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คํ านํ า

สังคมไทยกํ าลังอยูในกระแสการเปลี่ยนแปลงอันเชี่ยวกราก กระบวนการวิ่ง
ไลกวดทางเศรษฐกิจ (Catching-up Process) กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ
อยางมหาศาล ขณะเดียวกัน การดํ าเนินนโยบายในแนวทางเศรษฐกิจเสรีนิยม ทั้งทางดาน
การผลติ การคา และการเงินระหวางประเทศ ยังผลใหขนาดของการเปดประเทศ (Degree of 
Openness) ขยายใหญข้ึน  ยทุธศาสตรการพัฒนาแบบเปด (Outward Orientation) ท ําใหระบบ
เศรษฐกจิไทยเคลือ่นไหวชนิดที่มิอาจกํ ากับได ทังนี้ข้ึนอยูกับการลากจูงของระบบทุนนิยมโลก

การเติบโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมกํ าลังกัดกรอนระบบความสัมพันธเชิง
อุปถัมภ (Patron-Client Relationship) โดยทีก่ารใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนแทรกตัว
เขาสูระบบดังกลาว และความสัมพันธเชิงพนัธสัญญา (Contractual Relationship) กํ าลังเขาไป
แทนที่ความสัมพันธเชิงอุปถัมภ ในขณะเดียวกัน พลังเศรษฐกิจทุนนิยมก็แปรเปลี่ยนสรรพสิ่งให
กลายเปนสินคา กระบวนการแปรสรรสิ่งใหเปนสินคา (Commodification) ซึง่เกดิขึ้นอยางรวดเร็ว 
มีสวนทํ าลายเยื่อใยความสัมพันธระหวางมนุษย เพราะบัดนี้ความสัมพันธดังกลาวไดแปรสภาพ
เปนความสัมพันธบนพื้นฐานของสินคา

ในอกีดานหนึง่การเติบใหญของพลังเศรษฐกิจทุนนิยม มีสวนเสริมสงลัทธิปจเจก
ชนนิยม (Individualism) และลัทธิบริโภคนิยม (Consumerism) ผูคนยึดถือหลักการ ‘ตัวใคร 
ตัวมัน’ มากขึ้น ความเอื้อเฟอเผื่อแผเสื่อมสลาย ความเห็นแกตัวเขามาครอบงํ าแทนที่ โดยที่ 
วฒันธรรมการประหยัดมัธยัสถกํ าลังถูกกัดกรอน และจรยิธรรมการทํ างาน (Work Ethics) ถูก
ทํ าลาย เนื่องเพราะประชาชนสามารถแสวงหารายไดโดยไมตองใชหยาดเหงื่อแรงงาน จากการ
เก็งกํ าไรซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพย ในทามกลางการเปลี่ยนแปลงเหลานี้ ประชาชน
ผูดอยโอกาสในสังคมตองเผชิญชะตากรรมอยางโดดเดี่ยวมากขึ้น

การตอสูทางดานวัฒนธรรมการเมืองทวีความเขมขนมากขึ้น การปะทะกัน
ระหวางวัฒนธรรมอํ านาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตยเสรียังไมถึงบทสุดทาย แมวาระบอบ
เผด็จการ/คณาธิปไตยจะไมหวนกลับมา แตสังคมการเมืองไทยยังมิอาจบรรลุสู ระบอบ
ประชาธิปไตยเสรี ระบบการเมืองพันทางที่กํ าลังตกผลึกอยูนี้เปนเพียง ‘ระบอบประชาธิปไตย
อุปถัมภ’ อํ านาจการเมืองการปกครองกํ าลังหลุดไปจากกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย โดยเฉพาะ
อยางยิง่กลุมทหารไปสูกลุมนักเลือกตั้ง การแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจจากการดํ าเนินนโยบาย
ยงัคงมตีอไป เพียงแตร่ัวไหลออกจากระบบราชการ และหลุดลอยจากกลุมพลังอํ ามาตยาธิปไตย
ไปสูชนชั้นปกครองที่มาจากการเลือกตั้งมากขึ้น



กระบวนการโลกานุวัตรไมเพียงแตทํ าใหสังคมไทยเชื่อมสัมพันธทางเศรษฐกิจกับ
ประเทศอืน่ๆทัว่โลกเทานั้น หากยังมีความสัมพันธทางดานวฒันธรรมอกีดวย ความกาวหนาของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ทํ าใหสังคมไทยไดรับผลกระทบทางดานวฒันธรรมอยางมหาศาล โดยผาน
ส่ือมวลชน โดยเฉพาะอยางยิ่งโทรทัศนระหวางประเทศ ผลกระทบดังกลาวนี้ปกแผปริมณฑล 
อันกวางขวาง ทั้งทางดานจารีตขนบธรรมเนียมประเพณี ภาษา ดนตรี แฟชั่นการแตงกาย  
พฤตกิรรมการบริโภคและการดํ ารงชีวิต  รวมตลอดจนกระบวนทัศนทางความคิด

บทความที่รวบรวมมาตีพิมพในหนังสือเลมนี้ เดิมปรากฏในคอลัมน “จากทา
พระจนัทรถงึสนามหลวง” ในหนังสือพิมพ ผูจัดการรายวัน ระหวางป 2534 - 2537 ทั้งนี้โดยคัดสรร
เฉพาะบทความทีส่ามารถสะทอนใหเห็นภาพอนิจลักษณะของสังคมไทย ไมดานหนึ่งก็ดานใดดังที่
กลาวขางตนนี้

ทายทีสุ่ด ผูเขียนขอขอบคุณ นายธรรมเกียรติ กันอริ ผูมีบทบาทสํ าคัญในการ
ผลักดนัและดูแลการจัดพิมพหนังสือเลมนี้อยางดียิ่ง
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ภาคที่หนึ่ง

สังคมเศรษฐกิจไทย



2

ทาพระจันทรในบริบทของการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมไทย1

           เมื่อผมเร่ิมจํ าความได ผมมาอาศัยอยูบานทาชางวังหลวงแลว ชีวิตในวัยเด็ก 
จงึวนเวยีนเที่ยวซุกซนระหวางบริเวณวัดระฆังโฆสติาราม วัดมหาธาตุยวุราชรงัสฤษดิ์ สนามหลวง 
และทาพระจนัทร แมเมื่อเขาโรงเรียน ก็ตองนั่งรถรางผานทาพระจันทรและสนามหลวงเกือบทุกวัน 
คร้ันเมือ่เขามหาวิทยาลัย ก็มิอาจหลีกพนทาพระจันทรไปได จนแมแตเมื่อจบการศึกษาและออก
ท ํางานหารายได ก็ยังคงตอง `จอดปาย' ทาพระจันทรอยูดี
           ผมจึงไดเห็นการเปลี่ยนแปลงของทาพระจันทรตลอดชวงเวลากวา 40 ปที่ผาน 
มานี ้จนเคยคดิเลนๆวา หากมีสาขาวิชา `ทาพระจันทรศึกษา' ผมสมควรจะมีสวนรวมรางหลักสูตร
สาขาวิชาดังกลาวนี้ดวย
           ความรูทางประวัติศาสตรอันกะพลองกะแพลงทํ าใหผมเขาใจวา บริเวณที่เรียกวา
ทาพระจนัทรทุกวันนี้ บางสวนเปนอาณาบริเวณของวัดมหาธาตุยวุราชรังสฤษดิ์มาแตเดิม แตผม
ไมมีเวลาสืบคนวา กํ าแพงวัดมหาธาตุฯดานถนนมหาราชถอยรนมาอยูในแนวปจจุบันตั้งแตยุค
สมัยใด
           สภาพทางภูมิรัฐศาสตรทํ าใหทาพระจันทรมีลักษณะเปน `รัฐกันชน' ระหวาง 
วงัหลวงกบัวงัหนา ใน `วิกฤติการณวังหนา'  ทั้งในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟาจุฬาโลก  
และรัชกาลพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองป 
2475 เมื่อสนามหลวงแปรสภาพเปนสมรภูมิทางการเมือง ทาพระจันทรก็มีลักษณะเปน  
`รัฐชายขอบ'ของสมรภูมินั้น ยิ่งเมื่อมีการสถาปนามหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองในป 
2477 ดวยแลว การที่จะเขาใจประวัติศาสตรการเมืองของทาพระจันทรไดโดยถองแท ยอมตอง
ศึกษาบทบาททางการเมืองของมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตรและการเมืองอยางมิอาจหลีกเลี่ยง
ได

           ตามความเขาใจของผม ชุมชนทาพระจันทรเพิ่งจะเติบใหญหลังจากการกอต้ัง
มหาวทิยาลยัวชิาธรรมศาสตรและการเมือง บทบาททางเศรษฐกิจของชุมชนทาพระจันทรก็คือ การ
                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 12 มีนาคม 2536
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ผลิตบริการทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบความตองการของนักศึกษา ม.ธ.ก.  ชุมชนทาพระจันทรจึง
เตม็ไปดวยรานอาหาร บางรานก็ผลิตบริการและขายสินคาที่เกี่ยวของกับมหาวิทยาลัย ดังเชนราน
เครือ่งเขยีน รานขายหนังสือพิมพ รานถายรูป และรานใหเชาเสื้อครุย เพียงแตไมสามารถเทียบ
จ ํานวนกับรานอาหารไดเทานั้น
           ในชั้นแรกเริ่ม ความรุงเรืองทางเศรษฐกิจของทาพระจันทรมิอาจเทียบเทียมกับ 
ทาชางวังหลวงได ชุมชนทาชางวังหลวงประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบความ
ตองการของผูสัญจรไปมา โดยเฉพาะอยางยิ่งผูใชบริการเรือขามฟากระหวางพระนครกับธนบุรี  
ซึ่งตางจากชุมชนทาพระจันทรที่ประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจเพื่อสนองตอบความตองการของ
นกัศกึษาธรรมศาสตรเปนดานหลัก
           ผมเขาใจวา การใชบริการเรือขามฟากดานทาชางวังหลวงในชั้นแรกเริ่มมีมาก
กวาดานทาพระจนัทร เหตุผลสํ าคัญนาจะเปนเพราะมีรถเมลหลายสายผานทาชางวังหลวง แมจน
ตนทศวรรษ 2500 มีรถเมลเพียงสายเดียวเทานั้นที่ผานทาพระจันทร เมื่อผมเขาเปนนักศึกษา 
ในมหาวทิยาลัยธรรมศาสตรในป 2507 เศรษฐกิจทาพระจันทรเร่ิมตีคูเทียบเทียมทาชางวังหลวง
แลว คร้ันมาถึงทศวรรษ 2510 การขยายตัวทางเศรษฐกิจของทาพระจันทรก็แซงหนาทาชางวัง
หลวง การสรางบานแปลงเมืองดานธนบุรี (urbanization) และการเพิ่มข้ึนของประชากร ประกอบ
กับการเปลี่ยนแปลงเสนทางเดินรถโดยสารประจํ าทาง ซึ่งทํ าใหมีรถเมลผานทาพระจันทรมากขึ้น 
นับเปนเหตุปจจัยสํ าคัญที่ทํ าใหการใชบริการเรือขามฟากดานทาพระจันทรเพิ่มปริมาณขึ้นเปน 
อันมาก
           การขยายตัวของจํ านวนผูสัญจรดานทาพระจันทรมีสวนสํ าคัญในการเปลี่ยน
แปลงโครงสรางเศรษฐกิจของทาพระจันทร กิจกรรมทางเศรษฐกิจของทาพระจันทร ซึ่งแตเดิม 
มุงสนองความตองการของนักศึกษาธรรมศาสตร ก็เร่ิมเปลี่ยนไปสนองความตองการของผูสัญจร 
ที่มิใชนักศึกษา จนในบัดนี้มิอาจกลาวไดอยางเต็มปากเต็มคํ าตอไปอีกวา ชุมชนทาพระจันทร 
ตองพึง่พงิตลาดนักศึกษา ธรรมศาสตรเปนดานหลัก
           ทาชางวงัหลวงก็มีการเปลี่ยนแปลงโครงสรางเศรษฐกิจเชนเดียวกัน การขยายตัว
ของมหาวิทยาลัยศิลปากร และการเติบโตของอุตสาหกรรมการทองเที่ยว ทํ าใหทาชางวังหลวง
เปลี่ยนโฉมไป  แตการเปลี่ยนแปลงที่สํ าคัญที่ชุมชนทาชางวังหลวงและชุมชนทาพระจันทรมี
ประสบการณรวมกันก็คือการเติบโตของภาคเศรษฐกิจนอกระบบ (informal sector)
           ผมยังจํ าไดดีวา เมื่อเกิดกบฏแมนฮตัตนัในป 2494 นั้น ทาชางวังหลวงยังไมมี 
แผงลอย แตทกุเชาจะมีหาบเรขามฟากจากฝงธนบุรีนํ าผลผลิตจากเรือกสวนบริเวณคลองบางกอก
นอยมาขาย แมคาที่หาบเรเขาใจวาเปนชาวสวนเกือบทั้งหมด ภาพแมคาหาบเรในยามเชาปรากฏ 
ที่ทาพระจันทรเชนเดียวกับทาชางวังหลวง แตตอมาทาชางวังหลวงก็เร่ิมมีแผงลอย การเกิดและ
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การตายของแผงลอยขึ้นอยูกับนโยบายของทางราชการเปนสํ าคัญ บางยุคสมัยเทศบาลจังหวัด
พระนครก็เขาไปจัดระเบียบแผงลอยบริเวณทาชางวังหลวง แตภายหลังก็ร้ือแผงลอยเหลานั้นทิ้ง
เสีย
           ภายหลังจากที่รัฐบาลไดใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพียงทศวรรษเศษ  
ยุทธศาสตร การพัฒนาที่ ไม สมดุลก็ ขับดันให ชาวชนบทเข าเมือง  โดยเฉพาะอย างยิ่ ง
กรุงเทพมหานคร  บางก็กลายเปนแรงงานรับจางในภาคหัตถอุตสาหกรรม  บางก็ตบเทาเขาสูภาค
บริการ  แตบางคนก็หันไปประกอบกิจกรรมเศรษฐกิจนอกระบบ หาบเรแผงลอยขยายตัวพรอมๆ
กบัการเติบโตของภาคเศรษฐกิจนอกระบบในกรุงเทพมหานคร
           นบัต้ังแตปลายทศวรรษ 2510 หาบเรแผงลอยก็แผขยายอาณาจักรครอบคลุมทั่ว 
ทาชางวงัหลวงและทาพระจันทร แมกรุงเทพมหานครจะพยายามปราบปราม แตก็ไมสํ าเร็จ ตอมา 
กรุงเทพมหานครกลับดํ าเนินนโยบายใหทาพระจันทรและทาชางวังหลวงเปนอาณาจักรแหงหาบเร
แผงลอย ทัง้นี้ดวยการขับดันหาบเรแผงลอยคาของเการิมคลองหลอด (ดานโรงแรมรัตนโกสินทร) 
ใหมาอยูบนบาทวถิถีนนมหาราชและถนนพระจันทร ทั้งนี้ดวยเหตุผลที่วา บริเวณถนนราชดํ าเนิน
และสนามหลวงเปนหนาตาของบานเมือง ราชการไทยไมตองการใหมีภาพหาบเรแผงลอยเปนที่
อุจาดนยันตาของชาวตางประเทศและแขกบานแขกเมือง  ดวยเหตุดังนั้น  ถนนมหาราชและถนน
พระจนัทรจงึกลายเปน `ชุมชนแออัด'  พรอมๆ กับที่ทาพระจันทรแปรสภาพเปน `สลัมคอนกรีต'
           ทาพระจันทรในฐานะที่เปนดินแดนสวนหนึ่งของราชอาณาจักรไทย ยอมมิอาจ
ดํ ารง  อยูอยางโดดเดี่ยวโดยปลอดพนจากอิทธิพลและผลกระทบอันเกิดจากกระบวนการพัฒนา
เศรษฐกจิและสังคมได ทาพระจันทรไดรับผลกระทบจากยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลดุจเดียว
กบัดินแดน สวนอื่นๆของประเทศ การลดความสํ าคัญของภาคเกษตรกรรมในโครงสรางการผลิต
ของระบบ เศรษฐกจิไทย ตลอดชวงเวลากวา 40 ปที่ผานมานี้ ก็เห็นไดจากภาพเศรษฐกิจที่ทาพระ
จนัทร ภาพหาบเรชาวสวนที่นํ าผลผลิตการเกษตรจากเรือกสวนริมคลองบางกอกนอยขามฟากมา
ข้ึนทาพระจนัทรและทาชางวังหลวงเหือดหายไปเกือบหมดสิ้น การเปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิต
ของทาชางวังหลวงเพื่อสนองตอบความตองการของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศก็ดี และการ
เปลี่ยนแปลงโครงสรางการผลิตของทาพระจันทรเพื่อรองรับกระบวนการสรางบานแปลงเมืองของ
ธนบรีุกดี็  รวมตลอดทั้งการที่ทาพระจันทรและทาชางวังหลวงแปรสภาพเปนอาณาจักรแหงหาบเร
แผงลอยก็ดี เหลานี้ลวนแลวแตเกิดขึ้นในบริบทของกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย 
ทัง้สิ้น
           ผมยงัจ ําไดดีวา แมเมื่อตนทศวรรษ 2500 ทาชางวังหลวงและทาพระจันทรยังมี   
ลักษณะความเปนชุมชนอยูมาก สมาชิกในชุมชนลวนแลวแตรับทราบเรื่องราวและความเปนอยู
ของเพือ่นบาน ความสัมพันธระหวางครัวเรือนคอนขางแนนแฟน เพือ่นบานมักจะเขารวมงานพิธี
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ทางศาสนาของกนัและกนั ดังเชนงานทํ าบุญ งานบวช และงานแตงงาน การทํ าอาหารและแบงปน 
ใหเพื่อนบานเปนเรื่องปกติ ลักษณะความเปนชุมชนทํ าใหชาวบานมีจิตสํ านึกที่จะประกอบ 
กิจกรรมรวมกันในเทศกาลตางๆ ดังเชนการทอดกฐินและการจัดงิ้วประจํ าป และดวยเหตุที่ 
ชาวบานมีความสัมพันธคอนขางแนนแฟน การซุบซิบนินทาจึงเปนเรื่องปกติและมีคอนขางมาก 
บางครัง้เสยีงซบุซบินนิทาขามจากชุมชนทาชางวังหลวงไปสูชุมชนทาพระจันทร
           กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมนับต้ังแตป 2504 เปนตนมา มีสวนทํ าให
ลักษณะความเปนชุมชนของทาชางวังหลวงและทาพระจันทรเสื่อมสลายไป ทั้งนี้ไมเพียงแตวา 
ลักษณะความแปลกแยกจะเขามาแทนที่เทานั้น หากทวาโฉมหนาของผู คนภายในชุมชน 
กแ็ปรเปลีย่นไปดวย บางก็อพยพออกไปจากชุมชน โดยที่มีสมาชิกใหมยายเขามาแทนที่ บริเวณ
เดยีวทีย่งัธ ํารงไวซึง่ลักษณะความเปนชุมชนไวได ก็คือ บริเวณตรอกทาวัง ซึ่งอยูระหวางทาชางวัง
หลวงกบัทาพระจันทร และมีลักษณะเปนชุมชนแออัด
           ความแปลกแยกระหวางสมาชิกในสังคมมิใชปญหาเดียวที่เกิดจากกระบวนการ
พัฒนา แตยุทธศาสตรการพัฒนาที่รัฐบาลเลือกใชมีสวนในการสรางความเครียดในสังคมดวย  
ผูคนจ ํานวนไมนอยมีความรูสึกไมมั่นใจในชะตากรรมแหงชีวิต และดวยเหตุที่คนไทยยังไมยอมรับ
การเขาพบจติแพทย หมอดูจึงเปนคํ าตอบของผูคนจํ านวนหนึ่ง สนามหลวงเคยเปนแหลงประกอบ
กจิกรรมของหมอดู แตดวยเหตุผลอันไมปรากฏแนชัด กิจกรรมหมอดูบริเวณสนามหลวงไดซบเซา
ไปเปนอันมาก และไดยายศูนยไปสูทาพระจันทร ทาพระจันทรเพิ่งจะเติบใหญมาเปนศูนยกลาง
ของกจิกรรมหมอด ู เพียงเมื่อทศวรรษเศษที่ผานมานี้ จากเดิมที่มีหมอดูต้ังโตะรับทํ านายชะตาชีวิต
เพยีง 1-2 คน จนเพิ่มข้ึนเปนมากกวา 10 คนในปจจุบัน โดยที่ความตองการบริการหมอดูเพิ่มข้ึน
อยางนาตื่นใจ
           ทาพระจันทรมิไดเปนเฉพาะศูนยกลางบริการหมอดูเทานั้น หากยังเปนตลาด 
ซือ้ขายพระเครื่องที่สํ าคัญดวย การซื้อขายพระเครื่องซึ่งแตเดิมเกิดจากความศรัทธาและความเชื่อ
ในเรื่องเครื่องรางของขลังเปนสํ าคัญ บัดนี้ไดแปรเปลี่ยนไปเปนเรื่องการซื้อขายเพื่อเก็งกํ าไร  
การเติบโตของตลาดพระเครื่องเกิดขึ้นควบคูกับการเติบโตของระบบทุนนิยม เพียงแตยังไมมีการ
ป นราคาในขนาดที่เกิดขึ้นในตลาดหลักทรัพยและตลาดอสังหาริมทรัพย เศรษฐกิจฟองสบู 
(bubble economy) ยังมิไดแผขยายอาณาจักรมาสูตลาดพระเครื่อง ดังเชนที่เกิดกับตลาด 
ศิลปวัตถุในยุโรป สหรัฐอเมริกา และญี่ปุน
           ทาพระจันทรกํ าลังอยูบนสายธารของการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง 
และสังคม หากเราตองการศึกษาการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแกทาพระจันทร ก็จํ าเปนตองศึกษา
สายธารแหงการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้



6

ชุมชน 16 สิงหา :
ภาพลักษณของกรุงเทพฯ ในอนาคต2

           เกอืบทกุเชาในวนัทีต่องทํ างาน ผมตองผาน `ถนน 16 สิงหา' ถนนสายนี้เร่ิมจาก
บริเวณทาชางวงัหนา ผานหนาสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ทะลุมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 
เลยีบหนาตกึโดม จนจรดบริเวณทาพระจันทร ถนนสายนี้เพิ่งขนานนามเมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 
2533 เพือ่ระลึกถึงวันแหงสันติภาพ - 16 สิงหาคม 2488

            ในวันที่ผมมาถึงที่ทํ างานเชา ผมมักจะไดเห็นผูคนหลายครอบครัวนอนตามริม
บาทวถิขีางก ําแพงวทิยาลยันาฏศิลป คนเหลานี้อพยพจากชนบทมากันทั้งครอบครัว บางก็กางมุง
นอน บางก็นอนคลุมโปงโดยปราศจากมุง บางคนเอาสังกะสีหรือไมมาลอมเปนคอกเพื่อบงบอก
บริเวณ `บาน' ของแตละครอบครัว เมื่อ 2-3 ปที่แลว จํ านวนคนที่นอนริมบาทวิถีดังกลาวนี้ 
มไีมมากนกั บัดนีผู้คนใน `ชุมชน' นี้เร่ิมมีมากขึ้น ผมไดเห็นทารกอายุไมถึงขวบนอนดูดขวดนมหรือ
ดูดนมแม ในเวลากลางวันเมื่อพอออกไปทํ ามาหาเลี้ยงชีพ แมอยูดูแลลูก บางคนเอาผาขาวมาผูก
เปนเปลระหวางตนไมสองตนเพื่อใหลูกนอน

            ผมไดพบคํ ามั่นในตอนสายวันหนึ่งเมื่อฝนตกพรํ าๆคํ ามั่นอพยพมาจากเชียงราย  
คํ ามัน่เลาใหผมฟงวา  สมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' สวนใหญมาจากภาคเหนือ สวนนอยมาจาก
อีสาน เกอืบทัง้หมดอพยพมากันทั้งครอบครัว เพื่อไปตายเอาดาบหนา เพราะชนบทเปนดินแดนที่
ไรความหวงัเสยีแลว สภาพการไรที่ทํ ากินกํ าลังกลายเปนปญหารายแรงมากขึ้นทุกที

            ทองสนามหลวงเปนความหวังใหมของสมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' พวกเขายึดที่นี่
เปนทีท่ ํามาหากนิ บางก็ขายขนมจีนนํ้ ายา บางก็ขายนํ้ าดื่ม บางก็ขายของขบเคี้ยว รายไดจากการ
ขายนีม้พีอเพยีงแกการประทังชีวิต ซึ่งดีกวาอดตายอยูในชนบท แตกระนั้นก็ยังมีมารผจญ เพราะ

                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 25 มกราคม 2534
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ตองคอยวิ่งหนีเจาหนาที่เทศกิจ คํ ามั่นหาทางออกดวยการออกขายของยามคํ่ าคืน เพราะการรบ
กวนจากเจาหนาทีเ่ทศกจิมนีอยกวาเวลากลางวัน คํ ามั่นเลาวา ในรอบปที่ผานมา เขาถูกเจาหนาที่
เทศกจิจบัรวม 13 คร้ัง แตละครั้งถูกปรับ 50-100 บาท สํ าหรับคํ ามั่นแลว เงินคาปรับจํ านวนนี้ 
นบัวามาก

            คํ ามั่นอยากจะหาที่นอนใตสะพานพระปนเกลาฯ เพราะเขาพาลูกเล็กๆมาดวย 
แตก็ไมมีที่วางเหลืออยูเลย ผูคนจากบานนอกพากันมาจับจองกันหมด คํ ามั่นและครอบครัวจึง 
จ ําตองทนนอนกลางสายฝนใน `ชุมชน 16 สิงหา' ซึ่งเปนชีวิตที่ลํ าบากยากเข็ญพอสมควร แตจะทํ า
อยางไรไดในเมื่อรายไดของคํ ามั่นมีไมพอที่จะจายคาเชาบาน

            ในยามคํ่ าคืนหรือตอนเชาตรู  หากเราทองไปยังที่ตางๆในกรุงเทพมหานคร  
เราจะไดเห็นภาพผูคนจากชนบทจํ านวนมากนอนตามบาทวิถีในยานชุมนุมชน หรือนอนบน
สะพานลอยขามถนน และบางก็ยึดเชิงสะพานขามแมนํ้ าลํ าคลองเปนที่พํ านัก ภาพของผูคนที่ยึด
บริเวณใตตนไมริมคลองหลอดเปนที่หลับนอนเปนภาพที่คอนขางชินตาสํ าหรับผม เมื่อไมนานมานี้ 
รายการวทิยทุหาร รายการหนึ่งกลาวถึงสภาพของผูคนที่นอนขางถนนในยานสะพานควาย ผมอด 
รูสึกประหลาดใจมิได กอนป 2520 หากใครเอยอางถึงความเปนจริงอันแสนสาหัสนี้ อาจถูกกลาว
หาวาเปนคอมมวินิสตไดโดยงาย บัดนี้ วิทยุทหารกลับมาประโคมขอมูลเกี่ยวกับความยากจนของ
ราษฎรเสียเอง

            เมื่อหลายเดือนมาแลว ขณะผมเดินบนถนน 16 สิงหา ไปยังทาชางวังหนา  
ผม   สังเกตเหน็ชาวตางประเทศมุงดูสมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' ดวยความสนใจ ทาชางวังหนาซึ่ง
ในยุคตนรัตนโกสินทรเคยเปนทาสํ าหรับใหชางจากพระราชวังบวรสถานมงคลมาเลนนํ้ า บัดนี้
กลายเปนทานํ้ าสํ าหรับโดยสารเรือเพื่อลองแมนํ้ าเจาพระยาและคลองสายตางๆ ผมไมสามารถ
ลวงรูความในใจของชาวตางประเทศเหลานั้นได แตผมรูสึกดีใจที่ชาวตางประเทศไดพานพบ 
ความเปนจริงแหงชีวิตในสังคมไทย  ภายหลังจากที่ `ชุมชน 16 สิงหา' ขยายใหญข้ึน ภาพชาว 
ตางประเทศมงุดสูมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' ขณะรอขึ้นรถโดยสาร กลายเปนภาพที่ผมเห็นจนชินตา

            การทีผ่มพดูถงึการเติบโตของ `ชุมชน 16 สิงหา' อาจทํ าใหเกิดความเขาใจผิดได 
โดยงาย เพราะชุมชนนี้เกือบจะไมมีตัวตนทางกายภาพ ชุมชนนี้มิใชแหลงเสื่อมโทรมหรือสลัม 
ลักษณะทางกายภาพของชุมชนจะปรากฎในยามคํ่ าคืนเมื่อสมาชิกกลับจากการทํ ามาหากินมา
หลบันอน คร้ันรุงเชา เมื่อสมาชิกชุมชนออกไปทํ ามาหาเลี้ยงชีพ ลักษณะทางกายภาพของชุมชน 
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กห็ายวบัไป พวกเขาเพียงแตอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน ไมมีบานเปนตัวตน ไมมีทรัพยศฤงคาร 
ที่จะตองหวงแหน เสื้อผาและผาหมถูกมัดรวมและทิ้งไวขางบาทวิถีนั้นเอง ในยามกลางวันจะมี 
ก็แตแมลูกออนและเด็กทารกที่อยู ในชุมชนนี้ พวกเขาอาศัยบาทวิถีเปนที่หุงอาหารสํ าหรับ 
การประทังชีวิต อาหารที่ใสรถเข็นหรือหาบไปเรขายรอบสนามหลวงก็ปรุงและประกอบกันที่นี่  
บาทวิถีจึงมีความหมายสํ าหรับคนเหลานี้อยางยิ่ง พวกเขาอาศัยแมนํ้ าเจาพระยาเปนที่ชํ าระลาง
รางกายและซักเสื้อผา

            เมือ่ตนเดือนมกราคมที่ผานมานี้ พลเอกชาติชาย ชณุหะวณั นายกรัฐมนตรีแสดง
ความไมพอใจที่ไดเห็นภาพประชาชนที่เดินทางมาจากตางจังหวัดเพื่อหางานทํ าในกรุงเทพฯ 
นอนระเกะระกะตามสถานีขนสงสายตางๆและสถานีรถไฟหัวลํ าโพง ภาพเหลานี้ปรากฏเผยแพร 
ในหนาหนังสือพิมพและขาวโทรทัศน ทานนายกรัฐมนตรีไดส่ังการใหปลัดกระทรวงมหาดไทย
ดํ าเนนิการจดัทีพ่กัแกคนงานที่เดินทางจากตางจังหวัดดังกลาวนี้ (มติชน วนัองัคารที่ 8 มกราคม 
2534)

            ชนชัน้ปกครองไทยมักจะมีความรูสึกเสียหนาสูง คนเหลานี้มักจะทนไมไดที่มีขาว
ทีท่ ําใหประเทศไทยตองเสียภาพพจน ไมวาจะเปนขาวการใชแรงงานเด็กอยางทารุณ ขาวการขาย
บริการทางเพศเพื่อสงเสริมการทองเที่ยว ขาวการแพรระบาดของโรคเอดส ขาวโสเภณีเด็ก ฯลฯ คน
เหลานีไ้มสนใจวา ขาวเหลานี้มีมูลแหงความเปนจริงหรือไมเพียงใด พวกเขาไมสนใจวาสังคมไทยมี
อัปลักษณอะไรบางที่ตองเยียวยาแกไข พวกเขาตองการแตงหนาทาปากปกปดอัปลักษณเหลานั้น
เพือ่ใหสังคมไทยมี `ภาพพจน' ที่ดี

            ผมไมรูสึกวาเปนเรื่องขายหนาหรือเสียภาพพจนที่ชาวตางประเทศไดมาเห็นภาพ  
อยางเชน `ชมุชน 16 สิงหา' นี้ ตรงกันขาม ผมกับเห็นวาเปนสัจจะแหงสังคมที่มนุษยโลกพึงรับรู
และหาทางเยียวยาแกไขรวมกัน อัปลักษณะท ํานองนี้ปรากฏในทุกสังคม เพียงแตแตกตางกันใน
เชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ ผมเคยแอบชื่นชมในใจที่คนที่ผมรูจักคนหนึ่งถายทํ าสารคดีแสดง 
อัปลักษณะของสังคมไทยเพื่อสงไปขายในยุโรป แตภายหลังจากที่คนผูนั้นแปรสภาพเปนที่ปรึกษา
นายกรฐัมนตรี ทัศนคติในเรื่องนี้ดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนไป

            ผมมีความรู สึกเคารพนับถือคนอยางคํ ามั่นและเพื่อนพอง อยางนอยที่สุด 
คนเหลานี้ก็มีความกลาหาญทางจริยธรรมในการกัดฟนประกอบสัมมาอาชีวะ คนที่ยืนอยูริม 
หบุเหวแหงความอดอยากและตองหาเชากินคํ่ า แตยังมีมโนสํ านึกที่จะประกอบสัมมาอาชีวะตอไป
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นั้น สมควรที่สังคมจะใหการยกยองและสงเสริมใหประกอบกรรมดีตอไป ใครก็ตามที่มีนโยบาย 
เขนฆาปราบปรามพอคาแมคาหาบแรแผงลอย โดยมิไดเพงพินิจถึงรากเหงาแหงปญหา ถึงจะ 
ยึดถื อมังสวิ รัต  ยอมสอให เห็นความอํ ามหิตแหงจิตวิญญาณอยางยากที่จะปฏิเสธได   
เพราะนโยบายเชนนี้เองที่ผลักดันใหผูคนจํ านวนมากพนไปจากสัมมาอาชีวะ

            นบัเปนเวลากวา 4 ทศวรรษแลวที่ชาวชนบทไทยถูกขมขืนบีฑาทางเศรษฐกิจโดย
ไมรูตัว กระบวนการยํ่ ายีทางเศรษฐกิจดังกลาวนี้ อาศัยยทุธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งดูดซับ
สวนเกินทางเศรษฐกิจจากภาคเกษตรกรรมไปหลอเลี้ยงการจํ าเริญเติบโตทางภาคอุตสาหกรรม 
ราคาสินคาเกษตรภายในประเทศถูกกดใหต่ํ ากวาราคาในตลาดโลกดวยมาตรการทางนโยบาย
ตางๆของรัฐบาล ซึ่งมีผลกระทบตอฐานะทางเศรษฐกิจของเกษตรกรอยางมาก ตลอดระยะเวลา
นับต้ังแตสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา ราษฎรไทยในชนบทไดพยายามปรับตัวเพื่อความอยู
รอด เร่ิมดวยการกระจายการผลิตไปสูการเพาะปลูกพืชไร การประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆ
ทีม่ใิชเกษตรกรรม การรับจางใชแรงงานภายในภาคเกษตรกรรม และการอพยพเขาสูภาคอุตสาห
กรรมและภาคบริการบางคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควรก็ย ายถิ่นออกไปทํ างาน 
ตางประเทศ แรงงานไทยที่ออกไปขุดทองในตะวันออกกลางและที่อ่ืน ๆ ในบัดนี้มีจํ านวนนับแสน

            ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ สถาบันครอบครัวในชนบทเริ่ม 
ส่ันคลอน พอตองพลัดลูกพลัดเมียไปทํ างานตางถิ่น ลูกผูหญิงหากไมไปเปน `ฉันทนา' ในภาค 
อุตสาหกรรม ก็อาจตองไปขายบริการทางเพศและบริการอื่น ๆ

            การเกง็ก ําไรซื้อขายที่ดินในระหวางป 2530-2533 ซึ่งเปนยุคทองทางเศรษฐกิจได 
ขับดันใหราษฎรอพยพจากชนบทเขาสูเมืองมากขึ้น กระแสการอพยพดังกลาวนี้จะยิ่งมีมากขึ้นไป
อีกในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 (2535-2539) เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยเรงเครื่องไลกวด 
กลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) การทอดทิ้งภาคเกษตรกรรมจะปรากฎ
อยางเดนชัดยิ่งขึ้นในอนาคตอันใกลนี้

            ในไมชา เราจะไดเห็นคนอยางคํ ามั่นและเพื่อนพองเต็มกรุงเทพฯ ชุมนุมชน 
อยางเชน `ชมุชน 16 สิงหา' จะผุดขึ้นราวดอกเห็ด และรัฐบาลอาจตองจัดตั้ง `กรมรักษาภาพพจน
ประเทศไทย'  เพื่อปกปดอปัลักษณะของสังคมไทย (โดยที่หากรังเกียจชื่อไทยๆ อาจเปลี่ยนชื่อเปน 
`กรมสุนทรลกัษณรักษ' ก็ได)
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ควันหลงจากการประชุมธนาคารโลกและไอเอ็มเอฟ3

         การประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ คร้ังที่ 46 ณ กรุงเทพฯ จบลงดวยชัยชนะของประเทศไทย

        ใครตอใครบอกกับผมเชนนี้
         เจาหนาทีร่ะดบัสูงของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งมีสวนรับผิดชอบในการจัดงาน
นี ้ แสดงความยินดีปราโมทยที่ไดรับคํ าสรรเสริญและยกยอปอปนวาจัดการตอนรับไดอยางดีเยี่ยม 
คุณสธุ ี สิงหเสนห รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง แสดงความลิงโลดวา ความสํ าเร็จในการจัด
งานครั้งนี้ แสดงใหเห็นถึงความสามารถและศักยภาพของประเทศไทยและคนไทยในการจัดงาน
ระดับโลก คุณสุธียังไดประเมินผลประโยชนที่ประเทศไทยไดรับจากการจัดงานประชุมคร้ังนี้วามี
อยางนอย 3 ดาน ดานแรกไดแก การประชาสัมพันธประเทศไทย เพราะตลอดงานประชุมซึ่ง 
ครอบคลุมชวงเวลาเกือบหนึ่งสัปดาห มีขาวเกี่ยวกับการประชุมเผยแพรไปทั่วโลกเกือบทุกชั่วโมง 
ดานที่สองไดแก การกระชับสายสัมพันธระหวางนายธนาคารไทยกับนายธนาคารตางชาติ และ
ดานทีส่ามไดแก การเผยแพรชื่อเสียงเกียรติคุณของประเทศไทยในฐานะแหลงการทองเที่ยว (The 
Nation, October 18,1991)
         ความสํ าเร็จในการจัดการประชุมคร้ังนี้ยังไดชวยเสริมบารมีทางการเมืองแก 
นายอานันท ปนยารชนุ และพลตรจีํ าลอง ศรีเมือง โดยเฉพาะอีกดวย สุนทรพจนและทวงทีลีลา 
ในการตอบค ําถามผูส่ือขาวตางประเทศของนายอานันท ซึ่งเต็มไปดวยสาระ ไหวพริบและปฏิภาณ 
ไดชวยเสริมความโดดเดนของนายอานันทในเวทีการเมืองระหวางประเทศ ชนิดที่หาผูนํ าทางการ
เมอืงของไทยคนใดเทียบเคียงไดยาก นอกจากนี้ ความสํ าเร็จในการจัดการประชุมคร้ังนี้ยังมีสวน
ชวยกรยุทางในการแสวงหาการยอมรับจากชุมชนระหวางประเทศ ซึ่งเปนหนามยอกอกผูนํ า รสช.  
หลงัการรฐัประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 อีกดวย อาจจะเปนดวยเหตุนี้เองที่ทํ าใหกระแส
การผลักดันใหนายอานันทพนจากตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี และกระแสการผลักดันใหปรับ 
คณะรฐัมนตรอีอนตัวลงตามลํ าดับ สํ าหรับพลตรีจํ าลองนั้น งานการประชุมคร้ังนี้ไดชวยใหทานผูนี้

                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันที่ 25 ตุลาคม 2534
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เผยโฉมสู เวทีการเมืองโลกเปนครั้งแรก แตก็เปนการปรากฏโฉมที่ไมมีบทบาทสํ าคัญใดๆ  
แมประธานธนาคารโลกจะกลาวชมการจัดการจราจรในกรุงเทพฯเมื่อเขาเยี่ยมคารวะ แตคํ าชมนี้ 
มสิมควรทีจ่ะตกแกกรุงเทพมหานครแมแตนอย ขอที่เปนผลงานของกรุงเทพมหานคร แตประธาน
ธนาคารโลกหาไดกลาวชมไม ก็คือ ความสามารถของพลตรีจํ าลองในการปะหนาทาแปงมิให
กรุงเทพฯรกรุงรังดวยหาบเรแผงลอย ไมเฉพาะแตบริเวณใกลเคียงศูนยการประชุมแหงชาติ  
หาก ยงัคลมุถึงบริเวณโรงแรมที่ผูเขาประชุมพักอาศัยอีกดวย

         โรงแรมและธุรกิจการทองเที่ยวนับเปนธุรกิจที่ไดรับผลประโยชนโดยตรงจากการ
ประชมุระดบัโลกครั้งนี้ แตผลประโยชนที่ไดดูเหมือนจะไมทัดเทียมกัน หนังสือพิมพบางฉบับราย
งาน วา ผูเขารวมประชุมจองหองพักโรงแรมไว 5,795 หอง แตบอกเลิก 1,087 หอง นอกจากนี้ยังมี
การยายโรงแรมเมื่อเดินทางมาถึง โดยผูส่ือขาวยายไปอยูโรงแรมราคาถูก สวนนายธนาคารยายไป
สูโรงแรมระดับซุปเปอรเดอลุกซ (The Nation, October 19,1991)

         ธนาคารพาณิชยพยายามเก็บเกี่ยวผลประโยชนจากการประชุมระดับโลกครั้งนี้
อยางเต็มที่ หลายตอหลายธนาคารพยายามแยงชิงนายธนาคารตางชาติเพื่อใหมารับเลี้ยง 
ธนาคารกรงุเทพ ตระเตรียมการจัดเลี้ยงนี้ถึง 2 ป ดังนั้น จึงปฏิเสธที่จะจัดเลี้ยงรวมในนามสมาคม
ธนาคารไทย นายธนาคารไทยยอมรับนโยบายการแขงขันเสรีในการแยงชิงลูกคามารับเลี้ยง  
อันเปนเหตุใหสมาคมธนาคารไทยไมสามารถจัดงานเลี้ยงนายธนาคารตางชาติได นับเปนเรื่อง 
เสยีหนาอยางยิ่ง (ขาวพิเศษ ฉบับวนัที่ 14-20 ตุลาคม 2534) ผมไมคอยประหลาดใจที่นาย
ธนาคารไทยวิ่งไลแจกอาหารใหเศรษฐีตางดาว แตไมเคยคิดไลแจกอาหารแกยาจกไทย

         กลุมธรุกจิบานฉาง โดย NCC Management and Development Co. ซึ่งบริหาร 
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิในชวงการประชุมนี้ คาดวาจะไดตอสัญญาการบริหารศูนยการ
ประชมุแหงนีต้อไปอีก 5 ป เพราะผลการทํ างานเปนที่พอใจของทางราชการ หนังสือพิมพ กรุงเทพ
ธุรกิจ ฉบับวนัที ่ 18 ตุลาคม 2534 รายงานวา ในระหวางการประชุม ผูเขารวมประชุมด่ืมกาแฟ
ประมาณ 100,000 ถวย รับประทานฮอทดอก 100,000 ชิ้น และแซนดวิช 3,600 ชิ้น ในแตละวัน
ตองบริการเครื่องดื่มประเภทซอฟทดริง 12,000 - 15,000 ถวย  และนํ้ าแข็งวันละ 3,000 กิโลกรัม 
ในการนีต้องใชรถสิบลอขนอาหารวันละ 12 เที่ยว ทางราชการอางวา มีผูเขารวมประชุม 14,414 
คน โดยทีม่ีผูส่ือขาวมารายงานขาว 1,737 คน (The Nation, October 18,1991)
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         การประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวาง
ประเทศ ปนี้ไดผลาญทรัพยากรของมนุษยโลกไปเปนจํ านวนหานอยไม ความยิ่งใหญของงาน 
การประชมุดังกลาวนี ้ สวนหนึ่งก็สะทอนใหเห็นถึงอหังการของระบบทุนนิยมโลกซึ่งนับวามีแตจะมี
มากขึ้น เมื่อคํ านึงถึงขอเท็จจริงวา จํ านวนประเทศสมาชิกขององคการระหวางประเทศทั้งสองนี้ 
มีแนวโนมเพิ่มข้ึน การผลาญทรัพยากรของมนุษยโลกจากการจัดงานประชุมประจํ าปยอมเพิ่มข้ึน
เปนเงาตามตัว ผมไมสูเห็นดวยกับพฤติกรรมการผลาญทรัพยากรดังกลาวนี้ ผมมีความเห็นวา 
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศในฐานะที่เปน "โลกบาล" นาจะทํ าตัวใหเปนตัว
อยาง ดวยการลดการลางผลาญทรัพยากรการจัดงานประชุมประจํ าปใหมีขนาดเล็กลง และลด
ความโอฬารอลังการจากระดับที่ เป นอยู  โดยที่ในขณะเดียวกันก็ผันทรัพยากรที่ เคยใช 
อยางฟุมเฟอยไปชวยเหลือประชากรที่อดอยากหิวโหยในอัฟริกาและสวนอื่นๆของโลก นาจะเปน
พฤติกรรมอันเปนแบบอยางขององคกรที่อ างวายึดถือปรัชญาการอนุรักษส่ิงแวดลอมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ

         ทุกวันนี้ การประชุมประจํ าปของสภาผูวาการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศ  กลายเปนเวทีสํ าหรับโฆษณายทุธศาสตรการพัฒนาแบบทุนนิยม ที่เนนเปาหมาย
การจ ําเรญิ เติบโตทางเศรษฐกิจและการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจเปนสํ าคัญ ในการประชุมป
นี้ไทยไดกลายเปนตัวอยางของประเทศที่ประสบความสํ าเร็จในการดํ าเนินยุทธศาสตรดังกลาวนี้ 
โดยที่มิไดมีการเอยอางถึงภาวะทุกขเข็ญของราษฎรไทยจํ านวนมาก และปญหานานัปการที่เกิด
จากการเลือกเสนทางการพัฒนานี้ ผมจึงอดรู สึกสยดสยองมิไดเมื่อเลขาธิการสํ านักงาน 
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอตัวที่จะถายทอด "ยุทธศาสตรการ
พฒันาแบบสยาม" ใหแกประเทศดอยพัฒนาในโลกที่ส่ี (The Nation World Bank/IMF News, 
October 17,1991) อยางไรกต็าม การจัดการประชุม "เวทีชาวบาน" (People's Forum) ของ 
องคกรพัฒนาเอกชน (NGOs) ซึ่งมีข้ึนในชวงเวลาเดียวกับการประชุมประจํ าปของสภาผูวาการ
ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศชวยใหเราเห็นภาพลักษณที่รอบดานมากขึ้นของ  
"ยทุธศาสตรการพัฒนา แบบสยาม"

         ในขณะที่ใครตอใครพากันชื่นชมกับความสํ าเร็จในการจัดงานระดับโลกครั้งนี้  
ผูคนจํ านวนไมนอยไดประโยชนทั้งโดยตรงและโดยออม รวมทั้งตัวผมดวย ซึ่งไดหยุดงานโดยที่ 
ยังไดรับเงินเดือน แตยังมีผูคนอีกกลุมหนึ่งที่เปนผูรับภาระสังคมบางสวนในการจัดงานระดับโลก
คร้ังนี้ โดยที่ รัฐบาลมิไดคิดหาทางชดเชยใหคนกลุ มนี้ไดแก พอคาแมคาหาบเรแผงลอย 
กรุงเทพมหานครไดหามมิใหมีหาบเรแผงลอยในบริเวณใกลเคียงกับศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ 
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และบรเิวณโรงแรมที่ผูเขาประชุมพักอาศัย ซึ่งครอบคลุมเขตคลองเตย บางรัก สีลม สาธร และ 
สุขุมวิทหนาโรงแรมแอมบาสซาเดอร (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 13-16 ตุลาคม 2534) พอคา
ขายขนมครกรายหนึ่งโอดครวญวา ตนตองหยุดขายของเพื่อเห็นแกประเทศชาติ แตเมื่อตนตองอด
ตายแลวประเทศชาติจะชวยอะไรไดบาง (The Nation, October 11,1991) นอกจากนี้ 
กรุงเทพมหานครยงัไดปดประตูระบายนํ้ าคลองตันเพื่อปองกันนํ้ าทวม ยังผลใหมิอาจสัญจรทางเรือ
ในคลองแสนแสบได (มติชน ฉบับวันที่ 16 ตุลาคม 2534)

         ตลอดระยะเวลาที่มีการประชุมสภาผู วาการธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศครั้งนี้ ผมคิดถึงคนอยู 2 คน คนแรกคือ นายประมวล สภาวสุ อดีตรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลัง ซึ่งเปนผูตัดสินใจสรางศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิต์ิ แทนที่จะใชโรงแรม 
เซ็นทรัลพลาซาเปนที่ประชุม การตัดสินใจดังกลาวนี้นับเปนการกระทํ าที่กลาหาญชาญชัย  
ซึง่พสูิจนแลววาเปนการตัดสินใจที่ถูกตอง นาเสียดายที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ ใจไมกวาง
พอที่จะเชิญนายประมวลเขารวมงานดวย คนที่สองที่ผมคิดถึงก็คือ นายแฮรร่ี เดกซเตอร ไวท 
(Harry Dexter White) รัฐมนตรชีวยวาการกระทรวงการคลังอเมริกันในระหวางสงครามโลกครั้งที่
สอง ซึ่งเปนวิศวกรที่มีบทบาทสํ าคัญในการจัดระเบียบเศรษฐกิจระหวางประเทศยุคหลังสงคราม
โลกครั้งที่สอง โดยเฉพาะอยางยิ่งในการสถาปนาธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
ทุกครั้งที่มีการกลาวถึงประวัติองคการระหวางประเทศทั้งสองนี้ ผมพยายามสดับตรับฟงวาจะมี
การเอยอางถึงนายไวท หรือไม ก็ไมปรากฏวามีการกลาวถึงแตประการใด นายไวทถึงแกกรรม 
เมือ่วนัที ่16 สิงหาคม 2491 ในขณะที่กํ าลังถูกสอบสวนในขอหาเปนสายลับคอมมวินิสตรัสเซีย
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บุญหลาย  เศรษฐกิจฟองสบู  และแกตต4

           บุญหลายหวัรอราเมื่อผมกลาวทักทายสวัสดีปใหม ผมรูจักบุญหลายมาเปนเวลา
ปเศษแลว ต้ังแตคร้ังที่เขายังอยูในบริเวณ `ชุมชน 16 สิงหาคม' ชุมชนดังกลาวนี้ต้ังอยูบนบาทวิถี
ดานวทิยาลยันาฏศลิป ฝงตรงกันขามกับสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผมเรียกชุมชนแหงนี้
วา `ชมุชน 16 สิงหา' ก็เพราะเหตุวา ชุมชนแหงนี้ต้ังอยูบนถนนสายตรงที่ทะลุประตูดานทาชางวัง
หนาของมหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ผานตึกโดม จนจรดประตูดานทาพระจันทร ถนนสายนี้มีนาม
วา `ถนน 16 สิงหา' เพื่อเปนอนุสรณสถานแหงวันสันติภาพ 16 สิงหาคม 2488

           บุญหลายเปนชาวนายากจน ไมมีที่นาของตนเอง ตองเชานาเขาทํ า แตดวยความ
ทนอดตอชีวิตอันแสนเข็ญ บุญหลายสามารถฝามรสุมแหงชีวิตดวยอากรแสนสาหัส ขาวที่ 
เพาะปลูกไดมีมากพอที่จะชํ าระคาเชาและใชประทังชีวิตเทานั้น  นานปทีหนจึงจะมีขาวสวนเกิน 
น ําออกขาย ปใดเกิดภาวะแลงเข็ญ บาดแผลแหงชีวิตก็จะปรากฏริ้วรอยใหเห็นมากขึ้น หากภาวะ
ฝนแลงเกดิขึน้ติดตอกันเพียง 2 ฤดูการผลิต บุญหลายก็แทบจะสิ้นเนื้อประดาตัว แตดูเหมือนวา
บุญหลายจะมีบุญนอย เพราะตองเผชิญกับวฏัจกัรแหงการลมละลายทุก ๆ 3 - 4 ป

           สภาพความมีบุญนอยของบุญหลายเริ่มตนจากการที่บุญหลายมีถิ่นฐานในเขต
นานํ ้าฝน ชัว่ชวีติของบุญหลายไมเคยสัมผัส `ชลประทาน' ชะตากรรมทางเศรษฐกิจของบุญหลาย
จึงแขวนอยูกับสภาพดินฟาอากาศ มิหนํ าซํ้ าบุญหลายยังไมเคยไดรับสินเชื่อจากธนาคารเพื่อการ
เกษตรและสหกรณการเกษตร เหตุที่ ธกส. ไมสนใจไยดีบุญหลาย ไมเพียงแตเปนเพราะบุญหลาย
ไมมีโฉนดคํ้ าประกันเงินกูเทานั้น หากยังเปนเพราะบุญหลายยากจนเกินกวาที่ ธกส.จะเสี่ยง 
ใหเงนิกูอีกดวย เกษตรกรที่ยากจนดังเชนบุญหลายมักจะไมมีโอกาสไดสินเชื่อจาก ธกส. เพราะ 
ธกส. ตีตราวาเปนกลุมบุคคลที่มีภาวะการเสี่ยงตอการสูญหนี้สูง ยิ่งเกษตรกรในเขตนานํ้ าฝนดวย
แลว  ธกส. สนใจจดัสรรสินเชื่อนอยกวาเกษตรกรในเขตชลประทานมากนัก บางคนเห็นใจ ธกส. 
ทีต่องทํ าเชนนี้  เพราะ ธกส. ตองสามารถอยูรอดไดในทางการเงิน  เนื่องจากรัฐบาลมิไดใหเงิน

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 8 มกราคม 2536
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อุดหนุนแก ธกส.อยางเปนกอบเปนกํ า ธกส.จงึไมกลาเสี่ยงที่จะปลอยสินเชื่อแกเกษตรกรที่ยากจน 
เพราะมีผลกระทบตอฐานะการเงินของ ธกส.เอง

           เมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกาวเขาสู `ยุคทอง' เมื่อ 5 ปเศษที่แลว ชะตากรรม 
ทางเศรษฐกจิของบุญหลายก็แปรเปลี่ยนไปประดุจการพลิกฝามือ `ยุคทองของนาชาติ' กลายเปน 
`ยคุผหีาซาตาน'ของบุญหลาย เพราะบุญหลายไมมีที่ดินทํ ากินอีกตอไป เจาของที่ดินที่บุญหลาย
อาศัยทํ านาชั่วนาตาปขายที่ดินแกนายทุนจากกรุงเทพฯ การซื้อขายที่ดินเพื่อเก็งกํ าไรขยายตัว
อยางรวดเรว็  ประดุจหนึ่งไฟลามทุง  แตมีหรือที่ผูคนที่เคย `หลังสูฟา หนาสูดิน'เชนบุญหลาย 
จะยอมจ ํานน บุญหลายรวบรวมเงินกอนสุดทาย ผนวกกับเงินที่ไดจากการกูหนี้ยืมสิน แลวมุงหนา
สูกรุงเทพฯ บุญหลายมิคอยไดเขากรุงเทพฯบอยนัก เพราะการเดินทางเขากรุงเทพฯมีรายจาย 
ที่ตองเสียสูงเกินกวาที่บุญหลายจะแบกรับภาระได ในยามปกติเมื่อพนฤดูการทํ านา บุญหลาย 
มักจะหารายไดจากการรับจางใชแรงงานในชนบทนั้นเอง แตคราวนี้ บุญหลายตัดสินใจไปตาย 
เอาดาบหนา

           คนงานไรฝมือเชนบุญหลายไมสามารถหางานอื่นใดทํ าได นอกจากการเปน
กรรมกรกอสราง บุญหลายเปนกรรมกรกอสรางอยูกวาป จึงหันมาเปนพอคาหาบเร ดวยการ 
ชกัชวนของเพือ่นทีม่าจากหมูบานเดียวกัน ดวยความเปนมาเชนนี้เอง บุญหลายจึงแปรสภาพเปน
สมาชกิ `ชมุชน 16 สิงหา' ซึ่งอาศัยสนามหลวงเปนตลาดยังชีพ และอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน 
แรกเริ่มเดิมที บุญหลายออกหาบเรในชวงกลางวัน แตทนการรบกวนของตํ ารวจและเจาหนาที่ 
เทศกิจมิไหว จึงตองออกขายในตอนกลางคืน เพราะเปนชวงเวลาที่เจาหนาที่ของรัฐปลอดพน 
หนาที่ ในปแรกที่บุญหลายเปนพอคาหาบเร เขาถูกเจาหนาที่เทศกิจจับกุมมากกวาสิบคร้ัง  
กํ าไรจากการคาขายสวนสํ าคัญถูกรัฐดูดซับไปในรูปของคาปรับ แตในไมชาบุญหลายก็เรียนรู 
วิธีการ `หยอดนํ้ ามัน' บุญหลายพบวา การจายคาปรับนอกระบบเสียรายจายนอยกวาการจาย 
คาปรับในระบบ กระนั้นก็ตาม บุญหลายมิอาจทนเสียคาปรับตอไปได จึงตองปรับเปลี่ยนเวลา 
การทํ างาน

           ในยามคํ่ าคืน ผูคนบริเวณทองสนามหลวงและริมคลองหลอดพลุกพลานยิ่งกวา 
ยามกลางวนั มหีาบเรขายอาหารและเครื่องดื่ม บางก็หาบเสื้อผามาขาย บางคนก็ขายสินคาที่ใช
แลว บริเวณดังกลาวแปรสภาพเปนตลาดยอยๆที่มีผูคนมาเตร็ดเตรหาซื้อสินคา กวาตลาดจะวาย 
ก็ดึกดื่นเต็มที บุญหลายไมรูหรอกวา กิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นนี้คือส่ิงที่นักเศรษฐศาสตร



16

เรียกวา `ภาคเศรษฐกิจนอกระบบ' (informal sector) การเติบโตของภาคเศรษฐกิจนอกระบบเปน
ผลพวงจากยทุธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งขับดันผูคนจากชนบทเขาเมือง

           เมื่อผมพบบุญหลายในชวงปใหมนั้นเปนเวลาใกลเที่ยง บุญหลายเพิ่งตื่นขึ้นมา
กนิอาหารเชา บุญหลายยายจาก `ชุมชน 16 สิงหา' มาอยูใตสะพานพระปนเกลาฯ เพราะบริเวณ  
`ชมุชน16 สิงหา' ก ําลังมีการกอสรางอาคารหลังใหมของสํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สภาพ
บริเวณที่กอสรางไมเกื้อกูลตอการหลับนอนอีกตอไป บุญหลายจึงตกอยูในสภาพเสมือนหนึ่ง 
การถกูไลที่ การเติบโตของ `เศรษฐกิจฟองสบู' (bubble economy) มีผลในการ `ริบ'ที่ทํ ากินของ
บุญหลาย ในขณะที่การเติบโตของภาครัฐบาลมีสวนในการ `ริบ' ที่หลับนอนของบุญหลาย

           แททีจ่ริงนัน้ เจาหนาที่เทศกิจเคยมาขับไลสมาชิก `ชุมชน 16 สิงหา' แตมิอาจ 
ทนความดือ้แพงของราษฎรเหลานี้ได เมื่อไมกี่สัปดาหที่ผานมานี้ มีรายงานขาววา ทางราชการดํ าริ
ทีจ่ะ `กวาดลาง' ผูคนที่อาศัยอยูใตสะพานพระปนเกลาฯ และสลาย `ชุมชน 16 สิงหา' บุญหลาย
ปรารภกับผมวา หากทางราชการดํ าเนินกวาดลางจริงจัง เขาก็ไมรูจะอพยพไปอยูหนใด ภาระ 
การอพยพในคราวนี้จะมีมากกวาเมื่อเขาเขามากรุงเทพฯในปแรก เพราะบัดนี้เขาไดพาลูกเมีย 
เขามาผจญชะตากรรมในกรุงเทพฯ รวมกันแลว

           ในยามกลางวนั บริเวณใตสะพานพระปนเกลาฯกลายเปนที่จอดรถของบรรดาผูมี 
อันจะกนิ รวมทัง้นกัศกึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรและรถทองเที่ยวของชาวตางประเทศ ในยาม 
ค่ํ าคืน บริเวณทาชางวังหนาและทาพระอาทิตยแปรสภาพเปนที่จอดรถของบรรดาผูที่มารับ
ประทานอาหารคํ่ าในภัตตาคารและรานอาหารตางๆ ซึ่งมีอยูหลายรานในบริเวณนี้ บุญหลายอด
สงสยัมไิดวา  เหตุใดราชการจึงไม `กวาดลาง' รถยนตเหลานี้ออกไปจากที่สาธารณะ  ราชการมี
ความคดิเฉพาะแตการ  `กวาดลาง'  มนุษย   ทั้งๆที่มนุษยเหลานี้เปนขาของแผนดิน  โดยพื้นฐาน
แลว ราชการรูสึกอับอายที่ราษฎรอาศัยบาทวิถีเปนที่หลับนอน แตไมรูสึกอับอายที่มีรถยนตจอด
ระเกะระกะเตม็ทองถนน ลึกๆ แลวราชการมีความคิดวา รถยนตยิ่งมีมากเพียงใด ยิ่งดีเพียงนั้น 
เพราะรถยนตเปนสัญลักษณแหงความเจริญ ในขณะที่คนจนเปนสัญลักษณของความดอยพัฒนา

           ราษฎรเชนบุญหลายมิไดตองการละทิ้งไรนา  การเขามา `ตายดาบหนา'  
ในกรงุเทพฯ เปนเรือ่งเส่ียงภัยอยางยิ่ง ชีวิตในกรุงเทพฯเปนชีวิตที่ปราศจากความมั่นคงโดยสิ้นเชิง 
ผู คนเชนบุญหลายไมมีญาณวิถีที่จะรับรูว า ชะตาชีวิตอันผันผวนของตนนั้นหาไดเกิดจาก
พรหมลขิิตไม หากแตเกิดจากการกระทํ าของรัฐบาลของเขาเอง ยทุธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ 
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ที่ไมสมดุล ทํ าใหบุญหลายและเพื่อนพองยังคงตองใชชีวิตในสภาพ `หลังสูฟา หนาสูดิน' โดย 
มอิาจลมืตาอาปากได ในขณะที่รัฐบาล `โปรยทาน' ใหแกคนรวยและกลุมคนผูไดเปรียบในสังคม 
แตกระแสการโปรยทานไมเคยตกทอดถึงราษฎรที่ยากจน ดวยเหตุที่ราษฎรที่ยากจนไรอํ านาจ 
ตอรอง และไมสามารถยึดกุมกระบวนการกํ าหนดนโยบายเศรษฐกิจ นับต้ังแตป 2530 เปนตนมา 
รัฐบาลปลอยใหมีการเก็งกํ าไรซื้อขายหลักทรัพยและอสังหาริมทรัพยอยางเต็มที่ เพียงหวังที่จะให
การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูในระดับสูง  ระบบเศรษฐกิจไทยจึงมีสภาพเสมือนหนึ่ง `เศรษฐกิจ 
ฟองสบู' ทีม่กีารเติบโตอยางไรรากฐาน หากแตเปนการเติบโตอันเกิดจากการสรางราคา ประดุจ
หนึ่งการเปาฟองสบูข้ึนสูอากาศหรือการเปาลูกโปงใหพองใหญ การเติบใหญของฟองสบูหรือ 
ลูกโปงเปนการเติบใหญที่ไรฐานราก จึงรอแตวันแตกสลาย หากเศรษฐกิจฟองสบูมีขนาดใหญ 
เมื่อเทียบกับระบบเศรษฐกิจทั้งระบบมากเพียงใด การแตกสลายของเศรษฐกิจฟองสบูยอมสราง
ผลกระทบมากเพียงนั้น

           บุญหลายไมเคยรู จักตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย และไมเคยไดยินชื่อ  
`เสี่ยสอง' แตคนทั้งสองตางเปนตัวแทนของกลุมคนในเศรษฐกิจฟองสบู  ในขณะที่ผูคนเชน  
`เสีย่สอง' เปนกลุมคนที่รวมเปาลูกโปงหรือรวมเปาฟองสบู   จนระบบเศรษฐกิจไทยพองตัวอยางไร
ฐานราก แตบุญหลายและเพื่อนพองเปนผูรับเคราะหจากกระบวนการเติบโตของเศรษฐกิจฟองสบู
นี้ นาอนาถนักที่ผูคนเชนบุญหลายไมเคยไดรับการเหลียวแลจากรัฐ ในขณะที่รัฐบาลกลับอุมชู 
ปกปองนกัปนหุนคนสํ าคัญที่มีอิทธิพลในพรรคการเมืองรวมรัฐบาล
            บุญหลายไมเคยไดยินชื่อ "แกตต" และไมมีญาณวิถีที่จะรับรูวา แกตตมีความ
สํ าคัญตอชะตาชีวิตของตนอยางไร ในขณะที่กระทรวงเกษตรและสหกรณประเมินวา หากการ
เจรจาพหุภาคีรอบอุรุกวัยมีขอยุติในทางที่ประเทศมหาอํ านาจตองลดเงินอุดหนุนการผลิตและ 
การสงออกสินคาเกษตร และผลักดันใหยกเลิกมาตรการการหามการนํ าเขาขาวแลวไซร  
ภาคเกษตรกรรมของไทยจะไดประโยชนจากการแกไขบทบัญญัติของแกตตดังกลาวนี้ แตการ
เจรจารอบอุรุกวัยยืดเยื้อเกินกวาที่บุญหลายจะไดประโยชน เพราะดวยอิทธิฤทธิ์ของเศรษฐกิจ 
ฟองสบู บุญหลายไดยุติชีวิตทางการเกษตรเสียแลว แทนที่บุญหลายจะไดประโยชนจากการเจรจา
รอบอุรุกวัย กลับกลายเปนผูเสียประโยชน หากผลการเจรจารอบอุรุกวัยยิ่งทํ าใหราคาขาวสูงขึ้น
มากเพียงใด บุญหลายจะยิ่งเสียประโยชนมากเพียงนั้น เพราะบุญหลายมิใชชาวนาผูผลิตขาว 
อีกตอไป หากแตเปนคนจนในเมืองหลวงที่ตองซื้อขาวบริโภค

           อนิจจาบุญหลายผูมีบุญนอย ปใหมสํ าหรับบุญหลายจึงไมมีความหมายพิเศษ
ใดๆ ถงึจะเปนปใหม แตบุญหลายยังคงจมปลักอยูในวิถีชีวิตเกา
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แปะตง ยายจันทน และรัฐบาล5

           ผมไมไดเห็นแปะตงมาเปนเวลาหลายเดือนแลว ไมทราบวาเปนตายรายดี 
ประการใด นบัเปนเวลากวา 40 ปแลวที่ผมเห็นแปะตงหาบกระเพาะปลาเรขายในอาณาบริเวณ
สนามหลวง ทาพระจันทร และทาชางวังหลวง
           เมือ่ 40 ปกวาที่แลว สนามหลวงเปนศูนยบริการใหเชารถจักรยาน เด็กๆที่ตองการ
หัดขี่รถจักรยานมักจะมุงสูสนามหลวง เวลานั้นสนามหลวงมีสภาพเปนมหาวิทยาลัยประชาชน  
ตัวผมเองก็เปนบัณฑิตสนามหลวง เพราะไดเรียนรูทักษะการขี่จักรยานจากที่นั่น ดวยเหตุที่ 
สนามหลวงเปนศูนยฝกทักษะการขี่จักรยานนี้เอง สนามหลวงจึงเต็มไปดวยหาบเรที่คอยบริการ
อาหารและเครื่องดื่มแกเด็ก ๆ ที่มาหัดขี่จักรยาน รวมตลอดจนผูสัญจรไปมา
           ผมพบแปะตงครั้งแรกที่สนามหลวงนี้เอง และเริ่มคุนเคยเพิ่มข้ึนตามลํ าดับ  
เมือ่ผมอุดหนนุกจิการของแปะตงดวยความถี่ที่สูงขึ้น มาภายหลังกรุงเทพมหานครประกาศหามให
บริการรถจกัรยาน พรอมทั้งจับกุมหาบเรบริเวณสนามหลวงอยางเขมงวด แปะตงยายเขาไปขาย 
ในบริเวณวัดมหาธาตุยวุราชรงัสฤษดิ์ ซึ่งมีสภาพเปนตลาดยอยๆ ในเวลานั้น กิจการของแปะตง
เรียกไดวาคอนขางรุงเรือง นั่นเปนภาพที่ผมไดเห็นกอนเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ
           เมื่อผมกลับจากตางประเทศ ผมไมเห็นหาบกระเพาะปลาของแปะตงในวัด
มหาธาตใุนวนัธรรมดา หากปรากฏเฉพาะวันอาทิตย ยิ่งเมื่อวัดมหาธาตุ `ลาง' ตลาดภายในวัด 
แปะตงก็หายไปจากวงจรชีวิตของผม  นานๆครั้งจึงจะเห็นหาบกระเพาะปลาของแปะตงบริเวณ
ตรอกทาวงั ตลอดระยะเวลากวา 40 ปที่ผานมานี้ แปะตงตองปรับตัวแสวงหาตลาดใหมทุกครั้งที่มี
การเปลีย่นแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
           ชวีติของยายจนัทนมิไดแตกตางจากแปะตงนัก เพราะถึงจะสูงวัย ก็ยังคงปากกัด
ตีนถบีด้ินรนหาเลีย้งชวีติ ภาพของหญิงชราวัย 70 ป นั่งขายขาวเหนียวหมูหวานและเนื้อหวาน 
หนาโรงอาหารส ํานกัทาพระจันทร เปนภาพที่ผมเห็นจนชินตา วันไหนที่ผมไมเห็นยายจันทน ผมยัง
อดรูสึกหวงหาอาทรมิได

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 9 กันยายน 2537
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           ผมมคีวามเอือ้อาทรทั้งตอแปะตงและยายจันทนเพียงเทานั้นจริงๆ โดยที่มิอาจให
ความชวยเหลอือะไรไดมากนัก อยางดีที่สุดที่ผมทํ าไดก็เพียงการชวยซื้อสินคาที่คนชราเหลานี้ขาย
เทานัน้ และกต็องท ําใจดวยวา ในวันหนึ่ง ทั้งแปะตงและยายจันทนจะผละจากวงจรชีวิตของผม
อยางชนิดที่ไมหวนกลับมา ผมอดตั้งคํ าถามมิไดวา ทั้งๆที่ผมมีความเอื้ออาทรตอแปะตงและ 
ยายจันทน แตเราทั้งสามเปนเพียงคนแปลกหนาที่รูจักกันอยางผิวเผิน ความแปลกแยกของชีวิต 
ในสงัคมเมอืง ท ําใหการทลายกํ าแพงเพื่อใหเขาถึงแกนชีวิตซึ่งกันและกันเปนเรื่องยากยิ่ง ยิ่งสังคม
เมืองขยายตัวมากเพียงใด  ลักษณะความเปนชุมชนของสังคมเมืองก็เหือดหายมากเพียงนั้น  
นาประหลาดนักที่ความแออัดในสังคมเมืองมิไดชวยเพิ่มความอบอุนในหมูคนเมือง ตรงกันขาม
กลบัเพิม่ความเยน็ชาระหวางกัน ดวยเหตุที่ผูคนที่เบียดเสียดอยูในเมืองดวยกันนั้นตางเปนปรปกษ
ตอกัน นับต้ังแตการแกงแยงออกซิเยนเพื่อหายใจ การแยงชิงพื้นที่จราจรหรือแยงชิงที่นั่งบนรถ
ประจ ําทาง รวมตลอดจนการแยงชิงอภิสิทธิ์
            ดวยเหตุที่เปนคนตางดาว แปะตงจึงมิไดหวังพึ่งรัฐบาลแมแตนอย คงไดแต 
กมหนากมตาหาเชากินคํ่ า แปะตงจะมีความนอยเนื้อต่ํ าใจหรือไม เปนเรื่องยากแกการคาดเดา  
ดูแตยายจันทนซึ่งเปนคนไทยแท ๆ รัฐบาลก็หาไดเหลียวแลไม
           เมื่อผมเห็นคนชราหาบคอนสินคาอันหนักอึ้งเพื่อเรขายหารายได ผมอดรูสึก 
เศราสลดและนํ้ าตาซึมเบามิได แตนั่นก็เปนความรูสึกเมื่อ 20 ปที่แลว  บัดนี้แมความรูสึกเศราสลด
ยังคงดํ ารงอยู แตอาการนํ้ าตาซึมเบาไดหดหายไป ภาพอันนาสังเวชเหลานี้สรางความชาชินแก 
ผูคนในสังคม จนกลายเปนความรูสึกเฉยเมย การเรียกรองใหรัฐบาลดํ าเนินนโยบายสงเคราะห 
คนชราจึงเปนไปอยางบางเบา ผูคนในสังคมไทยมิไดมีความรูสึกวา ภาพคนชราวัยกวา 60 ป  
หาบคอนสินคาอันหนักอึ้งเพื่อเรขายหารายได เปนภาพที่แสดงอาการปวยของสังคมไทย  
อยางนอยทีสุ่ดก็แสดงวา สังคมนี้หาไดมีความเอื้ออาทรตอคนชราไม  คนชราที่เคยปากกัดตีนถีบ
มาแตวัยหนุมสาว ยังคงตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดของชีวิต โดยปราศจากการเหลียวแลจาก 
รัฐบาลตอไป
           ผมเคยมีโอกาสสนทนาวิสาสะกับคนชราที่เปนพอคาแมคาเหลานี้หลายคน และ
พบขอเทจ็จริงวา สวนใหญที่ยังตองดิ้นรนหารายไดอยูนั้นเปนเพราะถูกลูกหลานทอดทิ้ง สวนราย 
ทีอ่ยูกนิกบัลูกหลาน ความยากจนเปนเหตุใหตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตอไป
           การทอดทิ้งคนชราเปนปรากฏการณใหมของสังคมไทย ในชวงหลังสงครามโลก
คร้ังทีส่อง กอนหนานั้นไมเคยมีปรากฏการณเชนนี้ แมจนทศวรรษ 2490 เมื่อนักสังคมวิทยาและ
นกั   มานุษยวทิยาอเมริกันจากมหาวิทยาลัยคอรแนล เขามาศึกษาสังคมชนบทไทย ก็ไมมีใครตั้ง
ขอสังเกต เกีย่วกบัการทอดทิ้งคนชรา อยางนอยที่สุดครอบครัวยังเปนสถาบันที่มีความเปนปกแผน
อยางสูง แตแลวยทุธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งสงเสริมการพัฒนาอตุสาหกรรมและทอดทิ้ง
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การพฒันา   เกษตรกรรมในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา มีสวนอยางสํ าคัญในการ
ทํ าลายสถาบันครอบครัว สภาพที่พอแมลูกจะอยูรวมกันอยางพรอมหนาพรอมตาดวยศานติสุข 
หามไิดอีกแลว สามีตองแยกกันอยูกับภรรยาเพื่อหารายได แมจะมิไดหยาราง ก็มิไดแตกตางจาก
การหยาราง สภาพที่สามีและภรรยาตางนอกใจซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นเปนปกติวิสัย บางครอบครัว
ทัง้พอและแมตองทิง้ลกูไวใหยาหรือยายเปนผูเลี้ยง  รายงานการวิจัยภาคสนามจํ านวนมากพบวา 
หมูบานจ ํานวนไมนอยเหลือแตคนชราและเด็ก ผูที่อยูในวัยทํ างานลวนแลวแตตองออกไปหารายได
นอกหมูบานทั้งสิ้น
           ในหลายตอหลายหมูบาน คนชราถูกทิ้งใหเผชิญชะตากรรมอยางเดียวดายกับ
หลานๆ บางครั้งเงินที่ไดรับจากลูกเตาขาดชวง ก็จํ าตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดแหงชีวิตในเขต
เมอืง คนชราจ ํานวนไมนอยมีชะตากรรมที่ไมแตกตางกัน และอีกไมนอยตองอยูอยางเหงาเปลี่ยว
ตามสถานสงเคราะหคนชรา  ความอบอุนในครอบครัวกลายเปน `สินคา' อันหาซื้อไดยาก และ
ประมาณราคามิได ไมนาเชื่อเลยวา ยทุธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเนนการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดมากมายถึงปานนี้
           ในไมชาแปะตงตองจากเราไป พรอมทั้งจีนอพยพรุนราวคราวเดียวกัน ในชวง
เวลาอกีเพียงทศวรรษ เราอาจไมไดเห็นภาพอาแปะอาซิม้รอนเรขายของขางถนน แตภาพที่จะมา
แทนทีก่คื็อ แรงงานอพยพรุนใหมที่เปนจีนฮอ พมา บังคลาเทศ มอญ ไทยใหญ ลาว และกัมพูชา
            ในไมชา ยายจันทนตองจากเราไปดวยเหตุผลดานสังขาร แตตัวแทนของ 
ยายจันทนจะปรากฏทุกหนแหง ไมวาในชนบทหรือในเมือง ภาพคนชราที่อยูอยางอางวาง 
เดยีวดาย แตตองปากกัดตีนถีบเพื่อความอยูรอดแหงชีวิต รังแตจะมีมากขึ้นในอนาคต และกลาย
เปนตราบาปของสังคม ไทยไปอีกนานเทานาน
           บทโฆษณาภาพยนตรเร่ืองหนึ่งที่ผมพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลาววา
           Life is tough,  so laugh little.

 มนิาเลา  แมเฒาจึงไมเคยยิ้ม
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ผมตองการเดินบนบาทวิถี6

           ผมเดินผานบริเวณทาพระจันทรเกือบทุกวัน บนถนนมหาราชตั้งแตทาพระจันทร
จนจรดทาชางวังหลวง บาทวิถีเต็มไปดวยรานคาเนืองแนน มากกวาครึ่งหนึ่งตั้งโตะขายสินคา  
สวนที่เหลือเปนรานคาประเภท "แบกะดิน" สินคาที่ขายมีต้ังแตพระพุทธรูปไปจนถึงฟนปลอม  
บางกเ็ปนสินคาใหม บางก็เปนสินคาที่ใชแลว
           บริเวณทาพระจนัทร ทาชางวังหลวง และสนามหลวงเปน `ถิ่น' ของผมมาแตเด็ก  
ทาชางวงัหลวงเปน `บาน' ของผมถึง 22 ป  สวนทาพระจันทรก็เปนที่ฝกปรือวิทยายุทธของผม 
ต้ังแตป 2507 จนถึงบัดนี้ ผมจึงคุนเคยกับภูมิศาสตรของบริเวณนี้อยางดียิ่ง
           ผมอดใจหายมิไดเมื่อหวนระลึกถึงความหลัง ทาพระจันทรและทาชางวังหลวง 
เคยมีลักษณะความเปนชุมชนอยางสูง และเปนถิ่นที่อยูอันสงบ บัดนี้ความเปนชุมชนไมเพียงแต
เหอืดหายไปเทานั้น ความอึกทึกยังมา `ไลที่' ความสงบอีกดวย
           ความแออัดบนบาทวิถีถนนมหาราชเป นสภาพที่ ผู คนที่ต องสัญจรผ าน  
ทาพระจันทรและทาชางวังหลวงคุนเคยกันอยางดี ผมเปนคนเดินเร็วและรูสึกหงุดหงิดเสมอ 
เมือ่เผชญิสภาพความแออัด บางครั้งอดรูสึกรํ าคาญมิไดที่เห็นการเดินทอดนอง เกือบทุกครั้งเมื่อ
ผมเดนิผานบรเิวณนี้ ผมตองลงไปเดินบนถนน สิทธิในการเดินบนบาทวิถีของผมถูกลิดรอน
           สภาพบนถนนพระจันทรมิไดแตกตางไปจากถนนมหาราช รานคา `แบกะดิน'  
ซึง่ถกูไลมาจากบรเิวณคลองหลอดมาอยูบริเวณทาพระจันทร เพียงเพราะตองการใหภาพพจนของ
บริเวณราชดํ าเนินดีข้ึนในสายตาของแขกบานแขกเมือง บัดนี้ขยายตัวประดุจหนึ่งมะเร็งราย 
บริเวณหนามหาวทิยาลัยธรรมศาสตรดานสนามหลวง จนจรดหอสมุดแหงชาติ (เดิม) ก็เต็มไปดวย
รานคา `แบกะดิน' เฉกเชนเดียวกัน

           ในเกือบทุกแหงหนที่มีผูคนสัญจรหนาแนน สิทธิในการสัญจรบนบาทวิถีหมดสิ้น
ไป เพราะถูกยึดครองโดยผูคารายยอย บางก็เปนคนยากจน และบางก็เปนคนชั้นกลาง แมใน 
ชั้นแรกการยึดครองบาทวิถีมักจะกระทํ าในบริเวณที่มีผูคนสัญจรหนาแนน แตตอมาบริเวณที่มี 

                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 ธันวาคม 2536
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ผูคนสัญจรหนาแนนรองลงมาก็ถูกยึดครองดวย บัดนี้ถนนเกือบทุกสายในกรุงเทพฯลวนมีรานคา
ยอย หาบเร หรือแผงลอย สิทธิในการเดินบนบาทวิถีจะถูกลิดรอนในบริเวณที่มีผูคนสัญจร 
หนาแนน แตจะมีอยางเต็มเปยมในบริเวณที่ผูคนเบาบาง
           หาบเร แผงลอย และรานคายอยบนบาทวิถีจัดอยูในภาคเศรษฐกิจนอกระบบ 
(Informal Sector) ผมสังเกตเหน็วา การขยายตัวของภาคเศรษฐกิจนอกระบบเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว
หลงัจากเกดิภาวะเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) นับต้ังแตป 2530 เปนตนมา การเก็ง
ก ําไรซือ้ขายทีดิ่นซึ่งขยายตัวอยางรวดเร็ว ทํ าใหที่ดินในกรุงเทพฯ แพงหูฉ่ี การประกอบธุรกิจการคา
ในกรุงเทพฯ จึงตองเสียตนทุนสูงขึ้น บาทวิถีซึ่งเปนสาธารณสมบัติยอมเปนที่หมายปองของ 
ผูประกอบการรายยอย
           สํ าหรบัคนยากจนที่ขายของริมถนนเปนเรื่องที่เขาใจไดและนาเห็นใจ ยุทธศาสตร
การพัฒนาที่สมดุล ซึ่งขับดันผูคนจากชนบทเขาสูกรุงเทพฯมีสวนผลักดันการขยายตัวของภาค
เศรษฐกจินอกระบบ เกษตรกรจากชนบทตองเปลี่ยนอาชีพเปนพอคาแมขายในกรุงเทพฯ ผูคนที่นา
สงสารเหลานี้ไมอยูในฐานะที่จะซื้อตึกหรือเชาอาคารเพื่อประกอบการคาได บาทวิถีจึงเปนที่พึ่ง
ของคนจนชนิดที่ไมมีทางเลือกเปนอยางอื่น
           ภาวะเศรษฐกจิฟองสบู ซึ่งขับดันราคาและคาเชาที่ดินในกรุงเทพฯ จนอยูในระดับ
สุดไขวควา มีสวนผลักดันใหคนชั้นกลางออกสูถนนในเวลาตอมา การบรรทุกสินคาใสรถบรรทุก
เล็กจอดขายในถนนบางสายเปนภาพที่คุนตา แมจะเสี่ยงที่จะตองเสียคาปรับหรือจาย `คาเชา 
นอก ระบบ' แกตํ ารวจจราจรหรือพนักงานเทศกิจ ก็ยังถูกกวาคาเชาในระบบมากนัก
           ดวยเหตุดังนี้ การยึดครองบาทวิถีจึงขยายตัวออกไปจากถนนหนึ่งไปสูอีกถนน
หนึง่ จากบรเิวณที่มีผูคนหนาแนนไปสูบริเวณที่มีผูคนหนาแนนรองลงไป แตยทุธศาสตรการพัฒนา
ทีไ่มสมดุล ซึง่ขบัดันชาวชนบทเขากรุงเทพฯ อยูตลอดเวลา ทํ าใหความตองการยึดครองบาทวิถี
เพิม่ข้ึนตามไปดวย ในยามคํ่ าคืน บาทวิถีแปรสภาพเปนรานอาหาร แมรานอาหารหองแถวก็แผ
ขยายอาณาจกัรธุรกิจสูบาทวิถีดวยการตั้งโตะรับลูกคาขางถนน

           นับวันสิทธิในการเดินบนบาทวิถีมีแตจะถูกลิดรอนมากขึ้นเรื่อยๆ เพราะบัดนี้ 
บาทวิถีกลายเปน `ซุปเปอรมารเกต็' เสียแลว ในไมชากรุงเทพฯ จะมีประชากร 10 ลานคน ถึงเวลา
นัน้ ความเปน `ซุปเปอรมารเกต' ของบาทวิถีในกรุงเทพฯ จะเพิ่มข้ึนอีกหลายเทา และถึงเวลานั้น
สิทธิในการเดินบนบาทวิถีคงจะใกลหมดสิ้นโดยสมบูรณ ประชาชนคนเดินถนนคงจะตอง  
`เดนิถนน' จริงๆ และตองลงไปแยงชิงพื้นที่กับผูขับข่ียานพาหนะบนทองถนนดวย
           แตผูขับข่ียานพาหนะบนทองถนนก็มีปญหาดุจเดียวกับประชาชนคนเดินถนน  
นับวันสิทธิในการเคลื่อนที่บนทองถนนมีแตจะถูกลิดรอน สภาพการจราจรที่ติดขัดทํ าใหการ 
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เคลือ่นทีข่องยานยนตเปนไปดวยความยากลํ าบาก การจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งกระจุกอยูใน
กรุงเทพฯ ท ําใหใครตอใครตองการสวนแบงของสวนเกินทางเศรษฐกิจจากรุงเทพฯ กรุงเทพฯ `อวน' 
จนการเคลือ่นไหวเต็มไปดวยความอุยอาย และยากที่จะลดนํ้ าหนักได บัดนี้ กรุงเทพฯกํ าลังรอรับ
ชะตากรรมจากความละโมบที่แยงชิงสวนเกินทางเศรษฐกิจจากภูมิภาคอื่นๆ
           สวนเกินทางเศรษฐกิจที่กระจุกอยูในกรุงเทพฯนับเปนปจจัยสํ าคัญที่ดึงดูดผูคน
จาก   ภูมภิาคตางๆเขาสูกรุงเทพฯ ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุลกอใหเกิดวงจรอุบาทวทาง
เศรษฐกจิอยางนอย 2 วงจร วงจรแรกเปนวงจรอุบาทวทางดานงบประมาณ ยิ่งผูคนอพยพเขา
กรุงเทพฯมากเพียงใด ความจํ าเปนที่จะตองทุ มการใชจายในการจัดสรรบริการสาธารณะ 
ในกรงุเทพฯ ยิง่มมีากเพียงนั้น ทรัพยากรแผนดินสํ าหรับการพัฒนาภูมิภาคจึงมีนอยกวาที่ควรจะ
เปน ความยากจนแรนแคนในชนบท ซึ่งมิไดมีการแกไข ยอมผลักดันใหราษฎรอพยพเขากรุงเทพฯ
มากขึน้ การจดัสรรงบประมาณก็จะดํ าเนินไปตามวงจรอุบาทว ดวยการทุมการใชจายในกรุงเทพฯ 
ซึ่งจะเปนเหตุใหผูคนอพยพเขากรุงเทพฯ มากยิ่งขึ้น เนื่องจากความยากจนในชนบทมิไดรับการ
เหลียวแล
           วงจรอุบาทววงจรที่สอง ไดแก การแยงชิงทรัพยากรจากประชาชนในชนบท  
ความแออดัและความไมนาอยูของกรุงเทพฯ มีสวนผลักดันใหผูมีฐานะดีในกรุงเทพฯ ออกไปกวาน
ซื้อที่ดินในชนบทสํ าหรับการอยูอาศัยและการพักผอนหยอนใจ นอกเหนือจากการซื้อที่ดินเพื่อเก็ง
ก ําไร ยิง่ความแออดัในกรุงเทพฯเพิ่มมากเพียงใด ก็จะยิ่งผลักดันใหผูมีฐานะดีจากกรุงเทพฯออกไป
แยงชงิทีดิ่นจากประชาชนในชนบทมากเพียงนั้น การกวานซื้อที่ดินในชนบทจะผลักดันใหเกษตรกร
ที่ไรที่ทํ ากินอพยพเขากรุงเทพฯ ความแออัดในกรุงเทพฯที่มีมากขึ้นก็จะยิ่งเรงใหคนกรุงเทพฯ 
ออกไปกวานซื้อที่ดินในชนบทจนกลายเปนวงจรอุบาทว

           ผมตองการเดินบนบาทวิถีเพื่อความปลอดภัยแหงชีวิตของผม ในขณะที่ผูคน
จํ านวนไมนอยยึดบาทวิถีเพื่อการประทังชีวิต ผมและผูคนเหลานั้นตางเห็นแกตัวเหมือนกัน  
ผมยอมรับวา โอกาสที่ผมจะเดินบนบาทวิถียิ่งนานวันยิ่งมีนอยลง เชนเดียวกับผูขับข่ียานยนตที่
สิทธใินการเคลื่อนไหวมีแตจะถูกลิดรอนมากขึ้น

           ใครเลาที่กอใหเกิดสภาพการณเชนนี้ ?
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ความเรียงวาดวยเจาพอ  (ตอนที่หนึ่ง)7

           ความเหน็เกีย่วกบัเจาพอในสังคมไทยดูจะแตกตางกันอยางมาก ผูคนที่ชังเจาพอ
มอียูอักโข แตทีรั่กเจาพอก็มีอยูหานอยไม ความแตกตางดานฉันทาคติที่ผูคนในสังคมนี้มีตอเจาพอ  
ในสวนหนึ่งเปนความแตกตางดานวัฒนธรรม กลาวคือ การรังเกียจเดียดฉันทเจาพอเปน 
วฒันธรรมของชนชั้นกลาง
           ดวยเหตุที่เจาพอเปนอภิสิทธิชนในสังคม และตลาดอภิสิทธิเปนตลาดที่มีการ 
แขงขนัอยางไมสมบูรณ (imperfect competition) ชนชั้นกลางโดยทั่วไปเขาไมถึงตลาดอภิสิทธิ์ 
ดังกลาวนี้ เมื่อไมมีอภิสิทธิ์ ก็มิอาจแสวงหาประโยชนจากการมีอภิสิทธิ์ แมชนชั้นกลางจะรัก 
ความเปนธรรมในระดับหนึ่ง และรังเกียจความประพฤติอันมิชอบของเจาพอ แตใชวาชนชั้นกลาง
จะมมีาตรฐานทางจรยิธรรมอนัสงูสงก็หาไม ชนชั้นกลางยังคงเปนปุถุชนที่มีกิเลสตัณหาและโลภโม
โทสนั ความรูสึกเดยีดฉันทเจาพอสวนหนึ่งเปนผลจากกระบวนการขัดเกลาทางวัฒนธรรมที่ไดจาก
ระบบการศึกษา อันเปนเหตุใหเกิดความรูสึกตอตานพฤติกรรมที่ขัดตอข่ือแปของบานเมืองและ 
เอาเปรียบสังคมของเจาพอ
           แตความรูสึกเดียดฉันทเจาพอหาไดปรากฏในหมูชนชั้นกลางทั้ง `ชนชั้น' ไม  
คนชั้นกลางที่ไดประโยชนจากเจาพอและสองเสพเสวนากับเจาพอก็มีอยูไมนอย จนทายที่สุดแลว 
ผลประโยชนกลายเปนปจจัยหลักที่กํ าหนดฉันทาคติที่มีตอเจาพอ เหตุที่ชนชั้นกลางเปนกลุมคน
กลุมใหญที่รังเกียจเดียดฉันทเจาพอนอกเหนือจากเหตุผลทางดานวัฒนธรรมแลวก็เปนเพราะ 
ชนชั้นกลางมิไดรับประโยชนจากเจาพอ และบางครั้งอาจตองสูญเสียประโยชนจากการประกอบ
กจิกรรมทางเศรษฐกิจที่ผิดกฎหมายของเจาพอดวย

           ชนชั้นปกครองและนักการเมืองจํ านวนไมนอยมิไดรังเกียจเดียดฉันทเจาพอ  
หากยังคบหาสมาคมกับเจาพออยางเปดเผย ความขอนี้รวมถึงขาราชการชั้นผูใหญทั้งฝายทหาร
และพลเรือนดวย หัวหนาพรรคการเมืองและนักการเมืองหวังประโยชนจากเจาพอทั้งในฐานะ 
ผูสนับสนุนทางการเงินและผูสนับสนุนทางการเมือง เนื่องเพราะเจาพอไมเพียงแตยึดกุมสวนเกิน

                                                          
7 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 7 ตุลาคม 2537
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ทางเศรษฐกิจจํ านวนมากเทานั้น หากยังยึดกุมเครือขายหัวคะแนนในระบบการเลือกตั้งอีกดวย  
ชนชัน้ปกครองทีม่าจากกระบวนการเลือกตั้งจึงตองคบหาสมาคมกับเจาพอ โดยไมคํ านึงวาเจาพอ
ดังกลาวจะมปีระวติัอันชั่วชาและโหดเหี้ยมเพียงใด ในอีกดานหนึ่ง เจาพอจํ าตองสรางสายสัมพันธ
เชงิอปุถมัภกบัชนชัน้ปกครอง เพราะหวังพึ่งการปกปองบริบาลจากชนชั้นปกครอง อยางนอยที่สุด
จะไดไมตองเผชิญกับการปราบปรามจากชนชั้นปกครอง การสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภดังกลาว
นี้ โดยทั่วไปมักจะอาศัยระบบการสงสวยในรูปแบบตางๆ ความสัมพันธระหวางเจาพอกับชนชั้น 
ปกครองจงึเปนความสัมพันธที่มีผลตางตอบแทน
           การทีเ่จาพอตอสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองในสวนกลางเปนปรากฎ
การณที่เพิ่งเกิดขึ้นอยางชัดเจนในยุคหลังรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต แมเจาพอผูทรงอิทธิพล 
หรือ `ผูกวางขวาง' จะเคยมีชีวิตที่รุงเรืองในยุคที่กลุมซอยราชครูเรืองอํ านาจในทศวรรษ 2490  
แตก็ตองถูกปราบปรามขนานใหญในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรชัต เพราะไมเพียงแตเจาพอ 
จะเปนขุมกํ าลังของกลุมซอยราชครู โดยเฉพาะอยางยิ่งพลตํ ารวจเอกเผา ศรียานนท เทานั้น   
หากทวาจอมพลสฤษดิ์ยังตองการเปน `ซุปเปอรเจาพอ' แตเพียงผูเดียวอีกดวย
           การสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้นปกครองในสวนกลางมีผลอยางสํ าคัญ 
ในการ `ปองปราม' พนักงานปกครองสวนทองถิ่นมิใหยุงเกี่ยว รบกวน หรือปราบปรามเจาพอ  
แททีจ่ริงแลว เจาพอเร่ิมสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพนักงานปกครองสวนทองถิ่น ไมวาจะเปน
นายอํ าเภอ ผูวาราชการจังหวัด และตํ ารวจ กอนที่จะสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้น 
ปกครองในสวนกลางเสียอีก อีกทั้งระบบการสงสวยในทองถิ่นก็เกิดขึ้นกอนการตอสายเขาสู 
สวนกลางอกีดวย โดยทั่วไปแลว พนักงานปกครองสวนทองถิ่นมักจะเขาสูระบบความสัมพันธเชิง
อุปถมัภกบัเจาพออยางเชื่องๆ เพราะการตอกรกับเจาพอมีตนทุนที่ตองเสียสูงมิใชนอย ไมเพียงแต
ชีวิตจะหาศานติสุขมิไดเทานั้น หากทวายังมีผลกระทบตอความกาวหนาและความมั่นคงแหง
อาชีพอีกดวย ยิ่งเมื่อเจาพอประสบความสํ าเร็จในการสรางสายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชนชั้น 
ปกครองในสวนกลางดวยแลว การตอกรกับเจาพอก็เปนเรื่องยากเย็นแสนเข็ญมากขึ้น การที่
พนักงานปกครองสวนทองถิ่นตอกรราวีกับเจาพอจึงเปนปรากฏการณที่หาดูไดยาก และอาจหาดู 
มิไดอีกเลยในอนาคต ชะตากรรมของนายธวัช มกรพงศ ผูควรแกการสรรเสริญจากสังคมไทย 
อาจกลายเปนอุทาหรณที่ทํ าใหบรรดาพนักงานปกครองสวนทองถิ่นเขาสูระบบความสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภกับเจาพออยางเชื่อง ๆ มากยิ่งขึ้น
           เจาพอมิไดตองการความมั่นคงแหงชีวิต เพียงดวยการสรางสายสัมพันธ 
เชิงอุปถัมภกับพนักงานปกครองสวนทองถิ่นและชนชั้นปกครองในสวนกลางเทานั้น หากทวา 
ยงัตองการสรางภาพลักษณของตนเองในสังคมอีกดวย งานฉลองวันคลายวันเกิดเปนวาระสํ าคัญ
ในการสรางภาพลกัษณดังกลาวนี้  งานฉลองเชนวานี้ใหประโยชนอยางนอย 2 ดาน  ดานหนึ่ง 
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เปนโอกาสในการเลี้ยงดูปูเสื่อประชาชนในทองถิ่นเพื่อตอบแทนความภักดีที่มีตอเจาพอ ในอีกดาน
หนึ่งเปนการแสดงออกซึ่งบุญบารมีของเจาพอที่มีผูคนไปรวมฉลองงานวันเกิดอยางลนหลาม  
หัวหนาพรรคและนักการเมืองจํ าตองไปอวยพรวันเกิด เพื่อธํ ารงไวซึ่งความสนับสนุนทั้งทาง 
การเมืองและทางการเงินจากเจาพอตอไป ขาราชการระดับสูงทั้งในสังกัดกระทรวงกลาโหมและ
กระทรวงมหาดไทยอาจไปรวมงานดวยเหตุผลที่แตกตางกันออกไป บางคนอาจไปรวมงานดวย
ความสัมพันธสวนบุคคล และบางคนอาจไปรวมงานเพียงเพื่อยืนยันที่จะมีความสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภตอไป แตภาพขาราชการชั้นผูใหญและชนชั้นปกครองที่พากันไปอวยพรวันเกิดเจาพอมี
นัยเสมือนหนึ่งการใหความชอบธรรมทางสังคมแกเจาพอ และเจาพอบางคนไมลังเลที่จะเผยแพร
ภาพเหลานีสู้สาธารณชน หรือประดับประดาภาพเหลานี้ไวในบานและสํ านักงาน
           การสรางภาพลักษณของเจาพอวามีความสัมพันธอันแนนแฟนกับชนชั้นปกครอง
และขนุนางผูใหญ ในดานหนึ่งทํ าใหพนักงานปกครองทองถิ่นยิ่งเกรงขามเจาพอ จนถึงขั้นไมเขาไป
รบกวนกิจกรรมที่ผิดกฎหมายของเจาพอ และยิ่งถูกดูดดึงเขาสูระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภ 
กบัเจาพออยางถลํ าลึกมากยิ่งขึ้น แตในอีกดานหนึ่ง ซึ่งสํ าคัญยิ่งกวาก็คือ ทํ าใหสังคมชาชินและ
เมนิเฉยตอพฤตกิรรมที่ผิดกฎหมาย ชั่วชาและเหี้ยมโหดของเจาพอ เนื่องเพราะภาพความสัมพันธ
อันแนนแฟนที่มีกับชนชั้นปกครองและขุนนางผูใหญมีสวนใหความชอบธรรมทางสังคมแกเจาพอ
นัน่เอง
           ผูคนทีช่อบพอเจาพอมิไดจํ ากัดเฉพาะชนชั้นปกครองเทานั้น ประชาชนในทองถิ่น
ที่เปนชนชั้นลางจํ านวนมากพากันยกยองเจาพอ หรืออยางนอยที่สุดมิไดรังเกียจเดียดฉันทเจาพอ 
แมวาประชาชนในทองถิ่นบางคนบางกลุมอาจถูกเจาพอรังแกหรือยํ่ ายีบีฑา แตโดยทั่วไปเจาพอ 
หาไดระรานชาวบานสวนใหญอยางไรขอบเขตไม ตรงกันขาม เจาพอตองอาศัยชาวบานเปนฐาน
มวลชน เพือ่ใชเปนอํ านาจตอรองกับพนักงานปกครองสวนทองถิ่น
           เจาพอภูธรมีพฤติกรรมที่แตกตางจากเจาพอนครบาล ในขณะที่เจาพอนครบาลมี   
รายไดหลกัจากการเรียก `คาคุมครอง' จากสถานเริงรมย บอน และซองโสเภณี และจากการ
ประกอบกจิกรรมทีผิ่ดกฎหมาย ดังเชนหวยเถื่อน ยาเสพติด และสินคาหนีภาษี ลักษณะความเปน
นาครทํ าใหเจาพอนครบาลมิจํ าตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชาวบาน แมจะยังตองสราง
สายสมัพนัธเชิงอุปถัมภกับเจาพนักงานฝายปกครองก็ตาม
           ภาพลักษณของเจาพอภูธรดีกวาเจาพอนครบาลเปนอันมาก อยางนอยก็ใน
สายตาชาวบาน เพราะเจาพอภูธรมิไดมีพฤติกรรมเอาแตได หากยังเปนผูใหแกชุมชนดวย ลักษณะ
สังคมภูธรทํ าใหเจาพอจํ าเปนตองสรางความสัมพันธเชิงอุปถัมภกับชาวบาน เจาพอหลายตอ
หลายคนมีบทบาทเปนผูนํ าชาวบาน บางครั้งตองทํ าหนาที่เปนอนุญาโตตุลาการชํ าระคดีความ 
ทีเ่กดิขึน้ในชมุชน และบางครั้งก็ทํ าหนาที่เปน `ตํ ารวจ' รักษาความสงบสุขในชุมชนดวย
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           ดวยเหตุที่เจาพอฝงรากอยูในชุมชน ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวาง 
เจาพอกับชาวบานจึงเติบโตและหยั่งรากลึกในชุมชน การเติบใหญของเจาพอในฐานะผูอุปถัมภ 
ทํ าใหระบบเจาพอคอยๆ เขาไปแทนที่ระบบผูวาราชการจังหวัดในการสรางสายสัมพันธกับ 
ชาวบานในสังคมภูธร
           ในอดตีกาล เมือ่เจาเมืองเปนคนในทองถิ่น และฝงตัวอยูในทองถิ่น สายสัมพันธ 
เชิงอุปถัมภระหวางเจาเมืองกับราษฎรจึงคอนขางแนนแฟน แตแลวเมื่อเร่ิมมีระบบผูวาราชการ
จงัหวดั ความสมัพันธเชิงอุปถัมภในสวนภูมิภาคระหวางผูปกครองกับราษฎรก็เร่ิมถูกกัดกรอนและ
หยอนยาน เนื่องเพราะผูวาราชการจังหวัดไมเพียงแตจะมิไดเปนคนในทองถิ่น หากยังมิไดฝงตัว 
อยูในทองถิน่อกีดวย การที่ผูวาราชการจังหวัดถูกแตงตั้งโดยสวนกลาง และถูกโยกยายทุก 2-4 ป  
ท ําใหผูวาราชการจังหวัดทํ าหนาที่รับใชสวนกลางยิ่งกวาที่จะรับใชราษฎร การบริบาลราษฎรใหอยู
ในศานติสุขมิไดเปนไปอยางเต็มที่ ระบบผูวาราชการจังหวัดจึงทํ าลายระบบความสัมพันธ 
เชงิอปุถมัภระหวางผูปกครองกับราษฎร เมื่อราษฎรมิอาจพึ่งพิงผูปกครองไดดังที่เคยเปนมาแตเกา
กอน ราษฎรจึงตองหันไปพึ่งพิงผูนํ าชุมชน โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาพอ ดวยเหตุดังนี้เอง เจาพอ 
จงึคอยๆเขามาแทนที่เจาพนักงานฝายปกครองในระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมภูธร

           ความเปนมาดังที่พรรณนาขางตนนี้ชวยใหเขาใจไดวา เหตุใดประชาชนในสังคม
ภูธร จ ํานวนไมนอยจึงเคารพยํ าเกรงและยกยองเจาพอ  และเหตุใดเจาพอจึงสามารถควบคุมระบบ
เครอืขายหัวคะแนนในการเลือกตั้งไวได
           ฉันทาคตทิี่ผูคนในสังคมไทยมีตอเจาพอ มิใชเร่ืองของวฒันธรรมเทานั้น หากยัง
เปนเรื่องของผลประโยชนอีกดวย
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ความเรียงวาดวยเจาพอ (ตอนที่สอง)8

           การกลาวขวญัถงึเจาพอปรากฏอยูเนืองๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งในหนาหนังสือพิมพ 
และดเูหมอืนวา การระบุตัวเจาพอเปนเรื่องงายกวาการใหคํ านิยาม "เจาพอ"
           พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2525 เสนอคํ านิยาม "เจาพอ" ไวดังนี้
           "เจาพอ" น. เทพารกัษ ผูคุมเกรงในถิ่นนั้น ผูเปนใหญหรือมีอิทธิพลในถิ่นนั้น"
           พจนานกุรมฉบบัราชบัณฑิตยสถานมิไดกลาวถึง "เจาพอ" ในเชิงคุณธรรมวาเปน 
"ผูดี" หรือ "ผูราย" เพราะเจาพออาจเปนผูดีหรือผูรายก็ได ข้ึนอยูกับจุดยืน มาตรฐานทางจริยธรรม 
และผลประโยชนของผูวินิจฉัย ในทํ านองเดียวกัน หากเจาพอเปน `ผูเปนใหญ' หรือ `ผูมีอิทธิพล' 
ในทองถิ่น อิทธิพลนั้นอาจไดมาดวยความชอบธรรมทางกฎหมายหรือไมก็ได ดังที่หนังสือพิมพ
ขนานนามขนุทหารบางคนวาเปน `เจาพอ' ดังเชน `เจาพอ ปตอ.' เปนตน ขุนทหารที่ถูกกลาวขวัญ
วาเปน `เจาพอ' มักเปนคนที่มีใจนกัเลง เอื้อเฟอเผื่อแผตอลูกนอง และปกปองคุมครองผูอยูใน
ความอุปถัมภ เจาพอที่สรางสมอิทธิพลดวยวิธีการอันไมชอบกฎหมายหลายตอหลายคนก็มี 
คุณสมบติัเชนวานี้ แตบางคนก็มีพฤติกรรมที่มีความหฤโหดเปนดานหลัก
           คํ าถามพืน้ฐานมีอยูวา เจาพอกอเกิดขึ้นมาในสังคมไทยไดอยางไร?
           ประวัติศาสตรวาดวยเจาพอเปนสวนหนึ่งของประวัติศาสตรสังคม (Social 
History)  ซึง่นกัวชิาการไทยยงัมิไดสนใจศึกษาเทาที่ควร ดังนั้น การกลาวถึงการกอเกิดของเจาพอ
ในสงัคมไทย จึงเปนเรื่องยากยิ่ง
           หากเจาพอหมายเฉพาะผูทรงอิทธิพลในทองถิ่น ซึ่งไดอํ านาจและอิทธิพลมาดวย 
วธิกีารอนัไมชอบดวยกฎหมาย เจาพอยอมปรากฏในสังคมทุกสังคม เจาพอจะปรากฏตัวในชุมชน
หรือทองถิ่นที่อํ านาจการบริหารการปกครองขององคอธิปตยแผไปไมถึง หรือถึงจะแผไปถึง  
แตออนลา
           ดังนัน้ เจาพอจึงมิใชปรากฏการณใหมในสังคมไทย หากแตเปนมรดกที่สืบทอด
มาจากระบบศักดินาแตโบราณ เจาเมืองที่ปลอดพนจากการควบคุมของสวนกลางอาจใชอํ านาจ
ขมเหงบฑีาราษฎรไมแตกตางจากอันธพาล ในเมืองที่เจาเมืองออนแอ พนักงานฝายปกครองอาจมี
                                                          
8 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 14 ตุลาคม 2537
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พฤตกิรรม ในท ํานองเดียวกัน ทั้งเจาเมืองและพนักงานฝายปกครองในกรณีนี้เปนเจาพอในความ
เชิงลบ
           ระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภในสังคมไทยเกื้อกูลใหมีเจาพอในความหมาย 
เชงิบวกได ในชุมชนหรือทองถิ่นที่เครือขายระบบความสัมพันธเชิงอุปถัมภครอบคลุมไปไมถึง ผูนํ า
ชุมชนหรือผูนํ าทองถิ่นยอมถือกํ าเนิดขึ้นเพื่อทํ าหนาที่ผูอุปถัมภ อยางนอยในดานการบริบาลและ 
ดูแลทกุขสุขของราษฎร รวมตลอดจนการระงับขอพิพาทระหวางราษฎรดวยกันเอง
            แมวาเจาพอบางคนถีบตัวขึ้นจากการเปนผูนํ าชุมชนหรือผูนํ าทองถิ่น แตเจาพอก็
ตองมีฐานเศรษฐกิจรองรับ เจาพอหลายตอหลายคนเติบโตตามการเติบโตของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ อาชีพมีสวนสรางผูทรงอํ านาจหรือผูมีอิทธิพลในทองถิ่นเปนอันมาก ในประวัติศาสตร
เศรษฐกจิไทย ระบบเจาภาษีนายอากรเปนแหลงกํ าเนิดเจาพอที่สํ าคัญในยุคตน
           ในระบบเจาภาษีนายอากร ผูที่เสนอผลประโยชนสูงสุดแกรัฐบาลในการจัดเก็บ
ภาษีอากรประเภทใดจะมีอํ านาจผูกขาดในการจัดเก็บภาษีอากรประเภทนั้น เจาภาษีนายอากร 
แมจะมีอํ านาจอันชอบธรรมในการจัดเก็บภาษีตามกฎหมาย แตก็ปรากฏอยูเนืองๆวามีการใช
อํ านาจเกินกฎหมาย และมีพฤติกรรมไมแตกตางจากเจาพอ เพราะเจาภาษีนายอากรจักตอง 
รีดภาษีจากราษฎร ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได การใชอํ านาจบาตรใหญในการบังคับเก็บภาษี 
จึงปรากฏอยูทั่วไป ทั้งปรากฏอยูเนืองๆวา การบังคับเก็บภาษีเปนไปโดยไมคํ านึงถึงความ 
เดอืดรอนของราษฎร จนเปนเหตุใหราษฎรจํ านวนมากตองรองทุกขกับทางราชการ
            เจาพอเพิ่มจํ านวนมากขึ้นไปอีกเมื่อเร่ิมมีการใหสัมปทานปาไม บริษัททํ าไม 
จํ าตองมีระบบการควบคุมแรงงาน และการควบคุมมิใหชาวบานเขาไปตัดไมในพื้นที่สัมปทาน  
โดยทั่วไปบริษัททํ าไมตองอาศัยผูนํ าทองถิ่นมาเปนหัวหนาคนงาน หัวหนาคนงานเหลานี้มีพฤติ
กรรมไมแตกตางจากเจาพอ โดยที่ในเวลาตอมาก็มีอาชีพทํ าไมเสียเอง โดยเฉพาะอยางยิ่ง 
เมือ่สัมปทานปาไม  ระลอกแรกๆ ส้ินอายุลงในทศวรรษ 2490 การลักลอบทํ าไมขยายตัวอยาง 
รวดเร็ว
           การให สัมปทานขุดแร  ก็ดุจเดียวกับสัมปทานปาไมที่มีส วนผลิตเจ าพอ  
ทั้งผูประกอบการเหมืองแรและปาไมตางตองพึ่งพาผูนํ าชุมชนในการจัดหาและควบคุมแรงงาน 
รวมตลอดจนการปองกันการลักลอบขุดแรหรือทํ าไม หัวหนาคนงานเหมืองแรจํ านวนไมนอยกลาย
เปนผูประกอบการเหมืองแรในภายหลัง โดยที่มีการลักลอบขุดแรอยางผิดกฎหมายดวย ชีวิตใน 
ปาไมและเหมืองแรเปนชีวิตที่ยากลํ าบาก ยิ่งสภาพทุรกันดารและการคมนาคมไมสะดวกดวยแลว 
ยิ่งเปดโอกาสใหหัวหนาคนงานแปรสภาพเปนเจาพอมากยิ่งขึ้น ความตองการผลิตภัณฑไมและ 
สินแรที่มีมากขึ้นมีสวนผลักดันใหมีการลักลอบตัดไมและขุดแร การเติบโตของอุตสาหกรรมปาไม
และอตุสาหกรรมเหมืองแรจึงมีสวนเกื้อกูลใหเจาพอขยายตัว
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           ธรรมชาตขิองกิจกรรมทางเศรษฐกิจมีสวนเอื้ออํ านวยใหเกิดเจาพอ ไมจํ าเพาะแต 
อุตสาหกรรมปาไมและอุตสาหกรรมเหมืองแรเทานั้น หากยังครอบคลุมถึงการเพาะปลูกพืชไร 
อีกดวย การเพาะปลูกพืชไรซึ่งครอบคลุมพื้นที่อันกวางใหญไพศาลในลักษณะที่เปน plantation 
ท ําใหมคีวามตองการแรงงานจํ านวนมาก ดังนั้น จึงตองมีระบบการควบคุมแรงงานที่เขมงวดและ 
มปีระสิทธภิาพ ดังกรณีไรยาสูบ ไรขาวโพด และไรออย เจาของไรเหลานี้มักจะตองเปนเจาพอที่มี
ความเดด็ขาด และในหลายตอหลายกรณีเหี้ยมโหด กระบวนการกระจายการผลิตในภาคเกษตร
กรรมจากการเพาะปลูกขาวไปสูการเพาะปลูกพืชไร จึงมีสวนสํ าคัญในการเพิ่มพูนจํ านวนเจาพอ
           การประมวลขอมูลตางๆดังที่พรรณนาขางตน ทํ าใหพอปะติดปะตอไดวา เดิมที
เจาพอถือกํ าเนิดจากพนักงานฝายปกครองในสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้นก็เติบโตจากการเปนผูนํ า
ชมุชนหรือผูน ําทองถิ่น การเติบโตของเจาพอประเภทนี้เปนผลจากความออนตัวของอํ านาจการปก
ครองในสวนภูมิภาค หรือมิฉะนั้น ก็เกิดจากการขาดชวงของเครือขายระบบความสัมพันธเชิง
อุปถมัภในสวนภมูิภาค ในอีกดานหนึ่ง ระบบเจาภาษีนายอากรก็มีสวนผลิตเจาพอ การเติบโตของ
พลงัเศรษฐกจิทนุนยิม ทํ าใหการผลิตเพื่อสนองตอบความตองการของตลาดมีมากขึ้น กิจกรรมทาง
เศรษฐกิจที่เติบใหญในชวงแรกๆเปนกิจกรรมที่ของเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ ไมวาจะเปน 
กิจการปาไมและเหมืองแร รวมตลอดจนการผลิตพืชไร การบุกเบิกพื้นที่ในการประกอบกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเหลานี้เปนการขยายพรมแดนไปสูดินแดนที่อํ านาจการปกครองจากสวนกลาง 
ออนระโหย ดังนั้น จึงเกื้อกูลตอการเติบโตของเจาพอ ผูประกอบการเหลานี้สามารถแผอิทธิพล 
ไปในอาณาบริเวณโดยรอบ และขยายอาณาจักรอิทธิพลตอไปเร่ือยๆจนในบางกรณีถึงกับมี 
บทบาทในการจดัระเบียบชุมชนและกํ าหนดกติกาทองถิ่นที่นอกเหนือไปจากขื่อแปบานเมืองได
           ที่กลาวมาขางตนนี้เปนพัฒนาการของเจาพอชนบท ซึ่งฐานเศรษฐกิจในช้ันแรก
เร่ิมอาจจะมิใชกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย หากแตกาวลวงเขาไปสูกิจกรรมที่ผิดกฎหมายในภายหลัง 
ไมวาจะเปนการลักลอบตัดไมหรือลักลอบขุดแรโดยไมมีสัมปทาน ในแงนี้ เจาพอชนบทมี 
ภาพลักษณดีกวาเจาพอนาครเปนอันมาก เพราะเจาพอนาครมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปนฐาน
เศรษฐกจิต้ังแตตน ในที่นี้ เจาพอนาครประกอบดวยเจาพอนครบาล (กรุงเทพฯ) และเจาพอนาคร
ภูธร (ตางจังหวัด) ซึ่งลวนแลวแตแผอิทธิพลและบารมีในเขตเมือง (urban sector) เจาพอนาคร 
จะเตบิโตไดก็ตอเมื่อมีการขยายตัวของกระบวนการสรางบานแปงเมือง (urbanization)
            ภาพลักษณของเจาพอนาคร โดยเฉพาะอยางยิ่งเจาพอนครบาลเลวรายกวา 
เจาพอชนบทเปนอันมาก ความเปนมาในประวัติศาสตรบงชี้อยางชัดเจนวา เจาพอนครบาล 
สืบทอดมรดกมาจากกลุมอ้ังยี่ คนกลุมนี้มีพฤติกรรมหฤโหดเปนดานหลัก เพราะหารายไดจากการ
เรียกคาคุมครองและรีดไถพอคาแมคา โดยเฉพาะอยางยิ่งสถานเริงรมย บอนการพนัน และซอง
โสเภณ ี รวมตลอดจนการประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ดังเชนสินคาหนีภาษี ยาเสพติด และ 
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หวยเถือ่น เจาพอนาครภูธร  อันเปนเจาพอในเขตเมืองสวนภูมิภาคก็มีพฤติกรรมไมแตกตางไปจาก
เจาพอนครบาล กลาวคือ มีกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเปนฐาน โดยเฉพาะอยางยิ่งกิจกรรมที่ของเกี่ยว
กบัอบายมุข
           เจาพอนาคร ไมวาจะเปนเจาพอนครบาลหรือเจาพอนาครภูธร แมจะมีการสราง 
สายสัมพันธเชิงอุปถัมภกับพนักงานฝายปกครองบางกลุมบางเหลา แตหาไดมีความจํ าเปนที่จะ
ตองสรางเครือขายความสัมพันธอุปถัมภกับประชาชนในเขตเมืองแตประการใดไม ความขอนี้ 
นบัวาแตกตางจากเจาพอชนบทอยางสํ าคัญ และเปนปจจัยสํ าคัญที่กํ าหนดภาพลักษณของเจาพอ
ทั้งสองกลุม ในขณะที่ประชาชนในชนบทในสัดสวนสํ าคัญยกยองและยํ าเกรงเจาพอชนบทใน 
ทองถิ่นของตน แตจะหาประชาชนในเขตเมืองไดยากยิ่งที่ยกยองเชิดชูเจาพอนาคร เนื่องเพราะ
กระบวนการสรางบานแปงเมืองไดทํ าลายลักษณะความเปนชุมชนของเมือง และประชาชนในเขต
เมืองไมมีความรูสึกวา เจาพอนาครไดทํ าประโยชนใหแกเมืองที่อยูอาศัย มีแตจะสรางความ 
เดือดเนื้อรอนใจ
           การเติบโตทางเศรษฐกิจและการขยายตัวของการคมนาคม ในดานหนึ่งเกื้อกูล 
ใหเกดิเครอืขายความสัมพันธระหวางเจาพอนครบาลกับเจาพอนาครภูธร และระหวางเจาพอนาคร
กบัเจาพอชนบท เครือขายความสัมพันธดังกลาวนี้มีสวนสํ าคัญในการผลักดันใหภาคเศรษฐกิจใต
ดิน (Underground Economy) ขยายตัว แตในอีกดานหนึ่งก็เกื้อกูลการขามอาณาจักรเพื่อแยงชิง
ผลประโยชนซึ่งกันและกัน การเขนฆาเจาพอกันเองจึงเกิดขึ้นบอยครั้ง แมในชั้นแรกการเขนฆานี้ 
จะกระจุกอยูในเขตเมือง โดยเฉพาะอยางยิ่งกรุงเทพมหานคร แตในไมชาก็แผขยายไปทั่ว ภาพ 
เจาพอคลื่นลูกใหมข้ึนมาแทนที่เจาพอคลื่นลูกเกาปรากฏเปนระลอกๆ ยิ่งผลตอบแทนจากการ
ประกอบกิจกรรมที่ผิดกฎหมายสูงมากเพียงใด ยิ่งเปนแรงดึงดูดใหผู คนเขาสู ตลาดเจาพอ 
มากเพยีงนัน้ ความขดัแยงดานผลประโยชนระหวางเจาพอจึงทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น

           ประวัติศาสตรไดใหบทเรียนสํ าคัญวา ไมมีเจาพอคนใดหรือตระกูลใดสามารถ 
ยนืคํ ้าฟา หรือแมแตรักษาอาณาจักรผลประโยชนของตนใหคงอยูตลอดไป บทเรียนดังกลาวนี้เอง
ทํ าใหเจาพอจํ านวนไมนอยอาศัยสวนเกินทางเศรษฐกิจจากกิจกรรมที่ผิดกฎหมายมาขยาย 
ฐานเศรษฐกิจในกิจกรรมที่ถูกกฎหมาย
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เมืองตึกแคระ9

           พ.ศ.2549
           เสยีงปรบมอืดังหนกัแนนในทันทีที่ตึกสูง 10 ชั้นถลมลงจนเหลือเพียง 2 ชั้น สมดัง
คํ าประกาศตั้งแตแรก ผูคนที่มาชุมนุมเพื่อชมตึกถลมประดุจหนึ่งการชมมหรสพ พากันจับกลุม
สนทนาวิพากษวิจารณ ไมชาไมนานผูคนเหลานี้ตางก็สลายตัวกลับสูถิ่นฐานบานชอง เกือบทั้ง
หมดเปนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

           นับเปนเวลาเกือบทศวรรษแลวที่มหกรรมตึกถลมเปนสิ่งดึงดูดนักทองเที่ยวชาว
ตางประเทศ ซึ่งสามารถกอใหเกิดรายไดแกสังคมเศรษฐกิจไทยไดอยางมหาศาล ชนิดที่ไมมี
ประเทศอืน่ใดทํ าได ความเปนมาของมหกรรมตึกถลมเปนเรื่องที่ควรแกการติดตามศึกษาไมนอย

           ตึกถลมเปนปรากฏการณที่เกิดขึ้นอยางตอเนื่องนับต้ังแตปลายทศวรรษ 2520 
จนถงึปลายทศวรรษ 2530 แมวาในชั้นตนปรากฏการณตึกถลมจะจํ ากัดเฉพาะกรุงเทพฯ แตในไม
ชาก็ขยายตัวไปสูสวนภูมิภาค โดยเฉพาะอยางยิ่งจังหวัดที่เปนศูนยกลางการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ตึกทีถ่ลมสวนใหญเปนตึกที่สรางระหวางป 2530 - 2533 อันเปนชวงเวลาที่ระบบเศรษฐกิจไทย
กาวเขาสูยุคทองของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ และเศรษฐกิจฟองสบู (Bubble Economy) 
ก ําลงัฟนฟอูยางถงึทีสุ่ด ตึกอาคารที่สรางในชวงเวลาดังกลาวนี้มักจะมีอายุการใชงานไมเกิน 5 ป 
ก็มีอาการถลมทลาย ตึกอาคารบางแหงถลมในระหวางการกอสราง บางแหงถลมเนื่องจากการ 
ตอเตมิอาคาร และบางแหงถลมทั้ง ๆ ที่มิไดมีการตอเติมแมแตนอย

           วิกฤติการณตึกอาคารถลมในป 2536 กอใหเกิดวิวาทะครั้งใหญ แตยังมิทันที่
วิวาทะครั้งนั้นจะไดขอสรุป อาคารถลมก็กลายเปนปรากฏการณโดมิโน จากกรุงเทพฯไปสู
นครราชสีมา แลววกลงภาคใตไปสูภูเก็ต จากนั้นก็ข้ึนเหนือไปสูเชียงใหม แลวกลับมาปรากฏ 
ในกรงุเทพฯ หาดใหญ ขอนแกน อุบลราชธานี นครพนม และหนองคาย

                                                          
9 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 20 สิงหาคม 2536
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           ตึกอาคารถลมแตละครั้งไมเพียงแตจะสรางความเสียหายแกถาวรวัตถุเทานั้น 
หากยังตองสูญเสียชีวิตมนุษยจํ านวนมากอีกดวย ในชั้นแรก จํ านวนผูตายอันเกิดจากตึกอาคาร
ถลมมเีพยีงเรอืนสิบ ตอมาเพิ่มเปนเรือนรอย และแลวก็เพิ่มเปนเรือนพันเมื่อตึกอาคารถลมบริเวณ
บางลํ าพู-สแควรในป 2539

           ทุกครั้งที่เกิดปรากฏการณตึกถลม เสียงเรียกหาผูรับผิดชอบก็ดังขรม เสียงกน 
ประนามผูประกอบการเจาของตึกกองกังวาน ในขณะที่ผูประกอบการเจาของตึกโยนความผิด 
ไปใหผูรับเหมากอสราง โดยที่ผูรับเหมากอสรางโยนความผิดไปใหสถาปนิกผูออกแบบ มิหนํ าซํ้ า 
ยังกลาวหาวาปูนซีเมนตที่ใชในเมืองไทยมีคุณภาพตํ่ ากวามาตรฐาน ขางสถาปนิกผูออกแบบ 
ก็กลาวอางวา การออกแบบถูกตองตามหลักวิชาการทุกประการ แตเหตุที่ตึกถลมเปนเพราะ 
เจาของตึกตอเติมตึกนอกเหนือแบบ โดยการรูเห็นเปนใจของเจาหนาที่ของรัฐผูมีอํ านาจในการ
อนุมัติการตอเติมอาคาร

           แมวาทุกครั้งที่ตึกอาคารถลม จะมีการจับกุมและตั้งขอหาเจาของตึก สถาปนิก 
ผูออกแบบ วศิวกรผูควบคุมการกอสราง และผูรับเหมากอสราง แตคนเหลานี้ก็รอดพนเงื้อมมือแหง
กฎหมายทกุครัง้ครา บริษัทกอสรางที่เคยมีประวัติในการสรางตึกอาคารแลวถลมยังคงประมูลงาน 
กอสรางของทางราชการสืบตอมาได เจาพอบางคนแหงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีประวัติเปน 
เจาของตกึอาคารธุรกิจที่เกิดถลมระหวางการประกอบการมาแลว 12 ตึก ซึ่งยังผลใหผูคนลมตาย
ไปแลว 1,234 คน แตนายทุนผูทรงอิทธิพลเหลานี้ยังคงลอยนวลอยูนอกคุกได ดวยความสัมพันธ
เชงิอปุถมัภที่มีกับผูทรงอํ านาจทางการเมือง

           การแกไขเพิ่มเติมกฎหมายควบคุมการกอสรางและกฎหมายควบคุมอาคาร 
เกิดขึ้นทุกครั้งคราที่มีปรากฏการณตึกถลม จนกลายเปนกฎหมายที่เขมงวดและใหอํ านาจอยาง 
สุดโตงแกเจาหนาที่ของรัฐ จนแมแตเหล็กเสนและตะปูที่ใชในการกอสรางจะตองมีตราประทับของ
ทางราชการ แตกฎหมายที่เขมงวดเหลานี้ไมเคยบังคับใชอยางเสมอภาค และกลายเปนเครื่องมือ
ของผู มีอํ านาจในการดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจ นักสังคมศาสตรบางคนตั้งขอสังเกตวา 
กฎหมายยิง่เขมงวดเพยีงใด ตึกยิ่งถลมมากเพียงนั้น บางคนเสนอทฤษฎีวงจรอุบาทวแหงปรากฏ
การณตึกถลม เพราะหลังจากที่มีอาคารถลม มักจะตามมาดวยเสียงกนประนามผูรับผิดชอบ และ
แลวก็มีการจับกุมผูเกี่ยวของ คร้ันเวลาทอดยาวนานออกไปจนเสียงกนประนามเงียบหายไป ก็มี
การปลอยตัวผูตองหา ตามมาดวยการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายควบคุมการกอสรางและกฎหมาย
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ควบคมุอาคาร เมื่อกฎหมายเหลานี้ผานการพิจารณาของรัฐสภาแลว ก็จะเกิดปรากฏการณอาคาร
ถลมระลอกใหม และแลวเมืองไทยก็เขาสูวงจรอุบาทวอีกครั้งหนึ่ง

           ปรากฏการณตึกถลมแบบโดมิโนมีผลอยางสํ าคัญตอกิจกรรมการประชุม  
การสัมมนา และการฝกอบรม ซึ่งมักจัดตามโรงแรม แตเดิมการมีโอกาสรวมในกิจกรรมเหลานี้ 
ถอืเปนการตอบแทนความดีความชอบ ในไมชา คานิยมในเรื่องนี้เร่ิมแปรเปลี่ยนไปเปนวา การถูก
ส่ังใหไปประชุมหรือสัมมนาตามโรงแรมเปนการลงโทษอยางรายแรง ผูบังคับบัญชาหากไมชอบ
หนาลูกนองคนใด มักหาทางกลั่นแกลงใหไปสัมมนา ซึ่งในระยะแรกโอกาสที่จะรอดตายกลับมา 
มมีากกวา 95% แตคร้ันแรงผลักดันโดมิโนรุนแรงพอ ๆ กับพายุทอรนาโด โอกาสที่จะรอดตาย 
ลดเหลือนอยกวา 75% จนทายที่สุดประชากรขาราชการรอยหรอจนไมพอเพียงแกปริมาณงาน  
รัฐบาลจึงสั่งหามจัดการประชุมหรือสัมมนาตามโรงแรม แตใหจัดตามสวนสาธารณะและสนาม
กอลฟแทน

           การถลมของอาคารแบบโดมิโนมีผลอยางสํ าคัญตอธุรกิจการทองเที่ยว บรรดา
ประเทศเพือ่นบานตางฉกฉวยโอกาสแยงชิงนักทองเที่ยว  หนาโฆษณาใน  The Economist ก็ดี
Far Eastern Economic Review ก็ดี Asian Wall Street Journal กดี็ ตางตีพิมพขอความโฆษณา
วา `โรงแรมในประเทศของเราไมเคยถลม' ดวยการราดนํ้ าเกลือลงบนบาดแผลเชนนี้เอง ธุรกิจการ 
ทองเที่ยวของไทยก็ตกตํ่ าชนิดฉุดไมอยู จนเปนเหตุใหดุลบัญชีบริการและดุลการชํ าระเงินระหวาง
ประเทศขาดดุลติดตอกันหลายป

           ผู ประกอบธุรกิจการท องเที่ยวไทยมิได นั่งงอมืองอเท ารอรับการลงทัณฑ 
ตามพรหมลิขิต ในไมชา ก็มีผูคนพบวา ปรากฏการณตึกถลมสามารถใชเปนเครื่องมือดึงดูด 
นักทองเที่ยวได ดวยการแสวงหาสารสนเทศจากผูรับเหมากอสราง และการคํ านวณโดยอาศัย
เทคโนโลยอัีนรุดหนาของคอมพิวเตอร  ผูประกอบการไทยก็สามารถลวงรูวา  ตึกอาคารตามเมือง
ใหญ ๆ ตึกใดบางที่จะมีอาการลมสลายในวันเดือนปใด ดวยเหตุนี้เอง ขอความโฆษณาเชิญชวน
ใหชมมหกรรมตึกถลมจึงปรากฏไปทั่วโลก ในชั้นตนมีนักทองเที่ยวเดินทางมาชมมหกรรมตึกถลม
ไมมากนัก แตคร้ันปรากฏวาคํ าทํ านายเปนไปอยางแมนยํ า ผูคนก็หลั่งไหลมาเที่ยวเมืองไทย  
นักทองเที่ยวชาวตางประเทศเหลานี้ลวนแลวแตเปนสาวกของมารควิสเดอซาด (Marquis de 
Sade, 1740 - 1814) เพราะคนเหลานี้มิไดตองการชมเฉพาะอาการถลมทลายของอาคารเทานั้น 
หากยงัตองการเห็นอาการทุรนทุรายของมนุษยในอาคารนั้นดวย
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           มหกรรมตึกถลมเขามาแทนที่บริการทางเพศไดอยางงดงาม เพราะพอถึงตน 
ทศวรรษ 2540 บริการทางเพศมิอาจดึงดูดนักทองเที่ยวไดอีกตอไป เนื่องจากการแพรระบาดของ
โรคเอดส แตการใชมหกรรมตึกถลมในการแสวงหารายไดจากการทองเที่ยวกอใหเกิดวิวาทะ 
เกี่ยวกับยทุธศาสตรการพฒันา ราษฎรอาวุโสพากันโจมตีวาเปนยุทธศาสตรการพัฒนาที่มุงแตการ
จ ําเรญิเตบิโตทางเศรษฐกิจโดยปราศจากมนุษยธรรม เพราะหากรูวาอาคารใดจะถลม ก็นาจะแจง
ใหผูคนในอาคารนัน้หลบออกจากตัวอาคารกอนการถลมทลาย ตัวแทนธุรกิจการทองเที่ยวแกตาง
วา  การทองเที่ยวเปนจักรกลสํ าคัญของการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ผูคนที่ลมตายในอาคารที่
ถลมเปนผูเสียสละเพื่อชาติบานเมือง บางคนกลาวอางวา ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจที่
ท ําลายชวีติมนษุยบางสวนมิใชส่ิงใหมสํ าหรับประเทศไทย  ในอดีต เมื่อรัฐบาลดํ าเนินยุทธศาสตร
การพัฒนาอยางไมสมดุล ประชาชนในชนบทถูกดูดซับสวนเกินทางเศรษฐกิจจนมีรายไดต่ํ ากวา
ระดบัพอประทังชีวิต สภาพทุพโภชนาการปรากฏโดยทั่วไป มีการใชแรงงานเด็กเยี่ยงแรงงานทาส 
และมีการสงเสริมโดยออมใหเด็กสาวขายบริการทางเพศเพื่อความรุนเรืองของธุรกิจการทองเที่ยว 
ผูคนเหลานีม้ชีวีติกเ็หมือนไมมีชีวิต ขอถกเถียงเหลานี้กอใหเกิดวิวาทะในเวลาตอมาวา `ตายทันที
ดีกวาตายทั้งเปน'

           รายงาน World Development Report ในป 2542 ของธนาคารโลก ยกยอง 
ผูประกอบการไทยวามีจิตวิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจ (animal spirit) ซึ่งหาที่ใดมิได และดวยจิต
วิญญาณแหงสัตวเศรษฐกิจนี้เอง จักรกลการเติบโตของระบบเศรษฐกิจไทยจึงขับเคลื่อนอยาง 
เต็มที่ ธนาคารโลกแนะนํ าใหผูประกอบการทั่วโลกเอาอยางนายทุนไทย พรอมทั้งชูคํ าขวัญวา  
`การเตบิโตเปนเรื่องหลัก มนุษยธรรมเปนเรื่องรอง'

           แมวาเทคโนโลยีการกอสรางจะรุดหนาไปเปนอันมาก และสถาบันอุดมศึกษา
สามารถ ผลิตสถาปนิกที่มีคุณภาพตามมาตรฐานสากล แตผูรับเหมากอสรางและนายทุนไทยก็มี
ความสามารถในการทํ าใหตึกอาคารถลมไดอยางเสมอตนเสมอปลาย จนกระทั่งไมมีจังหวัดใดเลย
ทีม่ตึีกสูงเกิน 4 ชั้น

           Longman Dictionary of English Language and Culture ฉบับป 2549  
ใหคํ านิยาม `กรุงเทพฯ' ไวดังนี้
           "กรุงเทพฯ เมืองที่โสเภณีสูญพันธุ  เนื่องจากการแพรระบาดของโรคเอดส  
จนความตองการบริการทางเพศเทากับศูนย ลักษณะเดนของเมืองนี้ก็คือ เปนเมืองตึกแคระ 
ทีป่ราศจากยุง เนื่องเพราะการสูญพันธุดวยโรคเอดส"
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มายาภาพแหงความยากจนอันผิดปกติ10

           หลายปมาแลว ผมเคยชมภาพยนตสารคดีเกี่ยวกับนกกระจอกเทศ และรูสึก 
ชืน่ชมทวงทกีารวิง่อนัสงางาม ภาพนั้นติดตาตรึงใจมาเปนเวลาชานาน ความสงางามนั้นมีมากขึ้น
เปนทวตีรีคูณเมื่อภาพยนตรนั้นถายใหเห็นลีลาการเคลื่อนไหวแบบสโลวโมชั่น
           เมือ่ไมกีว่นัมานี้ ผมไดเห็นลีลาการวิ่งดุจเดียวกับนกกระจอกเทศ เมื่อพอคาแมคา 
หาบแรบริเวณสนามหลวงพากนัวิ่งหนีพนักงานเทศกิจ อาการเยื้องยางนั้นชางงามสงา เพราะคน
เหลานี้มิไดวิ่งตัวเปลา หากตองหาบคอนสินคาดวย แตภาพที่งดงามกวาดูเหมือนจะเปนภาพ
พนักงานเทศกิจขับรถไลลาพอคาแมคาหาบเรเหลานั้นประดุจหนึ่งนายพรานไลลาสัตวก็มิปาน 
บรรดาพอคาแมคาพากันกรูเขาสูถนนหนาพระธาตุ วิ่งหนีไปทางดานโรงละคอนแหงชาติ พวกที่มี
รถเข็นขายนํ้ าดื่มก็ตองเข็นรถหนีไปในทิศทางเดียวกัน จํ านวนรถเข็นและพอคาแมคาที่วิ่งหนี 
ไปตามถนนหนาพระธาตุมีมาก จนบรรดายานยนตบนทองถนนตองหยุดจอดเพื่อใหคนเหลานี้ 
วิ่งหนีไป อาการที่พนักงานเทศกิจอาศัยยานยนตซึ่งเปนประดิษฐกรรมที่เกิดจากเทคโนโลยี 
สมยัใหม ไลลาพอคาแมคาซึ่งอาศัยแรงกายแรงใจวิ่งหนีนั้น มีสีสันแพรวพราวมากขึ้นดวยอาการ
ยิม้หวัของพนกังานเทศกจิ ไมมีใครสามารถหยั่งความรูสึกของพนักงานเทศกิจไดวา ในยามที่คน
เหลานีขั้บรถไลลาพอคาแมคาหาบเรนั้น เขาไดสวมวิญญาณของนายพรานที่ไลลาสัตวดวยหรือไม
           ผมไดเห็นภาพตํ ารวจหรือพนักงานเทศกิจไลจับพอคาแมคาหาบเรบริเวณ 
สนามหลวงมาเปนเวลากวา 30 ป และรูสึกชินชากับภาพดังกลาวนี้ คร้ังหนึ่งผมมีความคิดอยาง 
ไรเดยีงสาวา  เมื่อพลตรีจํ าลอง ศรีเมือง ข้ึนมาเปนผูวากรุงเทพมหานครแลว ภาพเหลานี้จะหายไป 
หรือมิฉะนั้นก็ควรจะมีวิธีการแกป ญหาที่อาศัยภูมิป ญญาของอารยชนมากกว าที่ เป นมา  
แตผูบริหารกรุงเทพมหานครภายใตการนํ าของพลตรีจํ าลอง ก็สอนใหผมเรียนรูวา ไมมีอารยวิธีใดๆ
ทีดี่ไปกวาการไลลาพอคาแมคาหาบเรเหลานั้น
           ผมยังจํ าไดดีวา เมื่อพลตรีจํ าลองดํ ารงตํ าแหนงผูวากรุงเทพมหานครไมนาน  
กองทัพพนักงานเทศกิจไดแปรสภาพเปนกองทัพสิงหเชิรตดํ า ทั้งนี้ดวยฝมือการอํ านวยการของ
สหายรวมรุน จปร.7 ของพลตรีจํ าลองนั้นเอง คร้ังแรกที่ผมไดเห็นพนักงานเทศกิจแตงเชิรตดํ า 
                                                          
10 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 กรกฎาคม 2534
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เขาแถวเรยีงหนากระดาน  และฝกแถวในบริเวณทองสนามหลวงนั้น ผมอดรูสึกระทึกใจมิได เพราะ
มองไปทางไหนก็พบแตเชิรตดํ า ทั้งๆที่ในใจไพลนึกไปถึงกองทัพนาซีสมัยฮิตเลอรก็ตาม ผมรูสึก 
ชื่นชมทุกครั้งที่ไดเห็นกองทัพสิงหเชิรตดํ าโอบลอมสนามหลวงเพื่อไลจับพอคาแมคาหาบเร  
แตอาการความชื่นชมของผมมีอายุอันสั้น  เพราะไมนานนักภาพกองทัพสิงหเชิรตดํ าบริเวณ 
ทองสนามหลวงคอยๆจางหายไป โดยที่ไมทราบสาเหตุ
           พอคาแมคาหาบเรเปนสัญลักษณของความยากจนอันผิดปกติ แตสังคม
เศรษฐกจิไทย ซึง่ผานยุคสมัยแหงการพัฒนามาแลวสามทศวรรษและใชแผนพัฒนาฯ มาแลว 6 
ฉบับ ไดปลอดพนจากสภาพความยากจนอันผิดปกติไปแลว ความยากจนอันผิดปกติที่ยังคง 
ปรากฎอยูจึงเปนเพียงมายาภาพที่มุงประจานประเทศชาติ ซึ่งเกิดจากการกระทํ าของบุคคลและ
กลุมบุคคลที่มีความไมหวังดีตอชนชั้นปกครองไทย ในเมื่อความยากจนอันผิดปกติเปนเพียง 
ภาพมายาทีถ่กูเสกสรรคปนแตงขึ้น การกระทํ าใดๆที่มุงลบลางภาพมายาดังกลาวนี้จึงมีเหตุอันควร
แกการสนบัสนนุ ผมจึงรูสึกชื่นชมพลตรีจํ าลอง ศรีเมือง ทุกครั้งที่ไดเห็นพนักงานเทศกิจไลลาพอคา
แมคาหาบเร การที่พนักงานเทศกิจเพียงแตขับรถไลจับ โดยที่ยังมิไดใชปนไลยิง นับเปนการ 
แกปญหาที่ยึดหลักอหงิสธรรม อันเปนอารยวิธีโดยแท
           สนามหลวงเปนหนาตาของบานเมือง หนาตาของบานเมืองก็ดุจดังหนาตาของ
มนษุยทีจ่ะตองเขียนคิ้ว ทาปาก และประแปง จึงจะแลดูงดงาม การที่พอคาแมคาหาบเรมาขาย
ของบริเวณทองสนามหลวงกอใหเกิดภาพอุจาดอันทํ าใหเสื่อมเสียเกียรติภูมิของชาติ ภาพอุจาด
เชนนี้ควรจะขจัดใหหมดสิ้นไปเมื่อระบบเศรษฐกิจไทยกํ าลังกาวสูความเปนนิกส หากชนชั้น 
ปกครองไทยไมสามารถขจัดภาพอุจาดเหลานี้ใหหมดสิ้นไป การกาวสูความเปนนิกสก็อาจเปน
เร่ืองไกลเกินฝน ชาวตางประเทศที่เดินทางมาประเทศไทยลวนมุงหวังที่จะไดพานพบทัศนียภาพ
อันสวยสดงดงาม หากตองมาประสบภาพอุจาดเหลานี้ก็อาจเปนโรคริดสีดวงตาไดโดยงาย  
ซึง่จะเปนผลเสียตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวในระยะยาว

           เพื่อนฝรั่งของผมคนหนึ่งเคยยืนมองพนักงานเทศกิจไลลาพอคาแมคาหาบเร
บริเวณทองสนามหลวงดวยความตื่นตาตื่นใจ เขาไมเคยเห็นภาพการไลลามนุษยในบานไหนเมือง
ไหนมากอน ยกเวนการลาหัวมนุษยในอฟัริกาและในปาลึกในอเมริกาใต ซึ่งเขารับรูจากภาพยนต 
เพื่อนฝรั่งของผมคนนี้เสนอความเห็นวา แมวาชาวตางประเทศจํ านวนมากไมอยากเห็นพอคา 
แมคาเรขายของบริเวณทองสนามหลวง แตภาพพนักงานเทศกิจไลจับพอคาแมคานั้นนับเปน 
เอกลกัษณของสงัคมกรงุเทพฯ  ซึ่งยากที่จะหาชมในเมืองอื่นใดได หากทางกรุงเทพมหานครจะจัด
ใหมีงานสาธิตการไลลาพอคาแมคาดุจดังงานมหกรรมคลองชางจังหวัดสุรินทร ก็จะเปนจุดขาย
สํ าหรับอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดอยางดียิ่ง ผมคิดวา ขอเสนอของเพื่อนฝรั่งคนนี้คอนขางเขาที
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ในจินตภาพของผม ผมเห็นภาพพอคาแมคาหนาตาตื่นเมื่อประสพพบกับรถพนักงานเทศกิจ  
การวิ่งหนีดวยอาการลนลาน ประดุจหนึ่งนกกระจอกเทศวิ่งหนีภัยที่ถาโถมเขามาใกลตัวเปน 
ทศันยีภาพอันหาดูไดยากยิ่ง
            ผมเหน็ดวยกบัพลตรีจํ าลอง ศรีเมือง เมื่อกรุงเทพมหานครไลกวาดรานขายของ
เกาชนดิ "แบกะดิน" ซึ่งเรียงรายอยูริมคลองหลอดเยื้องกับโรงแรมรัตนโกสนิทร  เพราะผมเห็นดวย
กบัชนชัน้ปกครองไทยมาชานานแลววา ที่ตรงนั้นเปนหนาตาของกรุงเทพฯ ซึ่งไมสมควรที่จะมีภาพ
อุจาดใหปรากฏ ผมเคยเดินเลียบคลองหลอดจากเชิงสะพานพระปนเกลาฯ ไปจนถึงปากคลอง
ตลาด และพบวา ระยะทางยิ่งหางจากสนามหลวงมากเพียงใด ภาพอุจาดของคลองหลอดก็ยิ่ง 
มีมากเพียงนั้น ทั้งนี้ไมเพียงแตแผงลอยชนิดถาวรและกึ่งถาวรบริเวณริมคลองหลอดจะแนนหนา
ข้ึนเรือ่ยๆเทานัน้  หากทวาความสกปรกโสมมยังเพิ่มพูนตามระยะทางอีกดวย  ตามความเขาใจ 
อันตื้นเขินของผม  อํ านาจเงินตราไดชวยโยกยายหูและตาของพนักงานเทศกิจไปไวในไรและนา 
คนเหลานั้นจึงสามารถมองขามภาพอุจาดเหลานั้นไดอยางฉงนฉงาย มิฉะนั้นแผงลอยชนิดถาวร
และกึ่งถาวรคงไมสามารถผุดขึ้นได แตพนักงานเทศกิจจะไมสามารถเอาหูไปนาเอาตาไปไรได  
หากผูบริหารกรุงเทพมหานครมีนโยบายอันคงเสนคงวา
           กรุงเทพฯ ควรจะเปนเขตปลอดคนจน  เพราะกรุงเทพฯ เปนหนาตาของแผนดิน 
ผมจึงเห็นดวยอยางยิ่งที่รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน กํ าลังดํ าเนินการยายชุมชนแออัดวัด 
ไผสิงหโต และชุมชนดวงพิทักษใหปลอดพนไปจากศูนยการประชุมแหงชาติ ซึ่งเปนสถานที่การ
ประชุมภาคีสมาชิกธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศในเดือนตุลาคมที่จะถึงนี้ 
กระทรวงคมนาคมควรจะติดปาย  "เขตปลอดคนจน"  ไวตามสถานีขนสงและสถานีรถไฟตลอดจน
สนามบินดอนเมือง แตบางครั้งปาย "เขตปลอดคนจน" อาจสื่อความหมายไดไมชัดเจน 
กรุงเทพมหานครควรจะสรางปายขนาดเขื่อง "ที่นี่ไมตอนรับคนจน" ติดไวตามเสนทางที่จะเขาสู
กรุงเทพฯ เพราะคนจนเปนกลุมคนที่ทวนกระแสสังคมไทย ในขณะที่คนไทยจํ านวนไมนอย 
เกาะเกีย่วแผนพฒันาฯไปเปนคนรวยกันเกือบหมดแลว  แตกลุมคนจนยังคงดื้อดึงที่จะเปนคนจน
ตอไป ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ขัดตอการเปนนิกสของระบบเศรษฐกิจไทย
           มายาภาพแหงความยากจนอันผิดปกติจะไมสามารถลบลางไปไดตราบเทาที่คน
กลุมหนึ่งในสังคมไทยยังคงดื้อดึงที่จะเปนคนจนตอไป ยีนสแหงความยากจนจะยังคงแพรระบาด
ตอไปตราบเทาที่คนจนยังคงสืบพันธุได หนทางเดียวที่จะลบมายาภาพแหงความยากจนอันผิด
ปกต ิกคื็อ การจับคนจนมาตอน  มิฉะนั้นโรคดื้อความรวยจะยังคงแพรระบาดตอไป



ภาคที่สอง

วัฒนธรรมกับสังคมไทย
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สมบัติสาธารณะกับสมบัติสวนบุคคล1

         ผมอยากจะเขยีนบทความที่จั่วหัวขางตนนี้หลายเดือนแลว  แตไมสบโอกาส เนื่องจาก
เกดิวกิฤตกิารณทางการเมืองในชวงสองเดือนที่ผานมานี้ ประพฤติกรรมของนายอานันท ปนยารชุน
ชวยเปดประเด็นการอภิปรายเกี่ยวกับเร่ืองนี้
         เร่ืองของเรือ่งมีอยูวา เมื่อรัฐบาลอานันท 1 ใกลจะสิ้นอายุขัย นายอานันท ปนยารชุน
ไดมอบหมายใหนายวทิย รายนานนท รองเลขาธิการนายกรัฐมตร ี นํ าของที่ระลึกซึ่งไดรับในโอกาส
ตางๆในระหวางดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี จํ านวน 12 ชิ้น มอบใหกรมศิลปากรเก็บรักษาไวใน
พพิธิภณัฑสถานแหงชาติเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2535 (รายละเอียดปรากฏในตาราง) นายอานันท
ตองการใหเยาวชนคนไทยมีโอกาสศึกษาของที่ระลึกเหลานี้ และหวังวาของที่ระลึกเหลานี้จะเปน
ประโยชนในการศกึษาความสัมพันธระหวางประเทศในยุครัฐบาลอานันท 1 ซึ่งในเวลานั้นยังไรวี่แวววา
จะมีรัฐบาลอานันท 2
         ผมติดตามขาวนี้ดวยความสนใจยิ่ง และพยายามตรวจสอบขาวจากหนังสือพิมพ
ฉบับตาง ๆ  ซึง่พบวา มีหนังสือพิมพเพียง 2 ฉบับที่รายงานขาวนี้อยางละเอียด คือ The National และ
ผูจัดการรายวัน แมผมจะวิพากษวิจารณการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจของรัฐบาลอานันท 1 อยาง
สาหัสสากรรจหลายตอหลายเรื่อง แตผมก็เคารพความเปนผูดีและความเปนสุภาพบุรุษของนาย
อานนัท ประพฤตกิรรมของนายอานันทในเรื่องนี้ยิ่งทํ าใหผูรูสึกเคารพและนับถือนายอานันทมากขึ้น
         การที่นายอานันท ปนยารชุนนํ าของที่ระลึกที่ไดรับในระหวางที่ดํ ารงตํ าแหนง 
นายกรฐัมนตรคืีนใหรัฐนั้น นับเปนพฤติกรรมอันชอบดวยมโนธรรมสํ านึก เพราะของที่ระลึกเหลานี้มิได
มอบใหเปนสมบติัสวนบุคคลของนายอานันท  หากแตมอบใหนายอานันทในฐานะนายกรัฐมนตรีแหง
ประเทศไทย ของที่ระลึกเหลานี้จึงนับเนื่องเปนสมบัติสาธารณะ หาใชสมบัติสวนบุคคลไม  
ในอารยประเทศมีจารีตขนบธรรมเนียมที่เมื่อผูนํ าฝายบริหารไดรับของที่ระลึกจากตางประเทศแลว  
จักตองคืนของที่ระลึกเหลานั้นเปนสมบัติสาธารณะแหงรัฐ บางประเทศมีการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 3 กรกฎาคม 2535
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เร่ืองนี้อยางชัดเจน โดยที่มีการกํ าหนดเกณฑวา ของที่ระลึกที่มีมูลคาระดับหนึ่งถือเปนสมบัติ 
สวน บุคคล แตถาของที่ระลึกนั้นมีมูลคาสูงกวาระดับข้ันตํ่ าที่กํ าหนดจะตองคืนใหรัฐในฐานะสมบัติ
สาธารณะการกํ าหนดเกณฑในลักษณะเชนนี้ ในดานหนึ่งก็ชวยปองกันมิใหรัฐตองมีภาระในการเก็บ
ของทีร่ะลกึเลก็ๆนอยๆมากเกินไป  และในอีกดานหนึ่งก็มีสวนชวยปองกันการจาย "ของขวัญ" ระหวาง
ประเทศ เพือ่มใิหเจาหนาที่ระดับสูงกระทํ าการอันไมรักษาผลประโยชนของชาติ ในสหรัฐอเมริกามีขาว
ปรากฏเปนครัง้คราววา ประธานาธิบดี รัฐมนตรี และผูใกลชิดบางทานถูกทวงใหสงมอบของที่ระลึก 
คืนแกรัฐ
         ผมไมทราบแนชัดวา นายกรัฐมนตรีและผูนํ าไทยในอดีตคนใดบางที่เคยนํ าของ 
ทีร่ะลกึทีไ่ดรับในฐานะ  "ของขวัญระหวางประเทศ"  คืนใหแกรัฐ  ขาวบางกระแสรายงานวา จอมพล
ถนอม กิตติขจร และพลเอกเกรียงศักดิ์ ชมะนนัทน เคยมอบของที่ระลึกบางชิ้นแกพพิธิภัณฑสถานแหง
ชาต ิ  แมในปจจบัุนจะยังไมมีกฎหมายที่กํ าหนดใหผูนํ าไทยตองคืน  "ของขวัญระหวางประเทศ" ใหแก
รัฐ แตประพฤติกรรมของนายอานันท ปนยารชุนครั้งนี้นาจะเปนจุดเริ่มตนในการสรางจารีตเกี่ยวกับ
เร่ืองนี้  โดยมิจํ าตองตรากฎหมาย
         การแยกแยะระหวางสมบัติสวนบุคคลกับสมบัติสาธารณะนับเปนเรื่องสํ าคัญ  
ไมเฉพาะแตกลุมบุคคลที่เปนผูนํ าของสังคม หากยังรวมถึงทวยราษฎรดวย สมาชิกในสังคมจักตองมี
จิตสํ านึกที่จะไมละเมิดทรัพยสินของผู  อ่ืน หากทวยราษฎรมีจิตสํ านึกพื้นฐานดังกลาวนี้แลว  
ยอมสามารถสรางแรงกดดันใหผูนํ าของสังคมมีจิตสํ านึกดวย ในทํ านองกลับกัน หากผูนํ าของสังคม 
รู จักแยกแยะระหวางสมบัติสวนบุคคลกับสมบัติสาธารณะ ก็จะสามารถสรางแบบอยางใหแก 
ประชาชนผูอยูใตปกครองได การขาดจิตสํ านึกในเรื่องนี้ทั้งในหมูผูนํ าและประชาชน มีสวนสํ าคัญ 
ที่ทํ าใหมีการนํ าสมบัติสาธารณะไปใชเพื่อประโยชนสวนบุคคล วัฒนธรรมอํ านาจนิยม ซึ่งครอบงํ า
สังคมไทยยิ่งทํ าใหเห็นดีเห็นงามไปกับการใชอํ านาจในการนํ าสมบัติสาธารณะมาใชเพื่อประโยชน 
สวนบคุคล  การนํ ารถหลวงมาใชประหนึ่งเปนรถยนตสวนบุคคลปรากฏโดยทั่วไป การใชเฮลิคอปเตอร
และเครือ่งบนิขนอาหาร เครื่องดนตรี นักรอง และบุคคลอื่นๆ เพื่อไปรวมงานเลี้ยงรุน ประหนึ่งวา 
งานเลีย้งรุนนัน้เปนงานราชการ  นับเปนตัวอยางที่ชี้ชัดถึงความขอนี้

         ดวยเหตทุีถ่อืเอาอ ํานาจเปนธรรม ผูนํ าฝายทหารบางคนจึงทึกทักเอาสมบัติสาธารณะ
มาเปนสมบัติสวนบุคคล และกระทํ าตอสมบัติสาธารณะโดยไมคํ านึงถึงผลประโยชนของแผนดิน   
สภาพการณเชนนี้ปรากฏอยางแพรหลายในยุคการปกครองแบบเผด็จการ/คณาธิปไตย ขุนทหาร 
บางคนเขาไปยึดกุมรัฐวิสาหกิจ และนํ าตํ าแหนงกรรมการบริหารมาแจกจายแกสมุนบริวารเพื่อเปน
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บํ าเหนจ็สํ าหรบัความสวามิภักดิ์ โดยมิไดคํ านึงวา ผูที่ตนสงเขาไปเปนกรรมการบริหารนั้นจะสามารถ
ท ําประโยชนแกรัฐวสิาหกิจนั้นไดหรือไม  นายทหารอากาศบางคนมีมายาคติวา รัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของ
กับการขนสงทางอากาศดังเชนบริษัทการบินไทย จํ ากัด และการทาอากาศยานแหงประเทศไทย 
จกัตองใหทหารอากาศเขาไปบริหาร  คนเหลานี้ไมเคยสนใจศึกษาดูวา หากปราศจากทหารอากาศ 
เขาไปยุงเกี่ยว บางทีแลวรัฐวิสาหกิจเหลานี้อาจจะมีผลการประกอบการดีกวาที่เปนมาก็ได ความรู 
เกี่ยวกับการบินมิใชความรูที่ผูกขาดโดยทหารอากาศเทานั้น ในอารยประเทศที่ประสบความสํ าเร็จ 
ในการบรหิารการทาอากาศยานและสายการบิน ผูบริหารลวนแลวแตเปน พลเรือน โดยที่ทหารอากาศ
มไิดเขามายุงเกี่ยวแมแตนอย
         ในทํ านองเดียวกัน สิทธิการบินระหวางประเทศเปนสมบัติของแผนดินที่สามารถ 
ใชทํ าประโยชนใหแกแผนดินได หากจะยกใหเอกชนเพื่อใชในการประกอบการก็ควรที่จะใหเอกชน 
ผูไดรับอํ านาจผูกขาดมอบผลประโยชนคืนใหแกรัฐจึงจะเปนปฏิบัติการอันชอบ และแทที่จริงแลว  
หากจะใหถกูตองตามหลักการ ก็ควรที่จะเปดใหมีการประมูลเสนอผลประโยชนแกรัฐ  แตการยกสิทธิ
การบินระหวางกรุงเทพฯ-พนมเปญใหแกเอกชนเฉพาะราย โดยไมปรากฏแนชัดวา รัฐไดรับ 
ผลประโยชนใดๆนับเปนปฏิบัติการที่ไมเปนการรักษาผลประโยชนของแผนดิน และสรางความ 
เคลอืบแคลงใจวาจะมีการประพฤติมิชอบอีกครั้ง
         ดวยการครอบงํ าของวัฒนธรรมอํ านาจนิยม ผูนํ าฝายทหารบางคนถืออํ านาจในการ
ต้ังชื่อสาธารณสถานเพื่อเปนเกียรติแกวงคตระกูลของตน ทั้งๆที่ในกรณีสวนใหญเงินที่ใชกอสราง 
สาธารณสถานเหลานั้นมาจากภาษีอากรของประชาชน ผมเฝาดูประพฤติกรรมดังกลาวนี้ดวยความ 
ไมสบายใจเปนอยางยิ่ง หากคนเหลานี้อุทิศตนและทํ าประโยชนแกชาติบานเมือง ก็คงจะมีประชาชน
เรียกรองใหต้ังชื่อสาธารณสถานเพื่อเปนเกียรติประวัติแกผูนํ าเหลานี้ แตดวยเหตุที่ระบอบเผด็จการ/
คณาธิปไตยไมเคยสรางผูนํ าที่เสียสละเพื่อสังคมสวนรวม บรรดาผูนํ าฝายทหารเหลานี้จึงใชอํ านาจ 
ในการตั้งชื่อสาธารณสถานเพื่อเปนเกียรติแกวงคตระกูลของตน และการขนานนามสาธารณสถาน 
ดังกลาวนี้มักจะกระทํ าในขณะที่ยังทรงอํ านาจ สนามจารุเสถียรอุบัติข้ึนในจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 
ในยุคเผด็จการ แตกระแสการเมืองประชาธิปไตยหลังเดือนตุลาคม 2516 ก็สามารถทํ าใหสนาม 
จารุเสถียรแปรผันเปนสนามจุฬาลงกรณได
         สมบัติสาธารณะเปนกรรมสิทธิ์ของแผนดิน ผูที่ครอบครองสมบัติสาธารณะจักตองคืน
ใหแกรัฐ นายอานันท ปนยารชนุ ไดริเร่ิมจารีตในการคืนของที่ระลึกที่ไดรับในระหวางดํ ารงตํ าแหนง
นายกรัฐมนตรีใหแกรัฐแลว บัดนี้ เรานาจะริเร่ิมจารีตในการขนานนามสาธารณสถานชนิดที่มีหลัก 
มเีกณฑมากกวาทีเ่ปนมา  สาธารณสถานเปนสมบัติของแผนดิน หากจะขนานนามเพื่อเอกชนคนหนึ่ง
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คนใด  ก็ควรที่จะมีกลไกและกระบวนการพิจารณาเพื่อใหมีความมั่นใจวา เอกชนคนนั้นไดทํ า
ประโยชนเพื่อแผนดิน และไมควรที่จะขนานนามในขณะที่เอกชนคนนั้นยังทรงอํ านาจทั้งทางการเมือง
และในกองทัพ
        ส่ิงโสโครกอันเกิดจากวัฒนธรรมอํ านาจนิยม และระบอบเผด็จการ/คณาธิปไตยที่รอ
การช ําระลาง ยังมีอีกมากนัก

 ตาราง
 ของทีร่ะลึกที่นายอานันท ปนยารชุน มอบใหกรมศลิปากร

 วนัที ่16 เมษายน 2535
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
       ของที่ระลึก                                 ผูให
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

1.  กริช                          ประธานาธิบดีและรองประธานาธิบดีอินโดนีเซีย
 2.  หนงัฉลุลาย

3.  กริช 2 เลม                    พระราชาธบิดีและนายกรัฐมนตรีมาเลเซีย
 4.  ลูกระเบิดจํ าลอง                 ผูบัญชาการกองทัพเรือไทย
 5.  เรือรบจํ าลอง

6.  เครือ่งบนิจ ําลอง 2 ลํ า            ผูบัญชาการกองทัพอากาศไทย
 7.  ถาดลายดอกไม                  ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน
 8.  แจกัน                         นายกรัฐมนตรีเวยีดนาม

9.  ไมแกะสลัก                     นายกรัฐมนตรีโมแซมบิก
          10. เกวยีนนอย                     หตัถกรรมฝมือราษฎรบานใจดี  อํ าเภอขุขันธ
 จงัหวัดศรีสะเกษ
---------------------------------------------------------------------
ที่มา   ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันที่ 4 พฤษภาคม 2535
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คิดถึงออย บีเอ็ม2

         อยูๆผมก็คิดถึงออย บีเอม็ ผูคนพบกฎธรรมชาติที่วา "เสียเงินไดตัว เสียตัวไดเงิน"  
การคนพบสัจธรรมขอนี้นาจะเพียงพอที่จะเสริมสงใหเธอไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพจุด 
มุงหมายของเธอก็คือ การสงเสริมใหมนุษย 'make love, not war' ตัวผมเองมีความเชื่อวา ไมมีใคร 
ในสงัคมสยามที่เขาใจสันดานดิบของมนุษยไดดีไปกวาเธอ

         อารมณความถวิลหาออย บีเอ็มยิ่งทบทวี นับต้ังแตปลายเดือนกรกฎาคม 2534 
เปนตนมา เมื่อผมไดรับรูการแลกหมัดอยางดุเดือดระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกับ 
เสนาธกิารกองทัพบก ซึ่งดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมดวย ผมรูสึกชื่นชมเมื่อ 
ไดยินทานเสนาธกิารกองทพับกวพิากษวิจารณอยางตรงไปตรงมาวา รัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน 
ยงัไมมผีลงานเปนชิ้นเปนอัน ทั้งๆที่บริหารราชการแผนดินมาเปนเวลา 5 เดือนแลว เวลาสวนใหญ 
เสียไปกับการรื้อโครงการของรัฐบาลเกา โดยมิไดสนใจเทาที่ควรในการแกปญหา เฉพาะหนาดังเชน
ปญหาคาครองชีพและขาวของราคาแพง (ไทยรัฐ ฉบับวนัที่ 31 กรกฎาคม 2534) คร้ันเมื่อผมรับฟง
การตอบโตอยางเมามันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมก็อดแอบชมชื่นทานมิได หนังสือพิมพ
เกือบทุกฉบับรายงานตรงกันวา ทานตอบโตอยางมีอารมณวา อยาใชอารมณในการวิพากษวิจารณ 
หากควรจะวิพากษวิจารณดวยเหตุผลและขอเท็จจริง กระทรวงพาณิชยของทานมิไดมีหนาที่เฉพาะ
การควบคุมราคาสินคาเทานั้น หากยังมีหนาที่ในการสงเสริมการสงออกอีกดวย หากวิพากษวิจารณ
เร่ืองของแพงดวยอารมณ มิใชดวยขอเท็จจริง ก็ตองใหธนาคารอารมณชวยแก (ไทยรัฐ สยามรัฐ และ 
มติชน ฉบับวนัที่ 1 สิงหาคม 2534)

          วิวาทะระหวางพลเอกแหงกองทัพบกกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร  
ชวยใหสติแกผมวา ธนาคารอารมณเปนของดีมีประโยชน อยางนอยที่สุดก็ชวยคลี่คลายความตึง
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2534
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เครยีดทาง การเมืองได ผมยังจํ าไดดีวา เมื่อออย บีเอม็ ประกาศโครงการธนาคารอารมณเพื่อหาเพื่อน
รวมทนุผูหลกัผูใหญในบานเมืองนับต้ังแตรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรี (สตรี) ประจํ า
สํ านกันายกรฐัมนตรี และอธิบดีกรมการศาสนาตางพากันประนามเธอ เธอใชชื่อบริษัทวา Happiness 
Entertainment Co. Ltd. โดยมโีครงการที่จะดํ าเนินงาน 3 โครงการ (ประชาชาติธุรกิจ  ฉบับวันที่ 7-10 
กรกฎาคม 2534) ไดแก
              (1) การเจยีระไน 500 เพชรเม็ดงามแหงวงการธนาคารอารมณไทย
              (2) การออกวารสารรายเดือน "ออย  B.M."
              (3) การจดัตัง้สมาคมผูใหบริการทางอารมณแหงประเทศไทย

          เธอพยายามแกความเขาใจผิดวา ธนาคารอารมณของเธอมิไดมุงขายบริการทางเพศ 
หากแตมุงขายบริการคลายเครียด ธนาคารฯดังกลาวนี้มีพนักงานทั้งหญิงและชาย ซึ่งไมเพียงแต 
หนาตาดีเทานั้น หากยังผานการฝกอบรมและการตรวจโรคอยางละเอียดถี่ถวนอีกดวย (แนวหนา  
ฉบับวนัที ่10 กรกฎาคม 2534) เธอเลาวา เธอเคยชวยเจียระไนเด็กที่มีคาตัวเพียง 150 บาท จนคาตัว
เพิม่เปน 25,000 บาทมาแลว ผมรับรูโครงการนี้ดวยใจอุเบกขา และเห็นวา สํ านักงานคณะกรรมการ 
สงเสริมการลงทุนควรจะใหบัตรสงเสริมการลงทุนแกโครงการนี้ เพราะเปนจุดขายสํ าคัญที่จะทํ าให
สยามเมืองยิ้มดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศไดมากขึ้น อยางนอยเราก็สามารถมั่นใจไดวา  
ดวยบรกิารที่ทรงคุณภาพของเธอ เราจะสามารถเก็บโรคเอดสไวในประเทศของเรา โดยมิไดสงออกไป
กบันกัทองเทีย่วชาวตางประเทศเหลานั้น แตกระทรวงการคลังก็ไมควรปลอยโอกาสทองใหหลุดลอยไป 
ในขณะทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติกํ าลังพิจารณารางกฎหมายภาษีมูลคาเพิ่ม ควรที่จะมีการแปรญัตติ
ใหมกีารจดัเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากธนาคารอารมณดวย เพราะออย บีเอม็ มีความสามารถในการสราง
มลูคาเพิม่อยางมหาศาล จากคาตัว 150 บาทเปน 25,000 บาทนั้น มูลคาเพิ่มเพิ่มเกือบ 167 เทา 
ความกงัวลทีจ่ะเก็บภาษีมูลคาเพิ่มไดนอยกวา  ภาษีการคาจะไดหมดสิ้นไป

           ผมเห็นดวยกับออย บีเอ็ม เมื่อเธอเปดเผยยทุธศาสตรของธุรกิจธนาคารอารมณของ
เธอวา จะเปดใหบริการแกผูเขารวมประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศเปน 
ปฐมฤกษ ไมมโีอกาสทองใดๆอีกแลวที่จะทํ าใหชื่อเสียงของสยามเมืองยิ้มขจรขจายมากไปกวานี้ ขอที่
ผมเปนหวงมอียูเพยีงประเด็นเดียวเทานั้น ผมเปนหวงวา ความสัมพันธระหวางไทยกับสหรัฐอเมริกา  
ซึง่ไมสูปกตนิกันบัต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา จะเลวรายหนักลงไปอีก เพราะดวย
บริการที่ทรงคุณภาพของธนาคารอารมณ ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศจะไมยอม
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จดัการประชมุประจํ าป ณ เมืองอื่นใด นอกเหนือไปจากกรุงเทพฯอีก ซึ่งจะทํ าใหวอชิงตันดีซีนอยใจ 
เปนอยางมาก ผมเกรงวา รัฐบาลอเมริกันอาจตอบโตดวยการเก็บภาษี CVD (Countervailing Duty) 
จากชาวอเมริกันที่เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะมีผลกระทบตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไป
และตอธรุกจิธนาคารอารมณโดยเฉพาะ แรงกดดันจากการ เก็บภาษี CVD อาจทํ าใหออย บีเอ็ม  
ตองยายทีต้ั่งโรงงานจากกรุงเทพฯ ไปยังสหรัฐอเมริกาเจริญรอยตามกลุมยูนิคอรด กลุมสหยูเนี่ยน และ
เครอืซเีมนตไทย ซึง่จะทํ าใหศูนยกลางการทองเที่ยวของโลกยายจากสยามประเทศไปสูสหรัฐอเมริกา

          ผมรูสึกเปนเดือดเปนแคนมากเมื่อทราบวา โทรทัศนชอง 5 ของฝรั่งเศสฉายภาพยนต 
สารคดีเกี่ยวกับโสเภณีเด็กในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผานมานี้ และผมทราบดวยวา  
รัฐมนตรปีระจ ําสํ านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ก็เปนเดือดเปนแคนเชนเดียวกัน แตผมยังจับ
ประเดน็ไมไดวา ทานเปนเดือดเปนแคนในประเด็นไหน และเปนประเด็นเดียวกับผมหรือไม ประเด็นที่
ผมรูสึกเปนเดือดเปนแคนอยางยิ่งก็คือ โทรทัศนฝร่ังเศสรายงานเรื่องนี้ชาไปกวาทศวรรษ

          ผมรับฟงขาวเรื่องโสเภณีเด็กแลว ยิ่งคิดถึงออย บีเอ็ม ผมเชื่อวา หากผูที่มีอาชีพ    
เชนเดียวกับเธอพากันออกจากมุมมืดมาปรากฏตัวในที่สวาง ปญหาโสเภณีเด็กจะบรรเทาเบาบางลง  
การประกอบอาชีพโสเภณีกอนเวลาอันควรเปนปญหาเรงดวนที่รัฐบาลควรจะหาทางแกไข อยามัว 
เสยีเวลาเฉพาะแตการสางสัญญาการใหสัมปทานและกนดารัฐบาลชาติชาย  ชณุหะวนั หนทางหนึ่ง 
ในการแกปญหานี้ก็คือ การจัดตั้งสถาบันอารมณวิทยา ภายใตการกํ ากับของกระทรวงศึกษาธิการ  
ผมเห็นวาไมมีใครเหมาะที่จะเปนผูอํ านวยการสถาบันฯ มากไปกวา ออย บีเอ็ม ผูที่ ยังไมมีบัตร 
ประชาชน ถือเปนผูที่ยังไมอยูในวัยที่จะเปนโสเภณี รัฐบาลควรจะกวาดตอนคนเหลานี้เขาสถาบัน
อารมณวทิยา โดยจายเงินสวัสดิการเพื่อใหสามารถดํ ารงชีพไดอยางสมศักดิ์ศรีความเปนมนุษย เมื่อมี
บัตรประชาชนแลว จึงปลดประจํ าการออกจากสถาบันอารมณวิทยา ดวยวิธีการเชนนี้ ปญหาโสเภณี
เด็กก็จะหมดไป เพราะเด็กจะถูกเก็บตัวไวในสถาบันอารมณวิทยาจนกวาจะเติบโตเปนผูใหญ และ
สถานโีทรทศันฝร่ังเศสก็จะไมสามารถถายทํ าภาพยนตรสารคดีเร่ืองนี้ตอไปอีกได

          ผมชมขาวทานนายกรัฐมนตรีตรวจตราศูนยการประชุมแหงชาติฯเมื่อตนเดือน
สิงหาคม ทีผ่านมานี้ดวยความตื่นตาตื่นใจ แตความโอฬาริกตระการตาของศูนยการประชุมแหงนี้จะมี
มากยิง่ขึน้ไปอกี หากมีการยายชุมชนแออัดคลองใฝสิงหโตและชุมชนแออัดดวงพิทักษออกไป ที่ตรงนั้น  
เหมาะสํ าหรับเปนที่ต้ังของธนาคารอารมณอยางยิ่ง ลองนึกภาพดูวา เมื่อการประชุมประจํ าปของ 
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ธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศเริ่มตนขึ้น หากบรรยากาศการประชุมเต็มไปดวย 
ความตึงเครียด ไมเพียงแตการประชุมจะไมสามารถหาขอยุติไดเทานั้น ผูเขารวมประชุมบางคนอาจ 
หัวใจวายตายไปอีกดวย ซึ่งจะยังความเสื่อมเสียแกภาพพจนของประเทศไทยอยางมาก แตถามี
ธนาคารอารมณอยูใกลๆศูนยการประชุมนั้นเอง ผูเขารวมการประชุมอาจแวบเขาธนาคารอารมณเพื่อ
คลายเครยีด แลวกลับมาประชุมตอ ความตึงเครียดในศูนยการประชุมก็จะลดลงเปน อันมาก

         ผมเปนคนประเภทรักเสียงเพลงและไมรังเกียจคนจน  ผมมีความเห็นวา ไหนๆจะตอง
ยายประชาชนจากชุมชนแออัดคลองไผสิงหโตและชุมชนแออัดดวงพิทักษแลว รัฐบาลก็ควรที่จะหาที่
อยูอาศยัและทีท่ ํามาหากินซึ่งดีกวาเดิม ผมเห็นวา กรมธนารักษควรจะเรียกที่ราชพัสดุบริเวณถนนวิทยุ
คืนจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกัน แลวใหประชาชนจากชุมชนแออัดทั้งสองเขาไปอยูแทน เวลานี้
กรมธนารกัษก ําลังรูสึกอึดอัดใจ เพราะที่ราชพัสดุบริเวณถนนวิทยุประมาณ 24 ไร ใหสถานเอกอัคร 
ราชทูตอเมริกันเชาในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ทั้งๆที่ราคาที่ดินบริเวณถนนวิทยุตกตารางวาละ 
300,000 บาทแลว กรมธนารกัษมอีาการกลาๆ กลัวๆ ไดแตขอขึ้นคาเชา ผานหนาหนังสือพิมพ (มติชน
ฉบับวนัที ่ 22 กรกฎาคม 2534) ซึ่งผมเห็นวาเปนการกระทํ าที่ไมสมศักดิ์ศรีตัวแทนของรัฐบาลไทย 
ไหนๆรัฐบาลอเมริกันก็แสดงความไมแยแสตอ รสช. นบัต้ังแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา  
รัฐบาลไทยก็ไมควรจะเกรงใจรัฐบาลอเมริกันอีกตอไป ควรจะเรียกที่ดินคืนมาเปนประโยชนแกคนจน 
ทีเ่ปนคนไทย

          ยิง่เขยีน ผมยิ่งคิดถึงออย บีเอม็ แตเมื่อผมอานบทสัมภาษณของเธอแลว เห็นจะตอง 
นกึถงึออย สุนิสา "ถอยดกีวา ไมเอา.ว.ดีกวา" เธอกลาววา "...เดก็ของเรามีระดับ คนที่มีเงินเดือน 
4,000 -10,000 บาท เราจะแนะนํ าวาอยาเที่ยวเลย เพราะเด็กของเราคาบริการ ต่ํ าสุด 2,000 บาท  
จนถงึระดับลาน..."

         ถงึ ออย บีเอ็ม
              ชาตนิี้ เราคงไมไดพบกัน
                              'สรรค  ขสมก.
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กีฬา วัฒนธรรม และการพัฒนาเศรษฐกิจ3

           การแขงขนักฬีา Asian Games คร้ังที่ 12 จบส้ินลงเมื่อวันอาทิตยที่ 16  ตุลาคม 
2537 ดวยความผดิหวงัของประชาชนชาวไทย ทั้งนี้เนื่องจากทีมนักกีฬาไทยสามารถควาเหรียญทอง
ไดเพยีงเหรยีญเดยีวเทานั้น โดยที่กอนหนานี้สมาคมกีฬาตางๆ ตางพากันประโคมขาวกึ่งโฆษณาชวน
เชื่อเกี่ยวกับความสามารถของกองทัพนักกีฬาไทย จนประชาชนคนไทยมีความคาดหวังเกินกวา 
ความเปนจริงเปนอันมาก
           ในชวงสามทศวรรษที่ผานมานี้ แมวาประเทศไทยจะมีการเติบโตทางเศรษฐกิจ 
ในอัตราคอนขางสูง แตความกาวหนาทางดานการกีฬามีไมมากนัก โดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อวัดจาก
ความสํ าเร็จในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ มิพักตองกลาวถึงการแขงขันกีฬาโอลิมปก ซึ่งทีม 
นักกีฬาไทยไมเคยประสบความสํ าเร็จในการแยงชิงเหรียญทองเลย แมแตการแขงขันภายในภูมิภาค 
อาเซยีตะวนัออกเฉียงใต ซึ่งไทยเคยครองความเปนหนึ่งเมื่อคร้ังที่ยังเปน SEAP Games ก็ตองสูญเสีย
ตํ าแหนงผูนํ าเมื่อ SEAP Games แปรเปลี่ยนเปน SEA Games โดยที่อินโดนีเซีย และฟลิปปนสเขา
รวมการแขงขันดวย
           ไทยเขารวมการแขงขัน Asian Games คร้ังที่ 3 ในป 2501 แตเพิ่งไดเหรียญทอง 
คร้ังแรกในการแขงขันครั้งที่ 4 ในป 2505  ณ ประเทศอินโดนเีซยี (2 เหรียญ) เฉพาะการแขงขันครั้งที่
ไทยเปนเจาภาพเทานั้นที่สามารถไขวควาเหรียญทองไดมาก ดังเชนการแขงขันครั้งที่ 5 ป 2509 (12 
เหรยีญ)  คร้ังที่ 6 ป 2513 (9 เหรียญ)  และครั้งที่ 8 ป 2521 (11 เหรียญ)  หลังจากนั้นไทยได 
เหรยีญทองเพียง 1-3 เหรียญ
           ในการแขงขัน Asian Games คร้ังที่ 12 นี้ หากจัดลํ าดับประเทศตามจํ านวน
เหรียญทองที่ไดรับ ไทยจะอยูในลํ าดับที่ 15 แตการพิจารณาความสํ าเร็จหรือความลมเหลวในการ 
แขงขันจากจํ านวนเหรียญทองเพียงประเภทเดียว อาจกอใหเกิดความเขาใจผิดเกี่ยวกับฐานการกีฬา
ของประเทศตางๆได  โดยที่บางประเทศอาจไมมีฐานการกีฬาที่แข็งแกรง แตอาจไดเหรียญทอง 
                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 21 ตุลาคม 2537
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เพียงเพราะมีนักกีฬาที่มีความสามารถสูงเฉพาะบุคคลเทานั้น ดังนั้น จึงควรพิจารณาเหรียญรางวัล 
ที่ไดรับทั้งหมด หากยอมรับเกณฑดังกลาวนี้ไทยจะอยูในลํ าดับที่ 9 ซึ่งดีกวามาเลเซียฟลิปปนส  
สิงคโปร เวยีดนาม และพมา แตดอยกวาอินโดนเีซยี แตถายึดถือจํ านวนเหรียญทองในการจัดลํ าดับ 
ไทยจะอยูในตํ าแหนงที่ต่ํ ากวามาเลเซีย อินโดนีเซีย และฟลิปปนส (ดูตารางที่ 1)
           หนงัสือพิมพ กรุงเทพธุรกิจ (ฉบับวนัจนัทรที่ 17 ตุลาคม 2537) รายงานขาววา 
เหรยีญทองทีไ่ทยไดจากกีฬา Asian Games คร้ังที่ 12 นี้ตองจายในราคาแพงถึง 23 ลานบาท ในขณะ
ที่อินโดนเีซยีจาย 26 ลานบาทตอเหรียญ และมาเลเซยี 10 ลานบาทตอเหรียญ รายจายดังกลาวนี้
ครอบคลุมเฉพาะแตคาใชจายในการตระเตรียมทีมนักกีฬา โดยที่มิไดคลุมถึงเงินรางวัลที่อัดฉีดใหแก
นกักีฬา
           เอเชี่ยนเกมส 11 คร้ังแรกถูกครอบงํ าโดยอาเซียตะวันออก แมวาภาพลักษณของ 
เอเชี่ยนเกมสคร้ังที ่ 12 จะแปรเปลี่ยนไปในแงที่มีประเทศในอาเซียกลางที่เดิมเปนสวนหนึ่งของสหภาพ
โซเวียตเขารวมในการแขงขันครั้งนี้ แตอาเซยีตะวนัออกยังคงกวาดเหรียญทองเปนวาเลน เหรียญทอง
ของสาธารณรัฐประชาชนจีน (137 เหรียญ) เกาหลีใต (63 เหรียญ) และญี่ปุน (59 เหรียญ) รวมกัน
แลวมีจํ านวนถึง 77% ของจํ านวนเหรียญทองทั้งหมด (337 เหรียญ) ในขณะที่คาซักสถาน 
(Kazakhstan) อุสเบกิสถาน (Uzbekistan) เติรกเมนิสถาน (Turkmenistan) เกอกิสสถาน
(Kyrgyzstan) และตาจกิิสถาน (Tajikistan) ไดเหรยีญทองรวมกันเพียง 36 เหรียญ คิดเปน 10.7% 
ของจ ํานวนเหรียญทองทั้งหมด
           ประชาชนญี่ปุ นพากันผิดหวังไมแตกตางจากประชาชนชาวไทย เพราะญี่ปุ น 
ไมสามารถแยงชิงตํ าแหนงที่สองได กระนั้นก็ตาม แมญ่ีปุนจะไดเหรียญทองนอยกวาเกาหลีใต แตเมื่อ
พจิารณาเหรยีญรางวัลทั้งหมดที่ประเทศทั้งสองไดรับ ญ่ีปุนมีคะแนนรวมเหนือกวาเกาหลีใต (ดูตาราง
ที่ 1)
           ญ่ีปุนเคยครองความเปนจาวในกีฬาเอเชี่ยนเกมสจวบจนเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 9 เมื่อ 
สาธารณรัฐประชาชนจีนเขารวมแขงขันในป 2525 ณ นครนิวเดลี ประเทศอินเดีย สาธารณรัฐ 
ประชาชนจนีก็ครองความเปนหนึ่งนับแตนั้นมา
           การเติบใหญดานการกีฬาของเกาหลีใตนับเปนปรากฏการณที่นาสนใจยิ่ง เกาหลีใต 
มปีมดอยในขอทีเ่คยตกเปนอาณานิคมของญี่ปุน ในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง เกาหลีใตพยายาม
วิง่ไลกวดญีปุ่นในทางเศรษฐกิจ จนประสบความสํ าเร็จระดับหนึ่ง คร้ันแลวเกาหลีใตก็หันมาวิ่งไลกวด
ญ่ีปุนในดานการกีฬาบาง เมื่อเกาหลีใตเปนเจาภาพเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 10 ในป 2529 เกาหลีใตได
เหรียญทองถึง 93 เหรียญ นอยกวาสาธารณรัฐประชาชนจีนเพียงเหรียญเดียว ในขณะที่ญ่ีปุนได
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เหรยีญทองเพียง 58 เหรียญ ในเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 11 ณ นครปกกิ่งในป 2533 เกาหลีใตยังคงครอง
อันดบัสอง โดยไดเหรียญทอง 54 เหรียญ เทียบกับญ่ีปุน 38 เหรียญ นับต้ังแตป 2529 เปนตนมา 
ญ่ีปุนกลบัเปนฝายที่ตองวิ่งไลกวดเกาหลีใต ไมเฉพาะแตในเอเชี่ยนเกมสและโอลิมปก หากยังรวมถึง
การแขงขนัฟตุบอลโลกดวย ณ บัดนี้ ทั้งสองประเทศตางแยงชิงกันเปนเจาภาพฟุตบอลโลกในป 2545
           การแขงขันกีฬาระหวางประเทศมิไดเป นเฉพาะเวทีที่นานาประเทศใช แสดง 
พลานภุาพทางดานกฬีาเทานั้น หากยังเปนสนามประลองยุทธระหวางประเทศที่ตางอุดมการณทั้งทาง
การเมอืงและเศรษฐกิจอีกดวย การแยงชิงตํ าแหนงจาวโอลิมปก ระหวางคายเสรีประชาธิปไตยกับคาย
คอมมวินสิตกอนป 2532 นับเปนอุทาหรณอันดี กลาวโดยทั่วไปแลว ประเทศที่ประสบความสํ าเร็จใน
การแขงขันกีฬาระหวางประเทศมักเปนประเทศที่พัฒนาแลว โดยเฉพาะอยางยิ่งสหรัฐอเมริกาและ 
ยุโรปตะวันตก เมื่อญ่ีปุนประสบความสํ าเร็จอยางงดงามในการเปนเจาภาพกีฬาโอลิมปกในป 2507 
ญ่ีปุนสามารถประกาศศักดาในการแขงขันกีฬาหลายตอหลายประเภท ชัยชนะในดานการกีฬาของ
ญ่ีปุนสวนสํ าคัญเปนผลพวงจากความกาวหนาในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ในทํ านองเดียวกัน 
เมื่อเกาหลีใตเร่ิมแสดงอัจฉริยภาพดานการกีฬาในเอเชี่ยนเกมสป 2529 ก็เปนเวลาที่เกาหลีใตเปลี่ยน
สถานะเปนประเทศอตุสาหกรรมใหม (NICs) แลว
            ประเทศทีย่ากจนมักจะไมประสบความสํ าเร็จในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ หาก
ประชาชนสวนใหญยังมีรายไดไมพอประทังชีวิต เวลาเกือบทั้งหมดยอมตองเสียไปกับการแสวงหา 
รายได เวลาวางสํ าหรับการเลนกีฬายอมไมมี และฐานะการคลังของรัฐบาลไมเอื้ออํ านวยตอการ 
สงเสรมิกจิกรรมดานการกีฬา ดวยเหตุดังนี้เอง ประเทศที่ประสบความสํ าเร็จดานการกีฬา จึงตองมี
ฐานะทางเศรษฐกิจดีพอสมควร
            อยางไรก็ตาม แมฐานะทางเศรษฐกิจจะเปนเงื่อนไขที่จํ าเปน แตหาใชเงื่อนไข 
ทีพ่อเพียงไม ในบรรดากลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมในอาเซีย (Asian NICs) เฉพาะเกาหลีใตและ
ไตหวนัเทานั้นที่ประสบความสํ าเร็จ ในขณะที่ฮองกงและสิงคโปรไมสูประสบความสํ าเร็จนัก (ดูตาราง
ที ่ 2) สวนส ําคญัเปนเพราะประเทศทั้งสองมีประชากรนอย เนื่องจากมีฐานะไมแตกตางไปจากนครรัฐ 
(City State)
            ขนาดของประเทศ ซึ่งวัดจากจํ านวนประชากร นับเปนตัวแปรสํ าคัญอีกตัวหนึ่งที่มีผล
ตอฐานะตํ าแหนงในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ ประเทศที่มีประชากรมาก ยอมมีโอกาสในการ 
คัดเลือกนักกีฬาไดมากกวาประเทศที่มีประชากรนอย ดังกรณีของสาธารณรัฐประชาชนจีนและ 
อินโดนีเซีย แตขนาดของประเทศก็ยังไมสามารถใหอรรถาธิบายไดอยางหมดจด เพราะประเทศที่มี
ประชากรมาก ดังเชนอินเดียและปากสีถาน ก็ไมประสบความสํ าเร็จในการแขงขัน (ดูตารางที่ 2)
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            นโยบายของรัฐบาลในการสงเสริมการกีฬาและการเสริมสรางสุขภาพของประชาชน
นาจะเปนคํ าอธิบายที่ดีกวาขนาดของประเทศ ในบรรดาประเทศผูนํ าดานการกีฬาในอาเซีย ไมวา 
จะเปนสาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต และญี่ปุน ลวนแลวแตมีนโยบายการกีฬาที่แจมชัดและ 
เอาจรงิเอาจัง แมสาธารณรัฐประชาชนจีนจะมีฐานะทางเศรษฐกิจดอยกวาเกาหลีใตและญี่ปุน แตมี
ความไดเปรียบในดานฐานประชากรที่กวางขวางกวา ประกอบกับความมุงมั่นในการสงเสริมการกีฬา 
ท ําใหสาธารณรัฐประชาชนจีนเปนยักษใหญดานการกีฬาในเอเซยี ขอที่พึงสังเกตก็คือ ประเทศสังคม
นิยมมีนโยบายการกีฬาที่เอาจริงเอาจังมากกวาประเทศอื่นใด การที่คาซักสถานและอุสเบกิสถาน
สามารถยึดครองตํ าแหนงที่ 4 และ 5 ในการแขงขันเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 12 นี้นับเปนอุทาหรณอันดี  
(ดูตารางที่ 1)
            ระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาลดานการกีฬา และขนาด
ของประเทศ ซึ่งวัดจากจํ านวนประชากร นับเปนตัวแปรสํ าคัญที่ใชอธิบายความสํ าเร็จในการแขงขัน
กฬีาระหวางประเทศ ดังเห็นไดจากการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสคร้ังที่ 12 นี้ ทั้งนี้มีขอสังเกตเพิ่มเติมวา 
ประเทศที่รุดหนาทางเศรษฐกิจ ดังเชนญี่ปุนและกลุมประเทศอุตสาหกรรมใหมในอาเซียจํ านวน 
ประชากรตอ 1 เหรียญรางวัลที่ไดรับมีคาตํ่ ากวา 1 ลานคน กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ ฐานประชากร 
นอยกวา 1 ลานคนก็สามารถทํ าใหไดเหรียญรางวัลแลว (ไมวาจะเปนเหรียญทอง เหรียญเงิน และ
เหรยีญทองแดง) ในกลุมประเทศอตุสาหกรรมใหมรุนที่สอง (Second-Generation NICs) มาเลเซีย
อาศยัฐานประชากร 1 ลานคนในการไดมาซึ่งเหรียญรางวัลหนึ่งเหรียญ ในขณะที่ไทยตองอาศัยฐาน
ประชากร 2.3 ลานคนในการไดซึ่งเหรียญรางวัลจํ านวนเดียวกัน เมื่อเทียบกับ 4.9 ลานคนในกรณีของ
ฟลิปปนส  และ 7.1 ลานคนในกรณีของอินโดนเีซีย (ดูตารางที่ 3)
            ดวยเหตุที่สาธารณรัฐประชาชนจีนคอนขางดอยพัฒนาทางเศรษฐกิจเมื่อเทียบกับ
ญ่ีปุนและเกาหลใีต จึงตองอาศัยฐานประชากรสูงถึง 4 ลานคนในการไดซึ่งเหรียญรางวัลหนึ่งเหรียญ 
เทยีบกับ 11.9 ลานคนในกรณีของปากสีถาน และ 40.2 ลานคนในกรณีของอินเดีย ทั้งๆที่ฐานะทาง
เศรษฐกิจแตกตางกันไมมากนัก แสดงใหเห็นวา ความมุงมั่นของรัฐบาลในการสงเสริมการกีฬามีผล 
อยางส ําคญัตอความสํ าเร็จในการแขงขันกีฬาระหวางประเทศ (ดูตารางที่ 3)
           การกีฬาเปนเรื่องของวฒันธรรม ความออนดอยในดานกีฬาของคนไทย ประกอบกับ
ความออนดอยของนักเรียนไทยในการแขงขันความรู ดานคณิตศาสตรและวิทยาศาสตรระหวาง
ประเทศ สะทอนใหเห็นวา ในขณะที่สังคมเศรษฐกิจไทยเจริญรุดหนา ฐานทางวฒันธรรมและปญญา
ก ําลังผุกรอน
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ตารางที่ 1
การจัดลํ าดับประเทศตามจํ านวนเหรียญทองและคะแนน
ในการแขงขันกีฬา Asian Games ครั้งที่ 12  พ.ศ.2537

เหรียญรางวัล คะแนนดิบ
ประเทศ ทอง เงิน ทองแดง รวม คะแนน ลํ าดับที่

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 137 92 60 289 655 1
2. เกาหลีใต 63 53 63 179 358 3
3. ญี่ปุน 59 68 80 207 393 2
4. คาซักสถาน 25 26 26 77 153 4
5. อุสเบกิสถาน 10 10 19 40 69 5
6. อิหราน 9 9 8 26 53 7
7. ไตหวัน 7 12 24 43 69 5
8. อินเดีย 4 3 15 22 33 10
9. มาเลเซีย 4 2 13 19 29 11
10. กาตาร 4 1 5 10 19 13
11. อินโดนีเซีย 3 12 11 26 44 8
12. ซีเรีย 3 3 1 7 16 15
13. ฟลิปปนส 3 2 8 13 21 12
14. คูเวต 3 1 5 9 16 15
15. ไทย 1 11 13 25 38 9
16. ซาอุดิอารเบีย 1 3 5 9 14 18
17. เตริกเมนิสถาน 1 3 3 7 12 20
18. มงโกเลีย 1 2 6 9 15 17
19. เวียดนาม 1 2 0 3 7 22
20. สิงคโปร 1 1 5 7 10 21
21. ฮองกง 0 5 7 12 17 14
22. ปากีสถาน 0 4 6 10 14 18

 หมายเหตุ   เหรียญทอง     =  3  คะแนน     เหรียญเงิน  =  2  คะแนน
           เหรียญทองแดง  =  1  คะแนน
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ตารางที่ 2
ความสัมพันธระหวางฐานะทางเศรษฐกิจและจํ านวนประชากร

กับความสํ าเร็จในการแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 12
ป 2537

ประเทศ รายไดประชาชาติตอหัว
(เหรียญอเมริกัน)

จํ านวนประชากร
(ลานคน)

จ ํานวนเหรียญทองที่ไดรับ
ใน Asian Games 12

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 470 1,162 137
2. ญี่ปุน 28,190 125 59
Asian NICs

3. เกาหลีใต 6,790 44 63
4. ไตหวัน 8,790 21 7
5. ฮองกง 15,360 6 0
6. สิงคโปร 15,730 3 1

Second-Generation NICs
7. มาเลเซีย 2,790 19 4
8. ไทย 1,840 58 1
9. อินโดนีเซีย 670 184 3

10. ฟลิปปนส 770 64 3
ประเทศอื่น ๆ
11. อินเดีย 310 884 4
12. ปากีสถาน 420 119 0

ที่มา  ขอมูลรายไดประชาชาติตอหัวและจํ านวนประชากรเปนขอมูลป 2535  จาก World Development Report 1994
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ตารางที่ 3
จํ านวนประชากรตอหนึ่งเหรียญรางวัล
การแขงขันกีฬาเอเชี่ยนเกมสครั้งที่ 12

ป 2537
(ลานคน)

ประเทศ
จํ านวนประชากร
ตอ 1 เหรียญรวม

จํ านวนประชากร
ตอ 1 เหรียญรวม

1. สาธารณรัฐประชาชนจีน 4.0 8.5
2. ญี่ปุน 0.6 2.1
Asian NICs

3. เกาหลีใต 0.2 0.7
4. ไตหวัน 0.5 3.0
5. ฮองกง 0.5 -
6. สิงคโปร 0.4 3.0

Second-Generation NICs
7. มาเลเซีย 1.0 4.8
8. ไทย 2.3 58.0
9. อินโดนีเซีย 7.1 61.3

10. ฟลิปปนส 4.9 21.3
ประเทศอื่น ๆ
11. อินเดีย 40.2 221.0
12. ปากีสถาน 11.9 -

       ที่มา    คํ านวณจากตารางที่ 1 และ 2
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นักวิชาการกับสิทธิในการใหคํ าทํ านาย4

           ในรอบทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ผมไดรับเชิญใหเปน `โหรเศรษฐกิจ' ทุกป หากมิใช 
เปนการบรรยายหรือการอภิปราย ก็เปนการขอสัมภาษณจากหนังสือพิมพเศรษฐกิจฉบับตางๆ  
โดยทั่วไปผมมักจะปฏิเสธคํ าเชิญเชนนี้ สวนหนึ่งเพราะผมไมตองการเปน `โหรเศรษฐกิจ' แตสวน
สํ าคญัยิง่กวาเปนเพราะผมไมมั่นใจในความถูกตองของคํ าทํ านาย
           ผมมองไมเห็นประโยชนที่จะโตเถียงกันวา อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจในป
หนาสงู 6% หรือ 8% เพราะการใหคํ าทํ านายในลักษณะเชนนี้มีโอกาสผิดพลาดไดสูง เนื่องจากมีปจจัย
ทีค่าดไมถึงอีกเปนจํ านวนมาก
           สังคมมนุษยมีความตองการคํ าทํ านายมาแตบุรพกาล ไมจํ าเพาะแตคํ าทํ านาย 
สวนบคุคล หากยงัครอบคลุมถึงคํ าทํ านายเกี่ยวกับสังคมดวย สังคมที่วานี้อาจมีขนาดเล็กเทาหมูบาน 
หรือมขีนาดใหญเทาประเทศ ศาสดาพยากรณจึงมีบทบาทหนาที่ในสังคมมนุษยแตบุรพกาล ในขณะที่
ศาสดาพยากรณใหคํ าทํ านายเกี่ยวกับสังคม `หมอผี' ใหคํ าทํ านายเกี่ยวกับหมูบาน แตศาสดา
พยากรณหรือหมอผีมิไดทํ าหนาที่ในการใหคํ าทํ านายเทานั้น หากทวายังชี้นํ าความเปนไปของสังคม
และหมูบานอีกดวย การใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าของศาสดาพยากรณและหมอผีหาไดมีรากฐาน 
ทางวิชาการสมัยใหมแตประการใดไม หากแตมีพื้นฐานจากคติความเชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณี
ประสบการณและไสยศาสตร โดยที่การใหคํ าทํ านายและการชี้นํ ามักจะเปนไปเพื่อผลประโยชนของ
ศาสดา  พยากรณและหมอผีดวย
           เมื่อมีการปฏิวัติความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ซึ่งเนนการอธิบายปรากฏการณ
ธรรมชาติและปรากฏการณสังคมดวยการใชลํ าดับแหงเหตุผลมากกวาความเชื่อเชิงไสยศาสตร 
ศาสดาพยากรณและหมอผีตองลดบทบาทหนาที่ลงตามลํ าดับ เนื่องเพราะผูคนเริ่มต้ังขอกังขาเกี่ยวกับ 
คํ าทํ านายและการชี้นํ าของศาสดาพยากรณและหมอผี ในเมื่อคํ าทํ านายและการชี้นํ าเหลานั้นมิอาจ
อธบิายดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตรได
                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 6 พฤษภาคม 2537
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           นักวิชาการสมัยใหมเร่ิมเขาไปแทนที่ศาสดาพยากรณและหมอผี การปฏิวัติความรู
ทางวิทยาศาสตรสมัยใหมมีผลในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในสังคม มนุษยเร่ิมปฏิเสธกระบวน
ทัศนที่ไมเปนวิทยาศาสตร อันเปนกระบวนทัศนชุดที่เปนพื้นฐานของคํ าทํ านายและการชี้นํ าของ
ศาสดาพยากรณและหมอผี เมื่อสังคมใดยอมรับกระบวนทัศนที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น ศาสดา
พยากรณและหมอผีก็เร่ิมหมดฐานะในสังคมนั้น ในสภาพการณดังกลาวนี้ ศาสดาพยากรณและหมอผี
จะธํ ารงฐานะในสังคมไวได ก็แตโดยการปรับกระบวนทัศนของตนเองตามการเปลี่ยนแปลงในสังคม 
ขอเทจ็จริงทีศ่าสดาพยากรณและหมอผีส้ินฐานะในสังคมอยางรวดเร็ว ยอมแสดงใหเห็นวา คนเหลานี้
ไมสามารถปรับกระบวนทัศนของตนเองทันตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมได เพราะการปรับ
กระบวนทศันมใิชเร่ืองงาย ความติดขัดมิไดอยูที่ตัวศาสดาพยากรณและหมอผีเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับ
การยอมรับของประชาชนในสังคมอีกดวย ศาสดาพยากรณและหมอผีที่เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนใน
การใหคํ าท ํานายและในการชี้นํ า ยอมมีปญหาในการอธิบายแกประชาชนวา เหตุใดคํ าทํ านายและการ
ชี้นํ าจึงแปรเปลี่ยนจากที่เคยใหในอดีต แมจะสามารถใหอรรถาธิบายไดดีเพียงใด แตศรัทธาที่ 
ประชาชนมีตอศาสดาพยากรณหรือหมอผีนั้น ๆ ยอมคลอนแคลนตามไปดวย
           นักวิชาการสมัยใหมทํ าหนาที่แทนศาสดาพยากรณและหมอผีทั้งในดานการใหคํ า
ท ํานายและดานการชีน้ ํา ความแตกตางพื้นฐานมีแตเพียงวา นักวิชาการสมัยใหมอาศัยหลักวิชาที่ยึด    
กระบวนทัศนที่ยึดถือการใชลํ าดับแหงเหตุผลแบบวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรมิไดแตกตางจาก 
นักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรในขั้นรากฐาน เพราะตางก็ใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าแกสังคม
เหมือนกัน ความแตกตางมีแตเพียงวา ในขณะที่นักวิทยาศาสตรใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับ
ปรากฏการณธรรมชาติ นักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรของเกี่ยวกับปรากฏการณของมนุษย
และสังคม แตเสนแบงประเภทของปรากฏการณดังกลาวนี้มิใชเสนแบงที่ชัดเจน เพราะปรากฏอยู
เนอืงๆวา นกัวทิยาศาสตรขามพรมแดนไปใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับสังคมมนุษย ความขอนี้
เปนจริง สํ าหรับนักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรดวย
           ความรู ทางวิทยาศาสตรทํ าใหนักวิทยาศาสตรสามารถใหคํ าทํ านายไดวา เมื่อ
ไฮโดรเจน 2 โมเลกุลมปีฏิสัมพันธกับออกซิเจน 1 โมเลกุลภายใตสภาวการณหนึ่งสภาวการณใด ส่ิงที่
ไดจากปฏสัิมพนัธดังกลาวนี้ คือ นํ้ า ในทํ านองเดียวกับที่นักดาราศาสตรสามารถใหคํ าทํ านายไดวา 
เมื่อไรดาวหางฮัลเลยจะโคจรผานประเทศไทย ความรู ทางวิทยาศาสตรทํ าใหนักวิทยาศาสตร   
สามารถชีน้ ําประชาชนไดวา เมื่อเกิดสุริยุปราคา ไมควรมองสุริยุปราคาดวยตาเปลา เพราะจะทํ าให
เสียสายตา
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           คํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับสังคมมนุษยแตกตางจากคํ าทํ านายและการชี้นํ าทาง
วิทยาศาสตรในขั้นรากฐาน เพราะคํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับสังคมมนุษยมิอาจเลี่ยงพนการใช 
ดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคล อีกทั้งเจือปนดวยอุดมการทางการเมืองของนักวิชาการผูวิเคราะห 
 คํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับมนุษยและสังคมจึงกอใหเกิดวิวาทะไดเสมอ เพราะความรู  
ทางสงัคมศาสตรและมนุษยศาสตรมักจะไมมีกฎเกณฑที่ลงตัว แตความรูทางวิทยาศาสตรจํ านวนหนึ่ง
มีกฎเกณฑที่ลงตัวและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการกอเกิดของนํ้ าและขอชี้นํ าเกี่ยวกับ
การดสุูริยุปราคา มิใชเร่ืองที่ตองโตเถียงกันอีกตอไป
           แตคํ าท ํานายและการชี้นํ าทางวิทยาศาสตรใชวาปลอดพนจากการใชดุลพินิจ คานิยม 
และอดุมการทางการเมืองสวนบุคคลเสียทีเดียว เพราะความรูทางวิทยาศาสตรจํ านวนมากยังไมลงตัว 
ความรูทีย่งัไมลงตัวเหลานี้ยอมกอใหเกิดวิวาทะไดเสมอ ยิ่งการประยุกตใชความรูทางวิทยาศาสตรกับ
สังคมมนุษยชนิดที่กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียดวยแลว ความไมเปนวิทยาศาสตรในการประเมิน 
ยอมมีมากขึ้น เพราะการชั่งนํ้ าหนักระหวางผลดีกับผลเสียจํ าตองใชดุลพินิจ คานิยมและอุดมการ 
ทางการเมืองสวนบุคคลจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ความขอนี้เห็นไดจากวิวาทะเกี่ยวกับการสราง
เขือ่น และววิาทะเกี่ยวกับการสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียร
            การใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าหาใชเอกสิทธิ์ของนักวิชาการไม ราษฎรโดยทั่วไปยอม 
มีสิทธิดังกลาวนี้ เพราะเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยที่ผูปกครองยากที่จะลิดรอนได  
แตการที่ผูคนโดยทั่วไปแสวงหาคํ าทํ านายและการชี้นํ าจากนักวิชาการ ก็เพราะเชื่อวานักวิชาการเปน 
ผูรูทีม่หีลกัวชิาการวิเคราะห และสามารถใหคํ าทํ านายที่ถูกตองแมนย ําได เมื่อไรก็ตามที่นักวิชาการให
คํ าท ํานายและการชีน้ํ าที่ผิดพลาด ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอนักวิชาการนั้นๆยอมเสื่อมถอยลง 
หากความผดิพลาดเกิดขึ้นซํ้ าแลวซํ้ าเลา ก็จะไมมีใครฟงนักวิชาการคนนั้นอีกตอไป
           ความสามารถในการใหคํ าทํ านายที่ถูกตองแมนยํ า มิใชเหตุผลประการเดียวที่สราง
ศรัทธาในตัวนักวิชาการ ความประพฤติและอุดมการทางการเมืองของนักวิชาการนับเนื่องเปนปจจัย
สํ าคญัดวย  ผูทีม่ีความประพฤติเสื่อมทราม ถึงจะเกงกาจสามารถเพียงใด ก็คงหาคนศรัทธาไดยาก 
ประชาชนที่รักชาติรักประชาธิปไตยมักจะไมฟงนักวิชาการขายตัวที่สยบเปนสมุนผูทรงอํ านาจเผด็จ
การ นกัวชิาการตองพิสูจนตนเองดุจเดียวกับที่ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลาพิสูจนคน
           เมือ่ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ใหคํ าทํ านายในเดือนพฤษภาคม 2535 วา 
เหตกุารณการนองเลือดกํ าลังจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการสืบทอดอํ านาจของผูนํ า รสช. พรอมทั้งชี้นํ า
หนทางในการหลีกเลี่ยงภาวะการนองเลือดนั้น นายแพทยประเวศไดทํ าหนาที่นักวิชาการผูรักชาติ 
รักประชาธิปไตย ซึ่งตองการเห็นศานติสุขในบานเมือง แตผูนํ า รสช.เวลานั้น ซึ่งแวดลอมดวย 
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นักวิชาการและนักการเมืองสอพลอหาไดฟงคํ าทํ านายของนายแพทยประเวศไม เหตุการณนองเลือด
ไดเกิดขึ้นจริง และผูนํ า รสช.ตองสูญสิ้นอํ านาจตามกฎแหงกรรม
           ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ใหคํ าทํ านายในเดือนมีนาคม 2537 วา  
เหตกุารณนองเลือดกํ าลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากความขัดแยงในการแกไขรัฐธรรมนูญ สังคมไทย ฟง
คํ าท ํานายของนายแพทยประเวศมากขึ้นกวาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 เพราะอยางนอยที่สุด นาย
แพทยประเวศไดพิสูจนความแมนย ําในการทํ านายมาแลว กระนั้นก็ตาม ชนชั้นปกครองไทยในป 2537 
มไิดแตกตางจากป 2535 ที่มุงแตการยึดกุมและยื้อแยงอํ านาจ โดยหารับฟงคํ าทํ านายของนายแพทย
ประเวศไม มหินํ าซํ้ ายังขาดความจริงใจในการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปนประชาธิปไตยมากขึ้น หากแต
อาศัยกระบวนการแกไขรัฐธรรมนญูในการเลนเกมการเมือง
           แมชนชั้นปกครองจะไมรับฟงคํ าทํ านายของนายแพทยประเวศ แตก็ไมมีปฏิกิริยา 
ตอบโตนายแพทยประเวศเชนเดียวกัน ความขอนี้นับวาแตกตางจากกรณีที่นายธีรยทุธ บุญมี ออกมา
เตอืนดวยเนือ้หาเดียวกันวา สภาพการณในปจจุบันละมายคลายคลึงกับชวงกอนเดือนตุลาคม 2519 
พลนัทีคํ่ าทํ านายของนายธีรยทุธปรากฏสูสาธารณชน บรรดา ส.ส. และวุฒิสมาชิกตางพุงหอกใสนาย
ธีรยทุธ พรอมทัง้กลาวหาวา นักวิชาการกํ าลังใชมอ็บขมขูรัฐสภาใหแกไขรัฐธรรมนญูตามที่ตองการ
           เมื่อนายฉลองภพ สุสังกรกาญจน ใหคํ าทํ านายวา สภาพการณทางการเมือง 
ในปจจบัุนอาจน ําไปสูสภาวะรัฐประหาร ซึ่งจะเปนผลเสียตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง นายฉลองภพก็กลาย
เปนเปาทางการเมืองอยางที่เขาใจไดไมยาก แมวาคํ าทํ านายของนายฉลองภพเปนสิ่งที่อยูในใจของ 
นักวิชาการและประชาชนจํ านวนไมนอย ขุนศึกหลายตอหลายนายกลาวเปนเสียงเดียวกันวา บัดนี้
ทหารพัฒนาแลวและเปนประชาธิปไตยแลว การรัฐประหารจะไมเกิดขึ้น พลเอกสุนทร คงสมพงษ  
ถงึกบักลาววา สถานการณยังไมสุกงอมพอที่จะมีการรัฐประหาร แตใครเลาจะหลงเชื่อคํ าทํ านายของ
ทหารทีว่า ทหารจะไมทํ ารัฐประหาร ในเมื่อประสบการณในอดีตลวนแลวแตตรงกันขามกับคํ าทํ านาย
ดังกลาวนี ้ ขุนศกึทีเ่ปลงมธุรสวาจาวา `ผมจะไมวัดรอยเทาทาน' ก็เคยปฏิบัติการโคนลมอํ านาจ `นาย' 
มากอนแลว
           ปฏิกิริยาที่ผูนํ าพรรคประชาธิปตยมีตอคํ าทํ านายของนายฉลองภพนับวานาสนใจยิ่ง 
เพราะแทนที่คนเหลานั้นจะรับฟงคํ าทํ านายดวยความพินิจพิเคราะห กลับมีปฏิกิริยาโตตอบที่รุนแรง 
บางคนถึงกับกนดาในทํ านองวา ผูที่ใหคํ าทํ านายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการรัฐประหารเปนผูที่
ตองการโคนลมระบอบประชาธิปไตยเสียเอง โมหจริตทํ าใหผูนํ าพรรคประชาธิปตยไมสํ ารวจความ 
ผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดินของตนเอง ระบบการใหเหตุผลดังที่กลาวขางตนนี้ทํ าใหได 
ขอสรุปตอไปวา ผูที่ใหคํ าทํ านายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดแผนดินไหวเปนผูที่ตองการเห็นความ 
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ฉิบหายของบานเมือง และผูที่ใหคํ าทํ านายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการนองเลือดเปนคนกระหาย
เลอืด การใชลํ าดับแหงเหตุผลเยี่ยงทารกเชนนี้ผิดหลักตรรกวิทยาอยางไร มิจํ าตองจาระไน
           ความผิดของนายฉลองภพในสายตาของผูนํ าพรรคประชาธิปตยอยูที่การชี้นํ าใหยุบ
สภา ดวยเหตุที่นายฉลองภพเชื่อวา การยุบสภาเปนมรรควิธีในการยืดอายุประชาธิปไตย แตขอชี้นํ า   
ดังกลาวนี้ขัดกับความตองการพื้นฐานของผูนํ าพรรคประชาธิปตยที่ตองการยึดกุมอํ านาจการบริหาร 
ใหครบกํ าหนด 4 ป
           ดวยเหตุที่คํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับมนุษยและสังคมเจือปนดวยอคติ คานิยม 
ดุลพนิจิ และอดุมการสวนบุคคล ผูทรงอํ านาจจึงเลือกรับฟงคํ าทํ านายและขอชี้นํ าเพียงบางชุด โดย 
ไมรับฟงชุดที่ขัดตอเปาหมายความตองการและผลประโยชนของตนเอง ในประวัติศาสตรที่เปนมา  
ผูทรงอํ านาจมักจะเลือกรับฟงคํ าทํ านายเกี่ยวกับความสดใสทางเศรษฐกิจ หากมีผูหนึ่งผูใดชี้ใหเห็น
ดานมดืของเศรษฐกิจไทย คนผูนั้นจะกลายเปนหมาหัวเนาในสายตาของชนชั้นปกครอง และอาจถูก
กลาวหาอยางงาย ๆ วาเปนผูที่ตองการเห็นความฉิบหายของเศรษฐกิจไทย
           ดวยเหตุที่ผูทรงอํ านาจมีระบบตรรกวทิยาเชนนี้เอง หนวยราชการดังเชนธนาคารแหง
ประเทศไทยและสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงแขงกันใหคํ า
ทํ านายเศรษฐกิจที่สดใส โดยที่ไมเคยเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบวา หนวยงานทั้งสองใช 
แบบจํ าลองอะไร และมีวิธีการประมาณการอยางไร จนอดสงสัยมิไดวา หนวยงานทั้งสองใชวิธีการ  
`ปนแปะ' แบบไทย ๆ ในการใหคํ าทํ านาย
           คํ าทํ านายทางเศรษฐกิจของหนวยราชการคอยๆแปรสภาพเปนการโฆษณาชวนเชื่อ
สวนหนึ่งเพื่อเอาใจผูนํ ารัฐบาล อีกสวนหนึ่งเพื่อฉายภาพอันสดใสแกนักลงทุนทั้งภายในและภายนอก
ประเทศ หากหนวยราชการยังไมเปลี่ยนแปลงวิธีการใหคํ าทํ านายไปในทางที่ใหภาพเศรษฐกิจ 
อยางรอบดาน ความนาเชื่อถือของคํ าทํ านายจะหมดสิ้นไปตามลํ าดับ ในไมชาคํ าทํ านายจะมีฐานะ 
ไมแตกตางจากคํ าสอพลอ
           ดวยเหตุที่การใหคํ าทํ านายมิอาจปลอดพนจากการใชดุลพินิจนั่นเอง นักวิชาการ 
จึงสามารถใชคํ าทํ านายเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล รวมตลอดจนการใชเปน
เครื่องมือในการสอพลอไดโดยงาย เพราะเพียงแตเลือกใหคํ าทํ านายและคํ าชี้แนะชุดที่สอดคลองกับ
เปาหมายความตองการและผลประโยชนของผูทรงอํ านาจทางการเมือง ก็สามารถเสวยสุขและมั่งคั่ง
ดวยทรพัยศฤงคาร นักวิชาการหลายตอหลายคนไดสรางฐานะดวยวิธีการเชนนี้
           นักวิชาการจะสามารถธํ ารงฐานะของตนในสังคมไวไดก็แตโดยการธํ ารงและเพิ่มพูน
ความเชื่อถือและศรัทธาของผูคนในสังคมนั้น แมวาการใหคํ าทํ านายมิใชเอกสิทธิ์ของนักวิชาการ  
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แตนกัวชิาการกต็องมสํี านึกทางมโนธรรมในการเตือนสังคมมิใหตกสูหุบเหวแหงหายนภัย หากนักวิชา
การมุงแตใชวิชาความรูเพื่อสอพลอผูมีอํ านาจ ในไมชานักวิชาการก็ตองสิ้นฐานะในสังคมดุจเดียวกับ
ศาสดาพยากรณและหมอผีในอดีต และคํ าทํ านายของนักวิชาการจะไมแตกตางจากคํ าทํ านายของ
หมอดทูีก่ลาวถงึ `รัฐบาลอายุหมื่นป' ดังปรากฏในยุครัฐบาลพลเอกสุจินดา คราประยูร
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บทสัมภาษณในฐานะสินคา5

           ผมมีโอกาสเสวนากับนักขาวและนักหนังสือพิมพหลายคนในหลายกรรมหลายวาระ 
และพบวา คนเหลานี้มิไดตระหนักถึงลักษณะความเปนสินคาของบทสัมภาษณแมแตนอย สวนใหญ
จะกลาวถงึบทสมัภาษณประหนึ่งวาเปนสินคาไรราคา (Free Goods) แทที่จะแลวหาไดเปนเชนนั้นไม
           ในการสัมภาษณยอมตองมีผูสัมภาษณกับผูใหสัมภาษณ ตลาดบทสัมภาษณเปน
ตลาดสารสนเทศ (Information Market) ประเภทหนึ่ง ซึ่งยอมตองมีผูซื้อและผูขาย ส่ิงที่ซื้อขายกันใน
ตลาดนีก้คื็อ ขอมูลขาวสาร ผูใหสัมภาษณเปนผูขาย สวนผูสัมภาษณเปนผูซื้อ การสัมภาษณจะเกิดขึ้น
กต็อเมือ่ `ราคา' ในการซื้อขายขอมูลขาวสารเปนที่ตกลงกัน แต `ราคา' อาจมิไดชํ าระดวยเงิน หากแต
ช ําระดวยสิง่ของหรือส่ิงที่จับตองมิได  ดวยเหตุที่ในกรณีสวนใหญ การสัมภาษณไมตองเสียเงิน นักขาว
จงึมไิดตระหนักวา บทสัมภาษณมีลักษณะเปนสินคา
           เมือ่นกัขาวตัดสินใจสัมภาษณบุคคลหนึ่งบุคคลใด การตัดสินใจดังกลาวเกิดจากการ
ประเมนิแลววา ประโยชนที่คาดวาจะไดจากการสัมภาษณ (Expected Benefit) มีมากกวาตนทุนที่
คาดวาจะตองเสีย (Expected Cost) การประเมินดังกลาวนี้มักจะมิไดกระทํ าเปนกิจจะลักษณะ  
แตอยางนอยที่สุดมักจะมีอยูในใจ
           เมือ่นกัขาวตองเจาะขาวเกี่ยวกับนโยบายใหมของรัฐบาล นักขาวมักจะเขาสัมภาษณ 
รัฐมนตร ี เลขานุการรัฐมนตรี โฆษกรัฐบาล หรือขาราชการระดับผูบริหาร แตนักขาวจะไมสัมภาษณ  
ตาสตีาสา ซึง่ไมรูเร่ืองนโยบายใหมของรัฐบาล  การตัดสินใจเลือกเชนนี้ยอมสะทอนใหเห็นวา นักขาวมี
การประเมนิประโยชนสุทธิ (Net Benefit) ที่คาดวาจะไดจากการสัมภาษณ นักขาวจํ าตองสรางผลงาน
ใหแกหนงัสอืพมิพตนสังกัด และตองทํ างานแขงกับเวลา การนํ าเสนอขาวหนึ่งขาวใดกอนหนังสือพิมพ
ฉบับอ่ืนๆก็ดี และการรายงานขาวในเรื่องที่ไมมีหนังสือพิมพฉบับใดรายงานก็ดี นับเปนผลงานอัน 
โดดเดนตามมาตรฐานวิชาชีพหนังสือพิมพ ดวยเหตุนี้เอง นักขาวจึงมักตองการบทสัมภาษณพิเศษ 
(Exclusive Interview) แตการไดมาซึ่งบทสัมภาษณพิเศษขึ้นอยูกับความสามารถในการเจาะ 
                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 24 ธันวาคม 2536
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แหลงขาววงใน และขึ้นอยูกับความยินยอมของแหลงขาวที่จะไมใหขอมูลแกหนังสือพิมพฉบับอ่ืนๆ 
ดวย
           ไมเฉพาะแตนักขาวเทานั้นที่ตองตัดสินใจเกี่ยวกับการสัมภาษณ ผูถูกขอสัมภาษณ 
ก็ตองตัดสินใจวาจะใหสัมภาษณหรือไม เฉกเชนเดียวกัน นายกรัฐมนตรีบางคนในบางอารมณอาจ
แสดงอาการ `งอน' ไมยอมใหสัมภาษณส่ือมวลชน เมื่อไมสบอารมณกับการเสนอขาวในชวงเวลานั้น 
แมทัพนายกองบางคนก็มีอาการ `งอน' ดวย  เมื่อมีการเสนอขาวอันทํ าใหภาพพจนของกองทัพ 
เสยีหาย ในขณะที ่ ร.ต.อ.เฉลิม อยูบํ ารุง มักจะพูดเปนตอยหอยในยามถูกสัมภาษณ แตนายสมัคร 
สุนทรเวช กลับปดปากไมยอมใหสัมภาษณใดๆ  ทั้งๆที่ในประวัติศาสตรอันไมยาวไกลนัก นายสมัคร 
ไมเพยีงแตไมหลีกลี้หนีหนา หากยังกระโดดเขาใสส่ือมวลชนอีกดวย
           เหตใุดคนบางประเภทจึงชอบใหสัมภาษณส่ือมวลชน แตบางประเภทกลับรักษาระยะ
หางจากสื่อมวลชน ?
           การใหสัมภาษณนั้นมีทั้งประโยชนและตนทุนที่ตองเสีย ประโยชนที่คาดวาจะไดจาก
การใหสัมภาษณอาจมีทั้งประโยชนสวนบุคคล (Private Benefit) และประโยชนสังคม (Social 
Benefit)  คนบางอาชพีตองคอยทํ าตัวใหเปนขาว และตองใหสัมภาษณส่ือมวลชนเปนอาชีพอยูแลว  
ผูที่ทํ าหนาที่ประชาสัมพันธธุรกิจเอกชนก็ดี โฆษกรัฐบาลก็ดี หรือโฆษกหนวยราชการก็ดี นับเนื่อง 
อยูในคนกลุมนี้ นักการเมืองมักจะทํ าตัวใหเปนขาว และมักจะไมปฏิเสธการใหสัมภาษณส่ือมวลชน 
เพราะการปรากฏเปนขาวมีสวนชวยเพิ่มพูนคะแนนนิยมทางการเมืองได ในทํ านองเดียวกับนักวิชาการ
หนาใหมทีย่งัไมเปนที่รูจักมักคุน อาจตองอาศัยการใหสัมภาษณส่ือมวลชนในการสรางชื่อเสียง การให
สัมภาษณในกรณเีหลานี้จึงกอประโยชนสวนบุคคล  แตถาหากบทสัมภาษณใหความรูแกสาธารณชน 
หรือกอใหเกดิความสมานฉันทในสังคม บทสัมภาษณนั้นก็เปนประโยชนแกสังคมดวย
           ผูใหสัมภาษณใชวาจะไดประโยชนจากการใหสัมภาษณเพียงดานเดียว หากแตยังมี
ตนทนุทีต่องเสยีดวย ตนทุนที่ประจักษแจงก็คือ คาเสียโอกาสในการใชเวลา (Opportunity Cost of 
Time) เวลาทีเ่สยีไปในการใหสัมภาษณนั้นสามารถใชไปในการประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจอ่ืนๆได  
การเสียเวลาในการใหสัมภาษณจึงทํ าใหตองสูญเสียประโยชนที่อาจจะไดจากการประกอบกิจกรรม
อ่ืนๆ ตนทุนอันเกิดจากการเสียเวลานี้แตกตางไปตามบุคคล บางอาชีพถูกวาจางใหมาเสียเวลา 
ในเรือ่งนี ้โดยเฉพาะอยางยิ่งโฆษกและฝายประชาสัมพันธ
           แตการใหสัมภาษณไมเพียงแตจะทํ าใหตองเสียเวลาเทานั้น หากยังมีตนทุนที่ตองเสีย
ในรูปอ่ืนๆ อีกดวย  หากการรายงานขาวทํ าลายภาพพจนของผูใหสัมภาษณ  ผูใหสัมภาษณยิ่งตองเสีย
เวลาในการแกขาวหรือกอบกูภาพพจน หากการรายงานขาวไมตรงตอบทสัมภาษณ หรือเกิดจากความ



63

ไมเขาใจบทสมัภาษณของนักขาว  รายงานขาวนั้นอาจทํ าลายชื่อเสียงของผูใหสัมภาษณได  กรณี 
หลงันีม้กัจะเกดิแกนกัวิชาการหรือผูชํ านัญการ เมื่อนักขาวไมมีขอมูลที่เพียงพอ และไมมีพื้นความรูที่
จะเขาใจบทสัมภาษณไดอยางถูกตอง
           การตัดสินใจใหสัมภาษณจะเกิดขึ้น เมื่อผูใหสัมภาษณประเมินแลววา ประโยชน 
ทีค่าดวาจะไดจากการใหสัมภาษณคุมกับตนทุนที่ตองเสีย  สวนผูที่ไมยอมใหสัมภาษณ ก็เปนเพราะ
ผลการประเมนิเปนไปในทิศทางตรงกันขาม แตการประเมินดังกลาวนี้อาจผิดพลาดได ความผิดพลาด
ในการประเมนิจะเปนขอมูลที่จะชวยปรับปรุงกระบวนการตัดสินใจในอนาคต ผูคนที่ชอบใหสัมภาษณ 
ในกาลครัง้หนึง่ เร่ิมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมดวยการปดปากตนเองมากขึ้น เมื่อพบวา การใหสัมภาษณ
ใหประโยชนไมคุมคา
           การสัมภาษณจะเกิดขึ้น เมื่อนักขาวและผู ใหสัมภาษณบรรลุขอตกลงในตลาด  
บทสัมภาษณ นักขาวเปนผูซื้อบทสัมภาษณ โดยที่ผูใหสัมภาษณเปนผูขาย นักขาวเปน `ผูซื้อ'  
บท  สัมภาษณแตในนาม เพราะผูซื้อที่แทจริงก็คือ เจาของหนังสือพิมพหรือรายการวิทยุและโทรทัศน  
ในการซื้อขายบทสัมภาษณนี้ ราคาที่จายมิไดชํ าระดวยเงิน หากแตชํ าระดวยประโยชนที่มิใชตัวเงิน  
ในตลาดบทสัมภาษณ นักขาวไดรับขอมูลขาวสาร สวนผูใหสัมภาษณไดประโยชนในแงที่ไดกระจาย
ขาวสารทีต่นตองการกระจาย  บางครั้งผลประโยชนที่ไดรับปรากฏในรูปของชื่อเสียง (นักวิชาการ) หรือ
คะแนนนยิมทางการเมอืง (นักการเมือง)  บทสัมภาษณจึงมีฐานะเปนสินคาที่มีการซื้อขายกันในตลาด 
เพยีงแต `ราคา' ที่จายเห็นไดไมชัดเทานั้น
           ตลาดบทสัมภาษณในเมืองไทยยังมิไดมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน 
หากแตเปนตลาดที่นํ าของแลกกับของ (Barter Economy)  เมื่อนักขาวสัมภาษณ ร.ต.อ.เฉลิม  
อยูบํ ารุง  นกัขาวกํ าลังแลกคะแนนนิยมทางการเมือง (ของ ร.ต.อ.เฉลิม) กับขอมูลขาวสาร จาก ร.ต.อ.
เฉลมิ  เมื่อนักขาวสัมภาษณนายรังสรรค ธนะพรพนัธุ นักขาวกํ าลังแลกชื่อเสียงและความแพรหลาย
ของความคดิ (ของนายรังสรรค) กับขอมูลขาวสารจากนายรังสรรค บทสัมภาษณจึงมิใชสินคาไรราคา 
(Free Goods) หากแตเปนสินคาทางเศรษฐกิจ (Economic Goods)
           การเตบิโตของพลังเศรษฐกิจทุนนิยมและกระบวนการโลกานุวัตร ทํ าใหเงินเริ่มเขามา
มีบทบาทในตลาดบทสัมภาษณ ตลาดบทสัมภาษณเร่ิมมีการใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน   
ทั้งนี้ปรากฏวา สํ านักขาวตะวันตกและญี่ปุนเริ่มจายเงินใหแกผูใหสัมภาษณที่เปนคนไทย จารีต 
ดังกลาวนี้กอเกิดในสังคมตะวันตกเปนเวลาหลายทศวรรษแลว นายเฮนรี่ คิสซิงเจอร (Henry  
Kissinger) สามารถโกงคาตัวการใหสัมภาษณ ทั้งหนังสือพิมพ วิทยุ และโทรทัศน การจายคา
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สัมภาษณเปนการชํ าระคาเสียเวลาใหแกผู ใหสัมภาษณ สถานีวิทยุบีบีซีจายคาสัมภาษณแก 
นกัวชิาการไทย เพราะถือเปนการซื้อความชํ านัญพิเศษ
           จารีตการจายคาสัมภาษณกํ าลังถายทอดจากประเทศทุนนิยมอาวุโส มาสูประเทศ
ไทย สังคมไทยก ําลงัเรียนรูลักษณะความอาวุโสของทุนนิยมดังกลาวนี้  ความมีคาของเวลา ซึ่งเพิ่มพูน
ข้ึนตามลํ าดับข้ันของการพัฒนาทุนนิยม และตามความเรงรัดแหงชีวิต จะทํ าใหมีการจายเงินเพื่อซื้อ 
บทสมัภาษณมากขึน้ในอนาคต  รายการวิทยุและโทรทัศน รวมตลอดจนหนังสือพิมพเศรษฐกิจ จะเปน
หัวหอกในการรับจารีตดังกลาวนี้ เมื่อถึงตอนนั้น ภาพลักษณของบทสัมภาษณในฐานะที่เปนสินคา 
จะปรากฏอยางชัดเจนมากขึ้น
           การจายเงินซื้อบทสัมภาษณจะชวยลดปริมาณและเพิ่มคุณภาพของบทสัมภาษณ  
ในปจจุบัน นักขาวมิไดตระหนักถึงลักษณะความเปนสินคาของบทสัมภาษณ จึงมีการสัมภาษณกัน
อยางฟุมเฟอย อีกทั้งยังปรากฏเสมอวา นักขาวไมทํ าการบานกอนการสัมภาษณ คํ าถามที่สอถึง
อวิชชาจึงปรากฏใหไดเห็นและไดยินไดฟงอยูเสมอ การจายเงินซื้อบทสัมภาษณจะกดดันใหนักขาว
ตองทํ าการบาน ตองเลือกสรรคํ าถาม และตองเลือกสรรผูใหสัมภาษณมากขึ้น คุณภาพของ 
บทสมัภาษณจึงนาจะดีข้ึน
            ตลาดบทสัมภาษณกํ าลังแปรจากตลาดที่นํ าของแลกกับของ (Barter Economy) ไปสู
ตลาดทีม่กีารใชเงินเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยน (Money Economy) การเปลี่ยนแปลงดังกลาวนี้ 
จะมผีลกระทบอยางมหาศาลตอธุรกิจส่ือสารมวลชน  การเปลี่ยนแปลงนี้คอยๆเกิดขึ้น และยากที่จะ
ยบัยัง้ได ไมวาเราจะชอบหรือไมก็ตาม ความสัมพันธเชิงอุปถัมภระหวางนักขาวกับแหลงขาว ซึ่งมีมา
แตด้ังเดิมกํ าลังจะถูกทํ าลายไป ส่ิงที่กํ าลังจะมาแทนที่ก็คือ ความสัมพันธบนพื้นฐานของสินคาและ
สัญญา
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ความสัมพันธตามพันธสัญญา6

พ.ศ. 2549

           ผมอานขาวในหนาหนังสือพิมพดวยความรู สึกอันยากแกการพรรณนา ทุกวันนี้ 
หนงัสอืพมิพมแีตรายงานขาว `ผัวฟองเมีย' หรือ `เมียฟองผัว' ขอหาที่ฟองรองกันก็คือ คูสมรสมิอาจกอ
ใหเกิดอาการ `ปติสังวาส' (orgasm) แกกันและกัน คูกรณีจึงตองเสนอการพิสูจนในชั้นศาลวา อาการ  
`ปติสังวาส' กอเกิดขึ้นเมื่อไร  และกอเกิดขึ้นไดอยางไร  รายงานดังกลาวนี้กอใหเกิดอาการ  `ปติ
บันเทงิ'  แกผูอานวัยหนุมสาวถวนทั่วหนา แตสํ าหรับผูอานที่แกเฒาเชนผม รับรูขาวทํ านองนี้ดวย
อารมณแสนเศรา
           จารีตการแตงงานไดแปรเปลี่ยนไปมากในชวงทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ธรรมเนียม 
ทีช่ายหนุมใหสินสอดทองหมั้นแกหญิงสาวเพื่อการใชชีวิตสมรสรวมกันคอยๆมลายไป อยางนอยที่สุด
ในกรงุเทพฯและเขตเมืองใหญไมมีจารีตธรรมเนียมเชนนี้อีกแลว ส่ิงที่เกิดขึ้นมาแทนที่ก็คือ ตลาดการ
สมรสที่มีดีมานดและซพัพลาย ธุรกิจคนกลางเติบโตอยางรวดเร็วในตลาดการสมรส และดวยการที่ทํ า
หนาที่ของธุรกิจดังกลาวนี้ ชายหนุมและหญิงสาวจํ านวนมากมีโอกาสพานพบกันหลายตอหลายคู 
ลงเอยดวยการแตงงาน การมีเพศสัมพันธกอนการแตงงานกลายเปนเรื่องปกติ การแตงงานโดยที่มิได 
มปีระสบการณแหงอาการ `ปติสังวาส' รวมกันกอนการแตงงานกลับถูกติฉินนินทา
           ความสมัพนัธกอนการแตงงานเปนขอมูลที่ทั้งสองฝายใชในการประเมิน `ราคา' ของ
การแตงงาน หากฝายหญิงประเมินแลวพบวา ชีวิตสมรสใหความสุขอันลนเหลือและมากกวาความสุข
ที่ฝายชายไดรับ ฝายหญิงก็จะเปนฝายเสนอสินสอดใหฝายชาย ทั้งสองฝายจะตอรองราคากันอยาง
เปดเผยและปราศจากอาการขวยเขิน มีกรณีหานอยไมที่การแตงงานลงเอยดวยการที่ไมมีฝายใดจาย

                                                          
6 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"  ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 10 ธันวาคม 2536
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สินสอด  แต `ราคา'  หรือสินสอดที่ไดรับกลายเปนเครื่องบงบอกสถานะในตลาดการสมรส เพราะทาง
ราชการไดบันทึกขอมูล `ราคา' ในเวลาที่รับจดทะเบียนสมรสดวย
           สถาบันการแตงงานเปลี่ยนโฉมหนาไปเปนอันมาก ชีวิตสมรสมิไดมีสภาพอันยั่งยืน 
อีกตอไป เพราะการแตงงานตองมีการทํ าสัญญาเปนลายลักษณอักษร จารีตดังกลาวนี้เร่ิมตนในสหรัฐ
อเมริกาและยุโรปตะวันตก แลวไหลบาเขาสูสังคมไทยตามกระแสโลกานุวัตร ขอตกลงสํ าคัญใน
สัญญาการแตงงานมีอยางนอย 2 ขอ ขอแรกวาดวยชวงเวลาของชีวิตสมรส ซึ่งยาวนานตามแตคูสมรส 
จะตกลงกนั  ขอที่สองวาดวยเงื่อนไขในการบอกเลิกสัญญา
           คูสมรสที่ตางไมแนใจซึ่งกันและกันมักจะเลือกกํ าหนดชวงเวลาของชีวิตสมรสสั้น  
หากความมั่นใจซึ่งกันและกันยิ่งมีมากเพียงใด อายุการสมรสตามสัญญาก็จะยิ่งยาวมากเพียงนั้น  
แตเมือ่การใชชีวิตสมรสครบตามสัญญาแลว หากยังพึงใจที่จะใชชีวิตสมรสตอไป ก็อาจตออายุสัญญา
ได
           สัญญาการแตงงานมักจะระบุเงื่อนไขการบอกเลิกสัญญากอนครอบกํ าหนดไว  
เงือ่นไขสํ าคัญประการหนึ่งก็คือ การมิไดเกิดอาการ `ปติสังวาส' จากการรวมเพศ ถือเปนเหตุในการ
บอกเลิกสัญญาการแตงงานได เงื่อนไขสํ าคัญอีกประการหนึ่งก็คือ การมิไดรวมรับภาระรายจาย 
ในครอบครวัตามที่ระบุไวในสัญญาถือเปนเหตุในการหยารางได จารีตที่สามีตอง `เลี้ยงดู' ภรรยานั้น 
ไดเหอืดหายไปนานแลว เพราะบัดนี้ทั้งหญิงและชายตางมีรายไดจากการทํ างานดวยกันทั้งคู สัญญา
การแตงงานจึงมีขอตกลงวา แตละฝายตอง `ลงขัน' เพื่อการใชจายภายในครัวเรือนจํ านวนเทาใด   
คูสมรสบางคูมีขอตกลงวา หากฝายหญิงตั้งครรภ ฝายชายตองจายเงินชดเชยภาระการตั้งครรภแก
ฝายหญงิ แตการเลี้ยงดูบุตรธิดามักจะถือเปนภาระรวมกัน ในบางกรณีก็มีขอตกลงใหฝายชายจายคา
เลี้ยงดูบุตรธิดาแกฝายหญิง ในประการสํ าคัญสัญญามักจะมีขอตกลงวา เมื่อสัญญาสิ้นอายุลง  
ใครเปนผูรับภาระการเลี้ยงดูบุตร
           สัญญาการแตงงานจะตองกระทํ า ณ ที่วาการเขตหรือที่วาการอํ าเภอ ราชการจึงมี
คลังขอมูลเกี่ยวกับตลาดการสมรส และเพื่อที่จะผลักดันใหตลาดการสมรสมีการแขงขันที่สมบูรณ  
ทางการมีนโยบายใหประชาชนขอดูสัญญาการแตงงานได เพียงแตตองเสียคาธรรมเนียมแตเพียง 
เลก็นอย ขอมลูที่ปรากฏในสัญญาเกื้อกูลใหการเจรจาตอรองในการทํ าสัญญาการแตงงานมีความเปน
ธรรมมากขึน้  อยางนอยที่สุดก็สามารถตรวจสอบไดวา "ราคา" ที่แตละคนไดรับจากการสมรสเปน 
เทาใด
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           ผมไมเคยคาดคิดวา จารีตการแตงงานจะแปรเปลี่ยนไปมากเชนนี้ ผมอดหวนระลึกถึง
ภาพยนตรเร่ือง Indecent Proposal มิได เมื่อกวาสิบปที่แลวเมื่อผมมีโอกาสชมภาพยนตรเร่ืองนี้  
ผมยงัอดนกึมิไดวา เหตุไฉนสังคมอเมริกันจึงเสื่อมทรามทางจรยิธรรมเชนนี้ ในภาพยนตรเร่ืองดังกลาว 
เศรษฐีอเมริกันคนหนึ่ง (Robert Redford) ตองการเสพสังวาสกับหญิงที่มีสามีแลวคนหนึ่ง (Demi 
Moore) จงึเสนอเงนิ `คาจาง' หนึ่งลานเหรียญอเมริกัน เมื่อสามีภรรยาตอบตกลง ก็มีการรางสัญญา
สํ าหรบั `การจางงาน' ทนายฝายสตรีเรียกรองใหมี `ขอตกลงเผื่อเหนียว' (Safety Clause) วา หาก
เศรษฐีอเมริกันเกิดหัวใจวายระหวางการเสพสังวาส ฝายหญิงยังคงไดรับเงินคาจางหนึ่งลานเหรียญ
อเมริกันอยูดี
           บัดนี้ ผมหัวเราะไมออก เพราะสังคมไทยได `รุดหนา' ไปถึงขั้นที่มีการใหเชาชวง
ภรรยากันอยางแพรหลาย ดวยเหตุที่การแตงงานเปนไปตามพันธสัญญา ความผูกพันและเยื่อใย
ระหวางสามีกับภรรยาไมแนนแฟน การปราศจากความเอื้ออาทรตอกันมีผลกระทบตอชีวิตทางเพศ 
รายงานการศกึษาหลายตอหลายเรื่องคนพบตรงกันวา  คูสมรสสวนใหญไมมีความสุขทางเพศ  และ 
นี่เองเปนตนเหตุของการฟองหยาที่สํ าคัญ การปราศจากความสุขทางเพศเปนปจจัยผลักดันใหมีการ
เชาชวงภรรยา หากภรรยาตองการเสพสังวาสกับผูชายคนใด ก็อาจทํ าสัญญาการเชาชวงภรรยาโดย
จายเงนิชดเชยแกสามี แตการเชาชวงมิไดมีเฉพาะแตดานภรรยาเทานั้น หากยังมีการเชาชวงสามีดวย 
หญิงใดหากพึงใจสามีของผูอ่ืน อาจทํ าสัญญาการเชาชวงสามีดวยการจายเงินชดเชยแกผูเปนภรรยา
ตามกฏหมาย ในบางกรณี สามีหากตองการหลับนอนกับหญิงอื่น ก็ตองจายเงินชดเชยแกภรรยา 
เฉกเชนเดียวกัน
           การเชาชวงสามีหรือภรรยาเปนเรื่องที่ไมผิดกฎหมาย เพราะกฎหมายลักษณะ 
ครอบครัวสมัยใหมยินยอมใหมีการทํ าสัญญาลักษณะนี้ นับเปนเวลาหลายปแลวที่การคาประเวณี
หมดไปจากสังคมไทย เพียงเมื่อทศวรรษเศษที่แลวนี้เอง ไมมีใครเชื่อวา โสเภณีจะสูญพันธุไปจาก
สยามเมืองยิ้มได แตบัดนี้โสเภณีไดสูญพันธุไปจริงๆ เพราะกฎหมายมีบทบัญญัติใหมวา การเสพ
สังวาสโดยมขีอตกลงเปนลายลักษณอักษร ไมถือเปนการคาประเวณี แมวาขอตกลงนั้นจะมีเร่ืองการ
จายเงนิชดเชยกต็าม ดวยบทบัญญัติแหงกฎหมายที่ `ทันสมัย' นี้เอง บรรดาซองทั้งหลายจึงโรเนียว
แบบฟอรมสัญญาการรวมเพศไวเปนตัน เพื่อให `แขก' และ `อีตัว' ลงนามกอนการรวมประเวณี
           ความสัมพันธเชิงอุปถัมภไดเหือดหายไปจากสังคมไทยจนเกือบหมดสิ้น ความ
สัมพันธตามพนัธสญัญากอเกิดขึ้นมาแทนที่ และแผขยายไปสูปริมณฑลตางๆในสังคมไทย แมแตการ
จางคนใชยังตองทํ าสัญญา แตความสัมพันธตามพันธสัญญายังทะลวงเขาสูระบบราชการและตลาด
การเมืองไดไมมากนัก
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           การขยายตัวของความสัมพันธตามพันธสัญญานับเปนปจจัยสํ าคัญที่ทํ าลายความ
สัมพันธสวนบุคคลระหวางมนุษย สายใยระหวางสมาชิกในสังคมถูกกัดกรอนทีละเล็กทีละนอย 
สถาบนัครอบครัวถูกสั่นคลอนอยางรุนแรง สภาพบานแตกสาแหรกขาดปรากฏไปทั่ว เพราะสามีภรรยา
จ ํานวนมากตองแยกทางกันอยู เนื่องจากการหยารางหรือเนื่องจากมิไดตอสัญญาหลังจากสัญญาการ
สมรสส้ินอาย ุเดก็ของชาติจํ านวนมากหากไมขาดพอ ก็มักจะขาดแม ความผูกพันระหวางลูกกับพอแม
เสื่อมสลาย
           ผมเฝามองการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทยดวยอารมณอันแสนเศรา ปรากฏการณ 
ทีก่ ําลงัเกดิขึน้เปนเรื่องไกลเกินกวาที่ผมคาดคิด สถานการณนับวันมีแตเลวรายลง อยางนอยในสายตา 
ของผม ผูคนทีม่ปีระสบการณในการมีชีวิตสมรสที่มีลักษณะ `ทุนนิยม' ดังกลาวขางตนนี้ บางคนยาง 
สูวัย 50 ป คนเหลานี้เร่ิมคิดถึงปญหาในอนาคตวา ใครจะเปนผูเลี้ยงดูและดูแลตนในยามแกเฒา  
ในขณะทีเ่ดก็วยัรุนสมยันี้ ซึ่งถือกํ าเนิดจากชีวิตสมรส `ทุนนิยม' เร่ิมมีทัศนคติวา การเลี้ยงดูบิดามารดา
มิใชหนาที่ของบุตร ในชวงเวลาปเศษที่ผานมานี้ เร่ิมมีการเสนอใหตรากฎหมายเพื่อบังคับใหบุตร 
ตองเลี้ยงดูบิดามารดาในยามแกเฒา หรือในยามเจ็บไขไดปวยจนมิอาจทํ างานหารายได แตวัยรุน 
บางกลุมกโ็ตแยงวา  ในเมื่อพอแมทอดทิ้งลูกได เหตุใดลูกจึงทอดทิ้งพอแมมิได
           เมือ่ประมาณสองทศวรรษที่แลว ฟรานซสิ ฟูกูยามา (Francis Fukuyama) มองเห็น  
`ปลายทางของประวัติศาสตร' (The End of History) บัดนี้ ผมกลับมองเห็น `ปลายทางของทุนนิยม'



ภาคที่สาม

การเมืองกับสังคมไทย
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หลุมฝงศพของขุนศึก1

           เพื่อนรวมงานคนหนึ่งของผมในสํ านักทาพระจันทรเลาใหฟงถึงภาพอันติดตรึงตา  
เมื่อเขาพานพบพลเอกอาทิตย กํ าลังเอกขึ้นและลงจากเครื่องบิน ณ จังหวัดแหงหนึ่งในภาคอีสาน 
โดยปราศจากหนวยรักษาความปลอดภัยและโดยเกือบจะไมมีผูติดตาม อาการแหงการเยื้องยางของ
อดีตขุนศึกผูนี้เปนไปเยี่ยงสามัญชนผูซึ่งไมมีภัยตองระแวง ภาพที่เห็นชางแตกตางจากชวงป 2525-
2529 เมือ่พลเอกอาทติยดํ ารงตํ าแหนงผูบัญชาการทหารบก ในครั้งกระนั้น ไมวาพลเอกอาทิตยจะยาง
กรายไปทีใ่ด ลวนแลวแตหอมลอมดวยหนวยรักษาความปลอดภัยและผูติดตามชุดใหญทั้งสิ้น  ประดุจ
วาหากปราศจากผูคนที่หอมลอมเหลานี้เสียแลว จะหาความปลอดภัยแหงชีวิตมิได แตบัดนี้แมจะ
ปราศจากหนวยรักษาความปลอดภัย ความปลอดภัยแหงชีวิตและทรัพยสินกลับมีอยูโดยมิจํ าตอง
รักษา บางทแีลวหนวยรักษาความปลอดภัยและคณะผูติดตามเปนเพียงเครื่องประดับที่แสดงถึงความ
มอํี านาจ  เมื่อส้ินอํ านาจ พสัตราภรณเหลานี้ก็สูญสิ้นตามไปดวย

           ในยามทีเ่รืองอ ํานาจ สํ าเนียงการจํ านรรจาของพลเอกอาทิตยมิแตกตางจากการเปลง
ประกาศติ  เมือ่พลเอกอาทิตยมีความขัดแยงกับนักการเมือง บรรดากลไกในกองทัพที่ถูกใชไปในการ
ตอบโตนักการเมืองเหลานั้นอยางเปนระบบ เมื่อพลเอกอาทิตยมีความขัดแยงกับรัฐบาลพลเอกเปรม  
ติณสูลานนท ก็กลไกในกองทัพอีกเชนกันที่ส่ันคลอนเสถียรภาพของรัฐบาลเปรม ผมยังจํ าไดดีวา  
เมือ่รัฐบาลเปรมตัดสินใจลดคาเงินบาทครั้งสํ าคัญในเดือนพฤศจิกายน 2527 พลเอกอาทิตยไดปรากฏ
ตัวทางโทรทัศนเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2527 แสดงทัศนะคัดคานและโจมตีการลดคาเงินบาท 
ในครัง้นัน้ การณปรากฏตอมาวา การลดคาเงินบาทครั้งนั้นเปนการปรับนโยบายเศรษฐกิจคร้ังสํ าคัญที่
เกื้อกูลตอการขยายตัวของการสงออก และตอการฟนตัวจากภาวะเศรษฐกิจถดถอยในเวลาตอมา  
อาการเสมือนหนึ่งการขมขูรัฐบาลนี้เองทํ าใหพลเอกอาทิตยตองหลุดจากตํ าแหนงผูบัญชาการทหาร

                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2535
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บกกอนเวลาอันควร ทั้งนี้ดวยนํ้ ามือของบุรุษที่หนังสือพิมพต้ังสมญานามวา `นักฆาแหงลุมนํ้ า
เจาพระยา'

           พลันที่พลเอกอาทิตยส้ินอํ านาจ พลเอกอาทิตยก็กลายสภาพเปนบุรุษที่กองทัพ 
ไมยอมรับในเวลาตอมา  วลีที่วา `กองทัพไมยอมรับ' เปรียบประดุจคํ าพิพากษาที่ลงทัณฑผูตองหาทาง
การเมือง ความไมยอมรับของกองทัพแปรมาเปนประเด็นความขัดแยงทางการเมือง เมื่อพลเอก 
ชาติชาย ชุณหะวัณ แตงตั้งใหพลเอกอาทิตยดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงกลาโหม   
และความขดัแยงนี้เองเปนสาเหตุประการหนึ่งของการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 ซึ่งมี
นยัวา พลเอกชาติชายเปนบุรุษที่กองทัพไมยอมรับดวย
           `ความไมยอมรับของกองทัพ' กลายเปนวลีที่ไดยินดวยความถี่มากขึ้นเมื่อพลเอก
สุนทร คงสมพงษ ประธานสภา รสช. พยายามผลักดันใหพลเอกชวลิต ยงใจยทุธ ข้ึนเปนนายก 
รัฐมนตร ี  แตกห็าสํ าเร็จไม เพราะพลเอกชวลิตกลายเปนบุรุษที่กองทัพไมยอมรับ ขอที่นาสังเกตก็คือ  
ผูนํ าฝายทหารบางคนในปจจุบันเคยมีพฤติกรรม `เปนปเปนขลุย' กับพลเอกอาทิตย และหลายตอ
หลายคนเติบใหญในกองทัพในยุคสมัยที่พลเอกชวลิตดํ ารงตํ าแหนงผูบัญชาการทหารบก ทั้งพลเอก
อาทิตยและพลเอกชวลิตตางเปนอันหนึ่งอันเดียวกับกองทัพ เมื่อทานทั้งสองดํ ารงตํ าแหนงสูงสุดใน
กองทัพ กลไกของกองทัพพากันโหมกระหนํ่ านักการเมืองที่มีวิวาทะกับพลเอกอาทิตย ทหารพราน 
รายลอมบาน ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช เมื่อผูเฒาแหงซอยสวนพลูมีวิวาทะกับพลเอกชวลิต และดวยเหตุ
ทีม่กีารใชวาจาจาบจวงพลเอกชวลิตและพลเอกสุนทร ผูนํ าฝายทหารชุดปจจุบัน จึงไดกดดันใหพลเอก
ชาตชิายปลด ร.ต.อ.เฉลิม  อยูบํ ารุง ออกจากคณะรัฐมนตรี ไมนาเชื่อเลยวา พลันที่พลเอกอาทิตยและ
พลเอกชวลติสิน้อ ํานาจในกองทัพ บุรุษทั้งสองจะกลายสภาพเปนผูที่กองทัพไมยอมรับ

แทที่จริงแลว กองทัพไมเคยสํ ารวจความเห็นของกํ าลังพลวามีความชอบหรือไมชอบ 
ผูหนึง่ผูใด วลทีีว่า `กองทัพไมยอมรับ' หากจะกลาวใหถูกตองแลว ตองกลาววา `ผูนํ ากองทัพไมยอม
รับ' แตดวยจารีตการปกครองในกองทัพที่ทหารตองมีระเบียบวินัย เมื่อผูนํ ากองทัพไมยอมรับผูหนึ่ง 
ผูใด  ผูใตบังคับบัญชาก็ตองไมยอมรับผูนั้นดวย

           ในประวติัศาสตรการเมืองไทย  เปนที่รับรูกันโดยทั่วไปวา นายกรัฐมนตรีจักตองเปน 
ผูที่กองทัพยอมรับ หากนายกรัฐมนตรีไมเปนที่ยอมรับของกองทัพ เสถียรภาพของรัฐบาลยอม 
ส่ันคลอนและมกัจะจบลงดวยการรัฐประหาร ผูนํ าฝายทหารหลายตอหลายคนขึ้นมามีอํ านาจดวยการ
รัฐประหาร ในยามทีเ่รืองอํ านาจ มักจะมีพฤติกรรมอันสอถึงอหังการแหงอํ านาจ บางคนลาจากเวที 
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การเมอืงดวยความสมัครใจและจบชีวิตดวยความสงบสุข แตหลายคนถูกบังคับใหลงจากเวทีการเมือง
ดวยความอัปยศยิ่ง

           พนัเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา ข้ึนมาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีภายหลังการทํ า
รัฐประหารโคนรัฐบาลพระยามโนปกรณนิติธาดาเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2476 แตเมื่อเห็นวา สมควรแก
เวลา กล็งจากเวทกีารเมอืงอยางสงาผาเผย เชนเดียวกับพลเอกเปรม ติณสูลานนท ที่ข้ึนมาเปนนายก
รัฐมนตรีดวยการผลักดันของกลุมทหารยังเติรกและการสนับสนุนจากสภาผูแทนราษฎร เมื่อถึงเวลา 
อันสมควรกล็งจากเกาอี้นายกรัฐมนตรีโดยปราศจากความดางพรอย

           ในกรณีตรงกันขาม จอมพล ป.พิบูลสงครามขึ้นมามีอํ านาจจากการรัฐประหารและ 
ส้ินอ ํานาจดวยการถูกรัฐประหาร อํ านาจเผด็จการอันไดมาจากการรัฐประหาร แมจะเกื้อหนุนใหอยูใน
ตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีไดเปนเวลายาวนาน แตอหังการแหงอํ านาจกอใหเกิดความฉอฉลอยางมหันต  
หลังการรัฐประหารโคนรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม จอมพลสฤษดิ์ไมรีรอที่จะเปดโปง 
การฉอราษฎรบังหลวงในรัฐบาลชุดนั้น แตจอมพลสฤษดิก์ต็องสูญเสียชื่อเสียงจากการถูกทางราชการ
ยดึทรพัย  โดยที่ผูนํ ารัฐบาลถนอม-ประภาสดํ าเนินอยูในมรรควิถีเดียวกัน ขอที่นา  สังเกตยิ่งก็คือ   
ทั้งจอมพลป.พิบูลสงครามและจอมพลถนอม กิตติขจร ตางหาทางยึดอํ านาจเผด็จการดวยการ 
รัฐประหารตนเอง แตทั้งสองตางถูกบังคับใหลงจากเวทีการเมืองในภายหลัง ในทํ านองเดียวกับพลเอก
เกรียงศักดิ์ ชมะนันทน ซึ่งขึ้นมาดํ ารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรีดวยการรัฐประหาร และดวยการ
สนับสนุนของกลุมทหารยังเตริก แตก็ตองถูกรัฐประหารเงียบเมื่อกลุมทหารยังเติรกถอนการสนับสนุน
ในเวลาตอมา ผูคนในสังคมไทยยังจํ าไดดีถึงการแสดงความอหังการแหงอํ านาจของกลุมทหารยังเติรก
ในยามเรืองอํ านาจ  ผูนํ า จปร.7 ไมเพียงแตจะมีอํ านาจขามหัว จปร.5 ไดเทานั้น หากทวายังมีอํ านาจ
บางสวนในการโยกยายตํ าแหนงในกองทัพไดอีกดวย แตแลวกลุมทหารยังเตริกก็พลาดทา `นักฆาแหง
ลุมนํ้ าเจาพระยา' เมื่อประสบความลมเหลวในการทํ ารัฐประหารถึงสองครั้งสองครา ผูนํ ากลุมทหาร 
ยังเตริกตองออกจากราชการ บางคนตองเผชิญกับชีวิตอันทุกขเข็ญในยามตกงาน

ลักษณะอนัยัง่ยนืของอํ านาจ ก็คือ ความไมจิรังแหงอํ านาจ แตนาแปลกในขอที่วา  
แมผูคนจะรับรูถึงความไมจิรังยั่งยืนของอํ านาจ แตก็มีผูคนจํ านวนไมนอยที่ไขวควาหาอํ านาจ และ
แสวงทรัพยศฤงคารจากการใชอํ านาจ ดวยเหตุที่อํ านาจเปนบอเกิดแหงทรัพยนี้เองที่ทํ าใหอํ านาจเปน
ส่ิงหอมหวนและดึงดูดใจ ขุนศึกไทยจํ านวนไมนอยทั้งในอดีตและปจจุบันที่ตกอยูในกับดักแหงอํ านาจ  
บางคนมิอาจถอนตัวจากกับดักนั้น และถูกกับดักแหงอํ านาจทํ าลายชื่อเสียงและเกียรติยศของตนเอง
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และวงศตระกลูเสยีจนเกือบหมดสิ้น แตก็ยังมีขุนศึกษาจํ านวนมากหลายที่รักษาพรหมจรรยแหงทหาร
อาชีพไวโดยครบถวน และโดยไมไขวควาหาอํ านาจเพื่อเปนฐานแหงการไดมาซึ่งทรัพยศฤงคาร 
สวนบคุคล  ขุนศกึอาชีพเหลานี้มักจะจบชีวิตทหารดวยความสงบสุข  ตรงกันขามกับขุนศึกการเมือง 
ทีม่กัจะจบชีวิตในกับดักแหงอํ านาจ

           ในอดีตกาล สถานที่อันควรแกการเปนหลุมฝงศพของขุนศึกษา ก็คือ สนามรบ  
แตสังคมมนุษยไดพัฒนามาจนถึงระดับที่สามารถระงับขอพิพาทและความขัดแยงระหวางชาติและ
ระหวางเผาพันธุโดยสันติวิธีได ความจํ าเปนในการทํ าสงครามไดลดลงไปเปนอันมาก สนามรบมิใช
หลมุฝงศพของขุนศึกสวนใหญอีกตอไป  แตส่ิงที่เกิดขึ้นในประเทศตางๆ ก็คือ นับรบซึ่งจัดตั้งขึ้นและได
รับการติดอาวุธเพื่อปกปองแผนดินแมกลับใชอาวุธนั้นในการยึดกุมอํ านาจรัฐเพื่อประโยชนสวนบุคคล  
หลมุฝงศพของขุนศึกเหลานี้ก็คือ  วังวนแหงอํ านาจ
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ปวย อึ๊งภากรณกับรัฐประหาร 25142

         ขณะทีผ่มกํ าลังเขียนบทความนี้ (30 มีนาคม 2534) อาจารยปวย อ๊ึงภากรณ กํ าลัง  
เดินทางกลับไปพํ านักยังประเทศอังกฤษ หลังจากที่กลับมาเยือนประเทศไทยเปนเวลา 3 สัปดาห  
ผมมโีอกาสเยีย่มเยยีนคารวะทานเหมือนทุกคราที่ผานมา ดูทานแข็งแรงทะมัดทะแมงและจิตใจผองใส
มากกวาปางกอน แมจะยังไมสามารถพูดไดดวยอาการอัมพฤกษ แตก็สามารถรับฟงและมีปฏิกิริยา 
โตตอบการสนทนาไดคอนขางดี

         เมือ่ถกูถามวา ทานทราบเรื่องการรัฐประหารเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 หรือไม 
ทานพยกัหนา พรอมทั้งแสดงอาการรับทราบดวยวา ลูกนองเกาและผูรวมงานคนสนิทในอดีตหลายคน
ไดเขาดํ ารงตํ าแหนงรัฐมนตรีในรัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ  ทานไมอยูในสภาพที่จะแสดงความเห็น
เกีย่วกบัการเปลีย่นแปลงทางการเมืองที่เกิดขึ้นครั้งนี้ เหมือนดังที่ทานเคยแสดงบทบาทเปนผูนํ าในการ
คัดคานการรัฐประหารในป 2514 ได

         เมือ่เกดิการรัฐประหารในป 2514 นั้น ผมกํ าลังศึกษาอยูที่ Churchill College ใน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจ สวนอาจารยปวยเปนศาสตราจารยรับเชิญ (Visiting Fellow) อยูที่ University 
College (ภายหลังเปลี่ยนชื่อเปน Wolfson College) ในมหาวทิยาลัย เดียวกัน

         ชีวิตในเมืองเคมบริดจเปนชีวิตอันอุดมดวยศานติสุข เพราะเคมบริดจเปนเมือง      
มหาวิทยาลัยในฝนที่ยากจะหาเมืองมหาวิทยาลัยอื่นใดเสมอเหมือนความสงบแหงชีวิตดลบันดาลให
เกิดปญญาที่สรางสรรคงานเขียนสํ าคัญชิ้นหนึ่งของอาจารยปวยเรื่อง "ขอคิดเรื่องการพัฒนาเอเซีย
ตะวนัออกเฉยีงใต" (ซึ่งมีภาคผนวก "ปฏิทินแหงความหลัง : จากครรภถึงเชิงตะกอน"  อันเลื่องลือ)  
ถอืก ําเนดิขึ้นที่นี่ แตชีวิตอันอุดมดวยศานติสุขนี้ตองแปรผันไปเมื่อเกิดการรัฐประหาร ในป 2514
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 เมษายน 2534
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         ผมจ ําไดวา ในเชาวันที่ 17 พฤศจิกายน 2514 ทามกลางฝนตกพรํ า ๆ ผมข่ีจักรยาน 
ฝาสายฝนจาก Churchill College ไปยังบานพักอาจารยปวย ซึง่อยูหางจาก University College  
ไมมากนกั ผมแจงใหทานทราบวา มีรายงานขาวการรัฐประหารในประเทศไทยปรากฏในหนาหนังสือ
พมิพ The Times ทานตอบวา ทานไดอานรายงานขาวนั้นแลว ดูทานรูสึกเศราหมอง อาจารยปวย 
กลาวแกผมวา รูสึกนาเสียดายที่ประชาธิปไตยตองลมลุกคลุกคลานอีก ทานมีความเห็นวา ปญหา
หลายตอหลายปญหาที่คณะรัฐประหารหยิบยกขึ้นมาเปนขออางในการทํ ารัฐประหารนั้น ลวนแลวแต
เปนปญหาทีแ่กไขไดดวยวิถีทางประชาธิปไตย เชาวันนั้นผมมีโอกาสคุยกับทานไดไมนานนัก เพราะมี
นดักบัอาจารยที่ปรึกษา

          ภาระการเรียนทํ าใหผมเกือบมิไดใสใจเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
ใน  ประเทศไทยมากไปกวาการติดตามขาวสาร ผมจํ าไดวา บทวิเคราะหการรัฐประหาร 2514 ซึ่งเขียน
โดยนักมานุษยวทิยาชาวองักฤษแหง School of Oriental and African Studies มหาวิทยาลัยลอน
ดอน และตีพิมพโดยใชนามปากกาใน New Left Review ไดกอใหเกิดการวิพากษวิจารณในหมู 
นกัเรยีนไทยในอังกฤษเปนอันมาก

         วนัหนึง่ในเดอืนกมุภาพันธ 2515 ผมจํ าไดวาเปนวันจันทร (อาจารยปวยมีกิจวัตรที่จะ
ทํ างานในเมืองเคมบริดจระหวางวันจันทรถึงวันศุกร และเดินทางลงไปอยูกับครอบครัวในลอนดอน
ตอนบายวันศุกร  ตอถึงวันจันทรจึงเดินทางขึ้นไปเคมบริดจ) วันนั้น อาจารยปวยไดยื่นบันทึก  
"จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ใหผมอาน พรอมทั้งขอความเห็น อาจารยปวยเลาวาไดสงบันทึกนั้นถึงจอม
พลถนอม กิตติขจร ในชวงสุดสัปดาหนั้น  และผมเขาใจวา  อาจารยปวยไดสงสํ าเนาจดหมายใหบุคคล
บางคนในประเทศไทย และนักศึกษาบางคนในสหรัฐอเมริกาดวย ผมอาจ เปนบุคคลแรกๆ ที่มีโอกาส
ไดอาน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ซึ่งเปนเกียรติประวัติที่ผมไมเคย โออวดมากอน และผมแนใจวา  
ผมไดอานบันทึกประวัติศาสตรฉบับนี้กอนจอมพลถนอมดวยซํ้ าไป

          ผมมไิดอาน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" อยางพินิจพิเคราะหในการอานครั้งแรก และ
เอยชือ่  "นายเขม เย็นยิ่ง" เปน "นายเขม ยั่งยืน" จนอาจารยปวยตองแกคํ าผิดอยูเนืองๆ ผมเห็นดวยกับ
ความเห็นที่ปรากฏในจดหมายฉบับนั้นทั้งหมด และยังคิดในใจอยางไรเดียงสาวา ถาหากผมเปน 
ผูเขียนจดหมายฉบับนี้จะมีถอยคํ ารุนแรงยิ่งกวาที่เปนอยูมากนัก ความไรเดียงสาของผมทํ าใหผม



76

ประเมินผลกระทบทางการเมืองของจดหมายฉบับนี้ต่ํ ากวาความเปนจริงเปนอันมาก ในเวลานั้นผม
มองไมออกเลยวา การที่อาจารยปวย ซึง่เปนสมาชิกชนชั้นนํ าทางอํ านาจ (power elite) ในสังคมไทย 
เขยีน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ถึง "นายทํ านุ เกียรติกอง ผูใหญบาน ไทยเจริญ" เพื่อ  "...วงิวอนใหได
โปรดเรงใหมกีตกิาหมูบานเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุด... โปรดอํ านวยใหชาวบานไทยเจริญมีสิทธิเสรีภาพตาม
หลกัประชาธรรม สามารถเลือกตั้งสมัชชาขึ้นโดยเร็ว..." นัน้  มผีลเสมือนหนึ่งการประกาศเปนกบฎ 
ตอชนชัน้ ซึง่นบัเปนเรื่องนอกรีตนอกรอย ชนชั้นนํ าทางอํ านาจในสังคมไทย

          ผมคิดวา อาจารยปวยคงไดคาดการณอยูแลววา ชนชั้นปกครองไทยไมรับฟง 
ความเหน็ ของทาน แตขอที่ทานอาจจะมิไดคาดคิดมากอนก็คือ ลูกนองและเพื่อนรวมงานที่เห็นดวย
กบัอุดมการณ ประชาธปิไตยของทานมีนอยนัก กอนที่จะเกิด "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" อาจารยปวย
เปนผูนํ าเทคโนแครตที่มีขุนนางนักวิชาการมาเกาะยึดอยูเปนจํ านวนมาก แตภายหลังจากที่ทานเรียก
รอง  ประชาธปิไตยดวยการเขียน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง"  ลูกนองและเพื่อนรวมงานคนสนิทบางคน
ก็เร่ิมตีตัวออกหาง วันหนึ่งอาจารยปวยยื่นจดหมายของเทคโนแครตคนสํ าคัญคนหนึ่งใหผมอานและ
ถามผมวา "เขาทรยศตอผมหรอืเปลา ?" ผมไมทราบแนชัดวาจํ านวนเทคโนแครตที่ตีตัวออกหางจาก
อาจารยปวยมีมากนอยเพียงใด แตผมก็ไดรับรูวา ขุนนางนักวิชาการจํ านวนมากยอมตนรับใช 
คณะรัฐประหาร 2514 เพราะเปนมรรควิถีสํ าคัญในการไตเตาสูชนชั้นนํ าทางอํ านาจดุจเดียวกับการ 
รัฐประหารในเดือนกุมภาพันธ 2534 ที่ผานมา หลังเดือนกุมภาพันธ 2515 ไมนาน อาจารยปวย 
เดินทางไปประชุมที่ประเทศสิงคโปร และไดพานพบเหตุการณที่ไมเคยคาดคิดวาจะไดประสบมากอน 
กลาวคอื ขุนนางนักวิชาการคนหนึ่ง ซึ่งเคยรวมงานกับอาจารยปวยในการจัดทํ าแผนพัฒนาการศึกษา
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่สอง (2510-2514) และไปประชุมเมืองสิงคโปรในวาระเดียวกันนี้ ไดบอกฝาก
ความเคารพนับถือผานคนสนิทอีกคนหนึ่งของอาจารยปวย แตขอไมพบอาจารยปวย เนื่องจาก
อาจารยปวยกลายเปนบุรุษอันตรายในสายตาของชนชั้นปกครองไทยไปเสีย แลว

         ผมเขาใจวา เทคโนแครตที่เห็นดวยกับอุดมการประชาธิปไตยของอาจารยปวยมีอยู 
ไมมากนัก ความผันผวนทางการเมืองในเวลาตอๆ มาก็ยืนยันความขอนี้ไดดียิ่ง และผมก็เขาใจ  
อีกดวยวา เทคโนแครตจํ านวนมากแมจะมิไดเห็นดวยกับอุดมการประชาธิปไตยของอาจารยปวย  
แตก็เคารพความเปนมนุษยของอาจารยปวย และมีจริยธรรมสงูสงพอที่จะไม "ถีบสง" อาจารยปวย 
ในยามตกอับทางการเมือง
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          ในขณะที่กลุมขุนนางนักวิชาการในระบบราชการมิไดตอนรับ "จดหมายนายเขม  
เย็นยิ่ง" มากเทาที่ควร แตพลังนอกระบบราชการกลับเชิดชูอาจารยปวยใหเปนสัญลักษณแหงการ 
เรียกรองเสรีภาพและประชาธิปไตย ดวยอิทธิฤทธของ "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" นั้นเอง   อาจารย
ปวยกแ็ปรสภาพเปนผูนํ ากลุมพลังที่ตอตานพลังอํ ามาตยาธิปไตยเพียงชั่วคํ่ าคืน

          อาจารยปวยเขยีนเลาไวในบันทึกความทรงจํ าเรื่อง "เหลียวหลัง แลหนา" วา การที่
ทานเขยีน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" ถึงจอมพลถนอม กิตติขจรนั้น "...ผมเขยีนดวยความหวังดีตอ
ทานและไดจาหนาซอง มีหนังสือนํ าถึงทานโดยตรง แจงใหทราบแนชัดวาจดหมายนี้มาจากผมตอ เมื่อ
ทานไมมปีฏิกริิยาตอบอยางใด ผมจึงนํ าเอาจดหมายนี้ออกตีพิมพเปนจดหมายเปดผนึก..."

          นิตยสารชาวบาน ในสังกัดสมาคมเศรษฐศาสตรธรรมศาสตร เปนหัวหอกในการ    
เผยแพร "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" สูสาธารณชน (ฉบับเดือนมีนาคม 2515) แตดวยความเกรงกลา
อํ านาจเผด็จการ จึงไดโปรยหัววา "เร่ืองสั้น" ผูอานจํ านวนมากรูสึกงุนงงไมนอยที่อาจารยปวยเขียน  
"เร่ืองสัน้"  และเมือ่อาน "จดหมายนายเขม เย็นยิ่ง" จบแลว ก็คงอดถามตัวเองมิไดวา "เร่ืองสั้น" นั้นคือ
อะไรกันแน

         การที่อาจารยปวยผงาดขึน้มาเปนผูนํ ากลุมพลังนอกระบบราชการ อาจทํ าให ม.ร.ว. 
คึกฤทธิ ์ปราโมช รูสึกไมสบายใจอยางยิ่ง ในคอลัมน "ปญหาประจํ าวัน" ในหนังสือพิมพ สยามรัฐ ฉบับ
วนัที ่ 11 พฤษภาคม 2515  ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ไดตอบปญหาของ "ศิษยโคง" เกี่ยวกับ "จดหมายนายเขม 
เย็นยิ่ง" วา "...มีหลักฐานอันแนนอนไมมีที่สงสัยไดวา หลังจากที่หนังสือพิมพ หลายฉบับไดนํ า 
จดหมายฉบับนั้นลงพิมพแลว ดร.ปวยไดมีจดหมายมาถึงจอมพลถนอม บอกวาทานมิไดเปนผูเขียน 
จดหมายฉบับนั้นขึ้นเลย ใครเปนผูเขียนจดหมายฉบับนั้นขึ้นทานก็ไมทราบ เพราะทานมิไดรูเห็น 
เกีย่วของดวย..."  อาจารยปวยคงจะเหน็วา  คํ าตอบของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์เปนมุสาวาทะซึ่งมีผลกระทบตอ
ชือ่เสยีงกติตคุิณของทาน จึงไดมีจดหมายถึง ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ยืนยันวา ทานเปนผูเขียน "จดหมายนาย
เขม เย็นยิ่ง" เอง (สยามรัฐ ฉบับวันที่ 22 พฤษภาคม 2515)

         การที่อาจารยปวยคัดคานการรัฐประหาร 2514 และเรียกรองเสรีภาพประชาธิปไตย 
ไมเพียงแตจะทํ าใหทานหลุดพนจากกลุมชนชั้นนํ าทางอํ านาจ โดยที่ลูกนองและเพื่อนรวมงานบางคน 
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ตีตนออกหางเทานั้น หากกวาสวสัดิภาพแหงชีวิตยังถูกคุกคามอีกดวย เสียงคุกคามเอาชีวิตดังไปถึง 
เมืองเคมบริดจ อาจารยปวยเคยใหผมอานจดหมายจากคนสนิทหลายคนในวงราชการที่เตือนวา   
อยาเพิ่งกลับประเทศไทย เพราะความปลอดภัยแหงชีวิตไมมี ภัยคุกคามทํ านองนี้ทานเคยเผชิญ 
มาแลวในยคุที่พลตํ ารวจเอกเผา ศรียานนทเรืองอํ านาจ

         ผมสังเกตเห็นวา ในชวงหลังเดือนพฤษภาคม 2515 อาจารยปวยมีอาการเครียด  
ในชวงเวลาดังกลาวมีผูคนจากเมืองไทยมาเยี่ยมเยียนทานทั้งในเคมบริดจและลอนดอนหลายคน  
ผมจํ าไดดีวา คร้ังหนึ่งอาจารยปวยไดกํ าชับมิใหผมไปบานพักของทาน ตามวันเวลาที่ทานระบุ  
เพราะมีคนสํ าคัญจากเมืองไทยมาพบทาน ผมเขาใจเอาเองวาเปนนายทหารยศสูงพอสมควร  
สภาพการณดังที่เปนอยูนั้นทํ าใหทานตัดสินใจอยูสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเคมบริดจตอไปอีกหนึ่งป 
อยางไรก็ตาม อาจารยปวยไดแวะกรุงเทพฯในเดือนกุมภาพันธ 2516 โดยไดพบทั้งจอมพลถนอม  
กติตขิจร และพลเอกประภาส จารุเสถียรดวย

         ดังเปนที่ทราบกันดีวา อาจารยปวยเปนผูนํ าในการคัดคานการรัฐประหารทั้งในป 
2514 และ 2519 การสิ้นสุดยุคสมัยของอาจารยปวยเกือบจะเรียกไดวาเปนการสิ้นสุดยุคของ 
เทคโนแครตที่มีอุดมการรักชาติรักประชาธิปไตย และยึดมั่นในความสัตยซื่อ จะไมมีเทคโนแครตคนใด
อีกแลวทีจ่ะเปนผูนํ าในการเรียกรองเสรีภาพ ประชาธิปไตย และความเปนธรรมในสังคม โดยที่มิได 
ของแวะกบัผลประโยชนทางธุรกิจเอกชนทั้งโดยตรงและโดยออม



79

ศ. 427 กับตุลาคม 25163

           หอง ศ. 427 กํ าลังจะถูกร้ือ !

           หอง ศ. 425 ที่ผมนั่งทํ างานมาเปนเวลาเกือบ 22 ป ก็กํ าลังจะถูกร้ือดวย ตึก 
คณะเศรษฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ซึ่งเปดใชมาแตป 2515 ปรากฏอาการชราภาพ 
อยางเหน็ไดชัด ในบรรดาสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ จะหาตึกใดที่มีอัตราการใชตึก (rate of utilization) 
สูงเสมอดวยตึกคณะเศรษฐศาสตร มธ. ไดยากนัก

           เมื่อตึกคณะเศรษฐศาสตรเปดใชในป 2515 นั้น อาจารยคณะเศรษฐศาสตรเกือบ 
ทั้งหมดยังอยูในวัยหนุมสาว และมากกวาครึ่งยังมิไดสมรส ตึกคณะเศรษฐศาสตรจึงคึกคักดวยผูคน 
ในวัยหนุมสาว ไมเวนแมแตวันเสารและวันอาทิตย อาจารยจํ านวนไมนอยมานั่งเขียนหนังสือและ
ท ํางานวจิยัชวงวนัสดุสปัดาห โดยที่สามารถเปดและปดตึกเองได บางคนถึงกับนอนคางในหองทํ างาน 
เนือ่งจากตองเรงเขียนรายงานวิจัยใหทันกํ าหนดเวลา

           ผมกลาวถึงหอง ศ. 427 ดวยเหตุที่มีความสํ าคัญทางประวัติศาสตรที่ยังไมมีผูใด
บันทกึไว เพราะเปนสถานที่ที่ใชในการ "ราง" จดหมายเรียกรองรัฐธรรมนญูในป 2516 อันกอใหเกิดการ
เปลีย่นแปลงทางการเมืองอยางใหญหลวงในเวลาตอมา

           แมวาผมจะมีชื่อปรากฏในรายชื่อผูเรียกรองรัฐธรรมนญู 100 คน ในป 2516 แตผม 
กม็ใิชผูที่อยู "วงใน" ของขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนญูในครัง้นั้น แมจนบัดนี้ ผมก็ยังไมทราบแนชัดวา 
มใีครบางที่อยู "วงใน" ของขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนญู 2516 แตขอที่ประจักษชัดก็คือ ในบรรดาผูที่
ถกูจบักมุ 13 คนในฐานแจกแถลงการณเรียกรองรัฐธรรมนญูนัน้ อาจมี "ผูกอการ" เพียง 2-3 คนเทานั้น
                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 ตุลาคม 2536
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           ผมเขาไปเกี่ยวพันกับขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ ดวยการชักจูงของคุณธีรยุทธ 
บุญม ี ทัง้ๆ ทีก่ารเผชิญหนาครั้งแรกระหวางเราทั้งสองคนนั้นอาจเปนประสบการณที่ไมสูดีนัก เมื่อผม
จบการศึกษาจากประเทศอังกฤษและกลับมาทํ างานที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในป 2515 นั้น  
คุณธีรยทุธ บุญมี กํ าลังรณรงคตอตานสินคาญี่ปุน กลุมเศรษฐธรรมแหงคณะเศรษฐศาสตร มธ. ไดจัด
ใหมกีารอภปิรายเรื่องการตอตานสินคาญี่ปุน โดยมีอาจารยธงชัย สันติวงษ คุณธีรยทุธ และผมเปนผู
อภิปราย จุดยืนของผมในเรื่องนี้เปนจุดยืนของปรัชญาเศรษฐกิจเสรีนิยม ผมจึงไมเห็นดวยกับการ
ตอตานสินคาญี่ปุน ผมเสนอความเห็นวา หากจะตอตานสินคาตางชาติ ควรจะตอตาน "สินคา
ฟุมเฟอย" โดยไมจํ ากัดสัญชาติของสินคา (ดูบทความเรื่อง "สินคาญี่ปุนหรือสินคาฟุมเฟอย" สังคม
ศาสตรปริทัศน ฉบับเดือนกุมภาพันธ 2516) ผมไดแสดงความเห็นเกี่ยวกับเร่ืองนี้ในที่สาธารณะ 
หลายครั้ง จนผูนํ านักศึกษาบางคนรู สึกผิดหวังที่ผมมองไมเห็นภัยอันเกิดจากการครอบงํ าทาง
เศรษฐกิจของญี่ปุน

           แมวาคุณธีรยุทธและผมจะมีความเห็นที่แตกตางกันเกี่ยวกับการตอตานสินคาญี่ปุน 
แตก็มิไดมีปากเสียงกัน เราตางเคารพความเห็นของกันและกัน อาจจะเปนดวยเหตุนี้เองที่ในเวลา 
ตอมาคุณธีรยทุธไดชักจูงใหผมเขารวมขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนูญ

           เทาที่ผมเขาใจจากการประมวลขอมูลในภายหลัง คุณธีรยุทธและคณะ "ผูกอการ" 
พยายามขยายฐานขบวนการเรียกรองรัฐธรรมนญู ดวยการดึงบุคคลในสาขาอาชีพตางๆ เขามารวมทั้ง
นี้เขาใจวา มีการพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมบุคคลตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งกลุมผูนํ า 
นกัศกึษา กลุมอาจารยมหาวิทยาลัย กลุมนักหนังสือพิมพ และกลุมนักการเมือง เมื่อผมเขารวมขบวน
การเรียกรองรัฐธรรมนูญนั้น ความคิดเกี่ยวกับการเรียกรองรัฐธรรมนูญคอนขางตกผลึกแลว ทํ าให 
เขาใจวา คณะ "ผูกอการ" คงไดพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับกลุมบุคคลตางๆ มากอนแลว

           การพบปะกบักลุมอาจารยมหาวิทยาลัยมีข้ึนที่บาน  ดร.ชัยอนันต  สมทุวณิช (บาน
สะพานควาย) ซึ่งบัดนี้ผมจํ าวันเวลามิไดแลว ผูคนที่มารวมชุมนุมสวนใหญมีจุดยืนรวมกันในการ 
เรียกรองรัฐธรรมนญู บางคนมีอาการเรารอนจนผมอดรูสึกประหลาดใจมิได ผมจํ าไดวาไมมีผูใดเปลง
วาจาคัดคานขอเรียกรองดังกลาวนี้ จะมีก็แตการทวงติงเรื่องเงื่อนเวลา พรอมทั้งยํ้ าหลักการสันติวิธี  
ในชวงเวลา 20 ปที่ผานมานี้ ผูคนที่รวมชุมนุมในคืนวันนั้นตางแยกยายไปตามเสนทางของตนเอง  
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บางคนเลือกเดินทางซาย บางคนเลือกเดินทางขวา โดยที่บางคนยังยึดมั่นในเสนทางเสรีนิยม
ทามกลางความผันผวนทางการเมืองที่เกิดขึ้นเปนระลอก

           ภายหลังจากที่รับหลักการในการเรียกรองรัฐธรรมนูญแลว ผมเกือบมิไดติดตอกลุม  
"ผูกอการ" เลย จวบจนกระทั่งวันหนึ่ง (ซึ่งผมจํ าไมไดวาเปนวันใด) คุณธีรยทุธขอใหผมชวยขัดเกลา 
รางจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนญู รวมกับคุณประพันธศักดิ์ กมลเพชร และ พ.อ. สมคิด   ศรีสังคม  
โดยนัดพบกันที่ตึกคณะเศรษฐศาสตร ผมเลือกใชหอง ศ. 427 เปนหองประชุม โดยขออนุญาตเจาของ
หอง คือ อาจารยชูศรี มณีพฤกษ และอาจารยรัศมิด์ารา ขันติกุล ผมมารูสึกในภายหลังวา ผมไดกระทํ า
ส่ิงทีไ่มเปนธรรมแกเจาของหองดวยการมิไดบอกกลาววา จะใชหองประกอบกิจกรรมอะไร

           อยางไรก็ตาม การขัดเกลารางจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนูญกระทํ าในหอง ศ.427  
นัน้เอง ผมเรียกวา "การขัดเกลา" เพราะเหตุวามีรางจดหมายอยูแลว แตใครเปนผูรางจดหมายฉบับ
แรกนั้น จนบัดนี้ผมยังไมสามารถตรวจสอบได หากความจํ าของผมไมเลวจนเกินไปนัก ผมจํ าไดวา   
เรามไิดรางจดหมายขึ้นใหม การประชุมเปนไปอยางรวบรัดและใชเวลาไมนานนัก พ.อ. สมคิด และ 
คุณประพนัธศักดิเ์ปนผูนํ าในการเสนอความเห็นในการขัดเกลา โดยผมนั่งฟงเปนเปนสวนใหญ

           เมือ่การขัดเกลารางจดหมายเรียกรองรัฐธรรมนญูแลวเสร็จ ก็ถึงขั้นตอนในการลาลาย
เซน็ กอนหนานี้ ผมไดชักชวนอาจารยทวี หมื่นนิกร และอาจารยอภิชัย พันธเสน มารวมขบวนการดวย   
อาจารยทวีเปนผู ร วมงานที่แข็งขันและเอาการเอางาน และสามารถลาลายเซ็นจากอาจารย
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรไดหลายคน สวนผมลาลายเซ็นเกือบมิไดเลย บรรดาผูที่ผมขอลายเซ็นหลาย
ตอหลายคนบอกกลาววา เห็นดวยในหลักการ แตไมเห็นดวยกับเงื่อนเวลา ภายหลังวิกฤติการณ
ตุลาคม 2516 ผูคนที่ผมขอลายเซ็น (แตไมได) เหลานี้ บางคนเขาไปเปนแกนนํ าของพรรคพลังใหม 
และบางคนเขาไปอยูในพรรคสังคมนิยมแหงประเทศไทย

           ดวยเหตทุีค่ณะ "ผูกอการ" กํ าหนดเปาหมายวา ตองการผูรวมเรียกรองรัฐธรรมนูญ 
100 คน แมจะมรีายชื่อครบ 100 คน แตการณปรากฏในเวลาตอมาวา ผูที่มีชื่อปรากฏในฐานะ 
ผูเรียกรองรัฐธรรมนญูนัน้บางคนมไิดลงนามในจดหมายนั้น  อาจารยปราโมทย  นาครทรรพ เปน 
ตัวอยางของกรณีนี้ อยางไรก็ตาม เมื่อทางการจับกุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญจํ านวน 13 คนแลว 
อาจารยปราโมทยก็แสดงสปริตทางการเมืองดวยการประกาศลงนามยอนหลัง กรณีทํ านองเดียวกับ
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อาจารยปราโมทยเขาใจวายังมีอีก เพราะในรายชื่อ 100  คนนั้น  บางคนเปนผูที่ผมติดตอขอลายเซ็น
ดวยตนเอง  แตไดรับการปฏิเสธ  ผมจึงรูสึกฉงนฉงายที่เห็นชื่อปรากฏในกลุมผูเรียกรองรัฐธรรมนูญ 
100 คนในเวลาตอมา

           ผมเขียนบันทึกนี้เพื่อใหขอมูลสํ าหรับการเขียนประวัติศาสตรการเมืองเดือนตุลาคม 
2516 ในไมชา หอง ศ.427 จะมลายหายไปพรอมๆ กับอาการชราภาพของตึกคณะเศรษฐศาสตรหองนี้
อยูในซอกซอยเล็กๆสุดตึกคณะเศรษฐศาสตร ชั้น 4 ดานริมแมนํ้ าเจาพระยา ซอกซอยดังกลาวนี้  
ซึง่เปนทีท่ีผ่มนัง่ท ํางานดวย ประกอบดวยหองทํ างาน 3 หอง อันไดแก หอง ศ.425  ศ.426 และ ศ.427 
ที่นี่เคยเปนศูนยกลางขนาดยอมของกิจกรรมทางการเมือง ดวยเหตุที่เลขาธิการสภาอาจารย
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรในชวงระหวางป 2516-2519 มีหองทํ างานอยูในซอกซอยนี้ แตแลว 
ความซบเซาก็มาเยือนเมื่อกาวเขาสู ยุครัฐบาลนายธานินทร กรัยวิเชียร ความคึกคักของตึก 
คณะเศรษฐศาสตรพลอยลดนอยถอยลงดวย เพื่อนรวมงานของผมแตกกระสานซานเซ็นไปอยู 
ตางประเทศ ผูคนที่นั่งทํ างานจนเย็นคํ่ า หรือเขามาทํ างานในวันสุดสัปดาห ลดจํ านวนลงอยางเห็น 
ไดชัด ประกอบกับผู บริหารมหาวิทยาลัยเขมงวดเรื่องการใชตึกอาคาร นโยบายการใชตึก 
คณะเศรษฐศาสตรอยางเสรีถูกละทิ้งไป และยากที่จะร้ือฟนกลับคืนมา

           ชีวิตและชะตากรรมของตึกใดยอมถูกกํ าหนดโดยชีวิตและชะตากรรมของผูคนในตึก
นัน้
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ฟนความหลังวิกฤติการณพฤษภาคม 25354

           เหตุการณพฤษภาคม 2535 เพิ่งจะผานไปเพียงสองขวบป แตนาประหลาดนัก 
ทีก่ระแสประชาธิปไตยกลับตกตํ่ าอยางนาใจหาย
           เหตใุดจึงเปนเชนนี้ ?
           วกิฤตกิารณพฤษภาคม 2535 เกิดจากความขัดแยงดานวัฒนธรรมการเมืองระหวาง
วฒันธรรมอ ํานาจนิยมกับวัฒนธรรมประชาธิปไตย แตวิกฤติการณดังกลาวหาไดยุติลงดวยชัยชนะของ
กระแสประชาธิปไตยไม ผูคนจํ านวนไมนอยประเมินกระแสประชาธิปไตยสูงกวาความเปนจริง เมื่อ 
เหตกุารณคลี่คลายลงตามลํ าดับ จึงเริ่มประจักษวา กระแสประชาธิปไตยมิไดสูงดังที่ประเมินไวแตตน
           แมวาความขัดแยงดานวัฒนธรรมการเมืองเปนความขัดแยงหลักในวิกฤติการณ
พฤษภาคม 2535 แตก็มีความขัดแยงดานอื่น ๆ ที่เปนองคประกอบของวิกฤติการณดังกลาว โดย
เฉพาะอยางยิง่ความขัดแยงในหมูชนชั้นปกครองและความขัดแยงกับกระแสโลกานุวัตร
           การรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 เปนปฏิบัติการที่ขัดตอกระแสโลกานุวัตร  
ภายหลงัการพงัทลายกํ าแพงเบอรลินและการลมสลายของอาณาจักรโซเวียตนับต้ังแตป 2532 เปนตน
มา ดุลยภาพในสังคมโลกแปรเปลี่ยนไป จนตองมีการจัดระเบียบโลกขึ้นใหม พื้นฐานสํ าคัญประการ
หนึง่ของระเบียบใหมของโลกก็คือ การปกครองระบอบประชาธิปไตยและการยอมรับสิทธิและเสรีภาพ
ข้ันพื้นฐานของประชาชน กระบวนการโลกานุวัตรไดผลักดันใหกระแสประชาธิปไตยกลายเปนกระแส
โลก แมแตสหภาพโซเวียตและยุโรปตะวนัออกยังตองตามกระแสนี้ แตผูนํ าฝายทหารในคณะ รสช. 
กลบัน ําสยามรัฐนาวาทวนกระแสโลกานุวัตร
           แมวาผูนํ า รสช. ไดพยายามลดทอนผลกระทบทางการเมืองระหวางประเทศ ดวยการ
เชดิรัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ ข้ึนบริหารประเทศ แตรัฐบาลดังกลาวก็ตองเผชิญปญหาอันเกิดจาก
การไมยอมรับของชุมชนระหวางประเทศอยูเกือบตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งจากสหรัฐอเมริกาและ
ประชาคมยุโรป ยิ่งมีการตรากฎหมายลิดรอนสิทธิแรงงานของพนักงานรัฐวิสาหกิจดวยแลว สถานะ
ของรัฐบาลไทยในสังคมโลกก็ยิ่งตกตํ่ าลงไปอีก

                                                          
4 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 20 พฤษภาคม 2537
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           ในขณะที่ผูนํ า รสช. นํ าสยามรัฐนาวาทวนกระแสโลกในดานการเมืองการปกครอง  
รัฐบาลนายอานันท ปนยารชนุ กลบัคัดหางเสือตามกระแสเศรษฐกิจโลก ดวยการเรงเครื่องสูแนวทาง
เศรษฐกจิเสร ี การปรับเปลี่ยนนโยบายเศรษฐกิจปรากฏอยางชัดเจนทั้งดานการผลิต การคา และการ
เงิน ยุทธศาสตรการพัฒนาสยามประเทศตลอดระยะเวลาดังกลาวนี้ จึงเปนไปตามแบบจํ าลอง 
เติง้เสี่ยวผิง กลาวคือ เปนยทุธศาสตรทีย่ดึหลัก `เผด็จการทางการเมืองเสรีนิยมทางเศรษฐกิจ'
           แทที่จริงแลว ผูนํ า รสช. ไมมแีนวความคิดที่ชัดเจนเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจ และ 
มิไดเห็นดีเห็นงามกับนโยบายเศรษฐกิจเสรีของรัฐบาลอานันท หากแตไมมีความสันทัดจัดเจน จึงมิ
อาจทดัทานหรือคัดงางนโยบายของรัฐบาลอานันทได ในเมื่อผูนํ า รสช. จํ าเปนตองอาศัยเกียรติภูมิของ
บุคคลในรัฐบาลอานันทค้ํ าจุนความชอบธรรมในการธํ ารงฐานอํ านาจ โดยที่ระมัดระวังที่จะไมแสดง
ภาพการฉอฉลอํ านาจตอสาธารณชน รัฐบาลอานันทแมจะมีภูมิหลังเปนรัฐบาลเทคโนแครต แตก็มี 
สายสัมพันธอันแนนแฟนกับองคกรโลกบาลดังเชนธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ 
และกับกลุมทุนขนาดใหญทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ในขณะเดียวกันรัฐบาลอานันท 
กต็ระหนกัดถีงึอ ํานาจตอรองที่จะผลักดันนโยบายไดในระดับหนึ่ง ดวยเหตุนี้เองจึงมีการปูพื้นฐานของ
การด ําเนินนโยบายเศรษฐกิจเสรีอยางตอเนื่อง
           ผูนํ า รสช. ยงัคงตองการใหรัฐบาลแทรกแซงกิจกรรมทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอยาง
ยิง่การควบคมุราคา ภายหลังการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ประธานสภา รสช. พยายาม  
`ส่ังการ' ใหพอคาลดราคาสินคาหลายครั้ง หากราคาสินคาขึ้นลงตามอํ านาจปากกระบอกปน  
การบริหารนโยบายการรักษาเสถียรภาพของราคาคงเปนเรื่องงาย เพราะเพียงแตสะสมและใชอาวุธ 
ราคาก็จะขึ้นลงตามที่ตองการได แมการใชอาวุธจะมีผลตอราคาอยูบาง แตก็หาใชผลที่ยั่งยืนไม  
เพราะในที่สุดแลว ราคาจะกลับคืนสูระดับธรรมชาติตามสภาพการณในตลาด
           ความขัดแยงในการดํ าเนินนโยบายเศรษฐกิจระหวางผูนํ า รสช. กับรัฐบาลอานันท
คอยๆปรากฏสูสาธารณชนทีละเล็กทีละนอย จนในที่สุดกลายเปนความขัดแยงที่เปดเผย การดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกจิเสรี ผนวกกับการปรับเปลี่ยนใหกระบวนการกํ าหนดนโยบายมีความโปรงใสมากขึ้น 
เปนอุปสรรคตอการแสวงหาสวนเกินทางเศรษฐกิจ ผูประกอบการที่สูญเสียประโยชนจากการดํ าเนิน
นโยบายเศรษฐกิจเสรีตางวิ่งเตนเขาหาผูนํ า รสช. และมีความพยายามที่จะลมนโยบายดังกลาวนี้  
คณะที่ปรึกษาดานเศรษฐกิจของสภา รสช. ท ําหนาที่เปนหัวหอกในการคัดคานนโยบายเศรษฐกิจของ
รัฐบาลอานันท รวมทั้งการคัดงางนโยบายการปฏิรูประบบภาษีทางออม จากการเก็บภาษีการคามา
เปนการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มดวย
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           ความขัดแยงระหวางผูนํ า รสช. กับรัฐบาลอานันทปรากฏอยางแจมชัดในกรณีการ 
จดัสรรสมัปทานโทรศัพท 3 ลานเลขหมายแกกลุมเจริญโภคภัณฑ  ผูนํ า รสช. บางคนยืนอยูขางเดียว
กับกลุมเจริญโภคภัณฑ โดยพยายามผลักดันใหรัฐบาลอานันทจัดสรรสัมปทานโดยเร็ว ในขณะที่ 
รัฐบาลอานันทตองการรีดสวนเกินทางเศรษฐกิจคืนจากกลุมเจริญโภคภัณฑเทาที่จะทํ าได แตความ 
ขัดแยงที่รุนแรงยิ่งกวาเกิดขึ้นเมื่อผูนํ า รสช. ไมสามารถกดดันใหรัฐบาลอานันทจัดสรรงบประมาณ 
การซือ้อาวธุตามที่ตองการได ซึ่งเกือบเปนชนวนใหมีการลมรัฐบาลดังกลาว
           ความขัดแยงเหลานี้มีสวนกัดกรอนความชอบธรรมของผูนํ า รสช. ใหเสื่อมทรามลง
ตามลํ าดับ มิไยตองกลาวถึงความไมชอบธรรมในการไดมาซึ่งอํ านาจดวยการรัฐประหารตั้งแตตน  
ในขณะที่ผูนํ า รสช. ฉายภาพความเลวรายของรัฐบาลชาติชาย  แตในทันทีที่มีการจัดตั้งสภา รสช. ก็
อาศัยอํ านาจจากปากกระบอกปนในการกํ าหนดเงินเดือนใหตนเอง หากการรัฐประหารเดือน
กมุภาพันธ 2534 เกิดจากความรักชาติ  ผูนํ า รสช. คงอธบิายไดยากวา เหตุไฉนความรักชาติจึงตองมี
ผลตอบแทนเปนตัวเงินเพิ่มเติม
           กระบวนการทํ าลายผูนํ า รสช. เร่ิมตนขึ้นในทันทีที่ยึดอํ านาจรัฐได มิใชดวยนํ้ ามือของ
ผูอ่ืน หากแตดวยนํ้ ามือของตนเอง คํ าถามเกี่ยวกับความชอบธรรมหลายตอหลายคํ าถามผุดขึ้นเปน
ระลอกๆ โดยที่ไมมีคํ าตอบอันชัดเจน คํ าถามเหลานี้มีอาทิเชน เหตุใดกรรมการสภา รสช. จึงตองมีเงิน
ประจํ าตํ าแหนง ? เหตุใหผูนํ า รสช. จงึเลือกยืนขางกลุมเจริญโภคภัณฑในกรณีการจัดสรรสัมปทาน
โทรศัพท ? เหตุใดผูนํ า รสช. จงึตองการซื้ออาวุธเพิ่มข้ึน ทั้งๆที่ความจํ าเปนในการสะสมอาวุธหลังยุค
สงครามเย็นลดทอนลงไปเปนอันมาก ?
           การโยกยายตํ าแหนงในกองทัพภายใตระบบอุปถัมภปรากฏอยางแพรหลาย จนดู
เสมอืนหนึง่วามีการสืบทอดอํ านาจภายในกลุม 0143 และผูใกลชิดไปไดอีกนานนับสิบป แตอิทธิพล
ของกลุม 0143 มไิดจํ ากัดเฉพาะกองทัพเทานั้น หากยังแผอํ านาจไปสูกรมตํ ารวจและหนวยราชการ
อ่ืนๆ อีกดวย บรรดาขาราชการชั้นผูใหญที่ตองการความกาวหนาในตํ าแหนงการงานหลายตอหลาย
คนเลือกเขาไปสวามิภักดิ์ตอผูนํ า รสช. หนงัสอืพมิพพากันรายงานขาวการโยกยายตํ าแหนงในกองทัพ
และระบบราชการนอกกองทัพในทํ านองที่มีการเลนพรรคเลนพวกอยางโจงแจง โดยที่  ผูนํ า รสช. ไม
เคยใหสัมภาษณปฏิเสธรายงานขาวลักษณะนี้
           การสืบทอดอํ านาจในกองทัพและการใชอํ านาจแทรกแซงการแตงตั้งขาราชการนอก
กองทัพ สรางภาพลักษณอันไมเปนมงคลแกผูนํ า รสช. และมสีวนทํ าลายฐานอํ านาจของคนกลุมนี้ 
นายทหารทีถ่กูโยกยายออกนอกเสนทาง เนื่องจากมิไดอยูในระบบอุปถัมภของผูนํ า รสช. ก็ดี และ 
ขาราชการชั้นผูใหญที่พลาดตํ าแหนงเนื่องจากการแทรกแซงของผูนํ า รสช. กดี็ นับวันมีแตจะเพิ่มข้ึน 
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ซึง่มนียัส ําคัญวา ฝายตรงกันขามกับ รสช. เตบิใหญตามกาลเวลา โดยที่อํ านาจทํ าให  ผูนํ า รสช. มอง
ไมเห็นความเปนจริงดังกลาวนี้
           จริงอยู กลุมพลังประชาธิปไตยมีบทบาทสํ าคัญในการคัดคานรางรัฐธรรมนูญฉบับป 
2534 ทีไ่มเปนประชาธิปไตย และความขัดแยงสวนบุคคลระหวางพลตรีจํ าลอง ศรีเมือง กับบุคคล
สํ าคัญในกลุม จปร.5 มีสวนนํ ามาซึ่งวิกฤติการณพฤษภาคม 2535 แตการสิ้นอํ านาจของรัฐบาล 
สุจนิดาในเวลาอันรวดเร็ว เปนผลจากกระบวนการทํ าลายตนเองของผูนํ า รสช.ต้ังแตตน โดยที่กระบวน
การนี้จบฉากสุดทายลงเมื่อมีการผลักดันรัฐธรรมนูญที่มีลักษณะสืบทอดอํ านาจ และการ `เสียสัตย
เพือ่ชาติ' ของพลเอกสุจินดา คราประยูร
           ผูคนที่ทะลักสูถนนราชดํ าเนินในเดือนพฤษภาคม 2535 และผูที่คัดคานรัฐบาล 
สุจนิดาอยูในบาน มิอาจนับเนื่องเปนกลุมพลังประชาธิปไตยไดทั้งหมด บางสวนของผูคัดคานเปนผูที่มิ
อาจทนตออหังการแหงอํ านาจของผูนํ า รสช.ได บางสวนเปนผูที่มองเห็นความไมชอบธรรมและความ
ไมชอบมาพากลตลอดระยะเวลาที่คณะ รสช.เรืองอํ านาจ  ยิ่งรัฐมนตรีรวมรัฐบาลสุจินดาจํ านวนเกือบ
คร่ึงหนึ่งมาจากรัฐบาลชาติชายดวยแลว คณะ รสช.ก็มีอันตองรอวันปดมานการเมือง เพราะมิอาจ
อธิบายตอราษฎรไดวา เหตุใดรัฐบาลสุจินดาจึงผสมพันธุกับรัฐมนตรีจากรัฐบาลชาติชาย ในเมื่อ 
คณะ รสช.ประณามการฉอฉลอํ านาจของรัฐบาลนั้น มิหนํ าซํ้ ารัฐมนตรีรวมรัฐบาลสุจินดาหลายคนยัง
ตองคดี `ความรํ่ ารวยอันผิดปกติ' ซึ่งคณะ รสช. เปนผูกลาวหาเอง
           การยึดกุมอํ านาจรัฐของรัฐบาลสุจินดามีสวนสรางสภาวะความไมแนนอนทาง
เศรษฐกจิข้ึน ผูประกอบการจํ านวนมากเริ่มไมแนใจวา สยามรัฐนาวาจะยังคงเดินตอไปในเสนทางทุน
นิยมเสรีหรือจะหันกลับไปสูระบบทุนนิยมอภิสิทธิ์ การแทรกแซงโดยออมของรัฐบาลอเมริกัน  
จนนายณรงค วงศวรรณ มอิาจด ํารงตํ าแหนงนายกรัฐมนตรี เนื่องจากตกอยูใน `กับดักยาเสพติด' ก็ดี 
และการที่ชนชั้นกลางจํ านวนมากรวมตอตานรัฐบาลสุจินดาก็ดี ลวนแลวแตสะทอนใหเห็นถึงความ 
ไมแนใจตอสภาวะความไมแนนอนทางเศรษฐกิจที่กํ าลังเกิดขึ้น ผูคนที่เคยไดประโยชนจากกระบวน
การโลกานุวัตรเร่ิมไมแนใจวาจะยังคงไดรับประโยชนตอไป ขณะเดียวกัน ความกาวหนาของ
เทคโนโลยสีารสนเทศ ซึ่งเปนจักรกลสํ าคัญของกระบวนการโลกานุวัตร มีสวนแพรภาพอันอัปลักษณ
ของวกิฤตกิารณพฤษภาคม 2535 ไปทั่วโลก จนมีเสียงประณามมาจากนานาอารยประเทศ
           วิกฤติการณพฤษภาคม 2535 อันยุติลงดวยการสิ้นอํ านาจชั่วขณะของคณะ รสช.  
มิใชชัยชนะของกลุมพลังประชาธิปไตย หากแตเปนผลจากกระบวนการทํ าลายตนเองของผูนํ า รสช. 
นัน้เอง
           อํ านาจนัน้มีเสนห แตผูลุมหลงอํ านาจมักมีอันเปนไป
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รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาสํ าหรับสังคมไทย
ในทศวรรษ 25405

         ใครๆกรู็วา ผมเปน "นักเรียนนอก" เพราะผมมิใชสัตวเดรัจฉานที่ตองอยูในคอก  แตผม
มิไดเปนเพียงนักเรียนนอกคอกเทานั้น หากยังมีโอกาสไปเรียนเมืองนอกจริงๆดวย แมผมจะอยู 
เมืองนอกไมนาน แตผมก็อดดัดจริตติดนิสัยฝร่ังมิได ผมจึงเรียกรัฐธรรมนูญฉบับที่ร างโดย 
คณะกรรมการที่มีนายมีชัย ฤชุพันธุเปนประธานวา "รัฐธรรมนูญฉบับฤชุพันธุ" และเรียกฉบับที่ 
คณะกรรมาธิการสภานิติบัญญัติแหงชาติแปรญัตติวา "รัฐธรรมนูญฉบับโกศิน" ตามชื่อนายโอสถ  
โกศนิ ผูเปนประธาน เพราะผมเห็นกฎหมายเมืองฝรั่งนิยมตั้งสามัญนามตามชื่อสมาชิกรัฐสภาผูริเร่ิม
หรือผูเสนอกฎหมายนั้น เพื่อเปนเกียรติประวัติ

         สัปดาหกอนหนานี้ มีนักศึกษาสํ านักทาพระจันทรถามความเห็นผมวา ระหวาง 
รัฐธรรมนญูฉบับฤชุพันธุกับรัฐธรรมนญูฉบับโกศนิ  ผมชอบรัฐธรรมนญูฉบบัไหน ผมตอบโดยไมลังเล
วา ผมชอบรัฐธรรมนูญฉบับโกศนิ ผมมคีวามเห็นเฉพาะตัวของผมวา รัฐธรรมนญูเปนสิ่งสูงสง คนไทย
บางคนกราบไหวรัฐธรรมนญูมาแลวตัง้แตยุคพระยาพหลพลพยุหเสนา แตดังเปนที่ทราบกันดีวา บัดนี้     
เมืองไทยมีถนนฤชุพันธุแลว จึงมิควรที่จะประกาศใชรัฐธรรมนูญฉบับฤชุพันธุ เพราะจะมีชื่อซํ้ ากับ 
ชือ่ถนน ซึง่เปนสิ่งกอสรางที่ตองถูกเหยียบยํ่ าโดยมนุษยและสัตว

         ผมมีความรูสึกชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับโกศินอยางสุดซึ้ง จนอดสงสัยมิไดวา เหตุใด 
ผู คนจํ านวนมากจึงพากันโจมตีรัฐธรรมนูญฉบับนี้ว าเปนเผด็จการ บางคนถึงกับไปรวมชุมนุม 
ที่สนามหลวงเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 เพื่อกนดาผูรางและผูอยูเบื้องหนาเบื้องหลังการราง 
รัฐธรรมนญูฉบบันี ้หนงัสอืพมิพทุกฉบับพากันรายงานขาวนี้ บางก็อางวามีผูเขารวมชุมนุม 50,000 คน 

                                                          
5 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 29 พฤศจิกายน 2534
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บาง  กว็า 70,000 คน บางฉบับก็พาดหัววา คนรวมแสน ทั้งๆที่หนวยราบการบางหนวยรายงานวา 
มีผูเขารวมชุมนุมเพียง 3,000 คน แตถึงจะมีผูรวมชุมนุมเรือนแสน ก็ยังไมถึง 1% ของจํ านวน  
ประชากรทัง้ประเทศ ผมจึงเห็นวา เราไมควรฟงเสียงนกเสียงกา ผมเห็นพองตองกับขุนศึกไทย บางคน
ในประเดน็นี ้ และผมหวังเปนอยางยิ่งวา ดวยโลกทัศนเชนนี้ ผมคงไดรับแตงตั้งเปนวุฒิสมาชิกกับใคร
อ่ืนเขาบาง ผมอยากจะเปนอยางสานนท สายสวาง บุญชนะ อัตถากร  โอสถ โกศิน พิชัย วาศนาสง  
และธรรมนญู  ลัดพล ี ผูหลักผูใหญสอนผมมานานแลววา "เดินตามหลังผูใหญ หมาไมกัด" ยกเวน
แตวาหมาจะมาขางหลัง

         ถึงผมจะชื่นชมรัฐธรรมนูญฉบับโกศิน แตผมก็ยังเห็นวา รัฐธรรมนญูฉบับนี้ไปไมถึง   
ดวงดาว ไหนๆจะรางรัฐธรรมนญูกนัทัง้ท ี กค็วรจะรางกันอยางสุดๆจะรางกันชนิดตอบแทน บุญคุณ
ทหารและเอาใจพลังประชาธิปไตยพรอมๆกัน อยางรัฐธรรมนญูฉบบัฤชุพันธุหาควรทํ าไม รัฐธรรมนูญ 
ฉบับโกศนิท ําทาดีในตอนตน เพราะเปนรัฐธรรมนญูทีเ่ชิดชูฝายธรรมะ (คือ พลังอํ ามาตยาธิปไตย) และ
กดขี่อธรรม(คือ พลังประชาธิปไตย) แตแลวผูรางรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็พายแพอธรรม ตองขอแก 
บทเฉพาะกาลกลางที่ประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2534 จนสรางความ
งนุงงและสบัสนแกผมอยางยิ่ง ทั้งบิดามารดาและครูบาอาจารยตางสอนผมมาแตออนแตออกวา ธรรม
ยอมชนะอธรรม ผมจึงไมแนใจวา ใครกันแนที่เปนฝายธรรม และใครกันแนที่เปนฝายอธรรม

         เมื่อมีรัฐธรรมนญูฉบับฤชุพันธุและรัฐธรรมนญูฉบับโกศนิได  เหตุไฉนจึงมีรัฐธรรมนูญ 
ฉบับธนะพรพนัธุไมได หากผมเปนประธานคณะกรรมการรางรัฐธรรมนญู ผมจักตองรางรัฐธรรมนูญ 
ชนดิทีเ่กือ้กลูสันตสุิขในสังคมไทยในอนาคต  สังคมไทยในทศวรรษ 2540 ที่จะถึงนี้คงกลายสภาพเปน
สังคมอตุสาหกรรม (NIC)  ไปแลว  จารีตวฒันธรรมและขนบธรรมเนียมตาง ๆ ตองปรับเปลี่ยนไปตาม
การเปลี่ยนแปลงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ การรับเทคโนโลยีสมัยใหมเปนไปอยางรวดเร็ว  
โดยเฉพาะอยางยิ่งเทคโนโลยีดานอีเล็คโทรนิกสและดานชีวภาพ รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาสํ าหรับ
สังคมไทยในอนาคตตามทัศนะของผมแตกตางจากรัฐธรรมนูญฉบับอ่ืนๆอยางนอย 3 ดาน ไดแก  
ดานสทิธแิละเสรีภาพของประชาชน ดานการแบงแยกอํ านาจอธิปไตยและดานรัฐสภา

         ในดานสิทธิและเสรีภาพของประชาชน ผมเห็นวา เราควรยึดหลักปฏิญญาสากล 
วาดวยสิทธิมนษุยชนขององคการสหประชาชาติ แตสํ าหรับสังคมไทย ควรจะเพิ่มเติมอีก 2 ขอ คือ 
สิทธ ิ และเสรภีาพในการเปนคนจน และสิทธิและเสรีภาพในการเปนโรคเอดส สังคมไทยในทศวรรษ 
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2540 จะเปนสงัคมทีค่นจนมีศักดิ์ศรีอยางยิ่ง จํ านวนครัวเรือนที่ยากจนซึ่งอยูระหวางรอยละ 25-35 
ของจ ํานวนครวัเรือนทั้งประเทศตลอดชวงเวลา 3 ทศวรรษแรกที่ใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมจะ
เพิม่ข้ึนปรูดปราดเปนรอยละ 50 จํ านวนโครงการสงเคราะหคนจน ซึ่งเดิมมีเพียงระดับรอยโครงการ
เพิม่เปนระดบัพันโครงการ คนจนจึงมีศักดิ์ศรีและไดรับการเอาอกเอาใจจากรัฐบาลเปนพิเศษ จนคน
จนทุกคนสามารถยืดอกกลาวถึงฐานะทางเศรษฐกิจของตนอยางเต็มภาคภูมิ ตรงกันขามกับเศรษฐีที่
ตองหลบหนาและมกิลากลาวถึงฐานะทางเศรษฐกิจของตนตอหนาสาธารณชน สังคมไทยในทศวรรษ 
2540 จึงเปนสังคมที่ใครๆพากันแยงกันเปนคนจน แมแตคุณชาตรี โสภณพนิช และคุณธารินทร 
นมิมานเหมนิท  กอ็ยากจะเปนคนจน แตอนิจจา คนเหลานี้ไมสามารถเปนคนจนได เพราะสิทธิและ 
เสรีภาพในการเปนคนจนในสังคมไทยมีอยูอยางไม เสมอภาค รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาจักตองให
หลักประกันในเรื่องนี้เปนพิเศษ ในกรณีทํ านองเดียวกับกรณีคนจน จํ านวนผูปวยและจํ านวนผูติด 
เชือ้โรคเอดสในทศวรรษ 2540 คงจะเพิ่มเปนรอยละ 30 ของจํ านวนประชากรทั้งประเทศ ผูปวยและ 
ผู ติดเชื้อโรคเอดสไดรับการปรนเปรอทั้งจากหนวยราชการและองคกรพัฒนาเอกชน (NGOs)  
ทั้งภายในและภายนอกประเทศ การปรนเปรอนี้ยิ่งกวาที่คนจนไดรับเสียอีก จนมีผูคนจํ านวนมาก
ปลอมแปลงเอกสารและใบรับรองแพทย เพื่อขอรับบริการและสวัสดิการของรัฐในฐานะผูปวยหรือผูติด
เชือ้โรคเอดส ใบรับรองการเปนโรคเอดสกลายเปนเอกสารที่มีคาทางเศรษฐกิจ แพทยจํ านวนมากเลิก
รักษาคนไข โดยหันมาหารายไดจากการออกใบรับรองการเปนโรคเอดสแทน เหตุที่เปนเชนนี้ ก็เพราะ
โรคเอดสมิไดมีการกระจายระหวางภูมิภาคอยางเสมอภาค โดยกระจุกอยู ในอุตสาหกรรมการ 
ทองเที่ยว และกระจุกอยูในกรุงเทพฯ และเมืองใหญๆเทานั้น สิทธิและเสรีภาพในการเปนโรคเอดส 
จึงสมควรไดรับการเอาใจใสจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม ยิ่งถาตองการใหสังคมเศรษฐกิจไทยกาว
กระโดดจากการเปน NICs ไปเปนประเทศอุตสาหกรรมอยางเต็มตัว (HICs) ก็จะตองเรงใหหลัก
ประกนัเรือ่งสทิธแิละเสรีภาพของปวงชนในการเปนโรคเอดส เพราะถึงเวลานั้น ธนาคารโลกคงกํ าหนด
ใหสัดสวนจ ํานวนประชากรที่เปนโรคเอดสเปนดัชนีตัวหนึ่งที่แสดงถึงความเปนฮิกส (Highly Industria-  
lized Countries) รัฐบาลอาจตองชูคํ าขวัญ "เรงเปนเอดสเพื่อการเปนฮิกส" มิฉะนั้น เวียดนามอาจ 
ไลกวดเราทันในทางเศรษฐกิจ

         ในดานอํ านาจอธิปไตย สังคมไทยถูกนักรัฐศาสตรหลอกมาเปนเวลาชานานใหเชื่อ
เร่ืองการแบงแยกระหวางอํ านาจนิติบัญญัติ อํ านาจบริหาร และอํ านาจตุลาการ ทั้งๆที่การแบงแยก
อํ านาจเปนเรื่องผิดธรรมชาติมนุษย ผมไมเคยเห็นผูมีอํ านาจคนใดแบงปนอํ านาจใหผูอ่ืนดวยความ
สมคัรใจ การแบงปนอํ านาจมักจะเกิดจากภาวะจํ ายอมทั้งสิ้น นอกจากนี้ ประเด็นเรื่องการแบงแยก
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อํ านาจนีย้งัสรางปญหาความขัดแยงอยางรุนแรง จนกอใหเกิดปญหาสุขภาพจิตชนิดที่เยียวยามิไดอีก
ดวย เร่ืองนี้คุณประภาศน อวยชัย  และคุณประมาณ ซนัซือ่  ตองเห็นดวยกับผมแนๆ ผมจึงมีความเห็น
วา รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาจักตองรอยประสานอํ านาจนิติบัญญัติ อํ านาจ บริหาร และอํ านาจ 
ตุลาการเขาดวยกัน หาควรแบงแยกอํ านาจออกจากกันไม ขอเสนอที่เปนรูปธรรมของผมก็คือ  
รัฐธรรมนูญจักตองใหสภาผู แทนราษฎรมีอํ านาจแตงตั้งคณะกรรมการตุลาการ ใหอํ านาจ 
คณะกรรมการตุลาการแตงตั้งนายกรัฐมนตรี และใหอํ านาจคณะรัฐมนตรีแตงตั้งประธานรัฐสภา 
ดวยการรอยรัดอ ํานาจทั้งสามเขาดวยกันเชนนี้  ความขัดแยงระหวางอํ านาจทั้งสามก็จะหมดไป

         ในดานรัฐสภา รัฐสภาควรจะประกอบดวยสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภาในฐานะ 
นักเศรษฐศาสตร ผมมีความเห็นวา กระบวนการทางการเมืองตามรัฐธรรมนญูควรจะเปนกระบวนการ
ทีเ่สยีตนทนุตํ ่าสุด (Cost minimization) ในรอบ 60 ปเศษที่ผานมา สังคมไทยตองสูญเสียทรัพยากร
ทางการเงนิและทรพัยากรดานอื่นๆเปนจํ านวนมากไปกับกระบวนการทางการเมือง ในทศวรรษ 2540 
การขาดแคลนทรัพยากรจะกลายเปนปญหารุนแรงมากยิ่งขึ้น รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาไมเพียงแต 
จะตองหาทางลดตนทุนของกระบวนการทางการเมืองเทานั้น หากยังควรที่จะหาประโยชนจากความ
กาวหนาดานเทคโนโลยีอีกดวย ผมจึงมีความเห็นวา สภาผูแทนราษฎรควรจะมีสมาชิกเพียงคนเดียว 
โดยใหราษฎรทั้งประเทศเปนผูเลือกตั้ง การมี ส.ส.มากๆกอใหเกิดสภาพการณที่เรียกวา "มากหมอ 
มากความ" แตผูมีสิทธิเลือกตั้งไมควรจํ ากัดเฉพาะมนุษย หากควรให mankeys มสิีทธิดวย ดังเปนที่
ทราบกันดีวา เทคโนโลยีชีวภาพในชวงทศวรรษทีผ่านมานี้กาวหนาไปเปนอันมาก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ในดานพันธุวิศวกรรมศาสตร (genetic engineering) นักวิทยาศาสตรประสบความสํ าเร็จในการ 
ตัดตอยนีระหวางพืชและสัตวตางๆ  ในปจจุบันเรามีพืชผักที่เรียกวา pomato อันเปนผลจากการตัดตอ
ยนีระหวาง potato (มันฝร่ัง) กับ tomato (มะเขือเทศ) แมในปจจุบันนักวิทยาศาสตรจะยังตอตานการ
ตัดตอยนีมนุษย แตแรงตอตานนี้จะหมดไปในทศวรรษ 2540 โลกจึงมี mankeys อันเปนผลจากการ
ตัดตอยนีระหวาง man (มนุษย) กับ monkey (วานร) นักวิทยาศาสตรสามารถเลือกสรรยีนที่ดีของ
มนุษยผสมกับยีนที่ดีของวานรได mankeys ที่ไดจากกระบวนการตัดตอยีนดังกลาวนี้มีความ 
ชาญฉลาด ลุมลึก สุขุมรอบคอบ และมีคุณธรรมมากกวามนุษยโดยทั่วไป เผาพันธุมนุษยจะคอยๆลด
จ ํานวนลง โดยที่  mankeys จะคอย ๆ เพิ่มจํ านวนมากขึ้น  ในทศวรรษ 2540 mankeys ยงัคงเปนชน 
กลุมนอยในสังคมไทย แตรัฐธรรมนญูทีพ่งึปรารถนาก็ควรที่จะใหสิทธิและเสรีภาพแก mankeys เสมอ
ดวยมนษุย ทั้งนี้เปนที่คาดหมายกันวา พอถึงตนศตวรรษ 2600 mankeys จะเปนชนกลุมใหญของ   
สังคมไทย
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         ดวยเหตุผลทางเศรษฐศาสตร จํ านวนวุฒิสมาชิกควรจะเทากับจํ านวนจังหวัด  
โดยแตละจังหวัดมีวุฒิสมาชิกไดหนึ่งคน รัฐธรรมนูญควรจะมีบทบัญญัติหามมนุษยเปนวุฒิสมาชิก 
เฉพาะหุนยนต (robots) เทานั้นที่มีสิทธิเปนสมาชิกวุฒิสภา ดังเปนที่ทราบกันดีวา ในรอบสองทศวรรษ
ทีผ่านมา วทิยาศาสตรดานอีเล็กทรอนิกสไดรุดหนาไปเปนอันมาก จํ านวนหุนยนตเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 
เพราะตนทุนการผลิตหุนยนตลดลงอยางไมนาเชื่อ อีกทั้งหุนยนตไมตองงอมนุษยในการผลิตหุนยนต 
อีกตอไป เพราะหุนยนตสามารถผลิตหุนยนตดวยกันเองได โรงงานผลิตหุนยนตทุกหนแหงในทศวรรษ 
2540 ไมไดใชแรงงานมนุษยอีกเลย ที่เมืองนาโกยา ประเทศญี่ปุน ประชากรหุนยนตมีมากกวา   
ประชากรมนุษยเสียอีก ในประเทศไทยหุนยนตกระจุกอยูในกรุงเทพฯและบริเวณเมืองชายฝงทะเล 
ตะวันออก ความกาวหนาดานโปรแกรมคอมพิวเตอรทํ าใหหุนยนตสามารถกระทํ าการตางๆไดดีกวา
และเหนอืกวามนษุย ผมศึกษาการเมืองไทยตั้งแตป 2475 เปนตนมา และพบวา วุฒิสมาชิกพยายาม
เลยีนแบบพฤตกิรรมหุนยนต แตทํ าไดไมดีเทา มิหนํ าซํ้ ายังเสียตนทุนสูงอีกดวย ไหนๆจะใชหุนยนตกัน
แลว ก็ควรจะใชหุนยนตของจริงมากกวาหุนยนตจํ าลอง เพราะหุนยนตของจริงไม เพียงแตจะมี 
ประสิทธิภาพเหนือกวามนุษยที่ดัดจริตเปนหุนยนตเทานั้น หากทวายังเสียตนทุนตํ่ ากวาอีกดวย  
แตหุนยนตที่จะเปนวุฒิสมาชิกจักตองไดรับเลือกจากมนุษยและ mankeys ทีม่สิีทธิในการลงคะแนน
เสียงในแตละจังหวัด ในการนี้ รัฐบาลจักตองจัดตั้ง "การหุนยนตแหงประเทศไทย" เพื่อพัฒนา
เทคโนโลยดีานนี ้และเพื่อรับจดทะเบียนหุนยนต หุนยนตที่มิไดจดทะเบียนกับการหุนยนตแหงประเทศ
ไทยจะไมมีสิทธิในการลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกวุฒิสภา

         สมาชิกสภาผู แทนราษฎรและวุฒิสภาจะเปนผู เลือกรัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรี  
รัฐธรรมนูญที่พึงปรารถนาจักตองมีบทบัญญัติหามมนุษยดํ ารงตํ าแหนงทางการเมือง เพราะเผาพันธุ
มนษุยอุดมไปดวยความชั่วและการฉอราษฎรบังหลวง เฉพาะ mankeys เทานั้นที่จะดํ ารงตํ าแหนง 
รัฐมนตรีและนายกรัฐมนตรีได รัฐธรรมนญูควรจะมีบทเฉพาะกาลวา เมื่อใดที่ประชากร mankeys มี
มากกวาประชากรมนุษย จักตองหามมนุษยเปนขาราชการ สังคมไทยก็จะกลายเปนสังคมของ 
mankeys โดย mankeys และเพื่อ mankeys ทัง้นีโ้ดยมหีุนยนตเปนสมองและแรงงาน ศานติสุขก็จะ
เกดิขึน้ การฉอราษฎรบังหลวงจะหมดไป และการซื้อขายเสียงจะกลายเปนเรื่องของโบราณคดี

         จงเรงพัฒนา mankeys และหุนยนตเสียแตบัดนี้



ภาคที่สี่

บุคคล
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                       ปวย อึ๊งภากรณ กับเคมบริดจ1

         ศาสตราจารย ดร.ปวย อ๊ึงภากรณ จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชา 
เศรษฐศาสตร จาก London School of Economics and Politics (LSE) แตผูคนจํ านวนนอยนัก 
ทีท่ราบวา อาจารยปวยเคยนั่งเรียนหนังสือในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ
         เมือ่ผมสํ าเรจ็การศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ก็ประสบโชคยิ่งกวาการถูก 
ลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่ง ดวยการมีโอกาสศึกษาตอยังมหาวิทยาลัยเคมบริดจ ลํ าพังผลการศึกษา
ของผมคงไมสามารถชวยใหเขาศึกษามหาวิทยาลัยดังกลาวนี้ได แตดวยอิทธิฤทธิ์ของจดหมายรับ
รองจากอาจารยปวย และนายฟรานซิส คริปส (Francis Cripps) ผมจึงไปเดินปรออยูในเมืองเคม
บริดจในป 2512
         ในปตอมา ผมเร่ิมไดขาววา อาจารยปวยกํ าลังจะไปเปนศาสตราจารยรับเชิญ  
ณ มหาวิทยาลัยเคมบรดิจ วนัหนึ่งผมไดรับบันทึกสั้นๆ จากทานวา "แวะมา Churchill College  
แตไมพบ"
         อาจารยปวยเดินทางไปอังกฤษในเดือนสิงหาคม 2514 เพื่อสอนหนังสือ 
ในมหาวิทยาลัยเคมบรดิจ ถาความทรงจํ าของผมไมเลวจนเกินไปนัก ผมจํ าไดวาผมไดพบอาจารย
ปวยในเคมบรดิจเปนครั้งแรกในเดือนกันยายน 2514 โดยที่ภาคการศึกษาแรกของมหาวิทยาลัยซึ่ง
มชีื่อเรียกวา  Michaelmas Term เร่ิมตนในเดือนตุลาคม ผมไดข่ีจักรยานเคียงคูไปกับทานเพื่อรับ
ประทานอาจารยกลางวันในการพบกันครั้งแรกนั้น
         อาจารยปวยรูจกัถนนหนทางตางๆ และซอกเล็กซอกนอยในเมืองเคมบริดจดีกวา
ผมมากนกั ซึง่ยงัความประหลาดใจแกผมเปนอันมาก เมื่อทานถามถึงอาจารยเศรษฐศาสตรที่มีชื่อ
เสยีง ดังเชน  Richard Stone, James Meade, Joan Robinson และ Nicholas Kaldor  ผมยังไม
รูสึกเฉลยีวใจ เพราะนักเศรษฐศาสตรที่มีชื่อเสียงเหลานี้ลวนมีผลงานทางวิชาการอันเปนที่รูจักกัน
ทั่วไป
         ในไมชา ผมจึงไดทราบวา เมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและนครลอนดอนถูก
เยอรมนีทิ้งระเบิด นักศึกษามหาวิทยาลัยลอนดอนตองอพยพไปเรียนตามมหาวิทยาลัยหัวเมือง 
                                                          
1 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 5 มีนาคม 2536
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นกัศกึษาจาก London School of Economics and Politics บางสวนขึ้นไปอยูที่มหาวิทยาลัยเคม
บริดจ  ซึ่งรวมทั้งอาจารยปวยดวย ผมจึงถึงบางออวา เหตุใดอาจารยปวยจึงรูจักอาจารยเศรษฐ
ศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนอยางดี อาจารยปวยมีโอกาสใชบริการหองสมุดเศรษฐ
ศาสตรที่ชื่อ Marshall Library (ต้ังตามชื่อ Alfred Marshall) จนคุนเคยเปนอยางดีกับ Mary 
Marshall (ภรรยาของ Alfred Marshall) ซึ่งในเวลานั้นเปนบรรณารักษ
         ในเวลานั้น เคมบรดิจกับ LSE กํ าลังมีวิวาทะทางเศรษฐศาสตรอันเปนผลจาก 
Keynesian Revolution ภาวะเศรษฐกิจตกตํ่ าครั้งใหญในทศวรรษ 1930 สะทอนใหเห็นถึงความ 
ลมเหลวของกลไกตลาดในการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ ซึ่งตามทัศนะของจอหน เมยนารด 
เคนส จ ําตองอาศัยการแทรกแซงของรัฐบาล ระบบเศรษฐกิจจึงจะมีการจางงานเต็มอัตราได แมวา 
LSE จะกอต้ังขึ้นโดยผูที่มีแนวความคิดสังคมนิยมแบบเฟเบีย้น (Fabian Socialism)  โดยเฉพาะ
อยางยิ่งสามีภรรยาที่ชื่อซดินีย และบีทรีส เวบบ (Sidney and Beatrice Webb)  แตสาขาวิชา
เศรษฐศาสตรใน LSE กลับถูกยึดครองโดยนักเศรษฐศาสตรที่เชื่อแนวความคิดของสํ านักคลาสสิก
และนีโอคลาสสิก  ภายใตการอํ านวยการของศาสตราจารยไลออนเนล รอบบินส (Lionel 
Robbins)  LSE ก็เชื่อมสัมพันธกับสํ านักเศรษฐศาสตรออสเตรีย  อยางนอยที่สุดก็มี 
นักเศรษฐศาสตรจากสํ านักออสเตรยี 2 ทานขามไปสอนหนังสือที่ LSE คือ ฟรีดดริก ฟอน ฮาเยก 
(Friedrich von Hayek) และฟรีดดริก ฟอน ไมซิส  (Friedrich von Mises) และมีอิทธิพลทาง
ความคิดอยางสํ าคัญตอผูคนใน LSE
         ในขณะที่สาขาวิชาเศรษฐศาสตรใน  LSE  เคลื่อนไปทาง "ขวา" ทั้ง ๆ ที่ LSE กอ
ต้ังขึ้นโดยผูที่มีแนวความคิดสังคมนิยม แตคณะเศรษฐศาสตรในมหาวิทยาลัยเคมบริดจกลับ
เคลื่อนไปทาง "ซาย" ทั้งๆที่มหาวิทยาลัยเคมบริดจเปนมหาวิทยาลัยของพวกศักดินา ภายหลัง 
Keynesian Revolution อิทธพิลทางความคิดของเปยโร สราฟฟา (Piero Sraffa) ไมเคิล กาเลกซกี้ 
(Michael Kalecki) และโจน โรบินสัน (Joan Robinson)  มีสวนชักนํ าใหคณะเศรษฐศาสตรใน
มหาวิทยาลัยเคมบริดจเคลื่อนไปทาง "ซาย"
         อาจารยปวยศึกษาเศรษฐศาสตรในอังกฤษในชวงที่กํ าลังมีวิวาทะระหวางสํ านัก 
ลอนดอนกับสํ านักเคมบริดจ อาจารยปวยไดรับอิทธิพลของแนวความคิดเสรีนิยมทางเศรษฐ
ศาสตร จากสํ านักลอนดอนอยางมาก และเทาที่ผมเขาใจ อาจารยปวยไมสูไดรับอิทธิพลจาก 
Keynesian Economics มากนัก สวนหนึ่งเปนเพราะวา ผูนํ าของสํ านักลอนดอนปฏิเสธ 
Keynesian Revolution  อยางไรก็ตาม กาลเวลาไดชวยแปรเปลี่ยนความคิดของมนุษย อาจารย
ในสํ านักลอนดอนหลายตอหลายคนเริ่มยอมรับแนวการวิเคราะหของเคนสในเวลาตอมา โดย
เฉพาะอยางยิ่งแอบบา เลอรเนอร (Abba P. Lerner) นิโคลาส คาลดอร (Nicholas Kaldor) และ
แฟรงก ฮาหน (Frank Hahn)  โดยที่สองคนหลังเปนเพื่อนนักศึกษารุนใกลเคียงกับอาจารยปวย
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         ภาระงานสอนของอาจารย ป วยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจในปการศึกษา 
2514/2515-2515/2516 มีไมสูมากนัก ทานรับผิดชอบการสอนในหลักสูตรวิชาการพัฒนา
เศรษฐกจิ ซึง่เปนหลักสูตรระดับ Certificate และ Diploma นักศึกษาในหลักสูตรนี้เกือบทั้งหมด
เปนขาราชการหรือเจาหนาที่โครงการพัฒนาในประเทศโลกที่สาม ผมจํ าไดวา ในปการศึกษา 
2514/2515 อาจารยปวยบรรยายอยูเพียง 2 เร่ือง  เร่ืองแรกวาดวยประสบการณการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศตางๆในอาเซียอาคเนย และเรื่องที่สองวาดวยการบริหารนโยบายการเงิน
การคลงั ระบบการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ มิไดใหความสํ าคัญกับการบรรยายรวม 
หากแตใหความสํ าคัญกับ Tutorial System ซึ่งเปนระบบที่กํ าหนดใหนักศึกษาศึกษาและคนควา
ดวยตนเอง และเขาพบอาจารยประจํ าวิชาทุกสัปดาห  เพื่อถกอภิปรายเรียงความที่เขียน  โดยมี
เพือ่นนกัศกึษาเขารวมถกอภิปรายดวยเพียง 1-2 คน การพัฒนาความรูและความคิดไดมาจากการ
อานหนงัสอืดวยตนเอง และการถกเถียงกับอาจารยประจํ าวิชา ระบบการเรียนการสอนดังกลาวนี้
จึงใชอาจารยเปลือง ผมเขาใจวาอาจารยปวยมีนักศึกษาที่ตองดูแลตามระบบการเรียนการสอน 
ดังกลาวนี้  แตไมทราบจํ านวนแนชัด
         ภาระงานสอนที่มีไมสูมากนัก ทํ าใหอาจารยปวยมีเวลาเขียนหนังสือ งานเขียน
สํ าคญัในชวงเวลาดังกลาวนี้มีอยู 2 เร่ือง  เร่ืองแรกคือ Co-ordination of Monetary Policy, Fiscal 
Policy and Debt Management ซึง่ประมวลหลักการและประสบการณในการบริหารนโยบายการ
รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจตลอดชวงเวลาที่ทานดํ ารงตํ าแหนงผูวาการธนาคารแหงประเทศ
ไทย และเรือ่งที่สองคือ "ขอคิดเรื่องการพัฒนาเอเชียตะวันออกเฉียงใตสํ าหรับ ค.ศ.1980"  ซึ่งมี
ภาคผนวกทีเ่ลือ่งชือ่เร่ือง "ปฏิทินแหงความหวัง - จากครรภถึงเชิงตะกอน"  แตงานเขียนที่กอผล
กระทบทางการเมอืงอนัสูงยิ่งก็คือ  "จดหมายนายเขมเย็นยิ่ง"  และ  "บันทึกประชาธรรมโดยสันติ
วธิี"
         ในระหวางที่สอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ อาจารยปวยสังกัดอยู 
University College  ซึง่ตอมาเปลี่ยนชื่อเปน  Wolfson College ตามชื่อเศรษฐีที่บริจาคเงินให 
มหาวิทยาลัยเคมบรดิจประกอบดวยวิทยาลัยตางๆกวา 20 แหง แตเดิมวิทยาลัยมิใชเปนเพียงที่อยู
อาศยัเทานัน้ หากยงัเปนที่จัดการเรียนการสอนอีกดวย ในยามที่นักศึกษาเลือกเขาวิทยาลัยก็ตอง
หาขอมลูวา มอีาจารยที่มีชื่อเสียงในสาขาวิชาที่ตนตองการศึกษาหรือไม เชน Trinity College มีชื่อ
ดานปรชัญา King's College มีชื่อดานคณิตศาสตร ฯลฯ ตอมาภายหลังจึงมีการจัดตั้งคณะวิชา
ตางๆขึ้น หนาที่การจัดการบรรยายและการวัดผลจึงถายโอนไปสูคณะวิชา แตวิทยาลัยแตละ
วทิยาลยัยงัคงมหีนาที่ในการบริหาร Tutorial System เมื่อมีคณะวิชาขึ้นแลว การวาจางอาจารยจึง
ม ี2 ระบบคอื อาจารยของวิทยาลัยและอาจารยของคณะวิชา ตามปกติอาจารยวิชาเศรษฐศาสตร
ของวทิยาลัยตางๆ ตางก็ตองไปทํ างานใหคณะเศรษฐศาสตร แตอาจมีอาจารยคณะเศรษฐศาสตร
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บางคนที่หาสังกัดวิทยาลัยมิได อาจารยในสังกัดวิทยาลัยถือวาโกและ "เหนือชั้น" กวาอาจารย 
ทีป่ราศจากสังกัด อาจารยปวยมกัจะกลาวดวยความภาคภูมิใจเสมอวา ทานเปนอาจารยในสังกัด 
Wolfson College มใิชอาจารยไรสังกัด
         ในระหวางที่อาจารยปวยสอนหนังสือในมหาวิทยาลัยเคมบริดจนั้น ทานตองกลับ
ไปอยูกบัครอบครัวในนครลอนดอนในชวงสุดสัปดาห  ตอวันจันทรจึงเดินทางขึ้นไปเมืองเคมบริดจ 
เทาที่ผมจํ าได มีอยูนอยครั้งนักที่อาจารยปวยจะใชเวลาชวงสุดสัปดาหในเมืองเคมบริดจ ในหมู 
นักเรียนไทยในเมืองเคมบริดจเวลานั้น เปนที่ทราบดีกันวา อาจารยปวยมีรถยนตใชสัปดาห 
เวนสปัดาห โดยผลัดกันใชกับภรรยาของทาน  ในสัปดาหที่ทานไมมีรถยนตใช เรามักจะเห็นทานขี่
จักรยานไปยังที่ตางๆ ไมวาจะเปนใจกลางเมือง หรือศูนยการบรรยายทางสังคมศาสตรและ 
มนุษยศาสตรที่ Sidgwick Avenue ในเวลานัน้ รถยนตที่เพนพานในทองถนนในเมืองเคมบริดจ 
มไีมมากนัก การสัญจรอาศัยรถจักรยานเปนหลัก
         อาจารยปวยอาศัยอยูในบานพักของ Wolfson College ที ่ Barton Close บาน
หลงันีม้ผูีรวมอาศัยไมนอยกวา 4 คน คนหนึ่งเปนศาสตราจารย ซึ่งผมจํ าชื่อไมไดเสียแลว แตคนที่
อาจารยปวยสนทิสนมดวยเปนนักศึกษาปริญญาเอกวิชาดนตรี ซึ่งอยูหองติดกัน ในยามที่นักเรียน
ไทยพากันไปสังสันทนหรือรวมรับประทานอาหาร ณ บานพักอาจารยปวย ทานมักจะเชิญชวน 
นักศึกษาทานนี้มารวมวงดวย ในเวลานั้นมีนักเรียนไทยในมหาวิทยาลัยเคมบริดจเพียงไมกี่คน  
แตมีนักเรียนทุนหลวง นักเรียนทุนธนาคารแหงประเทศไทย และนักเรียนทุนสวนตัวหลายคนที่
ก ําลงัเตรยีมตวัสอบเขามหาวิทยาลัย บางคนเปนลูกหลานของเพื่อน ซึ่งไดขอใหอาจารยปวยชวย 
ดูแลดวย
         ผมไมทราบแนชัดวา อาจารยปวยมีโอกาสวิสาสะกับนักเศรษฐศาสตรทานใด 
มากเปนพิเศษในระหวางที่อยูในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ  ผูที่อาจารยปวยรูจักและสนิทสนมมา
กอน คือ นิโคลสั คาลดอร เนือ่งจากสํ าเร็จการศึกษาจากสํ านักลอนดอนรุนใกลเคียงกัน แตผูที่ผม
เขาใจวาอาจารยปวยไดสนทนาวิสาสะดวยมากที่สุดกลับเปนนักมานุษยวิทยา ชื่อ สแตนเลย  
ชยัราชา แทมเบียห (Stanley Jeywaraja Tambiah) ซึง่เคยมงีานเขียนเกี่ยวกับเมืองไทยหลายเลม
         ผมร้ือฟนความหลังของอาจารยปวยเกี่ยวกับมหาวิทยาลัยเคมบริดจข้ึนมาเขียน 
เพราะตองการตั้งจิตภาวนาใหอาจารยปวยประสบศานติสุขในโอกาสวันคลายวันเกิดครบ 77 ป 
ในวนัที่ 9 มีนาคม 2536
         สุขสันตวันเกิดครับอาจารย
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บิ๊กสุของผม2

           นับเปนเวลาเกือบ 27 ปแลวที่ผมรูจักบิ๊กสุ แมจนบัดนี้ ผมยังรูสึกอยูเสมอถึง
เกยีรตทิีไ่ดรับจากการที่ไดรูจักทานผูนี้ ชวงเวลา 27 ปที่ผานมานี้เปนชวงที่ผมมีกํ าไรแหงชีวิต

ท ําไมผมจึงไดกํ าไรแหงชีวิต ?  ก็เพราะบิก๊สุเปนคนมีคุณธรรม  คุณธรรมของบิ๊กสุ
อยูที่การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูอ่ืน บ๊ิกสุไมเคยเห็นผูอ่ืนตํ่ าตอยกวาตน และ 
ไมเคยเห็นวา เซลสแมนมคีวามเปนมนุษยนอยกวานายพล ดวยเหตุดังนั้น บ๊ิกสจุึงเห็นอกเห็นใจ
กลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม และเรียกรองใหรัฐชวยเหลือเกื้อกูลกลุมชนเหลานี้ บ๊ิกสมุักจะภาวนา
และแผเมตตาแกประชาชนผูอดอยากหิวโหย และร่ํ ารองใฝหาความเปนธรรมในสังคม

การเคารพศักดิ์ศรีแหงความเปนมนุษยของผูอ่ืนจะบังเกิดขึ้นได ก็ตอเมื่อมนุษย
สามารถสลัดหลุดจากบวงแหงอวิชชาและมิจฉาทิฐิที่รอยรัดออกไปได เงื่อนไขสํ าคัญในการนี้ก็คือ 
มนษุยจกัตองมีสิทธิเสรีภาพ ตลอดชวงแหงชีวิต บ๊ิกสุไดตอสูเพื่อสิทธิและเสรีภาพขั้นพื้นฐานของ
ประชาชนมาอยางตอเนื่อง แมบ๊ิกสุจะไมเคยลงสมัครรับเลือกตั้งเปนสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  
แตบ๊ิกสตุอสูเพือ่สิทธิและเสรีภาพของประชาชนมากกวา ส.ส. เกือบทั้งสภา  กระนั้นก็ตาม  บ๊ิกสุ 
ไมเคยประณามนักการเมืองวาเปนผูมีอาชีพตํ่ าชา บ๊ิกสวุพิากษวิจารณและโจมตีรัฐบาลเผด็จการ
ดวยถอยคํ าอันเผ็ดรอน ไมเพียงแตทหารเผด็จการเทานั้น แมแตพลเรือนเผด็จการดังเชนรัฐบาล
นายธานินทร กรัยวเิชยีร และรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุน บ๊ิกสุก็ไมละเวน

บ๊ิกสไุมเคยยึดถืออํ านาจเปนธรรม หากแตยึดหลัก “ธรรมคืออํ านาจ” บ๊ิกสุที่ผม 
รูจกัไมเคยใชอํ านาจขมขูผูอ่ืน โดยเฉพาะอยางยิ่งผูที่มีความคิดเห็นและอุดมการณแตกตางจากตน 
ผมเคยโตเถียงกับบ๊ิกสุหลายครั้งหลายครา ทั้งๆที่ผมออนดอยกวา ทั้งในดานวัยวุฒิ คุณวุฒิ  
และวุฒิภาวะ  แต บ๊ิกสุก็ปล อยให ผมปะทะคารมโดยมิเคยเอื้อนเอ ยว าจะเตะปากผม   
ดุจดังประพฤติกรรมของนายพลเมื่อเผชิญกับการโตคารมของจานายสิบ หลายครั้งที่บ๊ิกสุเถียงสู
ผมมิได บ๊ิกสกุไ็มเคยกลาวหาวาผมเปนคอมมิวนิสต หรือมีความมักใหญใฝสูงในการสถาปนาลัทธิ
ศาสนาใหม

เหตุที่บ๊ิกสุไมนิยมใชอํ านาจบาตรใหญ ก็เพราะบิ๊กสุไมเคยมีอํ านาจ เมื่อไมมี
อํ านาจก็ยอมไมสามารถใชอํ านาจไดเปนธรรมดา ขอสํ าคัญก็คือ บ๊ิกสไุมเคยแสวงหาอํ านาจ และ
                                                          
2 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 15 พฤษภาคม 2535
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ไมซองเสพเสวนากับผูมีอํ านาจ เมื่อการตอสูสงครามทางความคิดอับจนดวยเหตุผล บ๊ิกสุก็ไมเคย
หยบิยกเรื่องการทํ ารัฐประหารมาขมขูเพื่อปดปากคูตอสู ดุจดังที่บ๊ิกๆทัง้หลายนิยมทํ ากัน เพราะถึง
บ๊ิกสจุะขูทํ ารัฐประหาร ก็คงจะไมมีใครเชื่อ ใครๆก็รูวาบิก๊สไุรอํ านาจ ในทัศนะของบิก๊ส ุอํ านาจเปน
บอเกดิแหงความฉอฉล ยิ่งมีอํ านาจเบ็ดเสร็จและเด็ดขาดมากเพียงใด ความฉอฉลก็ยิ่งมีมากเพียง
นัน้ บ๊ิกสมุกัจะหยบิยกกรณีศึกษาในประวัติศาสตรการเมืองไทยมาเปนนิทัศนอุทาหรณ เพื่อชี้ให
เหน็วา บรรดาบิ๊กๆที่ใชกํ าลังทหารยึดอํ านาจลวนแลวแตมีพฤติกรรมการฉอราษฎรบังหลวง และ
จบชวีติทางการเมืองดวยการถูกรัฐประหาร หรือไมก็ถูกประชาชนขับไล

บ๊ิกสุรังเกียจนักวิชาการขายตัวพอๆกับรังเกียจเผด็จการ และเปนที่ทราบกัน 
โดยทั่วไปวา บ๊ิกสไุมซองเสพเสวนากับนักวิชาการขายตัว นักวิชาการที่แวดลอมบ๊ิกสุลวนแลวแต
เปนผูมีคุณธรรมทั้งสิ้น ดังนั้น บ๊ิกสุจึงหมดโอกาสที่จะเปนโรคเอดสที่แพรระบาดจากนักวิชาการ
ขายตวัเหลานั้น  ยิ่งนักวิชาการขายตัวที่เปน ‘ชายหลายโบสถ’ ดวยแลว   บ๊ิกสุตองแผเมตตาหลัง
อาหารทุกวัน บางวันบิก๊สรัุบประทานอาหารเพียงมื้อเดียว บ๊ิกสจุะมโีอกาสแผเมตตาเพียงครั้งเดียว 
เมื่อรัฐบาลนายอานันท ปนยารชุนมีนโยบายจดทะเบียนโสเภณี บ๊ิกสุไมรีรอที่จะเสนอใหรัฐบาล
นายอานนัทตีทะเบียนนักวิชาการขายตัวดวย  บังเอิญรัฐบาลชุดนั้นเปนรัฐบาล ‘หอยนอกเปลือก’
จงึไมยอมทํ าตามความเห็นของบิ๊กสุ

บ๊ิกสเุชือ่มัน่ศรทัธาในหลักการอหิงสา ถึงจะไมมีประชาชนเรือนแสนมาเดินขบวน
ขับไล บ๊ิกสกุม็ศีรัทธาในหลักการอหิงสาอยางแนนแฟน บางทีบ๊ิกสอุาจจะยึดถือหลักการนี้มากอน
ผมเกิดเสียดวยซํ้ า บ๊ิกสุไมเพียงแตจะมีศรัทธาอันหยั่งรากลึกเทานั้น หากทวายังเผยแพรเร่ืองนี้
อยางตอเนือ่งยาวนาน ในระหวางป 2516-2519 เมื่อพรรคคอมมิวนิสตแหงประเทศไทยมีอิทธิพล
ในขบวนการประชาชน บ๊ิกสถุกูกลาวหาวามีสายสัมพันธกับซีไอเอ ดวยขออางที่วา สันติวิธีและ
อหงิสธรรมเปนลทัธิยอมจํ านน มีแตซีไอเอเทานั้นที่ชี้นํ าลัทธิยอมจํ านน อํ านาจรัฐมิอาจไดมาดวย
ลัทธิยอมจํ านน หากแตไดมาจากปากกระบอกปน เพื่อนรวมงานของผมที่สํ านักทาพระจันทร
กระซบิบอกผมวา ประโยคขางตนที่ผมเขียนนี้มาจากลัทธิเหมาเจอตง ผมรูสึกตกใจไมนอย เพราะ
มีแตขุนพลเมืองไทยที่นํ าลัทธิเหมามาใชในทางปฏบัติดวยการยึดอํ านาจรัฐโดยอาศัยปากกระบอก
ปนครั้งแลวครั้งเลา

เร่ืองที่ทํ าใหผมมีความสบสนทางความคิดก็คือ ในดานหนึ่ง บ๊ิกสุไมเคย 
เหยียดหยามผูที่ประทวงดวยการอดอาหาร เพราะบิ๊กสุมีความเคารพในศักดิ์ศรีแหงความเปน
มนษุยของผูอ่ืน  คํ าถามที่วา เมื่อไรมันจะตาย หรือทํ าไมอดขาวมา 5 วันแลว จึงยังไมตาย บ๊ิกสุ 
ไมเคยเอื้อนเอย ถึงบิ๊กสุจะไมเคยอดขาวประทวง แตบ๊ิกสุเชื่อวา คนอื่นมีศักยภาพที่จะอดขาว
ประทวงได เวไนยสัตวจักตองมีความเชื่อวา มีผูคนอีกมากหลายนักที่มีความดีมากกวาตัวเอง และ
มผูีคนอกีมากหลายนักที่สามารถทํ าในสิ่งที่ตนเองทํ าไมได
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บ๊ิกสุมีความรู เกี่ยวกับอารยธรรมตะวันตกและตะวันออกอยางลึกซึ้ง หาคน 
เทียบเทียมไดยาก ยิ่งความรูเกี่ยวกับประวัติศาสตรและวัฒนธรรมไทยดวยแลว ตองนับบ๊ิกสุ 
เปนหนึ่งในตองอู แมบ๊ิกสจุะยังไมเคยไปเมืองตองอูก็ตาม บ๊ิกสมุคีวามเห็นวา มนุษยจักตองไมลืม
รากเหงา รากเหงาในทีน่ี้มิไดหมายเฉพาะแตวา วัวจักตองไมลืมตีนเทานั้น หากยังหมายรวมไปถึง
พื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรมอีกดวย กตัญูกตเวทิคุณจึงเปนคุณธรรมที่บ๊ิกสถุอืนักถือหนา 
มนุษยแตกตางจากสัตวเดรัจฉานตรงที่รูจักแยกแยะความดีออกจากความชั่ว ผูที่ไดชื่อวาเปน
มนษุยจกัตองไมทํ ารายผูมีพระคุณทั้งโดยกาย วาจา ใจ และจักตองตอบแทนผูมีพระคุณตามควร
แกกาละและเทศะ ดวยความเชื่อวา มนุษยมีรากเหงา บ๊ิกสจุงึเรยีกรองใหอนุชนสนใจความเปนมา
ทางประวัติศาสตร รวมตลอดพื้นฐานทางศาสนาและวัฒนธรรม อาจไมผิดนักที่กลาววา บ๊ิกสุ 
เรียกรองใหปวงชนชาวไทยคืนสูรากเหงา บ๊ิกสุยกยองภูมิปญญาทองถิ่นอยางมากสังคมชนบท 
ทีอ่ยูรอดจากวกิฤติการณทั้งปวงไดจนถึงทุกวันนี้ก็ดวยภูมิปญญาชาวบานเปนสํ าคัญ ปราชญมิได
มเีฉพาะในเมอืงหลวงเทานั้น หากแตยังมีปราชญชาวบานในชนบทอีกดวย
  ดวยความเชื่อในภูมิธรรมปญญาทองถิ่น และดวยความเคารพในศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษยของชาวบาน บ๊ิกสจุงึเคารพความคิดและเหตุผลของชาวบาน และสงเสริมใหชาวบาน
แกปญหาของตนเอง โครงการที่ส่ังการจากเบื้องบนโดยปราศจากการศึกษารากเหงาของสังคม
ชนบท ลวนแลวแตสรางปญหาซํ้ าเติมสังคมชนบททั้งสิ้น นับเปนกรรมของสังคมไทยที่มีแตผูนํ า 
ที่อุดมดวยอวิชชาและความเห็นแกผลประโยชนสวนบุคคลและพวกพองเปนที่ต้ัง โครงการดังเชน 
คจก. จงึดนัทรัุงตอไป  การสรางเขื่อนเพื่อประโยชนของกลุมคนที่ไดเปรียบในสังคมจะยังมีตอไป 
ไมวาจะสูญเสียตนทุนทางสังคมมากนอยเพียงใด ดวยเหตุฉะนี้ บ๊ิกสุจึงยังมีงานตองทํ าตอไป 
อีกมาก และเราจะยังคงไดยินเสียงเรียกรองใหอนุรักษส่ิงแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติจาก 
บ๊ิกสไุปอีกนานแสนนาน

ดวยเหตุที่บ๊ิกสุเห็นความสํ าคัญของสภาพนิเวศ บ๊ิกสุจึงไมเคยรับเปนประธาน
บริษัทสนามกอลฟ ผูประกอบธุรกิจสนามกอลฟลวนตองการการสนับสนุนจากผูมีอํ านาจในการ
บุกรุกปาสงวนและสาธารณสมบัติ ในขณะที่ราษฎรจํ านวนมากไรที่ทํ ากิน แตกลับมีผูนํ าที่ดิน 
อันจ ํากดัไปบ ํารุงบํ าเรอกลุมชนที่ไดเปรียบในสังคมและชาวตางชาติ บรรดาผูที่สนับสนุนการสราง
สนามกอลฟ หากไมเปนซาดิสต ก็คงตองมีจิตใจอันโหดเหี้ยม ไมตองสงสัยเลยวาบิ๊กสุจะไม
ประณามธุรกิจประเภทนี้ บ๊ิกสุไมเพียงแตมิไดเปนประธานบริษัทสนามกอลฟเทานั้น หากบิ๊กสุ 
ยังไมยอมรับเปนประธานหรือกรรมการธุรกิจอ่ืนๆดวย เพราะบิ๊กสุเกรงวาจะมีการใชชื่อบ๊ิกสุไป 
ในทางเสื่อมเสีย

บ๊ิกสุจะเคยโกหกใครคนหนึ่งคนใดหรือไม เปนเรื่องที่ผมไมทราบ แตที่ผมทราบ
แนๆ ก็คือ บ๊ิกสุไมเคยโกหกตอสาธารณชน ยิ่งการโกหกเพื่อเปนนายกรัฐมนตรีดวยแลว บ๊ิกสุ 
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ยิ่งไมเคยทํ า เพราะบิ๊กสุไมแสวงหาอํ านาจ คนอยางบิ๊กสุถึงจะโกหกจนตายก็ไมมีวันที่จะเปน 
นายกรัฐมนตรีได เทาที่ผมรูจักบิก๊สยุดึมั่นในความสัตยซื่อ ผูคนที่บ๊ิกสยุกยองลวนแลวแตเปนคน
ซื่อสัตยทั้งสิ้น

บ๊ิกสุตองทนมีชีวิตยากเข็ญอยู บางจากการวิพากษวิจารณรัฐบาลเผด็จการ 
อยางมรูิจกัเหนด็เหนื่อย ทั้งดวยวาจาและขอเขียน แตทายที่สุดจอมเผด็จการเหลานั้นก็มีอันเปนไป
โดยที่บ๊ิกสุไมตองลงดาบ หลังจากรัฐประหารเดือนพฤศจิกายน 2514 บ๊ิกสุออกไปอยูอังกฤษ 
เปนการชั่วคราว ผมไดพบบิก๊สใุนลอนดอน และเดินทองสวนสาธารณะตางๆเกือบครึ่งวัน แตแลว
ในเดอืนตลุาคม 2516 รัฐบาลถนอม-ประภาสก็ถูกโคนลมลงดวยพลังมหาประชาชน ผนวกกับการ
หนุนชวยของกลุมพลเอกกฤษณ สีวะรา เมื่อเกิดรัฐประหารเดือนตุลาคม 2519 บ๊ิกสุไมไดอยู 
เมอืงไทย ความโหดเหี้ยมของชนชั้นปกครอง ทํ าใหบ๊ิกสจุ ําตองอยูนอกประเทศ และตระเวนสอน
หนงัสอืตามมหาวิทยาลัยตางๆ ผมมีโอกาสพบบิก๊สใุนลอนดอนเมื่อตนป 2520 แตแลวในเดือน
ตุลาคม 2520 รัฐบาลนายธานนิทร กรัยวเิชยีรกถ็ูกโคนลมโดยคณะนายทหารที่จัดตั้งรัฐบาลนั้น 
ข้ึนมาเอง

แมแต ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ ปราโมช ซึ่งเปนอริกับบ๊ิกสมุาเปนเวลาชานานก็มีอันตอง
เปนไป บ๊ิกสเุปนปญญาชนคนแรกๆที่ชี้ใหเห็นอันตรายของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์  ทั้งในดานความคิดและ
พฤติกรรม  ในสายตาของบิก๊ส ุม.ร.ว. คึกฤทธิ์หาใช ‘เสาหลัก’ ของประชาธิปไตยไทยไม  เพราะ  
ม.ร.ว. คึกฤทธิ์มีบทบาทในการโคนลมนายปรีดี พนมยงค และเปนพนัธมิตรกับผูกอการรัฐประหาร
เดือนพฤศจิกายน 2490  แมการรัฐประหารเดือนกุมภาพันธ 2534 ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ก็ใหการ
สนับสนุนอยูกลายๆ และแลวชื่อเสียงและกิตติคุณของ ม.ร.ว. คึกฤทธิ์ก็มีอันตองอันตรธานไป  
เมือ่ปรากฏตวัทางโทรทัศนเมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2535 เพียงเพื่อตองการเกื้อหนุนฝายอธรรม

สํ าหรับบ๊ิกสุในขณะนี้ แมแผนดินจะไมไรเทาใบพุทรา แตความยิ่งใหญและ 
คุณธรรมของบิ๊กสุยอมยังความหายนะแกเหลาอธรรมในบั้นปลาย การอดขาวและการชุมนุม
ประทวงรฐับาลระหวางวันที่ 7 เมษายนถึงวันที่ 11 พฤษภาคม 2535 ยิ่งทํ าใหผมคิดถึงบิ๊กสุ

สุรชัย จนัทิมาธร  และสรุพล สมบัติเจริญ อาจเปน ‘บ๊ิกสุ’ ในความเห็นของนาย
ยนืยง โอภากุล (แอด คาราบาว)  แตสุลักษณ ศิวรักษ เปนบิก๊สุในชีวิตของผม

มนษุยผูยิง่ใหญจักตองมีคุณธรรม มีความเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยของผูอ่ืน 
ไมใชอํ านาจเปนธรรม หากแตตองยึดหลัก ‘ธรรมคืออํ านาจ’ ตองมีความเอื้ออาทรตอกลุมชน 
ผูเสยีเปรยีบในสังคม  และตองเห็นแกประโยชนของผูอ่ืนยิ่งกวาประโยชนสวนตน

ผมคิดถึงบิ๊กสุ
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บุรุษผูประเสริฐ3

           ผมภูมใิจทีไ่ดเปนศิษยเกาโรงเรียนวัดบวรนิเวศ และถือตัวเปนศิษยวัดดวย เพราะ
เคยอาศัยอาหารกนบาตรประทังชีวิต  ผมกลับไปเยี่ยมเยียนสํ านักเกาของผมเปนครั้งเปนคราว  
ทกุครัง้ผมตองแวะเขาไปดูโบสถวัดรังสีสุทธาวาส บริเวณที่เปนวัดบวรนิเวศในปจจุบันเกิดจากการ
ผนวกวดับวรนเิวศเดมิกบัวัดรังสีสุทธาวาส  หากจะใชศัพทสมัยใหมก็เห็นจะตองกลาววา รายการ
นีเ้ปนรายการวัดธรรมยุติกนกิาย take over วัดมหานิกาย ผมเคยอาศัยโบสถวัดรังสีสุทธาวาส 
เปนทีเ่รียนหนงัสอื จงึมีความหลังเกาฝงใจ แมเมื่อสํ าเร็จการศึกษาจากสํ านักเกาไปแลวก็ยังตอง
หวนกลบัไปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงระหวางป 2509-2510  เมื่อมีการจัดตั้งชมรมปริทัศน
เสวนาดวยความริเร่ิมของอาจารยสุลักษณ ศิวรักษ
           ชมรมปริทัศนเสวนามีลักษณะเปนสภากาแฟ อันเปนรายการพบปะสนทนาและ 
แลกเปลีย่นความคดิเห็น ซึ่งมีการกํ าหนดหัวขอลวงหนา รายการเริ่มตนดวยการบรรยายหรือการ 
อภิปรายนํ าของวิทยากร หลังจากนั้นจึงเปนการเสวนาระหวางสมาชิกและวิทยากร หัวขอการ
เสวนา คอนขางหลากหลาย  บางสัปดาหเปนการพูดคุยกันเรื่องบทวิจารณสังคมไทยของหนังสือ
พิมพฝร่ังเศส บางสัปดาหเสวนากันเรื่องยทุธศาสตรการพัฒนา  โดยที่บางสัปดาหก็ถกกันเรื่อง
วรรณกรรม เสนหของรายการอยูที่วิทยากร เพราะเปนโอกาสที่สมาชิกไดเสวนากับอาจารย
มหาวิทยาลัยและนักวิชาการรุนใหม แตเดิมนั้นการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยถูกครอบงํ า 
โดยนกัวชิาการจากหนวยราชการ ซึ่งไมเพียงแตจะมิสูไดติดตามความกาวหนาทางวิชาการเทานั้น 
หากยังเสนอมุมมองและโลกทัศนในแนวทางเดียวกับรัฐบาลอีกดวย การเรียนการสอน 
ในมหาวิทยาลัยจึงปราศจากการวิพากษวิจารณเทาที่ควร นักศึกษาจํ านวนไมนอยรูสึกเบื่อ
มหาวิทยาลัยและกาวเขาสูยุคแหงการแสวงหา ผมอยูในกลุมนักศึกษานี้ดวย แตไมเคยสามารถ
อธบิายไดวา ท ําไมจึงเบื่อมหาวิทยาลัย ตราบจนเวลาลวงเลยไปแลวกวาทศวรรษ ผมจึงเริ่มพบ 
คํ าตอบวา ความเบื่อนั้นมีเหตุปจจัยมาจากการครอบงํ าของสํ านักวิชาการราชการ ผูคนที่เขารวม
ชมรมปริทัศนเสวนาหลายตอหลายคนอาจจะเขารวมเพราะเหตุที่สามารถเรียนรูกระบวนทัศนและ
รับรูองคความรูที่แตกตางไปจากที่ไดเรียนรูจากสํ านักวิชาการราชการ
                                                          
3 ตีพิมพครั้งแรกในคอลัมน  "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง" ผูจัดการรายวัน  ฉบับวันศุกรที่ 18 ธันวาคม 2535
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           ชมรมปริทศันเสวนาพบปะกันที่โบสถวัดรังสีสุทธาวาส ผมมาทราบในภายหลังวา  
เดิมทางวัดบวรนิเวศจะรื้อโบสถนี้ทิ้ง แตอาจารยสุลักษณไดกราบเรียนพระศาสนโสภณ (สมเด็จ 
พระสงัฆราชองคปจจุบัน) ขอใหอนุรักษโบสถนี้ไว พรอมทั้งขอใชเปนที่เสวนาของนักเรียนนักศึกษา  
ผมมาทราบในภายหลังอีกเชนกันวา เหตุที่อาจารยสุลักษณสนิทชิดเชื้อกับพระศาสนโสภณนั้น  
ก็เพราะมีสวนชวยกิจกรรมของวัดบวรนิเวศ โดยเฉพาะอยางยิ่งรายการเทศนเปนภาษาอังกฤษ 
เพือ่เปดโอกาสใหอุบาสกอุบาสิกาชาวตางประเทศไดซาบซึ้งรสพระธรรมแหงพระพุทธศาสนา
           บทบาทของอาจารยสุลักษณในวงการพระศาสนานั้น มิไดจํ ากัดเฉพาะที่วัด 
บวรนเิวศ หากยังมีที่วัดทองธรรมชาติ และมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอีกดวย  อาจารยสุลักษณ
มีความเห็นวา พระภิกษุเปนกลุมบุคคลที่มีความใกลชิดกับราษฎรในชนบท จึงนาจะมีบทบาท 
ในฐานะผูน ําแหงการเปลี่ยนแปลงในการพัฒนาชนบท ดวยเหตุดังนั้น อาจารยสุลักษณจึงดํ าเนิน
การขอความชวยเหลือจากองคกรพัฒนาเอกชนตางประเทศเพื่อจัดทํ าโครงการอบรมพระ เพื่อใหมี
บทบาทในการพัฒนาสังคม
           ผมเคยฟงและเคยอานขอเขียนของอาจารยสุลักษณเกี่ยวกับการพระศาสนา
หลายตอหลายครั้ง และหลายตอหลายเรื่อง ผมอดทึ่งมิไดในความรอบรูของอาจารยสุลักษณ 
อาจารยสุลักษณมไิดมีความรูเฉพาะแตปรัชญาและสารัตถะแหงพระพุทธศาสนาเทานั้น หากทวา
ยังมีความรูอยางลึกซึ้งเกี่ยวกับพุทธศาสนาในเชิงประวัติศาสตรสังคมอีกดวย แตที่ผมรูสึกทึ่งมาก
กวาสิ่งอื่นใด ก็คือ ความรูเกี่ยวกับการเมืองในคณะสงฆ แมอาจารยสุลักษณจะนับถือศรัทธา 
พระพทุธศาสนา แตจะนับถือศรัทธาดวยความงมงายหามิได ตรงกันขาม อาจารยสุลักษณนับถือ
ศรัทธาอยางวพิากษ ผูนํ าในวงการคณะสงฆจํ านวนมากไมพอใจในบทวิพากษวิจารณของอาจารย
สุลักษณ มเิพยีงเพราะ สารัตถะแหงบทวิพากษนั้น หากยังเปนเพราะคารมและถอยคํ าที่คอนไป
ขางรุนแรงและกาวราว แตอาจารยสุลักษณมิใชพุทธศาสนิกชนที่ตองการลมลางพุทธศาสนา  
ตรงกันขาม อาจารยสุลักษณตองการผดุงและจรรโลงพุทธศาสนาใหสามารถเปนรากฐานของ
สังคมไทยชั่วกาลปาวสาน แตการที่พุทธศาสนาจะสามารถธํ ารงบทบาทและอิทธิพลในสังคมไทย
ตอไปไดจํ าเปนที่คณะสงฆจะตองปรับตัว คณะสงฆจะตองเปนที่วิพากษวิจารณได และรับ 
คํ าวพิากษวจิารณนั้นมาสํ ารวจตนเอง ตลอดจนปรับปรุงตนเองเพื่อธํ ารงศรัทธาของประชาราษฎร
ทัง้มวล ความพยายามของอาจารยสุลักษณในการผลักดันใหพระภิกษุสงฆมีบทบาทในการพัฒนา
สังคม นับเปนความพยายามที่จะปลุกคณะสงฆใหต่ืนจากความลาหลัง ไมเพียงแตเทานั้น 
อาจารยสุลักษณยังเพียรพยายามแนะนํ าใหพุทธศาสนิกชนรูจักพระดี และสงเสริมใหพระดี 
มบีทบาทในสงัคมมากขึ้น ที่สํ าคัญเหนือส่ิงอื่นใดก็คือ ความพยายามที่จะเกื้อกูล ใหพระดีพัฒนา
และเผยแพรคํ าสอนอันเปนแกนของพระพุทธศาสนา
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           ในยามที่ผมรูสึกเบื่อหนายงานประจํ าที่ตองทํ า ผมมักจะเยียวยาความเบื่อดวย
การเดนิเลน เมื่อไมนานมานี้ ผมขามฟากไปเดินเลนในวัดระฆังโฆสติาราม ที่นั่นมีโบราณสถาน 
อันมคีวามส ําคญัตอประวัติศาสตรราชวงศจักรี อาจารยเฟอ หริพิทักษ ไดทุมเทชวงหนึ่งแหงชีวิต
ในการอนรัุกษโบราณสถานแหงนี้ ผูคนจํ านวนไมมากนักที่ทราบดีวา อาจารยสุลักษณมีสวนชวย
เกื้อกูลใหอาจารยเฟ อสามารถทํ างานอนุรักษชิ้นสํ าคัญนี้ได อาจารยสุลักษณมีความรู สึก 
อันแรงกลาในเรื่องการอนุรักษโบราณวัตถุสถาน และในการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม แมจะมีฝมือ 
ในการแตงโคลงกลอนพอกลอมแกลม แตเทาที่ผมทราบ อาจารยสุลักษณหามีฝไมลายมือทางดาน
จิตรกรรมและคีตกรรมไม กระนั้นก็ตาม อาจารยสุลักษณก็คบศิลปนหลายตอหลายทานเปน
กลัยาณมติร ไมจํ าเพาะแตอาจารยเฟอ หากยังมี น. ณปากนํ ้า และทานอังคาร กัลยาณพงศ  
หลายครั้งหลายคราที่อาจารยสุลักษณไดชวยอํ านวยความสะดวกใหทานเหลานี้ผลิตงานศิลปะ
และวรรณกรรม เยี่ยงกัลยาณมิตรพึงชวยเหลือซึ่งกันและกัน
           ผมรับทราบขาวการคืนกลับสูมาตุภูมิของอาจารยสุลักษณดวยความปติ บุรุษ 
ผูประเสริฐเยี่ยงอาจารยสุลักษณมิสมควรจบชีวิตในตางแดน เพราะที่นั่นไมเพียงแตจะมีชีวิต 
อันหงอยเหงา หากยังเปนดินแดนที่ไรความหมายสํ าหรับอาจารยสุลักษณ การคืนกลับสูออมอก
ของแผนดินแมมิไดมีความหมายแตเพียงการคืนกลับสูบรรยากาศอันอบอวลดวยความรักของ
ครอบครัวและมิตรสหายเทานั้น หากยังหมายถึงการคืนกลับสูแผนดินอันมีความหมายอยางที่สุด
สํ าหรับอาจารยสุลักษณอีกดวย
           สํ าหรับผมและผูคนรุนราวคราวเดียวกันที่มีโอกาสเรียนรูการพัฒนาความคิดเชิง 
วพิากษวจิารณจากอาจารยสุลักษณ อาจารยสุลักษณจะยังคงเปนประโยชนตอสังคมไทยอยางยิ่ง  
ในการบมเพาะชนรุนใหมใหมีความคิดเชิงวิพากษ ในหมูปญญาชนไทยดวยกัน จะหาผูที่มีความ
เขาใจรากเหงาของอารยธรรมไทยไดอยางลึกซึ้งเสมอดวยอาจารยสุลักษณไดยากนัก บรรดา 
กิจกรรมที่อาจารยสุลักษณของเกี่ยวดวย ไมวาจะเปนการพัฒนาพระพุทธศาสนาและคณะสงฆ 
การอนรัุกษ  โบราณวัตถุสถาน  การพัฒนาศลิปวฒันธรรม การอนุรักษทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
รวมตลอดทั้งการชวยเหลือกลุมชนผูเสียเปรียบในสังคม สะทอนใหเห็นถึงโลกทัศนของอาจารย 
สุลักษณเกีย่วกบัปญหาขั้นรากฐานของสังคมไทย อาจารยสุลักษณมิไดเปนขาราชการ หากแตเปน
เอกชนตัวเล็กๆที่เพียรทํ าประโยชนแกสังคมและสามารถทํ าประโยชนไดมากถึงปานนี้ ผูคนที่รวม
สังคมเดียวกับอาจารยสุลักษณเชนผม จะไมยกยองอาจารยสุลักษณวาเปนบุรุษผูประเสริฐกระไร
ได
           ในขณะที่อาจารยสุลักษณเพียรเรียกรองใหผูคนกระเทาะกระพี้เพื่อมองหาแกน
ของสิ่งตางๆ แตอาจารยสุลักษณกลับสรางกระพี้ข้ึนมาหอหุมตนเอง การเสนอบทวิพากษสังคม
ดวยอาการและคารมที่คอนไปขางรุนแรง กาวราว และบางครั้งหยาบคาย นับเปนกระพี้ที่หอหุม
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สารัตถะแหงความคิดของอาจารยสุลักษณโดยแท ในสังคมที่สมาชิกสวนใหญยังไมรูจักเทคโนโลยี
ในการกะเทาะกระพี้  ผูคนยอมติดอยูที่กระพี้ของอาจารยสุลักษณ และยากที่จะเขาถึงแกนของ
อาจารยสุลักษณได หากอาจารยสุลักษณไมปรับเปลี่ยนลีลาในการเสนอบทวิพากษสังคม  
เนื่องเพราะเปนไมแกดัดยากก็คงตองเปนหนาที่ของบุคคลเชนผมที่จักตองปาวรองตอสังคมวา 
โปรดอยาไดดูเฉพาะแตกระพี้ของอาจารยสุลักษณ  ขอใหกะเทาะกระพี้เหลานั้นใหหมดสิ้น   
แลวเราจะไดพบบุรุษผูประเสริฐ ผูมีความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริยอยางหาที่เปรียบ 
มไิด ผูเปนกัลยาณมิตรของคนดี ไมวาคนดีนั้นจะเปนปุถุชนหรือพระภิกษุสงฆ และไมวาคนดีนั้น 
จะเปนสามัญชนหรือศิลปน และผู มีจิตมุ งมั่นที่จะไดเห็นสังคมไทยเปนสังคมอันอุดมดวย 
สันติประชาธรรม
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