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นักวิชาการกับสิทธิในการใหคํ าทํ านาย

รังสรรค  ธนะพรพันธุ

           ในรอบทศวรรษเศษที่ผานมานี้ ผมไดรับเชิญใหเปน `โหรเศรษฐกิจ' ทุกป หาก 
มิใชเปนการบรรยายหรือการอภิปราย ก็เปนการขอสัมภาษณจากหนังสือพิมพเศรษฐกิจฉบับ 
ตางๆ โดยทั่วไปผมมักจะปฏิเสธคํ าเชิญเชนนี้ สวนหนึ่งเพราะผมไมตองการเปน `โหรเศรษฐกิจ'  
แตสวนสํ าคัญยิ่งกวาเปนเพราะผมไมมั่นใจในความถูกตองของคํ าทํ านาย
           ผมมองไมเห็นประโยชนที่จะโตเถียงกันวา อัตราการจํ าเริญเติบโตทางเศรษฐกิจ
ในปหนาสูง 6% หรือ 8% เพราะการใหคํ าทํ านายในลักษณะเชนนี้มีโอกาสผิดพลาดไดสูง  
เนื่องจากมีปจจัยที่คาดไมถึงอีกเปนจํ านวนมาก
           สังคมมนุษยมีความตองการคํ าทํ านายมาแตบุรพกาล ไมจํ าเพาะแตคํ าทํ านาย 
สวนบุคคล หากยังครอบคลุมถึงคํ าทํ านายเกี่ยวกับสังคมดวย สังคมที่วานี้อาจมีขนาดเล็กเทา 
หมูบาน หรือมีขนาดใหญเทาประเทศ ศาสดาพยากรณจึงมีบทบาทหนาที่ในสังคมมนุษยแต 
บุรพกาล ในขณะที่ศาสดาพยากรณใหคํ าทํ านายเกี่ยวกับสังคม `หมอผี' ใหคํ าทํ านายเกี่ยวกับ 
หมูบาน แตศาสดาพยากรณหรือหมอผีมิไดทํ าหนาที่ในการใหคํ าทํ านายเทานั้น หากทวายังชี้นํ า
ความเปนไปของสังคมและหมูบานอีกดวย  การใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าของศาสดาพยากรณ
และหมอผีหาไดมีรากฐานทางวิชาการสมัยใหมแตประการใดไม หากแตมีพื้นฐานจากคติความ
เชื่อ ขนบธรรมเนียมประเพณีประสบการณและไสยศาสตร โดยที่การใหคํ าทํ านายและการชี้นํ ามัก
จะเปนไปเพื่อผลประโยชนของศาสดาพยากรณและหมอผีดวย
           เมื่อมีการปฏิวัติความรูทางวิทยาศาสตรสมัยใหม ซึ่งเนนการอธิบายปรากฏการณ
ธรรมชาติและปรากฏการณสังคมดวยการใชลํ าดับแหงเหตุผลมากกวาความเชื่อเชิงไสยศาสตร 
ศาสดาพยากรณและหมอผีตองลดบทบาทหนาที่ลงตามลํ าดับ เนื่องเพราะผูคนเริ่มต้ังขอกังขา
เกี่ยวกับคํ าทํ านายและการชี้นํ าของศาสดาพยากรณและหมอผี ในเมื่อคํ าทํ านายและการชี้นํ า 
เหลานั้นมิอาจอธิบายดวยเหตุผลทางวิทยาศาสตรได
           นักวิชาการสมัยใหมเร่ิมเขาไปแทนที่ศาสดาพยากรณและหมอผี การปฏิวัติความ
รูทางวิทยาศาสตรสมัยใหมมีผลในการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในสังคม มนุษยเร่ิมปฏิเสธ
กระบวนทัศนที่ไมเปนวิทยาศาสตร อันเปนกระบวนทัศนชุดที่เปนพื้นฐานของคํ าทํ านายและการ 
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ชี้นํ าของศาสดาพยากรณและหมอผี เมื่อสังคมใดยอมรับกระบวนทัศนที่เปนวิทยาศาสตรมากขึ้น 
ศาสดาพยากรณและหมอผีก็เร่ิมหมดฐานะในสังคมนั้น ในสภาพการณดังกลาวนี้ ศาสดา 
พยากรณและหมอผีจะธํ ารงฐานะในสังคมไวได ก็แตโดยการปรับกระบวนทัศนของตนเองตาม 
การเปลี่ยนแปลงในสังคม ขอเท็จจริงที่ศาสดาพยากรณและหมอผีส้ินฐานะในสังคมอยางรวดเร็ว 
ยอมแสดงใหเห็นวา คนเหลานี้ไมสามารถปรับกระบวนทัศนของตนเองทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นในสังคมได เพราะการปรับกระบวนทัศนมิใชเร่ืองงาย ความติดขัดมิไดอยูที่ตัวศาสดา
พยากรณและหมอผีเทานั้น หากยังขึ้นอยูกับการยอมรับของประชาชนในสังคมอีกดวย ศาสดา
พยากรณและหมอผีที่เปลี่ยนแปลงกระบวนทัศนในการใหคํ าทํ านายและในการชี้นํ า ยอมมีปญหา
ในการอธิบายแกประชาชนวา เหตุใดคํ าทํ านายและการชี้นํ าจึงแปรเปลี่ยนจากที่เคยใหในอดีต  
แมจะสามารถใหอรรถาธิบายไดดีเพียงใด แตศรัทธาที่ประชาชนมีตอศาสดาพยากรณหรือหมอผี
นั้นๆ ยอมคลอนแคลนตามไปดวย
           นักวิชาการสมัยใหมทํ าหนาที่แทนศาสดาพยากรณและหมอผีทั้งในดานการ
ใหคํ าทํ านายและดานการชี้นํ า ความแตกตางพื้นฐานมีแตเพียงวา นักวิชาการสมัยใหมอาศัย 
หลักวิชาที่ยึดกระบวนทัศนที่ยึดถือการใชลํ าดับแหงเหตุผลแบบวิทยาศาสตร นักวิทยาศาสตรมิได
แตกตางจากนักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรในขั้นรากฐาน เพราะตางก็ใหคํ าทํ านายและ 
การชี้นํ าแกสังคมเหมือนกัน ความแตกตางมีแตเพียงวา ในขณะที่นักวิทยาศาสตรใหคํ าทํ านาย 
และการชี้นํ าเกี่ยวกับปรากฏการณธรรมชาติ นักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรของเกี่ยวกับ
ปรากฏการณของมนุษยและสังคม แตเสนแบงประเภทของปรากฏการณดังกลาวนี้มิใชเสนแบง 
ที่ชัดเจน เพราะปรากฏอยูเนืองๆวา นักวิทยาศาสตรขามพรมแดนไปใหคํ าทํ านายและการชี้นํ า 
เกี่ยวกับสังคมมนุษย  ความขอนี้เปนจริง สํ าหรับนักสังคมศาสตรและนักมนุษยศาสตรดวย
           ความรูทางวิทยาศาสตรทํ าใหนักวิทยาศาสตรสามารถใหคํ าทํ านายไดวา เมื่อ
ไฮโดรเจน 2 โมเลกุลมีปฏิสัมพันธกับออกซิเจน 1 โมเลกุลภายใตสภาวการณหนึ่งสภาวการณใด 
ส่ิงที่ไดจากปฏิสัมพันธดังกลาวนี้ คือ นํ้ า ในทํ านองเดียวกับที่นักดาราศาสตรสามารถใหคํ า 
ทํ านายไดวา เมื่อไรดาวหางฮัลเลยจะโคจรผานประเทศไทย ความรูทางวิทยาศาสตรทํ าใหนัก 
วิทยาศาสตร สามารถชี้นํ าประชาชนไดวา เมื่อเกิดสุริยุปราคา ไมควรมองสุริยุปราคาดวยตาเปลา 
เพราะจะทํ าใหเสียสายตา
           คํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับสังคมมนุษยแตกตางจากคํ าทํ านายและการชี้นํ า
ทางวิทยาศาสตรในขั้นรากฐาน เพราะคํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับสังคมมนุษยมิอาจเลี่ยงพน
การใชดุลพินิจและคานิยมสวนบุคคล อีกทั้งเจือปนดวยอุดมการทางการเมืองของนักวิชาการ 
ผูวิเคราะห คํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับมนุษยและสังคมจึงกอใหเกิดวิวาทะไดเสมอ เพราะ
ความรูทางสังคมศาสตรและมนุษยศาสตรมักจะไมมีกฎเกณฑที่ลงตัว แตความรูทางวิทยาศาสตร



3

จํ านวนหนึ่งมีกฎเกณฑที่ลงตัวและเปนที่ยอมรับกันทั่วไป ความรูเกี่ยวกับการกอเกิดของนํ้ าและ 
ขอชี้นํ าเกี่ยวกับการดูสุริยุปราคา มิใชเร่ืองที่ตองโตเถียงกันอีกตอไป
           แตคํ าทํ านายและการชี้นํ าทางวิทยาศาสตรใชวาปลอดพนจากการใชดุลพินิจ 
คานิยม และอุดมการทางการเมืองสวนบุคคลเสียทีเดียว เพราะความรูทางวิทยาศาสตรจํ านวน
มากยังไมลงตัว ความรูที่ยังไมลงตัวเหลานี้ยอมกอใหเกิดวิวาทะไดเสมอ ยิ่งการประยุกตใชความรู
ทางวิทยาศาสตรกับสังคมมนุษยชนิดที่กอใหเกิดทั้งผลดีและผลเสียดวยแลว ความไมเปน 
วิทยาศาสตรในการประเมินยอมมีมากขึ้น เพราะการชั่งนํ้ าหนักระหวางผลดีกับผลเสียจํ าตองใช 
ดุลพินิจ คานิยมและอุดมการทางการเมืองสวนบุคคลจึงมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ ความขอนี้ 
เห็นไดจากวิวาทะเกี่ยวกับการสรางเขื่อน และวิวาทะเกี่ยวกับการสรางโรงงานไฟฟานิวเคลียร
            การใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าหาใชเอกสิทธิ์ของนักวิชาการไม ราษฎรโดยทั่วไป
ยอมมีสิทธิดังกลาวนี้ เพราะเปนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของมนุษย โดยที่ผูปกครองยากที่จะลิด
รอนได แตการที่ผูคนโดยทั่วไปแสวงหาคํ าทํ านายและการชี้นํ าจากนักวิชาการ ก็เพราะเชื่อวา 
นักวิชาการเปนผูรูที่มีหลักวิชาการวิเคราะห และสามารถใหคํ าทํ านายที่ถูกตองแมนยํ าได เมื่อไร 
ก็ตามที่นักวิชาการใหคํ าทํ านายและการชี้นํ าที่ผิดพลาด ความศรัทธาของประชาชนที่มีตอ 
นักวิชาการนั้นๆยอมเสื่อมถอยลง หากความผิดพลาดเกิดขึ้นซํ้ าแลวซํ้ าเลา ก็จะไมมีใครฟง 
นักวิชาการคนนั้นอีกตอไป
           ความสามารถในการใหคํ าทํ านายที่ถูกตองแมนยํ า มิใชเหตุผลประการเดียว 
ที่สรางศรัทธาในตัวนักวิชาการ ความประพฤติและอุดมการทางการเมืองของนักวิชาการนับเนื่อง
เปนปจจัยสํ าคัญดวย  ผูที่มีความประพฤติเสื่อมทราม ถึงจะเกงกาจสามารถเพียงใด ก็คงหาคน
ศรัทธาไดยาก ประชาชนที่รักชาติรักประชาธิปไตยมักจะไมฟงนักวิชาการขายตัวที่สยบเปนสมุน 
ผูทรงอํ านาจเผด็จการ นักวิชาการตองพิสูจนตนเองดุจเดียวกับที่ระยะทางพิสูจนมา กาลเวลา
พิสูจนคน
           เมื่อศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ใหคํ าทํ านายในเดือนพฤษภาคม 
2535 วา เหตุการณการนองเลือดกํ าลังจะเกิดขึ้นจากพฤติกรรมการสืบทอดอํ านาจของผูนํ า รสช. 
พรอมทั้งชี้นํ าหนทางในการหลีกเลี่ยงภาวะการนองเลือดนั้น นายแพทยประเวศไดทํ าหนาที่ 
นักวิชาการผูรักชาติรักประชาธิปไตย  ซึ่งตองการเห็นศานติสุขในบานเมือง  แตผูนํ า รสช. เวลานั้น 
ซึ่งแวดลอมดวยนักวิชาการและนักการเมืองสอพลอหาไดฟงคํ าทํ านายของนายแพทยประเวศไม 
เหตุการณนองเลือดไดเกิดขึ้นจริง  และผูนํ า รสช. ตองสูญสิ้นอํ านาจตามกฎแหงกรรม
           ศาสตราจารยนายแพทยประเวศ วะสี ใหคํ าทํ านายในเดือนมีนาคม 2537 วา 
เหตุการณนองเลือดกํ าลังจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งจากความขัดแยงในการแกไขรัฐธรรมนูญ สังคม 
ไทยฟงคํ าทํ านายของนายแพทยประเวศมากขึ้นกวาเมื่อเดือนพฤษภาคม 2535 เพราะอยางนอย 
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ที่สุด นายแพทยประเวศไดพิสูจนความแมนยํ าในการทํ านายมาแลว กระนั้นก็ตาม ชนชั้นปกครอง
ไทยในป 2537 มิไดแตกตางจากป 2535 ที่มุงแตการยึดกุมและยื้อแยงอํ านาจ โดยหารับฟง 
คํ าทํ านายของนายแพทยประเวศไม มิหนํ าซํ้ ายังขาดความจริงใจในการแกไขรัฐธรรมนูญใหเปน
ประชาธิปไตยมากขึ้น หากแตอาศัยกระบวนการแกไขรัฐธรรมนูญในการเลนเกมการเมือง
           แมชนชั้นปกครองจะไมรับฟงคํ าทํ านายของนายแพทยประเวศ แตก็ไมมีปฏิกิริยา 
ตอบโตนายแพทยประเวศเชนเดียวกัน ความขอนี้นับวาแตกตางจากกรณีที่นายธีรยุทธ บุญมี  
ออกมาเตือนดวยเนื้อหาเดียวกันวา สภาพการณในปจจุบันละมายคลายคลึงกับชวงกอนเดือน
ตุลาคม 2519 พลันที่คํ าทํ านายของนายธีรยุทธปรากฏสูสาธารณชน บรรดา ส.ส. และวุฒิสมาชิก
ตางพุงหอกใสนายธีรยุทธ พรอมทั้งกลาวหาวา นักวิชาการกํ าลังใชม็อบขมขูรัฐสภาใหแกไข 
รัฐธรรมนูญตามที่ตองการ
           เมื่อนายฉลองภพ สุสังกรกาญจน ใหคํ าทํ านายวา สภาพการณทางการเมือง 
ในปจจุบันอาจนํ าไปสูสภาวะรัฐประหาร ซึ่งจะเปนผลเสียตอเศรษฐกิจอยางยิ่ง นายฉลองภพ 
ก็กลายเปนเปาทางการเมืองอยางที่เขาใจไดไมยาก แมวาคํ าทํ านายของนายฉลองภพเปนสิ่งที่อยู
ในใจของนักวิชาการและประชาชนจํ านวนไมนอย ขุนศึกหลายตอหลายนายกลาวเปนเสียง 
เดียวกันวา บัดนี้ทหารพัฒนาแลวและเปนประชาธิปไตยแลว การรัฐประหารจะไมเกิดขึ้น พลเอก
สุนทร คงสมพงษ ถึงกับกลาววา สถานการณยังไมสุกงอมพอที่จะมีการรัฐประหาร แตใครเลา 
จะหลงเชื่อคํ าทํ านายของทหารที่วา ทหารจะไมทํ ารัฐประหาร ในเมื่อประสบการณในอดีตลวนแลว
แตตรงกันขามกับคํ าทํ านายดังกลาวนี้ ขุนศึกที่เปลงมธุรสวาจาวา `ผมจะไมวัดรอยเทาทาน'  
ก็เคยปฏิบัติการโคนลมอํ านาจ `นาย' มากอนแลว
           ปฏิกิริยาที่ผู นํ าพรรคประชาธิปตยมีตอคํ าทํ านายของนายฉลองภพนับวานา 
สนใจยิ่ง เพราะแทนที่คนเหลานั้นจะรับฟงคํ าทํ านายดวยความพินิจพิเคราะห กลับมีปฏิกิริยา 
โตตอบที่รุนแรง บางคนถึงกับกนดาในทํ านองวา ผูที่ใหคํ าทํ านายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการ 
รัฐประหารเปนผู ที่ต องการโคนลมระบอบประชาธิปไตยเสียเอง โมหจริตทํ าใหผูนํ าพรรค 
ประชาธิปตยไมสํ ารวจความผิดพลาดในการบริหารราชการแผนดินของตนเอง ระบบการใหเหตุผล
ดังที่กลาวขางตนนี้ทํ าใหไดขอสรุปตอไปวา ผูที่ใหคํ าทํ านายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดแผนดินไหว
เปนผูที่ตองการเห็นความฉิบหายของบานเมือง และผูที่ใหคํ าทํ านายถึงความเปนไปไดที่จะเกิดการ
นองเลือดเปนคนกระหายเลือด การใชลํ าดับแหงเหตุผลเยี่ยงทารกเชนนี้ผิดหลักตรรกวิทยาอยางไร 
มิจํ าตองจาระไน
           ความผิดของนายฉลองภพในสายตาของผูนํ าพรรคประชาธิปตยอยูที่การชี้นํ า 
ใหยุบสภา ดวยเหตุที่นายฉลองภพเชื่อวา การยุบสภาเปนมรรควิธีในการยืดอายุประชาธิปไตย  
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แตขอชี้นํ าดังกลาวนี้ขัดกับความตองการพื้นฐานของผูนํ าพรรคประชาธิปตยที่ตองการยึดกุม
อํ านาจการบริหารใหครบกํ าหนด 4 ป
           ดวยเหตุที่คํ าทํ านายและการชี้นํ าเกี่ยวกับมนุษยและสังคมเจือปนดวยอคติ 
คานิยม ดุลพินิจ และอุดมการสวนบุคคล ผูทรงอํ านาจจึงเลือกรับฟงคํ าทํ านายและขอชี้นํ า 
เพียงบางชุด โดยไมรับฟงชุดที่ขัดตอเปาหมายความตองการและผลประโยชนของตนเอง  
ในประวัติศาสตรที่เปนมา ผูทรงอํ านาจมักจะเลือกรับฟงคํ าทํ านายเกี่ยวกับความสดใสทาง
เศรษฐกิจ หากมีผูหนึ่งผูใดชี้ใหเห็นดานมืดของเศรษฐกิจไทย คนผูนั้นจะกลายเปนหมาหัวเนา 
ในสายตาของชนชั้นปกครอง และอาจถูกกลาวหาอยางงายๆวาเปนผูที่ตองการเห็นความฉิบหาย
ของเศรษฐกิจไทย
           ดวยเหตุที่ผูทรงอํ านาจมีระบบตรรกวิทยาเชนนี้เอง หนวยราชการดังเชนธนาคาร
แหงประเทศไทยและสํ านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติจึงแขงกัน 
ใหคํ าทํ านายเศรษฐกิจที่สดใส โดยที่ไมเคยเผยแพรใหสาธารณชนไดทราบวา หนวยงานทั้งสอง 
ใชแบบจํ าลองอะไร และมีวิธีการประมาณการอยางไร จนอดสงสัยมิไดวา หนวยงานทั้งสองใช 
วิธีการ `ปนแปะ' แบบไทย ๆ ในการใหคํ าทํ านาย
           คํ าทํ านายทางเศรษฐกิจของหนวยราชการคอยๆแปรสภาพเปนการโฆษณา
ชวนเชื่อสวนหนึ่งเพื่อเอาใจผูนํ ารัฐบาล อีกสวนหนึ่งเพื่อฉายภาพอันสดใสแกนักลงทุนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ หากหนวยราชการยังไมเปลี่ยนแปลงวิธีการใหคํ าทํ านายไปในทางที่ให 
ภาพเศรษฐกิจอยางรอบดาน ความนาเชื่อถือของคํ าทํ านายจะหมดสิ้นไปตามลํ าดับ ในไมชา 
คํ าทํ านายจะมีฐานะไมแตกตางจากคํ าสอพลอ
           ดวยเหตุที่การใหคํ าทํ านายมิอาจปลอดพนจากการใชดุลพินิจนั่นเอง นักวิชาการ 
จึงสามารถใชคํ าทํ านายเปนเครื่องมือในการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคล รวมตลอดจนการใช
เปนเครื่องมือในการสอพลอไดโดยงาย เพราะเพียงแตเลือกใหคํ าทํ านายและคํ าชี้แนะชุดที่ 
สอดคลองกับเปาหมายความตองการและผลประโยชนของผูทรงอํ านาจทางการเมือง ก็สามารถ
เสวยสุขและมั่งคั่งดวยทรัพยศฤงคาร นักวิชาการหลายตอหลายคนไดสรางฐานะดวยวิธีการเชนนี้
           นักวิชาการจะสามารถธํ ารงฐานะของตนในสังคมไวไดก็แตโดยการธํ ารงและ
เพิ่มพูนความเชื่อถือและศรัทธาของผูคนในสังคมนั้น แมวาการใหคํ าทํ านายมิใชเอกสิทธิ์ของ 
นักวิชาการ แตนักวิชาการก็ตองมีสํ านึกทางมโนธรรมในการเตือนสังคมมิใหตกสูหุบเหวแหง 
หายนภัย หากนักวิชาการมุงแตใชวิชาความรูเพื่อสอพลอผูมีอํ านาจ ในไมชานักวิชาการก็ตอง 
ส้ินฐานะในสังคมดุจเดียวกับศาสดาพยากรณและหมอผีในอดีต และคํ าทํ านายของนักวิชาการ 
จะไมแตกตางจากคํ าทํ านายของหมอดูที่กลาวถึง `รัฐบาลอายุหมื่นป' ดังปรากฏในยุครัฐบาล 
พลเอกสุจินดา  คราประยูร


	¹Ñ¡ÇÔªÒ¡ÒÃ¡ÑºÊÔ·¸Ôã¹¡ÒÃãËé¤Ó·Ó�
	ÃÑ§ÊÃÃ¤ì  ¸¹Ð¾Ã¾Ñ¹¸Øì

