปอรเซ็นต
เด็กคนหนึ่งอยู ป. ๕ อาตมาถามแกวา หนูดูทีวีนี้ดู
เพื่อเสพกี่เปอรเซ็นต เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต แกบอกอาตมา
วา หนูดเู พือ่ เสพ ๙๙% อาตมาก็ถามแกตอไปวา แลวการดูทวี ี
เพื่อเสพกับเพื่อศึกษา อยางไหนถูกตองกวากัน แกก็บอกวาดู
เพื่อศึกษาถูกตอง แลวทําไมหนูดูเพื่อเสพตั้ง ๙๙% จะถูก
หรือ เด็กบอกวาไมถูก ก็ถามวาแลวจะทําอยางไร ถาไมถูก
เรามาแกไขปรับปรุงกันเอาไหม เด็กบอกวา เอา
ถาอยางนั้นเราลองมาชวยกันคิดซิวา เราจะคอยๆ
พัฒนาขึ้นไป ลองเริ่มวา ตอนนี้จะเอาเสพกี่เปอรเซ็นต ศึกษา
กี่เปอรเซ็นต เด็กตอบวา เอา ๕๐/๕๐ เราก็รูวาเด็กตอบเอา
ใจพระ ก็บอกวา หนู พระไมเรียกรองจากเด็กมากอยางนั้น
หรอก เห็นใจ สังคมของเรามันก็เปนอยางนี้ ผูใหญทํามาเปน
ตัวอยาง เรามาตกลงกัน ลองวางดูซิ เอาแคใหขางศึกษามัน
เพิ่มขึ้นหนอย
ในที่สุดก็ตกลงกันไดวา ใหดูเพื่อเสพ ๗๐% ดูเพื่อ
ศึกษา ๓๐% จากขั้นนี้เราคอยๆกาวตอ แตมันจะเปนไปเอง
ถาเด็กเริ่มใชเทคโนโลยี เชน ดูทีวีเพื่อศึกษามากขึ้น เขาจะ
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พัฒนาความใฝรู แลวเขาจะมีความสุขจากการเรียนรู แลว
เขาจะเพิ่มเปอรเซ็นตในการใชเพื่อศึกษา แลวจากการใชเพื่อ
ศึกษาก็จะกาวอีกขั้นหนึ่ง ไปสูการใชเพื่อสรางสรรค เชื่อไหม
มันจะตอกัน แตถาใชเพื่อเสพก็จะตันอยูที่นั่นเอง วนเวียนอยู
ในสังสารวัฏแหงความยินดียนิ รายชอบชัง แตถา ใชเพือ่ ศึกษา
เขาจะกาวตอไปสูการสรางสรรค
เด็กอีกคนหนึ่งอยู ป.๔ คุณพอเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย มีคอมพิวเตอรใหใช ก็ถามแกวา ที่หนูใช
อุปกรณเทคโนโลยีคือคอมพิวเตอรนี้ หนูใชเพื่อเสพหรือเพื่อ
ศึกษา เด็กบอกวาหนูก็ใชเพื่อเสพซิ ใชเพื่อเสพอยางไรละ ก็
เลนเกมสซิ ก็ถามวาทําไมไมใชเพือ่ ศึกษาละ เชน หัดพิมพดดี
เด็กก็วามันไมสนุก อยางนี้เปนตน
แนนอนวา การเลนเกมสเปนประโยชนแกเด็กไมนอย
(เปนธรรมดาอยูแลววา การเลนโดยทั่วไป เปนกิจกรรมที่ชวย
การพัฒนาของเด็ก) โดยเฉพาะเกมสบางอยางชวยฝกสมอง
ไดมาก แตพรอมกับประโยชนมันก็มีโทษดวย และการที่จะมี
ประโยชนมากหรือนอย มีโทษมากหรือนอย และมีประโยชน
หรือโทษมากกวากันนั้น ยอมขึ้นตอเงื่อนไขหลายอยาง เชน
เกมสที่เลนเปนเกมสอะไร ผูออกแบบทําขึ้นมาจากสภาพจิต
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และเจตจํานงที่มุงอะไร เด็กเลนอยางไร เด็กมีความรูคิดแค
ไหน อยูในความดูแลชี้แนะนําทางหรือไมอยางไร เลนภายใน
ขอบเขตหรือโดยสมดุลกับกิจกรรมการศึกษาและสรางสรรค
อยางอื่นหรือไม อิทธิพลและผลสะทอนในทางชักจูงหรือกอ
พฤติกรรม ความคิด จิตนิสัยหรือสภาพจิต แตละดานๆ เปน
อยางไร คุมหรือไม เด็กใฝหรือยอมรับกิจกรรมทางเลือกอื่นที่
ดีกวาไดแคไหน มีการคุมใหไดผลที่พึงประสงค เชนใชเปน
สื่อนําสูสิ่งที่เปนสาระแทไดเพียงใด และที่สําคัญยิ่ง ซึ่งมัก
มองขามกันไป ก็คือความหมกมุนกับเทคโนโลยีเกินพอดี ที่
ทําใหเด็กหางเหินหรือถึงกับแปลกแยกจากธรรมชาติ และแม
แตจากเพื่อนมนุษยดวยกัน
เวลานี้ คนชอบอางรายงานผลการวิจัยในเรื่องตางๆ
เชนในดานเทคโนโลยี ซึ่งก็มีประโยชน แตก็ตองระวัง ไม
เฉพาะผลการวิจัยที่รับใชธุรกิจอุตสาหกรรมเทานั้น แมแต
การวิจัยที่บริสุทธิ์ก็มักเจาะหาความจริงเฉพาะแงเฉพาะดาน
หรือแมแตเฉพาะจุด ซึ่งจะตองมองใหพอดีกับสถานะของมัน
หันกลับมาเรื่องเกา เด็กชุดนี้ตกลงไปแลว ตอมาอีก
ชุดหนึ่งๆ ก็ใกลๆ กัน เฉลี่ยใชเทคโนโลยีเพื่อเสพอยางนอย
๘๐% เราลองดูผูใหญซิเปนอยางไร ผูใหญไทย ใชเพื่อเสพ
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มาก หรือใชเพื่อศึกษามากกวา จะตองเริ่มที่นี่กอน เชนอยาง
ดูทีวี ปรากฏวาใชเพื่อดูการบันเทิง ใชดูมวยตู เสียมาก แม
แตการใชเราก็พลาดแลว ฉะนั้น จะตองมีเปอรเซ็นตของการ
ใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคใหเพิ่มขึ้น แลวตอไปการมีความ
สุขก็จะสัมพันธกับการใชนี้ดวย เพราะเมื่อเราพัฒนาการใช
ก็จะนําไปสูการมีความสุขที่ตางกันตามวิธีใชนั้นดวย คือ
ความสุขจากการเสพเทคโนโลยี กับความสุขจากการศึกษา
และสรางสรรคดวยเทคโนโลยี
ความสุขจากการศึกษาและสรางสรรค คือความสุขจาก
การสนองความตองการในการใฝรู และความสุขจากการสนอง
ความตองการในการทําสิง่ ทัง้ หลายใหมนั ดี ถามีความสุขแบบ
นี้ การพัฒนาจะเกิดขึ้นเอง เพราะเราพัฒนาคนอยางถูกตอง
เอาละ ตอนนี้เห็นไดแลววาสังคมไทยจะตองแกไข
เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี เริ่มตนตั้งแตการใชเพื่อเสพกับการ
ใชเพื่อศึกษาและสรางสรรค
เวลานี้ เด็กหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีมาก
ตอไปการศึกษาตั้งแตในบาน จะตองมุงเนนที่จะชวยใหเขามี
ความสุขจากการใชเทคโนโลยีทาํ การสรางสรรค เด็กทีพ่ ฒ
ั นา
จะมีความสุขแบบนี้ คือความสุขจากการใชเทคโนโลยีทําการ
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สรางสรรค หรือความสุขจากการสรางสรรคดวยเทคโนโลยี
เขาจะมีความสุขจากการใชคอมพิวเตอรสรางงาน ไมติดอยู
กับการหาความสุขจากการใชคอมพิวเตอรเลนเกมส เขาจะ
ใชเทคโนโลยีทําการสรางสรรคตางๆ ขึ้นมา
ถาเด็กมาถึงขั้นนี้ พอแมอุนใจสบายใจได และสังคม
ของเราก็มีหวังที่จะพัฒนา แตถาเด็กยังหาความสุขจากการ
เสพเทคโนโลยีแลว ใหระวังเถิด มันจะไปจบที่ยาบา เพราะ
เปนพวกเดียวกัน
การหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี ก็คือการหา
ความสุขจากการเสพชนิดหนึ่ง ซึ่งอยูในเครือเดียวกันกับการ
เสพยาเสพติด เพราะจะตองเพิ่มแรงกระตุน โดยปริมาณและ
ดีกรีของสิ่งเราใหมากขึ้น เพื่อใหไดความสุขเทาเดิม ซึ่งจะนํา
ไปสูการพึ่งพาหรือขึ้นตอเทคโนโลยี
ถาเพิ่มแรงกระตุนเราไมทันหรือไมพอ เกิดเบื่อหนาย
ขึ้นมา เมื่อชีวิตและความสุขขึ้นอยูกับการเสพเทคโนโลยีและ
วัตถุบํารุงบําเรอแลว พอเบื่อเทคโนโลยีและวัตถุเสพ ก็พลอย
เบื่อหนายอยากหนีชีวิตดวย แลวก็เลยเปดชองที่จะพาตอไป
หายาเสพติด และชีวิตก็อาจจะจบที่นั่น หรืออาจจะไปจบที่
สิ่งเสพติดทางจิต ที่มาในรูปของลัทธิความเชื่อและวิธีปฏิบัติ
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ลี้โลกหลบชีวิตแบบตางๆ ยายจากปลายสุดขางหลงโลก
กลายเปนหลนจากโลกไปเลย
ในทางตรงขาม ถาคนมีความสุขจากการศึกษาและ
สรางสรรคแลว เขาจะพนจากวิถีทางที่ผิดนั้น นี่คือเนื้อแท
สําคัญสวนหนึ่งของการศึกษา เปนการแกปญหาที่ไดทั้งการ
พัฒนาคน และพัฒนาประเทศชาติ ทั้งพัฒนาจิตใจและ
พัฒนาเศรษฐกิจ ครบหมด ความเปนนักศึกษาและสรางสรรค
ทําใหกาวพนไปไดจากความสุขที่ขึ้นตอสิ่งเสพ สูอิสรภาพ
และความสุขที่สูงขึ้นไป
อยางนอยควรระลึกไววา คุณคาของเทคโนโลยีมิใช
อยูแคการไดมีสิ่งเสพบริโภคอํานวยความสะดวกสบาย แต
เทคโนโลยีมีคุณคาอยูที่การพัฒนาคน คือเปนเครื่องชวยเกื้อ
หนุนอํานวยโอกาสใหคนสามารถพัฒนาศักยภาพที่จะสราง
สรรคสิ่งดีงาม นําชีวิตและสังคมเขาถึงความสุขและอิสรภาพ
ที่ลึกและกวางยิ่งขึ้นไป
การมีเทคโนโลยีตองหมายถึงการมีเครื่องชวยพัฒนา
ปญญา อยางนอยการพัฒนาเทคโนโลยี จะตองคูเคียงกันไป
กับการพัฒนาอินทรีย มิใชกลายเปนวา เทคโนโลยียงิ่ กาวหนา
อินทรียคือตา หู มือ สมองของคน ยิ่งหมดความละเอียดไว
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เฉียบคม ความขัดเกลา และความออนโยนนุม นวล กลายเปน
อินทรียที่ทื่อหยาบดานกระดางหื่นกระหายกาวราวรุนแรง ที่
จะถูกชักพาไปดวยแรงความอยากความปรารถนาของความ
ใฝเสพบริโภค และการทําลายลางเพือ่ แยงชิงผลประโยชนกนั
เมื่อการพัฒนาคนถูกตอง ก็แกปญหาทีเดียวครบ
ตลอดกระบวนการ แตถาพัฒนาผิดแลวก็วุนอยูในวังวนนั่น
เอง เวลานี้นากลัววา การศึกษาและการพัฒนาคนจะกลายเปน
การพัฒนาความใฝเสพไปเสีย โดยนึกวาถาคนมีความใฝเสพ
แลว เขาจะแขงขันเกง จะตั้งใจทํางานทําการ แตเปลา ผิด
เต็มประตูเลย เพราะจับปจจัยที่แทไมได
เมื่อคนมีความใฝเสพสูง สังคมก็มีแตคนที่สวนใหญ
เปนนักบริโภค กลายเปนสังคมบริโภค โดยเฉพาะเมือ่ เปนเรือ่ ง
ของสิ่งของเครื่องใชทางเทคโนโลยี ซึ่งเปนของที่ตองผลิต
สังคมผูบริโภคเทคโนโลยีก็กลายเปนสังคมผูซื้อโภคภัณฑ
เทคโนโลยี และเมื่อเปนประเทศกําลังพัฒนา ก็มักกลายเปน
ผูซื้อและเปนผูบริโภคหางแถว ที่นอกจากตามเขาลาหลัง
ทายสุดแลว ก็จะใชของที่แพงที่สุดดวย เพราะผานเบี้ยบาย
รายทางมากที่สุด
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เมื่อความเปนผูบริโภคหางแถว มาบวกเขากับความ
เปนประเทศหรือสังคมทีก่ าํ ลังพัฒนา ความดอยหรือความเสีย
เปรียบก็ยิ่งหนักหนา จนกระทั่งวา ถาไมมีหลักและวิธีปฏิบัติ
ทีถ่ กู ตอง ก็จะกลายเปนเครือ่ งผูกรัดมัดตัวใหจมอยูภ ายใตความ
ลาหลังและความดอยพัฒนานั้นอยางยั่งยืนหรือยิ่งต่ําลงไป
ความดอยหรือความเสียเปรียบมีหลายดาน แตที่เห็น
ชัดเห็นงายก็คือดานเศรษฐกิจ เชนอยางคนไทยที่ซื้อผลิต
ภัณฑเทคโนโลยีมาใช เมื่อเทียบกับคนในประเทศพัฒนาแลว
เชนอยางอเมริกา จะมีฐานะเปนผูมีรายไดต่ํา แตซื้อของแพง
หรือไดนอยแตจายมาก
ยกตัวอยาง คนไทย เมื่อเติบโตขึ้นและจะเริ่มตนชีวิต
ของตนเอง เชน จบการศึกษาแลวจะเริ่มทําการงาน โดย
เฉพาะผูที่จะเริ่มทําธุรกิจ ก็มักจะคิดถึงการมีรถยนตสวนตัว
ทั้งนี้ดวยเหตุผลทางคานิยม (ไมวาจะโดยถูกบีบ หรือถูกกลืน
หรือโดยหลงใหลเองก็ตาม) ผสมกับปญหาการจราจร
ถาเปนคนที่มีรสนิยมพอจะสูงสักหนอย (ไมถึงกับสูง
ทีเดียว) ก็จะซื้อรถยี่หอที่นิยมกันวาเปนชั้นดี เอาแคราคาไม
ถึงลาน สัก ๙ แสน ๖ หมื่นบาท ซึ่งถาซื้อในอเมริกา รถคัน
เดียวกันนี้ มีราคาประมาณ ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร คือ ๖ แสน
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บาทเศษ ถาคนไทยวัยหนุม สาวผูน นั้ จบการศึกษาปริญญาโท
ทํางานเอกชน มีรายไดดีพอควร ไดเงินเดือนสูงถึงหมื่นหาพัน
บาท เก็บเงินเดือนไวทั้งหมด ไมใชกินอยูอยางอื่นเลย (คงจะ
เปนไปไมได) และไมนับเงินเดือนที่เพิ่มขึ้นตามเวลา จะตอง
รอถึงเกือบ ๕ ปครึ่ง จึงจะซื้อรถคันนั้นดวยเงินสดได
ยิ่งถาเขารับราชการ ไดเงินเดือน ๘ พันบาท จะตอง
เก็บเงินไมใชเลย นานถึง ๑๐ ป จึงจะซื้อได แตคนในประเทศ
อเมริกา จบปริญญาโท ทํางานไดเงินเดือนระดับทัว่ ไปเดือนละ
๒,๕๐๐ ดอลลาร เขาเก็บเงินเพียง ๑๐ เดือน ก็ซื้อรถยนต
คอนขางดีคันเดียวกันนั้นไดแลว
แตทสี่ าํ คัญยิง่ กวาเรือ่ งของถูกรายไดสงู ของแพงรายได
ต่ํา ก็คือ เรื่องคานิยมที่อยูในจิตใจภายใตกระแสหลอหลอม
หรือผลักดันของสังคม กลาวคือในสังคมไทยเรานี้ คนซื้อหา
รถยนตมิใชเพียงในความหมายวาเปนยานพาหนะ เครื่องใช
ในการเดินทาง แตหมายถึงความมีหนามีตา ความเดน
ความโก และความนิยมเชื่อถือเปนสําคัญ (คนไทยจึงถูกพวก
นักตมตุน นั่งรถโกมาหลอกเอาไดบอยๆ) ซึ่งทําใหรูสึกจําเปน
ที่จะตองมีรถยนตดีๆใช เกินความจําเปนในการใชงานจริง
ตางจากคนในสังคมอเมริกัน ที่โดยทั่วไปมองรถยนตเปน
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เพียงยานพาหนะเครื่องใชในการเปนอยู เมื่อมีใชอยูแลว ก็ใช
ตอไป ไมตองทุรนทุรายเที่ยวซื้อหามาแสดงหนาแกใคร ก็เลย
มีเวลาและความคิดทีจ่ ะไปใสใจกับเรือ่ งอืน่ ทีเ่ ปนสาระมากกวา
เมื่อมองในแงของการแขนขันตามสภาพของยุคสมัย
ปจจุบัน แลวลองเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นวา สังคมอเมริกัน
ถึงแมเวลานี้เขาจะตกอยูในภาวะที่โทรมหนัก แตเขาก็ยังมี
การแขงขันในเชิงปญญาสูงกวา ในขณะที่สังคมไทยของเรา
จะเดนไปขางการแขงขันในทางโมหะ ซึ่งไมเปนเรื่องดีที่นา
สบายใจเลย
ที่วามานี้
ไมเฉพาะในดานสินคาที่เรียกกันวา
ฟุมเฟอย แมแตสิ่งของเครื่องใชหรืออุปกรณที่เกี่ยวกับการ
พัฒนาคนพัฒนาสังคม โดยเฉพาะทางดานการศึกษา คน
ไทยก็ตกอยูในภาวะเสียเปรียบ ที่ตองซื้อของราคาสูงดวยทุน
ของผูมีรายไดต่ํา เชนเดียวกัน
ขอยกเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวอยาง ปจจุบัน
ราคาเครื่องคอมพิวเตอรในประเทศไทยไดลดต่ําลงมาก นอก
จากเปนภาวการณทั่วไปในโลกแลว ยังเปนเพราะการลด
ภาษีดวย เมื่อ ๑๐ ปกอน เครื่องคอมพิวเตอรถูกเก็บภาษี
๓๐ กวาเปอรเซ็นต ตอมาทางการไดลดภาษีคอมพิวเตอรลง
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เหลือประมาณ ๕ เปอรเซ็นต เวลานี้ คนไทยทั่วไปพอจะซื้อ
หาคอมพิวเตอรมาใชไดในราคาไมสูงนัก
อยางไรก็ตาม ถาจะซื้อเครื่องที่ติดตัวไปไหนๆ ได
สะดวก และมีประสิทธิภาพสูง ก็ยังตองซื้อหาในราคาที่นับ
วาแพง เชน เครื่องคอมพิวเตอรโนตบุคยี่หอดี ชั้นคอนขางดี
มีเครื่องอาน CD-ROM ในตัว เครื่องหนึ่ง ราคายังไมคิดภาษี
มูลคาเพิ่ม เมื่อกลางป ๒๕๓๙ ในเมืองไทยขาย ๑๐๙,๐๐๐
บาท ในอเมริกาขาย $3,299 คิดเปนเงินไทยประมาณ
๘๒,๕๐๐ บาท
คนอเมริกันทํางานคาแรงอยางต่ําวันละ ๙๕๐ บาท
(คิดจากอัตราคาแรงอยางต่ํา ชม.ละ $4.75 x 8 ชม.ตอวัน;
วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๔๐ นี้ อัตราคาแรงอยางต่ําในอเมริกา จะ
ขึ้นเปน ชม.ละ $5.15 คือวันละประมาณ ๑,๐๓๐ บาท) เก็บ
รายไดไว ๒๐ เปอรเซ็นต ใชเวลา ๑ ปครึ่ง (คิดวันทํางาน
เดือนละ ๒๔ วัน) ก็ซื้อคอมพิวเตอรเครื่องนั้นได
แตคนไทยที่ทํางานอยูในตางจังหวัด ไดคาแรงอยาง
ต่ําวันละ ๑๕๐ บาท เก็บรายไดไว ๒๐ เปอรเซ็นต จะตองรอ
ไปถึง ๑๒ ปครึ่ง จึงจะซื้อคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันนั้นได
กวาจะไดใชก็จะแกเสียแลว
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แตคอมพิวเตอรถาเพื่อปญญาคงไมเปนปญหาสัก
เทาไร ปมปญหาสําหรับคนไทยอยูที่สินคาของใชฟุมเฟอย ที่
จะบํารุงความสุข อํานวยความสะดวกสบาย และมีความ
หมายในเชิงอวดโกแขงกัน ทั้งรถยนต มอเตอรไซค เครื่อง
เสียงดีๆ ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา ฯลฯ ทั้งจํา
เปนและไมจําเปน ทั้งจําเปนแทและจําเปนเทียม ซึ่งมีราคา
แพง และประดังเขามาหลายๆ อยาง คนไทยไมมีทางอื่น จึง
ตองหันไปพึ่งระบบเงินผอน ซึ่งหมายถึงการเปนหนี้อยาง
หนึ่ง แตเปนหนี้ที่พอจะมีหนา
สําหรับหลายกรณี การผอนสงเปนเรื่องที่นาเห็นใจ
และเปนทางออกที่ดีอยางหนึ่งในการผอนเบาปญหาการเงิน
แตจะมีโทษมากเมื่อเพลิดเพลินชะลาใจ
ทําใหตกอยูใน
ความประมาท อะไรๆ ก็ผอนสง เมื่อสงไมทันก็ตองไปกูหนี้
มาสงผอน ทําใหชีวิตตกอยูใตความผูกรัด หวงกังวล สูญสิ้น
อิสรภาพความสงบใจและความรูสึกมั่นคง ขาดสมาธิ ไมมี
ความแนวแนมั่นใจในการดําเนินชีวิตและทําการงาน
คนอเมริกันอยากซื้อเครื่องใชหรืออุปกรณเทคโนโลยี
ทันสมัย คํานวณเวลาแลว ก็เห็นความหวังชัดเจนวาตน
ทํางานในเวลาเทานั้นเทานี้ก็จะซื้อได แลวก็ตั้งใจทํางานดวย
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ความมั่นใจ มุงมั่นทํางานไป โดยไมตองคิดถึงเรื่องอะไรอื่น
แตคนไทย ถาเปนคนมีรายไดนอย ก็แทบมองไมเห็นความ
หวังที่จะซื้อเครื่องใชหรืออุปกรณนั้นไดดวยเงินที่ไดจากการ
ทํางาน ทําใหไมมีความมั่นใจในการทํางาน ถาไมเขมแข็ง
จริง จิตใจก็จะฟุงซาน ไมมีสมาธิในการปฏิบัติหนาที่ แลวก็
มองหาทางที่จะไดเงินดวยวิธีอื่น เชน กูหนี้ยืมสิน ถาเผลอตัว
ก็อาจจะเลยออกไปทางทุจริต
แมแตเมือ่ พอจะมีเงินมีทองขึน้ มา และแมจะระมัดระวัง
ในเรื่องการเงินวาตองใหไดมากกวาเสีย ก็มักระวังแตการใช
จายดานอื่น พอถึงเรื่องผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีที่ฟุมเฟอย
ใจทีม่ วั แตคดิ ตามใหทนั ยุคสมัย หรือความเดนนําทางหนาตา
ทําใหใชจายสุรุยสุราย เสียมากกวาได
ความดอย ความเสียเปรียบและความสูญเสียของ
คนไทยแตละคนนี้ ก็หมายถึงความดอยความเสียเปรียบ และ
ความสูญเสียของสังคมไทยและประเทศไทยดวย นอกจากใจ
ครุน คิดหารายไดพเิ ศษเพือ่ ซือ้ สิง่ ฟุม เฟอย ทําใหงานขาดประสิทธิภาพดอยคุณภาพถวงความเจริญของประเทศชาติ พรอม
ทัง้ ปญหาสังคมทีเ่ กิดจากการทุจริต และอาชญากรรมตางๆ แลว
คนพอจะมีพอจะไดเงินมา ก็นกึ ถึงแตผลิตภัณฑทางเทคโนโลยี
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รุนใหมแปลกหูแปลกตา ที่จะเอามาเสพบริโภค ไมมีชองให
เอาใจใสหรือคิดถึงสุขทุกขของเพื่อนรวมชาติรวมสังคม
เงินที่ใชจายมากมาย แทนที่จะเปนเครื่องชวยเกื้อ
หนุนหรือแกปญหาของคนไทยดวยกัน ก็ถูกทุมเทไปกับสิน
คาเครื่องใชทางเทคโนโลยีที่มีราคาสูง เปนรายไดสงออกไป
ใหแกตางประเทศที่รวยกวา
ในขณะที่ประเทศของตนดอยโอกาสและเสียเปรียบ
ประเทศเหลานั้นในทางเศรษฐกิจอยูแลว ยังจะตองกูหนี้ยืม
สินจากประเทศเหลานั้นเพื่อเอาไปซื้อสินคาจากเขา เปนลูก
หนี้ที่เปนลูกคาคอยหากําไรมาเพิ่มรายไดใหแกเจาหนี้ของ
ตนเอง ในขณะที่คนไทยจํานวนมากมีชีวิตที่หมกจมอยูใต
กองหนีส้ นิ ประเทศไทยก็ถกู พันธนาการดวยหนีส้ นิ ระหวางชาติ
จํานวนมหาศาล ที่ประชาชนไทยจะตองแบกภาระตอไปยืด
เยื้อยาวนาน ถาไมรีบกลับตัว ก็ตองเกินกวาชั่วอายุลูกหลาน
แตผลเสียที่รายแรงยิ่งกวานั้นก็คือ การที่คนไทยมัว
เพลิดเพลินหลงใหลกับความฟุงเฟอฟุมเฟอย จะยิ่งเสริมแรง
ความใฝเสพและความเปนนักบริโภค ทําใหเห็นแกความ
สะดวกสบายเฉื่อยชาและยิ่งออนแอเลื่อนไหลลงไปใตกระแส
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ของระบบผลประโยชน สวนทางกับการที่จะมีพลังพัฒนาตน
ใหเปนคนที่เขมแข็ง มีประสิทธิภาพมากขึ้น
แมแตไอที คือเทคโนโลยีดานขาวสารขอมูล ที่นาจะเปน
เจาบทบาทที่โดดเดนในการพัฒนาเสริมสรางปญญา ก็เสียดุลให
แกการใชเชิงเสพบริโภค และธุรกิจโฆษณา มีบทบาทที่เบี่ยงเบน
ไปในทางเสริมโมหะ มากกวาพัฒนาปญญา
ถาเปนอยางนี้นานไป คนไทยจะหาอะไรซึ่งจะเปนที่
ภูมิใจและมั่นใจในตนเองและในสังคมของตนไดยาก จะมีก็
แตความตื่นเตนฟูฟาฮือฮากันไปตามกระแสชักพาของคา
นิยมที่ฉาบฉวยเลื่อนลอย แลวก็พาตัวเองไปเปนเหยื่อของผู
ผลิตภายใตวัฒนธรรมบริโภค
เพราะฉะนั้น คนไทยจะตองรูตัวตื่นขึ้นมา อยาปลอย
ตัวปลอยใจหลงระเริงมัวกระหยิ่มในความรูสึกโกเกทันสมัย
และมองไปแตในทางที่จะหาเสพหาบริโภค แตจะตองซื้อตอง
ใชตองปฏิบัติตอผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีอยางรูเทาทัน ตั้ง
ความรูสึกรับผิดชอบตอประเทศไทย ตอสังคมและตอเพื่อน
รวมชาติ เห็นตระหนักในผลดีผลเสีย ตอชีวิต ตอสังคม ตอ
โลก และความเสียเปรียบของประเทศชาติ ที่จะเกิดขึ้นจาก
การใชจายเสพบริโภคแตละครั้งของตน มองถึงการสูญเสีย
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ผลประโยชนของประเทศชาติ และภาระที่สังคมจะตองแบก
รับสืบเนื่องตอไปขางหนา
แมจะตองซื้อตองใชของแพง ก็ทําดวยปญญาที่มี
หลักคิด มองเห็นเหตุผลอยางชัดเจน และมีจุดมุงหมาย
พรอมทั้งมีจิตสํานึกที่จะใชสิ่งนั้นใหไดประโยชนจากมันอยาง
คุมคาเกินราคาของมัน ใหไดมากกวาจาย หรือใหไดมากกวา
ที่เสียไป ทั้งแกชีวิตของเรา และแกสังคม ไมซื้อมาเพียงเพื่อ
เสพบริโภคใหหมดเปลืองไป แตใหมนั เกิดผลในทางสรางสรรค
ทีจ่ ะทําใหชวี ติ และสังคมของเราเขยิบกาวดีขนึ้ ไปใหจงได เชน
ถาจะซื้อคอมพิวเตอรมาใชสักเครื่องหนึ่ง ก็ตั้งใจมั่นวา
“เราจะใชคอมพิวเตอรเครื่องนี้ใหไดประโยชนในทางสรางสรรค
มากกวาที่คนในอเมริกาใชมัน อยางนอยอีกหนึ่งเทาตัว”
ถาใจเขมแข็งมีแรงสูที่จะทําอยางนี้ ก็เห็นทางสูเขาได
ในระบบแขงขัน และมั่นใจไดวาชีวิต สังคม และประเทศชาติ
ของเรา จะฟนตัวขึ้นมาไดในเวลาไมนานเลย
ทั้ ง หมดนี้ จ ะสําเร็ จ ได ก็ ต อ เมื่ อ คนไทยตื่ น ตั ว ขึ้ น มา
ดวยความตื่นทางปญญา มีจิตใจที่เขมแข็ง และมีความ
ปรารถนาดีใฝสรางสรรคชีวิตและสังคมของตนอยางแทจริง
ซึ่งจะสําเร็จไดดวยการพัฒนาคน
ที่ชาวไทยทุกคนตั้งใจ
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พัฒนาตนเองขึ้นไปโดยไมประมาท ถาคนไทยรุนผูใหญไปไม
ไหว หมดหวังแลว ก็ตองเริ่มกันจริงๆ ที่อนุชนคนรุนตอไป
โดยมุงมั่นเนนหนักในการศึกษาที่ถูกตอง
การศึกษาแทเริ่มที่บาน โดยพอแมเปนครูอาจารยคน
แรก ดังที่พระสอนวา มารดาบิดาเปนบูรพาจารย คือครูตน
หรืออาจารยคนแรก ถาจะนําเด็กเขาสูการพัฒนาที่ถูกทาง
เพือ่ ใหไดผลในการเสริมสรางความใฝร-ู สูส งิ่ ยาก ความใฝศกึ ษาใฝสรางสรรค ความเปนนักผลิต-นักสรางสรรค และพรอมกัน
นั้น ก็จะไดผอนลดอิทธิพลของคานิยมใฝเสพ วัฒนธรรม
บริโภค ความออนแอเห็นแกสะดวกสบาย และวิถีชีวิตที่เปด
กวางสูทางแหงการเสพยาบา พอแมทุกบานนั่นเองจะตอง
เริ่มตน และสําหรับคนไทย จุดเริ่มอยูที่นี่
จงถามเด็กไทยใหนอยลงวา “อยากไดอะไร?”
แตจงถามเด็กไทยใหมากขึ้นวา “อยากทําอะไร?”
จาก “อยากทําอะไร?” ก็กาวตอไปวา “อยากรูวาจะ
ทําอยางไร” และ “จะตองรูอะไร?” แลวพอแมก็คอยหนุนและ
ใหเพื่อสนองความใฝรูและใฝสรางสรรคนี้ โดยชวยโยงการรู
และการสรางสรรคนั้นไปเชื่อมตอกับกุศลใหไดตอไป
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๗๗

เอาละ ขอพูดถึงเรือ่ งคนไทยกับเทคโนโลยีไวเทานีก้ อ น
ถาเราพัฒนาคนไทยในการสัมพันธและปฏิบตั ติ อ เทคโนโลยีได
ถูกตอง เราจะไดความใฝร-ู สูส งิ่ ยาก หรือ ใฝศกึ ษา-ใฝสรางสรรค
เปนอยางนอย ซึ่งแมแตยังไมไดคุณสมบัติอยางอื่นมาอีก
เพียงแคนี้ก็พอที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสูความมีชัยในระบบ
แขงขันของโลก และพรอมที่จะเดินหนาพนเหนือการแขงขัน
ไปสูการชวยแกปญหาของโลก และเปนสวนรวมอยางสําคัญ
ในการนําโลกไปสูสันติสุข

หมายเหตุ: ราคาสินคาผลิตภัณฑเทคโนโลยีในเมืองไทย ที่เทียบไวใน
ขอเขียนนี้ เปนราคากอนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๐ ยังไมไดปรับตัวเลขตามราคาในปจจุบัน
ซึ่งจะแพงขึ้นอีกเปนอันมาก

