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แหละ ที่จริงเปนโชคดี  
เปนโชคดีของประเทศไทยที่ไดมาประสบภาวะวิกฤตนี ้  ถาพูดแบบ

เลนๆ ก็อาจจะบอกวาพวกเรานี่โชคดีที่ไดเจอภาวะพลิกผัน แบบที่คนผูเกดิ
ในยุคอื่นไมมีโอกาสจะไดเจอ ที่วานี้แมจะเปนเพียงการพูดเลนก็มีความเปน
จริงอยูดวย  

ที่เปนโชคดีแท ๆ ก็คือความจริงทีว่า ประเทศไทยเรานี ้ ถา
เปรียบเทียบกับกระแสน้ํา ในเหตุการณเปลี่ยนแปลงทางสังคมครั้งนี ้  เราก็
เหมือนคนทีเ่ลนสนุกอยูในกระแสน้ํานั้นโดยไมรูตัววาความจริงกระแสน้ํา
นั้นไหลไปลงเหว การที่เกิดวกิฤตนีก้็เปรียบเหมือนกับกระแสน้ํานั้นพาพวก
เราที่กาํลังเลนสนุกอยูโดยไมรูตัวนั้น มากระทบหรือชนเขากับโขดหิน แม
จะทําใหเกิดอาการบาดเจ็บเปนความทุกข แตก็ทาํใหรูตัวกอนที่จะตกลงไป
ในเหว 

เพราะฉะนั้น ภาวะวกิฤต ก็คือภาวะที่อยูในระหวางความเปนความ
ตาย คือจดุที่กระทบกบัโขดหนิ ซ่ึงก็เปนภาวะที่เราอาจจะกลับฟนคืนขึ้นมา 
ถาเรารูตัวแลวรีบด้ินรนขวนขวายตะเกียกตะกายหนีขึ้นไปได แตถาเราไมมี
ความสามารถเพียงพอ กระแสน้ําก็จะพาเราไหลตอจนตกลงไปในเหว 
ชวงเวลานี้จึงเปนขณะที่สําคญั ซ่ึงเปนการทดสอบความสามารถของเรา
ดวย และจึงบอกวาเปนโชคดทีี่ทําใหเรารูตัวขึ้นมา มิฉะนัน้เราก็จะหลงเพ
ลิด   เพลินกันตอไป จนตกลงเหวและกเ็ลยตายไป ไมมีทางที่จะแกไข 
ฉะนั้นวิกฤตนีจึ้งเปนชวงเวลาอันเหมาะทีเ่ราจะไดรีบลุกขึน้มาขวนขวาย
เพียรพยายามแกไขปญหา 

เปนธรรมดาวาเมื่อเกิดวิกฤต อยางที่วากระทบกับโขดหิน ก็ตองมี
ความทุกขบาง แตก็ยอมดีกวาที่วาทามกลางความเพลิดเพลินนั้นเราก็ลงเหว



 

 

๗๙ 

 

ไปโดยไมรูตัว  
เมืองไทยเราระยะที่ผานมานี ้ เปนชวงที่เราฟุงเฟอสนุกสนานเพลิด  

เพลินกันมาก เราอยูในภาวะที่เรียกกันวาบรโิภคนิยม ลุมหลงมัวเมาในการ
เสพบริโภค จนกลายเปนวาตอนนีเ้รามาเสวยวิบากที่เปนผลจากความ
เพลิดเพลินลุมหลงมัวเมานั้น ตองประสบความทุกข ถาเราลุกขึ้นด้ินรน
ขวนขวายเพียรพยายามแกไข ก็จะกลายเปนยุคแหงการแกปญหาและ
สรางสรรคกันใหม  

เพราะฉะนั้น พูดในแงหนึ่ง ระยะเวลาที่แลวมา ตอนที่รุงเรอืงเฟองฟู 
จึงเปนระยะเวลาแหงการทําลาย ขอใหพิจารณาวาเปนความจริงหรือไม 
ยุคที่แลวมานั้นเปนยุคทําลาย และยุคตอไปนี้แหละ(ถาตัง้ตัวใหดี)จะเปน
ยุคแหงการสรางสรรค เพราะฉะนั้นจึงพูดอยางที่มีผูกลาวบอย ๆ วา 
วิกฤตเปนโอกาส  

แตคําวา “วิกฤตเปนโอกาส” นี้มีความหมายหลายอยาง คือเปน
โอกาสในความหมายของคนทีห่าผลประโยชนก็ได หมายความวา บางคน 
เวลาเกิดวกิฤตของสวนรวม ก็ฉวยโอกาสกอบโกยเอาผลประโยชนสวนตน 
จึงเปนโอกาสสําหรับเขาเหมือนกัน แตในความหมายทีเ่ราตองการกค็ือ 
เปนโอกาสสําหรับสังคมทั้งหมด  ซ่ึงขอสําคัญอยูที่วาจะใชโอกาสนี้เปน
หรือไม  

ตอนนี้ขอใหเรามองในแงที่วา ยามประสบทุกขหรือปญหานัน้ เปน
ชวงเวลาทีเ่ราจะตองเรงขวนขวายในการแกปญหาและสรางสรรค ถาเรา
ทําอยางนี้ได วิกฤตนี้จะเกิดประโยชนมากกวาโทษ ซ่ึงความจริงกค็วรจะ
เปนอยางนั้น  เพราะเมื่อทุกขภัยเกิดขึ้น  โดยธรรมชาติจะทําใหคนลุกขึน้
ด้ินรนขวนขวาย  



 

 

๘๐ 

 

ถาเกงจริง ตองเอาประโยชนจากทุกขภัยใหได 
เปนธรรมดาของธรรมชาติมนษุยอยางหนึ่ง สําหรับปุถุชนซึ่งไมได

รับการพัฒนาเพียงพอวา มนุษยนั้นจะลุกขึ้นด้ินรนขวนขวายเมื่อมีทกุขภัย
คุกคาม พอโดนทุกขบีบคั้นหรือถูกภัยคุกคามก็นิ่งเฉยอยูไมได นอนไมได 
ตองลุกขึ้นด้ินรนหาทางแกไข ตอนนี้แหละจะเกิดพลัง และคนจะเริ่ม
เดินหนากาวตอไปก็ตอนนี้เอง 

เวลาที่สุขสบายเสียอีก จะเปนชวงเวลาทีค่นมักหลงระเรงิมัวเมา 
นอนเสวยความสุข มีอะไรทีค่วรทาํก็ไมทํา ชอบผัดเพี้ยน เพราะกําลังเพลนิ
กับความสุข เลยบอกวาเอาไวพรุงนี้เถอะ เอาไวมะรืนก็ได ชอบผัดเพี้ยนกัน
อยูอยางนี้ จนความเสื่อมเขามาถึงตวั 

ตามหลักของความเจรญิที่แทจริงนั้น มนุษยที่เรียกวาเปนผูไมประมาท 
จะตองรูจักใชสถานการณทั้งยามสุขและยามทุกขใหเปนประโยชน  

สุข นั้นแปลวาคลอง สะดวก งาย ซ่ึงมีนัยที่แสดงถึงการกระทาํ 
หมายความวา ยามสุข ก็คอืยามที่เราจะทาํอะไรก็ทาํไดงาย ทําไดสะดวก 
หรือทําไดคลอง เพราะเวลานั้นไมมีอะไรติดขัด ไมมีอะไรขัดขวาง ถา
ตองการจะทาํกท็ําไดคลอง สะดวกสบาย ตรงขามกับทุกขที่แปลวาติดขัด 
คับของ ยากลําบาก จะทําอะไรก็ไมสะดวก  

อยางไรก็ตาม ในยามที่มีภาวะคลองตัว คอืสุข จะทําอะไรก็ทําได
งายและสะดวกนั้น คนจะไมคอยทํา แตจะปลอยโอกาสใหลวงเลยเสียไป
เปลา เอาแตนอนสบาย หรือไมก็หลงระเริงมัวเมา นี้ก็คือประมาท 
เพราะฉะนั้นจึงเสียโอกาสไป จนถึงยามทุกขมาถึงตวัเขาบาง คราวนี้กเ็อา
ละ ด้ินรนขวนขวายกันใหญ ลุกขึ้นมา แลวก็โวยวายๆ ตอนนี้ถาตั้งหลักให
ดี ก็จะกลับเริ่มทําหรือเริ่มสรางสรรคกันใหม 



 

 

๘๑ 

 

ชีวิตบุคคล ครอบครัว วงศตระกูล ประเทศชาต ิอารยธรรมทั้งหมด 
ขอใหดูเถอะ จะเริ่มสรางสรรคความเจรญิเมื่อยามมีทุกขมาบีบคั้น ลอง
สํารวจภูมิหลังของประเทศที่เจริญทั้งหลายในปจจุบันนี้ จะเห็นจุดเริ่มของ
ความกาวหนาวามาจากความยากแคนและความทุกข สวนประเทศที่มีภูมิ
หลังสะดวกสบายนั้น ขอใหสํารวจดูเถิด ไมคอยจะไปไหนเทาไรเลย 
โดยมากจะเพลดิเพลินหลงระเริงมัวเมา เอาแตสนุกสนานบนัเทิง 

ที่วามานี้มิใชจะเปนกฎที่ตายตวั ความเปนจรงิมีอยูอยางนั้น แมจะก็
มีเงื่อนไขตัวแปรและปจจัยประกอบหลายอยาง แตเมื่อวากันตามหลกั
ทั่วไปก็อยางที่พดูเมื่อกี้ คือ เมื่อถูกทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม มนุษยจะลุกขึ้น
ด้ินรนขวนขวาย เมื่อสุขสบายก็มีความโนมเอียงที่จะนอนเสวยความสุข  

หลักทั่วไปทีว่า เมื่อทุกขบบีคั้นภัยคุกคาม คนจะลุกขึ้นด้ินรน
ขวนขวายนั้น บางทีก็มเีง่ือนไขตัวแปรเขามาที่จะทาํใหไมด้ินรนขวนขวาย 
เชนอาจจะมีส่ิงกลอมเขามา พอจะดิ้นรนขวนขวายหนอย เจอส่ิงกลอมเขา
ก็เลยเพลิน สบาย ปลอบใจตัวเอง นอนรอ ตอนนี้ไมใชนอนเสวยสุข แต
นอนดวยความหวังกรุมกริ่มกระหยิ่มใจ รอความชวยเหลือของอํานาจดล
บันดาลจากภายนอก หรือรอโชคชวย นี้เปนตัวอยางเรื่องหนึ่ง  

ปจจัยเหลานี้เปนสิ่งที่สังคมไทยจะตองทําความเขาใจ เพราะวามัน
กําลังครอบงําสงัคมของเราอยู ปญหาสําหรบัพวกเราก็คือ เวลานี้ทุกขภัย
เขามาคกุคามสังคมไทยของเราแลว สังคมของเราจะไดประโยชนจากทุกข
ภัยและความยากแคนนีห้รือไม หมายความวาเราจะทาํทุกขภัยนี้ใหเปน
ประโยชนไดหรือไม เมื่อมองในแงนี้ จะตองระลึกไวใหดีวา เราอาจจะไมได
รับประโยชนจากวกิฤตครั้งนีก้็ไดถาเราปฏิบตัิตอมันไมถูกตอง จึงตองมอง
ใหลึกลงไปอีกวา วิกฤตเศรษฐกิจเวลานี ้ ยังมีส่ิงสําคัญเปนปจจัยซอนอยู



 

 

๘๒ 

 

เบื้องหลังอีกช้ันหนึ่ง 

วิกฤตเศรษฐกิจยังไมเทาไร                                               
เรื่องใหญแทคือวิกฤตคุณภาพของคน 

ขอพูดวา ประเทศไทยปจจุบันมิไดมีเฉพาะวิกฤตเศรษฐกิจเทานั้น 
วิกฤตเศรษฐกจินั้นเปนเรื่องเบา หรือเปนเรือ่งเล็กกวา เปนเรื่องที่ปรากฏให
เห็นบนผิวหนาเทานั้น แตเรามีวิกฤตที่รายแรงยิ่งกวาอยูเบือ้งหลัง และเรา
ไดเดินเขาสูวิกฤตนี้มานานพอสมควรทีเดียว การที่มวีกิฤตเศรษฐกิจนี่
แหละเปนตัวบบีกระแทกที่มาชวยใหเราตื่นขึน้มา และจะทําใหเกิดผลดีถา
เรารูจักปฏิบัตติอมันใหถกู  

วิกฤตอะไรที่อยูเบื้องหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ขอเรียกวาวิกฤตคุณ-
ภาพมนุษย เราอยูในภาวะนี้มานานแลว ถาเราไมเจาะลึกใหผานวิกฤติ
เศรษฐกิจไปถึงวิกฤติคุณภาพคนแลว เราจะแกปญหาไมได 

วิกฤติคุณภาพคนนี้เปนเรื่องใหญ เราจะตองแกปญหาทีค่ณุภาพคน
ใหได  สังคมไทยนั้นมีปญหามานานใน ๒ เรื่อง  เปนอยางนอย  เราเปน
อยางนั้นมานานแลวในยคุทําลายนั่นแหละ และเวลานีม้ันก็ยังไมหมดไป 
สองอยางคืออะไรบาง  

๑. ลัทธิบริโภคนิยม  
๒. ลัทธิรอผลดลบันดาล  
ขอใหสังเกตดู สังคมไทยมีสภาพ ๒ อยางนี้แพรหลายครอบคลุม

หรือครอบงําทั่วไปหมด 
ลัทธิบริโภคนิยมนั้น เปนโลกาภิวัตน คือแผไปครอบคลุมหรือ

ครอบงําทัว่ทั้งโลก โดยที่ไทยเรามีสวนรวมอยูดวย แตลัทธริอผลดลบันดาล 
เปนแคเทศาภิวัตน คือครอบคลุมหรือครอบงําเฉพาะถิ่นเฉพาะประเทศ 



 

 

๘๓ 

 

ดังเชนประเทศไทยของเรานี ้คงปฏิเสธไมได  
ในแงบริโภคนิยม  เราอาจจะเพลินพูดแกตัววา  อาว  ตอนนี้สังคม

ทั่วทั้งโลก  โดยเฉพาะอเมริกาเขายังอวดตัววาเขาเปนสังคมบริโภคนิยมเลย 
เราก็เปนบริโภคนิยม แสดงวาเรากเ็จริญในทํานองเดียวกนั คลายกับ
อเมริกานั่นแหละ  

การมองอยางนี้เปนการมองแบบฉาบฉวยผิวเผิน ไมไดพิจารณา
อะไรลึกลงไป ขอใหมองดูงาย ๆ สังคมอเมริกันที่เรียกตวัวาเขาสูภาวะเปน
สังคมบริโภคนิยม  

๑. พวกเขาพอใจอยางนั้นหรือเปลา  
๒. สภาพที่เปนบรโิภคนิยมของเขานั้น เทียบกับภูมิหลังของเราเปน

อยางไร  
สังคมอเมริกันนั้น มีภาวะบริโภคนิยมปรากฏเดนชัดขึ้นมา บน

พื้นฐานเดิมที่เปนสังคมของนักผลิต เนื่องจากภูมิหลังที่มีพื้นเปนสังคมผลิต
นั้น เมื่อภาวะบริโภคนิยมปรากฏขึ้นมาจึงเดนชัดมาก และจุดเดนจึงยาย
จากการผลิตมาอยูที่การบริโภค ก็เลยรูสึกวาตัวเองไดเปลี่ยนมาเปนสังคม
บริโภคนิยมแลว แตในความเปนจริงภูมิหลังหรือพื้นฐานที่รองรับอยูก็คอื
ความเปนนักผลิตที่สืบเนื่องมานาน  

สังคมที่เจริญดวยอุตสาหกรรมมาแตเดิม ก็คือสังคมนักผลิต 
เพราะฉะนั้นสังคมอเมริกันจึงมีความเปนสังคมบริโภคพรอมอยูดวยกันกับ
ความเปนสังคมผลิต หรือพูดใหถูกตองกวานั้นวามีความเปนสังคมบริโภค
ซอนอยูบนความเปนสังคมผลิต ตอนนี้ปญหาก็อยูที่วา ความเปนนกัผลิตที่
เปนพื้นฐานมาแตเดิมในภูมิหลังของอเมริกา จะออนแอลงดวยอิทธิพลของ
บริโภคนิยมแคไหน ซ่ึงก็ปรากฏเหมือนเปนการตอสูกันอยูในขณะนี้  



 

 

๘๔ 

 

คนอเมริกันรุนเกาหนอย รุนอายุ ๔๐–๕๐ ป มักจะติเตียนคนรุน
ใหมวา คนรุนใหมนี้สํารวย หยิบโหยง เกียจคราน ไมสรางสรรค ขาด 
work ethic คือไมมีจริยธรรมแหงการทาํงาน เขาร่ํารองกันวาใน
สังคมอเมริกันนี้ work ethic ซึ่งเคยเปนที่ภูมิใจของเขาหายไปไหน 
ขอใหสํารวจดูเถอะ หนังสือจําพวก Current Affairs ของอเมริกัน
เวลานี้จํานวนมากจะพูดถึงเรือ่งนี้ บางเลมทัง้เลมจะเปนคลาย ๆ งานวิจัย 
เพื่อดูวาเพราะเหตุใดสังคมอเมริกันจึงเสื่อมจาก work ethic เชน
หนังสือเลมหนึ่งที่ตั้งช่ือวา Why America Doesn’t 
Work? (ทําไมอเมริกาจึงไมเวริค) รวมความวา การร่าํรองวา 
work ethic หายไปไหนปรากฏทั่วไป  

ที่วามานี้กค็ือการทีค่นอเมริกนัเองเขาไมพอใจ ในการทีสั่งคมของ
เขาไดกลายมาเปนสังคมบริโภคนิยม และเห็นวาเปนการเดินลงสูความ
เส่ือม ส่ิงที่เขาตองการ ซ่ึงเปนพลังที่ทําใหเขาสรางสรรคมา ก็คือความเปน
นักผลิต เพราะฉะนั้นจะตองรูทันตอความจรงิวา แมแตในขณะที่เขามีความ
เปนนักบริโภคที่เพิ่งจะเริ่มมาไมนานเพียงเทานี้ เขายังโอดโอยขนาดนี้ เขา
ยังกลัวโดยเห็นวาเปนความเสือ่ม จึงเห็นไดชัดวา คนอเมรกิันรูวาเบื้องหลงั
เหตุปจจัยที่ทาํใหเขาเจริญ คือความเปนนักผลิต ไมใชความเปนนักบริโภค  

หันมามองสังคมของเราบาง คนไทยเวลานี้พากันภูมิใจในความเปน
นักบริโภค นี้ก็คือภูมิใจในตัวเหตุปจจัยที่จะนําไปสูความเสื่อม ย่ิงตัวเองไม
มีพื้นฐานของความเปนนกัผลิตมากอนดวย ก็จึงเปนนักบริโภคอยางเดียว 
เพราะฉะนั้นกจ็ะตองเสื่อมอยางแนนอน  

ถาจะเทียบกันงายๆ ระหวางไทยกับอเมริกาทีม่าอยูในยุคบริโภคนิยม
ดวยกันนี้ ของอเมริกาเปนบรโิภคนิยมของนักผลิต แตของไทยเปนบริโภค



 

 

๘๕ 

 

นิยมของนักบริโภคที่แท เมื่อตางกันอยางนี ้ใครจะเปนอยางไรก็คิดไดเลย 

ถาเปนนักบริโภคที่ขาดความเปนนักผลิต                   
ถึงแมเจริญก็เปนเพียงภาพลวงตา 

ส่ิงที่สังคมไทยเราขาดอยางสําคัญคือความเปนนักผลิต ภูมิหลังใน
ความเปนสังคมอุตสาหกรรมทีจ่ะทําใหเปนนักผลิต เราก็ไมมี ในภูมิหลัง
แหงความเปนสังคมเกษตรเราก็อยูกับธรรมชาติที่สบาย เราไมมีเหตุปจจัย
ดานทุกขบีบคั้นภัยคุกคามที่จะทําใหด้ินรนขวนขวาย พื้นเพภูมิหลังนี้เปน
เรื่องใหญที่เราจะตองพิจารณาตัวเอง  

แมแตในการมองความเจริญของตะวันตก ที่เราพูดกนัวาเราชอบ
ตามอยางความเจรญิของตะวนัตกนั้น ความเปนผูตามก็ไมดีอยูแลว แต
ย่ิงกวานั้น เรายังมองความหมายของความเจรญิอยางตะวันตกที่เรา
ตามนั้นโดยมองแบบนักบริโภคอีกดวย 

เราคิดวาเราอยากจะเจริญอยางฝรั่ง การมองความเจริญอยางฝรั่ง
นั้นมี ๒ แบบ คือ มองความเจริญแบบนักผลิต กับมองความเจรญิ
แบบนักบริโภค  

คนที่มองความเจริญแบบนักบริโภค จะมีภาพอยูในใจวา เจริญอยาง
ฝรั่งคือมีกินมีใชอยางฝรั่ง  แตคนที่มองความเจริญอยางฝรั่งแบบนักผลิต 
จะพูดวา เจริญอยางฝรั่งคือทําไดอยางฝรั่ง  

สังคมไทยเรามองความหมายของความเจริญอยางฝรั่งนี้ แบบนัก
บริโภค หรือแบบนักผลิต ขอใหมองดูความหมายในหวัใจของคนไทยทั่วไป 
ขอย้ําอีกครั้งหนึ่งวา ในความเปนผูตาม ที่อยากเจริญอยางฝรั่งนั้น ถามอง
แบบนักบริโภคก็บอกวาเจริญอยางฝรั่งคือมีกินมีใชอยางฝรั่ง ถามองอยาง
นักผลิตก็บอกวาเจริญอยางฝรัง่คือทําไดอยางฝรั่ง แลวเรามองแบบไหน  



 

 

๘๖ 

 

จะเห็นวา คนไทยทั่วไปมองความหมายของการเจริญอยางฝรั่งแบบ
มีกินมีใชอยางฝรั่ง คือมองแบบนักบริโภค แตถาเมื่อไรเรามองแบบนักผลิต
ละก็ไมตองกลัวหรอก แมวาเวลานีเ้ราจะเปนผูตาม แตไมชาเราจะขึ้นไป
เสมอทัดเทียมและแมแตนําเขาได จึงขอใหมองความเจริญอยางฝรั่งแบบนัก
ผลิต คือทําใหไดอยางฝรั่ง  

ปจจุบันปญหาเรื่องนี้หนักมาก คือความเปนนักบริโภคโดยไมมี
ความเปนนักผลิต พื้นฐานเดมิในความเปนนกัผลิตเราก็ไมม ี และก็ไมสราง
มันขึ้นมาดวย ถาเราอยากจะเปนประเทศอุตสาหกรรม แตไมเปนนักผลิต
แลวเราจะสรางอุตสาหกรรมไดอยางไร เรากจ็ะไดแคเปนที่รองรับ
อุตสาหกรรมแบบ  throw-away industry  คือ
อุตสาหกรรมที่เขาเขวี้ยงทิ้ง  เชน อุตสาหกรรมประเภทระบายมลภาวะ
เปนตน ซ่ึงประเทศพัฒนาแลวเขาไมตองการเพราะทาํใหเกดิปญหา
ธรรมชาติแวดลอมเสื่อมโทรม เขาจึงระบายอุตสาหกรรมประเภทนี้ไปยัง
ประเทศที่กาํลังพัฒนา  และเก็บเอาไวเฉพาะอุตสาหกรรมพวกไฮเทค อยาง
นี้เปนตน  

คนไทยเราบางทีก็ไปยินดีพอใจอุตสาหกรรมที่เขานาํเขามา โดยที่
ตัวเองก็ไมไดเปนผูจัดการ ไมไดเปนผูบังคับบัญชา ไมไดเปนผูนํา ไมไดเปน
ผูตัดสินใจ ทั้งที่อุตสาหกรรมนั้นมาดําเนินการอยูในประเทศของเราเอง 
แตอํานาจตัดสินใจอยูในประเทศอื่นโนน เขาเพียงแตมาเอาแรงงานราคา
ถูกที่ประเทศนี ้ พอแรงงานราคาถูกเปลี่ยนไป ชักจะแพงขึ้น เขาก็ยาย
ประเทศ ความเปนนักผลิตทีจ่ะเปนตัวของตัวเองไมม ี เราก็หลงระเริง ไม
รูตัววาเราอยูในภาวะที่ไมมีอะไรเปนของตวัเองแทจริงเลย ไดแตโลดแลนอยู
กับของยืมของกู ความเจรญิทีผ่านมานั้น จึงเปนของลวงตาทั้งสิ้น  



 

 

๘๗ 

 

เพราะฉะนั้น การที่เกิดวิกฤตเศรษฐกิจขณะนี้ จึงเปนภาวะที่ดีที่ควร
จะทําใหเรารูตวัและฟนตัวขึ้นมา อยางนอยทําใหวิเคราะหพิจารณาตนเอง 
แตจะเปนที่นาเสียดายมากถาเราไมรูจักใชวกิฤตนี้ใหเปนโอกาสอยางที่พูด
กันมาก ๆ เราพูดกันมานานแลววาวิกฤตเปนโอกาส แตในทางปฏิบัติ 
เราไดใชโอกาสนั้น หรือทําวิกฤตใหเปนโอกาสขึ้นมาไดจริงหรือเปลา เรื่อง
ที่วานี้ยังเปนที่นาสงสัย  

ถึงจะเปนนักผลิตขึ้นมาได ก็ไมพอจะสรางชีวิตและโลกให
ดี 

ที่พูดมานีเ้ปนตวัอยางที่ฟองวาสังคมของเรามปีญหามากจากบริโภค
นิยม แมแตในชีวิตประจําวันก็เห็นชัดๆ วา เราหลงไหลกบัคานิยมบริโภค 
เชนชอบสนุกสนานอวดโกกัน เราจะหาซื้อของกินของใชโดยมองไปในแง
ของความโกเกอวดกันนี้มาก ในขณะทีสั่งคมอเมริกันที่เปนตนแหลงแหง
ความฟุงเฟอ เปนสังคมที่ถือกนัวามั่งคั่งพรั่งพรอม เขาก็ยังไมมีคานิยมถึง
ขนาดนี้ คนไทยจะซื้อเสื้อผาราคาแพง ๆ มาใส ซ้ือกระเปาตองเอาย่ีหอ
ฝรั่งเศส ราคาใบละหลายพันหรือเปนหมื่น หรืออะไรอยางนี้ ซ่ึงเปนสภาพ
ที่ประเทศอเมรกิาเขาแทบไมม ี 

ขอเลาตวัอยางนิดหนอย อาตมาเดินทางไปอเมริกา ไดพบกับ
ครอบครวัคนไทยที่อยูนั่นมานาน ลูกเขาเกิดที่โนน เรียนหนังสือที่ประเทศ
อเมริกานั้น เขาปรารภใหฟงวา ญาตพิี่นองของเขามาจากเมืองไทย ไดทํา
อะไรที่เขาเห็นวาแปลก คือไปเที่ยวหาซื้อเสื้อผากระเปาอะไรเปนตนที่แพง 
ๆ ใหลูก แตลูกของเขาเองอยูเมืองโนนไมเห็นเอาใจใสเรื่องเหลานีเ้ลย 
เส้ือผาก็ใสของธรรมดา ใหมีใสก็แลวกัน วาไปตามความหมายของเสื้อผา
คือเปนเครื่องนุงหม มีแตงานที่อาจารยเขามอบหมายวาตองทํานั่นทาํนี ่เขา



 

 

๘๘ 

 

มีความรูสึกตอการซื้อขาวของของพี่นองจากเมืองไทย วาเปนพฤตกิรรมที่
แปลก นี้คือลักษณะบริโภคนิยมของคนไทยนี่หนักหนากวาแมแตประเทศที่
เราวามั่งคั่งพรั่งพรอมเปนบริโภคนิยม และพรอมกันนั้นก็อยางที่วาแลว คือ
ขาดฐานของการเปนนกัผลิต มีแตความเปนนกับริโภคอยางเดียว 
เพราะฉะนั้นจะตองแกไขใหคนไทยมาเปนนกัผลิตใหได อยางนอยใหมา
ถวงดุลกับความเปนนักบริโภคไวบาง 

ความเปนนักผลติก็ยังไมพอ เพราะการผลิตหมายถึงการสรางหรือ
ทําขึ้นใหมในทางเศรษฐกิจ ซ่ึงมีความหมายจํากัดมาก การมองการสราง
เชิงเศรษฐกิจคอืการผลิตนี้เปนการมองดานเดียว และการผลิตในทาง
เศรษฐกิจนั้นอาจจะเกิดผลในทางทาํลายไดมาก  

การผลิตในทางเศรษฐกิจทุกครั้ง โดยปกติจะตองทาํใหเกิดการ
ทําลายพรอมไปดวย สมัยกอนโนนถาพูดอยางนี้ก็ไมคอยมีใครยอมรับ แต
เปนความจริงวาการผลิตนั้นในความหมายหนึ่งเปนการทําลายดวย คือใน
การผลิตแตละครั้งก็มกีารทําลายไปดวย เชนทําลายทรพัยากรธรรมชาติ
เปนตน หรอืในกระบวนการผลิตนั้นเองมีการสงของเสยีขึ้นไปในอากาศ 
หรือลงไปในดินในน้ํา ซ่ึงก็เปนการทาํลาย การผลิตในทางเศรษฐกิจจึงมา
กับการทาํลาย หรือเปนการทาํลายในความหมายหนึ่ง 

เพราะฉะนั้นจะตองทําการผลติดวยความระมดัระวัง ไมประมาท 
รอบคอบ และจะตองพยายามกาวตอไปใหเปนการสรางสรรค เพราะการ
สรางสรรคนั้นหมายถึงการกอใหเกิดความดงีาม ความเจรญิงอกงาม ทําให
เกดิประโยชนสุข ที่มองอยางครอบคลุมทั้งหมด วาจะทําใหชีวิตมนุษยดีขึ้น
อยางไร สังคมดีขึ้นอยางไร โลกที่อยูอาศยัทั้งหมดดีขึ้นอยางไร นี้คือการ
สรางสรรค แตถาเอาแคการผลิตก็มองเพียงจะใหเกิดผลในทางเศรษฐกิจ 



 

 

๘๙ 

 

และจบแคนั้น ถาซ้ํารายก็จะเอาแตผลประโยชนตอบแทน อยางที่เรียกวา
เพื่อใหไดกาํไรสูงสุด มันจะทําใหเกิดผลเสียอะไรบางก็ไมคาํนึง  

ในยุคที่ผานมานี้ การมองความหมายของการสรางสรรคจะมุง
ในทางเศรษฐกจิ และมีความหมายแคบอยางที่วามาแลว ฉะนั้นตอนนี้
ประเทศไทยจึงมีปญหา ๒ ช้ัน คือ 

๑. การผลิตทางเศรษฐกิจ เราก็ยังไปไมถึงไหน 
๒. แมเมื่อผลิตทางเศรษฐกิจ เราก็ไมไดคํานึงถึงการสรางสรรคที่

แทจริง ที่เปนประโยชนแกชีวิตและสังคม และแกโลกแหงธรรมชาติ
แวดลอมทั้งหมดดวย  

เราจะคิดช้ันเดียวไมพอ แตเอาเปนวาเฉพาะตอนนี้รวมความก็คือ 
สังคมของเรานีเ้ปนบริโภคนิยมสุดโตง และขาดพื้นฐานทางการผลิต 
จะตองรีบแกไข โดยตองทําใหคนของเราเปนนักผลิต ซ่ึงก็ยังไมพอ จะตอง
กาวตอไปถึงขัน้พัฒนาคนใหเปนนักสรางสรรคใหได  

ลุกขึ้นเดินหนาทําทาจะไปแลว ก็ตองระวังอยาไปติดยา
กลอม 

เมื่อประสบภาวะวิกฤตเศรษฐกิจอยางนี้ขึ้นมา ซ่ึงไดแกการเจอ
ปญหามทีุกขภัยมาบีบคั้นคกุคามแลว  ตามธรรมดาคนเราก็จะตองลุกขึน้
ด้ินรนขวนขวายหาทางออก จะตองวิ่งกันละ แตเอาเขาจริงคนไทยจะลุก
ขึ้นวิ่งหรือไม ก็ยังไมแน ถามาเจอสิ่งกลอมก็จะหยุดเสียอีก  

สังคมไทยนี้มีส่ิงกลอมเยอะ อันนี้คือขอ ๒ ที่บอกเมื่อกี ้คือ ลัทธิรอ
ผลดลบันดาล ซ่ึงไมหวังพึ่งตนเอง แตจะรอคอยความชวยเหลือจาก
ภายนอก หรือเพลิดเพลินมวัเมากับอะไรทีเ่ปนเรื่องเลื่อนลอย หวังพึ่ง
อํานาจดลบันดาลจากภายนอก  



 

 

๙๐ 

 

อํานาจดลบันดาลมี ๒ แบบ คือ 
๑. อํานาจดลบันดาลจากมนุษยดวยกันที่ย่ิงใหญ 
๒. อํานาจดลบันดาลจากสิ่งที่มองไมเห็น  
สังคมไทยนี้ จะวาพูดติเตียนตัวเองกต็องยอม มันเปนอยางนั้น คือ

หวังผลดลบันดาลกันมาก ชอบรอคอยวาจะมีอํานาจภายนอกมาชวย ชอบ
ไปออนวอนขอผล หรือหวังไดจากส่ิงกลอมที่งายๆ เชน การพนัน เวลานี้
ก็ไมเบา เห็นไดชัดวาครอบงําไปทั่วหมด ตางจังหวัดหวยใตดินระบาดไป
ทุกแหง ถาคนเพลิดเพลินอยูกับความหวังจากสิ่งกลอมเหลานี้แลวจะ
สรางสรรคอะไรได เราจะตองรีบแกปญหาทีต่ัวคนนี่แหละ 

สิ่งกลอม มีหลายระดับ เริ่มแตส่ิงกลอมอยางหยาบ เชน สุรา 
ยาเสพติด คนเราจะเพียรพยายามสรางสรรคอะไรสักหนอย พอมาเจอ
ส่ิงกลอมเหลานี้ก็หยุด มัวแตเมา และเสพอยูนั่น และเพลิดเพลินหมกมุน 
มั่วสุมกัน จนเปนอันไมตองทําอะไร แมจะมีทุกขกห็ลบทกุข แตไมไดแก
ทุกข ไดแคหลบทุกข เชนหลบมาดื่มสุรา มาหายาเสพติด พอใหผานเวลา
ไป ปดตาของตัวเองจากทุกขภัยที่เขามาบีบคั้น เหมือนนกกะเรียนหรือนก
อะไรก็ลืมแลว ที่วามันหนีภัย วิ่งไปๆ ตัวมนัสูงๆ โยงๆ มันกลัวตาย มันก็
เอาหัวไปซุกทราย พอหัวซุกทราย มันก็ปดตาตัวเองมองไมเห็นภัยนั้น มันก็
สบายใจเหมือนกับวามนัพนภยั แตที่ไหนได ภัยก็อยูที่นั้นแหละ คนที่เสพ
สุรายาเมากก็ลอมใจตัวเองเหมือนอยางนั้น 

ตอมาก็การพนนั นี่ก็ส่ิงกลอมที่สําคัญ เปนการเพลินหรอืปลอบใจ
ตัวอยูกับความหวังอันเลื่อนลอย หวังวาฉันจะไดเงินจากการพนันนี ้ ก็ฝน
ไป ไปขูดหาเลขกันบาง ไปหาคนใบหวยใหบาง  

เวลานี้สังคมไทยมีอะไรเกิดขึ้นมาแปลก ๆ สัตวประหลาดบาง



 

 

๙๑ 

 

อะไรบาง ก็ไปออนวอนขอหวยกัน เอาสิ่งวปิริตเปนสิ่งวิเศษ เด๋ียวนี้ส่ิง
วิปริตกลายเปนสิ่งวิเศษในสังคมไทยเยอะเหลือเกิน แทนที่จะหาสิ่งวิเศษที่
ประเสริฐแทจรงิ ที่เกิดจากความสามารถสติปญญาอยางแทจริง กลับไป
เอาสิ่งวิปริต เชน กบเจ็ดขา ปลาสองหาง เปนผูวิเศษ ทําไมไมเอาเด็กที่
เกิดวิปรติมาเปนผูวิเศษบางละ สัตววิปริตเรายังเอาเปนผูวเิศษได เด็กเกดิ
ใหมที่พกิารก็นาจะเอาเปนผูวเิศษย่ิงกวานั้น มากราบไหวเด็กพิการยังดีเสีย
กวา และถาอยากใหมีเด็กพิการเปนผูวิเศษเยอะ ๆ ก็ไมยากดวย เพียงกิน
ยาทาลิโดไมดกนัมากๆ ก็ไดผล  

ที่วามานี้เปนเรือ่งที่แสดงวา สังคมของเราอยูกับความหวังหรือความ
กลอมใจ แลวก็ออนแอ คือ พรอมกับการทีก่ลอมใจตัวเองก็ออนแอลงไปๆ 
ไมมีความเขมแข็ง เริ่มตั้งแตกลอมใจดวยสุรายาเสพติด การพนัน แลวก็
กลอมใจดวยอํานาจวเิศษเบื้องหลังธรรมชาต ิ เชน เจาพอเจาแมที่ไปออน
วอนขอผล แมแตมาหาสมาธ ิบางทกี็ยังใชเปนยากลอมอีก  

สมาธินั้น ตามหลักทานเอามาใชเพื่อทาํใหจิตใจพรอมที่จะใชงานได
ดี เรียกวาทาํใหจิตเปนกัมมนยีะ คือเปนจิตที่เหมาะแกงาน แตผลพลอยได
ของสมาธิคือทาํใหใจสงบสบาย พอใจสงบสบาย ก็ใชเปนเครื่องพักผอนได 
ทําใหมีความสขุ จุดนี้แหละที่อาจจะทําใหคนหลงได คือถาคนนั้นยังมีกิเลส
อยู พอไดสุขจากสมาธิก็เพลนิ คราวนีก้็อาจจะใชสมาธิเปนยากลอม เวลา
มีทุกขมีปญหาก็หลบมานั่งสมาธิเสีย ปญหาก็ไมแก ฉะนั้นตองระวังกันไว 
ในสังคมไทยมีความโนมเอียงทีจ่ะใชสมาธิเปนยากลอม จนถึงขั้นติดและ
หลงทางหรือไม 

ตองย้ําวาอันนี้เปนเรื่องที่สําคัญ ถามีทุกขมีปญหาแลวมัวมาติดยา
กลอมก็ไมไปไหน และจะออนแอ วันนี้ที่จริงก็ไมไดพูดอะไรมาก ก็ขอพูด



 

 

๙๒ 

 

เรื่องเกา ๆ ยํ้าแลวยํ้าอีก เวลานี้วิกฤตเศรษฐกิจไดเกิดมาครบปแลวในเดือน
นี้ ควรจะมองดูตัวเองวาเราไดกาวหนาอะไรกันขึ้นบางในวิถีทางของการ
แกปญหา  

ที่นากลวัก็คือ พอไดยินอะไรหนอย ที่พอเปนความหวังได เรากเ็ริ่ม
จะหยุดด้ิน การดิ้นรนขวนขวายของเราก็เลยไมย่ังยืน ทําอยางไรเราจะมี
ความเพียรพยายามที่ย่ังยืนตอเนื่องในระยะยาว การสรางสรรคที่แทจริง
ตองทํากันยาวนาน ไมใชเปนเรื่องชั่วประเดี๋ยวประดาว เราชอบสิ่งที่เปน
เฉพาะหนามาก พอทุกขขึ้นมาก็โวยวายกันใหญ แตพอรูสึกวาเออชักดีขึ้น
หนอย ก็หยุด  

เพราะฉะนั้น เราจะตองมองกวางมองไกลมองลึกลงไปใหมาก 
ขอใหดูตัวอยางสังคมอื่นๆ ที่เขาโลดแลนกาวหนามา ซ่ึงไมใชหมายความวา
เราจะยอมรับวาดี เชน สังคมอเมริกันและสังคมญี่ปุนที่ถือกันวา
เจริญกาวหนา แตขณะนี้ก็ยอบแยบเต็มท ี อยางสังคมอเมริกัน ก็เกิดภาวะ
วิกฤตในทางเศรษฐกิจมาเองเมื่อไมกี่ปนี้ ตอนนี้ฟนตัวขึน้มา ก็ไมใชจะ
ย่ังยืนถาวรอะไร ลึกลงไป ทามกลางภาวะเศรษฐกิจทีดี่ขึ้นนั้น สังคม
อเมริกันก็มเีช้ือโรคหลายอยางที่จะบั่นรอนสังคมอยางหนัก มิใชจะมีความ
มั่นคงปลอดภัยอะไร  

แตเอาละ ในดานหนึ่งนั้นเรานิยมความเจริญกาวหนาทางเศรษฐกิจ
และในทางวตัถขุองเขา และความเจริญทางเศรษฐกิจนั้นเราก็ตองยอมรับ
วาเปนสิ่งหนึ่งทีจํ่าเปน แตเปนเพียงวาอยาไปหลงเพลินมัวเมา และก็อยา
เอามาเปนตัวตดัสินความเจรญิทั้งหมด  



 

 

๙๓ 

 

เบ้ืองหลังประเทศที่พัฒนา คือประวัติการฟนฝาทุกข
ภัย 

จุดที่ควรสนใจก็คือ พวกประเทศพัฒนาเหลานี้เจริญมาไดอยางไร 
อยางที่กลาวเมือ่กี้นี้ ความเจรญินั้นมาจากภมูิหลังของเขา พูดภาษาพระวา
เปนผลกรรมของเขานั่นเอง เวลาเรามองสังคมอื่นเรามกัจะมองที่ผลโดยไม
มองดูเหต ุ การมองผลก็คือมองสภาพที่เขาเปนอยู ซ่ึงเปนปรากฏการณ
ปจจุบันวาเขากินอยูกันอยางไร มีกินมีใชพรั่งพรอมอยางไร และนี่ก็คือ
สภาพความเจรญิ แตไมไดมองวาตัวเหตุปจจัยที่ทําใหเขาเจริญอยางนั้น
เปนมาอยางไร  

ขอใหดูตัวอยางสังคมอเมริกันวาที่เจรญิมาไดอยางนี้  เขามภูีมิหลัง
มาเปนรอย ๆ  ป  ตอเนื่องมาจากยุโรปอยางไร อารยธรรมตะวันตกมีภูมิ
หลังอยางไรจึงมาเปนอยางนี ้ ปจจัยสําคัญคือแรงบีบคั้นทุกขภัย ทําให
ประเทศเหลานีด้ิ้นรนขวนขวายแคไหน  

ไมตองเอามาก แคมาอเมรกิาแลวเทานั้นแหละ ไมตองพูดถึงใน
ยุโรปที่แกก็ด้ินแทบตายมากอนแลว ถูกภัยคุกคาม มีการฆาฟนเขนฆากัน
ทางการเมืองทีเ่นื่องจากศาสนา อยูประเทศมีหวังตาย ๙๐ หรือ ๙๙ 
เปอรเซ็นต ตองลงเรือหนีภัยหนีตาย แมจะตองขามน้ําขามทะเลทีเ่ส่ียงภัย
อันตรายในทองทะเลอยางยิ่ง แตยังมีทางรอดมากกวา เพราะฉะนั้น ทั้งๆ ที่
การเดินทางนั้นแสนจะทุกขยาก มองไมรูวาขางหนาจะเปนอยางไร ก็ขอไป
ตายดาบหนา แลวก็หนีมา จนขึ้นฝงอเมริกา ที่นิวยอรค บอสตัน บัลติมอร 
อะไรพวกนี ้ 

ขึ้นฝงอเมริกามาแลว มองไปขางหนา มีแตปาดงพงไพร แถมยังไป
เจออินเดียนแดงที่พวกตนนึกวาปาเถื่อน ที่จริงอินเดียนแดงเขาก็มวีัฒน-



 

 

๙๔ 

 

ธรรมของเขามากเหมือนกัน พวกผิวขาวก็ไปบุกรุกดินแดนของเขา เมื่อ
มองไปขางหนามีแตดินแดนที่ยังไมรูอะไรทั้งนั้น หันไปมองขางหลังก็เปน
ทะเล ถอยไมได ตองไปขางหนาอยางเดียว ขางหนาก็คือทศิตะวันตก ถิ่นที่
อยูก็เปน frontier คือเปนพรมแดน เลยไปก็เปนเขตทียั่งไมไดบุกเบิก  
ความหวังอยูทีต่องมุงไปขางหนา บุกฝาไปเรื่อยๆ ตลอดเวลารอยๆ ป
ตอจากนั้น จึงเปนระยะเวลาแหงการมุงหนาไปตะวันตกอยางเดียว จนมี
คําพูดแบบอเมริกันวา “Go West, young man!” เจาหนุม 
จงมุงหนาไปตะวันตก คตินี้เรยีกวา Frontier  

Frontier แปลวาพรมแดน ซ่ึงในที่นี้มีความหมายพเิศษ เนื่อง
ดวยภูมิหลังของสังคมอเมริกัน หมายถึง คติบุกฝาพรมแดน คือการที่
ตองมุงไปขางหนา บุกเบิกฟนฝากาวขามพรมแดนออกไป ไปหาทรพัยากร
และความอุดมสมบูรณขางหนาอยางเปยมดวยความหวัง พรอมกันนั้นก็
เส่ียงภัยอันตรายที่ทําใหตองตืน่ตัวตลอดเวลา และตองขยันขันแข็ง นี่คอื
ภาวะทีถู่กทุกขบีบคั้นภัยคุกคาม ที่ทําใหคนตื่นตัว และมุงมองไปขางหนา 
พยายามกาวตอไป เพราะฉะนั้น คต ิfrontier นี้จึงอยูเบื้องหลังความ
เจริญของอเมรกิันที่คนชาตินีภู้มิใจยิ่งนัก 

คต ิfrontier นี้นาทาํวิทยานิพนธ  นักประวัติศาสตรอเมริกันเอง
ก็ทํามาแลว นาย Turner เปนคนชี้ความสําคัญของคติ frontier 
ใหเห็นวา อารยธรรมอเมริกันเจริญขึ้นมาจากคต ิ frontier นี้ ที่เขา
ตองบุกตะวันตกเรื่อยไป และตองเผชิญกับภยันตราย สูรบทั้งกับพวกหา
อาณานิคมดวยกันเอง ทั้งฝรั่งเศส ทั้งเสปน แลวยังตองเจอกับอินเดียนแดง
ซ่ึงรบกันตลอดมา  

ภัยอันตรายนี้ ทําใหคนเขมแขง็ ความทกุขทาํใหคนตองตื่นตัว ตอง



 

 

๙๕ 

 

พยายามแกปญหา เมื่อเจอทกุขเจอปญหากเ็ปนธรรมดาที่จะตองพยายาม
คิดแกไขและตองใชปญญา ปญญากเ็จริญงอกงาม ความสามารถก็เกดิมี
ขึ้น   

ชีวิตจะรุงเรือง สังคมจะเลิศล้ํา                                  
ตองหมั่นทําแบบฝกหัดไมวางเวน 

คนเรานี้จะเจรญิขึ้นมาเฉย ๆ ไดอยางไร คนที่อยูทามกลางความสุข
นั้นพัฒนายาก ความสามารถเกิดไดยาก คนโดยมากพัฒนาจากความทุกข
และปญหา ปญหาทําใหคนพฒันา เราพูดไดวา ปญหาคือเวทีพัฒนา
ปญญา  คนที่เกงกค็ือคนที่สามารถพลกิปญหาใหเปนปญญา  ถาเรา
เปลี่ยนปญหาเปนปญญาได ก็คือความสําเร็จ และปญหาก็จะจบสิ้น
หายไปเมื่อเราเกิดปญญา  

ปญหากับปญญานี้เปนคูตรงขามกัน เราจะตองเปลี่ยนปญหาให
เปนปญญา แตเราจะไดปญญาเราตองเจอปญหา เพราะฉะนั้น ชีวิตและ
สังคมที่เจอปญหาจึงนับวามีโชคดีในแงหนึ่ง   

ชีวิตก็ตาม สังคมก็ตาม จะเจริญไดดี ตองมีแบบฝกหัด คนที่มีแต
ความสุขนั้น ชีวิตไมมีแบบฝกหัด เมื่อชีวิตไมมีแบบฝกหัดก็ไมไดฝกตนเอง 
จึงเจริญไดยาก  เพราะฉะนัน้จึงขอใหเราภมูิใจเถิด สังคมไทยตอนนี้อยา
ทอแท เจอทุกขเจอภัยแลวตองเขมแข็ง และมองใหถูก คือมองอยางที่วา
เมื่อกี้วา เราเจอแบบฝกหัดแลว  ถาเราไมเจอแบบฝกหัดเราจะไมเขมแขง็ 
แตจะออนแอเหมือนกอนนี้ที่เปนมา เพราะที่ผานมาแตกอนนี้เราออนแอ
และไมรูจักสรางสรรค เพราะเราไมเจอแบบฝกหัด ตอนนี้ดีแลวที่เราได
แบบฝกหัด ขอใหเรามาชวยกนัทําแบบฝกหัด โดยตั้งทาทตีอสถานการณให
ถูกตอง เมื่อตั้งทาทถีูกตองแลวจะเกิดกาํลังใจ  



 

 

๙๖ 

 

คนที่มีทกุขบีบคัน้มีภัยคุกคามนัน้ อยางที่บอกแลววา โดยธรรมชาติ
ก็ควรจะลกุขึ้นด้ินรนขวนขวายอยูแลว  แตการที่จะไมลุกขึ้นด้ินรน
ขวนขวายยอมเปนดวยเหต ุ๒ อยาง  

อยางที่หนึ่ง คือ ยากลอม พอจะลุกขึ้นด้ินสักหนอย เจอยากลอม
เขาก็เลยสบาย เพลิน รอความหวัง รอโชค รอการดลบันดาล หรือไมก็ 

อยางที่สอง คือ มัวแตระทดระทวยออดออนคร่ําครวญ ซํ้าเตมิตัวเอง
เสีย เพราะคนที่สุขมานานจนเคยชินกับความสุขนั้น พอเจอทุกขเขา บางที
ปรับใจไมทัน แทนที่จะลุกขึ้นด้ินรนขวนขวายก็มวัแตโอดโอยกอดเขาเจา
จุกเสีย 

ย่ิงในสภาพวิกฤตอยางนี้ ทุกขหรือปญหาจะมาแบบเงียบและลึก 
ไมเห็นชัดเจนตืน่เตนเหมือนการรบพุงสงครามแบบใชอาวุธทีเ่รียกวา hot 
war ไมใชสงครามรอน  กเ็ลยทําใหเราย่ิงนอนใจ ภัยลึก ๆ ภัยเงียบ ๆ 
ของภาวะวิกฤตเศรษฐกิจแบบนี้ไมมีการเสียเลือดเสียเนื้อ ไมไดรบราใช
อาวุธ จึงทําใหประมาทไดงาย และเมื่อมัวเพลินอยู ก็ไมรูตัว  

ถาเปนภัยอันตรายแบบสงครามรอนจะรูสึกตืน่ตระหนกคับขนัจวน
ตัว ถามันมาถงึตัวเราจะตองตายหรือบาดเจบ็ เมื่อเรากลัวตายกต็องลุกขึ้น
สูหรือหนีอยางแนนอน แตภัยเย็นแบบนี้บางทีก็เลยเย็นตายไปเลย 
เพราะฉะนั้นตอนนี้จึงถึงเวลาที่จะตองปลุกใจคนไทยขึ้นมา และจุด
แกปญหาก็อยูที่คุณภาพมนุษยนี่แหละ 

อยากจะใหสนใจเรื่องวิกฤตคณุภาพมนุษย ซ่ึงสําคัญกวาวิกฤต
เศรษฐกิจ  บางทีเราอาจจะเพลินกับการที่จะแกวิกฤตเศรษฐกิจโดยหวัง
ความชวยเหลือจากผูอ่ืน แลวก็ย่ิงลืมตัวหนักเขาไปอีก การแกปญหาอยาง
นั้นไมใชการสรางสรรคที่แทจริง ที่เปนแกนสารและยั่งยืน การแกปญหาที่
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ย่ังยืนตองเกิดจากการสรางสรรคความเจรญิดวยฝมือของเราเอง ในสังคม
ของเรา ซ่ึงหนีไมพนจากการที่จะตองเปนนักผลิตนักสรางสรรค   

การที่จะเปนนักผลิตนักสรางสรรคได จะตองมีความเขมแข็งและ
ทําจริงทาํจัง ดวยความเพียรพยายามอยางมั่นคงอดทนระยะยาว ไมใชทํา
วูบๆ วาบๆ และมิใชวาไดมาเพียงดวยความฝน หรือรอการหยิบย่ืนให นา
สังเกตวาเวลานี้สังคมไทยมีนักรอการหยิบย่ืนใหมากมายเหลือเกิน  

เรื่องเกาที่พูดบอยๆ เพราะถอืวาเปนเรื่องที่ตองย้ําก็คือ สังคมไทย
เวลานีถ้ึงจุดสําคัญแลวที่จะเริม่สรางสรรค  และเปนกาลเวลาซึ่งมีแงมองที่
ดีหลายอยาง ดังที่วาเมื่อกี้ ระยะที่แลวมาเปนชวงเวลาแหงการทาํลาย 
ตอไปนี้จะตองถึงเวลาแหงการสรางสรรค แลวสังคมไทยยุคนี้จะเปนยุค
ของการสรางชาติ ซ่ึงจะเปนการสรางสรรคระยะยาว คนไทยจะตองมี
ความเข็มแข็ง  

ตลอดระยะเวลาที่ผานมาเราสะสมแตความออนแอ ความเปนนัก
บริโภคที่ชอบหาความสุขสําราญก็แสดงลักษณะของความออนแออยูในตัว
แลว ความเปนนักรอผลดลบันดาลย่ิงซ้าํความออนแอนั้นใหหนักลงไป
อีก ทั้งคูนี้ไมเปนนักทํา ถึงตอนนี้จะตองเปลี่ยนทั้งหมด แตจะเปลี่ยนไหว
หรือเปลา   

ลัทธิรอผลดลบันดาลเวลานีค้รอบคลุมสังคมไทยไปทั่ว และบริโภค
นิยมก็ครอบงําไปหมด ขอใหชวยกันคิดวาเราจะแกไหวไหม ขนาดมีวกิฤต
เศรษฐกิจอยางนี้ ซ่ึงบังคับใหตองประหยัด เราก็ประหยัดเพราะจําเปนจําใจ 
แทนที่จะประหยัดโดยเปนนิสัยหรือดวยปญญาทีเ่ขาใจเหตผุล 

มีญาติโยมมาเลาใหฟงวา อยางแถวประชานเิวศน ตอนนี้ส่ิงบริโภค
อะไรตาง ๆ ราคาแพง คนตองทําอาหารกินเองกันมากขึ้น ซ้ือของราคาถูก



 

 

๙๘ 

 

ลง รานอาหารก็ปดไปมาก ดูคลายๆ วาคนเราประหยัดขึ้น โดยทําอาหาร
เองหรือกินของถูกลง แตพอมองใหชัดอีกหนาย ปรากฏวา “ผับ” ผุดขึ้นมา
มาก ในชวงวิกฤตเศรษฐกิจนี่แหละผับเกิดขึ้นเยอะแยะ กลับเพิ่มมากกวา
เกา กลายเปนอยางนั้นไป ความเปนบริโภคนิยมไมไดลดลงไปกับวิกฤต
เศรษฐกิจนี ้แสดงวา ทุกขภัยยังไมเปนแบบฝกหัดสําหรบัพวกเราเลย  

ถาจะแกปญหากันจรงิ เราจะตองเอาทุกขภัยในวิกฤตมาเปน
แบบฝกหัดใหได เพื่อฝกพวกเราใหเกง ใหสามารถ ใหพัฒนาตัวเอง ใหมี
สติปญญาความแกลวกลาเขมแข็งเพิ่มขึ้น  

การประหยัด คือแบบฝกหัดแรกที่รอพิสูจนคนไทย 
แมแตการประหยัดก็ตองมีแงความหมายวา การประหยัดที่แทคือ

อยางไร ความหมายที่เขาใจกันทั่วไปของการประหยัดคอืการกินนอยใช
นอย ใหส้ินเปลืองนอย ๆ ซ่ึงก็ดีในระดับหนึ่ง แตอาจจะแคบไป และ
อาจจะมาพรอมดวยการเสียสุขภาพจิตก็เปนได  

ตัวอยางเชน พอแมอาจจะบอกลูกวา เงินทองเรานอยลง ตอไปนี้ลูก
จะตองใชเงินนอย ๆ หนอย ลูกบางคนก็อาจจะเห็นเหตุผลและรวมมือ 
แตหลายคนก็อาจจะไมสบายใจ เคยใชจายงายสะดวก ก็ตองมายับย้ัง
ตัวเอง คือตองถูกบีบคั้นนั่นเอง จะกินใชอะไรก็รูสึกบีบคั้นไปหมด ใชเงินใช
ทองก็ไมคอยจะได  ก็ทกุขสิ สุขภาพจิตกเ็สีย  

ฉะนั้นเราจะตองมีวิธีการประหยัดที่ถูกตอง คือประหยัดแบบฝกฝน
พัฒนาคน หมายความวาจะตองเอาการประหยัดมาเปนเครื่องฝกคน 

ถามองในแงการฝก การประหยัดก็คือการพัฒนาความสามารถ 
พัฒนาอยางไร เรามาดูความหมายของการประหยัดกันใหม  

การประหยัดคอือะไร คือการใชของนอยที่สุดใหเกิดประโยชนมาก



 

 

๙๙ 

 

ที่สุด  หนูมีเงินเทานี้หนูจะสามารถใชมันใหไดประโยชนมากที่สุดอยางไร 
มันจะเปนเครื่องทดสอบความสามารถของหนูนะ เอา ลองคิดดูซิวา ถาเรา
มีเงิน ๑๐๐ บาท เราจะทาํใหเกิดประโยชนมากที่สุดไดอยางไร    

การประหยัดแบบฝกนี ้ไดผลถึง ๓ อยางพรอมกัน คือ 
๑.  ใชจายนอย ไมส้ินเปลือง 
๒. พัฒนาความสามารถของเด็ก ทําใหเด็กตองคิดวาเราจะใชเงิน

อยางไร ใหเงินนอยที่สุดไดประโยชนมากที่สุด   โดยเฉพาะจะพัฒนาดวย
การรูจักใชความคิด รูจักใชโยนิโสมนสิการ ฝกปญญาในการวางแผน 

๓. สุขภาพจิตดี มีความสุข เพราะเด็กจะภูมิใจวาเราใชเงินแคนี้
สามารถทําประโยชนไดมาก และภูมิใจที่มีความสามารถนัน้ แกก็ดีใจและมี
ความสุขวาตัวไดและทาํได ไมใชเสีย แทนที่จะเสียใจมีความทุกขเพราะตอง
ถูกบีบถูกคั้นใหใชเงินนอย ก็กลับตรงขาม กลายเปนดีไป   

นี่เปนตัวอยางของการที่จะใชวิกฤตเปนโอกาส และประหยัดใหเปน
ประโยชน  วกิฤตจะฝกมนษุยไดมากมายถาเราใชเปน  แตถาใชไมเปนก็
มัวแตมาทุกขระทมตรอมตรมซบเซาจับเจา  หรือไมก็รอผลดลบันดาล 
อยางที่วาแลว   

นี้เปนตัวอยางใหเหน็วา เรื่องตาง ๆ มีแงมองใหเปนประโยชนได
ทั้งนั้น แตเรือ่งประหยัดนั้นตรงกับสถานการณขณะนี ้ เพราะฉะนั้นจึง
ขอใหเปลี่ยนความหมายของการประหยัด ที่วาเปนการจาํเปนจําใจใชนอย
บีบคั้นตวัเอง ตองลําบากในการใชเงิน ไมไดของที่อยากไดอะไรตาง ๆ ซ่ึง
เปนความทุกขนี้ เปลี่ยนใหมาเปนการฝกความสามารถในการใชทรพัยากรที่
เปนการพัฒนามนุษย  

โดยเฉพาะก็คือเด็กหรือเยาวชนนั้นจะตองเนนใหมาก ฝกใหดีเลย 



 

 

๑๐๐ 

 

วาหนูจะใชของนอยนี้อยางไรใหเกิดประโยชนมากที่สุด เด็กก็จะใชนอย
อยางมีความสขุ พรอมไปกับการฝกฝนพัฒนาตวัเอง คือพัฒนา
ความสามารถ โดยเฉพาะในทางปญญา เชนเด็กจะรูจักวางแผน และมีวินัย
ในทางความคิด 

ขอใหรูทันวาความทุกขมากมายที่ฝรั่งเจอมาทาํใหเขาเปนนักวางแผน 
ไมใชวาฝรั่งเกงอะไรพิเศษ แตเปนเรื่องของคนเมื่อเจอทุกข ประสบปญหา 
มีทั้งภัยจากมนุษยดวยกัน และภัยจากธรรมชาต ิ ลวนเปนบทเรียนและ
แบบฝกหัดจากชีวิตจริงที่ประสบการณมาสอน ทําใหตองคิดแกปญหา  
การแกปญหานัน้ ก็มีทั้งปญหาเฉพาะหนาและปญหาระยะยาว  ทําใหตอง
คิดวางแผน  ทั้งวางแผนก็เกงขึ้น  และยอมทําการหนักเหนื่อยที่เปนเรื่อง
ระยะยาวไดดวยความอดทน  

คนไทยไมคอยมีอยางนี้ เราทําอะไรกท็ํากันระยะสั้น ๆ แมแตจะ
วางโครงการอะไรสักอยาง เราก็ไมคอยคิดทําระยะยาว  ฝรั่งกวาจะจัด
สัมมนาทีบางทคีิดสองป วางแผนกันนาน คนไทยเราไปเห็นก็นึกวาแปลก 
ทําไมฝรั่งคิดกันนานนัก  เขาเคยถูกบีบคั้นมานาน ทุกขภัยทําใหเขาตอง
หาทางแกปญหา  แมแตสภาพแวดลอมและความเปนอยูที่ตางกันมากใน
ฤดูกาลตางๆ ของแตละป ซ่ึงเปนเรื่องของความเปนความตาย หรือความ
ทุกขความเดือดรอนอยางมาก ก็สอนใหเขาตองเตรียมการกันอยางจริงจัง 
การวางแผนก็เกิดขึ้น   

ถาเด็กประสบภาวะอยางนี้แลวเรามีแบบฝกหดัใหทํา แกจะเริ่มรูจัก
วางแผน การวางแผนจะมาพรอมดวยการใชปญญา และมนุษยจะพัฒนาใน
การแกปญหา ตัวอยางก็คือการประหยัดนี่แหละที่บอกวา เอา…ใชเงินนอย 
ใหไดประโยชนมากที่สุด แลวเด็กก็คิดวางแผนการใชเงิน พัฒนา



 

 

๑๐๑ 

 

ความสามารถและสติปญญา พรอมกับมีสุขภาพจิตดีไปดวย   
คิดวาไดพูดมานานจะหมดเวลาแลว ก็เอาเทาที่นกึออกขณะนี้ก็แลว

กัน ที่พูดมานีก้็เปนเรื่องเกี่ยวกับสถานการณปจจุบัน ถามีคําถามอะไรก็
อาจจะคุยกันนิดหนอย อาจารยคงจะเปดโอกาสใหนกัศกึษาสอบถาม 



 

 

๑๐๒ 

 

ตอบนักศึกษา 
ถาม - ที่พระคุณเจาบอกวาคนไทยยังไมมีคุณภาพ  สภาพคุณภาพของ

คนไทยคืออยางไร 
ตอบ - ที่เดน คือความออนแอ  
ถาม  - อยากจะทราบวา ตอนนี้คนไทยไดตระหนักรูถึงภาวะวิกฤตตรงนี้

หรือยัง  ทั้งในระดับครัวเรือน  ในระดับประเทศชาต ิและระดับ
สังคม  คนไทยไดตระหนักหรอืยัง 

ตอบ - ความรูตระหนกันี่นอยอยางยิ่ง  ทั้ง ๒ ช้ัน คือ 
  ๑. ตัวภาวะวกิฤตเองที่เปนทุกขอยูนี่ ก็รูกันแบบผิว ๆ 

เผิน ๆ รูแบบพรา ๆ มัว ๆ ไมชัด สังคมของเราวกิฤตอยางไร 
สภาพปญหาของเราเปนอยางไร คนไทยเห็นไมชัดเลย   

  ๒. ตัวเหตุปจจัยทีท่ําใหเกิดวิกฤต ก็ย่ิงไมชัดใหญ  
  เพราะฉะนั้นจึงตองเริ่มดวยการชี้ใหชัด  อยางคุณภาพ

ที่วาออนแอและไมเปนนักสรางสรรคไมเปนนักผลิตนี่ เรากไ็ม
ตระหนกัรูตวัเลย ฉะนั้นจึงตองชี้ปญหากนัดวย โดยเฉพาะ
ผูบริหารประเทศชาตินั้น อยากจะใหกระตุนประชาชนใหไม
ประมาท   

  เทาที่ผานมารูสึกวาคอยจะเอาไรมาปลอบใจกันไว  การ
ปลอบใจนั้นจะตองมุงในแงที่จะทําใหเกิดกําลงัใจเทานั้น ถา
ปลอบใจแลวทาํใหเกิดความนอนใจ เพลิดเพลิน กระหยิ่มใจ 
แลวนิ่งเฉย หรือรอคอย ก็ใชไมได   

  คนเราบางครั้ง เมื่อเสียขวญัก็อาจจะตองมีการปลอบใจ



 

 

๑๐๓ 

 

บาง  เพื่อใหใจผอนคลายลงได หยุด ไดพักแลวตัง้สติได  แต
ถาปลอบใจไมเปน จะกลายเปนทําใหเพลิดเพลิน หวังพึ่งพา แลว
ก็หยุด หรือมัวนิ่งนอนใจ เพราะฉะนั้นจะตองปลอบใจแบบทําให
เกิดกําลังใจ ปลอบใหเกิดกําลังสู ที่จะเขมแข็ง ทําการ
สรางสรรคตอไป   

  แตอยางที่มีผูถามเมื่อกี้วา  แมแตความรูตระหนกัในตวั
ปญหาก็ไมม ี เพราะฉะนั้นเราจะตองจี้ส่ิงเหลานี้ใหชัดเดนขึน้มา  
เหมือนอยางเรือ่งการเปนนักบริโภค การเปนนักรอผลดล
บันดาล ก็ใหเห็นวา มีโทษมีความเสียหายอยางไร มันจะนํา
ความเสื่อมมาสูสังคมของเราอยางไร  

  สังคมของเรากาํลังอยูในวิกฤต วิกฤตนี้เปนจุดเปนจุด
ตาย หรือจุดหักเล้ียวระหวางวิบัติกบัวิวัฒน  คือมันไมถึงกับวิบตั ิ
แตมันพรอมที่จะวิบัต ิ  พรอมกันนั้นถาเราแกไดมันจะกลับเปน
วิวัฒน  เพราะฉะนั้น วิกฤตจึงอยูระหวางววิฒันกับวิบัต ิถาเรา
แกได มันก็เปลี่ยนจากวิกฤตเปนวิวัฒน  ถาเราไมสามารถแก 
วิกฤตนั้นกก็ลายเปนวิบัต ิ   

  อยางที่พูดแลวแตตน  เหมือนกับวาเราอยูในกระแสน้ําที่
กําลังหลงเลนน้ําเพลินอยู จนกระทั่งน้าํไหลมาใกลปากเหว น้ํา
จึงตื้นลง ในลําน้ําใหญไกลปากเหวนั้นจะลึก จะเลนกัน
เพลิดเพลินไมรูตัว แตพอมาใกลปากเหวน้ําจะตื้นมากและจะมี
โขดหินเกาะแกงเยอะ ตอนนี้แหละกระแสน้ําจะพาเราชนเขากับ
โขดหิน นี่คือจุดวิกฤต ซ่ึงใกลปากเหวแลว  

  วิกฤตกค็ือตอนที่อยูตรงปากเหว จุดระหวางวาจะลงเหว



 

 

๑๐๔ 

 

หรือจะกาวกลับไป ถาลงเหวก็เปนวิบัติ แตถาตะเกียกตะกาย
แกไขกลับมาได ก็นําตัวขึ้นฝงหรือยอนกลับไปในทางที่ปลอดภัย 
ก็จะกลายเปนววิัฒน แตตอนวิกฤตนี้ตองเจ็บปวดหนอยเพราะ
เจอโขดหินเขาแลว จึงเปนตอนที่สําคัญ แตเราอยาไปเอาวิบัติ
ก็แลวกัน  ตองบอกคนไทยวา อยาเอาเลยวบิัต ิ เอาวิวัฒนดีกวา 
แลววิกฤตนี่จะเปนจุดตอวิวัฒนที่สําคัญมาก  

  ก็อยางที่วาแลว ประเทศชาต ิหรือสังคมตางๆ ที่เขาเจริญ
พัฒนามา เขาก็มาจากทุกข มาจากปญหาทั้งนั้น เราเขาใจวา
อิสราเอลนี่คนแข็งเกงเหลือเกนิใชไหม นั่นเพราะอะไร เหน็ชัดๆ 
วาภัยมันลอมอยู จะตายไดทุกวินาที แทบจะนอนหลับไมได 
ตองตื่นตัวพรอมตลอดเวลา เพราะฉะนั้นเขาจึงพูดกันวา 
คนอิสราเอลทกุคน ลงเรือตองขับเรือได ขึ้นรถตองขับรถได ขึ้น
เครื่องบินตองขบัเครื่องบินได ตองมีคติอยางนี้เลยนะ 
หมายความวาภัยคุกคามบีบเรงตัวจนกระทั่งวา ทุกคนตอง
พรอมที่จะทาํการทกุอยางได แตคนทีอ่ยูทามกลางความสุข
มักจะมัวเพลิด   เพลินหลงระเริงมัวเมาผัดเพี้ยนอยางที่ชอบพูด
วา  เมื่อไรก็ได  ไมเปนไร 

  คําวา “ไมเปนไร” ของคนไทยนี่ ฝรั่งเอาไปวิเคราะห
เหมือนกัน เพราะมันมีความหมายหลายอยาง  “ไมเปนไร พรุงนี้
ก็ได”  ถาไมเปนไรแบบนี้ก็ประมาทละ คือเทากับผัดเพี้ยน  

  แตบางท ี“ไมเปนไร” ก็หมายความวามเีมตตากรุณา คุณ
ทํารายฉัน หรอืคุณทําใหฉันเจ็บ ฉันก็ไมวาอะไร ไมจองเวร ไม
เปนไรนี่ความหมายกวางจนฝรั่งไมรูจะหาศัพทอะไรมาแทน   



 

 

๑๐๕ 

 

  อยางไรก็ตาม ก็ตองระวังอยางที่วาแลว คือเราจะตอง
วิเคราะหสภาพชีวิตและสังคมของเราใหชัดเจนมากขึ้น   อยางที่
ทานผูถามเมื่อกี้วาอยูในความไมรูตระหนกั ก็คือไมชัดเจน
นั่นเอง ตัวปญหาก็ตองชี้ใหชัดวา สภาพคุณภาพของคนไทย
ขณะนี้เปนอยางไร และเหตปุจจัยตางๆ ก็ตองพยายามสืบคน
เอามาวากันใหชัด แลวก็ปลุกใจคนไทยใหไมประมาท   

  โดยเฉพาะผูบรหิารประเทศชาต ิ จะตองนําเสนออะไร
ตางๆ ที่ปลุกเราความไมประมาทอยูเสมอ  เงินชวยเหลือของเขา
ไมใชเปนสิ่งที่จะทําใหเรามัวมาเพลิดเพลินนอนใจ ที่จริงมันก็มา
พรอมกับภัยอันตรายนั่นแหละ ถึงแมไมมีภัยอันตรายอื่น ความ
หลงระเริงเพลิดเพลินก็จะเปนนิสัยเสียของเราตอไป  

  ฉะนั้น ตองใหมีความรูสึกตอเงินที่เขาใหยืมมากูมาดวย
ความรูสึกจําใจอยางยิ่ง เมื่อมีความจาํใจก็ทาํใหเราคิดวาจะตอง
รีบแกไขตัวเอง  จะตองสรางสรรคเพื่อใหพนจากการทีต่องจําใจ
อยูกับเงินกูเงินยืมนี้  ไมใชไดเงินกูเงินยืมมาก็เพลินสบาย เออ 
มีเงินใชแลว หายทุกขแลว ก็เพลินตอไป  

  อาว  เด๋ียวจะพูดมากไป  จะตอบปญหานดิเดียวพูดเสีย
ยืดยาว  มีอะไรอีกไหม  เจรญิพร 

นักศึกษา  - พระเดชพระคณุเจาก็ไดเมตตาใหขอคิดกับพวกเรา ใน
เรื่องแนวทางปฏิบัติในยุควกิฤตทางเศรษฐกิจ วาเราจะววิัฒน
อยางไร ซ่ึงเปนขอคิดที่เราจะนําไปเปนหัวขอของการอภิปราย
รวมกันในชวงตอไปคะ 
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