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เหตกุารณต์อ่ไปน虺ี噑สมมตวิา่เกดิข虺ึ噑นในประเทศ

เผดจ็การ

คณุกบัเพ㔲ื㸸อนบงัเอญิถกูตาํรวจจบัพร้อมกบัใบปลวิตอ่

ตา้นรัฐบาล แตแ่ทนท㔲ี㸸คณุกบัเพ㔲ื㸸อนจะถกูขงัรวมอยู่ใน

หอ้งเดยีวกนักลบัถกูแยก คณุสงัหรณใ์จวา่ตาํรวจคงรู้

เบาะแสเก㔲ี㸸ยวกบัคดอีกีคดหีน㔲ึ㸸งของคณุและเพ㔲ื㸸อน ซ㔲ึ㸸ง

ร้ายแรงย㔲ิ㸸งกวา่การทาํใบปลวิตอ่ตา้นรัฐบาลเสยีอกี

คณุเดาไมผ่ดิเลย ตาํรวจเรยีกคณุเขา้ไปพบเพ㔲ื㸸อ

สอบสวนอกีคดหีน㔲ึ㸸ง ตาํรวจไมม่หีลกัฐานจะปรักปราํ

คณุจงึย㔲ื㸸นเง㔲ื㸸อนไขใหค้ณุวา่ หากคณุยอมเปิดเผยวา่

เพ㔲ื㸸อนของคณุทาํความผดิในกรณดีงักลา่วจรงิ ตาํรวจ

จะไมเ่อาผดิกบัคณุในกรณใีบปลวิ คณุแนใ่จวา่

ตาํรวจเสนอเง㔲ื㸸อนไขเดยีวกนัน虺ี噑ใหก้บัเพ㔲ื㸸อนของคณุตรง

น虺ี噑ทาํใหค้ณุคดิหนกั

หากคณุกบัเพ㔲ื㸸อนปิดปากสนทิ คณุทั虺噑งสองกโ็ดนคดี

ใบปลวิคดเีดยีว ซ㔲ึ㸸งเป็นคดที㔲ี㸸เบากวา่อกีคดหีน㔲ึ㸸ง กรณี
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น虺ี噑นบัวา่ไมเ่ลวแตห่ากคณุกบัเพ㔲ื㸸อนยอมเปิดปาก คณุ

กบัเพ㔲ื㸸อนกต็อ้งเขา้ซงัเตดว้ยขอ้หาท㔲ี㸸ร้ายแรง กรณนี虺ี噑

นบัวา่แยม่ากๆ ดงันั虺噑นคณุจงึคดิจะเลอืกปิดปาก แต่

แลว้คณุกน็กึข虺ึ噑นมาไดว้า่หากคณุเงยีบคนเดยีว แต่

เพ㔲ื㸸อนคณุกบัพดู อะไรจะเกดิข虺ึ噑น คาํตอบคอืคณุจะ

ตอ้งโดนทั虺噑งสองคดขีณะท㔲ี㸸เพ㔲ื㸸อนของคณุพน้ผดิ คณุ

กลบัมาทบทวนอกีท ีถา้คณุน㔲ิ㸸งเงยีบ คณุอาจเป็นฝ่าย

เสยีเปรยีบ แตถ่า้คณุเกดิพดูละ่ คณุอาจโชคดกีไ็ด้

เพราะในกรณที㔲ี㸸เพ㔲ื㸸อนคณุเป็นฝ่ายปิดปาก คณุกเ็ป็น

อสิระ หากเพ㔲ื㸸อนของคณุเปิดปากเชน่เดยีวกบัคณุ

อยา่งนอ้ยคณุกห็ลดุคดใีบปลวิ ไมว่า่กรณใีดอยา่ง

มากท㔲ี㸸สดุคณุกโ็ดนคดเีดยีว

แลว้คณุกเ็ปิดปาก แนน่อนวา่ เพ㔲ื㸸อนของคณุกค็ดิแบบ

เดยีวกบัคณุ ผลกค็อืคณุกบัเพ㔲ื㸸อนคณุถกูรวบตวัดว้ย

ขอ้หาท㔲ี㸸หนกักวา่การแจกใบปลวิตอ่ตา้นรัฐบาล

นทิานเร㔲ื㸸องน虺ี噑สอนวา่ถา้เราแตล่ะคนคดิถงึแต่

ประโยชนส์ว่นตน ผลกค็อืลาํบากกนัทกุฝ่าย ในกรณี

สมมตดิงักลา่ว ถา้คณุกบัเพ㔲ื㸸อนไมค่ดิเอาแตไ่ด ้หาก

ยอมเป็นฝ่ายท㔲ี㸸อาจจะเสยีเปรยีบดว้ยการน㔲ิ㸸งเงยีบ

คณุกบัเพ㔲ื㸸อนกจ็ะประสบผลดดีว้ยกนัทั虺噑งสองฝ่าย แต่

ใครละ่จะยอมเป็นฝ่ายน㔲ิ㸸งเงยีบ ในเม㔲ื㸸อทกุคนมกัคดิ

เสมอวา่ถงึฉนัไมพ่ดู คนอ㔲ื㸸นกต็อ้งพดู ใครละ่จะยอม



ใหอ้กีฝ่ายสบาย ขณะท㔲ี㸸ตนเองกลบัลาํบาก เป็น

เพราะทกุคนคดิกนัอยา่งน虺ี噑 ในท㔲ี㸸สดุกเ็ลยเดอืดร้อนกนั

ทกุฝ่าย

จะวา่เป็นเร㔲ื㸸องเศร้าสาํหรับมนษุยเ์รากไ็ด ้ราวกบัตอ้ง

คาํสาป แมรู้้หนทางท㔲ี㸸เป็นประโยชนแ์กท่กุฝ่าย แตเ่รา

กลบัเลอืกหนทางอ㔲ื㸸นซ㔲ึ㸸งทาํใหต้อ้งทนทกุขก์นัไปหมด

ปัญหาไมน่อ้ยในสงัคมปัจจบุนัเกดิข虺ึ噑นและแกไ้ขไมไ่ด้

เพราะตา่งคนตา่งคดิวา่ “ถงึฉนัไมท่าํคนอ㔲ื㸸นกท็าํ”

เพราะฉะนั虺噑นกท็าํมนัเสยีเลย(นา่สงัเกตวา่ขอ้อา้งดงั

กลา่วเราเอามาใชเ้ป็นเหตเุป็นผลในการกระทาํอะไร

บางอยา่ง ตอ่เม㔲ื㸸อเป็นการกระทาํท㔲ี㸸ไมสู่้ด ีแตห่ากถงึ

คราวท㔲ี㸸สมควรจะทาํความดเีรากลบันาํคาํพดูดงักลา่ว

มาเป็นขอ้อา้งในการหลกีเล㔲ี㸸ยงไมก่ระทาํส㔲ิ㸸งนั虺噑น เพราะ

คดิกนัเชน่น虺ี噑 เวลามคีนประสบอบุตัเิหตกุลางถนนจงึ

ไมม่ใีครกลา้เขา้ไปชว่ยสกัคน)

การฉ้อราษฎรบ์งัหลวงกลายเป็นมะเรง็ร้ายในสงัคม

ไทย กเ็พราะทกุคนคดิเหมอืนกนัวา่ ถงึฉนัไมโ่กง คน

อ㔲ื㸸นกโ็กง จะมสีกัก㔲ี㸸คนท㔲ี㸸ไมโ่กง ทั虺噑งๆ ท㔲ี㸸มโีอกาส ชาว

บา้นหลายแหง่กค็ดิไมต่า่งจากขา้ราชการสว่นใหญ่

นอ้ยคนนกัท㔲ี㸸หกัหา้มใจไมต่ดัไมใ้นป่า คนสว่นใหญ่

แมรู้้ดวีา่ป่าเป็นส㔲ิ㸸งท㔲ี㸸ตอ้งอนรัุกษแ์ตก่ค็ดิอยา่ง

เดยีวกนัหมดวา่ถงึฉนัไมต่ดั คนอ㔲ื㸸นกต็ดั ผลคอืป่าถกู



ตดัถางจนเตยีนเกดิความเดอืดร้อนกนัในทกุหยอ่ม

หญา้(รัฐมนตรกีค็ดิแบบน虺ี噑ถงึสนบัสนนุใหส้ร้างเข㔲ื㸸อน

โดยอา้งวา่ถงึอยา่งไรป่ากต็อ้งถกูทาํลายวนัยงัค㔲ํ㸸า)

ไมต่อ้งดอู㔲ื㸸นไกล สาเหตทุ㔲ี㸸การจราจรในกรงุเทพฯ

วกิฤตสว่นหน㔲ึ㸸งกเ็พราะคดิกนัแบบน虺ี噑 รู้กนัทั㔲㸸วไปวา่หาก

กรงุเทพฯ มรีถเกง๋นอ้ยลง การจราจรจะคลอ่งตวั

มากกวา่น虺ี噑 แตท่กุวนัน虺ี噑 ใครท㔲ี㸸สามารถซ虺ื噑อรถไดห้ากไม่

ซ虺ื噑อ ดจูะเป็นคนแปลก เพราะใครตอ่ใครตา่งคดิกนัวา่

ถงึฉนัไมซ่ 虺ื噑อ คนอ㔲ื㸸นกซ็ 虺ื噑อ ถงึฉนัไมข่บัรถเกง๋ไปทาํงาน

คนอ㔲ื㸸นกย็งัทาํอยู่ เพราะฉะนั虺噑นกเ็ลยพากนัซ虺ื噑อรถขบัรถ

ไปออกนับนถนนจนตดิเป็นแพ

มคีนเปรยีบเทยีบสถานการณด์งักลา่ววา่เหมอืนกบั

กลุ่มคนท㔲ี㸸ดกูฬีา หากทกุคนพร้อมใจกนันั㔲㸸งกเ็หน็กฬีา

ไดช้ดั หากทกุคนพากนัยนืข虺ึ噑นหมดจะมกี㔲ี㸸คนท㔲ี㸸เหน็ได้

ชดัเจน แตแ่นล่ะ่เรามกัคดิวา่หากเรานั㔲㸸งด ูกเ็ทา่กบั

เสยีเปรยีบคนยนืด ูและเรากค็ดิตอ่ไปดว้ยวา่ถงึเราไม่

ยนื คนอ㔲ื㸸นกย็นื แตเ่รามกัลมืไปวา่การท㔲ี㸸เราลกุข虺ึ噑นยนืก็

เทา่กบักระตุ้นชกัชวนใหค้นอ㔲ื㸸นยนืดเูชน่กนั เป็นอนัวา่

ไมม่ใีครไดป้ระโยชนจ์ากการยนืของตนเลย

การแสวงหาประโยชนส์ว่นตน โดยใหเ้หตผุลวา่ ถงึ

ฉนัไมท่าํคนอ㔲ื㸸นกท็าํนั虺噑น จะเรยีกวา่ เป็นการกระทาํ



แบบตวัใครตวัมนักไ็ด ้แตร่ากเหง้าของมนัมมีากกวา่

ความเหน็แกต่วั คนท㔲ี㸸คดิและทาํแบบน虺ี噑สว่นใหญเ่ป็น

เพราะโดยสว่นลกึแลว้ไมเ่ช㔲ื㸸อวา่ หากตนเลอืกทาํในส㔲ิ㸸ง

ท㔲ี㸸ถกูท㔲ี㸸ควรแลว้จะกอ่ใหเ้กดิการเปล㔲ี㸸ยนแปลงท㔲ี㸸เป็น

ประโยชนแ์กส่ว่นรวมได ้มสีกัก㔲ี㸸คนท㔲ี㸸คดิวา่หากตนไม่

ขบัรถเกง๋ไปทาํงานแลว้การจราจรในกรงุเทพฯ จะ

หายวกิฤต หากตนไมต่ดัไมแ้ลว้ป่าจะคงสภาพเขยีว

คร虺ึ噑มเหมอืนเดมิ และถา้ตนไมก่นินอกกนิในแลว้การ

ฉ้อราษฎรบ์งัหลวงจะยตุ ิความคดิเชน่น虺ี噑มสีว่นถกูแต่

ไมท่ั虺噑งหมด

เป็นความจรงิอยา่งไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ ปัญหาตา่งๆ

ในสงัคมจะแกไ้ขไดต้อ่เม㔲ื㸸อทกุคนใหค้วามรว่มมอื แต่

ส㔲ิ㸸งน虺ี噑จะเกดิข虺ึ噑นไดต้อ่เม㔲ื㸸อทกุคนเร㔲ิ㸸มท㔲ี㸸ตวัเองกอ่น

จาํนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ ไมไ่ดเ้กดิข虺ึ噑นอยา่งฉบัพลนัแต่

เร㔲ิ㸸มท㔲ี㸸หมายเลข ๑ คนทกุวนัน虺ี噑แมจ้ะมสีตปัิญญาและ

เทคโนโลยที㔲ี㸸ทรงพลงั แตรู่้สกึอยู่ตลอดเวลาวา่ตนนั虺噑น

ไร้พลงั จงึไมเ่ช㔲ื㸸อวา่การกระทาํของตนเองจะกอ่ใหเ้กดิ

การเปล㔲ี㸸ยนแปลงอะไรได ้แตเ่ราลมืไปแลว้หรอืวา่เลข

๑ แมจ้ะดนูอ้ยแตก่ม็คีวามหมายมากกวา่ ๐ หลาย

เทา่จนนบัไมถ่ว้นอยา่งท㔲ี㸸นกัคณติศาสตรเ์รยีกวา่เป็น

อนนัต ์(infinity)

ความคดิท㔲ี㸸วา่ “ถา้ฉนัทาํไปแลว้จะเกดิผลดอีะไรข虺ึ噑น



มา” หากแพรห่ลายทั㔲㸸วทั虺噑งสงัคม ความปั㔲㸸นป่วนยอ่ม

เกดิข虺ึ噑นทกุหวัระแหงเดชะบญุท㔲ี㸸ผู้คนไมไ่ดค้ดิไปอยา่ง

น虺ี噑เสยีทั虺噑งหมด ภาษที㔲ี㸸เราเสยีใหแ้กรั่ฐนั虺噑น วา่ท㔲ี㸸จรงิกเ็ลก็

นอ้ยมากเม㔲ื㸸อเทยีบกบังบประมาณท㔲ี㸸รัฐตอ้งการปีละ

หลายแสนลา้นบาท หากคณุคดิวา่เงนิเพยีงไมก่㔲ี㸸ร้อยก㔲ี㸸

พนับาทจะมผีลอะไรตอ่ชาตบิา้นเมอืง ประเทศไทย

คงลม้ละลายเป็นแนแ่ท ้เป็นเคราะหด์สีาํหรับประเทศ

ท㔲ี㸸เราไมค่ดิวา่เงนิของเราไร้ความหมาย เวลาเราลง

คะแนนเสยีงเลอืกตั虺噑ง เราเคยถามตวัเองหรอืไมว่า่

เพยีงเสยีงเดยีวของเราจะมคีวามหมายอะไรในเม㔲ื㸸อ

คนจะไดเ้ป็น ส.ส. หรอืผู้วา่ราชการกรงุเทพมหานคร

ตอ้งไดรั้บคะแนนเสยีงนบัแสนๆ เสยีง ถา้เราถามตวั

เองอยา่งนั虺噑น เราคงไมไ่ปคหูาเลอืกตั虺噑งเป็นแน ่แตท่㔲ี㸸เรา

ไปกเ็พราะลกึๆ เราเช㔲ื㸸อวา่เสยีงของเราแมเ้พยีงเสยีง

เดยีวกม็คีวามหมายตอ่สงัคม

ความคดิเชน่น虺ี噑เป็นส㔲ิ㸸งท㔲ี㸸เราควรสง่เสรมิใหเ้กดิข虺ึ噑นทั㔲㸸ว

สงัคม วา่ท㔲ี㸸จรงิแลว้ปัจจบุนัเราทกุคนตา่งลงคะแนน

เสยีงกนัแทบทกุวนัวนัละหลายๆ ครั虺噑ง จรงิอยู่เราอาจ

ไมไ่ดล้งคะแนนเสยีงเลอืกตั虺噑ง แตท่กุครั虺噑งท㔲ี㸸เราไปซ虺ื噑อ

ของหรอืซ虺ื噑อบรกิารจากใคร เรากไ็ดล้งคะแนนเสยีง

สนบัสนนุสนิคา้นั虺噑นๆ บรกิารนั虺噑นๆ แลว้ ถา้เราซ虺ื噑อ

ผลติภณัฑก์อ่มลภาวะนั㔲㸸นเทา่กบัวา่ เราลงคะแนน



สนบัสนนุการทาํลายสภาพแวดลอ้มโดยผลติภณัฑ์

นั虺噑นๆ นอกจากนั虺噑น การซ虺ื噑อของเรายงัเทา่กบัเป็นการ

เพ㔲ิ㸸มคะแนนนยิมในสนิคา้และเจา้ของผลติภณัฑอ์กี

ดว้ย

ในฐานะผู้บรโิภค เราจงึมไิดเ้ป็นฝ่ายสนองท㔲ี㸸คอยถกู

กาํหนดช虺ี噑นาํจากผู้ผลติแตฝ่่ายเดยีว หากเรายงัเป็นผู้

สนบัสนนุและกาํหนดช虺ี噑นาํผู้ผลติอกีดว้ย เราจงึมใิชผู่้

ไร้พลงั แตปั่ญหาของเราในฐานะผู้บรโิภคอยู่ตรงท㔲ี㸸วา่

เรามกันกึวา่ ตวัเองไร้พลงัและพลงัท㔲ี㸸เราสาํแดงดว้ย

การซ虺ื噑อสนิคา้นั虺噑นมกัถกูใชไ้ปในทางท㔲ี㸸เป็นประโยชนแ์ก่

ผู้อ㔲ื㸸น แตบ่อ่ยครั虺噑งกบัเป็นโทษแกส่งัคมเราและสภาพ

แวดลอ้ม

มคีนเป็นจาํนวนไมน่อ้ย ท㔲ี㸸เร㔲ิ㸸มตระหนกัวา่ ในฐานะผู้

บรโิภคตนกม็พีลงัอยู่เหมอืนกนั แตก่เ็ขา้ใจไปวา่พลงั

ของผู้บรโิภคนั虺噑นอยู่ท㔲ี㸸การเรยีกร้องรัฐบาลใหค้วบคมุ

กวดขนัราคาและคณุภาพสนิคา้ เชน่ มใิหแ้พงเกนิไป

หรอืเป็นโทษตอ่สขุภาพ แตม่กัลมืกนัไปวา่ พลงัท㔲ี㸸

สาํคญัไมย่㔲ิ㸸งหยอ่นกวา่นั虺噑นของผู้บรโิภค อยู่ท㔲ี㸸การกอ่

ผลกระทบตอ่ผู้ผลติสนิคา้หรอือตุสาหกรรมทั虺噑งหมด

รัฐบาลอาจจะสนใจคะแนนเสยีงจากเรา แตผู่้ผลตินั虺噑น

อยู่ไดด้ว้ยเงนิของเรา เงนิของเราจงึไมต่า่งจาก

คะแนนเสยีงท㔲ี㸸เราลงใหท้กุครั虺噑งท㔲ี㸸เราซ虺ื噑อของ



ในภาวะท㔲ี㸸สนิคา้นานาชนดิกาํลงัเกล㔲ื㸸อนเตม็ตลาด

ภาพและเสยีงโฆษณา ถกูระดมใสเ่ตม็ตาและหเูรา

สตแิละปัญญาของผู้บรโิภคเป็นส㔲ิ㸸งท㔲ี㸸จาํเป็นย㔲ิ㸸งกวา่แต่

กอ่น ยคุสารสนเทศมไิดเ้สนอแตข่อ้มลูเพยีงอยา่ง

เดยีวแตย่งัเปิดชอ่งใหอ้วชิชาและตณัหาแพรร่ะบาด

เรว็ข虺ึ噑น ดว้ยเหตนุ虺ี噑การมสีตแิละปัญญาเสอืกสรรส㔲ิ㸸งดี

งามท㔲ี㸸เป็นคณุตอ่ชวีติสงัคมและธรรมชาตจิงึเป็น

คณุธรรมสาํคญัของผู้บรโิภคยคุปัจจบุนั

สตปัิญญานั虺噑นมพีลงัเสมอ และจะมพีลงัอยา่งย㔲ิ㸸งใน

สงัคมบรโิภคหากวา่แตล่ะคนหนัมาตระหนกัวา่การ

ซ虺ื噑อและการไมซ่ 虺ื噑อของเรามคีวามหมายตอ่ผู้ผลติ

โดยตรง และตอ่สงัคมตลอดจนธรรมชาตโิดยออ้ม

สนิคา้และบรกิารบางอยา่งไมค่วรท㔲ี㸸จะไดรั้บความ

ใสใ่จจากเรา ทกุครั虺噑งท㔲ี㸸เราเมนิเฉยสนิคา้หรอืบรกิาร

นั虺噑น นั㔲㸸นมใิชเ่ป็นเพยีงแคก่ารสง่สญัญาณคดัคา้นไปยงั

ผู้ผลติเทา่นั虺噑น หากยงัเป็นการทา้ทายตอ่สู้กบัความ

คดิอนับั㔲㸸นทอนสงัคมท㔲ี㸸วา่ “ถา้ฉนัทาํไปแลว้จะเกดิผล

ดอีะไรข虺ึ噑นมา”

แนน่อนวา่ หากเราทาํคนเดยีวอาจไมม่อีะไรเกดิข虺ึ噑น

เลยกไ็ด ้แตถ่า้ทกุคนพากนัทาํโดยไมย่㔲ี㸸หระกบัความ

คดิดงักลา่วการเปล㔲ี㸸ยนแปลงจะตอ้งเกดิข虺ึ噑นอยา่งหลกี



เล㔲ี㸸ยงไมไ่ด้

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ�ือเฟ�ือ
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ถงึคณุจะไมเ่ช饎ื➠อเร饎ื➠องกรรม แตอ่ยา่งนอ้ยกค็งมสีกัครั㎳鏹ง

หน饎ึ➠งท饎ี➠คณุอดราํพงึกบัตนเองไมไ่ดว้า่ เกดิมาเป็นคน

ไทยยคุน㎳ี鏹ชา่งมกีรรมเสยีเหลอืเกนิ เมอืงไทยนั㎳鏹นอดุม

สมบรูณก์จ็รงิอยู่ แตอ่าหารท饎ี➠สะอาดปลอดภยัไวใ้จได้

กลบัหายากอยา่งย饎ิ➠ง ไมว่า่จะหยบิอะไรใสป่าก กไ็มม่ี

วนัแนใ่จไดเ้ลยวา่จะปลอดพน้จากสารพษิหรอืไม่

เวลามกีารสาํรวจสารตกคา้งในอาหาร เดาไดเ้ลยวา่

๘๐-๙๐ เปอรเ์ซน็ตข์องตวัอยา่งท饎ี➠ตรวจจะตอ้งพบ

สารพษิตกคา้ง แมแ้ตข่า้วสารกไ็มเ่วน้ อนัตรายของ

พชืผกัผลไมใ้นตลาดเมอืงไทยมมีากเพยีงใด กด็ไูด้

จากขอ้เทจ็จรงิท饎ี➠วา่ เด⧘ียวน㎳ี鏹ชาวสวนเป็นอนัมากไม่

ยอมกนิพชืผลท饎ี➠ตนเองปลกู ไมว่า่จะเป็นกะหล饎ํ➠าปลี

บนดอยสงูในเชยีงใหม ่หรอืแตงโมท饎ี➠นครปฐม ลว้น

ปลกูเพ饎ื➠อขายถา่ยเดยีวสว่นผลจะตกอยู่กบัผู้ซ㎳ื鏹อเพยีง

ใด ใครบา้งจะนาํพา

เจอแบบน㎳ี鏹ชั饎➠วนาตาปี หากใครจะบอกใหป้ลงกค็งปลง

ไมไ่ด ้ถา้เชน่นั㎳鏹นกต็อ้งหาคนผดิ แนน่อนวา่จาํเลยราย

http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.visalo.org/article/chaladsue_2.htm%3E


แรกท饎ี➠เราหมายตาไวก้ค็อื ผู้ผลติ สว่นจาํเลยท饎ี➠สองก็

คอื รัฐบาลนั饎➠นเอง ขั㎳鏹นตอนตอ่ไปกค็อืเรยีกร้องให้

รัฐบาลเขม้งวดกวดขนักบัผู้ผลติ หากกฎหมายยงัไม่

รัดกมุกต็อ้งแกไ้ขใหม้บีทลงโทษหนกัๆ พร้อมกบั

กาํหนดคา่มาตรฐานใหแ้นช่ดัเพ饎ื➠อสนิคา้จะไดม้คีวาม

ปลอดภยัมากข㎳ึ鏹น

สมมตวิา่วนัดคีนืดรัีฐบาลเกดิแขง็ขนัข㎳ึ鏹นมาเป็นเดอืด

เป็นร้อนแทนเราจรงิๆ และทาํตามขอ้เรยีกร้องขา้งตน้

โดยไมม่ลีบูหนกัปะจมกูใดๆ เลย(ขอย㎳ํ鏹าวา่น饎ี➠เป็นเร饎ื➠อง

สมมต ิซ饎ึ➠งแปลวา่ไมใ่ชเ่ร饎ื➠องจรงิและคงเป็นจรงิไดไ้ม่

งา่ยนกั) น㎳ี鏹ยอ่มเป็นขา่วดสีาํหรับเราอยา่งแนน่อน แต่

ขา่วร้ายกค็อื ในท饎ี➠สดุอาหารเปื㎳鏹อนสารพษิกค็งจะยงั

เกล饎ื➠อนตลาดเหมอืนเดมิ กฎหมายหรอือาญาสทิธิ⸰

ของรัฐมใิชแ่กว้สารพดันกึท饎ี➠จะแกปั้ญหาไดท้กุเร饎ื➠อง

หากทาํไดเ้ชน่นั㎳鏹นจรงิระบอบคอมมวินสิตก์จ็ะไมม่วีนั

ลม่สลาย และสหภาพโซเวยีตกค็งยงัไมแ่ตกเป็น

เส饎ี➠ยงๆ อยา่งท饎ี➠ไดเ้หน็กนัอยู่

จรงิอยู่ใครๆ กไ็มอ่ยากมเีร饎ื➠องมรีาวกบัตาํรวจ แตถ่า้

คณุเป็นชาวสวนซ饎ึ➠งเป็นหน㎳ี鏹สนิรมุเร้า คณุคงไมม่ทีาง

เลอืกนอกจากตอ้งเรง่ผลผลติเพ饎ื➠อเอาไปขายใชห้น㎳ี鏹

นั饎➠นหมายความวา่นอกจากจะตอ้งระดมใสปุ่๋ยและ

ฮอรโ์มนแลว้ ยงัตอ้งรบีเกบ็รบีขนผลผลติไปตลาด



ทั㎳鏹งๆ ท饎ี➠ยากาํจดัศตัรพูชืยงัไมท่นัสลายตวั อนัท饎ี➠จรงิ

สารเคมเีหลา่น㎳ี鏹 คณุอาจจะรู้ดว้ยซ㎳ํ鏹าวา่ มนัไมเ่พยีงแต่

จะเป็นภยัตอ่สขุภาพ หากยงัเป็นโทษตอ่สภาพ

แวดลอ้ม ทาํใหด้นิเส饎ื➠อมคณุภาพ และมแีมลงศตัรพูชื

มากข㎳ึ鏹นเพราะธรรมชาตเิสยีสมดลุ ผลผลติจงึมแีตจ่ะ

ลดลงไปเร饎ื➠อยๆ เพราะเหตนุ㎳ี鏹เอง คณุจงึตอ้งพ饎ึ➠งปุ๋ยและ

ยาฆา่แมลงมากข㎳ึ鏹น เพ饎ื➠อใหม้าทาํงานทดแทน

ธรรมชาต ิแมจ้ะชั饎➠วคราวกย็งัด ีจะมสีกัก饎ี➠คนท饎ี➠คาํนงึถงึ

ผลระยะยาว ตราบใดท饎ี➠ยงัไมแ่นใ่จวา่ตนเองจะอยู่

รอดในวนัน㎳ี鏹วนัพรุ่งน㎳ี鏹หรอืไม ่ย饎ิ➠งไปกวา่นั㎳鏹น สาํหรับคน

ท饎ี➠ไมม่ทีนุรอนและร้อนเงนิ การปลกูพชืโดยใชส้ารเคมี

อาจเป็นทางเดยีวท饎ี➠ชว่ยใหค้ณุสามารถหาเงนิมาคนื

นายทนุหรอืธกส.(ธนาคารเพ饎ื➠อการเกษตรและ

สหกรณก์ารเกษตร) ไดท้นัเวลา

ความจาํเป็นทางการเงนิเป็นเหตผุลสว่นหน饎ึ➠งเทา่นั㎳鏹น

ยงัมปัีจจยัทางสงัคมอกีมากหลายท饎ี➠บงัคบัใหช้าวนา

ชาวสวนตอ้งหนัไปหาสารเคม ีเวลาน㎳ี鏹ชนบทหลาย

แหง่ขาดแคลนกาํลงัคน จนถงึขั㎳鏹นตอ้งไปขนคนจาก

หมู่บา้นไกลๆ เพ饎ื➠อมาเกบ็เก饎ี➠ยวผลผลติ แนล่ะ่ในกรณี

เชน่น㎳ี鏹คา่จา้งจะตอ้งสงูพอ สว่นคา่ขนสง่กต็อ้งจา่ยอกี

ตา่งหาก แตบ่างครั㎳鏹งทั㎳鏹งๆ ท饎ี➠สร้างแรงจงูใจถงึเพยีงนั㎳鏹น

กย็งัหาคนไดย้าก ดงันั㎳鏹นเม饎ื➠อถงึคราวจะตอ้งกาํจดั



วชัพชื แทนท饎ี➠จะเสยีเวลาตามหาคนมาถางหญา้

ชาวไรช่าวสวนเป็นอนัมากกห็นัไปใชย้ากาํจดัศตัรพูชื

เสยีใหรู้้แลว้รู้รอดไป บางทยีงัจะทุ่นเงนิอกีดว้ยซ㎳ํ鏹า

ทางสายตรงแมจ้ะสั㎳鏹น แตเ่ม饎ื➠อรกชฏัเสยีแลว้ ใครตอ่

ใครหนัไปใชท้างออ้มเพราะราบเรยีบกวา่ การเกษตร

แบบไร้สารเคมนีั㎳鏹นเป็นของประเสรฐิ แตก่ารท饎ี➠ชาวนา

ชาวสวนไมเ่ลอืก คงไมใ่ชเ่พราะเขาไมเ่หน็ประโยชน์

หากเลอืกไดเ้ขาคงเลอืกเกษตรกรรมอนิทรยีเ์ป็น

อนัดบัแรก ดงัท饎ี➠หลายคนกเ็ลอืกวธิกีารน㎳ี鏹เวลาจะปลกู

ไวก้นิเอง แตเ่ม饎ื➠อถงึคราวจะตอ้งปลกูขาย มเีหตปัุจจยั

มากมายดงักลา่วแลว้ท饎ี➠ทั㎳鏹งบงัคบัทั㎳鏹งชกัจงูใหเ้ขาตอ้ง

พ饎ึ➠งสารเคมที饎ี➠ร้ายแรง การจะสรปุวา่เป็นเพราะความ

โลภและความเลวของเกษตรกร ชวีติของเราจงึไม่

ปลอดภยันั㎳鏹น เหน็จะไมถ่กูตอ้งเสยีทเีดยีวนกั คนดีๆ

หรอืคนท饎ี➠มคีวามโลภพอประมาณไมต่า่งจากเราๆ

ทา่นๆ หากเลอืกท饎ี➠จะปลกูพชืผกัขาย ในท饎ี➠สดุกค็งจะ

หลกีสารเคมเีหลา่น㎳ี鏹ไมพ่น้

จะวา่น饎ี➠เป็นกรรมของเราในฐานะผู้บรโิภคกย็อ่มได้

แตก่รรมในท饎ี➠น㎳ี鏹มไิดห้มายถงึคราวเคราะหห์รอืวบิาก

กรรมท饎ี➠ซ㎳ํ鏹าเตมิชวีติ หากแตห่มายถงึกรรมท饎ี➠เป็นการ

กระทาํของเราเอง เม饎ื➠อมองไปอยา่งถงึท饎ี➠สดุแลว้

ปัจจยัหรอืเง饎ื➠อนไขทางสงัคมท饎ี➠กาํหนดใหผู้้ผลติทั㎳鏹ง



หลายตอ้งตกอยู่ในสภาพ “ฆาตกรผอ่นสง่” นั㎳鏹น เรา

ทกุคนลว้นมสีว่นสง่เสรมิสนบัสนนุใหเ้กดิมขี ㎳ึ鏹นทั㎳鏹งส㎳ิ鏹น

เวลาเราหลงใหลไดป้ล㎳ื鏹มกบัการท饎ี➠ประเทศไทยกาํลงั

จะเป็นนกิส ์เรารู้หรอืไมว่า่กาํลงัเชยีรใ์หรั้ฐบาลเรง่

สนบัสนนุภาคธรุกจิอตุสาหกรรมใหห้นกัมอืข㎳ึ鏹นและ

ปลอ่ยปละละเลยชาวนาชาวไรย่饎ิ➠งกวา่เดมิ จนเป็นหน㎳ี鏹

สนิกนัทั㎳鏹งประเทศ เวลาเราดใีจท饎ี➠ตวัเลขการเจรญิ

เตบิโตทางเศรษฐกจิของไทยพุ่งพรวดเป็น ๑๐

เปอรเ์ซน็ต ์หรอื ๑๒ เปอรเ์ซน็ต ์เราเคยมองตอ่ไปหรอื

ไมว่า่รายไดท้饎ี➠เพ饎ิ➠มข㎳ึ鏹นน㎳ี鏹ชว่ยใหเ้กษตรกรสามารถ

ลมืตาอา้ปากหรอืไม ่และเขามทีางเลอืกมากข㎳ึ鏹นเพยีง

ใดในการผลติพชืผลดว้ยวธิกีารท饎ี➠ตา่งไปจากเดมิซ饎ึ➠ง

รวมถงึการไมใ่ชส้ารเคม ีเม饎ื➠อเราสนบัสนนุการพฒันา

เศรษฐกจิอยา่งท饎ี➠เป็นอยู่ เราตระหนกัหรอืไมว่า่ กาํลงั

สง่เสรมิใหช้นบทลม่สลายและสนบัสนนุใหผู้้คนตอ้ง

อพยพมาทาํงานในเมอืง จนแรงงานขาดแคลนใน

ชนบท ในสภาพเชน่น㎳ี鏹ใครท饎ี➠คดิจะทาํการเกษตรปลอด

สารเคม ีคงตอ้งคดิหนกั เวน้เสยีแตว่า่สามารถหา

แรงงานมาชว่ยได ้แตน่ั饎➠นกอ็าจจะหมายถงึตน้ทนุท饎ี➠สงู

ข㎳ึ鏹น คาํถามกค็อืผู้บรโิภคยนิดจีา่ยเงนิเพ饎ิ➠มข㎳ึ鏹นหรอืไม่

ตรงน㎳ี鏹เองกเ็ป็นกรรมของเราอกีเชน่กนั เพราะผู้บรโิภค

สว่นใหญต่อ้งการของถกู เม饎ื➠อเป็นเชน่น㎳ี鏹กเ็ทา่กบัวา่



เรากาํลงัสนบัสนนุใหเ้กษตรกรใชส้ารเคมเีน饎ื➠องจาก

เป็นหนทางท饎ี➠จะไดผ้ลผลติ “ราคาถกู” ความจรงิแลว้

เกษตรแบบสารเคม ีไมม่วีนัท饎ี➠จะผลติพชืผกัราคาถกู

ไดเ้ลยหากวา่เอาตน้ทนุทางสงัคมและสภาพแวดลอ้ม

ท饎ี➠เสยีไปมาคาํนวณดว้ย ในขณะท饎ี➠การเกษตรปลอด

สารเคม ีแมจ้ะมสีภาพตน้ทนุดา้นแรงงานมากกวา่

แตต่น้ทนุทางสงัคมและสภาพแวดลอ้มกลบันอ้ยกวา่

มาก กระนั㎳鏹นกต็าม เม饎ื➠อผู้บรโิภคใหค้วามสาํคญักบัตวั

เงนิมากกวา่กย็ากท饎ี➠อาหารปลอดสารเคมจีะแยง่ชงิ

พ㎳ื鏹นท饎ี➠ในตลาดได ้ดงันั㎳鏹นการท饎ี➠ตลาดบา้นเรามอีาหาร

ธรรมชาตนิอ้ยมาก จงึตอ้งโทษผู้บรโิภคคอืเราทกุคน

ดว้ย

เวลาเราช㎳ี鏹น㎳ิ鏹วกลา่วโทษใคร เราตอ้งไมล่มืวา่อกีสาม

น㎳ิ鏹วกาํลงัช㎳ี鏹กลบัมาท饎ี➠ตวัเรา สนิคา้ในตลาดนั㎳鏹นไมไ่ดถ้กู

กาํหนดโดยผู้ผลติฝ่ายเดยีว ดงันั㎳鏹นหากมสีนิคา้เลวๆ

อยู่เตม็ตลาด นั饎➠นกเ็พราะวา่ตลาดตอ้งการสนิคา้เชน่

นั㎳鏹นดว้ย เป็นเพราะเราตอ้งการพชืผกัสวยๆ ชาวสวน

จงึไมร่รีอท饎ี➠จะใชส้ารเคมนีานาชนดิเพ饎ื➠อใหผ้ลผลติ

ออกมานา่กนิ เป็นเพราะเรายอมไมไ่ดท้饎ี➠ขา้วสารจะมี

ราคาแพง จงึเทา่กบัวา่เราเหน็ดเีหน็งามกบัการท饎ี➠

รัฐบาลกดราคาขา้ว ผลกค็อืชาวนาจาํตอ้งปลกูขา้ว

แบบเอาปรมิาณเขา้วา่ ย饎ิ➠งกวา่ท饎ี➠จะเนน้คณุภาพ



สรรพส饎ิ➠งลว้นเช饎ื➠อมโยงสมัพนัธก์นัตามหลกัอทิปัปัจจย

ตาไมม่อีะไรท饎ี➠เกดิข㎳ึ鏹นลอยๆ หรอืเป็นไปดว้ยตวัมนัเอง

ลว้นๆ ในทางการเมอืง มคีาํกลา่ววา่ราษฎรเป็น

อยา่งไรรัฐบาลกเ็ป็นอยา่งนั㎳鏹นหากไดผู้้ปกครองท饎ี➠เลว

ร้าย ตน้ตอกอ็ยู่ท饎ี➠ประชาชนนั饎➠นเอง ฉนัใดกฉ็นันั㎳鏹น

คณุภาพของผู้ผลติกย็อ่มเป็นผลสะทอ้นมาจาก

คณุภาพของผู้บรโิภค ดว้ยเหตนุ㎳ี鏹การแกปั้ญหา

คณุภาพสนิคา้จงึมไิดอ้ยู่ท饎ี➠การเขม้งวดกวดขนักบัผู้

ผลติอยา่งเดยีว หากยงัข㎳ึ鏹นอยู่กบัการพฒันาตวัผู้

บรโิภคเองดว้ย

คณุภาพของตวัเราเองในฐานะผู้บรโิภคจงึเป็นส饎ิ➠ง

สาํคญั และบางทจีะสาํคญัย饎ิ➠งกวา่ผู้ผลติเสยีดว้ยซ㎳ํ鏹า

คณุภาพของผู้บรโิภคมไิดห้มายถงึการมคีวามรู้และ

ขอ้มลูเก饎ี➠ยวกบัสนิคา้ท饎ี➠ตนจบัจา่ยใชส้อยเทา่นั㎳鏹น หาก

จะตอ้งมองใหเ้หน็ปัญหาอยา่งเช饎ื➠อมโยงกบัปัจจยั

แวดลอ้ม จนประจกัษแ์กใ่จวา่เราเองกม็สีว่นทาํ

“กรรมรว่ม” คอืรว่มกนัสร้างเง饎ื➠อนไขในสงัคมซ饎ึ➠งกอ่ผล

เสยีแกต่วัเราเองในทา้ยท饎ี➠สดุ ย饎ิ➠งสามารถมองจนเลย

พน้คณุคา่อนัฉาบฉวยและคาํนงึถงึผลประโยชนอ์นั

ยาวไกลไปไดม้ากเพยีงใด ส饎ิ➠งท饎ี➠สะทอ้นกลบัคนืมาก็

จะเป็นคณุประโยชนแ์กเ่รามากเพยีงนั㎳鏹น

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ�ือเฟ�ือ
พ�ืนทꝕี㫤   

http://www.koro.biz/
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   บทความ > ฉลาดซ�ือ > แหวกกรอบผู้บรโิภค

แหวกกรอบผู้บรโิภค
ตพีมิพใ์นหนังสอื"อยู่ยอ้นยคุ" 
พระไพศาล วสิาโล

แบง่ปันบน facebook  Share    

“มนษุยเ์กดิมาเป็นเสร ีแตท่กุหนทกุแหง่เขากลายเป็น

ผู้บรโิภค”

ขอ้ความขา้งตน้ รสุโซ ปรัชญาเมธชีาวฝรั�งเศสไมไ่ด้

กลา่วแตห่ากเขาเกดิในยคุน《ี偰 เขาอาจเร�ิมตน้หนงัสอื

“สญัญาประชาคม” อนัลอืช�ือของเขาดว้ยประโยคดงั

กลา่วกไ็ด ้เพราะส�ิงท�ีกาํลงัพนัธนาการคนสมยัน《ี偰

อยา่งไมรู่้เน《ื偰อรู้ตวักค็อื การเป็นผู้บรโิภคนั《偰นเอง

เรามกัเขา้ใจวา่ ยคุน《ี偰เรามเีสรที�ีจะบรโิภคอะไรกไ็ด้

ระบบอตุสาหกรรมทาํใหเ้รามทีางเลอืกมากมาย จะ

ใชย้าสฟัีนย�ีหอ้อะไรแบบไหนกม็ทีั《偰งนั《偰น จะไปไหนกไ็ม่

ตดิขดัเพราะมทีั《偰งรถและเคร�ืองบนิ เวลาเจบ็ไขก้ม็ยีา

สารพดัใหเ้ลอืก แตจ่ะวา่ไป เสรภีาพท�ีเราคดิวา่ม ีก็

ลว้นถกูจาํกดัใหอ้ยู่ในขอบเขตท�ีเขากาํหนด “เขา”ใน

ท�ีน《ี偰ดา้นหน�ึงกค็อืผู้ผลติ ถา้เราตอ้งการซ《ื偰อยาสฟัีน

เปลอืกขอ่ย แตไ่มม่ใีครทาํขาย เสรภีาพในการบรโิภค

ของเราเป็นโมฆะ แตน่อกจากผู้ผลติแลว้ กย็งัมรัีฐเขา้

http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.visalo.org/article/chaladsue_3.htm%3E


มากาํหนดขอบเขตการบรโิภคของเราอกีตา่งหาก ถา้

เราเป็นชาวบา้นท�ีไมม่ปัีญญาซ《ื偰อรถอยา่งอ�ืนนอกจาก

รถอแีตน๋ เราจะมสีทิธใิชถ้นนในกรงุเทพฯ หรอืเมอืง

ใหญ่ๆ หรอืไม ่ถา้เราโชคร้ายเกดิเป็นโรคไวรัสตบั

อกัเสบ แตต่อ้งการรักษาดว้ยสมนุไพร จะมหีมอก�ีคน

ท�ีกลา้แสดงตวั(แมจ้ะเช�ือวา่ตนมยีารักษา) ในเม�ือรัฐ

ไมรั่บรองการรักษาแบบน《ี偰 และพร้อมจะใชอ้าํนาจ

จดัการกบัหมอท�ีรักษานอกเหนอืจากแบบแผนท�ีรัฐ

กาํหนด

ยงัไมต่อ้งพดูถงึเร�ืองเงนิซ�ึงเป็นตวักาํหนดสาํคญัวา่

เสรภีาพในการบรโิภคของเรามแีคไ่หน แตน่ั�นไมใ่ช่

ประเดน็สาํคญัในท�ีน《ี偰เอาเขา้จรงิๆ เราตอ้งถามตอ่ไป

อกีวา่แมแ้ตค่วามเป็นผู้บรโิภค เราเองมสีทิธเิลอืกแค่

ไหน พดูอกีอยา่งหน�ึงกค็อื นอกจากเราจะมเีสรภีาพ

ในการบรโิภคอยา่งจาํกดัแลว้ เรามเีสรภีาพแคไ่หนใน

การท�ีจะไมเ่ป็นผู้บรโิภค

คาํวา่ผู้บรโิภคในท�ีน《ี偰มไิดห้มายถงึผู้ท�ีมชีวีติอยู่ดว้ย

การบรโิภค ถา้ผู้บรโิภคมคีวามหมายกวา้งขวางอยา่ง

นั《偰น กค็งไมม่อีะไรจะตอ้งพดูกนัมาก เพราะไมม่ใีครท�ี

จะมชีวีติอยู่โดยไมบ่รโิภค หากแตใ่นท�ีน《ี偰เจาะจงหมาย

ถงึผู้ท�ีดาํรงชวีติโดยอาศยัปัจจยัท�ีตนมไิดผ้ลติ ผู้

บรโิภคในความหมายน《ี偰เพ�ิงแพรห่ลายในเมอืงไทยได้



ไมถ่งึร้อยปีน《ี偰เอง ดว้ยวา่แตไ่หนแตไ่รมาการผลติและ

การบรโิภคมไิดแ้ยกจากกนั เม�ือตอ้งการขา้วกป็ลกู

กนิ ตอ้งการผา้กท็อเอา อยากกนิปลากไ็ปตกเอง ถา้

งานใหญเ่กนิตวั เชน่สร้างบา้น กไ็ปไหวว้านเพ�ือนๆ

กนัมาชว่ย แตก่ไ็มถ่งึกบัจา้ง ไมม่ใีครท�ีจะเรยีกไดว้า่

เป็นผู้บรโิภคหรอืมชีวีติอยู่ดว้ยการซ《ื偰อการจา้งอยา่งท�ี

เหน็เป็นปกตใินปัจจบุนั

ผู้บรโิภคในความหมายน《ี偰แหละท�ีเราแทบจะไมม่สีทิธิ

เลอืก ทนัทที�ีเราเกดิมาเรากถ็กูสงัคมกาํหนดใหเ้ป็นผู้

บรโิภค ถงึแมเ้ราจะโตพน้อกพอ่แม ่เรากย็งัไมเ่ป็น

อสิระ เพราะตอ้งพ�ึงตลาด อยากไดอ้ะไรกต็อ้งซ《ื偰อเอา

หรอืจา้งเขาทา่เดยีว ทาํเองไมไ่ด ้ไมใ่ชเ่พยีงเพราะ

ไมม่คีวามสามารถเทา่นั《偰น หากยงัเพราะถกูกดีกนัไม่

ใหช้ว่ยตวัเองดว้ย หากเราลม้เจบ็ กจ็ะถกูเค�ียวเขญ็

ใหไ้ปหาหมอ รัฐเองกไ็มส่นบัสนนุใหรั้กษาตวัเอง

และถา้ขนืรักษากนัเองกเ็ป็นตอ้งเกดิเร�ือง เพราะ

อาํนาจรักษาการถกูผกูขาดไวก้บัหมอแลว้ เวลาเรามี

คดคีวาม เราไมม่ทีางเลอืกนอกจากตอ้งจา้งทนาย

เพราะไมม่สีทิธวิา่ความใหก้บัตนเองเป็นอนัขาด กระ

ทั《偰งการใหก้ารศกึษาแกต่นเอง เรากไ็มม่เีสรภีาพท�ีจะ

ทาํได(้แมแ้ตพ่อ่แมห่รอืใครกต็ามทาํใหไ้มไ่ดด้ว้ย)

เพราะรัฐบงัคบัไวเ้ลยวา่ตอ้งเขา้รับการศกึษาในระบบ



ท�ีรัฐควบคมุจนกวา่จะพน้วยัท�ีรัฐกาํหนด(ช�ือกบ็อกอยู่

แลว้วา่ “การศกึษาภาคบงัคบั”)

การท�ีเราทกุคนกลายเป็นผู้บรโิภคท�ีชว่ยตนเองแทบ

ไมไ่ดน้ั《偰น เป็นความจงใจของรัฐและตลาดเพราะเช�ือ

กนัวา่เศรษฐกจิจะขยายตวัถา้คนบรโิภคมากข《ึ偰น แต่

ทั《偰งน《ี偰ทั《偰งนั《偰นมเีง�ือนไขวา่ จะตอ้งเป็นการบรโิภคดว้ย

การจบัจา่ยใชส้อยในตลาด เพ�ือใหม้เีงนิหมนุเวยีนใน

ระบบและกระตุ้นการผลติ สง่เสรมิใหม้กีารจา้งงาน

ซ�ึงในทา้ยท�ีสดุกจ็ะทาํใหร้ายไดป้ระชาชาตเิพ�ิมพนูข《ึ偰น

แนวทางพฒันาเศรษฐกจิแบบน《ี偰จงึไมส่นบัสนนุใหค้น

ปลกูขา้วปลกูผกักนิเอง ผลติของไวใ้ชเ้องหรอืรักษา

ตนเอง วธิที�ีเขาสนบัสนนุกค็อื ใหไ้ปซ《ื偰อบรกิารในศนูย์

สขุภาพแทนท�ีจะว�ิงจอ๊กก《ิ偰งหรอืออกกาํลงักายในสวน

สาธารณะ เพราะอยา่งหลงันั《偰นไมไ่ดก้ระตุ้นการผลติ

ในทาํนองเดยีวกนั การชว่ยเหลอืกนักไ็มใ่ชส่�ิงท�ี

เศรษฐกจิระบบตลาดตอ้งการเพราะไมท่าํใหต้วัเลข

ทางเศรษฐกจิเพ�ิมข《ึ偰น ดงันั《偰นถา้คณุกบัเพ�ือนเป็น

ชา่งไมท้ั《偰งคู่ และตา่งกต็อ้งการเกา้อ《ี偰ไวใ้ช ้จะเป็นการดี

กวา่ หากคณุกบัเพ�ือนผลดักนัจา้งซ�ึงกนัและกนัทาํ

เกา้แทนท�ีจะชว่ยกนัทาํหรอืตา่งคนตา่งทาํ เพราะการ

จา้งกนันั《偰นทาํใหร้ายไดป้ระชาชาตเิพ�ิมมากข《ึ偰น และ

หากคณุตอ้งการผอ่นคลาย แทนท�ีจะฮมัเพลงในใจ



จะเป็นการดกีวา่หากคณุซ《ื偰อเทปเพลงมาฟัง หรอื

แทนท�ีจะผลดักนัร้องเพลงในหมู่มติรสหาย เป็นการ

โกก้วา่หากไปฟังนกัร้องท�ีผบัหรอืคาเฟ่ เพราะในยคุ

บรโิภคนยิมน《ี偰 ถอืกนัวา่การซ《ื偰อหรอืการจบัจา่ยใชส้อย

เป็นความทนัสมยั สว่นการทาํส�ิงตา่งๆ ดว้ยตนเอง

หรอืทาํกนัเองนั《偰นถอืวา่เชย

ทกุวนัน《ี偰 ทกุอยา่งจงึตอ้งซ《ื偰อหากนั ไมแ่ตอ่าหารหรอื

ปัจจยัส�ีเทา่นั《偰น หากยงัรวมถงึการศกึษา สขุภาพ

ความปลอดภยั ความบนัเทงิ และความสะดวกสบาย

เราถกูพร�ําสอนและกลอ่มเกลาวา่ของซ《ื偰อนั《偰นดกีวา่

ของหา จา้งเขาดกีวา่ทาํเอง ท�ีสาํคญัคอืปลอดภยักวา่

ดว้ย แตถ่งึตอนน《ี偰 จาํเป็นตอ้งถามกนัไดแ้ลว้วา่ ของ

ซ《ื偰อของจา้งนั《偰นดกีวา่ปลอดภยักวา่จรงิหรอื เวลาน《ี偰มี

ใครบา้งท�ีจะยนืยนัไดว้า่ พชืผกัผลไมแ้ละเน《ื偰อท�ีซ《ื偰อมา

กนิแตล่ะวนันั《偰นไมม่สีารพษิ แมแ้ตใ่นอาหารหบีหอ่

สวยหรจูากโรงงานกม็สีทิธปินเปื《偰อนดว้ยสารอนัตราย

นานาชนดิ ไปหาหมอทกุวนัน《ี偰กใ็ชว่า่จะปลอดภยักวา่

การรักษาตนเอง เพราะ “โรคหมอทาํ” นบัวนัจะมาก

ข《ึ偰นๆ สว่นในโรงเรยีนกไ็มแ่นน่กัวา่ใหก้ารศกึษาไดด้ี

กวา่พอ่แมห่รอืชมุชน

คณุภาพและปรมิาณมกัไมไ่ปดว้ยกนั โดยเฉพาะใน

ยคุบรโิภคนั《偰น ผู้ผลติมนีอ้ยกวา่ผู้บรโิภคมากอยา่ง



เทยีบกนัไมไ่ด ้ดงันั《偰นหนว่ยผลติแตล่ะหนว่ยจงึจาํตอ้ง

ผลติทลีะมากๆ แมแ้ตส่นิคา้ประเภทบรกิารกต็อ้ง

ผลติแบบอตุสาหกรรม เทคโนโลยอีะไรท�ีเรง่ผลผลติ

ไดก้ด็งึเอามาใชโ้ดยไมค่าํนงึถงึคณุภาพมากนกั ดว้ย

เหตนุั《偰นจงึมกัปรากฏวา่ของท�ีซ《ื偰อหรอืจา่ยดว้ยเงนินั《偰น

กลบัมาเป็นโทษย�ิงกวา่จะเป็นคณุ

เราจะไปพน้จากสภาพดงักลา่วไดอ้ยา่งไร ?

ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ ผู้บรโิภคจะตอ้งรู้จกัปกป้อง

ตนเองใหม้ากข《ึ偰น เราจาํเป็นตอ้งมขีอ้มลู เพ�ือรู้จกั

สนิคา้และบรกิารท�ีเราบรโิภคใหด้ขี 《ึ偰น วา่มคีณุภาพ

เพยีงใด คุ้มคา่กบัราคาท�ีเสยีไปหรอืไม ่แตอ่นัตราย

และความไมช่อบมาพากลบางทกีม็ไิดแ้ฝงมากบัส�ิงท�ี

เราบรโิภค หากแตไ่ปกอ่ปัญหาใหแ้กส่ภาพแวดลอ้ม

เพ�ือนมนษุยห์รอืสตัวเ์ลก็สตัวน์อ้ย ซ�ึงในท�ีสดุกอ็าจมี

ผลยอ้นกลบัมาหาเรา ขอ้เทจ็จรงิเหลา่น《ี偰เป็นส�ิงท�ีเรา

พงึตระหนกัดว้ยเพ�ือประโยชนข์องเราและสงัคมของ

เรา และถา้จะใหม้ผีลจรงิจงั กจ็าํตอ้งรวมตวักนัเป็นก

ลุ่มกอ้นหรอืองคก์ร เพ�ือนาํขอ้มลูไปผลกัดนัใหเ้กดิ

การเปล�ียนแปลงในทางท�ีดขี《ึ偰น จะผลกัดนัตอ่ผู้ผลติ

หรอืรัฐบาลกแ็ลว้แตป่ระเดน็

ขา้งตน้คอืพลงัอาํนาจและความรับผดิชอบของเราใน



ฐานะผู้บรโิภค แตถ่า้เราจาํกดับทบาทของเราเพยีง

แคผู่้บรโิภคเทา่นั《偰น กไ็มแ่นน่กัวา่เราจะสามารถหลกี

หนสีนิคา้และบรกิารอนัเป็นพษิเป็นภยัไดห้รอืไม่

เพราะถงึอยา่งไร เรากย็งัตอ้งพ�ึงพงิตลาดและผู้ผลติ

อยู่นั�นเอง ดงันั《偰นลาํพงัการเป็นผู้บรโิภคท�ีมจีติสาํนกึ

และมกีารรวมตวักนัอาจไมเ่พยีงพอเสยีแลว้ ชวีติท�ีดี

มคีณุภาพจะบงัเกดิข《ึ偰นได ้กต็อ่เม�ือเราสามารถ

พฒันาตนจนอยู่เหนอืการเป็นผู้บรโิภค นั�นกค็อืไมไ่ด้

พ�ึงพงิแตส่นิคา้ในตลาดเทา่นั《偰น หากยงัสามารถผลติ

ส�ิงจาํเป็นแกชวีติไดด้ว้ย

การเป็นอสิระจากความเป็นผู้บรโิภคน《ี偰 ไมไ่ดห้มายถงึ

การใชช้วีติหลงัขดหลงัแขง็ในหมู่บา้น แตเ่ป็นการ

เพ�ิมพนูคณุภาพชวีติและอสิรภาพใหแ้กต่นเอง แมจ้ะ

อยู่ในเมอืง หากอาหารในทอ้งตลาดเตม็ไปดว้ยสาร

พษิ แทนท�ีจะกล《ํ偰ากลนืฝืนทนกนิ หรอืคอยชะเง้อหา

ร้านพชืผกัปลอดสารพษิแตอ่ยา่งเดยีว การปลกูพชื

ผกัไวก้นิเองยอ่มชว่ยใหช้วีติเรามทีางเลอืกมากข《ึ偰น

มใิชห่รอื แทนท�ีจะคอย “ซ《ื偰อ” สขุภาพจากหมอหรอื

สถานบรกิารเย�ียงผู้บรโิภคทั�วไป การหนัมา “สร้าง”

สขุภาพใหแ้กต่นเองดว้ยการดาํเนนิชวีติอยา่งถกู

สขุลกัษณะเชน่กนิอาหารอยา่งไดส้ดัสว่น หมั�นออก

กาํลงักาย ยอ่มเป็นหลกัประกนัวา่ชวีติจะมสีขุภาพ



และคณุภาพดขี《ึ偰น ความรู้หรอืการศกึษากเ็ชน่กนั เรา

ไมจ่าํเป็นตอ้ง “ซ《ื偰อ” จากโรงเรยีนหรอืมหาวทิยาลยั

กไ็ด ้หากรู้จกั “ผลติ” ใหแ้กต่นเองหรอืลกูหลานของ

ตน

น《ี偰เป็นทางเลอืกอนัสาํคญัประการหน�ึงสาํหรับเราใน

ยามท�ีตลาดเตม็ไปดว้ยของก�ึงดบิก�ึงดแีละเป็นภยัตอ่

ชวีติ ในหลายประเทศแมผู้้บรโิภคจะเขม้แขง็ แตท่าง

เลอืกน《ี偰กย็งัจาํเป็นและแพรห่ลายย�ิงข《ึ偰นทกุท ีใน

สหรัฐอเมรกิาผู้คนนบัสบิๆ ลา้นปลกูพชืผกัไวก้นิเอง

ไมใ่นสวนหลงับา้นกใ็นท�ีของชมุชน การรักษาตนเอง

ไดรั้บความนยิมจนกระทั�งอปุกรณน์านาชนดิท�ีเคย

จาํกดัเฉพาะวงการแพทยปั์จจบุนัปัจจบุนัมขีายทั�วไป

สว่นครอบครัวท�ีนยิมสอนลกูหลานท�ีบา้นโดยไมพ่า

เขา้โรงเรยีนกเ็พ�ิมจาํนวนมากข《ึ偰น จนบางรัฐยกเลกิ

กฎหมายบงัคบัเดก็เขา้โรงเรยีนแลว้

แนน่อนวา่ทกุวนัน《ี偰เราแตล่ะคนมเีง�ือนไขจาํกดั จงึไม่

สามารถจะผลติของไวก้นิไวใ้ชเ้องไดม้ากนกั แตก่ไ็ม่

ไดห้มายความวา่ ของท�ีเหลอืนอกนั《偰น เราไมม่วีธิี

นอกจากพ�ึงตลาด ถา้เราไมต่อ้งการเป็นแคผู่้บรโิภค

เรากม็ทีางเลอืกอกีอยา่งหน�ึง นอกเหนอืจากการพ�ึง

ตนเอง นั�นกค็อืการแลกเปล�ียนส�ิงของและบรกิารโดย

ไมต่อ้งผา่นตลาด ตลาดทาํใหเ้ราตอ้งพ�ึงเงนิ และเงนิ



กท็าํใหเ้ราคบกนัอยา่งฉาบฉวยเพยีงเฉพาะแงเ่ฉพาะ

ดา้น เราสนใจแมค่า้ตามทอ้งถนนเพยีงแคว่า่สนิคา้

ของเธอนั《偰นคุ้มคา่กบัเงนิของเราท�ีจะเสยีไปหรอืไม่

สว่นชา่งปนูกม็าตอ่เตมิบา้นใหเ้ราตามราคาท�ีตกลง

กนั เสรจ็แลว้กเ็ลกิกนั ในทางตรงกนัขา้ม การเอา

ฝีมอืและแรงงานมาแลกเปล�ียนกนัโดยไมไ่ดเ้อาเงนิ

หรอืราคาในทอ้งตลาดเป็นเกณฑว์ดั ยอ่มเอ《ื偰อตอ่

ความสมัพนัธฉ์นัเพ�ือนมนษุย ์เม�ือหมอยนิดรัีกษาโรค

ให ้โดนอกีฝ่ายหน�ึงขอซอ่มบา้นใหเ้ป็นการแลก

เปล�ียนหรอืตอบแทนกนั ความสมัพนัธท์�ีมากกวา่การ

ซ《ื偰อการขายกเ็กดิข《ึ偰น ไมจ่าํตอ้งพดูถงึคณุภาพของ

บรกิารท�ีใหต้อ่กนั ซ�ึงยอ่มจะวางใจไดม้ากกวา่ของท�ี

ตอ่รองกนัดว้ยเงนิ

ในสหรัฐอเมรกิาการแลกเปล�ียนบรกิารในลกัษณะดงั

กลา่ว ไดพ้ฒันาจนกลายเป็นเครอืขา่ยนานาชนดิ ใน

รัฐนวิเจอรซ์ ีผู้คนรว่ม ๒๕๐,๐๐๐ คน เป็นสมาชกิ

เครอืขา่ยแลกเปล�ียนดงักลา่วซ�ึงมอียู่ประมาณ ๔๐๐

แหง่ บางเครอืขา่ยขยายตวัจนครอบคลมุทั�วประเทศ

โดยมสีาํนกังานเครอืขา่ยกระจายเกอืบร้อยจดุ เพ�ือ

ทาํหนา้ท�ีประสานงานระหวา่งคนท�ีมคีวามตอ้งการ

แรงงานและทกัษะตา่งๆ กนั เพราะครั《偰งครกูต็อ้งการ

ชา่งทาส ีแตช่า่งทาสไีมม่ลีกูท�ีจะใหค้รไูปสอนหากแต่



อยากไดห้มอ สว่นหมอกก็าํลงัมปัีญหาทอ่ประปา

แตก จนความตอ้งการของทกุคนไดรั้บการตอบสนอง

บางเครอืขา่ยกจ็าํกดัอยู่แคร่ะดบัทอ้งถ�ิน แตบ่าง

สาขากเ็ปิดสาขาในหลายประเทศ โดยบรกิารท�ีรับ

แลกเปล�ียนมตีั《偰งแตฝั่งเขม็ ทาสบีา้น สอนภาษา

ฝรั�งเศส ใหเ้ชา่หอ้งพกั ตดัผม ซอ่มรถ ทาํฟัน เช�ือม

โลหะ ฯลฯ

ทกุวนัน《ี偰เงนิถกูตคีา่จนมคีวามหมายมากกวา่คณุภาพ

ชวีติ การท�ีเราจาํกดัตวัเพยีงแคเ่ป็นผู้บรโิภคย�ิงทาํให้

เงนิมคีวามสาํคญัมากข《ึ偰นจนชวีติเราขาดเงนิไมไ่ด ้แต่

ในท�ีสดุแลว้ เงนิกช็ว่ยอะไรเราไมไ่ดม้ากนกั เพราะ

สขุภาพและความปลอดภยั ตลอดจนคณุภาพชวีติ

นั《偰น เอาเขา้จรงิๆ กห็าซ《ื偰อไดย้ากเตม็ทเีพราะในตลาด

มขีองไร้คณุภาพเตม็ไปหมด แตช่วีติกใ็ชว่า่จะไร้ทาง

เลอืก ทางเลอืกนั《偰นมอียู่แลว้ แตก่อ่นอ�ืนเราตอ้งเลอืก

ท�ีจะไมก่า้วตามท�ีตลาดและผู้ผลติกาํหนดใหเ้ราเดนิ

ทกุฝีกา้ว หากแตก่ลา้ท�ีจะออกจากกรอบผู้บรโิภค

เม�ือนั《偰นทางเลอืกเพ�ือความไพบลูยง์อกงามของชวีติก็

จะปรากฏข《ึ偰นพร้อมกบัความเสรภีาพท�ีวฒันธรรม

บรโิภคนยิมไมรู่้จกั

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ�ือเฟ�ือ
พ�ืนทีٳ   
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เมอืงไทยสมยักอ่น วดัวาอารามมใีหเ้หน็ทกุมมุเมอืง

แตเ่วลาน�ีไมว่า่จะอยู่จดุไหนของเมอืงสIิงทIีเหน็จนเจน

ตา ยอ่มไดแ้กศ่นูยก์ารคา้อยา่งไมต่อ้งสงสยั มใิชแ่ต่

กรงุเทพฯ เทา่นั�นทIีศนูยก์ารคา้ไดก้ลายเป็นตวั

กาํหนดภมูทิศันข์องเมอืงไปแลว้ แมเ้มอืงใหญน่อ้ย

ทั�งหลายในอกี ๗๕ จงัหวดักเ็หน็จะขาดสIิงน�ีเสยีไมไ่ด้

แลว้ แมบ้างเมอืงจะไมม่กีาํลงัสร้างอาคารทนัสมยั

หรอืตกึสงูหลายชั�นตดิแอรเ์ยน็ฉIํา แตก่ต็อ้งหาทาง

เนรมติตกึแถวในตลาดใหก้ลายเป็นศนูยก์ารคา้ใหไ้ด้

โดยเรยีกอยา่งโกห้รวูา่ “อาเขต” เพIือไมใ่หน้อ้ยหนา้ทIี

อIืน

พร้อมๆ กบัศนูยก์ารคา้ ร้านคา้อยา่งใหมก่ก็าํลงัไล่

ตามมาในรปูร้านมนิมิารท์ เชนสโตร ์แมแ้ตร่้านชาํก็

เปลIียนรปูแปลงโฉมใหเ้ป็นคอนวเีนยีนทส์โตร ์เสยีจน

ทัIวกรงุ แตน่อกจากร้านคา้แลว้ มใีครเคยนกึไหมวา่

ร้านอาหารกเ็ป็นอกีสIิงหนIึงทIีมอียู่เกลIือนเมอืง จน

กระทัIงเวลาน�ีแมแ้ตใ่นหมู่บา้นหลายแหง่กเ็ปิดร้าน
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อาหารกนัแลว้ทั�งๆ ทIีมคีนอยู่ไมถ่งึร้อยครัวเรอืน

กรงุเทพฯ เมIือ ๒๐ ปีกอ่น ตลาดโตรุ้่งมไีมก่Iีแหง่ แต่

ปัจจบุนัอยา่วา่แตก่รงุเทพฯ เลย มมีมุไหนของหวั

เมอืงใดบา้งทIีปลอดร้านอาหารโตรุ้่ง

มกัพดูกนัวา่คนไทยนั�นไมค่อ่ยจรงิจงักบัอะไรเทา่ไร

ขอ้น�ีเหน็จะตอ้งเถยีง เพราะอยา่งนอ้ยกม็อียา่งหนIึงทIี

คนไทยเอาจรงิเอาจงัอยา่งยIิง นัIนคอืการกนิและจบั

จา่ยใชส้อย แมจ้ะดกึดIืนเพยีงใดเรากย็งัแบกสงัขาร

ไปร้านอาหารหรอืเสพสรุากนัได ้ดว้ยเหตนุ�ีจงึเป็น

ธรรมดาอยู่เองทIีคนตา่งชาตเิวลามาเมอืงไทยยอ่มอด

สะดดุใจไมไ่ดท้Iีคนไทยชา่งมคีวามสขุกบัการกนิและ

การชอ็ปปิ�งเหลอืเกนิ

ไมว่า่คณะกรรมการเอกลกัษณไ์ทยจะมทีศันะ

อยา่งไร แตถ่งึวนัน�ีเหน็จะตอ้งยอมรับวา่การใฝ่เสพใฝ่

บรโิภคไดก้ลายเป็นลกัษณะประจาํชาตไิทยไปแลว้

กระนั�นกต็ามเอกลกัษณด์งักลา่วหาใชน่สิยัทIีสบืทอด

กนัมาแตโ่บราณอยา่งทIีมกัเขา้ใจกนัไม ่เมIือนโิคลาส์

แชรแวสมาเมอืงไทยในสมยัพระนารายณเ์ขาประทบั

ใจอยา่งมากกบัความสมถะของคนไทย ดงัไดบ้นัทกึ

วา่ “ไมม่ชีนชาตใิดทIีจะบรโิภคอาหารอดออมเทา่คน

สยาม สามญัชนดIืมแคน่�ําเทา่นั�น แลว้กก็นิขา้วหงุ ผล

ไม ้ปลาแหง้เลก็นอ้ย แลว้ยงักนิไมค่อ่ยจะอIิมทอ้งเสยี



ดว้ย ชนชั�นสงูกม็ไิดบ้รโิภคดไีปกวา่น�ี ทั�งทIีสามารถจะ

ซ�ือหามาบรโิภคไดต้ามปรารถนา”

ชาวตะวนัตกคนอIืนๆ กม็คีวามเหน็ทาํนองเดยีวกนั

การทIีคนไทยมธัยสัถเ์ชน่นั�นมใิชเ่พราะอาหารมนีอ้ย

แทท้Iีจรงิกลบัตรงขา้ม แชรแวสบรรยายวา่ “ปลานั�น

ชกุชมุมากเหลอืเกนิ จบัชัIวโมงหนIึงพอกนิไดไ้ปหลาย

วนั” แตแ่ลว้คนไทยกลบัพอใจทIีจะกนิปลาแหง้และ

ปลาร้ายIิงกวา่ปลาสดทั�งๆ ทIีหาไดง้า่ยมาก ความขอ้น�ี

สอดคลอ้งกบับนัทกึของลาลแูบรซ์Iึงเป็นคนรว่มสมยั

กบัแชรแวส “แมน่�ําลาํคลองกอ็ดุมสมบรูณไ์ปดว้ย

ปลา สว่นใหญเ่ป็นปลาไหลตวังามๆ แตช่าวสยาม

ไมสู่้จะนยิมบรโิภคปลาสดกนันกั” บาทหลวงเดอชวั

ซยี ์ซIึงมาเจรญิทางพระราชไมตรสีมยัพระนายราณก์็

กลา่วเชน่เดยีวกนัวา่ “(ปลา)มอียู่เป็นอนัมากใน

แมน่�ํา เวลาลงอาบน�ํามกัวา่ยมาชนแขง้ชนขาเรา นIี

เป็นความจรงิอยา่งยIิงทเีดยีว”

นอกจากปลาแลว้ สตัวช์นดิอIืนกม็อียู่มาก แตค่นไทย

กห็าไดไ้ลล่า่มาเป็นอาหารไม ่ดงั 

ลาลแูบรบ์นัทกึวา่ “ในกรงุสยาม มสีตัวป์่าทIีจะเป็น

อาหารอยู่เป็นอนัมากและสตัวเ์ล �ียงทIีเป็นอาหารไดก้็

มอียู่มาก เชน่ ววั ควาย เป็ด ไกแ่ละนก แตช่าวสยาม

ไมน่ยิมบรโิภคเน�ือสตัวอ์Iืนใดนอกจากปลา” แมห้ลงั



จากนั�นถงึ ๒๐๐ ปี ในสมยัพระปกเกลา้เจา้อยู่หวั

คารล์ ซมิเมอรแ์มนกป็ระสบพบเหน็สIิงเดยีวกนั ภาย

หลงัการสาํรวจสภาพชนบทกวา่ ๓๐ จงัหวดัในเวลา

๑ ปี เขาตั�งขอ้สงัเกตวา่ “แมใ้นทIีตา่งๆ มอีาหารหลาย

อยา่งบรบิรูณ ์หรอืในทIีซIึงชาวจนีฆา่สตัวข์าย ราษฎร

กไ็มสู่้นยิมอาหารเน�ือนกั และยงัคงใชข้า้วเป็นอาหาร

ประจาํวนัตามเคย โดยมากเป็ดไกแ่ละเน�ือสดบรโิภค

กนัเฉพาะวนัหยดุงานและในเวลาทาํบญุเทา่นั�น”

คนสมยัน�ีมกัเขา้ใจวา่ความประหยดัมธัยสัถน์ั�นเป็น

คณุคา่ทIีเกดิจากความจาํเป็นบบีบงัคบั เชน่อาหารมี

นอ้ย ทรัพยากรขาดแคลน เป็นเพราะทกุวนัน�ีฝนฟ้า

แปรปรวน สIิงแวดลอ้มเสIือมโทรม ขยะกาํลงัจะลน้

เมอืง เราจงึหนัมาเรยีกร้องใหช้ว่ยกนัประหยดัน�ําไม่

ใชไ้ฟอยา่งฟุ่มเฟือย และลดการใชถ้งุพลาสตกิ แต่

สาํหรับคนสมยักอ่นความประหยดัมธัยสัถเ์ป็น

คณุธรรมโดยตวัมนัเอง แมป้ลาจะมอียู่มากมาย ลง

ไปหวา่นแหเมIือไร กไ็ดป้ลามากนิเมIือนั�น แตเ่ขากก็นิ

เทา่ทIีจาํเป็นและใชป้ระโยชนจ์ากทกุอยา่งทIีหามาได้

ดว้ยเหตนุ�ีปลาทIีจบัมาได ้ถา้กนิไมห่มดกไ็มท่ �ิงใหเ้สยี

ของ หากเอามาหมกัหรอืตากแหง้ไวก้นิตอ่ จงึเป็น

เรIืองธรรมดาทIีคนแตก่อ่นจะกนิปลาแหง้หมกั

มากกวา่ปลาสด



สมยักอ่นไมใ้นป่ามอียู่มากมายมหาศาล แตบ่า้นของ

คนไทยสว่นใหญก่เ็ป็นแคเ่รอืนฝากระดาน หรอืเรอืน

ขดัแตะมงุหลงัคาจาก มไิดส้ร้างอยา่งใหญโ่ตดว้ยได้

แผน่หนาและเสาตน้อวบ โดยทIีไมแ้ตล่ะตน้ทIีตดัมาก็

ใชป้ระโยชนอ์ยา่งคุ้มคา่ทกุสว่น เชน่เดยีวกบัสตัวป์่า

หากลา่มาได ้แมแ้ตก่ระดกูกไ็มท่ �ิงใหเ้สยีเปลา่ ทั�งๆ ทIี

ป่าเกลIือนกลน่ไปดว้ยสตัวน์านาชนดิ เวลาเขา้ป่าหา

หนอ่ไมแ้ละสมนุไพร กต็ดัแตพ่อกนิพอใชเ้ทา่นั�น

นสิยัการบรโิภคของคนไทยแตก่อ่นนบัวา่ผดิจากสมยั

น�ีแทบจะส�ินเชงิ อะไรทIีมมีากหาไดง้า่ยกต็กัตวงมาใช้

อยา่งสรุุ่ยสรุา่ยแทบจะลา้งผลาญกนัเลยทเีดยีว ป่า

จงึหมดอยา่งรวดเรว็ สตัวน์านาชนดิจงึสญูพนัธุ์ ปลา

ทIีถกูท�ิงลงทะเลเพราะเอาไปขายไมไ่ด ้ใครรู้วา่บา้งวา่

ปีหนIึงๆ รวมกนัแลว้มกีIีพนักIีหมIืนตนั ขณะเดยีวกนัน�ํา

กเ็นา่ข�ึนเรIือยๆ สว่นกระดาษและถงุพลาสตกิกก็ลาย

เป็นขยะเกลIือนเมอืง แมแ้ตใ่นชนบทการบรโิภคอยา่ง

ฟุ่มเฟือยกก็าํลงัระบาดเขา้ไปอยา่งรวดเรว็ เศษไม้

ตามหวัไรป่ลายนาและในป่าถกูท�ิงเกลIือนกลาด

เพราะสนใจแตต่วัเสาและขIือคาไมก้ระดานเทา่นั�น

นา่ศกึษาวา่คนไทยเรIิมตตีวัหนหีา่งจากความ

ประหยดัมธัยสัถต์ั�งแตเ่มIือไร ในหนงัสอืเรIือง

เศรษฐกจิหมู่บา้นไทยในอดตี ฉตัรทพิย ์นาถสภุาช�ีวา่



ตั�งแตป่ลายครสิตศ์ตวรรษทIี ๑๙ หรอืเมIือร้อยปีทIีแลว้

กเ็รIิมพบแลว้วา่คนไทยในภาคกลาง ซIึงสว่นใหญเ่ป็น

ชาวนาใชเ้งนิมอืเตมิข�ึน เงนิทIีหาไดจ้ากการขายขา้ว

นอกจากจะหมดไปการกบัซ�ือเส�ือผา้และอาหาร เชน่

ปลาทเูคม็ ปเูคม็ หมากพล ูยาสบู พรกิ หอม

กระเทยีมแลว้ ยงัใชไ้ปกบัการจดังานบวชอยา่งใหญ่

โต รวมทั�งงานแตง่งาน ขนาดตอ้งลม้ววัลม้ควาย(ผล

ทIีตามมาคอืสญูเสยีทIีดนิมากข�ึนอยา่งเหน็ไดช้ดั

เนIืองจากเป็นหน�ีสนิ) โดยทIีเราตอ้งไมล่มืวา่กอ่นหนา้

นั�นข�ึนไป ชาวบา้นลว้นทอผา้หรอืจบัปลากนิเองรวม

ถงึการปลกูพชืสวนครัวเองดว้ย เชน่เดยีวกบัทIีไมน่ยิม

กนิเน�ือสตัวใ์หญก่นัเทา่ไรนกั สว่นหนIึงกเ็พราะสาํนกึ

ในเรIืองบาปบญุยงัมอีทิธพิลอยู่มาก

ทIีชาวบา้นใชเ้งนิมอืเตบิน�ี เขา้ใจวา่เป็นเพราะเพIิงมี

เงนิเป็นกอบเป็นกาํนัIนเอง และทIีเงนิสะพดัเขา้ไปใน

หมู่บา้นไดก้เ็ป็นผลจากการขยายตวัของเศรษฐกจิ

ระบบตลาด ตั�งแตป่ลายครสิตศ์ตวรรษทIี ๑๙ เป็นตน้

มา ชาวนาในภาคกลางกเ็ปลIียนจากการปลกูขา้วไว้

กนิเอง มาเป็นการปลกูขา้วเพIือขาย การทอผา้เรIิมลด

ลงเชน่เดยีวกบัการปลกูพชืรอง ชาวบา้นตอ้งพIึง

ตลาดมากข�ึนสาํหรับสIิงของทIีจาํเป็นแกก่ารยงัชพี จงึ

นบัเป็นครั�งแรกในประวตัสิาสตรท์Iีชาวบา้นไดก้ลาย



เป็น “ผู้บรโิภค”

ในเศรษฐกจิระบบตลาด เงนิตราคอือาํนาจ แตก่ด็งัทIี

ลอรด์แอกตนั นกัประวตัศิาสตรช์าวองักฤษไดก้ลา่ว

ไว ้“อาํนาจมกัทาํใหเ้สIือมถอย” เงนิตราทIีไดม้า ได้

กดักรอ่นนสิยัประหยดัมธัยสัถใ์นหมู่คนไทยลงไป

เรIือยๆ อาํนาจในการจบัจา่ยซ�ือหาสนิคา้ถกูใชอ้ยา่ง

พรIําเพรIือและไมรู่้ประมาณ ความสขุจากการบรโิภค

ไดก้ลายเป็นสIิงเสพตดิ มหินาํซ�ําคณุคา่แหง่ความ

สนัโดษยงัถกูทาํลายอยา่งเป็นระบบในสมยัจอมพล

สฤษด�ิ(พระทัIวประเทศถงึกบัถกูกาํชบัไมใ่หส้อน

คณุธรรมขอ้น�ี ดว้ยถอืวา่ขดัขวางการพฒันา) ผลกค็อื

คนไทยในยคุน�ีไดก้ลายเป็นนกัชอ็ปปิ�งหรอื“เซยีมตอื”

(หมสูยาม) ซIึงลอืชIือไปทัIวโลก

จะวา่ไปแลว้ วฒันธรรมบรโิภคนยิมมาระบาดอยา่ง

จรงิจงัในเมอืงไทยกร็ะยะ ๓๐ ปีทIีผา่นมาน�ีเองเหน็จะ

ได ้คนทIีมอีาย ุ๓๐-๔๐ ปีข�ึนไปเมIือตอนเดก็ๆ อาจจะ

คุ้นกบัคาํสอนของพอ่แมว่า่ใหก้นิขา้วเกล�ียงจาน

หาไมจ่ะ ”เสยีของ” สIิงของตา่งๆ แมแ้ตน่�ําประปา เรา

ถกูสอนใหใ้ชเ่ทา่ทIีจาํเป็นเพIือไมใ่หเ้สยีของ คาํวา่

“เสยีของ” ไดก้ลายเป็นคาํทIีเดก็แตก่อ่นคุ้นเคยเป็น

อยา่งด ีแตเ่ด¦ียวน�ีคาํๆ น�ีแทบจะเลอืนหายไปแลว้จาก

ชวีติสมยัใหม ่จงึไมน่า่แปลกใจทIีปัจจบุนั “ของเสยี”



จงึเกดิข�ึนมากมายจนกลายเป็นปัญหาไปทัIว

ปัญหาของเสยีและมลภาวะทั�งหลายไมอ่าจจะแกไ้ด้

เลย หากเราไมส่าํนกึเรIือง “เสยีของ” ในดา้นหนIึง

สาํนกึดงักลา่วหมายถงึการบรโิภคอยา่งประหยดั

มธัยสัถร์ู้จกัประมาณเพIือไมใ่หม้สีว่นเกนิสว่นเหลอื

โดยใชเ่หต ุแตอ่กีดา้นหนIึงหมายถงึการใชป้ระโยชน์

จากสIิงตา่งๆ อยา่งคุ้มคา่ สIิงทIีหมดประโยชนใ์ชส้อย

ในดา้นหนIึงมกัมปีระโยชนใ์นอกีดา้นหนIึงเสมอ

กระดาษทIีใชแ้ลว้ทั�งสองดา้นแมจ้ะเอามาขดีเขยีนไม่

ไดอ้กี กย็งัสามารถนาํมาประดษิฐเ์ป็นของใชแ้ละ

เครIืองประดบัไดม้ากมาย น�ําลา้งจานมใิชข่องไร้คา่

เพราะสามารถรดน�ําตน้ไมไ้ด ้ในสมยัพทุธกาล เมIือ

พระอานนทไ์ดรั้บจวีรผนืใหมม่า จวีรผนืเดมิทIีเกา่ครIํา

ครา่ กม็ไิดท้ �ิง หากทาํเป็นผา้หม่สว่นผา้หม่ผนืเดมิก็

เปลIียนเป็นผา้นุ่ง ขณะทIีผา้นุ่งผนืเกา่แปรสภาพเป็น

ผา้ปนูอน เชน่เดยีวกบัผา้ปนูอนผนืเดมิ ทาํเป็นผา้ปู

พ�ืนและผา้ปพู�ืนผนืเดมิถกูใชเ้ป็นผา้เชด็เทา้ และ

แมแ้ตผ่า้เชด็เทา้ผนืเดมิทIีทาํอะไรแทบไมไ่ดแ้ลว้ กย็งั

มปีระโยชนโ์ดยเอามาสบัแลว้ผสมกบัดนิเหนยีวทา

เป็นผนงักฏุไิดอ้กี โดยนยัน�ีจงึไมม่ขีองเสยีแมแ้ตน่อ้ย

เพราะทกุอยา่งถกูใชอ้ยา่งไมใ่หเ้สยีของ ไมเ่กนิไปเลย

ทIีจะกลา่ววา่ไมม่สีIิงทIีเรยีกวา่ของเสยีในสงัคมทIีรู้จกั



มธัยสัถใ์ฝ่สนัโดษ

จรงิอยู่สมยักอ่นจวีรเป็นของหายาก จงึตอ้งใชอ้ยา่ง

มธัยสัถท์Iีสดุ แตน่ัIนกม็ไิดห้มายความวา่เมIือคนยคุน�ี

สามารถผลติผา้ไดม้ากมาย เราจงึสมควรใชอ้ยา่ง

ฟุ่มเฟือย ถา้เหน็ดว้ยกบัตรรกะน�ี กส็มควรสง่เสรมิให้

พระฉนัอาหารไดห้ลายม�ือเหมอืนกบัโยมเพราะสมยัน�ี

เราสามารถผลติอาหารไดม้ากมายกา่ยกองอยา่งทIีไม่

เคยมใีนสมยัพทุธกาล แทท้Iีจรงิความสนัโดษเรยีบ

งา่ยนั�นมคีณุคา่ในตวัมนัเอง เพราะนอกจากจะเอ�ือให้

มนษุยไ์ดใ้ชศ้กัยภาพทIีมอียู่อยา่งจาํกดั เพIือความ

เจรญิงอกงามในทางจติใจแลว้ ยงัอาํนวยใหบ้คุคลได้

บาํเพญ็ประโยชนแ์กผู่้อIืนอยา่งเตม็กาํลงัความ

สามารถอกีทั�งยงัสง่เสรมิใหม้คีวามสมัพนัธอ์ยา่ง

บรรสานสอดคลอ้งกบัธรรมชาต ิยIิงกวา่ทIีจะ

เบยีดเบยีนเพIือปรนเปรอความสขุทางกายอยา่ง

หาความพอดไีมไ่ด้

ความกา้วหนา้ของยคุสมยัไมน่า่จะวดักนัทIีสมรรถนะ

ในการผลติสนิคา้อาหารและบรกิารเทา่นั�น หากควรดู

ทIีความสามารถในการเขา้ถงึประโยชนข์องสIิงตา่งๆ

มากทIีสดุโดยใชท้รัพยากรนอ้ยทIีสดุ ตอ่เมIือคนยคุน�ี

สามารถแปรสารพษิจากควนัโรงงานตา่งๆ เชน่

ซลัเฟอรไ์ดออกไซด ์มาใชใ้หเ้ป็นประโยชน ์แทนทIีจะ



ปลอ่ยท�ิงใหก้ลายเป็นมลพษิในอากาศ เราจงึจะบอก

ไดว้า่ยคุน�ีกา้วหนา้กวา่ยคุกอ่นในทางเทคโนโลยี

นมิติดกีต็รงทIีเวลาน�ีสIิงทIีเคยเป็นของเสยีจากโรงงาน

สามารถหมนุเวยีนมาเป็นประโยชนไ์ดใ้หม ่ทั�งน�ีเป็น

ผลมาจากพฒันาการในทางเทคโนโลยนีานาประเภท

อยา่งไนกต็ามความเปลIียนแปลงดงักลา่วเกดิข�ึน

เพราะความจาํเป็นทางดา้นเศรษฐกจิและแรงกดดนั

จากรัฐรวมทั�งผู้บรโิภค พฒันาการขั�นตอ่ไปกค็อืการ

ผลกัดนัใหเ้กดิความเปลIียนแปลงดว้ยสาํนกึในความ

ประหยดั มธัยสัถแ์ละสนัโดษ

แตส่าํนกึดงักลา่วจะมอีทิธพิลตอ่ระบบการผลติได ้ก็

ตอ่เมIือสงัคมยอมใหส้าํนกึเชน่น�ีหยัIงรากลกึ จดุเรIิมจงึ

อยู่ทIีประชาชน แมจ้ะปฏเิสธความเป็นผู้บรโิภคได้

ยาก แตก่ารเป็นผู้บรโิภคทIีด ีกม็ไิดห้มายความวา่

นยิมซ�ือหาแตส่นิคา้ปลอดสารพษิ ทIีไมท่าํลายสIิง

แวดลอ้ม และไมใ่ชส้ตัวเ์ป็นเครIืองทดลองเทา่นั�น

หากนา่จะไปถงึขั�นทIีรู้จกัประมาณ คอืบรโิภคเทา่ทIี

จาํเป็น รู้จกัสนัโดษคอืพงึพอใจในสIิงทIีตนม ีมใิชค่อย

แสวงหาความสขุจากการซ�ือและการเสพเทา่นั�น บอ่ย

ครั�งการไมซ่ �ืออะไรเลยนั�นสามารถชว่ยรักษาสIิง

แวดลอ้มไดด้กีวา่การเลอืกซ�ือสนิคา้สเีขยีวเสยีอกี ใช่

แตเ่ทา่นั�นการรู้จกัใชส้Iิงตา่งๆ อยา่งคุ้มคา่ไมใ่หเ้สยี



ของ ยงัชว่ยใหค้ณุภาพชวีติของเราดขี �ึนอกีโสตหนIึง

ดว้ยโดยไมส่ �ินเปลอืงเงนิทองแตอ่ยา่งใด 

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ胾ื䕳อเฟ胾ื䕳อ
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แมค้นเราตอ้งทาํมาหากนิ แตเ่ศรษฐกจิกม็ใิชท่ั攀琀งหมด

ของชวีติเรา มกีจิกรรมอกีมากมายท渀ี漀ตอ้งทาํหรอืขอ้ง

เก渀ี漀ยว เชน่ เรยีนหนงัสอื เล 攀ี琀ยงลกูหรอืดแูลพอ่แม่

สงัสรรคก์บัมติรสหาย รว่มเทศกาลงานบญุ ชว่ย

เหลอืงานสว่นรวม ฯลฯ กจิกรรมทางสงัคมเหลา่น攀ี琀

อาจไมช่ว่ยใหเ้งนิในกระเป๋าของเรามมีากข攀ึ琀นกจ็รงิ

แตก่เ็ป็นส渀ิ漀งท渀ี漀ชวีติเราขาดไมไ่ด้

บอ่ยครั攀琀งท渀ี漀กจิกรรมเหลา่น攀ี琀ทาํใหช้วีติของเรามคีวาม

หมายเพราะไดท้าํส渀ิ漀งท渀ี漀มคีณุคา่และใหค้วามเตม็อ渀ิ漀ม

ในจติใจ ความสขุเชน่น攀ี琀เม渀ื漀อเกดิข攀ึ琀นแลว้มกัมไิดจ้าํกดั

ซกุซอ่นอยู่กบัคนใดคนหน渀ึ漀งหากยงัแผอ่อกไปยงัคน

รอบขา้งใหไ้ดรั้บความสขุดว้ย ถา้คนท渀ี漀รู้สกึเชน่น攀ี琀มี

มาก ทั攀琀งชมุขนกพ็ลอยเป็นสขุดว้ย ดงันั攀琀นในแทบทกุ

ชมุชน กจิกรรมทางสงัคมจงึมคีวามสาํคญัเพราะชว่ย

ผกูใจใหผู้้คนมคีวามสมัพนัธอ์นัดตีอ่กนั

หลายชมุชนไดท้าํใหก้จิกรรมเหลา่น攀ี琀มคีวามหมาย

http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.visalo.org/article/chaladsue_5.htm%3E


มากข攀ึ琀น ดว้ยการทาํใหเ้ป็นประเพณพีธิกีรรมหรอื

สร้างคา่นยิมข攀ึ琀นมาเพ渀ื漀อใหค้นพงึใจในการปฏบิตัิ

ขณะเดยีวกนักอ็าศยักจิกรรมเหลา่น攀ี琀เป็นตวัถา่ยทอด

คณุคา่ท渀ี漀จะชว่ยใหช้มุชนดาํเนนิไปไดด้ว้ยด ีเชน่ความ

เอ攀ื琀อเฟื攀琀อตอ่กนั ความกตญั숭刯ตูอ่พอ่แม ่ความใฝ่บญุ

กศุล ความเหน็แกป่ระโยชนส์ว่นรวม ความรักหมู่

คณะ เป็นตน้ การผนวกคณุคา่เหลา่น攀ี琀ไปในกจิกรรม

ตา่งๆ ยงัชว่ยใหผู้้ปฏบิตัริู้สกึวา่ตนไดท้าํส渀ิ漀งท渀ี漀มคีวาม

หมายในเวลาเดยีวกนั

ในอดตีจวบจนเม渀ื漀อไมน่านมาน攀ี琀 คณุคา่ดงักลา่วมไิด้

จาํกดัอยู่เฉพาะในกจิกรรมทางสงัคมเทา่นั攀琀นหากยงั

ครอบคลมุไปถงึกจิกรรมทางเศรษฐกจิอกีดว้ย เวลา

ชาวบา้นจะถางป่าทาํไรก่น็กึถงึกฎเกณฑป์ระเพณี

ของชมุชน ขนืทาํ “ผดิผ”ี เขา้ ไมเ่ฉพาะตนเองเทา่นั攀琀น

แตท่ั攀琀งหมู่บา้นจะเดอืดร้อนไปดว้ย เม渀ื漀อจะเกบ็หาของ

ป่า กต็อ้งเผ渀ื漀อใหค้นอ渀ื漀นดว้ย ถา้จะยงิสตัว ์กต็อ้งเวน้

ตวัเมยีและลกู เพราะคดิถงึบาปบญุคณุโทษ แม้

กระทั渀漀งเวลาหาบขา้วไปแลกกบัเกลอื อนัเป็นการแลก

เปล渀ี漀ยนทางเศรษฐกจิขั攀琀นพ攀ื琀นฐานกอ่นท渀ี漀การซ攀ื琀อขายจะ

แพรห่ลาย ชาวบา้นกไ็มไ่ดค้ดิจะตกัจะตวงเพ渀ื漀อใหต้น

ไดก้าํไรมากๆ หากแตค่าํนงึวา่ใหข้า้วเทา่ไรอกีฝ่ายจงึ

จะพอ จะเอาปลาแหง้เทา่ไรถงึจะพอกนิ และไมท่าํให้



อกีฝ่ายลาํบาก เพราะฉะนั攀琀นการท渀ี漀จะตวงของโดยคดิ

เป็นเงนิหรอืเทยีบราคาตลาด จงึไมไ่ดอ้ยู่ในความคดิ

ของชาวบา้น การแลกเปล渀ี漀ยนส渀ิ漀งของโดยคาํนงึถงึ

ประโยชนข์องทั攀琀งสองฝ่าย หรอืคาํนงึถงึความเป็น

ญาตมิติร ย渀ิ漀งกวา่กาํไร–ขาดทนุ ยงัถอืปฏบิตัอิยู่ใน

ชมุชนชนบทหลายแหง่ทกุวนัน攀ี琀แมต้ลาดหรอืการซ攀ื琀อ

ขายจะแพรไ่ปนานแลว้กต็าม

ถา้เปรยีบความสมัพนัธท์างสงัคมและเศรษฐกจิ

เหมอืนกบัพรมแดนท渀ี漀แยกกนั กก็ลา่วไดว้า่ในอดตี

พรมแดนในสงัคมไดล้ 攀ํ琀าเขา้ไปในพรมแดนทาง

เศรษฐกจิ กลา่วคอืกจิกรรมทางเศรษฐกจิจะมคีณุคา่

ทางสงัคมเป็นตวันาํ โดยคณุคา่ทางเศรษฐกจิ(เชน่

กาํไร) เป็นปัจจยัรอง หรอือยา่งนอ้ยกไ็มใ่ชปั่จจยั

เดยีวท渀ี漀ช攀ี琀ขาด ในสงัคมเดมิหลายแหง่ พอ่คา้เป็นชนชั攀琀น

ท渀ี漀ไมไ่ดรั้บการยอมรับมากนกั ในอนิเดยี วรรณะ

แพศยถ์กูจดัใหต้渀ํ漀ากวา่วรรณะพราหมณแ์ละกษัตรยิ์

ในญ渀ี漀ปุ่นชนชั攀琀นซามไูรมศีกัด夀ิ ศรเีหนอืกวา่พอ่คา้มาก

สว่นในยโุรปอาชพีเรยีกเกบ็ดอกเบ攀ี琀ยถอืเป็นอาชพีท渀ี漀

นา่รังเกยีจซ渀ึ漀งเหมาะกบัชาวยวิเทา่นั攀琀น กลา่วอกีนยั

หน渀ึ漀งกค็อืเศรษฐกจิถกูสงัคมควบคมุกาํกบัทั攀琀งใน

นามธรรม(คณุคา่) และรปูธรรม(อาชพี)

แตส่ภาพปัจจบุนักลบัตรงกนัขา้ม เศรษฐกจิกลาย



เป็นเร渀ื漀องหลกั สงัคมกลบักลายเป็นรอง ผู้คนแทบไมม่ี

เวลาสงัสรรคก์บัเพ渀ื漀อนบา้นเพราะตอ้งวุ่นอยู่กบัการทาํ

มาหากนิ เพยีงแคเ่อาใจใสล่กูหลานหรอืพอ่แม ่กท็าํ

ไมไ่ดแ้ลว้ ชมุชนละแวกบา้นไมม่คีวามหมาย ส渀ิ漀ง

สาํคญักวา่คอืบรษัิทและเครอืขา่ยธรุกจิ ความ

สมัพนัธก์บัญาตพิ渀ี漀นอ้งหรอืแมแ้ตพ่อ่แม ่ไมใ่ชค่วาม

ผกูพนัเอ攀ื琀ออาทรอกีตอ่ไป แตม่ผีลประโยชนม์า

เก渀ี漀ยวขอ้ง แมก้ระทั渀漀งความสมัพนัธร์ะหวา่งพระกบั

ฆราวาส กม็ใิชเ่ร渀ื漀องบญุกศุลหรอืการเก攀ื琀อกลูอกีตอ่ไป

พระหวงัเงนิบรจิาคจากญาตโิยม สว่นชาวบา้นกห็วงั

โชคลาภจากพระ การเอาใจใสด่แูลซ渀ึ漀งกนัและกนัให้

สอดคลอ้งกบัหลกัธรรมแทบจะกลายเป็นอดตีไปแลว้

เงนิกลายเป็นแกนกลางของทกุอยา่ง วฒันธรรมและ

ประเพณกีลายเป็นสนิคา้เพ渀ื漀อดงึดดูนกัทอ่งเท渀ี漀ยว งาน

ศพงานแตง่งานมใิชเ่ป็นโอกาสท渀ี漀ผู้คนมาเอ攀ื琀อเฟื攀琀อตอ่

กนั หากแตเ่ป็นชอ่งทางในการแสวงหาผลประโยชน์

จะทาํอะไรใหใ้ครตอ้งดวูา่ไดรั้บผลประโยชน์

ตอบแทนอยา่งไรบา้ง สว่นประโยชนจ์ะเกดิข攀ึ琀นกบัตน

หรอืไมเ่พยีงใด มใิชเ่ร渀ื漀องท渀ี漀ตอ้งนาํพา ธรรมชาติ

แวดลอ้มกลายเป็นปัจจยัรองรับเศรษฐกจิ น攀ํ琀าจะเนา่

อากาศจะเป็นพษิกไ็มเ่ป็นไร ขอใหผ้ลผลติขยายตวั

และกาํไรเพ渀ิ漀มข攀ึ琀น เป็นใชไ้ด ้ความสาํเรจ็ในชวีติอยู่ท渀ี漀



ทรัพยส์นิฉนัใด เขม็มุ่งของประเทศกอ็ยู่ท渀ี漀การขยาย

ตวัทางเศรษฐกจิฉนันั攀琀น ถา้ผู้คนจะพลดัพรากจาก

ครอบครัวไปตกระกาํลาํบากในตะวนัออกกลาง ใน

โรงงานนรก หรอืแมแ้ตซ่อ่งโสเภณกีไ็มใ่ชเ่ร渀ื漀องเลวร้าย

เกนิไปนกัถา้หากชว่ยใหเ้ศรษฐกจิขยายตวัเรว็ข攀ึ琀น ส渀ิ漀ง

ท渀ี漀มคีวามหมายสาํหรับชวีติและชมุชนเชน่ความ

สมัพนัธแ์นน่แฟ้นในครอบครัว ความเอ攀ื琀ออาทรตอ่กนั

ศาสนาและหลกัธรรม ธรรมชาตทิ渀ี漀เก攀ื琀อกลูตอ่ชวีติ ถา้

ตอ้งเสยีไปเพ渀ื漀อแลกกบัความเจรญิมั渀漀งคั渀漀งของประเทศ

กไ็มเ่ป็นไร

กลา่วโดยสรปุ เวลาน攀ี琀เศรษฐกจิไดค้รอบงาํสงัคม

อยา่งเตม็ท渀ี漀ส渀ิ漀งท渀ี漀สาํคญัถอืวา่เป็นคณุคา่ไมว่า่รปูธรรม

หรอืนามธรรม ถกูดงึและถกูบงการเพ渀ื漀อสนองความ

เตบิใหญข่องเศรษฐกจิอยา่งไมรู่้จกัพอ แมแ้ตท่渀ี漀ส渀ิ漀งท渀ี漀

เป็นเคร渀ื漀องมอืของสงัคมเพ渀ื漀อกอ่ใหเ้กดิประโยชนส์ขุแก่

ผู้คนและชมุชน เชน่การศกึษา กถ็กูเศรษฐกจิเขา้มา

ยดึกมุ จนกลายเป็นแคเ่พยีงกลไกผลติแรงงานใหแ้ก่

ภาคเศรษฐกจิตา่ง ๆ โดยเฉพาะภาคธรุกจิเอกชน

เทา่นั攀琀น ผลกค็อืในขณะท渀ี漀เศรษฐกจิโตเอาๆ แตส่งัคม

กลบัเลก็ลบีลง บรรษัทเอกชนเตบิใหญจ่นอทิธพิล

ครอบคลมุทั渀漀วโลก แตส่งัคมกลบัถกูรมุเร้าดว้ยปัญหา

นานาชนดิไมว่า่ปัญหาอาชญากรรมยาเสพตดิ



โรคจติโรคประสาท ครอบครัวแตกสลาย มลภาวะ

รนุแรง ความขดัแยง้ระหวา่งผวิสแีละวฒันธรรม และ

ลา่สดุกค็อืการระบาดของโรคเอดส์

ตราบใดท渀ี漀คณุคา่ทางเศรษฐกจิยงัเป็นใหญเ่หนอื

คณุคา่ทางสงัคม ส渀ิ漀งท渀ี漀เพ渀ิ漀มพนูคอืเงนิตรา(ซ渀ึ漀งกาํลงั

เป็นแคต่วัเลขท渀ี漀ไมส่มัพนัธก์บัความจรงิ) แตค่ณุภาพ

ชวีติกลบัเลวลง แมค้วามสามารถในการหาส渀ิ漀งปรน

เปรอตนจะเพ渀ิ漀มมากข攀ึ琀น แตค่วามสามารถในการมี

ความสขุกลบัลดลง เพราะชวีติวา่งเปลา่และเหน渀ื漀อย

ออ่นลงทกุท ีขณะท渀ี漀ความสมัพนัธก์บัผู้อ渀ื漀นมแีตค่วาม

ตงึเครยีด และธรรมชาตริอบตวั มแีตจ่ะบบีคั攀琀น

กดักรอ่นตนเอง ถา้เหน็เงนิเป็นส渀ิ漀งท渀ี漀สาํคญัท渀ี漀สดุใน

ชวีติเสยีแลว้ ในท渀ี漀สดุชวีติกอ็บัจน จนแมก้ระทั渀漀งความ

สขุท渀ี漀ยั渀漀งยนืสาํหรับตนเองกห็าไดน้าํพาไม ่ตอ่เม渀ื漀อมเีงนิ

เป็นแรงจงูใจเทา่นั攀琀นถงึจะหนัมาใสใ่จตวัเอง

ในสหรัฐอเมรกิาผู้คนเป็นอนัมากปลอ่ยปละละเลย

ตนเองถงึขั攀琀นวา่ หนว่ยงานการกศุลบางแหง่ยอมจา่ย

เงนิใหแ้กน่กัศกึษาหญงิเป็นวนัเพ渀ื漀อน “จา้ง” เธอไมใ่ห้

ทอ้ง ทั攀琀งน攀ี琀เพ渀ื漀อแกปั้ญหาวยัรุ่นตั攀琀งครรภก์อ่นแตง่งาน

สว่นอกีแหง่กม็เีงนิใหก้บัวยัรุ่นท渀ี漀ตั攀琀งทอ้งถา้หากมาหา

หมอเป็นประจาํสาํหรับคนท渀ี漀เป็นแมต่ั攀琀งแตว่ยัรุ่นกจ็ะมี

เงนิใหเ้ป็นรางวลั ถา้หากเธอยอมไปโรงเรยีนอยา่ง



สม渀ํ漀าเสมอจนกระทั渀漀งเรยีนจบ เพ渀ื漀อวา่จะไดม้งีานทาํ

เป็นหลกัแหลง่และสามารถเล攀ี琀ยงลกูใหเ้ตบิโตได้

โบสถบ์างแหง่ไปไกลถงึขั攀琀นใหเ้งนิแกส่มาชกิใหมท่渀ี漀มา

รว่มมซิซาและฟังเทศน์

ชวีติจะเป็นสขุ สงัคมจะเขม้แขง็เม渀ื漀อเราหนักลบัมา

ฟื攀琀นฟคูณุคา่ทางสงัคมใหก้ลบัมาเป็นใหญเ่หนอื

คณุคา่ทางเศรษฐกจิ กาํไร-ขาดทนุไมค่วรเป็นปัจจยั

ช攀ี琀ขาด กระทั渀漀งกลายเป็นเกณฑว์ดัความสาํเรจ็หรอืลม้

เหลวในทกุเร渀ื漀อง จะคดิทาํอะไรกม็ไิดเ้อาเงนิเป็นตวัตั攀琀ง

วา่ตนจะไดรั้บหรอืเสยีเทา่ไร หากคาํนงึถงึประโยชนท์渀ี漀

จะเกดิแกค่ณุภาพชวีติเป็นสาํคญั เชน่ สขุภาพ ความ

สขุทางใจ ความสมัพนัธใ์นครอบครัว มติรภาพ

ตลอดไปจนถงึสนัตสิขุในสงัคมและธรรมชาต ิแทนท渀ี漀

ทั攀琀งชวีติจะหมดไปกบัการทาํมาหากนิอยา่งไมรู่้จกัพอ

ควรมเีวลาใหก้บัการเอ攀ื琀ออาทรผู้อ渀ื漀น ดแูลใสใ่จผู้ท渀ี漀รว่ม

ชวีติกบัตน และขยายวงออกไปจนถงึสงัคมวงกวา้ง

ขณะเดยีวกนักม็โีอกาสไดช้渀ื漀นชมกบัธรรมชาตแิละ

สมัผสักบัความสขุลกึซ攀ึ琀งในทางจติวญิญาณดว้ย

นอกจากการมเีวลาใหก้บัชวีติและกจิกรรมทางสงัคม

มากข攀ึ琀นแลว้ แมแ้ตก่จิกรรมทางเศรษฐกจิกค็วรคาํนงึ

ถงึคณุคา่ทางสงัคมดว้ย มใิชค่ดิแตก่าํไร-ขาดทนุหรอื

ผลตอบแทนเป็นตวัเงนิเทา่นั攀琀น ถา้เราเป็นผู้ผลติกค็วร



คาํนงึดว้ยวา่สนิเคา้และบรกิารของเรามสีว่นในการ

ทาํลายวฒันธรรมสงัคมอนัดงีามของสงัคมหรอืไม่

และเป็นพษิเป็นภยัตอ่ส渀ิ漀งแวดลอ้มเพยีงใด ถา้ถอืเอา

คณุคา่ทางสงัคมเป็นใหญเ่หนอืคณุคา่ทางเศรษฐกจิ

การโฆษณาผลติภณัฑโ์ดยการปลกูฝังทศันคตวิา่

ความหมายของชวีติอยู่ท渀ี漀การบรโิภค ยอ่มเป็นส渀ิ漀งท渀ี漀

ควรหลกีเล渀ี漀ยงแมจ้ะทาํใหย้อดขายเพ渀ิ漀มข攀ึ琀นกต็าม และ

ถา้โรงงานกอ่ใหเ้กดิน攀ํ琀าเนา่อากาศเป็นพษิกย็อ่ม

ปรับปรงุกระบวนการผลติ แมจ้ะทาํใหก้าํไรลดลง

กต็าม

เราๆ ทา่นๆ คงมไีมก่渀ี漀คนท渀ี漀จะเป็นเจา้ของโรงงาน แต่

เกอืบทกุคนกม็อีาชพีการงาน เราจงึสามารถชว่ยให้

กจิกรรมทางเศรษฐกจิดงักลา่วมคีณุคา่ในทางสงัคม

ได ้ดว้ยการทาํใหง้านนั攀琀นมคีวามหมายมากกวา่การ

หาเงนิเล攀ี琀ยงชพี หากยงัมสีว่นในการเก攀ื琀อกลูสงัคมได้

ดว้ย ถา้เป็นพอ่คา้กค็วรสง่เสรมิผลติภณัฑป์ลอดสาร

เคมมีากข攀ึ琀น ถา้ทาํงานโฆษณา กพ็งึฝากคา่นยิมอนัดี

งามไวใ้นผลงาน สว่นพนกังานบรษัิทเอกชนกย็งัชว่ย

สงัคมได ้เชน่การสง่เสรมิการประหยดัพลงังานและ

การลดใชก้ระดาษในสาํนกังาน ทั攀琀งน攀ี琀ยงัไมต่อ้งพดูถงึ

การเกบ็รวบรวมเงนิชว่ยเหลอืองคก์รการกศุล อนัท渀ี漀

จรงิแลว้ แคก่ารทาํงานใหม้คีวามสขุ อาศยังานเป็น



เคร渀ื漀องเสรมิสร้างมติรภาพย渀ิ漀งกวา่ท渀ี漀คดิจะตกัตวงเงนิ

ทอง กเ็ป็นการฟื攀琀นฟคูณุคา่ทางสงัคมใหอ้ยู่เหนอื

คณุคา่ทางเศรษฐกจิแลว้

แตถ่งึเราจะยงัไมม่อีาชพีการงาน อยา่งนอ้ยเราทกุ

คนกเ็ป็นผู้บรโิภคดว้ยกนัทั攀琀งนั攀琀น เพยีงแคเ่ราเลอืกวา่

จะซ攀ื琀ออะไร กม็คีวามหมายแลว้ ถา้เราไมเ่อาคณุคา่

ทางเศรษฐกจิเป็นหลกั หากพจิารณาคณุคา่ทาง

สงัคมเป็นสาํคญั เราจะมสีว่นชว่ยใหส้งัคมเขม้แขง็ได้

มาก การไมเ่อาคณุคา่ทางเศรษฐกจิเป็นหลกั

หมายความวา่เม渀ื漀อจะซ攀ื琀อสนิคา้สกัช攀ิ琀นหน渀ึ漀งเราไมไ่ดด้ทู渀ี漀

ราคาเทา่นั攀琀นวา่ถกูหรอืแพงหากยงัพจิารณาตอ่ไปอกี

วา่ สนิคา้ช攀ิ琀นนั攀琀นมสีว่นในการทาํลายส渀ิ漀งแวดลอ้มหรอื

ไม ่ผู้ผลติเอาเปรยีบคนงานหรอืกอ่ปัญหาแกช่มุชน

รอบโรงงานหรอืไม ่การโฆษณาสนิคา้เป็นไปอยา่งถกู

ทาํนองคลองธรรมหรอืไม ่เป็นตน้ การซ攀ื琀อสนิคา้ดว้ย

ดลุยพนิจิ เชน่น攀ี琀 แมอ้าจจะทาํใหเ้ราควกัเงนิเพ渀ิ漀มข攀ึ琀น

แตเ่งนิท渀ี漀จา่ยไปนั攀琀นจะมเีสยีงดงักวา่แตก่อ่น เพราะมนั

ไดป้ระกาศใหผู้้ผลติทั攀琀งหลายรู้วา่ เขาตอ้งคาํนงึถงึ

สงัคมดว้ย จะคดิเอาแตก่าํไรหรอืเพ渀ิ漀มยอดขายอยา่ง

เดยีวหาไดไ้ม ่เงนิแตล่ะบาทท渀ี漀จา่ยไปจะไมไ่ดส้ร้าง

ความร渀ํ漀ารวยแกผู่้ผลติเป็นสาํคญั หากยงัจะมสีว่น

เสรมิสร้างสงัคมใหเ้ขม้แขง็และแวดลอ้มดว้ย



ธรรมชาตทิ渀ี漀นา่อยู่ ถงึท渀ี漀สดุหากผู้ผลติไมส่นท渀ี漀จะ

ปรับปรงุเปล渀ี漀ยนแปลง การท渀ี漀เราพร้อมใจไมซ่ 攀ื琀อสนิคา้

ของเขา จะทาํใหเ้ขาหนัมาฟังเราไมช่า้กเ็รว็

ในฐานะผู้บรโิภค เรามพีลงัมากกวา่ท渀ี漀คดิ ในสายตา

ของผู้ผลติ เรามพีลงัในการซ攀ื琀อ แตเ่หนอืกวา่นั攀琀น เรายงั

มพีลงัในการฟื攀琀นฟแูละเสรมิสร้างสงัคม เงนิของเรา

แตล่ะบาทมสีว่นอยา่งมากในการช攀ี琀นาํกาํหนดวา่

สงัคมของเราควรไปในทศิทางใด จะมุ่งไปสู่ความ

เส渀ื漀อมโทรมออ่นแอหรอืเตบิโตไพบลูยเ์ก攀ื琀อกลูทั攀琀งชวีติ

และธรรมชาติ

ชว่ยทาํเงนิของเราเป็นประดจุคะแนนเสยีงเพ渀ื漀อแสดง

ประชามตวิา่ ถงึเวลาแลว้ท渀ี漀สงัคมตอ้งมากอ่น
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รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอLือเฟLือ
พLืนท�ี   

   webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม ่Reserved  

http://www.koro.biz/
http://www.stats.in.th/?cmd=stats&sid=9964
mailto:webmaster@visalo.org


  
   บทความ > ฉลาดซ퐐ื�อ > ความอว้นในสงัคมบรโิภค
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เม伃ื䌃อไมน่านมาน昃ี娃มขีา่วช昃ิ娃นหน伃ึ䌃งซ伃ึ䌃งไดรั้บความสนใจ

อยา่งมากจากวงการวทิยาศาสตรก์ารแพทย ์นั伃䌃นคอื

การพบยนีท伃ี䌃ทาํใหร้า่งกายอว้นทว้น ยนีท伃ี䌃วา่น昃ี娃คน้พบ

ในหน ูนกัวทิยาศาสตรพ์บวา่ในยามท伃ี䌃ยนีดงักลา่ว

ปกต ิรา่งกายจะผลติโปรตนีท伃ี䌃เรยีกวา่ “เลปตนิ” อยา่ง

พอเหมาะพอสมเพ伃ื䌃อควบคมุการเผาผลาญอาหาร

จากการทดลองพบวา่เวลาหนปูกตกินิอาหารมากจน

เกนิไปจนน昃ํ娃าหนกัเพ伃ิ䌃มเลปตนิจะออกมามากเพ伃ื䌃อเรง่

การเผาผลาญพลงังานในรา่งกาย ขณะเดยีวกนัก็

ทาํใหอ้ยากอาหารนอ้ยลง แตเ่ม伃ื䌃อพลงังานในรา่งกาย

เหลอืนอ้ยลงเลปตนิในกระแสเลอืดจะเพ伃ิ䌃มมากข昃ึ娃น

ทาํใหเ้กดิความหวิ สว่นการเผาผลาญพลงังานกจ็ะ

ชา้ลง ปัญหาเกดิข昃ึ娃นเม伃ื䌃อยนีท伃ี䌃วา่เกดิผดิปกตขิ昃ึ娃นมา

ทาํใหเ้ลปตนิออกมานอ้ยเกนิไป หนเูลยกนิเอาๆ จน

อว้นตวักลม

ลาํพงัแคน่昃ี娃กเ็ป็นขา่วใหญแ่ลว้ อาจจะเทยีบเทา่กบั

การคน้พบโครโมโซมท伃ี䌃ทาํใหม้ะเรง็เตา้นมในคน

http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.visalo.org/article/chaladsue_7.htm%3E


สามารถถา่ยทอดจากแมไ่ปยงัลกูได ้แตเ่ร伃ื䌃องท伃ี䌃ทาํให้

หลายคนต伃ื䌃นเตน้มากกวา่นั昃娃นคอื นกัวทิยาศาสตรผ์ู้คน้

พบยนีดงักลา่วไมเ่พยีงแตจ่ะทาํใหห้นอูว้นไดเ้ทา่นั昃娃น

หากยงัรู้วธิลีดความอว้นของหนดูว้ย โดยการถา่ยยนี

ท伃ี䌃วา่ใหก้บัแบคทเีรยี แลว้เอาเลปตนิท伃ี䌃ไดจ้าก

แบคทเีรยีนั昃娃นไปฉดีใหห้นอูว้นปรากฏวา่น昃ํ娃าหนกัของ

หนลูดอยา่งฮวบฮาบจนเป็นปกติ

สาํหรับคนหาเชา้กนิค伃ํ䌃า ขา่วน昃ี娃ไมน่า่สนใจอะไรเลย แต่

คนท伃ี䌃มอีนัจะกนิจาํนวนไมน่อ้ยตา่งสดบัตรับฟังขา่วน昃ี娃

ดว้ยความต伃ื䌃นเตน้ระคนยนิดไีปทั伃䌃วทั昃娃งโลก เพราะความ

อว้นไดก้ลายเป็นปัญหาใหญข่องคนกลุ่มน昃ี娃ไปแลว้

คนกลุ่มน昃ี娃หากจะเทยีบกบัคนท伃ี䌃ไมม่อีะไรจะกนิซ伃ึ䌃งมี

เกอืบ ๒,๐๐๐ ลา้นคนแลว้ กน็บัวา่เป็นคนกลุ่มเลก็

แตถ่า้จะวา่มากกม็าก เพราะเพยีงแคใ่น

สหรัฐอเมรกิาประเทศเดยีวกม็คีนอว้นหรอืมนี昃ํ娃าหนกั

มากเกนิไปถงึ ๑ใน ๓ ของผู้ใหญท่ั昃娃งหมด ในประเทศ

ท伃ี䌃มกีารเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็เชน่

จนี เกาหลใีตแ้ละไทย ความอว้นไดก้ลายเป็นปัญหา

ของเดก็นกัเรยีนเพ伃ิ䌃มข昃ึ娃นเร伃ื䌃อยๆ จงึเป็นท伃ี䌃นา่วติกวา่ตอ่

ไปแบบแผนความเจบ็ป่วยของผู้คนในประเทศเหลา่น昃ี娃

จะเจรญิรอยตามสหรัฐอเมรกิา ซ伃ึ䌃งมกีารตายดว้ยโรค

หวัใจมากเป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลก โดยท伃ี䌃สาเหตุ



สาํคญัสว่นหน伃ึ䌃งมาจากการบรโิภคอาหารมากเกนิไป

ความอว้นนาํมาซ伃ึ䌃งโรคภยัไขเ้จบ็มากมาย น伃ี䌃เป็นเหตุ

หน伃ึ䌃งท伃ี䌃ทาํใหห้ลายคนพยายามจะลดความอว้นใหไ้ด้

แตจ่ะลดความอว้นไดอ้ยา่งไรในเม伃ื䌃อมขีองอรอ่ยๆ

คอยยั伃䌃วยวนตลอดเวลา ไมว่า่ตามร้านอาหาร

ซเูปอรม์าเกต็ หรอืแมแ้ตใ่นหอ้งนอนกม็โีฆษณามาก

ระตุ้นกเิลส คนเป็นอนัมากพร้อมทาํทกุอยา่งเพ伃ื䌃อลด

ความอว้น จะใหอ้บเซานา่กไ็ด ้ดดูไขมนักย็อม ขอ

เพยีงอยา่งเดยีวคอืขอใหไ้ดก้นิอยา่งสะดวกปากอยา่ง

เคยกแ็ลว้กนั ดว้ยเหตนุ昃ี娃เม伃ื䌃อมขีา่ววา่ตอ่ไปในอนาคต

เราสามารถลดความอว้นไดโ้ดยเพยีงแคเ่ปล伃ี䌃ยนถา่ย

ยนี หรอืฉดีเลปตนิเขา้ไป หลายคนจงึรู้สกึเหมอืนกบั

จะไดข้ 昃ึ娃นสวรรคเ์ลยทเีดยีว หญงิอเมรกินัผู้หน伃ึ䌃งซ伃ึ䌃งหนกั

๘๘ กโิลกรัม (จากเดมิ ๑๒๐ กโิลกรัม) ใหส้มัภาษณ์

นติยสารไทม ์วา่น伃ี䌃เป็นขา่วท伃ี䌃ด ี“เหมอืนกบักบัคาํมั伃䌃น

สญัญาวา่จะไดน้พิพาน”

ปัญหาจากการบรโิภคมากเกนิไปไมเ่พยีงรังควานส伃ิ䌃ง

แวดลอ้มเทา่นั昃娃น หากยงัตามมาถงึเน昃ื娃อถงึตวัเราและ

ฝังอยู่ใตผ้วิหนงัตลอดจนตามเสน้เลอืดตา่งๆ ในรปูไข

มนั เราถกูกระตุ้นใหบ้รโิภคไมห่ยดุดว้ยความเช伃ื䌃อ

วา่การบรโิภคจะใหค้วามสขุแกเ่รา และเม伃ื䌃อมปัีญหา

จากการบรโิภคข昃ึ娃นมา เรากถ็กูทาํใหเ้ช伃ื䌃อวา่และหวงัวา่



ดว้ยการบรโิภคนั伃䌃นแหละ ปัญหาจะแกไ้ขได ้ถา้อว้น

นกัหรอืกม็ ี“ยาวเิศษ” ใหบ้รโิภค ถา้เป็นโรคหวัใจกไ็ม่

ตอ้งทาํอะไรดอก เพยีงแต ่“บรโิภค” บรกิารทางการ

แพทยจ์ากโรงพยาบาลชั昃娃นหน伃ึ䌃ง ซ伃ึ䌃งอา้งวา่มเีทคโนโลยี

นานาชนดิท伃ี䌃จะชว่ยได ้ถา้อากาศเป็นพษิมากเกนิไปก็

แกไ้ขไดโ้ดยการบรโิภคน昃ํ娃ามนัไร้สารตะกั伃䌃วหรอืซ昃ื娃อ

รถยนตท์伃ี䌃มเีคร伃ื䌃องกรองมลพษิ หากเป็นหว่งวา่ขยะจะ

ทว่มเมอืง ถงุยอ่ยสลายงา่ยกก็าํลงัรอใหท้า่นมาซ昃ื娃อ

การเลอืกเฟ้นสนิคา้สาํหรับบรโิภค เป็นส伃ิ䌃งจาํเป็น

อยา่งไมต่อ้งสงสยั แตห่ากไมค่วบคมุการบรโิภคให้

อยู่ในขอบเขตแลว้กย็ากท伃ี䌃จะแกปั้ญหาได ้ปัญหา

มลพษิทว่มเมอืงนั昃娃น ลาํพงัเราคนเดยีวคงแกไ้มไ่ด ้แต่

ถา้เป็นปัญหาไขมนัเตม็รา่งกายแลว้การรู้จกั

ประมาณในการบรโิภค เป็นวธิแีกปั้ญหาท伃ี䌃สาํคญัเป็น

อนัดบัแรกเลยทเีดยีว

การคน้พบยนีอว้นในดา้นหน伃ึ䌃งกอ็าจชว่ยใหเ้รามี

ปัญญา เกดิความรู้ความเขา้ใจในธรรมชาตขิอง

ตนเองดขี 昃ึ娃น แตใ่นอกีดา้นหน伃ึ䌃งกง็า่ยท伃ี䌃จะถกูกระแส

บรโิภคนยิมครอบงาํจนทาํใหผู้้คนขาดปัญญา เพราะ

แทนท伃ี䌃จะแกปั้ญหาน昃ํ娃าหนกัลน้เกนิใหต้รงจดุ ดว้ยการ

ปรับเปล伃ี䌃ยนพฤตกิรรมบรโิภค กลบัมามมีายาคตหินกั

กวา่เดมิ วา่ทกุอยา่งจะเรยีบร้อยหากม ี“ยาวเิศษ”



ออกมาขาย บางคนทาํทา่จะไปไกลมากกวา่นั昃娃น ทนัที

ท伃ี䌃รู้ขา่วดงักลา่วกส็รปุวา่ ท伃ี䌃ตนเองไมส่ามารถลดน昃ํ娃า

หนกัลงไดก้เ็พราะเจา้ยนีตวัน昃ี娃น伃ี䌃เอง ความรับผดิชอบ

แทนท伃ี䌃จะอยู่ท伃ี䌃ตวัเองกลบัถกูผลกัใหไ้ปตกอยู่ท伃ี䌃ยนีตวั

น昃ี娃 กลายเป็นแพะรับบาปในทนัท ีเม伃ื䌃อเป็นเชน่น昃ี娃กเ็ลย

หมดความเพยีร คอยแตว่า่เม伃ื䌃อไรถงึจะมกีารผลติยา

ลดความอว้นท伃ี䌃วา่เสยีที

ยนีอว้นจะมอียู่ในคนหรอืไม ่ยงัเป็นเร伃ื䌃องท伃ี䌃ตอ้งศกึษา

กนัตอ่ไป แตถ่งึมจีรงิ กใ็ชว่า่ชวีติเราจะตอ้งตกอยู่ใต้

การบงการของยนีดงักลา่วไปเสยีทั昃娃งหมด คนเรานั昃娃น

เป็นอะไรไดม้ากกวา่ปฏกิริยิาทางชวีเคมที伃ี䌃กาํหนด

โดยยนีในเซลล ์ยนีแมจ้ะมบีทบาทสาํคญัแต่

พฤตกิรรมของเราเองกม็บีทบาทสาํคญัไมน่อ้ยในการ

กาํหนดชะตากรรมของเรา มหีลายโรคท伃ี䌃มสีาเหตมุา

จากยนีผดิปกตแิตป่รากฏวา่คนเป็นอนัมากท伃ี䌃มยีนีดงั

กลา่วหาเป็นโรคดงักลา่วไม ่ทั昃娃งน昃ี娃เน伃ื䌃องจากเก伃ี䌃ยวขอ้ง

กบัอาหารและส伃ิ䌃งแวดลอ้มอยา่งถกูตอ้ง คนอนิเดยี

จาํนวนไมน่อ้ยมยีนีบางชนดิท伃ี䌃เปิดโอกาสใหเ้ป็นโรค

เสน้เลอืดหวัใจตบีตนัไดง้า่ยกวา่คนยโุรป แตก่ารณ์

กลบักลายเป็นวา่คนยโุรปเป็นโรคน昃ี娃มากกวา่คน

อนิเดยี สาเหตสุว่นหน伃ึ䌃งกเ็พราะคนอนิเดยีกนิอาหาร

เน昃ื娃อนมไขน่อ้ยกวา่คนยโุรป อกีทั昃娃งยงัมคีวามเครยีด



นอ้ยกวา่

การปรับปรงุพฤตกิรรมการบรโิภคและวถิกีารดาํเนนิ

ชวีติเป็นมาตรการลดความอว้นท伃ี䌃วางใจไดม้ากท伃ี䌃สดุ

จะทาํเชน่นั昃娃นไดก้ต็อ้งรู้เทา่ทนักระแสบรโิภคนยิม ไม่

หลงตกเป็นเหย伃ื䌃อของการโฆษณาชวนเช伃ื䌃อท伃ี䌃คอยปลกุ

เร้าใหต้อ้งบรโิภคไมห่ยดุหยอ่น กระแสบรโิภคนยิม

นั昃娃นไมเ่พยีงแตจ่ะเอารสอรอ่ยของส伃ิ䌃งเสพมายั伃䌃วยวนให้

เราเกดิความอยากเทา่นั昃娃น หากยงัเอาภาพพจนแ์ละ

รปูลกัษณม์าลอ่ คนเป็นอนัมากจงึไมไ่ดก้นิน昃ํ娃าอดัลม

แฮมเบอรเ์กอร ์พซิซา่ ตลอดจนอาหารตา่งๆ ท伃ี䌃บม่ไข

มนัไดด้เีพยีงเพ伃ื䌃อหวงัความเอรด็อรอ่ยเทา่นั昃娃น หากยงั

ตอ้งไดช้伃ื䌃อวา่เป็นคนทนัสมยั มรีสนยิมและดโูกเ้ก๋

กลา่วไดว้า่ความอว้นนั昃娃นเป็นผลผลติของสงัคม

บรโิภคโดยแท ้ท伃ี䌃พดูน昃ี娃มใิชว่า่ สงัคมอ伃ื䌃นหรอืในอดตี

ไมม่คีนอว้น คนอว้นมมีาทกุยคุทกุสมยั แตไ่มเ่คย

เป็นปัญหาของคนหมู่มากอยา่งในปัจจบุนั อนัท伃ี䌃จรงิ

สงัคมบรโิภคไมเ่พยีงแตจ่ะสร้างปัญหาความอว้นข昃ึ娃น

มาโดยการสง่เสรมิใหผู้้คนพอกพนูไขมนัตามรา่งกาย

อยา่งเป็นล伃ํ䌃าเป็นสนัเทา่นั昃娃น ปัญหาความอว้นสว่น

หน伃ึ䌃งยงัเกดิข昃ึ娃นเพราะผู้คนถกูทาํใหรู้้สกึวา่ตนมี

รา่งกายอว้นน昃ํ娃าหนกัเกนิ เวลาน昃ี娃คนเป็นอนัมาก ตั昃娃งแต่

เดก็ไปจนถงึผู้ใหญพ่ากนัรู้สกึวา่รปูรา่งของตนไมไ่ด้



“มาตรฐาน” คาํถามคอื “มาตรฐาน” ดงักลา่วไดม้า

อยา่งไร ? จรงิอยู่ปัจจบุนัมกีารกาํหนดเกณฑว์ดัโดย

อาศยั “ดรรชนคีวามหนาของรา่งกาย” แตจ่ะมสีกัก伃ี䌃

คนท伃ี䌃รู้วา่เอาน昃ํ娃าหนกัตวัหารดว้ยความสงูยกกาํลงัสอง

หารไดผ้ลลพัธเ์กนิ ๒๕ กแ็สดงวา่อว้นแลว้

ถา้เชน่นั昃娃น “มาตรฐาน” ท伃ี䌃วา่นั昃娃นเอามาจากไหน ? คาํ

ตอบคอืเอามาจากส伃ื䌃อตา่งๆ โดยเฉพาะส伃ื䌃อเพ伃ื䌃อการ

โฆษณาและการบนัเทงิ ซ伃ึ䌃งมุ่งเพ伃ื䌃อการบรโิภคโดยตรง

รปูรา่งทรวดทรงของ

พรเีซนเตอร ์ดาราและนางแบบไดก้ลายมาเป็น

มาตรฐานท伃ี䌃คนทั伃䌃วไปเอามาเปรยีบเทยีบกบัตวัเอง

หรอืผู้อ伃ื䌃น แตจ่ะมสีกัก伃ี䌃คนท伃ี䌃มรีปูรา่งทรวดทรงเชน่นั昃娃น

ผลกค็อืความรู้สกึวา่รา่งกายของตนเป็นปัญหาจงึเกดิ

ข昃ึ娃นกบัคนเป็นอนัมาก ถา้ไมรู่้สกึวา่เต昃ี娃ยเกนิไป หนา้อก

เลก็เกนิไป กค็ดิวา่อว้นเกนิไป

ความรู้สกึท伃ี䌃ไมพ่อใจในรา่งกายของตนนั昃娃นจะเรยีกวา่

เป็นปรากฏการณเ์ฉพาะตวัของสงัคมบรโิภคกย็อ่มได้

สมยักอ่นนั昃娃นไมค่อ่ยมกีารกาํหนดรปูรา่งท伃ี䌃เป็น

“มาตรฐาน” อยา่งเวลาน昃ี娃 จรงิอยู่ทกุสงัคมตา่งกม็ี

เกณฑค์วามงามกนัทั昃娃งนั昃娃น แตก่ม็กัเป็นท伃ี䌃อดุมคตจิน

หลดุลอยจากความเป็นจรงิเวลากวพีรรณนาความ

งามของนางสดีาหรอืบษุบา ใครๆ กร็ู้วา่คนแบบน昃ี娃มี



อยู่เฉพาะในวรรณคดเีทา่นั昃娃น ภาพปั昃娃นหรอืภาพวาด

แมจ้ะงามเพยีงใด กเ็ป็นแคจ่นิตนาการ ตอ่เม伃ื䌃อมกีาร

คดิคน้กลอ้งถา่ยรปู ภาพยนตรแ์ละโทรทศัน ์คนสว่น

ใหญจ่งึมโีอกาสเหน็ทรวดทรงความงามท伃ี䌃เป็นจรงิ(ทั昃娃ง

ของหญงิและชาย) แตส่伃ื䌃อเหลา่นั昃娃นมาถกูใชอ้ยา่ง

จรงิจงั เพ伃ื䌃อใหผู้้ชมการเกดิลอกเลยีนเอาอยา่งความ

งามเหลา่นั昃娃นกใ็นยคุบรโิภคนยิมน昃ี娃เอง การโหม

ประโคมโฆษณาผลติภณัฑต์า่งๆ ดว้ยภาพ พรี

เซนเตอร ์มรีปูรา่ง “สมสว่น” ทาํใหเ้กดิทศันคตอิยา่ง

แพรห่ลายวา่รปูนั昃娃นเป็นทรัพยท์伃ี䌃สาํคญัอยา่งย伃ิ䌃ง เพราะ

สามารถเป็นปัจจยัใหไ้ดคู้่ครองท伃ี䌃งดงาม เป็นท伃ี䌃ไว้

วางใจของเพ伃ื䌃อนรว่มงานและผู้บงัคบับญัชาและยงั

อาจถางทางไปสู่อาํนาจไดด้ว้ย แตย่伃ิ䌃งใหค้ณุคา่กบัรปู

รา่งท伃ี䌃เป็น “มาตรฐาน” เพยีงใด ความทกุขก์ย็伃ิ䌃งมาก

เพยีงนั昃娃นเม伃ื䌃อพบวา่ตนเองไมส่ามารถมรีา่งกายเชน่นั昃娃น

ได้

ในสหรัฐอเมรกิาซ伃ึ䌃งจดัวา่เป็นสงัคมบรโิภคอยา่งเตม็ท伃ี䌃

คนท伃ี䌃ไมพ่อใจในรา่งกายของตนกาํลงัเพ伃ิ䌃มข昃ึ娃นอยา่ง

รวดเรว็ กวา่คร伃ึ䌃งของคนอเมรกินัรู้สกึเป็นกงัวลกบัน昃ํ娃า

หนกัหรอืพงุของตน ย伃ิ䌃งวยัรุ่นดว้ยแลว้ ตวัเลขย伃ิ䌃งเพ伃ิ䌃ม

สงูข昃ึ娃น ในการสาํรวจความเหน็ของนกัศกึษา

มหาวทิยาลยัแหง่หน伃ึ䌃ง พบวา่นกัศกึษาหญงิ ๘๕



เปอรเ์ซน็ตเ์ป็นทกุขก์บัรา่งกายของตนไมส่ว่นใดก็

สว่นหน伃ึ䌃ง ใชแ่ตเ่ทา่นั昃娃นแมเ้ดก็กเ็ร伃ิ䌃มมคีวามรู้สกึเชน่น昃ี娃

แลว้ ดงัการสาํรวจพบวา่ กวา่คร伃ึ䌃งของนกัเรยีนหญงิ

ชั昃娃นประถมในโรงเรยีนแหง่หน伃ึ䌃งรู้สกึวา่ตนมนี昃ํ娃าหนกั

มากเกนิไป

ความไมพ่อใจในรา่งกายของตนไมใ่ชเ่ป็นแคค่วาม

ทกุขธ์รรมดา อทิธพิลของการโฆษณาและการเนน้รปู

รา่งท伃ี䌃 “ไดม้าตรฐาน” กาํลงัทาํใหค้วามอว้น(ไมว่า่จะ

เป็นความอว้น “แท”้ หรอื “เทยีม”) กลายเป็นส伃ิ䌃งเลว

ร้ายอยา่งไมเ่คยเป็นมากอ่น คนอเมรกินัเป็นอนัมาก

จะรู้สกึเลวร้ายกบัตวัเองมากหาทนความอยากไมไ่หว

เผลอกนิอาหารหรอืขนมท伃ี䌃อดุมดว้ยน昃ํ娃าตาลและไขมนั

เขา้ไป การวจิยัเม伃ื䌃อ ๒ ปีกอ่นพบวา่ หญงิโสดท伃ี䌃ไปมี

ความสมัพนัธท์างเพศกบัคนท伃ี䌃มคีรอบครัวแลว้จะไมรู่้

สกึผดิเลย ขณะท伃ี䌃คนซ伃ึ䌃งพยายามควบคมุอาหารกลบั

รู้สกึเลวร้ายกบัตวัเองมากหลงัจากกนิของโปรดท伃ี䌃มาก

ดว้ยน昃ํ娃าตาลไปแลว้ ท伃ี䌃รัฐนวิองิแลนดผ์ลการสาํรวจ

พบวา่คู่สามภีรรยา ๑ เปอรเ์ซน็ตพ์ร้อมจะทาํแทง้หาก

ลกูมเีพศไมต่รงกบัท伃ี䌃ตอ้งการ ๖ เปอรเ์ซน็ตจ์ะทาํแทง้

หากลกูมแีนวโนม้จะเป็นโรคอลัไซเมอร(์โรคท伃ี䌃มกัเกดิ

กบัคนสงูอายเุน伃ื䌃องจากเซลลส์มองตาย) แตท่伃ี䌃นา่ตกใจ

กค็อื ๑๑ เปอรเ์ซน็ตจ์ะทาํแทง้หากลกูมแีนวโนม้วา่จะ



เป็นคนอว้น

กระแสบรโิภคนยิมในดา้นหน伃ึ䌃งพยายามกระตุ้นใหเ้รา

บรโิภคจนอว้น แตถ่า้หากเราไมอ่ว้น เรากจ็ะถกูโนม้

นา้วใหรู้้สกึวา่ตนเองมรีปูรา่งอว้น(เพราะไมเ่ขา้กบั

”มาตรฐาน” ท伃ี䌃เขากาํหนด)

ส伃ิ䌃งท伃ี䌃ตามมาคอืความรู้สกึเป็นทกุข ์เพราะความอว้น

ถกูวาดภาพใหเ้ป็นส伃ิ䌃งเลวร้าย มใิชเ่ลวร้ายเพราะกอ่

ปัญหาทางดา้นสขุภาพเทา่นั昃娃น ความอว้นเป็นส伃ิ䌃งท伃ี䌃

เลวร้ายมากกวา่นั昃娃นกเ็พราะถกูวาดภาพวา่เป็น

อปุสรรคกดีขวางไมใ่หต้นไดส้伃ิ䌃งปรนเปรอคอืเงนิทอง

คู่ครอง ความโดดเดน่เป็นท伃ี䌃นยิมและอาํนาจ ไมม่ี

อะไรท伃ี䌃จะมคีวามหมายตอ่ชวีติในยคุบรโิภคนยิม

เทา่กบัส伃ิ䌃งเหลา่น昃ี娃 เม伃ื䌃อเป็นเชน่น昃ี娃การลดความอว้น(ทั昃娃งๆ

ท伃ี䌃อาจจะไมอ่ว้น) จงึเป็นเร伃ื䌃องสาํคญัในชวีติข昃ึ娃นมา ผล

กค็อือตุสาหกรรมลดความอว้นเตบิโตอยา่งรวดเรว็

รวมไปถงึธรุกจิทางดา้นรปูลกัษณท์รวดทรง ปัจจบุนั

คนอเมรกินัใชจ้า่ยทางดา้นปรับปรงุทรวดทรงและ

ประทนิโฉมรวมกนัทั昃娃งประเทศแลว้มากกวา่คา่ใชจ้า่ย

ทางดา้นการศกึษาและบรกิารสงัคมเสยีอกี

ความอว้นจงึไมใ่ชปั่ญหาทางสรรีะเทา่นั昃娃น หากยงัเป็น

ปัญหาทางทศันคต ิการแกปั้ญหาน昃ี娃ดว้ยการพยายาม

จดัการกบัรา่งกายของตนจงึหาเพยีงพอไม ่ส伃ิ䌃งท伃ี䌃



สาํคญัไมแ่พก้นักค็อืการปรับทศันคตขิองตนเองเพ伃ื䌃อ

ไมใ่หห้ลงตดิกบัภาพ “มาตรฐาน” ซ伃ึ䌃งส伃ื䌃อตา่งๆ ไดเ้สก

สรรคปั์昃娃นแตง่ข昃ึ娃นมาเพ伃ื䌃อลอ่ใหเ้ราหลงบรโิภคมากข昃ึ娃น

เราอาจมกีรรมวธิมีากมายท伃ี䌃ชว่ยลดน昃ํ娃าหนกัได ้แต่

ไมม่เีทคโนโลยใีดๆ จะชว่ยเราในเร伃ื䌃องการปรับ

ทศันคต ิสตปัิญญาของเราตา่งหากท伃ี䌃จะเป็นท伃ี䌃พ伃ึ䌃งของ

เราไดอ้ยา่งแทจ้รงิ

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ퐐ื�อเฟ퐐ื�อ
พ퐐ื�นท퐐ี�   
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สวนสนรมิทางหลวงชว่งจอมทอง-ฮอดงดงามนกั แม้

จะไมใ่ชผ่ลงานของธรรมชาตลิว้นๆ แตล่าํตน้ท汧ีꖽสงู

ใหญเ่รยีงรายเป็นแนวแถวทา่มกลางรม่เงาคลมุคร춧ึ楤ม

ใหค้วามรู้สกึโปรง่โลง่เยน็ใจอยา่งย汧ิꖽง สว่นสนามหญา้

ใตค้าคบเลา่กเ็ขยีวขจรีาบเรยีบดงัผนืพรม ใครเหน็

เป็นตอ้งนกึอยากลงจากรถมาพกัผอ่นเอนกาย คณะ

ของเรากเ็ชน่กนัเผอญิเป็นชว่งใกลเ้พลพอดจีงึแวะลง

ขา้งทาง เม汧ืꖽอเลอืกไดร้ม่เงาท汧ีꖽพอใจ กต็ั춧楤งวงอาหารกอ่น

จะเดนิทางตอ่ไป

ชายหนุ่มท汧ีꖽรว่มเดนิทางมาดว้ยเปรยข춧ึ楤นมาวา่ นา่จะ

มาจดัคา่ยเยาวชนกนัท汧ีꖽน汧ีꖽ เพราะบรรยากาศดเีหลอื

เกนิ อกีคนกแ็ยง้ข춧ึ楤นมาวา่ จะมาทาํใหท้汧ีꖽน汧ีꖽสกปรกเพ汧ิꖽม

ข춧ึ楤นหรอืไง พลางมองไปท汧ีꖽพงหญา้ไมใ่กลไ้มไ่กล ซ汧ึꖽง

เกล汧ืꖽอนกลาดไปดว้ยถงุพลาสตกิ ขวดเบยีรแ์ละเศษ

ขยะอกีมากมาย ชายคนแรกตอบกลบัไปวา่ จดัคา่ยก็

เพ汧ืꖽอจะใหเ้ดก็มาชว่ยเกบ็ขยะไงละ่ วา่แลว้กจ็ดัอาหาร
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ถวายพระ

ใชเ้วลาไมน่านอาหารม춧ื楤อเพลกแ็ลว้เสรจ็ เศษอาหาร

นั춧楤นมหีมาสองตวัคอยเกบ็กวาดอยู่แลว้ สว่นถงุ

พลาสตกินั춧楤นตอ้งกลายเป็นขยะสถานเดยีว ชายหนุ่ม

เกบ็ถงุพลาสตกิอยา่งคลอ่งแคลว่เผลอแวบเดยีวเขาก็

ไปอยู่ท汧ีꖽพงหญา้แลว้โยนถงุพลาสตกิไปสมทบกบักอง

ขยะ ทั춧楤งๆ ท汧ีꖽเม汧ืꖽอไมก่汧ีꖽนาทมีาน춧ี楤เขาเองเป็นคนเสนอให้

พาเดก็มาเกบ็กวาดขยะท汧ีꖽสวนสนแหง่น춧ี楤

เหตกุารณท์าํนองน춧ี楤ไมใ่ชเ่ร汧ืꖽองแปลกอะไรเลย หลาย

คนกค็งประสบดว้ยตนเองมาแลว้ ใคร ๆ กร็ู้ท汧ีꖽทางของ

ถงุพลาสตกิเหลา่น춧ี楤ควรจะอยู่ตรงไหน แตแ่ลว้คนเป็น

อนัมากกลบัเอาไปสมุกองไวใ้นพงหญา้กลางสวนสน

อนังดงาม แมก้ระทั汧ꖽงชายหนุ่มผู้มหีวัคดิดใีนเร汧ืꖽองการ

แกปั้ญหาขยะในสวนสนแหง่น춧ี楤 กย็งักระทาํไมต่า่ง

จากคนอ汧ืꖽน เหตใุดจงึเป็นเชน่นั춧楤น? คาํตอบกค็อื เพราะ

ความสะดวกสบายนั汧ꖽนเอง การโยนเศษขยะเขา้พง

หญา้นั춧楤นสะดวกและสบายกวา่การเกบ็ข춧ึ楤นรถเพ汧ืꖽอเอา

ไปท춧ิ楤งในท汧ีꖽท汧ีꖽสมควรท춧ิ楤งเป็นไหนๆ

สมยัน춧ี楤ความสะดวกสบายกลายเป็นเร汧ืꖽองสาํคญัเหนอื

ส汧ิꖽงอ汧ืꖽนใด ไมว่า่อะไรกต็าม แมจ้ะกอ่ปัญหาแกส่汧ิꖽง

แวดลอ้ม เบยีดเบยีนผู้คนแตห่ากกอ่ใหเ้กดิความ



สะดวกสบายแกต่นเสยีแลว้ กถ็อืวา่เป็นส汧ิꖽงท汧ีꖽดทีั춧楤งนั춧楤น

ตรงกนัขา้มส汧ิꖽงใดกต็ามแมจ้ะเป็นประโยชนแ์กช่วีติ

สงัคม และธรรมชาต ิแตห่ากไมใ่หค้วามสะดวก

สบายแกเ่ราแลว้กเ็มนิไดเ้ลย การเปิดไฟจาํเพาะเวลา

ท汧ีꖽเราตอ้งการใช ้นอกจากประหยดัเงนิแลว้ยงัไม่

ผลาญทรัพยากรสญูเปลา่ แตเ่ป็นเพราะการกระทาํ

เชน่นั춧楤นไมส่ะดวกสบายเทา่ใดนกั ผู้คนจงึพากนัเปิด

ไฟท춧ิ楤งแชไ่วก้นัทั춧楤งเมอืง แมจ้ะรณรงคใ์หป้ระหยดัไฟ

เทา่ไหร ่กด็เูหมอืนจะทาํไมข่ 춧ึ楤น รู้ทั춧楤งรู้วา่โฟมนั춧楤นเป็นภยั

ตอ่บรรยากาศและกอ่ปัญหาขยะแตใ่นเม汧ืꖽอกลอ่งโฟม

นั춧楤นใหค้วามสะดวกมากกวา่ถงุพลาสตกิ เราจงึไมรู่้สกึ

อะไรเวลากนิอาหารบรรจกุลอ่งโฟม

น춧ํ楤าด汧ืꖽมบรรจขุวดนบัวนัจะกอ่ปัญหาแกส่汧ิꖽงแวดลอ้ม

มากข춧ึ楤นทกุท ีแตเ่ป็นเพราะสนิคา้ชนดิน춧ี楤ใหค้วาม

สะดวกสบายกวา่ ผดิกบัการนาํกระตกิน춧ํ楤าตดิตวัไป

ดว้ย ซ汧ึꖽงตอ้งคอยรนิน춧ํ楤าและคอยลา้งกระตกิอยู่เสมอ

ผลกค็อืขวดพลาสตกิกลายเป็นขยะเกล汧ืꖽอนกลาดไป

ทั汧ꖽวทกุหนแหง่ ไมเ่วน้แมก้ระทั汧ꖽงบนยอดเขา รมิทะเล

และกลางป่าลกึ เชน่เดยีวกบัขวดน춧ํ楤าอดัลม ซ汧ึꖽงเด섪ี쳑ยวน춧ี楤

ซ춧ื楤อแลว้กไ็มต่อ้งหว่งวา่จะตอ้งคนืขวด จะท춧ิ楤งเร汧ีꖽยราด

ท汧ีꖽไหนกไ็ด ้ภาระจงึตกหนกัอยู่กบัส汧ิꖽงแวดลอ้มและ

เทศบาล แตใ่ครเลา่จะอนิงัขงัขอบ เพราะรูๆ้ อยู่วา่วธิี



น춧ี楤ใหค้วามสะดวกสบายแกผู่้ซ춧ื楤อ(และผู้ผลติ) เป็น

อยา่งมาก

เป็นเพราะหลงใหลคลั汧ꖽงไคลใ้นความสะดวกสบาย

เราจงึตกเป็นเหย汧ืꖽอของลทัธบิรโิภคนยิมไปโดยไมรู่้ตวั

สนิคา้ตา่งๆ พากนัเรยีงหนา้เขา้มาในนามของความ

สะดวกสบาย กาแฟสาํเรจ็รปูมเีสนห่ย์วนใจเรา ไมใ่ช่

เพยีงเพราะรสชาตทิ汧ีꖽจบัจติเทา่นั춧楤น หากยงัเพราะเรา

สามารถเขา้ถงึความสขุดงักลา่วได ้อยา่งสะดวก

สบายโดยไมต่อ้งบด ไมต่อ้งกรอง และไมต่อ้งคอยให้

ยุ่งยากอกีตอ่ไปเพยีงแคไ่ดย้นิคาํโฆษณาวา่ ผง

ซกัฟอกชนดิน춧ี楤ผสมสารพเิศษท汧ีꖽทาํใหเ้ราขย춧ี楤นอ้ยลง ใจ

เรากจ็ดจอ่อยู่กบัผงซกัฟอกชนดินั춧楤นทนัทโีดยไมถ่าม

ตอ่ไปวา่สารดงักลา่วเป็นอนัตรายตอ่ส汧ิꖽงแวดลอ้มหรอื

ไม ่และดว้ยเหตผุลเดยีวกนัเราจงึยนิดจีา่ยเงนิซ춧ื楤อผา้

ออ้มชนดิใชค้รั춧楤งเดยีวแลว้ท춧ิ楤งเลย เพราะไมต่อ้งเสยี

เวลาซกัใหเ้ม汧ืꖽอย ทั춧楤งน춧ี楤ยงัไมต่อ้งพดูถงึอปุกรณ์

อเิลก็ทรอนกิสร์าคาแพง เชน่ โทรศพัทม์อืถอื โนต้บคุ

ซ汧ึꖽงสามารถสะกดผู้คนใหห้ลงได ้สว่นหน汧ึꖽงกเ็พราะมนั

สญัญาวา่จะใหค้วามสะดวกสบายแกเ่รานั汧ꖽนเอง

ท汧ีꖽพดูน춧ี楤มไิดช้กัชวนใหเ้ราปฏเิสธความสะดวกสบาย

แตเ่พยีงอยากจะช춧ี楤วา่ ไมม่ยีคุใดท汧ีꖽถอืเอาความสะดวก

สบายเป็นสรณะสงูสดุเทา่ยคุน춧ี楤 จรงิอยู่คนยคุไหนก็



ปรารถนาความสะดวกสบายดว้ยกนัทั춧楤งนั춧楤น แตอ่ยา่ง

นอ้ยคนแตก่อ่นกไ็มถ่อืเอาความสะดวกสบาย เป็น

คณุคา่สงูสดุอยา่งปัจจบุนั จะทาํอะไรกไ็มไ่ดค้าํนงึ

ความสะดวกสบายอยา่งเดยีว หากยงัคาํนงึถงึส汧ิꖽงอ汧ืꖽน

ซ汧ึꖽงมกัถอืวา่สาํคญักวา่ความสะดวกสบายสว่นตน ส汧ิꖽง

นั춧楤นอาจจะไดแ้ก ่ความเจรญิงอกงามในจติใจ ความ

ปกตสิขุในสงัคม ประโยชนเ์ก춧ื楤อกลูตอ่ธรรมชาติ

แวดลอ้ม รวมถงึความสมัพนัธเ์ช汧ืꖽอมโยงกบัส汧ิꖽงสงูสดุ

เวลาเขา้ป่าหาเหด็ แทนท汧ีꖽจะเกบ็จนหมดหรอืเกบ็ให้

มากเทา่ท汧ีꖽจะมากได ้จะไดไ้มต่อ้งกลบัมาหาใหมใ่ห้

เหน汧ืꖽอยยาก กลบัเกบ็แตพ่อกนิ เพ汧ืꖽอเหลอืใหค้นอ汧ืꖽนได้

เกบ็บา้ง เวลาใชน้춧ํ楤า ทั춧楤งๆ ท汧ีꖽไมไ่ดก้นัดารแร้นแคน้อะไร

แตน่춧ํ楤าถงัหน汧ึꖽงๆ กลบัใชห้ลายครั춧楤ง หลายหน เชน่ ลา้ง

ผกั ถบูา้น เสรจ็แลว้แทนท汧ีꖽจะท춧ิ楤ง กร็ดตน้ไม ้เชน่เดยีว

กบัปลา แมจ้ะมเีตม็แมน่춧ํ楤า แตแ่ทนท汧ีꖽจะเลอืกกนิ

เฉพาะท汧ีꖽเอรด็อรอ่ยแลว้ท춧ิ楤งสว่นท汧ีꖽเหลอื กลบัใช้

ประโยชนท์กุสว่น ถา้เหลอืกเ็อามาหมกัหรอืแชเ่กลอื

แมร้สชาตจิะไมอ่รอ่ยเทา่ของสด แถมยงัตอ้งยุ่งยาก

เพ汧ิꖽมข춧ึ楤นดว้ย ทั춧楤งน춧ี楤ทั춧楤งนั춧楤นไมใ่ชเ่พราะความตระหน汧ีꖽ หาก

เป็นผลจากการเคารพและสาํนกึในคณุคา่ของ

ธรรมชาตติา่งหาก

ความสะดวกสบายจะมคีณุคา่อยา่งแทจ้รงิ กต็อ่เม汧ืꖽอ



เป็น มรรค ไมใ่ชเ่ป็น ผล หรอืจดุหมายในตวัมนัเอง

ในทางพระพทุธศาสนา “สปัปายะ” (ซ汧ึꖽงเป็นท汧ีꖽมาของ

คาํวา่ “สบาย” ) ถอืเป็นธรรมฝ่ายกศุลท汧ีꖽสาํคญั แต่

“ความสบาย” ดงักลา่วมใิชจ่ดุหมายสงูสดุ ไมว่า่จะ

เป็นความสบายทางดา้นท汧ีꖽอยู่อาศยั (อาวาสสปัปา

ยะ) ความสบายทางดา้นอาหาร (โภชนสปัปายะ)

ความสายทางดา้นดนิฟ้าอากาศ (อตุสุปัปายะ)

ตลอดจนความสบายอกี ๔ ประการ ท汧ีꖽเหลอืนั춧楤นลว้นมี

ประโยชนต์รงท汧ีꖽเป็นปัจจยัเอ춧ื楤อเฟื춧楤อเก춧ื楤อกลูแกก่าร

ทาํคณุงามความด ีเพ汧ืꖽอใหช้วีติจติใจเจรญิ

งอกงาม(เรยีกสั춧楤นๆวา่ “การปฏบิตัธิรรม”) หากมี

ความสะดวกสบายในดา้นท汧ีꖽพกัและอาหารแลว้ ไมใ่ช้

โอกาสอนัเก춧ื楤อกลูน춧ี楤ทาํกศุลเพ汧ืꖽอใหเ้กดิประโยชนต์น

ประโยชนท์า่นกลบัเพลดิเพลนิในความสขุ จนไม่

ทาํงานการ แถมเกดิความโลภ อยากไดค้วามสะดวก

สบายมาปรนเปรอตนย汧ิꖽงข춧ึ楤น นั춧楤นกแ็สดงวา่ ความ

สะดวกสบายกลายเป็นพษิภยัท汧ิꖽมแทงชวีติแลว้

เน汧ืꖽองจากความสะดวกสบายมไิดเ้ป็นจดุหมายในตวั

มนัเอง หากเป็นเพยีงอปุกรณแ์ละเง汧ืꖽอนไขไปสู่ส汧ิꖽงท汧ีꖽดี

งามกวา่ ดงันั춧楤นจงึตอ้งมขีอบเขต กลา่วอกีนยัหน汧ึꖽงคอื

เราพงึรู้จกัพอหรอืรู้จกัประมาณในความสะดวก

สบาย การหมกมุ่นอยู่ในความสะดวกสบาย จนเหน็



เป็นพระเจา้ท汧ีꖽอยู่เหนอืทกุส汧ิꖽงทกุอยา่งจงึเป็นการ ”ใช”้

หรอืเก汧ีꖽยวขอ้งกบัความสะดวกสบายอยา่งไมถ่กูตอ้ง

ผลจะเป็นอ汧ืꖽนไปไมไ่ด ้นอกจากการเป็นโทษแกต่นเอง

และผู้อ汧ืꖽน

โทษภยัของความสะดวกสบายท汧ีꖽไร้ขอบเขตไดป้รากฏ

ใหเ้หน็แลว้ไมเ่วน้แตล่ะวนั การกนิอยา่งไมรู่้จกัพอ

เพราะคดิถงึแตค่วามเอรด็อรอ่ยและสะดวกปากเป็น

เกณฑ ์ตลอดจนวถิชีวีติท汧ีꖽแวดลอ้มดว้ยส汧ิꖽงอาํนวย

ความสะดวกจนใชม้อืไมไ้มเ่ป็น แลไมรู่้จกัออกกาํลงั

กาย กาํลงัทาํใหโ้รคหวัใจกลายเป็นสาเหตกุารตาย

อนัดบัตน้ๆ ของคนยคุน춧ี楤 ขณะเดยีวกนัการบรโิภค

ส汧ิꖽงของแบบชั汧ꖽวครู่ชั汧ꖽวยาม ไมเ่พยีงแตจ่ะผลาญ

ทรัพยากรธรรมชาตใิหห้มดลงไปอยา่งรวดเรว็เทา่นั춧楤น

หากยงักอ่ปัญหาขยะและมลภาวะไปทั汧ꖽว ซ汧ึꖽงยงัแกก้นั

ไมไ่ดจ้นทกุวนัน춧ี楤แมเ้ทคโนโลยจีะมมีากมายเพยีงใด

กต็าม ใชแ่ตเ่ทา่นั춧楤นความสะดวกสบายอยา่งไมรู่้จกั

พอยงัทาํใหค้นในสงัคมแตกแยกกนัเพราะแยง่ชงิ

ทรัพยากรเป็นเหตุ

เพยีงแคก่ารประหยดัไฟ หากทาํกนัทั춧楤งประเทศ โดย

ยอมสญูเสยีความสะดวกสบายเสยีหนอ่ยเทา่นั춧楤นจะ

ทุ่นไฟไดน้บัพนัเมกะวตัต ์นั汧ꖽนหมายถงึการไมต่อ้ง

สร้างเข汧ืꖽอนนบัสบิๆ เข汧ืꖽอน เทา่กบัลดการทาํลายป่า



และลดความขดัแยง้ของคนในชาตไิปในตวั หากเรา

ยอมเสยีเวลาซกัผา้เชด็หนา้กนับา้ง กจ็ะลดการผลติ

ทชิชไูปไดม้หาศาล และหากโรงเรยีนทั汧ꖽวประเทศหนั

มาใชถ้งุผา้บรรจขุอ้สอบแทนท汧ีꖽจะใชถ้งุกระดาษ ซ汧ึꖽงใช้

ครั춧楤งเดยีวแลว้ท춧ิ楤งเลย นา่คดิวา่จะลดการตดัตน้ไมแ้ละ

ลดปรมิาณขยะในเมอืงไดม้ากมายเพยีงใด ยงัไมต่อ้ง

พดูถงึการใชป้ิ汧ꖽนโตแทนถงุพลาสตกิ แมจ้ะตอ้งเสยี

เวลาลา้งแตก่ก็อ่ผลดแีกส่汧ิꖽงแวดลอ้มมาก

นกัเศรษฐศาสตรอ์าจจะบอกวา่การลา้งผา้เชด็หนา้

ถงุผา้ และปิ汧ꖽนโตนั춧楤นเป็นการส춧ิ楤นเปลอืง เปลอืงทั춧楤งสบู่

หรอืผงซกัฟอก เปลอืงทั춧楤งคา่แรง(กรณที汧ีꖽตอ้งจา้งคน)

สู้ใชแ้ลว้ท춧ิ楤งเลยไมไ่ด ้แตน่ั춧楤นเป็นการมองเพยีงดา้น

เดยีว จรงิอยู่ถงึแมค้นใชถ้งุกระดาษถงุพลาสตกิจะไม่

ตอ้งจา่ยคา่ทาํความสะอาด แตใ่นท汧ีꖽสดุแลว้สงัคมทั춧楤ง

สงัคมกต็อ้งเป็นผู้แบกรับคา่ใชจ้า่ยเสยีเอง ทั춧楤งในดา้น

กาํจดัขยะและการบาํบดัมลพษิ น춧ี楤กท็าํนองเดยีวกบั

โรงงานท汧ีꖽปลอ่ยน춧ํ楤าเสยีลงแมน่춧ํ楤ายอ่มจา่ยตน้ทนุนอ้ย

กวา่โรงงานท汧ีꖽบาํบดัน춧ํ楤าเสยีดว้ยตนเอง แตเ่ม汧ืꖽอเอา

ความเสยีหายจากมลภาวะในแมน่춧ํ楤ามารวมตน้ทนุใน

การผลติแลว้ ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่จะมากกวา่โรงงาน

ประเภทหลงัสกัเพยีงใด

ไมม่คีวามสะดวกสบายใดๆ ท汧ีꖽไดม้าเปลา่ๆ หากจะ



ตอ้งมรีาคาคา่งวดตดิตามมาเสมอ การรู้จกัประมาณ

ในความสะดวกสบายจงึควรเป็นหลกัการสาํคญัใน

การดาํเนนิชวีติและบรโิภค แมจ้ะพงึพอใจในความ

สะดวกสบาย แตก่ไ็มพ่งึใหส้汧ิꖽงนั춧楤นข춧ึ楤นมาเป็นใหญจ่น

กลายเป็นพระเจา้ของเรา วนัใดกต็ามท汧ีꖽความสะดวก

สบายกลายเป็นคณุคา่ระดบัรองๆ ไมเ่พยีงแตช่วีติ

ของเราจะเปล汧ีꖽยนเทา่นั춧楤น แมส้งัคมทั춧楤งสงัคมกเ็ปล汧ีꖽยน

ไปดว้ย ลองคดิดวูา่อะไรจะเกดิข춧ึ楤นกบักรงุเทพฯ ของ

เราหากวา่คนนบัลา้นๆ หนัมาข汧ีꖽจกัรยานแทนท汧ีꖽจะ

นยิมนั汧ꖽงรถเกง๋ จะวา่ไปแลว้ ไมต่อ้งถงึขั춧楤นข汧ีꖽจกัรยาน

เพยีงแคห่นัมาใชบ้รกิารขนสง่มวลชนกนัใหท้ั汧ꖽวกรงุ

กรงุเทพฯ กจ็ะเปล汧ีꖽยนโฉมไปทนัที

เป็นเพราะใครๆ กห็วงัความสะดวกสบายเฉพาะตน

จงึพากนัซ춧ื楤อรถเกง๋กนัทั춧楤งเมอืง ผลกค็อืจราจรกลาย

เป็นจลาจลจนเขา้ขั춧楤นวกิฤต มลพษิระบาดทั춧楤งเมอืง น춧ี楤

จะเรยีกวา่อะไรหากไมใ่ชร่าคาของความสะดวก

สบายท汧ีꖽกลายเป็นพระเจา้ของเราไปแลว้

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ�ือเฟ�ือ
พ�ืนท�ี   
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หลงัจากที빷ประธานาธบิดมีารค์อส ครองอาํนาจมาได้

๕ ปี เขาไดเ้ขยีนถงึความรู้สกึของตนลงในบนัทกึ

ประจาํวนั ความตอนหนึ빷งมวีา่ “ผมเป็นคนที빷มอีาํนาจ

มากที빷สดุในฟิลปิปินส ์ผมมทีกุอยา่งที빷เคยใฝ่ฝัน พดู

ใหถ้กูตอ้งกค็อื ผมมทีรัพยส์มบตัทิกุอยา่งเทา่ที빷ชวีติ

ตอ้งการ มภีรรยาซึ빷งเป็นที빷รักและมสีว่นรว่มในทกุ

อยา่งที빷ผมทาํ มลีกูๆ ที빷ฉลาดหลกัแหลมซึ빷งสบืทอด

วงศต์ระกลู มชีวีติที빷สขุสบาย ผมมทีกุอยา่ง แต่

กระนั㐁5นผมกย็งัรู้สกึไมพ่งึพอใจในชวีติ “

ความสขุเป็นสิ빷งที빷ทกุคนใฝ่หา แตค่นสว่นใหญม่กัคดิ

วา่ความสขุนั㐁5นเกดิจากวตัถแุละอาํนาจ ยิ빷งมสีมบตัไิว้

ในครอบครองมากเทา่ไร กเ็ชื빷อวา่จะยิ빷งมคีวามสขุ

มากเทา่นั㐁5น แตค่รั㐁5นมสีมบตัมิากองอยู่ตรงหนา้ ชั빷ว

เวลาไมน่านกก็ลบัทกุขใ์หม ่เพราะมคีวามอยากจะได้

ใหม้ากกวา่เดมิอกี คนที빷คดิวา่อาํนาจจะบนัดาล

ความสขุใหไ้ด ้กไ็มเ่คยสขุจรงิเสยีท ีเป็นขา้ราชการ

ธรรมดากอ็ยากเป็นหวัหนา้กอง แตค่รั㐁5นไดเ้ป็นเขา้ก็

http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.visalo.org/article/chaladsue_9.htm%3E


หารู้สกึสมอยากไม ่เพราะนกึฝันถงึตาํแหนง่อธบิดี

สว่นคนที빷เป็นอธบิดกีร็ู้สกึดอ้ยกวา่ปลดักระทรวงเชน่

เดยีวกบัที빷ปลดักระทรวงกอ็ยากเป็นรัฐมนตร ีพอได้

เป็นรัฐมนตรกีเ็กี빷ยงงอนอยากไดก้ระทรวงเกรดเอและ

หวงัเลยไปถงึเป็นใหญใ่นทาํเนยีบ แตถ่า้ใครคดิวา่

ตาํแหนง่นายกรัฐมนตรทีาํใหช้วีติเป็นสขุได ้กข็อใหดู้

ตวัอยา่งจากมารค์อสกไ็ดว้า่ ทั㐁5งๆ ที빷ตาํแหนง่

ประธานาธบิดนีั㐁5นยิ빷งใหญก่วา่นายกรัฐมนตรเีป็น

ไหนๆ แตช่วีติกห็ามคีวามสขุไม่

มนีอ้ยคนในโลกน㐁ี5ที빷ประสบ “ความสาํเรจ็” อยา่งอดตี

ประธานาธบิดมีารค์อส เขาไมเ่พยีงแตจ่ะมอีาํนาจลน้

ฟ้าเทา่นั㐁5น หากยงัมทีรัพยส์มบตัมิหาศาล มคีู่ครอง

และครอบครัวที빷ฝากชวีติไวไ้ด ้กระนั㐁5นกย็งัรู้สกึวา่ชวีติ

นั㐁5นยงัพรอ่งอยู่ ตอ้งด㐁ิ5นรนไขวค่วา้ไมรู่้จกัหยดุจนชวีติ

ตอ้งจบส㐁ิ5นอยา่งนา่อเนจอนาถ

ลงคนเราไดเ้ป็นประธานาธบิดสีกัครั㐁5ง กอ็ยากเป็นตอ่

ไปเรื빷อยๆ ขอ้น㐁ี5พอจะเขา้ใจไดไ้มย่าก เพราะการข㐁ึ5นกบั

การลงจากอาํนาจนั㐁5นตา่งกนัอยา่งเหน็ไดช้ดั แตค่นที빷

มทีรัพยส์มบตันิบัหมื빷นๆ ลา้น เหตใุดจงึยงัด㐁ิ5นรน

ตกัตวงไมรู่้จกัหยดุ ในเมื빷อสมบตัทิี빷มนีั㐁5นแมใ้ชจ้นชั빷ว

ชวีติกไ็มห่มด



การที빷เศรษฐหีมื빷นลา้นยงัตั㐁5งหนา้ตั㐁5งตาหาเงนิอยา่งไม่

ยั㐁5ง ยอ่มแสดงวา่ความสขุนั㐁5นไมไ่ดเ้กดิจากการมหีรอื

การครอบครองทรัพยส์มบตั ิไมว่า่จะมากมายเพยีง

ใดกต็าม เพราะข㐁ึ5นชื빷อวา่ความสขุแลว้ยอ่มยงัความ

พอใจและความเตม็อิ빷มใหแ้กช่วีติ จนไมค่ดิด㐁ิ5นรน

ทะยานอยากอกี โดยสว่นลกึในจติใจแลว้คนทั㐁5งหลาย

กร็ู้วา่ความสขุมไิดเ้กดิจากการม ีเป็นเพราะมเีทา่ไรก็

ยงัไมเ่ป็นความสขุ จงึเชื빷อวา่ความสขุนั㐁5นเกดิจากการ

ได้

เศรษฐอียา่งมารค์อสพยายามทาํทกุวถิทีางเพื빷อให้

ตวัเลขในบญัชธีนาคารเพิ빷มพนูข㐁ึ5นเรื빷อยๆ มใิชเ่พราะ

วา่เขาตอ้งการที빷จะใหเ้งนิจาํนวนมหาศาล หรอืเพราะ

ตอ้งการหลกัประกนั วา่จะมกีนิมใีชอ้ยา่งฟุ่มเฟือยไป

ตลอดชาต ิแตเ่ป็นเขาปรารถนาความสขุจากตวัเงนิที빷

เพิ빷มข㐁ึ5นตา่งหาก บอ่ยครั㐁5งเงนินาํความยนิดมีาใหแ้ก่

ชวีติ มใิชเ่พราะเรานาํมาใชป้รนเปรออายตนะทั㐁5งหา้

หากแตเ่ป็นเพราะวา่เพยีงแคม่นัเพิ빷มจาํนวนมากข㐁ึ5น

เรากม็คีวามสขุแลว้ ถา้หากวา่การใชเ้งนินาํความสขุ

มาใหแ้กช่วีติอยา่งแทจ้รงิแลว้ เศรษฐทีั㐁5งหลายกค็งใช้

เวลาสว่นใหญก่บัการใชจ้า่ยเงนิทองแทนที빷จะคอย

หาเงนิตวัเป็นเกลยีวจนแทบไมม่เีวลาใชเ้งนิเอาเลย

จะวา่ไป นี빷อาจเป็นสญัชาตญาณที빷ฝังลกึในสรรพสตัว์



กไ็ด ้เวลาเราโยนเน㐁ื5อใหห้มา มนัจะรบีงบัทนัท ีแตถ่า้

โยนเน㐁ื5อช㐁ิ5นที빷สองใหม้นัตดิๆ กนั หมาจะคายเน㐁ื5อช㐁ิ5น

แรกและรบีงบัเน㐁ื5อช㐁ิ5นที빷สองทนัท ีทั㐁5งๆ ที빷เน㐁ื5อทั㐁5งสองช㐁ิ5น

กเ็หมอืนกนั ความสขุของหมามไิดอ้ยู่ที빷การไดก้นิเน㐁ื5อ

แตอ่ยู่ที빷การไดช้㐁ิ5นเน㐁ื5อเพิ빷มข㐁ึ5นตา่งหาก จะเป็นการพดู

แรงไปหรอืไม ่หากจะบอกวา่คนเรากเ็ชน่กนั ไม่

จาํเพาะเศรษฐเีทา่นั㐁5น แมป้ถุชุนทั빷วไปกป็รารถนา

ความสขุจากการไดม้ากกวา่ความสขุจากการมหีรอื

การใช ้แมบ้างคนจะไมป่รารถนาเงนิทอง บาํเพญ็ตน

เป็นหนอนหนงัสอื แตก่ค็อยเสาะแสวงหาหนงัสอืเลม่

ใหม่ๆ อยู่เสมอ ทั㐁5งๆ ที빷หนงัสอืในบา้นกม็อียู่มากมาย

จนชาตนิ㐁ี5อา่นเทา่ไรกไ็มม่วีนัหมด ทั㐁5งน㐁ี5ทั㐁5งนั㐁5นกเ็พราะ

ความสขุของเขาอยู่ที빷การไดห้นงัสอืเลม่ใหม ่ยิ빷งกวา่

การมหีนงัสอืเตม็หอ้งใชห่รอืไม่

เป็นเพราะเชื빷อวา่ความสขุอยู่ที빷การไดย้ิ빷งกวา่การมี

หรอืการใชเ้ราจงึไมรู่้จกัพอ ไมว่า่จะมอียู่แลว้

มากมายเพยีงใด กย็งัอยากจะไดเ้พิ빷มอกี เรามคีวาม

สขุทกุครั㐁5งที빷ไดร้องเทา้คู่ใหม ่อลับั㐁5มเพลงใหม ่แตพ่อ

มนัมาอยู่กบัเราไดไ้มน่าน กห็มดเสนห่ ์ความตื빷นเตน้

กลบัไปอยู่ที빷รองเทา้คู่ใหม ่อลับั㐁5มเพลงใหมท่ี빷วางโชว์

อยู่ในร้าน เราจะมโีอกาสสวมรองเทา้คู่นั㐁5นไดน้านเทา่

ไหร ่ไดฟั้งเพลงอลับั㐁5มนั㐁5นไดก้ี빷ครั㐁5งนั빷นไมใ่ชเ่รื빷องสาํคญั



จดุสาํคญัอยู่ที빷เราจะไดม้นัมาหรอืไมต่า่งหากเพยีงแค่

ไดม้นัมากม็คีวามสขุแลว้ แมอ้าจจะไมไ่ดใ้ชเ้ลย

กต็าม ดว้ยเหตนุ㐁ี5จงึไมน่า่แปลกใจที빷หา้งสรรพสนิคา้

ทั㐁5งหลายกลายเป็นที빷พึ빷งทางใจของคนสมยัน㐁ี5ไปแลว้

อยา่งเตม็ภาคภมู ิจะเรยีกวา่เป็นวดัหรอืวหิารสมยั

ใหมก่ค็งไมผ่ดิ

หา้งสรรพสนิคา้และผู้ผลติทั㐁5งหลายรู้จติวทิยาขอ้น㐁ี5

เป็นอยา่งดจีงึพยายามเสนอสนิคา้ใหม่ๆ มาลอ่ตาไม่

ไดห้ยดุ แมจ้ะไมใ่ชส่ิ빷งที빷จาํเป็น หรอืมโีอกาสใชไ้ม่

บอ่ยนกักต็าม ผลติภณัฑเ์ป็นอนัมากผลดักนัออกมา

เป็นรุ่นๆ แตล่ะรุ่นวางตลาดชั빷วเวลาไมน่านกถ็กูรุ่น

ใหมอ่อกมาบดบงัจนกลายเป็น “ของเกา่” หาราศไีม่

ได ้กระทั빷งผู้บรโิภครู้สกึกระสบักระสา่ยหากไมไ่ดข้อง

ใหมม่าไวใ้นครอบครองยิ빷งมรีะบบโฆษณาที빷เรยีกวา่

ครเีอทฟีมาคอยกระตุ้น ความอยากอกีแรงดว้ยแลว้

ความสขุของคนในยคุบรโิภคนยิมน㐁ี5จงึมอีายขุยัสั㐁5น

มาก เพราะวา่หลงดใีจกบัของใหมไ่ดไ้มน่าน กต็อ้ง

ฝ่อเสยีแลว้ เนื빷องจากของช㐁ิ5นนั㐁5นกลายเป็นสนิคา้ตก

รุ่นไป ไมว่า่จะเป็นนกัเลงคอมพวิเตอรห์รอืสาวแฟชั빷น

ยอ่มรู้ดใีนเรื빷องน㐁ี5

ความสขุจากการไดใ้นสมยัน㐁ี5แมจ้ะไดม้างา่ยๆ (ถา้มี

เงนิ) แตก่ส็ลายไปไดอ้ยา่งงา่ยๆ เชน่กนั ดงันั㐁5นใครที빷



ปรารถนาความสขุชนดิน㐁ี5จงึตอ้งวิ빷งไขวค่วา้อยู่เรื빷อยไป

หาจดุส㐁ิ5นสดุไมไ่ด ้ไมต่า่งจากคนวิ빷งหนเีงากลางแดด

ในฤดรู้อน ความสขุชนดิน㐁ี5เจอืดว้ยความทกุขม์ากไม่

วา่จะเป็นทกุขใ์นความหมายที빷เป็นความแปรปรวน

เปลี빷ยนแปลง ทนอยู่ในสภาพเดมิไมไ่ด ้(แมก้อ้นหนิ

หรอืเสาเรอืนกม็คีวามทกุขช์นดิน㐁ี5) หรอืความทกุขท์ี빷

ทาํความยุ่งยากเดอืดร้อนใหแ้กช่วีติจติใจ(ซึ빷งมนษุย์

ทกุคนตอ้งประสบ) ในดา้นหนึ빷งความสขุชนดิน㐁ี5เกดิข㐁ึ5น

เพยีงชั빷วประเด�ียวประดา๋วแลว้กแ็ปรปรวนไป ในอกี

ดา้นหนึ빷งความสขุชนดิน㐁ี5ไดม้าดว้ยการด㐁ิ5นรนแขง่ขนั

ใหไ้ดเ้งนิและโอกาส เพื빷อเป็นปัจจยัไปสู่ สมบตัชิ 㐁ิ5น

ใหม่ๆ ครั㐁5นไดม้ากไ็มส่มยาก เกดิความทกุขเ์พราะ

ตอ้งการสิ빷งใหมแ่ละมากกวา่นั㐁5นอกี ยงัไมน่บัความ

ทกุขเ์นื빷องจากตอ้งกงัวลหว่งใยและคอยรักษาสิ빷งนั㐁5น

วธิเีดยีวที빷จะหนเีงาในยามเที빷ยงไดก้ค็อืนั빷งพกัใตต้น้ไม้

ใหญ ่เราจะหยดุไขวค่วา้ด㐁ิ5นรนไดก้ต็อ่เมื빷อรู้จกัพอ

ความรู้จกัพอเป็นที빷พกัพงิแกช่วีติจติใจไดก้เ็พราะ

สามารถนาํเราเขา้ถงึความสขุอกีชนดิหนึ빷งซึ빷งหาได้

ยาก นั빷นคอืความเยน็สบายเพราะไมถ่กูเผาลนดว้ย

ความอยากไดไ้มส่ 㐁ิ5นสดุ เป็นความโปรง่เบาเพราะ

คลายกงัวลในทรัพยส์นิ เมื빷อมคีวามสขุชนดิน㐁ี5หลอ่

เล㐁ี5ยงจติใจ ความตื빷นเตน้ยนิดใีนสิ빷งใหม่ๆ กม็อีทิธพิล



ตอ่เรานอ้ยลง ลกึๆ แลว้ที빷เราปรารถนาสิ빷งใหม่ๆ อยู่

เสมอกเ็พราะตอ้งการความตื빷นเตน้ ประเพณใีหข้อง

ขวญัมคีวามหมายแกช่วีติกต็รงน㐁ี5 แตข่องขวญักส็ู้ของ

ซ㐁ื5อไมไ่ด ้ตรงที빷การไดซ้ 㐁ื5อของใหมย่งัทาํใหเ้รารู้สกึมี

อาํนาจอกีดว้ย การชอ็ปปิ㐁5งตามศนูยก์ารคา้กลายเป็น

สิ빷งเสพตดิชนดิหนึ빷งไปแลว้กเ็พราะ นั빷นเป็นที빷ที빷เราได้

พบทั㐁5งความตื빷นเตน้ที빷ไดพ้านพบสิ빷งใหมแ่ละความรู้สกึ

มอีาํนาจที빷ไดค้รอบครองเป็นนายเหนอืสิ빷งตา่งๆ ความ

รู้สกึดงักลา่วมคีวามหมายอยา่งยิ빷งสาํหรับเรากเ็พราะ

เราไมเ่คยประสบสมัผสักบัความสขุที빷ละเมยีดละไม

กวา่นั㐁5น แตเ่มื빷อใดที빷เราเริ빷มรู้จกัหยดุรู้จกัพอ เราจะพบ

วา่ความเยน็สบายโปรง่เบานั㐁5นใหค้วามสขุที빷ยิ빷งกวา่

ความตื빷นเตน้และการมอีาํนาจ

น㐁ํ5าหวานแมเ้อรด็อรอ่ยกวา่น㐁ํ5าจดื แตถ่า้ดื빷มไมห่ยดุ

หยอ่นโรคทั㐁5งปวงกถ็ามหา ถงึน㐁ํ5าจดืจะไมม่สีสีนั

เตะตา แตก่เ็ป็นสิ빷งจาํเป็นตอ่ชวีติที빷ผาสกุ ชวีติ

ตอ้งการน㐁ํ5าจดืมากกวา่น㐁ํ5าหวานฉนัใด จติใจก็

ปรารถนาความโปรง่เบาเยน็สบายยิ빷งกวา่ความตื빷น

เตน้ชั빷วครู่ชั빷วยาม ซึ빷งมกัมาพร้อมความเหนื빷อยยาก

และร้อนรนกงัวลใจฉนันั㐁5น ความรู้จกัพอเป็นบาทฐาน

ใหจ้ติใจไดเ้ขา้ถงึความเบาสบายยิ빷งข㐁ึ5นเรื빷อยๆ เพราะ

เมื빷อจติหยดุแสส่า่ยไลต่ามวตัถภุายนอก กม็โีอกาสนิ빷ง



สงบและสมัผสักบัความใสกระจา่งซึ빷งมอียู่แลว้แต่

ภายใน เฉกเชน่น㐁ํ5าที빷หยดุกวน กจ็ะตกตะกอนแลว้ก

ลบัใสข㐁ึ5นมาอกีครั㐁5งหนึ빷ง

ชวีติที빷มาถงึจดุน㐁ี5 ยอ่มเรยีกไดว้า่เราเขา้ถงึความสขุ

จากการหยดุ เป็นชวีติที빷ไมอ่งิแอบแนบแนน่อยู่กบั

ความตื빷นเตน้หรอืสิ빷งเร้าจติกระตุ้นใจอกีตอ่ไป ความ

สขุจากการม ีหรอืจากการได ้จะมอีทิธพิลตอ่ชวีติ

นอ้ยลงเพราะมคีวามสขุที빷ละเอยีดประณตีกวา่เขา้มา

แทนที빷 วตัถทุี빷มหีรอืไดใ้หมจ่ะมใิชส้ิ빷งปรนเปรอตนเอง

หากเป็นไปเพื빷อยงัประโยชนส์ขุแกต่นเองและผู้อื빷น

ตามคณุคา่อนัแทจ้รงิของมนั เส 㐁ื5อผา้จะมใิชส่ิ빷งแสดง

อคัรฐาน รถยนตจ์ะมใิชส่ิ빷งบง่บอกความมั빷งมหีากแต่

เพื빷อใหช้วีติและการงานดาํเนนิไปไดด้ว้ยดี

ถา้ววิฒันพ์ฒันาจากการม ีการไดม้าสู่การหยดุได้

ความสขุขั㐁5นตอ่ไปกเ็ป็นสิ빷งพงึหวงัไดน้ั빷นคอื การสขุ

จากการให ้การใหเ้ป็นความสขุกเ็พราะไดก้ระทาํสิ빷งที빷

ตนเหน็วา่มคีณุคา่ และผลตอบแทนที빷ประจกัษไ์ดก้็

คอืความสขุของผู้รับ ซึ빷งยงัจติของผู้ใหใ้หบ้งัเกดิความ

แชม่ชื빷นเบกิบาน ผู้แสวงหาธรรมจากสวนโมกขม์กัได้

รับคาํขอบคณุพร้อมกบัรอยย㐁ิ5มจากทา่นพทุธทาส

ภกิขเุสมอ เพราะทา่นถอืวา่เขาเหลา่นั㐁5นมาทาํใหส้วน

โมกขเ์กดิประโยชนก์วา้งขวาง เมื빷อรู้จกัพอเสยีได ้การ



ถอืสทิธติดิยดึในทรัพยส์นิกล็ดลง สิ빷งที빷มอียู่ในครอบ

ครองกก็ลายสภาพเป็นของสว่นรวมไปโดยปรยิาย

เปิดกวา้งใหผู้้อื빷นไดใ้ชส้อย หรอืกอ่ประโยชนท์กุเวลา

ความสขุชนดิน㐁ี5ไมต่อ้งแยง่ชงิ ไมม่ผีู้ชนะหรอืผู้แพ้

เพราะทกุคนไมว่า่ผู้ใหห้รอืผู้รับกล็ว้นเป็นผู้ได ้ไมม่ี

ใครเป็นผู้เสยี คนที빷เขา้ถงึความสขุชนดิน㐁ี5จงึเป็นผู้

รํ빷ารวยเตม็อิ빷ม ไมพ่รอ่ง แมย้ากไร้ในทรัพยส์นิ แตก่ม็ี

เวลาและแรงงาน ที빷พร้อมจะอทุศิใหต้ลอดเวลา เป็น

ชวีติที빷มคีวามพงึพอใจในทกุเมื빷อ

ความรํ빷ารวยเตม็อิ빷มและความพงึพอใจในชวีติดงั

กลา่ว คอืสิ빷งที빷ผู้ยิ빷งใหญอ่ยา่งอดตีประธานาธบิดี

มารค์อสแสวงหา แมจ้ะทุ่มเททั㐁5งชวีติแตจ่นแลว้จน

รอดกย็งัหาไมพ่บ มหินาํซ㐁ํ5ากลบักอ่ทกุขเวทนาแก่

ผู้คนนบัไมถ่ว้น ที빷บาดเจบ็ลม้ตายกม็เีป็นอนัมาก อกี

ทั㐁5งเศรษฐกจิของประเทศยงัเสยีหายนบัแสนลา้น แต่

คนเชน่น㐁ี5กใ็ชว่า่จะไร้ประโยชนเ์สยีทเีดยีวนกั อยา่ง

นอ้ยชวีติของเขากเ็ป็นบทเรยีนสอนใจเราวา่อาํนาจ

และทรัพยส์มบตัมิใิชค่วามสขุที빷แท้

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ몇ื絣อเฟ몇ื絣อ
พ몇ื絣นท䩀ี�   
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การบรโิภคเป็นกจิจาํเป็นเพ㘥ื＇อความอยู่รอดของทกุ

ชวีติ แตเ่ม㘥ื＇อชวีตินั⇸�นววิฒันาการมาเป็นมนษุย ์การ

บรโิภคกม็ใิชเ่ร㘥ื＇องของกายอยา่งเดยีวอกีตอ่ไป หากยงั

สมัพนัธก์บัจติและเก㘥ี＇ยวขอ้งกบัส㘥ิ＇งแวดลอ้ม เพราะ

มนษุยน์ั⇸�นเป็นองคร์วมของกายและจติ พร้อมๆ กบัท㘥ี＇

เป็นสว่นหน㘥ึ＇งของส㘥ิ＇งแวดลอ้ม

พทุธศาสนาตระหนกัถงึความจรงิขอ้น⇸ี� จงึใหค้วาม

สาํคญัแกก่ารบรโิภคในฐานะกจิพ⇸ื�นฐานเพ㘥ื＇อการ

พฒันาชวีติ โดยทั㘥＇วไปมกัเขา้ใจกนัวา่ พทุธศาสนานั⇸�น

มุ่งแตก่ารพฒันาในดา้นจติใจอยา่งเดยีว แตแ่ทจ้รงิ

แลว้ การพฒันาในทางพทุธศาสนาครอบคลมุทั⇸�งเร㘥ื＇อง

กายใจ และความสมัพนัธก์บัส㘥ิ＇งแวดลอ้มทั⇸�งท㘥ี＇เป็น

สงัคมและธรรมชาต ิการทาํกรรรมฐานหรอืบาํเพญ็

เพยีรทางจติ แมจ้ะเป็นจดุเดน่ของพทุธศาสนา แตก่็

มใิชว่ถิทีางเดยีวเทา่นั⇸�นในการพฒันาตน แมแ้ตก่าร

บรโิภคกเ็ป็นวถิทีางสาํคญัในการพฒันาตนอยา่ง

http://www.visalo.org/article/index.htm
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ครอบคลมุทกุความหมายไดเ้หมอืนกนั

ขอใหด้ตูวัอยา่งการบรโิภคอาหาร อนัท㘥ี＇จรงิอาหารนั⇸�น

เก㘥ี＇ยวขอ้งกบัรา่งกายโดยตรงอยู่แลว้ แตก่ารบรโิภค

อาหารจะมผีลเสรมิสร้างสขุภาพไดก้ต็อ่เม㘥ื＇อมทีา่ทถีกู

ตอ้งตอ่การบรโิภค ในทางพทุธศาสนา บคุคลพงึ

บรโิภคอาหารดว้ยจดุหมายเพ㘥ื＇อใหร้า่งกายอยู่ไดด้ว้ย

ด ีปลอดพน้จากโรคภยัไขเ้จบ็และความทกุขท์รมาน

เพ㘥ื＇อเป็นพ⇸ื�นฐานในการทาํความดงีามทั⇸�งตอ่ตนเอง

และผู้อ㘥ื＇น ทา่ทเีชน่น⇸ี�จะเป็นตวักาํหนดวา่เราควร

บรโิภคอะไร เทา่ไหร ่และอยา่งไร

ตรงน⇸ี�เองท㘥ี＇เป็นจดุแตกตา่งอยา่งสาํคญัระหวา่งพทุธ

ศาสนากบัลทัธบิรโิภคนยิม อยา่งหลงันั⇸�นมุ่งบรโิภค

เพ㘥ื＇อความเอรด็อรอ่ยและเพ㘥ื＇อประกวดประชนัแขง่ขนั

ในดา้นยศศกัด薹ิ膀อคัรฐานและความมหีนา้มตีา ผลท㘥ี＇

ตามมากค็อืรา่งกายแทนท㘥ี＇จะมสีขุภาพดขี⇸ึ�นกลบัเลว

ลง ทั⇸�งน⇸ี�กเ็พราะทา่ทกีารบรโิภคดงักลา่วไดเ้ป็นปัจจยั

สาํคญัใหแ้บบแผนการบรโิภคอาหารของคนปัจจบุนั

เปล㘥ี＇ยนไป เน⇸ื�อ นม ไข ่และน⇸ํ�าตาล กลายเป็นอาหาร

หลกั ซ㘥ึ＇งเตมิแตง่ดว้ยสารเคมอียา่งหนกัใหด้อูรอ่ย นา่

กนิ ทั⇸�งน⇸ี�โดนไมจ่าํเป็นตอ้งพดูถงึบหุร㘥ี＇และเหลา้อนั

เป็นส㘥ิ＇งท㘥ี＇ขาดไมไ่ดส้าํหรับอาหาร “ชั⇸�นสงู” การบรโิภค

อาหารเหลา่น⇸ี�อยา่งฟุ่มเฟือยไมรู่้จกัประมาณไดท้าํให้



โรคหวัใจ โรคมะเรง็ โรคขอ้อกัเสบ โรคเบาหวาน โรค

ภมูแิพ ้กลายเป็นโรคระบาดสมยัใหมท่㘥ี＇คกุคามชวีติ

ผู้คนเป็นอนัมาก ปัจจบุนัในบรรดาโรคร้ายทั⇸�งหลาย

โรคหวัใจและโรคหลอดเลอืดเป็นสาเหตกุารตายของ

คนมากท㘥ี＇สดุ

นอกจากการบรโิภคอาหารท㘥ี＇อดุมดว้ยไขมนัและ

แคลอรมีากเกนิไปแลว้ วธิกีารบรโิภคของคนปัจจบุนั

ยงัเป็นสาเหตขุองโรคทางกายมากมาย ขณะท㘥ี＇ในทาง

พทุธศาสนาถอืวา่ วธิกีารกนิอาหารท㘥ี＇ดคีอืการกนิ

อยา่งมสีต ิจติใจผอ่นคลาย โดยท㘥ี＇กอ่นกนิและหลงักนิ

อาจสาํรวมจติแผเ่มตตาหรอือนโุมทนาแกส่รรพสตัว์

วธินี⇸ี�ชว่ยใหจ้ติมคีวามสงบสาํรวม แตค่นในยคุบรโิภค

นยิมกลบักนิดว้ยอาการท㘥ี＇เรง่รบี จติฟุ้งซา่นวุ่นวาย

กนิพลางกค็ยุธรุะพลาง หาไมก่อ็า่นหนงัสอืหรอืดู

โทรทศันไ์ปดว้ย ทาํใหจ้ติเครยีดสง่ผลถงึระบบยอ่ย

อาหารทั⇸�งระหวา่งและหลงักนิอาหาร จงึไมน่า่แปลก

ใจท㘥ี＇โรคเก㘥ี＇ยวกบัระบบยอ่ยอาหารรวมถงึโรคกระเพาะ

อาหารอาการทอ้งผกูทอ้งอดืและทอ้งเฟ้อ คกุคามคน

สมยัใหมม่ใิชน่อ้ย

การกนิอาหารดว้ยทา่ทที㘥ี＇ถกูตอ้ง คอื กนิเพ㘥ื＇อสขุภาพ

มใิชเ่พ㘥ื＇อหวงัความเอรด็อรอ่ยหรอืดว้ยความตะกละ

ตะกลามและไร้สตนิอกจากจะมผีลตอ่สขุภาพกาย



แลว้ ยงัมผีลเสรมิสร้างจติและปัญญาอกีดว้ย เพราะ

ในเบ⇸ื�องแรกเป็นการฝึกคนใหรู้้จกัแยกแยะวา่ ระหวา่ง

คณุคา่ทางโภชนาการและรสชาตหิรอืความมหีนา้มี

ตาโกเ้กน๋ั⇸�น อะไรคอืคณุคา่ท㘥ี＇แทจ้รงิของอาหาร และ

อะไรคอืคณุคา่เทยีม ผลท㘥ี＇ตามมาคอืการฝึกจติมใิห้

หลงใหลไปกบัรสชาตขิองอาหารจนมุ่งแตจ่ะบรโิภค

เพ㘥ื＇อสนองรสสมัผสัทางกายย㘥ิ＇งกวา่อะไรอ㘥ื＇น ย㘥ิ＇งกวา่นั⇸�น

การกนิอาหารอยา่งสาํรวม มสีต ิยงัมผีลในการ

พฒันาคณุภาพจติอกีดว้ย ในทางพทุธศาสนาจงึ

ถอืวา่การกนิอาหารเป็นการปฏบิตัธิรรมอยา่งหน㘥ึ＇ง

เป็นเพราะลทัธบิรโิภคนยิมไมส่นใจในเร㘥ื＇องมติทิาง

จติใจ เหน็วา่คนเรานั⇸�นเป็นเพยีงกอ้นวตัถ ุจติใจมใิช่

อะไรมากไปกวา่ปฏกิริยิาทางเคมฟีิสกิสท์㘥ี＇มศีนูยก์ลาง

อยู่ท㘥ี＇สมอง หาไมก่เ็หน็วา่จติใจเป็นเพยีงเวทรัีบรู้

สมัผสัและความเอรด็อรอ่ยทางกายเทา่นั⇸�น จงึมองไม่

เหน็วา่การบรโิภคสง่ผลตอ่คณุภาพจติใจอยา่งไรบา้ง

การมุ่งบรโิภคเพยีงเพ㘥ื＇อความเอรด็อรอ่ยและเพ㘥ื＇อ

แสดงยศศกัด薹ิ膀อคัรฐานหรอืความโกเ้กน๋ั⇸�น ทาํใหจ้ติใจ

หมกัหมมดว้ยความปรารถนาในวตัถเุพ㘥ื＇อปรนเปรอ

ความตอ้งการทางกายและตอบสนองความอยากเดน่

อยากโกข้องตน ดงัท㘥ี＇พระพทุธศาสนาเรยีกวา่ ตณัหา

และมานะ แรงปรารถนาท㘥ี＇ปราศจากการควบคมุดว้ย



สตหิรอืการตรติรองดว้ยปัญญาน⇸ี�เอง ท㘥ี＇ชกันาํชวีติไป

สู่การแขง่ขนัชงิดชีงิเดน่เพ㘥ื＇อใหไ้ดส้㘥ิ＇งปรนเปรอตณัหา

และมานะมากข⇸ึ�น ความเครยีด ความผดิหวงั ความ

โกรธ และความคบัแคน้ใจ อนัเป็นผลท㘥ี＇หลกีเล㘥ี＇ยงไม่

ไดจ้ากการแขง่ขนัดงักลา่ว เป็นสาเหตสุาํคญัท㘥ี＇ทาํให้

โรคจติ โรคประสาท โรคซมึเศร้า กลายเป็นโรคจติท㘥ี＇

สาํคญัของคนยคุบรโิภคนยิม ย㘥ิ＇งในสหรัฐอเมรกิาดว้ย

แลว้อาการป่วยดงักลา่วแพรห่ลาย กระทั㘥＇งในทกุๆ ๔

คน จะม ี๑ คนท㘥ี＇ใชเ้วลาเป็นเดอืน ๆ หรอืนบัปีอยู่ใน

โรงพยาบาลโรคจติหรอืขอรับการรักษาจากจติแพทย์

อน㘥ึ＇ง คณุภาพจตินอกจากข⇸ึ�นอยู่กบัวา่บรโิภคอะไร

แลว้การบรโิภคอะไรกส็ง่ผลภาวะจติใจเชน่กนั

น⇸ํ�าตาลเป็นอาหารอยา่งหน㘥ึ＇งท㘥ี＇คนกนิดว้ยตดิใจใน

รสชาตยิ㘥ิ＇งกวา่อะไรอ㘥ื＇น เวลาน⇸ี�กพ็บแลว้ วา่ น⇸ํ�าตาล

บรสิทุธ薹ิ膀หรอืน⇸ํ�าตาลทรายขาว ซ㘥ึ＇งสามารถเขา้สู่กระแส

เลอืดไดอ้ยา่งรวดเรว็นั⇸�น ถา้กนิมากเกนิไปจะทาํให้

อารมณแ์ปรปรวนหลงลมื กา้วร้าว ขาดเหตผุล มี

อาชญากรรมหลายกรณ ีท㘥ี＇พบวา่สมัพนัธก์บัการกนิ

อาหารขยะ(junk food) ท㘥ี＇มนี⇸ํ�าตาลมากเกนิไป เชน่

เคก้ ชอ็กโกแลต น⇸ํ�าอดัลม

นอกจากมผีลตอ่รา่งกายและจติใจแลว้ การบรโิภคยงั

เก㘥ี＇ยวกบัส㘥ิ＇งแวดลอ้มโดยตรง เพราะส㘥ิ＇งท㘥ี＇เราบรโิภคนั⇸�น



ลว้นไดม้าจากธรรมชาตแิวดลอ้มทั⇸�งส⇸ิ�น แมแ้ตอ่าหาร

สงัเคราะหก์ไ็มพ่น้จากน⇸ี�พทุธศาสนาถอืวา่ ในการ

ดาํรงชวีติของคนเรานั⇸�นยอ่มเล㘥ี＇ยงไมไ่ดท้㘥ี＇จะตอ้ง

เบยีดเบยีนชวีติอ㘥ื＇นท㘥ี＇แวดลอ้มตวัเรา เพราะฉะนั⇸�นเรา

จงึควรรู้จกัประมาณในการบรโิภคเพ㘥ื＇อไมใ่หเ้ดอืดร้อน

ชวีติอ㘥ื＇นมากเกนิไป กระทั㘥＇งอาหารท㘥ี＇เล⇸ี�ยงชวีติกต็อ้งกนิ

เทา่ท㘥ี＇จาํเป็น ดงัพอ่แมท่㘥ี＇จาํเป็นตอ้งกนิเน⇸ื�อลกูท㘥ี＇ตาย

กลางทะเลทรายเพ㘥ื＇อประทงัชวีติใหอ้ยู่รอดไปได ้ดงั

นั⇸�นสรรพชวีติในธรรมชาตแิวดลอ้ม จงึมใิชแ่คเ่พ㘥ื＇อน

รว่มเกดิ แก ่เจบ็ ตาย หากยงัเป็นส㘥ิ＇งท㘥ี＇มบีญุคณุตอ่

มนษุย ์อนัควรไดรั้บการดแูลรักษาและเคารพ แม้

ตน้ไมท้㘥ี＇ใหร้ม่เงา มนษุยก์พ็งึสาํนกึในบญุคณุดงัพทุธ

สภุาษติวา่ “บคุคลนั㘥＇งหรอืนอนท㘥ี＇รม่เงาตน้ไมใ้ด ไม่

ควรรานก㘥ิ＇งตน้ไมน้ั⇸�น เพราะผู้ประทษุร้ายมติรเป็นคน

เลวทราม” ย㘥ิ＇งพระภกิษดุว้ยแลว้ เพยีงแคก่ารตดั

ตน้ไม ้เอาน⇸ํ�ามตีวัสตัวม์ารดหญา้ หรอืถา่ยอจุจาระ

ปัสสาวะบว้นเสมหะลงในน⇸ํ�าหรอืพุ่มไม ้กถ็อืเป็น

อาบตัพิงึงดเวน้เสยี

แตส่าํนกึในธรรมชาตแิวดลอ้มหามอียู่ในลทัธบิรโิภค

นยิมไม ่เป้าหมายในการบรโิภคมอียู่ประการเดยีวคอื

เพ㘥ื＇อความพงึพอใจสงูสดุของปัจเจกชน ธรรมชาตเิป็น

เพยีงวตัถหุรอื “ทรัพยากร” ท㘥ี＇มขี⇸ึ�นเพ㘥ื＇อปรนเปรอความ



ตอ้งการของมนษุยเ์ทา่นั⇸�น แมค้าํวา่ “อนรัุกษ”์ จะมี

อยู่ในสารบบของลทัธนิ⇸ี� แตก่ม็คีวามหมายพยีงแค่

การจดัการทรัพยากรใหไ้ดป้ระโยชนส์งูสดุและ

ยนืนานท㘥ี＇สดุสาํหรับมนษุยเ์ทา่นั⇸�นผลท㘥ี＇เกดิข⇸ึ�นตามมา

กค็อื ธรรมชาตถิกูตกัตวงจนรอ่ยหรอลงไปทกุท ีไมถ้กู

ตดั สตัวถ์กูฆา่ ป่าถกูทาํลาย ส㘥ิ＇งแวดลอ้มจงึ

เส㘥ื＇อมโทรมลงอยา่งรวดเรว็ จนดนิฟ้าอากาศ

แปรปรวน ฝนไมต่กตามฤดกูาล หาไมก่น็ ⇸ํ�าทว่มบอ่ย

ครั⇸�ง ท㘥ี＇สดุจนชั⇸�นบรรยากาศกาํลงัมปัีญหาจากภาวะ

เรอืนกระจก และการทาํลายชั⇸�นโอโซน

ความรอ่ยหรอของปัจจยัในธรรมชาต ิสว่นหน㘥ึ＇งเป็น

เพราะประชากรโลกเพ㘥ิ＇มจาํนวนอยา่งรวดเรว็ แต่

สาเหตสุาํคญักค็อืความตอ้งการบรโิภคมมีากข⇸ึ�นดว้ย

มคีา่นยิมวา่จดุหมายสงูสดุของชวีติคอืการบรโิภค

และครอบครองสมบตัใิหไ้ดม้ากท㘥ี＇สดุดงัจะเหน็ไดว้า่

นบัแตป่ี ๑๙๕๐ ถงึปัจจบุนั ขณะท㘥ี＇ประชากรโลกเพ㘥ิ＇ม

เป็น ๒ เทา่ การผลติสนิคา้ทั㘥＇วโลกเพ㘥ิ＇มข⇸ึ�นเป็น ๗ เทา่

น⇸ี�แสดงวา่อตัราการบรโิภคนั⇸�นเพ㘥ิ＇มข⇸ึ�นสงูกวา่อตัรา

การเพ㘥ิ＇มข⇸ึ�นของประชากรหลายเทา่ จรงิอยู่สาเหตขุอง

การบรโิภคเพ㘥ิ＇มข⇸ึ�นนั⇸�น สว่นหน㘥ึ＇งกเ็พ㘥ื＇อยกระดบัการ

ครองชพีใหพ้น้จากความยากจนแตส่าเหตใุหญก่ค็อื

การบรโิภคเพ㘥ื＇อเสรมิสร้างความมั㘥＇งคั㘥＇งท㘥ี＇มอียู่แลว้ให้



เพ㘥ิ＇มพนูย㘥ิ＇งข⇸ึ�น กลา่วอกีนยัหน㘥ึ＇งทรัพยากรท㘥ี＇โลกผลติได้

ในปีหน㘥ึ＇งๆ สว่นใหญจ่ะถกูนาํไปสนองความตอ้งการ

ของคนในประเทศท㘥ี＇พฒันาแลว้ตวัอยา่งชดัเจนคอื

ธญัพชื เม㘥ื＇อทศวรรษท㘥ี＇แลว้โลกผลติได ้๑,๓๐๐ ลา้น

ตนัตอ่ปี แตป่ระเทศท㘥ี＇พฒันาแลว้บรโิภคถงึ

๖๐๐-๗๐๐ ลา้นตนัโดยท㘥ี＇ใชจ้าํนวนน⇸ี� ๓๒๕ ลา้นตนั

ใชเ้ล ⇸ี�ยงสตัวเ์พ㘥ื＇อเป็นอาหารเน⇸ื�อใหบ้รโิภคกนัไดอ้ยา่ง

ฟุ่มเฟือย ในขณะท㘥ี＇คนอนิเดยีและจนี ซ㘥ึ＇งรวมกนัมี

จาํนวน ๑,๔๐๐ ลา้นคน หรอื ๑ ใน ๓ ของประชากร

โลกบรโิภคเพยีง ๒๕๐ ตนั ซ㘥ึ＇งนบัวา่นอ้ยกวา่ท㘥ี＇ใช้

เล⇸ี�ยงสตัวใ์นโลกท㘥ี＇หน㘥ึ＇งเสยีอกี

การผลติธญัพชืเพ㘥ื＇อสนองวถิชีวีติอนัมั㘥＇งคั㘥＇ง มผีลให้

ธรรมชาตแิวดลอ้มถกูทาํลายย㘥ิ＇งข⇸ึ�นทกุท ีเน㘥ื＇องจาก

เกษตรแผนใหมท่㘥ี＇เนน้การผลติพชืชนดิเดยีวในแปลง

ขนาดใหญโ่ดยใชส้ารเคมสีงัเคราะหอ์ยา่งมาก ทาํให้

หนา้ดนิถกูทาํลาย แหลง่น⇸ํ�าเกดิมลภาวะ อกีทั⇸�งป่ายงั

ถกูทาํลายเพ㘥ื＇อเป็นไรน่าหรอืทุ่งหญา้เล⇸ี�ยงสตัวโ์ดยพชื

ท㘥ี＇ปลกูจาํนวนไมน่อ้ยเป็นพชืเศรษฐกจิ เชน่ ชา กาแฟ

โกโก ้ซ㘥ึ＇งเป็นส㘥ิ＇งไมจ่าํเป็นแกช่วีติ หาไมก่ป็ลกูผลไม้

เพ㘥ื＇อสง่ออกนอก

แมแ้ตส่หรัฐอเมรกิาซ㘥ึ＇งใหค้วามสาํคญักบัการรักษา

หนา้ดนิกป็รากฏวา่กาํลงัมปัีญหาหนา้ดนิถกูทาํลาย



อยา่งรวดเรว็ ๑ ใน ๓ ของพ⇸ื�นท㘥ี＇เกษตร คอืกวา่ ๕๐

ลา้นแฮคตาร ์(มากกวา่ ๓๐๐ ลา้นไร)่ ใหผ้ลผลตินอ้ย

ลงทกุท ีและน⇸ี�คอืปรากฏการณท์㘥ี＇กาํลงัเกดิข⇸ึ�นทั㘥＇วทั⇸�ง

โลกเพราะมุ่งผลติเพ㘥ื＇อตอบสนองวฒันธรรมบรโิภค

แมก้ระทั㘥＇งดนิซ㘥ึ＇งเป็นทรัพยากรท㘥ี＇สร้างข⇸ึ�นใหมไ่ดก้ย็งัมี

ปัญหาถงึเพยีงน⇸ี� นบัประสาอะไรกบัทรัพยากรท㘥ี＇ไม่

อาจสร้างข⇸ึ�นใหม ่เชน่ น⇸ํ�ามนั ซ㘥ึ＇งประมาณกนัวา่ หาก

ยงับรโิภคกนัในอตัราการท㘥ี＇เป็นอยู่ น⇸ํ�ามนัสาํรองท㘥ี＇หา

ไดใ้นเวลาน⇸ี�จะหมดอยา่งส⇸ิ�นเชงิใน ๔๐ ปี

ทั⇸�งๆ ท㘥ี＇ทรัพยากรธรรมชาตกิาํลงัเส㘥ื＇อมสภาพอยา่ง

รวดเรว็ แตก่ารบรโิภคอยา่งกนิท⇸ิ�งกนิขวา้งยงัไมม่ี

ทา่ทจีะหยดุงา่ยๆ แมปั้จจบุนัลทัธบิรโิภคนยิมจะเร㘥ิ＇ม

ตระหนกัวา่การท㘥ี＇ธรรมชาตถิกูทาํลายหมายถงึวา่

โอกาสในการบรโิภคอยา่งฟุ่มเฟือยจะลดลงไป ดงันั⇸�น

จงึเร㘥ิ＇มท㘥ี＇จะคดิ“การบรโิภค” (green consumerism)

คอืการเลอืกบรโิภคเฉพาะผลติภณัฑท์㘥ี＇ไมก่อ่ปัญหา

แกส่㘥ิ＇งแวดลอ้ม เชน่ ผงซกัฟอกท㘥ี＇ไมม่ฟีอสเฟต น⇸ํ�ามนั

ไร้สารตะกั㘥＇ว กระดาษชาํระท㘥ี＇ผลติจากวสัดหุมนุเวยีน

ยาฆา่แมลงท㘥ี＇ปลอดสารพษิ สเปรยท์㘥ี＇ไมม่สีารซเีอฟซี

ซ㘥ึ＇งเป็นภยัตอ่บรรยากาศ ภาชนะท㘥ี＇สามารถนาํกลบัมา

ใชใ้หมไ่ด ้เป็นตน้ กระนั⇸�นกต็าม ตราบใดท㘥ี＇ทา่ทใีน

การบรโิภคยงัไมเ่ปล㘥ี＇ยนแปลงในสาระสาํคญั ยงัคง



คดิวา่ความสาํเรจ็รปูสงูสดุของชวีติวดัท㘥ี＇การบรโิภค

และครอบครองวตัถโุภคทรัพยแ์ลว้ ธรรมชาติ

แวดลอ้มกจ็ะไมพ่น้จากอนัตรายไปได้

กลา่วโดยสรปุ แมก้ารบรโิภคจะเป็นส㘥ิ＇งสาํคญัทั⇸�งใน

ทางพทุธศาสนาและสาํหรับลทัธบิรโิภคนยิม แตพ่ทุธ

ศาสนาถอืวา่การบรโิภคมไิดเ้ป็นเร㘥ื＇องทางกายเทา่นั⇸�น

หากยงัมมีติทิางจติใจและส㘥ิ＇งแวดลอ้มดว้ย โดยผล

สดุทา้ยการบรโิภคท㘥ี＇ถกูตอ้งยอ่มเป็นหนทางแหง่การ

พฒันาทั⇸�งกาย ใจ และความสมัพนัธก์บัส㘥ิ＇งแวดลอ้ม

สว่นลทัธบิรโิภคนยิมนั⇸�น ตดัเร㘥ื＇องจติใจและส㘥ิ＇ง

แวดลอ้มออกไปจากสาํนกึในการบรโิภค การบรโิภค

เป็นเร㘥ื＇องสนองความตอ้งการทางกายลว้นๆ แตผ่ลท㘥ี＇

ตามมากค็อืนอกจากจติใจและส㘥ิ＇งแวดลอ้มจะ

เส㘥ื＇อมโทรมแลว้ ถงึท㘥ี＇สดุการบรโิภคเชน่น⇸ี�ยงัเป็นโทษ

ตอ่รา่งกายอกีดว้ย

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ�ือเฟ�ือ
พ�ืนท�ี   

   webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม ่Reserved  

http://www.koro.biz/
http://www.stats.in.th/?cmd=stats&sid=9964
mailto:webmaster@visalo.org
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ปรับตน เปล�ียนสงัคม
(“อยู่ยอ้นยคุ” ใน ฉลาดซ�ือ ฉบบัท�ี ๑๑) 
พระไพศาล วสิาโล

แบง่ปันบน facebook  Share    

“ลกูใครหวา่” พดูสั뼃นๆเพยีงเทา่น뼃ี บางคนอาจนกึไม่

ออกวา่กาํลงัหมายถงึอะไร

แตถ่า้แพลมออกมาวา่ “พ龑ี谢ขาอยา่ทบัหน”ู หลายคนคง

ร้องออ๋

คนกรงุเทพฯ นอ้ยคนท龑ี谢ไมเ่คยเหน็ป้ายรณรงคแ์ก้

วกิฤตจราจร ท龑ี谢ตั뼃งอยู่รมิถนนแทบทกุสายทั龑谢วกรงุใน

ชว่ง ๒-๓ เดอืนท龑ี谢ผา่นมา ถอ้ยคาํสวงิสวาย และสสีนั

เดน่สะดดุตา ยอ่มทาํใหป้้ายเหลา่น뼃ีกลายเป็นจดุ

สนใจของผู้คนสมใจผู้จดัทาํ แตอ่นัท龑ี谢จรงิแลว้ ถอ้ยคาํ

พาดหวัตวัใหญเ่หลา่น뼃ีไมใ่ชห่วัใจของป้ายดงักลา่ว

สาระสาํคญันั뼃นอยู่ท龑ี谢เน뼃ือความในวงเลบ็ถดัลงมาซ龑ึ谢งดู

เป็นจรงิเป็นจงัดว้ยภาษาการจราจร เชน่ “ไมห่ยดุตรง

ทางรว่มแยก” หรอื “ไมเ่บยีดแทรกชอ่งทาง” เป็นตน้

และท龑ี谢ทาํใหด้ขูงึขงัดนูา่เช龑ื谢อถอืย龑ิ谢งข뼃ึนกค็อืการกาํกบั

ตวัเลขใหเ้หน็ชดัวา่ ถา้ทาํตามขอ้ความในวงเลบ็นั뼃น

แลว้ จะชว่ยแกปั้ญหารถตดิไปได ้๑๐ %

http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.visalo.org/article/chaladsue_11.htm%3E


อา่นดแูลว้ ไมต่อ้งไตรต่รองอะไรมาก กน็า่จะเหน็จรงิ

ตามนั뼃น เพราะทกุวนัน뼃ีใครตอ่ใครกล็ว้นบน่กนัทั뼃งนั뼃น

วา่คนไทยไมม่วีนิยัในการใชร้ถใชถ้นนเอาเสยีเลย

กรงุเทพฯไมเ่พยีงแตเ่ตม็ไปดว้ย “มนษุยป์าด” เทา่นั뼃น

หากยงัม ี“ลกูชา่งปีน” ใหเ้หน็มากมายตามรั뼃วบน

เกาะกลางถนน ถา้หากเราทาํตามกฎจราจรกนัอยา่ง

จรงิจงัแลว้ จจราจรกรงุเทพฯจะดขี뼃ึนอกีเยอะ

แตม่ใีครเคยตั뼃งคาํถามไหมวา่ ถา้คนกรงุเทพฯ หนัมา

บาํเพญ็ตนตามคาํช뼃ีแนะในป้ายรณรงคเ์หลา่น뼃ีแลว้

จะแกปั้ญหาจราจรตามคาํช뼃ีชวนดงักลา่วไดจ้รงิ ถา้

ลองนบัป้ายเหลา่น뼃ีด ูจะพบวา่มอียู่ ๑๐ ชนดิ แตล่ะ

ชนดิกพ็ดูถงึพฤตกิรรม ๑๐ แบบท龑ี谢ควรจะมใีนการใช้

รถใชถ้นน และยงับอกดว้ยวา่พฤตกิรรมแตล่ะแบบ

นั뼃น หากทาํไดจ้ะลดปัญหาจราจรได ้๑๐ % นั龑谢นก็

หมายความวา่ ถา้คนกรงุเทพฯทกุคนพร้อมใจกนัมี

วนิยัในการใชร้ถใชถ้นน โดยหนัมาปฏบิตัติวั ๑๐

ประการดงักลา่ว กจ็ะแกปั้ญหาจราจรได ้๑๐๐ %

พดูอกีนยัหน龑ึ谢งกค็อืถา้ทาํไดด้งัวา่จะไมม่รีถตดิอกีเลย

ในกรงุเทพฯ

ฟังดกูเ็พลนิด ีแตถ่า้หยดุคดิสกัหนอ่ย กค็งอดสงสยั

ไมไ่ด ้จะเป็นไปไดห้รอื ท龑ี谢ตั뼃งคาํถามเชน่น뼃ี มใิชเ่พราะ

เหน็วา่เมอืงท龑ี谢ปลอดปัญหารถตดินั뼃นไมม่ใีนโลก เมอืง



ท龑ี谢วา่นั뼃นมอียู่จรงิและมมีาแลว้ แตส่าํหรับกรณี

กรงุเทพมหานครของเรานั뼃นเป็นอกีเร龑ื谢องหน龑ึ谢งเลยที

เดยีว จะโดยจงใจหรอืไมไ่ดจ้งใจกต็าม ผู้จดัทาํป้าย

รณรงคด์งักลา่วกาํลงัจะบอกเราวา่ปัญหาจราจรใน

กรงุเทพฯนั뼃น มสีาเหตมุาจากการขาดวนิยัในการใช้

รถใชถ้นนโดยแท ้แตถ่า้เป็นเชน่นั뼃นจรงิระบบขนสง่

มวลชนกไ็มใ่ชส่龑ิ谢งจาํเป็น และหากจะร뼃ือโครงการ

รถไฟฟ้ามหานครท뼃ิงไป กค็งไมเ่สยีหายอะไร เพยีงแต่

หนัมาขา้มถนนตรงทางมา้ลาย ไมห่ยดุรถตาม

สญัญาณแยก ฯลฯ เร龑ื谢องปวดเศยีรเวยีนเกลา้สาํหรับ

นกัขบัรถในกรงุเทพฯ กจ็ะหมดไป แตส่ามญัสาํนกึ

บอกเราวา่ เร龑ื谢องคงไมง่า่ยอยา่งนั뼃น ตราบใดท龑ี谢ยงัมี

รถยนตเ์พ龑ิ谢มข뼃ึนบนทอ้งถนนวนัละเกอืบ ๑,๕๐๐ คนั

(ไมน่บัรถจกัรยานยนต)์ ขณะท龑ี谢ผวิถนนมจีาํกดั ถงึแม้

ทกุคนจะปฏบิตัติวัใหด้เีพยีงใด ปัญหาจราจรกย็งั

ตามมาหลอกหลอนเราอยู่นั龑谢นเอง

วนิยัในการจราจรเป็นส龑ิ谢งสาํคญัอยา่งย龑ิ谢ง ขอ้น뼃ีไมม่ใีคร

เถยีง แตปั่ญหาจราจรในกรงุเทพฯเป็นเร龑ื谢องท龑ี谢ใหญ่

และซบัซอ้นเกนิกวา่ท龑ี谢จะแกด้ว้ยการปรับปรงุ

พฤตกิรรมสว่นบคุคล โดยพ뼃ืนฐานแลว้น뼃ีปัญหาทาง

โครงสร้าง ซ龑ึ谢งไมเ่พยีงแตจ่ะเก龑ี谢ยวพนักบัการวาง

ผงัเมอืงเทา่นั뼃น หากยงัเป็นผลจากระบบคมนาคม ท龑ี谢

ใหอ้ภสิทิธิรถสว่นตวัอยา่งเตม็ท龑ี谢 โดยไมเ่ปิดโอกาสให้



ใหอ้ภสิทิธิรถสว่นตวัอยา่งเตม็ท龑ี谢 โดยไมเ่ปิดโอกาสให้

ระบบขนสง่มวลชนไดเ้ตบิโต เป็นทางเลอืกท龑ี谢นา่สนใจ

สาํหรับคนทั龑谢วไป ทั뼃งยงักดีกนัพาหนะอ龑ื谢นๆ เชน่ รถ

จกัรยานหรอืแมแ้ตเ่รอื (ในขณะท龑ี谢ประเทศอ龑ื谢นหนัไปใช้

นโยบายตรงกนัขา้มกนัมากข뼃ึนแลว้ กลา่วคอือดุหนนุ

ชนดิพาหนะอ龑ื谢นๆ แตเ่ขม้งวดกบัรถสว่นตวั เชน่ หา้ม

ใชร้ถเกง๋ในตวัเมอืงชั뼃นใน ข뼃ึนภาษแีละคา่จอดรถ

ควบคมุการนาํเขา้) ย龑ิ谢งไปกวา่นั뼃นปัญหาจราจรใน

กรงุเทพฯยงัเช龑ื谢อมโยงกบันโยบายการพฒันาประเทศ

ท龑ี谢รวบอาํนาจและทรัพยากรเขา้สู่ศนูยก์ลาง จนทาํให้

กรงุเทพฯขยายตวัอยา่งเทอะทะและนา่เกลยีด ตราบ

ใดท龑ี谢โครงสร้างแหง่ปัญหาเหลา่น뼃ียงัไมถ่กูแตะตอ้ง

การปรับเปล龑ี谢ยนพฤตกิรรมสว่นบคุคลกเ็พยีงแตช่ะลอ

ปัญหา ไมใ่หล้กุลามไปรวดเรว็เทา่นั뼃นเอง

รถตดิมใิชเ่ป็นปัญหาท龑ี谢เพ龑ิ谢งเกดิ หากสอ่เคา้แสดง

อาการมาตั뼃งแต ่๓๐ ปีกอ่น แตม่ไิดม้คีวามพยายามท龑ี谢

จะแกไ้ขปัญหาน뼃ีอยา่งจรงิจงั แมถ้นนจะถกูตดัเพ龑ิ谢ม

วงเวยีนจะถกูทบุเพ龑ื谢อเปล龑ี谢ยนเป็นส龑ี谢แยก คอมพวิเตอร์

จะถกูนาํมาใชก้บัสญัญาณจราจร แตก่เ็ป็นเพยีงการ

ปรับปรงุเปล龑ี谢ยนแปลงในทางเทคนคิและปรมิาณ

ขณะท龑ี谢ผงัเมอืงถกูขดีฆา่ตามอาํนาจเงนิ ไมม่นีกัการ

เมอืงคนใดกลา้ทา้ทายรถยนตเ์พ龑ื谢อประโยชน์



สาธารณะ และกรงุเทพฯกย็งัถกูปลอ่ยใหโ้ตเอาๆผลก็

คอืเด搁ีeยวน뼃ีเดก็ๆตอ้งต龑ื谢นแตต่ ี๔ เพ龑ื谢อเดนิทางจาก

บางนาไปเรยีนหนงัสอืท龑ี谢บางรัก ครอบครัวรวมตวักนั

ไมต่ดิ เพราะแตกฉานซา่นเซน็ตั뼃งแตเ่ชา้มดื กวา่จะ

โผเผกลบับา้นกด็กึด龑ื谢น ถา้คาํนวณเฉพาะความเสยี

หายทางเศรษฐกจิ เวลาน뼃ีเราสญูเสยีไปถงึ ๙๖,๐๐๐

บาทตอ่ปี น뼃ีคอืผลพวงของการปลอ่ยปัญหาให้

หมกัหมมนานกวา่ ๓๐ ปี

ปัญหาจราจรแมจ้ะยงัแกไ้มไ่ดใ้นวนัพรุ่งน뼃ี แตค่วาม

ทกุขแ์ละความเสยีหายจากปัญหาน뼃ีอยา่งนอ้ยกน็า่

จะมคีณุประโยชนอ์ยู่บา้ง ตรงท龑ี谢กระตุ้นเตอืนใหเ้หน็

โทษของความประมาทและการขาดความมุ่งมั龑谢นท龑ี谢จะ

แกปั้ญหาขณะท龑ี谢ยงัมโีอกาสอยู่ ทกุวนัน뼃ีปัญหาหน龑ึ谢งซ龑ึ谢ง

กาํลงัซ뼃ํารอยปัญหาจราจรกค็อืปัญหาส龑ิ谢งแวดลอ้ม

ปัญหาน뼃ีเร龑ิ谢มแสดงอาการอยา่งเดน่ชดัเม龑ื谢อสบิกวา่ปีท龑ี谢

แลว้ ตอนนั뼃นป่ามถีงึ ๓๐ % ของพ뼃ืนท龑ี谢ทั뼃งประเทศ แต่

ฝนแลง้น뼃ําทว่มกเ็ร龑ิ谢มถ龑ี谢ข뼃ึน และนบัวนัจะมแีนวโนม้

รนุแรงข뼃ึน ๒ ปีกอ่นฝนแลง้กนิอาณาบรเิวณกวา้ง

ขวางอยา่งไมเ่คยมมีากอ่น มาปีท龑ี谢แลว้น뼃ํากเ็กดิทว่ม

อยา่งรนุแรงเป็นประวตักิารณ ์ขณะเดยีวกนัปัญหา

น뼃ําเนา่กห็นกัหนาสาหสัข뼃ึนเร龑ื谢อยๆ และลามไปถงึ

สายน뼃ําลาํคลองในหวัเมอืงไกลๆ จากเชยีงใหมถ่งึ



นราธวิาส สว่นเจา้พระยานั뼃นกาํลงัจะวกิฤต ไลต่าม

ปัญหาจราจรในกรงุเทพฯอยา่งกระชั뼃นชดิ เพราะ

กลายเป็นทางระบายขยะไปแลว้

ขยะกาํลงัเป็นปัญหาในทกุจงัหวดัเพราะท龑ี谢ฝังกลบหา

ยากข뼃ึนเน龑ื谢องจากชมุชนขยายตวัทาํใหท้龑ี谢ดนิราคาแพง

ในเมอืงใหญ่ๆมลพษิในอากาศกาํลงัเป็นเร龑ื谢อง

ธรรมดา ในกรงุเทพฯ มคีนถงึ ๑ ลา้นคน (จากจาํนวน

๘ ลา้นคน) ท龑ี谢ตอ้งพ龑ึ谢งโรงพยาบาลของรัฐ เพราะโรค

ทางเดนิหายใจ ๒๗ % ของเดก็กรงุเทพฯท龑ี谢สาํรวจมา

พบวา่มสีารตะกั龑谢วในเลอืดสงูกวา่มาตรฐาน

ปัจจยัในการดาํรงชวีติของผู้คนกาํลงัเส龑ื谢อมคณุภาพ

นอกจากน뼃ําและอากาศแลว้ ผนืดนิกเ็ส龑ื谢อมโทรมลงไป

ทกุท ีปัจจบุนัมพี 뼃ืนท龑ี谢ท龑ี谢ไมส่ามารถทาํการเพาะปลกูได้

ถงึ ๑๐๐ ลา้นไร ่หรอื ๓๑% ของพ뼃ินท龑ี谢ทั뼃งประเทศ

เน龑ื谢องจากสาเหตนุานปัการเชน่ ดนิเปร뼃ียว หนา้ดนิถกู

กดัเซาะ เพราะป่าถกูทาํลายจนบดัน뼃ีเหลอืเพยีง

๒๕% เทา่นั뼃น ท龑ี谢เรายงัไมรู่้กค็อืมพีรรณพชืและสตัวก์龑ี谢

ชนดิท龑ี谢สญูพนัธุ์ไปแลว้บา้ง และจะมผีลกระทบตอ่หว่ง

โซท่างนเิวศวทิยาเพยีงใด ทั뼃งในปัจจบุนัและอนาคต

เชน่เดยีวกบัปัญหาจราจร ปัญหาส龑ิ谢งแวดลอ้มดงั

กลา่วมใิชเ่พ龑ิ谢งเกดิ หากสอ่เคา้แสดงอาการมานาน



แลว้ แตก่ารแกไ้ขกย็งัไลไ่มท่นักบัตวัปัญหาสกัท ีแม้

ประเทศไทยจะมกีฎหมายส龑ิ谢งแวดลอ้ม ซ龑ึ谢งกลา่วอา้ง

กนัวา่กา้วหนา้มากท龑ี谢สดุในเอเชยี แตห่ลงัจากออกมา

ได ้๓ ปีกย็อมรับกนัวา่ ยงัแกปั้ญหาส龑ิ谢งแวดลอ้มไมไ่ด้

มากเทา่ไหร ่หลายคนช뼃ีน뼃ิวไปยงัเจา้หนา้ท龑ี谢ของรัฐวา่

ยงัไมเ่ขม้แขง็และขาดความรู้เก龑ี谢ยวกบักฎหมายฉบบัน뼃ี

จงึยงัไมก่ลา้ดาํเนนิคดกีบัผู้ทาํลายส龑ิ谢งแวดลอ้มซ龑ึ谢ง

สว่นใหญเ่ป็นเจา้ของโรงงานและธรุกจิขนาดใหญ่

เม龑ื谢อเป็นเชน่น뼃ี จงึมเีสยีงเรยีกร้องใหเ้จา้หนา้ท龑ี谢รัฐเขม้

งวดกวดขนัโรงงานใหญ่ๆมากข뼃ึน ซ龑ึ谢งกส็อดคลอ้งกบั

กระแสรณรงคใ์หป้ระชาชนชว่ยกนัรักษาส龑ิ谢งแวดลอ้ม

เชน่ ไมท่ 뼃ิงขยะลงแมน่뼃ําลาํคลอง หมั龑谢นแยกขยะ หนัมา

ใชน้뼃ํามนัไร้สารตะกั龑谢ว ตรวจสภาพรถยนตอ์ยู่เสมอ ไม่

ลกัลอบฆา่สตัวป์่าสงวน ไมใ่ชอ้วนท龑ี谢มคีวามถ龑ี谢เกนิกวา่

กฎหมายกาํหนด หมั龑谢นปลกูตน้ไมป้ีละหลายๆตน้

ฯลฯ

แตปั่ญหาส龑ิ谢งแวดลอ้มกเ็ชน่เดยีวกบัปัญหาจราจร

ตรงท龑ี谢เป็นปัญหาในเชงิโครงสร้าง ลาํพงัการปรับปรงุ

เปล龑ี谢ยนแปลงพฤตกิรรมสว่นบคุคลดงัวา่ แมจ้ะทาํกนั

อยา่งแพรห่ลายและทั龑谢วถงึ กไ็มส่ามารถทาํใหส้ภาพ

แวดลอ้มดขี뼃ึนไดอ้ยา่งแทจ้รงิ ทั뼃งน뼃ีกเ็พราะเหตปัุจจยั

ทางดา้นโครงสร้างท龑ี谢เป็นตวัการทาํลายส龑ิ谢งแวดลอ้ม



ยงัดาํรงคงอยู่อยา่งมั龑谢นคง ท龑ี谢สาํคญักค็อืโครงสร้างทาง

เศรษฐกจิท龑ี谢ยงัเนน้การเจรญิเตบิโตอยา่งไมม่ขีดีจาํกดั

และปราศจากการจาํแนกแยกแยะ การถอืความ

เจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็นคณุคา่สงูสดุทาํใหป้่า

ธรรมชาตถิกูทาํลาย เพ龑ื谢อเปิดทางใหแ้กส่วนยคูาลิ

ปตสั ซ龑ึ谢งใหผ้ลตอบแทนเป็นตวัเงนิไดม้ากกวา่ และ

หากจะตอ้งใหน้뼃ําทว่มป่าอดุม เพ龑ื谢อสร้างเข龑ื谢อนผลติ

ไฟฟ้าใหแ้กเ่มอืงและโรงงาน กไ็มเ่หน็เสยีหายอะไร

แมปุ้๋ยเคมแีละยากาํจดัศตัรพูชื จะทาํใหด้นิเส龑ื谢อมน뼃ํา

เป็นพษิ แตใ่นเม龑ื谢อทาํใหเ้ศรษฐกจิเจรญิเตบิโตเรว็ข뼃ึน

กส็มควรสนบัสนนุ

ลาํพงัการถอืเอาความเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิเป็น

สรณะสงูสดุ กห็นกัพอแรงแลว้ แนวทางการสร้าง

ความเจรญิดงักลา่วยงัเป็นตวัปัญหาอกีชั뼃นหน龑ึ谢ง การ

สง่เสรมิภาคอตุสาหกรรมและบรกิารย龑ิ谢งกวา่ภาค

เกษตรกรรมหมายถงึการสนบัสนนุใหโ้รงงานและ

นคิมอตุสาหกรรมกระจายไปทั龑谢วประเทศ ซ龑ึ谢งในท龑ี谢สดุก็

คอื การกระจายมลพษิสู่ชนบท จนทาํไรท่าํนากนัไม่

ได ้การกดราคาวตัถดุบิทางเกษตรกรรมเพ龑ื谢อสง่เสรมิ

อตุสาหกรรมในประเทศยงัหมายถงึการทาํใหช้าวนา

ชาวไรย่ากจนลง จนตอ้งขายท龑ี谢และไปบกุเบกิใหมใ่น

เขตป่า เป็นเหตใุหป้่าถกูทาํลายลงอยา่งรวดเรว็ (แตท่龑ี谢



หลายคนนกึไมถ่งึกค็อืรสีอรต์และสนามกอลฟ์นั뼃น

ทาํลายป่ามากกวา่การทาํไรเ่ล龑ื谢อนลอยของชาวเขา

เสยีอกี)

เทา่นั뼃นยงัไมพ่อ ครั뼃นเศรษฐกจิของประเทศเพ龑ิ谢มพนูข뼃ึน

แลว้ โภคทรัพยเ์หลา่นั뼃นยงัถกูแบง่อยา่งไมเ่ป็นธรรม

โดยไปกระจกุอยู่ท龑ี谢คนกลุ่มนอ้ย ทาํใหช้อ่งวา่งระหวา่ง

คนรวยกบัคนจนเพ龑ิ谢มข뼃ึนเร龑ื谢อยๆ เม龑ื谢อ ๒๐ ปีกอ่น

ประชาชน ๑ ใน ๕ ของประเทศท龑ี谢มรีายไดต้龑ํ谢าสดุมรีาย

ไดร้วมกนั ๖% ของรายไดท้ั뼃งประเทศ ขณะท龑ี谢

ประชาชนอกี ๑ ใน ๕ ท龑ี谢มรีายไดส้งูสดุมทีรัพยส์นิรวม

กนั ๔๙% (หรอืมากเป็น ๘ เทา่) แตปั่จจบุนัรายได้

ของประชาชนกลุ่มแรกรวมกนัแลว้ลดลงเหลอื ๓.๔%

ขณะท龑ี谢กลุ่มท龑ี谢สองมรีายไดร้วมเพ龑ิ谢มข뼃ึนเป็น ๖๓%

(มากเกอืบ ๒๐เทา่) อาํนาจทางเศรษฐกจิท龑ี谢เพ龑ิ谢มพนู

ข뼃ึนอยา่งรวดเรว็ทาํใหป้ระชาชนกลุ่มหลงัสามารถ

เขา้ไปครอบงาํทรัพยากรธรรมชาตทิ龑ี谢ประชาชนกลุ่ม

แรกเคยพ龑ึ谢งพาอาศยั หรอือาจถงึกบัแยง่ชงิมาไดม้าก

ข뼃ึนซ龑ึ谢งกม็กัจะลงเอยดว้ยการทาํใหท้รัพยากรดงักลา่ว

หมดส뼃ินไปอยา่งรวดเรว็ ไมว่า่จะเป็นป่า น뼃ํา ดนิ และ

ปลา

โครงสร้างทางเศรษฐกจิเชน่น뼃ีเป็นตวัการสาํคญัทาํให้

ส龑ิ谢งแวดลอ้มเลวร้ายลงไปเร龑ื谢อยๆ การไมท่뼃ิงขยะลง



แหลง่น뼃ํากด็ ีการไมไ่ลล่า่คา้สตัวป์่ากด็ ีการปลกูตน้ไม้

ใหร้ม่คร뼃ึมกด็ ีแมจ้ะมอีานสิงสม์ากและถงึจะทาํทกุตวั

คน แตก่ไ็มส่ามารถฟื뼃นฟสู龑ิ谢งแวดลอ้มใหเ้ป็นปกตไิด้

ชั뼃นแตจ่ะสกดัยบัยั뼃งไมใ่หส้龑ิ谢งแวดลอ้มเลวร้ายลงกวา่

เดมิ กท็าํไดย้ากเสยีแลว้ เพราะพลงัในการทาํลาย

ลา้งนั뼃นมมีากกวา่ เวน้เสยีแตว่า่จะชว่ยกนั

เปล龑ี谢ยนแปลงโครงสร้างดงักลา่วใหเ้ป็นมติรกบัส龑ิ谢ง

แวดลอ้มมากข뼃ึน โดยตดิยดึกบัความเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจินอ้ยลง และกระจายผลพวงของความ

เจรญิเตบิโตดงักลา่วใหท้ั龑谢วถงึและเป็นธรรม ซ龑ึ谢งก็

หมายความถงึการกระจายอาํนาจทางการเมอืงให้

มากข뼃ึนดว้ย

อนัท龑ี谢จรงิการปรับปรงุพฤตกิรรมสว่นบคุคล หากทาํ

อยา่งลกึซ뼃ึงจนถงึขั뼃นเปล龑ี谢ยนแปลงพฤตกิรรมการ

บรโิภคและหากทาํกนัอยา่งแพรห่ลายทั龑谢วถงึ กจ็ะมผีล

ฟื뼃นฟสู龑ิ谢งแวดลอ้มอยา่งขนานใหญ ่ปัจจบุนัแนวทาง

การบรโิภคท龑ี谢ไดรั้บการกลา่วถงึอยา่งมากกค็อื “การ

บรโิภคสเีขยีว” หรอืการบรโิภคโดยคาํนงึถงึส龑ิ谢ง

แวดลอ้ม แตด่เูหมอืนวา่ เวลาพดูถงึการบรโิภคสี

เขยีว คนเป็นอนัมากมกันกึถงึการซ뼃ือสนิคา้หรอื

ผลติภณัฑท์龑ี谢ไมค่กุคามตอ่ส龑ิ谢งแวดลอ้ม เชน่ สเปรยท์龑ี谢

ไมใ่ชส้ารซเีอฟซ ีผงซกัฟอกท龑ี谢ไมก่อ่มลพษิแกแ่มน่뼃ํา



ลาํคลอง เคร龑ื谢องสาํอางท龑ี谢ไมเ่ก龑ี谢ยวขอ้งกบัการทารณุ

สตัว ์หรอืผกัปลอดสารพษิ เป็นตน้ แตท่龑ี谢มกัมองขา้ม

ไปกค็อื การซ뼃ือของนอ้ยลง หรอืการบรโิภคอยา่ง

ประหยดั ซ龑ึ谢งชว่ยลดปัญหาขยะและลดการผลาญพรา่

ทรัพยากร โดยส뼃ินเปลอืงเงนิทองและเทคโนโลยนีอ้ย

ท龑ี谢สดุ

การบรโิภคสเีขยีวจะมคีวามหมายตอ่ส龑ิ谢งแวดลอ้ม

อยา่งแทจ้รงิตอ้งเร龑ิ谢มตน้ดว้ยหลกัการขอ้แรกคอื

บรโิภคนอ้ยลง รู้จกัประมาณมากข뼃ึน รู้วา่อะไรคอืส龑ิ谢ง

จาํเป็นตอ่ชวีติ ตอ่เม龑ื谢อถงึคราวจะตอ้งจบัจา่ยใชส้อย

จงึใชห้ลกัการขอ้ท龑ี谢สองคอืซ뼃ือผลติภณัฑท์龑ี谢กอ่ผลเสยี

ตอ่ส龑ิ谢งแวดลอ้มนอ้ยท龑ี谢สดุ การบรโิภคสเีขยีวโดยนยัน뼃ี

แหละ หากปฏบิตัอิยา่งแพรห่ลายจงึจะชว่ยใหส้龑ิ谢ง

แวดลอ้มมอีนาคตยั龑谢งยนืถงึลกูหลาน แตพ่ฤตกิรรมดงั

กลา่วจะแพรห่ลายไป จนกลายเป็นวถิชีวีติของคนทั뼃ง

สงัคมได ้กต็อ่เม龑ื谢อโครงสร้างปัจจบุนัปลอดพน้จาก

อทิธพิลของวตัถนุยิมและบรโิภคนยิม ไมก่ระตุ้นเร้า

มอมเมาใหผู้้คนใฝ่เสพใฝ่ครอบครอง พร้อมกนัก็

สนบัสนนุการดาํเนนิชวีติอยา่งเรยีบงา่ยเป็นมติรกบั

ส龑ิ谢งแวดลอ้มมากข뼃ึน เพราะเหตนุ뼃ีเองลาํพงัการ

ปรับปรงุเปล龑ี谢ยนแปลงพฤตกิรรมสว่นบคุคลจงึยงัไม่

เพยีงพอแตเ่รายงัตอ้งรว่มกนัเปล龑ี谢ยนแปลงสงัคมให้



งดงามและเก뼃ือกลูกนั
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คนไทยจบัจา่ยใชส้อยกนัหนกัข唀ึ䬀นทกุทจีนนายกฯ

บรรหารเป็นหว่ง เม䄀ืࠁอเดอืนมถินุายนท䄀ีࠁผา่นมามี

จดหมายจากสาํนกัเลขาธกิารคณะรัฐมนตรเีวยีนไป

ถงึรัฐมนตรทีกุกระทรวงโดยคาํสั䄀ࠁงของนายกรัฐมนตรี

ปรารภถงึขอ้มลูจากหนงัสอืพมิพฝ์รั䄀ࠁงฉบบัหน䄀ึࠁงวา่คน

ไทยกาํลงัตดิอนัดบัโลกในดา้นความฟุ่มเฟือยโดยมี

ตวัเลขระบวุา่คนไทยซ唀ื䬀อรถยนตย์䄀ีࠁหอ้เบนซม์ากเป็นท䄀ีࠁ

๒ ในเอเชยีรองจากญ䄀ีࠁปุ่น ทั唀䬀งๆท䄀ีࠁรายไดต้อ่หวัโดย

เฉล䄀ีࠁยของคนไทยมไีมถ่งึร้อยละ ๗ ของรายไดค้น

ญ䄀ีࠁปุ่น นอกจากนั唀䬀นคนไทยยงัจบัจา่ยใชส้อยดว้ยบตัร

เครดติโดยเฉล䄀ีࠁยมปีรมิาณสงูกวา่คนสงิคโปรแ์ละ

เกาหลใีต ้แมว้า่รายไดข้องคนไทยจะต䄀ํࠁากวา่ทั唀䬀งสอง

ประเทศมากกต็าม

ดเูหมอืนวา่จะเป็นประเพณแีลว้วา่ ในท䄀ีࠁสดุนายก

รัฐมนตรกีจ็ะกาํชบัใหห้นว่ยงานราชการทกุกระทรวง

ทบวง กรมลดการใชจ้า่ยท䄀ีࠁฟุ่มเฟือย เพ䄀ืࠁอสง่เสรมินโน

บายประหยดั ในทา้ยจดหมายดงักลา่ว ยงัระบอุกี

http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/index.htm
http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
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ดว้ยวา่ขอใหร้ะบบราชการเป็นตวัอยา่งในการนยิมใช้

ของไทย ตอ่จากนั唀䬀นกม็ขีา่วนายกรัฐมนตรแีจกเนคไท

ไหมไทยแกรั่ฐมนตรทีกุคน นยัวา่เพ䄀ืࠁอรณรงคใ์ชข้อง

ไทย แตน่โนบายน唀ี䬀เหน็ทจีะไมเ่ป็นผล เพราะไมก่䄀ีࠁวนั

หลงัจากนั唀䬀นกม็ขีา่วดงัไปทั䄀ࠁวประเทศวา่ อดตีรอง

นายกรัฐมนตรผีู้หน䄀ึࠁงมอบรถเบนซร์าคา ๖ ลา้นแก่

รองนายกรัฐมนตรที䄀ีࠁเคยรว่มคณะรัฐมนตรเีดยีวกนั

อนัท䄀ีࠁจรงิวา่กนัโดยตวัเลข คนไทยซ唀ื䬀อรถเบนซน์อ้ยกวา่

คนอาฟรกิาใตด้ว้ยซ唀ํ䬀า อกีทั唀䬀งจาํนวน ๑๓,๔๓๙ คนัท䄀ีࠁ

ซ唀ื䬀อเม䄀ืࠁอปีท䄀ีࠁแลว้กย็งันอ้ยกวา่จาํนวนรถอกีหลายย䄀ีࠁหอ้ท䄀ีࠁ

ขายดอียู่ในเวลาน唀ี䬀 เทยีบแลว้กม็สีดัสว่นไมถ่งึร้อยละ

๓ ของรถยนตท์ั唀䬀งหมดท䄀ีࠁซ唀ื䬀อขายกนัเม䄀ืࠁอปีท䄀ีࠁแลว้ ถงึ

อยา่งไรกต็ามความฟุ่มเฟือยของคนไทยกเ็ป็นเร䄀ืࠁอง

จรงิท䄀ีࠁปฏเิสธไดย้าก และกลายเป็นปัญหาเร唀ื䬀อรังไป

แลว้ การท䄀ีࠁนกัศกึษามหาวทิยาลยัสะพายกระเป๋าใบ

ละ ๘๐,๐๐๐ บาท ขบัรถคนัละหลายแสนบาท ไมใ่ช่

เร䄀ืࠁองแปลกเลย เด通ี怀ยวน唀ี䬀 สามารถพดูอยา่งเตม็ปากได้

แลว้วา่ น唀ี䬀คอืความเป็นไทยอยา่งหน䄀ึࠁง

ความเป็นไทยแบบน唀ี䬀นบัวา่เป็นของใหมเ่ม䄀ืࠁอเทยีบกบั

ประวตัศิาสตรอ์นัยาวนานของไทย ยอ้นหลงัไปไมก่䄀ีࠁ

สบิปีคนไทยยงัมกีติตศิพัทใ์นดา้นการเป็นอยู่อยา่ง

สมถะ ฝรั䄀ࠁงท䄀ีࠁมาเยอืนเมอืงไทยไมว่า่สมยัพระ



นารายณห์รอืสมยัรัชกาลท䄀ีࠁ ๗ ลว้นบนัทกึตรงกนัวา่

คนไทยกนิอยู่อยา่งงา่ยๆ ทั唀䬀งๆท䄀ีࠁบา้นเมอืงอดุม

สมบรูณ ์อยา่งไรกต็ามท䄀ีࠁนา่สนใจกค็อื คนไทยไมไ่ด้

อยู่อยา่งสมถะไปทั唀䬀งปีทั唀䬀งชาต ิฝรั䄀ࠁงเขยีนตรงกนัอกี

เหมอืนกนัวา่ถงึหนา้เทศกาล วนันกัขตัฤกษ ์หรอืมี

“งาน” เม䄀ืࠁอไร คนไทยจะฉลองกนัเตม็ท䄀ีࠁ มอีาหารกนิ

กนัอยา่งฟุ่มเฟือย และท䄀ีࠁขาดไมไ่ดค้อืด䄀ืࠁมเหลา้จน

มากมาย แตห่มดงานส唀ิ䬀นเทศกาลเม䄀ืࠁอไรกก็ลบัมาอยู่

กนังา่ยๆ มขีา้ว ปลา กบัผกัเป็นหลกั เน唀ื䬀อววัเน唀ื䬀อหมู

นานครั唀䬀งถงึจะไดก้นิ ขณะท䄀ีࠁ “เคร䄀ืࠁองด䄀ืࠁม” มเีพยีงอยา่ง

เดยีวคอืน唀ํ䬀า

นา่คดิวา่ทั唀䬀งๆท䄀ีࠁคนไทยมนีสิยัรักสนกุแตเ่หตใุดจงึไม่

ฟุ่มเฟือยเหมอืนในปัจจบุนั ความเช䄀ืࠁอทางดา้นศาสนา

และประเพณทีอ้งถ䄀ิࠁนยอ่มมสีว่นอยู่มาก แตค่งไมใ่ช่

สาเหตเุดยีว เง䄀ืࠁอนไขทางเศรษฐกจิและส䄀ิࠁงแวดลอ้มคง

มสีว่นอยู่ไมน่อ้ย พดูงา่ยๆคอืการท䄀ีࠁคนไทยแตก่อ่นอยู่

กนัอยา่งสมถะ สาเหตสุว่นหน䄀ึࠁงกเ็พราะทรัพยากรท䄀ีࠁ

เป็น “สว่นเกนิ” นั唀䬀นมนีอ้ย จรงิอยู่ธรรมชาตแิวดลอ้ม

ในอดตีนั唀䬀นอดุมสมบรูณอ์ยา่งย䄀ิࠁง แตว่ถิกีารผลติของ

คนสมยักอ่นเป็นการผลติแบบยงัชพี นั䄀ࠁนคอืผลติแค่

พอกนิไมไ่ดผ้ลติจนลน้เกนิความตอ้งการ สมยักอ่นไม่

คอ่ยมกีารคา้ขายจงึไมรู่้จะผลติมากๆไปทาํไม สาเหตุ

สาํคญัอกีประการกค็อืการผลติสว่นใหญต่อ้งทาํดว้ย



ตนเองและตอ้งทาํกบัมอืดว้ยเพราะเทคโนโลยเีป็น

แบบพ唀ื䬀นๆ ลงคนเราตอ้งทาํอะไรดว้ยตนเองแลว้ กม็กั

จะทาํเทา่ท䄀ีࠁจาํเป็นคอืเทา่ท䄀ีࠁตวัเองตอ้งการบรโิภคและ

ในทางกลบักนั ในเม䄀ืࠁอมเีง䄀ืࠁอนไขวา่ ถา้ตอ้งการอะไรก็

ตอ้งทาํดว้ยตนเองแลว้ ผู้คนกย็อ่มจาํกดัความ

ตอ้งการของตนใหเ้หลอืเทา่ท䄀ีࠁจาํเป็น ดอลสตอยเคย

กลา่ววา่ “ใครกต็ามหากจาํเป็นตอ้งตอ่เกา้อ唀ี䬀ดว้ย

ตนเอง ในท䄀ีࠁสดุกจ็ะพบวา่ นั䄀ࠁงกบัพ唀ื䬀นนั唀䬀นแหละดแีลว้”

วถิกีารผลติเชน่น唀ี䬀ทาํใหค้นไทยไมม่สีทิธฟิุ่มเฟือยได้

มากนกั ถา้กนิท唀ิ䬀งกนิขวา้ง กห็มายความวา่ตอ้งทาํนา

หนกัข唀ึ䬀น หาไมข่า้วกจ็ะหมดยุ้งกอ่นขา้วรุ่นใหมจ่ะมา

ถา้อยากมเีส唀ื䬀อผา้หลายๆชดุ กต็อ้งยอมเหน䄀ืࠁอยกบัการ

ทอผา้ ถงึอยากจะเมาทกุว䄀ีࠁทกุวนั กต็ดิขดัเพราะตอ้ง

เกบ็ขา้วไวก้นิกอ่น จะกู้ยมืเงนิใครมาเสพสขุกท็าํได้

ยากเพราะนายทนุเงนิกู้มนีอ้ย มหินาํซ唀ํ䬀าการเป็นหน唀ี䬀

เป็นสนิใครกไ็มใ่ชข่องด ีในยคุท䄀ีࠁผู้คนผลติเพยีงแคพ่อ

กนิพอใช ้การเป็นหน唀ี䬀สนิยอ่มหมายความวา่ ถา้ไมข่ 唀ี䬀

เกยีจ (ผลตินอ้ยกวา่ท䄀ีࠁตอ้งการ) กต็อ้งเป็นคนมอืเตบิ

หรอืฟุ่มเฟือย (ตอ้งการมากกวา่ท䄀ีࠁผลติได)้

วถิชีวีติดงักลา่วเร䄀ิࠁมเปล䄀ีࠁยนแปลงเม䄀ืࠁอเศรษฐกจิแบบ

เงนิตราเขา้มา หลงัจากท䄀ีࠁคนไทยผลติขา้วเพ䄀ืࠁอขาย

มากข唀ึ䬀น ส䄀ิࠁงท䄀ีࠁตามมากค็อืแบบแผนการบรโิภคได้



เปล䄀ีࠁยนไป นอกจากซ唀ื䬀อเส唀ื䬀อผา้กนัมากข唀ึ䬀นแลว้ อาหาร

การกนิกย็กระดบัสงูข唀ึ䬀น และท䄀ีࠁเหน็ไดช้ดัคอืงานเล唀ี䬀ยง

งานฉลอง เชน่งานทาํบญุ บวชลกู แตง่งานลกู ทาํกนั

ใหญโ่ต ขนาดลม้ววัลม้ควาย จนเป็นหน唀ี䬀เป็นสนิกนั

แพรห่ลาย ในภาคกลางสภาพดงักลา่วเหน็ไดช้ดัเม䄀ืࠁอ

๗๐ ปีท䄀ีࠁแลว้ อนัเป็นระยะเดยีวกบัท䄀ีࠁนายทนุเงนิกู้ ซ䄀ึࠁง

เป็นชาวจนีสว่นใหญ ่แพรเ่ขา้ไปในทอ้งถ䄀ิࠁน เม䄀ืࠁอเงนิหา

งา่ยข唀ึ䬀นอปุสรรคกดีขวางการบรโิภคของคนไทยกพ็งั

ทลายลง ผู้คนสามารถหาส䄀ิࠁงมาปรนเปรอความ

ตอ้งการของตนไดโ้ดยไมต่อ้งลงไมล้งมอืทาํดว้ย

ตนเอง แมว้า่นั䄀ࠁนอาจหมายถงึการสญูเสยีท䄀ีࠁดนิของตน

ไปในท䄀ีࠁสดุกต็าม

ตกมาถงึปัจจบุนั เง䄀ืࠁอนไขทางเศรษฐกจิย䄀ิࠁงอดุหนนุ

จนุเจอืความรักสนกุของคนไทยใหเ้บง่บานอยา่งไม่

เคยเป็นมากอ่น แถมคนไทยยงัสามารถรักสบายได้

อกีตา่งหาก เพราะเงนิหาไดง้า่ยข唀ึ䬀นกวา่แตก่อ่นมาก

อยู่เฉยๆกอ็าจไดเ้งนิมาเป็นลา้นๆเพราะขายท䄀ีࠁดนิหรอื

ขายหุ้นได ้(ยงัไมต่อ้งพดูถงึเงนิกู้หรอืสนิเช䄀ืࠁอแบบ

ตา่งๆท䄀ีࠁหาไดง้า่ยรวมทั唀䬀งในรปูบตัรเครดติ ซ䄀ึࠁงคนไทย

ใชก้นัชนดิตดิอนัดบัโลก) ขณะเดยีวกนัสภาพ

เศรษฐกจิท䄀ีࠁโตเอาๆกท็าํใหร้ายไดเ้พ䄀ิࠁมข唀ึ䬀นอยา่งรวดเรว็

การท䄀ีࠁเมอืงไทยมเีศรษฐหีม䄀ืࠁนลา้นหลายคนในชั䄀ࠁวเวลา



ไมถ่งึสบิปีนอกจากจะแสดงถงึการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิอยา่งรวดเรว็แลว้ ยงับง่ช唀ี䬀ถงึความผดิพลาด

ในการกระจายรายไดท้䄀ีࠁทาํใหเ้งนิจาํนวนมหาศาลไหล

เทไปยงัคนจาํนวนเพยีงหยบิมอืเทา่นั唀䬀น เงนิท䄀ีࠁไดม้า

อยา่งงา่ยดายโดยแรงหนนุจากระบบเศรษฐกจิเชน่น唀ี䬀

(รวมถงึรายไดจ้ากเศรษฐกจินอกระบบเชน่ การพนนั

ตลอดจนการคอรัปชั䄀ࠁนซ䄀ึࠁงระบาดไปทั䄀ࠁวทกุหวัระแหง)

ทาํใหไ้มน่า่แปลกใจเลยวา่ ในชั䄀ࠁวเวลาไมถ่งึ ๖ ปี

จาํนวนคนไทยท䄀ีࠁไปทอ่งเท䄀ีࠁยวในตา่งประเทศเพ䄀ิࠁมเป็น

เกอืบ ๕ เทา่ จาํนวนคนไทยท䄀ีࠁไปทอ่งเท䄀ีࠁยวในตา่ง

ประเทศเพ䄀ิࠁมเป็นเกอืบ ๕ เทา่ คอืจาก ๓๘๓,๐๐๐ คน

เป็น ๑,๘๒๐,๐๐๐ คนโดยหมดเงนิไปกบัส䄀ิࠁงของ

ฟุ่มเฟือยในตา่งแดนถงึ ๒๗,๕๐๐๐ ลา้นบาทในเพยีง

ปีเดยีว สว่นเงนิท䄀ีࠁควกัไปใหก้บัของฟุ่มเฟือยใน

ประเทศรวมทั唀䬀งเพ䄀ืࠁอการบนัเทงิเรงิรมยต์า่งๆนั唀䬀นคงจะ

มมีากกวา่น唀ี䬀กลายเทา่

นสิยัรักสนกุและชอบสบายนา่จะเป็นเหตผุลอธบิาย

ไดว้า่ เหตใุดคนไทยจงึไมค่อ่ยเกบ็ออมเงนิเหมอืนคน

ญ䄀ีࠁปุ่น เกาหลใีต ้สงิคโปร ์หรอือาจจะรวมถงึมาเลเซยี

ดว้ย แตส่าเหตนุอกเหนอืจากนั唀䬀นเช䄀ืࠁอวา่คงมอีกีมากท䄀ีࠁ

สาํคญัคอืทศันคตนิยิมวตัถ ุซ䄀ึࠁงกาํลงัแพรร่ะบาดไปทกุ

อณขูองชวีติคนไทย เร䄀ิࠁมตั唀䬀งแตเ่ดก็กถ็กูเล 唀ี䬀ยงดดูว้ยการ



ปรนเปรอวตัถ ุเพราะพอ่แมไ่มม่เีวลาใหล้กู จงึคดิวา่

วตัถสุ䄀ิࠁงของราคาแพงจะเป็นเคร䄀ืࠁองแสดงความรักของ

ตนได ้(หรอืมฉิะนั唀䬀นกเ็ป็นอปุกรณต์ดัความราํคาญ)

เดก็ท䄀ีࠁกาํลงัเตบิโตตามเมอืงใหญ่ๆของไทยยามน唀ี䬀ยาก

ท䄀ีࠁจะซาบซ唀ึ䬀งหรอืเขา้ใจความรักหรอืคณุคา่นามธรรม

อ䄀ืࠁนๆ เพราะถกูเล唀ี䬀ยงดดูว้ยวตัถไุมใ่ชด่ว้ยความรัก จงึ

เขา้ใจไปวา่คณุคา่ของคนอยู่ท䄀ีࠁวตัถแุละแสดงดว้ย

วตัถเุทา่นั唀䬀น หากถามเยาวชนในปัจจบุนัวา่อะไรบา้งท䄀ีࠁ

ทาํใหเ้ขาอบัอายคาํตอบคอื ถา้เป็นเดก็เลก็กอ็าย

เพราะไมม่สีเกตบอรด์หรอืกระเป๋าเวริก์ชอ็ป ถา้เป็น

วยัรุ่นกอ็ายเพราะไมม่วีทิยมุอืถอืหรอืกระเป๋าหลยุสว์ิ

ตตอง

ถา้เป็นผู้ใหญก่จ็ะพบดว้ยตวัเองในเวลาไมน่านวา่

หากขบัรถเบนซห์รอืรถหรมูรีะดบัแลว้ กจ็ะเป็นเจา้

ถนนไดง้า่ยเพราะตาํรวจจราจรจะไมม่ากวนเลย และ

ถา้ไปตดิตอ่ธรุะการงานท䄀ีࠁไหน กจ็ะไดรั้บความเช䄀ืࠁอถอื

จากผู้ส䄀ืࠁอขา่วหนงัสอืพมิพฝ์รั䄀ࠁง (ฉบบัเดยีวกบัท䄀ีࠁกลา่ว

มาแตต่น้) เขยีนเลา่วา่ ท䄀ีࠁปรกึษาชาวตา่งประเทศของ

ธนาคารไทยแหง่หน䄀ึࠁงเตรยีมจะซ唀ื䬀อรถโตโยตา้ ฮอนดา้

หรอืไมก่ซ็ซูกูดิว้ยซ唀ํ䬀า ปรากฎวา่พอเจา้นายรู้เขา้ ตอ้ง

รบีหา้มทนัทพีร้อมกบัเสนอใหซ้ 唀ื䬀อรถเบนซ ์“มฉิะนั唀䬀น

ภาพพจนจ์ะไมด่เีอาเลย” เขากลา่ว สองสามตวัอยา่ง



ท䄀ีࠁกลา่วมาแสดงวา่ ความฟุ่มเฟือยหรอืการนยิมของ

หรหูรานั唀䬀น ไมใ่ชเ่ป็นเร䄀ืࠁองของความอยากเสพอยาก

สนกุ หรอืหนา้ตาลว้นๆ หากยงัเป็นเร䄀ืࠁองของความอยู่

รอดดว้ย

การเอาตวัรอดในยามท䄀ีࠁตอ้งเจรจากบัตาํรวจหรอืคู่คา้

ทางธรุกจินั唀䬀นเป็นเร䄀ืࠁองเขา้ใจได ้แตห่ากวา่ในยาม

พบปะเพ䄀ืࠁอนฝงู ผู้คนยงัคดิถงึการเอาตวัรอด โดยการ

สร้างภาพลกัษณใ์หด้ดูดีว้ยของใชร้าคาแพงชนดิใหม่

ลา่สดุ นั䄀ࠁนเป็นเร䄀ืࠁองไมธ่รรมดาแลว้ ในทกุวงการแม้

กระทั䄀ࠁงในหมู่เดก็และวยัรุ่น ภาพลกัษณก์าํลงัถกูสร้าง

ข唀ึ䬀นมาอยา่งเอาเป็นเอาตายไมห่ยดุหยอ่น จะเพ䄀ืࠁอเป็น

กาํแพงปกป้องตนเองไมใ่หใ้ครมาขม่ขู่ดถูกูกด็ ีเพ䄀ืࠁอ

เชดิชตูนใหส้งูเดน่กด็ ีหรอืเพ䄀ืࠁอเป็นเคร䄀ืࠁองมอืแสวงผล

ประโยชนจ์ากผู้อ䄀ืࠁนกแ็ลว้แต ่ยอ่มแสดงวา่ผู้คนเวลาน唀ี䬀

กาํลงัมองคนอ䄀ืࠁนเป็นคู่แขง่หรอืไมก่เ็ป็นเหย䄀ืࠁอ เทา่กบั

เป็นการบง่บอกถงึสภาพอนัเปราะของสงัคมท䄀ีࠁ

ปราศจากแรงยดึเหน䄀ีࠁยวทางจติใจ เชน่ความรัก ความ

เอ唀ื䬀อเฟื唀䬀อเก唀ื䬀อกลู กลุ่มชมุชน หรอืสงัคมใดกต็ามถา้หาก

มคีวามแนน่แฟ้นกลมเกลยีวกนัแลว้ แมภ้าพลกัษณ์

ของแตล่ะคนจะสาํคญั แตก่ห็าไดม้คีวามสาํคญัท䄀ีࠁสดุ

ไม ่เพราะมสี䄀ิࠁงอ䄀ืࠁนท䄀ีࠁสาํคญักวา่ นั䄀ࠁนคอืมติรภาพ ความ

เอ唀ื䬀ออาทร และการคาํนงึถงึประโยชนข์องสว่นรวม ใน



สงัคมเชน่น唀ี䬀ทรัพยส์นิไมไ่ดม้ไีวโ้ชวห์รอืแสดงตวัตน

เหนอืผู้อ䄀ืࠁนเป็นสาํคญั หากแตเ่ป็นไปเพ䄀ืࠁอเผ䄀ืࠁอแผส่ว่น

รวม ในหมู่บา้นสมยักอ่น คนรวยไดรั้บการนบัหนา้ถอื

ตา เพราะมบีา้นใหญ ่ววัควายเยอะ กห็ามไิด ้หากแต่

เป็นเพราะรู้จกัสงเคราะหเ์พ䄀ืࠁอนบา้นตา่งหาก

การแกปั้ญหาความฟุ่มเฟือยในสงัคมไทย หากจะให้

ไดผ้ลตอ้งมหีลายมติ ินอกจากการใชม้าตรการทาง

เศรษฐกจิ เชน่ เพ䄀ิࠁมภาษดีอกเบ唀ี䬀ย ควบคมุการใชจ้า่ย

เงนิของภาครัฐบาล หรอืข唀ึ䬀นภาษสีนิคา้ฟุ่มเฟือยแลว้

ยงัมมีติทิางสงัคมวฒันธรรมเชน่ การเล唀ี䬀ยงดเูดก็ การ

เสรมิสร้างแรงยดึเหน䄀ีࠁยวในสงัคมใหเ้ขม้แขง็ เป็นตน้

แมแ้ตม่าตรการทางกฎหมายหรอืกระบวนการ

ยตุธิรรมกส็าํคญั เพราะตราบใดท䄀ีࠁตาํรวจยงัไมก่ลา้

แตะตอ้งคนขบัรถเบนซ ์ขณะท䄀ีࠁคนมเีงนิสามารถหลดุ

คดอีกุฉกรรจไ์ดง้า่ย ความฟุ่มเฟือยหรอืการอวดมั䄀ࠁง

อวดมกีย็อ่มเป็นวธิเีอาตวัรอดท䄀ีࠁดที䄀ีࠁสดุสาํหรับสงัคม

ตวัใครตวัมนัอยู่นั䄀ࠁนเอง

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอ띴ื髺อเฟ띴ื髺อ
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หลายเดอืนมาน耂ี耂 กระแสฟตุบอลโลกแพรส่ะพดัไปทั耂耂วทั耂耂งโลก ท耂ี耂

ไหนๆใครๆกพ็ดูถงึมหกรรมดงักลา่วจนกลายเป็นฝันร้ายสาํหรับ

บางคน ย耂ิ耂งในฝรั耂耂งเศสดว้ยแลว้ แทบไมม่มีมุใดเลยท耂ี耂ไมถ่กูรกุล耂ํ耂า

โดยฟตุบอลโลกฟีเวอร ์กระทั耂耂งวา่คนท耂ี耂เอยีนกระแสฟตุบอลโลก

จาํเป็นตอ้งรวมตวักนัตั耂耂ง “เขตปลอดฟตุบอลโลก” ข耂ึ耂นตามร้าน

กาแฟบา้ง ร้านอาหารบา้ง หรอืแมแ้ตร่้านหนงัสอื ทั耂耂งน耂ี耂เพ耂ื耂อเป็นท耂ี耂

หลบภยัสาํหรับคนท耂ี耂 “แพ”้ โรคดงักลา่ว กบัเพ耂ื耂อจะไดส้มุหวัคยุเร耂ื耂อง

อ耂ื耂นท耂ี耂ไมใ่ชฟ่ตุบอลโลกบา้ง ไมต่อ้งสงสยัเลยวา่ใครท耂ี耂ขนืพดูถงึโรนลั

โด ้เบคแคม หรอืแมแ้ต ่ซดีาน นกัเตะขวญัใจชาวฝรั耂耂งเศส มหีวงั

ตอ้งถกูตะเพดิออกจากร้าน

ฟตุบอลโลกเป็นกฬีาท耂ี耂กาํลงัไดรั้บความนยิมมากข耂ึ耂นทกุท ีขอ้น耂ี耂ไมม่ี

ใครเถยีง และถา้จะนบัจาํนวน คนด ู(โดยถอืวา่คนดฟูตุบอล ๑ นดั

เทา่กบั ๑ คน ถา้คณุด ู๕ นดักน็บัเป็น ๕ คน) ฟตุบอลโลกกม็คีนดู

มากกวา่มหกรรมกฬีาโอลมิปิกเกอืบเทา่ตวั ดงัวดัไดจ้ากจาํนวน

คนดฟูตุบอลโลกท耂ี耂สหรัฐอเมรกิาเม耂ื耂อ ๔ ปีกอ่นกบัโอลมิปิกใน

ประเทศเดยีวกนัเม耂ี耂อ ๒ ปีท耂ี耂แลว้ และถา้จะเทยีบกบัฟตุบอลโลก

เม耂ื耂อ ๑๖ ปีกอ่น ฟตุบอลโลกปีน耂ี耂กม็คีนดมูากเป็น ๓-๔ เทา่ตวัที

http://www.visalo.org/article/index.htm
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http://www.visalo.org/article/Col_chaladsue.htm
http://www.visalo.org/index.htm
http://www.facebook.com/share.php?u=%3Chttp://www.visalo.org/article/chaladsue_14.htm%3E


เดยีว แตถ่า้จะบอกวา่ความนยิมท耂ี耂พุ่งพรวดหลายเทา่ตวันั耂耂นเป็น

เพราะวา่ ฟตุบอลโลกเด耂ี耂ยวน耂ี耂นา่ต耂ื耂นเตน้เร้าใจกวา่แตก่อ่น หรอื

เพราะนกักฬีามฝีีเทา้เหนอืกวา่เดมิ กเ็หน็จะพดูไดไ้มเ่ตม็ปาก แม้

ทกุวนัน耂ี耂ยทุธวธิขีองทมีตา่งๆ จะกา้วหนา้ไปมาก แตเ่กมกลบัสนกุ

นอ้ยลง วา่ถงึความสามารถเฉพาะตวั จนทกุวนัน耂ี耂กย็งัไมม่นีกั

ฟตุบอลคนใดมลีลีาเร้าใจ งดงามและนา่อศัจรรยเ์ทา่การนิชา่แหง่

บราซลิ หรอืยเูซบโิอแหง่ปอรต์เุกส ยงัไมต่อ้งพดูถงึเปเลห่รอืแบค

เคนบาวร ์แมว้า่ทั耂耂งหมดน耂ี耂จะม ี“คา่ตวั” ต耂ํ耂ากวา่ นกัเตะปัจจบุนัท耂ี耂

เอย่ช耂ื耂อมากอ่นแลว้อยา่งเทยีบกนัไมไ่ดก้ต็าม

กลา่วไดว้า่ มปัีจจยัเพยีง ๒ ประการเทา่นั耂耂นท耂ี耂ทาํใหฟ้ตุบอลโลก

กลายเป็นฟีเวอรไ์ปทั耂耂วทั耂耂งโลกได้

ปัจจยัแรก คอื เทคโนโลย ีจาํนวนโทรทศันท์耂ี耂เพ耂ิ耂มมากข耂ึ耂นทาํใหค้น

หนัมาดฟูตุบอลโลกมากกวา่เม耂ื耂อกอ่น เทา่นั耂耂นยงัไมพ่อ เคเบลิทวียีงั

ทาํใหค้นมชีอ่งทางมากข耂ึ耂นในการชมรายการฟตุบอล แถมยงัเป็น

ทางเลอืกท耂ี耂ดกีวา่โทรทศันท์ั耂耂วไปเสยีอกี (อยา่งนอ้ยกส็าํหรับคนมี

เงนิ) เพราะนอกจากจะไมม่โีฆษณาคั耂耂นรายการใหเ้สยีอารมณแ์ลว้

ยงัมทีั耂耂งรายการท耂ี耂ถา่ยทอดสดและบนัทกึเทปท耂ี耂เวยีนกลบัมาฉาย

รอบแลว้รอบเลา่ จะวา่ไปแลว้น耂ี耂คอืเหตผุลสาํคญัท耂ี耂ทาํใหค้นเป็นอนั

มากยอมจา่ยเงนิเป็นสมาชกิเคเบลิทวี ีอยา่งไรกต็ามอยา่ลมืวา่

ฟตุบอลจะดสูนกุกต็อ่เม耂ื耂อเป็นรายการสด ตรงน耂ี耂เองท耂ี耂ดาวเทยีมมี

บทบาทสาํคญัอยา่งมากในการสร้างกระแสฟตุบอลโลก



แตถ่งึจะมโีทรทศันแ์ละดาวเทยีม หากไมม่ใีครควกัเงนิเพ耂ื耂อ

“อปุถมัภ”์ การถา่ยทอดฟตุบอล จาํนวนคนดฟูตุบอลกค็งเพ耂ิ耂มไมก่耂ี耂

มากนอ้ย จะขยายกจ็าํเพาะในหมู่คนท耂ี耂มเีงนิจา่ยคา่เคเบลิทวีี

เทา่นั耂耂น ยอ้นหลงัไปแค ่๘ ปีกอ่นเทา่นั耂耂น การถา่ยทอดสดรายการ

ฟาดแขง้ทกุนดัในมหกรรมฟตุบอลโลกเป็นเร耂ื耂องท耂ี耂นกึไปไมถ่งึ

เอาเลย แคไ่ดด้รูายการสดรอบรองชนะเลศิและนดัชงิชนะเลศิกล็มื

ไมล่งแลว้ แตท่กุวนัน耂ี耂เรามโีอกาสท耂ี耂จะไดด้ทูั耂耂ง ๖๔ นดัไดอ้ยา่งไม่

ยากเยน็เลย ตวัแปรสาํคญัท耂ี耂ทาํใหโ้อกาสดงักลา่วเป็นจรงิข耂ึ耂นไดก้็

คอื คา่โฆษณาจากธรุกจิหรอืผู้ผลติสนิคา้ทั耂耂งหลายนั耂耂นเอง กลุ่ม

ธรุกจิเหลา่น耂ี耂เป็นปัจจยัประการท耂ี耂สองท耂ี耂ทาํใหฟ้ตุบอลโลกกลายเป็น

อบุตักิารณร์ะดบัโลกข耂ึ耂นมา

ความสาํคญัของสองปัจจยัดงักลา่วมมีากกวา่ท耂ี耂เรานกึ โทรทศัน์

(รวมทั耂耂งส耂ื耂ออ耂ื耂นๆ) และผู้ผลติสนิคา้ ไมไ่ดม้บีทบาทเพยีงแคส่นอง

ความอยากดฟูตุบอลโลกของเราเทา่นั耂耂น หากยงัมอีทิธพิลอยา่ง

มากในการกระตุ้นความอยากของเราอกีดว้ย ลาํพงัความอยาก

ของแฟนบอลทั耂耂งหลายนั耂耂นไมม่ากพอท耂ี耂จะทาํใหฟ้ตุบอล โลกกลาย

เป็นฟีเวอรท์ั耂耂วทั耂耂งโลกได ้แรงโฆษณาตลอดจนการระดมใส่

“ขอ้มลู”ตา่งๆ ใหแ้กเ่ราทั耂耂งทางโทรทศัน ์วทิยแุละหนงัสอืพมิพต์า่ง

หากท耂ี耂ทาํใหฟ้ตุบอลโลกกลายเป็นเร耂ื耂องไมธ่รรมดาข耂ึ耂นมา ถงึขั耂耂น

ทาํใหค้นเป็นอนัมากเลอืดข耂ึ耂นหนา้หรอืยอมตายเพราะมนัได้

ส耂ื耂อและธรุกจิตา่งๆไดอ้ะไรจากการกระตุ้นความอยากของเรา คาํ

ตอบกค็อืยอดขาย เป็นท耂ี耂รู้กนัดวีา่การท耂ี耂ผู้อา่นสนใจฟตุบอลโลก



มากข耂ึ耂นนั耂耂นมผีลอยา่งมากตอ่ยอดขายของหนงัสอืพมิพท์กุฉบบั

หนงัสอืพมิพห์ลายฉบบัไมเ่พยีงแตจ่ะขยายหนา้กฬีาและรายงาน

ผลการฟาดแขง้ในหนา้ ๑ พร้อมพาดหวัขา่วตวัโตเทา่นั耂耂น หากยงั

จดัการทายผลการแขง่ขนัชงิรางวลันบัลา้น หนงัสอืพมิพย์กัษใ์หญ่

บางฉบบั เฉพาะโฆษณาหรอืขอ้ความเชญิชวนผู้อา่นรว่มทายผล

การแขง่ขนัท耂ี耂กระจายอยู่ตามหนา้ตา่งๆ รวมกนัแลว้มถีงึ ๑๐ ช耂ิ耂นใน

ฉบบัเดยีวเทา่นั耂耂น ยงัไมน่บัการเปิดหนา้ “สารคด”ี พเิศษเก耂ี耂ยวกบั

ฟตุบอลโลก ซ耂ึ耂งแมว้า่จะเป็นการใหข้อ้มลูลว้นๆ แตข่อ้มลูขา่วสาร

เหลา่นั耂耂นใครเลา่จะปฏเิสธวา่ ไมไ่ดช้ว่ยกระตุ้นความสนใจใน

ฟตุบอลโลกใหเ้กดิแกผู่้อา่น ซ耂ึ耂งเดมิอาจไมไ่ดน้ยิมฟตุบอลเป็น

พเิศษ แตเ่ม耂ื耂อไดอ้า่นเร耂ื耂องราวอนันา่ท耂ึ耂งของนกัฟตุบอลคนน耂ี耂หรอืทมี

ชาตปิระเทศนั耂耂น กพ็ลอยอยากดอูยากตดิตามไปกบัเขาบา้ง

สาํหรับโทรทศัน ์จาํนวนคนดทู耂ี耂เพ耂ิ耂มข耂ึ耂นหมายถงึ คา่โฆษณาท耂ี耂ตาม

มา เชน่เดยีวกบัหนงัสอืพมิพ ์โทรทศันช์อ่งตา่งๆ ทั耂耂งสนองและ

กระตุ้นความอยากของผู้ชมไปในเวลาเดยีวกนัดว้ยการขยายเวลา

รายงานขา่วและวจิารณก์ารแขง่ขนั สาํหรับผู้ผลติสนิคา้ ประโยชน์

ท耂ี耂ไดรั้บจากการท耂ี耂คนนยิมฟตุบอลโลกมากข耂ึ耂น ไมไ่ดห้มายถงึการมี

ภาพลกัษณท์耂ี耂ดเีทา่นั耂耂น หากยงัรวมถงึกาํไรท耂ี耂เพ耂ิ耂มข耂ึ耂นดว้ย สนิคา้

หลายตวัพยายามแยง่ชงิพ耂ื耂นท耂ี耂โฆษณาในจอโทรทศัน ์รวมทั耂耂งยอม

ทุ่มทนุมหาศาลเพ耂ื耂อชว่งชงิสทิธใินการใชเ้คร耂ื耂องหมายฟตุบอลโลก

ในฐานะผู้อปุถมัภอ์ยา่งเป็นทางการ (ซ耂ึ耂งหมายถงึ การไดพ้耂ื耂นท耂ี耂

โฆษณาตรงขอบสนามดว้ย) แมเ้งนิท耂ี耂ผู้ผลติสนิคา้แตล่ะตวัลงทนุ



ในงานน耂ี耂รวมแลว้ไมต่耂ํ耂ากวา่ ๓,๐๐๐ ลา้นบาท แตเ่มด็เงนิท耂ี耂ไดก้ลบั

มานั耂耂นมากมายกวา่นั耂耂น ในชว่งเวลาไมถ่งึ ๑ ปีหลงัจากท耂ี耂โคก้ไดเ้ป็น

ผู้อปุถมัภฟ์ตุบอลโลกครั耂耂งน耂ี耂 ยอดขายของโคก้ในฝรั耂耂ง-เศลเพ耂ิ耂มข耂ึ耂นถงึ

๑๘ เปอรเ์ซน็ต ์สว่นครั耂耂งท耂ี耂แลว้ ยลิเลตตม์ยีอดจาํหนา่ยเพ耂ิ耂มข耂ึ耂น

๒๐-๒๕ เปอรเ์ซน็ต ์เชน่เดยีวกบัมาสเตอรก์ารด์ มสีมาชกิเพ耂ิ耂มข耂ึ耂น

๑ ลา้นคนภายในปีเดยีวคอืปีท耂ี耂จดัฟตุบอลโลก ๒๕๓๗

ทกุวนัน耂ี耂ฟตุบอลโลกกลายเป็นขมุเงนิขมุทองสาํคญัระดบัโลกไป

แลว้ นอกจากส耂ื耂อมวลชนและผู้ผลติสนิคา้แลว้ ฝ่ายตา่งๆท耂ี耂

เก耂ี耂ยวขอ้งกพ็ลอยไดผ้ลประโยชนไ์ปถว้นหนา้ตามจาํนวนผู้ดทู耂ี耂เพ耂ิ耂ม

ข耂ึ耂น อาท ิฟีฟ่า ซ耂ึ耂งไดผ้ลตอบแทนมหาศาลจากการใหส้ทิธิ

ประโยชนแ์กผู่้ผลติสนิคา้ และสทิธใินการถา่ยทอดรายการ

แขง่ขนัแกเ่ครอืขา่ยโทรทศันแ์ละเคเบลิทวี ี(เป็นท耂ี耂แนน่อนแลว้วา่

ฟตุบอลโลก ๓ ครั耂耂งหนา้ฟีฟ่าจะไดค้า่ถา่ยทอดโทรทศันไ์มน่อ้ยกวา่

๘๘,๐๐๐ ลา้นบาทหรอื ๒,๒๐๐ ลา้นเหรยีญ มากกวา่ ๓ ครั耂耂งท耂ี耂

ผา่นมาเกอืบ ๗ เทา่) สโมสรกฬีาซ耂ึ耂งมนีกัฟตุบอลดงัอยู่ในสงักดั

กไ็ดป้ระโยชนจ์ากคา่บตัรผา่นประตใูนการแขง่ขนัประเภทสโมสร

หลงัจากเสรจ็ฟตุบอลโลกไมร่วมถงึรายไดจ้ากการ “ขาย” นกักฬีา

ดงัใหส้โมสรอ耂ื耂น สว่นนกัฟตุบอลเองกม็คีา่ตวัเพ耂ิ耂มข耂ึ耂นหากมผีลงาน

ประทบัใจคนดใูนการแขง่ขนัฟตุบอลโลก

เป็นเพราะทกุฝ่ายท耂ี耂เก耂ี耂ยวขอ้งลว้นไดผ้ลประโยชนม์ากมายจาก

ฟตุบอลโลก จงึชว่ยกนัปลกุเร้ากระแสฟตุบอลโลกใหเ้พ耂ิ耂มสงูข耂ึ耂น

นกัฟตุบอลหลายคน และทมีชาตหิลายทมีถกูโหมประโคมใหเ้ป็น



“จดุขาย” สาํหรับฟตุบอลโลก ความสามารถของหลายคนถกูเตมิ

แตง่ใหด้นูา่ท耂ึ耂ง บคุคลกิของหลายคนถกูเนน้ใหเ้ดน่และมสีสีรรไป

คนละแบบ เพราะฟตุบอลนั耂耂นกไ็มต่า่งจากกฬีาทั耂耂งหลาย จะดงึดดู

คนดแูละกลอ้งโทรทศันไ์ดด้กีต็อ่เม耂ื耂อมพีระเอกหรอืฮโีร ่ทมีใดท耂ี耂ไมม่ี

ผู้เลน่คนไหนโดดเดน่ในสายตาของคนด ูแมจ้ะเลน่เกง่อยา่งไรกไ็ม่

นา่ประทบัใจเทา่ไร การท耂ี耂ผู้เลน่ถกูเตมิแตง่ใหม้สีสีรรหวอืหวานา่

อศัจรรยต์ั耂耂งแตก่อ่นลงแขง่ น耂ี耂เอง คนเป็นอนัมากจงึผดิหวงัท耂ี耂พบวา่

นกัเตะหลายคนไมเ่กง่อยา่งท耂ี耂นกึไว ้แตก่วา่จะถงึตอนนั耂耂นหลาย

ฝ่าย กโ็กยเงนิไปเรยีบร้อยแลว้ สว่นคนดกูซ็มึซบัเอาแบรนดเ์นม

ของสนิคา้หลายตวัไปไวใ้นสมองแลว้อยา่งไมรู่้เน耂ื耂อรู้ตวั

ฟตุบอลโลกมใิชเ่ป็นแคเ่กมสก์ฬีาอยา่งท耂ี耂เขา้ใจกนัอกีตอ่ไปแลว้

ถงึตอนน耂ี耂มนักลายเป็นส耂ื耂อโฆษณาอยา่งหน耂ึ耂งไปแลว้ ใครบา้งท耂ี耂จะ

ตระหนกัวา่ ในชั耂耂วเวลา ๙๐ นาทขีองการแขง่ขนั ๑ นดั ป้าย

โฆษณาตามขอบสนามของสนิคา้แตล่ะตวัผา่นสายตา (และ

ซมึซบัไปในจติใจ) ของเรารวมแลว้ไมต่耂ํ耂ากวา่ ๗ นาท ี(ถา้ดทูั耂耂ง ๖๔

นดั รวมแลว้ก ็๘ ชั耂耂วโมง ท耂ี耂วา่น耂ี耂เฉพาะสนิคา้ตวัเดยีวเทา่นั耂耂น) ยงัไม่

นบัโลโกห้รอืเคร耂ื耂องหมายการคา้ท耂ี耂ตดิอยู่ทั耂耂วตวัของนกัฟตุบอล

แตล่ะคน ไมว่า่ท耂ี耂เส耂ื耂อ กางเกง ถงุเทา้ หรอืแมแ้ตร่องเทา้ กลา่วไดว้า่

ปัจจบุนัอทิธพิลของโฆษณาหรอืสนิคา้ตา่งๆ เขา้มาครอบงาํ

ฟตุบอลโลกอยา่งแนน่หนา นกัฟตุบอลกลายเป็นพรเีซนเตอรข์อง

สนิคา้แตล่ะตวัตั耂耂งแตอ่ยู่ในสนาม สว่นผู้ดกูก็ลายเป็นผู้เสพ เสพทั耂耂ง

รายการฟตุบอลในฐานะความบนัเทงิอยา่งหน耂ึ耂ง และเสพตวัสนิคา้



ตามแรงกระตุ้นของโฆษณา

จะวา่ไป มหกรรมกฬีาตา่งๆกก็าํลงัอยู่ในสภาพเดยีวกบัฟตุบอล

โลก เงนิและผลประโยชนท์างธรุกจิเขา้มาเป็นใหญใ่นวงการกฬีา

ตา่งๆเหมอืนกนัหมด จนกลา่วไดว้า่เงนิคอื เลอืดหลอ่เล耂ี耂ยงวงการ

กฬีาตา่งๆไปแลว้ อทิธพิลดงักลา่วกาํลงัแพรเ่ขา้มาอยา่งรวดเรว็

จนคนลมืนกึไปวา่ยอ้นหลงัไปไมก่耂ี耂ปีเคร耂ื耂องแตง่กายของนกักฬีาใน

สนามยงัเกล耂ี耂ยงเกลาหมดจด ไมร่กดว้ยโฆษณาอยา่งทกุวนัน耂ี耂 สมยั

กอ่นนั耂耂นเงนิกบักฬีาแยกกนัอยา่งชดัเจน อยา่งนอ้ยกห็ลายวงการ

(ถา้ไมใ่ชท่กุวงการ) ตราบจนเม耂ื耂อ ๒๐ ปีท耂ี耂แลว้ นกัรักบ耂ี耂ในองักฤษ

และไอรแ์ลนดย์งัตอ้งหาอะไรมาปิดรองเทา้เอาไวเ้พ耂ื耂อไมใ่หค้นเหน็

แถบสามแถบของอดดิาส เป็น การกนัขอ้ครหาวา่โฆษณาให้

บรษัิทรองเทา้ช耂ื耂อดงั กอ่นหนา้นั耂耂นข耂ึ耂นไปอกี นกักฬีาโอลมิปิกบาง

คนกเ็คยถกู รบิเหรยีญทองหลงัจากพบวา่เขาเคยเลน่เบสบอล

อาชพี ทั耂耂งๆท耂ี耂เหรยีญทองนั耂耂นเขาไดจ้ากกรฑีาสมยัหน耂ึ耂ง นกักฬีา

อาชพีเป็นบคุคลนา่รังเกยีจ แตว่นัน耂ี耂นกักฬีาสมคัรเลน่ในสนาม

ระดบัโลกกาํลงัจะเป็นวตัถโุบราณไปแลว้

เสรจ็จากฟตุบอลโลก กเ็ตรยีมพบโอลมิปิกในอกี ๒ ปีหนา้ แตก่อ่น

หนา้นั耂耂นกม็มีหกรรมฟตุบอล ยโูรเปี耂耂ยนคพัพรเีมยีรล์กีขององักฤษ

กลัโชซรีขีองอติาล ีมโีคคา่โคลา่คพั โตโยตา้คพั รวมทั耂耂งซเูปอรโ์บลว์

และบาสเกตบอลของสหรัฐ ยงัไมต่อ้งพดูถงึเอเช耂ี耂ยนเกมส ์ซเีกมส์

ฯลฯ มหกรรมกฬีาเหลา่น耂ี耂จะมาพบเราพร้อมกบัโฆษณานบัไมถ่ว้น

ในขณะท耂ี耂เราถกูกระตุ้นใหเ้สพรายการกฬีาเหลา่น耂ี耂อยา่งเอาการ



เอางาน ความอยากเสพสนิคา้และแบรนดเ์นมทั耂耂งหลายกถ็กูเร้าไป

พร้อมกนัดว้ย กฬีาจงึเป็นเคร耂ื耂องมอืสาํคญัของลทัธ ิบรโิภคนยิม

ดว้ยเหตฉุะน耂ี耂

ท耂ี耂นา่คดิกค็อื อทิธพิลของเงนิตราในวงการกฬีาจะไปหยดุท耂ี耂ตรง

ไหน ทกุวนัน耂ี耂มนัไมเ่พยีงแตจ่ะทาํใหส้โมสรกฬีาตา่งๆ เป็นองคก์ร

ธรุกจิไมต่า่งจากบรษัิทภาพยนตร ์โดยมนีกัฟตุบอลดงัเป็นดารา

ชโูรง (ท耂ี耂ตอ้งทาํตวัใหม้สีสีรรดงึดดูความสนใจทั耂耂งนอกและในสนาม

รวมถงึการคดิคน้ทา่แปลกๆเวลายงิประตไูด)้ เพ耂ื耂อจะไดข้ายความ

บนัเทงิเร้าใจและขายผลติภณัฑ ์เชน่ เส 耂ื耂อผา้หรอืของท耂ี耂ระลกึ (ราย

ได ้๑ ใน ๓ ของทมี แมนเชสเตอรย์ไูนเตด็ไดจ้ากการขายสนิคา้

เหลา่น耂ี耂) ท耂ี耂ย耂ิ耂งกวา่นั耂耂นคอื มนัทาํใหว้งการกฬีาทั耂耂งหลายท耂ี耂อยู่ภาย-

นอกสนามกลายเป็นบอ่นการพนนัท耂ี耂สาํคญัไปทั耂耂งโลก ขณะท耂ี耂ใน

สนามกเ็ตม็ไปดว้ยกลโกง ความรนุแรงและ การโดป๊ยา ความเลว

ร้ายเหลา่น耂ี耂อาจจะเป็นท耂ี耂ยอมรับมากข耂ึ耂นเร耂ื耂อยๆ ตราบใดท耂ี耂มนัทาํให้

กฬีาสนกุและถงึใจผู้ชม เป็นไปไดว้า่แนวคดิเร耂ื耂องน耂ํ耂าใจนกักฬีา รู้

แพรู้้ชนะรู้อภยั หรอืความยตุธิรรมในสนามใกลจ้ะถงึจดุจบแลว้

และหากวา่วนันั耂耂นมาถงึมหกรรมกฬีากย็อ่มเป็นแคค่วามบนัเทงิ

สะใจลว้นๆ ท耂ี耂มตีลาดเป็นตวักาํหนดอยา่งเดยีว

กฬีานั耂耂นเป็นผลผลติของสงัคม จงึมหีนา้ท耂ี耂ทางสงัคมหลายประการ

เชน่เดยีวกบัประเพณ ีวฒัน-ธรรม และศาสนา หนา้ท耂ี耂ดั耂耂งเดมิ

ประการหน耂ึ耂งของกฬีาคอื เสรมิสร้างคณุคา่หรอืคา่นยิมท耂ี耂เก耂ื耂อกลู

สงัคมใหเ้ป็นไปดว้ยด ีคณุคา่ดงักลา่วซมึซบัเขา้ไปในใจและแปร



เป็นบคุลกิภาพของบคุคลไดก้โ็ดยการเขา้ไปเลน่หรอืเป็นสว่นหน耂ึ耂ง

ของเกมกฬีา แตเ่มᛧ抐อกฬีาถกูเงนิตราและลัทธบิรโิภคนยิมยดึ

กมุครอบงาํเสยีแลว้ กฬีากม็ไิดม้ไีวเ้ลน่อกีตอ่ไป หากมไีวดู้

หรอืเสพประหนᛧ抐งสนิคา้ ซᛧ抐งตอ้งแลกมาดว้ยเงนิ (หรอืไมก่็

ลงเอยดว้ยการถกูใครบางคนลว้งเงนิออกจากกระเป๋าของ

เรา) นᛧ抐เป็นความพา่ยแพอ้ยา่งหนᛧ抐งของสังคมทา่มกลางการ

ขับเคᛧ抐ยวตอ่สู้กับอาํนาจทนุ

รวบรวมงานเขยีนและบทความของพระไพศาล วสิาโล www.visalo.org  korobiznet เอKือเฟKือ
พKืนท�ี   

   webmaster    ๒๕๕๒ All Rights ไม ่Reserved  

http://www.koro.biz/
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