บทที่ 437
พฤติกรรมของมนุษย์ในปี 2021
ข้าแต่พระเป็ นเจ้า ในบทสวดของลูกบทนี ้ ลูกขอเขียนถึงพฤติกรรมต่างๆ ของมนุษย์บนโลกในยุคนี ้ หนึ่งในมนุษย์ท่ีลกู
จะกล่าวถึงคือตัวลูกเอง พระเจ้าข้า
ในต้นเดือนก.ค. 2021 ที่ผ่านมา หลังจากเหตุการณ์อนั น่าระทึกใจอันเกิดจากโรงงานเคมีใกล้บา้ นระเบิดได้ผ่านพ้นไป
บ่ายวันที่ส่ีท่ีลูกและลูกๆ จะเช็คเอาท์จากโรงแรมกลับบ้าน จังหวะที่ลูกสาวกาลังจะลงไปชาระเงินข้างล่าง ลูกมีธุระสาคัญที่
จาเป็ นต้องโต้ตอบทางมือถือพอดี จึงบอกให้ลกู สาวลงไปก่อน เดี๋ยวหม่ามีต้ ามลงไป เราพักกันอยู่ชนั้ 20
เมื่อเสร็จธุระจากมือถือ ลูกจึงเดินออกมากดลิฟท์รอลงไปชัน้ ล่าง เมื่อลิฟท์เปิ ดออก มีชายหนุ่มคนหนึ่งอยู่ในลิฟท์แล้ว
ลงมาจากชัน้ สูงกว่าชัน้ 20 แค่คนเดียว และก็ใส่หน้ากากอนามัยด้วย คงไม่เป็ นไร ลูกก้าวเข้าไปในลิฟท์ แล้วลิฟท์ก็เคลื่อนตัวลง
ไป พอมาถึงชัน้ 15 ลิฟท์หยุดและเปิ ดออก มีชายหญิงคูห่ นึ่งรออยู่ พอประตูลิฟท์เปิ ด เขาทัง้ สองก็กา้ วเข้ามาในลิฟท์ทนั ที แม้ว่า
จะใส่หน้ากากอนามัยทัง้ คู่ วินาทีนนั้ ลูกรู ส้ กึ ไม่ปลอดภัย ในการที่จะต้องอยู่ในสถานที่คบั แคบ เช่นในลิฟท์นนั้ กับคนอีกตัง้ 3 คน
ลูกก้าวออกมาจากลิฟท์ทนั ที
หลังจากลิฟท์ได้เคลื่ อนตัวลงแล้ว ลูกจึงใช้ขอ้ ศอกกดปุ่ มลง แล้วก็รอ สักพักลิฟท์ก็มาจอดแล้วประตูก็เปิ ดออก ว่าง
เปล่า ไม่มีผโู้ ดยสาร  โล่งอก ลูกรีบก้าวเข้าไปแล้วก็พยายามใช้ขอ้ ศอกกดปุ่ ม G แต่ปมุ่ G อยู่ล่างสุด ข้อศอกมันใหญ่และไม่
แหลมพอ จึงไม่สมั ผัสกับปุ่ ม G ทันใดนัน้ ลิฟท์ก็ถกู เรียกกลับขึน้ ไปชัน้ บนอีก เอาไงดี คราวนีข้ นึ ้ ไปถึงชัน้ 33 ซึ่งเป็ นชัน้ สูงสุดของ
โรงแรม ประตูลิฟท์เปิ ดออก มีแขกโรงแรมรออยู่อีก ไหนๆ ก็หนีมนุษย์ดว้ ยกันถึงขัน้ นีแ้ ล้ว ก็เลี่ยงต่อเหอะ ลูกก้าวออกจากลิฟท์
อีกครัง้ พอดีลกู สาวโทรเข้ามา “หม่ามีเ้ กิดอะไรขึน้ หรือเปล่าคะ ตัง้ นานแล้ว ยังไม่ลงมา” ลูกเองก็กาลังงุนงงกับการผจญภัยการ
ลงลิฟท์ จึงตอบลูกสาวไปสัน้ ๆ ว่า “ลิฟท์ไม่ว่าง ไม่มีปัญหาอะไร เดี๋ยวหม่ามีจ้ ะเล่าให้ฟัง ” ลิฟท์เปิ ดพอดี คราวนีท้ นั ทีท่ีกา้ วเข้า
ไปในลิฟท์ ลูกรีบใช้ขอ้ นิว้ กลางกดปุ่ ม G ไม่ใช้ขอ้ ศอกอีกแล้ว แขกทัง้ หลายของโรงแรมคงเห็นใจ จากชัน้ 33 ลงมาถึงข้างล่าง ไม่
มีใครกดลิฟท์เพื่อโดยสารลงมาด้วยสักคน!
เมื่อขึน้ ไปนั่งในรถตูเ้ พื่อกลับบ้าน ลูกนั่งสงบสติอารมณ์สกั พักกว่าจะเล่าเรื่องทัง้ หมดในลูกสาวฟั งได้
มนุษย์มาถึงจุดนีไ้ ด้อย่างไร?
จุดที่มนุษย์ตอ้ งระวังตัวเองจากมนุษย์คนอื่นด้วยความกลัวว่าจะนาเชือ้ โรคมาให้ตวั เอง จุดที่มนุษย์ตอ้ ง “หนีห่าง” จาก
มนุษย์ดว้ ยกัน เป็ นไปได้หรือ?
โรคระบาดที่ กาลังระบาดไปทั่วโลกมีจุดกาเนิดได้อย่างไร ยังไม่มีการสรุ ปที่ชัดเจน บ้างก็ว่าเริ่มมาจากสัตว์ สื่อบาง
สานักก็ประโคมข่าวว่ามาจากห้องแล็ป ซึง่ หมายความว่ามนุษย์น่ีแหละเป็ นผูส้ ร้างเชือ้ ไวรัสตัวนีข้ ึน้ มา เพื่อหวังทาให้ค่แู ข่งที่หวัง
ความเป็ นมหาอานาจในโลกต้องประสบภัยพิบตั ิจากโรคระบาดนี ้ ต่างก็โบ้ยกันไปโบ้ยกันมา
ถ้าโรคระบาดนีเ้ กิดจากฝี มือมนุษย์จริง ไม่วา่ จะเป็ นประเทศใดก็แล้วแต่ ก็ตอ้ งถือว่าเป็ น
พฤติกรรมที่เลวร้ายที่สดุ ของมนุษย์ในการฆ่าทาร้ายกันเอง เปรียบประดุจเป็ นสงครามโลกเลย
ทีเดียว และเป็ นพฤติกรรมมนุษย์ท่ีน่าประนามเป็ นอย่างยิ่ง

พูดถึงพฤติกรรมของมนุษย์ในยุคนี ้ ผูค้ นในปั จจุบนั โดยเฉพาะเยาวชนเปลี่ยนแปลงไปอย่างน่าใจหาย เมื่อตอนลูกยัง
เป็ นเด็ก จาได้ว่าประเทศไทยเป็ นประเทศที่ร่มเย็น สงบสุข ในนา้ มีปลา ในนามีขา้ ว แผ่นดินของเรา ... เวลาคนต่างชาติพูดถึง
Thailand จะพูดถึงความสวยของสาวไทย ความงดงามของธรรมชาติ และความเป็ นเอกลักษณ์ของวัฒนธรรม ตลอดจน
ขนบธรรมเนียมประเพณีอนั อ่อนช้อยของประเทศเรา การไหว้เวลาพบปะกัน การเคารพผูใ้ หญ่รวมถึงครู บาอาจารย์ จาได้วา่ ตอน
เด็กๆ เวลาอยู่ในห้องเรียนจะนาการบ้านเข้าไปส่งคุณครู ยังต้องคุกเข่า ... และคนไทยเราเอง แม้จะไม่ใช่เป็ นพลเมืองของ
ประเทศมหาอานาจในโลก แต่คนไทยภูมิใจในความเป็ นไทยของเรา
มาวันนี ้ ยังไม่ถงึ หนึ่งชั่วคนเพราะลูกยังมีชีวิตอยู่ ทุกอย่างดูเหมือนจะเปลี่ยนไปหมด ความร่มเย็น ความสวยงาม ความ
อ่อนช้อย ซึ่งล้วนเป็ นเอกลักษณ์ของความเป็ นคนไทยหายไปไหน? วันๆ มีแต่ข่าวร้อน ข่าวใส่รา้ ยกัน เกลียดชังกัน ถึงขัน้ มีคน
ไทยบางกลุ่มบางคนไม่อยากอยู่เมืองไทยด้วยซา้ ความรักชาติ ความภูมิใจในความเป็ นคนไทย ดูเหมือนจะจางลง หรือเหือด
หายไปในสังคมบางส่วน
เราคนไทยมาถึงขัน้ นีไ้ ด้อย่างไร?
ลูกถามคาถามนีอ้ ีก
ถามได้ แต่ถา้ จะตอบแบบวิเคราะห์เจาะลึก คงต้องไปถึงขัน้ ประชุมระดับคณะรัฐมนตรีเลยทีเดียว
วิเคราะห์ถงึ ระดับชาติ ลูกขอกลับมาวิเคราะห์ถงึ พฤติกรรมการดารงชีวิตของตัวเอง ดูจะง่ายกว่าและเห็นชัดกว่า
ดูเหมือนชีวิตของลูกจะสวนทางกับทิศทางการเปลี่ยนแปลงของประเทศ ในขณะที่ประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงจากเย็น
มาหาร้อน ชีวิตลูกเปลี่ยนจากร้อนเมื่อก่อนนีม้ าหาเย็นในทุกวันนี ้ 
ในสมัยก่อน ช่วงหนึ่งที่ลกู มีความทุกข์ในชีวิตมาก มากขนาดพยายามหายานอนหลับเม็ดที่ทานแล้วสามารถหลับไปได้
5 ปี ลูกจะทานเข้าไปเลย 2 เม็ด จะได้หลับไป 10 ปี (คิดแบบคนหมดปั ญญาคิดแล้วในตอนนัน้ ) มาตอนนี ้ แม้สภาวะรอบด้าน
จะร้อนระอุ และอบอวลด้วยฝุ่ นและสารพัดพิษ แต่ลกู มีเกราะกาบังตัวเองจากมลภาวะทัง้ หลายทัง้ ปวง
พระองค์น่ นั เอง
ลูกดารงชีวิตและมองชีวิตผ่านพระวาจาของพระองค์ ทาให้เข้าใจอะไรได้ดีขนึ ้ และมากขึน้ และที่สาคัญที่สุด ทุกเช้า
เย็น และกลางคืน ลูกจะหลบจากสารพัดพิษทัง้ หลายในสังคมเข้าไปใน safe vault ของลูกคือ ห้องพระ หรือที่ลกู เรียกว่า “My
Little Chapel” สวดภาวนาและอธิษฐานต่อพระองค์ เป็ นเวลาที่ลกู รู ส้ กึ สะอาด ปลอดภัย และอบอุน่ ใจที่สดุ
ใช่แล้ว ปั จจุบนั พระองค์คือ แหล่งหลบภัยของลูก พระเจ้าข้า
“ข้ าแต่องค์พระผู้เป็ นเจ้ า พระองค์ทรงเป็ นแหล่งลีภ้ ัยของข้ าพเจ้ าทัง้ หลาย มาทุกยุคทุกสมัย” สดุดี 90:1
อาแมน
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