
ช่วงหลังๆ นี้ ...แม้แต่
การ แอบ เข้าไปสอดส่อง
ความคิด ความเห็น ของพรรค
เพ่ือนฝูงใน เฟซบุ๊ก ซึ่งเคย
เ ป็ น อ ะ ไ ร ที่ ส นุ ก ส น า น
พอสมควร ก็ชักจะไม่สนุก 
หรื อไม่ ค่ อยอยากเข้ า ไป
ตรวจสอบ สอดแนม อะไร
ต่อไปอีกแล้ว เพราะมันออก
จะสวิงไป-สวิงมา หรือหนักไป
ทาง สุดโต่ง กันชนิดคนละ
ด้าน       สองด้าน แถมยังหนักหน่วง 
รุนแรง ยิ่งกว่าลูกตุ้มนาฬิกาที่แกว่งซ้าย 
แกว่งขวา ไม่รู้กี่สิบกี่ร้อยเท่า... 

ตามประสาคนแก่แล้ว ชราแล้ว
...มันเลยออกจะเป็นอะไรที่น่าเหนื่อย 
หรือออกจะแสบตา แสบแก้วหู อยู่
พอสมควร คืออะไรที่รัก ที่ชอบ มันก็ไม่
น่าจะถึงขั้นต้องตามไป แหกทวารดม 
กันถึงขั้นนั้น และอะไรที่เกลียด ที่ไม่
ชอบ อันที่จริงมันก็น่าจะเฉยๆ หรือถ้า
อดรนทนไม่ ไ ด้  ก็ น่ า จะแค่หยิ กๆ 
หยอกๆ เอาแค่พอเนื้อเขียวกันไปเป็น
จ้้าๆ ไม่น่าจะต้องถึงกับไล่กัด ไล่ฟัด 
แค้นจัด-กัดดะ-ฝังเขี้ยวจมน่อง แบบ
ชนิดกะจะเอาให้ตายให้จงได้  แต่ดู
เหมือนว่า...บรรดาพรรคพวกเพ่ือนฝูง
จ้านวนมิใช่น้อย ทั้งๆ ที่อายุ  อานาม   

ก็น่ าจะพอสมควรแล้ว  แต่ออกจะ     
ฮาร์ดร็อก ออกจะเฮฟวี่ เมทัล ทั้งหนัก 
ทั้งแรง ทั้งสวิงไป-สวิงมา สุดโต่งกัน
ชนิด เหมือนกับเ พ่ิง  ถือก้ า เนิด  ได้
หมาดๆ... 

อันนี้...มันก็เลยไม่น่า สนุก ซัก
เท่าไหร่ อาจด้วยเหตุเพราะว่าไอ้สิ่งที่
เรียก เฟซบุ๊ก ทวิตเตอร์ หรือบรรดา
สังคมโซเชียล มีเดีย ทั้งหลาย มันออก
จะเป็นตัวส่ ง เสริม สนับสนุน เป็น
ตั ว ก ร ะ ตุ้ น  อั ต ต า  อ ย่ า ง ช นิ ด มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล เอามากๆ 
หรือไม่ อย่างไร ก็มิอาจทราบได้ มัน
เลยท้าให้ผู้ที่อยากให้ใครต่อใครรู้ว่า 
"ตัวตนของตน" นั้นมีลักษณะอย่างไร 
หรือผู้ที่ อยากเป็นอย่างที่คนอ่ืนเห็นว่า
เราเป็น ชนิดไม่ว่าจะกินอะไร มื้อเช้า 
มื้อเที่ยง มื้อเย็น ต้องถ่ายรูปเอามาให้

คนอ่ืนเห็น ไม่ว่าจะไป
แ ส ว ง ห า ค ว า ม สุ ข
ส่วนตัว ด้วยการเที่ยว
ไหน ต่อไหน ต้องไปยืน
กลางทุ่งนา ทุ่งดอกไม้ 
ยืนหลังตึกรามอาคาร 
เพ่ือเอามาอวด เอามา
โ ช ว์  กั น อ ย่ า ง เ ป็ น
กิจการ มีอย่างเดียวที่
ยังไม่ได้โชว์ หรือยังไม่
อยากให้คนอ่ืนเห็นว่า

เราเป็นอะไร ก็คือ เวลาตอน นั่ งขี้ 
เท่านั้น อะไรต่อมิอะไรเหล่านี้นี่แหละ 
ที่มันอาจส่งผลให้ ตัวตนของตน เกิด
อาการขยายตัว หรือ เขื่ อง ยิ่ งขึ้น
เรื่อยๆ... 

การ เขื่อง ของตัวตน-ของตน...
มันเลยมีความ สัมพัทธ์ หรือปฏิสัมพันธ์
กับอาการสวิงไป-สวิงมา อาการรักแรง 
เกลียดแรง การไหลตามไป แหกทวาร
ดม ใครต่อใครที่ตัวเองรัก และไหลตาม
ไป ไล่กระทืบ    ผู้ที่ตัวเองไม่รัก มันจึง
สะท้อนออกมาให้เห็นในสังคมโซเชียล 
มีเดีย ชนิดชักเป็นอะไรที่ออกจะ แสลง 
กับคนแก่มิใช่น้อย และเมื่อสังคมโซ
เชียล มีเดีย หรือสังคม โลกเสมือนจริง 
มันยิ่งมีปฏิสัมพันธ์กับ โลกแห่งความ
เป็นจริง ยิ่งขึ้นเรื่อยๆ จนแทบแยกไม่



ออกว่าโลกไหนเป็นโลกไหนกันไปแล้ว 
ค ว า ม เ ป็ น ก ล า ง ๆ  ค ว า ม เ ป็ น
มัชฌิมาปฏิปทา อันเป็นสิ่งที่ไม่เพียงแต่
มีประโยชน์ต่อคนแก่ แต่ยังมีประโยชน์
ต่อใครก็ตาม ผู้ซึ่งพยายามตั้งมั่นอยู่ใน 
สติ เพ่ือให้เกิด ปัญญา ในการแยกแยะ
อะไรก็แล้วแต่ ที่ไหลเข้ามาสู่อายตนะ
ทั้ง 5 ได้ถนัดๆ หน่อย มันเลยค่อนข้าง
ที่จะ หายเกลี้ยง ไปจากสังคมไทย
ยิ่งขึ้นทุกที... 

 
 
 
 
 
 
และแน่ล่ะว่า.. .สังคมที่  ตึงไป 

หรือ หย่อนไป ล้วนแล้วแต่ต้องถือเป็น 
สังคมอันตราย ไปด้วยกันทั้งนั้น เพราะ
มันจะขาดเสียซึ่งสิ่งที่เรียกว่า สติ และ 
ปัญญา นั่นเอง เป็นสังคมที่ไหวๆ วูบ
วาบไปตาม อารมณ์ ซะเป็นหลักใหญ่ 
ขึ้นอยู่กับว่าอารมณ์แต่ละอารมณ์มันจะ
ถูก ปรุงแต่ง ไปในลักษณะไหน แม้จะ
ปรุงแต่งไปในทางที่ดี แต่ถ้าหากมันดี
เพราะ อารมณ์ ซะเป็นหลัก ไม่ได้ดี
เพราะรู้แจ้ง รู้จริง ในเหตุและผล มันก็
อาจออกไปทางแบบที่  อภิมหาพระ 

อย่าง ท่านพุทธทาสภิกขุ ท่านเตือนๆ 
เอาไว้แรงๆ นั่นแหละว่า ไม่ว่าชั่ว...หรือ
ดี . . . อัปรีย์ ไปด้วยกันทั้ งนั้ น  คือมัน
กลาย เป็ นการติดดี  ยึ ดดี  จนอาจ
กลายเป็น ดีซ่าน เอาง่ายๆ... 

ส่วนถ้าหากมันปรุงแต่งไปในทาง
ที่ชั่ว...ก็แทบไม่ต้องพูดถึง โอกาสที่มัน
จะชั่วแบบถึงเลือด ถึงเนื้อ ชั่วแบบไม่
จ้าเป็นต้องสนใจเหตุผล ชั่วแบบไม่ต้อง
เสียเวลามานั่งคิด นอนคิด ชั่วไปตาม
อารมณ์ มันออกจะเป็นอะไรที่น่ากลัว 
น่าขนลุกขนพองมิใช่น้อย โดยเฉพาะ
ส้าหรับใครก็ตามที่เคยอ่าน เคยศึกษา 
ประวัติศาสตร์ ของแต่ละสังคมกันมา
บ้าง เพราะแม้แต่สังคมที่ถือกันว่าเจริญ
แล้ว ผ่านอารยธรรม ผ่านความเป็น 
อารยชน กันมาพอสมควรแล้ว แต่บท
เวลามันเกิด วิกฤติ เพราะอาการขาด
สติ หรือเพราะการปรุงแต่งของอารมณ์
ไปในทางที่ชั่วๆ ร้ายๆ ขึ้นมาเมื่อไหร่ 
มันก็แทบไม่ต่างอะไรไปจากสังคม 

อนารยชน หรือสังคม สัตว์ป่า เราดีๆ นี่
เอง... 

อันนี้นี่เอง...ที่ท้าให้ ความเป็น
กลางๆ หรือความเป็น มัชฌิมาปฏิปทา 
จึงเป็นอะไรที่มีความส้าคัญเอามากๆ 
และคงต้องอาศัยทั้งคนแก่ คนที่เคย
ผ่านประสบการณ์ชีวิตมาพอสมควร 
ตลอดไปจนบรรดาผู้ที่ยังให้ความส้าคัญ
กับ สติ และ ปัญญา ทั้งหลาย จะต้อง
หาทางช่วยกันฟ้ืนฟูสิ่งที่ว่านี้ ให้มันพอ
เหลือๆ ติดปลายนวมเอาไว้มั่ง ไม่ว่าใน 
โลกแห่งความเป็นจริง หรือ โลกเสมือน
จริง ก็ตาม อย่าไปไหวๆ เอนๆ ลู่ไหลไป
ตามลมจนเกิดอาการสวิงไป -สวิงมา 
เพียงเพราะ อยากจะเป็นอย่างที่ตัวเรา
เองอยากเป็น หรือ อยากจะเป็นอย่างที่
คนอ่ืนเห็นว่าเราเป็น หันมาตั้ง สติ มา
ฟ้ืนฟู ปัญญา แทน อารมณ์ จนพอเห็น
ได้ว่า...เอาเข้าจริงๆ แล้ว เราก็เป็นได้
อย่างที่ตัวเราเป็น นั่นเอง เนื่องจากทุก
สิ่งทุกอย่าง...มันก็เป็นเช่นนั้นเอง มัน
เป็นพรรค์นั้นแหละ... 
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