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จําเนียรกาลนับแตอินทรียขาพเจาแกกลา จําไดวา มีคนพูดถึง มือที่สาม จนฟง
ไมหวาดไมไหว อานหนังสือพิมพก็พบ มือที่สาม ฟงวิทยุก็ไดยิน มือที่สาม เมือ่ เขามหาวิทยาลัย
แลว ยิ่งกลับตองรับฟงเรื่องราวของ มือที่สาม มากขึน้ ครั้นจับพลัดจับผลูสอบไดทุนไปศึกษาตอ
ตางประเทศ หวังวาจะมีโอกาสทําจิตใหวางดวยไมตองรับฟงเรื่องราวของ มือที่สาม สักพักหนึ่ง
ก็เปลา ถึงจะอาศัยอยูในอารยนครของอารยประเทศ ก็มีคนกลาวขวัญถึง มือที่สาม ใหฟงอีกจนได
ขาพเจาทนรําคาญไมไหว เกือบจะเขียนจดหมายปดผนึก ถาม มือที่สาม วา คือใคร ทําไมจึงมีชื่อ
เสียงโดงดังและเปนที่กลาวขวัญกันมากมายถึงปานนี้ ดีแต สํานึกที่สาม หามไว ดวยเกรงวา
หากเขียนไปแลว ใครอานพบเขาจะหัวเราะเยาะเอา หักหามใจหันไปอานตําราเศรษฐศาสตรแทน
ถาขาพเจาเปนคริสตศาสนิกชน คงตองอุทานวา พระเจาชวยขาฯดวยเถิด เปดตําราเรียนแลว
ยังไมอาจหนี มือที่สาม พนไปได แตคราวนี้เปน มืออันมองไมเห็น ของ อาดัม สมิธ
เมื่อศาลเมืองอังกฤษพิพากษาจําคุกนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจกลุมหนึ่ง
ซึ่งมีสวนรวมในการเดินขบวนประทวงโยนกประเทศ ฐานทํารายเจาพนักงานตํารวจและทําลาย
ทรัพยสิน ทานผูพิพากษาไดกลาวหาวา การเดินขบวนดังกลาวเกิดขึ้นดวยแรงผลักดันของ
มือที่สาม (อาจารยมหาวิทยาลัย) นั่นเปนเหตุการณเมื่อปลายปการศึกษาที่แลว ครั้นเริ่มตนป
การศึกษาใหมในปนี้ นักศึกษาก็จับกลุมประทวงกลาวหาวา ที่พวกพองของตนตองติดคุกติดตะราง
ก็เพราะความชวยเหลือ คําใหการ และอคติของ มือที่สาม (อาจารยผูปกครอง) พรอมทั้งเรียกรอง
ให ม หาวิ ท ยาลั ย ยกเลิ ก ตํ าแหน ง อาจารย ผู  ป กครองและระเบี ย บวิ นั ย นั ก ศึ ก ษาเสี ย เพราะ
รัฐธรรมนูญ จารีตประเพณี และกฎหมายบานเมืองก็เพียงพอแกการรักษาระเบียบของสังคมแลว
ขาพเจาหลบไปอยูลอนดอนพักหนึ่งดวยหวังวาจะปลอดพนจาก มือที่สาม อยูมา
วันหนึง่ แดดรมลมตก เพื่อนขาพเจาคนหนึ่งเอยขึ้นในสภากาแฟวา บรรดาเงินบริจาคที่เขาสูวัด
พุทธประทีปในลอนดอนนั้น บัดนี้เกิดมีผูพบวาไดรั่วไหลไปที่ใด หามีผูรูแนชัดไม หลายตอหลายคน
กลาวหาวา เจาอาวาสนั้นแลควรจะเปนผูรับผิดชอบกับการรั่วไหลครั้งนี้ ครั้นเสียงครหานินทา
หนาหูจนถึงขั้นตั้งคณะกรรมการสอบสวน พระคุณเจาก็เลยเนรเทศตัวเองออกจากวัดนั้นไปตั้ง
สํานักวิปส สนาของพระคุณเจาเอง ดวยบัดนี้บารมีแกกลา ลูกศิษยลูกหามากพอควร เพื่อนขาพเจา
อีกคนหนึ่งแสดงความเห็นใจวา การกลาวหาโดยปราศจากหลักฐานเชนนี้ดูจะไมเปนธรรมนัก
เสมือนหนึง่ กลาวหาใครคนหนึ่งคนใดวาชอบนอนกับมนุษยเพศเดียวกัน จะมีใครคิดบางเงินรั่วไหล
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ไปนี้เกิดขึ้นจาก มือที่สาม ขาพเจาไดยนิ ดังนั้นก็ใหปลงสังเวช เห็นทีชีวิตขาพเจาจะหนีหาง
มือที่สาม ไปไมพน
ระเหเรรอนกลับมาเคมบริดจ ดวยหัวใจที่เลื่อนลอย พบหนังสือพิมพไทยรอคอย
อยูใ นหอง เปดอานขาวพบวา กลุมเศรษฐธรรม ของ ดร. ปวย มีสว นหนุนหลังการจัดพิมพหนังสือ
’ตื่นเถิดลูกโดม’ ของฝายประชาสัมพันธ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งสรุป
ความเห็นทายขาววา การกระทําครั้งนี้เขาใจกันวา เกิดจากแรงยุแหยของ มือที่สาม อานแลวก็ให
รูส กึ เศราสลด บัดนี้ ขาพเจากลายเปนคนที่โลกลืมเสียแลวหรือ กลุมเศรษฐธรรม ซึ่ง ควร จะเปน
ของนายวิเชษฐ ของขาพเจา ของนายทานตะวัน ของนายปรีชา และของใครตอใครทุกคนใน
คณะเศรษฐศาสตร บัดนี้ถูกคนบางคนโมเมวา เปน ของ ดร.ปวยเสียแลว ดูชางจะเปนการกลาว
พลอยๆเสียนีก่ ระไร วันตอมา นักศึกษาคนหนึ่งแจงขาวใหขาพเจาทราบวา ปนี้ แซมมวลสัน ของ
อาจารยเดือนไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร พรอมทั้งชักชวนใหขาพเจาเขียนบทความ
สรรเสริญทานผูนั้น ขาพเจาไดแตรําพึงในใจวา เทาที่ขาพเจาทราบ แซมมวลสันไมไดเปน homosexual เหมือนอยางผูที่เคยศึกษาเศรษฐศาสตรบางคนสักนิด แตไฉนทานจึงกลายเปน ของ
อาจารยเดือนไปได ขาพเจามานั่งนึกดู ก็ใหประหลาดใจ คนไทยเรานี้ชอบใชคําวา “ของ” เสียจริง
ยิง่ ถาจะกลาวหาใครหนหนึ่งคนใด ดวยขอหาหนึ่งขอหาใด ก็เติมคําวา “ของ” ลงไป โดยปราศจาก
การไตรตรอง เปนตนวา คณะเศรษฐศาสตร ของ ดร. ปวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของ
กรมหมื่นนราฯ ทั้งๆที่ขาพเจาก็มีสวนเปนเจาของในคณะนั้น มหาวิทยาลัยนั้น เทาๆกับคนไทย
อีกสามสิบกวาลานคน แตไมยักเคยไดยินใครพูดวา ประเทศไทยของจอมพลถนอมหรือคณะปฏิวัติ
ขาพเจาเริ่มจะเชื่อเสียแลววา ทฤษฎีมือที่สาม ดูจะเปนทฤษฎีที่ยอมรับกันใน
นานาประเทศ ทําไมจึงเปนเชนนั้น ดูจะไมยากแกการใหอรรถาธิบายนัก มนุษยเรานั้นมีความ
มักงายและความใจแคบอยูในกมลสันดาน ถาจะกลาวหาหรือใหอรรถาธิบายตอสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยที่ ห าหลัก ฐานแนชัด หรื อ หาเหตุอันสมควรแกผลมิ ได ก็ มัก จะโยนกลองให มื อ ที่ ส าม
เพราะเหตุวา ทฤษฎีมือที่สามเปนทฤษฎีที่พิสูจนใหห็นกระจางชัดมิไดวาเปนทฤษฎีที่ผิดทั้งหมด
หรือทฤษฎีที่ถูกทั้งหมด เพื่อนรวมคอลเลจขาพเจาคนหนึ่ง ซึ่งกําลังศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร
เคยบอกแกขา พเจาวา พลังงานนั้นตองมีตนกําเนิด ขาพเจาสําทับไปวา หากขาพเจาเชื่อถือทฤษฎี
มือที่สามวาเปนทฤษฎีที่ถูกตองแลว ขอความที่เอยอางมานั้นยอมไมถูกตองทั้งหมด ในทาง
กลับกัน หากขาพเจาเชื่อขอที่เพื่อนขาพเจาเอยอางแลว ทฤษฎีมือที่สามก็หาใชทฤษฎีที่ถูกตองไม
เพราะการเอยอาง มือที่สาม ในบางครั้งเปนไปโดยที่ไมมีตัวตนของมือที่สามจริงๆ หากการกระทํา
สิ่ ง หนึ่ ง สิ่ ง ใดเกิ ด ขึ้ น จริ ง ๆ โดยที่ เ ชื่ อ ว า เป น ผลงานของ มื อ ที่ ส าม แต ถ  า โดยข อ เท็ จ จริ ง
มือที่สาม หามีตวั ตนจริงๆไมแลว จะมิกลายเปนพลังงานอันกอใหเกิดการกระทํานั้นไมมีตนกําเนิด
หรือตรงกันขาม มีตนกําเนิดแหงพลังงาน แตไมมีการกระทําเกิดขึ้น ซึ่งจะเปนไดอยางไรเลา
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ข า พเจ า ออกจะตะขิ ด ตะขวงใจที่ จ ะชั ก ชวนให ท  า นเห็ น ชอบด ว ยกั บ ทฤษฎี
มือทีส่ าม โดยทีข่ า พเจามีอาชีพเปนครู ขาพเจายอมรูสึกสบายใจ หากลูกศิษยของขาพเจาเชื่อถือ
ในทฤษฎีนั้น เพราะในยามที่ขาพเจาไมอาจหาคําตอบอันแนชัดของคําถามที่ลูกศิษยถามขาพเจา
ขาพเจายอมอธิบายไดโดยสะดวกดายวาเปนเพราะ มือที่สาม เมือ่ คิดมาถึงตอนนี้แลว ก็ใหรูสึก
เสี ย ใจที่ อุ ต ส า ห ข  า มนํ้ าขา มทะเลไปเรี ย นเมือ งนอก ถา หากข า พเจา เชื่อถื อ ทฤษฎี มือที่ส าม
เสียแตตนแลว ไฉนเลยตองดิ้นรนไปเมืองนอกหาสวรรควิมานอะไร คิดไปอีกทีหากรัฐบาลและ
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติเชื่อถือทฤษฎีมือที่สามจริงๆแลว ก็ไมนาจะจัดบริการดานการศึกษา
ใหเสียงบประมาณแผนดินแมแตสตางคแดงเดียว
ถ า หากเราเชื่ อ ว า การที่ ฝ  า ยประชาสั ม พั น ธ ส โมสรนั ก ศึ ก ษามหาวิ ท ยาลั ย
ธรรมศาสตรจัดทําหนังสือ ’ตืน่ เถิดลูกโดม’ ดวยแรงหนุนหลังของ มือที่สาม เราก็นาจะเชื่อดวยวา
การที่นายกสโมสรมหาวิทยาลัยนั้นยับยั้งมิใหนําหนังสือเลมนั้นออกเผยแพรก็ดวยแรงหนุนของ
มื อ ที่ ส าม และถาเราเปนสาวกของทฤษฎีมือที่สามอยางมั่นคง เราก็นาจะเชื่อตอไปดวยวา
ผูท เี่ ขียนบทความแสดงความเห็นวา การจัดทํา ’ตืน่ เถิดลูกโดม’ เกิดจาก มือที่สาม นัน้ ไดรับแรง
ดลใจจาก มือที่สาม อีกตอหนึง่ เชนกัน เพราะฉะนั้นถาหากเราเชื่อถือทฤษฎีมือที่สามแลว อะไรๆ
ก็ มือที่สาม ทัง้ สิน้ ขาพเจามาทราบภายหลังวา ฝายประชาสัมพันธกับนายกสโมสรนักศึกษา
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรบังเอิญเปนนักศึกษาเศรษฐศาสตรทั้งคู คงดวยเหตุนี้กระมัง เมื่อหนังสือ
พิมพฉบับหนึ่งทราบวาประชาสัมพันธ ส.ม.ธ. เปนนักศึกษาเศรษฐศาสตรก็เลยเหมาเอาวา
“การกระทําเชนนี้เปนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาธรรมศาสตร กลุมเศรษฐธรรมของ ดร. ปวย
อึ๊งภากรณ” ชางเปนการสรุปที่เต็มดวยอคติ แตมีเปาหมายเสียนี่กระไร แตขาพเจาก็ปลงตก
เสียแลว ศักดิศ์ รีของหนังสือพิมพฉบับนั้นก็เหมาะสมกับวิธีการสรุปเชนนี้ ทําไมเมื่อนายก ส.ม.ธ.
ซึ่งเปนนักศึกษาเศรษฐศาสตรสั่งอายัดหนังสือดังกลาว ผูเขียนขอความขางตนจึงไมสรุปบาง
“การกระทําเชนนี้เปนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาธรรมศาสตร กลุมเศรษฐธรรมของ ดร.ปวย
อึ๊งภากรณ” ขาพเจาปลงตกมานานแลววา จะหาความเที่ยงตรงแหงขาวและการวิจารณชนิด
ปราศจากอคติของหนังสือพิมพบางฉบับนั้นเปนไมมี แตการแสดงความเห็นประกอบขาวโดยที่
แยกไมออกวา อะไรที่เปนขาวเท็จและอะไรที่เปนขาวจริงนั้น ลงทายที่สุดก็ไมพนจะใหผูอานจับได
ชางโงเงาพอที่จะเอยถึงชื่อกลุมเศรษฐธรรมอยางผิดๆ ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตามแต การเติม
คําวา ‘ชาติสังคม’ ทายชือ่ กลุม เศรษฐธรรมนั้นจะใหเชื่อวาเปนการกระทําที่ไมตั้งใจไดอยางไร
คนสมัยกอนเชื่อกันวา แพเปนพระชนะเปนมาร แตคติเชนนี้ดูจะอยูตอไปได
ไมนาน เพราะดูๆคนสมัยนี้จะเชื่อกันวา แพเปนพระ ชนะเปนสมภาร เพื่อนขาพเจาคนหนึ่งเห็นดวย
กับความขอนี้อยางยิ่ง พรอมทั้งยกกรณีสมภารวัดพุทธประทีปคนกอนเปนตัวอยาง มิใชแพเสียง
กลาวหาหรอกหรือ จึงตองลดสมณศักดิม์ าเปนพระธรรมดา ขาพเจาอดคิดเลนๆมิไดวา ถาหากคติ
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ขางตนเปนคติที่ถูกตอง คนที่มีอาชีพเปนครูอยางขาพเจาก็นาจะยึดถือคติที่วา แพเปนอาจารย
ชนะเปนคณบดี หรือแพเปนคณบดี ชนะเปนอธิการบดี การแพชนะในกรณีเหลานี้ หากเปนไปตาม
ทํานองคลองธรรมก็มิใชเรื่องเสียหาย แตถาหากผิดทํานองคลองธรรม หรือถาไมไดเปนคณบดีหรือ
แมแตอาจารย แตอยากเปนอธิการบดีนี่สิ ดูจะเปนเรื่องชอบกล
ในฐานะคนหนุมรุนใหม ขาพเจายอมรูสึกโกรธขึ้ง หากมีใครมากลาวหาวา
การกระทําซึ่งเปนผลจากความคิดความอานของขาพเจาแทๆนั้น ไดรับแรงหนุนจาก มือที่สาม
ขาพเจาเคยเชื่อวา ชองวางระหวางชนรุนกอนกับชนรุนนี้ไมมี แตความผันแปรของโลกทุกวันนี้
ทําใหขาพเจาจําตองละทิ้งความเชื่อดั้งเดิม ขาพเจาเริ่มจะตระหนักวา ชองวางดังกลาวมีจริง
ปรากฏการณในหลายตอหลายประเทศชี้ใหเห็นขอเท็จจริงเชนนี้ ถาหากคนหนุมเยี่ยงขาพเจา
กระทําการใดอันกอใหเกิดความตระหนกทางวัฒนธรรม (Cultural Shock) ชนิดที่ชนรุนกอน
ไมเคยทํากัน หรือมีความสํานึกทางการเมืองหรือความรับผิดชอบ ชนิดที่ชนรุนกอนในวัยเดียวกัน
ไมเคยมี คนแกเหลานั้นก็จะกลาวหาและประณามคนหนุมในรุนขาพเจาวา ไดรับแรงหนุนหลัง
จาก มือที่สาม หรือกระทําการดวยความคึกคะนอง เพียงเพื่อความสนุกสนานสําราญใจ คนแก
เหลานั้นไมยอมเชื่อวา คนรุนขาพเจามีอุดมการณชนิดที่เขาไมมี คนแกเหลานั้นไมยอมเชื่อวา
คนรุ  น ข า พเจ า พร อ มที่ จ ะตายเพื่ อ อุ ด มการณ ข องตนเองอย า งที่ เ ขาไม เ คยพานพบ ถ า หาก
คนรุนขาพเจายางเขาสูวัยชรา และโลกยังไมเจริญกาวหนา ยังไมสงบเรียบรอย ยังปราศจาก
สันติสุขอยางที่ควรจะเปน เราก็คงไดแตประณามชนรุนกอนที่ไมแตจะไมพยายามเขาใจเรา
หากบางครั้ ง ยั ง ขั ด ขวางการดํ าเนิ น งานที่ เ ราเห็น วา จะเปน ประโยชนตอมนุ ษ ยชาติ ม ากที่ สุด
ในขณะทีเ่ ราประณามคนรุนกอน เราก็คงไดแตหวังวา เราจะไมถูกชนรุนหลังประณามดวยถอยคํา
เดียวกัน ขาพเจาไดแตหวังวา มนุษยจะเลิกประณามกัน เพื่อวาโลกนี้จะไดนาอยูขึ้น
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