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จ ําเนยีรกาลนับแตอินทรียขาพเจาแกกลา จํ าไดวา มีคนพูดถึง มอืที่สาม จนฟง 
ไมหวาดไมไหว  อานหนังสือพิมพก็พบ มอืที่สาม  ฟงวทิยุก็ไดยิน มอืที่สาม  เมือ่เขามหาวิทยาลัย
แลว  ยิ่งกลับตองรับฟงเรื่องราวของ มอืที่สาม มากขึน้  คร้ันจับพลัดจับผลูสอบไดทุนไปศึกษาตอ
ตางประเทศ หวังวาจะมีโอกาสทํ าจิตใหวางดวยไมตองรับฟงเรื่องราวของ มอืที่สาม  สักพกัหนึ่ง  
กเ็ปลา ถึงจะอาศัยอยูในอารยนครของอารยประเทศ ก็มีคนกลาวขวัญถึง มอืที่สาม  ใหฟงอีกจนได 
ขาพเจาทนรํ าคาญไมไหว เกือบจะเขียนจดหมายปดผนึก ถาม มอืที่สาม วา  คือใคร  ทํ าไมจึงมีชื่อ
เสยีงโดงดงัและเปนที่กลาวขวัญกันมากมายถึงปานนี้  ดีแต สํ านึกที่สาม หามไว  ดวยเกรงวา  
หากเขยีนไปแลว ใครอานพบเขาจะหัวเราะเยาะเอา หักหามใจหันไปอานตํ าราเศรษฐศาสตรแทน 
ถาขาพเจาเปนคริสตศาสนิกชน คงตองอุทานวา พระเจาชวยขาฯดวยเถิด เปดตํ าราเรียนแลว  
ยงัไมอาจหนี มอืที่สาม พนไปได  แตคราวนี้เปน มอือันมองไมเห็น ของ อาดัม สมิธ

เมื่อศาลเมืองอังกฤษพิพากษาจํ าคุกนักศึกษามหาวิทยาลัยเคมบริดจกลุมหนึ่ง 
ซึ่งมีสวนรวมในการเดินขบวนประทวงโยนกประเทศ ฐานทํ ารายเจาพนักงานตํ ารวจและทํ าลาย
ทรัพยสิน ทานผูพิพากษาไดกลาวหาวา การเดินขบวนดังกลาวเกิดขึ้นดวยแรงผลักดันของ  
มอืที่สาม   (อาจารยมหาวทิยาลัย)  นั่นเปนเหตุการณเมื่อปลายปการศึกษาที่แลว  คร้ันเริ่มตนป
การศกึษาใหมในปนี้ นักศึกษาก็จับกลุมประทวงกลาวหาวา ที่พวกพองของตนตองติดคุกติดตะราง
กเ็พราะความชวยเหลือ คํ าใหการ และอคติของ มอืที่สาม (อาจารยผูปกครอง) พรอมทั้งเรียกรอง
ใหมหาวิทยาลัยยกเลิกตํ าแหนงอาจารยผู ปกครองและระเบียบวินัยนักศึกษาเสีย เพราะ 
รัฐธรรมนญู จารีตประเพณี และกฎหมายบานเมืองก็เพียงพอแกการรักษาระเบียบของสังคมแลว

ขาพเจาหลบไปอยูลอนดอนพักหนึ่งดวยหวังวาจะปลอดพนจาก มอืที่สาม  อยูมา
วนัหนึง่ แดดรมลมตก เพื่อนขาพเจาคนหนึ่งเอยขึ้นในสภากาแฟวา บรรดาเงินบริจาคที่เขาสูวัด
พทุธประทปีในลอนดอนนั้น บัดนี้เกิดมีผูพบวาไดร่ัวไหลไปที่ใด หามีผูรูแนชัดไม หลายตอหลายคน
กลาวหาวา เจาอาวาสนั้นแลควรจะเปนผูรับผิดชอบกับการรั่วไหลครั้งนี้ คร้ันเสียงครหานินทา 
หนาหูจนถึงขั้นตั้งคณะกรรมการสอบสวน พระคุณเจาก็เลยเนรเทศตัวเองออกจากวัดนั้นไปตั้ง
สํ านกัวปิสสนาของพระคุณเจาเอง ดวยบัดนี้บารมีแกกลา ลูกศิษยลูกหามากพอควร เพื่อนขาพเจา
อีกคนหนึ่งแสดงความเห็นใจวา การกลาวหาโดยปราศจากหลักฐานเชนนี้ดูจะไมเปนธรรมนัก 
เสมอืนหนึง่กลาวหาใครคนหนึ่งคนใดวาชอบนอนกับมนุษยเพศเดียวกัน จะมีใครคิดบางเงินร่ัวไหล
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ไปนี้เกิดขึ้นจาก มือที่สาม  ขาพเจาไดยนิดังนั้นก็ใหปลงสังเวช  เห็นทีชีวิตขาพเจาจะหนีหาง  
มอืที่สาม ไปไมพน

ระเหเรรอนกลับมาเคมบรดิจ ดวยหัวใจที่เลื่อนลอย พบหนังสือพิมพไทยรอคอย
อยูในหอง เปดอานขาวพบวา กลุมเศรษฐธรรม ของ ดร. ปวย มสีวนหนุนหลังการจัดพิมพหนังสือ  
’ต่ืนเถิดลูกโดม’ ของฝายประชาสัมพันธ สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ทั้งสรุป 
ความเหน็ทายขาววา การกระทํ าครั้งนี้เขาใจกันวา เกิดจากแรงยุแหยของ มอืที่สาม อานแลวก็ให 
รูสึกเศราสลด บัดนี้ ขาพเจากลายเปนคนที่โลกลืมเสียแลวหรือ กลุมเศรษฐธรรม ซึ่ง ควร จะเปน
ของนายวิเชษฐ ของขาพเจา ของนายทานตะวัน ของนายปรีชา และของใครตอใครทุกคนใน 
คณะเศรษฐศาสตร บัดนี้ถูกคนบางคนโมเมวา เปน ของ ดร.ปวยเสียแลว ดูชางจะเปนการกลาว
พลอยๆเสยีนีก่ระไร วันตอมา นักศึกษาคนหนึ่งแจงขาวใหขาพเจาทราบวา ปนี้ แซมมวลสัน ของ
อาจารยเดือนไดรับรางวัลโนเบล สาขาเศรษฐศาสตร พรอมทั้งชักชวนใหขาพเจาเขียนบทความ
สรรเสริญทานผูนั้น ขาพเจาไดแตรํ าพึงในใจวา เทาที่ขาพเจาทราบ แซมมวลสันไมไดเปน homo-
sexual เหมือนอยางผูที่เคยศึกษาเศรษฐศาสตรบางคนสักนิด แตไฉนทานจึงกลายเปน ของ
อาจารยเดอืนไปได ขาพเจามานั่งนึกดู ก็ใหประหลาดใจ คนไทยเรานี้ชอบใชคํ าวา “ของ” เสียจริง 
ยิง่ถาจะกลาวหาใครหนหนึ่งคนใด ดวยขอหาหนึ่งขอหาใด ก็เติมคํ าวา “ของ” ลงไป โดยปราศจาก
การไตรตรอง เปนตนวา คณะเศรษฐศาสตร ของ ดร. ปวย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ของ  
กรมหมื่นนราฯ ทั้งๆที่ขาพเจาก็มีสวนเปนเจาของในคณะนั้น มหาวิทยาลัยนั้น เทาๆกับคนไทย 
อีกสามสบิกวาลานคน แตไมยักเคยไดยินใครพูดวา ประเทศไทยของจอมพลถนอมหรือคณะปฏิวัติ

ขาพเจาเริ่มจะเชื่อเสียแลววา ทฤษฎีมือที่สาม ดูจะเปนทฤษฎีที่ยอมรับกันใน
นานาประเทศ ทํ าไมจึงเปนเชนนั้น ดูจะไมยากแกการใหอรรถาธิบายนัก มนุษยเรานั้นมีความ 
มักงายและความใจแคบอยูในกมลสันดาน ถาจะกลาวหาหรือใหอรรถาธิบายตอส่ิงหนึ่งสิ่งใด 
โดยที่หาหลักฐานแนชัด หรือหาเหตุอันสมควรแกผลมิได ก็มักจะโยนกลองให มือที่สาม  
เพราะเหตุวา ทฤษฎีมือที่สามเปนทฤษฎีที่พิสูจนใหห็นกระจางชัดมิไดวาเปนทฤษฎีที่ผิดทั้งหมด 
หรือทฤษฎีที่ถูกทั้งหมด เพื่อนรวมคอลเลจขาพเจาคนหนึ่ง ซึ่งกํ าลังศึกษาวิชาวิศวกรรมศาสตร  
เคยบอกแกขาพเจาวา พลังงานนั้นตองมีตนกํ าเนิด ขาพเจาสํ าทับไปวา หากขาพเจาเชื่อถือทฤษฎี
มือที่สามวาเปนทฤษฎีที่ถูกตองแลว ขอความที่เอยอางมานั้นยอมไมถูกตองทั้งหมด ในทาง 
กลบักนั หากขาพเจาเชื่อขอที่เพื่อนขาพเจาเอยอางแลว ทฤษฎีมือที่สามก็หาใชทฤษฎีที่ถูกตองไม 
เพราะการเอยอาง มอืที่สาม ในบางครั้งเปนไปโดยที่ไมมีตัวตนของมอืที่สามจริงๆ หากการกระทํ า
ส่ิงหนึ่งสิ่งใดเกิดขึ้นจริงๆ โดยที่เชื่อว าเปนผลงานของ มือที่สาม แตถาโดยขอเท็จจริง  
มอืที่สาม หามตัีวตนจรงิๆไมแลว จะมิกลายเปนพลังงานอันกอใหเกิดการกระทํ านั้นไมมีตนกํ าเนิด 
หรือตรงกนัขาม  มีตนกํ าเนิดแหงพลังงาน  แตไมมีการกระทํ าเกิดขึ้น  ซึ่งจะเปนไดอยางไรเลา
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ขาพเจาออกจะตะขิดตะขวงใจที่จะชักชวนใหทานเห็นชอบดวยกับทฤษฎี 
มอืทีส่าม โดยทีข่าพเจามีอาชีพเปนครู ขาพเจายอมรูสึกสบายใจ หากลูกศิษยของขาพเจาเชื่อถือ 
ในทฤษฎีนั้น เพราะในยามที่ขาพเจาไมอาจหาคํ าตอบอันแนชัดของคํ าถามที่ลูกศิษยถามขาพเจา 
ขาพเจายอมอธิบายไดโดยสะดวกดายวาเปนเพราะ มอืที่สาม  เมือ่คิดมาถึงตอนนี้แลว ก็ใหรูสึก
เสียใจที่อุตสาหขามนํ้ าขามทะเลไปเรียนเมืองนอก ถาหากขาพเจาเชื่อถือทฤษฎีมือที่สาม 
เสียแตตนแลว ไฉนเลยตองดิ้นรนไปเมืองนอกหาสวรรควิมานอะไร คิดไปอีกทีหากรัฐบาลและ 
ประชาชนชาวไทยทั้งชาติเชื่อถือทฤษฎีมือที่สามจริงๆแลว ก็ไมนาจะจัดบริการดานการศึกษา 
ใหเสียงบประมาณแผนดินแมแตสตางคแดงเดียว

ถาหากเราเชื่อวา การที่ฝายประชาสัมพันธสโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัย 
ธรรมศาสตรจัดทํ าหนังสือ ’ต่ืนเถิดลูกโดม’ ดวยแรงหนุนหลังของ มอืที่สาม  เรากน็าจะเชื่อดวยวา 
การที่นายกสโมสรมหาวิทยาลัยนั้นยับยั้งมิใหนํ าหนังสือเลมนั้นออกเผยแพรก็ดวยแรงหนุนของ 
มือที่สาม และถาเราเปนสาวกของทฤษฎีมือที่สามอยางมั่นคง เราก็นาจะเชื่อตอไปดวยวา  
ผูทีเ่ขยีนบทความแสดงความเห็นวา การจัดทํ า ’ต่ืนเถิดลูกโดม’ เกดิจาก มือที่สาม  นัน้ไดรับแรง 
ดลใจจาก มอืที่สาม  อีกตอหนึง่เชนกนั เพราะฉะนั้นถาหากเราเชื่อถือทฤษฎีมือที่สามแลว อะไรๆ 
ก็ มอืที่สาม ทัง้สิน้  ขาพเจามาทราบภายหลังวา  ฝายประชาสัมพันธกับนายกสโมสรนักศึกษา
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตรบังเอิญเปนนักศึกษาเศรษฐศาสตรทั้งคู คงดวยเหตุนี้กระมัง เมื่อหนังสือ
พิมพฉบับหนึ่งทราบวาประชาสัมพันธ ส.ม.ธ. เปนนักศึกษาเศรษฐศาสตรก็เลยเหมาเอาวา  
“การกระท ําเชนนี้เปนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาธรรมศาสตร กลุมเศรษฐธรรมของ ดร. ปวย  
อ๊ึงภากรณ” ชางเปนการสรุปที่เต็มดวยอคติ แตมีเปาหมายเสียนี่กระไร แตขาพเจาก็ปลงตก 
เสยีแลว ศักดิศ์รีของหนังสือพิมพฉบับนั้นก็เหมาะสมกับวิธีการสรุปเชนนี้ ทํ าไมเมื่อนายก ส.ม.ธ. 
ซึ่งเปนนักศึกษาเศรษฐศาสตรส่ังอายัดหนังสือดังกลาว ผูเขียนขอความขางตนจึงไมสรุปบาง  
“การกระทํ าเชนนี้เปนการเคลื่อนไหวของนักศึกษาธรรมศาสตร กลุมเศรษฐธรรมของ ดร.ปวย  
อ๊ึงภากรณ” ขาพเจาปลงตกมานานแลววา จะหาความเที่ยงตรงแหงขาวและการวิจารณชนิด
ปราศจากอคติของหนังสือพิมพบางฉบับนั้นเปนไมมี แตการแสดงความเห็นประกอบขาวโดยที่
แยกไมออกวา อะไรที่เปนขาวเท็จและอะไรที่เปนขาวจริงนั้น ลงทายที่สุดก็ไมพนจะใหผูอานจับได 
ชางโงเงาพอที่จะเอยถึงชื่อกลุมเศรษฐธรรมอยางผิดๆ ไมวาจะโดยตั้งใจหรือไมก็ตามแต การเติม
คํ าวา ‘ชาติสังคม’ ทายชือ่กลุมเศรษฐธรรมนั้นจะใหเชื่อวาเปนการกระทํ าที่ไมต้ังใจไดอยางไร

คนสมัยกอนเชื่อกันวา แพเปนพระชนะเปนมาร แตคติเชนนี้ดูจะอยูตอไปได 
ไมนาน เพราะดูๆ คนสมยันี้จะเชื่อกันวา แพเปนพระ ชนะเปนสมภาร เพื่อนขาพเจาคนหนึ่งเห็นดวย
กับความขอนี้อยางยิ่ง พรอมทั้งยกกรณีสมภารวัดพุทธประทีปคนกอนเปนตัวอยาง มิใชแพเสียง
กลาวหาหรอกหรือ จึงตองลดสมณศกัดิม์าเปนพระธรรมดา ขาพเจาอดคิดเลนๆมิไดวา ถาหากคติ
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ขางตนเปนคติที่ถูกตอง คนที่มีอาชีพเปนครูอยางขาพเจาก็นาจะยึดถือคติที่วา แพเปนอาจารย 
ชนะเปนคณบด ีหรือแพเปนคณบดี ชนะเปนอธิการบดี การแพชนะในกรณีเหลานี้ หากเปนไปตาม
ท ํานองคลองธรรมก็มิใชเร่ืองเสียหาย แตถาหากผิดทํ านองคลองธรรม หรือถาไมไดเปนคณบดีหรือ
แมแตอาจารย  แตอยากเปนอธิการบดีนี่สิ  ดูจะเปนเรื่องชอบกล

ในฐานะคนหนุมรุนใหม ขาพเจายอมรูสึกโกรธขึ้ง หากมีใครมากลาวหาวา 
การกระทํ าซึ่งเปนผลจากความคิดความอานของขาพเจาแทๆนั้น ไดรับแรงหนุนจาก มือที่สาม
ขาพเจาเคยเชื่อวา ชองวางระหวางชนรุนกอนกับชนรุนนี้ไมมี แตความผันแปรของโลกทุกวันนี้  
ทํ าใหขาพเจาจํ าตองละทิ้งความเชื่อด้ังเดิม ขาพเจาเริ่มจะตระหนักวา ชองวางดังกลาวมีจริง 
ปรากฏการณในหลายตอหลายประเทศชี้ใหเห็นขอเท็จจริงเชนนี้ ถาหากคนหนุมเยี่ยงขาพเจา 
กระทํ าการใดอันกอใหเกิดความตระหนกทางวัฒนธรรม (Cultural Shock) ชนิดที่ชนรุนกอน 
ไมเคยท ํากนั หรือมีความสํ านึกทางการเมืองหรือความรับผิดชอบ ชนิดที่ชนรุนกอนในวัยเดียวกัน
ไมเคยมี คนแกเหลานั้นก็จะกลาวหาและประณามคนหนุมในรุนขาพเจาวา ไดรับแรงหนุนหลัง 
จาก มอืที่สาม  หรือกระท ําการดวยความคึกคะนอง เพียงเพื่อความสนุกสนานสํ าราญใจ คนแก
เหลานั้นไมยอมเชื่อวา คนรุนขาพเจามีอุดมการณชนิดที่เขาไมมี คนแกเหลานั้นไมยอมเชื่อวา  
คนรุ นขาพเจาพรอมที่จะตายเพื่ออุดมการณของตนเองอยางที่เขาไมเคยพานพบ ถาหาก 
คนรุนขาพเจายางเขาสูวัยชรา และโลกยังไมเจริญกาวหนา ยังไมสงบเรียบรอย ยังปราศจาก 
สันติสุขอยางที่ควรจะเปน เราก็คงไดแตประณามชนรุนกอนที่ไมแตจะไมพยายามเขาใจเรา  
หากบางครั้งยังขัดขวางการดํ าเนินงานที่เราเห็นวาจะเปนประโยชนตอมนุษยชาติมากที่สุด  
ในขณะทีเ่ราประณามคนรุนกอน เราก็คงไดแตหวังวา เราจะไมถูกชนรุนหลังประณามดวยถอยคํ า
เดยีวกนั  ขาพเจาไดแตหวังวา  มนุษยจะเลิกประณามกัน เพื่อวาโลกนี้จะไดนาอยูข้ึน

รังสรรค  ธนะพรพันธุ
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