The Matrix
ประมวล สุธีจารุวัฒน

ก. ขอสังเกต :
มนุษยพึงตั้งขอสังเกตจากพฤติกรรมปรกติของตนเอง อันสืบเนื่องนับแตจําความได ดังนี้
1. บุคคลในครอบครัวของเราเอง แมไมเหมือนกัน แตยอมมีลักษณะ เฉพาะที่เหมือนหรือคลายกัน ไม
วาจะเปนวิธีคิด วิธีปฏิบัติ ปรัชญา บุคลิก อาการ ฯลฯ ที่ไมใชลักษณะทางพันธุกรรม ถายทอดสืบ
เนื่อง ตอๆ กันมา จนอาจกลาวไดวา เปนลักษณะเฉพาะบางอยางของครอบครัว ลักษณะที่วานี้ บาง
ครั้งอาจกลาวไดวา "เปนความเชื่อฝงหัว" ของคนในกลุมนั้นๆ เชน บางครอบครัว สมาชิกจะมี
ลักษณะกาวราว รุนแรง มีความเชื่อเรื่องอํานาจ บารมี ฝกใฝในอํานาจ และพยายามทําทุกวิถีทางเพื่อ
การไดมาซึ่งอํานาจ ไมวาจะเปนในระดับลางอยางจิ๊กโกคุมซอย หัวหนาวินมอเตอรไซค ระดับ
กลางอยางผูนําชุมชน หรือระดับใหญอยาง ส.ส. เลือดเดือดบางคน ในขณะที่บางครอบครัว จะมี
ลักษณะเฉพาะที่เที่ยงตรง ยึดมั่น ถือมั่น ในกรอบแหงระเบียบประเพณี วัฒนธรรม หลักศาสนา
ฯลฯ ทั้งหมดที่กลาวมา ชี้ใหเห็น "การถายทอดวิธีคิด" ของบุคคล ในระดับครอบครัว ซึ่งบอยครั้ง
"เราไมรูตัว"
2. กลุมบุคคลในระดับหมูบาน ตําบล อําเภอ หรือจังหวัด เดียวกัน แมวาแตละครอบครัวตางก็แตกตาง
กัน แต ตางก็จะมีแนวความคิด ความเชื่อ ปรัชญา ที่คลาย เหมือน หรืออยูในทิศทางเดียวกัน ภาษา
ชาวบานเรียกวา "เราคนหมูบานเดียวกัน" หรือ "เราคนจังหวัดเดียวกัน" แนวทางของ "วิธีการคิด"
ดังกลาว ถูกถายทอดมาสูคนรุนใหมๆ บางครั้งก็รูตัว บางครั้งก็ไมรูตัว กรณีที่รูตัว และมีรูปธรรมชัด
เจน ก็จะถูกกําหนดอยางไมเปนทางการวา นี่คือ วัฒนธรรมประจําหมูบาน ตําบล หรือจังหวัด จัด
เปนประเพณีโบราณ ที่ควรคาแกการอนุรักษ สืบทอดสูลูก สูหลาน "วิธีการคิด" หลายๆ อยางใน
ระดับนี้ตางก็ซึมซับเขามาสูเบื้องลึกแหงจิตใจของบุคคลในชุมชน บอยครั้ง "โดยที่เราไมรูตัว"
3. กลุมบุคคลในระดับภูมิภาค ก็มีลักษณะของการถายทอด "วิธีการคิด" ที่เห็นเดนชัดเชนกัน เชน โดย
ไมพูดถึงลักษณะทางกายภาพ ที่แตกตางกันแนนอน คนภาคเหนือ จะมีวิถีชีวิต และวิธีการคิด ที่
แตกตางจากคนภาคใต และอาจแตกตางไปอีก เมื่อเทียบกับคนในกรุงเทพฯ ที่นาสังเกตคือ ในบาง

เรื่องบางราว บอยครั้ง ตางฝาย ตางคิดเห็นวา อีกฝายหนึ่ง "คิดแปลกๆ" หรือ อาจถูกตีคาวา "งมงาย"
"ฟุงเฟอ" "หลงใหล" ฯลฯ
4. ลักษณะเฉพาะในระดับประเทศ ก็มีอีกเชนกัน กลาวคือ แมประเทศจะตั้งอยูติดกัน โดยมีเพียงแมน้ํา
ภูเขา หรือแนวรั้ว แบงเขตแดนไวเทานั้น ประชาชนที่อยูในเขตปกครองตางประเทศกัน ก็มักจะมี
วิธีการคิด ความเชื่อ ความศรัทธา ความมุงมั่น ที่แตกตางกัน เชน คนที่เกิดในแผนดินไทย ตั้งแตเล็ก
จนโต เราถูกปลูกฝงวิธีการคิด ทั้งโดยรูตัว และไมรูตัว มากมาย อาทิ ระบบอาวุโส การเคารพธง
ชาติวันละสองครั้ง การรองเพลงชาติ การสวดมนตหนาเสาธง การทองคําปฏิญาณ "เราคนไทย ใจ
กตัญู รูคุณชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ... " ฯลฯ ซึ่งแนนอน เมื่อเกิดในแผนดินที่แตกตางกัน
ยอมถูกปลูกฝง สั่งสอน อบรม มาไมเหมือนกัน
5. ลักษณะเฉพาะของคนในทวีป ก็แตกตางกัน โดยนัยเดียวกัน คนเอเชีย มีลักษณะเฉพาะบางอยาง (ที่
ไมใชลักษณะทางกายภาพ) ที่แตกตางจากคนยุโรป อาฟริกา หรือทวีปอื่นๆ
6. ลักษณะเฉพาะของคนในกลุมประเทศที่มีรูปแบบการปกครองแตกตางกัน ก็จะมีวิธีการคิด ความ
เชื่อมั่น การถือมั่น แตกตางกัน
7. ลักษณะเฉพาะของคนในกลุมประเทศที่ระบบเศรษฐกิจแตกตางกัน เชน เปนระบบสังคมนิยม รัฐ
นิยม ชาตินิยม หรือทุนนิยม ประชาชนในระบบเศรษฐกิจที่แตกตางกัน จะไดรับการอบรม การสั่ง
สอนโดยรัฐ หรือ ผูนําระบบเศรษฐกิจ ใหมีแนวความคิด ความเชื่อ แตกตางกัน
8. ระบบโลก ลองจินตนาการวาเราเปนมนุษยตางดาว และกําลังเพงมองดูโลกใบนี้ สามารถกลาวไดวา
ประชาชนในโลกใบนี้มีลักษณะเฉพาะรวม ที่ถูกถายทอดมาเชนกัน มันคือ "วิถีแหงโลกียะ" ที่หาก
แมเราแตละคน ที่บางคนมีโอกาสไดร่ําเรียนจนสูงสง หรือบางคนไรโอกาส และไดรับการอบรม
นอกแบบ จนเชื่อมั่นวา ตนเอง "หลุดพน" หรือ "เขาถึง" สัจธรรมแหงชีวิต ... บางทีก็นาคิด วา "คน
พบ" อะไร
9. ระบบซอนเหลือมในชั้นอื่นๆ กลาวไดวา โดยแทจริงแลว แมตัวตนของเราจะไมรูสึก หรือพบเห็น
เปนรูปธรรมชัดเจน โลกใบนี้ มีระบบสาระพัดระบบ "ซอนเหลือม" อยูเปนชั้นๆ ในตัวมันเอง แต

ละระบบ ลวนมีอิทธิพลตอวิธีการคิด วิธีการเลือกปฏิบัติ หรือไมปฏิบัติ ของเราทั้งสิ้น ขึ้นอยูกับวา
แนวคิดของระบบใดสามารถเขาถึง หรือมีอิทธิพลตอ "วิธีการเลือก" ของตัวเรา มากกวากัน
ข. สมมติฐาน
1. "สิ่งที่เราคิด" "สิ่งที่เราเชื่อ" "สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น" ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เชน ในขณะวินาทีนี้
เปนตน "อาจมิใชสิ่งที่เราคิดขึ้นดวยตัวตนของเราเองจริงๆ" หากแต เปนอิทธิพลอันเกิดจาก ขอมูล
ขาวสาร การปลูกฝง ที่เราไดรับมานับแตจําความได จวบจนวินาทีนี้
2. "สิ่งที่เราคิด" "สิ่งที่เราเชื่อ" "สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น" ณ ขณะใดขณะหนึ่ง เชน ในขณะวินาทีนี้
เปนตน "อาจมิใชสิ่งที่เราควรคิด สิ่งที่เราควรเชื่อ สิ่งที่เราควรยึดมั่น ถือมั่น" ก็ได เพราะมันลวน
เปนสิ่งที่เราไดรับการถายทอดตอๆ กันมา แมสังคมของเราจะยอมรับวามันเปนสิ่งที่ดี แตการนิยาม
คําวา "ดี" ก็ยังเปนอะไรบางอยางที่ "ขึ้น" อยูกับการตีความ ... ความหมาย หรือ คําตอบที่ "ถูกตองที่
สุด" อาจไมมีอยู หรือ ยังมิไดถูกกําหนดขึ้นมา
3. "สิ่งที่เราคิด" "สิ่งที่เราเชื่อ" "สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น" ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยตัวตนของมันๆ เปนสิ่ง
ที่ "เปลี่ยนแปลงไดไปตามเวลา"
4. "สิ่งที่เราคิด" "สิ่งที่เราเชื่อ" "สิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่น" ณ ขณะใดขณะหนึ่ง โดยคุณคาของมันๆ เปนสิ่ง
ที่ "เปลี่ยนแปลงไดไปตามเวลา"
ค. ทฤษฏีบท
0. คําจํากัดความ : เพื่อใหงายตอการอธิบาย ในที่นี้ขอนิยามคําวา "The Matrix" โดยอาศัยชื่อภาพยนตร
ดังแหงฮอลลีวูด มาเปนตัวประกอบ เพื่อใหงายตอการสื่อสาร หมายถึง ระบบที่ครอบงําวิธีการคิด
วิธีการตัดสินใจ ของพวกเราแตละคน
1. "ความจริง ที่จริงที่สุด ไมมีอยูจริง" : The Matrix มีอยูหลายชั้น หลายระดับ การยอนถอย หลุดออก
มาจาก The Matrix ในระดับลางได จะทําใหเขาใจความเปนมาเปนไปในระดับลาง แตก็ยังคงยึดติด
อยูใน The Matrix ตราบเทาที่ยังไมสามารถยอนถอยสืบตอไปได

2. มนุษยควรศึกษา และเฝามองปรากฏการณตางๆ ทั้งภายใน คือในจิตใจตัวเอง และภายนอก คือ เหตุ
การณทั้งหมดที่เกิดขึ้นรอบตัวตน พิจารณาอยางแยบคาย และบอกตัวเองใหได วา อะไร คือ อะไร
"การตีแตก" และเขาถึงได คือการ หลุดออกจาก The Matrix ในระดับนั้นๆ
3. บุคคลที่หลุดพนออกจาก The Matrix ทั้งปวง ถือเปน "ผูอยูเหนือ The Matrix" แมกายภาพของเขา
ยังคงติดอยูใน The Matrix เนื่องเพราะเขาก็เปนเพียงสิ่งมีชีวิตธรรมดาๆ บนผืนโลกใบนี้ แตจิตใจ
ของเขาไดหลุดออกไปแลว
4. ผูหลุดพนไปแลว มีทางเลือกปฏิบัติ ภายหลังการหลุดพน หลายทาง อาทิ
(1) พยายามทุกวิถีทาง เพื่อทําให บุคคลอื่นๆ ในสังคม หลุดพนออกจาก The Matrix ตามไปดวย โดยมี
เปาหมายคือ ทุกผูตัวคน ตองหลุดไปจาก The Matrix
(2) แมตนเองจะหลุดออกไปแลว แตก็จะพยายามทําถุกวิถีทาง เพื่อทําใหคนอื่นๆ ติดอยูใน The Matrix
ตอไป อาศัยความเขาใจกลไกการทํางานของ The Matrix เพื่อทําใหตนเองไดประโยชนจาก The
Matrix มากที่สุด เทาที่จะมากได เนื่องเพราะรูวา ในที่สุด ตนเองก็ตองจากโลก และ The Matrix ไป
เชนกัน
(3) แมจะหลุดไปจาก The Matrix แตก็จะทําตัวสอดรับ กลมกลืนอยูใน The Matrix อาศัยอยูอยางสงบ
ทําตัวเปนประโยชนตอชุมชนที่ตนเองอยู ใครใครจะมัวเมาก็ปลอยเคามัวเมาไป แตใครใครจะหลุด
พน ก็จะถายทอดความรูความเขาใจให
=== สรุป ===
ไมสรุปละกัน ไปคิดเอาเอง ... อิอิอิ

