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ถาอยากพนวิกฤต
ตองเลิกติดไสยศาสตร∗

หลงัฉนัอาหารเพล กอนพระสงฆจะอนุโมทนา ตอนนี้
มาคิดวาจะพูดธรรมใหฟงวันละเล็กละนอย แตเปนรายการ
เบ็ดเตล็ด เรียกวา “ทบทวนขอธรรมเบ็ดเตล็ด” นึกอะไรขึ้นได
ก็พูดไป

สําหรับเพลวันนี้มานึกถึงเรื่องที่พูดเมื่อวาน วานนี้ได
พูดใหญาติโยมฟงเกี่ยวกับสถานการณปจจุบันนี้ ท่ีบางคน
เรียกวาเปน วิกฤติการณทางเศรษฐกิจ ผูคนมีความเดือดรอน
เพราะปญหาเรื่องเงินเรื่องทอง

ในสภาพเชนนี้จะตองมีการปฏิบัติตัวใหถูกตองเพื่อ
จะอยูดวยดี และเพื่อจะแกปญหาใหเสร็จสิ้นไป อาตมาก็เลย
ไดพดูถงึคตอิยางหนึง่ ในการปฏบัิตติอปญหาหรอืสถานการณ
อยางนี้วา
                                                                                
∗ รายการทบทวนขอธรรมเบ็ดเตล็ด ภาคเพล วันอาทิตยที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๔๐
ณ วัดญาณเวศกวัน
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“คนฉลาดทาํเคราะหใหเปนโอกาส
แตคนประมาททาํโอกาสใหเปนเคราะห”

น่ีเปนคติตามหลักพระพุทธศาสนาที่สอนไววา เมื่อ
เราประสบสถานการณ ไมวาจะดีหรือรายก็ตาม ตองหา
ประโยชนจากมันใหได แมแตเปนเคราะหก็ตองทําใหเปน
โอกาส หรือหาประโยชนจากเคราะหน้ันใหได คติน้ีถาเปนคน
ไมประมาทและเปนคนฉลาดก็สามารถทําได อยางนอยก็ถือ
เปนโอกาสที่จะกระตุนเตือนใหคนของเราไดสติ แลวก็มี
ความเขมแข็ง แตถามัวคร่ําครวญโอดโอยตีโพยตีพายกันอยู
ก็เสียเวลาเปลาๆ และเปนการซ้ําเติมตัวเองดวย

เมื่อพูดถึงคติน้ีไปแลวก็มีอาจารยท่ีเปนผูฟงทานหนึ่ง
ตั้งขอสังเกตขึ้นวา เมืองไทยเวลานี้คนไมคอยทําเคราะหให
เปนโอกาส แตเวลามีเคราะหก็ไปสะเดาะเคราะห อันนี้ก็เปน
สภาพของสังคมไทยอยางหนึ่ง ซ่ึงเปนขอท่ีนาพิจารณา วันนี้
ก็เลยจะพูดเรื่องการสะเดาะเคราะห

ไสยศาสตรดีอยางไร?
การสะเดาะเคราะหน้ีเปนวิธีปฏิบัติอยางหนึ่งเกี่ยว

กับความเชื่อถือในเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เรื่องไสยศาสตร หรือ
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เรื่องอํานาจดลบันดาล ซ่ึงเวลานี้แพรหลายมากในสังคมไทย
เราควรจะวิเคราะหดูขอดีขอเสีย

คนที่สะเดาะเคราะหน้ัน สิ่งที่ไดอยางหนึ่งก็คือความ
สบายใจ ทําใหเกิดความอุนใจข้ึน หรืออาจจะมีความหวัง
และคนก็มองวาการสะเดาะเคราะหและเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรืออํานาจดลบันดาลทั้งหลายนี้ เปนเรื่องศาสนา ก็เลยมีผู
พูดกันวา ศาสนานั้นมีความหมายวาเปนเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
ชวยปลอบประโลมจิตใจ บํารุงขวัญ มองในแงน้ีก็เปน
ประโยชนอยู แตตองพิจารณาหลายชั้น

เรื่องของไสยศาสตร และความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิ
ฤทธิ์ปาฏิหาริยน้ี ทางพระพุทธศาสนาใหมองในแงของการ
ปฏิบัติ คือไมสนใจในเรื่องที่วาจริงหรือไมจริง คนทั่วไปมักจะ
เถียงกันในแงวาจริงหรือไมจริง แตพระพุทธศาสนาสอนในแง
วาความเชือ่และการปฏบัิตใินเรือ่งจาํพวกนีม้คีณุมโีทษอยางไร
มากกวา เพราะถาเถียงกันวาจริงหรือไมจริงนี่ไมรูจักจบ และ
ไมมีใครแพชนะเด็ดขาด นอกจากนั้นถึงแมถาเปนจริง แตถา
มีโทษมากกวาคุณ ก็ไมควรเอาดวย
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ขอพิจารณาที่สําคัญก็คือมองในแงคุณและโทษ ใน
แงน้ีทางพระพุทธศาสนาใหมองทุกสิ่งทุกอยางอยางเปน
กลางๆ คือมองทั้งแงดีและแงเสีย ท้ังแงคุณและแงโทษ

เมื่อเชาก็ไดพูดถึงเรื่องการออนวอนเทพเจาไปนิด
หนอย โดยยกตัวอยางเรื่องมหาชนกมาใหฟงวา เมื่อเรือแตก
กลางทะเล คนทั้งหลายมัวแตรองไหคร่ําครวญบาง ออนวอน
ขอใหเทพเจาชวยบาง ก็ตายกันหมด แตมหาชนกเอาเวลา
ระหวางนั้น มาใชสติปญญาพิจารณาแกไขสถานการณโดย
เตรียมตัวใหพรอมท่ีจะวายน้ําทะเล 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

ท่ีวามานีก้เ็ปนประโยชน สวนทีจ่ะไดผลสาํเรจ็จริงหรอื
ไมก็เถียงกันไปอยางที่วาเมื่อกี้ ไมเด็ดขาด ไมจะแจงลงไป

ท่ีพูดในแงปลอบประโลมใจ บํารุงขวัญ เกิดกําลังใจ
ตลอดจนใหเกิดความมั่นใจน้ัน เรามองดูก็เปนคุณประโยชน
แตจะตองมองอีกดานหนึ่ง คือดานเปนโทษบาง

ดานเปนโทษ มีอะไรบาง คนเราเวลามีทุกขมีภัยก็
แสวงหาหนทางที่จะหลุดพนไป มีปญหาก็หาทางแกไข แต
พอเกิดความรูสึกอุนใจสบายใจขึ้นมาก็ชักจะนอนใจ หรือ
อาจจะรอคอยดวยความหวัง ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย ถา
เปนอยางนีก้ทํ็าใหเกดิความประมาท น้ีเปนขอแรกทีต่องระวงั

ทีน้ีการเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ อํานาจดลบันดาล และไสย
ศาสตร มีลักษณะที่รวมกันคือ

๑. ใชศรัทธา เอาความเชื่อเปนหลัก คือ ไมเกิดจาก
การรูความจริง ตัวเราเองไมรูความจริงของเรื่องนั้นสิ่งนั้น

๒. เมื่อเปนความเชื่อ ก็ตองพึ่งอาศัยสิ่งที่อยูนอกตัว
คือข้ึนตออํานาจดลบันดาล รออํานาจนอกตัว ตองอาศัยสิ่ง
ภายนอกมาชวย
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๓. สิ่งอื่นหรืออํานาจดลบันดาลภายนอกนั้นมาทํา
ใหเรา โดยเราไมตองทําเอง และเราทําเองไมได

น้ีเปนจดุทีส่าํคญั เรามองไมเหน็กระบวนการของความ
เปนเหตุเปนผลวามันสําเร็จไดอยางไร เมื่อเราเชื่ออยางนี้แลว
เราอาจจะเกิดกําลังใจ เกิดความอุนใจ ปลอบประโลมใจ
เสร็จแลวเราก็เลยเบาใจ สบายใจแลวก็ไมดิ้นรนขวนขวาย

ทีน้ีโทษก็เกิดขึ้น ตอนที่วาอุนใจสบายใจนั้น ความ
อุนใจสบายใจไมไดเกิดจากการรูเห็นชัดๆ วามันจะสําเร็จได
อยางไร เพียงแตเชื่อวาจะสําเร็จ ตัวเองก็ทําอะไรไมได ก็ได
แตรอ ก็เลยไมดิ้นรนขวนขวาย เมื่อไมไดแกไขปญหา ตอไป
ปญหานั้นก็อาจจะรายแรงขึ้นมา อยางนอยก็งอนแงนเพราะ
ตัวเองไมรู และมันไมไดอยูในอํานาจของตัวเอง

พุทธศาสนวาอยางไร?
ตอนนี้ก็มาพิจารณาหลักการในทางพุทธศาสนาโดย

มองเทียบจากขอเสียของไสยศาสตร
หนึ่ง เราควรจะทําการใหสําเร็จผลท่ีตองการดวย

ความเพียรพยายามของตนเอง คือ ใหสําเร็จดวยการกระทํา
เมื่อสิ่งนั้นสําเร็จดวยการกระทําของเรา เราจะเห็นเหตุเห็นผล
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จะแจง คือมองเห็นความเปนเหตุเปนผลในการกระทํากับผล
ท่ีสําเร็จตามมา ไมเหมือนกับผลท่ีเกิดจากผูอื่นทําให และผู
อื่นที่วานั้นเปนอํานาจเรนลับท่ีเราไมเห็นเลย ไมสามารถรู
จะแจงลงไปวาผลจะเกิดหรือไมเกิด ไดแตเชื่อไดแตรอไป
ฉะนั้น การเชื่อในการกระทํานี่เด็ดขาดกวา น่ีหนึ่งแลว

สอง คนที่ไปหวังพึ่งสิ่งภายนอกดลบันดาลหรือทําให
น้ันไมพัฒนาตนเอง เพราะไปฝากใหทานทําใหแลว ก็รอซิ
ปญหานั้นตัวเองไมไดคิดแกไข รอผลดลบันดาลให ตัวเองไม
ไดคิดไมไดทําก็ไมไดพัฒนาตนเอง

คนเรานี้จะพัฒนามีความเกงกลาสามารถขึ้นได ก็
ดวยการที่วา ไดฝกไดหัดไดทดลองไดทําไดคิด เมื่อปลอย
ปญหาใหอํานาจภายนอกชวยไปแลว ไมไดคิดไมไดแกไข มัว
ไปหวังพึ่งทานอยู ตัวเองก็ไมพัฒนา สติปญญาความ
สามารถในการกระทําก็ไมไดฝกปรือ ก็เลยไมมีอะไรดีข้ึนใน
ตนเอง เสียสองแลวคือไมมีการพัฒนาตนเอง

สาม การที่จะสําเร็จหรือไม ข้ึนตออํานาจภายนอกที่
เรามองไมเห็นนั้น เราไมเปนตัวของตัวเอง ไมเปนอิสระ ขาด
อิสรภาพ หมดอิสรภาพ พึ่งตนเองไมได น่ีประการที่สาม
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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 ท่ีพูดไปแลวก็คือทําใหเกิดความประมาท 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 ในแงน้ีนับวาเปนโทษมาก
ทีน้ีเราก็ดูวาโทษกับคุณนี่คุมกันไหม เมื่อมองใน

ระยะยาวและในแงสังคมสวนรวม แมแตถามันจะไดผลจริง
บาง ก็ไมคุม เพราะฉะนั้น ในทางพระพุทธศาสนาทานจึงวาง
หลักการไววา

หนึ่ง ใหทําการใหสําเร็จดวยความเพียรของตัวเอง
ตามเหตุตามผล

สอง ใหใชเรื่องนั้น ปญหานั้น สิ่งที่ตองทํา หรือสิ่งที่
ตองเผชิญนั้นเปนเคร่ืองมือหรือเปนเวทีในการฝกฝนพัฒนา
ตนเอง คนเราจะตองศึกษา ตองเรียนรูพัฒนาตนเอง จะไดมี
ชีวิตที่ดีงามยิ่งขึ้น ถามองในแงชีวิตคน ชีวิตก็จะดีข้ึน มองใน
แงสังคม สังคมก็เจริญกาวหนาพัฒนาข้ึน

สาม อยางทีว่าแลว ใหรูจักพึง่ตนเอง จะไดมอีสิรภาพ
และพึ่งตนเองได
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สี่ ใหตั้งอยูในความไมประมาท ไมตองรอใหมีอะไร
มากระตุน หรอืมภียัมาบบีคัน้คกุคาม เรากล็กุขึน้กระตอืรือรน
ขวนขวาย ไมประมาทอยูเสมอ

ความไมประมาทนี่สําคัญมาก ในพระพุทธศาสนา
พระพทุธเจาทรงเนนเปนอยางยิง่ แมแตจะปรนิิพพานกต็รสัวา

“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
ปละละเลยกิจท่ีควรทํา แลวก็ทําใหตกอยูในความเสื่อม ชีวิต
และสังคมแบบนี้จะเสี่ยงตอความเสื่อมและภัยอันตราย  
เพราะฉะนั้น เราจะตองปฏิบัติตามหลักพระพุทธศาสนาที่
พระพทุธเจาทรงสอนไว โดยทาํตามหลกั ๔ ประการทีก่ลาวมา

ชาวพุทธจะปฏิบัติตัวอยางไร?
ทีน้ีสําหรับคนทั่วไป กอนจะเขาถึงหลักการของพระ

พุทธศาสนานั้น เราตองยอมรับความจริงวา คนก็ยังมีความ
ออนแอ คนจํานวนมากยังออนแอมาก บางคนแมท่ีวามี
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
กลบัไปแพคนทีเ่ขามสีตปิญญานอยกวา ท่ีเชือ่มัน่ในสิง่ศกัดิส์ทิธิ์

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 สําหรับคนที่ยังออนแออยูน้ี ทานก็เลย
ยอมใหในขั้นเบื้องตน แตตองไมใหเสียหลัก คือเมื่ออาศัย
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ความเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ันพอใหใจอยูกับตัวแลว จะตองตอ
ดวยความไมประมาท ตองตอดวยการกระทําความเพียร
พยายาม ไมใชเชื่อแลวก็ไปฝากความหวังไวมัวรอพึ่งสิ่งเหลา
น้ัน ถาอยางนั้นก็เสียหลัก เปนการผิดหลักความไมประมาท
แลวก็ผิดหลักการเพียรพยายามกระทําการใหสําเร็จ น้ีเปน
จุดสําคัญ

ตอนทีค่นยงัออนแอ ยงัมจิีตใจไมมัน่คง มปีญญาชนดิ
ท่ีไมแทไมจริง คือยังไมรูจริง ทานก็ยอมใหอาศัยความศักดิ์
สิทธิ์ไดบาง แตทานใหเอาความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาไวท่ีพระ
รัตนตรยัเสยี จะไดเปนทางเชือ่มใหเดนิหนาเขาสูทางตอไปได
พอเชือ่พระรตันตรยั มัน่ใจแลว พระรัตนตรยัจะจูงเราขึน้ตอไป

ศาสนานั้นมีความหมายอยางหนึ่งที่วาไปแลว คือ
คนทั่วไปจะมองวาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ เปนเครื่อง
ชวยปลอบประโลมจิตใจ บํารุงขวัญ ทําใหสบายใจ แตจุดนี้
เปนจุดที่อันตรายดวย ถาเราไปมองวาศาสนาเปนแคน้ีละก็ ใช
ไมได ผิด ศาสนาถาเปนแคน้ีละก็ จะมีคุณเพียงสวนหนึ่ง แต
อาจจะมีโทษมากมาย

เพราะฉะนั้น ท่ีวาศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจน้ัน
ตองแบงเปน ๒ แบบ คือ
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แบบหนึ่ง เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชนิดที่เหนี่ยว
แลวดึงลง หมายความวาดึงใหหมกใหจมอยูกับการหวังพึ่ง
สิ่งเหลานั้นเรื่อยไป เลยเกาะเพลินอยูน่ันเอง ไมตองคิดเพียร
พยายามทําอะไร ก็วนเวียนอยูแคน้ัน พฤติกรรม จิตใจ และ
ปญญาก็ไมเจริญ ไมไดฝกปรือพัฒนาตนเอง

อีกแบบหนึ่ง เปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ แตเหนี่ยว
แลวดึงขึ้น คือเหนี่ยวพอใหเปนที่เกาะผานเทานั้น ในเมื่อคน
เขายังไมเขมแข็ง ไมแข็งแรง เหมือนยังวายน้ําไมเปน พอไดท่ี
เกาะไวกอน แตตัวศาสนาเองอยูเลยจากนั้นไป ตอจากนั้นจะ
ตองชวยใหเขาเขมแข็งขึ้นแลวใหเขาเดินหนาตอไปสูตัว
ศาสนาที่แทจริง ไมใชจมวนอยูแคน้ัน

พระพุทธศาสนายอมใหในแงท่ีสอง ถาเราบอกวา
พระพุทธศาสนาเปนศาสนาคือเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ 
พูดแคน้ีไมได ไมถูก เพราะตัวพระพุทธศาสนาอยูท่ีการ
พัฒนาชีวิตของเราใหดีข้ึน ฉะนั้นการที่มายึดเหนี่ยวก็เปน
เพียงไดอาศัยเพื่อจะเหนี่ยวแลวดึงขึ้นไป เพื่อจะเดินหนาตอ
ไปในการที่จะพัฒนาชีวิตของเราใหดีข้ึน ท้ังดานพฤติกรรม
กายวาจา ท้ังดานจิตใจ และในดานปญญา
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ยดึถอืแลว  ปลอบใจ  สบายใจอุนใจ  นอนใจ  รอใหทานบนัดาลให
= ทางตัน มีโทษมาก

ยึดถอืแลว  รวมใจได  เกดิกาํลังใจ  มัน่ใจ  ทาํการอยางเขมแขง็ยิง่ขึน้ไป
= มีทางเดินตอ พอรับได

อยางไรก็ตาม แมแตการเชื่อหรือนับถือแบบหลังที่
พอยังรับได ก็ยังไมปลอดภัย นอกจากงอนแงนแลว เพราะ
กําลังใจกําลังศรัทธาเกิดจากความเชื่อ ไมใชเกิดจากปญญา
รูความจริง จึงอาจจะถูกความเชื่อจูงใหมีกําลังเขมแข็งใน
ทางที่จะทําสิ่งที่ผิดใหรุนแรง กลับมีโทษมากยิ่งขึ้นไปอีก

สําหรับคนที่ยังออนแอ เมื่อยังหวังพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
หรือยังตองอาศัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ทานเอาความศักดิ์สิทธิ์มาไวท่ี
พระรัตนตรัย

ก) เพื่อจะไดกั้นกรองจํากัดไวไมใหผูคนถูกจูงเขว
ออกนอกลูนอกทางไปกันใหญ เพราะลัทธิศาสนาแบบไสย-
ศาสตรมากมายเปนเรื่องสนองกิเลส ท้ังโลภะและโทสะของ
คน พาคนใหยุงวุนวายอยูกับกิเลสเหลานั้น อยางนอยก็ร้ังไว
ไมใหถูกดึงลงไปหลงจมวนเวียนแชอยูในโมหะ

ข) เพื่อทําความศักดิ์สิทธิ์น้ันเองใหประณีต ใหสูง ให
ดีงามขึ้นไป ไมใหความศักดิ์สิทธิ์อยูกับอํานาจศักดานุภาพ
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หรืออิทธิพลความยิ่งใหญท่ีจะดลบันดาลแบบวูบวาบไม
ยั่งยืน แตใหความศักดิ์สิทธิ์เกิดจากคุณานุภาพ คืออํานาจ
ความบริสุทธิ์และคุณธรรม ประกอบดวยพระปญญาคุณ
พระวิสุทธิคุณ และพระมหากรุณาคุณ ท่ีเปนของยั่งยืน

ค) เพื่อจะไดเปนการสะดวกที่จะดึงคนทั้งหลายที่มา
พึ่งนั้น ใหกาวตอสูงขึ้นไปสูการพัฒนาชีวิตดวยศีล สมาธิ
และปญญา จนลุถึงวิมุตติ ในที่สุด

เพราะฉะนั้นจะตองเขาใจวา การยึดเหนี่ยวเปนเพียง
จุดเริ่มตนเทานั้น ไมใชยึดเหนี่ยวแลวก็เลยจมเพลินวนเวียน
อยูแคน้ัน จุดสําคัญอยูท่ีเหนี่ยวแลวดึงขึ้น แลวใหเดินหนาตอ
ไปดวย ตรงนี้แหละที่เปนลักษณะสําคัญ พระพุทธศาสนา
เนนตรงนั้น

ความเชื่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์น้ันโบราณเขามีอยูแลวกอน
พุทธศาสนา ถาศาสนาเปนไดแคท่ีพึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ก็ไม
จําเปนตองเกิดพุทธศาสนา เพราะคนอินเดียเขามีท่ีพึ่งที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจ มีเทวดาใหนับถือเยอะแยะ มีแมแตพระพรหมที่
วาดลบันดาลทุกอยางได จนคนพากันเชื่อในพรหมลิขิต

การที่พระพุทธศาสนาเกิดขึ้น ก็เพราะศาสนากอนนั้น
มัวเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ ชนิดเหนี่ยวแลวดึงลง ใหหลง
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ใหจมใหหมกอยูในการพึ่งพาอํานาจภายนอก รอผลดล
บันดาล พระพุทธศาสนาก็เลยเกิดขึ้นมาแกไข โดยมาเหนี่ยว
แลวดึงขึ้น เพื่อจะใหประชาชนไดพัฒนาในเรื่องความ
ประพฤติ ท้ังกาย วาจา แลวก็พัฒนาจิตใจ และพัฒนา
ปญญา ใหพึ่งตนเองไดดีข้ึนจนเปนอิสระตอไป อันนี้จึงจะ
เปนประโยชนท่ีแทจริงของพระพุทธศาสนา

ชาวพุทธเรานับถือพระพุทธศาสนา ไมใชเอาแควา
ยึดเหนี่ยวจิตใจ ใหสบายแลวก็จบ แตตองเอามาใชปฏิบัติ
เอามาใชพัฒนาชีวิตของเราใหดีงาม ท้ังกายวาจาและจิตใจ
พรอมท้ังปญญา ใหดีข้ึนไปเรื่อยๆ เพราะในที่สุดเราตองเปน
อิสระพึ่งตนเองได 

เราควรนับถือศาสนาอยางไร?
การที่ศาสนาเปนที่พึ่งที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอยางเดียวนั้น

ไมปลอดภัย อยางที่วามีคุณนิดหนอยแตมีโทษมากมาย แม
แตความมั่นใจที่เกิดจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็เปนความมั่นใจที่ไม
เด็ดขาด ยังงอนแงนและมีภัย

ความมั่นใจน้ันมี ๒ แบบ คือ
๑. ความมัน่ใจดวยศรทัธาคอืความเชือ่ตอสิง่ภายนอก
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๒. ความมั่นใจดวยปญญาของตนเองที่รูความจริง
ความมั่นใจท่ีเกิดจากศรัทธานั้นก็แข็งแรงมาก บางที

แข็งไมลืมหูลืมตา จนถูกเขาจูงเอาไปรบราฆาฟนกัน แตเปน
การเชื่อตอสิ่งภายนอกมาชวยทําให ไมใชตัวเราทําเอง ตาง
กับมั่นใจดวยปญญาที่เรามองเห็นความจริง เราทําเองได อัน
น้ีเทียบไดกับความมั่นใจของคนตาบอดหรืออยางนอยความ
มัน่ใจของคนทีห่ลบัตา กบัความมัน่ใจของคนทีล่มืตาหรอืตาดี

ความมั่นใจของคนที่ศรัทธา ก็เหมือนความมั่นใจของคน
ตาบอดหรือหลับตา มีราวมีท่ีเกาะ ก็เกิดความมั่นใจวา โอเรา
ไดท่ีเกาะแลว เราจะไปได มั่นใจอันนี้ แตมองไมเห็นวารอบ
นอกขางๆตัว และขางๆราวนั้นมีอะไร มองไมรูเรื่อง แตได
ความมั่นใจข้ึนมาวาเราอาศัยราวนี้จะเดินไปถึงที่หมายได 
หรือมั่นใจวามีทานผูมีกําลังมาชวยอยู ทานจะชวยพาเราไป
แตไมเปนตัวของตัวเอง แตถาเปนความมั่นใจดวยปญญา จะ
เปนความมั่นใจของคนตาดีหรือลืมตา ซ่ึงมองเห็นหมด อะไร
เปนอะไร จะสําเร็จไดอยางไร ตัวเองจะตองทําอะไร ตรงไหน
ท่ีใด เห็นโลงไปตลอด

เพราะฉะนั้นในพระพุทธศาสนานี้เบื้องแรกทานก็
ยอมใหมั่นใจดวยศรัทธาแตตองมีปญญาประกอบใหเห็น
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เหตุเห็นผล แลวสุดทายตองพัฒนาใหเปนความมั่นใจดวย
ปญญา คือดวยการที่ตัวเองรูเขาใจความจริง มองเห็นเหตุผล
ในสิ่งนั้นแลวทําดวยตนเองได

ดวยเหตุน้ี พระพุทธศาสนาจึงสอนหลักการไวหลาย
ข้ันหลายตอน ชาวพุทธจะตองพยายามศึกษาใหเขาใจและ
ปฏิบัติตอสิ่งเหลานี้ใหถูกตอง ความเชื่อถือในสิ่งศักดิ์สิทธิ์
เรื่องไสยศาสตรผีสางเทวดาอะไรตออะไรนี่ ถายังถืออยู ก็
เอาเพียงวาชวยใหมั่นใจ จิตใจรวมได ในขณะที่เรายังออนแอ
อยู เอามาเปนขั้นตนในการเกาะใหทรงตัวตั้งตัวอยูไดกอน
แตจะหยุดอยูแคน้ันเทานั้นไมได 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 ไมใชไปฝากความหวงัใหทานชวยแลวแตทาน หมดอสิรภาพ
ของตัวเอง

แลวก็อยาใหเสียหลักที่ สี่ คือตองไมใหผิดหลักความ
ไมประมาท ถาไปประมาทเสีย ปลอยปละละเลย ใหเวลา
ผานไปเปลา ๆ ผิดแน ๆ

เปนอันวา ถาเชื่อก็อยาใหผิดหลัก ๔ ประการนี้ แลว
ก็อาศัยพอใหเกิดกําลังใจมั่นใจ แลวกาวตอไป ถาตัวเอง
พัฒนาตอไปแลวก็จะพนจากสิ่งเหลานี้เอง เมื่อเราเขมแข็งยิ่ง
ข้ึน ตอไปเราก็ไมตองอาศัย แลวเราจะพนจากความมั่นใจ
แบบคนตาบอดหรือคนหลับตา ไปสูความมั่นใจของคนที่ลืม
ตาหรือตาดี คือมั่นใจดวยปญญา ไมใชเพียงดวยศรัทธา

พระพุทธเจาที่ทรงสําเร็จบรรลุโพธิญาณนั้น ทรงผาน
มาแลวอยางหนักหนา ท้ังโชคและเคราะห ถึงคราวโชคพระ
องคก็ใชมันเปนปจจัยในการทําประโยชนทําความดียิ่งขึ้นไป 
ถึงคราวเคราะห พระองคก็ไมหนี ทรงเผชิญเคราะหและจัด
การกับเคราะห แกไขผันแปรมัน พระองคจึงมีพระบารมีแก
กลาขึ้นมา พระองคบําเพ็ญบารมีมากมายจากการจัดการ
กับเคราะหน่ีแหละ แลวทําไมชาวพุทธ ลูกศิษยพระพุทธเจา
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จะคอยรอเอาแตโชค พอเจอเคราะหก็จะหนีอยางเดียว ไมรู
จักจัดการเอาประโยชนจากเคราะห และใชเคราะหเปนที่
พัฒนาบารมีของตนบาง

คนนบัถอืศาสนาแบบไสยศาสตรเพือ่ขอใหชวยบนัดาล
ใหมโีชคดหีนเีคราะหราย เวลามานบัถอืพระพทุธศาสนากเ็ลย
จะนบัถอืแบบนัน้ เอาแคน้ัน เรยีกวาไมพฒันาการนบัถอืศาสนา
หรือเลยพลอยทําใหพระพุทธศาสนามีความหมายแคน้ัน

คนจํานวนมากนับถือศาสนาเพียงเพื่อหวังจะหนีเคราะห
และขอโชค แตชาวพุทธแทนับถือศาสนาเพื่อชวยใหเราพัฒนา
ความสามารถที่จะเปลี่ยนเคราะหใหเปนโชค

พระพุทธศาสนามิใชมีไวเพื่อใหเราขอโชคและขอให
ชวยหนเีคราะห แตประโยชนท่ีเราควรจะไดจากพระพทุธศาสนา
ก็คือความสามารถที่จะชนะเคราะหและสรางโชค ทานสอน
ใหเรารูจักเผชิญ และจัดการกับเคราะห เพื่อใหตัวเราเอง
พัฒนาดีข้ึน และรูจักใชโชคใหนําโชคยิ่งๆ ข้ึนไปดวย ไมใช
เอาแตจะหนีเคราะห กลายเปนคนออนแอ จะถอยอยูเรื่อย
แลวเวลามีโชคก็หลงระเริงเพลิดเพลินจนโชคหมดหายกลาย
เปนเคราะห ไมรูจักพัฒนาโชคตอไป
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ทําอยางไรจะพนเคราะหไดจริง?
คนไทยเรานี้ เวลาเกิดสถานการณตางๆ ท่ีเปนเหตุ

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
อยูแคน้ัน 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 เวลาสุขสาํราญตาง
หากที่มักทาํใหมัวเมาประมาท พระพุทธศาสนาสอนวา ถา
ความรุงเรืองความสําเร็จเกิดขึ้น อยามัวเมา ตองใชมันให
เปนประโยชน เอามันเปนปจจัยในการสรางสรรคยิ่งขึ้นไป

คราวเคราะหมัวครวญ ยามโชคกเ็หลงิ เอาแตหนเีคราะห
และคอยโชค คนอยางนี้เคราะหเรียกหา แตคนเปนมหาบุรุษได
ดวยการผันเคราะหใหเปนโชค และผันโชคใหแผประโยชนสุข

ในดานนี้ สังคมไทยเราอาจจะพลาดไปแลว เมื่อตอน
เราฟุงเฟอง สบาย มพีรัง่พรอม แทนทีเ่ราจะเอามนัเปนปจจัย
ในการสรางสรรค เรากลับไปหลงระเริง มัวเมา ประมาท น่ี
ทานเรียกวา ทําโอกาสใหเปนเคราะห แทนที่จะใชโอกาสนั้น
ในการสรางสรรคยิ่งขึ้นไป

ทีน้ีถึงเวลานี้เราแยลงไปเปนเคราะหแลว ถามัวไปตี
อกชกหัว เศราโศก โอดครวญ ก็กลายเปนซ้ําเติมตัวเอง
เคราะหหนักเขาไปอีก ถามีสติปญญา ตอนนี้ไดสติ แลวใช
ปญญา ก็ทําเคราะหใหเปนโอกาสเสีย เพราะคราวทุกขยาก
เดอืดรอนนีแ่หละ มกัเปนเวลาทีด่ท่ีีสดุ คนทีจ่ะเจรญิกาวหนา
ไดโดยมากตองเจอปญหา จะไดฝกตัวเองใหเขมแขง แลว
เคราะหนีก่ช็วยใหทัง้สงัคมทัง้ชวีติคนประสบความสาํเรจ็มามากมาย
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จากการเจอเคราะหเจอปญหาแลว ถาเราตั้งตัวดี มี
ทาทีถูกตอง เราก็จะมีความเขมแข็ง พยายามตอสูดิ้นรน
ขวนขวายแลวเราจะไดพัฒนาความสามารถ เราจะไดการฝก
ฝนตน ฝกปรือตัวเอง แลวไดปญญาความสามารถมากขึ้นๆ
แลวชีวิตและสังคมก็จะเจริญกาวหนาตอไป

ขอย้ําคติท่ีวาไวขางตนอีกครั้งหนึ่งวา
“คนฉลาดทาํเคราะหใหเปนโอกาส
แตคนประมาททาํโอกาสใหเปนเคราะห”

เปนอันวา ตอนนี้มีเคราะหแลว ยอมใหมีความเศรา
โศกเสียใจโอดครวญกันชั่วระยะสั้นๆ พอระบายเสร็จแลวก็
ใหรีบตั้งสติ ตอไปนี้ก็รีบมาดีใจวาเจอเคราะหแลว ทํามันให
เปนโอกาส ผันเคราะหใหเปนโอกาส แลวเราก็จะเจริญกาว
หนาตอไป ไมตองกลัว

ฉะนั้น อยาไปหมดกําลังใจ พระพุทธศาสนาไมสอน
ใหเราทอแท ไมสอนใหเราทอถอยออนแอ เม่ือเจอปญหา เจอ
เคราะหกรรม เจอภัยอันตรายแลว ใหเขมแข็ง แลวใชมันใหเปน
ประโยชนในการฝกปรือตัวเองใหเจริญกาวหนายิ่งขึ้นไป แลว
เราจะมีความชํานิชํานาญยิ่งขึ้นในการที่จะแกปญหา ในการ
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ท่ีจะผจญเคราะหกรรมภัยอันตรายใหผานกาวไปสูความ
สําเร็จในการสรางสรรคพัฒนาไดตอไป

วันนี้ขอใหคติแกโยมในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตอ
สถานการณ โดยโยงไปหาเรื่องไสยศาสตร แลวใหนํามาสู
พระพุทธศาสนาอยางที่วามา หวังวาคงจะเปนประโยชนบาง
แกญาติโยมในแงเปนคติความคิดจากการไดเรียนรูหลักการ
ของพระพุทธศาสนา

ขออนุโมทนาโยมญาติมิตรทุกทานอีกครั้งหนึ่ง ขอตั้ง
จิตตั้งใจอาราธนาคุณพระรัตนตรัย โดยเฉพาะคุณธรรม
ความดท่ีีโยมทกุทานไดบําเพญ็นีแ้หละ ใหมาเปนเครือ่งบาํรงุ
จิตใจใหมีความเขมแข็งยิ่งขึ้นไป เราทําความดีเรามีจิตใจท่ีมี
สติดํารงมั่น มีสมาธิ ไมฟุงซาน ไมวุนวาย ไมเดือดรอนใจ ไม
เสียขวัญไปในโอกาสสําคัญที่เปนบททดสอบนี้ เรามีกําลังใจ
เขมแข็ง เราจะผานพนภัยอันตรายไปได แลวจะมีความเจริญ
รุงเรือง ขอใหทุกทานประสบความสําเร็จชนะอุปสรรค
อันตรายแลวทําความรมเย็นเปนสุขใหเกิดขึ้นทั้งแกชีวิตของ
ตนและสังคมสวนรวมสืบตอไป ตลอดกาลทุกเมื่อ

ถอดบันทึกโดย คณะคุณบุบผา คณิตกุล วันจันทรที่ ๑๑  สิงหาคม  ๒๕๔๐
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ไทยยงัไมเปนสงัคมผูผลติ แตเปนสงัคมผูบรโิภคเทคโนโลยี
ทําอยางไรจะพัฒนาคนไทยไดสําเร็จ หรือถาจะใหดี

นาจะถามวา ทําอยางไรคนไทยเราจะพัฒนาตนเองไดดียิ่ง
ข้ึน เราตองจับใหไดวา คนไทยมีจุดออนหรือยอหยอนในเรื่อง
อะไร โดยเฉพาะเหตุปจจัยอะไรทําใหคนไทยออนแอ ทําไม
คนไทยจึงไมคอยมีความเขมแข็งจริงจังที่จะทําการตางๆ ให
สําเร็จดวยความเพียรพยายามอยางมั่นคงเด็ดเดี่ยว โดยมุง
มั่นไปในทิศทางที่ชัดเจนอยางแนวแนตอจุดหมาย

ในที่น้ี ขอแสดงความเห็นวา นอกจากสภาพทาง
ภูมิศาสตรอันอุดมสมบูรณ ท่ีทําใหจิตใจโนมไปในทางที่จะ
ติดเพลินในความสะดวกสบาย ชอบผัดเพี้ยน ไมอยากดิ้นรน
                                                                                
∗ ตัดตอนจากคําบรรยายแกคณะนักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมสงเคราะหศาสตร
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เร่ือง “การพฒันาทรพัยากรมนษุย” ที่วัดญาณเวศกวัน วัน
เสารที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๔๐ (และบางสวนตัดตอนจากคําบรรยายเรื่อง “การพฒันา
แบบยัง่ยืนตามแนวทางและหลกัพทุธศาสนา” แกคณะนกัศกึษาปรญิญาโท สาขาพฒันา
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
จํากัดในแงท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยี ซ่ึงเปนเรื่องสําคัญโดดเดน
สําหรับยุคสมัยนี้

เมื่อพูดถึงเทคโนโลยี ก็เปนการพูดถึงความเจริญของ
ยุคปจจุบัน และโยงไปหาประเทศที่เรียกวาพัฒนาแลว โดย
เฉพาะคือฝร่ัง สําหรับตอนนี้ เราลองมาดูวา ฝร่ังกับไทยตาง
กันอยางไร

ตอนนี้เราพูดกันถึงสภาพความเปนจริงในปจจุบัน ท่ี
โลกอยูในระบบแขงขัน ก็ตองดูวา ใครแพ ใครชนะ แตไมใช
หมายความวาเราพอใจแคเอาชนะการแขงขันเทานั้น เราจะ
ตองไปไกลกวานั้น คือตองถึงขั้นเหนือการแขงขัน ซ่ึงตองเกง
กวานี้อีก จึงจะแกปญหาของโลกได แตตอนนี้เอาแคข้ันตน
คือการเอาชัยในระบบแขงขันที่เปนอยูเฉพาะหนานี้ ก็ทําให
ไดกอนเถอะ
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เพื่อใหเห็นภาพกวางๆ ก็มาดูสังคมไทยในเวลานี้ วา
เมื่ออยูในประชาคมโลก สังคมไทยของเราเปนอยางไร

สังคมไทยของเรานี้ถูกตราชื่อวาเปนสังคมดอย
พัฒนา เดี๋ยวนี้เปลี่ยนชื่อเปนกําลังพัฒนา ท่ีช่ือวากําลัง
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 
เทคโนโลยมีบีทบาทสาํคญั เปนอปุกรณท่ีอยูเบือ้งหลงัอตุสาห-
กรรมทั้งหมด เรียกไดวาเปนอุปกรณของระบบแขงขันเลยที
เดียว เพราะฉะนั้น เทคโนโลยีจึงเปนอุปกรณแหงอาํนาจ

ในแงของเทคโนโลยีน้ี เมื่อแบงฐานะและบทบาทของ
ประเทศตางๆ ในประชาคมโลก ก็จะมีประเทศที่เปนผูผลิต
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เทคโนโลยี กับประเทศที่บริโภคเทคโนโลยี ประเทศไทยเปน
ฝายไหน ในแงเทคโนโลยี ตอบวาไทยเปนประเทศผูบริโภค
เทคโนโลยี ไมเปนประเทศผูผลิตเทคโนโลยี

กระแสโลกาภิวัตนน้ัน ประเทศที่ผลิตเทคโนโลยีจะ
เปนผูกําหนด ฉะนั้นประเทศของเราจึงไมเปนตัวของตัวเอง
เราจะทําอะไรใหกาวตอไปก็ทําไมไดเพราะไมมีเทคโนโลยี 
ตองรอใหฝร่ังผลิตขึ้นมากอนแลวจึงทําได

ทีน้ี นอกจากฝรั่งเปนผูกําหนดเราแลว เขายังหาผล
ประโยชนจากเราไดดวย รวมทั้งญี่ปุน เขาก็มากระตุนเราให
อยากได เขาแขงขนักนัไป และจะโดยตัง้ใจกต็าม ไมตัง้ใจกต็าม
ก็ลอผูบริโภคดวยเทคโนโลยีรุนตอไป วาจะดีกวาในแงน้ันแง
น้ี รถยนตรุนตอไปมีดีเพิ่มข้ึนอยางนั้นอยางนี้ คอมพิวเตอร
รุนตอไป Pentium เทานั้น จาก 100 เปน 120 เปน 133 เปน
150 ข้ึนไป 166 จาก Pentium เปน Pentium Pro วากันไป
จนเลย 200 คอยกระตุนอยูเรื่อย เราก็ตองซื้อ เมื่อซ้ือก็ตอง
จาย ท้ังๆ ท่ีเปนประเทศที่ยากจนอยูแลว ก็ตามซื้อเขาอีก

ถาไมมีหลักคิด เอาแตจะตามใหทัน ก็ตองคอยตาม
ซ้ือและทุมจายเรื่อยไป เลยทําตัวใหเปนเหยื่อของเขา เมื่ออยู
ในสภาพปจจุบันแหงเศรษฐกิจระบบแขงขันแบบนี้ เราก็จึง
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กลายเปนผูตาม เปนผูรับ เปนผูถูกกําหนด เปนผูถูกกระทํา
และกลายเปนเหยื่อ

ท่ีพูดอยางนี้ ไมควรคิดวาเปนคํารุนแรง เพราะใน
ระบบเศรษฐกิจแบบแขงขัน ท่ีมนุษยพยายามเอาชนะกัน
แนนอนวาตองมีฝายหนึ่งเปนเหยื่อ เราปฏิเสธคํานี้ไมได เรา
อาจจะพยายามสุภาพไมใชคํานี้ แตท่ีจริงก็เปนเหยื่อน่ันเอง

ทีน้ี สังคมไทยทําไมจึงอยูในภาวะอยางนี้ เปนเพราะ
เราไมมีศักยภาพในการแขงขันใชหรือเปลา โดยเฉพาะคน
ของเราไมมีคุณภาพพอ นอกจากปจจัยอยางอื่น เชนอิทธิพล
จากภายนอกมาครอบงําเรา แตท่ีจริงอิทธิพลมี ๒ อยาง

อิทธิพลอยางหนึ่งคือ การถูกครอบงําโดยภาวะบีบ
คั้นบังคับ เนื่องจากเขามีอํานาจเขมแข็งกวา เราไมมีสิทธิ
เรียกรอง ไมมีสิทธิตอรอง เราจึงถูกครอบงํา

แตอีกอยางหนึ่งคือ การถูกครอบงําโดยความพอใจ
หมายความวา สังคมไทยพอใจที่จะเปนอยางนั้น เราจึงทํา
ตัวใหเปนเหยื่อไปเอง

แบบท่ีสองนี้เปนมาก ถาเราไมพอใจที่จะเปนเหยื่อ
แมเราจะถูกครอบงําจากภายนอกดวยปจจัยทางดานระบบ 
แตไมชา ดวยความเขมแข็งของคุณภาพคน เราจะพลิกตัว



คนไทยกับเทคโนโลยี ๓๑

ข้ึนอยูเหนือได 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 ข้ึนมา เพื่อ
จะรับเอา จึงเปนผูถูกกําหนด ท้ังหมดนี้ก็เพราะเปนผูบริโภค
ของที่เขาผลิต ผลิตเองไมได

นิสัยในการผลิตนี้สําคัญมาก เปนความเข็มแข็ง สวน
ความออนแอมากับนิสัยชอบเสพบริโภค เปนลักษณะจิตใจ
ของคนที่เห็นแกการเสพบริโภค

การเสพบริโภค คือ กินนอนสบายใชของสาํเร็จ ไมตอง
ทําอะไร คนที่ชอบความสุขจากการเสพบริโภค ก็คือคนที่
อยากไดรับการบํารุงบําเรอโดยตัวเองไมตองทําอะไร เพราะ
ฉะนัน้คนทีเ่ปนนกัเสพบรโิภคจงึมทุีกขจากการกระทาํ ถาตอง
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ทําอะไรแลวทกุข เขาไมชอบการกระทาํ เพราะตองการใหคนอืน่
ทําให แลวเขาก็รอท่ีจะเสพบริโภค สวนคนที่เปนนักผลิต ตอง
มีจิตใจเขมแข็ง ชอบทํา และเขาจะมีความสุขจากการกระทํา
เมื่อฝกใหดีก็จะกาวไปสูการมีความสุขจากการสรางสรรค

ทีน้ี นิสัยนักผลิตเรามีไหม ตองถามคนไทยวา เรามี
นิสัยรักการผลิตหรือเปลา คนไทยนี่นะ ขออภัยเถอะ แมแตท่ี
อยากเจริญอยางฝรั่ง ซ่ึงก็ตามเขาอยูแลว เวลามองความ
หมายของคําวาจะเจริญอยางฝรั่ง เรายังมองแบบนักบริโภค
เลย แทนที่จะมองแบบนักผลิต

ความเจริญอยางฝรั่งมีความหมาย ๒ แบบ คือ แบบ
นักผลิต กับแบบนักบริโภค

ความเจริญอยางฝรั่งในความหมายของนักบริโภค
เปนอยางไร นักบริโภค เขาใจวา เจริญอยางฝรั่ง คือมีกินมีใช
อยางฝรั่ง ฝร่ังมีรถยนตอะไรเราก็มีอยางนั้น ฝร่ังมีตูเย็นมีทีวีมี
โทรศัพทมือถืออะไรเราก็จะมีอยางนั้น แลวเราก็บอกวานี่เรา
เจริญอยางฝรั่ง

เพราะฉะนั้น เราก็ตามดูตามฟงเรื่อยซิวา ฝร่ังมีอะไร
ฝร่ังมีผลิตภัณฑอะไรใหม เราก็ตามซื้อตามหามาใช แลวก็
เอามาอวดโกกันเองวา ฉันมีกอนเธอนะ อยางนี้เรียกวาเจริญ
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อยางฝรั่งแบบนักบริโภค
ทีน้ี เจริญอยางฝรั่งแบบนักผลิตเปนอยางไร นักผลิต

คิดวา เจริญอยางฝรั่ง คือทําไดอยางฝรั่ง หมายความวา ฝร่ัง
ทําอะไรได ฉันก็จะทําใหไดอยางนั้น ถาเขมแข็งขึ้นไปอีก ก็
บอกวา ฝร่ังทําอะไรได เราจะตองทาํใหดีย่ิงกวาฝรั่ง คนไทยคิด
อยางนี้บางไหม

น่ีแคความหมายของความเจริญอยางฝรั่งก็ยังไปไม
รอดแลว เราไมมีนิสัยจิตใจแบบนักผลิตเลย ชาติท่ีเขาเจริญ
อยางฝรั่งไดทัน จนกระทั่งนําฝรั่งได ตองมีนิสัยนักผลิต เริ่ม
ตั้งแตการมองความหมายของความเจริญอยางฝรั่งวา ฝร่ัง
ทําไดอยางไร ฉันตองทําไดอยางนั้น และกาวไปอีกขั้นหนึ่งวา
ฝร่ังทําอะไรไดฉันตองทําไดอยางนั้น และตองทําใหดีกวาฝรั่ง
ถาไดขนาดนี้แลวไมตองกลัวเลย ชาติไทยชนะแนการแขงขัน

น่ีแหละ แมแตสภาพจิตยังไมเอื้อเลย ความเขมแข็ง
ในจิตใจไมมี นิสัยนักผลิตไมมี

ตอไป ความเขมแข็งทางปญญา คือ ความใฝรู ถา
อยากจะรูอะไร ก็หาความรูในเร่ืองนั้นอยางอุทิศชีวิตใหเลย
คนไทยยอมไหม ฝร่ังมีแลว ฝร่ังตองการรูเรื่องอะไร ถึงจะ
ตองเดินทางไป ๗ คาบสมุทรก็ไปเลย ยอมอุทิศใหท้ังชีวิต ฝา
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ฟนไปขางหนา ฝาดงดิบ ผจญภัยในทองทะเล ทนหนาวทน
รอน ไปไดหมด เพื่อหาความรูอยางเดียวที่ตองการ บุกไป
เลย เทาไรเทากัน ความใฝรูน้ี คือความเขมแข็งทางปญญา

ยิ่งกวานั้น เมื่อมีความรูข้ึนมา ก็มีความเขมแข็ง และ
มคีวามมัน่ใจในตวัเองยิง่ขึน้อกี เมือ่รูวาสิง่ทีจ่ะเจอขางหนาเปน
อยางไร จะแกไขปญหาไดอยางไร จะทําใหสําเร็จไดอยางไร
กแ็กลวกลา เดนิหนาได แตคนไมรูกไ็มมแีรง ตองถอยแนนอน

ฝร่ังมสีภาพจติใจอยางหนึง่ทีเ่ขาภมูใิจนัก เขาเรยีกวา
frontier mentality คือสภาพจิตแบบบุกฝาพรมแดน ซ่ึงเขา
ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการสรางสรรคความเจริญของฝรั่ง 
ท้ังในยุโรปแลวโดยเฉพาะก็มาพัฒนามากในคนอเมริกัน

ถาสงัเกตในวฒันธรรมฝร่ัง ฝร่ังชอบพดูคาํวา frontier
ซ่ึงทําใหมองไปขางหนา ทําใหบุกเบิกออกไป เมื่อไปสุดโลกนี้
แลว ก็ตองมุงหนาไปในจักรวาล ออกไปสูโลกอื่น มองออกไป
กาวตอไป บุกฝาไปเรื่อย จากยุโรปไปถึงแผนดินอเมริกาภาค
ตะวันออก ข้ึนฝงแลว ขางหนาโนนตะวันตกกวางขวาง มีแต
ปาเขาลําเนาไพร จะเปนอยางไรไมรู แตวานั่นคือแหลงของ
ความสําเร็จขางหนา ฉะนั้น ฝร่ังก็มองไปขางหนา บุกเบิกฝา
ไปตะวันตก “Go West, young man, . . .” เจาหนุม จงมุง
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หนาไปตะวันตก น่ีเปนคติของฝรั่ง
แต frontier mentality น้ัน ขณะนี้ฝร่ังเอง ท่ีเปนนัก

อนุรักษสิง่แวดลอมบอกวา น่ีแหละตวัทาํลายละ เพราะเปนตน
เหตุใหฝร่ังทําลายธรรมชาติแวดลอม ฉะนั้นฝรั่งจึงเกิดสํานึก
วาแนวคิด frontier mentality น้ี ทําใหเขา(รวมทั้งโลก)เกิด
ภัยพิบัติจากสภาพแวดลอมเสื่อมโทรม แตมันก็เปนเหตุแหง
ความสําเร็จของเขาในอดีต อันนี้เราเรียนรูเพื่อท่ีจะไดเปนบท
เรียน เราจะตองรูเรารูเขา และพัฒนาคนของเราใหถูกตอง

ไทยมีจุดเริ่มที่ผิด ในการสัมพันธกับเทคโนโลยี
ทีน้ี หันกลับมาสูเรื่องที่พูดไวแตตนวา คนไทยเรานี้ไม

มีนิสัยนักผลิต แลวยังขาดความเขมแข็งทางปญญาอีกดวย
เริ่มแตขาดความใฝรู ทีน้ีเราก็มาดูภูมิหลังวาที่เปนอยางนี้
เพราะอะไร การที่พูดถึงเรื่องภูมิหลังตางๆ ของคนไทย ก็เพื่อ
รูจักตัวเราเองใหถูกตอง และในหลายเรื่องก็ตองเอามาเทียบ
กับฝร่ัง(ท่ีเราเห็นวาเขาเจริญ)ดวย

เมืองไทยเรานี้ มีทุนดีพิเศษติดตัว คือ สภาพ
ภูมิศาสตร ท่ีมีธรรมชาติแวดลอมอุดมสมบูรณ อยางที่เรา
ชอบพูดอยูเสมอดวยความภูมิใจวา “ในน้าํมีปลา ในนามีขาว”
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อยางไรก็ตาม เราก็ปฏิเสธไมไดวา ถาเรามัวเพลินอยู
กับความสะดวกสบายจากความอุดมสมบูรณน้ี ขอดีก็ทําให
เกดิผลรายตามมาได คอืทําใหคนไทยตกอยูในความประมาท
ชอบผัดเพี้ยน ไมกระตือรือรนขวนขวาย จะเอาแตท่ีสบาย
และออนแอ ขาดความมุงมั่นที่จะทําการตางๆ อยางเด็ด
เดี่ยวจริงจัง ตางจากฝรั่งที่ธรรมชาติแวดลอมบีบคั้น ทําให
เขาตองลุกขึ้นดิ้นรนขวนขวาย ตั้งจุดหมายแนวแน ทําจริงจัง
มั่นคง ผัดเพี้ยนเวลาไมได แลวก็ทําใหเขมแข็ง

ทีน้ีก็มาดูภูมิหลังในดานความสัมพันธกับเทคโนโลยี 
ตอนนี้ไมตองพูดถึงแงของความสัมพันธในเชิงเปนฝายผลิต 
หรอืฝายบรโิภค แตจะมอีกีแงหนึง่ทีจ่ะตองพดู คอืแงของจดุเริม่
ตนที่คนไทยไดสัมพันธเจอะเจอกับเทคโนโลยี อันนี้เปนเรื่อง
ของภมูหิลงัทีผ่านมาแลว แตมผีลตอความแตกตางในดานจติใจ

คนไทยกใ็ชเทคโนโลย ี ฝร่ังกใ็ชเทคโนโลยอียางเดยีวกนั
แตความรูสึกนึกคิดและการมองความหมายไมเหมือนกัน 
เราเคยคดิวเิคราะหความแตกตางในเรือ่งเหลานีไ้หม ฝร่ังมอง
เทคโนโลยีในความหมายอยางไร ไทยมองในความหมาย
อยางไร ภมูหิลงัเปนมาอยางไร การมองความหมายและความ
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สัมพันธน้ันสรางสรรคชีวิตและจิตใจอยางไรคนไทยเจอกับ
เทคโนโลยี แลวเราไดรับผลตอชีวิตจิตใจตางจากฝรั่งอยางไร

คนไทยเจอเทคโนโลยีเมื่อ ๑๐๐ กวาปท่ีแลว โดยฝรั่ง
นําเขามา ขอสังเกตก็คือวา

๑. คนไทยเจอสิ่งของเครื่องใชทางเทคโนโลยีท่ี
สําเร็จรูปแลว ไมตองผานการเพียรพยายามในการผลิตหรือ
การสรางสรรค เจอปบสําเร็จรูปมาแลว

๒. เครื่องใชเทคโนโลยีสําเร็จรูปท่ีเจอนั้น มาเดนมา
ชัดมามากในประเภทบริโภค ไมคอยมีอุปกรณเทคโนโลยี
ประเภทผลิต เพราะฝรั่งเดินทางมานี้เพื่อบุกฝาพรมแดน
เที่ยวหาอาณานิคม เขาเอาเครื่องมือสําเร็จรูปมาใช มา
อํานวยความสะดวกสบาย สวนเครื่องมือท่ีผลิตอยูใน
ประเทศของเขาเอง

ทีน้ี เมื่อคนไทยเจอเครื่องมือหรืออุปกรณเทคโนโลยี
ประเภทสําเร็จรูป ท่ีมันมาชวยในการดําเนินชีวิตใหสะดวก
สบายในประเภทบริโภคนี้เขา ก็เลยมองเทคโนโลยีในความ
หมายแบบบริโภคเลย คือมองวา เทคโนโลยีก็คือเคร่ืองชวย
อํานวยความสะดวกสบาย
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คนไทยสะดวกสบายอยูแลว ในดานสภาพแวดลอม
ในน้าํมีปลา ในนามีขาว เมื่อเจอเทคโนโลยีประเภทบริโภคมา
เสริมความสะดวกสบายเขาไปอีก เลยยิ่งสบายใหญ สบาย
ซํ้าสอง ฉะนัน้ แนวโนมของจติใจกย็ิง่เหน็แกความสะดวกสบาย
มากขึ้น เสริมความเปนนักเสพบริโภค แลวก็ยิ่งออนแอลงอีก

ทีน้ี เราหันไปดูเทคโนโลยีกับฝร่ังบาง อุปกรณ
เทคโนโลยีช้ินเดียวกันอันอํานวยความสะดวกสบายที่คนไทย
เจอซึ่งมากับฝร่ังนั้น มีความหมายสําหรับฝร่ังโดยสัมพันธกับ
ภูมิหลังแหงการสรางสรรควา มันเปนผลผลิตแหงความเพียร
พยายามในการสรางสรรคของเขาเปนเวลาเกินกวา ๑๐๐ ป
กวาเขาจะสรางและพัฒนามันมาจนเปนเครื่องใชเทคโนโลยี
ช้ินนั้นได มันนานเหลือเกิน

ทีน้ี เบือ้งหลงัของการสรางสรรคพฒันาเทคโนโลยน้ัีน
คืออะไร

๑. เทคโนโลยีอาศัยความรูวิทยาศาสตร เริ่มแรก
เทคโนโลยีแบบพื้นฐานอาศยัความรูท่ียงัไมเรยีกวาเปนวทิยา-
ศาสตร คือ ความรูในการเปนอยูประจําวัน เชน จะขุดดิน
แทนที่จะใชมือก็เอาไมมาเหลามาถากเขาแลวก็เอาไปขุดดิน 
ตอมากทํ็าจอบ ทําเสยีม แมแตปจจุบันนีเ้ทคโนโลยหีลายอยาง
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กไ็มถงึกบัตองใชความรูวทิยาศาสตร(ในความหมายทีเ่ครงครดั
ทางวิชาการ) เชนการทําเครื่องเฟอรนิเจอรหลายอยาง

แตสําหรับเทคโนโลยีสมัยใหมท่ีเรารูจักกันทุกวันนี้ 
โดยทัว่ไปตองอาศยัความรูทางวทิยาศาสตร เชน ตองมคีวามรู
เรื่องไฮดรอลิกส เรื่องกลศาสตร เปนตน จึงทํารถแบคโฮมา
ขุดดินได หรืออยางจะทําไมโครโฟน ทําเครื่องบันทึกเสียงนี้
ก็ตองอาศัยความรูทางวิทยาศาสตรท้ังนั้น เชนความรูทางแม
เหล็กไฟฟา ความรูเรื่องเสียง จึงเปลี่ยนคลื่นแมเหล็กไฟฟา
เปนคลืน่เสยีง และเปลีย่นคลืน่เสยีงเปนคลืน่แมเหลก็ไฟฟาได

ยิ่งพวกเทคโนโลยีช้ันสูง ก็ยิ่งมาอิงกับความรูทาง
วิทยาศาสตรมาก เชน จะทําคอมพิวเตอร สรางโรงงานไฟฟา
พลังนิวเคลียร ทําเครื่องมือเลเซอร ทําเรื่องวิศวพันธุกรรม ก็
ตองมคีวามรูเรือ่งอเีลกทรอนกิส เรือ่งนวิเคลยีรฟสกิส เปนตน
เพราะฉะนั้นจึงพูดกวางๆ วา เทคโนโลยีอาศัยวิทยาศาสตร

เปนอันวา เรื่องเทคโนโลยีโยงไปหาวิทยาศาสตร ฝร่ัง
ตองพัฒนาความรูทางดานวิทยาศาสตรมานานเปนรอยปก
วาจะพัฒนาเทคโนโลยีระดับน้ีข้ึนได ในระหวางที่เขาคนควา
หาความรูทางวิทยาศาสตร นานเปน ๑๐๐ ปน้ัน เขาไดอะไร
วัฒนธรรมวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้น จิตใจวิทยาศาสตรก็เกิดขึ้น
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น่ันก็คือ ความมีจิตใจใฝรู นิยมเหตุผล ชอบคนควาทดลอง น่ี
คือสิ่งที่พวงมากับการพัฒนาเทคโนโลยี ท่ีคนไทยไมเคยมีภูมิ
หลัง เราไมเกี่ยวดวยเลย

ฉะนัน้ ฝร่ังไดอยางหนึง่แลวนะ จากภมูหิลงัของความ
สัมพันธกับเทคโนโลยีอันเดียวกันนี้ คือฝร่ังไดวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร ไดจิตใจใฝรู นิยมเหตุผล ชอบคนควาทดลอง
เปนตน ซ่ึงไดมาเปนรากฐานของความเขมแข็งทางปญญา

๒. เทคโนโลยีน้ัน นอกจากอาศัยวิทยาศาสตรแลวยัง
ตองอาศยักระบวนการผลติทีเ่รยีกวาอตุสาหกรรม เทคโนโลยี
น้ันคูมากับอุตสาหกรรม

ฝร่ังเจริญขึ้นมาไดก็ดวยอุตสาหกรรม และผลิต
อุปกรณเทคโนโลยีไดก็ดวยอุตสาหกรรม แตพรอมกันนั้นเขา
ก็พัฒนาอุตสาหกรรมดวยเทคโนโลยี เทคโนโลยีน่ีแหละอยู
เบื้องหลังความเจริญของอุตสาหกรรม ในการสรางโรงงาน
อุตสาหกรรม เครื่องมือเครื่องอุปกรณเครื่องจักรเครื่องยนต
เปนเรื่องเทคโนโลยีท้ังนั้น แตเทคโนโลยีจะพัฒนาก็ตอง
อาศัยอุตสาหกรรม เขาจะผลิตเครื่องบันทึกเสียง ไมโครโฟน
ตลอดจนคอมพิวเตอร ก็ตองอาศัยกระบวนการอุตสาหกรรม
ฉะนั้นเทคโนโลยีกับอุตสาหกรรมจึงคูกันมา
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ฝร่ังสรางอุตสาหกรรมขึ้นมาดวยอะไร เขาบอกเองวา
ดวยแรงจูงใจที่จะเอาชนะ scarcity คือ ความแรนแคนขาด
แคลน เพราะเขาอยูทามกลางธรรมชาติแวดลอมท่ีไมอํานวย
เชน ความหนาวเย็นที่รุนแรง ในฤดูหนาวไมมีอาหารจะกิน
จะอยูรอดไดอยางไร ทําอยางไรจะมีอาหารกินในฤดูหนาว
เปนตน เขาคิดวาดวยความขยันหมั่นเพียรในกระบวนการ
ผลิตที่เรียกวา อุตสาหกรรมนี้ เขาจะเอาชนะความแรนแคน
ขาดแคลนไดแลวอุตสาหกรรมก็พัฒนาขึ้นมา

ดวยเหตุน้ี ฝร่ังจึงเรียกอุตสาหกรรมโดยใชศัพท
ภาษาอังกฤษวา industry ซ่ึงแปลวา ความขยันหมั่นเพียร น้ี
คือตัวแทของอุตสาหกรรม คือ industry ท่ีแปลวา ความขยัน
หมั่นเพียร แลวไทยก็แปลมาเปนอุตสาหกรรม คนประดิษฐ
คิดศัพทในภาษาไทยก็พยายามแปลและบัญญัติใหตรงกับ
ภาษาอังกฤษคือ industry น้ัน และไดคําวา “อุตสาหกรรม”
ซ่ึงแปลวาการกระทาํดวยความอตุสาหะ อตุสาหะ กค็อื ความ
ขยันหมั่นเพียร ฮึดสู

แตคนไทยมองอุตสาหกรรมอยางไร เราไมไดมองใน
ความหมายของความขยันเลยใชไหม คนไทยมองอุตสาห
กรรมวาเปนกระบวนการผลิตสิ่งเสพบริโภคเพื่อใหเราเปนอยู
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สบาย สวนฝรั่งมองอุตสาหกรรมวาเปนกระบวนการแหง
ความขยันหมั่นเพียร สูยากบากบั่น ท่ีจะทําการผลิตขึ้นมา
เพื่อเอาชนะความขาดแคลนแรนแคน ใหมีสิ่งบริโภค แลวจะ
ไดมีความสุขตอไป จากภูมิหลังที่ตางกัน ไทยกับฝร่ังจึงมอง
ความหมายของอุตสาหกรรมไมเหมือนกัน

อุตสาหกรรมอยูเบื้องหลังความเจริญของเทคโนโลยี 
ฝร่ังบอกวาเขามุงหมายความสําเร็จ ตองการจะมีวัตถุบริโภค
พรั่งพรอม แตเขาจะตองอดทน ขยันหมั่นเพียร ไมเห็นแก
ความสะดวกสบาย ไมเห็นแกความสุขสนุกสนานบํารุง
บําเรอ มุงหนาทําการงานอยางเขมแข็ง ไมยอมแกความ
เหนื่อยยาก แตยอมอดยอมออมยอมอยูงายๆ ซ่ึงเขาเรียกวา
work ethic (แปลวา จริยธรรมในการทํางาน) และเขาก็มี
ความภูมิใจนักวาดวย work ethic น้ีแหละ จึงทําใหเขา
พัฒนาอุตสาหกรรมไดสําเร็จ

ฝร่ังภมูใิจเรือ่งนีนั้ก จนกระทัง่มาถงึยคุนีเ้ขาจงึเปลีย่น
มาคร่ําครวญกันหนักหนาวา คนอเมริกันยุคใหมของเขาขาด
work ethic เพราะเมือ่ถงึยคุบรโิภคแลว คนรุนใหมไมรูรสชาติ
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 ฝร่ังยุคปจจุบันก็เลยพนยุคอุตสาหะ คือ พนยุค
ขยัน(มาเปนยุคขี้เกียจ) และทําทาจะพนยุคสรางยุคผลิต(มา
เปนยุคเสพยุคบริโภค)

ยุคอุตสาหกรรม คือยุคคนขยัน สังคมอุตสาหกรรม คือ
สังคมแหงความขยันหมั่นเพียร ที่มีจริยธรรมในการทาํงาน
(work ethic) จริยธรรมในการทํางานนี้คือหัวใจแหงความ
สําเร็จของอุตสาหกรรม อุตสาหกรรมมากับความขยันหมั่น
เพียร เทคโนโลยีพัฒนามาดวยอาศัยอุตสาหกรรม กวา
เทคโนโลยีจะเจริญกาวหนามาไดอยางที่เปนอยูน้ี ก็ตองผาน
ยุคอุตสาหกรรมมาเปนรอยๆ ป เพราะฉะนั้น มันจึงทําใหฝร่ัง
ไดวัฒนธรรมอุตสาหกรรม

วัฒนธรรมอุตสาหกรรม ก็คือวัฒนธรรมแหงการผลิต
ดวยความขยันหมั่นเพียร ความอดทนตอความยากลําบาก
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ไมยอมยอทอตอความเหน็ดเหนื่อย พูดสั้นๆ วา ความสูยาก
บากบั่น เปนอันวา ฝร่ังไดนิสัยสูสิ่งยาก และ นิสัยนักผลิต
จากวัฒนธรรมอุตสาหกรรม

น้ีคือภูมิหลังในการพัฒนาเทคโนโลยีซ่ึงเราไมมีเลย 
ไทยเราเจอเทคโนโลยีปบ สําเร็จรูปมาแลว เสพสบายเลย
เทคโนโลยีจึงมาหนุนมาเสริมความสะดวกสบาย ทําใหโนม
เอียงที่จะชอบเสพบริโภค เห็นแกความสะดวกสบายยิ่งขึ้น
ตางจากฝรัง่ ซ่ึงเทคโนโลยน้ีีหมายถงึภมูหิลงัของการไดพฒันา
วัฒนธรรมวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมอุตสาหกรรม ท่ีทําให
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

ทีน้ี ในความหมายแบบหยาบๆ ในขั้นสําเร็จรูป ท่ี
เปนเคร่ืองมือเครื่องใชน้ี ก็ยังแยกการมองความหมายออกไป
ไดเปน ๒ แบบ คือ

แบบท่ี ๑. เทคโนโลยี คือ เครื่องมือเครื่องใชที่อาํนวย
ความสุขสะดวกสบาย (ชวยใหเราไมตองทาํอะไร) เราจะตองทํา
อะไร มนักม็าทาํแทนให เราเลยไมตองทาํ เราอยากสนกุสนาน
เพลินเพลิน มันก็เปนเครื่องบํารุงบําเรอเราตามใจปรารถนา

แบบท่ี ๒. สําหรับคนอีกพวกหนึ่ง ความหมายตาง
ออกไปวา เทคโนโลยี คือเครื่องมือเครื่องใชที่จะมาชวยใหเราทาํ
อะไรๆ ไดดีย่ิงขึ้น และสามารถทาํไดย่ิงๆ ขึ้นไป เชนวา เราคิด
จะทํางานสวนนี้ เทคโนโลยีมาทําแทนให เราจะไดกาวไปทํา
สวนโนนตอ หรือเราทํางานนี้ยังไมมีประสิทธิภาพ เทคโนโลยี
ก็มาชวยใหทําไดดียิ่งขึ้น

สําหรับคนพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยใหไมตองทํา
แตสําหรับคนอีกพวกหนึ่ง เทคโนโลยีมาชวยในการทํา หรือ
มาชวยใหทําไดดยีิง่ขึน้และสามารถทาํยิง่ๆ ข้ึนไป พดูสัน้ๆ วา
มองในแงของนกับรโิภคกบันกัผลติ หรอืนกัเสพกบันกัสรางสรรค
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จะเห็นวาคนไทยเรามองเทคโนโลยีแบบนักเสพนัก
บริโภคแทบทั้งนั้น คือมองวาเทคโนโลยีเปนเครื่องมือเครื่อง
ใชท่ีมาชวยบํารุงบําเรออํานวยความสะดวกสบาย (เราจะได
ไมตองทํา) จึงคิดจะมีเทคโนโลยีเพื่อชวยใหตัวเองสบาย จะ
ไดไมตองทํา แตขอใหลองไปดูใน dictionary จะเห็นความ
หมายของเทคโนโลยีในเชิงชวยอุดหนุนการกระทําใหทําไดดี
ยิ่งขึ้น และทํายิ่งขึ้นไป ไมใชมาชวยใหหยุดทํา

ฉะนั้นจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปน
เครื่องมือเครื่องใชท่ีจะมาชวยใหเราทําการสรางสรรคไดดียิ่ง
ข้ึน น่ีตางหากคือความหมายที่พึงตองการ แคความหมาย
ของเทคโนโลยีก็ตกแลว แตยังไมจบแคน้ี น่ีเปนเพียงความ
หมายขั้นหยาบเทานั้น

ถามองไปถึงความหมายที่แท ซ่ึงถูกตองและละเอียด
ออนกวานั้น เทคโนโลยีไมใชแคสิ่งสําเร็จรูปอยางนี้ ลองมาดู
กันใหถึงตัวศัพท เราพูดวาเทคโนโลยี ก็คือคําฝรั่งวา
technology ซ่ึงไดแก techno + logy คําวา logy แปลวา
ความรู หรือวิทยา จะเห็นวา วิชาตางๆ ท่ีลงทายดวย logy
เราพยายามแปลเปนไทยใหลงทายดวย “วิทยา” ท้ังนั้น 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

ท่ีพูดมานี้ เพื่อใหเห็นวา เทคโนโลยี ท่ีจริงเปนเรื่อง
ของความรู มันไมใชเปนแคเครื่องมือ และก็ไมใชแคความรู
เฉยๆ แตเปนความรูท่ีจะทํา

การมองเทคโนโลยีในความหมายวาเปนเคร่ืองมือ
เครื่องใชน้ัน นอกจากเปนความหมายหยาบๆ ซ่ึงไมถูกตอง
แลว ยังเปนการมองความหมายแบบนักเอาผลหรือนักเสวย
ผล ไมมองลึกลงไปแบบนักสรางเหตุ ท่ีจริงความหมายที่แท
ของเทคโนโลยี เปนความหมายขั้นการสรางเหตุ

ตามความหมายทีแ่ท เทคโนโลย ี คอืการนาํเอาความรู
โดยเฉพาะความรูวิทยาศาสตร มาจัดทําดําเนินการ เพื่อให
การดําเนินชีวิตของมนุษยเปนอยูอยางไดผลดียิ่งขึ้น และทํา
การตางๆ ไดสัมฤทธิผลดียิ่งขึ้น น่ีคือเทคโนโลยี เพราะฉะนั้น
เทคโนโลยีจึงไมไดอยูแคความหมายหยาบ คือสิ่งสําเร็จรูปท่ี
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เปนเคร่ืองมือเครื่องใช แตโยงไปหาเหตุปจจัยของสิ่งเหลานั้น
คือการนําความรูมาใช น่ันคือ ตัวเหตุ

ความหมายที่แทจริงตองลงไปถึงความรู ถาไมมี
ความรู เทคโนโลยีท่ีเขาใจวาเปนวัตถุเครื่องใชน้ันก็เกิดไมได
เพราะฉะนั้น การมองเทคโนโลยีจะตองมองลงไปถึงความ
หมายพื้นฐาน คือตัวภูมิปญญา หรือตัวความรู และการมอง
อยางนี้จะโยงไปหาวิทยาศาสตร พอมองอยางนี้ก็จะเห็นวา
science คูกับ technology คือวิทยาศาสตรคูกับเทคโนโลยี
ถาเทคโนโลยีไมมีวิทยาศาสตรเปนฐาน เทคโนโลยีพัฒนาไม
ได จึงตองพัฒนาวิทยาศาสตรมาเปนฐานของการพัฒนา
เทคโนโลยี

คนไทยเรามักติดอยูแคเทคโนโลยี ไมเขาถึงวิทยา
ศาสตร ถาเราจะกาวขึ้นไปในการกระทําคือการผลิตและการ
สรางสรรค เราจะตองมองเทคโนโลยีในความหมายที่ถูกตอง
คือมองลึกลงไปถึงตัวความหมายที่แท ท่ีลงไปถึงเหตุ คือการ
นําความรูโดยเฉพาะวิทยาศาสตรมาใชสรางสรรค เชน
ประดิษฐเครื่องมือเครื่องใชท่ีจะชวยในการดําเนินชีวิตและ
ทํากิจการงาน เมื่อมองอยางนี้ ก็จะทําใหเราตองหันไปเนน
ในเรื่องความรูทางวิทยาศาสตร ท่ีเปนฐานของมัน 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 และเทคโนโลยีท่ีเขาใจน้ัน ก็ไม
ถูกตองอีก เพราะมองอยูแคตัววัตถุอุปกรณเครื่องมือเครื่อง
ใช คือโภคภัณฑท่ีจะเอามาเสพมาใช ไมมองถึงความรูจักจัด
ทํา นับวาเปนความผิดพลาดที่สําคัญมาก เพราะเปนเรื่อง
สวนประกอบของความเขมแข็งทางปญญาเลยทีเดียว

ถาเราแกปญหานี้ไมได จะไปพัฒนาคนกันไดอยางไร
เพราะวาขนาดแคความเขาใจพื้นฐานเกี่ยวกับสิ่งที่อยูในชีวิต
ประจําวัน ก็ยังจับไมถูก

เทคโนโลยีน้ันเปนเรื่องของความรูท่ีจะทํา หรือการรู
จักดําเนินการประยุกตความรูมาใชประโยชนทําการสราง
สรรค คูกับวิทยาศาสตร ทําไมเทคโนโลยีคูกับวิทยาศาสตร
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เพราะวาวิทยาศาสตรเปนตัวองคความรู วิทยาศาสตรคนหา
ความจริงของธรรมชาติวาคืออะไร เปนอะไร เปนอยางไร
เปนเพราะอะไร วิทยาศาสตรบอกอยางนี้ แลวเทคโนโลยี ซ่ึง
เปนความรูวาจะทําอยางไร ก็ไปเอาความรูวิทยาศาสตรท่ีวา
คืออะไร เปนอยางไร เพราะอะไรนั้น มาใชจัดสรรดําเนินการ
ใหการดําเนินชีวิตและทํากิจการงานของมนุษยเปนไปอยาง
ไดผลดียิ่งขึ้น เทคโนโลยีจึงเปนการนําความรูวิทยาศาสตร
มาประยุกตใช เปนความรูข้ันปฏิบัติการ นํามาใชประโยชน

วิทยาศาสตรเปนตัวความรูเฉยๆ เทคโนโลยีก็ไปเอา
ความรูวิทยาศาสตรน้ันมาดําเนินการสรางสรรคทําอะไร
ตางๆ ใหเราไดประโยชนจากความรูน้ัน วิทยาศาสตรเปน
เรื่องของความ “รู” เทคโนโลยีเปนเรื่องของการ “ทํา” แตจะ
ทําไดก็ตองรู หรือตองรูจึงทําได เทคโนโลยีเชื่อมโยงความรู
ออกมาสูการกระทํา

การมองความหมายของเทคโนโลยีข้ันนี้เปนขั้นมอง
ลงไปถึงเหตุ ไมใชมองแคผลผลิตที่สรางสรรคแลว แตมองลึก
ลงไปถึงการที่จะพัฒนาความรูความสามารถ โดยโยงตอไป
ถึงการที่จะตอง

๑. ทําใหเกิดความรูวิทยาศาสตรข้ึนมา



คนไทยกับเทคโนโลยี ๕๑

๒. เอาความรูวทิยาศาสตรน้ันมาดาํเนนิการสรางสรรค
จัดทําใหเกิดเปนงานเปนการ เปนเครื่องมือเครื่องใช เปนตน

ข้ันนี้ตางหากที่เราควรมองเทคโนโลยี แตคนไทยโดย
ท่ัวไปไมมองความหมายถึงขั้นนี้ ยิ่งกวานั้น คนไทยจะมอง
แมแตวิทยาศาสตรในความหมายที่เปนเทคโนโลยี หลายคน
เมื่อถูกถามวาวิทยาศาสตรคืออะไร เขามองไดแคเทคโนโลยี
เทานั้น เมืองไทยเราติดอยูแคเทคโนโลยี(ในความหมาย
อยางหยาบที่ไมถูกตอง) เขาไมถึงวิทยาศาสตร วัฒนธรรม
วิทยาศาสตรแทบไมเกิดขึ้นในเมืองไทยเลย

ถาวัฒนธรรมวิทยาศาสตรเกิด จิตใจวิทยาศาสตร
เกิด จะมีความใฝรู จะนิยมเหตุผล จะชอบทดลอง จะนิยม
ปญญา และจะชอบแสวงปญญา คนไทยจะตองสนใจใหถึง
ตัววิทยาศาสตรเอง ซ่ึงเปนฐานของเทคโนโลยี

ถาคนไทยมองเทคโนโลยโียงไปถงึวทิยาศาสตรอยางนี้
ก็จะสรางจิตใจของนักผลิตและนักสรางสรรคข้ึนมาได ทําให
เกิดคุณสมบัติคูกันที่ครบวงจร คือ วิทยาศาสตรสรางวัฒน-
ธรรมแหงความใฝรู และเทคโนโลยีสรางวัฒนธรรมแหงความ
ใฝสรางสรรค ซ่ึงเมื่อประสานเขากับวัฒนธรรมแหงความบาก
บ่ันสูสิง่ยากของอตุสาหกรรม กนํ็าไปสูความเจรญิขยายตวัของ
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วทิยาการและการผลติการสรางสรรค พรอมท้ังความกาวหนา
ทางวัตถุและความพรั่งพรอมทางเศรษฐกิจอยางนาอัศจรรย

มองลึกละเอียดลงไปใหเห็นแงมุมเพิ่มข้ึนอีก เพื่อจะ
ไดพัฒนาคนและพัฒนาทุกอยางใหถูกตอง ท่ีวาเทคโนโลยี
เชื่อมโยงความรูออกมาสูการกระทํานั้น ยังมีความหมาย
ซอนและซอนอยูอีก กลาวคือ ในการที่ความรูจะโยงออกมาสู
การกระทําไดน้ัน จะตองมีความรูคิดหยั่งเห็นในหนทางและ
วิธีการที่จะจัดทํานําความรูมาใช และมีฝมือท่ีจะทําให
สัมฤทธิ์วัตถุประสงค พูดอีกอยางหนึ่งวา ความสามารถที่จะ
แสดงออกซึ่งปรีชาที่จะทําใหสําเร็จประโยชน ความสามารถ
๒ ข้ันนี้มีช่ือเรียกวา 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
ข้ันนี้ ยังไมเพียงพอ ยังจะตองมีการพัฒนาคนอีกขั้นหนึ่ง ซ่ึง
เปนขั้นตัดสินเด็ดขาด คือ พัฒนาคนใหสามารถโยงศาสตรกับ
ศิลป ใหถึงกุศลดวย คือใหมาเชื่อมตอหรือรับใชเจตจํานงที่จะ
ใชศิลป นําศาสตรไปทําการสรางสรรคให เกิดผลดีเปน
ประโยชนแกชีวิตและสังคมอยางแทจริง เชนนํามาชวยให
มนุษยมีปจจัยสี่กินใชท่ัวถึง มีสุขภาพดี บําบัดทุกขภัย ให
เปนอยูอยางสวัสดี มีสันติสุข

เมื่อเทคโนโลยีข้ึนมามีบทบาทสนองเจตจํานงที่เปน
กุศล ก็จะสงผลสืบทอดไปถึงอุตสาหกรรม ทําใหการผลิต
เปนไปในทางสรางสรรคเพื่อประโยชนสุขของมวลมนุษยและ
สรรพชีพอยางแทจริง

หากปราศจากการพัฒนากุศลแลว การพัฒนา
ศาสตรและศิลปอาจเบี่ยงเบนออกจากทางที่แทอันถูกตอง 
กลายเปนเครื่องกอความหายนะและความพินาศแกมนุษย
และโลกทั้งหมดก็ได แตถาเราพัฒนาคนใหถึงขั้น ไดท้ัง
ศาสตร ท้ังศิลป และทั้งกุศล และสามารถโยงศาสตรและศิลป
ใหถงึกศุล กจ็ะเปนมงคล คอืกอใหเกดิความดงีามและความงอก
งามของมนุษยชาติ เปนอารยธรรมที่พึงประสงคอยางแทจริง
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คนไทยยังศึกษาไมถึงสาระของวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ในสงัคมไทยของเรา การพฒันาประเทศขณะนีม้ปีญหา

เพราะวา คนไทยเพลินอยูแควิชาการที่เปนระดับเทคโนโลยี
ในระบบความคิดแบบแยกสวน วิชาการจําพวกวิทยาศาสตร
บริสุทธิ์ คนไทยไมสนใจ จึงเกิดเปนปญหาของประเทศชาติ
ในปจจุบันวา วชิาวทิยาศาสตรบริสทุธิห์าคนศกึษายาก รัฐบาล
วางแผนพัฒนาประเทศขณะนี้ตองไปเนนย้ําวาทําอยางไรจะ
สงเสริมใหมีคนศึกษาวิทยาศาสตรเพิ่มมากขึ้น เพราะที่แท
วิทยาศาสตรตางหากที่จะเปนฐานของการพัฒนาเทคโนโลยี 
ถาอยูแคเทคโนโลยีก็ไปไมไกล

ขอใหไปดูในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ
จะรูวาสังคมไทยขาดแคลนนักศึกษาผูเรียนในวิชาวิทยา-
ศาสตรธรรมชาติ ปญหาของสังคมไทยเราจึงมีมากมาย
หลายอยางและหลายชั้น ท้ังปญหาเฉพาะของเราเอง และ
ปญหารวมกันกับโลกปจจุบันทั้งหมด เมื่อขาดการพัฒนา
วิทยาศาสตร ก็ขาดศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี แมแต
การพัฒนาความรูศาสตร ท่ีจะมาโยงกับศิลป ก็ยังโหวเชื่อม
กันไมไหว จึงไมตองพูดวาจะพัฒนาใหถึงกุศลไดอยางไร
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อยางไรก็ดี ในดานการศึกษาวิทยาศาสตรน้ี ถามอง
ใหดี ปญหาความขาดแคลนผูเรียนวิทยาศาสตรบริสุทธิ์ ยัง
ไมใชปญหาใหญแทจริง ความขาดแคลนผูเรียนวิทยาศาสตร
ท่ีวานี้ เปนปญหาการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ซ่ึงโยงไปถึง
เรื่องกําลังคนในการพัฒนาประเทศ ซ่ึงเนนการพัฒนา
เศรษฐกิจเปนสําคัญ เปนปญหาขั้นพื้นผิวที่โผลใหเห็น เปน
ปลายเรื่องเทานั้น

ปญหาที่แทก็คือ การศึกษาวิทยาศาสตรโดยรวมใน
สังคมไทยที่ผานมาทั้งหมด ตั้งแตช้ันเริ่มตนไปจนตลอด ไม
วาจะเปนระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา หรืออุดมศึกษาก็
ตาม ถาไมถือวาลมเหลวทั้งหมด ก็ไมประสบความสําเร็จใน
การสรางผลที่เปนสาระของการศึกษาวิทยาศาสตร

การศึกษาวิทยาศาสตร มิใชเปนเพียงการเรียนรูขอมูล
วิชาวิทยาศาสตร และไมใชเพียงความสามารถใชวิธีการ
วทิยาศาสตรเทานัน้ แตหมายถงึการพฒันาจติปญญาวทิยาศาสตร
ขึ้นมาในตัวคนผูเรียน คือ การที่คนมีจิตใจวิทยาศาสตร ตลอด
จนถึงการที่สังคมมีวัฒนธรรมวิทยาศาสตร อันไดแกความใฝรู
ความเปนผูมีเหตุผล ความนิยมปญญา ความไมเชื่องายเหลวไหล
งมงาย ความชอบพิสูจนทดลอง ชอบคนควาสืบคนหาความจริง
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เฉพาะอยางยิ่ง ความใฝรู ท่ีจะตองเขาถึงแกนแทของความ
จริงใหจงได

แตภาพที่ปรากฏในสังคมไทยปจจุบันนี้ ดูเหมือนจะ
ตรงขามกับความมีจิตใจวิทยาศาสตร และวัฒนธรรมวิทยา-
ศาสตร จึงทําใหมองไดวา การศึกษาวิทยาศาสตรในสังคม
ไทยที่ผานมาเปนเวลายาวนาน ไมไดผลท่ีพึงตองการ คือผล
ท่ีเปนสาระของการศึกษาวิทยาศาสตรท่ีวามานั้น (เรื่องนี้
สถาบันพุทธศาสนาก็ไมพนที่จะถูกติเตียนแบบเดียวกัน)

การศึกษาวิทยาศาสตรฉันใด การศึกษาดาน
เทคโนโลยีก็ฉันนั้น สาระของการศึกษาเทคโนโลยี มิใชแคการรู
จักทําและรูจักใชอุปกรณเทคโนโลยีตางๆ แตอยูที่การพัฒนา
ความใฝสรางสรรค พรอมทั้งความคิดสรางสรรคและฝมือสราง
สรรค กลาวคือความใฝปรารถนาที่จะแกปญหาและทาํใหเกิด
ประโยชนสุขแกชีวิตและสังคมอยางแรงกลา ที่ทาํใหหาทางและ
เพียรพยายามนําเอาความรูที่ดีที่สุดมาจัดสรรประดิษฐนวัตกรรม
ทีจ่ะบนัดาลผลใหสาํเรจ็ประโยชนสขุนัน้ ซ่ึงการศกึษาดานกศุล
จะมาชวยปดกั้นความผิดพลาด โดยทําใหมองเห็นถูกตอง
ชัดเจนวา ประโยชนสุขที่ปรารถนานั้นเปนประโยชนสุขแท
จริง ท่ีเกื้อกูลแกชีวิต สังคม และระบบสัมพันธของธรรมชาติ
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ท้ังหมด มิใชเปนเพียงสิ่งบํารุงบําเรอชอบใจท่ีหลงตื่นชื่นชม
วูบวาบไปดวยกําลังโมหะ

การลงทุนสนับสนุนเพียงดวยงบประมาณและการให
ทุน ตลอดจนเพิ่มคาตอบแทน อาจชวยใหมีจํานวนผูศึกษา
เลาเรียนวิทยาศาสตรเพิ่มข้ึน และสังคมไทยไดกําลังคนดาน
วิทยาศาสตรมาบรรจุในวงงานตางๆ เชนประจําโรงงานอุต
สาหกรรม เปนตน หนุนเปาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจ
สนองความตองการของธุรกิจอุตสาหกรรมไดผลมาก จน
กระทั่งถาเสียหลัก ก็อาจจะมีสภาพอยางที่เรียกวาเปนเพียง
วิทยาศาสตรท่ีรับใชอุตสาหกรรม (เวลานี้ดูเหมือนจะมีความ
โนมเอยีงทีจ่ะเกดิมวีทิยาศาสตรเชงิพาณชิย หรอืวทิยาศาสตร
แบบธุรกิจ เหมือนอยางกิจการดานอื่นๆ ของยุคสมัย) แตการ
ลงทุนทั้งหมดนั้นคงไมชวยใหประเทศไทยมีนักวิทยาศาสตร
ยอดเยี่ยม ท่ีเปนนักคนพบผูสรางยุคสมัย หรือเปนผูนําโลกสู
กาวใหมแหงการบุกฝาพรมแดนความรูวิทยาศาสตร

ความสําเร็จท่ีวานั้นอยูท่ีการศึกษาวิทยาศาสตรท่ีเขา
ถึงสาระ ซ่ึงสามารถสรางจิตใจวิทยาศาสตรและวัฒนธรรม
วิทยาศาสตร ดังที่กลาวขางตน คือความใฝรู รักความจริง
ชอบเหตุผล นิยมปญญา ชอบคนควาแสวงหาสืบสาว ตรวจ
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สอบ ทดลอง ชนิดที่วาถายังไมถึงความจริงถองแทจะไมยอม
หยุด เชนเดียวกับจิตใจของนักเทคโนโลยีท่ีใฝสรางสรรคซ่ึงจะ
ตองหาทางจดัดาํเนนิการใหประโยชนสขุนัน้เปนผลสาํเรจ็ใหได

ถาการศึกษาวิทยาศาสตรสรางจิตใจวิทยาศาสตร 
และวัฒนธรรมวิทยาศาสตร (และการศึกษาเทคโนโลยีสราง
จิตใจของนักสรางสรรค) อยางที่วามานี้ได จึงจะเปนการ
ศึกษาวิทยาศาสตร (และการศึกษาเทคโนโลยี) ท่ีแทจริง ซ่ึง
เขาถึงสาระ และมั่นใจไดวา การศึกษาวิทยาศาสตรบริสุทธิ์
จะคึกคักขึ้นมาเองโดยธรรมชาติอยางไม ข้ึนตอกระแส
เศรษฐกิจมากนัก และสังคมไทยจะมีนักคนพบทางวิทยา
ศาสตร และนักประดิษฐเกิดขึ้นบอยครั้ง โดยไมตองรอตื่น
เตนดีใจกับคนดีคนเดนที่โผลดังขึ้นมาเปนปรากฏการณ
บังเอิญของสังคม ชนิดนานแสนนานจะมีสักคน

เพียงแควาสังคมไทยขาดแคลนผูศึกษาวิชาวิทยา-
ศาสตรบริสุทธิ์ ก็มีคําถามที่หนักหนาวารัฐบาลจะหาทางแก
ปญหานีอ้ยางไร แตเราไมจําเปนตองรอรฐับาล เพราะปญหาที่
แทจริงใหญกวานัน้ ซ่ึงจะตองถามคนไทยทัง้ชาตเิลยทเีดยีววา
คนไทยจะพฒันาตวัเองและชวยกนัพฒันาสงัคมไทยอยางไร?

น้ีเปนขอใหญของปญหาการพัฒนาประเทศไทย
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คนไทยยังใชเทคโนโลยีแทบไมไดคุณคาในการพัฒนา
เมือ่เปรยีบเทยีบระหวางประเทศหรอืสงัคมตางๆ ในโลก

เราเปนประเทศผูบริโภคเทคโนโลยี ในขณะที่บางประเทศเขา
เปนผูผลิตเทคโนโลยี น่ีเราก็เสียเปรียบขั้นหนึ่งแลว ทีน้ีพอ
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 กับใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคน้ัน
เปอรเซ็นตในการใช ๒ แบบน้ี จะตองสมดุล ขณะนี้เราเสีย
ดุลอยางหนัก เราใชเพื่อเสพแทบจะ ๙๐% คือหมดดุลเลย
การใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคแทบไมมี

แมแตเด็กๆ เล็กๆ มาที่วัด เมื่อคุยกับเด็ก ลองถามดู
วาหนูดูทีวีวันละกี่ช่ัวโมง ก็ไดคําตอบวา ดูวันธรรมดาเทานี้
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ช่ัวโมง เสาร-อาทิตยเทานี้ช่ัวโมง ทีวีเปนอุปกรณเทคโนโลยี
หนใูชมนั หนดูมูนัเพือ่เสพกีเ่ปอรเซน็ต เพือ่ศกึษากีเ่ปอรเซน็ต

เด็กคนหนึ่งอยู ป. ๕ อาตมาถามแกวา หนูดูทีวีน้ีดู
เพื่อเสพกี่เปอรเซ็นต เพื่อศึกษากี่เปอรเซ็นต แกบอกอาตมา
วา หนดูเูพือ่เสพ ๙๙% อาตมากถ็ามแกตอไปวา แลวการดทีูวี
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
เพิ่มข้ึนหนอย

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 แตถาใชเพื่อเสพก็จะตันอยูท่ีน่ันเอง วนเวียนอยู
ในสงัสารวฏัแหงความยนิดยีนิรายชอบชงั แตถาใชเพือ่ศกึษา
เขาจะกาวตอไปสูการสรางสรรค

เด็กอีกคนหนึ่งอยู ป.๔ คุณพอเปนอาจารยใน
มหาวิทยาลัย มีคอมพิวเตอรใหใช ก็ถามแกวา ท่ีหนูใช
อุปกรณเทคโนโลยีคือคอมพิวเตอรน้ี หนูใชเพื่อเสพหรือเพื่อ
ศึกษา เด็กบอกวาหนูก็ใชเพื่อเสพซิ ใชเพื่อเสพอยางไรละ ก็
เลนเกมสซิ กถ็ามวาทาํไมไมใชเพือ่ศกึษาละ เชน หัดพมิพดดี
เด็กก็วามันไมสนุก อยางนี้เปนตน

แนนอนวา การเลนเกมสเปนประโยชนแกเด็กไมนอย
(เปนธรรมดาอยูแลววา การเลนโดยทั่วไป เปนกิจกรรมที่ชวย
การพัฒนาของเด็ก) โดยเฉพาะเกมสบางอยางชวยฝกสมอง
ไดมาก แตพรอมกับประโยชนมันก็มีโทษดวย และการที่จะมี
ประโยชนมากหรือนอย มีโทษมากหรือนอย และมีประโยชน
หรือโทษมากกวากันนั้น ยอมข้ึนตอเงื่อนไขหลายอยาง เชน
เกมสท่ีเลนเปนเกมสอะไร ผูออกแบบทําขึ้นมาจากสภาพจิต



ต่ืนเถิดชาวไทย๖๒

และเจตจํานงที่มุงอะไร เด็กเลนอยางไร เด็กมีความรูคิดแค
ไหน อยูในความดูแลชี้แนะนําทางหรือไมอยางไร เลนภายใน
ขอบเขตหรือโดยสมดุลกับกิจกรรมการศึกษาและสรางสรรค
อยางอื่นหรือไม อิทธิพลและผลสะทอนในทางชักจูงหรือกอ
พฤติกรรม ความคิด จิตนิสัยหรือสภาพจิต แตละดานๆ เปน
อยางไร คุมหรือไม เด็กใฝหรือยอมรับกิจกรรมทางเลือกอื่นที่
ดีกวาไดแคไหน มีการคุมใหไดผลท่ีพึงประสงค  เชนใชเปน
สื่อนําสูสิ่งที่เปนสาระแทไดเพียงใด และที่สําคัญยิ่ง ซ่ึงมัก
มองขามกันไป ก็คือความหมกมุนกับเทคโนโลยีเกินพอดี ท่ี
ทําใหเด็กหางเหินหรือถึงกับแปลกแยกจากธรรมชาติ และแม
แตจากเพื่อนมนุษยดวยกัน

เวลานี้ คนชอบอางรายงานผลการวิจัยในเรื่องตางๆ
เชนในดานเทคโนโลยี ซ่ึงก็มีประโยชน แตก็ตองระวัง ไม
เฉพาะผลการวิจัยที่รับใชธุรกิจอุตสาหกรรมเทานั้น แมแต
การวิจัยที่บริสุทธิ์ก็มักเจาะหาความจริงเฉพาะแงเฉพาะดาน 
หรือแมแตเฉพาะจุด ซ่ึงจะตองมองใหพอดีกับสถานะของมัน

หันกลับมาเรื่องเกา เด็กชุดนี้ตกลงไปแลว ตอมาอีก
ชุดหนึ่งๆ ก็ใกลๆ กัน เฉลี่ยใชเทคโนโลยีเพื่อเสพอยางนอย
๘๐% เราลองดูผูใหญซิเปนอยางไร ผูใหญไทย ใชเพื่อเสพ
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มาก หรือใชเพื่อศึกษามากกวา จะตองเริ่มท่ีน่ีกอน เชนอยาง
ดูทีวี ปรากฏวาใชเพื่อดูการบันเทิง ใชดูมวยตู เสียมาก แม
แตการใชเราก็พลาดแลว ฉะนั้น จะตองมีเปอรเซ็นตของการ
ใชเพื่อศึกษาและสรางสรรคใหเพิ่มข้ึน แลวตอไปการมีความ
สุขก็จะสัมพันธกับการใชน้ีดวย เพราะเมื่อเราพัฒนาการใช
ก็จะนําไปสูการมีความสุขที่ตางกันตามวิธีใชน้ันดวย คือ
ความสุขจากการเสพเทคโนโลยี กับความสุขจากการศึกษา
และสรางสรรคดวยเทคโนโลยี

ความสขุจากการศกึษาและสรางสรรค คอืความสขุจาก
การสนองความตองการในการใฝรู และความสขุจากการสนอง
ความตองการในการทาํสิง่ทัง้หลายใหมนัด ี ถามคีวามสขุแบบ
น้ี การพัฒนาจะเกิดขึ้นเอง เพราะเราพัฒนาคนอยางถูกตอง

เอาละ ตอนนี้เห็นไดแลววาสังคมไทยจะตองแกไข
เกี่ยวกับเรื่องเทคโนโลยี เริ่มตนตั้งแตการใชเพื่อเสพกับการ
ใชเพื่อศึกษาและสรางสรรค

เวลานี้ เด็กหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยีมาก
ตอไปการศึกษาตั้งแตในบาน จะตองมุงเนนที่จะชวยใหเขามี
ความสขุจากการใชเทคโนโลยทํีาการสรางสรรค เดก็ทีพ่ฒันา
จะมีความสุขแบบนี้ คือความสุขจากการใชเทคโนโลยีทําการ
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สรางสรรค หรือความสุขจากการสรางสรรคดวยเทคโนโลยี
เขาจะมีความสุขจากการใชคอมพิวเตอรสรางงาน ไมติดอยู
กับการหาความสุขจากการใชคอมพิวเตอรเลนเกมส เขาจะ
ใชเทคโนโลยีทําการสรางสรรคตางๆ ข้ึนมา

ถาเด็กมาถึงขั้นนี้ พอแมอุนใจสบายใจได และสังคม
ของเราก็มีหวังที่จะพัฒนา แตถาเด็กยังหาความสุขจากการ
เสพเทคโนโลยีแลว ใหระวังเถิด มันจะไปจบที่ยาบา เพราะ
เปนพวกเดียวกัน

การหาความสุขจากการเสพเทคโนโลยี ก็คือการหา
ความสุขจากการเสพชนิดหนึ่ง ซ่ึงอยูในเครือเดียวกันกับการ
เสพยาเสพติด เพราะจะตองเพิ่มแรงกระตุน โดยปริมาณและ
ดีกรีของสิ่งเราใหมากขึ้น เพื่อใหไดความสุขเทาเดิม ซ่ึงจะนํา
ไปสูการพึ่งพาหรือข้ึนตอเทคโนโลยี

ถาเพิ่มแรงกระตุนเราไมทันหรือไมพอ เกิดเบื่อหนาย
ข้ึนมา เมื่อชีวิตและความสุขขึ้นอยูกับการเสพเทคโนโลยีและ
วัตถุบํารุงบําเรอแลว พอเบื่อเทคโนโลยีและวัตถุเสพ ก็พลอย
เบื่อหนายอยากหนีชีวิตดวย แลวก็เลยเปดชองที่จะพาตอไป
หายาเสพติด และชีวิตก็อาจจะจบที่น่ัน หรืออาจจะไปจบที่
สิ่งเสพติดทางจิต ท่ีมาในรูปของลัทธิความเชื่อและวิธีปฏิบัติ
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ลี้โลกหลบชีวิตแบบตางๆ ยายจากปลายสุดขางหลงโลก
กลายเปนหลนจากโลกไปเลย

ในทางตรงขาม ถาคนมีความสุขจากการศึกษาและ
สรางสรรคแลว เขาจะพนจากวิถีทางที่ผิดนั้น น่ีคือเนื้อแท
สําคัญสวนหนึ่งของการศึกษา เปนการแกปญหาที่ไดท้ังการ
พัฒนาคน และพัฒนาประเทศชาติ ท้ังพัฒนาจิตใจและ
พฒันาเศรษฐกจิ ครบหมด ความเปนนกัศกึษาและสรางสรรค
ทําใหกาวพนไปไดจากความสุขที่ข้ึนตอสิ่งเสพ สูอิสรภาพ
และความสุขที่สูงขึ้นไป

อยางนอยควรระลึกไววา คุณคาของเทคโนโลยีมิใช
อยูแคการไดมีสิ่งเสพบริโภคอํานวยความสะดวกสบาย แต
เทคโนโลยีมีคุณคาอยูท่ีการพัฒนาคน คือเปนเครื่องชวยเกื้อ
หนุนอํานวยโอกาสใหคนสามารถพัฒนาศักยภาพที่จะสราง
สรรคสิ่งดีงาม นําชีวิตและสังคมเขาถึงความสุขและอิสรภาพ
ท่ีลึกและกวางยิ่งขึ้นไป

การมีเทคโนโลยีตองหมายถึงการมีเครื่องชวยพัฒนา
ปญญา อยางนอยการพัฒนาเทคโนโลยี จะตองคูเคียงกันไป
กบัการพฒันาอนิทรยี มใิชกลายเปนวา เทคโนโลยยีิง่กาวหนา
อินทรียคือตา หู มือ สมองของคน ยิ่งหมดความละเอียดไว
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เฉยีบคม ความขดัเกลา และความออนโยนนุมนวล กลายเปน
อินทรียท่ีท่ือหยาบดานกระดางหื่นกระหายกาวราวรุนแรง ท่ี
จะถูกชักพาไปดวยแรงความอยากความปรารถนาของความ
ใฝเสพบรโิภค และการทาํลายลางเพือ่แยงชงิผลประโยชนกนั

เมื่อการพัฒนาคนถูกตอง ก็แกปญหาทีเดียวครบ
ตลอดกระบวนการ แตถาพัฒนาผิดแลวก็วุนอยูในวังวนนั่น
เอง เวลานี้นากลัววา การศึกษาและการพัฒนาคนจะกลายเปน
การพัฒนาความใฝเสพไปเสีย โดยนึกวาถาคนมีความใฝเสพ
แลว เขาจะแขงขันเกง จะตั้งใจทํางานทําการ แตเปลา ผิด
เต็มประตูเลย เพราะจับปจจัยที่แทไมได

เมื่อคนมีความใฝเสพสูง สังคมก็มีแตคนที่สวนใหญ
เปนนกับรโิภค กลายเปนสงัคมบรโิภค โดยเฉพาะเมือ่เปนเรือ่ง
ของสิ่งของเครื่องใชทางเทคโนโลยี ซ่ึงเปนของที่ตองผลิต
สังคมผูบริโภคเทคโนโลยีก็กลายเปนสังคมผูซ้ือโภคภัณฑ
เทคโนโลยี และเมื่อเปนประเทศกําลังพัฒนา ก็มักกลายเปน
ผูซ้ือและเปนผูบริโภคหางแถว ท่ีนอกจากตามเขาลาหลัง
ทายสุดแลว ก็จะใชของที่แพงที่สุดดวย เพราะผานเบ้ียบาย
รายทางมากที่สุด
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เมื่อความเปนผูบริโภคหางแถว มาบวกเขากับความ
เปนประเทศหรอืสงัคมทีก่าํลงัพฒันา ความดอยหรอืความเสยี
เปรียบก็ยิ่งหนักหนา จนกระทั่งวา ถาไมมีหลักและวิธีปฏิบัติ
ท่ีถกูตอง กจ็ะกลายเปนเครือ่งผกูรดัมดัตวัใหจมอยูภายใตความ
ลาหลังและความดอยพัฒนานั้นอยางยั่งยืนหรือยิ่งต่ําลงไป

ความดอยหรือความเสียเปรียบมีหลายดาน แตท่ีเห็น
ชัดเห็นงายก็คือดานเศรษฐกิจ เชนอยางคนไทยที่ซ้ือผลิต
ภัณฑเทคโนโลยีมาใช เมื่อเทียบกับคนในประเทศพัฒนาแลว
เชนอยางอเมริกา จะมีฐานะเปนผูมีรายไดต่ํา แตซ้ือของแพง
หรือไดนอยแตจายมาก

ยกตัวอยาง คนไทย เมื่อเติบโตขึ้นและจะเริ่มตนชีวิต
ของตนเอง เชน จบการศึกษาแลวจะเริ่มทําการงาน โดย
เฉพาะผูท่ีจะเริ่มทําธุรกิจ ก็มักจะคิดถึงการมีรถยนตสวนตัว
ท้ังนี้ดวยเหตุผลทางคานิยม (ไมวาจะโดยถูกบีบ หรือถูกกลืน
หรือโดยหลงใหลเองก็ตาม) ผสมกับปญหาการจราจร

ถาเปนคนที่มีรสนิยมพอจะสูงสักหนอย (ไมถึงกับสูง
ทีเดียว) ก็จะซื้อรถยี่หอท่ีนิยมกันวาเปนชั้นดี เอาแคราคาไม
ถึงลาน สัก ๙ แสน ๖ หมื่นบาท ซ่ึงถาซื้อในอเมริกา รถคัน
เดียวกันนี้ มีราคาประมาณ ๒๕,๐๐๐ ดอลลาร คือ ๖ แสน
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บาทเศษ ถาคนไทยวยัหนุมสาวผูน้ันจบการศกึษาปรญิญาโท
ทํางานเอกชน มีรายไดดีพอควร ไดเงินเดือนสูงถึงหมื่นหาพัน
บาท เก็บเงินเดือนไวท้ังหมด ไมใชกินอยูอยางอื่นเลย (คงจะ
เปนไปไมได) และไมนับเงินเดือนที่เพิ่มข้ึนตามเวลา จะตอง
รอถึงเกือบ ๕ ปครึ่ง จึงจะซื้อรถคันนั้นดวยเงินสดได

ยิ่งถาเขารับราชการ ไดเงินเดือน ๘ พันบาท จะตอง
เก็บเงินไมใชเลย นานถึง ๑๐ ป จึงจะซื้อได แตคนในประเทศ
อเมรกิา จบปริญญาโท ทํางานไดเงนิเดอืนระดบัท่ัวไปเดอืนละ
๒,๕๐๐ ดอลลาร เขาเก็บเงินเพียง ๑๐ เดือน ก็ซ้ือรถยนต
คอนขางดีคันเดียวกันนั้นไดแลว

แตท่ีสาํคญัยิง่กวาเรือ่งของถกูรายไดสงูของแพงรายได
ต่ํา ก็คือ เรื่องคานิยมที่อยูในจิตใจภายใตกระแสหลอหลอม
หรือผลักดันของสังคม กลาวคือในสังคมไทยเรานี้ คนซื้อหา
รถยนตมิใชเพียงในความหมายวาเปนยานพาหนะ เครื่องใช
ในการเดินทาง แตหมายถึงความมีหนามีตา ความเดน
ความโก และความนิยมเชื่อถือเปนสําคัญ (คนไทยจึงถูกพวก
นักตมตุน น่ังรถโกมาหลอกเอาไดบอยๆ) ซ่ึงทําใหรูสึกจําเปน
ท่ีจะตองมีรถยนตดีๆใช เกินความจําเปนในการใชงานจริง
ตางจากคนในสังคมอเมริกัน ท่ีโดยทั่วไปมองรถยนตเปน
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เพียงยานพาหนะเครื่องใชในการเปนอยู เมื่อมีใชอยูแลว ก็ใช
ตอไป ไมตองทุรนทุรายเที่ยวซื้อหามาแสดงหนาแกใคร ก็เลย
มเีวลาและความคดิทีจ่ะไปใสใจกบัเรือ่งอืน่ทีเ่ปนสาระมากกวา

เมื่อมองในแงของการแขนขันตามสภาพของยุคสมัย
ปจจุบัน แลวลองเปรียบเทียบกัน ก็จะเห็นวา สังคมอเมริกัน
ถึงแมเวลานี้เขาจะตกอยูในภาวะที่โทรมหนัก แตเขาก็ยังมี
การแขงขันในเชิงปญญาสูงกวา ในขณะที่สังคมไทยของเรา
จะเดนไปขางการแขงขันในทางโมหะ ซ่ึงไมเปนเรื่องดีท่ีนา
สบายใจเลย

ท่ีวามานี้ ไมเฉพาะในดานสินคาที่เรียกกันวา
ฟุมเฟอย แมแตสิ่งของเครื่องใชหรืออุปกรณท่ีเกี่ยวกับการ
พัฒนาคนพัฒนาสังคม โดยเฉพาะทางดานการศึกษา คน
ไทยก็ตกอยูในภาวะเสียเปรียบ ท่ีตองซื้อของราคาสูงดวยทุน
ของผูมีรายไดต่ํา เชนเดียวกัน

ขอยกเรื่องเครื่องคอมพิวเตอรเปนตัวอยาง ปจจุบัน
ราคาเครื่องคอมพิวเตอรในประเทศไทยไดลดต่ําลงมาก นอก
จากเปนภาวการณท่ัวไปในโลกแลว 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 ช้ันคอนขางดี
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 น้ี อัตราคาแรงอยางต่ําในอเมริกา จะ
ข้ึนเปน ชม.ละ $5.15 คือวันละประมาณ ๑,๐๓๐ บาท) เก็บ
รายไดไว ๒๐ เปอรเซ็นต ใชเวลา ๑ ปครึ่ง (คิดวันทํางาน
เดือนละ ๒๔ วัน) ก็ซ้ือคอมพิวเตอรเครื่องนั้นได

แตคนไทยที่ทํางานอยูในตางจังหวัด ไดคาแรงอยาง
ต่ําวันละ ๑๕๐ บาท เก็บรายไดไว ๒๐ เปอรเซ็นต จะตองรอ
ไปถึง ๑๒ ปครึ่ง จึงจะซื้อคอมพิวเตอรเครื่องเดียวกันนั้นได
กวาจะไดใชก็จะแกเสียแลว
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แตคอมพิวเตอรถาเพื่อปญญาคงไมเปนปญหาสัก
เทาไร ปมปญหาสําหรับคนไทยอยูท่ีสินคาของใชฟุมเฟอย ท่ี
จะบํารุงความสุข อํานวยความสะดวกสบาย และมีความ
หมายในเชิงอวดโกแขงกัน ท้ังรถยนต มอเตอรไซค เครื่อง
เสียงดีๆ ตูเย็น เครื่องปรับอากาศ เครื่องซักผา ฯลฯ ท้ังจํา
เปนและไมจําเปน ท้ังจําเปนแทและจําเปนเทียม ซ่ึงมีราคา
แพง และประดังเขามาหลายๆ อยาง คนไทยไมมีทางอื่น จึง
ตองหันไปพึ่งระบบเงินผอน ซ่ึงหมายถึงการเปนหนี้อยาง
หนึ่ง แตเปนหนี้ท่ีพอจะมีหนา

สําหรับหลายกรณี การผอนสงเปนเรื่องที่นาเห็นใจ
และเปนทางออกที่ดีอยางหนึ่งในการผอนเบาปญหาการเงิน
แตจะมีโทษมากเมื่อเพลิดเพลินชะลาใจ ทําใหตกอยูใน
ความประมาท อะไรๆ ก็ผอนสง เมื่อสงไมทันก็ตองไปกูหนี้
มาสงผอน ทําใหชีวิตตกอยูใตความผูกรัด หวงกังวล สูญสิ้น
อิสรภาพความสงบใจและความรูสึกมั่นคง ขาดสมาธิ ไมมี
ความแนวแนมั่นใจในการดําเนินชีวิตและทําการงาน

คนอเมริกันอยากซื้อเคร่ืองใชหรืออุปกรณเทคโนโลยี
ทันสมัย คํานวณเวลาแลว ก็เห็นความหวังชัดเจนวาตน
ทํางานในเวลาเทานั้นเทานี้ก็จะซื้อได แลวก็ตั้งใจทํางานดวย
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ความมั่นใจ มุงมั่นทํางานไป โดยไมตองคิดถึงเรื่องอะไรอื่น
แตคนไทย ถาเปนคนมีรายไดนอย ก็แทบมองไมเห็นความ
หวังที่จะซื้อเครื่องใชหรืออุปกรณน้ันไดดวยเงินที่ไดจากการ
ทํางาน ทําใหไมมีความมั่นใจในการทํางาน ถาไมเขมแข็ง
จริง จิตใจก็จะฟุงซาน ไมมีสมาธิในการปฏิบัติหนาที่ แลวก็
มองหาทางที่จะไดเงินดวยวิธีอื่น เชน กูหนี้ยืมสิน ถาเผลอตัว
ก็อาจจะเลยออกไปทางทุจริต

แมแตเมือ่พอจะมเีงนิมทีองขึน้มา และแมจะระมดัระวงั
ในเรื่องการเงินวาตองใหไดมากกวาเสีย ก็มักระวังแตการใช
จายดานอื่น พอถึงเรื่องผลิตภัณฑทางเทคโนโลยีท่ีฟุมเฟอย
ใจท่ีมวัแตคดิตามใหทันยคุสมยั หรอืความเดนนาํทางหนาตา
ทําใหใชจายสุรุยสุราย เสียมากกวาได

ความดอย ความเสียเปรียบและความสูญเสียของ
คนไทยแตละคนนี ้ กห็มายถงึความดอยความเสยีเปรยีบ และ
ความสญูเสยีของสงัคมไทยและประเทศไทยดวย นอกจากใจ
ครุนคดิหารายไดพเิศษเพือ่ซ้ือสิง่ฟุมเฟอย ทําใหงานขาดประ-
สทิธภิาพดอยคณุภาพถวงความเจรญิของประเทศชาต ิ พรอม
ท้ังปญหาสงัคมทีเ่กดิจากการทจุริต และอาชญากรรมตางๆ แลว
คนพอจะมพีอจะไดเงนิมา กนึ็กถงึแตผลติภณัฑทางเทคโนโลยี
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รุนใหมแปลกหูแปลกตา ท่ีจะเอามาเสพบริโภค ไมมีชองให
เอาใจใสหรือคิดถึงสุขทุกขของเพื่อนรวมชาติรวมสังคม

เงินที่ใชจายมากมาย แทนที่จะเปนเครื่องชวยเกื้อ
หนุนหรือแกปญหาของคนไทยดวยกัน ก็ถูกทุมเทไปกับสิน
คาเครื่องใชทางเทคโนโลยีท่ีมีราคาสูง เปนรายไดสงออกไป
ใหแกตางประเทศที่รวยกวา

ในขณะที่ประเทศของตนดอยโอกาสและเสียเปรียบ
ประเทศเหลานั้นในทางเศรษฐกิจอยูแลว ยังจะตองกูหนี้ยืม
สินจากประเทศเหลานั้นเพื่อเอาไปซื้อสินคาจากเขา เปนลูก
หนี้ท่ีเปนลูกคาคอยหากําไรมาเพิ่มรายไดใหแกเจาหนี้ของ
ตนเอง ในขณะที่คนไทยจํานวนมากมีชีวิตที่หมกจมอยูใต
กองหนีส้นิ ประเทศไทยกถ็กูพนัธนาการดวยหนีส้นิระหวางชาติ
จํานวนมหาศาล ท่ีประชาชนไทยจะตองแบกภาระตอไปยืด
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 มีบทบาทที่เบ่ียงเบน
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 ท่ีจะเกิดขึ้นจาก
การใชจายเสพบริโภคแตละครั้งของตน มองถึงการสูญเสีย
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ผลประโยชนของประเทศชาติ และภาระที่สังคมจะตองแบก
รับสืบเนื่องตอไปขางหนา

แมจะตองซื้อตองใชของแพง ก็ทําดวยปญญาที่มี
หลักคิด มองเห็นเหตุผลอยางชัดเจน และมีจุดมุงหมาย
พรอมท้ังมีจิตสํานึกที่จะใชสิ่งนั้นใหไดประโยชนจากมันอยาง
คุมคาเกินราคาของมัน ใหไดมากกวาจาย หรือใหไดมากกวา
ท่ีเสียไป ท้ังแกชีวิตของเรา และแกสังคม ไมซ้ือมาเพียงเพื่อ
เสพบรโิภคใหหมดเปลอืงไป แตใหมนัเกดิผลในทางสรางสรรค
ท่ีจะทาํใหชีวติและสงัคมของเราเขยบิกาวดข้ึีนไปใหจงได เชน

ถาจะซื้อคอมพิวเตอรมาใชสักเครื่องหนึ่ง ก็ตั้งใจมั่นวา
“เราจะใชคอมพิวเตอรเครื่องนี้ใหไดประโยชนในทางสรางสรรค 
มากกวาที่คนในอเมริกาใชมัน อยางนอยอีกหนึ่งเทาตัว”

ถาใจเขมแข็งมีแรงสูท่ีจะทําอยางนี้ ก็เห็นทางสูเขาได
ในระบบแขงขัน และมั่นใจไดวาชีวิต สังคม และประเทศชาติ
ของเรา จะฟนตัวขึ้นมาไดในเวลาไมนานเลย

ท้ังหมดนี้จะสําเร็จไดก็ตอเมื่อคนไทยตื่นตัวขึ้นมา 
ดวยความตื่นทางปญญา มีจิตใจท่ีเขมแข็ง และมีความ
ปรารถนาดีใฝสรางสรรคชีวิตและสังคมของตนอยางแทจริง
ซ่ึงจะสําเร็จไดดวยการพัฒนาคน ท่ีชาวไทยทุกคนตั้งใจ
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พัฒนาตนเองขึ้นไปโดยไมประมาท ถาคนไทยรุนผูใหญไปไม
ไหว หมดหวังแลว ก็ตองเริ่มกันจริงๆ ท่ีอนุชนคนรุนตอไป
โดยมุงมั่นเนนหนักในการศึกษาที่ถูกตอง

การศึกษาแทเริ่มท่ีบาน โดยพอแมเปนครูอาจารยคน
แรก ดังที่พระสอนวา มารดาบิดาเปนบูรพาจารย คือครูตน
หรืออาจารยคนแรก ถาจะนําเด็กเขาสูการพัฒนาท่ีถูกทาง
เพือ่ใหไดผลในการเสรมิสรางความใฝรู-สูสิง่ยาก ความใฝศกึษา-
ใฝสรางสรรค ความเปนนักผลิต-นักสรางสรรค และพรอมกัน
น้ัน ก็จะไดผอนลดอิทธิพลของคานิยมใฝเสพ วัฒนธรรม
บริโภค ความออนแอเห็นแกสะดวกสบาย และวิถีชีวิตที่เปด
กวางสูทางแหงการเสพยาบา พอแมทุกบานนั่นเองจะตอง
เริ่มตน และสําหรับคนไทย จุดเริ่มอยูท่ีน่ี

จงถามเด็กไทยใหนอยลงวา “อยากไดอะไร?”
แตจงถามเด็กไทยใหมากขึ้นวา “อยากทาํอะไร?”
จาก “อยากทําอะไร?” ก็กาวตอไปวา “อยากรูวาจะ

ทําอยางไร” และ “จะตองรูอะไร?” แลวพอแมก็คอยหนุนและ
ใหเพื่อสนองความใฝรูและใฝสรางสรรคน้ี โดยชวยโยงการรู
และการสรางสรรคน้ันไปเชื่อมตอกับกุศลใหไดตอไป
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เอาละ ขอพดูถงึเรือ่งคนไทยกบัเทคโนโลยไีวเทานีก้อน
ถาเราพฒันาคนไทยในการสมัพนัธและปฏบัิตติอเทคโนโลยไีด
ถกูตอง เราจะไดความใฝรู-สูสิง่ยาก หรอื ใฝศกึษา-ใฝสรางสรรค
เปนอยางนอย ซ่ึงแมแตยังไมไดคุณสมบัติอยางอื่นมาอีก
เพียงแคน้ีก็พอที่จะพัฒนาสังคมไทยไปสูความมีชัยในระบบ
แขงขันของโลก และพรอมท่ีจะเดินหนาพนเหนือการแขงขัน
ไปสูการชวยแกปญหาของโลก และเปนสวนรวมอยางสําคัญ
ในการนําโลกไปสูสันติสุข

หมายเหตุ: ราคาสินคาผลิตภัณฑเทคโนโลยีในเมืองไทย ท่ีเทียบไวใน
ขอเขียนน้ี เปนราคากอนเกิดวิกฤติทางเศรษฐกิจ ในเดือน
กรกฎาคม ๒๕๔๐ ยังไมไดปรับตัวเลขตามราคาในปจจุบัน
ซึ่งจะแพงขึ้นอีกเปนอันมาก




