สามเหรียญสามคาสาเหตุแหงความขัดแยง: ความเกงกับความดี ความร่ํารวยกับ
ความพอเพียง และความรักปกปองตนเองกับพวกพองกับความรักปกปองชาติ
โดย ศาสตราจารย ดร. ชัยยงค พรหมวงศ
นับตั้งแตเปลีย
่ นแปลงการปกครองมาเปนระบอบประชาธิปไตยใน พ.ศ. ๒๔๗๕ ยังไมมี
สมัยใด ที่ชาวไทย เกิดความแตกแยก ทางความคิดความเห็นไดราวลึกเทากับชวงเวลานี.้ ..
ชวงเวลาที่ ฯพณฯ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร หัวหนาพรรคไทยรักไทย ดํารง ตําแหนง
นายกรัฐมนตรีเปนสมัยที่สอง เปนความแตกแยกดานคานิยมและทัศนะ ระหวางความเกงกับ
ํ รวย กับความพอเพียง ระหวางความรักความภาคภูมิใจของชาติ กับ
ความดี ระหวางความร่า
ความรักประโยชน ของตนเองและครอบครัว ... เปนสามเหรียญ สามคา สามประการที่สราง
สับสน ยุงเหยิงในดานความคิดและการตัดสินใจของประชาชนในการตัดสินใจเลือกผูนําประเทศ
และกําลังนําประเทศไปสูความขัดแยงอยางรุนแรงในขณะนี้

ประการแรก ความแตกตางดานคานิยมระหวางความเกงกับความดี โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ของผูนําประเทศ เปนความขัดแยงที่ชัดเจนที่สุด
ผูนิยมคนเกงแสดงทัศนะวา ขอใหไดผน
ู ําเกง สามารถทําใหประเทศชาติเจริญรุงเรืองก็พอแลว
ไมตองมีคุณธรรมอะไรมาก ผูน
 ําประเทศในอดีตที่โกงกินก็มีทุกยุคทุกสมัย ไดผูนําดีเสียอีกที่ไมคอยทํา
่ วา ผูนําที่เกงตองมีความรูความสามารถ มี
อะไร เชื่องชา ประเทศชาติไมพัฒนาเทาทีค
่ วร คนเหลานี้เชือ
การศึกษาสูงไดปริญญาจากตางประเทศ เปนคนทันสมัย มีวส
ิ ัยทัศนกาวไกล กลาไดกลาเสีย ตัดสินใจ
รวดเร็ว คิดตางทําตาง แตงกายดวยอาภรณราคาแพงจากตางประเทศ และมุงผลลัพทคือ มีความร่ํารวย
่ ุมคา
ไดทรัพยากรที่เปนรูปธรรม (โลกียทรัพย) จึงดําเนินการทุกอยางเพื่อจะใหผลตอบแทนการลงทุนทีค
กับการลงทุนไดมีผลตอบแทนกลับในเวลารวดเร็ว และมีกระแสเงินหมุนเวียนไมขาดมือ เพื่อใหเห็นผลที่
เปนรูปธรรมคือ ประชาชนมีรายไดสูงขึ้น อยูดก
ี ินดี มีบานใหญโต และถือวา การมีหนีส
้ ินคือการมีเครดิตสูง
บานเมืองมีตึกระฟา มีถนนหนทางทันสมัย มีรถยนตรุนใหมเอี่ยม มีเครื่องอุปโภคบริโภคสมัยใหม ใช
ภาษาตางประเทศปนภาษาไทยเพื่อบงบอกความเปนผูมรี สนิยมและมีการศึกษาสูง
สวนผูนิยมคนดีก็เห็นวา คนดีจะไมนําพาประเทศไปสูความหายนะ จะรักษาผลประโยชนของชาติ
และแผนดินเทาชีวิต และเชื่อวา “คนเกง” อาจไมคิดจะรักษาผลประโยชนศักดิ์ศรี หรือความภาคภูมิใจ
ของชาติของแผนดิน ผูท
 ี่ยด
ึ คานิยมความดี เชื่อวา ผูนาํ ตองเปนคนดี ซื่อสัตย สุจริต เสียสละความสุขสวน
ตนและญาติมิตรเพื่อประเทศชาติ เทิดทูน หวงแหนสมบัติและความภาคภูมิใจในชาติ เห็นแกประโยชน
สวนรวมและประเทศมากกวาผลประโยชนของตนเอง วงศตระกูล และพวกพอง โดยเฉพาะอยางยิ่งตองมี

สามัญสํานึก คือ รูดีรช
ู ั่ว แตกตางสัตวที่มส
ี ัญชาตญาณ คือการเอาตัวรอด รูเปนรูตาย แกงแยงชิงดีกัน
ผูนําที่ดีจะจริใจ ตรงไปตรงมา ไมปดบัง มีเงื่อนงํา ไมหมกเม็ด เชื่อวา ทําดีไดดี ทําชั่วไดชั่ว เกรงกลัวและ
ละอายบาป ไมกลาเบียดเบียนผูอื่น สังคม และประเทศชาติ ดวยเกรงวา ทุกบาททุกสตางคที่ไดมาโดยมิ
ชอบ จะกลายเปนเม็ดกรวดเม็ดทรายสรางเรือนนรกเผาผลาญตนเองใหมอดไหมในมหาอเวจี ยิ่งเมื่อมา
เปนผูนําประเทศก็ยอมตอง “ให” ประเทศชาติมากกวาประชาชนคนอื่นๆ จะขวยเขิน ละอายใจเปนอยางยิง่
เมื่อจะไดทรัพยสมบัติมากลนกวาคนอื่น ชนกลุมนี้ เชื่อวาทรัพยแทคือ ความดี เปนนามธรรม (อริยทรัพย)
ที่ตด
ิ ตัวขามภพขามชาติ ไมมใี ครจะสามารถขับไล ผลักใส และยื้อแยงไปได

ประการที่สอง คือ ความแตกตางระหวางคานิยมความร่ํารวยและความเปนอยูอยาง
พอเพียง โดยเฉพาะอยางยิง
่ ความชื่นชอบผูนําประเทศที่ใหคํามั่นสัญญาวา จะทําใหรา่ํ รวย และ
ไมชื่นชมสนับสนุนผูนําที่กระตุนการประหยัด อดออม เปนความขัดแยงทีร่ ายแรงและมีผลตอ
ความเปนอยูของประชาชน เพราะ

ฝายแรก ถือวา ปากทองเปนเรื่องสําคัญ หากมีใครสัญญาวาจะมาชวยขจัดความยากจน เพิ่ม
รายได หลบหลีกหนี้สิน ก็จะไดรับการสนับสนุนใหเปนผูนําประเทศ ผูที่นย
ิ มความร่าํ รวย เปนผลผลิตของ
ระบบเศรษฐกิจแบบตลาด (Market Economy) ที่เนนการพัฒนาทุนนิยมอยางเสรีเพื่อผลกําไร พวกนี้ถือ
วา เงินเปนพระเจา สามารถดลบันดาลไดทุกอยาง เงินทําใหมีบานหรือคฤหาสนใหญโต หอมลอมดวย
ญาติมต
ิ รและบริวาร เงินสามารถนําไปสูอํานาจรัฐ ซึ่งจะเกื้อหนุนใหร่ํารวยยิง่ ๆ ขึ้น เมื่อมีผูขัดขวาง ก็จะ
ปกปองรักษาทรัพยสมบัตท
ิ ี่หาได มุงกอบโกยผลประโยชนเขาตนเองและพวกพอง บางคนหลีกเลี่ยงภาษี
ไมทางตรงก็ทางออม รวยแลวไมพอ อยากรวยมากขึ้น ๆ ยิ่งมีมากก็ยิ่งอยากไดเพิ่มขึ้น จึงเกิดการตอสู
ทางความคิด ทางวาจา และทางกายกับผูท
 ่ไ
ี มเห็นดวย สะทอนออกมาเปนโทสะและความเคียดแคน คิด
วา ตนถูกกลั่นแกลง ถูกอิจฉาริษยา ไมมีเหตุมผ
ี ล สมาชิกในฝายนี้ ปรารถนาความอยูด
 ีกินดี ใชของดี
ราคาแพง ขับรถราคาคันละสิบลาน นาฬิการาคาเรือนละแสนเรือนละลาน เขาสโมสรชั้นสูง ภูมิใจที่ไดชื่อ
วา เปนสมาชิกสังคมระดับ “ไฮโซ”
ฝายทีส
่ อง มุงความเปนอยูตามอัตภาพ ไมทะยานอยากในอํานาจ ยศและตําแหนง ไมหวังที่จะมี
เงินทองมาใชจา ยอยางสุรย
 สุรา ย แตมุงทีล
่ ะชัว่ ทําดี และทําใจใหผองใส ตามแนวทางคําสอนแหงองค

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา ผูนิยมความพอดี เปนผลผลิตของเศรษฐกิจแบบพอเพียง (Sufficiency
Economy) มุงดํารงชีวิตเพื่อให “อยูเย็นเปนสุข” และความพออยูพอกินมากกวา อยูดีกินดี เพราะคิดวา
ขาวแกงหรือกวยเตี๋ยวหนึ่งชาม น้ําเปลาหนึ่งถวย ก็ประคองสังขารใหอยูได ... บานชองก็พอประมาณ
เงินเดือนมากก็มีหลังใหญ มีรายไดนอยก็อยูบ
 านแบบไทยๆ มีเครื่องอุปโภคบริโภคก็เทาที่จําเปน ... ทํา
มาหากินโดยสุตริต ไมเบียดเบียนตนเอง ญาติมิตรหรือผูอื่น ...ไมกอหนี้สิน มีเงินก็รูจักเก็บออม เพียงเพื่อ
สงเสียบุตรธิดาใหไดศึกษาเลาเรียน เรียกวา “ทําเพื่อลูก” ไมไดเผือแผไปถึงหลาน เพราะถือวา พอแมก็
คงดูแลลูกๆ เขาเองได จึงไมเกิดการสั่งสม เพราะไมตองใชจายอยางฟุงเฟอ จึงไมตองฉอราษฏรบังหลวง
คดโกง เอารัดเอาเปรียบเพื่อนรวมชาติ ยินดีเสียภาษีเพื่อประโยชนสวนรวม และถือวา... ตองชดใช
แผนดินเกิดทีฝ
่ ง รกตนเองและจะตองฝงรางเมื่อตนตาย

ประการที่สาม ความขัดแยงระหวางความรักและปกปองประโยชนของตนเองและ
ครอบครัว และพวกพอง กับ ความรักและปกปองความภาคภูมิใจของชาติ
ั น ดินแดนทั้งโลกเปนแผนเดียวกัน อัตประโยชนสวนตนสําคัญ
ฝายแรก เห็นวาในยุคโลกาภิวฒ

ที่สด
ุ จึงไมจาํ เปนจะตองสนใจศักดิศ
์ รีของชาติ ไมสนใจใยดีกับการพิทักษ รักษาความภาคภูมิใจของชาติ
เพราะตีคาเปนทรัพยสินไมได ดังนั้นกลุมนี้ จึงเปดประตูบา นของตนเองใหตา งชาติตางเมืองเขามาหา
ประโยชนในบานเมืองของตนไดอยางเต็มที่เพือ
่ แลกเปลี่ยนกับโอกาสทีต
่ นเองจะไดไปทําอยางเดียวกัน
ในบานเมืองอื่น มีความทะยานอยากที่จะเปนมหาเศรษฐีเงินลาน ดวยคานิยมเชนนี้ จึงไมรส
ู ึกวา เสียหายที่
จะนําทรัพยสมบัติของแผนดินไปขายใหตางชาติ มองไมเห็นความหวังรายของบางประเทศที่ไดพยายาม
ทุกวิถท
ี างที่จะทําลายชื่อเสียงของประเทศไทย ในทีส
่ ด
ุ ประเทศนั้นก็ไดเขาครอบงําเศรษฐกิจของไทย
์ องชาติ จึงไม
เพราะผูกลุม
 ผูมอ
ี ํานาจไมเห็น ไมเขาใจ หรือแกลงไมเขาความรัก ความภาคภูมิใจและศักดิข
แปลกทีจ
่ ะเห็นพวกเขายิ้มราเมื่อถูกวิพากยวจ
ิ ารณ เพราะมองไมเห็นวาตนทําอะไรผิด หรือเสียหายอะไร
กับคานิยมตางชาติของตนเอง
ฝายทีส
่ อง ถือวา เกิดเปนคนไทยตองรัก หวงแหนและปกปองแผนดินไทย พยายามทําประโยชน
ทําความดี รักศักดิ์ศรี และสรางความภาคภูมิในชาติ ไมดูหมิน
่ ดูแคลนคนไทยดวยกันเอง ไมเห็นตางชาติ
ดีกวาคนไทยดวยกันเอง เทิดทูน รักและหวงแหนภูมิปญ
 ญาไทย สงเสริม สนับสนุนวัฒนธรรม ขนบ ธรรม
เนียม ประเพณี ศาสตร วิทยาการ และเทคโนโลยีของไทย ไมปลอยใหความเปนไทยถูกกลบและจาง
หายไปดวยกรวด หิน ดินทราย คือ วัฒนธรรม ศาสตร และวิทยาการจากตางชาติ รักษาภาษาไทย ไมยอม
เปนเมืองขึ้นตางชาติโดยเห็นภาษาอื่นดีกวา ภาษาตนเอง เชน พูดหรือออกเสียงไมชัด ไมมี ร.ล. พูดไทย
คําอังกฤษคํา แมแตหนวยราชการ ก็ยังใชเรียกเปนภาษาอังกฤษ เชน โอท็อป ดีเอสไอ เอสเอ็มแอล เอส
เอมอี ฯลฯ หมูบานจัดสรรค สนามกอลฟ ก็ใชชื่อฝรั่ง บางเมืองปานถนน ชื่อถนนหนทาง ปายประกาศ ก็
เปนภาษาอังกฤษ ไมเกรงใจเจาของประเทศ ซึ่งเกิด เติบใหญ ดํารงชีวต
ิ และจะฝงรากในแผนดินไทย แต
คนพูดไทยคําอังกฤษคํา ก็ไมแนวา เมื่อเกิดเหตุการณรายแรงในแผนดิน พวกเขาจะอยูรวมทุกขรวมสุขกับ
ชาวไทยสวนใหญหรือไม
ความแตกตางและความขัดแยงสามเหรียญ สามคูสามประการขางตน กําลังเบงบาน
และทวีความรุนแรงยิ่งขึ้นเปนลําดับ อันเปนผลจากการอบรมสั่งสอนและการจัดการศึกษาใน
โรงเรียนที่เนนเนื้อหาสาระแบบตะวันตกสวนหนึ่ง การแพรกระจายตัวแบบที่สะทอนวัฒนธรรม
ฝรั่งสวนหนึ่ง และ “อัตประโยชนนิยม” ที่ฝงลึกในสํานึกของชาวไทยบางกลุมที่ขาดขอมูลและ
สารสนเทศทีถ
่ ูกตอง ทําใหไมสามารถตัดสินความถูกจากความผิดได ยังงเพอฝนกับแสงสีที่เปน
 หัว ตอครอบครัวสูงขึ้น ลืมถามตนเองวา แลวหนี้สินตอหัวตอตัวละ
ภาพลวงตา วา รายไดตอ
ลดลงหรือเพิม
่ ขึ้น คาเงินรอยบาทเดี๋ยวนี้ มีราคาเทากับเมือ
่ หาปกอ
 นหรือไม ฯลฯ ความขัดแยง
ในสามคานิยมที่กลาวขางตนจะเปนสาเหตุสําคัญทีท
่ า
ํ ใหบานเมืองลุมสลายได หากชาวไทยมัว
ี ูชั่วรูถก
ู รูผ
 ิด มาเปน
แตรับใชสัญชาตญาณ คือ ความเอาตัวรอด ไมใชสามัญสํานึก คือ ความรูดร
หางเสือกําหนดทิศทางการตัดสินใจของตนเองในการเลือกหัวหรือกอยของเหรียญ หรือการ
เลือกผูนา
ํ ประเทศ เพือ
่ หลักเลี่ยงและยุตป
ิ รากฏการณ “กบเลือกนาย” ที่กา
ํ ลังเกิดขึน
้ ในขณะนี้.
ปทุมวัน
๒๖ กุมภาพันธ ๒๕๔๙
๒๑.๓๐ น.

