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คําถาม 3: พี่เรียนถามอาจารยหนอย ในเรื่องบริโภคนิยม ทุกวันนี้ใครๆก็พูดวา ‘อยาเปนนักบริโภคนิยม’ และ ‘ควรจะ
อยูแบบพอเพียง’ คุณหมอประเวศ วะสีก็พูด แตพี่ไมเขาใจวาการเปนนักบริโภคนิยมนั้นมีลักษณะยังไงกันแน เพราะ
สังคมไทยทุกวันนี้เปนตะวันตกมากขึ้น การใชชีวิตก็เหมือนตะวันตกมาขึ้น เชน มีรถดีๆ ใช ตองขึ้นหาง ฯลฯ นักธุรกิจ
ทุกคนจะถือเปนกลุมที่เนนบริโภคนิยมหรือปลาวคะ? ขอบคุณนะคะ (รศ.สุจิตรา[นามแฝง]/มหาวิทยาลัยมหิดล)
คําตอบ: ผมขอตอบในแงมุมกวางๆ ตามความเขาใจผมนะครับ บริโภคนิยมมาจากภาษาอังกฤษวา Consumerism
สวนพระพุทธศาสนานั้น ภาษาอังกฤษใชวา Buddhism คําวา –ism ที่อยูทายนั้นบงถึงปรัชญาหรือหลักคิดที่ใชสอน
กันอยู คําถามทานอาจารยถาใหผมสรุปดวยภาษาของผมก็คือใชชีวิตอยางไรจึงเปนบริโภคนิยม ใชชีวิตอยางไรจึง
เปนวัฒนธรรมแบบพุทธหรือเปนแบบพุทธนิยม (ซึ่งผมจะขอใชคําวา ‘วิถีชาวพุทธ’ หรือ ‘วัฒนธรรมแบบพุทธ’แทนคํา
วา Buddhism) ผมเห็นดวยวาทุกวันนี้คนไทยเรามีความเสี่ยงมากที่จะเปน ‘นักบริโภคนิยม’ มากกวา ‘พุทธนิยม’
หลักบริโภคนิยมมีอยูวา คนเราเมื่อเกิดมาตองพยายามหาเงินใหไดมากที่สุด ซึ่งก็แปลวาตองทํางานอยางหนักเพื่อให
มีเงินมากที่สุดเพื่อจะไดเอาเงินที่ไดมามากนั้นไปใชสินคาที่มีอยูตามหางหรือตามทองตลาดมาไวที่ตัวเองใหไดมาก
ที่สุดเทาที่ใจเราอยากจะได ไมวาสินคานั้นจะแพงขนาดไหนก็ได ลัทธิบริโภคนิยมมีหลักปรัชญาการใชชีวิตอยูวาชีวิต
ที่มีความสุข, มีความหมายและประสบความสําเร็จเชิดหนาชูตาในสังคมนั้นจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อคนเรามีความมั่งคั่ง มี
ทรัพยสินสมบัติที่ชาวโลกเขามีกันมากกอน เพราะสมบัติพัสถานที่คนพยายามหาใหมีพอกพูนขึ้นทุกวันนี้นั้นจะบง
ชี้ใหเห็นถึงสถานภาพวาเราเปนคนชั้นระดับไหนและจะดึงดูดใหผูคนรอบขางหันมาสนใจ ชื่นชมและใหเกียรติคบคา
สมาคม (นักบริโภคนิยมมักจะบอกวา I like to own things that impress people; my life would be better if I own
things I don’t have now) พูดงายๆ ก็คือไมมีเงินแลวหาความสุขไมได
สังคมที่ตกอยูในกรอบบริโภคนิยมจึงใหความสําคัญแกทรัพยสินเงินทองที่มี อยากไดรวยแฟน สอนลูก ใหรวย
มากกวาดี ใครรวยก็ไดรับการเชิดหนาชูตา สวนคนจนก็จะไมสนใจใยดีกันเพราะถือวาคนละชั้นกับตน นักจิตวิทยา
อธิบายวาคนพวกนี้มีความเชื่อเปนทุนเดิมวาเมื่อมั่งมีดวยทรัพยสมบัติที่อยากไดถึงระดับหนึ่งแลว ผูคนก็จะมีแต
สรรเสริญเจริญพร ชีวิตก็จะมีความสุขขึ้นเมื่อผูคนใหความสําคัญและพินอบพิเทามาก พูดสั้นๆ ก็คือมีเงินใหจับจาย
ใชสอยมากถึงจะมีความสุข ไมมีเงินแลวหาความสุขไมได ถามวาทําไมคนพวกนี้ถึงมุงแตจะสนองความอยาก?
คําตอบก็คือพื้นฐานของพวกบริโภคนิยมคือวัตถุนิยม คนพวกนี้ไมไดเชื่อวาชาติหนามีจริง ไมไดเชื่อวาผลกรรมมีจริง
ไมไดเชื่อวานรกสวรรคมีจริง

ฉะนั้น จึงพยายามตักตวงหาลาภยศสรรเสริญและความสุขเทาที่จะหาได แนนอนครับ มากเทาไหรยิ่งดี คนไทยที่
ตกเปนขี้ขาของระบอบบริโภคนิยมก็คือพวกที่พยายามแตงหนา แตงผม ซื้อเสื้อผา โทรศัพทมือถือ เครื่องประดับ
รองเทา รถยนต กระเปาถือ ฯลฯ ตามกระแสความนิยมเพราะคิดวาการมีเครื่องอุปโภคบริโภคที่ดูราคาแพงแลวผูคน
จะนับถือมากยิ่งขึ้นหรือมองตนดีขึ้น บางครั้งก็ทุมเทซื้อมาทั้งที่ตัวเองแทบไมมีจะกินหรือไมมีเงินใช บางคนอยากได
โทรศัพทมือถือที่ทันสมัย วัยรุนหลายคนซื้อเสื้อผาโดยที่พอแมตองเก็บเงินหลายเดือนกวาจะหาใหได, ตองไปดัดฟน
โดยไมจําเปน, ตองไปยอมผม ตองไปดัดผมตามเทรนด วัยรุนนักศึกษาหลายคนสมัยนี้ยอมแมกระทั่งขายตัวเพื่อซื้อ
ของแพงๆ ใหคนอื่นดูดี, ขอเงินพอแมซึ่งหามาไดอยางยากเย็นไปหาซื้อเสื้อผาสไตลทันสมัยมานุง ฯลฯ ถายึดกระแส
บริโภคนิยม ชีวิตก็จะตรงขามกับเศรษฐกิจพอเพียง
ผมอยู ใ นแวดวงพุ ทธศาสนศึ ก ษา อ า นกรณี ศึ ก ษาพวกฝรั่ ง ที่ ต กอยู ใ ต ก ระแสบริ โ ภคนิย มมาเยอะ นั ก วิ จัย ทาง
จิตวิทยาจํานวนมากกลาวตรงกันวาพวกที่วิ่งตามวัตถุมีราคา ยิ่งเนนอยากไดวัตถุราคาแพงๆ ดวยหวังจะใหคนนับถือ
มากยิ่งขึ้นเพียงไร จิตใจก็จะมีแตความทุกข ความกดดันและความเครียดจนหาความสุขไมไดเพียงนั้น คนเหลานี้
ผิดพลาดตรงที่ไปใหความสําคัญแกวัตถุภายนอก (materialistic values) ซึ่งตรงขามกับพระพุทธศาสนาที่ให
ความสําคัญแกคุณธรรมภายในใจ (intrinsic values) มากกวา ฉะนั้น พอพวกนักบริโภคนิยมเหลานี้ในประเทศ
ตะวันตกหันมาฝกสมาธิและเปนอยูเรียบงายโดยวิธี 1.รักษาศีล 5 2.ฝกสมาธิกันเปนประจํา คนพวกนี้จึงยิ้มออก
และยอมรับวาสิ่งที่พระพุทธเจาสอนใหเดินตามทางสายกลางนั้นประเสริฐที่สุดแลว ผมเจอชาวอังกฤษหลายคนครับ
ที่บอกวาชีวิตมีความสุขกวาเดิมหลายเทาตั้งแตปฏิบัติตามแบบพุทธมา เชน ใชจายเงินนอยลง วันหยุดสุดสัปดาหก็
กระหนุงกระหนิงกันไปปฏิบัติธรรมตามวัด ลูกๆ ก็อยูในโอวาท พอแมก็รักกัน เมื่อสภาพครัวครัวเปนสุข สองสามี
ภรรยาก็ทํางานที่รับผิดชอบอยูดีขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น การงานก็ดีขึ้น ตําแหนงก็ดีขึ้นเปนลําดับ สรุปไดวา Family
happiness leads to efficiency (ความสุขในครอบครัวนําไปสูการทํางานที่มีประสิทธิภาพ)
วิถีชีวิตแบบพุทธหรือวัฒนธรรมพุทธคิดตางจากกลุมผูบริโภคนิยม ชาวพุทธเชื่อนรกสวรรคมีจริง ชีวิตมีการเวียนวาย
ตายเกิด คนเราเกิดมามีตัณหาเปนสาเหตุแหงความทุกข ความอยากมีอยางไมสิ้นสุด ถาตอบสนองความอยากมีแต
จะทําใหชีวิตดิ้นรนและหาความสงบสุขมิได การนับถือหรือไมนับถือตามทรรศนะของชาวพุทธใหความสําคัญอยูที่
ชั้นของการบรรลุธรรม ใครมีคุณธรรมสูงมาก คนนั้นไดรับความนับถือมาก ไมใชใครมีวัตถุราคาแพงมากแลวจักไดรับ
ความเคารพมาก ยกตัวอยางเชน พระโสดาบันใหความเคารพพระสกทาคามี, พระอนาคามีและพระอรหันต ปุถุชน
ใหความเคารพตอพระโสดาบัน ฆราวาสทั่วไปใหความเคารพตอพระสงฆผูทรงศีลธรรมมากกวา พระพุทธศาสนาให
ความสําคัญทั้งกายและจิต โดยนัยก็คือใหความสําคัญทั้งวัตถุนิยมและจิตนิยมเริ่มตนในระดับที่ทัดเทียมกัน เพราะ
จิตจะอยูไมไดถากายไมแข็งแรง กายก็อยูไมได ถาจิตไมไดรับการพัฒนาคุณภาพ ตอเมื่อจิตไดรับการพัฒนาหรือ
ได รับ การยกระดับ ใหสู งขึ้ น ผู ค นซึ่ ง มี คุ ณ ธรรมสูง ขึ้ นก็ จ ะหั น ไปเนนจิ ต นิ ย มมากกว า วั ต ถุ นิย มเอง จนกระทั่ ง ให
ความสําคัญแกจิตนิยมมากกวาวัตถุนิยม หรือไมไดนิยมวัตถุนิยมเสียเลย นั่นแปลวาจิตของเขาไดกาวเขาสูระดับโล
กุตตรภูมิแลว โปรดเขาใจวาพระพุทธเจาทรงเปรียบบุคคลเปนดอกบัว บางกลุมพรอมจะรับธรรมะโดยทันทีแตหลาย

กลุมในแงสภาพจิตใจยังไมพรอม ดังนั้น เราจะเอาแนวคิดแบบจิตนิยมลวนๆ ไปสอนคนที่ยังติดอยูในวัตถุนิยมหรือ
ระดับโลกิยธรรมไมได
เมื่อทานอาจารยถามวาวิถีชีวิตชาวพุทธควรจะเปนอยางไร? คําตอบก็คือก็ขึ้นกับภูมิธรรมของชาวพุทธแตละคนวา
พัฒนาไปถึงขั้นไหนแลว โปรดเขาใจวาคนที่มีภูมิธรรมสูงกวาก็จะมองวาสิ่งที่ผมตอบยังใชไมไดนะครับ ยกตัวอยาง
เชนตําแหนง ชาวพุทธที่ดีจํานวนมากยังอยากไดตําแหนงในหนาที่การงานสูงขึ้นตามธรรมดาโลกซึ่งก็ไมผิด แตชาว
พุทธอีกระดับที่มีภูมิธรรมสูง เชน อาจารยสุชีพ ปุญญานุภาพ ทานจะสอนผมเสมอวาหนาที่การงานที่สูงไมไดทําให
คนดีขึ้นเลย ถาคุณภาพจิตคนเทาเดิมก็ไมมีอะไรดีขึ้น เผลอๆ จะลดลงดวยซ้ํา สิ่งที่ทานใหความสําคัญก็คือการ
พัฒนาจิตของทานระหวางเมื่อวานกับวันนี้ดีขึ้นหรือปลาว? ไมใชมุงจะใหตําแหนงสูงขึ้น
ความเชื่อในเรื่องนรกสวรรค ภพนี้ภพหนาหรือผลกรรมมีจริง ชาตินี้ไมใชชาติสุดทาย ทําดีไดดีทําชั่วไดชั่วทําใหชาว
พุทธเกิดวิถีชีวิตแบบใหมคืออยูอยางเรียบงาย สนใจศีลธรรมมากกวาวัตถุภายนอก ฉะนั้น อยางนอยที่สุด เราสรุป
ไดวา 1.ขยันทํางานใหหนาที่การงานเจริญขึ้นอยางโปรงใส ขณะเดียวกันก็พยายามรักษาศีล 5 เปนอยางนอย การ
งานดีขึ้นได มีตําแหนงสูงขึ้นไดแตตองไดมาโดยชอบธรรมหรือสัมมาอาชีวะ ไมใชไดมาโดยการปลน หลอกลวงหรือ
ซื้อมา พึงระลึกไวเสมอวาพระพุทธเจาทรงสอนวาลาภ ยศ สรรเสริญและสุข จะไดมากหรือนอยขึ้นอยูกับคุณธรรมที่
ไดทํามา ไมไดขึ้นกับตําแหนงที่มี 5.เมื่อไดเงินมากขึ้นจากตําแหนงที่สูงขึ้นก็ใชเงินอยางมีสติ ชวยเหลือคนที่ยาก
จนกวา สงเสริมการเผยแผธรรมะ ไมฟุงเฟอหรือไมพยายามวิ่งตามกระแสสังคม ไมพยายามซื้อของแพงๆ ดวยหวัง
วาคนอื่นจะมองตัวเองดีขึ้น เพราะคาของคนทางพระพุทธศาสนาอยูที่การพัฒนาจิตวาจะสูงขึ้นระดับไหน การมี
ตํา แหน ง สูง ขึ้ นก็ เป นธรรมดาว า กลุ ม คนที่ จะมี ส ว นไดเ สี ย กับ ตําแหนง จะตอ งประกบและกลาวสรรเสริญเยิ น ยอ
พระพุทธศาสนาสอนใหคิดวาการยกยองสรรเสริญนั้นมาจากคนประเภทไหน? ถาเปนบัณฑิตผูประพฤติธรรมและมี
คุณธรรมสูงจะมีคุณคา แตถาเปนวิญูชนจอมปลอมหรือพวกประจบสอพลอ นั่งฟงทั้งวันก็หาสาระไมไดหรอกครับ
3.เปนอยูแตพอดี สังคมทุกวันนี้ถาจะอยูแบบวิถีพุทธอยางแทจริงก็คือมีครอบครัวที่เล็ก กระทัดรัดและสะดวกตอการ
ดูแล บานอยูก็ไมไดเนนความหรูหราแตเนนความพอดีกับสมาชิกและใหน้ําหนักแกความอบอุนภายในครอบครัวแทน
พอแมสมัยนี้มักมีลูกไมเกิน 2 ถึง 3 คนเพราะตองการลูกที่มีคุณภาพมีการศึกษา 4.ในการซื้อเครื่องใชไมสอยหรือ
เครื่องประดับนั้น ใชระดับที่พอดีตามความจําเปน ผมเคยไดยินพระฝรั่งบรรยายใหชาวบานฝรั่งในอังกฤษฟงวาตอง
แยกใหออกระหวางของที่จะขาดเสียมิได (essential) และของจําเปน (neccessary) ของที่จะขาดมิไดก็คือถาไมมี
แลวอยูไมได เชนนั้นก็จําเปนตองซื้อ สวนของจําเปนนั้นในหลายๆกรณีมักเกินความจําเปน เชน มีโทรทัศนสี 14 นิ้ว
ซึ่งก็ถือไดวาเปนของที่จะขาดเสียมิได เพราะตองติดตามขาวสารในบานเมือง แตก็อยากเปลี่ยนไปดูโทรทัศน 40 นิ้ว
เพื่อจะไดสนุกกับการเชียรบอลมากยิ่งขึ้น จริงอยูถาจะดูฟุตบอลใหสนุกโทรทัศนที่ใหญขึ้นเปนสิ่งจําเปน แตก็ใชวาจะ
ไมมีไมได 5.สอนสมาชิกในครอบครัวซึ่งเปนสถาบันที่เล็กที่สุดในสังคมใหรูจักพอดี พอเพียงและมีธรรม เพื่อจะได
เปนสมาชิกของสังคมที่ดี ไมใชสอนลูกใหรูจักแตวิธีทําตัวเองใหรวยเหมือนอยางนักการเมืองหนาเหลี่ยมบางตัว

