คอลัมน “หอคอยสองโลก”
ผูจัดการรายสัปดาห ฉบับวันที่ 19-25 พฤษภาคม 2540

ผูทรงอิทธิพล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมไดยินคําวา “ผูทรงอิทธิพล” และคําวา “ผูกวางขวาง” ตั้งแตยังเด็ก คําทั้งสอง
มีนัยในทางลบในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต เพราะหมายถึงนักเลงหัวไม มือปน และ
อาชญากร จอมพลสฤษดิ์มีนโยบายปราบปรามและจับกุม ‘ผูกวางขวาง’ เหลานี้ เพราะถือวา
เปนบุคคลที่เปนภัยตอสังคม แตคําทั้งสองนี้ก็มีนัยทางการเมืองดวย ในชวงปลายทศวรรษ 2490
กลุ  ม ซอยราชครู แ ละกลุ  ม สี่ เ สาเทเวศร แ ย ง ชิ ง อํ านาจอย า งเอาเป น เอาตาย โดยที่ ผูนํ ากลุ ม
ซอยราชครูถูกกลาวหาวาเลี้ยงดู ‘ผูกวางขวาง’ เพื่อใชฆาตกรรมปรปกษทางการเมือง การ
ปราบปรามและจับกุม ‘ผูกวางขวาง’ ในยุครัฐบาลจอมพลสฤษดิ์จึงเปนการตัดมือตัดตีนกลุม
ซอยราชครูดวย โดยที่เหลือจอมพลสฤษดิ์เปน ‘ผูกวางขวาง’ แตเพียงผูเดียว
ในทัศนะของผม คําวา “ผูกวางขวาง” มีนัยทางวัฒนธรรมที่ลึกซึ้ง เพราะสะทอน
ให เ ห็ น ระบบความสั ม พั น ธ เ ชิ ง อุ ป ถั ม ภ ใ นสั ง คมไทย คนที่ จ ะถี บ ตั ว ขึ้ น มาเป น ผู  นํ ากลุ  ม
‘ผูกวางขวาง’ ไดนั้นจักตองมีสายสัมพันธเชิงอุปถัมภที่กวางขวางดวย ในขณะที่คําวา “ผูทรง
อิทธิพล” หามีนัยทางวัฒนธรรมในสังคมไทยไม
แทที่จริงแลว “อิทธิพล” อาจมีความหมายในทางบวกหรือทางลบก็ได แตเปน
เพราะบริบททางการเมืองในยุครัฐบาลสฤษดิ์ ทําให ‘ผูทรงอิทธิพล’ มีนัยในทางลบ
นิตยสาร Time เริ่มจัดอันดับผูทรงอิทธิพล 25 คนในสังคมอเมริกันตั้งแตป
2539 และมี การจัดอั น ดับตอ มาในป 2540 ผมติดตามการจัดอันดับนี้ดวยความสนใจยิ่ง
เพราะนอกจากจะไดรับทราบเรื่องราวของบุคคลที่มีบทบาทในดานตางๆในสังคมอเมริกันแลว
ยังชวยใหเขาใจความคิดพื้นฐานและวิสัยทัศนของผูจัดอันดับอีกดวย
ผมนํารายชื่อผูทรงอิทธิพลในสังคมอเมริกันในป 2539 และ 2540 ตามการจัด
อันดับของนิตยสารTime มาจัดกลุมเสียใหม ดังรายละเอียดปรากฏในตารางที่ 1 และพบลักษณะ
เดนอยางนอย 5 ประการ คือ
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ประการแรก อิทธิพลมิไดแปลวาอํ านาจ ผูมีอิทธิพลจึงไมจํ าตองเปนผูมี
อํ านาจ และผูมีอํานาจอาจไมมีอิทธิพลในสังคมก็ได นักการเมืองที่ติดอันดับผูทรงอิทธิพลจึง
มีไมมาก โดยมีเพียง 1 คนในป 2539 และเพิ่มเปน 3 คนในป 2540 นักการเมืองที่ติดอันดับ
ผูทรงอิทธิพลเหลานี้มักจะมีบทบาทสําคัญในการกําหนดนโยบายและในการตรากฎหมาย
ประการที่สอง นักวิชาการเปนอาชีพที่สามารถมีอิทธิพลในสังคมได ความ
กาวหนาทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีผลตอการดํารงชีวิตของมนุษยและพัฒนาการของสังคม
ศาสตราจารยเอ็ดเวิรด วิตเต็น (Edward Witten) เปนผูพัฒนา Superstring Theory ซึ่งทําให
โฉมหนาของวิชาฟสิกซแปรเปลี่ยนไปในอนาคต ศาสตราจารยเอ็ดเวิรด วิลสัน (Edward O.
Wilson) เปนผูบุกเบิกสาขาวิชา Sociobiology นอกจากจะมีผลงานดีเดนที่อานกันในหอคอย
งาชางแลว ยังเขียนหนังสือวิทยาศาสตรใหชาวบานอาน จนไดรับรางวัล Pulitzer Prize ถึงสอง
เลม ศาสตราจารยแคร็อล กิลลิแกน (Carol Gilligan) ในฐานะนักจิตวิทยา นําเสนองานวิชาการ
นานนับทศวรรษเพื่อชี้ใหเห็นความแตกตางอันละเอียดออนระหวางบุรุษกับสตรี ความรูสึกนึกคิด
และอารมณที่ แตกต า งกั น มิ ไดมี นั ย สํ าคัญตอ การจั ดการศึกษาและการอบรมบมนิสัยเทานั้น
หากยั ง มี นั ย อั น กว า งไกล แม แต การรัก ษาโรคภัยไขเ จ็บดัง เชนโรคหัว ใจ มิ อ าจกระทํ าโดย
ไมพิจารณาถึงความแตกตางระหวางบุรุษกับสตรีอีกตอไป นักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตร
ก็อาจมีอิทธิพลในสังคมได หากมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการศึกษาและ
โลกทรรศนในการมองปญหา ศาสตราจารยพอล โรเมอร (Paul Romer) เปนนักเศรษฐศาสตร
ผูพัฒนา New Growth Theory ซึ่งใหความสําคัญแก Knowledge Industries ในการกอใหเกิด
Idea-driven Growth ศาสตราจารยเฮนรี่ หลุยส เกตส จูเนียร (Henry Louis Gates, Jr.)
มีบทบาทในการพัฒนา Afro-American Studies จนกลายเปนสาขาวิชาสําคัญ และเปน
บรรณาธิการผูจัดทํา Encyclopedia Africana ในอดีตและปจจุบัน โลกมีแตสารานุกรมของ
คนขาว ในอนาคตโลกจะมีสารานุกรมของคนผิวดํา
ศาสตราจารยวิลเลียม จูเลียส วิลสัน (William Julius Wilson) เปนผูสนใจ
ศึกษาชีวิตความเปนอยูของคนผิวดํ าในสหรัฐอเมริกา โดยที่ตอมาเสนอบทวิเคราะหวาดวย
ชนตํ่ าชั้น (The Underclass) ซึ่ ง ยั ง ผลให มี ก ารเปลี่ ย นแปลงโลกทั ศ น ใ นการมองปญ หา
ศาสตราจารยวิลสันชี้ใหเห็นวา การดํารงอยูของชนตํ่าชั้นมิไดเปนผลจากลัทธิเหยียดผิว (Race
Discrimination) ดังขออางของฝายเสรีนิยม และมิไดเปนผลจากความบกพรองทางวัฒนธรรม
(Cultural Deficiencies) และการพึ่งพิงเงินสวัสดิการจากรัฐ ดังขอกลาวหาของฝายอนุรักษนิยม
หากแตเปนผลจากการเปลี่ยนแปลงในสังคมเศรษฐกิจโลก ซึ่งโยกยายโรงงานออกจากใจกลาง
เมืองใหญ อันเปนเหตุใหคนยากจนในเมืองไมมีงานทํา
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ประการที่สาม นายทุนและนักธุรกิจเปนกลุมคนที่สามารถมีอิทธิพลในสังคมได
แตอิทธิพลมิไดขึ้นอยูกับกําไรในการประกอบการ วิสัยทัศนเปนปจจัยสําคัญ เพราะวิสัยทัศน
ของนายทุนและนักธุรกิจจะมีผลตอการเปลี่ยนแปลงโฉมหนาทางเศรษฐกิจ ตัวอยางที่ชัดเจน
ในกรณีนี้ ก็คือ จิม คลารก (Jim Clark) ผูบริหาร Netscape Communications Inc. ผูผลักดัน
ใหมี World Wide Web ซึ่งมีผลในการเปลี่ยนแปลงระบบการสื่อสารของมนุษยอยางมหาศาล
ประการที่สี่ ในบรรดาธุรกิจทั้งปวง นิตยสาร Time ใหความสําคัญกับธุรกิจ
วัฒนธรรม (Cultural business) มากเปนพิเศษ สวนหนึ่งเปนเพราะการเติบโตของกลุมทุน
วัฒนธรรม อีกสวนหนึ่งเปนเพราะธุรกิจวัฒนธรรมมีผลกระทบตอชีวิตและการดํ ารงชีวิตของ
ประชาชนโดยตรง ในบรรดาผูติดอันดับผูทรงอิทธิพลที่มาจากธุรกิจวัฒนธรรม สวนใหญเปนผู
ที่ฉีกตัวออกไปจากกระแสหลัก ดังเชนโรเบิรต เร็ดฟอรด (Robert Redford) ดาราและ
ผูอํานวยการสราง ภาพยนตรผูผลักดันใหมี Sundance Film Festival เพื่อสงเสริมผูสราง
ภาพยนตรอิสระ ฮารวีย ไวนสไตน (Harvey Weinstein) ประธาน Miramax Films บริษัท
ภาพยนตรเล็กๆที่สามารถผงาดขึ้นมาแขงกับยักษใหญในอุตสาหกรรมนี้ และโรเบิรต เอิรล
(Robert Earl) ผูบริหาร Planet Hollywood ซึ่งกําลังขยายสาขาไปทั่วโลก
ประการที่หา ผูทรงอิทธิพลในสังคมอเมริกันตามการจัดอันดับของนิตยสาร
Time มีภูมิหลังทางอาชีพอันหลากหลาย ไมจําเพาะแตนักการเมือง นักวิชาการ และนักธุรกิจ
หากยังครอบคลุมถึงผูนําวงการบันเทิง สื่อสารมวลชน นักเขียน ศิลปน ผูนําทางศาสนา ผูนํา
ขบวนการประชาชน ที่ปรึกษาธุรกิจและการเมือง นักกีฬา และผูประกอบการสาธารณประโยชน
ขอที่นาสังเกตก็คือ การจัดอันดับพยายามสลัดหลุดจากขอจํากัดของกรอบ ดังเชนมารธา สจวต
(Martha Stewart) ราชินี How-To ตัวการตูน Dilbert และแอนดรูว เวล (Andrew Weil) ผูเผยแพร
Alternative Medicine

4
ตารางที่ 1
บุคคลที่ทรงอิทธิพลที่สุดในสหรัฐอเมริกา 25 คน
ตามการจัดอันดับของนิตยสาร Time
ป 2539

ป 2540

ก. นักการเมือง
1. Al Gore
รองประธานาธิบดี

ก. นักการเมือง
1. Madeleine Albright
รมต. ตางประเทศ
2. Robert Rubin
รมต. การคลัง
3. John McCain
วุฒิสมาชิกจากมลรัฐอริโซนา

ข. นักวิชาการ
2. E.O. Wilson
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยฮารวารด
นักชีววิทยา
3. Edward Witten
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยพรินสตัน
นักฟสิกซ
4. William Julius Wilson
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยชิคาโก
นักสังคมวิทยา
5. Carol Gilligan
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยฮารวารด
นักจิตวิทยา

ข. นักวิชาการ
4. Paul Romer
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยสแตนฟอรด
นักเศรษฐศาสตร
5. Henry Louis Gates, Jr.
ศาสตราจารยมหาวิทยาลัยฮารวารด
Afro-American Studies

ค. นักธุรกิจ
6. Jim Clark
ผูบริหาร Netscape
7. Richard Scott
ผูประกอบการธุรกิจโรงพยาบาล
8. Phil Knight
ผูบริหาร Nike
9. Patty Stonesifer
นักบริหารธุรกิจ

ค. นักธุรกิจ
6. Michael Price
ผูจัดการกองทุนรวม
7. Kim Polese
Web Entrepreneur
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ป 2539

ป 2540

ง. ผูประกอบธุรกิจวัฒนธรรม
10. Calvin Klein
ผูประกอบธุรกิจแฟชั่น
11. Robert Redford
ดาราและผูสรางภาพยนตร

ง. ผูประกอบการธุรกิจวัฒนธรรม
8. Robert Earl
ผูบริหาร Planet Hollywood
9. Harvey Weinstein
นายทุนภาพยนตร
10. Lisa Schultz
เจาของรานแฟชั่น

จ. ผูนําวงการบันเทิง
12. Oprah Winfrey
นักจัดรายการโทรทัศน
13. Jerry Seinfeld
นักแสดงตลก
14. Courtney Love
นักรอง
15. Wynton Marsalis
นักดนตรี

จ. ผูนําวงการบันเทิง
11. Trent Reznor
นักดนตรี Industrial Rocker
12. Babyface Edmonds
นักดนตรี
13. Chris Carter
ผูสรางภาพยนตร The X-File
14. Rosie O’Donnell
นักจัดรายการโทรทัศน

ฉ. ผูนําวงการสื่อสารมวลชน
16. Geraldine Laybourne
ผูบริหารเครือขายโทรทัศน
สําหรับเด็ก Nickelodeon

ฉ. ผูนําวงการสื่อมวลชน
15. Steve Coz
บรรณาธิการ National Enquirer
16. Don Imus
นักจัดรายการวิทยุ
17. Dilbert
ตัวการตูน

ช. นักเขียนและศิลปน
17. Toni Morrison
นักเขียนนวนิยาย
18. Frank O. Gehry
สถาปนิก

ช. นักเขียนและศิลปน
18. Marcia Angell
นักเขียนเรื่องวิทยาศาสตร
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ป 2539
ซ. เบ็ดเตล็ด
19. Louis Farrakhan
ผูนํามุสลิม
20. William Bennett
ผูนําขบวนการอนุรักษนิยม
21. Sandra Day O’ Connor
ผูพิพากษาศาลฎีกา
22. Stephen Covey
นักฝกอบรม
23. Michael Hammer
ที่ปรึกษาการบริหารธุรกิจ
24. Dick Morris
ที่ปรึกษาการเมือง
25. Martha Stewart
ราชินี How to
ที่มา

1. การจัดอันดับป 2539 จาก Time ( June 7, 1996)
2. การจัดอันดับป 2540 จาก Time (April 21, 1997)

ป 2540
ซ. เบ็ดเตล็ด
19. Robert Thurman
นักเผยแพรศาสนาพุทธ
20. Richard Scaife
ผูนําขบวนการอนุรักษนิยม
21. Bonnie Campbell
นักกฎหมายเพื่อสังคม
22. Tiger Woods
นักเลนกอลฟอาชีพ
23. George Soros
เศรษฐีใจบุญ
24. Colin Powell
นักประชาสงเคราะห
25. Andrew Weil
ผูเผยแพร Alternative Medicine

