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อาราธนาธรรม 

 
   
แม่ชีศนัสนีย:์  

     กราบขอบพระคุณท่านอาจารย์ที่เคารพอย่างสูง 
พวกเราที่มาชุมนุมกันอยู่ ณ ที่นี้ ก็ด้วยความส านึกใน
พระคุณของพระผู้มีพระภาคเจ้า ขอให้ท่านอาจารย์ได้
เมตตาแสดงธรรมที่จะตักเตือนให้พวกเราเป็นผู้ที่จะ
ด ารงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาท วันนี้เป็นวันที่พวก
เราชาวไทยทุกคนส านึกที่จะท าหน้าที่ของคนในชาติ 
วันนี้คือวันที่พวกเราจะกู้แผ่นดิน ขอกราบอาราธนา
ท่านอาจารย์ได้เมตตาแสดงธรรม “เราจะกู้แผ่นดินกัน
อย่างไร”  
     กราบนิมนต์เจ้าค่ะ 
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บดันีเ้รามานัง่ประชมุกันอยู่ ณ สถานท่ีอัน
ร่มร่ืน มีส่ิงแวดล้อมท่ีเป็นธรรมชาติ ในบรรยากาศท่ี
เป็นบุญเป็นกุศล คือการท่ีเราทัง้หลายมีศรัทธาอยู่
ในใจ พร้อมทัง้เมตตาท่ีแผอ่อกไปต่อผู้มาร่วมในงาน
นี ้และได้มาประกอบกิจกรรมท่ีเป็นบุญเป็นกุศล มี
การสวดมนต์ เป็นต้น โดยมีบุญเจตนาบูชาพระ
รัตนตรัยในโอกาสส าคญั คือวนัวิสาขบชูา  
 

 

                                                         

* ปาฐกถาธรรม แสดงในวนัวสิาขบูชา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๑ ณ เสถยีรธรรมสถาน  

ซอยวชัรพล ๕๕ กรุงเทพมหานคร 





- ๑ - 

พระพทุธเจา้ประกาศอสิรภาพใหม้วลมนุษย ์

 

ความหมายของวนัวิสาขบูชา โดยสัมพนัธ์กบัวนัส าคญัอ่ืนๆ 
วนัวิสาขบูชามีความหมายอย่างไร? ส าหรับท่ีประชมุนีค้ง

ไม่จ าเป็นจะต้องอธิบายให้ละเอียดลออ เพราะว่าเป็นผู้ ท่ีมีศรัทธา 
มีความรู้ความเข้าใจอยู่พอสมควรแล้ว  

เราทราบกันดีว่า วัน วิสาขบูชานัน้  เ ป็นวัน ท่ี เรามา
ประกอบการบูชา เพ่ือระลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระสัมมา 
สมัพุทธเจ้า  ผู้ เป็นพระบรมศาสดา ในโอกาสแห่งวันประสูติ วัน
ตรัสรู้ และวนัปรินิพพานของพระองค์  

ส าหรับรายละเอียดเก่ียวกับการประสติูก็ตาม ตรัสรู้ก็ตาม 
ปรินิพพานก็ตามนัน้ อย่างท่ีกล่าวเบือ้งต้นแล้วว่าคงไม่จ าเป็น
จะต้องมาทบทวนกันในท่ีนี ้แต่สาระส าคัญของวันวิสาขบูชานัน้   
ก็เพ่ือให้เราได้ประโยชน์ คือให้ประโยชน์เกิดขึน้ ทัง้แก่ตวัเรา คือ
ชีวิตของเรา และแก่สงัคมของเรา  

การท่ีเราบูชาพระพุทธเจ้า ความจริงเราไม่ได้ท าเพ่ือ
พระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าก็คงไม่ทรงต้องการประโยชน์อะไรจาก
พวกเรา  แต่การท่ีเราบูชานี ้ประโยชน์ก็เกิดแก่ตวัของพวกเราเอง 
ถ้าเรารู้ความหมายรู้เหตุรู้ผลในการบูชา รู้ว่าประโยชน์อะไรท่ีเรา



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๕ 
 

ควรจะได้ และรู้ว่าเราควรจะบูชาอย่างไร ก็จะย่ิงได้ประโยชน์มาก 
เพราะฉะนัน้ การบูชาท่ีจะมีผลดีก็คือการบูชาท่ีเกิดจาก
ความรู้ความเข้าใจ 

วิสาขบูชานัน้ พดูสัน้ๆ ว่ามีความหมายหลายอย่าง บางที
เราบอกว่า วนัวิสาขบูชาเป็นวนัพระพทุธเจ้า ทัง้นีโ้ดยเทียบกับ
วันอ่ืน กล่าวคือ ในบรรดาวันส าคัญทางพระพุทธศาสนาท่ีเรา
ประกอบพิธีบูชากันในรอบปีนัน้ เราถือว่า วันวิสาขบูชานี ้เป็น
วันพระพุทธเจ้า เพราะเป็นวันท่ีเก่ียวข้องกับชีวิตส่วนพระองค์
ของพระพทุธเจ้า คือ การประสติู ตรัสรู้ และปรินิพพาน  

วันมาฆบูชา เราบอกว่าเป็นวันพระธรรม เพราะเป็น
วนัท่ีพระพุทธเจ้าทรงแสดงหลักธรรมท่ีเรียกกันว่า เป็นหัวใจของ
พระพทุธศาสนา คือไม่ท าชัว่ ท าดี และท าใจให้บริสทุธ์ิ ซึ่งเราถือว่า
เป็นหลักการส าคัญของพระพุทธศาสนา รวมอยู่ ในโอวาท -      
ปาฏิโมกข์ พระพทุธเจ้าทรงแสดงหลกันีใ้นวนัมาฆบูชา ก็คือแสดง
หวัใจของธรรม เราก็เลยเรียกวนัมาฆบชูาวา่วนัพระธรรม  

ส่วนวันอาสาฬหบูชานัน้ เราบอกว่าเป็นวันพระสงฆ์ 
เพราะเป็นวนัท่ีพระพุทธเจ้าทรงเร่ิมประกาศพระศาสนา โดยทรง
แสดงปฐมเทศนา และในบรรดาผู้ ท่ีได้ฟังในวันนัน้ ก็มีท่านหนึ่งท่ี
ได้บรรลธุรรม ได้เป็นปฐมสาวก คือเป็นสาวกองค์แรก เท่ากับเกิดมี
พระสงฆ์ขึ น้มา เราจึงเ รียกว่าเป็นวันพระสงฆ์ ท่ีว่านีก้็ เป็น
ความหมายอย่างหนึง่ 
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ถ้าพูดให้สัน้กว่านัน้ อาจจะบอกว่า วันวิสาขบูชาเป็นวัน
พระพทุธเจ้า โดยมีความหมายวา่เป็นวนัปลกุใจชาวพทุธ และปลกุจิต
ชาวโลก เพราะค าวา่ “พทุธะ” หรือ พระพทุธเจ้า แปลว่า ผู้ ต่ืน ต่ืนก็
โยงไปถึงรู้ แล้วก็เบิกบาน ค าส าคญัก็คือต่ืน ซึ่งหมายความว่าต่ืน
จากหลบั และต่ืนจากความหลงใหล พ้นจากอวิชชา พ้นจากโมหะ  

เ ม่ือพระพุทธเจ้าต่ืน พวกเราชาวโลกหรือสรรพสัตว์
ทัง้หลายยังไม่ต่ืน ยังหลบัใหลอยู่เป็นจ านวนมาก พระองค์จึงมา
ปลกุให้ต่ืนเพ่ือจะได้เป็นพทุธะด้วย เพราะฉะนัน้วนัพระพทุธเจ้าจึง
มีความหมายว่าเป็นวันท่ีโลกบังเกิดมีท่านผู้ ท่ีจะมาปลุกให้คน
ทัง้หลายต่ืนขึน้จากความหลบัใหลด้วยกิเลส มีโมหะ เป็นต้น  

 
สภาพของมนุษย ์ก่อนท่ีพระพทุธเจา้จะประกาศอิสรภาพ 

อีกอย่างหนึ่ง เราอาจจะเรียก วันวิสาขบูชาว่าเป็นวัน
ประกาศอิสรภาพของมนุษย์ อนันีมี้ความหมายพิเศษ ซึ่งเป็น
เร่ืองท่ีจะต้องอธิบายยืดยาว ท่ีจริงเหตกุารณ์แห่งการประสติู ตรัสรู้ 
และปรินิพพานของพระพุทธเจ้านัน้ แต่ละอย่างมีความหมาย
ทัง้สิน้ 

ในการประสูตินัน้มีพุทธพจน์ก ากับอยู่  ท่านกล่าวว่า
พระพทุธเจ้าเม่ือประสติูได้ตรัสพระวาทะ ท่ีเรียกเป็นภาษาบาลีว่า 
อาสภิวาจา (วาจาอาจหาญ) ว่า อคฺโคหมสฺมิ โลกสฺส, เชฏฺโ หมสฺมิ 
โลกสฺส, เสฏฺโ หมสฺมิ โลกสฺส แปลว่า เราเป็นผู้ เลิศแห่งโลก เราเป็น
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พ่ีใหญ่แห่งโลก เราเป็นผู้ประเสริฐแห่งโลก เม่ือได้ยินค านีบ้างคน
อาจจะมองว่า ท าไมพระพุทธเจ้ามาอวดอ้างพระองค์ จะต้อง
เข้าใจว่าพระพุทธเจ้าตรัสอย่างนี ้เป็นการตรัสในฐานะท่ีทรงเป็น
ตัวแทนของมนุษย์ แต่ไม่ใช่มนุษย์ทั่วไป ในท่ีนีห้มายถึงมนุษย์ท่ี
พฒันาตนดีแล้ว 

เม่ือมนุษย์พฒันาตนสมบูรณ์แล้ว ด้วยศกัยภาพท่ีมีอยู่ใน
ตนเองนี ้มนุษย์ก็จะกลายเป็นผู้ ประเสริฐ มนุษย์ท่ีเคยหวังพึ่ง
อ านาจส่ิงศกัด์ิสิทธ์ิ หรืออิทธิฤทธ์ิท่ีดลบนัดาลภายนอก ก็กลายเป็น
ผู้มีอิสรภาพ 

เร่ืองนีต้รัสโดยสมัพนัธ์กับสภาพของสังคมอินเดียโบราณ 
ซึ่งเป็นสังคมท่ีพระพุทธเจ้าทรงอุบัติขึน้ หรือพระพุทธศาสนา
เกิดขึน้ ลองหนัไปดสูังคมอินเดียโบราณ และแม้แต่ไม่โบราณ คือ
ปัจจบุันนีเ้อง ซึ่งอาจจะโยงมาถึงประเทศไทยด้วย ผู้คนทัง้หลาย
นัน้ อยากจะด าเนินชีวิตท่ีดี อยากจะมีความสุข อยากจะพ้นทกุข์
พ้นภัย อยากจะได้ส่ิงท่ีหวังท่ีต้องการ เม่ือเขามีความปรารถนา
อย่างนี ้เขามองไปท่ีไหน เขามักจะมองออกไปข้างนอกว่าจะมีใคร
มาช่วยเรา โดยเฉพาะก็เช่ือว่ามีเทพเจ้าเป็นต้น ท่ีมีอ านาจดล
บนัดาล ชีวิตของเราจะเป็นอย่างไร ก็แล้วแต่การดลบนัดาลของ
ท่าน เราต้องฝากโชคชะตาไว้กับเทพเจ้าเป็นต้นเหล่านัน้ ท่ีมี
อ านาจย่ิงใหญ่เหนือธรรมชาติ 

เม่ือเช่ืออย่างนี ้คนอินเดียสมัยโบราณ ก็ต้องหาวิธีท่ีจะให้
เทพเจ้าผู้ มีอ านาจศักด์ิสิทธ์ิดลบันดาลนัน้มาช่วยเหลือ จึงได้



๘   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

ประดิษฐ์ประดอยวิธีท่ีจะเอาอกเอาใจเทพเจ้า ท่ีเรียกกันว่าการเซ่น
สรวงบูชา การประดิษฐ์ตกแต่งคิดหาวิธีเอาอกเอาใจเทพเจ้านี ้ได้
พัฒนามาเป็นส่ิงท่ีเราเรียกว่าการบูชายัญ ไม่ว่าท่ีไหนในสมัย
โบราณ ถ้าจะเอาใจเทพเจ้าก็มาลงท่ีการบชูายญั  

แต่การเอาอกเอาใจเทพเจ้าท่ีเราไม่รู้ว่าท่านต้องการอะไร 
ชอบอะไร ไม่ชอบอะไรนัน้ เอาใจล าบากมาก เราจึงต้องคิดเอาเอง 
คิดไปคิดมาก็พยายามปรุงแต่งวิธีจนกระทั่งย่ิงใหญ่มาก คิดว่า 
เทพเจ้าท่านมีอ านาจมาก บางองค์ก็ด ุคงชอบชีวิต ก็เลยเอาสตัว์
มาฆ่าบูชายัญ ถ้าแค่เร่ืองเป็ด เร่ืองไก่ ก็คงง่าย แต่ต่อมาก็เอาวัว 
เอาแกะ เอาแพะ มาบชูายญั แล้วก็ต้องท าเป็นการใหญ่ทีละมากๆ 
เชน่ ววั ๕๐๐ แพะ ๕๐๐ แกะ ๕๐๐ เวลาผ่านมาคิดว่าเท่านีเ้ทวดา
คงยังไม่พอใจ เทพเจ้าบางองค์อาจจะพอใจชีวิตคน ก็เลยเอาคน
มาฆ่าบูชายัญ อย่างเจ้าแม่กาลี ก็ต้องเอาหญิงสาวพรหมจารีมา
ฆา่บชูายญั  

การเอาอกเอาใจเทพเจ้าและอ านาจท่ีเรามองไม่เห็น ท่ีเรา
ไม่รู้ใจอย่างนี ้จะเป็นเร่ืองท่ีไม่มีท่ีสิน้สดุ ให้มองได้เลยว่า ไม่ว่าใคร
ถ้าอยู่ในลทัธิความเช่ืออย่างนี ้ก็จะเดินไปจนกระทั่งถึงจดุท่ีว่านัน้ 
และในท่ีสุดก็ต้องหาอะไรมาเป็นกรอบกัน้ อย่างอินเดียนัน้ เม่ือ
องักฤษเข้ามาปกครอง ก็ออกกฎหมายห้ามไม่ให้เอาคนไปฆ่าบูชา
ยญั อย่างนีเ้ป็นต้น สงัคมปัจจบุนันีก้็ก าหนดจ ากัดขอบเขตกันด้วย
กฎหมายและให้มีการลงโทษ ซึ่งเป็นวิธีท่ีท าให้เกิดความกลวั เป็น
การยบัยัง้ด้วยความกลวั ไม่ใชเ่ร่ืองของสติปัญญา  



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๙ 
 

รวมความก็คือวา่ มนษุย์มองไปข้างนอก แสวงหาและหวงั
ผลส าเร็จจากอ านาจดลบันดาล และรอคอยความช่วยเหลือ เป็น
กนัมาอย่างนี ้บชูายญักนัอยู่อย่างนี ้ 

 
วนัวิสาขบูชา คือวนัท่ีพระพทุธเจา้ประกาศอิสรภาพ
ให้แก่มวลมนุษย ์

เม่ือพระพุทธเจ้าอุบัติขึน้ พระองค์ก็มาตรัสสอนใหม่ว่า 
อย่ามวัไปมองข้างนอกเลย ให้ดคูวามจริงท่ีตวัเราเองน่ีแหละ และ
ดูโดยสัมพันธ์กับความเป็นไปของส่ิงทัง้หลายท่ีอยู่รอบตัวเรา
ทัง้หมด วา่ชีวิตของเราก็ตาม ส่ิงทัง้หลายรอบตวัของเราก็ตาม มัน
มีความเป็นไปตามเหตปัุจจยั มนัเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเรียกง่ายๆ 
วา่กฎธรรมชาติ ความเป็นไปตามเหตปัุจจยันี ้ก ากับทกุส่ิงทกุอย่าง 
ผลเกิดจากเหต ุและเป็นไปตามเหตปัุจจยัของมัน เม่ือเราต้องการ
ผลเราก็ต้องท าเหต ุแต่การท่ีจะให้เกิดผลส าเร็จคือการท่ีเราจะท า
ให้ตรงเหตไุด้ เราจะต้องมีความรู้ คือต้องมีปัญญา  

ส่ิงทัง้หลายเป็นไปตามเหตุปัจจัย แต่เหตุปัจจัยเป็น
อย่างไร เราจะรู้และท าให้ถูกต้องตามเหตปัุจจยันัน้ได้ เราก็ต้องมี
ปัญญา ท าอย่างไรเราจะมีปัญญา เราก็ต้องเรียนรู้ ต้องพฒันา
ตวัเองให้มีปัญญานัน้ เม่ือเรารู้ คือมีปัญญารู้เข้าใจเหตปัุจจยั เราก็
ท าเหตไุด้ถกูต้อง ผลท่ีต้องการก็เกิดขึน้  

นอกจากนัน้ เม่ือผลท่ีเราต้องการนีเ้กิดจากการท าเหต ุเรา



๑๐   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

จะท าเหตเุราก็ต้องใช้เร่ียวแรงก าลังของเราท ามัน คือต้องเพียร
พยายาม เพราะฉะนัน้ ผลส าเร็จท่ีเราต้องการ จึงเกิดจากการ
กระท าด้วยความเพียรพยายามของตวัเราเอง นีคื้อหลกัของเหตผุล 
เป็นเร่ืองของธรรม คือกฎธรรมชาติแห่งเหตปัุจจยั และเร่ืองของ
กรรม คือการกระท าของมนษุย์ท่ีจะให้เกิดผลตามธรรม คือตาม
กฎแหง่เหตปัุจจยันัน้ 

จากหลกัการท่ีกลา่วมานี ้พระพทุธเจ้าจึงดึงคนจากเทพมา
สู่ธรรม และพระองค์ก็สอนว่าธรรมนี้แหละสูงสุด เทพเจ้าถึงมี
อ านาจมากมายย่ิงใหญ่อย่างไร ก็ต้องอยู่ใต้อ านาจของธรรม เทพ
ทัง้หลายไม่เหนือธรรมไปได้ คือไม่เหนือความจริง ไม่เหนือกฎ
ธรรมชาติ ตวัเทพทัง้หลายเองก็ต้องเป็นไปตามกฎธรรมชาติ และ
ต้องวดัด้วยธรรม อย่างเทพท่ีว่าไม่ดี เอาแต่ใจชอบของตัวเอง ใช้
อ านาจข่มเหงให้มนษุย์เกรงกลวั ต้องเซ่นสรวงสงัเวยบูชายัญ เอา
ใจไม่ถูกไม่รู้ว่าจะท าอย่างไร หรือเทพท่ีดีท่ีว่ามีเหตุมีผล ท าส่ิงท่ี
ถูกต้อง ทัง้หมดนีจ้ะตดัสินด้วยอะไร ก็ตดัสินด้วยธรรม เป็นอนัว่า
เทพก็ต้องเอาธรรมเป็นมาตรฐาน เพราะฉะนัน้ ธรรมจึงสงูกว่าเทพ 
ธรรมต้องเหนือเทพ   

ถ้าเราขึน้สูงสุดไปนับถือธรรมเลย เราก็ไม่ต้องกังวลกับ
เร่ืองเทพ เพราะทัง้เทพและเราก็ต้องเคารพธรรมด้วยกัน เพียงแต่
วา่เราก็อยู่กบัเทพอย่างเป็นมิตร มีเมตตา เราไม่ได้ดถููกดหูม่ินท่าน 
แต่เราไม่ต้องขึน้ต่อเทพ เราไม่ต้องรอคอยความช่วยเหลือ ไม่ต้อง
หวงัผลดลบนัดาลจากท่าน เพราะว่าส่ิงทัง้หลายเป็นไปตามธรรม 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๑๑ 
 

การถือธรรมเป็นใหญ่ ยกธรรมเป็นสูงสดุนี้ เป็นเกณฑ์ตดัสินความ
เป็นชาวพทุธอย่างส าคญั 

เป็นอนัว่า พระพทุธเจ้าสอนคนให้ย้ายจากเทพมาสู่ธรรม 
อนันีคื้อความหมายส าคญัแห่งการอบุติัข้ึนของพระพทุธศาสนา ซึ่ง
เป็นการปฏิวัติท่ีย่ิงใหญ่ และเป็นการประกาศอิสรภาพให้แก่
มนษุย์ คือ การประกาศหลักการท่ีให้ถือธรรมเป็นใหญ่สูงสุด  

จดุนีเ้ป็นข้อท่ีจะต้องย า้เน้นกัน เพราะว่าแม้แต่ปัจจุบันนี ้ 
ผู้ ท่ีเรียกตัวว่าเป็นชาวพุทธจ านวนมาก ก็ยังพร่าๆ มัวๆ ยังไปถือ
เทพสงูสดุ ทัง้ๆ ท่ีเทพทัง้หลายก็อยู่ใต้อ านาจธรรม  

ถ้าเราเอาธรรมเป็นเกณฑ์แล้วหมดปัญหา อย่างท่ีบอก
แล้ววา่ เทพนัน้เราเอาใจไม่ถกู เราก็ได้แตค่อยตามดวู่าท่านจะชอบ
อะไร จะเอาอย่างไร ท่ีเราท าไปนัน้ถูกใจท่านหรือยัง ถ้ายังไม่ได้ผล
ท่ีต้องการ  เราก็ นึกว่าท่านยังไม่ชอบใจ เราก็ ต้องยัก ย้าย
เปล่ียนแปลงวิธีท่ีจะเอาใจใหม่ จนกระทัง่ไม่มีท่ีสิน้สดุ  

แตถ้่าเราถือธรรมเป็นใหญ่ เราจะเป็นตวัของตวัเอง เพราะ
ธรรมมีกฎมีเกณฑ์ คือความเป็นไปตามเหตุตามปัจจยั แล้วก็ขึน้
ต่อปัญญาของเรา ถ้าเราพัฒนาปัญญาของเราให้รู้ธรรม คือ รู้
เข้าใจกฎธรรมชาติแล้ว เราก็ท าได้ถกูต้องเอง ถึงตอนนีเ้ราก็ไม่ต้อง
เคว้งคว้าง ไม่ต้องวุ่นวายห่วงกังวลอยู่ภายนอก แต่หนัมาตัง้หน้า
ตัง้ตาพัฒนาตัวเอง โดยพัฒนาปัญญาขึน้มาให้รู้ธรรม ให้เข้าถึง
ธรรม เพ่ือจะท าอะไรๆ ได้ถกูต้อง  

พูดสัน้ๆ ว่า ถ้านับถือเทพเป็นใหญ่ ผลท่ีต้องการจะได้



๑๒   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

หรือไม่ก็อยู่ท่ีใจของเทพว่าท่านจะชอบหรือไม่ ทางฝ่ายเราก็ต้อง
คอยอ้อนวอนเอาใจท่าน และรอให้ท่านบันดาลให้ แต่ถ้านับถือ
ธรรมเป็นใหญ่ ผลท่ีต้องการจะได้หรือไม่ ก็อยู่ท่ีปัญญาของเราเอง 
ท่ีจะศึกษาให้รู้เหตุปัจจยั แล้วก็ท าขึน้มาด้วยเร่ียวแรงความเพียร
พยายามของเราเอง 

ถ้านับถือเทพเป็นใหญ่ เราก็ ต้องหวังผลจากการดล
บนัดาล และเป็นนักอ้อนวอน แต่ถ้านับถือธรรมเป็นใหญ่ เราต้อง
หวงัผลจากการกระท า และเป็นนกัสร้างสรรค์ 

การท่ีมีปัญญารู้เข้าใจธรรมแล้วปฏิบัติได้ถูกต้องน่ีแหละ 
คือการท่ีมนุษย์พัฒนาขึน้เป็นผู้ประเสริฐ ผู้ มีชีวิตท่ีดีงาม และมี
ความสุขอย่างแท้จริง พ้นจากความทุกข์ ถึงตอนนีแ้ม้แต่เทพ
ทัง้หลายก็หันมากราบไหว้บูชามนุษย์นัน้ เพราะมนุษย์นัน้ได้
กลายเป็นพทุธะแล้ว  

พดูสัน้ๆ ว่า ด้วยการพฒันาปัญญาให้เข้าถึงธรรมท่ีสงูสุด 
มนษุย์ก็กลายเป็น “พทุธะ” ผู้ประเสริฐเหนือเทพ 

พระพุทธเจ้าทรงเป็นแบบอย่างของมนุษย์ท่ีได้พฒันาตน
แล้วสูงสุด เป็นบุคคลท่ีสมบูรณ์ เทพและพรหมทัง้หลายก็หันมา
น้อมนมสัการ จงึมีค าปลกุใจชาวพทุธอยู่เสมอว่า  

“พระสัมมาสัมพุทธเจา้ ท ัง้ที่ เป็นมนุษยน่ี์แหละ 

เม่ือไดฝึ้กฝนพระองคด์แีลว้ มพีระหฤทยัที่ อบรม

ถึงที่แลว้...แมเ้ทพทัง้หลายกน็อ้มนมสัการ” 

(องฺ.ฉกฺก.๒๒/๓๑๔) 
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ข้อความนีเ้ป็นการให้ก าลังใจแก่ชาวพุทธอยู่ตลอดเวลา 
ชาวพุทธจะต้องนึกถึงคติข้อนี ้อย่ามัวแต่มองหาท่ีพึ่ง หวังความ
ช่วยเหลือ รออ านาจดลบันดาลภายนอก แต่ต้องถือธรรม คือตัว
ความจริง และกฎเกณฑ์ของธรรมชาติเป็นใหญ่ แล้วก็พัฒนา
ปัญญาให้รู้ความจริง ให้เข้าถึงธรรมชาตินัน้ แล้วปฏิบติัให้ถูกต้อง
ตามความจริงท่ีเรียกวา่ “ธรรม” ชีวิตของเราก็จะดีงาม  

หลกัการท่ีว่ามานีเ้ป็นการประกาศอิสรภาพของมนษุย์ว่า 
เม่ือมนษุย์พัฒนาตัวเอง เข้าถึงธรรมอย่างนีแ้ล้ว มนุษย์ก็จะเป็น
สตัว์ผู้ประเสริฐ เป็นอยู่ด้วยปัญญา ท่ีท าอะไรๆ ได้อย่างเป็นอิสระ 
เป็นพทุธะท่ีกลา่วเม่ือกีนี้ว้า่ แม้แตเ่ทพและพรหมก็น้อมนมสัการ  

การประสติูของเจ้าชายสิทธัตถะ โดยสาระก็หมายถึงการ
เกิดขึน้ของพระพทุธเจ้า และการเกิดขึน้ของพระพทุธเจ้า ก็คือการ
ท่ีมนุษย์ได้พัฒนาปัญญา รู้แจ้งธรรมโดยสมบูรณ์ ถึงความเป็น
อิสระ เป็นบคุคลผู้ เลิศประเสริฐสงูสดุ เหนือกวา่เทพพรหมทัง้ปวง 

ดงันัน้วันวิสาขบูชานีจ้ึงถือว่าเป็นวันประกาศอิสรภาพ
ของมนุษย์ จะเรียกว่าเป็นการปฏิวติัครัง้ใหญ่ในประวติัศาสตร์
ของมนษุยชาติก็ได้ เพราะก่อนหน้านัน้มนษุย์ทัง้หลายมีชีวิตและ
สงัคมท่ีขึน้ต่อเทพเจ้า มัวแต่หวังพึ่ง และกลัวการดลบันดาลจาก
อ านาจของเทพเจ้ากนัตลอดมา ศาสนาทัง้หลายก็สอนกันมาอย่าง
นัน้ จนถึงพุทธศาสนาจึงมีการเปล่ียนแปลงใหม่อย่างท่ีกล่าว
ข้างต้น ดงัวาทะท่ีพระพทุธเจ้าตรัสไว้อย่างท่ียกมาให้ฟังนัน้ 

 



๑๔   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

ความหมายท่ีประสานสืบเน่ืองกนั ของการประสูติ-ตรัสรู้-
ปรินิพพาน 

ค าตรัสทัง้หมดมีความหมายสมัพนัธ์กนั ทัง้วนัประสติู ตรัสรู้ 
ปรินิพพาน  

วันประสูติท่ีตรัสอาสภิวาจานัน้ บอกว่าการเกิดขึน้ของ
พระพทุธศาสนาเป็นการประกาศอิสรภาพของมนษุย์ ให้รู้ว่ามนษุย์
สามารถพัฒนาตนให้ประเสริฐ ให้มีความดีงาม มีความสมบูรณ์ 
และหลุดพ้นจากทุกข์ มีอิสรภาพได้ แต่การท่ีจะเป็นมนุษย์ผู้
ประเสริฐได้อย่างนัน้ ก็จะต้องพัฒนาตัวให้รู้ธรรม เข้าถึงธรรม
อย่างท่ีกลา่วมาเม่ือกี ้

ในวาระแห่งการตรัสรู้นัน้ พุทธพจน์ท่ีตรัสว่า  “ยทา หเว 
ปาตุภวนฺติ ธมฺมา” เป็นต้น เป็นวาทะท่ีแสดงหลกัการนีช้ดัเจนว่า 
เม่ือพระพุทธเจ้าได้ทรงหยั่งรู้ถึงธรรม คือกฎแห่งความจริงของ
ธรรมชาติแล้ว พระองค์ก็หมดสิน้ความสงสัย มีความสว่าง บรรลุ
อิสรภาพโดยสมบรูณ์ เทา่กบับอกวา่ การท่ีมนษุย์จะประเสริฐได้ ก็
ต้องพฒันาตน ไม่ใช่อยู่เฉยๆ จะดีขึน้มาเอง มนษุย์นัน้ถ้าไม่ฝึกตน 
ไม่พฒันาแล้วหาประเสริฐไม่ เม่ือพฒันาตวัเองจนเข้าถึงธรรมแล้ว 
น าธรรมมาใช้ประโยชน์ได้ จงึจะเป็นผู้ประเสริฐจริง  

แต่ท าอย่างไรมนุษย์จะได้ใช้ธรรมพฒันาตนเองให้เข้าถึง
ธรรมได้ พระพุทธเจ้าก็ตรัสย า้เตือนไว้ตอนปรินิพพาน เป็นปัจฉิม
วาจาว่า “เธอทัง้หลาย จงยงัความไมป่ระมาทใหถึ้งพร้อม” เป็นการ
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ตรัสเตือนว่า ชีวิตของเราไม่เท่ียงแท้แน่นอน ส่ิงทัง้หลายรอบตวัก็
ไม่เท่ียงแท้แน่นอน สงัขารทัง้หลายเส่ือมสลายไปเป็นธรรมดา เรา
จะน่ิงนอนใจอยู่ไม่ได้ ต้องกระตือรือร้นขวนขวาย ใช้เวลาให้เป็น
ประโยชน์ เราจึงจะเข้าถึงธรรมและใช้ธรรมให้เป็นประโยชน์ แล้ว
บรรลุความเป็นผู้ ประเสริฐ มีอิสรภาพได้ ปัจฉิมวาจาตอน
ปรินิพพานย า้ท่ีจดุนี ้

เป็นอันว่า ในการประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานนี ้มีพุทธ
พจน์ท่ีตรัสหลกัการไว้ครบวงจร คือ  

๑. ประสูติ = ประกาศอิสรภาพให้มนษุย์รู้ตวัว่า เราสามารถ
พฒันาตนให้ประเสริฐ พ้นทกุข์ มีชีวิตท่ีดีงามสมบรูณ์ได้ 

๒. ตรัสรู ้= ทรงเตือนว่า เราจะมีชีวิตท่ีประเสริฐดีงามเป็น
อิสระอย่างนัน้ได้ เราจะต้องเข้าถึงธรรมด้วยการพฒันาตนจนหยั่ง
รู้เข้าถึงธรรม 

๓. ปรินิพพาน = ตรัสเตือนว่า การท่ีจะพฒันาตนเข้าถึง
ธรรมได้ส าเร็จ เราจะต้องมีความไม่ประมาท ใช้เวลาท ากิจกรณีย์
ให้เตม็ท่ี 

เท่าท่ีพูดเลยออกไปข้างนอกนิดหน่อยนี ้เป็นการอธิบาย
ความหมายของวิสาขบชูา ในแง่ตา่งๆ พอเป็นตวัอย่าง 

 



๑๖   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

คติจากพทุธประวติั: จากพระโพธิสตัว ์สู่ความเป็น
พระพทุธเจา้ 

ทีนีพู้ดในแง่ของพุทธประวติัเอง วันวิสาขบูชาท่ีว่าเป็นวัน
ประสูติ ตรัสรู้  ปรินิพพานของพระพุทธเจ้านัน้ ก็คือเป็นวันท่ี
เก่ียวกับพทุธประวติั ประวติัของพระพทุธเจ้าเม่ือว่าโดยย่อ ก็มี ๒ 
สว่น 

ช่วงแรก เป็นประวติัแห่งการบ าเพ็ญบารมี คือการพฒันา
ตนด้วยการประกอบคณุงามความดีต่างๆ  สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม 
ส่ิงท่ีเป็นกุศล โดยเฉพาะการช่วยเหลือผู้ อ่ืน โดยเสียสละได้แม้แต่
ชีวิตของตน ส่วนแรกนีเ้ป็นตอนบ าเพ็ญบารมีเ ม่ือยังเป็นพระ
โพธิสตัว์ 

ช่วงที่สอง เป็นประวติัหลังจากตรัสรู้แล้ว คือเม่ือพัฒนา
พระองค์เองสมบูรณ์แล้ว บรรลุโพธิญาณเป็นพระพทุธเจ้าแล้ว ก็
เสด็จออกบ าเพ็ญพุทธกิจ โปรดสรรพสัตว์ โดยช่วยเหลือเพ่ือน
มนษุย์ เป็นช่วงท่ีไม่มีอะไรต้องท าเพ่ือตนเองแล้ว ท าประโยชน์แก่
ผู้ อ่ืนอย่างเดียว 

ตอนท่ียังบ าเพ็ญบารมีเพ่ือพัฒนาตนเองนัน้ก็ช่วยเหลือ
ผู้ อ่ืนด้วย แตก่ารชว่ยเหลือนัน้ไม่สมบรูณ์ เพราะอะไร เพราะตวัเอง
ก็ยังไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากยังไม่รู้แจ้งถึงความจริงแท้ คือยังไม่ได้
ตรัสรู้ธรรม ฉะนัน้การชว่ยเหลือ จึงอยู่ในขอบเขตของการช่วยชีวิต 
และชว่ยเหลือปลดเปลือ้งความทกุข์ ความยากจนแร้นแค้นเป็นต้น 
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แตย่งัไม่สามารถให้ส่ิงท่ีประเสริฐสงูสดุของชีวิต ซึ่งให้ได้ต่อเม่ือถึง
ตอนท่ีเป็นพระพทุธเจ้า 

นีคื้อพุทธประวัติ ซึ่งโดยย่อมีสองตอน ถ้าพดูอย่างภาษา
สมยัใหม่ก็คือ 

๑. ชว่งต้น เป็นชว่งพฒันาตนเอง 
๒. ชว่งหลงั เป็นช่วงท่ีพฒันาตนเองสมบูรณ์แล้ว ก็ช่วยให้

ผู้ อ่ืนพฒันาตวัของเขาตอ่ไป  
คติจากพุทธประวัติ จุดส าคัญอยู่ ท่ีการมองชีวิตของ

พระพทุธเจ้า แล้วท าให้รู้ตระหนกัวา่ การท่ีมาเป็นพระพทุธเจ้าได้นี ้
ก็คือประวัติแห่งการพัฒนาตนของมนุษย์ท่านหนึ่ง การพัฒนา
ตนเองของพระพทุธเจ้านี ้เราเรียกว่าการบ าเพ็ญบารมี คือการ
สร้างสรรค์คณุงามความดีอย่างยวดย่ิง 

การท าความดีนัน้ มนษุย์ทัว่ๆ ไปก็พอรู้ๆ กันอยู่ แต่การท า
ความดีท่ีเรียกการบ าเพ็ญบารมีนัน้ เป็นการท าในระดับท่ีคน
ธรรมดาท าแทบจะไม่ไหว เช่น จะให้ทาน หรือเสียสละ ก็เสียสละ
อย่างสูง ซึ่งท าได้ยาก เช่น สละอวัยวะ ตลอดจนสละชีวิตของ
ตนเอง เพ่ือรักษาความดีงาม หรือเพ่ือประโยชน์สขุของผู้ อ่ืน  

คนทั่วไปอาจจะให้เงินให้ทองกันบ้าง แค่ขนาดให้เงินให้
ทองนัน้ บางทีก็ยงัให้ได้ยาก ต่างจากท่านผู้บ าเพ็ญบารมีท่ีพฒันา
ตนเตม็ท่ีอย่างพระพทุธเจ้า ต้องให้ได้แม้กระทัง่ชีวิตของตน การท า
ความดีอย่างอ่ืนก็เหมือนกัน ท่านท าได้อย่างท่ีเรียกว่า พิเศษสุด 
หรือสดุยอด จงึสามารถพฒันาตนให้สมบรูณ์ได้  



๑๘   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

พระพทุธเจ้าต้องมีความเพียรในการสร้างสรรค์ความดีงาม 
ท ากิจหน้าท่ีของตนเอง และช่วยเหลือเพ่ือนมนุษย์ โดยมีความ
เข้มแข็งชนิดท่ีเจอทกุข์ภยัไม่พร่ัน ไม่ย่อท้อ อปุสรรคขวางหน้าไม่
กลัว กล้าสู้  อดทน ฝ่าฟันไป เอาชนะตนเองได้จนกระทั่งประสบ
ความส าเร็จ น่ีแหละคือส่ิงท่ีเป็นแบบอย่างแก่ชาวพทุธทัง้หลาย  

ฉะนัน้ เม่ือเราศึกษาพุทธประวัติ โดยเฉพาะมานึกถึงวัน   
วิสาขบูชานี ้อย่างน้อยก็ต้องระลึกถึงประวติัของพระพทุธเจ้า ให้
เห็นว่าท่ีพระพทุธเจ้าจะบรรลธุรรมส าเร็จมาได้นัน้ ไม่ใช่เป็นของ
ง่ายๆ แตก่็เป็นส่ิงท่ีท าได้ และเราก็ควรจะต้องท า 

 
ระลึกถึงพระพทุธเจา้อยา่งไร จึงจะไดส้รณะ 

การท่ีเราระลึกถึงพระพทุธเจ้าเป็นแบบอย่างนัน้ ท าให้เรา
ได้ประโยชน์หลายอย่าง ดังนัน้ ชาวพุทธจึงระลึกถึงพระพทุธเจ้า 
โดยถือเป็นสรณะ คือเป็นท่ีพึ่ง ในความหมายว่า เป็นเคร่ือง
เตือนใจ หรือเป็นเคร่ืองเตือนระลกึ โดยมีคณุคา่ท่ีเราจะได้ดงันี ้

๑. การระลกึถึงพระพทุธเจ้า เป็นการสร้างพลงัเร่ิมต้นท่ีจะ
ก้าวไปและยืนหยัดอยู่ในวิถีแห่งการพัฒนาชีวิต โดยมีความเช่ือ
ด้วยความตระหนกัรู้ว่า ตวัเรานีใ้นฐานะท่ีเป็นมนษุย์คนหนึ่ง ย่อม
มีศักยภาพอยู่ในตนท่ีจะฝึกฝนพัฒนาได้จนเป็นผู้ประเสริฐ ดังมี
พระพทุธเจ้าท่ีทรงพฒันาพระองค์ส าเร็จแล้วเป็นแบบอย่าง ความ
ตระหนักรู้อย่างนีท้ าให้เกิดศรัทธา คือ ความเช่ือมั่นในศักยภาพ
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ของมนษุย์ ท่ีเรียกว่า เกิดตถาคตโพธิศรัทธา คือ เช่ือในปัญญาท่ี
จะท าให้มนษุย์ตรัสรู้เป็นพทุธะได้  

ชาวพทุธต้องมีความเช่ือท่ีว่านีเ้ป็นจดุเร่ิมต้น หรือเป็นฐาน 
ถ้าไม่มีความเช่ือนีก้็ไม่สามารถจะเดินหน้าไปได้ เพราะฉะนัน้ 
พระพทุธเจ้าจึงทรงวางหลกัการเบือ้งต้นไว้ว่า ชาวพทุธมี ตถาคต
โพธิศรัทธา เป็นคุณสมบัติข้อแรก และพระโสดาบันเป็นผู้ มี
ศรัทธานีอ้ย่างมัน่คง ไม่หวัน่ไหว 

จะเห็นได้ชัดเจนว่า ในตถาคตโพธิศรัทธา หรือเรียกสัน้ๆ 
วา่ โพธิศรัทธานี ้ศรัทธามาด้วยกันกับปัญญา ท่ีเรียกว่า “โพธิ” คือ
เช่ือในปัญญา หมายความว่า ศรัทธาเช่ือมต่อกับปัญญา โดย
ศรัทธาเป็นจดุเร่ิมท่ีจะน าไปสูปั่ญญา ไม่ใชศ่รัทธาติดจมงมงาย 

ปัญญานีเ้ราต้องพัฒนา เม่ือเราพัฒนาไปจนตลอด เราก็
จะกลายเป็นพทุธะได้ แตถ้่าเรามวัย่อท้อ ปล่อยตวั ให้วนัเวลาผ่าน
ไป โดยไม่พัฒนาตนเอง เราก็ต้องมีชีวิตท่ีขึน้ต่อส่ิงภายนอก ต้อง
คอยรอความชว่ยเหลือจากอ านาจดลบนัดาลอยู่อย่างนัน้  

การระลกึถึงพระพทุธเจ้าท าให้เกิดศรัทธา และความมั่นใจ
ในวิถีชีวิตแหง่การพฒันาตน โดยยึดถือพระพทุธเจ้าเป็นแบบอย่าง 
น่ีคือข้อหนึ่งท่ีว่า มีความเช่ือ มีความมั่นใจในศกัยภาพของความ
เป็นมนษุย์ท่ีสามารถพฒันาได้จนเป็นพทุธะ 

๒. เม่ือเช่ือวา่ตวัเรานีฝึ้กได้พฒันาได้ และจะประเสริฐจะดี
เลิศด้วยการฝึกฝนพฒันานัน้อย่างนีแ้ล้ว ก็เป็นการบอกอยู่ในตวัว่า
เราจะต้องฝึกฝนพฒันาตน เพราะฉะนัน้โพธิศรัทธาก็จึงโยงมาหา
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ความส านึกตระหนกัในหน้าท่ีของตนว่า ในเม่ือเราเป็นมนษุย์ เรา
จะมีชีวิตท่ีดีงามประเสริฐจนกระทัง่เป็นพทุธะได้ เราจะต้องพฒันา
ตนเอง คือ ต้องศึกษาหรือต้องฝึกตนเอง นีคื้อความส านึกในหน้า
ท่ีว่า เม่ือเป็นมนุษย์แล้วก็จะต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตน ซึ่งเป็น
จิตส านกึขัน้พืน้ฐานของมนษุย์ โดยเฉพาะผู้เป็นชาวพทุธจะต้องมี
จิตส านึกในการฝึกตน หรือพฒันาตนนี้ ถ้ามิฉะนัน้ ก็ยังไม่เข้าสู่
พทุธศาสนาอย่างแทจ้ริง  

๓. เกิดก าลงัใจในการบ าเพ็ญความดี และในการพฒันา
ตนเอง การฝึกตนเองนัน้ยาก คนท่ีท าความดีอยู่ในโลก แม้แต่แค่
อยู่ในครอบครัว พอเจออุปสรรคนิดหน่อย ยังท าไม่ส าเร็จ ยังไม่
ได้ผล หรือบางทีคนอ่ืนไม่เหน็ความดีของเรา ก็ชกัจะท้อ บางทีเป็น
นักเรียนอยู่ในโรงเรียน ท าความดี แต่ครูไม่ยกย่อง ไม่เห็นคุณ
ความดี ก็ ท้อ แต่พอนึกถึงพระพุทธเจ้า ระลึกถึงประวัติของ
พระองค์ท่ีทรงบ าเพ็ญบารมีมาว่า พระองค์สู้ ไม่มีถอยเลย ขนาด
ชีวิตยงัยอมสละได้ เพ่ือท าความดีให้ส าเร็จ พอระลึกขึน้มาอย่างนี ้
ก็เกิดก าลังใจขึน้มาทันที ฮึดสู้ต่อ บอกตัวเองว่า เราเจอนิดเดียว
ท าไมถอยล่ะ พระพุทธเจ้าเจอหนักกว่าเราเยอะ พระองค์ยัง
เดินหน้าตอ่ไป 

การท่ีทา่นเลา่ชาดก และพทุธประวติัไว้ ก็เพ่ือประโยชน์ข้อ
นีแ้หละ คือเพ่ือปลกุใจและให้ก าลังใจชาวพุทธไว้ จะได้ไม่ท้อไม่
ถอย พระโพธิสตัว์ทรงเป็นตวัอย่างของการบ าเพญ็บารมีอย่างยอด
เย่ียม ฉะนัน้เด็กๆ ทัง้หลาย อย่ากลัว อย่าถอย อย่ายอมแพ้ อย่า
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ย่อท้อต่ออุปสรรค เอาพระพุทธเจ้าเป็นแบบอย่าง พระองค์พบ
อปุสรรคและความยากล าบากมากกว่าเรา พระองค์ก็สู้จนกระทั่ง
ส าเร็จ เพราะฉะนัน้ เราต้องไม่ถอย ถึงจะแพ้บ้าง ไม่ส าเร็จบ้าง ก็สู้
ตอ่ไป 

บางคนพอสอบไม่ได้ ก็ท้อแท้หมดก าลงัใจเสียแล้ว ไม่ต้อง
กลวัหรอก คนท่ีสอบได้ก็ดีแล้ว โมทนาด้วย แต่คนท่ีสอบไม่ได้ก็มี
ทางไปอย่างอ่ืน บางทีการท่ีสอบไม่ได้ อาจจะกลายเป็นจุดหัก
เลีย้วของชีวิต ท่ีจะท าให้ประสบความส าเร็จย่ิงใหญ่ก็ได้  

ลองดปูระวติับุคคลส าคญัของโลกสิ บางทีเขาไปสอบตก
หรือพลาดเข้ามหาวิทยาลยัไม่ได้ แล้วนั่นกลายเป็นจดุส าคญั ท า
ให้หันไปมองไปจับเร่ืองอ่ืนท่ีไม่เคยนึกถึง เลยกลายเป็นหัวเลีย้ว
หัวต่อของชีวิตท่ีท าให้เขาประสบความส าเร็จย่ิงใหญ่ ถ้าเข้า
มหาวิทยาลยัได้เขาอาจจะไม่ประสบความส าเร็จอย่างนัน้  

มนุษย์มีโอกาสอยู่ตลอดเวลา อย่าไปท้อไปถอย เราติด
ด่านนี ้ไม่เป็นไร ไปทางโน้น เอาใหม่ ตัง้สติ ใช้ปัญญา มีความ
เพียรเดินหนา้ แลว้สูต่้อไป พระพทุธเจ้าผจญมาหนกักว่าเรา นึกไว้
ตลอดเวลาอย่างนี ้ไม่ต้องกลวั ไม่ต้องคร่ันคร้าม เป็นคนเข้มแข็ง 
เจอทกุข์ภยัไม่พร่ัน เดินหน้าตอ่ไป นีคื้อได้ก าลงัใจ 

๔. ได้วิธีลดัจากประสบการณ์ของพระพทุธเจ้า เราทราบ
กนัดีวา่ พระพทุธเจ้ากว่าจะค้นพบธรรม ได้ตรัสรู้เป็นพระพทุธเจ้า
นัน้ พระองค์ต้องบ าเพ็ญบารมี ลองผิดลองถูกมานานเหลือเกิน 
เม่ือตรัสรู้ส าเร็จแล้ว ก็ทรงน าเอาประสบการณ์ของพระองค์มาเล่า
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ให้เราฟัง เราก็เลยได้วิธีลดั เรียกว่าแทบจะได้สูตรส าเร็จ โดยไม่
ต้องเสียเวลาและเหน็ดเหน่ือยลองผิดลองถูกอย่างพระองค์ เราก็
สบายไปเลย  

พระพทุธเจ้า นอกจากทรงประมวลประสบการณ์มาเล่าไว้
แล้ว พระองค์ยังจดัวางล าดบัประสบการณ์และส่ิงท่ีทรงค้นพบไว้
เป็นระบบเป็นกระบวนท่ีท าให้เรารู้เข้าใจและปฏิบติัได้สะดวกด้วย 
เพราะฉะนัน้จงึเป็นลาภอนัประเสริฐของเรา 

 
พทุธสรณะ คือจุดเร่ิมท่ีจะน าเราสู่อิสรภาพ 

สรุปว่า การระลึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นสรณะ  ได้
ประโยชน์ ๔ ประการ คือ 

๑. ได้โพธิศรัทธา คือ ท าให้เราเกิดความเช่ือมั่นใน
ศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ท่ีพัฒนาตนได้ จนเป็นสัตว์ท่ี
ประเสริฐสงูสดุ 

มนุษย์นีถ้้าไม่ฝึก แม้แต่จะสู้แมวก็ไม่ได้ แมวยังเก่งกว่า 
เพราะมันสามารถอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณ มันเกิดมาไม่เท่าไร 
เด๋ียวมันก็หากินได้ แต่มนุษย์น่ีลองไม่ฝึก ไม่เรียนรู้สิ หากินก็ไม่
เป็น จะอยู่ไม่รอด ต้องให้พ่อแม่เลีย้งนานแสนนาน ฝึกกันอยู่นั่น
แหละ นั่งก็ฝึก นอนก็ฝึก กินก็ฝึก ขับถ่ายก็ฝึก เดินก็ฝึก พูดก็ฝึก 
กว่าจะอยู่รอดได้เป็นสิบปี เพราะฉะนัน้ มนุษย์ถ้าไม่ฝึก ไม่เรียนรู้ 
ไม่ศึกษา ก็สู้แมวไม่ได้ แต่พอฝึกแล้ว มนษุย์ก็จะพฒันาอย่างไม่มี
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ขีดจ ากดั จะเป็นมหาบรุุษ ตลอดจนเป็นพทุธะก็ได้ มนษุย์สามารถ
พฒันาจากสัตว์ท่ีอ่อนแอแย่ท่ีสดุ ท่ีสู้แต่แมวก็ไม่ได้ จนกลายเป็น
สตัว์ผู้ประเสริฐเลิศสงูสดุ เราจงึตัง้พระพทุธเจ้าไว้เป็นแบบ  

น่ีแหละข้อหนึ่ง คือระลึกถึงพระพุทธเจ้าแล้วได้ศรัทธา
ความเช่ือมัน่ในศกัยภาพแหง่ความเป็นมนษุย์ ท่ีเป็นสตัว์ซึ่งพฒันา
ได้ ฝึกฝนได้ จนเป็นพทุธะก็ได้ 

๒. ได้จติส านึกในหน้าที่ คือเกิดความส านกึในหน้าท่ีของ
มนุษย์ ท่ีเป็นสัตว์ซึ่งต้องฝึกนัน้ว่า มนษุย์ท่ีดีจะต้องฝึกฝนพฒันา
ตนอยู่เสมอ  

ชาวพุทธควรสร้างจิตส านึกนีใ้ห้มีอยู่เป็นประจ าในจิตใจ 
ไม่ว่าจะไปไหนพบเห็นอะไร ก็มองให้เป็นเร่ืองท่ีจะฝึกตวัหรือเป็น
เร่ืองท่ีจะเรียนรู้ทัง้หมด คนท่ีวางใจอย่างนี ้นอกจากได้ประโยชน์
จากส่ิงท่ีพบแล้วก็ไม่มีทกุข์ด้วย  

คนท่ีมีทกุข์ก็เพราะวางใจไม่ถูก ไปเห็นอะไรก็มองแค่ชอบ
ใจ หรือไม่ชอบใจ ถ้าชอบใจก็อยากได้ อยากเอา ถ้าไม่ชอบใจ ก็
อยากจะหนี อยากจะหลบ จึงเกิดความทกุข์เป็นปัญหา แต่คนท่ีมี
จิตส านึกในการฝึกตนจะได้เรียนรู้เสมอ เพราะมองอะไรก็เป็น
เคร่ืองฝึกตนหมด เจอส่ิงท่ีชอบใจก็ได้ฝึกตน เจอส่ิงท่ีไม่ชอบใจก็ได้
ฝึกตน จงึดีหมด สบายหมด และมีความสขุหมดทกุสถานการณ์ น่ี
แหละยงัไม่ทนัตรัสรู้เลยก็เร่ิมมีความสขุทกุสถานการณ์แล้ว คนท่ีมี
จิตส านกึในการฝึกตน เรียกวา่เป็นมนษุย์ท่ีท าหน้าท่ีได้ถกูต้อง  
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นีข้้อสอง คือระลกึถึงพระพทุธเจ้าแล้วได้จิตส านึกในหน้าท่ี
ของมนษุย์ ท่ีจะต้องฝึกฝนพฒันาตนอยู่เสมอ 

๓. ได้ก าลังใจ คือได้พลังความเข้มแข็งแกล้วกล้า จาก
ตวัอย่างแหง่ประวติัการบ าเพญ็บารมีของพระพทุธเจ้าว่า พระองค์
ได้เพียรพยายามมาก่อนเราแล้วอย่างหนัก เราพบอุปสรรคหรือ
ความยากล าบากแค่นี ้จะไปถอยท าไม ระลึกถึงพระพทุธเจ้าทีไร  
ก็ได้ก าลงัใจสู้ตอ่ไป และเข้มแข็งย่ิงขึน้  

๔. ได้วิธีลัด คือได้ประสบการณ์ของพระองค์ท่ีตรัสรู้แล้ว 
ก็ทรงมีมหากรุณาอยากจะช่วยเหลือพวกเรา แล้วทรงน าเอา
ประสบการณ์นัน้มาเลา่ มาบอก มาจดัตัง้วางระบบไว้ และสอนให้
เหมาะกบัอปุนิสยัของเราแตล่ะคน  

การระลึกถึงพระพทุธเจ้าได้ประโยชน์มากมาย เม่ือระลึก
ถึงพระพทุธเจ้าต้องให้ได้ประโยชน์อย่างนี ้จึงจะเป็นพุทธสรณะ 
สรณะคือพระพทุธเจ้าท่ีแท้จริง 

บางคนวา่ พทุธงั สรณงั คจัฉามิ ระลึกถึงพระพทุธเจ้าเป็น
ท่ีพึ่ง นึกว่าพระองค์จะมาคอยช่วยอย่างนัน้อย่างนี  ้จะมาดล
บันดาลส่ิงนัน้ส่ิงนีใ้ห้ ถ้านึกอย่างนี ้จะไม่เป็นสรณะอันเกษม 
เพราะหวงัพึง่พระพทุธเจ้าเพียงแคเ่หมือนเทพเจ้าภายนอก เป็นคน
ออ่นแออย่างลกูแหง่ท่ีต้องคอยปลอบคอยอุ้มอยู่เร่ือยไป เม่ือไรๆ ก็
พึง่ตวัเองไม่ได้ ถ้าจะให้ถูกต้องได้ผลจริงต้องระลึกอย่างท่ีว่าเม่ือกี ้
โดยโยงมาท่ีตวัเองวา่ เราจะพฒันาตนไปจนกระทัง่เป็นผู้ประเสริฐ
ด้วยตนเอง และเป็นท่ีพึง่แก่ตนได้ 
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จากพทุธสรณะ โยงธรรมะมาถึงตวัเราดว้ยสงัฆรัตนะ 
แต่ทัง้นีก้็อย่างท่ีว่าแล้ว การระลึกถึงพระพุทธเจ้าจะเป็น

ประโยชน์แท้จริง ก็ตอ่เม่ือชว่ยโยงเราให้เข้าถึงความจริงของธรรม  
พระพุทธเจ้าท่ีได้เป็นพุทธะ ก็เพราะพระองค์ได้พัฒนา

ปัญญาจนตรัสรู้ธรรม จงึบรรลนิุพพาน มีจิตหลดุพ้นเป็นอิสระ ดบั
กิเลส ไร้ทกุข์ สามารถน าธรรมะมาใช้ประโยชน์ได้เตม็ท่ี 

เพราะฉะนัน้ การระลกึถึงพระพทุธเจ้า จึงต้องโยงต่อไปให้
ระลึกถึงธรรม อย่างน้อยเร่ิมตัง้แต่จะมองอะไร ก็มองตามเหตุ
ปัจจยั ไม่มองตามชอบใจหรือไม่ชอบใจ แค่นีก้็เป็นการเร่ิมต้นเอา
ธรรมะมาเป็นท่ีพึง่ท่ีระลึกแล้ว เป็นการได้ธรรมสรณะอย่างง่ายๆ 
ท่ีสดุ แม้จะยงัไม่รู้จกัธรรมมากมาย เอาแคห่ลกัการใหญ่วา่ มองส่ิง
ทัง้หลายตามเหตุปัจจัย แค่นีก้็เป็นการเร่ิมพฒันาปัญญา ได้เ ร่ิม
เรียนรู้ทนัที  

ส่วนคนท่ีมองอะไรตามชอบใจและไม่ชอบใจ จิตใจจะขุ่น
มัวเศร้าหมองวุ่นวาย วนเวียนอยู่กับทุกข์และสุขจากการได้ส่ิงท่ี
ชอบใจและเจอส่ิงท่ีไม่ชอบใจ ถึงจะมากล่าวค าบาลีว่า  ธัมมัง 
สรณัง คัจฉามิ ก็ว่าไปอย่างนัน้เอง ไม่ รู้ความหมาย เอามาใช้
ประโยชน์ไม่ได้ ไม่ได้ถึงสรณะท่ีแท้จริง แต่ถ้าเอาธรรมเป็นท่ีระลึก 
ถึงธรรมสรณะจริง เร่ิมมองส่ิงทัง้หลายตามเหตปัุจจยั ก็เร่ิมเรียนรู้ 
คือเร่ิมศกึษา เร่ิมได้ปัญญา และเร่ิมหลดุพ้นจากทกุข์  



๒๖   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

ตอ่ไปสรณะท่ี ๓ คือสงัฆะ ได้แก่ชมุชนของมนษุย์ท่ีพฒันา
ตนเองในระดบัต่างๆ มีทัง้ท่านท่ียังไม่ถึงจดุหมายก็มี ถึงจดุหมาย
แล้วก็มี ซึ่งรวมกันเป็นชมุชนอนัประเสริฐ เป็นประจกัษ์พยานของ
ธรรม เป็นท่ีส่ือธรรม เป็นท่ีด ารงรักษาธรรมไว้ให้แก่โลก เป็นท่ีสืบ
ต่อถ่ายทอดธรรม เป็นชุมชนแบบอย่างในการเป็นอยู่ด้วยธรรม 
และเป็นท่ีชกัน าหมู่มนษุย์ให้เข้าถึงธรรม เราถึงสังฆรัตนะโดยตัง้
ชมุชนอย่างนีไ้ว้เป็นแบบอย่าง และช่วยกันสร้างสรรค์และสืบต่อ
สงัคมอย่างนี ้ให้สงัคมเป็นสงัฆะ คือชมุชนแห่งมนษุย์ท่ีพฒันาตน
ในระดบัตา่งๆ ซึง่เราเองก็ควรจะได้เข้าไปร่วมด้วย 

หลกัการ ๓ ประการนีแ้หละท่ีเรียกว่าพระรัตนตรัย  ซึ่ง
ควรจะระลกึขึน้มาเตือนใจตนอยู่เสมอ  

๑. ระลึกถึงพุทธะ คือบุคคลท่ีเป็นแบบอย่างให้เราได้
พฒันาตนเอง ให้เช่ือมั่นในศกัยภาพของมนษุย์ และมุ่งมั่นพฒันา
ตน 

๒. ระลึกถึงธรรมะ คือความจริงของธรรมชาติซึ่งมี
กฎเกณฑ์ท่ีเราจะต้องรู้ เพ่ือจะพฒันาตนได้ส าเร็จ ให้มีชีวิตท่ีดีงาม 
และมีชีวิตท่ีสมบรูณ์ 

๓. ระลึกถึงสังฆะ คือชมุชนอนัประเสริฐท่ีสร้างขึน้ด้วย
ธรรม เป็นท่ีด ารงรักษาสืบต่อถ่ายทอดธรรม ซึ่งเราจะต้องเข้าร่วม
สร้างสรรค์ 

ชาวพุทธต้องระลึกถึงสรณะทัง้ ๓ ในความหมายอย่างนี ้
อยู่เสมอ เพราะเป็นหลกัการส าคญัของพระพทุธศาสนา เม่ือนึกถึง
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แล้วก็น ามาตรวจสอบตัวเองของพวกเราชาวพุทธ โดยเฉพาะ
ปัจจุบันนีว้่าเราได้ปฏิบัติตามหรือเปล่า อย่างน้อยในการพัฒนา
ตนเองท่ีจะต้องมีความเพียรสร้างสรรค์ ตัง้ใจมุ่งมั่น ท าแต่ส่ิงท่ีดี
งาม ท ากิจหน้าท่ีของตนให้สมบูรณ์ พร้อมกันนัน้ก็ไม่เบียดเบียน
ผู้ อ่ืน ไม่ก่อเวรภยัแก่สงัคม พร้อมท่ีจะชว่ยเหลือเกือ้กูลเพ่ือนมนษุย์ 
โดยมีความเข้มแข็ง เจอทกุข์ภยัไม่พร่ัน ไม่ระย่อ คณุความดีอย่าง
นีเ้ราท าหรือเปลา่  

ถ้าไม่ท าอย่างนี ้ก็แสดงว่าเรายังได้ประโยชน์จากพระพทุธ-
ศาสนาน้อยเหลือเกิน เรียกได้ว่ายังไม่ได้นับถือพระรัตนตรัยเป็น
สรณะ ดีไม่ ดีถ้าจับหลักไม่ถูก เราจะถอยร่นหล่นลงมาจาก
พระพทุธศาสนาด้วยซ า้ 



๒๘   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

- ๒ - 

ชาวพทุธตอ้งกูอ้สิรภาพใหแ้ผ่นดินไทย 

 

จากมนุษยป์ุถุชน มาดูจุดเร่ิมตน้วา่จะพฒันาตรงไหน 
ในการท่ีจะพฒันาคนนัน้ ลองหนัมาดูมนษุย์ปถุุชนว่าเป็น

อย่างไร เม่ือมองตามธรรมชาติของคนเราท่ีเป็นมนษุย์ปถุุชน ก็จะ
เห็นว่ามีลักษณะอย่างหนึ่ง ในบรรดาลักษณะหลายๆ อย่าง คือ
การท่ีว่าเราจะท าอะไร หรือจะมีความเพียรพยายามในการ
สร้างสรรค์อะไรหรือไม่ ก็ขึน้ตอ่ส่ิงแวดล้อมหรือปัจจยัภายนอก  

พดูเป็นหลกัการได้ว่า มนษุย์ปถุุชนนัน้เมื่อทุกข์บีบคัน้ถูก
ภยัคกุคาม ก็จะลกุข้ึนด้ินรนขวนขวาย แต่พอประสบความส าเร็จ 
สขุสบาย พน้ทกุข์ไปได ้ก็จะลงนอนเสวยสขุ พฤติกรรมอย่างนีเ้ป็น
ธรรมชาติทั่วไปของมนุษย์ปุถุชน คือคนท่ียังมีกิเลส ซึ่งจะดิน้รน
ขวนขวายเพียรพยายามขึน้มาก็เพราะทุกข์มันบีบ ภัยมันมา
คุกคาม ท าให้อยู่น่ิงไม่ได้ เช่น อดอยากบ้าง สงครามจะมาบ้าง 
นอนอยู่ไม่ได้แล้ว จึงลกุขึน้มาดิน้รนขวนขวายท าอะไรกันใหญ่ แต่
พอพ้นภยัสขุสบายแล้ว ประสบความส าเร็จ มีเงินมีทองใช้ดีแล้ว ...
สบาย คราวนีก้็ลงนอน เสวยสขุ  

เร่ืองนีส้ าคญัมาก เพราะมนษุย์ท่ียังไม่พฒันามักตกอยู่ใน
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วงจร นี  ้และ น่ีก็ คือวงจรแห่ งความ เ ส่ือมและความเจ ริญ 
หมายความว่า พอเจอทกุข์เจอปัญหาเดือดร้อนขึน้มา ก็ลุกขึน้ดิน้
รนขวนขวายขยันหมั่นเพียรสร้างสรรค์ ก็เลยร ่ารวยขึน้มา เป็นต้น 
เรียกว่าเจริญ แต่พอเจริญมีความสขุดีแล้ว ก็เฉ่ือยชา หรือถึงกับ
ลุ่มหลง ระเริง มัวเมา ตกอยู่ในความประมาท แล้วก็เส่ือมลง 
บคุคลก็ตาม ครอบครัวก็ตาม สงัคมก็ตาม ประเทศชาติก็ตาม หรือ
แม้แต่ท่ีเราเรียกว่าอารยธรรมทัง้หลาย ลองศึกษาดเูถิด โดยมาก
เป็นอย่างนี ้ 

พระพุทธศาสนาเกิดขึน้มาเพ่ือแก้ปัญหานีด้้วย คือมาสั่ง
สอนแนะน าวา่ ท าอย่างไรมนษุย์จะไม่ต้องตกอยู่ในวงจรแห่งความ
เส่ือมและความเจริญท่ีเกิดจากกิเลสของตัวเองแบบนี ้คือ ท า
อย่างไรจะพฒันาเปล่ียนแปลงมนุษย์ให้มีคณุสมบติัอย่างใหม่ให้
กลายเป็นว่า ... ไม่ว่าจะทุกข์ ไม่ว่าจะสุข ฉันก็สร้างสรรค์
ตลอดเวลา คือมีความขยันหมั่นเพียรด้วยสติท่ีคอยเตือนให้ท า
ตามท่ีปัญญาบอก  

ท่ีว่านัน้หมายความว่า เ ม่ือเราพัฒนาปัญญาขึน้มา 
ปัญญาจะเป็นตวับอกว่าอะไรจะท าให้เกิดความเส่ือม อะไรจะท า
ให้เกิดความเจริญ ตามหลกัแห่งเหตปัุจจยั เม่ือรู้ว่าอะไรจะท าให้
เกิดความเส่ือม สติจะคอยเตือนให้เราเร่งแก้ไขป้องกัน ก าจดั เม่ือรู้
ว่าอะไรจะท าให้เกิดความเจริญ สติก็เตือนให้เราสร้างสรรค์ท าส่ิง
นัน้ขึน้มา  



๓๐   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

ถ้าเราอยู่ด้วยสติ เราก็ไม่ประมาท ไม่ผัดเพีย้น ไม่หลง
ระเริง ไม่มวัเมา เราก็จะกระตือรือร้นเพียรพยายามละเว้นส่ิงท่ีรู้ว่า
ควรละเว้น และท าตามท่ีรู้ว่าควรจะท า ถ้าอย่างนี ้เม่ือเจริญแล้ว 
หรือถึงจะสุขสบายแล้ว ก็เจริญต่อไป ไม่ต้องเส่ือม นีแ้หละเป็น
จดุส าคญั  

พระพทุธเจ้าทรงให้หลักประกันว่า ถ้าเราไม่ประมาท เรา
ไม่ต้องเส่ือม ไม่ใชว่า่เม่ือเจริญแล้วจ าเป็นจะต้องเส่ือมเสมอไป แต่
ท่ีจะเส่ือมหรือไม่เส่ือมก็อยู่ท่ีเหตปัุจจยั ไม่ใชเ่ส่ือมไปโดยเล่ือนลอย 
ใครบอกว่าเส่ือมแล้วก็เจริญเอง เจริญแล้วก็ต้องเส่ือม ก็แสดงว่า
ไม่ได้ถือหลกัเหตปัุจจยั กลายเป็นลทัธิเดียรถีย์ท่ีท่านเรียกว่า อเหตุ
วาท คือลทัธิแล้วแต่โชค ลทัธิแล้วแต่เวรแต่กรรม หรือลทัธิท่ีถือว่า
ถึงคราวก็เป็นไปเอง 

ส่ิงทัง้หลายเป็นไปตามเหตปัุจจัย ก็ต้องเส่ือมไปตามเหตุ
ปัจจัย และเจริญตามเหตุปัจจัย ทีนีเ้หตปัุจจัยจะรู้ได้อย่างไร ก็รู้
ด้วยปัญญา เราก็พฒันาปัญญาขึน้มาให้รู้เหตปัุจจยั แต่ทีนีปั้ญหา
ก็อยู่ท่ีวา่เม่ือรู้แล้วจะประมาทหรือไม่ ถ้าประมาทก็อีกนัน่แหละ ทัง้
ท่ีรู้ว่าอนันีไ้ม่ดี จะเป็นเหตุให้เกิดความเส่ือม แต่มันล่อใจ ก็ไปท า
เสียน่ี เลยกลายเป็นท าเหตขุองความเส่ือม ทีนีใ้นทางตรงข้าม ทัง้
ท่ีรู้ว่าอันนีดี้ จะเป็นเหตุปัจจัยให้เจริญ ก็ผัดเพีย้น พรุ่งนีค้่อยท า 
เดือนหน้าค่อยท า หรือละเลยเสียจนหมดโอกาส น่ีเรียกว่าคน
ประมาท ก็เลยหนีไม่พ้นวงจรของความเจริญแล้วก็เส่ือม  
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พระพุทธศาสนาเกิดขึน้มา ก็เพ่ือแก้ปัญหานีด้้วย คือย า้
หลกัไม่ประมาท ให้คนทัง้หลาย แม้สขุสบายแล้วก็ยังไม่ประมาท 
คนผู้ใด ท้ังท่ีสุขสบายแล้วก็ยังไม่ประมาทได้ คนน้ันเรียกว่า
เป็นคนท่ีพัฒนาแล้ว แต่ถ้าคนไหนจะขมีขมันท าต่อเม่ือเจอทกุข์
บีบคัน้หรือภัยคุกคาม พอสุขสบายก็นอน อย่างนีก้็เป็นมนุษย์
ปถุชุนเตม็ท่ี ไม่มีอะไรท่ีแสดงถึงการพฒันา 

หลักความไม่ประมาทนี ้ควรจะเน้นเป็นพิเศษส าหรับ
สังคมไทย เพราะสังคมไทยเป็นสังคมท่ีสภาพแวดล้อมทุกอย่าง
เอือ้ให้สุขสบาย ชวนให้ประมาท แต่ทัง้ท่ีพระพุทธศาสนาย า้นัก 
ไม่ให้ประมาท แต่คนไทยกลบัมองข้ามหลกัความไม่ประมาทนีไ้ป
เสีย เลยจะได้ประโยชน์จากพระพทุธศาสนาน้อยเกินไป 

 
ปุถุชนสามญัก็แยอ่ยูแ่ลว้ ถา้หลงติดยากล่อมจะแยย่ิง่กวา่นั้น 

ย้อนมาดเูร่ืองมนษุย์ปถุชุนสามญัท่ีวา่ตามปกติก็เป็นอย่าง
นี ้คือ ต่อเม่ือถูกทุกข์บีบคัน้ภยัคุกคาม จึงลุกขึน้ดิน้รนขวนขวาย 
แต่พอสขุสบายก็นอนเสวยสขุ แล้วก็วนเวียนเราต้องมีอยู่ในวงจร
เส่ือมแล้วเจริญ เจริญแล้วเส่ือมเร่ือยไป แต่เร่ืองไม่ใช่แค่นัน้ ยังมี
คนท่ีแย่กว่าปุถุชนสามัญอีก คือ แ ม้แต่ยามทุกข์ก็ไม่ ดิน้รน
ขวนขวาย  

ตามธรรมดาโดยธรรมชาติ คนเรานัน้เวลาทกุข์บีบคัน้ภัย
คกุคาม อยู่น่ิงเฉยไม่ได้หรอก จะต้องดิน้ แต่ท่ีไม่ดิน้ หรือไม่ค่อยมี
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ก าลงัดิน้นัน้ เกิดจากเหต ุ๒ ประการ 
๑. สบายมานานจนเคยตวั จนเป็นคนเห็นแก่ง่าย หรือจะ

เอาแต่สบาย เคยตัวติดเป็นนิสัย อยู่กันในสังคมแห่งความ
สนกุสนานบนัเทิง อยู่กนัอย่างฟุ้ งเฟ้อหรูหรา ไม่เคยเหน่ือยยาก ไม่
เคยล าบาก ไม่เคยอดทนก็เลยอ่อนแอ พอมาเจอทุกข์บีบคัน้ภัย
คกุคามเข้าก็เลยท้อแท้ พอไม่ได้อย่างใจ แทนท่ีจะดิน้ก็เลยอ่อนใจ
ระย่อหมดแรงหมดก าลัง ก็ซบเซา เหงาหงอย จับเจ่า หรือคร ่ า
ครวญร้องทกุข์ไป น่ีพวกหนึง่ เรียกวา่พวกซ า้เติมตวัเอง 

๒. เจอทุกข์แล้ว เตรียมจะดิน้รนขวนขวาย หรือภัยมา 
เตรียมจะลกุขึน้สู้  แตเ่กิดมียากลอ่มเข้ามา พอได้ยากล่อมเข้า ทีนีก้็
ลืมแล้ว ไม่นึกถึงการท่ีจะต้องดิน้รนขวนขวาย เลยติดอยู่กับยา
กลอ่มนัน่เอง  

เ ร่ืองยากล่อมนีส้ าคัญนะ บางสังคมมียากล่อมมาก
เหลือเกิน ยากล่อมท่ีจะท าให้คนเจอทุกข์ไม่ลุกขึ้นดิ้นน่ี มี
หลายระดบั  

ก) อย่างง่ายๆ ก็คือ สรุา ยาเสพติด การพนนั พวกนีเ้ป็น
ยากลอ่มขัน้หยาบ มีพิษรุนแรงมาก พอไปเจอยากล่อมพวกนีแ้ล้ว 
ท่ีจะลุกขึน้ดิน้รนขวนขวาย ก็ไม่เอาแล้ว ได้แต่เมาซม ติดเพลิน 
ครึม้ใจ หวงัลมๆ แล้งๆ หลบทกุข์ หนีปัญหาไปชัว่คราว แล้วก็นอน
อีก.. ก็เลยแย่ มีแตท่รุดลงไป นอกจากนีมี้อะไรอีก 

ข) ลทัธิคอยโชค ก็มาปลอบกันว่า ไม่เป็นไรหรอกน่า มัน
เส่ือมได้มนัก็เจริญได้ พอเส่ือมๆ ไป เด๋ียวมันก็เจริญเอง เด๋ียวนีพ้ดู
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กันเยอะเหมือนกัน น่ีเรียกว่าลัทธิแล้วแต่โชค ลัทธินีไ้ม่ถูกหลัก
พระพทุธศาสนา  

บอกแล้วว่าพุทธศาสนาถือหลักเหตุปัจจัย ส่ิงทัง้หลาย
เป็นไปตามเหตุปัจจัย จะเส่ือมหรือเจริญ ย่อมเป็นไปตามเหตุ
ปัจจัย ถ้ามนุษย์ต้องการผล มนุษย์ต้องเพียรพยายามท าเหตุให้
ถกูต้อง แตพ่อไปเจอลทัธิคอยโชค ก็คิดว่าแล้วแต่โชค เด๋ียวมันก็ดี
เอง ก็เลยติดยากลอ่ม เพลินอยู่กับความหวงัท่ีเล่ือนลอย ปล่อยไป
เร่ือยๆ บางทีมันก็ไม่ดีขึน้มา บางทีมันก็ดีด้วยปัจจยัอ่ืนท่ีตวัไม่ได้
ศึกษา หรือบางทีเหตุปัจจัยร้ายมาซ า้ เติม จากวิกฤติก็ เลย
กลายเป็นวิบติั  

ยากล่อมมีเยอะ ยากล่อม ก็คือ อะไรก็ตามท่ีมาช่วย
กล่อมใจให้เพลินๆ สบายไปได้ในเวลานัน้ๆ แล้วก็เลยลืมทกุข์ลืม
ปัญหาและนอนใจ ลืมดคูวามเป็นจริง  

ค) ยากลอ่มอีกอย่างหนึ่งก็คือ ลทัธิรอคอยความช่วยเหลือ 
หรือหวงัพึ่งอ านาจดลบันดาลท่ีว่ามาแล้วตัง้แต่ต้น สังคมอินเดีย
เป็นอย่างนีม้านานแล้ว ตัง้แต่ก่อนพทุธกาล อ้อนวอนเอาอกเอาใจ
เทพเจ้าทุกอย่าง จนกระทั่งบูชายัญ หวังท่ีจะให้อ านาจย่ิงใหญ่
ภายนอกมาดลบนัดาล ช่วยเหลือ มัวแต่มองไปนอกตวั ไม่มองว่า
ตวัเราจะต้องท าอะไร คิดแต่รอให้ท่านช่วย ตวัเราก็ไม่ต้องท าอะไร 
มันจะส าเร็จหรือไม่ส าเร็จ ก็อยู่ท่ีท่าน มันขึน้ต่อท่าน ไม่ได้ขึน้ต่อ
เรา เราจะท าอะไรก็ไม่มีผล ก็ได้แต่นอนรอไป อย่างนีก้็เป็นยา
กลอ่มอีกอย่างหนึง่ ยากลอ่มนีเ้มืองไทยมีเยอะ  
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ง) แม้แต่ท่ีเรียกว่าการปฏิบติัธรรมชัน้สงู อย่างสมาธิและ
วิปัสสนา ถ้าผิดหลกัเม่ือไร ก็อาจจะกลายเป็นยากล่อมได้ทัง้หมด 
อย่าไปนกึภมิูใจวา่เราปฏิบติัธรรมแล้วจะถกู โดยเฉพาะสมาธิสมัย
นีใ้ช้เป็นยากลอ่มกนัมาก คือวา่ พอท าสมาธิได้ก็ใจสบาย หายทกุข์
หายร้อน เคยกลุ้มใจมีความเครียดก็หาย ก็มีความสุขดี ทีนีพ้อมี
ความทกุข์มาก็นัง่สมาธิแล้วก็สบาย  

 
แมแ้ต่สมาธิท่ีว่าดี เม่ือปุถุชนได ้ก็มกัเอามาใชเ้ป็นยากล่อม 

ส าหรับเร่ืองสมาธินีท้า่นก็ไม่ได้ถึงกบัประณามเสียๆ หายๆ 
ก็ใช้ได้อยู่  เพราะเป็นประโยชน์ อย่างน้อยคนเราจิตใจว้าวุ่น 
กระวนกระวาย กระสบักระส่าย ท าอะไรไม่ได้ ก็มานัง่สมาธิ ใจจะ
ได้รวม สงบลง จะได้พกั จะได้ตัง้มัน่ ประโยชน์ท่ีต้องการอยู่ท่ีตรงนี ้
แตพ่ร้อมกนันัน้เราจะได้ก าลงัด้วยนะ ไม่ใชพ่กัเฉยๆ  

การพกัด้วยสมาธินีท้ าให้เราได้ก าลงั และท าให้เราพร้อมท่ี
จะเดินหน้าต่อไป ส่ิงท่ีต้องการก็คือเอาไปใช้ประโยชน์ ไม่ใช่ว่า
สมาธิเพียงเพ่ือได้พัก ได้นอนหลับ มาเพลิน มาซม มาเสวย
ความสขุ หรือหาความสขุอยู่กับสมาธิ จนติดจมอยู่ท่ีนัน่ อนันีเ้ป็น
เร่ืองท่ีต้องระวงั เพราะท าผิดพลาดกนัเยอะ  

อย่างในเมืองฝร่ังก็มีทางเขวได้มาก เพราะฝร่ังไม่เคยเจอ
สุขสงบอย่างนี ้เขาเจอแต่ความเครียด ความทุกข์ทางจิตใจ จน
เป็นโรคจิตโรคประสาทกันมาก เม่ือไม่รู้หลกัการท่ีเป็นพืน้ฐานไว้ 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๓๕ 
 

พอได้สมาธิ ก็เลยสบาย ได้ทางออก ก็เลยมาติดยากล่อมเสียอีก ดี
ไม่ดีสมาธิท่ีใช้ผิดทางอย่างนีจ้ะพาให้สงัคมฝร่ังเส่ือมไปด้วย  

การปฏิบติัสมาธินีเ้ป็นเร่ืองละเอียดออ่น ชาวพทุธเองก็ต้อง
ระวงั สมาธินัน้ไม่ใช่เพ่ือหยุด แต่เพ่ือเดินหน้าต่อ อย่าลืมว่าสมาธิ
เป็นเพียงองค์ธรรมหนึ่งในกระบวนปฏิบัติของไตรสิกขา ซึ่งเป็น
เร่ืองของการพฒันามนษุย์ พระพุทธเจ้าตรัสไว้แล้วว่า การปฏิบัติ
ต้องด าเนินไปให้ครบไตรสิกขา ศีลเพ่ือสมาธิ สมาธิเพ่ือปัญญา 
ปัญญาเพ่ือวิมตุติ ถ้ายงัไม่บรรลจุดุหมายอย่าเพ่ิงหยดุ  

องค์ธรรมทุกอย่างในพระพทุธศาสนา อยู่ในกระบวนการ  
พฒันามนุษย์ทัง้สิน้ ถ้าองค์ธรรมไหนมาท าให้มนุษย์หยุด คือไม่
ส่งผลเป็นปัจจัยเอือ้ในการเดินหน้าต่อไป ก็ต้องสงสยัว่ามีหวงัผิด
แล้ว อันนีข้อย า้ว่า การปฏิบติัธรรมข้อใดก็ตาม แม้จะดีจะสขุ ถ้า
ท าให้เราหยุด ก็ควรสงสยัว่าคงจะปฏิบัติผิด เพราะองค์ธรรมทุก
อย่างนัน้มีไว้เพ่ือเป็นองค์ประกอบในกระบวนการพฒันามนษุย์ จึง
จะต้องเป็นปัจจยัท่ีสง่ตอ่ให้ก้าวตอ่ไปจนกวา่จะบรรลจุดุหมาย  

สมาธิมีเป้าหมายเพ่ือให้เรามีจิตตัง้มั่นแน่วแน่ ซึ่งจะเป็น
จิตท่ีเป็น กมัมนีย์ แปลวา่ ควรแก่การงาน หรือเหมาะแก่การใช้งาน 
ประโยชน์แท้อยู่ท่ีน่ี คือเอาไปใช้ และการใช้ท่ีส าคัญก็คือใช้งาน
ทางปัญญา โดยน าไปคิดพิจารณาแก้ปัญหา ค้นหาความจริง 
ตลอดจนมองดสูภาวธรรมให้เหน็ชดั เพราะจิตท่ีเป็นสมาธินีเ้ป็นจิต
ท่ีใส สงบ มั่นคง แน่วลงไป จะมองอะไรก็เห็นชดัเจนแจ่มแจ้ง จะ
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คิดอะไรก็เป็นล าดบั ไม่มีอะไรมาวุน่ มารบกวน มาบงั มาขวาง มา
แทรกแซง 

รวมความวา่ สมาธิก็เป็นองค์ธรรมในการปฏิบติัอย่างหนึ่ง
ท่ีต้องระวงั ถ้าไม่วางท่าทีให้ดีอาจจะท าให้เขว อาจจะท าให้หลง 
อาจจะท าให้ตกหลมุได้ง่าย ฉะนัน้จงึต้องย า้กันไว้มิให้ลืมว่า สมาธิ
เป็นเพียงองค์ธรรมหน่ึงที่จะส่งผลต่อไปในกระบวนการของ
ไตรสิกขาเท่านัน้ ถ้าเมื่อไรไปหลงติดในความสขุที่เกิดจากสมาธิ
นัน้ ก็จะกลายเป็นยากล่อม ซ่ึงแปลว่าผิดทางแลว้ 

ต่อเม่ือใดเราบรรลุผลส าเร็จ บรรลคุวามสมบูรณ์ของการ
พฒันาตน เป็นพระพทุธเจ้า หรือเป็นพระอรหนัต์แล้วนัน่แหละ จึง
ไม่ต้องใช้สมาธิในแง่สิกขา แต่เพราะจบสิกขาแล้ว ท่านจึงใช้เวลา
ให้ผา่นไปด้วยการเผยแผ่ธรรม บ าเพ็ญประโยชน์สขุแก่ผู้ อ่ืน เวลา
เหน่ือยขึน้มาทา่นก็นัง่สมาธิพกัผ่อน เรียกว่า “ทิฏฐธรรมสุขวิหาร” 
พวกเราก็เหมือนกัน ใช้สมาธิพกัผ่อนได้ แต่พกัแล้วอย่าไปติดเอา
สมาธิเป็นยากล่อมก็แล้วกัน  ย า้ว่าเอาสมาธิเป็นท่ีพกัได้ แต่อย่า
ให้ติดเป็นยากลอ่ม  

 

มาตรวดัระดบัการพฒันาของคน ท่ีดูไดไ้ม่ยาก 
เม่ือคนเจอทุกข์ก าลังลุกขึน้ดิน้ พอติดยากล่อมก็หยุด 

เพลิน ลืมทกุข์ไป เลยหมดแรงดิน้ น่ีแหละจึงกลายเป็นแย่ย่ิงกว่า
ปถุชุนสามญั เพราะว่าปถุุชนสามัญนัน้เม่ือถูกทกุข์บีบคัน้ หรือถูก
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ภัยคุกคาม ก็ลุกขึน้ดิน้รนขวนขวาย ต่อเม่ือสุขสบายจึงลงนอน
เสวยสุข แต่คนท่ีติดยากล่อมนีต้ ่ากว่าระดับปุถุชนสามัญไปอีก 
เพราะเจอทกุข์ก็ไม่ดิน้ ได้ยากล่อมแล้วก็สบาย เพลิน ซึมเซ่ือง ซบ
เซา ก็เพลินอยู่กับยากล่อมนัน้แหละ ไม่ไปไหน ไม่อยากท าอะไร 
ไม่แก้ปัญหา ตกอยู่ในความประมาท กลายเป็นคนท่ีนอนเสวยสขุ
ตัง้แตย่งัเป็นทกุข์อยู่ด้วยซ า้ 

พทุธศาสนาย า้เร่ืองนี ้คือ หลกัความไม่ประมาท ท่านเตือน
วา่ แม้แตเ่ป็นอริยบคุคลขัน้พระโสดาบนั หรือพระสกิทาคามี จนถึง
พระอนาคามี ตราบใดยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์แล้ว อย่านอนใจ 
อาจจะประมาทได้ตลอดเวลา มีแต่พระอรหันต์เท่านัน้ท่ีจะไม่
ประมาทได้อย่างแท้จริง เพราะคนเรานี ้เวลามีความสขุ อย่างหนึ่ง 
ยามประสบความส าเร็จ อย่างหนึง่ หรือคราวท่ีเกิดความรู้สึกภมิูใจ
ว่าเรานีดี้แล้ว อย่างหนึ่ง สามตัวนีม้ักล่อให้หย่อน หรือไม่ก็หยุด
เลย พดูสัน้ๆ วา่ ตกหลุมความประมาท  

เม่ือประสบความส าเร็จหรือมีความสุขแล้วประมาทนัน้
เห็นได้ชัด แต่คนท่ีมีความดี ถ้าเกิดความภูมิใจก็ต้องระวัง อย่าง
พระโสดาบนั ภมิูใจว่าเราได้บ าเพ็ญความดีส าเร็จมาถึงแค่นี ้พอ
เกิดความพอใจอย่างนี ้ก็ชักจะเฉ่ือย ไม่เร่งรัด ไม่กระตือรือร้น 
พระพุทธเจ้าตรัสเตือนพระอริยบุคคลท่ีเป็นอย่างนีว้่า  เธอเป็น 
ปมาทวิหารี แปลว่า ผู้อยู่ด้วยความประมาท ฉะนัน้อย่าได้นอนใจ 
ชาวพทุธต้องเดินหน้าเสมอ 
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ตามท่ีพดูมาในท่ีนี ้เราสามารถแบ่งมนษุย์ได้เป็น ๔ ระดบั 
โดยวดัจากมาตรฐานปถุชุน คือ 

๑. มนุษย์ท่ีต า่กว่ามาตรฐานปุถุชนสามัญ คือพวกท่ีเจอ
ทกุข์ ก็ไม่ดิน้ ถูกภัยคุกคามก็ไม่ต่ืนตัว ได้แต่ท้อแท้ ระทดระทวย 
จบัเจา่ หรือไม่ก็นอนเฉ่ือย เพราะติดยากล่อม เพลินไปเร่ือยๆ ส่วน
ในเวลาท่ีสุขสบายไม่ต้องพูดถึง ก็ย่ิงเพลิดเพลินหมกมุ่นมัวเมา 
เรียกวา่ ทกุข์ก็ไม่ดิน้ สขุก็นอนซมึ หรือทกุข์ก็ซม สขุก็ซมึ 

๒. มนุษย์ปุถุชนสามัญ คือพวกท่ีว่าถูกทกุข์บีบคัน้ หรือ
ถกูภยัคกุคาม ก็ลกุขึน้ดิน้รนขวนขวาย พอสบายก็ลงนอนเสวยสขุ
เฉ่ือยลงไป 

๓. มนุษย์ท่ีพัฒนาแล้ว คือพวกท่ีว่าเม่ือถูกทกุข์บีบคัน้ 
หรือถกูภยัคกุคาม ก็ลกุขึน้ดิน้รนขวนขวาย แต่แม้จะสขุสบายแล้ว
ก็ยงัเพียรสร้างสรรค์ต่อไป ไม่หยุด พวกนีน้บัว่าเข้าสู่ทางของอารยชน
แล้ว  

๔. มนุษย์ท่ีประเสริฐท่ีสุด คือยามทุกข์บีบคัน้ หรือภัย
คุกคาม ก็ไม่พลอยทุกข์ จิตใจยังปลอดโปร่งผ่องใสอยู่ได้ แล้วก็
ขวนขวายท าส่ิงท่ีควรท าตอ่ไป หมายความวา่ ในด้านการกระท า ก็
มีความเพียรพยายามสร้างสรรค์ และในด้านจิตใจ ก็มีความสขุ ไม่
ถูกทุกข์ครอบง าด้วย และแม้จะสขุแล้วก็ยังขวนขวายสร้างสรรค์
ตอ่ไป 

คนเราท่ีพัฒนาแล้วโดยมากก็ยังได้แค่ขัน้ท่ี ๓ คือถูกทกุข์
บีบคัน้ หรือภัยคุกคามก็ขวนขวายจริง แต่จิตใจไม่สบาย กระวน
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กระวาย ทุรนทุราย แม้ว่าจะไม่ประมาทก็จริง แต่ยังมีความ
เดือดร้อนใจ มีความเครียดในใจ ดงัจะเห็นกันมากในปัจจบุนันีว้่า 
ผู้ ท่ีขยันหมั่นเพียรจ านวนมากมีความทุกข์ในใจด้วย เป็นคนขยัน
จริง แตเ่ร่าร้อน เครียด ซึง่แสดงวา่ ยงัพฒันาไม่ถึงท่ีสดุ  

ฉะนัน้ คนในสมยัปัจจบุนันี ้ท่ีว่าเป็นคนขยันหมั่นเพียร แต่
จิตใจมีความเครียดมีความทุกข์นัน้ จะต้องได้รับการแก้ไขให้
พฒันาต่อไปอีก ให้เป็นคนชนิดท่ีว่า ทัง้ๆ ท่ีทกุข์ภัยบีบคัน้คกุคาม 
จิตใจก็ยังดีงามสขุสบายปลอดโปร่ง พร้อมกันนัน้ก็เพียรพยายาม
สร้างสรรค์ตอ่ไป แม้ถึงยามสขุสบายก็ไม่หยดุหรือผดัเพีย้น 

จะต้องระลึกไว้ว่า คนท่ีพฒันาแล้วนัน้ เขาจะเป็นอยู่หรือ
ท าการอะไร ก็ไม่ได้ขึน้ตอ่ความสขุความทกุข์ แต่เขาขึน้ต่อปัญญา 
ปัญญาเป็นตวัรู้ว่าอะไรควรท า หรือไม่ควรท า และสติก็คอยบอก
หรือคอยเตือน ให้เว้นส่ิงท่ีควรเว้น และให้ท าส่ิงท่ีควรท าตามท่ีรู้
ด้วยปัญญานัน้ น่ีแหละเป็นหลกัส าหรับวินิจฉัยระดบัการพฒันา
ของคน 

 
ส ารวจคนไทย วา่มีศกัยภาพท่ีจะเผชิญวิกฤติแค่ไหน 

หนัมาดูสังคมของเรา สังคมไทยเวลานีไ้ด้ประสบภาวะท่ี
เรียกวา่เป็นความทกุข์ ถึงขัน้เป็นวิกฤติการณ์ ซึ่งเป็นเวลาท่ีควรจะ
น าหลักการของพระพุทธศาสนามาใช้ได้เต็มท่ี แต่เวลานีเ้ราเป็น
อย่างไร ลองส ารวจตัวเราแต่ละคน และส ารวจสังคมไทยว่าได้
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ปฏิบติัตามหลกัการของพระพทุธศาสนาท่ีวา่มานีแ้คไ่หนเพียงไร  
เวลานีเ้ราถูกทุกข์บีบคัน้ ถูกภยัคกุคามแล้ว เราลกุขึน้ดิน้

รนขวนขวาย มีความขยันหมั่นเพียรท่ีจะสร้างสรรค์หรือเปล่า หรือ
วา่เราไปติดยากลอ่ม ติดสรุา ยาเสพติด การพนนั นีพ้วกท่ีหนึ่งเห็น
ง่าย หรือเลยจากนัน้อีกพวกหนึ่งก็ไปติดลัทธิอ้อนวอน ลัทธินอน
คอยโชค ลทัธิหวงัผลดลบนัดาล จนกระทัง่ติดสมาธิเป็นยากล่อม 
ถ้าติดก็ต้องรีบลกุขึน้มาแก้ไขกนั  

ท่ีจริง เร่ืองติดยากล่อมนีเ้ป็นปัญหาของสงัคมไทยมานาน
แล้ว ไม่ใชมี่เฉพาะเวลานี ้แต่เวลานีเ้ป็นตอนส าคญัท่ีเราจะต้องรีบ
แก้ไข ถ้าไม่แก้ตอนนีส้งัคมจะเลวร้ายหนกัลงไปอีก เพราะวิกฤติจะ
กลายเป็นวิบัติ แต่ถ้าแก้เสียตอนนี ้วิกฤติก็มีทางท่ีจะกลายเป็น
วิวฒัน์ คนท่ีฉลาดต้องเอาวิกฤติเป็นวิวฒัน์ให้ได้ เพราะวิกฤติเป็น
ช่วงต่อระหว่างวิบัติกับวิวัฒน์ หมายความว่า ถ้าท าดี ท าถูก 
วิกฤติก็จะกลายเป็นวิวัฒน์ แต่ถ้าท าไม่ดี ท าไม่ถูก ก็จะ
กลายเป็นวิบัตไิปเลย 

ตอนนีส้ังคมไทยมาถึงช่วงหัวเลีย้วหัวต่อท่ีส าคัญ ยามมี
ทกุข์นี ้ถ้าเราลกุขึน้ดิน้รนขวนขวาย ก็จะเป็นโอกาสแห่งการพฒันา
คน ย่ิงถ้ามองสังคมในวงกว้าง ก็เป็นโอกาสดีเลิศท่ีจะพัฒนา
มนุษย์ เพราะคนเราเรียนรู้ได้มากจากปัญหา ได้ศึกษาจาก
ความทุกข์ 

ขอให้ส ารวจดเูถิด คนท่ีจะพฒันาจากการมีความสขุหาได้
ยาก ในประวัติบุคคลส าคัญ และประวัติศาสตร์ของชาติท่ีเจริญ
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ทัง้หลาย จะเห็นแต่มนษุย์ทีพ่ฒันาจากการแก้ปัญหา และเข้มแข็ง
ข้ึนมาจากการเผชิญทกุข์ทัง้นัน้ ส่วนคนหรือชาติประเทศท่ีสบายมี
ความสขุแล้ว ไม่มีอะไรจะให้สู้  หรือคิดแก้ไข ก็เลยไม่มีอะไรจะให้
ใช้ความคิด ท าให้โน้มไปในทางท่ีจะหลงเพลิดเพลิน เพราะฉะนัน้
คนท่ีมีความสุขแล้วนี ้ถ้าไม่มีคนสอนท่ีดี หรือไม่มีกัลยาณมิตร 
และตวัเองก็ไม่รู้จกัคิด ไม่หาแบบฝึกหดัมาท า จงึเจริญยากท่ีสดุ  

คนท่ีมีความทกุข์นัน่แหละ ทกุข์มนัจะสอน คือมันท าให้เรา
ต้องดิน้รนหาทางออก คิดแก้ไข ใช้ก าลงั ใช้ฝีมือ เรียกว่าได้ใช้ทัง้
สมองและมือเตม็ท่ี รวมทัง้เท้าก็ต้องเคล่ือนไหวไม่ได้หยุด จึงได้ฝึก
ตวัเองตลอดเวลา เป็นอันว่า คนเราเรียนรู้และพฒันาตนเองจาก
การพยายามแก้ปัญหา ท่ีส าคัญอย่างย่ิงก็คือ เม่ือเราพยายาม
แก้ไขปัญหา เราก็ได้พัฒนาปัญญา เพราะเราต้องคิด พอเราคิด
หาทางแก้ไขปัญหา ปัญญาก็ค่อยๆ เกิดขึน้มา ย่ิงถ้าเป็นคนรู้จัก
คิด หรือคิดเป็น ก็ย่ิงก้าวไปไกล  

ถ้าไม่มีปัญหาให้คิด แล้วปัญญาจะพัฒนาได้อย่างไร 
ถ้าไม่มีโจทย์เลขแล้วเราจะคิดเลขเก่งได้อย่างไร ถ้าไม่ท า
แบบฝึกหัด จะเกดิความช านาญได้อย่างไร 

ฉะนัน้คนท่ีเกิดมากับความสุข ถ้าไม่ระวังตัวให้ดี มัว
ประมาทอยู่ก็เสียเปรียบมาก ส่วนคนท่ีเกิดมาเจอความทุกข์ เม่ือ
วางใจถูกก็ได้เปรียบในแง่ท่ีจะพฒันาตนเอง อนันีเ้ป็นคติส าคญัท่ี
จะต้องเอาไว้สอนลกูหลาน  

ขอให้จ าไว้ว่า ชีวิตก็ตาม สังคมก็ตาม ท่ีไม่มีแบบฝึกหัด 
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ย่อมยากท่ีจะพฒันา เพราะฉะนัน้ คนใดสงัคมใด ได้เจอทกุข์ภัย
และความยากล าบากมามาก เป็นผู้ ท่ีท าแบบฝึกหดัมาแล้ว ก็จะ
เก่งกล้าสามารถและประสบความส าเร็จ ชีวิตใดสังคมใดอยู่สุข
สบายกต้็องไม่ประมาท ให้รีบหาแบบฝึกหัดมาท า 

 
เร่ิมแต่ในครอบครัว ก็ตอ้งดูพอ่แม่วา่ช่วยใหลู้กพฒันาหรือไม่ 

อย่างคนท่ีประสบความส าเร็จมาเป็นพ่อเป็นแม่ เป็น
หวัหน้าครอบครัวในปัจจบุันนี ้หลายท่าน ในอดีตยากจนข้นแค้น 
ตอนเป็นเด็กล าบากมาก บางวันมีรับประทาน บางวนัไม่มี ต้อง
ช่วยพ่อแม่หาเงิน ขยันอดทนดิน้รนขวนขวาย จนกระทั่งประสบ
ความส าเร็จ ครอบครัวเป็นปึกแผน่ ร ่ารวย  

พอร ่ารวยแล้วก็คิดว่า เราล าบากมานกัหนาแล้ว ถึงลกูเรา
ก็ขอให้เขาสบายให้เตม็ท่ี คิดอย่างนีแ้ล้ว ก็เลยบ ารุงบ าเรอลกูใหญ่ 
บางทีก็เลยกลายเป็นเสียไป เพราะอย่างท่ีบอกแล้วว่า สุขไม่ช่วย
ให้คนได้เรียนรู้ แตค่นเราเรียนรู้จากการแก้ปัญหา ฝึกหดัพฒันาตน
จากการเผชิญความทกุข์ยากล าบาก  

คนท่ีเ กิดมาท่ามกลางความพร่ังพร้อมสุขสบาย จึง
เสียเปรียบหลายอย่าง เร่ิมแต่ไม่มีเคร่ืองทดสอบ ไม่มีแบบฝึกหัด 
ไม่ได้ทัง้ความเข้มแข็งในการดิน้รนต่อสู้  ไม่ได้ทัง้ทกัษะจากการฝึก
พฤติกรรม และไม่ได้ทัง้ปัญญาในการคิดแก้ปัญหา ขอย า้ว่าสอง
อย่างนีส้ าคญัย่ิงนกั คือ 
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๑. ความเข้มแข็ง ความหนักแน่นมั่นคง ท่ีจะท าการ
ทัง้หลายให้ส าเร็จด้วยความพากเพียรขยนัอดทน 

๒. ความรู้คิดรู้พิจารณาใช้ปัญญาแก้ปัญหา ท าการ
สร้างสรรค์ พฒันาตนให้เจริญงอกงามมีความสามารถย่ิงขึน้ไป 

คนที่เกิดมากับความสุขนัน้ สองอย่างนี้ได้ยากเหลือเกิน 
คือที่จะได้ความเข้มแข็งทนทาน และได้ปัญญาแก้ปัญหานี้ยาก 
ฉะนัน้ พ่อแม่ต้องเป็นกัลยาณมติรท่ีดี คือเป็นคนท่ีระวังไม่ให้
ลูกตกอยู่ในความประมาท รู้จักหาแบบฝึกหัดให้ลูกท า 

ถามว่า ถ้าเป็นอย่างท่ีว่านัน้ พ่อแม่หลายรายท่ีเคยทุกข์
มาแล้ว พอประสบความส าเร็จสขุสบายก็คงต้องประมาท แต่บาง
คนก็ยงัไม่เหน็ประมาท ก็ยงัขยนัขนัแข็งตอ่ไป ท าไมเป็นอย่างนัน้ 

ค าถามนีต้อบไม่ยาก เพราะว่าพ่อแม่เหล่านัน้ดิ น้รน
ขวนขวายมานานจนเป็นนิสัย เคยชินอย่างนัน้แล้ว แม้จะมี
ความสขุสบายขึน้มา ความเคยชินเก่าก็ท าให้ขยันต่อไป แกอยู่น่ิง
ไม่ได้  

แต่ก็จะเห็นได้ว่าหลายคนหนีไม่พ้น บางคนเคยทุกข์มา
มาก แต่ต่อมาพอประสบความส าเร็จ มีความสุข ก็หันไปมัวเมา
ประมาท มีให้เหน็ถมไป แตห่ลายคนก็อย่างท่ีว่าแล้ว ยังเคยชินกับ
นิสัยเก่า เรียกว่ามีบุญเก่าท่ีสะสมไว้ จึงอยู่ได้ แต่ลูกไม่มีบุญเก่า
สะสมไว้อย่างนัน้ เพราะฉะนัน้พอ่แม่จงึต้องถ่ายทอดบญุนีใ้ห้  

อย่าถ่ายทอดให้ลกูแต่ทรัพย์ภายนอก ควรสนใจถ่ายทอด
ทรัพย์ภายในของตวัเองนีแ้หละให้ลกู ทรัพย์ท่ีประเสริฐของเราก็คือ
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นิสัยแห่งความขยันหมั่นเพียร ความรับผิดชอบ ความเพียร
พยายามขยันอดทน ประสิทธิภาพในการแก้ปัญหา การสู้ทุกข์สู้
อุปสรรค ท่ีเราสร้างขึน้มาในตัวนีแ้หละ น่ีคือทรัพย์อันประเสริฐ 
เรียกวา่อริยทรัพย์จากภายในตวัเราแท้ๆ ท่ีควรให้แก่ลกู  

ลกูได้เงินทองภายนอกเท่าไร ก็ไม่เท่าได้อริยทรัพย์ภายใน
นี ้พอ่แม่ควรจะถ่ายทอดทรัพย์นีใ้ห้ได้  

อย่าไปมัวแต่นึกให้ลูกมีความสุข ไม่ทุกข์อย่างเรา ไม่
จ าเป็นตอ้งใหเ้ขาทกุข์อย่างเราหรอก แต่ขอให้ถ่ายทอดอริยทรัพย์
ให้เขาด้วย คือคุณสมบัติของตัวเอง ที่ได้มาระหว่างที่เพี ยร
พยายามสร้างเนือ้สร้างตวันัน้แหละ  

 
วิกฤติท่ีแทข้องสงัคมไทย ไม่ใช่วิกฤติเศรษฐกิจ 

ท่ีวา่มานีเ้ป็นเร่ืองในระดบัชีวิตส่วนตวัและครอบครัว เร่ือง
ของสังคมก็เหมือนกัน ในสังคมท่ีมีความสุขสบาย คนทัง้หลาย
ย่อมมีความโน้มเอียงท่ีจะเห็นแก่ง่าย เห็นแก่ความสะดวกสบาย 
ลุ่มหลงเพลิดเพลินมัวเมาฟุ้ งเฟ้อส าเริงส ารวย และพร้อมกันนัน้ก็
จะออ่นแอใจเสาะเปราะบาง เม่ือเป็นอย่างนัน้แล้ว เวลาเจอทกุข์ก็
มกัสู้ไม่ไหว เพราะเคยชินกบัความเหน็แก่ง่ายสะดวกสบาย พอเจอ
ทกุข์ก็ท้อ ฉะนัน้จงึต้องปลกุใจกนัขึน้มา 

ยามวิกฤตินีเ้ป็นตอนท่ีส าคัญ และความส าคัญนัน้ก็อยู่
ท่ีว่า เราจะท าอย่างไรให้ทุกข์นีส้อนคน วิกฤติท่ีพูดกันว่าเป็น



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๔๕ 
 

โอกาส นัน้ 
๑. ต้องใช้โอกาสนัน้ ไม่ใชเ่ป็นโอกาสแตก่็ทิง้โอกาสเสียเปลา่ 
๒. โอกาสท่ีส าคญัท่ีสดุก็คือ ใช้เป็นโอกาสในการพฒันาตวั

คน 
วิกฤติการณ์ของสังคมไทย ท่ีเจอกันมานี ้ท่ีว่าเป็น วิกฤติ

เศรษฐกิจ ไม่ส าคญัเท่าไรหรอก ยงัไม่ใช่วิกฤติทีแ่ท้ วิกฤติท่ีแท้ของ
สังคมไทยซ่อนตัวอยู่ลึกกว่านัน้ และเราก าลังประสบวิกฤตินี ้
ประเทศชาติไทยจะไปดีหรือไปร้ายก็ตอนนี ้  

การสูญเสียเงินทอง หรือสูญเสียทางเศรษฐกิจนัน้ไม่เท่าไร
หรอก แต่ถ้าสูญเสียความเป็นมนษุย์นี่สิ ร้ายที่สดุ คือการสูญเสีย
คณุภาพของคน ถ้าใช้ศพัท์สมยัใหม่ในความหมายแคบๆ ของลทัธิ
เศรษฐกิจแหง่ยคุนี ้ก็วา่สญูเสียทรัพยากรมนษุย์ 

เราสูญเสียไปอย่างหน่ึงแล้ว คือสูญเสียทางเศรษฐกิจ 
อย่าให้สูญเสียซ า้สอง คือสูญเสียคุณภาพมนุษย์ด้วย  

เวลานี ้เราอยู่ในภาวะท่ีเส่ียงมาก ถ้าบริหารบ้านเมืองไม่ดี 
เราจะสูญเสียอย่างท่ีสอง คือ จะสูญเสียคุณภาพของมนษุย์ด้วย 
ถ้าสญูเสียคณุภาพของมนษุย์ก็คือสญูเสียคน ซึ่งเป็นการสญูเสียท่ี
ย่ิ ง ใหญ่กว่าการสูญ เ สีย เ งิ นทองท รัพ ย์ สินทาง เศรษฐกิจ 
เพราะฉะนัน้ วิกฤติที่แท้จริงของสงัคมที่ไทยอยู่ตรงนี้ คือ วิกฤติ
คุณภาพคน ท่ีเป็นตวัตดัสินวา่เราจะไปรอดหรือไม่  

แม้แตจ่ะแก้วิกฤติทางเศรษฐกิจได้ส าเร็จหรือไม่ ก็อยู่ท่ีตรง
นี ้คืออยู่ท่ีวา่จะแก้วิกฤติในเร่ืองคณุภาพคน ด้วยการพฒันามนษุย์
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ได้ส าเร็จหรือไม่ ถ้าเราใช้โอกาสนีไ้ม่เป็น ก็จะสญูเสียซ า้สอง เสีย
เศรษฐกิจ เสียเงินเสียทองแล้วไม่พอ จะเสียคนไปด้วย 

ตอนนีถ้้าไม่ระวงัตัง้ตวัให้ดี คนไทยจะไม่ได้อะไรขึน้มาเลย 
ดีไม่ดีก็จะไปจมกนัอยู่อย่างท่ีวา่แล้ว คือ ติดยากล่อม  

มวัลุม่หลงสรุา ยาบ้า การพนนับ้าง  
ติดลัทธิรอโชคช่วย ลัทธิรอความช่วยเหลือจากภายนอก 

รออ านาจดลบนัดาลบ้าง  
อนันีแ้หละคือการสูญเสียคุณภาพคน ซึ่งก็คือเสียคน ถ้า

เราเสียคนอย่างนีแ้ล้วเราจะไม่ฟืน้เลย เพราะจะไม่มีก าลงัท่ีจะมา
พฒันาเศรษฐกิจ ถ้าเศรษฐกิจจะดีขึน้มา ก็จะเป็นเศรษฐกิจแบบท่ี
ไม่มั่นคง ไม่ยั่งยืน เป็นของบังเอิญตามกระแส เป็นเศรษฐกิจ
หลอกๆ บวมโป่งข้างนอก แตก่ลวงข้างใน  

อย่าลืมวา่ตอนท่ีผา่นมานี ้เราบอกว่าท่ีเกิดวิกฤติเศรษฐกิจ
ก็เพราะเรามีเศรษฐกิจแบบฟองสบู่ แล้วตอนนีฟ้องสบู่มันแตก 
เศรษฐกิจฟองสบู่ก็คือเศรษฐกิจท่ีไม่มีเนือ้หาสาระ ไม่มีแก่นสาร 
มองเห็นแต่เปลือกนอกโป่งใหญ่ขึน้มา เป็นเศรษฐกิจแบบลกูโป่ง 
การท่ีมนัแตกตอนนีก้็ดีแล้ว เพราะลกูโป่งยงัเล็กอยู่ ถ้าลกูโป่งใหญ่
ขึน้ไปแล้วแตกจะเป็นอนัตรายมากกว่านี ้เพราะฉะนัน้แตกเสียดี
แล้ว ภยัอนัตรายยงัน้อยหนอ่ย 

ขอย า้ว่า ตอนนีอ้ย่าให้เสียซ า้อย่างท่ีสองคือ คุณภาพ
มนุษย์ ถ้าเราฟืน้มนษุย์ไม่ขึน้ ดีไม่ดีเราจะไปเพลินกบัเศรษฐกิจอีก
แบบหนึง่ คือ เศรษฐกิจแบบยากล่อม และเศรษฐกิจแบบรวยทาง
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ลัด ซึ่งจะไม่ได้อะไรขึน้มา เพราะเป็นเพียงอีกรูปแบบหนึ่งของ
เศรษฐกิจฟองสบู่ การท่ีเศรษฐกิจฟองสบู่แตกไปนี ้น่าจะเป็นคติ
สอนใจเราให้มาสร้างสรรค์เศรษฐกิจท่ีมัน่คงยัง่ยืนกันเสียที อย่าไป
หลงกบัเศรษฐกิจแบบวบูวาบ ซึง่ไม่มีแก่นสาร 

เศรษฐกิจแบบท่ีว่า คือ เศรษฐกิจทางลัด เศรษฐกิจรวยไว 
เศรษฐกิจมกัง่าย เศรษฐกิจยากล่อม เศรษฐกิจมอมเมา เศรษฐกิจ
แบบนีไ้ม่ยั่งยืน เพราะไม่มีแก่นสารอยู่ในตวัคน คือความสามารถ
ในการผลิต และความเข้มแข็งพากเพียรในการสร้างสรรค์ พูด
ง่ายๆ ว่าไม่เป็นเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความเพียรสร้างสรรค์ และ
ความสามารถในการผลิต เพราะคนขาดคณุภาพ ไม่เป็นนักผลิต 
ไม่เป็นนักสร้างสรรค์  

 
ท่ีวา่วิกฤติเป็นโอกาส คือใชเ้ป็นส่ือพฒันาความสามารถ
ในตวัคน 

ประเทศท่ีจะเจริญทางเศรษฐกิจอย่างแท้จริง พลเมือง
จะต้องมีความสามารถในการผลิตหรือในการสร้างสรรค์ จึงจะ
สร้างเศรษฐกิจท่ีมัน่คงยัง่ยืนได้  

เศรษฐกิจท่ีม่ันคงมีแก่นน้ัน ต้องมีฐานน้ีอยู่ในตัวคน 
คือความสามารถในการผลิต และในการคดิสร้างสรรค์  

อย่างสังคมอเมริกันท่ีพูดกันนักหนาถึงความสามารถใน
การแข่งขัน ไม่ว่าจะใช้ค าไหนก็ตาม ก็คือ ต้องมีความสามารถอยู่
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ในตวัคน ถ้ามิฉะนัน้ก็จะเป็นเศรษฐกิจวบูวาบแบบยืมเขามา หรือ
เป็นเศรษฐกิจหลอกตา ท่ีไม่ยั่ง ยืนไม่มั่นคง แล้วก็จะล่อให้
เพลิดเพลินสบาย และตายใจ แล้วก็ตกอยู่ในความประมาท ย่ิง
ซ า้เติมตวัเองหนกัลงไป 

เพราะฉะนัน้ จึงกล่าวว่า เวลานี้ประเทศไทยมีวิกฤติที่
ส าคัญย่ิงกว่าวิกฤติเศรษฐกิจ ซ่ึงเ ป็นวิกฤติที่แท้คือ วิกฤติ
คุณภาพคน หรือวิกฤติในการพฒันามนษุย์ อย่าให้การสญูเสีย
ทางเศรษฐกิจนัน้ มาซ้อนด้วยการสญูเสียทรัพยากรมนษุย์ไปอีก 
เด๋ียวจะไม่มีทนุท่ีจะไปฟืน้เศรษฐกิจนัน้ขึน้มา แต่ถ้าเราตัง้หลกัให้
ดี เราเอาโอกาสนีม้าใช้ในการพฒันาคน เราก็จะได้และจะเป็นการ
ได้ท่ีเป็นแก่นสาร ท่ียัง่ยืนดีกวา่ 

เพราะฉะนัน้ จงึต้องมาย า้เร่ืองนี ้คือการท่ีจะกู้คณุภาพคน
ขึน้มา ขอให้มองย้อนดูว่า การท่ีเราสูญเสียทางเศรษฐกิจถึงขัน้
วิกฤติครัง้นี ้อาจจะเป็นได้ว่า เราได้เสียคุณภาพคนไปก่อนแล้ว
ด้วยซ า้ ใชห่รือไม่?  

เพราะเราสูญเสียคุณภาพคนนี้ไปแล้วเราจึงมาเจอกับ
วิกฤติเศรษฐกิจ ตอนนีเ้ราจงึจะต้องกู้คนขึ้นมา แล้วคนน่ีแหละ
จะมากู้เศรษฐกิจได้ แล้วจะเป็นเศรษฐกิจท่ีมั่นคงยั่งยืนอย่าง
แท้จริง คนท่ีมีคุณภาพ หรือจะใช้ศัพท์ทางเศรษฐกิจสมัยนีว้่า 
ทรัพยากรมนษุย์ท่ีดีมีคณุภาพน่ีแหละ ท่ีเราจะต้องสร้างขึน้มา 

มนุษย์ที่มีคุณภาพนัน้ ถ้าใช้ค าสัน้ๆ ก็คือมนุษย์ที่มีธรรม
นัน่เอง เชน่มีความเพียรสร้างสรรค์ มีความเข้มแข็งไม่พร่ันต่อทกุข์
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ภัย มีความไม่ประมาท เป็นคนใช้ปัญญาพัฒนาสร้างสรรค์
ตลอดเวลา ไม่ว่าจะมีทุกข์บีบคัน้หรือภยัคกุคามหรือไม่ ถึงแม้จะ
เป็นยามสขุสบาย ก็ยงัใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ต่อไป ถ้าได้อย่างนี ้
ละก็ เราไม่กลวัวิกฤติใดๆ เลย 

เป็นอันว่า ส่ิงส าคัญตอนนีก้็คือ ต้องใช้โอกาสให้เป็น
ประโยชน์ เร่ิมด้วยเสียหนึ่งแล้ว อย่าเสียซ า้สอง ถึงจะเสียด้าน
วิกฤติเศรษฐกิจแล้ว แต่ถ้าเราพัฒนาคนได้ ไม่ต้องเสียใจ เพราะ
เราได้คุ้ม เราได้ส่ิงท่ีประเสริฐกว่า เหมือนคนท่ีตกทกุข์ได้ยากแล้ว 
กลบัสร้างเนือ้สร้างตวัขึน้มาได้ จะเป็นคนท่ีเข้มแข็ง มีสติปัญญา
ความสามารถท่ีเป็นฐานอนัมั่นคงของเศรษฐกิจนัน้สืบไปอย่างยืน
ยาว 

ประเทศไทยจะเจริญก้าวหน้าก็อยู่ท่ีการใช้โอกาสตอนนี ้
ปัญหาอยู่ท่ีวา่เราจะพฒันามนษุย์ได้ส าเร็จหรือไม่ มาพฒันาคนให้
เข้มแข็ง ไม่หวั่นต่อทุกข์ภัย เป็นคนท่ีรู้จักใช้ปัญญา และมีความ
เพียรสร้างสรรค์กันเถิด ถ้าท าได้อย่างนี ้น่ีแหละคือวิกฤติเป็น
โอกาสอย่างแท้จริง  

วิกฤติเป็นโอกาสท่ีแท้อยู่ท่ีน่ี คือท าอย่างไรเราจะใช้
สถานการณ์แห่งทุกข์ภัยน้ีสร้างคุณภาพคนขึ้นมาได้  

เราจะต้องสร้างทุนมนษุย์ คือพฒันาคุณภาพของคนไทย
ขึน้มาให้ได้ อย่าไปหลงใหลกับเศรษฐกิจวบูวาบท่ีล่อตาล่อใจ ให้
อยากได้อยากเอา ถ้ามันไม่มีเนือ้หาแก่นสาร ไม่ช่วยให้มนุษย์
พฒันา แตก่ลบัท าให้มนษุย์มวัเมาออ่นแอ เราอย่าไปเอาเลย  
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อยา่เอาเลย เศรษฐกิจมกัง่าย ไส้กลวง ท่ีไร้ศกัด์ิศรี ไม่มีเกียรติ 

เราต้องเข้มแข็งท่ีจะปฏิเสธเศรษฐกิจประเภทที่ไร้แก่นสาร 
ไม่เหน็แก่การได้เงินได้ทอง ท่ีมีลกัษณะตอ่ไปนี ้คือ 

๑. เศรษฐกิจท่ีท าลายโอกาสในการพัฒนามนุษย์ ท าให้
เสียคณุภาพคนลงไป 

๒. เศรษฐกิจท่ีซ า้เติมลักษณะนิสยัไม่ดีท่ีมีอยู่ในพวกเรา
จ านวนไม่น้อย คือ การท่ีเคยสุขสบายแล้วเห็นแก่ ง่าย เห็นแก่
สะดวก เป็นคนอ่อนแอ ไม่สู้ งานยาก อย่าซ า้เติมคนไทยด้วย
เศรษฐกิจชนิดท่ีได้เงินทองมาง่ายๆ ซึง่ย่ิงจะท าให้คนไทยไม่พฒันา
ตวัเอง แล้วย่ิงเห็นแก่ง่าย เอาแต่สะดวกสบาย กลายเป็นทาสของ
สงัคมอ่ืนเขาในระยะยาวหนกัลงไปอีก 

๓. เศรษฐกิจท่ีลดคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ เศรษฐกิจใด
เราสร้างสรรค์ขึ น้มาด้วยความเพียรพยายามบากบั่น  ใ ช้
ก าลงัสติปัญญาของตนเอง ด้วยความสามารถในการผลิต อนันัน้
คือเศรษฐกิจมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ท่ีเราควรจะภูมิใจ แต่
เศรษฐกิจใดท่ีได้มาอย่างคนท่ีหมดหนทาง ต้องไปขายเนือ้ขายตวั 
หรือไปหลอกล่อมอมเมาเพ่ือนมนุษย์ อันนัน้เป็นเศรษฐกิจท่ีลด
คุณค่าของความเป็นมนุษย์ สังคมไทยเราจะเอาหรือเศรษฐกิจ
แบบนัน้? ถ้ามองเชิงเปรียบเทียบระหว่างประเทศ ก็เหมือนกับเสีย
ศกัด์ิศรี คณุไม่มีทางอ่ืนแล้วหรือ จงึต้องท าแบบนี ้ 

จริงอยู่ เศรษฐกิจหาเงินหาทองแบบนี ้บางประเทศเขา
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อาจจะท าบ้าง แตเ่ขาท าเป็นเคร่ืองเล่น อย่างสงัคมอเมริกันนี ้โดย
สว่นใหญ่ก็คือเขามีความภมิูใจในความเพียรสร้างสรรค์ เช่น ท่ีเขา
คยุอยู่ตลอดเวลาวา่เขามีความภมิูใจในสงัคมของเขา ท่ีสร้างสรรค์
อตุสาหกรรมขึน้มาด้วย จริยธรรมแห่งการท างาน (work ethic)  

ความเพียรสร้างสรรค์อนันีสิ้ ท่ีอเมริกันเขาภมิูใจ ผลส าเร็จ
ท่ีแท้ทางเศรษฐกิจสว่นใหญ่ของประเทศของเขาอยู่ท่ีน่ี ไม่ได้อยู่กับ
ส่ิงเล็กๆ  น้อยๆ ท่ีเป็นเคร่ืองเล่น ไว้ล่อเด็กๆ อย่างเช่น ลาสเวกัส 
หรือแอตแลนติกซิตี ้เป็นต้น 

อนันัน้เขาไม่ได้มีไว้ส าหรับสร้างสรรค์ประเทศของเขา แต่มี
ไว้กันคนอ่ืนไม่ใ ห้พัฒนาความสามารถท่ีจะเจริญอย่างเขา 
เพราะฉะนัน้ คนไทยเราจะต้องมีความระมัดระวังไม่ประมาท
ตลอดเวลา อย่าไปเอาเลย เศรษฐกิจมักง่ายไส้กลวง อย่างเช่น
เศรษฐกิจรวยทางลดั เรามาพฒันาคนให้เป็นฐานของเศรษฐกิจท่ี
ยัง่ยืนมัน่คงกนัดีกวา่ 

เพราะฉะนัน้ จึงขอย า้ว่า เวลานีส้ังคมไทยอยู่ในภาวะ
วิกฤติท่ีส าคัญท่ีสดุ ซึ่งส าคญักว่าวิกฤติทางเศรษฐกิจ คือ วิกฤติ
คุณภาพคน ท่ีเป็นเร่ืองของการพฒันามนษุย์ ตวัวิกฤติก็อยู่ตรงท่ี
ว่าเราจะต่ืนขึน้มาและเร่งใช้โอกาสนีใ้นการสร้างสรรค์มนุษย์ท่ีมี
คณุภาพ ไว้เป็นทนุในการพฒันาประเทศชาติระยะยาวหรือไม่ 

ตอนนีจ้ะต้องมาชว่ยกนักระตุ้นเตือนและปลกุใจ เพราะคน
ไทยนีจ้ะให้ได้อย่างท่ีพดูไปแล้วแสนยาก เน่ืองจากคนไทยจ านวน
มากก็อย่างท่ีว่าไปแล้ว เคยแต่สุขสบาย พอเจอทุกข์เข้า ก็ได้แต่
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ท้อแท้ จับเจ่า คร ่าครวญ ระทมทุกข์มาก หรือไม่ก็ไปติดยากล่อม 
มวัแตเ่พลิน ครึม้ใจกนัอยู่ 

คนท่ีทกุข์นัน้ ในด้านหนึง่ เราอย่าปลอ่ยให้เขาโดดเด่ียว ใน
สงัคมอย่างนีใ้ครมีหน้าท่ีรับผิดชอบก็มาช่วยกันหน่อย มาช่วยกัน
ปลกุใจ ปลอบใจ และให้ก าลงัใจ บางครัง้เขาจะหาเคร่ืองปลอบใจ
บ้าง เราก็รู้ทนั ผ่อนๆ สายป่านให้บ้าง แต่คอยระวงันะ อย่าให้เขา
ไปติดยากลอ่มเป็นอนัขาด ส่ิงท่ีเอามาปลอบใจหรือแม้แต่กล่อมใจ
นัน้เอาพอให้พกัใจ หายเดือดร้อนสบัสนว้าวุ่นกระวนกระวายไปได้
บ้าง โดยท่ีตวัเราเองรู้อยู่ คอยคมุไว้อย่าให้เขาไปติดยากล่อม  

ข้อนีต้้องย ้าเด็ดขาดว่าไม่ให้ติดยากล่อม เสร็จแล้วก็
ปลกุใจขึน้มา ให้เขาขยันหมั่นเพียร ให้รวมก าลงัรวมแรงมาสู้  ร่วม
ใจกันเผชิญทุกข์เผชิญปัญหา พากันเดินหน้าต่อไป สังคมจะ
พฒันาได้อย่างแนน่อน 

 
เอาทุกขเ์ป็นฐานสู่ความกา้วหน้า เอาปัญหาเป็นเวที
พฒันาปัญญา 

ขอย า้เร่ืองการสร้างสรรค์คณุสมบติัในตวัคนไทยนี ้เวลานี ้
ท่ีวา่เป็นโอกาสก็อยู่ท่ีน่ีเอง เพราะเป็นยามดีท่ีสดุ ถ้าใจเราตัง้รับมนั  

ชีวิต ครอบครัว วงศ์ตระกูล สงัคม ตลอดจนอารยธรรมท่ี
เจริญมา มักเร่ิมต้นจากการมีทุกข์ มีปัญหา ถูกทุกข์บีบคัน้ภัย
คุกคาม ลองดูประเทศปัจจุบันท่ีเข้มแข็งนัน้เป็นอย่างไร ถ้าเป็น
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ประเทศท่ีไม่ติดยากล่อม ก็จะเป็นอย่างนีท้ัง้นัน้ คือมีพลเมืองท่ี
ขยนัหมัน่เพียร เข้มแข็ง สู้  เดินหน้า โดยมีภมิูหลงัจากการต่อสู้  ดิน้
รน ขวนขวาย ถกูบีบคัน้ มีภยัคกุคาม เจอทกุข์มาก่อนทัง้นัน้ 

บางประเทศแม้กระทัง่ปัจจบุนัก็ยงัทกุข์เตม็ท่ี แม้วา่แสนจะ
แห้งแล้ง เขาก็พยายามแก้ไข เช่นท าอย่างไรจะให้ทะเลทราย
กลายเป็นป่า  มีบางคนพูดว่า คนอิสราเอลกับคนไทยนี มี้
ความสามารถคนละอย่าง เป็นการพูดให้ข าขัน เขาบอกว่า คน
อิสราเอลมีความสามารถท่ีจะท าทะเลทรายให้เป็นป่า แต่คนไทยมี
ความสามารถท่ีจะท าป่าให้เป็นทะเลทราย ก็เป็นความสามารถคน
ละอย่าง แตอ่ย่างไหนจะสร้างสรรค์กวา่กนั  

ประเทศอิสราเอลนัน้ทกุข์ภยับีบคัน้คกุคามเหลือเกิน ไหน
จะธรรมชาติแห้งแล้ง แผ่นดินเป็นทะเลทราย ไม่มีน า้ ไม่มีต้นไม้
และพืชพนัธุ์ ไหนถูกประเทศอาหรับเพ่ือนบ้านคอยจ้องจะตีอยู่ทกุ
วัน เราก็เห็นอยู่ชัดๆ ส่วนคนไทยเรานีแ้สนจะสุขสบาย ซึ่งก็เป็น
ข้อดีแล้ว แต่ท าอย่างไรคนไทยเราจะได้ประโยชน์จากข้อดีหรือข้อ
ได้เปรียบนัน้ และรู้จักใช้หลักพระพุทธศาสนา คือคติท่ีว่า คนท่ี
พัฒนาแล้วแม้สุขสบายก็ยังไม่ประมาท ยังขวนขวายเพียร
สร้างสรรค์ตอ่ไป ถ้าคนไทยท าได้อย่างนี ้เราจะได้สองเทา่ทวีคณู  

จะต้องตระหนักว่า ความไม่ประมาทน้ีแหละคือ
มาตรฐานวัดการพัฒนาของมนุษยชาติ ไทยเรามีโอกาสดีแล้วท่ี
นา่จะได้ประโยชน์ เราไม่ได้อยู่ในภาวะท่ีถูกทกุข์บีบคัน้ภยัคกุคาม
ต้องดิน้รนขวนขวาย เพราะสังคมของเราโดยพืน้เดิม อยู่กันสุข
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สบาย ในน า้มีปลา ในนามีข้าว แต่ท าอย่างไรเราจะไม่ประมาท
ด้วย ขอให้ได้อนันี ้

ถึงตอนนีเ้ราเจอแล้วนะ ทกุข์ท่ีบีบคัน้ ภยัท่ีคกุคาม ก็ขอให้
ได้ประโยชน์จากทกุข์ภยันัน้ คือ เอาทกุข์มาเป็นแบบฝึกหดัพฒันา
ตน และเอาปัญหามาเป็นเวทีพฒันาปัญญา อย่างท่ีเคยพดูบ่อยๆ 
ว่า คนฉลาดเปล่ียนปัญหาให้เป็นปัญญา คนท่ีปัญญางอกงาม
ขึน้มาได้ ก็พัฒนามาจากการคิดแก้ปัญหาทัง้นัน้ เพราะฉะนัน้ 
ปัญหาน้ีแหละเป็นทางมาของปัญญา และทุกข์ก็สามารถผัน
ให้เป็นฐานของความเจริญก้าวหน้า  ปัญหานัน้เปล่ียน
พยญัชนะตวัเดียวก็กลายเป็นปัญญา  

คนไทยจะต้องมีความสามารถอันนี้ เด็กไทยจะต้องมี
ความสามารถอัน นี้  คื อ เ ป็ น เ ด็ก ที่ สู้ ปัญหา เ ป็ น เ ด็ก ผู้ มี
ความสามารถที่จะเปลี่ยนปัญหาให้เป็นปัญญา และเปลี่ยนทกุข์
ให้เป็นความเจริญงอกงามได้ แล้วชาติไทยจะเจริญแน่แท้ จะพ้น
วิกฤติอย่างแน่นอน  

ฉะนัน้ ในการท่ีจะกู้ แผ่นดินไทย จะต้องตัง้หลกัให้ได้ เรา
อาจจะไม่ยอมรับวา่น่ีเราเสียแผ่นดิน แต่หลายคนก็พดูว่า เป็นการ
เสียอิสรภาพทางเศรษฐกิจไปแล้ว บางคนถึงกับว่าการสญูเสียครัง้
นีใ้หญ่ย่ิงกวา่กรุงแตก วา่เข้าไปอย่างนัน้เลย  

เอาละ มันจะใหญ่แค่ไหนก็ตาม ถ้าเรายอมรับจะใช้ค าว่า 
“ต้องกู้ แผ่นดินไทย” ก็ขอถามว่า เราต้องกู้อะไรก่อน เม่ือกีนี้บ้อก
แล้ววา่ ต้องกู้ตวัคน คือกู้คณุภาพในตวัคน ซึ่งเรียกสัน้ๆ ว่า ธรรมะ 
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ก็คือต้องกู้ธรรมะ ถ้าเรากู้ธรรมะได้ กกู้็แผ่นดนิไทยส าเร็จ 
 

กูธ้รรมะได ้กูแ้ผน่ดินไทยส าเร็จ 
เวลานีภ้ารกิจของคนไทยไม่ใช่แค่กู้ แผ่นดินเท่านัน้ แต่ต้อง

กู้ธรรมะด้วย  
ไม่รู้ว่าธรรมะหายไปไหนเสียมากมายแล้ว ท่ีโผล่ออกมา

เป็นลทัธิอะไรก็ไม่รู้ ทัง้ๆ ท่ีพระพทุธเจ้าประกาศอิสรภาพให้แก่มวล
มนษุย์แล้ว ตอนนีค้นไทยกลบัยอมสญูเสียอิสรภาพไปเป็นเมืองขึน้
ของใคร ไปหลงทางอยู่ท่ีไหน น่ีคือออกนอกพระพทุธศาสนา หรือ
ออกนอกธรรมะไป ยกตวัอย่างท่ีวา่เม่ือกี ้แม้แต่เอาสมาธิมาใช้เป็น
ยากล่อม กลายเป็นมิจฉาสมาธิ หรือเอามาหนุนการหาผล  
ประโยชน์ ก็คือออกนอกพระพทุธศาสนา 

สมาธิไม่ได้เกิดมาพร้อมกับพระพทุธศาสนา สมาธินีฤ้าษี 
ชีไพรในสมัยก่อนพุทธกาลเขาท าเขาใช้กันมา โยคี ฤาษี ดาบส 
มากหลายทา่นบ าเพญ็สมาธิจนได้สมาบติัชัน้สงู พระพทุธเจ้าก่อน
ตรัสรู้ยังเคยไปเรียนกับเขาเลย แต่ฤาษีโยคีเหล่านัน้มัวไปติดยา
กล่อม หรือไม่อย่างนัน้ก็เอาสมาธิไปใช้ทางฤทธ์ิเดชปาฏิหาริย์ 
แสดงความย่ิงใหญ่แข่งกนั ท าให้คนเพลิดเพลินมวัเมาย่ิงขึน้ 

ตวัฤาษีโยคีเองก็ติดยากล่อม พอได้สมาธิแล้วก็เล่นฌาน
เพลิน มีศพัท์พระทา่นเรียกวา่ “ฌานกีฬา” พวกฤาษี ชีไพร ได้ฌาน
แล้วก็ไม่ยุ่งกับใคร ตัดขาดจากสังคม นั่งเล่นฌานกีฬาไปวันๆ 
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สบาย มีความสขุ เป็นกันมานานแล้ว เขามีสมาธิกันอยู่แล้ว อย่าง
ท่ีว่าพระพุทธเจ้าก็ยังเคยไปเรียนจากเขา แต่มันไปตันอยู่กับ
ความสุขทางจิตใจ และความเก่งกาจ ไม่ก่อให้เกิดสติปัญญา 
ไม่ได้แก้ปัญหาให้จบสิน้ พระองค์จึงสอนให้เอาสมาธินัน้มาใช้
ประโยชน์อีกขัน้หนึง่ น่ีสิเป็นจุดก้าวต่อของพระพุทธศาสนา คือ 
พระพุทธศาสนาน้ันไม่หยุดแค่สมาธิ ไม่จบแค่เอาสมาบัติ
เป็นฌานกีฬา  

ถ้าเรา ไปติดยากล่อมสมาธิ เราก็เหมือนกับฤาษีโยคีใน
สมยัก่อนพทุธกาล ท่ีพระพทุธเจ้าเสด็จละออกมาแล้ว เราต้องเอา
สมาธิมาใช้ประโยชน์ในการด าเนินชีวิต และในการก้าวไปกับธรรม
ท่ีเป็นกระบวนปฏิบติัแห่งไตรสิกขาต่อไป ให้เกิดผลในการพฒันา
ชีวิต เอามาพฒันาตนเองให้ได้ อนันีแ้หละท่ีเป็นส่ิงส าคญั  

เวลานีเ้ราออกนอกธรรมะไปแล้ว หรือธรรมะหล่นหายจาก
เราไป จึงต้องกู้ ธรรมะกลับขึน้มา คือกู้ ธรรมขึน้มาในตัวคน ถ้ากู้
ธรรมท่ีวา่นีข้ึน้มาได้ ก็กู้แผน่ดินไทยส าเร็จ ขอย า้ว่า กู้ธรรมะได้ กู้
แผ่นดนิไทยส าเร็จ  

ในแง่เศรษฐกิจก็เหมือนกัน พดูสัน้ๆ ว่า เราจะกู้ เศรษฐกิจ
ได้ ต้องกู้ คุณภาพในตัวคนขึน้มา ถ้าพูดอย่างแคบๆ ก็ว่า ต้องกู้
ทรัพยากรมนุษย์ขึ น้มา ถ้า กู้คนขึ้นมาให้มีคุณภาพได้ กู้
เศรษฐกจิไทยไม่ยากเลย เช่ือไหม เพราะฉะนัน้ ต้องท าอนันีใ้ห้ได้  

ถึงเวลาต้องปลกุใจคนไทย ท่ีจริงถึงเวลานานแล้ว แต่ถ้ายัง
ไม่ท าก็ถึงเวลาอีกทีหนึ่ง ลกุขึน้ กู้ ธรรมะขึน้มาในใจคน พฒันาตัว
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คนนีใ้ห้ส าเร็จให้ได้ ให้มีคณุภาพทัง้ด้านพฤติกรรม ด้านจิตใจ และ
ด้านปัญญา น่ีแหละจงึวา่มากู้แผน่ดินไทยด้วยการกู้ ธรรมะ เพราะ
การกู้ ธรรมะนัน้จะเป็นการกู้แผ่นดินไทยไปในตวั เม่ือเรากู้ ธรรมะ
ได้ ก็กู้แผน่ดินไทยไปในตวัเอง เสร็จสิน้ไปเลย ไม่ต้องไปท า ๒ ครัง้  

แคบเข้ามาอีกชัน้หนึ่ง ถ้ากู้ คุณสมบัติในตัวคน หรือพูด
สัน้ๆ ว่า กู้ คุณภาพคน คือ กู้ ธรรมะขึน้มาในตัวคนได้ การกู้
เศรษฐกิจไทยก็ไม่ยาก 

ขอเพียงพฒันาคนไทยให้เป็นผู้มีความสามารถในการผลิต 
และในการคิดสร้างสรรค์ เราก็จะมีเศรษฐกิจท่ีมั่นคงยั่งยืน ไม่ใช่
เศรษฐกิจฟองสบู่ ไม่ใช่เศรษฐกิจทางลัด หรือเศรษฐกิจกลวงใน 
อะไรทัง้สิน้  

เด๋ียวนีนิ้ยมใช้ค าว่ายั่งยืน การพฒันาก็ให้ยั่งยืน ตอนนีเ้รา
ก็ต้องมีเศรษฐกิจท่ียัง่ยืน ซึง่จะเกิดขึน้ได้ด้วยการกู้แผ่นดินไทยโดย
กู้ธรรมะขึน้มาอย่างท่ีกลา่วแล้ว  

วนันีว้ันดี เป็นวนัวิสาขบูชา เฉพาะอย่างย่ิงเป็นวิสาขบูชา
แรกหลงัจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในผืนแผน่ดินไทย จึงขอให้เราชาว
พทุธลกุขึน้มากู้ ธรรมะให้แก่แผ่นดินไทย โดยเร่ิมต้นท่ีในหวัใจของ
เรา แล้วก็มาชวนกนั และปลกุใจกนัให้ 

๑. มีความเข้มแข็ง เจอทกุข์ภยัไม่พร่ัน 
๒. มีความเพียรสร้างสรรค์ โดยใช้สติปัญญา 
๓. ร่วมแรงร่วมใจกนัฟันฝ่า เดินหน้าตอ่ไป 
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ถ้าท าได้เพียง ๓ อย่างเท่านี ้ก็กู้ ธรรมะได้ และกู้ แผ่นดิน
ไทยส าเร็จ และท่ีท าอย่างนีไ้ม่ใช่อะไร ก็คือการปฏิบัติตามพุทธ -
จริยวัตรท่ีพระพุทธเจ้าได้ทรงพัฒนาพระองค์เองมา  เมื่อถึงวัน 
วิสาขบูชาอย่างนี ้อย่างน้อยเราต้องให้ได้ประโยชน์จากพุทธ
ประวติั คือจากการประสติู ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระองค์สัก
อย่างหนึง่  

 
ถา้กูธ้รรมไดจ้ริง ไทยมีแต่ยิง่เจริญ ไม่รู้จกัเส่ือม และ
วิกฤติก็จะกลายเป็นวิวฒัน์ 

พระพุทธเจ้าเป็นต้นแบบการพัฒนาชีวิตของบุคคล ทรง
บ าเพ็ญความดีท่ีเรียกว่าบารมีอย่างไม่หยุดยัง้ ไม่ย่อท้อ เข้มแข็ง 
บากบั่น สู้ ความยาก ผจญอุปสรรคทุกอย่างจนกว่าจะประสบ
ความส าเร็จ ถ้าคนไทยเอาพระจริยวตัรนีม้าใช้ ทกุข์ภยัเราก็ยังไม่
กลวั แล้วสขุเราจะไปกลวัอะไร สขุเราก็ย่ิงใช้ให้เป็นประโยชน์ 

ความสุขไม่ใช่จุดหมายของชีวิต สขุก็เช่นเดียวกับธรรม
ข้ออ่ืนๆ คือเป็นองค์ประกอบอย่างหนึ่งในกระบวนการพัฒนา
มนษุย์ สุข คือภาวะสะดวก เอือ้ คล่อง หมายความว่า ความสุข
เป็นปัจจัยเอ้ือต่อการกระท า หรือการท่ีจะเดินหน้าตอ่ไปได้ง่าย 

เวลาสุขนัน้ไม่มีอะไรบีบคัน้ ไม่มีอะไรติดขัด จะท าอะไรก็
ท าได้ง่าย คล่อง สะดวก ตรงข้ามกับตอนท่ีทุกข์ ซึ่งบีบให้เราต้อง
ดิน้ เพราะจ าเป็น แต่จะท าอะไรก็ติดขัดคับข้องล าบาก เช่น เงิน
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ทองก็ไม่มี สภาวะแวดล้อมทัง้หลายไม่เอือ้ ยากล าบากเหลือเกิน 
แตพ่อสขุก็คือปัจจยัทกุอย่างมันเอือ้ มันหนนุ มันช่วย แต่พอปัจจยั
เอือ้ให้ท าได้คล่อง ได้ง่าย ได้สะดวก เรากลบันอนเสีย ไม่ท า น่ีคือ
ไม่รู้จกัใช้ธรรมะ  

คนท่ีรู้จกัใช้ธรรมนัน้ ถึงทกุข์ก็ไม่กลวั กลบัเข้มแข็ง สู้  ทัง้ๆ 
ท่ียาก เราก็ท าและพฒันาตวัได้มาก ครัน้ถึงตอนสขุมา ท าได้คล่อง 
ได้สะดวก เราก็ย่ิงท าต่อไปเพราะปัจจัยเอือ้ให้ท าได้มาก ถ้าคน
ไทยเป็นอย่างนีก้็เรียกว่าไม่ประมาท จัดเป็นมนุษย์ท่ีพัฒนาแล้ว 
จะประสบความส าเร็จ และมีแตจ่ะเจริญ รับรองวา่ไม่มีเส่ือม  

พระพุทธเจ้าตรัสไว้ว่า วุฑฒิเยว ปาฏิกังขา โน ปริหานิ 
หมายความว่า ถ้าปฏิบติัตามหลกัท่ีตรัสสอนไว้โดยไม่ประมาท ก็
หวงัได้แตค่วามเจริญอย่างเดียว จะไม่มีความเส่ือม 

พุทธพจน์ท่ีตรัสนีไ้ม่ได้ขัดกับหลักอนิจจังแต่ประการใด 
เพราะหลกัอนิจจัง ท่ีว่า ไม่เที่ยง หมายความว่า เปล่ียนแปลงไป 
ไม่คงอยู่อย่างเดิม แต่ท่ีว่าไม่เท่ียงนัน้ ก็เปล่ียนแปลงไปตามเหตุ
ตามปัจจยั ไม่ใชไ่ม่เท่ียงอย่างเล่ือนลอย 

ค าว่า “เจริญ” ก็คือ เปล่ียนแปลง เป็นอนิจจงัอยู่ในตวั ค า
ว่า “เส่ือม” ก็เปล่ียนแปลง เป็นอนิจจังอยู่ในตัว เพราะว่าค าว่า
เจริญ และค าว่าเส่ือมเป็นค าท่ีแสดงความเคล่ือนไหว ไม่อยู่น่ิงๆ 
ท่ีว่าเส่ือมก็คือไม่เท่ียง ท่ีเคล่ือนไหวไปด้านหนึ่ง ท่ีว่าเจริญก็
เหมือนกนั ก็คือไม่เท่ียง ท่ีเคล่ือนไหว ไปอีกด้านหนึง่  
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เจริญแล้วเจริญต่อไป เจริญแล้วเส่ือม เส่ือมแล้วเจริญ 
เส่ือมแล้วเส่ือมต่อไป ทกุอย่างนีไ้ม่เท่ียงทัง้นัน้ คือเป็นอาการของ
ความไม่อยู่น่ิง  

เพราะฉะนัน้ ถ้าเราท าเหตุปัจจัยถูกต้อง มันเจริญแล้ว 
เจริญต่อไป มันก็ไม่เท่ียง ไม่ได้ขัดกันแต่ประการใด พระพุทธเจ้า
ตรัสธรรมะก็คือแสดงความจริง จงึไม่ขดักนัเลย  

เด๋ียวจะว่า เอ๊ะ! พระพุทธเจ้าตรัสว่า ส่ิงทัง้หลายไม่เท่ียง
แท้แน่นอน อ้าว แล้วท าไมมาตรัสตรงนีว้่า ถ้าท่านปฏิบัติอย่างนี ้
จะไม่มีเส่ือม มีแต่เจริญอย่างเดียว ถ้าเข้าใจดีแล้ว จะเห็นว่าไม่
ขัดกัน แต่กลับสอดคล้องกันและหนุนกัน คือ เป็นหลักธรรมใน
ภาคปฏิบติัท่ีเอาความรู้ในสจัธรรมมาใช้ประโยชน์  

ย า้อีกทีว่า ถึงเวลาแล้วท่ีเราจะต้องลุกขึน้มา จะใช้ค าว่า 
“กู้แผ่นดินไทย” หรือจะใช้ค าอะไรก็ตาม ก็ให้เข้าใจความหมาย
อย่างท่ีกลา่วมาแล้ววา่ บดันี้เป็นเวลาที่ส าคญัที่สดุ ที่จะต้องท าให้
วิกฤติของเมืองไทยนี้ เป็นจุดตัง้ต้นของวิวฒัน์  ขออย่าให้เป็นจุด
น าไปสู่วิบัติ ถ้าเราปฏิบัติถูกต้อง ก็แน่นอนว่าวิกฤติจะน าไปสู่
วิวฒัน์ คือความเจริญงอกงาม ด้วยการท่ีเรากู้ ธรรมขึน้มาได้ในผืน
แผ่นดินไทย ให้ธรรมนีแ้พร่กระจายไปในหัวใจคน และใน
สงัคมไทยทัง้หมด  

ถ้าท าได้อย่างนี ้เราก็จะได้ประโยชน์จากวนัวิสาขบูชา จึง
ขอให้เป็นเหมือนกับการนัดหมายว่า ให้วันวิสาขบูชาน้ีเป็น
จุดเร่ิมต้นของการท่ีจะเปล่ียนวิกฤตใิห้เป็นวิวัฒน์กันต่อไป  
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ขออนโุมทนาโยมญาติมิตรสาธุชนทกุท่าน ท่ีได้มาประชมุ
ฟังธรรมกันในวนันี ้ด้วยจิตใจท่ีเป็นกุศล ประกอบด้วยศรัทธาต่อ
ธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เม่ือศรัทธาแล้วก็จะต้องน าไปสู่
การปฏิบติั  

นอกจากนี ้เราต้องมีเมตตา มีจิตใจหวงัดี ปรารถนาดี เป็น
มิตรต่อกัน แล้วมาร่วมมือกัน ช่วยเหลือกัน เพียรพยายาม
สร้างสรรค์ด้วยความเข้มแข็ง เราก็จะน าสงัคมไทยไปสู่ความเจริญ
งอกงามและสันติสุข และไม่เฉพาะสังคมไทยเท่านัน้ เราจะช่วย
มวลมนุษยชาติทัง้โลกให้เจริญงอกงาม มีอารยธรรมท่ีแท้จริง 
เพ่ือให้เกิดสนัติสขุท่ียัง่ยืนด้วย  

ขอความหวงันี ้ซึ่งเป็นความหวงัท่ีประกอบด้วยเหตปัุจจัย 
มีเหตมีุผลตามธรรม จงสัมฤทธ์ิผลด้วยก าลังเร่ียวแรงการกระท า
ของเราทัง้หลายสืบไป  

ขอทกุทา่นจงเจริญด้วยธรรม อนัจะเป็นปัจจยัให้ประสบซึ่ง
จตุรพิธพรชัย มีความก้าวหน้าเจริญงอกงามในการด าเนินชีวิต 
และในการประกอบกิจหน้าท่ีการงาน ให้ประสบความส าเร็จ
สมหมาย มีความสุขร่มเย็น ทัง้ในชีวิตของตน ในครอบครัว ใน
สงัคมไทย และในโลกทัง้มวลนีสื้บไป ทกุเม่ือเทอญ (สาธุ) 



๖๒   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

ถาม-ตอบ ทา้ยบรรยาย 
 

จะกูธ้รรมไดอ้ยา่งไร? 

แม่ชีศันสนีย์:  สงสยัท่ีวา่ กู้แผน่ดินคือกู้ธรรมะนัน้ มีค าถามว่า กู้
ธรรมะ กู้อย่างไร? 
พระธรรมปิฎก: อย่างท่ีวา่ไปแล้ว ธรรมะอยู่ตามปกติของมันตาม
ธรรมชาติ แตเ่ราท าให้มนัมีขึน้มาในหวัใจของคน น่ีคือกู้ ธรรมะ คือ
ให้ธรรมะคืนกลับเข้ามาอยู่ในตัวคน เวลานีต้ัวคนอาจจะปล่อย
ธรรมะหลดุมือไปแล้ว ปล่อยทางปัญญา คือ ไม่รู้ ไม่ศึกษา ปล่อย
ทางจิต คือ ไม่ตัง้ใจ ไม่รักษาไว้ให้มีในใจ ปล่อยทางพฤติกรรม คือ 
ละเลย ไม่น ามาใช้ ไม่ประพฤติปฏิบัติ หรือประพฤติชั่วร้าย
เสียหายในทางตรงข้ามกับธรรม น่ีก็คือ ศีล สมาธิ ปัญญา หายไป
ใชไ่หม ถ้าเราท าให้ธรรมะท่ีอยู่ในธรรมชาตินัน้ มามีอยู่ในตวัคนเรา
ด้วย ก็เรียกว่ากู้ ธรรมะ พอกู้ ธรรมะส าเร็จ การกู้ แผ่นดินไทยก็
ตามมาเอง เป็นไปเองอยู่ในตวั  
แม่ชีศันสนีย์: เจ้าคะ่ หมายถึงวา่ ให้มีธรรมะอยู่ในวิถีชีวิตท่ีเรา
ด าเนินอยู่ใชไ่หมคะ 
พระธรรมปิฎก: เจริญพร กู้ธรรมะก็คือ เอาธรรมะมาใช้ เร่ิมตัง้แต่
สดบัตรับฟังศกึษาให้เข้าใจ เอามาใสใ่นหวัใจ และปฏิบติัตาม น่ี
เป็นความหมายทัว่ไป  



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๖๓ 
 

ทีนีค้วามหมายขัน้ท่ีสอง ก็รวมไปถึงเร่ืองในสงัคมวงกว้าง 
ท่ีคนมีความเข้าใจผิด หลงผิด ประพฤตินอกลู่ นอกทางของ
พระพทุธศาสนาออกไปตา่งๆ ก็มาช าระสะสางแก้ไขกนัเสียที  

ในระดับสังคมวงกว้างน่ีก็ส าคัญ อย่างท่ีย า้ไปเม่ือกีว้่า 
เวลานีค้นไทยเราได้ปฏิบติัตามพระพทุธเจ้าหรือเปล่า เราปล่อยให้
ลัทธิรอโชคช่วยมาครอบง าไหม เราปล่อยให้ลัทธิอ้อนวอนนอน
คอยความช่วยเหลือ ลทัธิหวงัผลดลบนัดาล การติดยากล่อม สรุา 
ยาบ้า ส่ิงเสพติด การพนนั อะไรเหล่านี ้ระบาดไปทัว่บ้านทัว่เมือง 
ตลอดจนใช้ธรรมะแม้แต่สมาธิในทาง ท่ีผิด ความผิดเพีย้น
คลาดเคล่ือนอย่างนีเ้กิดขึน้ในสงัคมไทยหรือเปล่า ถ้ามันเป็นอย่าง
นัน้ ก็แสดงวา่เราสญูเสียธรรมไปแล้ว จงึต้องกู้ ขึน้มา คือต้องมาท า
ความเข้าใจให้ถูกต้อง โดยน าหลักการท่ีแท้ของพระพุทธศาสนา
ขึน้มาแสดง มาบอก มาแจ้งกัน และให้ประพฤติปฏิบติัให้ถูกต้อง
และให้จริงจัง ถ้าท าได้อย่างนี ้แน่นอนว่าจะน าไปสู่การแก้ไข
ปัญหาท่ีมีอยู่ วิกฤติเศรษฐกิจนัน้แก้ไม่ยากถ้าคณุภาพคนไทยดี  

ขอให้ม่ันใจเถดิว่า ถ้าคุณภาพคนไทยดี เราไม่กลัว
เลยวิกฤตเิศรษฐกจิอย่างน้ี  

แต่อย่างน้อย เราต้องใช้เป็น ให้วิกฤตินีเ้ป็นประโยชน์ ได้
บอกแล้วว่า ท่ีพดูกันบ่อยว่า วิกฤติเป็นโอกาสนัน้ โอกาสท่ีส าคัญ
คือ โอกาสในการพฒันามนษุย์น่ีแหละ โอกาสอ่ืนไม่ส าคญัเท่าข้อ
นีห้รอก  



๖๔   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

เพราะฉะนัน้ เวลาใครเขาช่วยเหลือเรา เช่น ประเทศอ่ืนให้
เงินมา ให้กู้ ให้ยืม เทา่นัน้เทา่นี ้เราต้องวางท่าทีให้ถูกต้อง ต้องวาง
ท่าทีด้วยความไม่หลงระเริงมัวเมา อย่างน้อยต้องตัง้ความรู้สึกไว้
วา่ น่ีจ าใจนะ แล้วเตรียมใจวา่เราจะต้องแก้ไขปัญหาให้ได้ ไม่ใช่ไป
หลงระเริงดีใจวา่ เขาชว่ยเราแล้ว เราได้เงินมาแล้ว โอ้โฮ เราสบาย
แล้ว ถ้าคิดอย่างนีก้็เป็นจิตใจท่ีโน้มไปสู่ความประมาท ความ
กระตือรือร้นท่ีจะแก้ไขปัญหาและพฒันาตนก็จะหายไป ถ้าอย่างนี ้
จะฟืน้จิตใจคนไม่ขึน้ ฟืน้คุณภาพคนไม่ขึน้ และฟืน้เศรษฐกิจก็ไม่
ขึน้ด้วย  

เพราะฉะนัน้ ท่าทีของจิตใจโดยรวมต่อสถานการณ์นี ้ต่อ
วิกฤติ หรือสภาพทัง้หมดนี ้ต้องวางให้ถกูต้อง ตัง้หลกัว่าให้วิกฤตินี ้
เป็นเวลาของการสร้างคน สร้างความเข้มแข็ง พฒันาตัว พัฒนา
เด็กและเยาวชนรุ่นใหม่ ให้เป็นคนท่ีเข้มแข็ง อย่างท่ีว่า มีทุกข์ไม่
พร่ัน เจอภัยไม่หวั่น แล้วก็มีความเพียรสร้างสรรค์ เร่ิมด้วยเป็น
นักผลิต ไม่จมอยู่กับความเป็นนักเสพ นักบริโภค 

สงัคมไทยในช่วงเวลาท่ีผ่านมา มีปัจจัย ๒ อย่างนีเ้ป็นตวั
ท าลายล้างท่ีย่ิงใหญ่ คือ  

๑. ความใฝ่เสพบริโภค ท่ีท าให้เกิดความฟุ้ งเฟ้อ ส ารวย 
ออ่นแอและประมาท ค่านิยมบริโภคนี ้ เมืองไทยยงัหนกัมาก ต้อง
แก้ให้ได้ 

๒. ลัทธิรอผลดลบันดาล ซึง่ก็ท าให้ออ่นแอ และประมาท
เชน่เดียวกัน เวลานีร้ะบาดไปทัว่แล้ว 



พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต)  ๖๕ 
 

สองอย่างนีถ้้าแก้ได้ เมืองไทยเดินหน้าไปแน่ๆ ย า้อีกทีหนึ่ง
วา่ 

๑. คา่นิยมเสพบริโภค หรือ ความใฝ่เสพบริโภค จะต้องแก้
ให้ได้ อย่างน้อยให้มีความเป็นนักผลิตมาเข้าดุลกัน ถ้าเป็น
นกัเรียนก็ต้องฝึกหดัพัฒนาความใฝ่ศึกษาและใฝ่สร้างสรรค์ ต้อง
ท าให้ได้ มิฉะนัน้จะเป็นนักเรียนนักศึกษาแต่เพียงช่ือ หรือโดย
รูปแบบ หาสาระไม่ได้ ต้องแก้ปัญหาค่านิยมเสพบริโภคให้ได้ แล้ว
เอาเวลา แรงงาน และความคิดนัน้มาใช้ในการศึกษาและ
สร้างสรรค์ โดยมีความใฝ่ศกึษา ใฝ่สร้างสรรค์ ใฝ่รู้-สู้ ส่ิงยาก 

๒. ไม่ยอมสยบแก่ลทัธิอ้อนวอนนอนคอยโชค หรือลทัธิรอ
ผลดลบันดาล ต้องเข้มแข็ง มุ่ง ท่ีจะท าการให้ส าเร็จผลด้วย
เร่ียวแรงความพากเพียรของตน ข้อนีเ้ป็นหลกัพระพทุธศาสนาเชิง
ปฏิบติัท่ีทา่นย า้ด้วยตวัอย่างมากมาย เร่ิมตัง้แต่การบ าเพ็ญบารมี
ของพระพทุธเจ้า ท าไมเราไม่เอามาใช้  

คติพระโพธิสตัว์นัน้ เป็นแบบอย่างของการเพียรพยายาม 
ของการสู้ไม่ถอย ถ้าชาวพทุธหวงัผลส าเร็จง่ายๆ ทางลดั อยากได้
อะไรก็อ้อนวอนไปขอ พระพทุธศาสนาตวัจริงก็จะค่อยๆ เลือนลาง
หายไป เหลือแตเ่ปลือก หรือรูปแบบ  

ลัทธิขอความช่วยเหลือ ลัทธิรอโชคช่วย ลัทธิหวังผลดล
บนัดาล เวลานีก้ลาดเกล่ือนแพร่ไปทัว่สงัคมไทย เป็นลทัธิตรงข้าม
กบัพทุธศาสนา พระพทุธเจ้าเกิดขึน้มาเพ่ือแก้ลทัธิเหล่านี ้พระองค์
อตุสา่ห์มาประกาศอิสรภาพให้มนษุย์แล้ว มนษุย์โดยเฉพาะมนษุย์



๖๖   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

ไทยเรากลับถอยลงไป ไปอยู่ ในสมัยก่อนพุทธกาลเ สีย น่ี 
เพราะฉะนัน้ ตอนนีต้้องเข้มแข็งกันเสียที อย่าเป็นคนอ่อนแอ 
ปวกเปียก ป้อแป้ พอเจอทกุข์ก็ท้อแท้ หมดก าลงั หรือเจอทกุข์ก็ไป
ติดยากล่อม สองอย่างนีก้ าลังครอบง าคนไทย ถ้าไม่แก้อันนี ้
พฒันาไม่ส าเร็จ 

 
กูแ้ผน่ดินไทยก็ยงัไม่พอ ตอ้งกูท้ ั้งโลกน้ีให้ได ้

ท่ีวา่ให้เป็นนักผลิตนัน้ ยังเป็นจดุหมายขัน้ต ่า แต่ให้ได้แค่
เป็นนกัผลิตอย่างประเทศท่ีเขาเป็นนักผลิตกันน่ะ ให้ได้แค่นีก้่อน
เถอะ ต่อจากเป็นนกัผลิตก็ให้ก้าวไปเป็นนักสร้างสรรค์ ซึ่งดีกว่า
นักผลิต เพราะนักผลิตนีเ้ป็นนักสร้างสรรค์ขัน้ต ่าเท่านัน้ ต้องไป
เป็นนกัสร้างสรรค์จงึจะดีแท้ๆ นกัผลิตน่ีไม่แน ่ 

การผลิต คือการสร้างหรือท าขึน้ใหม่ทางเศรษฐกิจ แต่การ
สร้างทางเศรษฐกิจนีจ้ะมาพร้อมกับการท าลายแทบทุกครัง้ไป 
และมองแคบๆ ต่างจากนกัสร้างสรรค์ซึ่งเป็นผู้ ท่ีใช้ปัญญา มุ่งแต่
จะท าให้เกิดส่ิงท่ีดีงามเพ่ือประโยชน์สขุแก่มวลมนษุย์ เพราะฉะนัน้
นักสร้างสรรค์นัน้ เม่ือจะผลิตก็จะต้องให้เป็นการผลิตท่ีเป็นการ
สร้างสรรค์ด้วย เวลานีท่ี้เรากลวันกัก็คือการผลิตแบบท าลาย ซึ่งมี
มากเหลือเกิน เราต้องพฒันาเดก็ไปสูค่วามเป็นนกัสร้างสรรค์ให้ได้ 
เพ่ือชว่ยประเทศไทย และชว่ยทัง้โลก 

เวลานีท้ั่วทัง้โลกติดตัน ไม่ใช่ติดตันเฉพาะประเทศไทย
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เท่านัน้ อย่านึกว่าประเทศเจริญท่ีเรียกว่าประเทศพัฒนาแล้วนัน้ 
เขาเจริญงอกงามดีแท้แล้ว ไม่เป็นเช่นนัน้หรอก เขาเองก็ประสบ
ปัญหาจะตายอยู่แล้วเหมือนกนั ประเทศท่ีเราวา่เจริญมากน่ะ ไปดู
ไปศกึษาให้ดีเถอะ เขาเองก็คร ่าครวญปริเทวนาการ เขียนหนงัสือ
มาเป็นสิบๆ เลม่ วา่สงัคมของฉนัน่ีจะแย่แล้ว  

มีอะไรต่ออะไรมากมายท่ีก าลังบั่นทอนบ่อนท าลาย
มนษุยชาติ อารยธรรมมนุษย์ปัจจบุันนีถ้้าประคบัประคองไว้ไม่ดี 
จะสลายทัง้โลกเลย  ปัญหาค า้คอมนุษย์ ๒ อย่างท่ีแก้ไม่ตกเวลา
นีคื้อ 

๑. ปัญหาธรรมชาตหิรือสิ่งแวดล้อมเส่ือมโทรม แก้กัน
มานานแล้ว มีการประชุมสดุยอดของโลกไป ๒ ครัง้แล้ว ใน ค.ศ. 
๑๙๗๒ และ ๑๙๙๒ แต่ยังไม่ไปไหน ๒๐ ปีผ่านไป เพียรพยายาม
เคล่ือนไหวจะแก้ปัญหากันมากมาย แต่ส่ิงแวดล้อมก็เลวลง คน
ท าทา่เหมือนเดินไปข้างหน้าในการแก้ปัญหา แตต่วัปัญหากลบัแย่ลง 

๒. ปัญหาความขัดแย้ง การเบียดเบียน และการท าลาย
กันในหมู่มนษุย์ ด้วยสงคราม และการก่อการร้าย เป็นต้น เร่ืองนี ้
มนุษย์ท่ีว่าเจริญนักหนาก็ยังแก้ไม่ได้ การแบ่งแยกทางเพศ 
ผิวพรรณ เผ่าพนัธุ์  ยังรุนแรงหรือย่ิงรุนแรงมากขึน้ แม้แต่ศาสนา
ท่ีวา่เป็นส่ิงดีงาม มนษุย์ก็ยงัน ามาเป็นเหตเุบียดเบียนท าร้ายซึ่งกัน
และกนั  

เม่ือมนษุย์ยังแก้ปัญหาเหล่านีไ้ม่ได้ แล้วจะบอกว่ามนษุย์
พฒันาได้อย่างไร 
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ปัญหาท่ีแก้ไม่ได้ ซึ่งหมักหมมอยู่ในปัจจบุนั เป็นหลกัฐาน
ฟ้องอยู่ตลอดเวลาว่า มนุษย์ยังไม่พัฒนา หรือยังพัฒนาไม่พอ 
เพราะฉะนัน้จงึต้องมาพฒันาคนกนัอย่างท่ีว่าไปแล้ว  

เวลานีท้ัง้โลกมีปัญหา อารยธรรมก าลงัมาเกือบถึงสดุทาง
ตัน คนไทยในฐานะท่ีเป็นพลโลกด้วย มีภาระไม่ใช่เฉพาะจะกู้
เมืองไทยเทา่นัน้ จะต้องกู้ โลกนีข้ึน้มาด้วย อย่างน้อยช่วยดึงช่วยรัง้
เพ่ือนมนษุย์ให้มาเข้าสูท่างท่ีถกูต้อง แต่ถ้าเราไม่มีคณุภาพอย่างนี ้
แม้แต่จะกู้เมืองไทยก็ไม่ไหว แลว้จะไปกู้โลกไดอ้ย่างไร 

ตอนนี ้เอาแคอ่ย่างท่ีบอกเม่ือกีก้็ท าให้ได้ก่อนเถอะ  คือ 
๑. เม่ือทกุข์บีบคัน้ภยัคกุคาม ก็ลกุขึน้ดิน้รนขวนขวาย 
๒. ถึงแม้สขุสบาย ก็ยงัสร้างสรรค์ตอ่ไป 
ถ้าอย่างนีก้็เรียกว่าเป็นคนไม่ประมาท จัดว่าเป็นคนท่ี

พฒันาดีขึน้ 
คนไทยเราตอนนีก้ าลงัประสบวิกฤติก็แก้ปัญหากันไป แต่

พอแก้ส าเร็จแล้ว ต่อไปเราจะต้องเผชิญกับขัน้ท่ีสองอีก คือตอนท่ี
สขุสบายแล้ว จะมัวนอนเสวยสุขเกิดความประมาทอีกหรือเปล่า 
ถ้าประมาทก็เวียนกลบัมาเส่ือมอีกแน ่เพราะฉะนัน้ ต้องพฒันาคน
ให้ถึงขัน้ท่ีวา่แล้วให้ได้  

การพัฒนาคนนีคื้อทุนส าคัญท่ีสุด ตัง้แต่ ๓๐ ปีมานีก้็
ถึงกับใช้ค าว่า ทรัพยากรมนุษย์ ทัง้ๆ ท่ีมนุษย์นัน้ไม่ใช่เป็นแค่
ทรัพยากรมนุษย์สูงกว่าทรัพยากร แต่เอาละ แม้แต่ในแง่ท่ีเป็น
ทรัพยากรนี ้ก็ยอมรับกนัว่า ทรัพยากรมนษุย์ส าคญัท่ีสดุในบรรดา
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ทรัพยากรทัง้หลาย  
บางประเทศมีทรัพยากรมนษุย์ดี ถึงแม้ทรัพยากรธรรมชาติ

จะไม่ค่อยมี ประเทศของเขาก็ยังพัฒนาได้ดีกว่าประเทศท่ีมี
ทรัพยากรธรรมชาติเยอะ แต่ทรัพยากรมนุษย์แย่ หลายประเทศ
ทีเดียวท่ีวา่มีทรัพยากรธรรมชาติอดุมสมบูรณ์ แต่ทรัพยากรมนษุย์
ขาดคณุภาพ ก็ปรากฏว่าเอาทรัพยากรธรรมชาติไปให้ประเทศอ่ืน
ใช้หมด คนอ่ืนเป็นฝ่ายมาเอาไปใช้ ตวัเองก็เป็นแคค่นรับใช้ 

เพราะฉะนัน้ เขาจึงบอกว่าความได้เปรียบเสียเปรียบนัน้
อยู่ท่ีทรัพยากรมนษุย์ ด้วยเหตนีุป้ระเทศท่ีเขาพฒันาเดินหน้า เขา
จึงเน้นการพฒันาทรัพยากรมนุษย์ เม่ือพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ดี
แล้ว ถึงแม้ไม่มีทรัพยากรธรรมชาติก็ไม่เป็นไร ก็ไปเอาจากประเทศ
อ่ืนท่ีด้อยพัฒนากว่าได้ ตอนนีก้็ใช้วิธีเอาเปรียบกันบ้าง ครอบง า
กันบ้าง ใช้อ านาจทางตรงบ้าง ทางอ้อมบ้าง แต่รวมแล้วก็คือว่า 
โลกมนุษย์ปัจจุบัน แม้จะยังไม่พัฒนาเท่าไร ก็ยังเห็นคุณค่า
ความส าคัญของทรัพยากรมนุษย์  เพราะฉะนัน้ ตอนนีเ้ราจึง
จ าเป็นต้องพฒันาทรัพยากรมนษุย์ให้ดีให้ได้  

ถ้าพฒันาคน แม้แตใ่นแง่ท่ีเป็นทรัพยากรมนษุย์นีไ้ม่ส าเร็จ 
ทรัพยากรธรรมชาติก็จะไม่ได้ใช้ให้เป็นประโยชน์ แต่จะล้างผลาญ
ท าให้สูญสิน้หมดไปเปล่าๆ ด้วย แล้วจะแก้วิกฤติเศรษฐกิจก็ไม่
ส าเร็จ หรือท าให้ดเูหมือนวา่ส าเร็จ แตเ่ป็นภาพลวงตา ไม่ยั่งยืน ไม่
มีแก่นสารอย่างท่ีวา่แล้ว  
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เวลานีเ้จอเศรษฐกิจฟองสบู่แล้ว ต่อไปถ้ายังพัฒนา
คณุภาพคนไม่ได้ จะเจอเศรษฐกิจแบบอะไร ช่วยกันตัง้ช่ือหน่อย 
อาจจะเป็นเศรษฐกิจน า้เน่า เศรษฐกิจมอมเมา เศรษฐกิจทางลัด 
เศรษฐกิจรวยไว อะไรเหลา่นี ้อย่าไปเอาเลย ให้เป็นเศรษฐกิจท่ีเกิด
จากความเพียรสร้างสรรค์ อย่างน้อยเกิดจากความสามารถในการ
ผลิตให้ได้ และอันนีท้ าท่ีไหน ก็ต้องท าท่ีตัวคนใช่ไหม น่ีแหละกู้
ธรรมะละ กู้ ธรรมะให้กลับมาอยู่ในตวัคน แล้วก็กู้ ธรรมท่ีแท้ให้แก่
สงัคม ให้รู้จกัเข้าใจกนัให้ถกูต้อง 

 
“ถา้ตอ้งเสีย(คุณค่าของ)คนไป ถึงไดเ้งินมา ก็อยา่เอาเลย” 
แม่ชีศันสนีย์: การท่ีผู้ใหญ่จะคิดหาเงินได้อย่างมกัง่าย แตเ่สีย
นิสยัของคนในชาติ เช่น บ่อนคาสิโน อย่างนีเ้รียกว่ากล่อมไหมเจ้าคะ 
พระธรรมปิฎก: ก็ยากล่อมนัน่แหละ ถือเป็นเศรษฐกิจยากล่อม 
แต่ขออภยันะ มันเป็นเศรษฐกิจท่ีลดค่าของความเป็นมนุษย์ คือ
เสียศกัด์ิศรีด้วย น่ีไม่ได้วา่อะไรนะ ท่านท่ีเสนอแนวความคิดเร่ืองนี ้
ก็ปรารถนาดีต่อประเทศชาติ คือทกุคนปรารถนาดีอยากจะแก้ไข
ปัญหาของประเทศชาติ แต่บางทีเราก็ต้องติติงให้สติกันบ้าง 
เพราะเศรษฐกิจอย่างนีม้ันไม่ยั่งยืน พอได้มาง่ายๆ คนไทยก็ย่ิงลืม
ตวัเลย คราวนีก้็ไม่พฒันากนัแล้ว  

๑. นิสยัเดิมท่ีเคยเห็นแก่ง่าย เอาแต่สะดวกสบาย มองหา
แตจ่ะเสพบริโภค จะเอาทางลดัง่ายๆ ก็จะซ า้เติมหนกัเข้าไปอีก 

๒. สญูเสียศกัด์ิศรี ลดคณุคา่ของความเป็นมนษุย์ 
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ท่ีอาตมาพูดเม่ือกี ้ได้แต่พูดอ้อมๆ ไป ตอนนีแ้ม่ชีมาพูด
ตรงๆ อาตมาก็เลยพดูให้ชดัไปเสียเลย อย่างประเทศอเมริกา เขามี
บ่อนคาสิโนก็เป็นทางได้เงิน เศรษฐีเมืองด้อยพฒันาก็ไปเล่นกัน
เยอะ แตม่องดภูาพรวมของประเทศ เศรษฐกิจของเขาท่ีรุ่งเรืองไม่
ได้มาจากเร่ืองนี ้และท่ีเขาภมิูใจก็ไม่ใช่อนันี ้เศรษฐกิจท่ีเขาภมิูใจ
เป็นเศรษฐกิจท่ีเกิดจากความเพียรสร้างสรรค์ท่ีว่าเม่ือกี ้เขามี
ความสามารถในการผลิต แล้วก็พฒันาอตุสาหกรรมขึน้มา อนันีซิ้
ท่ีเขาภมิูใจ 

คนอเมริกนัจะพดูเสมอวา่ ประเทศของเขาเจริญขึน้มาด้วย 
work ethic คือ จริยธรรมแห่งการท างาน อันนีสิ้ท่ีเขาภมิูใจ
อย่างย่ิง ส่วนท่ี Las Vegas นัน้เป็นเคร่ืองเล่นกระจอกกระจิบ ท่ี
เมืองนัน้หรือแถบนัน้เป็นทะเลทรายแห้งแล้ง ท ามาหากินอย่างอ่ืน
แทบไม่ได้ ก็เลยหาทางเจริญ ท าของมักง่ายเอาไว้ล่อเด็ก พวกเด็ก
ข้างนอกก็ไปเลน่สนกุๆ เอาสตางค์ไปให้เขา เป็นเร่ืองประกอบ 

ส่วนประเทศไทยของเรา เป็นทะเลทรายแห้งแล้งอย่างนัน้
หรือเปล่า จะได้เอาเป็นเหตุผลไปอ้างแก่เขาว่าเราไม่มีทางท ามา
หากินอย่างอืน่ 

ทีนี ้ถ้าเราเอาวิธีนีม้าใช้ ก็กลายเป็นว่าเราให้ความส าคัญ
ถึงขัน้เอามาแก้ปัญหาของชาติไทย อย่างนีไ้ม่ดีแน่ คนอ่ืนเมืองอ่ืน
เขาจะดูถูกว่า คนไทยท าได้แค่นีห้รือ คนไทยไม่มีความเพียร
สร้างสรรค์ท่ีจะท าอะไรด้วยความสามารถของตนเองหรือ จึงต้อง
เอาวิธีมักง่าย ถ้าใช้ค าในทางธรรมท่านเรียกว่า เงินทองที่ได้มา
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ด้วยการยอมลดคณุค่าความเป็นมนษุย์ แต่เด๋ียวจะเป็นค าแรงไป 
แตก่็เป็นอย่างนัน้จริงๆ เพราะฉะนัน้ เราต้องช่วยกัน คือ ต้องสู้  ใจ
ต้องเข้มแข็ง อย่ายอมแพ้เห็นแก่ส่ิงท่ีจะได้มาง่าย อย่าเห็นแก่การ
รวยทางลดั 

คนไทยนีช้อบนกั ชอบมานานแล้ว เร่ืองลาภลอย และรวย
ทางลัด เช่น การพนัน หวย ฯลฯ ได้มาง่ายๆ เส่ียงโชคเอาแล้วก็
คอยรอ ไม่ต้องท าอะไร ไม่ต้องเหน่ือย ไม่ต้องเพียรพยายาม ไม่
ต้องใช้ปัญญา เปล่ียนเสียทีเถอะ เปล่ียนมาเป็นว่าท าให้ส าเร็จ
ด้วยความพากเพียรและเข้มแข็ง สู้ยากบากบั่นในการผลิตและ
สร้างสรรค์ ต้องท าให้ได้ ถ้าไม่ได้อนันีก้็อย่าไปภมิูใจกบัมนั 

เร่ืองนี ้ถ้าสร้างให้เป็นทัศนคติ เป็นนิสัยจิตใจ เป็นสภาพ
จิตของคนไทยขึน้มาได้ ก็จะเป็นชาวพทุธท่ีแท้จริงด้วย ความเป็น
ชาวพทุธตัง้ต้นท่ีน่ี ถ้าเราเป็นคนชอบง่ายๆ ชอบรวยทางลดั เราจะ
เป็นคนผิวเผิน ฉาบฉวย ไม่เอาอะไรจริงจัง จะติดอยู่กับเร่ือง
ต่ืนเต้น มีข่าวอะไร ก็ไปฟังเขามาสนุกดี แล้วก็เอามาพูดกันสนุก
ปากไป ได้แต่ต่ืนเต้นแล้วก็ผ่านไป จะดูหรือฟังอะไรก็เพียงเพ่ือ
ต่ืนเต้น ไม่ใช่เพ่ือศึกษาค้นคว้าหาความจริง วิจารณ์อะไรก็เพียง
เพ่ือสนกุแล้วก็ทิง้ไป ไม่ใช่เพ่ือจะคิดท าหรือเพ่ือจะแก้ปัญหา ดใูน
สงัคมไทยของเราเป็นอย่างนีห้รือเปลา่  

ทางพระท่านก็บอกแล้วว่า คุณสมบัติของอุบาสกอย่าง
หนึ่งคือ ไม่ถือมงคลต่ืนข่าว ต้องเป็นคนหนกัแน่น ไม่หวังผลจาก
มงคล แต่หวังผลจากการกระท า ด้วยการเพียรพยายามตาม
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เหตตุามผล เราชอบเร่ืองสนกุปาก เอามาเล่ากัน ต่ืนเต้น ผ่านๆ ไป 
แล้วก็ไม่เอาจริงเอาจงัอะไร จะศึกษาหาความรู้ให้จริงจงัก็ไม่เอา 
จะท าอะไรก็ไม่ให้มั่นลงไป อย่างนีก้็อยู่กับส่ิงท่ีเล่ือนลอย ส่ิงท่ี
ต่ืนเต้นวบูวาบ ส่ิงท่ีผิวเผินฉาบฉวย 

ท่ีวา่นีเ้ป็นเร่ืองใหญ่ของสงัคมไทยเวลานี ้เราควรเอามาพดู
กัน เตือนสติกันเสียที มันเป็นมานานแล้ว จึงได้บอกว่า เราคงจะ
เสียคุณภาพคนไปก่อนแล้ว ก่อนท่ีเราจะมาเสียเศรษฐกิจ 
วิกฤติเศรษฐกิจตามมาทีหลัง คนมันแย่มานานแล้ว เหตุปัจจัยท่ี
อยู่ในตวัคนมันโทรมเปลีย้แล้ว ถึงตอนนีแ้หละจึงเป็นโอกาสท่ีเรา
จะมาฟืน้กันเสียที เพราะถ้าไม่มีวิกฤติเศรษฐกิจ คนไทยเราก็จะ
หลงระเริงกนัตอ่ไป แล้วก็เพลิดเพลินมวัเมาไม่เอาใจใส่ ตอนนีถู้กตี
ให้ชะงกัจงึอาจจะเร่ิมฟังกันบ้าง แต่ฟังแล้วอย่าฟังเปล่าๆ นะ ต้อง
เอาไปท าด้วย  

ต้องตัง้ใจเอากันจริงๆ เสียที อย่าขอให้เพียงผ่านๆ ไปอีก 
เพราะคนไทยชอบอย่างนัน้ เวลาฟังเร่ืองก็ต่ืนเต้นสนุกสนานกัน 
แต่พูดเสร็จแล้วก็ผ่านไป คราวนีอ้ย่าผ่านนะ เอาจริงๆ เสียที มา
เร่ิมต้นกนัให้แข็งขนัเลย 

 
ถา้จะแข่งกบัเขา ก็ตอ้งมีก าลงั และตั้งตน้ดว้ยปัญญาท่ีรู้เท่าทนั 

ขอแถมอีกหน่อย ได้พูดไว้ว่า จะแก้วิกฤติเศรษฐกิจให้
ได้ผลจริง ต้องแก้วิกฤติคณุภาพคน และการสร้างคณุภาพคนท่ี
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เก่ียวข้องกับเศรษฐกิจโดยตรง ก็คือ จะต้องพฒันาความสามารถ
ในการผลิตขึน้มาในตวัคนไทย 

ได้พูดไว้ด้วยว่า ท่ีจริงความสามารถในการผลิตก็ยังไม่
พอ ยังต ่า ยังแคบ ยังน้อยไป แต่คนไทยเวลานีแ้ค่นีก้็ให้ได้ก่อน
เถอะ เหนือกว่านี ้ ยังจะต้องมีความสามารถในการสร้างสรรค์
ด้วย เพราะความสามารถในการผลิต ยังอยู่แค่เร่ืองเศรษฐกิจ เรา
จะพัฒนาให้ชี วิตและสังคมมีสันติสุขจริง  จะต้องสามารถ
สร้างสรรค์ส่ิงท่ีดีงาม ท่ีสูงเลิศประเสริฐกว่านัน้ ในทางคุณภาพ
ชีวิต ในเร่ืองจิตใจ และในทางปัญญาด้วย 

พูดกัน ให้ ชัด  แม้ แ ต่ ใ นด้ าน เ ศรษฐกิ จอ ย่ าง เ ดีย ว 
ความสามารถในการผลิตก็ยงัไม่พอ จะให้เศรษฐกิจเจริญมัน่คงดี
จริง จะตอ้งเนน้ทีค่วามสามารถเชิงสร้างสรรค์ 

ในโลกยคุท่ีอตุสาหกรรมก้าวมาไกลแล้วนี ้ประเทศท่ีถือว่า
เจริญทางเศรษฐกิจมากๆ ถึงกับบอกว่าตนผ่านพ้นยุคอุตสาห -
กรรมไปแล้ว อย่างท่ีเรียกว่าเป็น postindustrial ในประเทศท่ี
พัฒนามากแล้วพวกนี  ้ อุตสาหกรรมภาคผลิตสินค้า มี
ความส า คัญ น้อยลง  แต่ ด้ าน ท่ี ขึ น้ม า มีบทบาท เด่ น  คื อ
อุตสาหกรรมภาคบริการ ท่ีเรียกวา่ service industry  

อย่างประเทศอเมริกาเวลานีก้ าลงัคนภาคบริการมีจ านวน
เกือบ ๓ ใน ๔ ของแรงงานทัง้หมด ส่วนอุตสาหกรรมภาคผลิต
สินค้า ใช้ก าลงัคนเพียงประมาณ ๒๖ เปอร์เซ็นต์ โดยเฉพาะด้าน
การเกษตรใช้ก าลงัคนเพียงประมาณ ๓ เปอร์เซน็ต์เทา่นัน้ 
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ได้ยินได้ฟังหรือได้อา่นอย่างนีแ้ล้ว ก็อย่าเพ่ิงต่ืนไปว่า ด้าน
ผลิตสินค้าไม่ส าคญัแล้ว เราจะต้องหันไปเน้นด้านบริการ ฟังแล้ว
อ่านแล้วก็ต้องพิจารณาแยกแยะวิเคราะห์ให้ดี ถ้ายังไม่ชัดทาง
ปัญญา ก็ต้องค้นคว้าให้จะแจ้ง 

เมืองอเมริกาเป็นต้น ท่ีว่าใช้แรงงานภาคผลิตสินค้าน้อย
นัน้ ไม่ใช่ว่าการผลิตสินค้าไม่ส าคัญ ต้องพูดว่าส าคัญ แต่ไม่พอ 
ประเทศพวกท่ีพฒันาแล้วนัน้ ท่ีเขาใช้ก าลังคนในภาคผลิตสินค้า
น้อย ก็เพราะเขามีความสามารถในการผลิตมามากจนเกินพอ คือ
คนน้อยแตผ่ลิตได้มาก เช่นใช้เคร่ืองจกัรมาทุ่นแรง หรือท าแทนไป
เลยบ้าง ผลกัหรือโยนอตุสาหกรรมหนกัท่ีใช้ความสามารถน้อยไป
ให้ประเทศด้อยพฒันาท าเสีย(มาก)บ้าง แล้วเอาก าลงัคนท่ีพฒันา
ดีให้มีฝีมือมีประสิทธิภาพของตนไปผลิตสินค้าพวกไฮเทค และ
งานด้านบริการตา่งๆ  

ประเทศอเมริกา ท่ีว่าแรงงานด้านเกษตรเขาลดลงๆ จน
เหลือแค ่๓ เปอร์เซน็ต์นัน้ เขาอวดได้ว่า ในช่วง ๕๐ ปี ผลผลิตรวม
ของชาติของเขาเพ่ิมขึน้ๆ จนเกือบจะเป็น ๕ เทา่ 

ประเทศไทย ก่อนจะมองด้านบริการ ต้องจบัด้านการผลิต
ให้ชัดเจนและมั่นคง โดยเฉพาะยุคท่ีแล้วมาควรจะยอมรับว่า
พลาด การผลิตด้านการเกษตรท่ีตวัก็ช านาญและพืน้ฐานก็ดี เช่น 
ธรรมชาติเอือ้อ านวย มีโอกาสท่ีจะท าได้ดีท่ีสดุ กลบัไปทิง้เสีย คนท่ี
จะเป็นก าลงัการผลิตด้านเกษตรได้ดี ถูกปล่อยให้ทิง้ไร่นาไปเป็น
ก าลงัผลิตท่ีไร้ฝีมือ หรือไม่คอ่ยมีฝีมือ หรือเป็นแรงงานราคาถูก ใน
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การผลิตภาคโรงงานและการก่อสร้าง เข้าท านองท่ีว่า ดีท่ีตัวมีก็
ทิง้ให้หลุดมือไป ดีใหม่ท่ีจะเอากท็ าไม่ได้  

เวลานีเ้จอวิกฤติต้องถอยกลับไปเน้นภาคเกษตร แต่
ธรรมชาติก็ถูกท าให้เส่ือมโทรมไป ทุนท่ีดินท ากินก็ขายหลดุมือไป
เสียมาก ฝีมือความช านิช านาญและจิตใจของกสิกรก็ชกัจะด้อยลง
กวา่เดิม แตก่็ยังไม่สายเกินไปท่ีจะแก้ตวัใหม่ จ าไว้ให้ดี ถึงคติท่ีว่า 
ดีเก่าท่ีตัวมีต้องรักษาไว้ ดีใหม่ท่ียังไม่มีก็ต้องก้าวไปท าให้
ส าเร็จ 

ความสามารถในการผลิตของไทยนัน้ นอกจากจะต้อง
ชัดเจนและมั่นคง ด้วยปัญญาท่ีรู้ว่าอะไรเป็นส่ิงจ าเป็น เรามีทุน
พืน้ฐานดีด้านไหนท่ีจะต้องรักษาและเสริมเป็นพิเศษแล้ว ก็ต้องไป
โยงกับแนวคิดท่ีเป็นสัมมาทิฏฐิด้วยว่า เราผลิตของกินของใช้
เพ่ือเป็นปัจจัยหนุนชีวิตและสังคมให้สามารถก้าวต่อไปในการ
สร้างสรรค์ส่ิงดีงามท่ีสูงขึน้ไป อย่างท่ีพูดข้างต้น ซึ่งจะท าให้เกิด
ความพอดี 

นอกจากพัฒนาความสามารถในการผลิตให้ได้ผลดีมี
ประสิทธิภาพแล้ว ก็ต้องพัฒนาความสามารถเชิงสร้างสรรค์ เช่น 
ในการท่ีจะหาวิธีการใหม่ๆ ท่ีจะท าให้ผลผลิตมีคุณภาพดีย่ิงขึน้ 
เป็นต้น ตลอดจนสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ๆ หรืออย่างประเทศพฒันาแล้ว
ท่ีต้องแข่งกันในการพฒันาความคิดและกระบวนการผลิตในด้าน
ไฮเทค 
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แตค่ าว่า “สร้างสรรค์” เวลานี ้ก็เป็นค าท่ีก ากวม ความหมาย
ไม่ชัดเจน คนฉลาด เก่ง คิดท าอะไรใหม่ๆ หรือก้าวหน้าไปได้ ก็
เรียกว่าสร้างสรรค์ บางทีส่ิงท่ีท านัน้ ในวงกว้างหรือในระยะยาว
อาจเป็นการท าลายก็ได้ พูดง่ายๆ ไม่ต้องบรรยายกันยาว ว่าเป็น
เพียงการสนองโลภะ โทสะ และโมหะ ควรจะจ ากัดความหมาย
ของการสร้างสรรค์ให้เป็นเร่ืองของความดีงามและประโยชน์สุข
ของชีวิต ของสงัคม และของโลกทัง้หมดเทา่นัน้ 

ค าวา่ “อตุสาหกรรมบริการ” นัน้ น่าจะต้องระวงัเป็นพิเศษ 
เด๋ียวจะคิดว่า อ้อ ฝร่ังเจริญอย่างนี ้ถ้าเรามีกิจการด้านบริการ
มากๆ แล้วแสดงว่าประเทศเจริญ ต้องแยกแยะให้ดี บางทีมีงาน
ด้านบริการเยอะๆ ก็อาจจะกลายเป็นเส่ือมเตม็ท่ี 

อตุสาหกรรมบริการมีมากมายหลายชนิด บริการประเภท
รับใช้อ านวยความสะดวก อย่างโรงแรม การน าเท่ียว ฯลฯ ก็มี 
ประเภทให้ความสนกุสนานบนัเทิง บ ารุงบ าเรอก็มี ช่วยบ าบดัทกุข์
แก้ไขปัญหา อย่างการแพทย์ การว่าความ เป็นต้น ก็มี ประเภท
น าเสนอข่าวสาร ให้ความรู้ อบรมสัง่สอน อย่างส่ือมวลชน การเป็น
ครูอาจารย์ งานค้นคว้าวิจัย เป็นต้น ก็มี เป็นเร่ืองการเงิน การ
ธนาคาร ก็มี ฯลฯ 

ประเทศไทยมีอตุสาหกรรมบริการมากมาย แตด่จูะหนกัไป
ทางด้านรับใช้ อ านวยความสะดวก และสนุกสนานบันเทิง 
บางอย่างมีช่ือเสียงเด่นไปทัว่โลก โดยเฉพาะอุตสาหกรรมบริการ
ทางเพศ และแม้แต่อตุสาหกรรมผลิตยาเสพติด จนหนงัสือฝร่ังขัน้
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ต ารับต ารา เอาไปตีเป็นตราหรือเป็นภาพลกัษณ์ของเมืองไทย ต้อง
แยกแยะให้ชัดว่าอุตสาหกรรมบริการอย่างไหน จึงจะท าให้
ประเทศเจริญงอกงามได้ดี 

บริการทัง้หลายจะเจริญงอกงามได้ผลดี ก็ต้องมีความคิด
สร้างสรรค์ แต่งานบริการส าคญัย่ิงยวด ท่ีต้องการความสามารถ
ในการคิดสร้างสรรค์อย่างสงู และเป็นพลงัขับเคล่ือนอยู่เบือ้งหลงั
ความก้าวหน้าด้านอ่ืนๆ พร้อมทัง้อ านาจและอิทธิพลในระบบ
เศรษฐกิจและการเมืองของโลก ก็คือ อุตสาหกรรมบริการทาง
ปัญญา 

อเมริกาปัจจุบันมีสินค้าและบริการเด่นมากทางด้านการ
บนัเทิง เป็นเจ้าอิทธิพลท่ีสร้างแฟชัน่ กระแสคา่นิยมและวฒันธรรม
ไปทั่วโลก จนบังตาคนในประเทศล้าหลังให้ติดเพลินช่ืนชมและ
มองภาพความเจริญอย่างผิวเผินและฉาบฉวยอยู่แค่นัน้ แต่
เบือ้งหลงับริการบนัเทิงเหล่านัน้ ส่ิงท่ีเป็นฐานรองรับ เป็นส่ือ และ
เป็นพาหะ ก็คือความเป็นเจ้าทางด้านบริการข่าวสารข้อมลู รวมทัง้
วิชาการต่างๆ และแม้แต่โปรแกรมคอมพิวเตอร์ทัง้หลาย ซึ่ง
ประสานกับความก้าวหน้าในความสามารถเชิงสร้างสรรค์ด้าน
ไฮเทค โดยเฉพาะเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ทัง้หมดนีเ้ป็นเร่ืองของการใช้
ปัญญา 

รายงานเศรษฐกิจประจ าปี ๑๙๙๗ ของสารานกุรมบริแทน
นิกาบอกว่า ในอเมริกาปี ๒๕๓๙ เศรษฐกิจภาคท่ีมีพลงัก้าวหน้า
มากท่ีสดุ ก็คือ ไฮเทค โดยเฉพาะท่ีเก่ียวกับคอมพิวเตอร์ ซึ่งท าให้
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กิจการด้านนี ้เพ่ิมค่าทางเศรษฐกิจสูงขึน้ ๒๐๐-๓๐๐ เท่า และ
สร้างเศรษฐีใหม่ขึน้มาเป็นแถวๆ  

ถ้าจะแก้วิกฤติเศรษฐกิจกันจริงๆ หรือจะสู้เขาให้ได้ใน
ระบบแข่งขนัของโลก (ไม่ต้องพูดถึงว่าจะก้าวข้ึนไปแก้ปัญหาของ
โลก) อย่ามวัอยู่กบัยากล่อมทัง้หลาย จะต้องใช้ปัญญากนัให้มาก 
จบัใหไ้ดว่้าอะไรเป็นปัจจยัตวัแทต้วัจริง ในการที่จะแก้ปัญหา และ
สร้างสรรค์ความเจริญ แม้แต่ในความหมายแคบๆ ดา้นเศรษฐกิจ 

 
ไหวหรือไม่ไหว ก็จะไดพิ้สูจน์กนัคราวน้ี 

ท่ีผา่นมาและเวลานี ้ธุรกิจมีบทบาทส าคญัท่ีสดุ เรียกได้ว่า
เป็นหัวใจของระบบเศรษฐกิจปัจจบุัน ซึ่งเป็นแบบทุนนิยม ธุรกิจ
เป็นตวัน า  ด าเนิน ประสาน ชักพา หนัเห พลิกผนั หมนุ ป่ัน และ
ปั ้นแต่ง  รวมทัง้ เป็นตัวการส าคัญท่ีพาเมืองไทยมาสู่ วิกฤติ
เศรษฐกิจครัง้นี ้

ถ้าธุรกิจพ่วงไปกับอุตสาหกรรมผลิตสินค้าและบริการ ท่ี
ประกอบด้วยความสามารถในการผลิต และในการคิดสร้างสรรค์ 
เศรษฐกิจก็จะเป็นแก่นสารและมีฐานท่ีมั่นคง แต่ในยุคท่ีผ่านมา 
ธุรกิจของไทย เป็นแบบฉลาดอย่างขาดการสร้างสรรค์เสีย
มาก เป็นนกัป่ัน นักหมุน กันเยอะ ไม่มีเนือ้ใน ได้แต่ป่ัน เช่น ป่ัน
เงิน ป่ันหุ้น เป็นต้น เป็นฟองสบู่ ไปๆ มาๆ เลยกลายเป็นเหย่ือของ
นกัป่ันแท้ ท่ีมีฐานแข็งกวา่ ท่ีป่ันซ้อนป่ัน ทัง้หมนุทัง้ป่ัน คือฝร่ัง เลย



๘๐   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

แทบจะพาประเทศชาติไปสู่ความวิบติั จนต้องมาคิดกู้แผ่นดินกัน
อยู่น่ี 

ถ้าจะให้ประเทศไทยก้าวไปในระบบเศรษฐกิจแบบตลาด
เสรี คนไทยจะต้องมองธุรกิจไทยให้ชดั ว่าเรามีความสามารถท่ีจะ
แข่งขันกับเขาได้จริงหรือไม่ และพยายามพัฒนาธุรกิจไทยให้
แข็งแกร่งด้วยปัญญาเชิงสร้างสรรค์ อย่าไปช่ืนชมกับธุรกิจแบบ  
ศรีธนญชัย จะต้องให้ธุรกิจนัน้ด าเนินไปกับอตุสาหกรรม ทัง้ด้าน
สินค้าและบริการ ท่ีตัง้อยู่บนฐานของความสามารถในการผลิต
และความเพียรสร้างสรรค์  

พวกท่ีเราเรียกเขาว่าอารยประเทศนัน้ เขาพูดกันถึง 
“ระบอบโลกใหม่” (new world order) และเขาก็จะจดัสรรระบอบ
โลกใหม่นัน้ เราภมิูใจเพียงแค่จะได้ไปอยู่ในระบอบโลกใหม่ท่ีเขา
จดัให้เทา่นัน้หรือ 

ระบอบโลกอย่างใหม่ท่ีเขาจัดสร้างขึน้นัน้ เขาว่าจะให้มี
สนัติสุขมากขึน้ แต่ก็ไม่ไปไหน ก็มีแต่ส่งเสริมและเต็มไปด้วยการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ (economic competition) ซึ่งโยงเอาการ
เป็นคูแ่ข่งทางการเมือง (political rivalry) ติดมาด้วย การแข่งแบบ
นีย้่อมแฝงความเป็นปฏิปักษ์กันอยู่ในตัว แล้วโลกจะมีสนัติสขุแท้
ได้อย่างไร เราไม่มีความสามารถหรือคิดจะพฒันาความสามารถท่ี
จะมีสว่นร่วมสร้างระบอบโลกใหม่ท่ีดีงามขึน้บ้างหรือ จะภมิูใจอยู่
แคไ่ด้ขึน้ไปเต้นบนเวทีท่ีเขาสร้างและก ากบัการแสดงเทา่นัน้หรือ 
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ได้ยินคนไทยเรามักจะพูดว่า “รอให้เศรษฐกิจฟื้นตัว” 
ท าไมเราไม่พูดเน้นถึงการ “ท าให้เศรษฐกิจฟืน้ตัว” เหมือนกับว่า 
ลกึลงไปในใจ เราเคยชินอยู่กับแนวคิดตามลทัธิคอยโชค หรือลทัธิ
รอผลดลบนัดาล และการหวงัความชว่ยเหลือ ควรจะต่ืนขึน้มามอง
และมุ่งท่ีจะ “ท าให้เศรษฐกิจฟืน้ตวั” ด้วยเร่ียวแรงความเพียรและ
สติปัญญาของเรา 

วิกฤติคราวนี ้ท่ีไทยเป็นหนี ้ไอเอมเอฟ ๑๗,๐๐๐ ล้าน
ดอลลาร์นัน้ มากมายย่ิงนัก หลายคนท้อใจว่าคงจะไม่มีทางหลุด
ออกไปได้ ถ้าคิดตามอัตรา เม่ือ ๑ ดอลลาร์มีค่า ๔๒ บาท หนีก้็
เป็นเงินไทยเกินกวา่ ๗ แสนล้านบาท แตถ้่าไม่มัวละห้อยละเห่ียอยู่ 
มาสร้างเศรษฐกิจใหม่กันบนฐานท่ีแข็งแรง คือความสามารถใน
การผลิตและคิดสร้างสรรค์นัน้ การท่ีจะฟืน้ตวัขึน้มาก็ไม่เหลือวิสยั
แตอ่ย่างใด 

เพียงเงินไทยแข็งขึน้มาหนอ่ย ถ้าเป็น ๓๐ บาทต่อดอลลาร์ 
หนีก้็ลดหายไปทันทีถึง ๒ แสนกว่าล้านบาท ถ้าเกิดเงินไทยแข็ง
ขึน้มากลายเป็น ๑ บาท ต่อ ๒ ดอลลาร์ หนีก้็เหลือเพียง ๘ พนัห้า
ร้อยล้านบาท จริงอยู่ เร่ืองเศรษฐกิจซับซ้อนกว่าท่ีจะพูดง่ายๆ 
อย่างนี ้แต่ก็พดูไว้ให้เห็นตวัอย่างถึงความเป็นไปได้ ซึ่งอยู่ท่ีความ
เข้มแข็งและมุ่งมัน่ตัง้ใจจริงอย่างมีปัญญา 

อย่าลืมวา่เมืองไทยเราเป็นหนีต้า่งประเทศ ไม่ใช่เฉพาะหนี ้
IMF คราวนีเ้ท่านัน้ เราเป็นหนีม้าก่อนนีน้านแล้ว สะสมมาเร่ือยๆ 
และไม่ใช่เฉพาะรัฐบาลเป็นหนี ้เอกชนก็เป็นหนีอ้ย่างหนกั เวลานี ้



๘๒   เราจะกูแ้ผน่ดินกนัอยา่งไร? 
 

เมืองไทยเป็นหนีต้่างประเทศรวมแล้วเกือบ ๙ หม่ืนล้านเหรียญ
อเมริกนั ถ้าคิดอตัราดอลลาร์ละ ๓๖ บาท ก็ติดหนีเ้ป็นเงินไทยราว 
๓ ล้านล้านบาท ทัง้หมดนี ้ถ้าเราเดินถกูทาง ตัง้ตวัให้ดีก็ต้องแก้ได้ 

ข้อส าคญั ต้องไม่เป็นเพียงนักเสพนักบริโภค แต่ต้องเป็น
นกัผลิต นกัสร้างสรรค์ ต้องเป็นคนท่ีหวงัผลจากการกระท า ไม่ใช่
หวงัผลจากการดลบนัดาล 

การขอและรอผลดลบันดาลนัน้ ง่ายดี และสบายด้วย 
เพราะไม่ต้องท าอะไร เพียงแต่รอ นัง่นอนกร่ิมๆ กระหย่ิมใจ คอย
ช่ืนชมอ านาจความย่ิงใหญ่ของท่านท่ีจะมาท าให้ แต่น่ีคือลัทธิ
กลอ่มใจ และก็คือความประมาท ท่ีจะท าให้อ่อนแอลงเฉพาะหน้า 
และพาสูห่ายนะระยะยาว 

ถ้ามัวแต่เป็นนกัขอผลดลบนัดาลกันอยู่ ต่อไปชีวิตจะเป็น
อย่างไร ก็แล้วแตท่า่นจะบนัดาลให้ สงัคมของตนจะเป็นอย่างไร ก็
แล้วแต่ใคร ท่ีมีอ านาจย่ิงใหญ่จะมาดลบันดาล ท่ี เจอวิกฤติ
เศรษฐกิจก็เพราะฝร่ังดลบันดาล แล้วก็รอต่อไปว่า ฝร่ังคงจะมา
ช่วยดลบันดาลให้สังคมของเราพ้นวิกฤติ น่ีแหละคือชะตากรรม
ของนกัขอและนกัรอผลดลบนัดาล 

ควรจะพฒันาตัวขึน้มาให้มีความสามารถท่ีจะดลบนัดาล
กับเขาบ้าง อย่างน้อยก็ให้สามารถมีส่วนร่วมก าหนดอนาคตของ
โลก ไม่ใชม่วัแตร่อให้เขาก าหนดให้  

ต้องเข้มแข็ง มีความเพียรท่ีจะสร้างผลส าเร็จขึน้ด้วย
เร่ียวแรงการกระท าความสามารถและสติปัญญาของตน อย่าเป็น
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นักหวังลาภลอย หรือรวยทางลัด อย่างท่ีฝร่ังเอาไปเขียนใส่
สารานกุรม เป็นหนงัสือบ้าง เป็น CD-ROM บ้าง เผยแพร่เหมือน
ประจานเมืองไทยไปทัว่โลก 

ตวัอย่างเช่น Encarta Encyclopedia 1998 และ 1999 ท่ี
บรรยายสภาพเมืองไทย(Thailand)ว่า “ผู้ชายชาวต่างประเทศมา
เพ่ือดหูญิงงามของประเทศไทย และหาความสขุจากอตุสาหกรรม
กามารมณ์ ท่ีรุ่งเรืองเฟ่ืองฟู” อีกตอนหนึง่วา่ “เวลานี ้(ในเมืองไทย) 
ทกุคนรีบไปๆ ใจก็นึกถึงแต่เงินๆ . . . โสเภณี ยาเสพติด การ
ท าลายป่า มลภาวะ การอยู่กันแออัดยัดเยียดปัญหาทุกอย่าง
ทัง้หมดนี ้สืบสาวหาเหตแุล้ว ก็มาจากความอยากรวยลัดรวยเร็ว 
(quick baht) อย่างเดียวแท้ๆ” 

ผลเกิดจากเหต ุเหตุปัจจัยก่อให้เกิดผล ขณะนี ้ไทยเราก็
ประสบผลแล้วคือวิกฤติเศรษฐกิจ ซึง่เป็นผลร้าย แต่เหตปัุจจยัของ
มนัคืออะไร คิดท่ีจะค้นหาและแก้ไขกนัให้จริงจงัหรือยงั 

เม่ือเกิดเหตุการณ์ร้ายท่ีไม่คาดฝัน ก็ย่อมตกใจ เสียใจ 
ระทมทกุข์ ฯลฯ กนัได้เป็นธรรมดา แตถ่ึงขณะนี ้หมดเวลาแล้วท่ีจะ
มัวระทดระทวย ละห้อยละเห่ีย กล่อมใจปลอบใจกัน ควรจะลุก
ขึน้มาใช้ความเพียรและปัญญาเดินหน้าให้จริงจังเสียที สร้าง
เศรษฐกิจท่ีมีแก่นสาร บนฐานท่ีมั่นคง คือความสามารถในการ
ผลิต และการคิดสร้างสรรค์  

ถ้าท าได้แค่นี ้ในแง่เศรษฐกิจ ก็แก้ปัญหาของไทยได้ แต่
เรายงัจะต้องก้าวตอ่ไปอีก เพ่ือแก้ปัญหาของโลกให้ได้ด้วย โดยน า
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มนุษย์เข้าสู่แนวคิดท่ีถูกต้อง ว่าการพัฒนามิใช่เพ่ือเศรษฐกิจ
รุ่งเรืองเป็นจุดหมาย แต่เพ่ือจะได้เอาเศรษฐกิจท่ีเพียงพอและ
มั่นคงเป็นฐาน ในการท่ีจะสร้างสรรค์ชีวิต สงัคม และโลกท่ีดีงาม 
มีสนัติสขุสืบไป 

ส าหรับเฉพาะหน้าตอนนี ้ท่ีจะเร่ิมต้นกันได้ ก็อย่างท่ีพดูไป
แล้ว ซึง่ขอย า้อีกที 

๑. มีความเข้มแข็ง เจอทกุข์ภยัไม่พรั่น 
๒. มีความเพียรสร้างสรรค์ โดยใชส้ติปัญญา 
๓. ร่วมกนัเผชิญทกุข์เผชิญปัญหา พากนัเดินหนา้ต่อไป 
ท่ีวา่นีข้ยายความว่า ในแต่ละคนให้มีคณุสมบติัแห่งความ

เข้มแข็ง และสร้างสรรค์อยู่เป็นพืน้ฐาน แล้วก็มารวมก าลงักันอีกที
หนึง่ทัง้หมดทัง้สงัคม ตอนนีจ้ะต้องปลกุใจกนัใน ๓ ประการนี ้ 

เหตกุารณ์อะไรเกิดขึน้ อย่าไปมัวกล่อมกันอยู่ ให้ตัง้ท่าที
ตอ่สถานการณ์และตอ่ข่าวให้ถกูต้อง เช่น ข่าวความช่วยเหลือของ
ต่างประเทศน่ีแหละดีนัก ตัง้ท่าทีกันให้ถูก อย่าไปตัง้ท่าทีแบบ
เพลิน แหม ได้แล้ว ฉนัดีใจ หายทกุข์แล้ว เราจะพ้นวิกฤติละ แล้วก็
เฉ่ือยลง อย่างนัน้ใช้ไม่ได้  

ต้องตัง้จิตมองด้วยทา่ทีวา่ น่ีคือความจ าใจนะ ท่ีเราต้องรับ
ความช่วยเหลือ แล้วจะต้องตัง้ใจว่า เราจะต้องพ้นไปจากภาวะนี ้
ให้ได้ เราจะไม่มามวัช่ืนชมและหลงระเริงภมิูใจกบัการได้ส่ิงเหล่านี ้
มาง่ายๆ ถ้ามวัคิดวา่ฉนัมีคนมาชว่ยเหลือแล้ว ไม่เป็นไรแล้ว ก็ชวน
ให้น้อมไปในความประมาทตามเคย 
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อะไรก็ตามท่ีจะท าให้ประมาท ต้องถือว่าผิดท้ังสิ้น 
พระพุทธเจ้าตรัสย า้แล้วย า้อีกว่า ความไม่ประมาทเป็นธรรมเอก 
เปรียบเหมือนรอยเท้าช้าง รอยเท้าสัตว์บกทุกชนิดลงได้ในรอย
เท้าช้างฉันใด ธรรมทัง้ปวงท่ีพระพทุธเจ้าตรัสสอนก็ลงได้ในความ
ไม่ประมาทฉนันัน้ ลงได้มีความไม่ประมาทอย่างเดียว ธรรมอย่าง
อ่ืนก็เกิดผลหมด ท าหมด รู้แคไ่หน แม้แต่รู้ธรรมข้อเดียวก็ท าข้อนัน้ 
รู้ ๑๐ ข้อก็ท า ๑๐ ข้อ รู้ทัง้หมดก็ท าทัง้หมด แต่ถ้าประมาทอย่าง
เดียว รู้เท่าไรก็ไม่ท าสักอย่าง เพราะฉะนัน้ ความไม่ประมาทจึง
ครอบคลมุธรรมะไว้หมด พระพทุธเจ้าจงึทรงเน้นเหลือเกิน  

ขอจบลงด้วยค าเน้นที่ว่า ถ้าไม่ประมาท จะไม่ต้องพบ
ความเสือ่ม จะหวงัไดแ้ต่ความเจริญอย่างเดียว ขอให้เราพากนัไม่
ประมาท สร้างความเข้มแข็งข้ึนมา เพียรใช้สติปัญญาสร้างสรรค์ 
และร่วมแรงร่วมใจกนัฟันฝ่าเดินหนา้ต่อไป 



 
 
การขอและรอผลดลบันดาลน้ัน ง่ายดี และสบายด้วย 

เพราะไม่ต้องท าอะไร เพียงแต่รอ นั่งนอนกร่ิมๆ กระหยิ่มใจ 

คอยชื่นชมอ านาจความยิ่งใหญ่ของท่านท่ีจะมาท าให ้แต่น่ีคือ

ลัทธิกล่อมใจ และก็คือความประมาท ท่ีจะท าให้อ่อนแอลง

เฉพาะหน้า และพาสู่หายนะระยะยาว” 

“. . . ขอใหเ้ราชาวพุทธลุกขึ้ นมากูธ้รรมะใหแ้ก่แผ่นดิน

ไทย โดยเร่ิมตน้ท่ีในหัวใจของเรา แลว้ก็มาชวนกัน และปลุกใจ

กนัให ้

๑. มีความเขม้แข็ง เจอทุกขภ์ยัไมพ่รัน่ 

๒. มีความเพียรสรา้งสรรค ์โดยใชส้ติปัญญา 

๓. รว่มแรงรว่มใจกนัฟันฝ่า เดินหน้าต่อไป 

ถา้ท าไดเ้พียง ๓ อย่างเท่าน้ี ก็กูธ้รรมะได ้และกูแ้ผ่นดิน

ไทยส าเร็จ” 

พระพรหมคณุาภรณ ์(ป. อ. ปยตฺุโต) 

 


