คอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง”
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จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง
รังสรรค ธนะพรพันธุ
ผมเขียนคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ครบ 11 ปในวันนี้ วันพรุงนี้
จะขึ้นปที่ 12 นับเปนการเขียนคอลัมนในชวงเวลายาวนานที่สุดในชีวิตการเขียนหนังสือของผม
ผลพวงจากการเปนคอลัมนิสตก็คือ หนังสือรวมบทความจากหนังสือพิมพรวม 10 เลม และ
จะออกสูบรรณพิภพในป 2545 อีก 3 เลม
ผมจับพลัดจับผลูมาเปนคอลัมนิสตของหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน โดยคํา
แนะนําของอาจารยชัยอนันต สมุทวณิช วันหนึ่งในเดือนธันวาคม 2533 คุณสนธิ ลิ้มทองกุลให
คุณวิรัตน แสงทองคํ า บรรณาธิการไปพบผมที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร เพื่อตกลงเกี่ยวกับ
คอลัมน ขนาดความยาวของบทความ และการสงบทความ และแลวคอลัมน “จากทาพระจันทร
ถึงสนามหลวง” ก็ปรากฏในหนังสือพิมพ ผูจ ัดการรายวัน เปนครั้งแรกเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2534
ตลอดระยะเวลา 11 ปที่ผานมานี้ ผมหยุดเขียนคอลัมนเปนครั้งคราว สวนใหญ
เปนเพราะปวย หรือมิฉะนั้นก็เพราะเบื่อ บางครั้งติดภารกิจในหนาที่ ไมมีเวลาวางพอที่จะเขียน
คอลัมนได ความเบื่อเปนโรครายแรงของคอลัมนิสต เมื่อผมรูสึกเบื่อ ผมเลือกที่จะหยุดเขียน
มากกวาการซังกะตายเขียน หนังสือพิมพบางฉบับ ดังเชน Financial Times ใหคอลัมนิสต
มี วั น หยุ ด พั ก ประจํ าป โดยหยุ ด เขี ย นนานนั บ เดื อ น เมื่ อ กลั บ จากวั น หยุ ด จะได มี ค วาม
กระฉับกระเฉงในการเขียน และมีความคิดใหมที่จะนําเสนอ
ความสัมพันธระหวางผมกับ Manager Media Group แมจะมิไดแนนแฟน
แตนบั วาคอนขางดี คุณสนธิและผมตางรักษาระยะหางของความสัมพันธซึ่งกันและกัน ในประการ
สํ าคั ญ ผมมิ ไ ด ถู ก ลิ ด รอนเสรี ภ าพในการแสดงความคิ ด เห็ น บทความของผมที่ ตี พิ ม พ ใ น
หนังสือพิมพ ผูจัดการ ไมเคยถูกเซ็นเซอร ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงมิไดโอนออนผอนตามเสียงเรียกรอง
ของผูค นจํานวนมากที่ตองการใหผม ‘ออก’ จาก ผูจัดการ ผูค นจํานวนไมนอยตั้งขอกังขาทั้งโดย
จดหมายและโดยวาจาวา เหตุใดผมจึงยังปกหลักอยูที่ผูจัดการ ทั้งๆที่คุณ สนธิเปน ‘คนเลว’ ใน
สายตาของคนเหลานั้น
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ผมใชชีวิตในโลกสื่อมวลชนเปนเวลายาวนาน และผานการเปนคอลัมนิสตของ
หนังสือพิมพและนิตยสารหลายฉบับ ผมยังไมพบวา มีนายทุนสื่อสารมวลชนคนใดเปนอรหันต
ความเปนนายทุนกับความเปนอรหันตเปนคุณสมบัติที่ไปดวยกันมิได เสนแบงนายทุนมิอาจ
แยกแยะสีขาวออกจากสีดําโดยเดนชัด มีแตสีเทาเต็มไปหมด หากผมตองยายคายเพื่อแสวงหา
นายทุนสือ่ มวลชนที่เปนอรหันต หรือที่เปน ‘คนดี’ ผมคงตองเลิกเปนคอลัมนิสต เพราะจะไมมี
นายทุนทีม่ คี ณ
ุ ลักษณะเชนวานี้ ไมวาประเทศใด นักหนังสือพิมพที่ถีบตัวขึ้นมาเปนนายทุนลวนมี
อัปลักษณะดวยกันทั้งสิ้น ไมวาหัวจะลานหรือไม และไมวาจะลงพุงหรือไมก็ตาม
ดวยเหตุดังที่พรรณนาขางตนนี้ การเคารพและยอมรับเสรีภาพในการแสดง
ความคิดเห็นจึงเปนเงื่อนไขสําคัญที่ทําใหผมยังอยูโยงกับ ผูจัดการ ตอไป ผมใหความสําคัญกับ
เงื่ อ นไขนี้ ส ว นหนึ่ ง เป น เพราะผมเคยมี ป ระสบการณ ก ารถู ก ลิ ด รอนเสรี ภ าพในการแสดง
ความคิดเห็น แตสวนสําคัญยิ่งกวาก็คือ ผมเห็นวา หนังสือพิมพและสื่อมวลชนประเภทอื่นควร
จะนําเสนอความคิดอันหลากหลาย มิควรนําเสนอความเห็นเฉพาะจากจุดยืนและผลประโยชนของ
นายทุนเจาของหนังสือพิมพหรือสื่อมวลชนนั้น
ผมเปน ‘คนนอกคอก’ ทัง้ ในและนอกสังคมวิชาการ ผมจึงตองการ ‘พื้นที่
สาธารณะ’ สํ าหรับแสดงความคิดเห็นของผมเปนอยางยิ่ง หากสังคมไทยไมมีพื้นที่สาธารณะ
สํ าหรับคนนอกคอกอยางผม วัฒนธรรมการวิพากษยอมมิอาจงอกงามได ในประการสําคัญ
ผมเปนสามานยชนไมแตกตางจากเจาของหนังสือพิมพ ผูจัดการ หากสามานยลักษณของ
มนุษยพิภพเพิ่มพูนตามกาลเวลา เหตุไฉนสามานยลักษณของผมจะไมเพิ่มพูนตามกาลเวลา
ดวยเลา ดวยเหตุดังนี้ ผมจึงไมเสียเวลาแสวงหานายทุนหนังสือพิมพผูเปน ‘อรหันต’ เพราะทราบ
แกใจตั้งแตตนวา ไมมีวันพานพบได
ปรากฏการณที่นักเศรษฐศาสตรทําหนาที่คอลัมนิสตเปนปรากฏการณคอนขาง
ใหม มิจาเพาะแต
ํ
กรณีของประเทศไทย หากเปนปรากฏการณใหมในระดับสากลดวย เมื่อผมเปน
นักเรียนในประเทศอังกฤษในทศวรรษ 2510 แมนักเศรษฐศาสตรจะเขียนบทความแสดงความเห็น
ในหนาหนังสือพิมพเกี่ยวกับปญหาและนโยบายเศรษฐกิจ แตเปนการเขียนเปนครั้งเปนคราว
หาไดมีคอลัมนประจําไม กอนหนานั้น จอหน เมยนารด เคนส (John Maynard Keynes)
ปรมาจารยทางเศรษฐศาสตรแหงคริสตศตวรรษที่ 20 ซึ่งมีผลงานในหนาหนังสือพิมพถี่มากกวา
นักเศรษฐศาสตรจํานวนมาก ก็หาไดมีคอลัมนประจําเฉกเชนเดียวกัน
พอล แซมมวลสัน (Paul A. Samuelson) และมิลตัน ฟรีดแมน (Milton
Friedman) นับเปนนักเศรษฐศาสตรผูบุกเบิกการเปนคอลัมนิสตนับแตทศวรรษ 2500 โดยที่
คนหนึง่ เขียนประจําในนิตยสาร Time อีกคนหนึ่งในนิตยสาร Newsweek คนทัง้ สองไดรับรางวัล
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โนเบลสาขาเศรษฐศาสตรในเวลาตอมา มิใชดวยงานเขียนในนิตยสาร หากแตดวยงานเขียน
ในโลกวิชาการ
ภาวะฟองสบูของคอลัมนนักเศรษฐศาสตรเปนปรากฏการณที่มีอายุเพียงสอง
ทศวรรษเศษ สวนหนึ่งเปนเพราะสาธารณชนตองการฟงความเห็นของนักเศรษฐศาสตรมากขึ้น
อีกสวนหนึ่งเปนเพราะโลกเศรษฐกิจมีลักษณะซับซอนมากขึ้น โดยหวังวา นักเศรษฐศาสตร
จะสามารถอธิบายความซับซอนเหลานั้นไดดีกวานักวิชาการสาขาอื่น
พอล ครุกแมน (Paul Krugman) นับเปนคอลัมนิสตประชานิยม มิจาเพาะแต
ํ
ใน
สหรัฐอเมริกา เขาเคยมีคอลัมนในนิตยสาร Fortune และนิตยสาร Slate อันเปน Online
Magazine ของเครือ Microsoft ปจจุบันปกหลักอยูที่ The New York Times
หนังสือพิมพ The Financial Times มีคอลัมนของนักเศรษฐศาสตรอยางนอย
2 คน คือ แซมมวล บริตแตน (Samuel Brittan) และมารติน วูลฟ (Martin Wolf) สวนผูที่ตองการ
ความเห็นเกี่ยวกับโลกธุรกิจก็ตองอานคอลัมนของจอหน เคย (John Kay)
นิตยสาร Business Week มีคอลัมนของแกรี เบ็กเกอร (Gary Becker) แหง
มหาวิทยาลัยชิคาโก และโรเบิรต แบรโร (Robert J. Barro) แหงมหาวิทยาลัยฮารวารด
ภาวะฟองสบูของคอลัมนนักเศรษฐศาสตรในประเทศไทยเปนปรากฏการณใหม
ที่มีอายุทศวรรษเศษ เมื่อผมเปดคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” ในหนังสือพิมพ
ผูจัดการรายวัน ในเดือนมกราคม 2534 ภาวะฟองสบูทั้งในตลาดอสังหาริมทรัพยและตลาด
หลักทรัพยกาลั
ํ งเบงบาน บทความเรื่องแรกที่ผมเขียนในคอลัมนนี้ชื่อ “ขอบคุณซัดดัม ฮุสเซน”
ในเวลานั้น อิรักกรีธาทัพยึดครองดินแดนประเทศคูเวตตั้งแตวันที่ 2 สิงหาคม 2533 โดยที่
สหประชาชาติกําหนดเสนตายใหอริ ักถอนทหารออกจากคูเวตกอนวันที่ 15 มกราคม 2534 และ
สหรัฐอเมริการวมกับพันธมิตรกําลังเตรียมตัวกอสงครามอาวเปอรเซีย
ผมแสดงความขอบคุณซัดดัม ฮุสเซน เพราะการกอสงครามในตะวันออกกลาง
มีผลเทากับวา ‘…ประธานาธิบดีซัดดัม ฮุสเซนไดชวยเหยียบเบรคใหแกระบบเศรษฐกิจไทย…’
และ ‘…ชวยใหระบบเศรษฐกิจไทยคืนสูเนื้อแทของตนเอง…’ ในเวลานัน้ การเก็งกําไรในการ
ซื้อขายอสังหาริมทรัพยและหลักทรัพยกอใหเกิดภาวะฟองสบูทางเศรษฐกิจ ซึ่งสามารถนํ าพา
ระบบเศรษฐกิจไทยรวงหลนสูหุบเหวแหงหายนภัยได ผมวิพากษรัฐบาลพลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ
ที่หาได ‘…ใสใจที่จะหยุดยั้งหรือชะลอแรงผลักดันในการเก็งกําไรนี้ไม สวนสําคัญเพราะเหตุวา
บุคคลในคณะรัฐบาลไดประโยชนจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจอันเกี่ยวเนื่องดวยการเก็งกํ าไร…’
เพียงชัว่ เวลา 5 ปภายหลังจากที่ผมขอบคุณซัดดัม ฮุสเซน ภาวะเศรษฐกิจฟองสบูในประเทศไทย
ก็ ถึงบทอวสาน และระบบเศรษฐกิจไทยเผชิญภาวะวิกฤติครั้งรายแรงที่สุดในประวัติศาสตร
เศรษฐกิจไทย
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ผมถามตัวเองอยูเสมอวา ผูอานตองการอะไรจากคอลัมนนักเศรษฐศาสตร
ผมพบคําตอบอยู 2 ขอ ขอหนึ่งก็คือ การนําเสนอบทวิเคราะหที่เฉียบคม และจุดประกายแหง
ปญญา ขอที่สองก็คือ สารสนเทศทางเศรษฐกิจ หากคอลัมนนักเศรษฐศาสตรมุงขายบทวิเคราะห
และ/หรือขอมูล คอลัมนิสตจะตองมีหนาที่ติดตามขอมูลขาวสารทางเศรษฐกิจ และติดตาม
การเคลื่อนไหวในโลกวิชาการ เพื่อใหไดมาซึ่งเครื่องมือการวิเคราะหปญหาและปรากฏการณทาง
เศรษฐกิจดวย
ผมตั้งชื่อคอลัมน “จากทาพระจันทรถึงสนามหลวง” โดยที่ (สํานัก) ทาพระจันทร
เปนสัญลักษณของหอคอยงาชาง ในขณะที่สนามหลวงเปนโลกแหงสามัญชนคนเดินถนน ลูกๆ
ของผมมักจะตั้งขอสังเกตวา ทําไมผมจึงใชเวลา ‘เดิน’ จากทาพระจันทรไปสนามหลวงอยูตั้งหลาย
ป ทัง้ ๆทีส่ ถานทีท่ งั้ สองอยูหางกันไมไกล ถึงสนามหลวงอยูใกลทาพระจันทรเพียงแคคืบ แตสําหรับ
ผูค นในหอคอยงาชาง ‘สนามหลวง’ อยูไกลยิ่ง
ในชวงเวลา 11 ปที่ผานมานี้ ผมเขียนถึงผูคนใน ‘สนามหลวง’ นอยมาก เรื่องที่
ผมเขียนสวนใหญเปนเรื่องไกลตัวผูคนใน ‘สนามหลวง’ แตเปนเรื่องที่สามารถสรางผลกระทบ
โดยที่คนเหลานั้นไมรูตัว
ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ผมจะมีเวลาสนใจ ‘สนามหลวง’ มากขึ้นในอนาคต

