คอลัมน "จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง"
ผูจัดการรายวัน ฉบับวันศุกรที่ 23 สิงหาคม 2534

คิดถึงออย บีเอ็ม
รังสรรค ธนะพรพันธุ
อยูๆผมก็คิดถึงออย บีเอ็ม ผูคนพบกฎธรรมชาติที่วา "เสียเงินไดตัว เสียตัวไดเงิน"
การคนพบสัจธรรมขอนี้นาจะเพียงพอที่จะเสริมสงใหเธอไดรับรางวัลโนเบล สาขาสันติภาพ
จุดมุงหมายของเธอก็คือ การสงเสริมใหมนุษย 'make love, not war' ตัวผมเองมีความเชื่อวา
ไมมีใครในสังคมสยามที่เขาใจสันดานดิบของมนุษยไดดีไปกวาเธอ
อารมณความถวิลหาออย บีเอ็มยิ่งทบทวี นับตั้งแตปลายเดือนกรกฎาคม 2534
เปนตนมา เมื่อผมไดรับรูการแลกหมัดอยางดุเดือดระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชยกับ
เสนาธิการกองทัพบก ซึ่งดํารงตําแหนงรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงคมนาคมดวย ผมรูสึกชื่นชม
เมื่อไดยินทานเสนาธิการกองทัพบกวิพากษวิจารณอยางตรงไปตรงมาวา รัฐบาลนายอานันท
ปนยารชุน ยังไมมีผลงานเปนชิ้นเปนอัน ทั้งๆที่บริหารราชการแผนดินมาเปนเวลา 5 เดือนแลว
เวลาสวนใหญเสียไปกับการรื้อโครงการของรัฐบาลเกา โดยมิไดสนใจเทาที่ควรในการแกปญหา
เฉพาะหนาดังเชนปญหาคาครองชีพและขาวของราคาแพง (ไทยรัฐ ฉบับวันที่ 31 กรกฎาคม
2534) ครั้นเมื่อผมรับฟงการตอบโตอยางเมามันของรัฐมนตรีวาการกระทรวงพาณิชย ผมก็อดแอบ
ชมชื่นทานมิได หนังสือพิมพเกือบทุกฉบับรายงานตรงกันวา ทานตอบโตอยางมีอารมณวา อยาใช
อารมณในการวิพากษวิจารณ หากควรจะวิพากษวิจารณดวยเหตุผลและขอเท็จจริง กระทรวง
พาณิชยของทานมิไดมีหนาที่เฉพาะการควบคุมราคาสินคาเทานั้น หากยังมีหนาที่ในการสงเสริม
การสงออกอีกดวย หากวิพากษวิจารณเรื่องของแพงดวยอารมณ มิใชดวยขอเท็จจริง ก็ตองให
ธนาคารอารมณชวยแก (ไทยรัฐ สยามรัฐ และ มติชน ฉบับวันที่ 1 สิงหาคม 2534)
วิวาทะระหวางพลเอกแหงกองทัพบกกับบัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแมนเซสเตอร
ชวยใหสติแกผมวา ธนาคารอารมณเปนของดีมีประโยชน อยางนอยที่สุดก็ชวยคลี่คลายความ
ตึงเครียดทางการเมืองได ผมยังจําไดดีวา เมื่อออย บีเอ็ม ประกาศโครงการธนาคารอารมณ
เพื่ อ หาเพื่อ นร ว มทุ น ผู ห ลั ก ผู ใ หญ ใ นบ า นเมือ งนับตั้ง แตรัฐ มนตรีว า การกระทรวงศึก ษาธิก าร
รัฐมนตรี (สตรี) ประจําสํานักนายกรัฐมนตรี และอธิบดีกรมการศาสนาตางพากันประนามเธอ
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เธอใชชื่อบริษัทวา Happiness Entertainment Co. Ltd. โดยมีโครงการที่จะดําเนินงาน 3 โครง
การ (ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันที่ 7-10 กรกฎาคม 2534) ไดแก
(1) การเจียระไน 500 เพชรเม็ดงามแหงวงการธนาคารอารมณไทย
(2) การออกวารสารรายเดือน "ออย B.M."
(3) การจัดตั้งสมาคมผูใหบริการทางอารมณแหงประเทศไทย
เธอพยายามแกความเขาใจผิดวา ธนาคารอารมณของเธอมิไดมุงขายบริการ
ทางเพศ หากแตมุงขายบริการคลายเครียด ธนาคารฯดังกลาวนี้มีพนักงานทั้งหญิงและชาย
ซึ่งไมเพียงแตหนาตาดีเทานั้น หากยังผานการฝกอบรมและการตรวจโรคอยางละเอียดถี่ถวน
อีกดวย (แนวหนา ฉบับวันที่ 10 กรกฎาคม 2534) เธอเลาวา เธอเคยชวยเจียระไนเด็กที่มีคาตัว
เพียง 150 บาท จนคาตัวเพิ่มเปน 25,000 บาทมาแลว ผมรับรูโครงการนี้ดวยใจอุเบกขา และ
เห็นวา สํานักงานคณะกรรมการสงเสริมการลงทุนควรจะใหบัตรสงเสริมการลงทุนแกโครงการนี้
เพราะเปนจุดขายสํ าคัญที่จะทํ าใหสยามเมืองยิ้มดึงดูดนักทองเที่ยวชาวตางประเทศไดมากขึ้น
อยางนอยเราก็สามารถมั่นใจไดวา ดวยบริการที่ทรงคุณภาพของเธอ เราจะสามารถเก็บโรคเอดส
ไวในประเทศของเรา โดยมิไดสงออกไปกับนักทองเที่ยวชาวตางประเทศเหลานั้น แตกระทรวง
การคลังก็ไมควรปลอยโอกาสทองใหหลุดลอยไป ในขณะที่สภานิติบัญญัติแหงชาติกําลังพิจารณา
รางกฎหมายภาษีมูลคาเพิ่ม ควรที่จะมีการแปรญัตติใหมีการจัดเก็บภาษีมูลคาเพิ่มจากธนาคาร
อารมณดวย เพราะออย บีเอ็ม มีความสามารถในการสรางมูลคาเพิ่มอยางมหาศาล จากคาตัว
150 บาทเปน 25,000 บาทนั้น มูลคาเพิ่มเพิ่มเกือบ 167 เทา ความกังวลที่จะเก็บภาษีมูลคาเพิ่ม
ไดนอยกวา ภาษีการคาจะไดหมดสิ้นไป
ผมเห็นดวยกับออย บีเอ็ม เมื่อเธอเปดเผยยุทธศาสตรของธุรกิจธนาคารอารมณ
ของเธอวา จะเปดใหบริการแกผูเขารวมประชุมธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศ
เปนปฐมฤกษ ไมมีโอกาสทองใดๆอีกแลวที่จะทําใหชื่อเสียงของสยามเมืองยิ้มขจรขจายมากไป
กวานี้ ขอที่ผมเปนหวงมีอยูเพียงประเด็นเดียวเทานั้น ผมเปนหวงวา ความสัมพันธระหวางไทย
กับสหรัฐอเมริกา ซึ่งไมสูปกตินักนับตั้งแตวันที่ 23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา จะเลวรายหนัก
ลงไปอีก เพราะดวยบริการที่ทรงคุณภาพของธนาคารอารมณ ธนาคารโลกและกองทุนการเงิน
ระหวางประเทศจะไมยอมจัดการประชุมประจําป ณ เมืองอื่นใด นอกเหนือไปจากกรุงเทพฯอีก
ซึ่งจะทําใหวอชิงตันดีซีนอยใจเปนอยางมาก ผมเกรงวา รัฐบาลอเมริกันอาจตอบโตดวยการเก็บ
ภาษี CVD (Countervailing Duty) จากชาวอเมริกันที่เดินทางมาประเทศไทย ซึ่งจะมีผลกระทบ
ตออุตสาหกรรมการทองเที่ยวโดยทั่วไปและตอธุรกิจธนาคารอารมณโดยเฉพาะ แรงกดดันจากการ
เก็บภาษี CVD อาจทําใหออย บีเอ็ม ตองยายที่ตั้งโรงงานจากกรุงเทพฯไปยังสหรัฐอเมริกา
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เจริญรอยตามกลุมยูนิคอรด กลุมสหยูเนี่ยน และเครือซีเมนตไทย ซึ่งจะทําใหศูนยกลางการ
ทองเที่ยวของโลกยายจากสยามประเทศไปสูสหรัฐอเมริกา
ผมรูสึกเปนเดือดเปนแคนมากเมือ่ ทราบวา โทรทัศนชอง 5 ของฝรั่งเศสฉาย
ภาพยนตรสารคดีเกี่ยวกับโสเภณีเด็กในประเทศไทยเมื่อปลายเดือนกรกฎาคมที่ผานมานี้ และ
ผมทราบดวยวา รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี ซึ่งรับผิดชอบเรื่องนี้ก็เปนเดือดเปนแคน
เชนเดียวกัน แตผมยังจับประเด็นไมไดวา ทานเปนเดือดเปนแคนในประเด็นไหน และเปนประเด็น
เดียวกับผมหรือไม ประเด็นที่ผมรูสึกเปนเดือดเปนแคนอยางยิ่งก็คือ โทรทัศนฝรั่งเศสรายงานเรื่อง
นี้ชาไปกวาทศวรรษ
ผมรับฟงขาวเรื่องโสเภณีเด็กแลว ยิ่งคิดถึงออย บีเอ็ม ผมเชื่อวา หากผูที่มีอาชีพ
เชนเดียวกับเธอพากันออกจากมุมมืดมาปรากฏตัวในที่สวาง ปญหาโสเภณีเด็กจะบรรเทาเบาบาง
ลง การประกอบอาชีพโสเภณีกอนเวลาอันควรเปนปญหาเรงดวนที่รัฐบาลควรจะหาทางแกไข
อยามัวเสียเวลาเฉพาะแตการสางสัญญาการใหสัมปทานและกนดารัฐบาลชาติชาย ชุณหะวัณ
หนทางหนึ่งในการแกปญหานี้ก็คือ การจัดตั้งสถาบันอารมณวิทยา ภายใตการกํากับของกระทรวง
ศึกษาธิการ ผมเห็นวาไมมีใครเหมาะที่จะเปนผูอํานวยการสถาบันฯมากไปกวาออย บีเอ็ม ผูที่
ยังไมมีบัตรประชาชน ถือเปนผูที่ยังไมอยูในวัยที่จะเปนโสเภณี รัฐบาลควรจะกวาดตอนคนเหลานี้
เขาสถาบันอารมณวิทยา โดยจายเงินสวัสดิการเพื่อใหสามารถดํารงชีพไดอยางสมศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย เมื่อมีบัตรประชาชนแลว จึงปลดประจําการออกจากสถาบันอารมณวิทยา ดวยวิธีการ
เชนนี้ ปญหาโสเภณีเด็กก็จะหมดไป เพราะเด็กจะถูกเก็บตัวไวในสถาบันอารมณวิทยาจนกวา
จะเติบโตเปนผูใหญ และสถานีโทรทัศนฝรั่งเศสก็จะไมสามารถถายทําภาพยนตรสารคดีเรื่องนี้
ตอไปอีกได
ผมชมขาวทานนายกรัฐมนตรีตรวจตราศูนยการประชุมแหงชาติฯเมื่อตนเดือน
สิงหาคม ที่ผานมานี้ดวยความตื่นตาตื่นใจ แตความโอฬาริกตระการตาของศูนยการประชุมแหงนี้
จะมีมากยิ่งขึ้นไปอีก หากมีการยายชุมชนแออัดคลองใฝสิงหโตและชุมชนแออัดดวงพิทักษออกไป
ที่ตรงนั้น เหมาะสําหรับเปนที่ตั้งของธนาคารอารมณอยางยิ่ง ลองนึกภาพดูวา เมื่อการประชุม
ประจําปของธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหวางประเทศเริ่มตนขึ้น หากบรรยากาศการประชุม
เต็มไปดวยความตึงเครียด ไมเพียงแตการประชุมจะไมสามารถหาขอยุติไดเทานั้น ผูเขารวม
ประชุมบางคนอาจหัวใจวายตายไปอีกดวย ซึ่งจะยังความเสื่อมเสียแกภาพพจนของประเทศไทย
อยางมาก แตถามีธนาคารอารมณอยูใกลๆศูนยการประชุมนั้นเอง ผูเขารวมการประชุมอาจแวบ
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เขาธนาคารอารมณเพื่อคลายเครียด แลวกลับมาประชุมตอ ความตึงเครียดในศูนยการประชุมก็จะ
ลดลงเปน อันมาก
ผมเปนคนประเภทรักเสียงเพลงและไมรังเกียจคนจน ผมมีความเห็นวา ไหนๆ
จะตองยายประชาชนจากชุมชนแออัดคลองไผสิงหโตและชุมชนแออัดดวงพิทักษแลว รัฐบาลก็ควร
ที่จะหาที่อยูอาศัยและที่ทํามาหากินซึ่งดีกวาเดิม ผมเห็นวา กรมธนารักษควรจะเรียกที่ราชพัสดุ
บริเวณถนนวิทยุคืนจากสถานเอกอัครราชทูตอเมริกัน แลวใหประชาชนจากชุมชนแออัดทั้งสอง
เขาไปอยูแทน เวลานี้กรมธนารักษกําลังรูสึกอึดอัดใจ เพราะที่ราชพัสดุบริเวณถนนวิทยุประมาณ
24 ไร ใหสถานเอกอัครราชทูตอเมริกันเชาในอัตราเดือนละ 4,000 บาท ทั้งๆที่ราคาที่ดินบริเวณ
ถนนวิทยุตกตารางวาละ 300,000 บาทแลว กรมธนารักษมีอาการกลาๆ กลัวๆ ไดแตขอขึ้นคาเชา
ผานหนาหนังสือพิมพ (มติชน ฉบับวันที่ 22 กรกฎาคม 2534) ซึ่งผมเห็นวาเปนการกระทําที่ไมสม
ศักดิ์ศรีตัวแทนของรัฐบาลไทย ไหนๆรัฐบาลอเมริกันก็แสดงความไมแยแสตอ รสช. นับตั้งแตวันที่
23 กุมภาพันธ 2534 เปนตนมา รัฐบาลไทยก็ไมควรจะเกรงใจรัฐบาลอเมริกันอีกตอไป ควรจะ
เรียกที่ดินคืนมาเปนประโยชนแกคนจนที่เปนคนไทย
ยิ่ง เขียน ผมยิ่งคิดถึงออย บีเอ็ม แตเมื่อผมอานบทสัมภาษณของเธอแลว
เห็นจะตองนึกถึงออย สุนิสา "ถอยดีกวา ไมเอา.ว. ดีกวา" เธอกลาววา "...เด็กของเรามีระดับ คนที่
มีเงินเดือน 4,000 -10,000 บาท เราจะแนะนําวาอยาเที่ยวเลย เพราะเด็กของเราคาบริการตํ่าสุด
2,000 บาท จนถึงระดับลาน..."
ถึง ออย บีเอ็ม
ชาตินี้ เราคงไมไดพบกัน
'สรรค ขสมก.

