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นักวิชาการกับสิทธิในการใหคําทํานาย
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ในรอบทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ผมไดรับเชิญใหเปน `โหรเศรษฐกิจ' ทุกป หาก
มิใชเปนการบรรยายหรือการอภิปราย ก็เปนการขอสัมภาษณจากหนังสือพิมพเศรษฐกิจฉบับ
ตางๆ โดยทั่วไปผมมักจะปฏิเสธคําเชิญเชนนี้ สวนหนึ่งเพราะผมไมตองการเปน `โหรเศรษฐกิจ'
แตสวนสําคัญยิ่งกวาเปนเพราะผมไมมั่นใจในความถูกตองของคําทํานาย
ผมมองไมเห็นประโยชนที่จะโตเถียงกันวา อัตราการจําเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปหนาสูง 6% หรือ 8% เพราะการใหคําทํ านายในลักษณะเชนนี้มีโอกาสผิดพลาดไดสูง
เนื่องจากมีปจจัยที่คาดไมถึงอีกเปนจํานวนมาก
สังคมมนุษยมีความตองการคําทํานายมาแตบุรพกาล ไมจําเพาะแตคําทํานาย
สวนบุคคล หากยังครอบคลุมถึงคําทํานายเกี่ยวกับสังคมดวย สังคมที่วานี้อาจมีขนาดเล็กเทา
หมูบาน หรือมีขนาดใหญเทาประเทศ ศาสดาพยากรณจึงมีบทบาทหนาที่ในสังคมมนุษยแต
บุรพกาล ในขณะที่ศาสดาพยากรณใหคําทํานายเกี่ยวกับสังคม `หมอผี' ใหคําทํานายเกี่ยวกับ
หมูบาน แตศาสดาพยากรณหรือหมอผีมิไดทําหนาที่ในการใหคําทํานายเทานั้น หากทวายังชี้นํา
ความเปนไปของสังคมและหมูบานอีกดวย การใหคําทํานายและการชี้นําของศาสดาพยากรณ
และหมอผีหาไดมีรากฐานทางวิชาการสมัยใหมแตประการใดไม หากแตมีพื้นฐานจากคติความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีประสบการณและไสยศาสตร โดยที่การใหคําทํานายและการชี้นํามัก
จะเปนไปเพื่อผลประโยชนของศาสดาพยากรณและหมอผีดวย
เมื่อมีการปฏิวัติความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ซึ่งเนนการอธิบายปรากฏการณ
ธรรมชาติและปรากฏการณสังคมดวยการใชลําดับแหงเหตุผลมากกวาความเชื่อเชิงไสยศาสตร
ศาสดาพยากรณและหมอผีตองลดบทบาทหนาที่ลงตามลําดับ เนื่องเพราะผูคนเริ่มตั้งขอกังขา
เกี่ยวกับคํ าทํ านายและการชี้นํ าของศาสดาพยากรณและหมอผี ในเมื่อคําทํานายและการชี้นํา
เหลานั้นมิอาจอธิบายดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตรได
นักวิชาการสมัยใหมเริ่มเขาไปแทนที่ศาสดาพยากรณและหมอผี การปฏิวัติความ
รูทางวิทยาศาสตรสมัยใหมมีผลในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในสังคม มนุษยเริ่มปฏิเสธ
กระบวนทัศนที่ไมเปนวิทยาศาสตร อันเปนกระบวนทัศนชุดที่เปนพื้นฐานของคําทํานายและการ
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ชี้นําของศาสดาพยากรณและหมอผี เมื่อสังคมใดยอมรับกระบวนทัศนที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น
ศาสดาพยากรณและหมอผีก็เริ่มหมดฐานะในสังคมนั้น ในสภาพการณดังกลาวนี้ ศาสดา
พยากรณและหมอผีจะธํารงฐานะในสังคมไวได ก็แตโดยการปรับกระบวนทัศนของตนเองตาม
การเปลี่ยนแปลงในสังคม ขอเท็จจริงที่ศาสดาพยากรณและหมอผีสิ้นฐานะในสังคมอยางรวดเร็ว
ยอมแสดงใหเห็นวา คนเหลานี้ไมสามารถปรับกระบวนทัศนของตนเองทันตอการเปลี่ยนแปลง
ที่เกิดขึ้นในสังคมได เพราะการปรับกระบวนทัศนมิใชเรื่องงาย ความติดขัดมิไดอยูที่ตัวศาสดา
พยากรณและหมอผีเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับการยอมรับของประชาชนในสังคมอีกดวย ศาสดา
พยากรณและหมอผีที่เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการใหคําทํานายและในการชี้นํา ยอมมีปญหา
ในการอธิบายแกประชาชนวา เหตุใดคําทํานายและการชี้นําจึงแปรเปลี่ยนจากที่เคยใหในอดีต
แมจะสามารถใหอรรถาธิบายไดดีเพียงใด แตศรัทธาที่ประชาชนมีตอศาสดาพยากรณหรือหมอผี
นั้นๆ ยอมคลอนแคลนตามไปดวย
นัก วิ ช าการสมั ย ใหมทํ าหนาที่แทนศาสดาพยากรณและหมอผีทั้งในดานการ
ใหคําทํานายและดานการชี้นํา ความแตกตางพื้นฐานมีแตเพียงวา นักวิชาการสมัยใหมอาศัย
หลักวิชาที่ยึดกระบวนทัศนที่ยึดถือการใชลําดับแหงเหตุผลแบบวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรมิได
แตกตางจากนักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรในขั้นรากฐาน เพราะตางก็ใหคําทํานายและ
การชี้นําแกสังคมเหมือนกัน ความแตกตางมีแตเพียงวา ในขณะที่นักวิทยาศาสตรใหคําทํานาย
และการชี้นําเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ นักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรของเกี่ยวกับ
ปรากฏการณของมนุษยและสังคม แตเสนแบงประเภทของปรากฏการณดังกลาวนี้มิใชเสนแบง
ที่ชัดเจน เพราะปรากฏอยูเนืองๆวา นักวิทยาศาสตรขามพรมแดนไปใหคําทํานายและการชี้นํา
เกี่ยวกับสังคมมนุษย ความขอนี้เปนจริง สําหรับนักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรดวย
ความรูทางวิทยาศาสตรทําใหนักวิทยาศาสตรสามารถใหคําทํานายไดวา เมื่อ
ไฮโดรเจน 2 โมเลกุลมีปฏิสัมพันธกับออกซิเจน 1 โมเลกุลภายใตสภาวการณหนึ่งสภาวการณใด
สิ่งที่ไดจากปฏิสัมพันธดังกลาวนี้ คือ นํ้ า ในทํ านองเดียวกับที่นักดาราศาสตรสามารถใหคํา
ทํานายไดวา เมื่อไรดาวหางฮัลเลยจะโคจรผานประเทศไทย ความรูทางวิทยาศาสตรทําใหนัก
วิทยาศาสตร สามารถชี้นําประชาชนไดวา เมื่อเกิดสุริยุปราคา ไมควรมองสุริยุปราคาดวยตาเปลา
เพราะจะทําใหเสียสายตา
คําทํานายและการชี้นําเกี่ยวกับสังคมมนุษยแตกตางจากคําทํานายและการชี้นํา
ทางวิทยาศาสตรในขั้นรากฐาน เพราะคําทํานายและการชี้นําเกี่ยวกับสังคมมนุษยมิอาจเลี่ยงพน
การใชดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคล อีกทั้งเจือปนดวยอุดมการทางการเมืองของนักวิชาการ
ผูวิเคราะห คําทํานายและการชี้นําเกี่ยวกับมนุษยและสังคมจึงกอใหเกิดวิวาทะไดเสมอ เพราะ
ความรูทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมักจะไมมีกฎเกณฑที่ลงตัว แตความรูทางวิทยาศาสตร
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จํานวนหนึ่งมีกฎเกณฑที่ลงตัวและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการกอเกิดของนํ้าและ
ขอชี้นําเกี่ยวกับการดูสุริยุปราคา มิใชเรื่องที่ตองโตเถียงกันอีกตอไป
แตคํ าทํ านายและการชี้นํ าทางวิทยาศาสตรใชวาปลอดพนจากการใชดุลพินิจ
คานิยม และอุดมการทางการเมืองสวนบุคคลเสียทีเดียว เพราะความรูทางวิทยาศาสตรจํานวน
มากยังไมลงตัว ความรูที่ยังไมลงตัวเหลานี้ยอมกอใหเกิดวิวาทะไดเสมอ ยิ่งการประยุกตใชความรู
ทางวิท ยาศาสตร กั บสั ง คมมนุ ษ ยชนิดที่ก อใหเ กิดทั้งผลดีและผลเสี ย ดวยแลว ความไมเปน
วิทยาศาสตรในการประเมินยอมมีมากขึ้น เพราะการชั่งนํ้าหนักระหวางผลดีกับผลเสียจําตองใช
ดุลพินิจ คานิยมและอุดมการทางการเมืองสวนบุคคลจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ความขอนี้
เห็นไดจากวิวาทะเกี่ยวกับการสรางเขื่อน และวิวาทะเกี่ยวกับการสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียร
การใหคําทํานายและการชี้นําหาใชเอกสิทธิ์ของนักวิชาการไม ราษฎรโดยทั่วไป
ยอมมีสิทธิดังกลาวนี้ เพราะเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยที่ผูปกครองยากที่จะลิด
รอนได แตการที่ผูคนโดยทั่วไปแสวงหาคําทํานายและการชี้นําจากนักวิชาการ ก็เพราะเชื่อวา
นักวิชาการเปนผูรูที่มีหลักวิชาการวิเคราะห และสามารถใหคําทํานายที่ถูกตองแมนยําได เมื่อไร
ก็ ต ามที่นั ก วิช าการใหคํ าทํ านายและการชี้ นํ าที่ผิด พลาด ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอ
นักวิชาการนั้นๆยอมเสื่อมถอยลง หากความผิดพลาดเกิดขึ้นซํ้ าแลวซํ้ าเลา ก็จะไมมีใครฟง
นักวิชาการคนนั้นอีกตอไป
ความสามารถในการใหคํ าทํ านายที่ถูกตองแมนยํ า มิใชเหตุผลประการเดียว
ที่สรางศรัทธาในตัวนักวิชาการ ความประพฤติและอุดมการทางการเมืองของนักวิชาการนับเนื่อง
เปนปจจัยสําคัญดวย ผูที่มีความประพฤติเสื่อมทราม ถึงจะเกงกาจสามารถเพียงใด ก็คงหาคน
ศรัทธาไดยาก ประชาชนที่รักชาติรักประชาธิปไตยมักจะไมฟงนักวิชาการขายตัวที่สยบเปนสมุน
ผูทรงอํานาจเผด็จการ นักวิชาการตองพิสูจนตนเองดุจเดียวกับที่ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลา
พิสูจนคน
เมื่อศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ใหคํ าทํ านายในเดือนพฤษภาคม
2535 วา เหตุการณการนองเลือดกําลังจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการสืบทอดอํานาจของผูนํา รสช.
พรอมทั้งชี้นํ าหนทางในการหลีกเลี่ยงภาวะการนองเลือดนั้น นายแพทยประเวศไดทํ าหนาที่
นักวิชาการผูรักชาติรักประชาธิปไตย ซึ่งตองการเห็นศานติสุขในบานเมือง แตผูนํา รสช. เวลานั้น
ซึ่งแวดลอมดวยนักวิชาการและนักการเมืองสอพลอหาไดฟงคําทํานายของนายแพทยประเวศไม
เหตุการณนองเลือดไดเกิดขึ้นจริง และผูนํา รสช. ตองสูญสิ้นอํานาจตามกฎแหงกรรม
ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ใหคําทํานายในเดือนมีนาคม 2537 วา
เหตุการณนองเลือดกําลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากความขัดแยงในการแกไขรัฐธรรมนูญ สังคม
ไทยฟงคําทํานายของนายแพทยประเวศมากขึ้นกวาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 เพราะอยางนอย

4
ที่สุด นายแพทยประเวศไดพิสูจนความแมนยําในการทํานายมาแลว กระนั้นก็ตาม ชนชั้นปกครอง
ไทยในป 2537 มิไดแตกตางจากป 2535 ที่มุงแตการยึดกุมและยื้อแยงอํานาจ โดยหารับฟง
คําทํานายของนายแพทยประเวศไม มิหนําซํ้ายังขาดความจริงใจในการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น หากแตอาศัยกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญในการเลนเกมการเมือง
แมชนชั้นปกครองจะไมรับฟงคําทํานายของนายแพทยประเวศ แตก็ไมมีปฏิกิริยา
ตอบโตนายแพทยประเวศเชนเดียวกัน ความขอนี้นับวาแตกตางจากกรณีที่นายธีรยุทธ บุญมี
ออกมาเตือนดวยเนื้อหาเดียวกันวา สภาพการณในปจจุบันละมายคลายคลึงกับชวงกอนเดือน
ตุลาคม 2519 พลันที่คําทํานายของนายธีรยุทธปรากฏสูสาธารณชน บรรดา ส.ส. และวุฒิสมาชิก
ตางพุงหอกใสนายธีรยุทธ พรอมทั้งกลาวหาวา นักวิชาการกําลังใชม็อบขมขูรัฐสภาใหแกไข
รัฐธรรมนูญตามที่ตองการ
เมื่อนายฉลองภพ สุสังกรกาญจน ใหคําทํานายวา สภาพการณทางการเมือง
ในปจจุบันอาจนําไปสูสภาวะรัฐประหาร ซึ่งจะเปนผลเสียตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง นายฉลองภพ
ก็กลายเปนเปาทางการเมืองอยางที่เขาใจไดไมยาก แมวาคําทํานายของนายฉลองภพเปนสิ่งที่อยู
ในใจของนักวิชาการและประชาชนจํ านวนไมนอย ขุนศึกหลายตอหลายนายกลาวเปนเสียง
เดียวกันวา บัดนี้ทหารพัฒนาแลวและเปนประชาธิปไตยแลว การรัฐประหารจะไมเกิดขึ้น พลเอก
สุนทร คงสมพงษ ถึงกับกลาววา สถานการณยังไมสุกงอมพอที่จะมีการรัฐประหาร แตใครเลา
จะหลงเชื่อคําทํานายของทหารที่วา ทหารจะไมทํารัฐประหาร ในเมื่อประสบการณในอดีตลวนแลว
แตตรงกันขามกับคํ าทํ านายดังกลาวนี้ ขุนศึกที่เปลงมธุรสวาจาวา `ผมจะไมวัดรอยเทาทาน'
ก็เคยปฏิบัติการโคนลมอํานาจ `นาย' มากอนแลว
ปฏิ กิริย าที่ ผู นํ าพรรคประชาธิปตยมีตอคํ าทํ านายของนายฉลองภพนับวานา
สนใจยิ่ง เพราะแทนที่คนเหลานั้นจะรับฟงคําทํานายดวยความพินิจพิเคราะห กลับมีปฏิกิริยา
โตตอบที่รุนแรง บางคนถึงกับกนดาในทํานองวา ผูที่ใหคําทํานายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการ
รั ฐ ประหารเป น ผู  ที่ ต  อ งการโค น ล ม ระบอบประชาธิ ป ไตยเสี ย เอง โมหจริตทํ าใหผูนํ าพรรค
ประชาธิปตยไมสํารวจความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดินของตนเอง ระบบการใหเหตุผล
ดังที่กลาวขางตนนี้ทําใหไดขอสรุปตอไปวา ผูที่ใหคําทํานายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดแผนดินไหว
เปนผูที่ตองการเห็นความฉิบหายของบานเมือง และผูที่ใหคําทํานายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการ
นองเลือดเปนคนกระหายเลือด การใชลําดับแหงเหตุผลเยี่ยงทารกเชนนี้ผิดหลักตรรกวิทยาอยางไร
มิจําตองจาระไน
ความผิดของนายฉลองภพในสายตาของผูนํ าพรรคประชาธิปตยอยูที่การชี้นํ า
ใหยุบสภา ดวยเหตุที่นายฉลองภพเชื่อวา การยุบสภาเปนมรรควิธีในการยืดอายุประชาธิปไตย
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แตขอชี้นํ าดังกลาวนี้ขัดกับความตองการพื้นฐานของผูนํ าพรรคประชาธิปตยที่ตองการยึดกุม
อํานาจการบริหารใหครบกําหนด 4 ป
ด ว ยเหตุ ที่ คํ าทํ านายและการชี้ นํ าเกี่ ย วกั บ มนุ ษ ย แ ละสั ง คมเจือ ปนดว ยอคติ
คานิยม ดุลพินิจ และอุดมการสวนบุคคล ผูทรงอํ านาจจึงเลือกรับฟงคําทํานายและขอชี้นํา
เพี ย งบางชุ ด โดยไม รั บ ฟ ง ชุ ด ที่ ขั ด ต อ เป า หมายความต อ งการและผลประโยชน ข องตนเอง
ในประวัติศาสตรที่เปนมา ผูทรงอํ านาจมักจะเลือกรับฟงคํ าทํ านายเกี่ยวกับความสดใสทาง
เศรษฐกิจ หากมีผูหนึ่งผูใดชี้ใหเห็นดานมืดของเศรษฐกิจไทย คนผูนั้นจะกลายเปนหมาหัวเนา
ในสายตาของชนชั้นปกครอง และอาจถูกกลาวหาอยางงายๆวาเปนผูที่ตองการเห็นความฉิบหาย
ของเศรษฐกิจไทย
ดวยเหตุที่ผูทรงอํานาจมีระบบตรรกวิทยาเชนนี้เอง หนวยราชการดังเชนธนาคาร
แหงประเทศไทยและสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงแขงกัน
ใหคําทํานายเศรษฐกิจที่สดใส โดยที่ไมเคยเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบวา หนวยงานทั้งสอง
ใชแบบจําลองอะไร และมีวิธีการประมาณการอยางไร จนอดสงสัยมิไดวา หนวยงานทั้งสองใช
วิธีการ `ปนแปะ' แบบไทย ๆ ในการใหคําทํานาย
คํ าทํ านายทางเศรษฐกิ จ ของหนว ยราชการคอยๆแปรสภาพเปน การโฆษณา
ชวนเชื่อสวนหนึ่งเพื่อเอาใจผูนํารัฐบาล อีกสวนหนึ่งเพื่อฉายภาพอันสดใสแกนักลงทุนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ หากหนวยราชการยังไมเปลี่ยนแปลงวิธีการใหคําทํานายไปในทางที่ให
ภาพเศรษฐกิจอยางรอบดาน ความนาเชื่อถือของคําทํานายจะหมดสิ้นไปตามลําดับ ในไมชา
คําทํานายจะมีฐานะไมแตกตางจากคําสอพลอ
ดวยเหตุที่การใหคําทํานายมิอาจปลอดพนจากการใชดุลพินิจนั่นเอง นักวิชาการ
จึงสามารถใชคําทํานายเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล รวมตลอดจนการใช
เปนเครื่องมือในการสอพลอไดโดยงาย เพราะเพียงแตเลือกใหคํ าทํ านายและคํ าชี้แนะชุดที่
สอดคลองกับเปาหมายความตองการและผลประโยชนของผูทรงอํานาจทางการเมือง ก็สามารถ
เสวยสุขและมั่งคั่งดวยทรัพยศฤงคาร นักวิชาการหลายตอหลายคนไดสรางฐานะดวยวิธีการเชนนี้
นักวิชาการจะสามารถธํ ารงฐานะของตนในสังคมไวไดก็แตโดยการธํ ารงและ
เพิ่มพูนความเชื่อถือและศรัทธาของผูคนในสังคมนั้น แมวาการใหคําทํานายมิใชเอกสิทธิ์ของ
นักวิชาการ แตนักวิชาการก็ตองมีสํ านึกทางมโนธรรมในการเตือนสังคมมิใหตกสูหุบเหวแหง
หายนภัย หากนักวิชาการมุงแตใชวิชาความรูเพื่อสอพลอผูมีอํานาจ ในไมชานักวิชาการก็ตอง
สิ้นฐานะในสังคมดุจเดียวกับศาสดาพยากรณและหมอผีในอดีต และคําทํานายของนักวิชาการ
จะไมแตกตางจากคําทํานายของหมอดูที่กลาวถึง `รัฐบาลอายุหมื่นป' ดังปรากฏในยุครัฐบาล
พลเอกสุจินดา คราประยูร

