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ผีเสื้อกระพ�อป�ก
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คำานำา

 ในช่วงเวลาทีม่กีารแข่งขนัและความขดัแย้งทวสูีงขึน้ทัง้ในระดับ

ประเทศและระดับโลก เราไม่สามารถปฎิเสธได้ว่าส่วนหนึ่งมาจากความ

ไม่พอเพียง หรือความต้องการที่มากเกินความจำาเป็น ไม่ว่าจะเป็น

ทรพัยากรทีเ่กนิจำาเป็น อำานาจทีม่ากเกินไป หรือแม้กระทัง่การบริโภคใน

ชีวิตประจำาวัน เช่น การกินอิ่มเกินพอดี  การได้เรียนรู้พระราชดำารัสใน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงทำาให้

คนไทยจำานวนหนึ่งตระหนักถึงความสำาคัญของการดำาเนินชีวิตแบบ 

พอเพียง แม้จะเป็นแค่บางมิติ เช่น การพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจระดับ

ครอบครัวที่เน้นการทำาการเกษตรแบบผสมผสานก็ตาม 

 สำาหรับข้าพเจ้าแล้วคำาว่าพอเพียงไม่ได้หมายถึงการพึ่งตนเอง

อย่างเดียว แต่หมายถงึการไม่โลภ ไม่ใช้เงนิเกนิตวั รวมถงึการใช้ชวิีตแบบ

ประหยดัตามสถานภาพของเราตามแนวคดิของครอบครัวคนจีนทีข้่าพเจ้า

เตบิโตมา  แม้จะเคยได้ยนิหลายๆ คนกล่าวถงึปรชัญาเศรษฐกจิในรปูแบบ

ต่างๆ ทัง้ในทางทีช่ืน่ชม และตัง้ข้อสงัเกตในทางปฏบิตั ิความเข้าใจในเรือ่ง

เศรษฐกจิพอเพยีงอาจจะถกูปิดก้ันด้วยความหมายของคำาว่า “เศรษฐกจิ” 

ซึ่งเป็นคำาท่ีฟังดูยิ่งใหญ่และซับซ้อน ทำาให้การนำาปรัชญาเศรษฐกิจ 

พอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวันเป็นเรื่องไกลตัว หรือประยุกต์ใช้ในชีวิต

ประจำาวันได้ไม่ดีนัก  ด้วยเหตุนี้เมื่อ อ.ไสว บุญมา ทาบทามให้เป็นผู้ดูแล

โครงการจดัทำาหนงัสอืปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีงเล่มนี ้ข้าพเจ้าจงึไม่ลงัเล

ที่จะตอบรับเข้าร่วมงานและดูแลคัดเลือกคนรุ่นใหม่ให้เข้ามามีส่วนร่วม

ในการเผยแพร่แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงที่สามารถนำาไปใช้ได้ในชีวิต

ประจำาวนั และส่งต่อแนวคดิทีม่คีณุค่านีใ้ห้กบัคนรุ่นถดัๆ ไปในสังคมของ

เรา ในฐานะผู้จัดการโครงการข้าพเจ้ามีความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคนไทย



จำานวนมากจะมโีอกาสอ่านหนงัสอืเล่มนีเ้พือ่ให้เกดิความตระหนกัในความ

จำาเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนแนวการดำาเนินชีวิตให้เหมาะสมกับสภาวะ

ของโลกยุคใหม่ และการดำาเนินชีวิตในแนวพอเพียงจะกลายเป็น

วฒันธรรมทีส่่งต่อผ่านรุน่สูรุ่น่ ด้วยแนวคดินีน่้าจะเป็นทางหนึง่ทีท่ำาให้ลด

หรือบรรเทาความขัดแย้งอันมาจากความไม่พอเพียงในมิติต่างๆ เช่น ไม่

พอเพยีงในอำานาจวาสนา ไม่พอเพยีงในปัจจยัทางวตัถแุละจิตใจทีแ่สวงหา

การยอมรับจากสังคมผู้คนรอบข้าง 

 หนังสือเล่มนี้จัดทำาขึ้นด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาท่ีสุด

มิได้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลท่ี ๙ และด้วยตระหนักใน

ความสำาคัญของการเผยแพร่แนวคิดอันประเสริฐย่ิงของพระองค์ ผู้ใด

ประสงค์จะจัดพิมพ์เพิ่มเพื่อแจกจ่ายในโอกาสต่าง ๆ จึงอาจทำาได้โดย 

ส่งข้อมูลเกี่ยวกับผู้จัดพิมพ์ กลุ่มเป้าหมายและจำานวนพิมพ์ไปให้ 

คุณละอองดาว พรายงาม กรรมการและเลขานุการของมูลนิธินักอ่าน

บ้านนา โรงเรียนวัดพิกุลแก้ว ตำาบลพิกุลออก อำาเภอบ้านนา จังหวัด

นครนายก ๒๖๑๑๐

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่ร่วมจัดทำาหนังสือเล่มนี้

เพชร - ทิพย์สุวรรณ ตั้งอมรสุขสันต์
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ปฐมบท

 หลงัการเสดจ็สวรรคตของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่วัรัชกาล
ที่ ๙ เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ กัลยาณมิตรหลายคนปรารภกับ 
ผู้เขียนว่า เราโชคดีที่มีชีวิตอยู่ในรัชสมัยของพระองค์  ทุกคนตระหนักใน 
พระอัจฉริยภาพที่พระองค์ทรงมีในหลากหลายด้านพร้อมทั้งความ
เชี่ยวชาญในวิชาการหลายแขนง  เราต่างรำาลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอัน
ล้นพ้นที่พระองค์ทรงมีต่อเราและชาวไทยทั้งชาติ  นอกจากความตั้งใจที่
จะดำาเนินชีวิตตามแนวคิดท่ีพระองค์ทรงพระเมตตาชี้แนะแล้ว เราต่าง
มองว่า เราควรหาวิธีรักษาแนวคิดอันลำ้าค่าของพระองค์ไว้คู่กับแผ่นดิน
ไทยนานเท่านาน

 ในบรรดาเนื้อหาทางวิชาการซึ่งรวมกันเป็นส่วนหนึ่งของ 
“ศาสตร์พระราชา” ท่ีพระองค์พระราชทานให้พวกเรานั้น เราเห็นพ้อง
ต้องกันว่า “แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง” มีค่าสูงสุด ทั้งนี้ เพราะเรา
อาจนำาไปประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ จากระดับบุคคลและชุมชนไปจนถึง
ระดบัประเทศ  อย่างไรกต็าม เน่ืองจากเป็นท่ีประจกัษ์ว่าคนไทยโดยทัว่ไป
ยังไม่ค่อยเข้าใจในแนวคิดอันลำ้าค่านี้ดีนัก กัลยาณมิตรบางคนจึงเสนอให้ 
ผูเ้ขียนไปค้นคว้าหาวธินีำาเสนออกีครัง้ หลังจากทีผู้่เขยีนได้นำาเสนอมาก่อน
หน้านี้แล้วหลายแนวด้วยกัน  นอกจากนั้น หากเป็นไปได้ ให้นำาเสนอใน
รูปของหนังสือที่พิมพ์ออกมาก่อนหน้างานถวายพระเพลิงพระบรมศพ  



๒

ผู้เขียนน้อมรับข้อเสนอของกัลยาณมิตรทั้งที่ตระหนักดีว่า คงไม่
สามารถเขยีนให้ครอบคลมุทกุแง่ทุกมมุของแนวคดิอนักว้างและลกึยิง่นีไ้ด้
พร้อมกบันำาเสนอแบบง่ายๆ ให้บคุคลทัว่ไปเข้าใจได้อย่างทะลุปรุโปร่งใน
เวลาอันสั้น ทั้งนี้ด้วย ๖ ปัจจัยด้วยกัน นั่นคือ

• ผู ้เขียนเป็นนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์ มิใช่ปราชญ์ที่รู ้
ลึกหลายด้าน  แม้จะได้ศึกษาวิชาการด้านอื่นเพิ่มขึ้นหลังจากได้ฟัง 
พระราชดำารัสเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงเป็นครั้งแรกเมื่อคืนวันที่ ๔ 
ธันวาคม ๒๕๔๑ แต่ยังมีสิ่งที่จะต้องศึกษาอีกมาก

• การจะทำาให้เนื้อหาทางวิชาการซ่ึงครอบคลุมหลายด้านรวม
ทั้งปรัชญา ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ เทคโนโลยี และ 
สิ่งแวดล้อมให้เข้าใจง่ายสำาหรับผู้อ่านโดยทั่วไปคงทำาได้ยากยิ่ง  นอกจาก
นัน้ เนือ้หาทางวชิาการหลายด้านทีน่ำามาสนธกินัย่อมมคีวามยาวค่อนข้าง
มาก  หากผูอ่้านขาดเวลา หรอืสมาธเิพือ่อ่านแบบต่อเนือ่งกนัอาจมองเหน็
ไม่ชัดว่าเนื้อหาเชื่อมโยงกันอย่างไร  

• โดยท่ัวไปวชิาเศรษฐศาสตร์ถกูมองว่าสลบัซบัซ้อนมากจนยากที่
จะเข้าใจ ท้ังท่ีทุกคนต้องอยูกั่บเร่ืองเศรษฐกิจในการดำาเนนิชวิีตประจำาวนั    
การมองเศรษฐศาสตร์ในเชิงลบเป็นอุปสรรคต่อการทำาความเข้าใจมิติ
เศรษฐกิจของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  ยิ่งเมื่อผู้เขียนขาดความ
สามารถในด้านการนำาเสนอแบบให้อ่านอย่างสนุกสนานได้ อุปสรรคใน
การทำาความเข้าใจยิ่งมากขึ้น 

• ในยุคนี้ บุคคลทั่วไปเข้าถึงข่าวสารข้อมูลและส่ิงจูงใจได้มาก
จนมักทำาให้ความสนใจสั้น หรือเกิดอาการวอกแวกได้ง่าย  นอกจาก
น้ัน ข่าวสารข้อมูลจำานวนมากยังมักกระจัดกระจายและบางส่วนไม่ตรง
ความเป็นจริงอีกด้วย  ฉะนั้น การจะรักษาสมาธิเป็นเวลานานๆ เพื่ออ่าน



๓

หนงัสอืวชิาการให้เข้าใจท่ามกลางข่าวสารข้อมลูทีอ่าจทำาให้ไขว้เขวจึงมกั
เป็นไปได้ยาก

• ความสนใจในการอ่านเอกสารในรูปของหนังสือลดลงอย่าง
ต่อเนื่องเพราะสังคมเริ่มคุ้นชินกับวัฒนธรรมใหม่ในแนวของการเสพติด 
“อาหารจานด่วน” หรอือาหารถงุ นัน่คอื ต้องการเข้าใจเนือ้หาในเวลาอนั
สั้นโดยแทบมิต้องใช้แรงงานของตนเอง  ฉะนั้น คงเป็นไปไม่ได้ที่จะเขียน
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงซึง่ท้ังกว้างและลกึให้ผูอ่้านเข้าใจอย่างทะลปุรโุปร่ง
ได้ในแนวรับประทานอาหารจานด่วน หรืออาหารถุง 

• แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นองค์ความรู้ใหม่ จึงยังไม่มี
ภาษาหรือคำาพูดสั้นๆ ง่ายๆ ที่สามารถสื่อกันได้ทันที  เรื่องนี้ในหลวง
รชักาลที ่๙ ทรงชีใ้ห้เหน็ตัง้แต่ตอนต้นของการอ้างถงึแนวคดิ แม้พระองค์
จะทรงเป็นปราชญ์ซึ่งพรั่งพร้อมด้วยพระปรีชาสามารถทางด้านการใช้
ภาษาก็ตาม  ภาษา หรือคำาใหม่ๆ ต้องใช้เวลาก่อนที่จะมีความเข้าใจตรง
กันและเป็นที่ยอมรับ

• หลังมองหาวิธีน�าเสนออยู่ชั่วระยะหนึ่ง ผู้เขียนจึงเห็นว่า วิธี
ท่ีเหมาะสมทีส่ดุได้แก่การกลบัไปอ่านพระราชด�ารสัทีพ่ระองค์ทรงอ้าง
ถึงเศรษฐกิจพอเพียงและจัดเนื้อหาของหนังสือให้มุ่งเน้นประเด็นใน
พระราชด�ารัส  แม้หนงัสอืจะยาวกว่าขนาดทีจ่ะอ่านจบได้ในเวลาสัน้ๆ 
แต่จ�าเป็นต้องท�าเช่นนั้นเพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมแง่มุมต่างๆ อย่าง 
ครบถ้วนทีส่ดุเท่าทีจ่ะท�าได้  อย่างไรก็ดี ส�าหรับผูท้ีไ่ม่มเีวลา หรือความ
ต้องการจะอ่านรายละเอียดท้ังหมด หากต้องการอ่านเพียงหลักการ 
พืน้ฐานอันเป็นแก่นของมติิปรชัญาเพือ่ยดึเป็นแนวส�าหรบัปฏบัิตต่ิอไป 
หรือเพื่อยืนยันการปฏิบัติที่ตนท�าอยู่แล้ว ผู้เขียนจะเขียนบทแรกนี้ให้
มีเนื้อหาเช่นนั้นพร้อมกับแนะน�าบทต่างๆ ไว้  หากหาเวลาได้ ผู้สนใจ
ในรายละเอียดอาจอ่านบทต่อๆ ไปเพื่อให้เกิดความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง 
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ยิ่งขึ้นว่า ต้นตอของปัญหาของโลกปัจจุบันมาจากไหน เคยเกิดขึ้น
มาแล้วอย่างไร และเพราะอะไรแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็น 
แนวปฏิบัติที่เราชาวโลกต้องท�าหากเราหวังความยั่งยืน

อนึ่ง เป็นที่ประจักษ์ว่า พระองค์ตรัสถึงบางส่วนของเศรษฐกิจ
พอเพยีงกับผูท่ี้ถวายงานอย่างใกล้ชดิมาบ้างแล้วก่อนคนืวนัที ่๔ ธนัวาคม 
๒๕๔๐  ในคืนนั้น พระองค์ทรงอ้างถึงแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงใน
วโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาซึ่งคนไทยโดยท่ัวไปมีโอกาสได้ยินเป็น
ครั้งแรกจากโทรทัศน์และวิทยุ  ในช่วงนั้น เมืองไทยกำาลังตกอยู่ในภาวะ
วกิฤตร้ิายแรง  พระองค์ทรงเสนอแนะให้ใช้แนวคดิเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง
แก้วิกฤติ  ต่อมา เนื่องจากพระองค์ทรงประเมินได้ว่า คนไทยไม่เข้าใจสิ่ง
ทีพ่ระองค์ทรงอ้างถึงแม้กระทัง่ผูท้ีเ่คยถวายงานอย่างใกล้ชดิ พระองค์จึง
ทรงอธิบายเพิ่มเติมเมื่อคืนวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑  บทต่อไปได้น้อมนำา
พระราชดำารัสท้ังสองมารวมไว้เพื่อสะดวกแก่การอ้างอิงและสำาหรับผู้ที่มี
ความประสงค์จะอ่านทั้งหมด

 ในพระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ พระองค์ทรงอ้างถึงวิกฤติในปีน้ัน 
ตอนหนึ่งว่า

“ที่นายกฯ กล่าวว่าระยะนี้เป็นระยะที่วิกฤติ ....... ท�าให้คิดว่า
วกิฤตการณ์เกดิขึน้มาอย่างไร  เราเป็นเมอืงอดุมสมบรูณ์และเรากไ็ด้ชือ่ว่า
ก�าลังก้าวไปสู่เมืองที่เป็นมหาอ�านาจทางการค้า  ท�าไมเกิดมีวิกฤตการณ์  
อันที่จริงวิกฤตการณ์นี้เห็นได้มานานแล้ว  สี่สิบกว่าปีมาแล้ว  แต่ไม่รู้ตัว  
เมื่อ ๔๐ กว่าปีมีผู้หนึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อยมาขอเงิน  ที่จริงก็เคยให้
เงินเขาเล็กๆ น้อยๆ อยู่เรื่อยๆ   เขาบอกไม่พอ  เขาก็ขอยืมเงิน  ขอกู้
เงิน ........”

พระองค์ทรงเล่าเรือ่งของข้าราชการชัน้ผูน้้อยคนนัน้และผูอ้ืน่อกี 
๔ คนทีม่ากราบบงัคมทลูขอพระเมตตา  พระองค์ทรงทราบว่า ข้าราชการ
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ผู้น้อยใช้จ่ายเกินตัวและกู้เงินจากแชร์มาปิดงบรายจ่าย จนทำาให้ตกอยู่
ในภาวะหน้ีสินล้นพ้น  พระองค์ทรงพระเมตตาช่วยเหลือ  แต่ให้เริ่มทำา
บัญชีรายรับรายจ่ายพร้อมกับให้เลิกเล่นแชร์  ข้าราชการผู้น้อยคนนั้น
น้อมเกล้าฯ นำาพระกระแสรับสั่งไปปฏิบัติจนหลุดพ้นจากภาวะหนี้สิน

คนที่สองขอกู้เงิน ๓๐,๐๐๐ บาทไปลงทุนซ้ือเคร่ืองมือสำาหรับ
ใหภ้รรยาตัง้ร้านตัดเย็บเสื้อผา้  ปรากฏว่าเขาทยอยนำาเงนิมาคืนพระองค์
ทุกเดือนจนครบ  คนที่สามขอกู้เงินโดยนำาหัวเข็มขัดราคาแพงมาถวาย
คล้ายเป็นการจำานำา  พระองค์ทรงมองทะลุว่าคนนี้ไม่มีวินัยและจะไม่นำา
เงินมาคืนให้แน่นอน จึงทรงปฏิเสธ  คนที่สี่ขอกู้เงินเพื่อนำาไปใช้ในการจัด
งานแต่งงาน พระองค์จึงพระราชทานเงิน ๑๐,๐๐๐ บาทเป็นของขวัญ   
หลังจากนั้นไม่นาน เขากลับมาขอกู้อีก ๓๐,๐๐๐ บาท  พระองค์จึงทรง
ไต่ถามถงึความจำาเป็น  ปรากฏว่าคนน้ีจดังานแบบตำานำา้พริกละลายแม่นำา้ 
ทำาให้เป็นหนี้สินพะรุงพะรังจนเข้าข่ายลิงติดแห  ร้ายยิ่งกว่านั้น พระองค์
ทรงทราบว่าเขาจะฆ่าตัวตายเพราะหาทางออกไม่พบ  พระองค์จึงทรง
พระเมตตาช่วยชีวิตไว้  คนที่ห้ากราบบังคมทูลว่าลูกเจ็บตา  พระองค์จึง
ทรงช่วยค่ารักษาไป ๓๐,๐๐๐ บาท  ต่อมา เขากลับมากราบบังคมทูลว่า
เขาอยากได้บ้านและได้หมายตาบ้านหลังใหญ่ที่จะซ้ือไว้แล้ว  พระองค์
ทรงเห็นว่าคนนี้ไม่รู้จักประมาณตน จึงทรงปฏิเสธ   

นอกจากเรื่องของห้าคนนั้น พระองค์ทรงเล่าเร่ืองราวของ
นักธุรกิจอีกหลายคน  บางคนลงทุนโดยไม่รอบคอบ หรือไม่คิดอย่าง
ครอบคลุมจึงไม่ประสบผลสำาเร็จ  

จะเห็นว ่าประเด็นที่พระองค ์ทรงช้ีให ้ เราตระหนักคือ 
วิกฤตการณ์ปี ๒๕๔๐ มิใช่จ�ากัดอยู่แค่ในด้านเศรษฐกิจ และปัจจัยที่
ท�าให้เกิดวิกฤติส่วนใหญ่มิใช่ปัจจัยทางเศรษฐกิจ หากเป็นฐานความ
คดิ หรอืปรัชญาในการด�าเนนิชวีติของคนไทย อันเป็นปัจจยัทางสงัคม  
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พระองค์ทรงมองเห็นปัจจัยเหล่านั้นจากการศึกษาหาความรู้มา

นาน รวมท้ังจากการให้พสกนกิรเข้าถงึอย่างใกล้ชดิแบบเป็นกันเองจนบาง
คนรู้สึกสนิทสนมถึงขนาดกล้าขอ หรือขอยืมเงินจากพระองค์

ในคืนวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ พระองค์ตรัสตอนหนึ่งว่า 

“ปีที่แล้วพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงเพราะหาค�าอื่นไม่ได้ และได้
พูดอย่างหนึ่งว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี้ให้ปฏิบัติเพียงครึ่งเดียวคือ ไม่ต้อง
ทั้งหมด หรือแม้แต่เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ  ในคราวนั้น เมื่อปีที่แล้ว นึกว่า
เข้าใจกัน  แต่เมื่อเดือนที่แล้ว มีผู้ที่ควรรู้เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวกับการ
พัฒนามาช้านานแล้วมาบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียงนี่ดีมาก....ปฏิบัติเพียง
เศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ ..... หนักใจ ...แม้แต่คนที่เป็นดอกเตอร์ก็ไม่เข้าใจ” 

พระราชดำารัสตอนนี้ชี้ชัดว่า “เศรษฐกิจพอเพียง” มิได้จำากัดอยู่
ที่มิติเศรษฐกิจ แม้คำาว่า “เศรษฐกิจ” จะเป็นคำาหลักในกลุ่มคำานี้ก็ตาม 
หากยังครอบคลุมมิติอื่นอีกด้วย  พระองค์ทรงเลือกใช้กลุ่มคำานี้เพราะ
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ไม่มีคำาง่ายๆ ท่ีจะสื่อความหมายได้ตรงกับสิ่งที่พระองค์ทรงมีอยู่ในพระ
ราชหฤทัย  นอกจากจะขาดคำาง่ายๆ ที่สื่อความหมายได้อย่างครอบคลุม
แล้ว การขาดฐานความรู้ด้านต่างๆ ยังมักทำาให้เราไม่สามารถเข้าใจความ
หมายของแนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงได้อย่างรวดเรว็อกีด้วย  ส่วนเรือ่ง
การปฏบัิตเิพยีงครึง่เดยีว หรอืแม้แต่เศษหนึง่ส่วนสีน่ัน้เป็นเรือ่งเศรษฐกจิ
อันเป็นมิติใหญ่ที่ได้รับการเน้นยำ้าเป็นพิเศษ

เรือ่งผูมี้ความรูถ้งึระดบัดอกเตอร์และทำางานเกีย่วกบัการพฒันา
มาช้านานแล้วยงัไม่เข้าใจ พอจะอนมุานได้ว่ามาจาก ๒ ปัจจัยหลักด้วยกนั 
นัน่คอื (๑) ผูม้คีวามรูร้ะดับดอกเตอร์เรยีนวชิาเศรษฐศาสตร์และการพัฒนา
มาจากมหาวิทยาลัยซึ่งสอนในกรอบของแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลัก   
แนวคิดนั้นส่วนใหญ่สืบทอดมาจากมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์อังกฤษ
และอเมริกัน  แม้จะทำางานมานาน แต่ความคิดความอ่านของดอกเตอร์
ยังวางอยู่บนฐานของสิ่งที่เรียนมา  พวกเขามิได้ค้นคว้าศึกษาต่อในแนวที่
พระองค์ทรงปฏิบัติ  และ (๒) เนื่องจากความรู้ของบุคคลเหล่านั้นจำากัด
อยู่ในวงแคบและยังต้องใช้เวลาทำามาหากิน ในช่วงเวลาเพียงปีเดียวหลัง
ได้ฟังพระราชดำารัสเมื่อคืนวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐ จึงไม่สามารถขยาย
ความรู้ได้มากพอ

ส่วนพระองค์ทรงศึกษาวิชาการหลายด้านอย่างต่อเนื่องมา
เป็นเวลานาน  นอกจากจะศึกษาผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ แล้ว 
พระองค์ยังทรงค้นคว้าหาข้อสรุปจากการทดลองและทรงลงมือปฏิบัติ
ด้วยพระองค์เองอกีด้วย  พระองค์จึงทรงมองเหน็ได้อย่างกว้างขวางลกึซ้ึง  
ทรงเป็นปราชญ์ทีแ่ท้จรงิ  ในอกีนยัหนึง่ พระองค์ทรงมองเหน็ทัง้ป่าทัง้ต้นไม้
ได้เป็นอย่างดี  เรื่องทำานองนี้ตรงกับหลักที่นักวิทยาศาสตร์ผู้เป็นปราชญ์
ช้ันนำาชือ่ ไอแซค นวิตนั (Isaac Newton) เคยพดูสัน้ๆ ไว้แต่มคีวามหมาย
ลึกซึ้งยิ่งว่า “ผมเห็นได้ไกลเพราะผมยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์” (If I have  
seen a little further, it is by standing on the shoulders of giants.)



๘

ไม่นานหลังพระองค์ทรงขยายความเมื่อปี ๒๕๔๑ สำานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) ได้
เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทางเศรษฐกิจและสาขาอื่นมาร่วมกันประมวลและ
กลั่นกรองพระราชดำารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงท่ีพระองค์ทรงอ้างถึงใน
โอกาสต่างๆ นานกว่า ๒๕ ปี  ผู้ทรงคุณวุฒิเหล่านั้นได้ประมวลออกมา
เป็นข้อความสั้นๆ เรื่อง “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  

สภาพฒัน์ได้นำาข้อความขึน้กราบบงัคมทลูพระกรุณาขอพระบรม
ราชวนิจิฉยัและขอพระราชทานพระบรมราชานญุาตนำาไปเผยแพร่  พระบาท
สมเดจ็พระเจ้าอยูห่วัรชักาลท่ี ๙ ทรงพระกรณุาปรบัปรงุแก้ไขพระราชทาน
และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต 
เมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๒  ข้อความน้ันคือแก่นของเศรษฐกิจ 
พอเพียงซึ่งมีเนื้อหาดังนี้

“เศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาช้ีถึงแนวการด�ารงอยู่และ

ปฏิบัติตนของประชาชนในทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัครอบครวั ระดบัชมุชน 

จนถงึระดับรัฐ ทัง้ในการพฒันาและบริหารประเทศให้ด�าเนนิไปใน ทาง

สายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้ก้าวทันต่อโลกยุค 

โลกาภวิตัน์  ความพอเพยีงหมายถงึความพอประมาณ ความมเีหตุผล 

รวมถึงความจ�าเป็นที่จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อ

การมีผลกระทบใดๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและ

ภายใน  ทั้งนี้ จะต้องอาศัยความรอบรู้ ความรอบคอบ และความ

ระมัดระวังอย่างยิ่งในการน�าวิชาการต่างๆ มาใช้ในการวางแผนและ

การด�าเนินการทุกข้ันตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้น

ฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎีและ

นักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และ

ให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร  



๙

มสีติปัญญา และความรอบคอบ เพือ่ให้สมดลุและพร้อมต่อการรองรบั

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถุ สังคม  

สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

ข้อความนีช้ีช้ดัว่าเศรษฐกิจพอเพียงอาจแยกได้เป็นหลายมติิโดย
มีปรัชญาเป็นมิตินำา ตามด้วยมิติเศรษฐกิจ  เท่าที่ผ่านมา มิติปรัชญาเป็น
ด้านที่ได้รับความใส่ใจและนำาไปเผยแพร่อย่างกว้างขวางที่สุด   

“ปรัชญา” ตาม พจนานกุรมฉบบัราชบณัฑติสถาน พ. ศ. ๒๕๔๒ 
หมายความว่า “วิชาว่าด้วยหลักแห่งความรู้และความจริง”  

เศรษฐกจิพอเพยีงในมติปิรชัญาจงึมคีวามหมายว่า การดำาเนนิ
ชีวิตของบุคคลทุกระดับด้วยหลักแห่งความรู้และความจริงของทาง
สายกลาง  

คนไทยส่วนใหญ่เข้าใจแนวคดิเร่ืองทางสายกลางอยูบ้่างแล้ว ทัง้นี้ 
เพราะชาวไทยเกนิร้อยละ ๙๐ เป็นพทุธศาสนกิชนและทางสายกลางเป็น
แนวคิดสำาหรบัดำาเนนิชวีติของพทุธศาสนา  เนือ่งจากพทุธศาสนามหีลาย
นิกาย การตีความหมายและการอธิบายทางสายกลางแตกต่างกันอยู่บ้าง  
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถานสรุปความหมายและคำาอธิบายเหล่า
นั้นไว้สั้นๆ ว่า “การปฏิบัติที่ไม่ตึงนักไม่หย่อนนัก, การปฏิบัติที่ไม่ตึง
ไปทางใดทางหนึ่ง”  

ข้อความบางตอนของพระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๔๑  
บ่งชี้ถึงแนวหนึ่งของการปฏิบัติตามทางสายกลาง ดังนี้

“อันน้ีก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า ทุก
ครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง  อย่างนั้นมัน
เกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอ�าเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอสมควร  



๑๐

บางสิง่บางอย่างทีผ่ลติได้มากกว่าความต้องการกข็ายได้ ... อย่างนีท่้านนกั
เศรษฐกจิต่างๆ กม็าบอกว่าล้าสมยั  จรงิ อาจจะล้าสมยั เพราะว่าคนอืน่เขา
ต้องมีการเศรษฐกิจที่ต้องมีการแลกเปลี่ยน เรียกว่าเป็นเศรษฐกิจการค้า  
ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็น
ประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้  อย่างข้าวที่ปลูก เคยสนับสนุน
ให้ปลูกข้าวให้พอเพียงกับตัวเอง เก็บเอาไว้ในยุ้งเล็กๆ แต่ละครอบครัว  
แล้วถ้ามีพอก็ขาย”  

“ปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้  
แม้จะเป็นเศษหนึง่ส่วนสีก่พ็อ หมายความว่า วธิปีฏบิตัเิศรษฐกจิพอเพยีง
นัน้ไม่ต้องท�าทัง้หมด และขอเตมิว่า ถ้าท�าท้ังหมดจะท�าไม่ได้  ไม่มทีาง  ถ้า
เศรษฐกจิพอเพยีงครอบครวัหนึง่ หรอืแม้หมูบ้่านจะท�าเศรษฐกจิพอเพียง
จะเป็นการถอยหลงัถงึสมยัหนิ สมยัคนอยูใ่นอุโมงค์ ไม่ต้องอาศยัหมูอ่ืน่”

นอกจากคำาจำากัดความสั้นๆ นั้นแล้ว พจนานุกรมฯ ยังอธิบาย
ด้วยว่า ทางสายกลางได้แก่การปฏบิตัติามมรรค ๘ อนัเป็นวถิทีีจ่ะนำาไปสู่
การดบัทกุข์ ประกอบด้วย (๑) สมัมาทฐิิ ความเหน็ชอบ (๒) สมัมาสงักปัปะ 
ความดำาริชอบ (๓) สัมมาวาจา การเจรจาชอบ (๔) สัมมากัมมันตะ การ
งานชอบ (๕) สัมมาอาชีวะ การเลี้ยงชีวิตชอบ (๖) สัมมาวายามะ ความ
พยายามชอบ (๗) สัมมาสติ ความระลึกชอบ (๘) สัมมาสมาธิ ความตั้งใจ
ชอบ  คนไทยโดยทั่วไปในฐานะพุทธศาสนิกชนย่อมรับรู้มรรค ๘ อยู่แล้ว  

ข้อความบางตอนในพระราชดำารัสปี ๒๕๔๑ บ่งบอกถึงแนวการ
ปฏิบัติ ดังนี้

“แต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีกคือ ค�าว่า 

พอกเ็พยีง พอเพยีงนีก้พ็อ  ดงันัน้ คนเราถ้าพอในความต้องการ กม็คีวาม

โลภน้อย  เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย  ถ้าประเทศใด 



๑๑

มีความคิด  อันนี้ไม่ใช่เศรษฐกิจ  มีความคิดว่าท�าอะไรต้องพอเพียง 

หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่างมาก คนเราก็อยู่

เป็นสุข  พอเพียงนี้อาจจะมี  มีมาก  อาจจะมีของหรูหราก็ได้ แต่ว่าต้อง

ไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน  ต้องให้พอประมาณ พูดจาก็พอเพียง ท�าอะไรก็ 

พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง  อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่

นัง่อยูต่รงนี ้ถ้าไม่พอเพยีงคอื อยากจะไปนัง่บนเก้าอีข้องผู้ทีอ่ยูข้่างๆ  อนั

นีไ้ม่พอเพยีงและท�าไม่ได้  ถ้านัง่อย่างนัน้กเ็ดือดร้อนกนัแน่เพราะว่าอดึอดั 

จะท�าให้ทะเลาะกัน  เมือ่มกีารทะเลาะกัน ไม่มปีระโยชน์เลย  ฉะนัน้ ควร

ที่จะคิดว่าท�าอะไรพอเพียง  

ความคดิกเ็หมอืนกนั  ไม่ใช่ทางกาย  ความคดิ  ถ้าใครมคีวามคดิ

อย่างหนึง่และต้องการให้คนอืน่มคีวามคดิอย่างเดียวกบัตวัซึง่อาจจะไม่ถูก  

อันนี้ก็ไม่พอเพียง  การพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว 

ความเห็นของตัวและปล่อยให้อีกคนพูดบ้าง และมาพิจารณาว่าที่เขาพูด

กับที่เราพูดอันไหนพอเพียง อันไหนเข้าเรื่อง  ถ้าไม่เข้าเรื่องก็แก้ไขเพราะ

ว่าถ้าพูดกันโดยที่ไม่รูเ้รือ่งกันก็จะเปน็การทะเลาะ  จากการทะเลาะด้วย

วาจาก็กลายเป็นการทะเลาะด้วยกายซ่ึงในที่สุดก็น�ามาสู่ความเสียหาย 

เสียหายแก่คนสองคนที่เป็นตัวการ เป็นตัวละครทั้งสองคน  ถ้าเป็นหมู่ก็

เลยเป็นการตีกันอย่างรุนแรงซึ่งจะท�าให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน  ฉะนั้น 

ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมีเหตุผล”

หลังจากสภาพัฒน์ได้รับพระบรมราชานุญาตแล้ว การเผยแพร่ 
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่จะอาศัยแผนภาพซ่ึงแยก 
องค์ประกอบออกมาให้เห็นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น ดังนี้



๑๒ แผนภาพให้ความกระจ่างทางมิติปรัชญาการดำาเนินชีวิตของ
บุคคลได้ในระดับหนึ่งทันที เนื่องจากโดยทั่วไปผู้ใหญ่ไทยเข้าใจทั้งเรื่อง
ทางสายกลางและเรือ่งองค์ประกอบด้านความรู้ คณุธรรม ความมีเหตุผล 
ความพอประมาณ และภูมิคุ้มกันเป็นเบื้องต้นอยู่แล้ว  ความแตกต่าง
ระหว่างบุคคลอยู่ที่ความเข้าใจอาจต่างกัน และที่สำาคัญที่สุดคือ ในการ
ดำาเนินชีวติประจำาวนั ให้ความสำาคญัแก่องค์ประกอบเหล่านีม้ากน้อยเพยีง
ไร  เรื่องนี้อาจมีลักษณะคล้ายการท่องศีลห้า  ชาวไทยหลายสิบล้านคน
ท่องศีลห้าได้ แต่เข้าใจไม่เท่ากัน  ยิง่กว่านัน้ ยงันำาไปปฏิบตัใินชวีติประจำา
วันต่างกันอีกด้วย  

ในบริบทของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน โจทย์หลักอยู่ที่เราควร
เข้าใจองค์ประกอบทั้งห้านั้นมากน้อยเพียงไรจึงจะเกิดความมั่นใจว่าเรา
จะปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง  คำาตอบคือ เข้าใจพอประมาณ  คำาตอบนี้มี
ลักษณะกำาปั้นทุบดิน หรืออาจมองได้ว่ากวนประสาท  ตัวอย่างอาจให้



๑๓

ความกระจ่างได้ในระดับหนึ่ง เช่น ด้านความรู้และคุณธรรมซ่ึงเป็นฐาน
ของเศรษฐกิจพอเพียง  

ด้านความรู้ เราไม่จำาเป็นต้องศึกษาให้แตกฉานทุกด้านรวมทั้ง
ในวิชาญาณวิทยา หรือศาสตร์แห่งความรู้ ทั้งนี้ เพราะองค์ความรู้ใน 
หลากหลายสาขาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  ความพอประมาณในด้านความรู้
อยูท่ีเ่ราแต่ละคนมคีวามรูเ้พยีงพอสำาหรับประกอบอาชพีและดำาเนนิชวีติ
ประจำาวัน พร้อมกับมีทักษะพอที่จะติดตามข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับความ
ก้าวหน้าของความรู้ด้านวิชาชีพของตนเองและเกี่ยวกับวิวัฒนาการด้าน
อืน่แบบกว้างๆ  เน่ืองจากการอ่านเป็นการตดิตามข่าวสารข้อมลูได้ดทีีส่ดุ 
ทกุคนจงึควรมคีวามแตกฉานในด้านภาษา ทัง้ภาษาของตนเองและภาษา
ที่ชาวโลกใช้สื่อสารกันอย่างกว้างขวางที่สุด  ในยุคนี้ ภาษาที่ใช้กันอย่าง
กว้างขวางที่สุดได้แก่ภาษาอังกฤษ  

เรื่องฐานด้านความรู้น้ียิ่งมีอย่างกว้างลึกเท่าไร ยิ่งจะมีผลดีต่อ
องค์ประกอบอ่ืนมากขึ้นเท่านั้น ท้ังด้านการพิจารณาระดับของความ 
พอประมาณ ด้านการมีเหตุผลท่ีวางอยู่บนหลักวิชาการและความรอบรู้ 
และด้านการพิจารณาระดับของภูมิคุ้มกันให้เหมาะสมกับสภาวการณ์
รอบตัว  หรือในอีกนัยหนึ่ง ความรู้ยิ่งกว้างและลึกเท่าไร โอกาสเกิด 
สติปัญญาย่อมสูงขึ้นเท่านั้น  

ส่วนด้านคุณธรรม เราไม่จำาเป็นต้องศึกษาที่มา หรือต้นตอของ
หลักยึด หรือบรรทัดฐานทางด้านพฤติกรรมของสังคมให้แตกฉานไป 
ทุกอย่างจนกระทั่งถึงวิชาจริยศาสตร์ แต่เราควรเข้าใจใน ๒ ด้าน นั่นคือ

• สังคมของเรายึดถืออะไรเป็นบรรทัดฐานทางด้านพฤติกรรม 
หรือความดีงามและพร้อมที่จะปฏิบัติตามนั้น  นั่นหมายความว่า สำาหรับ
พุทธศาสนิกชน ทุกคนควรเข้าใจและปฏิบัติตามศีลห้า แต่ไม่จำาเป็นต้อง
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ศึกษาจนแตกฉานและปฏิบัติตามศีล ๒๒๗ ข้อของพระสงฆ์  ส่วนผู้ที่ยึด
หลกัปฏิบตัขิองศาสนาอืน่คงศึกษาหาจดุยนืทีเ่หมาะสมโดยองิคำาสอนของ
ศาสนาของตนได้ 

• หลักยึดในด้านการดำาเนินชีวิตซึ่งมีมากและเรามักจำาได้ในรูป
คำาขวัญ หรือเห็นผ่านตาบ่อยๆ เช่น “ขยัน ประหยัด ซื่อสัตย์ อดทน”  
หลกัยดึและคำาขวญัเหล่านีม้กัมฐีานอยูท่ีม่รรค ๘  ผู้ทีม่ชีวิีตอยูใ่นแผ่นดิน
ของในหลวงรชักาลที ่๙ เป็นเวลานานย่อมทราบดีว่า พระองค์ทรงปฏบิติั
อย่างไรในกรอบของคำาขวัญที่เราได้ยินกันเป็นประจำาเช่นคำาที่อ้างถึงนี้ 
เช่น เรื่องการทรงงานพร้อมการตรากตรำาไปทุกหนทุกแห่งเป็นตัวอย่าง
ของความขยันและอดทน การใช้ยาสีฟันแต่ละหลอดจนหมดจริงๆ และ
การส่งรองพระบาทไปซ่อมจนซ่อมไม่ได้เป็นตัวอย่างของการประหยัด

ส�าหรบัมติเิศรษฐกจิซึง่ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจได้รับการเน้น
เป็นพิเศษนั้น แผนภาพมิได้ให้ความกระจ่างในระดับพอเข้าใจได้ทันที  
อย่างไรกด็ ีข้อความในพระราชดำารสัปี ๒๕๔๑ ชีแ้นวไว้ให้ทัง้สำาหรับบคุคล
และผู้กำาหนดนโยบายดังนี้

“ค�าว่าพอเพยีงมคีวามหมายกว้างออกไปอกี ... มคีวามหมายว่า

พอมีพอกิน  พอมีพอกินนี้ถ้าใครได้มาอยู่ที่นี่ ในศาลานี้ เมื่อ ๒๐  ๒๔ ปี 

เมื่อปี ๒๕๑๗   ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ก็ ๒๐ -  ๒๔ ปีใช่ไหม  วันนั้นได้พูด

ถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน  มีพอมีพอกินน้ีก็แปลว่าเศรษฐกิจ

พอเพียงนั่นเอง  ถ้าแต่ละคนมีพอมีพอกิน ก็ใช้ได้  ยิ่งถ้าทั้งประเทศมีพอ

มีพอกินก็ยิ่งดี  และประเทศไทยเวลานั้น ก็เริ่มจะไม่พอมีพอกิน  บางคน 

ก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย  แต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน  มาสมัยนี้ชักจะไม่มี

พอมีพอกิน  จึงต้องเป็นนโยบายที่จะท�าเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือที่จะให ้

ทุกคนพอเพียงได้  ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย  
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ไม่หรูหราก็ได้  แต่ว่าพอ  แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ก็ท�าให้มี 

ความสขุ  ถ้าท�าได้ กส็มควรทีจ่ะท�า สมควรทีจ่ะปฏบิติั  อนันีก็้ความหมาย

อีกอย่างของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง”

หลงัจากแนวคดิได้กระจายออกไป ชาวไทยจำานวนหนึง่ซึง่ดำาเนนิ
ชีวิตในแนวเศรษฐกิจพอเพียงมาก่อนแล้วได้รับการยืนยันว่า การดำาเนิน
ชีวิตของตนนั้นเหมาะสมกับสังคมยุคใหม่  ส่วนผู้นำาไปประยุกต์ใช้มัก
เป็นในด้านการทำาเกษตรกรรมขนาดเล็ก รวมทั้งสวนครัวเพื่อสนับสนุน
การดำาเนนิชวีติแบบเรยีบง่าย  ส่วนการนำาไปประยกุต์ใช้ในด้านอืน่มน้ีอย
กว่า  เนื่องจากเป็นที่ประจักษ์ว่า ผู้กำาลังใช้แนวคิดและผู้สนใจที่จะนำาไป
ใช้ในอนาคตจะมีความมั่นใจยิ่งขึ้นหากมีข้อมูลด้านที่มาของแนวคิดและ
บทเรียนต่างๆ จากอดีตกาล ผู้เขียนจึงมองว่าจำาเป็นที่จะต้องนำาสิ่งเหล่า
นั้นมาเสนอเพื่อเน้นยำ้าว่า พ่อหลวงมิได้ทรงคิดขึ้นมาโดยปราศจากฐาน
อันมั่นคงและพระองค์ทรงรู้ลึกซึ้งถึงท้ังเรื่องราวในอดีตและแนวโน้มท่ี 
บ่งชี้อนาคตอันน่ากังวล   

ดงัท่ีแผนภาพช้ีให้เห็น นอกจากมติิปรชัญาและมติิเศรษฐกจิแล้ว 
แนวคิดยังครอบคลุมมิติอื่นอีกด้วยโดยเฉพาะมิติสังคม มิติสิ่งแวดล้อม 
และมิติวัฒนธรรม  ทั้งสามมิตินี้มีความเชื่อมโยงกับมิติเศรษฐกิจอย่าง 
แนบแน่นทั้งในด้านการเป็นปัจจัยให้เกิด หรือไม่เกิดการพัฒนา และ
ในด้านการได้รับผลกระทบ เช่น สังคมใดมีวินัยตำ่า ทำาอะไรด้วยความ 
มักง่ายเป็นหลักและมักฉ้อฉล สังคมนั้นพัฒนาได้ช้า  กระบวนการพัฒนา
ที่อาศัยการขยายการลงทุนในเมืองเป็นหลัก มักนำาไปสู่ปัญหาสังคมและ
สิ่งแวดล้อม อันเกิดจากการอพยพของชาวชนบทเข้าเมืองและความ 
เป็นอยู่ที่แออัด  การเน้นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวอย่างเข้มข้นบนพื้นที่ซึ่งเคย
มีป่าไม้และการใช้สารเคมย่ีอมเกดิปัญหาสาหสัทางด้านสิง่แวดล้อม  และ
กระบวนการพฒันาทีอ่าศัยการท่องเท่ียวจากต่างประเทศเป็นหลักมคีวาม
เสี่ยงสูงต่อการสูญเสียอัตลักษณ์ด้านวัฒนธรรมประจำาชาติ 
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ความเชือ่มโยงดงักล่าวท�าให้ผูเ้ขยีนมองว่า ถ้าในการน�าเสนอมติิ
เศรษฐกิจซึ่งผู้เขียนมีความแตกฉานกว่าทางด้านอื่น ผู้เขียนโยงเนื้อหาไป
ถงึมติสิงัคม มติสิิง่แวดล้อมและมติวิฒันธรรม เนือ้หาของหนงัสอืจะมีความ
ครอบคลุมเพียงพอ  เมื่อผู้เขียนมีโอกาสศึกษาวิชาเหล่านั้นจนแตกฉาน
เช่นเดียวกับด้านเศรษฐกิจ จึงจะพิจารณาว่าจะใช้วิชาเหล่านั้นเป็น
แกนของการท�าความเข้าใจเศรษฐกิจพอเพียงได้อย่างไร  ก่อนถึงวันนั้น  
จะเป็นการดีมากหากผู้ที่มีความแตกฉานทางด้าน ๓ วิชาดังกล่าวอยู่แล้ว
จะพิจารณาน�ามาเสนอต่อสังคม  

อนึ่ง ในอดีต การพัฒนาเศรษฐกิจดำาเนินไปในกรอบของแนวคิด
เศรษฐกจิกระแสหลกัซึง่มสีญัญาณมานานแล้วว่าจะไม่นำาไปสู่ความยัง่ยนื  
สัญญาณนั้นแสดงออกมาทางวิกฤติต่างๆ รวมทั้งวิกฤติปี ๒๕๔๐ ที่ปะทุ
ขึ้นในเมืองไทยและแพร่ขยายไปยังต่างประเทศอย่างรวดเร็ว  ผู้เขียนจึง
มองว่า ถ้าจะทำาความเข้าใจแนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง เราจำาเป็นต้อง
มีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการและผลของการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ผ่านมา แม้สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นแล้วนานนับพันปีในหลายภาคส่วนของ
โลกจนดูเหมือนจะอยู่ไกลตัวเรามากก็ตาม  

ความรู ้ความเข้าใจในกระบวนการและผลของการพัฒนา
เศรษฐกิจต้องอาศัยความรู้ในหลายวิชา  วิธีหาความรู้อันสำาคัญยิ่งได้แก่
การอ่านผลงานของผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆ ซ่ึงผู้เขียนเร่ิมทำาทันทีหลังคืน
วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑ เมื่อได้ฟังพระราชดำารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
ครั้งแรก  (ผู้เขียนไม่ได้ฟังพระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ เพราะยังทำางานอยู่ที่
ธนาคารโลก)  เนื้อหาต่อไปสังเคราะห์มาจากการอ่านผลงานเหล่านั้น
ประกอบกบัฐานความรูท้างวชิาเศรษฐศาสตร์และประสบการณ์ด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจโดยตรงเป็นเวลากว่า ๒๕ ปีของผู้เขียนเอง  เนื้อหาของ
หนังสือส่วนหนึ่งจึงเป็นการปูฐานความรู้ เพื่อนำาไปสู่การทำาความเข้าใจ
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง  ฐานความรู้ซ่ึงดูค่อนข้างมากนี้อาจแยก
ได้เป็น ๓ ด้านด้วยกันซึ่งจะนำาเสนอต่อไปในบทที่ ๓–๕ 
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• บทที่ ๓ เสนอเรื่องราวคร่าวๆ ของสังคมมนุษย์จากตอนที่เริ่ม
มเีทคโนโลยใีหม่ซึง่ท�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงใหญ่หลวงแบบก้าวกระโดด
มาจนถงึปัจจบุนั  บทนีจ้ะชีใ้ห้เหน็บทบาทของเทคโนโลยซีึง่เป็นตวัชีข้าด
ในวิวัฒนาการของสังคมมนุษย์ทั้งด้านบวกและด้านลบ  เรามักตระหนัก
ทางด้านบวก แต่มองข้ามทางด้านลบซึ่งจะมีผลเสียหายร้ายแรงมากหาก
ใช้โดยคนไร้คณุธรรมและโลกมคีวามเสีย่งสงูขึน้ เมือ่เทคโนโลยมีอีานุภาพ
สูงขึ้น แต่ระดับคุณธรรมไม่สูงขึ้นตาม หรือต�่าลง  นอกจากนั้น บทนี้จะชี้
ให้เหน็ว่า สภาวะทีโ่ลกก�าลงัเผชญิอยูใ่นขณะนีเ้คยมเีกดิข้ึนแล้วหลายคร้ัง
และเชือ่มโยงไปถงึบทที ่๖ เมือ่พดูถงึความหมดสมยัของแนวคดิเศรษฐกจิ
กระแสหลัก 

• บทที่ ๔ เสนอตัวอย่างของสังคมต่างๆ ท่ีตัดสินใจเลือกและ
ไม่เลือกใช้เทคโนโลยีใหม่ในการด�าเนินชีวิตพร้อมกับเสนอผลการวิจัย
เก่ียวกับปัจจัยที่ท�าให้เราเกิดความสุขกายสบายใจอันเป็นเป้าหมายของ
มนุษย์เรา  สองเรื่องนี้จะชี้ให้เห็นแบบเป็นที่ประจักษ์ว่า การด�าเนินชีวิต
แบบเรียบง่ายโดยปราศจากการใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและ
เทคโนโลยีน�าสมัยอาจน�าไปสู่ความสุขกายสบายใจแบบยั่งยืนได้อย่าง
แท้จริง  หรอือาจมองได้ในอีกนัยหน่ึงว่า ความร�า่รวยมอิาจท�าให้เกดิความ
สุขกายสบายใจได้เสมอ 

• บทที่ ๕ เสนอตัวอย่างของการพัฒนาอันเป็นที่มาของค�าว่า 
“การเป็นเสอื” ซึง่ในหลวงรชักาลที ่๙ ทรงอ้างถงึโดยตรงในพระราชด�ารัส  
แต่คนไทยโดยท่ัวไปดูจะลืมไปแล้วอย่างสนิทว่า เพราะอะไรพระองค์จึง
ทรงอ้างถึง จึงไม่ตระหนักว่า การคิดจะเป็น “เสือ” ในสมัยนั้นอาจไม่
ต่างกับการคิดจะเป็น “ประเทศไทย ๔.๐” ในสมัยนี้  บทนี้มีตัวอย่าง
ของประเทศที่พัฒนาได้ก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ประเทศที่พัฒนาไปได้ไกล
มากแล้วต้องประสบปัญหาสาหัสถึงข้ันล้มละลาย และประเทศที่ล้มลุก 
คลุกคลานมานาน ตามด้วยประวัติการพัฒนาและสภาวะปัจจุบันของ
เมืองไทยซึ่งจะเป็นฐานของการพิจารณานโยบายในอนาคตของบทที่ ๘   
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หลังจากปูฐาน ๓ ด้านนั้นแล้ว เนื้อหาจะเข้าสู ่หลักวิชา
เศรษฐศาสตร์โดยเฉพาะและเศรษฐกิจพอเพียงในมิติเศรษฐกิจโดยตรง 
ประกอบด้วย  

 • บทท่ี ๖ เสนอเรื่องเก่ียวกับวิวัฒนาการด้านแนวคิดเศรษฐกิจ
ต่างๆ ตัง้แต่ตอนต้นจนมาถงึการค้นคว้าทีท่�าให้เกดิต�าราวชิาเศรษฐศาสตร์
และแนวคดิเศรษฐกจิกระแสหลกัซึง่สงัคมโลกใช้กนัอยูใ่นปัจจบุนั  บทนีม้ี
ความเชือ่มโยงกบัผลของววิฒันาการด้านเทคโนโลยช่ีวงสุดท้ายในบทท่ี ๓  
ซึ่งจะร่วมกันปูฐานไปสู่การพูดถึงรายละเอียดของปัจจัยที่ท�าให้แนวคิด
เศรษฐกิจกระแสหลักหมดสมัยไปแล้วในบทที่ ๗

 • บทท่ี ๗ พูดถึงปัจจัยท่ีท�าให้แนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลัก 
หมดสมัยโดยเฉพาะในด้านความไม่สมดุลระหว่างทรัพยากรโลกท่ีค่อยๆ 
ร่อยหรอลงและความต้องการใช้ที่เพิ่มขึ้นสร้างความจ�าเป็นให้เกิดการ
แสวงหาแนวคิดใหม่  ในการแสวงหาน้ี มีนักคิดหลายคนเข้าร่วมรวมทั้ง
ในหลวงรชักาลที ่๙ ของพวกเราด้วย  ในบรรดาผู้แสวงหาทัง้หลาย ความ
เป็นปราชญ์ของพระองค์ส่งผลให้ในหลวงทรงค้นพบวธิปีรบัเปล่ียนแนวคดิ
ทางเศรษฐกิจให้เหมาะสมกับสภาวะของสังคมโลกยุคใหม่  สิ่งที่พระองค์
ทรงค้นพบได้แก่แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

• บทที่ ๘ เสนอข้อคิดหลากหลายส�าหรับปรับนโยบายในระดับ
รัฐบาลและพฤติกรรมในระดับบุคคลให้การด�าเนินชีวิตพร้อมทั้งการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเป็นไปในแนวเศรษฐกิจพอเพียง    

• บทท่ี ๙ น�าบางประเดน็มาเน้นย�า้ส�าหรบัผูท้ีม่เีวลาจ�ากดัและไม่
สามารถอ่านรายละเอยีดในบทที ่๒ ถงึบทที ่๘ ได้พร้อมกับเสนอข้อมลูเกีย่ว
กบัการแพร่ขยายของแนวคิดและผูด้�าเนนิชวีติตามแนวเศรษฐกจิพอเพียง
ในหลายภาคส่วนของโลก  นอกจากนัน้ ยงัเสนอข้อคดิให้คนไทยในฐานะ
เอกชนผู้รู้แจ้งพิจารณาเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืนจะเกิดขึ้นได้และส่งผล
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ให้แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงคงอยู่คู่กับแผ่นดินไทยต่อไปชั่วนิรันดร์   
ผู้มีเวลาเกินกว่าการอ่านบทที่ ๑ จึงควรอ่านบทนี้ด้วย 

 เนื่องจากเนื้อหาของหนังสือส่วนใหญ่อาศัยผลงานของผู ้
เชี่ยวชาญในหลากหลายสาขาและผลงานเหล่านั้นยังมีรายละเอียดที่ 
น่ารู้สำาหรับผู้สนใจอีกมากซึ่งไม่อาจนำามาเสนอได้ บรรณานุกรมจึงนำาชื่อ
ของผลงานจำานวนมากซึง่ส่วนใหญ่พมิพ์เป็นหนงัสอืภาษาองักฤษมาเสนอ
สำาหรบัผูส้นใจท่ีจะไปอ่านเพ่ิมเตมิ  หนงัสอืเหล่านัน้รวมกนัแล้วมลีกัษณะ
คล้ายไหล่ของยักษ์ซึ่งจะเอื้อให้ผู้อ่านเข้าใจ มองเห็นได้กว้างไกลคล้าย
ยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์  แต่เนื่องจากหนังสือแต่ละเล่มมักมีขนาดใหญ่
ซึ่งคนไทยโดยทั่วไปอาจไม่มีโอกาสเข้าถึงเพราะขาดเวลา หรือขาดความ
เชี่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษ ผู้เขียนจึงเชิญ พ.ญ. นภาพร ลิมป์ปิยากร  
มาร่วมทำาบทคดัย่อภาษาไทยของหนงัสอืส่วนใหญ่ไว้เพ่ือให้ผู้สนใจเข้าถงึ 
แก่นของเนือ้หาได้สะดวก  บทคัดย่อเหล่านัน้รวมอยูใ่นเวบ็ไซต์ของมลูนธิ ิ
นักอ่านบ้านนา [www.bannareader.com]  ผูส้นใจอาจเข้าไปอ่าน หรอื
ดาวน์โหลดได้โดยไม่ต้องจ่ายค่าลิขสิทธิ์  

 ในช่วงเวลา ๒๐ ปีหลังจากวันที่คนไทยโดยทั่วไปได้ฟัง 
พระราชดำารัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นคร้ังแรก มีผู้นำาไปเผยแพร่
พร้อมกบัประยกุต์ใช้จนได้ผลเป็นทีป่ระจกัษ์แล้วอย่างต่อเน่ือง  เร่ืองของ 
กจิกรรมเหล่านีม้กีระจดักระจายอยูท่ั่วประเทศซึง่สือ่ต่างๆ นำามาเสนอ
เป็นประจำา จึงจะไม่นำามาเสนอในหนังสือเล่มนี้  อย่างไรก็ดี เนื่องจาก
แนวคิดเกิดจากความมานะอุตสาหะของในหลวงรัชกาลที่ ๙ และ
พระองค์ทรงพระเมตตาพระราชทานให้เป็นเสมือนภูมิปัญญาของ
ชาติไทย จงึเป็นหน้าทีข่องประชาชนคนไทยทีม่ชีีวติอยูใ่นแผ่นดินของ
พระองค์จะพยายามทำาความเข้าใจ จนเกิดความมั่นใจพร้อมกับนำาไป
ประยุกต์ใช้และเผยแพร่ให้แนวคดิแผ่ขยายและคงอยูต่่อไปเพือ่รำาลกึใน
พระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นแบบหาที่สุดมิได้ของพระองค์
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๒ 
พระราชดำารัสเนื่องในโอกาส
เฉลิมพระชนมพรรษา
ปี ๒๕๔๐ และ ๒๕๔๑

พระราชด�ารัสพระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๐

พระราชด�ารัสนี้พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ น�าโดยนายก

รฐัมนตรชีวน หลกีภยั ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชยัมงคลเนือ่งในโอกาสวนั

เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต   

ในช่วงนั้น เมืองไทยก�าลังประสบวิกฤติ หลังจากรัฐบาลน�าโดยพลเอก

ชวลิต ยงใจยุทธ สั่งลอยตัวค่าเงินบาทเมื่อวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ 

เพราะเศรษฐกิจขาดดุลร้ายแรง ท�าให้ค่าเงินบาทถูกกดดันสูงมากและ

ประเทศหมดทุนส�ารองท่ีจะปกป้องได้ต่อไปอีก  นายชวน หลีกภัย  

เข้ารับต�าแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๔๐ หลังจาก

การลาออกของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ

ขอขอบใจท่านทัง้หลายทีม่าให้พร  เวลาได้ผ่านมาอกีหนึง่ปี  ปีนี้ 

มีความคล้ายคลึงกับปีที่แล้ว และในหนังสือเล่มนี้มีหลักฐานอยู่  พูดว่า 

เหล่าพี่ๆ ก็ได้มาให้พรซึ่งทำาให้สามารถผ่านอีกหนึ่งปีโดยสวัสดิภาพ  

เม่ือปีท่ีแล้ว ได้พูดว่าคนท่ีจะจำาเรื่องราวเม่ือหลายปีมาแล้วอาจ

จะหายาก  แล้วก็พูดถึงว่ามีเด็กหัวกลม น่ารัก  อันนี้ก็ที่ได้มาลงรูปภาพ
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ในเล่มนี้เป็นหลักฐานว่าเมื่อประมาณ ๖๕ ปีหรือกว่า มีเด็กน่ารัก  พวก

พี่ๆ  อาจจะดไูม่ค่อยเหน็ กต้็องใส่แว่นตา  และเมือ่ปีทีแ่ล้วกพู็ดถงึลิง  หา

รูปตัวลิงไม่ได้ จึงเอารูปกรงลิงท่ีเกิดเหตุเมื่อหกสิบเจ็ดปีมาแล้ว  กรงลิง

นี้ไม่มีแล้ว  เคยอยู่ท่ีวังสระปทุม  รูปนี้ได้ถ่ายเองเมื่อยังไม่ได้รื้อ แต่ไม่มี

ลิงอยู่แล้ว

ปีท่ีแล้วได้พดูถึงลงิเพราะมโีครงการแก้มลงิ  โครงการแก้มลงินัน้

ได้พูดถึงหลายปีมาแล้ว และเข้าใจว่าเดี๋ยวนี้ ที่ได้ทำากิจการแก้มลิงนี้ก็ได้

ผลพอสมควรแล้ว  ปีนี้กรุงเทพฯ นำ้าไม่ท่วม  แต่ว่าได้ใช้โครงการนี้ในที่ที่

นำ้าท่วมและได้เกิดผลดี  

เมื่อสองเดือนที่แล้ว มีนำ้าท่วมหนักในหลายจังหวัด แต่ท่ีดูจะ

รุนแรงท่ีสุดก็คือท่ีจังหวัดชุมพร  แม้ยังไม่ถึงฤดูกาลที่จะมีพายุโซนร้อน

หรอืไต้ฝุน่ ฝนกล็งมาจนทำาให้นำา้ท่วมในตัวเมอืงชมุพร  มคีวามเสยีหายเป็น

จำานวนมหาศาล  เขาว่าบางแห่งท่วมถงึสองเมตรซึง่ทำาให้มคีวามเสยีหาย 

มากต่อทรัพย์สินของประชาชน และแม้แต่สิ่งของของทางราชการ เช่น  

ที่โรงพยาบาล เครื่องเอกซเรย์ถูกท่วมเสียหายไป

ฉะนั้น แม้ต้องลงทุนเพื่อป้องกันมิให้นำ้าท่วมรุนแรงอย่างนั้น ก็

ควรทำา  ได้ส่งคนไปดูและเขาถ่ายรูปทั้งทางบกทั้งทางอากาศ  และเราก็

ดูแผนที่ ก็เห็นว่ามีแห่งหนึ่งที่ควรจะทำาเป็นแก้มลิงได้โดยธรรมชาติ คือมี

หนองใหญ่  หนองใหญ่นัน้เป็นทีก่ว้างใหญ่สมชือ่ แต่ว่ากไ็ม่ใหญ่พอเพราะ

มีการบุกรุกเข้าไปและตื้นเขิน  แต่ที่สำาคัญ มีคลองที่อยู่ใกล้หนองใหญ่นั้น  

แต่คลองนั้นยังตันคือ ยังไม่ได้ขุดให้ตลอด ยังเหลือระยะอีกกิโลเมตร

ครึ่งเศษๆ  นำ้าที่ลงในคลองนี้ จะระบายลงไปสู่ทะเล มิให้วกมาท่วมเมือง   

เลยถามว่าโครงการท่ีเขาจะทำานี้ จะขุดคลองนี้ให้เสร็จได้เมื่อไหร่  เขา
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บอกว่ามีงบประมาณแล้ว แต่ยังไม่มา และเข้าใจว่าจะทำาเสร็จในปีหน้า 

ในปี ๒๕๔๑ 

นึกว่าจะต้องหาวิธีท่ีจะใช้ประโยชน์จากคลอง ซ่ึงได้ลงทุนมา

มากแล้ว ให้ได้ประโยชน์ในฤดูกาลที่จะมีพายุเข้ามา  เลยบอกเขาว่าจะ

ขอสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ที่มีทั้งฝ่ายกรมชลประทาน ทั้งฝ่ายจังหวัด ทั้ง

บริษัทที่ได้รับมอบหมายให้ทำา ให้เขาสามารถรีบขุดตามแผนและให้ทำา

โครงการเสร็จภายในเดือนหน่ึง แทนท่ีจะเป็นปีหนึ่ง  ได้รับรองเขาว่าถ้า

ต้องการการสนับสนุน จะให้การสนับสนุนเอง จึงเริ่มทำาการขุด และให้

ทำาท่อและมปีระตนูำา้ท่ีจะทะลอุอกไปในหนองใหญ่เพ่ือระบายนำา้ลงคลอง

ที่จะขุดให้ครบ  บอกเขาว่าให้เวลาเดือนหนึ่ง เขาก็สั่นหัวว่า งานเช่นนี้

ต้องใช้เวลา ก็เลยบอกกับเขาว่า ขอสนับสนุนด้วยเงินส่วนหนึ่งของมูลนิธิ 

ราชประชานุเคราะห์ซึ่งได้อุดหนุนในการใส่ท่อจากหนองใหญ่ลงสู่คลอง

และมีประตูนำ้า

ส่วนการขุดคลองให้สำาเร็จน้ัน ทางมูลนิธิชัยพัฒนาจะสนับสนุน

เงิน ๑๘ ล้านซึง่ถ้าทางราชการมอบเงนิตามงบประมาณได้เมือ่ไหร่กข็อคนื 

แต่ไม่ทราบว่าทางราชการจะสนับสนุนเงินนี้หรือไม่ แต่ก็ไม่เป็นไร มูลนิธิ

ก็ยอมทีจ่ะเสยีประโยชน์ไปบ้าง  ทำาอย่างนีเ้พราะเหน็ว่า การลงทนุแม้จะ

มีเงินน้อย แต่การลงทุนเพือ่ให้มผีลติผลมากขึน้ข้อหนึง่  การลงทนุเพือ่ให้

ไม่ต้องเสียเงินอีกข้อหนึ่ง เป็นสิ่งที่คุ้มเพราะว่าถ้าเราไม่ทำา ก็เชื่อว่าการที่

มีนำ้าท่วม ทั้งที่ทำาการเพาะปลูก ทั้งสถานที่ราชการหรือเอกชนเสียหาย

นั้น จะต้องเสียเงินมากกว่ามากคือ เสียเงินค่าสงเคราะห์ผู้ที่เสียหาย ซ่ึง

ถ้าไม่มีความเสียหาย ก็ไม่ต้องเสียเงิน ประชาชนจะได้ทำามาหากินอย่าง

ปกต ิ ผลของงานของเขากจ็ะเป็นรายได้  นอกจากรายได้ กจ็ะได้รับความ

สะดวก เช่น เครือ่งเอกซเรย์ทีไ่ด้กล่าวถงึกจ็ะบรกิารประชาชนทีเ่จบ็ป่วยได้
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ตามปกติ  ฉะนั้น การที่ลงทุนเพื่อให้สำาเร็จภายในเดือนนั้น ๑๘ ล้านกว่า

ก็น่าจะคุ้มค่า เป็นการประหยัดเงินของประชาชน ทั้งเป็นการประหยัด

เงินของราชการด้วย

สำาหรับประตูนำ้านั่นก็ได้ผล เพราะว่าเมื่อพายุลินดาเข้าทีแรก

นึกว่าจะเข้าชุมพร  ทางกรมอุตุนิยมฯ ได้แจ้งว่าจะเข้าแถวชุมพร แต่ว่า

ความจริงนึกว่าจะเลยชุมพรขึ้นมาถึงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัด

เพชรบุรี  เช่นนั้นก็จะทำาให้ชุมพรไม่โดนกำาลังแรงท่ีสุดของพายุ  แม้

กระนัน้ โดยทีค่ลองท่าตะเภา  เขาเรยีกว่าคลองคอื ลำานำา้ทีผ่่านเมืองชมุพร

มีต้นนำา้ขึน้ไปถงึจงัหวดัประจวบคีรขีนัธ์ กเ็ข้าใจว่านำา้จะลงมามาก  ถงึเวลา

พายลุนิดาเข้า ฝนกล็งตลอดแถวตัง้แต่เหนอืของชมุพรไปถึงเพชรบรุ ี นำา้ก็

จะท่วม  แต่ว่าโดยท่ีได้ระบายนำา้ออกจากหนองใหญ่ลงคลองท่ีขดุทะลลุง

ทะเลไปได้แล้วก่อนท่ีนำ้าอันเนื่องจากพายุลงมาถึง หนองใหญ่จึงรับนำ้าที่

ลงมาได้แล้วระบายลงทะเลตามหน้าทีข่องหนองใหญ่ในฐานะเป็นแก้มลงิ 

ลงท้าย ตัวเมอืงชมุพร และชนบทข้างๆ ชมุพร นำา้จงึไม่ท่วมแม้จะมพีายมุา

อย่างหนกั จงึเป็นชยัชนะท่ีใหญ่หลวงของมลูนธิิชยัพฒันา มลูนธิชิยัพฒันา 

จึงมีผลงานสมชื่อ

ผลงานของมูลนิธิชัยพัฒนาและของมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ 

ซึ่งหมายถึงว่าพระราชากับประชาชนอนุเคราะห์ซึ่งกันและกัน ทำาให้

ประชาชนชาวชุมพรร่วมกันบริจาคเงินเพื่อสนับสนุนโครงการ  ตาม

ปกติชาวชุมพรก็ไม่ค่อยได้แยแสกับการบริจาคนัก แต่เม่ือเห็นผลงานที ่

ฉับพลันดังนี้ ก็บริจาคเงินเป็นแสน  การที่สองเดือนที่แล้วมีเหตุการณ์นำ้า

ท่วมและสามารถทีจ่ะทำาให้นำา้ท่วมนัน้บรรเทาลงได้กเ็ป็นการดี ท่ีเมอืงอืน่ 

ที่จังหวัดอื่นก็เข้าใจว่ามีทางที่จะทำาเช่นเดียวกันโดยมีการลงทุนบ้าง และ

จะเป็นผลให้ประหยัดด้านการสงเคราะห์เนื่องจากความเสียหาย เช่น  
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พืชผลจะจมนำ้าตาย  เมื่อพืชผลจมนำ้าตาย ทางราชการก็ต้องส่งเสริม

สนับสนุนเมล็ดพันธุ์ หรือส่งเสริมให้ประชาชนมีอยู่มีกินได้  ฉะนั้น เห็น

ว่าการลงทุนนี้คุ้มค่า

ที่นายกฯ กล่าวว่าระยะนี้เป็นระยะที่วิกฤติ ก็ต้องพิจารณาอยู่

เสมอว่า อะไรท่ีควรทำา อะไรท่ีควรเว้น  ท่ีท่านเหน็อยูบ่นเวทนีี ้คงแปลกใจ  

อาจคิดว่าจะมาตีกลองยาวหรืออย่างไร  แต่ว่าข้อสำาคัญอยู่ที่หีบที่ใส ่

กลองยาวนี้  เห็นได้ชัดว่าเขียนว่า Made in Thailand  

Made in Thailand นี่จะเป็นประโยชน์  ถ้าเรามาใช้ของไทย 

ซื้อของไทย เที่ยวเมืองไทย กินข้าวไทย อันนี้จะได้ประโยชน์  แต่ว่าก็ยัง

ไม่แก้ปัญหา  ปัญหามีอยู่ว่าผู้ที่ทำากลองนี้ เขามีบริษัทที่นำาเข้าสินค้าที่เขา

ขาย  เขาบอกว่าแย่ เขานำาเข้าสินค้ามาและขายในราคาเดิมเพราะมีการ

ตกลงราคาขายอยู่แล้ว  เมื่อของเข้ามา ก็จะต้องเสียเงินแพง  เขาบอกว่า

ขาดทนุ  แต่เขามคีวามคดิอยู ่เขาสามารถทีจ่ะผลติกลองนี ้และส่งนอก ส่ง

ไปที่อเมริกาส่วนหนึ่ง ส่งไปที่ยุโรปส่วนหนึ่ง  เขาต้องทำางานหนัก  เพิ่งได้

ส่งสนิค้าไป  ถวักบัทีเ่ขาสัง่เข้ากย็งัพอไปได้  และถ้ากลองนีเ้ป็นทีน่ยิมมาก 

ก็จะสามารถท่ีจะมีกำาไรและประเทศชาติก็จะมีกำาไรไปด้วยเพราะว่าการ

สั่งของจากต่างประเทศก็มีความจำาเป็นบ้างในบางกรณี  แต่ว่าสามารถ

ที่จะส่งออกนอกซึ่งผลิตผลที่ทำาในเมืองไทยก็จะดีกว่า  

ไม้ทีใ่ช้ทำากลองนีก้เ็ป็นไม้ทีม่ใีนเมอืงไทย เป็นไม้ทีโ่ดยมากไม่ค่อย

ได้ใช้ ไม่ใช่ไม้ทีต้่องห้ามอย่างทีเ่ขาห้ามตดัป่าไม้ ไม่ใช้ไม้ท่ีเป็นป่าไม้ เป็นไม้

ยางพารา  ไม้ยางพาราที่ต้องเปลี่ยนเพื่อให้มีผลผลิตยางดีขึ้น  เขาตัดยาง

เก่าเอามา โดยมากกไ็ม่ได้ใช้มากนกั  มาตอนหลังนี ้มกีารใช้ทำาเป็นเคร่ือง

เรือนบ้าง  สำาหรับกรณีนี้เขาลงไปภาคใต้ ไปซื้อไม้ยางมาด้วยตนเอง แล้ว
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นำามาทำากลองนี ้มีกลองแบบกลองยาว และมกีลองแบบกลองเลก็ๆ  ใช้ไม้

ในเมืองไทยและหนังที่ขึงบนกลองนั้นก็เป็นสิ่งที่ผลิตในเมืองไทยเหมือน

กัน  ฉะนั้นสามารถท่ีจะทำาให้มีการส่งออกสิ่งของที่ทำาด้วยวัตถุดิบใน 

เมืองไทยและทำาด้วยแรงงานของคนไทย  

อันน้ีเป็นการแก้ไขสถานการณ์วิกฤติอย่างดี เป็นของเอกชน

เขาทำาเอง  แต่เขาก็ต้องเหน็ดเหนื่อย  เขาบอกว่าเหนื่อยมากและจะ

เป็นโรคประสาทเพราะกลัวว่าจะทำาไม่ทันส่ง  เมื่อส่งไปแล้ว เขาก็มาพบ

และมามอบผลิตผลของเขา และบอกว่าสบายใจข้ึน  อันนี้ก็เป็นวิธีแก้ไข

วิกฤตการณ์ที่เห็นเป็นประจักษ์ว่าทำาได้ แต่ต้องมีความเพียร ต้องมีความ

อดทน

ดังนี้ก็ทำาให้คิดว่าวิกฤตการณ์เกิดขึ้นมาอย่างไร  เราเป็นเมือง

อุดมสมบูรณ์และเราก็ได้ชื่อว่ากำาลังก้าวหน้าไปสู่เมืองที่เป็นมหาอำานาจ

ทางการค้า  ทำาไมเกิดมีวิกฤตการณ์  ความจริงวิกฤตการณ์นี้เห็นได้

มานานแล้ว สี่สิบกว่าปีมาแล้ว แต่ไม่รู้ตัว  เมื่อ ๔๐ กว่าปีมีผู้หนึ่งเป็น

ข้าราชการช้ันผู้น้อยมาขอเงิน  ท่ีจริงก็ได้เคยให้เงินเขาเล็กๆ น้อยๆ อยู่

เรื่อยๆ  เขาบอกไม่พอ  เขาก็ขอยืมเงิน ขอกู้เงิน  เมื่อเขาขอกู้เงิน ก็บอก

ว่า เอ้า ให้ แต่ขอให้เขาทำาบัญชี บัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย  รายรับก็คือ

เงินเดือนของเขาซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้น้อย และเงินที่อุดหนุนเขา  ส่วน

รายจ่ายก็เป็นของที่ใช้ในครอบครัว  แต่มีสิ่งหนึ่งที่ครั้งนั้นไม่เข้าใจ  

ไม่เคยเห็นคือ ไม่เคยทราบ มีรายการหน่ึงบอกว่าค่าแชร์  แล้วอีกตอน

หนึ่งก็มีค่าแชร์อีก

ก็ถามเขาว่าแชร์คืออะไร  

เขากอ็ธบิายว่าเป็นเงนิทีจ่่ายให้เจ้ามอื จ่ายให้เขาทกุเดือน  และ
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เมือ่เดอืดร้อนกข็อประมลูแชร์ได้  แต่การประมลูนีก้ห็มายความว่า  สมมติ

ว่าแชร์หนึ่งต้องเสียเดือนละ ๑๐๐ บาท เขาก็จะได้รับคล้ายๆ เงินกู้  ควร

จะได้เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาทต่อปีหน่ึงโดยให้ ๑๐๐ บาทต่อเดือน  ก็ควร

จะดี แต่เขาไม่ได้รับ ๑,๒๐๐ บาท  เขาได้ราวๆ ๘๐๐ บาท หรือ ๗๐๐ 

บาทเท่านั้น แล้วแต่จะประมูลได้  คนที่มีเงินเขาไม่ประมูล เขาท้ิงไว้ใน

แชร์น้ัน  ถึงเวลาเขากจ็ะได้เงนิกลบัคนืมาเตม็เมด็เตม็หน่วยบวกดอกเบีย้  

ถามเขาว่า ทำาอย่างนี้สามารถท่ีจะหมุนเงินได้หรือเปล่า  แล้ว

ก็ถามเขาว่า ทำาไมจ่ายค่าแชร์แล้วยังจ่ายแชร์ซำ้าอีกทีหนึ่ง  เขาบอกว่า

สำาหรบัจ่ายแชร์เดอืนนัน้ เขาต้องออกมาทำาแชร์สัปดาห์คอื ๗ วนั  เจด็วนั

นี้เขาก็เปียแชร์มาสำาหรับไปใช้ค่าแชร์เดือน  เขาก็นึกว่าเขาฉลาด

ความจรงิแชร์นีไ่ม่ใช่เฉพาะคนนีเ้ท่านัน้  แต่ทัว่ไปทกุแห่ง ทัง้ทาง

ราชการ ทุกกระทรวง ทบวง กรม ก็มี  ทุกบริษัท ทุกส่วน แม้จะเอกชน 

เขาก็มีแชร์  เลยบอกให้เขาเลิกแชร์  เลิกแล้วให้ทำาบัญชีต่อไป  ทีหลังเขา

ทำาบญัชีมา  เขาไม่ขาดทุนแล้ว  เขาสามารถทีจ่ะมเีงนิพอใช้เพราะว่าบอก

ให้เขาทราบว่า มเีงินเดอืนเท่าไหร่จะต้องใช้ภายในเงนิเดอืนของเขา  การ

ทำาแชร์นี้เท่ากับเป็นการกู้เงิน  การกู้เงินที่นำามาใช้ในสิ่งที่ไม่ทำารายได้นั้น

ไม่ดี  อันนี้เป็นข้อสำาคัญเพราะว่าถ้ากู้เงินและทำาให้มีรายได้ ก็เท่ากับจะ

ใช้หนี้ได้ ไม่ต้องติดหนี้ ไม่ต้องเดือดร้อน ไม่ต้องเสียเกียรติ

มีอีกรายหนึ่งในระยะนั้น  เมื่อ ๔๐ ปี ก็เข้ามาบอกขอกู้เงิน  เขา

ขอกู้เงิน ๓๐,๐๐๐ บาท  ถามว่าเอาไปทำาอะไร  บอกว่าจะไปซื้อเคร่ือง

มือสำาหรับตัดเย็บผ้าให้ภรรยาทำาร้าน  ก็ตกลงให้เขา แล้วเขาจะคืนมา

เมื่อไหร่ก็แล้วแต่เขา  ในท่ีสุดเมื่อเขาต้ังร้านแล้ว เขาก็เอาเงินมาคืนทุก

เดือนสมำ่าเสมอจนกระทั่งหมดจำานวนที่ให้กู้  ด้วยความฉลาด ด้วยความ
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ซื่อสัตย์ของเขา รู้ว่ากิจการนี้จะทำาให้มีกำาไรได้ สามารถที่จะคืนเงินมา

ให้ครบจำานวนที่กู้ และต่อไปก็เป็นกำาไรทั้งนั้น ก็ชมเขาว่าดี  คือคนนี้เขา

เป็นคนซื่อสัตย์  และในที่สุดก็มาเป็นคนที่ช่วยในด้านช่างฝีมือและได้รับ

ใช้อย่างซื่อสัตย์จนกระทั่งถึงสิ้นอายุ  คนแรกท่ีเอาเงินไปใช้แชร์นั้นก็ไม่มี

ชีวิตแล้วเหมือนกัน

มีอีกรายหนึ่ง เขามาวันหนึ่ง เอาหัวเข็มขัดมาให้  เราถามว่า 

หัวเข็มขัดนี่เอามาให้ทำาไม  ในที่สุดก็ทราบว่าเขาขอกู้เงิน  อันนี้ก็เป็นส่ิง

ทีป่ระหลาดเพราะว่าเขาไม่มเีงนิใช้ ทำาไมไปซือ้หวัเขม็ขดัซึง่กร็าคาไม่ค่อย

ถกูนัก  เอามาให้  กเ็ลยบอกเขาว่าไม่ให้ไปหาเงนิทีอ่ื่นเพราะว่าทราบดว่ีา

ถ้าให้เขา เขาจะไม่มีเอามาใช้คืน  เงินที่จะให้เขาก็มี แต่ว่าถ้าให้เงินเขา

แล้ว เขาก็เอาไปใช้อย่างอีลุ่ยฉุยแฉกและไม่มีผลอย่างผู้ที่ขอกู้สำาหรับทำา

อาชีพ  จะกลายเป็นการทำาให้คนยิ่งเสียใหญ่  อันน้ีเป็นส่ิงที่จะต้องสอน

ว่า กู้เงิน เงินน้ันจะต้องให้เกิดประโยชน์ มิใช่กู้สำาหรับไปเล่นไปทำาอะไร

ที่ไม่เกิดประโยชน์

อนันีก้ม็อีกีคนหนึง่ เขาจะแต่งงานและขอกูเ้งนิ  เลยนกึว่าคนนัน้

เขากท็ำางานมาด ีกน่็าจะให้เหมอืนเป็นรางวลัเขา กใ็ห้เงนิเขา ๑๐,๐๐๐ บาท 

สมัยโน้น ๑๐,๐๐๐ บาทไม่ใช่น้อย  หมื่นบาทเพื่อจะไปจัดงานแต่งงาน

ของเขา  ตกลงเขาก็แต่งงาน  เขายังไม่ได้คืนเงิน ก็ไม่ค่อยถืออะไรเพราะ

ว่าเขาแต่งงาน เขามีความสุข ก็ดีไป  เขาจะได้ทำางานได้ดี  แต่หารู้ไม่

ว่าสักปีสองปีให้หลัง เขามาขอเงิน ๑๐,๐๐๐ บาท  เลยบอก เอ๊ะ สาม

หมื่นบาทไปทำาอะไร  เขาบอกว่าเมื่อแต่งงาน เงินไม่พอ เขาจึงไปกู้เงิน

ที่อื่นมา แต่ใช้หนี้ไม่ได้และต้องเสียดอกเบี้ย จนกระท่ังเงินท่ีใช้หมดแล้ว  

ต้องใช้ดอกเบ้ีย จำานวนท้ังหมด ท้ังต้นและดอกนั้นก็คือ ๓๐,๐๐๐ บาท   

ไม่นบัเงนิ ๑๐,๐๐๐ บาทท่ีเราให้เขาไปแล้ว  หมายความว่าไปตดิหนีน้งุนงั 
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หน้ีที่ไม่สามารถที่จะใช้คืนได้  เลยไม่รู้จะทำาอย่างไร เพราะได้รู้อีกว่าถ้า 

ไม่ได้อย่างนี้ เขาจะฆ่าตัวตายเพราะไม่มีทางออก  เงินเดือนเขาก็ไม่พอที่

จะไปใช้หนี้  ดอกเบ้ียก็จะเพิ่มข้ึนทุกที  ทุกครั้งที่ต้องจ่ายดอกเบี้ยก็ต้อง

ตดิอกีต่อไป ทบต้น  กเ็ลยเหน็ว่าเมือ่ครัง้แรกเขาขอยมืเงนิสำาหรบัแต่งงาน

น่าจะมีความสุข กลับมีความทุกข์  ก็เลยคิดว่าไหนๆ ให้ไปหมื่นบาทแล้ว

กค็วรให้ครบท่ีจะไปใช้หน้ีได้  ลงท้ายเขากส็ามารถมชีวีติต่อไปและทำางาน

ได้  แต่คงเป็นบทเรียนท่ีดี  อันน้ีก็หมายความว่า เขาขอเรา เราก็ให้ เรา

ก็ได้ช่วยชีวิตเขา

มอีกีรายหนึง่มา เป็นคนข้างนอก  เขามาบอกว่าลกูของเขาเจบ็ตา   

ถ้าไม่ทำาอะไรตาจะบอด เรากส็งสารเขา กใ็ห้เงนิเขา ๓๐,๐๐๐ บาทเหมอืน

กนั  ลงท้ายก็ไม่ทราบว่าลกูเขาได้ไปผ่าตดัตาได้ผลดีอย่างไร  แต่วนัหนึง่ก็

โผล่มาอีกที บอกว่าเรียบร้อยแล้ว  ลูกนั้นเรียบร้อยแล้ว แต่ก็ขอบ้าน ขอ

บ้านอยู ่ แล้วเขากไ็ปสบืเสรจ็ว่าบ้านนัน้ว่างแล้ว  ขออยูฟ่รี กเ็ลยเลิกเลย

เพราะว่าเขาควรจะมฐีานะพอสมควรทีจ่ะมบ้ีานอยู ่ บ้านทีข่อนีเ้ป็นบ้านที่

นบัว่าใหญ่  ถ้าให้บ้านตามทีเ่ขาขอ เขากจ็ะต้องมาขอค่าใช้จ่ายสำาหรับใน

บ้านอกี  เม่ือบ้านใหญ่กค็งมญีาติ มเีพือ่น มาอาศยับ้านอกีท ีกต้็องเสยีเงนิ

อกี เลยบอกไม่ให้  ทีพ่ดูว่าไม่ให้นัน้ กเ็รยีกว่ามคีวามเดือดร้อนเหมอืนกนั

ทีจ่ะพดูอย่างนัน้ เพราะว่าจะว่าสงสารกส็งสาร  เวลาใครมาขออะไร แล้ว

ไม่สามารถที่จะให้ มันก็ไม่ค่อยสบายใจ  ในที่สุดก็เงียบไป  

เร่ืองเหล่านี้ที่เล่าให้ฟัง ก็เพราะว่าเป็นต้นเหตุของวิกฤตการณ์

ปัจจุบัน

ขอเล่านิทานอีกเรื่องหนึ่งคือ ไปทางชลบุรีครั้งหนึ่ง  นี่ก็หลาย 

สบิปีมาแล้ว  มพ่ีอค้าคนหนึง่ เขาบอกว่าเขาทำาโรงงานสำาหรบัทำาสบัปะรด
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กระป๋อง  เขาลงทุนเป็นล้าน จำาไม่ได้แล้วกี่ล้าน เพ่ือสร้างโรงงาน  การ

ลงทุนมากอย่างนั้นบอกให้เขาทราบว่าไม่ค่อยเห็นด้วย เพราะว่าเคยทำา

โรงงานเล็กๆ ที่ทางภาคเหนือ ใช้เงิน ๓ แสนบาทเพื่อที่จะเอาผลิตผลของ

ชาวบ้านชาวเขามาใส่กระป๋องแล้วขาย ก็ได้ผล  เป็นโรงงานเล็กๆ  บอก

ว่าที่เขาลงทุนเป็นล้าน รู้สึกว่าเสี่ยง  เขาบอกว่าต้องทำาอย่างนั้น เขาก็

ลงทุน  ทำาไปทำามา สับปะรดที่อำาเภอบ้านบึง ทางชลบุรีก็มีไม่พอ  เมื่อ

มีไม่พอต้องไปสั่งสับปะรดมาจากปราณบุรี  สับปะรดจากปราณบุรีต้อง

ขนส่งมากต้็องเสยีค่าใช้จ่ายมาก  ทำาไปทำามาโรงงานกล้็ม  อย่างนีก้แ็สดง

ให้เห็นว่าทำาโครงการอะไรก็จะต้องนึกถึงขนาดที่เหมาะสมกับที่เรียกว่า

อัตภาพ หรือกับสิ่งแวดล้อม

นี่พูดไปพูดมา ยังมีอีกรายการหนึ่งท่ีลำาพูน  มีการต้ังโรงงาน

สำาหรับแช่แข็งผลผลิตของชาวไร่  ได้ไปเยี่ยม  เขาบ่นว่าข้าวโพดที่เขาใช้

สำาหรบัแช่แขง็ คณุภาพไม่ค่อยดี กเ็ลยซือ้ในราคาแพงไม่ได้  ตอนนัน้ก็ยงั

ไม่ทราบว่าเขาจะมีอันเป็นไปอย่างไร  ก็บอกเขาว่า นี่น่าจะส่งเสริมด้าน

การเงินให้เกษตรกรที่ปลูกข้าวโพด ให้ได้ข้าวโพดที่มีคุณภาพดี โรงงาน

จะเจริญ  เขาบอกว่าให้ไม่ได้เพราะว่าคุณภาพไม่ดี  อันนี้ก็เป็นปัญหา

โลกแตก  ถ้าไม่ให้ราคาดี หรือไม่สนับสนุนเกษตรกรในการเพาะปลูก ก็

จะไม่ได้รับประโยชน์ จะไม่ได้คุณภาพ จะได้ข้าวโพดท่ีฟันหลอ ซ่ึงเขาก็

บอกว่าต้องทิง้เพราะว่าเครือ่งจกัรของเขาต้องมข้ีาวโพดท่ีขนาดเหมาะสม 

อย่างนี้โรงงานนั้น ความจริงไม่ได้แช่งเขาแต่นึกในใจว่า โรงงานนี้อยู่ไม่

ได้  แล้วในที่สุดก็จริงๆ ก็ล้ม  อาคารอะไรต่างๆ ก็ยังอยู่เด๋ียวนี้ แต่ไม่มี

ใครเป็นเจ้าของ เกะกะอยู่

ฉะนั้น การที่จะทำาโครงการอะไร จะต้องทำาด้วยความรอบคอบ

และอย่าตาโตเกินไป  คือบางคนเขาเห็นว่ามีโอกาสท่ีจะทำาโครงการ 
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อย่างโน้นอย่างนี้และไม่ได้นึกถึงว่าปัจจัยต่างๆ ไม่ครบ  ปัจจัยหนึ่งคือ 

ขนาดของโรงงาน หรือเครื่องจักรที่สามารถที่จะปฏิบัติได้  แต่ข้อสำาคัญ

ที่สุดคือวัตถุดิบ  ถ้าไม่สามารถที่จะให้ค่าตอบแทนวัตถุดิบแก่เกษตรกร 

เกษตรกรกจ็ะไม่ผลติ  ยิง่ถ้าวตัถดุบิสำาหรบัใช้ในโรงงานนัน้เป็นวตัถดิุบที่

ต้องนำามาจากระยะไกลหรอืนำาเข้ากจ็ะยิง่ยากเพราะว่าวตัถดิุบทีน่ำาเข้านัน้

ราคายิ่งแพง  บางปีวัตถุดิบนั้นมีบริบูรณ์ ราคาอาจจะตำ่าลงมา  แต่เวลา

จะขายสิ่งของท่ีผลิตจากโรงงานก็ขายยากเหมือนกันเพราะว่ามีมาก จึง

ทำาให้ราคาตก  นี่ก็เป็นกฎเกณฑ์ที่ต้องมี

แต่ข้อสำาคัญที่อยากจะพูดถึงคือ ถ้าหากว่าเราทำาโครงการที่

เหมาะสม ขนาดที่เหมาะสมอาจจะไม่ดูหรูหรา แต่จะไม่ล้ม หรือถ้ามีอัน

เป็นไป ก็ไม่เสียมาก เช่น โรงงานกระป๋องที่ริเริ่มทำา ที่อำาเภอฝางนั่น วัน

หน่ึงเขาติดต่อมาบอกว่านำ้าท่วม นำ้าเขาลงมา พัดโรงงานเสียหาย ก็เลย

บอกว่าไม่เป็นไร จะสนับสนุนเงินเพิ่มเติม  ที่ดินที่ตรงนั้นก็ซื้อไว้แล้วและ

เครื่องมือเครื่องใช้ก็ไม่เสียหมด ก็สนับสนุนเขาอีก ๔ แสน คือเป็น ๔ แสน 

ไม่ใช่สามแสนตามราคาเดมิเพราะว่าเป็นเวลาทีเ่งนิมค่ีาน้อยลง  ต้ังขึน้มา

ใหม่  ต่อไปก็ใช้งานได้ มีกำาไร  อันนี้เกิดขึ้นหลายปีมาแล้ว 

มาเร็วๆ นี้ โครงการต่างๆ ก็เกิดขึ้น  โรงงานเกิดขึ้นมามาก จน

กระทัง่คนนกึว่าประเทศไทยนีจ้ะเป็นเสอืตวัเล็กๆ แล้วกเ็ป็นเสือตัวโตขึน้  

เราไปเห่อว่าจะเป็นเสือ

ความจริงเคยพูดเสมอในที่ประชุมอย่างนี้ว่า การจะเป็นเสือนั้น

ไม่สำาคญั  สำาคญัอยูท่ี่เราพอมพีอกนิและมเีศรษฐกิจการเป็นอยูแ่บบพอมี 

พอกิน  แบบพอมีพอกินนั้นหมายความว่า อุ ้มชูตัวเองได้ ให้มีพอ

เพียงกับตัวเอง  อันนี้ก็เคยบอกว่าความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่า  
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ทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัว จะต้องทอผ้าใส่เอง  อย่างนั้น

มันเกินไป แต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำาเภอ จะต้องมีความพอเพียงพอ

สมควร  บางส่ิงบางอย่างท่ีผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้ แต่

ขายในท่ีไม่ห่างไกลเท่าไหร่ ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนัก  อย่างนี้ท่านนัก

เศรษฐกิจต่างๆ ก็มาบอกว่าล้าสมัย  จริง อาจจะล้าสมัย เพราะว่าคนอื่น

เขาต้องมกีารเศรษฐกิจทีต้่องมกีารแลกเปล่ียน เรียกว่าเป็นเศรษฐกจิการ

ค้า ไม่ใช่เศรษฐกิจความพอเพียง เลยรู้สึกว่าไม่หรูหรา แต่เมืองไทยเป็น

ประเทศที่มีบุญอยู่ว่า ผลิตให้พอเพียงได้  อย่างข้าวที่ปลูก เคยสนับสนุน

ให้ปลูกข้าวให้พอเพียงกับตัวเอง เก็บเอาไว้ในยุ้งเล็กๆ แต่ละครอบครัว  

แล้วถ้ามีพอก็ขาย  แต่คนอ่ืนกลับบอกว่าไม่สมควรโดยเฉพาะในทาง 

ภาคอีสาน เขาบอกว่าต้องปลูกข้าวหอมมะลิเพื่อที่จะขาย  อันนี้ถูกต้อง 

ข้าวหอมมะลขิายได้ด ี แต่เมือ่ขายแล้ว จะบรโิภคเองต้องซ้ือ จะซือ้จากใคร 

ทุกคนก็ปลูกข้าวหอมมะลิ  

ในภาคอีสานส่วนมากเขาชอบบริโภคข้าวเหนียว ซ่ึงใครจะเป็น

คนปลูกข้าวเหนียว เพราะประกาศโฆษณาว่า คนท่ีปลูกข้าวเหนียวเป็น

คนโง่  อนันีเ้ป็นสิง่ทีส่ำาคญั  เลยได้สนบัสนนุบอกว่าให้เขาปลกูข้าวบรโิภค  

เขาจะชอบข้าวเหนียวก็ปลูกข้าวเหนียว  เขาจะชอบปลูกข้าวอะไรก็ตาม 

ให้เขาปลูกข้าวอย่างน้ันและเก็บไว้เพื่อที่จะบริโภคตลอดปี  ถ้ามีท่ีที่จะ

ทำานาปรัง หรือมีที่มากพอสำาหรับปลูกข้าว ก็ปลูกข้าวหอมมะลิ เพื่อที่จะ

ขาย  ท่ีพูดอย่างน้ีก็เพราะว่า ข้าวท่ีปลูกสำาหรับบริโภคไม่ต้องเที่ยวรอบ

โลก  ถ้าข้าวทีซ่ือ้มา ต้องเทีย่ว อาจจะไม่ถงึรอบโลก แต่กต้็องข้ามจังหวดั 

หรืออาจจะข้ามประเทศ ค่าขนส่งนั้นก็บวกเข้าไปในราคาข้าว  ตกลงเขา

จะต้องขายข้าวในราคาถกูเพราะว่าข้าวนัน้ต้องขนส่งไปสู่ต่างประเทศ  ที่

จะขายได้กำาไรกต้็องบวกค่าขนส่ง ค่าใช้จ่ายต่างๆ กบ็วกเข้ามาในราคาข้าว 
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หมายความว่าราคาข้าวของเกษตรกรจะถูกตัด  เขาบอกว่าขายข้าวหอม

มะลิได้ราคาแพง  จริง  ตอนขายถึงผู้บริโภคในต่างประเทศ แต่ต้นทาง

ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนมากนัก และยังต้องไปซ้ือข้าวบริโภคซ่ึงจะแพงกว่า

เพราะว่าจะต้องขนส่งมา

ในข้อนีไ้ด้ทราบดเีพราะว่าเมือ่มภียัธรรมชาติ จะเป็นท่ีไหนกต็าม 

สมมติว่าเกิดที่เชียงราย มีเจ้าหน้าที่บอกว่าออกไปสงเคราะห์ และก็ขอ

ข้าวที่จะไปแจก  เราก็ซื้อข้าว  ซื้อข้าวในราคากรุงเทพฯ หมายความว่า 

ข้าวนั้นมาจากเชียงรายเพราะเชียงรายเป็นอู่ข้าวอู่นำ้า  มาจากเชียงราย 

ขนส่งมาถึงกรุงเทพฯ  ซื้อที่กรุงเทพฯ แล้วก็ส่งไปเชียงราย  เสียค่าขนส่ง

เท่าไหร่  แท้จริงไปซื้อที่เชียงรายได้  ซ้ือที่กรุงเทพฯ นี่ แต่ให้เขาจ่ายที่

เชียงราย  ข้าวนัน้ไม่ต้องเดนิทาง  แต่ว่าราคานัน้เดนิทางคอื พ่อค้าเขานำา

ข้าวมาในนาม ในเอกสาร นำาเข้ากรุงเทพฯ และเมื่อเราส่ังข้าว คำาส่ังนั้น

ต้องเดินทางไปเชียงราย  แต่ไม่ใช่เอกสารสั่งข้าวเท่านั้นที่เดินทางไป เขา

ยงัเอาค่าขนส่งข้าวจากเชยีงรายเข้ากรงุเทพฯ และค่าขนส่งจากกรงุเทพฯ 

กลบัไปเชียงรายบวกเข้าไปอกี  ลงท้ายต้องเสยีราคาข้าวแพง  ผูท้ีบ่รโิภค

ข้าวในภาคเหนือก็ต้องเสียราคาแพง  ทางภาคใต้ก็เช่นเดียวกัน นั่นใกล้

หน่อย อย่างนราธิวาสซื้อข้าวจากพัทลุง

สิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของเศรษฐกิจแบบค้าขาย  ภาษาฝรั่งเขา

เรียก Trade Economy ไม่ใช่แบบพอเพียงซึ่งฝรั่งเรียก Self-sufficient 

Economy  ท่ีไหนทำาแบบ Self-sufficient Economy คอืเศรษฐกจิแบบ

พอเพยีงกับตวัเอง เรากอ็ยูไ่ด้ ไม่ต้องเดอืดร้อน  อย่างทกุวันนีเ้ราเดอืดร้อน  

สำาหรบัข้าวกเ็หน็ชดั  สำาหรบัสิง่อืน่ประชาชนกต้็องใช้ มส่ิีงของจำาเป็นทีจ่ะ

ใช้หลายอย่างทีเ่ราทำาได้ในเมอืงไทย  แล้วกส็ามารถทีจ่ะเป็นสนิค้าส่งนอก 

ใช้เองด้วย และเป็นสนิค้าส่งนอกด้วย  แต่ว่าสำาหรบัส่งนอกนัน้ก็มพีธิกีาร
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มากมาย มีทางที่จะต้องผ่านมากมาย  ลงท้ายกำาไรเกือบไม่เหลือ  แต่ถ้า

สามารถติดต่อโดยตรง ก็อย่างกลองนี้  เขาติดต่อโดยตรง ก็ส่งไปลงเรือ ที่

เรียกว่า Container  ส่งไปเต็ม Container และค่าขนส่งนั้นก็ไม่แพงนัก

ทีพ่ดูกลบัไปกลบัมาในเรือ่งการค้า การบริโภค การผลิตและการ

ขายนี้ ก็นึกว่าท่านทั้งหลายกำาลังกลุ้มใจในวิกฤตการณ์  ตั้งแต่คนที่มีเงิน

น้อยจนกระทัง่คนทีม่เีงนิมาก  ล้วนเดือดร้อน  แต่ถ้าสามารถทีจ่ะเปล่ียน

ไปทำาให้กลับเป็นเศรษฐกิจแบบพอเพียง ไม่ต้องท้ังหมด แม้แค่ครึ่งก็ไม่

ต้อง อาจจะสกัเศษหนึง่ส่วนส่ี กจ็ะสามารถอยูไ่ด้  การแก้ไขอาจจะต้องใช้

เวลา ไม่ใช่ง่ายๆ  โดยมากคนก็ใจร้อนเพราะเดือดร้อน แต่ว่าถ้าทำาตั้งแต่

เดี๋ยวนี้ ก็สามารถท่ีจะแก้ไขได้  ท่ีจริงในที่นี้ก็มีนักเศรษฐกิจต่างๆ ก็ควร

จะเข้าใจที่พูดไป ดังนี้

อย่างรถที่นั่งมา ท่านเห็นหรือไม่เห็นก็ไม่ทราบ สร้างด้วยฝีมือ

คนไทยแล้วกใ็ช้วตัถดุบิในเมอืงไทยจำานวนหนึง่โดยเฉพาะค่าแรง  โรงงาน

เดี๋ยวนี้ผลิตไม่ได้เพราะว่าไม่มีคนซื้อ  อาจจะมีคนอยากซื้อ แต่คนซื้อไม่มี

เงนิ  ไม่มกีารหมนุเวยีนของเงนิ  เขาเลยสร้างรถคนันีม้า  คนท่ีสร้างรถคนั

เดียวนี้มีจำานวน ๒๐๐ กว่าคน ก็เลยทำาให้เห็นว่า น่าจะหาทางที่จะช่วย

เหลอืคนทีอ่ยูใ่นโรงงานนี ้ แต่โรงงานเขาก็ดี เขากดู็แลคนงาน ไม่ได้ทำาให้

คนงานเดือดร้อนจนเกนิไป  เท่ากับมีสวัสดิการ  งานก็ทำาไม่มากเท่าก่อน

นี้ และเงินที่ได้ก็อาจจะไม่มากเท่าก่อนนี้ แต่พออยู่ได้

เขามีความตั้งใจที่จะทำาการเกษตรกรรมในพ้ืนที่ที่ยังว่างเปล่า

อยู ่ เขาบอกว่าเขาขอไปดโูครงการท่ีเขาหนิซ้อนว่าทำาอย่างไรสำาหรับเพาะ

ปลูกในที่ทุรกันดาร ที่ไม่ค่อยเหมาะสมในการเพาะปลูก  เลยต้ังใจที่จะ

สนับสนุนเขา ให้เขาตั้งโรงสี เหมือนโรงสีในสวนจิตรฯ นี้ ซึ่งก็ไม่แพงนัก   
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เมื่อตั้งโรงสี ปลูกข้าวเองบ้างและไปซื้อข้าวจากเกษตรกรบ้าง นำามาสี 

และขายในราคาที่เหมาะสม เป็นในรูปสหกรณ์  ที่ทำาที่สวนจิตรฯ นี้ ไม่

ได้ใช้ข้าวที่ปลูกในสวนจิตรฯ เพราะว่าข้าวที่ปลูกในสวนจิตรฯ เอาไปเข้า

พธิแีรกนาขวัญ  ข้าวท่ีโรงสนีีเ้ป็นข้าวท่ีไปซ้ือจากเกษตรกรโดยตรงโดยให้

ราคาที่เหมาะสม  เกษตรกรก็มีความสุขเพราะขายข้าวในราคาที่เหมาะ

สม และผู้บริโภคก็ซ้ือได้ในราคาถูกเพราะว่าไม่ต้องมีการขนส่งมากเกิน

ไป ไม่ต้องมีคนกลางมากเกินไป  ตกลงทั้งผู้ผลิต ทั้งผู้บริโภคก็มีความสุข

กิจการแบบนี้ก็เคยแนะนำาหน่วยทหารบางหน่วยให้เขาทำาโรงสี 

และสนับสนุนเกษตรกรท่ีอยู่รอบๆ กองทหารนั้นก็ดูมีความสุข  ที่นิคม

ต่างๆ มนีคิมท่ีประจวบฯ บ้าง ท่ีภาคใต้บ้าง และทีอ่ืน่ เขามโีรงสีและทำาให้

การซื้อข้าวขายข้าวนั้นเป็นที่พอใจของผู้ขายและผู้ซ้ือ  ก็เคยได้แนะนำา

บริษัทใหญ่ๆ ให้ทำาแบบนี้  ก็ไม่ทราบว่าทำาหรือไม่ทำา  แต่ว่าถ้าทำาอย่างที่

กองทหารและนคิมสร้างตนเองทำา กส็ามารถท่ีจะประหยดัและมกีนิ  การ

ตัง้โรงสกีย่็อมต้องมกีารลงทนุ  การเพาะปลูกผลิตข้าวหรือผลิตส่ิงของทาง

เกษตรก็ต้องมกีารลงทนุ  จะเอาเงนิลงทนุมาจากไหน  กน็กึว่าผูท้ีม่จีติใจ

กุศลก็สามารถที่จะสนับสนุน  อย่างมีพ่อค้าบางคนเขาก็บริจาคเงินเพื่อ

สนับสนุนกิจการที่ทำาอยู่

แม้แต่กิจการ ที่นายกฯ ได้พูดถึงเรื่องทฤษฎีใหม่ เรื่องอะไรพวก

นี้ก็ต้องมีผู้ท่ีสนับสนุนเพราะว่าชาวบ้านหรือเกษตรกรอาจจะไม่มีทุนพอ

สำาหรับเริ่มโครงการ  แต่ถ้าสนับสนุนแล้ว คือเอกชนสนับสนุนก็ได้ ทาง

ราชการก็สนับสนุนด้วย เงินท่ีสนับสนุนจะเป็นเงินที่ทำางาน  เงินทำางาน

นีก็่หมายความว่ามผีลข้ึนมา มผีลขึน้มาต่อเกษตรกรและมผีลต่อประเทศ

ชาตใินส่วนรวม  เศรษฐกจิของประเทศชาตกิจ็ะไม่ฝืดเคอืง และอย่างนีก้็

ทำาได้เร็วพอใช้
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อย ่างเมื่อไม ่กี่ เดือนมานี่  มีคนเอาที่มาให ้  อยู ่ที่อำา เภอ

ปักธงชัย  ตอนแรกเขาจะให้ ๙ ไร่  เวลามาพบเขาเกิดพอใจ เขาบอกว่า

เขามีที่ ๓๐ ไร่ เขาขอที่ ๙ ไร่เอาไว้สำาหรับแจกให้ลูก ๓ คน คนละ ๓ ไร่  

ส่วนอีก ๒๑ ไร่นั้น เขาให้  จะทำาโครงการอะไรก็ได้

ตอนแรกเขานึกจะต้ังวัด  มีเพื่อนของเขาคัดค้านว่ามีวัดอยู ่

แล้ว  เขาก็เลยบอกว่าจะตั้งที่พักสำาหรับโรงพยาบาลซึ่งอยู่ห่างจากที่นั้น

ประมาณหนึ่งกิโลเมตร  ในที่สุดเขาเอามาให้  บอกว่าทำาอะไรก็ได้  เรา

นกึว่าถ้าทำาทีพ่กัโรงพยาบาลกอ็าจจะยงัไม่มปีระโยชน์ในทนัท ีจึงตกลงทำา

โครงการสาธติทฤษฎใีหม่ในทีท่ีเ่หลอื  ส่วนหนึง่จะทำาการเพาะปลูกแบบ

ชาวบ้าน แบบไม่ได้ส่งเสรมิ หมายความว่าใช้นำา้ฝน ใช้ธรรมชาติ  อกีส่วน

หนึง่จะทำาแบบทฤษฎใีหม่โดยขดุสระและแบ่งเป็นส่วนทีจ่ะปลูกข้าวและ

ส่วนที่จะปลูกไม้ยืนต้น กับปลูกพืชไร่ พืชสวน  เริ่มมาไม่กี่เดือนนี้ ได้รับ

รายงานเมื่อวานนี้ว่าได้ดำาเนินการแบ่งส่วนท่ีจะทำาอะไรๆ และมีรูปภาพ

สระที่ขุดแล้ว  มีความบกพร่องอยู่บ้างว่า นำ้ามีความเป็นด่างเกินไป เลี้ยง

ปลายังไม่ได้  ต้องมีการแก้ไขให้นำ้าน้ันมีค่าเป็นกลางเพื่อที่จะให้ใช้นำ้านั้น

สำาหรับเลี้ยงปลาได้  ที่จริงก็แปลกเพราะว่าที่อื่นที่ไปทำา นำ้ามันเปรี้ยว ที่

นี่นำ้าเป็นด่าง  วิธีแก้นำ้าที่เป็นด่างก็เอาปุ๋ยคอกแช่ลงไปในนำ้าซึ่งจะทำาให้

นำ้านั้นกลายเป็นกลางได้

ที่ดินอีกแห่งมีคนเขามาให้เหมือนกัน  ในที่นี้ป ีนี้ได้ทำาการ

ทดสอบว่าขุดแล้วดินเปรี้ยว  นำ้าจะเปรี้ยวไหม  นักวิชาการบอกว่ายิ่งขุด

ยิ่งเปรี้ยว  ที่จริงก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นเช่นนั้น แต่จะต้องพิสูจน์ให้ดูว่าถ้า

ขุดแล้วจะเปรี้ยว  แล้วเมื่อเอาจริง ก็เปรี้ยวจริงๆ  มีคนไปชิมนำ้านั้นแล้ว

บอกว่าเปรีย้ว เปรีย้วเหมือนนำา้ส้มสายชซ่ึูงเปรีย้วมากทำาให้ใช้สำาหรบัการ 

เพาะปลกู สำาหรบัเลีย้งปลาอะไรใดๆ ไม่ได้  ได้ถามเจ้าหน้าทีว่่าถ้าหากว่า
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นำ้าน้ันยังเปรี้ยวแล้วจะให้หายเปรี้ยวได้อย่างไร เขาก็บอกมีวิธี  ให้เอา

ปูนหรือหินฝุ่นใส่เข้าไป แล้วก็จะดี  เลยบอกให้เขาทราบว่าอันนี้เป็นการ

ทดลอง ยังไม่ต้องการใช้นำ้านั้น  แต่ว่ายังมีที่ข้างๆ ที่ได้ซื้อเพิ่มเติมสำาหรับ

ทำาการทดลอง  จะทดลองอีกแบบหน่ึง แบบทีจ่ะไม่ขดุลกึอย่างนัน้ เพราะ

ถ้าขดุลกึก็จะไปเจอเปรีย้ว  ถ้าขดุเพยีงตืน้ๆ และเอานำา้มาจากคลองทีอ่ยู่

ใกล้ๆ แถวนั้นมาใส่ ก็ทดลองทำาการเพาะปลูกได้  ถ้ามีที่เล็กๆ น้อยๆ ก็

อาจจะทำาอย่างนี้ได้ แล้วทำาได้เร็ว  เพียงไม่กี่เดือนก็ได้ผลขึ้นมาบ้างแล้ว

ท่ีท่ีเปรีย้วนีก่ค็อืท่ีอำาเภอบ้านนา จงัหวดันครนายก ซ่ึงชือ่จงัหวดั

ไม่ได้หมายถึงนายกรัฐมนตรี นายกคือยกภาษีนาเพราะว่าทุกปี ผลจะไม่

ได้ตัง้แต่สมยัเก่า  ถ้าหากว่าทำาให้ดนิหายเปรีย้วลง หรอืหาวธิทีีจ่ะทำาการ

กสิกรรมในที่เปรี้ยวนี้ได้อย่างดี อย่างได้ผล ก็จะเป็นจังหวัดที่อาจจะต้อง

เปลีย่นชือ่จงัหวดั อาจจะให้ชือ่ว่า นาสมบูรณ์ อะไรอย่างนัน้  แต่ทีจ่งัหวดั

นครนายกมทีีน่าเป็นแสนไร่ กน็ายกทัง้นัน้  ถ้าสามารถทำาการทดลองเป็น

ผลสำาเร็จ เข้าใจว่าจะทำาให้คนมีรายได้มากขึ้น  

ทางภาคใต้ได้ทำาที่จังหวัดนราธิวาส เป็นที่พรุคือ เป็นที่ที่ได้ชื่อ

ว่าเปรี้ยวแท้ๆ ทีเดียว ได้ทำาโครงการสามารถที่จะทำาการปลูกข้าวและ

ทำากสิกรรมในที่พรุแท้ๆ เลยทีเดียว  ได้ขุดสระและกรุด้วยหินปูนและใส่

หนิฝุน่เข้าไปเพือ่ให้นำา้ไม่เปรีย้วและส่งไปตามคลอง ตามท่อ  กไ็ด้ผล  จน

กระทั่งเห็นว่า ชาวบ้านในหมู่บ้านแถวน้ันที่เคยจนไม่มีกิน บัดนี้เริ่มหน้า

ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะทำากสิกรรมได้ผล

ในเมืองไทยนี้มีที่ดินกว้างขวางพอสมควร  แม้จะมีพลเมืองเพิ่ม

ขึ้นมามากก็ยังมีท่ีดิน  แต่ท่ีดินส่วนมากเป็นที่ดินที่แร้นแค้น ที่ไม่ดี บาง

แห่งก็เปรี้ยว บางแห่งก็เป็นด่าง บางแห่งก็เค็ม บางแห่งก็ไม่มีดินเลย  



๓๗

อย่างเช่นที่ที่ชะอำา เดินเดินไป เอ๊ะ ทำาไมตรงนี้รู้สึกว่าเดินบนที่แข็ง  มัน

เป็นดานไม่มดีนิเลย  เดีย๋วนีก้ำาลงัหาวธิแีก้ไขซึง่ได้ผลไปส่วนหนึง่แล้วโดย

ใช้หญ้าแฝก  หญ้าแฝกนั้นจะระเบิดหิน ก็นึกว่าการค้นคว้าเหล่านี้อาจ

จะไม่ทันกาลในสถานการณ์ปัจจุบันทันที แต่ก็มีหวังภายในปีสองปีนี้ จะ

สามารถทำาให้คนมทีีท่ำากนิมากขึน้โดยใช้วทิยาการสมัยใหม่ สามารถทีจ่ะ

ให้ผลผลติดขีึน้  ในการนี ้จะต้องมกีารลงทนุสำาหรับวจัิย ต้องมกีารลงทนุ

สำาหรับช่วยเกษตรกร  ดังนั้น เงินท่ียังเหลืออยู่จะต้องนำาไปสนับสนุน

ในทางนี้ส่วนหนึ่งก็จะได้ผลดี จะเป็นผลช่วยให้ประเทศไทยรอดพ้น

วิกฤตการณ์  ซึ่งเชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตการณ์ได้ดีกว่า

หลายประเทศเพราะแผ่นดนินีย้งัเหมาะสมกบัความเป็นอยูไ่ด้ อย่างท่ีเคย

พดูมาหลายปีแล้วว่า ภมูปิระเทศยงัให้ คอืเหมาะสม.  แต่ความเป็นอยูต้่อง

ไม่ฟุ้งเฟ้อ ต้องอยู่อย่างประหยัด และต้องไปในทางที่ถูกต้อง

วนันีพ้ดูถึงวธิแีก้ไขสถานการณ์ปัจจบัุน วกิฤตการณ์ปัจจบัุน ทาง

หนึ่ง วิธีหนึ่ง  สมัยนี้เป็นสมัยท่ีพูดกันได้ว่าโลกาภิวัตน์ ก็จะต้องทำาตาม

ประเทศอื่นด้วย เพราะว่าถ้าไม่ทำาตามประเทศอื่นตามคำาสัญญาที่มีไว้ 

เขาอาจจะไม่พอใจ  ทำาไมเขาจะไม่พอใจ  กเ็พราะว่าเขาเองมวีกิฤตการณ์

เหมือนกัน  การที่ประเทศใกล้เมืองไทยในภูมิภาคนี้มีวิกฤตการณ์ด้วย

ก็ทำาให้เราฟื้นจากวิกฤตการณ์นี้ยากขึ้น  และไม่ใช่เฉพาะประเทศที่อยู่

ในภูมิภาคนี้ แม้แต่ประเทศท่ีดูท่าทางยังเจริญรุ่งเรืองดีก็รู้สึกว่าจะกำาลัง

เดือดร้อนข้ึนเพราะว่าถ้าไม่แก้ไขวิกฤตการณ์ในมุมไหนของโลก ส่วนอื่น 

ของโลกก็จะต้องเดือดร้อนเหมือนกัน  ฉะนั้น ต้องดูว่าเราพยายาม 

ที่จะอุ ้มชูประชาชนได้และให้ประชาชนทำางานได้ มีรายได้ ก็จะ 

สามารถผ่านวิกฤตการณ์  ถ้าจะทำาแบบท่ีเคยมีนโยบายคือ ผลิต 

สิ่งของทางอุตสาหกรรมมากเกินไป ในเมืองไทยตลาดก็น้อยลง 



๓๘

เพราะว่าคนมีเงินน้อยลง  

แต่ข้อสำาคัญ นักเศรษฐกิจบอกว่าให้ส่งออก ส่งออกไปประเทศ 

อ่ืนๆ ซึง่ก็เดือดร้อนเหมอืนกนั  เขากไ็ม่ซือ้ ถ้าทำาผลติผลทางอตุสาหกรรม

และไม่มีผู้ซื้อ ก็เป็นหมันเหมือนกัน   เราอาจจะผลิตสินค้าที่มีคุณภาพดี 

แต่หลายประเทศในภมิูภาคนีม้อีตุสาหกรรมทีเ่รยีกว่าสดุยอดทเีดยีว  แต่

ที่เกิดมีวิกฤตการณ์ข้ึนมา ก็เพราะว่าขยายการผลิตมากเกินไป และไม่มี

ใครซื้อ เพราะไม่มีใครมีเงินพอที่จะซื้อ  อย่างรถยนต์ท่ีใช้มาตะกี้ เขายัง

มีรถที่อยู่ในสต๊อก แต่ขายไม่ออก  ไม่ใช่ว่าไม่มีคนอยากได้รถ แต่คนที่

อยากได้รถนั้นไม่มีเงิน  ถ้าจะซื้อรถโดยไม่จ่ายเงินให้ ใช้เงินเชื่อ บริษัทก็

ไปไม่รอดเหมือนกัน  ฉะนั้น เขาชะลอการสร้าง แล้วเขาจึงมาทำารถคันนี้

ให้โดยใช้คนงานกว่าสองร้อยคน  นี่ก็เป็นเรื่องของการแก้ไขวิกฤตการณ ์ 

แต่ท่านผู้ท่ีชอบเศรษฐกิจแบบสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยพอใจ  มันต้อง 

ถอยหลังเข้าคลอง  จะต้องอยูอ่ย่างระมดัระวงั  และต้องกลบัไปทำากจิการ

ทีอ่าจจะไม่ค่อยซบัซ้อนนกั คอื ใช้เครือ่งมอือะไรท่ีไม่หรูหรา  แต่กอ็ย่างไร

ก็ตาม มีความจำาเป็นทีจ่ะถอยหลงัเพือ่ทีจ่ะก้าวหน้าต่อไป  แล้วกถ้็าไม่ทำา

อย่างที่ว่านี้ ก็จะแก้วิกฤตการณ์นี้ยาก

ยังไม่ได้พูดถึงคำาท่ีเคยพูดทุกครั้งคือ ต้องสามัคคีกัน  ต้องไม่

ปัดขากันมากเกินไป  แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องทำาแบบที่บางคน

นกึจะทำา  จะต้องให้ทุกคนมโีอกาสทำางาน ทำางานตามหน้าที ่ เมือ่ทำางาน

ตามหน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อ่ืน  น่ีเป็นหลักที่สำาคัญ  ต้องทำางานด้วย

การเห็นอกเห็นใจกันและทำาด้วยความขยันหมั่นเพียร  ท่ีพูดนี้ค่อนข้าง

จะซำ้าไปซำ้ามา แต่ไม่ทราบจะพูดอย่างไร  

เมื่อ ๕ ปี ได้เล่าเรื่องนกในสวนจิตรฯ นี้  ก็ขอแจ้งว่าเมื่อ ๕ ปี



๓๙

มีนกกระทุง ๑ ตัว แล้วซื้อใหม่อีก ๓ ตัว เป็น ๔  นกพวกนี้เขาก็มีลูก 

มเีต้าและก็ไปเชิญชวนเพือ่นฝงูมา  มีวนัหน่ึงนบัได้ ๑๕ ตวั ก็หมายความว่า 

เขาคงมคีวามสขุ  แต่วนันี ้ในสระนี ้เหลอืลอยอยูตั่วเดียว ลอยอยูต่วัเดยีว

นี้เพราะตัวอื่นคงไปเยี่ยมญาติ หรืออาจจะตั้งครอบครัวขึ้นมาใหม่ ก็ต้อง

ดูแลครอบครัว

ตัวที่เหลืออยู่นี้ เราให้ชื่อว่าคุณสมิทธ  และในที่ประชุมนี้ก็มีคุณ

สมิทธสองคน  เขามาเดี่ยวๆ  คุณสมิทธคนหนึ่งมาคนเดียว  คุณสมิทธอีก

คนกม็าคนเดยีว  คนอ่ืนอาจจะไม่ทราบว่าคณุสมิทธคอืใคร  แต่คณุสมทิธ

เองรู้ว่าเป็นใคร  คุณสมิทธนี้ ที่เรียกว่าคุณสมิทธเพราะว่าถ้าเขาลอยใน

สระในทางทิศหนึ่งแปลว่าลมมันเปลี่ยนทิศ  เมื่อลมเปล่ียนทิศแล้วก็จะรู้

ว่า อากาศจะมฝีน หรอือากาศจะมลีม หรืออากาศจะแห้ง  อาจจะเคยฉงน

ว่าทำาไมพยากรณ์อากาศได้อย่างแม่นยำา กเ็พราะว่ามคีณุสมทิธนีเ่อง  คณุ

สมิทธตัวจริงพยากรณ์และคุณสมิทธนกกระทุงนี่ เขาก็พยากรณ์  ก็มา

ประกอบกนัจนกระทัง่ทราบว่าอากาศทางอตุนุยิมฯ จะเป็นอย่างไร  แล้ว

คุณสมิทธเองก็เคยฉงนว่าทำาไมพยากรณ์ได้แม่นยำานัก  เราไม่ได้บอกคุณ

สมิทธตัวจริงว่ามีคุณสมิทธนกกระทุง เพราะว่าไม่กล้า  แต่เด๋ียวนี้คุณ

สมิทธตัวจริงพ้นหน้าท่ีอธิบดีกรมอุตุนิยมฯ แล้ว จึงพูดได้ว่าคุณสมิทธที่

เหลือตัวเดียวเป็นผู้พยากรณ์อากาศ  และนอกจากนี้ก็ได้รับความช่วย

เหลือจากนางมณีเมขลาด้วย  เรื่องนี้ก็เป็นที่ฉงนของคุณสมิทธตัวจริง

วันนี้ลมหนาวมาแล้ว  เม่ือวานนี้การสวนสนามทหารจึงไม ่

เดือดร้อน  ได้มีการสวนสนามอย่างสง่าผ่าเผย  รู้สึกว่าทำาให้ประชาชน

มีขวัญดีด้วยว่าเรามีทหารทุกเหล่าทัพที่เข้มแข็ง และผู้บัญชาการสูงสุด

กไ็ด้บอกว่ากองทพัพร้อมทีจ่ะช่วยพฒันาต่อไป  ทีจ่ริงกไ็ด้อาศยัเหล่าทพั

ต่างๆ นีส้ำาหรบัการพฒันา เช่นทีบ่อกว่า การขดุสระได้โดยเรว็นัน้กค็อืฝีมอื 



๔๐

ทหารช่าง  การทำาโครงการป้องกันนำ้าท่วมก็ใช้กำาลังของทหารช่างและ

หน่วยทหารอื่นๆ  ฉะนั้น ก็เชื่อว่า ถ้าช่วยกันทำาตามหน้าที่ที่แต่ละคนมีก็

สามารถที่จะทำาให้ประเทศชาติอยู่เย็นเป็นสุขได้

วันนี้ได้พูดเรื่องราวท่ีอาจจะน่าคิด และท่านเองเป็นผู้มีความรู้ 

ก็จะต้องใช้ความรู้ ความฉลาด เพื่อแก้ไขปัญหาต่างๆ ที่จะมีมา  และใน

การนี้ขอทุกคนทุกท่านซึ่งมีหน้าที่แต่ละท่านพยายามใช้สติปัญญาและ

กำาลงัใจให้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ประเทศชาติจะก้าวหน้าและมคีวาม

ปลอดภยัต่อไป  กข็อให้ทุกๆ ท่านได้รบัพรให้มีความเจรญิรุง่เรือง ร่างกาย

แข็งแรง จิตใจ ปัญญาเข้มแข็ง เฉียบแหลม เพื่อที่จะได้มีความสำาเร็จทุก

ประการในการงานที่ท่านกำาลังทำา 

พระราชด�ารัสพระราชทานเมื่อวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๔๑

พระราชด�ารัสนี้พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ น�าโดยนายก

รัฐมนตรีชวน หลีกภัยที่เข้าเฝ้าฯ ถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวัน

เฉลิมพระชนมพรรษา ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดาฯ พระราชวังดุสิต

ขอขอบใจท่านทั้งหลายท่ีมาชุมนุมกันในโอกาสใกล้จะถึงปีใหม่  

ไม่ใช่ปีใหม่  ปีใหม่ของเราคือ ปีใหม่ของผู้พูดเพราะว่าพรุ่งนี้เริ่มศักราช

ใหม่ เริม่อายใุหม่  และนายกฯ ได้กล่าวสรปุชวีติต้ัง ๕๐ กว่าปีทีไ่ด้ทำางาน

ทำาการและชมว่าได้ช่วยให้ประเทศชาตอิยูเ่ยน็เป็นสขุ มคีวามร่มเยน็  วนั

นี้ท่านทั้งหลายก็มา ทั้งข้างในข้างนอก มาเป็นจำานวนมาก  ก็นับว่าเป็น

ประวัติการณ์  

การที่ได ้ทำาความเจริญหรือความสุขแก่ประเทศชาติและ



๔๑

ประชาชนนั้นมิได้เป็นงานของผู้หนึ่งผู้ใดที่จะปฏิบัติได้  ต้องร่วมมือกัน 

ผู้ใดมีความรู้ทางใดก็ควรจะใช้ความรู้ความสามารถนั้นเพ่ือสร้างความ

มั่นคง  ถ้ามีหลายคนท่ีมีความรู้อย่างเดียวกัน ก็ต้องร่วมมือกัน  บางคน

มีความรู้เหมือนกันแต่ความเห็นต่างกัน ดังนี้ก็จะต้องปรึกษากันมากกว่า

ที่จะเถียงกัน  คำาว่าปรึกษากับคำาว่าเถียงนี่มันต่างกัน  คำาว่าเถียงใช้แต่

อารมณ์  คำาว่าปรึกษาใช้ปัญญา  ถ้าสามารถที่จะใช้ปัญญาปรึกษากัน จะ

ได้คำาตอบเพราะว่าความจริงนั้นมีอันเดียว  ความเท็จมีหลาย หรือทางที่

ผิดมีมากมาย  แต่ความจริงทางที่ดี ส่วนมากก็มีทางเดียวที่จะสามารถที่

จะนำาพาสู่ความสำาเร็จ

นายกฯ ได้กล่าวถึงกิจการต่างๆ เช่น ที่ได้กล่าวเมื่อปีที่แล้วเรื่อง

เศรษฐกิจพอเพียง  คำาว่าเศรษฐกิจพอเพียงนี้ไม่มีในตำารา ไม่มี ไม่เคยมี

ระบบเศรษฐกิจพอเพียง  มีอย่างอื่น แต่ไม่ใช้คำานี้  ปีที่แล้วพูดเศรษฐกิจ

พอเพยีงเพราะว่าหาคำาอืน่ไม่ได้และได้พดูอย่างหนึง่ว่า เศรษฐกจิพอเพียง 

นี้ให้ปฏิบัติเพียงคร่ึงเดียว ไม่ต้องท้ังหมด หรือแม้จะเศษหนึ่งส่วนสี่ก็พอ 

ทีน้ีในคราวน้ัน เม่ือปีท่ีแล้ว นึกว่าเข้าใจกัน  แต่เมื่อไม่นาน เมื่อเดือนที่

แล้ว มีผู้ที่ควรจะรู้ เพราะว่าได้ปฏิบัติเกี่ยวข้องกับการพัฒนามาเวลาช้า

นาน มาพดูและบอกว่า เศรษฐกจิพอเพยีงนีดี่มากแล้วกเ็ข้าใจว่าทำา ปฏบิตัิ

เพยีงเศษหนึง่ส่วนสีก็่พอนัน้หมายความว่าในพ้ืนท่ีในประเทศถ้าทำาได้เศษ

หนึ่งส่วนสี่ก็จะพอ  ความหมายของเศรษฐกิจพอเพียงและทำาได้เศษหนึ่ง

ส่วนสี่ก็จะพอน้ันไม่ได้แปลว่าเศษหน่ึงส่วนสี่ของพื้นท่ี แต่เศษหนึ่งส่วนสี่

ของการกระทำา

ต้องพดูเข้าในเรือ่งเลยเพราะหนกัใจว่า แม้แต่คนทีเ่ป็นดอกเตอร์

ก็ไม่เข้าใจ  อาจจะพูดไม่ชัด  แต่ก็กลับไปดูที่เขียนจากที่พูดก็ชัดแล้วว่า 

ควรจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ต้องทั้งหมด เพียงครึ่งหนึ่งก็ใช้ได้  แม้



๔๒

จะเป็นเศษหนึง่ส่วนส่ีกพ็อ  หมายความว่า วธิปีฏิบติัเศรษฐกิจพอเพียงนัน้

ไม่ต้องทำาทั้งหมด และขอเติมว่าถ้าทำาทั้งหมดจะทำาไม่ได้  ไม่มีทาง  ถ้า

เศรษฐกจิพอเพยีงครอบครวัหนึง่ หรอืแม้หมูบ้่านจะทำาเศรษฐกจิพอเพยีง

จะเป็นการถอยหลังถึงสมัยหิน สมัยคนอยู่ในอุโมงค์ ไม่ต้องอาศัยหมู่อื่น

เพราะว่าหมูอ่ืน่กเ็ป็นศตัรท้ัูงนัน้ ตกีนั ไม่ใช่ร่วมมอืกนั จงึต้องทำาเศรษฐกจิ

พอเพียง  แต่ละคนต้องหาที่อยู่ ก็หาอุโมงค์ หาถำ้า  ต้องหาอาหารคือ ไป

เดด็ผลไม้หรอืใบไม้ตามท่ีม ีหรอืไปใช้อาวธุท่ีตัวเองได้สร้างได้ทำาไปล่าสตัว์  

กลุ่มที่อยู่ในถำ้านั้นมีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์  ทำาได้  

แต่ต่อมาเมื่อออกจากถำ้า ในสมัยต่อมา ที่เป็น ใช้สร้างบ้านขึ้นมาเป็นที่

อาศัยก็เริม่จะเป็นเศรษฐกจิทีพ่อเพยีงเหลอืสัก ๘๐ เปอร์เซน็ต์เพราะว่ามี

คนทีผ่่านมากไ็ม่ได้เป็นศตัรู แต่เอาอะไรๆ มากแ็ลกเปลีย่นกนั  แลกเปล่ียน 

เช่น คนท่ีมาจากไกลผ่านมามีหนังสัตว์ที่เหมาะสมที่จะใช้เป็นเครื่อง 

นุ่งห่มก็ซื้อ ซื้อด้วยการแลกเปลี่ยนด้วยอาหาร เช่น ปลาที่ตกได้ ที่จับได้

ในบึง  อันนี้ก็ไม่ใช่เศรษฐกิจพอเพียงแล้ว แต่ก็อาจจะถึง ๘๐ เปอร์เซ็นต์  

เวลาก้าวหน้ามาอีก มาถึงปัจจุบันนี้  ถ้าคนที่นั่ง ทั้งอยู่ข้างนอกทั้งอยู่

ข้างในจะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์ คงทำาไม่ได้  และ

ถ้าสำารวจตัวเอง หรือเศรษฐกิจของตัวเอง ก็เข้าใจว่า จะเห็นได้ว่าไม่ได้

ทำา  เข้าใจว่าทำาสักไม่ถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่ได้ถึงเศษหนึ่งส่วนส่ีเพราะ

ว่าสิ่งที่ตนผลิตหรือทำาก็ไปแลกกัน  ส่วนใหญ่ก็เอาไปแลกกับของอื่นท่ีมี

ความจำาเป็น  ฉะน้ัน การท่ีพูดว่าเศรษฐกิจพอเพียงปฏิบัติเพียงเศษหนึ่ง

ส่วนสี่ก็ควรจะพอและทำาได้  อันนี้เป็นข้อหนึ่งท่ีจะอธิบายคำาพูดท่ีพูดมา

เมื่อปีที่แล้ว 

คำาว่าพอเพยีงอกีอย่างหนึง่  คำาว่าพอเพยีงมคีวามหมายกว้างออก

ไปอกี  ไม่ได้หมายถงึการมพีอสำาหรบัใช้ของตัวเอง  มคีวามหมายว่าพอมี



๔๓

พอกิน  พอมพีอกนินีถ้้าใครได้มาอยูท่ีน่ี ่ในศาลานี ้เมือ่ เท่าไหร่ ๒๐  ๒๔ ปี  

เมื่อปี ๒๕๑๗  ๒๕๑๗ ถึง ๒๕๔๑ นี้ก็ ๒๐  ๒๔ ปีใช่ไหม  วันนั้นได้พูด

ถึงว่า เราควรจะปฏิบัติให้พอมีพอกิน  มีพอมีพอกินน้ีก็แปลว่าเศรษฐกิจ

พอเพยีงนัน่เอง  ถ้าแต่ละคนมีพอมพีอกนิ กใ็ช้ได้  ยิง่ถ้าทัง้ประเทศมพีอมี

พอกนิกย็ิง่ด ี และประเทศไทยก ็เวลาน้ัน กเ็ร่ิมจะเป็นไม่พอมพีอกนิ  บาง

คนก็มีมาก บางคนก็ไม่มีเลย  แต่สมัยก่อนนี้พอมีพอกิน  มาสมัยนี้ชักจะ

ไม่มีพอมีพอกิน  จึงต้องเป็นนโยบายที่จะทำาเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือที่จะ

ให้ทุกคนพอเพียงได้  

ให้พอเพียงน้ีก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา

ก็ได้  แต่ว่าพอ  แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ก็ทำาให้มีความสุข  ถ้า

ทำาได้ ก็สมควรที่จะทำา สมควรที่จะปฏิบัติ  อันน้ีก็ความหมายอีกอย่าง

ของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง  

เมื่อปีที่แล้วตอนที่พูดพอเพียง แปลในใจ แล้วก็ได้พูดออกมา

ด้วย ว่าจะแปลเป็น Self-sufficiency  ถึงได้บอกว่าพอเพียงแก่ตนเอง  

แต่ความจริงเศรษฐกิจพอเพียงนี้กว้างขวางกว่า Self-sufficiency คือ 

Self-sufficiency นัน้หมายความว่า ผลติอะไรมพีอทีจ่ะใช้ ไม่ต้องไปขอยมื

คนอืน่ อยูไ่ด้ด้วยตนเอง  บางคนแปลจากภาษาฝร่ังว่า ให้ยนืบนขาตัวเอง 

คำาว่ายืนบนขาตัวเองนี้มีคนบางคนพูดว่าชอบกล  ใครจะมายืนบนขา 

คนอืน่มายนืบนขาเรา เรากโ็กรธ  แต่ตวัเองยนืบนขาตวัเองก็ต้องเสยีหลกั

หกล้มหรือล้มลง  อันนี้ก็เป็นความคิดที่อาจจะเฟื่องไปหน่อย  แต่ว่าเป็น

ตามที่เขาเรียกว่ายืนบนขาของตัวเอง  หมายความว่าสองขาของเรานี่ 

ยืนบนพื้น ให้อยู่ได้ ไม่หกล้ม  ไม่ต้องไปขอยืมขาของคนอื่นมาใช้สำาหรับ

ยืน  แต่ว่าพอเพียงนี้มีความหมายกว้างขวางยิ่งกว่านี้อีก คือคำาว่าพอก็

เพียงพอ เพียงนี้ก็พอดังนั้นเอง  คนเราถ้าพอในความต้องการ ก็มีความ



๔๔

โลภน้อย  เมื่อมีความโลภน้อย ก็เบียดเบียนคนอื่นน้อย  

ถ้าทกุประเทศมคีวามคิด   “อนันีไ้ม่ใช่เศรษฐกจิ”  มคีวามคดิว่า

ทำาอะไรต้องพอเพียง หมายความว่า พอประมาณ ไม่สุดโต่ง ไม่โลภอย่าง

มาก คนเรากอ็ยูเ่ป็นสขุ  พอเพยีงนีอ้าจจะมมีาก  อาจจะมขีองหรูหรากไ็ด้ 

แต่ว่าต้องไม่ไปเบียดเบียนคนอ่ืน  ต้องให้พอประมาณตามอตัภาพ พดูจา

ก็พอเพียง ทำาอะไรก็พอเพียง ปฏิบัติตนก็พอเพียง 

อย่างเคยพูดเหมือนกันว่า ท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ตรงนี้ ถ้าอยาก

จะไปน่ังบนเก้าอี้ของผู้ที่อยู่ข้างๆ เช่นนี้ไม่พอเพียง และทำาไม่ได้  ถ้านั่ง

อย่างนัน้กเ็ดอืดร้อนกนัแน่เพราะว่าอดึอดั จะทำาให้ทะเลาะกนั  เมือ่มกีาร

ทะเลาะกัน กไ็ม่เกดิประโยชน์อะไรเลย  ฉะนัน้ ฉะนัน้ควรทีจ่ะปฏบิตัสิิง่ที่

พอเพียง  ทางความคิดก็เหมือนกัน  ไม่ใช่ทางกายเท่านั้น  ถ้าใครมีความ

คิดอย่างหนึ่งและต้องการให้คนอื่นมีความคิดอย่างเดียวกับตัว ซึ่งอาจจะ

เป็นความคิดที่ไม่ถูก ก็ไม่สมควรทำา  ปฏิบัติอย่างนี้ก็ไม่ใช่การปฏิบัติแบบ

พอเพียง  การพอเพียงในความคิดก็คือ แสดงความคิดของตัว ความเห็น

ของตวั และปล่อยให้อกีคนพดูบ้าง และมาพจิารณาว่าทีเ่ขาพดูกบัท่ีเราพดู

อนัไหนพอเพยีง อนัไหนเข้าเรือ่ง  ถ้าไม่เข้าเร่ืองกแ็ก้ไขเพราะว่าถ้าพูดกนั

โดยทีไ่ม่รูเ้รือ่งกนักจ็ะเป็นการทะเลาะ  จากการทะเลาะด้วยวาจากก็ลาย

เป็นการทะเลาะด้วยกาย ซึง่ในทีส่ดุกน็ำามาสู่ความเสียหาย เสียหายแก่คน

สองคนทีเ่ป็นตวัการ เป็นตวัละครทัง้สองคน  ถ้าเป็นหมูก่เ็ลยเป็นการตีกนั

อย่างรุนแรงซึ่งจะทำาให้คนอื่นอีกมากเดือดร้อน

ฉะนั้น ความพอเพียงนี้ก็แปลว่า ความพอประมาณและความมี

เหตผุล  ทีพ่ดูอย่างนีก้เ็ท่ากบัชักเอาจากคำาว่าพอเพยีงทีค่นไม่เข้าใจเมือ่ปี

ที่แล้วจนกระทั่งเมื่อถึงประมาณ ๒ - ๓ อาทิตย์นี่  ไม่เข้าใจ และก็ที่แปลก



๔๕

ทีส่ดุคนท่ีมาพดูกน็กึว่าเขาเข้าใจเพราะว่าเป็นคนทีเ่คยได้คยุมากและกค็ยุ

ในเรื่องพรรณอย่างนี้  เรื่องเศรษฐกิจ เรื่องความหมายของคำา  แต่ก็ยัง

ไม่วาย  ฉะนั้น จึงต้องอธิบายอย่างกว้างขวางพอใช้ ไม่ทราบว่าวันนี้พูด

เข้าใจหรือไม่  ถ้าพูดไม่เข้าใจวันน้ี อาจจะต้องอธิบายต่อปีหน้า เพราะ 

น่าเบือ่ถ้าต้องมาอธบิายต่อไปอย่างนี ้น่าเบือ่  คนทีอ่ยูต่่อหน้านีก็่ชกัจะง่วง  

แต่ว่านี่ก็ได้อธิบาย  ที่ท่านทั้งหลายหัวเราะ ก็คงแปลว่าท่านก็เร่ิมเข้าใจ   

นิดหน่อย  ก็ดีแล้ว  เข้าใจนิดหน่อยดีกว่าไม่เข้าใจ

อันนี้ก็มาอีกเรื่องหนึ่ง  มาอีกเรื่องหนึ่งที่นายกฯ ได้กล่าวว่าทรง

ทำาอะไรทำาให้ดีคล้ายๆ ว่าทำาอยู่คนเดียว  ความจริงทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้

ทำา คนอื่นทำา  ยกตัวอย่าง การปฏิบัติตามทฤษฎีใหม่เป็นการกระทำาของ

คนอื่น ของเจ้าหน้าที่การพัฒนาส่วนหนึ่งและของประชาชนเองที่ทำาตาม

ทฤษฎีใหม่  และทฤษฎใีหม่นีเ้ป็นทฤษฎ ี ได้กล่าวออกมา ได้แสดงออกมา

เม่ือประมาณปี ๒๕๓๘  ๓๗ - ๓๘  เขยีน พมิพ์ลงไปในเครือ่งคอมพวิเตอร์

เป็น ๓ ขั้นและพยายามที่จะทำาให้สั้นที่สุด  การทำาให้สั้นที่สุดย่อมเข้าใจ

ยาก  แต่ว่าเมื่อทำาให้สั้นท่ีสุดและให้มีใจความก็น่าจะเข้าใจได้ จึงให้ผู้ที่

มหีน้าทีไ่ด้ดแูละให้เขาไปเลย  ไม่ได้นกึว่าทฤษฎใีหม่นีจ้ะไปปฏบัิตไิด้อย่าง

ง่ายๆ  แต่ว่าผู้ที่รับทฤษฎีใหม่นี้ไปก็เกิดเข้าใจและไปปฏิบัติ

ทฤษฎีใหม่นี้เกิดข้ึนมาอย่างไร  ก็มาจากการปฏิบัติซึ่งเป็นการ

ปฏิบัติของคนอื่นด้วยต้ังแต่ต้น  ทฤษฎีใหม่นี้ความจริงทางราชการได้

ปฏิบตัมิาแล้ว  มาหลายปีแล้ว  ก่อนทีเ่กิดทฤษฎใีหม่ตามทีเ่รียกว่าทฤษฎี

ใหม่ในพระราชดำาริคือ การที่จะให้พัฒนาและมีการเกษตรเพาะปลูก

หลายอย่างในท่ีเดียวกัน หรือผลัดปลูก  อย่างเช่นเขาปลูกข้าว หลังจาก

ฤดกูาลข้าว เขากป็ลกูถัว่ อย่างนีเ้ป็นทฤษฎใีหม่แล้ว แต่ว่าไม่มใีครบอกว่า

เป็นทฤษฎี ก็เลยได้หน้าว่าใช้คำาว่าทฤษฎีใหม่นี้  เป็นความคิดขึ้นมาและ



๔๖

ยอมรับกันว่าเป็นทฤษฎี  เมื่อยอมรับกันว่าเป็นทฤษฎี ก็ไปปฏิบัติต่อได้

 ท่ีเริ่มทำาทฤษฎีใหม่นี้ ก่อนท่ีจะได้บอกกว่าเป็นทฤษฎีก็ทำาที่

สระบุรี  ได้ไปหาที่ซึ่งที่นั้นไม่ดี  ซื้อ ๑๕ ไร่  เงินที่ซื้อ ๑๕ ไร่นั้นไม่ได้เป็น

เงินส่วนตัวท้ังหมด  ส่วนหนึ่งเป็นเงินส่วนตัว  อันนี้ส่วนตัวแท้ๆ ไม่ได้

ไปเบิกจากงบประมาณ หรือจากที่อื่น  เป็นเงินส่วนตัวที่มีอยู่  เรียกว่า

เงินสด  ถ้าเป็นเศรษฐีก็เป็นเศรษฐีเงินสด ไม่ได้เป็นเศรษฐีที่ไปลงทุนกิน

ดอกเบีย้  เป็นเงนิเศรษฐีเงนิสด  เพราะว่าเงนิสดนัน้มคีนเขาตำาหนว่ิาทำาไม

เก็บเงินสด  เกบ็เงนิสดไว้ในกระเป๋า เอาไว้ในห้อง ไม่ได้เอาไปไว้ทีธ่นาคาร 

หรือบริษัทหลักทรัพย์  เก็บเอาไว้  คนเขาก็บอกว่าเงินที่เก็บเอาไว้นั้นน่ะ

มนัไม่ถูกหลักเศรษฐกจิ กเ็ลยเอาเงนินัน้ไปซ้ือทีดิ่น  มคีนท่ีเหน็ดีในการไป

ซือ้ทีด่นิเพือ่ทีจ่ะทดลองกม็าสมทบทนุ เป็นเอกชน เป็นเพือ่นเป็นฝงู ไปซ้ือ 

๑๕ ไร่  และคนที่เป็นเจ้าหน้าที่ทั้งฝ่ายจังหวัดทั้งฝ่ายกระทรวงมหาดไทย 

กระทรวงเกษตรฯ ได้ไปทำากบ็อกว่าให้ไปขุดสระเพราะทีน่ีไ่ม่มนีำา้  ขดุสระ

คนที่ขายที่นั้นน่ะเขาบอกว่ามีบริษัทเข้ามาแถวนี้ มาขอซื้อแล้ว  

แต่ก็มีเงื่อนไขว่า ถ้าหานำ้าได้เขาจะซื้อ  ปรากฏว่าเขาขุดแล้วหานำ้าไม่

ได้  อันน้ีก็แปลกเพราะว่าเมื่อซื้อที่ซึ่งห่างจากที่ที่บริษัทนั้นเคยจะมาซื้อ

เพียงประมาณ ๒๐๐-๓๐๐ เมตร เราไปขุด  มีนำ้า  เรียกว่าเราดวงดี  ขุด

มีนำ้า  เม่ือมีนำ้าแล้วก็สามารถท่ีจะนำานำ้านั้นมาทำาการเพาะปลูกตลอดปี  

เลี้ยงปลาก็ได้  และก็เลย ๑๕ ไร่นี่มาปลูกข้าว ปลูกผัก ปลูกต้นไม้ ต้นไม้

ผล ปลูกสมุนไพรก็มี และมีการเลี้ยงปศุสัตว์  ทั้งหมดน่ีใน ๑๕ ไร่  คน

ก็บอกว่า แหม ทำาไมในที่แคบอย่างนี้ ทำาทุกอย่าง  เมื่อทำาไปปีหนึ่งก็ได้

ผล  ผลผลิตนั้นได้ให้นักเรียนที่โรงเรียนวัดและที่เหลือก็ยังขายไปได้ ได้

กำาไร ๒๐,๐๐๐ บาท 



๔๗

แต่ทีบ่อกว่าการทำานีไ้ม่ได้ทำาเองแท้ เพยีงแต่พดูไปว่ามทีฤษฎทีำา

อย่างน้ัน  คนท่ีทำากค็อื มข้ีาราชการ และคนอืน่เข้ามาทำา  กห็มายความว่า 

ต้องอาศัยเจ้าหน้าที่ราชการ คนงานและนักวิชาการ  แต่อย่างไรก็ตาม 

เขาไม่ค่อยคิดทำาในที่ ๑๕ ไร่แบบนี้  ที่แห้งแล้งก็ทำาได้  ฉะนั้น ตัวเอง

ผู้ทำาทฤษฎีนี้ก็ท่ึงตัวเอง  นี่พูดเหมือนว่าจะอวดตัวว่าเก่ง  แต่ว่าตกใจ 

ตัวเองว่าที่พูดไปใช้งานได้ จึงมาสรุปเป็นทฤษฎีใหม่  และเมื่อเป็นทฤษฎี

ใหม่ก็ให้ไปที่มูลนิธิชัยพัฒนา แล้วเขียนข้างใต้ว่าเป็นทฤษฎีใหม่ เป็นของ

มูลนิธิชัยพัฒนา  ฉะนั้น ต่อมาคนก็ได้เห็นอันนี้ว่าใช้ได้และก็ไปปฏิบัติใน

ที่ที่แห้งแล้ง  น่ีก็เคยเล่าให้ฟังแล้ว  ท่ีทำาที่อำาเภอเขาวง กาฬสินธุ์  ก็ได ้

ผลด ี ท่ีตรงนัน้ทำา ๑๒ ไร่  ปีหนึง่เขากม็ข้ีาวกนิ  ทีไ่ปเยีย่มไม่มข้ีาวกนิ  มเีพียง

ไม่กีเ่มด็  เมือ่ชาวบ้านแถวนัน้เหน็ว่าดีก็ขอให้ช่วย  ปีต่อไปกเ็ป็น ๑๐ ราย 

ปีต่อๆ ไปกเ็ป็น ๑๐๐ เป็น ๒๐๐ และขยายออกไปในภาคอืน่  กด็ ี เป็นการ

ปฏิบัติตามทฤษฎีและได้ผล

แล้วก็ เมื่อเป็นทฤษฎีใหม่นี้ ก็มาเข้าเป็นเรื่องของเศรษฐกิจ 

พอเพียงเพราะคนท่ีทำานี้ต้องไม่ฟุ้งซ่าน ไม่ฟุ้งเฟ้อ  ได้เขียนไว้ในทฤษฎี

นั้นว่าลำาบากเพราะว่าผู้ที่ปฏิบัตินี้ต้องมีความเพียรและต้องอดทน  ไม่ใช่

ว่าทำาง่ายๆ ใช่ว่าทฤษฎีในหลวงแล้วก็ทำาไป จะทำาได้สะดวก และไม่ใช่ว่า

ทำาได้ทกุแห่ง  ต้องเลอืกที ่ แต่ค่อยๆ ทำาไปกจ็ะสามารถทีจ่ะขยายความคดิ 

ของทฤษฎีใหม่นี้ไปได้โดยดัดแปลงทฤษฎีนี้  แล้วแต่สถานที่  แล้วแต่

สภาพของภูมิประเทศ  หรืออาจจะช่วยภูมิประเทศโดยที่หาแหล่งนำ้า

เพิ่มเติมมาทำา  

ความจริงทฤษฎีใหม่ที่ปฏิบัติที่สระบุรีนั้นก็คิดล่วงหน้าไปอีก  

ความจริงท่ีสระบุรีนั้นได้ตั้งโครงการก่อนที่ต้ังมูลนิธิชัยพัฒนา  อันนี้เป็น 

คล้ายๆ เป็นโครงการแรกของมลูนิธิ  และก่อนทีเ่ขือ่นป่าสกัได้เริม่ต้น  แต่ว่า  



๔๘

นึกว่าที่ตรงนั้น ถ้าหากว่าเขื่อนป่าสักสำาเร็จ ซ่ึงก็ใกล้จะสำาเร็จแล้ว จะ

สามารถนำานำ้ามาผ่านใกล้ที่ของทฤษฎีใหม่นั้นได้  ถ้าผ่าน นำ้าที่มา คลอง

ส่งนำ้าผ่านมา ทฤษฎีใหม่น้ีก็สบายเลยเพราะว่ามีโครงสร้างแล้ว  และทำา

บริเวณซ่ึงไม่ใช่เป็นบริเวณของทฤษฎีใหม่ เป็นของชาวบ้านท้ังหมดนั้น 

และทำาแบบเดียวกับทฤษฎีใหม่ ก็อยู่ได้ มีกินมากขึ้น  

ฉะนัน้ ถ้าทำาโครงการอะไรทีใ่ห้สอดคล้องกบัสภาพภมูปิระเทศก็

สามารถทีจ่ะสร้างความเจรญิได้  ให้กบัเขตทีใ่หญ่ขึน้  เขตทีใ่หญ่สดุท้ายก็

เต็มประเทศ  แต่อย่างนี้จะต้องมีความร่วมมืออย่างดีระหว่างทุกฝ่าย ทั้ง

นักวิชาการ ทั้งนักปกครอง  อันนี้ก็ถึงบอกว่า เศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎี

ใหม่น้ี สองอย่างนี้ จะทำาความเจริญแก่ประเทศได้ แต่ต้องมีความเพียร 

แล้วต้องอดทน  ต้องไม่ใจร้อน  ต้องไม่พูดมาก  ต้องไม่ทะเลาะกัน  ถ้า

ทำาได้โดยเข้าใจกัน เชื่อว่าทุกคนจะมีความพอใจได้

ทนีีก้ม็คีวามคดิไปคนละเรือ่งกบัการพัฒนา แต่กเ็ป็นเรือ่งของข่าว

ทีฟั่ง ฟังผูท้ีอ่ภปิราย  อนันีถ้กูหรอืไม่ถูกต้องขออภยัเพราะว่าเกดิความคดิ

ส่วนตัวเวลาฟังเขาทะเลาะกัน  คือว่าอันนี้อาจจะเป็นปลีกย่อย  แต่ว่าที่

เขาพูดถึงคนที่จะเป็นนักธุรกิจส่งนอกเขาบอกว่า เด๋ียวนี้เงินบาทมันแข็ง

เกินไป  คือแต่ก่อนนี้เงินบาทลอยไป ไม่ต้องมีเครื่องบิน ไม่ต้องมีบอลลูน  

มันลอยขึ้นไป  พวกที่หัวใสในทางเก็งราคา ก็เก็งราคาดอลลาร์  ไปซื้อ

ดอลลาร์เพราะทราบว่าจะลอย  ก็ซื้อดอลลาร์เยอะนะเพราะมีเงิน  เมื่อ

ลอยก็ขาย  ได้กำาไร  ถ้าซ้ือล้านบาท ก็ได้กำาไรกลับคืนมาสองล้านบาท

ภายในไม่กี่เดือน  อย่างนี้ การที่เงินบาทขึ้นๆ ลงๆ นี้รู้สึกว่าจะไม่ถูก  

ถ้าอย่างที่เป็นอยู่เดี๋ยวนี้ เงินบาทมีความสมำ่าเสมอ มีเสถียรภาพ 

จะอยู่แค่ไหนก็ไม่เป็นไร ขอให้มีความมั่นคง ไม่วูบวาบ ขึ้นลงมากเกินไป 



๔๙

อยู่ตรงไหนก็ได้  ปัจจุบันนี้อยู่แถว ๓๖ มาแตะ ๓๕ บ้าง  อย่างน้ีก็เป็น

ขึ้นๆ ลงๆ เพียง ๑๐ สตางค์ ๒๐ สตางค์ อย่างนี้ไม่เป็นไรเพราะว่าลอย 

แต่ว่าอย่าให้มันลอยตุ๊บป่อง  ถ้าเงินบาทอยู่อย่างเดี๋ยวนี้ อย่างที่เป็น นัก

ธรุกิจทีส่่งนอกเขาบอกเขาแย่เพราะว่าจะไม่สามารถทีจ่ะผลิตสนิค้าเพือ่ที่

จะไปขายต่างประเทศ  แต่หารู้ไม่ ถ้าเงินบาทแข็ง ผู้ที่ผลิตนั้นไม่ใช่ว่าจะ

พอเพยีง เขาพอเพยีง หรอืประเทศกพ็อเพยีงเพยีงเศษหนีง่ส่วนสี ่ ต้องสัง่

วัตถุดิบ หรือส่วนประกอบของสินค้านั้นมาจากต่างประเทศ  ถ้าหากว่า

เงินขึ้นลง บางทีคนที่ไม่เก่งนัก เขาซ้ือวัตถุดิบมาในราคาแพงแล้วก็มา

ขายสินค้าของเขาในราคาถูก  คนเหล่านั้นก็ล่มจม  และส่วนใหญ่ของนัก

ธรุกิจธรรมดาๆ เขากไ็ม่ทราบว่าเมือ่ไหร่จะขึน้ จะลง กเ็ลยผดิจงัหวะ  เขา

ก็ล่มจม  ถึงในวงการธุรกิจก็บอกว่าล่มจม  แต่ว่าผู้ที่เรียกว่าฉลาด หรือ 

หัวใส ไม่เก็งราคา หรือเก็งราคาคือ รู้ว่าเงินมีขึ้นมีลงก็เล็งเอาตอนที่ 

เหมาะสมซื้อวัตถุดิบมาในราคาถูกและขายในราคาแพง  อย่างนี้ควบคุม 

ไม่ได้  กท็ำาให้พวกนัน้สบาย  ความจรงิมคีนทีย่งัสบายอยูไ่ม่น้อยเหมอืนกนั 

แต่ว่าถ้าเศรษฐกิจการคลัง อัตราแลกเปลี่ยนไม่วูบวาบเกินไป ทุกคนที่

ขยันก็สามารถที่จะทำาธุรกิจได้ดี

ในระยะหลงันี ้มีข่าว ทราบข่าวมาว่าเดีย๋วนีเ้ศรษฐกจิดขีึน้  ดขีึน้

เพราะว่าจะเอาเกณฑ์อะไรที่จะบอกว่าเศรษฐกิจดีข้ึน  ถ้าถามกระทรวง

การคลัง หรอืกระทรวงพาณิชย์ กไ็ม่มใีครเชือ่เพราะว่าเขาบอกว่ารฐัมนตรี

คลัง รัฐมนตรีพาณิชย์นี่พูดอะไร พูดเชื่อไม่ได้  ก็ท่านก็พูด พยายามพูด

อธิบายจนกระท่ังท่านไม่พูดแล้ว  ท่านพูดๆๆ ไม่มีใครเชื่อ ไม่มีใครฟัง 

ท่านก็ไม่พูด  แต่ว่าเกณฑ์ที่ได้ถาม ไม่ใช่รัฐมนตรี ไม่ใช่กระทรวง  ถาม

โหราจารย์  เมื่อถามโหราจารย์ ไม่ใช่ถามว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีหรือไม่ดี  

คือว่าถ้าถาม โหราจารย์ว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจดีมากก็ไม่มีใครเชื่ออีกเพราะ



๕๐

กลัวงมงายไปฟังโหราศาสตร์  แต่ว่าโหราจารย์นั้นไม่ใช่บอกว่าดีหรือไม่ดี 

โหราจารย์บอกว่าเดี๋ยวนี้เศรษฐกิจของโหราจารย์น่ะดี ของตัวเองดี ไม่ใช่

ของประเทศ ไม่ใช่ของนักธุรกิจ ไม่ใช่ของนักการเมือง ไม่ใช่ของฝ่ายค้าน 

ไม่ใช่ของฝ่ายรัฐบาล  แต่ว่าของตนเอง  ของท่านโหราฯ ว่าดี  เอาเกณฑ์

ที่บอกว่าดีอย่างไร  เพราะว่ามีคนมา มาขอฤกษ์มากขึ้น  เมื่อปีก่อนนี้  

เมื่อปีก่อนน้ี ท่านโหราจารย์แย่  ไม่มีใครมาขอฤกษ์ ก็เลยไม่มีใครบำารุง

กิจการ  บอกว่าล่มจม  แต่ว่ามาระยะหลงันี ้มคีนมาขอฤกษ์ก็หมายความ

ว่าเศรษฐกจิชกักระเตือ้ง  นีเ่ป็นเรือ่งของเกณฑ์ทีเ่ราจะสามารถทีท่ราบว่า

เป็นอย่างไร  สถานการณ์เป็นอย่างไร  มันเป็นความคิดความเห็นที่เป็น 

กลางเพราะว่าเป็นเรือ่งของตวัเอง ของท่านโหราจารย์เอง เป็นข้อเทจ็จรงิ  

และก็เถียงไม่ได้  

ฉะนั้น มานึกดูว่าถ้าเศรษฐกิจสมำ่าเสมอดี  มีแต่ดีขึ้นได้  ฉะนั้น 

ก็จะต้องรักษาความเป็นอยู่ท่ีดี สถานการณ์ที่ดีต่อไปคือว่า ถ้ารักษา

อัตราแลกเปลี่ยนที่สมำ่าเสมอ ไม่มีปัญหาว่าประเทศชาติจะรอดพ้นจาก

วกิฤตการณ์  เพราะทำาไมวกิฤตการณ์นีม้าจากความฟุง้ซ่าน หรอืความโลภ  

ไม่อยากจะพดูว่าความทจุรติเพราะว่าไม่จำาเป็นทีจ่ะต้องมคีวามทจุรติกแ็ย่

ได้เหมือนกัน  ยิ่งมีทุจริตก็ยิ่งแย่เพราะว่าถ้ามีทุจริต ใครก็ทำางานอะไรไม่

ได้ ไม่มีใครเช่ือใคร แล้วก็ผู้ท่ีจะพยายามทำางานก็ไม่สามารถที่จะทำางาน

เพราะกลัวทุจริต  แต่ข้อสำาคัญอยู่ที่ว่า ถ้าไม่มีความสมำ่าเสมอ ผู้ที่เป็นนัก

ธุรกิจ หรืออุตสาหกรที่สุจริตไม่สามารถกะงบประมาณ งบของตัวเอง จึง

ต้องค้ากำาไรเกินควรเพื่อที่จะไม่ให้ขาดทุน  แต่มีหลายคนที่พยายามที่จะ

ทำางานด้วยความไม่ฟุ้งซ่านและลดความฟุ้งซ่านออกไป

ได้พูดกับนักธุรกิจต่างประเทศ  ไม่ใช่ว่าจะต้องไปเชื่อชาว 

ต่างประเทศ หรือนักเศรษฐกิจ นักเศรษฐศาสตร์ต่างประเทศ  บางคนก็ 
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เข้าข้างตัวเอง จะมา เรียกว่า มาขุดทองในเมืองไทย  มีพวกที่เป็น

อุตสาหกร ผู้ท่ีเป็นนักธุรกิจต่างประเทศเขาหัวร่อเลย เมืองไทยนี่กำาลัง

วุน่วาย เขามาขุดทองเพราะเมอืงไทยยงัมทีอง เมอืงไทยยงัเป็นสวุรรณภมูิ  

แต่ว่าของเราเห็นทองแล้วโยนทิ้ง ก็เลยไม่ใช้ประโยชน์  ต่างประเทศเห็น

เราทิ้ง เขาก็เก็บ  อันนี้เป็นข้อสังเกตอย่างหนึ่งที่ทำาให้เกิดความคิดขึ้นมา

ที่พูดทั้งหลาย ทั้งหมดนี้ ฟังแล้วอาจจะน่ากลุ้มใจ  แต่ถ้าดูอีกแง่

หนึง่ กอ็าจจะน่าสบายใจ  น่าสบายใจเพราะดไูด้ว่าถ้าเราปฏบิตัอิย่างเรียก

ว่าตรงไปตรงมาด้วยความตั้งอกตั้งใจสักนิดหนึ่ง บอกว่าสักนิด ก็พอ ไม่

ต้องตั้งอกตั้งใจอย่างเคร่งเครียดมากเกินไป แต่ให้สมำ่าเสมอ  สมำ่าเสมอนี่

ก็แบบเดียวกับที่พูดถึงพอเพียงทุกอย่าง  สมำ่าเสมอทุกอย่าง  พอเพียงทุก

อย่าง เมอืงไทยรอดเพราะโครงสร้างของประเทศ หรอืนสิยัของประชากร

ชาวไทย  ประชากรนี่หมายถึงประชาชนที่อยู่ในกรุง ประชาชนที่อยู่ใน

ชนบท ประชาชนที่อยู่ชายทะเล ประชาชนที่อยู่บนภูเขา  ยังดี  คนยังมี

จติใจทีก่ล้าคดิกล้าทำา  ถ้าให้ทำาตามคณุสมบตัขิองคนคอื คุณธรรมของคน 

หรอืความดขีองคน เมอืงไทยสบาย ไม่ต้องให้ต่างประเทศมาขดุ  แม้จะมี

ต่างประเทศมาขดุ เขากข็ดุให้เรา เขากแ็บ่งให้เราด้วย  เรากแ็บ่งให้เขา  นี่

ก็เลยกลายเป็นเศรษฐกจิพอเพยีงแบบสกัไม่ถงึเศษหนึง่ส่วนสีแ่ต่พอเพยีง

เศษหนึ่งส่วนสี่หรือมากกว่าด้วยความพอเพียงที่แปลว่าพอประมาณและ 

มีเหตุมีผล  อันนี้ก็กลับมาถึงที่เศรษฐกิจพอเพียงก็เลยนึกว่าน่าจะเป็น

ความคิดที่ควรจะนำาไปคิด  

มีอีกเรื่องต่างหากจากเรื่องนี้ จากเรื่องเศรษฐกิจที่ได้พูดปีที่แล้ว  

และก็ปีนี้ก็มีความเปลี่ยนแปลงไปคือ เรื่องท่ีท่านนายกฯ พูด เร่ือง 

ภยัพบิติันำา้ท่วม  ภยัพบัิตนิำา้ท่วมปีทีแ่ล้วเกิดขึน้ แต่ปีนีไ้ม่เกดิขึน้ กล่าวคอื 

ที่จังหวัดชุมพร  ที่จังหวัดชุมพรนั้น อำาเภอเมือง ปีที่แล้วนำ้าท่วม ๒ ครั้ง 
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และแต่ละครัง้เสยีหายไปประมาณเกือบพนัล้าน  ๒ ครัง้กเ็สยีหายไปเกอืบ 

๒ พันล้าน  ปีนี้ก็เสียไปไม่เท่าไหร่เพราะว่าไม่เสีย ไม่มีนำ้าท่วม  แต่ว่าเสีย

สำาหรบัโครงการท่ีเล่าให้ฟังว่าไปขุดคลองให้ครบถ้วนคอื คลองชลประทาน

เขาสร้างไว้แล้ว เขาขุดไว้แล้ว แต่ไม่ทะลุ  ถามเขาว่าเมื่อไหร่จะทะลุ เขาก็

บอกว่าอีก ๒ ปี  ตอนนั้นปลายปี ๔๐  ปี ๔๑ ปี ๔๒ ก็จะยังท่วมอีกเพราะ

ว่าคลองไม่ทะลุ  จึงได้ทำาโครงการให้ทะลุภายในเดือนเดียว  ก็ทะลุ  เงิน

ไมม่ีก็ให้  ปีที่แล้วบอกวา่ มูลนธิิราชประชานุเคราะห์และมูลนิธชิัยพัฒนา

ให้ไป  จะให้คนืหรอืไม่คนืไม่เป็นไร  ลงท้ายได้คนื ได้คนืจากประชาชนเอง

และจากทางราชการ  แต่จากประชาชนเขากเ็หน็ว่าทำาด ีเขากบ็รจิาค  ซึง่

ปีที่แล้วเขาบ่นว่าชาวชุมพรไม่ยอมบริจาค แต่ปีนี้ยอมบริจาค  บริจาค

ช่วยก็สามารถที่จะทำาโครงการเพิ่มเติมจากการป้องกันนำ้าท่วม  เพิ่มเติม

สำาหรบัการทำาเกษตรทีป่ลอดภัยและพอเพยีงโดยใช้เงนิท่ีเขาคนืมา  มาทำา

กองทนุ กองทุนเพือ่ช่วยกนั เพือ่ให้เกษตรกรเป็นกลุม่ๆ ทำาการเพราะปลกู

ได้  ก็เลยได้ติดตาม  นำ้าปีนี้มีตอนหนึ่งถ้าวัดในจุดหนึ่งได้ระดับเท่านั้นๆ  

ปีนี้สูงกว่าปีที่แล้วแต่ผ่านโครงการมาแล้วทำาให้ท่ีท่ีถูกท่วมไม่ท่วมเพราะ

นำ้านั้นสามารถที่จะมาอยู่ในแก้มลิง 

อย่างปีก่อนนีอ้ธิบายเรือ่งแก้มลงิ  แก้มลงิของเรานีน้ะทีจ่รงิเป็น

แก้มลงิธรรมชาต ิแต่ว่าต้องปรบัปรงุให้ดแีละบริหารให้ด ี ลงิตวันีต้วัโต ก็

สามารถที่จะเก็บไว้ได้พอดี  บริหารดีแล้ว ไม่ท่วม  

ปีนี้คนที่อยู่ข้างนอก ทางที่รถตะกี้ผ่าน  ใกล้ที่เดินผ่าน   คนที่นั่ง

อยู่ลองหันหลังไปดู มีกรงลิง และก็มีลิงอยู่ในนั้น  ปีก่อนนี้ถามว่าเคยเห็น

ลิงไหม  ที่กินกล้วย  ก็ดูไม่มีใครได้เห็น  จึงเอาลิงมาให้ดูเลย  อยู่ในกรง  

หันหลังไปดูหน่อย  ลิงนี้เวลาให้กล้วยให้เงาะ มันก็กิน คือมันใส่ปากแล้ว

ก็เก็บไว้ในแก้ม ก็เลยเป็นแก้มลิง  แล้วหลังจากนั้นก็ค่อยๆ กลืน
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นำ้าที่อยู่ในแก้มลิงหนองใหญ่ที่ชุมพรก็เป็นอย่างนั้น  นำ้าเข้ามาๆ 

แล้วก็ค่อยๆ ปล่อยออกไป  เป็นอันว่าเมือ่เข้ามา เกบ็ไว้ นำา้นัน้กไ็ม่มาหนนุ

ท่วมเมอืงชมุพร และกเ็มือ่นำา้ลดลงมาก็ปล่อยออก  ลิงนีก้เ็หมอืนกนั  ได้

พยายามถ่ายรูปลิงที่กินกล้วย  แต่ว่าตอนนั้น ลิงนี้ไม่ได้อยู่ตรงนี้ อยู่ที่ข้าง

สระกลม  ก็ไปถ่ายรูป  ให้ถั่วลิสง มันก็เอาเข้าปาก  แก้มลิงก็ตุ่ย  แต่ถ่าย

ไม่ทัน  ถ่ายไม่ได้เพราะว่ามีลูกกรงทำาให้รูปไม่ชัด  แต่ปีนี้ คราวนี้ มีอยู่

ในกรงนี้ อาจจะสามารถที่จะถ่ายรูปลิงและแก้มของเขาให้เห็นชัด  แต่

ว่าท่านท้ังหลายท่ีได้ยิน ท่ีฟังเมื่อปีท่ีแล้วเรื่องแก้มลิงคงได้ไป ไปดู ไปที่

เขาดินและไปดูลิงกินกล้วย กินเงาะ ก็คงได้เห็นแก้มลิงมาแล้ว เพราะว่า

สนใจเรื่องลิงขึ้น  

ตอนนี้เล่าเรื่องที่เกี่ยวข้องกับที่พูดเมื่อปีที่แล้ว และที่นายกฯ ได้

บอกว่า เป็นส่ิงท่ีได้ปฏิบัติมา  ฉะน้ัน ก็คงสมควรแก่เวลาที่จะให้ท่านทั้ง

หลายไปพกัผ่อนได้เพราะว่าวนันีท่้านมาในบญัชทีีต่ะกีบ้อกว่าสองพันกบั

เก้าคน  กไ็ม่รูว่้าครบไม่ครบเพราะว่าเดมิสองพันกบัเจ็ดคน แต่ว่ามคีนมา

เพิม่เตมิอกีสองคน กเ็ป็นสองพนักบัเก้าคน  คงอยากให้มเีลขทีเ่ป็นมงคล 

สองพันกับเก้าคน  ก็ขอขอบใจทุกคนทั้งสองพันกับเก้าคนที่มาให้พรแล้ว

ก็ให้เป็นกำาลังใจให้สามารถที่จะอยู่ได้  ก็ขอให้กำาลังใจนี้สะท้อนกลับไป

แต่ละคนเพื่อท่ีจะปฏิบัติงานได้เป็นประโยชน์กับส่วนรวม  ใครทำาอะไร 

มีหน้าที่อะไรก็ขอให้ทำาอย่างดี และช่วยกัน ร่วมมือกัน ทำาเพื่อความสงบ

สุขและความเจริญของทั้งประเทศและประชาชน
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๓
บริบทกำาหนดโดยเทคโนโลยี

 การอวยพรให้อายยุนืหมืน่ปีดงัทีเ่ราได้ยนิกนัเป็นประจำามไิด้เกิด

จากการคล้องจองของคำาอย่างเดียว หากมีที่มาแน่นอนจากการถวาย

พระพรแด่พระเจ้าแผ่นดินจีน  แม้จะใช้ในการอวยพร แต่คงไม่มีใครคิด

ว่ามนุษย์เราจะมีอายุยืนถึงหมื่นปีได้ ยกเว้นบางคนในกลุ่มของผู้ติดตาม

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอย่างใกล้ชิดเท่านั้น  

มนุษย์เราพยายามค้นหายาอายุวัฒนะมานาน  มาถึงวันนี้ 

เทคโนโลยีที่จะทำาให้คนเราอายุยืนเป็นหมื่นปีอาจมีแล้วได้แก่ การสำาเนา 

หรือถอดแบบร่างกาย (Cloning)  เทคโนโลยีนี้ได้ถูกนำามาประยุกต์ใช้ใน

การสำาเนาตวัแกะสำาเรจ็เมือ่ปี ๒๕๓๙  หากนักวทิยาศาสตร์ได้รบัอนุญาต

ให้นำาเทคโนโลยนีีม้าประยกุต์ใช้ในการสำาเนาร่างกายของมนษุย์ คงอกีไม่

นานการสำาเนาร่างกายของคนเราจะเกิดข้ึน  คนไทยหลายล้านคนท่ีมชีวีติ

อยูใ่นแผ่นดนิของในหลวงรชักาลที ่๙ คงเสยีดายทีพ่ระองค์เสดจ็สวรรคต

ไปก่อนที่เทคโนโลยีใหม่จะเอื้อให้พระองค์มีพระชนมพรรษาได้ต่อไปอีก  

 อนึง่ เนือ่งจากในยคุนี ้เทคโนโลยเีปล่ียนเร็วมาก  จากวนันีไ้ปอกี

ราวหม่ืนปีข้างหน้า ถ้าโลกไม่ล่มสลาย หรอืกลายเป็นเถ้าถ่านด้วยเหตหุนึง่

เหตใุดเสยีก่อน สภาพของสงัคมมนษุย์จะเปลีย่นจากปัจจบุนัมากจนยาก

เกนิจนิตนาการของเรา  ต่างกับเมือ่หมืน่ปีทีผ่่านมาซ่ึงความเปล่ียนแปลง
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เกิดขึ้นช้าๆ จนกระทั่งเมื่อไม่กี่สิบปีมานี้เอง  เนื่องจากการเปลี่ยนแปลง

ทีผ่่านมาน้ันมบีทเรยีนสำาคญัต่อการอ่านสภาพการณ์ปัจจบุนัและการมอง

ไปข้างหน้า บทนีจ้งึจะทบทวนว่าเกดิอะไรขึน้ในกระบวนการเปลีย่นแปลง  

การทบทวนเริ่มด้วยพระราชดำารัสเมื่อปี ๒๕๔๑ ตอนหนึ่งซึ่งชี้ชัดว่า

ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้ทรงศึกษาความเปลี่ยนแปลงอย่างละเอียด

“สมยัคนอยูใ่นอโุมงค์หรอืในถ�า้ซ่ึงไม่ต้องอาศยัผู้อืน่ ..... แต่ละคน 

ต้องหาท่ีอยู ่..... ต้องหาอาหารคอื ไปเดด็ผลไม้หรอืใบไม้ตามทีม่ ีหรือไปใช้

อาวุธที่ได้สร้าง ได้ประดิษฐ์เองไปล่าสัตว์ ..... ก็มีเศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ 

เปอร์เซน็ต์ .....  เมือ่ออกจากถ�า้ในสมยัต่อมาทีส่ร้างบ้านเรอืนเป็นทีอ่าศยั

ก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามี

คนผ่านไปผ่านมาซึ่งไม่ได้เป็นศัตรูเอาอะไรๆ มาแลกเปลี่ยนกัน ..... มาถึง

ปัจจุบันนี้ ถ้าคนท่ีอยู่ท้ังข้างนอกท้ังข้างในนี้จะปฏิบัติเศรษฐกิจพอเพียง 

๑๐๐ เปอร์เซ็นต์คงท�าไม่ได้ ..... เข้าใจว่าท�าไม่ได้ถึง ๒๕ เปอร์เซ็นต์ .....

เพราะว่าสิง่ท่ีตนผลติหรอืท�าส่วนใหญ่กเ็อาไปแลกกบัคนอืน่ ..... ฉะนัน้ จงึ

พดูว่าเศรษฐกจิพอเพยีงปฏบิตัเิพยีงเศษหนึง่ส่วนสีก่ค็วรจะพอและท�าได้” 

ข้อความนี้ครอบคลุมเวลากว่าหมื่นปี  ในช่วงเวลานั้น สังคม

มนษุย์เปลีย่นจากการเร่ร่อนเพือ่แสวงหาอาหารไปตามฤดูกาลมาเป็นการ

ตั้งบ้านเรือนถาวร  จากการผลิตทุกอย่างเพื่อตัวเองมาเป็นการผลิตเพียง

บางอย่างแล้วนำาไปแลกกัน  ในกระบวนการนี้ เทคโนโลยีมักเป็นปัจจัยที่

กำาหนดให้เกิดการเปลี่ยนแปลง  

เทคโนโลยทีีท่�าให้เกดิการเปลีย่นแปลงขนาดใหญ่ในลกัษณะก้าว

กระโดดเกดิข้ึนแล้ว ๓ ครัง้  ผูศ้กึษาประวติัของการพฒันาบางคนเสนอให้

เรยีกการเปลีย่นแปลงเหล่านัน้ว่า “คลืน่” จากคล่ืนลูกท่ี ๑ ถึงคลืน่ลูกที ่๓  



๕๖

เทคโนโลยีที่คาดว่าจะทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าว

กระโดดอีกครั้งเป็นคลื่นลูกท่ี ๔ ได้แก่เทคโนโลยีชีววิศวกรรมที่จะทำาให้

มนุษย์เราสำาเนาร่างกายได้  อย่างไรก็ดี เทคโนโลยีมิได้มีประโยชน์

มหาศาลเพียงด้านเดียว หากยังมักมีโทษมหันต์อันเป็นเสมือนคำาสาป

แฝงมาอีกด้วย  โทษอย่างหนึง่ได้แก่การต้องพึง่ผูอ้ืน่ในการดำารงชวีติหลงั

เกิดกระบวนการแลกเปลีย่นกนั  โทษของเทคโนโลยมีกัไม่มกีารอ้างถงึ บท

นี้จึงนำามาพิจารณาด้วยเมื่อพูดถึงเทคโนโลยีที่ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลง

จากการเร่ร่อนถึงการสร้างบ้านเรือนถาวรและอารยธรรม

ย้อนเวลาไปกว่าหมืน่ปี มหีลกัฐานท่ีชีช้ดัว่าบรรพบรุุษของมนษุย์

เรายังไม่ได้สร้างบ้านเรือนถาวร หากเร่ร่อนไปตามฤดูกาลเพ่ือแสวงหา

อาหารด้วยการเก็บของป่าและล่าสัตว์  ในแต่ละวัน การแสวงหาอาหาร

เป็นการใช้เวลาส่วนใหญ่ของแต่ละครอบครัวซึ่งอาจประกอบด้วยตัวคน

คนเดียว หรือมากกว่านั้น  แต่ละครอบครัวมีความรู้ในด้านการแสวงหา

อาหารและทำาเครื่องมือเครื่องใช้ในครอบครัว เช่น การรู้จักก่อไฟและทำา

เครื่องมือเคร่ืองใช้จากหิน  พระราชดำารัสอ้างถึงสภาพการณ์นั้นว่า “มี

เศรษฐกิจพอเพียง ๑๐๐ เปอร์เซ็นต์”  การดำาเนินชีวิตของสังคมมนุษย์

เป็นไปในแนวนั้นจนกระทั่งเกิดเทคโนโลยีใหม่ขึ้นในย่านตะวันออกกลาง

เมื่อราวหมื่นปีที่แล้ว

 ในมโนภาพของคนทั่วไป ย่านตะวันออกกลางมักเป็นนำ้ามัน

ปิโตรเลียมปริมาณมหาศาล ทะเลทราย ความสับสนวุ่นวายในการสู้รบ

กันแบบแทบไม่รู้จบสิ้น และหลักฐานชิ้นสำาคัญๆ ที่อารยธรรมโบราณทิ้ง

ไว้ให้เหน็ เช่น พรีะมดิ  ภาพเหล่านีม้คีวามโดดเด่นและวางอยูบ่นฐานของ



๕๗

เหตุการณ์จริง  อย่างไรก็ดี สิ่งที่ควรเรียนรู้มักไม่มีอยู่ในมโนภาพนั้น นั่น

คือ การพบวิธีปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เมื่อราวหมื่นปีที่ผ่านมา

 ตัง้แต่วนัท่ีเราลมืตาข้ึนมาดโูลก เราต่างเหน็การปลกูพชืและเลีย้ง

สตัว์กระจดักระจายอยูท่ัว่ไป  เราจงึมกัเข้าใจผิดคดิกันว่า ส่ิงเหล่านัน้เป็น

ของธรรมดาท่ีอุบัติมาพร้อมกับบรรพบุรุษของมนุษย์เรา  แต่ความจริง 

หาเป็นเช่นนั้นไม่

 หลักฐานบ่งว่า ในยุคดึกดำาบรรพ์ผู้คนบนที่ราบระหว่างแม่นำ้า

ไทกริสและยูเฟรติสตอนล่างซึ่งเรียกกันว่า “พื้นที่ระหว่างแม่น�้า” 

(Mesopotamia) หรืออิรัคในปัจจุบัน แสวงหาของป่าและล่าสัตว์เป็น

อาหารเฉกเช่นชาวโลกทัว่ไปในยคุนัน้  ในบรรดาของป่ามธีญัพชืทีข่ึน้ตาม

ฤดูกาลเช่นข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลีรวมอยู่ด้วย  ผู้ศึกษาประวัติศาสตร์

ของย่านนัน้สนันษิฐานกนัว่า ในระหว่างทีผู้่คนขนเมล็ดธญัพืชทีเ่ก็บเกีย่ว 

ได้มาเก็บไว้สำาหรับใช้ทำาอาหาร เมล็ดเหล่านั้นมักตกหล่นลงพื้นดิน  

มากบ้างน้อยบ้างและบางครั้งอาจเรี่ยราดติดต่อกันเป็นทางยาว  เมื่อฝน

ตก เมล็ดเหล่านั้นก็งอกออกมาพร้อมกันเป็นแปลงๆ และเติบโตขึ้นเช่น

เดียวกับในแหล่งธรรมชาติ  พืชเหล่านั้นออกรวงเป็นเมล็ดให้เก็บเกี่ยว

ได้ไม่ต่างกับธัญพืชที่คนเหล่านั้นเคยเก็บเกี่ยวจากท้องทุ่งและชายป่ามา

ก่อน  พวกเขาจึงทดลองหว่านเมล็ดที่เก็บเกี่ยวได้ลงในแปลงต่างๆ อย่าง

ตั้งใจ  ผลปรากฏว่าได้เมล็ดธัญพืชเมื่อถึงกำาหนดเวลา  ต่อมาพวกเขาจึง

ทำากันอย่างเป็นลำ่าเป็นสัน

 อนึ่ง การสังเกตท�าให้พบความจริง หรือกฎเกณฑ์ของธรรมชาติ

อันเป็นความรู้เกี่ยวกับหลักวิทยาศาสตร์ท่ีคนโบราณค่อยๆ สะสมข้ึน  

การนำาหลกัวิทยาศาสตร์มาประยกุต์ใช้เป็นเทคโนโลยใีหม่ซ่ึงทำาให้พวกเขา 
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ปลกูข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลไีด้เพิม่ข้ึนมากเมือ่เทยีบกบัการเทีย่วแสวงหา

มาจากพืชที่ขึ้นเองตามธรรมชาติ  หลังจากรู้จักวิธีปลูกพืชอาหารอย่าง

เป็นลำ่าเป็นสัน ชาวตะวันออกกลางเริ่มเรียนรู้วิธีนำาสัตว์ป่ามาเลี้ยงไว้เป็น

อาหารแทนการออกไปล่าดังที่เคยทำามาก่อน  สัตว์ป่าที่พวกเขานำามา

เลี้ยงได้แก่ แพะ แกะ และวัว  นอกจากจะให้อาหารแล้ว สัตว์บางชนิด

ยังให้แรงงานอีกด้วย      

 การรู้จักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์เป็นหัวใจของเกษตรกรรมซึ่ง

ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงใหญ่หลวงแบบก้าวกระโดดในสังคมมนุษย์

เป็นครั้งแรก  

 เกษตรกรรมนำาไปสูก่ารตัง้ถิน่ฐานบ้านเรือนถาวรแทนการเร่ร่อน

ไปตามฤดกูาล  นัน่เป็นจดุเริม่ต้นของการสร้างสงัคมเมอืง  การมบ้ีานเรือน

ถาวรก่อให้เกิดความสะดวกสบายเม่ือเทียบกับการอาศัยอยู่ในถำ้าและ 

เพิงพักพิงชั่วคราว  การผลิตอาหารได้มากและแน่นอนพร้อมกับการมี 

ทีอ่ยูอ่าศยัถาวรทำาให้การใช้เวลาเพือ่แสวงหาอาหารลดลง ส่งผลให้ผู้คนมี

เวลาเหลือเพื่อทำากิจกรรมอื่น  หนึ่งในบรรดากิจกรรมสำาคัญๆ ได้แก่ การ

ทำาให้ประชากรเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว  

เมื่อเวลาผ่านไป บางครอบครัวเริ่มทำาเฉพาะสิ่งที่ตนชอบและมี

ความชำานาญ แล้วนำาสิง่เหล่านัน้ไปแลกกบัอาหารและเครือ่งมอืเคร่ืองใช้

ทีต่นเองมิได้ผลติ  กระบวนการนัน้เป็นเสมอืนการแบ่งงานกนัทำา  การนำา

ผลผลิตมาแลกเปลี่ยนกันเป็นจุดเริ่มต้นของการค้าขาย  วิวัฒนาการ

น้ันคือที่มาของข้อความในพระราชดำารัสท่ีว่า “เมื่อออกจากถ�้าในสมัย

ต่อมา ที่สร้างบ้านเรือนเป็นที่อาศัยก็เริ่มจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเหลือ

ประมาณ ๘๐ เปอร์เซ็นต์เพราะว่ามีคนผ่านไปผ่านมา .....เอาอะไรๆ  



๕๙

มาแลกเปลี่ยนกัน”   

 การมีเวลาเหลือจากการแสวงหาอาหารและการทำาสิ่งจำาเป็น 

ใช้เองนำาไปสู่การค้นคว้าหาความรู้ได้เพิ่มขึ้น  ความรอบรู้ในการทำางาน

ของธรรมชาต ิหรอืหลกัวิทยาศาสตร์ในหลายด้านรวมทัง้การคำานวณเป็น

ฐานของการสร้างเทคโนโลยใีหม่ทีใ่ช้ในการเขยีน การใช้ล้อเลือ่นและการ

ทำาเครื่องมือเครื่องใช้จากโลหะจำาพวกทองแดงและเหล็ก  ความรู้ใหม่ถูก

นำาไปใช้ในการชลประทานและก่อสร้างอาคารบ้านเรอืนขนาดใหญ่พร้อม

ทัง้เครือ่งมอืเครือ่งใช้ทีมี่ความสลบัซบัซ้อนมากขึน้  ในขณะเดียวกนั ผูค้น

ทีส่นใจได้ด้านสุนทรยีภาพกผ็ลติผลงานจำาพวกดนตรแีละศลิปกรรมต่างๆ 

ขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

สิง่เหล่านัน้รวมกนัเป็นฐานของการสร้างความก้าวหน้าจนกลาย

มาเป็นสิ่งที่เรียกกันว่า “อารยธรรม” หรือความรุ่งเรืองของอาณาจักร

ต่างๆ  ความรู้และอารยธรรมโบราณในย่านลุ่มแม่นำ้าดังกล่าวแพร่ขยาย

ออกไปทั่วพื้นที่จากทางใต้ของตุรกีไปจนถึงอียิปต์  เมื่อรวมเข้าด้วยกัน 

พื้นที่ตรงน้ันมีลักษณะเป็นรูปโค้งคล้ายจันทร์ครึ่งเสี้ยว  ด้วยเหตุนี้จึงมี 
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ผูข้นานนามพืน้ท่ีนัน้ว่า “เสีย้วจนัทร์อนัอดุม” (Fertile Crescent)  ความ

ก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอันหลากหลายนำาไปสู่การเกิด

อาณาจักร หรือศูนย์กลางของความรุ่งเรืองหลายแห่งรวมทั้งอาณาจักร

บาบิโลนและอียิปต์

ไม่นานหลังย่านตะวันออกกลางค้นพบเทคโนโลยีใหม่ซ่ึงนำาไปสู่

การทำาเกษตรกรรมตามด้วยการค้นพบอย่างอืน่อย่างต่อเนือ่ง ความรู้และ

ววิฒันาการด้านต่างๆ ก็เกดิขึน้ในภาคอืน่ของโลก  ในด้านการปลกูพชืและ

เลีย้งสตัว์ ชาวจนีค้นพบวธิปีลกูข้าว เลีย้งหมแูละตัวไหม  ชาวเอเซียกลาง

รูจ้กัเลีย้งม้าและลา  ชาวอนิคาในดนิแดนซึง่ต่อมาเรียกว่าทวปีอเมริกาใต้

รูจ้กัเลีย้งยามาและปลกูมนัฝรัง่  ชาวแอซเทคและมายนัซ่ึงเป็นชาวเม็กซิกนั 

ดั้งเดิมในทวีปอเมริกาเหนือรู้จักปลูกข้าวโพด  นอกจากจะเล้ียงไว้เป็น

อาหาร คนโบราณยงัเลีย้งสตัว์หลากหลายไว้ใช้งานและผลติสนิค้าอกีด้วย 

เช่น ใช้ม้า ลาและวัวในการบรรทุกและลากจูง  เก็บหนังและขนของสัตว์

หลายชนิดไว้ทำาเครื่องนุ่งห่ม  และเก็บใยไหมสำาหรับใช้ทำาเครื่องนุ่งห่ม

และเครื่องประดับ

 ความรู้ความเข้าใจในธรรมชาติและเทคโนโลยีใหม่แพร่กระจาย

ออกไปเรือ่ยๆ จากศนูย์กลางไปยงัท้องถ่ินรอบข้างและห่างไกล  ความใกล้

ชิดทางภูมิศาสตร์ระหว่างทวีปยุโรปกับพื้นท่ีอันเป็นเส้ียวจันทร์อันอุดม 

ส่งผลให้ชาวยโุรปรบัความรูค้วามเข้าใจในธรรมชาต ิหรอืวทิยาศาสตร์และ

เทคโนโลยีใหม่ไปอย่างรวดเร็ว  ชาวยุโรปนำาสิ่งเหล่านั้นไปเป็นฐานของ

การค้นคว้าหาทางต่อยอดจนสามารถสร้างอารยธรรม หรือความรุ่งเรือง

ของตนเองได้  อาณาจกัรกรกีและอาณาจกัรโรมนัซ่ึงมศีนูย์กลางอยูท่ีก่รีซ

และอิตาลีในปัจจุบันเป็นตัวอย่างอันโดดเด่นยิ่ง
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 ในช่วงเวลาไล่เลี่ยกัน วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดในจีน

ก็แพร่ขยายออกไปรอบด้าน  ในกระบวนการน้ี สินค้าท่ีผลิตได้ในสังคม

ต่างๆ ถกูนำาไปขายส่งผลให้การค้าขายขยายวงกว้างออกไปอย่างต่อเนือ่ง   

เส้นทางสายไหมซึ่งเชื่อมต่อระหว่างเอเซียกับตะวันออกกลางและยุโรป

เป็นเส้นทางบกที่ยาวข้ามทวีปและเป็นตำานานท่ีรู้จักกันอย่างกว้างขวาง

ที่สุด  ในการติดต่อค้าขายกันตามเส้นทางสายนี้ พ่อค้ามีแรงงานสัตว์เป็น

ปัจจัยทีเ่อือ้ให้การขนส่งสนิค้าทำาได้ในปรมิาณมาก  หากขาดแรงงานสตัว์  

การค้าขายที่อาศัยเพียงแรงคนจะทำาได้เพียงในขอบเขตจำากัดเท่านั้น  

อย่างไรกด็ ีตามแนวเส้นทางต่างๆ เหล่านีม้ไิด้มเีฉพาะการค้าขายอย่างเดียว  

หากยังมีการแลกเปลี่ยนความรู้ เทคโนโลยี และวัฒนธรรมตามด้วยการ

รุกรานกันอีกด้วย  ในการรุกรานกันนั้น ม้ามักเป็นอาวุธสำาคัญในการรบ

 หลงัเวลาผ่านไปหลายพนัปี อารยธรรมทีเ่กดิขึน้ในย่านเสีย้วจนัทร์

อันอุดมกม็อีนัเป็นไปจนล่มสลายลง  บาบโิลนทิง้ซากปรกัหกัพงับางอย่าง 

ไว้ซึง่ได้รบัการยกย่องว่าเป็นสิง่มหศัจรรย์ของโลกโบราณชือ่ “สวนสวรรค์

แห่งบาบิโลน” แม้วันนี้แทบจะไม่มีอะไรเหลือไว้ให้เห็นนอกจากบริเวณ

ที่เคยมีสิ่งปลูกสร้าง แต่ผู้เชี่ยวชาญต่างเชื่อกันว่ามันตระการตายิ่ง  ส่วน

อียิปต์ยังมีพีระมิดและสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่อีกมากมายเหลือไว้ให้ดู

 ตำาราประวัติศาสตร์มักอ้างถึงสงครามระหว่างอาณาจักร หรือ

กลุ่มชนว่าเป็นปัจจัยที่นำาไปสู่ความล่มสลาย  แต่มิได้พูดถึงกระบวนการ

หลายอย่างในการสร้างบ้านเมอืง แนวการดำารงชวีติและการสะสมสิง่ต่างๆ 

ที่รวมกันเป็นอารยธรรม หรือความรุ่งเรือง  การพิจารณาอย่างถี่ถ้วนจะ

พบว่า สงครามเป็นเพียงปัจจัยสุดท้ายท่ีเร่งทำาให้ความล่มสลายเกิดขึ้น  

ส่วนปัจจัยพื้นฐานมีมานานก่อนนั้นแล้ว
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 ปัจจัยเบือ้งต้นคอืผลดขีองเทคโนโลยใีหม่ทีท่ำาให้เกดิเกษตรกรรม

ซึ่งทำาให้ผลิตอาหารได้ง่ายขึ้น แน่นอนข้ึนและมากขึ้น  อย่างไรก็ดี  

การที่ทำาให้จำานวนคนเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วด้วยนั้นนำาไปสู ่การใช้

ทรัพยากรธรรมชาติเพิ่มข้ึนเพื่อผลิตสิ่งจำาเป็น เช่น ปัจจัยส่ีสำาหรับ 

ดำารงชีวิต  คนในสมัยโน้นไม่ต่างกับคนในสมัยนี้ในแง่ที่ใช้ทรัพยากร

มากมายให้สูญไปกับความไม่จำาเป็น เช่น การประดิษฐ์เคร่ืองประดับ

ทองคำาซึ่งสามารถทำาขึ้นได้ตั้งแต่ในสมัยนั้น  ส่วนท่ีอยู่อาศัยก็มักสร้าง

กันอย่างกว้างใหญ่และหรูหราเกินกว่าความจำาเป็นมาก  ยิ่งกว่านั้น ยังมี

การสร้างอนุสาวรีย์เลก็ใหญ่ไว้เป็นท่ีระลกึ อาคารขนาดใหญ่ไว้เป็นสถานที่

สำาหรบับวงสรวงบชูาส่ิงทีเ่ชือ่กันว่ามอีำานาจลกึลับ และแหล่งเก็บศพขนาด

มหมึาไว้เพือ่หวงัจะให้ศพฟ้ืนคนืกลบัมาในวนัหนึง่ข้างหน้าซ่ึงอาจใช้เวลา

นบัหมืน่ปี  สิง่เหล่านีล้้วนต้องใช้วสัดจุำานวนมากจากธรรมชาติ  ในหลายๆ 

กรณีมีการใช้แรงงานทาสซึง่ถกูรบิอสิรภาพและถกูบงัคบัแบบไร้คณุธรรม

ให้ทำางานที่ไม่มีประโยชน์แก่การดำารงชีวิตของสมาชิกส่วนใหญ่ในสังคม  

เมือ่รวมเข้าด้วยกนั การใช้ทรพัยากรธรรมชาติจึงเพ่ิมข้ึนในอตัรา

ที่สูงกว่าอัตราการเพิ่มของประชากร

 การใช้ทรัพยากรเช่นนั้นนำาไปสู่การตัดต้นไม้เพื่อนำามาใช้ในการ

สร้างอาคารบ้านเรือนและเพื่อเผาเอาพลังงาน  หลังเวลาผ่านไป การตัด

ต้นไม้นำาไปสูก่ารทำาลายป่าและความสมดลุของระบบนเิวศ  แผ่นดินทีเ่คย

มีความอุดมสมบูรณ์เริ่มเสื่อมถอยและค่อยๆ กลายเป็นทะเลทราย ยังผล

ให้ผลิตอาหารได้น้อยลง  

สภาพการเดนิสวนทางกนัของจำานวนคนและทรพัยากรนำาไป

สู่ความขัดแย้งและการแย่งชิงระหว่างบุคคลและระหว่างกลุ่มชน  
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ในการแย่งชิงกันน้ีมกีารนำาความรู้ทางด้านการทำาเครือ่งมอืโลหะ 

การทำาล้อเลื่อนและการเลี้ยงสัตว์มาใช้ในการสร้างอาวุธยุทโธปกรณ์เพื่อ

ฆ่าเพื่อนมนุษย์ด้วยกันอย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง  

ในขณะเดยีวกนั มนษุย์ก็ทำาสงครามกับธรรมชาติอย่างเข้มข้น

ด้วย ทัง้นี ้เพราะการทำาลายธรรมชาตจินขาดความสมดลุอย่างร้ายแรง

ถูกตอบโต้อย่างรุนแรงจากธรรมชาติเช่นกัน  

การทำาสงครามกับธรรมชาตอิาจเกดิจากความไม่ต้ังใจและความ

ไม่เข้าใจในการทำางานของธรรมชาต ิหรอือาจพดูได้ว่าเพราะการขาดความ

รู ้ ต่างกบัการทำาสงครามระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์ซ่ึงเกดิจากความต้ังใจที่

จะทำาลายล้างซึง่กนัและกนัในกระบวนการแย่งชงิทรัพยากร  ผลร้ายของ

การกระทำาท้ังโดยความตั้งใจและความไม่รู้เหล่านั้นรวมกันเป็นเสมือน 

คำาสาปที่เทคโนโลยีมีแฝงมาด้วย  

สงครามสองด้านระหว่างมนุษย์กับมนุษย์และระหว่างมนุษย์

กับธรรมชาติเสริมกันและกันให้เลวร้ายจนเป็นปัจจัยที่นำาไปสู่การ

ทำาลายความรุ่งเรืองลงอย่างราบคาบ

วิวัฒนาการและการล่มสลายของอาณาจักรและอารยธรรมใน

แนวของย่านตะวันออกกลางเกิดข้ึนในหลายภาคส่วนของโลกในเวลา 

ต่อมา จากขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก เช่น อาณาจักรมายาในอเมริกา

กลางซ่ึงมขีนาดใหญ่และท้ิงพรีะมดิไว้คล้ายอยีปิต์  อาณาจกัรของหมูเ่กาะ 

อีสเตอร์ในย่านทะเลใต้ซึง่มขีนาดเลก็แต่ท้ิงอนสุาวรย์ีหนิทัง้แท่งขนาดใหญ่ 

ไว้จ�านวนมาก  และอาณาจักรรอบๆ เมืองไทยรวมทั้งพุกามและเขมร

ซึ่งทิ้งทั้งเจดีย์จ�านวนมากและปราสาทขนาดมหึมาไว้ อาณาจักรเหล่านี้

ล้วนมีความรู้ความสามารถสูง  แต่ความรู้ความสามารถนั้นยังไม่มากพอ   
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ซ�้าร้ายบางอย่างยังถูกใช้ไปในทางท่ีไม่เหมาะสมอีกด้วย  ความล่มสลาย

จึงสะท้อนภาวะคล้ายในสุภาษิตที่มีใจความว่า “ความรู้ท่วมหัวเอาตัว

ไม่รอด”   

การล่มสลายของอาณาจักรโรมันอันยิ่งใหญ่มักได้รับความสนใจ

มากกว่าของอาณาจักรอื่น  การวิจัยได้ยืนยันครั้งแล้วครั้งเล่าว่าแม้จะ

ก้าวหน้าอย่างไร แต่อาณาจกัรใหญ่ๆ กม็อิาจอยูไ่ด้คำา้ฟ้า  อาณาจกัรโรมนั

กว้างใหญ่มากเนื่องจากมีขอบเขตครอบคลุมจากย่านตะวันออกกลาง 

พืน้ทีร่อบฝ่ังทะเลเมดเิตอร์เรเนยีนจนจบมหาสมทุรแอตแลนติกและไปถึง

เกาะองักฤษ  อาณาจกัรโรมนัรุง่เรอืงอยูร่าว ๕๐๐ ปีก่อนทีจ่ะแตกสลายไป

เม่ือราว ๒,๐๐๐ ปีมาแล้ว  ความแตกสลายเกดิจากปัจจยัเลก็ใหญ่จำานวน

มากซึ่งนักวิชาการให้ความสำาคัญต่างกัน  แต่ถ้ามองหาปัจจัยหลักๆ จะ

พบว่าปัจจัยเหล่านี้น่าจะมีความความสำาคัญสูงสุด

• ความฉ้อฉลของชนชั้นปกครอง ต้ังแต่ตัวจักรพรรดิลงมาถึง

สมาชิกวุฒิสภาและนายทัพ  

• ค่าใช้จ่ายในกองทัพสูงมากเนื่องจากต้องรักษาอาณาเขตอัน

กว้างใหญ่ไพศาล  เมื่อเวลาผ่านไปเศรษฐกิจไม่สามารถสนับสนุนค่าใช้

จ่ายน้ันได้เพราะไม่สามารถหาแรงงานทาสได้เพยีงพอเม่ือไม่สามารถขยาย

อาณาเขตได้ต่อไปอกี  นอกจากนัน้ ความฉ้อฉลภายในกลุม่ชนช้ันปกครอง

ยังตัดทอนพลังทางเศรษฐกิจลงอีกด้วย  

• การตัดต้นไม้มาใช้จนหมดป่าและปลูกขึ้นมาทดแทนไม่ทัน  

ต้นไม้ในยุคนั้นมีความสำาคัญยิ่งเพราะเป็นท้ังวัสดุสำาคัญของการก่อสร้าง

และพลังงานเชื้อเพลิง  การสูญป่าไม้ทำาให้อาณาจักรอ่อนแอ    
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• การถูกโจมตีโดยศัตรู  

เมือ่อาณาจกัรโรมนัล่มสลาย ความรูค้วามเข้าใจในกฎเกณฑ์ของ

ธรรมชาตแิละเทคโนโลยใีหม่กแ็พร่ขยายไปในยโุรปตอนเหนอืรวดเร็วขึน้ 

ทัง้น้ี เพราะนกัวทิยาศาสตร์สามารถหลบหนจีากความวุน่วายไปหาความ

สงบได้ที่นั่น  เมื่อเวลาผ่านไป ความรู้ความเข้าใจเหล่านั้นได้รับการ

รวบรวมไว้ในแหล่งเดียวกันและเป็นฐานของการค้นคว้าต่อยอดและการ

เรียนรู้ของคนรุ่นหลัง  นั่นคือที่มาของมหาวิทยาลัยที่เราเห็นในปัจจุบัน  

มหาวิทยาลัยเก่าแก่ท่ีสุดสองแห่งท่ีมีบทบาทสูงมาจนถึงทุกวันนี้และ 

คนไทยโดยทั่วไปได้ยินกันมากที่สุดได้แก่มหาวิทยาลัยออกซ์ฟอร์ด

ซึ่งก่อตั้งเมื่อ พ.ศ. ๑๗๑๐ และมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์ซึ่งก่อตั้งเมื่อ  

พ.ศ. ๑๗๕๒  จะเห็นว่า ตอนนั้นยังไม่เกิดอาณาจักรสุโขทัย  

มหาวิทยาลัยเหล่านี้มีส่วนปูฐานด้านวัฒนธรรมของการวิจัย

และการใฝ่รู้ซึ่งน�าไปสู่การต่อยอดอีกทอดหน่ึงขององค์ความรู้และ

การพัฒนา

อนึ่ง นอกจากจะใช้แรงงานสัตว์ในการผลิตสินค้า ลากจูงและ

เป็นอาวุธสงครามแล้ว คนโบราณยังใช้แรงงานจากสายนำ้าและแรงลม

แทนแรงงานของตนเองอีกด้วย  พลังนำ้าและพลังลมถูกนำามาใช้ทั้งใน

โรงงานเพือ่ผลติสนิค้าและในการเดนิเรอืเพือ่ขนสนิค้าเหล่านัน้ไปจำาหน่าย 

จ่ายแจก  นอกจากนั้น การเดินเรือเป็นวิธีสำาคัญยิ่งวิธีหนึ่งซ่ึงนักสำารวจ

ใช้เดินทางไปยังภาคต่างๆ ของโลก  การสำารวจเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้ชาว

ยุโรปเดินเรือไปพบทวีปอเมริกาและอ้อมทวีปแอฟริกามาถึงเมืองไทยใน

สมัยกรุงศรีอยุธยาเม่ือปี ๒๐๕๔  หลังจากนั้นพวกเขาจึงเดินเรือเลยไป

ถึงจีนและหมู่เกาะญี่ปุ่น  
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น่าสังเกตว่า เรื่องการเดินเรือของชาวยุโรปไปถึงอเมริกาถูกนำา

ออกมาอ้างยำา้แล้วยำา้อกี  แต่เรือ่งราวของชาวจนีมกัได้รบัความสนใจน้อย

ทัง้ทีย้่อนไปในสมัยทีย่งัใช้แรงลม การเดนิเรือของชาวจีนก้าวหน้ากว่าของ

ชาวยโุรปมาก  จีนประดษิฐ์เขม็ทศิสำาหรบัเดนิเรือได้ก่อน ต่อเรือขนาดใหญ่

ทีมี่สีเ่สากระโดงได้ก่อนและส่งกองเรือขนาดใหญ่นำาโดยนายพลเรอืเจิง้เหอ

เดนิทางไปจนถงึทวปีแอฟรกิา  ในยคุนัน้ ชาวจีนก้าวไปไกลกว่าชาวยโุรป

ในด้านการประดิษฐ์คิดค้นสิ่งใหม่ๆ  อย่างไรก็ตาม ความก้าวหน้าของ

จีนในหลากหลายด้านหยุดชะงักอยู่เป็นเวลากว่า ๕๐๐ ปี เพราะความ

แตกแยกภายร้ายแรงในอาณาจกัรจนีซึง่เร่ิมในสมยัราชวงศ์หมงิ หลังการ

สิ้นชีวิตของนายพลเรือเจิ้งเหอเมื่อ พ.ศ. ๑๙๙๖  

ในระหว่างท่ีจีนหยุดชะงักอยู่นั้น ชาวยุโรปแข่งขันกันค้นคว้า

หาความรู้พร้อมกับหาทางสร้างความก้าวหน้าและความรำ่ารวย  หลัง 

ครสิโตเฟอร์ โคลมับัส เดนิเรอืไปพบทวปีอเมรกิาโดยบงัเอญิเมือ่ปี ๒๐๓๕ 

ชาวยโุรปแข่งขนักนัเดนิเรอืไปทางนัน้เพิม่ขึน้  บางกลุ่มไปสำารวจส่วนต่างๆ 

ของโลกให้ได้ความรูค้วามเข้าใจ  บางกลุม่ไปแสวงหาทรัพยากรเพ่ือเสริม

ความม่ังค่ังให้กับประเทศในยุโรป  และบางกลุ่มไปต้ังถิ่นฐานบ้านเรือน

ใหม่ในผืนแผ่นดินที่ไปพบ  

การสำารวจแต่ละคร้ังนำาโดยนกัเดนิเรอืทีม่คีวามสามารถ เช่น นกั

เดนิเรอืชาวโปรตเุกสชือ่เฟอร์ดนินัด์ แมกเจลแลนซึง่รบังานจากอาณาจกัร

สเปนนำากองเรอืเพือ่เดนิทางรอบโลก  เขาเดนิเรอืผ่านทวปีอเมรกิาและมา

ถกูฆ่าทีห่มูเ่กาะฟิลปิปินส์  อย่างไรกต็าม ส่วนหนึง่ของกองเรอืทีเ่ขานำามา

เดนิทางต่อไปจนถงึสเปนและได้ชือ่ว่าเป็นการเดินทางรอบโลกได้คร้ังแรก   

การเดินทางรอบโลกครั้งแรกนั้นนับว่าเป็นจุดเริ่มต้นของวิวัฒนาการ 

สำาคัญๆ ซึ่งต่อมาเรียกรวมๆ กันว่า “โลกาภิวัตน์” 



๖๗

การเดินทางไปแสวงหาทรัพยากรและตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนถาวร

ใหม่นัน้ ชาวยโุรปทำากนัอย่างกว้างขวาง  เนือ่งจากอเมรกิามชีาวพืน้เมอืง 

ตั้งหลักฐานบ้านช่องอยู่แล้ว ชาวยุโรปจึงต้องค้าขายกับชาวพ้ืนเมือง 

หรือไม่ก็ใช้วิธีรุกรานก่อนท่ีจะได้ทรัพยากรที่ต้องการและที่ดินสำาหรับตั้ง

ถิน่ฐานบ้านเรอืน ยกเว้นในกรณทีีท่รพัยากร หรือทีดิ่นยงัไม่มชีาวท้องถิน่ 

จบัจองเป็นเจ้าของมาก่อน  ในกรณทีีม่คีวามขดัแย้งกัน ชาวยโุรปมกัชนะ

เสมอเนือ่งจากมเีทคโนโลยท่ีีเหนือกว่า รวมทัง้การใช้ม้าและปืนเป็นอาวธุ

ซึง่ชาวพืน้เมอืงยงัไม่ม ี เกีย่วกับเร่ืองนี ้มเีหตกุารณ์สำาคญัเหตกุารณ์หนึง่ซึง่

ชีใ้ห้เหน็ว่าม้าเป็นอาวธุสำาคัญมากหลังจากถกูนำามาเล้ียงให้เชือ่งและฝึกให้

ทำางาน  เจงกิส ข่าน ไปรุกรานได้ถึงยุโรปเพราะกองทัพม้า  แม่ทัพสเปน

เอาชนะอาณาจักรอินคาอันเกรียงไกรได้จากการใช้ทหารเพียง ๑๖๘ คน 

และม้า ๖๒ ตัวจูโ่จมเข้าจบัแม่ทัพอนิคาท่ามกลางทหารราว ๘๐,๐๐๐ คน  

ทั้งนี้ เพราะทหารอินคาไม่เคยเห็นม้าและปืนมาก่อนจึงตกใจวิ่งหนี 

เอาตัวรอด  

ในการไปต้ังถิ่นฐานบ้านเรือนใหม่ในทวีปอเมริกานั้น ชาวยุโรป

มีแรงจูงใจหลายอย่างรวมทั้งการขยายอำานาจของฝ่ายรัฐ การดิ้นรนของ

บุคคลเพื่อหวังจะให้หลุดพ้นจากความยากจนที่ตนเผชิญอยู่ และเหตุผล

ทางศาสนา  ในบรรดากลุ่มที่มีศาสนาเป็นปัจจัยผลักดันให้เดินทางไปตั้ง

หลกัแหล่งในอเมรกิามกีลุม่เลก็ๆ กลุม่หนึง่ซึง่มคีวามโดดเด่นเป็นพเิศษชือ่ 

“อามิช” (Amish)  บทที่ ๔ จะพูดถึงเรื่องราวของชาวอามิช  

ย้อนกลับไปดูทางด้านผู้ที่ค้นคว้าหาความรู้ในมหาวิทยาลัย  นัก

วทิยาศาสตร์ชาวองักฤษทีไ่ด้รบัการยอมรบัอย่างกว้างขวางว่าเป็นผูส้ร้าง

ฐานความเข้าใจในธรรมชาตอิย่างใหญ่หลวงในยคุนัน้ได้แก่ ไอแซค นวิตนั  

(Isaac Newton)  ศษิย์เก่ามหาวิทยาลยัเคมบรดิจ์ผูน้ีค้้นพบอะไรต่อมอิะไร 



๖๘ หลายอย่างรวมทั้งกฎเกณฑ์เกี่ยวกับแรงโน้มถ่วงของโลกและหลักวิชา

แคลคูลัส  วิชานี้มีประโยชน์มากสำาหรับการค้นคว้าหาความรู้ความเข้าใจ

และเป็นฐานของเทคโนโลยีใหม่ในยุคต่อมา  

แม้จะได้ชือ่ว่าเป็นปราชญ์และนกัวทิยาศาสตร์ทีไ่ด้รับการยกย่อง

ว่ายิ่งใหญ่ แต่ไอแซค นิวตัน เคยเขียนประโยคหนึ่งทิ้งไว้ซึ่งตีความหมาย

ได้หลายอย่างรวมทั้งการถ่อมตนและการให้เกียรติแก่ปราชญ์และนัก

วิทยาศาสตร์ที่เปรียบเสมือนครูบาอาจารย์ของเขา  ดังที่อ้างถึงในบทที่ 

๑ ไอแซค นิวตัน เขียนไว้ดังนี้

If I have seen further, it is by standing on the shoulders 

of giants.

หากผมมองเห็นได้ไกล ก็คงเพราะผมยืนอยู่บนไหล่ของยักษ์
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ในช่วงนั้น นอกจากไอแซค นิวตัน แล้ว เกาะอังกฤษซึ่งรวม

สกอตแลนด์เป็นฐานของการเรียนรู ้พร้อมกับผลิตปราชญ์และนัก

วิทยาศาสตร์ชั้นนำาอีก ๒ คน  คนแรกได้แก่ อะดัม สมิธ (Adam Smith) 

ซึ่งเกิดในช่วงปลายชีวิตของไอแซค นิวตัน และเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัย

ออกซ์ฟอร์ดและกลาสโกว์  มหาวิทยาลัยแห่งนี้ก่อต้ังขึ้นในสกอตแลนด์

เมื่อปี พ.ศ. ๑๙๙๔ อันเป็นตอนต้นสมัยของกรุงศรีอยุธยา  บทที่ ๕ จะ

พูดถึง อะดัม สมิธ  

อีกคนหนึ่งได้แก่ เจมส์ วัตต์ (James Watt) ซึ่งเกิดหลังไอแซค 

นิวตันถึงแก่กรรมแล้ว ๙ ปีและเป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยกลาสโกว์ 

 

สร้างความรุ่งเรืองจากเครื่องจักรกล

เจมส์ วัตต์ เป็นชาวสกอตรุ่นน้องของ อะดัม สมิธ ๑๓ ปีและ

เป็นวิศวกรเครื่องกลส่งผลให้เขาเข้าใจการทำางานของกลไกต่างๆ อย่าง 

ทะลุปรุโปร่ง  เขามักได้รับการยกย่องว่าเป็นผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอนำ้า  

ทั้งที่เขาเป็นผู้ค้นคว้าต่อยอดสิ่งที่นักประดิษฐ์รุ่นก่อนได้ทำาไว้ โดยเฉพาะ

ของชาวอังกฤษช่ือโธมัส นิวโคเมน (Thomas Newcomen) ซึ่งสร้าง

เครื่องจักรไอนำ้าสำาเร็จ  เครื่องจักรของโธมัส นิวโคเมนถูกนำาไปใช้สูบนำ้า

ออกจากเหมืองแร่อย่างแพร่หลาย  เจมส์ วัตต์ มักได้รับเกียรติว่าเป็น

ผู้ประดิษฐ์เครื่องจักรไอนำ้าคนแรกเนื่องจากเครื่องที่เขาประดิษฐ์ขึ้นมา

ก้าวหน้ากว่าและสามารถนำาไปใช้ทำางานอื่นได้มากนอกจากการสูบนำ้า  

เครื่องจักรของเจมส์ วัตต์ ถูกนำาไปใช้ในโรงงานครั้งแรกเมื่อปี ๒๓๑๙ อัน

เป็นปีเดียวกันกับที่ อะดัม สมิธ พิมพ์ต้นตำารับทางเศรษฐศาสตร์ออกมา 

เครื่องจักรไอนำ้าใช้การเผาไหม้ภายนอกของเครื่องยนต์เป็นต้น



๗๐

แหล่งพลังงาน  หลังเกิดเครื่องจักรชนิดนี้ไม่นาน การค้นคว้าของนัก

ประดิษฐ์หลายคนก็นำาไปสู่การสร้างเครื่องจักรที่มีการเผาไหม้ภายใน

สำาเร็จ  เครื่องจักรชนิดนี้มีช่ือเรียกว่า “เครื่องยนต์สันดาปภายใน” 

(Internal Combustion Engine) ซึ่งใช้กันต่อมาถึงปัจจุบัน

ก่อนมีเครื่องจักรกล หรือเคร่ืองยนต์ เครื่องทุ่นแรงที่มนุษย์เรา

ใช้ได้มาจากสัตว์ จากกระแสลมและจากกระแสนำ้า  แรงของสิ่งเหล่านั้น

มคีวามจำากดัอยูใ่นตวัของมนัเอง  แรงสตัว์ข้ึนอยูก่บัขนาดและจำานวนของ

สัตว์  ส่วนแรงลมและนำ้าก็ขึ้นอยู่กับธรรมชาติรวมทั้งขนาด ความเร็วและ

ทิศทาง  ข้อจำากัดเหล่านั้นถูกขจัดออกไปได้มากจากการใช้เครื่องจักรกล

ซึ่งเป็นผลของเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 

ความสามารถของเครือ่งจกัรกลในการทำางานแทนแรงคน แรง

สัตว์ และแรงงานจากธรรมชาติ ปูฐานไปสู่การเปลี่ยนแปลงแบบก้าว

กระโดดในสังคมมนุษย์เป็นครั้งที่ ๒  ตามกระบวนการซึ่งขนานนาม

กนัว่า “การปฏวิตัอิตุสาหกรรม” และต่อมามผีูเ้รียกว่า “คลืน่ลกูที ่๒”

ในปัจจุบัน เราต่างเห็นความสามารถของเคร่ืองจักรกลในการ

ผลติและการจำาหน่ายจ่ายแจกสนิค้าและบริการอยูต่ลอดเวลา เช่น รถไถนา 

และเครื่องเกี่ยวข้าวที่เข้ามาแทนแรงคนและแรงควาย  โรงสีที่ใช้คนเพียง

ไม่กีค่นสข้ีาวของชาวนาได้วนัละหลายพนัตัน  หัวจักรรถไฟทีข่นสินค้าได้

เที่ยวละนับหมื่นนับแสนตัน  เรือขนาดยักษ์ที่บรรทุกนำ้ามันได้ทีละหลาย

ล้านตันซึ่งเดินทางไปไหนก็ได้โดยไม่ต้องรอกระแสลม  และเครื่องบิน 

ขนาดใหญ่ซึ่งนำาผู้โดยสารเท่ียวละหลายร้อยคนไปถึงที่หมายที่อยู่ใน 

ส่วนต่างๆ ของโลกได้ภายในหนึง่วนั  อย่างไรกด็ ีมสีิง่ทีเ่ราไม่สามารถมอง

เหน็ได้ในกระบวนการเปลีย่นแปลงขนานใหญ่ทีเ่คร่ืองจักรกลทำาให้เกดิขึน้



๗๑

ในช่วงต้นๆ ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม  

กระบวนการอันสำาคัญยิ่งของการปฏิวัติอุตสาหกรรมคือ การตั้ง

โรงงานที่มีเครื่องจักรกลเป็นหัวใจขึ้นผลิตสินค้าสารพัดอย่างในอังกฤษ  

โรงงานมกัตัง้อยูต่ามเมอืงขนาดใหญ่เนือ่งจากอยูใ่กล้ผูซ้ือ้ หรอืตลาดขนาด

ใหญ่และที่อยู่อาศัยของนายทุนผู้เป็นเจ้าของ  โรงงานขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่

ในเมืองต้องการคนงานจำานวนมากซึ่งส่วนหนึ่งได้จากชาวเมืองในย่านที่

โรงงานตัง้อยูแ่ละอีกส่วนหน่ึงจากชนบท  นอกจากผูใ้หญ่ในวยัทำางานแล้ว 

โรงงานยงัมกัจ้างเดก็อกีด้วย ทัง้นีเ้พราะในยคุนัน้ยงัไม่มกีฎหมายแรงงาน

คุม้ครองแรงงานและเดก็  กระบวนการนัน้ทำาให้นายทนุเอาเปรยีบลกูจ้าง

ได้อย่างง่ายดาย  

คนงานที่มีรายได้ในระดับต�่าจ�านวนมากมักต้องอาศัยอยู่ใน

แหล่งเส่ือมโทรมซึ่งเต็มไปด้วยปัญหาสังคมสารพัด  สภาพของสังคม

ในยคุนัน้เป็นปัจจยัผลกัดนัให้เกดิระบบคอมมวินสิต์อนัเป็นแนวคดิทาง

เศรษฐกิจผสมการเมือง

การใช้เครื่องจักรกลแพร่ขยายออกไปยังส่วนต่างๆ ของทวีป

ยโุรป  ความสามารถในการผลติสนิค้าหลากหลายได้มากขึน้อย่างรวดเรว็

มีผลตามมาหลายอย่างรวมทั้งการแสวงหาวัตถุดิบสำาหรับป้อนโรงงาน

และตลาดสำาหรับจำาหน่ายจ่ายแจกผลผลิต  ทางออกสำาคัญของประเทศ

ผู้ผลิตได้แก่การแข่งขันกันออกไปแสวงหาอาณานิคมในภาคต่างๆ ของ

โลกที่ยังไม่มีความก้าวหน้าเท่าตน  การเดินเรือด้วยกำาลังเครื่องจักรกล

แทนกำาลังลมเอื้อให้การนำาสินค้าออกไปขายและนำาวัตถุดิบกลับไปป้อน

โรงงานทำาได้ง่ายขึ้น  รวมอยู่ในวัตถุดิบที่ผู้ล่าอาณานิคมนำากลับไป ได้แก่  

ชาวพื้นเมืองโดยเฉพาะจากแอฟริกา  ส่วนใหญ่ถูกนำาไปใช้เป็นทาส
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ทำางานในไร่ในนาซึ่งบางแห่งเป็นแบบทารุณและไร้คุณธรรม  นอกจาก

จะใช้ในการขนสนิค้าและวตัถดุบิแล้ว เรอืแบบใหม่ยังถกูใช้เป็นอาวธุของ 

ผู้แสวงหาอาณานิคมอีกด้วย

ผลของการแข่งขันอนัเข้มข้นระหว่างประเทศต่างๆ นำาไปสูค่วาม

ขัดแย้งรุนแรงบ่อยๆ  ความขัดแย้งรุนแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ 

ได้แก่ สงครามโลกครั้งท่ี ๑ ซ่ึงเป็นการสู้รบกันระหว่างฝ่ายอังกฤษและ

ฝรั่งเศสกับฝ่ายเยอรมนีและอาณาจักรออตโตมาน ซึ่งมีศูนย์การบริหาร

อยู่ที่ตุรกีในปัจจุบันและครอบคลุมไปตลอดเสี้ยวจันทร์อันอุดม  เยอรมนี

และอาณาจกัรออตโตมานแพ้สงครามจงึต้องไปลงนามในสนธสิญัญาชดใช้

ค่าเสียหายที่วังแวร์ซายในกรุงปารีสเมื่อกลางปี ๒๔๖๒  ในคณะของฝ่าย

ผู้ชนะมีนักเศรษฐศาสตร์ร่วมอยู่ด้วยคนหนึ่งชื่อ จอห์น เมย์นาร์ด เคนส์ 

(John Maynard Keynes)  ความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ผู้นี้มีความ

สำาคัญต่อนโยบายเศรษฐกิจติดต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน 

พร้อมกับการปฏิวัติอุตสาหกรรมที่ดำาเนินไปอย่างเข้มข้นนั้น 

ชาวยุโรปที่สนใจในศาสตร์อื่นก็สร้างความก้าวหน้าได้ไม่น้อยกว่ากัน  ใน

จำานวนนี ้สามคนมีความสำาคญัเป็นพเิศษเนือ่งจากมผีลงานอนัใหญ่หลวง  

คนแรกเป็นชาวองักฤษซึง่มชีวีติอยูร่ะหว่างปี ๒๒๙๒ - ๒๓๖๖ ชือ่เอด็เวร์ิด 

เจนเนอร์ (Edward Jenner)  เขาเป็นผู้เริ่มค้นพบวัคซีนและได้ชื่อว่าเป็น

บิดาของภูมิคุ้มกันวิทยา  วัคซีนที่เขาค้นพบคุ้มกันมิให้ติดไข้ทรพิษ หรือ

ฝีดาษ  โรคนี้ฆ่าคนทีละมากๆ  ผู้โชคดีที่ติดเชื้อแต่ไม่ตายจะมีแผลเป็น 

ทั่วร่างกายรวมทั้งที่หน้าซึ่งมักเรียกกันว่า “คนหน้าปรุ”  แต่ในยุคนี้ไม่มี

ให้เห็นเนื่องจากเชื้อโรคได้ถูกกำาจัดจนหมดสิ้นมากว่า ๓๐ ปีแล้ว

อกีคนหนึง่เป็นชาวฝรัง่เศสชือ่หลยุส์ พาสเตอร์ (Louis Pasteur) 
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ซึง่มชีวีติอยูร่ะหว่างปี ๒๓๖๕ - ๒๔๓๘  เขาค้นพบหลายอย่างรวมทัง้วคัซีน

สำาหรับพิษสุนัขบ้าและสำาหรับโรคระบาดสัตว์  ผลงานสำาคัญอีกด้านหนึ่ง

ของเขาได้แก่การค้นพบวธิป้ีองกนัมใิห้แบคทเีรียขยายตัวในนมและเหล้า

องุ่นจนสร้างอันตรายให้แก่ผู้ดื่ม  วิธีนั้นได้รับการจารึกตามชื่อของเขา

เป็นการให้เกียรติว่า “การพาสเจอไรซ์” (Pasteurization)

คนสดุท้ายเป็นชาวสกอตช่ือ อะเล็กซานเดอร์ เฟลมิง่ (Alexander 

Fleming) ซึ่งมีชีวิตอยู่ในช่วงปี ๒๔๒๔ - ๒๔๙๘  เขาค้นพบเพนิซิลลินซึ่ง

เป็นต้นกำาเนิดของกลุ่มยาปฏิชีวนะอันเป็นยาสำาคัญในด้านรักษาโรคร้าย

ทั้งหลายที่เกิดจากแบคทีเรีย

งานของ ๓ คนนี้มีผลดีต่อชีวิตของประชาชนทั่วโลกในด้านการ

สร้างภูมิคุ้มกันและการรักษาพยาบาลซ่ึงรวมกันส่งผลให้คนเรามีชีวิต

ยืนยาวข้ึน  แต่ในขณะเดียวกัน ผลดีเหล่านั้นก็ซ่อนค�าสาปมาด้วยเช่น

เดียวกับเทคโนโลยีใหม่อื่นๆ  ผลดีในด้านการช่วยให้เรามีอายุยืนยาวขึ้น

มผีลกระทบร้ายแรงต่อระบบนเิวศเช่นเดยีวกบัผลดทีีเ่กดิจากการรูจ้กัท�า

เกษตรกรรมเมือ่หลายพนัปีก่อน  ภาวะโลกร้อนเป็นหนึง่ในผลกระทบร้าย

แรงซึ่งแสดงพิษสงออกมาในรูปต่างๆ รวมท้ังลมพายุใหญ่ซ่ึงเกิดบ่อยข้ึน

และรนุแรงข้ึน ระดับน�า้ทะเลสงูข้ึนท�าให้น�า้ท่วมเมอืงตามชายฝ่ัง และโรค

ระบาดบางอย่างแพร่ขยายเข้าไปในเขตซึ่งไม่มีเคยมีโรคเหล่านั้นมาก่อน

 ชาวอังกฤษที่ไปตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนในอเมริกานำาวัฒนธรรม

ในด้านการแสวงหาความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ติดตัวไปด้วย  พวกเขาไปค้นคว้าต่อท่ีนัน่และมส่ีวนในการตัง้มหาวิทยาลยั 

หลายแห่งก่อนสหรัฐอเมริกาจะเป็นเอกราช รวมทั้งฮาร์วาร์ด (ก่อตั้ง

ปี ๒๑๗๙) เยล (๒๒๓๓) และปรินสตัน (๒๒๘๙)  มหาวิทยาลัยเหล่านี้
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เป็นฐานของการศึกษาและการวิจัยท่ีนำาไปสู่ความก้าวหน้าของสารพัด

วิชา  นักประดิษฐ์และนักวิทยาศาสตร์เดินทางไปตั้งถ่ินฐานในอเมริกา

อย่างต่อเนื่อง  ในตอนต้นๆ ของการปฏิวัติอุตสาหกรรม นักประดิษฐ์ที่มี 

ช่ือเสยีงทีส่ดุได้แก่ชาวสกอตชือ่ อะเลก็ซานเดอร์ แกรม เบลล์ (Alexander 

Graham Bell) ผู้ประดิษฐ์โทรศัพท์

 วัฒนธรรมการเปิดกว้างรวมทั้งการส่งเสริมนักประดิษฐ์และนัก

วทิยาศาสตร์ของสหรัฐอเมรกิาเปิดโอกาสให้พวกเขาค้นพบเทคโนโลยใีหม่ 

เช่น เครื่องปั่นฝ้าย โทรเลข หลอดไฟฟ้าและระบบการส่งกระแสไฟฟ้า  

และเครื่องบิน  สิ่งเหล่านี้มีประโยชน์ต่อการผลิตและการดำาเนินชีวิต

พร้อมกบัเป็นส่วนประกอบสำาคญัของความก้าวหน้าทางการอตุสาหกรรม 

จนทำาให้สหรัฐอเมริกาเริ่มเดินออกหน้าประเทศอื่นในช่วงเวลาอันสั้น  

พร้อมกันนัน้ ความก้าวหน้าทางยาป้องกนัและรกัษาโรคของชาวอเมรกัิน

ก็เอื้อให้พวกเขาและชาวโลกมีอายุยืนยาวขึ้นด้วย  

 อย่างไรตาม สหรัฐอเมริกามิได้ออกล่าอาณานิคมเพ่ือขาย

สินค้าและแสวงหาวัตถุดิบมากเท่ากับชาวยุโรป ทั้งนี้เพราะทวีปอเมริกา 

กว้างใหญ่มากและยงัมีพืน้ทีส่ำาหรบัขยายประเทศออกไปอกี  สหรัฐอเมริกา

ขยายขอบเขตออกไปอย่างกว้างขวางผ่านการซ้ือบ้างและการรุกรานบ้าง 

เช่น การซือ้แผ่นดนิชิน้ใหญ่ในภาคตะวนัตกของทวปีจากฝรัง่เศสและการ

ซื้ออะลาสกาจากรัสเซีย  สหรัฐอเมริกาชนะสงครามกับเม็กซิโกและกับ

สเปนส่งผลให้ได้ดินแดนเพิ่มขึ้นรวมทั้งฟิลิปปินส์ด้วย  นอกจากนั้น ยังมี

ส่วนที่ซื้อจากชาวพื้นเมืองดั้งเดิมและจากการรุกรานคนเหล่านั้นอีกด้วย  

 แม้จะเน้นการขยายดินแดนออกไปในทวีปอเมริกามากกว่าการ

เดินเรือออกไปในต่างทวีป แต่กองทัพเรือของสหรัฐอเมริกาก็ก่อให้เกิด
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ความเปลี่ยนแปลงต่างๆ อย่างมีนัยสำาคัญ โดยเฉพาะในญี่ปุ่น  เหตุการณ์

สำาคัญยิ่งเกิดขึ้นเมื่อนายพลเรือแมธิว เพอร์รี (Mathew Perry) นำา

เรือรบอเมริกันเข้าไปในน่านนำ้าญี่ปุ่นและเจรจาแกมบังคับให้ญี่ปุ่นเปิด

ประเทศค้าขายในปี ๒๓๙๗ เป็นปีที่ไทยในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จ 

พระจอมเกล้าฯ ทำาสนธิสัญญาเบาริ่งกับอังกฤษ  เหตุการณ์ครั้งนั้นเป็น

จุดพลิกผันสำาคัญยิ่งในการพัฒนาของญี่ปุ่น

 การปฏวิตัอิตุสาหกรรมทำาให้เศรษฐกจิของสหรฐัอเมริกาเปลีย่น

โครงสร้างจากเกษตรกรรมไปสู่อุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  ผลของการ

เปลีย่นโครงสร้างอย่างหนึง่ ได้แก่ ความขัดแย้งทางด้านการใช้แรงงานทาส

ซึ่งสหรัฐอเมริกาซื้อมาจากทวีปแอฟริกา  รัฐทางใต้ซึ่งยังทำาเกษตรกรรม

เป็นหลักต้องการใช้แรงงานทาสต่อไป  ส่วนรัฐทางเหนือซ่ึงเปลี่ยนไป

ทำาอุตสาหกรรมไม่ต้องการแรงงานทาส   ความขัดแย้งนั้นรุนแรงถึงขั้น

เป็นสงครามกลางเมือง  แม้สงครามจะสร้างความเสียหายมหาศาล แต่

สหรัฐอเมริกาฟื้นกลับคืนมาอย่างรวดเร็วด้วยปัจจัยหลายอย่างรวมทั้ง

โครงสร้างเดิมยังอยู่ ผู้คนยังกระตือรือร้นท่ีจะพัฒนาตนเอง การค้นคว้า

หาหลักเกณฑ์ของธรรมชาติและเทคโนโลยีใหม่เป็นไปอย่างเข้มข้น  

เปิดรับประชาชนจากต่างประเทศอย่างกว้างขวางและมีทรัพยากร 

หลากหลายในปริมาณสูง

ภาคเอกชนเป็นหัวจักรใหญ่ในการเปลี่ยนโครงสร้างทาง

เศรษฐกิจไปสู่การอุตสาหกรรม  ในการตั้งโรงงานใหม่ หรือขยายโรงงาน

เดิมออกไป ผู้ประกอบการมักไม่มีทุนก้อนใหญ่  ฉะนั้น พวกเขาจำาต้อง

แสวงหาเงินทุน  ทางหนึ่งได้แก่การกู้ยืมจากธนาคารซึ่งทำาหน้าที่เป็น

ตัวกลางนำาเงินออมของผู้ฝากมาให้กู้  นอกจากนั้น สหรัฐอเมริกายังตั้ง

สถาบนัอืน่ๆ ข้ึนมาอกีด้วยรวมทัง้สถาบันทีเ่รียกกันว่า “ตลาดหลักทรัพย์”
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แนวคิดเรื่องตลาดหลักทรัพย์มีประวัติยาวนานย้อนไปถึงสมัย

อาณาจกัรโรมนั  แนวคิดนัน้ได้ขยายต่อไปถงึทางตอนกลางและทางเหนือ

ของทวีปยุโรปและตามผู้อพยพไปถึงอเมริกา  ย่ิงเมื่อการอุตสาหกรรม

เร่ิมขยายตัวอย่างรวดเร็ว นักธุรกิจก็ยิ่งต้องการแสวงหาเงินทุนมากข้ึน  

ตลาดหลักทรัพย์จึงมีบทบาทสูงขึ้นเป็นเงาตามตัว  

เนื่องจากสหรัฐอเมริกามิได้เข้าร่วมในสงครามโลกครั้งที่ ๑ 

จนกระทั่งในช่วงปลาย ความเสียหายใหญ่หลวงจึงไม่เกิดกับประเทศ  

สหรัฐอเมริกาฉวยโอกาสผลิตสินค้าจำานวนมหาศาลให้แก่ประเทศ 

คู่สงครามในยุโรปทั้งในระหว่างสงครามและหลังสงครามยุติแล้ว  

กระบวนการน้ันส่งผลให้ชาวอเมริกันรำ่ารวยขึ้นอย่างรวดเร็ว

และนำาเงินไปซื้อหุ ้นในตลาดหลักทรัพย์มากข้ึนในขณะที่บริษัทห้าง

ร้านที่ต้องการขยายกิจการก็นำาหุ้นไปขายมากขึ้น  ตลาดหลักทรัพย์จึง

ยิ่งมีบทบาทสูงข้ึน  อย่างไรก็ตาม เมื่อเวลาผ่านไป การซื้อขายหุ้นใน

ตลาดหลักทรัพย์กลับค่อยๆ เปลี่ยนจากเพ่ือการออมทรัพย์ไปสู่การเก็ง

กำาไรแบบไร้เหตผุลและจรรยาบรรณ  กระบวนการนัน้ดำาเนนิต่อมาจนราคา

หุ้นเพิ่มขึ้นสูงเกินปัจจัยเบื้องต้นไปมากซึ่งมักเรียกกันว่าภาวะ “ฟองสบู่”   

ในเดอืนตลุาคมปี ๒๔๗๒ ฟองสบูน่ัน้ปะทเุมือ่การเกง็กำาไรชะงักลง ส่งผล

ให้ตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาล้มครืนลงมาแบบหมดสภาพ

การหมดสภาพของตลาดหลกัทรพัย์ทำาให้เกดิความเสียหายใหญ่

หลวงต่อทรัพย์สินของผู้ถือหุ้น  ความเสียหายนั้นทำาให้กำาลังซ้ือลดลง

อย่างฮวบฮาบซึ่งมีปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปถึงการซื้อขายสินค้าและบริการ

พร้อมกับความเชื่อมั่นของชาวอเมริกันโดยทั่วไป  เมื่อขาดกำาลังซื้อ 

และความเชื่อมั่น ฝ่ายผู้ประกอบการและนักธุรกิจย่อมงดการลงทุน   
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ความต้องการวัตถุดิบและการจ้างงานก็ลดลง ส่งผลให้กำาลังซ้ือลดลงไป 

อีกรอบหนึง่  กระบวนการนีม้ผีลกระทบร้ายแรงมากและแพร่ขยายออกไป

ทัว่ทกุมมุโลกอย่างรวดเรว็ ท้ังนีเ้พราะโลกตดิต่อค้าขายกนัอย่างกว้างขวาง 

และต่างก็มิได ้นึกถึงเรื่องความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ ้มกันจาก

กระบวนการค้าขาย  ผลสุดท้าย เศรษฐกิจโลกจึงถดถอยครั้งใหญ่ที่สุด

ในประวัติศาสตร์  ฝรั่งตั้งชื่อเหตุการณ์นั้นว่า The Great Depression

 ในตอนนั้น ชาวอเมริกันตกงานสูงถึงร้อยละ ๒๕  รัฐบาลกลาง

จงึหาทางจ้างผูต้กงานหลายล้านคนเพ่ือให้พวกเขามงีานทำาและมรีายได้ซึง่

จะส่งผลให้มีกำาลังซื้อ  คนรุ่นหนุ่มที่ไม่มีครอบครัวถูกส่งไปตั้งค่ายในท้อง

ถิ่นกันดารเพื่อทำางานด้านอนุรักษ์ธรรมชาติ เช่น การปลูกและรักษาป่า  

การสร้างทางเดนิในป่าและสร้างสวนสาธารณะ การสร้างทำานบและพนงั

เพือ่ป้องกันการพงัทลายของสายนำา้และทำาความสะอาดลำานำา้  ส่วนผูใ้หญ่

ที่มีครอบครัวให้ทำางานหลากหลายอย่าง รวมทั้งการสร้างและซ่อมแซม

ถนนหนทางในท้องถิน่และขดุคคูลองสำาหรับใช้ระบายนำา้  ผู้ท่ีทำางานหนกั

ไม่ได้กม็กัให้สอนหนงัสอื  การจ้างงานดังกล่าวนีดี้กว่าการแจกเงินโดยตรง

เพราะประเทศได้ผลตอบแทนในรปูของปัจจยัพืน้ฐานสำาหรบัใช้ในอนาคต  

นอกจากนั้น รัฐบาลเริ่มเห็นความสำาคัญของการมีภูมิคุ้มกันใน

รปูของรายได้ในช่วงทีป่ระชาชนตกงาน ทัง้นีเ้พราะภาพทีเ่หน็อยูท่ัว่ไปใน

ตอนนั้นเป็นภาพน่าสลดใจยิ่ง นั่นคือ ผู้ตกงานเข้าแถวกันยาวเหยียดเพื่อ

รบัอาหารคนละจานสำาหรบัประทงัชีวิตจากองค์กรทีห่ยบิยืน่อาหารให้รวม

ทั้งในโบสถ์  ภาพเหล่านั้นทำาให้รัฐบาลมองเห็นความจำาเป็นที่จะต้องมี

ระบบภูมคิุม้กนัสำาหรบัผู้ตกงานในช่วงเปลีย่นผ่านจนกว่าเขาจะได้งานใหม่  

ภูมคิุม้กันนัน้ยงัจะช่วยคงไว้ซึง่กำาลงัซือ้ในช่วงทีเ่ศรษฐกิจอาจขาดกำาลังซ้ือ

อีกด้วย  ภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นในตอนนั้นได้แก่การสร้างระบบประกันสังคม
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ในรปูของกฎหมายท่ีบังคบัใช้ท่ัวประเทศ  กฎหมายนัน้เป็นฐานของระบบ

สวัสดิการสังคมของสหรัฐอเมริกาที่สืบทอดมาจนถึงปัจจุบัน

นอกจากจะจ้างคนตกงานหลายล้านคนดังกล่าวแล้ว รัฐบาลยัง

เข้าไปลงทุนสร้างปัจจัยพื้นฐานโดยตรงอีกด้วย  โครงการขนาดใหญ่ที่

เริ่มในสมัยนั้นและเป็นตัวอย่างที่ศึกษากันมาจนทุกวันนี้ ได้แก่ โครงการ

สร้างเขือ่นจำานวนมากกัน้สายนำา้ต่างๆ ทีม่ศีนูย์กลางอยูใ่นมลรัฐเทนเนสซี  

เขื่อนเหล่านั้นใช้สำาหรับการป้องกันนำ้าท่วมและผลิตกระแสไฟฟ้าสำาหรับ

จ่ายไปให้ประชาชนซึ่งค่อนข้างยากจนในท้องถิ่น  โครงการนี้จึงมีผลดีใน

หลายมิติด้วยกัน      

มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่วนมากมาจากแนวคิดของจอห์น 

เมนย์นาร์ด เคนส์  นอกจากแนวคิดทางเศรษฐกิจแล้ว เขายังได้เตือนว่า

อย่าทำาโทษเยอรมนีรุนแรงเกินไปในตอนสงครามโลกครั้งที่ ๑ ยุติอีกด้วย  

การไม่ฟังคำาเตือนน้ันสร้างความเจ็บชำ้าใจให้ชาวเยอรมันสูงมากจนเป็น

ปัจจยัทีผ่ลกัดนัให้เกดิระบบเผดจ็การนาซซ่ึีงม ีอะดอล์ฟ ฮติเลอร์ เป็นผู้นำา  

อะดอล์ฟ ฮติเลอร์ เกลยีดชงัชาวยวิมาก  ความเกลยีดชงันัน้นำาไป

สูก่ารสร้างความกดดนัจนถงึขัน้เข่นฆ่าชาวยวิหลายล้านคน  ชาวยวิจำานวน

หนึง่จงึอพยพหนจีากยโุรปไปอยูใ่นอเมริกา  ในจำานวนนีม้นีกัวทิยาศาสตร์

ชั้นนำารวมอยู่ด้วย เช่น จอห์น ฟอน นอยมันน์ (John von Neumann) 

และอัลเบิร์ต ไอน์สไตน์ (Albert Einstein)  นักวิทยาศาสตร์เหล่านี้

มีบทบาทสำาคัญในการช่วยให้สหรัฐอเมริกาสามารถผลิตไฟฟ้าได้จาก

พลังงานปรมาณูและสร้างอาวุธอานุภาพสูงมากได้จากพลังงานเดียวกัน

ฮิตเลอร์เป็นหัวจักรใหญ่ในการนำาเยอรมนี อิตาลี และญ่ีปุ่นซ่ึง

เรยีกว่ากลุม่ “อักษะ” เข้าสูส่งครามโลกครัง้ที ่๒  สามประเทศนีสู้ร้บกบักลุม่ 
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พันธมิตรนำาโดยสหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และรัสเซีย  หลังจากสู้รบ 

กนัอยูห่ลายปี เยอรมนีและอิตาลยีอมจำานน  ส่วนญีปุ่น่ไม่ยอมแพ้จนกระทัง่ 

ถกูสหรฐัอเมรกิานำาระเบิดปรมาณไูปท้ิงทำาลายเมอืงฮโิรชมิาและนางาซากิ  

อาวุธปรมาณูเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างอาวุธร้ายแรงสูงสุด

ซึ่งสามารถทำาลายมนุษยชาติได้ภายในพริบตา  จึงมองได้ว่าอานุภาพ

ในการทำาลายแบบนั้นเป็นคำาสาปของเทคโนโลยีที่ร้ายแรงที่สุดด้วย

หลงัสงครามยตุ ิแทนทีจ่ะฆ่าชาวเยอรมนัท่ีมคีวามเชีย่วชาญบาง

ด้านสูง สหรัฐอเมรกิากลบัอ้าแขนรบัพวกเขา  กลุม่ทีเ่ข้าไปอเมรกิาในตอน

น้ันมีผู้เชีย่วชาญด้านการสร้างจรวดชือ่เวอร์เนอร์ วอน บราวน์ (Wernher 

von Braun) รวมอยูด้่วย  อันทีจ่รงิ เทคโนโลยใีนการทำาจรวดในแนวบัง้ไฟ

ในภาคอีสานของไทยเกิดขึ้นในเมืองจีนและชาวยุโรปเรียนรู้จากกองทัพ

ของเจงกสิ ข่าน  แต่เทคโนโลยนีีไ้ปก้าวหน้าในอตัราเร่งในเยอรมนใีนช่วง

ก่อนที่จะเกิดสงครามโลกครั้งที่ ๒  

เทคโนโลยีใหม่รวมกับเทคโนโลยีดิจิทัลและเทคโนโลยีที่เป็น

ฐานของการสร้างอาวธุนวิเคลยีร์ก่อให้เกดิขปีนาวธุทีแ่สนรวดเรว็และ

เลวร้ายซึ่งสามารถบินไปถึงในทุกมุมโลกได้ในเวลาอันสั้น  ในปัจจุบัน 

มนุษย์จึงตกอยู่ในภาวะไม่ปลอดภัยตลอดเวลา

สู่ยุคสมองกลและยุคคนอายุยืนเป็นหมื่นปี

การชนะสงครามโลกครั้งที่ ๒ ส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเป็น

อภมิหาอำานาจเหนอืผูใ้ด  อย่างไรกด็ ีในหมูพั่นธมติรน้ันมีรัสเซียรวมอยูด้่วย   

รัสเซียได้เปลี่ยนการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ตั้งแต่ปี ๒๔๖๐  



๘๐

สหรัฐอเมริกาต่อต้านระบบคอมมิวนิสต์แต่ร่วมมือกับรัสเซียด้วยความ 

จำาใจเพื่อเอาชนะฝ่ายอักษะ  หลังสงครามยุติ ฝ่ายชนะแบ่งดินแดนที่เคย

อยู่ในการดูแลของฝ่ายผู้แพ้ไปดูแลเอง  เพียงเวลาไม่นาน รัสเซียก็เปลี่ยน

การปกครองของประเทศเหล่านั้นเป็นคอมมิวนิสต์และควบรวมหลาย

ประเทศเข้าเป็นส่วนหนึ่งของอาณาจักรของตนชื่อ “สหภาพโซเวียต”

การกระทำาเช่นน้ันกระตุ้นให้รัฐบาลอเมริกันมองว่าสหภาพ

โซเวยีตจะเป็นปฏปัิกษ์กบัตนแน่นอน  ยิง่เมือ่สหภาพโซเวยีตส่งดาวเทยีม

ดวงแรกชือ่ “สปตุนคิ ๑” ซึง่ต้องใช้เทคโนโลยนีำาสมยัออกไปโคจรรอบโลก

ได้เมือ่ปี ๒๕๐๐ สหรฐัอเมรกิายิง่มองว่าตนจะต้องเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยี

ให้เข้มข้นยิง่ขึน้  มฉิะนัน้ตนจะพ่ายแพ้แก่ระบบคอมมวินสิต์  เหตกุารณ์นัน้ 

เป็นจุดเริ่มต้นที่สหรัฐอเมริกาและสหภาพโซเวียตแข่งขันกันแบบ 

เอาเป็นเอาตายในด้านเทคโนโลยี ด้านแสนยานุภาพ ด้านการเมืองและ 

ด้านเศรษฐกิจ  

ทัง้หลายทัง้ปวงนัน้รวมกนัเป็นกระบวนการทีเ่รยีกว่า “สงครามเยน็”

ในสงครามเย็น ฝ่ายคอมมิวนิสต์มีสหภาพโซเวียตเป็นผู้นำา 

ตามด้วยประเทศบริวารในยุโรปตะวันออกและประเทศที่เปลี่ยนการ

ปกครองเป็นคอมมิวนิสต์รวมทั้งจีน เกาหลีเหนือ เวียดนามเหนือ และ

คิวบา  สหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำาฝ่ายที่เรียกตนเองว่า “โลกเสรี”  โดยทั่วไป 

สองฝ่ายมิได้สู้รบกันในแผ่นดินของตนเอง หากใช้ประเทศยากจนในภาค

ต่างๆ ของโลกเป็นสนามรบในรปูของสงครามตัวแทน  ในทวปีเอเซีย การ

สู้รบกันในเวียดนามเป็นสงครามที่สหรัฐอเมริกาส่งกองทัพมหึมาของตน

เข้าไปรบโดยตรง  ในกระบวนการนี้ ไทยมีส่วนเป็นสนามรบด้วย  

สำาหรับการแข่งขันกันด้านเทคโนโลยี วิวัฒนาการที่สำาคัญยิ่ง 
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ได้แก่ ความรู้ความเข้าใจของทั้งสองฝ่ายที่นำาไปสู่การสร้างเครื่องมือ

ชื่อ คอมพิวเตอร์  เครื่องมือชนิดนี้เคยมีผู้เรียกว่า “สมองกล”  

อนัทีจ่รงิบรรพบรุษุของมนษุย์เราประดิษฐ์เคร่ืองมอืสำาหรับช่วย

นับ คิดและคำานวณได้แล้วตั้งแต่ในสมัยโบราณ  เครื่องมือที่สำาคัญในยุค

นั้นคือลูกคิดซึ่งใช้กันในอาณาจักรบาบิโลนและเมืองจีนอย่างกว้างขวาง  

เครื่องมือจำาพวกน้ีวิวัฒน์อย่างช้าๆ และมาเกิดขึ้นในอัตราเร่งในช่วง

สงครามโลกครั้งที่ ๒ เมื่อทั้งสองฝ่ายเริ่มมีเทคโนโลยีดิจิทัล

คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่รับคำาส่ังให้ทำางานจากเรา  คำาส่ัง

ทั้งหลายเรียกว่า โปรแกรม หรือซอฟท์แวร์  ในคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่อง

มีคำาสั่งแม่บท หรือระบบปฏิบัติการ (Operating System) ติดมาด้วย  

นอกจากนั้น ยังมีคำาสั่งเฉพาะกิจ (Applications) อีกจำานวนหนึ่งซ่ึงผู้

ใช้ใส่ไว้ เช่น คอมพิวเตอร์พกพาอาจใช้คำาสั่งแม่บทชื่อ Windows ของ

บริษัทไมโครซอฟท์ (Microsoft) และมีคำาส่ังเฉพาะกิจอีกนับร้อยไม่ว่า



๘๒

จะเป็นการพิมพ์หนังสือ การส่งสาร การทำาบัญชี การตัดแต่งรูปภาพ 

การเล่นเพลง และการเล่นไพ่กับผู้สนใจอย่างเดียวกันไม่ว่าจะอยู่ในส่วน

ไหนของโลก  

โปรแกรมทั้งหลายใช้ระบบรหัสซึ่งเกิดจากการน�าเลข “๑” 

และเลข “๐” มาเรียงกัน  เนื่องจากภาษาอังกฤษเรียกตัวเลขแต่ละ

ตัวเหล่านั้นว่า digit เทคโนโลยีที่ใช้ระบบรหัสนี้จึงมีช่ือว่า “ดิจิทัล” 

(digital)  

อนึ่ง “Microsoft” เกิดจากการนำาคำาสองคำามารวมกันได้แก่ 

micro ซึ่งแปลว่าขนาดเล็กและ software  บิล เกตส์ (Bill Gates) เป็น

ผู้บุกเบิกคนสำาคัญของการเขียนโปรแกรมสำาหรับคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก  

เมื่อเขาก่อตั้งกิจการสำาหรับเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ เขาได้นำาสองคำา

นั้นมารวมกันและตัดให้สั้นลง  

หลังจาก บิล เกตส์และคณะประสบความสำาเร็จในการเขียน

โปรแกรมสำาหรบัคอมพวิเตอร์ขนาดเลก็แล้ว เกดินกัเขยีนโปรแกรมเช่นเขา

ขึน้อีกมากมายพรอ้มๆ กบัการลดขนาดของตัวคอมพวิเตอร์ลง  โทรศพัท์

มือถือเป็นคอมพิวเตอร์ขนาดจิ๋วชนิดหนึ่งซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในทุก 

มุมโลก  ในปัจจบุนั โทรศพัท์เหล่านัน้ส่วนใหญ่ใช้คำาสัง่แม่บทชือ่ IOS ของ

บริษัทแอปเปิ้ล (Apple) และชื่อ Android ของบริษัทกูเกิ้ล (Google)  

การแข่งขันกันพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีมีทั้งผลดีและ

ผลเสียตามมา  ผลดีที่สำาคัญที่สุดได้แก่เทคโนโลยีดิจิทัลช่วยให้อีกหลาย

ด้านก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว  ในด้านการสื่อสาร เราสามารถส่งข่าวสาร

ข้อมูลได้ภายในพริบตาไม่ว่าผู้รับจะอยู่ท่ีมุมไหนของโลก  ความรวดเร็ว

ระดับมหัศจรรย์ของการสื่อสารข้ามพรมแดนนี้เป็นที่มาของคำาว่า  



๘๓

“โลกไร้พรมแดน”   

ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นจากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลนับ

เป็นการเปลีย่นแปลงแบบก้าวกระโดดอกีครัง้  บางทมีีผู้ขนานนามการ

เปลีย่นแปลงนีว่้าเป็นการ “ปฏวิตัข่ิาวสารข้อมลู” ในแนวเดียวกับการ 

“ปฏิวัติอุตสาหกรรม”  การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้นับเป็น “คลื่นลูกที่ 3”  

ส่วนทางด้านผลเสียนั้น ประเด็นส�าคัญยิ่ง ได้แก่ การใช้

ทรพัยากรหมดไปกบัสิง่ทีไ่ม่จ�าเป็นต่อการด�ารงชวีติ  อาวธุยทุโธปกรณ์ถูก 

ปรับเปลี่ยนเป็นแบบใช้เทคโนโลยีใหม่โดยใช้ทรัพยากรมหาศาล  

ประชาชนของทุกประเทศต้องการบริโภค หรือใช้ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นเมื่อ

เกิดเครื่องมือเครื่องใช้ใหม่ๆ ทั้งที่การใช้นั้นไม่จำาเป็นต่อการดำารงชีวิต   

ทุกประเทศจึงเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวเต็มท่ีเพ่ือหวังให้

ประชาชนอยู่ดีกินดีแข่งกัน  การขยายตัวนั้นวัดโดยอัตราการเพิ่มผลผลิต

โดยรวมเป็นหลัก  ผลผลิตดังกล่าวเป็นที่รู ้จักกันในนามของ “จีดีพี”  

ซึ่งจะพูดถึงในบทที่ ๖  

ผลพวงส�าคัญยิ่งที่ตามมา ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของขยะและปฏิกูล

ต่างๆ หลงัการบรโิภค  ของเสียทัง้หลายถกูปล่อยไปในสายน�า้และอากาศ

จนท�าให้น�้าและอากาศเป็นพิษ  สายนำ้าบางแห่งในสหรัฐอเมริกาเคย 

เตม็ไปด้วยขยะจนทำาให้จดุไฟตดิ  บางวนัอากาศรอบๆ นครลอสแองเจลิส 

เป็นพษิมากจนรัฐบาลต้องเตอืนมิให้เดก็และคนชราออกนอกบ้าน  ความ

เป็นพิษอย่างกว้างขวางของสิง่แวดล้อมในสหรัฐอเมริกาเป็นปัจจัยท่ีทำาให้ 

คนหนุ ่มสาวชาวอเมริกันร่วมกันเคลื่อนไหวออกมาประท้วง  กลุ่ม

เคลื่อนไหวในยุคนั้นเป็นที่รับรู้กันในนามของ “ฮิปปี้” (Hippies) ซึ่งมอง

เห็นความเลวร้ายของการบริโภคเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดของสังคมแนว
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บริโภคนิยม    

ฝ่ายคอมมิวนิสต์พ่ายแพ้หลังสู้รบกันอยู่ ๓๖ ปี  สหภาพโซเวียต

แตกสลายกลายเป็น ๑๔ ประเทศเมือ่ปี  ๒๕๓๔  ทกุประเทศยกเลกิระบบ

คอมมิวนิสต์โดยเปลี่ยนการปกครองเป็นระบอบประชาธิปไตยบ้างและ

ระบบเผดจ็การบ้าง  ส่วนทางด้านเศรษฐกจิต่างเปลีย่นมาใช้ระบบตลาดเสรี  

ยกเว้นเกาหลีเหนือ

เม่ือเป็นอภิมหาอำานาจแต่เพียงผู้เดียว สหรัฐอเมริกาก็พยายาม

ตั้งข้อกำาหนดและกฎเกณฑ์ให้ประเทศอื่นทำาตาม ทั้งทางด้านสังคม 

การเมืองและเศรษฐกิจ  สิ่งหนึ่งซึ่งสหรัฐอเมริกาต้องการให้ประเทศอื่น

ทำาคือ เปิดประเทศอย่างกว้างขวางทกุด้าน ให้การค้าและการลงทนุทำาได้

อย่างเสรี โดยมีภาคเอกชนเป็นหัวจักรขับเคลื่อน  เรื่องนี้เป็นที่รู้จักกันใน

นามของ “ฉันทามติแห่งกรุงวอชิงตัน” (Washington Consensus) ซึ่ง

ขับเคล่ือนโดยองค์กรของรัฐบาลอเมริกันและองค์การระหว่างประเทศ 

เช่น กองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) ธนาคารโลก และ

องค์การการค้าโลก  

แม้จะมีความก้าวหน้าสูงทางด้านเทคโนโลยียังผลให้มีเศรษฐกิจ

แข็งแกร่ง แต่สหรัฐอเมริกาค่อยๆ มีปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น  ปัญหา

เหล่านั้นชาวอเมริกันจำานวนมากมองว่าเกิดจากความเสื่อมทราม

ทางศีลธรรมจรรยา  หนึ่งในชาวอเมริกันชั้นนำาท่ีมองเช่นนั้น ได้แก่  

นักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบลชื่อโจเซฟ สติกลิตซ์ (Joseph Stiglitz)  

เขานำาเรื่องมาตีแผ่ในหนังสือของเขาช่ือ Freefall: America, Free 

Markets, and the Sinking of the World Economy  

โจเซฟ สตกิลติซ์ มองว่าสหรัฐอเมริกากำาลังประสบส่ิงท่ีเขาเรียกว่า  



๘๕

“ความขาดดุลทางศีลธรรมจรรยา” (Moral Deficit) อย่างร้ายแรง

จนถึงขั้นวิกฤติแล้ว  

ตวัอย่างสำาคญัท่ีศาสตราจารย์สติกลติซ์นำามาเสนอ ได้แก่ กลโกง

ต่างๆ ในภาคการเงนิของสหรฐัอเมรกิาโดยทีฝ่่ายรฐัเอาหูไปนาเอาตาไปไร่  

จนในที่สุดเกิดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์  ฟองสบู่นั้นปะทุออกมา

เมื่อกลางปี ๒๕๕๑  การปะทุของฟองสบู่นำาไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจในรูป

ของความถดถอยครั้งใหญ่ซึ่งมีความเสียหายร้ายแรงเป็นอันดับสองรอง

จากวิกฤติที่เรียกว่า The Great Depression  วงการต่างๆ มักเรียกการ

ถดถอยครั้งหลังนี้ว่า The Great Recession

อันที่จริงก่อนเกิดฟองสบู่ในภาคอสังหาริมทรัพย์ มีฟองสบู่เกิด

ขึ้นแล้วในตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา  ฟองสบู่นั้นเกิดจากการ

เก็งกำาไรในหุ้นของบริษัทจำาพวกคอมพิวเตอร์และการให้บริการด้าน

อินเทอร์เน็ต  เมื่อปะทุออกมาในปี ๒๕๔๓ เศรษฐกิจก็ถดถอยทันที  แต่

ศาสตราจารย์สติกลิตซ์มิได้อ้างถึงเพราะเป็นความถดถอยไม่ร้ายแรง

เท่ากับปี ๒๕๕๑ 

มีอีกตัวอย่างหนึ่งซึ่งศาสตราจารย์สติกลิตซ์มิได้อ้างถึง ได้แก่ 

จำานวนนักโทษในคุก  สหรัฐอเมริกามีนักโทษในคุกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนเกิน 

2 ล้านคนมาเป็นเวลานานแล้วท้ังท่ีมีประชากรน้อยกว่าหลายประเทศ  

ด้วยเหตุนี้ สหรัฐอเมริกาจึงมีอัตราประชาชนติดคุกมากที่สุดในโลกคือ

เกิน ๗๐๐ คนต่อประชากร ๑ แสนคน  ตามด้วยรัสเซียซ่ึงอัตราอยู่ที ่

ราว ๖๐๐ คนต่อประชากร ๑ แสนคน 

  นอกจากศาสตราจารย์สติกลิตซ์แล้ว ชาวอเมริกันชื่อ คัลเลน 

เมอร์ฟี่ (Cullen Murphy) ได้มองดูความฉ้อฉลและความตกตำ่าทางศีล



๘๖

ธรรมจรรยาว่าคล้ายอาณาจกัรโรมนัก่อนล่มสลายโดยอธบิายไว้ในหนงัสอื

ชื่อ Are We Rome?: The Fall of an Empire and the Fate of 

America  

เมื่อรวมเรื่องนี้เข้ากับเรื่องของศาสตราจารย์สติกลิตซ์ สิ่งที่

ก�าลังเกิดข้ึนในสหรัฐอเมริกามองได้ว่าเป็นการขาดดุลถึงขั้นวิกฤติ

ระหว่างฐานความรู้ที่แสดงออกมาทางความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว

ของวทิยาศาสตร์และเทคโนโลยกีบัฐานทางด้านคณุธรรมซึง่แทนท่ีจะ

แข็งแกร่งขึ้นกลับอ่อนแอลง   

มุมมองของท้ังสองคนนั้นยังไม่มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวาง  

หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจเมื่อฟองสบู่แตกในปี ๒๕๕๑ สหรัฐอเมริกา

พยายามแก้ปัญหาตามแนวคิดเดิมโดยการกระตุ้นให้เกิดกำาลังซื้อผ่าน

มาตรการหลักๆ คือ การลดอัตราดอกเบ้ียลงมาถึงเกือบศูนย์ การทำางบ

ประมาณขาดดุลในระดับสูง และการทุ่มเงินจำานวนมหาศาลเข้าไปใน

เศรษฐกิจ  หลังจากเวลาผ่านไปหลายปี ปรากฏว่ามาตรการเหล่านั้นไม่มี

ผลตามคาด  จริงอยู่เศรษฐกิจหยุดถดถอย แต่ส่วนใหญ่ตกอยู่ในสภาพ

ง่อยเปลี้ยอยู่นาน

ในสภาพที่เศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะง่อยเปลี้ยนั้น ชาวอเมริกัน

ที่รำ่ารวยมิได้เป็นง่อยด้วย  ตรงข้าม พวกเขาสามารถใช้ความได้เปรียบ

ทางเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองสร้างความรำ่ารวยเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อ

เนือ่ง  ผูท้ีไ่ม่สามารถทำาเช่นนัน้ได้เป็นกลุม่ผูม้รีายได้ระดับกลางและระดับ

ตำ่า  ด้วยเหตนุี ้ความเหลือ่มลำา้ในสหรัฐอเมรกิาจงึเลวร้ายยิง่ขึน้ จนถงึกบั

เกดิปรากฏการณ์จำาพวกต่อต้านคนรวย  ตามความเห็นของศาสตราจารย์ 

โจเซฟ สตกิลติซ์ ความเหลือ่มลำา้กำาลงัมส่ีวนทำาให้อนาคตของสหรัฐอเมริกา



๘๗

มืดมน  เขาออกมาเตือนสติชาวอเมริกันด้วยการเขียนหนังสือชื่อ The 

Price of Inequality: How Today’s Divided Society Endangers Our 

Future  คำาเตือนของเขาดูจะยังไม่มีใครฟัง  นโยบายของพรรคการเมือง

ทุกพรรคและรัฐบาลทุกรัฐบาลจึงยังกระตุ้นให้เกิดกำาลังซื้อพร้อมกับ 

การตั้งเป้าหมายให้เศรษฐกิจขยายตัวเพิ่มขึ้นไปแบบไม่หยุดยั้ง  

อย่างไรก็ดี เริ่มมีนักเศรษฐศาสตร์บางคนมองว่าปัญหาของ

สหรัฐอเมริกาเป็นปัญหาของชาวโลกด้วย  ฉะนั้น ถึงเวลาที่จะต้องมอง

หาทางออกใหม่  ในบรรดานักเศรษฐศาสตร์กลุ่มน้อยนี้ มีคนหนึ่งชื่อ  

เจฟฟรี ่แซคส์ (Jeffrey Sachs)  เขาเสนอว่าจะต้องแก้ปัญหาจากการเดนิ

ทางสายกลางอย่างมีสติ  ข้อเสนอของเขามีรายละเอียดอยู่ในหนังสือซึ่ง

พมิพ์ออกมาเมือ่ปี ๒๕๕๔ ชือ่ The Price of Civilization: Reawakening 

American Virtue and Prosperity  ข้อเสนอของเขาแคบกว่าและ

เกิดขึ้นหลังแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเวลานาน จึงอาจมองว่า

เป็นสัญญาณที่ดีท่ีนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำามองเห็นข้อจำากัดของแนวคิด

เศรษฐกจิกระแสหลกัและทางออกเป็นความคดิในแนวเศรษฐกจิพอเพยีง

ข้อเสนอของเจฟฟรี ่แซคส์ จะมชีาวอเมรกินัเหน็ด้วยเพิม่ข้ึนหรอื

ไม่ยังไม่มีการวิจัย หรือสำารวจ  ก่อนเขาพิมพ์หนังสือออกมา มีข้อมูลบ่ง

ชี้ว่า ชาวอเมริกันราวร้อยละ ๒๕ ไม่เห็นด้วยกับการดำาเนินชีวิตตามแนว

บริโภคเพิ่มข้ึนแบบไม่หยุดยั้งและได้เปลี่ยนการดำาเนินชีวิตไปสู่แบบมี

ความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายแล้ว  คนเหล่านี้มองประเทศของตนในแนว

ของพวกฮิปปี้ที่อ้างถึง  อย่างไรก็ดี ยังมีชาวอเมริกันราวร้อยละ ๔๘ ที่

ยึดมั่นแบบไม่สั่นคลอนในแนวการดำาเนินชีวิตตามหลักวัตถุนิยม  ข้อมูล

เหล่านี้มาจากหนังสือเรื่อง The Chaos Point: The World at the 

Crossroads ของ เออร์วิน ลาสซโล (Irvin Laszlo)  
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ความยึดมั่นแบบไม่สั่นคลอนของชาวอเมริกันที่ว่ายิ่งบริโภค

มากเท่าไรยิ่งดีนี้ คือที่มาของสิ่งที่ เรียกกันว่า “ยุคบริโภคนิยม” 

(Consumerism)  มองโดยรวม สภาพของสงัคมอเมรกินัจงึเป็นเสมอืน

สนามรบของการต่อสู้กันระหว่างฝ่ายบริโภคนิยมและฝ่ายต้องการให้

เปลี่ยนไปใช้เหตุผล  ในปัจจุบันนี้ยังไม่มีตัวบ่งชี้แน่นนอนว่าฝ่ายไหน

จะชนะ

ในขณะท่ีเทคโนโลยีดิจิทัลกำาลังก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วและ 

ส่วนหนึ่งถูกนำามาใช้ในการกระตุ้นให้เกิดการบริโภคเพิ่มขึ้นนี้ เทคโนโลยี

แนวใหม่กำาลังเกิดข้ึนด้วย  ผู ้สังเกตการณ์ทางด้านวิวัฒนาการของ

มนษุยชาตบิางคนมองว่าเทคโนโลยแีนวใหม่จะทำาให้เกดิการเปลีย่นแปลง

ใหญ่หลวงแบบก้าวกระโดดอีกครั้งเป็น “คลื่นลูกที่ ๔”

เทคโนโลยแีนวใหม่เกดิจากความรู ้ความเข้าใจและความสามารถ

ในการถอดรหัสพันธุกรรมของส่ิงมีชีวิต  ความสามารถนี้ถูกนำาไปใช้ใน

หลากหลายด้าน เช่น การตัดแต่งพันธุ์พืชบางอย่างให้มีความต้านทาน

โรคและตัดแต่งบางอย่างให้มีธาตอุาหารท่ีร่างกายของเราต้องการมากข้ึน  

ในขณะเดยีวกัน กถู็กนำาไปใช้ในการป้องกนัและรักษาโรคของเราโดยตรง

ด้วย  ในบางกรณีเริม่มกีารสร้างบางส่วนของร่างกายแบบการสร้างอะไหล่

ของเครื่องจักรกลแล้ว  อีกไม่นาน เราจะสามารถเปลี่ยนหลายส่วนของ

ร่างกายได้ไม่ต่างกับการเปลี่ยนอะไหล่ในรถยนต์  

ท้ังหลายท้ังปวงน้ีจะทำาให้มนุษย์เรามีอายุยืนยาวขึ้นแน่นอน  

ส่วนจะอยู่ได้นานเท่าไรยังไม่มีใครคาดเดาจนเป็นที่ยอมรับ  อย่างไรก็

ดี จากนี้ไปอีกไม่นานอาจมีการสำาเนา หรือถอดแบบร่างกายมนุษย์เรา 

เช่นเดียวกับการสำาเนาแกะชื่อ “ดอลลี่” เมื่อปี ๒๕๓๙  จริงอยู่สำาเนา



๘๙

ของแกะตวันัน้ตายหลงัอยูม่าได้ราว ๗ ปี แต่ถ้ามกีารสำาเนาต่อเนือ่งกนัไป  

คนทีเ่ป็นต้นแบบย่อมอยูไ่ด้ต่อไปอกี  ด้วยเหตุนี ้หากมกีารสำาเนาร่างกาย

ของมนุษย์ ผู้ท่ีมีทรัพยากรมากพอสำาหรับใช้จ่ายในการสำาเนาตัวเองได้

อาจอยู่ต่อไปนับหมื่นปี  

อะไรจะเกิดขึ้นเมื่อคนเราอายุยืนถึงหมื่นปีเป็นส่ิงที่น่าขบคิด

และควรจะนำามาพิจารณาอย่างถี่ถ้วน  ในการพิจารณาน้ัน ปัจจัยที่

ประวัติศาสตร์บ่งชี้ว่าสิ่งควรจะตระหนักให้มากที่สุดคงได้แก่ การมอง

ทั้งผลดีและคำาสาปที่เทคโนโลยีใหม่มักนำามาด้วย
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๔  
ผู้หยุดอยู่กับที่และผู้มีความสุข

ผู้งดเดินตามความเปลี่ยนแปลง

 ในขณะท่ีชาวโลกตกอยู ่ท ่ามกลางมนตร์สะกดกำาหนดขึ้น
โดยเทคโนโลยี มีคนบางกลุ่มขนาดเล็กใหญ่ที่ไม่ยอมให้ถูกสะกด เช่น  
กลุ่มชื่อ “สาน” (San หรือ Saan) ซึ่งมีถิ่นฐานอยู่ทางตะวันตกเฉียงใต้
ของทวีปแอฟริกาอันเป็นแหล่งกำาเนิดของมนุษยชาติ  กลุ่มนี้มีสมาชิก  
๘๐,๐๐๐ - ๙๐,๐๐๐ คน  แม้จะถูกคุกคามอย่างหนักจากกลุ่มชนที ่
ดำาเนินชีวิตด้วยเทคโนโลยีใหม่และนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการไล ่
พวกเขาออกจากแผ่นดนิของบรรพชน ส่วนหนึง่ของคนกลุม่นีย้งัต่อสูเ้พือ่
อยูต่่อไปด้วยการดำาเนนิชวีติแบบดัง้เดมิ นัน่คอื ยงัเกบ็ของป่าและล่าสตัว์ใน 
แนวทีบ่รรพบรุษุของพวกเขาทำากนัมานบัหมืน่ปี  ภายในกลุม่นีซ้ึง่มกีลุม่ย่อย 
กระจัดกระจายอยู่ในหลายประเทศ กลุ่มที่อาศัยอยู่ในย่านทะเลทราย
คาลาฮารีของประเทศบอตสวานาอาจเป็นที่รู้จักกันมากที่สุด เนื่องจาก
มีผู้เข้าไปศึกษาและทำาสารคดีออกมาเสนอทางสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่อง

 ในด้านปัจจยัสี ่ชาวคาลาฮารียงัแสวงหาอาหารด้วยการเกบ็ของ
ป่าและล่าสัตว์  ผู้หญิงหาเก็บผลไม้หลากหลายชนิด เก็บแมลงรวมท้ัง
ตั๊กแตน ปลวก ผีเสื้อ ดักแด้และแมลงปีกแข็งต่างๆ และไข่นกกระจอก
เทศพร้อมทั้งขุดหาหัวพืชต่างๆ ด้วยกิ่งไม้ที่เสี้ยมให้แหลม  ส่วนผู้ชายใช้
ธนูที่ปลายอาบสารพิษจากแมลงบางชนิดยิงสัตว์ป่าเล็กใหญ่ในท้องถิ่น  
พวกเขายงัใช้เครือ่งแต่งกายทีท่ำาจากหนงัสัตว์เป็นหลัก  ส่วนทีพั่กมกัเป็น
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จำาพวกเพงิชัว่คราวซ่ึงย้ายไปตามฤดกูาลและมกัตัง้อยูน่านๆ รอบบ่อนำา้ใน
ฤดูแล้ง  ใบไม้และรากไม้ที่หาได้รอบตัวเป็นยารักษาโรค  

ชาวสานในทะเลทรายคาลาฮารีไม่ปลูกพืช หรือเลี้ยงสัตว์ไว้เป็น
อาหาร ไม่มีโรงเรียนเพื่อเขียน อ่าน และถ่ายทอดความรู้ ไม่มีเครื่องมือ
เครื่องใช้ที่เป็นเครื่องจักรกล หรือที่ต้องอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัล  ฉะนั้น 
จึงอาจมองได้ว่ากลุม่นีห้ยดุอยูก่บัทีม่านานนบัหม่ืนปีต้ังแต่ก่อนมนษุย์เรา
รู้จักปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ หรือก่อนการเกิดยุคเกษตรกรรม  พวกเขาจะ
มีความสุขกายสบายใจมากน้อยเพียงไรไม่เป็นที่ประจักษ์ เนื่องจากไม่มี
การวิจัยอย่างลึกซึ้ง  แต่อาจอนุมานได้ว่าพวกเขามีความพอใจในระดับ
หนึง่ จงึไม่ปรบัเปลีย่นวถิชีวีติไปตามชาวโลก แม้รัฐบาลจะพยายามให้ท�า
ทั้งด้วยวิธีจูงใจและด้วยการใช้วิธีบังคับขู่เข็ญก็ตาม 

(พรานของชาวคาลาฮารี)

 อีกกลุ ่มหนึ่งรวมอยู ่ในผู ้อพยพจากยุโรปไปอยู ่ในทวีป
อเมริกาเหนือเมื่อครั้งโลกยังตกอยู่ในยุคเกษตรกรรม  กลุ่มนี้มีชื่อว่า 
“อามชิ” ซึง่เคยตัง้ถิน่ฐานอยูใ่นสวิตเซอร์แลนด์ต่อกบัเยอรมนใีนปัจจบุนั  
พวกเขาถูกกดดันทางด้านศาสนา เนื่องจากในช่วงนั้นศาสนาคริสต์กำาลัง
แตกแยกกันอย่างรุนแรง  ความแตกแยกครั้งนั้นนำาไปสู่การก่อต้ังนิกาย
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โปรเตสแตนต์ข้ึนเป็นทางเลือกสำาหรับผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับแนวปฏิบัติของ
นิกายโรมันคาทอลิก  

หลังจากอพยพไปอยู ่ในอเมริกา ชาวอามิชส่วนใหญ่ไปตั้ง 
หลกัแหล่งอยูท่างตอนใต้ของมลรฐัเพนซลิวาเนยีในปัจจุบนั  ตอนนีพ้วกเขา 
ได้แยกย้ายกนัไปอยูใ่นหลายรฐัและบางส่วนไปอยูใ่นแคนาดา  ชาวอามชิ
ที่อยู่ในสหรัฐอเมริกามีราว ๓ แสนคน หรือตำ่ากว่าร้อยละ ๐.๑ ชองชาว
อเมริกัน  ชาวอามิชยังดำาเนินชีวิตแบบดั้งเดิมเช่นเดียวกับเมื่อคร้ังยังอยู่
ในยุโรป กล่าวคือ ไม่ใช้เทคโนโลยีใหม่ในบ้านไม่ว่าจะเป็นเครื่องจักรกล 
เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือคอมพิวเตอร์

 การไม่ใช้เครื่องจักรกล ยังผลให้ชาวอามิชไปไหนมาไหนด้วย 
รถม้าและไถไร่ไถนาด้วยการใช้ม้าและลาลากไถ  นอกจากจะไม่ใช้
เครื่องจักรกลใดๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่สมัยการปฏิวัติอุตสาหกรรมแล้ว  
พวกเขายังไม่ใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือเครื่องไม้ที่ต้องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน 
อีกด้วย  พวกเขาจึงดำาเนินชีวิตตามแนวคิดที่เสมือนอยู่สุดขั้วอีกด้านหนึ่ง
กับขั้วที่ชาวอเมริกันโดยทั่วไปใช้กันอยู่

 แนวคิดของชาวอามิชวางอยู่บนฐานของศาสนาคริสต์ตามการ
ตีความของนักคิดในยุคก่อนการเกิดเครื่องจักรกล  พวกเขาเช่ือมั่นใน
การอยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเล็กๆ ซึ่งทำามาหากินกับพ้ืนดินและสัตว์เล้ียง  
สมาชกิของชมุชนพึง่พาอาศยักนั  ฉะนัน้ เมือ่เกดิเทคโนโลยใีหม่ในรูปของ
เครื่องจักรกล พวกเขามองว่าไม่จำาเป็นต้องใช้ เพราะปัจจัยหลักๆ คือ (๑) 
พวกเขาดำาเนินชีวิตอยูไ่ด้เป็นอย่างดโีดยไม่มเีครือ่งจกัรกลมาตัง้แต่รุน่ปูย่่า
ตาทวดโดยใช้ความรูท้ีส่บืทอดกนัมาจนได้ชือ่ว่าเป็นเกษตรกรทีเ่ชีย่วชาญ
ทีส่ดุ  และ (๒) เนือ่งจากพวกเขาผลติเครือ่งจักรกลเองไม่ได้  ถ้าจะใช้ต้อง
ซื้อจากผู้อื่นซึ่งผิดหลักการพึ่งพาตนเองของชุมชน  
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บ้านของชาวอามิชตั้งกระจัดกระจายอยู่ในไร่ในนาของตนเอง
ซึ่งเชื่อมด้วยถนนเล็กๆ  เวลาไปไหนมาไหน พวกเขาใช้รถม้า หรือเดิน  
เมื่อออกไปนอกชุมชนเท่านั้น พวกเขาจึงจะขึ้นรถยนต์โดยสารท่ีวิ่งผ่าน
ย่านชุมชน  สำาหรับด้านไฟฟ้าและสิ่งอำานวยความสะดวกอื่นๆ พวกเขา
ไม่ใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน  แสงสว่างมาจากธรรมชาติและตะเกียงลาน  เตา
ในครัวและเตาสำาหรับทำาความอุ่นในบ้านเป็นเตาฟืน ไม่มีโทรศัพท์ ไม่มี
เครื่องเล่นแผ่นเสียง ไม่มีโทรทัศน์ เครื่องปรับอากาศ พัดลม หรือตู้เย็น  
ฉะน้ัน ภายในบ้านจึงโล่งมากเนื่องจากพวกเขาไม่นิยมสะสมวัตถุต่างๆ  
ภายนอกบ้าน ตามศูนย์กลางชุมชนอาจมีโทรศัพท์ตู้ตั้งอยู่  ในร้านค้ามี
ไฟฟ้าและโทรศัพท์ใช้  ร้านค้าที่ตั้งอยู่ตามศูนย์กลางของย่านอามิชอาจ
ไม่ใช่พวกเขาเป็นเจ้าของ หากเป็นของคนอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งไม่เคร่งครัดทาง
ศาสนาแบบพวกเขา  กลุ่มน้ีมีช่ือว่า “เมนโนไนท์” (Mennonite) หรือ
อาจจะเป็นใครก็ได้ที่เข้าไปลงทุนทำาธุรกิจ

 ส่วนการแต่งกาย ผู้ชายไว้เครา สวมหมวกปีกกว้าง สวมกางเกง
สีดำา หรือเทาเข้ม สวมเสื้อกั๊กทับเสื้อเชิ้ตสีพ้ืน สวมรองเท้าสีดำา หรือ 
สีนำ้าตาล  ส่วนผู้หญิงสวมชุดเสื้อติดกระโปรงสีพ้ืน สวมผ้ากันเปื้อนยาว
ตลอดตัว และสวมหมวกผ้าไม่มีปีก หากมีสายผูกไว้ใต้คางอันเป็นการ
เก็บผมไว้อย่างมิดชิด

 การแต่งกายเช่นนั้นเป็นไปตามแนวคิดพ้ืนฐานอันสำาคัญยิ่ง
ของพวกเขา กล่าวคือ จะต้องไม่ทำาตัวโดดเด่น ไม่แปลกแยก ไม่ทรนง  
ไม่โอ้อวด ไม่ชงิด ี ฉะนัน้ การแต่งกายจงึคล้ายกนัหมดโดยใช้สพีืน้ๆ ตดัเยบ็ 
แบบง่ายๆ และไม่ใช้แม้แต่ซิปรูดแทนกระดุม  ผู้หญิงนุ่งห่มแบบหลวมๆ 
โดยเน้นความสะดวกสบาย ไม่เน้นความแตกต่างทางรูปร่างของบคุคล จะ
อ้วนหรอืผอมไม่มคีวามสำาคัญ และไม่แต่งหน้า ทาปาก ดดัผม หรอืแต่งเลบ็ 
ให้มีความโดดเด่น  ผมที่ผูกมวยไว้ใต้ผ้าคลุม หรือหมวกทำาให้สะดวก 
แก่การทำางาน  



๙๔

ผูห้ญิงชาวอามิชมคีวามรับผดิชอบในครอบครัวสูงมาก  นอกจาก
งานภายในบ้านและการเลีย้งดลูกูแล้ว เธอยงัทำางานในไร่ในนากบัสามอีกี
ด้วย  ในบางกรณียังต้องเลี้ยงดูพ่อแม่ท่ีแก่เฒ่าเพิ่มอีก  ด้วยเหตุนี้ เมื่อ 
แยกเรือน ลูกสาวคนโตจึงมักปลูกบ้านอยู่ในบริเวณเดียวกับพ่อแม่  

ส่วนผู้ชายก็สวมเสื้อผ้าแบบตัดเย็บง่ายๆ ในแนวเดียวกันหมด  
ผู้ใหญ่ไว้เคราเพราะจะได้ไม่ต้องใช้เวลาโกนทุกเช้าเพื่อให้เกลี้ยงเกลา
หมดจด  นานๆ ตัดเคราครั้งประหยัดเวลาได้มาก

(ครอบครัวอามิช)

 สำาหรับการพึ่งพาอาศัยกันนั้น พวกเขาทำากันในหมู่ญาติและ 
ในกลุม่เลก็ๆ ประกอบด้วย ๒๕ - ๓๕ ครอบครวั  เม่ือประชากรในกลุม่เพิม่ขึน้
จนเกินกว่านัน้ พวกเขาจะแยกออกเป็นกลุม่ใหม่เพือ่ให้ง่ายแก่การบริหาร
จัดการและการทำากิจกรรมร่วมกัน  กิจกรรมที่ทำาร่วมกันทั้งกลุ่มเป็นการ
ฟังเทศน์จากบาทหลวงในวันอาทิตย์ของทุกๆ สองสัปดาห์  แต่ละกลุ่มมี
บาทหลวงที่พวกเขาเลือกกันขึ้นมา  แต่พวกเขาไม่มีโบสถ์เช่นนิกายอื่น  
หรือบรเิวณวัดเช่นศาสนาพทุธ หากหมนุเวียนกันใช้บรเิวณบ้าน หรอืโรงนา



๙๕

ของสมาชิกเป็นสถานที่ฟังเทศน์โดยสมาชิกหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพ   
การเทศน์แต่ละครั้งทำากันนาน ๓ - ๔ ชั่วโมง และสมาชิกทุกคนเข้าฟัง
รวมทั้งเยาวชนด้วย  

การไม่มีบริเวณวัด หรือโบสถ์นั้น มาจากความคิดพ้ืนฐานของ
ชาวอามิชที่ว่า ศาสนาไม่ขึ้นอยู่กับวัตถุใดๆ หากขึ้นอยู่กับการปฏิบัติตาม
คำาสอนของศาสดาอย่างเคร่งครัด  ฉะนั้น พวกเขาจะไม่มีแม้แต่รูปวาด
ของศาสดา หรือไม้กางเขน

 สมาชิกในแต่ละกลุ่มช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เช่น เมื่อมีการสร้าง
โรงนาก็จะมาช่วยกันในแนวที่ชาวไทยเรียกว่า “ลงแขก”  หากสมาชิก
เจ็บป่วยข้ึนมาในช่วงฤดูไถหว่านจนทำางานไม่ได้ สมาชิกจะรวมตัวกันมา
ไถให้  ลกูเป็นผูด้แูลพ่อแม่ทีแ่ก่เฒ่า  ฉะนัน้ พวกเขาจะไม่เข้าร่วมโครงการ
ประกันสงัคมของรฐับาลและไม่ซ้ือประกนัจากคนภายนอก  พวกเขายอม
จ่ายภาษีรายได้ แต่จะไม่รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล

 อาชีพหลักของชาวอามิชได้แก่การทำาเกษตรอินทรีย์แบบ 
ผสมผสาน  ส่วนหนึง่ทำาไว้ขายและอกีส่วนหนึง่เก็บไว้เป็นอาหารและการ
ใช้งานในครอบครัว  อาชีพอื่นก็มีบ้าง เช่น ช่างไม้ ช่างเหล็ก และคนงาน
ก่อสร้างซึง่ออกไปทำางานนอกชุมชน  ในกรณทีีพ่วกเขาเป็นผูป้ระกอบการ  
ธุรกิจจะเป็นขนาดเล็กที่จ้างคนงานไม่มาก เช่น ทำาเตาผิง ทำาเครื่องเรือน 
ทำารถม้า และทำากิจการร้านค้าในชุมชน  ทั้งที่ไม่มีการศึกษามากนัก  
พวกเขามักทำาธุรกิจสำาเร็จอย่างน่าอัศจรรย์  

โดยทัว่ไปในสหรฐัอเมรกิา ธรุกจิก่อตัง้ใหม่ส่วนใหญ่จะไปไม่รอด   
ราวร้อยละ ๖๐ อยู่ได้ไม่ถึง ๕ ปี  ส่วนธุรกจิทีช่าวอามชิก่อตัง้ข้ึนมา หลงัเวลา
ผ่านไป ๕ ปี เพยีงร้อยละ ๕ เท่านัน้ท่ีต้องเลกิกจิการ  เรือ่งดังกล่าวมผีูเ้ข้าไป
ศกึษาชมุชนชาวอามชิอย่างละเอยีดและน�ามาเล่าไว้ในหนงัสือชือ่ Success  
Made Simple: An Inside Look at Why Amish Businesses Thrive  



๙๖

ปัจจัยที่ทำาให้ธุรกิจของชาวอามิชประสบความสำาเร็จสูงได้แก่ 
พวกเขาเข้าใจในสิง่ทีเ่ขาผลติอย่างลกึซึง้ เน้นคณุภาพของผลผลิต ซ่ือตรง
ต่อลูกค้าและผู้ส่งวัตถุดิบให้ และดูแลคนงานเป็นอย่างดีโดยยึดความมี
ศกัดิศ์รขีองมนษุย์เป็นหลกั  การดูแลคนงานดส่ีงผลให้ผลงานทีพ่วกเขาทำา
ออกมาด ี ความซือ่ตรงส่งผลให้เกดิความสมัพนัธ์อนัดกีบัผูท้ีส่่งวตัถดุบิให้
และลูกค้าที่พอใจบอกกันต่อๆ ไปถึงคุณภาพของงานและผู้ประกอบการ   
อย ่างไรก็ดี ชาวอามิชจะไม ่ขยายกิจการออกไปเป ็นขนาดใหญ่ 
เฉกเช่นบริษัทที่มีอยู่ทั่วไปในสหรัฐอเมริกา  

สำาหรับในด้านการศึกษา แนวคิดของชาวอามิชคือ เด็กเรียนรู้
สารพดัอย่างจากในบ้านรวมทัง้การทำางานในไร่ในนา  อย่างไรกด็ ีทกุกลุม่
จะมโีรงเรยีนเป็นของตนเอง  โรงเรยีนมกัเป็นอาคารทีม่ห้ีองโถงขนาดใหญ่
ห้องเดียว  บางแห่งอาจมีห้องทำางานของครูด้วย  ห้องนำ้าห้องส้วมมักอยู่
ข้างนอก มีบ่อนำ้านอกอาคารพร้อมเครื่องสูบนำ้าชนิดโยกด้วยมือ และมี
สนามเด็กเล่นรอบๆ อาคาร  ในห้องโถงมีกระดานดำาอยู่หน้าห้องและ
โต๊ะครู  กลางห้องมีโต๊ะเก้าอี้ของนักเรียนซึ่งทุกชั้นเรียนรวมกันหมดจาก
ชั้น ๑ - ๘ ไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กหรือเด็กโต  ชั้นสูงสุดของเขาเท่ากับระดับ 
ม. ๒ ของไทย  อย่างไรกดี็ จำานวนเดก็จะมไีม่มากเพราะมาจากครอบครัว
ในกลุ่มเดียวซึ่งมีสมาชิกไม่เกิน ๓๕ ครอบครัว  

การเรียนการสอนมีครูคนเดียวและมีครูผู้ช่วยอีกตามจำานวนที่
คณะกรรมการของชุมชนจะตกลงกัน  หลักสูตรก็คล้ายกับโรงเรียนทั่วไป 
ยกเว้นเด็กจะเริ่มเรียนพูดและเขียนภาษาอังกฤษในโรงเรียนเนื่องจากใน
บ้านพวกเขาใช้ภาษาเยอรมันสื่อสารกัน  ชาวอามิชได้รับการยกเว้นเรื่อง
การศึกษาภาคบังคับของสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องเรียนถึงชั้นเทียบเท่ากับ
ชั้น ม. ๖ ของไทย  หลังจากเด็กเรียนจบชั้น ๘ ของเขาแล้ว เด็กอาจไป
ฝึกงานอาชีพกับสมาชิกในชุมชน เช่น ช่างไม้ ช่างเหล็ก  แต่เด็กส่วนใหญ่
จะออกไปทำางานในไร่ในนา หรอืในอาชพีเดยีวกับพ่อแม่  เมือ่โตเป็นผูใ้หญ่  



๙๗

เขาอาจตัดสินใจออกไปใช้ชีวิตแนวอื่น  หากทำาเช่นนั้น เขาจะต้องออก
จากชุมชนไป  ข้อมูลบ่งว่า เด็กกว่าร้อยละ ๘๐ เลือกดำาเนินชีวิตอยู่ใน
ชุมชนอามิชตามพ่อแม่

ส่วนครูมีความรู้พื้นฐานที่ระดับชั้น ๘ หรือ ม. ๒ ของไทย  แต่
จะถูกส่งไปอบรมและเป็นครูผู้ช่วยมาก่อน  พวกเขามีตำาราและวารสาร
ทางวิชาการที่ทำาขึ้นสำาหรับครูอามิชโดยเฉพาะเช่นเดียวกับรายงานข่าว  
แบบเรียน และหนังสืออ่านทั่วไปที่พิมพ์ขึ้นสำาหรับสมาชิกในชุมชน 

ชาวอามชิต้องการให้เดก็เรยีนเพยีงเท่านัน้เพราะมองว่าเพยีงพอ
สำาหรบัการดำาเนนิชวีติของพวกเขาแล้ว การเรียนมากกว่านัน้มแีต่จะทำาให้
ผูเ้รยีนเปลีย่นจากผูอ่้อนน้อมถ่อมตนไปเป็นคนทรนงและยกตนเหนอืผูอ้ืน่

(โรงเรียนอามิช)



๙๘

การดำาเนินชีวิตของชาวอามิชเป็นที่สนใจของชาวอเมริกันท่ัวไป  
แต่ชาวอเมริกันเหล่านั้นมักผ่านไปดูหมู่บ้านและแนวการดำาเนินชีวิตของ
ชาวอามิชโดยไม่สนใจทีจ่ะนำาไปปรบัใช้ ทัง้ทีม่ข้ีอมลูท่ีน่าจะบ่งชดัว่า ชาว
อามิชมีความสุขกายสบายใจไม่น้อยกว่าชาวอเมริกันกลุ่มอื่น  หรืออาจ 
มองได้ว่าดีกว่าด้วยซำ้า ทั้งนี้ เพราะชาวอามิชโดยทั่วไปมีสุขภาพดี ไม่มี
หนี้สิน ไม่มีความล้มละลายและไม่หย่าร้างกัน  ชาวอามิชแทบไม่เป็นโรค
จำาพวกซมึเศร้า  นอกจากน้ัน พวกเขายงัเป็นมะเรง็ในอตัราตำา่กว่าครึง่ของ
ชาวอเมริกันทั่วไปอีกด้วย  

ปัจจัยที่ทำาให้ชาวอามิชสุขภาพดีมีหลายอย่าง รวมทั้งการอยู่
กับอากาศบริสุทธิ์ การได้ออกกำาลังกายควบคู่กันไปกับการทำางาน การ
รับประทานอาหารที่ปราศจากสารเคมี การสูบบุหรี่และดื่มสุราน้อยท้ัง
ที่ศาสนาไม่ห้าม การมีความอบอุ่นทั้งในบ้านและในชุมชน  มองโดยรวม
จึงอาจสรุปได้ว่า การมีสุขภาพดีเป็นปัจจัยสำาคัญของการมีความสุข อัน
เป็นการยนืยนัคำาพงัเพยของเราท่ีว่า “ความไม่มโีรคเป็นลาภอนัประเสรฐิ”

สองกลุ ่มที่กล่าวถึงแล้วนั้นเกิดข้ึนต้ังแต่เมื่อคร้ังโลกยังไม่มี
เทคโนโลยทีีเ่ราคุน้เคยกนัในปัจจุบนั  กลุม่แรกเป็นตัวอย่างของการดำาเนิน
ชวีติในสมยัดกึดำาบรรพ์ก่อนเกดิการรูจ้กัปลกูพชืและเลีย้งสตัว์  กลุม่ทีส่อง
เป็นตวัอย่างของการดำาเนนิชวีติในยคุท่ีมกีารปลกูพชืและเลีย้งสตัว์ แต่ยงั
ไม่เกดิเครือ่งจกัรกล  พวกเขาไม่เปลีย่นแนวดำาเนนิชวีติ แม้เทคโนโลยใีหม่
จะช่วยให้ทำาได้อย่างมีประสิทธิภาพขึ้น ทั้งนี้ เพราะมองว่าสิ่งที่ได้มาอาจ
ไม่เท่าสิง่ทีต้่องเสยีไป เช่น การทำาลายสิง่แวดล้อมและความแตกสลายของ
ชุมชนทำาให้ผู้คนไร้ความอบอุ่น  

ในปัจจุบัน มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่งเกิดขึ้นในหลายภาคส่วนของโลก  
พวกเขาใช้เทคโนโลยีร่วมสมัยแต่พยายามมิให้ถูกเทคโนโลยีครอบงำาจน
ทำาให้สิ่งแวดล้อมถูกทำาลายและสังคมไร้ความอบอุ่น  



๙๙

ในสหรัฐอเมริกาซึ่งนำาหน้าทางด้านเทคโนโลยีร่วมสมัยส่งผลให้
สังคมเปลี่ยนไปอย่างรวดเร็ว มีคนรุ่นใหม่ซึ่งมองเห็นอันตรายของความ
เปลี่ยนแปลงนั้นโดยเฉพาะการแตกสลายของชุมชนและการทำาลาย 
สิ่งแวดล้อม  ส่วนหนึ่งของคนกลุ่มนี้ออกมาเคลื่อนไหวซ่ึงครั้งหนึ่งเรียก
รวมๆ กันโดยท่ัวไปว่า “ฮิปปี้” ดังท่ีอ้างถึงในบทที่ ๓  พวกเขาผลักดัน
ให้การบริโภคลดลงเนื่องจากมองว่าการบริโภคมากเกินไปจะทำาให้เกิด
ความไม่ย่ังยืน  วิธีหน่ึงซึ่งพวกเขาใช้ในเวลาต่อมา ได้แก่ การรวมตัวกัน
ตั้งประชาคม หรือชุมชนที่มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่ายขึ้น  การยึดความ
เป็นอยู่แบบเรียบง่ายอาจมองได้ว่าย้อนยุค

ชุมชนดังกล่าวมักมีขนาดเล็กซ่ึงมีท้ังแบบอิงศาสนาแนวชาว 
อามิชและแบบไม่อิงศาสนา  ส่วนใหญ่เป็นชุมชนที่ไม่อิงศาสนาซึ่งวิวัฒน์
ต่อมาเป็นหลายกลุม่ย่อยท่ีมช่ืีอต่างกัน เช่น “หมูบ้่านนเิวศ” (ecovillage) 
“บ้านรวม” (cohousing) “ประชาคม” (commune) และ “สหกรณ์” 
(co-op)  จะชื่ออะไรก็ตาม ชุมชนเหล่านี้มักมีองค์ประกอบในการดำาเนิน
ชีวิตคล้ายคลึงกันรวมทั้งการแบ่งงานกันทำา มีความเป็นอยู่แบบเรียบง่าย 
ใช้ของกลางร่วมกนั รบัประทานอาหารร่วมกนัเป็นประจำา พยายามบริโภค
ตามความจำาเป็นโดยมุง่เน้นการบรโิภคเฉพาะส่ิงทีเ่ป็นมติรต่อระบบนเิวศ 
และใช้ระบอบประชาธิปไตยตัดสินใจในกิจการของชุมชน  บางชุมชนมุ่ง
พึ่งพาอาศัยทรัพยากรภายในชุมชนจนถึงขนาดตัดไฟฟ้าจากภายนอก
แล้วผลิตไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนข้ึนมาแทน  รายงานบ่งว่าชุมชน
แนวนี้มีจำานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ทั้งที่มีจำานวนหนึ่งซึ่งอยู่ได้ไม่นานก็มีอัน
ต้องล้มเลิกไปด้วยปัจจัยต่างๆ กัน  ณ วันนี้ ในสหรัฐอเมริกามีชุมชนแนว 
ดงักล่าวอยูร่าว ๑,๒๐๐ แห่ง กระจดักระจายอยูท่ัง้ในเมอืง ตามชานเมอืง
และในชนบท 

ตวัอย่างของชมุชนแนวนีม้อียูใ่นรัฐเวอร์จิเนยีชือ่ “ชุมชนต้นโอ๊ค
คู”่ (Twin Oaks Community) ซ่ึงมขีนาดใหญ่กว่าชมุชนแนวเดียวกนัโดย



๑๐๐

ทัว่ไปและอยูม่าได้ยาวนาน  ชุมชนน้ีก่อตัง้เมือ่ปี ๒๕๑๐ อนัเป็นช่วงท่ีกลุม่
ฮิปปี้เคลื่อนไหวอย่างเข้มข้นโดยผู้ร่วมอุดมการณ์ ๘ คนด้วยกัน  พวกเขา
เช่าไร่ยาสูบเก่าราว ๒๗๕ ไร่ได้ในราคาถูกเนื่องจากเจ้าของไร่ไม่ต้องการ
ทำาไร่ต่อไปและมองเห็นความสำาคัญของการทดลองปรับเปลี่ยนวิถีชีวิต
แนวอเมริกัน  ไร่นั้นอยู่ห่างจากกรุงวอชิงตันไปทางตะวันตกเฉียงใต้ราว 
๑๕๐ กโิลเมตร  ชมุชนนีไ้ม่มกีารองิศาสนา  สมาชกิจะนบัถอืศาสนาอะไร
ก็ได้ แต่ต้องให้ความสำาคัญต่อหลักการของชุมชนได้แก่ ความร่วมมือกัน 
การเท่าเทียมกัน การแบ่งปันกัน การยึดสันติวิธี และการมุ่งสู่ความยั่งยืน

หลังจากใช้เวลาลองผิดลองถูกอยู่หลายปี ชุมชนนี้จึงพบวิธีที่
อาจมองได้ว่าเป็นทางสายกลางระหว่างโลกบริโภคนิยมของสังคมอเมริกนั
และโลกแห่งอุดมการณ์ท่ีพวกเขาจินตนาการไว้ในตอนต้น  ความสำาเร็จ 
ส่งผลให้ชุมชนนี้ซื้อที่ดินอันเป็นไร่ยาสูบเก่านั้นได้  หลังจากนั้นก็ค่อยๆ 
ขยายออกไปอย่างต่อเนือ่งจนในขณะนีม้ทีีดิ่นกว่า ๑ พันไร่อยูใ่นทำาเลดีซ่ึง
มทีัง้ป่าไม้ ทีร่าบและลำาธาร  ในทีด่นินัน้ ชมุชนสามารถผลิตอาหารอินทรีย์
ได้อย่างเพียงพอ ทั้งอาหารจำาพวกพืชและเนื้อสัตว์ เนื่องจากสมาชิกมีทั้ง
ผู้รับประทานอาหารมังสวิรัติอย่างเคร่งครัดและผู้รับประทานเนื้อ  

ในปัจจุบัน ขนาดของชุมชนประกอบด้วยผู้ใหญ่ราว ๑๐๐ คน
และเด็กอีกราว ๒๐ คน  พวกเขาเปิดรับสมาชิกใหม่เมื่อจำานวนสมาชิก
ลดลง  ก่อนเข้าเป็นสมาชิก ผู้สมัครจะต้องผ่านการทดลองใช้ชีวิตอยู่ใน
ชุมชนเป็นเวลา ๓ สัปดาห์และสมาชิกยอมรับว่าจะอยู่ต่อไปกับพวกเขา
ได้อย่างราบรื่น  การเข้าเป็นสมาชิกไม่เสียค่าใช้จ่าย  ในกลุ่มนี้ไม่มีใคร
เป็นหัวหน้าใหญ่ หากใช้การปรึกษาหารือกันจนได้ฉันทามติ  ในกรณีที่มี
ผูต้้องการเข้าเป็นสมาชกิรออยูเ่ป็นจำานวนมาก พวกเขาจะพจิารณาขยาย
ชุมชนโดยสร้างที่อยู่อาศัยเพิ่มขึ้น

ณ วันนี้ ชุมชนมีบ้านแบบอยู่ร่วมกันแนวหอพัก ๗ หลัง โดยทุก
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คนมีห้องของตัวเอง อาคารสำาหรับเด็ก ๑ หลัง อาคารศูนย์กลาง ๑ หลัง
ซึง่รวมทัง้ห้องครวัและห้องอาหาร และอาคารอืน่ๆ ทีใ่ช้สำาหรับทำางานของ
ชุมชน  อาคารใช้พลังงานจากแสงแดดและจากไม้โดยไม่มีการใช้เครื่อง
ปรับอากาศให้เย็นในช่วงฤดูร้อน  

สมาชิกใช้เวลาเท่าๆ กันในการผลิตสินค้าและบริการเพื่อหาราย
ได้และเพื่อใช้ในชุมชน  คนหนึ่งจะทำางาน ๔๒ ชั่วโมงต่อสัปดาห์  งานหา
รายได้ประกอบด้วยการผลิตเปลญวน เครื่องเรือน เต้าหู้ เมล็ดพันธุ์พืช  
และการทำาดัชนีหนังสือ  รายได้ทั้งหมดส่งเข้ากองกลางและได้รับการ
ยกเว้นจากภาษีเงินได้ตามกฎหมายองค์กรไม่แสวงหากำาไร  ส่วนงาน
ของชุมชนได้แก่การทำาสวนครัว การเลี้ยงวัวนม การทำาอาหาร การเลี้ยง
เด็ก การทำาความสะอาด และการซ่อมแซมอาคารและเครื่องมือเครื่อง
ใช้  สมาชิกหมุนเวียนกันทำางานเหล่านี้และได้รับปัจจัยสี่ครบถ้วนจาก
ส่วนกลางแถมด้วยเงินอีกจำานวนหนึ่งซึ่งในปัจจุบันอยู่ที่ ๗๕ ดอลลาร์ต่อ
เดอืนสำาหรบัใช้ในกจิส่วนตวั  ชมุชนมรีถยนต์ ๑๘ คนั ประกอบด้วยรถเก๋ง 
รถกระบะ และรถบรรทุก เพื่อใช้ในกิจของชุมชน โดยสมาชิกไม่มีรถยนต์
ส่วนตัว  นอกจากนั้น ยังมีจักรยานอีกจำานวนหนึ่งด้วย   

ชุมชนพยายามพึ่งตนเองเป็นส่วนใหญ่  แต่มิได้ตัดขาดจากโลก
ภายนอกแบบสมบูรณ์  เด็กจะเลือกเรียนอยู่กับบ้านซึ่งสอนโดยสมาชิก
ของชุมชน หรือไปเรียนในโรงเรียนรัฐบาลในย่านใกล้เคียงก็ได้  ชุมชน
ห้ามมีโทรทัศน์ แต่มีระบบอินเทอร์เน็ตให้สมาชิกใช้  

ความมุง่มัน่ในการด�าเนนิชวีติแบบเรียบง่ายและใช้ทรัพยากรเพ่ือ
สนองความจ�าเป็นเท่านัน้มผีลดอีย่างมนียัส�าคญัเมือ่เปรยีบเทยีบกบัชมุชน
อเมริกันในย่านใกล้เคียง นั่นคือ ผลการศึกษาสรุปว่า โดยเฉลี่ยสมาชิก
แต่ละคนใช้น�้ามันรถยนต์และไฟฟ้าน้อยกว่าเพ่ือนบ้านร้อยละ ๗๐ และ 
๘๐ ตามล�าดับ   
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ณ วันนี้ สมาชิกในชุมชนมีความเช่ือมั่นในการดำาเนินชีวิต 
แบบเรียบง่ายที่ใช้เทคโนโลยีจากยุคคลื่นลูกที่ ๑ ถึงคลื่นลูกที่ ๓ ของตน   
ผู ้ สนใจในวิ ถีชี วิตของพวกเขาอาจเข ้ า ไปอ ่ านรายละเ อียดได  ้
ในเว็บไซต์ http://www.twinoaks.org หรือขอนัดไปเยี่ยมชม  
โดยชุมชนขอค่าพาชม 5 ดอลลาร์สำาหรับเวลาราว 3 ชั่วโมง  ทุกฤดูร้อน  
พวกเขารับเป็นเจ้าภาพจัดงาน ๒ งานเพื่อพูดคุยกันด้านบทบาท 
ของสตรีและด้านการดำาเนินชีวิตแนวประชาคมสำาหรับผู ้ที่อาศัย 
อยู ่ ในชุมชนแนวเดียวกันและผู ้สนใจจากภายนอก  ยิ่ งกว ่านั้น  
ยังมีการออกไปสนับสนุนการตั้งชุมชนใหม่ในท้องถ่ินอื่นรวมท้ัง 
ในต่างรัฐอีกด้วย  

หลงัจาก ๕๐ ปี ชมุชนต้นโอ๊คคูน่ีด้จูะมคีวามยัง่ยนืตามอดุมการณ์
ซึ่งปรับเปลี่ยนให้เป็นไปในทางสายกลาง  ฉะนั้น จึงพออนุมานได้ว่า 
สมาชิกมคีวามพอใจและด�ารงชวิีตอยูไ่ด้ด้วยความสขุกายสบายใจไม่น้อย
กว่าชาวอเมริกันอีกหลายร้อยล้านคน 

ข้อน่าสังเกตอย่างหน่ึงเกี่ยวกับชุมชนชาวอามิชและชุมชน 
ต้นโอ๊คคู่ที่อยู่ได้อย่างสงบสุขคือ ทั้งสองอยู่ในสหรัฐอเมริกาและรัฐบาล
ยอมยกเว้นกฎเกณฑ์บางอย่างให้ เช่น การยอมให้ชาวอามชิจัดการศกึษา
เองโดยให้เด็กเรียนในโรงเรียนเพียง ๘ ปีและการยกเว้นภาษีให้แก่ชุมชน
ต้นโอ๊คคู่  การยอมผ่อนปรนเช่นนี้มีอยู่ในแนวคิดพ้ืนฐานของวัฒนธรรม
อเมริกัน นั่นคือ การยอมรับความเห็นต่างอย่างกว้างขวาง  การยอมรับ
ความเห็นต่างในบางวัฒนธรรมไม่มี หรือมีอยู ่อย่างจำากัดทำาให้เป็น
อุปสรรคต่อการคิดอย่างสร้างสรรค์ซึ่งเป็นที่ยอมรับว่ามีความสำาคัญต่อ
การพัฒนา



๑๐๓

รายได้กับปัจจัยที่ก่อให้เกิดความสุข

ในโอกาสวันครบรอบวันเกิดและงานมงคลต่างๆ เราอวยพรกัน
ให้มีความสขุกายสบายใจเสมอเพราะความสขุกายสบายใจเป็นเป้าหมาย
หลกัของมนษุย์ทกุคน  จะมยีกเว้นบ้างคงเป็นเพยีงกรณพีเิศษจรงิๆ เท่านัน้  
พระราชดำารสัในบทท่ี ๒ นัน้พระราชทานแก่บุคคลต่างๆ ทีเ่ข้าเฝ้าฯ ถวาย
พระพรชัยมงคลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ส่วนหนึ่งใน 
พระพรฯ ได้แก่ การขอให้อำานาจท้ังหลายในสากลโลกช่วยอำานวยให้
พระองค์ทรงมีความเกษมสำาราญ หรือตามภาษาชาวบ้านคือความสุข
กายสบายใจ  ในตอนจบของพระราชดำารัสแต่ละครั้ง พระองค์ทรงทำาใน
สิ่งที่ทรงปฏิบัติอย่างสมำ่าเสมอ นั่นคือ ทรงขอให้ทุกสิ่งที่ผู้เข้าเฝ้าฯ ถวาย
พระพรรวมทัง้ความสขุกายสบายใจสะท้อนกลบัไปยงัผูเ้ข้าเฝ้าฯ เหล่านัน้ 

อนึ่ง ทุกสังคมพยายามทำาให้เศรษฐกิจขยายตัวเพราะเชื่อว่าถ้า
ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น พวกเขาจะมีความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นด้วย  
ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา ทุกสังคมพยายามเร่งรัดพัฒนากันอย่าง
จรงิจงั  ส่วนใหญ่ประสบความสำาเรจ็ในด้านการทำาให้รายได้ของประชาชน
เพิ่มขึ้น  อย่างไรก็ดี มีผู้สงสัยว่ารายได้ท่ีเพ่ิมข้ึนนั้นส่งผลให้ประชาชนมี
ความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นจริงหรือไม่  ความสงสัยนำาไปสู่การทำาวิจัย
ในด้านนี้อย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ  

ผลของการวิจยัสรปุได้คร่าวๆ ว่า โดยท่ัวไปคนเรามคีวามสขุกาย
สบายใจน้อย หากมีรายได้ไม่เพียงพอส�าหรับสนองความจ�าเป็นของการ
ด�ารงชีวิต  เมื่อรายได้เพิ่มข้ึนไป ความสุขกายสบายใจจะเพิ่มขึ้นเสมือน
เงาตามตัว  อย่างไรก็ตาม เมื่อรายได้เพิ่มสูงขึ้นจนเกินเพียงพอส�าหรับ
สนองความจ�าเป็นในระดับหนึ่งแล้ว ความสุขกายสบายใจจะไม่เพ่ิมขึ้น
ไปในแนวเงาตามตัวดังแต่ก่อน อาจเพิ่มขึ้นในอัตราที่ต�่ากว่าอัตราของ
รายได้ที่เพิ่มขึ้นไป  ในหลายๆ กรณี ระดับความสุขกายสบายใจจะหยุด
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อยู่กับที่และในอีกหลายๆ กรณีจะลดลง  ในสหรัฐอเมริกาและประเทศ
ก้าวหน้าทางเศรษฐกิจหลายประเทศ จุดหักเหที่ความสุขกายสบายใจ 
ไม่เพิ่มขึ้นตามรายได้คือ เมื่อรายได้เพิ่มขึ้นไปถึงระดับที่ประเทศเหล่านั้น
มักเรียกกันว่า “ชั้นกลาง”    

มองจากภายนอก สงัคมเหล่านีน่้าจะมคีวามสขุกายสบายใจมาก
เนือ่งจากดจูะมทีกุอย่างเกนิครบถ้วนเสียอกี  อาหารมมีากมายหลากหลาย 
และหาได้จากทุกมุมโลก เน่ืองจากการขนส่งสะดวกและรวดเร็ว  
เสื้อผ้าและเครื่องใช้มีให้เลือกอย่างล้นเหลือและเหมาะกับทุกฤดูกาล   
ชาวอเมรกินัจำานวนมากมีนาฬิกาข้อมอืหลายเรอืนจนบางคนต้องเช่าทีเ่กบ็
จำาพวกมีความสั่นสะเทือนไว้โดยเฉพาะ  มิฉะนั้น มันจะหยุดเดินเพราะ
ลานอัตโนมัติจะตายเมื่อไม่ถูกใช้เป็นเวลานาน  ที่อยู่อาศัยก็สะดวกสบาย
ทุกอย่างเพราะกว้างและมีเครื่องปรับอากาศให้ร้อน เย็น ชื้น หรือแห้ง 
ตามความต้องการ  มห้ีองนำา้ภายในบ้านและเครือ่งให้บรกิารความสะดวก
และความบันเทิงสารพัดอย่าง เช่น เครื่องซักและอบผ้า เคร่ืองต้มนำ้า
ร้อน เครื่องดูดฝุ่น โทรศัพท์ โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ และ 
เครือ่งเล่นเสยีงต่างๆ อกีหลายเครือ่ง  ยิง่กว่านัน้ แต่ละบ้านยงัมกัมีรถยนต์
เกนิ ๑ คนัอกีด้วย เอือ้ให้พวกเขาไปไหนมาไหนกนัได้เกอืบดังใจยกเว้นใน
เวลาที่จราจรติดขัด  การรักษาพยาบาลก้าวหน้ามาก ทำาให้ความเจ็บไข้
ได้ป่วยลดลงและคนมีอายุยืนยาว  นอกจากปัจจัยเบื้องต้นเพื่อการดำารง
ชวีติแล้ว พวกเขายงัมเีสรภีาพและการศึกษามากกว่าเมือ่สมยัก่อนอกีด้วย  

การมีรายได้ดี มีการศึกษาสูง มีเสรีภาพ และมีอายุยืน ทำาให้
ประชาชนในประเทศก้าวหน้ามีเวลาว่างมากมาย  พวกเขามักใช้เวลา
ว่างหมดไปกับการแสวงหาความสนุกสนานเพลิดเพลินและเดินทาง 
ท่องเที่ยวไปทั่วโลก  ทั้งที่มีทุกสิ่งทุกอย่างจนเกินครบถ้วน แต่ในปัจจุบัน
ชาวอเมริกันมีความสุขน้อยเกินคาด  ร้ายยิ่งกว่านั้น พวกเขายังเป็นโรค
ซึมเศร้าโดยไม่มีสาเหตุในอัตราที่สูงขึ้นเรื่อยๆ อีกด้วย 
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ข้อมูลเหล่าน้ีจึงดูจะช้ีให้เห็นอย่างแจ้งชัดว่าเงินซื้อความสุขกาย
สบายใจไม่ได้  

เรื่องราวในแนวนี้มีอยู่ในสังคมอื่นด้วย  จึงเกิดคำาถามว่า เพราะ
อะไรเงินจึงซื้อความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นไม่ได้ หรือเพราะอะไรความ
รำ่ารวยอาจก่อให้เกิดความทุกข์  การวิจัยพบสาเหตุมากมายซ่ึงอาจสรุป
ได้ดังนี้ 

• สาเหตุพื้นฐานจริงๆ เป็นเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติธาตุแท้ของ
มนุษย์  คนท่ีมีแรงขับดันภายในตัวเองสูงซึ่งทางจิตวิทยาเรียกว่าพวก 
“Type A” เป็นผู้มีโอกาสประสบความสำาเร็จมากกว่าคนทั่วไป รวมทั้ง
ความสำาเร็จในด้านการสร้างความรำ่ารวย  นอกจากนั้น วิชาจิตวิทยายัง
บ่งบอกอีกว่า คนประเภทนี้มักมีปัญหามากกว่าคนอื่นโดยเฉพาะในด้าน
ความเครียด  ความรำ่ารวยอาจจะช่วยให้พวกเขาอยู่ดีกินดีก็จริง แต่มัน
ไม่สามารถเปลี่ยนธาตุแท้ของพวกเขาได้  ตรงข้าม มันอาจทำาให้พวกเขา
เครยีดยิง่ขึน้  ความเครยีดก่อให้เกดิโรคร้ายหลายชนดิ  เมือ่จำานวนคนรวย
เพิ่มขึ้น อัตราของคนที่มีความเครียดย่อมเพิ่มขึ้นด้วย

• ความมั่งมี โดยเฉพาะในสังคมอเมริกัน นำาไปสู่การรับประทาน
เกินพอดี และรับประทานอย่างไม่ระมัดระวัง ทำาให้มีคนอ้วนเพิ่มขึ้น   
คนอเมริกันอ้วนขึ้นเรื่อยๆ พร้อมกับความรำ่ารวย  ในปัจจุบันนี้ ราว ๒ 
ใน ๓ อ้วนเกินพอดีและ ๑ ใน ๓ อ้วนจนเข้าขั้นเป็นอันตราย  ความอ้วน
เป็นสาเหตุของโรคต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นเบาหวาน ความดันโลหิต
สูง หรือโรคหัวใจ  เราทราบกันดีอยู่แล้วว่า “ความไม่มีโรคเป็นลาภอัน
ประเสริฐ”  ในสังคมตะวันตกก็เช่นกัน  แต่มีสิ่งหนึ่งซึ่งไม่ค่อยเป็นที่รู้กัน
อย่างกว้างขวาง นัน่คอื ร่างกายของคนอ้วนและคนทีน่อนน้อยจะผลิตสาร
ชนดิหนึง่ชือ่ “คอร์ตซิอล” มากกว่าปกติ  สารนีก้ระตุ้นให้เกดิความเครียด  
ในสังคมรำ่ารวยและก้าวหน้าซึ่งมีไฟฟ้าสว่างทั้งกลางวันกลางคืนและคน
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นอนน้อยลงพร้อมๆ กับอ้วนมากขึ้นย่อมมีโอกาสเกิดความเครียดแบบ
ยกกำาลังสอง

• ความรำา่รวยวดักนัด้วยเงนิและทรัพย์สินซ่ึงตีค่าและซ้ือขายกนั
ในท้องตลาด  แต่วิชาจิตวิทยาช้ีว่าปัจจัยสำาคัญที่ทำาให้มนุษย์มีความสุข 
เป็นสิ่งท่ีไม่สามารถตีค่าหรือซื้อหากันได้ในท้องตลาด เช่น ความรัก 
มติรภาพทีแ่ท้จรงิ ความอบอุน่อนัเกดิจากการอยูก่บัครอบครัว ญาติพ่ีน้อง 
และท้องถิ่น  การพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวตะวันตกซึ่งก่อให้เกิดความ
ก้าวหน้าและรำ่ารวยดังท่ีเป็นมาเป็นเวลากว่า 200 ปี นำาไปสู่การทำาลาย
สิง่เหล่านัน้เพราะคนงานต้องอพยพจากถ่ินฐานบ้านเกดิไปหางานทำาตาม
ถิ่นอื่น  “ความพลัดพรากจากสิ่งท่ีรักเป็นทุกข์” เป็นสัจธรรมที่ไม่จำากัด
อยู่เฉพาะในหมู่คนไทยเท่านั้น หากเป็นสัจธรรมของสังคมตะวันตกด้วย

• ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และทางเศรษฐกิจทำาให้คน
มีอายุยืนขึ้นและมีเวลาว่างมากขึ้น  ในสังคมที่รำ่ารวย สัดส่วนของคนชรา
เพิม่ขึน้เรือ่ยๆ  ความว่างทำาให้คนคดิมากรวมทัง้คดิฟุง้ซ่านและคดิถึงความ
ตาย  เรื่องนี้แม้จะไม่ค่อยมีใครยอมรับ แต่ทางจิตวิทยาบอกว่า การนึกถึง
ความตายมีอยู่ในจิตใจลึกๆ ของทุกคน  นอกจากนั้น การมีอายุยืนทำาให้
เพิ่มโอกาสอยู่คนเดียวอย่างโดดเดี่ยวและว้าเหว่ เพราะคู่ครองตายและ 
ลูกหลานโยกย้ายไปทำามาหากินในต่างถิ่นกันหมด  การมีอายุยืนจึงไม่ก่อ
ให้เกิดความสขุกายสบายใจเสมอไป  ยิง่ถ้ามีโรคประจำาตัว หรือช่วยตัวเอง
ไม่ได้ ยิ่งมีโอกาสอยู่อย่างมีความทุกข์มากขึ้น  

• ความมั่งมีก่อให้เกิดความกระสับกระส่ายในหลายๆ ด้าน   
บางด้านเราพอจะมองเห็นแต่บางด้านอาจมองไม่เห็น  ด้านหนึ่งเกิดจาก
ความกลัวว่าความมั่งมีจะไม่ยั่งยืน จะสูญหายไปเมื่อไรก็ได้  อีกด้านหนึ่ง
เกิดจากการมทีางเลอืกมาก ทำาให้ตดัสนิใจไม่ถกูว่าจะเลอืกอะไร และเมือ่
เลือกแล้วก็ยังเกิดความไม่แน่ใจว่าส่ิงนั้นดีที่สุดหรือเปล่า  นอกจากนั้น 
ความอยากมักไม่มีที่สิ้นสุด  เม่ือเห็นคนอื่นมี หรือเห็นของที่วางขายใน



๑๐๗ตลาด ก็อยากมีหรืออยากได้เป็นของตัวเอง ไม่ว่าจะเพื่อแสดงฐานะหรือ
เพื่อแข่งขันกับคนอื่น  แต่ของใหม่ออกวางขายในตลาดทุกวันและแม้จะ
รำ่ารวยเท่าไรก็ยังมีคนที่รวยกว่า ยกเว้นบุคคลเช่น บิล เกตส์ หรือ สุลต่าน
แห่งบรูไน  การแข่งขันจึงไม่มีวันยุติ  

• ความกระสับกระส่ายอีกด้านหนึ่งเกิดจากการประดังกันเข้า
มาของข่าวสารข้อมูล ซึ่งสื่อยุคนี้ต่างนำามาเสนออย่างฉับไว มักมุ่งเสนอ
แต่ในแง่ลบและพาดหัวข่าวแบบก่อให้เกิดความส่ันสะเทือนเพ่ือดึงดูด 
ความสนใจ  สื่อทางการบันเทิงก็นิยมเสนอสิ่งที่กระทบอารมณ์อย่าง 
รุนแรงที่มักต่อเติมเสริมแต่งให้เข้มข้นเกินความเป็นจริง  นอกจากนั้น  
การเมืองในระบอบประชาธิปไตยยังมักกระตุ ้นให ้นักการเมือง 
ฝ่ายค้านนำาประเด็นที่ทำาให้เห็นภาพเชิงลบมาอ้าง เพ่ือเพิ่มโอกาส 
ให ้ตนมีอำานาจบริหารประเทศ  ตามธรรมดาคนเรามักจะมอง 
ภาพใหญ่ๆ ไม ่ค ่อยเห็นอยู ่แล ้ว เมื่อได ้ยินได ้ เห็นสิ่ ง เหล ่านั้น 
อยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนมักเกิดความคิดว่าสภาพของสังคมเลวร้ายลง 
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ทุกวัน แม้ตามความเป็นจริงสังคมจะก้าวหน้าขึ้นและคนส่วนมาก 
อยู่ดีกินดีขึ้นก็ตาม 

• ชาวตะวันตกก็คล้ายคนไทยท่ีรำ่ารวย  ส่วนมากมักไม่ยอมรับ
ว่าตัวเองรำ่ารวยหรือมีสิ่งต่างๆ อย่างพร้อมสรรพ  นอกจากนั้น การวิจัย 
พบว่าคนส่วนมากเมื่อได้ทุกสิ่งทุกอย่างตามที่หวังไว้แล้วมักจะเกิดความ
รู้สึก “ก็แค่นั้นเอง” หรือ “ก็อย่างนั้นแหละ”  เมื่อการมีเงินอย่างเป็น 
กอบเป็นกำาไม่ทำาให้เกดิความรูส้กึมคีวามสขุกายสบายใจอย่างล้นพ้นดงัที่
ตนเคยคิดไว้ บางคนจึงเกิดความรู้สึกตรงข้าม

เมื่อเงินซื้อความสุขกายสบายใจเพิ่มขึ้นไม่ได้ จึงเกิดความสงสัย
ว่าอะไรทำาให้ผู้ท่ีมีรายได้สูงพอสำาหรับดำาเนินชีวิตเบื้องต้นแล้วมีความ 
สขุกายสบายใจเพิม่ขึน้  การวจิยัได้ข้อสรปุว่าปัจจยัเหล่านีม้คีวามสำาคญัยิง่

• การมีความสัมพันธ์อันดีกับผู้ที่อยู่รอบข้างและการมีเพื่อน
สนิท  ความสัมพันธ์อันดีเป็นฐานของการมีชีวิตที่อบอุ่นและมั่นคง ทั้ง
ความสัมพันธ์กับสมาชิกในครอบครัว ญาติ เพ่ือนบ้าน เพ่ือนร่วมงาน 
และเพื่อนทั่วไปในชุมชน  นอกจากจะสร้างความสุขกายสบายใจแล้ว 
ความสมัพนัธ์อนัแนบแน่นยงัเป็นเกราะกำาบงัมใิห้เกดิปัญหาทีม่าจากโรค 
ซึมเศร้าเหงาหงอยอีกด้วย       

• การมีความเคลื่อนไหวอยู่เป็นนิจ  ความเคล่ือนไหวม ี
หลายชนิด จากการออกกำาลังกายอย่างเข้มข้นไปจนถึงการเคลื่อนไหว
จำาพวกเดิน เต้นรำา และทำาสวนครัว  นอกจากจะช่วยสร้างความสุขกาย
สบายใจแล้ว การเคลื่อนไหวอยู่เป็นนิจยังมีความสำาคัญต่อการลดความ
กระสับกระส่าย การเสริมสร้างพลังทางสมองของเด็ก และการป้องกัน
การถดถอยของมันสมองในผู้สูงวัยอีกด้วย

• การมีความช่างสังเกต  การสังเกตในที่นี้รวมทั้งการมองเห็น
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ความเป็นไปภายนอกจำาพวกสภาพของท้องถนน การแต่งกายของฝูงชน
ตามศูนย์การค้า สีหน้าของผู้ท่ีอยู่ใกล้ๆ และการตระหนักถึงความรู้สึก
ภายในจติใจของตนเอง  เป็นท่ีน่าสังเกตว่า ผลการศึกษาในสงัคมตะวนัตก
ตรงกับการปฏิบัติตามหลักการวิปัสสนาของพุทธศาสนาที่ฝึกให้ผู้ปฏิบัติ
มีสติสัมปชัญญะซ่ึงเป็นปัจจัยของการทำาให้เกิดความสุขกายสบายใจ 
เพ่ิมขึ้น  ยิ่งกว่านั้น การมีสติสัมปชัญญะยังเป็นปัจจัยท่ีทำาให้บุคคล
ใช้เหตุผลเลือกกระทำาในสิ่งท่ีตรงกับหลักคุณธรรมอันเป็นฐานของ 
การดำาเนินชีวิตที่ดีมากขึ้นอีกด้วย  

• การเรียนรู้อยู่เป็นนิจ  การเรียนรู้มีความสำาคัญต่อการมีความ
สขุกายสบายใจสำาหรบัคนทุกรุน่ทุกวยั  ในวัยเดก็ การเรยีนรูม้คีวามสำาคญั
ต่อการพัฒนาด้านมันสมองและด้านการเข้าสังคม  ในวัยผู้ใหญ่ การเรียน
รูส้ิง่ใหม่ๆ ก่อให้เกดิความเชือ่มัน่และการสร้างความสัมพันธ์อนัดีกบัผูอ้ืน่  
การเรียนรู้อาจทำาได้หลากหลายวิธี รวมท้ังการรื้อฟื้นสิ่งที่เราเคยมีความ
สนใจในอดีต การลงทะเบียนเรียนวิชาใหม่ๆ ทั้งในและนอกสถานศึกษา 
การฝึกเล่นเครื่องดนตรีที่ไม่เคยเล่นมาก่อน การทำาอาหารจานแปลกๆ 
การหัดทำาตุ๊กตา การตัดเย็บเสื้อผ้า และการซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้ใน
ชีวิตประจำาวัน   การอาสาทำางานใหม่ๆ ในสำานักงานก็เป็นการเรียนรู้อยู่
เป็นนิจเช่นกัน 

• การให้  การให้ในท่ีน้ีมีขอบเขตกว้างมาก จากกิจกรรมง่ายๆ 
จำาพวกการส่งยิ้มให้คนอยู่ใกล้และการกล่าวคำาขอบคุณด้วยหน้าตา 
ยิ้มแย้ม การแบ่งปัน การช่วยเหลือผู้อยู่รอบข้าง ไปจนถึงการสละเวลา
ออกไปอาสาช่วยงานในชุมชน  กิจกรรมเหล่านี้ทำาให้ผู้ทำารู้สึกว่าตนเอง 
มีค่าและชีวิตมีความหมาย ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีทำาให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจ
ในตัวเอง  ในวัยเด็ก การให้ในรูปแบบต่างๆ รวมทั้งการร่วมมือกับผู้
อื่นมีความสำาคัญต่อการพัฒนาด้านการเข้าสังคม ในวัยผู้ใหญ่ การแบ่ง
ปันและการให้ในรูปแบบต่างๆ ดังกล่าวเหล่านี้ทำาให้ชีวิตมีความหมาย  



๑๑๐

ยงัผลให้อายยุนืยาวข้ึน  กฎเกณฑ์ของการให้ได้แก่ผูใ้ห้จะต้องไม่หวงัอะไร
ตอบแทน  ฉะนั้น การใส่บาตรและถวายสังฆทานที่ต้องการบุญตอบแทน
ไม่รวมอยู่ในการให้ในกรอบนี้

 นอกจากปัจจยัทีแ่ยกได้เป็น ๕ หมวดหมูน่ัน้แล้ว ยังมปัีจจยัท่ีควร
ได้รับการพิจารณาอีก ๓ ด้านด้วยกัน นั่นคือ ด้านอาหารซึ่งควรประกอบ
ด้วยอาหารที่มีความจำาเป็นต่อร่างกายและในปริมาณที่มีความสมดุล   
ด้านงานซึ่งการศึกษาพบว่า การทำางานที่มีความพึงพอใจทำาให้เกิดความ
สุขกายสบายใจเพิ่มข้ึน และด้านสิ่งแวดล้อมซึ่งการศึกษาพบว่า ผู้ที่อยู่
ใกล้ชิดกับธรรมชาติมีความสุขกายสบายใจมากกว่าผู้ที่อยู่ไกลธรรมชาติ 

 ผลการวิจัยดังกล่าวนี้ได้รับการเผยแพร่อย่างกว้างขวางและ
ถูกอ้างถึงเสมอ  อย่างไรก็ดี ยังมีผู้ที่ไม่เชื่อจำานวนมาก หากสังเกตจาก
ความกระเสือกกระสนของบุคคลต่างๆ เพื่อหวังสร้างความมั่งคั่งแบบ
ไม่มีที่สิ้นสุด  ในปัจจุบัน กลุ่มนี้มีมากกว่ากลุ่มที่หยุดกระเสือกกระสน
แนวชมุชนต้นโอ๊คคูแ่ละชาวอามชิทีอ้่างถงึข้างต้น  ฉะนัน้ โลกยงัดำาเนนิ
อยู่บนทางแห่งความไม่ยั่งยืน



๑๑๑

๕ 
บนเส้นทางสู่ความเป็นเสือ

ผู้น�าสู่ความเป็นเสือ

 หลังจากชาวตะวันออกกลางเริ่มทำาเกษตรกรรมอย่างเป็นลำ่า
เป็นสันจากการเรียนรู้วิธีปลูกข้าวบาร์เลย์และข้าวสาลี ตามด้วยการ
รู้จักเล้ียงแพะ แกะ และวัว ชาวจีนเรียนรู้เรื่องการปลูกข้าว การเลี้ยง
หมู และการเลี้ยงตัวไหม  ความรู้และเทคโนโลยีใหม่กระจายออกไปจาก
ตะวันออกกลางถึงทวีปยุโรป และจากจีนไปถึงแผ่นดินรอบข้างรวมทั้ง
เอเซียตะวันออกเฉียงใต้และเกาะญี่ปุ่น  ต่อมา จีนพัฒนาจนลำ้าหน้าชาว
ยโุรปในหลายด้าน  แต่การพฒันานัน้มาหยดุชะงักลงกว่า ๕๐๐ ปี เมือ่เกดิ
ความแตกแยกภายในอย่างร้ายแรงในอาณาจักรจีน เร่ิมในสมัยราชวงศ ์
หมิงหลังการเสียชีวิตของนายพลเรือเจิ้งเหอในปี พ.ศ. ๑๙๙๖

ในช่วงที่จีนหยุดชะงักอยู่นั้น ชาวยุโรปเดินเรือทะเลขนาดใหญ่
มาถึงเมืองไทยแล้วเลยไปถึงจีนและญี่ปุ่นเพื่อค้าขายและเผยแพร่ศาสนา  
แต่พวกเขาไม่หยดุแค่นัน้ หากพยายามเข้ามาจุ้นจ้านในกิจการภายในของ
ไทยและของญี่ปุ่น  การเข้ามาจุ้นจ้านน้ันมีผลทำาให้ไทยและญี่ปุ่นขับไล่
ชาวยุโรปออกไปหลังรัชสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช  ทั้งไทยและ
ญ่ีปุ่นยุติการติดต่อกับฝรั่งจนกระท่ังในรัชสมัยของในหลวงรัชกาลที่ ๔ 
เมื่อไทยลงนามในสนธิสัญญาเปิดการค้าขายกับอังกฤษ และญี่ปุ่นเปิด
การค้าขายกับสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. ๒๓๙๗  ตอนนั้นทั้งอังกฤษและ
สหรัฐอเมริกาได้พัฒนาเครื่องจักรกลให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น และได้เข้าร่วม
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กระบวนการปฏิวัตอุิตสาหกรรมมาเป็นเวลาหลายสบิปีแล้ว ในขณะทีไ่ทย
และญี่ปุ่นต่างยังไม่มีเครื่องจักรกล

ในการเปิดประเทศค้าขายครั้งนั้นญี่ปุ่นมิได้เต็มใจ แต่ตกอยู่ใน
สภาวะจำายอมเนื่องจากสหรัฐอเมริกาส่งเรือรบเข้าไปในอ่าวโตเกียวสอง
ครั้ง ครั้งแรกด้วยเรือ ๔ ลำา ตามด้วย ๙ ลำาในปีต่อมา  เรือเหล่านั้นทำา
ด้วยเหล็กแทนไม้และใช้พลังจากเครื่องจักรกลแทนแรงลม  ในตอนนั้น 
ญีปุ่น่แตกแยกเป็นหลายส่วน แต่ละส่วนปกครองโดยก๊กต่างๆ อย่างอสิระ  
หลงัจากถกูบังคับโดยปรยิายให้เปิดประเทศ ก๊กเหล่านัน้จงึรวมตวักนัและ
อัญเชิญจักรพรรดิเมอิจิขึ้นครองราชย์  ผู้นำาญี่ปุ่นมองว่ากองทัพญี่ปุ่นจะ
ไม่สามารถสู้สหรัฐอเมริกาได้เพราะสหรัฐอเมริกามีเทคโนโลยีท่ีเหนือชั้น
กว่า  ความเหนอืชัน้นัน้แสดงออกมาทางการสร้างเรอืรบด้วยเหล็กและใช้
เครือ่งจักรกลขบัเคลือ่นในขณะทีญ่ีปุ่่นยงัใช้เรอืทำาด้วยไม้และอาศยัแรงลม

หลงัจากรวมตวักันได้ ผูน้�าญีปุ่่นตัง้เป้าหมายทีจ่ะพฒันาประเทศ
ให้ทันฝร่ังและมองว่าจะท�าเช่นนั้นมิได้หากไม่แสวงหาเทคโนโลยีใหม่
ซึ่งตนยังไม่มี  หากไม่พัฒนาจนทัดเทียมฝรั่ง ประเทศของตนจะรักษา
เอกราชไว้ไม่ได้  นั่นคือจุดเริ่มต้นของการเร่งรัดพัฒนาที่ผลักดันให้ญี่ปุ่น
เป็นประเทศแรกนอกทวีปยุโรปและอเมริกาที่ก้าวหน้าทันฝรั่ง  เนื่องจาก
การตัง้เป้าหมายเป็นเรือ่งง่ายมาก แต่การจะพัฒนาให้ก้าวหน้านัน้ยากยิง่ 
ความสำาเรจ็ของญีปุ่่นจงึเป็นกรณศีกึษามาอย่างต่อเนือ่ง  ผลการศกึษามไิด้
สรุปตรงกันในทุกกรณี  อย่างไรก็ดี ปัจจัยเหล่านี้มีความสำาคัญยิ่ง

• การอ่านสถานการณ์โลกได้ทะลุปรุโปร่งและความสามารถใน
การออกแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาได้อย่างเหมาะสม  ในช่วงนั้น ญี่ปุ่น
ยังทำาเกษตรกรรมเป็นหลัก  แต่เนื่องจากประเทศเป็นเกาะและมีพ้ืนท่ี
สำาหรับทำาเกษตรกรรมไม่มาก ฉะนั้น การจะขยายการเกษตรต่อไปคง
ทำาได้ไม่มาก  ด้วยเหตุนี้ ญี่ปุ่นจึงตัดสินใจใช้การพัฒนาการอุตสาหกรรม



๑๑๓

เป็นแกน โดยการนำาเข้าวตัถดุบิแล้วส่งผลผลิตออกไปขายในต่างประเทศ  
ชาวญีปุ่น่ยึดยทุธศาสตร์เบ้ืองต้นน้ีอย่างเหนยีวแน่นไม่ว่าใครจะเข้ามาเป็น
หัวหน้ารัฐบาลบริหารประเทศ  

• การพึ่งตนเอง  เรื่องนี้มีความสำาคัญในด้านการลงทุนและการ
รักษาวินัยในด้านการเงินมาก  เนื่องจากชาวญี่ปุ่นไม่ยอมกู้ยืมเงินจาก
ต่างประเทศมาลงทุน หรือรอให้ชาวต่างประเทศเข้าไปลงทุน พวกเขาจึง
ต้องใช้จ่ายอย่างเขม็ดแขม่และเก็บภาษีในอัตราสูง รวมทั้งจากที่ดินของ
ชาวนา เพื่อนำามาใช้ในการลงทุน  ความไม่เป็นหนี้ชาวต่างประเทศตั้งแต่
ต้นส่งผลให้ญีปุ่น่มอีสิระในการดำาเนนินโยบายเศรษฐกจิมากกว่าประเทศ
กำาลังพัฒนาในปัจจุบัน

• การมีความสามัคคีและการมีวินัยสูงอันเป็นวัฒนธรรม 
ประจำาชาต ิ ก่อนทีจ่ะรวมตัวเป็นหนึง่เดยีวและอญัเชญิจกัรพรรดเิมอจิิขึน้
ครองราชย์นัน้ ก๊กต่างๆ มนีกัรบซามไูรซ่ึงสะท้อนการมรีะเบยีบวนิยัสงูยิง่
ของชาวญีปุ่น่เป็นเบือ้งต้น  หลงัการรวมตัวกนั ความมวีนิยัมไิด้หายไปไหน 
หากกลายเป็นความสามัคคีที่จะต่อสู้กับต่างชาติ  ณ วันนี้ ชาวญี่ปุ่นยังมี
ความสามคัคีกันสงู  จะเหน็ว่าเวลาไปทำางาน หรือเดนิทางในต่างประเทศ 
พวกเขาจะเกาะกลุม่กนัอย่างเหนยีวแน่นตลอดเวลา  การมวีนิยัสงูนำาไปสู่
ความขยันหมั่นเพียร  ไม่ว่าจะทำาอะไร ชาวญี่ปุ่นจะทุ่มเทให้แก่งานอย่าง
จริงจังเพื่อให้ผลงานที่ดีที่สุด  นอกจากนั้น การมีวินัยสูงยังแสดงออกมา
ทางการเห็นประโยชน์ส่วนรวมเหนือส่วนตนอีกด้วย  ตัวอย่างสำาคัญท่ี 
ไม่ค่อยมกีารพดูถงึกนั ได้แก่ เรือ่งชนชัน้ผูน้ำาและป่าไม้  โดยทัว่ไปชาวญีปุ่น่
นิยมใช้ไม้ในการก่อสร้างและผลิตสิ่งต่างๆ เนื่องจากเนื้อไม้มีความงาม 
ตามธรรมชาตท่ีิชาวญีปุ่่นนยิมมาก  เมือ่ชนชัน้ผูน้ำามองว่า การรกัษาป่าไม้ 
ไว้จะเป็นปัจจยัสำาคญัต่อการพฒันาประเทศให้ร่มร่ืนอย่างยัง่ยนื พวกเขา
ก็ห้ามตัดต้นไม้  พวกเขามิได้ห้ามเฉพาะประชาชนทั่วไปแล้วพวกตนทำา 
เสยีเอง หากห้ามทกุคนรวมท้ังพวกชนชัน้ผูน้ำาแบบทัว่ถงึด้วย  ในปัจจบุนันี้  
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ญี่ปุ่นจึงมีความร่มรื่นสูงมากเนื่องจากราวร้อยละ ๗๔ ของพื้นที่ประเทศ
ยังปกคลุมด้วยป่าไม้  

• สงัคมมคีวามฉ้อฉลตำา่ซึง่เกีย่วเนือ่งกบัเร่ืองการมวีนิยัและเร่ือง
การเหน็ประโยชน์ของส่วนรวมเหนอืส่วนตน  ปัจจยันีอ้าจมองได้จาก ๒ มมุ 
ซึ่งผู้เช่ียวชาญหลายด้านให้ความสำาคัญ นั่นคือ พื้นฐานทางวัฒนธรรม
ของญ่ีปุ่นเอื้อให้พัฒนาได้อย่างรวดเร็ว  และญี่ปุ่นสามารถพัฒนาต่อมา
พร้อมกบัรกัษาความเป็นญ่ีปุน่ไว้ได้อย่างม่ันคงเพราะความลงตัวระหว่าง
วฒันธรรมเก่าแก่กบัเทคโนโลยแีละแนวคดิใหม่ๆ สำาหรบัใช้ในการพฒันา
ประเทศ

จากบรบิทของการพฒันาในเวลาต่อมาซ่ึงมผีูต้ั้งสมญาประเทศที่
พัฒนาจนก้าวหน้าทันฝรั่งอย่างรวดเร็วว่า “เสือ” อาจมองได้ว่าญี่ปุ่นคือ 
“เสือ” ตัวแรก หรือต้นแบบของเสือก็ได้  นอกจากจะเป็นเสือตัวแรกแล้ว  
ญี่ปุ ่นยังเป็นเสือตัวเดียวของรุ ่นอีกด้วย ทั้งน้ีเพราะหลังฝรั่งประสบ
ความสำาเร็จในการพัฒนาโดยอาศัยเครื่องจักรกล หลายประเทศ ทั้งที่
มีประชาชนเป็นฝร่ังและที่มิใช่ฝรั่ง ต่างพยายามทำาบ้างทันที  แต่ญี่ปุ่น
เท่านั้นที่ทำาสำาเร็จ

ญี่ปุ่นพัฒนาไปเป็นประเทศอุตสาหกรรมทันฝรั่งได้อย่างรวดเร็ว  
เนือ่งจากญีปุ่่นต้องออกไปแสวงหาทรพัยากรจากภายนอกมาป้อนโรงงาน 
การแสวงหาน้ันเป็นต้นเหตุสำาคัญของการขัดแย้งร้ายแรงกับชาวต่าง
ประเทศจนถงึเป็นสงคราม  ญีปุ่่นสามารถเอาชนะเกาหล ีจนี และรสัเซียได้  
แต่ต้องพ่ายแพ้แก่สหรัฐอเมริกาและพันธมิตรในสงครามโลกครั้งที่ ๒  

หลังจากน้ันมา ญีปุ่่นมุง่รือ้ฟ้ืนเศรษฐกจิและพฒันาประเทศอย่าง
จริงจังโดยปราศจากการสร้างแสนยานุภาพ  การรื้อฟื้นและพัฒนาทำาได้
อย่างรวดเรว็เพราะเงนิจำานวนมหาศาลทีอ่าจถกูใช้ให้หมดไปในการสร้าง
กองทพักลบันำามาใช้ในการลงทนุในสิง่ทีจ่ำาเป็น  อย่างไรกดี็ เงินลงทุนเป็น



๑๑๕

ส่วนเดียวเท่านัน้ ปัจจยัท่ีสำาคญัไม่น้อยกว่ากนัคือ คนหนุม่จำานวนนบัแสน
นบัล้านคนซึง่แทนทีจ่ะไปเป็นทหารกลบัใช้แรงงานและมนัสมองของตนใน
โรงงานและสถาบันการศึกษา  นั่นคือฐานของการพัฒนาอีกด้านหนึ่งซึ่ง
มักถูกมองข้าม  ในขณะเดียวกัน ชาวญี่ปุ่นยังคงไว้ซึ่งการมีความสามัคคี
และการมีวินัยสูงยิ่ง  

ผู้เป็นเสือรุ่นที่สอง

 ความสำาเร็จของญี่ปุ ่นในการพัฒนาจนก้าวหน้าทันฝร่ัง เป็น
ตวัอย่างและแรงบันดาลใจให้หลายประเทศ โดยเฉพาะดินแดนในย่านทีม่ี
นามว่าตะวนัออกไกล  อย่างไรก็ตาม ด้วยเหตุปัจจัยหลายอย่าง ประเทศและ
ดินแดนเหล่านี้ต่างไม่สามารถเริ่มเร่งรัดพัฒนาอย่างจริงจังได้ จนกระท่ัง 
หลังสงครามโลกครั้งที่ ๒ ยุติแล้วเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี  ในกลุ่มนี้ เกาหลีใต้ 
ไต้หวนั ฮ่องกง และสงิคโปร์ พฒันาได้รวดเรว็มากจนมกัมองกนัว่าเป็นส่วน
หน้าของ “ความมหัศจรรย์แห่งเอเซยี” (Asian Miracle) ตามธนาคารโลก 
ในขณะที่บางคนขนานนามว่า “เสือแห่งเอเซีย” (Asian Tigers)  

ไต้หวันและฮ่องกงมิใช่ประเทศเอกราชตามนิยามขององค์การ
สหประชาชาติ  แต่เนื่องจากทั้งสองดำาเนินนโยบายในด้านการพัฒนาได้
อย่างอิสระ ในบริบทของการพัฒนา ทั้งสองจึงถูกรวมไว้ในกลุ่มประเทศ
เอกราช  เกาหลใีต้และไต้หวนัมคีวามคล้ายคลึงกนัในด้านยทุธศาสตร์ของ
การพฒันา  ยทุธศาสตร์ของสงิคโปร์ต่างกบัของเกาหลใีต้และไต้หวันอย่าง
มีนัยสำาคัญแต่คล้ายคลึงกันกับของฮ่องกง  ส่วนนี้จึงจะพูดถึงเกาหลีใต้
และสิงคโปร์เท่านั้น   

 เกาหลีใต้มิได้เริ่มพัฒนาประเทศอย่างจริงจัง จนหลังสงคราม
เกาหลี (พ.ศ. ๒๔๙๓ – ๒๔๙๖) ยตุแิล้วหลายปี  สงครามทำาลายปัจจยัพ้ืนฐาน 



๑๑๖ ของเกาหลีใต้ไปเกือบหมด  เกาหลีใต้ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
และถูกซำ้าเติมด้วยดินฟ้าอากาศอันโหดร้าย  หลังศึกษาโอกาสทางการ
พัฒนาของเกาหลีใต้ ผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกพากันสรุปว่า เกาหลีใต้
ไม่น่าจะมีอนาคต จึงตราเกาหลีใต้ว่าเป็น Basket Case หรือประเทศ
ที่ไม่น่าจะมีทางผุดทางเกิด  แต่หลังเวลาผ่านไปไม่ถึง ๕๐ ปี เกาหลีใต้
ไม่เพียงแต่จะไล่ทันบรรดาประเทศที่ก้าวหน้าไปก่อนแล้วเท่านั้น หาก
ยังพัฒนานำาหน้าในบางด้านอีกด้วย เช่น โทรศัพท์อัจฉริยะของซัมซุง  
เกาหลีใต้จึงเป็นตัวอย่างช้ันดีในกระบวนการที่นักพัฒนาเรียกกันว่าเป็น  
“ความมหัศจรรย์แห่งเอเซีย”  ปัจจัยท่ีทำาให้เกาหลีใต้พัฒนาสำาเร็จมี 
หลายอย่างรวมทั้งปัจจัยเหล่านี้

• การมีผู้นำาท่ีเข้มแข็งและมีวิสัยทัศน์กว้างไกลชื่อ ปัก จุง ฮี   
นายพลปัก จุง ฮี ยึดอำานาจเมื่อปี ๒๕๐๔ และปกครองประเทศมาจนถึง 
ปี ๒๕๒๒  ทางด้านการเมือง ปัก จุง ฮี มักถูกตำาหนิว่าเป็นเผด็จการ  
ส่วนทางด้านการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจ เขาเป็นผู้วางรากฐานของ
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การสร้างวินัยในแนวเดียวกับญี่ปุ่น ซึ่งเขาเรียนรู้อย่างแตกฉานจากการ
เป็นทหารชั้นหัวกะทิในกองทัพญี่ปุ่น  ส่วนทางด้านเศรษฐกิจ เขาทำาตาม
แนวคิดของนักเศรษฐศาสตร์ชั้นนำาของประเทศ

• การมียุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจท่ีเหมาะสมกับปัจจัย
ภายในและภายนอก  เนื่องจากเกาหลีใต้มีลักษณะคล้ายญี่ปุ่นในแง่ที่มี
ทรัพยากรน้อยและอากาศหนาวมาก ทำาให้ยากท่ีจะใช้ภาคเกษตรกรรม
เป็นหัวจักรของการพัฒนา นักเศรษฐศาสตร์เกาหลีใต้จึงมองว่าต้อง
พฒันาอตุสาหกรรมตามแนวญีปุ่น่และต้องอาศยัตลาดต่างประเทศรองรับ
ผลผลติ  เกาหลใีต้ตดัสนิใจลงทนุทัง้อตุสาหกรรมจำาพวกเครือ่งนุง่ห่มและ
อตุสาหกรรมพืน้ฐาน เช่น การถลงุเหลก็ พร้อมกับใช้เหลก็นัน้เป็นวตัถดิุบ
ของอุตสาหกรรมขั้นต่อไป รวมทั้งการต่อเรือบรรทุกขนาดใหญ่แม้ตัวเอง 
จะไม่มีแร่เหล็กก็ตาม  เพียงเวลาไม่นาน เกาหลีใต้สามารถสร้างเรือ
บรรทุกนำ้ามันขนาดใหญ่ท่ีสุดในโลกได้และกลายเป็นผู้นำาในการต่อเรือ  
เกาหลีใต้เข้าใจกระบวนการพัฒนาอย่างลึกซึ้งจึงวางขั้นตอนของการ
พัฒนาได้ถูกต้อง เช่น เกาหลีใต้มีงบการวิจัยและพัฒนาสูงมาก (ตัวเลข
ล่าสุดของธนาคารโลกซึ่งเป็นของปี ๒๕๕๖ บ่งว่าเกาหลีใต้ใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนาร้อยละ ๔.๑๕ ของรายได้ของประเทศซึ่งเป็นสัดส่วนที่สูง
ที่สุดในโลก)

• ความสามัคคีและการมีวินัย  ชาวเกาหลีใต้ไม่ต่างกับชาวญี่ปุ่น 
ในด้านนี้  ยิ่งกว่านั้น พวกเขามักยึดเอาญี่ปุ่นเป็นเป้าโดยพวกเขาต้อง
ทำาให้ได้ทัดเทียมหรือดีกว่า  พวกเขาเร่ิมทำาได้ในด้านการต่อเรืออัน
เป็นอุตสาหกรรมใหญ่ของสมัยที่เศรษฐกิจภาคการอุตสาหกรรมยัง 
นำาเศรษฐกิจโลก  แนวคิดนั้นมีความต่อเนื่องมาถึงยุคนี้ซ่ึงมีเทคโนโลยี
ดิจิทัลนำาเศรษฐกิจโลก  จะเห็นว่าเกาหลีใต้ลำ้าหน้าญี่ปุ่นบางด้านในการ
ผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ซึ่งใช้เทคโนโลยีดิจิทัลแล้ว   
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• การช่วยเหลอืจากมหาอำานาจฝ่ายโลกเสรซีึง่ต้องการชเูกาหลใีต้
ให้เป็นตัวอย่างของความสำาเร็จ  เกาหลีใต้กู้เงินทุนได้มากจากฝ่ายโลก
เสรีซึ่งในขณะเดียวกันก็เปิดตลาดอย่างกว้างขวางให้สินค้าของเกาหลีใต้
ส่งเข้าไปได้สะดวก

• การขจัดความฉ้อฉลอย่างจริงจังและอย่างต่อเนื่อง ไม่เว้น
แม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดี  ในช่วง ๒๐ ปีที่ผ่านมา จึงเห็นอดีต
ประธานาธบิดหีนึง่คนถกูจำาคกุ ๒๒ ปีพร้อมปรับ ๒๑ ล้านดอลลาร์  หนึง่คน 
ถกูจำาคกุตลอดชีวิต  หน่ึงคนกระโดดหน้าผาตายในช่วงถกูสอบสวน และอกี
หนึง่คนถูกปลดออกตำาแหน่งเมือ่เดอืนมนีาคม ๒๕๖๐  การขจดัความฉ้อฉล
พร้อมทัง้การสร้างวนิยัถอืได้ว่าเป็นการเสรมิฐานด้านคณุธรรมให้แขง็แกร่ง  
หรือการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาก็ได้

สิงคโปร์เป็นเกาะขนาดเล็กที่มีทรัพยากรธรรมชาติไม่มาก 
นอกจากตำาแหน่งของประเทศซึง่อยูร่มิช่องแคบมะละกาอนัเป็นทางผ่าน
สำาคญัยิง่ของการขนส่งทางทะเล  ก่อนเป็นเอกราชจากอังกฤษและแยกตัว
จากมาเลเซียเมื่อปี ๒๕๐๘ สิงคโปร์เป็นเมืองท่าสำาหรับการขนถ่ายสินค้า  
สิงคโปร์พัฒนาได้รวดเร็วมากเนื่องจากปัจจัยเหล่านี้

• การมีผู้นำาที่แข็งแกร่งชื่อหลี กวน ยู ผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและ
เข้าใจกระบวนการพฒันาอย่างทะลปุรโุปร่ง  เขามองเหน็ความสำาคญัของ
การมรีะเบียบวินัยในกระบวนการพฒันา จงึเริม่ปฐูานด้วยการใช้กฎหมาย
สร้างระเบียบวินัยอย่างเข้มข้น  การห้ามบ้วนนำ้าลายและทิ้งขยะในที่
สาธารณะและห้ามเคีย้วหมากฝรัง่เป็นตวัอย่างของการสร้างระเบยีบวนิยั
ให้ประชาชน  ทั้งหลายทั้งปวงน้ีเป็นการปรับเปล่ียนวัฒนธรรมในสังคม
ให้เอื้อต่อการพัฒนา  การอยู่ในตำาแหน่งเป็นเวลาถึง ๓๑ ปีมีผลทำาให้
เขาดำาเนินนโยบายได้อย่างต่อเนื่องจนกระทั่งประเทศพัฒนาสำาเร็จแล้ว
จึงสละตำาแหน่ง



๑๑๙

• การใช้แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาที่เหมาะสม  การมีพื้นที่
ที่จำากัดอยู่บนเกาะขนาดเล็กทำาให้สิงคโปร์ไม่เลือกเกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเป็นฐานของการพัฒนา ยกเว้นในบางกรณี เช่น การกล่ัน
นำ้ามันและผลิตเครื่องมือเครื่องใช้ในอุตสากรรมนำ้ามันซ่ึงเกี่ยวเนื่องกับ
ประเทศเพื่อนบ้านที่มีนำ้ามันดิบมาก  ผู้นำาสิงคโปร์เลือกการบริการเป็น
ฐานของการพัฒนา เริ่มด้วยการต่อยอดการเป็นเมืองท่ามาแต่ด้ังเดิมให้
ครอบคลุมมากข้ึนและมีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น ตามด้วยการบริการในภาค
การเงนิ ภาคการสือ่สาร ภาคการท่องเทีย่วรวมท้ังการประชมุและสัมมนา
ตลอดไปถึงภาคการศึกษาด้วย

• การพัฒนาบุคลากรอย่างจริงจังให้ตรงกับยุทธศาสต์ของชาติ
และการมีความฉ้อฉลตำ่า  ชาวสิงคโปร์สามารถสื่อสารได้อย่างน้อยสอง
ภาษา โดยทุกคนมีความแตกฉานในการใช้ภาษาอังกฤษ  สิงคโปร์ได้รับ
การยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสิบประเทศที่มีความฉ้อฉลตำ่าที่สุดในโลกและ
ตำ่าที่สุดในเอเซียเสมอ    

ผู้สิ้นลายเสือ

 ประเทศในย่านตะวันออกไกลมิใช่กลุ ่มเดียวที่ประสบความ
สำาเร็จในการเร่งรัดพัฒนาให้ก้าวหน้าและมีรายได้ในระดับทัดเทียมกับ
สหรฐัอเมรกิาและหลายประเทศในยโุรป  บางประเทศในย่านอืน่กป็ระสบ
ความสำาเรจ็เช่นกนั  แต่ความสำาเรจ็นัน้มไิด้รบัการเผยแพร่อย่างกว้างขวาง   
ตัวอย่าง ได้แก่ กรีซและไซปรัชซึ่งได้รับการยอมรับว่าพัฒนาสำาเร็จไล่เลี่ย
กับเกาหลีใต้  หลักฐานยืนยันความสำาเร็จ ได้แก่ สหภาพยุโรปรับเข้า
เป็นสมาชิก  เรื่องของสองประเทศนี้มีบทเรียนน่าศึกษาไม่น้อยกว่าของ
ประเทศในย่านตะวันออกไกล โดยเฉพาะในด้านการดำาเนินนโยบาย 
ผิดพลาดในเวลาต่อมา   



๑๒๐

 กรซีในปัจจบุนันีเ้คยมอีารยธรรมกรกีโบราณมาก่อน  ชาวกรกี
โบราณเป็นต้นคิดของปรัชญาที่วิวัฒน์มาเป็นระบอบประชาธิปไตย  กรีซ
ยคุใหม่ได้เอกราชจากอาณาจกัรออตโตมานเมือ่หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๑   
แต่หลังจากนั้น กรีซพัฒนาได้ไม่เร็วนักเนื่องจากยังมีความขัดแย้ง 
รุนแรงกับตุรกีซึ่งเป็นแผ่นดินส่วนท่ีเหลือจากอาณาจักรออตโตมาน  
เน่ืองจากกรซีเป็นฝ่ายพนัธมติรในระหว่างสงครามโลกครัง้ที ่๒ กรซีจงึถกู 
ฝ่ายอักษะโจมต ีส่งผลให้ปัจจัยพืน้ฐานสำาหรบัการพฒันาถกูทำาลายไปมาก   
อย่างไรก็ตาม หลังสงครามยุติ เศรษฐกิจของกรีซฟื้นคืนชีพขึ้นมาและ
พัฒนาต่อได้อย่างรวดเร็ว เนื่องจากมีปัจจัยที่เอื้อให้ทำาได้หลายอย่าง 
รวมทั้งได้รับความช่วยเหลือจำานวนมากจากสหรัฐอเมริกา มีโครงสร้าง
ทางเศรษฐกจิและการบรหิารจดัการทีเ่หมาะสมกบัสภาวะรอบด้าน และ 
ชาวกรกีโดยท่ัวไปมีพืน้ฐานทางการศกึษาสงู  ความแขง็แกร่งของภาคการ
ท่องเที่ยว การบริการเดินเรือ และเกษตรกรรม ทำาให้ชาวกรีกมีรายได้อยู่
ในระดับใกล้เคียงกับประเทศที่พัฒนาจนก้าวหน้ามากแล้ว  

 แม้จะมีรายได้ในระดับทัดเทียมกับประเทศก้าวหน้า แต่สหภาพ
ยุโรปไม่รับกรีซเข้าเป็นสมาชิกเพราะตอนนั้นกรีซยังปกครองด้วยระบบ
เผด็จการ  จุดพลิกผันเกิดข้ึนเมื่อรัฐบาลทหารถูกกดดันให้ลาออกหลัง
จากเข้าไปสนับสนุนการยดึอำานาจในไซปรัส  การยึดอำานาจนัน้นำาไปสูก่าร
แทรกแซงของตุรกแีละไซปรสัถูกแบ่งแยกเป็นสองส่วนเมือ่ปี ๒๕๑๗  หลงั
เปลีย่นการปกครองเป็นระบอบประชาธปิไตย กรีซได้เข้าร่วมเป็นสมาชกิ
สหภาพยุโรปเมื่อปี ๒๕๒๔ 

 การเปลี่ยนการปกครองเป็นประชาธิปไตยนำาไปสู่การเลือกต้ัง 
ทกุ ๔ ปี  ในการช่วงชงิอำานาจกนั รฐับาลมกันำามาตรการประชานยิมแนว
เลวร้ายเข้าไปใช้เพื่อซื้อใจประชาชน  ความมักง่ายของนโยบายแนวนั้น 
ทำาให้รฐับาลเพิม่การใช้จ่ายจนส่งผลให้งบประมาณขาดดลุสงู  การขาดดลุ 
นั้นเป็นการกระตุ ้นเศรษฐกิจ แต่งบประมาณต้องปิดด้วยการกู ้ยืม  



๑๒๑

ประชาชนพอใจเพราะมีรายได้และใช้จ่ายได้เพิ่มขึ้น อันเป็นการกระตุ้น
เศรษฐกิจให้ขยายตัวในอัตราสูงอีกแรงหนึ่ง  อย่างไรก็ดี การขยายตัวนั้น
มไิด้ส่งผลให้รฐับาลเกบ็ภาษไีด้มากขึน้จนทำาให้งบประมาณขาดดุลน้อยลง   
ตรงกันข้าม การขาดดุลยังดำาเนินต่อไปในอัตราสูง  เนื่องจากกฏของ
สหภาพยุโรปห้ามสมาชิกขาดดุลงบประมาณเกินร้อยละ ๓ ของรายได้
ของประเทศ หรือจีดีพี รัฐบาลกรีซจึงใช้วิธีตกแต่งบัญชีเพื่อตบตา  การ
ทำาเช่นนั้นเป็นเสมือนการวางยาพิษจนเศรษฐกิจเดินเข้าภาวะล้มละลาย
ในปี ๒๕๕๒

 ชนวนของความล้มละลายถูกจุดด้วยวิกฤติเศรษฐกิจโลกซ่ึง
เริ่มถดถอยครั้งใหญ่เมื่อปี ๒๕๕๑  กรีซเป็นเสือสิ้นลายต้องไปขอความ 
ช่วยเหลือจากสหภาพยุโรปและกองทุนการเงินระหว่างประเทศ  
(ไอเอ็มเอฟ) เป็นเงินถึง ๒.๖๘ แสนล้านดอลลาร์ซึ่งมากกว่ารายได้ของ
ตนเมื่อปี ๒๕๕๗ เสียอีก  การช่วยเหลือนั้นมีเงื่อนไขหลายอย่างรวมทั้ง
การลดการใช้จ่ายของรัฐบาล พร้อมการขึ้นภาษีซึ่งมีผลทำาให้คนตกงาน
จำานวนมาก  หากรัฐบาลไม่ทำาตามเงื่อนไข กรีซจะไม่มีเงินชำาระหนี้  นั่น
หมายความว่า กรซีจะเดนิเข้าสู่ภาวะล้มละลายอกีครัง้ หากเจ้าหนีไ้ม่ยอม
ผ่อนปรน  หากตกลงกนัไม่ได้ กรซีอาจถูกขับไล่ออกจากสหภาพยโุรปและ
เลิกใช้เงินสกุลยูโร  เหตุการณ์เช่นนี้จะสร้างความเสียหายใหญ่หลวงต่อ
กรีซ เช่น ค่าเงินของกรีซจะตกตำ่า ทำาให้เกิดเงินเฟ้อร้ายแรง การตกงาน
และความยากจนจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญ  

วิกฤติร้ายแรงของกรีซยืนยันว่า นโยบายประชานิยมอาจเป็น
ทางลดัท่ีสามารถกระตุน้เศรษฐกจิให้ขยายตวัสงูและประชาชนพอใจได้
ในเวลาอันสั้น  แต่เพียงไม่นาน กรรมจะตามมาทัน

  ไซปรสัเชือ่มโยงกบักรซีเสมือนเป็นญาติใกล้ชิดกัน  ชาวไซปรัส
ส่วนใหญ่มเีชือ้สายกรกี  แม้ประเทศทัง้สองจะเป็นเอกราช แต่ชาวกรกีและ



๑๒๒

ชาวไซปรัสจำานวนมากยังมองว่าไซปรัสเป็นส่วนหนึ่งของกรีซ  เป้าหมาย
พื้นฐานของการยึดอำานาจในไซปรัสเมื่อปี ๒๕๑๗ โดยการสนับสนุนของ
รัฐบาลทหารในกรีซอยู่ที่การรวมไซปรัสเข้าเป็นส่วนหนึ่งของกรีซ  ตุรกี
มองทะลุจึงเข้าแทรกแซงเพราะชาวไซปรัสส่วนหนึ่งมีเชื้อสายตุรกี  

หลังจากถูกแยกออกเป็นสองส่วน ชาวไซปรัสเชื้อสายกรีกตั้ง
รัฐบาลอยู่ทางใต้  รัฐบาลนี้ได้รับการรับรองจากองค์การสหประชาชาติ  
ส่วนชาวไซปรัสเชื้อสายตุรกีตั้งรัฐบาลอยู่ทางเหนือซ่ึงตุรกีรับรองเพียง
ประเทศเดียว  ด้วยเหตุนี้ การช่วยเหลือจากภายนอกตามกรอบของ
องค์การระหว่างประเทศ เช่น ธนาคารโลกจึงไปตกอยู่กับรัฐบาลทางใต้
เพียงฝ่ายเดียว  รัฐบาลของส่วนนี้ดำาเนินนโยบายเศรษฐกิจอย่างเหมาะ
สมโดยยึดภาคบริการเป็นหลัก เนื่องจากไซปรัสเป็นเกาะขนาดเล็กที่ตั้ง
อยู่ตรงเส้นทางระหว่างยุโรปกับตะวันออกกลางและมีภูมิอากาศอบอุ่น
ตลอดปี  เศรษฐกิจขยายตัวได้ในอัตราสูง ส่งผลให้ไซปรัสเปลี่ยนสถานะ
จากประเทศกำาลังพฒันาเป็นประเทศก้าวหน้าอย่างรวดเรว็  สหภาพยโุรป
รับไซปรัสเข้าเป็นสมาชิกเมื่อปี ๒๕๔๗

 ในช่วงทีไ่ซปรสัเดนิเข้ากลุม่ประเทศก้าวหน้านัน้ สหภาพโซเวยีต
แตกสลาย กลายเป็นประเทศเอกราชใหม่ ๑๔ ประเทศรวมท้ังรัสเซีย  
ไซปรัสปรับเปลี่ยนนโยบายเพื่อดูดเงินจากภายนอกให้ไหลเข้าไปฝากใน
ธนาคารของตน  ปรากฏว่าได้ผลดีมาก  เงินฝากจากรัสเซียเพียงประเทศ
เดยีวในปี ๒๕๕๔ มจีำานวนมากเกอืบ ๓ เท่าของรายได้ของไซปรสัทัง้หมด  
ผู้รอบรู้สถานการณ์มองกันว่าเงินจำานวนมหาศาลนั้นส่วนหนึ่งมาจาก
กิจการผิดกฎหมาย  ธนาคารไซปรัสนำาส่วนหนึ่งของเงินฝากออกให้ชาว
ไซปรัสกู้ยืมไปลงทุนและใช้จ่าย ส่งผลให้เศรษฐกิจขยายตัวสูง และอีก
ส่วนหนึ่งไปฝากต่อในกรีซซึ่งให้ผลตอบแทนสูงเป็นพิเศษ  

เมื่อวิกฤติเกิดข้ึนในกรีซ ธนาคารไซปรัสไม่สามารถถอนเงินได้  



๑๒๓
ส่งผลให้ขาดสภาพคล่องอย่างร้ายแรง  หนึง่ในสองของธนาคารขนาดใหญ่
จงึถกูปิด ทำาให้เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิทันท ี ไซปรัสต้องไปขอความช่วยเหลอื
จากสหภาพยโุรปและไอเอม็เอฟเมือ่ปี ๒๕๕๖  การช่วยเหลอืนัน้มเีงือ่นไข
หลายอย่าง ยังผลให้ชาวไซปรัสต้องรัดเข็มขัด และจะต้องใช้หนี้ไปจนถึง
รุ่นลูกหลานเช่นเดียวกันกับชาวกรีก  

เร่ืองของกรีซและไซปรัสประกอบกับเรื่องเสือแห่งเอเซียบ่งชี้
ให้เห็นเป็นอย่างดว่ีา การเดนิเข้าสูค่วามเป็นเสอืนัน้ท�าได้หลายวธิแีละ
การสิ้นความเป็นเสือก็เป็นได้หลายวิธีเช่นกัน  จุดพลิกผันอาจเกิดได้
แบบทันทีทันใดโดยปัจจัยภายนอก หากฐานของการบริหารประเทศ
สั่นคลอน  ฉะนั้น ประชาชนจะต้องระมัดระวังอย่างไม่ลดละ  หากหวัง
จะพึ่งนักการเมือง มีโอกาสเสียใจเพราะนักการเมืองอาจท�าอะไรแบบ
มักง่าย  ส่วนผลร้ายจะตกกับประชาชน



๑๒๔

ผู้กระเสือกกระสนจะเป็นเสือ

ในช่วงที่ญี่ปุ่นเริ่มเร่งรัดพัฒนาหลังถูกสหรัฐอเมริกาบังคับโดย
ปริยายให้เปิดประเทศเมื่อ พ.ศ. ๒๓๙๗ นั้น หลายประเทศในกลุ่มละติน
อเมริกาและไทยกพ็ยายามทำาเช่นกนั  ในบรรดาประเทศในละตนิอเมรกิา 
อาร์เจนตินาและเวเนซุเอลาเป็นกรณีศึกษาที่ทั้งน่าสนใจและให้บทเรียน
ลำ้าค่า  

อาร์เจนตนิามส่ีวนคล้ายสหรฐัอเมรกิาหลายอย่าง  ทางภมูศิาสตร์ 
ทั้งสองประเทศมีพื้นที่กว้างใหญ่ที่เหมาะสำาหรับใช้ทำาเกษตรกรรม  
สหรฐัอเมรกิามทีุง่หญ้าแพรรี ่(Prairie) ส่วนอาร์เจนตินามทุ่ีงหญ้าแพมพัส 
(Pampas)  ทุ่งกว้างทั้งสองเหมาะแก่การทำาไร่และเล้ียงสัตว์จำาพวกวัว
และแกะ  ทางด้านสังคม อาร์เจนตินาได้เปรียบสหรัฐอเมริกาในแง่ที่ไม่มี
ปัญหาซึ่งมาจากผิวพันธุ์ ทั้งนี้เพราะเศรษฐกิจของอาร์เจนตินามิได้ใช้
แรงงานทาสผวิดำา  สำาหรบัทางด้านการเมอืง อาร์เจนตนิาลอกรฐัธรรมนญู
ของสหรฐัอเมริกาเกือบทัง้หมดโดยยกเว้นเพยีงเรือ่งศาสนาและเรือ่งทาส  
สหรฐัอเมรกิาไม่กำาหนดศาสนาของชาต ิ ส่วนอาร์เจนตินากำาหนดให้นกิาย
โรมันคาทอลกิเป็นศาสนาประจำาชาต ิ ทางด้านทาส สหรฐัอเมรกิาให้มไีด้ 
ส่วนอาร์เจนตินาห้ามมี

หลังจากมีรัฐธรรมนูญในแนวของสหรัฐอเมริกา อาร์เจนตินา
พัฒนาได้รวดเร็วมาก หากวัดจากรายได้ของประเทศโดยรวม  รายได้
ส่วนใหญ่มาจากการทำาไร่หลายอย่าง รวมทั้งข้าวโพดและข้าวสาลี พร้อม
ทั้งการเลี้ยงวัวและแกะเพื่อส่งออก  ก่อนที่โลกจะเดินเข้าสู่สงครามโลก
ครั้งที่ ๑ ชาวอาร์เจนตินามีรายได้เฉลี่ยตำ่ากว่าชาวอเมริกัน แต่สูงกว่า
ชาวแคนาดา ชาวฝรั่งเศส และชาวเยอรมนี พร้อมกับมีเงินสำารองของ
ประเทศจำานวนมหาศาล นัน่คอื ราวร้อยละ ๗๐ ของเงินตราต่างประเทศ
ของประเทศในละตนิอเมรกิาทัง้หมดรวมกนั  เมอืงหลวงของอาร์เจนตนิา



๑๒๕

จึงตระการตาไม่แพ้มหานครนิวยอร์ก       

อย่างไรก็ตาม ภาพของความรำ่ารวยและรุ่งเรืองน้ันปกปิด
โครงสร้างพื้นฐานที่มีผลเสียหายในระยะยาว กล่าวคือ เจ้าของที่ดินราย
ใหญ่ๆ คุมทั้งอำานาจการเมืองและอำานาจเศรษฐกิจเกือบแทบเบ็ดเสร็จ  
คนรวยกลุ่มเล็กๆ ควบคุมนโยบายซึ่งปันรายได้ส่วนใหญ่ไปอยู่ในมือของ
พวกตน ส่งผลให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจมากขึ้นเรื่อยๆ  จุดพลิกผัน
สำาคัญยิง่เกดิขึน้ในการเลอืกตัง้ประธานาธิบดใีนปี ๒๔๕๙ เมือ่นกัการเมอืง
หวัใสคนหนึง่อ่านสภาวการณ์ได้อย่างทะลปุรโุปร่งและแน่ใจว่าจะเอาชนะ
เศรษฐีที่ดินได้อย่างไร  เขาเสนอนโยบายแนวประชานิยมแบบเลวร้ายซึ่ง
ประชาชนส่วนใหญ่จะได้รับผลประโยชน์จากรัฐบาล  เขาสามารถโค่น
อำานาจของกลุ่มเศรษฐีที่ดินลงได้

เมื่อเข้าสู่อำานาจ นักการเมืองคนนั้นก็เริ่มใช้นโยบายประชานิยม
ตามคำามั่นสัญญาทันที  แต่ประชานิยมแบบที่เขาใช้เป็นแนวเลวร้าย มิใช่
แนวด ี น่ันเป็นจดุพลกิผนัทีเ่ริม่ทำาให้อาร์เจนตินาไม่พัฒนาต่อไป ซำา้ร้ายยงั
ถอยหลังจนล้มละลายในเวลาต่อมาอีกด้วย  แม้ทหารจะยึดอำานาจหลาย
ครั้ง แต่นโยบายประชานิยมแบบเลวร้ายก็ยังคงอยู่  นโยบายแนวเลวร้าย
นัน้เสริมด้วยความฉ้อฉลส่งผลให้เลวร้ายเพ่ิมข้ึนอกี  เมือ่รัฐบาลไม่สามารถ
หาเงินมาสนบัสนนุได้ กใ็ช้ทนุสำารองกองใหญ่ของประเทศ  เมือ่ทนุสำารอง
หมด รัฐบาลก็หันไปกู้จากต่างประเทศ  กู้เพ่ิมข้ึนเร่ือยๆ จนเป็นหนี ้
กองใหญ่ ส่งผลให้ประเทศอืน่ไม่ยอมให้กูเ้พิม่  เมือ่จนปัญญา รฐับาลกห็นั
มาพิมพ์ธนบัตรปิดงบประมาณ  

ตามธรรมดาการพิมพ์ธนบัตร หรือเพิ่มจำานวนเงินในระบบนั้น
ทำาได้ภายในขอบเขตจำากัด  หากพิมพ์มากเกินไปจะส่งผลให้เกิดภาวะ
เงินเฟ้อ  นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นในอาร์เจนตินา  หลังเวลาผ่านไป ๔๐ ปีจาก
วันที่เริ่มใช้นโยบายประชานิยมแบบเลวร้าย อาร์เจนตินาเดินเข้าสู่ภาวะ



๑๒๖

ล้มละลายครั้งแรก  จากนั้นมา อาร์เจนตินาพัฒนาได้เพียงแบบล้มลุก
คลุกคลาน และในปัจจุบันตามหลังทั้งฝรั่งเศส เยอรมนี และแคนาดา
แบบแทบไม่เห็นฝุ่น

อนึ่ง นโยบายประชานิยมนั้นมิใช่สิ่งเลวร้าย หากท�าตาม
อุดมการณ์และอยู่ในกรอบท่ีมีสินทรัพย์สนับสนุนเพียงพอ  ประชานิยม
แปลมาจาก Populism ซึ่งมีความหมายหลายอย่างและอาจนำามาใช้ใน
บริบทต่างกัน   Populism มาจากรากภาษาละติน Populus ซึ่งแปล
ว่า “ชาติ” หรือ “ประชาชน” เมื่อนำามาใช้ในบริบทของการบริหารบ้าน
เมอืง คำานีม้คีวามหมายว่า การบรหิารโดยรัฐบาลทีป่ระชาชนคนธรรมดามี
ส่วนร่วม  แนวคดินีอ้ยูค่นละข้ัวกบัแนวคดิจำาพวกทีม่รีฐับาลประกอบด้วย
ชนชั้นสูงกลุ่มเล็กๆ ซึ่งใช้กันโดยทั่วไปในสมัยโบราณ  การใช้หลักประชา
นยิมอย่างเป็นรปูธรรมเกดิขึน้ตัง้แต่ในสมยัโรมนัยงัรุ่งเรืองเมือ่ ๒,๐๐๐ ปี 
ที่ผ่านมา  ตอนนั้นนักการเมืองโรมันบางคนสามารถจูงใจให้รัฐบาลขอ
ประชามติจากประชาชนโดยตรงได้ในบางเรื่อง แทนที่จะขอจากวุฒิสภา
ซึ่งมาจากชนชั้นอำามาตย์เพียงกลุ่มเดียว  

ทางศาสนาก็มีการนำาหลักประชานิยมมาใช้ โดยเฉพาะในช่วง
การปฏิรูปศาสนาคริสต์คร้ังใหญ่ในยุโรปเมื่อคริสต์ศตวรรษที่ ๑๖  ตอน
นั้นชาวคริสต์ส่วนหนึ่งมองว่า สังคมในอุดมคติควรให้ชาวไร่ชาวนาศึกษา
พระคัมภีร์ด้วยตนเองได้  แนวคิดนั้นวิวัฒน์มาเป็นการเชื่อว่าอำานาจทาง
ศาสนาควรมาจากประชาชน แทนท่ีจะมาจากชนชัน้สงูเท่านัน้ จงึเกิดการ
ต่อต้านอย่างหนัก  การต่อต้านนั้นนำาไปสู่การทำาร้ายและกดขี่ซึ่งเป็นแรง
จูงใจให้ฝ่ายถูกกดขี่หนีไปตั้งหลักแหล่งในอเมริการวมทั้งชาวอามิช

ในเวลาไล่เลี่ยกันก็มีการเปลี่ยนแปลงสำาคัญทางด้านการเมือง
ของอังกฤษซึ่งมีสาเหตุมาจากความต้องการมีบทบาทของประชาชน จน
นำาไปสู่สงครามกลางเมืองเมื่อกลางคริสต์ศตวรรษที่ ๑๗  สงครามนั้น 



๑๒๗

จบลงด้วยการปกครองแบบใหม่ที่กำาหนดว่า กษัตริย์จะปกครองประเทศ
ได้ก็ต่อเมื่อรัฐสภาของประชาชนให้ความยินยอม  แนวการปกครองนั้น
วิวัฒน์มาเป็นระบอบประชาธิปไตยในแนวที่มีกษัตริย์เป็นประมุข  

หลักประชานิยมแพร่ขยายไปถึงสหรัฐอเมริกาและสะท้อนออก
มาเมือ่เกดิสงครามกลางเมอืงอนัสบืเนือ่งมาจากการเลิกทาส  ในระหว่าง
สงครามนั้น ประธานาธิบดีอับราฮัม ลินคอล์นอ้างถึงหลักประชานิยมใน
อุดมคติในปาฐกถาสั้นๆ อันโด่งดังของเขา ณ เมืองเกตติสเบิร์ก  ปาฐกถา
นั้นจบด้วยประโยคอมตะว่า “รัฐบาลของประชาชน โดยประชาชน เพื่อ
ประชาชน จะไม่มีทางสูญหายไปจากโลก”   

จากนั้นมา ความหมายและการใช้คำาว่าประชานิยมได้เปล่ียน
ไป เป็นการเน้นความเคลื่อนไหวท่ีนำาไปสู่การก่อตั้งพรรคประชานิยม 
(Populist Party) เม่ือปี ๒๔๓๔  ความเคลื่อนไหวนั้นปลุกปั่นชนชั้น
แรงงานและชาวไร่ชาวนาให้ลุกขึ้นมาต่อต้านธนาคาร การรถไฟ และ
ชนช้ันสูง  พรรคประชานิยมส่งตัวแทนเข้าชิงตำาแหน่งประธานาธิบดีใน
การเลอืกตัง้เมือ่ปี ๒๔๓๕ แต่ได้รบัคะแนนเพยีงจำากดั  หลงัจากนัน้ พรรค
ประชานิยมก็ค่อยๆ ถดถอยลงจนเลิกล้มไปเมื่อปี ๒๔๕๑  อย่างไรก็ตาม 
การเคล่ือนไหวยังคงมีอยู่บ้างและวิวัฒน์มาเป็นการก่อตั้งพรรคประชา
นิยมอีกครั้งเมื่อปี ๒๕๒๗  นอกจากนั้น ยังมีพรรคการเมืองอีกจำานวน
หนึง่ซึง่ใช้คำาว่าประชานยิมเป็นส่วนประกอบของชือ่พรรค เช่น Populist 
Party of America ซึ่งก่อตั้งเมื่อปี ๒๕๔๕ และ American Populist 
Party ซึง่ก่อตัง้เมือ่ปี ๒๕๕๒  แต่การเคล่ือนไหวไม่มผีลแบบเป็นรูปธรรม

หลักประชานิยมแพร่ขยายต่อไปถึงละตินอเมริกาในเวลาต่อมา  
การใช้หลักประชานิยมที่นั่นมีหลายรูปแบบ  การเคลื่อนไหวท่ีใช้หลัก
ประชานิยมเกิดขึ้นเพราะหลังได้เอกราชในคริสต์ศตวรรษท่ี ๑๙ การ
ปกครองของประเทศละตนิอเมรกิาส่วนใหญ่ตกอยูใ่นมอืของเจ้าของท่ีดิน



๑๒๘

ที่มีฐานะรำ่ารวย  เมื่อโครงสร้างทางเศรษฐกิจเปลี่ยนไปหลังเกิดโรงงาน
อุตสาหกรรม ทำาให้มีชนช้ันแรงงานเพิ่มขึ้น ประชาชนกลุ่มนี้ต้องการมี
สิทธิ์มีเสียงในการบริหารบ้านเมืองบ้าง  ในสภาพเช่นนี้ จึงมีนักการเมือง
หัวใสที่ต้องการใช้พวกเขาเป็นฐานของการก้าวเข้าสู่อำานาจเช่นเดียวกับ
ในกรณีของอาร์เจนตินา

เวเนซุ เอลาเป ็นกรณีศึกษาทั้ งในด ้านการใช ้นโยบาย 
ประชานิยมและการบริหารจัดการทรัพยากร  การมีนำ้ามันปิโตรเลียม
พร้อมก๊าซธรรมชาตปิรมิาณมหาศาลและการใช้รายได้จากการขายนำา้มนั
แบบล้างผลาญ มองได้ว่าเป็นประเด็นท่ีโดดเด่นที่สุด  เนื่องจากดินฟ้า
อากาศเหมาะแก่การเกษตรเขตร้อน เวเนซเุอลาจงึปลกูพชือาหารได้หลาก
หลายชนดิและเคยผลติกาแฟและโกโก้ขายในตลาดโลกได้อย่างเป็นกอบ
เป็นกำา  แต่หลงัจากเริม่ผลตินำา้มนัได้มากเมือ่ราวร้อยปีทีผ่่านมา โครงสร้าง
ทางเศรษฐกิจของเวเนซุเอลาก็เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสำาคัญ

เนื่องจากประเทศมีนำ้ามันดิบมากที่สุดในโลกและเคยเป็น 
ผู้ผลิตและขายได้มากที่สุดในโลก รัฐบาลเวเนซุเอลาจึงมักย่ามใจและใช้
จ่ายอย่างไม่รัดกุม  การใช้จ่ายแบบสุรุ่ยสุร่ายเกิดขึ้นทั้งในทางตรงและ 
ทางอ้อม  รัฐบาลตั้งงบประมาณเพ่ือสวัสดิการของประชาชนกลุ่มต่างๆ 
เป็นอย่างดี และในบางกรณีดูจะไม่มีเหตุผลอันควร เช่น มีกองทัพ 
ขนาดใหญ่และมีนายพลในอัตราสูงกว่าของทุกประเทศ  นายทหารได้รับ
สวัสดิการสูงมากเป็นพิเศษ  

สวสัดิการชัน้ดแีละการลงทุนในโรงงานอตุสาหกรรมจำานวนมาก
จูงใจให้ประชาชนอพยพจากชนบทเข้าเมือง  ในขณะเดียวกัน การลงทุน
มกัทำาไปโดยขาดท้ังความเข้าใจในสภาวการณ์รอบด้านและประสบการณ์
ในการบรหิารจดัการ  กจิการจึงเตม็ไปด้วยความฉ้อฉลและขาดทนุสงูมาก  

นอกจากนั้น ยังมีการตั้งอัตราแลกเปล่ียนสูงจนส่งผลให้



๑๒๙

ประชาชนซื้อหาสินค้าราคาแพงจากภายนอกได้ในราคาแสนถูก   
ชาวเวเนซุเอลาจึงใช้ของนอกกันอย่างเมามัน  ยิ่งกว่านั้น รัฐบาลยังขาย
นำา้มนัให้ชาวเวเนซเุอลาตามราคาชนดิทีอ่าจเรียกว่าให้เปล่าอกีด้วย  ชาว
เวเนซุเอลาจงึมกัซือ้นำา้มนัชัน้ดไีด้ในราคาตำา่ทีสุ่ดในโลกเสมอ  ราคาตำา่เช่น
นั้นนำาไปสู่การผลาญนำ้ามันกันอย่างทั่วถึง

เนื่องจากรายได้จากการขายนำ้ามันข้ึนลงตามภาวะของตลาด
โลก  เมื่อราคานำ้ามันลง เวเนซุเอลามักประสบปัญหาขาดเงิน  รัฐบาล
ปิดงบประมาณโดยการกู้ยืมจากต่างประเทศ  การกู้ยืมสะสมขึ้นเรื่อยๆ 
จนนำาประเทศไปสู่ความล้มละลายในที่สุด  หลังจากล้มละลายมาหลาย
ครั้ง เวเนซุเอลาประสบปัญหาเลี้ยงตัวเองไม่ได้เน่ืองจากชาวไร่ชาวนาได้
อพยพเข้าเมืองกันเกือบหมดแล้ว  ความอดอยากยากจนแพร่กระจาย
ไปทั่วทุกหัวระแหงเพราะขาดเงินตราต่างประเทศสำาหรับนำาเข้าอาหาร
อย่างเพียงพอ  

ย้อนไปเมื่อสมัยที่เวเนซุเอลายังไม่เดินเข้าสู ่ทางแห่งความ 
ล้มละลาย รฐัมนตรผีูม้หีน้าทีบ่รหิารจดัการทรพัยากรนำา้มนัปิโตรเลยีมได้
เตอืนชาวเวเนซเุอลาให้ระวงัผลเสยีจากการมนีำา้มนัปริมาณมหาศาล ท้ังนี้ 
เพราะนำ้ามันเป็น “อุจจาระของปีศาจ” (Devil’s Excrement) กล่าวคือ 
หากไม่รู้จักบริหารจัดการอย่างเหมาะสม สังคมจะล่มจมเพราะนำ้ามัน  
หากชาวเวเนซุเอลาฟังคำาเตือนนั้น ปัญหาสารพัดคงไม่เกิดขึ้น  

ในปัจจุบันนี้ เป็นที่รับรู ้กันแล้วว่าไม่เฉพาะการมีนำ้ามันมาก
เท่านั้นที่อาจสร้างปัญหาสาหัส การมีทรัพยากรอื่นมากก็เช่นกัน  ฉะนั้น 
ผู้เชี่ยวชาญจึงเตือนว่าอย่าประมาท หรือใช้ทรัพยากรธรรมชาติแบบ 
ทรนงเพราะจะถูกทำาลายด้วย “ค�าสาปของทรพัยากร” (Resource Curse)  

เรื่องของอาร์เจนตินาและเวเนซุเอลาบ่งชี้ว่าการมีทรัพยากร 
ธรรมชาติมากมายมิได้เป็นปัจจัยชี้ขาดในการพัฒนา  ประเทศท่ีมี



๑๓๐

ทรัพยากรน้อยเช่นเกาหลีใต้และสิงคโปร์พัฒนาสำาเร็จเพราะการสร้าง
เสริมฐานทางวัฒนธรรม โดยเฉพาะการมวีินยัและใชน้โยบายทีเ่หมาะสม  
พร้อมกับลดความฉ้อฉลในสังคมได้อย่างมีนัยสำาคัญ  ส่วนประเทศที่มี
ทรัพยากรธรรมชาติมหาศาลแต่กลับพัฒนาแบบล้มลุกคลุกคลานเพราะ
ใช้นโยบายไม่เหมาะสมในขณะที่สังคมฉ้อฉลจนเข้ากระดูกดำา  

ปัญหาของอาร์เจนตินาและเวเนซุเอลายืดเยื้อมาเป็นเวลา
นานหลายสิบปี  เศรษฐกิจอาจดีขึ้นบ้างในบางช่วง แต่ก็ดีอยู่ได้ไม่นาน   
ความยืดเยื้อนี้มักมองกันว่ามีสองปัจจัยที่ท�าให้เกิดขึ้น คือ

• นโยบายประชานยิมทำาให้สงัคมอ่อนแอจากการเสพตดิสิง่ของที่
ประชาชนมองว่าได้เปล่า  ประชานยิมเป็นเสมอืนยาเสพตดิร้ายแรงทีเ่มือ่
เสพแล้วหยุดไม่ได้ส่งผลให้จิตใจมืดบอด  

• ชาวอาร์เจนตนิาและชาวเวเนซเุอลาเชือ่แบบฝังใจว่าต้นตอของ
ปัญหามาจากภายนอก โดยเฉพาะการเอาเปรยีบของประเทศมหาอำานาจ  
ความฝังใจนั้นทำาให้พวกเขาปฏิเสธที่จะพิจารณาพฤติกรรมของตัวเอง  

สองปัจจัยนั้นรวมกันเป็นภาวะทางจิตใจที่ยังไม่พร้อมพัฒนาใน
สายตาของนักวิชาการจ�านวนมาก

ไทยกับการมิได้เป็นเสือ

สำาหรับประเทศไทย ในพระราชดำารัสเมื่อปี ๒๕๔๐ ในหลวง
รัชกาลที่ ๙ ตรัสตอนหนึ่งว่า

“ความจริงเคยพดูเสมอในทีป่ระชมุอย่างนีว่้า การจะเป็นเสอืนัน้
ไม่ส�าคัญ  ส�าคัญอยู่ที่เรามีเศรษฐกิจแบบพอมีพอกิน” 



๑๓๑เนื้อความในพระราชดำารัสนี้เป็นคำาเตือนที่สืบเนื่องจากเรื่องคน
ไทยในตอนนั้นพูดกันแบบติดปากว่า “เราเป็นเสือแล้วนะ” หรือบางที
ผู้ที่คิดว่าถ้าใช้ภาษาอังกฤษจะทำาให้โก้เก๋กว่าก็พูดว่า “เราเป็นนิคแล้ว
นะ” (“นิค” ได้แก่ NIC ซึ่งย่อมาจาก Newly Industrialized Country 
หรือ “ประเทศอุตสาหกรรมเกิดใหม่”)  แต่การพูดนั้นถูกแย้งอย่างแรง
ด้วยวิกฤติเศรษฐกิจซึ่งเริ่มเมื่อกลางปี ๒๕๔๐  ต้นตอของวิกฤติเป็นผล
ของการพัฒนาซึ่งมีความเป็นมายาวนาน ตอนนี้จึงนำามาทบทวนโดยยึด
วิวัฒนาการทางเทคโนโลยีเป็นแกนในแนวเดียวกับบทที่ ๓  

 ย้อนไปเมือ่พ่อขนุศรอีนิทราทติย์ทรงก่อต้ังประเทศไทยในช่วงปี  
พ.ศ. ๑๗๖๒ – ๑๗๘๐ (นักประวัติศาสตร์เห็นไม่ตรงกันว่าปีไหน) ชาว
ไทยยังไม่มีภาษาเขียน  ในช่วงนั้นอาณาจักรโรมันได้รุกรานไปทั่วยุโรป
เกิน ๑,๐๐๐ ปีแล้ว  ประเทศใหญ่ๆ ที่เกิดขึ้นในทางฝั่งตะวันตกของ
ทวีปยุโรปหลังจากอาณาจักรโรมันเสื่อมลงต่างมีอายุมากกว่าเมืองไทย
ประเทศละหลายร้อยปี ไม่ว่าจะเป็นองักฤษ ฝร่ังเศส โปรตุเกส หรือสเปน  



๑๓๒

ประเทศเหล่าน้ีรับเทคโนโลยีใหม่ไปจากย่านตะวันออกกลางและอาศัย
เกษตรกรรมเป็นหลักเช่นเดียวกับเมืองไทย

 ในช่วงน้ัน เมืองไทยจึงไม่ต่างกับยุโรปมากนัก เนื่องจากมีพืช
และสัตว์ที่อาจนำามาเพาะปลูกและเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารและใช้งานได ้
คล้ายๆ กัน  เราเรียนรู้วิธีปลูกข้าวและเลี้ยงสัตว์จำาพวกหมูและไก่จากจีน  
ส่วนควายนั้นหลักฐานชี้ว่าเป็นสัตว์ท้องถิ่นของเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ 
หรอืในย่านสวุรรณภูม ิ ฉะนัน้ บรรพบรุษุของคนไทยคงรูจ้กัเลีย้งควายซึง่
ให้ทั้งอาหารและแรงงาน  ชาวยุโรปเรียนรู้วิธีเพาะปลูกข้าวสาลีและข้าว
บาร์เลย์พร้อมกบัการเลีย้งแพะ แกะ หม ูและววั จากชาวตะวนัออกกลาง  
ส่วนม้าซึ่งมีถ่ินฐานบ้านเดิมอยู่ในแถบเอเซียกลางเข้าไปถึงในยุโรปโดย 
ผ่านย่านตะวันออกลางเช่นกัน  ในช่วงที่เกิดประเทศไทยนั้น กองทัพของ
เจ็งกิส ข่านไปรุกรานถึงย่านตะวันออกกลางแล้ว

 หลังเกษตรกรรมนำาไปสู่การตั้งถ่ินฐานบ้านเรือนเป็นหลักแหล่ง
ถาวร การประดษิฐ์อกัษรและภาษาเขยีนเริม่เกิดขึน้ในย่านตะวนัออกกลาง 
ในเมืองจีนและในอาณาจักรมายา  ภาษาเขียนมีความสำาคัญยิ่งในการ
สือ่สารและการถ่ายทอดความรูแ้ละเทคโนโลย ี เมือ่พ่อขนุรามคำาแหงทรง
ประดิษฐ์อักษรไทยเมื่อ พ.ศ. ๑๘๒๖ ชาวยุโรปมีภาษาเขียนและได้เรียน
หนงัสอืกนัถึงข้ันมหาวทิยาลัยแล้ว  ทางย่านเอเซยี อาณาจักรใหญ่ทีไ่ทยรับ
วัฒนธรรมมาก้าวหน้ามากจนมวีรรณกรรมจำาพวกมหาภารตะ รามายณะ  
และสามก๊ก  ใกล้เมืองไทยมีอาณาจักรพุกามและเขมร  พุกามสร้าง
อนสุาวรย์ีและเจดย์ีขนาดใหญ่ไว้หลายพนัองค์  ส่วนอาณาจักรเขมรสร้าง
ทั้งนครวัดและศาสนสถานขนาดใหญ่ไว้จำานวนมาก  

จากมุมมองของประวัติศาสตร์ เราจึงอาจสรุปว่า เมืองไทยยัง
มอีายไุม่มากนกัและตอนก่อตัง้ประเทศไทย ประเทศอืน่ได้พฒันารุดหน้า
ไปก่อนแล้ว



๑๓๓

 หลงัจากพ่อขนุรามคำาแหงทรงประดษิฐ์อกัษรไทยได้ไม่ถงึ ๖๐ ปี  

กรุงศรีอยุธยาได้เข้ามามีอำานาจเหนือกรุงสุโขทัย กรุงศรีอยุธยาเป็น

ราชธานีอยู่ ๑๕๕ ปี เมื่อนายพลเรือเจิ้งเหอของจีนนำากองเรืออันยิ่งใหญ่

เดินทางผ่านเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ไปจนถึงทวีปแอฟริกา  เมื่อชาว

โปรตุเกสเข้ามาถึงเมืองไทยเมื่อปี ๒๐๕๔ ความก้าวหน้าของอาณาจักร

จีนหยุดชะงักมาเกือบร้อยปีแล้ว  ชาวโปรตุเกสและฝร่ังหลายชาติเดิน

ทางต่อไปถงึจนีและญีปุ่่นซ่ึงถอืโอกาสเรยีนรูเ้ทคโนโลยบีางอย่างจากฝรัง่  

แต่ขับไล่ฝรั่งออกจากประเทศหลัง ๙๔ ปีเนื่องจากทนความจุ้นจ้านของ

ฝรั่งไม่ไหว  

ชาวไทยติดต่อค้าขายและเรียนรู้เทคโนโลยีหลายอย่างจากฝรั่ง

เช่นกนั  ชาวไทยใกล้ชิดกบัฝรัง่ทีส่ดุในรชัสมยัสมเดจ็พระนารายณ์มหาราช

ซึ่งทรงแต่งต้ังฝรั่งขึ้นเป็นขุนนางตำาแหน่งใหญ่ๆ รวมทั้งเจ้าพระยาวิชา-

เยนทร์  หลังจากสมเด็จพระนารายณ์ฯ เสด็จสวรรคต ชาวไทยขับไล่ฝรั่ง

ออกจากประเทศเช่นเดียวกับญี่ปุ่น หรือเกือบ ๑๖๐ ปีหลังจากวันที่เปิด

รับชาวโปรตุเกส

 หลังจากนั้นไทยมิค่อยได้ติดต่อค้าขายกับฝรั่ง จนกระทั่งรัชสมัย 
สมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว  เมื่อปี ๒๓๙๘ รัฐบาลไทยลงนามใน
สัญญาเบาริ่ง  ตอนนั้นฝรั่งได้เดินเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมหลายสิบปีแล้ว 
ในขณะท่ีไทยยังอยู่ในยุคเกษตรกรรม  ดังที่อ้างถึงข้างต้น หลังจากเปิด
ประเทศค้าขายกับฝร่ังอย่างจริงจังอีกครั้งเมื่อปี ๒๓๙๗ ญี่ปุ่นเปลี่ยน
จุดยืนจากการต่อต้านฝรั่งเป็นการใฝ่รู้ทุกอย่างที่ฝร่ังรู้และต้องการเป็น
ประเทศอุตสาหกรรมตามฝรั่ง  ญี่ปุ่นใช้เวลาราว ๕๐ ปีปรับโครงสร้าง
ทางเศรษฐกจิ  ทางด้านไทย ประวตัศิาสตร์บ่งว่าเรามุง่พัฒนาเกษตรกรรม
ต่อไปโดยเฉพาะการสนบัสนนุให้ปลกูข้าวเพิม่ข้ึนโดยใช้มาตรการลดภาษี
ที่นาใหม่ซ่ึงได้มาจากการหักร้างถางพงและการสร้างระบบชลประทาน  



๑๓๔

ยุทธศาสตร์การพัฒนาของไทยจึงมีส่วนคล้ายของอาร์เจนตินาในช่วงนั้น 

ไทยกับเกาหลีใต้เริ่มเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจพร้อมๆ กันโดยไทย
เริ่มใช้แผนพัฒนาประเทศแผนแรกในช่วงปี ๒๕๐๔ – ๒๕๐๙  ทั้งสอง 
ต้องการพัฒนาอุตสาหกรรม แต่มีความแตกต่างกันในรายละเอียด  
เกาหลีใต้เน้นการผลักดันอุตสาหกรรมบางชนิดอย่างเต็มที่ รวมทั้งสิ่งทอ  
เหล็กกล้า และการต่อเรือ พร้อมกับมุ่งใช้ตลาดส่งออกเป็นหัวจักร และ
พยายามผลักดันการวิจัยและพัฒนาทั้งในด้านการอุตสาหกรรมและ 
ด้านเทคโนโลยีใหม่  ส่วนไทยเน้นด้านความหลากหลายและความสมดุล
ระหว่างภาคอุตสาหกรรม ภาคเกษตรกรรม และภาคการท่องเท่ียว   
ไทยเน้นการผลิตแทนการนำาเข้าเป็นเวลานาน ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นการ
ผลักดันการส่งออก  

ไทยต่างกบัเกาหลใีต้อย่างมนียัส�าคญัในด้านการวิจัยและพฒันา
เพื่อสร้างภูมิปัญญาข้ึนเอง  ในปัจจุบัน ไทยยังใช้ทรัพยากรเพียงราว 
ร้อยละ ๐.๒๗ ของรายได้เพื่อการวิจัยและพัฒนา  ส่วนเกาหลีใต้ใช้ใน
อัตราสูงกว่าร้อยละ ๔   

ในด้านการเกษตร ไทยเน้นการหักร้างถางพงเพื่อผลิตพืช
เศรษฐกิจชนิดใหม่ๆ อยู่เป็นเวลานาน เช่น ข้าวโพด อ้อย สับปะรด และ
มนัสำาปะหลงั  ในด้านการท่องเทีย่ว เราเริม่จากการเน้นการท่องเทีย่วเชิง
วัฒนธรรมจำาพวกการชมวัด พระราชวัง และโบราณสถานอยู่นาน ก่อน
จะเปลี่ยนเป็นการท่องเที่ยวเชิงพักผ่อนหย่อนใจตามชายทะเลและตาม 
ป่าเขาด้วยการพฒันาสถานทีข่ึน้มาใหม่ โดยเฉพาะการสร้างแหล่งพกัผ่อน
หย่อนใจหลากหลายแบบ หรือรีสอร์ทขึ้นจำานวนมาก

ณ วันนี ้เศรษฐกจิของเกาหลใีต้ได้ขบัฝร่ังทันแล้ว  ส่วนไทยประสบ
ความสำาเรจ็ในระดบัหนึง่ แต่ยงัห่างกบัฝรัง่มาก  ในช่วงเวลากว่า ๕๐ ปีจาก
วันทีเ่ริม่มีแผนพฒันาเศรษฐกจิแผนแรก คนไทยมรีายได้ต่อคนราว ๕ เท่า   



๑๓๕

อย่างไรก็ดี ความสำาเร็จนี้มีแนวโน้มว่าไม่น่าจะยั่งยืน  ตรงข้าม เมืองไทย
มีโอกาสพัฒนาไปสู่ทางตันสูงมากและหากปัญหาไม่ได้รับการแก้ไขอย่าง
ถูกต้อง เมืองไทยจะคล้ายหลายประเทศในละตินอเมริกา  เหตุปัจจัย
ที่ทำาให้เกิดปัญหามีหลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านฐานความคิด 
ที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงกล่าวถึง  ปัจจัยเหล่านั้นส่งผลให้ประเทศ 
ตกอยูใ่นภาวะขาดสมดลุร้ายแรงในหลายด้าน ทัง้ทีเ่คยคดิกนัว่าพยายาม
จะพัฒนาแบบสมดุลตั้งแต่ในตอนเริ่มต้นเร่งรัดพัฒนาประเทศเมื่อเกือบ 
๖๐ ปีที่ผ่านมา  การขาดดุลที่ร้ายแรงมากแต่เห็นได้ยากอยู่ในภาค 
การศึกษา ท้ังท่ีการพัฒนาคนคือหัวใจของการพัฒนา และการศึกษาคือ
หัวใจของการพัฒนาคน  นอกจากนั้น ยังมีด้านอื่นๆ อีกด้วย

ด้านการศกึษาในโรงเรียน กบั การศกึษานอกโรงเรยีน  ต้นเหตุ

ของความไม่สมดลุทางด้านนีอ้ยูท่ี่การมองการศกึษาแบบแคบมาก  เรามุง่

ไปทีโ่รงเรยีนและการเรยีนการสอนในสถาบนั ทัง้ทีก่ารศกึษาเกดิขึน้ตลอด

เวลา และเราอยูน่อกสถาบนัการศกึษามากกว่าอยูใ่นสถาบนั  นอกจากนัน้ 

การศึกษาในสถาบันยังมุ่งเน้นเฉพาะการแสวงหาความรู้และการฝึกฝน

ด้านเทคนิคอีกด้วย  ร้ายยิ่งกว่าน้ัน เราไปยึดเป้าหมายที่ว่าใบปริญญา

คอืหลกัชยั จนผลสดุท้ายมใีบปรญิญาอาจมากกว่าหนึง่ใบ แต่ทำาอะไรทีม่ี

ความสำาคญัต่อการเลีย้งชพีไม่ค่อยเป็น  แม้แต่จะมกีารจัดการศกึษาแบบ

นอกสถาบันอย่างเป็นทางการ เรากย็งัมกัเน้นการฝึกฝนทางด้านเทคนคิที่

มีอยู่แล้วเท่านั้น  ส่วนการฝึกฝนให้รู้จักคิดอย่างสร้างสรรค์และมีเหตุผล 

พร้อมรู้จักการแก้ปัญหาประจำาวันด้วยตนเองมักไม่ได้รับการเน้นยำ้าจน 

นำาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง  

การศึกษานอกสถาบันที่สำาคัญยิ่ง ได้แก่ การปลูกฝังบรรทัดฐาน

ด้านพฤติกรรมให้อยู่ในกรอบศีลธรรมจรรยา  การศึกษาด้านนี้ต้องเริ่ม

ในครอบครัวและสังคมรอบตัวเด็กเป็นหลัก  การมีผู้ใหญ่ในครอบครัว



๑๓๖

และสังคมรอบด้านเป็นต้นแบบท่ีดีเป็นการสอนที่มีประสิทธิภาพสูงสุด  

การไม่ค่อยสนใจใฝ่รู้ผ่านการอ่านและด้านอื่นๆ ของผู้ใหญ่มีผลทำาให้เด็ก 

ไม่ค่อยอ่านและไม่ใฝ่รู้  

ในสมยันี ้องค์ความรู ้เทคโนโลยแีละภาวะรอบด้านเปลีย่นแปลง

เรว็มาก  หากคนไทยยงัไม่ไขว่คว้าหาความรูด้้วยตัวเองมากกว่าในปัจจุบนั 

โอกาสที่จะตามโลกทันย่อมไม่มี

การไม่ใฝ่รู้อย่างจริงจัง ส่งผลให้การพัฒนาประเทศเป็นไปตาม

กระแส โดยปราศจากหลกัการทีเ่หมาะสมของตวัเอง  หลกัการทีเ่หมาะสม

จะต้องเกิดจากการใช้หลกั “เข้าใจ เข้าถงึ พฒันา” ของในหลวงรชักาลที่ 

๙ เพื่อให้เข้าใจภาวะและเข้าถึงสังคมของตนเองอย่างถ่องแท้  ในขณะนี้  

การพัฒนาของไทยจึงคล้ายเป็นต้นไม้ที่ไร้รากแก้วอันมั่นคง  

เราหลงตดิอยูก่บัภาพอนังดงามทีเ่กดิจากพิธกีรรมมากกว่าความ

ใส่ใจในเนื้อหาที่น�าไปใช้ได้จริง

ด้านวัตถุ หรือเศรษฐกิจ กับ ด้านจิตใจ หรือศีลธรรมจรรยา  

กระบวนการพัฒนาท่ีผ่านมามุ่งเน้นความเพิ่มพูนวัตถุเป็นหลัก  เรายึด

วัตถุเป็นดัชนีชี้วัดค่าของคน  เรายกย่องคนรวยเพราะพากันมองว่าเขา

ประสบความสำาเรจ็ แต่มไิด้มองต่อให้ลกึลงไปว่าความรวยนัน้ได้มาอย่างไร  

ในขณะเดียวกันด้านจิตใจถูกละเลย ไม่ได้รับการพัฒนาอย่างจริงจัง   

ซำ้าร้ายยังมักใช้วิธีสร้างภาพหลอกตัวเองอีกด้วย  คนที่ทำาตามกฎเกณฑ์

ของสังคมอย่างเคร่งครัดซึ่งจัดว่าเป็นคนดีมักไม่รำ่ารวย ถูกมองข้าม และ

ไม่ได้รับการยกย่อง  ซำ้าร้ายอาจถูกดูแคลนว่าโง่  เรามีทุนทางสังคมตำ่า  

ส่งผลให้เราทำางานแบบร่วมมือกันนานๆ ได้ยาก  เรื่องนี้แสดงออกมา

ให้เห็นผ่านเรื่องการพัฒนาการสหกรณ์ไม่ค่อยประสบความสำาเร็จ การ



๑๓๗

พัฒนาการปกครองระบอบประชาธิปไตยได้ช้า และล่าสุดการเสนอให้

ร่วมมือกันทำาเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ด้วยการใช้ระบบเก็บนำ้า

แบบ “สระพวง” ไม่มีใครรับฟัง  ระบบสระพวงเป็นภูมิปัญญาเก่าแก่ซึ่ง

ส่วนใหญ่ใช้อยู่ในอินเดีย  ในปัจจุบัน ภูมิปัญญานี้ได้ถูกนำาไปใช้ได้ผลเป็น

อย่างดีในแอฟริกาและละตินอเมริกาแล้ว  

ในช่วง ๕๐ ปีทีผ่่านมา คนไทยมรีายได้เฉลีย่ต่อคนเพิม่ขึน้ ๕ เท่า  

พร้อมกันนั้น การทุจริตฉ้อฉลดูจะเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำาคัญด้วย  ดัชนีที่

องค์กรความโปร่งใสสากลสร้างขึน้เพือ่วดัความโปร่งใสจึงบ่งช้ีว่า เมอืงไทย

มีความโปร่งใสตำ่า หรือได้คะแนนในระดับ “สอบตก” มาตลอด  ตราบใด

ที่ความโปร่งใสยังอยู่ในข้ันสอบตก การพัฒนาให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนจะ

เป็นไปได้ยากมาก  วกิฤตเิศรษฐกจิปี ๒๕๔๐ เกดิข้ึนเพราะความฉ้อฉลอนั 

สืบเนื่องมาจากความเสื่อมทรามทางศีลธรรมจรรยา และมองได้ว่าเป็น

อาการของความเสือ่มทรามนัน้  ชนวนของวกิฤตไิด้แก่การเปิดกว้างให้เงิน

ทนุไหลเข้าออกประเทศได้อย่างเสร ีด้วยการต้ังกรอบเอือ้ความสะดวกข้ึน

มาเรยีกว่า “วเิทศธนกจิแห่งกรงุเทพ” (Bangkok International Banking 

Facility) เมื่อปี ๒๕๓๖  

หากมองตามความมุง่หมายในการเอือ้ความสะดวกให้เงนิทนุไหล
เข้าออก วธิน้ีีได้ผลดมีากเน่ืองจากเงนิทุนสกลุต่างๆ ไหลเข้ามาในเมอืงไทย
อย่างรวดเรว็  แต่การไหลเข้ามาน้ันมไิด้ไหลต่อไปในทางทีเ่หมาะสมเพราะ
ส่วนใหญ่ถูกกู้ยืมไปใช้เก็งกำาไรในสิ่งต่างๆ โดยเฉพาะในอสังหาริมทรัพย์  
การเก็งกำาไรนำาไปสู่การปั่นราคาหุ้น ที่ดิน บ้าน สมาชิกในสนามกอล์ฟ
และการก่อสร้างต่างๆ  นั่นเป็นกระบวนการที่ทำาให้เกิดสิ่งที่เรียกว่า  
“ฟองสบู่”  ผู้ทำากำาไรได้มากมักเป็นผู้เริ่มต้นก่อน  ความรำ่ารวยที่เกิดขึ้น
ในตอนต้นภายในพรบิตานำาไปสูก่ารใช้จ่ายแบบแทบไม่ยบัยัง้ ยงัผลให้เกดิ
การนำาเข้าสารพดั แม้กระท่ังรถยนต์มือสองของเยอรมน ี ในกระบวนการน้ี  



๑๓๘

มีผู้ที่อยู่ในภาครัฐละเมิดจรรยาบรรณเข้าร่วมด้วย

กระบวนการดังกล่าวไม่ต่างอะไรกับการกู้เงินชาวต่างประเทศ 
มาปันกนั เนือ่งจากไม่นำาไปสูก่ารลงทนุในกจิการทีผ่ลิตสนิค้าและบริการ
ส่งออกเพื่อให้ได้มาซึ่งเงินตราต่างประเทศ    

เงินตราต่างประเทศมีความจำาเป็นมากเนื่องจากจะต้องพร้อม
คืนให้เจ้าของทันทีในกรณีท่ีเขาเรียกเงินของเขาคืน  เวลาผ่านไปเพียง
ไม่นาน นักเก็งกำาไรในค่าเงินก็อ่านสถานการณ์ออกว่าเมืองไทยไม่อยู่ใน
สถานะที่จะคงค่าเงินบาทไว้ได้เนื่องจากจะไม่สามารถหาเงินตราได้พอ  
เมือ่แน่ใจ พวกเขากเ็ข้าโจมตค่ีาเงนิบาททนัท ี ในกระบวนการนี ้มคีนไทย
ที่ไร้ศีลธรรมจรรยาซึ่งอาจรวมทั้งเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าร่วมด้วย

ในการถูกโจมตีค่าเงินบาทครั้งนั้น รัฐบาลและธนาคารแห่ง
ประเทศไทยใช้ทุนสำารองของประเทศเป็นอาวุธออกต่อกร  แต่ทุนสำารอง
ของไทยซึง่ในตอนนัน้มอียูร่าว ๒๖,๐๐๐ ล้านดอลลาร์ น้อยเกนิไปสำาหรับ
ในสนามรบการเงินของโลก  เมื่อหมดอาวุธ ไทยต้องยอมจำานนโดยการ
ลอยค่าเงนิบาทเมือ่วนัที ่๒ กรกฎาคม ๒๕๔๐ ส่งผลให้เกดิวกิฤตเิศรษฐกจิ
ทันที  บริษัทห้างร้านจำานวนมากล้มละลาย ปล่อยให้คนงานนับล้านคน
ตกงาน  รฐับาลต้องไปขอความช่วยเหลอืจากต่างประเทศซ่ึงมไีอเอม็เอฟ
เป็นแกนนำา  ในบรรดาข้อตกลงที่รัฐบาลไทยทำากับไอเอ็มเอฟ มีการขาย
หุ้นของการปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย (ปตท.) รวมอยู่ด้วย  การขายนั้น
ยังมีผลพวงยืดเยื้อมาถึงกระทั่งทุกวันนี้  

แม้เวลาจะได้ผ่านไปถึง ๒๐ ปีแล้วหลังเกิดวิกฤติ แต่ยุทธศาสตร์

และนโยบายสำาหรับใช้ในการพัฒนาชี้ชัดว่า ชนชั้นผู้นำายังมิได้ทำาอะไรที่

จะส่งผลให้เมืองไทยพัฒนาให้ก้าวหน้าไปสู่ความยั่งยืน  ร้ายยิ่งกว่านั้น 

ความฉ้อฉลของชนชั้นปกครองยังคงแพร่หลายจนเป็นอุปสรรคใหญ่ของ



๑๓๙

การพัฒนา  ประเด็นนี้ ในหลวงรัชกาลท่ี ๙ ทรงแสดงความเอือมระอา

ออกมาด้วยการสาปแช่งตรงๆ เมื่อผู้ว่าราชการจังหวัดซ่ึงตอนนั้นเรียก

กันอย่างโก้หรูว่า “ผู้ว่าซีอีโอ” เข้าเฝ้าฯ เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๔๖ ว่า 

“…ถ้าทุจริตแม้แต่นิดเดียว ก็ขอแช่งให้มีอันเป็นไป  พูดอย่างนี้

หยาบคาย  แต่ว่าขอให้มีอันเป็นไป  แต่ถ้าไม่ทุจริต สุจริตและมีความ

ตั้งใจมุ่งมั่นสร้างความเจริญก็ขอให้ต่ออายุได้ถึง ๑๐๐ ปี  ส่วนคนไหนที่

มีอายุมากแล้ว ขอให้แข็งแรง  ความสุจริตจะท�าให้ประเทศไทยรอดพ้น

อันตราย ... ภายใน ๑๐ ปี เมืองไทยน่าจะเจริญ  ข้อส�าคัญคือต้องหยุด

การทุจริตให้ส�าเร็จและไม่ทุจริตเสียเอง…”

 ด้านการพฒันากรุงเทพฯ และปรมิณฑล กบั การพฒันาชนบท  

กรงุเทพฯ และปรมิณฑลได้รบัทุกอย่างก่อนและมากกว่าชนบท เนือ่งจาก

อำานาจในการตัดสินใจเรื่องใหญ่ๆ อยู่ในกรุงเทพฯ ทั้งหมด  กรุงเทพฯ จึง

ดงึดดูชาวชนบทให้อพยพเข้าเมืองอย่างต่อเนือ่งมาเป็นเวลาหลายสบิปี  ยิง่

มีคนมากเท่าไร กรุงเทพฯ ก็ยิ่งใช้ทรัพยากรมากขึ้นเท่านั้น  พร้อมๆ กันก็

สร้างปัญหาทีจ่ะต้องแก้มากขึน้ ส่งผลให้ต้องใช้ทรัพยากรเพ่ิมข้ึนเป็นแบบ

ทวีคูณ  

ข้อเสนอให้สร้างเมอืงใหม่เพือ่ถ่ายโอนหน่วยราชการในกรงุเทพฯ 

ออกไปไม่เคยได้ผล ท้ังที่มีแนวโน้มว่ากรุงเทพฯ จะจมน�้าแน่นอนเมื่อ

ภาวะโลกร้อน ท�าให้น�้าระดับทะเลสูงขึ้นอย่างมีนัยส�าคัญภายในเวลาอีก

ไม่นานนัก

 กระบวนการอพยพเข้ากรุงเทพฯ ก่อให้เกิดการละทิ้งเด็กไว้ใน

ชนบทกับปู่ย่าตายาย  เด็กไม่ได้รับการดูแลอย่างถูกต้องเท่าที่ควร ทำาให้



๑๔๐

เกิดปัญหาสังคมตามมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติด เรื่องการมีลูกก่อน

ที่จะเลี้ยงตัวเองได้ หรือเรื่องความแตกแยกในครอบครัว  สิ่งเหล่านี้

เป็นปฏิกิริยาลูกโซ่ที่เชื่อมต่อกัน ส่งผลให้สังคมไทยเดินอยู่ในภาวะวงจร

อุบาทว์

 การทุ่มเททรัพยากรส่วนใหญ่ลงในกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เป็นต้นตออย่างหน่ึงของความเหลื่อมลำ้าที่ร้ายแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ  ความ

เหลื่อมลำ้ามิได้จำากัดอยู ่แค่ทางรายได้และทรัพย์สินเท่าน้ัน หากยัง

ครอบคลุมไปถึงทางอื่นอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นทางด้านโอกาสต่างๆ หรือ

การมีส่วนร่วมในการบริหารบ้านเมือง  เรื่องนี้จะนำาไปสู่ความแตกแยก

ร้ายแรงในสังคมต่อไปซึ่งจะเป็นอุปสรรคใหญ่ต่อการพัฒนา

ด้านการผลิตเพ่ือบรโิภคเองในครอบครวั กบั เพือ่ขาย  ท่ีผ่านมา  
การผลิตเพื่อขายได้รับการเน้นยำ้า ทำาให้เกิดความชำานาญในการผลิต
เฉพาะอย่าง หรือการแบ่งงานกันทำาตามแนวคิดของอะดัม สมิธ ซ่ึงจะ
กล่าวถึงในบทที่ ๖ และของพระยาศรีสุนทรโวหาร (น้อย อาจารยางกูร) 
ดงักลอนทีเ่ขยีนไว้ในสมยัรชัสมยัสมเดจ็พระปิยมหาราชทีว่่า “อนัความรู้
รู้กระจ่างแต่อย่างเดียว   แต่ให้เชี่ยวชาญเถิดจะเกิดผล”  

การมุ่งเน้นการผลิตเพื่อขายมีผลทำาให้เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง
รวดเร็วพร้อมๆ กบัการละทิง้การผลติเพือ่ใช้ในครอบครวั  เมือ่เวลาผ่านไป  
คนส่วนใหญ่เกิดความชำานาญเพียงบางอย่างแต่ทำาอีกหลายอย่างไม่เป็น   
ในยคุน้ีจึงมผีูท้ำาอาหารเป็นน้อยลง  แม้วธิหีงุข้าวและต้มไข่กย็งัไม่รู ้ การมี
ความชำานาญแต่เพยีงอย่างเดยีว หรอืการผลิตเฉพาะอย่างทำาให้ภมูคิุม้กนั
ลดลง หรือเพิ่มความเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบทางลบอย่างมากจาก
เหตุการณ์ภายนอก  ประเด็นนี้ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงกล่าวถึงชาวนา
ปลูกข้าวหอมมะลิอย่างเดียวเพราะขายได้ราคาดีแทนที่จะปลูกข้าว 
สำาหรับรับประทานในครอบครัวไว้ให้พอก่อน  การปฏิบัติแบบน้ีมี 



๑๔๑

ความเสีย่งต่อการอดข้าวสงูมาก หากเกดิเหตกุารณ์ทีค่าดไม่ถงึ  พระองค์
จึงทรงแนะนำาให้ทำาเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎีใหม่ซ่ึงเน้นการมีพอกิน
พอใช้ในครอบครัวก่อน

ด้านการอุตสาหกรรมและการบริการ กับ การเกษตร  ที่ผ่าน

มาการอุตสาหกรรมและการบริการได้รับการสนับสนุนอย่างท่วมท้น  

ในขณะที่การเกษตรไม่ได้รับการสนับสนุนแบบเหมาะสม  ยิ่งกว่านั้น 

สังคมมักหยามเกษตรกรว่าตำ่าต้อยและล้าหลัง  เกษตรกรจึงขาดคน 

เหลียวแลเมื่อยามแก่เฒ่าและไม่มีสวัสดิการของรัฐเหมือนผู้ท่ีมีอาชีพอื่น   

สาเหตุหน่ึงท่ีการเกษตรถูกลืม เพราะพวกเขาผลิตอาหารเลี้ยงคนท้ัง

ชาติได้อย่างเหลือเฟือ  แม้จะไม่ได้รับความเอื้ออาทรทางด้านนโยบาย 

ชาวนากย็งัผลติข้าวเลีย้งคนทัง้ชาตต่ิอไป แถมยงัมเีหลอืส่งออกไปขายยงั 

ต่างประเทศเพื่อหาเงินตรามาให้เศรษฐกิจในภาคอื่นอีกด้วย

 ด้านการผลิตเพื่อขายในประเทศ กับ การผลิตเพื่อส่งออก  

ที่ผ่านมา การผลิตเพื่อส่งออกได้รับการส่งเสริมมากกว่าเพื่อบริโภคใน

ประเทศ  การผลิตใช้เทคโนโลยีทันสมัยซึ่งผู้อื่นเป็นผู้คิดและสร้างขึ้น

เพื่อมุ่งลดต้นทุนให้ตำ่ากว่าคู่แข่งในตลาดต่างประเทศ  แต่พร้อมกันนั้น 

ภูมิปัญญาด้ังเดิมจำานวนมากไม่ได้รับความสนใจและค่อยๆ ถูกลืมไป 

ทีละอย่างสองอย่างจนสูญหายไปในที่สุด

 ด้านเทคโนโลยียุคใหม่ กับ ภูมิปัญญาท้องถ่ิน  ที่ผ่านมา

เราทุ่มเทเพื่อเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีใหม่ที่คิดได้โดยคนอื่นพร้อมกับ 

เหยียดหยามภูมิปัญญาเดิม แทนท่ีจะมุ ่งใช้ทั้งสองอย่างแบบเสริม 

กันและกัน  เราแทบจะไม่รู้ด้วยซำ้าว่าเรามีอะไรดี ไม่เข้าใจและซาบซึ้งใน 

ส่ิงที่เรามีอยู ่แล้ว และมักไม่สนใจศึกษาเพื่อพัฒนาต่อไป  แต่ใน



๑๔๒

กระบวนการทุ่มเทลงไปในการใช้เทคโนโลยีใหม่ เราผลิตอะไรเองแทบ

ไม่ได้ ส่งผลให้ต้องใช้เงินตราจำานวนมหาศาลทุกปีเพ่ือซ้ือเทคโนโลยีของ

ผู้อื่นอย่างต่อเนื่อง

ด้านอยู่กบัธรรมชาตแิบบท�าลาย กบั การอยูแ่บบอนรัุกษ์  การ

พัฒนาท่ีผ่านมาทำาลายธรรมชาติรอบด้านแทบทุกอย่าง  เราตัดต้นไม้

ทำาลายป่าเพื่อปลูกพืชเชิงเดี่ยว เพื่อสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแนวพักผ่อน

หย่อนใจ และเพื่อสร้างบ้านอันหรูหรา  เราทำาลายแหล่งนำ้าต่างๆ ด้วย

สารเคมีและนำ้าเสียจากโรงงาน จากบ้านและจากสถานที่พักผ่อนหย่อน

ใจที่สร้างไว้รอบๆ แหล่งนำ้า  เราทำาลายดินด้วยปุ๋ยเคมีและยาฆ่าวัชพืช 

ส่งผลให้ไส้เดือนและผึ้งตายจนแทบจะหายไปจากแผ่นดินและสวนหมด

แล้ว  เราทำาลายอากาศด้วยสารเคมีและควันจากการเผานำ้ามัน ถ่านหิน 

ป่าไม้ หญ้า และฟาง  

ในระยะหลังๆ นี้เริ่มมีการนึกถึงการอนุรักษ์  แต่กระบวนการ

ส่วนใหญ่ยังเป็นไปแบบฉาบฉวยจำาพวก “ขึ้นป้ายถ่ายรูป” มากกว่าการ

ได้เนื้อหาสาระที่แท้จริง  เมื่อนำามารวมกัน การอนุรักษ์จึงยังมีนำ้าหนักตำ่า

กว่าการทำาลายอย่างมนียัสำาคัญ  บทเรยีนจากย่านเสีย้วจนัทร์อนัอดุม จาก

อเมรกิากลาง และจากเกาะอสีเตอร์ บ่งชีว่้า การทำาลายธรรมชาติจะนำาไป

สู่การทำาลายตนเองซึ่งไทยกำาลังตั้งหน้าตั้งตาทำา  สภาพความเสื่อมโทรม

ของป่ายังเป็นไปอย่างต่อเนื่อง  ส่วนสภาพความเน่าเสียของหน้าดิน ของ

แหล่งนำา้ และของอากาศในปัจจุบันไม่ต่างกับสภาพเน่าเสยีร้ายแรงสงูสดุ

ในประเทศท่ีทำาอตุสาหกรรมหนกัเช่นสหรฐัอเมรกิา ก่อนทีป่ระเทศนัน้จะ

เริ่มใช้มาตรการเข้มข้นเพื่อลดความเน่าเสียอย่างจริงจัง

ในหลวงรัชกาลที ่๙ ทรงตระหนกัถงึเร่ืองนีใ้นพระราชหฤทัยและ



๑๔๓
แสดงความห่วงใยมาตลอด  เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๔๕ พระองค์คง

ทรงแสดงความกังวลออกมาโดยตรงอย่างแจ้งชัดในพระราชดำารัสซึ่งมี

ใจความตอนหนึ่งว่า 

“ปัญหาเรือ่งสิง่แวดล้อมเป็นปัญหาทีม่คีวามส�าคญัควบคูก่บัการ

พัฒนา ... กล่าวคือการพัฒนายิ่งรุดหน้า ปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและ

ภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งข้ึน ประเทศไทยก็เป็น

ประเทศหนึ่งที่ก�าลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้”

 ความไม่สมดุลท้ังหลายท่ีอ้างถึงนั้นรวมกันเป็นปัจจัยก่อให้

ปรากฏการณ์หนึ่งซึ่งมักเรียกกันว่า “ทันสมัย แต่ไม่พัฒนา”  ความ

ทันสมัยแต่ไม่พัฒนามองได้ว่าเป็นความไม่สมดุลร้ายแรงอย่างหนึ่งใน

ประเทศกำาลังพัฒนาส่วนใหญ่  ผู้ตั้งชื่อให้ปรากฏการณ์เป็นชาวต่างชาติ

จากประเทศก้าวหน้าซึ่งเปรยกันออกมาทั้งแบบเหยียดหยามและแบบ 

ขำาขนั  นอกจากนัน้ พวกเขายงัเคยเปรยแบบเฉพาะเจาะจงออกมาอีกด้วย



๑๔๔

ว่า เมืองไทยพัฒนาได้ยากเนื่องจากถูกทับถมให้จมอยู่ในกอง “ขี้” ซึ่ง

มี ๔ อย่างด้วยกัน นั่นคือ ขี้โกง ขี้เกียจ ขี้โอ่ และขี้อิจฉา

 เรือ่งขี้โกงคงไม่ต้องขยายความ เพราะแม้แต่ในหลวงรชักาลที ่๙ 

เองยังถึงกับทรงประณามและสาปแช่งเนื่องจากทรงทนไม่ไหว  ส่วนเรื่อง

ความขี้เกียจนั้นวัดกันได้ยาก  แต่เป็นที่ประจักษ์ว่า ถ้ายึดพระกรณียกิจ

ที่พระองค์ทรงปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนานเป็นฐานของการ

พิจารณา จะสรุปได้โดยปราศจากข้อกังขาว่าเราขี้เกียจ  

ทางด้านขี้โอ่ ปรากฏการณ์ต่างๆ  ไม่ว่าจะเป็นทางการแต่งกาย 

ทางการใช้รถยนต์ ทางการสร้างบ้าน หรือทางการจัดงานมหกรรมและ

พิธีกรรมแบบตำานำ้าพริกละลายแม่นำ้า น่าจะพิสูจน์ได้ว่าเราขี้โอ่  ย่ิงเมื่อ

เปรยีบพฤตกิรรมทัง้หลายของคนทัว่ไปกบัเร่ืองพระจริยวตัรของในหลวง

รัชกาลที่ ๙ ด้วยแล้ว จัดได้ว่าชาวไทยขี้โอ่มากแน่นอน  เป็นที่ทราบกันดี

ว่า พระองค์ทรงใช้รถยนต์ส่วนพระองค์ขนาดเล็กแบบประหยัดและทรง

ส่งฉลองพระบาทให้ช่างซ่อมซำ้าแล้วซำ้าอีกจนช่างหมดความสามารถที่จะ

ซ่อมถวายได้ตามพระราชประสงค์ 

ส่วนเรือ่งขีอ้จิฉานัน้วดัได้ยาก  แต่หากเราใช้มาตรของการพัฒนา

ระบอบประชาธปิไตยตัง้แต่ปี ๒๔๗๕ และการพัฒนาระบบสหกรณ์ซ่ึงเร่ิม

ตั้งแต่ก่อนนั้น เราเป็นสังคมขี้อิจฉา เนื่องจากเราทำางานร่วมกันในกรอบ

ของกฎเกณฑ์เป็นเวลานานๆ ไม่ได้  นักวิชาการเรียกปรากฏการณ์ชนิด

นี้ว่าการมีทุนทางสังคมตำ่าดังที่อ้างถึงแล้ว

ปัจจัยท้ังหลายเมื่อรวมเข้าด้วยกันน่าจะสรุปได้ว่า ฐานทาง

วัฒนธรรมของสังคมไทยยังไม่แข็งแกร่งพอที่จะเอื้อให้การพัฒนา 

เกิดขึ้นได้ในแนวที่ญี่ปุ่น สิงคโปร์ และเกาหลีใต้ทำาให้ดูเป็นตัวอย่าง   



๑๔๕

๖
มนุษยชาติกับตลาดเสรี

“เพื่อนจูงวัวไปค้า ขี่ม้าไปขาย ใครจักใคร่ค้าช้าง ค้า ใครจักใคร่
ค้าม้า ค้า ใครจักใคร่ค้าเงินค้าทอง ค้า” เป็นข้อความตอนหนึ่งซึ่งปรากฏ
อยู่บน “ศิลาจารึกหลักที่ ๑”  ศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นเมื่อไรนักวิชาการไทย
เห็นไม่ตรงกัน  กลุ่มหนึ่งสันนิษฐานว่า สร้างขึ้นตั้งแต่ยุคกรุงสุโขทัยหลัง
พ่อขุนรามคำาแหงมหาราชทรงประดิษฐ์อักษรไทย  แต่มีอีกกลุ่มหนึ่งซึ่ง
สรุปว่าศิลาจารึกนี้สร้างขึ้นในสมัยต้นกรุงรัตนโกสินทร์  ในบริบทของเรา 
ศลิาจารกึนีจ้ะสร้างขึน้เมือ่ไรไม่สำาคญัเท่ากบัข้อความท่ีสะท้อนสภาพการ
ดำาเนินชีวิตของสังคมไทยในสมัยแรกเริ่มรวมตัวกันขึ้นเป็นชาติ  

จากมุมมองของเศรษฐกิจ ข้อความในศิลาจารึกหลักที่ ๑  
บ่งชี้ว่า สังคมไทยใช้แนวคิดที่เรียกว่า “ระบบตลาดเสรี” ตั้งแต่วันที่
ก่อตั้งประเทศ  

คนไทยได้ยินคำาว่า “เศรษฐกิจ” และ “ตลาดเสรี” กันอย่าง
ทั่วถึง  แต่เนื่องจากส่วนใหญ่เข้าใจความหมายของสองคำานี้กับบทบาท
ของตลาดเสรีและเศรษฐกิจในชีวิตของตนเพียงจำากัด  บทนี้จะให้ความ
กระจ่าง เริม่ด้วยธรรมชาตธิาตแุท้ หรอืสญัชาตญาณของมนษุย์เราซึง่เป็น
ฐานของการเกิดตลาดเสรี    



๑๔๖

เอกลักษณ์ของมนุษยชาติ

 มนุษย์เราเกิดมาพร้อมกับสัญชาตญาณในด้านความต้องการมี
อิสระที่จะทำาอะไรๆ ได้อย่างเสรีเช่นเดียวกับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่น  แต่เราต่าง
กับสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นตรงที่เรามีสัญชาตญาณในการแลกเปลี่ยนกัน  การ
แลกเปลี่ยนจึงมีมาต้ังแต่ดึกดำาบรรพ์ เมื่อมนุษย์เรายังเร่ร่อนหาของป่า
และล่าสัตว์เพื่อประทังชีวิต  หลังจากตั้งบ้านเรือนถาวรเป็นสังคมเมือง
เมื่อมีเทคโนโลยีใหม่ การแลกเปลี่ยนขยายออกไปอย่างกว้างขวางและ
อย่างเป็นลำา่เป็นสนัยิง่ขึน้  ในสงัคมทีม่บ้ีานเรือนถาวรมกัมสีถานท่ีสำาหรับ
ดำาเนนิกจิการด้านการแลกเปลีย่นกนัแบบเป็นหลักเป็นแหล่ง  สถานท่ีนัน้
คือ “ตลาด”  

มนษุย์เราต้องการท�ากจิกรรมในตลาดได้อย่างเสรเีช่นเดยีวกบั
การท�ากจิกรรมอืน่  ด้วยเหตนุี ้“ตลาดเสร”ี ท่ีเราใช้เรียกระบบ หรือแนวคดิ 
ทางเศรษฐกิจที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันจึงมีที่มาจากสัญชาตญาณของเรา

 เนื่องจากเรามีสัญชาตญาณในการทำากิจอะไรให้ดีเลิศหรือมี
ประสทิธภิาพด้วย เราจงึพยายามทำาการแลกเปลีย่นอย่างมปีระสทิธภิาพ
เช่นกัน  ด้วยสญัชาตญาณนี ้เรารูว่้าการแลกเปล่ียนด้วยวธิทีีเ่กดิขึน้ในตอน
แรกอันเป็นแบบ “ยื่นหมูยื่นแมว” นั้นขาดประสิทธิภาพ  

วธิยีืน่หมยูืน่แมวได้แก่ การเอาตวัสินค้ามาแลกเปล่ียนกนัโดยตรง 
เช่น หนังสัตว์แลกกับเกลือ ข้าวแลกกับปลา กล้วยแลกกับหัวเผือก  แต่
ในหลายๆ กรณีเราทำาเช่นนั้นไม่ได้ จึงจำาเป็นต้องค้นหาวิธีใหม่ เช่น ใน
กรณทีีผู่เ้ลีย้งหมตู้องการได้ไก่หน่ึงตวัจากผูเ้ลีย้งไก่ซึง่กอ็ยากได้เนือ้หมไูป
ทำาอาหารเช่นกัน  แต่หมูตัวนั้นใหญ่และมีค่าในการแลกเปลี่ยนสูงกว่าไก่
หนึ่งตัว  เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนของสองฝ่ายเกิดขึ้นได้ จึงมีผู้คิดวิธีให้
เกิดการแลกเปลี่ยนอย่างมีประสิทธิภาพโดยการสร้าง “ตัวกลาง” ขึ้นมา 
กล่าวคอื ผูเ้ลีย้งหมนูำาหมตูวัใหญ่ไป “ขาย” ให้กบัผู้ทำาหน้าท่ีเป็นคนกลาง 



๑๔๗

โดยคนกลางจ่ายให้เป็นค่าหมูในรูปของวัสดุที่ทุกคนในชุมชนยอมรับกัน
ว่าใช้เป็น “ตัวกลาง” ในการแลกเปลี่ยนได้  เจ้าของหมูนำาตัวกลางนั้นไป 
“ซือ้” ไก่โดยจ่ายให้เจ้าของไก่ในราคาทีต่กลงกนั  หลงัจากนัน้ เจ้าของไก่ก็
ใช้ตวักลางทีไ่ด้มาไปซือ้เนือ้หมกู้อนหนึง่ตามราคาท่ีพ่อค้าเนือ้หมแูบ่งขาย  

ตัวกลางที่ใช้ในการซื้อขายเรียกว่า “เงิน” หรือ “เงินตรา”

เงนิมปีระวตัยิาวนานเนือ่งจากมนษุย์เราแลกเปลีย่นกนัมาตัง้แต่
ต้น  ย้อนไปหลายพนัปี สงัคมโบราณโดยทัว่ไปเร่ิมใช้ส่ิงของเป็นตัวกลางใน
การแลกเปลีย่น  ในตะวนัออกกลาง เร่ิมด้วยการใช้ข้าวบาร์เลย์ซึง่เป็นพชื
พืน้เมอืงของย่านนัน้  ส่วนอืน่ของโลกใช้หลายอย่างแม้กระทัง่เปลือกหอย  
โดยเฉพาะเปลอืกหอยจัน่ซึง่ใช้กนัอย่างกว้างขวาง  เมือ่ราวสามพนัปีทีแ่ล้ว 
เริม่มกีารใช้เหรียญท่ีทำาด้วยเงนิและทองคำาขึน้ในย่านตะวนัตกของตรุกใีน
ปัจจบุนั  หลงัจากนัน้ แทนท่ีจะใช้เหรยีญเงนิหรอืทองคำาโดยตรง บางแห่ง 
เริ่มใช้ตั๋วกระดาษที่พ่อค้า หรือธนาคารออกให้ผู้ฝากเงินและทองคำาไว้
เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน  ต่อมา เมืองจีนในสมัยราชวงศ์ซ่ง (พ.ศ. 
๑๕๐๒ – ๑๘๒๒) พิมพ์เงินตราเป็นแผ่นกระดาษ หรือธนบัตรออกมา
เป็นตัวกลางอีกอย่างหนึ่ง  แนวคิดของจีนแพร่ขยายไปถึงยุโรปหลัง 
มาร์โค โปโล พ่อค้าชาวเวนิสเดินทางกลับไปจากเมืองจีน  

ธนบัตรและเหรียญต่างๆ ท่ีใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน 
รวมกันเรียกว่า “เงินตรา”

ในตอนต้นๆ ธนบตัรทีพ่มิพ์ออกมามกัมคีำามัน่สัญญาจากรัฐบาล
ว่าจะมีทองคำาจำานวนหน่ึงหนุนหลงัอยู ่ ใครอยากได้ทองคำากน็ำาธนบตัรไป
เปลีย่นเป็นทองคำาได้ในอตัราทีร่ฐับาลตัง้ไว้  แต่มาถึงในสมยันี ้ไม่มรัีฐบาล
ไหนในโลกทำาเช่นนั้นอีกแล้ว  

ธนบัตรที่เราใช้กันอยู่จึงไม่มีค่าอะไรมากไปกว่าค�าสั่งที่รัฐบาล



๑๔๘

บอกว่าใช้แลกกับสินค้าและช�าระหนี้ได้ตามกฎหมายเท่านั้น

เนื่องจากเงินตราเป็นวัตถุที่มีทั้งนำ้าหนักและปริมาตร การจะขน
ไปไหนมาไหนเพ่ือใช้ในการแลกเปลีย่น หรอืชำาระหนีจ้งึมปัีญหาถ้าต้องใช้
จำานวนมาก  เพือ่ให้เกดิความสะดวก เราจงึตกลงกนัว่าให้ฝากเงินตรานัน้
ไว้ในธนาคาร แล้วธนาคารจะออกบัญชีให้ว่าเรามีเงินฝากเท่าไร  เราอาจ
นำาบญัชนีัน้ไปใช้ทีไ่หนกไ็ด้ในรปูของการเขยีนคำาสัง่ลงบนแผ่นกระดาษที่
เรยีกว่า “เชค็” ซึง่โอนเงนิของเราไปให้ผูท้ีมี่ช่ือบนเชค็นัน้  ต่อมา การใช้เงิน
นิยมทำากัน ผ่านการใช้บัตรที่มีรหัสสำาหรับแต่ละบุคคลกำากับอยู่  เรารู้กัน
ในนามของ “บัตรเครดติ” และ “บัตรเดบิต” ซึง่สะดวกกว่าการเขยีนเชค็   
หลังจากนั้น มีการใช้เงินผ่านคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์  วิวัฒนาการ
ล่าสุดน้ีทำาให้มีผู้คาดการณ์ว่า อีกไม่นาน ตัวเงินตราจริงๆ จะหายไป  
ส่วนเงินที่โอนกันไปโอนกันมาจะมีเพียงตัวเลขในบัญชีเป็นหลักฐานและ 
ทำาผ่านการใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด

ในปัจจุบันนี้ เงินท�าหน้าที่ ๓ อย่างด้วยกัน นั่นคือ เป็นตัวกลาง
ในการแลกเปลี่ยน หรือการซื้อและขายผ่านการใช้เงิน  เป็นหน่วยวัด
มูลค่าชื่อว่าดอลลาร์ บาท เยน ฯลฯ  และเป็นเครื่องเก็บรักษามูลค่า นั่น
คือ สามารถเก็บรักษาไว้และน�าออกมาใช้เป็นตัวกลางในการแลกเปลี่ยน
หรือช�าระหนี้เมื่อไรก็ได้

แต่ละประเทศมักวัดมูลค่าสินค้าและบริการด้วยหน่วยเงินที่
ต่างกัน เช่น คนอเมริกันใช้หน่วยเป็นดอลลาร์ ส่วนคนไทยเรียกหน่วยว่า
บาท  หน่วยเงินนี้มีค่าต่างกันเพราะใช้แลกสินค้าและบริการได้ไม่เท่ากัน   
คนอเมริกันอาจใช้ ๕ ดอลลาร์เพื่อแลกอาหารจานด่วนหนึ่งชุด  ส่วน
คนไทยอาจต้องใช้ถึง ๑๗๕ บาทเพื่อแลกอาหารชุดเดียวกัน  ด้วยเหตุนี้  
๑ ดอลลาร์จึงมีค่าเท่ากับ ๓๕ บาท  เนื่องจากอเมริกาใช้ดอลลาร์เป็น
ตัวกลางในการแลกเปลี่ยน เมื่อคนไทยไปอเมริกาจึงต้องนำาเงินไทยไป
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เปลี่ยนเป็นดอลลาร์ตามอัตราที่ตลาดแลกเปลี่ยน หรือรัฐบาลกำาหนด ซึ่ง
อาจเป็น ๓๕ บาทต่อ ๑ ดอลลาร์ในช่วงเวลาหนึ่ง  อัตราแลกเปลี่ยนจะ
เปลี่ยนไปตามภาวะเศรษฐกิจของสองประเทศ

พร้อมๆ กับการเปลี่ยนรูปแบบของเงินตราจากวัสดุที่จับต้องได้
ไปสู่ตัวเลขในบัญชี มีการเปลี่ยนรูปแบบของตลาดด้วย  ตลาดอาจมิใช่
สถานที่ซึ่งมีความถาวรจำาพวกตลาดสดของเทศบาลหรือร้านค้าขนาด
ใหญ่จำาพวกห้างสรรพสนิค้า หากเป็นรถกระบะทีน่ำาสนิค้าไปตระเวนขาย
ในที่ต่างๆ หรือรถกระบะกลุ่มหนึ่งซึ่งนำาสินค้ามาเปิดท้ายขายในลานวัด

นอกจากนัน้ ยงัมตีลาดจำาพวกทีไ่ม่มสีถานทีแ่ละผูซ้ือ้ขายไม่อยูใ่น
สถานที่เดียวกันอีกด้วย เช่น ตลาดหลักทรัพย์ ตลาดล่วงหน้า และตลาด
เงินตรา  ตลาดเหล่านี้มักเป็นสถานที่แสดงราคาหุ้นของบริษัทห้างร้าน
ต่างๆ ของโภคภณัฑ์จำาพวกข้าว ข้าวโพด และกาแฟ และอตัราแลกเปลีย่น
เงนิตรา  ราคาท่ีแสดงออกมามกัเป็นตวัอกัษรวิง่บนกระดานอิเลก็ทรอนกิส์  
ส่วนการซื้อขายก็มิจำาเป็นต้องใช้ธนบัตร หากใช้การโอนเงินที่อยู่ในบัญชี
ของผู้ซื้อไปยังบัญชีของผู้ขาย

แก่นของเศรษฐกิจ

เศรษฐกิจเป็นเสมือนเส้นเลือดใหญ่ของเราทุกคนตั้งแต่วันที่เรา
อุบัติขึ้นมาบนโลก เนื่องจากเราต้องบริโภค หรือใช้ทรัพยากรทันทีเพื่อมี
ชีวิตอยู่  น่ันหมายความว่า เศรษฐกิจเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเราตั้งแต่เรา
อยู่ในท้องแม่และเศรษฐกิจเกิดข้ึนแล้วนับแสนปี ก่อนจะมีการประดิษฐ์
ภาษาและเกิดคำาว่า “เศรษฐกิจ”  

ย้อนไปในสมัยก่อนเมื่อบรรพบุรุษของเรายังเร่ร่อนหาของ
ป่าและล่าสัตว์ พวกเขาท�าทุกอย่างทางเศรษฐกิจซ่ึงต่อมาปราชญ์
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ทางเศรษฐศาสตร์แยกออกเป็น ๓ หมวดหมู่ด้วยกัน นั่นคือ การผลิต  
การจ�าหน่ายจ่ายแจก และการบริโภค 

 การผลิต คือ การนำาวัสดุหรือทรัพยากรซึ่งยังไม่อยู่ในสภาพ
ที่เราบริโภค หรือใช้ได้มาเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่พร้อมบริโภค หรือ
พร้อมใช้  ย้อนไปในสมัยดึกดำาบรรพ์ การปลิดผลไม้ให้หลุดออกจากข้ัว 
อาจเป็นการผลิตชนิดที่ง่ายท่ีสุด  หากต้องปอกเปลือกผลไม้นั้นก่อน 
รับประทาน การปอกเปลือกเป็นส่วนหนึ่งของการผลิตเช่นกัน  สิ่งที่ได้
จากกระบวนการผลิตให้อยู่ในสภาพพร้อมบริโภค หรือพร้อมใช้เรียกกัน
โดยทั่วไปว่า ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์

 การจำาหน่ายจ่ายแจก คือ การนำาผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์ไปสู่
ผู้บริโภค หรือผู้ใช้หลังทรัพยากรถูกเปลี่ยนให้อยู่ในสภาพที่บริโภค หรือ
ใช้ได้แล้ว  หากผู้ผลิตบริโภคหรือใช้ผลผลิตเอง ขั้นตอนของการจำาหน่าย
จ่ายแจกไม่มี  การจำาหน่ายจ่ายแจกเกิดขึ้นเมื่อผู้ผลิตและผู้บริโภค หรือ
ผู้ใช้มิใช่คนคนเดียวกัน  กระบวนการของทำาการจำาหน่ายจ่ายแจกนี้เรียก
ว่าการ “บรกิาร”  ส่วนการจำาหน่ายจ่ายแจกอาจเป็นการให้ หรอืเป็นการ
แลกเปลี่ยนก็ได้  ผลผลิตที่นำาไปแลกเปลี่ยนเรียกว่า “สินค้า”  การ 
แลกเปลี่ยนเป็นฐานของการเกิดสิ่งที่เราเรียกว่า “ตลาด”  

 กระบวนการจำาหน่ายจ่ายแจกเป็นส่วนหนึง่ของการ “บรกิาร” ที่
มนุษย์เราทำาจำานวนมาก เช่น การรักษาพยาบาล การตัดผมให้ผู้อื่น และ
การแสดงดนตรีในสถานที่ซึ่งมีผู้รับฟัง รับชม

 การบริโภค คือ การใช้ผลผลิต หรือผลิตภัณฑ์เพื่อการดำารงชีวิต  
ในนยัทางเศรษฐกจิ การบรโิภคมคีวามหมายกว้างกว่าความหมายทีเ่รามกั
เข้าใจกันโดยทั่วไป นั่นคือ การส่งของเข้าปากแล้วกลืนลงท้อง  ในนัยทาง
เศรษฐกจิ การบรโิภคครอบคลมุถึงการใช้ผลผลติทกุอย่างและการบรกิาร
ของผู้อื่นด้วย เช่น การขนผลผลิตมาให้
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 อนึง่ มนษุย์เราจะดำารงชวีติอยูไ่ด้มใิช่แต่อาศยัการบรโิภคเท่านัน้  
ต้องอาศัยการขับถ่ายด้วย  แต่กิจกรรมสำาคัญยิ่งนี้ยังไม่มีการแยกออกไว้
ต่างหากในหลกัเศรษฐศาสตร์ทีป่ราชญ์ทางเศรษฐกจิคิดกนั  นอกจากนัน้ 
สิง่ทีผ่ลติได้อาจไม่นำาไปบรโิภคทันท ี ส่วนทีเ่กบ็ไว้นัน้เรยีกว่า “การออม”  

 นอกจากจะมีนัยทางด้านการรวมสามอย่างนั้นไว้แล้ว คำา
ว่า “เศรษฐกิจ” มีอีกนัยหนึ่งซ่ึงเห็นได้จากรากศัพท์ของคำา กล่าวคือ 
“เศรษฐกิจ” เกิดจากการนำาคำาสันสกฤตและบาลี ๒ คำามาสมาสกัน  
นั่นคือ “เศรษฺฐ” กับ “กิจฺจ” 

 “เศรษฺฐ” แปลว่า ดีที่สุด ดีเลิศ ประเสริฐ ยอดเยี่ยม

 “กิจฺจ” แปลว่า งาน ธุระ

 เศรษฐกจิ จงึแปลตามความหมายของต้นคำาว่า “งานทีด่ท่ีีสดุ”

 ด้วยเหตนุี ้โดยพืน้ฐาน คำาว่า “เศรษฐกจิ” จงึมนียัทีล่กึลงไป ได้แก่ 
การผลิตที่ดีที่สุด หรือดีเลิศ การจำาหน่ายจ่ายแจกที่ดีเลิศและการบริโภค 
ทีดี่เลศิ  อย่างไรกด็ ีเนือ่งจากคำาว่าดทีีส่ดุ หรือดีเลิศมคีวามกำากวม ปราชญ์
ทางเศรษฐศาสตร์จึงนิยามความหมายให้ชัดขึ้น นั่นคือ ดีเลิศ หรือดีที่สุด 
เมือ่เราใช้ทรพัยากรน้อยทีส่ดุในการผลติสิง่ทีเ่ราต้องการผลติ ในการจำาหน่าย 
จ่ายแจกผลผลิต และในการบรโิภคหรอืใช้ผลผลติ  การใช้ทรพัยากรน้อย
ทีส่ดุเพือ่บรรลเุป้าหมายนี ้มคีำาท่ีปราชญ์กำาหนดให้ใช้ ได้แก่ “ประสทิธภิาพ”  

การทำาอะไรให้ดีที่สุด หรืออย่างมีประสิทธิภาพนี้ พออนุมาน
ได้ว่าเป็นสัญชาตญาณที่เรามีติดตัวมาด้วยตั้งแต่เกิด ทั้งนี้ เพราะจะเห็น
ว่ากลุ่มชนที่อยู่ในทะเลทรายคาลาฮารีซ่ึงยังดำาเนินชีวิตแบบดึกดำาบรรพ์
พยายามทำาทุกอย่างให้มีประสิทธิภาพ เช่น การทำาเครื่องมือจากไม้หรือ
วัสดุที่หาได้รอบตัวเพื่อขุดหัวพืชต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และการทำายาพิษ
อาบลูกธนูเพื่อล้มสัตว์ป่าได้ไวขึ้น    
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สู่แนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลัก

จริงอยู ่ เรามีสัญชาตญาณด้านเศรษฐกิจติดตัวมา แต่วิชา
เศรษฐศาสตร์เพิ่งเกิดในยุคท่ีมีเคร่ืองจักรกล หรือเมื่อไม่ถึง ๓๐๐ ปี
มานี่เอง  ก่อนน้ัน ปราชญ์รวมวิชาเศรษฐศาสตร์ไว้ในวิชาปรัชญาและ
วิชาการเมืองการปกครอง  ในกรณีที่มีการพูดถึงเศรษฐกิจโดยเฉพาะก็
มกัพดูถงึเพยีงบางประเดน็ เช่น การสร้างความรำา่รวยและการเป็นเจ้าของ
ทรัพยากรจำาพวกท่ีดิน  หลังเกิดเครื่องจักรกลอันเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่
ทำาให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดดเป็นคร้ังท่ี ๒ การศึกษาวิชา
เศรษฐศาสตร์แบบแยกออกมาจากวิชาอื่นจึงเกิดขึ้น  ในบรรดาปราชญ์
ที่ศึกษาวิชานี้ ผู้ที่ได้รับการยอมรับว่าศึกษาอย่างครอบคลุมที่สุดจนได้
แนวคิดที่เป็นฐานของระบบตลาดเสรีได้แก่ชาวสกอตชื่อ อะดัม สมิธ 
(Adam Smith) ซึ่งมีชีวิตอยู่ระหว่างปี ๒๒๖๖ - ๒๓๓๓

หลักการพื้นฐานของระบบตลาดเสรีอยู่ที่ว่า ประสิทธิภาพจะ
เกิดขึ้นจากการให้เอกชนเป็นเจ้าของทรัพยากรและกิจการทุกอย่าง 
พร้อมทั้งการมีอิสระที่จะตัดสินใจในการใช้ทรัพยากรและท�ากิจการ  

เอกชนจะผลติอะไร อย่างไร เพือ่ใคร จะจำาหน่ายจ่ายแจกอย่างไร 
และเลือกบริโภคอะไร มีอิสระที่จะตัดสินใจ  อย่างไรก็ดี เนื่องจากใน
สงัคมมีคนอยูร่่วมกันจำานวนมากโดยแต่ละคนมคีวามสามารถและโอกาส
ต่างกัน ฉะนั้น รัฐจึงจำาเป็นต้องตั้งกฎเกณฑ์และดำาเนินนโยบายมิให้ผู้ที่มี
ความสามารถผกูขาดการเป็นเจ้าของทรพัยากรและกิจการ  ในทางปฏบิติั 
นอกจากรัฐจะมีบทบาทในการตั้งกฎเกณฑ์และนโยบายแล้ว รัฐยังมัก
เข้าไปมีบทบาทในด้านการเป็นเจ้าของทรัพยากรและกิจการโดยตรงอีก
ด้วย  ส่วนรัฐจะมีบทบาทมากเท่าไรเป็นสิ่งที่ยืดหยุ่นและปรับเปลี่ยนได้
ตามแนวที่แต่ละสังคมมองว่าเหมาะสมกับตน  นั่นคือสภาพปัจจุบันของ
การใช้ระบบตลาดเสรีซึ่งบางทีเรียกกันว่า “ระบบเศรษฐกิจแบบผสม”
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ดังที่อ้างถึงแล้วในบทที่ ๓ การเกิดโรงงานอุตสากรรมนำาไปสู่
การเอารัดเอาเปรียบของฝ่ายนายจ้างผู้มักรำ่ารวย  นายจ้างมักสามารถ
กดค่าแรงไว้ในระดับตำ่าพร้อมทั้งจ้างแรงงานเด็ก  รัฐมักตั้งกฎเกณฑ์และ
นโยบายขึ้นมาไม่ทันสำาหรับป้องกันการเอาเปรียบแรงงานและการจ้าง
เด็ก  ความเหลื่อมลำ้าและความยากจนอย่างแพร่หลายจึงเกิดขึ้นในเมือง
อุตสาหกรรมโดยเฉพาะในอังกฤษซึ่งเป็นหัวหอกของกระบวนการปฏิวัติ
อุตสาหกรรม  

สภาพความเหลื่อมลำ้าและความยากจนที่เกิดขึ้นหลังการปฏิวัติ
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อุตสาหกรรมนำาไปสู่การค้นหาแนวคิดใหม่สำาหรับใช้แก้ปัญหาของระบบ
ตลาดเสรี  ระบบที่เกิดขึ้นได้แก่ “ระบบคอมมิวนิสต์” ตามแนวคิดของ
คาร์ล มาร์กซ์ (Karl Marx) และฟรีดริก เองเกลส์ (Friedrich Engels)  

แก่นของระบบคอมมวินสิต์ได้แก่ รัฐเป็นเจ้าของและผูตั้ดสนิใจ 
ในการใช้ทรัพยากรและกิจการทุกอย่าง  

ด้วยเหตนุี ้ระบบคอมมวินสิต์กบัระบบตลาดเสรีจงึมลีกัษณะแบบ
อยูข่ัว้ตรงข้ามกนั  นอกจากนัน้ ระบบคอมมวินสิต์ต่างกบัระบบตลาดเสรี
อีกด้านหนึ่งตรงที่เป็นระบอบเผด็จการในด้านการเมืองการปกครองด้วย  
ระบบนี้รัสเซียเริ่มนำาไปใช้เมื่อปี ๒๔๖๐ อันเป็นจุดเริ่มต้นของการแข่งขัน
กันในภาคสนาม ระหว่างแนวคิดระบบคอมมิวนิสต์กับแนวคิดของระบบ
ตลาดเสรีซึ่งมีอยู่ก่อนแล้ว

มีผู้มองว่าแนวคิดของระบบคอมมิวนิสต์และแนวคิดของระบบ
ตลาดเสรีมีความบกพร่องด้วยกันท้ังคู่ จึงคิดค้นหาทางออก  ผลท่ีได้
และถูกนำาไปใช้ได้แก่การนำาท้ังสองมาปรับเป็นระบบที่ไม่ตกไปทางขั้วใด 
ขั้วหนึ่ง  ระบบนี้เป็นที่รู้จักกันในนามของ “สังคมนิยม”

ในปัจจุบัน การใช้คำาว่า “ระบบสังคมนิยม” มักหมายถึง
ระบบเศรษฐกจิแบบผสมซึง่มรีฐับาลเข้าไปมบีทบาททัง้ในด้านการเป็น
เจ้าของทรัพยากรและกิจการต่างๆ ในระดับสูง 

ในระหว่างทีเ่ทคโนโลยใีหม่และการปฏวิติัอตุสาหกรรมกำาลังจะ
นำาไปสู่ความมั่งคั่งอย่างรวดเร็วน้ัน มีปรากฏการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์ไม่
คาดคิดเกิดขึ้น นั่นคือ ภาวะเศรษฐกิจซบเซาและถดถอยอย่างใหญ่หลวง  
ผู้สนใจในต้นเหตุของความถดถอยไม่เห็นพ้องต้องกันว่าคืออะไรและจะ
แก้ไขอย่างไร  แนวคิดที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางที่สุดและถูกนำา
มาใช้หลงัเศรษฐกจิโลกเริม่ถดถอยครัง้ใหญ่ในประวติัศาสตร์เมือ่ปี ๒๔๗๒ 



๑๕๕

ได้แก่ แนวคิดของ จอห์น เมนาร์ด เคนส์ (John Maynard Keynes)   
ที่มองว่าระบบตลาดเสรีเป็นระบบท่ีดี แต่บางทีอาจขาดกำาลังซื้อสำาหรับ
ดูดซับผลผลิตในเศรษฐกิจได้ท้ังหมด  การขาดกำาลังซ้ือนำาไปสู่ความ
ซบเซาและการถดถอย  กำาลงัซือ้ทีข่าดนัน้อาจเติมเต็มได้ด้วยนโยบายของ
รฐับาลด้านการเงนิและการคลงั รวมทัง้การลดอตัราดอกเบีย้ การทุม่เงิน
เข้าไปในระบบ การลดภาษี การเพิ่มการใช้จ่ายของรัฐบาลและการทำางบ
ประมาณขาดดุล

เมื่อแนวคิดของเคนส์ถูกนำามาใช้อย่างกว้างขวางและเศรษฐกิจ
โลกฟื้นตัวจากการถดถอยครั้งใหญ่ไม่นาน สงครามโลกครั้งที่ ๒ ก็ปะทุ  
สงครามทำาให้ฝ่ายที่ใช้ระบบตลาดเสรีนำาโดยสหรัฐอเมริกากับฝ่ายที่ใช้
ระบบคอมมวินสิต์นำาโดยรสัเซยีหยดุแข่งขันกนัชัว่คราวเพ่ือร่วมมอืกนัเอา
ชนะฝ่ายอักษะ  หลังสงครามโลกยุติเมื่อปี ๒๔๘๘ การแข่งขันจึงกลับมา
เข้มข้นอีกครั้ง  ดังที่อ้างถึงในบทที่ ๓ ว่าการแข่งขันนั้นเกิดข้ึนในหลาย
ด้านซึ่งมีความเก่ียวพันกันสูง  ในด้านเศรษฐกิจ ทั้งสองฝ่ายพยายาม
เร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจให้ขยายตัวในอัตราสูงที่สุดเท่าที่จะทำาได้ เพื่อนำา
รายได้มาใช้ในด้านการสร้างแสนยานุภาพและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่  ใน
ขณะเดียวกัน เทคโนโลยีใหม่ก็เป็นปัจจัยที่กระตุ้นให้เศรษฐกิจขยายตัว 
พร้อมกับการใช้จ่ายเพื่อสร้างอาวุธใหม่ขึ้นมาแทนอาวุธเก่า  

ในการแข่งขันที่เรียกกันว่า “สงครามเย็น” นี้ ทั้งสองฝ่ายต้อง
ใช้ทรัพยากรและผลผลิตทางเศรษฐกิจจำานวนมหาศาลเพื่อพัฒนาอาวุธ
ยุทโธปกรณ์ สร้างกองทัพและทำาสงครามตัวแทน  การแข่งขันอย่าง 
เข้มข้นดำาเนนิไปไม่ถงึ ๕๐ ปี ฝ่ายคอมมวินสิต์กพ่็ายแพ้  ปัจจัยท่ีทำาให้ฝ่าย
คอมมิวนิสต์พ่ายแพ้ ได้แก่ ความไม่สามารถที่จะทำาเศรษฐกิจให้ขยายตัว
ในระดับสูงอย่างต่อเนื่องได้  ปัจจัยที่ทำาให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูง
ไม่ได้คือ การบังคับให้ประชาชนทำางานและบริโภคตามคำาสั่งของรัฐบาล  
การขาดอิสรภาพท�าให้ขาดแรงจูงใจ ส่งผลให้ประชาชนไม่พยายาม 
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ท�างานอย่างมีประสิทธิภาพ

ชัยชนะของฝ่ายท่ีใช้ระบบตลาดเสรีส่งผลให้สหรัฐอเมริกาเป็น
อภิมหาอำานาจแต่เพียงผู้เดียว  สหรัฐอเมริกาพยายามกระจายแนวคิด
รวมทัง้ทางด้านเศรษฐกจิของตนอย่างเตม็ที ่ แนวคดิหนึง่ได้แก่ การสร้าง
แรงจูงใจให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงสุดอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ เพราะ
เชื่อกันว่าการขยายตัวนั้นจะเอื้อให้เกิดความมั่งคั่งและบริโภคเพ่ิมขึ้น
ได้อย่างต่อเนื่อง อันจะเป็นการเพิ่มความสุขกายสบายใจ  ความมั่งคั่ง 
ดังกล่าววัดได้โดยใช้การคำานวณมูลค่าของสินค้าและบริการที่ผลิตได้ใน
สังคม  มูลค่าเหล่านั้นรวมกันเรียกว่า “ผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ” 
(Gross Domestic Product)  เนื่องจากคำานี้ยาวไปทำาให้นำามาใช้ไม่ค่อย
สะดวกในหลายๆ กรณี  ตวัย่อ “จีดพี”ี จงึเป็นทีน่ยิมใช้กนัอย่างกว้างขวาง  

การจูงใจให้เศรษฐกิจขยายตัวในอัตราสูงนั้นท�าได้โดย
ใช้ระบบตลาดเสรีซึ่งมีแนวคิดของจอห์น เมนาร์ด เคนส์ เป็น
ฐานของนโยบาย  ทั้งหลายท้ังปวงนี้รวมกันเป็นสิ่งที่ เรียกว่า  
“แนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลัก”

หลงัจากใช้แนวคดิเศรษฐกจิกระแสหลกัมาเป็นเวลานาน ปัญหา
ต่างๆ ปรากฏออกมาให้เห็น  รากเหง้าของปัญหามาจากความเชื่อ หรือ
สมมติฐานที่ว่า ความสุขกายสบายใจของคนเราเพ่ิมข้ึนแบบเป็นเงาตาม
ตัวของรายได้ หรือความมั่งคั่ง  ดังที่อ้างถึงในบทที่ ๔ การวิจัยได้ยืนยัน
แล้วว่า ความเชือ่นัน้ขาดหลักฐานสนบัสนนุ  ฉะนัน้ จากมมุมองของความ
สขุกายสบายใจอนัเป็นเป้าหมายหลักของชวีติ การขยายตัวทางเศรษฐกจิ
ต่อไปหลังมีรายได้เพียงพอสำาหรับสนองความจำาเป็นในการดำาเนินชีวิต
แล้วเป็นความสูญเปล่า

การขยายตัวของเศรษฐกิจใช้ทรัพยากรธรรมชาติ  การใช้นั้น
ท�าให้ทรัพยากรร่อยหรอ หรือหมดไป หรือไม่ก็เปล่ียนสภาพเป็นขยะ
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หรือปฏิกูล  ขยะเหล่านี้มักมีผลร้ายต่อชีวิตและต่อระบบนิเวศจนเกิด
ความไม่สมดุลร้ายแรงของธรรมชาติ  นอกจากนั้น อากาศ น�้า และดิน
เป็นพษิมากขึน้พร้อมกบัภมูอิากาศทีเ่ปลีย่นไปจากเดมิ  ผลพวงส�าคญั
ของการกระท�าของเราคือ ภาวะโลกร้อน  เราต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น
เพื่อแก้ปัญหา  นั่นหมายความว่า เราเดินเข้าภาวะวงจรอุบาทว์ซึ่งมี
โอกาสน�าความล่มสลายมาให้มนุษย์และโลก

การใช้ทรพัยากรเพิม่ขึน้เพือ่แก้ปัญหาซึง่ไม่น่าจะเกดิขึน้นี ้ยงัถกู
มองว่าเป็นสิ่งที่ดีในหลายๆ กรณีอีกด้วย  ประเด็นนี้เกิดจากการคำานวณ
ค่าของผลผลิตหรือจีดีพีซึ่งมีจุดอ่อนหลายอย่าง

ในเบ้ืองแรก ทุกสิ่งท่ีผลิตออกมาถูกนับค่ารวมเข้าไปในจีดีพี 
ถ้าสังคมรับว่าสิ่งนั้นถูกกฎหมาย  แต่ทุกสิ่งที่ถูกกฎหมายใช่ว่าจะมีค่า
ทั้งหมด เช่น การผลิตและการจำาหน่ายจ่ายแจกบุหรี่ถูกนับว่ามีค่าส่งผล
ให้จีดีพี หรือรายได้เพิ่มขึ้น  แต่การสูบบุหรี่มีโทษมหันต์  ร้ายยิ่งกว่านั้น 
เมื่อการสูบบุหรี่ทำาให้เกิดโรคมะเร็ง การรักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคมะเร็ง
ยังนับรวมเข้าไปในจีดีพีอีกด้วย  นอกจากนั้น การสูบบุหรี่ยังมีผลกระทบ
ทางลบแบบลูกโซ่ต่อไปอีกด้วย เช่น ในครอบครัวรายได้น้อยที่มีผู้ใหญ่ใน
บ้านติดบุหรี่  ควันบุหรี่มีผลกระทบต่อสุขภาพของเด็ก  รายได้ที่น่าจะใช้
เป็นค่าอาหารของเดก็ถูกใช้ซือ้บุหรี ่ส่งผลให้เด็กไม่มอีาหารเพยีงพอซ่ึงจะ
มีผลเสียต่อไปในอนาคต  ประเด็นนี้รวมไปถึงกิจกรรมจำาพวกลอตเตอร่ี
และสถานบันเทิงแนวบ่อนการพนันด้วย

ตรงข้ามกับการคิดค่าให้กับสิ่งที่มีโทษได้แก่ การไม่รวมค่าของ 
สิ่งที่มีประโยชน์ไว้ในจีดีพี เช่น การทำาอาหารของแม่บ้านและการเลี้ยงดู
เด็กเอง  ในกรณีทั้งสองนี้ หากสามีภรรยาช่วยกันทำาอาหารและเลี้ยงลูก
เองรวมทัง้การให้ลกูดืม่นมแม่ งานนัน้และนมแม่ไม่นบัรวมเป็นผลติภณัฑ์
มวลรวมของประเทศ หรอืจดีพี ี แต่หากจ้างผูอ้ืน่มาทำาอาหารและเล้ียงลกู 
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รวมทัง้การซือ้นมววัให้ลกู ค่าจ้างและค่านมววัจะถกูนบั  การทำาอาหารเอง
น้ัน นอกจากจะประหยัดค่าใช้จ่ายและมักได้อาหารที่มีคุณค่าเหนือกว่า
อาหารจำาพวกจานด่วนแล้ว ยังมีผลดีที่มักถูกมองข้ามอีกด้วย เช่น ความ
อบอุ่นในครอบครัว และการถ่ายทอดความรู้จากผู้ใหญ่ไปสู่เด็ก

จีดีพีมีอีกแง่มุมหนึ่งซึ่งมองได้ว่าเป็นผลร้ายมิใช่ผลดี เช่น การ
ทำาเหมืองแร่เพื่อค้นหาวัตถุดิบมาทำาเครื่องประดับ ซึ่งไม่มีความจำาเป็น
สำาหรับการดำาเนินชีวิต  แต่เครื่องประดับถูกตีค่าสูงกว่าส่ิงท่ีมีค่าจริงๆ 
ต่อการดำาเนนิชวีติ  การตค่ีานัน้นำาไปสูก่ารทำาเหมอืงแร่หลายอย่างซึง่ต่าง
ทำาลายสิ่งแวดล้อมและวิถีชีวิตของผู้อาศัยอยู่ในย่านใกล้เคียง

จุดอ่อนต่างๆ ของการคำานวณจีดีพีเร่ิมเป็นที่ยอมรับกันอย่าง
กว้างขวางในวงนักวิชาการแล้ว  ในขณะนี้จึงมีการเคลื่อนไหวที่จะแก้ไข
ให้ดขีึน้ ทัง้ในกรอบขององค์การสหประชาชาติและของสหภาพยโุรป  แต่
การแก้ไขจะใช้เวลานานเท่าไรยงัไม่เป็นท่ีประจกัษ์ เนือ่งจากต้องได้รบัการ
ยอมรับจากชนชั้นผู้นำาด้วย 

 ชนช้ันผู้นำาและผู้มีความสามารถทางด้านค้นหาเทคโนโลยีใหม่
ส่วนใหญ่มกัเชือ่กนัว่าเทคโนโลยจีะแก้ปัญหาได้  อย่างไรกต็าม การค้นหา
เทคโนโลยใีหม่ต้องใช้ทรพัยากรและเทคโนโลยทีีไ่ด้มกัมคีำาสาปแฝงมาด้วย  
คำาสาปบางอย่างยากแก่การมองเหน็ เช่น แรงจูงใจให้เกดิการใช้เวลาและ
การใช้จ่ายในสิง่ท่ีไม่จำาเป็นพืน้ฐานสำาหรบัการดำาเนนิชวีติ  แม้แต่โทรศพัท์
รุน่ใหม่ทีเ่อือ้ให้การทำาอะไรต่อมอิะไรได้สะดวกขึน้ กม็ส่ีวนทีท่ำาให้ใช้เวลา
และรายได้หมดไปโดยไม่จำาเป็น  การใช้จ่ายอาจทำาให้เศรษฐกจิขยายตัว แต่ 
ในขณะเดยีวกนัอาจพาปัญหาหนีส้นิและการทำาลายสิง่แวดล้อมตดิมาด้วย

 เทคโนโลยใีหม่ทำาให้คนเราอายยุนืยาวขึน้ซ่ึงรบักนัโดยทัว่ไปว่ามี
ค่าสงู  ในมมุกลบักนั การมอีายยุนืยาวส่งผลให้ประชากรโลกเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนือ่ง  นอกจากประชากรแต่ละคนจะต้องใช้ทรพัยากรเพือ่ความจำาเป็น
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เบือ้งต้นของชวีติแล้ว ส่วนใหญ่ยงัพยายามใช้เกนิความจำาเป็นเพิม่ขึน้อย่าง
ต่อเนื่องอีกด้วย  อัตราการเพ่ิมของความต้องการใช้ทรัพยากรจึงสูงกว่า
อัตราการเพิ่มของประชากรอย่างมีนัยสำาคัญ  เนื่องจากในขณะเดียวกัน 
ทรัพยากรนับวันจะร่อยหรอลง ความต้องการที่เพิ่มขึ้นนั้นจึงนำาไปสู่การ
แย่งชิงกันอย่างเข้มข้นจนเกิดความขัดแย้งร้ายแรงจากระหว่างบุคคลไป
จนถึงระหว่างประเทศ  

ความขัดแย้งและการแย่งชิงกันน้ีมีผลทำาให้ศีลธรรมจรรยา
ของบุคคลเสื่อมทรามลง

 ผลร้ายของความเสื่อมทรามทางศีลธรรมจรรยามักเห็นได้
โดยทั่วไป  อย่างไรก็ดี ในบางกรณีอาจไม่เป็นที่ประจักษ์อย่างแจ้งชัด  
ตัวอย่างสำาคัญด้านหนึ่ง ได้แก่ การเข้าถึงอำานาจทางการเมืองของบรรดา 
มหาเศรษฐี  คนกลุ่มเล็กๆ นี้เข้าถึงอำานาจอย่างกว้างขวางทั้งทางการ
ปกครองแบบเผด็จการและการปกครองประชาธิปไตย  อำานาจนั้นนำาไป
สูก่ารใช้นโยบายในกรอบของแนวคดิเศรษฐกจิกระแสหลกัเพือ่ประโยชน์
ของกลุ่มนี้เป็นท่ีตั้ง  ผลร้ายท่ีตามมา ได้แก่ การขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ส่วนใหญ่ไปตกอยู่ในมือของเศรษฐีกลุ่มเล็กๆ เท่านั้น  

ในปัจจุบนั ความเหล่ือมลำา้ หรอืช่องว่างระหว่างกลุม่เศรษฐกัีบ
ประชาชนท่ัวไปกว้างขึน้เร่ือยๆ  สภาวการณ์นีจ้ะทำาให้เกดิความขดัแย้ง 
ร้ายแรงต่อไปจนเป็นสงครามระหว่างมนษุย์กบัมนษุย์อย่างกว้างขวาง  
สงครามจะใช้ทรัพยายากรธรรมชาติเพิ่มขึ้น อันเป็นการผลักดันให้
ความไร้สมดุลในระบบนิเวศร้ายแรงขึ้นอีก  ความร้ายแรงขึ้นนี้มีการ
ตอบโต้จากธรรมชาติหลายอย่าง รวมทั้งผลพวงของภาวะโลกร้อน  
สภาวะนี้มีลักษณะของสงครามระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ  แนวโน้ม
บ่งว่า สงครามทีม่นษุย์กำาลังทำาอยู่ในสองด้านพร้อมกันจะเสรมิกันและ
กันให้มีความเข้มข้น จนในที่สุดสังคมมนุษย์จะล่มสลายหากไม่มีการ
ปรับเปลี่ยนนโยบายและพฤติกรรมอย่างมีนัยสำาคัญและอย่างรวดเร็ว
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๗
ปรับแนวคิดเป็นเศรษฐกิจยุคใหม่

สภาวการณ์ในย่านเสี้ยวจันทร์อันอุดม

 ในช่วงเวลาท่ีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 
ทรงครองราชย์ ความรุง่เรอืงยคุโบราณในย่านเสีย้วจนัทร์อนัอดุม อนัเป็น 
แหล่งกำาเนิดของเทคโนโลยีใหม่ท่ีนำาไปสู่ความรุ่งเรือง ได้ล่มสลายไป 
นานแล้ว  แต่สภาวการณ์ของย่านน้ันยังคล้ายเมื่อหลายพันปีก่อน  
เมื่อกองทัพของอาณาจักรเปอร์เซีย ของกรีกโบราณ และของโรมัน 
ตามกันเข้าไปยำา่ย ี กองทพัทีบ่กุรกุเข้าไปในปัจจบุนันีเ้ป็นของมหาอำานาจ
จากแดนไกลซึ่งใช้อาวุธอันทรงพลังที่สร้างด้วยเทคโนโลยียุคใหม่  

กองทัพของเปอร์เซีย กรีกโบราณ และโรมันใช้ม้าและอาวุธ 
ทำาด้วยเหลก็เป็นส่วนใหญ่  ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่จำานวนมากเกดิจาก 
การค้นคว้าในย่านเสี้ยวจันทร์อันอุดม ยกเว้นการฝึกม้าซึ่งเกิดใน 
ตอนกลางของเอเซีย  การรบในยุคนั้นเป็นการปะทะกันซึ่งหน้า และการ
ฆ่าคูต่่อสูค้รัง้ละมากกว่าหน่ึงคนทำาได้ยาก นอกจากจะใช้วธิเีผาเมอืง  ส่วน
กองทพัทีเ่ข้าไปยำา่ยใีนยคุนีใ้ช้อาวธุทีม่อีานภุาพสูงกว่า บางชนดิถูกยงิจาก
ดนิแดนห่างไกลโดยผูย้งิใช้เทคโนโลยดิีจทัิลบงัคบั  ผูย้งิจงึไม่ต้องเสีย่งชวีติ
เช่นเดยีวกบัการปะทะกนัซึง่หน้า  อาวุธยคุใหม่อาจฆ่าคนได้ครัง้ละหลาย
พันคนซึ่งไม่เว้นแม้แต่คนชราและทารก  

หากสมรภูมิในย่านเสี้ยวจันทร์อันอุดมขยายออกไปในภาคอื่น
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ของโลก อาวุธที่ใช้อาจฆ่าคนได้ครั้งละนับล้านคน  นั่นคือผลอันเกิดจาก
ค�าสาปของเทคโนโลยีที่มีอานุภาพสูง

เป้าหมายของกองทัพจากอาณาจักรเปอร์เซีย กรีกโบราณ และ
โรมันที่เข้าไปรุกรานในย่านเสี้ยวจันทร์อันอุดมได้แก่ การขยายอาณาเขต
เพื่อครอบครองทรัพยากรและเพื่อประกาศศักดาของผู้ครองอาณาจักร  
แม้จะก้าวหน้ามาก่อน อาณาจักรเล็กใหญ่ในย่านเสี้ยวจันทร์อันอุดม 
ไม่สามารถสู้ศัตรูได้ด้วยปัจจัยหลายประการ รวมทั้งอาณาจักรเหล่านั้น
แย่งชิงทรัพยากรกันอย่างเข้มข้นจนถึงขั้นทำาสงครามกันเอง  

ต้นเหตุของการแย่งชิงกัน ได้แก่ การเพิ่มขึ้นของประชากร
อย่างไม่หยุดยั้ง ในขณะที่ทรัพยากรลดลงหลังจากป่าไม้ถูกท�าลาย น�า
ไปสู่ความแห้งแล้งจนพื้นดินเป็นทะเลทราย  จ�านวนประชากรที่เพ่ิม
ขึน้และเทคโนโลยทีีม่อียูจ่งึไม่ท�าให้เกิดภมูคิุม้กนัอย่างเพยีงพอส�าหรบั
ต่อสู้กับกองทัพของผู้บุกรุก

ในปัจจุบัน ย่านนั้นขาดแคลนท้ังนำ้าและป่าไม้ หลังทะเลทราย
ขยายออกไปครอบคลุมพื้นที่เป็นส่วนใหญ่ พร้อมกับขยายต่อไปถึง
แอฟริกาตอนเหนือ  หลังจากอาณาจักรต่างๆ ล่มสลายและถูกยึดครอง
เป็นเวลานาน ย่านตะวนัออกกลางและแอฟรกิาตอนเหนอืถกูแบ่งแยกเป็น
หลายประเทศ ซึง่ส่วนใหญ่ล้าหลงัทัง้ในด้านการศกึษาและเทคโนโลย ี ใน
ขณะนี้จึงมีภูมิคุ้มกันตำ่าลงเมื่อเทียบกับประเทศก้าวหน้าในย่านอื่น  หลัง
จากการค้นพบนำา้มนัสร้างรายได้เพ่ิมขึน้แบบก้าวกระโดดให้บางประเทศ
ในย่านนั้น ประชากรก็เพิ่มขึ้นในอัตราสูง ท้ังที่ไม่มีนำ้าจืดพอสำาหรับ
สนับสนุนประชากรอย่างทั่วถึง  อย่างไรก็ดี การมีนำ้ามันปิโตรเลียมและ
ก๊าซธรรมชาติปริมาณมหาศาล ทำาให้บางส่วนของย่านนั้นเป็นที่ต้องการ
ของมหาอำานาจทั้งใกล้และไกล  

ทัง้ทีไ่ม่มนี�า้จืดเพียงพอ แต่บางประเทศยงัใช้น�า้อย่างสรุุย่สรุ่าย
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แบบไร้เหตุผล  ตัวอย่างสำาหรับเรื่องนี้มีอยู่ในซาอุดีอาระเบียและเยเมน  
ทั้งสองประเทศเป็นทะเลทรายเกือบหมดและไม่มีแม่นำ้าแม้แต่สายเดียว  
ย้อนไปในอดีต นอกจากนำ้าจืดที่ฝนนำามาให้ปีละไม่มากและไม่ทั่วถึงแล้ว 
ชาวซาอุดีอาระเบียและชาวเยเมนส่วนใหญ่อาศัยนำ้าจืดจากบ่อที่ขุดด้วย
แรงคน  บ่อเหล่านั้นรับนำ้าที่ซึมออกมาช้าๆ จากขุมนำ้าใต้ดินขนาดใหญ่
ซึ่งค่อยๆ สะสมนำ้าไว้แบบต่อเนื่องมาเป็นเวลานับพันปี  ขุมนำ้าเหล่านั้น
ไม่แห้งเนื่องจากบ่อนำ้าขุดได้ไม่ลึกนักและนำ้าที่ตักไปใช้ทำาได้อย่างจำากัด

สภาวการณ์เปลี่ยนไปเมื่อราคานำ้ามันเพ่ิมข้ึนแบบก้าวกระโดด
หลายครั้ง หลังเกิดสงครามระหว่างอิสราเอลกับประเทศอาหรับเมื่อ 
ปี ๒๕๑๖  ซาอดุอีาระเบยีมรีายได้จำานวนมากจากการขายนำา้มนัปริมาณ
มหาศาล  รฐับาลใช้รายได้นัน้สร้างโรงงานกล่ันนำา้ทะเลเป็นนำา้จืดสำาหรับ
อปุโภคบรโิภคเพิม่ข้ึนอย่างมนียัสำาคญั  ในขณะเดียวกนั รฐับาลสนบัสนนุ
ประชาชนให้เจาะบ่อบาดาลและใช้เคร่ืองสูบนำ้าพลังสูงสูบนำ้าขึ้นมาเพื่อ
ทำานาข้าวสาลี  ภายในเวลาไม่กี่ปี การทำานาข้าวสาลีที่มีต้นทุนสูงราว 
๕ เท่าของราคาตลาดโลกก็ทำาให้ขุมนำ้าจำานวนมากแห้งเหือด  เนื่องจาก
ซาอุดีอาระเบียมีรายได้จากการขายนำ้ามันสูงมาก ประเทศจึงไม่ถึงกับ
เดือดร้อนนักเมื่อจำาเป็นต้องเพิ่มการลงทุนกลั่นนำ้าทะเลขึ้นมาทดแทน

ทางด้านเยเมน สภาวการณ์ต่างกันมากเนื่องจากไม่มีรายได้
จากการขายนำ้ามันเหมือนซาอุดีอาระเบียแม้จะอยู่ติดกันก็ตาม  ชายชาว
เยเมนจำานวนมากทิง้บ้านไปรับงานในซาอดุอีาระเบยีซ่ึงใช้รายได้จากการ
ขายนำ้ามันสร้างปัจจัยพ้ืนฐานและโรงงานต่างๆ อย่างรีบเร่ง  ชาวเยเมน
ส่งรายได้จำานวนมากกลับบ้าน  รายได้นั้นส่งผลให้เศรษฐกิจของเยเมน
ขยายตัวอย่างรวดเร็ว  

เนื่องจากชาวเยเมนที่มีรายได้เพ่ิมข้ึนต้องการบริโภคใบไม้ 
ชนิดหนึ่งช่ือ “คัต” ซ่ึงเป็นวัฒนธรรมประจำาท้องถิ่น เกษตรกรจึงลงทุน
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ปลูกต้นคัตซึ่งมีใบเป็นยาเสพติดเพิ่มขึ้น  แต่พื้นที่ของประเทศเกือบ
ทัง้หมดเป็นทะเลทรายและอาศยันำา้จดืจากบ่อโบราณ  เกษตรกรจงึลงทนุ
เจาะบ่อบาดาลแบบลึกมากๆ เพื่อสูบนำ้าขึ้นมาผลิตยาเสพติดสนองความ
ต้องการ  เพียงไม่นาน การใช้นำ้าแบบรู้เท่าไม่ถึงการณ์นั้นก็ทำาให้ขุมนำ้า
บาดาลเริม่เหอืดแห้งลง ส่งผลให้ชาวเยเมนแย่งชงินำา้กนัอย่างเข้มข้นยิง่ข้ึน  
การขาดแคลนนำา้อย่างสาหสัเป็นปัจจัยหนึง่ซึง่ทำาให้เยเมนยากจนมากและ
กลายเป็นรัฐล้มเหลวต่อเนื่องมาเป็นเวลานับทศวรรษแล้ว

ในขณะท่ีบางประเทศใช้นำ้ากันอย่างสุรุ ่ยสุร่ายนั้น อิสราเอล
พยายามค้นคว้าหาความรู้เพิ่มข้ึนและประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่เพ่ือใช้นำ้า
อย่างมีประสิทธิภาพ  อิสราเอลประสบความสำาเร็จสูง  แต่ความรู้และ
เทคโนโลยใีหม่ยงัไม่เพยีงพอสำาหรบัป้องกนัมใิห้การขาดแคลนแสนสาหสั
เกิดขึ้น  

การเจาะบ่อบาดาลซ่ึงเกิดข้ึนเพราะความรู้เท่าไม่ถึงการณ์และ
การใช้น�้าอย่างสุรุ่ยสุร่ายในซาอุดีอาระเบียและเยเมน แสดงออกมาให้
เห็นเป็นอย่างดีว่า ค�าสาปของเทคโนโลยีนั้นร้ายแรงมาก หากน�ามาใช้
แบบไร้ความรูแ้ละเหตผุล  ส่วนน�า้มนัและก๊าซธรรมชาตปิรมิาณมหาศาล
ที่มีอยู่ในย่านนั้นก็มีค�าสาปเช่นกัน  ค�าสาปนั้นแสดงออกมาให้เห็นเป็นที่
ประจักษ์ในกรณีที่ประเทศถูกปกครองโดยผู้น�าไร้คุณธรรม  

รายได้จากการขายนำ้ามันนำาไปสู่การใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายและ
เพื่อคงไว้ซึ่งอำานาจของผู้นำาเอง  ประชาชนที่ไม่เห็นด้วยถูกกดขี่และ
ในบางกรณีถูกสังหารหมู่อย่างโหดเหี้ยม  ตัวอย่างที่เด่นชัดที่สุด ได้แก่ 
กรณีประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซน ของอิรัค  ซัดดัม ฮุสเซนใช้รายได้แบบ
สุรุ่ยสุร่ายในนามของการพัฒนาพร้อมๆ กับการสร้างแสนยานุภาพท่ีมี
อาวธุยทุโธปกรณ์นำาสมยั  ต่อมาเขาใช้อาวธุเหล่านัน้ฆ่าประชาชนจำานวน
มากและโจมตีอิหร่านและคูเวต



๑๖๔ การสร้างแสนยานภุาพและการเข้าไปยดึครองคเูวตเป็นข้ออ้างที่
มหาอำานาจจากแดนไกลใช้เพือ่ส่งกองทพัเข้าไปในอริคั  เป้าหมายหลกัของ
มหาอำานาจ ได้แก่ การเข้าถึงแหล่งนำ้ามันของย่านนั้น  แม้อิรัคจะพ่ายแพ้  
แต่สภาวการณ์ร้ายแรงมิได้สงบลง  ตรงกันข้าม กลับแพร่กระจายและ
เลวร้ายยิ่งขึ้นอย่างต่อเนื่องจนเป็นสนามรบขนาดใหญ่ซึ่งหลายฝ่าย 
เข้าไปร่วม  มีการใช้อาวุธสารพัด จากมีดและดาบที่ใช้ตัดคอกันอย่าง 
เลือดเย็น ไปจนถึงเครื่องบินทิ้งระเบิดนำาสมัยที่ใช้อาวุธเคมีและขีปนาวุธ
ทำาลายล้างสูงที่ยิงไปจากท้องถิ่นห่างไกล  

ทั้งนี้ทั้งนั้นเป็นการท�าลายล้างมนุษย์ด้วยกันเพราะการขาด
คุณธรรมซ�้าเติมด้วยค�าสาปของทรัพยากรน�้ามัน



๑๖๕

ดุลยภาพยุคสังคมไร้พรมแดน

 มนษุย์เราแสวงหาความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่เพือ่จะดำาเนนิชวีติได้
อย่างสะดวกกายสบายใจเพิม่ข้ึน  ในช่วงเวลาหมืน่ปีทีผ่่าน เราสะสมความรู้ 
ได้มหาศาลและประดิษฐ์เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง  มองโดยรวม 
ความรู้และเทคโนโลยีใหม่ทำาให้เราอายุยืนยาวขึ้นพร้อมกับมีความเป็น
อยู่ที่สะดวกกายสบายใจขึ้น  อย่างไรก็ดี  สภาวการณ์ในย่านเสี้ยวจันทร์
อันอุดมจากวันเกิดเทคโนโลยีใหม่ที่ทำาให้เกิดการเปล่ียนแปลงแบบก้าว
กระโดดครั้งแรกมาถึงวันนี้ บ่งชี้อย่างชัดแจ้งว่า ภายในภาพรวมดังกล่าว 
มีสิ่งที่ควรพิจารณาอีกมาก หากเราต้องการความสะดวกกายสบายใจ 
มากขึ้น อย่างทั่วถึงยิ่งขึ้น และอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคต

 เทคโนโลยใีหม่ท�าให้ประชากรโลกเพิม่ขึน้อย่างต่อเนือ่งจนใน
ขณะนีม้จี�านวนเกิน ๗.๓ พนัล้านคนแล้ว  องค์ความรู้ทีเ่รามบ่ีงช้ีอย่าง
แจ้งชดัว่า โลกก�าลังเดนิตามรอยของย่านเส้ียวจนัทร์อนัอดุมแบบแทบ
จะทุกอย่าง

 ย้อนไปในสมัยท่ีปราชญ์ทางเศรษฐกิจอะดัม สมิธ เพิ่งเสียชีวิต 
ไม่นาน ปราชญ์ทางด้านประชากรชื่อโธมัส มัลธัส เตือนว่า จำานวน
ประชากรโลกที่เพิ่มขึ้นจะทำาให้เกิดความอดอยาก เนื่องจากโลกจะผลิต
อาหารได้ไม่พอ  จากวันนั้นมา ปราชญ์ทางด้านเศรษฐกิจและการพัฒนา
ได้ออกมาเตอืนในแนวเดยีวกนัเป็นระยะๆ โดยเน้นยำา้ว่า จำานวนประชากร
ได้เกินระดับที่ทรัพยากรจะสนับสนุนได้ราวสองเท่าแล้ว  แต่คนส่วนใหญ่
ไม่ยอมฟัง ทั้งที่มีเทคโนโลยีที่สามารถวางแผนการเกิดของประชากรได้  
ปัจจัยที่ทำาให้คนส่วนใหญ่ไม่ฟังเหตุผลของผู้เตือนมีหลายอย่างด้วยกัน    

 • ชาวโลกส่วนหนึง่ยงัเข้าไม่ถงึองค์ความรู้และเทคโนโลยใีหม่ จึง
ไม่วางแผนครอบครวัให้มขีนาดท่ีตนสามารถเลีย้งดอูย่างดไีด้ในกรอบของ
ทรัพยากรที่ตนเข้าถึง
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• ชาวโลกอีกส่วนหนึ่งคล้อยตามความเห็นแย้งซ่ึงส่วนมาก 
มาจากการตีความคำาสอนของบางศาสนาว่า พระเจ้าเป็นผูก้ำาหนดการเกดิ  
ฉะนั้น พระเจ้าจะไม่ปล่อยให้ใครเกิดขึ้นมาหากทรัพยากรมีไม่พอเลี้ยง

• นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีบางกลุ่มเชื่อว่า  
เทคโนโลยีจะแก้ปัญหาได้ไม่ว่าจำานวนประชากรจะเพิ่มขึ้นอีกเท่าไร  
ตัวอย่างที่ถูกนำามาอ้างบ่อยครั้ง ได้แก่ การใช้เทคโนโลยีใหม่ผลิตอาหาร
เพิม่ขึน้ได้แบบก้าวกระโดดเมือ่หลายทศวรรษก่อน  เหตุการณ์นัน้มักเรียก
กันว่า “การปฏิวัติสีเขียว” (Green Revolution)  มองจากอีกมุมหนึ่งจะ
เหน็ว่าความรูแ้ละเทคโนโลยทีีส่ะสมขึน้ทำาให้นกัวชิาการโอหงัและสำาคญั
ผิดคิดว่าตนสามารถควบคุมโลกให้เดินไปตามใจของตนได้  ความโอหัง
นำาไปสู่ความประมาทซึ่งมักสร้างผลเสียหายใหญ่หลวงรวมทั้งทางด้าน
เศรษฐกจิ กล่าวคอื ครัง้หนึง่นกัวชิาการเชือ่กนัว่าพวกตนรู้อย่างแตกฉาน
จนสามารถป้องกันมิให้เศรษฐกิจถดถอย หรือซบเซาได้  แต่เหตุการณ์ 
ที่ผ่านมาชี้บ่งอย่างแจ้งชัดว่า นั่นเป็นความเชื่อท่ีมีเพียงความโอหัง 
เป็นฐาน หรือเป็นการรู้ไม่จริง  

ณ วันนี้เราทราบกันดีแล้วว่า เทคโนโลยีใหม่ที่ทำาให้เกิดการ
ปฏวัิตสิเีขยีวอาศยัสารเคม ีการคัดเลอืกพันธุแ์ละการควบคมุนำา้ผ่านระบบ
ชลประทานเป็นหลัก  เกษตรกรท่ีใช้เทคโนโลยีใหม่สามารถผลิตอาหาร
จากธัญพชืได้มากแบบก้าวกระโดดจรงิ  แต่หลงัเวลาผ่านไปได้ระยะหนึง่  
ผลกระทบจงึปรากฏ เช่น การปลกูพชือาหารด้วยการใช้สารเคมมีผีลร้ายต่อ
ดนิ ต่อนำา้ ต่อสตัว์ทัว่ไปและต่อผูใ้ช้เอง  ในพ้ืนทีห่ลายแห่ง แมลง นก และ
ไส้เดอืนพากนัตายไปจนแทบไม่มเีหลอื  ประเดน็นีถ้กูตแีผ่ออกมาครัง้แรก
ด้วยผลการศกึษาอนัโด่งดังของนกัวทิยาศาสตร์ชือ่ ราเคล คาร์สนั (Rachel 
Carson) ในหนงัสอืชือ่ Silent Spring (ฤดใูบไม้ผลท่ีิไม่มเีสยีงนก) ซึง่พมิพ์
ครัง้แรกเมือ่ปี ๒๕๐๕  ผลการศกึษานีจ้ดุประกายให้เกดิการศกึษาเพิม่ขึน้ใน
หลายด้านและการเคลือ่นไหวทางการพิทกัษ์ส่ิงแวดล้อมอย่างเป็นรปูธรรม
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สำาหรับด้านคนงานที่ใช้สารเคมีอย่างต่อเนื่อง พวกเขามักเป็น
โรคหลายอย่าง รวมทั้งโรคทางประสาท โรคเกี่ยวกับทางเดินลมหายใจ
และโรคมะเร็ง ส่งผลให้ผู้ใช้มีอายุสั้น  นอกจากนั้น ยังมีผลกระทบต่อการ
เจริญพันธุ์เพราะผู้ใช้มักเป็นหมันอีกด้วย  ในหลายๆ กรณี สารเคมีมีผล
ต่อผูบ้รโิภค หากเกษตรกรผูใ้ช้ทำาไปโดยไม่รูจ้ริง หรอืเพราะขาดคณุธรรม  
เรื่องนี้มีตัวอย่างที่มักอ้างถึงกันเป็นประจำาเกี่ยวกับการใช้ยาฆ่าแมลง 
ฉดีผกั โดยเฉพาะถ่ัวฝักยาวซึง่ผูป้ลกูเองไม่รบัประทาน  ยิง่กว่านัน้ แนวคดินี้ 
พบทางตันแล้ว เนื่องจากไม่สามารถผลิตอาหารเพิ่มขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง 
ในขณะที่ประชากรโลกเพิ่มขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง ยังผลให้บางส่วนของโลก
ขาดแคลนอาหารแสนสาหัสถึงขนาดอดตาย   

นอกจากจ�านวนประชากรท่ีเพิม่ขึน้จะต้องใช้ทรพัยากรเพือ่สนอง
ความจ�าเป็นส�าหรับด�ารงชีวิตแล้ว ส่วนมากยังพยายามใช้ทรัพยากรเกิน
ความจ�าเป็นอกีด้วย  ปัจจยัทีท่�าให้คนส่วนใหญ่พยายามใช้ทรัพยากรเกนิ
ความจ�าเป็นมีหลายอย่างด้วยกัน  

• คนส่วนใหญ่มคีวามฝังใจว่า ยิง่มรีายได้สำาหรับจับจ่ายใช้สอยมาก
ขึน้เท่าไร ความสขุกายสบายใจจะยิง่เพิม่ขึน้เท่านัน้  ความฝังใจนีม้รีฐับาล 
สนับสนนุให้หนกัแน่นยิง่ขึน้ผ่านการใช้นโยบายกระตุน้ให้เศรษฐกจิขยาย
ตัวในอัตราสูงสุดอย่างต่อเนื่อง  ความฝังใจอาจเกิดจากอวิชชาเพราะเข้า
ไม่ถงึผลการวจิยัทีย่นืยนัว่า ความสขุกายสบายใจมไิด้เพ่ิมขึน้ไปพร้อมกบั
ระดบัของรายได้หลงัรายได้สงูพอสำาหรบัใช้สนองความจำาเป็นแล้ว  ส่วนผูท้ี ่
เข้าถึงผลการวิจัยนั้นซึ่งรวมท้ังรัฐบาลด้วยกลับไม่เชื่อและยึดเป็นหลัก
ปฏิบัติ จึงทำาไปเพราะไร้เหตุผล

• ความโลภและความหลงที่มีอยู่ในใจของคนส่วนใหญ่ทำาให้เกิด
ความพยายามสะสมทรัพย์สมบัติชนิดต่างๆ อย่างต่อเนื่อง  เรื่องนี้เกิดขึ้น 
ตลอดมา แม้ปราชญ์และคำาสอนของศาสนาจะชี้ให้เห็นโทษมหันต์ 
มาอย่างต่อเนื่องก็ตาม    
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• การแข่งขันและการสะสมสิ่งของที่คนส่วนใหญ่มองว่ามีค่าสูง 
เพื่ออวดผู้อื่น  เรื่องนี้เห็นได้ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านขนาด 
ใหญ่โตมโหฬาร การแต่งกายด้วยเครื่องประดับประดาพร้อมพกของใช้
ราคาแพงชนิดฟ้าคือเพดาน และการสะสมรถยนต์ราคาสูงจำานวนมาก
และหลากหลายชนิด

การเพิ่มข้ึนของจ�านวนประชากรซ่ึงส่วนใหญ่ต ้องการใช้
ทรัพยากรเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ทรัพยากรบางอย่างลดลงอย่าง
รวดเร็ว  การเดินสวนทางกันของความต้องการใช้และการลดลงของ
ทรัพยากรท�าให้เกิดการแย่งชิงกันซึ่งนับวันยิ่งเข้มข้น  ผลที่เราเห็นเป็น
ประจ�าได้แก่เหตกุารณ์เลก็ใหญ่จากการทะเลาะกนัระหว่างบคุคลไปจนถงึ
สงครามในย่านตะวันออกกลางและแอฟริกาตอนเหนือในปัจจุบัน

 นอกจากการแย่งชิงกันดังกล่าวซึ่งมองเห็นได้อย่างแจ้งชัดแล้ว 
ยังมีวิธีแย่งชิงอีกชนิดหนึ่งซ่ึงคนส่วนใหญ่มักมิได้นึกถึง นั่นคือ ความ
ฉ้อฉลต่างๆ  ความฉ้อฉลมีทั้งในหมู่พนักงานของรัฐซ่ึงใช้อำานาจหน้าท่ี
เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ และในภาคเอกชนที่ให้ความร่วมมือ หรือใช้วิธี
คดโกงโดยตรงในการดำาเนินกิจการ

ณ วันนี้ เป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในบรรดานักวิชาการด้าน
การพัฒนาแล้วว่า ความฉ้อฉลเป็นอุปสรรคใหญ่หลวงที่สุดของการ
พัฒนา ไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ ด้านการเมือง หรือด้านสังคม

 อนึง่ โดยท่ัวไป ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ทำาให้มนษุย์เรามคีวาม
ปลอดภัยและภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้น  แต่ในขณะเดียวกันก็ทำาให้ลดลงด้วย  ใน
ด้านเพิม่ขึน้มกัเห็นได้ง่าย  ส่วนในด้านลดลงมกัเหน็ได้ยาก  เมือ่นำาท้ังสอง
ด้านมาบวกลบกนั แนวโน้มบ่งว่า ผลดขีองด้านทีเ่พ่ิมขึน้ไม่น่าจะมากกว่า
ผลร้ายของด้านที่ลดลง  
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จากมุมมองของความจำาเป็นสำาหรับการดำารงชีวิตเบื้องต้น  
อันได้แก่การเข้าถึงปัจจัยสี่ ชาวโลกส่วนใหญ่มีความปลอดภัยและ
ภมูคิุม้กนัเพิม่ข้ึน  เรือ่งน้ีอาจมกีรณียกเว้นบ้าง  ตวัอย่างสำาคญั ได้แก่ การพึง่
ไฟฟ้าจนลมืภมิูปัญญาดัง้เดมิ  ชาวโลกส่วนใหญ่ใช้ไฟฟ้ากนัจนเคยชนิ ทำาให้
ลืมไปว่าไฟฟ้านั้นอาจดับเมื่อไรก็ได้ ไม่ว่าจะด้วยภัยธรรมชาติ หรือด้วย
การกระทำาของมนษุย์เอง  ถ้าขาดไฟฟ้านานๆ จะหงุหาอาหารกนัอย่างไร  
ผูท้ีล่มืภมูปัิญญาดัง้เดมิแล้วมกัไม่มคีำาตอบ  หรือผู้ทีอ่าศยัอยูใ่นเขตหนาว
ซึ่งในฤดูหนาวเป็นเวลาหลายเดือนต้องใช้ไฟฟ้าทำาความอุ่นภายในบ้าน  
การขาดไฟฟ้านานๆ จะทำาให้หนาวตายหากไม่มีภูมิปัญญาดั้งเดิม   

สำาหรับทางด้านปัจจัยท่ีทำาให้ความปลอดภัยและภูมิคุ ้มกัน 
ลดลงมีมาก จากความปลอดภัยในระดับบุคคลไปจนถึงความล่มสลาย
ของโลก  ตัวอย่างมีดังนี้  

• เร่ืองจำาพวกการนำาผักที่มีสารเคมีตกค้างไปขาย อาจขยาย
ต่อไปถึงกรณีจำาพวกที่ใช้เทคโนโลยีใหม่ส่งไวรัสไปทำาลายข้อมูลและ
คอมพวิเตอร์ของผูอ้ืน่ซึง่เกิดขึน้เป็นประจำา  ในกรณนีี ้ผู้ใช้เทคโนโลยใีหม่
แต่รู้ไม่เท่าทันอานุภาพของมันจะไม่ปลอดภัยมากที่สุด  ผู้ใช้ส่วนใหญ่อยู่
ในกลุ่มนี้

• ณ วนันี ้เป็นท่ีประจกัษ์อย่างแจ้งชดัแล้วว่า ปรากฏการณ์หนึง่ซึง่
เกิดขึน้ในกระบวนการพฒันา ได้แก่ ความเหลือ่มลำา้ หรอืช่องว่างระหว่าง
กลุ่มต่างๆ ท่ีกว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง  คนรวยกลุ่มเล็กๆ รวยขึ้นอย่าง
รวดเร็ว ในขณะที่กลุ่มใหญ่มีรายได้ไม่พอสำาหรับความจำาเป็นของชีวิต   
ปรากฏการณ์นี้มีอยู ่ในประเทศท่ีพัฒนาจนก้าวหน้ามากแล้วด้วย   
ความเหลื่อมลำ้าร้ายแรงนำาไปสู่ความขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนจนเกิดเป็น
สงครามชนช้ันมาแล้วและจะเกิดข้ึนต่อไป ส่งผลให้ความปลอดภัยของ
คนส่วนใหญ่ลดลง
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• สงครามในหลายรปูแบบซึง่เกดิขึน้ระหว่างประเทศและระหว่าง
ชุมชนกำาลังขยายออกไปอย่างต่อเนื่อง  เรื่องนี้นักวิชาการบางคนมองว่า
เป็นการปะทะกันทางวัฒนธรรม  แต่ตามความเป็นจริง รากเหง้าของ
การปะทะกันเป็นการแย่งชิงทรัพยากรซึ่งผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องมักได้รับ 
ผลกระทบด้วย  หากการแย่งชิงนี้ยังปล่อยให้มีความร้ายแรงเพิ่มขึ้นและ
ขยายออกไปอีก การปะทะกันอาจนำาไปสู่การใช้อาวุธทำาลายล้างสูงสุด  
นัน่คอื อาวธุนวิเคลยีร์  เมือ่ไรเหตกุารณ์นัน้เกดิข้ึน เมือ่นัน้โลกทัง้โลกย่อม
ล่มสลายจากความเลวร้ายของคำาสาปของเทคโนโลยี

• ความขัดแย้งระหว่างมนุษย์กับมนุษย์จนนำาไปสู่ความล่มสลาย
จากการใช้อาวุธนิวเคลียร์อาจไม่เกิดขึ้นในเร็ววัน  แต่การต่อสู้กันอย่าง 
เข้มข้นระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติกำาลังรุนแรงขึ้น  การต่อสู้กันนี้มนุษย์
ไม่มทีางชนะและมกัจะเป็นไปในรปูของการตายผ่อนส่ง มใิช่ตายคร้ังเดยีว
พร้อมกันเช่นจากการใช้อาวุธนิวเคลียร์  การเปลี่ยนแปลงของภูมิอากาศ
เป็นอาวุธที่ธรรมชาติใช้ให้เห็นจนเป็นที่ประจักษ์แล้ว แม้มนุษย์ส่วนใหญ่
อาจยังไม่ยอมรับ หรือตระหนักก็ตาม  การเปลี่ยนแปลงนี้จะมีผลกระทบ
ร้ายแรงต่อการผลติอาหาร ความมัน่คงของทีอ่ยูอ่าศยัพร้อมกบัการทำาให้
เชื้อโรคร้ายแพร่ขยายได้รวดเร็วขึ้น

 เรื่องราวเหล่านี้น่าจะบ่งชี้ว่า โลกก�าลังขาดดุลยภาพอย่าง
ร้ายแรง กล่าวคือ ในขณะที่ฐานทางด้านความรู้และเทคโนโลยีเพิ่ม
ขึ้นอย่างไม่หยุดยั้ง แต่ฐานทางด้านคุณธรรมกลับมิได้เพิ่มตามข้ึนไป
ด้วยเพราะปัจจัยหลายอย่างรวมทั้งการแย่งชิงทรัพยากรที่ลดลงและ
ความไร้เหตุผลอันเนื่องมาจากอวิชชาและกิเลส  การขาดดุลยภาพ
อย่างร้ายแรงนี้ท�าให้ชาวโลกมีภูมิคุ้มกันและความปลอดภัยน้อยลง 
หรืออยู่ท่ามกลางความเสี่ยงและความไม่มั่นคงที่สูงขึ้น    
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กุญแจเปิดประตูสู่ยุคใหม่

 ปราชญ์จำานวนหนึง่มองเหน็การเร่ิมขาดดุลยภาพของโลกทีท่ำาให้
มนุษยชาติขาดความมั่นคงมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้ว  ความขาด
ดลุยภาพนีย้ิง่เด่นชดัขึน้หลงัสงครามโลกครัง้ที ่๒ ยตุ ิเมือ่อาณานคิมต่างๆ ได้
รบัเอกราชและการเร่งรดัพฒันาเกิดข้ึนพร้อมกนัทัว่โลก  ปราชญ์เหล่านัน้
มองเห็นว่าการเร่งรัดพัฒนาส่งผลให้การใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง   
แต่คำาเตือนของพวกเขาได้รบัความสนใจเพยีงชัว่ขณะบ้างและถกูมองข้าม
บ้างมาอย่างต่อเนือ่ง  คำาเตือนของปราชญ์ทีไ่ด้รบัความสนใจและถกเถยีง
กนัอย่างกว้างขวางและเข้มข้นทีส่ดุ ได้แก่ เร่ืองเกีย่วกบั “ระเบดิเวลาของ
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ประชากร” (Population Bomb) ซึ่งตีพิมพ์เมื่อปี ๒๕๑๑  

ตอนนัน้โลกมปีระชากรราว ๓.๕ พนัล้านคน  หลงัถกเถยีงกันอยู่
หลายปี คำาเตอืนนีต้กไปด้วยปัจจยัหลายอย่าง  ปัจจัยท่ีมนีำา้หนกัมากท่ีสุด
ได้แก่ “การปฏิวัติสีเขียว” ซึ่งทำาให้การผลิตธัญญาหารบางชนิดเพิ่มขึ้น
แบบก้าวกระโดด  การตกไปของคำาเตือนดังกล่าวเป็นปัจจัยหนึ่งซึ่งทำาให้
ประชากรโลกเพิ่มขึ้นเกิน ๒ เท่าในช่วงเวลา ๕๐ ปี จนเกิน ๗.๓ พันล้าน
คนแล้ว  ในขณะเดียวกัน การผลิตอาหารยังไม่เพิ่มข้ึนจนสามารถเลี้ยง
ชาวโลกได้อย่างทั่วถึง  

ความไม่สมดุลและความไม่มั่นคงจึงยังมีอยู่ในระดับสูง

นอกจากคำาเตือนแล้ว ปราชญ์บางคนยังช้ีทางออกให้อีกด้วย  
ในบรรดาทางออกท้ังหลาย แนวคิดท่ีได้รับความสนใจมากได้แก่ของ  
อี. เอฟ. ชูมักเกอร์ (E. F. Schumacher) ซ่ึงพิมพ์เป็นหนังสือเรื่อง  
Small Is Beautiful: A Study of Economics As If People 
Mattered เมื่อปี ๒๕๑๖  หนังสือเรื่องน้ีได้รับการถอดความเป็น 
ภาษาไทยแล้ว ๒ สำานวนคือ “จิ๋วแต่แจ๋ว: เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธ” และ  
“เล็กน้ันงาม: การศึกษาเศรษฐศาสตร์โดยให้ความส�าคัญกับผู้คน”  
 เนื้อความตามที่ถอดชือ่เรื่องออกมาบ่งชีว้า่ เศรษฐกิจตอ้งใหค้วามสำาคญั
แก่คน ต้องเป็นหน่วยขนาดเล็ก และต้องอิงศาสนาพุทธ  อย่างไรก็ตาม  
เนื้อความที่ถอดออกมานี้ครอบคลุมสิ่งที่ผู ้เขียนเสนอเพียงส่วนเดียว
เท่านัน้  ข้อคดิสำาคญัๆ ท่ีเขาเสนอไว้ในหนังสอืยงัมอีกีมาก เช่น เรือ่งเกีย่วกบั 
แนวคิดของศาสนาคริสต์และเรื่องการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม

ดังที่อ้างถึงในบทที่ ๔ ชาวอามิสดำาเนินชีวิตในกรอบคำาสอนของ
ศาสนาคริสต์ตามนยัทีพ่วกเขาตคีวามคำาสอนและการใช้เทคโนโลยทีีพ่วก
เขามองว่าเหมาะสมมาเป็นเวลาหลายร้อยปีแล้ว  ข้อด้อยในการดำาเนิน
ชีวิตของชาวอามิช ได้แก่ การมีครอบครัวขนาดใหญ่ เนื่องจากปล่อย
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ให้ธรรมชาติควบคุมการเกิด  หากชาวอามิชยังไม่คิดจำากัดขนาดของ
ครอบครัว พวกเขาจะต้องออกไปแสวงหาที่ดินทำากินเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แบบ
ไม่มีทีส้ิ่นสดุ  นัน่ย่อมเป็นการไม่เหมาะสมกับบรบิทโลกทีม่ปีระชากรกว่า 
๗.๓ พันล้านคนและยังเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ ส่งผลให้การแย่งชิงกันเข้มข้นขึ้น 
อีกอย่างต่อเนื่อง  

ณ วันนี้ ยังไม่มีผู้กุมนโยบายของประเทศใดนำาแนวคิดของชาว

อามิชไปใช้เป็นแนวปฏิบัติ  ในทำานองเดียวกัน แนวคิดของชูมักเกอร์ได้

รับความสนใจอย่างกว้างขวาง แต่ไม่มีใครนำาไปใช้เป็นฐานของนโยบาย  

ความสนใจในแนวคิดของเขาลดลงจนกระทั่งเกิดวิกฤติเศรษฐกิจคร้ัง

ใหญ่ๆ รวมทั้งในเมืองไทยเมื่อปี ๒๕๔๐  หนังสือของเขาจึงได้รับการตี

พิมพ์อีกครั้งเมื่อปี ๒๕๔๒  นอกจากนั้น ยังมีนักวิชาการนำาไปต่อยอด

เพ่ือเน้นความจำาเป็นของการให้ความสำาคัญแก่แนวคิดที่เขาเสนอ เช่น 

หนังสือ ๒ เล่มของโจเซฟ เพียส (Joseph Pearce) ที่พิมพ์ออกมาเมื่อ 

ปี ๒๕๔๔ เรือ่ง Small Is still Beautiful และทีพ่มิพ์ออกมาเมือ่ปี ๒๕๔๙ 

เรื่อง Small is Still Beautiful: Economics as if Families Mattered

แนวคดิของชมูกัเกอร์ครอบคลมุมากกว่าวชิาเศรษฐศาสตร์ทีแ่ยก
ออกมาจากวิชาสังคมและการเมืองการปกครองตั้งแต่ในยุค อะดัม สมิธ 
พิมพ์ตำาราวิชาเศรษฐศาสตร์เมื่อปี ๒๓๑๙  ความเคลื่อนไหวที่จะให้การ
ศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์เป็นแบบควบรวมกับวิชาอื่นดังเมื่อครั้งก่อนมีมา
ตั้งแต่ตอนชูมักเกอร์เสนอ  แต่ยังไม่ได้รับการยอมรับ  นั่นอาจเป็นปัจจัย
หนึ่งซึ่งทำาให้แนวคิดของชูมักเกอร์ยังไม่ถูกนำาไปเป็นฐานของการดำาเนิน
นโยบาย  อีกปัจจัยหนึ่งอาจได้แก่ข้อเสนอของเขาค่อนข้างแคบ ดังที่ชื่อ
ของหนังสือชี้บ่ง นั่นคือ ปัญหาเศรษฐกิจแก้ได้ด้วยการแยกทุกอย่างออก
เป็นขนาดเล็ก  



๑๗๔

นอกจากนั้น ข้อเสนอของชูมักเกอร์มองได้ว่ามิได้จำากัดอยู่ใน
กรอบของระบบตลาดเสรีอย่างเดียว หากยอมรับระบบคอมมิวนิสต์ด้วย 
ตราบใดทีร่ะบบนีไ้ม่สร้างองค์กรทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ข้ึนมา  แต่ ณ วนันี้  
เป็นที่ประจักษ์แล้วว่า ระบบคอมมิวมิสต์อยู่ไม่ได้เพราะรัฐบาลต้องสั่ง 
ทกุอย่างซึง่ขดัธรรมชาตขิองมนษุย์  การทีช่มูกัเกอร์นำาคำาสอนของศาสนา
เข้ามาพจิารณาบ่งบอกถึงการให้ความสำาคญัต่อด้านศลีธรรมจรรยาในการ
พัฒนาเศรษฐกิจ  เนื่องจากเรื่องศีลธรรมจรรยาสำาคัญยิ่ง การนำากลับมา
พิจารณาในการพัฒนาเศรษฐกิจจึงเหมาะสม 

อกีแนวคดิหนึง่ซึง่ได้รบัการเสนอมานาน ได้แก่ ระบบสงัคมนยิม
อนัเป็นแนวคดิท่ีอยูก่ลางๆ ระหว่างระบบตลาดเสรกีบัระบบคอมมวินสิต์  
แนวคิดน้ีถูกนำาไปใช้มากท่ีสุดในย่านยุโรปตอนเหนือโดยเฉพาะในกลุ่ม 
ประเทศสแกนดเินเวยี  ประเทศเหล่านัน้พฒันาได้ก้าวหน้า มคีวามเหลือ่มลำา้ 
ตำา่กว่าประเทศอืน่และมสีวสัดกิารสงัคมสงู จึงมกัถกูยกมาเป็นตวัอย่างให้
ประเทศอืน่เลยีนแบบ  จรงิอยูเ่มือ่เทยีบกบักลุม่อืน่ ประชาชนในกลุม่นีดู้
จะมคีวามสขุกายสบายใจเหนอืกว่า แต่ระบบสังคมนยิมมไิด้เสนอให้จำากดั
การบรโิภคมใิห้เพิม่ข้ึนไปแบบสดุโต่ง  ฉะน้ัน เมือ่มองจากมมุของทรพัยากร
ทีร่่อยหรอลง ระบบสงัคมนิยมไม่เหมาะสมกบับริบทของโลกปัจจบุนัแล้ว

หนึ่งในบรรดาปราชญ์ ท้ังหลาย ได ้แก ่ พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระองค์ทรงศึกษาการพัฒนาอย่าง
ครอบคลมุและทรงสงัเคราะห์ผลการศึกษานัน้ออกมาเป็นแนวคดิใหม่ให้
คนไทยพิจารณาเมื่อเกิดวิกฤติปี ๒๕๔๐  แนวคิดใหม่นี้มีความครอบคลุม
หลายมติแิละยงัไม่มคีำาใดทีจ่ะสือ่ความหมายให้เข้าใจได้ทันที  พระองค์จึง
ทรงต้ังช่ือเป็นภาษาไทยว่า “เศรษฐกจิพอเพยีง” และเป็นภาษาองักฤษว่า 
Sufficiency Economy ทั้งนี้ เพราะมิติเศรษฐกิจเป็นมิติหลักรองจาก
มิติปรัชญาการดำาเนินชีวิต  เรื่องนี้เห็นได้จากแก่นของแนวคิดซึ่งบทที่ ๑  
นำามาเสนอ  ตอนนี้นำามาเสนอซำ้าอีกครั้งเพื่อสะดวกแก่การอ้างอิง  



๑๗๕

“เศรษฐกจิพอเพยีงเป็นปรัชญาช้ีถงึแนวการด�ารงอยูแ่ละปฏบิตัิ

ตนของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึง

ระดบัรฐั ทัง้ในการพฒันาและบรหิารประเทศให้ด�าเนนิไปใน ทางสายกลาง  

โดยเฉพาะการพฒันาเศรษฐกจิเพ่ือให้ก้าวทนัต่อโลกยคุโลกาภวิตัน์  ความ

พอเพียงหมายถึงความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ�าเป็นที่

จะต้องมีระบบภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควรต่อการมีผลกระทบใดๆ อัน

เกิดจากการเปลีย่นแปลงท้ังภายนอกและภายใน  ทัง้นี ้จะต้องอาศยัความ

รอบรู ้ความรอบคอบ และความระมดัระวงัอย่างยิง่ในการน�าวชิาการต่างๆ 

มาใช้ในการวางแผนและการด�าเนินการทุกขั้นตอน และขณะเดียวกันจะ

ต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับให้มีส�านึกในคุณธรรมความซื่อสัตย์

สุจริต และให้มีความรอบรู้ท่ีเหมาะสม ด�าเนินชีวิตด้วยความอดทน  

ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อ

การรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งทางด้านวัตถ ุ

สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี” 

การให้ความสำาคัญเป็นอันดับต้นๆ แก่มิติเศรษฐกิจตรงกับ
ธรรมชาตขิองมนษุย์เรา ทัง้นี ้เพราะเราต้องบรโิภคจึงจะมชีวีติอยูไ่ด้  เมือ่
มีชีวติอยูไ่ด้แล้ว เราจงึจะสามารถทำาอย่างอืน่ได้ ไม่ว่าจะเป็นทางด้านการ
พัฒนาสังคม ด้านวัฒนธรรม ด้านสิ่งแวดล้อม หรือด้านการเมือง  เรื่อง
นี้จึงมีเหตุผลท่ีถูกต้องเป็นฐาน  จะเห็นว่าเป็นเวลานาน มีการอ้างถึง
คำาคมทีผู่อ้้างบอกว่ามาจากกษตัรย์ิเฟรเดอริกค์มหาราชของปรัสเซียและ 
จักรพรรดินโปเลียน แม้การอ้างเหล่านั้นมักจะทำากันในบริบทที่แคบกว่า
ก็ตาม  คำาคมนั้นคือ “กองทัพเดินด้วยท้อง” (An army marches on 
its stomach.)

อนึ่ง เหตุผลที่ถูกต้องนอกจากจะต้องวางอยู ่บนฐานทาง
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ธรรมชาติของมนุษย์เราแล้ว ยังต้องวางอยู่บนฐานทางด้านความรู้และ
คุณธรรมอีกด้วย  อย่างไรก็ดี ในปัจจุบันนี้สังคมเรามีความไม่สมดุลร้าย
แรงระหว่างด้านความรู้และเทคโนโลยีกับด้านคุณธรรม

ในปัจจบุนั องค์ความรูซ้ึง่นำาไปสูเ่ทคโนโลยใีหม่เกดิขึน้ในอตัราเร่ง   
เรื่องนี้มีข้อดีสารพัด  อย่างไรก็ตาม มันทำาให้เกิดความไม่สมดุลร้ายแรง 
เนื่องจากระดับของคุณธรรมมิได้แข็งแกร่งตามข้ึนไปด้วย  ตรงกันข้าม 
มันอาจลดลงเนื่องจากการแย่งชิงที่เข้มข้นขึ้น  ตัวอย่างของผลร้ายหา 
ไม่ยาก เช่น ย้อนไปในสมยัท่ีเทคโนโลยเีอือ้ให้ใช้หอกและดาบเป็นเครือ่งมอื  
ผู้มีจิตใจตำ่าอาจใช้เครื่องมือเหล่านั้นทำาร้ายคนได้วันละไม่กี่คนและผู้ถูก
ทำาร้ายมักมีทางต่อสู้  ในสมัยนี้ ผู้มีจิตใจตำ่าซึ่งมีอยู่ทั่วไปสามารถทำาร้าย
คนทัง้ชุมชน หรอืท่ัวโลกได้ด้วยการปล่อยสารพษิเข้าไปในระบบนำา้ประปา 
หรือส่งไวรัสจำาพวกรหัสอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในระบบอินเทอร์เน็ตโดย 
ผู้ถูกทำาร้ายไม่มีทางต่อสู้  หรือเรื่องการกระจายข่าวเท็จ  ในสมัยก่อน  
คนจิตใจตำา่กระจายข่าวเท็จได้ไม่มากเพราะทำาได้แบบปากต่อปากเท่านัน้  
แต่ในสมัยนี้ คนใจตำ่าสามารถกระจายข่าวเท็จผ่านระบบอินเทอร์เน็ต 
ไปได้ทั่วโลกภายในพริบตา  

ด้วยเหตุดังที่อ ้างถึงนี้ โลกจึงมีความเส่ียงสูงข้ึนเมื่อระดับ
คุณธรรมไม่แข็งแกร่งขึ้นตามองค์ความรู้และเทคโนโลยี  แนวคิดเร่ือง
เศรษฐกิจพอเพียงเสนอให้สองด้านนี้มีความสมดุลกันและเป็นฐานของ
การพัฒนาและการด�ารงชีวิตของบุคคลซ่ึงจะต้องตัดสินใจท�าอะไรด้วย
เหตุผลอันเกิดจากฐานทั้งสอง

เนือ่งจากองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่เกดิขึน้อย่างรวดเร็ว คน
ส่วนใหญ่จงึไม่มเีวลาและโอกาสท่ีจะตดิตามความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่ได้
ทัน  ฉะน้ัน สัดส่วนระหว่างความรู้และเทคโนโลยีใหม่ที่คนทั่วไปเข้าใจ
กับองค์ความรู้และเทคโนโลยีท้ังหมดจึงลดลง  ความตระหนักในเรื่องนี้ 
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ทำาให้มหาเศรษฐี บิล เกตส์ใช้วิธีตัดขาดจากโลกภายนอกเป็นระยะๆ  
เพื่อออกไปศึกษาหาความรู้ด้วยตัวเองโดยการอ่านหนังสือใหม่ในศาสตร์
หลายสาขา  เขาทำาแบบนี้มาเป็นเวลานาน  แต่คนทั่วไปทำาไม่ได้ด้วย
ปัจจยัหลายอย่าง รวมทัง้พืน้ความรูม้กัไม่ลึกและหลากหลายพอทีจ่ะทำาให้
เข้าใจสิ่งใหม่ๆ ได้เช่นเดียวกับคนอย่างบิล เกตส์  ด้วยเหตุนี้ สังคมจึงมี
ความจ�าเป็นยิง่ขึน้ทีจ่ะต้องมีชนชัน้ผูน้�าทีม่คีวามรอบรูพ้ร้อมคณุธรรมเพือ่ 
น�าไปในทางที่เหมาะสม

นอกจากนั้น ยังมีประเด็นสำาคัญที่เราต้องพิจารณาเกี่ยวกับด้าน
ความรูแ้ละเทคโนโลยอีกีด้วย กล่าวคอื แม้องค์ความรูแ้ละเทคโนโลยใีหม่
จะเพิ่มขึ้นในอัตราเร่ง แต่ยังมีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายทั้งในตัวเราเองและ
นอกตัวเราซึ่งเราอาจไม่ตระหนัก  ตัวอย่างง่ายๆ ได้แก่เรื่องอาหาร  เรารู้
ว่าร่างกายต้องการธาตอุาหารในแต่ละวนัและต้องรบัประทานอาหารชนดิ
ไหนในปริมาณเท่าไรให้ตรงกับการใช้พลังงานและธาตุอาหารต่างๆ ของ
ร่างกาย แต่เรารู้เพียงคร่าวๆ เท่านั้น ทั้งนี้ เพราะร่างกายของแต่ละคนมี
ตวัแปรจำานวนมหาศาลซึง่ได้แก่กรรมพนัธุท์ีไ่ด้มาต้ังแต่ตอนเกดิ  ด้วยเหตุนี้  
ชีวิตของเราจึงต่างกัน แม้ร่างกายจะขนาดเท่าๆ กัน มีพ่อแม่เดียวกัน  
ทำากิจกรรมอย่างเดียวกันและรับประทานอาหารเหมือนๆ กันก็ตาม  

แนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียงมีทางออก น่ันคือ ใช้ความ 
พอประมาณเป็นฐานของการตัดสินใจ      

เน่ืองจากความพอประมาณเป็นแนวคิดท่ีตีความหมายออกมา
เป็นตัวเลขแบบเฉพาะเจาะจงไม่ได้ เราจึงจำาเป็นต้องใช้วิจารณญาณใน
แต่ละกรณีท่ีมบีรบิทต่างกันว่า เราจะตดัสนิใจอย่างไร  การตดัสนิใจมโีอกาส 
เหมาะสมมากขึ้นหากวางอยู่บนฐานของเหตุผลที่สนับสนุนด้วยความรู้
ที่กว้างลึกและการยึดมั่นในหลักศีลธรรมจรรยา  ตัวอย่างในด้านการรับ
ประทานอาหาร ความพอประมาณทีน่ำาไปสูค่วามพอเพียงเป็นในแนวนีค้อื
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เรารู้ว่าร่างกายของเราต้องการธาตุอาหารวันละประมาณเท่าไร
และเราอาจจะได้จากการรบัประทานอะไรบ้าง  ผูท้ีม่คีวามรูเ้รือ่งธาตุอาหาร
อย่างกว้างลึกมีโอกาสรับประทานได้ตรงกับความจำาเป็นของร่างกาย 
สงูกว่า หรอืเหมาะสมกว่าผูท้ีม่คีวามรูไ้ม่กว้างลกึ  อย่างไรกดี็ การมคีวามรู้ 
กว้างลึกมิได้นำาไปสู่การตัดสินใจท่ีเหมาะสมเสมอไป  ความไม่เหมาะสม 
เกิดขึ้นได้หากใช้อารมณ์เหนือเหตุผลซึ่งวางอยู่บนฐานของความรู้  

เนื่องจากโดยท่ัวไปเราไม่สามารถรู้ถึงสภาพร่างกายของเราได้
อย่างละเอยีดทกุแง่มมุ ในบางกรณเีราจำาเป็นทีจ่ะต้องปรกึษาผูเ้ชีย่วชาญ
ด้านต่างๆ โดยเฉพาะทางการแพทย์  เรื่องนี้เราสามารถเพิ่มความรู้และ
ความม่ันใจได้จากการให้แพทย์ตรวจร่างกายเป็นประจำาและปฏิบัติตาม
คำาแนะนำาของแพทย์ไม่ว่าจะเป็นการลดอาหารบางอย่าง หรือการรับ
ประทานอาหารเสริมจำาพวกวิตามิน 

ความพอประมาณเป็นแนวคิดที่ประเสริฐมาก เนื่องจากมี
ความยืดหยุ่นซึ่งเอื้อให้แต่ละคนปรับให้เหมาะสมกับสภาวะของตนเอง
ได้  เนื่องจากเราไม่สามารถชี้บ่งลงไปด้วยการใช้มาตรวัดได้ว่าความ 
พอประมาณอยูต่รงไหนแน่ เพือ่ป้องกนัมใิห้เกดิการน�าหลกัศรธีนญชยัมา
ใช้ตัดสินว่าความพอประมาณอยู่ตรงไหน เราจึงควรใช้ “ความเพียงพอ” 
เป็นแนวในการพิจารณา  

ความเพียงพออยู่ตรงไหน เราใช้ “ความจ�าเป็น” เป็นตัวชี้วัด  
สำาหรับเรื่องอาหาร ความพอประมาณของแต่ละคนต่างกัน เนื่องจาก
ร่างกายต่างกัน อาจต่างกันโดยขนาด โดยอายุ  หรือเราอาจมีความ
จำาเป็นต่างกันเพราะทำางานต่างกันและอยู่ในสภาพดินฟ้าอากาศต่างกัน  
เมื่อร่างกายได้รับธาตุอาหารครบตามความจำาเป็นแล้ว หลักความพอ
ประมาณมไิด้ห้ามว่าเราต้องหยดุ หากบอกว่าเราอาจให้กำาไรชวีติด้วยการ
รับประทานสิ่งที่เกินความจำาเป็นแต่ทำาให้เรามีความสุขเป็นครั้งคราวได้ 



๑๗๙

ถ้าเราอยู่ในสถานะที่จะทำาได้โดยไม่ต้องกู้หนี้ยืมสิน หรือเบียดเบียนผู้อื่น  
เรื่องนี้พระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ บ่งชี้อย่างแจ้งชัด คือ

“ให้พอเพียงนี้ก็หมายความว่า มีกินมีอยู่ ไม่ฟุ่มเฟือย ไม่หรูหรา
ก็ได้ แต่ว่าพอ  แม้บางอย่างอาจจะดูฟุ่มเฟือย แต่ถ้าท�าให้มีความสุข  
ถ้าท�าได้ก็สมควรที่จะท�า สมควรที่จะปฏิบัติ  อันนี้ก็ความหมายอีกอย่าง
ของเศรษฐกิจ หรือระบบพอเพียง”  

กุญแจดอกสำาคัญของเศรษฐกิจพอเพียงในบริบทของการ 

รับประทานอาหารคือ เมื่อร่างกายได้รับธาตุอาหารครบถ้วนแล้ว เรา

มีความพึงพอใจซึ่งเรียกว่ามีความ “พอเพียง”  

ความเพียงพอเป็นเกณฑ์ทางกายภาพซ่ึงเราต้องมีครบเพ่ือการ

ดำารงอยูต่ามความจำาเป็นท่ีธรรมชาติกำาหนด  ส่วนความพอเพยีงเป็นเรือ่ง

ทางจิตใจ  ทั้งสองต้องสัมพันธ์กัน  หากเรามีทุกอย่างครบถ้วนแล้ว เรายัง 

ไม่พอใจ ยังกระวนกระวาย ยังอยากได้นั่นอยากได้นี่ ยังอยากบริโภคเพิ่ม 

เราไม่มีความพอเพยีง จงึเป็นทุกข์และผดิหลกัของแนวคดินี ้ หรอืถ้าเรารูส้กึ

พอใจก่อนที่ร่างกายจะได้รับธาตุอาหารครบถ้วนตามความจำาเป็น ความ

พอเพียงแบบน้ันมิใช่สิ่งท่ีพึงปรารถนาตามนิยามของเศรษฐกิจพอเพียง  

เช่น เรื่องวัยรุ่นท่ีนิยมรับประทานอาหารจำาพวกบะหมี่กึ่งสำาเร็จรูป ทั้งท่ี

มีอาหารซึ่งมีธาตุอาหารครบถ้วนกว่าให้เลือก หรือคนที่นิยมรับประทาน

เฉพาะอาหารจำาพวกแป้งและเนื้อ แต่ไม่รับประทานผักและผลไม้  ความ

รู้สึกพอใจท่ีเกิดขึ้นในภาวะท่ีร่างกายมิได้รับธาตุอาหารครบถ้วนนี้เรา 

ไม่จัดว่ามีความพอเพียงเกิดขึ้นตามนิยามของเรา  

เมื่อร่างกายได้รับทุกอย่างครบถ้วนตามความจ�าเป็น แล้ว 



๑๘๐

ผูบ้รโิภคเกดิความพอใจ เท่านัน้จงึจะเป็นความพอเพียงทีถู่กต้อง หรือ 

“ความพอเพียงที่ดีที่สุด”

จากตัวอย่างของเรื่องอาหาร เราขยายไปสู่เรื่องอื่นๆ ได้ทุกเรื่อง 

ไม่ว่าจะเป็นเร่ืองปัจจัยสี่ การเดินทางไปทำางาน การติดต่อส่ือสารด้วย

การใช้โทรศัพท์แบบนำาสมัย การไปพักผ่อนหย่อนใจเป็นครั้งคราว หรือ

การใช้เครื่องปรับอากาศทั้งที่อาจไม่มีความจำาเป็น  ประเด็นสำาคัญอยู่ท่ี 

การยึดความจำาเป็นเพื่อการดำารงชีวิตเป็นฐานของการพิจารณา และเมื่อ

ความจำาเป็นได้รับการตอบสนองครบถ้วนแล้ว หากมีรายได้เหลือก็อาจ

ใช้บริโภคเกินความจำาเป็นบ้างเป็นบางครั้งบางคราว หรือในบางกรณี   

แต่จะต้องไม่มีความสุดโต่งเกิดขึ้น  

การบรโิภค หรอืการใช้จ่ายตามเกณฑ์ดังกล่าวน้ีมีลักษณะเป็น 

“ทางสายกลาง” 

ดังที่เนื้อความในแก่นของแนวคิดบ่งชี้ หลักปรัชญานี้อาจนำาไป

ประยุกต์ใช้ได้จากในระดับบุคคลไปจนถึงระดับรัฐ  อย่างไรก็ดี แก่นของ

แนวคิดมิได้บ่งชี้อย่างแจ้งชัดว่ารัฐจะใช้ระบบเศรษฐกิจชนิดไหนจึงจะ

เป็นไปในแนวทางสายกลาง  ดังที่อ้างถึงแล้ว การแตกสลายของสหภาพ

โซเวียตยืนยันว่าระบบคอมมิวนิสต์ไม่เหมาะสมกับสังคมมนุษย์  สหภาพ

โซเวียตแตกสลายไป ๖ ปีก่อนท่ีในหลวงรัชกาลที่ ๙ จะทรงเสนอให้คน

ไทยใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอย่างทั่วถึงกัน  

ฉะนั้น การท่ีพระองค์มิได้ทรงเสนอให้น�าระบบคอมมิวนิสต ์

มาใช้ ตีความหมายได้ว่าเศรษฐกิจพอเพียงมิได้วางอยู่บนฐานของ 

แนวคิดนั้นแน่นอน  



๑๘๑

ในขณะเดยีวกัน พระองค์มไิด้ทรงเสนอให้ใช้ระบบตลาดเสรแีบบ

สมบูรณ์ หากให้ปรับเปลี่ยนระบบท่ีเราใช้อยู่โดยยึดการพึ่งตัวเองให้ได้

ในระดับหนึ่ง ซึ่งอาจเป็นร้อยละ ๒๕ ถึง ๕๐ เป็นปัจจัยในการพิจารณา  

นั่นหมายความว่า แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงในมิติ

เศรษฐกิจ เป็นระบบตลาดเสรีแบบผสมที่เราใช้อยู่ในปัจจุบันท่ีได้รับ

การปรับเปลี่ยนบางอย่าง  เนื่องจากระบบตลาดเสรีแบบผสมไม่มี

เรื่องความพอประมาณ  ฉะนั้น ทางสายกลางในบริบทนี้ได้แก่ระบบ 

ตลาดเสรีที่ได้รับการปรับเปลี่ยนด้วยการใช้หลักความพอประมาณ



๑๘๒

๘
แนวทางสู่ความยั่งยืน

 ในช่วงเวลา ๒๐ ปี จากวันที่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ พระราชทาน
แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นปรัชญาสำาหรับผ่าทางตันของโลก
ยคุใหม่  ยงัไม่มกีารนำาไปประยกุต์ใช้ในระดับประเทศ แม้ชาวไทยจำานวน
ไม่น้อยจะนำาไปประยุกต์ใช้จนได้ผลดีเป็นที่ประจักษ์แล้วก็ตาม  ความไม่
เข้าใจทั้งในสภาวการณ์ของโลกปัจจุบันและในเนื้อหาของปรัชญานี้ เป็น
ปัจจัยทีท่ำาให้การนำาไปใช้ไม่เกดิขึน้ในระดบัประเทศ  ด้วยเหตนุี ้กลุม่ผูน้ำา
จึงมีความสำาคัญเป็นพิเศษหากการพัฒนาประเทศจะเป็นไปตามแนวคิด
เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง อันจะเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืน  

กลุ่มผู้น�าในรัฐบาลต้องมีฐานด้านความรู้อันกว้างลึก พร้อมกับ
คุณธรรมอนัแขง็แกร่งและความศรทัธาอนัแรงกล้าในแนวคดิ  พวกเขาต้อง
มุ่งม่ันอย่างพร้อมเพรียงกนัท่ีจะด�าเนนินโยบายให้เป็นไปในแบบทางสาย
กลาง รวมทัง้ทางด้านเศรษฐกจิซ่ึงจะต้องเป็นระบบตลาดเสรทีีมี่ความพอ
ประมาณเป็นฐานของการตัดสินใจ  

รัฐบาลที่มีความศรัทธาแรงกล้าอาจพิจารณานโยบายที่มีเป้า
หมายในสองรูปแบบคือ  

• นโยบายท่ีจูงใจให้ประชาชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยความ
สมัครใจ 

• นโยบายที่อาจทำาให้ประชาชนปรับเปล่ียนพฤติกรรมเพราะ



๑๘๓

ความจำาเป็น  

เนื่องจากแต่ละประเทศมีสภาพทางเศรษฐกิจและสังคมต่างกัน 
องค์ประกอบของนโยบายจงึจำาเป็นต้องต่างกนัด้วย  สำาหรับประเทศไทย
ซึ่งใช้ระบบตลาดเสรีแบบผสมมาเป็นเวลานาน การปรับเปลี่ยนไม่จำาเป็น
ต้องทำาถึงขนาดปฏิวัติแบบยกเครื่องทั้งระบบ หากเป็นการปรับเปลี่ยน
องค์ประกอบใหญ่ๆ ของนโยบายที่จะทำาให้การพัฒนาต่อไปลดปัญหา 
อันเกิดจากการพัฒนาแบบขาดความสมดุลดังที่อ้างถึงในบทที่ ๕  

แนวการปรับเปลี่ยนนโยบายอาจแยกคร่าวๆ ได้เป็น ๔ ด้านคือ 
ด้านการศึกษา  ในด้านเศรษฐกิจ  ในด้านการใช้ทรัพยากร และในด้าน
การรักษาภูมิปัญญาเดิมเพื่อสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน

เสริมสร้างความพอประมาณผ่านการศึกษา

 ณ วันนี้ มีคนไทยจำานวนหนึ่งดำาเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจ 
พอเพยีงแล้ว  การดำาเนนิชวีติตามแนวคิดนีพ้วกเขาทำาด้วยความสมคัรใจ  
เนื่องจากได้ทำามาก่อนบ้างและหลังจากศึกษาจนเกิดความศรัทธาว่า
เป็นการดำาเนินชีวิตที่เหมาะสมกับสังคมโลกยุคใหม่บ้าง  ส่ือต่างๆ  
นำาตัวอย่างมาเสนออย่างต่อเนื่อง  หากรัฐบาลต้องการให้ประชาชน 
ปรับเปล่ียนพฤตกิรรมไปดำาเนนิชีวิตในแนวใหม่ด้วยความสมคัรใจมากขึน้  
การปรับมุมมองและระบบการศึกษาเพื่อเอื้อให้เกิดความศรัทธา อันเกิด
จากความเข้าใจในแนวคิดและสภาวการณ์รอบด้านอย่างถ่องแท้ เป็น
เครื่องมือที่มีความสำาคัญยิ่ง  

ระบบการศึกษาแยกได้เป็นสองส่วนด้วยกัน นั่นคือ การศึกษา
นอกสถาบันและการศึกษาในสถาบัน  



๑๘๔

เมือ่เอ่ยถงึการศกึษา คนส่วนใหญ่มักมองไปท่ีการศกึษาในสถาบนั 
ทั้งที่การเรียนรู้นอกสถาบันมีความสำาคัญกว่า ท้ังนี้เพราะการเรียนรู ้
เกิดขึ้นตลอดเวลาและในช่วงชีวิตของเรานั้น เราใช้เวลาอยู่นอกสถาบัน
การศึกษามากกว่าในสถาบันหลายเท่า  ในปัจจุบัน การเรียนรู้ตลอดชีวิต
ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง  บุคคลบางกลุ่มถึงกับพยายามสร้าง
บรรยากาศให้ทารกเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่อยู่ในท้องแม่ โดยนำาดนตรีจำาพวกที่
เรียกว่าคลาสสิกไปเปิดไว้ใกล้ท้องแม่  

เรื่องทารกเริ่มเรียนรู้ตั้งแต่แบเบาะนั้นเป็นที่ยอมรับกันมานาน
แล้ว  ตอนนี้รัฐบาลและองค์กรเอกชนท่ีเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องท่ัวโลกจึง
มีโครงการส่งเสริมการศึกษานอกสถาบันกันถึงในระดับปฐมวัยที่เด็กยัง
อยู่ในบ้าน  โครงการจำานวนมากสนับสนุนการฝึกอุปนิสัยในการใฝ่รู้อยู่
ตลอดเวลาโดยเฉพาะการอ่านซึ่งมีความสำาคัญยิ่ง  นอกจากนั้น รัฐบาล
ยังสนับสนุนองค์กรเหล่านั้นด้วยการยกเว้นภาษีให้อีกด้วย  เมืองไทยมี
องค์กรต่างๆ อยู่ในสังคมแล้วเกือบทั่วถึง  ลำาดับต่อไปจึงเป็นการขยาย
ออกไปให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และปรับใช้องค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น โดยรวมการส่งเสริมการเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
จริงจังเข้าไปด้วย  

เรามีสำานักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย (กศน.) กระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศ  งานขั้นต่อไปจึงเป็นการ
ขบัเคลือ่นให้องค์กรนีม้พีลวตัสงูข้ึนกว่าในปัจจุบนั  ยิง่กว่าน้ัน เรามสีถาบนั
ศาสนาซึ่งเคยเป็นศูนย์การเรียนรู้ของชุมชนมาแต่เก่าก่อน โดยเฉพาะวัด
พุทธศาสนาที่มีอยู่เกินกว่า ๓๐,๐๐๐ แห่ง 

พุทธศาสนาสอนเรื่องทางสายกลางอยู่แล้ว  ประเด็นจึงอยู่ท่ี
ว่า ในการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง จะท�าอย่างไร วัดของพุทธ
ศาสนาจึงจะกลับมามีบทบาทสูงอีกครั้ง  



๑๘๕

ผู้นำาทางศาสนาย่อมตระหนักดีว่า องค์พระศาสดาทรงอุบัติขึ้น
มาเพื่อแก้ปัญหาของโลก  เมื่อการบริโภคเกินความจำาเป็นคือต้นตอของ
ปัญหา องค์กรหลักของผู้เดินตามรอยพระศาสดาจึงเหมาะสมที่จะเป็น
ผู้นำาในการกำาจัดปัญหาอย่างเป็นรูปธรรม มิใช่หลงติดอยู่แค่พิธีกรรม  
ว่ิงตามกระแสโลกเสยีเอง หรอืมผีูช้ีน้ำาสงัคมไปในทางไร้สาระจำาพวกบอก
หวยและทำาเวทมนตร์คาถา  ยิง่กว่านัน้ ในสภาวการณ์ทีคุ่ณธรรมลดตำา่ลง
เพราะการแย่งชงิกนัเพิม่ข้ึนนี ้การตัง้อยู่ในวินยัอย่างเคร่งครดัของพระจะ
เป็นตัวอย่างที่มีความสำาคัญเพิ่มขึ้นเป็นพิเศษ

ในด้านการวิง่ตามกระแสโลก วดักบัสงัคมไทยโดยท่ัวไปไม่ต่างกัน 
นั่นคือ มุ่งเน้นการก่อสร้างวัตถุ ในขณะที่ละเลยการพัฒนาการใช้วัตถุนั้น
ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  ในยคุคอมพวิเตอร์เช่นในปัจจุบนั ประเด็นนีเ้ปรียบ
เสมือนการมุง่เน้นไปทีก่ารสร้างตวัเครือ่ง (Hardware) แต่ขาดการพฒันา
ระบบการใช้งาน (Software) เพือ่เอือ้ให้เคร่ืองนัน้ทำางานให้เกดิประโยชน์
สูงสุด  เอกชนกับวัดมักร่วมกันผลักดันให้เกิดการก่อสร้างศาสนสถาน 
จำาพวกอาคารใหญ่โตจนเกินความจำาเป็นสำาหรับประกอบศาสนกิจ  
นอกจากน้ัน ยังมีการสร้างรูปปั้นของพระสงฆ์และขององค์ศาสดาขนาด
ใหญ่ๆ ตลอดไปจนถึงวัตถุมงคลเชิงพาณิชย์อีกด้วย  ส่วนทางด้านระบบ
การใช้งาน กลบัไปเน้นเรือ่งพธิกีรรมต่างๆ ซึง่มกัทำากันอย่างเอกิเกรกิเพ่ือ
ความสนุกสนานมากกว่าการใช้วัดพัฒนาด้านการปฏิบัติตามคำาสอนของ
องค์ศาสดาพร้อมทั้งส่งเสริมการศึกษาของพระและชุมชน  สภาพของ
ศาสนาพทุธในขณะนีจ้งึมลีกัษณะของการขาดสมดลุอย่างร้ายแรงแทนที่
จะอยู่ในทางสายกลาง  การขาดสมดุลนี้เป็นปัจจัยสำาคัญปัจจัยหนึ่งซึ่ง 
ผลักดันให้เมืองไทยตกอยู่ในสภาพ “ทันสมัย แต่ไม่พัฒนา” 

สภาพของการขาดสมดุลอย่างร้ายแรงทีส่ะท้อนออกมาเป็นความ
ทันสมัยแต่ไม่พัฒนาจะต้องได้รับการแก้ไขอย่างเร่งด่วน  องค์ประกอบ
หนึ่งในการแก้ไข ได้แก่ โครงการด้านการศึกษาเร่ืองเศรษฐกิจพอเพียง



๑๘๖

ของพระ เพื่อปูฐานให้ท่านมีบทบาทเพิ่มขึ้น  

พระในที่นี้ไม่รวมผู้บวชชั่วคราว หรือบวชตามประเพณี หาก
หมายถึงผู้ที่บวชเป็นเวลานาน  ผู้ใฝ่แสวงหาธรรมโดยการบวชเป็นเวลา
นาน ควรจะแตกฉานท้ังในด้านหลักธรรมและในด้านวิวัฒนาการของ
โลก ทั้งนี้ เพราะท่านจะเป็นผู้นำาในทางธรรมได้ยากหากท่านไม่เข้าใจใน
วิวัฒนาการของทางโลกด้วย  ในปัจจุบันนี้ มีบางวัดพยายามส่งเสริมให้
พระศึกษาวิชาของทางโลกอย่างจริงจัง แต่ก็ยังเป็นแบบต่างคนต่างทำา
ตามแนวคิดของผู้ขับเคลื่อน  

ในการพฒันาประเทศตามหลกัเศรษฐกจิพอเพียง พระทีบ่วชเป็น
เวลานานควรได้รับการศึกษาทั้งทางธรรมและทางโลกอย่างเป็นระบบ 
โดยเฉพาะพระที่จะรับตำาแหน่งต่างๆ ทางศาสนา เนื่องจากท่านจะต้อง
ทำาหน้าที่ผู้นำา ซ่ึงควรมีความสามารถในการอธิบายหลักธรรมในบริบท
ของวิวัฒนาการทางโลก รวมท้ังฐานความคิดของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  
ผู้นำาทางศาสนาและผู้เชี่ยวชาญทางการศึกษาคงใช้เวลาไม่นาน ในการที่
จะร่วมกันสร้างหลักสูตรการศึกษาของพระดังกล่าว เนื่องจากทั้งสถานที่ 
องค์ความรู ้ผูเ้ชีย่วชาญ และสือ่สำาหรบัการเรียนรู้มอียูโ่ดยท่ัวไปแล้ว  ส่วน
เวลาสำาหรับใช้ในการศกึษาน่าจะมีพอโดยเฉพาะถ้าลดเวลาทีใ่ช้หมดไปกบั
ด้านโครงการก่อสร้างทางวัตถุและการทำาพิธีกรรม

 ดังที่อ ้างถึงในบทที่ ๔ ปัจจัยที่ทำาให้บุคคลมีความสุขกาย
สบายใจหลังจากมีปัจจัยเบ้ืองต้นเพียงพอแก่ความจำาเป็นของร่างกาย 
ได้แก่ กิจกรรมที่ทำาให้ร่างกายเคลื่อนไหวและจิตใจเบิกบานอยู่เป็นนิจ   
การเคลื่อนไหวรวมทั้งการใช้มันสมองด้วย  ในปัจจุบันนี้ มีวัดจำานวนหนึ่ง
ซึ่งส่งเสริมกิจกรรมจำาพวกศึกษาและปฏิบัติตามหลักธรรมอยู่แล้ว  แต่ก็
อยู่ในรูปของต่างคนต่างทำาโดยปราศจากการขับเคลื่อนอย่างเป็นระบบ  
ทางออกสำาคัญทางหนึ่ง ได้แก่ การรื้อฟื้นแนวคิดเรื่อง “บวร”



๑๘๗

การขับเคลื่อนตามแนวคิดที่มีชื่อย่อว่า “บวร” มีมานาน นั่นคือ 
การสนธกินัอย่างจรงิจงัระหว่าง “บ้าน” “วดั” และ “โรงเรยีน”  การสนธกินั 
คงทำาได้ในหลากหลายแนวทางตามความเหมาะสมของสังคมในแต่ละ 
ท้องถิ่น เมื่อผู้นำาของทุกฝ่ายพร้อมใจกันผลักดันให้เกิดขึ้น  แก่นของการ
สนธกินัควรเป็นด้านการศกึษาโดยการทำาให้วดัเป็นศนูย์ข่าวสารและการ
เรยีนรูต้ามอธัยาศยัของหมูบ้่านในย่านรอบๆ วัด  บางวดัอาจมพีืน้ทีส่เีขยีว
และสนามเด็กเล่นหากสถานที่อำานวย   

รัฐบาลควรตรากฎหมายและบังคับใช้อย่างจริงจังเรื่องเขตพื้นที่
การศึกษาสำาหรับนักเรียนชั้นประถมและห้ามส่งเด็กไปเรียนในโรงเรียน
รฐับาลนอกเขตของตน  เรือ่งนีจ้ะมผีลดีอย่างน้อย ๔ ด้านคอื (๑) ลดเวลา
เดินทางของเด็กซึ่งเสี่ยงต่ออันตรายและทำาให้อ่อนล้า  เด็กมีเวลาเหลือ
เพื่อเรียนรู้กับผู้ปกครองและทำากิจกรรมในชุมชน (๒) ป้องกันการส่งเด็ก
ไปแออัดกันในโรงเรียนใหญ่ๆ ในเขตเทศบาลซึ่งมักมีพื้นที่แคบทำาให้ต้อง
สร้างอาคารหลายช้ัน (๓) เปิดโอกาสให้ผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัด 
การศึกษาและกิจกรรมของเด็กทั้งในและนอกโรงเรียนได้สะดวกขึ้น และ 
(๔) ป้องกันการสูญเสียจากการยุบโรงเรียนชุมชนขนาดเล็กและการ 
แตกสลายของชุมชนเนื่องจากเด็กขาดความผูกพันกับชุมชน

สำาหรบัวดัในเมอืงซึง่ทัง้พระและชมุชนรอบวดัมกัมกีารศกึษาสูง 
และเข้าถึงข่าวสารข้อมูลอย่างกว้างขวางอยู ่แล้ว วัดอาจเป็นเพียง 
ศูนย์การเรียนและการปฏิบัติธรรมตามอัธยาศัยของผู้สนใจ  ส่วนพระที่
มีความเช่ียวชาญในบางด้านอาจเป็นวิทยากรให้แก่วัดในชนบท  เพื่อให้
กิจกรรมดำาเนินไปในบรรยากาศท่ีปราศจากกิจกรรมจำาพวกสนับสนุน
การบริโภค ควรเว้นการใช้บริเวณวัดสร้างอาคารร้านค้าถาวรหรือ 
ลานจอดรถ  ส่วนวัดในชนบทอาจจัดเพียงมุมสำาหรับอ่านหนังสือพิมพ ์
รายวัน นิตยสารรายสัปดาห์ และวารสารวิชาชีพของชุมชนรอบด้าน   
วดัส่วนใหญ่น่าจะทำาได้มากกว่านัน้จนอาจถึงข้ันมห้ีองสมดุ แหล่งข่าวสาร



๑๘๘

ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและศูนย์การเรียนรู้ทางไกล  

ด้านค่าใช้จ่าย รฐัควรจดังบประมาณให้ส่วนหนึง่และวดัควรเรีย่ไร 
จากผู้มีใจศรัทธา หรือจากการทอดผ้าป่าเพ่ือนำามาสบทบอีกส่วนหนึ่ง  
การเรี่ยไรและทอดผ้าป่าเพื่อหาปัจจัยมาสนับสนุนศูนย์ข่าวสารข้อมูล
และการเรียนรู้ในวัดอาจเป็นของแปลกสำาหรับผู้ที่มีความคุ้นชินเฉพาะ
กับด้านของการสร้างวัตถุ  แต่ถ้าฝ่ายผู้นำาทางศาสนามีความเข้าใจและ
ศรัทธาในหลักเศรษฐกิจพอเพียงจริงๆ โอกาสที่จะชักนำาให้ประชาชน
คล้อยตามย่อมมีความเป็นไปได้สูง  การเรี่ยไรยิ่งจะได้ผลสูงข้ึนอีก หาก
ผู้นำาทางศาสนาปฏิบัติตนเป็นต้นแบบพร้อมๆ กับขับเคลื่อนการศึกษา
ของพระ เช่น จำากดัการบรโิภคของตนเองให้อยูใ่นกรอบของความจำาเป็น
เท่านัน้ และบรจิาคปัจจยัทีไ่ด้รบัมาส่วนหนึง่ให้กบักจิกรรมซึง่จะทำาให้วดั
เป็นศูนย์ดังกล่าวอย่างสมำ่าเสมอ

ในยุคน้ี การเรียนรู ้นอกกรอบสถาบันการศึกษาท่ีสำาคัญย่ิง 
เกิดข้ึนผ่านรายการโทรทัศน์  ฉะนัน้ รฐัและองค์กรเอกชนจำาเป็นทีจ่ะต้อง
เน้นการใช้โทรทัศน์เป็นพเิศษ  รฐัต้องมโีทรทศัน์ทีป่ราศจากการโฆษณาไว้
สำาหรบัเผยแพร่ข่าวสารข้อมลูทีม่ปีระโยชน์อย่างท่ัวถึง  การโฆษณาในทีน่ี้ 
รวมการโฆษณาแฝงแนวยกย่องผู้นำาและนโยบายของรัฐบาลอันเป็นการ
โฆษณาชวนเช่ือด้วย  การเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลด้านเศรษฐกิจแนวใหม่
ควรใช้ผู้ที่ประชาชนให้ความสนใจสูงเป็นผู้นำาเสนอ ซึ่งอาจรวมทั้งดารา
ยอดนิยม ขวัญใจวัยรุ่น นักกีฬาชั้นนำา และพระนักเทศน์  นอกจากนั้น 
ยังต้องมีการห้าม หรือจำากัดเวลา การโฆษณาจำาพวกที่จะกระตุ้นให้เกิด
การบรโิภคสนิค้าและบรกิารทีไ่ม่มคีวามจำาเป็นต่อการดำาเนนิชวีติอกีด้วย           

สำาหรบัการศกึษาในสถาบนั เป้าหมายสำาหรบัแนวคดิใหม่ได้แก่
การปูฐานด้านความเข้าใจพร้อมนำาไปปฏิบัติได้ให้แก่เยาวชนที่อยู่ในชั้น
การศึกษาภาคบังคับ  ส่วนในระดับมหาวิทยาลัย ผู้บริหารควรตัดสินใจ



๑๘๙

เองว่าจะรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงพร้อม
สภาวการณ์ของโลกไว้ในวิชาเอกอะไรนอกจากวิชาเอกเศรษฐศาสตร์

เนื่องจากครูเป็นบุคคลสำาคัญยิ่งของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูจึง
จำาเป็นต้องมอีงค์ความรู้ครบถ้วนท้ังในสภาวการณ์ของโลกและในแนวคดิ
เรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีง  การอบรมครท่ีูสอนอยูใ่นชัน้การศกึษาภาคบงัคบั
โรงเรยีนละ ๑ - ๓ คนตามแต่ขนาดของโรงเรียนให้มอีงค์ความรูท้ัง้สองด้าน
จนสามารถนำาไปสูก่ารปฏบิติัและการถ่ายทอดได้ทัง้ในสถาบนัการศกึษา
และในชุมชนท่ัวไปคงใช้เวลาไม่มาก  หลงัจากนัน้ จงึมกีารเสรมิให้แน่นขึน้
อย่างต่อเนือ่งด้วยการมศีกึษานเิทศก์ทีแ่ตกฉานในสองด้านนีป้ระจำาไว้ใน
แต่ละเขตพืน้ทีก่ารศกึษา  เนือ้หาของการอบรมอาจใช้หนงัสอืเล่มนี ้เสรมิ
ด้วยเอกสารและหนงัสอือ้างองิต่างๆ ทัง้ทีม่แีละไม่มช่ืีออยู่ในบรรณานกุรม  

พร้อมกันนั้น ต้องมีการขับเคลื่อนให้เกิดการบรรจุเนื้อหาของ
แนวคดิพร้อมกจิกรรมทีน่ำาไปสูก่ารปฏบิติัเข้าไปในหลักสูตรของชัน้ต่างๆ 
อย่างเหมาะสมกับสภาพสงัคมรอบๆ โรงเรยีน  เนือ้หาและกจิกรรมจำานวน
มากมีอยู่แล้วในหลักสูตรปัจจุบัน  ฉะนั้น การบรรจุเศรษฐกิจพอเพียง
เข้าไปทำาได้โดยไม่ต้องยกเครื่องหลักสูตร  กิจกรรมที่ควรจะได้รับการ
ยำ้าเน้นเป็นพิเศษได้แก่ส่วนที่เกี่ยวกับทักษะชีวิตซึ่งจะต้องจริงจังกับการ
พึ่งตนเองได้ในภาวะที่ขาดบางปัจจัย เช่น หากไม่มีไฟฟ้าจะหุงหาอาหาร
อย่างไร  ทักษะจำาพวกนี้ต้องเกิดจากการปฏิบัติจริงในภาวะสมจริง มิใช่
จากกิจกรรมจำาพวกขึ้นป้ายถ่ายรูปอันเป็นแนวโน้มท่ีเห็นได้ทั่วไป หรือ
การให้ท่องจำาคำาขวัญต่างๆ ที่รัฐมนตรีใหม่ หรือรัฐบาลใหม่มักคิดให้เมื่อ
เข้ารับตำาแหน่ง 

อนึ่ง เนื่องจากการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่งได้แก่การทำา
ตามแบบอย่าง ฉะนั้น ชนชั้นผู้นำามีพฤติกรรมเป็นประจำาอย่างไร ย่อมมี
ความเป็นไปได้สูงที่ผู้อื่นจะทำาตามพฤติกรรมนั้น  ชนชั้นผู้นำาในท่ีน้ีมีอยู่
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ในทุกระดับ จากหัวหน้าครอบครัว ครู ผู้บริหารสถานศึกษา เจ้าอาวาส
วัด หัวหน้าสำานักงาน และคณะรัฐบาลของประเทศ  หากบุคคลเหล่านี้มี
อุปนิสัยใฝ่รู้ รวมทั้งการอ่านหนังสือร่วมสมัยเป็นประจำาแล้วนำาไปปฏิบัติ 
เยาวชนโดยทั่วไปย่อมมีความใฝ่รู้สูงขึ้น  หากชนชั้นผู้นำาเอาแต่พูดโดยไม่
ทำา นอกจากท่องจำาเรือ่งองค์ประกอบของเศรษฐกจิพอเพียง เยาวชนย่อม
เลียนแบบ ซึ่งต่อไปมีโอกาสมีบุคลิกแบบศรีธนญชัยสูง  

ในยคุนี ้เทคโนโลยที�าให้ความเปลีย่นแปลงเกดิขึน้ในอตัราเร่ง  
อุปนิสัยใฝ่รู้จึงยิ่งมีความส�าคัญเพ่ิมขึ้น  อุปนิสัยนี้นอกจากจะมีความ
ส�าคญัในด้านการตามทนัโลกและส่งผลให้ความเหล่ือมล�า้ต�า่ลงได้แล้ว 
ยังส่งผลให้บุคคลเพิ่มโอกาสมีความสุขมากข้ึนอีกด้วย  ประเด็นน้ีมี 
ผลการวิจัยยืนยันอย่างมั่นคง     

เปลี่ยนเป้าหมายของนโยบายเศรษฐกิจ

รัฐบาลอาจใช้นโยบายหลายอย่างทางเศรษฐกิจที่จะทำาให้
ประชาชนเปลี่ยนพฤติกรรมเพื่อบรรลุเป้าหมายในการจำากัดการบริโภค
เกินความจำาเป็นและลดความไม่สมดลุในการพัฒนา  ในจำานวนนี ้นโยบาย
ด้านการเก็บภาษีเป็นเครื่องมือที่ทรงพลังยิ่ง    

ตามแนวคิดเศรษฐกิจตลาดเสรี ฐานของการเก็บภาษีมีหลาย
อย่างด้วยกัน  บางอย่างอ้างถึงการได้รับประโยชน์โดยตรงของผู้เสียภาษี 
เช่น ภาษีการใช้สนามบนิซึง่เกบ็ผ่านการซือ้ตัว๋เครือ่งบนิ  บางอย่างอ้างถงึ
ความสามารถในการเสยีภาษ ีเช่น ภาษเีงินได้ทีใ่ช้อตัราก้าวหน้าตามระดบั
ของรายได้  สำาหรับเศรษฐกิจแนวใหม่ ฐานของการเก็บภาษีส่วนใหญ่จะ
เปลีย่นไปสูก่ารจำากดัการบรโิภคเกนิความจำาเป็น  ส่วนประกอบของระบบ
ภาษีจะมีอะไรบ้างจะกำาหนดได้หลังจากการวิเคราะห์โครงสร้างของการ
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บรโิภคอย่างละเอยีดแล้ว  ตอนนีจ้ะเสนอข้อคดิบางอย่างสำาหรับพิจารณา

เนื่องจากฐานของการเก็บภาษีอยู่ที่การจำากัดการบริโภคเกิน
ความจำาเป็น ฉะนัน้ สนิค้าและบรกิารส่วนใหญ่ทีอ่ยูใ่นกลุม่ปัจจยัสีจ่ะเสยี
ภาษีในอตัราตำา่สดุ หรอื บางอย่างอาจไม่เสยีภาษกีไ็ด้ เช่น อาหารทีอ่ยูใ่น
หมวดหมูท่ีร่่างกายจำาเป็นต้องใช้ทกุวนั  ในขณะเดียวกนั อาหารอกีหลาย
อย่างที่ไม่มีความจำาเป็นต่อร่างกายต้องเสียภาษีในอัตราสูง  นอกจากนั้น 
อาหารที่ต้องนำาเข้าจากท้องถิ่นห่างไกลต้องเสียภาษีในอัตราสูงด้วย ทั้งนี้ 
เพ่ือประหยัดการใช้พลังงานสำาหรับการขนส่งซ่ึงมักสร้างผลกระทบต่อ 
สิ่งแวดล้อมสูง  จากฐานของการคิดแบบนี้ อาหารจำาพวกนำ้าอัดลม  
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นมข้นหวาน เครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ไข่ปลาคาร์เวีย เป๋าฮื้อ หูฉลาม 
รังนกนางแอ่น ปลาแซลมอน ปูขน และผลไม้เมืองหนาวต้องเสียภาษีใน
อัตราสูงกว่าอัตราที่เสียกันอยู่ในปัจจุบัน  นอกจากนั้น อาหารสำาเร็จรูปที่
รับประทานในภัตตาคารต้องเสียภาษีในอัตราพิเศษด้วย  

 ในหมูเ่ครือ่งแต่งกาย เสือ้ผ้าทีใ่ช้ในชวีติประจำาวนัอาจไม่เสียภาษี 
หรือเสียในระดับตำ่า  ตรงข้ามเครื่องแต่งกายในหมวดหมู่หรูหราต้องเสีย
ภาษีในอัตราสูง เช่น เครื่องประดับจำาพวกเพชรนิลจินดา นาฬิกาเรือน
ทองฝังเพชร ผ้าพันคอ และกระเป๋าหิ้วสตรียี่ห้อกระฉ่อนโลก  

หมูท่ีอ่ยูอ่าศยัควรใช้อตัราภาษแีบบก้าวหน้าตามราคาหน่วยของ
ที่อยู่  เครื่องปรับอากาศต้องเสียภาษีในอัตราสูงกว่าพัดลม  

ส่วนหมู่ยารักษาโรคซึ่งรวมท้ังอาหารเสริมที่จำาเป็นต่อร่างกาย
จำาพวกวิตามินและเกลือแร่ไม่ควรเสียภาษี  อย่างไรก็ดี ในหมวดหมู่นี้มี
เครื่องมือเกี่ยวกับการเล่นกีฬาและการออกกำาลังกายหลากหลายชนิด
ซึ่งควรเสียภาษีในอัตราท่ีแตกต่างกัน เช่น รองเท้าสำาหรับเดินและวิ่ง
ออกกำาลังกาย จักรยานและลูกฟุตบอลอาจเสียภาษีตำ่า  ส่วนเครื่องมือ
สำาหรบัเล่นกอล์ฟและเจตสกต้ีองเสยีภาษใีนอตัราสงู  ยิง่กว่านัน้ เครือ่งมือ 
เครื่องไม้ที่ใช้ในกิจกรรมจำาพวกผลาญพลังงานเช่นการแข่งขันรถยนต์ 
มอเตอร์ไซค์ เครื่องบิน และเจตสกีต้องเสียภาษีในอัตราสูงเป็นพิเศษ       

นอกจากสินค้าและบริการในหมวดหมู่ปัจจัยส่ีแล้ว ยังมีสินค้า
และบริการอีกมากมายท่ีควรคิดภาษีในแนวเดียวกันด้วย เช่น รถยนต์
ส่วนตัวควรเก็บภาษีแบบก้าวหน้าตามราคาและพลังของเครื่องยนต์  
นอกจากนัน้ ควรเกบ็ภาษนีำา้มนัสงูกว่าในอตัราปัจจบุนัเพือ่ลดผลกระทบ
ต่อสิ่งแวดล้อม  ส่วนในด้านเครื่องมือเครื่องใช้ซึ่งส่วนใหญ่มีประโยชน์ต่อ
การเรียนรู้และการทำางานควรเสียภาษีในอัตราตำ่า เช่น กระดาษ หนังสือ 
เครื่องเขียน คอมพิวเตอร์ และโทรศัพท์
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การเก็บภาษีบริการก็เช่นเดียวกัน  ในขณะที่ค่าบริการเบื้องต้น
ไม่ควรเสยีภาษ ีเช่น ค่าตัดผม  อกีหลายอย่างควรเสยีภาษีในแนวเดยีวกบั 
ค่าอาหารในภัตตาคาร เช่น การอาบอบนวด ค่าบริการในโรงแรม และ 
ค่าใช้จ่ายในการท่องเที่ยว   

 เนื่องจากฐานของการเก็บภาษีอยู่ที่การจำากัดการบริโภคเกิน
ความจำาเป็น ฉะนัน้ การเก็บภาษีสิง่ทีไ่ม่เก่ียวกบัการบรโิภคกค็วรได้รับการ
พิจารณาใหม่ทั้งหมดด้วย  บางอย่างอาจยกเลิก หรือเก็บในอัตราตำ่า เช่น  
ภาษีกำาไรส่วนทุนอันเกิดจากการขายหุ้นในตลาดหลักทรัพย์และภาษี
มูลค่าเพิ่ม เนื่องจากภาษีเหล่านี้ไม่มีผลต่อการจำากัดการบริโภคดังกล่าว  
อย่างไรกต็าม กจิการจำาพวกต่อยอด เช่น การซือ้ขายอนพุนัธ์ต่างๆ ควรเกบ็
ภาษใีห้สงูไว้เน่ืองจากกจิการเหล่าน้ีมลีกัษณะเป็นกาฝากมากกว่าทีจ่ะเอือ้
ให้เกดิการระดมทุนท่ีแท้จรงิ  นอกจากนัน้ ยงัเป็นกจิกรรมสำาคญัอย่างหนึง่ 
ซึ่งก่อให้เกิดวิกฤติเศรษฐกิจรวมทั้งครั้งล่าสุดเมื่อปี ๒๕๕๑ อีกด้วย  

ควรมกีารเกบ็ภาษกีารโอนเงนิไปต่างประเทศเพ่ือการลงทุน การ
ซื้อหุ้น ตราสารหนี้ การซื้อที่ดิน และอสังหาริมทรัพย์  ในขณะเดียวกันก็
อาจไม่เก็บภาษีจากมรดกตกทอด จากการโอนอสังหาริมทรัพย์ และจาก
รายได้ที่เกิดจากดอกเบี้ยเงินฝาก

อย่างไรก็ดี ภาษีบางอย่างอาจต้องคงไว้ในระดับหนึ่ง เช่น ภาษี
ศุลกากร ภาษีท่ีดิน ภาษีเงินได้และภาษีธุรกิจ ทั้งน้ี เพราะการเก็บภาษี
บนฐานใหม่อาจไม่สามารถทำาให้รฐัมรีายได้อย่างเพยีงพอ  หากการศึกษา
พบว่ายังจำาเป็นต้องเก็บภาษีเงินได้ ส่วนที่ยกเว้นควรเพิ่มขึ้น เช่น รายได้
ขั้นตำ่าและส่วนท่ีบริจาคให้องค์กรเอกชนซึ่งมีจุดมุ่งหมายเพื่อการกุศล
อย่างแท้จริง การส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีในชุมชนและการสนับสนุน
การศึกษา  ในทำานองเดียวกัน ภาษีที่ผู้ประกอบการต่างๆ ต้องเสียอาจ
มีส่วนยกเว้นมากขึ้น เช่น ในช่วงแรกของการเริ่มก่อตั้งธุรกิจ การลงทุนที่
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ก่อให้เกิดการจ้างงานในท้องถ่ินกันดาร ค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนา 
และการผลิตสินค้าที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  อย่างไรก็ตาม ค่าใช้จ่ายซึ่ง
แฝงการบริโภคเกินความจำาเป็นไม่ควรให้นำามาใช้หักภาษี เช่น การพา
ลูกค้าไปรับประทานอาหารในภัตตาคาร ไปเล่นกอล์ฟ และไปเที่ยวตาม
แหล่งบันเทิงเริงรมย์ 

เนือ่งจากเรือ่งนีอ้าจต้องมกีารรือ้ระบบภาษทีีม่อียูแ่บบยกเครือ่ง
ขนานใหญ่ซึง่จะทำาให้มผีูไ้ด้ผูเ้สยีอย่างกว้างขวาง พร้อมท้ังอาจกระทบต่อ
ข้อตกลงระหว่างประเทศ ฉะนั้น จึงควรมีการศึกษาอย่างละเอียด  การ
ปรบัใช้ต้องเป็นแบบค่อยเป็นค่อยไปตามขัน้ตอน  อย่างไรกต็าม ในระบบ
ตลาดเสรทีีเ่อกชนมเีสรภีาพในการตดัสินใจ การใช้ภาษใีนแนวทีก่ล่าวมานี้
จะต้องเกิดขึน้ หากเราต้องการก้าวเข้าสูโ่ลกหลงัยคุบรโิภคนยิมซึง่มคีวาม
พอประมาณเป็นฐานของการตัดสินใจ

นอกจากระบบภาษ ีการใช้งบประมาณมพีลงัสงูในด้านการสร้าง
แรงจงูใจเพือ่เป้าหมายต่างๆ  ฉะนัน้ จะต้องมกีารปรับงบประมาณให้การ
พัฒนาเป็นไปในทิศทางของเศรษฐกิจพอเพียงด้วย  การใช้จ่ายต้องอยู่ใน
กรอบของวินัยทางการคลังท่ีรัฐบาลไทยมีมาเป็นเวลานานและเคร่งครัด
ต่อการจำากัดหนี้สินของรัฐบาลโดยเฉพาะการกู้เงินจากต่างประเทศ  เท่า
ทีเ่ป็นมา การใช้จ่ายทัง้ในส่วนกลางและในระดับท้องถ่ินมคีวามร่ัวไหลใน
อัตราสูง  ในการปรับเปลี่ยนเศรษฐกิจเข้าสู่แนวใหม่ มาตรการที่สำาคัญ
สูงสุดได้แก่ การใช้งบประมาณต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสในทุกระดับ    

เฉกเช่นระบบภาษีซ่ึงจะต้องมีการศึกษาอย่างละเอียดก่อนปรับ
ใช้สำาหรับขบัเคลือ่นเศรษฐกจิแนวใหม่ การใช้งบประมาณกต้็องได้รบัการ
ศึกษาอย่างละเอียดด้วย  อย่างไรก็ตาม ในขณะนี้มีการใช้จ่ายบางด้านที่
รัฐบาลสามารถจำากัดได้ทันที เริ่มด้วยการตัดทอนโครงการประชานิยม
ต่างๆ  โครงการจำาพวกนีม้ลีกัษณะของยาเสพตดิซึง่ทำาให้ประเทศทีน่ำามา
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ใช้ประสบปัญหาร้ายแรงถงึกบัล้มละลาย  เมอืงไทยเพิง่นำามาใช้ไม่ถงึ ๒๐ ปี   
ฉะนัน้ รฐับาลยงัมโีอกาสตัดทอนก่อนทีจ่ะทำาให้คนไทยเสพตดิ จนส่งผลให้ 
เมืองไทยล้มละลายเช่นเดียวกับประเทศในแถบละตินอเมริกาและแถบ
ทะเลเมดิเตอร์เรเนียน

นอกจากค่าใช้จ่ายในโครงการประชานิยมแล้ว ด้านที่รัฐบาล
ควรพิจารณาตัดทอนก่อนการศึกษาจะแล้วเสร็จได้แก่ ค่าใช้จ่ายจำาพวก
โฆษณาผลงานของรัฐบาล การไปทัศนศึกษาโดยเฉพาะในต่างประเทศ
และการประชุมสัมมนา โดยเฉพาะในช่วงเวลาใกล้สิ้นปีงบประมาณ  
นอกจากนัน้ ควรพจิารณาจำากดัค่าใช้จ่ายของกองทพัซึง่มนีายทหารระดบั
นายพลล้นงานเพราะมีอยู่ในอัตราสูงกว่ากองทัพส่วนใหญ่ในโลก  

ในช่วงเวลาเร่งรัดพัฒนาประเทศ รัฐบาลเน้นการลงทุนใน
ปัจจัยพื้นฐานเพื่อเอื้อให้ระบบตลาดเสรีทำางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
เนื่องจากเศรษฐกิจแนวใหม่ต้องใช้ระบบตลาดเสรี การเน้นการลงทุนใน
แนวนี้จึงควรดำาเนินต่อไป  อย่างไรก็ตาม เพื่อขับเคลื่อนให้เกิดเศรษฐกิจ
แนวใหม่ ส่วนประกอบของการลงทุนในปัจจัยพื้นฐานควรได้รับการ 
ปรับเปลี่ยนรวมทั้งการเน้นการใช้ปัจจัยพื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้มากขึ้น  

มองอย่างกว้างๆ การลงทุนจากส่วนกลางควรเริ่มด้วยการ 
ปรับเปลี่ยนดังนี้คือ 

• การขนส่งทางรถไฟ จะต้องได้รับการปรับปรุงอย่างจริงจังท้ังใน
ด้านการขนถ่ายสินค้าและในด้านการเดินทางของประชาชน

• การสร้างเมืองใหม่เพื่อถ่ายความแออัดออกจากกรุงเทพฯ 
ต้องเกิด  แนวคิดนี้มีมานานแล้ว  แต่รัฐบาลยังไม่ขับเคลื่อนให้เกิดขึ้น
อย่างจริงจัง  ก่อนที่ภาวะโลกร้อนจะทำาให้กรุงเทพฯ จมบาดาล และดึง
งบประมาณไปใช้ในกรุงเทพฯ ในสัดส่วนที่สูงยิ่งขึ้นไปอีก รัฐบาลต้องมี
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ความกล้าหาญที่จะไปสร้างเมืองบริวารของกรุงเทพฯ สักสองสามเมือง
อย่างเร่งด่วน 

• การวิจัยและพัฒนาจะต้องได้รับงบประมาณในสัดส่วนที่สูง
กว่าในปัจจุบันมากๆ เนื่องจากเมื่อคิดตามอัตราส่วนกับผลผลิตทั้งหมด
ของประเทศแล้ว งบทางด้านนี้ของเกาหลีใต้สูงกว่าของไทยราว ๑๐ เท่า

สำาหรับในระดับท้องถิ่น แต่ละแห่งจำาเป็นต้องใช้จ่ายให้ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่นซึ่งแตกต่างกัน  อย่างไรก็ตาม ฐานของการ
พิจารณาไม่น่าจะต่างกันมากนัก กล่าวคือ การใช้จ่ายที่ควรได้รับความ
สำาคัญอันดับต้นๆ ได้แก่ การลงทุนในปัจจัยพื้นฐานที่เสริมการลงทุน
ของส่วนกลางเพื่อให้ตลาดเสรีมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  รองลงมาน่าจะเป็น
โครงการที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงปัจจัย ๗ อย่างที่ช่วยสร้างความ
สุขกายสบายใจดังที่กล่าวถึงในบทที่ ๔ ซึ่งอาจประกอบด้วยศูนย์ข่าวสาร
ข้อมูล พื้นท่ีสำาหรับออกกำาลังกาย สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ พื้นท่ี 
สีเขียว และป่าชุมชน  การใช้จ่ายที่ควรตัดออกไป หรือไม่ก็ลดลงให้เหลือ
น้อยทีสุ่ดได้แก่ การพาสมาชกิสภาท้องถ่ินและผูบ้รหิารไปดูงานในต่างถิน่
รวมทั้งในต่างประเทศ          

พร้อมกับมาตรการทางงบประมาณและการเก็บภาษี รัฐบาลมี
เครื่องมือทางการเงินสำาหรับจูงใจให้ภาคเอกชนปรับเปลี่ยนพฤติกรรม  
ทางด้านนี้ วิกฤติที่เริ่มในเมืองไทยเมื่อปี ๒๕๔๐ และในอเมริกาเมื่อปี 
๒๕๕๑ บ่งช้ีว่ารัฐบาลต้องไม่ยอมให้ภาคการเงินช้ีนำานโยบาย เนื่องจาก
จะทำาให้เกิดวิกฤติซำ้าอีก  นั่นหมายความว่า การไหลเข้าออกของเงินตรา
ต่างประเทศและการสร้างอนุพันธ์ทางการเงินต่างๆ จะต้องไม่เป็นไปใน
แนวเสรีที่ก่อให้เกิดการเก็งกำาไรจนส่งผลให้เกิดวิกฤติเหล่านั้น    

วกิฤตปีิ ๒๕๔๐ สร้างบทเรยีนสำาคญัด้านการเก็บรกัษาทนุสำารอง
ไว้ในยุคที่ประเทศค้าขายกับต่างประเทศในระดับสูงด้วย  วิกฤติครั้งนี้ 
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นำาไปสู่การใช้ทุนสำารองกองใหญ่จนหมด ส่งผลให้รัฐบาลต้องไปทำา 
ข้อตกลงยืมเงินจากกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (ไอเอ็มเอฟ) และ
รัฐบาลของประเทศมหาอำานาจ  ข้อตกลงนั้นรวมท้ังการขายทรัพย์สิน
ของชาติ  ฉะนั้น ตราบใดที่การค้าขายกับต่างประเทศยังดำาเนินต่อไปใน
ระดบัสงู ทนุสำารองของชาตกิค็วรเกบ็ไว้ในระดับสูงด้วย  นัน่หมายความว่า  
จะต้องไม่นำาทุนสำารองมาใช้ในการลงทุน หรือนำามาตั้งกองทุนมั่งค่ังดังท่ี
มีข้อเสนออยู่เสมอ ท้ังน้ี เพราะการทำาเช่นนั้นจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยง
พร้อมกับเพิ่มโอกาสให้เกิดความฉ้อฉลจนสูญเงินทุนส่วนนั้น

อน่ึง เกี่ยวกับการชี้นำานโยบาย นอกจากจะไม่ยอมให้ภาคการ
เงินชี้นำาด้านการเงินแล้ว รัฐบาลจะต้องยึดหลักการที่จะไม่ยอมให้มีการ
ชี้นำาที่จะทำาให้เกิดการผูกขาดใดๆ ในตลาดได้ ทั้งนี้ เพราะระบบตลาด
เสรีจะไม่มีประสิทธิภาพตามท่ีคาดหากการผูกขาดเกิดขึ้น  การผูกขาด
ในที่นี้มิได้หมายถึงเฉพาะการมีผู ้ประกอบการเพียงรายเดียวเท่านั้น 
หากยังรวมทั้งกรณีที่มีผู้ประกอบการกลุ่มเล็กๆ ร่วมกันเพื่อสร้างกำาหนด 
กฎเกณฑ์สำาหรับควบคุมตลาดพร้อมกับปิดกั้นมิให้ผู้ประกอบการใหม ่
เข้าทำากิจการในด้านนั้นอีกด้วย  

ความเคร่งครดัมใิห้การผกูขาดเกดิข้ึนจะเป็นปัจจยัสำาคญัในด้าน
การส่งเสรมิกิจการขนาดย่อมซ่ึงเป็นองค์ประกอบสำาคัญของการลดความ
เหลื่อมลำ้าและการนำาไปสู่ความพอเพียงแบบยั่งยืน  สำาหรับในบางกรณี
ที่กิจการอาจมีการผูกขาดตามธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะการลงทุนที่ต้อง
มีขนาดใหญ่ รัฐบาลอาจให้สัมปทานแก่เอกชนหรืออาจเข้าไปลงทุนเอง   
ไม่ว่าจะเลอืกทางไหน การควบคมุและการบรหิารจะต้องเป็นไปตามหลกั
การและความซื่อตรงอย่างเคร่งครัด

การปรับเปลี่ยนนโยบายอาจมีผลท�าให้อัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจลดลงบ้าง  การลดลงมิใช่ปัญหาหากมองว่าสิ่งที่ได้มา
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คือ ประชาชนโดยทั่วไปสามารถอยู่ได้แบบพอมีพอกินอย่างทั่วถึง มี
ภูมคิุม้กนัจากการเปลีย่นแปลงแบบทันทีทันใดของปัจจยัภายนอก และ
มคีวามสขุกายสบายใจแบบยัง่ยนืซึง่ควรจะเป็นเป้าหมายของนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจที่แท้จริง  หรืออีกนัยหนึ่ง การด�าเนินนโยบาย
ในแนวนี้มีความเป็นสายกลางตามหลักของแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจ 
พอเพียง

 

ปรับการใช้ทรัพยากร

 ในด้านของการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มโอกาสที่จะนำาไปสู่ความ
ยัง่ยนื ก่อนอืน่เราต้องนกึถงึจำานวนผูใ้ช้ทรพัยากร  ตอนทีแ่ล้วพดูถงึเฉพาะ
นโยบายสำาหรับจูงใจให้การบริโภคเกินความจำาเป็นของแต่ละคนลด
ลง  นโยบายนั้นต้องดำาเนินไปพร้อมกับนโยบายสำาหรับจูงใจมิให้จำานวน
ประชากรซึ่งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้น  นโยบายนี้ตรงข้ามกับแนวคิด
จำาพวก “มีลูกเพื่อชาติ” ซึ่งต้องการให้ประชากรเพ่ิมขึ้นเร็วๆ เพื่อจะได้
มีคนหนุ่มสาวทำางานและเลี้ยงดูผู้สูงวัย  การคิดเช่นนั้นเกิดจากการมอง
ส้ันๆ แคบๆ แบบปราศจากภาพรวมและลืมไปว่าคนหนุ่มสาวก็ต้องใช้
ทรัพยากรเช่นกัน  

ฉะนั้น นโยบายแนวสนับสนุนคนไทยให้มีลูกมากข้ึนจะต้อง
ไม่เกิด

 อนึ่ง ทรัพยากรธรรมชาติอาจแยกมองได้เป็นสองส่วนด้วยกัน 
นั่นคือ (๑) ส่วนที่หมดไปกับการใช้ซึ่งได้แก่จำาพวกนำ้ามันปิโตรเลียมและ
แร่ธาตุบางชนิด กับ (๒) ส่วนที่ไม่หมดไปกับการใช้ หรือทำาขึ้นมาทดแทน
ได้ซึ่งได้แก่จำาพวก นำ้า ที่ดิน และป่าไม้  แนวคิดและนโยบายที่ใช้กับ 
แต่ละส่วนควรแตกต่างกัน
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 สำาหรับทรัพยากรจำาพวกนำ้ามันปิโตรเลียมที่หมดไปได้เมื่อ 
นำามาใช้อย่างต่อเนื่อง ในปัจจุบันนี้ เรายังไม่มีข้อมูลที่ชี้ว่าภายใน
อาณาเขตของเมืองไทยมีอยู่เท่าไรแน่  แต่เรารู้แน่นอนว่าการนำาออกมา
ใช้จะทำาให้หมดไปแน่นอน แม้จะมีการค้นพบเพิ่มข้ึนบ้างในวันข้างหน้า
ก็ตาม  เมื่อทรัพยากรจำาพวกนี้หมดไป ชาวไทยรุ่นหลังย่อมไม่มีโอกาสใช้
ทรัพยากรเช่นเดียวกับรุ่นที่ยังมีทรัพยากรเหลืออยู่  

เพื่อความเป็นธรรมส�าหรับคนรุ่นหลัง หลักการบริหารจัดการ
ทรัพยากรจ�าพวกนี้มีอยู่ว่า ให้เก็บรักษารายได้จากการใช้ทรัพยากรไว้ใน
รูปของกองทุน  

รายได้ท่ีส่งเข้ากองทุนอาจมาจากการขายสมัปทาน ค่าภาคหลวง 
ภาษี และผลกำาไรจากการนำาทรัพยากรออกมาใช้  กองทุนสะสมรายได้นี้ 
ควรเก็บไว้พร้อมกับนำาออกไปหารายได้เพิ่มขึ้นจากกิจการต่างๆ ที่มี
ความเสี่ยงตำ่า ซึ่งจะทำาให้กองทุนมีความย่ังยืน เป็นมรดกตกทอดให้แก ่
ชนรุ่นหลังอย่างต่อเนื่อง  

ในปัจจบัุน แนวคดิน้ียงัไม่มกีารน�ามาใช้ในเมอืงไทยในขณะทีต่่าง
ประเทศท�ากันมานานแล้ว  ในอนาคตอันใกล้ รัฐบาลไทยจึงควรลงมือท�า

 สำาหรบัทรัพยากรทีไ่ม่หมดไปเมือ่นำามาใช้ในกระบวนการผลติ
สินค้าและบรกิาร หรอืทีม่กัเรยีกกนัว่าทรัพยากรหมนุเวยีนน้ัน เมอืงไทย
จัดว่าโชคดีที่มีพ้ืนดินและแหล่งนำ้ามากมายอยู่ในภูมิอากาศอันประกอบ
ด้วยแสงแดดและอุณหภูมิที่เอื้อให้ทำาเกษตรกรรมได้ตลอดปี  ด้วยเหตุนี้ 
เมืองไทยจึงผลิตอาหารได้เกินความต้องการภายในประเทศ จนสามารถ
ส่งออกได้ในปริมาณมากมาเป็นเวลานาน  สถานภาพนี้จะยังมีต่อไปหาก
การบริหารจัดการทรัพยากรดินและนำ้าทำาด้วยความรอบรู้และความ
ระมัดระวัง



๒๐๐

 ข้อมูลเบื้องต้นบ่งว่า เมืองไทยมีท่ีดิน ๓๒๐ ล้านไร่ซ่ึงคร้ังหนึ่ง
เคยปกคลุมด้วยป่าเป็นส่วนใหญ่  ในปัจจุบัน ตัวเลขในเอกสารเรื่อง  
“วิสัยทัศน์ประเทศไทยสู่ปี ๒๕๗๐” ของสำานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สภาพัฒน์) บ่งว่า ๑๐๕ ล้านไร่ 
หรือร้อยละ ๓๒.๖๖ เป็นพื้นที่ป่า  แต่กว่า ๖๗ ล้านไร่ของพื้นที่ป่านั้นถูก
ทำาลายจากการเข้าไปถือครองของประชาชนแล้ว  นัน่หมายความว่า พ้ืนท่ี
ซึง่ยงัมีสภาพเป็นป่าจรงิๆ คดิเป็นสัดส่วนแล้วเหลอืไม่เกนิร้อยละ ๑๒ ของ
พื้นที่ทั้งหมด  ด้วยปัจจัยหลายอย่าง สภาพัฒน์คาดว่าเมืองไทยอาจจะ 
สญูเสยีพืน้ทีป่่าอกีราว ๑๐ ล้านไร่  หากการคาดการณ์นัน้เกดิขึน้จริง พ้ืนที่
ป่าจะลดลงเหลือไม่ถึงร้อยละ ๙ ของพื้นที่ของประเทศ  

การลดลงของพ้ืนที่ป่าจะเกิดปฏิกิริยาลูกโซ่ต่อไปถึงความ
หลากหลายทางชีวภาพ แหล่งน�้า ล�าธาร และต่อการด�ารงชีวิตของ
คนไทย  ฉะนั้น การป้องกันมิให้พื้นที่ป่าลดลงไปถึงระดับนั้นจึงต้องท�า
กนัอย่างจรงิจงั  ผูเ้ชีย่วชาญและรฐับาลท่ีผ่านๆ มาล้วนเสนอนโยบาย
ที่จะมิให้พ้ืนที่ป่าลดลง  ตรงกันข้าม จะพยายามท�าให้เพิ่มขึ้น  สิ่งที่ 
ขาดไปคือ จะท�าอย่างไรจึงจะน�านโยบายไปสู่การปฏิบัติแบบเป็น 
รูปธรรมอย่างแท้จริง  

 นอกจากป่าบนพื้นดินแล ้ว ยังมี พ้ืนที่ป ่าอีกส ่วนหนึ่ง ซ่ึง 
มีความสำาคัญยิ่ง ได้แก่ ป่าชายเลน  พื้นที่ป่าส่วนนี้มีปัญหาคล้าย 
ป ่าบนพื้นดินในแง ่ของการถูกทำาลายลงไปมากและส่วนที่ เหลือ 
ก็อยู ่ในสภาพเสื่อมโทรมเพราะกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะ 
การสร ้างเขตอุตสาหกรรมและการทำานากุ ้ง  นอกจากป่าแล ้ว  
ยังมีแนวปะการังและหญ้าทะเลซึ่งมีความสำาคัญต ่อระบบนิเวศ 
และทรัพยากรประมง แต่เสื่อมโทรมลงอย่างต่อเนื่อง ส ่งผลให ้
การประมงในน่านนำ้าไทยลดลงไปเรื่อยๆ  



๒๐๑

เป้าหมายของเศรษฐกจิแนวใหม่จะต้องไม่ให้พืน้ทีป่่าทกุชนิด 
แนวปะการังและหญ้าทะเลลดลงและเสื่อมโทรมต่อไป  

การบุกรุกป่ามีความเก่ียวเนื่องกับเรื่องการใช้ที่ดินซึ่งขณะนี้มี
ความเสือ่มโทรมมากเช่นกนัเพราะความกดดันจากการเพิม่ของประชากร
และการใช้ทำากิจกรรมทางเศรษฐกิจ  ตามข้อมูลของสภาพัฒน์ ในขณะนี้
ที่ดินราวร้อยละ ๖๐ มีปัญหาจากการใช้แบบไม่เหมาะสม ทำาให้เกิดการ
ชะล้างพังทลาย ถูกทำาลายจากสารเคมี ขาดสารอินทรีย์ เค็มและเปรี้ยว  
เท่านั้นก็หนักหนาสาหัสพออยู่แล้ว แต่ความเสียหายยังเกิดขึ้นต่อไปใน
ที่ดินอีกปีละเกือบล้านไร่

ในพระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัว 
รชักาลท่ี ๙ ทรงเล่าเรือ่งราวของท่ีดนิหลายชนดิซ่ึงอยูใ่นสภาพไม่เหมาะสม 
กับการใช้ทำาการเพาะปลูกและการทดลองต่างๆ เพ่ือฟื้นฟูคุณภาพของ
ดินเพราะทรงห่วงใย  การทดลองเหล่านั้นวิวัฒน์มาเป็นแนวคิดเรื่องการ 
แกล้งดินอันเป็นหน่ึงในองค์ประกอบสำาคัญของ “ศาสตร์พระราชา”  
นอกจากจะน้อมนำาสิ่งที่พระองค์ทรงทดลองจนได้ข้อสรุปแน่นอนมา
ประยุกต์ใช้อย่างจริงจังแล้ว รัฐบาลจะต้องต่อยอดด้วยการวิจัยและ
พัฒนาต่อไปพร้อมๆ กับการใช้มาตรการป้องกันการเสื่อมสภาพของดิน
อย่างเข้มข้น  

นอกจากเรือ่งสภาพของดนิแล้ว เรายงัมปัีญหาเร่ืองการกระจาย
ที่ดินอีกด้วย กล่าวคือ ในขณะนี้ มีราว ๔.๕ แสนครัวเรือนไร้ที่ดินทำากิน
และราว ๔ แสนครัวเรือนบุกรุกเข้าไปในเขตป่า  แต่ในเวลาเดียวกัน กลับ
มีเศรษฐีครอบครองที่ดินคนละหลายแสนไร่และที่ดินราว ๗.๕ ล้านไร่ถูก
ปล่อยทิ้งไว้โดยไม่ได้นำามาทำาประโยชน์อย่างเหมาะสม  

ปัญหานับวนัจะสลบัซบัซ้อนยิง่ขึน้ เนือ่งจากประชากรจะเพิม่ขึน้
ต่อไปในขณะทีแ่หล่งผลติอาหารและพลงังานจากซากดึกดำาบรรพ์จำาพวก



๒๐๒

นำ้ามันปิโตรเลียมจะลดลง  ที่ดินของไทยจะต้องถูกกดดันมากจากการนำา
มาใช้ผลติอาหารและพลงังานชวีภาพ และจากการขยายออกไปของชมุชน
เมอืง  ความกดดนันีจ้ะถูกซำา้เตมิด้วยปัญหาเรือ่งเกษตรกรสญูเสยีทีดิ่นทำา
กินเพิ่มขึ้น ทั้งจากผู้ประกอบการเกษตรขนาดใหญ่ภายในประเทศและ
จากนายทุนต่างด้าวที่ต้องการเข้ามายึดเมืองไทยเป็นฐานของการผลิต
อาหารส่งไปยังประเทศของตน  

ทั้งหลายทั้งปวงน้ี ชี้ให้เห็นความเร่งด่วนของการศึกษาให้
เข้าใจปัญหาอย่างแท้จริงและหาทางออกที่เหมาะสม  ในขณะที่รอผล
การศกึษาอยูน้ี่ รฐับาลต้องมมีาตรการปกป้องสทิธถืิอครองท่ีดินส�าหรับ
การเกษตรของคนไทยไว้อย่างเหนยีวแน่นโดยไม่ยอมให้ตกไปอยูใ่นมอื
ต่างชาติเด็ดขาด ไม่ว่าจะเป็นโดยผ่านการขาย หรือการให้เช่าระยะ
ยาวแบบ ๙๙ ปี โดยทางตรง หรือโดยผ่านตัวแทนที่เป็นนิติบุคคลหรือ 
คนไทย  เราต้องตระหนักเสมอว่าพระปรมาภิไธยของในหลวง 
รัชกาลที่ ๙ คือ “ภูมิพล” หรือพลังแผ่นดิน  พลังนี้จะอยู่ต่อไปอย่าง
ยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อกรรมสิทธิ์ที่ดินอยู่ในมือคนไทยท่ีใช้ท�าประโยชน ์
อย่างเหมาะสม 

นอกจากดิน ทรัพยากรนำ้ามีความสำาคัญต่อเศรษฐกิจของไทย
มากนอกเหนอืจากเพือ่ใช้สำาหรับยงัชวีติเบือ้งต้น  ทรพัยากรนำา้อาจแยก
ได้เป็นสองส่วนด้วยกนั น่ันคอื นำา้ทะเลและนำา้จดื  ในส่วนของนำา้ทะเลซึง่
ให้ผลส่วนใหญ่ในรปูของสตัว์นำา้และสถานทีพั่กผ่อนหย่อนใจ เท่าทีผ่่านมา
ปัญหาเกิดจาก (๑) การแสวงหาประโยชน์จนเกินไปรวมทัง้การทำาประมง
จำาพวกใช้เรือปั่นไฟเพื่อจับปลาขนาดเล็กไปทำาปลาป่น ส่งผลให้สัตว์ขาด
ห่วงโซ่อาหารและขาดเวลาเพาะพันธุ์มาให้ทันกับการจับมาทำาอาหาร   
(๒) การทำาลายป่าชายเลนซึ่งส่วนใหญ่เพื่อใช้บริเวณทำานากุ้ง  จากการ
ปล่อยนำา้เสยี สารเคม ีและสิง่ปฏิกลูลงทะเล  และ (๓) การทำาลายความงาม 
ของธรรมชาติด้วยสิ่งปลูกสร้าง  



๒๐๓

ปัญหาจะยิง่ร้ายแรงขึน้ หากมีการทำาอตุสาหกรรมต้นนำา้จำาพวก
การถลุงเหล็กและแร่บ็อกไซต์เพื่อใช้ทำาอลูมีเนียม ต่อจากอุตสาหกรรม
จำาพวกใช้นำ้ามันปิโตรเลียมและก๊าซธรรมชาติเป็นวัตถุดิบที่มีอยู่ตามแนว
ฝั่งทะเลของภาคตะวันออก  ปัญหาเหล่านี้เป็นที่รู้กันอยู่แล้ว  มาตรการ
และกฎหมายสำาหรับใช้แก้ปัญหาก็มี  แต่สิ่งที่ขาดไปคือการบังคับใช้
มาตรการและกฎหมายซึ่งเศรษฐกิจแนวใหม่จะทำาให้เกิดขึ้นอย่างจริงจัง

เมื่อพูดถึงผลร้ายของอุตสาหกรรมต้นนำ้าก็ต้องมองต่อไปถึงการ
จะใช้พื้นที่รอบๆ “คลองไทย” หรือคลองคอคอดกระซ่ึงกำาลังพิจารณา
กันอยู่ด้วย  คลองน้ีหากขุดก่อนท่ีจะลงทุนพัฒนาอุตสาหกรรมหนักทาง 
ภาคตะวันออกคงจะมีความเหมาะสมกว่าเพราะอุตสาหกรรมจำาพวกนั้น
จะได้รวมกนัอยูท่ีน่ัน่แห่งเดยีวและตอนนัน้เรายงัมแีรงงานของตวัเอง  มา
ถึงวันนี้ นอกจากเราจะต้องยืมจมูกของผู้อื่นหายใจเพราะยังไม่มีทุนของ
ตัวเองพอแล้ว เรายังจะต้องยืมจมูกของผู้อื่นหายใจในรูปของการอาศัย
แรงงานต่างชาตอิกีด้วย  แรงงานต่างชาตคืิอตัวหารทรัพยากร  พวกเขาเข้า
มาใช้แล้วขบัถ่ายไว้ในระบบนเิวศของไทย  มมุมองนีย้งัไม่มผู้ีใส่ใจเพียงพอ

ในส่วนของนำา้จดื ข้อมลูบ่งว่าเมอืงไทยได้รบันำา้ฝนปีละประมาณ 
๘ แสนล้านลกูบาศก์เมตร  หลงัจากส่วนหนึง่ระเหยกลบัออกไปในอากาศ
และอีกส่วนหนึง่ซมึลงไปใต้ดนิแล้ว กว่า ๒ แสนล้านลกูบาศก์เมตรตกค้าง
อยู่ในแม่นำ้าลำาคลองและหนองบึงซึ่งคิดเป็นนำ้าที่นำามาใช้ได้ราว ๓,๔๕๐ 
ลกูบาศก์เมตรต่อคนต่อปี  การมนีำา้ทีน่ำามาใช้ได้ในปรมิาณนีน้บัว่าสูงกว่า
มาตรฐานของความต้องการสำาหรับอุปโภคบริโภคเบื้องต้น  

เมื่อพิจารณาจากปริมาณน�้าฝน เมืองไทยไม่ขาดแคลนน�้า แต่
เอกสารเกีย่วกบัการพฒันามักอ้างเสมอว่าเมอืงไทยขาดแคลนนำา้  ปัญหา
จึงมาจากฐานความคิดและการบริหารจัดการนำ้าที่ไม่เหมาะสมมากกว่า
การขาดแคลนเบื้องต้น  ในพระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๔๑ 



๒๐๔

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ทรงอ้างถึงหลายอย่างทั้งด้าน
การลดปัญหาจากการมีนำ้ามากเกินไปและด้านการจะทำาอย่างไรกับการ
ขาดแคลนนำ้า  นี่เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการปริมาณของนำ้า
ซึ่งยังมีอีกมากที่พระองค์มิได้ทรงอ้างถึง รวมท้ังความสำาคัญของการใช้
ภูมิปัญญาท้องถิ่นจำาพวกฝายชะลอนำ้า  นอกจากนั้น ยังมีเรื่องคุณภาพ
ของนำ้าที่พระองค์มิได้ทรงกล่าวถึง แต่ทรงห่วงใยไม่น้อยกว่ากัน  ในด้าน
นี้ เป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าพระองค์ทรงประดิษฐ์ “กังหันชัยพัฒนา” ขึ้น
มาเพื่อแก้ปัญหานำ้าเน่าเสียด้วยวิธีเติมอากาศ  กังหันนี้ได้รับสิทธิบัตรใน
ปรมาภิไธยของพระองค์  

เนื่องจากเราคุ้นชินกับนำ้าในปริมาณมหาศาลที่ฝนนำามาให้ทุกปี 
บางทเีราลมืไปว่าแต่ละปีเราทำารายได้ก้อนใหญ่จากการขายนำา้  ในอนาคต 
การขายนำ้าในแนวที่เป็นมาไม่น่าจะทำาต่อไป  ตัวอย่างง่ายๆ ซึ่งคนไทยดู
จะไม่เคยนึกถึงคือ การส่งนำ้าปริมาณมหาศาลไปขายให้ชาวต่างประเทศ
ในรูปของข้าว  ข้อมูลบ่งว่า การผลิตข้าวหนึ่งตันต้องใช้นำ้าประมาณ  
๒,๕๐๐ – ๗,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร  

นั่นหมายความว่า การส่งข้าวออกไปขายปีละ ๑๓ ล้านตันมีค่า
เท่ากับส่งน�้าออก ๓๒,๕๐๐ – ๙๑,๐๐๐ ล้านลูกบาศก์เมตร  

เนือ่งจากการผลติอาหารใช้นำา้มากน้อยลดหลัน่กนั หากเมอืงไทย
ยังต้องการเป็นผู้ส่งออกอาหารก็ควรจะทำาการวิจัยให้ละเอียดว่าอาหาร
ชนดิไหนใช้นำา้เท่าไร  แต่ยงัไม่ได้ทำา  การผลติอาหารส่วนใหญ่ใช้นำา้น้อยกว่า
การผลติข้าว เราจงึต้องพจิารณาความเป็นไปได้ของการผลติอย่างอืน่แทน  
โดยเฉพาะในฤดูแล้ง  นอกจากนั้น คนไทยยังไม่คิดออกนอกกรอบใน
ด้านการปรับเปลี่ยนการบริโภค เช่น พิจารณาบริโภคอาหารจำาพวกแป้ง
อย่างอ่ืนแทนข้าวเพื่อลดการใช้นำ้า  ข้อมูลบ่งว่าการผลิตข้าวสาลีใช้นำ้า 
ตำา่กว่าครึง่หนึง่ของการผลติข้าวและการผลิตมนัฝร่ังใช้นำา้ตำา่กว่าการผลิต



๒๐๕

ข้าวสาลีราวครึ่งหนึ่ง  นอกจากพืชเหล่านี้แล้ว ยังมีพืชอาหารอีกมากที่
แทนข้าวได้ไม่ว่าจะเป็นเผือก มันสำาปะหลัง มันเทศ มันมือเสือ มันนก 
มันเลือด มันพร้าว ข้าวโพด กล้วย ลูกเดือย สาคู หรือฟักทองซึ่งล้วนใช้
นำ้าน้อยกว่าข้าว  ประเด็นเหล่านี้ต้องได้รับการพิจารณาในกระบวนการ
พัฒนาเศรษฐกิจในด้านที่เกี่ยวกับการใช้นำ้า  

ยิ่งกว่านั้น เรายังไม่มีการประเมินนำ้าฝนที่ซึมลงไปใต้ดินว่าอยู่ใน
ลกัษณะไหน มปีรมิาณเท่าไร ไหลซมึไปถงึไหนด้วยความเรว็เท่าไร มสีะสม
อยูใ่ต้ดินเป็นขุมใหญ่ๆ เช่นเดียวกบัในบางประเทศทีม่ภีมูอิากาศเป็นทะเล
ทรายหรอืไม่ และจะนำามาใช้ได้อย่างไรบ้าง  เนือ่งจากบางประเทศประสบ
ความสำาเร็จมานานเรื่องการขุด “สระพวง” ซึ่งเป็นสระจำานวนมากที่ขุด
ไว้ในที่ดินผืนขนาดใหญ่เพื่อให้นำ้าในสระซึมถึงกัน  การซึมลงดินเช่นนั้น
ยังผลให้พื้นดินชุ่มชื้นและสระไม่เหือดแห้งในฤดูแล้ง  

แนวคิดเรื่องสระพวงควรนำามาใช้อย่างจริงจังกับเมืองไทยใน
พ้ืนที่ซึ่งไม่มีการชลประทานและต้องการพัฒนาตามแนวคิด “เกษตร
แปลงใหญ่” หากแนวคดินีมุ้ง่เน้นเกษตรอนิทรย์ีและความร่วมมือกนัของ
เกษตรกรรายย่อยท่ีเป็นสมาชิกเพือ่เพิม่ระดบัการพึง่ตนเองของกลุม่  สอง
แนวคดินีเ้ชือ่มโยงกนัเป็นอย่างดกีบัแนวคดิเร่ือง “โคก-หนอง-นา-โมเดล” 
ซึ่งภาคเอกชนพยายามสนับสนุนให้นำาไปสู่การปฏิบัติอย่างแพร่หลายอยู่
ในปัจจบุนั  แนวคดิเหล่านีเ้มือ่ผนกึกบัการทำาเกษตรอนิทรีย์มคีวามสำาคญั
ยิ่งต่อการพัฒนาแบบยั่งยืน      

นอกจากเรือ่งนำา้ฝนทีซ่มึหายลงไปในดินและไม่ถกูนำามาใช้อย่าง
เต็มที่แล้ว ยังมีนำ้าที่อาจนำามาใช้ได้ในครัวเรือนแต่ไม่ถูกนำามาใช้อีกด้วย 
เช่น นำ้าล้างจานถูกทิ้งไปทั้งที่อาจนำามาใช้รดผักและสมุนไพรในสวนครัว

นอกจากนั้น ยังมีเรื่องการทำาให้นำ้าเน่าเสียจนใช้ประโยชน์ไม่ได้
จากวฒันธรรมความมกัง่ายของคนไทยโดยทัว่ไปอกีด้วย  ข้อมลูบ่งว่า กว่า



๒๐๖

หนึ่งในสามของนำ้าในแหล่งนำ้าจืดสำาคัญๆ เน่าเสีย  ในตอนล่างของแม่นำ้า
เจ้าพระยา ท่าจีน บางปะกง ลำาตะคอง และทะเลสาบสงขลา อัตราความ
เน่าเสยีสูงกว่าอตัรานัน้อกี  เฉกเช่นในกรณขีองนำา้ทะเล ต้นตอของปัญหา
และวิธีการแก้ไขเป็นที่รู้กันทั่วไปอยู่แล้ว ขาดแต่เฉพาะการปฏิบัติเท่านั้น  

ในระยะหลังๆ นี้มีการพูดถึงการผันนำ้าเข้ามาจากต่างประเทศ
ด้วยเงินลงทนุหลกัหมืน่ล้านบาท  การลงทนุจำานวนมหาศาลแบบนีม้คีวาม
เสี่ยงสูงมากโดยเฉพาะถ้าต้องเกี่ยวข้องกับนำ้าในแม่นำ้าโขง ทั้งนี้ เพราะ
จีนซึ่งขาดแคลนนำ้าอย่างสาหัสกำาลังกั้นนำ้าในแม่นำ้าโขงไว้ใช้มากขึ้น  ลาว
ก็กำาลังทำาเช่นกัน  ฉะนั้น แทนที่จะพยายามผลักดันการลงทุนเพื่อผัน
นำ้าจากต่างประเทศ เศรษฐกิจแนวใหม่จึงควรจะศึกษาหาวิธีนำานำ้าฝนที่
ไหลลงใต้ดินกลับมาใช้ให้เต็มที่พร้อมกับบังคับใช้มาตรการและกฎหมาย
ป้องกันแหล่งนำ้าถูกทำาลายด้วยความมักง่ายของคนไทยเองก่อน 

 

พัฒนาภูมิปัญญาเดิมเพื่อเสริมภูมิคุ้มกัน

 เมืองไทยโชคดีเนื่องจากมีทรัพยากรหลากหลายในปริมาณมาก  
ตั้งแต่วันก่อตั้งประเทศ บรรพบุรุษของเรามีภูมิปัญญาสำาหรับเปลี่ยน
ทรัพยากรเหล่านั้นให้เป็นผลิตภัณฑ์สนองความจำาเป็นเบื้องต้นได้โดย
แทบไม่ต้องอาศัยปัจจัยจากภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นด้านอาหาร  
เครื่องนุ่งห่ม ที่อยู่อาศัยหรือยารักษาโรค  

การด�าเนินชีวิตประจ�าวันบนฐานของการใช้ภูมิปัญญาและ
ทรพัยากรเหล่านัน้หลอมรวมกนัเป็นวฒันธรรมประจ�าชาตซิึง่มเีอกลกัษณ์
โดดเด่นเป็นของตนเอง

นโยบายการพัฒนาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของประชากรและการ
ดำาเนินชีวิตในเวลาต่อมานำาไปสู่การติดต่อการค้าขายกับต่างประเทศ 



๒๐๗
เพิ่มขึ้น  การพัฒนานั้นส่วนหนึ่งเกิดจากการใช้เทคโนโลยีใหม่ซึ่งเราผลิต
เองไม่ได้ แต่ส่งผลให้ชาวไทยมีความเป็นอยู่สะดวกสบายข้ึนและมีอายุ
ยืนยาวขึ้น  พร้อมกันนั้น แนวการดำาเนินชีวิตก็เปลี่ยนไปจากการนำา
วัฒนธรรมของต่างชาติมาใช้ในชีวิตประจำาวัน  ในขณะเดียวกัน เรา
ต้องเผชิญกับความเสี่ยงเพิ่มข้ึนจากการละท้ิงภูมิปัญญาท่ีส่ังสมมานาน
และอาศัยปัจจัยท่ีนำาเข้าจากภายนอกในอัตราสูง  เราคุ้นชินกับการใช้
เทคโนโลยีใหม่มากจนมักทำาให้ไม่ตระหนักว่า สิ่งเหล่านั้นเราผลิตเองไม่
ได้และมนัอาจจะอนัตรธานไปแบบทนัททีนัใดเมือ่ไรกไ็ด้  เราจงึไม่มคีวาม
พร้อมที่จะรับสถานการณ์  การอันตรธานแบบทันทีทันใดอาจเกิดจาก
ภัยธรรมชาติ หรือจากความจงใจในการก่อให้เกิดขึ้นโดยมนุษย์เราเอง   
มนัอาจหายไปในช่วงเวลาสัน้ๆ หรอือาจเป็นเวลานานกไ็ด้  ขอยกตัวอย่าง
เทคโนโลยีจากยุคคลื่นลูกที่ ๒ และคลื่นลูกที่ ๓

การผลิตกระแสไฟฟ้าเป็นเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นในยุคคลื่นลูกที่ ๒   



๒๐๘

ในปัจจุบัน เราคุ้นชินกับการใช้กระแสไฟฟ้าในกิจของชีวิตประจำาวัน
ราวกับว่ามันเป็นอากาศท่ีมีให้เราหายใจตลอดเวลา  ความคุ้นชินนี้มัก
ทำาให้เราลืมไปว่า กระแสไฟฟ้าอาจถูกตัดขาดเมื่อไรก็ได้และอาจขาดไป 
เป็นสัปดาห์ๆ ทั้งจากภัยธรรมชาติและจากการกระทำาของมนุษย์เอง  
การกระทำาของมนุษย์อาจเกิดจากการกลั่นแกล้ง หรือจากความขัดแย้ง
รุนแรงก็ได้  คนไทยมีสัดส่วนสูงมากที่ไม่รู้แม้กระทั่งจะหุงข้าวอย่างไร
หากไม่มีกระแสไฟฟ้า  เราพูดกันเสมอว่า ระบบการศึกษาของเราฝึกเด็ก
ให้มีทักษะชีวิต  แต่เป็นท่ีประจักษ์ว่าครูส่วนใหญ่ไม่น่าจะหุงข้าวได้หาก
ไม่มีกระแสไฟฟ้า

เครือ่งคดิเลขอเิลก็ทรอนกิส์ทีเ่ราใช้กนัในปัจจุบนัเป็นผลิตภณัฑ์ที่
เกิดจากเทคโนโลยใีนยคุคลืน่ลกูที ่๓  เราคุน้ชนิกบัการใช้เครือ่งคดิเลขจน
แทบไม่ตระหนักว่า ถ้าขาดเครื่องคิดเลขเราจะทำาอย่างไร  เครื่องคิดเลข
ส่วนใหญ่ต้องอาศัยไฟฟ้า หรือแบตเตอรี่ที่ต้องเติมกระแสไฟด้วยระบบ
ผลิตไฟฟ้า  ถ้าขาดไฟฟ้าเพียงไม่นาน งานหลากหลายต้องยุติ  นอกจาก
เครื่องคิดเลขที่สร้างขึ้นมาเพื่อการคำานวณโดยเฉพาะแล้ว เรายังใช ้
เครื่องมืออื่นเพื่อการคิดเลขอีกด้วย เช่น คอมพิวเตอร์และโทรศัพท์   
เครือ่งมอืจำาพวกนีม้รีะบบการใช้ทีอ่าจถกูทำาลายด้วยการกล่ันแกล้ง หรือ
ด้วยความจงใจในภาวะขัดแย้งก็ได้  เรือ่งน้ีเราแทบไม่มคีวามตระหนกัและ
เตรียมทางออกไว้อย่างเพียงพอ  หรืออีกนัยหนึ่ง เราอยู่อย่างประมาท
เพราะขาดภูมิคุ้มกันมากขึ้น

ประเด็นหลักที่สมควรพิจารณาส�าหรับการพัฒนาต่อไปได้แก่ 
จะท�าอย่างไร เราจึงจะรักษาวัฒนธรรมไว้ได้และไม่ลืมภูมิปัญญาดั้งเดิม
และพร้อมจะน�ากลับมาใช้ในยามจ�าเป็นในภาวะที่เราขาดเทคโนโลยีท่ี
เราผลิตเองไม่ได้ ?  

คำาตอบคือ เราควรมีนโยบายระดับชาติที่จะรักษาสิ่งเหล่า



๒๐๙

นี้ไว้ซ่ึงส่วนหนึ่งเราทำาอยู่บ้างแล้ว  สิ่งท่ีควรทำาต่อไปได้แก่การก่อตั้ง  
“ศูนย์ปฏิบัติภูมิปัญญาชาติไทย” ขึ้นมา อาจจะเป็นภาคละแห่ง  ศูนย์
เหล่านี้จะมีลักษณะเป็น “พิพิธภัณฑ์มีชีวิต” ตั้งอยู่ในพื้นที่ขนาดใหญ่
สำาหรับใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ พร้อมการนำาสู่ภาคปฏิบัติจริงในหลากหลาย
ด้านแบบบูรณาการ  ภาครัฐอาจเป็นผู้ลงทุนและให้การสนับสนุนการ
ดำาเนินงานในรูปของงบประมาณรายปีบ้าง  ส่วนทุนหมุนเวียนในการ
ดำาเนินการส่วนใหญ่จะมาจากการขายผลิตภัณฑ์และการบริการของ
ศูนย์ฯ เอง   

เนื่องจากเป้าหมายได้แก่ความยั่งยืน งานของศูนย์ฯ ส่วนใหญ่
จะต้องมุ่งเน้นไปท่ีเรื่องเก่ียวกับการใช้ทรัพยากรหมุนเวียนเพื่อสนอง
ความจำาเป็นในการดำาเนินชีวิตเบื้องต้น  นั่นหมายความว่า ศูนย์ฯ จะ
ผลิตทั้งวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์พร้อมใช้ในด้านอาหาร ด้านเคร่ืองนุ่งห่ม 
ด้านการสร้างทีอ่ยูอ่าศยั พร้อมกบัการทำาเครือ่งมอืเครือ่งใช้ในการดำาเนนิ
ชีวิตประจำาวัน และด้านยารักษาโรคด้วยเทคโนโลยีซึ่งมีมาก่อนการเกิด
การปฏิวัติอุตสาหกรรม  ศูนย์ฯ อาจรวมองค์กรเฉพาะกิจต่างๆ ที่ก่อตั้ง
ขึ้นมาก่อนแล้วรวมทั้งของภาคเอกชนเข้ามาเป็นเครือข่ายและร่วมกัน
บริหารจัดการด้วยเป้าหมายเดียวกัน  นอกจากนั้น ศูนย์ฯ คงต้องมีสาขา
สำาหรับผลิตวัตถุดิบบางอย่างโดยเฉพาะ เช่น พ้ืนที่ป่าขนาดใหญ่ซึ่งปลูก
ทั้งสมุนไพร หวายและต้นไม้หลากหลายชนิด  

นอกจากจะนำาภมิูปัญญาท่ีเคยมอียู่กลบัมาใช้อย่างจริงจังอีกครัง้
หนึ่งแล้ว ศูนย์ฯ ยังต้องทำาการวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปัญญานั้นต่อไปเพื่อ
ให้เหมาะสมกับความเปลี่ยนแปลงของท้องถิ่นและโลกภายนอกอีกด้วย  
เนื่องจากโลกจะต้องเผชิญกับความขาดแคลนนำ้าและพลังงานพร้อมกับ
ปัญหาที่เกิดจากสารเคมีเพิ่มขึ้น โจทย์ข้อแรกของการพัฒนาภูมิปัญญา
ไทยได้แก่ เราจะประหยัด ลด หรือหาทางทดแทนการใช้ปัจจัยเหล่านี้ได้
อย่างไรในการสนองความจำาเป็นของการดำาเนินชีวิตประจำาวัน  
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นอกจากนั้น ยังควรมีการเพิ่มทางเลือกสำาหรับนำาไปสู่เป้าหมาย
เดยีวกนัอกีด้วย เช่น เรือ่งอาหาร เราจะลดการรบัประทานข้าวได้อย่างไร
เน่ืองจากข้าวต้องการนำ้าสูงมากกว่าธัญพืชทั้งหลายในกระบวนการผลิต  
หรือในการรับประทานอาหารจำาพวกแป้งจากข้าว เราจะลดพลังงานได้
เท่าไรหากเราไม่รบัประทานอาหารจำาพวกเส้นทีท่ำาจากข้าวเนือ่งจากการ
ผลิตอาหารจำาพวกนั้นต้องใช้พลังงานหลายขั้นตอน  หรือในการผลิตข้าว 
เราจะลดสารเคมแีละทดแทนด้วยสารอนิทรย์ีได้มากน้อยเพียงไรจงึจะได้
ผลผลิตเพิ่มขึ้น

ในขณะนี้ มีโจทย์สำาคัญที่ศูนย์ฯ ควรพิจารณาหาคำาตอบได้แก่ 
เรือ่งการทำาเกษตรกรรมตามแนวทฤษฎใีหม่ ซ่ึงบางสถาบนัเรยีกกนัในนาม
ของ “โคก-หนอง-นา-โมเดล”  หากมเียาวชนสนใจจะทำาแต่ไม่มท่ีีดินและ
ความรู้ทางด้านนี้มาก่อน เขาจะต้องเริ่มอย่างไร จะใช้ทุนก้อนใหญ่ขนาด
ไหน จะไปหาทุนได้จากใครและจะทำาตามขัน้ตอนอย่างไรจงึจะดำาเนนิชวีติ
อยู่ได้อย่างมั่นคง  ศูนย์ฯ อาจให้ลงมือทำาในที่ดินของศูนย์ฯ  ในกรณีนี้  
ต้องคิดค่าเช่าตามราคาตลาด  การวิจัยต้องมองอย่างครอบคลุมจากวัน
เริ่มต้นไปจนถึงวันแก่เฒ่าว่าเขาจะเลี้ยงครอบครัวและตัวเองได้ตลอด
หรือไม่ และจะทำาอย่างไรกับที่ดินที่เขาเป็นเจ้าของ หากขาดทายาทที่จะ
รับทำาเกษตรกรรมต่อไป

เป้าหมายหลักของการวิจัยเพื่อพัฒนาภูมิปัญญาอยู่ที่การมี
ทางเลือกหลายอย่างและการประหยัด ซึ่งจะเพิ่มโอกาสให้การพัฒนา
ประสบความก้าวหน้าอย่างยั่งยืน

พระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ มีข้อความตอนหนึ่งว่า “กิจการแบบนี้ก็
เคยแนะน�าหน่วยทหารบางหน่วยให้เขาท�าโรงส ีและสนับสนนุเกษตรกรที่
อยูร่อบๆ  กองทหารนัน้กด็มูคีวามสขุ  ท่ีนคิมต่างๆ มนีคิมทีป่ระจวบฯ บ้าง  
ที่ภาคใต้บ้าง และที่อื่น เขามีโรงสีและท�าให้การซื้อข้าวขายข้าวนั้นเป็นที่
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พอใจของผู้ขายและผู้ซื้อ  ก็เคยได้แนะน�าบริษัทใหญ่ๆ ให้ท�าแบบนี้  ก็ไม่
ทราบว่าท�าหรอืไม่ท�า  แต่ว่าถ้าท�าอย่างทีก่องทหารและนคิมสร้างตนเอง
ท�า ก็สามารถที่จะประหยัดและมีกิน  การตั้งโรงสีก็ย่อมต้องมีการลงทุน  
การเพาะปลูกผลิตข้าวหรือผลิตส่ิงของทางเกษตรก็ต้องมีการลงทุน  จะ
เอาเงนิลงทนุมาจากไหน  ก็นกึว่าผูท้ีม่จิีตใจกศุลกส็ามารถทีจ่ะสนบัสนนุ  
อย่างมีพ่อค้าบางคนเขาก็บริจาคเงินเพื่อสนับสนุนกิจการที่ท�าอยู่”

พระราชดำารัสนีต้คีวามหมายได้ว่า พระองค์ทรงมองเหน็บทบาท
อนัสำาคญัยิง่ของท้ังกองทัพและภาคเอกชน  กองทพัมท่ีีดนิหลายล้านไร่ซึง่
ส่วนหนึ่งใช้ไปในทางสนับสนุนสวัสดิการของทหารเอง เช่น สนามกอล์ฟ  
และบางส่วนยังไม่มีการก่อสร้างถาวร  ในขณะเดียวกัน ในภาคเอกชนมี
บคุคลซึง่มทีีด่นินบัแสนไร่ หรอือาจซือ้ทีด่นิแปลงขนาดใหญ่ได้เนือ่งจากมี
ทนุ  ประเดน็ทีน่่าจะพจิารณาคอื ทัง้สองจะนำาร่องในการจดัตัง้ศนูย์ปฏบิติั
ภูมิปัญญาชาติไทยได้หรือไม่  อาจจะเป็นต่างคนต่างทำา หรืออาจร่วมมือ
กันทำาในช่วงนำาร่อง  ทหารมีทั้งท่ีดินและแรงงานในรูปของทหารเกณฑ์  
คนหนุ่มเหล่านี้ควรมีโอกาสฝึกงานในศูนย์ฯ ให้เรียนรู้อย่างแตกฉานใน
ด้านการนำาแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำาวันหลังพ้น
จากประจำาการไปแล้ว  ส่วนภาคเอกชนมีศักยภาพในด้านการบริหาร
จัดการองค์กรธุรกิจ  

ฉะนั้น การร่วมมือกันอาจออกมาในรูปของความร่วมมือกัน
ระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่งรัฐบาลเสนอให้เรียกว่า “โครงการ
ประชารัฐ”   แนวคิดนี้หากทำาตามอุดมการณ์อย่างจริงจัง การพัฒนา
ภูมิปัญญาเดิมเพ่ือเสริมภูมิคุ้มกัน อันเป็นปัจจัยสำาคัญของการพัฒนา
แบบยั่งยืน จะประสบความสำาเร็จแน่นอน
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๙
ปัจฉิมบท

 เมื่อวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๐ วุฒิสภาอเมริกันลงคะแนนเป็น
เอกฉันท์ผ่านร่างมติในหัวข้อ “ขอเทิดพระเกียรติและน้อมรำาลึกถึง
ชีวิตอันน่ามหัศจรรย์ ความเป็นผู้นำาอันแน่วแน่ และการครองราชย์
ด้วยความโดดเด่นเป็นเวลา ๗๐ ปีของพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาภูมิพลอดุลยเดช”  มตินี้อ้างถึงเหตุการณ์และพระราชกรณียกิจ 
๑๗ เรื่อง รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณท่ีพระองค์ทรงมีต่อพสกนิกร 
ทุกหมู่เหล่าอย่างเท่าเทียมกัน  ทรงยึดมั่นในการเป็นแบบอย่างทางด้าน
ศีลธรรมจรรยา  ทรงมานะอุตสาหะยอมสละพระวรกายเพื่อหาทางให้
ชาวไทยได้มีความเป็นอยู่แบบสุขกายสบายใจและพัฒนาเมืองไทยไปสู่
ความยั่งยืน  ความสำาเร็จในหลากหลายด้านของพระองค์เป็นที่รับรู้กัน
อย่างกว้างขวาง  เมือ่ปี ๒๕๔๙ องค์การสหประชาชาตจิงึทลูเกล้าฯ ถวาย
รางวัลการพัฒนามนุษย์และเทิดพระเกียรติพระองค์ว่าเป็น “กษัตริย์นัก
พัฒนา”  ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลกได้
น้อมเกล้าฯ ถวาย “รางวัลการเป็นผู้นำาโลก” แด่พระองค์

 วุฒิสภาอเมริกันมีสมาชิก ๑๐๐ คนซึ่งเป็นตัวแทนของ ๕๐ รัฐ 
รัฐละ ๒ คน  ในจำานวน ๑๐๐ คนนี้ คงมีไม่กี่คนที่ตระหนักอย่างถ่องแท้
ว่า การดำาเนินชีวิตตามแนวคิด “ความฝันแบบอเมริกัน” (American 
Dream) จะไม่นำาไปสู่ “การพัฒนาแบบยั่งยืน” ท้ังนี้ เพราะความฝัน
นั้นวางอยู่บนฐานของการบริโภคและการใช้ทรัพยากรโลกแบบเพ่ิมข้ึน
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อย่างต่อเนื่อง ในขณะที่ทรัพยากรร่อยหรอลงทุกวัน  จริงอยู่ข้อมูลระบุ
ว่าชาวอเมริกันราวร้อยละ ๒๕ ตระหนักว่าการบริโภคแบบนั้นจะไม่นำา
ไปสู่ความยั่งยืน แต่ในขณะเดียวกันชาวอเมริกันส่วนใหญ่ยังไม่ตระหนัก  
ฉะน้ัน นโยบายของรฐับาล ซึง่ส่วนหนึง่ต้องผ่านการเหน็ชอบของวฒุสิภา 
เพราะสหรัฐอเมริกาใช้ระบอบประชาธิปไตย จึงยังเป็นไปในทางไม่ยั่งยืน

 รฐับาลทัว่โลกพากนัเดินตามหลักการพัฒนาของชาวอเมริกัน อัน
เป็นการอิงแนวคิดเศรษฐกิจกระแสหลักโดยไม่ตระหนักว่า นั่นเป็นการ
เดินเข้าสู่ความไม่ย่ังยืน ไม่ว่ารัฐบาลเหล่านั้นจะใช้ระบอบประชาธิปไตย
หรือใช้แนวเผด็จการ  ประเทศที่ใช้ระบอบประชาธิปไตยต้องฟังเสียง
ประชาชนส่วนใหญ่ซึ่งยังมองไม่เห็นภาพกว้างของการเดินไปสู่ความไม่
ยัง่ยนื  ส่วนประเทศท่ีมรีฐับาลแนวเผดจ็การ ผูน้ำามกัฉ้อฉลจงึสนใจเฉพาะ
ในการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตนในระยะสัน้  การจะเหน็ผูน้ำาจำาพวกนี้
ดำาเนินนโยบายที่จะนำาไปสู่ความยั่งยืนย่อมเกิดขึ้นยากมาก

 ในสภาวการณ์ทีร่ฐับาลยงัไม่ด�าเนนินโยบายให้การพฒันาเดนิ
ไปในแนวยั่งยืนนี้ ภาระจึงตกอยู่ที่บุคคลในฐานะเอกชนผู้รู้แจ้งและ
ตระหนกัว่าการพัฒนาแบบยัง่ยืนจะต้องมาจากการด�าเนนิชีวติในแนว
ใหม่ซึง่มใิช่การบริโภคเพ่ิมขึน้อย่างต่อเนือ่งแบบไร้เพดาน หากเป็นการ
ด�าเนินชีวิตตามแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

นอกจากจะไม่รอนโยบายของรัฐบาลแล้ว ผู้รู้แจ้งจะต้องไม่รอ
เทคโนโลยีใหม่ให้พาไปสู่ความยั่งยืนอีกด้วย ทั้งนี้ เพราะประวัติของ
วิวฒันาการด้านเทคโนโลยชีีช้ดัว่า เทคโนโลยมีข้ีอจำากดั ซำา้ร้ายยงัมกัพก 
คำาสาปตดิมาด้วย  ในขณะนี ้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยชีวีวศิวกรรมกำาลงั
นำาโลกเข้าสูค่วามเปลีย่นแปลงใหญ่หลวงแบบก้าวกระโดดคร้ังท่ี ๔  แต่ในด้าน
ของการเดนิเข้าสูค่วามยัง่ยนื การเปลีย่นแปลงครัง้นีจ้ะไม่มคีวามแตกต่าง 
อย่างไรกบัความเปลีย่นแปลงใหญ่หลวงครัง้ที ่๓ ซ่ึงเกดิจากเทคโนโลยดิีจทิลั  
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อานภุาพของเทคโนโลยดีจิทัิลส่งผลให้โลกเกดิสภาพไร้พรมแดน 
เนื่องจากชาวโลกโดยทั่วไปอาจเข้าถึงข่าวสารข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว  การ
เข้าถงึข่าวสารข้อมลูได้แบบนีม้นีกัวชิาการบางคนมองว่าจะทำาให้ชาวโลก
โดยทั่วไปเข้าใจในสภาวการณ์ต่างๆ อย่างทัดเทียมกัน  นั่นจะเป็นการ
ช่วยให้การตัดสินใจเหมาะสมและทุกสังคมจะพัฒนาไปสู่ความยั่งยืน  
มุมมองนี้ถูกนำามาเสนอไว้ในหนังสือขายดีที่สุดเล่มหนึ่งเมื่อปี ๒๕๔๘ ชื่อ  
The World Is Flat  นัยหนึ่งของคำาว่า “โลกแบน” ตามคำาแปลของชื่อ
หนังสือได้แก่ ต่อไปนี้การพัฒนาจะลื่นไหลไปได้อย่างดีเนื่องจากชาวโลก
จะไม่มีอุปสรรคขวางหน้าอีกต่อไป

หลงัจากทีห่นงัสอืเล่มนีพ้มิพ์ออกมาเป็นเวลา ๓ ปี สหรฐัอเมรกิา
ประสบปัญหาร้ายแรงมากจากวกิฤตเิศรษฐกจิ  วกิฤตินัน้ก่อให้เกดิปัญหา
จากปฏิกิริยาลูกโซ่ที่แพร่กระจายไปทั่วโลกอย่างรวดเร็ว ประหนึ่งว่าโลก
ใบน้ีมีลักษณะแบนตามชื่อของหนังสือดังกล่าว  สหรัฐอเมริกาพยายาม
แก้ปัญหาด้วยมาตรการทุกอย่างที่มีอยู่ในตำาราของวิชาเศรษฐศาสตร์
กระแสหลัก  ปรากฏว่า นอกจากผลจะไม่เป็นไปตามคาดแล้ว ยังเสริม
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ฐานของการก่อให้เกิดปัญหาใหญ่หลวงต่อไปในอนาคตอีกด้วย นั่นคือ 
ความเหลือ่มลำา้ระหว่างคนรำา่รวยซึง่เป็นกลุม่เลก็ๆ กบัประชาชนส่วนใหญ่ 
เลวร้ายขึ้นมาก  ประเด็นนี้นักเศรษฐศาสตร์ชั้นแนวหน้านำาผลการศึกษา
มาเสนออย่างต่อเนื่องโดยมีหนังสือสองเรื่องที่ได้รับความสนใจอย่าง 
กว้างขวางที่สุดคือ เรื่อง Capital in the Twenty-First Century ของ
โธมสั แพเคตต ิ(Thomas Piketty) ซึง่แปลจากภาษาฝร่ังเศสเมือ่ปี ๒๕๕๗ 
และ The Price of Inequality ของนักเศรษฐศาสตร์รางวัลโนเบล  
โจเซฟ สติกลิตซ์ ซึ่งพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๘

เป็นที่น่าสังเกตว่า หลังจากพิมพ์ออกมาเป็นภาษาอังกฤษ 
ไม่นาน เรื่อง Capital in the Twenty-First Century ได้รับความสนใจ
จากผูอ่้านเกนิความคาดหมายของวงการหนงัสือและวงการเศรษฐศาสตร์  
ตามธรรมดา หนังสือเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์จะขายยากเนื่องจากผู้อ่าน
มักมองว่าเป็นเรื่องหนักจนอ่านไม่สนุก  แต่หลังจากพิมพ์ออกมาไม่นาน 
ปรากฏว่ายอดขายของเรื่องนี้สูงแบบถล่มทลาย จนภายในเดือนเดียวขึ้น
ทำาเนียบของหนังสือพิมพ์นิวยอร์กไทมส์ในตำาแหน่งหมายเลขหน่ึงของ
หนังสือสารคดีปกแข็ง  หนังสือได้รับการแปลเป็นหลายภาษาและข้อมูล
เมื่อเดือนมกราคม ๒๕๕๘ บ่งว่า ยอดขายจากภาษาฝรั่งเศส อังกฤษ จีน 
และเยอรมัน รวมกันถึง ๑.๕ ล้านเล่ม

มาตรการทางเศรษฐกิจที่ออกมาจากแนวคิดตลาดเสรีกระแส
หลักส่งผลให้ความเหลื่อมล�้าเพิ่มขึ้นด้วย ๒ ปัจจัยหลักๆ คือ 

• ในระบบตลาดเสรี ผู้เป็นเจ้าของและผู้เข้าใจเทคโนโลยีใหม่มัก
สร้างความมัง่คัง่ได้อย่างรวดเรว็  บลิ เกตส์และมาร์ค ซักเคอร์เบร์ิกพร้อม
ด้วยมหาเศรษฐีใหม่อีกหลายสิบคนรำ่ารวยด้วยปัจจัยนี้ 

• การเข้าถึงอำานาจทางการเมือง  กลุ่มมหาเศรษฐีมักมีเครือข่าย
ในวงการเมอืงและเข้าถึงอำานาจได้ง่ายกว่าประชาชนทัว่ไป  การเข้าถงึนัน้
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นำาไปสูก่ารออกแบบนโยบายทีส่่งผลให้คนกลุ่มนีม้โีอกาสได้ส่วนแบ่งทาง
เศรษฐกิจสูงขึ้นอีก  

เนื่องจากระบบตลาดเสรีมีปัญหา จึงมีการเสนอบ่อยๆ ให้
สังคมโลกใช้ระบบอื่น  แต่ประวัติศาสตร์ได้ช้ีชัดแล้วว่า ระบบอื่นใช้ 
ไม่ได้ ท�าให้เราต้องใช้ระบบตลาดเสรี เน่ืองจากระบบน้ีสะท้อน
ธรรมชาติธาตุแท้ของมนุษย์เรา  อย่างไรก็ดี จะต้องเป็นระบบตลาด
เสรีที่มีความพอประมาณเป็นตัวปิดกั้นความสุดโต่ง

ความเหลื่อมลำ้ากำาลังผลักดันให้เกิดปรากฏการณ์อย่างน้อย 
 ๒ ด้าน นั่นคือ (๑) ความแตกแยกภายในประเทศที่นับวันจะเข้มข้นจน
ในที่สุดจะส่งผลให้การพัฒนาต้องหยุดชะงัก และ (๒) การหันหลังให้แก่
การตดิต่อค้าขายซึง่เป็นหวัใจของกระบวนการโลกาภิวตัน์  ตัวอย่างสำาคญั
ในช่วงเวลาก่อนและหลังวันสวรรคตของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ได้แก่ ชาว 
สหราชอาณาจกัรลงคะแนนให้ประเทศของตนออกจากสหภาพยโุรป และ
ชาวอเมรกินัเลือกนายโดนลัด์ ทรมัป์เป็นประธานาธบิดี เพราะเขามจีดุยนื
ในด้านการลดการตดิต่อค้าขายกบัต่างประเทศ  ปรากฏการณ์แนวนีก้ำาลงั
มีเพิ่มขึ้นเกือบทั่วโลก  

นั่นหมายความว่า การหวังพึ่งการค้าขายมากข้ึนเพื่อพัฒนา
ประเทศจะน�าไปสู่การเพิ่มความเสี่ยงจนเกิดปัญหาสาหัสได้ง่าย

เนื่องจากระบบตลาดเสรีเอื้อให้เกิดทั้งความรำ่ารวยในคนกลุ่ม
เล็กๆ และความเหลื่อมลำ้าสูง จึงเกิดคำาถามตามมาเสมอว่า จะทำาอย่างไร
ต่อไปโลกจึงจะพัฒนาได้แบบยั่งยืน  สำาหรับทางด้านนโยบาย คำาตอบ
คือ ใช้ระบบภาษีที่จูงใจให้จำากัดการบริโภคเกินพอดีเป็นมาตรการหลัก  
แต่เน่ืองจากยังไม่มีรัฐบาลใดต้องการใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นฐานของนโยบาย เราจึงต้องมองไปท่ีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมด้วย
ความสมัครใจในระดับบุคคลของภาคเอกชนเอง  เร่ืองนี้มีตัวอย่างใน 
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ต่างประเทศและในเมอืงไทยท่ีอาจนำามาประยกุต์ได้จำานวนมาก  ตัวอย่าง
ทัง้หลายชีบ่้งว่า ทัง้ชาวไทยและชาวโลกตระหนกัเร่ืองความสำาคญัของการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในจำานวนที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ในสหรฐัอเมรกิา ทางด้านวชิาการ นกัเศรษฐศาสตร์ชัน้นำาซึง่เคย
ยดึแนวคดิเศรษฐกจิกระแสหลกัเป็นสรณะเริม่มองเหน็ทางตนัและหนัมา
มองแนวคดิของผูอ้ืน่มากข้ึนอย่างต่อเนือ่ง  ดังทีอ้่างถงึในบทที ่๓ หนงัสือ
เรื่อง The Price of Civilization ของเจฟฟรี่ แซคส์ เป็นตัวชี้บ่งที่ดีที่สุด  
การที่เขาเสนอว่า ปัญหาของโลกต้องแก้ด้วยทางสายกลางอย่างมีสตินั้น
วางอยู่บนฐานเดียวกันกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง

ในด้านการปฏิบัติ ชาวอามิชเป็นกลุ่มที่มีความโดดเด่นที่สุด  
นอกจากนั้น มีชาวอเมริกันอีกจำานวนมากซึ่งมองเห็นความจำาเป็นที่
จะต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายและใช้
ทรัพยากรตามความจำาเป็นเท่าน้ัน  ด้วยเหตุน้ี กิจการที่มุ่งเน้นด้านการ
ขายสินค้าซึ่งมาจากกระบวนการผลิตแนวอินทรีย์พร้อมกับพยายามลด
ผลกระทบต่อระบบนเิวศจงึกำาลงัขยายออกไปอย่างรวดเร็ว  นอกจากนัน้  
ชาวอเมริกันจำานวนมากขึ้นยังเริ่มดำาเนินชีวิตตามแนวคิดจำาพวกมุ่งเน้น
การประหยัดทรัพยากรอีกด้วย  แนวคิดหลายอย่างเกิดในต่างประเทศ 
เช่น เรื่อง “อาหารจานช้า” (Slow Food) ซ่ึงเกิดในอิตาลี  เรื่อง  
“เมืองเปลี่ยนผ่าน” (Transition Towns) ซึ่งเกิดในอังกฤษ และเรื่อง 
“หมู่บ้านนิเวศ” (Ecovillages) ซึ่งได้รับการสนับสนุนอย่างกว้างขวาง
และจริงจังเป็นครั้งแรกในเดนมาร์ก  

ในทำานองเดียวกัน มีการเคลื่อนไหวในออสเตรเลียโดยการ
ตั้งสถาบันเพื่อเผยแพร่แนวคิดเรื่องการดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายชื่อ 
Simplicity Institute  ผู้ก่อตั้งสถาบันจะได้แนวคิดเรื่องการดำาเนินชีวิต
แบบเรียบง่ายจากไหนไม่เป็นที่ประจักษ์อย่างแจ้งชัด  เนื่องจากชาว
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ออสเตรเลยีและชาวสกอตมภีมูหิลงัทางการศึกษาและวฒันธรรมร่วมกัน
อย่างใกล้ชิด เป็นไปได้ว่าพวกเขาได้มาจากอะดัม สมิธ ผู้เป็นต้นคิดและ
รู้จุดอ่อนของระบบตลาดเสรี  ย้อนเวลาไปเกือบ ๒๕๐ ปี อะดัม สมิธ  
มีโอกาสสร้างความรำ่ารวยได้สูงมากจากการเป็นนายด่านศุลกากร  แม้
รายได้ที่อาจเกิดขึ้นนั้นจะเอื้อให้เขาดำาเนินชีวิตแบบหรูหราได้  แต่เขา
กลับเลือกดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่ายโดยไม่มุ่งสร้างความรำ่ารวยด้วย 
การกระทำาความฉ้อฉลใดๆ  นอกจากนั้น เขายังใช้เวลาหมดไปกับการ
ศึกษาหาความรู้จนมีความแตกฉานในหลายด้าน รวมทั้งด้านจริยธรรม
ซึ่งเขามองว่ามีความสำาคัญยิ่งอีกด้วย    

เมื่อปี ๒๕๕๙ ผู้ร่วมเคลื่อนไหวในการก่อตั้งสถาบัน Simplicity 
Institute ได้พมิพ์หนังสือช่ือ Sufficiency Economy ซึง่เป็นคำาทีใ่นหลวง
รัชกาลที่ ๙ ทรงตั้งให้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  หนังสือเกิดจาก
การรวมบทความของเขาเกี่ยวกับการดำาเนินชีวิตแบบเรียบง่าย  แต่ไม่มี
บทความใดที่เกี่ยวเนื่องกับแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงโดยตรง หรือ
แม้แต่ชื่อ Sufficiency Economy ตั้งแต่เริ่มต้น  ก่อนรวมบทความเป็น
หนังสือ ผู้แต่งได้เปลี่ยนชื่อบทความบทหนึ่งของเขาเป็น Sufficiency 
Economy  เขาจัดให้บทความนี้เป็นบทเอก จึงตั้งชื่อหนังสือตามชื่อใหม่
ของบทความ  หนงัสอืเล่มนีไ้ม่มกีารอ้างถงึว่าในหลวงรัชกาลที ่๙ ของเรา
ทรงให้กำาเนิดคำาว่า Sufficiency Economy  

เรือ่งการตัง้ชือ่ของหนงัสอืเล่มนีช้ีช้ดัว่า ชาวต่างประเทศยอมรับ
ว่าในทางวชิาการ มแีนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิพอเพยีงเป็นท่ีประจกัษ์แล้ว แม้
ต�าราวิชาเศรษฐศาสตร์ทั่วไปจะยังไม่พูดถึงก็ตาม

นอกจากสถาบันนี้ มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการและการ
เป็นผูน้ำาชาวออสเตรเลยีทีศ่รทัธาในแนวคดิเร่ืองเศรษฐกจิพอเพียง  พวก
เขากำาลังพยายามนำาไปเผยแพร่  ตัวอย่างสำาคัญได้แก่การเข้าร่วมกับ
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สถาบันการพัฒนาแบบยั่งยืนและมูลนิธิมั่นพัฒนาสนับสนุนการศึกษา
และจัดเสวนาเสริมด้วยการพิมพ์หนังสือออกมาเมื่อปี ๒๕๕๙ เรื่อง 
Sufficiency Thinking: Thailand’s Gift to an Unsustainable World

สำาหรับในเมืองไทย การเคล่ือนไหวท้ังในระดับบุคคลและใน
ระดับองค์กรเอกชนเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง  การเคลื่อนไหวเหล่านี้มีส่วน
ที่ยึดการตีความคำาสอนของศาสนาเป็นหลักตามแนวของชาวอามิชรวม 
อยู่ด้วย เช่น การดำาเนินชีวิตตามแนวคิดบุญนิยมของสำานักสันติอโศกซึ่ง
มีเครือข่ายของผู้ปฏิบัติกระจัดกระจายอยู่ในทุกภาคของประเทศ  การ
บรโิภคอาหารมงัสวริตัติามแนวของสนัตอิโศกมผีลดสีงูในด้านการพทิกัษ์
ระบบนเิวศ ทัง้นี ้เพราะการวิจัยได้ข้อสรปุแน่นอนแล้วว่า การผลติเนือ้สตัว์
ต้องใช้ทรัพยากรสูงพร้อมกับมีผลกระทบสูงต่อสิ่งแวดล้อม  นอกจากนั้น 
การรับประทานอาหารจำาพวกเนื้อแดงยังมีผลกระทบต่อสุขภาพอีกด้วย  
ซำา้ร้าย เมือ่เจบ็ป่วยจากการรับประทานอาหารจำาพวกเนือ้สตัว์มากเกนิไป  
การรักษาพยาบาลต้องใช้ทรัพยากรเพิ่มขึ้นอีกทอดหนึ่ง  ส่วนในด้านที่ 
ไม่อิงศาสนา การเคลื่อนไหวมีอยู่ทั่วไปเช่นกัน จากการทำาเกษตรกรรม
แบบอนิทรย์ีและการบรโิภคมงัสวริตัอิย่างเคร่งครดั ไปจนถงึการเผยแพร่
ความรู้และแนวปฏิบัติเหล่านั้นให้เป็นวิทยาทานแก่ผู้อื่น 

อนึ่ง เนื่องจากระบบตลาดเสรีเอื้อให้เกิดมหาเศรษฐีอย่างต่อ
เนื่อง  หลังเป็นมหาเศรษฐี มีกลุ่มบุคคลท่ีแสดงพฤติกรรมจำาพวกบ่งชี้
ว่า “พอ”  พวกเขาจึงไม่บริโภคเพิ่มขึ้นต่อไปแบบไร้เพดาน  ตรงข้าม 
พวกเขาสละทรัพย์สินเป็นทานเพื่อช่วยเหลือผู้อื่น หรือให้คืนแก่สังคม  
พฤติกรรมทำานองนี้มีอยู่ในมหาเศรษฐีอเมริกันมานานแล้ว  ย้อนไปใน
ยุคท่ีการอุตสาหกรรมนำาเศรษฐกิจโลก มีมหาเศรษฐีที่รำ่ารวยมากจาก
การทำาโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่บริจาคทรัพย์สินจำานวนมหาศาล
ให้แก่กจิการช่วยเหลอืผูอ้ืน่  ตวัอย่างทีมั่กได้รับการอ้างถงึว่าโดดเด่นเป็น
พิเศษบ่อยๆ ได้แก่ มหาเศรษฐีแอนดรูว์ คาร์เนกี (Andrew Carnegie)  



๒๒๐

ผู้รำ่ารวยจากการทำาอุตสาหกรรมเหล็กกล้าและได้รับการจัดว่ารำ่ารวย
ที่สุดคนหนึ่งในประวัติศาสตร์  เขาบริจาคทรัพย์สินราวร้อยละ ๙๐ เพื่อ 
ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์

ในปัจจุบัน ตัวอย่างในแนวนั้นได้แก่มหาเศรษฐีอันดับต้นๆ  
ของโลก คอื บิล เกตส์และคณะ  บิล เกตส์ เป็นตัวอย่างอนัโดดเด่นทัง้ด้าน
การประดษิฐ์คดิค้นเทคโนโลยใีหม่ทีน่ำาไปสู่ความรำา่รวยอย่างรวดเรว็และ
ในด้านการคืนความรำ่ารวยนั้นให้แก่สังคม เพราะเขาพอแล้วในด้านการ
บริโภคและการใช้ทรัพยากรโลกเพ่ือตัวเอง  นอกจากนั้น บิล เกตส์ ยัง
เป็นตัวอย่างในด้านศึกษาหาความรู้อยู่ตลอดเวลาอีกด้วย  เขาต้องการรู้ 
เท่าทันความเปลี่ยนแปลงของโลกและใช้ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี
อย่างมปีระสทิธภิาพแก้ปัญหา  อย่างไรกด็ ีเขามไิด้ศกึษาเพือ่แสวงหาความ
รำ่ารวยเพิ่มขึ้น หากเพื่อหาทางเพิ่มประสิทธิภาพในการช่วยเหลือผู้อื่น   
เขาเกษียณตวัเองจากงานบรหิารกจิการเพือ่แสวงหากำาไรในบรษิทัของเขา
ตัง้แต่ปี ๒๕๔๙ เมือ่เขามอีายเุพยีง ๕๑ ปี ท้ังนี ้เพ่ือทุ่มเทเวลาให้กบัการใช้
ทรัพย์สมบัติกองมหึมาเพื่อช่วยแก้ปัญหาของชาวโลก  เขาทุ่มเททั้งกำาลัง
ทรัพย์และกำาลังปัญญาเข้าช่วยในหลายด้าน รวมทั้งด้านการศึกษา ด้าน
การผลติอาหาร และด้านสขุภาพ  เขาได้ให้คำามัน่สัญญาว่า จะเกบ็ทรัพย์สิน
ไว้เพียงร้อยละ ๕ เท่านั้น  ส่วนที่เหลือซึ่งนับเป็นหลักล้านล้านบาท 
จะบริจาคเพื่อช่วยเหลือชาวโลก

บิล เกตส์ มีกัลยาณมิตรสำาคัญชื่อวอร์เรน บัฟเฟตต์ (Warren 
Buffett) ซึ่งรำ่ารวยเป็นอันดับสองของโลกรองจากเขา  วอร์เรน บัฟเฟตต์ 
เริ่มบริจาคทรัพย์สินจำานวนมากเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์แล้วและส่วน
ใหญ่มอบให้บิล เกตส์บริหารจัดการ  ยิ่งกว่านั้น เขาได้ให้คำามั่นสัญญาว่า
จะเก็บทรัพย์สินไว้เพียงร้อยละ ๑ เท่านั้น  ส่วนอีกร้อยละ ๙๙ จะบริจาค
เพื่อกิจการช่วยเหลือผู้อื่น
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บิล เกตส์ และ วอร์เรน บัฟเฟตต์เชื่อมั่นในความถูกต้องของ
ตนเองสูง  เมื่อปี ๒๕๕๓ ทั้งสองจึงเร่ิมชักชวนบรรดามหาเศรษฐีให้เข้า
ร่วมบริจาคเพื่อช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ โดยการลงนามให้คำามั่นสัญญาว่า
จะบริจาคไม่ตำ่ากว่ากึ่งหน่ึงของทรัพย์สิน  ส่วนการบริจาคจะเริ่มเม่ือตน
ยังมีชีวิตอยู่ หรือหลังจากนั้นก็ได้  ข้อมูลล่าสุดบ่งว่า มีมหาเศรษฐีร่วม
ลงชือ่ให้คำามัน่สญัญาแล้ว ๑๕๘ ครอบครัว ซ่ึงมทีรัพย์สินรวมกนัไม่ตำา่กว่า  
๗.๓ แสนล้านดอลลาร์ หรอืกว่า ๒๕๐ ล้านล้านบาท  รายชือ่และข้อมลูล่าสุด 
เกี่ยวกับโครงการนี้มีอยู่ในเว็บไซต์ https://givingpledge.org

มหาเศรษฐีที่เข้าร่วมโครงการมาจากหลากหลายอาชีพและ
มองว่าตนมีโอกาสดีกว่าผู้อื่นจึงต้องการคืนส่วนหนึ่งของทรัพย์สินให้แก่
สังคม  ตัวอย่างแบบนี้เศรษฐีทั่วโลกทำาตามได้  ส่วนเศรษฐีไทยที่สำานึกใน 
พระมหากรณุาธคิณุอนัล้นพ้นของในหลวงรชักาลท่ี ๙ อาจตัง้ตวัเป็นผูน้ำา
ได้อย่างเต็มภาคภูมิ ทั้งนี้ เพราะแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงถือกำาเนิด
ในเมืองไทยด้วยพระเมตตาและพระอัจฉริยภาพของพระองค์

เศรษฐีไทยนอกจากจะมีทุนในรูปของทรัพย์สินแล้ว ยังมีทุน
อีกชนิดหนึ่งซึ่งอาจเรียกว่าทุนทางสังคมอีกด้วย นั่นคือ พวกเขามักได้
รับความเคารพนับถือในวงกว้างและเป็นแบบอย่างที่สมาชิกในสังคม
จำานวนมากเฝ้าดูและหวังเดินตาม  ฉะน้ัน การแสดงความเพียงพอออก
มาให้เห็นเป็นท่ีประจักษ์จะเพิ่มนำ้าหนักให้แก่สิ่งต่างๆ ที่พวกเศรษฐีทำา
เพื่อนำาสังคมไปสู่ความยั่งยืน  อย่างไรก็ดี ณ วันนี้ดูจะยังไม่มีเศรษฐีไทย
ทีเ่ป็นตวัอย่างให้สงัคมชืน่ชมและเหน็คล้อยตามในแนวของบลิ เกตส์ และ 
วอร์เรน บัฟเฟตต์

นอกจากกลุ่มเศรษฐีแล้ว สังคมไทยยังมีกลุ่มที่มีทุนทางสังคม
โดยอาชีพ หรือการดำารงชีวิตรวมอยู่อีกด้วย ได้แก่ ครู แพทย์ พระ 
และดารา  บุคคลใน ๔ กลุ่มนี้มีทุนทางสังคมเบื้องต้นในแง่ที่มักได้รับ 
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ความเคารพนบัถืออย่างกว้างขวางเพราะสถานะของตน หรอืมคีนจำานวน
มากเฝ้ามองและพยายามทำาตาม  พวกเขาจึงอาจมีบทบาทสูงกว่าอาชีพ
หรือการดำาเนินชีวิตแนวอื่น ในการนำาสังคมไทยไปสู่ความยั่งยืนผ่านการ
ใช้แนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  

ส�าหรับอาชีพครู มีข้อเสนอแนะเบื้องต้นว่าจะทำาอย่างไรอยู่ใน
หนงัสือ “ฝากภมูปัิญญาชาตไิทยไว้กบัครู”  ข้ันต่อไปกลุ่มครูอาจร่วมกนั 
ขยายเพื่อนำาไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง

ส่วนผู้อยู่ในกลุ่มของแพทย์ บางคนอาจศึกษามิติปรัชญาของ
แนวคิดเร่ืองเศรษฐกจิพอเพยีงให้เข้าใจอย่างทะลปุรโุปร่ง แล้วเสนอว่าจะ
ขยายออกไปอย่างไรสำาหรบัผูท้ีอ่ยูใ่นกลุม่ของตน  แพทย์เป็นผู้ท่ีได้รับการ
ยอมรับว่ามีความปราดเปรื่องเบื้องต้นและสติปัญญาสูงกว่าบุคคลทั่วไป  
ความจริงข้อนี้อาจตีความหมายต่อไปได้ในสองด้าน นั่นคือ 

• ความปราดเปรือ่งย่อมเอือ้ให้แพทย์เข้าใจแนวคดิเรือ่งเศรษฐกจิ
พอเพยีงได้ง่ายกว่าคนท่ัวไป  ความเข้าใจอาจนำาไปสูก่ารสนบัสนุนแนวทาง
แห่งความยั่งยืนจากการปฏิบัติตัวของแพทย์เองและจากการอธิบายให้ 
ผู้อื่นเข้าใจจนพร้อมปฏิบัติตาม 

• แพทย์อาจมองว่าตนโชคดีที่มีความปราดเปรื่องเบื้องต้นเหนือ
คนอ่ืน  ด้วยเหตุน้ี แพทย์จึงมีภาระผูกพันทางศีลธรรมที่จะต้องทำาอะไร
ในแนวให้คืนแก่สังคมมากกว่าคนอื่นด้วย

ส่วนพระในพุทธศาสนา ต้องแยกพระซึ่งบวชเพียงระยะสั้น
ตามประเพณีนิยมกับพระซึ่งบวชเป็นเวลานาน  พระในกลุ่มหลังน้ีควร
มีบทบาทต่างกับในปัจจุบันมากหากจะสนับสนุนเมืองไทยให้พัฒนาไปสู่
ความยั่งยืน ด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้  

• เนื่องจากแนวคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงอิงทางสายกลาง
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อันเป็นคำาสอนหลักของพุทธศาสนา  พระจึงน่าจะอธิบายให้ชาวบ้าน
เข้าใจได้หากพระแตกฉานในด้านคำาสอนของพระศาสดา  มองจากมุมนี้  
พระจึงจำาเป็นที่จะต้องศึกษาคำาสอนของพุทธศาสนาจนแตกฉาน

• พระมิใช่ผู้มีทุนทางสังคมเพราะห่มผ้าเหลืองเท่านั้น หากยัง
เป็นอภิสิทธิ์ชนในหลายด้านอีกด้วย  ด้านที่พระน่าจะตระหนักพร้อม
สำานึกมากที่สุดที่จะช่วยพาสังคมไปสู่ความยั่งยืนได้แก่ ความศรัทธาของ 
ชาวบ้านซึง่เมือ่มอีะไรจะนำาไปใส่บาตรแม้ลกูจะต้องอดกต็าม  พวกเขาทำา
เช่นนั้นเพราะมีความเชื่อว่า บุญท่ีได้จะส่งผลให้ชาติหน้ารำ่ารวยกว่าและ
มีความสุขกายสบายใจกว่าในชาตินี้  เมื่อชาวบ้านยอมเสียสละ พระควร
ตอบแทน  เริ่มด้วยการบอกชาวบ้านว่านั่นเป็นการทำาบุญแบบเข้าใจผิด   
การนำาสิง่ของทีม่องว่าดทีีส่ดุไปใส่บาตร ถวายเงนิพระ หรอืสละทรพัย์สนิ
ให้วัดสร้างสิ่งต่างๆ เพื่อหวังได้บุญเป็นค่าตอบแทนนั้น เป็นเสมือนการ
ซื้อบุญซึ่งเป็นการคิดท่ีผิด จึงไม่ควรทำา  ยิ่งพระกระทำาในทางตรงข้าม
จำาพวกชักชวนให้ทำาบุญแบบนั้นมากๆ ยิ่งเป็นการเห็นแก่ตัวและสร้าง
ความชั่วร้ายจากการอาศัยผ้าเหลืองดำารงชีพ  นอกจากนั้น พระจะต้อง
ไม่มีพฤติกรรมจำาพวกการใบ้หวย ทำาเสน่ห์ สะเดาะเคราะห์ ผูกดวง  
เป็นหมอดู สร้างวัตถุมงคลเป็นพุทธพาณิชย์ หรือทำาอบายมุขเสียเอง

ส่วนดาราในสาขาต่างๆ มีผู้ติดตามและพยายามเลียนแบบ
อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะเยาวชนท่ียังอยู่ในวัยอ่อนไหวสูง  เช่นเดียว
กับกลุ่มแพทย์ กลุ่มดาราอาจมองว่าตนโชคดีกว่าคนทั่วไปทั้งในด้านการ
มีรูปร่างหน้าตาดีและการมีพรสวรรค์ด้านการแสดงติดตัวมาตั้งแต่เกิด  
พวกเขาจึงมีภาระผูกพันทางศีลธรรมที่จะต้องให้คืนแก่สังคมมากกว่าคน
ทั่วไปด้วย  ในกรณีของดาราที่สามารถสร้างความรำ่ารวยได้ พวกเขาควร
ส่งคืนส่วนหนึ่งของทรัพย์สินสู่สังคมในแนวของเศรษฐีที่อ้างถึง  นอกจาก
นัน้ ยงัมกีารส่งคนืแก่สงัคมในด้านทีไ่ม่เป็นทรัพย์สินอกีด้วย เช่น การเป็น 
ต้นแบบที่ดีและการอาสาออกมาช่วยผู้อื่น  ยิ่งกว่านั้น ดาราควรลดการ



๒๒๔

ช้ีนำาสังคมทางด้านการฟุ้งเฟ้อต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านการแต่งกาย หรือ
การใช้ทรัพย์สินแบบไม่อั้นเพื่อแข่งขันกันเรื่องการมีและใช้สมบัติ เช่น 
รถยนต์ บ้าน และการเที่ยวเตร่

ในบรรดาผู ้มีทุนทางสังคมเบ้ืองต้นทั้ง ๔ กลุ ่ม ครูกับพระ
น่าจะร่วมมือกันได้อย่างมีประสิทธิภาพที่สุดเนื่องจากทั้งสองกลุ่มอยู่
กระจัดกระจายในชุมชนทั่วทุกหัวระแหง  นอกจากนั้น โรงเรียนจำานวน
มากยังตั้งอยู่ในเขตวัด หรือใกล้วัดอีกด้วย  ทั้งครูและพระจะต้องเข้าใจ
สภาวการณ์โลกอย่างแท้จรงิเกีย่วกบัการแย่งชงิทรพัยากรกนั การรกุราน
และความขัดแย้งรุนแรงท่ีกำาลังแผ่ขยายไปท่ัวโลก  บางส่วนของความ
ขัดแย้งรุนแรงอาจจะมองเห็น เช่น สงครามในย่านตะวันออกกลางและ
แอฟริกา  แต่ส่วนใหญ่จะไม่ปรากฏแก่สายตา ไม่ว่าจะเป็นการแทรกแซง
นโยบายให้นายทุนไทยและนายทุนต่างชาตไิด้รบัผลประโยชน์ หรอืการรบั
ความช่วยเหลือที่แฝงวาระซ่อนเร้นไว้  

ครูกับพระควรจะเพิ่มการเน้นยำ้าว่า เศรษฐกิจพอเพียงมิใช่เรื่อง
การกินน้อยๆ อย่างอดออม หรอืมเีท่าไรกนิเท่านัน้ หากเป็นการพึง่ตนเอง
ให้มากขึ้น ทั้งนี้ เพื่อลดโอกาสถูกผลกระทบสูงจากเหตุการณ์ภายนอก
ที่เราควบคุมมิได้  เรื่องน้ีมีอยู่ในหลักสูตรเกี่ยวกับการฝึกทักษะชีวิตให้
นักเรียนแล้ว  ส่วนพระคงจะต้องใส่ไว้ในเนื้อหาของการเทศนาและการ
สนทนาโดยทั่วไปทั้งในและนอกวัดกับญาติโยม 

เนื่องจากคนไทยส่วนใหญ่มิได้อยูใ่นกลุม่ที่มทีนุทางสงัคมสงูเช่น 
๔ กลุม่ดงักล่าว จงึเกดิคำาถามว่าพวกเขาควรจะมบีทบาทอย่างไร  คำาถาม
นี้อาจตอบได้จากหลายมุมมอง  ส�าหรับผู้ที่ส�านึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่ล้นเกล้าฯ รัชกาลที่ ๙ ทรงมีแก่แผ่นดินไทย ข้อควรพิจารณาน่าจะมี  
๓ อย่างคือ

(๑) ควรตระหนักว่าพระองค์ทรงเหลืออดกับความฉ้อฉลของ



๒๒๕

คนไทยจำานวนมากจนถึงกับทรงสาปแช่ง

ฉะนั้น สิ่งที่จะต้องไม่ทำาเสียเองคือ ความฉ้อฉล  ยิ่งกว่านั้น ยัง
จะต้องต่อต้านคนและกิจการท่ีมีความเกี่ยวพันกับความฉ้อฉลอีกด้วย   
วิธีการโดยท่ัวไปได้แก่การไม่ให้ความเคารพนับถือแก่คนเหล่านั้นและ 
หลีกเลี่ยงการสนับสนุนสินค้าและบริการของกิจการดังกล่าว

(๒) จงฟังพระราชดำารัสให้ “ได้ยิน” ซึ่งหมายถึงเข้าใจพร้อม
น้อมนำาไปปฏิบัติในการดำาเนินชีวิตประจำาวันอย่างถูกต้องและจริงจัง  

ตอนใกล้จบพระราชดำารัสปี ๒๕๔๐ พระองค์ตรัสตอนหนึ่ง
ว่า “ยังไม่ได้พูดถึงค�าที่เคยพูดทุกครั้งคือ ต้องสามัคคีกัน  ต้องไม่ปัดขา
กันมากเกินไป  แต่ว่าไม่ได้หมายความว่าจะต้องท�าแบบที่บางคนนึกจะ
ท�า  จะต้องให้ทุกคนมีโอกาสท�างาน ท�างานตามหน้าที่  เมื่อท�างานตาม
หน้าที่แล้วก็ต้องหวังดีต่อผู้อื่น  นี่เป็นหลักที่ส�าคัญ  ต้องท�างานด้วยการ
เห็นอกเห็นใจกันและท�าด้วยความขยันหมั่นเพียร  ท่ีพูดน้ีค่อนข้างจะ 
ซ�้าไปซ�้ามา แต่ไม่ทราบจะพูดอย่างไร”  และตอนใกล้จบพระราชดำารัส
เม่ือปี ๒๕๔๑ พระองค์ตรัสว่า “ขอให้ก�าลังใจนี้สะท้อนกลับไปถึง 
แต่ละคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม  ใครท�าอะไร 
มีหน้าที่อะไรก็ขอให้ท�าอย่างดีและช่วยกัน ร่วมมือกัน”  

พระองค์ทรงเน้นยำ้าเรื่องหน้าที่และความสามัคคีบ่อยมาก 
เน่ืองจากทรงตระหนักดีว่า สังคมไทยไม่ค่อยมีสิ่งที่นักวิชาการเรียกว่า 
“ทุนทางสังคม” ซึ่งในที่น้ีกว้างกว่าทุนทางสังคมของบุคคล ๔ กลุ่มท่ี
อ้างถึงแล้ว  ตัวอย่างของการมีทุนทางสังคมน้อยในมุมมองนี้ ได้แก่ (๑) 
ข้าราชการไม่ทำางานอย่างเตม็ทีเ่พ่ือประโยชน์ของส่วนรวมตามหน้าที ่แต่
กลับไปยึดผลประโยชน์ของตนเองเป็นที่ตั้ง  และ (๒) ประชาชนทำางาน
ตามกฎเกณฑ์ร่วมกนัไม่ได้นานก่อนจะแตกแยกกนัจนงานเสยี  ด้วยเหตนุี้  
การสหกรณ์และระบอบประชาธิปไตยในเมืองไทยจึงพัฒนาได้ช้ามาก  



๒๒๖

หากคนไทยฟังพระองค์ และ “ได้ยิน” พระองค์คงไม่ต้องตรัส
ซ�้าแล้วซ�้าอีก  

(๓) ตระหนักถึงพระปรมาภิไธยของพระองค์ นั่นคือ “ภูมิพล” 
หมายถึง “พลังแผ่นดิน”  

ความหมายนี้มองได้ว่ามีหลายนัย  สำาหรับบริบทของเศรษฐกิจ
พอเพียง เราควรมองว่าชาติไทยจะอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืนหรือไม่ยั่งยืน 
ขึน้อยูกั่บการปกปักรกัษาและรูจ้กัใช้แผ่นดนิไทยอย่างถกูต้อง  ประเดน็นี้
มิใช่การใช้เงนิจำานวนมหาศาลเพือ่การซ้ืออาวธุยทุโธปกรณ์และมกีองทพั
ขนาดใหญ่เพื่อป้องกันมิให้ต่างชาติรุกราน หากเป็นการไม่ขายที่ดิน
ให้นายทุนท่ีมักไร้คุณธรรมไม่ว่าจะเป็นนายทุนไทย หรือต่างชาติ และ 
ไม่ยอมให้ต่างชาตเิช่าระยะยาวจำาพวก ๙๙ ปีเดด็ขาด  ทัง้ในพระราชดำารสั 
ปี ๒๕๔๐ และปี ๒๕๔๑ มีเรื่องท่ีพระองค์ทรงมองเห็นความสำาคัญของ
การมีที่ดินโดยเฉพาะดินคุณภาพดี ทั้งนี้ก็เพื่อเอื้อให้คนไทยดำารงชีวิตอยู่
ได้แบบพอมีพอกินเป็นเบ้ืองต้นก่อนคิดทำาอย่างอื่น  การทดลองต่างๆ 
ของพระองค์เพื่อปรับคุณภาพดินและเพื่อใช้ที่ดินในแนวทฤษฎีใหม่ล้วน
มีเป้าหมายเดียวกัน  

ตรงข้ามกบัความพยายามของพระองค์ แนวโน้มทีผ่่านมา บ่งชีว่้า
เรายังมิได้ปกปักรักษา หรือใช้แผ่นดินอย่างถูกต้อง  ผืนแผ่นดินพังทลาย
จากการตดัต้นไม้จนเกดิการทำาลายป่า และใช้ทีด่นิในแนวทำาไร่เลือ่นลอย  
เราใช้สารเคมีมากเกินไปทำาให้คุณภาพของดินในพ้ืนที่เกษตรกรรมถูก
ทำาลายจนแม้แต่ไส้เดือนก็อยู่ลำาบาก  เกษตรกรรายย่อยพากันขายที่ดิน
ให้นายทุนใหญ่ท้ังไทยและต่างด้าว  ซำ้าร้ายรัฐบาลยังจะให้พวกเขาเช่า
ระยะยาวเกินความจำาเป็นด้วยเหตุผลทางการลงทุนอีกด้วย  การให้เช่า
แบบแทบผูกขาดนี้เปิดทางให้ผู้เช่าทำาอะไรในพื้นที่ก็ได้ ซึ่งจะมีผลร้ายใน
ระยะยาวโดยเฉพาะจากการกลบฝังสารพิษต่างๆ จากโรงงาน  



๒๒๗
เราเป็นเป้าหมายในการซือ้และการเช่าระยะยาวของชาวต่างชาติ

เช่นเดียวกับหลายประเทศ เพราะภูมิอากาศของเราเหมาะสมกับการทำา
เกษตรกรรมและเป็นศูนย์กลางของภูมิภาค  เนื่องจากชาวโลกที่เพิ่มขึ้น
อย่างไม่หยุดยั้งต้องการอาหาร นายทุนต่างชาติจึงออกไปกว้านซ้ือและ
ครอบครองที่ดินทั่วโลก  เมื่อเข้าไปครอบครองได้ก็มักขับไล่ชาวพื้นเมือง
ออกจากพื้นที่อย่างไร้มนุษยธรรม ส่งผลให้เกิดความเดือดร้อนจากการ
ไร้ทีด่นิทำากนิ  ชาวต่างชาตทิำาเช่นนัน้ได้เพราะความฉ้อฉลของชนชัน้ผู้นำา  
เรื่องนี้กำาลังถูกนำามาตีแผ่อย่างต่อเนื่องและมีรายละเอียดจำานวนมากอยู่
ในหนังสือเรื่อง The Land Grabbers: The New Fight over Who 
Owns the Earth ซึ่งพิมพ์เมื่อปี ๒๕๕๖  

นอกจากเราจะเสียและสูญที่ดินในลักษณะดังกล่าวแล้ว เรา
ยังเสียและสูญที่ดินด้วยการปล่อยให้ว่างเปล่า หรือไม่ก็ใช้ไปในทางเกิด
ประโยชน์ตำ่ากว่าที่น่าจะเป็นอีกด้วย  แนวคิดเรื่อง “การปลูกป่า ๓ อย่าง 
ประโยชน์ ๔ อย่าง” อันเป็นส่วนสำาคญัของการใช้ทีดิ่นตามทฤษฎใีหม่เป็น



๒๒๘

แนวทางใช้ที่ดินเพื่อเพิ่มการพึ่งตนเองมากขึ้นที่ดีที่สุดอย่างหนึ่ง  ยิ่งกว่า
นัน้ ต้นไม้ทีป่ลกูเพิม่ขึน้จะช่วยดดูซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อันเป็นการ
ช่วยให้ระบบนเิวศสมบรูณ์ขึน้พร้อมกบัทำาให้ผู้อยูใ่กล้ต้นไม้มคีวามสุขกาย
สบายใจขึ้น ดังผลของการวิจัยได้ยืนยันแล้ว  ในทำานองเดียวกัน แนวคิด
เรื่อง “การปลูกผักกับสมุนไพรในกระถางและที่ว่างอันจ�ากัด” และเรื่อง 
“การท�าสวนครัวรั้วกินได้” ก็จะเป็นการใช้ที่ดินเพื่อเพิ่มการพึ่งตนเอง  

แนวคิดเหล่านี้จะมีผลดีแก่ท้ังชาวนา ชาวไร่ และเจ้าของบ้าน
ทั่วไปอย่างแน่นอน  ชาวนา ชาวไร่จะมีต้นไม้ไว้ทำาฟืนแทนการใช้ก๊าซ
บรรจุถังที่ตนต้องซื้อ  เจ้าของบ้านทั่วไปซึ่งมีที่ว่างรอบบ้าน หรือใช้พื้นที่
ว่างรอบบ้านและรั้วบ้านเพ่ือปลูกเพียงไม้ดอกและแขวนกล้วยไม้ไว้ดูเล่น 
จะลดค่าใช้จ่ายในการซื้อผักและสมุนไพรได้มาก  แม้แต่ในกรณีเจ้าของ
ที่ดินเป็นผู้มั่งคั่ง การใช้ที่ว่างดังกล่าวจะเพิ่มภูมิคุ้มกันได้ในอีกระดับหนึ่ง  
แนวคิดเรือ่งการปลกูผกัและสมนุไพรในกระถางและทีว่่างอนัจำากัดนีค้วร
จะครอบคลุมไปถึงสถานที่ราชการ สำานักงาน และโรงเรียนด้วย  

การดำาเนินชีวิตของแต่ละคนในภาคเอกชนตามแนวที่พูดถึงมา
ทัง้หมดนีจ้ะมผีลดใีหญ่หลวงตามหลกัวทิยาศาสตร์อนัยิง่ใหญ่ ซึง่สรุปไว้ว่า 
ในภาวะที่เหมาะสม แรงลมจากการกระพือปีกของผีเสื้อเพียงตัวเดียวใน
มมุหนึง่ของโลก จะทำาให้เกดิพายใุหญ่ในอีกมมุหนึง่ได้  ในปัจจบุนั คนไทย
กลุม่หนึง่ซึง่เรยีกตนเองว่า “กลุม่ผเีสือ้กระพือปีก” ได้เร่ิมดำาเนนิชวีติตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพยีงอย่างมุง่มัน่แล้ว เพราะตระหนกัในความเหมาะสม
กับกาลเวลาของแนวคิด พร้อมกับมั่นใจว่า การดำาเนินชีวิตตามแนวคิดนี้
จะทำาให้มีความสขุกายสบายใจไม่น้อยกว่าการเดนิไปกบักระแสวตัถนุยิม  

นอกจากนัน้ สมาชกิในกลุม่ผเีสือ้กระพือปีกเชือ่มัน่ว่า การกระทำา 
ของพวกตนแต่ละคนแม้จะดูน้อยนิดอาจมีผลใหญ่หลวงได้ในแนว  
“เดด็ดอกไม้สะเทอืนถงึดวงดาว” อนัเป็นการพดูถงึเหตแุละผลของทฤษฎี
ความอลวน หรือ “ทฤษฎีผีเสื้อกระพือปีก” (Chaos Theory)  
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ความเช่ือมั่นและมุ่งมั่นของกลุ่มผีเส้ือกระพือปีกแสดงออกมา

ทางใจความตามกลอนบทนี้

จะขอเป็นเช่นผีเสื้อผู้เชื่อมั่น       ว่าสักวันภาวะจะเหมาะสม
ปีกบางบางจะสร้างกระแสลม    เป็นพายุแห่งสังคมอุดมการณ์   

หากคนไทยพร้อมใจกันปฏิบัติตามแนวคิดเร่ืองเศรษฐกิจพอ
เพียงเพ่ิมขึ้นอย่างกว้างขวาง อีกไม่นานจะเกิดจุดพลิกผันอันสำาคัญ
ยิง่ เมือ่รฐับาลเร่ิมดำาเนนินโยบายไปตามความปรารถนาของประชาชน
ส่วนใหญ่  วันนั้นมาถึงเมื่อไร ในเมืองไทยจะเกิดภาวะอันเหมาะสมที่
แรงลมจากปีกผเีสือ้อกีเพยีงตวัเดยีวจะก่อให้เกิดพายใุหญ่พัดพาสังคม
ไทยไปสู่ความยั่งยืน  วันนั้น พระองค์ผู้ทรงประทับอยู่ ณ สรวงสวรรค์
จะทรงชืน่ชมโสมนสัในพระราชหฤทยัตามความปรารถนาของชาวไทย 
ผู้สำานึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นหาที่สุดมิได้ของพระองค์ 
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*หนังสือเล่มนี้ดาวน์โหลดได้ หรือมีบทคัดย่อภาษาไทยที่ดาวโหลดได้ จากเว็บไซต์

ของมูลนิธินักอ่านบ้านนา [www.bannareader.com] เพื่อนำาไปศึกษาและ

อ้างอิงโดยปราศจากการปรับเปลี่ยน หรือใช้ในทางใดๆ เพื่อหวังผลทางการค้า





ด้วยสำานึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้
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