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แปะตง ยายจันทน และรัฐบาล
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมไมไดเ ห็น แปะ ตงมาเปน เวลาหลายเดือนแลว ไมท ราบวา เปนตายรายดี
ประการใด นับเปนเวลากวา 40 ปแลวที่ผมเห็นแปะตงหาบกระเพาะปลาเรขายในอาณาบริเวณ
สนามหลวง ทาพระจันทร และทาชางวังหลวง
เมื่อ 40 ปกวาที่แลว สนามหลวงเปนศูนยบริการใหเชารถจักรยาน เด็กๆ
ที่ตองการหัดขี่รถจักรยานมักจะมุงสูสนามหลวง เวลานั้นสนามหลวงมีสภาพเปนมหาวิทยาลัย
ประชาชน ตัวผมเองก็เปนบัณฑิตสนามหลวง เพราะไดเรียนรูทักษะการขี่จักรยานจากที่นั่น
ดวยเหตุที่สนามหลวงเปนศูนยฝกทักษะการขี่จักรยานนี้เอง สนามหลวงจึงเต็มไปดวยหาบเรที่คอย
บริการอาหารและเครื่องดื่มแกเด็ก ๆ ที่มาหัดขี่จักรยาน รวมตลอดจนผูสัญจรไปมา
ผมพบแป ะตงครั้งแรกที่ ส นามหลวงนี้เอง และเริ่ม คุน เคยเพิ่มขึ้นตามลํ าดับ
เมื่อผมอุดหนุนกิจการของแปะตงดวยความถี่ที่สูงขึ้น มาภายหลังกรุงเทพมหานครประกาศหาม
ใหบริการรถจักรยาน พรอมทั้งจับกุมหาบเรบริเวณสนามหลวงอยางเขมงวด แปะตงยายเขาไป
ขายในบริเวณวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษดิ์ ซึ่งมีสภาพเปนตลาดยอยๆ ในเวลานั้น กิจการของ
แปะตงเรียกไดวาคอนขางรุงเรือง นั่นเปนภาพที่ผมไดเห็นกอนเดินทางไปศึกษาตอตางประเทศ
เมื่ อผมกลั บ จากตางประเทศ ผมไมเห็นหาบกระเพาะปลาของแปะตงในวัด
มหาธาตุในวันธรรมดา หากปรากฏเฉพาะวันอาทิตย ยิ่งเมื่อวัดมหาธาตุ `ลาง' ตลาดภายในวัด
แปะตงก็หายไปจากวงจรชีวิตของผม นานๆครั้งจึงจะเห็นหาบกระเพาะปลาของแปะตงบริเวณ
ตรอกทาวัง ตลอดระยะเวลากวา 40 ปที่ผานมานี้ แปะตงตองปรับตัวแสวงหาตลาดใหมทุกครั้งที่มี
การเปลี่ยนแปลงสภาวการณทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง
ชีวิตของยายจันทนมิไดแตกตางจากแปะตงนัก เพราะถึงจะสูงวัย ก็ยังคงปากกัด
ตีนถีบดิ้นรนหาเลี้ยงชีวิต ภาพของหญิงชราวัย 70 ป นั่งขายขาวเหนียวหมูหวานและเนื้อหวาน
หนาโรงอาหารสํานักทาพระจันทร เปนภาพที่ผมเห็นจนชินตา วันไหนที่ผมไมเห็นยายจันทน
ผมยังอดรูสึกหวงหาอาทรมิได
ผมมีความเอื้ออาทรทั้งตอแปะตงและยายจันทนเพียงเทานั้นจริงๆ โดยที่มิอาจ
ใหความชวยเหลืออะไรไดมากนัก อยางดีที่สุดที่ผมทําไดก็เพียงการชวยซื้อสินคาที่คนชราเหลานี้
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ขายเทานั้น และก็ตองทําใจดวยวา ในวันหนึ่ง ทั้งแปะตงและยายจันทนจะผละจากวงจรชีวิตของ
ผมอยางชนิดที่ไมหวนกลับมา ผมอดตั้งคําถามมิไดวา ทั้งๆที่ผมมีความเอื้ออาทรตอแปะตงและ
ยายจันทน แตเราทั้งสามเปนเพียงคนแปลกหนาที่รูจักกันอยางผิวเผิน ความแปลกแยกของชีวิต
ในสั ง คมเมื อ ง ทํ าให ก ารทลายกํ าแพงเพื่ อ ให เ ข า ถึ ง แก น ชี วิ ต ซึ่ ง กั น และกัน เปน เรื่อ งยากยิ่ง
ยิ่งสังคมเมืองขยายตัวมากเพียงใด ลักษณะความเปนชุมชนของสังคมเมืองก็เหือดหายมาก
เพียงนั้น นาประหลาดนักที่ความแออัดในสังคมเมืองมิไดชวยเพิ่มความอบอุนในหมูคนเมือง
ตรงกันขามกลับเพิ่มความเย็นชาระหวางกัน ดวยเหตุที่ผูคนที่เบียดเสียดอยูในเมืองดวยกันนั้น
ตางเปนปรปกษตอกัน นับตั้งแตการแกงแยงออกซิเยนเพื่อหายใจ การแยงชิงพื้นที่จราจรหรือ
แยงชิงที่นั่งบนรถประจําทาง รวมตลอดจนการแยงชิงอภิสิทธิ์
ดวยเหตุที่เปนคนตางดาว แปะตงจึงมิไดหวังพึ่งรัฐบาลแมแตนอย คงไดแก
กมหนากมตาหาเชากินคํ่า แปะตงจะมีความนอยเนื้อตํ่าใจหรือไม เปนเรื่องยากแกการคาดเดา
ดูแตยายจันทนซึ่งเปนคนไทยแทๆ รัฐบาลก็หาไดเหลียวแลไม
เมื่ อผมเห็ นคนชราหาบคอนสินคาอันหนักอึ้งเพื่อเรขายหารายได ผมอดรูสึก
เศราสลดและนํ้าตาซึมเบามิได แตนั่นก็เปนความรูสึกเมื่อ 20 ปที่แลว บัดนี้แมความรูสึกเศราสลด
ยังคงดํารงอยู แตอาการนํ้าตาซึมเบาไดหดหายไป ภาพอันนาสังเวชเหลานี้สรางความชาชินแก
ผูคนในสังคม จนกลายเปนความรูสึกเฉยเมย การเรียกรองใหรัฐบาลดําเนินนโยบายสงเคราะห
คนชราจึงเปนไปอยางบางเบา ผูคนในสังคมไทยมิไดมีความรูสึกวา ภาพคนชราวัยกวา 60 ป
หาบคอนสิ น ค า อั น หนั ก อึ้ ง เพื่ อ เร ข ายหารายได เป น ภาพที่ แ สดงอาการป ว ยของสั ง คมไทย
อยางนอยที่สุดก็แสดงวา สังคมนี้หาไดมีความเอื้ออาทรตอคนชราไม คนชราที่เคยปากกัดตีนถีบ
มาแตวัยหนุมสาว ยังคงตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดของชีวิต โดยปราศจากการเหลียวแลจาก
รัฐบาลตอไป
ผมเคยมีโอกาสสนทนาวิสาสะกับคนชราที่เปนพอคาแมคาเหลานี้หลายคน และ
พบขอเท็จจริงวา สวนใหญที่ยังตองดิ้นรนหารายไดอยูนั้นเปนเพราะถูกลูกหลานทอดทิ้ง สวนราย
ที่อยูกินกับลูกหลาน ความยากจนเปนเหตุใหตองดิ้นรนหาเลี้ยงชีพตอไป
การทอดทิ้งคนชราเปนปรากฏการณใหมของสังคมไทย ในชวงหลังสงครามโลก
ครั้งที่สอง กอนหนานั้นไมเคยมีปรากฏการณเชนนี้ แมจนทศวรรษ 2490 เมื่อนักสังคมวิทยาและ
นักมานุษยวิทยาอเมริกันจากมหาวิทยาลัยคอรแนล เขามาศึกษาสังคมชนบทไทย ก็ไมมีใครตั้ง
ขอสังเกตเกี่ยวกับการทอดทิ้งคนชรา อยางนอยที่สุดครอบครัวยังเปนสถาบันที่มีความเปนปกแผน
อยางสูง แตแลวยุทธศาสตรการพัฒนาที่ไมสมดุล ซึ่งสงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมและทอดทิ้ง
การพัฒนาเกษตรกรรมในชวงหลังสงครามโลกครั้งที่สองเปนตนมา มีสวนอยางสําคัญในการ

3
ทําลายสถาบันครอบครัว สภาพที่พอแมลูกจะอยูรวมกันอยางพรอมหนาพรอมตาดวยศานติสุข
หามิไดอีกแลว สามีตองแยกกันอยูกับภรรยาเพื่อหารายได แมจะมิไดหยาราง ก็มิไดแตกตาง
จากการหยาราง สภาพที่สามีและภรรยาตางนอกใจซึ่งกันและกันจึงเกิดขึ้นเปนปกติวิสัย บาง
ครอบครัวทั้งพอและแมตองทิ้งลูกไวใหยาหรือยายเปนผูเลี้ยง รายงานการวิจัยภาคสนามจํานวน
มากพบวา หมูบานจํานวนไมนอยเหลือแตคนชราและเด็ก ผูที่อยูในวัยทํางานลวนแลวแตตอง
ออกไปหารายไดนอกหมูบานทั้งสิ้น
ในหลายตอหลายหมูบาน คนชราถูกทิ้งใหเผชิญชะตากรรมอยางเดียวดายกับ
หลานๆ บางครั้งเงินที่ไดรับจากลูกเตาขาดชวง ก็จํ าตองดิ้นรนเพื่อความอยูรอดแหงชีวิตใน
เขตเมือง คนชราจํานวนไมนอยมีชะตากรรมที่ไมแตกตางกัน และอีกไมนอยตองอยูอยางเหงา
เปลี่ยวตามสถานสงเคราะหคนชรา ความอบอุนในครอบครัวกลายเปน `สินคา' อันหาซื้อไดยาก
และประมาณราคามิได ไมนาเชื่อเลยวา ยุทธศาสตรการพัฒนา ซึ่งเนนการจําเริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ สามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางสังคมไดมากมายถึงปานนี้
ในไมชาแปะตงตองจากเราไป พรอมทั้งจีนอพยพรุนราวคราวเดียวกัน ในชวง
เวลาอีกเพียงทศวรรษ เราอาจไมไดเห็นภาพอาแปะอาซิ้มรอนเรขายของขางถนน แตภาพที่จะมา
แทนที่ก็คือ แรงงานอพยพรุนใหมที่เปนจีนฮอ พมา บังคลาเทศ มอญ ไทยใหญ ลาว และกัมพูชา
ในไมชา ยายจันทนตองจากเราไปดวยเหตุผลดานสังขาร แตตัวแทนของยาย
จันทนจะปรากฏทุกหนแหง ไมวาในชนบทหรือในเมือง ภาพคนชราที่อยูอยางอางวางเดียวดาย
แตตองปากกัดตีนถีบเพื่อความอยูรอดแหงชีวิต รังแตจะมีมากขึ้นในอนาคต และกลายเปนตรา
บาปของสังคม ไทยไปอีกนานเทานาน
บทโฆษณาภาพยนตรเรื่องหนึ่งที่ผมพบเมื่อเร็ว ๆ นี้ กลาววา
Life is tough, so laugh little.
มินาเลา แมเฒาจึงไมเคยยิ้ม

